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معاونة الشركات فى االطالع على أحدث أتجاهات التكنولوجيا فى مجال الصناعة11 11

الندوات والمؤتمرات والمشاركة فى 1 12 التعريف بالفرص التصديرية عن طريق المشاركة فى 
المعارض الدولية 1

تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها لباقى الشركات 11 13

فاعليات
 

التعاون مع الجهات المانحة الدولية لدعم تنمية االبتكار لدى الشركات أعضاء الغرفة 1 1
والمساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وخلق فرص عمل جديدة 1

المختلفة 1 2 الصناعية  المجاالت  فى  خبراء  لتوفير  االلمانية   SES منظمة  مع  التعاون 
للعمل على تطوير الصناعة وتحسين جودة االنتاج وإيجاد حلول للمشاكل الصناعية 

SES@ceiegypt.net  : للتواصل بريد الكترونى -

عقد ندوات مع ممثلى البنوك لتعريف األعضاء بالقرارات التى يصدرها البنك المركزى 1 3
وكيفية االستفادة من الفرص التمويلية 1

التعاون مع الجامعات المصرية واألجنبية لعمل برامج تدريب للخريجين ومساعدتهم 1 4
إلنشاء صناعات صغيرة مغذية للصناعات الكبرى وتشجيع ريادة االعمال 1

التعاون مع وزارة االتصاالت لعمل حصر بإمكانيات قطاع صناعة اإللكترونيات والعمل 1 5
على تعميق التصنيع 1

رفع كفاءة البوابة اإللكترونية للغرفة بهدف تسويق منتجات األعضاء داخليًا من خالل 1 6
خلق تكامل صناعي وخارجيًا من خالل ربطها بمواقع البحث العالمية 1

كفاءة 1 7 لرفع  المدربة  الفنية  العمالة  لتوفير  الحالى   TVET II مشروع  فى  المشاركة 
التصنيع المحلى1

المؤهالت 1 8 الهندسى حيث يهدف مشروع  القطاع  المهنية فى  المعايير  وحدة أعداد 
المهنية إستكماله بنظام مستويات المهارة القومية NSSP ، وإعداد الحزم التدريبية 
والمهنى  الفنى  بالتعليم  االرتقاء  بهدف  وذلك  والعملية  النظريه  العلمية  )الماده 
وتطوير برنامج التدريب المهنى وتدريب العمالة الفنية بما يتالئم مع احتياجات سوق 
العمل فى مصر والدول العربية وخاصة الصناعات الهندسية بالنسبة لعمليات اإلنتاج 

والصيانة والتخطيط والتصميم ومراقبة الجودة(1

الخــدمات التى تقــــدمها الغرفـــة لـألعضـــــاء
:

المعاونة في حـل المشاكـل التي تعترض الصناعــة لــدى الجـهات والسلطات المـعنيــة 11 1

إعـالم بالفـرص التصـــديريــة  11 2

إعـــالم األعضـاء بالمعــارض المحلية والخارجية والمشاركة فيها 11 3

والتكنولوجيا 1 4 االنتاجية  والعمليات  بالتصنيع  المتعلقة  المختلفة  المعلومات  توفير 
ومصادر المعدات وحق المعرفة 1

توفير قاعدة بيانات عن المنشأت الصناعية وتخصصاتها من اعضاء الغرفة 11 5

الخدمات المتاحة من البوابة االلكترونية لألعضـاء
  www.ceiegypt.org : الموقع الكترونى

• بيانات أعضاء الغرفة )بيانات االتصال – بيانات المنتجات ( 1	

• دليل الشركات : )اسم الشركة – العنوان – النشاط - المحافظة(	

• المركز اإلعالمي :  )أخبار – مجلة – برشور – نشرة دورية – أبحاث وتقارير – دراسات – المعارض (	

• فعاليات الغرفة )الندوات – ورش العمل – المؤتمرات (	

• التعرف على المنتجات المصرية1	

• فرص تصديرية واستثمارية التي تخص الصناعات الهندسية 1	

• القرارات الوزارية - االتفاقيات التجارية – المناقصات – الوظائف – خدمات التوظيف1	

تيسيرا علي السادة أعضاء الغرفة بمجتمع االسكندرية والوجهة البحري تم افتتاح 1 6
مكتب للغرفة بمحافظة االسكندرية لتقديم الخدمات للسادة األعضاء 

 

أهـــداف الغــرفـــة 

التمثيل المباشر لألعضــاء ومصالحهم أمــام جهات الدولة و المنظمات المحلية والدولية1 1 1

المشاركة في وضع السياسات والتشريعات التي تـهدف إلي تحسين األداء وتنمية الصناعة 1 1 2

المعاونة في تطبيق معايير الجودة الشاملة ودعم برامج االبحاث 11 3

المعاونة في دعـم برامج التدريب الفني والمهنى وتنمية  الموارد البشرية 11 4

االهتمام بتطوير العمالة المصرية لتعظيم المهارة الفنية والقدرة التنافسية 11 5

رعـــاية ومســانـدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقـافة العمل الحر 11 6

البيئة 1 7 علي  الحفاظ  مجاالت  في  األعضاء  مشاركة  خالل  من  الحياة  نوعية  تحسين 
والمشاركة في تنمية المجتمع ، وتشجيع العمل التطوعى لدى رجال الصناعة 1

المشاركة في أعمال اللجان والمؤتمرات الدولية واإلقـليمية والمحلية المهتمة بالتنمية الصناعية 11 8

المعاونة فى زيادة المكون المحلى للسلع الصناعية ، وتعميق التصنيع المحلى 11 9

اإلستفادة من الطاقة االنتاجية المتاحة لدى بعض المصانع فى تغطية أحتياج المصانع االخرى11 10

العنوان : 13 ش شريف وسط البلد امام مالبس االهرام الدور الخامس القاهرة 
التليفون : 0223921238 )2+(

heba@ceiegypt.org  : البريد الكترونى

شركاؤنا  

: )EEC ( أوال: المجلس التصديرى للصناعات الهندسية
يقوم بتقديم الدعم  الالزم للشركات للتصدير عن طريق عمل األبحاث التسويقية التي تساعد على 

فتح أسواق جديدة واالشتراك في المعارض الدولية ،
 ارسال واستقبال البعثات التجارية  والمساعدة في الحصول على البرامج التدريبية المتخصصة ،  

www.eec-eg.org : ولمزيد من المعلومات

العنوان : 26 أ شارع شريف – عمارة اإليموبيليا – وسط القاهرة – الدور     
              السابع – القاهرة 1

التليفون :  0223955756)2+(   -   الفاكس : 0223955756 )2+(
m.khalil@eec-eg.org      -    alaa@eec-eg.org : البريد الكترونى

TVET – ثانيا: وحدة الشراكة الهندسية
يتبعها   ، الفني  والتدريب  التعليم  تطوير معاهد    : التالية  الخدمات  الوحدة  تقدم 
 ، التدريب  ، دعم معاهد  المحلية  للمراجعة  اعداد وتنفيذ منهج   ، اقليمية  شراكات 

تدريب المدرسين والمدربين بالمراكز والشركات 1

 العنوان :  109 شارع القصر العينى بجوار مجلس النواب ميدان التحرير القاهرة1
التليفون : 01001661376 )2+(

deyaa.farouk@gmail.com  : البريد الكترونى

ثالثًا: مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية 
قدرتها  لزيادة  الهندسية  الصناعات  لقطاع  التقني  الدعم  بتقديم  المركز  يقوم 

التنافسية وفتح األسواق الخارجية من خالل: نقل التقنيات التكنولوجية الجديدة 
بإستخدام  الجديدة  للمنتجات  المختلفة  التصميمات  تنفيذ  و  الفنية  الحلول  وتقديم 
استخراج  لزوم  الهندسية  التصميمات  وإعتماد  ومراجعة  األبعاد  ثالثي  الليزر  ماسح 
الغيار  قطع  إلنتاج  الرقمى  التحكم  ماكينات  على  التشغيل  و  الصناعى  السجل 
وعمل اإلسطمبات و عمل النماذج األولية للمنتجات لتوفير الوقت والتكاليف كعينات 
للمنتجات و اختبار التحليل الطيفي للخامات واختبار صالدة المعادن و تقديم الدعم 
الفني من خالل الدورات التدريب على : برامج التصميم الميكانيكى )بالستيك – صاج – 
إسطمبات( و برامج التشغيل على ماكينات التحكم الرقمى CNC  ، تشغيل ماكينات 
الميكانيكي-مستوى أساسي متقدم  والتصنيع  ، التصميم   CNC الرقمى  التحكم 
التحكم  بنظام  تعمل  التي  الفرايز  ماكينات  برمجة   ، التشغيل  برنامج  باستخدام 

الرقمي مستوى أساسي ، أساليب اختيار الخامات في صناعة اإلسطمبات 1 

 B2 العنوان : العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثانية
التليفون :    055498310  )2+(   -   055498316 )2+( 

 cadcam84@gmail.com  : البريد الكترونى

المحلى  المستويات  على  مهم  نفوذ  وذات  قوية  منظمة  الغرفة  ستصبح 
القدرة  تعزيز  فى  األطراف  كافة  لدى  رئيسيًا  دورًا  وتلعب  والدولى  واالقليمى 
المصرية  التجارية  الهندسية فى مصر وأن تكون لألسماء  التنافسية للصناعات 
مكانة متميزة لجودتها لدى المستهلكين فى مصر وفى جميع أنحاء العالم مع 
تطوير جهاز الغرفة ذاته ليكون قادرًا على االطالع بهذا الدور باإلضافة لدعم دورها 
البيئة  على  والحفاظ  والجودة  التكنولوجيا  مجال  فى  واالستشارى  التدريبى 

1

تهيئة بيئة أفضل للصناعات الهندسية فى مصر من خالل :
الصناعات  من  لكل  البيئة  هذه  لتهيئة  الدولة  سياسات  وتطبيق  اقتراح 

الصغيرة والمتوسطة والكبيرة1

دافعة  كقوة  الهندسية  الصناعات  بأهمية  األعضاء  لدى  عام  وعى  بناء 
لالقتصاد وبأهمية التحديات التى تواجهها1

الصناعات  وبيت  راعى  هى  الغرفة  لتصبح  للغرفة  الذهنية  الصورة  تحسين 
الهندسية الذى يلجأ إليه األعضاء لتحقيق 

مصالحهم وحل قضاياهم وتنمية أعمالهم وتطوير مواردهم1

من  الغرفة  لتصبح  المستفيدة  األطراف  وكافة  االعضاء  وتعبئة  حشد 
المنظمات االكثر تأثيرًا التى لها وزنها فى رسم السياسات فى الدولة1

تطوير عالقات العمل لكى يصبح رجال االعمال والعمالة هما جناحى االنطالقة 
الرئيسية للصناعات الهندسية1

وحماية  الرؤية  تحقيق  لتكفل  والقوانين  التشريعات  منظومة  تطوير 
حقوق األعضاء1

مراعاة معايير الجودة والتوافق مع المواصفات المحلية والعالمية وتعزيز دور 
القطاع الخاص للمساعدة فى مواجهة مشكلة البطالة1

تعزيز التكامل الصناعى والقدرة التنافسية من خالل معاونة الشركات على 
لوزارة  التابعة  التكنولوجية  المراكز  وتفعيل  األحداث  التكنولوجيا  إدخال 

الصناعة ودور البحوث والتطوير1

الدعم الفنى ونقل التكنولوجيا وزيادة وتعميق التصنيع المحلى لألعضاء1

التعليم الفنى والتدريب المهنى لعمالة قطاع الصناعات الهندسية1

الرؤية

الرسالة
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العنوان : 42  محور السالم – التجمع الخامس القاهرة الجديدة 
1التليفون : 0225370319)2+(  0225370309)2+(  25370308 02)2+( 

الفاكس:  0225370338)2+(    25370337 02 )2+( 
info@ida.gov.eg  : بريد الكترونى

:)EOS( سابعًا: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
 1 المصرية  القياسية  المواصفات  اصدار   : التالية  الخدمات  للشركات  الهيئة  تقدم 
والمنتجات  للسلع  المصرية  المطابقة  وشهادات  الجودة  عالمة  بمنح  الترخيص 
المطابقة للمواصفات 1 اجراء الفحوص واالختبارات للمنتجات الصناعية )الهندسية 
، الكيماوية ، الغذائية ، الغزل والنسيج(1اجراء القياسات والمعايرات الصناعية 1 عقد 
الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية في جميع مجاالت المواصفات 
المنشآت  تدريب   1 الطاقة  والبيئية وترشيد  الجودة  والمعايرات ونظم  واالختبارات 

للتأهل لنظم اإلدارة العالمية1 
اإلعالن عن المنتجات آو االشتراك في مجلة مواصفات وجودة التي تصدرها الهيئة 1 

تقديم المشورة الفنية في كافة مجاالت اإلنتاج1
من  ولمزيد  الطاقة1  ترشيد  وحدة  خدمات  الجودة1  إدارة  نظم  شهادة  تسجيل 

1 www1eos1org1eg : المعلومات

العنوان : 16 ش تدريب المتدربين االميرية القاهرة
التليفون :  022845521 )2+(  ، 0222845509 )2+(  ،01205599099 )2+(

الفاكس:  022845504 )2+(
eos@idsc.net.eg   : بريد الكترونى

اتحاد  المستدامة  والتنمية  البيئى  االلتزام  مكتب   : ثامنًا 
 : )ECO( الصناعات المصرية

البيئية  القوانين  مع  والتوافق  االنظف  االنتاج  مجال  في  للصناعة  خدمات  تقدم 
وترشيد الطاقة وتطبيقيات الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف رفع كفاءة الصناعة 
الوطنية وتدعيم الكفاءات والقدرات المحلية ودعم القدرة التنافسية واالستشارات 
  ، البيئي  السجل   ، البيئية  القياسات   ، الطاقة  ترشيد   ، جدوى  دراسات   ( البيئية 
تقييم األثر البيئيى  )واالستشارات  في مجال الطاقة ) ترشيد وتحسين استخدام 
توليد  االستثمار في مجال   ، والمتجددة  الجديدة  الطاقة  لمصادر  التحول   ، الطاقة 
الطاقة ، قياس البصمة الكربونية ( ، تقديم قروض ميسرة للمصانع لشراء معدات 
وخطوط انتاج لتطبيق تكنولوجيا اإلنتاج االنظف وترشيد الطاقة بقيمة تصل الى 
3 مليون جنيه تسدد على أقساط سنوية تتراوح من سنة حتى خمسة سنوات 
متضمنة سنة واحدة سماح وبفائدة سنوية 2.5 % عن طريق البنك االهلى المصرى 

او البنوك المشاركة 1
www.eco-fei.org : ولمزيد من المعلومات

العنوان : 26 أ شارع شريف – عمارة اإليموبيليا – وسط القاهرة –  
               الدور السابع – القاهرة 1 

التليفون : 023904603)2+(  , 023904760)2+( 
الفاكس : 0223904816)2+( 

info@eco-fei.net  : البريد الكترونى

: )IMC( رابعًا: مركز تحديث الصناعة
يقدم المركز خدمات التنمية المستدامة ، خدمات ترشيد الطاقة ، الخدمات البيئية 
، خدمات تنمية الصادرات الخدمات المالية ، خدمات تنمية الموارد البشرية ، خدمات 
تكنولوجيا المعلومات ، خدمات اإلدارة ، خدمات التسويق ، خدمات اإلنتاج ، خدمات 

االعداد لشهادات الجودة ، خدمات مطابقة المنتج 1 
1 www1imc-egypt1org : ولمزيد من المعلومات

العنوان : المكتب الرئيسي: 195 كورنيش النيل، مبنى إتحاد الصناعات    
               المصريةالدور الثانى القاهرة   

التليفون : 0225770090)2+(     الفاكس :  0225772870 )2+(

 : )ITC( خامسًا: مجلس التدريب الصناعى
الصناعي  بالقطاع  العاملين  وكفاءة  قدرات  ورفع  تأهيل   : التالية  الخدمات  يقدم 
منظومة  تطوير   ، دوليا  و  محليا  المصري  المنتج  تنافسية  رفع  في  للمساهمة 
التدريب مع التركيز بقوة علي التدريب الفني و المهني لمواكبة التطور الصناعى 
العمالة للمساهمة بفعالية في خفض  آلية مستدامة لتدريب و تشغيل  ، إنشاء 
محترف  عمل  فريق  بناء   ، المصرية  للعمالة  كريمة  حياة  وتوفير  البطالة  معدالت 
 ، أهدافه  و  المجلس  رسالة  لتحقيق  الالزمة  واإلمكانيات  النمو  له كل فرص  يتوفر 

1   www1itcegypt1eg : ولمزيد من المعلومات

 العنوان : مبني 2 شارع 164 ،حدائق المعادي خلف المحكمة الدستورية  
                العليا القاهرة 

التليفون :  0225259300)2+(
    info@itcegypt.eg  : البريد الكترونى

 :)IDA( سادسًا: هيئة التنمية الصناعية
لمشروعه  واقتصادية  فنية  جدوى  دراسة  إلعداد  للمستثمر  الفني  الدعم  تقدم 
السجل  استخراج  للمستثمر  المرافق  كاملة  صناعية  أراضى  وتوفير   ، الصناعى 

الصناعى للمنشاة ، 
1 www1ida1gov1eg : ولمزيد من المعلومات
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لسنة    )453( ـــم  رق ــجــمــهــورى  ال بــالــقــرار  ــغــرفــة  ال أنـــشـــأت 
االف  أربـــعـــة  مـــن  أكـــثـــر  عــضــويــتــهــا  فـــي  تــضــم  و   1958
ــقــســم الـــغـــرفـــة الـــى  ــن ــة ، وت ــاعــي شـــركـــة ومـــنـــشـــأة صــن
: وهــــــى  ـــاعـــى  ـــصـــن ال الـــتـــخـــصـــص  حـــســـب  شـــعـــب   )10(

صناعة تشكيل وتشغيل المعادن .

الصناعات  المغذية والسلع الوسيطــة .

صناعات االثاثات المعدنية واألدوات المنزلية والصحية .

صناعــة اآلالت والمعـدات .

صناعـة األجهزة الكهربائية .

صناعـة المعـدات واألدوات الكهربائية و الكابالت .

صناعة وسائل النقل .

األجهزة والمستلزمات الطبية.

الحاسبات وااللكترونيات وأجهزة االتصاالت.

الخدمات الهندسية للصناعة .

غرفـة
ال�سناعـات الهند�سية 

إحدى غرف اتحاد الصناعات المصرية

كيفية اإلشتراك بالغرفة

• التقدم بصورة من المستندات التالية :	

• السجل التجاري ساري .	

• موافقة هيئة التنمية الصناعية إن وجدت.	

• البطاقة الضريبية .	

• رخصة التشغيل سارية ان وجدت .	

• السجل الصناعي سارى ان وجد .	

• استيفاءاستمارة التسجيل في الغرفة .	

• توكيل أو تفويض من صاحب المنشاة باتمام اإلجراءات 	

بغرفة الصناعات الهندسية .

بيانات  اإلتصال بالغرفة

القاهرة :

 1195 كورنيش النيل مبنى اتحاد الصناعات المصرية رقم  

بريدى 11221 ص1ب : )1( السبتية 

تليفون : 25774334 02)2+( – 25774112 02)2+( – 25778060 02)2+(

فاكس : 25770889 02)2+( – 25753214 02)2+( 

موبيل  بالغـــرفة : 0100020369 )2+(

   info@ceiegypt.org : البريد الكترونى

اإلسكندرية :

 65 طريق  الحرية أمام مبنى المحافظة

التليفون : 0323928622)2+(

فاكس :0323928622)2+(

موبيل  بالغـــرفة : 01019111891)2+( 

mahmoud@ceiegypt.org : البريد الكترونى

www.ceiegypt.org
 


