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رئيس مجلس اإلدارة

محمد املهندس
نشرة الكترونية تصدر عن غرفة الصناعات الهندسية

رأى الهندسية
مازلنا نــرى أن األســواق
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة مت ـث ــل ف ــرص
عظيمة للصناعة الوطنية
للتمدد واالنتشار .ونؤكد
أنـنــا يـجــب أن منــد أيدينا
لإلخوة األفارقة مبزيد من
التعاون والتقارب وتبادل
اخل ـ ـ ـبـ ـ ــرات .لـ ـق ــد ت ـغ ـيــرت
إفريقيا متاما وصار علينا
أن نـضــع تـلــك ال ـب ـلــدان يف
املـقــدمــة مــن أولــويــاتـنــا يف
الـ ـتـ ـع ــاون اخل ـ ــارج ـ ــي .إن ــه
من املثير أن نعرف أن دول
كثيرة يف آسيا سبقتنا يف
التواجد بقوة يف االســواق
اإلفريقية .ورغــم التاريخ
املشترك والعالقات القوية
على املـسـتــويــات الرسمية
فإننا مازلنا بعيدين
نـ ــؤكـ ــد أن مـ ـص ــر ي ـجــب
أن تترجم فــرصــة ترأسها
لـ ـ ـ ـ ــإحتـ ـ ـ ـ ــاد اإلف ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي
إل ـ ــى م ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـع ــاون
وال ـت ــراب ــط وال ـت ـكــامــل مع
الـ ــدول اإلفــري ـق ـيــة .علينا
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة يف مـ ـ ـع ـ ــارض
م ـت ـخ ـص ـصــة يف مـخـتـلــف
بـ ـ ـل ـ ــدان ال ـ ـ ـقـ ـ ــارة ،وع ـل ـي ـنــا
عـ ـم ــل بـ ـعـ ـث ــات ت ــروي ـج ـي ــة
وب ــروت ــوك ــوالت تـ ـع ــاون .يف
ال ـغــرفــة الـهـنــدسـيــة بــدأنــا
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ون ـ ـت ـ ـصـ ــور أن ـن ــا
يـ ـج ــب أن ن ـس ـت ـم ــر ب ـق ــوة
وإرادة مستهدفني تكامال
حقيقيا ،ومحققني دعما
لـ ـلـ ـش ــرك ــات الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة،
ومـسـتـعـيــديــن تــاريـخــا من
التعاون واإلخاء.

معرض «صناع مصر» يجدد دماء
الصناعة الوطنية

اهتمام إفريقي كبير  ..وإشادات بحسن التنظيم واإلعداد
افــتــتــح صــالــح هــابــيــمــانــا سفير روانـــدا
بالقاهرة  ،يرافقه الدكتور شريف اجلبلي
ريـ ــس جلــنــة ال ــت ــع ــاون اإلف ــري ــق ــي بــاحتــاد
الصناعات ومحمد املهندس رئيس غرفة
الصناعات الهندسية الدورة الرابعة ملعرض
صناع مصر يوم  13فبراير املاضي.
استمر املعرض الــذي حمل شعار « معا
نستطيع» ملــدة أربعة أيــام وشهد حضورا
مكثفا من رجال الصناعة ،خاصة أن عدد
الشركات املشاركة بلغ  94شركة.
واخــتــيــرت دولـــة روانــــدا كضيف شــرف
للمعرض ،كما شاركت فيه ثالث دول أفريقية
أخرى هي كينيا ،السنغال ،وزامبيا.
وأك ـ ــد مــحــمــد املــهــنــدس رئ ــي ــس غــرفــة

الصناعات الهندسية أن الهدف من املعرض
هو حتقيق التكامل الصناعي بني الشركات
املصرية والوصول بنسبة املكون املحلي إلى
.% 80
وأشاد الدكتور شريف اجلبلي رئيس جلنة
التعاون اإلفريقي باحتاد الصناعات بحسن
التنظيم واإلعــداد  ،مؤكدا ضــرورة تكثيف
التعاون مع الــدول اإلفريقية بهدف زيــادة
الصادرات .وخصصت الغرفة مائة متر من
مساحة املعرض باملجان للشركات الصغيرة
املوجودة يف محافظات الوجه القبلي دعما
ومساندة لها.
وقــــال مــحــمــد ال ــع ــاي ــدي ،نــائــب رئــيــس
الغرفة ،أن أهم مكاسب املعرض هو التقاء

املصنعني وتعاطفهم فيما بينهم خللق حالة
من التكامل ،حتقق مزيدا من التعاون يف
تصنيع مستلزمات إنتاج محلية ،واحلد من
االســتــيــراد .وأوض ــح عبد املنعم القاضي
نائب ئيس الغرفة أن املعارض تخلق حالة من
التوحد واإلصطفاف بني الصناع يؤدي إلى
تنمية القدرات التنافسية.
وأشـ ــاد زوار املــعــرض بــجــودة املنتجات
املعروضة واملنتجة محليا وأشــادوا بحسن
الترتيب واالعداد للمعرض.
وتبحث الغرفة اإلعداد لعمل معرض دائم
للصناعات الهندسية يف روانــدا بعد عرض
قدمه السفير الرواندي بتخصيص مساحة
دائمة لعرض املنتجات املصرية يف رواندا.

جولة للصناعات الهندسية بمصانع مدينة سوهاج
نظمت غــرفــة الــصــنــاعــات
الهندسية خــال شهر يناير
املاضي أول زيارة لقيادات غرفة
صناعية إلى محافظات الوجه
القبلي .استهدفت الزيارة التي
ترأسها محمد املهندس رئيس
الــغــرفــة وش ـ ــارك فــيــهــا عــدد
مــن أعــضــاء مجلس اإلدارة،
مبشاركة مكتب اإللتزام البيئى
باحتاد الصناعات التعرف على
مشكالت مصانع الصناعات
الهندسية مبحافظات الوجه
القبلي بدءا مبدينة سوهاج.

وصحب وفــد الغرفة وفــدا
إعالميا وصحفيا يضم عدد
من الصحفيني مبختلف وسائل

اإلعـ ــام للتعرف عــلــى حجم
الصناعات الهندسية يف املدينة
اجلنوبية يف إطــار خطة لدى

الغرفة للتواصل مــع مختلف
املصانع األعضاء بالغرفة يف
مدن الصعيد.
واستعرضت الغرفة مشكالت
القطاع املتمثلة يف إرتفاع أعباء
الصناعة ،وصعوبة احلصول
على متويل ميسر ،فضال عن
تدهور بعض اخلدمات الالزمة
لــلــصــنــاعــة .وعــــرض مكتب
اإللتزام البيئى قروض ميسرة
للشركات الصناعية بفائدة
 3%للمصانع األعضاء بشرط
أن يكون املشروع صديقا للبيئة.

هيئة جديدة لتنمية الصعيد ..
خرب يهمك
وقواعد باملركزي لحماية حقوق العمالء
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• قررت وزارة التجارة استمرار رسم
الصادر املفروض على عدد من اخلامات
التعدينية منذ  10فبراير اجلاري،
وذلك للمرة الثانية بعد مدها أيضا يف
فبراير .2018
وش ـم ــل الـ ـق ــرار اس ـت ـم ــرار فـ ــرض رســم
صادر على كتل ومجروش التالك بقيمة
 1200جنيه لـلـطــن ،ومـسـحــوق ب ــودرة
التالك بقيمة  500جنيه للطن ،وبودرة
الـتــالــك فــائـقــة الـنـعــومــة ( 50مـيـكــرون

• نــشــرت اجل ــري ــدة الــرســمــيــة ،الــقــانــون
رقــم  7لسنة  ،2019الــصــادر بــقــرار رئيس
اجلــمــهــوريــة بــإنــشــاء هيئة تنمية الصعيد.
تضم الهيئة ممثلي وزارات «الــدفــاع واإلنتاج
احلربي ،والداخلية ،والتنمية املحلية ،واملالية،
والتخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري ،واملوارد
املائية والري ،واالستثمار والتعاون الدولي»،

فــاقــل) بقيمة  300جنيه للطن ،وخــام
ال ـك ــوارت ــز بـقـيـمــة  150جـنـيـهــا للطن،
وخ ـ ــام ال ـف ـل ـس ـبــار (كـ ـت ــل) بـقـيـمــة 300
جنيه للطن ،ومجروش أو مسحوق خام
الفلسبار بقيمة  200جنيه للطن.
كـمــا تـضـمــن ال ـق ــرار اس ـت ـمــرار فــرض
رســم صــادر على بلوكات الــرخــام اخلــام
أو املـشــذب تشذيبا أولـيـ ًا بقيمة 400
جنيه للطن ،وبلوكات اجلرانيت اخلام
أو املـشــذب تشذيب ًا أولـيـ ًا بقيمة 400

جـنـيــه ل ـل ـطــن ،وال ــرم ــال بـقـيـمــة 100
جنيه للطن .
ونـ ــص الـ ـق ــرار ع ـلــى أال ي ـس ــري هــذا
ال ــرس ــم ع ـل ــى ال ــرس ــائ ــل امل ـ ـصـ ــدرة إل ــى
املشروعات اإلنتاجية املقامة باملناطق
احلرة داخل مصر ،ويف حدود الكميات
الـ ـت ــي ت ــواف ــق ع ـل ـي ـهــا ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
لالستثمار واملناطق احلرة.

إضافة شركات الهواتف لقائمة تسجيل اإلسترياد
وبرنامج جديد لريادة األعمال
• أضافــت وزارة التجــارة والصناعــة
شــركات تصنيــع الهاتــف املحمــول إلي
قائمــة الســلع التــي يلتزم مســتوردوها
بالتســجيل لــدى هيئــة الرقابــة على
الصــادرات والواردات ،قبل الســماح
للشــركات األم بالتصديــر ملصــر
وبحسب القرار الوزاري رقم 44
• أطلقت وزارة التخطيط،،
برنامج الشهادة املهنية يف ريادة
األعمال باللغتني العربية
واإلجنليزية وذلك بالتعاون مع
اجلامعة األملانية بالقاهرة.
وقالت الوزيرة هالة السعيد،
إن الشهادة مت تصميمها لتكون
مبـــثـــابـــة جتــــربــــة متــهــيــديــة
للخريجني من كافة التخصصات
والــذيــن لم يسبق لهم التعرض
لفكرة ريــادة األعــمــال .وأضافت
أن وحـــــدات الــبــرنــامــج تعمل
على تعريف املشاركني بريادة
األعمال كخيار مهني ،والسمات
واخلصائص الشخصية ألصحاب
املشاريع والعقلية الريادية.

• أصدرت الدكتورة
سحر نصر ،وزيرة
االستثمار والتعاون
الدولي القرار رقم
 32لسنة ،2019
بتعديل بعض
أحكام الالئحة
التنفيذية لقانون
شركات املساهمة
وشركات التوصية
باألسهم والشركات
ذات املسئولية
املحدودة وشركات
الشخص الواحد
الصادرة بالقرار
رقم  96لسنة
.1982
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لسنة  ،2019الذي
أصدره وزير التجارة ،متت
إضافة  4مجموعات سلعية جديدة
للقرار رقم  43لسنة  ،2016الذي
ينظم عملية تسجيل املصانع
املؤهلة للتصدير إلى مصر ،من
بينها أجهزة الهاتف.

• أصدر البنك املركزي قواعد جديدة حلماية حقوق عمالء
القطاع املصريف ،وهي األولى من نوعها ،لضمان حصول العمالء
على حقوقهم من حيث العدالة والشفافية واحلفاظ على سرية
البيانات ،مع ضمان وجود آلية للتعامل مع الشكاوى ،بجانب رفع
الوعي لدى العمالء مبا ميكنهم من اتخاذ قرارات سليمة.
وألزم «املركزي» البنوك ،بضرورة تدشني وحدة منفصلة لدى
كل بنك على حدة تكون مختصة بالتعامل مع شكاوى العمالء،
حا
وتتبع إدارة االلتزام وترفع لها تقاريرها بشكل دوري ،موض ً
أنه من حق العميل االطالع على تفاصيل عقد احلصول على
أي خدمة كما يلتزم البنك بكافة بنود العقد وعدم فرض أي
شروط ال يتضمنها.
أيضاعلىأنهيفحالةسرقةالبطاقاتأوالتالعب
ونصتالتعليمات ً
يف احلسابات يجب بعد إبالغ البنك أن يتم رد أي مبالغ أو مصاريف
مت خصمها ،إال إذا ثبت من أنظمة وسجالت البنك أو مقدم اخلدمة أن
املعاملةمتتبتصريحمنالعميلأوبتحايلمنجانبه.

• أصدر املهندس عمرو
نصار ،وزير التجارة
والصناعة ،قرارا بتعيني
املهندس أحمد طه ،املدير
التنفيذى ملركز حتديث
الصناعة ،مساعد أول
للوزير لشئون الصناعة.
وتولى طه مسؤولية رئاسة
مركز حتديث الصناعة فى
سبتمبر  2013خلفا لهشام
وجدي.كما تولى منصب
املدير التنفيذي ملجلس
التدريب الصناعي ،و رئيس
مصلحة الكفاية اإلنتاجية،
وهو خريج كلية الهندسة
عام .1983
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من قلب الصناعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس
مجلس الوزراء لقاء موسعا مع رؤساء املجالس
التصديرية بشأن برنامج جديد لتحفيز
الصادرات والذي يتم إعداده حالي ًا بوزارة الصناعة
ليحل محل البرنامج احلالى لدعم الصادرات.

لقاء رئيس الوزراء
برؤساء املجالس

اتحاد الصناعات يقدم مقرتحات جديدة لضبط دعم الصادرات
أكــد الدكتور مصطفى مدبولى ،أن الدولة
تولي أهمية كبرى لتشجيع الصادرات لألسواق
اخلــارجــيــة ،وأش ــار إلــى أنــه مت مناقشة وزيــر
التجارة والصناعة يف ضــرورة وضع منظومة
حقيقية لتحفيز الصادرات.
واق ــت ــرح مــحــمــد الــســويــدي رئــيــس احت ــاد
الصناعات املصرية أن تكون نسبة املساندة

التصديرية محسوبة على السلعة حسب نسبة
املكون املحلي بها بأالتقل عن نسبة  40%من
خالل الشهادة اخلاصة بذلك والتي تصدر من
إحتاد الصناعات املصرية بعد إحتساب هذه
النسب وإعتمادها من الهيئة العامة للتنمية
الــصــنــاعــيــة ،وأن يــتــم الــتــأكــد مــن إســتــخــدام
مــدخــات ومستلزمات اإلنــتــاج مــن الصناعة

 2.27مليار دوالر صادرات السلع
الهندسية خالل عام
كشفت بيانات املجلس التصديري
للصناعات الهندسية أن صــادرات
قطاع السلع الهندسية بلغت خالل
الــعــام املــاضــي نــحــو  2.27مليار
دوالر .
وقــال املهندس عــمــرو أبــو فريخة
رئيس املجلس أن هناك خطة لزيادة
صادرات القطاع من خالل استهداف
بعض األوساق اإلفريقية.
ودعـــــا إلــــى م ــس ــان ــدة الــشــركــات

املصدرة للدخول إلى اسواق جديدة
من خالل تفعيل للدعم التصديري
والــعــمــل على إزال ــة كــافــة املعوقات
التي تواجه املصدرين ،مشيرا إلى
ان زيــادة الصادرات ضمن أولويات
احلكومة.
كما دعــا إلــى دعــم إنــشــاء خطوط
مالحية جديدة مع دول أوروبا ودعم
تكلفة الــنــقــل لفتح مــجــاالت أوســع
للصادرات املصرية .

املحلية من خالل تقدمي ما يفيد أنها منتجة يف
املصانع املصرية ومحققة لنسبة املكون املحلي
بدالً من اإلكتفاء بفاتورة من مورد محلي فقط،
فيجب ض ــرورة تقدمي شــهــادة بنسبة تفضيل
املكون املحلي ،ومراجعة كافة امللفات املقدمة
للحصول على املساندة التصديرية ولــم يتم
الصرف لها بحيث يتم اإللتزام مبا سبق بيانه.

بعثة مصرية إىل السوق الزامبي
كشف شريف اجلبلي ،رئيس جلنة التعاون
األفــريــقــي ،بــاحتــاد الــصــنــاعــات ،عــن تنظيم
اللجنة بعثة إلى زامبيا وجنوب أفريقيا خالل
الفترة من  ١٣إلى  ٢٠مارس.
وقال إن كثير من املنتجات املصرية مطلوبة
بقوة داخل السوق الزامبي ،وأنه من الضرورى
االستفادة من كافة الفرص املتاحة للدخول إلى
كافة األسواق اإلفريقية خالل الفترة القادمة.
وأكــد أن الــدخــول إلــى األس ــواق اإلفريقية
املختلفة يستلزم تركيزا للتواجد داخل األسواق
واهتماما باإلتصال املباشر باملستوردين.
كــمــا تــعــتــزم اللجنة تنظيم بعثة ترويجية
للمنتجات املصرية يف دولة جنوب إفريقيا.
ونظمت اللجنة قبل ذلك بعثات مشابهة يف
عدد من الدول اإلفريقية حققت نتائج إيجابية.

وفد من شركة هيونداي يزور القاهرة
يــزور وفــد من شركة هيونداي الكورية مصر
خــال شهر مــايــو املــقــبــل ،بعد دع ــوة من
وزيري املالية واالستثمار والتعاون الدولي
للتعرف على الــفــرص االستثمارية،
بحسب بيان مشترك من وزارتي املالية
واالستثمار.
وأكد مسؤولو الشركة أهمية السوق
املصري ،والذي يعتبر حاليا أحد أكبر
األسواق يف الشرق األوسط وافريقيا،
وم ــا يتميز بــه مــن ســهــولــة نفاذ
املنتجات املصنعة به إلى األسواق

اإلقليمية والعاملية ،وهو ما يشجعهم على االستثمار
يف مصر ،والسعي نحو توطني الصناعات
التكنولوجية احلديثة ،وهو األمر الذي
يتسق مع نهج الشركة ،بحسب البيان .
وأك ــد الــوزيــر ان حــرص احلكومة
على قيام شركة هيونداي باالستثمار
يف مصر يف ضوء ما تضعه القيادة
السياسية من أولوية يف التوسع يف
مجال صناعة السيارات ،ومبا
يحقق املصالح املشتركة
للجانبني.
سحر نصر

واستعرضت وزيرة االستثمار سحر نصر خالل
لــقــاء مــســؤولــي هــيــونــداي الضمانات واحلــوافــز
التي تضمنها قانون االستثمار والتي تصل إلى
 ،50%وعــرضــت فــرص االستثمار يف مجاالت
البنية األساسية والطاقة ،والنقل واملــواصــات
والسيارات.
كما استعرض وزير املالية محمد معيط املؤشرات
االقتصادية وحتسن موقف مصر طبقا للتقارير
الدولية ،مؤكدا أنه جاري إدخــال بعض احلوافز
للمستثمرين على القانون اخلــاص باملشاركة مع
القطاع اخلاص.
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حكايات

أكد الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب رئيس املجلس
التصديري السابق للصناعات الهندسية وأحد خبراء
صناعة السيارات عن أكثر االسئلة ترددا داخل الوسط
الصناعي بشأن أسعار السيارات املستوردة من أوروبا.

أحمد فكري عبد الوهاب يجيب عن السؤال الشائع :
ملاذا لم تنخفض أسعار السيارات األوروبية ؟؟
كان كثير من الناس قد طرحوا على مواقع التواصل
اإلجتماعي تساؤالت عديدة حول أسباب عدم تراجع
أسعار السيارات على الرغم من تطبيق اتفاقية املشاركة
املصرية األوروبــيــة على قطاع السيارات بــدءا من أول
يناير املاضي لتهبط الرسوم اجلمركية على كافة توعيات
السيارات إلى صفر.
قال «عبد الوهاب» إن أسعار السيارات لم تنخفض
لعدة أسباب كان أولها أن وزارة املالية قامت يف شهر
نوفمبر املاضي يتحريك سعر الدوالر اجلمركي من 16
إلى  18جنيها ،ما حمل إرتفاعا يف تكلفة اإلستيراد
تزيد عن حجم التخفيض اجلاري يف اجلمارك بالنسبة
للسيارات التي تقل عن  1600سي سي .
ثاني األسباب متثل يف إصرار الشركات العاملية على
عدم الهبوط بأسعار السيارات التي تقوم ببيعها ملا هو

أحمد فكري

أقل من مثيالتها املستوردة من دول آسيا وأوضح « عبد
الوهاب» أن آثار إتفاقية املشاركة املصرية األوروبية
لم يستفد بها املستهلك املصري يف مختلف املجاالت
وليس يف قطاع السيارات وحده ألن الشركات األجنبية
املصدرة حولت نخفيضات اجلمارك إلى أرباح خاصة
لها.
وكشف « عبد الوهاب أن انخفاض حجم السوق املصري
نسبيا يحول دون تصنيع سيارات مصرية أو جذب شركات
عاملية كبرى لإلستثمار يف مصر مثلما هو احلــال مع
شركة «رينو « يف املغرب.
ويقدر سوق السيارات يف مصر نحو  300ألف
ســيــارة سنويا وهــو معدل منخفض على املستوى
العاملي بالنسبة حلجم السكان ،ويتوزع على 13
شركة محلية مختلفة تقوم بالتجميع يف مصر.

ملاذا تراجعت أسعار األملونيوم بالسوق أيمن الفخراني يوصي الهيئات الحكومية :
املحلي ؟ الخرباء يجيبون
ال تنسوا املنتج املصري
تراجعت أسعار األلومنيوم يف السوق املحلي بنحو  3آالف جنيه
يف الطن ،خالل شهر فبراير ،املهندس بحسب محمد حنفي ،مدير
غرفة الصناعات املعدنية.
أكد حنفي أن سعر الطن تراجع مع بداية فبراير  3آالف جنيه،
ليصبح سعره حوالي  48.5ألف جنيه ،مقابل  51ألف جنيه يف
نهاية شهر يناير املاضي .وأرجع حنفي االنخفاض إلى تراجع سعر
عامليا.
املعدن
ً
ويأتي التراجع العاملي على خلفية رفع الواليات املتحدة للعقوبات
املفروضة
على شركة املعادن الروسية «روسال «  ،والتي ستعود للتصدير
إلى السوق األمريكي .وتشكل شركة «روسال « نحو  7%من اإلنتاج
العاملي.
واملفترض أن سعر خام األلومنيوم املحلي يتحدد كل شهر من
خالل سعره يف البورصة العاملية ،ويضاف إليه املصروفات الداخلية
من نقل وشحن وضريبة القيمة املضافة ،لذا فهو يتأثر باألسعار
العاملية.
وكانت أسعار األملونيوم قد شهدت بدايات العام املاضي ارتفاعات
كبيرة تأثرا بإرتفاع السعر العاملي له.

وأوضح أن هناك  35مصنعا يعملون
قــال أميــن الفخراني عضو الغرفة
الهندسية أن الصناعة املصرية شهدت يف املجال وكثير من املنتجات مرتفعة
تطورا كبيرا يف مجال خالطات املياة .اجلودة ،غير أنها حتتاج لبرامج تسويقية
فعالة حتى يتسنى تغيير الصورة
ودعــا « الفخراني» الهيئات
اخلاطئة لدى بعض الناس.
احلكومية العتماد املنتج
وأشار إلى أنه استفاد
املصري يف املناقصات
بشكل كبير من عضويته
احلــكــومــيــة الــكــبــرى
بــالــغــرفــة الهندسية،
مــؤكــدا أن الــصــورة
حــيــث عملت الغرفة
الــذهــنــيــة السابقة
بــــقــــوة عـــلـــى دع ــم ــه
عـــن ضــعــف جـــودة
باعتباره مصنعا صغيرا
املنتج املحلي يف غير
وتعريفه بفرص التمويل
محلها .
املــتــاحــة خــاصــة يف مكتب
وأكــد « الفخراني» أن
الصناعة املصرية للخالطات الفخرانى اإللتزام البيئى ،وفــرص التصدير
جنحت يف اآلونة األخيرة يف رفع نسبة املتنوعة ،وهو ما دفعه إلى تغيير كثير
من أفكاره السابقة.
املكون املحلي فيها إلى نحو . % 80

