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نشرة الكترونية تصدر عن غرفة الصناعات الهندسية

التدريب مهم وضروري لتخريج كوادر 
مهنية مؤهلة للعمل الصناعي، ومن 

العظيم أن تتبنى الدولة برامج فعالة 
لتوفير عمال مهرة مدربني قادرين 
على مواكبة التطورات احلديثة يف 

مجال الصناعة، لكن من العظيم أيضا 
أن تقوم بعض املؤسسات الصناعية 

الكبرى التابعة للقطاع اخلاص بتبني 
مشروعات تدريب مهني للشباب 

لتاهيلهم للعمل الصناعي اإلحترايف. 
ولقد شاهدنا وعايشنا جتارب لبعض 

املؤسسات الهندسية الكبرى التي عنيت 
بقضية التدريب وأبلت فيها بالء حسنا، 
نتمنى أن تستفيد منه باقي املصانع، مبا 

يصب يف النهاية يف املصلحة الوطنية 
لالقتصاد املصري. 

لقد كانت مشكلة قلة العمال املهرة 
وعدم توافق املناهج التعليمية اخلاصة 

بالتعليم الفني والصناعي مع واقع 
الصناعة أحد املشكالت امللحة لدى كثير 

من املنشآت الصناعية. وجاءت جتارب 
الشركات الصناعية الكبرى لتساهم 

يف سد فراغ كبير نأمل أن يختفي، ويف 
توفيق األوضاع بني اجليل اجلديد 
املتخرج من التعليم الفني، وبني 

إحتياجات الصناعة.
ونحن يف غرفة الصناعات الهندسية 

ندعم ونساند أي برامج ومبادرات 
لتعظيم قدرات التدريب الصناعي 
بإعتباره أمل ومستقبل الصناعة 

خالل السنوات القادمة. ولدينا يف 
الغرفة برنامج لدعم املهارات الفنية 
يعتمد على استطالع اإلحتياجات 

احلقيقية للصناعة من العمالة وبحث 
دعم مهاراتها. ونرى أن التركيز على 
هذه القضية ضرورة لتنمية قدراتنا 

الصناعية، ليس يف الصناعات الهندسية 
وحدها، ولكن يف كافة قطاعات الصناعة. 

واهلل املوفق.

رأى الهندسية
الغرفة توقع بروتوكول تعاون 

مع مصلحة الكيمياء

الهندسية  الصناعات  غرفة  تعد 
وبني  بينها  تعاون  بروتوكول  لعمل 
تسهيل  بــهــدف  الكيمياء  مصلحة 
للمصانع  املعملية  االختبارات  إجراء 
تقارير  واصــدار  بالغرفة،  االعضاء 
الصناعية  للمنتجات  فنية  متابعة 
تقدمي  جانب  إلــى  مناسبة.  بتكلفة 
ــارات الــفــنــيــة والــبــحــثــيــة  ــشـ ــتـ االسـ
يف  يساهم  مبا  الهندسية  للمصانع 
املنتجات  جــودة  مبستوى  ــفــاء  اإلرت
أو  األســــــــواق  يف  ــا  ــهـ طـــرحـ ــبـــل  قـ

تصديرها إلى اخلارج. 

رئــيــس  املـــهـــنـــدس  مــحــمــد  وزار 
واجتمع  الكيمياء  مصلحة  الغرفة 
مــع املــهــنــدس مــجــدي ســالــم رئيس 
ــرورة  ــى ضــ ــل ــحــة واتـــفـــقـــا ع املــصــل
الــتــعــاون بــني اجلــانــبــني مبــا يحقق 
ــاعــة ويــســاهــم يف  ــصــن مــصــلــحــة ال

املحلي. التصنيع  تعميق 
تنفيذ  أن  املهندس  محمد  وأكــد   
بـــرامـــج تــعــمــيــق الــتــصــنــيــع املــحــلــي 
اجلودة  مبستويات  اإلرتقاء  يتطلب 
منتجات  إختبار  تيسير  خــال  مــن 
سهلة  بإجراءات  األعضاء  الشركات 

مناسبة.  وتكاليف 
إطـــار  يــأتــي يف  ــــك  ذل إن  وقــــال 
تعميق  خــطــة  يف  الــغــرفــة  مــشــاركــة 
تستهدف  والــتــي  املحلية  الصناعة 
بديا  املحلية  الــصــنــاعــات  إحـــال 

املستوردة. الصناعية  للمنتجات 
اشارت  قد  حديثة  دراســة  وكانت 
الهندسية  الصناعات  قطاع  أن  إلى 
يضطلع  التي  القطاعات  رأس  على 
ــة، مــن  ــاعـ ــنـ ــق الـــصـ ــمــي ــع ــخــطــة ت ب
من  صناعة   55 اســتــهــداف  خــال 

الهندسية. الصناعات 

اتحاد الصناعات يطلق خدمة الستصدار السجالت والرخص الصناعية 
الــصــنــاعــات خدمة  أطــلــق احتـــاد 
السجل  باستصدار  تسمح  جديدة 
الصناعية  الــصــنــاعــي والــرخــصــة 
التنمية  هيئة  مــن  مــقــره بــدالً  مــن 

الصناعية.
ــدس  ــن ــه امل إن  االحتـــــاد  ــال  ــ وقـ
ــيــس احتــاد  مــحــمــد الــســويــدي رئ
ــع املــهــنــدس  ــاعــات، وّقـــع م الــصــن
مـــجـــدى غـــــــازي، رئـــيـــس هــيــئــة 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة بــروتــوكــول 
تـــــــعـــــــاون يــــقــــضــــي بــــتــــواجــــد 
ــقـــر مــركــز  مـــســـؤلـــي الـــهـــيـــئـــة مبـ
الــشــبــاك الـــواحـــد مبــبــنــى احتــاد 

الــصــنــاعــات لــتــقــدمي كــل خــدمــات 
بــاســتــصــدار  الــصــلــة  ذات  الــهــيــئــة 
للقانون   ً وفقا الصناعي،  السجل 
يف شــأن   2017 لسنة   15 رقــم 
تراخيص  منح  ــراءات  إجـ تيسير 

الصناعية. املنشآت 
الهيئة  خدمات  تفعيل  سيتم  كما 
املــرتــبــطــة بــحــســاب نــســبــة املــكــون 
احتــاد  الســتــصــدار  املحلي الازمة 
ــشــهــادة اخلــاصــة،  ــل ــاعــات ل ــصــن ال
ــادة اخلـــاصـــة  ــ ــه ــشــ ــ ــة ال ــ ــاف ــاإلضــ ــ ب
التصديرية،  املساندة  على  للحصول 
للقانون رقم 5 لسنة 2015. وفقاً 

محمد 
السويدي
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قــرر البنــك المركــزي المصــري 
إصــدار قواعــد جديــدة للقطــاع 

المصرفــي لتبســيط اإلجــراءات 
الخاصــة بالخدمــات الماليــة 

والمنتجــات المســتهدف منهــا 
فئــات غيــر موجــودة بالبنــوك 

والقطــاع غيــر الرســمي.
ونص القرار على تيسير إجراءات 
الخدمات المالية وعدم االلتزام 

بالقواعد المعقدة للتأكد من 
هوية العميل وإجراءات مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
بشرط أن يكون الحد األقصى 

لرصيد الحساب ٢٠ ألف جنيه، 
والحد األقصى للمعاملة الواحدة 

12 ألف جنيه.
كمــا اشــترط المركــزي أن يكــون 

الحــد األقصــى اليومــي إلجمالــي 

معامــالت العميــل الواحــد بالبنــك 
هــو مبلــغ ١٢ ألــف جنيــه، والحــد 

األقصــى إلجمالــي معامــالت 
الفــرد الواحــد خــالل الشــهر مبلــغ 

١٠٠ ألــف جنيــه، وكذلــك الحــد 
األقصــى إلجمالــي معامــالت 

الشــركات والمنشــآت متناهيــة 
الصغــر خــالل الشهـــــر مبلـــــغ ٢٠٠ 

ألــف جنيه.

خرب يهمك 2
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أعلنــت وزارة الماليــة، أنــه ســيتم  توفيــر 
منافــذ جديــدة »كرافانات« يتــم مــن 

خاللهــا تحصيــل الضريبــة العقاريــة فــى 
األماكــن ذات الطابــع الموســمى التــى 

تبعــد عــن المأموريــات 
علــى أن تكــون المرحلــة األولــى بمناطــق 

الســاحل الشــمالى، والعيــن الســخنة، 
وطابــا ورأس ســدر؛ وذلــك تيســيًرا علــى 

المواطنيــن، بمــا يعفيهــم مــن مشــقة 
االنتقــال مــن مقــار إقامتهــم بهــذه 

المناطــق إلــى القاهــرة؛ لســداد قيمــة 
الضرائــب المســتحقة عليهــم.

• أصــدرت وزارة الماليــة القــرار رقــم 461 لســنة 2019، 
بتعديــل بعــض أحــكام الالئحــة التنفيذيــة لقانــون 

الجمــارك الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 10 لســنة 
.2006

ونــص التعديــل علــى أن تكــون المســتندات المقدمــة 
للجمــارك أصليــة عــدا اإلفــراج المســبق، ويجــوز 

قبــول صــور هــذه المســتندات والســير فــي اإلجــراءات 
الجمركيــة المقــررة، علــى أال يتــم اإلفــراج عــن البضاعــة 

إال بعــد تقديــم أصــول تلــك المســتندات.

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة القرار رقم 
647 لسنة 2019، والذي يقضي بتشكيل اللجنة الرئيسية 

لمكافحة الفساد بالوزارة برئاسة المهندس عماد فوزي فرج، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية.

 ونص القرار على أن يتولى المستشار القانونى للوزير المراجعة 
القانونية لجميع أعمال اللجنة، وأن تختص اللجنة بتفعيل 

الخطة الرئيسية التنفيذية لالستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد 2019/2022 بوزارة التجارة والصناعة والصادرة 

عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء... 

• أعلن المهندس كامل الوزير، 
وزير النقل االنتهاء من تنفيذ 

محور الدخيلة الذي يربط ميناء 
الدخيلة بالطريق الساحلي، 

الفتا إلى أنه سيساهم في حل 
االختناقات المرورية غربي 

اإلسكندرية ونقل حركة المرور من 
وإلى الميناء والمنطقة الصناعية 

والتي تصل إلى 3500 شاحنة 
يوميا.

وتبلغ تكلفة طريق الدخيلة 492 
مليون جنيه، وتتولى “النيل 

العامة” إلنشاء الطرق إحدى 
شركات وزارة النقل، أعمال إنشائه 

لصالح هيئة ميناء اإلسكندرية. 
وتستكمل هيئة ميناء اإلسكندرية 
أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة 

حرة تربط ميناء اإلسكندرية 
بالطريق الدولي الساحلي السريع 

بمنطقة باب 54، والمخطط 
االنتهاء منه في يناير 2020.

كشفت الدكتورة هالة السعيد  
وزيرة التخطيط والمتابعة 

واإلصالح اإلداري أن تعديالت 
قانون التأمينات التي أقرها 

مجلس النواب مؤخرا وتتعلق 
بزيادة سن المعاش إلى 65 

عاما سيبدأ تطبيقها بحلول عام 
2030

• أصــدر الدكتــور مصطفى 
مدبولــي رئيــس مجلس 

الــوزراء القرار رقم 1522 
لســنة 2019 بتشــكيل 

لجنــة برئاســة ممثل عن 
وزارة التجــارة والصناعــة 
وعضويــة ممثليــن لوزارة 

الكهرباء،االنتــاج الحربــي، 
االســتثمار، التعــاون الدولي، 

الداخليــة، البيئــة ، 

اإلتصاالت،النقــل، الرقابــة 
اإلداريــة اتحــاد الصناعات 

المصريــة لوضــع المواصفات 
الفنيــة المالئمــة الســتخدام 

األتوبيســات الكهربائيــة 
فــي مصــر علــى أن تكون تلك 
المواصفــات هــي المرجعية 

المعتمدةلــدى أي جهــة 
تعمــل علــى تصنيــع تلك 

األتوبيسات.
د.مصطفى 

مدبولى

عمرو نصار

محمد معيط



افتتاح أول مصنع متنقل أللواح الثلج فى املنصورة
محافظ  جــاد  كــمــال  الــدكــتــور  افتتح 
إلنتاج  متنقل  مصنع  أول  الدقهلية، 
باملنطقة  وذلــك  العالم،  يف  الثلج  ألــواح 

الصناعية باملنصورة.
املهندس  محمد  االفتتاح  يف  وشــارك 
رئيس غرفة الصناعات الهندسية،وعدد 

من رجال الصناعات الهندسية.
ــال الــدكــتــور كــمــال جــاد محافظ  وقـ
الدقهلية، أن املشروع يتميز بالقدرة على 
الوصول لألماكن النائية مبا يدعم كافة 
مزارع الثروة السمكية والداجنة ومزارع 

األلبان داخل املحافظة.
العشري  مصطفى  املهندس  وكشف 
رئيس شركة العشري للتبريد والتكييف، 
تسجيله  قبول  مت  اجلــديــد  املصنع  إن 
لــألرقــام  الــعــاملــيــة  جينيس  مبــوســوعــة 
وأكبر  كــأول  اعتماده  وجــاري  القياسية 
العالم، الفتا  ثلج متنقل يف  ألوح  مصنع 
إلى أنه مت تصميمه بالتعاون مع الدكتور 
ــر االســتــشــارات  ــدي ــوت م هــشــام صــف
املــيــكــانــيــكــيــة بــاجلــامــعــة الــبــريــطــانــيــة 

بالقاهرة.
داخــل  املتنقل  الثلج  مصنع  ويعمل 
حاوية تصل مساحتها إلى 33 متر مربع 
فقط )مقارنة بفدان للمصنع التقليدي(، 
وينتج 20 طن يوميا، ويتولي عامل واحد 
انه  عن  فضا  واإلنتاج،  التشغل  عملية 
يوفر نحو أكثر من ٧٥% من الكهرباء، 

نحو  إنتاج  العشري،  شركة  وتستهدف 
الثلج سنويا  100 مصنع متنقل أللواح 

بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه.
املــكــون  نسبة  أن  الــعــشــري  ــح  واوضــ
تصل  املتنقل  الثلج  مصنع  يف  املحلي 
إلى %80، وتعد تكلفته زهيدة بالنسبة 
عمره  ويصل  التقليدية،  الثلج  مبصانع 

االفتراضي أكثر من 20 عاما.
ولفت العشري إلى أن مساحة املصنع 
واحــد  بعامل  مربع  مترا   33 الــواحــد 
وينتج 20 طن ثلج يوميا باملقابل حتتاج 
كبيرة  ارض  مساحة  إلــى  الكمية  هــذه 
تصل لفدان إلنتاجها بالطرق التقليدية.

غرفة  رئيس  املهندس  محمد  وأكد 

افتتاح  خــال  الهندسية  الصناعات 
املــحــلــيــة يف  ــاعــة  الــصــن أن  ــع  املــصــن
املنتجني  أن  موضحا  مستمر،  تطور 
علي  كبير  قــدرات  لديهم  املصريني 
ــرح مــنــتــجــات جــديــدة  االبــتــكــار وطــ
محليا  عــالــيــة  تــنــافــســيــة  مــيــزة  ذات 

وخارجيا.
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تعرف على تفاصيل املنطقة 
االستثمارية الجديدة يف ميت غمر 

حوار مثمر بني صناع 
اإلسكندرية ووزارة املالية

الهندسية  الصناعات  غرفة  عقدت 
مع  باإلسكندرية  ملستثمريها  إجتماعا 
مسئولي وزارة املالية ومصلحة الضرائب 
حلل مشكاتهم. ترأس االجتماع محمد 
وشــارك  الــغــرفــة،  رئيس  نائب  الــبــودي 
املالية  وزارة  وكيل  يوسف  صــاح  فيه 
الضرائب  مصلحة  قــيــادات  مــن  وعــدد 
كامل حجازي  عن  باإلسكندرية. فضا 

املدير التنفيذي للغرفة . 

واستعرض االجتماع مشكات عديدة 
للمستثمرين ومت عمل اتفاق حلل بعضها 
يف ظل تفهم قيادات وزارة املالية ألهمية 

التعاون واحلوار بني الغرفة والوزارة. 
وقال محمد البودي إن اللقاء كان وديا 
استمرار  على  االتفاق  مت  وأنه  وناجحا 
اللقاء بشكل دوري حلل كافة املشكات 
اخلاصة باململوين من قطاع الصناعات 

الهندسية.

ــار  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ وزارة  أعـــــــدت 
ــول ثــاثــة  دراســـــة تــفــصــيــلــيــة حــ
مــنــاطــق اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة يف 

غمر.  وميت  الصف،بنها، 
سيتم  أنـــه  الـــدراســـة  ــرت  ــ وذكـ
متكامل  استثماري  مجمع  إقامة 
الصناعات  مجاالت  يف  اخلدمات 
واخلدمات  والزراعية،  الغذائية 
وصناعة  والترفيهية  السياحية 
األلـــومـــنـــيـــوم، ويــتــم تــقــدم كــافــة 
ــح الــتــراخــيــص  ــن الــتــســهــيــات وم
تلك  يف  النشاط  ملزاولة  الازمة 

املناطق.
واســتــعــرضــت الـــدراســـة مــزايــا 
العمل يف تلك املناطق االستثمارية 
املنطقة  إدارة  مجلس  أن  مؤكدة 
كافة  وضع  سيتولى  االستثمارية 
الـــضـــوابـــط واملــعــايــيــر اخلــاصــة 
مبـــزاولـــة الـــعـــمـــل، وســـتـــكـــون لــه 
املشروعات  على  املوافقة  سلطة 
على  سيكمع  وأنه  املنطقة،  داخل 

هيئة  ــخــاف  ب ــة  ــ إداريـ جــهــة  أي 
ــراءات  إجـ أي  اتــخــاذ  االســتــثــمــار 
ــة.  ــاري ــم ــث داخــــل املـــنـــاطـــق اإلســت
من  املمنوح  الترخيص  وسيعتبر 
للقيد  بديا  االستثمارية  املنطقة 

الصناعي.  السجل  يف 
وشــمــلــت الـــوحـــدات املــطــروحــة 
مبــنــطــقــة مــيــت غــمــر الــصــنــاعــيــة 
ــاعــات  والـــتـــي ســتــخــصــص لــصــن
األملونيوم عدد 40 وحدة مبساحة 
144 متر مربع لكل واحدة، و40 
مربع،  متر   288 مبساحة  وحدة 
صناعية  وحـــدات   5 عــن  فــضــا 
و5  ــع  ــرب م مــتــر   246 مبــســاحــة 
مربع  متر   216 مبساحة  أخــرى 
وحدات   4 جانب  إلى   . منها  لكل 
متر   204 منها  كل  مساحة  تبلغ 
 186 مبساحة  ووحــدتــني  مــربــع، 
جانب  منهما.إلى  لكل  مربع  متر 
ومخازن  ودهــان  معاجلة  مناطق 

بيع.  ومنافذ 



هولندا أكثر الدول جاهزية للسيارات ذاتية القيادة

السيارات  يخص  فيما  ثــورة  حاليا  عاملنا  يشهد 
ذاتية القيادة، حيث تتنافس مدن العالم على جتهيز 
من  النوع  هــذا  الستقبال  املائمة  البيئة  وتطوير 
السيارات. »كى أم بي جي« عن  أتت اإلمارات يف 
املرتبة الـ 8 عامليا يف هذا املجال متفوقة بذلك على 

الكثير من دول العالم.

األولى  املرتبة  يف  هولندا  التقرير  صنف  بينما 
كل  وتلتها  املؤشر  على  عامة   27 ومنحها  عامليا 
من سنغافورة والواليات املتحدة. وجاءت السويد يف 
املرتبة الرابعة، وتلتها بريطانيا يف املرتبة اخلامسة، 
املرتبة  يف  نيوزيلندا  وجـــاءت  وكــنــدا.   ، أملانيا  ثــم 

التاسعة، وتلتها كوريا اجلنوبية.

آخر ابتكارات »سوني«.. 
تكييف بحجم الكارنيه

ابتكرت شركة »سوني » العاملية  جهاًزا للتبريد بحجم 
كارت ائتمان )أو كارنيه( ميكن ارتدائه بسهولة، ولقى 
 Reon« بوكيت  »ريــون  اسم  عليه  أطلق  الذي  اجلهاز 

Pocket«إقبااًل واسًعا.
 Reon« كشفت صحيفة »ميرور« البريطانية أن جهاز
Pocket« يعتبر وحدة تكييف هواء ميكن ارتدائها عن 
طريق وضعه يف قميص داخلي به جيب للتثبيت عند 
منطقة الرقبة، ويتصل اجلهاز بالتطبيق املصاحب عبر 
البلوتوث، ما ميكن املستخدم من ضبط درجة احلرارة 
التي يريدها، لضخ الهواء البارد أسفل منطقة الرقبة.
Reon Pock� »وأوضحت شركة »سوني« أن جهاز 
نتيجة اختاف  et« قد يخلصك من مشاعر اإلزعــاج 
درجات احلرارة يف فصلي الصيف والشتاء، مؤكدة أن 
اجلهاز أثبت قدرات هائلة خال فترة االختبار، حيث 
متكن من خفض درجة حرارة جسم املستخدم مبقدار 

13 درجة مئوية أو زيادتها مبقدار 8.3 درجة.
Reon Pock� بوكيت  ــون  ـــ«ري ال جهاز  »ويتوافر 
يتراوح  الوقت احلالي، بسعر  اليابان فقط يف  et« يف 
ين )117 دوالرًا  ألف  إلى 19.030  بني 12.760 

لـ175 دوالرًا(.

حكايات4
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)رسم يوضح أكثر البلدان جاهزية للسيارات ذاتية القيادة(

أخريا ..  تصنيع التابلت التعليمى فى مصر 
لتنفيذ  عمل  خطة  احلــكــومــة  أعـــدت 
تكليف السيد الرئيس بتصنيع التابلت 
ــدد من  الــنــعــلــيــمــي مــحــلــيــا مبــشــاركــة عــ

الوزارات املعنية.
وذكـــر الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي يف 
تصريحات صحفية أنه مت تشكيل جلان 
بــشــأن هــذا املــلــف لبحث أفــضــل عــروض 
التصنيع املحلي بالتعاون مع املصاننع 

احلربية والهيئة العربية للتصنيع.
ــنـــاك جلـــنـــة مــشــكــلــة بــني  ــال إن هـ ــ وقــ
االنـــتـــاج  والـــتـــعـــلـــيـــم،  الـــتـــربـــيـــة  وزارات 
ــي، واالتـــــصـــــاالت تـــقـــوم بـــدراســـة  ــربــ احلــ
عـــــروض الـــشـــركـــات املــخــتــلــفــة يف ضــوء 
والصناعة  التكنولوجيا  توطني  أهمية 

يف مصر.
وجتدر اإلشارة إلى أن الفكرة تتجاوز 
التصنيع  يستهدف  إذ  املــصــري  الــســوق 
واالنــتــاج يف مصر التسويق يف األســواق 

اإلفريقية املتنوعة.
املمكن  املحلية  املكونات  نسبة  وتقدر 
نحو  الــتــابــلــت  تصنيع  يف  اســتــخــدامــهــا 

50 % طبقا لدراسات مبدئية.
وكــشــف املــهــنــدس عــمــرو طلعت وزيــر 
ــرى حتـــديـــد األدوار  ــه جــ أنــ ــاالت  االتــــصــ
الرئيسية للحكومة واملستثمر األجنبي 
ــداد  واجلـــهـــات الــصــنــاعــيــة املــحــلــيــة، وإعــ
سنوات،   3-5 من  ومدتها  العمل  خطة 
ــاٍر الــتــفــاوض مــع الــشــركــات العاملية  وجــ

الختيار أنسب العروض املقدمة.


