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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعـي  االعتةـار نأـم ال اوجـم ناـل مركـز فكـر مصـري  تـر 2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   ي نتن 

ا ل نا المعيار .تم تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

يـ  جاء  نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي ح

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





ي لااتصاد الل أحو التحوُّ األت ـر اتخنأا تطوات فعه

ــــــا ــــــل الُميــــــتماملي واالرتقــــــاء بحي ــــــق التنمي ة لتحقي

المـــواط  المصـــريي وتحيـــي  ميـــتوا معيتـــتمي 

.وتلةيل تطلعاتم أحو غم وميتقة  واعم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اوء الكلمل الُميجلل لمنتما مصر للتع

2021سبتمبر 08|2021المولم 



 تاح مصـــر تةنـــد بـــسرادة  يا ـــيلي وبقيـــادة الـــر يس عةـــمال

ـــا لال ـــاح االاتصـــادي كـــاء  مفـــم فـــ م اليييـــمي برأامج 

اي واليعم أحـو األ اس و اح  ن  االتتاالت الكةيرة جم 

ا وتاحــل فــرع العمــ  الجماــمة للتــةامي وتحيــي  ميــتو

ليـمي معيتل ال ردي ف ل ا ع  االرتقاء بالخـممات المقممـل و

.وتحقيق العمالل االجتماعيل والتنميل الميتمامل

رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

ةترال فعاليل وطاق تقرار األمم المتحمة للتنميل ال

2021سبتمبر 14|2021فم مصر لعا  





هاات ماا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا دووتت تلعمارتل لنا ال سا اال تلمادل و بيداا دا و تلاد 

وير  فاعا  تفا  تلاهاااوي، تلااي يُعاد دااد اااوض تلنهلاا تلع مياا و تباد تلتنا/ دوصا ا ده تلمفنر تلمصري

، "خايص داا يزتخ يص تإلدريز فاي ت "في مصر وتلعالم تلعردي خ ل تلقرل تلتاس  عشر، في مؤلْفه تألشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا وتلمغاازه هنااا د ااه . 1834تلصاااو  عااا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صان  ودعد عقوو زمنيا طوي ا مرت خ لها مصر دالنثير من تال تصا تت، وصمدت ل عديد من تلتحاديات

ي تلحريا شعب مصر تلعظيم تلتا يخَ مرتين خ ل دعوت  ا ي ا؛ تا ض عندما ثا  ضد تلفداو وطالب دحقه ف

ا َ ، فثادوطنيتاه، وتا ض دخره عندما تمدك دهويته وتحصان 2011يناير 25وتلنرتما وتلعدتلا تالجتماعيا في 

.2013يو يو 30ضد تإلاصاء، وتلرجعيا، وتلفنر تلظ مي في 

حنام،  بيدًاا عادلي منصاو  تل/ ودعد فترض اُنم ت تقاليا تمتدت ارتدا تلعا ، تولى خ لها تلديد تلمدتشا 

ا تال تقالياا دمناسابا تختتاا  تلفتارض تلرباساي-مؤاتًا لجمهو يا مصر تلعرديا، ام ل ك ماات خااداه تألخيار 

المسدتمب  وومدد  إ ناي لع اى ثقاا دا ل "تألما  فاي تلغاد، فاي اولاه –2014يو ياو 4ياو  تأل دعااء تلموتفا  

 ، لنان ، وإل كا ل د ضه مخلباً ددماء تألدرياء، وسماؤه تشودها دعا  تلغياولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ريااا  د ض داا وي سااتعوو ساامرتء د ااول تلنياا ، خلاااارتء د ااول د صااال تلزيتاااول، سااماؤها صااافياً، تبعاا  د

.”تلنجا  وتألم ، وومًا كما كا ل

ا، طالاب عبد تلفتا  تلديداي  باساا جمهو ياا مصار تلعرديا/ ، م  تولِّي تلديد تلربيس2014يو يو 8وفي 

ل تلحاا  ، و دااتظ  فيااه دظاا لبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبًااا جمااوم تلمصااريين دل يُعينااوه دقااوض 

فاار  وتلعاادل وتلعاايك تلنااريم، و تنداام فيااه  يااا  تلحريااا وتاللتاازت ، و  مااس فيااه تلمداااوتض وتنااافؤ تل

ماار دل فاا  يُمناان لأ. وجااووًت اقيقي ااا ووسااتو  اياااض؛ ألل ساافينا تلااوطن وتااادض، فااعل  جاال  جو ااا جميعًااا

ن تلشاعب يدتقيم من طرف وتاد؛ كو ه عقدًت تجتماعي ا دين تلدولا ممث ا في  بيداها ومؤسدااتها وداي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع ت

العمــراء لكاأــد  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

 فاعا تلاهاااوي،  تباد تلتناوير فاي تلعصار تلحادي ، وتلقاول مان)

(1834، تلصاو  عا  "تخ يص تإلدريز في ت خيص دا يز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7

ايأجـــــــــــازات

 نـــــــــــــــــوات



تاي  صابو ومنا ذلك تلحين، دددت و وب تلوطن تحيا مرا ا جديدض؛ لبناء تلدولا تلوطنيا تلمد يا تلحديثا تل

داتقب ، إليها جميعًا، م  إو تك وتمٍ من اِب  تلشعب تلمصري د  نا جميعًا   تز  دخا طا طريا  لبنااء تلم

ات تلتاااي يُظ  هاااا تإل توض وتلتصاااميم ع اااى تلعمااا ، وتلتعااااول تلمنفاااتل مااا  تلجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا  تلعقبااا

.وتلصعودات؛ اتى  نعم جميعًا دثما  تلتنميا

جهاوو؛ ، تلافرت خ لهاا تلتوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوتت زمنيا، 7لقد مرت 

ي و  ام عِظام ماا شاهدته  داوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فا. لتحقي   هلاا مُداتحقا لشاعب ددايّ

تخااى جمي   دوعها، فعل تلدولا تلمصريا انوما وشاعبًا ال تازتل لاديها تلنثيار مان تلاماو  إل جااز دكبار ي

ا  بيداا ديد دل ذلاك يتا اب تلتوااب لبرهاا؛ لنت ما  ماا اققنااه ساوي ا مان إضااءتت تنمويا. عنال تلدماء

.اوماخ ل هاه تلفترض؛ لتنول عو ًا لنا ع ى تستنمال مديرض تلبناء وتلنهلا عبر سنوتت مديدض ا

ز مصااافى مااددولي  باايس مج ااس تلااوز تء دهااات تلشاا ل، اااا  مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات تلداايد تلاادكتو 

لداانوتت تلمع وماات ووعام تتخااذ تلقاارت  دتنفياا جهادًت دحثي ااا لتوثيا  دهام إ جاازتت تلدولااا تلمصاريا خا ل ت

تعااول تلدب  تلماضيا، فاي جميا  مناااي تلتنمياا وع اى مداتوه محافظاات تلجمهو ياا كافااً، وذلاك دال

:ع ى تلنحو تآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خ ُص . م  مخت ب تلجهات وتلهيئات تلحنوميا

: اااعًااا تنموي ااا، وهااي23محاااو  تنمويااا، دوتااا  5كتادًااا يدااتعرض دداارز جهااوو تلدولااا ع ااى مدااتوه 23▪

. رتفا  وتلشابناتتلتنميا تلبشريا، وتلتنميا تالاتصاويا، وتلتنميا تلمجتمعيا، وتلتنميا تلمنا ياا، وتلم

.كما تم إصدت  تقرير لن  ااام تنموي يدتعرض تلجهوو تلربيدا ع ى مدتوه تلمحافظات

ع ى مدتوه كتادًا يتناول تلجهوو وتإل جازتت تلربيدا تلتي تحققل خ ل تلدنوتت تلدب  تلماضيا27▪

.اااعًا تنموي ا تلمُحدوض س فًا23جمي  تلمحافظات، تغاي تلا 

اعااات ألهاام مااا اققتااه تلدولااا ع ااى مدااتوه كاا ّ ماان تلقات خيصااياكتادااال يُقاادِّمال صااو ض إجماليااا ▪

. تلتنمويا وتلمُحافظات، دالتركيز ع ى مؤشرتت تألوتء تلربيدا

ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفاااي هاااات تلمقاااا ، كاااال لزتمًاااا ع يناااا دل  ُؤكاااد دل 

 ى دكثر ، يُظ  ه تإلع ل تلعالمي لحقوق تإل دال، وتلاي يناوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

، دمااا فااي ذلااك تلحاا  فااي تلحياااض وول تمييااز، واقااوق تلافاا ، وتلحاا  فااي تلغاااتء)اقًااا لس دااا يا 13ماان 

هااا ت ااك تلحقااوق تلتااي تدااتند إلي(. واقااوق تألشااخا  ذوي تلهماام وول تمييااز، وامايااا تلحياااض تلخاصااا

تلتاي تُمثِّا  وعاوض عالمياا ل عما  مان دجا  " 2030دهادتف تلتنمياا تلمداتدتما "تألهدتف تإل مابيا تألممياا 

رجمتهاا تلقلاء ع ى تلفقر، وامايا كوكب تأل ض، وضمال تمتُّا  جميا  تألفارتو دالدا   وتالزوهاا ، تمال ت

.هدفًا دممي ا ت تز  مصر دها جميعًا17جميعًا في 

، و ؤيتهااا 2014تتصااالًا، ااماال تلدولااا تلمصااريا دترجمااا هاااه تلحقااوق فااي وسااتو ها تلااوطني تلصاااو  عااا  

ميااا ، وتلتااي تعنااس تلخاااا تالسااترتتيجيا طوي ااا تلمااده؛ لتحقياا  مباااو  ودهاادتف تلتن2030تلمدااتقب يا 

ج عم هاا، وفاي سابي  تنفياا ت اك تلرؤياا، دط قال تلحنوماا تلمصاريا در اام. تلمدتدتما في ك  تلمجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ لينااول إطااا ًت تنفياااي ا لجهااوو مصاار تلتنمويااا"مصاار تنا اا "تلاااي يحماا  عنااوتل 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب



التنمية الصناعية نالتجار 

10ن م المؤشرات▪

11تنميل  ناعيل تجارال▪

21التنواع الصناعم ▪

31التعميق الصناعم▪

55التطوار الصناعم▪

71تعزاز التجارة الخارجيل ▪

91الن اذ ول  األ واق▪

107وحكا  الراابل و ماء جودة الصناعل والتجارة الخارجيل▪

اا مل المحتواات

 جهاات يتقد  مركز تلمع ومات ووعم تتخاذ تلقرت  تلتاد  لرباسا مج س تلوز تء دالشنر تلعمي  ل

ا ض إلاى تلحنوميا ع ى جهووها تلحثيثا وتعاو ها تلمثمر؛ تألمر تلاي دثاره هاات تلتقريار، وتجاد  تإلشا

.دل تلتقرير يدتعرض ددرز تلجهوو تلتنمويا تلمحققا، وال يمث  اصرًت شام ًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ن م المؤشرات

6.9
قا اجم تالستثما تت تلمخصصا إل شاء منا

صااااناعيا  وساااايا فااااي تلمناقااااا تالاتصاااااويا
.لقناض تلدويس دبو سعيد

مليـــــــــــــــــارات

4.7دوالر نمراكــم
إجماااااالي اجااااام تلتبااااااول تلتجاااااا ي داااااين مصااااار

.2020عا  تألو تسيووول تالتحاو 

مليــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

دوالر نمراكــــــــــــــــــــم

1.1
إجمااااااالي تن فااااااا إ شاااااااء مجماااااا  تألساااااامنل 

.2018دبني سويب، وتلاي تم تفتتااه عا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــار ملي

5.4دوالر نمراكــــــــــم
ت مجمعًا صاناعي ا جدياد13ًإجمالي تن فا إ شاء 

محافظاااا فااي إطاااا  تلمباااو ض تلرباسااايا 12فااي 
.لتشغي  تلشباب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ملي

جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

26
ولياا إجمالي اجم تلصاو تت تلصناعيا  ير تلبتر

.2022/2021تلمدتهدفا في مصر خ ل عا  

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

29.3دوالر نمراكـــــــــــــــــــم
إجماااااااااااالي اجااااااااااام تلصااااااااااااو تت تلدااااااااااا عيا

.2020تلمصريا في  هايا عا  

مليــــــــــــــــــــــــــار

دوالر نمراكـــم
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"تنميددددددة صددددددناعية تجاروددددددة

دااا ، دمثا"دهاادتف تلتنميااا تلمدااتدتما"لمااا كا اال 

وعااوض عالميااا ل عماا  ع ااى إ هاااء تلفقاار، وامايااا 

   تلنوكب، وضمال تمت  جمي  تلشعوب دالد

فاعل إمنا ياا تحقيا  . 2030وتالزوها  دح اول عاا  

تنميا ذلك ت تي دتنام  تألهدتف تلدبعا عشر ل 

تلمدااااتدتما، تلدتعمااااا ل سااااتدتما تالاتصاااااويا

ا با م نالتي تمعرف أوضً"وتالجتماعيا وتلبيئيا؛ 

مم ، نالتي امعتمدت في األ"األ داف العالمية"

."2015المتود  عاى 

أ ددددددداف التنميددددددة فااااااي هااااااات تلصاااااادو، دكاااااادت 

ع اااى دهمياااا تحقيااا  تلتنمياااا 2030المسدددتدامة 

ا  فاااي تلصااناعيا، وتعزياااز وو  تلتننولوجيااا وتالدتنااا

تلمناااول تلصااااناعي، وذلااااك داعتباااا ه داااااد تلركااااابز

صااويا تلربيدا تلتي تقو  ع يها تالساتدتما تالات

نيهاا، ل دول، وترتبط دالرفاهيا تالجتماعياا لموتط

جاا تألكبار؛ كما تصُاب ديلًاا فاي تلبُعاد تلبيئاي دالد 

يًا دما يؤكد ضرو ض تاوير اااام تلصاناعا، تماشا

.م  تلتاو  تلتننولوجي تلعالمي
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فااااي تلدااااياق ذتتااااه،  ااااص تلهاااادف تلثااااامن ع ااااى 

ر إلى مما يُشي؛ "العم  ال ئق ننمو االقتصا "

وف تعزيااز تلنمااو تالاتصاااوي تلفااروي وفقًااا ل ظاار

با تلوطنيااا، و مااو تلناااتج تلمح ااي تإلجمااالي دنداا

.تع ى تألا  سنوي ا في دا  تلب دتل  موً% 7

ويتحقاااااا  ذلاااااااك ماااااان خااااااا ل تعزيااااااز تإل تاجياااااااا 

تالاتصااااااااويا؛ مااااااان خااااااا ل تلتنويااااااا ، وتال تقااااااااء 

ياااز ع اااى دمداااتوه تلتننولوجياااا، وتالدتناااا ، وتلترك

تلقااعاااااااات ذتت تلقيماااااااا تلملاااااااافا تلعالياااااااا، 

عزياز وتلقااعات كثيفاا تلعمالاا، داإلضاافا إلاى ت

تادعم تلدياسات تلمُوجها صوب تلتنميا، وتلتي

تأل شااااااا تإل تاجياااااا، وفااااار  تلعمااااا  تل بااااا ، 

ومباشاارض تألعمااال تلحاارض، وتلقااد ض ع ااى تإلداادتم، 

وتلتشاااجي  ع اااى إضااافاء تلاااااد  تلرسااامي ع اااى

تلمشااااااااروعات متناهيااااااااا تلصااااااااغر وتلصااااااااغيرض 

ومتوساااااا تلحجاااام؛ دمااااا فااااي ذلااااك، ماااان خاااا ل 

تلحصاااول ع اااى تلخااادمات تلمالياااا، وتعزياااز ااااد ض 

تلمؤسداااااات تلمالياااااا تلمح ياااااا ع اااااى تحداااااين 

إمنا يا تلوصول إلى تلخدمات تلمصرفيا، 

دنااءً ع ااى هاات، شاادو تلهادف تلتاساا  مان دهاادتف 

الصدددددناعة "تلتنمياااااا تلمداااااتدتما، ع اااااى دهمياااااا 

؛ ايااااااا  تمثِّااااااا  تالساااااااتثما تت فاااااااي"ناالبتكدددددددار

  تلصاااااناعا، وتلبنياااااا تلتحتياااااا، وتالدتناااااا  عوتمااااا

ال وهاو تلحا. ااسما ل نماو تالاتصااوي وتلتنمياا

ا ًااااا ديلًااااا فااااي تلتقااااد  تلتننولااااوجي تلاااااي يُعاااادُّ

ا؛ مااان مُداااتدتمًا ل تحاااديات تالاتصااااويا وتلبيئيااا

ز اي  وو ه فاي تاوفير فار  عما  جديادض، وتعزيا

عى كفاءض تستخدت  تلاااا، وفي ضوء ذلك يدا

ا تلهاادف تلتاساا  ماان دهاادتف تلتنميااا تلمُدااتدتم

:إلى تحقي  ما ي ي

جميا ، تعزيز تلتصني  تلشاام  وتلمُداتدت  ل ▪

، فاااي 2030وتحقيااا  زيااااوض كبيااارض دح اااول عاااا  

ي اصااا تلصااناعا فااي تلعمالااا، وتلناااتج تلمح اا

ا، تإلجمالي، دما يتماشى ما  تلظاروف تلوطنيا

.وملاعفا اصتها في دا  تلب دتل  موًت
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دتما؛ إااما دُنى تحتيا جيدض، وموثواا، ومدات▪

تلعاادرض دما في ذلك تلبناى تلتحتياا تإلا يمياا و

ا ل حااادوو؛ لااادعم تلتنمياااا تالاتصااااويا و فاهيااا

تإل داااااال، مااااا  تلتركياااااز ع اااااى تيداااااير سُاااااب 

 ااى وصااول تلجمياا  إليهااا دتن فااا ميدااو ض وع

.اد  تلمداوتض

زياااوض فاار  اصااول تلمشااروعات تلصااناعيا ▪

وال –صاغيرض تلحجام و يرهاا مان تلمشااروعات 

ع ااااى تلخاااادمات -ساااايما فااااي تلب اااادتل تلناميااااا

ض تلمالياااا، دماااا فاااي ذلاااك تالبتما ياااات ميداااو 

تلتن فاااااا، وإوماجهاااااا فاااااي س سااااا  تلقيماااااا 

.وتألسوتق

اعات تحداااين تلبُناااى تلتحتياااا وتحااادي  تلصااان▪

؛ ماااااااان دجاااااااا  تحقياااااااا  2030دح ااااااااول عااااااااا  

تسااااااتدتمتها، ماااااا  زياااااااوض كفاااااااءض تسااااااتخدت  

تلمااااااااوت و، وزياااااااااوض تعتماااااااااو تلتننولوجيااااااااات 

ا وتلعم يااااات تلصااااناعيا تلنظيفااااا وتلداااا يم

جارتءتت ديئي ا، م  ايا  جمي  تلب دتل داتخااذ تإل

.ذتت ص ا وفقًا لقد تتها

تعزيااااز تلبحاااا  تلع مااااي، وتحدااااين تلقااااد تت ▪

ي تلتننولوجيااااا فااااي تلقااعااااات تلصااااناعيا فاااا

ا، دمااا جمياا  تلب اادتل، وال ساايبما تلب اادتل تلنامياا

 ين في ذلك تشجي  تالدتنا  وزياوض عدو تلعام

فاااااي مجاااااال تلبحااااا  وتلتااااااوير لنااااا ِ م ياااااول 

شاااخص، وتعظااايم إ فااااق تلقاااااعين تلعاااا  

.وتلخا  ع ى تلبح  وتلتاوير

ات؛ كفالا وجوو ديئا موتتيا من اي  تلدياس▪

ل تنويااااااااا  تلصاااااااااناعي، وتلبحااااااااا  وتالدتناااااااااا ،

وإضااااااافا ايمااااااا ل داااااا   تألساساااااايا فااااااي 

.تلب دتل تلناميا
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ا و يااا ولترساايخ ت ااك تألهاادتف وتهيئااا تلبيئااا تلق

، 2014تلصاااو  عااا  الد ددتور المصددري لهااا، جاااء 

مُتداااقًا مااا  دهااادتف تلتنمياااا تلمداااتدتما؛ ايااا 

تأل شاااااا : منااااه ع ااااى دل28المددددا    ااااص فااااي 

تياااا تالاتصااااويا تإل تاجياااا، وتلخدمياااا، وتلمع وما

مقومااااااااااات دساساااااااااايا ل اتصاااااااااااو تلااااااااااوطني،

ها، وت تاااااز  تلدولاااااا دحمايتهاااااا، وزيااااااوض تنافدااااايت

وتاااااوفير تلمنااااااال تلجااااااذب ل ساااااتثما ، وتلعمااااا  

ع اااااااااى زيااااااااااوض تإل تاااااااااا ، وتشاااااااااجي  تلتصااااااااادير، 

.وتنظيم تالستيرتو

وتاااااولي تلدولاااااا تهتمامًاااااا خاصًاااااا دالمشاااااروعات 

تلمتوساااااا وتلصااااغيرض ومتناهيااااا تلصااااغر فااااي 

يار تلمجاالت كافا، وتعم  ع ى تنظايم تلقااام  

.تلرسمي وت هي ه

ماااان تلدسااااتو  ع ااااى دلّ 27المددددا   كمااااا  صاااال 

ي تلنظا  تالاتصاوي يهادف إلاى تحقيا  تلرخااء فا

ا تلاااب و مااان خااا ل تلتنمياااا تلمداااتدتما وتلعدتلااا

يقي تالجتماعيا، دما ينف   ف  معدل تلنمو تلحق

ل اتصااااو تلقاااومي، و فااا  مداااتوه تلمعيشاااا،

، وزياااوض فاار  تلعماا ، وتق ياا  معاادالت تلباالااا

اوي وتلقلاااء ع ااى تلفقاار؛ وي تااز  تلنظااا  تالاتصاا

دمعااااايير تلشاااافافيا وتلحوكمااااا، ووعاااام محاااااو  

تااوتزل تلتناافس، وتشااجي  تالساتثما ، وتلنمااو تلم

ات جغرتفي ااااا واااعي ااااا وديئي ااااا، ومناااا  تلمما ساااا

تالاتنا يااا، مااا  مرتعااااض تالتااازتل تلماااالي وتلتجاااا ي

وق، وتلنظا  تللريبي تلعاول، وضبط آلياات تلدا

زل دااين وكفالااا تأل ااوتم تلمخت فااا ل م نيااا، وتلتااوت

مصااالل تألطاارتف تلمخت فااا، دمااا يحفاا  اقااوق

.تلعام ين، ويحمي تلمُدته ك
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ة ا ددتراتيجيفااي سااياقٍ مُتصاا ، جاااءت دهاادتف 

تماشيًا " 2030رؤوة مصر "التنمية الممستدامة 

؛ ايا  م  تإلطا  تلدولي لتعزيز تلتنمياا تلصاناعيا

وي اقتصدا  قد"توميدق  صب تلهدف تلثالا  ع اى 

ياا  ، وتلاااي يناااوي ع ااى تحق"تنافسددي نمتنددو 

إلاى  مو تاتصااوي ااابم ع اى تلمعرفاا، ومُداتنِد

ا تلتحااول تلرامااي، داإلضااافا إلااى  فاا  و جااا مرو اا

غي  وتنافداايا تالاتصاااو، وزياااوض معاادالت تلتشاا

، وفاار  تلعماا  تل باا ، وتحدااين ديئااا تألعمااال

  وتعزيااز ثقافااا  ياااوض تألعمااال، فلاا ًا عاان تحقياا

ى تلشمول تلمالي؛ و اص تلهادف تلرتدا  ديلًاا ع ا

حيا  ؛ د"تلمعرفا وتالدتنا  وتلبح  تلع مي"تعزيز 

مااي تتخااا مصاار تلمعرفااا، وتالدتنااا ، وتلبحاا  تلع 

هاااا  كاااابز دساسااايا ل تنمياااا، وااااوض تلدولاااا و ياوت

و فاهياااا تإل داااال، وذلاااك مااان خااا ل تالساااتثما 

فاااااي تلبشااااار، ودنااااااء ااااااد تتهم تإلددتعياااااا، و فااااا  

 شاار مدااتوه مصاار وولي ااا فااي مجاااالت تالدتنااا ، و

يم ثقافتااه ووعاام تلبحااا  تلع مااي، و داااه داااالتع 

.وتلتنميا

وتحاااال مظ ااااا ذلااااك تإلطااااا  تلاااادولي وتلمح ااااي، 

ة ا ددددتراتيجية تعزودددددز التنميددددددط قاااال تلدولاااااا 

، (2020-2016)الصددددناعية نالتجددددار  ال ارجيددددة 

دل تناااااول "منا قااااا ماااان  ؤيااااا دساساااايا وهااااي 

تلتنمياااااااااا تلصناعياااااااااا هاااااااااي ااطااااااااارض تلتنمياااااااااا 

ر، تالاتصاااويا تالاتوتبيااا وتلمداااتدتما فاااي مصاا

وتلتااااااي ت بااااااي تلا ااااااب تلمح ااااااي، وتدعاااااام  مااااااو 

تلصاااااااو تت، لتصباااااال مصاااااار العبًاااااا فاع ًاااااا فااااااي 

تالاتصاااااو تلعالماااااي واااااااو ض ع اااااى تلتنيُّااااب مااااا 

؛ ويتحقاا  ذلااك ماان خاا ل"تلمتغيّااارتت تلعالمياااا

اااااو ودب تلدولاااا ع اااى توفيااااار تلمنااااااال تلم بااام ل نم

تلصناعااااااااي تلمدااااااااتدت ، تلقاباااااااام ع ااااااااى تعزيااااااااز 

، تلتنافدااااااااايا وتلتناااااااااوم، وتلمعرفاااااااااا وتالدتناااااااا 

.وتوفياار فاار  تلعماا  تل بقا وتلمُنتِجااا
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فااااي ضااااوء ذلااااك، ااااادوت تالسااااترتتيجيا دعاااا  

تألهاااادتف تلربيدااااا لتحقيقهااااا خاااا ل تلداااانوتت 

:تلخمس؛ وهي

%.8زياوض معدل تلنمو تلصناعي ليص  إلى ▪

زيااااوض  دااابا مدااااهما تلنااااتج تلصاااناعي مااان ▪

.في تلناتج تلمح ي تإلجمالي% 21إلى % 18

زياااااااااااااوض مداااااااااااااهما تلقاااااااااااااام تلخااااااااااااا ،▪

وااااااااااام تلمشااااااااروعات متناهيااااااااا تلصغاااااااار 

اي وتلصغيااارض وتلمتوسااااا فاااي تلناتاااج تلمح اا

.تإلجمالي

% 10زيااااااوض معااااادبل  ماااااو تلصااااااو تت ليناااااول ▪

.سنوي ا

.م يين فرصا عم  البقا ومنتجا3توفير ▪

.تحدين تألوتء تلمؤسدي▪

ات كما وضعل تالسترتتيجيا ازما مان تلدياسا

ولاا تلتي تام ت تااهاجاهاا؛ لتحقيا  دهادتف و ؤياا تلد

ياااااار وتتمثبااااا  ت اااااك تلدياساااااات فاااااي وضااااا  تدتد

تشااااريعيا، وإجرتبياااا، ومؤسداااايا ل عماااا  ع ااااى

، خ اااا  مناااااال دعمااااال مُاااوتتٍ ل تنميااااا تلمنشااااووض

وتااا طير تلحوتفاااااز تلمُوجهاااااا لقااعاااااات دعينهاااااا 

دشاااااارـ  دااااااط تلحصااااااول ع ااااااى ت ااااك تلحوتفااااااز 

دتحقيااااااااا  تلمُدااااااااااتهدفات تلمنشااااااااااووض فااااااااااي 

.تلقااعااات تلمنتقاااض

مثا  وفيما يخص تلدياسات تلصناعيا، فهاي تت

اماا  فااي تعمياا  تلصااناعا تلمح يااا لتحقياا  تلتن

ي داااين س سااا  تلتو ياااد تلمح ياااا، وتال ااادما  فااا

تنام ا س س  تلتو يد تلعالميا دتابي  ازما م

وشااااااام ا ماااااان تلتاااااادتدير؛ لتشااااااجي  تأل شاااااااا 

اتإل تاجيااااا تلصااااناعيا فااااي تلقااعااااات تلصااااناعي

ا ذتت تألولويا تلوتعدض، وتلتاي يمننهاا تلمداااهم

.فاي تحقيا  تلتنمياا تلمداتدتما
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وفي ظ  ار  وزت ض اااام تألعماال تلعاا  ع اى 

هااا فااي مصاار، داعتبا رعاوددة صددناعة األلومنيددوى 

وتااادض ماان دهاام د شاااا تلتصااني  تلمُدااتهدف 

ها تلتعويااا  ع يهاااا، دط قااال تلدولاااا تساااترتتيجيت

ع ااى 2026لتاااوير صااناعا تأللومنيااو  اتااى عااا  

:خمدا محاو ، تتمث  في

تاااااااااااوير شااااااااااركا مصاااااااااار : الموددددددددددور األن ▪

لألومنياو ، ماان خاا ل إااا ل تلجاازء تألكباار ماان

قديرياا تلخ يا تلقديما ع اى مارا تين دتن فاا ت

م يااااا  جنيااااه، ماااا  إوخااااال تننولوجيااااا 13 حااااو 

جدياااادض دااااا  تسااااتخدتمًا ل اااااااا تلنهردابيااااا

، (ماااان تن فااااا تإل تااااا % 40تلتااااي تمثاااا   حااااو )

.دلب طن250وذلك داااا إ تاجيا 

إ شااااااء مجمااااا  لصاااااناعا : المودددددور الثددددداني▪

يد، تأللومنيااو  ومناقااا لوجدااتيا فااي تلصااع

فاااااااي إطاااااااا  تلتوسااااااا  فاااااااي زيااااااااوض تلقيماااااااا 

يره تلملااافا لخااا  تأللومنيااو  داادلًا ماان تصااد

. كماوض خا  فقط

زيااااااوض تلااااااااا تإل تاجياااااا : المودددددور الثالددددد ▪

لألومنيااااااااو  عباااااااار إ شاااااااااء مصااااااااا   ماااااااان 

جا ااااااااب تلقاااااااااام تلخااااااااا  ل توساااااااا  فااااااااي 

.صناعا تأللومنيو 

اااا  تألزماااات تلتاااي توتجههاااا : المودددور الرابددد ▪

صاااااااناعا تأللومنياااااااو  مااااااان ت تفاااااااام دساااااااعا  

.طااا تلنهرداء

زيااوض اجام صااو تت مصار : الموور ال امس▪

ماااااان تأللومنيااااااو  وذلااااااك ماااااان خاااااا ل فااااااتل 

دسااااوتق خا جيااااا فااااي اااااا تت دو ودااااا ودمرينااااا 

.تل تينيا وإفريقيا
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دت  وعاان تلدياسااات تلتجا يااا، فتتلاامن تسااتخ

دووتت تلدياسااااااا تلتجا يااااااا دمااااااا يتوتفاااااا  ماااااا  

اياا مدتهدفات تلتنميا تلصناعيا، مان خا ل ام

وتشاااااجي  تلصاااااناعات تلوليااااادض، ومداااااتهدفات 

تنميااااااا تلصاااااااو تت؛ دتعزيااااااز وجااااااوو تلصاااااااو تت 

تلمصااااااريا فااااااي تألسااااااوتق تلتصااااااديريا تلحاليااااااا، 

.وتلتوجُّه  حو تألسوتق تلوتعدض

اات هات إلى جا ب تعظياام تالساتفاوض ماان تتفاايا

، تلتجااااااا ض تلحاااااارض سااااااوتء تلثنابيااااااا، دو تإلا يمياااااا

دو تلدوليااااا؛ ممااااا يداااامل ل صناعااااات تلمصريااااا

دتحقيااااااا  وفاااااااو تت تلحجااااااام تل زمااااااا لتحقيااااااا  

.تلتنافدايا تلداعريا

، 2021فاااي ساااياقٍ مُتصااا ، اامااال تلحنوماااا عاااا  

ساااوف تااانعنس إيجادًاااا ع اااى إجدددراء 100دتااا طير 

دوتء تلقااعااااات تلصااااناعيا ذتت تألولويااااا، وتلتااااي

تعاااول تلدولااااا ع يهااااا فااااي تلنهااااوض داالاتصاااااو 

تلوطني، واد جارت منااشاا ت اك تإلجارتءتت ع اى

  مدتوه تلوزت تت تلمخت فا، ومُداتهدف تلعما

ا؛ع اااى تنفيااااها دالتنداااي  مااا  تلجهاااات تلمعنيااا

من دجا  وفا  تلجهاوو تلمباولاا لادعم تأل شااا 

تلصااااناعيا وتلتغ ااااب ع ااااى دداااارز تلتحااااديات تلتااااي

.توتجهها

ا في هاات تلداياق، تام إعادتو خااا عما  تندايقي

لتشاااااني  مجموعاااااات عمااااا  متخصصاااااا ماااااان 

تلجهااات وتلااوزت تت تلمتخصصااا؛ لد تسااا سُااب 

د تنفيااااا تإلجاااارتءتت تلمقتراااااا، فلاااا ًا عاااان تحدياااا

تلتجاااا ض "مجموعاااا تإلجااارتءتت تلمُقااار  اياااا  وزت ض 

ض مان دد تسا تنفيااها دصاو ض مباشار" وتلصناعا

.خ ل تلجهات وتألجهزض تلتادعا لها
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ك من تإلجرتءتت في ذلالمجموعة األنلى تتمث 

ات تلمُقتااار  وتلااااي ياااتم تنفيااااه مااان اِبااا  تلجهااا

وتلهيئاااااات تلتادعاااااا لاااااوزت ض تلتجاااااا ض وتلصاااااناعا، 

ناعيا، وتلمُتمث ا فاي تلهيئاا تلعاماا ل تنمياا تلصا

ومركاااااااااااااز تحاااااااااااااادي  تلصااااااااااااااناعا، وتلتمثياااااااااااااا  

تت تلتجااا ي، وتلهيئااا تلعامااا ل راادااا ع ااى تلصاااو 

وتلااااااااوت وتت، وتلهيئااااااااا تلعامااااااااا ل موتصاااااااافات 

.وتلجووض

، تإلجاااارتءتتالمجموعددددة الثانيددددةدينمااااا تتلاااامن 

تلتنفيايااااا تلمُقتاااار  تشااااني  مجموعااااات عماااا 

ياا مشتركا دين مج اس تلناوتب وتلاوزت تت تلمعن

تلمالياااااا، : ل عمااااا  ع اااااى تنفيااااااها؛ وهاااااي وزت تت

تلنقاااا ، تلز تعااااا وتستصاااا   تأل تضااااي، تلصااااحا، 

تلتماااااوين وتلتجاااااا ض تلدتخ ياااااا، تلتع ااااايم تلعاااااالي

وتلبحااااا  تلع ماااااي، تلتنمياااااا تلمح ياااااا، وتلهيئاااااا 

ياا تلعاما ل ستثما  وتلمناط  تلحرض، وجهاز تنم

تلمشاااروعات تلمتوسااااا وتلصاااغيرض ومتناهياااا

.تلصغر، وتلبنك تلمركزي

تإلجااارتءتت المجموعدددة الثالثدددة فاااي ااااين تلااام 

ي إطاااا  تلتنفياياااا تلمقتااار  تلتنداااي  دشااا  ها فااا

ي عاادو ماان تل جااال تلوزت يااا تلتااي تاام تشااني ها فاا

.ذتت تلش ل

تلمُقتاار  ايااا  تلجهااات إجددراء 100وماان دااين تلااا 

وتلهيئاااااات تلتادعاااااا لاااااوزت ض تلتجاااااا ض وتلصاااااناعا 

ج دالعمااا  ع اااى تنفيااااها، يااا تي تفعيااا  وو  دااارتم

ر مركاااز تحااادي  تلصاااناعا تلتاااي تداااتهدف تااااوي

تلمصاااااااا  ، وتال تقااااااااء دااااااانظم إوت ض تلمنشااااااا ت 

اعي تلصااناعيا، وتعزيااز عم يااات تالسااتثما  تلصاان

اتياجاات داأل شاا تإل تاجيا ذتت تلص ا دتاوفير ت

يااا تلدااوق تلمح ااي ماان مداات زمات تإل تااا  تألول

.وتلد   تلوسياا
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هااات، إلااى جا ااب تالسااتمرت  فااي تبداايط إجاارتءتت

تلحصاااول ع اااى واااادتت دالمجمبعاااات تلصاااناعيا 

تلجدياااادض، تلتااااي تاااام طراهااااا، وخفاااا  تلتناااااليب 

ه، تلمتع قااا دعم يااات تلتقياايم وو تسااات تلجاادو

وير كما تشم  ت ك تإلجرتءتت تالساتمرت  فاي تاا

منظومااااااااا تلموتصاااااااافات تلمصااااااااريا، تماشاااااااايًا

مااااااا  تلموتصااااااافات تلدولياااااااا، وال سااااااايبما ت اااااااك 

ر تلموتصافات تلمعماول دهااا فاي دساوتق تلتصاادي

.تلمدتهدَفا

وهنااك عاادو ماان تإلجاارتءتت دااددت تلدولااا دالفعاا  

ا فااااي تنفياااااها لتحفيااااز ااااااام تلصااااناعا وتنمياااا

: صاااااو تته؛ ويشاااام  ذلااااك ع ااااى ساااابي  تلمثااااال

لى اوكما منظوما تستغ ل تأل تضي ل وصول إ

يل دفلااا  آلياااا ممنناااا ل عتمااااو ع يهاااا، دماااا يُتااا

ن  تالساااتغ ل تألمثااا  لأ تضاااي تلصاااناعيا دشااا

وفااي هااات تلصاادو، تاام تتخاااذ مجموعااا ماان . كاماا 

تلخااااااوتت تلتنفياياااااا لتعزياااااز تالساااااتفاوض مااااان

تأل تضاااااااي تلصاااااااناعيا لااااااادعم خااااااااط تلتنمياااااااا 

فااي تلصاناعيا ومتادعااا مااده جديااا تلمدااتثمرين

مباشاااااارض تأل شاااااااا تلصااااااناعيا تلمدااااااتهدفا 

.داأل تضي تلمخصصا لهم

وتتلاااامن ت ااااك تلخاااااوتت صاااادو  ااااارت   باااايس 

ب مج ااس تلااوز تء دتشااني  لجنااا لمتادعااا موااا

، تأل تضاااي تلصاااناعيا تلتاااي ساااب  ودل تااام طراهاااا

ن وإعدتو منظوماا متنام اا لتعزياز تالساتفاوض ما

ادعاا مت: تلمدااات تلشا رض دحي  تتولى تل جنا

تتخاااااااذ تإلجاااااارتءتت تلقا و يااااااا لدااااااحب د تضااااااي 

ا تلمنااااط  تلصاااناعيا وتالساااتثما يا تلمُخصصااا

ل مداااااتثمرين  يااااار تلجااااااوين، وإعااااااوض تخاااااايط 

تلمداااااااااات تلشاااااااا رض دالمنااااااااط  تلصاااااااناعيا 

هاا وطراهاا وتالستثما يا، وتنفيا تلبنيا تلتحتيا ل

ل سااااااتثما ، فااااااي ضااااااوء تالاتياجااااااات تلفع يااااااا 

لناااااا  محافظااااااا ماااااا  وضاااااا   ظااااااا  تدااااااهي  

.إجرتءتت ل مدتثمرين
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"التنووددددددددددددددددد  الصدددددددددددددددددناعي 

إلااااى إ جاااااز تلتنميااااا " 2030مصددددر "تصاااابو  ؤيااااا 

يااا  تالاتصااااويا تالاتوتبياااا وتلمداااتدتما فاااي جم

ا  دوعهاااا، ومااان ثَااامب دهااادتف تلتنمياااا تلمُداااتدتم

تألممياااا، فاااي ظااا   دااا  وولاااي وإا يماااي يماااو  

دنثيااااار مااااان تلعوتمااااا  تلماااااؤثرض ع اااااى تلهياكااااا  

ا ض تإل تاجياااا وس سااا  تلقيماااا وتااادفقات تلتجاااا

تلعالميااااااا، ماااااا  تغياااااار موتصاااااافات تلمنتجااااااات 

وتلخااااادمات ومعاااااايير جووتهاااااا، وتناااااامي دهمياااااا 

.تلمشروعات تلصغيرض وتلمتوساا

ويحتاااا  تلقاااااام تلصااااناعي دهميااااا خاصااااا فااااي 

تالاتصاااو تلمصااري؛ فهااو يُدااهم دمااا يقاارب ماان

حو من تلناتج تلمح ي تإلجمالي، ويدتوعب  % 16

ماان جم ااا تلعمالااا تلمنتظمااا، كمااا يُدااهم % 15

% 80فااااي  شاااااـ تلتصاااادير دنداااابا تتاااارتو  دااااين 

مااااان إجماااااالي تلصااااااو تت تلدااااا عيا  يااااار % 85و

  تلبترولياااا؛ مماااا يجع اااه يتبااااول تلمركاااز تألول مااا

او  تحوي ت تلمصاريين دالخاا   فاي اابماا تلمصا

.تلربيدا تلامولّدض ل نقد تألجنبي
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ل في ظ  هاه تألهميا تلتي يحت هاا تلقااام، دولا

ن تلدولا تهتمامًا خاصًا له، وعمدت عبر تلعديد ما

تلدياسااااااات وتالسااااااترتتيجيات ع ااااااى تلنهااااااوض 

دصاااناعات معي اااا، تساااتهدفتها تلدولاااا وعولااال

ع يهااااااااااا فااااااااااي تحقياااااااااا  تلتنميااااااااااا تلصااااااااااناعيا 

.وتالاتصاويا

ام في هات تلدياق، تمث ل دهم مُدتهدفات ااا

فااي 2022/2021تلصااناعات تلتحوي يااا دخاااا عااا  

 اااا  ليب(  ياااار تلبترولااااي)زياااااوض تإل تااااا  تلصااااناعي 

ا  ماو تري يول جنياه داألساعا  تلجا ياا، دنداب1.75

، إلاااى جا اااب 2021/2020عااان تلمتواااا  عاااا  % 9.9

( روليااا ياار تلبت)زياااوض  اااتج تلصااناعات تلتحوي يااا 

إلاااااااى  حاااااااو % 11.9داألساااااااعا  تلجا ياااااااا دندااااااابا 

، دالمقا  ااااا 2022/2021م يااااا تت جنيااااه عااااا  808

.2021/2020م يا  جنيه متوا  عا  721.4دنحو 

ولتحقياا  ت ااك تألهاادتف تلامااو ، عماادت تلدولااا

تطدددوور نإعدددا   تن يددد  أنشدددطة التصدددني إلاااى 

ذات األ ميدددددة اال دددددتراتيجية، نالمسدددددتهدف 

اء التعوودد  عليهددا، نالتددي وددنتي أ مهددا فددي إ يدد

صددددناعة ال ددددز  نالنسدددديج نتطددددوور من ومددددة 

ت عبر عدو من تلدياسااجدود  لتدان  المطال،

ا وتإلجااارتءتت تلتاااي تنوعااال داااين عم ياااات لهين ااا

تلشاااركات تلعام اااا فاااي هاااات تلمجاااال، وعم ياااات 

يادها دخره لتاوير ت ك تلشركات وتلمصاا   وتزو

ك دالمعاااادتت تلحديثااااا، وثالثااااا ل توساااا  فااااي ت اااا

ا تلصناعا عبار إااماا منشا ت جديادض وتوساي  ما

هااو اااابم دالفعاا ، تألماار تلاااي يمناان إيجااازه فااي 

:عدو من تلنقاـ كالتالي

شااركات، 8شااركا  اازل و داايج فااي 22ومااج ▪

شاااركات تجاااا ض وا ااايج داااااال فاااي 9ووماااج 

.شركا وتادض

تنفياااااا دعماااااال إ شاااااابيا ماااااا داااااين إ شااااااءتت ▪

مبناااى دتن فاااا تب ااا 65جديااادض، وتااارميم لنحاااو 

.م يا تت جنيه7
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مرتكاااااز ل تصااااادير فاااااي كااااا ٍ مااااان 4تخصااااايص ▪

اـ، تلمح ا تلنباره، وكفار تلادوت ، وتلادلتا، ووميا

وذلااااك ضاااامن خاااااا تاااااوير وإعاااااوض هين ااااا 

.جتلشركا تلقادلا ل قان وتلغزل وتلندي

تواياااا  عقااااد شاااارتء ماكينااااات جدياااادض دقيمااااا ▪

.م يول يو و540تص  إلى 

محااااالج ماااااو ض تعماااا  دتننولوجيااااا 7إااااا ل ▪

مح جًااااا؛ اياااا  تاااام تشااااغي  15اديثااااا محاااا  

مح اااج تلفياااو  كااا ول تلمحاااالج تلمااااو ض فاااي 

ي ، فااي اااين داادء تلتشااغي  تلتجريباا2019يوليااو 

.2021لمح ج تلزاازي  تلماو  في  وفمبر 

م تلبادء فاي إ شاااء دكبار مصان   اازل فاي تلعااال▪

دلااب متاار 62.5دالمح ااا تلنبااره، ع ااى مدااااا 

مردااا  داااا  ض تلشاااو ا دشااااركا مصااار ل غاااازل 

وتلندااااايج دالمح اااااا تلنباااااره، وذلاااااك دااااااااا 

دلااب ماارول  اازل، وطااااا 182تسااتيعاديا تب اا  

طاااان  اااازل 30إ تاجيااااا مدااااتهدفا تصاااا  لااااا 

م ياول جنياه، 780يومي ا، دتن فا إ شاابيا تب ا  

وإجمااااااااااالي تسااااااااااتثما تت فااااااااااي تلماكينااااااااااات 

م يااول يااو و؛ وماان 273وتلمعاادتت تصاا  إلااى 

يا تلمقر  دل يتم تال تهاء مان تألعماال تإل شااب

، ع ااااى دل يباااادد 2022ل مصاااان   هايااااا مااااا   

مااان تلتشاااغي  تلتجريباااي لاااه فاااي  هاياااا يو ياااو

.تلعا   فس

زل تلباادء فااي إ شاااء ااا م صااناعيا جدياادض ل غاا▪

شاااركات فاااي 5وتلندااايج دنفااار تلااادوت ، ووماااج 

شركا كفر تلدوت  ضمن مشروم إعااوض هين اا

شااركات تلغاازل وتلنداايج، وماان تلمدااتهدف 

مصااااااا   ل غاااااازل وتلنداااااايج ع ااااااى 6إاامااااااا 

دلااااااب متاااااار منعااااااب، ودتن فااااااا 175مدااااااااا 

م يااا  جنيااه، وذلااك دخاا ف 2.4إ شاااءتت تب اا  

.ايما تلماكينات وتآلالت



24 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

دوت  تركياب تلمعادتت تلحديثاا دمح جاي كفار تلاا▪

وكفااار تلزياااات، ومااان تلمخااااط تال تهااااء مااان 

.2022محالج دنهايا عا  3تاوير 

 ض دلب مرول جديد دتننولوجيا متاو88إا ل ▪

دلاااب مااارول متهالاااك؛ ايااا  تصااا  170محااا  

طنًااا 9027تلاااااا تإل تاجيااا تلمدااتهدفا إلااى 

طنًااااا يااااتم 366ساااانوي ا ماااان تلغاااازل، داااادلًا ماااان 

إ تاجهااااااااااا االيًااااااااااا، وماااااااااان تلمقاااااااااار  إ تااااااااااا  

ا ماان م يااول متاار ساانوي ا ماان تلنداايج داادل50.7ً

ا عااان م ياااول متااار ياااتم إ تاجهاااا االي اااا، فلااا 13ً

يا م يول متر كااااا إ تاجياا إضااف50.7إ تا  

.ضمن تلصبا ا وتلتجهيز دتننولوجيا ماو 

تإلطاااا ق تلرساااامي لبر ااااامج مباااااو ض تلقااااان ▪

وتلاااااي يهاااادف إلااااى تحدااااين ،((BCIتألفلاااا  

تسااتدتما تلقااان تلمصااري ماان دجاا  ت اادما  

دفلاا  ماا  س ساا  تلقيمااا تلعالميااا، ووعاام

سُااااب  معيشااااا تلماااازت عين ماااان خاااا ل تبنااااي 

.مما سات ز تعا تلقان دارق دكثر تستدتما

تااوير هات، وتص  تلتن فاا تالساتثما يا لخااا تل

  م ياا  جنياه، فاي ااين مان تلمتواا  تحقيا21إلى 

م يااا  جنيااه 2.5دقيمااا " تلقادلااا ل غاازل"د دااا  لااا 

غي  دعد إتما  تلخاا، ع ى دل يتم تلبدء فاي تشا

ر مجموعا من تلمصا   تلماو ض في تلردا  تألخيا

؛ ايا  مان تلمتواا  تال تهااء منهاا 2022من عاا  

.2023اب  منتصب عا  

جات لصدناعة المنسدوو ظرًت لأهميا تلمتزتيدض 

ا ، دولاال تلدولاانالمصدنوعات الجلدوددة فددي مصددر

مشددددرن  تهتمامًاااا كبياااارًت لهاااا؛ اياااا  تااام إطاااا ق 

ي ، وهو مشروم مصاري إيااالالمصن  المفتوح

. مشترك وممول من تالتحاو تألو ودي
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وتت وتمتااد فتاارض تلمشااروم لتصاا  إلااى ثاا   ساان

، واااد شااا ك 2020داادءًت ماان إط اااه فااي فبرتياار 

مركاااز تحااادي  تلصاااناعا فاااي إعااادتو و تساااا عاااان

مواب ااام تلج وو في مصار وجاا ِ تلعما  ع اى 

دقياااااااااا محااااااااااو  تلمشاااااااااروم؛ دهااااااااادف تحقيااااااااا 

:ما ي ي

يئاا تاوير تلصناعا تلمصريا مان خا ل خ ا  د▪

ت تخي ياااااا داساااااتخدت  تننولوجياااااا تلمع وماااااا

الاتلاااااال تالدتناااااا تت وتألفناااااا ، ددتياااااا مااااان 

. تاترتاها واتى تحققها

زض تاتلااال دصااحاب تألفنااا  تلجدياادض وتلمتمياا▪

غازل اااام تل)في تلصناعتين تلمداتهدفتين 

وتلندااااااايج وتلم داااااااس واااااااااام صاااااااناعات 

نااا  ومدااا دتهم ل وصااول دت ااك تألف( تلج ااوو

ا  إلى ايز تلتنفيا من خ ل مدهم داالموتو تلخا

دت تل زماااااا لتنفياااااا تألفناااااا  عم ي اااااا داساااااتخ

دااااد  تلتقنياااات تحااال إشااارتف متخصصاااين

  ماا  إمنا يااا تلتشاابيك ماا  دصااحاب تلمصااا 

.ميزضو جال تألعمال لتبنى تنفيا تألفنا  تلمت

ويااااااتم تنفياااااااا دهاااااادتف تلمشاااااااروم دتلاااااااافر 

ن مجهووتت تألطرتف تلمخت فاا مان تلمبتناري

ين ودصحاب تلمصا   وتلعام ين وتلمداتثمر

اعتين، تلرت بين في تالستثما  في دي من تلصن

كمااا يشااا ك فااي تنفياااه عاادو ماان مدااؤولي 

تل تلمعا ض تلمح يا وتلدولياا وتلتداوي  لفا

دسااوتق جدياادض ل منتجااات، وإعاادتو تلمنتجااات 

لهاااااااه تألسااااااوتق ماااااارو ًت دتااااااد يب تألطاااااارتف 

تلمخت فاااااااا، وصاااااااق  مهاااااااا تتهم، وتاااااااوطين 

اعتين تلتننولوجيااا تلمتقدمااا فااي هاااتين تلصاان

فااي مصاار؛ مدترشاادين دمااا هااو ماباا  فااي 

. تلدول تلمتقدما
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ء تتصااالًا، ففااي إطااا  مداااعي تلدولااا إلعاااوض إايااا

ل ما  شركا تلنصر لصناعا تلديا تت، تام تلتعااو

ين، كبره تلشركات تلمصنعا ل دايا تت فاي تلصا

؛إلنتدددال السددديارات الكهربائيدددة، 2021فاااي ينااااير 

" فانجوو اج"اي  تم تواي  تتفاايتين ما  شاركا 

، "رتلنصااا"تلصاااينيا إلعااااوض ت هيااا  مصااان  شاااركا 

وإ تاااا  دول سااايا ض كهردابياااا فاااي مصااار، ويهااادف

:تلمشروم إلى

وضااا  مصااار ع اااى خريااااا تلااادول تلمصااانعا ▪

.ل ديا تت

ا إعاااوض إاياااء شااركا تلنصاار وع متهااا تلتجا ياا▪

.تلعريقا

خفاااا  تلااااوت وتت، وفااااتل تلمجااااال ل تصاااادير، ▪

وتاااااااوطين صاااااااناعا تلدااااااايا تت تلنهردابياااااااا، 

ا وتلدااعي  حااو تصااني  ساايا ض مصااريا مح ي اا

%.100دندبا 

تق ياااااا  مدااااااتوه تلت ااااااو ، وتلتوساااااا  فااااااي ▪

.مشروعات تلنهرداء تلنظيفا

وماااان منظااااو  تلنفاااااءض تالاتصاااااويا، تدااااهم ▪

تلواااوو تلدايا ض تلنهردابيااا فااي تااوفير تناااليب

ومصاااروفات تلصااايا ا، داإلضاااافا إلاااى خفااا 

.ءتال بعاثات تلدفيئا، وتحدين جووض تلهوت

ا دلب سيا ض سنوي 25ويدتهدف تلمشروم إ تا  

يا ، وتصاا  تلفئااا تألساساا(فااي تلو ويااا تلوتااادض)

كي اااومترًت فاااي 150ل دااايا ض إلاااى سااارعا اصاااوه 

اصاال، وماده ايااوض يتخااى 145تلداعا دقد ض 

 اى كي ومتر في تلشاحنا تلوتاادض، وتحتاوي ع400

 ,ABS, EBD, ESC, BA: د ظما دمال متاو ض، مثا 

TCS, HSA ؛ داإلضااااافا إلااااى موتصاااافات  فاهيااااا

تلرؤياااا : متعااادوض، ود ظماااا دماااال إضاااافيا، مثااا 

و جاااا، مؤشااار ضاااغط تإلطاااا تت 360تلمحياياااا 

(BSD, Reversing Radar.)
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وفاااااااي ضاااااااوء اااااااار  تلدولاااااااا ع اااااااى تعظااااااايم 

ما تلمشا كات م  تلقاام تلخا ، وخصوصًا في

توجاااه يتع ااا  دالتننولوجياااا تلحديثاااا فاااي ضاااوء تل

تلعااالمي، وتلتاااو  تلاااي يشااهده مجااال صااناعا 

  فااي تلداايا تت تلنهردابيااا، دهاادف موتكبااا تلتقااد

، ت اااك تلصاااناعا، وزيااااوض  دااابا تلمناااول تلمح اااي

وتااااوطين تلتننولوجيااااا فااااي مصاااار، واعاااال وزت ض 

، تتفااياا 2021ااام تألعماال تلعاا ، فاي  اوفمبر 

تعااااااااول داااااااين تلشاااااااركا تلهندسااااااايا لصاااااااناعا 

ناعات تلداايا تت تلتادعااا ل شااركا تلقادلااا ل صاا

إاااده شااركات وزت ض ااااام تألعماااال –تلمعد يااا 

وور لتطدد" تلمصاارياساانايزدرتياال "وشااركا -تلعااا 

تكنولوجيدددددددددا الدددددددددتوكم فدددددددددي إ ار  تشددددددددد ي  

.المركبات بالطاقة الكهربائية

وتهااادف تالتفااياااا إلاااى تلتعااااول إل تاااا  واااادتت

تلااااااا، وواااادتت ود ظماااا تلاااتحنم تلنهردابياااا، 

وتركياااااااب محااااااارك دساساااااااي ل مركباااااااا إلتماااااااا  

تلتشاااااااغي ، تمهيااااااادًت ل حصاااااااول ع اااااااى جميااااااا  

تالعتماااااوتت إلتمااااا  تااااوطين صااااناعا تلمركبااااات 

ت تلنهردابياااا فاااي مصااار، ك  مااااـ تنرت ياااا دقاااد ت

متعاادوض لخدمااا تاتياجااات تلدااوق ماان طاارتزتت 

مخت فاااااا تدتااااادتءً مااااان تلدااااايا تت تلم كاااااي إلاااااى 

فاي دتوديدات تلنق  تلجمااعي، كماا داددت تلدولاا

تلتوجّااه إطاا  تساترتتيجيتها ل تنوياا  تلصاناعي فاي

تكثيدددددددم اال دددددددتثمارات فدددددددي مجددددددداالت  حاااااااو 

اق، ، وفاااي هاااات تلدااايالتصدددني  صددددومة البي دددة

دط قاااااال تلهيئااااااا تلعامااااااا ل تنميااااااا تلصااااااناعيا، 

، "تنميددة صددناعات االقتصددا  األخضددر"مشااروم 

ها وتلااااي يُعااادُّ دااااد تلمشاااروعات تلتاااي تداااتهدف

تما، تالسااااااترتتيجيا لتحقياااااا  تلتنميااااااا تلمدااااااتد

اط  وتابي  مباو  تالاتصاو تألخلر وتخ  تلمنا

وتلمجمعااات تلصااناعيا ماان خاا ل إاامتهااا ع ااى 

. حو صدي  ل بيئا
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ا  تنميددة صددناعات االقتصدد"ويشااتم  مشااروم 

، ع ااااااى خاااااادمات مجمعااااااا، وتابياااااا  "األخضددددددر

ااام دساليب ذكيا في تإلوت ض، دالمشا كا م  تلق

ويهاااادف . تلخاصااااا وترشاااايد تسااااته ك تلاااااااا

:تلمشروم إلى

تحوياا  تلمناااط  وتلمجمعااات تلصااناعيا إلااى▪

داا مناط  صناعيا ذكيا، وخ ا  ديئاا عما  جاذ

عي ل مداااتثمرين تلمح ياااين وتألجا اااب وصاااا 

كات تلقارت  فااي تلشااركات تلنبااره، وديلًااا تلشاار

.تلصغيرض وتلمتوساا

تعزيااااز تلصااااناعات تلمتوتفقااااا ماااا  تالاتصاااااو▪

تألخلاااااااار وتخاااااااا  تلمناااااااااط  وتلمجمعااااااااات 

  تلصناعيا دن  محااو ه ذتت تلصا ا، وتلتوسا

فااااااي تلصااااااناعات ا ي ااااااا تال بعاثااااااات، وت ااااااك 

ر تلقابماااا ع اااى ددعااااو ديئياااا، كصاااناعات تااادوي

تلمخ فاااات ساااوتء تلصاااناعيا دو تلز تعياااا مااا  

ماا  تلتركيااز ع ااى مدااا دض تلصاااو تت ل توتفاا 

يدًااااا تلمعاااايير تلبيئيااااا، وتلتااااي تُعااادُّ شاااارطًا  ب

.ل تصدير

وفاااااي إطاااااا  جهاااااوو تلدولاااااا تلمصاااااريا ل تنويااااا  

تلصااااناعي ماااان خاااا ل تصااااني  تأللااااوت  وتلخ يااااا 

ن دددم ال  ودددا "تلشمدااايا، تااام إطااا ق مشاااروم

تلااااااي ينفااااااه مركاااااز ، ("Egypt-PV)الشمسدددددية 

تحااادي  تلصاااناعا، دالشااارتكا مااا  در اااامج تألمااام

ا تلمتحااادض تإل ماااابي، ودتمويااا  مااان مرفااا  تلبيئااا

تلعالميااااا، وتلحااااابز ع ااااى جااااابزض معهااااد تلاااااااا 

مي اا تلبرياا ي ك فل  تلمشروعات تلمقدماا عال

قا لخف   ازتت تالاتبا  تلحرت ي، فاي تلمدااد

".2020EI Awards"تلدنويا 
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ن دددم "وفاااي ساااياق متصااا ، تااام تختياااا  مشاااروم

ماان دااين دكثااار ("Egypt-PV)ال  وددا الشمسددية 

مشااااروعًا تقااادموت ل فااااوز دالجاااابزض ماااان 120مااان 

. وولا29

ويهااادف تلمشاااروم إلاااى وعااام ت تشاااا  تساااتخدت  

اااا محاااات تلخ يااا تلشمداايا تلصااغيرض تلمرتب

ا تلتاي دالشبنا خاصا محااات تلتولياد تل مركزيا

ا ياااااا ياااااتم تركيبهاااااا دالمنشااااا ت تلصاااااناعيا وتلتج

وتلدااااااياايا، وتلمبااااااا ي تلدااااااننيا، وتلمنشاااااا ت

ي تلعاما، وتلتي دثمرت عن تقديم وعم فناي ومااو

محاااا طااااا فااي تلقاااام تلصااناعي، 121لتنفيااا 

عاماا وتلتجا ي، وتلديااي، وتلدنني، وتلمبا ي تل

محافظا ع ى مداتوه تلجمهو ياا دقاد ض 15في 

.ميجاوتت9.8إجماليا 

هاااات داإلضاااافا إلاااى إ شااااء مرتكاااز لتقاااديم تلااادعم

زياااوض وتالستشااا تت تلفنيااا، وذلااك دااالتركيز ع ااى

وتو   داابا منااول تلتصااني  تلمح ااي، وت هياا  تلناا

نولوجياا تلفنيا ووعم تألسوتق تلناشائا لت اك تلتن

فاااي مصااار؛ مماااا يُداااهم فاااي تاااوفير فااار  عمااا  

.جديدض في هات تلمجال

ميجـــــــــــــــــــــاوات9.8

و تلقااد ض تإلجماليااا تلمُنتجااا ماان عااد
محاااااا طااااااا شمداااايا فااااي121
.محافظا15
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ن ددددددم ال  وددددددا "تتصااااااالًا، يدااااااتهدف مشااااااروم

: تآلتي("Egypt-PV)الشمسية 

ا خفاا  تن فاااا إ شااااء تلمحااااات تلشمداااي▪

%.18دندبا 

نداابا خفا  ت بعاثااات ثاا ي دكداايد تلنرداول د▪

كي اااااااااو طااااااااان دهااااااااادف تلوصاااااااااول إلاااااااااى 7.9

.2034كي و طن دح ول عا  129

نياااات تنفياااا دااارتمج تد يبياااا لزيااااوض تلاااوعي دتق▪

متاااد ب 201محااااات تلااااااا تلشمدااايا لاااا 

–ط باااا –مهندساااين )مااان خ فياااات مخت فاااا 

ماان % 60، (ااااام دننااي وتمااوي ي-صااحفيين 

.تلمتد دين  داء

إعاااادتو خا طااااا تلارياااا  ل اااااااا تلشمداااايا ▪

.2030دالعاصما تإلوت يا تلجديدض اتى عا  

 حاااو تلجااادير تلااااكر دلب تلدولاااا تداااتهدف تلتوجُّاااه

  تنثياااااب تالساااااتثما تت فاااااي مجااااااالت تلتصاااااني

ا، تلدااااايا تت تلنهردابياااااا: صاااااديقا تلبيئاااااا، مثااااا 

 ااات وتصااني  تأللااوت  وتلخ يااا تلشمداايا، ومُنوِّ

.وادتت تلتوليد من مصاو  تلاااا تلامُتجدّوض

هاااات، إلاااى جا اااب زيااااوض تلصااااو تت تلصاااناعيا  يااار 

خاااا ل عااااا  % 10تلبتروليااااا دنداااابا ال تقاااا  عاااان 

م ياا  ووال  دمريناي 26لتص  إلى  حو 2022/2021

.2020م يا  ووال  دمريني عا  23مُقاد  
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"التعميددددددددددددددق الصددددددددددددددناعي

ام ا تدعى تلدولا إلى تحقي   هلا صناعيا ش

فااااي جمياااا   دوعهااااا، وصااااولًا إلااااى تعزيااااز جهااااوو 

لوجيااا؛ تعمياا  تلتصااني  تلمح ااي، وتااوطين تلتننو

  دهاادف ت بيااا تاتياجااات تلدااوق تلمح ااي فااي ظاا

ت تلمتا باااااات تإل تاجياااااا تلمتزتيااااادض ل مشاااااروعا

ين تلقوميا في تلمجااالت كافاا، ولداد تلفجاوض دا

ي من تلصاو تت وتلوت وتت، وتحقي  تالكتفاء تلاتت

و ض تلمنتجاااات تلمح ياااا، ومااان ثَااامب تخفاااي  فاااات

اً ماا تالستيرتو دالعم ا تألجنبيا من تلخا  ، خاصا

.يتع   دمدخ ت تلصناعا

لااااااات، شااااااهدت تلصااااااناعا تلمصااااااريا تاااااااو تت 

ب وتغياارتت كبياارض خاا ل تلداانوتت تلماضاايا عقاا

ااااااارت تت تلدولااااااا تلمتع قااااااا دبر ااااااامج تإلصاااااا   

تالاتصاااااوي؛ اياااا  عم اااال تلدولااااا ع ااااى تقااااديم 

تلتااااااااااي ماااااااااان شاااااااااا  ها تلتيداااااااااايرتتمخت ااااااااااب 

جااااااااااب تلمداااااااااتثمرين للاااااااااخ تلمزياااااااااد مااااااااان 

.تالستثما تت تلجديدض
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هاااات داإلضاااافا إلاااى تلتوجيهاااات تلمداااتمرض مااان 

 ه تلدولااا دااادعم وتاااوير اااااام تلصااناعا، داعتباااا

، داد دهم تلقااعات تلمحققاا ل نماو تالاتصااوي

و ودما يُدهم في وعم جهاوو تلدولاا لتاوطين عاد

مااااان تلصاااااناعات، وتنفياااااا تساااااترتتيجيا تعميااااا 

.تلمنوِّل تلمح ي في تلعديد من تلصناعات

ى وت ا اًاااا مااان تساااترتتيجيا تلدولاااا تلهاوفاااا إلااا

ملاااااااعفا معاااااادل تلنمااااااو تلصااااااناعي وتعمياااااا  

وة إط ق أن  ع مة مصرتلصناعا تلمح يا، تم 

فاي "بك  ف ر صدن  فدي مصدر"ممسجلة با م 

، وكال تلهدف تلربيس منهاا هاو 2016د داس 

داهم تفعي  تالعتماو ع ى تلمناتج تلمح اي دماا يُ

فااي ملاااعفا معاادل تلنمااو تلصااناعي ومدااا دض 

ر تلمنشااا ت تلصاااناعيا فاااي تابيااا  دع اااى معاااايي

.تلجووض و ظم تإلوت ض

وتُعاااادُّ تلع مااااا م نيااااا اصااااريا لااااوزت ض تلتجااااا ض

وتلصااااااناعا وتُماااااانل دوتسااااااااا مركااااااز تحااااااادي  

تلصاااااناعا ل منشااااا ت تلصاااااناعيا تلمؤه اااااا مااااان 

تلقااااااااعين تلخااااااا  وتلحنااااااومي، وماااااا  ماااااارو  

تلدااااااانوتت تحوّلااااااال تلع ماااااااا لشاااااااعا  خاااااااا  

ام ا دالمنشاا ت تلتااي تاباا  معااايير تلجااووض تلشاا

تلمعتمااااادض مااااان جهاااااات تالعتمااااااو تلمصاااااريا دو 

ج تلدولياااااا، وتُمياااااز تلمنشااااا ت تلمُصااااانَعا لمنااااات

وتهاادف تلدولااا ماان ت ااك . مصااري عااالي تلجااووض

:تلمباو ض إلى

وعااااام تالاتصااااااو مااااان خااااا ل تالساااااتثما  فاااااي ▪

.تلتصني  تلمصري

 ااى مدااا دض تلمنشاا ت تلصااناعيا لتابياا  دع▪

معااااايير تلجااااووض و ظاااام تإلوت ض تلحديثااااا ماااان 

خااا ل تلحصاااول ع اااى تقريااار صااا ايا يعناااس

.مجاالت تلتحدين وتلتاوير تلما ودا

تميااااز تلمنشاااا ت تلمصاااانعا لمنااااتج مصااااري ▪

عالي تلجاووض عان  يرهاا مان منشا ت تلقااام 

. ير تلرسمي
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عن تحدين تلصو ض تلاهنيا لده تلمدته ك▪

.لهاتلمنتجات تلمح يا وتلمنش ت تلمُصنِعا

اماياااااااااااا تلمداااااااااااته ك مااااااااااان تلمنتجاااااااااااات ▪

تلمغشوشاااااا  ويئاااااا تلتصاااااني  وتلمُصااااانَعا

.دالقاام  ير تلرسمي

تال تقااااااء دمداااااتوه جاااااووض تلمنتجاااااات؛ مماااااا ▪

يُداااهم فاااي زيااااوض اجااام تلمبيعاااات وط باااات 

.تلشرتء

مدااااعدض تلمنشاااا ت تلصاااناعيا فااااي تابياااا ▪

ا دع ى تلمعايير في مجاالت تلد ما، وتلصاح

د يب، تلمهنيا، وديئا تلعم  تآلمنا، وتوفير تلت

.ومنل تلمزتيا ل عام ين دها

فاااي تداااوي  " صدددن  فدددي مصدددر"وماااج عباااا ض▪

ا تلع ماااا تلتجا ياااا ل منشااا ض دماااا يُعااازز منا ااا

تلتصاااني  فاااي تلدولاااا، وسيدااااعد ذلاااك فااااي

 اااار   ؤيااااا إيجاديااااا عاااان تلصااااناعا كمهنااااا 

.لأجيال تلشادا

خ ااا  تلدااامعا تلايباااا وزيااااوض والء تلعمااا ء ▪

ل منشاااا ض ماااان خاااا ل تلعماااا  دشاااان  وثياااا  

.  معهم وت بيا تاتياجاتهم

2018فااااي تلدااااياق ذتتااااه، دط قاااال تلدولااااا عااااا  

لددي؛ البرنددامج المددومي لتعميددق التصددني  المو

دهااااااادف زيااااااااوض تلقيماااااااا تلملاااااااافا ل صاااااااناعا 

تلمصااريا، وزياااوض مداااهما تلقاااام تلخااا  فااي 

تلنمااااااو تالاتصاااااااوي ماااااان خاااااا ل  فاااااا  تلقااااااد ض 

باادي  تلتنافداايا، وتااوفير مُنااول صااناعي مح ااي ك

ل مُنااااول تلمُدااااتو و ماااان خاااا ل تاااااوير ااعاااادض 

ر صااناعيا متنوعاااا مااان تلمااو وين تلمح ياااين تاااوف

.مُنتج ددعر مُنافس ودجووض عاليا
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هااات ويعماا  تلبر ااامج ع ااى محااو ين دساساايين، 

:هما

ات دوتساااا تنااوين شاارتك: التكامدد  الرأ ددي▪

مداااااااااتدتما داااااااااين تلمنشااااااااا ت تلصاااااااااناعيا

.وتلمو وين تلمح يين

دوتساااااا وعاااام تلعماااا  : التكامدددد  األفمددددي▪

ا تلجمااااااعي داااااين تلماااااو وين تلمح ياااااين لت بيااااا

.تاتياجات تلمنش ت تلصناعيا

:فيما تتمث  دهدتف تلبر امج في

.تاوير  ظا  متنام  لتقييم تلمو وين▪

.توسي  ااعدض تلمو وين تلمح يين▪

جااات مح يااا تلصاان  دالمنتتسااتبدتل منتجااات▪

.تلمدتو وض

.تال تقاء دالمعرفا تلصناعيا▪

 فااا  معااادالت تالساااتفاوض مااان تالساااتثما تت ▪

ات وتعظايم تالساتفاوض مان تلاااا،تلصناعيا

.تإل تاجيا تلمتااا

ولتدااهي  عماا  ااااام تلصااناعا، عم اال تلدولااا

اإلطددددار خاااا ل تلداااانوتت تلماضاااايا، ع ااااى وضاااا  

، رالتشددروعي الم ئددم لدددعم الصددناعة فددي مصدد

ماان خاا ل مجموعااا ماان تلقااوت ين وتلتشااريعات 

:تلتي جاء في مقدمتها

تلاااي يقتلااي ، 2018لسددنة 90المددانو  رقددم ▪

لداانا 5دتعاادي  دعاا  دانااا  تلقااا ول  ااام 

ا فااي شاا ل تفلااي  تلمنتجااات تلمصااري2015

فاااااي تلعقاااااوو تلحنومياااااا، جااااااءت تلتعااااادي ت 

بعه ل نهااوض دالصااناعا تلمصااريا، ومااا يدااتت

مان تولياد فاار  عما ، وتشااغي  تلعدياد ماان 

.تلقااعات تلمرتباا دالقاام تلصناعي
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وتلااااي يهااادف ، 2015لسدددنة 5المدددانو  رقدددم ▪

ريا، دشن   بيس إلى تشجي  تلصناعا تلمصا

ويااانص ع اااى د اااه ال يجاااوز ألياااا جهاااا انومياااا 

شاارتء منااتج ماان تلخااا   موجااوو فااي مصاار لااه 

ألل هاااات يُعاااد وعمًاااا ل مناااتج ؛ فاااس تلجاااووض

تألجنبااااي، وذلااااك عاااان طرياااا  إلاااازت  تلجهااااات 

منااول مح ااي % 40تلحنوميااا دتحقياا   داابا 

ضاااامن تلمنتجااااات تلتااااي يااااتم تلتعااااااد ع يهااااا

دالمنااصاااات وتلتعااااادتت تلحنومياااا، إال ماااا

تلوز تء يتم تستثناؤه دمقتلى ارت  من  بيس

با ويجااوز لااربيس تلااوز تء تخفااي  دو  فاا   داا

ا مدااهما تلمناول تلصاناعي تلمصاري دنداب

%.10جاوز تال ت

تلخاا  دتيداير ، 2017لسنة 15لمانو  رقم ا▪

إجاااارتءتت ماااانل تلتاااارتخيص تلصااااناعيا، وتلاااااي 

يهاااادف إلااااى تيدااااير إجاااارتءتت تلحصااااول ع ااااى 

تلموتفقااااات وتلتاااارتخيص تلصااااناعيا و خااااص 

.تلتشغي  وتلتغ ب ع ى تلبيروارتطيا

يااانص تلقاااا ول ع اااى تخفاااي  مااادض تلحصاااول

دياا  فقاط 7يومًا إلاى 600ع ى تلترتخيص من 

ايومًااااااااا30ل صاااااااااناعات ا ي اااااااااا تلمخااااااااااطر و

ل صااااناعات عاليااااا تلمخاااااطر، وتحوياااا   ظااااا  

تنفيا تإلجارتءتت وعم ياات تإلصادت  مان  ظاا 

ا ، ووضا  د ظماممايننا إلاى  ظاا  يدوي االي 

ا عان ل تظ مات دمعايير ودانا  محدوض، فل ً

ياد إوخال مناتب تعتماو فنياا فاي تلنظاا  تلجد

يئاا في اين دل تلنظا  تلحالي يقتصار ع اى تله

تعماااا  ؛ وتلعامااااا ل تنميااااا تلصااااناعيا فقااااط

تلهيئااااا ع ااااى تتخاااااذ تلعديااااد ماااان تإلجاااارتءتت 

ماانل تساتعدتوًت لتنفياا ااا ول تيداير إجارتءتت

تلتااااااااارتخيص تلصاااااااااناعيا، وتلتاااااااااي شاااااااااام ل 

: هاااااي،تلعمااااا  ع اااااى د دعاااااا محااااااو  متوتزياااااا

تااااااااااااوير تإلجااااااااااارتءتت، وإعااااااااااااوض تلهين اااااااااااا، 

.وتلتد يب، وتلميننا
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تصابل دموجباه ، 2018لسنة 95المانو  رقم ▪

امااا تلهيئااا تلعامااا ل تنميااا تلصااناعيا هيئااا ع

 ا تاتصااااويا لهاااا شخصااايا تعتبا ياااا مداااتق

تادعااا لااوزت ض تلصااناعا وتنااول مدااؤولا عاان

ر تنظيم تلنشاـ تلصاناعي فاي جمهو ياا مصا

ا تلعرديا، وهاو تألمار تلااي يمانل ل هيئاا وااده

ي س اا إصدت  تلتارتخيص وتخصايص تأل تضا

. تلصناعيا في مصر

وفااااي إطااااا  ااااار  تلدولااااا تلمصااااريا ع ااااى  مااااو 

تطددددوور المطددددا  تالاتصاااااو تلااااوطني ماااان خاااا ل 

الصددددناعي نبندددداء صددددراكات ا ددددتراتيجية فددددي

ين، دااين تلدولااا وتلمدااتثمرم تلددم المطاعددات 

اعية تدصدديال ال روطددة اال ددتثماروة الصددنتاام 

مااااان دجااااا  تلنهاااااوض دالصاااااناعا لتصااااابل مصااااار 

مااااااان تلااااااادول تلرتبااااااادض صاااااااناعي ا فاااااااي تلشااااااارق 

.تألوسط وإفريقيا

تداااتهدف تلخرياااااا تاااوفير جمياااا  تلمع ومااااات 

ن تل زماااا ل مداااتثمرين تلمح ياااين، وتألجا اااب عااا

ض فااار  تالساااتثما تت تلصاااناعيا تلمتاااااا محااادو

دناااااااوم تلنشااااااااـ وتلمحافظاااااااا، ومبنياااااااا ع اااااااى 

وق مع ومات اقيقيا واديثا عن تاتياجاات تلدا

عياا تلمح ي ت خا في تعتبا ها وفرض تلموت و تلابي

ثها تل زمااا ل صااناعا دناا  محافظااا، ويااتم تحاادي

دشااااان  مداااااتمر دماااااا يخاااااد  ترشااااايد تلاااااوت وتت 

.وتعمي  تلصناعا وزياوض تلقيما تلملافا

ا فرصاا تساتثما يا اقيقيا4136وتلم تلخريااا 

تلصاااااااناعات : اااعاااااااات صاااااااناعيا هاااااااي8فاااااااي 

فرصااااااا، وتلصااااااناعات 1265تلهندساااااايا دوتااااااا  

فرصااااااا، 64فرصااااااا، وتلغاتبيااااااا 861تلنيماوياااااا 

فرصااا، 395فاار ، وتلتعدينيااا 605وتلنداايجيا 

فرصاااااا، 122فرصاااااا، وتلمعد ياااااا 183وتلدوتبياااااا 

.فرصا56وتلج ديا 
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د هميااا تماات ك مصاار ااعاادض تلدولااا وإو تكًااا ماان 

ثياار صاناعيا كبياارض ومتنوعااا اااو ض ع ااى إااا ل تلن

زتل من تلوت وتت تلتي تُدهم في خف  عجز تلميا

ق تلتجاااا ي وتاااوفير تلعمااا ت تألجنبياااا، تااام إطااا 

العدوددد مددال المشددرنعات التنمووددة فددي مجددا  

لتاااااااا مين تاتياجااااااااات تلدولاااااااااا ماااااااان الصددددددددناعة 

ميااا تلصناعاااات تالسااترتتيجيا ووعاام مجااااالت تلتن

ع ااى د ض مصاار، وتمث اال دداارز هاااه تلمشااروعات 

ان  مصتفتتا  تلمرا ا تألولى من : تلصناعيا في

مبر فااي  ااوفبركددة غليددو  ل  ددتزرا  السددمكي 

نيا تُعد هاه تلمصا   دمثادا مديناا سام؛ و2017

متنام ااا، وتشاام  مز عااا ساامنيا ع ااى مدااااا

اوضًااااااا لأسااااااماك 1359آالف فاااااادتل، تلاااااام 4

وإ تاااا  تلز يعاااا تلمفرخااااتوتلجمباااري، ومناقاااا 

اا ومناقاا دحثيااا، ومناقاا صااناعيا ع اى مدااا

هااه فدت ًا تلم د دعا مصاا   كباره، وتتمثا 55

:تلمصا   في

وتلاااااي دُنااااي ع ااااى مدااااااامصددددن  الفددددوى، ▪

متاار مرداا  وتخاا  تلمدينااا تلصااناعيا فااي1400

  ، ويعماا  داااااا إ تاجيااا تصاا"دركااا   يااول"

كي ااو جاارت  فااو  فااي تليااو ، ويهاادف 1500إلااى 

 ااه إلااى تحقياا  تناماا  إل تااا  عبااوتت تلفااو ، أل

ا د هاا ينول ذت ااد يا عاليا لحف  تلبرووض، كما

لاا مُحنما تلغ  ؛ مماا يُبقاي تألساماك فاي اا

ك، طازجااا ماان تإل تااا  واتااى تلبياا  ل مدااته 

وتتاااااوفر عباااااوتت تلفاااااو  د اجاااااا  ومقاساااااات 

يماا مخت فا لت بم مخت ب داجا  تألسماك، ف

مناااااادس داااااادهم 3يحتاااااوي تلمصااااان  ع اااااى 

آالف عبااااوض 3كي ااااو وينااااتج 5لعبااااوتت تلفااااو  

كي ااااو 10يومي ااااا، وتلثااااا ي لعبااااوتت تلفااااو  وزل 

عبااوض يومي ااا، وتآلخاار لعبااوتت وزل2400وينااتج 

عباااوض يومي ااا، وتداااتخد  1200كي ااو وينااتج 15

فاي تصاني  eps""تلماوض تلخا  تلتي تُدامى تلاا 

.عبوتت تلفو ، وتُدتو و من تلخا  
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دلاب متار، 1.9يق  ع ى مدااا مصن  الثلج، ▪

ي، تلدمن" دركا   يول"وتخ  مناقا مشروم 

ويعمااا  فاااي مجاااال افااا  وتخااازين تألعااا ف، 

تول وتلحفاظ ع ى تألسماك دثنااء تلنقا  وتلتاد

طاان ث ااج مبشااو  فااي 40داااااا إ تاجيااا تب اا  

طااان ث اااج دلاااوت  فاااي تلياااو ، كماااا 20تلياااو ، و

يعمااا  تلمصااان  ع اااى افااا  تألساااماك دعاااد 

.تال تهاء من تصنيعها

تلاث ج داإلضافا إلى تلحد من تستيرتوه وتوفير

ل مصاااااا   تلخا جياااااا تلمخت فاااااا؛ ايااااا  إ اااااه 

 م ساايقو  دااالبي  ألصااحاب تلمصااا   وتلماازت

ن  فاي تلتي تحتا  إلاى تلاث ج داعتباا ه دول مصا

كفاار تلشاايخ، داإلضااافا إلااى ديعااه ل معااا ض

.في  شيد و يرها ل مدل د سعا  متوتز ا

تلاث ج، هات، ويتوتفر دالمصان  ماكينتاال إل تاا 

طن اااا مااان 40داإلضاااافا إلاااى ث جاااا تداااتوعب 

ن ، كما د ه يدتوعب دكثار ما"تلمجروش"تلث ج 

دلااااااب عاماااااا  تاااااام تااااااد يبهم ع ااااااى تلتركيااااااب 

ات، وتلتشغي  وتلصايا ا، وداه عادو مان تلث جا

ها وهو يُعدُّ من دهم تلمصاا   تلتاي تام إ شااؤ

ا لاايس فقااط فااي مجااال تبريااد تألسااماك وإ ماا

ل ساااتخدتمات تلعديااادض فاااي افااا  تلبلااااب 

.وتلمنتجات تألخره من تلت ب

وهاااو مصااان  لتجهياااز ، برن سدددينجمصدددن  ▪

قاا  ، ي"تلبروسيداانج"وإ تااا  وتعبئااا دسااماك 

دلاب متار مردا  وتخا  تلمديناا 20ع ى مدااا 

طااان يومي اااا 100تلصاااناعيا، ودااااااا إ تاجياااا 

طن جمبري، وهو 30طن دسماك، و70دوتا  

معقااام دالنامااا  ويمتااااز د اداااامه تلمتااااو ض

.ومرتا ه تلدايقا
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إلااااى "برن سددددينج"مصددددن  هااااات، وينقداااام 

شاااااقين داااااادهما لتجهياااااز وإ تاااااا  وتغ ياااااب 

ن  تألسماك وتآلخار ل جمباري، ويُعادُّ دكبار مصا

دلااااب 20إل تااااا  تألسااااماك؛ اياااا  ينااااتج  حااااو 

مداااال، ويااادخ  تلدااامك داااه ويخااار  معبااا  

جااااااهزًت لأكااااا ، كماااااا يحتاااااوي تلمصااااان  ع اااااى

ث جااات مداااااتها ث اا  مداااااا تلمصااان ،6

ودااه عاادو ماان خاااوـ تإل تااا ، داإلضااافا إلااى

د فاااق تجمياا ؛ اياا  إل تألسااماك تاا تي ماان3

طازجااا، وتماار دمرتااا  عاادض إلااى دل تلمفرخااات

ن  مُجماد، ويلااهي تلمصا" في يه"يتم إ تاجها 

عبئااا كبااره تلمصااا   تلعالميااا فااي تصااني  وت

تألسااااماك؛ اياااا  يُقااااا  ع ااااى داااااد  تلاااانظم 

وتإلمنا اااااات، ويلااااام دااااااد  تلمعااااادتت فاااااي 

تاا تلشرق تألوسط، دهدف توزي  وتدوي  إ 

دو تلفي يااااااهتلمصااااان  سااااااوتء ماااااان دسااااااماك 

تألسماك تلاازجا وطراها د سعا  مخفلاا 

عااااااان تلموجاااااااووض فاااااااي تألساااااااوتق تلمح ياااااااا، 

جمعات داإلضافا إلى تلتصدير، ويُعدُّ إ شاء م

ويقها، لتصني  وتبريد وتخزين تألسماك وتدا

.من تلصناعات تلتنمي يا

، يلااام واااادض دعااا ف مصدددن  إنتدددال األعددد ف▪

 ااب متخصصااا لأسااماك تلبحريااا، وتلتااي تخت

لاى عن تألسماك تلنهريا، دحيا  ياتم تااويره إ

دفلااا  ايماااا  اتبياااا ودفلااا  إ تاااا  ممنااان، 

دلب 180وتب   تلاااا تإل تاجيا ل مصن   حو 

طاان ساانوي ا، وتلاام وااادض دعاا ف تألساااماك 

دلاب طان 120تلبحريا داااا إ تاجيا تب    حو 

اجياا سنوي ا، ووادض دع ف تلجمبري داااا إ ت

.دلب طن سنوي ا60تب    حو 
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د، وتلجدير دالاكر دل تألمر لم يتوااب عناد هاات تلحا

فا ا اًااااا ماااان تلخاااااوتت تإلصاااا ايا تلدتعمااااا 

يناااير 8لتحفيااز ااااام تلصااناعا، تاام تإلعاا ل فااي 

ء عن تستعدتو تلدولا ل مداهما في إ شا2018

آالف مصاااان  ل صااااناعات تلصااااغيرض ومتناهيااااا4

تلصااغر، وتلت كيااد ع ااى دهميااا تال تهاااء ماان ت ااك

دلااب فرصااا عماا  40تلمصااا   لتااوفير دكثاار ماان 

دالاا ل شباب، وكالك إ هااء تلتصاميمات تلخاصاا

آالف مصاااااااااان  تلمخصااااااااااص ل مشاااااااااااروعات 4

تلصاااغيرض وتلمتناهياااا تلصاااغر، وتلمنااااط  تلتاااي

سااااوف يشاااايد دهااااا ت ااااك تلمصااااا   وتلمخاااااط 

د تلزمناااي لتنفيااااها، ومااان تلمقااار  دل يناااول تشاااي

هاااه تلمصااا   دالتعاااول ماا  تلهيئااا تلهندساايا

ل قااااوتت تلمداااا حا ووزت ض تإلساااانال وتلجهااااات 

آالف 4تلتنفيايااا دالمحافظااات تلمقاار  إ شاااء تلااا 

.مصن  دها

دُّ وتلااي يُعااببنددي  دووم، األ دمنتمجمد  ▪

دكبااااار مجمااااا  صاااااناعي لأسااااامنل دالشااااارق 

تألوساااط، وتااام تفتتاااااه فاااي د دااااس عاااا  

مصاااااا   كباااااره إل تاااااا  3، ايااااا  يلااااام 2018

ماااان إ تااااا  مصاااار ماااان % 20تألساااامنل تُنااااتج 

تألساامنل؛ اياا  يحتااوي كاا  منهااا ع ااى خاااي 

دلااب 36خاااوـ تنااتج يومي ااا 6إ تااا  دعجمااالي 

م يااول طاان 13طاان دساامنل متنااوم، دعجمااالي 

سااانوي ا، فلااا ًا عااان د اااه يحتاااوي ع اااى معامااا 

ميااا  كيميابياااا وفيزيابياااا خاصاااا داختباااا تت ج

تلماااااااوتو تلدتخ اااااااا فاااااااي صاااااااناعا تألسااااااامنل 

وتختباااا تت مرتاباااا تلجااااووض؛ وااااد تااام إ شاااااء 

م ياول ياو و، 900تلمصن  دتن فا د غال  حاو 

م يا  ووال  دمريني، وول اداب 1.1دما يعاول 

ي تن فاااا تإل شااااءتت تلمد ياااا، وتااام إ جاااازه فااا

.شهرًت21مدض اصيرض ال تتعده 
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ويد جمي  وتماشي ا م  تالشترتطات تلبيئيا، تم تز

نااا  خااااوـ تإل تاااا  دالمصااان  دف تااار ضاااخما تم

تصاااااعد تألوخنااااا وتلعااااوتو  طبقًااااا ل موتصاااافات 

تلعالمياااا، فلااا ًا عااان ز تعاااا دعااا  تلمداااااات 

، تلخلرتء وتخ  تلمصن ، وذلك ل حد مان تلت او 

كمااااااا اصاااااا  تلمُجمباااااا  ع ااااااى شااااااهاوض تألياااااازو 

وشاااهاوض تلجاااووض، ويُجاااره تخااازين إجماااالي 9001

صاااااااااومعا، دداااااااااعا تخااااااااازين 12تلنااااااااااتج فاااااااااي 

تاا  دلب طن، دماا ينفا  تساتمرت يا ساير تإل 360

وموتجهااااا تلموتاااااب تلمح يااااا تلاا بااااا؛ ويلاااام 

ي تلمجماا  ديلًااا مهباًااا ل اااابرتت، يُدااتخد  فاا

ااااااالت تلاااااوت  ، دسااااوض دالمصااااا   تلعالميااااا، 

مصااااا   ل رخااااا  ومصاااانعين ل جرت ياااال ع ااااى 5و

دلااااب متاااار مرداااا  دعجمااااالي طااااااا 200مدااااااا 

م ياين متار مداال  خاا  وم ياول متار 3إ تاجيا 

.مدال جرت يل سنوي ا

مجمدددددددددد  صددددددددددركة النصددددددددددر للكيمانوددددددددددات ▪

؛ اياااااااا  تُعااااااااد شااااااااركا تلنصاااااااار الو دددددددديطة

  ل نيماوياااات تلوساااياا دكبااار ودااااد  تلصااارو

تلرتبااااااااادض وتلمتخصصاااااااااا فاااااااااي تلصاااااااااناعات 

تلتادعاااا لجهااااز مشاااروعات تلخدماااا تلوطنياااا 

.دالقوتت تلمد حا

مصااااانعًا 25تلااااام تلشاااااركا تحااااال مظ تهاااااا 

عم اًااااا، وتلتااااي تعماااا  ع ااااى تااااوفير منتجااااات

تساااااااترتتيجيا؛ منهاااااااا؛ تألسااااااامدض د  وتعهاااااااا، 

تلغاااااااااازتت تلصاااااااااناعيا، وتلابياااااااااا، وتلن اااااااااو  

ا، دمشااااااااتقاته، تلشااااااااببه تلداااااااااب ا وتلصاااااااا ب

ات تلمبيدتت تلحشريا، ومبيدتت مقاوماا تآلفا

ا تلز تعياااا، وهاااي داااالك ت شااان  ا عاااا صاااناعي

عات كباره لتا مين تاتياجاات تلدولاا مان تلصانا

تالسااااااااترتتيجيا، ووعاااااااام مجاااااااااالت تلتنميااااااااا 

.تالاتصاويا وتالجتماعيا
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وفااي هااات تلصاادو، تدااتهدف خاااط ومرتااا  

ر لشددددددركة النصددددددتلتوسااااااعات تلمدااااااتقب يا 

تنفياااااا عااااادو مااااان للكيمانودددددات الو ددددديطة

ركا تلمشروعات تلجديدض دالمقر تلربيس ل شا

اه وفروعها تلمخت فا، ومن دين ه وتشد دو 

:تلتوسعات ما ي ي

 ثاي إ شاء مصن  ثالٍ ل دماو تألااوي وتلث•

ساااااااودر فوسااااااافات تلمحباااااااب دمحافظاااااااا 

تلفيااااو ؛ ليوتكااااب متا بااااات تلمشاااااروعات 

تلعم اااااااااااا ماااااااااان تألساااااااااامدض تلز تعيااااااااااا،

دلااب طاان 150وتصاا  طااتااه تإل تاجيااا إلااى 

. سنوي ا

اوياا تفتتا  مصن   تدا  ل ن او  وتلصاووت تلن•

لتعقاايم وخدمااا ااااام تلشاارب  وتشداا دو 

ا وتلصرف تلصاحي فاي مصار، دااااا إ تاجيا

طنًاا يومي اا، 85من تلن و  تلداب  تصا  إلاى 

 ااو  لتصاابل تلاااااا تإلجماليااا لمصااا   تلن

تلتادعاااااااااا لشاااااااااركا تلنصااااااااار ل نيماوياااااااااات 

دلااب طاان ساانويًا؛ اياا  يُعااد50ُّتلوسااياا 

تاى من دكبار مصاا   تلشاركا تلتاي د شائل ا

.فدت ًا25تآلل دمدااا إجماليا تب    حو 

اااا تلجدياد داتأليروساوالتتفتتا  مصان  •

دلب عباوض فاي تلدااعا، 12إ تاجيا تص  إلى 

ا وذلااك لتغايااا تاتياجااات تلدااوق تلمح ياا

ومتا باااااات تلتصااااادير لأساااااوتق تلخا جياااااا

دالاااادول تلعرديااااا وتإلفريقيااااا، وتاااادت  جمياااا 

خاااااااوتت تلعم يااااااات تإل تاجيااااااا دمصااااااا   

م تلمُجمبااا  دوتسااااا تلحوتساااب تآللياااا ويااات

تشاااغي ها مااان خااا ل  ُااارف ل اااتحنم ياااديرها

تم  ُخبااا ماان تلفنيااين وتلمهندسااين، كمااا ياا

.تتخاذ جمي  إجرتءتت ضمال تلجووض
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جااا ِ تلعماا  ع ااى تال تهاااء ماان تنفيااا مجماا •

اقااا تألساامدض تلفوساافاتيا وتلمركبااا دالمن

تلصاااااناعيا داااااالعين تلداااااخنا كااااا كبر صااااار 

متناماااا  إل تااااا  تألساااامدض دمصاااار، وتلاااااي 

: مصاااااااا   كباااااااره جديااااااادض، وهاااااااي9يلااااااام 

ركااز مصاانعين إل تااا  اااام  تلنبريتيااك تلمُ

آالف طااااااان يومي اااااااا، 3.8دااااااااااا إجمالياااااااا 

ومصاااانعال إل تااااا  اااااام  تلفوساااافو يك 

طااان يومي اااا، 1200تلتجاااا ي دااااااا إجمالياااا 

مصاااانعال إل تااااا  سااااماو تلاااادتب تلمحبااااب 

طاااان يومي ااااا، ومصاااان  إل تااااا  1200داااااااا 

ماب د و ي كام  تلاودال ألول/ سماو وتب 

طاااان يومي ااااا، 300ماااارض فااااي مصاااار داااااااا 

ومصااااااان  إل تاااااااا  ساااااااماو ث ثاااااااي ساااااااودر 

؛ طن ا يومي اا750تلفوسفات تلمحبب داااا 

داإلضااااااافا إلااااااى وااااااادض معالجااااااا اااااااام  

. طن يومي ا600داااا تلف و وسي يدك

ا هات، وتص  تلاااا تإل تاجيا لمجم  شرك

مدض تلنصر ل نيماويات تلوسياا، من تألسا

ااام  وتلمركباا ووتلبوتاسياتلفوسفاتيا 

دلب طان سانويًا 575تلفوسفو يك إلى  حو 

لخدماا اااام تلز تعاا دمصار، وتلتصادير إلااى

-فر داااااا –إياالياااااا )وولاااااا منهاااااا 33 حاااااو 

-  ابار-تليو اال - وما ياا -دولنادت -إ ج ترت 

-كوسااااااااااتا ينا -تلبرتزياااااااااا  -تلاااااااااادومنينال 

-ساااا انا عمااااال -تلدااااعوويا -تإلمااااا تت 

.و يرها من تلدول تلمخت فا( تلدووتل

دُاااااايم ع اااااى مجمددددد  مدوندددددة بددددددر بالمدددددا ر  ▪

دلاااااب متااااار دتن فاااااا تساااااتثما يا 88مداااااااا 

.م يول جنيه168تب    حو 
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ع ااااى مجمدددد  مدونددددة السددددا ات بالمنوفيددددة ▪

ما يا دلب متر مرد  دتن فا تستث300مدااا 

م ياااول جنياااه وهاااو مناااول مااان413تب ااا   حاااو 

. مصنعًا296

مصاااانعًا 296وتلجاااادير دالاااااكر د ااااه تاااام طاااار  

دمجمااا  تلصااااناعات تلصاااغيرض وتلمتوساااااا 

دمدينااااااا تلداااااااوتت دالمنوفيااااااا دمداااااااااات 

متار مردا ، وذلاك فاي 1000مخت فا تصا  إلاى 

مجاااااالت تلصااااناعات تلهندساااايا، وتلغاتبيااااا، 

.وتلدوتبيا

وهااااات تلمجماااا  يمثاااا  داااااكو ض تنفيااااا خاااااا 

مجمعااات صااناعيا مجهاازض 3تلااوزت ض إل شاااء 

اوتت دالترتخيص في ك  من مادينتي داد  وتلدا

وجنااااااااااوب تلرسااااااااااوض دبو سااااااااااعيد وتلاااااااااام

.منش ض صناعيا صغيرض ومتوساا500

وتدااااتهدف هاااااه تلمباااااو ض تااااوفير منشاااا ت 

صاااااااناعيا مرخصاااااااا ل صاااااااناعات تلصاااااااغيرض 

وتلمتوساا؛ لما يُداهم داه هاات تلقااام فاي

تلنهاااااوض دالصاااااناعا ووفااااا  عج اااااا تلتنمياااااا 

نثياار وتإل تااا ، فلاا ًا عاان اد تااه ع ااى تااوفير تل

.من فر  تلعم  ل شباب

ع ااااى مجمدددد  جنددددو  الر ددددو  ببور ددددعيد ▪

ا دلاااب متااار دتن فاااا تساااتثما ي181.5مداااااا 

م ياااول جنياااه دعجماااااااالي عاااااااادو 297تب ااا   حاااو 

.مصنعًا118

مجمعدددددددات صدددددددناعية فدددددددي مواف دددددددات 7▪

–تلفيااااو  –دنااااي سااااويب –تلمنيااااا )الصددددعيد 

، وطااار  (دسااايوـ–اناااا –ساااوها  –تألاصااار 

دلااب متاار مرداااااا  إل شاااااااااء عااااادو 900مدااااا 

مجمعاااااات ل صاااااناعات تلصاااااغيرض دمديناااااا 4

.تلداوتت وتلعاشر من  ملال
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وتلجاااادير دالاااااكر د ااااه تاااام تلعماااا  ديلًااااا إل شاااااء

محافظاااا فاااي 12مجمعًاااا صاااناعي ا جديااادًت فاااي 13

إطااااااا  تلمباااااااو ض تلرباساااااايا لتشااااااغي  تلشااااااباب 

قادب  آالف مصنعًا ودتن فا إجمالياا ت4.4ُدعجمالي 

م يااااا تت جنيااااه، واااااد ااماااال تلااااوزت ض 5.4دنحااااو 

القوتت دالفع  دالتندي  م  تلهيئا تلهندسيا دا

تلمداااااا حا دتحديااااااد دماااااااكن هاااااااه تلمجمعااااااات 

هااه و وعيا تلصناعات تلتي سايتم توطينهاا فاي

تلمجمعااااات؛ تمهياااادًت لباااادء تلتصااااميمات ودِاااادء 

.عم يا تلتنفيا في دارب وال ممنن

المشدددددددرن عااااااا وض ع اااااااى ذلاااااااك، تااااااام إطااااااا ق

المدددومي للمجمعدددات الصدددناعية المت صصدددة

وتلااااااي للصدددددناعات الصددددد ير  نالمتو دددددطة، 

ا   دو ترتنز فنرته ع ى تستقااب عدو من تلمص

اـ تلاااو ش تإل تاجياااا تلتاااي يرداهاااا  فاااس تلنشااا

تلصناعي وتخ  مجم  صناعي وتاد؛ مماا يعااي 

مااا تلفرصااا لتناماا  صااناعي دكباار و قاا  تلخباارتت

كماا دين تلمصنعين ويحدن مان كفااءض تإل تاا ،

يتااايل لأجهااازض تلمعنياااا تقاااديم تلخااادمات لهااااه

تلمصاااا   عااان طريااا  إ شااااء مرتكاااز متخصصاااا 

م لنقااا  تلمعرفاااا ومرتكاااز ل تاااد يب وتقاااديم تلااادع

.تلفني لتاوير تلصناعا وتخ  تلمجم 

هاااااات، ويااااا تي تلمشاااااروم فاااااي إطاااااا  تساااااترتتيجيا 

عيا متنام ا ل دولا وذلك دع شاء مجمعات صانا

ما  ع ى مدتوه تلجمهو يا إليجاو  وم مان تلتنا

تلصاااااناعي داااااين تلمصاااااا   تلنبيااااارض مااااان  ااياااااا 

ك وساايتم إ شاااء ت اا. وتلصااغيرض ماان  اايااا دخااره

تلمجمعاااااااات دااااااا ع ى مداااااااتويات تلتننولوجياااااااا 

تثما  تلعالميااا، وذلااك لتاااوفير ديئااا موتتيااا ل سااا

ا عاان تلصاناعي، واااد تماال تلمرا ااا تألولااى ل تنفياا

طرياااااااا  اصاااااااار تلمجمعااااااااات تلصااااااااناعيا  ياااااااار 

ا، تلمدتغ ا لتشغي  هاه تلمجمعات تلمتواف

مجمعًاا صاناعي ا 22ويهدف تلمشروم إلى إ شااء 

.محافظا14متخصصًا في 
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اسااا وتساتنمالًا لت اك تلجهااوو، وتتداااًا ما  سي

ا ض تلدولااا ل تعمياا  تلصااناعي، تتجهاال وزت ض تلتجاا

لبنددداء عدددد  مدددال المنددداطق نالمدددد  وتلصاااناعا 

:، جاء في مقدمتهاالصناعية

منطمددددة صددددناعية رن دددددية فددددي المنطمدددددة ▪

يد، االقتصدددا وة لمندددا  السدددووس ببور دددع

كي اااومترتت مردعاااا وتُنفاااا5.25ع ااى مداااااا 

  عامًا، داستثما تت تب ا13مرتا  لمدض 3ع ى 

م ياااا تت ووال  دمريناااي، فيماااا سااايتم6.9 حاااو 

هاات وااد دادد . مرتاا 3تقديم تلمناقا ع ى 

ل تااوير 2018تلعم  د ول مرا ا خ ل تلعا  

ي وتلتنمياا ماان اِبا  تلماااو  تلصاناعي تلروساا

ير عادو ، وتم خ لها تاوف"تننودوليسموسنو "

آالف فرصاااا عمااا  فاااي مجااااالت تلتشاااييد 7.3

تبادد وتلبناء؛ وم   هاياا تنفياا تلمرا اا تألولاى

ياا كي ومتر مرد  كمرا ا ثا 1.6تنميا مدااا 

ماان إجمااالي مدااااا تلمناقااا وهااو مااا يااوفر 

آالف فرصااا عماا ، وتلتااي تنتهااي خاا ل10 حاو 

كي اااومتر مردااا  2.7، ثااام تااااوير مداااااا 2022

دلااب فرصااا عماا  فااي مشااروعات 17وتااوفير 

قااااااا تلبنيااااااا تلتحتيااااااا، لينتهااااااي تنفيااااااا تلمنا

.2031خ ل 

ويُابااااااا  ع اااااااى د ض تلمناقاااااااا تلصاااااااناعيا 

تلروسيا شاروـ اا  تال تفاام تلمحادوض وتخا 

ا ألي تلمناقا، وفقًاا ل قاا ول، ود اه ال دفلا ي

مداااتثمر وتخااا  محاااو  تلتنمياااا عااان مداااتثمر

آخااار، فاااالجمي  يخلاااعول لقاااا ول تلمناقاااا 

تالاتصااااااااااااويا؛ ايااااااااااا  يُشاااااااااااترـ إلااماااااااااااا 

تلمشااااااروعات وتلتجمعااااااات تلصااااااناعيا فااااااي 

، دل تالتفاايات وتلتعااادتت ما  تلمداتثمرين

لناااا  % 90تنااااول  دااااب تلعمالااااا تلمصااااريا 

مشاااروم، وذلاااك لتحقيااا  دااااد دهااام تألهااادتف 

حااو  ل مناقااا دتااوفير م يااول فرصااا عماا  دم

تنميا اناض تلدويس
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الصددددددناعي الرن ددددددي كمااااااا تتفاااااا  تلمُاااااااوِّ  

نالمنطمدددددددددددة " تكنوبدددددددددددوليسمو دددددددددددكو "

اء ع اااى إ شااااالقتصدددا وة لمندددا  السدددووس

شااااركا لتشااااغي  تلمناقااااا وتلواااااوف ع ااااى 

دعماااال إااماااا تلمشاااروعات وتخااا  تلمناقاااا 

اط  تلصااناعيا تلروساايا، وتلتااي تُعاادُّ ماان تلمناا

تلوتعااادض وتلجاذداااا ل ساااتثما تت؛ ايااا  تاااا 

ع اااااااى سااااااااا  تلبحااااااار تلمتوساااااااط دشااااااارق 

دو ساااااعيد، وتُعااااادُّ وتجهاااااا عالمياااااا ل تبااااااول

تلتجااا ي تلمباشاار ماا  وول تلعااالم ماان خااا ل 

.وتاد من دهم تلموت ئ تلمصريا

عااا وض ع اااى ذلاااك، تااام تالتفااااق ع اااى دل يناااول 

تإلشااااارتف تلنامااااا  ل مشاااااروم تحااااال مظ اااااا 

  تلحنومتين وددعم مان تلنظاا  تلروساي؛ ايا

ياااااتم تمويااااا  تلمشاااااروعات تلتاااااي تُقاااااا  فاااااي 

تلمناقاااااا تلصاااااناعيا مااااان خااااا ل تلصاااااندوق 

تلروساااي ل ساااتثما تت تلمباشااارض وعااادو مااان 

شااء تلبنوك تلمصاريا لتاوفير تلادعم تلا ز  إل 

ام مشروعات تساتثما يا داين مداؤولي تلقاا

.تلخا  دالب دين

هاا وفيما يخص تلصناعات تلمدتهدف إاامت

وتخااااااا  تلمناقاااااااا تلروسااااااايا دمحاااااااو  انااااااااض 

ات صناعا تلمجد: تلدويس فهي تتمث  في

بنااء ، وصناعا معادتت تلوتلموتتيروتلتنييفات

ن وتلتشاااييد وتلزجاااا  وتلدااايرتميك، فلااا ًا عااا

صاااااااناعات تلخشاااااااب وتلاااااااو ق، وتلصاااااااناعات 

تلمغاياااااااا ل مركباااااااات وتإلطاااااااا تت، وكاااااااالك 

صاااااناعات تألجهااااازض وتلمدااااات زمات تلابياااااا 

اقاا وتلب ستيك، وتلتاي  تعال تاتياجاات تلمن

هااا فااي تالاتصااويا ماان تلصااناعات تلتااي تتا ب

شااااارق دو ساااااعيد، وكاااااالك ماااااا تحتاااااا  إلياااااه 

تلدااااااوق تلمح يااااااا وتلعالميااااااا؛ اياااااا  تُعاااااادُّ 

ركات تلمناقا تلصناعيا تلروسيا،  افاض تلش

. ياتلروسيا ع ى تألسوتق تألو وديا وتإلفريق
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؛"تيددددددددا"المنطمدددددددة الصدددددددناعية الصدددددددينية 

كااا تلمم و" تلصااينياتياادت"اياا  ااماال شااركا 

ا فاي دالنام  ل حنوما تلصاينيا وتلمتخصصا

تااااااوير تلمنااااااط  تلصاااااناعيا، دشااااارتء  حاااااو 

كي ااااومترتت مردعااااا دشاااامال  اااارب خ اااايج 7.3

تلداااااويس، فاااااي مناقاااااا تلعاااااين تلداااااخنا 

هاا ع اى لتاويرها وتالستثما  دهاا، وياتم تنميت

كي اااومتر مردااا ، وتااام 2مرتاااا ، كااا  مرا اااا 3

، تال تهاااء ماان تاااوير وتنميااا تلمرا ااا تألولااى

.فيما تم ددء تلعم  في تلمرا ا تلثا يا

شاركا 68واد  جحل تلشاركا فاي جااب  حاو 

ماااا ومصااان  صااايني ل ساااتثما  دالمناقاااا، ك

ى د غااال جم اااا تالساااتثما تت دالمرا اااا تألولااا

 حااااو م يااااا  ووال  دمرينااااي، وماااان تلمتوااااا  دل 

دمصااااااار " تلصاااااااينياتيااااااادت"تجااااااااب مناقاااااااا 

م ياااا تت ووال  دمريناااي 3تساااتثما تت تُقااادب  داااا 

دعااااااد تال تهاااااااء ماااااان تلمرا ااااااا تلثا يااااااا ماااااان 

تلمناقاااااا تلصااااااناعيا شاااااامال  اااااارب خ اااااايج 

تلدااااااااااويس، ودل يصاااااااااا  اجاااااااااام تإل تااااااااااا  

دلااااب 20م يااااا تت ووال  دمرينااااي و حااااو 8إلااااى 

.فرصا عم 

ينيا وجدير دالااكر دل تلمناقاا تلصاناعيا تلصا

او ض تُعااادُّ مناقاااا  بيداااا فاااي دنااااء مبااا" تيااادت"

ن تلحزت  وتلاري  دجا ب كو ها جزءًت مهم اا ما

تلمناقااااااا تالاتصاااااااويا لقناااااااض تلدااااااويس، 

كماااا ياااتم إ شااااء صاااندوق خاااا  مااان جا اااب 

تلحنوماااااا تلصاااااينيا ل مدااااااعدض فاااااي جااااااب 

.تالستثما تت ل مناقا
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يهاااااادف هااااااات ، بددددددالرنبيكيمدونددددددة الجلددددددو  ▪

، إلاااى 2016تلمشاااروم، تلااااي تااام إط ااااه عاااا  

تاااوير ااااام ودا ااا وصااناعا تلج ااوو، وتلاااي 

يُداااهم فاااي زيااااوض صااااو تت تلقااااام، وزيااااوض 

  إلاى تلقيما تلملافا ل منتج تلمصاري لتصا

  تلمنتجاااات تاماااا تلصااان  وتنميتاااه دماااا يحقااا

تلتنافدااااااااااايا فاااااااااااي تألساااااااااااوتق تلعالمياااااااااااا 

م يااااااا تت جنيااااااه 5.8داسااااااتثما تت مقاااااادت ها 

اء ل مرتااا  تلااث   ل مشااروم، واااد تاام تال تهاا

مااان جميااا  منشااا ت تلمرا اااا تألولاااى، وتلتاااي 

تشااااااام  دعماااااااال تإل شااااااااءتت، وتلشااااااابنات 

تلخا جياااااااا، ومحااااااااات تلمعالجاااااااا ل نااااااارو  

وتلصااااارف تلصاااااناعي؛ وتااااام تلعمااااا  إل شااااااء

هنجااااااار لصاااااااناعا تلج اااااااوو وتلصاااااااناعات 100

و تلمغايااااا دالمرا ااااا تلثالثااااا دمدينااااا تلج اااااو

فادت ًا وتام تال تهااء 78ع ى مداااا دالروديني

.من تإل شاءتت% 65من 

ااااا  تلدااايد  بااايسمدوندددة األ ددداا بددددميا ، ▪

تلجمهو ياااا دوضااا  اجااار تألساااا  لهاااا فاااي 

لوضاا  مصاار ع ااى خا طااا صااناعا 2017مااايو 

تألثاااا  تلعالمياااا، ايااا  تهااادف تلمديناااا إلاااى 

مان اجام % 2زياوض  دبا صاو تت تألثا  مان 

%. 8تلدوق تلعالميا إلى 

سايا ويشم  تلمشروم تحداين تلبنياا تألسا

تلمحيااااااااا دالمديناااااااا مااااااان طااااااارق وماااااااوت ئ 

خاماااااات ومناااااتج )لتداااااهي  اركاااااا تلبلااااااب  

فاااادت ًا، 331، وتقااااد  تلمدااااااا دنحااااو ( هااااابي

و شا صاغيرض مدعوماا 1545وتلم دكثر من 

دلاااب متااار 500تلداااعر لصاااغا  تلمُصااانعين، و

ض مردااا  د تضٍ صاااناعيا ماااا داااين مصاااا   كبيااار

وصاااااااااناعات منم اااااااااا ومغاياااااااااا ومخاااااااااازل 

ومحاااااااااات شااااااااحن وتفرياااااااا ،وتشااااااااوينات

دلااااب متاااار مرداااا  د تض ل ساااااتخدتمات 242و

.تلتجا يا وتالستثما يا
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ع اااى فنااارض مدوندددة األ ددداا بددددميا وتقاااو  

ات تلعنااياد لاردط جمياا  تلمصانعين وتلشاارك

دعم وتوفير تلخدمات وتلصناعات تنمي يا وتلا

تلفنااااااي وتلتقنااااااي، ل تغ ااااااب ع ااااااى تلمشاااااااك 

ن وتلمعواااات تلتااي توتجااه تلصُاانام، فلاا ًا عاا

بل مان مناقا فناوق ومركز ل تننولوجيا لتصا

.دكبر مدينا لصناعا تألثا  في تلعالم

هاااات، وااااد تااام تال تهااااء مااان تلمخااااط تلعاااا  

ا ل مشروم ودِدء تلعم  في تلمواا  دوتساا

تلهيئااااااااا تلهندساااااااايا ل قااااااااوتت تلمداااااااا حا، 

وت سااااااايس شاااااااركا وميااااااااـ لأثاااااااا  إلوت ض 

تفاق وتدوي  تلمناقا، كما تم تلتندي  وتال

ماا  وزت ض تلتعاااول تلاادولي ع ااى تااوفير تموياا 

م ياااااول جنياااااه لااااادعم 100ساااااعووي دقيماااااا 

تلمصاااانعين دالمدينااااا تلجدياااادض، وتاااام إعاااادتو 

ا و تسااا دااتياجااات تلمصاانعين فااي تلمناقاا

ن تلصااناعيا؛ لتدااهي  عم يااات تالاتاارتض ماا

ركازي تلبنوك، وتم تالتفااق ع ياه ما  تلبناك تلم

%.5ومباو ض تلا 

يج في تلدياق ذتته،  جد دل صناعا تلغزل وتلندا

ل في مصر، ينتظرها مدتقب  وتعد، اي  وضاع

ر تلدولا خاا طماو  ل  تقااء دهااه تلصاناعا عبا

ز  تنفيدددذ أكبدددر مدوندددة صدددناعية فدددي مصدددر لل ددد

عا  وذلك خ لنالنسيج بالتعان  م  الصيال 

م يااين متاار مرداا  دمدينااا3.1، ع اى مدااااا 2019

" مااااال كاااااي"تلداااااوتت، وتلاااااي سااااتنفاه شااااركا 

وال  تلصااااينيا، داسااااتثما تت تب اااا   حااااو م يااااا ي و

سانوتت، داساتثما  7دمريني، وسيتم ضخها ع ى 

، وتصااا  %13، وتساااتثما  مح اااي يب ااا  %87دجنباااي 

م ياا تت 9تلقيما تإلجماليا إل تا  تلمشروم  حو 

ووال  دمرينااااااااااااي ساااااااااااانوي ا، وتلاااااااااااام تلمدينااااااااااااا 

. مصنعًا568
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وكا ااال تلدولاااا ااااد دع نااال عااان دِااادء إ شااااء دكبااار

صار مدينا لصناعا تلمندوجات وتلم دس في م

، ثاام جاااءت توجيهااات تلدولااا إلااى 2019خاا ل عااا  

دهمياااا تلعمااا  ع اااى سااارعا تال تهااااء مااان تنفياااا 

  تلمدينااا تلصااناعيا ل غاازل وتلنداايج خاا ل ثاا 

ديم إلى د د  سنوتت دادلًا مان ساب  سانوتت، وتقا

جمياااااا  تلتدااااااهي ت إلتمااااااا  ذلااااااك، وإمنا يااااااا 

مشاااا كا تلدولاااا فاااي عم ياااا تمويااا  تلمشاااروم 

، وتلت كيااد ع ااى دهميااا إعاااوض ت هياا  %50دنداابا 

تلمصاااا   تلمصاااريا، مااا  ماااا تمت ناااه مصااار مااان 

ى إمنا ااات ومصااا   كبياارض، وضاارو ض تلتوصاا  إلاا

ض تلتااي ا ااول مبتناارض وتلتصاادي ل تحااديات تلنبياار

.تعا ي منها مصا   تلدولا

إطدددار خطدددة الدنلدددة بالتو دددعات نمدددنح وفاااي 

ت تام مانل موتفقااتراخيص المصان  الجدود ، 

وتااارتخيص إل شاااااء مصاااا   جدياااادض وتوسااااعات 

دلاااااب منشااااا ض 17دمصااااا   اابماااااا د ااااا  عاااادوها 

م ياااا  44صاااناعيا دتن فاااا تساااتثما يا تب ااا   حاااو 

دلااب فرصااا عماا ، خاا ل تلفتاارض 140جنيااه وتتاايل 

لدااانا 15واتاااى صااادو  ااااا ول 2014مااان يو ياااو 

.وتلخا  دتيدير إجرتءتت منل تلترتخيص2017

وااااااد شااااام ل تلموتفقاااااات جميااااا  محافظاااااات 

تلجمهو يا، وذلك في عادو مان تأل شااا ومنهاا 

دابيااا، تلصااناعات تلهندساايا، وتإللنترو يااا، وتلنهر

، وتلغاتبيااا وتلمشاارودات، ومااوتو تلبناااء، وتلخاازف

وتلصاااااااايني، وتلحرت يااااااااات، وتلغاااااااازل وتلنداااااااايج، 

وتلم داااااس، وتلج اااااوو، وتلصاااااناعات تلتحوي ياااااا،

وتلنيماوياااااات؛ داإلضاااااافا إلاااااى ذلاااااك تااااام مااااانل

آالف  خصااا دناااء،5.2دلااب  خصااا تشااغي ، و49

دلب شهاوض سج  صناعي، وذلك منا صادو  40

 يااو ااا ول تيداير إجارتءتت مانل تلتارتخيص فاي يو

.2021واتى  هايا ددري  2017
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رن  نتسددليم مشددفااي تلدااياق ذتتااه، تاام تفتتااا  

، 2018ينااااير 15وذلاااك فاااي " مصدددنعر برخصدددت "

مصانعًا صاغيرًت دالمناقاا296وتلاي يلم  حاو 

متار 300تلصناعيا دالداوتت تبدد مداااتها مان 

.واتى دلب متر

مصااانعًا 79وتجاااد  تإلشاااا ض إلاااى د اااه تااام تفتتاااا  

، 2017و2016جديدًت دمدينا تلدااوتت خا ل عاامي 

واااااد تجاااااوز اجاااام إ تااااا  مدينااااا تلداااااوتت تلتااااي 

م يااااا  جنيااااه 66دداااوتعد تلقاااااام تلخااااا   حااااو 

.سنوي ا

وع ااااى صااااعيد جهااااوو تلدولااااا لتاااااوير س ساااا  

مشددرن  تشدد ي  الشددبا تلقيمااا، تاام إطاا ق 

خلددق فددرل عمدد  نتنميددة المطددا  : فددي مصددر

منظمااا تلعماا  "وتلاااي يتباا  " رنابدد "ال ددال 

وتمولاااااه تلحنوماااااا تلنرويجياااااا دقيماااااا" تلدولياااااا

  م يااااين ووال ، ويااااتم تنفياااااه دالشاااارتكا ماااا3.8

وكاول وزت ض تلتعاول تلدولي؛ اي  تم تواي  تلبروت

؛ دهاادف تنميااا س داا ا تلقيمااا،2018فااي ددرياا  

من خ ل تالساتفاوض مان خبارتت منظماا تلعما  

ي تلدولياااا وتجردتهاااا فاااي تعزياااز تلعمااا  تل بااا  فااا

ادقا تالاتصاااو تلريفااي، ودناااءً ع ااى تلمباااو تت تلداا

.خرهتلتي  كزت ع ى تلريب في مصر وفي د دتل د

وفااي هااات تلصاادو، يعماا  تلمشااروم ع ااى تحفيااز 

فياا تستثما تت تلقاام تلخا  في تلمناط  تلري

ووعاام  ياااوض تألعمااال وتنميااا تلمهااا تت، الساايما 

لصااغا  تلمنتجاااين، وهاااو مااا يعااازز فااار  تلعمااا  

ا تل ب ، فل ًا عان وعام تلمشاروعات تلمتوساا

وتلصااااغيرض ومتناهيااااا تلصااااغر وتلنهااااوض دهااااا، 

ووعاام تلقااد تت فااي اااعااات تاتصاااويا دعينهااا 

ياااتم تختيا هاااا دعناياااا، كقااااام تأللباااال فاااي  ياااب

.مصر تلاي يدتهدفه تلمشروم
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يتناما " رنابد "مشدرن  وتجد  تإلشاا ض إلاى دل 

تمامًا م  دولوياات تلحنوماا؛ ايا  إل تساتهدتف

تلمنااااااااط  تلريفياااااااا يتدااااااا  مااااااا  تساااااااترتتيجيا 

ا تلحنوماااااا لتحقيااااا  تلتنمياااااا تلريفياااااا تلشاااااام 

وتلمداااتدتما؛ ايااا  تعمااا  تلدولاااا جاهااادض ع اااى 

 ااى دناااء تلشاارتكات مُتعاادوض تألطاارتف وتلثنابيااا ع

اميني تلمدتويين تإلا يماي وتلادولي، دشان  وينا

تلنتاابج مُبتنر يُ بي تاتياجات تلموتطن، ويُعزز من

.تلمحققا وتألثر تلمجتمعي

ر فااي تلداااياق ذتتاااه، دط قاال تلدولاااا فاااي ويدااامب

فة مشرن  تطوور      التورود نإ ا2021

، صدرالميمة لمطا  المنسوجات التمنية في م

لجاااااااب تسااااااتثما تت دجنبيااااااا، وجاااااااء تلمشااااااروم 

نااك تلب"دالتعاااول ماا  مؤسدااا تلتموياا  تلدوليااا 

و رفااااااا صااااااناعا تلم دااااااس تلجاااااااهزض " تلاااااادولي

وتلمندااااوجات؛ وتجااااد  تإلشااااا ض إلااااى دل ااااااام 

تلمندااااااوجات تلتقنيااااااا يُعاااااادُّ ماااااان تلقااعااااااات 

تلتصاااانيعيا تلحديثااااا فااااي مصاااار، ويهاااادف هااااات 

ني  تلمشروم إلى تعزيز وض  مصر كقاعادض لتصا

وتصاااادير ت ااااك تلمنتجااااات، ماااا  تااااوتفر ماااادخ ت 

.تإل تا  دالدوق تلمح يا

كماااااا يداااااتهدف جااااااب تالساااااتثما تت تألجنبياااااا 

وتشاااجي  تلصااااو تت، فلااا ًا عااان وعااام وتحااادي  

تلشااركات تلقابمااا دهاادف ومجهااا فااي س ساا  

.تلتو يد تلعالميا

ويداااااتهدف تلمشاااااروم تلمنداااااوجات تلابياااااا، 

ومنداااااوجات تلصاااااناعات تلمغاياااااا ل دااااايا تت، 

ات ومنتجااات تلتغ يااب وتلحقابااب، وتؤكااد تلد تساا

ياادض تلدوليااا إمنا يااا جاااب تسااتثما تت دجنبيااا جد

ل قاااام فااي مصاار ع ااى ماادت  تلداانوتت تلخمااس 

.تلمقب ا
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عاا وض ع ااى ذلااك، تعاو اال تلدولااا تلمصااريا فااي

ماا  شااركا تالستشااا تت تلعالميااا 2021مااا   

(Boston Consulting Group ) مشددرن  دشاا ل

مات ، وذلاك لتقاديم خادتطوور    د  التورودد

تستشااا يا لاادعم جهااوو تلحنومااا تلمصااريا فااي

، ايا  تقااد  "19-كوفيااد"موتجهاا آثاا  دزمااا جابحاا 

تلشاااااااركا خااااااادماتها تالستشاااااااا يا دااااااادعم مااااااان 

تلدااااافا ض تلبرياا ياااااا فاااااي مصااااار، ويااااا تي هاااااات 

يااا تلمشااروم فااي إطااا  در ااامج تإلصاا اات تلهين 

ل قااعاااااات تالاتصاااااااويا تلااااااي تتبناااااااه تلدولااااااا

تف لتحقيااا   ماااو تاتاااوتبي مُداااتدت  وتنفياااا دهاااد

؛ اي  يهدف تلتعاول م  شاركا 2030 ؤيا مصر 

صااو تالستشا تت تلعالميا إلى زياوض مرو اا تالات

.واد ته ع ى موتجها تألزمات

وفاي هااات تلصاادو، تاام إجارتء تلعديااد ماان تل قاااءتت 

وتلمنااشااااات فااااي هااااات تلشاااا ل وتالتفاااااق ع ااااى 

تلتركيااااااز ع اااااااى تلقاااااااام تلز تعاااااااي؛ لنو ااااااه دااااااااد 

ا تلقااعاااات تإل تاجياااا تلمهماااا تلتاااي تركاااز ع يهااا

ج تلدولااااا لزياااااوض إ تاجيتهااااا و صاااايبها ماااان تلنااااات

ا تلمح ااااي، داإلضااااافا إلااااى تإلمنا ااااات تلتصااااديري

تلنبيااااارض ل قااااااام وتلتشاااااادنات مااااا  اااعاااااات 

.إ تاجيا دخره مهما كقاام تلصناعا

وتجااااد  تإلشااااا ض إلااااى دل تلمشااااروم يهاااادف إلااااى 

لاا ض و تسا س س  تلتو يد تلخاصا دالدمك وت

ت لتحديااااد تلخاااادمات تل وجدااااتيا تلما ودااااا لهااااا

تلمنااااااتج لتق ياااااا  تلفااااااااد منااااااه وزياااااااوض تلقااااااد ض 

هم تلتصديريا، وخف  تلوت وتت؛ مما سوف يُدا

خم، في زياوض تإل تا  ومن ثَمّ خف  معادل تلتلا

وكاااات  فااا  مداااتوه معيشاااا تلمشاااتغ ين فاااي 

ااااااااام تلز تعااااااا، وتاااااام تحديااااااد منتجااااااات تلااااااا ض 

ني ها تام تشاتيديرياوتألسماك دوتساا لجنا 

مااااان دعلااااااء مااااان كااااا  مااااان وزت تت تلتخاااااايط 

وتلتنميااااااا تالاتصاااااااويا، وتلز تعااااااا وتستصاااااا  

زت ض تأل تضي، وتلتماوين وتلتجاا ض تلدتخ ياا، وكاات و

.تلتجا ض وتلصناعا
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"التطددددددددددددددددوور الصددددددددددددددددناعي

تداااااعى مصااااار إلااااااى موتكباااااا وتاااااوطين داااااااد  

وجياااااا تلتقنياااااات تلعالمياااااا، وتحفياااااز تبناااااي تننول

فااااي تلتصااااني  تلاكيااااا لتحقياااا  تلتحااااوّل تلرامااااي

جميااااا  تلقااعاااااات تلصاااااناعيا، وزيااااااوض تلقاااااد ض 

ر تلثااو ض تلتنافداايا لتصاابل فاع ًااا مااؤثرًت فااي عصاا

ي مجاال تلصناعيا تلرتدعا، ومركزًت إا يمي ا  تبادًت فا

.تصميم وتصني  تإللنترو يات

فاااااي هاااااات تلداااااياق، اااااادمل تلدولاااااا عااااادوًت مااااان 

تلمشاااااااروعات وتلبااااااارتمج لمدااااااااعدض تلقااااااااام 

يثاا تلصناعي ع ى تلتااو  وموتكباا تأل ظماا تلحد

فااااااي مجااااااال تلتحااااااوّل تلرامااااااي، وإصاااااادت  عاااااادو

ماااااااان تلتشااااااااريعات لتعزيااااااااز تلبيئااااااااا تلموتتيااااااااا

ال لااادعم تالدتناااا  وتلتحاااول تلتننولاااوجي فاااي مجااا

.تلصناعا

م المددانو  رقددتمث اال دداارز هاااه تلتشااريعات فااي، 

، تلخاااااااااا  دحاااااااااوتفز تلع اااااااااو  2018لسددددددددنة 23

.وتلتننولوجيا وتالدتنا 
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لسنة 23المانو  رقم و صل تلماوض تلثا يا من 

  لهيئااات تلتع اايم تلعااالي وتلبحاا: "ع ااى د ااه2018

تلع ماااااي إ شااااااء دووياااااا ل ع اااااو  وتلتننولوجياااااا 

ص وااضاانات تننولوجيااا دقاارت  ماان تلااوزير تلمخاات

باين وت. دعد موتفقا تلد اا تلع ميا تلمختصاا

جارتءتت تل بحا تلتنفيايا لهات تلقا ول ضوتدط وإ

".إ شابها، وتنظيم عم ها وإوت تها

، 2019لسدددنة 150المدددانو  رقدددم كماااا تااام إصااادت  

وتلخااااااااا  دع شاااااااااء هيئااااااااا تموياااااااا  تلع ااااااااو  

اوض وتلتننولوجياااا وتالدتناااا ، وتلااااي  اااص فاااي تلمااا

تنشااا  هيئاااا عاماااا تُدااامى: "تألولاااى مناااه ع اااى دل

، "ا هيئااااا تموياااا  تلع ااااو  وتلتننولوجيااااا وتالدتناااا"

وزير تناااول لهاااا تلشخصااايا تالعتبا ياااا، وتتبااا  تلااا

يس تلمختص دالبح  تلع مي، وينول مقرها تلرب

محافظا تلقااهرض، ويجاوز لهاا إ شااء فاروم دخاره 

وتخاا  جمهو يااا مصاار تلعرديااا دقاارت  ماان مج ااس 

  نقد نصت المدا   الثانيدة مدال المدانو. إوت تها

تهااادف تلهيئاااا إلاااى وعااام تلبحااا  تلع ماااي "ع اااى 

ه، وتلاردط وتلتننولوجيا وتالدتناا  وتموي اه وتحفياز

مان دين تلبح  تلع ماي وتنمياا تلمجتما ، وذلاك

خاااا ل تألولويااااات تلتااااي تحاااادوها تلدولااااا ل بحاااا  

".تلع مي

  وفااي إطااا  تسااترتتيجيا تلدولااا تلرتميااا إلااى جعاا

ات مصاار مركاازًت تا يمي ااا  تباادًت فااي مجااال تلصااناع

تبا هاااا تإللنترو ياااا وتلتننولوجياااات تلمتااااو ض داع

صر من تلصناعات كثيفا تلعمالا، فقد دط قل م

" مصددر تصددن  اإللكترننيددات"مبددا ر  2016عااا  

و يااااا لتصااااميم وتصااااني  تلاااادوتبر وتلاااانظم تإللنتر

عالياااا تلقيماااا تلملاااافا، ويقاااو  تإلطاااا  تلعاااا  

جااااال ل سااااترتتيجيا تلتااااي تتبناهااااا تلدولااااا فااااي م

:تلصناعات تإللنترو يا ع ى

ي  تمناااين تلبحااا  وتلتااااوير وتإلدااادتم وتشاااج▪

تلصااااااو تت مااااان خااااا ل تفعيااااا  تالتفااياااااات 

تلتجا يااااا، وتنميااااا اااااد تت تلمااااوت و تلبشااااريا 

.وتحدين تلبيئا تلتشريعيا
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جعاا  صااناعا تإللنترو يااات وتااادض ماان وعااابم ▪

تلنماااو تالاتصااااوي ع اااى مداااتوه تلدولاااا مااان 

.خ ل ملاعفا تلصاو تت تلمصريا منها

ا ماان تحقياا  تالكتفاااء تلاااتتي دالدااوق تلمح ياا▪

تلمنتجااااات تإللنترو يااااا؛ ممااااا سيدااااهم فااااي

.تق ي  معدل وت وتتها

تاااااوفير فااااار  عمااااا  جديااااادض ل متخصصاااااين ▪

.وتلفنيين تلعام ين في هات تلمجال

وتتلاااااااامن تلمنتجااااااااات تإللنترو يااااااااا تلوتعااااااااادض 

دجهااااااازض تلمحماااااااول، : تلمداااااااتهدف تصااااااانيعها

وتلحاساااااااااابات تل وايااااااااااا، ودجهاااااااااازض تلم اااااااااااا 

ثياو ، وتلصناعات تلمُغايا لها مث ؛ داا يات تل ي

وتلشااااااااوتان تلنهردابيااااااااا، ومنتجااااااااات إضاااااااااءض، 

وت فزيو ااات، وشاشااات ماازووض دوااادتت تلعاارض

، وتلعاااااادتوتت تلاكيااااااا، (LED)تلب و يااااااا تلداااااااب ا 

يا، ود ظما تلاااا تلشمديا كالخ يا تلشمدا

ومحااوالت تلاااااا، ووااادتت تلااتحنم، وداا يااات 

.تخزين تلاااا

ممجمعددات"مبددا ر  فاي تلدااياق ذتتاه، تاام إطا ق 

لتمنااااين تالدتنااااا  2021فااااي مااااايو عااااا  " اإلبدددددا 

ن و ياوض تألعمال من خ ل تلشرتكا دين تلقااعي

وإ شااااااء شااااابنا مااااان ،((PPPتلعاااااا  وتلخاااااا  

ي مجمعات تإلددتم وتخ  تلمناط  تلتننولوجيا ف

ماال محافظات مصر؛ لتمنين تالدتنا  و ياوض تألع

.في مجال تننولوجيا تلمع ومات وتالتصاالت

مااان خااا ل تلمبااااو ض، يتخصاااص كااا  مُجمااا  مااان 

فااي ااااام مُحاادو ووتعااد ماان " مجمعااات تإلداادتم"

اااعااااات تننولوجيااااا تلمع ومااااات وتالتصاااااالت،

تألمر تلاي يوفر فر  عم  جديدض ويقد  خبارتت

.منتدبا مترتكما
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ضاااامن "ممجمعددددات اإلبدددددا "مبددددا ر  وتعماااا  

او  ااق جغرتفي محدوو كمحارك لتنمياا تالاتصا

نااارض؛ داإلضاااافا إلاااى كو هاااا ااضااانا لأفناااا  تلمبت

اوتض مما يزيد من ت ثيرها تإليجادي في تعزيز تلمد

. وتلعدتلا تالجتماعيا

تُعاارف" مجمعااات تإلدادتم"جادير دالاااكر دل مبااو ض 

د  هاااا مجموعاااا كيا اااات اا و ياااا تلااام جامعاااات 

وشااركات خاصااا ومرتكااز  ياااوض تألعمااال، وينبغااي 

دل يت لب تلمجم  من جامعا وتاادض ع اى تألاا ، 

ويتعااااول دعلااااء تلمجموعاااا فاااي  اااااق عمااا  

محاااادو فااااي مناقااااا جغرتفيااااا معينااااا؛ لتقااااديم 

ساوتق تدتنا تت عاليا تلقيما يتم تصديرها إلى تأل

مجمعاااات "تلعالمياااا؛ وتتااا لب عم ياااا ت سااايس 

ماااان مرتااااا  متعاااادوض تتنااااافس فيهااااا " تالداااادتم

ولاا دطرتف مخت فا، وتداتفيد تلمجمعاات تلمقب

 (TIEC)من مزتيا وخادمات وتمويا  وااوتفز مركاز 

مباااااو ض مجمعااااات "ساااانوتت، وتهاااادف 5لماااادض 

، فاي مرا تهاا تألولاى إلاى إ شااء عادو مان"تالددتم

:تلمجمعات ع ى تلنحو تلتالي

ي مجم  تإلسنند يا لسددتم في  اااق جغرتفا▪

يشاااام  محافظااااات تإلساااانند يا، وتلبحياااارض، 

وسااااااااينول مركزهاااااااا تلمناقااااااااا . وماااااااارو 

.تلتننولوجيا دبر  تلعرب تلجديدض

مجماااا  دساااايوـ لسداااادتم ويلاااام محافظااااات ▪

وساااينول مركاااز . تلمنياااا وساااوها  ودسااايوـ

تلمجمااا  هااااو مناقاااا دساااايوـ تلتننولوجيااااا 

.تلجديدض

، وتفعي ًااااا 2030تتصاااالًا، ففااااي إطااااا   ؤيااااا مصاااار 

ا  تلااي لقا ول اوتفز تلع و  وتلتننولوجيا وتالدتن

يهااااادف لمشاااااا كا تلمرتكاااااز وتلمعاهاااااد تلبحثياااااا 

يا ل قاام تلصناعي في مشروعات اوميا صاناع

ال وإ تاجيااا، وتعمياا  تلتصااني  تلمح ااي فااي مجااا

إطددددددد ق مبدددددددا ر  تلمنتجاااااااات تإللنترو ياااااااا تااااااام 

"Iprenuer " 2021في يو يو.
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" Iprenuer"مبددددددا ر  وتجااااااد  تإلشااااااا ض، إلااااااى دل 

تهااااادف إلاااااى وعااااام إ شااااااء تلشاااااركات تلناشااااائا 

ناعا ل باااااثين دالتعااااول داااين مركاااز تحااادي  تلصااا

تلتاااد  لااوزت ض تلتجااا ض وتلصااناعا ومعهااد دحااو 

وتلبح  تإللنترو يات تلتاد  لوزت ض تلتع يم تلعالي

ين تلع مااي؛ داإلضااافا إلااى وعاام تلبااااثين تلعااام 

شاااء فااي تلقاااام تلبحثااي وتألكاااويمي ل توجااه إل 

شااااركات  اشاااائا تعماااا  ع ااااى تعزيااااز تنافداااايا

تلقااااام تلصاااناعي مااان خااا ل تلبحااا  وتلتااااوير 

تلقااااابم ع ااااى مفاااااهيم تلتحااااول تلرامااااي وتلثااااو ض 

وجياااا تلصاااناعيا تلرتدعاااا وتااادعيم مفااااهيم تلتننول

.تلخلرتء

وماااان خااااا ل تلمباااااو ض ياااااتم تسااااتهدتف تألفناااااا  

وتلمخرجااااااات تلبحثيااااااا تلقاااااااو ض ع ااااااى معالجااااااا 

جاال تلتحديات تلتي توتجه تلقاام تلصناعي فاي م

تإللنترو يااااااااااااااات وتننولوجيااااااااااااااا تلمع ومااااااااااااااات

ا و ف  وتالتصاالت، ولتحدين تلعم يات تإل تاجي

ا جااووض تلمنتجااات؛ اياا  سااتقو  تلمباااو ض كح قاا

وصااااااا  داااااااين تلباااااااااثين وتلشاااااااركات تلناشااااااائا 

وتلمنشاااا ت تلصااااناعيا تلصااااغيرض وتلمتوساااااا

ا تلعام ااااا دالقاااااام تلصااااناعي؛ هااااات، ويااااتم تنفياااا

ا  تلمباو ض ع اى عادض مرتاا  تبادد مان تختياا  تألفنا

شاان ت تإلددتعيااا ل بااااثين تلتااي تمثاا  ا ولًااا لم

صااااناعيا ومجتمعيااااا وتنتهااااي دعاااارض تألفنااااا  

تء ومخرجات تلبحو  وتلتاوير ع ى لجنا مان خبار

ين؛ تلقااااعين تلصااناعي وتألكاااويمي وتلمدااتثمر

دغااااارض تساااااتثما  مخرجاااااات تلبحاااااو  تلع مياااااا 

.لخدما تلتنميا تلمدتدتما

فااي سااياق متصاا ، ااادمل تلدولااا مجموعااا ماان 

لتشددجي  الشددركاتتلحااز  وتلباارتمج وتلحااوتفز؛ 

علدددددددددى زودددددددددا   ا دددددددددتثماراتها فدددددددددي مجدددددددددا  

:، وتلتي تتمث  فياإللكترننيات
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وهااااااو در ااااااامج " جاااااااب  د  تلمااااااال"در ااااااامج ▪

يتلاااامن تموياااا  شاااارتكا مح يااااا ماااا  إاااااده 

تلشااااركات تلعالميااااا دو ايااااا  شااااركا مح يااااا 

دااد منفروض دتصني  داد تلمنتجات تلوتعدض دو

منو اتهااااااااااااا تلمغايااااااااااااا ذتت تلتننولوجيااااااااااااا 

.تلمتاو ض

در ااااااامج  د  تلمااااااال لتحاااااادي  تلصااااااناعات "▪

ويتلااااامن تمويااااا  جهاااااا مح ياااااا ": تلمغاياااااا

لتااااوير إمنا اااات صاااناعات مغاياااا موجاااووض 

.دالفع 

من ويتلاا": تنميااا شااركات تلتصااميم"در ااامج ▪

تموياا  ددحااا  تلشاااركات تلعام ااا فااي مجاااال 

ء، إ تر ااال تألشاااياء، وتألجهااازض تلقاد اااا ل  تااادت

تت ود ظما تلمدل تلاكيا، وشرتبل تقنياا وااد

وتلااااانظم ،(LED)تلعااااارض تلب و ياااااا تلدااااااب ا 

ولااي تلنهرومينا ينيااا تلصااغره، وتلتموياا  تأل

لشاااااااركات تإللنترو ياااااااات تلناشااااااائا، وإتاااااااااا 

دووتت تلتمويا  لباارتمج تلتصااميم تإللنترو ااي، و

ب تاااااوير وتختبااااا  تلمنتجااااات، وتموياااا  تنااااالي

دااارتءتت تختااارتم تلتصاااميمات ع اااى تلمداااتوه

.تلدولي

وتلاااااااي "  فقااااااات تلتشااااااغي "در ااااااامج وعاااااام ▪

يداااتهدف زيااااوض تلقاااد ض تلتنافدااايا لااابع 

تلمنو ااااااااات تلمصاااااااانعا مح ي ااااااااا وتلمهمااااااااا 

ل منتجااااااات تلوتعاااااادض مثاااااا  تصااااااني  تلاااااادوتبر 

ل تإللنترو ياااااا تلمابوعاااااا، وتغ ياااااب تلشااااارتب

ات تإللنترو يااا تلدايقااا، وتلدااماعات، وداا ياا

.تل يثيو 

وهاااو" تمناااين تلتصاااميمات تلمبدعاااا"در اااامج ▪

در اااامج مصااامم لتمويااا  مشاااروعات تلبحااا  

وتلتااااااوير، وإدااااادتم منو اااااات إلنترو ياااااا فاااااي 

.تألجهزض تلنهردابيا وتلديا تت و يرها
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يم لشاااركات تلتصااام" ااااوتفز تلتصااادير"در اااامج ▪

اء تإللنترو ااي، وتلاااي يقااو  ع ااى تموياا  تألعباا

  تلتصااديريا ل شااركات ماان خاا ل تلتعاااول ماا

.وزت ض تلتجا ض وتلصناعا

، وتلاااااي يدااااتهدف"تلتااااد يب تلفنااااي"در ااااامج ▪

عاماااا  ماااان تلعمالااااا وتلفنيااااين 2000تخااااريج 

.تلمهرض

 وتو "مااااان 100إلاااااى 50در اااااامج لتاااااد يب مااااان ▪

".تألعمال وتلقياوتت

ف ، وتلاااي يدااتهد"تموياا  تلتدااوي "در ااامج ▪

تموياا  تسااتخرت  شااهاوتت تلجااووض، وتموياا  

إ شاااء مرتكااز مح يااا معتماادض يمننهااا إصاادت  

هااه تلشااهاوتت، وتموياا  مشااا كا تلشااركات 

تلصاااغيرض وتلمتوسااااا فاااي معاااا ض وولياااا 

وزياااا تت تلعمااا  دالخاااا  ، وتمويااا  تلحصاااول 

ع ااااااى تلد تسااااااات وتلتقااااااا ير تل زمااااااا لزياااااااوض 

.صاو تتها

اي ، وتلاا"تلتااد يب تلمفصاا  ل شااركات"در ااامج ▪

يتلاااااامن تموياااااا  تااااااد يب كااااااوتو  تلشااااااركات 

فاي تلعام ا فاي مجااالت تلتصاميم وتلتصاني 

و ض تلدتخ  دو تلخا   لنقا  تلتننولوجياا تلمتاا

اا وفقًا الاتياجات ك  شركا، وعارض تأل شا

وتلمشااروعات تلتااي يمناان ماان خ لهااا تعزيااز 

ا، تلا اااب تلمح اااي ع اااى تلمنتجاااات تإللنترو يااا

  مثااا  تعمااايم  ظااام تلتع ااايم تلاكياااا، وتحااادي

يا شااااابنا تالتصااااااالت دنااااااد ت دليااااااف ضاااااوب

ي مح ياااا، وتوظياااب تإللنترو ياااات تلمح ياااا فااا

مشاااروعات تلدولاااا تلعم ااااا، مثااا  مشاااروم 

اض تلعاصما تإلوت يا تلجديدض، وتنميا محو  انا

تلدااويس و يرهااا ماان تلمشااروعات تلقوميااا 

.تلرتبدض
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، وتلااااااااااي "تلتاااااااااد يب تلفناااااااااي وتلتخصصاااااااااي"▪

يدااااااتهدف ث ثااااااا مدااااااتويات  بيدااااااا ماااااان 

ي تلعام ين في مجاال صاناعا تإللنترو ياات، فا

مجاااال تصاااميم تلااادوتبر تلمتنام اااا وتأل ظماااا

إلاى 500وتلمنتجات ويدتهدف تخريج ما دين 

.مهند  سنوي ا800

ي وت سيدًاااا ع اااى ماااا ساااب ، تفتتحااال تلدولاااا فااا

، مصاااانعًا لتصااااني  تإللنترو يااااات2017ويداااامبر 

آالف متااااااار مردااااااا  فاااااااي مجمااااااا  4.5دمداااااااااا 

ب تننولوجيااااا دساااايوـ تلجديااااد، لتصااااني  تلهوتتاااا

تلمحمولااااا، وتألجهاااازض تل وايااااا، ودجهاااازض تلتتباااا  

وااد ،(Nile X" ) ايا  إكاس"تحال تالسام تلتجاا ي 

؛ ممااااا دوه إلااااى خ اااا 2018داااادد تإل تااااا  فااااي عااااا  

، د غااااال 2019وفاااااي دكتاااااودر . فرصاااااا عمااااا 500

وي ا، تلاااااا تإل تاجيااا ل مصاان  م يااو ي جهاااز ساان

منها إلاى وول فاي تلخ ايج ودو وداا % 25تم تصدير 

هااات، واااد دط اا  تلمج ااس تلثقااافي. مثاا  دلما يااا

تنميددددددة "برنددددددامج 2018تلبرياااااااا ي فااااااي يو يااااااو 

دقيماااااا"االقتصدددددا ات الشددددداملة ناإلبداعيدددددة

م ياااول جنياااه وتلممتاااد لفتااارض عاااامين، لااادعم 30

تالاتصاااااااااو تإلداااااااادتعي وااااااااااام تلمشااااااااروعات 

ا تالجتماعيا في مصر، وهماا دااد مجااالت تلتنميا

دتم تالاتصااااويا تلتااااي تجماااا  داااين تلثقافااااا وتإلداااا

وتلتننولوجيااا و ياااوض تألعمااال، وذلااك عاان طرياا  

مشااااروعات تعماااا  ع ااااى تحدااااين اياااااض دفاااارتو 

.تلمجتم  تلمهمشين

ا وفي هات تلصدو، يعم  تلمشروم من خ ل ث ث

ل، مداااتويات دساسااايا ل تااادخ ؛ تلمداااتوه تألو

يجماااااااا  دااااااااين تلجهااااااااات تلحنوميااااااااا تلربيدااااااااا 

وتلمؤسدااااات تلوطنيااااا وتألوساااااـ تألكاويميااااا

وتلمنظمااااااااااات ذتت تلصااااااااااا ا ل عماااااااااا  ع اااااااااااى 

تعزياااز تالاتصااااو تإلدااادتعي واااااام تلمشاااروعات 

.تالجتماعيا
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تنميددددددة "برنددددددامج دمااااااا تلمدااااااتوه تلثااااااا ي ماااااان 

، فيعماااا "االقتصددددا ات الشدددداملة ناإلبداعيددددة

مااااااا  تلمؤسداااااااات وتلمنظماااااااات تالجتماعياااااااا 

ا وتإلددتعيااا لفهاام وتاااوير تلدااوق فااي مصاار، دماا

رتو تلمدااتوه تلثالاا  فدااوف يُقااد  تلماانل لأفاا

. ل بدء في إااما تلمشروعات

ى وجدير دالااكر د اه ااد واا  تالختياا  ع اى مصار إلا

تلبرتزياااا ، وإ دو يداااايا، )جا ااااب د داااا  وول دخااااره 

ل مشاااااا كا فاااااي( وداكداااااتال، وجناااااوب إفريقياااااا

.عيادر امج تنميا تالاتصاوتت تلشام ا وتإلددت

نفددددددددي إطددددددددار ا ددددددددتراتيجية مصددددددددر تتصااااااااالًا، 

، 2030لتكنولوجيددددا المعلومددددات ناالتصدددداالت 

ا تت، تقو  تلحنوما دلخ س دا ا مان تالساتثم

  ودناااء تلقااد تت، وتااوفير داارتمج تلتااد يب، وإصاا 

تلخاااادمات تلحنوميااااا تلراميااااا، وتحاااادي  تلبنيااااا

تلتحتياااااااا فاااااااي اااااااااام تلصاااااااناعا، كماااااااا تااااااادعو 

عظيم تالسترتتيجيا إلى إط ق مباو تت جديدض لت

مداااااااااهما ااااااااااام تننولوجيااااااااا تلمع ومااااااااات 

وتالتصااااالت فاااي تلنماااو تالاتصااااوي لمصااار، مااان

ترو يااات خاا ل تلتركيااز ع ااى تصااميم وتصااني  تإللن

ومجمعاااااات تلتننولوجياااااا، وتمث ااااال ددااااارز جهاااااوو 

:تلدولا في إطا  هاه تالسترتتيجيا في

فاااااااااي مجمعدددددددددات تكنولوجيدددددددددة 6تطدددددددددوور ▪

محافظاااااات تلمنياااااا وتلمنوفياااااا وتلمنصاااااو ض 

وسااااااوها  وانااااااا ودسااااااوتل، وتهاااااادف هاااااااه 

تلمجمعاات إلاى وعاام  يااوض تألعماال وتالدتنااا ، 

وستلااام ت اااك تلمجمعاااات معامااا  تصاااميم 

تألجهااااازض تإللنترو ياااااا، وااضااااانات تلشاااااركات 

تلناشاائا، ومؤسدااات ود ظمااا تلتااد يب ع ااى

تلااااكاء تالصااااناعي وع اااو  تلبيا اااات وتألمااان

.تلديبرت ي
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، "صدددددندنق االبتكدددددار التكنولدددددوجي المدددددالي"▪

مل سعل من خ له تلدولا إلى خ ا  ديئاا تدا

بنااك تل"ل شاركات تلناشائا داالنمو، ودع ان عناه 

؛ اي  يوفر تلصاندوق، 2020في يناير " تلمركزي

م ياااول 61.6)تلااااي تب ااا  ايمتاااه م ياااا  جنياااه 

، تلتمويااااا  إلاااااى شاااااركات  د  (ووال  دمريناااااي

ا تلمااااال تالسااااتثما ي، وااضاااانات تلتننولوجياااا

.تلماليا

  ربدوفي إطا  تلجهوو تلحنوميا تلتي تدتهدف 

، المطاعددددددددات الصددددددددناعية بالبودددددددد  العلمددددددددي

وتوظيفااااااه لخدمااااااا خاااااااط تلتنميااااااا وموتكبااااااا

تلثاااو ض تلصاااناعيا تلرتدعاااا، تااام توايااا  عااادو مااان 

ا،تلبروتوكااوالت ماا  دعاا  تلهيئااات تلمتخصصاا

:ويتمث  ددرزها في

هيئااااا تنميااااا صااااناعا "دااااين مددددذكر  تفددددا م ▪

دي  مركاز تحا"، و"إيتيادتتننولوجيا تلمع ومات، 

كاز ؛ إل شاء دول مر"سيمنز"، وشركا "تلصناعا

مصار، ل دتنا  تلتننولوجي و ياوض تألعماال فاي

ودموجبهاااا ياااتم 2021تااام توايعهاااا فاااي ددريااا  

ا إ شاء تلمركاز فاي مديناا تلمعرفاا دالعاصام

دلاااب متااار 15تإلوت ياااا تلجديااادض، ع اااى مداااااا 

مردااااا ، وتعتمااااااوًت ع اااااى ذلاااااك سااااايتم تحدياااااد 

ير تاتياجات تلقاام تلصاناعي فاي مصار، وتاوف

تلنااااوتو  تلما ودااااا ل سااااتفاوض ماااان خاااادمات 

.تلمركز في مجاالت تلتد يب وتالستشا تت

ويلاام تلمركااز معم ًااا لتااد يب تلااا ب، و وتو

قاات تألعمال، وتلمنش ت تلصناعيا ع ى تابي

ختبار تلثو ض تلصناعيا تلرتدعاا، داإلضاافا إلاى م

يم، داارتمج تصاام: لتاااوير تلمنتجااات، ويتلاامن

ت وآالت تصني  تلنماذ  تألوليا، ودجهزض ودووت

لتااااوير تأل ظماااا تلاكياااا، كماااا يلااام تلمركاااز

ات  ماذ  محاكااض لمصاا   ذكياا مازووض دتقنيا

.تلثو ض تلصناعيا تلرتدعا



تلتنميا تلصناعيا وتلتجا ض|التنميل  االاتصادال | 65

عي ويهدف مركز تحدي  تلصناعا إلى زياوض تلو

دتقنياااااااااااات تلثاااااااااااو ض تلصاااااااااااناعيا تلرتدعاااااااااااا، 

ياااا، وتلتابيقاااات تلعم ياااا فاااي تلمصاااا   تلاك

ني  وتعتماااو تلتننولوجيااا تلمتقدمااا فااي تلتصاا

" تألتمتاا"تلمح ي، وتوفير تلتد يب ع ى تقنياات 

(automation)،تلرامنا"و( "digitization.)

هاااات داإلضاااافا إلاااى تقاااديم تلااادعم تلااا ز  فاااي 

يم مجااااالت تحفياااز تالدتناااا  تلصاااناعي، وتصااام

رفا تلمصا   تلاكيا دما يدهم في  ق  تلمع

. وتاوير تلقاام تلصناعي تلمح ي

كمااااا يدااااتهدف تلمركااااز عاااادوًت ماااان تلشاااارتبل 

ا   ل ستفاوض من خدماته، دما في ذلك تلمص

ات وتلشركات تلصغيرض وتلمتوساا وتلشرك

عامتلناشئا وتلاا ب، داإلضاافا إلاى  عاياا وو

.مشروعات تلتخر  في تلمجاالت ذتت تلص ا

" ناعامركز تحدي  تلص"دين برنتوكو  تعان  ▪

معهاااااد "تلتااااااد  لاااااوزت ض تلصاااااناعا وتلتجاااااا ض و

، لااادعم 2021فاااي فبرتيااار " دحاااو  تإللنترو ياااات

ااام  يااوض تألعماال وتلشاركات تلناشائا فاي

مجااااااااااال صااااااااااناعا تإللنترو يااااااااااات، وتعزيااااااااااز 

ام ا مداهمتهم في تلتنميا تالاتصاويا تلش

وتلمدتدتما من خ ل ومجهم في سياساات

ع اى ودرتمج تلتنميا تلصناعيا، و ص تلتعاول

تقااديم تلاادعم تلفنااي لااروتو تألعمااال فااي مجااال

صااااااناعا تإللنترو يااااااات، دهاااااادف زياااااااوض عاااااادو 

ثر تلمشروعات تلصغيرض وتلمتوساا، دماا ياؤ

إيجادي ااااا ع ااااى تالاتصاااااو تلقااااومي، ويزيااااد ماااان

.فر  تلعم  ل شباب تلمبتنر
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ساااانوتت، 3ويداااعى تلبروتوكااااول ع ااااى مااااده 

معهااااااااااد دحااااااااااو  "السااااااااااتغ ل إمنا ااااااااااات 

مااااان معامااااا  وطااااااام دحثاااااي " تإللنترو ياااااات

الصااناعا وتابيقاي لتااد يب تلناوتو  تلشااباديا د

ياااا ع اااى دااااد  تلتقنياااات فاااي صاااناعا تننولوج

تلمع ومااااااااات وتالتصاااااااااالت وتإللنترو يااااااااات، 

وإيجاااااو ا ااااول لماااادخ ت تإل تااااا  فااااي مجااااال 

صاااااااااناعا تإللنترو ياااااااااات إل تاجهاااااااااا مح ي اااااااااا؛

دهااااادف زيااااااوض تلقيماااااا تلملاااااافا ل صاااااناعا 

.  تلوطنيا

معهااااااد دحااااااو  "دااااااين برنتوكددددددو  تعددددددان  ▪

الي تلتاااااد  لاااوزت ض تلتع اااايم تلعاااا" تإللنترو ياااات

وتلبحاااا  تلع مااااي، وهااااا ي ساااا   تلمفااااوض 

تلرسامي إلاااده شاركات تلمندااوجات تلرتباادض

. 2021فااي تلشاارق تألوسااط، وذلااك فااي دكتااودر 

ي وياا تي تالتفاااق فااي ضااوء تلتاااو  تلدااري  فاا

جميااااااااا  مجااااااااااالت صاااااااااناعا تإللنترو ياااااااااات، 

وير ويدتهدف تلبروتوكول تلمداهما في تا

ركا تلبحو  وتلقياسات فاي تلمجااالت تلمشات

مااااااا دااااااين تلصااااااناعات تلنداااااايجيا وهندسااااااا 

، وتلتعاااااااول دغاااااارض تلمينروبياااااااتلموجااااااات 

ي  تصني  هوتبيات ومنو اات ومداا تت توصا

مدمجااااا ع ااااى تلنداااايج عاااان طرياااا  تلتاريااااز

دخيااااااوـ جيااااااادض تلتوصاااااااي  تلنهرداااااااابي مااااااان

" تلتقنيااااااات تلقاد ااااااا ل  تاااااادتء"دجاااااا  تاااااااوير 

(Wearable devices).

وتجاااد  تإلشاااا ض إلاااى دل تلبروتوكاااول تلمواااا  

يشاااتم  ع اااى تتفااااق ل تعااااول فاااي عم ياااات

مرتاباااااا تلجااااااووض وتكتشاااااااف تألخااااااااء فااااااي 

ا عم يات صناعا تلنديج عن طريا  تلمعالجا

تلراميااااا ل صااااو  تلماااا خوذض لمرتااااا  تإل تااااا  

.تلمخت فا
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من ومدددةداإلضااافا إلااي تلتعاااول فااي إوخااال 

"تودوددددددددددد الهووددددددددددة بموجددددددددددات الرا وددددددددددو"

(Radio Frequency Identification)،

لمرتاباااااا تلمنتجاااااات تلمخز اااااا دمداااااتووعات 

ا تلشااااركا وتحديااااد مخت ااااب تلبيا ااااات تلخاصاااا

ا دتاااا يخ تإل تاااا  ود اااوتم تلخاماااات تلمداااتخدم

فااااي تلنداااايج، وعاااادو تألمتااااا ، داإلضااااافا إلااااى 

ردط تصاااميم وتصاااني  ووتبااار تلاااتحنم تآللاااي ل ااا

ج وهاي تداتخد  فاي  دا-دين اركا آلا تلنول 

وتألشااااااانال تلما وداااااااا وكاااااااالك -تلندااااااايج

.تلبرمجيات تل زما لالك

وفااااي إطااااا  ااااار  تلدولااااا ع ااااى ت هياااا  وتااااد يب 

تلعمالاااااااااا تلفنياااااااااا فاااااااااي تلقااااااااااام تلصاااااااااناعي 

وتإل تاااجي، ااماال دالعديااد ماان تلجهااوو فااي هااات 

:تلمجال من دينها تآلتي

تعزيااااز تلقااااد تت تلمؤسداااايا دتدشااااين  حااااو▪

محافظااا دقيمااا18مركااز تااد يب مهنااي دااا 47

، "تالتحاااو تألو ودااي"م يااول يااو و منحااا ماان 1.3

حاو فل ًا عن تااوير إوت ض ع ااات تلعما ء دن

دلاااب ياااو و 92مركاااز تاااد يب مهناااي دقيماااا 47

".تالتحاو تألو ودي"منحا من 

در امجًااااا تااااد يبي ا فااااي مجااااال 865تنفيااااا عاااادو ▪

تمج تلتااد يب تلمهنااي وتلفنااي والاار ت ااك تلباار

شركا وتفتتا  612عدو من تلمتد دين يمث ول 

ي مركز تد يب مهني دقدم تألثاا  وتلنجاا ض فا

محافظاااا وميااااـ دعاااد تال تهااااء مااان تااااويره 

.من خ ل تلمنحا تإليااليا
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مركز تد يب مهناي دالقااهرض 36تاوير وت هي  ▪

غاال ومخت اب تلمحافظااات دتن فاا إجماليااا د 

م يااااول جنيااااه، كمااااا ي جااااره االيًااااا تاااااوير72.2

مرتكااااااز دتن فااااااا إجماليااااااا د غاااااال6وت هياااااا  

.م يول جنيه32

د يب تقديم درتمج دنااء تلقاد تت وتلت هيا  وتلتا▪

وو ش تلعمااااااا  وتنمياااااااا تلمهاااااااا تت لنحاااااااو

دلااااب مداااااتفيد، وتقااااديم دااااارتمج  يااااااوض 53.7

.دلب طالبًا وخريجًا142تألعمال وتالدتنا  لنحو 

محاااا تد يبيااا جدياادض فااي إطااا  13فااتل عاادو ▪

تلتمناااااين تلجغرتفاااااي لجميااااا  تلمحافظاااااات، 

  وإتااااا تلفرصااا ال تشااا  دوساا  فااي تلمناااط

.تلتي تفتقد إلى وجوو مرتكز تد يب مهني

يرًت، در امجًا تد يبي ا اصا120مدل وتقييم عدو ▪

إطاا  لبارتمج تد يبياا 150داإلضافا إلاى تااوير 

در امجًااااا 50اصاااايرض، وتال تهاااااء ماااان تاااااوير 

تاااااااد يبي ا اصاااااااير دالنامااااااا  فاااااااي تلقااعاااااااات 

. تلمدتهدفا وفقًا الاتياجات سوق تلعم 

؛ تألسااامرتتإ شااااء مركاااز تاااد يب مهناااي دحاااي ▪

لخدمااااااا دهااااااالي تلمناقااااااا دتن فااااااا د غاااااال

.م يول جنيه29

ي تخريج خمس وفعات فني فوق متوساط فا▪

( داايااا-مصاااعد -ميناااترو نس)تخصصااات 

دول)2016تعتبااااااااا ًت مااااااااان تلعاااااااااا  تلتاااااااااد يبي 

طالبًااا دنداابا 320لعاادو 2020واتااى ( وفعااا

%.99.8 جا  
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هادف وتلتاي ت" مدتقب نا  امي"إط ق مباو ض ▪

دلاااب شااااب مصاااري وتااااوير 100إلاااى تاااد يب 

مهااا تتهم فااي مجااال تننولوجيااا تلمع ومااات 

وتالتصااااااااالت فاااااااي تلمجااااااااالت ذتت تلا اااااااب 

م تلمرتفاا  فااي تلدااوق، دمااا فااي ذلااك تصاامي

تلموتاااااااا  تإللنترو ياااااااا، وتح يااااااا  تلبيا اااااااات، 

.وتلتدوي  تلرامي

شااااركا ماااان تلشااااركات 200ت هياااا  دكثاااار ماااان ▪

تلمصاااااريا تلعام اااااا فاااااي اااااااام تلصاااااناعات 

تداااااجي "تلنيماوياااااا ل تداااااجي  فاااااي  ظاااااا  

" ابيااااوتقيااايم وتااارخيص وتقيياااد تلماااوتو تلنيمي

((REACH، داإلضاااااافا إلاااااى ت هيااااا  تلشاااااركات

تلعام ااا فااي ااااام صااناعا تلرخااا  وتلجرت ياال 

ع مااااااااااااااا سااااااااااااااي إي"ل حصااااااااااااااول ع ااااااااااااااى 

(CE MARK)  عم ، من خ ل تقديم تلد"ل بلاب

 ض تلفني وخادمات تختباا تت منتجااتهم تلمصاد

. ألو ودا

م إعدتو إطاا  تساترتتيجي ااومي لقااام تلتع اي▪

وتلتاااد يب تلفناااي وتلمهناااي، وتااام عرضاااه ع اااى

تلجهااااات تلمعنيااااا، وومجااااه فااااي تسااااترتتيجيا 

.2030تلتنميا تلمدتدتما 

شااااركا ماااان تلشااااركات 190ت هياااا  دكثاااار ماااان ▪

تلمصاااريا تلعام اااا فاااي تلقااعاااات تلمخت فاااا

" 22000ديااازو "ل حصااول ع اااى شااهاوتت مثااا ؛ 

".  50001ديزو "و
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ا تخاااريج ساااب  وفعاااات مااان تلبااارتمج تلتد يبيااا▪

2014تلمخت فااااا تعتبااااا ًت ماااان تلعااااا  تلتااااد يبي 

دلب طالب وطالبا في 70.6لعدو 2020واتى 

جمياااا  تلتخصصااااات تلمتااااااا فااااي كاااا  عااااا  

%.98.2تد يبي دمتوسط  دبا  جا  

فااااي تلدااااياق ذتتااااه، تاااام إطاااا ق در ااااامج تاااااوير 

2019تالستشااااااا يين ودصااااااحاب تألعمااااااال عااااااا  

لادولي، دالتنداي  ما  تلوكالاا تأللما ياا ل تعااول ت

دهااادف تااااوير تالستشاااا يين ومقااادمي خااادمات 

م تلاااادعم تلفنااااي ل مصااااا  ، داإلضااااافا إلااااى تقاااادي

تلااااادعم تلفناااااي ل شاااااركات تلصاااااناعيا وتلخاصاااااا 

ين لتااااوير وتواياااد لغاااا تلحاااوت  داااين تالستشاااا ي

.وتلشركات تلمدتفيدض

ين ويداااتهدف هاااات تلبر اااامج تااااوير تالستشاااا ي

ا، تلعام ين فاي مجااالت تإلوت ض، وتلماوت و تلبشاري

ودحااااااو  تلتدااااااوي ، وتسااااااترتتيجيات تلداااااااوق، 

.وتلعم يات وتستشا تت إوت ض تلجووض

من مُقادمي 96وفي إطا  هات تلبر امج، تم ت هي  

خاادمات تاااوير تألعمااال فااي صااو ض تستشااا يين

مااان دصاااحاب تألعماااال فاااي 197اااااليين، وتاااد يب 

ياا  مناااط  تلصااعيد، وتنفيااا در ااامج تااد يب وت ه

ماالي عادو دعج( تلجي  تلثاا ي)تلمديرين تلتنفيايين 

ماااااااااديرًت تنفيااااااااااي ا ع اااااااااى 120تاااااااااد يب وت هيااااااااا  

.تالسترتتيجيات تلحديثا إلوت ض تألعمال

تاااام تاااا هي هم ماااان مُقاااادمي خاااادمات 
تااااااااااوير تألعماااااااااال فاااااااااي صاااااااااو ض 

 اامج تستشا يين االيين، في إطاا  در
تااااااااوير تالستشاااااااا يين ودصاااااااحاب 

.   2019تألعمال عا  

ا96 فـــــــــــــــــــــــــــرد 
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تعزودددددددددددددددددددددددز التجدددددددددددددددددددددددار 

ال ارجية 

"

أ  تصدددددبح مصدددددر إ ددددددر المماصدددددد التجارودددددة 

الرئيسددددة لتددددوطيال التجددددار  علددددى المسددددتور

ت ا اًااااا ماااان هاااااه تلرؤيااااا، اظااااي ... اإلقليمددددي

ااااااام تلتجاااااا ض ع اااااى ماااااده تلدااااانوتت تلاااااادب  

ك تلماضيا داهتما   ير مدبوق من تلدولاا، وذلا

صااار، داعتباااا ه اااااطرض تلتنمياااا تالاتصااااويا فاااي م

وداااااااد تلاااااادعابم تلربيدااااااا لتحقياااااا  تالسااااااتقرت  

تالجتماااعي ماان خاا ل تحدااين مدااتوه معيشااا

. تلموتطنين

لدولاا جاء ذلك تالهتما  ديلًا تنفيااًت لتوجيهاات ت

دلاااااارو ض تسااااااتمرت  تلجهااااااوو تلدتعمااااااا لقاااااااام 

 دولاا، تلصناعا وتلتجا ض كنهج تسترتتيجي ثادال ل

ين وتتخاذ جمي  تإلجرتءتت تل زما لدد تلفجوض دا

تلصااااو تت وتلاااوت وتت، دماااا يُ باااي  ؤه تلدولاااا فاااي

تلتنميااااا تالاتصاااااويا، فااااي هااااات تلصاااادو، عم اااال 

ين تلدولا ع ى إتااا فر  تجا ياا متعادوض وتاوط

 ماااااااااذ  تسااااااااتثما يا متنوعااااااااا ع ااااااااى تمتاااااااادتو 

.تلمحافظات كافا
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هات، واد وضاعل تلمعاايير وتألساس تلمنهجياا 

 ماوًت لتنظيم اركا تلتجا ض تلدتخ ياا وجع هاا دكثار

ي ودفل  كفاءض، تألمار تلااي ت عندال  تابجاه فا

مؤشاارتت تلتجااا ض تلخا جيااا لمصاار تلتااي شااهدت

ض تحداااانًا م حوظًااااا، خاصااااا فيمااااا يتع اااا  دزياااااو

معاااادالت تلتصاااادير وترتجاااا  تلااااوت وتت، وماااان ثاااامّ 

تحقياااا  تاااااوُّ  إيجااااادي فااااي مؤشاااارتت تلميااااازتل 

. تلتجا ي لمصر م  وول تلعالم

تتصاااااالًا، تنوعااااال جهاااااوو تلدولاااااا لااااادعم تلتجاااااا ض 

تلخا جيااااا ماااااا دااااين توايااااا  تالتفاايااااات تلدولياااااا

وتإلا يمياااااااا وتلمح ياااااااا مااااااا  مخت اااااااب تلااااااادول 

وتلمؤسداااااات تلمعنياااااا، وداااااين جهاااااووًت دخاااااره 

ا لتنظااااايم وتستلاااااافا تلماااااؤتمرتت تالاتصااااااوي

.لتعزيز تلتعاول تلتجا ي

نظيم فل ًا عن تلمباو تت وتلقرت تت تلمتع قا دت

وتداااااااهي  عم ياااااااات تلتجاااااااا ض ع اااااااى مخت اااااااب 

.تلمدتويات

ات أبددرز االتفاقيددوفااي هااات تلدااياق، يمناان  صااد 

ة التددي نقعتهددا مصددر لتعزوددز التجددار  ال ارجيدد

: ، كاآلتينالداخلية

وة اتفاق إط ق منطمة التجار  الور  المار▪

جااااااء ذلاااااك تالتفااااااق فاااااي إطاااااا  : اإلفروميدددددة

 ض تالساااااترتتيجيا تلامااااااو  تلتاااااي تتبناهااااااا وزت

ريا تلتجا ض وتلصناعا لتنمياا تلصااو تت تلمصا

لأساااوتق تلخا جيااااا، وخاصاااا دسااااوتق تلقااااا ض 

تإلفريقياااا داعتبا هاااا إااااده تألساااوتق تلوتعااادض

تلتاااي يمنااان لمصااار تحقيااا  معااادالت تجا ياااا

كبياااارض معهااااا خاصااااااً فااااي ظاااا  تالتفااياااااات 

مان تلتجا يا تلمخت فا تلمواعا م  عدو كبيار

. اتلدول وتلتنت ت تالاتصاويا تإلفريقي

  هاااات، وترتناااز هااااه تالساااترتتيجيا ع اااى تحقيااا

تلشاارتكا وتلتناماا  ماا  تلاادول تإلفريقيااا ماان

 ي خاا ل تعزيااز تلتعاااول تلصااناعي وتالسااتثما

. دين مصر وعدو من تألسوتق تإلفريقيا
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ا في تلدياق ذتتاه، اادوت وزت ض تلتجاا ض وتلصاناع

مياا سواًا دشارق و ارب إفريقياا تداتهدف تن12

تلتعاااااااااااول تالاتصاااااااااااوي تلمشااااااااااترك معهااااااااااا 

ومدااااااعدتهم فاااااي تحقيااااا  طمواااااااتهم لبنااااااء 

ااعااادض تصااانيعيا دخبااارتت مصاااريا، تألمااار تلاااااي 

ا ياااانعنس إيجادًااااا ع ااااى معاااادالت تلتجااااا ض تلبينياااا

.وتالستثما تت تلمشتركا

واااد جاااءت هاااه تالتفاايااا تلتااي تاام إط اهااا فااي

ي ديلًا في إطا  جهوو تلدولا ل مل2021 وفمبر 

جاااا ض اااادماً  حاااو تلتابيااا  تلفعّاااال تلمتناااافئ ل ت

لقا يا تلتفلي يا في إطا  مناقا تلتجا ض تلحرض ت

تإلفريقيااا ماان خاا ل تال تهاااء ماان تلموضااااااوعات

يما تلعالقا في مفاوضااااات تلنفاذ لأساوتق السا

تحريااار تلتجااااا ض تلدااا عيا، ومااااا يتع ااا  دهااااا ماااان 

ن اوتعد تلمنش ، وفيما يخص تساتفاوض مصار ما

دض هات تالتفاق، فهو يُداهم فاي فاتل منافاا جديا

، دمااا  تلصاااو تت تلمصااريا فااي تلدااوق تإلفريقااي

وماااان ثاااام زياااااوض تلصاااااو تت تلمصااااريا إلااااى وول 

دماا تلهادف تلاربيس مان إااماا. دعلاء تالتفاايا

مناقاااا تلتجاااا ض تلحااارض تلقا ياااا تإلفريقياااا، فهاااو

 داااط تلقاااا ض د كم هاااا فاااي ساااااااااااوق اااارض وتاااادض 

، وتواياد وتدهي  اركا تلتجا ض تلبينياا تإلفريقياا

تلجهااوو تلرتميااا إل شاااء تجماا  تاتصاااو إفريقااي

. وتاد

ياااا كماااا يهااادف تالتفااااق إلاااى تعزياااز تلتجاااا ض تلبين

تدتما تإلفريقيا وتحقي  تلتناما  وتلتنمياا تلمدا

لجميااااا  تلااااادول تألعلااااااء مااااان خااااا ل تال تقااااااء 

رتعااض دالمدتوه تلصناعي وتلتجا ي دينهم، م  م

.تالخت فات وتخ  تلقا ض تلدمرتء
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وتجااد  تإلشااا ض إلاااى د ااه دموجاااب هاااه تالتفااياااا

فااااعل تلااااادول تألعلاااااء ستداااااتفيد ماااان إااماااااا 

ا مناقااا تلتجااا ض تلحاارض تلجدياادض دصااو ض تد يجياا

تبااااادد دتحريااااار تلتجااااااا ض تلدااااا عيا؛ ايااااا  تاااااانص

نياااا تالتفاايااا ع ااى تابيااا  مباادد تلمعام ااا تلوط

ا عان دمنل ك  وولا علو معام ا ال تق  تفلاي ً

ح ياا، ت ك تلممنواا لمثي تها من تلمنتجاات تلم

فلاا ًا عاان إلغاااء  سااو  تلااوت وتت وإلغاااء تلقيااوو

 يااار تلجمركياااا ودي  ساااو  ذتت دثااار مماثااا  مااان 

بينيااا، شاا  ها تلتاا ثير ساا بًا ع ااى تاادف  تلتجااا ض تل

كما ست تز  تلدول تلمواعا ع اى عاد  فارض دي

اياااوو كميااااا ع اااى تلصاااااو تت دو تلاااوت وتت، وكااااات 

ي تتخااااذ جميااا  تلتااادتدير تل زماااا ل تعااااول تلجمركااا

وتلتاااادتدير تلخاصااااا دمنافحااااا تإل اااارتق وتلرسااااو 

. تلتعويليا

تفعيدددد  اتفدددداق التجددددار  الوددددر  بدددديال مصددددر ▪

ولاى تم تحريار تلقابماا تأل: الميركسورنتجم  

ر مناااا وخاااول تالتفااااق اياااز تلنفااااذ فاااي سااابتمب

،2020ر وتحرير تلقابما تلثا يا في سبتمب2017

ودااااالك تصاااا  تلداااا   تلمعفاااااض تمامًااااا ماااان 

تلرساااو  تلجمركياااا فاااي إطاااا  تالتفااااق إلاااى ماااا 

ساا عا ماان دينهااا دنااوو عاادو 3200يقاارب ماان 

مااااااااان تلدااااااااا   تلز تعياااااااااا، وماااااااااوتو تلبنااااااااااء، 

.وتلمندوجات، وتلم دس تلجاهزض

اتفددددداق التجدددددار  الودددددر  مددددد   ن  االتودددددا  ▪

وابعااال وزت ض تلتجاااا ض وتلصاااناعا : األنرا دددي

وثيقااااا تإلطااااا  تلعااااا  ل مفاوضااااات تلخاصااااا 

، وتلاااي يُدااهم فااي تعزيااز 2021داالتفاااق عااا  

ول وتاوير تلع اات تلمشاتركا داين مصار وو

حاويا، وتلتي تلم  وسيا تالتتألو تسيتالتحاو 

ودي  وساااااااااااااايا، وكازتخدااااااااااااااتال، ود مينيااااااااااااااا 

وار يزساااااااااتال فاااااااااي مخت اااااااااب تلمجااااااااااالت 

.تالاتصاويا، وتلتجا يا، وتالستثما يا
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هااااات، وياااادعم تالتفاااااق ديلًااااا منظومااااا  قاااا  

اااو ض تلخباارتت وتلتننولوجيااات تلصااناعيا تلمت

ل صااااناعا تلوطنيااااا فااااي مخت ااااب تلقااعااااات 

 يمياا تإل تاجيا، ومنظوما تلتجاا ض تلبينياا تإلا

دااين مصاار ووول وسااط وشاامال اااا تي آساايا 

ودو وداااا عبااار وول تالتحااااو، وداااين وول تالتحااااو 

ياا ودسوتق تلدول تلعرديا ووول تلقا ض تإلفريق

ل عباار تلدااوق تلمصااريا؛ وتلجاادير دالاااكر هنااا د

او اجم تلتبااول تلتجاا ي داين مصار ووول تالتحا

م يااا تت ووال  دمرينااي 4.7د اا   حااو تألو تسااي

.2020عا  

  اتفاقيددة توروددر تجددار  ال دددمات بدديال الدددن▪

جااا ض تهاادف تالتفاايااا إلااى تحرياار تلت: العربيددة

ما ًاا في تلخدمات داين تلادول تلعردياا، وتا تي إي

ي ماان مصاار د هميااا تلدااير دتحرياار تلتجااا ض فاا

تلخااادمات دشااان  متاااوتزٍ، مااا  تحريااار تلتجاااا ض

ض فااي تلداا  ؛ لتحقياا  دهاادتف مناقااا تلتجااا 

تلحااااارض تلعردياااااا تلنباااااره، ودماااااا يتوتفااااا  مااااا  

 ض تلتزتمات ت ك تلدول في إطاا  منظماا تلتجاا

ض فااي تلعالميااا، وتماانل تالتفاايااا تحرياار تلتجااا 

ت تلخدمات دين تلدول تلعردياا ماو ِّوي تلخادما

ى خ ل تلوال تلارتهن فرصاا دفلا  ل نفااذ إلا

ا دسااوتق تلقااعااات تلخدميااا تلتااي تاام تحريرهاا

 دددددذا، نتتمثددددد  . فاااااي إطاااااا  هااااااه تالتفااياااااا

:موانر، ن ي3االتفاقية في 

وضااا  إطاااا  عاااا  ل تحريااار تلتاااد يجي لتجاااا ض •

تلخااادمات داااين تلااادول تلعردياااا وإيجااااو ديئاااا

يماا موتتيا لتدهي  تلتجا ض فاي تلخادمات ف

دينهاااااا؛ دهااااادف تعزياااااز وتفعيااااا  تلتعااااااول 

.وتلتنام  تالاتصاوي تلعردي
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يااا تعزيااز تلمصااالل تلمشااتركا ل اادول تلعرد•

فااي مجااال تلخاادمات ع ااى دسااا  تلمنفعااا 

.زتماتتلمتباولا وتلتوتزل دين تلحقوق وتاللت

مرتعاااض تلظااروف تإل مابيااا لناا  ماان تلاادول •

ام تألطرتف في تالتفاايا وع ى تألخص دوض

.تلدول تلعرديا تألا   موًت

تاااام: اتفدددداق صددددراكة بدددديال مصددددر نبروطانيددددا▪

توايعااااه عقااااب خاااارو  درياا يااااا ماااان تالتحاااااو 

تألو وداااااي؛ دهااااادف تعزياااااز تلتعااااااول تلتجاااااا ي، 

وضاااااامال تسااااااتمرت  تلمصااااااالل تالاتصاااااااويا 

تلمشااااتركا، وتلاااا  تالتفاايااااا تإلطااااا  تلعااااا 

جااالت ل ع اات دين تلدولتين في مخت ب تلم

ول وتعنس تالهتما  دتعزيز جمي  دوجه تلتعا

ظام دينهما وتال تقاء دها آلفاق دوس ، دما يع

.من مصالحهما تلمُتباولا

وتشاااان  تالتفاايااااا تلجدياااادض إطااااا ًت للاااامال

تساااااااتمرت  تلمعام اااااااا تلتجا ياااااااا تلتفلاااااااي يا

 اى دل لمنتجات تلب دين، اي  تتف  تلجا باال ع

فااياا تنول تالتفاايا دينهماا متاادقاا ما  تت

من تلمشاا كا تلمصاريا تألو وديااا دحيا  تتلاا

ا ذتت تلمزتيااااا تلتجا يااااا تلتااااي توفرهااااا تتفااياااا

وي تلمشاااا كا تلمصاااريا تألو ودياااا تلتاااي سااايؤ

هااء خرو  درياا يا من تالتحاو تألو ودي إلاى ت ت

ومااااان دجااااا  هاااااات . دثرهااااا دالندااااابا لبرياا ياااااا

 تجااا ض تلغاارض، تااوفر تالتفاايااا تحرياارًت كام ًااا ل

دااااااين تلاااااادولتين فااااااي تلمنتجااااااات تلصااااااناعيا 

ا ومعظم تلد   تلز تعيا وتلمنتجاات تلغاتبيا

وتألساااماك ومنتجاتهاااا، مااا  تساااتثناء دعااا 

تلداااااا   تلز تعيااااااا تلتااااااي سااااااتنول خاضااااااعا 

فياا لحصص كميا تحدوها تالتفااياا وتعاد كا

الساااااااتيعاب  دااااااابا كبيااااااارض مااااااان صااااااااو تت 

.تلارفين
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وتلاااااااا  تالتفاايااااااااا تلمشااااااااا كا تلمصااااااااريا 

 كا شاا  ها شاا ل تتفاايااا تلمشااا–تلبرياا يااا 

وت ض هين ًاااا تنظيمي اااا إل–مااا  تالتحااااو تألو وداااي

ا، تلع ااااات داااين تلب ااادين فاااي إطاااا  تالتفاايااا

دااااااين " مج ااااااس تلمشااااااا كا"تحاااااال مُداااااامى 

ين، تلجااااا بين درباسااااا وزيااااري تلخا جيااااا دالب ااااد

ل ويجتمااا  تلمج اااس سااانوي ا دو ك ماااا تاتلااا

.تلحاجا تلدعوض إلى عقده

مدددذكر  تفدددا م لتعزودددز الع قدددات التجارودددة▪

يعهاا تام توا: المشتركة بيال مصدر ناليابدا 

داااين وزت ض تلتجاااا ض وتلصاااناعا وهيئاااا تلتجاااا ض

دهاااااادف تنميااااااا " جيتاااااارو"تلخا جيااااااا تليادا يااااااا 

تلتعاااااااول تلمشااااااترك فااااااي مجااااااال تلتااااااارويج 

ل منتجاااااااااات وتلفااااااااار  تالساااااااااتثما يا فاااااااااي 

اق فاي تلدواين تلمصريا وتليادا يا؛ جاء تالتف

ل إطا  ار  تلجاا بين ع اى تعزياز دفا  تلتعااو

تلتجااا ي دااين مصاار وتليادااال، وزياااوض معاادالت

ي تلتباااول تلتجااا ي دينهمااا، اياا  يدااتهدف فاا

تلمقااااااا  تألول وضاااااا  إطااااااا  عم ااااااي لتنميااااااا 

ين تلع اااااات تلتجا يااااا تلمشااااتركا دااااين تلب ااااد

.وتحديد تإلجرتءتت تل زما لهات تلتعاول

وفاااي إطاااا  تالتفااااق سااايعم  تلجا باااال ع اااى 

 يااا، تبااول تلمع وماات تلخاصاا داالفر  تلتجا

وتلقااااااوت ين، وتل ااااااوتبل تلمتع قااااااا دالتجااااااا ض، 

 يات وتلمدتجدتت تلتجا يا، وتلنتيباات، وتلادو

يااااا تلخاصااااا دالدياسااااات وتلتع يمااااات تلتجا 

وجعااا  هااااه تلبيا اااات فاااي متنااااول مجتمعاااي 

جااا ي تألعمااال دالب اادين؛ لتدااهي  تلتباااول تلت

ا إلااى وتفعياا  تأل شاااا تلمشااتركا، داإلضاااف

ياا مشا كا تلمع ومات تلخاصا د  شااا تنم

تلتجااااااا ض، وتحديااااااد تلقااعااااااات ذتت تلفاااااار  

.تلوتعدض
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ن يتلااااامن تالتفااااااق ديلًاااااا تشاااااجي  تلاااااارفي

ن، لتنظااايم دعثاااات  جاااال تألعماااال داااين تلب ااادي

امااا داإلضااافا إلااى تلتعاااول وتلتندااي  فااي إا

ب ادين، تلفعاليات تلمتع قا دالتجا ض فاي كا  تل

فلااااااا ًا عااااااان تقاااااااديم تلمدااااااااعدض لجميااااااا  

تلمصاااااااد ين وتلمداااااااتو وين مااااااان تلب ااااااادين 

وتلمدااااهما فاااي إزتلاااا جميااا  تلعوتبااا  تلتاااي 

.يوتجهو ها

داااين هيئاااا تنمياااا تلصااااو تتمدددذكر  تفدددا م ▪

ومؤسدااااااا تاااااارويج تلصاااااااو تت وتالسااااااتثما  

فااي 2018عااا  " دزدرومااو"دجمهو يااا دذ ديجااال 

مجااال وعاام د شاااا تلتاارويج وتعزيااز تلتعاااول 

فااي تالاتصاااوي وتلتجااا ي دااين تلب اادين، وذلااك

ا إطااا  ت عقاااو تلاادو ض تلرتدعااا ل جنااا تلمشااترك

ل تعااااااااول تالاتصااااااااوي تألذت يااااااااتلمصاااااااريا 

.وتلع مي وتلفني ع ى تلمدتوه تلوزت ي

عدددد  مدددال برنتوكدددوالت التعدددان  بددديال مصدددر ▪

يال نبولندددا تضددمنت توقيدد  اتفدداق تعددان  بدد

بندددددددر مصدددددددر نالبندددددددر المصدددددددري لتنميدددددددة 

BGKالصددا رات مدد  بنددر التنميددة البولندددي 

، دهاادف تلتعاااول فااي تلمجااال 2018فااي يو يااو 

تلمصاااارفي ماااان خاااا ل تموياااا  تلمشااااروعات 

تلمشاااااتركا، وتوايااااا  عقاااااد إ شااااااء تلغرفاااااا 

داااين تلتجا ياااا تلمصاااريا تلبولندياااا تلمشاااتركا

رف تالتحاو تلعا  ل غرف تلتجا يا تلمصريا و ا

.تلتجا ض وتلصناعا تلبولنديا

داااين هيئاااا تنمياااا تلصااااو تتمدددذكر  تفدددا م ▪

ياااز تلمصاااريا و قااااا تلتجاااا ض تلداااووت يا لتعز

تلتعاااااااااااول تلمشااااااااااترك وإ شاااااااااااء شاااااااااارتكا 

تساااااترتتيجيا فاااااي مجااااااالت تبااااااول تلخبااااارتت 

.  وتلمع ومات تلتجا يا



تلتنميا تلصناعيا وتلتجا ض|التنميل  االاتصادال | 79

، داااين هيئاااا تنمياااا تلصااااو تتمدددذكر  تفدددا م ▪

ي وتلمؤسداا تإلسا ميا؛ لتمويا  تلتجاا ض  فاا

، دهاادف تنميااا تلتجااا ض تلمصااريا،2018دكتااودر 

. وخ   جي  جديد من تلمصد ين

وتلجااادير دالااااكر دل تألمااار لااام يقتصااار ع اااى هااااه 

تالتفاايااااات، اياااا  تنوعاااال جهااااوو تلدولااااا دهااااات 

رتت تلصدو لتشم  تلعديد من تالتفااياات ومااك

: تفاااهم فااي مجااال تلتعاااول تلتجااا ي ماا  كاا  ماان

ن جيباااوتي، وإ يترياااا، و ينياااا كو ااااكري، و يااارهم مااا

. تلدول

فدددددي السدددددياق ذاتددددد ، ات دددددذت الدنلدددددة جميددددد  

اإلجددددراءات ال اصددددة بالتصدددددوق علددددى اتفدددداق 

ة تسددهي  التجددار  لمن مدددة التجددار  العالميددد

ما ، كنإخطار المن مة باالنضماى إلى االتفاق

ا تاام إعاادتو تلمرتجعااا تلرتدعااا ل دياسااا تلتجا ياا

دمنظماا تلتجاا ض تلعالمياا، 2018لمصر فاي عاا  

وتحقياااا  وفاااااء مصاااار دالتزتماتهااااا فيمااااا يتع اااا 

تقاااد  دالشاافافيا دمنظماااا تلتجاااا ض تلعالمياااا دال

داإلخااااااا تت تلمصاااااريا تلما وداااااا فاااااي جميااااا  

.مجاالت تلمنظما

فلاااا ًا عاااان ت تخاااااب مصاااار لقياااااوض تلمجموعااااا 

تإلفريقياااا وتخااا  منظماااا تلتجاااا ض تلعالمياااا فاااي

مفاوضااااات تلز تعااااا وتلنفاااااذ لأسااااوتق ل داااا   

فام تلز تعيا ت ا اًا من تلدو  تلقياوي لها في تلد

عاان مصااالل تلاادول تلناميااا فااي إطااا  مفاوضااات 

. منظما تلتجا ض تلعالميا

د ا تضدددافت مصدددر العدودددفاااي ساااياق متصااا ، 

عزيااز ، تلمتع قااا دتمددال الفعاليددات نالملتميددات

  تلتجا ض تلخا جيا م  مخت ب تألسوتق وتلمنااط

.تلتجا يا
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ت هات، واد تنوعل هاه تلفعاليات داين تلماؤتمرت

وتلمعاااااا ض تلدولياااااا وتإلا يمياااااا، وتلتاااااي كاااااال 

:من دينها

:المددمتمر السدداب  لددوزراء التجددار  األفارقددة▪

وولااا إفريقيااا 54تستلااافته مصاار دمشااا كا 

لمنااشااااا إجاااارتءتت وخااااول تتفاايااااا تلتجااااا ض 

تلحااااارض تلقا ياااااا تإلفريقياااااا اياااااز تلنفااااااذ، وااااااد 

وقي  ممتمر تتستلافل مدينا شر  تلشيخ 

اتفاقيددددددة التجددددددار  الوددددددر  بدددددديال التكددددددت ت

–ميداااتلنو)االقتصددا وة اإلفروميددة الث  ددة

، 2015عاااا  ( تجمااا  شااارق إفريقياااا–تلدااااوك

وتلااااااي وشااااان مرا اااااا جديااااادض مااااان تلعمااااا  

وتلتعااااااول تالاتصاااااااوي وتلتجااااااا ي دااااااين وول 

تلتجمعااااات تلااااث   ماااان خاااا ل  فاااا  تلقيااااوو 

تاي وتلعوتب  تلتجا ياا داين تلادول تألعلااء، وتل

تمثااااااا  ساااااااواًا تساااااااته كيا كبيااااااارض يلااااااام

.م يول  دما625

وتلجااااادير دالااااااكر دل تستلاااااافا مصااااار لهاااااات 

ا تلحااد  تإلا يمااي هااو ت كيااد ع ااى تسااتعاوته

ياا لدو ها تلرياوي ع اى مداتوه تلقاا ض تإلفريق

و مان سياسيًا وتاتصاوي ا، ايا  شاا ك داه عاد

 ؤساااااااء تلمنظمااااااات تلدوليااااااا وماااااان دينهااااااا 

ي، منظمااا تلتجااا ض تلعالميااا، وتالتحاااو تإلفريقاا

يااااااا ، وتل جنااااااا تالاتصاااااااويا إلفريقوتألو نتاااااااو

، ومنظمااااا"يو ينااااا"تلتادعااااا لأماااام تلمتحاااادض 

ميااا، تلجماا ك تلعالميااا، وتلبناك تإلفريقااي ل تن

ويا داإلضافا إلى عدو من تلتجمعاات تالاتصاا

.تإلا يميا

:يددةالمعددرا اإلفرومددي األن  للتجددار  البين▪

إلااااى11تستلااااافته مصاااار خاااا ل تلفتاااارض ماااان 

، لتعزيااااز معاااادالت تلتباااااول 2018ويداااامبر 17

  تلتجاا ي دااين وول تلقاا ض تلداامرتء ايا  يمثاا

تلمعاااااارض منصااااااا متمياااااازض ل تعاااااارف ع ااااااى 

.تإلمنا ات وتلفر  تلتجا يا
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اجيااا داإلضااافا إلااى تلتعاارف ع ااى تلقااد تت تإل ت

ات فااي كاا  وولااا، وتواياا  تالتفااااات وتلصاافق

تلتجا ياااااا تلمثمااااارض، وااااااد دساااااهم تلمعااااارض 

ا دصااو ض كبياارض فااي إتااااا تلمع ومااات تلخاصاا

داألسوتق وتلوااوف ع اى دفلا  تلمما ساات

عزيااز تلمتع قااا داالسااتثما  وتلتجااا ض؛ دهاادف ت

إلااى تلتناماا  دااين تلاادول تإلفريقيااا وتلتوصاا 

ا ااااول عاج ااااا ل تحااااديات تلتااااي توتجااااه تلقااااا ض 

. تإلفريقيا

شاركا إفريقياا منهاا 1055واد شا ك ده  حو 

وولاا د جنحاا وطنياا 34شركا مصاريا، و300

خااا ل تلمعااارض، ايااا  تااام توايااا  دكثااار ماااان

تتفااياااات ومااااكرتت تفااااهم داااين شاااركات10

تلقاااااااام تلخااااااا  وكااااااالك ع ااااااى مدااااااتوه 

تلحنومااات تلممث ااا فااي تلمعاارض، إلااى جا ااب 

30ا تواياا  تتفااااات وصاافقات تجا يااا ايمتهاا

م يا  ووال  دمريني، واد جاء تنظايم تلمعارض

ا فااي ظاا  مااا تتمتاا  دااه اااا ض إفريقيااا ماان مزتياا

دهمهااا تلموااا  تلجغرتفااي تلمتميااز، وتلمااوت و 

 تضاي تلبشريا تلشادا، داإلضاافا إلاى وفارض تأل

هم تلز تعياا وتلمااوتو تلخااا  تلابيعيااا دمااا يُداا

ا دااين فااي تعزيااز تلفاار  تالسااتثما يا وتلتجا ياا

.وول تلقا ض

هااات، واااد شااهدت فعاليااات تلمعاارض االااا 

ال فريدض من تلتعاول تلمنثب دين  جال تألعم

وممث ااااااااي تلقاااااااااام تلخااااااااا  وتلحنومااااااااات 

ا دااين تإلفريقيااا تمث اال فااي عقااد لقاااءتت ثنابياا

 جااال تألعمااال وتجتماعااات وج دااات  قاشاايا 

فعالاااا وو ش عمااا  ووو تت تد يبياااا تتع ااا  

ا، تألمار دالع اات تلتجا يا دين تلدول تإلفريقي

تلااااي يصاااب فاااي صاااالل كااا ٍ مااان تلحنوماااات 

.وتلقاام تلخا  ع ى اد سوتء
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فعلدددددددددى صدددددددددعيد تعزودددددددددز الفدددددددددرل تتصاااااااااالًا، 

عمااادت وزت ض تلتجاااا ض وتلصاااناعااال دددتثماروة،

اب إلى تلقيا  دالعدياد مان تلجهاوو تلمتع قاا دجا

تالساااااااتثما تت وتلتعرياااااااب دفااااااار  تالساااااااتثما 

تلمتاااااااا فاااااي تلمشاااااروعات تلقومياااااا وتنظااااايم 

:تلعم يات تلتجا يا، وتمث ل ددرزها في

زيااااا ض 2822ترتياااب تلشااا  تالاتصاااااوي لعااادو ▪

ا  ساااميا تلااامنل تلزياااا تت تلرباسااايا و باسااا

ب مج ااس تلااوز تء، تلزيااا تت تلتجا يااا وكااات ترتياا

ا ض جاااوالت تلتفااااوض تلخاصاااا داتفاااااات تلتجااا

.تلتفلي يا ع ى تلمدتوه تلثنابي

تنظاااايم تلعديااااد ماااان و ش تلعماااا  ل توعيااااا ▪

يفيااا داالتفااياات تلتجا ياا واوتعااد تلمنشا  وك

تالسااتفاوض منهاااا، فلااا ًا عااان إعااادتو و تساااات 

فيمااا يتع اا  ( 65)اااول إصاادت  ااارت تت وزت يااا 

.دتصدير دع  تلد  

تتخااااااذ تإلجااااارتءتت تلقا و ياااااا دشااااا ل الاااااايا ▪

 ا  تلتجاا ض تلخا جياا دمخت اب د وتعهاا، وتلتاي د

دلااااب الاااايا، 35عاااادوها خاااا ل فتاااارض تلتقرياااار 

دلااااب مشااااروم ماااان موضااااوعات 68وو تسااااا 

تت تلتجا ض تلخا جيا وتلبل فيها وتتخاذ تإلجرتء

.تل زما دش  ها

ماااا تاااوفير عااادو مااان تلفااار  تالساااتثما يا دقي▪

م ياا تت ووال  8.9تقديريا ألهمها د غال  حاو 

دمريناااااااااي، مااااااااان خااااااااا ل تلتااااااااارويج ل فااااااااار  

تالسااااااتثما يا داااااا هم تلمشااااااروعات تلقوميااااااا 

ومنهااا تلمشااروعات تلصااناعيا دمناقااا اناااض

تلدااااااااويس، ومشااااااااروم تلم يااااااااول و صااااااااب 

تلم يااااول فاااادتل، ومشااااروم تلمث اااا  تلاااااهبي، 

.ومشروعات تلعاصما تإلوت يا، و يرها
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منااصاااااات وولياااااا خا جياااااا، 609إتاااااااا  حاااااو ▪

ي ا دلب و تساا وتقريارًت تداويق12.7وإعدتو  حو 

 ب و وعي اااا، فلااا ًا عااان تقاااا ير  وعياااا عااان تجاااا

عاااادو ماااان تلاااادول فااااي مجااااال وعاااام وتنمياااااا 

تلمشاااااااااااروعات تلصاااااااااااغيرض وتلمتوسااااااااااااا 

ومشاااااا كا ت اااااك تلمع وماااااات مااااا  تلجهاااااات 

تلمعنيااا فااي مصاار ل هتاادتء دهااا عنااد صاايا ا

.تلدياسات وتلبرتمج ذتت تلص ا

يا فااي سااياق متصاا ، ولتعزيااز تلصاااو تت تلمصاار

مسدددددداند  إلااااااى تلخااااااا   عماااااادت تلدولااااااا إلااااااى 

، ماااان خاااا ل مجموعااااا متنوعااااا ماااان الصددددا رات

:تلجهوو وتلبرتمج، من دينها

لألعبددداء" السددددا  النمددددي الفدددوري"مبدددا ر  ▪

ا لااااده صااااندوق تنميااااالتصدددددوروة المتددددنخر  

تلصاااو تت، تلتااي  جحاال فااي جاااب تلمزيااد ماان 

تلمصاااااااد ين، ايااااااا  تساااااااتفاوت دكثااااااار مااااااان

شركا مصد ض من هااه تلمبااو ض، وتلتاي 1500

ات سامحل دالدادتو تلفااو ي لت اك تلمدااتحق

من إجمالي تلقيما، % 15دخصم تعجي  سدتو 

ددلًا من سدتوها د اداـ ع ى د د  دو خماس

قدياا سنوتت؛ دماا يُداهم فاي تاوفير سايولا  

تُمبناااااان شااااااركات تلقاااااااام تلتصااااااديريا ماااااان

تلوفااااء دالتزتماتهاااا تجااااه عم بهاااا، وتلحفااااظ

".19-كوفيد"ع ى تلعمالا في ظ  جابحا 

صددددددددددياغة نتنفيددددددددددذ برنددددددددددامج ر  األعبدددددددددداء ▪

تعاد وما يتلمنه مان معاايير واو،التصدوروة

 وعاااااي فيهاااااا  فااااا  كفااااااءض صااااارف تلمباااااال  

امج تلمخصصا ووضو  وسهولا تنفياا تلبر ا

وديلًاااااااا ضااااااامال كفااااااااءض مرتاباااااااا تلتنفياااااااا 

داالشاااترتك مااا  تلجهاااات تلمعنياااا، وتابيااا 

وااااااد د ااااا  إجماااااالي ماااااا تااااام صااااارفه . تلنظاااااا 

.  م يا  جنيه43.4ل مصد ين من تلبر امج 
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ويداااااتهدف هاااااات تلبر اااااامج  فااااا  معااااادالت 

ا تشاااغي  تلعمالاااا فاااي تلصاااناعات تلمخت فااا

واااب السااتيعاب تلاااااات تإلضااافيا،  تيجااا ت

 ااا دعاا  تأل شاااا تالاتصاااويا، وتحقياا   ق

يا فاي  وعيا في تالستثما تت تلمح يا وتألجنب

.  تلصناعات تلمخت فا

وتجااااد  تإلشااااا ض إلااااى دل تلدولااااا عماااادت إلااااى 

ت مان صيا ا در امج لرو دعباء تلصااو تت تعتباا ً

يرتعاااااي تلمتغيااااارتت تالاتصااااااويا 2020يولياااااو 

، وتنفياااااا "19-كوفياااااد"تلجديااااادض دعاااااد جابحاااااا 

دهااااادتف تلحنومااااااا فيماااااا يتع اااااا  دتشااااااجي  

. تلتصني  وتلتصدير وتعمي  تلصناعا

نوسدددتهدف صدددندنق تنميدددة الصدددا راتهاااات، 

ياد لارو تنفياا تلبر اامج تلجد: خ ل تلمرا ا تلحالياا

سااانوتت، وتلااااي يمثااا  خااااوض 3تألعبااااء ولمااادض 

مهمااااا  حااااو تنفيااااا خاااااا وتسااااترتتيجيا تلااااوزت ض 

لملااااعفا تلصااااو تت وتلوصاااول دهاااا إلاااى  حااااو

. م يا  ووال  سنوي ا100

ن وفي هات تلدياق، يشتم  تلبر امج ع ى عدو ما

:تلمحاو ، وهي كالتالي

مدااا دض ووعاام داارتمج تلنقاا ، وتلتااي تتلاامن▪

وعااام تلشاااحن تلجاااوي، ومداااا دض تلنقااا  إلاااى 

.تلقا ض تإلفريقيا

تعمياااا  تلصااااناعا ماااان خاااا ل تابياااا  معيااااا  ▪

تلقيماااااااا تلملاااااااافا، دحيااااااا  تتحااااااادو ايماااااااا 

ا تلمداااا دض ل مصاااد  وفقًاااا ل قيماااا تلملااااف

مااا ل صاااو تت، ع ااى دل ينااول تلحااد تألو ااى ل قي

، م  تستثناء درتمج تلحاصا ت%30تلملافا 

. تلز تعيا وتلصناعات تلنديجيا وتلحرفيا
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 ل تعزياااز تلبنياااا تألساسااايا ل تصااادير، مااان خااا▪

 اب إ شاء وتقديم خدمات تداتفيد منهاا مخت

تلقااعاااااااااات تلتصاااااااااديريا، وو تساااااااااا مااااااااانل

ا  دااابا ل صااااو تت تلتاااي تحمااا  ع ماااا تجا يااا

.مصريا

ا تنميااا تلصااعيد وتلمناااط  تلحدوويااا ومديناا▪

ومديناااااا وميااااااـ لأثاااااا ، وتمااااانل تلروديناااااي

صااااااااو تت تلشاااااااركات تلمنتجاااااااا فاااااااي هااااااااه

إضااافيا ماان  داابا تلمدااا دض% 50تلمناااط  

.تألساسيا

تزتيااد تابيا  معياا  تلقيماا تلملاافا، دحيا  ت▪

يماا  دبا تلمدا دض تلتصاديريا ما  زيااوض تلق

اء تلملااافا كشاارـ ل سااتفاوض ماان  و تألعباا

تلتصااااديريا، وذلااااك وفقًااااا لشااااهاوض تلمنااااول 

تلمح ااااااااي تلصاااااااااو ض ماااااااان هيئااااااااا تلتنمياااااااااا

تلصاااناعيا وتلمعتمااادض مااان تتحااااو تلصاااناعات 

.تلمصريا

مدا دض تلمشاروعات تلمُقاماا فاي تلمناقاا▪

س تالاتصااااويا لقنااااض تلداااويس، وتمااانل  فااا

تلنداااااابا تلمخصصااااااا لصاااااااو تت تلمصااااااا   

.تلمقاما في تلمناط  تلدتخ يا

مااان % 80إلاااى % 50زيااااوض وعااام تلشاااحن مااان ▪

اوض ايما فاتو ض تلشحن، هات داإلضافا إلاى زيا

ول تلمخصصات تلمتع قا دالصاو تت إلى تلاد

.تإلفريقيا

ضم ااام تلصناعات تلدوتبيا وألول مارض إلاى▪

  تلقااعاااات تلتصاااديريا تلمداااتفيدض فاااي ظااا

وض تالهتمااا  تلنبياار تلاااي توليااه تلدولااا ل نهاا

.دالقاام
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داإلضااااافا إلااااى هااااات، يدااااتهدف تلبر ااااامج  فاااا  

معاااااادالت تشااااااغي  تلعمالااااااا فااااااي تلصااااااناعات 

تيجاا تلمخت فا الساتيعاب تلااااات تإلضاافيا؛  

  توااااب دعااا  تأل شااااا تالاتصااااويا، وتحقيااا

نبيااا  ق ااا  وعيااا فااي تالسااتثما تت تلمح يااا وتألج

فاااي تلصاااناعات تلمخت فاااا ع اااى  حاااو يداااتوعب

تلمتغيااااارتت تالاتصااااااويا تلناجماااااا عااااان تفشاااااي 

عالمي ااااا، إلااااى جا ااااب تعمياااا  " 19-كوفيااااد"جابحااااا 

.تلصناعا و ف  مدتويات تلجووض

ا كمااااا يدااااعى إلااااى تلتغ ااااب ع ااااى تآلثااااا  تلداااا بي

ى ل جابحااا ع ااى تالاتصاااو تلعااالمي، وتلحفاااظ ع اا

معااااادالت إيجادياااااا لنماااااو تلصااااااو تت تلمصاااااريا، 

وتحقياا  زياااوض جوهريااا فااي تلصاااو تت تلمصااريا

.داعتبا ها دهم مصاو  تلنقد تألجنبي

قااو  فتبالمشددرنعات التنمووددة، وفيمااا يتع اا  

رتمج وزت ض تلتجاااا ض وتلصااااناعا دتنداااي  تنفيااااا داااا

ومشااااروعات تنمويااااا لتنميااااا وتاااااوير تلتجاااااا ض

، كماااااا يقاااااوو 2026تلخا جياااااا، وتمتاااااد اتاااااى عاااااا  

ياا تلمج س مفاوضات م  مخت ب شاركاء تلتنم

اا لار  ووف  دولويات تنمويا دما يتد  م  خ

.تلدولا تلتنمويا

ومن ددرز تلمشاروعات تلمنفااض فاي هاات تلداياق

:  جد تلتالي

مشدددددددرن  إعددددددددا  الدرا دددددددات التوجيهيدددددددة ▪

م يهاادف تلمشاارولمنطمددة المثلدد  الددذ بي، 

متاا  إلااى تسااتغ ل تلمااوت و تلابيعيااا تلتااي تت

.دها ت ك تلمناط 
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ا داإلضاااافا إلاااى ت سااايس مناقاااا تاتصااااوي

جديدض دصاعيد مصار، عان طريا  إ شااء مركاز 

متنامااااااا  صاااااااناعي، وتاتصااااااااوي، وتجاااااااا ي، 

ولوجدااااتي يخااااد  مصاااار وإفريقيااااا وتلعااااالم، 

.م يين ووال  دمريني3.2وذلك دتموي  

قيا  ي تي ذلك ديلًا في إطا  جهوو تلدولا لتح

، وفااااااي 2030دهاااااادتف تلتنميااااااا تلمدااااااتدتما 

تلعم  تل با  و ماو)مقدمتها تلهدف تلثامن 

(.تالاتصاو

،  برنددامج التجددار  نتعزودددز السددوق الموليدددة▪

يُعااادُّ هاااات تلبر اااامج دااااد دااارتمج تلمدااااعدتت 

ر، تلفنيااا تلمقدمااا ماان تالتحاااو تألو ودااي لمصاا

 ا وتلااااي يتبااا  منهجياااا تتدااام دعقاااد س دااا

مااااان تالجتماعاااااات تلتحلااااايريا داااااين تلخبااااارتء 

ا تألو ودياااين و ظااارتبهم تلمصاااريين دمشاااا ك

. تلقاام تلخا 

وذلك لدعم جهوو وزت ض تلتجا ض وتلصناعا في

تااااااااوير تساااااااترتتيجيا متنام اااااااا ل نهاااااااوض 

هم دالقاااااعين تلصاااناعي وتلتجاااا ي؛ دماااا يُدااا

فاااااي زيااااااوض تلقاااااد ض تلتنافدااااايا ل قااعاااااات 

ت تلصااااناعيا تلمصااااريا، وتال تقاااااء دمدااااتويا

فير جووتهاااا ل منافداااا وتخ ي اااا وخا جي اااا، وتاااو

ك تلمزيااد ماان فاار  تلتشااغي  ل شااباب، وذلاا

.م يول يو و20دتموي  

وة مشدددرن  إتا دددة نتيسددددير بي دددة ا ددددتثمار▪

يهااااادف إلاااااى جااااااب تلمزياااااد مااااان متكاف دددددة، 

تالساااااااااتثما تت، وتاااااااااالي  تلعقباااااااااات دماااااااااا  

.تلمدتثمرين، وتلتاوير تلمدتمر
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ن داإلضاااافا إلااااى اااا  مشاااان ت تلمدااااتثمري

ماا، للمال ت تقال تالاتصااو إلاى مرا اا متقد

وذلاااك فاااي إطاااا  تلجهاااوو تلرتمياااا إلاااى تعزياااز 

تلدياسااااااات تالاتصاااااااويا طوي ااااااا تلمااااااده، 

. م يول ووال  دمريني2.3ودتموي  

تلهاوفاا إلاى، "صج  صا رات بلددنا"مبا ر  ▪

تفعياااااا  وو  تلجاليااااااات تلمصااااااريا تلمُقيمااااااا 

يا  دالخا   في تلتارويج ل صااو تت تلوطنياا، ا

تجاات يتم مان خ لهاا تلتداوي  وتلتارويج ل من

تلمصااااريا ماااان خاااا ل تلتوتصاااا  تلفعااااال ماااا  

تاي تلمنتجين ودصافا خاصاا فاي تلقااعاات تل

تمت ااااك فيهااااا مصاااار مياااازتت تنافداااايا، دمااااا 

يُدااااهم فااااي زياااااوض معاااادالت تلتصاااادير خاااا ل 

تلمرا اااا تلمقب اااا، ومااان خااا ل تلمبااااو ض ياااتم 

تقااااااااااديم تلمداااااااااااعدض تلفنيااااااااااا ل منتجااااااااااين 

وتلمصااااااااااد ين وتلمؤسدااااااااااات تلصاااااااااااغيرض 

وتلمتوساااا فااي كاا  خاااوض ماان تلد داا ا،

هج وذلك من خ ل تلبح  تلع مي وتالدتنا  و 

كيز س دااا ا تلقيماااا تلمتنام اااا، وذلاااك داااالتر

تلامااااطم، : منتجاااات دداااتا يا، وهااام8ع اااى 

ا، تلخرشوف، تلعناب، تلخاس، تلف فا ، تلفرتولا

.    تلفاصوليا تلخلرتء، وتلرمال

وذلااااك دتموياااا مبددددا ر  التجددددار  ال ضددددراء، 

تاي م يول جنيه، وتُعدُّ داد دهم تلمباو تت تل55

ترعاهااا وزت ض تلتجااا ض وتلصااناعا؛ دهاادف زياااوض 

تلصاااو تت تلمصااريا ماان تلحاصاا ت تلز تعيااا 

.إلى تالتحاو تألو ودي

ني هات، وتعتمد تلمباو ض ع ى تقديم تلدعم تلف

ت فااااي سدال منتجاااين، وتلمصااااد ين، وتلمااااؤ

ك  مرا ا من مرتا  س دا ا تلقيماا؛ وذلاك

من خ ل د دعا محااو  عما   بيداا، وتشام  

تإل تاااااااا  وتلجاااااااووض وتلخااااااادمات تل وجداااااااتيا 

.وتلتموي  وتلنفاذ لأسوتق تلخا جيا
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ن اِبا  وتلجدير دالاكر د ه يتم تنفيا تلمباو ض ما

دالشارتكا ما  وزت ض تلتجاا ض ( UNIDO)منظما 

ماا وتلصناعا؛ دهدف تعزيز دوتء س سا  تلقي

دير تلبداااتا يا تلمصاااريا تلموجهاااا  حاااو تلتصااا

.م  تلتركيز ع ى تلشموليا وتالستدتما

مشدددددددددرن  توظيدددددددددم الشدددددددددبا  لتوميدددددددددق ▪

اال دددددتمرار االجتمددددداعي ناالقتصدددددا ي فدددددي 

ويااادعم . دتمويااا  م ياااول ووال صدددعيد مصدددر، 

يط تلمشروم جهوو تلحنوما في تنوي  وتنشا

تالاتصاااااو تلمح ااااي، ويُعاااازز إسااااها  تلشااااباب 

دااهم وتلفتياات فاي تأل شاااا تلمنتجاا تلتاي تُ

ين في تالاتصاو تلمح ي؛ مما ياؤوي إلاى تحدا

ساااااااااااااب  تلعااااااااااااايك؛ وذلاااااااااااااك دمشاااااااااااااا كا

تلجهااااااات تلدتعمااااااا ماااااان تلقااااااااعين تلعااااااا  

ي؛ وتلخا  ع اى تلمداتويين تلمركازي وتلمح ا

.دهدف  ف  كفاءض ديئا تألعمال دالصعيد

هااات، ويهاادف تلمشااروم ديلًااا إلااى  فاا  جااووض 

تلخدمات تلدتعما لأعمال وتوساي   اااهاا؛ 

يااا ماان دجاا  تنميااا تلشااركات تلناشاائا، ومتناه

ى تلصااغر، وتلشااركات تلصااغيرض، داإلضااافا إلاا

ا تااااوير منظوماااا تلع ااااات تلتجا ياااا، وتنميااا

تلمهاااا تت تلفنياااا وتإلوت ياااا ل شاااباب دهااادف

.ت هي هم لمتا بات سوق تلعم 

كما يدعى تلمشروم إلاى وعام ثقافاا تلعما 

تلحاار ع ااى مدااتوه تلاانكء عاان طرياا  إوخااال 

تلباارتمج تلتع يميااا؛ لرياااوض تألعمااال وداااألخص

.في مرتا  تلتع يم تلفني
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تتصااااااالًا، يركااااااز تلمشااااااروم ع ااااااى عاااااادو ماااااان 

تلقااعااااااات ذتت تألولويااااااا وتلتااااااي تتلاااااامن 

تلعديااااااد ماااااان فاااااار  تلتنميااااااا تالاتصاااااااويا 

ر وتلتوظيااااب، داإلضااااافا إلااااى إمنا يااااا تاااااوي

تلقاااام تلخااا  دهااا وتلتااي تتلاامن تألعمااال

ض، تلز تعيا، تادوير تلمخ فاات، تلااااا تلمتجادو

دتعيا، تلبناء وتلتشييد، تلحرف وتلصناعات تإلد

وتالتصااااالت وتننولوجياااا تلمع وماااات، وذلاااك

دناااااءً ع ااااى تح ياااا  مناااااال تالاتصاااااو تلمح ااااي

. وتلعم  م  تلقاام تلخا 

مشدددددددرن  تشددددددد ي  الشدددددددبا  نالتنميدددددددة 

ي يااا تي ذلاااك فااااالقتصدددا وة بصدددعيد مصدددر، 

إطاااا  تالهتماااا  تلااااي تولياااه تلدولاااا ل صاااعيد

وإااااااادت  تنميااااااا صااااااناعيا اقيقيااااااا وخ اااااا  

تجمعاااااات صاااااناعيا متنام اااااا فاااااي مخت اااااب 

محافظااات تلصااعيد ماان خاا ل تنوياا  وساااب 

تنمياااا وتااااوير تالاتصااااو وتلقااااام تلخاااا 

تلمح اااااي وتعزياااااز فااااار  تشاااااغي  تلشاااااباب؛ 

. دلب ووال  دمريني750وذلك دتموي  

إجماااالي تمويااا  مشاااروم تشااااغي  
تلشاااااااباب وتلتنمياااااااا تالاتصااااااااويا

.دصعيد مصر

ــــــــ 750 نل

دوالر



تلتنميا تلصناعيا وتلتجا ض|التنميل  االاتصادال | 91

"النفدددددددداذ إلدددددددددى األ دددددددددواق

تااااولي تلدولااااا تلمصااااريا دهميااااا اصااااوه لم ااااب 

تلتصااادير، ايااا  يااا تي ع اااى  د  دولوياااات خااااا 

عم  وزت ض تلتجا ض وتلصاناعا، وذلاك فاي ظا  ماا 

اااد تحت ااه تلصاااو تت ماان دهميااا كبااره داعتبا هااا د

رًت تلمصااااو  تلربيدااااا ل اتصاااااو تلقااااومي وعنصاااا

 زياوض دساسي ا في ج ب تلعم ا تلصعبا، ومن ثمّ

.تالاتياطي تلنقدي من تلعم ت تألجنبيا

وفااااي هاااااات تلصااااادو، عم اااال تلدولاااااا ع اااااى مااااادت  

تلدااااانوتت تلداااااب  تلماضااااايا، دتوجيهاااااات مااااان 

تت تلقيااااوض تلدياسااايا، ع اااى تعزياااز  فااااذ تلصااااو 

دو تلوطنيااا إلااى تألسااوتق تألجنبيااا، وذلااك عباار عاا

 ، مان تلخاااط وتالساترتتيجيات تلوطنيااا تلامااو

وتلعديااااااد ماااااان تلباااااارتمج وتلمباااااااو تت تلخاصااااااا 

الخاا  ، دالترويج ل منتجات وتلصاو تت تلمصريا د

ا وكاالك تلعديااد ماان تلدياساات تلخاصااا دحماياا

هااااااااااااااه تلصااااااااااااااو تت؛ لزيااااااااااااااوض تلمنافداااااااااااااا، 

وضااااابط هينااااا  تلدااااااوق، ومنااااا  تلمما سااااااات 

.تالاتنا يا تللا ض
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داإلضاااااافا إلاااااى سياساااااات موتزياااااا إلزتلاااااا دياااااا 

ا معواات وتحديات دما  تلصاو تت تلمصريا، دما

اء يمث  خاا متنام اا تأل كاال مان شا  ها تال تقا

دالصااااو تت تلمصاااريا وزيااااوض معااادلها وجووتهاااا 

.داألسوتق تإلا يميا وتلعالميا

خطدددد  الدنلددددة ت ا اًااااا ماااان هااااات، وفااااي إطااااا  

لتنميدددددة الصدددددا رات المصدددددروة نالنفددددداذ إلدددددى 

، وضاااااااعل وزت ض تلتجاااااااا ض األ دددددددواق األجنبيدددددددة

وتلصااااناعا خاااااا تسااااترتتيجيا طمااااو ؛ لتنميااااا

تلصااااو تت تلمصاااريا لأساااوتق تلخا جياااا، و فااا  

معااااادالت تلتصااااادير خااااا ل تلدااااانوتت تلقاوماااااا، 

ود ساااال فااااي هااااات تلصاااادو در ااااامج تسااااترتتيجي 

من خا ل مليار  نالر صا رات 100ل وصول إلى

تنفياااااا خاااااااا تساااااترتتيجيا لفااااااتل تلمزياااااد ماااااان 

تألساااااوتق دماااااا  تلصااااااو تت تلمصاااااريا ودصااااافا 

خاصااااااا دسااااااوتق وول اااااااا تي دو ودااااااا وإفريقيااااااا 

.ودسوتق تلدول تلعرديا

، ويداااتهدف تلبر اااامج فاااي تلمرا اااا تألولاااى مناااه

 تت، تعزيز تالستثما تت في اااام صاناعا تلدايا

زض وتعزيااز صااناعا تلمنو ااات تلمح يااا، و فاا  تلمياا

  مصر تلتنافديا وتعمي  تلمنتج تلمح ي، ووض

. ع ى خا طا تصدير تلديا تت تلعالميا

دماااا تلمرا اااا تلثا ياااا، فتداااتهدف  فااا  معااادالت

شن  تالستثما  في ااام تلصناعات تلتحوي يا د

ي مُداااتدت ، وزيااااوض مشاااا كته فاااي تلنااااتج تلمح ااا

، تإلجمااااالي، وتنميااااا س سااااا  تلتو يااااد تلمح ياااااا

وتال اادما  فااي مرتااا  دع ااى فااي س ساا  تلقيمااا

.تلعالميا وتإلا يميا

كماااا تداااعى هااااه تلمرا اااا ديلًاااا إلاااى تلنهاااوض 

دالصاااااااو تت تلصااااااناعيا، وتلصااااااناعات تلدوتبيااااااا 

يج وتلمدت زمات تلابيا، وصاناعا تلغازل وتلندا

ي وتلم دس تلجااهزض، وتلصاناعات تلهندسايا تلتا

. تتلمن تألجهزض تلمنزليا
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مددددددمتمر وفااااااي هااااااات تلصاااااادو، دط قاااااال تلدولااااااا 

مليددددددار  نالر 100خطددددددوات علددددددى طروددددددق الددددددد "

ت اتج .. ت ا ا  مان مصار" تحال شاعا ، "صا رات

تلتجااا ض وتلصااناعا، "وزت تت 3تحاال  عايااا " وصااد 

اًت وجااااء تلماااؤتمر تنفيااا". تلمالياااا، تإل تاااا  تلحرداااي

لمبااااااااو ض تلدااااااايد  بااااااايس تلجمهو ياااااااا؛ لااااااادعم 

تلصااااااو تت تلمصاااااريا وتحديااااادًت تفعيااااا  مبااااااو ض

  م يااا  ووال  صاااو تت ساانوي ا، دااالتوتزي ماا100تلااا 

إجااارتءتت تلدولاااا  حاااو وعااام تلمصاااد ين وتإل تاااا  

صااااان  فاااااي "تلمح اااااي؛ تعزيااااازًت لتعظااااايم شاااااعا  

".مصر

هاااااات، وتنااااااول تلماااااؤتمر تإلجااااارتءتت تلحنومياااااا 

رض تلفع يا لدعم تلصاو تت وآلياات تنفيااها وعا

تلخااااوتت تلتاااي تتخااااتها تلدولاااا تلمصاااريا جااارتء 

ل اااادف  دمؤشاااار تلصاااااو تت " 19-كوفيااااد"جابحااااا 

ت لتتخاااى مرا ااا تالسااتقرت  إلااى تلزياااوض دمعاادال

. ير مدبواا   م تلتحديات

رض فاااي ساااياق متصااا ، داااالل تلدولاااا جهاااووًت كبيااا

ا إااده داعتبا هاللنفاذ إلدى األ دواق اإلفروميدة 

تألسااااوتق تلوتعاااادض تلتااااي يمناااان لمصاااار تحقياااا  

معاااادالت تجا يااااا كبياااارض معهااااا خاااا ل تلمرا ااااا 

ا ياا وجاء ذلاك فاي ظا  تالتفااياات تلتج. تلمقب ا

تلمخت فاااا تلمواعاااا مااا  عااادو كبيااار مااان تلااادول 

.وتلتنت ت تالاتصاويا تإلفريقيا

ة الدنلددة ا ددتراتيجيفااي هااات تلدااياق، وضااعل 

قياا  لتحتنميددة الصددا رات المصددروة إلفروميددا؛ 

 ل تلشرتكا وتلتنام  م  تلدول تإلفريقيا مان خا

تعزياااااز تلتعااااااول تلصاااااناعي وتالساااااتثما ي داااااين 

.  تلجا بين
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فااااي سااااياقٍ متصاااا ، يمناااان إيجاااااز دداااارز م ماااال 

ا دددددددتراتيجية تنميدددددددة الصدددددددا رات المصدددددددروة 

:كالتاليإلفروميا 

 تت تداااعى تالساااترتتيجيا إلاااى تنمياااا تلصااااو▪

تلمصاااااريا فاااااي تلقاااااا ض تلدااااامرتء وتال تقااااااء 

ا دمدااااتويات تلصاااااو تت تلداااا عيا تلمصااااري

م ياااا تت ووال  دمريناااي دح اااول10ل قاااا ض إلاااى 

في ظا  ااز  مُنتقااض مان تألساوتق 2025عا 

يا وتلمنتجااات تحظااى فيهااا مصاار دمزتيااا  دااب

.وتنافديا

مرتااا  ساايتم تنفيااا تالسااترتتيجيا ع ااى ثاا  ▪

فاااااي2022تبااااادد تلمرا اااااا تألولاااااى مااااان ينااااااير 

دمااا فاااي . 2025وول، وتنتهااي فااي ويداامبر 10

هاااااه تلمرا ااااا، فتهاااادف تلخاااااا إلااااى زياااااوض 

تلصاااااااااو تت تلمصااااااااريا لمجموعااااااااا تلاااااااادول 

م يااااا  ووال  لترتفاااا  ايمااااا 2تإلفريقيااااا دنحااااو 

م يااااااااااا تت ووال 7تلصاااااااااااو تت إلااااااااااى  حااااااااااو 

.2022عا  خ ل

فدي  ن هاتتلد   تلمدتهدف زيااوض صااو ت▪

تلمنتجااااااااااات : دهمهاااااااااااالمر لددددددددددة األنلددددددددددى

  وتلتاااااااي تشااااااامتلب ساااااااتينيا وتلنيماوياااااااا 

تألساااامدض، تلمبياااادتت، تلمنظفااااات، وتلزيااااوت، 

بيااا، تألجهاازض وتلناااد ت تلنهرداداإلضااافا إلااى 

وتت وتلفاكهاااااا وتلحباااااوب، وماااااوتو تتلخلااااارو

. تلبناء، وتلمنتجات تلدوتبيا

جميددد  أنوددداء المدددار تشااام  تالساااترتتيجيا ▪

، ، ويشم  ذلك، وول شامال تلقاا ضاإلفرومية

ووول تلداااا  تلشااراي، ووول جنااوب تلقااا ض، 

رق تجاه تلشا( وسط تلقا ض)وتلدول تلحبيدا 

.وتجاه تلغرب، ووول تلداا  تلغردي
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محاااااو   بيدااااا، 6تركااااز تالسااااترتتيجيا ع ااااى ▪

قيااا، تشاام  و تسااا تح ي يااا لأسااوتق تإلفري

وتلاااااااادعم تل وجدااااااااتي، وتنميااااااااا تألسااااااااوتق 

تلتصاااااديريا، وتمويااااا  وضااااامال تلصااااااو تت، 

ااااوير وتالتفااياااات تلتجا ياااا، داإلضاااافا إلاااى ت

در ااااااامج تلمدااااااا دض تلتصااااااديريا تلموجهااااااا 

.ل دوق تإلفريقيا

تتلااامن تالساااترتتيجيا خااااا عمااا  وتضاااحا▪

دتوايتااااااااااات زمنيااااااااااا محاااااااااادوض لأسااااااااااوتق 

  وكاااات تلفااار،تلمداااتهدفا وآلياااات تلتنفياااا

ريا، تلتصديريا تلمتااا دما  تلمنتجاات تلمصا

ات عاااان تلمواااااب تلتنافدااااي ل منتجااااافلاااا ً

تلمصااريا ماا  منتجااات تلاادول تألخااره وتخااا  

.تألسوتق تإلفريقيا

فااااااي تلدااااااياق ذتتااااااه، وضااااااعل تلدولااااااا دجا ااااااب 

ماان تتسااترتتيجيا تنميااا تلصاااو تت إلفريقيااا عاادوً

مان تلتاي هادفلوتلبرتمج تلدتعما ل سترتتيجيا، 

فاي وجاء. خ لها ل نفاذ لأسوتق تلوتعدض دالقا ض

جسددور التجددار  "برنددامج مقدمااا هاااه تلباارتمج، 

ه ، وتلاااي طرااال ماان خ لاا"اإلفروميددة–العربيددة 

ها وزت ض تلتجا ض وتلصناعا خاا تنموياا مان شا  

ووعااام فاااتل دساااوتق جديااادض وتعااادض فاااي إفريقياااا،

قا ض، تعزيز  فاذ تلصاو تت تلمصريا إلى دسوتق تل

:يمحاو   بيدا وهاوتستندت تلوزت ض إلى ث ث

زياااااااوض تلصاااااااو تت تلمصااااااريا إلااااااى إفريقيااااااا ▪

دالقااعااااااااااااات تلصااااااااااااناعيا ذتت تلقيمااااااااااااا 

تلنفاااذ تلتفلااي يا، وتلتااي تتمتاا  دقااد ض ع ااى

.إلى دسوتق تلدول تإلفريقيا

تنظاايم دعثااات تجا يااا لمجتمعااات تألعماااال▪

. تلمصريا وتإلفريقيا
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تحقيااا  تالساااتفاوض تلقصاااوه مااان تإلمنا اااات▪

.ريقيادالدول تإلف"  ير تلمدتغ ا"تلتصديريا 

ا يداااعى تلبر اااامج إلاااى زيااااوض تلفااار  تلتصاااديري

وتحقياااا  تالسااااتفاوض تلقصااااوه ماااان تإلمنا ااااات 

وزياااااااوض تلصاااااااو تت ، تلتصااااااديريا داااااادول تلقااااااا ض

يا تلمصااريا فااي إفريقيااا فااي تلقااعااات تلصااناع

 ااى وتلتااي تتمتاا  دقااد ض ع،ذتت تلقيمااا تلملااافا

.تلنفاذ إلى هاه تألسوتق

ويداااتهدف تلبر اااامج مجموعاااا مااان تلقااعاااات 

تلتصااااااااديريا تتلاااااااامن ااااااااااام مااااااااوتو تلبناااااااااء، 

وتلصااااااناعات تلنيماويااااااا، وتلصااااااناعات تلابيااااااا 

اعااا وتلصاايدال يا، وتلصااناعات تلهندساايا، وتلاب

ى وتلتعبئاااااا وتلمنتجاااااات تلو اياااااا، داإلضاااااافا إلااااا

.ااام تألثا 

ج زياوض دما تلدول تإلفريقيا تلتي يدتهدف تلبر ام

و نادت تلصاو تت تلمصريا إليها، فتشم  كينيا ود

ا ااب وتنزت يااا وإثيوديااا، و وت اادت فااي تلشاارق، إلااى ج

تلداااااااانغال وكااااااااوت ويفااااااااوت  و يجيريااااااااا و ا ااااااااا 

وب وتلنااميرول و ينيااا فاي تلغاارب، فلا ًا عاان جناا

.وبإفريقيا ود جوال وزتمبيا وزيمبادوي في تلجن

ات وتعماا  وزت ض تلصااناعا وتلتجااا ض ع ااى تنفيااا هاا

وخ ا  تلبر امج لتعزيز اد ض تلمُصاد ين تلحااليين،

جياااا  ماااان تلمُصااااد ين تلجاااادو، وتشااااجي  تاااااوير 

ا منتجاااات تصاااديريا جديااادض فاااي تألساااوتق تلحاليااا

.ودسوتق جديدض وتعدض في إفريقيا

ل ويااا تي تلبر اااامج ديلًاااا فاااي إطاااا  تتفااااق تلتعااااو

ا تلموا  داين هيئاا تنمياا تلصااو تت وتلمؤسدا

تلدوليااااااا تإلساااااا ميا لتموياااااا  تلتجااااااا ض، وتلاااااااي 

يدااااااتهدف تموياااااا  عاااااادو ماااااان داااااارتمج تنميااااااا 

تلصااااااو تت تلتاااااي تنفاااااااها تلهيئاااااا لااااادعم  فاااااااذ 

.تلصاو تت تلمصريا إلى تألسوتق تإلفريقيا
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: هات، وسيتلمن تنفياه محو ين دساسيين

، خددددمات النفددددددددداذ إلدددى األ دددواق اإلفروميدددة▪

وذلااك ماان خاا ل تنظاايم دعثااا تجا يااا ل اادول

جااات تإلفريقيااا، وتنظاايم دساابوم تجااا ي ل منت

.تلمصريا دها

وذلااك عاانالنفدداذ إلددى األ ددواق الموتملددة، ▪

ا طري  تنظيم و ش عم  ل شاركات تلمصاري

فااااي تلقااعااااات تلمدااااتهدفا لرفاااا  تلااااوعي 

نياااا دفااار  تلتصااادير، وكاااالك تلمتا باااات تلف

يااا وتلموتصافات تلما وداا فااي تلادول تإلفريق

ريتلتصاديتلوتعدض، وتقديم خدمات تلتخايط 

ذ إلااى لتوعياا تلشاركات تلمصااد ض د لياات تلنفاا

رتك تألسااوتق تإلفريقيااا، داإلضااافا إلااى تالشاات

.دعلويات في موتا  تلترويج تلدوليا

تتصااااااالًا، فقااااااد دط قاااااال هيئااااااا تنميااااااا صااااااناعا 

ا إلدى معًد"برندامج ، "تيتيدت"تننولوجيا تلمع ومات 

لاااادعم صاااااو تت " Africa Together"إفروميددددا 

تلشااااااركات تلمصااااااريا ماااااان خاااااادمات ومنتجااااااات 

ياااا، تننولوجيااا تلمع ومااات إلاااى تألسااوتق تإلفريق

تالستشاا يا " IDC"وذلك دالتعاول م  مؤسداا 

.قتلعالميا تلمتخصصا في مجال دحو  تلدو

يا ويهدف تلبر امج إلى مداعدض تلشركات تلمح 

 ا  تلعام ا دقاام تننولوجيا تلمع وماات ع اى خ

فااااار  تعااااااول مااااان خااااا ل تلبعثاااااات تلتجا ياااااا 

ولقاااااءتت تلعماااا  ماااا  شااااركاء ووكاااا ء دعمااااال 

وعمااا ء فاااي تألساااوتق تإلفريقياااا، وتحديااادًت فاااي

 يجيرياا، دسوتق دو ندت، وإثيوديا، وكينيا، وتنزت ياا، و

دمااا يمننهااا ماان زياااوض اجاام دعمالهااا وصاااو تتها 

.إلى ت ك تألسوتق
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واااااادوت تلهيئاااااا عااااادوًت مااااان تلشاااااروـ تل زماااااا 

ل مشااااا كا فااااي تلبر ااااامج ماااان دينهااااا دل تنااااول 

دل تلشااركا مدااج ا فااي ااعاادض ديا ااات تلهيئااا، و

مااان تناااول  دااابا تلم نياااا تلمصاااريا فيهاااا دكثااار

شااااااابنا مااااااان IDC""وتمت اااااااك مؤسداااااااا %. 51

إلااااى تلمح  ااااين تلاااادوليين وتالستشااااا يين تصاااا 

مح اااا  وتستشااااا ي فااااي دكثاااار ماااان1000اااااوتلي 

وول ماااان ذوي تلخباااارتت وتلنفاااااءتت تلبحثيااااا 110

ات فيماااا يتع ااا  داتجاهاااات تننولوجياااا تلمع ومااا

وجياااا وتالتصاااالت فاااي تألساااوتق تلناشااائا، وتننول

تلمع وماااات كوساااي ا لتمناااين تألعماااال ووو هاااا 

دخول في تالاتصاوتت تلقوميا، وتساترتتيجيات تلا

إلااااى تألسااااوتق، وإعاااادتو و تسااااات تلجاااادوه، فااااي 

.مناقا تلشرق تألوسط وإفريقيا

مكاتدددددب التمثيددددد  فاااااي تلداااااياق ذتتاااااه، اامااااال 

داادو  محااو ي فااي تعزيااز  فاااذ تلصاااو تتالتجدداري 

تلمصااااريا إلااااى إفريقيااااا عباااار تلتاااارويج ل صاااااو تت

ياا  تلمصااريا، وتااوفير تلمع ومااات وتلبيا ااات لجم

.تلمصد ين دش ل تألسوتق تلمدتهدفا

يا و جااال تلتمثيااا  تلتجاااا ي فاااي وضااا  تساااترتتيج

مفصاااا ا الستنشاااااف تلفاااار  تلوتعاااادض دغاااارب 

إفريقياااا، سااااوتء ل صاااااو تت تلمصااااريا دو إلااااا ل

ثما  تلوت وتت تلمصريا دوت وتت إفريقياا دو ل سات

تلمشترك، من خا ل تناوين شارتكات ما  جهاات

فتل ذتت  فوذ اوي في تلقا ض؛ لتنظيم فعاليات ل

انااوتت تتصااال مباشاارض دااين ااااام تألعمااال فااي

ا تلجااااااا بين، وت عااااااب مناتااااااب تلتمثياااااا  تلتجا ياااااا

ااااا تلمصاااريا دالخاااا   وو ًت  بيدًاااا فاااي تنفياااا خ

تلتاااااارويج ل صاااااااو تت تلمصااااااريا فااااااي تألسااااااوتق 

اع  فاي تلخا جيا؛ اي  تم تن يفها دالقيا  ددو  ف

ن خ ل تلتدوي  وتلترويج ل منتجات تلمصريا، م

ا تلتوتصاا  تلفعااال ماا  تلمنتجااين ودصاافا خاصاا

فاااي تلقااعاااات تلتاااي تمت اااك فيهاااا مصااار ميااازتت

.صديرتنافديا دما يُدهم في زياوض معدالت تلت
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در منتد"في هاات تلداياق،  ظام تلتمثيا  تلتجاا ي 

  دالتعاول ما"رناب  األعما  م  غر  إفروميا

لسعااااااا ل عااااااان " وفاااااااا دناااااااك"تلبناااااااك تلتجاااااااا ي 

سااط تالسااترتتيجيا تلجدياادض ل نفاااذ إلااى دسااوتق و

و ااااارب إفريقياااااا، وجااااااء ذلاااااك فاااااي إطاااااا  اااااار  

تلحنومااااااا ع ااااااى تقااااااديم جمياااااا  دوجااااااه تلاااااادعم 

ها وتلمدا دض لدول تلقاا ض تإلفريقياا لرفا  ااد تت

ض فاااي جميااا  تلمجااااالت تلمتع قاااا دتحريااار تلتجاااا 

صاريا وتشجي  تالستثما ، ومشا كا تلتجرداا تلم

فااااااااي وعاااااااام تلقاااااااااام تلصااااااااناعي، ومدااااااااا دض 

.تلمشروعات تلصغيرض وتلمتوساا

واااااد تسااااتند تلمنتااااده إلااااى ت ساااايس تلتحااااالب

ام تالسترتتيجي دين دجهزض تلدولاا وكا  مان تلقاا

تلخاااااااااا  ومؤسداااااااااات تلتمويااااااااا  تلوطنياااااااااا 

ل وتإلا يميااا، وماان خ لااه تاام تقااديم تلاادعم لرجااا

تألعماااال مااان خااا ل تالساااتثما  فاااي مشاااروعات 

مشااااتركا تعااااوو دااااالنف  ع ااااى جمياااا  تألطاااارتف، 

اوي، وتعم  ع ى تحفيز مدتويات تلنماو تالاتصا

.ومن ثمّ توفر فر  تلعم  لأجيال تلقاوما

وعناااااااااس هاااااااااات تلمنتاااااااااده إو تك تلحنوماااااااااات 

ا لتاوفير ل مدؤوليا تلنبيرض تلتي تق  ع اى عاتقها

دما  جمي  تلدب  وتمهياد تلاريا  لتحقيا  تال ا

ام تلقا ي، من خا ل إتاااا تلفرصاا لممث اي تلقاا

تلخاااااااااااا  الساااااااااااتعرتض تلفااااااااااار  تلتجا ياااااااااااا 

تااي وتالسااتثما يا تلمتااااا وتباااول تلمع ومااات تل

تخااااااد  مصااااااالحهم تلمشااااااتركا، ال ساااااايما فااااااي 

تلقااعااااات  ياااار تلمدااااتغ ا وتلقااعااااات تلتااااي 

افا إلاى تتمت  دميزض تنافديا وتخ  تلقا ض، داإلض

ا تسااتعرتض تلعقبااات تلتااي توتجااه ت دااياب اركاا

ا، مماا تلتجا ض دين وول تلقا ض ودح  سب  تالي ه

ى يتاااايل تلفرصااااا لترجمااااا تلتناماااا  تإلا يمااااي إلاااا

.شرتكات فع يا



100 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

وجاء ذلاك فاي ظا  وخاول تتفااياا تلتجاا ض تلحارض

  ه تلقا يا تإلفريقيا ايز تلنفاذ، تألمر تلاي مان شا

وتق ددء مرا ا جديدض ل تعاول تلقا ي وفتل تألس

دول تإلفريقيااا دمااا  تلمصااد ين وتلمدااتثمرين داا

تلقاااا ض، ايااا  تعمااا  تالتفااياااا ع اااى  داااط تلقاااا ض

ت د كم هااا فااي سااوق ااارض وتااادض؛ لتااالي  تلعقبااا

دمااا  تلمصااد ين وتلمدااتثمرين فااي جميااا  وول

تلقاااا ض، كماااا تدااامل دتبااااول تلدااا   وتلخااادمات

.ددول ايوو دو عوتب  جمركيا

فااااي سااااياق متصاااا ، دسااااهم تلتمثياااا  تلتجااااا ي 

تلتجاااا ي وفاااا "تلمصاااري دالتعااااول مااا  مجموعاااا 

رنابدد  األعمددا  مدد  "مبددا ر  فااي إطاا ق " دنااك

وماان خ لهااا تاام تنظاايم" غددر  نن دد  إفروميددا

ط دكبر دعثا  جال دعمال مصريا إلى مناقا وس

من ويتلا( تلنااميرول وتلدانغال)و رب إفريقياا 

 ج  دعماال يمث اول 65شركا و43ذلك مشا كا 

.دهم تلقااعات تلتصديريا تلمصريا

رول؛ واد دددت تلمباو ض ددولتي تلدنغال وتلنامي

تإلينااوت  ظاارًت ألل تلداانغال علااوًت فااي تجماا  

، ايااا  تلدااااوكوتلنااااميرول علاااوًت فاااي تجمااا  

ن يمنن تلتعاول م  هاين تلب دين فاي تلعدياد ما

تلمجاااااالت ال ساااايما مجااااال تلمقاااااوالت وتلبنيااااا 

االت تلتحتيااا وتلمنتجااات تلابيااا وخاادمات تالتصاا

وتآلالت تلز تعيااااا وتلاااااااا، فلاااا ًا عاااان دهميااااا 

تالساااتفاوض مااان مينااااء وتكاااا  داعتباااا ه مااان دكبااار

. تلموت ئ ددول  رب إفريقيا

عزيااز وتلجاادير دالاااكر دل ت ااك مباااو ض ترتنااز ع ااى ت

تلتعاااااااول تلمشااااااترك دااااااين تلجااااااا بين تلمصااااااري 

مث  وتإلفريقي في مجال إ سال دعثات ترويجيا ت

إلاى تلقااعات تلتصديريا تلمصريا ذتت تألولوياا

.وول  رب إفريقيا



تلتنميا تلصناعيا وتلتجا ض|التنميل  االاتصادال | 101

يدددة برنددامج تنم"تتصااالًا، فقااد دط قااال تلحنومااا 

نمسدددداند  الصددددا رات المصددددروة إلددددى الدددددن  

مصاار ، لتعزيااز تلع اااات تلتجا يااا دااين"اإلفروميددة

وإفريقياااا عااان طريااا  مدااااهما صاااندوق تنمياااا 

تلصاااااو تت فااااي تن فااااا تلنقاااا  وتلشااااحن ل اااادول

.تإلفريقيا

ا، يداااتهدف تلبر اااامج تعميااا  تلصاااناعا تلوطنيااا

ز وتنميااا صاااو تت تلمشااروعات تلصااغيرض، وتعزياا

ض  فاذ تلصااو تت تلمصاريا إلاى دساوتق وول تلقاا 

تإلفريقيااااا، إلااااى جا ااااب مدااااا دض تلشااااحن تلبااااري 

دو ويتلمن إتاااا عا. وتلبحري وتلجوي ل صاو تت

مااان تلخااادمات  يااار تلمالياااا ل مصاااد ين تشااام  

تلمشاااااا كا فاااااي تلمعاااااا ض تلخا جياااااا، وتاااااوفير 

ا تلد تساااااات وتالستشاااااا تت وتلبااااارتمج تلتد يبيااااا

ا ل شااااركات تلمُصاااادِ ض، يتلاااامن تلبر ااااامج ديلًاااا

 تفاام اوتفز كبيرض تادعم تلتصادير وتُداهم فاي تال

إزتلاا دالصاو تت، وفتل دسوتق تصديريا جديدض، و

ق تلعوتبااا  تلتاااي توتجاااه تلتصااادير، خاصاااا تألساااوت

ظااارًت تلتاااي تداااتهدفها مثااا  تلداااوق تإلفريقياااا؛  

لنو اااه مااان تألساااوتق تلوتعااادض تلتاااي تداااتهدفها

امج وتلجاادير دالاااكر دل تلبر اا. تلصاااو تت تلمصااريا

يرفااا  تلااادعم تلمقاااد  ل شاااحن إلاااى إفريقياااا مااان 

%.80إلى % 50

ت فااي تلدااياق ذتتااه، عم اال تلدولااا خاا ل تلداانوت

إزالدددة المعوقدددات التدددي تلداااب  تلماضااايا ع اااى 

ل ماان خاا تواجدد  الصددا رات المصددروة إلفروميددا 

عااادو مااان تإلجااارتءتت وتلدياساااات تلتاااي جااااء فاااي 

: مقدمتها

تو مينناااا جميااا  تإلجااارتءتت تلخاصاااا داالساااتير▪

وتلتصاااادير وتإلفاااارت ، و دااااط جمياااا  تلجهااااات 

.تلرااديا تلمعنيا دالفحص
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مشااروم طرياا  تلقاااهرض كيااب تاااول، تلاااي تاام ▪

تال تهاااء منااه فااي مصاار ودعاا  دجاازتء ددولااا 

.جنوب إفريقيا

تلعمااا  لت سااايس شاااركا للااامال تلمخااااطر ▪

للااامال مخااااطر تلصااااو تت مااا  وول تلقاااا ض 

.تإلفريقيا

تدااااهي  اركااااا تلنقاااا  تل وجدااااتي ألسااااوتق▪

.تلدول تإلفريقيا

ولم تقتصار جهاوو تلدولاا إلزتلاا تلمعوااات دماا 

تلصاااااو تت تلمصااااريا ع ااااى تألسااااوتق تإلفريقيااااا 

إزالدددة المعوقدددات أمددداى فقاااط، دااا  تمتااادت إلاااى 

الصددددددددا رات الوطنيددددددددة بم تلددددددددم األ ددددددددواق 

ا في وتمث ل ددرز جهوو تلدولا وإ جازتتهالدنلية، 

: هات تلصدو في

هي  تلتاادخ  إلزتلااا تلقيااوو  ياار تلجمركيااا لتداا▪

ير من  فاذ تلمنتجات تلمصريا ألسوتق تلتصد

خ ل  ف  تلحظر ع ى تلصاو تت تلمصريا من

دعاااااا  تلمنتجااااااات تلغاتبيااااااا وتلخلاااااارتوتت 

ل تلعناااب وتلفرتولاااا وتلبرتقاااا: وتلفاكهاااا مثااا 

ى وتلبااطس لبع  تألساوتق تلربيداا وع ا

 دسااااااااها تلنوياااااااال وتلدااااااااعوويا وتلصااااااااين 

.وتلبرتزي 

موتفقاااا تلحنوماااا تلنندياااا ع اااى  فااا  تلحظااار ▪

تلمفاااااروض ع اااااى تلشاااااحن تلتجاااااا ي تلجاااااوي 

دعاد لرا ت مصر ل ايرتل تلمباشرض إلى كندت

يااوض توافها ألكثر من عامين دما يُدهم فاي ز

ت دااااياب تلصاااااو تت تلمصااااريا إلااااى تلدااااوق 

تلنندياااا ودصااافا خاصاااا صااااو تت تلحاصااا ت

تلز تعيااااا سااااريعا تلت ااااب، وذلااااك فااااي دعقاااااب 

جاا ي تلجهوو تلنبيرض تلتي اا  دهاا تلمنتاب تلت

تلمصااااااري دمو تريااااااال دالتندااااااي  ماااااا  وزت ض 

. 2018تلايرتل تلمد ي تلمصريا في ددري  
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موتفقااا  وساايا ع ااى  فاا  تلحظاار تلمفااروض ▪

ع ااااااى تصاااااادير تلبااااااااطس تلمصااااااريا ماااااان

جحاا مناط  ز تعيا؛ تتويجًا ل مفاوضاات تلنا8

ناااا ل وفااد تلمصااري تلمشااا ك دفعاليااات تل ج

تلمصااااااريا تلروساااااايا تلمشااااااتركا دموساااااانو، 

وتلدااااااما  دباااااادء تلتصاااااادير ماااااان تلمناااااااط 

.2018منا يو يو 8تلا 

رويج في تلمقاد ، دالل تلدولاا جهاووًت موتزياا ل تا

ا ل صاااو تت تلمصااريا دالخااا  ؛ اياا  ااماال هيئاا

تنمياا تلصااو تت دالعديااد مان تلجهاوو تلمباااو تت

:في هات تلمجال، جاء في مقدمتها

تقريااااار وو تساااااا 100إعااااادتو ماااااا يقااااارب مااااان ▪

تسترشاااااويا عاااان دهاااام تلمنتجااااات تلمصااااريا 

ا تلوتعاادض وتألسااوتق تلمدااتهدفا تألكثاار جااادً

.ل منتجات تلمصريا

تشااااااني  تلمج ااااااس تلتنداااااايقي ل مجااااااالس▪

تلتصاااااديريا ولجناااااا خدماااااا واااااا  مشااااان ت 

تااي تلمصااد ين تلتااي ااماال دحاا  تلمشاان ت تل

تعااارض لهاااا تلمصاااد ول، دماااا يعناااس تإل توض 

تلحقيقياااااا ل دولاااااا فاااااي تحقيااااا  طفااااارض  يااااار 

ياا مدبواا في هات تلقاام، ويُداهم فاي تنف

ل توجيهاات تلدايد  باايس تلجمهو ياا ل وصااو

.م يا  ووال  سنوي ا100دالصاو تت إلى 

توسااي  ااعاادض تلمصااد ين، وإوخااال مصااد ين ▪

ديااد جادو فاي تلعم يااا تلتصاديريا، وتنظايم تلع

لادهتلتصاديريمن و ش تلعام؛ لزيااوض تلاوعي 

مجتمااااااااا  تألعماااااااااال، وتعاااااااااريفهم دجميااااااااا  

.اتلخاوتت تلمتع قا دالعم يا تلتصديري

تفعيااا  لجاااال تلصااااو تت تلبرياااا، وتخصااايص▪

.دماكن لها في تلمناط  تلصناعيا
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مصاريا إط ق تلبوتدا تإللنترو يا ل صاو تت تل▪

Expo Egypt ياا لتناول دمثاداا منصاا إلنترو 

. ل مُصد  تلمصري

در امجًااااا 40وو ض تد يبيااااا واااااوتلي 185تنفيااااا ▪

باب فاي تد يبي ا، ودر امج تاد يب وتوظياب تلشا

.مجال تلتصدير

م ياا  ووال  2.6إدرت  تعاادتت تصديريا د غل ▪

آالف فرصاااااا تصاااااديريا 9.5دمريناااااي، وإتاااااااا 

م يااا تت ووال ، فلاا ًا عاان 4.7دقيمااا تقديريااا 

ثاات تندي  مشاا كا تلشاركات تلمصاريا ودع

معرضًااااا وولي ااااا دمصاااار 960تلمشااااتريين فااااي 

.وتلخا  

معرضًاا 213معرضًاا خا جي اا منهاا 258تنظايم ▪

معرضًاا وولي اا عامًاا ومعاا ض 45متخصصًاا و

معرضًااااا 255تلمنتجااااات تلمصااااريا، وتنظاااايم 

م ياين متار مردا ، 9.1وتخ ي ا دعجماالي مداااا 

. مؤتمرًت15اف ًا و37وتنظيم 

ك معرضًااا وولي ااا متخصصًااا، وكااال63تنظاايم ▪

دسابوم تجاا ي، 2دعثات تجا ياا، وعادو 10عدو 

.دعثا مشتريين دجا ب32وعدو 

مشااااا كا مصاااار دفاع يااااات معاااارض تلصااااين ▪

تلااادولي ل ااااوت وتت كلااايب شاااارف تلمعاااارض، 

وضاام تلجنااا  تلمصااري تلعديااد ماان تلشااركات 

فااي مجاااالت تلحاصاا ت تلز تعيااا وتلصااناعات

ا تلغاتبيااااا وتلابيااااا وتلنيماويااااا وتلهندسااااي

وتلم داااااااااس تلجااااااااااهزض وتلحااااااااارف تليدوياااااااااا 

.  وتلاباعا
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ماااااانل تاااااارتخيص ل شااااااركات وتلجهااااااات إلاامااااااا

معرضًااا خااا جي متنااوم مااا 125معرضًااا منهااا 236

داااين معاااا ض عقا ياااا وتجا ياااا وتشاااترتك منفااارو 

دعااااادض وول عردياااااا ودجنبياااااا ودفريقياااااا مخت فاااااا

. معرض وتخ ي111و

ا وتجد  تإلشا ض إلى د اه فيماا يخاص جهاوو تلدولا

لوماودددة الصدددناعة الوطنيدددة مدددال الممار دددات 

فقاااااد عم ااااالالضدددددار  فدددددي التجدددددار  الدنليدددددة، 

تلدولااا تلمصااريا ع ااى امايااا هاااه تلصااناعا عباار

تلعدياااااد مااااان تلتحقيقااااااات فاااااي الاااااايا تلاااااادعم 

. الااايا74وتإل ااارتق وتلوااياااا، د ااا  عااادوها  حاااو 

واااااد صااااد  دناااااءً ع ااااى إجاااارتءتت تلتحقياااا  هاااااه

هابياا ارت ًت وزت ي اا إماا دفارض تادتدير مؤاتاا دو  16

دو تستمرت  دو تعادي  دو إ هااء تلرسام تلمفاروض

ع اااى تلدااا   ذتت تلصااا ا وهناااات، دسااافرت هااااه 

تلجهااااااوو تلمتنوعااااااا وتلممتاااااادض ع ااااااى مخت ااااااب 

ا تلمداااتويات، عااان تلعدياااد مااان تلنتاااابج تإليجاديااا

وتلمثمااااارض، ايااااا  ت تفعااااال إجماااااالي تلصااااااو تت 

م ياااااا  ووال  22تلدااااا عيا تلمصاااااريا مااااان  حاااااو 

م ياااا  ووال  دمريناااي 29.3إلاااى 2015دمريناااي عاااا  

%. 30دزياوض تخال 2020 هايا عا  

ن في تلدياق ذتته، جاءت مؤشرتت تلرد  تألول م

لتؤكاااد تساااتمرت  تلزيااااوض فاااي معااادالت 2021عاااا  

اياا  د اا  إجماااالي % 15تلتصاادير دنداابا تخااال 

م ياااااااا تت ووال  مقا  اااااااا داااااااانحو9.1تلصااااااااو تت 

.2020م يا تت ووال  خ ل تلفترض  فدها عا  7.9
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فااااااي تلمقاداااااا ، شااااااهدت تلااااااوت وتت تلداااااا عيا 

ن اااااا ما م حوظًااتلمصااريا ماان وول تلعااالم ترتجعًاا

مقادااااا  2015ا  اااااااي عاااااااا  ووال  دمريناااااااااام ي74.4

، واااد ساااهمل هاااه 2020م يااا  ووال  عااا  70.4

تلمؤشاااارتت تإليجادياااااا فاااااي إصاااا   تلخ ااااا  فاااااي 

تلميااازتل تلتجاااا ي لمصااار مااا  وول تلعاااالم وتلااااي 

م ياااا  ووال  38.3 حاااو 2020د ااا  فاااي  هاياااا عاااا  

. 2014م يا  ووال  عا  53.4مقا  ا دا 

و تيجاااااا لهااااااه تلجهاااااوو، اصااااا ل هيئاااااا تنمياااااا 

تلصاااو تت تلمصااريا ع ااى جااابزض دفلاا  منظمااا 

تلتي ينظمها مركز 2018ترويجيا في تلعالم لعا  

كماااااا فاااااازت دجاااااابرض تلتمياااااز ،ITCتلتجاااااا  تلااااادولي 

ا تلمؤسداااي ك فلااا  مؤسداااا انومياااا عرديااا

ودفلاااا  موااااا  انااااومي عردااااي وتلتااااي تنظمهااااا 

. دكاويميا تلتميز داإلما تت

، 2020اجاام تلااوت وتت تلمصااريا عااا  
ا وتلجدير دالاكر د ها شهدت ت خفاضً

.2015م يا  ووال  عا  72مقا  ا دا 

70.4
ــــــــــــــــــار ملي

دوالر

إجماااالي ايماااا تلصااااو تت تلمصاااريا 
.2021خ ل تلرد  تألول من عا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــارات9.1 ملي

دوالر
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إ كددددددددددددددددددددددداى الرقابدددددددددددددددددددددددة

ن ددددما  جددددو   الصددددناعة 

نالتجدددددددددددددددار  ال ارجيدددددددددددددددة

"

تتخاااااات تلدولاااااا ع اااااى مااااادت  تلدااااانوتت تلداااااب  

تلماضاايا خاااوتت وجهااووًت كبياارض للاامال جااووض 

ا ض تلدااا   تلصاااناعيا، وإاناااا  تلرااداااا ع اااى تلتجااا

سعل تلدولا فاي هاات تلمداا  لحماياا. تلخا جيا

تلمدته ك، وتلمحافظا ع ى سمعا مصر، مان

خاااا ل فحااااص تلصاااااو تت وتلااااوت وتت تلداااا عيا 

د ااااااااااد  تألسااااااااااليب وتلتجهيااااااااازتت تلع مياااااااااا،

وتيداااااير اركاااااا تلتجاااااا ض، وتشاااااجي  تلصاااااناعات

 ف  تلمصريا، وتنميا تلصاو تت دنافا د وتعها، و

ااااااد تتها تلتنافدااااايا فاااااي تألساااااوتق تلعالمياااااا؛ 

لتحقياااا  تلتقااااد  وتلرفعااااا ل ااااوطن وتلمااااوتطن 

.تلمصري

وتعاو ااال فاااي هاااات تلصااادو، تلهيئاااات وتلجهاااات 

ذتت تلصااااااا ا كالهيئاااااااا تلعاماااااااا ل رااداااااااا ع اااااااى 

تلصاااو تت وتلااوت وتت، وتلهيئااا تلمصااريا تلعامااا 

ل موتصاااااافات وتلجااااااووض، وتلمج ااااااس تلااااااوطني 

.ل عتماو، وتلمعهد تلقومي ل جووض

ن وفااي هااات تلدااياق، دااالل تلدولااا فااي تلفتاارض ماا

، تلعديد من تلجهوو 2021واتى يو يو 2014يوليو 

ماان دجاا  إانااا  تلراادااااااا وضاامال جاااااااووض ااااام 

تلصااااناعا ماااان خاااا ل تلهيئااااا تلمصااااريا تلعامااااا 

:ل موتصفات وتلجووض، وتمث  ددرزها في

موتصااافا اياسااايا مصاااريا فاااي 4100إصااادت  ▪

.مخت ب تلمجاالت

ا  إعدتو تسترتتيجيا موجها الستخدت  تألكي▪

.تلب ستينيا دااويا تالستخدت 

إعااادتو خااااا إلاااا ل وت وتت منتجاااات تألووتت ▪

خ طااااااااات تلمياااااااااه ل سااااااااتخدت  )تلصااااااااحيا 

ومداااااااات زمات إ تاجهااااااااا، وذلااااااااك ( تلمنزلااااااااي

ا، دالتنداااي  مااا   رفاااا تلصاااناعات تلهندساااي

.دما يداعد ع ى تق ي  تالستيرتو

معم ًاااا خاصًاااا دالقياساااات، 12تجدياااد ت هيااا  ▪

.دا تميتر33تلصناعيا دعدو وتلمعايرتت
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ت معم ًا جديدًت في مجاالت تالختبا ت17إ شاء ▪

تلمخت فااااااااا، وتساااااااااتنمال ت هيااااااااا  معمااااااااا  

تلب سااااااااتيك داااااااااإلوت ض تلعامااااااااا ل ختبااااااااا تت 

.تلنيماويا، ومعم  موتو تلبناء وتلتشييد

هناي تلمشا كا في و تسا وليا  تلتصانيب تلم▪

تلمصري تلصااو  عان مج اس تلاوز تء، وكاالك 

لفناي، توتلتع ايممناهج وزت ض تلترديا وتلتع يم 

داإلضاااافا إلاااى تألولاااا تلصااااو ض مااان مصااا حا 

يا تت، تلنفايا تإل تاجيا فاي مجاال صايا ا تلدا

ومحركات تلديزل، وتستخدتمها كمرج  إلعدتو 

.مشروعات موتصفات اياسيا

تلمشاااا كا فاااي تلمنتاااده تلعاااالمي ل مركباااات▪

دهيئاا تألمام WP29ل جنا تالاتصااويا ألو وداا 

وتدجي  هيئا تلموتصفات،UNECEتلمتحدض 

وتلجاااااااااووض كدااااااااا اا تعتمااااااااااو ل مركباااااااااات 

ومنو اتهااااا فااااي خمااااس لااااوتبل فنيااااا جدياااادض 

، كما تم تختياا  مصار ك ااد تلادول تلرتبادض2021

.1958في تابي  تتفاايا تألمم تلمتحدض 

تااد  تل" در امج سادر تلداعووي"تلتدجي  في ▪

ل هيئااااااا تلدااااااعوويا ل مقاااااااييس وتلجااااااووض 

"Saso " البحا11في عدو.

تحتياا تلمشا كا فاي تل جناا تلخاصاا دالبنياا تل▪

وتلموتصااااافات وتلتصاااااني  تلمح اااااي تلخاصاااااا 

–كهرداااء)دالعاادتوتت تلاكيااا ومداابقا تلاادف  

، وكاااالك تالشاااترتك مااا  تلقاااوتت (ميااااه– ااااز 

تلمدااااا حا فاااااي إعااااادتو تلد تساااااات تلخاصاااااا 

.داختبا تت عدتوتت تلمياه

ن تلحصاول ع اى تالعتاارتف تإلا يماي تلعرداي ماا▪

وتالعتاارتف ،(ARAC" )تلجهاااز تلعردااي ل عتماااو"

تلمنظماااا تإلفريقياااا"تلقاااا ي داااالمج س مااان 

وتالعتاااارتف تلاااادولي ماااان ،(AFRAC)" ل عتماااااو

" هيئاااات تعتماااااو تلحاااا ل"تلمنتاااده تلاااادولي لااااا 

(IHAF.)
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هااااات وتتمثاااا  دداااارز إ جااااازتت تلمج ااااس تلااااوطني 

: ل عتماو في

إضاااافا مجاااال تعتمااااو جهاااات تلتفتااايك إلاااى ▪

منظمااااا "تلمجااااال تلمعتاااارف دااااه وولي ااااا ماااان 

،(ILAC" )تلتعاااااول تلاااادولي العتماااااو تلمعاماااا 

وإضااافا مجااال تعتماااو جهااات ماانل شااهاوتت 

 ظااام إوت ض تلبيئاااا إلاااى تلمجاااال تلمُعتااارف داااه

(.IAF" )تلمنتده تلدولي ل عتماو"وولي ا من 

جهاا 500تنفيا عم يات تعتماو لما يزياد ع اى ▪

/ معااااايرض / معاماااا  تختبااااا  )تقياااايم ماادقااااا 

طااب شاارعي، وجهااات ماانل شااهاوتت، / طبيااا 

وجهاااااات تفتااااايك، وجهاااااات تقيااااايم تلنفااااااءض 

(.تلفنيا، وجهات منل شهاوتت تلمنتجات

وطني تلمج س تلا"تنفيا مشروم ل تودما دين ▪

ز ؛ دغاارض تعزياا"تالتحاااو تألو ودااي"، و"ل عتماااو

اايااا تلقااد تت تلمؤسداايا ل تقااد  لتواياا  تتف

ماا  تلمنظمااا  BLAتالعتاارتف ثنااابي تألطاارتف

(.EA( )2015-2017)تألو وديا ل عتماو 

ماو ت سيس وعلويا تلمج س تلوطني ل عت▪

لهيئااااات " مج ااااس إوت ض تلمنتااااده تلاااادولي"لااااا 

و باساااا تل جناااا تلفنياااا ،IHAFتعتمااااو تلحااا ل 

.ل منتده

تلمحافظاااا ع اااى تساااتمرت  ساااريال تالعتااارتف ▪

تلااااادولي داااااالمج س تلاااااوطني ل عتمااااااو مااااان 

ومنظماااااااااا ،IAFومنظماااااااااا ،ILACمنظماااااااااا 

AFRAC، ومنظماARAC، وتلمنظما تألو ودياا

.ل عتماو م  تمديد مجال تالعترتف

تلحصول ع ى علاويا مج اس لجاال منظماا ▪

 ISO/TCتأليزو تلعالميا وخاصا تل جال تلفنياا 

وض وتلمختصا دالحوكما ومنافحا تلرشا،309

ISO 37001  و ظام إوت ض تلتوتفاISO 19600 

.وامايا تلشهوو
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تلمنظماااااا تألو ودياااااا "تقاااااد  تلمج اااااس إلاااااى ▪

بي لتواياا  تتفاايااا تعتاارتف ثنااا(" EA)ل عتماااو 

دااااين تلمج ااااس وتلمنظمااااا ( BLA)تألطاااارتف 

تألو وديااا ل عتماااو فااي مجااال تعتماااو جهااات 

طبقًاااااااااا ،PTPتختباااااااااا تت تلنفااااااااااءض تلفنياااااااااا 

وتااااام ،ISO/IEC 17043ل موتصااااافا تلدولياااااا 

تواياااا  تالتفاايااااا وتلحصااااول ع ااااى تالعتاااارتف

.تلقا ي من تلمنظما

تفعي  ماكرتت تفاهم مواعاا داين تلمج اس▪

جهاااا تعتمااااو عالمياااا ووولياااا فاااي مجاااال 11و

مات تدااهي  تلقبااول تلمتباااول ل داا   وتلخااد

.دين مصر ووولا جها تالعتماو تلنظيرض

المعهدددد المدددوميتتصاااالًا، تتمثااا  ددااارز إ جاااازتت 

: فيللجو  

جهاا وفقًاا لمتا باات تلموتصافات44ت هي  ▪

.تلدوليا

ولنحاااااتااااد يبي اود ومااااا ودر امجًاااا160تنظاااايم ▪

.امتد دًآالف4

منشااااا ض 280مرتجعاااااا  ظااااام تلجاااااووض لنحاااااو ▪

ا صناعيا، إلى جا ب إصدت  شاهاوتت تلصا اي

.جها280لجهات تلت هي  وتلتد يب لنحو 

تلجاااووض،فاااي مجاااالاتاااد يبي تمقااار 38ًتعتمااااو ▪

فااااي ا تستشااااا ي 12فلاااا ًا عاااان تعتماااااو عاااادو 

.مجاالت تلجووض، و ظم تإلوت ض تلدوليا

، تاااام مصددددلوة الرقابددددة الصددددناعيةوماااان خاااا ل 

:  تحقي  تلعديد من تإل جازتت، كال دهمها

دلااب60ام ااا تفتيشاايا منهااا دلااب83إجاارتء ▪

ا ام ااا تفتاايك ع ااى تلمرتجاا  وتآلالت تلحرت ياا

.تفتيك ع ى جووض تلمنتجاتدلب23و

و تسااا سااما  مؤااال وو وداااك دلااب27عماا  ▪

.و تسا فنيا متنوعادلب40.7و

4.3و تسااااا مداااات زمات تإل تااااا  و379إجاااارتء ▪

عينااااااا آالف6.7لجنااااااا فنيااااااا، وسااااااحب آالف 

. ل فحص وتالختبا 
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مركااااز خدمااااا وصاااايا ا 5.392تعتماااااو وتجديااااد ▪

إذل تدجي  201، وعم  (خدما ما دعد تلبي )

. مااد  تعم  في موتو تلتغ يب وتلتعبئا

وإذل إوت ض مرتجااااااا  اترخيصًااااااا25.290إصااااااادت  ▪

. دخا يا وآالت ارت يا

ا ،  داقل تلهيئاا ماودة المسددتهلروفاي مجااال 

تلمصريا تلعاما ل موتصفات وتلجاووض ما  جهااز 

امايااااا تلمدااااته ك، ل اااارو ع ااااى مااااا يقاااارب ماااان 

شااااانوه سااااانوي ا، وتلعمااااا  ع اااااى إزتلاااااا 10.000

جاال دسباب شناوه تلمداته نين؛ مان خا ل تل 

تلمشااااااانب ا مااااااان تلهيئاااااااا، وإجااااااارتء تلفحاااااااو  

وتالختباااااا تت، وتلعمااااا  ع اااااى تحداااااين وتااااااوير 

، "19-كوفيدد"نخد   جائودة . تلصناعات تلوطنياا

حااا، دوت ت ااك تلهيئااات وو ًت كبياارًت لموتجهااا تلجاب

وتلمحافظاااااا ع اااااى صاااااحا وسااااا ما تلماااااوتطن 

:تلمصري، وكال ددرز ت ك تإل جازتت

إعاادتو تشااترتطات تلنمامااا تلمندااوجا طبقًااا▪

، ألاااد  تلمرتجاا  تلدوليااا وتألو وديااا تلصاااو ض

وتااااااام تساااااااتخدتمها فاااااااي إ تاااااااا  تلنماماااااااات 

تلمندااوجا ل محافظااا ع ااى صااحا وسااا ما 

تلمااااوتطن تلمصااااري، ممااااا دوه إلااااى توتفرهااااا 

ا ل مااوتطن تلبداايط؛ لموتجهااا تحااديات جابحاا

".19-كوفيد"

ا إتاااااا تلموتصااافات تلقياسااايا ع اااى تلمنصااا▪

تإللنترو ياااااااااا تلخاصاااااااااا دااااااااا جهزض تلتااااااااانفس 

وتلمداااات زمات تلتااااي تُدااااتخد  ماااان تألطقاااام

تلابياااااااااا دو تألفااااااااارتو لموتجهاااااااااا فيااااااااارو  

".19-كوفيد"

إجاااارتء تختبااااا تت ع ااااى عينااااات تلقماااااش ماااان▪

شاااركا لتصاااني  تلنماماااات، وفااا  معاااايير36

تألماال وتلصااحا وتلدا ما فااي إطاا  موتجهااا 

".19-كوفيد"تحديات فيرو  
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بإ كددداى الرقابدددة ن دددما  جدددو  وفيماااا يتع ااا  

دااااالل تلدولااااا تلعديااااد ماااان التجددددار  ال ارجيددددة، 

:تلجهوو، تمث  ددرزها في تآلتي

ن تتخاذ جمي  تإلجرتءتت لتدهي  وتدري  زما▪

رو تالفرت  تلجمركي عان جميا  تلرسااب  تلتاي تا

ل مااااااوت ئ تلمصااااااريا، فلاااااا ًا عاااااان تلتوتصاااااا  

تلمباشاار وتلاادتبم مااا  تتحاااو تلغاارف تلتجا ياااا، 

لوض  دسس عاما؛ إل هاء جمي  تلمعوااات 

وا هااا، ولاايس تلعماا  فقااط ع ااى ااا  ااااالت 

فروياااااا، كماااااا ياااااتم اااااا  جميااااا  تلدااااا بيات دو 

خا ل تألخااء داالنظم تإللنترو ياا تلتاي تظهار

عاااول تلتنفيااا تلعم ااي ل فحااص وتإلفاارت ، دالت

.م  تلمدتو وين وتلمصد ين

تدااهي  إجاارتءتت وخااول تلااوت وتت، ماان خاا ل ▪

تلتنداااااااي  مااااااا  تلمداااااااتو وين الستصااااااادت  

شااااهاوتت إوت ض تلمخاااااطر لجمياااا  تألصااااناف 

ومنشاااا ها؛ لتفاااااوي تناااارت  سااااحب تلعينااااات، 

وتلفحااااااص، وتدااااااهي ، وتدااااااري  إجااااااارتءتت 

.تإلفرت  عن تلشحنات

تت اصول هيئا تلراادا ع ى تلصاو تت وتلوت و▪

ع ى تالعتماو لوادض منل شهاوتت تلماادقاا

تلدولياا ل منتجات طبقًا ل موتصفا تلقياسايا

ISO 17025""، ديلًا تالعتمااو فاي مجاال ساحب

تلعيناااات وتلفحاااص تلظااااهري لقوتطااا  تلتياااا  

تلدولياا تلنهردابي طبقًا ل موتصافا تلقياسايا

"ISO 17020."

معم ًااا، وذلااك طبقًااا 65تفتتااا  وتاااوير عاادو ▪

، "ISO 17025"ل موتصاافات تلقياساايا تلدوليااا 

.تختبا تت403وعدو تالختبا تت تلمعتمدض 

معاماااااا  مينروديولااااااوجي 4ت هياااااا  وتجهيااااااز ▪

.وتعتماوها
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م يااااين شااااهاوض منشاااا  3.3متادعااااا إصاااادت  ▪

طبقًااااااااااا لبروتوكااااااااااوالت اوتعااااااااااد تلمنشاااااااااا  

مصاااار داالتفااياااات تلتفلااااي يا تلمبرماااا دااااين

  وتلاااااادول، وتلتناااااات ت تالاتصاااااااويا لتابياااااا

تإلعفااااااءتت وتلمزتياااااا تلجمركياااااا تلتاااااي تمااااانل 

آالف 208.4ل صااااااااو تت تلمصاااااااريا، وإجااااااارتء 

يااااد تدااااجي ًا تجا ي ااااا مااااا دااااين تسااااتخرت  وتجد

  وتعدي ، شم ل سج  تلمدتو وين، وسج

تلمصاااااااد ين، وساااااااج  تلاااااااوك ء تلتجاااااااا يين، 

وتلمناتاااااااب، وساااااااج  مدااااااات زمات تإل تاااااااا ، 

. وتلدمدرض تلعقا يا

وو توفير دجهازض معم ياا وع مياا دمديناا تلج ا▪

، وإوت ض تلتحاليااااااااااااا  تلدايقاااااااااااااا داااااااااااااالروديني

دالقاااااااااهرض وتإلساااااااانند يا وتلنروماااااااااتوجرتف

.ودسيوـ

دلااب عينااا، 300تح ياا  وتختبااا  مااا يقاارب ماان ▪

اساايا داإلضااافا إلااى تابياا  تلموتصاافات تلقي

جات تلمصريا وتلعالميا تلخاصا دجووض تلمنت

افاظًااااااا ع ااااااى ساااااامعا ومنا ااااااا تلمنتجااااااات 

.تلمصريا وصحا وس ما تلمدته ك

معم ًاااااا 16تلحصاااااول ع اااااى تالعتمااااااو لنحاااااو ▪

.دالقاهرض وتإلسنند يا ودسيوـ

معم ًاااااااا كيميابي اااااااا 231تسااااااتحدت  وتااااااااوير ▪

وصااااااااناعي ا و اااااااااتبي ا، تلاااااااامنل تسااااااااتحدت 

.معم ًا186معم ًا وتاوير 45



114 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

منظوماااا تإلاصااااء وتعااادي "تفتتاااا  وتااااوير ▪

وإعااااااوض تشاااااغي  ،(Tera Data" )تلبيا اااااات

ا تلمعامااا  تلغاتبياااا وتلنيماوياااا دفااارم تلهيئااا

.د سوتل

دلاااب تستفدااا  وشااانوه، 166تلاارو ع اااى  حااو ▪

دلاااب متاااد دًا مااان ماااوظفي 17.9وتاااد يب  حاااو 

.در امجًا تد يبي ا1143تلهيئا في  حو 

ميكنددة التجددار  ال ارجيددة نتسددهي وفااي إطااا  

دمااااا يتماشااااى ماااا  تاااااو تت اركااااا اإلجددددراءات

ركاااا تلتجاااا ض تلدولياااا، ودماااا يُداااهم فاااي تيداااير ا

اعا تلتجا ض تلخا جيا، دط قل وزت ض تلتجا ض وتلصن

:تلمصريا تلعديد من تلخدمات، كال ددرزها

تشاااااغي  خدماااااا تلحجاااااز تلمداااااب  لخااااادمات ▪

تلتدااااااااااااجي ت تلتجا يااااااااااااا ع ااااااااااااى موااااااااااااا  

.تلهيئا تإللنترو ي

ميننااااااا إجااااااارتءتت  ساااااااب  تلصااااااااو ، وذلاااااااك ▪

ل عدو لصاو تت تلد   تلصناعيا فقط، ليصب

تلمدااااااتندتت تلمُقدمااااااا لا بااااااات تلفحااااااص 

مداتندتت، 4إلاى 10وتلنماذ  تإلاصاابيا مان 

.مدتندتت إلى مدتندين8وتلمنش  من 

إطااا ق منظوماااا تلتاااد يب عااان دعاااد ل ااادو تت ▪

هيئاااا مااان تلتد يبيااا عبااار تلبوتداااا تإللنترو يااا ل 

نل خ ل تلمؤتمرتت تلمربيا، وكالك لبر امج م

شااهاوتت مزتولااا تالسااتيرتو وتلتصاادير لرجااال

.تألعمال

إطااااا ق منظوماااااا إو ت  شاااااهاوتت تلمنشااااا  ▪

هيئااا إلنترو ي ااا ماان خاا ل تلموااا  تإللنترو ااي ل

  تلراادا ع ى تلصااو تت وتلاوت وتت تماشايًا ما

باار  تلدياسااات تلتجا يااا تلعالميااا ل اادول تلمُ

ء معها تتفاايات تجا ياا وولياا، ولدارعا إ هاا

إجاارتءتت تإلفاارت  عاان تلرساااب  تلمصااد ض فااي 

.موت ئ تلوصول
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