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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





هـــدف أي جهـــد تبذلــــه الدولـــة لتحقيــــق التنميـــة هــــو 

المــــــواطن، ومــــــن ثــــــّم فقــــــد صــــــممت سياســــــاتها 

ـــــة واضـــــعة مصـــــلحة المـــــواطن  وبرامجهـــــا التنموي

.المصري في القلب

الرئيس عبد الفتاح السيسي
م اجتماع أهداف التنمية المستدامة باألم
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ــــي الدولــــة حريصــــة  مجموعــــة مــــن البــــرامج علــــى تبنِّ

ــالتوا ــم إطالقهــا ب ــة، التــي ت زي والمبــادرات االجتماعي

ء مــع تنفيــذ برنــامج اإلصــالح االقتصــادي، وهــو مــا جــا

عــض نتيجــة لــوعي الدولــة بتــأثير هــذا البرنــامج علــى ب

.فئات المجتمع المصري

رئيس مجلس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

بشرية فعالية إطالق تقرير األمم المتحدة للتنمية ال
2021سبتمبر 14|2021في مصر لعام 





هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.”النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
سـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـق لبنـاء الم

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
لســنوات المعلومـات ودعـم اتخـاذ القــرار بتنفيـذ جهـًدا بحثيــا لتوثيـق أهـم إنجـازات الدولــة المصـرية خـالل ا

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلّ مــن القطتلخيصــيةكتاب اعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذاء(حقً ، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب
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10أهم المؤشرات

11التزام جماعي.. األمن الغذائي

21األمن الغذائي

35تطوير منظومة الدعم

45تطوير المجمعات االستهالكية والبقاالت التموينية

51تعزيز األسواق الداخلية والمنافذ التجارية

61االرتقاء بأداء الشركات الحكومية الغذائية

قائمة المحتويات

لجهـات يتقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشكر العميق ل
ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

أهم المؤشرات

500
ي القيمــة اإلجماليــة إلنتــاج الغــذاء فــي مصــر فــ

.2018/2017العام المالي 

ـــــــــــــــــــــــــــــار ملي

ــــــــــــــــــــــــــــــه 832جني
قابضـة تكلفة ميكنة قواعد بيانات الشـركات ال

للصــناعات الغذائيـــة وشـــركات الســـلع ضـــمن
.منظومة التحول الرقمي

مليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

11
افظـة تكلفة إنشـاء المنطقـة اللوجسـتية بمح

.البحيرة

مليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

610.7جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
باحية الص-مريوط (تكلفة إنشاء ثالث صوامع 

.بمحافظة اإلسكندرية) العامرية–

63.7
ة فـي عدد المستفيدين من البطاقات التمويني

.2020مصر حتى عام 

مليـــــــــــــون

84.5مســــــتفيد
ازنـة إجمالي قيمـة دعـم السـلع التموينيـة بالمو

.2021/2020العامة للدولة في العام المالي 

ماليــــــــــــــــــين

جنيــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــار ملي

ــــــــــــــــــــــــه جني
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.. األمـــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــذائي
ـــــــــــــــــــــــزام جمـــــــــــــــــــــــاعي  الت

"

ي لكل شـخص الحـق فـي مسـتوى معيشـة يكفـ"
لضـــمان الصـــحة لـــه وألســـرته، ويشـــمل المأكـــل

ات والملبس والمسكن والرعاية الطبيـة والخـدم
لـى هكذا أقـرت الفقـرة األو". االجتماعية الضرورية

لإلعــــــالن العــــــالمي لحقــــــوق 25المــــــادة مــــــن 
، وذلــك تأكيــدًا علــى أن األمــن 1948عــام اإلنســان

.الغذائي حق رئيس لكل إنسان

إعــالن رومــا بشــأن األمــن الغــذائي ثــم عقبهــا 
؛ ليؤكــد أيضًـــا علــى حـــق كـــل 1996، عـــام العــالمي

إنســـان فـــي الحصـــول علـــى أغذيـــة ســـليمة، بمـــا 
يتفــــق مــــع الحــــق فــــي الغــــذاء الكــــافي، والحــــق 

.  األساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع

كما أكد اإلعالن أن تحقيـق األمـن الغـذائي مهمـة
مركبــة تقـــع مســـؤوليتها األولــى علـــى كاهـــل كـــل

ويتعــين علــى تلــك الحكومــات أن تهيــئ. حكومــة
ضمن البيئة المواتية، وتضع من السياسات ما ي

ــــــلم واالســــــتقرار االجتمــــــاعي، والسياســــــي، السِ
.واالقتصادي
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ــا مــن هــذا االلتــزام الــدولي، ســعت الدولــة انطالقً
حــد المصــرية إلــى تعزيــز األمــن الغــذائي باعتبــاره أ

األبعــــــاد الرئيســــــة لألمـــــــن اإلنســــــاني، وبـــــــذلت
جهــــــودًا حثيثــــــة لتلبيــــــة احتياجــــــات المــــــواطنين

ية مـن مختلــف أنــواع الســلع، وخاصــة االســتراتيج
.منها

ــة التزامهــا بهــذا فــي  مــن 79المــادة أكــدت الدول
، والتــي تــنص علــى 2014الدســتور المصــري لعــام 

لكــل مــواطن الحــق فــي غــذاء صــحي وكــافٍ، "أن 
ومــــاء نظيــــف، وتلتــــزم الدولــــة بتــــأمين المــــوارد 

يادة كمــا تكفــل الســ. الغذائيــة للمــواطنين كافــة
".الغذائية بشكل مُستدام

ي ولترسيخ هذا الحـق الدسـتوري، أولـت الدولـة فـ
، "2030رؤية مصر "أهدافها للتنمية المستدامة 

األمـن الغـذائي اهتمامًـا خاصــا؛ حيـث جـاء الهــدف
ـــق الســـالم ـــة والخـــاص بتحقي الســـابع مـــن الرؤي

ة واألمــن المصــري؛ مؤكــدًا أن الدولــة تضــع أولويــ
قصـــــــوى لألمـــــــن بمفهومـــــــه الشـــــــامل علـــــــى 

ميــة المســتويين الــوطني واإلقليمــي كضــرورة حت
لتحقيــــــــــق التنميــــــــــة المســــــــــتدامة والحفــــــــــاظ 
ــــى رأس ذلــــك األمــــن الغــــذائي  ــــأتي عل عليهــــا، وي

.للمواطن

لتـوفير هذا، وتُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيـرًا
، الســـــلع واالحتياجـــــات األساســـــية للمـــــواطنين

لتــي وتعتمــد فــي هــذا علــى البطاقــات التموينيــة، ا
لـى تُعدُّ إحدى أهم أنواع الدعم الحكومي المُقدم إ

اتـب المواطنين، والتي يتم التعامل معها عبر مك
.التموين المنتشرة في جميع المحافظات

م وانطالقًــا مــن إدراكهــا بــأن تحســين توزيــع الــدع
والحــد مــن توجيهــه إلــى غيــر مُســتحقيه، ســوف
ز يكــون لــه أثــر فــي مواجهــة معــدالت الفقــر وتعزيــ

ــة علــى إعــادة االســتقرار االجتمــاعي، تعمــل الدول
لع هيكلة وتصحيح منظومـة الـدعم العينـي للسـ

د الغذائيـــة األساســـية التموينيـــة، مـــن خـــالل عـــد
.من السياسات
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مـل يأتي في مقدمـة تلـك السياسـات، إيقـاف الع
بنظـــام الـــدعم العينـــي وتحويلـــه إلـــى نظـــام دعـــم 

ات نقدي مباشر، أو نظام للدعم عن طريق كوبون
الغــــــذاء، واتبــــــاع أســــــلوب االســــــتبعاد لحصــــــر 

الل المستحقين للدعم، وهو ما تم بالفعل من خ
منظومـــة التمـــوين الجديـــدة المطبقـــة فـــي عـــام 

2019.

لــيس هــذا فحســب، فقــد وافــق مجلــس النــواب 
ـــــى 2017فـــــي ينـــــاير  قـــــانون إنشـــــاء الهيئـــــة عل

، وصــــدرت الالئحــــة القوميــــة لســــالمة الغــــذاء
التنفيذيــــة لقــــانون الهيئــــة بموجــــب قــــرار رئــــيس

؛ تـــــنص 2019لســـــنة 412مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
ـــــد 3المـــــادة  ، 2017لســـــنة 1بالقـــــانون رقـــــم 1بن

، ذاءالهيئة القومية لسالمة الغـبإصدار قانون 
يات؛ والتــي تمــنح الهيئــة االختصاصــات والصــالح

ــا لوضــع القواعــد الملزمــة لســالمة الغــذاء، وفقً

رض للمعايير الدولية المعمول بها، وبمـا ال يتعـا
ه مـــع المتطلبـــات الوطنيـــة، ويصـــدر بتحديـــد هـــذ

القواعـــد قـــرار مـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة؛ وتُعـــدُّ 
لة الهيئــة القوميــة لســالمة الغــذاء هيئــة مســتق

تهــدف إلــى حمايــة صــحة المســتهلك عــن طريــق 
وزّع التأكد من أن الغذاء المنـتّج، والمصـنّع، والمـ

أو المتــــداول فــــي الســــوق يحقــــق أعلــــى معــــايير 
.السالمة والصحة

، أقر مجلس النواب قانـون حمايـة 2018وفي عام 
، يــوفر القــانون 2018لســنة 181المســـتهلك رقــم 

واجـه الحماية للمواطنين واالنضـباط للسـوق، وي
ما السلع مجهولة المصدر التي تمأل األسواق، ك

يهـــــتم بعـــــدم تعـــــرض المســـــتهلك ألي أضـــــرار 
ون مــن القــانالمــادة الثالثــة صــحية؛ حيــث تــنص 

علــــى إلــــزام المــــورد بقواعــــد الصــــحة والســــالمة 
.ومعايير الجودة وضماناتها للمستهلك
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ابــة وهــذا الــنص يُعــدُّ نقلــة نوعيــة؛ حيــث إنــه بمث
تحميـه رسالة تحفيز وتشجيع للمستثمر الجاد، و

ؤثر من السـلع الرديئـة مجهولـة المصـدر، والتـي تـ
. على منتجه في األسواق

ورة كمـا يحمـي المسـتهلك فـي حصـوله علـى فـات
جـرم الشراء، وإثبات أي رسوم أو ضـريبة فيهـا، وي

وفــي ذلــك . عــدم الحصــول عليهــا تحــت أي ظــرف
ـــزِم ـــة فـــي الضـــرائب كمـــا يُل ـــة لحقـــوق الدول حماي

ضـع القانون صاحب المنشأة التجارية بضـرورة و
الضـــوابط الخاصـــة بجهــــاز حمايـــة المســــتهلك، 
ورفعهــــا مــــن مكانهــــا يُعــــدُّ مخالفــــة تســــتوجب 
العقـــاب والغرامـــة، هـــذا، ويُلـــزِم القـــانون ضـــرورة 

اع تــوافر قطــع الغيــار الخاصــة بالســلع واســترج
يومًـــا، ولـــيس كمـــا 30الســـلعة المعيبـــة خـــالل 

ــا فقــط ومــن 14يــنص القــانون الحــالي خــالل  يومً
.حق المستهلك استبدالها أو رد قيمتها

ـــا علـــى تجـــريم حجـــب الســـل ع يـــنص القـــانون أيضً
ســـنوات 3العقوبـــة إلـــى االســـتراتيجية، وتصـــل 

مــن أجــل حمايــة محــدودي الــدخل، ومــن بــين أهــم 
ـــــا الحفـــــاظ علـــــى ســـــرية البيانـــــات مميزاتـــــه أيضً

والمعلومـــــات الخاصـــــة بالمســـــتهلك، وأال يـــــتم 
بفــرض غرامــة ال 29تــداولها؛ حيــث تــنص المــادة 

في ألف جنيه وال تتجاوز مليون جنيه،30تقل عن 
حالـــة عـــدم الحفـــاظ علـــى تلـــك الســـرية، كمـــا أنـــه 

ع ؛ حيـث وضـ"التـايم شـير"أنهى تجاوزات شـركات 
ضـــــوابط لعملهـــــا وعـــــدم تحصـــــيل أيـــــة مبـــــالغ 

.من المواطنين

مــن ضــمن التعــديالت علــى هــذا القــانون تنظــيم
عمـــــــل مراكـــــــز الصـــــــيانة، والتـــــــي كـــــــان يعـــــــاني 
المواطنـــون مـــن وجـــود فوضـــى بهـــا، بـــإلزام كـــل 
ـــــة، وخاصـــــة  صـــــانع أو مســـــتورد لســـــلعة معين

.اريالسلع المعمرة أن يكون له مركز صيانة إجب
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اتصـــــالًا، تـــــم إلـــــزام المســـــتوردين أو الصـــــانعين
منيـة بتقديم شهادة ضـمان للمسـتهلك لفتـرة ز

.عن تلك األعمال

هــــــــذا، وشــــــــمل القــــــــانون تجــــــــارة الســــــــيارات 
المســـــتعملة عـــــن طريـــــق المعـــــرض، فألزمـــــه 

ز بالكشـــف علـــى الســـيارة المســـتعملة فـــي مركـــ
خدمة متخصص، وإصـدار شـهادة فنيـة مفصـلة

إال إذا "للمســـتهلك مـــع العقــــد بحالـــة الســــيارة 
ل ، وفي حالـة اإلخـال"اتفق الطرفان على شيء آخر

ــد مــن بنودهــا ســتوقَّع ع ــأي بن ــى بالشــهادة أو ب ل
.المعرض غرامات مالية ضخمة

عبـــر وألول مـــرة يـــتم تنظـــيم التجـــارة اإللكترونيـــة
مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي مـــن خـــالل قـــانون، 

ية، إال بشرط أن تكون التجارة محلية وليست دول
إذا كــان هنــاك فــرع مــن فــروع الشــركة فــي مصــر، 

ــزام الشــركا ت وقتهــا تخضــع للقــانون، وكــذلك إل
ل العقارية باإلعالن عن مشروعاتها بعـد الحصـو

.على ترخيص البناء

ية ســـتراتيجاوإلـــى جانـــب مـــا ســـبق ذكـــره، ترتكـــز 
، يـةالدولـة فـي قطـاع التمـوين والتجـارة الداخل
ــة والتــي تســير فــي طريــق تحقيقهــا خــالل المرح ل

الحاليــة والقادمــة علــى عــدة محــاور رئيســة وهــي 
:كالتالي

زيــــادة عــــدد الســــلع التموينيــــة إلــــى أكثــــر مــــن
.سلعة100

 االنتهــــــاء مــــــن تطــــــوير جميــــــع المجمعــــــات
حـــدث االســـتهالكية والبقالـــة التموينيـــة علـــى أ

ــــة فــــي التخــــزين، والتســــويق ــــنُظم العالمي ، ال
.وتوقعات السوق
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عم متابعــة تطبيــق منظومــة بيــع الخبــز المُــد
.في جميع محافظات الجمهورية

 االنتهـــــاء مـــــن تطـــــوير الصـــــوامع والشـــــون
ثـة الترابية، وتحويلهـا إلـى صـوامع وشـون حدي

.متطورة الستقبال محصول القمح المحلي

ضـــة تطـــوير الشـــركات التابعـــة للشـــركة القاب
ي للصــــناعات الغذائيــــة؛ للمنافســــة بقــــوة فــــ

.السوق المصرية والتصدير للخارج

 طـــــــــرح أراضـــــــــي المطـــــــــور التجـــــــــاري علـــــــــى
ـــــــة  المســـــــتثمرين؛ إلنشـــــــاء سالســـــــل تجاري

.ومناطق لوجستية

فــــي الســــياق ذاتــــه، تعمــــل الدولــــة علــــى وضـــــع 
مجموعــة مــن البــرامج االقتصــادية؛ والتــي تهــدف

إلـــــى ســـــد الفجـــــوة بـــــين الطلــــــب علـــــى الســـــلع 

ـــــد  والمعـــــروض منهـــــا، خاصـــــة فـــــي ظـــــل التزاي
ع مصـر السكاني، بما يحقق االكتفاء الذاتي ويضـ

يـث  علـى بدايـة طريق األمن الغذائي المستدام؛ ح
تتضــــمّن خمســــة وضــــعت خطــــة اســــتراتيجية 

بـــــــرامج أساســـــــية لـــــــدعم قطـــــــاع التمـــــــوين 
ن تتمثــــل فــــي؛ تــــوفير األمــــوالتجــــارة الداخليــــة

الغـــــذائي، التوســـــع فـــــي المنـــــاطق اللوجســـــتية 
وسالســـل اإلمـــداد، تطـــوير ورفـــع كفـــاءة قطـــاع 

بط التجارة الداخلية، دعم السلع األساسـية، وضـ
.األسواق وحماية المستهلك

ـــة  وفيمـــا يخـــص األمـــن الغـــذائي، وضـــعت الدول
لتــــــــوفير الســــــــلع برنــــــــامج األمــــــــن الغــــــــذائي 

ة فــي االســتراتيجية فــي األســواق بأســعار مناســب
، وتكـــوين مخـــزون خطـــة الـــدعم الســـلعيإطـــار 

، يُــــؤمن الحــــد األدنــــى مــــن الســــلع االســــتراتيجية
.فضـــلًا عـــن إحـــداث توازنـــات فـــي ســـوق الســـلع
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ة، اتصــالًا، يحــول ذلــك دون الممارســات االحتكاريــ
:وذلك من خالل

 التنســـــــيق مـــــــع وزارة الزراعـــــــة واستصـــــــالح
األراضــــي بشــــأن التوســــع فــــي زراعــــة القمــــح 
بنظـــــــام الزراعــــــــة التعاقديـــــــة إلنتــــــــاج نحــــــــو

لــث ماليــين طــن ســنويا بمــا يفــي بنحــو ث3.5
االحتياجــــــات الكليــــــة للســــــوق مــــــن القمــــــح، 

.ماليين طن10.5والبالغة نحو 

 إجراء التعاقدات الالزمة مع الجهات الخارجية
ح فـي وقـت مبكـر؛ لضــمان توريـد كميـات القمــ

حليــة، اإلضــافية؛ لتلبيــة احتياجــات الســوق الم
.ماليين طن في السنة7والتي تمثل نحو 

 تــــوفير القــــدر المناســــب مــــن الصــــوامع فــــي
ـــــع القمـــــح، ـــــز تجمي مـــــوانئ االســـــتيراد ومراك

صــــوامع معدنيــــة وذلــــك مــــن خــــالل إنشــــاء 

، ، وتطـــوير الصـــوامع المحليـــة القائمـــةحديثـــة
ــوف ــة، بمــا يضــمن ت ــادة ســعتها التخزيني ير وزي

.مخزون استراتيجي

 خفـــض الفاقـــد مـــن المطـــاحن والمخـــابز، مـــن
خــــالل تطــــوير المطــــاحن القديمــــة، وتفعيــــل 

د القـــوانين الحاكمـــة علـــى المخـــالفين للقواعـــ
.واالشتراطات الموضوعة

 تعزيـــــــــــــــز القـــــــــــــــدرة الماليـــــــــــــــة للشـــــــــــــــركة
ـــوف ير القابضـــة للصـــناعات الغذائيـــة بهـــدف ت
ـــة، مـــا يُمكِنهـــا مـــن اســـتي راد الســـلع التمويني

متطلبــــــات الســــــوق المحليــــــة مــــــن الســــــلع 
ت االســتراتيجية، وعلــى رأســها الســكر والزيــو

.واألرز

ف اســتكمال سالســـل مصـــانع تعبئـــة وتغليـــ
.السكر، والمواد الغذائية الجافة
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 82زيــادة نســبة اســتخراج دقيــق القمــح مــن %
؛ ممـــــا يســـــاعد فـــــي تـــــوفير نحـــــو%86.5إلـــــى 
ــالي خفــض560 ألــف طــن قمــح ســنويا، وبالت

%. 61إلى % 68نسبة القمح المستورد من 

ــــــاطق أمــــــا عــــــن  ــــــامج التوســــــع فــــــي المن برن
، فيهـــــــدف اللوجســـــــتية وسالســـــــل اإلمـــــــداد

للوصــــول إلــــى كــــل شــــرائح المجتمــــع وتغطيــــة 
:جميع المحافظات المصرية، وذلك من خالل

ات طرح إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجسـتي
ـــة وزارة النقـــل لضـــمان اإلشـــراف  تحـــت مظل
والتنســـيق بـــين جميـــع الجهـــات ذات الصـــلة

.اللوجستية/ بنشاط المناطق التجارية 

اســـتكمال الحصـــر الـــدقيق لجميـــع األســـواق
).جملة وتجزئة(الموجودة 

ي التعرُّف علـى الظـروف والعوامـل المـؤثرة فـ
ية تحديد مواقع ومواصفات المراكز اللوجسـت

ــــى معــــايي ــــاءً عل ر بالمحافظــــات المختلفــــة بن
موضــوعية، منهــا منظومــة النقــل، ومعــدالت 
ــــــــة المواقــــــــع والمراكــــــــز  التشــــــــغيل، وأهمي

.الصناعية

 التوســــع فــــي تطبيـــــق نظــــام الشــــراكة مـــــع
ــــين جهــــاز تنميــــة التجــــارة  القطــــاع الخــــاص ب
الداخليـــــة، والشـــــركات الخاصـــــة فـــــي إنشـــــاء 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــاطق التجاري وإدارة وتشـــــــــــــغيل المن

.واللوجستية

التنســـيق مـــع الجهـــات ذات الصـــلة؛ لتوحيـــد
معــايير مــنح الموافقــات والتــراخيص وســرعة

ــــــــــداخل  اســــــــــتخراجها، ومنــــــــــع تضــــــــــارب وت
.االختصاصات
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برنــــامج تطــــوير ورفــــع كفــــاءة وبالحــــديث عــــن 
ى ، فهو برنامج يهـدف إلـقطاع التجارة الداخلية

نين اســتدامة إتاحــة المنتجــات التموينيــة للمــواط
وتحســــين صــــورة الخــــدمات الحكوميــــة، وذلــــك

:من خالل

 تحســــــين جــــــودة خــــــدمات مكاتــــــب الســــــجل
التجاري مـن خـالل مشـروع ربـط ودمـج قواعـد 

عمـل بيانات السجالت التجارية، وميكنة نُظـم
هـذه المكاتـب، واسـتحداث الخـدمات الخاصـة 
ـــــات دون التقيـــــد  باســـــتخراج شـــــهادات البيان

.بالموقع الجغرافي

رفـــع كفــــاءة المكاتــــب التموينيــــة فــــي جميــــع
ــــدريب العــــاملين،  المحافظــــات، مــــن خــــالل ت
وتــوفير التجهيــزات الالزمــة فــي إطــار مشــروع

.مكاتب الخدمة الشاملة للمواطنين

 تطــــوير منظومــــة الســــلع الغذائيــــة الجديــــدة
ســـــــــــلعة 60لضـــــــــــمان اســـــــــــتمرار إتاحـــــــــــة 

ام تموينيــة مقارنــة بــثالث ســـلع فقــط فــي عـــ
2017/2016.

ز، ضــمان اســتمرار تشــغيل منافــذ توزيــع الخبــ
ـــ ـــاج عـــن التوزي ـــي تســـتهدف فصـــل اإلنت ع، الت

ــــــوفر نحــــــو1800والبــــــالغ عــــــددها  منفــــــذ، وت
.آالف فرصة عمل للشباب7.2

 التوســــع فــــي إنشــــاء منافــــذ جديــــدة لتوزيــــع
الســــــلع التموينيــــــة، مــــــع تنويــــــع المنتجــــــات 

.المعروضة وإتاحتها بأسعار مناسبة

تطــوير جــودة الخــدمات المتعلقــة بالعالمــات
م التجاريـة، والنمــاذج الصــناعية مـن خــالل نظــا

.الشباك الواحد للعالمات التجارية
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وعلـــى صـــعيد ضـــمان وصـــول دعـــم الســـلع إلـــى 
مُســــتحقيه، مــــع ضــــمان جــــودة وتنــــوع الســــلع 

برنـامج دعـمالغذائيـة لمسـتحقي الـدعم، يعمـل 
:لعلى تحقيق ذلك من خالالسلع األساسية

اســــتكمال مشــــروع تنقيــــة وتــــدقيق بيانــــات
ــــــا لقاعــــــدة البيانــــــات  البطاقــــــة الذكيــــــة؛ وفقً
الحاليـــــة، وطبقًـــــا لتقريـــــر الخطـــــة متوســـــطة

ارة المدى للتنمية المستدامة الصادرة عـن وز
ــــــــة االقتصــــــــادية لعــــــــام  التخطــــــــيط والتنمي

2020/2019.

افة التحقق من سالمة البيانـات الخاصـة بإضـ
المواليـــــد علـــــى بطاقـــــات التمـــــوين، وتوقيـــــع 
عقوبــــات رادعــــة علــــى مــــن يُقــــدم معلومــــات 

.غير سليمة

واق برنـامج ضـبط األسـ"اتصالًا، دشنت الدولـة 
ــــة المســــتهلك ــــة "وحماي بهــــدف إحكــــام الرقاب

م، الســوقية؛ لضــبط األســعار والحــد مــن التضــخ
: وذلك بتفعيل اآلتي

زيـــــادة الحمـــــالت التفتيشـــــية فـــــي األســـــواق
إلحكام الرقابة ومنـع حـاالت التالعـب والغـش

والمغـــــاالة فـــــي األســـــعار، وعـــــرض الســـــلع 
انين منتهيــة الصــالحية أو الرديئــة، وإنفــاذ القــو

.على المخالفين والمتالعبين في السوق

اربـة التوسع في المبادرات التي تستهدف مح
مبــــادرة وزارة الداخليــــة لتــــوفير: الغــــالء؛ مثــــل

.مستلزمات المدارس بأسعار منخفضة

 تفعيـــــــــــــــل دور الجمعيـــــــــــــــات التعاونيـــــــــــــــة
اونيـة االستهالكية، وتحفيز دمج الوحدات التع

ات الصـــغيرة فـــي كيانـــات أكبـــر تحظـــى بإمكانـــ
ــــأث ــــة تُمكِّنهــــا مــــن الت ــــة، ومالي ــــة، وإداري ير فني

.الفعَّال في السوق وضبط األسعار



التموين والتجارة الداخلية|التنمية المجتمعية | 21

"األمــــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــــذائي

... القضـــاء علـــى الجـــوع، وتحقيـــق األمـــن الغـــذائي
مـــن أهـــداف التنميـــة هكـــذا جـــاء الهـــدف الثـــاني 

هــا الســبعة عشــر، والتــي تــم اعتمادالمســتدامة
؛ ليؤكـــد أن تـــأمين الغـــذاء لكـــل البشـــر 2015عـــام 

ة يأتي في مقدمة أولويات منظمـة األمـم المتحـد
. خالل القرن الواحد والعشرين

فــي هــذا الصــدد، بــذلت الدولــة علــى مــدار الســبع
مــن ســنوات الماضــية، جهــودًا كبيــرة لتحقيــق األ

ن اســتراتيجية لضــمان األمــالغـذائي، فوضــعت
، عملـت مــن خاللهـا علــى تكـوين مخــزون الغـذائي

بة آمــن مــن الســلع االســتراتيجية بأســعار مناســ
للمــــــــواطنين؛ ولترجمــــــــة تلــــــــك االســــــــتراتيجية، 

ع انطلقــت الدولــة لتــأمين الحــد األدنــى مــن الســل
االســــــتراتيجية، وتــــــوفير القــــــدر المناســــــب مــــــن 
الصـــوامع فـــي مـــوانئ االســـتيراد ومراكـــز تجميـــع

القمــح والغــالل، وخفــض الفاقــد مــن المطــاحن 
والمخـــابز مـــن خـــالل تطـــوير المطـــاحن القديمـــة؛ 

.  لتلبية احتياجات السوق المحلية

"هايليمنجستاب"

ــــــج المدير القُطري لبرنامــ
راألغذية العالمي في مص

ـــ" ا نحـــن فخـــورون بكوننـــا شـــريكًا قوي
بـرامج للحكومة المصرية في تنفيذ ال

ــبالد لعــ ــة ال ام التــي تتماشــى مــع رؤي
؛ نتيجـــة لهـــذا التعـــاون القـــوي، 2030

نحــــن قــــادرون علــــى توســــيع نطــــاق 
ة نمــــاذج التنميــــة المتكاملــــة الناجحــــ

لمســـاعدة المزيـــد مـــن المجتمعـــات 
المحتاجـــة، ال ســـيما فـــي مثـــل هـــذه 

ة األوقات الصـعبة الناتجـة عـن جائحـ
، حيــث أصــبح المزيــد مــن "19-كوفيــد"

".الشعوب عُرضة للخطر

"
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د مـن تأسيسًا على ما تقـدم، نفـذت الدولـة العديـ
المشــــروعات التنمويــــة لتعزيــــز األمــــن الغــــذائي، 

ـــذاتي مـــن الســـلع الغذائ ـــق االكتفـــاء ال ـــة وتحقي ي
االســتراتيجية وفــي مقــدمتها القمــح، مــن خــالل

التوســــع فــــي بنــــاء الصــــوامع الجديــــدة وزيــــادة 
ر القــدرات للصــوامع الموجــودة، فضــلًا عــن تطــوي

.نظام إدارة البنية التحتية لها

علــى اتصــالًا، بــذلت الدولــة جهــودًا كبيــرة للحفــاظ
المخــــزون االســــتراتيجي للقمــــح، وإنهــــاء عمليــــة 

طن، استيراده من الخارج، لتوفير احتياجـات المـوا
ــــــة،  ــــــى مشــــــكالت الشــــــون الترابي والقضــــــاء عل

.والتخزين البدائي للغالل

ــة لتغطيــة محافظــات  كمــا وُضِــعت خطــة الدول
م الجمهورية بصوامع الغالل الالزمة لضمان عد

ـــــة، وفـــــي هـــــذا  ـــــف للحبـــــوب المُخزن الفقـــــد والتل
فـي تنفيـذ 2018السياق، بدأت الدولة فـي مـارس 

المشـــروع القـــومي للصـــوامع بمنطقـــة عـــرب 
ر التابعـــة لمدينـــة الخانكـــة، وهـــو أكبـــالعليقـــات 

مشروع قومي، وأحد المشروعات العمالقة التي
ـــــه  ـــــا، ورصـــــدت ل ـــــا خاصً ـــــة اهتمامً أولتهـــــا الدول
ــــدعم لتحديثــــه  ــــل أنــــواع ال ــــل الخــــاص وك التموي

.وتطويره، وإلنشاء الصوامع الجديدة

يهدف المشروع إلى إنهاء أزمة نقص الصوامع،
والمســــاهمة فــــي إنهــــاء اســــتيراد القمــــح مــــن 

فير الخــارج، والســيطرة علــى المخــابز البلديــة وتــو
الخبــــــــز دون أي عقبــــــــات؛ حيــــــــث يتكــــــــون مــــــــن

ألــف طــن، 90صــومعة، بســعة إجماليــة تبلــغ 18
.آالف طن قمح5تستوعب الصومعة الواحدة 

ريـل وقد تمت األعمال اإلنشائية للمشروع في أب
، األمر الذي أتاح فرص عمـل لعـدد كبيـر مـن 2019

يـــة، الشـــباب والفنيـــين إلـــى جانـــب العمالـــة اليوم
ن كما تم مد خط سكة حديد حتـى منطقـة الشـح

والتفريـــغ لســـرعة توصـــيل القمـــح إلـــى منـــاطق
وفـــــي هـــــذا الســـــياق، تتمثـــــل أبـــــرز . االســـــتهالك

:ليالصوامع التي تم إنشاؤها وتطويرها فيما ي
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رس تــم إنشــاء صــومعتين فــي مــا: القليوبيــة
حــو عــرب العليقــات بتكلفــة بلغــت ن(بـــ 2020

مليــــون جنيــــه، وصــــومعة بنهــــا بتكلفــــة 335
وذلــك بقــدرة ) مليــون جنيــه156.8بلغــت نحــو 

وتعتمد هـذه . ألف طن150استيعابية بلغت 
ة الصــوامع علــى تقنيــة تُمكــن مــن قــراءة كميــ

الحبـــــــوب التـــــــي تحويهـــــــا، وتحديـــــــد الكميـــــــة 
.المطلوب إخراجها دون إهدار

ـــي، مـــن كمـــا تعمـــل بنظـــام التشـــغيل اإللكترون
داخــل غرفــة تحكــم مجهــزة بنظــام دفــع هــوائي ال 
ــــــة أو التلــــــف  يســــــمح بإصــــــابة القمــــــح بالرطوب
ويحـــافظ علـــى جفـــاف الحبـــوب وجودتهـــا طـــوال 

.فترة وجودها بها

تــم إنشــاء عــدد مــن الصــوامع : اإلســكندرية
ألـف طـن، وذلـك 270بقدرة استيعابية بلغـت 

بهـــدف الحفـــاظ علـــى المخـــزون االســـتراتيجي

نـة للقمح والوصول إلى أقل نسبة فاقـد ممك
ن واحتفـــاظ الـــبالد برصـــيد اســـتراتيجي آمـــن مـــ
ة القمــــح ال يتعــــرض لعوامــــل التلــــف، بتكلفــــ

ــرز تلــك. مليــون جنيــه847.9بلغــت  وتمثلــت أب
ألـف 60الصوامع في صـومعة مريـوط سـعة 

، بتكلفــــــة بلغــــــت2016طــــــن فــــــي ســــــبتمبر 
مليون جنيه، وصومعة العامريـة سـعة 160.3

، بتكلفــة بلغــت 2018ألــف طــن فــي مــارس 60
ة سـعالصبحيةمليون جنيه، وصومعة 273.5

ـــــــل 60 ـــــــف طـــــــن فـــــــي أبري ، بتكلفـــــــة2018أل
.مليون جنيه176.9

رة تـم إنشـاء صـومعتي القنطـ: اإلسماعيلية
بمحافظــــــة 2018عــــــام صــــــويرشــــــرق  وأبــــــو 

ألف طـن، 90اإلسماعيلية بقـدرة استيعابيـــة 
وذلـــــــك بهـــــــدف الحفـــــــاظ علـــــــى المخـــــــزون 
االســــــــــتراتيجي للقمــــــــــح، بتكلفــــــــــة بلغــــــــــت

.مليون جنيه299.4
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ة إنشـاء صـومعة منـوف بمحافظـ: المنوفية
، بقــدرة اســتيعابية 2018المنوفيـة فــي مـارس 

ـــة 60بلغـــت نحـــو  ـــف طـــن، وبتكلفـــة إجمالي أل
.مليون جنيه134للمشروع بلغت 

ةالمفالســإنشــاء وافتتــاح صــومعة :أســوان
لتخـــزين الغـــالل بمحافظـــة أســـوان فـــي مـــايو 

ـــة بلغـــت 2017 ـــون 156.9، وبتكلفـــة إجمالي ملي
وبجانـــب هـــذا، تـــم تطـــوير ورفـــع كفـــاءة . جنيـــه

آالف طــن بتكلفــة 7.6صــومعة أســوان ســعة 
.ماليين جنيه3.5بلغت 

تطــــــوير ورفــــــع كفــــــاءة صــــــومعة :أســـــيوط
ألــف طــن، 30أســيوط بإجمــالي ســعة بلغــت 

.مليون جنيه2.1وبتكلفة كلية بلغت نحو 

تــــم تدشــــين وإنشــــاء صــــومعتين:البحيــــرة
بالمحافظــة لتخــزين الغــالل، وهمــا، صــومعة 

ألــــــف طــــــن، 60ســــــعة 2018دمنهــــــور عــــــام 
مليــــــــون جنيـــــــــه، وصومعـــــــــــة 145وبتكلفـــــــة 

ـــــة عــــام  ـــــة 2016النوباريـــ ألــــف طــــن؛ 60سعــ
من وذلك للحفاظ على المخزون االستراتيجي

ــا الوصــول إلــى أقــل نســبة فاقــ د القمــح وأيضً
.ممكنة

ــــالث صــــوامع أخــــرى، بتكلفــــة  ــــم تطــــوير ث كمــــا ت
ــــــون جنيــــــه، وهــــــم13.7إجماليــــــة  صــــــومعة : ملي

ــــــــين جنيــــــــه4.6وادي النطــــــــرون بتكلفــــــــة  . مالي
ـــــــــــــــو المطـــــــــــــــامير بتكلفـــــــــــــــة  وصـــــــــــــــومعة أب

مليـــــون جنيـــــه، وصـــــومعة دمنهـــــور بتكلفـــــة2.9
.ماليين جنيه6.2

ــــــم إنشــــــاء صــــــومعة عتاقــــــة : الســــــويس ت
بمحافظــــــة الســــــويس، بقــــــدرة اســــــتيعابية 

مليـون جنيـه، وتـم 140.4ألف طـن، بتكلفـة 65
.2017االنتهاء من المشروع في نوفمبر 
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شـــهدت المحافظـــة إنشـــاء عـــدد :الشـــرقية
من الصوامع من بينها صـومعة صـان الحجـر 

ألـــــــف طـــــــن، بتكلفـــــــة إجماليـــــــة 60بســـــــعة 
مليـــــون جنيــــــه، صــــــومعة ههيــــــا ســــــعة 279
مليـــــون جنيـــــه، 138.1ألـــــف طـــــن، بتكلفـــــة 60

ألف طـن، بتكلفـة 60صومعة أبو حماد سعة 
مليــــون جنيــــه، وصــــومعة القصاصيـــــن 136.5

ـــــــــة  ـــــــــرق سعـــ ألــــــــف طــــــــن، بتكلفــــــــة90شـ
.مليون جنيه312

إنشـــاء صــومعة طنطـــا بمحافظـــة : الغربيــة
، وذلـــك 2018تــم االنتهــاء منهــا عــام : الغربيــة

ألــــــف طــــــن؛ بهــــــدف 60بقــــــدرة اســــــتيعابية 
، الحفــاظ علــى المخــزون االســتراتيجي للقمــح
واالحتفــــاظ باحتيــــاطي اســــتراتيجي آمــــن مــــن

ماليـة السلع األساسـية، وبلغـت التكلفـة اإلج
.  مليون جنيه137.3إلنشاء الصومعة 

تطــــوير صــــومعة المطريــــة ســــعة: القــــاهرة
ــه، وتطــوير 2آالف طــن بتكلفــة 10 مليــون جني

ســــــعة مســــــطردورفــــــع كفــــــاءة صــــــومعة 
.مليون جنيه1.1ألف طن بتكلفة 30

ـــا ـــالث صـــوامع : المني تطـــوير ورفـــع كفـــاءة ث
أخــــــــرى بهــــــــدف الحفــــــــاظ علــــــــى المخــــــــزون 

ا صــومعة المنيــ(االســتراتيجي للقمــح، وهمــا 
، )يصومعة ملو–صومعة نفرتيتي –الجديدة 

. ماليين جنيه7.9بتكلفة بلغت 

إنشــــــاء صـــــومعة شــــــرق : الـــــوادي الجديـــــد
ألـــــف طـــــن، 60ســـــعة 2018العوينـــــات عـــــام 
مليـــون جنيـــه، وصـــومعة 160بتكلفـــة بلغـــت 

ألـــــــف طـــــــن45الخارجـــــــة بســـــــعة إجماليـــــــة 
مليـون 121، وبتكلفة إجمالية بلغت 2019عام 
.جنيه
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تنفيذ مشـروع صـومعة سـدس: بني سويف
ألــــــــف60بالفشــــــــن التــــــــي تبلــــــــغ ســــــــعتها 

مليــــــــون جنيــــــــه، كمــــــــا87.4طــــــــن، بتكلفــــــــة 
شـــــهدت المحافظـــــة تطـــــوير ورفـــــع كفـــــاءة 

ألــف طــن، 60صــومعة كــوم أبــو راضــي ســعة 
ماليــــين جنيــــه، وصــــومعة 9.8وذلــــك بتكلفــــة 

أالف طــــــــن، بتكلفــــــــة5الواســــــــطي ســــــــعة 
مليـــــون جنيـــــه، باإلضـــــافة إلـــــى صـــــومعة1.4

ألــــف طــــن، بتكلفــــة30بنــــي ســــويف ســــعة 
. ألف جنيه390

إنشــاء صــومعة دميــاط الجديــدة فــي :دميــاط
ألـــــف طـــــن، بتكلفـــــة 70ســـــعة 2018مـــــارس 

.  مليون جنيه302إجمالية بلغت 

بتكلفـــــةالمراشـــــدةإنشـــــاء صـــــومعة :قنـــــا ،
أفدنـــــة 7مليـــــون جنيـــــه علـــــى مســـــاحة 140.5

.ألف متر مسطح30بإجمالي 

إنشــــــاء صـــــومعة طاميــــــة ســــــعة :الفيـــــوم
ــادة القــدرة 2018ألــف طــن عــام 60 ؛ بهــدف زي

االســــــــتيعابية والحفــــــــاظ علــــــــى المخــــــــزون 
مليــــون 147.4االســــتراتيجي للقمــــح، بتكلفــــة 

.جنيه

بالمدينـــة طهطـــاإنشـــاء صـــومعة :ســـوهاج
الصــــــناعية بنزلــــــة القاضــــــي غــــــرب المدينــــــة، 

ــــــة بمحافظة سوهاج، وذلك بقـدرة استيعابي
مليـــون جنيـــه، 144.5ألـــف طــــــــن، بتكلفـــــــة 60

كمــا تــم رفــع كفــاءة وتطــوير عمــل الصــومعة 
ع ألف جنيه، كـذلك تـم تطـوير ورفـ200بتكلفة 

ـــــة  ـــــا بسعــ ـــــة البلينــــ ألــــف 20كفــــاءة صومعــ
ــا تــم 3طــن، بتكلفــة بلغــت  ماليــين جنيــه، أيضً

تطــوير ورفــع كفــاءة صــومعة ســوهاج ســعة 
. ألف جنيه800ألف طن، بتكلفة بلغت 30
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المركــز 2021اتصــالًا، أطلقــت الدولــة فــي مــارس 
بــوب اإلقليمــي لتكنولوجيــا تخــزين وتــداول الح

بمركــــــز ومدينــــــة منشــــــأة برقــــــاشبصــــــومعة 
يـة القناطر، وقد وصـلت سـعة الصـومعة التخزين

ماليين طن، والذي أسهم فـي زيـادة 3.4اآلن إلى 
المخــزون االســتراتيجي مــن القمــح، كمــا يســاعد

المركـــــز فـــــي تـــــدريب وتأهيـــــل جميـــــع العـــــاملين 
.تخزينبالشركة المصرية القابضة بالصوامع وال

هــــذا، وتســــتهدف الحكومــــة فــــي خطــــة التنميــــة 
االقتصــــــــــادية واالجتماعيــــــــــة للعــــــــــام المــــــــــالي 

العـــــام الرابـــــع مـــــن خطـــــة التنميـــــة 2022/2021
–2019/2018(المســـــــتدامة متوســـــــطة األجـــــــل 

المقدمــــــــة مــــــــن وزارة التخطــــــــيط ) 2022/2021
يــل والتنميــة االقتصــادية، رفــع كفــاءة وإعــادة تأه

ة شــــركات المطــــاحن التابعــــة للشــــركة القابضــــ
ويـــأتي فـــي مقدمـــة خطـــة . للصـــناعات الغذائيـــة

:حسبما ورد بخطة التنمية–التطوير 

اســتكمال تطــوير مطحــن المطريــة بمنطقــة
ـــد  ـــدء فـــي إحـــالل وتجدي شـــمال القـــاهرة، والب

.مطحن التبين بمنطقة جنوب القاهرة

اإحالل وتجديد مطحن فاقوس بشرق الدلت.

زيــــادة قــــدرة تخــــزين صــــومعة الزقــــازيق مــــن
.طنًا40طنًا إلى 30

تدعيم أسطول الحركة والنقل.

 تطـــوير وإعـــادة تأهيـــل مطحنـــي العاشـــر مـــن
مــــايو بمنطقــــة وســــط وغــــرب 15رمضــــان، و

.الدلتا

 أســـيوط بمنطقـــة ســـلندراتتطـــوير مطحـــن
.مصر الوسطى

 إنشــاء مجمــع مطــاحن بــأرض طيبــة الجديــدة
ألـف طـن بمنطقـة مصـر 30وصومعة بقـدرة 

.العليا
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وتأتي هذه الخطـة فـي إطـار مسـاعي الدولـة نحـو
اع تحقيـــق الهـــدف االســـتراتيجي األساســـي لقطـــ

ذائي التمــوين، والــذي يتمثــل فــي تــوفير األمــن الغــ
مــــن جانــــب، وتطــــوير دعــــم الســــلع األساســــية 
وضبط األسـواق وحمايـة المسـتهلك مـن جانـب

وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلـى المطـاحن. آخر
:  يالتي تم تطويرها وإعادة تأهيلها بالفعل، وه

تطـــوير مطحـــن الهـــدى بمحافظـــة القليوبيـــة
.مليون جنيه89، بتكلفة 2015عام 

ف تطــوير مطحــن تبــارك بمحافظــة بنــي ســوي
.مليون جنيه90، بتكلفة 2015عام 

 فـــــي محافظـــــة باألســـــمراتمجمـــــع مخـــــابز
.ماليين جنيه7.7، بتكلفة 2018القاهرة عام 

 الليـان بمحافظـةسرسإعادة تأهيل مطحن
.ماليين جنيه10، بتكلفة 2017المنوفية عام 

رية تطوير مطحن الدخيلة بمحافظة اإلسـكند
.مليون جنيه44، بتكلفة 2017عام 

 ة فــي محافظــبالشــرابيةتطــوير مطحــن فــؤاد
.مليون جنيه70، بتكلفة 2018القاهرة عام 

 إعـــــــادة تأهيـــــــل مطحـــــــن اإلســـــــكندرية فـــــــي
، بتكلفــــــة2019محافظــــــة اإلســــــكندرية عــــــام 

.ماليين جنيه110

 ــــل مطحــــن بنهــــا فــــي ســــلندراتإعــــادة تأهي
، بتكلفــــــــة 2019محافظــــــــة القليوبيــــــــة عــــــــام 

.مليون جنيه14
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 شــبين الكــومســلندراتإعــادة تأهيــل مطحــن
، بتكلفــــة       2019فــــي محافظــــة المنوفيــــة عــــام 

.ماليين جنيه6

لتأمين الحـد األدنـى مـنوفي إطار جهود الدولة 
مـــن ، تـــم افتتـــاح العديـــدالســـلع االســـتراتيجية

المنــــاطق اللوجســــتية فــــي مختلــــف محافظــــات
ات الجمهوريــة، والتـــي تُعـــدُّ بمثابــة منـــاطق خـــدم

خـرى متكاملة تخدم عملية التخزين واألنشطة األ
ة المُكملــة لهــا؛ تهــدف هــذه المنــاطق اللوجســتي

ــــــى  لضــــــمان ســــــالمة المنتجــــــات ووصــــــولها إل
المســــــتهلك بجــــــودة عاليــــــة، تضــــــم المنــــــاطق 
اللوجســـــــــتية مخـــــــــازن مغلقـــــــــة، ومســـــــــاحات
ـــــــد تخـــــــزين مفتوحـــــــة ومجهـــــــزة، ومخـــــــازن تبري
ــــة ــــى أنشــــطة فــــرز وتعبئ ــــد، باإلضــــافة إل وتجمي

.وتغليف

ــــة إقامــــة ــــك تســــتهدف الدول ــــى ذل باإلضــــافة إل
ــمنطقــة لوجســتية محوريــة وإقليميــة 60 ى عل

، مُقســـمة 2030مســـتوى الجمهوريـــة حتـــى عـــام 
ــى  ــة8إل وعلــى صــعيد . منــاطق لوجســتية محوري

ــــم إنشــــاؤها ــــي ت ــــاطق اللوجســــتية الت ــــرز المن ، أب
:فتمثل أبرزها في

ةالمنطقـــة اللوجســـتية بمحافظـــة الغربيـــ :
فــــــــدانًا، 82تــــــــم إنشــــــــاؤها علــــــــى مســــــــاحة 

مليــــــــارات جنيــــــــه، وتــــــــوفر 8.2باســــــــتثمارات 
.ألف فرصة عمل80

رةالمنطقــة اللوجســـتية بمحافظـــة البحيـــ :
ــــــــى مســــــــاحة  ــــــــم إنشــــــــاؤها عل فــــــــدانًا، 91ت

ألـف 75مليار جنيه، وتوفر 11باستثمارات تبلغ 
.فرصة عمل
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ـــا ـــ: المنطقـــة اللوجســـتية بمحافظـــة قن م ت
فـــــــــــدانًا، 15.5إنشـــــــــــاؤها علـــــــــــى مســـــــــــاحة 

مليار جنيه، وتعمـل علـى 1.9باستثمارات تبلغ 
.ألف فرصة عمل20توفير 

تم : مالمنطقة اللوجستية بمحافظة الفيو
أفدنــة، باســتثمارات 5إنشــاؤها علــى مســاحة 

ــــغ  ــــوفر 1.8تبل ــــه، وت ــــار جني آالف فرصــــة 8ملي
.عمل

ـــــــم : المنطقـــــــة اللوجســـــــتية بالدقهليـــــــة ت
فــدانًا، باســتثمارات 47إنشــاؤها علــى مســاحة 

ألـــف 40مليـــارات جنيـــه، وتـــوفر المنطقـــة 5.5
.فرصة عمل

اؤها تم إنشـ: المنطقة اللوجستية باألقصر
ــــــــــة، باســــــــــتثمارات3علــــــــــى مســــــــــاحة  أفدن

آالف فرصــــة 4مليــــار جنيــــه، وتــــوفر 1.1نبلــــغ 
.عمل

غ تبلــــــ: المنطقــــــة اللوجســــــتية بالشــــــرقية
.مليار جنيه2.8تكلفتها اإلجمالية 

ولتحقيـــق التعـــاون بـــين وزارت الدولـــة والجهـــات
ي، الخارجيــة بمــا يُســهم فــي تحقيــق األمــن الغــذائ

ترك تــم إطــالق منصــة التعــاون التنســيقي المشــ
ة سالســل القيمــ"لقطــاع التمــوين، تحــت عنــوان 

".نحو تحقيق األمن الغذائي: المستدامة

ـــة،  وذلـــك لعـــرض الجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا الدول
نحـو لتعزيز سالسل القيمة المسـتدامة والـدفع

ة تحقيــق األمــن الغــذائي، وبحــث أولويــات المرحلــ
ع المقبلــة ومناقشــة فــرص التعــاون اإلنمــائي مــ

ويـــة الشـــركاء الـــدوليين، وتســـتهدف المنصـــة تق
الشــــــراكات الدوليــــــة فــــــي مختلــــــف القطاعــــــات 
وتعظـــيم األثـــر التنمـــوي، لتحديـــد المجـــاالت ذات
ـــــق ـــــة لتحقي ـــــدعم اســـــتراتيجية الدول ـــــة، ل األولوي

.األمن الغذائي
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ومن خالل المنصة، يتم تكـوين مجموعـات عمـل
يـز مستهدفة الموضوعات ذات األولويـة فـي تعز
ات األمــن الغــذائي، وتســليط الضــوء علــى التحــدي

غلـــب التـــي واجهـــت تجـــارب التنفيـــذ الســـابقة للت
. عليها

بـة االهتمام بجـودة السـلع والرقاوعلى صعيد 
ـــــــى ســـــــالمة الغـــــــذاء ـــــــةعل ـــــــم إنشـــــــاء هيئ ، ت

متخصصـــــة ومعنيــــــة بســـــالمة الغــــــذاء، وهــــــي
الهيئـــة القوميـــة لتـــأمين جـــودة وســـالمة الغـــذاء

. 2017عام 

قوم على تتبنى الهيئة أسلوب وفكر وقائي جديد ي
متابعــة عمليــة تــداول الغــذاء بغــرض تجنــب أي 
مصـــدر للتلـــوث خـــالل جميـــع مراحـــل السلســـلة 

ق الغذائيــــة؛ حيــــث تقــــوم الهيئــــة بوضــــع وتطبيــــ

قــق نظــام للرقابــة علــى المنشــآت الغذائيــة والتح
ـــــة مـــــن تطبيقهـــــا ألحكـــــام التشـــــريعات الغذائي

.عبر جميع مراحل تداول الغذاء

ــ ــة ل ــا أن اهتمــام الدول ــة أيضً م يؤكــد إنشــاء الهيئ
لكافيـة يعُد قاصرًا علـى تـوفير السـلع بالكميـات ا

المة فحسب، ولكن امتد لتوفيرها بالجودة والس
ج المطلوبــة، بمــا يُعــزز ثقــة المــواطن فــي المنــت
د المصري من خالل معامل دولية مرجعية، للتأكـ

مــــن أن الغــــذاء المُقــــدم للمــــواطن المصــــري أو 
.المُصدَّر للخارج آمن

المة مركــز تطـوير وســاتصـالًا، تـم افتتــاح أعمـال 
التـــــابع للشـــــركة القابضـــــة للصـــــناعاتالغـــــذاء

ــــــوبر  ــــــة فــــــي أكت ــــــه 2021الغذائي ــــــت تكلفت ، وبغل
.ماليين جنيه7اإلجمالية نحو 
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ــه يُعــدُّ  ــى أن ي أول مركــز إقليمــوتجــدر اإلشــارة إل
يغطــــي جميــــع محافظــــات الجمهوريــــة، ويقــــدم 

واحـدًا نوعًا من التحاليل التـي تسـتغرق يومًـا975
.في الفحص لكل تحليل

ائي هذا، ويقوم المركز بأخذ العينات بشكل عشو
مــــن المــــزارعين، والصــــناع، والمــــوردين، والتجــــار؛ 
حيـــــــــــث يـــــــــــتم تحليـــــــــــل جميـــــــــــع المنتجـــــــــــات 

لمنـتج الغذائية بـدءًا مـن الميـاه والتربـة، وصـولًا ل
.النهائي

ينية كما يقوم المركز بفحص جميع السلع التمو
ــــــي توفرهــــــا الشــــــركة القابضــــــة للصــــــناعات  الت
الغذائية، وهو بـذلك المعمـل المرجعـي للشـركة

ن للكشف عن سـالمة الغـذاء المقـدم للمـواطني
. في شتى أنحاء الجمهورية

وقــد تــم تحــديث جميــع أجهــزة المعامــل بأحــدث 
األجهــزة العالميــة فــي مجاالتهــا، وكــذلك الــنظم
اإللكترونيــــــة الخبيــــــرة فــــــي الــــــدعم اللوجســــــتي
المســــتمر؛ لتقــــديم الخــــدمات بشــــكل مســــتمر

.لعمالء المركز بجودة وسرعة عالية

وتســــــــتهدف الشــــــــركة القابضــــــــة للصــــــــناعات 
، الغذائية، من خالل مركـز تطـوير وسـالمة الغـذاء

تم تـوفير الغـذاء بشـكل آمـن للمـواطنين؛ حيـث يــ
ألف طـن مـن المنتجـات الغذائيـة 246توفير عدد 

.ماليين طن سنويا4شهريا بإجمالي 

ـــى  ـــف ســـلعة 16وتقـــوم الشـــركة بالتعاقـــد عل أل
ر دائمــة، كمــا تســعى إلــى إنشــاء مركــز آخــر لتطــوي

حـاء وسالمة الغذاء في الوجـه القبلـي لتغطيـة أن
. الجمهورية كافة
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ــــة  ــــة وفيمــــا يخــــص جهــــود الدول ــــادة التوعي لزي
د بأهميــــة التغذيــــة الســــليمة وتقليــــل الفاقــــ

، تــم إجــراء عــدد مــن حمــالت والهــدر فــي الغــذاء
التوعيــة للحــد مــن هــدر الطعــام وأهميــة التغذيــة 
الســـــليمة التـــــي تقـــــي مـــــن اإلصـــــابة بـــــاألمراض 
المزمنـــــة خاصـــــة بـــــين الفئـــــات األكثـــــر تعرضًـــــا 

.لألمراض المرتبطة بسوء التغذية

ف برنــامج الكشــ: وكــان مــن بــين تلــك الحمــالت
ن عــن األمــراض المرتبطــة بســوء التغذيــة بــي

، 2019والـذي تـم إطالقـه عـام ، أطفال المدارس
ــين أطفــال  ــد مــن األمــراض ب للكشــف عــن العدي

مـن ، ووالتقـزمالسمنة واألنيميـا : المدارس، مثل
ى خاللــه يــتم العــالج عــن طريــق تحويــل الطفــل إلــ

التــــــأمين الصــــــحي للمتابعــــــة، وتلقــــــي العــــــالج 
بالمجــــان، وقــــد اســــتهدفت هــــذه الحملــــة نحــــو

.ألف مدرسة22مليون طالب في أكثر من 11.5

ــة الكبيــرة بمجــال تــوف ير وقــد كانــت لجهــود الدول
صـر األمن الغذائي أصداءً إيجابيـة، حيـث احتلـت م

مؤشـــــر األمـــــن مركـــــزًا متقـــــدمًا فـــــي 2021عـــــام 
ا 62، لتأتي فـي المركـز الــ الغذائي العالمي عالميـ

. دولة113من بين 

عالميــا فــي مؤشــر 49كمـا احتلــت الدولــة المرتبــة 
فـي مؤشـر 71إتاحة الغذاء، وجاءت في المركـز الــ 

.جودة وأمن الغذاء

ا فيمــا زادت القيمــة اإلجماليــة إلنتــاج الغــذاء لمــ
ــــى  ــــار جنيــــه فــــي العــــام المــــالي 500يزيــــد عل ملي
مليــارات جنيــه فقــط 305بالمقارنــة بـــ 2018/2017

، وهــو مــا يؤشــر علــى تحســن 2014/2013فــي عــام 
.ملحوظ في توافر الغذاء في السوق المحلية
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ــــاء وتطــــوير  ــــة فــــي بن كــــذلك كــــان لجهــــود الدول
يـــة الصـــوامع دور كبيـــر فـــي زيـــادة الســـعة التخزين

مـا 2014والغالل، والتـي كانـت تبلـغ عـام لألقماح
مليــون طــن تخــزين، مــا يعنــي أن 102يقــرب مــن 

مــح مــدة تخــزين االحتيــاطي االســتراتيجي مــن الق
ا فــي الصــوامع كانــت ال تتعــدى الشــهر وأســبوعً

هــا فقــط، أمــا بــاقي كميــات القمــح كــان يــتم تخزين
. في الشون وكذلك الشون المُطوَّرة

مـا أما اآلن، فقد وصـلت الطاقـات التخزينيـة، إلـى
ماليــــين طــــن أي مــــا يقــــرب مــــن 3.4يقــــرب مــــن 

شــهور ونصــف تخــزين داخــل الصــوامع، والتــي 4
، أو تصل مـدة تخـزين القمـح بهـا تصـل إلـى سـنة

ـــة ـــة بجـــودة عالي ـــر، وتكـــون مُخزن ـــك، . أكث ومـــع ذل
ف فاألمر لن يتوقف عند هذا الحـد، حيـث يسـتهد

ــــامج عمــــل الحكومــــة  تحقيــــق ) 2022-2018(برن
أعلـــى درجـــة ممكنــــة مـــن االكتفــــاء الـــذاتي فيمــــا 

.يخص توفير سلع الغذاء الرئيسة

عم واتساقًا مع برامج الحماية االجتماعية، فإن د
تمر الســــلع التموينيــــة كــــان يتزايــــد بشــــكل مســــ

مليــار جنيــه 16.8خــالل هــذه الفتــرة، إذ ارتفــع مــن 
ــــــى 2010/2009عــــــام  ــــــه عــــــام 35.5إل ــــــار جني ملي

ـــــــى 2014/2013 ـــــــم إل ـــــــه عـــــــام 80.5ث ـــــــار جني ملي
.، 2021/2020مليار جنيه عام 84.5، 2018/2017

تـــي وكـــذلك َّ تزايـــدت قيمـــة المزايـــا االجتماعيـــة ال
مليــارات جنيــه 4.5تتحملهــا الموازنــة العامــة مــن 

مليــــــــار جنيــــــــه عــــــــام 41إلــــــــى 2010/2009عــــــــام 
مليـــار جنيـــه عـــام 76، ثـــم وصـــلت إلـــى 2015/2014
، 2020/2019مليـــار جنيـــه عـــام 85.2، و2019/2018

، وكـــان ذلـــك 2021/2020مليـــار جنيـــه عـــام 158.8و
ار لتمويل بـرامج الحمايـة االجتماعيـة لمواجهـة آثـ

ــــــــــوطني لإلصــــــــــالح االقتصــــــــــادي  ــــــــــامج ال البرن
واالجتمـــاعي علـــى الطبقـــات الفقيـــرة، مـــن خـــالل 
برنـــامج للتحـــول إلـــى الـــدعم النقـــدي واســـتهداف

.الفئات الفقيرة بشكل مباشر
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ـــــدعم "تطـــــوير منظومـــــة ال

ي الدعم فـي أساسـه لـون مـن التكافـل االجتمـاع"
ا الـــذي يصـــبو إلــــى حمايـــة الطبقــــات األكثـــر فقــــرً

ت واألشد احتياجًا، والعدالة ليسـت مجـرد شـعارا
". يـاترنّانة، بل هدف يُنفَّذ من خالل حزمة مـن اآلل

فـــي ضـــوء ذلـــك اهتمـــت الدولـــة بملـــف التمـــوين
كثـر ودعم السلع الغذائية؛ نظـرًا لكونهـا اآلليـة األ

فعّاليــة لضــمان الوصـــول إلــى محــدودي الـــدخل، 
هم وتضمينهم في ملف التنمية، وجعـل مصـلحت

أولويـــــة قصـــــوى علـــــى الصـــــعيدين االقتصـــــادي 
.واالجتماعي

بع برز االهتمام بـدعم السـلع الغذائيـة خـالل السـ
وين سنوات الماضية، في تحسين منظومة التمـ

ـــة ـــرات طويل ـــذ فت ـــمَّ، عمـــدت . القائمـــة من ومـــن ثَ
ات تقـــديم اإلعانـــالدولـــة إلـــى تبنّـــي منهجيـــة فـــي 

اقــة؛ تختلــف عــن تلــك المُتبعــة فــي الطالغذائيــة
مـن حيث غيّرت طبيعة تلك اإلعانات؛ بغيـة الحـد

ــــــه المــــــوارد إلــــــى  االســــــتهالك المُفــــــرِط، وتوجي
.محدودي الدخل
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إصــالح منظومــة دعــم الســلع التموينيــةجــاء 
كجــزء مــن حزمــة سياســات متكاملــة فــي ســبيل

زيـــــــادة حجـــــــم الســـــــلع المقدمـــــــة للمـــــــواطنين 
وتســــهيل حصــــولهم عليهــــا، ومــــن هنــــا قامــــت 
ـــــى  ـــــدعم الســـــلعي الموجـــــه إل ـــــز ال الدولـــــة بتعزي
ــاح مئــات المراكــز علــى مســتوى المــواطن، وافتت

ين، محافظات الجمهورية، وتنقية بطاقات التمو
ورقية، واالعتماد على البطاقات الذكية بدلًا من ال

ة وذلـــك للنهـــوض بمســـتوى الخـــدمات التموينيـــ
ـــــــاألجهزة  ـــــــدعيمها ب المُقدمـــــــة للمـــــــواطنين وت
والعناصــــــــر البشــــــــرية ذات الكفــــــــاءة العاليــــــــة، 

.يعوتحسين مستوى الشفافية، وعدالة التوز

منظومـــة الـــدعم فـــي هـــذا الصـــدد، تـــم تحســـين 
ل من خـالل بعـض اإلجـراءات التـي تمالتمويني ثـَّ

نقــاط الخبــز غيــر"أبرزهــا فــي اســتحداث منظومــة 
، وهـــي عبـــارة عـــن 2015/2014عـــام " المُســـتخدمة

قــروش عــن كــل رغيــف لــم 10دعــم نقــدي بقيمــة 
.يتم الحصول عليه

باإلضــافة إلــى ذلــك، زاد الــدعم النقــدي الشــهري
للمــواطن المصــري علــى بطاقــات التمــوين مــن

ـــا إلـــى 15 ـــا فـــي يوليـــو 18جنيهً ، ثـــم زاد2016جنيهً
جنيهًــا فــي نــوفمبر مــن العــام21مــرة أخــرى إلــى 

.ذاته

، الذي بتقدير البنك الدوليحظيت تلك الجهود، 
تي بالتجربة المصرية فـي منظـوم2016أشاد عام 

وة دعم الخبز والسلع التموينية ونجاحهما كخطـ
التنميــــــــة"فــــــــي ســــــــبيل تحقيــــــــق اســــــــتراتيجية 

، وفي رفـع وتحسـين مسـتوى"2030المستدامة 
.معيشة المواطن المصري

ــا ن جــاح والجــدير بالــذكر أن البنــك الــدولي أكــد أيضً
ز، التجربـــة المصـــرية فـــي إتاحـــة فـــارق نقـــاط الخبـــ

ع وقرر وضـ. والحد من المُهدر سنويًا من الدقيق
منظـــومتي دعــــم الخبــــز والســـلع التموينيــــة فــــي

ول األدبيــات الخاصــة بــه لالســتعانة بهمــا فــي د
.أخرى
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اتصــــالًا، تــــم إطـــــالق برنــــامج الــــدعم األساســـــي 
؛ حيـث تـم اإلعـالن عـن 2017والدعم اإلضافي عام 

ــــــدين علــــــى  ــــــص لألفــــــراد المُقي ــــــدعم المُخصَّ ال
وريـة، البطاقات التموينية من قِبـل رئـيس الجمه

وهـــو عبـــارة عـــن دعـــم أساســـي ودعـــم إضـــافي، 
ــا، بحيــث يحصــل كــل 25وقيمــة كــل منهمــا  جنيهً

شـخص مـن األشـخاص المُقيـدة أسـماؤهم فـي 
البطاقــــات علــــى الــــدعم األساســــي واإلضــــافي، 

ــــك بحــــد أقصــــى 50بإجمــــالي  ــــا للفــــرد، وذل جنيهً
اقي أفراد بالبطاقة الواحدة، في إشارة إلى أن بـ4

أفراد األسرة بـدءًا مـن الفـرد الخـامس فمـا فـوق
متـه سيحصلون على الدعم األساسي فقط، وقي

.جنيهًا25

القابضـــة للصـــناعاتالشـــركة"وعليـــه، قامـــت 
هـــا بتـــوفير الســـلع األساســـية، وطرح" الغذائيـــة

علــــــى بطاقــــــات التمــــــوين بقيمــــــة تقــــــرب مــــــن
ــــادة الــــدعم 3.5 ــــارات جنيــــه شــــهريا، بعــــد زي ملي

طـرح المُخصَّص ألصحاب البطاقات، فضـلًا عـن
ــــراوح مــــن  ــــات مــــن الســــكر تت ــــى110كمي آالف إل

ــا إلــى 70ألــف طــن، وكــذلك تــوفير مــن 140 مليونً
ع ماليين عبوة زيت، وطرح العديـد مـن السـل105

.األساسية األخرى

ســــلعة 20كــــذلك حــــددت الدولــــة قائمــــة تضــــم 
يســـــتطيع المســـــتفيدون، وعـــــددهم يزيـــــد علـــــى

لع مليون مواطن، توجيه قيمة الدعم إلى الس70
كمـــا ألزمـــت المتـــاجر . التـــي يرغبـــون فـــي شـــرائها

ــــاإلعالن عــــن ســــعر تلــــك" جمعيتــــي"ومنافــــذ  ب
الســـــلع بعـــــد إضـــــافة هـــــامش الـــــربح المُقــــــرر

ــــا للغــــش، وتحقيقًــــا  ــــل ســــلعة؛ منعً ــــه فــــي ك ل
. للشفافية
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ــــوبر  ــــم اإلعــــالن عــــن 2018وفــــي أكت منظومــــة ، ت
ل ، والتـــــي تتضـــــمن اســـــتبداالتمــــوين الجديـــــدة

سـكر، الزيـت، وال: السلع التموينيـة الرئيسـة وهـي
واألرز بســــلع غذائيــــة أو غيــــر غذائيــــة تصــــل إلــــى

ريـة سلعة قابلة للزيادة، ويمتلـك المـواطن ح50
ــا الحتياجاتــه، وذلــك فــي حــ دود االختيــار منهــا وفقً

الــــدعم المــــالي المُقــــرَّر لكــــل فــــرد فــــي البطاقــــة
.التموينية

، تـــم تحـــديث 2019وحتـــى 2018وإبـــان الفتـــرة مـــن 
ـــدعم للوصـــول إ ـــات المُســـتفيدين مـــن ال ـــى بيان ل

ســتفيد المُســتحقين الحقيقيــين، وعليــه، أصــبح ي
ن من البطاقـات التموينيـة فـي مصـر مـا يقـرب مـ

؛ وعليــه فقــد 2020مليــون نســمة حتــى عــام 63.7
ــــة بالموازنــــة  ــــغ نصــــيب دعــــم الســــلع الغذائي بل

ــــو  مليـــار جنيـــه فـــي العـــام المـــالي 85العامـــة نحـــ
؛ حيــث ارتفــع مــا يســتحقه المــواطن 2021/2020

ـــا 140مـــن دعـــم علـــى بطاقـــة التمـــوين إلـــى  جنيهً

شـــــهريًا للفـــــرد، األمـــــر الـــــذي ســـــهَّل للمـــــواطن 
. مةإمكانية شراء كمية كبرى من السلع المدعو

وفـــــي ظـــــل تطبيـــــق تلـــــك المنظومـــــة الجديـــــدة 
ــــــدعم الموجــــــه  للســــــلع التموينيــــــة، فقــــــد زاد ال

، وأصــــــبح المــــــواطن %350للمــــــواطن بنســــــبة 
وتمثَّلـت . يشتري السلع شهريا وفقًـا الحتياجاتـه

أبـــــــرز مميـــــــزات منظومـــــــة الســـــــلع التموينيـــــــة
:فيما يلي

 ســلعة متاحــة أمــام المــواطن 20وجــود نحــو
وذات جــــودة عاليــــة، يختــــار منهــــا مــــا يناســــب 
ـــدعم، فضـــلًا عـــن ـــه بقيمـــة ال ذوقـــه واحتياجات

تحديــــد كميــــات الســــلع والمبلــــغ الــــذي يريــــد 
.صرفه

ـــــدَّال التمـــــويني أو المُجمـــــع ـــــار الب ـــــة اختي حري
.االستهالكي داخل المحافظة
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 ـــة زيـــادة هـــامش ربـــح أصـــحاب محـــالت البقال
رف التموينيــة مــن بيــع الســلع التموينيــة وصــ

.نقاط الخبز

 ألـــــــف فرصـــــــة عمـــــــل 75تـــــــوفير أكثـــــــر مـــــــن
جديـــدة؛ جـــرّاء توســـع نشـــاط محـــالت البقالـــة 

.التموينية

 تشــــغيل المصــــانع بكامــــل طاقتهــــا إلنتــــاج
الســـــلع الغذائيـــــة التـــــي يقـــــوم المواطنـــــون 
بصــــرفها مقابــــل تــــوفير الخبــــز؛ ممــــا عظّـــــم 
أرباحهــــا، وانعكــــس ذلــــك علــــي زيــــادة دخــــول 

.العاملين فيها

لتطوير منظومـة الـدعموفي إطار جهود الدولة 
، أطلقـــت الدولـــة فـــي وتوجيهـــه لمـــن يســـتحق

ــ2018أكتــوبر  ــة البطاقــات التمويني ة، ، خطــة لتنقي

ليـة وذلك وفقًا لقرار وزيـر التمـوين والتجـارة الداخ
ــــة البطاقــــات 2018لســــنة 27رقــــم  ، بشــــأن تنقي

. ين بهــاالتموينيــة واســتكمال بيانــات المســتفيد
ن ونص القـرار علـى ضـرورة قيـام المـواطنين الـذي

دين لديهم مشكلة نتيجة حذف أحد األفراد المقيـ
فـــي البطاقـــة، بإضـــافة هـــؤالء األفـــراد مـــن خـــالل 

". دعم مصر"موقع 

هـــــدفت الدولـــــة مـــــن هـــــذا إلـــــى اســـــتبعاد غيـــــر 
يانـات المُستحقين اعتمادًا على تكامُـل قواعـد الب

تلـف الحكومية، وتحقيق الحماية االجتماعيـة لمخ
الفئــــــات؛ لتعظــــــيم اســــــتفادتهم دون تقاســــــم 

مان ضـ"الفئات غير المُستحقة، وهو ما يُعـرف بــ 
، هــذا إلــى جانــب تعزيــز هــدف "صــحة االســتهداف

ـــــة األكثـــــر  ـــــات االجتماعي ـــــع الفئ الشـــــمول لجمي
ــــــا مــــــن جهــــــة، والتركيــــــز علــــــى المنــــــاطق  احتياجً

.يةالجغرافية األفقر، لتحقيق العدالة االجتماع



40 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ـــر  ـــة شـــرائح غي وفـــي هـــذا الســـياق، حـــددت الدول
: آلتيةالمستحقين بحيث تشتمل على الفئات ا

 أصحاب المهن واألعمال، واألشـخاص الـذين
آالف جنيــه 10يحصــلون علــى رواتــب أعلــى مــن 

.شهريًا من التأمينات والمعاشات

 رجــــــال األعمــــــال الــــــذين يمتلكــــــون شــــــركات
ومؤسســـــــات تتعـــــــدى قيمـــــــة رأس مالهـــــــا

ماليــــين جنيــــه، باإلضــــافة إلــــى األشــــخاص10
2015الــــذين يمتلكــــون ســــيارات ذات موديــــل 

.فأعلى

 ،مـــــن يســـــددون ضـــــريبة القيمـــــة المضـــــافة
والمواطنــــون الــــذين تبلــــغ قيمــــة ضــــرائبهم

.ألف جنيه فأكثر100

المواطنـــون الـــذين تتعـــدى فـــاتورة الكهربـــاء
كيلـــــــووات 650الخاصـــــــة بهـــــــم أكثـــــــر مـــــــن 

اســتهالك، وأصــحاب الشــرائح المرتفعــة مــن
. الكهرباء

ط األسر التي تدفع مصـروفات تتعـدى متوسـ
.ألف جنيه لجميع أطفالها20

ة مُــالك األراضـــي الزراعيـــة الـــذين تبلـــغ مســـاح
.أفدنة كحدٍ أدنى10أراضيهم 

والجــــــدير بالــــــذكر أن عمليــــــة تنقيــــــة البطاقــــــات 
ــــــ ا التموينيــــــة والحــــــذف واالســــــتبعاد، تــــــتم وفقً

مين لمعايير دقيقة ومحددة؛ حيث ال يُمكـن للقـائ
ــــدعم  عليهــــا حــــذف مــــواطنين مــــن منظومــــة ال

. مالتمويني طالما أنهم مستحقين لذلك الدع

ـــــاءً علـــــى ذلـــــك، يســـــتمر مُســـــتحقو الـــــدعم  وبن
التمـــويني فــــي صـــرف جميــــع مقـــرراتهم بشــــكلٍ

علــى طبيعــي ومنــتظم، وتقتصــر عمليــة التنقيــة
.حذف غير المستحقين فحسب
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وعلـــى صـــعيد دعـــم منظومـــة الخبـــز، فقـــد بـــذلت 
الدولــة جهــودًا حثيثــة فــي هــذا المجــال وذلــك مــن 

، حيـــث بـــدأ انطـــالق "منظومـــة دعـــم الخبـــز"خـــالل 
المنظومــــة مــــن خــــالل البطاقــــات الذكيــــة فــــي 

، لتطبـــــــق فـــــــي جميـــــــع 2014أغســـــــطس عـــــــام 
.محافظات الجمهورية

ابير نجحت تلك المنظومة في القضاء على الطـو
اليوميــــة أمــــام المخــــابز، وقضــــت علــــى ظــــاهرة 

الت، تسرُّب الدقيق المُدعم من المخابز إلى المح
ــه  ــار، وأعطــت ل كمــا جعلــت للمــواطن حــق االختي

ررهـا مـن فرصة للتنازُل عن صرف الكميـة التـي يُق
الخبـــز، مقابـــل صـــرف ســـلع أخـــرى ضـــمن نقـــاط 

ح الخبــز، كمــا تــم فــتح الســوق أمــام التجــار، وفــت
وقــــد تضــــمنت . الحصــــص للمطــــاحن والمخــــابز

المنظومـــــة صـــــرف الـــــدقيق ألصـــــحاب المخـــــابز 
ـــــة المدعمـــــة بالســـــعر الحـــــر، وتخصـــــيص البلدي

رغيفًـــا شـــهريا لكـــل مـــواطن مُســـجل علـــى 150
.قروش للرغيف5بطاقات التموين بسعر 

ف كمــا تــم تســهيل عمليــة اســتخراج بطاقــة صــر
ه خبز دون قيد أو شرط للمواطن الـذي لـيس لديـ

وأدى تطبيـــق هـــذه المنظومـــة. بطاقـــة تموينيـــة
ــى العديــد مــن اإلنجــازات والتــداعيات اإليجابيــ ة إل

:من بينها

 ـــــــدقيق المُهـــــــدرة ســـــــنويًا ـــــــة ال ـــــــل كمي تقلي
ـــــــين  ـــــــراوح قيمتهـــــــا مـــــــا ب ـــــــى 11والتـــــــي تت إل

مليـــــار جنيـــــه ســـــنويا كانـــــت تـــــذهب لغيـــــر 12
.المستحقين

ي انخفـــاض كميـــة القمـــح المُســـتهلك بحـــوال
، مـــنهم 2013مليـــون طـــن قمـــح عـــن عـــام 1.9
.مليون طن قمح مستورد1.8
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 القضــــــــاء علــــــــى طــــــــوابير الخبــــــــز وحصــــــــول
المــــــواطنين عليــــــه دون عنــــــاء وعلــــــى مــــــدار 

.اليوم

ة حصول المواطنين علـى سـلع غذائيـة مجانيـ
مليــــــارات جنيــــــه ســــــنويا، مقابـــــــل 6بقيمــــــة 

ل ز يـادة تـوفيرهم فـي اسـتهالك الخبـز، مـا يمثـِّ
.في دعم األسرة المصرية

 ن ألفًـا مـن أصـحاب المخـابز والبـدالي50دخول
يــق التمــوينيين فــي النشــاط الرســمي؛ عــن طر

.فتح حسابات لهم في البنوك

 ـــر مـــن ـــوفير أكث ـــا مـــن فـــرص العمـــل 50ت ألفً
.الجديدة بالمخابز البلدية

 حصـــول أصـــحاب المخـــابز علـــى مســـتحقاتهم
لهمالمتأخرة منذ سنوات باإلضافة إلى حصو

فـوري على مستحقاتهم من بيع الخبز بشكلٍ
.عن طريق البنك

كمــا عمــدت الدولــة إلــى توســيع المنظومــة، مــن 
" الكـارت الـذهبي"خالل وضع ضوابط عديدة علـى 

ن ، وذلـك حتـى يـتم االنتهـاء مـ"كارت المفتش"أو 
. ةتحويل كل البطاقات الورقية إلى إلكتروني

ـــارة عـــن  ـــك الكـــارت هـــو عب ـــذكر أن ذل والجـــدير بال
ــة يحصــل عليهــا صــاحب المخ ــز بطاقــة إلكتروني ب
دًا مــن مديريــة التمــوين التــابع لهــا، ويتضــمن عــد

، من األرغفـة تتـراوح بـين ألـف وأربعـة آالف رغيـف
ـــون  ـــذين ال يحمل بهـــدف صـــرفهم للمـــواطنين ال

علــى بطاقــات إلكترونيــة حتــى يتســنّى حصــولهم
ــــديهم بطاقــــات  ــــة، أو مــــن ل البطاقــــات التمويني

الف؛ متوقِّفــة، وحــائزي جوابــات بــدل الفاقــد أو التــ
.حيث يتم ربطهم على المخابز لصرف الخبز
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وللحـــد مـــن التالعـــب مـــن جانـــب بعـــض أصـــحاب 
ة المخــــابز ومفتشــــي التمــــوين ومنــــدوبي الشــــرك

ينيـــة، المُنفِّـــذة لمشـــروع ميكنـــة البطاقـــات التمو
وضعت الدولة ضوابط وإجراءات جديدة، تضـمن

م وصــول الــدعم إلــى مســتحقيه، مــن خــالل تســلي
محافظـــات 6لــــ ألـــف بطاقـــة ذكيـــة جديـــدة 100

ن، لتــــوفير بطاقــــات التمــــوين الذكيــــة للمــــواطني
وعدم االعتماد علـى الكـارت الـذهبي الموجـود فـي

المخــــابز، إلــــى جانــــب تقلــــيص حصــــة الخبــــز فــــي 
الكــــروت الذهبيــــة فــــي عــــدة محافظــــات لتكــــون

.2017آالف رغيف عام 4رغيف بدلًا من 500

لــى كــذلك تــم تقليــل عــدد المخــابز التــي تحصــل ع
ة ذلك الكارت على مستوى محافظات الجمهوري

، 2021وفــي أغســطس مــن عــام . 2019ككــل عــام 
وت الكـر"أعلنت الدولة عن تبنيها إجـراءات لحصـر 

عدد والمضي قُدمًا إللغائها، واستخدام" الذهبية

محـــدود مـــن تلـــك الكـــروت فـــي حـــاالت الطـــوارئ 
جم والضــرورة القصــوى؛ وذلــك لتقليــل الهــدر النــا

ـــــه األمـــــوال المهـــــدرة  عـــــن اســـــتخدامها، وتوجي
لمنظومــــــة الــــــدعم التــــــي تســــــتهدف الفقــــــراء 

.والمُستحقين

ــا بتحســي ن علــى صــعيد آخــر، اهتمــت الدولــة أيضً
أداء الخـــــدمات المُقدمـــــة للمـــــواطنين، وتـــــوفير 
المزيـــد مـــن الجُهـــد المبـــذول، مـــن خـــالل تطبيـــق 

فــي" بطاقــات التمــوين الذكيــة"خدمــة اســتخراج 
عبـــــــر المحمـــــــول؛ إلنهـــــــاء معانـــــــاة 2018ينـــــــاير 

المـــــواطنين، وتـــــأخُّر إصـــــدار البطاقـــــات لفتـــــرات
ــل مزايــــ. طويلـــة بــــالطرق التقليديــــة ا تلــــك وتتمثـَّ

:الخدمة في

منــع ســرقة البطاقــة؛ نظــرًا لكونهــا منظومــة
.مُوحَّدة على مستوى الجمهورية
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م ضمان حصول المواطِن على بطاقتـه والـرق
ـــا للتال ـــب الســـري الخـــاص بـــه شخصـــيا منعً عُ

.والتزوير

 الفصـــل "تـــوفير الوقـــت والجهـــد فـــي حـــاالت
؛ بمعنــى أن المــواطن الــذي يقــيم "االجتمــاعي

لفتــرة مؤقتــة فــي محافظــة غيــر محافظتــه، ال
. يحتاج إلى السفر لصرف التموين

ونتيجـــة لتلـــك الجهـــود، شـــهدت مؤشـــرات أداء 
ــا علــى مــدار ســب ع قطــاع التمــوين تطــورًا ملحوظً

؛ حيـــث 2021وحتـــى عـــام 2014ســـنوات، منـــذ عـــام 
مليار 576بلغ إجمالي الدعم السلعي ودعم الخبز 

تــــــم اســــــتخراج2018ومنــــــذ بدايــــــة عــــــام . جنيــــــه
رعاية ألف بطاقة ألول مرة للفئات األولى بال650

ألــــف 50كمــــا تــــم اســــتخراج . ومحــــدودي الــــدخل
بطاقــــــة تموينيــــــة جديــــــدة لألســــــر المســــــتحقة 

المعاش تكافل وكرامة وغير المُدرجة تمويني.

تطور دعم السلع التموينية في مصر

)2021/2020–2014/2013(خالل عامي 

35.5

84.5

2014/2013 2021/2020

.وزارة المالية: المصدر

)مليار جنيه(
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تطـــــــــــــــوير المجمعـــــــــــــــات 
ت االســـــتهالكية والبقـــــاال

التموينية 

"

األمـــن الغـــذائي بمعنـــاه الواســـع ال يتوقـــف عنـــد 
جية، بـل توفير كميات كبيرة من السـلع االسـتراتي

ة أنحاء يمتد إلى إتاحة السلع للمواطنين في كاف
ت انطالقًا من هذا، عمل. البالد وبأسعار معقولة

ادة الدولة خالل السـبع سـنوات الماضـية علـى زيـ
أعـــــــداد المجمعــــــــات االســـــــتهالكية والمنافــــــــذ 

مـا التموينية في محافظات الجمهوريـة، وتطـوير
.هو قائم منها

لتطـــــــوير المجمعـــــــات وفـــــــي إطـــــــار جهودهـــــــا 
ــــــة بتطــــــوير نحــــــو االســــــتهالكية ، قامــــــت الدول

ة ، وذلك بتكلفـة إجماليـ2020مجمعًا حتى عام 61
.مليون جنيه34.2بلغت نحو 

شــــــــركات 3وتجــــــــدر اإلشــــــــارة إلــــــــى أن هنــــــــاك 
للمجمعــــات االســــتهالكية هــــي األهــــرام والنيــــل 

فــرع اســتهالكي فــي 1300واإلســكندرية، بإجمــالي 
محافظــــــــات القــــــــاهرة، والجيــــــــزة، والقليوبيــــــــة، 

.واإلسكندرية



46 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

فـــــــي ســـــــياق متصـــــــل، جـــــــاءت خطـــــــة ميكنـــــــة 
ميكنــــــة الجملــــــة متزامنــــــة مـــــع خطــــــة مخـــــازن 

المجمعــــــــــات االســــــــــتهالكية بمحافظــــــــــات 
لحوكمــــــة سالســــــل إمــــــداد تلــــــك الجمهوريــــــة

.السلع

ت وجــدير بالــذكر أنَّ ميكنــة مخــازن الجملــة أســهم
إجـــراء أنظمـــة الجـــرد الســـنوي لكـــل الســـلع فـــي 

ية بشـــفافبالمخـــازن والمجمعـــات االســـتهالكية 
.تامة

ـــــى أنَّ شـــــركات المجمعـــــات  وتجـــــدر اإلشـــــارة إل
ــــل (االســــتهالكية  ، )اإلســــكندرية–األهــــرام –الني

ائيـــة التابعـــة للشـــركة القابضـــة للصـــناعات الغذ
ــة، بــدأت هــي األخــرى فــي تفعيــل إجــراءات الميكن

وصرف السلع لمنافذ جمعيتي، 

هــذا، وقــد تــم االنتهــاء مــن النظــام الــورقي تمامًــا
وتُعــــــدُّ شــــــركة النيــــــل . فــــــي بعــــــض الشــــــركات

للمجمعـــات االســـتهالكية مـــن أولـــى الشـــركات 
ـــــة لصـــــرف  ـــــي عممـــــت التجرب االستعاضـــــاتالت

اربــت إلكترونيــا حســب ربــط صــاحب كــل منفــذ، وق
ـــــــــاقي  ) اإلســـــــــكندرية–األهـــــــــرام (الشـــــــــركات ب

.مةانتهاء المنظوللمجمعات االستهالكية على 

ولمــــــا كــــــان استئصــــــال الفقــــــر علــــــى مســــــتوى 
ي الجمهورية هدفًا مباشرًا، والتزام جماعي ووطنـ

.لتحقيق األمن الغذائي للجميع

دة فقد بـذلت الدولـة جهـدًا متواصـلًا مـن أجـل زيـا
عــدد المجمعــات الغذائيــة؛ لتــوفير جميــع الســلع

الغذائيـــــة بأســـــعار مناســـــبة؛ وقـــــد ظهـــــر ذلـــــك 
:فيما يلي

 ومخــــازن حــــي النــــور ) دلتــــا ماركــــت(مجمــــع
ناء بمدينة شرم الشيخ بمحافظـة جنـوب سـي

، وقــد بلغــت تكلفــة المشــروع نحــو 2017عــام 
. ماليين جنيه5.5
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 2019بالقــاهرة عــام مركــز التعبئــة الجديــدة ،
. ماليين جنيه60نحو بتكلفة بلغت 

يــة غرفــة تجميــد قليــوب بمحافظــة القليوب
بتكلفــة وصــلت إلــى مــا يقــرب مــن، 2019عــام 

. ماليين جنيه4.8

 ــــد وتطــــوير مجمــــع اســــتهالكي كــــوم تجدي
، 2020بمحافظــــــة القليوبيـــــة عــــــام أشـــــفين 

. ألف جنيه268بتكلفة تصل إلى 

 ينالزهـويتجديد وتطوير مجمع استهالكي
.ألف جنيه243بمحافظة القليوبية بتكلفة 

 بمحافظـــة أســـوان مخـــزن وماركـــت العقـــاد
. ماليين جنيه7، بتكلفة تصل إلى 2016عام 

 بمحافظـــة الغنــايمإنشــاء مخــزن وماركـــت
ـــــــغ نحـــــــو 2019أســـــــيوط عـــــــام  ، بتكلفـــــــة تبل

.  مليون جنيه2.8

ومــــــن أجــــــل النهــــــوض بمســــــتوى الخــــــدمات 
ا وتـــــدعيمهالتموينيـــــة المُقدمـــــة للمـــــواطنين 

بـــــــاألجهزة والعناصـــــــر البشـــــــرية ذات الكفـــــــاءة 
العاليـــــة، وتقليـــــل زمـــــن أداء الخدمـــــة المقدمـــــة 
تماشـــــيًا مـــــع خطـــــة الدولـــــة للتحـــــوّل الرقمـــــي 

اري، للخدمات كافة وتقديمها بشـكل الئـق وحضـ
ورفــــــــع درجــــــــة رضــــــــاء المــــــــواطن المصــــــــري، 

مشـــــروعًا لتطـــــوير المكاتـــــب أطلقـــــت الدولـــــة 
ل خــالالتموينيــة لتصــبح مراكــز خدمــة مطــورة 

غ بتكلفـة تبلـ2024حتى عـام 2019الفترة من عام 
.مليار جنيه
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تــب تطــوير مكاوبنــاءً علــى ذلــك، تــم االنتهــاء مــن 
ـــــــى مراكـــــــز الخدمـــــــة  التمـــــــوين وتحويلهـــــــا إل

طاقـة ؛ لتلبية احتياجات المواطن على بالمطورة
الـــدعم مـــن إصـــدار بـــدل التـــالف والفاقـــد وتـــوفير

ــــات وأســــعار مناســــب ــــة بكمي ة، الســــلع التمويني
والنقل من محافظـة إلـى أخـرى، وإضـافة الزوجـة؛ 

: يأتي ذلك على النحو التالي

35 2021مركز خدمة تم تطويرها خالل عام.

21مركز خدمة جارِ تطويرها.

70ة مليــون جنيــه تكلفــة تطــوير مراكــز الخدمــ
.فقط2021عام 

جـــــــــــارِ اتخـــــــــــاذ إجـــــــــــراءات تطـــــــــــوير عـــــــــــدد
ــــــة تمــــــوين وإنشــــــاء مراكــــــز خدمــــــة 11 مديري

.مواطنين بها

وتجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى أن تلـــــك المراكـــــز قـــــد تـــــم 
ـــــــي فـــــــائق الســـــــرعة تجهيزهـــــــا بنظـــــــام إلكترون

ـــــه  ـــــن المـــــواطن مـــــن قضـــــاء كـــــل احتياجات يُمكِّ
علــــى بطاقــــة الــــدعم بســــرعة عاليــــة، وتُســــهل

علــــــى مــــــدخل البيانــــــات إدخــــــال البيانــــــات فــــــي 
.زمن قياسي

وتســـــتهدف الدولـــــة فـــــي إطـــــار خطـــــة هـــــذا، 
، 2022/2021التمـــوين الجديــــدة للعـــام المــــالي 

العمـــل علـــى التوســـع فـــي تـــوفير جميـــع الســـلع
التموينيــــــــة األساســــــــية للمــــــــواطن، كــــــــاللحوم 
الطازجـــــة والســـــكر والـــــدواجن والزيـــــت المكــــــرر 
والمكرونــــة، واألرز المعبــــأ، والعمــــل علــــى رفــــع 

فرعًــــا لمجمعــــات شــــركات 95وتطــــوير كفــــاءة 
ـــه، وذلـــك بهـــدف 37الســـلع، بقيمـــة  مليـــون جني

ــــين ــــراوح ب ــــوفير مخــــزون اســــتراتيجي، لمــــدة تت ت
.أشهر6و3
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وفيمـــا يخـــص المنافـــذ التموينيـــة، فقـــد عملـــت
ابتــة الدولــة علــى زيــادة عــدد المنافــذ التموينيــة الث

ـــى مســـتوى المحافظـــات، خاصـــة  ـــة، عل والمتنقل
ــا؛ وذلــك لتلبيــة اح تياجــات بالمنــاطق األكثــر احتياجً

ر المــواطنين مــن جميــع الســلع الغذائيــة بأســعا
.مناسبة

ومـن أبــرز المشــروعات المنفــذة فــي هــذا الصــدد، 
:نجد ما يلي

خــالل ،مشــروع المنافــذ التســويقية الثابتــة
، بتكلفة بلغـت2019حتى 2015الفترة من عام 

، ماليــين جنيــه، وبلــغ عــددها ســبعة منافــذ3.4
، 2، العبــــور 1النصــــر، مســــرة، العبــــور : (وهــــي

سـلع وهي منافـذ لبيـع ال) أكتوبر، المنيا، بنها6
التموينيــــــــة وفــــــــرق نقــــــــاط الخبــــــــز وكــــــــذلك 

.السلع الحرة

 وهـو عبـارة عـن مشـروع "جمعيتـي"مشروع ،
، بهـدف زيـادة شـبكة 2016أطلقته الدولة عام 

ع التوزيــــع أو المنافــــذ الثابتــــة، وإتاحــــة الســــل
التموينيــــــــــة والحــــــــــرة لكــــــــــل المــــــــــواطنين،
فضــلًا عــن زيــادة فــرص العمــل، وزيــادة نســب

التشــــغيل مــــن خــــالل إتاحــــة الفرصــــة أمــــام 
ديم الشباب ممـن تتـوفر فـيهم الشـروط للتقـ
وع، للحصول على تصـريح بإقامـة مقـر للمشـر

ــــــذي يُعــــــدُّ شــــــكل مُصــــــغر للمجمعــــــات  وال
.االستهالكية

لفـة، تم تنفيذ المشروع على ثالث مراحـل مخت
آالف 6.5ووصــل عــدد المنافــذ التابعــة لــه إلــى 

لـة منفذًا، وجارِ اسـتكمال المشـروع فـي المرح
الرابعـــــــة، والتـــــــي ســـــــتكون األولويـــــــة فيهـــــــا 

وقع للمناطق والقرى األكثر احتياجًا، ومن المت
االنتهـــــــاء مـــــــن مراحلـــــــه المختلفـــــــة خــــــــالل 

. 2022عام 
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ــــذكر، أن  ــــي"مشــــروع جــــدير بال يشــــمل " جمعيت
ــا وقــرى مبــادرة حيــ اة تغطيــة القــرى األكثــر احتياجً

ص كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتـوفير فـر
العمـــــل والحـــــد مـــــن البطالـــــة، وتـــــوفير الســـــلع 

اسـبة، التموينية واألساسية بكميات وأسـعار من
تــة، فضــلًا عــن زيــادة عــدد المنافــذ الســلعية الثاب

وتحقيــق التغطيــة الجغرافيــة مــن خــالل امــتالك
أكبــــر شــــبكة توزيــــع منضــــبطة ومنتظمــــة علــــى

. مستوى أنحاء الجمهورية كافة

ــ ة، فقــد أمــا بالنســبة للمنافــذ التموينيــة المتحرك
بتنفيــــذ مشــــروع 2017قامــــت الدولــــة منــــذ عــــام 

ع فـي السيارات والمنافذ المتنقلة، بهدف التوس
قــرى المنافــذ الســلعية المتحركــة للوصــول إلــى ال

والنجـــــــوع فـــــــي كـــــــل محافظـــــــات الجمهوريـــــــة؛
األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه تـــوفير الســـلع الغذائيـــة 

وفير بالسعر والجودة المناسـبة، باإلضـافة إلـى تـ
.فرص عمل لشباب الخريجين

ـــــذكر أن تلـــــك الســـــيارات انقســـــمت إلـــــى عـــــدد يُ
ســـيارة حمولـــة61أطنـــان، و5ســـيارة حمولـــة 72
.  طن1سيارات حمولة 104طن، و1.5

ــــة  إجمــــالي عــــدد الســــيارات المتنقل
ل بين التي تم توفيرها خالل بروتوكو

الجهـاز اإلداري للمشــروع، والشــركة
ــــــــة  القابضــــــــة للصــــــــناعات الغذائي

.2018عام 

ســــــــــــيارة233
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ـــز األســـواق الداخليـــة تعزي
والمنافـــــــــــــــذ التجاريـــــــــــــــة

"

ريـة تطمح مصر ألن تصـبح إحـدى المقاصـد التجا
سـتوى الرئيسة لتوطين التجارة الداخلية على الم

اإلقليمــي؛ لــذا عملــت علــى مــدار الســبع ســنوات
الماضـــية علـــى تطــــوير وإنشـــاء أســـواق داخليــــة 
مُتخصصــــة فــــي بيــــع الســــلع الغذائيــــة، بهــــدف

ـــوفير الســـلع بأســـع ار تنظـــيم حركـــة الســـوق، وت
.  منخفضة

هـــذا، وقــــد نجحــــت الدولــــة بالفعــــل فــــي تحقيــــق 
ــز المنافــذ  ــد مــن اإلنجــازات فــي مجــال تعزي العدي
التجاريـــة، واألســـواق الداخليـــة، وذلـــك مـــن خـــالل 
إنشــــاء أســــواق تجاريــــة كبــــرى، وتطــــوير مكاتــــب 

يـة السجل التجـاري، وتحويلهـا إلـى مكاتـب نموذج
يم مُميــزة، ودعــم عمليــة التحــوّل الرقمــي فــي تقــد

الخــدمات التجاريــة، وذلــك فــي إطــار خطــة الدولــة 
تداول إلعداد بنية تحتية قوية لمنظومة التجارة و

2018وعليــــه، بــــدأت الدولــــة فــــي أكتــــوبر . الســــلع
أول بورصــــــة ســــــلعية فــــــي الشــــــرق بتنفيــــــذ 

.األوسط
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دًا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تلــك البورصــة تضــم عــد
:من الكيانات االقتصادية، تتمثل في

 ســــي أي كابيتــــال"شــــركة األســــهم الخاصــــة "
)CI Capital(.

 بلتون"شركة) "Beltone (المالية القابضة .

 هيرميس"مجموعة)EFG Hermes (المالية.

ك مصـر، أكبر ثالثة بنوك تجارية داخل البالد؛ بن
والبنـــــك األهلـــــي المصـــــري، والبنـــــك الزراعـــــي 

.المصري، وغيرهم من الكيانات االقتصادية

ة ويهدف إنشاء البورصة إلـى خلـق سـوق مُنظمـ
ون لتــــداول الســــلع القابلــــة للتخــــزين، والتــــي تكــــ

ســـــوقها جاذبـــــة لشـــــريحة عريضـــــة مـــــن التجـــــار 
والمســتثمرين للتعامــل عليهــا، األمــر الــذي مــن

ــــــى منافســــــة  ــــــوفير ســــــوق قــــــادرة عل شــــــأنه ت
البورصـــــات اإلقليميـــــة والعالميـــــة، مـــــن خــــــالل 

، والتــــــي"التســــــعير الحــــــر"االعتمــــــاد علــــــى آليــــــة 
ــــــدورها إلــــــى الحــــــد مــــــن الممارســــــات  ــــــؤدى ب ت

. االحتكارية

ابــــة والجــــدير بالــــذكر أن تلــــك البورصــــة تُعــــد بمث
بشـكل نظامًا أساسيا تُمارَس من خالله التجارة

ليـة وقد حازت علـى الثقـة الدو. أسرع وأقل تكلفة
ـــع والشـــراء بنظـــام كنظـــام عـــالمي مُعتمـــد للبي

ـــة، واســـتطاعت نظـــرًا لقـــوة تنظيمهـــا أن  الجمل
ـ ر عمليــة ترفــع كثيــرًا مــن قــدرة المنتجــين، وتُيَسـِّ

مــن التبــادل الســلعي، فيمــا ترتــب عليهــا العديــد
: العوائد من بينها

 ــــــــع الممارســــــــات اســــــــتقرار األســــــــعار، ومن
.قبليةاالحتكارية، والتنبؤ بالتوقعات المست

 خفـــــــــــض تكـــــــــــاليف التـــــــــــداول ومشـــــــــــاركة
، المعلومــات، وتحســين عمليــة تــداول الســلع

.وزيادة الفرصة أمام التصدير
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تــــوفير وســــيط موثــــوق فيــــه، والقضــــاء علــــى
ل العشــــوائية فــــي التجــــارة، فضــــلًا عــــن تقليــــ

.المخاطر، وزيادة تأمين الصفقات التجارية

ـــة عـــددًا مـــن  فـــي ســـياق متصـــل، افتتحـــت الدول
افر األســواق المركزيــة الضــخمة التــي تزيــد مــن تــو

ل مختلــف أنــواع الســلع لجميــع المــواطنين، تمثــ
:أبرزها في

 ســــوق الصــــالحية الــــدولي لتجــــارة الخضــــر
2016تـــــم افتتاحـــــه فـــــي نـــــوفمبر ، والفاكهـــــة

ــــــــدة بمحافظــــــــة  بمدينــــــــة الصــــــــالحية الجدي
ـــر 41الشـــرقية، علـــى مســـاحة تتجـــاوز  ألـــف مت

أفدنـــة، ويُعـــدُّ الســـوق 10مربـــع، أي مـــا يـــوازي 
ـــم فـــي الشـــرق األوســـط  أول مـــول زراعـــي دائ
ــــز  ــــاج الزراعــــي، ويضــــم مرك لمســــتلزمات اإلنت
تـــدريب دولـــي علــــى أحـــدث التقنيـــات الزراعيــــة 

فرصـة عمـل 2000والحيوانية، ويُتيح أكثر مـن 
.يةألبناء مدينة الصالحية ومحافظة الشرق

ا كمــا يُعــدُّ الســوق أضــخم مشــروع فــي الــدلت
الخضـــــــار، : لتجـــــــارة الجملـــــــة فـــــــي منتجـــــــات

والفاكهـــة، واألســـماك، والـــدواجن، واللحـــوم، 
بمشــــــــــاركة كبــــــــــرى الشــــــــــركات العالميــــــــــة 
المتخصصــــــــة فــــــــي االســــــــتيراد والتصــــــــدير، 

.والسوبر ماركت، والمطاعم

وقــــد تــــم اختيــــار مدينــــة الصــــالحية الجديــــدة 
: إلنشــــاء الســــوق ألســــباب عــــدة مــــن بينهــــا

ألــف 22اتســاع رقعتهــا الزراعيــة، والتــي تبلــغ 
فــدان، وموقعهــا الجغرافــي المتوســط الــذي 
يخـــدم محافظـــات اإلســـماعيلية، والشـــرقية، 

ال والقليوبيـــة، وبورســـعيد، ومحـــافظتي شـــم
.وجنوب سيناء
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تــــــم ســــــوق الزاويــــــة الحمــــــراء الحضــــــاري ،
ـــــاير  ، ويعمـــــل الســـــوق 2018افتتاحـــــه فـــــي ين

ــا 390بالكامــل بالطاقــة الشمســية، وبــه  محلً
.آالف متر مربع3.8تجاريا على مساحة 

هــــذا، ويعتمــــد الســــوق علــــى الكهربــــاء التــــي 
تنتجهـــــا األلـــــواح الشمســـــية المثبتـــــة أعلـــــى

المبنــــى؛ ليكــــون أول ســــوق حضــــاري يعمــــل 
.بالطاقة الشمسية

 بــــــــازار بورســــــــعيد الجديــــــــد للخضــــــــراوات
؛ حيــث 2021تــم افتتاحـه فــي أكتـوبر : والفاكهـة

ي يُعـــدُّ نقلـــة حضـــارية تشـــهدها بورســـعيد فـــ
مجـــال األســـواق؛ يُقـــام البـــازار علـــى مســـاحة

ــــة 24 ــــع، ويضــــم محــــالت جمل ــــر مرب ألــــف مت
وقطـــــاعي للخضـــــراوات والفاكهـــــة، وســـــوبر 
ماركت ودواجن ولحـوم، ومحـالت للمخبـوزات، 
األمر الـذي يجعـل مـن سـوق الخضـراوات مـع 

ـــــا ـــــا متكاملً ـــــا تجاري ســـــوق األســـــماك مجمعً
يغطــي احتياجــات ســكان المحافظــة وزوارهــا 

.من كل االحتياجات الغذائية اليومية

 ســـــــــوق األســــــــماك الجديــــــــد بمحافظــــــــة
، ويُعــد 2019تــم افتتاحــه فــي ينــاير : بورســعيد

ــــــــة  ــــــــة المتكامل أحــــــــد المشــــــــروعات الخدمي
بالمحافظـــــــة؛ حيـــــــث يُقـــــــام علـــــــى مســـــــاحة

أفدنــة، 4.7ألــف متــر مربــع، أي مــا يــوازي 20.7
فيمــــــا يقــــــع المبنــــــى اإلداري علــــــى مســــــاحة 

.  مترًا مربعًا تقريبًا760مسطحة تبلغ 

فــــــي الســــــياق ذاتــــــه، شــــــهد قطــــــاع األســــــواق 
اســـتثمارات ضـــخمة فـــي األعـــوام األخيـــرة؛ حيـــث 

زئـة وهـي شـركة تج-افتتحت شركة ماجد الفطيم
ر مــول ســيتي ســنت-ومقرهــا األساســي فــي دبــي

في القاهرة وهـو جـزء مـن خطـة الشـركة ألماظة
.لالستثمار في مصر
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 مشـــروع تفعيـــل تســـجيل وحمايـــةتدشـــين
بمحافظـــة مطـــروح المؤشـــرات الجغرافيـــة 

، وهو مشروع تابع لجهـاز تنميـة 2019في عام 
ــم تســجيل أول ثال ــة، وقــد ت ثــة التجــارة الداخلي

، )ونالعنب وزيت الزيتـ-التين (منتجات زراعية 
ــــة المؤشــــرات  ــــل تســــجيل وحماي وجــــارِ تفعي
ـــم ـــة، وت ـــة الفكري الجغرافيـــة أحـــد أفـــرع الملكي

. 2020االنتهاء من المشروع في مارس 

 مشــــروع الــــربط وإتاحــــة الخــــدمات إطــــالق
، وذلـك عبـر بنـاء قاعـدة 2018عام اإللكترونية

ــات موحــدة وربــط جميــع مكاتــب الســجل  بيان
التجــــاري، وإتاحــــة خــــدمات الســــجل التجــــاري، 
ويعمـــل علـــى تحســـين منـــاخ االســـتثمار مـــن 

ـــــــق نظـــــــام  الشـــــــباك الواحـــــــد خـــــــالل تطبي
.لخدمة المستثمرين

بقطـــــاع الرقمنـــــةاتصـــــالًا، تُســـــهم مشـــــروعات 
اجيـة التموين إلى تبسـيط اإلجـراءات وتفـادي ازدو

البيانـــات؛ ممـــا يرفـــع تصـــنيف مصـــر فـــي قيـــاس
ن سهولة تقديم الخـدمات الحكوميـة ويختـزل زمـ
اب تأدية الخدمات المقدمـة للمسـتثمرين وأصـح

.األعمال

المصـري أيضًا، تَعزيز القدرة التشغيلية للمكتـب
ــــــة  ــــــة والمؤشــــــرات الجغرافي للعالمــــــات التجاري
والنمــاذج الصــناعية فــي محافظــة القــاهرة، وقــد 

، والـــــذي 2021انتهـــــى المشـــــروع فـــــي ديســـــمبر 
:يهدف إلى

لينرفع المهارات التقنية والتنظيمية للعام  .

 رفــع درجــة الــوعي بأهميــة تســجيل العالمــات
.التجارية من خالل عقد ندوات وورش عمل



56 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

 مشـــروع الـــرقم القـــومي للمنشـــآت إطـــالق
، يُعـــدُّ هـــذا المشـــروع 2018عـــام االقتصـــادية 

ه بمثابــة تعريــف محــدد يمكــن االســتدالل منــ
ــــى المنشــــأة وكيانهــــا القــــانوني وحجمهــــا  عل

) وغيرهــا-صــناعية –تجاريــة (وطبيعــة عملهــا 
، وجميــع الفــروع التابعــة لهــا وكــذلك تاريخهــا
م من خالل االعتداد بـرقم واحـد ألي منشـأة يـت

ـــــدى جميـــــع الجهـــــات ســـــواء  ـــــه ل التعامـــــل ب
حكوميــــــــــــة أو غيــــــــــــر حكوميــــــــــــة، ويهــــــــــــدف 

:المشروع إلى

بنــــــاء نظــــــام إحصــــــائي دقيــــــق للمنشــــــآت •
رتكـز االقتصادية المسجلة في مصر؛ حيـث ي

علـــــــى أســـــــس علميـــــــة راســـــــخة، ويقـــــــدم 
ـــث الدقـــة  ـــة الجـــودة مـــن حي مؤشـــرات عالي
ــــــــــــــت والمالئمــــــــــــــة الحتياجــــــــــــــات  والتوقي
المســــــتخدمين بمختلــــــف فئــــــاتهم؛ ممــــــا 

ــــــاج المؤشــــــرات  ــــــوفير وإنت يُســــــهم فــــــي ت
.أسرعوالبيانات اإلحصائية الموثقة بشكل

ــــات المنشــــآت • تــــوفير إطــــار عــــام لكــــل بيان
ي االقتصــادية، مــن خــالل إنشــاء رقــم تعريفــ

ـــــد لهـــــا، وتوحيـــــد الســـــجالت التجاريـــــة  موحَّ
ن والصــــــناعية، والمُصــــــدِّرين والمســــــتوردي

ـــــات  ـــــوكالء التجـــــاريين، فـــــي قاعـــــدة بيان وال
مركزيــة واحــدة؛ ممــا يســهم فــي دفــع عجلــة 

.النشاط االقتصادي

ادية يحقق الرقم القومي للمنشـآت االقتصـ•
ــــة مــــن خــــالل تكامــــل  ــــدًا مباشــــرًا للدول عائ

ة قواعد بيانات السجل التجـاري مـع مصـلح
ا الضرائب المصرية وحوكمة اإلجـراءات وبمـ

من يضــمن تعظــيم الحصــيلة الضــريبية ضــ
.القطاع االقتصادي الرسمي
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وفيمــــا يخــــص جهــــود الدولــــة لضــــبط األســــواق 
والعمــــل علــــى اســــتقرار األســــعار فــــي الســــوق 

ــــــو  ــــــة فــــــي يوني ، 2018المصــــــري، أطلقــــــت الدول
بالتعــــاون مــــع عــــدد مــــن " كلنــــا واحــــد"مبــــادرة 

ـــــرى؛ لعـــــرض الســـــلع  ـــــة الكب السالســـــل التجاري
األساســــــية بأســــــعار مخفضــــــة عــــــن مثيلتهــــــا 

% 30إلـــــى % 20باألســـــواق بنســـــبة تتـــــراوح مـــــن 
.  وبجودة عالية

ا توقيـــع بروتوكــول تعـــاون مـــع فرنســـكمــا تـــم 
لمصـــر؛ 2019أثنــاء زيـــارة الـــرئيس الفرنســـي عـــام 

ــــا بهــــذا  بهــــدف تطــــوير أســــواق الجملــــة، وإلحاقً
ــــــة مــــــع شــــــركة  ــــــع اتفاقي ــــــم توقي البرتوكــــــول ت

؛ 2020الفرنســـية الكبـــرى، فـــي مـــارس " رانجـــيس"
لك إلدارة أسواق الجملة وتقديم الدعم الفني، وذ

ــــدة ــــداول، واإلدارة الجي ــــل حلقــــات الت ــــة تقلي بغي
ــــــى خفــــــض األســــــعار  ــــــؤدي إل لألســــــواق، مــــــا ي

د مـن للمستهلك، ووفقًا لذلك فقد تم اتخـاذ عـد
:اإلجراءات من بينها

 التصــــــديق علــــــى االتفاقيــــــة مــــــن قِبــــــل وزارة
ري الخارجية المصرية بنـاءً علـى القـرار الجمهـو

. 2020نوفمبر 4بتاريخ 404رقم 

ب البـــدء فـــي تنفيـــذ إطـــار االتفاقيـــة مـــع الجانـــ
الفرنســــي علــــى أن يــــتم االنتهــــاء مــــن كامــــل 

اءً أشهر من تاريخ التصديق بنـ6الدراسة بعد 
.على الجدول الزمني

ل مـن القيام بزيارات متبادلة بـين فريقـي العمـ
الجانـــب المصـــري والفرنســـي؛ لالطـــالع علــــى

التجربــــــــة الفرنســـــــــية فـــــــــي إدارة األســـــــــواق 
ودراســة الوضــع الحــالي ألســواق الجملــة فــي

.مصر
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االنتهــاء مــن إعــداد الدراســةاتصــالًا، فقــد تــم 
، 2021في بدايـة مـايو الفنية عن أسواق الجملة 

ـــى ضـــرورة إنشـــاء نحـــو  ـــي خلصـــت إل إلـــى 12والت
، السـتيعاب الطلـب، وتـنص2030سوقًا حتى 14

: الدراسة على ضرورة

دة تحديد أماكن إلنشاء أسواق الجملـة الجديـ
واالســـتثمارات الخاصـــة بهـــا، علـــى أن تتـــراوح

فـدان 300إلـى 50مساحة السوق الواحد من 
.على حسب مكان وجوده وتوظيفه

ة طرح فرص اسـتثمارية إلنشـاء أسـواق جملـ
ق مـع حديثة من قِبل القطاع الخاص بالتنسي

.مستثمرين ومطورين

العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملـة
أحدهما قريب من أماكن اإلنتاج، واآلخـر قريـب

.من أماكن االستهالك

 إنشــــــاء شــــــركة متخصصــــــة إلدارة وإنشــــــاء
.وتشغيل أسواق الجملة

ـــا، والتـــ ي تطـــوير أســـواق الجملـــة القائمـــة حالي
ســــوقًا 28يصـــل عـــددها إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 

للجملـــة منظمًـــا علـــى مســـتوى الجمهوريـــة، 
أكتـوبر، والحضـرة 6أشهرهم؛ سـوق العبـور، و

مـــع باإلســكندرية، وســيتم تطويرهــا بــالتوازي
.إنشاء أسواق الجملة الجديدة

حوكمة منظومة تداول السلع؛ مما يؤدي إلى
خفــــض األســــعار علــــى المســــتهلك النهــــائي 

.للسلعة

 ــــة المقــــرر تحديــــد اشــــتراطات أســــواق الجمل
ــــل المخلفــــات الصــــلبة وغ ــــذها لتحوي يــــر تنفي
كل الصلبة وتدويرها واالستفادة منها فـي شـ

.طاقة نظيفة مثلما يتم في فرنسا
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التحـــوّل وعلــى صـــعيد جهــود الدولـــة فــي مجـــال 
الرقمـــــي وتحـــــديث وميكنـــــة منظومـــــة اإلدارة 

كلفــة بــالبالد، بمــا يُســهم فــي خفــض تالجمركيــة
ع االســـــتيراد والتصـــــدير، وتقليـــــل أســـــعار الســـــل

ــــة، فقــــد أطلقــــت  والخــــدمات باألســــواق المحلي
ــة فــي عــام  النافــذة الواحــدة "منصــة 2019الدول

ة ، وهــي نظــام يســمح بميكنــ"للتجــارة القوميــة
ق العالقة بين أطراف العملية التجارية، عـن طريـ

ـــب الخدمـــة  ـــين طال فصـــل العالقـــة المباشـــرة ب
ومقـــــدمها، وإحاللهـــــا ببيئـــــة تكنولوجيـــــة حديثـــــة

يميـــة تســـمح بالوفـــاء بجميـــع المتطلبـــات التنظ
.المتعلقة باالستيراد والتصدير والعبور

عبـر تغطي النافذة نسبة كبيرة من واردات مصـر
ة، مراكــز لوجســتية تمــت إقامتهــا بمــوانئ القــاهر

ــــور  واإلســــكندرية، وشــــرق وغــــرب بورســــعيد، وب
توفيــــق، والعــــين الســــخنة، والدخيلــــة، ودميــــاط، 

مـــالء باإلضــافة إلـــى المركـــز اللوجســـتي لكبـــار الع
. بالقاهرة

حـــوّل اتصـــالًا، ولتنفيـــذ توجيهـــات الدولـــة نحـــو الت
الرقمـــي مـــن أجـــل مســـتقبل أفضـــل لالقتصـــاد،
وفــى إطــار تيســير الحصــول علــى خــدمات تجاريــة

:ومتميزة، فقد قامت الدولة باآلتيمميكنة

ت افتتاح أول مكتب نمـوذجي مميـز للخـدما
التجاريـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى الجمهوريـــــــــة 

؛ حيـــث 2021بمحافظـــة بورســـعيد فـــي مـــايو 
يقــدم جميــع خــدمات الســجل التجــاري وتلقــي
طلبــات تســجيل العالمــات التجاريــة، وجميـــع

اوى خــدمات البطاقــات التموينيــة، وتلقــي شــك
المــواطنين عــن أي ممارســات خاطئــة تتعلــق 
بحقـــــوق المســـــتهلك، باإلضـــــافة إلـــــى تلقـــــى

. طلبات خدمات الدمغة والموازين
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 افتتــــــــاح أول مركــــــــز إقليمــــــــي للعالمــــــــات
التجاريــة والنمــاذج الصــناعية والمؤشــرات

ــة 250الجغرافيــة علــى مســاحة  ــرًا بمدين مت
، 2021، وذلــــــــك فــــــــي ســــــــبتمبر الســــــــويس

: محافظـات؛ هـي8شباكًا لخدمة 12ويتضمن 
-بورســـــــعيد –اإلســـــــماعيلية –الســـــــويس (

–ر البحـر األحمـ-جنوب سـيناء -شمال سيناء 
ال ، كما يعمل علـى اسـتقب)دمياط–الشرقية 

ــــــدة المتعلقــــــة بالعالمــــــات  ــــــات الجدي الطلب
ــــ ــــات، وأيضً ــــة وتقــــديم شــــهادات بيان ا التجاري

تقـــــديم شـــــهادة فحـــــص للـــــراغبين بفحـــــص 
عالمــــاتهم التجاريــــة قبــــل تقــــديمها، وكــــذلك 
تقــــــديم الخــــــدمات جميــــــع لطلــــــب تســــــجيل 
العالمــــــة التجاريــــــة بالتنســــــيق مــــــع المركــــــز 
الـــــــرئيس للعالمـــــــات التجاريـــــــة بمحافظـــــــة 

. القاهرة

والجـــــــــدير بالـــــــــذكر أن المنطقـــــــــة اللوجســـــــــتية 
بمحافظـــــــة الســـــــويس تصـــــــلح ألن تتضــــــــمن 

لع سالســـل تجاريـــة ومنافـــذ بيعيـــه لتـــوفير الســـ
ــــة  ــــر الغذائي ــــة وغي والمنتجــــات بأنواعهــــا الغذائي
لتميزهـــا بأنهـــا داخـــل الحيـــز العمرانـــي وتـــوفر مـــا 

آالف فرصـــة عمـــل مباشـــرة وغيـــر 4يقـــرب مـــن 
ـــــاطق  ـــــأن تتضـــــمن من مباشـــــرة، كمـــــا تصـــــلح ب

.ترفيهية ومكاتب إدارية

ــــذي ســــوف يســــهم فــــي رفــــع القيمــــة  األمــــر ال
االقتصــــــادية للمنــــــاطق المحيطــــــة بالمنطقــــــة 

ه التجاريــة، يـــأتي ذلـــك فـــي ظــل الـــدور الـــذي تلعبـــ
وينيـة وزارة التموين في تـوفير جميـع السـلع التم

اء وكــذلك تطــوير مكاتــب الســجل التجــاري وإنشــ
ــــــة علــــــى  أول مركــــــز إقليمــــــي للعالمــــــات التجاري

.مستوى الجمهورية ليكون على أرض السويس
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االرتقــــاء بــــأداء الشــــركات
الحكوميــــــــــــــة الغذائيــــــــــــــة

"

تســـــعى الدولـــــة إلـــــى االرتقـــــاء بـــــأداء الشـــــركات 
ناعات الحكوميــة التابعــة للشــركة القابضــة للصــ

أحـد الغذائية، وإعادة تطويرها وهيكلتها، لتصـبح
ات أهــم الفــاعليين الرئيســين فــي ســوق الصــناع

ســي الغذائيــة، بمــا يــؤدي إلــى تعظــيم الــدور التناف
؛ لهـــذه الشـــركات باألســـواق المحليـــة والخارجيـــة

ولتنفيــــذ تلــــك األهــــداف، وضــــعت الدولــــة خطــــة 
عاجلـــة إلنقـــاذ هـــذه الشـــركات، وإعـــادة هيكلتهـــا، 

قـاف باعتبارها ثروة قومية لمصر، وبمـا يضـمن إي
ذ الخســائر الــذي تتعــرض لهــا تلــك الشــركات منــ

.سنوات طويلة

ـــك،  ـــى ذل ـــا عل ـــدأت الشـــركة القابضـــتأسيسً ة ب
للصــــــــناعات الغذائيــــــــة بتطــــــــوير شــــــــركاتها 

لتصــــــبح أكثــــــر كفــــــاءة وقــــــدرة علــــــى التابعــــــة؛
ـــادة الفـــرص ـــة، وزي المنافســـة باألســـواق المحلي

نيـة التصديرية لهـا، وتعزيـز قيمـة المنتجـات الوط
ـــــــة،  ـــــــة والدولي ـــــــة والعربي فـــــــي الســـــــوق المحلي

:وذلك من خالل اآلتي
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 اللتـــين تـــم، "إدفينـــا"و" قهـــا"دمـــج شـــركتي
اتخـــاذ قـــرار بتحويلهمـــا إلـــى شـــركة مســـاهمة 

؛ حيث 2020بالتعاون مع القطاع الخاص عام 
ين، صدَّق رئيس الجمهورية على دمج الشـركت

ت وإنشـاء كيـان واحـد يُقــام فـي مدينـة الســادا
مليـــار جنيـــه؛ 1.6بمحافظـــة المنوفيـــة بتكلفـــة 
"إدفينـا"و" قهـا"ويهدف مشروع دمج شـركتي 

ـــز االســـتفادة مـــن األصـــول التابعـــة ـــى تعزي إل
، وإدفينـــالشـــركتي قهـــا لألغذيـــة المحفوظـــة 

وتطــــوير خطــــوط اإلنتــــاج، وتحســــين أوضــــاع 
.العاملين، ورفع كفاءتهم

 تطـــــــــوير شـــــــــركة الســـــــــكر والصـــــــــناعات
لشـركة تم توقيع عقد تطوير بـين ا: التكاملية

غذائية، التابعة للشركة القابضة للصناعات ال
شــــــــركات 4وتحــــــــالف دولــــــــي مكــــــــون مــــــــن 

د رونالـــ-كيبتـــالإم إيـــه، مـــاين بـــىســـيجمان، (
؛ وذلـك بهــدف تطــوير 2020، فــي أكتــوبر )بيرجـر

ها شــركة الســكر ومصــانعها التابعــة وتحــديث
لـك وإعادة هيكلتها؛ لتعظيم االستفادة من ت

فسـة الكيانات الوطنية حتـى تـتمكن مـن المنا
ـــا، والعمـــل علـــى ز ـــا ودولي ـــا وإقليمي يـــادة محلي

ــبالد مــ ــة لســد احتياجــات ال ن القــدرات اإلنتاجي
يراد، السكر التمويني دون االعتماد علـى االسـت

حـالف فضلًا عن تحسـين المنـتج؛ ويخـتص الت
ع الدولي بعمل دراسـات، وتحليـل دقيـق لوضـ

كــل وحــدة مــن وحــدات شــركة الســكر، والبــالغ 
وحــدة وعالقاتهــا بعضــها بــبعض، 22عــددها 

وكـــــذلك تقيــــــيم العناصـــــر البشــــــرية بــــــداخل 
ــار الوحــدات غيــر الشــركة مــع األخــذ فــي االعتب

ـــــز  ـــــل قطاعـــــات النقـــــل، والمرك ـــــة مث النمطي
الطبـــــــــي، وصـــــــــناعات الـــــــــورق، والعطـــــــــور، 
ومستحضـــــــرات التجميـــــــل، ووضـــــــع تصـــــــور 
للتطــــوير، وتعظــــيم االســــتفادة مــــن جميــــع 
اإلمكانــــــــات الماديــــــــة والبشــــــــرية بالشــــــــركة 
لوضــــعها علــــى خريطــــة المنافســــة المحليــــة 

لي، واإلقليمية والدولية، ودراسة الموقف الما
ة، والفنـــي، واإلداري، ووضـــع البـــدائل المناســـب

.مع تحديد نقاط القوة والضعف
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وعلـى مــا ســبق، تـم تشــكيل مجموعــات عمــل 
ـــ ة، مـــن الشـــركة القابضـــة للصـــناعات الغذائي
ن ومن جميـع الوحـدات بشـركة السـكر للتعـاو
ر، المشـــترك مـــع الشـــركات القائمـــة بـــالتطوي
ة، وتــوفير جميــع البيانــات والمعلومــات الالزمــ
ق مع توفير كـل الـدعم لهـذه الشـركات لتحقيـ

. الهدف من هذا التطوير

 تطـــــــوير مصـــــــنع شـــــــركة الـــــــدلتا للســـــــكر
، التابعـــــة لشـــــركةبمحافظـــــة كفـــــر الشـــــيخ

ــــك بعــــد ــــة، وذل الســــكر والصــــناعات التكاملي
تحـــديث خطـــوط اإلنتـــاج، ورفـــع كفـــاءة طاقـــة 

ألف طن بنجـر 21إلى 14تشغيل المصنع من 
ا؛ 3يوميا، وإنتاج أكثر من  آالف طن سكر يوميـ

ة يـــأتي ذلـــك فـــي إطـــار تنفيـــذ توجيهـــات الدولـــ
لع بتطــوير المصــانع الحكوميــة الخاصــة بالســ

االســــتراتيجية؛ لزيــــادة معــــدالت اإلنتــــاج مــــن

تيراد األمن الغذائي لتلك السلع، وتقليل االس
.من الخارج، توفيرًا للعملة الصعبة

نجحــت مصــر ونتيجــة لتلــك الجهــود وغيرهــا،
مـــن مـــن االكتفـــاء الـــذاتي % 90فـــي تحقيـــق 

، وتُعـدُّ 2021سلعة السكر ألول مرة في أبريل 
لتــي ســلعة الســكر مــن الســلع االســتراتيجية ا

حــدث بهــا طفــرة نوعيــة فــي مصــر فــي اآلونــة 
ز األخيرة، فبعد أن كانت الدولة تعـاني مـن عجـ

ــــات  شــــديد بتلــــك الســــلعة مــــع حــــدوث تقلب
ار، سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع األسع

الثبـات أصبحت اآلن سلعة تتميز باالستقرار و
الســـعري، والــــوفرة واإلتاحـــة ليحقــــق معــــدل 

، %90االكتفاء الذاتي من السكر مـا يقـرب مـن 
ويرتفــــــــــع المعــــــــــدل النســــــــــبي للمخــــــــــزون 

.أشهر6االستراتيجي للسكر لما يزيد على 
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 تطـــــــوير شـــــــركات إنتـــــــاج زيـــــــت الطعـــــــام
تـــــم ، واســــتحداث المصـــــانع التابعــــة لهـــــا

ــ(إســناد عمليــة تطــوير شــركات  وت النيــل للزي
ــــــوت والصــــــابون،  والمنظفــــــات، طنطــــــا للزي
ــــو الهــــول المصــــرية، اإلســــكندرية للزيــــوت  أب

ميـرة والصابون، الشركة المصرية للنشا والخ
والتــي نفــذت ،)BDO(إلــى شــركة ) والمنظفـات

ــــات التطــــوير وإعــــادة الهيكلــــة، باختيــــار عملي
ات المواقــع الجديــدة للمصــانع بتلــك الشــرك

طرق بعناية فائقة لتكون بالقرب من محاور ال
ــــــك  ــــــاج تل والمــــــوانئ لضــــــمان اســــــتدامة إنت
المصـــــــــانع؛ ونجحـــــــــت الشـــــــــركة القابضـــــــــة 
للصــناعات الغذائيــة فــي رفــع كفــاءة طاقــات

. تكرير زيت الطعام

كة تطوير شـركات المطـاحن التابعـة للشـر
ث تــم تحـــدي: القابضــة للصــناعات الغذائيـــة

رة مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القد6عدد 
ة طن قمح في اليوم، بتكلف1970إلى 850من 

ـــغ  ـــل ذاتـــي بل ـــه، وزيـــادة 308تموي ماليـــين جني
الســـــعات التخزينيـــــة مـــــن خـــــالل اســـــتحداث 

يــة المحلاألقمــاحوإنشــاء بنــاكر للحفــاظ علــى 
بنـــاكر بتكلفـــة 5ألـــف طـــن بعـــدد 140بســـعة 

اءة ماليين جنيه، كما تم تطـوير ورفـع كفـ10.2
صـــومعة تابعـــة لشـــركات المطـــاحن 21عـــدد 

ألـــــــف طـــــــن، 530بســـــــعة تخزينيـــــــة بلغـــــــت 
مليــون 60وذلــك بتكلفــة إجماليــة بلغــت نحــو 

.جنيه

ة فــــي ســــياقٍ مُتصــــلٍ، أطلقــــت الدولــــة المصــــري
لميكنـــــة قواعـــــد بيانـــــات الشـــــركات خطتهـــــا 

القابضــــــة للصــــــناعات الغذائيــــــة وشــــــركات 
، ، وذلـك ضـمن منظومـة التحـوّل الرقمــيالسـلع

.مليون جنيه832بتكلفة إجمالية  
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يــتم ذلــك مــن خــالل ميكنــة جميــع مخــازن الجملــة
التابعــــة لشــــركتي الجملــــة العامــــة والمصـــــرية،

ع وتجهيزها بأجهزة الحاسـب اآللـي إلدخـال السـل
إلـــى منافـــذ صـــرف المـــوردة والســـلع المنصـــرفة 

لعة سـالسلع التموينية، والتدخل حال نقـص أي 
.بضخها بتلك المخازن

ــــــات  هــــــذا، وجــــــاء مشــــــروع ميكنــــــة قواعــــــد بيان
ركات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشـ

داف لتحقيق أهـالسلع بناء على توجهات الدولة؛ 
:عديدة، نستعرض أبرزها في اآلتي

لع التخلص من النظام الورقي في صرف الس
.بالمخازن

تحســـين التخطـــيط لضـــمان وصـــول الســـلع
.الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة

 الوصــــول إلــــى الشــــفافية فــــي التعامــــل مــــع
منظومــة الســلع، والتأكــد مــن وصــول ســلع 

.الدعم لمستحقيها

 ــــداول الســــلع وإدارة ــــات ت رفــــع كفــــاءة عملي
المخـزون بفعَّاليـة مـن خـالل نظـام معلومـات

لع متكامــل يحقــق االنضــباط فــي توزيــع الســ
ذ الغذائيــة بأســلوب مُحكــم بالمخــازن، ومنافـــ
ر البيـــع، ويـــوفر لمتخـــذي القـــرار جميـــع التقـــاري
.الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون

أمـــا عـــن مصـــلحة دمـــغ المصـــوغات والمـــوازين، 
ــذ عــدد مــن المشــروعات المتنوعــة ــم تنفي فقــد ت

:التابعة لها، يتمثل أبرزها فيما يلي

 معمــل متنقـــل لمعــايرة المـــوازين إنشــاء
، بتكلفــــة بلغــــت نحــــو 2019عــــام البســــكول

. ألف جنيه600
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 زر والــــدمغ بــــالليالتكويــــدمشــــروع تدشــــين
ة للمشـــغوالت الذهبيـــة والمعـــادن الثمينـــ

ـــــى عـــــام 2018فـــــي عـــــام  ، للحـــــد مـــــن 2021إل
الممارســات الضــارة وإحكـــام الســيطرة علـــى 
ســــــوق المشــــــغوالت الذهبيــــــة، والمعــــــادن 

ع ثقـة النفيسة، وزيادة القدرة التصديرية، ورفـ
ـــق المنافســـة فـــ ي المتعـــاملين فيهـــا، وتحقي

األســــــواق العالميــــــة، وقــــــد بلغــــــت تكلفــــــة 
. مليون جنيه50المشروع نحو 

 مشـــــروع إنشـــــاء معمـــــل مركـــــزي إطـــــالق
ــــــــة والمــــــــوازين  عــــــــدادت(لمعــــــــايرة الكتل

، بهدف 2020عام ) الغاز-المياه  –الكهرباء 
رفـــع دقـــة وســـرعة عمليـــة معـــايرة العـــدادات 

ة علــى مســتوى الجمهوريــة، وقــد بلغــت تكلفــ
.ماليين جنيه7.5المشروع نحو 

 مشـــروع إنشـــاء معمـــل مســـتقل تدشـــين
، 2019عـــــام البســـــكوللمعـــــايرة المـــــوازين 

بغيـــة رفـــع دقــــة عمليـــة المعـــايرة للمــــوازين 
وأجهـــــزة الـــــوزن والقيـــــاس، وذلـــــك لحمايـــــة 

و المســـتهلك، وبلغـــت تكلفـــة المشـــروع نحـــ
. ماليين جنيه3.5

 عـام معمـل معـايرة المـواد المعبـأة إنشـاء
، لزيــادة دقــة عمليــة المعــايرة للمــوازين 2019

وأجهــــــزة الــــــوزن والقيــــــاس وذلــــــك لحمايــــــة 
.  نيهالمستهلك، بتكلفة بلغت نحو مليون ج

وفــــي إطــــار ســــعي الدولــــة إلــــى عقــــد االتفاقــــات 
األمـن والشراكات االستراتيجية الهادفة لتحقيق

تأســيس أول شـــركة الغــذائي، تــم اإلعــالن عــن 
ية الشركة المصـر": مساهمة مصرية سودانية

".دةالسودانية للتنمية واالستثمارات المتعد
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عهـا وذلـك بموجـب مـذكرة التفـاهم التـي تـم توقي
ــــين الجــــانبين المصــــري، متمثلًــــا فــــي الشــــرك ة ب

تمثلًـا القابضة للصناعات الغذائية، والسـوداني م
فـــــي شـــــركة االتجاهـــــات المتعـــــددة المحـــــدودة 

شـركة ؛ يُسهِم في الشركة كـلٌّ مـن ال"السودانية
ة القابضــــة للصــــناعات الغذائيــــة التابعــــة لـــــوزار

وادي التموين والتجارة الداخلية، وشركة جنـوب الـ
شـــــييد للتنميـــــة التابعـــــة للشـــــركة القابضـــــة للت

والتعميــر والتابعــة لــوزارة قطــاع األعمــال العــام،
ــــة، وشــــركة  وجهــــاز مشــــروعات الخدمــــة الوطني
ـــــدفاع  ـــــوزارة ال االتجاهـــــات المتعـــــددة التابعـــــة ل

.  السودانية

متـدة جدير بالـذكر أنَّ هنـاك شـراكة اسـتراتيجية م
ســــنوات، 6مــــع دولــــة الســــودان منــــذ أكثــــر مــــن 

وخاصة في مجال اللحـوم الحيـة، والتـي أسـهمت
ق في استقرار أسعار اللحـوم الطازجـة فـي السـو

.المصري

جي وعليـــه، دفـــع نجـــاح تجربـــة التعـــاون االســـتراتي
ـــــة ـــــين الشـــــركة القابضـــــة للصـــــناعات الغذائي ، ب
ء وشركة اتجاهات المتعددة المحدودة إلى إنشـا

الشــــركة المصــــرية الســــودانية الجديــــدة؛ وذلــــك
بـادل لخدمة شعبي وادي النيل؛ بهدف تحقيق الت

ويشــمل . التجــاري واألمــن الغــذائي لكــلٍ منهمــا
مجــال عمــل الشــركة واختصاصــاتها العديــد مــن 
أوجــــه التعــــاون المختلفــــة بــــين كــــل مــــن مصــــر 

:والسودان ومنها

التجارة العامة والتوزيع.

 االســـــتثمارات فـــــي مجـــــال الثـــــروة الحيوانيـــــة
عجول والنباتية، وتسمين وإنتاج المواشي وال

ومصـــــنعاتها ومشـــــتقاتها ســـــواء للســـــوق 
.المصري أو التصدير

 زراعـــــــة وإنتـــــــاج واســـــــتيراد وتصـــــــدير جميـــــــع
.لدينالمحاصيل الحيوية والزيتية في كال الب
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 عصــــــر (التعــــــاون المشــــــترك فــــــي مجــــــاالت
–الســــــكر –الحبـــــوب الزيتيـــــة وتكريــــــر الزيـــــت 

الفــول الســوداني–القمــح –األرز –السمســم 
–الخضــــــر والفاكهــــــة –القطــــــن –ومنتجاتــــــه 

–األســـمدة الكيميائيـــة–العصـــائر ومركزاتهـــا 
).المطهرات والمنظفات

ركات وتتويجًا لتلك الجهود، شـاركت تسـع شـ
ذائيــة تابعــة للشــركة القابضــة للصــناعات الغ

"جوبــا"فـي مدينـة " صـنع فـي مصــر"بمعـرض 
ـــــرة مـــــن  ـــــة الســـــودان، فـــــي الفت ـــــى12بدول إل

، والذي يهدف إلى زيـادة التبـادل2021يوليو 16
ـــوب الســـودان ودول  ـــين مصـــر وجن التجـــاري ب

ة القـــارة اإلفريقيـــة؛ وتهـــدف الشـــركة القابضـــ
ـــــة مـــــن مشـــــاركتها فـــــي  للصـــــناعات الغذائي

:المعرض إلى عدة أهداف يتمحور أبرزها في

 تــــدعيم الــــدور الريــــادي للدولــــة المصــــرية فــــي
.القارة اإلفريقية

ادل تعزيز الجهود المصرية الدائمة لزيـادة التبـ
التجـــاري، والـــدعم الفنـــي، وإقامـــة مشـــروعات 
مشـــــــتركة فـــــــي صـــــــناعة الزيـــــــوت، والمـــــــواد 
الغذائيــــــة، وصــــــناعة الســــــكر، وغيرهــــــا مــــــن 

ل الصناعات الغذائية األخرى بـين مصـر، والـدو
. اإلفريقية وباألخص دول حوض النيل

 هــــــذا، وتمثلــــــت الشــــــركات المشــــــاركة فــــــي
المعــــــــرض، والتابعــــــــة للشــــــــركة القابضــــــــة 
للصــــــناعات الغذائيــــــة، فــــــي شــــــركة الســــــكر 
، والصـــناعات التكامليـــة، وشــــركة أبـــو الهــــول

والشـــــركة المصـــــرية للزيـــــوت والمنظفـــــات، 
وشــــركة طنطــــا للزيــــوت والصــــابون والميــــاه 
، الطبيعيــة، وشــركة قهــا لألغذيــة المحفوظــة
ة وشـــركة النيـــل للزيـــوت والمنظفـــات، وشـــرك

لألغذيــــــــة المحفوظــــــــة، وشـــــــــركة " إدفينــــــــا"
يـوت إسكندرية للزيـوت والصـابون، وشـركة الز
.األرزالمستخلصة ومنتجاته، وشركة تسويق







مـــــــــــــــــــــــــــن 7
اإلنجــــــازات

سنـــــــــــــوات

قطــــــــــــــــــــــــــــاع التمـــــــــــــــــــــــــــوين
والتجـــــــــــــــــــــــارة الداخليـــــــــــــــــــــــة

ةالتنميـــــة المجتمعي
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