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رئيس مجلس اإلدارة

محمد املهندس
نشرة الكترونية تصدر عن غرفة الصناعات الهندسية

رأى الهندسية
تتطلع الصناعة الوطنية لمستقبل
واعد تتحقق فيه أحالم رموزها
فى الوصول إلى مختلف األسواق
العالمية والتوسع البناء لتلبية
احتياجات المواطن المصرى بجودة
عالية وأسعار منافسة.
والشك أن ذلك ال يمكن أن يتحقق
إال من خالل تعاون وتفاعل القطاع
الخاص الصناعى الكامل مع الدولة
فى مختلف قطاعات الصناعة وذلك
بهدف مضاعفة اإلنتاج وتحسينه.
وبال شك ،فإن مساندة الحكومة
للقطاع الصناعى تتم من خالل حل
المشكالت التى تواجه الصناعة هنا
وهناك ،وتسهيل إجراءات التمويل،
وتيسير منح المصانع التراخيص
للتوسع وتعميق الصناعة الوطنية،
فضال عن مساندة حمالت تحسين
سمعة المنتج المحلى سواء بشكل
مباشر عن طريق المساهمة فى
نشر التوعية بجودة المنتج أو بشكل
غير مباشر من خالل قصر الشراء
للمؤسسات العامة والحكومية على
اإلنتاج المحلى.
وتبدو الصورة ُمثيرة للتفاؤل
فى الوقت الحالى ،خاصة فى ظل
اجراءات اصالحية عديدة تتخذها
الدولة لتهيئة مناخ االستثمار لجذب
استثمارات جديدة خاصة فى قطاع
الصناعة والذى أثبت بدون أى شك
أنه القطاع المؤهل لتوظيف أكبر
عدد من العمالة وتحقيق أعلى قيمة
مضافة.
وفى قطاع الصناعات الهندسية،
فإننا نرى أن الفرصة سانحة لتحقيق
خطوات جادة فى تنمية القطاع من
خالل دعم الدولة المباشر للقطاعات
الصناعيةالمتوسطةوالصغيرةوالتى
من الممكن أن تشكل قواعد للصناعات
المغذية لمختلف الصناعات األخرى.
واللهالموفق.

الهندسية تكرم سفري رواندا
بالقاهرة بعد انتهاء فرتة خدمته
قامت غرفة الصناعات الهندسية
بتنظيم حــفــل تــكــريــم للسفير صالح
هــابــيــمــانــا ســفــيــر روانـــــدا بــالــقــاهــرة
بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة خــدمــتــه في
مصر .شارك في خفل التكريم محمد
المهندس ،رئيس الغرفة ،عبد المنعم
الــقــاضــي نــائــب رئــيــس الــغــرفــة ،بهاء
ديمتري رئيس لجنة المعارض بالغرفة،
حاتم خير رئيس لجنة اإلعــام ،كامل
حجازي مدير عام الغرفة ،فضال عن
الــدكــتــور خــالــد عــبــد العظيم المدير
التنفيذي التحاد الصناعات المصرية.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة
إن السفير صــالــح هابيمانا كــان من
أنشط السفراء األفارقة العاملين على
تنشيط التعاون االقتصادي المصري
مــع إفــريــقــيــا .وأوضـــح أنــه ســاهــم في
تنشيط التجارة المشتركة بين البلدين،
وفــتــح أفــــاق لــلــتــعــاون ف ــي كــثــيــر من
المجاالت الصناعية.
وأكد إن الغرفة تتطلع إلقامة معرض
دائــم للسلع الهندسية بــدولــة روانــدا
باعتبارها دولة بكر تشهد تقدما كبيرا
خالل السنوات األخيرة.
وقــــال الــســفــيــر ص ــال ــح هــابــيــمــانــا
الــذي تم اختياره كــأول سفير لبالده
فــي المغرب ،أنــه ال يمكن أن ينسى
مصر ،وما القاه فيها من محبة وإخاء
وت ــع ــاون .وأكـــد أن الــســفــيــر الــقــادم
سيستكمل خطط التعاون والتكامل
اإلقتصادي باعتباره اقتصادي عظيم
قادر عمل لسنوات طويلة من حياته

( صورتان من حفل تكرمي سفير رواندا)

في مجال البنوك.
وأك ــد الــدكــتــور خــالــد عــبــد العظيم
المدير التنفيذي التــحــاد الصناعات
أن رواندا من الدول التي حققت نموا
اقتصاديا كبيرا في سنوات محدودة،

ولها تجربة رائــدة في التنمية ،وتمثل
شريكا إقتصاديا عظيما ،موضحا أنه
يمكن العمل على إقــامــة مثلث تعاون
بين مصر ورواندا ودول غرب إفريقيا
وصوال للتكامل االقتصادي.

ألف مربوك ..فوز إبراهيم العربى
برئاسة اتحاد الغرف التجارية
ابراهيم
العربي

قدمت غرفة الصناعات الهندسية
خالص التهنئة للمهندس إبراهيم
العربي ،عضو الغرفة ورئيس مجلس
إدارة مجموعة “العربي” للصناعات
المنزلية لفوزه بجدارة برئاسة اتحاد
الغرف التجارية.
وكان “ العربي” الذي شغل لسنوات

طويلة منصب رئيس غرفة القاهرة
التجارية قد فاز في إنتخابات مجلس
إدارة االتحاد بمنصب رئيس المجلس
لدورة جديدة تمتد حتى .2023
ويمثل إبــراهــيــم الــعــربــي نموذجا
لرجل الصناعة واألعــمــال المتميز
والمهتم بالعمل العام وبخدمة زمالئه.
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• قرار جمهوري برقم  439لسنة
 ،2019بمد خدمة السيد /ياسر رضا
عبد الله سعيد -السفير فوق العادة
المفوض لدى حكومة الواليات
المتحدة األمريكية لمدة عام تمتد
حتى  25أغسطس 2020

 218وحدة صناعية جديدة بالغردقة..
وبلوم مصر يطلق خدمة الدفع التالمسي
أعلنت هيئة التنمية الصناعية ،بالتعاون مــع جهاز
تـنـمـيــة ال ـم ـش ــروع ــات الـمـتــوسـطــة وال ـص ـغ ـيــرة ف ـتــح بــاب
التقديم لحجز  218وحــدة صناعية بمدينة الغردقة
بـمـحــافـظــة ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ،و 204وحـ ـ ــدات صـنــاعـيــة
ب ــال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن م ـج ـمــع م ــرغ ــم لـلـبــاسـتـيــك
بمحافظة اإلسكندرية.
و تبلغ مساحة الوحدات التى ستطرح بمدينة الغردقة
 336مترا مربعا ،فيما تبلغ مساحة وحــدات المرحلة
الثانية من مجمع مرغم للبالستيك  133مترا مربعا
ويـ ـحـ ـص ــل الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون عـ ـل ــى ك ـ ــراس ـ ــة ال ـ ـشـ ــروط
وال ـمــواص ـفــات مـقــابــل  2280جـنـيـهــا ،مــن مـقــر الهيئة
العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة ،أو مكتب
الـهـيـئــة ب ــدي ــوان ع ــام مـحــافـظــة ق ـنــا ،أو مـجـمــع خــدمــات
االستثمار بمنطقة العامرية باإلسكندرية ،أو فرع جهاز
تنمية المشروعات بمدينتى الغردقة أو اإلسكندرية.
وتتوفر كراسة الشروط للمستثمرين خالل الفترة من
األحد القادم حتى  12من الشهر المقبل.

أطلق بنك بلوم مصر خدمه الدفع التالمسي
من خالل بطاقات اإلئتمان والخصم المباشر.
وأوضح البنك أن تلك الخدمة الخاصية توفر
إمكانية اجــراء عمليات الدفع بكل سهولة
دون الحاجة إلــى تالمس البطاقة ألجهزة
نقاط البيع ،حيث تعد أحدث تقنيات الدفع
حاليا فــى معظم
الحديثة والمستخدمة
ً
بــلــدان العالم لتوفر ســرعــة وسهولة تامة
للعمليات الشرائية الصغيرة.

أسامة ربيع رئيس لهيئة قناة السويس
ومد خدمة سفري مصر بواشنطن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثالثة قرارات جمهورية
كاآلتي:
ـ القرار رقم  402لسنة  2019بتعيين الفريق أسامة منير
محمد ربيع رئيسا وعضوا منتدبا لمجلس إدارة هيئة قناة
السويس بدرجة وزير اعتبارا من  12ـ 8ـ2019
ـ القرار رقم  403لسنة  2019بتعيين المهندس محمد يحيي
محمد محب زكي رئيسا للهيئة العامة للمنطقة االقتصادية
لقناة السويس والموانئ البحرية لمدة عام .
ـ القرار رقم  404لسنة  2019بتعيين السيد مهاب محمد حسين
مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة
السويس لمدة عام.
• أصــدر المهنــدس عمرو نصار وزير
التجــارة والصناعة القرار رقم  700لســنة
 2019بتشــكيل الجانــب المصري في
مجلــس التعــاون االقتصادي االمصري
الكويتــي برئاســة صافي وهبة رئيس
مجموعــة الصافي لالســتيراد والتصدير.
ويضم التشــكيل كال مــن حلمي ندا ،مي
البطران ،هشــام زعزوع ،حسن عبد
العزيز ،حســن عبد الله،هشــام عكاشة،
عمــرو الجنانيني ،نضال األعصر ،ياســر
الطيب،عبد المحســن أبو الحســن.
• وا فـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة هـ ـيـ ـئ ــة
اال س ـت ـث ـم ــار ع ـل ــى ز ي ـ ــادة م ـق ــا ب ــل حــق
اال ن ـت ـف ــاع ل ـل ـم ـشــرو عــات ا ل ـقــا ئ ـمــة فــى
المناطق الحرة عدا منطقة «قفط»
في قنا بداية مطلع العام المقبل.
وقالت الهيئة إ َّن األسعار ستصبح
 5دوالرات ل ـل ـم ـتــر ا ل ـم ــر ب ــع ل ـل ـق ـطــاع
ا لـ ـصـ ـن ــا ع ــى و  9دوالرات ل ـل ـت ـخ ــز ي ــن
وا لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــى و  18دوﻻرا لـ ـنـ ـش ــاط
ا ل ـس ـي ــارات ا ل ـم ـس ـت ـع ـم ـلــة و  28دوﻻرا
للمبانى الجاهزة .
كـ ـم ــا ر فـ ـ ــع ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس مـ ـق ــا ب ــل ح ــق
اال نـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاع ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــا حـ ــات ا ل ـ ـشـ ــا غـ ــرة
لـ ـتـ ـصـ ـب ــح  7دوالرات ف ـ ــى ا لـ ـقـ ـط ــاع
ل ـل ـص ـنــا عــى و  11دوالرا ل ـل ـت ـخــز ي ـنــى
وا لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــى ،و  20دوﻻرا ل ـن ـش ــاط
ا ل ـس ـي ــارات ا ل ـم ـس ـت ـع ـم ـلــة و  30دوالرا
للمبانى الجاهزة.

• ات ـف ـق ــت ه ـي ـئــة ال ــرق ــاب ــة ال ـمــال ـيــة
م ــع ش ــرك ــات ال ـت ــأم ـي ــن ال ـت ـكــاف ـلــي عـلــى
م ـنــح ال ـشــركــات م ـه ـلــة ج ــدي ــدة  6أشـهــر
أخ ــرى تنتهي فــي  24فـبــرايــر ،2020
لتوفيق أوضاعها ،بما يتناسب مع قرار
الهيئة الخاص بضوابط تنظيم نشاط
التأمين التكافلي والعمل بها في سوق
التأمين .
وك ــان ال ـق ــرار رق ــم  23لـسـنــة 2019
وال ـ ـصـ ــادر ف ــي ال ــرب ــع األول م ــن ال ـع ــام
الـ ـج ــاري م ـنــح ش ــرك ــات ال ـتــأم ـيــن ال ـتــي
ت ـ ـمـ ــارس أع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــأمـ ـي ــن ال ـت ـك ــاف ـل ــي
وال ـقــائ ـمــة -ع ـنــد صـ ــدور الـ ـق ــرار -فـتــرة
زم ـن ـيــة ال ت ـت ـجــاوز س ـتــة أش ـه ــر لـتــوفـيــق
أوضــاعـهــا بما يتفق وأحـكــام الضوابط
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة .واس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ل ـم ـق ـت ــرح ــات ال ـ ـشـ ــركـ ــات بـ ـم ــد ال ـم ـه ـلــة
الممنوحة لتوفيق األوضاع.
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من قلب الصناعة

اتحاد الصناعات يشارك فى اعداد قانون ضرائب الدخل
محمد
البهي

قرر اتحاد الصناعات المصرية تشكيل لجنة
منبثقة مــن لجنة الــضــرائــب والــجــمــارك وذلــك
بناء على توجيهات وزارة المالية بشأن مشاركة
ً
االتحاد في اللجنة المشكلة إلعداد قانون جـديد
للضريبة على الـدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة  ،2005وإدخــــال تــعــديــات عــلــى قــانــون
الضريبة على القيمة المضافة.
تضم هــذه اللجنة الفرعية ممثالً عن كل من
الغرف الصناعية باإلضافة الى عدد من الخبراء
فــي الــضــرائــب المشهود لهم بــالــكــفــاءة ،كما تم
التعميم على جميع الــغــرف الصناعية بموافاة

استثمارات جديدة ملجموعة
العربي بـ 200مليون جنيه

كشف إبراهيم العربي ،نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة العربي» ،عن
افتتاح مصنع جديد للغساالت في المجمع الصناعي في بني سويف ،في
أكتوبر المقبل.
وأكد انه سيتم ضخ استثمارات تصل إلى  200مليون جنيه في
المصنع ،والذي سيقوم بإنتاج العديد من العالمات التجارية ،مثل توشيبا
وتورنيدو وهوفر وكاندي.
وتبلغ مساحة المجمع الجديد تصل إلى  168ألف متر ،ويوفر
فرص عمل تصل إلى  12ألف عامل ،وسيتنوع االنتاج بين صناعة
الغساالت والمراوح والشاشات والتكييفات ،ومصنع مكونات اإلنتاج،
إضافة إلى مصنع آخر لقطع الغيار لتعميق التصنيع المحلي.

شراكة بني ريفولتا إيجبت وفاليو

وقعت ريفولتا إيجيبت ،لشحن
ال ــس ــي ــارات الــكــهــربــيــة ف ــى مصر
وشــمــال إفريقيا ،اتفاقية شراكة
جــديــدة مــع شركة ڤاليو لخدمات
البيع بالتقسيط التابعة للمجموعة
المالية هيرميس فاينانس لتوفير
خطط دفع وشــراء مختلفة لكروت
شحن السيارات الكهربائية للجمهور
ال ــم ــص ــري وم ــال ــك ــي ال ــس ــي ــارات
الكهربائية.
وصرح عز الدين إبراهيم ،عضو
مجلس إدارة ورئيس تطويراألعمال
في ريفولتا مصر« :إن السيارات
الــكــهــربــيــة هــي مستقبل صناعة
السيارات في العالم أجمع ،وتوفير
كروت وكابالت وإكسسوارات شحن
السيارات الكهربائية أصبح خطوة
هامة ،مؤكداً أن هذه االتفاقية هي
بمثابة مــؤشــر على حرصنا على
قيادة السوق المصرية نحو مستقبل
أفضل مــن خــال تسهيل عمليات
شحن السيارات للجميع».
وأضــاف إبراهيم أن شراكتنا مع
ڤاليو تعتمد على خبرتهم المتميزة

( صورة لتوقيع شراكة ريفولتا وفاليو)
فــي توفير التمويل الــمــرن وبــرامــج مكانتنا داخـــل الــســوق المصرية
الدفع بالتقسيط للمستهلك المصري ،كأول شركة من نوعها تقوم باختراق
حيث نعطي أول  100عميل يقومون قطاعات جديدة لها مستقبل بالسوق
بالتقسيط من خــال ڤاليو فرصة المصري؛ مضيفا ً أن شراكتنا اليوم
الشحنالمجانيلسياراتهم الكهربائية مع ريفولتا إيجيبت توفر فرصة
شراء كروت الشحن وإكسسوارات
حتى نهاية عام .»2019
ومــن جانبه ،أكــد محمد الفقي ،وكـــــابـــــات شـــحـــن الـ ــسـ ــيـ ــارات
رئيس قطاع األعمال بشركة ڤاليو الكهربائية بالتقسيط على فترة
لــخــدمــات الــبــيــع بالتقسيط« :إن من  3إلــى  36شهر مما يساهم
االتفاقية تأتي في ضــوء التزامنا في تسهيل اقتناء وقيادة السيارات
بتنويع باقة المنتجات التي نقدمها الكهربائية الصديقة للبيئة كبديل
لعمالئنا مما يساهم فــي تعزيز للسيارات التقليدية».

لجنة الضرائب والجمارك ب ــاآلراء والتوصيات
المقترحة لتضمينها في مشروع القانون وكذلك
بشأن التعديالت المطلوبة في قانون الضريبة
على القيمة المضافة.
وأكـــد مــحــمــد الــبــهــي رئــيــس لــجــنــة الــضــرائــب
باتحاد الصناعات اتفاق االتحاد مع وزارة المالية
على إعــداد قانون جديد للضريبة على الدخل
والتعديالت على قانون ضريبة القيمة المضافة
بهدف تحقيق االستقرار الضريبي الــذي يسهم
بشكل كبير في تحفيز االستثمار وتوفير المزيد
من فرص العمل ورفع معدالت النمو.

تأجيل معرض
« أوتومال فورميال »
إىل ديسمرب
أعلنت شركة أنفورما للمعارض تأجيل موعد
انطالق الدورة  26من معرض القاهرة الدولي
للسيارات “أوتــومــاك فورميال” ،الــذي كــان من
المقرر إقامته في الفترة من 18إلى  22سبتمبر
 2019ليصبح خالل الفترة من  17إلى 21
ديسمبر القادم.

عزاء واجب
تتقدم غرفة
الصناعات الهندسية
بخالص العزاء إىل
املهندس محمد جمال
العايدي نائب رئيس
الغرفة يف وفاة املغفور له
شقيقه املحاسب حسن
جمال العايدي.
رحمه اهلل رحمة واسعة
وألهم األسرة الصرب
والسلوان
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قصة الرجل الذى ترك توقيعه على  60مليون سيارة
صمم جيورجيتو أكثر من  200قطعة لشركات
السيارات بجميع أنحاء العالم ،حيث تجد منها اليوم
ما يزيد عن  60مليون سيارة في الشارع .ورغم أنه
يبلغ من العمر  81عام ًا ،إال أنه ما زال يواصل عمله
اليوم مع ابنه فابريزيو ،تحت سقف شركته.
وقال الرجل في لقاء إعالمي «عملت في مجال
السيارات ،ليس بدافع الشغف ،وإنما كجزء من
ممارستي اإلبداعية».
وحينما كان يبلغ من العمر  22عام ًا ،شهد المصمم
نماذجه األولى وهي تنبض بالحياة،مثل سيارات ألفا
روميو ،بيرتون كيبل ،وجوليا جي تي.
وفي سنة  1967أسس شركته الخاصة ،وانتقل إلى
إنتاج السيارات بشكل أكبر ورغم شهرته المتنامية،
إال أن جيورجيتو كان يرفض وضع شارات تعريف على
السيارات التي صممها ،فإرسال آالف الشارات كل يوم
سيكلفه الكثير من المال ،كما أن العمالء ال يهتمون
بمصمم السيارة ،فهي ليست أعماالً فنية.
وفي عام  ،1976صمم جيورجيتو سيارة «لوتس
اسبريت» ،التي أصبحت سيارة جيمس بوند في فيلم
« الجاسوس الذي أحببته» ،واشتراها فيما بعد رجل
األعمال إسلون مسك سنة  2013مقابل مليون
دوالر.
واليوم لم يعد المصمم يعمل لصالح شركته إذ
استحوذت شركة فواكس فاجن على  % 90من أسهم
الشركة .لكن في سنة  2015احتفل الرجل ببلوغه
سن الثمانين عارضا تصميمات مبهرة.

جيورجيتو

تعرف على ترتيب أكرب الشركات
تتقدم غرفة الصناعات الهندسية
فى مبيعات الهواتف الذكية
عزاء واجب

كشفت مؤسسة جــاردتــنــر ترتيب أكبر
الــشــركــات فــي الــعــالــم بالنسبة للحصص
السوقية للهواتف الذكية.
اســتــحــوذت شركتا سامسونج وه ــواوي
على ثلث مبيعات الهواتف لتحقق سامسونج
ارتــفــاعــا فــي المبيعات بنسبة 16.5%
وهواوي بنسبة  % 3.8خالل الربع الثاني
من العام الحالي .وأدى إعالن الحظر على
شركة هواوى فى بداية األمر إلى انخفاض
حاد فى مبيعات هواتف الشركة الذكية
فى السوق العالمية فى الربع الثانى من
عام  ،2019لكن مبيعاتها تحسنت بشكل
طفيف بعد أن تم رفع هذا الحظر عنها،
وعلى الرغم من ضعف مبيعات الهواتف
الذكية بشكل عام فى كافة أنحاء العالم،
إال أن قــدرة شركة هــواوى على الترويج
لمنتجاتها والنهوض بعالمتها التجارية
على نحو واسع ،ساعد الشركة على تحقيق
مبيعات قياسية من الهواتف الذكية فى
الصين العظمى خالل هذا الربع بمعدل
نمو بلغ  31%على مستوى المنطقة.
وطبقا لــأبــحــاث السوقية فقد بلغت
الحصة السوقية لسامسونج خــال العام
الحالي نحو  19.3%من مبيعات الهواتف،
تلتها هــواوي بنسبة  ،13.3%وجــاءت في
المركز الثالث مبيعات « آبل» بحصة سوقية

بلغت  .% 11.9وفي المرتبة الرابعة جاءت
شركة شاومي بنسبة  ،% 8.8ثم شركة أوبو
 .7.6%ومــن بين أفضل خمس دول من
حيث مبيعات الهواتف الذكية جاءت الصين
فى المرتبة األولــى ،حيث حققت مبيعات
بلغت  101مليون هاتف ذكى فى الربع الثانى
من عام  2019بزيادة قدرها  0.5%على
أساس سنوى.
ومع تحقيقها لمبيعات وصلت إلى 10.8
مليون وحــدة من الهواتف الذكية فى ذات
الفترة ،كانت البرازيل هى البلد الوحيد
اآلخر من بين البلدان الخمسة األولى التى
أظهرت مستويات نمو أعلى (بنسبة 1.3%
على أساس سنوي) .وبعد أن بدأ االقتصاد
البرازيلى بالتعافى بشكل بطيء ،يمكن اعتبار
هذا النمو فى مبيعات الهواتف الذكية مؤشراً
صغيراً على النمو االقتصادى القوى المتوقع
فى البرازيل فى عام .2020
وباعت الهند ما مجموعه  35.7مليون
هاتف ذكــى ،وحققت حصة سوقية قدرها
 9.7%فى الربع الثانى من عام .2019
وقد مثلت هذه المبيعات فى الهند انخفاضا ً
بنسبة  2.3%على أساس سنوى .ويرجع
ذلك بشكل أساسى إلى تباطؤ عمليات انتقال
المستهلكين مــن الهواتف المحمولة إلى
الهواتف الذكية.

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء
املجلس والجهاز اإلدارى بخالص
العزاء إىل املهندس

عمرو نصار
وزير التجارة والصناعة
فى وفاة والده املستشار
عادل بيومى نصار

للفقيد الرحمة ولألسرة الصرب والسلوان

