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نشرة الكترونية تصدر عن غرفة الصناعات الهندسية

ال ميكن حتقيق تنمية إقتصادية 
دون نهضة صناعية، وال ميكن 

للصناعة أن تنهض دون استقرار 
وأمن. املاكينات ال تدور يف ظل التوتر 

والفوضى، والتشغيل يتوقف يف 
أوقات اإلضطرابات، لذا فإن القطاع 

الصناعي يعي جيدا حجم االستقرار 
الذي حتقق. 

يف ظل سنوات الفوضى ارتفعت 
أسعار اخلامات وتضاعفت تكاليف 

االنتاج، واضطربت طرق النقل، 
وتعطل التشغيل الصناعي، لذا فقد 
دفع االقتصاد فاتورة الفوضى أعباء 

وتكاليف باهظة. 
من ُهنا فإن أي عاقل، واِع، ُمحب 

لوطنه يقدر حالة االستقرار واألمن 
وال يلتفت ألي دعوات تخريبية أو 
حتريضية تعيد عجلة البالد إلى 

الوراء. لقد حققت الدولة املصرية 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

استقرارا وأمانا ساهما يف بناء الدولة 
اجلديدة، لتبدأ أعظم خطة إصالح 

اقتصادي، متزامن مع إنشاءات وطرق 
وُبنى حتتية عظيمة، فضال عن خطط 
غير مسبوقة لتنمية الصادرات وتعميق 

التصنيع املحلي سيكون انعكاسها 
مبهرا على االقتصاد. يف السنوات 
األخيرة حققت الدولة إصالحات 

تشريعية ومؤسسية عظيمة، وأسست 
املدن واملجتمعات اجلديدة التي 

ُتنبىء عن تنمية شاملة، تدفع جميع 
املصريني إلى االصطفاف والتكاتف 

خلف القيادة احلكيمة الستكمال 
طريق اإلصالح. 

ال عقارب الساعات تعود إلى الوراء، 
وال الشعب املصري ينسى فضائل 

أصحاب الفضل، وال يقبل صناعة 
الفوضى مرة أخرى. إن علينا عمل 

عظيم وبناء نضع أيادينا كرجال 
الصناعة مع كافة مؤسسات الدولة 

ساعني إلى خير مصر وأهلها. 
واهلل املوفق.

رأى الهندسية
شراكة بني الهيئة العربية للتصنيع 

والقطاع الخاص فى الصناعة
» الهندسية« تطرح فرص التكامل الصناعي مع مؤسسات الهيئة

ــفــريــق عــبــد املــنــعــم   اســتــقــبــل ال
ــيــس الــهــيــئــة الــعــربــيــة  الـــتـــراس رئ
الصناعة  رجال  من  عدد  للتصنيع 
السويدي  محمد  املهندس  بقيادة 
لبحث  الــصــنــاعــات  ــاد  احتـ رئــيــس 
ــامــل بـــن الــهــيــئــة  ــك ــت الـــتـــعـــاون وال

الصناعة. وقطاع 
املشاركن  الصناعة  رجال  ضم   
ــاء غـــرف صــنــاعــيــة ورؤســـاء  رؤســ
ــدد مــن  ــ مــجــالــس تــصــديــريــة وعـ
التي  واملصانع  الشركات  أصحاب 
التصدير  يف  كبيرا  جناحا  حققت 
قارة  أسواق جديدة خاصة يف  إلى 

 . فريقيا إ
الــســيــارات  قــطــاع  االتـــفـــاق  ومت 
الهندسية  والسلع  املعدات  وقطاع 
أكـــثـــر الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــرتــكــز 
هناك  أن  خاصة  الشراكة،  عليها 
ــع  املــصــان كــبــيــرة يف  إمـــكـــانـــيـــات 
استغاللها  ميكن  للهيئة،  التابعة 

جيد.   بشكل  صناعيا 
التراس  املنعم  عبد  الفريق  ــد  وأك
رئيس الهيئة  أن مصر متتلك القدرة 
القادرة على  التصنيعية والتكنولوجيا 

فتح أفاق جديدة للتصدير.
الصناعة  تنمية  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
ــة خـــالل املــرحــلــة  ــدولـ هـــوهـــدف الـ
ــة، وأنــــه يــحــظــى بــرعــايــة  ــادمـ ــقـ الـ
ذلك  وأن  ذاتها،  السياسية  القيادة 
القطاع  واالنفتاح على  التعاون  يعني 
من  معا  والعمل  الصناعي،  اخلاص 

تنمية صناعية شاملة. إجل 
السويدي  محمد  املهندس  وقال 
املصرية  الصناعات  احتــاد  رئيس 
الصناعة  لتنمية  الوحيد  احلل  إن 
وتعميق  والــتــكــامــل  ــرابــط  ــت ال هــو 
املضافة  القيمة  وزيــادة  التصنيع 
هناك  أن  مؤكدا  املصري،  للمنتج 
تتالقى  للهيئة  كــبــيــرة  إمــكــانــيــات 
ــيــات كــبــيــرة لــلــشــركــات  مــع إمــكــان

اخلاص.  للقطاع  التابعة  الصناعية 
ــدس رئــيــس  ــن ــه ــد مــحــمــد امل ــ وأك
لـــ«  الهندسية  الــصــنــاعــات  غــرفــة 
مشروع  على  نعمل  إنــنــا   « الــوفــد 
وامليكروباصات  السيارات  حتويل 
الــطــبــيــعــي، فضال  بــالــغــاز  لــلــعــمــل 
بديلة  صغيرة  سيارات  تصنيع  عن 

توك. للتوك 
السيارات  قطاع  أن  إلــى  وأشــار 
القطاعات  من  املغذية  والصناعات 
حتقيق  ــى  عــل الـــقـــادرة  الـــواعـــدة 
ــفــادة من  نــوع مــن الــتــقــدم واإلســت
متثلها  الــتــي  الهائلة  اإلمــكــانــيــات 

. لهيئة ا
الهيئة  مــع  الــتــعــاون  أن  وأوضـــح 
يــفــتــح نـــوافـــذ جـــديـــدة لــلــتــصــديــر 
للصناعة  ويتيح  إفريقيا  دول  إلى 
إلى  متميزة  ومنتجات  سلع  تقدمي 
املــجــاالت  كــافــة  يف  ــواق،  األسـ تلك 

استثناء.  بال  الصناعية 

“صورة وفد احتاد الصناعات خالل زيارتهم للهيئة العربية للتصنيع”



بــدأت هيئــة مينــاء دميــاط 
التجريبــي  التشــغيل 

اآلنــي  التشــغيل  لنظــام 
الــذي يهــدف لخفــض 

الضــارة  االنبعاثــات 
يتــم  التــي  والتكاليــف 

معالجــة  أجــل  مــن  تكبدهــا 
عنهــا.  الناشــئة  األضــرار 

ويهــدف نظــام التشــغيل 
اآلنــي إلــى أداء جميــع 

األعمــال المطلوبــة فــي 
الوقــت المحــدد حيــث يتــم 

إبــالغ الســفينة بالوقــت 
المحــدد للتراكــي علــى 

الرصيــف والوقــت المحــدد 
للمغــادرة، ويهــدف هــذا 

النظــام إلــى تقليــل الوقــت 
الــذي تقضيــه الســفينة 

فــي االنتظــار قبــل 
دخــول المينــاء وخفــض 

بالبيئــة  الضــارة  االنبعاثــات 
التشــغيل. تكاليــف  وخفــض 
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م. عمرو نصار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين هما:
القرار رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض 

مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر فى محافظة جنوب 
سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، 
والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018

والقرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض 
إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.

تســعى وزارة املاليــة خــال الفتــرة املقبلــة إلــى حتفيــز القطــاع 
اخلــاص واالســتثمار بسلســلة مــن احلوافــز والتيســيرات اجلمركيــة 

هــت الــوزارة بإرســاء  فــى إطــار خطتهــا لدعــم املســتثمرين. ووَجّ
دعائــم الشــراكة الوطنيــة بــن مصلحــة اجلمــارك، وشــركات القطــاع 

اخلــاص امللتزمــة مــن خــال تعزيــز برنامــج »املشــغل االقتصــادى 
املعتمــد« باجلمــارك.

وتســهم التيســيرات اجلديــدة فــى خفــض زمــن اإلفــراج عــن الشــحنات 
الــواردة واملُصدرة.

انتخــب أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة باالحتــاد العربــى للنقــل اجلــوى 
»األكــو« الطيــار أحمــد عــادل رئيــس مجلــس إدارة الشــركة القابضــة 
ملصــر للطيــران لعضويــة جلنــة الترشــيحات باالحتــاد الدولــي للنقــل 

اجلوي. 
وتختــص جلنــة الترشــيحات باألياتــا باختيــار املرشــحن املتقدمــن 

لعضويــة مجلــس املحافظــن وتقييــم أدائهــم وإســهاماتهم فــى 
االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي، وتعــرض اختياراتهــا علــى اجلمعيــة 

العامــة لألياتــا.

أصــدر المهنــدس عمــرو نصــار وزيــر 
التجــارة والصناعــة ثالثــة قــرارات 

هامــة  هــي
القــرار رقــم 527 لســنة 2019، 

المجلــس األعلــى  بتشــكيل 
للتمــور برئاســة وزيــر التجــارة 

المحافظــات  وعضويــة  والصناعــة 
األعلــى إنتاًجــا للتمــور )الــوادي 

الجديــد وأســوان (، ورئيــس الهيئــة 
القوميــة لســالمة الغــذاء وهيئــة 

تنميــة الصــادرات وعــدد مــن 
األعضــاء.  كمــا أصــدر القــرار رقــم 

2019، بتشــكيل  632 لســنة 
لجنــة علميــة إلصــدار كتــاب 

النخيــل  علمــي بعنوان »زراعــة 
وإنتــاج التمــور فــي جمهوريــة 

والمســتقبل”  الحاضــر  مصــر- 
برئاســة مقــرر مجلــس الصناعــة 

واالبتــكار. للتكنولوجيــا 
قــم  ر ر ا لقر ا نــب  جا لــى  إ

بضــم   ،2 0 1 9 لســنة   7 3 4

ي  ر لتجــا ا لتمثيــل  ا ع  قطــا
ة  ر لتجــا ا تنميــة  ي  ز جهــا و

يــن  لتمو ا ة  ر ا ز بــو خليــة  ا لد ا
ت  عا و لمشــر ا تنميــة  و

ة  لصغيــر ا و ســطة  لمتو ا
يــة  لعضو  ، لصغــر ا هية متنا و

. ر للتمــو علــى  أل ا لمجلــس  ا

أصــدر الدكتــور مصطفــى مدبولــى رئيــس 
مجلــس الــوزراء قرارا بنــدب المستشــار تجــاري 

عبــد العزيــز الشــريف للقيــام بأعمــال رئيــس 
الجهــاز التنفيــذي لهيئــة تنميــة الصــادرات 

لمــدة عــام. القــرار يأتي في إطــار خطــة وزارة 
التجــارة والصناعــة لالســتعانة بكــوادر شــابة 

فــي مواقــع قياديــة للمســاهمة فــي تنفيــذ خطــة 

واســتراتيجية الــوزارة لتعزيــز الصــادرات وفتــح 
المزيــد مــن األســواق أمــام الصــادرات المصريــة.

وحصــل المستشــار تجاري عبــد العزيــز الشــريف 
علــى ماجســتير ودكتــوراة فــي إدارة األعمــال مــن 

جامعــة برشــلونة، وعمــل بالمكاتــب التجاريــة 
بســفارات مصــر فــي كل مــن رومــا وميالنــو 

وبرشــلونة ووارســو.

تخفيــض ســعر الفائــدة البنكيــة علــى 
اإليــداع واإلقــراض.. وحوافــز جمركيــة 

للمســتثمرين  رئيــس جديــد لتنميــة 
الصــادرات... ومشــروع قانــون جديــد 

للضريبــة علــى الدخــل

أعلنــت وزارة التجــارة والصناعــة أنهــا بصــدد تنظيــم 
مؤتمــر فنــى تحــت عنــوان »صنــع فــى إفريقيــا«، بالتعــاون 

مــع وزارتــى الخارجيــة واالســتثمار، علــى هامــش فعاليــات 
مؤتمــر االســتثمار فــى إفريقيــا، الــذى ســُيعقد، نوفمبــر 

المقبــل، فــى القاهــرة.

قررت لجنة السياسة النقديـة 
للبنك المركزي المصـري 

في اجتماعهـا يـوم الخميس 
خفض كل من سعر عائد اإليداع 

واإلقراض لليلة واحدة وسعر 
العملية الرئيسية للبنك بواقع 

100 نقطة أساس ليصل إلى 
14.25 و13.75 %. كما تم 

خفض سعر اإلئتمان والخصم 
بواقع 100 نقطة أساس ليصل 

إلى 13.25 %. 
وقالت اللجنة، إن المعدل 

السنوي للتضخم العام 
واألساسي استمر في االنخفاض 

إلى %7.5 و%4.9 في 
أغسطس 2019، على الترتيب، 

وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر 
من 6 أعوام .

انتهت مصلحة الضرائب من 
صياغة النسخة األولى لمشروع 

القانون للضريبة العامة على 
الدخل، تمهيدا لطرحه للحوار 

المجتمعي، وفقا لما قاله 
الدكتور محمد معيط وزير 

المالية. وأكد الوزير أنه ال توجد 
زيادة في أسعار الضريبة عبر 

مشروع قانون الضريبة العامة 
على الدخل الذي يتم صياغته 

حاليا بالتنسيق مع مجتمع 
األعمال وأن الوزارة بدأت في 

التواصل مع الجهات المعنية 
إلرسال مقترحاتها لمشروع 

القانون الجديد.



»العربية للتصنيع« تفاوض 11 شركة عاملية لتصنيع امليكروباص

»بروميتيون« لإلطارات ترفع 
استثماراتها يف مصر لـ200 مليون دوالر

سيمنس تشارك يف مشروعات السكة الحديد

القطاع  رئيس  زواوي  أحمد  كشف  
لإلطارات  بروميتيون  شركة  يف  الفني 
أن  عن  بيريللي،  من  املعتمدة  إيجيبت 
مليون جنيه  الشركة ضخت نحو 100 

استثمارات منذ بداية العام اجلاري.
وقال إن حجم استثمارات الشركة  يف 
دوالر؛مــا  مليون  إلى 200  ارتفع  مصر 

يعادل 3.3 مليار جنيه.
على  تستحوذ  الشركة  أن  ــاف  وأضـ

إطـــارات  ســوق  حجم  مــن   35% نحو 
مصر،  يف  ــســات  ــي ــوب واألت الــشــاحــنــات 
مشيرا إلى أن شركته توجه ما يقرب من 

%50 من إنتاجها للسوق اخلارجية.
 300 مساحة  على  املصنع  يقع  و 
ألف   100 نحو  منها  مربع  متر  ألف 
 5 ويضم  مستغلة،  غير  التــزال  متر 
نوعا   150 إلنتاج  تصنيعية  مراحل 

اإلطارات. من 

وزيــر  الــوزيــر،  كامل  املهندس  التقى 
وتاليس  سيمنس  شركتي  وفدي  النقل، 
يف  الــتــعــاون  امكانية  لبحث  العامليتن 
السكك  مجال  يف  االستثمارية  الفرص 
ــة مبــصــر، ومــتــابــعــة مــعــدالت  ــدي احلــدي

تنفيذ عدد من املشروعات املشتركة.
ــفــرص  ــدد مـــن ال وعــــرض الـــوزيـــر عــ
احلديدية  السكك  مجال  يف  االستثمارية 
الغردقة  حديد  سكة  خط  مشروع  منها 
- سفاجا - األقصر للركاب والبضائع، و 
- دمياط،  املنصورة  خط  إزدواج  مشروع 
- املنصورة  طنطا  خط  إشــارات  وكهربة 

– دمياط. وتنفذ شركة سيمنس مشروع 
ــى خط  ــل ــظــم اإلشـــــــارات ع حتـــديـــث ن
- بورسعيد،  الزقازيق- اإلسماعيلية 
ووصلة الزقازيق - أبوكبير بطول 214 
و  اإلشــــارات  نــظــم  لتحديث  كــيــلــومــتــراً 
امليكانيكي  االرتــبــاط  نــظــام  اســتــبــدال 

إلكتروني حديث.  بنظام  احلالي 
تاليس  شركة  وفد  مع  الوزير  وبحث 
التنفيذي  املــوقــف  العاملية  األسبانية 
ملشروع حتديث وتطوير نظم اإلشارات 
على  الشركة  تنفذها  التي  الكهربائية 

أسيوط.. خط 

من قلب الصناعة 3
العدد  8           اكتوبر  2019

“صورة إطارات سيارات”

السلطات الليبية تفرض رسوم دخول وخروج على الشاحنات املصرية
دخول  على  رســوم  فــرض  الليبية  احلكومة  بــدأت 
وخروج األفراد والشاحنات املصرية من خالل منفذ 
»أمساعد« البرى، بقيمة 768 ديناراً، مبا يعادل نحو 
8800 جنيه، ورسوم 87 ديناراً على دخول األفراد.

إن  التصديرية   باملجالس  مطلعة  مصادر  وأكدت 

فرض  بعد  باملثل،  املعاملة  إطـــار  فــى  جــاء  الــقــرار 
الشاحنات  دخــول  على  رســومــاً  املصرية  احلكومة 

الليبية إلى مصر.
السائق  دخــول  رســوم  الليبية  السلطات  وفرضت 
السائق  مساعد  دخول  ورســوم  دينارا،   207 بقيمة 

75 ديناراً، ورسوم الكشف عن املفرقعات 62 ديناراً، 
واللوحات 337 دينارا.

 12 وتبلغ  النظافة  بلدية  رســوم  فــرضــت  كما 
إلى  ليبيا  مــغــادرة  إجــمــالــي رســوم  ليصل  ديــنــارا، 
مصر 381 ديناراً، ما يعادل نحو 4380 جنيها.

 لقاء كامل الوزير مع سيمنس وتاييس

شركة   11 مــع  للتصنيع  الــعــربــيــة  الــهــيــئــة  تــتــفــاوض 
عاملية منها شركة »تويوتا« للتعاون يف تصنيع السيارات 
)امليكروباص وامليني باص( التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال الفريق عبداملنعم التراس، رئيس الهيئة العربية 
للتصنيع، إن الهيئة ستنتهي من البت الفني يف عروض 
يف  ستبدأ  بينما   ،2019 أكــتــوبــر  بــدايــة  قبل  الــشــركــات 
إنتاج أول سيارة ميكروباص تعمل بالوقود املزدوج خالل 

شهر يونيو املقبل.
وأضـــاف أن احلــكــومــة تتخد خــطــوات جـــادة لتحويل 
ــاص لــلــعــمــل بــالــغــاز  ــارات املـــيـــكـــروبـــاص واملــيــنــي بــ ــيـ الـــسـ
بالغاز  الــســيــارات للعمل  تـــدرس حتــويــل  والـــســـوالر، كما 
وأشــــارت نيفني  املـــــزدوج(.  )الـــوقـــود  والـــســـوالر  الطبيعي 
جـــامـــع، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي جلــهــاز تــنــمــيــة املــشــروعــات 
السيارات  حتويل  مشروع  أن  إلــى  واملتوسطة،  الصغيرة 
للعمل بالوقود املزدوج تشمل إقامة 351 محطة متوين 
غـــاز طــبــيــعــي عــلــى مــســتــوى املــحــافــظــات املــســتــهــدفــة، و 
حتويل 142 ألف مركبة، وإحالل 88 ألف مركبة، تعمل 

بالسوالر حاليًا وجتاوز عمرها 20 عامًا.



حكايات4
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تفاصيل مباحثات وفد صناعى مصرى 
بالسعودية لدعم العالقات املشرتكة

الصناعة  ميثل  صناعي  ــد  وف زار 
الــعــاصــمــة  سبتمبر  خـــالل  املــصــريــة 
تيسيير  لبحث  الــريــاض  الــســعــوديــة 
ــن الــبــلــديــن يف املــجــاالت  ــاون ب ــع ــت ال
املهندس  ــوفــد  ال ــرأس  تـ الــصــنــاعــيــة. 
احتــد  رئــيــس  الــســويــدي  زكــي  محمد 
مع  موسعة  لــقــاءات  الصناعاتوعقد 
مجلس إدارة الغرف السعودية برئاسة 

العبيدي سامي  الدكتور 
مدكور  هشام  املصري  الوفد  وضم 
ابو العز، ومن رؤساء الغرف الصناعية 
الطباعة  غــرفــة  رئــيــس  جــابــر  أحــمــد 
اجلبلي  شــريــف  والــدكــتــور  والتغليف 
الكيماوية  الــصــنــاعــات  غــرفــة  رئــيــس 
غرفة  رئيس  شكري  طــارق  واملهندس 
العظيم حسن  العقاري وعبد  التطوير 
رئيس مصلحة الضرائب وكمال حسن 
ــد  رئـــيـــس مــصــلــحــة اجلـــمـــارك وخــال
ادارة  مــجــلــس  ــس  ــي رئ ــي  زكـ مــحــمــود 
الديزل )مصنع  شركة حلوان ملحركات 
اإلنتاج  لوزارة   ً احلربي( ممثال   909
ممثالً  محمد  السيد  وأحمد  احلربي 
خالد  ــور/  ــت ــدك وال االســتــثــمــار  لهيئة 
لالحتاد  التنفيذي  املدير  العظيم  عبد 
واللواء/ مؤمن مخيمر مستشار رئيس 
الدين  بهاء  شيماء  والسيدة/  االحتاد 

الدولية. العالقات  مدير 
مبتانة  الــعــبــيــدي   ســامــي  وأشـــاد 
وعـــراقـــة الـــعـــالقـــات بـــن الــبــلــديــن 
ملزيد  مفتوحة  اآلفاق  أن  إلى  مشيراً 
مــن الــتــعــاون والــتــكــامــل االقــتــصــادي 
خاصة  الــبــلــديــن  بــن  واالســتــثــمــاري 
والــتــحــديــثــات  الــتــطــورات  ــوء  يف ضـ
ــوم بـــهـــا املــمــلــكــة والـــتـــي  ــقـ ــي تـ ــتـ الـ
إصالحات  من  أيضاً  مصر  خاضتها 
لتلبية  وكذلك  وتشريعية  اقتصادية 
للدولتن  املستدامة  التنمية  خطط 

واالرتـــقـــاء بــتــلــك الــعــالقــات إلــى ما 
تــســتــحــقــه الــشــقــيــقــتــان مـــن مــكــانــة 
العاملية  ــصــادات  ــت االق بــن  مــتــمــيــزة 
احتاد  رئيس  السويدي  محمد  وقال 
اجلريئة  الــقــرارات  أن  الــصــنــاعــات 
ــهــا  ــتـــي اتــخــذت ــيـــر املــســبــوقــة الـ وغـ
الــبــلــديــن  الــســيــاســيــة يف  الــقــيــادات 
التشريعية  اإلصـــالحـــات  حــيــث  مــن 
مواتية  بيئة  هيأت  قد  واالقتصادية 
لتعميق  والــتــعــاون  اجلــهــد  كــل  لــبــذل 
خاصة  والصناعي  التجاري  التكامل 
بـــن الــشــقــيــقــتــن ولــتــحــقــيــق الــنــمــو 
وآمــال  البلدين  القتصاد  واالزدهـــار 

شعوبهما. وتطلعات 
أمن  السلمي  صالح  املهندس  وقام 
السعودية  الصادرات  تنمية  هيئة  عام 
الــهــيــئــة يف  ــرض عــن دور  بــتــقــدمي عـ

عرض  ــك  ذل تلى  الـــصـــادرات،  تنمية 
الصناعية  للمدن  السعودية  الهيئة  عن 
قصي  قدمه  )مــدن(  التقنية  ومناطق 
الشراكات  متكن  مدير  احلكيم  عبد 
ــم قــدمــت الــهــيــئــة الــعــامــة  بــالــهــيــئــة، ث
ــة  لــالســتــثــمــار شــرحــاً وافــيــاً عــن رؤي

  2030 اململكة 
أهمية  إلى  املصري  اجلانب  وأشــار 
ومعامل سعودية تصدر  وجود شركات 
املصرية  للمنتجات  املطابقة  شهادات 
بــدالً  السعودي  الــســوق  إلــى  املــصــدرة 
ثم  ــرى  ــ أخـ دول  يف  اخــتــبــارهــا  ــن  مـ
يتم  أنــه  حيث  اململكة،  إلــى  إرســالــهــا 
املطابقة  شــهــادات  اســتــخــراج  حــالــيــاً 
وبالتالي  الدولتن،  خــارج  مكاتب  من 
السعودين  املستثمرين  دعوة  مت  فقد 
ــى إنــشــاء شــركــات ومــعــامــل خاصة  إل

إجراءات  لتيسير  وباملطابقة  بالفحص 
األســواق  إلى  املصرية  املنتجات  نفاذ 

السعودية.
ـــال املــهــنــدس مــحــمــد الــســويــدي  وق
االحتــاد  أن  الصناعات  احتــاد  رئيس 
لــتــلــقــي أي مــقــتــرحــات  أبـــوابـــه  يــفــتــح 
يواجهها  أو حتديات  عوائق  أية  بشأن 
ملناقشتها  السعودي يف مصر  املستثمر 
ــاف  أن  ــات املــســئــولــة. أضــ مــع اجلــه
وكامالً بن احتاد  دائماً  تنسيقاً  هناك 
التنفيذي  واجلهاز  املصرية  الصناعات 
بــرهــان على ذلك  مــن  ولــيــس  لــلــدولــة 
املالية  وزير  معالي  موافقة  من  أفضل 
ــذي تــقــدم  ــ عــلــى الــطــلــب الــرســمــي ال
مصلحة  رئيس  النضمام  االحتــاد  بــه 
ورئــيــس مصلحة  املــصــريــة  اجلــمــارك 

البعثة.  إلى  الضرائب 

مشرتون أفارقة وعرب لألجهزة املنزلية أغلى سيارة فى العالم من نصيب 
النجم العاملى رونالدو

كريستيانو  البرتغالي،  النجم  أن  صحفية  تقارير  ذكرت 
العالم،  يف  سيارة  أغلى  اشترى  يوفنتوس،  العب  رونالدو، 
نوار  الفواتير  بوجاتي  طــراز  من  »بوغاتي«  شركة  تنتجها 

يورو. مليون   11 بقيمة 
األولى  للمرة  عرضت  السيارة  أن  اإلعالم  وسائل  وذكرت 
يف مــعــرض جــنــيــف لــلــســيــارات وهـــي مــــزودة مبــحــرك قــوتــه 
يف  متر  كيلو   420 القصوى  سرعتها  وتبلغ  حصان   1.5

الساعة.
ــلــــك رونـــــالـــــدو أســــطــــوال مــــن الــــســــيــــارات الـــفـــخـــمـــة،  وميــ
ــــالس كـــوبـــيـــه” و”رولـــــــز رويــــس  ــي كـ يـــشـــمـــل “مــــرســــيــــدس ســ
و”المبورغيني  أو”  تي  جي   599 فيراري  و”ويون  فانتوم” 

وغيرها. أفينتادور” 

مــتــخــصــصــة  مــصــريــة  شــركــة   30 قــامــت 
ــة  ــيــ ــزلــ ــنــ ملــ ا و ــة  ــيــ ئــ ــا بــ ــر ــهــ ــكــ لــ ا األجــــــهــــــزة  يف 
بــــعــــرض  بــــــخ  ملــــــطــــــا ا و ئــــــــدة  ملــــــــا ا دوات  وأ
بــلــيــكــشــن«  أ هـــوم  « مـــعـــرض  يف  تــهــا  مــنــتــجــا
لـــي  احلـــا ســـبـــتـــمـــبـــر   23 يـــــوم  هــــرة  لــــقــــا ــا بــ
قـــة  األفـــا ملـــشـــتـــريـــن  ا مـــن  كــبــيــر  عـــدد  م  ــا مــ أ
د  ــرا ــيــ ــتــ ســ ا ــبــــحــــث  لــ ــــني  دمـ ــا ــ ــقـ ــ لـ ا ــرب  ــ ــعــ ــ لــ ا و

لــقــطــاع. ا ذلــك  مــصــريــة يف  مــنــتــجــات 
ملــجــلــس  ا رئيس  فريخة  بو  أ عمرو  وقال 
أن  لــهــنــدســيــة  ا عــات  لــلــصــنــا لـــتـــصـــديـــري  ا
لـــة  دو  12 ميـــثـــلـــون  لـــقـــادمـــني  ا ملـــشـــتـــريـــن  ا
ســيــتــم  نــــه  أ و  ، عـــربـــيـــة  دول   7 و فـــريـــقـــيـــة  إ
رات  يـــــــا ز تـــنـــظـــيـــم  يف  احلـــــــدث  ســــتــــغــــالل  ا

ــع  ــ نـ ــا ــ ــــصـ ملـ ا و لـــــشـــــركـــــات  ا لـــــــى  إ ــة  ــ ــيـ ــ نـ ــدا ــ ــيـ ــ مـ
ملــصــريــة.  ا

فـــــتـــــح أســـــــــواق  ملـــــــعـــــــرض  ا واســــــتــــــهــــــدف 
املـــصـــريـــة يف  لـــلـــســـلـــع  ــدة  ــديــ ــة جــ ــريـ ــديـ تـــصـ
ــار  إطــ يف  ــيـــة  ــنـــدسـ الـــهـ الـــصـــنـــاعـــات  قــــطــــاع 
لــلــصــنــاعــات  الـــتـــصـــديـــري  املـــجـــلـــس  خـــطـــة 
لــــتــــعــــاون مــع  بـــالـــتـــنـــســـيـــق وا الـــهـــنـــدســـيـــة، 
بــــاحتــــاد  الـــهـــنـــدســـيـــة  ــات  ــاعــ ــنــ الــــصــ غــــرفــــة 

 . ت عا لصنا ا
ــنــــدس رئــــيــــس غـــرفـــة  ــهــ ــد املــ ــمـ ــحـ وقـــــــال مـ
املعارض  هذه  مثل  أن  الهندسية  الصناعات 
التي  املــصــريــة  املنتجات  تسويق  يف  تساهم 
األخيرة.  السنوات  يف  كبيرا  تطورا  حققت 

السويدي خالل لقائه الغرف التجارية السعودية


