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رئيس مجلس اإلدارة

محمد املهندس
نشرة الكترونية تصدر عن غرفة الصناعات الهندسية

رأى الهندسية
تولي الدولة أهمية كبيرة لقضية
الطاقة التي مثلت حتديا عظيما
جن ـح ــت م ـص ــر يف ت ـخ ـط ـيــه خ ــال
سـ ـ ـن ـ ــوات ق ـل ـي ـلــة ل ـت ـح ـقــق م ـع ـجــزة
حقيقية شهد بها اجلميع .والشك
أن اإلرتفاع الكبير يف تكلفة الطاقة،
والـطـلــب املـتــزايــد عليها يــدفــع إلى
ضـ ـ ــرورة ال ـب ـحــث ع ــن ب ــدائ ــل أفـضــل
وأقل تكلفة باعتبارها معني أساسي
للصناعةلتتمددوتتوسعوتنمو.
مــن ُهـنــا جــاء التفكير يف أهمية
تنمية مشروعات الطاقة اجلديدة
وامل ـت ـج ــددة ،وال ـتــي متـثــل مستقبال
واع ــدا ملصر خــاصــة أن لدينا طاقة
شـمـسـيــة عـظـيـمــة ل ــم تـسـتـغــل بعد
بالشكلاألمثل.
وح ـس ـنــا ق ــدم ــت ال ــدول ــة عـنــدمــا
أطـ ـلـ ـق ــت أك ـ ـبـ ــر مـ ـ ـش ـ ــروع ل ـل ـطــاقــة
الشمسية يف املنطقة لتوليد طاقة
مستقبلية تفي بإحتياجات قطاع
إقتصادي حيوي هو قطاع الصناعة.
لذا تعمل الغرفة بجد للمشاركة يف
ترجمة توجهات الدولة نحو الطاقة
الـشـمـسـيــة إل ــى م ـش ــروع ــات حيوية
كبرى .ويف هذا اإلطار فقد مت إنشاء
شعبة متخصصة للطاقة املتجددة
برئتسة املهندس بسيم يوسف عضو
مجلس إدارة الغرفة وب ــدأت العمل
من خالل دراسات مستفيضة وأوراق
عمل وجلــان متخصصة إلستغالل
كفاءات قطاع الصناعات الهندسية
يف هذا املجال.
إننا قادرون على التحدي واملشاركة
يف هـ ــذا املـ ـش ــروع ال ـط ـم ــوح لتوفير
الطاقة بشكل مناسب وتكلفة أقل
سائرين على هــدي األمم املتقدمة
السـتـكـمــال ب ـنــاء مـصــرنــا احلـبـيــب.
واهلل املوفق.

« الهندسية » تدرس تشوهات الجمارك
وتقرتح أسعارا اسرتشادية لبعض السلع
بــدأت غرفة الصناعات الهندسية
إعــــــداد دراســـــــات تــفــصــيــلــيــة ح ــول
الــتــشــوهــات اجلــمــركــيــة الــتــي تــواجــه
الــقــطــاع لتضمينها ورقــة عمل تقدم
إلى جلنة اجلمارك والضرائب بإحتاد
الصناعات متهيدا لرفعها إلى وزارة
املالية.
وكشف محمد املهندس رئيس مجلس
إدارة الغرفة أن هناك كثير من السلع
الهندسية تعاني مــن إرتــفــاع الرسوم
اجلمركية املفروضة على مستلزمات
اإلنتاج والسلع الوسيطة فيها ،بنسبة
أكــبــر مــن اجلــمــارك املــفــروضــة على
املنتجات تامة الصنع ،ما يشكل ميزة
للسلع املــســتــوردة يف مــواجــهــة املنتج
املحلي.
وأوضح أن الغرفة تُعد أيضا تصور
حــول األســعــار اإلســتــرشــاديــة لبعض

محمد
املهندس
املــنــتــجــات الهندسية لتقدميها غلى
اجلمارك لإلسترشاد بها والتغلب على
ظاهرة ضرب الفواتير بالنسبة للسلع
املستوردة.
وكــان املــهــنــدس محمد السويدي

محمد
السويدي
رئـ ــيـ ــس إحتــــــاد الـــصـــنـــاعـــات قــد
طــلــب مــن كــافــة الــغــرف الصناعية
إعــداد مقترحاتها بشأن مشكالت
اجل ــم ــارك الــتــي تــؤثــر ســلــبــا عــلــى
الصناعة املحلية.

«نيسان» تقرتب من إقامة أكرب مشروع صناعى لها فى مصر

اتفقت احلكومة مع شركة « نيسان «
العاملية على الدخول يف شراكة صناعية
إلنتاج  100ألف سيارة سنويا .تستهدف
الــشــراكــة زي ــادة املــكــون املحلي لصناعة
السيارات املحلية وإحياء شركة النصر
للسيارات.
وقال هشام توفيق وزير قطاع األعمال
خالل افتتاح مؤمتر «بورتفوليو إيجيبت
 ،»2019إن املشروع حال اكتماله ميثل
أكبر استثمارات عاملية يف قطاع صناعة
الــســيــارات احلــكــومــي ممثال يف شركة
النصر للسيارات.
وكشفت شركة نيسان عن توجهها إلى
تصنيع سيارات كهربائية يف مصر ،حيث
أوضحت يف بيان رسمي أنها ستواصل
عملها يف التوسع يف االســتــثــمــارات يف
السوق املصري يف الفترة القادمة ،ألن
السوق املصري يوفر العديد من اإلمكانيات
الــتــي تشجع على زيـ ــادة االســتــثــمــارات
ومواصلة تقدميها يف مصر
وق ــال بيمان كــارجــار ،رئــيــس مجلس
إدارة شركة نيسان يف إفريقيا بالشرق
األوسط والهند ،أن مصر ،التي يبلغ عدد

بيمان
كارجار
سكانها  100مليون نسمة ،تعتبر سوقا
موضحا أن شركة
استراتيجية لنيسان،
ً
صناعة السيارات استثمرت  200مليون
دوالر يف البالد منذ أن بدأت عملها هناك
يف عام 2005
وأكـ ــد أن ــه يــتــم التخطيط ملــزيــد من
االستثمارات يف السنة املالية للشركة التي
تبدأ يف أبريل  ،2019وتريد نيسان أن
تصل طاقتها اإلنتاجية ملصنعها يف مصر
إل ــى  28000ســيــارة ســنــويــا ،مقارنة

باملستوى احلالي البالغ 22000
وتبيع نيسان العاملية نحو أربعة ىالف
سيارة سنويا طبقا لبياناتها الرسمية.
وتبلغ احلصة السوقية للشركة فى السوق
املصرى ارتفعت إلى  ،15%وحتتل املرتبة
الثالثة ،مقابل  3.8%منذ بداية عمل
الشركة مبصر فى  ،2005وحجم إنتاج
الشركة خالل العام املالى املاضى عند 19
ألف سيارة ،وتوقع أن تصل خالل العام
املالى اجلارى  22ألف سيارة ،وإجمالى
العمالة فى نيسان مصر هو . 1300
ومتتلك النصر للسيارات ،خط إنتاج
كامال لتجميع سيارات ،يستطيع جتميع
 15000ســيــارة ســنــويــا فــى الــورديــة
ـضــا محطة لتوليد
الــواحــدة ،ومتتلك أيـ ً
الكهرباء ومحطة لتنقية مياه الشرب
ومحطة للصرف الصحى إل ــى جانب
املصانع  ،وأنتجت الشركة منذ عام 1960
وحتى العام املالي  ،2009 - 2008نحو
 384أل ًفا و 884سيارة مالكي ،و 16أل ًفا
أتوبيسا ،و 33أل ًفا و 285لوري،
و114
ً
جرارا زراع ًّيا ،بإجمالي
و470
ا
ف
أل
و39
ً
ً
 88869سيارة ولودرا وجرارًا .
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خرب يهمك

• يعتزم بنك مصر ،افتتاح  3مكاتب متثيل
خارجية ،بقارة إفريقيا ،خالل العام املقبل ،وف ًقا
ملا صرح به حسام عبدالوهاب ،نائب رئيس البنك.
وتأتي تلك املكاتب ضمن استراتيجية البنك

الهادفة إلى التوسع اإلقليمي يف ظل وجود
شريحة من العمالء املستثمرين يف تلك
األسواق يف قطاعات متنوعة ما بني املقاوالت
والصناعة والتشييد.

الحكومة تطلق « نافذة » لتسهيل اإلفراج الجمركى وآلية جديدة لتخصيص األراضى

• أطلقــت احلكو مــة ،منظو مــة «نا فــذة»
خلد مــة التجــارة الدوليــة ملصــر والتــي
تســاعد يف تســهيل إ جــراءات اإل فــراج
اجلمر كــي ،وذ لــك مبر كــز اخلد مــات
اللوجســتية مبطــار القا هــرة .وأ كــد الدكتــور
مصطفــى مدبو لــي رئيــس ا لــوزراء ،أن
املنظو مــة تُر ســي آليــة النا فــذة الوا حــدة
خلد مــة التجــارة الدوليــة ملصــر ،و مبــا يســهم
يف «تيســير ور فــع كفــاءة عمليــات اإل فــراج
اجلمر كـ ّـي لتصــل إ لــى املســتويات العامليــة.

يلحي وزير
ي املص
• أصدر الدكتـور عل خلية ،القرار
تجارة الدا
ي نص على
التمويـن وال  ،2019والذ
جنيها نظير
م  46لسـنة
رق
ه 250
ً
«حتصيل مبلـغ وقدر طبق األصل
خدمة اسـتصدار صورة س شركة أو
عقد تأسي
رار بدءا من
مسـتخرجة من م تنفيذ الق
تعديل .يتـ
عقـد ال
س .2019
 24مار

مبادرة إلكرتونية لحل
مشكالت املستثمرين
• أطلقت وزارة االستثمار مبادرة «استثمار بال
حتديات» للتواصل مع املستثمرين من خالل مواقع
التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني األتي :
support@miic.gov.eg
ويأتي ذلك يف إطار جهود الوزارة للتسهيل على
املستثمرين وإزالة أي عقبات تواجههم.
وأكدت الوزارة أن املبادرة تستهدف استكمال إنشاء
منظومة متكاملة للمساهمة يف اإلسراع بحل
مشكالت املستثمرين ،مع ربطها مبركز اتصاالت
الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة ،من
خالل اخلط الساخن رقم  16035بحيث
يستطيع املستثمر تقدمي مقترحات لتطوير عملية
االستثمارىأو أي شكاوى يتعرض لها.
وتابعت الوزارة أنها تلقت نحو  1874شكوى من
املستثمرين ،ومت حل وإنهاء  1569مشكلة ،منها
 43شكوى لشركات كبرى يف القطاع الصناعي
والسياحي والزراعي والتجاري والتنمية العقارية
والتشييد والبنية األساسية واخلدمية وتكنولوجيا
املعلومات والنقل واملواصالت والتعدين والصحة
واإلنتاج احليواني.

وتد عــم اآلليــة تطبيــق وتعميــم النظــم
اإللكترونيــة واملميكنــة يف جميــع موا قــع
اجلمــارك ،ممــا ير فــع مــن مســتوى األداء
ملختلــف القطا عــات احليو يــة يف مصــر ،مــع
تخفيــض تكاليــف تــداول احلاو يــات ،ســواء
ر ســوم األرضيــات أو غرا مــات التأخيرالتــي
قــد تنتــج عــن التأ خــر يف إ جــراءات اإل فــراج
اجلمر كــي ،و هــذا التخفيــض يف التكاليــف
سيســهم يف خفــض تكلفــة البضا ئــع
وبالتا لــي أ ســعارها ،و هــو مــا يســتفيد بــه

املســتهلك النها ئــي.
وو فــق نظــام عمــل املنظو مــة اجلد يــدة،
فــإن صا حــب الشــأن ،ســواء كان
مســتخلص اجلمــرك أو صا حــب الر ســالة،
يقــدم جميــع مســتندات الشــحنة مــن
خــال نقطــة وا حــدة (النا فــذة الوا حــدة)،
ممــا يســهم يف تقليــص اإل جــراءات مــن
 24خطــوة إ لــى  3خطــوات فقــط ،و هــو مــا
يخفــض ز مــن إنهــاء تلــك اإل جــراءات مــن
 24يو مــا إ لــى مــا بــن  3إ لــى  7أ يــام.

•

• أعلن البنك املركزي ،املالمح
األساسية لالستراتيجية
الوطنية للتكنولوجيا املالية،
التي بدأ العمل عليها العام
املاضي.
حددت االستراتيجية مبادرات
رئيسية للبدء الفوري يف
تنفيذها ،منها :تأسيس صندوق
دعم االبتكار بقيمة مليار جنيه
لتمويل شركات التكنولوجيا
املالية الناشئة ،وإنشاء وحدة
التكنولوجيا املالية بالبنك
املركزي باإلضافة إلى إنشاء
ُمختبر تطبيقات التكنولوجيا
املالية املبتكرة الذي يعتبر بيئة
اختبار رقابية ،توازن بني حرية
االبتكار واحلد من املخاطر ،مع
ضمان حماية العمالء ،فضال عن
مركز التكنولوجيا املالية الذي
يعتبر خطوة نحو املستقبل،
وملتقى للشركات الناشئة ،حيث
يوفر لهم فرصا جيدة للتعاون
مع املراكز العاملية األخرى لتبادل
اخلبرات والتعرف على أحدث
االجتاهات يف هذا املجال.
ويعتزم البنك املركزي إطالق
مركز األمن السيبراني للقطاع
املصريف نهاية العام اجلاري،
ليقوم باتخاذ التدابير
التأمينية االستباقية ،والتعامل
مع احلوادث ،وحفظ األدلة
اجلنائية الرقمية.
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• أقــر مجلس إدارة هيئة املجتمعات العمرانية وضــع آلية
للتعامل مع جميع الطلبات املُقدمة ملجلس إدارة الهيئة من
املستثمرين للتخصيص املباشر ألراض ــى مــدن اجليل الرابع،
ومــدن الـســادات وبــرج العرب و 15مايو ومــدن الصعيد ،إلقامة
أنشطةخدمية.
تتضمن اآلل ـيــة تـفــويــض ق ـطــاع التخطيط وامل ـشــروعــات
بالتنسيق مــع قـطــاع التنمية وتـطــويــر امل ــدن وأج ـهــزة املــدن
اجلــديــدة بتحديد قـطــع األراضـ ــى املـتــاحــة بــاملــدن املــذكــورة،
وفقا لرغبة املستثمر ،وأولوية التنمية باملدينة ،للتخصيص
املباشر ،وحتديد االشتراطات واملواصفات الفنية ،واإلحالة
إلــى اللجنة املُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها ،على أن
يتم حتديث تسعيرها بشكل متواصل.
ومــن املفترض أن يتم تقدمي دراســة اجلــدوى االقتصادية
وامل ـ ــاءة املــال ـيــة وجـمـيــع املـسـتـنــدات ال ــازم ــة لـتـتــم دراسـتـهــا
مــن خــال قطاع الشئون املالية واإلداريـ ــة بالهيئة ،ومــوافــاة
قطاع التخطيط واملشروعات بالرأى حال استيفائه جميع
املستندات اخلاصة بذلك .ويسدد املستثمر  % 10من قيمة
األرض لتأكيد جدية احلجز ويستكمل باقي مقدم قطعة
األرض طبقا لكل عرض من العروض املقدمة.

• تخطط الهيئة العامة للتنمية
الصناعية ،لطرح نحو  2.6مليون متر
مربع من األراضي املرفقة ،مبدينتي العاشر
من رمضان والسادات خالل الثمانية أشهر
املقبلة .قال مجدي غازي رئيس هيئة
التنمية الصناعية ،إنه من املخطط طرح

مليوني م« 2أراضي صناعية» مرفقة
بالعاشر من رمضان خالل  6أو  8شهور،
فضال عن طرح نحو  600ألف م« 2أراضي
صناعية» جاهزة لالستثمار مبدينة
السادات بالقرب من املنطقة الصناعية
الصينية املزمع إنشاؤها.
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من قلب الصناعة
3
وزير الصناعة يفتتح
استثمارات جديدة
لـ « يونيون إير »

صورة الفتتاح الوزير
ملصنع يونيون إير

ويؤكد  :الصناعات الهندسية قاطرة لزيادة الصادرات

أكد املهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن
قطاع الصناعات الهندسية ميثل أحد محاور استراتيجية
الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية ،مشيراً الى ان الوزارة
تستهدف خالل املرحلة احلالية النهوض بصادرات هذا
القطاع الهام خاصة السواق دول القارة االفريقية .
جاء ذلك خالل افتتاح الوزير ألحدت خطوط اإلنتاج
يف مجال تصنيع االجهزة املنزلية مبجموعة يونيون
ايــر باملنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر النتاج
الثالجات وشاشات التليفزيون ,شــارك فى االفتتاح
املهندس محمد فتحى رئيس مجلس ادارة مجموعة
يونيون ايــر والشريك السعودى الشيخ فايز جميل
زقزوق .
وقال نصار إن خطوط اإلنتاج اجلديدة تتضمن 12
خط انتاج بواقع  5خطوط انتاج مبصنع الثالجات و7
خطوط انتاج مبصنع الشاشات باستثمارات اجمالية

تبلغ  300مليون جنيه ،وسيتم تخصيص  50%من
انتاج املصنعني للتصدير .ولفت إلى أن مصنع الثالجات
اجلديد تبلغ طاقته اإلنتاجية  400ألف وحدة سنويا ً
ويوفر  650فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراته 200
مليون جنيه ،مشيراً الى ان مصنع شاشات التليفزيون
ينتج  600ألف وحدة سنويا ً ويوفر  500فرصة عمل
وتبلغ استثماراته  100مليون جنيه.
وف ــى ه ــذا االطـ ــار أك ــد نــصــار ح ــرص ال ـ ــوزارة على
تعميق الصناعة الوطنية من خالل زيــادة نسب املكون
املحلى فى املنتجات املصنعة محليا ً مبا يسهم فى زيادة
القيمة املضافة للمنتجات املصرية فى السوقني املحلى
واخلارجى ،الفتا ً الى ان توسعات الشركة اجلديدة حتقق
اهداف استراتيجية الوزارة لتعميق الصناعة الوطنية.
وم ــن جــانــبــه اك ــد املــهــنــدس محمد فتحي رئيس
مجلس ادارة مجموعة شركات يونيون اير الصناعية

قرار جمهورى بدمج إبيكو فى مصر املحركات

أصدر رئيس اجلمهورية القرار اجلمهوري رقم
 1لسنة  2019بدمج الشركة العربية البريطانية
للمحركات « إبيكو» التابعة للهيئة العربية للتصنيع
يف مصنع املحركات بالهيئة.
ونصت املادة الثانية من القرار اجلمهوري على
أن يحل مصنع املحركات محل الشركة املدمجة يف

كافة حقوقها وإلتزاماتها وتؤول إليه كافة حقوقها
وإلــتــزامــاتــهــا .ونــصــت املـ ــادة الــثــالــثــة عــلــى نقل
العاملني بالشركة العربية البريطانية إلى املصنع
اجلديد بــذات الربط املالي والفئات الوظيفية.
ونشر الــقــرار يف اجلــريــدة الرسمية بتاريخ أول
فبراير .2019

فرص للتعاون بني مصر وجنوب إفريقيا فى صناعة السيارات
دعــا إحتــاد الصناعات املصرية
نظيره اجلنوب إفريقي إلى زيارة
مــصــر واالسـ ــتـ ــفـ ــادة مـــن فــرص
االســتــثــمــار املــتــاحــة يف مختلف
امل ــش ــروع ــات الــصــنــاعــيــة .وق ــال
الــدكــتــور شــريــف اجلــبــلــي رئيس
جلــنــة الــتــعــاون اإلفــريــقــي بــاحتــاد
ال ــص ــن ــاع ــات إن م ــص ــر مــهــيــأة
جلــــذب اس ــت ــث ــم ــارات ك ــب ــرى يف
مختلف املــجــاالت الصناعية بعد
اإلصالحات التشريعية التي جرت
مؤخرا .ودعا املستثمرين من جنوب
إفريقيا إلى زيارة مصر واملشاركة
يف املشروعات اإلستثمارية الكبرى
خاصة يف قناة السويس والعاصمة

وفد إحتاد الصناعات فى
جنوب إفريقيا

اإلداريـ ــة اجلــديــدة .ووق ــع احتــاد
الصناعات مذكرة تعاون مع نظيره
اجلــنــوب إفريقي تستهدف إزالــة
املــعــوقــات التجارية والــعــمــل على
تنمية الــتــعــاون اإلقــتــصــادي بني

البلدين .كما اتفقت مصر وجنوب
إفــريــقــيــا عــلــى تــكــثــيــف الــتــعــاون
اإلقتصادي والصناعي يف مجال
صناعة السيارات .وكشف اجلبلي
أن هناك توجه لتوقيع اتفاق تعاون
بني مصر وجنوب إفريقيا يف مجال
صناعة السيارات بعد زيارة الوفد
املصري ملنطقة صناعية متخصصة
يف صناعة السيارات يف بريتوريا.
وقال إن جنوب إفريقيا تنتج سنويا
نحو  600الف سيارة ودليها جتربة
ناجحة يف هذا القطاع .أضاف أن
احلكومة اجلنوب إفريقية تستهدف
انتاج مليون و 400الف سيارة يف
سنة .2025

ان املجموعة تستهدف خالل املرحلة احلالية تعزيز
تواجدها بالسوق املصري والتصدير لالسواق العاملية
من خالل ضخ استثمارات جديدة مبشروعات الشركة،
مشيرا الــي ان حجم استثمارات املجموعة بالسوق
املصري يبلغ حاليا  2مليار و 800مليون جنيه وتبلغ
طاقتها اإلنتاجية نحو  3مليون و 100الــف وحدة
سنويا ً ويبلغ عدد خطوط اإلنتاج بها  34خطا وتوفر
 6500فرصة عمل مباشرة وذلك يف مجاالت انتاج
أجهزة التكييف والبوتاجازات والثالجات وشاشات
التليفزيون.
وأضاف انه سيتم خالل املرحلة القريبة املقبلة افتتاح
خط جديد النتاج الغساالت االوتوماتيك بطاقة 300
ألف غسالة سنوياً ،الفتا ً الى ان اجمالى قيمة صادرات
املجموعة لألسواق اخلارجية تبلغ  1.5مليار جنيه
موجهه السواق الدول العربي.

«ويرلبول» األمريكية تستهدف
 %15من سوق الغساالت املصرى

كشفت شركة ويرلبول استهدافها حصة يف سوق
الغساالت املصري من خالل اتفاق لتجميع املنتج يف مصر.
وقال أشرف عمران الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتجارة
واالستثمار أنه يستهدف حصة سوقية تقدر بنحو 15%
من سوق الغساالت يف مصر عبر جتميع أجهزة ويرلبول
األميركية
وأوض ــح يف تصريحات
صـــحـــافـــيـــة أنـــــــه مــن
املستهدف حتقيق حجم
مبيعات بقيمة 450
مليون جنيه خالل العام
املالي األول.
وكــشــف أن حجم
االستثمارات
اخلاصة بأول مصنع
لتجميع غــســاالت
املالبس للعالمة التجارية
«ويرلبول» يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يقدر
بنحو  150مليون جنيه  .وقال محمد اليسير املدير العام
اإلقليمي لشركة ويرلبول ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا:
نستهدف التصدير من مصنع مصر ملنطقة شمال إفريقيا
تونس واملغرب وليبيا واألردن والعراق ولبنان.
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حكايات

يترقب املُجتمع الصناعى املراجعة النهائية للقانون اجلديد
إلحتــاد الصناعات والغرف الصناعية ليصدر قريبا بهدف
تعظيم دور االحت ــاد كمنظمة أعــمــال ،بــدال من القرارين
اجلمهوريني املنظمني لعمله والصادرين سنة 1958
مت وضع نص انتقالى فى مشروع القانون مبد الدورة
احلالية الحتاد الصناعات والغرف الصناعية ملدة سنة
لتصبح حتى نهاية سبتمبر  2020بدال من سبتمبر
 2019حتى يتسنى مناقشة التفاصيل اخلاصة
بالالئحة التنفيذية واتخاذ اإلجراءات اخلاصة بالعملية
االنتخابية مع الغرف الصناعى.
محمد السويدي رئيس اإلحتــاد كشف أنــه لم يكن
من املقبول استمرار خضوع احتاد الصناعات وغرفه
الصناعية لقرارين جمهوريني صــدرا سنة 1958
حيث كانت معظم املنشآت القائمة فى قطاع الصناعة
منشآت عامة متتلكها وزارة الصناعة مقابل الوضع
احلالى الــذى ميثل القطاع اخلــاص نسبة  %٩٥من
القاعدة الصناعية.
وقــال إن الفلسفة األساسية للقانون اجلديد تقوم
على أن االحتاد ميثل مصالح أعضائه وينتخب الرئيس
والوكيلني من خالل مرشحني من رجال الصناعة بدالً
من تعيينهم فى القانون احلالى .وقال إن الدورة األولى
بعد صدور القانون سيكون وضعها مختلفا ً من خالل
إجراء انتقالى حيث سيختار فيها الوزير رئيس االحتاد
ووكيليه طبقا لترشيحات لثالثة أشــخــاص فــى كل
منصب .أما فى الدورات التالية فسيتم انتخاب رئيس
االحتاد ووكيليه.
وأوضح أن القانون خرج من فكرة التمثيل القطاعى
ملجلس إدارات الغرف على أساس الشعب إلى التمثيل
على مستوى احلجم بحيث يتم اختيار أربعة أعضاء

تعرف على تفاصيل
القانون الجديد
إلتحاد الصناعات

مبجلس إدارة كل غرفة من كل من الصناعات الصغيرة
واملتوسطة والكبيرة ،والغرض من ذلك هو حتقيق عدالة
التمثيل وشموليته ملختلف املنشآت مبختلف أحجامها
ألن حتديات الشركات واحتياجاتها تختلف من شريحة
ألخرى.
أض ــاف إن هــذا الــتــخــوف فــى غير محله ألن من
مصلحة كافة الغرف أن يكون للشركات الصناعية
العاملية املوجودة فى مصر دور فاعل فى الغرف التى
تتبعها ،كما من مصلحتها تشجيع الصناعات الصغيرة
التى ظلت لفترة طويلة تعمل فى ظل االقتصاد غير
الرسمى أن تتخذ من الغرف مظلة رسمية لها ،وهذا من
شأنه أن يساعد فى إعادة تنظيم الصناعة للعمل بنظام
العناقيد الصناعية حيث تتكامل الصناعات وتترابط
فى إطار سلسلة القيمة.
وحول عدم وجود صناعات كبيرة فى بعض الغرف
بحكم الوضع الراهن ،أكد املهندس السويدى أن فلسفة

القانون مرنة وتتعامل مع األمر وفق الواقع ،فإذا تعذر
وجود شريحة منشآت كبيرة فى اجلمعيات العمومية
فى دورة انتخابية تئول مقاعدها للشرائح القائمة األقل
«املتوسطة والصغيرة» مثال ،إذ من الــوارد فيما بعد
أن يكون القطاع قد اجتذب شركات عاملية لالستثمار
فى مصر أو أن تكون قد حدثت اندماجات بني بعض
املنشآت لتكوين كيان أكبر
وأوضح السويدى أن القانون اجلديد ال يغفل أهمية
الشعب النوعية وأن عضو مجلس اإلدارة ميثل مصالح
عموم الصناعة التى متثلها الغرفة دون انحياز لشعبته
التى ينتمى إليها ،وأوضح أن اإلبقاء على دور الشعب
كلجان متخصصة متثل مرجعية فنية للغرفة متاح
وميكن توضيح ذلــك فى الالئحة التنفيذية أو حتى
خارجها.
كما أوضح أيضا ً أن القانون اجلديد قد جعل مدة
الدورة الواحدة ملجلس إدارةالغرف واالحتاد  ٤سنوات
بدالً من  ٣سنوات لتكون كافية لتنفيذ برامج يكون لها
أثر ملموس خاصة أن اإلعداد لالنتخابات يستهلك من
السنة األخيرة فى عمر دورة املجلس ما يصل لتسعة
أشهر إعــداد وترتيبات إجرائية ،كما بني أن رئاسة
مجلس اإلدارة سواء للغرف أو االحتاد فى ضوء القانون
اجلديد ستكون بحد أقصى لدورتني حرصا على إتاحة
الفرصة لدماء جديدة بطاقة جديدة وتأكيدا أن هذه
الصفة هى عمل طوعى يؤدى من يكلف به دوره لفترة
محددة ثم يفسح املجال لغيره ليكمل مسيرة العطاء.

للمحوالت الزيتية بفرن فاكيوم مجهز بتعبئة الزيت
اوتوماتيك كذلك استبدال خط الدهان بكابينة دهان
إليكتروستاتيك مزود مبجمعات لالتربة.وكانت الفوائد
البيئية املتحققة خفض الفاقد فى زيــوت التعبئة و
خفض كمية  72طن من الزيوت املهدرة وتقليل
االب ــخ ــرة الــعــالــقــة واملــســتــنــشــقــة .وبلغت
ال ــع ــائ ــدات االق ــت ــص ــادي ــة 757500
جــنــيــه مــصــري س ــن ــويــاً .وف ــت ــرة رد
القرض 35شهر.
وبدأ العمل باتفاقية القرض الدوار
منذ عام  2005وحتي عام 2017
حتققت خاللها العديد من اإلجنازات
فــقــد بــلــغ عـــدد امل ــش ــروع ــات الــتــي
حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية
أحمد
لــاتــفــاقــيــة  425مــشــروع بإجمالي
كمال
متويل  410مليون جنيه وذلــك لتنفيذ
مشروعات ذات عائد بيئي وإقتصادي تبلغ
إجمالي استثماراتها  620مليون جنيه .فقد بلغت
على سبيل املثال العوائد املالية املتحققة لعينة من 100
مشروع حوالي  33مليون جنيه سنويا ً نتيجة لترشيد
استهالك املوارد والطاقة واحلد من الفقد يف اخلامات
واملنتجات باإلضافة إلي حتقيق العديد من العوائد البيئية
من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مبقدار 245
طن/سنة ،خفض االستهالك النوعي للكهرباء مبقدار

 23.892.435ك وات س/سنة ،وخفض كميات مياه
الصرف الصناعي املتولدة مبقدار  580ألف متر مكعب/
سنة.
وقــام املكتب بتقدمي الدعم الفني ألكثر من 1800
منشأة صناعية خــال الفترة من  2005الــي 2017
وبلغت نسبة املشروعات املنفذة بالقاهرة الكبري ،%29
بالصعيد  ،%17باالسكندرية  ،%19الدلتا  %33و%5
مبدن القناة.كما ساهمت االتفاقية يف متويل  13مشروع
إلعادة تدوير املخلفات الصلبة بإجمالى استثمارات 31
مليون جنيه مصرى ،حيث بلغ العائد االقتصادى السنوى
لتلك املشاريع  6.3مليون جنيه باإلضافة إلــى العائد
البيئي الــنــاجت مــن إع ــادة تــدويــر املخلفات الصلبة مثل
البالستيك ،املطاط ،األلومنيوم والنحاس.
كما ساهمت االتفاقية يف متويل مشروعات الطاقة
اجل ــدي ــدة واملــتــجــددة لــعــدد  8مــشــروعــات بإجمالي
استثمارات  22مليون جنيه وعائد اقتصادي سنوي حوالي
 4.4مليون جنيه.كما مت متويل عدد  16مشروع لترشيد
استهالك الطاقة بإجمالي استثمارات  35مليون جنيه
وعائد اقتصادي سنوي حوالي  7مليون جنيه .ومن ناحية
أخــرى ساهمت االتفاقية فى رفــع الــقــدرات التنافسية
للمنتجات املصرية مما ادى الى خلق فرص لالستثمار
والتصدير وحتسني بيئة العمل وفتح أسواق عمل جديدة
ومحاولة الربط بني العائد االقتصادى وبيئة العمل اجليدة
داخل املنشآت الصناعية.
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كشف املهندس أحمد كمال الدين املدير التنفيذي ملكتب
اإللتزام البيئى بإحتاد الصناعات تفاصيل اإلستفادة من
قروض مكتب اإللتزام البيئى لقطاع الصناعات الهندسية.
وأوضح أن قيمة الصندوق الــدوار باملكتب تبلغ 120
مليون جنيه ويتم من خالل الصندوق وفير آلية
متويلية حقيقية لعدد كبير من املنشآت،
لــدعــم الصناعة فنيا ومــاديــا وتنفيذ
الــرؤيــة الهادفة للوصول إلــى تنمية
صناعية مستدامة ممــا يــؤدى الى
دعــم االقتصاد القومي والــدخــول
لالسواق العاملية واكتساب القدرة
على املنافسة الدولية واالقليمية
 ،وحتــقــيــق االس ــت ــدام ــة البيئية
واالجتماعية واالقتصادية.
وتــبــلــغ قــيــمــة الــقــرض الــــدوار 7
مليون جنيه مــصــرى لتمويل معدات
صناعية لتطبيق تكنولوجيات الــتــوافــق
البيئى وترشيد الطاقة داخل املنشآت الصناعية
يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات
متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية %3.5
عن طريق البنك األهلى أوالبنوك املشاركة.ومن أمثلة
ما مت تنفيذه بقطاع الصناعات الهندسية  ،متويل إحدي
الشركات األعضاء بغرفة الصناعات الهندسية بتمويل
قيمته  2.4مليون جنيه جنيه لتطوير عملية التجفيف

