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 طباعة هويدا سعيد - أسماء إبراهيم

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن

مبادرات الحكومة اأخيرة لدعم قطاع الصناعة أنقذت آاف المستثمرين من اإفاس وفتحت شهية رجال الصناعة واإنتاج

لتوسعات جديدة كانت متشوقة لمناخ جاذب يؤمن بأهميتها.

وشدد "سعد الدين" بأن هذه المبادرات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وعد بها ممثلو رجال الصناعة

والقطاعات اإنتاجية خال اجتماعاته اأخيرة بهم، مؤكًدا أنه بدون الصناعة المحلية واإنتاج والتصدير لن يكون هناك

اقتصاد قوى.

وتوقع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن عام 2020 المقبل سيكون عاما للصناعة الوطنية وستسهم مبادرة البنك

المركزى اأخيرة لدعم وتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه في خروج القطاع الصناعى من دائرة اانكماش

إلى التوسع، وتعيد اأمل في تحقيق معدات نمو أفضل خال العام الجارى.

وتابع: تسعى مجتمعات اأعمال على رأسها "اتحاد الصناعات المصرى" و"اإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين"

لاتفاق مع الجهاز المصرفى على اإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق ااستفادة القصوى من هذه المبادرات، لبدء تنفيذها

واستفادة القطاع الصناعى منها على وجه السرعة خال اأيام المقبلة.

ودعا سعد الدين رجال الصناعة إلى زيادة ااهتمام بالعامل المصري "المهنى" حتى لو كان ذلك على حساب أصحاب

المؤهات العليا، سعيا لتغيير ثقافة المجتمع بأن أصحاب الِحرف والمهن والفنيين هم أساس النهضة الصناعية أسوة

بالتجارب الصناعية الناجحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، أعلنا، نهاية اأسبوع الماضي،

مبادرة جديدة لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه لتمويل اأنشطة القائمة حاليا أو الجديدة، بفائدة 10% متناقصة، آما أن

يستفيد منها قرابة 100 ألف منشأة صناعية، إضافة إلى إسقاط مديونيات بقيمة 31 مليار جنيه على 5148 مصنعا

توصيات من

عاج معجزة ) بتاع أفعال مش
أقوال( افضل من الفيآجرا 10

اضعاف )طبيعي(
avanti

الحبة الزرقاء محكوم عليها بالفشل!
معجزة عاجية اقوي 10 أضعاف
و تزيد ااحساس بالمتعة %200

avanti

ارفع الفاعل يدلع المفعول - عاج
معجزة افضل من الفياجرآ 10

اضعاف طبيعي
avanti

https://www.dostor.org/print.aspx?2933104
https://www.dostor.org/print.aspx?2933104
https://www.dostor.org/print.aspx?2933104
https://www.dostor.org/print.aspx?2933104
https://ar.postquare.com/
https://ar.postquare.com/
https://ar.postquare.com/
https://ar.postquare.com/
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-057&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-057&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-057&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-057&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-057&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-057&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-060&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-060&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-060&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-060&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-060&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-060&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-060&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-060&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-060&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-055&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-055&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-055&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-055&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-055&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-055&eng_website_id=[eng_website_id]
https://ubuystores.com/funny?cr=postquare-funny-055&eng_website_id=[eng_website_id]


محمد سعدالدين: السيىس أنقذ الصناعة من االنهيار

https://www.dostor.org/2933104[12/9/2019 10:30:04 AM]

متعثرا، ورفعها من القوائم السلبية ووقف القضايا أمام المحاكم.

الوجه اآخر لـ تحية كاريوكا.. »فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور«

 منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة
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انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة %8

أهم التوابل لزيادة حرق السعرات وإنقاص الوزن

رانيا يوسف عن مابسها الجريئة: "ده الطبيعي بتاعي" )فيديو(

الصور
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انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة %8

انفراد.. أيمن نور يشتري فيا في إسطنبول بـ1.3 مليون دوار )تسجيل صوتي(

انسداد الشرايين.. تفاصيل مرض عاء الشربيني

"اعتناق أفكار داعش" و"أحداث عنف الوراق" أبرز محاكمات اليوم

بيراميدز يهز       تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن واإعام

اأكثر قراءة
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الوجه اآخر لـ تحية كاريوكا.. »فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور«

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

يوسف إدريس وأمل دنقل حاوا اانتحار.. وعالجا اكتئابهما بطريقة مبتكرة

خبايا عاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من »سّميعة الست« ثم هاجمها

الوجه اآخر لـ تحية كاريوكا.. »فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور«

3 فواكه تساعد فى القضاء على دهون البطن

تطور الجهاز الهضمي للرضيع وعاقته باأمراض

دراسة: صبغات الشعر تزيد خطر اإصابة بسرطان الثدي

أفضل عاج للتخلص من مشاكل القولون نهائيا

أيام زمان

نجم الساعة

الصحة
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فضيحة أيمن نور.. تسريب جديد للهارب مع سمسار لشراء فيا بـ20 مليون جنيه

واشنطن تستضيف اليوم اجتماعات "سد النهضة" بمشاركة البنك الدولي

سحر نصر: ااستثمارات اأمريكية في مصر وصلت إلى 22.8 مليار دوار

اكتشاف نصب حجري منذ 265 سنة بالصين

الجريدة الرسمية تنشر قرار الوزراء بإلغاء صفة النفع العام لممر فى روض الفرج

الرئيس نيوز

منوعات
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رصد فهد الثلج فى موطن رئيسى لـ"الباندا"

"أثاث ثنائى اللغة".. أول معرض مصرى دنماركى بالمعادى )صور(

دراسة: الهواتف المحمولة تعرضكم لخطر جسدي كبير

"خريجي اأزهر" تطلق حملة توعوية لمواجهة اانتحار بمطروح

لطاب اأول الثانوي.. المستندات المطلوبة استام التابلت

كشكول
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بدء ندوة حروب الجيل الرابع بـ"أصول دين"القاهرة

بمشاركة 16 دولة.. انطاق فعاليات ملتقى الثقافات بـ"إعام القاهرة"

بعد تحوله من الصوفية إلى السلفية..»شاب سودانى« يكفرأتباع الصوفية - فيديو

»الصوفية« تطالب المؤسسات الدينية بالتحرك لمواجهة ظاهرة اإنتحار

بحضور »مرشد العالمى للتصوف«..صوفية إندونيسيا تحتفل بمولد » عبدالقادر الجيانى«

"خلوة النبى".. سبعة أيام فى مملكة الصوفية بـ»غرداية الجزائرية«

إسام سياسي

https://www.kashqol.com/46414
https://www.kashqol.com/46413
https://www.kashqol.com/46413
https://www.kashqol.com/46413
https://www.kashqol.com/46413
https://www.aman-dostor.org/28836
https://www.aman-dostor.org/28836
https://www.aman-dostor.org/28836
https://www.aman-dostor.org/28835
https://www.aman-dostor.org/28835
https://www.aman-dostor.org/28833
https://www.aman-dostor.org/28833
https://www.aman-dostor.org/28838
https://www.aman-dostor.org/28838
https://www.kashqol.com/46414
https://www.kashqol.com/46413
https://www.aman-dostor.org/28836
https://www.aman-dostor.org/28835
https://www.aman-dostor.org/28833
https://www.aman-dostor.org/
https://www.dostor.org/list.aspx?r=0&id=5


محمد سعدالدين: السيىس أنقذ الصناعة من االنهيار

https://www.dostor.org/2933104[12/9/2019 10:30:04 AM]

المزيد

د. منى حلمى
الفرق بين أخذ قرار اانتحار ولحظة تنفيذ القرار

مؤمن المحمدي
الجنيه والجبنة وضحك كالبكا

ماجد حبته
قطر فى منتدى المتوسط!

يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا )1)

العرض اأول أوبرا "أوراندو" يلقى نجاًحا

تعرف على شروط التقدم لجائزة فدوى طوقان فى الشعر

"اإنتاج الثقافي" ينفذ معرضا لفنون الخط العربي

تفاصيل برنامج "أنا متطوع" بمعرض الكتاب

ElDostor News - جريدة الدستور

تقارير ومتابعات محافظات  فن  اقتصاد  رياضة  عالم  حوادث  مصر  عاجل  الرئيسية 

توك شو هاشتاج  ابواب الخير  منوعات  محطة تل أبيب  أوتو  ايف ستايل  سياسي  انفوجرافيك 

 مقاات الرأي

الثقافة

 صفحتنا ع الفيس بوك

https://www.dostor.org/list.aspx?r=0&id=5
https://www.dostor.org/list.aspx?r=0&id=5
https://www.dostor.org/list.aspx?r=1002
https://www.dostor.org/list.aspx?r=1002
https://www.dostor.org/2933910
https://www.dostor.org/2933910
https://www.dostor.org/list.aspx?r=241
https://www.dostor.org/list.aspx?r=241
https://www.dostor.org/2933908
https://www.dostor.org/2933908
https://www.dostor.org/list.aspx?r=239
https://www.dostor.org/list.aspx?r=239
https://www.dostor.org/2933830
https://www.dostor.org/2933830
https://www.dostor.org/list.aspx?r=1013
https://www.dostor.org/list.aspx?r=1013
https://www.dostor.org/2933415
https://www.dostor.org/2933415
https://www.dostor.org/2933415
https://www.dostor.org/2933415
https://www.dostor.org/2934107
https://www.dostor.org/2934107
https://www.dostor.org/2933999
https://www.dostor.org/2933999
https://www.dostor.org/2934004
https://www.dostor.org/2934004
https://www.dostor.org/2933934
https://www.dostor.org/2933934
https://www.facebook.com/ElDostorEgypt
https://www.facebook.com/ElDostorEgypt
https://www.facebook.com/ElDostorEgypt
https://www.dostor.org/
https://www.dostor.org/list/8/investigations
https://www.dostor.org/list/7/govs
https://www.dostor.org/list/6/arts
https://www.dostor.org/list/5/economy
https://elcaptain.dostor.org/
https://www.dostor.org/list/4/world
https://www.dostor.org/list/3/accidents
https://www.dostor.org/list/1/news
https://www.dostor.org/list.aspx?props=topstory&t=%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84
https://www.dostor.org/
https://www.dostor.org/list/11/talkshow
https://www.dostor.org/list/1180/hashtag
https://www.dostor.org/list/1173/abwab-elkhaer
https://www.dostor.org/list/37/variety
https://www.dostor.org/list/1182/tal-abib
https://www.dostor.org/list/1007/auto
https://www.dostor.org/list/10/family
https://www.dostor.org/list/9/parties
https://www.dostor.org/list/1011/infograph
https://www.dostor.org/list.aspx?r=0&id=5
https://www.dostor.org/list.aspx?r=0&id=5
https://www.dostor.org/list/527
https://www.dostor.org/list/527


محمد سعدالدين: السيىس أنقذ الصناعة من االنهيار

https://www.dostor.org/2933104[12/9/2019 10:30:04 AM]

 جميع الحقوق محفوظة 2017 ©

        

تكنولوجيا القبلة  اأبراج اليوم  الثقافة  الكرازة  تحقيقات وملفات  أيام زمان  الصحة  فيديو 

https://www.synceg.com/
https://www.dostor.org/rss.aspx
https://www.dostor.org/rss.aspx
https://www.youtube.com/user/aldostornews
https://www.youtube.com/user/aldostornews
https://twitter.com/ElDostorEgypt
https://twitter.com/ElDostorEgypt
https://www.facebook.com/ElDostorEgypt
https://www.facebook.com/ElDostorEgypt
https://www.dostor.org/list/523
https://www.dostor.org/list/517
https://www.dostor.org/list/520
https://www.dostor.org/list/527
https://www.dostor.org/list/473
https://www.dostor.org/list/781
https://www.dostor.org/list/1178/ayam-zaman
https://www.dostor.org/list/521/sa7aa
https://www.dostor.org/list.aspx?type=2

	dostor.org
	محمد سعدالدين: السيسى أنقذ الصناعة من الانهيار


	cuZG9zdG9yLm9yZy8yOTMzMTA0AA==: 
	button5: 

	cuZG9zdG9yLm9yZy8yOTMzMTA0AA==: 
	form1: 
	w: البحث ...




