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رأس مال الصناعة 
الحقيقى

ابنــة  أنهــا  المصريــة  الصناعــة  أثبتــت 
محمد املهندسمجتمعهــا، حاضنــة النــاس، وســند البســطاء. 

  رئيس غرفة الصناعات الهندسية

ــى  ــم عل ــون أنه ــة الوطني ــال الصناع ــت رج وأثب
علــى  الملقــاة  المجتمعيــة  المســئولية  قــدر 
وصبــر،  بصالبــة  واجهــوا  عندمــا  عاتقهــم، 
ومــا  المخيــف  كورونــا  وبــاء  تبعــات  وجلــد 

فادحــة. خســائر  مــن  كبدهــم 
باســتمرارية  مهتميــن  الصناعــة  رجــال  بــدا 
العمــل، رغــم الظــروف الصعبــة، فتكيفــوا مــع 
الحركــة  تقييــد  وظــروف  الحظــر  توقيتــات 
خــالل ذروة تفشــي الوبــاء، ونجحــوا فــي الحفــاظ 
علــى عمالتهــم واســتمرار فتــح بيوتهــم، وهــو 

إنجــاز عظيــم ُيحســب لهــم.
أوجــاع  مــن  مقربــة  علــى  الغرفــة  كانــت  لقــد 
مــن  الكثيــر  وشــكاوى  ومشــكالتها  الصناعــة 
ــع  ــة المصان ــح أن كاف ــن الواض ــاء، وكان م األعض
تركــز فــي األســاس علــى قضيــة واحــدة هــي 
الحفــاظ علــى العمالــة وقــت الشــدة، مــا دفــع 
خــالل  العمــال  رواتــب  دفــع  إلــى  منهــا  كثيــر 
البيئــة  وتوفيــر  االنتــاج،  توقــف  فتــرات 

وأمــان. ســالمة  فــي  لعملهــم  الصالحــة 
وكأن الصناعــة المصريــة قــد جــددت قيمهــا 
علــى  تركــز  والتــي  عقــود  منــذ  المتوارثــة 
ــل  ــي بالفع ــر، ينتم ــريك ال أجي ــل ش ــون العام ك
ــل  ــرته، يعم ــي أس ــو ف ــو عض ــل، وه ــل العم لمح
بحــب وحــرص، وعنايــة ويســعى دومــا لألفضــل 

ــود.  واألج

لضربــات  المصريــة  الصناعــة  تعرضــت  لقــد 
الســنوات  خــالل  ومتنوعــة  وعديــدة  قاســية 
األخيــرة، لكنهــا لــم تفــرط يومــا فــي عامــل أو 
ـ  نــدر  فيمــا  إال  ـ  البعــض  تســريح  إلــى  تســارع 
ــة،  ــا منهــا أن العامــل هــو رأس مــال المؤسس إيمان
صناعيــة  تنميــة  تحقيــق  يمكــن  ال  وأنــه 
االنتاجيــة  تحســين  عــن  بعيــدا  حقيقيــة 

العمــل. ظــروف  وتحســين 
وإذا كانــت األزمــة األخيــرة قــد حولــت كثيــر 
إلــى خاســرة، وقلصــت  الرابحــة  الشــركات  مــن 
ــر،  ــع والتصدي ــتقبلية للتوس ــروعات مس ــن مش م
المؤسســات  مــن  كثيــر  قــدرات  مــن  وحــدت 
درســا  مثلــت  أنهــا  إال  أعمالهــا،  تعظيــم  عــن 
الثــروة  هــم  العمــال  أن  مفــاده  للصناعــة  هامــا 
الحقيقيــة وأن الصناعــة قــد تتحمــل خســائر 
ماليــة، وضيــاع مكاســب، وفشــل صفقــات، لكنهــا 

عمالهــا. خســارة  ابــدا  تتحمــل  ال 
مــن هنــا، فإننــا نــرى أن مــد يــد الدولــة للصناعــة 
مــن  تواجهــه  فيمــا  ومســاعدتها  لمســاندتها 
خطــاب  مــع  تتفــق  الزمــة  ضــرورة  صعــاب 
وتوجهــات الحكومــة والقيــادة السياســية، إيمانــا 
فــي مصــر،  الُمشــغل األول  الصناعــة هــي  بــأن 
مســتقبل  وهــي  للضرائــب،  دافــع  أكبــر  وهــي 

الحقيقــي. البــالد 
والله هــو الموفق والمعين.
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 قانون جديد للجمارك يحفز 
الصناعة واالستثمار  

 انتهى مجلس النواب من الموافقة على قانون 
ــر  ــدوائـ الـــجـــمـــارك الـــجـــديـــد، والــــــذي اعــتــبــرتــه الـ
لالستثمار  حقيقي  تحفيز  بمثابة  االقتصادية 

والتجارة خالل الفترة القادمة.  
ــثــــر مــــن عـــشـــر مــكــاســب  ــون أكــ ــانــ ــقــ  تــتــضــمــن الــ
لــالســتــثــمــار مــثــل الــســمــاح لــمــســتــوردي الــمــعــدات 
الــثــقــيــلــة والــمــاكــيــنــات والـــبـــضـــائـــع الــرأســمــالــيــة 
األخــــرى بــســداد الــجــمــارك عــلــى أقــســاط مقابل 
رسم إضافي يحسب كنسبة من الرسوم الشهرية 

المستحقة وغير المسددة.   
الخدمات  لرسوم  أقصى   كما تضمن وضع حد 
ــــك  ــارك، وذلـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــي تــحــصــلــهــا مـــصـــلـــحـــة الـ ــتــ الــ
ــتــــراطــــات الـــتـــي أدت إلــــى وجـــود  لــتــصــحــيــح االشــ
ويشمل  الــقــديــم.  الــقــانــون  فــي  تشريعية”  “ثــغــرة 
النافذة  نظام  التي تسدد من خالل  الرسوم  هذه 
الـــواحـــدة لــلــجــمــارك فــي الــعــديــد مــن الــمــطــارات 

والموانئ.   
 إلى جانب تبسيط عبور البضائع بين الموانئ 
فــي مصر أو إلــى الــمــوانــئ فــي الــخــارج عــن طريق 
إعــفــائــهــا مـــن الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تــحــظــر اســتــيــراد 
واستحداث نظام جديد  وتصدير بضائع معينة، 
يسمح بتخزين البضائع مؤقتا في نقاط الدخول 

لضمان عدم تراكمها في الموانئ.  
التظلم  يتيح  جــديــدًا  نظامًا  أيضا   واستحدث 
قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين 

أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.  
 كما استحدث وقف تعامل المتهم مع مصلحة 
المحكمة  أو  الــعــامــة  النيابة  بمعرفة  الــجــمــارك 
من  طلب  على  بناء  تحفظي  كــإجــراء  المختصة 
وزيـــر الــمــالــيــة أو مــن يــفــوضــه، وكــذلــك قـــرر وقــف 
التعامل بقوة القانون )كإجراء تكميلي( ضد كل 
من يصدر حكم نهائي بإدانته وطوال مدة تنفيذ 
العقوبة معه أو لحين انقضاء الدعوى الجنائية 
بــالــتــصــالــح، وذلـــك تــحــفــيــزًا لــهــم عــلــى التصالح 
ــداد مـــا عــلــيــهــم من  ــ مـــع مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك، وسـ

مستحقات للخزانة العامة  
اإلعفاء  مــدة  تخفيض  على  القانون        ونــص 
الـــمـــؤقـــت مـــن الـــجـــمـــارك والــــرســــوم إلــــى سنتين 

ونصف بحد أقصى بدال من أربع سنوات.  
 فــــضــــال عـــــن تـــنـــظـــيـــم عــــمــــل مــــكــــاتــــب اإلفــــــــراج 
الــجــمــركــي مـــن خــــالل وضــــع مــتــطــلــبــات وقــواعــد 
ترخيص جديدة، وأيضا عقوبات في حال حدوث 

مخالفات. 
  مع إعادة تسمية نظام اإلفراج المسبق ليكون 

تحت مسمى التخليص المسبق ليتفق مع أحكام 
الجمركية  اإلجــــراءات  وتيسير  تبسيط  اتفاقية 

)كيوتو(.  
      وتــضــمــنــت مــــواد الــقــانــون الــجــديــد تنظيم 
عــمــلــيــة تــســويــة الـــمـــنـــازعـــات مـــن خــــالل الــســمــاح 
لدافعي الرسوم الجمركية بالتقدم بالطعن أمام 
هيئة إداريــة تابعة للدولة قبل اللجوء للتحكيم، 
وكذلك التمييز بين المخالفات العادية وجرائم 

التهريب، وتغليظ عقوبة التهريب الجمركي.  
ــح الـــــقـــــانـــــون لــــمــــوظــــفــــي مــصــلــحــة  ــ ــمـ ــ       وسـ
ــات  ــانـ ــيـ ــبـ ــات والـ ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــارك بــــتــــبــــادل الـ ــمــ ــجــ الــ
للدولة  التابعة  الجهات  إلكترونيا، مع  المؤمنة 
ــبـــرم بــيــنــهــا وبــيــن  أو الـــجـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة الـــمـ
معتمد  بروتوكول  أو  اتفاق  المصرية  الحكومة 
ــل تــبــســيــط اإلجــــــراءات  ــن أجــ ــذلـــك، مـ يــســمــح بـ

الجمركي.   اإلفراج  وسرعة  الجمركية 
لم  القانون  أن  إلــى    وأشــار بعض االقتصاديين 
المستوردين  تضم  بيضاء”  “قائمة  يتضمنوضع 
من  مخالفة  أعمال  في  تورطهم  يثبت  لم  الذين 
قبل، والتي كنا أشرنا إليها في السابق، وهي قائمة 
تهدف لتسريع عملية اإلفراج الجمركي وتبسيط 

اإلجراءات الجمركية بالموانئ المصرية.  

 تحديد حد 
اقصى لرسوم 

الخدمات، 
وتنظيم تسوية 

املنازعات  
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حالة من القلق سادت القطاع الصناعي فور صدور القانون رقم 
كثير  على   10% نسبته  تنمية  رســم  بفرض   2020 لسنة   83
بكافة  وخالئطه  الحديد  بينها  من  كــان  والمنتجات،  السلع  من 

أشكاله. 
اعتبر الصناع القرار بمثابة تحميل للقطاع الصناعي بأعباء 
كبيرة في ظل حالة من الكساد تعاني منها األسواق نتيجة وباء 

كوفيد 19 المستجد، وما استتبعه من إجراءات عزل. 
وعــقــد إتـــحـــاد الــصــنــاعــات إجــتــمــاعــات مــوســعــة مـــع مسئولين 
القطاع  على  الــقــرار  على  المترتبة  اآلثـــار  استعرضت  بالمالية 
الصناعات  وغرفة  باالتحاد،  الضرائب  لجنة  ورفعت  الصناعي، 
الــهــنــدســيــة مـــذكـــرات طــالــبــت بــاســتــثــنــاء الــقــطــاع الــصــنــاعــي من 
لديها  الصناعية  المنشىت  مــن  كثير  أن  خــاصــة  التنمية  رســم 
مستلزمات انتاج تدخل في نطاق الحديد وخالئطه مكدسة في 

المواني.
وذكرت الغرفة أن القانون أدخل في مادته الثانية جميع أنواع 
الحديد تامة الصنع الــواردة من الخارج ما يحمل تأثيرا شديد 
الهندسية  الــصــنــاعــات  معظم  فــي  االنــتــاج  تكلفة  على  السلبية 
المستخدمة للصاج بأنواعه. وأوضحت أن الصناعات الهندسية 
بشكل خاص ستكون أكبر متضرر من القرار خاصة أن الصاج يعد 
عنصر أساسي في صناعة األجهزة المنزلية واألدوات الكهربائية 
والــمــعــدات والــمــاكــيــنــات وكــثــيــر مــن مــنــتــجــات تشكيل الــمــعــادن. 
وأوضحت أن مساواة الصاج مع سلع ترفيهية وترفية مثل التبغ 
والدخان وطعام القطط والكالب جاء غريبا للمجتمع الصناعي
ــاج الــمــحــلــي لــلــصــاج بــأنــواعــه ال يكفي  ــتـ ــارت إلـــى أن االنـ ــ وأشــ
أنه ال يتطابق مع  الهندسية كما  الفعلي من الصناعات  الطلب 
المصانع  على  كبيرا  ضغطا  يشكل  مما  المطلوبة،  المواصفات 
ويهدد بتوقف كثير منها عن االنتاج. كذلك فإن هناك خامات ال 

تنتج أساسا محليا مثل الصفيح الكهربائي.
وأشارت إلى ان أثر القرار سيمتد إلى باقي الصناعات الكبرى، 
المعدنية  واالغــطــيــة  الــعــبــوات  صناعة  فــإن  المثال  سبيل  فعلى 
العبوات  وأغطية  والكيماويات  العذائية  المواد  بتعبئة  الخاصة 
الــزجــاجــيــة جــمــيــعــهــا كـــانـــت تــخــضــع لــبــنــد جــمــركــي صــفــر عند 
مع  تفضيلية  تجارة  باتفاقيات  المتمتعة  الــدول  من  االستيراد 

مصر. 
وأكدت غرفة الصناعات الهندسية أن التوجه العام للدولة هو 
تشجيع الصناعة الوطنية والعمل على زيادة االنتاج وفتح فرص 
عدد  وزيــادة  واجنبية  عربية  استثمارات  وجــذب  جديدة  استثمار 
صناعات  مــن  المغذية  الصناعات  مجال  فــي  العاملة  المصانع 
فإن  ذلــك  ورغــم   . المحلي  التصنيع  وتعميق  ومتوسطة  صغيرة 
هذا القرار بما تضمنه من ادراج الصاج ضمن السلع الخاضعة 

لرسم التنمية يساهم في رفع تكلفة االنتاج بصورة كبيرة.
ــام وقــطــاع الــصــنــاعــات  وقــالــت إن الــقــطــاع الــصــنــاعــي بــشــكــل عـ
بالسلب  أثـــرت  عــديــدة  مــعــوقــات  واجــهــا  الهندسية بشكل خــاص 
الفترة  خــالل  المصانع  من  كثير  توقف  في  وساهمت  نموه  على 
وتصحيح  مراجعته  ضــرورة  إلــى  بالمطالبة  يدفع  ما  الماضية، 

الموقف بما يصب في صالح الصناعة بكل عام.
الصناعي،  الــقــطــاع  لمطالبات  رســمــيــا  الــحــكــومــة  واســتــجــابــت 

تصحيح مسار القانون رقم 83 
الخاص برسم التنمية

منتجات صاج تدخل فى صناعة اجهزة منزلية..

كيف نجح إتحاد الصناعات 
يف استثناء خامات انتاج 
الصناعة من رسم الـ%10



7

العدد  36           أكتوبر    2020 

خامات  بإستثناء  قـــرارا  المالية  وزارة  وأصـــدرت 
من  الصناعي  القطاع  في  المستخدمة  االنــتــاج 
قانون رسم التنمية يمثل إنقاذا لقطاع صناعي 
كبير يعاني من كساد حاد، ويتيح للقطاع العمل 

واالنتاج والتصدير. 
ــرار وزيــر  وأوضــحــت الــغــرفــة فــي بــيــان لــهــا أن قـ
المالية تضمن تفسيرا  لقانون رسم التنمية رقم 
83 لسنة 2020 والذي فرض رسم تنمية على 
الصناعة  تحميل  يقصد  لم  لكنه  السلع،  بعض 
ــاءة االــبــعــض  ــ ــي ظـــل إسـ ــأي أعـــبـــاء إضــافــيــة. وفـ بـ
ــاع مــســتــلــزمــات  ــضــ تــفــســيــر نـــص الـــقـــانـــون، واخــ
االنتاج الصناعي له، فقد جاء قرار وزري المالية 
إعفاء مستلزمات  والتأكيد على  األمر  لتوضيح 

االنتاج الصناعي من القرار.
وأشـــــــارت الـــغـــرفـــة إلـــــى  أن قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
أكــثــر مـــن تــســعــة آالف منشأة  الــهــنــدســيــة يــضــم 
يعمل فيها نصف مليون عامل، وهو أحد قطاع 

مغذي لكثير من القطاعات الصناعية األخرى.
البيان أن هناك نحو ثالثة آالف شركة   وذكــر 
الكهربائية  والــلــوحــات  المنزلية  األجــهــزة  تنتج 
والــمــنــشــآت الــمــعــدنــيــة والـــمـــواســـيـــر والــكــابــالت 
والـــســـيـــارات الــمــعــدنــيــة وغــيــرهــا مــن الــصــنــاعــات 
بأنواعه،  الحديد  للصاج وخالئط  المستخدمة 
والتقدير للحكومة  بالشكر  وهي تتوجه جميعا 
وتصحيح  األمـــر  وتــوضــيــح  استجابتها  لــســرعــة 
الــتــوجــه بــمــا يــؤكــد حـــرص الـــدولـــة عــلــى تعميق 

الصناعة الوطنية ومساندتها.  
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات 
ــه مــــن الـــغـــريـــب أن تـــطـــرح بــعــض  ــ الــهــنــدســيــة أنـ
إعفاء  لقرار  انتقادات  االقتصادية  الشخصيات 

مستلزمات االنتاج الصناعي من رسم التنمية .
 وأوضح أن ذلك يعبر عن مصلحة قطاع واحد 
من  صغير  قطاع   هو  الصناعية  القطاعات  من 
قطاعات صناعة الحديد، وهو قطاع وطني يمثل 
أن  يجب  ال  ودعــمــه  مساندته  لكن  لمصر،  فخرا 

تكون أبدا على حساب باقي الصناعات.
ــعـــض الـــصـــحـــف طــالــعــتــنــا  ــى أن بـ ــ  وأشــــــــار إلــ
ــرأي خـــبـــيـــرة إقـــتـــصـــاديـــة تـــعـــمـــل فــــي جــمــعــيــة  ــ ــ بـ
إعفاء  قــرار  أن  مــفــاده  الــحــديــد،  خاصة بصناعة 
على  أهــدر  التنمية  رسم  من  االنتاج  مستلزمات 

الدولة أكثر من مليار جنيه.
 وأكــد محمد المهندس أن هذا الطرح يحمل 

مغالطات واضحة ال يصح أن تصدر عن شخصية 
إذ  الكلي،  االقــتــصــاد  مصلحة  تــراعــي  إقتصادية 
ــر الــخــســائــر المتوقعة  ــه تــغــافــل عــمــدا عــن ذكـ أنـ
فـــي كـــافـــة الـــصـــنـــاعـــات الــمــســتــخــدمــة لــخــالئــط 
الحديد نتيجة زيادة األعباء، وتغافل عن آثارها 
الــتــضــخــمــيــة. كــمــا تــغــافــل عـــن مــشــكــلــة خــطــيــرة 
تتمثل في عدم كفاية االنتاج الخاص بخالئط 
إلى  المصانع.  بأنواعها حاجة  والصاج  الحديد 
جــانــب عـــدم تـــوافـــق مــنــتــجــات الـــصـــاج المنتجة 
محليا مع المواصفات القياسية المطلوبة لدى 
أن  يعني  مــا  المستخدمة،  الصناعية  الــشــركــات 
تطبيق القرار على مستلزمات االنتاج الصناعي 
كـــان ســيــهــدر ثــالثــة أضــعــاف مــا يمكن تحصيله 
نتيجة انخفاض أرباح الشركات، وتحول بعضها 
إلى الخسارة وهبوط إيــرادات خزينة الدولة من 

الضرائب.
ــــرض رســـم  ــه فـ ــيـ ــؤدي إلـ ــ ــــى مــــا يــ ــة إلـ ــافـ ــاإلضـ  بـ
التنمية على الصناعة من آثار إجتماعية ناجمة 

عن توقف بعض المصانع وتشرد عمالها. 
وقــــال رئــيــس غــرفــة الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة إن 
قطاع الصناعة مر مؤخرا بسبب جائحة كورونا 
بالعديد من العقبات منها كساد األسواق وارتفاع 
التصدير،  وتوقف  السيولة  وقلة  التمويل  تكلفة 
توجه  أن  إال  العويصة،  المشكالت  مــن  وغــيــرهــا 
الدولة بالدعم والعمل لحل هذه المشكالت كان 

بمثابة قبلة الحياة لهذا القطاع.
من ناحية أخرى قدمت لجنة الضرائب باتحاد 
لــوزارة  الشكر  البهي  محمد  برئاسة  الصناعات 
الصناعة  لمطالب  استجابتها  لسرعة  المالية 
ــال الــبــهــي إن ســرعــة االســتــجــابــة  الــمــصــريــة. وقــ
الدائم والبناء بين  التواصل والحوار  دليل على 
ــد أهــمــيــة الــتــواصــل  الــصــنــاعــة والــحــكــومــة . وأكــ
ــوزارات  ــ الـــدائـــم بــيــن اتــحــاد الــصــنــاعــات وكــافــة الـ
والجهات المعنية لدعم الصناعة وتخطي كافة 
نمو  على  تؤثر  قــد  التي  التحديات  أو  العراقيل 

وإزدهار القطاع الصناعي.

محمد البهي رئيس جلنة الضرائب باحتاد الصناعاتمحمد معيط وزير املالية.

وزارة املالية توضح الخاضعني 
لرسم التنمية
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التنمية الصناعية تفتح أبوابها الستقبال أي شكاوى من الصناع 

المصانع  مــن  كبير  عــدد  أن  المذكرة  وكشفت 
ــاء بــالــغــرفــة رفـــعـــوا شـــكـــاوى بــاســتــبــعــاد  األعــــضــ
ــن مــنــاقــصــات حــكــومــيــة لــصــالــح  مــنــتــجــاتــهــم مـ
اضعافا  يمثل  مــا   ، أجنبي  منشأ  ذات  منتجات 
لسمعة الصناعة الوطنية وعدم إلتزام بالقانون.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة أن المادة 
رقــــم 9 مـــن الـــقـــانـــون تــنــص عــلــى إنـــشـــاؤ لجنة 
تجتمع  المحلي  المنتج  تفضيل  لجنة  بــاســم 
أمانة فنية للنظر في شكاوى  بشكل دوري ولها 
ومقترحات الشركات التي تشارك في مناقصات 

حكومية.
وفقا  المشكلة  اللجنة  أن  المهندس«   « وذكــر 
للقانون لم تجتمع منذ خمسة سنوات سوى مرة 
واحدة، لذا فإن تأثيرها محدود وهو ما يستلزم 
تحركا من وزارة الصناعة لدعم سمعة الصناعة 

دعت الغرفة أعضاءها من الشركات الصناعية 
إلــــى تــجــمــيــع كـــافـــة الــمــشــكــالت الــتــي 

ــة الــتــنــمــيــة  ــئـ ــيـ ــا مـــــع هـ ــهــ ــهــ ــواجــ تــ
ــرة  ــذكــ ــنــــاعــــيــــة العـــــــــــداد مــ الــــصــ

مع  لمناقشتها  بها  تفصيلية 
الــهــيــئــة والـــبـــحـــث عـــن حــلــول 

عاجلة وعملية لها. 
وكـــانـــت الـــغـــرفـــة قـــد عــقــدت 

لـــقـــاءا مــوســعــا مـــع الــمــهــنــدس 
مــحــمــد الـــــــزالط رئـــيـــس الــهــيــئــة 

الـــــــذي تــــولــــى رئــــاســــة الـــهـــيـــئـــة خــلــفــا 
للمهندس مجدي غــازي، وأكــد خالل االجتماع 

مشكالت  أي  حل  على  وكــوادرهــا  الهيئة  اهتمام 
تـــواجـــه الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، خــاصــة 
قطاع الصناعات الهندسية باعتباره 

قطاعا رئيسيا.
أعضاءها  من  الغرفة  وطلبت 
عــقــبــات  أو  شــــكــــاوى  أي  ــال  ــ ــ إرسـ
تــــواجــــهــــهــــم فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 

الهيئة. 
وأكد رئيس الغرفة أن التواصل 
الجهات  كافة  مع  والــدائــم  المباشر 
الحكومية يؤدي إلى نتائج إيجابية في 

إزالة كثير من العقبات التي تواجه الصناعة.

الــتــي  ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــمـــشـــكـــالت  أن  إلــــى  وأشــــــار 
ــان هــــــي ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار  ــ ــرفــ ــ ــطــ ــ ــا الــ ــهــ ــشــ ــاقــ نــ
بــعــض األراضـــــي الــصــنــاعــيــة، بــجــانــب بــعــض 
ــبــــطء اســـتـــخـــراج  الـــمـــشـــكـــالت الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ

الصناعى. والسجل  التراخيص 
ــن مــصــدرهــا   أضــــــاف أن تــلــقــي الــــشــــكــــاوى مــ
وأثــر  جــدوى  ذات  تكون  المصانع  وهــو  الرئيسي 
جيد على القطاع، بعكس تقديم مشكالت عامة 

تواجه القطاع الصناعي بشكل عام.
وكــانــت الــغــرفــة قــد تلقت خــالل فــتــرة الحظر 
بعض الشكاوي من تعطل أعمال بعض الشركات 

األعضاء لديها المتعلقة بالهيئة.

الوطنية، خاصة أنها ملتزمة بالمواصفات ولها 
إمكانات جيدة.

ــوق مــــــازال ُمــتــخــمــا بــمــنــتــجــات  ــسـ وقـــــال إن الـ
لها بديل محلي، تحظى بدعم  وسلع مستوردة 
المقبول  من  وليس  بالدها،  حكومات  ومساندة 
في ظل ظروف كساد ما بعد كورونا، تفضيل تلك 

المنتجات على المنتج المصري.
العالم  كــافــة دول  أن   الــغــرفــة  رئــيــس  ــح  وأوضــ
تــســانــد وتــشــجــع صــنــاعــاتــهــا، وأن تــوجــه الــدولــة 
ــة وتــفــضــيــل  ــاعـ ــنـ ــة هــــو تــعــمــيــق الـــصـ ــريـ ــمـــصـ الـ
الــمــنــتــج الــمــحــلــي غــيــر أن عـــدم إجــتــمــاع لجنة 
التفضيل التي أنشأها القانون يؤدي إلى تفريغ 
محتواها،  مــن  للصناعة  الــداعــمــة  التشريعات 

وتجريدها من الغرض المصدرة لتحقيقه.
ــون لـــجـــنـــة تـــفـــضـــيـــل الـــنـــتـــج الــمــحــلــي  ــكــ ــتــ وتــ

رئــيــس هيئة  ـ مــن  الــقــانــون  ـطبقا للمادة 9 مــن 
مجلس  رئــيــس  نـــواب  أحــد  الصناعية،  التنمية 
ــة، رئـــيـــس هــيــئــة الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة،  ــدولــ الــ
وثالثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة التجارة 
والــصــنــاعــة، وممثل عــن بنك االســتــثــمــار، وآخــر 
االســتــثــمــار، وممثل  عــن  وأخـــر  التخطيط،  عــن 
الصناعات  اتحاد  ورئيس  الحربي،  االنــتــاج  عن 
ورئيس اتحاد الغرف التجارية واثنين من ذوي 
الــخــبــرة. وحـــددت الــمــادة الــعــاشــرة مــن القانون 
الـ11  المادة  بينما نصت  اللجنة،  اختصاصات 
ــتـــزام الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي تــســري  عــلــى الـ
بشروط  اللجنة  بموافاة  القانون  أحكام  عليها 
ومواصفات الطرح او العقود التي تسري عليها 
أحــكــام الــقــانــون مــتــى زادت الــقــيــمــة عــن عشرة 

ماليين جنيه.

محمــد 
الــزالط 

» الهندسية « تطالب 
بتفعيل قانون املنتج املحلى

قدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات 
التجارة  ــرة  وزيـ جــامــع  نيفين  ــى  إل عاجلة  مــذكــرة 
من  كثير  تجاهل  متابعة  ضــرورة  فيها  أكــدت  والصناعة 
 2015 لسنة   5 رقم  القانون  لنصوص  الحكومية  الجهات 

الخاص بتفضيل المنتج المحلي.

نيفني جامع وزيرة التجارة والصناعة
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العدد  36           أكتوبر    2020 

التصديرى للسلع الهندسية ينظم معرضا ألدوات املائدة 
كـــشـــف الـــمـــهـــنـــدس شـــريـــف الـــصـــيـــاد رئــيــس 
الهندسية،  للصناعات  التصديري  المجلس 
ألدوات  متخصصا  معرضا  ينظم  المجلس  أن 
يــومــي 29 و30 سبتمبر  والــمــطــابــخ  الــمــائــدة 

القادم بمشاركة مائة مشتري دولي.
اس  اتــش  آي  بمعرض  المجلس  يشارك  كما 
بالواليات المتحدة في دورة 2021 بعد إلغاء 

دورة العام الحالي بسبب تفشي وباء كورونا. 
تجاريتين  بعثتين  تنظيم  الــمــجــلــس  وقــــرر 
من  كــال  سوقي  فــي  الهندسية  للسلع  للترويج 
لكل  شــركــات  عــشــرة  بمشاركة  والــمــغــرب  األردن 
البعثتين  يتم تحديد موعد  لم  أنه  بعثة، غير 

بشكل قاطع بعد.
أن  المرجح  أنــه من  الصياد«   « وقــال 

يــتــحــدد مـــوعـــد الــبــعــثــتــيــن خــالل 
النصف األول من العام القادم.
وكان مجلس إدارة المجلس 
الـــــتـــــصـــــديـــــري لـــلـــصـــنـــاعـــات 
ــة قــــــد قــــــــرر عــقــد  ــيــ ــنــــدســ ــهــ الــ

اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مـــرتـــيـــن شــهــريــا 
ــر تـــقـــنـــيـــات االتــــــصــــــال عــن  ــبــ عــ

ــإجــــراءات الــتــبــاعــد  بــعــد الــتــزامــا بــ
االجــتــمــاعــي، مـــع مــتــابــعــة ســيــر العمل 

وإجـــــراءات الــتــصــديــر وخــدمــات األعــضــاء عبر 

وسائل االتصاالت الحديثة .
 ويـــعـــمـــل الـــمـــجـــلـــس خـــالل 
إطــالق  على  المقبلة  الــفــتــرة 
الــمــرحــلــة الــجــديــدة لــمــبــادرة 
أبـــتـــكـــر«،   - ــدر  ــ - صـ أشـــتـــغـــل   «
خالل  المجلس  أطلقها  والتي 
ــدة  ــاعــ قــ زيـــــــــــادة  ــــدف  ــهـ ــ بـ  2017
المصدريين وتمكينهم من التوسع في 

التصدير في الفترة المقبلة.

الجديدة  المرحلة  أن  إلــي  الــصــيــاد،  وأشـــار 
تــســتــهــدف  ــر«،  ــكـ ــتـ إبـ  - أشـــتـــغـــل - صــــدر   « مـــن 
والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  قــدرات  بناء 
بــقــطــاع الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة فـــي مــجــاالت 
تــطــويــر الــمــنــتــجــات واإلبــتــكــار وتــوفــيــر فــرص 
التصدير بتطوير قدراتهم من خالل البرامج 
ــًا« تـــلـــك هــي  لـــفـــتـــح األســـــــــواق  لـــهـــم، مـــضـــيـــفـ
التصديرية  الــقــدرات  لــدعــم  المجلس  خطة 

والمتوسطة. الصغيرة  للشركات 

تـــم خـــالل شــهــر أغــســطــس الــمــاضــي عــقــد ورشــــة عــمــل خــاصــة بــدعــم 
بمصر  الشمسية  لــلــســخــانــات  الــمــحــلــي  التصنيع  بالتعميق  االبــتــكــار 
بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية، وجهاز تنمية المشروعات، 
التكنولوجيا  ومجلس   ، الهندسية  للصناعات  التصديري  والمجلس 

واالبتكار، ومركز تكنولوجيا االنتاج األنظف باتخاد الصناعات.
وخلق  المستدامة  الصناعية  التنمية  تحقيق  العمل  ورشــة  اسهدفت 
فـــرص عــمــل جــديــدة وتــوفــيــر الــدعــم الــفــنــي الــــالزم لــلــمــصــانــع وتــدريــب 
الكوادر وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضال عن رفع كفاءة استخدام 

المواتير الكهربائية داخل المصانع.
في  العاملين  تــدريــب  على  2022ويــركــز  سنة  حتى  المشروع  ويمتد 
البنك  ينظمه  دوار  قــرض  خــالل  مــن  المشروع  تمويل  ويتم  المصانع، 
 200 نحو  لــه  المتاح  المبلغ  إجمالي  يصل  والـــذي  المصري  األهــلــى 

مليون دوالر. 
تتجاوز  ال  التي  والصغيرة  المتوسطة  المنشآت  بالقرض  وتستفيد 
المنتظمة  العمالة  فيها  وتقل  يــورو،  مليون   50 السنوية  مبيعاتها 

عن 500 عامل.

شــريف 
الصيــاد

فرص لتنمية قطاع السخانات الشمسية



مصانع السيارات تدرس 
إنتاج سيارات غاز طبيعي

مصنعي  لرابطة  السابق  التنفيذي  المدير  مصطفى،  حسين  المهندس  أكــد 
إنتاج  على  الــقــدرة  لديها  للسيارات  المنتجة  المصرية  المصانع  إن  الــســيــارات، 

سيارات تعمل بالغاز الطبيعي.
من  المقترح  التصور  استعرضت  الـــوزراء،  بمجلس  االقتصادية  اللجنة  كانت 
الــســيــارات  اســتــبــدال  بــشــأن استكمال مــراحــل جــديــدة مــن مــشــروع  المالية  وزارة 

المالكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.
ــاف مــصــطــفــى  أن مــصــانــع الــســيــارات فــي مــصــر لــن تــحــتــاج ســـوى لبعض  وأضــ

التعديالت على خطوط اإلنتاج الحالية لتصنيع سيارات تعمل بالغاز.
وأوضــح أن الشارع المصري به نحو 5 ماليين مركبة و7 ماليين سيارة ركوب 
»مالكي« منها قرابة 700 ألف سيارة أجرة، الفًتا إلى أن المذكرة التي تناقشها 

الحكومة في هذا الشأن تؤكد عزم الدولة على تنفيذ مشروع اإلحالل.
وأشـــار إلــى أن الــهــدف األســاســي مــن خطة االعــتــمــاد على الــغــاز الطبيعي في 
السيارات هو الحفاظ على مكاسب الدولة من االكتشافات الغازية الكبيرة، مؤكدا 

أن اإلعفاء من الجمارك والقيمة المضافة سيكون حافزا الستبدال السيارات.
سيعود  الذي  النفع  على  المصنعين  لرابطة  السابق  التنفيذي  المدير  وشدد 
على المواطن من خالل التوفير الكبير في فاتورة تموين السيارة بالغاز بداًل من 

البنزين أو السوالر، باإلضافة إلى التوفير في تكلفة الصيانة.

دورة  الــمــاضــي   يوليو  خــالل  المصرية  الصناعات  اتــحــاد  نظم 
الهيدروليك  أنظمة  عــنــوان  تحت  الفيديو  تقنية  عبر  تدريبية 
والــفــنــيــيــن الــعــامــلــيــن فـــي مـــجـــال الــشــتــغــيــل والـــصـــيـــانـــة. وقـــال 
الورشة  أن  إلــى  التدريب  مركز  مدير  نــورالــديــن  عــادل  المهندس 
استهدفت إكساب المتدربين المعارف الفنية والمهارات العملية 
الهيدروليك  ومعدات  أنظمة  وصيانة  والتحكم  تشغيل  لعمليات 
بكفاءة وزيادة معدل اإلنتاجية، والمحافظة على المعدات بكفاءة 
احتياطات  وتطبيق  األعــطــال  مــعــدل  بتقليل  ممكنة  فــتــرة  أكــبــر 
األمان والسالمة والصحه المهنية. وتضمنت الدورة  مقدمة في 
الهيدروليكي،  النظام  ومكونات  واستخداماته،  الهيدروليك  علم 
والمشغالت  الهيدروليكي،  للنظام  الدولية  بالرموز  والتعريف 
وكذلك  الهيدروليكي(،  الموتور   – )األســطــوانــات  الهيدروليكية 
ــال دوائــــــر الــهــيــدرولــيــك وعـــالجـــهـــا، كــمــا يطلع  ــطـ تــشــخــيــص أعـ

المشاركون على تطبيقات لمعدات هيدروليكية مختلفة.

•  وقع احتاد الصناعات، ووزارة التنمية املحلية، 
برتوكول تعاون لتفعيل تنفيذ مبادرة »شغلك يف 

قريتك«، التي كان قد أطلقها االحتاد، يف أوخر 
عام 2017، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة 

خاصة للشباب واملرأة يف جميع القرى، وذلك يف 
إطار مبادرة رئيس اجلمهورية »حياة كرمية« 

للمواطنني.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل مجمعات 

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية 
الصغر على أراضي يف قرى محافظات مصر يتم 

حتديدها وتخصيصها من جانب اإلدارة املحلية 
لصالح مشروع »شغلك يف قريتك«، وستتضمن 

تلك املجمعات أنشطة صناعية وجتارية وخدمية 
متنوعة لتحقيق فرص عمل للشباب واملرأة يف 

القرى، وزيادة إنتاجية وتلبية جزء من احتياجات 
تلك القرى واملساهمة يف زيادة الناجت القومي 

مع التركيز على الصناعات احلرفية والتراثية 
وكثيفة العمالة.

ويبدأ تنفيذ املرحلة األولى يف أربع محافظات 
هي: )املنيا والفيوم واإلسماعيلية واملنوفية( 

بعد دراسة املجال الذي حتتاجه كل قرية، ووفقًا 
للكثافات السكانية ومدى توفر املواد األولية 

الالزمة له، كما سيتم إعداد وتنفيذ برامج 
التدريب الالزمة، والتنسيق مع بعض الشركات 

الكبرى إلنشاء وحدات إنتاجية لها يف القري 
املستهدفة وكذلك للربط بني الشركات الكبري 
التي تنتج منتجات ميكن أن حتقق فرص لقيام 

مشروعات جتارية صغيرة تقوم بالتوزيع لها 
على مستوى القرى، فضال عن أنشطة الصناعات 

احلرفية واملنتجات التقليدية للقرى لتعظيم 
االستفادة من املوارد املحلية

بروتوكول تعاون لتنفيذ 
مبادرة شغلك فى قريتك

دورة تدريبية للصيانة والتشغيل
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تخصيص 7 مليارات جنيه لسداد 
مستحقات الدعم التصديري املتأخرة

مليارات  يقرب من 7  ما  الحكومة  خصصت 
ــالــــي الـــحـــالـــي  جـــنـــيـــه فــــي مـــــوازنـــــة الــــعــــام الــــمــ
الــصــادرات،  تنمية  لــصــنــدوق   2021/2020
 2012 منذ  المتراكمة  المستحقات  لــســداد 
الــمــالــيــة  وزارة  وتـــقـــوم  الـــمـــصـــدرة.  لــلــشــركــات 
لصندوق  شهريا  جنيه  مليون   600 بتحويل 
الشركات  مستحقات  لصرف  الــصــادرات  تنمية 
تنفيذ  أو  إنــتــاج جــديــدة  فــى خــطــوط  لضخها 

توسعات بمشروعاتهم القائمة. 
وصـــرف صــنــدوق تنمية الـــصـــادرات مــا يصل 

التصديرية  األعــبــاء  من  جنيه  مليارات   6 إلــى 
المالي  العام  خالل  شركة   1667 لـ  المتأخرة 

الماضي 2020/2019
ــتـــحـــقـــات  وبـــــــــدأ الـــــصـــــنـــــدوق ســـــــــداد الـــمـــسـ
الــمــتــأخــرة لــديــه لــلــمــصــدريــن ضــمــن بــرنــامــج 
سبتمبر  منذ  القديم  التصديرية  المساندة 
على  الــحــصــول  للمصدرين  ويــحــق  الــمــاضــي. 
نقدا،  مستحقاتهم  مــن   40% إلــى  يصل  مــا 
على أن يتسلموا المبالغ المتبقية من خالل 
في  بما  المالية  وزارة  لدى  التزاماتهم  خصم 

على  الحصول  أو  والجمارك،  الضرائب  ذلك 
صناعية. أراض 

مع  بالتزامن  السياسات  هــذه  تنفيذ  وبــدأ   
إطالق البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات 
بــقــيــمــة 6 مـــلـــيـــارات جــنــيــه، والـــــذي يــتــضــمــن 
المستحقات.  لدفع  مختلطا  نموذجا  كذلك 
وتــعــهــدت الــحــكــومــة فـــي وقــــت ســـابـــق بــصــرف 
تــنــمــيــة  ــنــــدوق  مــــن صــ لـــكـــل مــســتــحــق   30%
بحد  الحالي  المالي  الــعــام  خــالل  الــصــادرات 

5 ماليين جنيه. أدنى 

بالمهندس  »ويز«  برنامج  يمثل  وفد  التقى 
بـــهـــاء ديـــمـــتـــري  نـــائـــب رئـــيـــس شـــركـــة »فــريــش 
لــلــتــطــويــر والـــتـــدريـــب لــبــحــث إقـــامـــة مــدرســة 
من  العاشر  مدينة  في  تطبيقية  تكنولوجية 
جدير  الصناعي.  المجتمع  لخدمة  رمضان 
ــار  ــذا الـــمـــشـــروع يـــاتـــي فـــي اطـ ــأن هــ بـــالـــذكـــر بــ
الصناعي  للقطاع  المجتمعية  المسئولية 
لألجهزة  فــريــش  شــركــة  فــي  ممثل  الــهــنــدســي 

الكهربائية.
ــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ الـــــــــمـــــــــدارس  تــــشــــكــــل  و 

الــتــطــبــيــقــيــة أحــــدث انــظــمــة الــتــعــلــيــم الــفــنــي 
التكنولوجية  المهارات  تنمية  على  القايمة 
طريق  عن  الفني  التعليم  لطالب  والدراسية 
الطالب  اقامة مدارس حديثة نظيفة تشجع 
ــراج بــرامــج  عــلــى الــتــواجــد فــي الــمــدرســة واخــ
الصناعية  ألنــمــاط  خــصــيــًصــا  مــعــدة  مــنــاهــج 
مــثــل الــحــديــد و الــصــلــب وتــشــكــيــل الــمــعــادن 
وااللـــكـــتـــرونـــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــعـــديـــد مــن 
الــمــنــاهــج الــتــي يــتــم اعـــدادهـــا بــالــتــعــاون بين 

والحكومة. الصناعي  القطاع 

فريش تدرس انشاء مدرسة تكنولوجية 
فى العاشر من رمضان

املهندس بهاء دميتري



12
من قلب الصناعة

العدد  36           أكتوبر    2020 

الهندســية،  للصناعــات  التصديــرى  المجلــس  قــرر 
للمجلــس،  تنفيذيــا  مديــرا  حلمــى  مــى  تعييــن 
فــي  المجلــس  آليــات عمــل  إطــار تحديــث  فــي  وذلــك 
علــى  قــادرة  جديــدة  دمــاء  وضــخ  المقبلــة،  المرحلــة 
فــي  التــي تســتهدف  المجلــس  تحقيــق خطــط ورؤى 
وتحقيــق  المصريــة،  الصــادرات  زيــادة  األول  المقــام 
رؤيــة وزارة الصناعــة والتجــارة لالرتقــاء بالمنظومــة 
دورتــه  فــي  المجلــس  عمــل  خطــة  التصديريةوفــق 
وهــى،  رئيســية  عناصــر  علــى  ترتكــز  والتــي  الحاليــة، 
وتقديــم  بالقطــاع،  المصــدرة  الشــركات  عــدد  زيــادة 
مصــاف  فــي  لتدخــل  الصغيــرة  للشــركات  الدعــم 
الشــركات المصــدرة، بحيــث االرتفــاع بعــدد الشــركات 

التصديريــة.  العمليــة  فــي  المســاهمة 
وأكــد المجلــس، أن المرحلــة المقبلــة تشــهد أيضــا 
أجنبيــة  شــركات  اســتقطاب  ملــف  علــى  العمــل 
االســتثمار  لملــف  كدعــم  وذلــك  مصــر،  فــي  للعمــل 
ارتفــاع  فــي  والمســاهمة  البــالد،  فــي  األجنبــي 
الهندســى،  للقطــاع  بالنســبة  التصديــر  حصيلــة 
حصيلــة  إجمالــي  علــى  باإليجــاب  ينعكــس  مــا  وهــو 

المصريــة.  الصــادرات 
رئيــس  الصيــاد  شــريف  المهنــدس  قــال  مــن جانبــه، 
خطــة  تحقيــق  إن  الهندســية،  الصناعــات  مجلــس 
أولويــات  رأس  علــى  تأتــى  بالصــادرات  االرتقــاء 
وزارة  مــع  الدائــم  التنســيق  مــع  المجلــس، 

جامــع،  نيفيــن  والوزيــرة  والتجــارة  الصناعــة 
التصديــر،  لقطــاع  كبيــرة  أهميــة  تولــى  والتــي 
عليهــا  تعمــل  التــي  الملفــات  أهــم  أحــد  بوصفــه 

حاليــا.  الحكومــة 
جديــدة  حلــول  يتطلــب  الصــادرات  زيــادة  أن  وأوضــح 
التكاليــف  لخفــض  األول  المقــام  فــي  تهــدف 
ســينعكس  مــا  وهــو  المصــدر،  للمنتــج  النهائيــة 
مشــيرا  المنتجــات،  علــى  الخارجــي  الطلــب  علــى 
جديــدة  أســواق  إيجــاد  علــى  االعتمــاد  ضــرورة  إلــى 
علــى  فقــط  االعتمــاد  وعــدم  المصــدرة،  للمنتجــات 
خــالل  لــه  نســعى  مــا  وهــذا  التقليديــة  األســواق 

المقبلــة. الفتــرة 

قروض ميسرة لإللتزام البيئي 
بحد أقصى سبعة ماليني جنيه

أعلن مكتب اإللتزام البيئي باتحاد الصناعات عن إتاحة 
قروض ميسرة تصل إلى 7 ماليين جنيه للمنشاة بفائدة ال 
تتجاوز %3.5 سنويا، بشرط استخدام القروض في نقل 

تكنولوجيات صديقة للبيئة.
مكتب  تسيير  لجنة  رئيس  الجبلي  شريف  الدكتور  وأكــد 
الطاقة  أســعــار  فــي  المتتالية  الــزيــادات  أن  البيئي  اإللــتــزام 
نتيجة رفع دعم الوقود والمطبق وفق جدول زمني يمتد من 
2014 إلى 2022 يحفز الشركات الصناعية على ضرورة 

استحداث تكنولوجيات تحسين الطاقة وتوفيرها. 
المتحقق  المالي  الوفر  أن  إلــى  المكتب  دراســـات  وتشير 
البيئي  المستخدمة لقروض اإللتزام  للمنشآت الصناعية 

يغطي قيمة القرض خالل سنوات السداد.
المتحقق  البيئي  العائد  عــن  فضال 
ــاثـــات  ــعـ ــبـ ــثـــل فــــي خـــفـــض انـ ــمـ ــتـ ــمـ والـ
غـــــــــــــازات االحــــــتــــــبــــــاس الـــــــحـــــــرارى 
وتــــحــــســــيــــن جــــــــــودة الـــــــهـــــــواء مـــمـــا 
ســيــمــثــل  خــطــوة إيــجــابــيــة ومــؤثــرة 
لــقــطــاع الــصــنــاعــة بــمــا يــتــواكــب مع 

الخصوص. بهذا  مصر  التزامات 
االلتزام  مكتب  الجبلي«أن   « وأوضــح 
بتنفيذ  يقوم  المستدامة  والتنمية  البيئي 
بـــرامـــج مـــراجـــعـــات لــلــطــاقــة وإعــــــداد دراســــات 
بقروض  مدعومة  عملية  ،دراســات  ترشيدها  سبل  لبحث 
مــيــســرة تــصــل إلـــى 7 مــلــيــون جــنــيــة وبــمــصــاريــف إداريــــة 
وفقا  سماح  سنة  متضمنة  سنوات،   5 على  تسدد   3.5%
شئون  جــهــاز  مــع  وبــالــتــعــاون  المقترحة  الفنية  لــلــدراســة 
الفعلي  الــتــطــبــيــق  لتيسير  الــمــشــاركــة،  والــبــنــوك  الــبــيــئــة 
مواجهة  عــلــى  الــشــركــات  تــســاعــد  الــتــي  الــدراســات  لنتائج 
القدرة  وزياده  اإلنتاج  تكلفة  وخفض  األسعار  في  الزيادة 
طريق  عــن  والعالمية  المحلية  األســـواق  فــي  التنافسية 

المستهلكة. الطاقة  تكلفة  خفض 

د. شريف اجلبلي 

مى حلمى مديرا تنفيذيا للتصديرى للصناعات الهندسية
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بعــد تفشــي  الوطنيــة  بــه الصناعــة  ُمنيــت  كســاد عــام 
الدولــة المصريــة بكافــة أجهزتهــا  وبــاء كورونــا، دفــع 
لطــرح حلــول خــارج الصنــدوق العــادة تنشــيط الســوق 

مــرة أخــرى. 
مــن هنــا ولــدت فكــرة “ مــا يغــالش عليــك” أكبــر مبــادرة 
رعايــة  تحــت  المحليــة  الصناعــة  لتشــجيع  حكوميــة 

الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي رئيــس الجمهوريــة.
بهــدف  أشــهر  لبضعــة  المبــادرة  الحكومــة  أطلقــت   
المنتــج  وتشــجيع  ودعــم  االســتهالك  تحفيــز 
المحلــي، مــن خــالل طــرح منتجــات بأســعار مخفضــة 

عديــدة. وبنــوك  وتجــار  شــركات  مــع  وباالشــتراك 
مــادي  دعــم  إضافــة  المبــادرة  خــالل  ويجــرى 

مــن  عــدد  وعــرض  التمويــن،  بطاقــات  علــى 
مخفضــة. بأســعار  الســلع 

مــن  عــدد  توفيــر  المبــادرة  وشــهدت 
علــى  المواطنيــن  لتشــجيع  االمتيــازات 
حزمــة  تقديــم   بينهــا:   مــن  الشــراء 

منتجــات   4231 لنحــو  الخصومــات  مــن 
تجاريــة  شــركة   1178 بمشــاركة 

متنوعــة بيــن تجــارة وانتــاج 
الكهربائيــة  األجهــزة 
والهواتــف  والمنزليــة 
واألثــاث،  المحمولــة 
الســلع. مــن  وغيرهــا 

القطــاع  فــإن  الهندســية  الصناعــات  لغرفــة  وطبقــا 
مــن   %  70 مــن  أكثــر  يمثــل  الغرفــة  بــه  المعنيــة 

المبــادرة. ضمــن  الداخلــة  المنتجــات 
فــي  للجمهــور  المقدمــة  الخصــم  نســبة  وتبلــغ 
البطاقــات  ألصحــاب  ويمكــن   %  20 نحــو  المتوســط 
التموينيــة الحصــول علــى خصومــات إضافيــة تصــل 
شــروط  عــدة  التمويــن  وزارة  وضعــت  كمــا   .%  30 إلــى 
والتــي  التمويــن  بطاقــة  إلــى  الدعــم  مبالــغ  لنــزول 
التموينيــة  البطاقــات  ألصحــاب  متاحــة  ســتكون 
 70 مــن  أكثــر  وتخــدم  مليــون،   22 عددهــا  والبالــغ 
صالحــة  البطاقــة  تكــون  أن  شــرط  مواطــن،  مليــون 
وليســت موقوفــة، وأال تكــون البطاقــة تالفــة أو 

فقدانهــا.  تــم 
ســنتر  كــول  الماليــة  وزارة  خصصــت  كمــا 
برقــم 15255 لتلقــي استفســارات وشــكاوى 
المواطنيــن بشــأن المنتجــات المعروضــة 
ضمــن مبــادرة ميغــالش عليــك، ســيعمل 
علــى مــدار 24 ســاعة لتحقيــق أعلــى قــدر 
أطــراف  بيــن  التواصــل  مــن 
لضمــان  المنظومــة 

النجــاح.
وتســمح المبــادرة بالبيــع 
خــالل  مــن  بالتقســيط 
للســلع  تمويــل  توفيــر 

بأســعار فائــدة مخفضــة بالتعــاون مــع بعــض البنــوك 
المصريــة وشــركات التمويــل االســتهالكي، حيــث تتيــح 
لعمــالء بطاقــات االئتمــان التقســيط علــى فتــرة مــن 

12 وحتــى 24 شــهًرا بحــد أدنــى 500 جنيــه.
األهلــي،  هــي:  بنــوك،   5 المبــادرة  فــي  وتشــارك 
ناصــر  وبنــك  الدولــي،  والتجــاري  والقاهــرة،  ومصــر، 
للتمويــل  »فاليــو«  فهــي  الشــركات  أمــا  االجتماعــي، 

الماليــة. للخدمــات  و«أمــان«  االســتهالكي، 
الموقــع  عبــر  اإللكترونــي  الشــراء  المبــادرة  وُتتيــح 

نــي و لكتر إل ا
”WWW.MOBADRA.GOV.EG“

تدعــم  أن  المتوقــع  فمــن  االقتصــاد،  لخبــراء  ووفقــا 
فــى  الشــركات  مبيعــات  عليــك«،  يغــالش  »مــا  مبــادرة 
الســوق المحليــة خاصــة فــي ظــل هــدوء الطلــب جــراء 

كورونــا. أزمــة 
وشــهدت األســابيع األولــى النطــالق المبــادرة  إقبــاال 
كبيــرا مــن الجمهــور والشــركات لإلســتفادة بالعــروض 
تتضمنهــا  التــي  لألســعار  والمخفضــة  الترويجيــة 

المبــادرة.
 وأتاحــت المبــادرة تســهيالت إئتمانيــة بمــا يتــراوح بيــن 
5 آالف ومئــة ألــف جنيــه لشــراء ســلع منزليــة واجهــزة 
ومنتجــات ضمــن إطــار المبــادرة وســداد القيمــة علــى 
الفائــدة بالنســبة للتســهيالت  24 شــهرا. ويبلــغ ســعر 

الخاصــة بالمبــادرة نحــو 0.76 %.

»  ما يغالش عليك « أكرب 
مبادرة حكومية لكسر الركود

الصناعات الهندسية تقود موسم تشجيع املنتج املحلى بمشاركة بنوك وهيئات عامة

محمد
 المهندس
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للجمهــور  خاصــة  ســعرية  تخفيضــات  تضمنــت  كمــا 
محليــا،  المصنعــة  الســلع  شــراء  علــى  لــه  تحفيــزا 
موقــع  تدشــين  وتــم  شــهور،  ثالثــة  لمــدة   وتســتمر 
المشــاركة  الشــركات  كافــة  يضــم  للمبــادرة  إلكترونــي 

الســعرية. وعروضهــا 
األولــى  األيــام  أن  ومســتثمرون  اقتصاديــون  وكشــف 
المبيعــات،  فــي  واضحــا  ارتفاعــا  شــهدت  للمبــادرة 
خاصــة فــي قطــاع األجهــزة المنزليــة بعــد فتــرة كســاد 

كورونــا. وبــاء  نتيجــة  طويلــة 
اتحــاد  رئيــس  الســويدي  محمــد  المهنــدس  وأشــار 
فــي  ســاهمت  المبــادة  أن  إلــى  المصريــة  الصناعــات 
علــى  الطلــب  وزيــادة  وتنشــيطها  األســواق  تحريــك 
المنتــج المحلــي بمــا يســاعد الشــركات علــى تحقيــق 
واجهتــه  مــا  ظــل  فــي  خاصــة  أعلــى  دوران  معــدل 
االجــراءات  بســبب  الماضيــة  الفتــرة  خــالل  االســواق 

كورونــا. فيــروس  مــن  للحــد  االحترازيــة 
وجــه  علــى  الهندســية  الصناعــات  غرفــة  إن  وقــال 
مــن  لالصتفــادة  عظيمــة  جهــودا  بذلــت  الخصــوص 
المشــاركين  أعــداد  فــي  مــا ظهــر جليــا  وهــو  المبــادرة 

الغرفــة. مــن  فيهــا 
الصناعــات  غرفــة  رئيــس  المهنــدس  محمــد  وأكــد 
الهندســية ان المبــادرة ســاهمت فــي تشــغيل األســواق 
واعــادة الــرواج نســبيا إليهــا مــرة أخــرى بعــد فتــرة مــن 
المحليــة  للصناعــة  االعتبــار  أعــادت  كمــا  الكســاد، 
تلبيــة  علــى  وقــادرة  واعــدة  صناعــة  باعتبارهــا 

مصــر. فــي  المســتهلكين  جمهــور  احتياجــات 
 6 مســتثمري  رئيــس  شــعبان  خميــس  محمــد  وقــال 
بعــد  مناســب  توقيــت  فــي  جــاءت  المبــادرة  إن  أكتوبــر 
معظــم  فــي  للمبيعــات  وتراجــع  نســبي  كســاد  فتــرة 
المســتجد،  كورونــا  وبــاء  نتيجــة  الســلعية  القطاعــات 
وأنهــا أعــادت معــدالت تشــغيل الصناعــة بشــكل جيــد.
البهــي  رئيــس لجنــة الضرائــب باتحــاد  وأكــد محمــد 
لتغييــر  ماســة  حاجــة  فــي  أننــا  المصريــة  الصناعــات 
ثقافــة المســتهلك بمــا يوجهــه للعــودة لصناعــة وطنــه 
مــا يســاهم فــي تشــغيل االقتصــاد مــرة أخــرى وتوليــد 

فــرص عمــل جديــدة.
ورأى المهنــدس بهــاء ديمتــري رئيــس لجنــة المعــارض 
لكــن  ومهمــة  جيــدة،  المبــادرة  أن  الهندســية  بالغرفــة 
الشــركات  بيــن  ومتصــل  دائــم  لحــوار  حاجــة  هنــاك 
المبــادرة  بتنفيــذ  المعنيــة  واألجهــزة  المســتفيدة 

منهــا.  المرجــوة  األهــداف  تحقيــق  لضمــان 
وشــهدت المبــادرات بعــض التعديــالت التــي صبــت فــي 
صالــح دعمهــا واســتمرارها مثــل زيــادة نســبة الخصــم 
الخــاص بالبطاقــات التموينيــة ليصبــح 14% بــدال مــن 
10% ، عنــد شــراء الســلع االســتهالكية ضمــن المبــادرة.

ذلــك  إن  الماليــة  وزيــر  معيــط  محمــد  وقــال    
تكــون  التــي  الحــاالت  علــى  فقــط  ينطبــق  الخصــم 
والُمصنعيــن  التجــار  مــن  المقــررة  الخصومــات  فيهــا 
فيمــا ســيكون  15% ألي ســلعة،  مــن  أكثــر  للمواطنيــن 
دعــم الخزانــة العامــة ألصحــاب البطاقــات التموينيــة 
تخفيضــات  كانــت  إذا   %10 بمقــدار  خصــم  عــن  عبــارة 
التجــار والُمصنعيــن للســلعة تســاوي أو أقــل مــن %15.

االســتفادة  التموينيــة  البطاقــات  ألصحــاب  ويمكــن 
مــن  المســتخدمة  وغيــر  المتبقيــة  المبالــغ  مــن 
الدعــم الشــهري للســلع التموينيــة، وذلــك بإضافتهــا 
ويمكــن  عليــك«،  يغــالش  مــا  بمبــادرة  رصيدهــم  إلــى 
ألصحــاب البطاقــات التموينيــة الشــراء بهــذه المبالــغ 
المعروضــة  المعمــرة  وغيــر  المعمــرة  الســلع  مــن  أي 

البيــع. بمنافــذ 
وشــهد الموقــع اإللكترونــي للمبــادرة إقبــاال ملحوظــا 
الســلع  أصنــاف  عــدد  بلــغ  فيمــا  المواطنيــن،  مــن 
المعمــرة وغيــر المعمــرة نحــو 65 ألفــا، يجــري بيعهــا 
مــن خــالل 1631 منفــذ علــى مســتوى الجمهوريــة منــذ 
الماضــي، حســبما صــرح  يوليــو  فــي  المبــادرة  إطــالق 
الخزانــة  لشــئون  الوزيــر  نائــب  عيــش،  أبــو  إيهــاب  بــه 

العامــة.
 ،2021 ينايــر  المبــادرة حتــى  تســتمر  أن  المقــرر  ومــن 
فــي حــال   2021 ذلــك خــالل  بعــد  مــا  إلــى  تمــدد  وقــد 

. نجاحهــا

محمــد الســويديمحمــد خميــس

قطاع األجهزة املنزلية أكرب القطاعات استفادة وتوقعات بمد املبادرة خالل 2021
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صناعة املستلزمات 
الطبية تقهر كورونا

الصناعة الوطنية ترفع قدراتها خالل الجائحة وتلبى احتياجات البالد

أثبتــت الصناعــة المصريــة قدرتهــا علــى الصمــود فــي 
وجــه التحديــات والصعــاب، ونجحــت صناعــة األجهــزة 
والمســتلزمات الطبيــة بامتيــاز خــالل أزمــة وبــاء كوفيــد 

ــواء. ــى الس ــارة عل ــة والتج ــت الصناع ــي ضرب 19 الت
مصــر  فــي  الطبيــة  المســتلزمات  صناعــة  قطــاع  اســتطاع 
فــي  وفــرة  وحقــق  األزمــة  خــالل  القــوي  حضــوره  يثبــت  أن 
ــر  ــع مص ــا دف ــة، م ــة الوقائي ــتلزمات الطبي ــن المس ــروض م المع

األخــرى. للــدول  المســتلزمات  بعــض  باهــداء  تقــوم  أن 
الطبيــة،  المســتلزمات واألجهــزة  أن صناعــة  القــول   ويمكــن 
تقدمــا  األخيــرة  العشــر  الســنوات  خــالل  مصــر  فــي  حققــت 
األســواق  مــن  كثيــر  إلــى  بمنتجاتهــا  تصــل  جعلهــا  مذهــال، 
الطبيــة،  المســتلزمات  صناعــة  لشــعبة  وطبقــا  الععالميــة، 

مليــار  نحــو  يتجــاوز  مصــر  فــي  الســوق  حجــم  فــإن 
ســنويا.  دوالرا 

وتشــير أرقــام الشــعبة إلــى أن هنــاك نحــو 330 مصنعــا مســجال يعمــل 
فــي القطــاع باســتثمارات تصــل إلــى نحــو 4 مليــارات جنيــه.

علــى  قــادر  القطــاع  أن  الشــعبة  رئيــس  عــزت  شــريف  الدكتــور  ويؤكــد 
الصناعــات  تعزيــز  فــي  ســواء  المليــارات،  بعشــرات  اســتثمارات  جــذب 
القائمــة بالفعــل مثــل فالتــر الكلــى، أو غيرهــا مــن المســتلزمات مثــل 
الطبيــة  والمســتهلكات  العظميــة  والشــرائح  الجراحيــة  الخيــوط 

الكمامــات. رأســها  وعلــى 
ويــرى أن مصــر مازالــت  تحتــاج إلــى مصانــع فــي مجــاالت أكيــاس الــدم 
والفيروســات  للبكتريــا  الطبيــة  للتحاليــل  التشــخيصية  والمــواد 

الطبيــة. النفايــات  معالجــة  ومصانــع 
تعــدد  مــن  تبــدأ  مــن مشــكالت عديــدة  القطــاع  يعانــي  أن  إلــى  ويشــير 
القوانيــن  عــن  فضــال  وتشــابكها  معهــا  التعامــل  يتــم  التــي  الجهــات 
اصــدار  تــم  ولكــن   ، والتصديــر  للصناعــة  والمشــوهة  المنتظمــة  غيــر 
إســناد  وتــم  الــدواء  هيئــة  بإنشــاء  الخــاص   2019 لســنة   151 القــرار 
إنتــاج وخامــات مصانــع األجهــزة الطبيــة إليهــا، رغــم عــدم اختصاصهــا 
واالجهــزة  الــدواء  تصنيــع  بيــن  عالقــة  وجــود  وعــدم  الشــأن  بهــذا 
رفــع  وتــم  دســتوري  غيــر  القــرار  يجعــل  بمــا  الطبيــة  والمســتلزمات 
يهــدد  والــذي  الوضــع  إجــراءات تصحيــح  للمســئولين التخــاذ  شــكوى 

باإلغــالق. المصانــع  مــن   %90
وتابــع أن القطــاع يواجــه أيضــا مشــاكل فــي اســتيراد الخامــات خاصــة 
وأن كافــة العمليــات واإلجــراءات الخاصــة بــه يخضــع لقــرارات مســبقة 
واألرضيــات  التأخيــر  لغرامــات  الشــركات  يعــرض  بمــا  الــدواء  لهيئــة 
االمــر الــذي ينعكــس علــى االســعار، وبالتالــي علــى االنتــاج والتصديــر 

بأكملــه. واالســتثمار 
توفيــر  فــي  كوفيــد  ازمــة  خــالل  القطــاع  نجــح  فقــد  ذلــك  ورغــم 
اإلصابــات،  حــاالت  خفــض  فــي  ســاهمت  ضروريــة  طبيــة  مســتلزمات 

المصــري. الســوق  داخــل  متزايــدا  طلبــا  ولبــت 
المســتلزمات  و  األجهــزة  شــعبة  رئيــس  نائــب  لويــس،  عمــاد  ويكشــف 
حــدث  أنــه  الصناعــات،  باتحــاد  الهندســية  الصناعــات  بغرفــة  الطبيــة 
توســع فــى االنتــاج لمواجهــة األزمــة، وتــم ضــخ اســتثمارات كبيــرة  مــا 

المنتجــات. وتوافــر  االنتــاج  زيــادة  فــى  ســاعد 
زيــادة  فــي  عظيمــا  دورا  لعــب  عليــه  كان  الخــاص   لقطــاع  أن  ويؤكــد 

.%99 الــي   75 مــن  تتــراوح  بنســبة   االنتــاج 
عــالوة علــي مســاندة وزارة التجــارة والصناعــة ودعمهــا للمصانــع، مــا 

ســاعد علــى تنميــة القطــاع وإنجاحــه خــالل ذلــك الوقــت العصيــب.
تســتورد  ـ  كورونــا  جائحــة  قبــل  ـ  كانــت  مصــر  أن  إلــي  لويــس  ويشــير  
95%مــن اســتهالكها مــن الكمامــات، بينمــا الســوق حاليــا يشــهد حالــة 
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انشــاء  مصــر  شــهدت  حيــث   ، الذاتــي  اإلكتفــاء  مــن 
 10 مــن   نحــو  هنــاك  أن  كمــا  المصانــع  مــن  العديــد 
الــي  12 شــركة مســتلزمات رســمية توســعت فــى انتــاج 
فــى  توســعت  التجميــل  شــركات  بخــالف  الكمامــات، 

المطهــرات. انتــاج 
أن  الطبيــة  المســتلزمات  شــعبة  رئيــس  نائــب  ويؤكــد 
التأخيــرات  مثــل  التحديــات  بعــض  يواجــه  القطــاع 
فــى  الرســمية  المصانــع  تقابــل  التــي  والتعقيــدات 
شــحنات  عــن  االفــراج  تأخيــر  خاصــة  الجمــارك 
فيــه  يشــهد  الــذي  الوقــت  والماكينات،فــي  الخامــات 
القطــاع التجــاري تيســيرات فــي االفــراج عــن الســلع.
ويتابــع قائــال: إن وجــود منتجــات بيــر ســلم المقلــدة 
كبيــرة  مشــكلة  يمثــل  الكبــري   الشــركات  لعالمــات 
أضــرت فــى االســاس الشــركات الرســمية وتــم توجيــه 
قدمــت  بأنهــا  الرســمية   للشــركات  االتهامــات 

الحــاالت. زيــادة  الــي  أدت  رديئــة  منتجــات 
هــى  واألماكــن  الــورش  هــذة  مثــل  أن  والصحيــح  
الســبب األساســى فــى تقديــم منتجــات غيــر مطابقــة 
الرقابيــة  الجهــات  علــي  يجــب  وكان  للمواصفــات، 
التــي كانــت تقــوم بالتفتيــش علــي الشــركات الرســمية 
أن تمــارس الرقابــة والتفتيــش علــي ورش بيــر الســلم 
فــي  ســاهم  مــا  الرقابــة  أعيــن  عنهــا  غابــت  التــي 

رديئــة. بمنتجــات  الســوق  اغراقهــا 
ويؤكــد أن الشــركات الرســمية قدمــت منتجــات طبقــا 
للمواصفــات العالميــة وقامــت بــدور وطنــى كبيــر فــى 

هــذة االزمــة والزالــت حتــى االن
أن   أتمنــي  قائــال: أحالمــي للقطــاع  كثيــرة،  ويضيــف 
يكــون لــه اب شــرعي واحــد بمعنــى اوضــح نحــن نتبــع 
وزارة الصناعــة نظــرا لطبيعــة الصناعــة والمنتجــات.
مصريــة  جــودة  شــهادة  هنــاك  تكــون  أن  يتمنــى  كمــا 
وال  المعنيــة،  الجهــات  جميــع  مــن  بهــا  يعتــرف 
والتــى  الدوليــة  الشــهادات  علــى  فقــط  نعتمــد 
اســتهالك  ويتــم  طائلــة  مبالــغ  الشــركات  تكبــد 

عليهــا. للحصــول  طويلــة  أوقــات 
ويدعــو لويــس إلــى أن يكــون هنــاك دور كبيــر التحــاد 
الصناعــات لتطويــر وتأهيــل الشــركات ورفــع الخبــرات 
لهــم، اتمنــى ان تحتــل مصــر مركــزا متقدمــا فــى هــذا 

القطــاع الحيــوى.
المحترمــة  الشــركات   مســاندة  الدولــة  مــن  ويتمنــى 
الوطنيــة بــكل اإلمكانيــات لرفــع قيمتهــا أكثــر وأكثــر.
كذلــك فالبــد أن تحــوز المنتجــات المصريــة الجيــدة 
الحكوميــة  المناقصــات  فــى  كبيــر  نصيــب  علــى 
لكــى  الموحــد  الشــراء  هيئــه  فــى  حاليــا  والممثلــة 
وتفتــح  وتتطــور  تعمــل  الشــركات  هــذه   تســتمر 

العمــل. فــرص  مــن  وتزيــد  اخــرى  مجــاالت 

أن  التصديــر  منــع  قــرار  الغــاء  حــال  لويــس  وتوقــع 
يحــدث  ارتفــاع كبيــر جــدا فــى الصــادرات، خصوصــا 
القطــاع يمتلــك فرصــًا تصديريــة مهمــة وهائلــة،  أَنّ 
مصــر  أن  كمــا  العالمــي.  الطلــب  إلرتفــاع  نظــرا 
مجــال  فــى  قويــة  مؤهــالت  لديهــا  التــى  الــدول  مــن 

عمالــة. أو  مصانــع  ســواء  الطبيــة،  المســتلزمات 
كبيــر  شــأن  لهــا  ســيكون  مصــر  أن  إلــى  ويلفــت 
الــى  العالــم  وســينظر  كورونــا،  أزمــة  انتهــاء  بعــد 
الــدور  مؤكــدًا  مختلفــة،  نظــرة  المصريــة  الدولــة 
خــالل  مــن  عالميــًا  مصــر  تلعبــه  الــذى  المهــم 
دول  إلــى  الطبيــة  المســتلزمات  بعــض  تصديــر 

األزمــة. خــالل  أخــرى 
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الطبيــة  المســتلزمات  صناعــة  شــعبة  أعــدت 
تقريــرا مفصــال حــول رؤيتهــا بشــأن تعديــالت 
القانــون رقــم 151 لســنة 2019 الخــاص بقانــون 

الشــراء الموحــد. إنشــاء هيئــة 
األجهــزة  ومصانــع  صناعــة  أن  الشــعبة  أكــدت 
المعمليــة  والكواشــف  الطبيــة  والمســتلزمات 
. النســبية  تعانــي نظــرا لحداثتهــا  فــي مصــر 

تطبيــق  علــى  اإلصــرار  أن  المذكــرة  وأوضحــت 
مــن  فقــط  يحــد  ال  الحالــي  بشــكله  القانــون 
قــدرة صاحــب المنشــأة )الغيــر صيدلــي( علــي 
ســرير  تصنيــع  حالــة  فــي  حتــى  منشــأته  ادارة 
للمــرض، وإنمــا يــؤدي أيضــا إلــى معانــاة شــديدة 
كبيــر  حــد  الــي  ومنــع  القائميــن  للمصنعيــن 
توســعهم واعاقــة أي اســتثمار جديــد فــي هــذه 

. االســتراتيجية  الصناعــة 
لقــد تنفــس القطــاع والمصانــع الصعــداء مــع 
آمليــن  المصريــة  الــدواء  هيئــة  إنشــاء  بدايــة 
للقوانيــن   طبقــا  قانــون  وضــع  يتــم  ان  فــي 

الدوليــة. والمرجعيــات 

تــم تشــكيل لجنــه بمعرفــه وزيــر الصحة األســبق 
الدكتورماهــر  برئاســة  و  عمــاد  الدكتورأحمــد 
الصناعــات  اتفــاق  أشــترط  و  الدماطــي 
الطبيــة  األجهــزة  صناعــة  و  والصيدالنيــة 
ولكــن  توصياتهــا  لتفعيــل  صيدليــه(  )الغيــر 
نقابةالصيادلــة  لرغبــة  المصالــح  تعارضــت 
االســتحواذ علــي تلــك الصناعــة الغيــر دوائيــة 
و  المرجعيــات  كافــه  بخــالف  فنــوي(  )كهــدف 

واألوروبيــة. الدوليــة  النظــم 
وزاره  مــن  المتبنــي  النظــام  تمثــل  )التــي 
الصحــة المصريــة( و صــدر القانــون والئحتــه 

اآلمــال لهــذه  مخيبــا  التنفيذيــة 
قطــاع  دعــوة  عــن  المتعمــد  للتغافــل  نظــرا 
األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة والــذي يمثــل 
أكثــر مــن 100 مصنــع واســتغالٌل لوجــود شــعبة 
بغرفــة  للمســتلزمات   ) فاعلــة  غيــر   ( أخــري 

الــدواء.
وتتلخــص أهــم النقــاط الخالفيــة فــي النقــاط 

االتيــة:
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انحســار االســتثمارات  إلــى  يــؤدي  القانــون  نــص  أن  الشــعبة  رأت 
المحليــة وهــروب رؤوس األمــوال االجنبيــة وإحبــاط مجهــودات 
الســيد الرئيــس والحكومــة فــي تنشــيط ودعــم الصناعــات المحلية 
وجــذب االســتثمارات األجنبيــة خصوصــا فــي هــذه الصناعــة 

االســتراتيجية كنتيجــة حتميــة .

الشعبة تؤكد: 
استمرار هذا الوضع 

يهدد بإغالق
 معظم املصانع 

 أجهزة تنفس صناعي



ــ غياب تعريفات واســتمرار تعمد عدم الفصل بين 
والصناعــات  )الصيدليــة(  الدوائيــة  الصناعــات 

الغيــر دوائيــة
ومــا  المعمليــة(  والكواشــف  الطبيــة  .)االجهــزة 
الصناعــة  لهــذه  المهــددة  الســلبيات  مــن  يعقبــه 

االســتراتيجية
الطبــي  المســتحضر  مصطلــح  اســتحداث  ــــ 
ودمجــه  الصيدلــي  المســتحضر  هويــة  لطمــس 

الطبــي بالمســتلزم 
ــــ إدراج معامــل ومراكــز إجــراء الدراســات الالزمــة 
لضمــان جــودة وفاعليــة ومأمونيــة المســتحضرات 
المؤسســات  تعريــف  الــي  الطبيــة  والمســتلزمات 

الصيدليــة فــي الالئحــة التنفيذيــة للقانــون.
التــي  األوروبيــة  المواصفــات  لذكــر  تــام  إغفــال  ــــ 
الطبيــة  االجهــزة  مصانــع  جميــع  بهــا  تعمــل 
الصحــة  وزارة  رقابــة  المعمليــة تحــت  والكواشــف 

عامــا. عشــرون  منــذ 
تحمــل  للقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة  وظهــرت 

كاآلتــي: الصيدليــة  للمنشــآت  تعريفــا  فقــط 
تطبيــق  فــي  صيدليــة  مؤسســات  مــادة  تعتبــر 
العامــة  الصيدليــات  القانــون  هــذا  أحــكام 
والصيدليــة  المســتحضرات  ومصانــع  والخاصــة 
فــي  الوســطاء  ومســتودعات  األدويــة  ومخــازن 
الطبيــة  النباتــات  فــي  االتجــار  ومحــال  األدويــة 

الطبيعيــة. متحصالتهــا 
مــن  الصيدليــة  المنشــآت  تعريــف  خــال  ثــم  ومــن 
أي عالقــة بمصانــع األجهــزة الطبيــة والكواشــف 
المعمليــة علــى الرغــم مــن ضمــه لمعامــل ومراكــز 
إجــراء الدراســات الالزمــة لضمــان جــودة وفاعليــة 
ومأمونيــة المســتحضرات والمســتلزمات الطبيــة

دون وجــه حــق. فــال يجــوز وال تســتطيع المؤسســة 
جهــاز  ومأمونيــة  فاعليــة  دراســة  الصيدليــة 
التنفس الصناعي أو الكرسي المتحرك أو اآلالت 
البرمجيــات  أو  أو حضانــات األطفــال  الجراحيــة 
الطبيــة« علــى ســبيل المثــال ال الحصــرء وهــذا مــا 
القانــون  فــي  الصيدليــة  المنشــأة  تعريــف  يؤكــده 

الســابق. 
كمــا ذهــب  القانــون حتــى لتعريــف معنــى »الجهــات 
الحكوميــة«و »الحــاالت الطارئة«بينمــا أغفل وضع 
)مصانــع  صيدليــة  الغيــر  للمؤسســات  تعريــف 
االجهــزة الطبيــة والكواشــف التشــخيصية( والتــي 

صــدر القانــون لتنظيمهــا والرقابــة عليهــا.
مصانــع  اعتبــار  إجباريــا  أصبــح  فقــد  ثــم  ومــن 

االجهــزة 
والكواشــف  الطبيــة 

مؤسســات  المعمليــة 
وإشــرافيا  قانونــا  لكــي تصبــح خاضعــة  صيدليــة 
لهيئــة الــدواء وهــو مــا يعتبــر مخالفــا للقوانيــن 
جــاء  ممــا  لــكل  وحتــى  الدوليــة  والمرجعيــات 

األخــرى. فيالقوانيــن 
يهــدد  الوضــع  هــذا  اســتمرار  إن  الشــعبة  وقالــت 
الــي حــد  انكماشــها  أو  بإغــالق معظــم المصانــع 
كبيــر فــي الوقــت الــذي ظهــر جليــا فيــه أهميتهــا 
محليــا  لهــا  الشــديد  واحتيــاج  االســتراتيجية 

ودوليــا. 
الصيدالنيــة  المنشــآت  بيــن  واضــح  فالخلــط 

المنزليــة. األجهــزة  ومصانــع 
أو  العلمــي  األســاس  عــن  المذكــرة  وتســاءلت 
القانونــي أو المرجعيــة الدوليــة التــي تتيــح اعتبــار 
معامــل ومراكــز إجــراء الدراســات الالزمــة لضمــان 
جــودة وفاعليــة ومأمونيــة األجهــزة والمســتلزمات 
الطبيــة والكواشــف المعمليــة منشــآت صيدليــة.

وأوضحــت أن كل مصنــع لألجهــزة والمســتلزمات 
لضمــان  داخلــي  معمــل  علــى  يحتــوي  الطبيــة 
الكواشــف  أو  الجهــاز  ومأمونيــة  وفاعليــة  جــودة 
صيدليــة  مؤسســة  ســيعتبر  فهــل  ينتجهــا  التــي 
أخــري تســتلزم صيدلــي أخــر إلدارتهــا حتــى لــو كان 
هــذا المصنــع ينتــج جهــاز تنفــس صناعــي أو ســرير 
طبــي أو جهــاز رســم قلــب أو البرمجيــات الطبيــة, 
ولألســف فــإن هــذا النهــج مخالــف لــكل القوانيــن 
المنشــآت  لتعريــف  حتــى  أو  العالميــة  والنظــم 

الصيدليــة.
الالئحــة  ســارت  فقــد  الســياق  نفــس   وفــي 
التنفيذيــة علــى نــذ نفــس النهــج مــن خلــط بيــن 
الطبيــة،  واالجهــزة  الصيدليــة  المســتحضرات 
وفــرض نفــس الرســوم علــى النشــاطين مــع الفــارق 
الرهيــب بيــن حجــم أعمــال ونســبة الربــح لــكل مــن 
هــذه االنشــطة ممــا يهــدد قطــاع صناعــة األجهــزة 

التــام. باالنهيــار  المعمليــة  والكواشــٌق  الطبيــة 
ورأت الشــعبة أن نــص القانــون يــؤدي إلــى انحســار 
األمــوال  رؤوس  وهــروب  المحليــة  االســتثمارات 
الرئيــس  الســيد  مجهــودات  وإحبــاط  االجنبيــة 
والحكومــة في تنشــيط ودعــم الصناعات المحلية 
وجــذب االســتثمارات األجنبيــة خصوصــا فــي هــذه 

الصناعــة االســتراتيجية كنتيجــة حتميــة .
لصناعــة  العفــوي  أو  العمــدي  الخلــط  وهنــاك 

وصناعــة  الــدواء 
والكواشــف  الطبيــة  األجهــزة 

خاطئــة  مفــردات  اســتخدام  طريــق  عــن 
العالميــة  النظــم  جميــع  فــي  بهــا  معمــول  وغيــر 
والكواشــف  الطبيــة  األجهــزة  مصانــع  إلخضــاع 
الصيدليــة  المســتلزمات  مصانــع  لقوانيــن 

الصناعــة هــذه  وجــود  يهــدد  ممــا  )االدويــة( 
الهيمنــة  قاعــدة  توســيع  يالحــظ   كذلــك 
الصيدالنيــة فــي االدارة والرقابــة لتشــمل مصانــع 
والكواشــف  الطبيــة  والمســتلزمات  االجهــزة 
المعمليــة دون ســند علمــي أو مرجعــي أو قانونــي.
ال  هائلــة  ورســوم  اشــتراطات  فــرض  عــن   فضــال 
الطبيــة  االجهــزة  صناعــة  طبيعــة  مــع  تتناســب 
والكواشــف المعمليــة بالقيــاس بصناعــة الــدواء.
التوافــق  فــي مذكرتهــا بضــرورة  الشــعبة  وأوصــت 
مــع توجهــات الدولــة فــي انتهــاج المنهــج العلمــي 
جميــع  فــي  العالميــة  النظــم  أحــدث  وتطبيــق 
الــذي  االســتثماري  المنــاخ  وتوفيــر  المجــاالت 
الصناعيــة وجــذب مزيــد  القاعــدة  توســيع  يتيــح 
مــن االســتثمارات المحليــة والدوليــة خاصــة فــي 
هــذا القطــاع االســتراتيجي الهــام لتوفيــر منتــج 
أمــن وفعــال للمواطنيــن والتوســع فــي التصديــر 

وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل ألبنــاء الوطــن.
المشــار  القانــون  فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة  ورأت 
إليــه أو االبقــاء علــى قانــون  هيئــة الــدواء كقانــون 
منظــم للصناعــات الدوائيــة فقــط وإصــدار قانــون 
خــاص بهيئــة منفصلــة لتنظيــم صناعــة وتــداول 
والكيماويــات  الطبيــة  والمســتلزمات  االجهــزة 
التشــخيصية تمشــيا مــع القوانيــن الدوليــة )أســوة 

األوروبــي(. باالتحــاد 
تــدارك مــا جــاء بالقانــون  وأوصــت بالعمــل علــى 
علــى صناعــة  للتطبيــق  قابــل  عــوار ليصبــح  مــن 
االجهــزة الطبيــة والكواشــف المعمليــة مــن خــالل  
تشــكيل إدارة منفصلــة للصناعــات الطبيــة تتبــع 
هيئــة الــدواء بقانــون والئحــة تنفيذيــة منفصليــن 
تتناســب مــع التجــارب المنبثقــة منهــا المعاييــر 

الدوليــة لهــذه الصناعــة.
الهيئــة  شــكيل  فــي  النظــر  بإعــادة  أوصــت  كمــا   
الصناعــة  وزيــر  الســيد  لتضــم  للــدواء  العليــا 
هيئــة  إدارة  مجلــس  تشــكيل  فــي  النظــر  واعــادة 
الــدواء والهيــكل التنظيمــي لهيئــة الــدواء لتضــم 
متخصصيــن فــي االجهــزة والمســتلزمات الطبيــة 

المعمليــة. والكواشــف 
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إدارة  مــن  مهمــة  شــهادة  علــى  أمــازون  حصلــت 
خطــوة  تقربهــا  األمريكيــة،  الفيدراليــة  الطيــران 
مــن إطــالق خدمــة توصيــل الطلبــات عبــر الطائــرات 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  فــي  طيــار  بــدون 
بشــهادة  يســمى  مــا  حاليــًا  أمــازون  وتمتلــك 
الناقــالت الجويــة والمشــغالت “بــارت 135”، والتــي 
فــي  الشــركة  تبــدأ  أن  قبــل  يجــب الحصــول عليهــا 
طيــار.  بــدون  الطائــرات  عبــر  التوصيــل  خدمــات 
للبــدء  الموافقــة  إنهــا ستســتخدم  أمــازون  وقالــت 
رفضــت  لكنهــا  التوصيــل  عمليــات  اختبــار  فــي 

االختبــارات. إجــراء  مــكان  أو  موعــد  تحديــد 

كمــا أوضحــت الشــركة أنهــا تحققــت مــن صحــة أكثــر 
مــن 500 عمليــة ســالمة وكفــاءة كجــزء مــن طلبهــا 

للحصــول علــى الشــهادة.
الســتخدام  نيتهــا  عــن  الشــركة  عبــرت  ولطالمــا 
فــي  الشــحنات  لتســليم  طيــار  بــدون  الطائــرات 
الرئيــس  وأعلــن  أقــل.  أو  دقيقــة   30 غضــون 
التنفيــذي ألمــازون، جيــف بيــزوس، عــن البرنامــج 
 .2013 األول  كانــون  ديســمبر/  فــي  مــرة  ألول 
وتقــول أمــازون إن لديهــا اليــوم مراكــز اختبــار فــي 
الواليــات المتحــدة وحــول العالــم، وســجلت آالف 

الطيــران. مــن  الســاعات 

و قامــت الشــركة فــي ديســمبر مــن العــام 2016، بــأول 
عمليــة توصيــل بطائــرة بــدون طيــار فــي بريطانيــا.

وشــهدت الشــركة تقدمــًا بطيئــًا منــذ ذلــك الحيــن، 
الرئيــس  ويلــك،  جيــف  قــال   ،2019 يونيــو  فــي  إذ 
إن  كونســيومر،  وورلدوايــد  ألمــازون  التنفيــذي 
الطائــرات  بواســطة  للتوصيــل  تخطــط  الشــركة 
بــدون طيــار فــي غضــون أشــهر، إاّل أنهــا حتــى اآلن لــم 

بعــد. تبــدأ 
وانضــم ديفيــد كاربــون، المديــر التنفيــذي الســابق 
لشــركة بوينــغ، إلــى أمــازون وتولــى زمــام المبــادرة فــي 
برنامــج الطائــرات بــدون طيــار فــي مــارس الماضــي.
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شرق وغرب

نتائــج  الكهربائيــة  للســيارات  تيســال  شــركة  حققــت 
 112 ســلمت  أن  بعــد  الماضــي  العــام  خــالل  جيــدة 
 ،2019 عــام  مــن  األخيــر  الربــع  فــي  ســيارة  ألــف 
جديــد  مصنــع  فــي  اإلنتــاج  فــي  مؤخــرًا  بــدأت  كمــا 
بشــنغهاي، لكــن الطريــق أمــام الشــركة اليــزال مليئــًا 
بالتحديــات حــول نظــام القيــادة الذاتيــة بعــد ثــالث 

قاتلــة. حــوادث 

رقــص الرئيــس التنفيــذي لشــركة تســال إيلــون ماســك 
 »3 »موديــل  ســيارة  أول  بتســليم  الشــركة  احتفــال  مــع 
أمــام جمهــور فــي مصنعهــا الجديــد فــي الصيــن، فــي 

الســابع مــن ينايــر 2020
وصــرح إيلــون ماســك حينهــا »نحــن عازمــون على مواصلة 

إقامــة اســتثمارات كبيــرة في الصين وغيرها.
ومــرت الشــركة بفتــرة تحــدى عصيبــة بســبب خفضهــا 

القيــادة  نظــام  فــي  النظــر  وإعادتهــا  العاملــة  للقــوى 
الذاتيــة بعــد حــوادث فــي الواليــات المتحــدة وهــذا قبــل 
أشــهر فقــط مــن تخطيــط ماســك لتســويق الســيارات 

ذاتيــة القيــادة.
ورغــم الشــكوك بقيــت »تســال« صامــدة بقــوة وارتفعــت 
أســهما بنســبة 91.1 بالمائــة لتصــل  قيمتهــا الســوقية 

ألكثــر مــن 70 مليــار يــورو.

تيسال تخطط للتوسع فى السيارات 
ذاتية القيادة



نتائجهــا  إن  الكترونيكــس،  جــي  إل  شــركة  قالــت 
 2020 الجــاري  العــام  مــن  الثانــي  للربــع  الماليــة 
لوبــاء  الســلبية  بالتداعيــات  كبيــر  بشــكل  تأثــرت 
دول  علــى  أثــر  الــذي   ”19 “كوفيــد  كورونــا  فيــروس 

أجمــع. العالــم 
المجّمعــة  إيراداتهــا  انخفــاض  الشــركة  وكشــفت 
بنســبة 17.9 % لتصــل إلــى 12.83 تريليــون وون كــوري 
)10.51 مليــار دوالر أميركــي( مقارنــة بنفــس الفتــرة 
مــن العــام 2019، فيمــا تراجعــت أرباحهــا التشــغيلية 
مــا  كــوري  وون  مليــار   495.4 لتبلــغ   %  24.1 بنســبة 
التشــغيلي  الدخــل  405.65 مليــون دوالر عــن  يعــادل 

الماضــي العــام  مــن  الثانــي  للربــع  القياســي 
وتتمتــع شــركة إل جــي إلكترونيكــس بالمرونــة الكافيــة 

وهيكلــة  التوريــد  سلســلة  إدارة  مــن  مكنتهــا  التــي 
وبــاء  أحدثهــا  التــي  العاصفــة  علــى  للتغلــب  التكلفــة 

العالميــة. االقتصاديــة  واألزمــة  العالمــي  كورونــا 
لألجهــزة  الكترونيكــس  جــي  إل  شــركة  وأعلنــت 
 5.16 قيمتهــا  إيــرادات  تحقيــق  عــن  المنزليــة 
أميركــي(  دوالر  مليــار   4.22( كــوري  وون  تريليــون 
عــن   %  15.5 نســبته  بانخفــاض  الثانــي،  الربــع  فــي 
ذات الفتــرة مــن العــام 2019، متأثــرة بضعــف الطلــب 

الجائحــة.  فتــرة  خــالل  العالمــي 
مليــار   628 البالــغ  التشــغيلي  الدخــل  انخفــض  كمــا 
بنســبة  أمريكــي(  دوالر  مليــون   514.23( كــوري  وون 
12.5% علــى أســاس ســنوي علــى الرغــم مــن أن نســبة 
هامــش الربــح التشــغيلي البالغــة 12.2 % ُتعــد أعلــى 

الكترونيكــس  جــي  إل  شــركة  تحققهــا  ربعيــة  نســبة 
الشــركة  وتأمــل  تاريخهــا.  فــي  المنزليــة  لألجهــزة 
فــي المســتقبل أن يرتفــع حجــم مبيعاتهــا مــع زيــادة 

أكثــر. صحيــة  بحيــاة  المســتهلكين  اهتمــام 
جــي  إل  شــركة  أربــاح  تأثــرت  آخــر،  جانــب  مــن 
الثانــي  الربــع  فــي  المنزلــي  للترفيــه  الكترونيكــس 
متاجــر  إغــالق  ذلــك  فــي  بمــا  اإلغــالق  بإجــراءات 
مبيعــات  قيمــة  بلغــت  حيــث  بالتجزئــة،  البيــع 
مليــار   1.85( كــوري  وون  تريليــون   2.26 الشــركة 
عــن   %  24.4 نســبته  بانخفــاض  أميركــي(،  دوالر 
الدخــل  وانخفــض   ،2019 العــام  مــن  الثانــي  الربــع 
 92.37( كــوري  وون  مليــار   112.8 البالــغ  التشــغيلي 

.%25.9 بنســبة  أميركــي(  دوالر  مليــون 

بسبب كورونا.. انخفاض إيرادات إل جي 
إىل 10.5 مليار دوالر خالل ثالثة شهور
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ابتكار جديد ملتابعة األجهزة املنزلية 
جديــد  ابتــكار  إلــى  أمريكيــون  باحثــون  توصــل 
مــن  مختلفــًا  جهــازًا   17 أداء  متابعــة  يمكنــه 
الذبذبــات  علــى  معتمــدًا  المنزليــة،  األجهــزة 
توقــف  إلــى  المســتخدم  لتنبيــه  عنهــا،  الصــادرة 

عملهــا. مــن  االنتهــاء  بعــد  األجهــزة  هــذه 
باســم  المعــروف  الجديــد،  الجهــاز  ويســتعمل 
»فيبــرو ســينس«، أشــعة الليــزر، راصــدًا التغيــرات 
الدقيقــة فــي الذبذبــات علــى الجــدران واألســقف 
الجهــاز  ويشــتمل  المنــزل،  داخــل  واألرضيــات 
علــى منظومــة ذكاء صناعــي تمّيــز بيــن ذبذبــات 

معينــة  بصمــة  يختــزن  إذ  المختلفــة،  األجهــزة 
الخلــط  دون  والحيلولــة  جهــاز  كل  لذبذبــة 
صحيفــة  اليــوم  نشــرت  حســبما  وذلــك  بينهــا، 

األوســط«. »الشــرق 
كورنيــل  جامعــة  مــن  الدراســة  فريــق  ويهــدف 
األمريكيــة إلــى اإلســهام فــي فكــرة ابتــكار منــزل 
إذ  وتكامــالً،  فعاليــة  أكثــر  بشــكل  يعمــل  ذكــي 
مجــال  فــي  المتخصــص  زانــغ،  تشــينغ  أوضــح 
المنزليــة  األنشــطة  »إدراك  أن  المعلوماتيــة، 
أفضــل  فهمــًا  للكومبيوتــر  يتيــح  المختلفــة 

ثــم  ومــن  البشــرية،  والســلوكيات  لالحتياجــات 
بيــن اإلنســان  التفاعــل  أعلــى مــن  يحقــق درجــة 

والحاســبات«.
ذكــي  منــزل  ابتــكار  أجــل  »مــن  زانــغ:  وأضــاف 
وحــدة  تثبيــت  مــن  بــد  ال  الحالــي،  الوقــت  فــي 
المنزليــة،  األجهــزة  مــن  جهــاز  لــكل  استشــعار 
مــن  األولــى  هــي  الجديــدة  التقنيــة  ولكــن 
األجهــزة  جميــع  مراقبــة  تتيــح  التــي  نوعهــا 
بــل فــي أكثــر مــن دور مــن  فــي أكثــر مــن غرفــة، 

واحــد«. آن  فــي  أدوار 
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الهندسية  الصناعات  غرفة  تهنىء 
املهندس  نجل  املنزالوي  املهندس محمد 

الغرفة  املنزالوي وكيل  الدين  مجد 
انتخابات مجلس  فى  بفوزه  السابق 

الشيوخ.

كما تهنئ املهندس أحمد يسري قطب، 
نجل رجل الصناعة يسري قطب بفوزه فى 

انتخابات مجلس الشيوخ.
وتدعو اهلل أن يوفقهما ملا فيه صالح 

مصر، وصالح الصناعة الوطنية

تتقدم غرفة الصناعات 
الهندسية بخالص 

التهنئة إىل نريمني فاروق 
مدير العالقات العامة 
بالغرفة أن رزقها اهلل 
بأول مولود لها. ألف 

مربوك..

ألف مربوك عضوية مجلس الشيوخ

أحمد يسري قطبمحمد املنزالوي

نيرمني فاروق

ُُ

تهنىء غرفة الصناعات الهندسية السادة أعضائها بفوز ثالثة 
من أعضائها بعضوية مجلس إدارة الغرفة األملانية العربية 

للصناعة والتجارة .
بالغرفة،  املعارض  لجنة  رئيس  ديمرتي  بهاء  املهندس  وهم 
واملهندس حاتم خري رئيس لجنة االعالم بالغرفة ، واملهندس 

محمد العربي ممثل مجموعة العربي للصناعة والتجارة
ألف مربوك للزمالء..

محمد العربيحامت خير بهاء دميتري 






