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نشرة الكترونية تصدر عن غرفة الصناعات الهندسية

أثبت قطاع الصناعات 
الهندسية أنه األجدر على قيادة 

التنمية الصناعية املستدامة. 
لقج شهدت كثير من الصناعات 

الهندسية تطورا غير مسبوقا 
، رمبا كان أبرز دالئله ارتفاع 

نسبة املكون املحلي يف صناعة 
األجهزة املنزلية إلى 72 % 
. والشك أن ذلك يدفعنا إلى 

ضرورة دعم ومساندة تلك 
الصناعة بشكل مباشر من خالل 

توفير اخلامات األساسية من 
اإلنتاج املحلي بأسعار مناسبة 

بدال من تصديرها إلى اخلارج. 
وجتدر اإلشارة إلى أن هناك 

منشآت صناعية صغيرة ليس يف 
مقدورها توفير خاماتها ، خاصة 

يف قطاع األملونيوم عن طريق 
اإلستيراد الذي يتطلب حجم 

استخدام كبير ليتم تنفيذه، 
من هنا فإننا يف حاجة لدعم 

ومساندة لتلك املصانع من 
خالل آلية تسمح بحصولها على 
اخلامات بدون زيادات مفتعلة يف 

األسعار. 
إن غرفة الصناعات الهندسية 

لديها حلول ورؤي لتنشيط 
القطاع الصغير يف احلجم ، 

الكبير يف العدد، والقادر على 
توفير عملة صعبة كبيرة من 

خالل زيادة نسبة املكون املحلي. 
لدينا تصورات ومقترحات ونأمل 

من اجلهات احلكومية تواصال 
وتعاونا ملا فيه مصلحة الصناعة 

الوطنية. 
واهلل املوفق.

رأى الهندسية
الهندسية تكرم رواد الصناعة
 خالل حفل إفطارها السنوى

الهندسية  الصناعات  غرفة  عقدت 
السنوي  إفطارها  حفل  مايو  يوم 16 
صناعة،  رجــل   500 نحو  مبشاركة 
الــغــرفــة،  إدارة  مــجــلــس  ــة  ومبــشــارك
والقطاعات  الهيئات  وعدد من رؤساء 
والسفارات اإلفريقية، وممثلي وسائل 
الغرفة خــال احلفل  اإلعــام. قامت 
الصناعات  رواد  ــن  م ــدد  عـ بــتــكــرمي 
تنمية  يف  أسهموا  الــذيــن  الهندسية 

وتطوير القطاع. 
املهندس  املــكــرمــن  قــائــمــة  ضــمــت 
مجلس  رئيس  املــنــزالوي  الدين  مجد 
وهي  املنزالوي،   “ “طيبة  شركة  إدارة 
من كبرى الشركات الرائدة يف صناعة 
 1980 سنة  وتأسست  التكييفات، 
وتصدر منتجاتها ملعظم أسواق الشرق 

األوسط.
عابدين  يحيي  القائمة  ضمت  كما 
الكأس  مصنع  إدارة  مجلس  رئــيــس 
الذهبي والذي تأسس سنة 1970وهو 
األدوات  صناعة  يف  املصانع  أكبر  من 

املنزلية ويقوم بالتصدير إلى إفريقيا. 
باإلضافة إلى الدكتور محمد خميس 
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  شــعــبــان 
الشركة  وتأسست  الدولية  املهندس 
مولدات  توليد  يف  1995وتعمل  عام 

الكهرباء بكافة أنواعها.
غبور  طلعت  املــهــنــدس  تــكــرمي  ومت 
رئيس مجلس إدارة شركة افيكو فلترز 
لفاتر السيارات والتي تصدر 40 % 
من إنتاجها إلى أوروبا والشرق األوسط.

كذلك كرمت الغرفة املهندس ناصر 
لصناعة  الياسمن  شركة  رئيس  بيان 
 1998 سنة  تأسست  والتي  النجف 
وحققت جناحات عظيمة يف القطاع، 
إلى جانب محمد نصر الدين دغيدي 
رول  إيجي  إدارة شركة  مجلس  رئيس 
خلطوط االنتاج، ومحمد حسن علي 
لتشغيل  الرحمن  عباد  مصنع  رئيس 
وطــاء املــعــادن. كما مت تكرمي سامي 
لشعبة  الــســابــق  الــرئــيــس  احلمبولي 

الصناعات الطبية.

 تكرمي م. ناصر بيان تكرمي محمد نصر الدغيدي

 تكرمي مجد املنزالوي يتسلمه جنله تكرمي احلمبولي

 تكرمي محمد حسني علي تكرمي د. محمد خميس شعبان

 تكرمي يحيي عابدين  تكرمي م. طلعت غبور
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تفاصيل أسعار الكهرباء للقطاع التجارى والصناعى

•  أصــدر الرئيس عبد الفتاح 
السيســي قرارا جمهوريا برقم

 4 لســنة 2019 بشأن تأسيس 
مكتــب متثيل ملجموعة البنك 
اإلســامي للتنمية فى مصر.

•أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، 
االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع 

المحور التنموى لمدينة برج العرب بتكلفة 
إجمالية بلغت نحو 700 مليون جنيه.

وينقسم الطريق إلى جزئين حيث 
يمتد الجزء األول منه في المسافة 
من الكافورى حتى ميدان الهوارية 

وامتداد الطريق شماال حتى سيدى 
كرير بطول 18.5 كم، ويمتد 

الجزء الثاني من ميدان الهوارية 

وحتى برج العرب بطول 10 كم . 
يدخل الطريق ضمن خطة وزارة النقل 
لتنفيذ وتطوير عدد من محاور النقل 

التنموية غرب اإلسكندرية، ويهدف إلى 
تحقيق الربط بين طريق القاهرة /

اإلسكندرية الصحراوى، والطريق الدولي 
الساحلي، مارا بمدينة برج العرب وحتى 
سيدى كرير، وكذلك خدمة حركة المرور 

المتجهة إلى المطار واالستاد والمنطقة 
الصناعية ببرج العرب. 

كتابــا  الماليــة،  الرقابــة  هيئــة  رئيــس  عمــران  محمــد  أصــدر   •
إتمــام  فــي  النقــدي  الدفــع غيــر  وســائل  اســتخدام  لتنظيــم  دوريــا 

الخاضعــة  والجهــات  الشــركات  لكافــة  الماليــة  المعامــالت 
يســتهدف  معهــا.  والمتعامليــن  الهيئــة  ورقابــة  إلشــراف 

اســتخدام  تنظيــم  قانــون  تطبيــق  بمتطلبــات  التوعيــة  الكتــاب 
2019، وتوضيــح  18 لســنة  رقــم  النقــدي  الدفــع غيــر  وســائل 

مجــال  فــي  المتعامليــن  تجــاه  صــدوره  علــى  المترتبــة  االلتزامــات 
المصرفيــة. غيــر  الماليــة  األنشــطة 

• قررت المنطقة االقتصادية بقناة السويس إنشاء مزارع للرياح إلنتاج الطاقة 
المتجددة، ضمن مخطط تطوير وتنمية المنطقة.وقال الفريق مهاب مميش 

رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة االقتصادية للقناة، إنه من المستهدف 
إنتاج 7200 ميجا وات، من مزارع الرياح المقرر إنشاؤها بالمنطقة، خاصة أن 

الحكومة تستهدف إنتاج %12 من إجمالى الكهرباء المولدة عن طريق الرياح، 
واستكمال باقى خطة الـ %20 من مصادر متجددة أخرى للطاقة.

إلــى توليــد  الدولــة للوصــول  فــي ظــل خطــة  الهيئــة   ويأتــي مخطــط 
المتجــددة،  الطاقــات  طريــق  عــن  المولــدة  الكهربــاء  إجمالــى  مــن   20%

. 2020 وذلــك بحلــول عــام 

 •   كشفت وزارة الكهرباء والطاقة تفاصيل أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 
بدءا من يوليو 2019 وبيانها كالتالي : 

•    ــ الشريحة األولى من صفر إلى 100 كيلو وات 
)  65 قرشا بدال من 55 قرشا (

•    ــ الشريحة الثانية  من صفر إلى  250  كيلو وات 
)  115 قرشا  بدال من جنيه (

•   ــ الشريحة الثالثة من صفر حتى 600  كيلو وات
 )  140   قرش بدال من 115 قرشا( 

•    ــ الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات 
) 155  قرش بدال من 145 قرش (

•    ــ الشريحة الخامسة من صفر إلى  أكثر من ألف كيلو وات
 ) 160 قرش بدال من 150قرشا(.

• اتفقت وزارة التجارة والصناعة مع الهيئة العربية 
للتصنيع على وضع خطة عمل واضحة بتوقيتات 

محددة لبدء التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة 
فيما يتعلق بتصنيع السلع اإلستثمارية ووالمكونات. 
وكشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 

أن الهيئة ستقدم كل الدعم والمساندة لمساعدة 
الهيئة على تصدير منتجاتها إلى األسواق الخارجية.

فتح مكتب للبنك اإلسالمي بمصر واستثناء 
15 جهة حكومية من التحصيل اإللكرتوني

معيط،  محمد  أصــدر   •
ــة، قـــــــرارًا،  ــ ــي ــ ــال ــ وزيــــــر امل
بــاســتــنــثــاء بــعــض اجلــهــات 
من  احلكومية  واملستحقات 
الذي  اإللكتروني  التحصيل 
بالنسبة  أول مايو،  طبق من 
قيمتها  تزيد  التي  للمبالغ 

على 500 جنيه. 
ــر 15  ــوزي ــرار ال ــدد قـ وحـ
حكومية،  ومستحقات  جهة 
ــائــهــا مـــن الـــســـداد  ــن ــث الســت
اإللكتروني،وذلك حلن زوال 
مبررات تقرير هذا االستثناء، 
االقتصادية  وضمت:الهيئات 
اإلســـــكـــــان  صــــــنــــــدوق  ـ 
التمويل  ودعـــم  االجتماعي 
ضــرائــب  مكتب  ـ  ــعــقــاري  ال
الذهب التابع ملنطقة ضرائب 
وســــط الـــقـــاهـــرةـ مــنــاطــق 
املستشفيات  سيناءـ  شمال 
والتعليمية  واجلامعية  العامة 

املشروعات  الطبية،  واملراكز 
التوزيع  ومــنــافــذ  اإلنــتــاجــيــة 
التي  ـــاملــبــالــغ  بــاملــحــافــظــات 
يجب أداؤها فورا يف املزادات 
لــدى  املستحقات  مــرجتــع  ـ 
السلف  وبــواقــي  الصرافن، 
أداؤهــا  يتم  التي  الكفاالت  ـ 
ــفــيــذا ألحـــكـــام املــحــاكــم  ــن ت
ــرارات الــنــيــابــة الــعــامــة ـ  ــ وقـ
الفورية  املــروريــة  الغرامات 
على الطريق ـ املبالغ التي يتم 
املحصلن  مبعرفة  حتصيها 
ــي  ــ ــ مــــن أصــــحــــاب األراضـ
الزراعية ــ مضبوطات وزارة 
ــة الـــتـــي تــســتــلــزم  ــي ــل ــداخ ال
ــوم  ـــ رسـ ــع الـــفـــوري ــ ــدفـ الـ
املوازين على  الطرق، ورسم 
ـىالتبرعات  النقل  سيارات 
املـــقـــدمـــة مـــن األشـــخـــاص 
املــتــحــصــات  ـ  الــطــبــيــعــن 

األجنبي. بالعملة 

التنمية الصناعية يوفر تمويال جديدا للصناعة  
واطالق خدمة كبار العمالء باملصرف املتحد

اململوك  الــصــنــاعــيــة،  التنمية  بــنــك  أطــلــق  ـــ  ـ
لنحو  متويات  لتوفير  جديًدا  مشروًعا  للدولة، 
ماين   5-10 بن  تتراوح  بقيم  مصنع   1000

جنيه حتى عام 2020.
إن  البنك،  رئيس  نائب  عزام،  حمدي  وقال 
عمل  فرصة   20 نحو  يضيف  الواحد  املصنع 

التي  الــتــمــويــات  ومــتــوســط  املــحــلــيــة،  لــلــســوق 
االئتمانية  البنك  ملحفظة  املشروع  سيضيفها 
إلــى  مــشــيــًرا  جــنــيــه،  مــلــيــار   7.5 لنحو  تــصــل 
لــلــمــشــروعــات  الــبــنــك  ــات  إجــمــالــي متــوي أن 
مليار   3.5 لنحو  وصل  واملتوسطة  الصغيرة 

املاضي. العام  بنهاية  جنيه 

الــقــاضــي،  أشـــرف  • أعــلــن 
املصرف  إدارة  مجلس  رئيس 
كبار  خدمة  إطاق  عن  املتحد، 
ــراد  الــعــمــاء لــلــشــركــات واألفـ
مصر  مستوى  على  فروع  فى9 
على  القاهرة،  محافظات  فى 
قريبا  اخلدمة  توسيع  يتم  أن 
ــى اإلســـكـــنـــدريـــة ومــنــطــقــة  ــ إل

والدقهلية. القناة 

حملة   4589 نحو  الصناعية  الرقابة  مصلحة  أجرت   •
التزامها  مدى  ملتابعة  أشهر،   4 فى  املصانع  على  تفتيشية 

احلرارية. واآلالت  واملراجل  املنتجات  جودة  مبعايير 
إجراء  مت  إنه  املصلحة  رئيس  املانسترلي  إبراهيم  وقــال 
دراســة   3664 تضمنت  متخصصة  فنية  دراســـة   7787
دراسة  و4120  والدروباك،  املؤقت  السماح  مجال  يف  فنية 
أن  وأوضــح  إنــتــاج.  مستلزمات  دراســات   3 و متنوعة  فنية 
املنتج  تنافسية  تعزيز  يف  يسهم  املصانع  على  الرقابة  إحكام 
املنتجات  وتــداول  الــغــش  أساليب  كــافــة  ومــواجــهــة  املــصــري 

للمواصفات. املطابقة  وغير  الضارة 



جولة لسفري رواندا بمصانع العاشر

 دراسة جديدة حول ضم االقتصاد غري الرسمى

واجلمارك  الضرائب  جلنة  أعدت 
ــاعــات، دراســــة عــن  ــصــن بـــاحتـــاد ال
غير  لــاقــتــصــاد  الــســلــبــي  الــتــأثــيــر 
متضمنة  االقتصاد،  على  الرسمي 
ــدد مـــن االقـــتـــراحـــات لــلــحــد مــن  عـ
للمنظومة  وضمه  املوازي  االقتصاد 

 . سمية لر ا
املجلس  إنشاء  وتضمنت املقترحات 
األعلى للضرائب من اخلبراء، وحتويل 
عامة،  هيئة  إلــى  الــضــرائــب  مصلحة 
التشوه  وإزالة  الضريبة،  سعر  وتوحيد 
ببعض سلع اجلدول لعدم الطعن بعدم 
الضريبية  الثقافة  نشر  و  دستوريتها، 
لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
ضمن  إلدراجــهــا  الــصــغــر،  ومتناهية 

الرسمية. العمل  منظومة 
مقترحاتها  ضمن  اللجنة  وطــالــبــت 
ومن  الضرائب  جمع  منظومة  حتسن 
للقطاع  املنشآت  ضم  يف  املساهمة  ثم 
وجود  يلزم  تشريع  بــإصــدار  الرسمي، 
لترخيص  كشرط  النقدية  عد  ماكينات 

أماكن البيع بالتجزئة واخلدمات.
اللجنة  رئيس  البهي  محمد  وكشف 
أن  الدراسة انتهت إلى ضرورة اعتماد 
أي مستند يدل على التعامل حتى وإن 
لم يكن فاتورة ضريبية، باإلضافة إلى 
اعتماد كامل مصروفات املمول املؤيدة 
بفواتير ضريبية مما يساعد يف حصر 

الضريبي. املجتمع 
بــوضــع سياسات  ــدراســة  ال وأوصـــت 
نقدية حتفز املجتمع على عدم التعامل 

محددة،  لضوابط  وفًقا  إال  »الكاش« 
تطبيقه  احلــكــومــة يف  بـــدأت  مــا  وهـــو 
ــاء املــجــلــس الــقــومــي  ــال إنـــشـ مـــن خــ

للمدفوعات. 

وكشفت  أن زيادة احلصيلة الضريبية 
االقــتــصــاد غير  الــتــوســع يف ضــم  عبر 
املــوارد  تدبير  على  ستساعد  الرسمي 
احلصيلة  ضعف  للحكومة،  األساسية 
واإلنفاق  املوازنة  احلالية، ملعاجلة عجز 
التوجه  دون  القومية  املشروعات  على 
لاقتراض، إذ يستغل االقتصاد املوازي 
البنية التحتية للدولة دون أن يساهم يف 

النمو االقتصادي.
 150 من  أكثر  يوجد  أنه  وأوضحت 
نشاط  على  يحتوي  جتــاري  ألف سجل 
احلاصلن  من   60% أن  إال  صناعي، 
على سجل جتاري غير مسجلن باحتاد 

الصناعات.
ولفتت إلى وجود 1200 سوق منتشر 
مبحافظات مصر، ما بن أسواق دائمة 
وأسواق اليوم الواحد ال تعتمد الفواتير، 
باإلضافة إلى تسويق الدفاتر بقيم تقل 
عن %10 من قيمة السلع املستوردة ثم 
بدون  والتجزئة  اجلملة  ألســواق  بيعها 

قيمتها احلقيقية.

نظمت غرفة الصناعات الهندسية 
جولة للسفير صالح هابيمانا سفير 
ــدا يف عــدد مــن مصانع  ــ دولـــة روان
بالغرفة  األعضاء  املنزلية  األجهزة 
ــاشــر مـــن رمــضــان  ــع ــة ال ــن يف مــدي
الصناعية. شارك يف اجلولة محمد 
املهندس رئيس الغرفة وبهاء دميتري 
استهدفت  ــارض.  ــع امل جلنة  رئــيــس 
اجلولة التعريف بإمكانيات الصناعة 
األجهزة  صناعة  مجال  يف  املصرية 
املنزلية خاصة يف ظل السعي لفتح 
سوق جديد للسلع الهندسية يف دولة 
رواندا، التي شهدت خال السنوات 

األخيرة معدالت تنمية مرتفعة. 
هابيمانا  صالح  السفير  وأبدى 

ــة  ــاعــة املــصــري ــصــن ــال إعـــجـــابـــه ب
فرص  لها  أن  موضحا  وتقدمها 
مــن  وعـــــدد  روانـــــــدا  ــدة يف  ــيـ جـ
ــاورة  ــواق اإلفــريــقــيــة املـــجـ ــ األســ
الغرفة  هابيمانا”   “ ودعــا  لــهــا. 
للسلع  للترويج  بعثة  تنظيم  إلــى 
دول  أســواق  يف  املصرية  املنزلية 
رواندا  دولة  أن  موضحا  إفريقيا، 
مساحة  لتخصيص  استعداد  على 
معرض  لعمل  املصرية  للصناعة 

الهندسية. للسلع  دائم 
دولة  اختارت  قد  الغرفة  وكانت 
معرض صناع  روانــدا ضيف شرف 
خال  بالقاهرة  عقد  الــذي  مصر 

فبراير املاضي. 

90 ألف سجل تجارى ألنشطة صناعية غري مسجلة بإتحاد الصناعات 

فرص تدريبية للطلبة بالصناعة خالل الصيف
البشرية  املــوارد  تنمية  بدأت جلنة 
لبرامج  االعـــداد  الصناعات  باحتاد 
للطلبة  توفيرها  يتم  مكثفة  تدريبية 
والــشــبــاب خــال شــهــور الصيف يف 
التي  اللجتة  ودعت  الصناعة.  قطاع 
اجلــنــزوري  غــادة  الــدكــتــورة  تترأسها 
املشاركة  إلــى  الصناعية  الــشــركــات 
بن  للربط  اللجنة  عمل  برنامج  يف 

املصانع والطلبة الصناعين.
اللجنة  أن  اجلنزوري  غادة  وقالت 

أعدت دليا للتدريب ملعاونة الشركات 
منهجي  بشكل  الــتــدريــب  تــقــدمي  يف 
علمي بهدف تأهيل شباب اخلريجن 

للعمل يف سوق العمل الصناعي.
يف  قــامــت  اللجنة  أن  وأوضــحــت 
الــصــيــف املــاضــي بــتــوفــيــر الــفــرص 
مائة  من  الكثر  املصانع  التدريبية يف 
ــول أهــم  ــب وأعــــدت دراســــة حـ طــال
املــعــوقــات واملــشــكــات الــتــي تــواجــه 

التدريب.
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صورة من جولة السفير الرواندي

د. غادة 
اجلنزوري

معارض تهمك :
من  ــ  تنزانيا  فى  التجاري  اإلسبوع  ــ 

12 إلى 15 يونيو.
ــي لــدول  ــدول ـــ املــعــرض الــتــجــاري ال ـ
الكوميسا ــ سي بي سي. نيروبي بكينيا 

خال الفترة من 17 إلى 21 يوليو .
هامش  على  ــي  دول ــاري  جت معرض  ــــ 
مدينة  يف  الــســابــعــة  الــتــيــكــاد  ــة   ــم ق
إلى   28 من  الفترة  باليابان.  يوكوهاما 

30 أغسطس.
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هواوي .. حكاية الشركة الصينية
 التى تثري الخوف لدى واشنطن  

رحلة سامسونج عرب 80 عاما.. 
من املكرونة إىل املالبس ثم اإللكرتونيات

الشركات  أهم  من  واحــدة  سامسوجن  شركة  تعد 
العاملية يف مجال الصناعات الهندسية واإلكلترونيات. 
األونــة األخيرة صدرت عدة كتب ودراســات  ويف 
حول كيفية جناح الشركة عبر ثمانن عاما ومراحل 

حتولها من مجال إلى آخر.
يف عام 2013 بلغت إيرادات الشركة 265 مليار 
دوالر، وحققت صايف أرباح بلغت 26 مليار دوالر. 

وتبلغ صادراتها نحو 20 % من صادرات كوريا 
اجلنوبية وحدها. 

الـ400  جتاوز  فقد  بالشركة  العاملن  عدد  أما 
ألف عامل على مستوى العالم. كيف بدأت الشركة 

وكيف كانت وتطورت؟
الشركة تأسست سنة 1938 على يد مغامر كوري 
طموح يدعى لي بيوجن شيل وكان يستهدف انشاء محل 
السنوات  شهدت  عاما.  به 40  عمل  موسع  بقالة 
األولى جتارة املكرونة باعتبارها من السلع املفضلة لدي 

الكورين، ما جعلها حتقق أرباحا جيدة.

وأنشأ  االستثمار  التوسع يف  »لي«  قرر  بعد  فيما 
مصنعا للمنسوجات لم يلبث أن حقق جناحا مبهرا.

ورويدا قادت فكرة التوسع يف صناعة املنسوجات 
إنــشــاء  التفكير يف  إلـــى  الــشــركــة  عــلــى  الــقــائــمــن 
اإلنتاج  وماكينات  معدات  لتصنيع  ثقيلة  صناعات 
لديهم، ثم اجتهت الشركة إلى االستثمار يف مجال 

صناعة السفن.
صناعة  »ســامــســوجن«  دخــلــت   1969 سنة  ويف 
التلفزيون  بانتاج  وقامت  مــرة  ألول  اإللكترونيات 
إلى اخلارج  األبيض واألسود ثم بدأت يف تصديره 
يف العام التالي. واستمر توسعها يف مجال األجهزة 
اإللكترونية رويدا واحتلت مراكز متقدمة عامليا يف 
مجال األجهزة الكهربائية. ويف عام 2010 أعلنت 
الشركة عن استراتيجية ملدة عشر سنوات قبل أن 
على  مبيعاتها  لتتفوق  املحمولة  الهواتف  يف  تتوسع 
للصناعات  رائدة  ، وتصبح  نوكيا«   « مبيعات شركة 

اإللكترونية يف العالم

هواوي شركة صينية صاعدة دخلت 
املتحدة  الواليات  مع  يف صراع شرس 

بعد أن باتت تهدد تكنولوجياتها.
وأصل احلكاية أن هواوي وهي كلمة 
صينية تعني اإلجناز أسسها عسكري 
صيني يدعى رن زتشنغفي قبل ثاثن 
ــقــدمي االســتــشــارات  ــدف ت ــه ــا ب عــام

التكنولوجية.
وجنــحــت الــشــركــة يف إنــشــاء شبات 
عالية الكفاءة ، قبل أن تتطور يف سنوات 
قليلة لتصبح واحــدة من أقوى شركات 
كثاني  وتصنف  العالم،  يف  االتــصــاالت 

أكبر شركة منتجة للهواتف املحمولة.
املــثــارة حاليا جــاءت بسبب  األزمــة 
تقوم  بانها  للشركة  واشــنــطــن  اتــهــام 
بالتجسس عليها ما دفع كثير من دول 
وتقنيات  منتجات  مقاطعة  إلى  أوروبا 
ذلك  عند  األمــر  يتوقف  ولم  الشركة. 
إذ مت إيقاف املديرة املالية للشركة يف 
إليران  املقاطعة  اختراق  بدعوى  كندا 

وهو ما أجج من األزمة.
هــنــاك  أن  ــون  ــيـ دولـ خـــبـــراء  ورأى 
مــخــاوف مــن ابــتــكــار الــشــركــة لنظام 

تهديدا  ميثل  مــا  األنــدرويــيــد  ينافس 
مباشرا لشركات عماقة مثل فيسبوك 

وجوجل وآبل وآمازون.
شركة  بأن  املتحدة  الواليات  وتؤكد 
مع  وطــيــدة  بــعــاقــات  تتمتع  ــواوي  هــ
يف  عملها  وأن  الصينية،  احلــكــومــة 
وأوروبــا،  أمريكا  االتصاالت يف  مجال 
معلومات  بجمع  لبكن  فرصة  يعطي 
تــهــدد األمـــن الــقــومــي لــهــذه الــبــلــدان، 
االمريكية،  أن  أن  أن شبكة سي  حتى 

بتحوير  هــواوي  قيام  إمكانية  ادعــت 
يف  املحمولة  الهواتف  اتــصــال  أبـــراج 
غرب  شمال  االمريكية  مونتانا  واليــة 
الصواريخ  عمل  عرقلة  بهدف  الباد، 
البالستية العابرة للقارات، املوجودة يف 

قاعدة قريبة تابعة للقوة اجلوية.
الــقــرار  املنطق صــدر  هــذا  وفــق   
ــدا  ــدي ــه ــارهــا )ت ــب ــاعــت االمـــريـــكـــي ب
كما  االمــريــكــي(.  الــوطــنــي  لــأمــن 
بخفض  حلفاءها  واشنطن  هــددت 

استمرار  حال  يف  املعلومات  تبادل 
التعامل مع الشركة، يف حن يجادل 
ــه ال عــاقــة  ــت ــأن شــرك ــ ب مــديــرهــا 
الصينية. احلكومة  مــع  لها   أمنية 
الـــتـــي يـــجـــب أن  لـــكـــن احلـــقـــيـــقـــة 
كل  أن  هــو  املــجــال  هـــذا  ــقــال يف  ت
باالتصاالت،  املتخصصة  الشركات 
ــلـــة مــهــمــة لــأجــهــزة  بـــاتـــت وســـيـ
العالم،  دول  كل  يف  االستخباراتية 

املعلومات. وجمع  للتنصت 

 لي بيوجن تشيل 
مؤسس سامسوجن


