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فى تحية تجار 
تحولوا صناعا

إن حرية التجارة ال تعني أبدا الفوضى، ال تعني جلب 
أي شىء، ال تعني دفع العملة الصعبة في منتجات وسلع يمكن 

إنتاجها. والشك أن التجربة العملية أثبتت أن كافة دول العالم 
تقوم بحماية صناعاتها، حتى تلك الدول التي تبشر 

وتروج للتجارة الحرة . 

محمد املهندس
  رئيس غرفة الصناعات الهندسية

الصناعــة هــي االســتثمار األفضــل. هــي النجــاح الحقيقــي، 
نلتــف  الــذي  العظيــم  واألمــل  الواعــد،  المســتقبل  هــي 

حولــه.
بكونهــا  اإلســتثمار  مجــاالت  كإحــدى  الصناعــة  تتميــز   
أكثــر مســاهمة فــي الناتــج اإلجمالــي، وأقــدر علــى جــذب 
كونهــا  عــن  فضــا  التصديــر،  خــال  مــن  صعبــة  عملــة 
ــل  ــع يعم ــي المصان ــة. فف ــدي العامل ــتيعابا لألي ــر اس األكب
ومســوقين،  ومحاســبين،  وفنييــن،  عمــال،  مــن  الماييــن 
الصناعــة  تشــجيع  فــإن  هُنــا،  مــن  عليــا.   إدارة  ورجــال 
كقاطــرة للتنميــة أمــر ال مفــر منــه، وملــزم للجميــع فــي 
يمكــن  وال  شــاملة.   نهضــة  تحقيــق  علــى  الحــرص  إطــار 
محــدد  تصــور  دون  الصناعــة  تشــجيع  عــن  الحديــث 
فــي  بعشــوائية  تدفقهــا  مــن  والحــد  الــواردات  لتقييــد 
أبــدا  تعنــي  ال  التجــارة  حريــة  إن  المجــاالت.   كافــة 
ــة  ــع العمل ــي دف ــىء، ال تعن ــب أي ش ــي جل ــى، ال تعن الفوض
والشــك  إنتاجهــا.  يمكــن  وســلع  منتجــات  فــي  الصعبــة 
أن التجربــة العمليــة أثبتــت أن كافــة دول العالــم تقــوم 
تبشــر  التــي  الــدول  تلــك  حتــى  صناعاتهــا،  بحمايــة 
وتــروج للتجــارة الحــرة، فإنهــا فــي أوقــات األزمــات تحمــي 
وتفــرض  منافســة،  منتجــات  دخــول  وتحظــر  صناعاتهــا 
أن  القــول  يمكــن  مصــر  وفــي  عليهــا.   متنوعــة  قيــود 
الدولــة نجحــت مؤخــرا فــي الحــد مــن كثيــر مــن الــواردات 
ــعر  ــى س ــي عل ــكاس إيجاب ــه إنع ــا كان ل ــة، م ــر الضروري غي
الصــرف، لكــن مــازال الطريــق طويــل لوقــف كثيــر مــن 
يمكــن  التــي  والنهائيــة  الوســيطة  الســلع  فــي  الــواردات 
تصنيعهــا محليــا. إن الصناعــة المصريــة لديهــا قــدرات 
ــن  ــر م ــاج كثي ــى إنت ــادرة عل ــى ق ــتغلة، وه ــر مس ــرة غي كبي
ــا  ــرط دعمه ــارج بش ــن الخ ــتيرادها م ــم إس ــي يت ــلع الت الس

ذلــك  علــى  دليــل  أبــرز  ولعــل  ومســاندتها.  وتشــجيعها 
تحــول بعــض التجــار والمســتوردين إلــى صنــاع فــي اآلونــة 
ليولــد  الهندســية  الصناعــات  قطــاع  داخــل  األخيــرة 
مســتلزمات  بتصنيــع  يقــوم  جديــد  صناعــي  مجتمــع 
إنتــاج األدوات الصحيــة. لقــد كانــت قيمــة واردات مصــر 
ــات ـ  ــدون مواصف ــل ب ــي تدخ ــتلزمات ـ والت ــك المس ــن تل م
تصــل إلــى نحــو ثاثــة مليــارات جنيــه ســنويا، حتــى قــرر 
بعــض التجــار إنشــاء مصانــع والدخــول فــي المناقصــات 
المحابــس  لتوريــد  العامــة  للمشــروعات  الحكوميــة 
يتــم  التــي  الصحيــة  األدوات  ومســتلزمات  والصنابيــر 
الوطنيــة  الصناعــة  حــازت  وبالفعــل  محليــا.  تصنيعهــا 
جودتهــا  ومثلــت  المختلفــة  الجهــات  وتقديــر  اهتمــام 
للمنتجــات  أســيرا  كان  الــذي  للمســتهلك  ســارة  مفاجــأة 
دون  الســوق  بهــا  يزدحــم  والتــي  المســتوردة  العشــوائية 
مقيــاس حقيقــي للجــودة ومراعــاة واضحــة  لمواصفــات 
كل  تثبــت  المصريــة  الصناعــة  فــإن  وهكــذا،  الســامة.  
ــل  ــي ظ ــادة ف ــوق، والقي ــق، والتف ــى التحق ــا عل ــوم قدرته ي

المحلــي. لإلنتــاج  وتشــجيعا  دعمــا  أكثــر  منــاخ 
صلــة  ا مو لــى  إ ميــة  لحكو ا ت  لجهــا ا عــو  ند ننــا  إ
تفضيلهــا  و  ، ة ليــد لو ا لمحليــة  ا عــة  لصنا ا تشــجيع 
ر  ا جــو لــى  إ ف  قــو لو ا و  ، ت قصــا لمنا ا مختلــف  فــي 
ع  صنــا لــى  إ ا  لــو تحو يــن  لذ ا م  لعظــا ا يــن  مر لمغا ا
  . هــا د قتصا إل عمــا  د و هــم  د لبا فعــة  ر منتجيــن  و
ا  و ر قــر و ي  لتحــد ا ـ  حــب  و س  بحمــا ـ  ا  قبلــو لقــد 
لكــن   ، لــك ذ علــى  ن  و ر د قــا نحــن   . شــئ كل  تصنيــع 
تقــف  ت  عقبــا ي  أ حــة  ا ز إ و لتشــجيع  ا مــن  بــد  ال

 . ع لصنــا ا م  مــا أ
والله ولي التوفيق
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تفعيل خطة الدولة لسد احتياجاتنا 
من الكهرباء و توفري العملة الصعبة

رئيسي  جزء  المستدامة  التنمية  في  البيئى  البعد  يعد 
بالنسبة للشركات خاصة في وقتنا الحالى والذي تتناقص 
فيه مصادر الطاقة وتتزايد أسعارها، حيث يعتبر الحفاظ 
الحفاظ  إجـــراءات  ــؤدي  وت ذكــي.  مالي  قــرار  البيئة  على 
واستخدام مصادر  الطاقة  على  الحفاظ  مثل  البيئة  على 
التدوير  وإعادة  المخلفات  وإدارة  التلوث  وتجنب  متجددة 
الشركات.  داخــل  النفقات  في  ملحوظة  تخفيضات  إلــى 
فضال عن أن االلتزام باللوائح البيئية سيطور من عالقة 
المؤسسة بالمجتمع المحلي، والموظفين، وشركاء العمل. 
مستدام  نجاح  إلى  المكاسب  هذه  ستؤدي  النهاية،  وفي 

للقطاع الخاص.
تسيير  لجنة  رئيس  الجبلي-  شريف  الدكتور  وأكــد 
باتحاد  المستدامة  والتنمية  البيئي  ــزام  ــت االل مكتب 
فنيا  الشركات  يدعم  المكتب  ان  المصرية  الصناعات 
وماليا لتنفيذ مشروعات التوافق البيئي، حيث تم تنفيذ 
في  والمتجددة  الجديدة  الطاقة  مشروعات  من  عــدد 
وتشغيل  فيانشاء  المكتب  نجح  الصناعيحيث  القطاع 
محطة توليد طاقة كهربية من الطاقة الشمسية بأحدى 
 On( الفوتوفولتية  الخاليا  تقنية  بإستخدام  الشركات 
Grid PV power plant  (  قدرة 500 كيلو وات 
على  ربطها  و  التوليد  أغــراض  فى  إلستخدامها  وذلك 
للكهرباء  القوميه  للشبكة  التابعة  الكهرباء  توزيع  شركة 
طاقه  وحــدات  تركيب  تم  كما   , التغذية  تعريفة  بنظام 
األجــدى  مــن  أنــه  حيث  المصنع  أســطــح  على  شمسيه 
طاقه  من مصدر  كهربائيه  طاقه  توليد  وبيئيا  إقتصاديا 
الفوتوفولتيه  الخاليا  تقنية  بإستخدام  ونظيفه  متجددة 
الشراء  ،يبلغ سعر  القومية  الكهرباء  على شبكه  وربطها 
لكل  قــرش    64 حــوالــى  الكهرباء  شــركــه  مــن  الحالى 
من  الكهرباء  توليد  حال  فى  البيع  سعر  أما   ك.و.س، 
الطاقة الشمسية  وربطها على الشبكة القومية  وبيعها 

لشركة الكهرباء  108,58  قرش لكل ك.و.س 

الطاقة  توليد  نتيجة   اقــتــصــادي  عــائــد  تحقق  وقــد 
القاهرة  جنوب  تــوزيــع  شركة  على  وربطها  الكهربائية 
863518  جنية سنويا . كما تحقق خفض فى إنبعاثات 
المناخ  تغير  المسئول  عن ظاهرة  الكربون   أكسيد  ثانى 
والمتوقع نتيجة الوفر فى إستهالك الوقود فى حال توليد 

الكهرباء عن طريق محطة الكهرباء  16950 طن.
وأضاف م/ أحمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذيأن 
استدامة  على  تؤثر  والكهرباء  الوقود  أسعار  في  الزيادة 
إلى  الشركات  تحتاج  ما  قل  وكلما  ،وبالتالي  المنشآت 
شرائه ، تميزتبمرونة ونجاح تعاملها مع أى أزمة. وسيؤدي 
مصادر  على  واعتمادها  الوقود  استهالك  كفاءة  تحسين 
الطاقة المتجددة إلى زيادة قدرتها التنافسية، وسيمكنها 

من االستمرارية واالستدامة.
طاقة  توليد  محطة  وتشغيل  إنشاء  في  المكتب  نجح   
الخاليا  تقنية  بإستخدام  الشمسية  الطاقة  من  كهربية 
الفوتوفولتية )On Grid PV power plant  (  قدرة 
التوليد  أغــراض  فى  إلستخدامها  وذلــك  وات  كيلو   70
التابعة  الكهرباء  لتوزيع  األسكندرية  شركة  على  وربطها 

للشبكة القوميه للكهرباء.
أوضحت م/ نها البلكي- مهندسة التنمية المستدامة- بأن 
المحطة تميزت انها ذات تكاليف إنشاء وتشغيل منخفضة 
ويسهل صيانتها لعدم وجود أى أجزاء متحركة ،وال تسبب 
ألواح الخاليا الشمسيةأى ضوضاء أو انبعاثاتضارة على البيئة 
، وتحقق خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن 
توفير الوقود المستهلك فى حال توليد الطاقة من محطة 
الطاقة التقليدية .بمقدار 5500 طن خالل عمر المشروع، 
من الممكن زيادة الطاقة اإلنتاجية للمحطة عن طريق رفع 
ل70  قيمةاالستثمارات  بلغت    ، النمطية  الــوحــدات  عــدد 
كيلو وات =  1,470,000  جنية وقد تحقق عائد مادي 
250,000  جنية سنويا،  و متوقع تحقيق خفض  فى غاز 
ثانى أكسيد الكربون خالل  عمر المشروع     = 5500 طن .

مكتب االلتزام البيئي 
والتنمية املستدامة:

انشــىء مكتب االلتزام البيئي 
والتنمية املســتدامة باحتاد 
الصناعــات املصرية كإدارة 

للبيئــة والتنمية املســتدامة 
طبقًا للقــرار اجلمهوري رقم 

64 لســنة 2001  ليكون 
حلقــة الوصل بني اجلهات 
االجنبيــة املانحة وجهاز 
شــئون البيئة ومؤسسات 

البحــوث والتطوير وأعضاء 
احتــاد الصناعات املصرية.

يقدماملكتــب خدمات 
استشــارية للصناعة يف 

مجــال التوافــق البيئي ،ونظم 
اإلدارة البيئية، وترشــيد 

الطاقــة ، والطاقة املتجددة ، 
والتنمية املســتدامة .

امليسرة القروض 
يقــدم املكتب قروض 

ميســرة لتمويل معدات 
صناعيةجديــدة لتطبيق 

تكنولوجيــات التوافــق البيئى 
وترشــيد الطاقة والطاقات 
اجلديــدة واملتجددة داخل 
املنشــآت الصناعية بقيمة 
تصل إلــى 7 مليون جنيه 

مصري تســدد على أقساط 
ســنوية من ســنة حتى خمس 
ســنوات متضمنة سنةســماح ، 
ومصاريــف إدارية %3.5 عن 
طريق البنــك األهلي املصري 

أو البنوك املشــاركة.

مشروعات مكتب االلتزام البيئي تحدث فرقَا
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري 
رقم 560 لسنة 2019، بشأن إنشاء جامعة مايو الخاصة، 

تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة 15 مايو 
بمحافظة القاهرة، وال يكون غرضها األساسي تحقيق الربح. أصدر الدكتور مصطفى 

مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء القرار رقم 2422 

لسنة 2019، والذي 
ينص على التعامل مع 

الملفات والعقود الصادرة 
من الجهة ذات الوالية 

السابقة فيما يتعلق 
باألراضي محل قراري 

رئيس الجمهورية رقمي 
249 لسنة 2016، 

636 لسنة 2017، طبًقا 
لضوابط محددة. 

وعالج القرار تفاصيل 
العقود الصادرة من أحد 

أجهزة الدولة بغرض 
االستصالح واالستزراع، 

التي التزم ذوو الشأن 
باستغاللها في النشاط 

الزراعي المحدد 
بالتعاقد.

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون البنوك الجديد، الذي يخضع 
للمناقشة منذ عام 2017، وكان أحد شروط االتفاق مع صندوق 

النقد الدولي على برنامج اإلقراض الذي ينتهي العام الجاري.
رفع  حيث  القانون  مــشــروع  مالمح  عــن  المركزي  البنك  وكشف 
الحد األدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من 4 مليارات 
جنيه إلى 20 مليار جنيه، كما حدد مدة تعيين المحافظ بأربع 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويصدر قرار بتعيينه من 

قبل رئيس الجمهورية، وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مليارات   5 البنوك  لرأسمال  األدنـــى  الحد  فــإن  للقانون  ووفــًقــا 
ورأســمــال  جنيه،  مليون   500 مقابل  الجديد  الــقــانــون  فــي  جنيه 
فروع البنوك األجنبية 150 مليون دوالر مقابل 50 مليون دوالر.

وحــظــر الــقــانــون عــلــى أي شــخــص وأطـــرافـــه 
من   10% على  يزيـد  مـا  يتملك  أن  المرتبطة 
التصويت  حقـوق  مـن  أو  المصـدر  المـال  رأس 
بعـد  إال  عليـه  الفعليـة  الــســـــيــطــرة  إلـــــى  تـــؤدي  نسـبة  أيـــــة  أو  بنـك  ألي 
الــمــركــزي.  الــبــنــك  إدارة  مجلس  مــن  ُمسـبقة  مــوافــقـــــة  علـى  الــحــصـــــول 
الــســنــويــة لصالح  الــبــنــوك  ــاح  أربــ الــقــانــون %1 مــن صــافــي  ويستقطع 
صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، الذي سيرأسه البنك المركزي 
ويضم في عضويته نائبي المحافظ و5 من رؤســاء البنوك و3 أعضاء 

مستقلين من ذوي الخبرة.
كما نص مشروع القانون على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية 
والقوانين  القانون  أحكام هذا  تنشأ بسبب تطبيق  التي  المنازعات  في 

لتوفير  وذلــك  األنشطة،  وغيرها من  المصرفية  بالمعامالت  الصلة  ذات 
آلية فض منازعات سريعة بمعرفة المتخصصين في هذا المجال. وألزم مشروع القانون 
البنك المركزي بتدشين وحدة ذات طابع خاص لتلقي البالغات عن أية ممارسات احتكارية 
تكليف  المركزي  البنك  إدارة  والتحقق من صحتها، ويجوز لمجلس  بالمنافسة  أو ضــارة 
الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورًا أو خالل فترة زمنية محددة، وإال 

وقع االتفاق أو التعاقد المخالف باطًل.
وحظر القانون مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إال 
بعد الحصـول علـى التـرخيص الالزم من البنك المركزي، مشدًدا على أن تكلفة المعامالت 

النقدية في االقتصاد المحلي تقدر بحوالي %2.2 من الناتج القومي.

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
القرار رقم 907 لسنة 2019، والذي ينص على فرض 

تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان 
وقضبان من حديد أو صلب )حديد التسليح ألغراض 
البناء( صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو 

صلب من غير الخالئط )البليت(.

أعلنت وزارة المالية عن طرح سندات خزانة بقيمة 
إجمالية بلغت 4.250 مليار جنيه

وذكرت الوزارة، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات 
بقيمة 2.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 

%14.365، وبلغ أعلى سعر %14.41 وأقل سعر 14.2
وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات 

بقيمة 2 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %14.217، وبلغ 
أعلى سعر %14.3 وأقل سعر 14.09
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قرارا  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  أصــدر 
النهائى  بتشكيل لجنة لالتفاق على الشكل 
لــتــعــديــل الــقــانــون الــمــنــظــم لــشــركــات قــطــاع 
ــر عـــلـــى خــطــة  ــؤثـ ــا ال يـ ــمـ األعــــمــــال الــــعــــام وبـ

الهيكلة واإلصالح.
ــى الـــجـــريـــدة  ونـــــص الــــقــــرار الــــــذى نـــشـــر فــ
الرسمية على أن تكون اللجنة برئاسة مساعد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــلــمــشــروعــات الــقــومــيــة 
ــر  ــة كـــل مـــن وزيــ ــويـ ــة، وعـــضـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ واالسـ
الــعــام مــقــرر اللجنة بجانب  قــطــاع األعــمــال 

المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية.
ممثلين عن  عضويتها  فى  اللجنة  وتضم 
وزارتـــــــي الــتــخــطــيــط والــمــتــابــعــة واإلصـــــالح 
الــعــامــة،  والـــمـــخـــابـــرات  والـــمـــالـــيـــة،  اإلدارى  

والرقابة اإلدارية، واألمن الوطنى .
الــلــجــنــة بوضع  الــقــرار أن تــخــتــص  ونـــص 
رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديالت 
إيجابية تنعكس لصالح  نتائج  القانون من 
ــيـــن بــــاإلضــــافــــة إلــــــى وضــــــع خــطــة  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
تواجه  اعتراضات  أى  مع  للتعامل  إعالمية 
ــانـــون بـــإيـــضـــاح مــزايــا  ــقـ مـــشـــروع تــعــديــل الـ

التعديالت.
االستعانة  فى  الحق  اللجنة  القرار  ومنح 
الفنيين  بمن تراه من المسؤولين والخبراء 
أداء  المصريين واألجــانــب، وذلــك فى سبيل 
مهامها بجانب حق اللجنة فى أن تطلب من 
الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل 
على  يعينها  بما  فنية  وأمــانــة  فرعية  لجانا 

القيام بأعمالها.

إعادة هيكلة قطاع األعمال 
ومشروع قانون جديد للبنوك
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قالت وزارة االستثمار إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة 
بمصر.   المباشر  األجنبى  االستثمار  إحصاءات  حصر  مجال  فى  إليكترونيا،  والمعلومات  البيانات  تبادل  بشأن  المالية، 
وأكدت الوزارة يأتى فى إطار التعاون بين الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة والرقابة المالية، لتحسين 
بيئة ومناخ االستثمار فى مصر، ودعم سياسات االستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن 
االستثمارات األجنبية بمصر.  وأكدت الوزارة أن البروتوكول يأتى تفعيال للتعديالت 
للمادة 74  بند 14  إضــافــة  على  تنص  التى  االستثمار،  قــانــون  على  األخــيــرة 
يتضمن طلب المعلومات والبيانات الالزمة لحساب أصول االستثمار األجنبى 
العامة والخاصة لألغراض اإلحصائية،  المباشر وغير المباشر من الجهات 
وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة االستثمار فى سبيل ذلك 
إعداد نماذج واستبيانات الستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها 

بجميع الوسائل، بما فيها الوسائل اإللكترونية.

حصر إحصاءات اإلستثمار األجنبي.. 
وبنك فيصل يرفع رأسماله

إن  المالية   للرقابة  العامة  الهيئة  قــالــت 
ــق عــلــى خــفــض تكلفة  ــ ــا وافـ ــهــ مــجــلــس إدارتــ
لــالســتــثــمــار،  تشجيعا  بــالــبــورصــة،  الـــتـــداول 
ومـــن أجـــل خــلــق بيئة تنافسية مــع األســـواق 

اإلقليمية.
وتعمل الحكومة المصرية على دعم سوق 
في  حصص  لطرح  برنامجا  ووضعت  المال، 
نــحــو 23 شــركــة بــالــبــورصــة، فــي إطـــار خطة 
لجمع 80 مليار جنيه من بيع حصص أقلية 

في سوق األسهم المحلية.
قــرار خفض  إن مــشــروع  الهيئة  وقــال بيان 
الـــوزراء  الــرســوم سيحال إلــى رئــيــس مجلس 

التخاذ إجراءات استصداره.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن القرار 
عن  خدماتها  مقابل  تكلفة  خفض  يشمل 
ــتـــداول إلـــى خــمــســة فـــي الــمــائــة  عــمــلــيــات الـ
ألـــف  ــائــــة  الــــمــ فــــي   6.25 مــــن  ــدال  ــ بــ ــف  ــ ألــ
والتسوية  المقاصة  عمليات  رسوم  وخفض 
لــتــصــبــح عـــشـــرة فـــي الــمــائــة ألــــف بــــدال مــن 
ــفـــض رســـــوم الـــبـــورصـــة  %12.5 ألـــــــــف وخـ
لتصبح عشرة في المائة ألف بدال من 12 

المائة ألف. في 
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قرر بنك فيصل تعديل 
للبنك  األســاســي  النظام 
ــال الــبــنــك  ــمـ لــيــصــبــح رأسـ
دوالر  مليار  به  المرخص 
البنك  ورأســمــال  أمريكي 
 440.196 ــدر  ــصــ ــمــ الــ

مليون دوالر
البورصة  إدارة  وأعلنت 
أن بنك فيصل اإلسالمي، 
قيد  بمستندات  تقدم  قد 
الــمــال  زيـــــادة رأس  أســهــم 
ــوع  ــ ــدفــ ــ ــمــ ــ ــدر والــ ــ ــصــ ــ ــمــ ــ الــ
 366.83 ــلــــغ  ــبــ مــ مــــــن 
لــيــصــبــح  دوالر  ــيــــون  ــلــ مــ
440.196 مليون دوالر.

فــيــصــل  أن  إلــــــى  ــار  ــشــ يــ
اإلســــالمــــي حــقــق صــافــي 
ربــح خــالل النصف األول 
مــن الــعــام الـــجـــاري، وفــًقــا 
لــلــقــوائــم الــمــجــمــعــة، بلغ 
جــنــيــه،  ــيـــار  ــلـ مـ  1.376
مقابل 1.34 مليار جنيه 
خــــالل الــفــتــرة ذاتـــهـــا من 

العام الماضي.



من قلب الصناعة8
العدد  34           نوفمبر 2019

تعاون مصرى أملانى فى مجال 
صناعة السيارات

التقى وفد إتحاد الصناعات المصرية الزائر أللمانيا 
لصناعة  األلمانية  بالرابطة  الماضي  أكتوبر  منتصف 
الـــســـيـــارات. تــــرأس الــوفــد الــمــهــنــدس مــحــمــد الــســويــدي 
رئـــيـــس اإلتـــحـــاد وشـــــارك فــيــه الــمــهــنــدس طــــارق تــوفــيــق 
رئــيــس لجنة  مــحــمــود سليمان  والــدكــتــور  اإلتــحــاد  وكــيــل 

الصناعة.  باإلتحاد وعدد من رجال  اإلستثمار 
السيارات  صناعة  مجال  في  التعاون  الجانبان  بحث 
 600 واإلســتــفــادة مــن إمــكــانــيــات الــرابــطــة الــتــي تــضــم 

األلمانية.  السيارات  مصنعي  من  شركة 

ــاق عــلــى قـــيـــام وفـــد ألــمــانــي يــمــثــل شــركــة  ــفـ وتـــم اإلتـ
ــادم،  ــقــ ــــالل شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر الــ ديـــمـــلـــر بــــزيــــارة مـــصـــر خـ
ومــــن الــمــنــتــظــر إجــــــراء مـــبـــاحـــثـــات لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 
ــادة مـــن الــصــنــاعــات  ــفـ ــتـ فـــي الــمــجــال الــصــنــاعــي واإلسـ

مصر. في  للسيارات  المغذية 
بــمــوقــع  تــتــمــتــع  الـــســـويـــدي إن مـــصـــر  وقـــــال مــحــمــد 
السيارات  صناعة  لتطوير  مركزا  يؤهلهالتكون  متميز 
والتصدير  المذغية  الصناعات  وتوسيع  الغيار  وقطع 

اإلفريقية.  القارة  ودول  المنطقة  دول  إلى 
م. محمد السويدي رئيس 

احتاد الصناعات

د. شريف عزت رئيس شعبة 
صناعة األجهزة الطبية

أنشطة متنوعة بشعبة اآلالت واملعدات
أجــرت شــعبة صناعــة اآلالت والمعــدات مباحثــات موســعة مــع الصنــدوق اإلجتماعــي 
يتــم  وآالت متنوعــة  لمعــدات  الصنــدوق  إحتياجــات  علــى  الوقــوف  بغــرض  للتنميــة 
اســتخدامها فــي مشــروعات هندســية عديــدة. وقــررت الشــعبة تحديــد اإلحتياجــات 

علــى  لتعميمهــا  المعــدات  مــن 
تــم  كمــا  األعضــاء،  الشــركات 

التعــاون  فــرص  بحــث 
إف  أي  شــركة  مــع 

بتنظيــم  الخاصــة  بــي 
عــن   فضــال   ، المعــارض 

خدمــات  مــن  اإلســتفادة  بحــث 
شــركة تراكليــت المتخصصــة فــي نقــل 

مناســبتها  ومــدى  مصــر  داخــل  البضائــع 
 . لهــم

وكانــت الشــعبة قــد اتخــذت قــرارا باإلعتــذار عــن 
المشــاركة فــي المعــرض الروســي المخصــص 

مشــروع  فــي  المســتخدمة  للمعــدات 
نظــرا  النوويــة  للطاقــة  الضبعــة 
لضيــق الوقــت، فضــال عــن عــدم توافــر 

معلومــات كافيــة عــن المعــرض.

16 شركة تشارك يف 

آراب هيلث
تشــارك 16 شــركة بمعــرض آراب هيلــث للمســتلزمات واألجهــزة 
الطبيــة والــذي يقــام بمدينــة دبــي خــالل الفتــرة مــن 28 إلــى 31 

ينايــر القــادم.
األجهــزة  صناعــة  شــعبة  رئيــس  عــزت  شــريف  الدكتــور  وصــرح 
الطبيــة أن مشــاركة الشــركات المصريــة ســتتم مــن خــالل جنــاح 

وأن  مربعــا  متــرا   310 مســاحته  تبلــغ 
الشــعبة تبحــث مــع الجهــات المســئولة 
مــن  أعضائهــا  إســتفادة  تعظيــم 
فــي  المتخصــص  الدولــي  المعــرض 
األجهــزة الطبيــة. وكانــت الشــعبة قــد 
رشــحت الدكتــور رفقــي البــدري عضــو 
فــي  الشــعبة  لتمثيــل  اإلدارة  مجلــس 
المعــرض الدولــي للصناعــات الطبيــة 
الريــاض  مدينــة  فــي  عقــد  الــذي 
خــالل الفتــرة مــن 10 إلــى 12 ســبتمبر 

الماضــي. مــن ناحيــة أخــرى تعــد الشــعبة بالتعــاون مــع جمعيــة 
تفصيليــة  كتالوجــات  إكســبولينك«   « المصرييــن  المصدريــن 
العقــود  فــي  منهــا  لإلســتفادة  األعضــاء  الشــركات  بأنشــطة 
التصديريــة، وهــو مــا يتزامــن مــع قيــام الشــعبة بإنشــاء قاعــدة 

 . المتنوعــة  وأنشــطتهم  ألعضائهــا  تفصيليــة  بيانــات 



»تشكيل املعادن« تطالب بتفضيل املنتج 
املحلى يف املشروعات العامة

تلقــت شــعبة تشــكيل المعــادن شــكوى مــن المهنــدس محمــد 
خيــر الديــن رئيــس مجلــس إدارة شــركة إكســترا إيجبــت تفيد 
قيــام بعــض المكاتــب االستشــارية برفــض المنتــج المحلــي 
فــي المناقصــات العامــة ال لشــىء ســوى ألنــه محلــي ممــا 
يســمح للمنتجــات المســتوردة رديئــة الصنــع الدخــول فــي 

المشــروعات علــى حســاب المنتجــات المحليــة .
ضــرورة  الشــعبة  رئيــس  النجولــي  أيمــن  المهنــدس  وأكــد   
إلــزام المناقصــات والمكاتــب االستشــارية بتفضيــل المنتــج 

المحلــي طبقــا للقانــون وقــرارات رئيــس الــوزراء المنظمــة 
لذلــك حتــى يتحقــق التكامــل الصناعــي المحلــي.

غرفــة  إلــى  المذكــورة  الشــكوى  برفــع  الشــعبة  وقامــت 
. يلــزم  مــا  إلتخــاذ  الهندســية  الصناعــات 

ومــن جانبهــا قامــت الغرفــة بمخاطبــة الجهــات المســئولة 
كافــة  إلتــزام  ضــرورة  علــى  والتأكيــد  الشــركة  أزمــة  لحــل 
عامــة  مشــروعات  فــي  العاملــة  اإلستشــارية  المكاتــب 

المصــري. اإلنتــاج  أمين النجولي رئيس شعبة بتفضيــل 
تشكيل املعادن
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اتفاق تعاون بني مستثمرى أكتوبر 
وجامعة زويل

وقعــت جمعيــة مســتثمرى الســادس 
مــن أكتوبــر برئاســة الدكتــور محمــد 
خميــس شــعبان بروتوكــول تعاون مع 
مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا 
التكنولوجيــا  توطيــن  بهــدف 
الحديثــة داخــل الصناعــة الوطنيــة 
زيــادة  وتحقيــق أهــداف الدولــة فــى 
داخــل  المحلــى  المكــون  نســبة 
المنتــج المصــرى وتحقيــق التكامــل 

والصناعــة. العلــم  بيــن 
مــن  كال  البروتوكــول  توقيــع  حضــر 
شــعبان  خميــس  محمــد  الدكتــور 
الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
علــى  الجمعيــة  قيــادات  مــن  وعــددا 
رأســهم المهنــدس عبــد المجيــد زيــد 
والدكتــور وائــل الخولــى  والمهنــدس 
مصطفــى عبيــد والمهنــدس محمــد 
الدكتــور  إلــى  باإلضافــة  فــوزى، 
شــريف صدقــى الرئيــس التنفيــذى 
لمدينــة زويــل للعلــوم والتكنولجيــا 
األقســام  قيــادات  مــن  وعــددا 

المدينــة. داخــل  المتخصصــة 
خميــس  محمــد  الدكتــور  واعتبــر 
زويــل  مدينــة  شــعبان،بأن 
نــورا  والتكنولوجيــا  للعلــوم 
المنظومــة  ســماء  فــى  ســاطعا 
لمــا  المصريــة  التعليميــة 
تكنولوجيــة  قيمــة  مــن  تمثلــة 

وعلميــة  فنيــة  وإمكانيــات 
العربيــة،  المنطقــة  فــى  رائــدة 
المصريــة  الحكومــة  مطالبــا 
زويــل  مدينــة  تجربــة  بتبنــى 
مصــر. فــى  التعليــم  لتطويــر 

مســتثمرى  جمعيــة  بــأن  وأوضــح 
المصانــع  وكافــة  أكتوبــر 
بالمدينــة  اإلنتاجيــة  والمؤسســات 
علــى أتــم اإلســتعداد لتقديــم كافــة 
والفنيــة  التجريبيــة  الخدمــات 
بحيــث تكــون جمعيــة المســتثمرين 
العلميــة  للمنظومــة  مكملــة 
مدينــة  فــى  الرائــدة  والتعليميــة 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم  زويــل 
لتبنــى  اســتعدادها  إلــى  باإلضافــة 
واإلبتــكارات  العلميــة  األبحــاث 
الفائــدة  لتعــم  للتنفيــذ  القابلــة 
علــى المجتمــع الصناعــى فــى مصــر 

إطــار  فــى  محــددة  لضوابــط  وفقــا 
الطرفيــن بيــن  الفائــدة  تبــادل 

وأكــد خميــس، أن توقيــع البروتوكــول 
يســتهدف فــى المقــام األول توطيــن 
الصناعــة  داخــل  التكنولوجيــا 
المنتــج  مــن  واإلســتفادة  المحليــة 
تنميــة  فــى  للمدينــة  البحثــى 

الوطنيــة. الصناعــة 
شــريف  الدكتــور  أكــد  جانبــه  مــن 
صدقــى الرئيــس التنفيــذى لمدينــة 
زويــل للعلــوم والتكنولجيــا بــأن أحــد 
اهــم أهــداف المدينــة العلميــة هــى 
المصــرى  اإلقتصــاد  عجلــة  دفــع 
الصناعــة  مســاعدة  طريــق  عــن 
علــى التطويــر وفقــا ألســس علميــة، 
بحيــث تكــون المدينــة كبيــت خبــرة 
والمؤسســات  المصانــع  لكافــة 

مصــر. فــى  اإلنتاجيــة 

الصناعــات  غرفــة  اتفقــت 
صناعــة  غرفــة  مــع  الهندســية 
التجميــل  األدويــة ومســتحضرات 
إشــتراكات  كافــة  توحيــد  علــى 
مجــال  فــي  العاملــة  الشــركات 
الطبيــة  واألجهــزة  المســتلزمات 
وضمهــا جميعــا تحت مظلة شــعبة 
الطبيــة  والمســتلزمات  األجهــزة 
الهندســية. الصناعــات  بغرفــة 

شــعبة  إعتبــار  علــى  اإلتفــاق  وتــم 
الكيــان  هــي  الطبيــة  األجهــزة 
وتــم  للصناعــة،  الممثــل  الوحيــد 
إلغــاء شــعبة المســتلزمات الطبيــة 

األدويــة. صناعــة  غرفــة  فــي 
تعديــل  تــم  اإلتفــاق  علــى  وبنــاء 
األدويــة  صناعــة  غرفــة  اســم 
األدويــة  صناعــة  غرفــة  ليصبــح 
بــدال  التجميــل  ومســتحضرات 
األدويــة  صناعــة  غرفــة  مــن 
التجميــل  ومســتحضرات 

الطبيــة. والمســتلزمات 
لقانــون  تطبيقــا  ذك  يأتــي 
الجديــد  الصناعــات  إتحــاد 
والــذي  العــام  هــذا  الصــادر 
شــعبة  كل  اختصاصــات  يحــدد 
وينهــي مشــكالت ســابقة لتداخــل 
فــي  الشــعب  بعــض  اختصاصــات 

معــا.  المختلفــة  الغــرف 

إلغاء شعبة 
املستلزمات الطبية 

بغرفة األدوية

بروتوكول التعاون بني مستثمري 6 أكتوبر وزويل
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مباحثات للتعاون مع 
تايوان يف مجال التدريب

وفد إختبارات أمريكي يزور الغرفة 

إل«  »يــو  الهندســية باتحــاد الصناعــات وفــد مــن شــركة  اســتقبلت غرفــة الصناعــات 
األمريكيــة. جــاء اللقــاء فــي إطــار اهتمــام الغرفــة بإنشــاء معامــل جــودة واختبــارات 
وقياســات علــى أحــدث األنظمــة العالميــة مــا يســاهم فــي دعــم الصناعــة المصريــة 
وتشــجيع التصديــر ويتســق مــع اتجــاه الدولــة لتعميــق التصنيــع المحلــي. فضــال عــن 
إهتمــام الشــركة باســلوق المصــري باعتبــاره واحــد مــن األســواق الكبــرى فــي المنطقــة 

وإفريقيــا.
وأكــد المهنــدس بهــاء ديمتــري عضــو مجلــس إدارة شــعبة صناعــة األجهــزة الكهربائيــة 
قــدرات مصــر  الصناعــة  وزارة  فيــه  تعــزز  الــذي  الوقــت  فــي  يأتــي  اللقــاء  أن  بالغرفــة 

اإلنتاجيــة مــن أجــل تقــدم الصناعــة المصريــة

عقــدت غرفــة الصناعــات الهندســية مباحثــات مــع مســئولين بســفارة 
تايــوان بالقاهــرة لبحــث فــرص التدريــب وتبــادل الخبــرات الصناعيــة 
البــودي  فــي مجــال الصناعــات الهندســية. وكان المهنــدس محمــد 
التايوانيــة  بالســفارة  مســئولين  اســتقبل  قــد  الغرفــة  رئيــس  نائــب 
بمشــاركة عــدد مــن رجــال الصناعــة حيــث تــم اســتعراض إمكانيــات 
للعمالــة  المختلفــة  التدريــب  وفــرص  التايوانيــة  المؤسســات 
وكيفيــة  التايوانيــة  الصناعــة  قطاعــات  مختلــف  فــي  المصريــة 

المجــال.  هــذا  فــي  تعــاون  إلتفاقــات  التوصــل 
علــى  البدايــة  فــي  تنظيمهــا  المزمــع  التدريبيــة  الــدورات  وســتركز 
نجاحــا  تايــوان  فيهــا  حققــت  التــي  اإللكترونيــة  الصناعــات  قطــاع 

كبيــرا.
ومــن المنتظــر تفعيــل إتفــاق قريــب للتعــاون بيــن البلديــن فــي مجــال 

التدريــب الصناعــي فــي قطــاع الصناعــات الهندســية. 

صورة زيارة مسئولي سفارة تايوان للغرفة

» األجهزة الكهربائية « 
تشجع التوجه إلفريقيا

طالبــت شــعبة صناعــة األجهــزة الكهربائيــة بضــرورة 
صناعــات  لعمــل  المصرييــن  المصنعيــن  تشــجيع 
تنفيــذا  وذلــك  االفريقيــة  الــدول  فــي  تجميعيــة 
المصريــة  العالقــات  لدعــم  الحكوميــة  للتوجهــات 

االفريقيــة.
بالشــعبة  األعضــاء  الشــركات  إن  الشــعبة  وقالــت 
تــدرس عمــل زيــارة إلــى بعــض الــدول اإلفريقيــة مثــل 
مــن  اإلســتفادة  إلــى  الشــعبة  تســعى  كمــا  أوغنــدا. 
بعــض  فــي  المصريــة  للصناعــة  المتاحــة  الفــرص 
روانــدا.  مثــل  كبيــرا  تقدمــا  حققــت  التــي  البلــدان 
أضــاف مؤكــدا أن الفــرص التصديريــة المتاحــة فــي 
كثيــر مــن االســواق اإلفريقيــة كبيــرة وأننــا لــم نقــم 

مثالــي.  بشــكل  باســتغاللها  بعــد 
احتفلــت  قــد  الهندســية  الصناعــات  غرفــة  وكانــت   
وقامــت  روانــدا  ســفير  هابيمانــا  صالــح  بالســفير 
بتكريمــه بعــد إنتهــاء فتــرة عملــه فــي القاهــرة ليتســلم 
مهــام منصبــه كســفير لبــالده فــي المملكــة المغربيــة، 
التجاريــة  العالقــات  تنميــة  فــي  لجهــوده  نظــرا 
الماضييــن. العاميــن  والصناعيــة مــع مصــر خــالل 

صورة لزيارة الوفد األمريكي
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بروتوكول إلقامة أكرب معرض 
طبي إفريقي بالقاهرة 

توطيد عالقات التعاون بني مصر وروسيا

أكــد المهنــدس محمــد زكــي الســويدي رئيــس اتحــاد الصناعــات المصريــة خــالل لقائــه  الســيد 
ســيرجي كاتيريــن رئيــس اتحــاد غــرف تجــارة والصناعــة الروســي والوفــد المرافــق لــه الــذي زار 
فــي مختلــف  بيــن مصــر وروســيا  البنــاء  التعــاون الصناعــي  الشــهر الماضــي ضــرورة  القاهــرة 

المجــاالت. 
و أشــار رئيــس اتحــاد الصناعــات للوفــد إلــى تحســن المنــاخ االســتثماري فــي مصــر فــي الســنوات 
األخيــرة بعــد مــا اتخذتــه الدولــة مــن إصالحــات اقتصاديــة وتشــريعية جعلــت مــن مصــر بلــدًا 

جاذبــًا وواعــدًا لالســتثمار.
 وكشــف أنــه تــم االتفــاق مــع الجانــب الروســي علــى التنســيق لزيــارة رســمية فــي القريــب العاجــل 
المتاحــة  والمجــاالت  الفــرص  علــى  للتعــرف  واألعمــال  الصناعــة  رجــال  مــن  مصــري  لوفــد 
للتعــاون لتوطيــد العالقــات المتميــزة بيــن البلديــن بمــا يحقــق مصالحهمــا، وزيــادة معــدالت 
النمــو االقتصــادي لهمــا مــع التركيــز علــى دفــع التعــاون بيــن رواد األعمال ومشــروعات الصناعات 

الصغيــرة والمتوســطة مــن البلديــن.
الــذي عقــد علــى هامــش معــرض »االســبوع الصناعــي الكبيــر« المقــام   وقــد حضــر االجتمــاع 
بالقاهــرة لفيــف مــن رجــال األعمــال الممثليــن ألكبــر الشــركات الروســية والبيالروســية التــي 
تعمــل فــي مجــاالت اآلالت والمعــدات ومكونــات التصنيــع والتقنيــات الزراعيــة الحديثــة ومعــدات 

الطاقــة والنفــط والغــاز والمنتجــات الهندســية.

صورة لقاء السويدي بالوفد الروسي

الطبيــة  والمســتلزمات  األجهــزة  شــعبة  وقعــت 
شــركة  مــع  تعــاون  برتوكــول  الصناعــات،  باتحــاد 
متخصــص  معــرض  أكبــر  الســتضافة  إنفورمــا 
فــي صناعــة األجهــزة الطبيــة والمســتلزمات فــي 

بالقاهــرة. افريقيــا 
والمســتلزمات  األجهــزة  شــعبة  جانــب  مــن  وقــع 
ومــن  الشــعبة،  رئيــس  عــزت  شــريف  الدكتــور 
اينفورمــا العالميــة عــزان محمــد رئيــس المعــرض، 

مصــر. فــى  المعــرض  مديــر  حلمــى  ومــى 
وقــال الدكتــور شــريف عــزت، إن مصــر فــى حاجــة 
الضخمــة،  الدوليــة  المعــارض  هــذه  مثــل  إلــي 
األجهــزة  صناعــة  تنميــة  إلــى  تهــدف  التــى 
والمســتلزمات، مشــيرًا إلــى أن غرفتــه ســتخاطب 

شــركة   320 وعددهــم  لديهــا  المدرجــة  الشــركات 
المعــرض. فــي  لالشــتراك 

وأضــاف فــى تصريحــات لــه عقب توقيــع البروتوكول، 
أن هنــاك 4 معــارض متفرقــة كان يتــم تنظيمهــا فــي 
هذا المجال، لكننا فى حاجة إلى معرض دولى من 
أجــل عمــل شــراكة وتشــبيك مــع الشــركات العالميــة 

المقــرر أن تشــارك فــي المعــرض.
مــن جانبــه كشــف عــزان محمــد رئيــس المعــرض 
وأوروبــا  آســيا  فــى  دولــة   20 مــن  شــركة   180 أن 
وأفريقيــا ستشــارك فــي نســخة المعــرض المرتقــب 
أجــل  مــن   ،2020 أبريــل  فــى  مصــر  فــي  تنظيمهــا 
قطــاع  مجــال  فــى  أعمــال  لمنصــة  مصــر  تحويــل 

الطبيــة. والمســتلزمات  األجهــزة 

ســواء  الشــركات  تجميــع  ســيتم  أنــه  إلــى  وأشــار 
الشــركات  كبريــات  مــن  ومصنعيــن  موزعيــن 
B2B لقــاءات  وعمــل  المختلفــة،  الــدول  فــى 

فــي  االســتثمار  لزيــادة  المصريــة،  الشــركات  مــع 
قطــاع تصنيــع األجهــزة والمســتلزمات فــى مصــر، 
تشــهده  كبيــر  اقتصــادي  نمــو  هنــاك  وأن  خاصــة 
مصــر فــى مجــاالت الشــركات الناشــئة والصغيــرة 

المختلفــة. االقتصاديــة  بالقطاعــات 
وقالــت  مــى حلمــى مديــر المعــرض فــى مصــر، إن 
المصريــة  الجمعيــة  المعــرض ســيكون بمشــاركة 
المصريــة  والجمعيــة  النــووى  والطــب  لألشــعة 
للطــب المعملــى وشــعبة األجهــزة والمســتلزمات 

الصناعــات.  باتحــاد  الطبيــة 

بعثة تجارية إىل السنغال
الفتــرة  فــي  الهندســية  للصناعــات  التصديــري  المجلــس  ينظــم 
حيــث  للســنغال،  تجاريــة  بعثــة  المقبــل  نوفمبــر   29 25إلــى  مــن 
لخطتــة  المجلــس  خطــة  إســتكمال  التجاريــة  البعثــة  تســتهدف 
ببعثــة  بــدأت  والتــي  القطــاع،  بصــادرات  للنهــوض  التســويقية 
إلــى  باإلضافــة  الماضــي،  يونيــو  وروانــدا  لتانزانيــا  تجاريــة 

مشــتري   56 إســتقدام 
هامــش  علــي  دولــي 

. ض لمعــر ا
فــي  المجلــس  وكشــف 
البعثــة  أن  لــه،  بيــان 
عــدد  ســيتخللها 
اللقــاءات  مــن  كبيــر 
الشــركات  بيــن  الثنائيــة 
ونظيراتهــا  المصريــة 
الســنغالي،  بالســوق 
عقــد  إلــى  باإلضافــة 
ألســواق  ميدانيــة  زيــارات 
الهندســية،  المنتجــات 

فيمــا أشــار المجلــس إلــى أنــه ســيوفر مترجمييــن للغــة الفرنســية 
التفــاوض. عمليــة  لتيســير  المصريــة  للشــركات 

حيــوي  ومركــز  مهــم  ســوق  »الســنغال«  أن   المجلــس،  وأكــد 
إلــى  إفريقيــا، مشــيرًا  غــرب  لــدول  الهندســية  الصــادرات  لنفــاذ 
 - المنزليــة  األجهــزة   « هــي  قطاعــات   7 تســتهدف  البعثــة  أن 
والمراجــل   الطلبمــات   - واإللكترونيــة  الكهربائيــة  الصناعــات 
مكونــات   - والمعــدات  األألت   - النقــل  وســائل   - والمحــركات 

الزراعيــة. األألت   - الســيارات 

عمرو ابو 
فريخة
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تفاصيل ميالد شعبة مستلزمات 
األدوات الصحية

الصناعة املحلية تثبت قدرتها على تلبية إحتياجات السوق املحلى
قــررت غرفــة الصناعــات الهندســية إنشــاء شــعبة 
الصحيــة متفرعــة  األدوات  لمســتلزمات  جديــدة 
ينــدرج  أن  علــى  المعــادن،  تشــكيل  شــعبة  مــن 
تحتهــا المصانــع التــى تعمــل فــى قطــاع األدوات 
الصحيــة. تســتهدف الشــعبة ادخــال القطــاع غيــر 
الرســمى وكافــة  المصانــع التــي تعمــل فــي قطــاع 
صناعــة خالطــات الميــاة، والحنفيــات واألحــواض 

بشــكل  الصحيــة  األدوات  وقطــاع  االســتاليس 
عــام.

فــي  الجديــدة  المصانــع  أصحــاب  أكــد 
قــادرة  المصريــة  الصناعــة  أن  القطــاع 

علــى تلبيــة إحتياجــات الســوق بجــودة 
المســتوردة. المنتجــات  مــن  افضــل 
عهــد  حداثــة  رغــم  إنــه  وقالــوا 
أنهــا  إال  المصريــة  المصانــع 
منتجــات  توفيــر  اســتطاعت 
إعجــاب  القــت  الجــودة  عاليــة 

. لمســتهلكين ا
مســاندة  ضــرورة  إلــى  ودعــوا 
خــالل  مــن  الصناعــة  وتشــجيع 
فــي  المحلــي  المنتــج  تفضيــل 
والحكوميــة  العامــة  المناقصــات 
الــوزراء  مجلــس  لقــرارات  طبقــا 

. بقة لســا ا
عبــد  احمــد  المهنــدس  وقــال 
صناعــة  لديهــا  مصــر  إن   ، الجــواد 

قطــاع  فــي  قويــة 

االدوات الصحيــة ، وإن إنتــاج تلــك المصانــع قــادر 
ومواكبــة  الجديــدة  المشــاريع  حاجــة  ســد  علــى 
خــالل  مصــر  تشــهدها  التــى  الطفــرة  العقاريــة 
األونــة األخيــرة، والتــى تبرهــن عليهــا المشــاريع 

مصــر  حاليــا.  بهــا  تقــوم  التــى  القوميــة 
أن  إلــي  عبدالجــواد  وأشــار 
نســبة المكــون المحلــي 
فــي خالطــات الميــاه 
بعــض  فــى  وصلــت 
نــع  لمصا ا
المحليــة   
 ،%85 إلــي 
مــا  وهــو 

يحقــق 
الدولــة  رغبــة 
تعميــق  فــي  المصريــة 

المحلــي.  التصنيــع 
لســنة   5 القانــون  تفعيــل  ضــرورة  علــي  وشــدد 
فــى  المحلــى  المنتــج  بتفضيــل  الخــاص    ،2015
العقــود الحكوميــة، وذلــك بهــدف وضــع الصناعــة 
المحليــة علــي الطريــق الصحيح، وتشــجيع اقامة 
وذلــك  االســتيراد،  مــن  للحــد  محليــة  صناعــة 
الحكوميــة  العقــود  فــى  نصيــب  علــى  بالحصــول 

القانــون.  لهــذا  وفقــا 
لعبة التجميع

وحــذر عبــد الجــواد مــن تالعب بعض المســتوردين  
ويقــوم  مفــكك  مســتورد  تــام  منتــج  ادخــال  فــي 

خــالف  علــي  مدعيــا  بتجميعــه 

محليــا،  وتصنيعــه  بانتاجــه  قــام  أنــه  الحقيقــة، 
وهــذا كــذب ــــ علــي حــد وصفــه ــــ وكل مــا قــام بــه هــو 
وبمــوارد  بالصناعــة  يضــر  ممــا  فقــط  تجميعــه 
للمصنعيــن  تقــدم  بامتيــازات  ويســتفيد  الدولــة 
ولكنــه دون اي جهــد يقدمــه للصناعــة المحليــة 

بــل يضــر بهــا.
ومــن جانبــه قــال أيمــن الفخرانــي عضــو الغرفــة 
األدوات  بقطــاع  تعمــل  التــي  المصانــع  عــدد  أن 
الصحيــة والمقيــدة  بغرفــة الصناعــات الهندســية 
تصــل إلــى حوالــي 150 مصنعــا ، كمــا توجــد حوالــي  
غــرف  فــي  عضويتهــا  تتــوزع  آخــر  مصنــع   150
صناعيــة أخــري مثــل الكيماويــة والمعدنيــة ومــواد 
البنــاء، فيمــا تبلــغ عــدد المصانــع الغيــر مســجلة 
فــي اي غرفــة لحوالــي 100،  مــا يشــير إلــي أن عــدد 
المصانــع إجمــاال فــي مصــر العاملــة فــي القطــاع 

تصــل الــي حوالــي 500 مصنــع أدوات صحيــة.
االدوات  قطــاع  فــي  االســتيراد  فاتــورة  أن  وكشــف 
ولكــن  جنيــه،  مليــارات   3 علــي  تزيــد  الصحيــة 

تراجــع  هنــاك  حاليــا 
متوقعــا  لالســتيراد 

عــام  خــالل  أنــه 
مــن  واحــد 
أن  الممكــن 

تنخفــض 
الفاتــورة بمــا 
 1.5 يعــادل 
مليــار جنيــه، 
تهيئــة  ومــع 
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نسب التصنيع املحلي 

تصل إىل 85 %

 يف خالطات املياة 

مــن  المصانــع  مــن  المزيــد  وانشــاء  الظــروف 
اعــوام   3 خــالل  الفاتــورة  تنخفــض  ان  المتوقــع 

جنيــه. مليــون   500 الــي  االقــل  علــي 
ولفــت إلــي أن  الفتــرة الماضيــة شــهدت تطــورات 
ايجابيــة تمثلــت فــي تحــول عــدد مــن المســتوردين 
الــي مصنعيــن، حيــث تــم انشــاء حوالــي 30 مصنــع 
جديــد، وهنــاك عــدد مــن المصانــع الجديــدة فــي 
فــي  الخالطــات  انتــاج   حجــم  ويبلــغ  الطريــق.  
الــي % 75،  فيمــا يبلــغ  الــي  مــن 70  مصــر يصــل 
حجــم انتــاج المحابــس مــن 60 الــي 65%، وحجــم 
انتــاج الوصــالت مــن 45 الــي 50%، وهنــاك منتجــات 
نصــل بحجــم االنتــاج فيهــا الــي 70% واخــري %50 

وثالثــة ال ال تنتــج مطلقــا فــي مصــر.
المقبلــة  الفتــرة  خــالل  انــه  الفخرانــي   وأوضــح 
القائمــة، والعمــل  انتاجيــة المصانــع  زيــادة  البــد 
علــي تســكين التكنولوجيــا الجديــدة فــي القطــاع 
مــن خــالل جــذب اســتثمارات اجديــدة بتكنولجيــا 
عــام  فــاروق مديــر  أكــد هشــام  مــن جانبــه  عاليــة. 
شــركة روكا بالســت أن هنــاك عــدد مــن المعوقــات 
الصحيــة  االدوات  قطــاع  فــي  الصناعــة  تواجــه 
فــي وجــود  وخاصــة مواســير البالســتيك، تتمثــل 

فجــوة تمويليــة بيــن فتــرة شــراء الخامــات وبيــن 
التحصيــل تصــل إلــي أكثــر مــن 60 يومــا، وصعوبــة 

الخاصــة  االوراق  اســتكمال  فــي  االجــراءات 
علــي  للحصــول  البنكيــة  باالجــراءات 

التمويليــة،  الفجــوة  لتغطيــة  مبــادرة 
المــال  رأس  تدبيــر  صعوبــة  وكــذا 

عــالوة  اإلســطمبات،  لشــراء  الــالزم 
علــي ارتفــاع اســعار الخامة لشــرائها 
باآلجــل لعــدم القــدرة علــي الشــراء 
نقــدا، كمــا ال يتــم تصنيــع البولــي 
، و يتــم اســتيرادها مــن  بروبليــن. 

كوريــا
كذلــك خــام البــي فــي ســي حيث 

يتــم انتاجهــا بجــودة متميــزة 
من شــركة 

البتروكيماويــات 
المصريــة ولكنهــا 

ال تبيــع اال  
نقــدا وال 

تكفــي الكميــة 

المنتجــة لتغطــي الســوق المحلــي.
واقتــرح هشــام بعــض الحلــول منهــا، زيــادة حجــم 
انتــاج شــركة البتروكيماويــات مــن خامــة البــي 
تســهيالت  لعمــل  اليــة  ووضــع  ســي،  فــي 
البتروكيماويــات،  لشــركة  الســداد  فــي 
إضافــة إلنشــاء مصنــع النتــاج البولــي 
تتناســب  انتاجيــة  بطاقــة  بروبليــن 
فــي  للمســاهمة  المحلــي  والســوق 
دعــم  تفعيــل  وضــرورة  االنتــاج،  تكلفــة  خفــض 
أنــه  حيــث  والمتوســطة  الصغيــرة  الصناعــات 
توجــد قوانيــن لكــن غيــر مفعلــة ـ علــي حــد وصفــه.

المبــادرة  اســتحقاق  شــروط  تســهيل  يجــب  كمــا 
الحديثــة  والشــركات  الصغيــرة  للصناعــات 
بشــكل  اليهــا  تحتــاج  ال  الكبــري  الشــركات  ألن 
دعــم  تفعيــل  وأخيــرا  كبيــر، 
الصــادرات والمســاعدة فــي تنميــة 
باالستشــارات  وامدادهــم  المصنعيــن 
الفنيــة الخاصــة بالتصنيــع وآخــر مــا توصــل 
صناعــة  مجــال  فــي  العلــم  إليــه 

. ســتيك لبال ا

هشام فاروقأحمد عبد اجلوادأمين الفخراني
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صناعة صنابري املياة .. ملحة تاريخية
متي عرفت مصر صنابير المياة؟

قبل ان تعرف مصر حنفيات المياة “الصنابير” 
ظهرت في ذلك الزمان مهنة الســقاية.

فــي  المهمــة  والوظائــف  المهــن  مــن  وتعتبــر 
مصــر  فــي  المســلمين  والــوالة  الخلفــاء  عصــر 
شــيخ  للســقائين  وكان  اإلســالمي،  الفتــح  منــذ 
للســكن، وأخــرى  للتجمعــات  وأماكــن  طائفــة 

و”الســقا” وفــق تعريــف المؤرخيــن المصرييــن، 
مــن  الميــاه  نقــل  عــن  المســؤول  الشــخص  هــو 
الخزانــات ونهــر النيــل إلــى المســاجد والمــدارس 
والمنــازل، وأســبلة الشــرب العامــة، وذلــك لعــدم 
لخدمــة  األماكــن  هــذه  إلــى  الميــاه  وصــول 
الصعــاب  مــن  الكثيــر  يتحمــل  وكان  األهالــي. 
إليــه،  للمحتاجيــن  المــاء  توفيــر  أجــل  مــن 
وكانــت األخــالق واألمانــة همــا الصفــات الواجــب 

فيــه. توافرهــا 
الســقا  علــى  تعتمــد  القاهــرة  بيــوت  وكانــت 
تمامــًا، إذ لــم تكــن قــد ظهــرت صهاريــج الميــاه 
فــي  إال  نجدهــا  نكــن  لــم  التــي  الصنابيــر  أو 
القصــور الملكيــة، مثــل قصــر محمــد علــي باشــا، 
مصــدر  هــو  الســقا  فــكان  الفخمــة،  والمســاجد 
الميــاه الوحيــد فــي كل بيــت، يجلــب المــاء مــن 
اآلبــار أو الخليــج المصــري الــذي كان يصــب فــي 
بــور  شــارع  مــن  يبــدأ  وهــو  اإلســماعيلية،  ترعــة 
ســعيد ثــم يتفــرع ليصــب فــي حــارة الســقائين.

القــرب  الميــاه   لنقــل  الســقا   وســيلة  وكانــت 
والمملــوءة  الماعــز،  جلــد  مــن  المصنوعــة 
بالمــاء العــذب، والتــي يحملهــا الســقاؤون علــى 

ظهورهــم.
بمهنــة  للعمــل  الشــروط  بعــض  هنــاك  وكانــت 
الســقا،  وهــو أن المتقــدم البــد أن يحمــل قربــة 
رطــالً   67 حوالــي  يــزن  بالرمــل  مليئــًا  وكيســًا 
لمــدة ثالثــة أيــام وثالثــة ليالــي، دون أن يســمح 

النــوم. أو  الجلــوس  أو  باالتــكاء  لــه 

ببعــض  الســقا  يتصــف  أن  يلــزم  كان  كمــا 
المواصفــات، أهمهــا: أن يكــون أمينــًا، وحريصــًا 
علــى عــدم تلــوث الميــاه أثنــاء نقلهــا مــن النيــل 
إلــى المنــازل وأســبلة الشــرب العامــة، وأن تكــون 
الميــاه  تتلــوث  ال  لكــي  مصبوغــة  غيــر  القربــة 
مــن  تنقــص  ثقــوب  أي  بهــا  تكــون  وال  باللــون، 

الميــاه. كميــة 
الميــاه  حمــل  علــى  دورهــم  يقتصــر  ولــم 
كبيــرًا  دورًا  لعبــوا  بــل  للمنــازل،  وتوصيلهــا 
عليهــم  تؤخــذ  كانــت  إذ  الحرائــق،  إخمــاد  فــي 
دعــت  كلمــا  للحضــور  باســتعدادهم  التعهــدات 
هــؤالء  فــكان  نهــارًا.  أو  ليــالً  إليهــم  الحاجــة 
الحرائــق،  نيــران  إخمــاد  إلــى  يهرعــون  الســقاة 
فــإذا شــب حريــق فــي مــكان مــا، أســرعوا بقربهــم 
وبراميلهــم، وأعانهــم فــي ذلــك كل مــن كان عنــده 

الذكــر. يســتحق  وعــاء 
األســواق  رش  بعمليــة  يقــوم  الســقا  كان  كمــا 
فصــل  فــي  تبريدهــا  بغيــة  الترابيــة،  واألزقــة 
للعطشــى  المــاء  توزيــع  علــى  ويعمــل  الصيــف، 

مجانــًا المــارة  مــن 
وكان دور الســقا الحقيقــي يبــرز فــي المناســبات 
كشــهر رمضــان والعيديــن، وفــي الموالد واألفراح 
والطهــور )الختــان(، فــكان أهــل الخيــر يمنحونــه 
كســوة جديــدة فــي األفــراح، ويقدمــون لــه اللحــوم 

فــي األعيــاد.
فــي  القديمــة،  بالقاهــرة  الســقاؤون  تمركــز 
يقــع بجانــب  وهــو  البحــر(،  )بــاب  حــي يســمى 
قــام  عندمــا  االســم  بهــذا  وســمي  زويلــة،  بــاب 
بتشــييد  األيوبــي  الديــن  صــالح  الســلطان 
)569هـــ/1174م(  ســنة  النيــل  علــى  يطــل  بــاب 
للقاهــرة،  الغربــي  الشــمالي  الســور  نهايــة  فــي 
التواجــد  علــى  الســقاؤون  حــرص  حيــث 
فــي  والمتمثلــة  الميــاه  مصــادر  مــن  بالقــرب 

النيــل. نهــر 
وكانــت هنــاك خمــس طوائــف للســقائين، ولــكل 

وينظــم  شــؤونها  يتولــى  طائفــة  شــيخ  منهــا 
عملهــا، منهــا: طائفتــان فــي بــاب اللــوق، األولــى 
تقــوم بنقــل المــاء علــى ظهــور الجمال،والثانيــة 

تنقــل المــاء علــى ظهــور الحميــر.
وفــي عــام 1865 بــدأت مهنــة الســقا فــي االحتضار 
بالقاهــرة ، حينمــا أنشــئت شــركة الميــاه وبــدأت 
تــوزع  التــي  واألنابيــب  الضــخ  آالت  إنشــاء  فــي 

الميــاه داخــل مدينــة القاهــرة.
الصنابيــر”     “ الميــاه  حنفيــات  مصــر  وعرفــت 
عــام 1884 حينمــا تــم اســتبدال أماكــن الوضــوء 
بشــبكة  متصلــة  بصنابيــر  المســاجد  فــي 
شــيدتها  التــي  النقيــة  الجديــدة  الشــرب  ميــاه 
المســاجد  فــى  النقيــة  الميــاه  الســتخدام 
تيســيًرا  الطاســة  اســتخدام  مــن  بــداًل  للوضــوء 

المصليــن. علــى 
ودخــول  القاهــرة  فــي  الصنابيــر  ظهــور  وعنــد 
طائفــة  تضــررت  إليهــا  الجــاري  الميــاه 
ألنهــم  “الحنفيــات”  تلــك  مــن  الســقايين 
يهــدد  خطــر  الصنابيــر  تلــك  دخــول  أن  رأوا 
غفيــرة  أعــداًدا  يشــكلون  وكانــوا  أرزاقهــم 
فيمــا  فاتفقــوا  تمثلهــم  نقابــة  لهــم  وكانــت 
الكبيــر  الخطــر  لهــذا  التصــدي  علــى  بينهــم 
المذاهــب  أئمــة  إلــى  توجهــوا  الــذي يهددهــم، 
تحــرم  منهــم  فتــوى  الســتصدار  األربعــة 
الميــاه  الخــارج مــن مواســير  المــاء  اســتخدام 

الوضــوء. فــي 
المالكيــة  مــن  المذاهــب  أئمــة  رأى  وبالفعــل 
خــالل  مــن  الوضــوء  أن  والحنابلــة  والشــافعية 
المذهــب  أئمــة  أمــا  بدعــة  الصنابيــر  هــذه 
مــاء  مــن  الوضــوء  بــأن  أفتــوا  فقــد  الحنفــي 
هنــا  ومــن  ومســتحب،  بــل  مقبــول  الصنبــور 
نســبة  “الحنفيــة”  الصنبــور  المصريــون  ســمى 
خالفــوا  الذيــن  الحنفــي  المذهــب  أئمــة  إلــى 
وأجــازوا ألهــل مصــر  األخــرى،  المذاهــب  أئمــة 

الصنبــور. بمــاء  الوضــوء 
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 1960 عــام  الركــوب  ســيارات  تنتــج  مصــر  بــدأت 
االيطاليــة.  فيــات  شــركة  مــع  بالتعــاون 

هــل تذكــروا الســياره فيــات 1100 – فيــات 1300 
– فيــات 2300   ؟

وأنشــأت مصــر شــركة النصــر للســيارات فــي وادي 
الشــركة  لهــذه  رئيــس  أول  وكان  بحلــوان  حــوف 
فــي عمــره  اللــه  امـــد  هــو دكتــور عــادل جزاريــن 
ونجحــت هــذه الشــركه نجاحــا عظيمــا – فكانــت 
تنتــج ســنويا مايقــرب مــن 25000 ســياره ركــوب 
العظيمــه  النقــل  للســيارات  باإلضافــه  فقــط 
نصــر عشــرة طــن بمحــرك تبريــد هــواء بالتعــاون 

مــع ماجيــروس دويتــس األلمانيــة 
دويتــس  بموتــور  نصــر  األتوبيــس  أنتجــت  ثــم 
شــركة  مــع  بالتعــاون  الزراعيــه  والجــرارات 
IMR  اليوغســالفيه والملقــب بالجــرار األزرق 
قــدرة  60 حصــان كل هــذه الســيارات أنتجــت فــي 

. النصــر  شــركة  فــي  الســتينات 
وفــي هــذه الفتــره الزمنيــه وبالــذات آواخــر العقد 
الســادس مــن القــرن الماضــي وصــل مصــر وفــد 
كبيــر مــن كوريــا الجنوبيــه لزيــارة شــركة النصــر 
للســيارات ودراســة التجربــة المصريــة ونجاحهــا 
تنتــج  تكــن  لــم  التــي  كوريــا  فــي  لتطبيقهــا 

الســيارات بعــد .
 وأعلنــت كوريــا انهــا تآمــل أن تنشــأ مصنع 

مثيــل لشــكل شــركة النصــر للســيارات 
المصرية.  

واآلن مـــرت خمســون عامــا علــي 
بعــد  حــدث  مــاذا  الزيــاره  هــذه 

ذلــك؟ 
ســيارات  كميــة  إلــى  اآلن  انظــروا 
تجــري  التــي  مصــر  فــي  الركــوب 

فــي الطــرق تقريبــا 50%  مــن مالييــن الســيارات 
كوريــا  صناعــه  مــن  مصــر  فــي  تتحــرك  التــي 
التــي  الكوريــه  الســيارات  عــدد  وكــم  الجنوبيــه 
تســتخدم فــي كل دول العالــم انهــا بالمالييــن .  
وتصنــف كوريــا حاليــا علــى كونهــا مــن أكبــر عشــر 

دول تنتــج الســيارات فــي العالــم.
أيــن شــركة النصــر 
للســيارات 

انتــاج  فــي  العالمــي  تصنيفنــا  وماهــو  اآلن؟ 
النصــر  تدميــر  تــم  طبعــا  ؟  حاليــا  الســيارات 
تســريح  وتــم  فاعــل  بفعــل  وغالبــا  للســيارات 
عمالهــا ومــن آن آلخــر يعلــن وزيــر قطاع االعمال 

 . بيعهــا  أو  تشــغيلها  اعــادة  علــي 
النصــر  شــركة  تجميــد  ان  تعتقــدون  هــل 
ان  ممكــن  عامــا   30 منــذ  توقفهــا  و  للســيارات 
يعــاد اليهــا الــروح ثانيــة الاعتقــد ان المتوفــي 

عامــا.   30 بعــد  للحيــاه  يعــود 
إننــي أقــول لكــم ادرســوا تجربــة كوريــا او تجربــة 
ماليزيــا او الصيــن – امــا صناعــة الســيارات فــي 
مصــر فهــي صناعــه تجميعيــه الكثــر مــن 20 نــوع 
والهويــات  المــاركات  مختلفــة  الســيارات  مــن 
واكبــر مصنــع انشــئ فــي عــام 1980 فــي 6 اكتوبــر 

هــو جنــرال موتــور 
أحــد  كان  االمريكــي  موتــور  جنــرال  أن  وأعتقــد 
أســباب فعــل الفاعــل فــي توقــف النصــر للســيارت ! 
بكافــة  الســيارات  انتــاج  ان  المعلومــات  آخــر 
انواعهــا فــي مصــر بكافــة مصانعهــا التجميعيــه 
وصلــت فــي عــام 2008 – 2009 إلــي مايقــرب مــن 
400000 ســياره ســنويا وهــذه الفتــرة هــي الفتــرة 
الســيارات  مــن  الكــم  هــذا  انتــاج  فــي  الذهبيــه 
وهــي فتــرة وزيــر الصناعــه المهنــدس / رشــيد

أمــا اخــر االحصائيــات عــن انتــاج الســيارات عــام 
اتــرك   - ســياره   الــف   70 هــو  مصــر  فــي   2017

لــكل منكــم كمــا يشــاء التعليــق 
وأخيــرا متــي يكــون لمصــر ســياره منتجــه 
فيهــا  بمــا  اجزاءهــا  بكافــة  بمصــر 
المصريــه  الســياره  تســمي  المحــرك 
دول  لــكل  تصــدر  و  مصــر  فــي  تســتخدم 

  . مصــر  اســم  تحمــل  العالــم 

صناعة السيارات فى مصر

المهندس  مصطفى عبيد

بقلم : 



قصة صناعة 
النور فى مصر عرفت مصر ألول مرة الكهرباء 

وانارة المدن المصرية علي يد رجل 
األعمال  الفرنسي »ليبون«عام 

1893 وأصبحت مصر من 
الدول الرائدة 

فى قطاع 
الكهرباء، بعد 

13 عام فقط من 
استخدام فرنسا 

للكهرباء 
فى اإلنارة.. 

وبدأ 
استخدام 

الكهرباء فى 
اإلنارة داخل 

مصر على يد 
القطاع الخاص بعد 
أن رخصت الحكومة 

المصرية لشركة ليبون 
الفرنسية إدخال 

اإلضاءة بالكهرباء فى 
العاصمة واإلسكندرية 
عام 1893م والتى كانت 

تحتكر إنارة شوارع 
القاهرة واإلسكندرية 

منذ عام 1865م بغاز 
االستصباح الناجم عن 

تقطير الفحم وظلت حتى عام 
1909 محتكرة إدخال الكهرباء للمدن 

إلى أن أنشئت الحكومة المصرية 
مصلحة البلدية التى تولت هذه 

المهمة 

أول وحدة لتوليد الكهرباء 

باإلسكندرية 

فى عام 1895 تم إنشاء أول وحدة بخارية 
لتوليد الكهرباء بمعرفة شركة ليبون 

الفرنسية بمحطة كرموز، وحرصت شركة 
اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء فيما بعد 
على وضع الوحدة البخارية األولى فى 
مصر التى يبلغ عمرها 123 عام داخل 

حجرة زجاجية للحفاظ عليها وتحويلها 
لمزار تحرص الوفود األجنبية المهتمة 

بالكهرباء على زيارتها من حين آلخر  
ويعتبر المحامى الفرنسى مانولدى 
الذى يقطن فى 5 شارع صالح سالم 

باإلسكندرية أول مشترك فى إدخال 
التيار الكهرباء فى 11 مايو 1895، 

ويعتبر البنك العثمانى باإلسكندرية 
ثان مشترك على مستوى الجمهورية 
فى نفس العام، وتعد جمعية البحارة 

والجنود »المركز الثقافى اليونانى حاليًا« 
أول جميعة يتم إدخال التيار الكهربائى 

لها عام 1898، وأول مسجد يتم إنارته 
باستخدام الكهرباء هو مسجد النبى 

دانيال باإلسكندرية فى 14 يناير عام 
1901 والكنيسة االنجلية فى 26 فبراير 

1896، وأول قنصلية تشترك فى التيار 
الكهربائى هى القنصلية الفرنسية 
باإلسكندرية عام 1898، وكان يتم 

محاسبة المشتركين بعدد 
اللمبات وقوتها الموجودة 

لديهم إلى أن تم تركيب عدادات 
الكهرباء.

وفى عام 1904 أنشأت الحكومة 
المصرية مصلحة البلديات 

لتتولى إضاءة المدن بالكهرباء، 
وتعد مدينة الزقازيق أول مدينة 

دخلتها الكهرباء على يد المجالس 
البلدية وذلك فى عام 1909م وتلى ذلك 
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 من البخار
 إلى الليد
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بنى سويف وأسيوط عام 1911م.
دخلتهــا  التــى  المــدن  عــدد  يــزد  ولــم 
 – )1909م  ســنة   25 مــدة  فــى  الكهربــاء 
1923م( عــن ســت مــدن، ويرجــع قلــة عــدد 
ــى  ــى إل ــرة األول ــى الفت ــة ف ــدن المكهرب الم
ــا بعدهــا  أثــار الحــرب العالميــة األولــى ومــ
مباشــرة نظــرًا للظــروف االقتصاديـــة التــى 
ــا  ــت، وأيض ــك الوق ــى ذل ــالد ف ــا الب ــرت به م
الخــارج  مــن  المســتورد  الفحــم  نقــص 
فــى  يســتخدم  كان  الــذى  الوقــود  وهــو 
توليــد الكهربــاء، أمــا فــى الفتــرة الثانيــة 
المكهربــة  المــدن  عــدد  زيــادة  فيرجــع 
التابعــة  البلديــة  المجالــس  إدارة  أن  إلــى 
البرنامــج  فــى تنفيــذ  أســرعت  للحكومــة 
الخــاص بإدخــال الكهربــاء إلــى أهــم المــدن 

بالدولــة.  اإلقليميــة 
وفى عـام 1936 كان يوجد فى مصر نحو 
73 محطة توليد الكهرباء وبلغت القدرة 
األسمية لها نحو 195 ميجاوات، تنوعت 

كالتالى: المحطات البخارية بنسبة %72، 
الديزل بنسبة 27%، المائية بنسبة %1، 

وتميزت الطاقة الكهربائية المتولدة 
وقتها بأنها كانت مركزة جغرافيا بشدة 

حيث حظيت ثالثة أقاليم بنحو 83% من 
الكهرباء التى أنتجتها مصر عام 1936م 

وذلك بنسبـة 35% فى القاهــرة، 26% فى 
اإلسكندرية، 22% فى شمال الدلتا.  

وفى الخمسينات قامت الحكومة المصرية 
بتأميم صناعة الكهرباء، حيث تزايد 

الطلب على الكهرباء فى مصر بعد عام 
1957م نتيجة لبرامج التنمية االقتصادية 

التى بدأت الحكومة بتنفيذها خاصة فى 
المجال الصناعى، ونظرًا لوفرة البترول، 
فقد زاد إنتاج الكهرباء المولدة من )288 

مليون ك.و.س( عام 1936م إلى )2639 
مليون ك.و.س( عام 1960م بمعدل 

زيادة )7,9%( سنويًا وذلك نظرًا إلنشاء 
المحطات الكبيرة مثل شمال القاهرة 

وجنوب القاهرة والتبين وتوسيع محطات 
الرى والصرف ومحطات اإلسكندرية. 
إنشاء وزارة الكهرباء والتطور السريع 

للقطاع 
فى عام 1961 أعلنت مصر تأميم شركة 
ليبون الفرنسية باإلسكندرية وبذلك 

أصبحت مؤسسة الكهرباء تشرف على %95 
من القدرة الكهربائية المركبة فى مصر، 

وفى عام 1964 تم إنشاء وزارة الكهرباء 
وهيئة كهربة الريف ودخلت مصر خاللها 

عصر الكهرباء المائية نتيجة إلنشاء 
محطة خزان أسوان ومحطة السد العالى 

باإلضافة إلى إنشاء عدة محطات حرارية 
أخرى كبيرة، وبالتالى زيادة القدرات 

االسمية المركبة زيادة كبيرة، وتم إنشاء 
الشبكة الكهربائية الموحدة عام 1967م 

باإلضافة إلى زيادة األحمال واإلنتاج 
وأطوال شبكات النقل والتوزيع وسعات 

محطات المحوالت ودخول مشروع كهربة 
الريف حيز التنفيذ على نطاق واسع.  

المعادى تضم أول محطة شمسية 
محطة المعادى للطاقة الشمسية التى 

أنشأها المهندس األمريكى فرانك شومان 
الُمتخصص فى مجال الطاقة الشمسية 
بتشييد المحطة فى 1911، حيث كانت 

أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى 
العالم، وكانت تحتوى على 5 جامعات 

للطاقة الشمسية، ُكل منها بطول 62 متر 
وعرض 4 أمتار وتفصل بينهم 7 أمتار، 

أستمر تشغيل الُمحركات لفترة أقل من 
عام.

 
لمبات الليد

واآلن اتجهت الدولة الستخدام لمبات 
الليد لتوفير الطاقة بعدما طالب الرئيس 
عبدالفتاح السيسى خالل شهر يوليو عام 
2015، خالل اجتماعه بالمهندس شريف 
إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور محمد 
شاكر، وزير الكهرباء، حث المواطنين على 
ترشيد استهالك الكهرباء، أمالً فى خفض 

تكلفة االستهالك بقدر يحقق ضمانة 
عدم انقطاع التيار الكهربى، باستخدام 

»لمبات الليد« لمواجهة أزمة الكهرباء فى 
مصر، باعتبارها ستوفر ما يقرب من %80 

من الطاقة بالمقارنة باللمبات األخرى.
وبدأت وزارة الكهرباء بتوزيع لمبات الليد 

عبر شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على 
مستوى الجمهورية، بسعر 25 جنيًها 

للمبة الواحدة نقًدا أو بالتقسيط على 
20 شهًرا دون فوائد، وكمرحلة أولى 10 

ماليين لمبة، وأصبح، حينها، بمقدور أى 
مواطن التوجه إلى شركة الكهرباء التابع 

لها ومعه صورة بطاقة الرقم القومى وآخر 
فاتورة استهالك، ويقوم باستيفاء استمارة 

مجانية ويكتب فيها عدد اللمبات التى 
يحتاجها على أن يكون الحد األقصى 4 
لمبات بالسعات التى يحتاجها.من هنا 

بدأت صناعة لمبات الليد  تأخذ دورا مهما 
في الصناعة المصرية.

قال محمد المهندس رئيس غرفة 
الصناعات الهندسية، أن الزيارات االخيرة 

التي قامت بها الغرفة لكافة مصانع مصر 
في كل محافظات مصر كان الهدف منها 
تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة 

اإلستيراد، الفتا إلي أنه طالب المصنعين 
بزيادة تعميق التصنيع في صناعة لمبات 

الليد باعتبارها صناعة واعدة وكثيفة 
العمالة وتخدم الصناعة من جهة، وأنها 

تحقق ترشيد في الطاقة وذلك من جهة 
أخري، وأكد أن الفترة الماضية شهدت 

بالفعل قيام صناعة قوية لالضاءة بنظام 
الليد ووصل نسبة التعميق فيها الي ما 

يزيد عن 45% كما أن هناك نقطة ايجابية 
اخري تحققت من خالل تحول عدد من 
المستوردين الي صناع في هذا القطاع.  

 وقال هاني صقر صاحب أحد مصانع 
المنطقة الصناعية ببورسعيد، إنه 

يعمل في تصنيع اللمبات الليد واألدوات 
الكهربائية منذ عام 2015 ووجد أن هناك 

بعض المشاكل من العمالة فقرر والده طرد 
العمالة المشاغبة وأصبح المصنع يعاني 

من نقص في العمالة.
وأوضح أن والده الذي كان يعمل مديرا 

لمدرسة للصم والبكم جاءته فكرة 
االستعانة بطلبة من المدرسة وبالفعل 

استعان بعدد منهم وحققوا نجاحا منقطع 
النظير وقررنا االستعانة بعدد أكبر 

حتى بلغ عدد العاملين من ذوي القدرات 
الخاصة 40 عامال من أصل 140 عامالً 

وموظفا.
وأكد هاني صقر أن الطالب الصم والبكم 

حققوا نتائج في العمل أكثر من العاملين 
الطبيعيين ودائما يحصلون على مكافآت 

التميز .

خفض فاتورة االستيراد

قال المهندس عاطف عبد المنعم، 
رئيس شعبة األدوات الكهربائية بغرفة 

الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، 
إن خفض الفاتورة اإلستيرادية لمكونات 

اللمبات الليد يكون من خالل تصنيع 
بعض األجزاء محليا، وحيث أن الكميات 

المطلوبة للسوق المحلي ال تكون 
إقتصادية إال إذا تم تجميعها، فإنه من 

األفضل ما يلي : قيام أحدى الجهات 
التابعة للدولة بتصنيع هذه األجزاء 
وبيعها، بعد إضافة هامش ربح مقبول 
لجميع مصانع الليد المحلية وبسعر 

موحد.
فضال عن قيام تحالف بين جميع المصانع 
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المحلية وإنشاء شركة جديدة تضمهم 
جميعا وتنتج هذه المكونات وتبيعها بسعر 

موحد للجميع. 
وثانيا لخفض الفاتورة االستيرادية اقترح 

فرض ضريبة جمركية مناسبة على 
األجزاء التي يمكن تصنيعها محليا وتكون 

متاحة للجميع والضريبة تكون عند 
إستيراد جزء مماثل.

وثالثا تطهير السوق من التجار الذين 
يعملون تحت عباءة الصناعة وذلك بقيام 

هيئة التنمية بإلغاء التراخيص الصناعية 
الوهمية وعدم السماح بإستيراد مكونات 

إال في حدود الطاقة الفعلية للمصنع.
واخيرا منع المنافسات غير الشريفة 

وذلك بمنع التهريب ومراقبة األسواق 
مراقبة فعالة ال تسمح بوجود المنتجات 

الرديئة التي تشكل عبئا على أقتصاد 
الدولة وعلى المستهلكين وكذلك ال تسمح 

إال بوجود منتجات معلومة المصدر. 
من جهته قال بهاء العادلي عضو مجلس 

ادارة شعبة االدوات الكهربائية بغرفة 
الصناعات الهندسية 

باتحاد الصناعات، 
ورئيس جمعية 

مستثمري مدينة 
بدر، هي مجموعة 

صناعات متعددة 
تشمل صناعات 

تحويلية مثل 
مكونات الكترونية، 

وصناعة المكون 
الرئيي لالضاءة 

باشتخدم الليد، 
أو صناعة معدنية 
مسئولة عن جزء 
التبريد البد منه 
في هذه الصناعة، 

او صناعة بالستيكية تكون الجسم 
الخارجي لكل منتجات تستخدم االضاءة 
الليد، وفي االخر صناعة تجميعية سواء 

بتجميع المكونات علي بورد، او تجمع 
منتجات النصف مصنعة مع بعضها  لكي 
تكون المنتج النهائي، فهي مجموعة من 

الصناعات. 
ولكن من ناحية الخامات الرئيسية اللي 
ممكن نصنع منها الصناعات التحويلية 

موجودة في مصر، لكن الصناعة 
التحويلية لالسف غير موجودة في مصر 

حيث تحتاج لوجود شركات عمالقة، او 

الدولة تتدخل، 
وهو مايساعد 

بقوة في تعميق 
التصنيع في 

هذه الصناعة. 
وعن التحديات 

التي تواجه هذه الصناعة، 
أكد العادلي أن عدم تنظيم االسواق 

من حيث دخول البضائع ورقابة الجودة، 
كما تعاني وجود التشوهات الجمركية 

ما بين بنود المكونات والمنتج التام، 
ومن التحديات ايضا هناك مشكلة في 
القوانين المنظمة الستيراد المكونات 

والمنتج التام.
 وأشار إلي أن المشكالت الموجودة في هذه 

الصناعة لها حلول بسيطة جدا، وهذه 
الحلول لو تحققت تنقل الصناعة بشكل 

كبير، وطالب ان تكون المرحلة المقبلة 
لهذه الصناعة من خالل اتخاذ  اجراءات 

الضرورية لتوطين هذه الصناعة في مصر 
وتعميق التصنيع المحلي فيها من خالل 

التوجه للصناعة التحويلية، 
والصناعة التحويلية لن 

تكون مفيدة لهذه الصناعة 
فقط،  بل ستفيد صناعات 

أخري كثيرة.
وعن حجم السوق في هذه 

الصناعة كشف أن السوق 
كبير جدا 80 مليون لمبة 

سنويا كسوق محلي فقط،  
كما ان هذه الصناعة مؤهلة 

بقوة للتصدير للسوق 
االفريقي الن هذه الصناعات 

ال تعود ايجابياتها علي 
الصناعة فقط بل تسهم في 

ترشيد الطاقة، وخاصة ان 
هناك مشكالت للطاقة في 

افريقيا.  وأفاد أن هذه الصناعة تصل 
استثماراتها إلي اكثر من 2 مليار جنيه، 

وتبلغ نسبة التعميق المحلي 50% اي 
ما يعني مليار جنيه نقدرنستفيد به 

ويضبط الميزان التجاري وذلك في هذه 
المرحلة الحالية علي حد قوله

معاناة في التراخيص
 

وأكد علي المهدي صاحب احدي الشركات 
المنتجة للمبات اإلضاءة بمحافظة 

االسكندرية  أن هناك تعنت من بعض 

الجهات وخاصة 
ادارة المرور في منح 

تراخيص لنا كمنتج مصري في وجود 
منافذ متنقلة لعرض وبيع منتجاتنا، 

وتقدمت شركتنا أكثر من مرة بتقديم 
طلب إلدارة مرور االسكندرية عن طريق 
محافظة اإلسكندرية وعن طريق غرفة 

الصناعات الهندسية، ولكن إدارة المرور ال 
تقوم بالرد بالرفض أو القبول.

واستطرد قائال: بدأنا كشركة بعد 
مشكالت اللمبة الليد  نتجه حاليا النتاج 

كشافات انارة الشوارع ليد، كشافات اضاءة 
الواجهات ليد،كشافات معلقة النارة 

المخازن والهناجر ليد، كشافات 60×60  
ليد دفن ولطش

أبيض ، كشافات ليد بانال 18 وات دائرى 
20 سم 

لمبات مغشوشة
عبد الله صالح احد اصحاب المصانع 

أكد أن التحديات التى نعاني منها كصناع 
انتشار المنتجات الرديئة بداخل السوق 

المحلية وهو ما يهدد االستثمارات 
المحلية العاملة فى ذلك المجال.

الفتا إلي أن  ورش التجميع كلها تعمل 
بخامات مغشوشة وغير مطابقة 

للمواصفات، وأغلبها مهربة من الخارج 
دون أن تخضع للفحص الفنى من قبل 

معامل الجودة التابع للرقابة على 
الصادرات والواردات، والمصانع ال يوجد 

بها مختبرات للمبة وطاقتها وجودتها، 
والتجميع إما يدوى بدائى أو عن طريقة 

ماكينة مستوردة من الصين، متواجدة 
فى شقة دون أى التزام بشروط تراخيص 

المصانع لدى األحياء أو الرقابة 
الصناعية واألمن الصناعى والبيئة 

وغيرها من الجهات، بينما صاحب المصنع 
المعتمد يتعامل مع 25 جهة حكومية.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على 
السوق المحلية ومحالت مبيعات 

عاطف عبد املنعم
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كيف كانت وكيف أصبحت وما هي 
أخطر التحديات وأهم الفرص !!!

المنتجات المحلية، وضبط السوق 
التجارية، ومنافذ التوزيع ومحال األجهزة 

الكهربائية، وتفعيل عقوبات الغش 
التجارى تجاه من يتورط ببيع منتجات 

مغشوشة مجهولة المصدر وال تحمل 
عالمة تجارية سواء مستوردة أو محلية 

الصنع، بهدف منع انتشار المنتجات 
الردئية بداخلة بهدف الحفاظ السوق 

المصري. 
وكان محمد السويدى رئيس اتحاد 

الصناعات المصرية، قال فى تصريحات 
سابقة إن أغلب المعروض من اللمبات 
الموفرة للطاقة الموجودة فى السوق 

»مضروب«، وال يوفر عدد الساعات 
المطلوبة، أو حجم اإلنارة المحدد 

بالوات المكتوب على العبوة، كما أن حجم 
االستهالك من اللمبات سنويا يصل إلى 70 
مليون لمبة موفرة للطاقة، ومن المفترض 

أن تحقق اللمبة وفرا بنسبة 80% فى 
استهالك الكهرباء إذا ما تمت مقارنتها 

باألنواع المختلفة من اللمبات األخرى.. 
والمدى الزمنى للمبة يتعدى 10 آالف 

ساعة وفقا للمعايير الدولية، ولكن أغلب 
اللمبات فى مصر أقل كثيرا .

 
مخاطر الغش

محمد حلمى هالل، رئيس جمعية 
ترشيد الطاقة، تحدث في تصريحات 

صحفية سابقة عن مخاطر اللمبات 
الليد المغشوشة، قائاًل: »هناك آالف 

الورش لتجميع لمبات الليد داخل مصر 
تتربح الماليين وثمنها من دم الناس، وال 
يعلم الكثير أن اإلضاءة جزء يمس حياة 
وصحة وإنتاجية اإلنسان، واللمبة الليد 

لها معايير وإال أصبحت مصدر خطر على 
صحة المواطن”.

أضاف إن  »غياب وجود الفالتر 
باللمبة يتسيب فى انبعاث الموجات 

الكهرومغناطسية، والتسبب فى انفصال 
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شبكى وصداع وتوتر فى أعصاب العين، 
وحساسية مفرطة 

للجهاز العصبى، وأيًضا 
اإلصابة باألرق والتوتر 

وعدم النوم واالنهيار 
العصبى وضعف فى 

الذاكرة، والضعف 
الجنسى والعقم، وتصل 

لحد الصرع لألطفال 
وكبار السن، إلى جانب 
المخاطر االقتصادية 

ألنها غير موفرة وتهدر 
مال المواطن وتسبب 

بمرور االستعمال تدمير 
أجزاء من الشبكة 

الكهربائية، لما تصدره 
من »توافقيات« بنسب 

عالية تعدت النسبة التى حددها الكود 
المصرى.

وتابع هالل: »المواصفات القيادسية 
المصرية تتنبى المواصفات األوربية 

الدولية IEC دون أى تغيير، وهناك 
انتقادات أنها لم تراِع ارتفاع درجة الحرارة 

بمصر، وأغلب اللمبات المغشوشة ُتصنع 
من مواد غير مقاومة الرتفاع درجة 

الحرارة، وتسبب الحرائق، وحتى اآلن 
هناك نقص فى الكوادر الفنية والمعامل 
والمعدات الالزمة الختبار جودة وكفاءة 

اللمبات الليد.«
واستطرد: »من غير المنطقى أن يسمح 

بدخول أجزاء الليد لمصانع غير مسجلة، 

وقد حاولنا مكافحة ذلك، بأن تعامل 
األجزاء المستوردة 
معاملة اللمبة الليد 

جمركًيا، وأن يتم توفير 
معامل للكشف الفنى 

عليها، وأيًضا، البد من 
اقتصار استيرادها طبًقا 

للطاقة االستيعابية 
للمصنع المستورد، 
خصوًصا وأن بعض 

المصانع تقوم بشراء 
شحن أجزاء لمبات ليد 
لصالح أصحاب الورش، 

مقابل عموالت مجزية 
بالباطن، وهو ما يضر 

باالقتصاد الرسمى ويزيد 
من فرص غير الرسمى.« 

هندسة أسوان

وحول مخاطر اللمبات الموفرة المغشوشة 
قام فريق من خريجى كلية الهندسة 

جامعة أسوان، قسم دراسات وقياسات 
إلكترونية، بإجراء بحث على اللمبات 

الليد الموجودة باألسواق المصرية من 
أجل معرفة مدى كفاءتها وجودتها، لكنهم 
وجدوا أن حوالى 98% من اللمبات الموفرة 
غير ُمطابقة للمواصفات الفنية وعمرها 

االفتراضى قصير، وأكدوا أن هذه اللمبات 
ُتباع ذات الكفاءة 7 وات على أنها ذات كفاءة 

9 وات وبنفس السعر.

وأعلنوا أن المواطن العادى ال يستطيع 
التفرقة بين اللمبة الموفرة األصلية 

والُمزيفة، ألن هذا يتم معرفته فى المعمل 
فقط، وهذا النوع من اللمبات قد يؤدى إلى 

اإلصابة بالسرطان، إذ إنها ُتطلق غازات 
كيميائية تؤدى إلى اإلصابة بالسرطان، 

وأن إبقاءها منيرة لفترة طويلة فوق رأس 
اإلنسان يتسبب فى إطالق مواد سامة.

دراسات عالمية

وحذرت دراســات أجنبية مــن اللمبات 
الموفــرة المغشوشــة معللة ذلك 

بأنهــا تحتوى على غــازات »الفينول، 
والنفثالين، والســتايرين الســام«، مؤكدة 

أن الضبــاب الدخانى المنتشــر حول 
اللمبــات يحتوى علــى غازات عالية 

ية، وتنبعــث منها مســتويات مثيرة  ــمِّ السُّ
للقلق من األشــعة فوق البنفســجية، 

مــا يزيد مــن احتماالت تعرض األفراد 
لإلصابة بســرطان الجلد، ويضعف بشــدة 

نظــر العين، ويســبب ضمورًا واعتاًما 
لعدســة العين، وهو ما يســبب العمى..

ويدعو الخبراء إلى تصنيع مرشح ليتم 
تركيب اللمبات فى المصابيح، حيث 

قال العلماء، إنها تشع اللون األزرق وهو 
من أخطر األضواء على صحة اإلنسان، 

ويسبب التهاب شبكية العين والجلد 
والسرطانات، وما تحتويه من كمية من 
الزئبق، قد يسبب إغماًء ودوارًا شديًدا 

وخصوًصا لألطفال، وكبار السن.

بهاء العادلي
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 المهندس مجد الدين المنزالوي نائب رئيس الغرفة الهندسية السابق

البد من تفعيل برامج تحديث الصناعة 
لتتواكب مع إحتياجات الصناعة املصرية.

 المهندس محمد فرج عامر

العالقة بني العامل وصاحب العمل 
تحتاج إعادة ترشيد.

محمد جنيدي نقيب الصناعيين.

اللي عاوز يعمل مشروع ناجح يفتح عيادة 
للعالج من إدمان املوبايل خاصة الجيل الجديد

الصناعة املصرية هي األكثر مساهمة 
يف توفري فرص عمل للشباب

إبراهيم المناسترلي رئيس الرقابة الصناعية

نجيب ساويرس

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

عمرو البحيري عضو الغرفة الهندسية

الصناعة املصرية قادرة على تحقيق معدالت نمو كبرية بشرط حل 
املشكالت التي تواجه املصنعني. مطلوب إرادة قوية لحل مشكالت الكهرباء 
يف املصانع، مطلوب إرادة للتصدي للبريوقراطية التي تواجه املستثمرين.

األراضي الصناعية يف العالم كله أسعارها محددة وأغلى 
أرض صناعية يف كاليفورنيا وسعرها 18 دوالر للمرت.

املصلحة حريصة على التواصل مع مختلف مؤسسات املجتمع املدنى من 
الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال األعمال واملستثمرين.








