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إنشاء المناطق : نستهدف االستفادة من تجربة سنغافورة بمجال وزير التجارة والصناعة

 الصناعية المتكاملة

يوم السبت، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قادما من وصل إلى القاهرة 
سنغافورة، عقب إجراءه سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة 

بين البلدين  واالستثماري االقتصاديالشركات السنغافورية، لتعزيز التعاون  ومسئوليالسنغافورية 
 . خالل المرحلة المقبلة

، حيث بحث معه السنغافوريوالتقى قابيل خالل زيارته لسنغافورة، رئيس اتحاد الصناعات  
أوجه التعاون المستقبلية بين مجتمع الصناعة بمصر وسنغافورة، فضال عن الفرص االستثمارية 

 .لى حد سواءالمشتركة التى تحقق مصالح البلدين ع
وأوضح قابيل أن مصر حريصة على االستفادة من الخبرات السنغافورية فى مجال تنمية 
الصناعة، والوقوف على التطورات التكنولوجية المتبعة فى الصناعة السنغافورية، وإمكانية نقل 

ائلة التكنولوجية السنغافورية إلى السوق المصرى، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية ه
فى القطاع الصناعى، خاصة فى ظل إطالق خريطة االستثمار الصناعى التى تحدد الفرص 
االستثمارية فى كل محافظة فى كافة أنحاء الجمهورية، األمر الذى يمثل فرصة كبيرة أمام رجال 

 .الصناعة فى سنغافورة
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مرصد األخبار هي سلسلة دورية تهتم بعرض أهم األخبار االقتصادية ذات التأثير المباشر  •
على االقتصاااااد المصاااارا بصاااافة عامة، وعلى القطاع المصاااارفي على وج  الخصااااو ، 

 وتحليل هذه األخبار لمعرفة آثارها المباشرة وغير المباشرة. 

رد تحليالت واجتهادات بحثية، وال تعبر بأا جميع اآلراء الواردة في هذه الساالساالة هي مج •
 حال عن الرأا الرسمي لبنك االستثمار القومي، ويجب أخذها في إطارها البحثي فقط.

 هبة عبد الدايم: قامت بالتعليق على هذا العدد •
 

 



 

2 
 

 

% 90مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن  فىسيكون التعاون المشترك  •

يضم حيث  من الشركات األعضاء باتحاد الصناعات السنغافورى هى شركات صغيرة ومتوسطة،

شركة تتضمن شركات محلية صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات رائدة  3000اآلن أكثر من االتحاد 

التنسيق بين االتحاد وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة  أنه تم االتفاق علىو  .متعددة الجنسيات

والصغيرة ومتناهية الصغر المصرى، إليجاد آلية تتيح االستفادة من اإلمكانات المتوافرة لدى الجانبين، 

 سواء فيما يتعلق بالجانب التمويلى أو الفنى.

إحدى مناطق المطور الصناعى  One North منطقة إنشاء المدن الصناعية المتكاملةمن امثلة  •

متر وتضم صناعات األدوية الحيوية والعلوم واالتصاالت يلوك 2بسنغافورة، والمقامة على مساحة 

وتكنولوجيا المعلومات، واإلعالم والعلوم الطبيعية والقطاعات الهندسية، كما تشمل المنطقة معاهد 

تعلم " حيث  –عيش –قاعدة "اعمل  تعليمية ومراكز بحثية ومشروعات إسكان وفرص عمل فى إطار

سميت بهذا األسم وفقا للموقع الجغرافى لسنغافورة، والتى تقع فى نطاق درجة واحدة شمال خط 

 .االستواء

الذى  ومشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، ومن المقرر القيام ب •

 .الخبرات السنغافورية الكبيرةلالستفادة من  ضةه شركة سنغافورة القابذمن المخطط أن تنف

مليون  33فدانا أى نحو  872آالف و 7إن مشروع مدينة كوم أوشيم الصناعية سيقام على مساحة  •

متر مربع، حيث يضم مشروعات صناعية متطورة فى مختلف المجاالت وتجمع عمرانى متكامل، 

 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة. 300وتوفر نحو 

الفيوم فى منطقة متوسطة  –القاهرة  اإلقليميتقع على الطريق  المنطقة الصناعية بشمال كوم أوشيم  •

القابلة لالستصالح  واألراضيحوله المنتجات زراعية  توفرتبين محافظات القاهرة والجيزة والفيوم، و

 اإلقليميى النطاق توفر مناطق صناعية فتبالمدينة الجديدة، كما  الزراعيبما يخدم أنشطة للتصنيع 

 .للمنطقة بما يسمح بالتكامل مع األنشطة الصناعية الجديدة

المنطقة تتمتع أيضا بتوافر الثروات التعدينية ومواد البناء الالزمة وصالحية األرض للنشاط و  •

الصناعى فضالً عن وجود محمية بحيرة قارون ومحميات وادى الريان ووادى الحيتان بالمحافظة 

ية على قائمة التراث الطبيعى العالمى وتوافر مصادر الطاقة المتجددة بالمحافظة من كمحمية طبيع

 .الطاقة الشمسية

 وهذا المشروع يعد نقطة انطالق حقيقية لتنمية منطقة شمال الصعيد، والتى تربط بين الدلتا والوادى،  •

بمدينة القاهرة، وذلك وفقاً المشروع يمكن توسعته فيما بعد للمساهمة فى تخفيف الضغط السكانى الكبير 

 .2030لرؤية مصر للتنمية المستدامة 

المشروع الجديد سيكون بمثابة أحد أهم األقطاب التكنولوجية الحديثة على مستوى الجمهورية، مشيراً  •

إقامة مجموعة من الخدمات المتطورة والداعمة للقطاعات  إلى أنه من المقرر أيضا ضخ استثمارات فى

التكنولوجية المستهدف إنشاؤها إلى جانب إنشاء منطقة سكنية متميزة لتوطين العمالة التابعة للمنطقة 

 وأسرهم، األمر الذى يضمن توفير بيئة عمل متميزة بالمدينة.

لى محاور تدعم انطالق مسيرة التنمية هذه المنطقة الصناعية ستمثل مركزا خدميا لوجيستيا يقوم ع •

بمحافظة الفيوم، وتستهدف تنمية الصناعات الزراعية والبيئية والتكنولوجية المتطورة ورفع مستوى 

 جودة الحياة واالرتقاء بالموارد البشرية.
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