اجتماع فخامة رئيس الجمهورية يوم الثالثاء الموافق 2020/12/15
لدعم الصناعات الوطنية الثقيلة

(الرئيس السيسي يستعرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر)


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثالثاء  ،2020 /12/15في االجتماع الذي ضم الدكتور مصطفى

مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية

واالستراتيجية ،والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،والدكتور محمد معيط وزير المالية،

والمهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية ،ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،ومحمد أمين

مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ،باالستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية.


عرض ت ت ت
واألس ت تتمن

وزيرة التجارة والصت ت تتناعة الست ت تتيدة نيفين جامع أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الحديد والصت ت تتل
في مص ت تتري ال س ت تتيما ما يتعل بالطاقة اينتاجية و يتل تكاليف اينتاا وتس ت تتوي فائ

والتص ت ت ت ت ت تتدير ،مش ت ت ت ت ت تتيرية إلى عدد من المحاور التنفيذية المقتر ة للت ل
اعتماد ست ت تتياست ت تتة ت ت تتنامية متكاملة األبعاد تحت ت تتمن تعمي التصت ت تتنيع المحلي ،وتحقي

اينتاا

على تلك التحديات ،وذلك من خالل
ام

رب مناس ت ت ت

للمصت ت تتانع ،وتعايا نفاذ الصت ت تتادرات المص ت ت ترية على المست ت تتتويين ايقليمي والدولي ،خا ت ت ت ية من خالل تعايا
قدراتها التنافسية والت ل على المعوقات اللوجستية ذات الصلة ،أخذاي في االعتبار تأثير جائحة كورونا على

معدالت التجارة والشحن إقليمياي ودولياي.


تناول االجتماع ا م محاور مشتتروعات و ازرة التجارة والصتتناعة ،خا تتة ما يتعل بالخطوات التنفيذية المتخذة



والسيراميك على مستوى الجمهورية،

واليات التحرك المقتر ة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي

كما تم استعراض متونات منظومة

ناعات الحديد والصل

ناعة الحديد والصل

واألسمن

واألسمن .

وما تتمتع به من مياة تنافسية على المستويين المحلي وايقليمي ،بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية
ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية ،فحال عن توافر الطاقات اينتاجية الالزمة لتلبية
اال تياا المحلي ،إلى جان

التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات الالزمة

لتش يل ذه القطاعات.


وجه الرئيس خالل االجتماع كذلك بالعمل على استشراف اآلفاق الواسعة على المستوى ايقليمي لنشاط

الصناعة المحلية في مجال التشييد وايستان ،سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثالثي الذي يجمع مصر
مع دول الجوار التي لديها طل

مستمر الستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميا بها الشركات

المصرية العاملة في تلك المجاالت ،و و إطار تعاون إقليمي يمن الصناعة المصرية مياة تفحيلية للنفاذ
لألسواق ايقليمية الواعدة.



تم تكلي ف الحتومة باالستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثاب

للدولة،

خا ة في المجاالت المتعلقة بعملية البناء والتشييد ،أخذيا في االعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية

التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاا شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية

الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذ ا ،وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القري  ،وأبرز ا

مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف  1000قرية على مستوى الجمهورية.

