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الصناعة هى األمل، هى احللم، هى احلل. 

ال ســبيل لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة ملصرنــا احلبيبــة بعيــدا عــن الصناعــة، 
فالصناعــة هــى القاطــرة التــى تقــود اقتصاديــات الــدول الكبــرى نحــو التقــدم 
والنهــوض، وهــى املُفــرخ احلقيقــى لإلبــداع واالبتــكار، وهــى املولــد األول لفــرص 
العمــل. وحســبنا أن جنــد االســتقرار االقتصــادى أكثــر وضوحــًا فــى الــدول التــى 
تعتمــد اعتمــادا أكبــر علــى الصناعــة، لــذا فــإن تنمية وحتديث وتعظيم وتشــجيع 
الصناعــة املصريــة هــو احلــل األمثــل للخــروج مــن األزمــات االقتصاديــة، وهــو 
الطريــق األفضــل لعبــور التحديــات الكبيــرة التــى تواجــه الوطــن علــى املســتويني 

االقتصــادى واالجتماعــى. 

مــن ُهنــا فقــد آلينــا ُمنــذ ُشــرفنا بتولــى رئاســة غرفــة الصناعــات الهندســية أن نفتــح 
نوافذنــا وآذاننــا وأذهاننــا ألى طــرح أو فكــر أو تصــور يســاهم فــى تنميــة الصناعــة وحــل 
مشــكاتها ســواء مــن خــال التحــاور مــع الصنــاع أو التباحــث مــع املســئولني ملتابعــة 
ظــروف وهمــوم ومشــكات الصنــاع والعمــل علــى حلهــا. كمــا أطلقنــا ألول مــرة حملــة 
إعاميــة واســعة لتعريــف املُجتمــع املصــرى بالصناعــات الهندســية وقطاعاتهــا املختلفــة 
فــى جميــع أنحــاء اجلمهوريــة مــن خــال جــوالت مباشــرة للصحفيــني واإلعاميــني فــى 
ــة  ــى الصناعــة املصري ــد تســليط الضــوء عل ــا، ومــازال أن نعي ــع. كان هدفن داخــل املصان
وقدراتهــا وإمكانياتهــا لنمحــو عــن األذهــان الصــورة الســلبية اخلاطئــة التــى تُكــرر كثيــرا 
أن مصــر ليــس لديهــا صناعــات حقيقيــة وإمنــا هــى ُمجــرد جتميــع ملكونــات أجنبيــة. لقــد 
فوجــئ املشــاركون فــى اجلــوالت التــى بــدأت مبدينــة الســادس مــن أكتوبــر بحجــم الصناعة 
املصريــة، وبالتكنولوجيــات املســتخدمة،وباخلبرات والكــوادر املدربــة العاملــة فــى املصانــع 
والتــى تُقــدم بريــق أمــل ملســتقبل مشــرق ملصــر الصناعيــة. وكتــب كثيــر مــن املشــاركون فــى 
اجلــوالت عــن تصحيــح أفكارهــم وتصوراتهــم حــول الصناعــة، ونقــل البعــض تفاصيــل 
مشــاهداته للــرأى العــام، مفتخــرا أن مصــر لديهــا منشــآت صناعية تدعــو للفخر، وقدرات 

صناعيــة تُشــجع علــى التفــاؤل باملســتقبل. 
والشــك أن ذلــك ُيحفزنــا علــى مواصلــة حمــات التعريــف بالصناعــة وتنظيــم 
املزيــد مــن اجلــوالت لرجــال اإلعــام وللمســئولني للتعرف علــى واقع الصناعات 
الهندســية وظروفهــا وقدراتها،وكيفيــة االســتفادة منهــا فــى خدمــة االقتصــاد املصــرى.

إن الصناعات الهندسية ُتثل صناعة الصناعات، التى تعتمد عليها معظم الصناعات 
األخرى بشكل أساسى سواء فيما يخص املعدات واملاكينات أو قطع الغيار أو الصناعات 
املغذيــة والوســيطة. والشــك أن حــل ُمشــكات الصناعــات الهندســية يُســاهم فــى تهيئــة 
منــاخ االســتثمار الصناعــى، ويســاعد كثيــر مــن الصناعــات األخــرى علــى التقــدم واالنتــاج 
بكامــل الطاقــات، وهــو فــى الوقــت نفســه يســاهم فــى زيــادة مــوارد الدولــة مــن الضرائــب 
والرســوم، وزيــادة حصيلتهــا مــن العمــات الصعبــة عــن طريــق التصدير، وتوفيــر الوظائف 

املناســبة للداخلــني اجلــدد إلــى ســوق العمل.
إننا كقطاع خاص صناعى نرى ضرورة تفعيل شعار » ُصنع فى مصر« وحتويله 
إلى حقيقة وواقع ُمستغلني بذلك التقدم الكبير الذى حققته الصناعة بشكل 
عام والصناعات الهندسية بشكل خاص فى تغطية احتياجات السوق املصرى، 
والدخــول باملنتجــات املصريــة إلــى مختلــف األســواق العامليــة. وســنعمل بجــد 

واخــاص وعزميــة علــى حتقيــق ذلــك احللــم. واهلل هــو املوفــق واملعني. 

»ُصنع فى مصر«
من حلم إلى واقع 
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حوار

عملية  تفاصيل  على  التعرف  نــود  بــدايــة.. 
الــتــطــويــر الــتــى جتــريــهــا الــشــركــة فــى الــوقــت 

احلالى؟
وتطوير  تأهيل  عملية  بــدأنــا  بالفعل  نحن 
على مستوى واسع داخل الشركة خالل الفترة 
املاضية، ومن بني مالمح تلك العملية أننا تعاقدنا 
لالستشارات،  البريطانية   »mci« مع  مؤخراً 
للمساهمة فى إعداد دراسات اجلدوى املرتبطة 
الفنية  الــتــصــورات  ــداد  وإعـ املصانع،  بتطوير 
واملالية لهذا األمر، وشركة »MCI« وافقت على 
طرح مناقصة خاصة بتأهيل وتطوير املصانع. 
وبالفعل جاءت لنا عروض من 14 شركة تقدمت 
فعليا بخطاب نوايا، وزارت مقر الشركة لتقدمي 

تطوير  عملية  ضمن  ومــن  التأهيل.  عــروض 
مصانع الشركة أيًضا تأهيل الغاليات اخلاصة 
مبحوالت الصلب بتكلفة تبلغ حوالى 4 ماليني 

دوالر.
وبداية عملية التطوير جاءت من خالل وضع 
خطة استرشادية لتطوير وتأهيل بعض خطوط 
لعمل  »تاتا«  بشركة  باالستعانة  وقمنا  اإلنتاج، 
دوالر،  مليون   200 اخلطة  قيمة  وبلغت  دراسة 
والتكلفة  نهائية،  قيمة  يعتبر  ال  املبلغ  لكن هذا 
لتنفيذ  املتقدمة  الشركات  احلقيقية ستحددها 

اخلطة طبقا للمناقصة التى ستُطرح.
ما هى أسماء الشركات التى تقدمت للفوز   <

مبناقصة التطوير؟
ملناقصة  تــقــدمــت  عــديــدة  شــركــات  هــنــاك 
ــروم«  ــان أبـــرزهـــا شــركــة »مــيــت بـ الــتــطــويــر كـ
الروسية، وشركة »إم إم الصينية«، وشركة »إس 
اإليطالية«،  »دانيال  وشركة  األملانية،  إس«  إم 
الصينية،  »سينوستيل«  شركة  إلــى  باإلضافة 
شركات  وهى  األملانية،  ميتال«  »برايت  وشركة 

كبرى على مستوى العالم.
ونــحــن طــرحــنــا املــنــاقــصــة أمـــام الــشــركــات 
لتقدمي عروضها الفنية، وبالفعل مت إرسال كل 
القابضة  للشركة  باملناقصة  املتعلقة  التفاصيل 
احلصول  انتظار  فى  وكنا  املعدنية،  للصناعات 
تتم  بحيث  األعمال،  قطاع  وزارة  موافقة  على 
املفاضلة بني تلك الشركات مع مراعاة شروط 
ضمان اجلودة، أيضا نحن استقبلنا وفد خبراء 
من مستشارى إعادة التأهيل خالل شهر فبراير 
يتم  أن  اآلن  نريده  وما  التطوير،  ملناقشة خطة 
الوحدات  االنتهاء من تطوير بعض  العمل على 

مع املحافظة على سير العمل.
الفترة  خالل  كبيرة  خسائر  شهدت  الشركة 
املاضية.. هل من املمكن تقليص تلك اخلسائر؟

واملستهدف  إلــيــه،  نسعى  مــا  وهــذا  بالطبع 
لدينا أن يتم خفض اخلسائر بنسبة 62% خالل 

موازنة العام املالى 2018-2017.
> ما الرقم املستهدف حتديدا ؟

نستهدف خسائر بقيمة 153.2 مليون جنيه 
بنهاية  خسائر  جنيه  مليون   401.6 مقابل 
إطار  فى  يأتى  املستهدف  وهذا   ،2017-2016
اخلطة التى ننفذها ملضاعفة الطاقة اإلنتاجية 
ألف   300 مقابل  سنوياً  طــن  ألــف   600 ــى  إل
كانت  أنه  كما  احلالى.  املالى  العام  خالل  طن 
عن  التكاليف  ارتفاع  عن  ناجتة  خسائر  هناك 
املكاتب  بأحد  االستعانة  وقــررنــا  ــرادات،  ــ اإلي
التكاليف  نظام  فــى  املتخصصة  االستشارية 
البيانات  لتحديث النظام مع إمكانية إستخراج 
اإلدارة  ملساعدة  املناسب  الوقت  فى  املطلوبة 
فى حتقيق أرباح. وهناك مؤشرات جيدة خالل 
األشهر املاضية، فقد انخفضت خسائر الشركة 
بنحو 41% خالل النصف األول من العام املالى 
احلالى، لتصل إلى 188.7 مليون جنيه، مقابل 
خسائر بـ322.3 مليون لنفس الفترة من العام 
الثانى  الربع  فى  الشركة  حققت  كما  املاضى، 
مقابل  جنيه،  مليون   45 نحو  بلغت  ــا  ــاًح أرب
218.2 مليون خسائر تكبدتها فى الربع املماثل 

من 2015/2016.
> وما هى آليات زيادة اإلنتاجية؟

على  املقبل  املالى  العام  خــالل  نعتمد  نحن 
بكامل طاقتهما  وتشغيلهما  و4   3 تشغيل فرنى 
اإلنــتــاجــيــة، وأتــوقــع كما ذكـــرت إنــتــاج مــا بني 
االعتماد  من  بدالً  سنوياً،  ألف طن   600-550

أيضا  تعتزم  والشركة  الرابع فقط،  الفرن  على 
شهر  خالل  الثالث  الفرن  تطوير  من  االنتهاء 
طاقته  بكامل  فعلياً  يبدأ  أن  على  املقبل،  مايو 

اإلنتاجية مطلع يوليو من العام اجلارى.
هل هناك مستهدفات بشأن مبيعات الشركة؟
املبيعات  مضاعفة  نستهدف  نحن  بالتأكيد، 
إلى 5.2 مليار جنيه خالل العام املالى 2017-
العام  خــالل  جنيه  مليار   2.4 مقابل   ،2018
أيضا  وهذا   ،%117 قدره  بنمو  اجلــارى،  املالى 
اإلنتاجية  مبضاعفة  أســاســى  بشكل  مرتبط 

خالل الفترة املقبلة.
منواً   %30 حققت  الشركة  أن  تعلم  أن  ولــك 
فى مبيعاتها املحلية وضاعفت صادراتها %100 
منذ بداية العام املالى احلالى، وحققت مبيعات 
محلية بقيمة 727.2 مليون جنيه خالل السبعة 
جنيه خالل  مليون   564 مقابل  املاضية،  أشهر 
وعلى مستوى  السابق،  العام  من  نفسها  الفترة 
بقيمة  صـــادرات  حتقيق  من  متكننا  التصدير 
10.76 مليون دوالر مقابل 5.15 مليون دوالر 
خالل نفس الفترة العام املاضى، وهذه مؤشرات 
إيجابية بكل تأكيد، ففى الوقت الذى تعانى فيه 
املبيعات،  ركود واضح فى  شركات احلديد من 
يوجد إقبال ملحوظ على منتجات شركتنا، حتى 
محلية  مبيعات  املاضى  يناير  فى  حققنا  إننا 

وصادرات تتجاوز 150 مليون جنيه.
ــل تـــوجـــد ســـوقـــا لــتــلــك املــنــتــجــات ســـواء  > وهــ

محليا أو للتصدير؟ 

خطة تطوير شاملة إلعادة إحياء الشركة 
ومناقصة الختيار شركة عالمية

رئيس شركة الحديد والصلب المصرية لـ»الهندسية«: 

الشركة تسعى  إن  املصرية،  والصلب  قال محمد سعد جنيدة رئيس شركة احلديد 
خالل الفترة املقبلة إلمتام عملية تطوير شاملة للنهوض واخلروج من األزمات التى 
التكلفة  أن  »الهندسية«  وأكد جنيدة فى حوار مع  املاضية،  السنوات  شهدتها خالل 
التقديرية اخلاصة بتطوير الشركة تبلغ 200 مليون دوالر، موضحا أن هناك نحو 

14 تقدمت بعروض لتطوير الشركة...وإلى نص احلوار...

نستهدف خفض الخسائر 62٪ وفتح أسواق 

جديدة للصادرات فى إفريقيا

> املهندس محمد سعد جنيدة
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الوقت  وفى  بالفعل  تستوعب  املحلية  السوق 
جميع  أن  خــاصــة  الــشــركــة،  منتجات  احلــالــى 
مستلزمات اإلنتاج تأتى محليا، بعكس منتجات 
الشركات اخلاصة التى تستورد معظم خاماتها 
من اخلارج، خالفا للسوق املحلية نسعى لتصدير 
املقبل،  املالى  العام  اإلنتاج خالل  نحو %20 من 
ومن بني أبرز الدول التى نركز عليها فى عملية 
أننا  كما  والسعودية،  وتركيا  السودان  التصدير 
منها  أوروبية،  بدول  جديدة  أسواق  فتح  نترقب 
 ce على شهادة«  بعد حصولنا  وأملانيا،  إسبانيا 
mark« اخلاصة باجلودة، والتى كانت تشترطها 

الدول األوروبية للتصدير إليها.
الفحم ميثل مشكلة دائمة للشركة.. ملاذا؟

الشركة،  مصانع  عمل  فــى  أســاســى  الفحم 
والشركة طرحت بالفعل مناقصة عاملية الستيراد 
شراء  حالياً  ويتم  طن،  ألف   150 بواقع  الفحم 
كّراسات الشروط، والهدف توفير الفحم الالزم 
نحصل  ونحن  والرابع،  الثالث  الفرنني  لتشغيل 
على الفحم عبر طريقني األول من خالل شركة 
على  منها  ونحصل  الــكــوك«  لصناعة  »النصر 
نلجأ  بينما  سنوياً،  فحم  طــن  ألــف   300 نحو 
لالستيراد لتدبير باقى الكمية، ونعتزم استيراد 
خالل  مرحلتني  على  آخــريــن  طــن  ألــف   300
أشرف  الدكتور  وباملناسبة  املقبل،  املالى  العام 
الشرقاوى، وزير قطاع األعمال العام، وجه أيضا 

للحديد  املطلوبة  الكميات  بتوريد  النصر  شركة 
والصلب، على أن نقوم بسداد مقابلها فورا.

النصر  شركة  لصالح  املديونيات  حجم  هــل   <
للكوك كبير؟

نحو 110 ماليني جنيه من  أوال نحن سددنا 
لصالح  املديونية  وإجمالى  املستحقة،  املديونية 
مت  وبالفعل  جنيه،  مليون   220 يبلغ  الشركة 
للشركة على  الوزير  السيد  زيارة  االتفاق خالل 
والبالغ 110 ماليني جنيه  املتبقى  املبلغ  جدولة 

على عدة أشهر.
 976.872 والصلب  احلــديــد  رأســمــال  يبلغ 
مليون جنيه، موزًعا على 488.436 مليون سهم، 
هيكل  ويــتــوزع  للسهم،  جنيه   2 اسمية  بقيمة 
املعدنية،  للصناعات  للقابضة  ملكيتها بني 90% 
ملصر  و2.1%  للتعدين،  النصر  لشركة  و0.9% 
لأللومنيوم، وحصة ال تتجاوز %1 لشركة القومية 
إيجيتالك،  لشركة  مماثلة  وأخــرى  لألسمنت، 
ويتوزع الباقى على أسهم التداول احلر، وتسعى 

الشركة ملضاعفة رأسمالها 1.9 مليار جنيه.
> إلى أين ستوجه الشركة حصيلة االكتتاب فى 

البورصة؟
بالبورصة  نخطط الستثمار حصيلة االكتتاب 
فى  جنيه،  مليون   950 قيمتها  جتــاوزت  والتى 
وأخــرى  التسليح  حلديد  جديدة  وحــدة  إنشاء 
باستثمارات 60 مليون دوالر، وبإجمالى  للصب 

املتبقى  املبلغ  أمــا  ســنــويــا.  طــن   1500 إنــتــاج 
لتطوير  استثماره  سيتم  االكتتاب  حصيلة  من 
الشركة، ولكن لن يتم تطوير الفرنني 1،2 بسبب 
قدم املاكينات والتى تعود للخمسينات من القرن 

املاضى.
تواجه  التى  املشكات  من  املستورد  احلديد   <
صناع الصلب فى مصر..هل تضررت الشركة من 

االستيراد؟.
بالطبع، احلديد املستورد من بني أبرز املشكالت 
ســنــوات،  منذ  املحلية  الصناعة  تــواجــه  الــتــى 
والصناعة  التجارة  وزارة  حتقيق  أن  وأعتقد 
فى إغراق السوق املحلى باحلديد املستورد من 
الصني وأوكرانيا وتركيا خطوة هامة جدا حلماية 
كشرك  ونحن  املحلى،  واملنتج  املصرية  املصانع 
طالبنا أكثر من مرة بضرورة رفع قيمة اجلمارك 
على واردات احلديد مبا يسمح للشركات املحلية 
من املنافسة، خاصة أن احلديد املستورد يحصل 
الــدول املصدرة، فضال عن  على دعم كبير من 
الطاقة مما بخفض من  تكلفة  انخفاض أسعار 
التكلفة اإلجمالية، وأتصور أن اتخاذ قرار بفرض 
هامة جدا حلماية  إغراق سيمثل خطوة  رسوم 
الذى  اخلاص  القطاع  أو  العامة  سواء  املصانع 
زيــادة  سيعنى  ما  وهــو  العمل،  آالف  فيه  يعمل 
السوق  فى  املعروض  زيــادة  وبالتالى  اإلنتاجية 

واستقرار األسعار كنتيجة طبيعية.

الشركة نجحت فى تحقيق أرباح 45 مليون 

جنيه فى الربع الثانى من العام.. والحديد 

المستورد مشكلة تواجه الصناعة المحلية
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فى  املــصــرى  الــتــجــارى  املكتب  حــذر 
بــكــني مـــن تـــزايـــد شـــكـــاوى الــشــركــات 
الصينى  السوق  مع  املتعاملة  املصرية 
للشركات  الــتــوصــيــات  مــن  وقـــدم عــدد 
العقود  فى  التدقيق  تضمنت:  املتعاملة 
والتأكد  الصينية  الشركات  مع  املوقعة 
الدفع  وشروط  املواصفات  تضمنها  من 
والتسليم، ووضع شرط جزائى فى حال 
مخالفة  أو  املنتجات  توريد  فى  التأخر 
املواصفات.باإلضافة إلى النص بالتعاقد 
لتسوية  التجارى  للتحكيم  اللجوء  على 
بني  تنشأ  الــتــى  الــتــجــاريــة  اخلــالفــات 
الفحص  بشركات  واالستعانة  اجلانبني، 
العاملية املتخصصة فى للتأكد من سالمة 
إلــى جانب  إلــى مصر.  املــوردة  الشحنة 
التواصل مع املكتبني املصريني فى بكني 
وشنغهاى للتأكد من مصداقية الشركات 

التى يتم التعامل معها. 

طالبت مذكرة رسمية قدمتها غرفة الصناعات الهندسية االدارة 
قرار  باصدار  والصناعة  التجارة  بــوزارة  التصدير  لشئون  املركزية 
بحظر تصدير خردة املعادن باعتبارها ثروة قومية. وذكرت املذكرة 
أن الغرفة تلقت شكاوى عديدة من اعضائها تفيد ندرة وجود خردة 
املعادن باألسواق نتيجة حترير سعر الصرف حيث صار من األجدى 
أن  وأوضحت  بــالــدوالر.  قيمتها  وحتصيل  اخلــردة  تصدير  للتجار 
حترى األمر أكد قيام التجار بالتحايل على قرار رسم الصادر على 

خردة املعادن للتهرب من سداده. 
وأكدت الغرفة ضرورة حظر تصدير خردة النحاس ملدة سنة على 
األقل مع تشديد عمليات الفحص للمنتجات املعدنية املصدرة للتأكد 
كذلك  أخــرى.  مسميات  اخلــردة حتت  وتصدير  التحايل  عدم  من 
املعدنية  املنتجات  لتصدير  بعينها  موانى  بتحديد  الغرفة  طالبت 
هى  املــوانــى  تلك  نكون  أن  واقترحت  الرقابة  تشديد  يضمن  مبا 

األسكندرية والسويس ودمياط. 

التجارة  وزير  قابيل  املهندس طارق  أعلن 
خطة  حالياً  تنفذ  ــوزارة  ــ ال أن  والصناعة 
طموحة لتعزيز وتنمية االستثمار فى القطاع 
مليون   15 طرح  املقرر  من  حيث  الصناعى 
متر مربع اراضى صناعية مرفقة خالل عام 
2017 تشمل 13 محافظة منها 8 محافظات 
انه سيتم طرح جزء  إلى  مشيرا  بالصعيد، 

من هذه االراضى بنظام املطور الصناعى.
الهيئة  تقوم من خــالل  الـــوزارة  ان  وقــال 
صيغة  بــوضــع  الصناعية  للتنمية  الــعــامــة 
الصناعى  املــطــور  بنظام  للتعاقد  جــديــدة 
املطور  من  كل  على حقوق  احلفاظ  تضمن 
واملستثمر النهائى سواء فيما يتعلق باسعار 
إلى  مشيرا  التخصيص،  نظام  او  الــطــرح 
لتوقيع  املحافظني  مع  التنسيق  جــارى  إنــه 
بــتــفــويــض هيئة  ــوالت اخلــاصــة  ــوك ــروت ــب ال
اجـــراءات  جميع  فــى  الصناعية  التنمية 
تخصيص االراضى التى تقع حتت والية تلك 
املحافظات لبدء عملية الطرح والتخصيص.

عدد  مــن  طلبات  تلقت  الهيئة  إن  ــال  وق
القامة  واالجانب  املصريني  املستثمرين  من 
باجمالى استثمارات  15 مشروع استثمارى 
تصل إلى حوالى 16 مليار جنيه 80% منها 
مجاالت  فــى  مباشرة  اجنبية  استثمارات 
الكهربائية  واالجـــهـــزة  املــنــزلــيــة  االدوات 
إلى  باالضافة  والصباغة  والنسيج  والغزل 

الصناعات املعدنية.
الهيئة  إتخذتها  التى  ــراءات  اإلجـ وحــول 
اإلجـــراءات  تبسيط  مبنظومة  يتعلق  فيما 
من  اإلنتهاء  حالياً  جارى  أنه  الوزير  أوضح 

التراخيص  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وضع 
حالياً  يــجــرى  أنــه  إلــى  الفــتــاً  الصناعية، 
اإلنتهاء من تصنيف الصناعات طبقاً لدرجة 
وذلــك  الدولية  للمعايير  ووفــقــا  خطورتها 
بهدف حتديد نوعية وطريقة الترخيص إما 

باإلخطار أو الترخيص املسبق.
الهيئة  بخطة  ــقــاء  ــاإلرت ب يتعلق  وفــيــمــا 
بضرورة   « »قابيل  وجه  الصناعى  للترويج 
بفروع  العاملني  وإمكانات  بقدرات  اإلرتقاء 
الهيئة، والتى يبلغ عددها 22 فرع مع منحهم 
القرارات  كافة  إلتخاذ  الكاملة  الصالحية 
املستثمرين دون  للتسهيل على  واإلجــراءات 

احلاجة لزيارة املقر الرئيسى للهيئة.

ومن جانبه أكد املهندس أحمد عبد الرازق 
الصناعية  للتنمية  العامة  الهيئة  رئــيــس 
حرص الهيئة على تنفيذ خطة وإستراتيجية 
الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تتبنى 
الهيئة حالياً فكراً جديداً لإلرتقاء مبنظومة 
التنمية الصناعية وتسهيل عملية اإلستثمار 
قاطرة  ميثل  والــذى  الصناعى  القطاع  فى 
القومى، الفتاً  الصناعية لإلقتصاد  التنمية 
إلى أن الهيئة إنتهت من وضع قاعدة بيانات 
يتم  حيث  اإلستثمارية  املشروعات  حلصر 
املشروعات  هــذه  موقف  ومتابعة  مراجعة 
تطورات  على  بــأول  أوال  للتعرف  اسبوعياً 

التنفيذ وحل أى معوقات تستجد.

طرح 15 مليون مرت أراضى صناعية خالل 2017 

الهندسية تطلب حظر تصدير خردة النحاس

> اجتماع وزير الصناعة مع رئيس هيئة التنمية الصناعية

>م. عمرو أبو فريخة 
رئيس املجلس التصديرى 

للصناعات الهندسية
> م. محمد السويدى

رئيس احتاد الصناعات املصرية

أكد املهندس محمد زكى السويدى رئيس إحتاد الصناعات املصرية أن مشروع 
يقضى  لكى  املستثمرين  إنتظره جميع  كبير  حلم  الصناعية  التراخيص  قانون 
على املعوقات واملشكالت التى طاملا واجهوها سواء كانوا مصريني أو أجانب. 
وقال عقب موافقة البرملان بشكل مبدئى على مشروع القانون أنه سيسهم فى 
تسهيل إقامة الشباب ملشاريعهم صغيرة كانت أو متوسطة بعيداً عن التعقيدات 
التشريعى ضرورة  التطوير  أن  إلى  مشيًرا  احلكومى.  والتدخل  البيروقراطية 
لتحقيق اإلصالح االقتصادى وأوضح أن العاملني باملنظومة اجلديدة ينبغى أن 
يكونوا مؤهلني وقادرين على مساعدة أصحاب األعمال فى التطوير ويشترط 
فيمن سيمتلك الضبطية القضائية منهم أن يكون مؤهاًل لذلك وحاصل على 

شهادة دولية.
وكان السويدى قدد شدد منذ يناير املاضى على أهمية مشروع قانون منح 
التراخيص الصناعية باإلخطار إلعتباره خطوة على الطريق الصحيح لإلصالح 
املنشود ألن تسهيل اإلجراءات سيسهم فى جذب اإلستثمارات املحلية واألجنبية 
وفى تنمية معدالت اإلنتاج الصناعى مبا سيتيحه من فرص إلقامة مشروعات 
جديدة وفى القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل ومتكني الشباب من إنشاء 

مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفى أقل وقت.

خالل  الهندسية  للسلع  التصديرى  املجلس  أعلن 
الصناعات  بغرفة  املتنوعة  الشعب  بــرؤســاء  لقائه 
ــث الــصــنــاعــةوضــع خطة  الــهــنــدســيــة ومــركــز حتــدي
آلليات  الهندسية  الغرفة  لتأهيل 400 شركة ألعضاء 
عمرو  املهندس  وأكد  املقبلة.  الفترة  خالل  التصدير 
لتطوير  يسعى  املجلس  أن  املجلس  رئيس  فريخة  أبو 
التجارة  وزارة  أستراجتية  إطار  فى  املكونات  صناعة 
إلى  مشيًرا   ،2020 بالتصدير  اخلــاصــة  والصناعة 
حتديث  مركز  خــالل  من  سيتم  الشركات  تأهيل  أن 
من خالل  للشركات  يقدمة  الذى  والبرنامج  الصناعة 
الدعم الفنى لتأهيل الشركات وفق أليات تسهل عليها 
القدرة على النفاذ لألسواق اخلارجية، مضيًفا إلى أن 
لقبول  محددة  معايير  يحدد  الصناعة  حتديث  مركز 
الشركات للتأهيل. وعرض مؤمن عرفات، مسؤول دعم 
يقدمها  الــذى  املجلس  خدمات  باملجلس،  املصدريني 
إلى  مشيًرا  الهندسية،  بالغرفة  واملمثلة  قطاع   21 لـ 
املجلس يقدم خدمات احلصول على الدعم املادى، من 

خالل هيئة املعارض وفتح األسواق اجلديدة.

قانون جديد للرتاخيص الصناعية.. والسويدى يشيد بالتشريع 
التمثيل التجارى يقدم نصائح 
للشركات املصرية فى الصني

خطة لتأهيل 400 شركة هندسية للتصدير

قابيل: استثمارات أجنبية عمالقة
فى مجال األجهزة الكهربائية والصناعات املعدنية
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> اجتماع مجلس األعمال املصرى الكينى

والصناعات  املنزلية  األجهزة  صناعة  فى  املتخصصة  يونيفرسال،  مجموعة  تبحث 
الهندسية، طرح تخفيضات بقيمة 14% خالل الفترة املقبلة على »البوجتازات«.

وقال خالد السيد، مدير التسويق باملجموعة، إن حالة الركود التى أصابت األسواق خالل 
الفترة املاضية عقب قرارات تعومي اجلنيه أدت إلى اجتاه الشركة لدراسة طرح تخفيضات 

على بعض منتجاتها، لكسر حالة الركود وزيادة القدرة الشرائية لألفراد.
تعميم  تعتزم  الشركة  أن  إلى  الشركة  عقدته  مؤمتر صحفى  »السيد«، خالل  وأشــار 

التخفيضات على كل املنتجات وعدم قصرها على منتجات البوجتازات فقط.
وتعد شركة »يونيفرسال« من الشركات الكبيرة فى قطاع األجهزة املنزلية وتأسست عام 
1984 برئاسة املهندس يسرى قطب الذى أنشأ أول مصنع لبوتاجازات الغاز آنذاك، وفى 
عام 2016 صارت املجموعة تضم 14 مصنعاً على مساحة 250 ألف متر، منها 3 مصانع 
لألدوات املنزلية والسخانات، و11 مصنعاً للصناعات املغذية يصل إجمالى استثمارات 
مجموعة يونيفرسال 3 مليارات جنيه.وتتجاوز الطاقة اإلنتاجية لـ»يونيفرسال« 1.2 مليون 
بوجتاز، و700 ألف سخان سنوياً، فيما تصل الطاقة اإلنتاجية للمصنع اجلديد للغساالت 

3 ماليني غسالة للسوق املحلى والتصدير.

كشف املهندس رأفت اخلناجرى عضو مجلس 
ادارة شعبة الصناعات املغذية وممثل مصر فى 
املؤمتر  أن  الثمانية   اإلسالمية  الــدول  مؤمتر 
والسيارات  املغذية  لصناع  رابطة  تأسيس  قرر 
على مستوى العالم. ودعا إلى مشاركة الشعبة 
الكتالوج اخلاص  مع وضع  الرابطة  فى  كعضو 
إلى   " اخلناجرى   " دعا  أخــرى  ناحية  من  بها. 
فى  العاملة  الصناعية  الشركات  تعاون  ضرورة 
الشركات  مــع  للسيارات  املغذية  الصناعات 
خاصة  فاجن  وفولكس  مرسيدس  مثل  العاملية 
فــى ظــل وجـــود طلب مــن تلك الــشــركــات من 

السوق املصرى. 

أصدر عمرو اجلارحى وزير املالية القرار رقم 
فى  العملة  تدبير  فروق  بشأن  لسنة 2016   72
الضرائب. نصت املــادة األولــى أنه عند حتديد 
وعاء الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني 
أو االعتباريني عن عام 2016 يتم احتساب نسبة 
تدبير  عن  الناجتة  األسعار  فــروق  فى  التغيير 
العمالت األجنبية وفقا للنسب التالية: يناير حتى 
يونيو 2016 نسبة التغيير 15 %. من يوليو حتى 
سبتمبر 2016 نسبة التغيير 40 % أكتوبر 2016 
نسبة التغيير 60 % ونصت املادة الثانية على أنه 
التى  املنشآت  محاسبة  عند  القرار  بهذا  يعمل 
يستلزم نشطها التعامل فى العملة األجنبية وعلى 
ونصت  والتصدير.  االستيراد  نشاطى  األخص 
املادة الثالثة على اشتراط أن تكون الفروق ناجتة 
عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط والزمة ملزاولته. 
ونصت املادة الرابعة على أن يتم العمل بالقرار 
بشأن جميع املعامالت اخلاصة والشركات عن 

الفترات املوضحة باملادة األولى. 

»يونيفرسال« تدرس تخفيضات 
بمعدل 14% على أسعار البوتجازات

أحمد السويدى رئيسا ملجلس األعمال املصرى اللبنانى 

رابطة عاملية للصناعات املغذية للسيارات

وزير املالية يحدد فروق تدبري 
العملة فى الوعاء الضريبى 

> رأفت اخلناجرى

أكد املهندس فتحى حماد رئيس شعبة األجهزة الكهربائية إن ارتفاع سعر الدوالر أمام اجلنيه املصرى 
فى األسواق الرسمية وغير الرسمية ميثل أزمة حقيقية تعيشها مصر بسبب تداعيات ذلك على القيمة 
الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار السلع املحلية واملستوردة، خاصة أننا نستورد أكثر من 75 % من احتياجاتنا 
باخلارج. واوضح أن الشعبة تعد خلطة عمل ملواجهة ذلك من خالل اعمل على زيادة معدالت التصدير 
وزيادة الطلب على االنتاج املحلى، وأشار إلى أن الشعبة بصدد بحث كيفية االستفادة من القروض امليسرة 
للمصانع الصغيرة والتى تصل نسبة الفائدة فيها إلى 5 %. وأوضح أنه يتم بحث متثيل الشعبة فى اللجان 
اخلاصة بجهاز حماية املستهلك، وسيتم تيسير حصول الشركات األعضاء بالشعبة على عالمة بكل فخر 
صنع فى مصر بالتعاون مع مركز حتديث الصناعة. كما يتم العمل على حتديث واستكمال املواصفات 
القياسية حيث أوكلت مسئولية ذلك إلى رجلى الصناعة املهندس مصطفى العشرى، والدكتور بهجت 
الداهش. فضال عن تخصيص جلنة لدعم املعارض املحلية واخلارجية حتت اشراف املهندس حسن 

مبروك عبد املقصود، واخرى للتنمية البشرية باشراف املهندس وليد سليمان. 

خطة عمل بـاألجهزة الكهربائية 
ملواجهة ارتفاعات الدوالر

> فتحى حماد
رئيس شعبة األجهزة الكهربائية 

قرر مجلس االعمال املصرى الكينى املشترك تشكيل 6 جلان 
السنوات  خالل  عليها  التركيز  يتم  قطاعات  تتضمن  نوعية 
مليون   400 من  البلدين  بني  التجارى  التبادل  لزيادة  املقبلة 
باملجلس  النوعية  اللجان  تشكيل  دوالر.وتتضمن  مليار  إلى 
للبتروكيماويات  وجلنة  الهندسية  والصناعات  للطاقة  جلنة 
وأخرى للزراعة واملنتجات الغذائية والثروة احليوانية وجلنة 
مواد  إلى جلنة  باالضافة  اجللدية  والصناعات  للمنسوجات 
البناء والتشييد واملقاوالت وجلنة متخصصة فى الصناعات 
املجلس  املهندس حسام فريد حسانني رئيس  الدوائية.وقال 
هناك  أن  الهندسية  الصناعات  غرفة  ادارة  مجلس  وعضو 
فرص تعاون واسعة بني القطاع اخلاص فى البلدين. وأشار 
للمنتجات  ترويجية  بعثة  شهور  قبل  نظم  املجلس  أن  إلــى 
املصرية فى نيروبى شاركت فيها نحو 70 شركة من مختلف 
العاملة  قطاعات الصناعة كان من بينها عدد من الشركات 

فى مجال الصناعات الهندسية.

مجلس األعمال املصرى الكينى يستهدف زيادة التجارة

بدأت شعبة احلاسبات واإللكترونيات وضع 
منتجات  على  الطلب  لتنشيط  عــام  تــصــور 
أعضائها وفتح أسواق جديدة. وقالت املهندسة 
مها عبد الناصر نائب رئيس الشعبة أن هناك 
املنتجات  لتفضيل  االن  ــة  الــدول ــدى  ل اجتـــاة 
ارتفاع  بسبب  احلكومية  العقود  فى  املحلية 
فاتورة االستيراد، باالضافة إلى صعود الدوالر 

أمام العملة املحلية وعدم استقراره.
اعضاء  بيانات  معرفة  ضـــرورة  وأوضــحــت 
الشعبة  ادارة  ليتسنى ملجلس  الشعبة تفصيليا 
اســواق  لفتح  املــانــحــة  اجلــهــات  مــع  التنسيق 
القائمة  الكيانات  على  واحلــفــاظ  خــارجــيــة، 
وبحث امكان حل اى تشريعات أو قوانني تعوق 

ذلك، فضال عن العمل على مساعدة الشركات 
االعضاء فى تطوير العمالة اخلاصة بها، إلى 
الشركات  بــني  التكامل  ــى  إل التوصل  جــانــب 
جلنة  تشكيل  طريق  عن  بالشعبة  الصناعية 

للتكامل.
وأوضحت أن الشعبة ستقوم أيضا بالوقوف 
ونشاطها  املــوجــودة  الــشــركــات  طبيعة  على 
نشاطات  إطار  فى  تطويرها  إمكانية  لدراسة 
فى  كــل  الشركات  بتصنيف  والقيام  الشعبة 
وبــوابــة  احلكومية  اجلــهــات  ملخاطبة  مجاله 
التنمية  هيئة  وكــذلــك  احلكومية  املناقصات 
ــالــشــركــات حسب  الــصــنــاعــيــة لــالســتــعــانــة ب

تصنيفها فى املناقصات واملشاريع القائمة. 
> مها عبد الناصر

نائب رئيس شعبة احلاسبات

أصدر املهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل اجلانب املصرى 
فى مجلس االعمال املصرى اللبنانى املشترك برئاسة املهندس أحمد صادق السويدى 
رئيس مجلس ادارة مجموعة السويدى. ضم املجلس عدد من أعضاء غرفة الصناعات 
الهندسية باحتاد الصناعات وشمل األعضاء كال من املهندس حسن نوح شركة 
االسكندرية الوطنية للحديد والصلب وجون جميل شركة سيراميكا االمراء، وأشرف 
حمدى ممثل شركة ال جى لاللكترونيات مصر والدكتور/شيرين حلمى رئيس شركة 
فاركو لالدوية، واملهندس خليل ابراهيم شركة فريش إلكتريك لالجهزة املنزلية وعمر 
عصفور رئيس شركة كريستال عصفور انترناشيونال وأحمد عامر الشركة العربية 
ملنتجات االلبان أراب ديرى، واملهندساشرف بكرى شركة مشرق ملنتجات العناية 
الشخصية، والدكتور مجدى سليم شركة لوريال لصناعة مستحضرات التجميل 
والدكتور رياض أرمانيوس شركة ايفا فارما لالدوية 
واملستلزمات الطبية، والدكتورسمير النجار شركة 
دالتكس الزراعية والدكتور شريف اجلبلى رئيس 
شركة بولى سيرف لالسمدة واملهندس فتح اهلل 
فوزى مينا لالستشارات واملهندس/محمد فرج 
عامر الشركة املصرية للتنمية الغذائية فرج هلل 
وابراهيم سودان شركة بورسعيد لالنتاج الغذائى 
وعبد احلميد الدمرداش رئيس املجلس التصديرى 
للحاصالت الزراعية واملهندس مجدى طلبة 
شركة كايرو قطن سنتر ودينا تادرس شركة 
بنك  االتربى رئيس  للسياحة ومحمد  تادرس 
مصر وماجد املنشاوى شركة مينا فارما للصناعات 
الطبية. وقد نص القرار ان مدة املجلس 3 سنوات 
وتضمن ان يرفع رئيس اجلانب املصرى فى املجلس 
تقريراً دوريا نصف سنوى عن جهود ونشاط املجلس إلى 
وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به املجلس 
من نشاط وأهم املقترحات واخلطط املستقبلية 
لتنمية املصالح املشتركة بني البلدين، وان تقوم 
اجلهات املصرية املعنية والسفارة املصرية باخلارج 
خاصة املكتب التجارى ملعاونة املجلس فى أداء 
مهامه وتيسير مباشرة اختصاصاته وتزويده 
بنشاط  تتعلق  التى  واملعلومات  بالبيانات 

املجلس. > طارق قابيل

»الحاسبات« تبدأ خطط ترويج محلى وخارجى
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املعدنية  األثـــاثـــات  صــنــاعــة  شعبة  قـــررت 
نسرين  تكليف  الــدهــتــورى  محمود  بــرئــاســة 
رفعت نائب رئيس قطاع الصناعات الهندسية 
مبركز حتديث الصناعة باعداد دراسة لتطوير 
صناعة االلومنيوم وصناعة املسابك فى مصر 
باالضافة إلى اعداد خطة لعمل مصنع جديد 
كما  واجلرانيت.  السيراميك  خطوط  النتاج 
قررت الشعبة مخاطبة شعبة االدوات املنزلية 
بالغرفة التجارية لبحث أوجة التعاون املشترك 
من  واحلــد  الوطنية  الصناعة  تشجيع  بهدف 
العام  االمــني  مخاطبة  جانب  إلى  االستيراد. 
اوجــة  لبحث  للتنمية  االجتماعى  للصندوق 
االجتماعى  الصندوق  بني  املشترك  التعاون 
من  ولــالســتــفــادة  املعدنية  االثــاثــات  وشعبة 

يقدمها  التى  والتسويقية  التمويلية  اخلدمات 
دراســة   " الدهتورى   " أوضــح  كما  الصندوق. 
بتل  صناعية  منطقة  انــشــاء  لفكرة  الشعبة 

املقدام مبيت غمر.
التى  أن أهم املشكالت   " الدهتورى   " وقال 
العالية  التكلفة  تواجه مصنعى االلومنيوم هى 
للمنتج، العمالة غير املدربة والزائدة، ومشاكل 
النقل،و مشاكل التعاقد، مشاكل العمالء ودخول 
األســواق  بعض  فى  الصني  مثل  ــدول  ال بعض 
املصرية.موضحا  الشركات  معها  تتعامل  التى 
أهمية العمل على خفض التكلفة والوصول إلى 
العمل  إلى  باإلضافة  الصني  منافس مع  سعر 
على االرتقاء بجودة املنتج املصرى لفتح أسواق 

تصديرية جديدة.

دراسة لتطوير 
صناعة األملونيوم 
وحل مشكالتها 

مؤتمر لتعميق صناعة 
األدوات الكهربائية 

> محمود الدهتورى
رئيس شعبة األثاثات املعدنية 

رئيس  عبداملنعم  عــاطــف  املهندس  ــال  ق
شعبة صناعة األدوات الكهربائية أن الشعبة 
مؤمتر  لعقد  متهيدا  بياناتها  حتديث  بدأت 
يجمع شركات الشعبة مع شركات املقاوالت 
وشركات توزيع الكهرباء لتفعيل قانون تفضيل 

املنتج املحلى وتعميق الصناعة املحلية. 
وأشار إلى أن الشعبة بصدد وضع تصور 
عام للتعاون مع اجلهات احلكومية مبا يخدم 
املضافة  القيمة  وزيـــادة  الصناعة  تعميق 
اتصاالت  بــدأت  الشعبة  أن  وأوضــح  فيها. 
لدعم  الصناعية  التنمية  هيئة  مع  موسعة 
بقطاع  ــدءا  بـ الــوطــنــيــة  الــصــنــاعــة  وتعميق 
الشعبة  ناقشت  كما  واللمبات.  الكشافات 
خالل اجتماعاتها املاضية آثار حترير سعر 
األعضاء  واملصانع  الشركات  على  الصرف 

بالشعبة. 
> م. عاطف عبد املنعم

رئيس شعبة األدوات الكهربائية
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لكهرباء  القابضة  الشركة  وافقت 
الصناعات  غرفة  طلب  على  مصر 
ــار تــوريــد  الــهــنــدســيــة بـــزيـــادة أســع
يتم  التى  الــشــوارع  ــارة  إنـ كشافات 
تصنيعها فى الهيئة العربية للتصنيع 
شهدته  الذى  الكبير  لالرتفاع  نظرا 
نتيجة  االنــتــاج  مستلزمات  أســعــار 
حترير سعر الصرف. وذكر خطاب 
أرســلــتــه الــشــركــة إلـــى الــغــرفــة أن 
لتعديل  مانع  لديها  ليس  الشركة 
بكشفات  اخلــاصــة  التوريد  أســعــار 
الطارئ ألسعار  للتغير  نظرا  االنارة 
الصوديوم  وكشافات  الليد  اللمبات 
لوحدة  بــاإلضــافــة  الضغط.  عــالــى 
الفصل والتوصيل " التامير الثالثى". 

برئاسة  املغذية  الصناعات  شعبة  قــررت 
املهندس تامر شافعى تشكيل جلنة لدراسة 
استراتيجية صناعة السيارات وكيفية وضع 
قائمة باملكونات التى ميكن تصنيعها محليا. 
وضمت اللجنة كال من املهندس ايهاب عوض، 
خالد  واملهندس  ابراهيم  ايــهــاب  املهندس 
واملهندس  تــريــاق،  بشوى  واملهندس  خليل، 

رأفت اخلناجرى. 
 وأشار " شافعى " إلى أهمية التعاون مع 
الهيئة فى مجال املعارض والتصدير خاصة 
احلالبة  الفترة  فى  بافريقيا  إهتمامها  مع 
التسويق  مبوضوع  الشعبة  إهتمام  ظل  فى 
الدول  فى  خارجى  معرض  وعمل  اخلارجى 
االفريقية باعتبارها أهم األسواق املستهدفة.

برئاسة  الصناعية  قررت شعبة اخلدمات 
املهندس حسام مصطفى اقامة ندوة العضاء 
فى  املتاحة  التدريب  برامج  لشرح  الغرفة 
املجاالت الصناعية لدى االكادميية الوطنية 
وذلــك لالستفادة   ) )نــاس  واملــهــارات  للعلوم 
من هذه البرامج حيث تقوم االكادميية مبنح 
شهادات للعمالة املدربة من قبل جهات دولية 
مما يتيح فرص عمل مبصر وخارجها. كما 
قررت الشعبة دعوة اجلهات املهتمة واملختصة 
ــكــروت  ال وتــصــلــيــح  وتــصــنــيــع  تصميم  فــى 
االلكترونية باالضافة إلى عرض تقدمة تلك 
التى  واالنشطة  اخلدمات  لتوضيح  اجلهات 
الهندسية  الصناعات  غرفة  العضاء  ميكن 

االستفادة منها.

شعبة  رئيس  عزت  شريف  الدكتور  كشف 
بدأت  الشعبة  أن  الطبية  األجــهــزة  صناعة 
الصناعة  حتديث  مركز  مع  التعاون  تفعيل 
بشكل جدى موضحا أن املركز يعمل على وضع 
ويساعد  الصناعة،  ملستقبل  عامة  تصورات 
املنشآت األعضاء على تطوير كياناتها. وقال 
لصناعة  استراجتية  لوضع  تعد  الشعبة  إن 

األجهزة الطبية بالتعاون مع املركز.
فــى حتديث  تــشــارك  الشعبة  أن  ــح  وأوضـ
ووضع الكثير من املواصفات القياسية باللجنة 
القومية للمستلزمات الطبية وقد مت ترشيح 
عدد من أعضاء الشعبة بتلك اللجان هم عماد 

لويز وخالد عليان ومحمد عبد املحسن. 

زيادة أسعار توريد كشافات الشوارع 

لجنة بالصناعات املغذية لدراسة اسرتاتيجية السيارات

برامج تدريب لدى » ناس«

»الطبية« تعد اسرتاتيجة جديدة 

»اآلالت« تشارك فى معرض انرتباك الدوىل 

> خطاب الشركة القابضة للكهرباء إلى الغرفة 

> تامر شافعى
رئيس شعبة الصناعات املغذية

> م. حسام مصطفى
رئيس شعبة اخلدمات الصناعية

> م. محمد املنشاوى
رئيس شعبة اآلالت واملعدات

> د شريف عزت
رئيس شعبة األجهزة الطبية 

واملــعــدات  األدوات  شــعــبــة  طــالــبــت 
الهندسية  الصناعات  بغرفة  الكهربائية 
وزير  الصناعة  وزير  الصناعات  باحتاد 
أى  لوقف  التدخل  والصناعة  التجارة 
تخفيضات جمركية على اللمبات الليد 

املستوردة من اخلارج.
قدمتها  مــذكــرة  على  ردا  ذلــك  جــاء 
ــات طــالــبــت احلــكــومــة  ــشــرك ــدى ال إحــ
بــاعــفــاء الــلــمــبــات الــلــيــد مــن الــرســوم 
فى  سريعة  نتائج  لتحقيق  اجلمركية 
مجال ترشيد استهالك الكهرباء. أكدت 
الشعبة أن املنتج املصرى ليس رديئا كما 
مطالبة  وأضافت  لذلك.  الترويج  يتم 
بدعم الصناعة الوطنية بدالء من اعفاء 

املستورد. 

رفض تخفيض 
الجمارك على اللمبات 

الليد املستوردة

ربط  واآلالت  املعدات  صناعة  شعبة  قــررت 
للصناعة  ــة  ــي األملــان الــغــرفــة  مبــوقــع  الــشــعــبــة 
املهندس  وقال  للتعاون بني اجلانبني.  والتجارة 
محمد املنشاوى رئيس الشعبة أن ربط اجلانبني 
دائم بني اجلانبني  اتصال  اقامة  سيساهم فى 
بالصناعات  اخلاصة  املعارض  من  واالستفادة 
الغرفة  تنظمها  والتى  عــام  بشكل  الهندسية 
الشعبة  من شركات  عدد  أن  وأوضح  األملانية. 
الذى  الدولى  انترباك   " معرض  فى  سيشارك 
مايو   10 إلى   4 من  الفترة  بأملانيا خالل  يقام 
القادم. من ناحية أخرى كشف محمد املنشاوى 
للشركات  شامل  دليل  اعــداد  الشعبة  اعتزام 
يتضمن  مصر  فى  واملــعــدات  لــآالت  املصنعة 
القطاع  على  لتعميمها  ومنتجاتهم  بياناتهم 

الصناعى. 

تخفيض القيمة 
املضافة على اآلالت

ــر املــالــيــة   ــدر  عــمــرو اجلـــارحـــى وزيــ ــ أصـ
قــرارًا بضوابط تخفيض سعر الضريبة 
عـــلـــي اآلالت  ــة  ــافــ املــــضــ ــيـــمـــة  الـــقـ عـــلـــي 
وخطوط االنتاج املستوردة والبالغة %5، 
موضحا أن القرار يأتي يف إطار خطوات 
حتــســني مــنــاخ االســتــثــمــار بــهــدف جــذب 
املــزيــد مــن االســتــثــمــارات لــدعــم خطط 

النمو االقتصادي.
ونـــــص الـــــقـــــرار  عـــلـــي أن يـــكـــون ســعــر 
بالنسبة  املضافة  القيمة  علي  الضريبة 
لـــآالت واملـــعـــدات املــســتــخــدمــة يف انــتــاج 
تقدمي  بــعــد   ،%5 خــدمــة  تــأديــة  أو  سلعة 
الــتــأكــيــد علي  . كــمــا تضمن  املــســتــنــدات 
أن أجــزاء اآلالت واملــعــدات وقطع الغيار 
ــام لــلــضــريــبــة علي  ــعـ تــخــضــع لــلــســعــر الـ

القيمة املضافة والبالغ حاليا %13.
و سيتم العمل بالقرار فورا، وخطوط 
يــتــم  أن  ــلــــى  عــ ــة،  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ االنــــــتــــــاج 
اجلــمــارك  مصلحتي  مــن  جلنة  تشكيل 
والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل 
ــاالت لــوضــع آلــيــة تضمن  ــ مـــع تــلــك احلـ
استغال  وعــدم  العامة  اخلــزانــة  حقوق 
ــي يف غــيــر  ــبـ ــريـ هــــــذا الـــتـــخـــفـــيـــض الـــضـ

الغرض املحدد له.
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السكك  لتطوير  قومي  إطالق مشروع  أنه سيتم  النقل  وزير  عرفات  أعلن  هشام 
احلديدية يف يوليو القادم، ومضيًفا أن الوزارة تتجه لفصل امللكية عن اإلدارة والتشغيل 
األنفاق  مترو  شركة  وتولت  األنفاق  هيئة  أنشأته  حيث  األنفاق  مترو  يف  حدث  كما 
الشركة  وتديرها  والكباري،  الطرق  هيئة  أنشأتها  التي  الطرق  يف  وكذلك  تشغيله، 

الوطنية للطرق.
الوزارة تعمل حاليا على تنمية املوارد البشرية يف مجال السكك  وقال عرفات إن 
هيكلة  وإعــادة  الذكية  التقنيات  يف  والتوسع  اخلدمات  واالرتقاء مبستوى  احلديدية 
الطرق  مع  وربطها  احلديدية  السكك  لتطوير  شامل  مخطط  وضع  مع  القطاعات، 
الرئيسية والسريعة واملوانئ والنقل النهري واملراجعة الشاملة للمشروعات من خالل 

جلان فنية ومالية وقانونية  
وحفارات  للقضبان  ماكينات صيانة  يحتاج  السكك احلديدية  قطاع  أن  إلى  ولفت 
وقطع غيار يبلغ تكلفتها 40 مليون يورو، مشيرا إلى أنه مت البدء يف نقل احلاويات من 
ميناء دمياط عبر السكك احلديدية وهي خطوة مهمة لتطوير القطاع. وكشف وزير 
النقل عن دراسات جتريها الوزارة حاليا النشاء خط لنقل البضائع بني ميناء الدخيلة 

باإلسكندرية ومدينة السادات الصناعية.

مشروع لتطوير السكة الحديد

يدرس حتالف تويوتا العاملي إنشاء رصيف مبيناء شرق بورسعيد لتداول السيارات وكشف 
الدكتور احمد درويش رئيس هيئة مشروع قناة السويس . وأوضح رئيس املنطقة االقتصادية 
منذ شهر،  تشوتشو  تويوتا  بقيادة  العاملي  والتحالف  الهيئة  بني  النوايا  توقيع خطاب  مت  أنه 

مضيفا أن التعاقد يضع مصر على اخلريطة الدولية لتداول السيارات باملوانئ .
وكان تقرير صادر عن املنظمة العاملية ملصنعي السيارات لعام 2016، كشف عن تقدم مصر 
الـ39 ضمن  املرتبة  الدول املصنعة للسيارات خالل عام 2016، لتحتل  بقائمة  واحداً  مركزاً 
قائمة ضمت 40 دولة، كما وافق مجلس الوزراء، يف يوليو املاضي، على مشروع قانون تعميق 
وزيادة  8 سنوات،  إلى 60% خالل  املحلي  املكون  نسب  وزيــادة  والسيارات،  املركبات  صناعة 

الصادرات من املكونات. 

تحالف تويوتا يدرس االستثمار بقناة السويس

أحمد كمال مديرا تنفيذيا 
التحاد الصناعات املصرية

محمد  ــدس  ــن ــه امل أصــــدر 
ــاد  ــس احتــ ــيـ الـــســـويـــدى رئـ
قــرارا  املصرية  الصناعات 
كمال  أحمد  املهندس  بتعيني 
مـــديـــرا لــتــنــفــيــذيــا الحتـــاد 
للمهندس  خلفا  الصناعات 
ناجى الفيومى . ويعد " كمال 
" أحد الكوادر الفنية املتميزة 
وقد  الصناعى  القطاع  فــى 
شغل على مدى عدة سنوات 
البيئى  االلتزام  مكتب  مدير 
له  وكــان  الصناعات  باحتاد 
ــواصــل  احــتــكــاك مــبــاشــر وت
مستمر مع قطاعات عريضة 
مختلف  فـــى  املــنــتــجــني  مـــن 

الغرف الصناعية . 

> مهندس أحمد كمال 

> هشام عرفات وزير النقل 

> احمد درويش
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قال محمد املهندس رئيس الغرفة أن الهدف من 
االجتماع هو معرفة احتياجات الورش واملصانع 
املعدات  من  اليدوية  احلــرف  قطاع  فى  العاملة 
واالالت وارسالها ألعضاء شعبة املعدات بالغرفة 

لتوفيرها مما يزيد من التكامل بني الغرف.
بني  التكامل  مــبــادرة  أن  إلــى  املهندس  وأشــار 
وسيتم  قريبا  بثمارها  ستؤتى  الصناعية  الغرف 
زيــادة التعاون ليشمل أكبر عدد من الغرف مما 
املحلى  املكون  زيــادة  على  بالضرورة  سيساعد 
ــتــى أضــرت  ــد مــن فـــاتـــورة االســتــيــراد ال واحلــ

باالقتصاد املصرى خالل السنوات املاضية.
رئــيــس غــرفــة صناعة  عــمــران  ــد مسعد  وأكـ
احلرف اليدوية سعادته باهتمام غرفة الصناعات 
الغرف  ــرق  واعـ أكــبــر  مــن  تعد  الــتــى  الهندسية 
لها  اليدوية وأن يكون  الصناعية بقطاع احلرف 

دور كبير فى تنميته وتطوير ماكيناته ومعداته 
وأســتــعــرض عــمــران خــالل االجــتــمــاع الوضع 
إلى  مشيرا  احلرفية  الصناعات  لقطاع  احلالى 
أنه مت انشاء املجلس التصديرى للحرف اليدوية 
عام 2013 لتصدير االنتاج اخلاص بالقطاع تاله 
بانشاء  قــرار من وزيــر الصناعة  فى عام 2015 
العام  فى  ثم مت  اليدوية  غرفة لصناعة احلرف 
التالى انشاء جلنة مؤقتة لتسيير أعمال الغرفة 
سبتمبر  فى  التى متت  االنتخابات  اجــراء  حتى 
إلى  ادارة جديد مشيرا  املاضى الختيار مجلس 
إلى  عددهم  يصل  احلاليني  الغرفة  اعضاء  أن 
أبرزها  رئيسية  شعب   9 خــالل  مــن  عضو   76

الــســجــاد والــكــلــيــم،و املــنــســوجــات،و األخــشــاب، 
وصناعة الشموع،واملشغوالت املعدنية،واملشغوالت 

الزجاجية.
وأشار عمران إلى أن عدد احلرفيني فى مصر 
يصل إلى 4 مليون حرفى ونسعى لضم أكبر عدد 
ودخولهم  اليدوية  احلــرف  صناعة  لغرفة  منهم 
أن  تسعى  الغرفة  أن  مؤكدا  الرسمية  للمنظومة 
تعود احلرف املصرية للريادة عامليا وخاصة قطاع 
السجاد اليدوى الذى غزا العالم كله وكان أفضل 
سجادة فى العالم ولكن حاليا السجاد الفارسى 

والتركى يحتل املرتبة األولى.
وأوضح رئيس غرفة احلرف اليدوية أن الغرفة 
اليدوية  تسعى أن توصل صوت أعضاء احلرف 
للمسئولني مشيرا إلى أن الغرفة طالبت املهندس 
بان  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  اسماعيل  شــريــف 
يكون لها دور فى املناقصات احلكومية وترشيح 
الشركات أعضاء الغرفة لهذه املناقصات وتسويق 
لديها  الــورش واملصانع  أن هذه  منتجاتهم حيث 
قال محمد  ذلك  وتعليقا على  انتاج مميز جدا. 
إن  الهندسية  الصناعات  غرفة  رئيس  املهندس 
الغرفة على علم ودراية كاملة بالورش والصناعات 
الصغيرة وأنها قاطرة التنمية للصناعات الكبرى 
خاصة وأن الغرفة اجرت زيارات عديدة للورش 

فى الدرب األحمر واجلمالية.
واستعرضت ردينه فريد املدير التنفيذى لغرفة 
والـــورش  املصانع  احتياجات  الــيــدويــة  احلـــرف 
لبحث  واملــعــدات  املاكينات  من  بالقطاع  العاملة 
امكانية توفيرها من خالل أعضاء شعبة االالت 
واملعدات بغرفة الصناعات الهندسية حيث أكدت 
انه مت عمل دراسة شاملة على احتياجات املصانع 
بالغرفة وتبني أن شعبة اخلــزف فى  بكل شعبة 
بحيث  والكهرباء  بالغاز  تعمل  افــران  إلى  حاجة 
تكون متوافقة بيئيا مشيرة إلى أن هذه األفران 

موجودة فى اليابان.
وردا على هذا املطلب قال املهندس مصطفى 
عبيد عضو شعبة االالت واملعدات أن تصنيع الفرن 
يحتاج إلى اساسيات معينة منها حتديد املواصفات 
الفنية للفرن املطلوب من حيث مساحته وحجمه 
يدوى  أم  أوتوماتيك  والباب  ال  أم  عازل  به  وهل 
وغيرها من املواصفات االساسية التى يجب أن 
يشملها أمر التوريد، أو أن يتم شراء فرن ومحتاج 
تصنيع مثيل له ويتم حساب التكلفة وسعر الفرن 
على حسب االحتياجات املطلوبه به والكمية التى 

يحتاجها املصنع. 
وفى هذا االطار أشار املهندس محمد املنشاوى 
رئيس شعبة االالت واملعدات إلى أنه سيتم االتفاق 
على تصنيع أفران كهرباء وغاز متوافقة مع البيئة 
وموفرة للكهرباء تلبية الحتياجات مصانع احلرف 
اليدوية.  واستكملت ردينه فريد املدير التنفيذى 
من  الــقــطــاع  مطالب  الــيــدويــة  ــرف  احلـ لغرفة 
اآلالت واملعدات حيث قالت ان الورش واملصانع 
أعضاء شعبة احللى حتتاج عدة االت منها طابعة 
 CNC حفر  االبعاد،وماكينة  ثالثية  املجسمات 
متعددة االستخدامات، وخط سبك معادن حديث، 
سيسما  بالليزر،وماكينة  للمعادن  حلام  وماكينة 
وماكينة  واملــجــوهــرات،  احلــلــى  وتقطيع  حلفر 

لتصنيع االحجار الذركون واملاركزت.

وأضافت أن أعضاء شعبة األحجار أعلنوا عن 
احتياجاتهم لعدد من االالت واملعدات منها ماكينات 
تخص الرخام واجلرانيت نظرا لكثرة الهوالك فى 
قطاع الرخام واجلرانيت واجتاه السوق فى الوقت 
منها  واالستفادة  الهوالك  هذه  لتشغيل  احلالى 
ووش جبل  املوازبيك  ماكينة  املاكينات  ومن هذه 
وفريزة  الطانبيل  وماكينة  احلجر  تفليق  ماكينة 
والبرامق  األعــمــدة  ومخرطة  الــطــاوالت  تقطيع 
وماكينة حفر راوتر للرخام، فضال عن مطالبهم 
مباكينات لالحجار الكرمية والشبه كرمية حيث 
تتميز هذه األحجار بصغر حجمها وبالتالى صغر 
املاكينات املستخدمة بها ومنها ما يحتاجه السوق 
والتلميع  الشطف  وماكينة  الطانبيل  ماكينة  مثل 
وماكينة  محاور  خمسة   CNC احلفر  وماكينة 
قص األحجار الكرمية مؤكدة إلى أنه إلى جانب 
ذلك هناك قائكة باالجهزة الالزمة ملعمل اختبار 

األحجار الكرمية.
وأوضحت أن غرفة الصناعات احلرفية تهدف 
إلى خلق صناعات مصرية واحلد من الــواردات 

واالعتماد على املصانع الوطنية.
وتعليقا على هذه املطالب أكد محمد املهندس 
أنه سيتم تعميم احتياجات مصانع احلرف اليدوية 
من املاكينات واملعدات على أعضاء شعبة االالت 

واملعدات وكل شركة بالشعبة ترسل ما متلكه من 
ماكينات تستطيع توريده لقطاع احلرف اليدوية 
بني  والتعاون  التكامل  سرعة  على  يساعد  مما 

القطاعات الصناعية.
وفى هذا الصدد اقترح محمد املنشاوى حضور 
أعضاء غرفة احلرف اليدوية اجتماعات الشعبة 
التى تتم خالل الثالثاء الثانى من كل شهر وعرض 
وبني  بينهم  مباشرة  لقاءات  وعمل  احتياجاتها 
الشركات بالشعبة مما يزيد من سرعة التجاوب 
بني  مباشرة  تعاقدات  إلى  التعاون  وترجمة هذا 
رئيس  عمران  به مسعد  رحب  ما  وهو  الصناع، 
لهذه  حضوره  وأكــد  احلرفية  الصناعات  غرفة 

االجتماعات ملتابعة تفعيل هذه االتفاقيات. 
اتــفــاق بــني غرفة احلــرف  وأضـــاف أن هناك 
البيئى  االلتزام  ومكتب  األهلى  والبنك  اليدوية 
لتمويل املاكينات واملعدات ألعضاء الغرفة لتطوير 
شراء  على  يساعد  مما   %2.5 بفائدة  انتاجهم 
املعدات بدون حتمل الورش العاملة بقطاع احلرف 

اليدوية أعباء. 
وطالب املهندس مصطفى عبيد خالل االجتماع 
بارسال  اليدوية  احلرف  غرفة  رئيس  من  أيضا 
قائمة باسماء الشركات املهتمة بشراء املاكينات 

وارقامها لشعبة املعدات لسهولة التواصل معهم.

»الصناعات الهندسية« تبحث احتياجات 
»الحرف اليدوية« من المعدات لتصنيعها محليا 

خالل اجتماع عاجل بين الغرفتين

استمرارا حلملة التكامل الصناعى 
بني املصانع املحلية التى أطلقتها 

غرفة الصناعات الهندسية باحتاد 
الصناعات برئاسة محمد املهندس 

بهدف احلد من الواردات وتصنيع 
منتجات مصرية 100%، عقدت غرفة 

الصناعات الهندسية وشعبة االالت 
واملعدات اجتماعا عاجال مع غرفة 

صناعة احلرف اليدوية وذلك لبحث 
احتياجات ومطالب قطاع احلرف 

اليدوية من املعدات وتصنيعها محليا 
بدال من استيرادها من اخلارج.

استمرارا حلملة التكامل الصناعى 
بني املصانع املحلية التى أطلقتها 

غرفة الصناعات الهندسية باحتاد 
الصناعات برئاسة محمد املهندس 

بهدف احلد من الواردات وتصنيع 
منتجات مصرية 100%، عقدت غرفة 

الصناعات الهندسية وشعبة االالت 
واملعدات اجتماعا عاجال مع غرفة 

صناعة احلرف اليدوية وذلك لبحث 
احتياجات ومطالب قطاع احلرف 

اليدوية من املعدات وتصنيعها محليا 
بدال من استيرادها من اخلارج.
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تحقيق

كافة  املنزلية  األجهزة  قطاع صناعة  خالف 
التوقعات بشأن معدالت النمو وحجم اإلنتاج، 
حالة  مــن  ــواق  األسـ معاناة  مــن  الــرغــم  وعلى 
الشرائية  القدرة  وتراجع  التضخمي«  »الركود 
املصريني، فضال عن حالة عدم  للمستهلكني 
القطاع  أن  إال  التعومي،  آثار  نتيجة  االستقرار 
استثمارات  ضخ  األخيرة  الفترة  خالل  شهد 

كبيرة لعمل توسعات أو إنشاء مصانع جديد.
املنزلية  األجــهــزة  قطاع  فــى  املتوقع  النمو 
يبدو أكثر وضوحا، بإلقاء نظرة على اخلطط 
التوسعية للشركات املصرية، فعلى سبيل املثال 
يونيفرسال  مجموعة  استثمارات  حجم  وصل 

إلى نحو 3 مليارات جنيه.
وبحسب ما قاله املهندس مجدى عبد الغنى، 
مدير مصنع يونيفرسال لألجهزة املنزلية فإن 
املجموعة التى تأسست فى عام 1984 وأنشأت 
أول مصنع لبوتاجازات الغاز شهدت تطورات 
مجموعة   2016 عــام  فــى  وأصبحت  كــبــرى، 
 250 مساحة  على  مصنعا   14 تضم  متكاملة 
املنزلية  لـــألدوات  مصانع   3 منهم  متر  ألــف 

والسخانات و11 مصنعا للصناعات املغذية
الشرائية  الــقــدرة  تراجع  من  الرغم  وعلى 
لدى املستهلك املصرى، إال أن املجموعة تسعى 
كامل  تطوير  ــادة  إلعـ متكاملة  خطة  لــوضــع 
ملنتجاتها كل فترة، بل إنها قامتبإصدار تقنيات 
 %60 استهالك  على  تعمل  مبنتجاتها  جديدة 

اقل للطاقة وكفاءة أعلى بنسبة %25.
املجموعة التى متتلك أكثر من 3000 موزع 
معتمد و30 مركز صيانة داخل مصر تتواجد 
العالم،  مستوى  على  ــة  دول  80 من  أكثر  فى 
ولها فروع بعدة دول منها استراليا والسنغال 

إنتاجية تبلغ نحو 600 ألف وحدة سنويا وقابلة 
للزيادة حتى مليون وحدة سنويا.

مصنع  ثــالــث  هــو  اجلــديــد  املصنع  ويعتبر 
ومن  مصر،  فى  الشركة  تشيده  للبوتاجازات 
مصر  فى  تعمل  »الكترولوكس«  أن  املــعــروف 
ــوســى«  حتــت اســم الــعــالمــات الــتــجــاريــة »زان

و«أوليمبيك الكتريك« و«إيديال«.
سنوات   5 نحو  قبل  السوق  دخولها  ومنذ 
قامت »إلكترولكس« بضخ استثمارات إضافية 
تقدر بحوالى 1.3 مليار جنيه لتصل إجمالى 
 4 حوالى  إلى  مصر  فى  الشركة  استثمارات 
من  عــدد  لتطوير  ضخها  مت  جنيه،  مليارات 
خطوط اإلنتاج القدمية وإنشاء خطوط إنتاج 

جديدة.
سوق  حجم  ــإن  ف حديثة  تــقــاريــر  وبحسب 
عام  خــالل  مصر  فــى  الكهربائية  ــزة  األجــه
وتوضح  دوالر،  مليار   1.5 نحو  بلغ   2016
أعلى  املنزلية  األجهزة  شراء  قوة  أن  التقارير 
فى الدلتا واإلسكندرية من القاهرة وأن حجم 
بيع الغساالت والثالجات كبيرة احلجم والسعة 
القاهرة  عــن  الصعيد  محافظات  فــى  أعلى 

واإلسكندرية.
األجهزة  قطاع  مدير  اجلمل  لتامر  ووفقا 
املنزلية بشركة »سامسوجن مصر« فإن مؤشرات 
بيع األجهزة الكهربائية العام املاضى فى مصر 
من  واملنتجات  واملاركات  ــواع  األن مختلف  من 
مقارنة   %77 بنسبة  زادت  الشركات  جميع 
زاد  الثالجات  بيع  حجم  وأن  املاضى  بالعام 
الغساالت  أجهزة  مبيعات  وحجم   %21 بنسبة 
املواطنني  إقبال  يؤكد  وهــذا   %27 بنسبة  زاد 
فى  إيجابية  حركة  هناك  وأن  الــشــراء  على 

واجنــلــتــرا وايــطــالــيــا وروســـيـــا، كــمــا تتواجد 
منتجاتها فى نحو 15 مليون منزل مبصر و10 

ماليني منزل بالعالم.
ــة تــصــل الــطــاقــة  ــشــرك ــر ال ــدي وبــحــســب م
مليون  من  أكثر  إلى  لـ«يونيفرسال«  اإلنتاجية 
سنويا،  ســخــان  ــف  أل و700  بــوتــاجــاز  و200 
فيما تصل الطاقة االنتاجية للمصنع اجلديد 
املحلى  للسوق  غسالة  ماليني   3 للغساالت 

والتصدير.
وقال خالد السيد، مدير التسويق باملجموعة 
إن احلصة السوقية للمجموعة تصاللى %40 
من السوق املحلى و37% من احلصة السوقية 
للبوتاجازات و40% احلصة السوقية للسخانات 

و30% احلصة السوقية للغساالت. 
وأضاف أن »يونيفرسال« تعد واحدة من أكبر 
10 مصدرين على مستوى مصر، حيث تصدر 
إنتاجها من األجهزة  الشركة 40 % من حجم 
السيد  وأشار  السخانات،  % من  و30  املنزلية 
أســواق جديدة فى  الشركة تستهدف فتح  أن 
12 دولة خالل الفترة املقبلة لتوسيع القاعدة 
كما  االنتاجية،  الطاقة  خلدمة  التصديرية 
تعاقدت شركة يونيفرسال مع أكبر العالمات 
داخل  منتجاتها  لتصنيع  أملانيا  فى  التجارية 

مصانع الشركة مبصر.
شركة أخرى هى »بى تك« والتى متثل دليال 
ومؤشرا على النشاط والنمو فى سوق األجهزة 
أكبر  تعد  التى  الشركة  تستهدف  إذ  املنزلية، 
األجهزة  وتــوزيــع  بيع  فى  متخصصة  سلسلة 
الكهربائية واإللكترونية زيادة املساحة البيعية 
مستوى  على  مربع  متر  ألف   40 الـ  لتتجاوز 

فروع الشركة.

السوق تؤكد أن االقتصاد فى طريقه للتعافى 
مع بداية عام 2017.

اجلنية  بتعومي  احلكومة  ــرار  ق أن  واعتبر 
أن  إلــى  مشيرا  وإيــجــابــيــا«،  حكيما  ــرارا  ــ »ق
القرار أدى إلى توافر الدوالر فى السوق، وأن 
»سامسوجن« بدأت فى اتخاذ خطوات إيجابية 
شركاء  مع  بالتعاون  مصر  فى  التصنيع  نحو 
محليني بعد فترة طويلة من االكتفاء بتجميع 

املنتجات فقط.
املحلى  التصنيع  أن خطوة  اجلمل  وأضــاف 
فى مصر سوف تساهم بشكل كبير فى خلق 
األجهزة  وتوفير  البطالة  ومواجهة  وظــائــف 
الكهربائية فى مصر بأسعار مناسبة،باإلضافة 
إلى التصدير للخارج وهو ما سوف يصب فى 

دعم منو االقتصاد املصرى.
وأكد أن سامسوجن بدأت منذ مايو املاضى 
وأن  السوق،  داخل  اإلنتشار  دائرة  توسيع  فى 
موزع   500 من  أكثر  بلغ  لديها  املوزعني  عدد 
نهائيا  أنحاء اجلمهورية، مما قضى  مبختلف 
استقرار  فــى  وســاهــم  األجــهــزة  احتكار  على 

أسعار الشركة رغم ارتفاع سعر الدوالر.
إدارة  مجلس  عضو  العربى  مدحت  ــال  وق

وقال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس 
الشركة  إن  املنزلية،  لألجهزة  تك«  »بى  إدارة 
تستهدف مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية 
مبيعات  جنيه  مليار   2.3 مقابل   ،2017 عام 
استحوذت  الشركة  أن  وأوضح  املاضى،  العام 
على 5.8% من سوق األجهزة الكهربائية خالل 
العام املاضى، متوقعاً زيادتها إلى 7.5% بنهاية 

العام احلالى.
ويتوقع خطاب أن يبلغ حجم سوق األجهزة 
املنزلية فى مصر بحلول 2020، إلى ما بني 50 
لـ55 مليار جنيه، فى ظل سعى الشركات لزيادة 
حصتها السوقية، والوصول إلى أكبر قدر من 
األجهزة  ســوق  أن  أن  موضحا  املستخدمني، 
املنزلية فى مصر، حتظى باهتمام املستثمرين 
وجود  كاشفا  والعاملى،  العربى  املستوى  على 
عروض من كبرى املؤسسات املالية البريطانية 
العام  خــالل  القطاع  فــى  اســتــثــمــارات  لضخ 
الكثير  تستوعب  زالت  ما  السوق  وأن   ،2016
من املستثمرين فى القطاع، فضال عن إمكانية 

اجتاه الشركات املحلية إلى التوسع إقليميا.
فتخطط  لألجهزة  »إلكترولكس«  شركة  أما 
لألجهزة  صناعية  قاعدة  إلى  مصر  لتحويل 
املنزلية، عبر خطة تتخذ من مصر بوابة لنفاذ 
العالم.  دول  مختلف  إلــى  الشركة  منتجات 
زيادة  املستهدف  فإن  الشركة  خطة  وبحسب 
التوسعات فى مصر بشكل كبير نظرا لفرص 
النمو املتاحة، وعوامل اجلذب الكثيرة املوجودة 

فى السوق.
وافتتحت الشركة العام املاضى أكبر مصنع 
معدالت  زيــادة  بهدف  البوتاجازات،  لصناعة 
بطاقة  األفريقية،  للسوق  وصادراتها  منوها 

مجموعة »العربى«، فى مؤمتر صحفى سابق 
لقطاع  كبيرة  فــرص  هــنــاك  إن  للمجموعة 
أن  وأكــد  احلــالــيــة،  الفترة  املنزلية  األجــهــزة 
ملركز  مصر  حتويل  فكرة  على  تركز  الشركة 
ية للصناعة،  لصناعة اخلامات الالزمة واملغذِّ

لتحقيق أعلى عائد من قرار تعومي اجلنيه.
ــار إلـــى أهــمــيــة جـــذب شـــركـــات فى  ــ وأشـ
منتج  توفير  بهدف  املغذية،  الصناعات  قطاع 
محلى لكبرى الشركات مبا ميكِّنها من تقليل 
استيرادها من اخلامات من اخلارج واملنافسة 

فى األسواق اخلارجية بأقل تكلفة.
وتعدد دراسة لوزارة التجارة والصناعة أبرز 
األجهزة  على  الطلب  فى  تؤثر  التى  العوامل 
مقدمتها  فى  جــاء  والتى  مصر،  فى  املنزلية 
تطوير ومنو السوق املحلية التى تضم 90 مليون 
االستهالكى  النمط  تطور  بجانب  مستهلك، 
إن من بني  الدراسة  وقالت  املصرية،  لألسرة 
تلك العوامل انتشار نظم التسهيالت والتقسيط 
الشركات  وتنافس  وتفوق احلمالت اإلعالنية 
املحلية على تقدمي خدمات جيدة وتوفير قطع 
الغيار وصيانة ما بعد البيع، مؤكدة أن اإلقبال 
على التجهيزات املنزلية يأتى فى املرتبة الثانية 

بعد اإلنفاق على املالبس واألقمشة.
ــدراســة أن هــنــاك فــرص كبيرة  ــرت ال وذكـ
ملصانع األجهزة املنزلية، خاصة فى ظل زيادة 
نسبة املكون املحلى بها، كاشفة عن أن املكون 
سبيل  على  البوتاجازات  صناعة  فى  املحلى 
من  أكثر  والسخانات   ،%75 جتـــاوزت  املــثــال 
70%، والتكييفات نحو 65%، فيما بلغت نسبة 
 ،%75 من  أكثر  الثالجات  فى  املحلى  املكون 

ونفس النسبة ألجهزة الغساالت.

صناعة األجهزة 
المنزلية تواصل 
النمو رغم ركود 

األسواق

3 مليارات استثمرتها »يونيفرسال«..و2.3 مليار مبيعات »بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تك«..و»الكترولكس« حتول مصر إلى قاعدة صناعية
استثمارات بالمليارات فى 

مصانع كبرى.. وتوسعات 
قادمة فى الطريق
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إلـــى مشاكل  الــصــنــاعــة املــصــريــة  تــتــعــرض 
منهجية وبنائية حتد من قدرتها على املنافسة 
والعيوب  املشاكل  هذه  إنعكست  فلقد  والنمو. 
الصناعية.وصبغت  البنية  وتكوين  شكل  على 
مبفاهيم  األعمال  وبيئة  الصناعة  رجال  أفكار 
تراثا  السنني  مدى  على  أصبحت  وممارسات 

تتوارثه األجيال ويصعب اخلروج عنه.
أوال: مالمح الصناعة املصرية:

من  بالرغم  اإلقــتــصــاد:  ركــيــزة  الصناعة  1ـ 
ال  أنها  اال  املصرية  بالصناعة  القصور  أوجــه 

العمليات  املنتجات وتطوير  إبتكار  5ــــ توقف 
الصناعية وبالتالى إختفت احلاجة إلى تصنيع 
ــدات  ــع وامل وتــصــنــيــع اآلالت  اإلنـــتـــاج  خــطــوط 
والتطوير  فالبحث  اإلنــتــاجــيــة  الــرأســمــالــيــة 

والتصميم ال مكان له فى مصر.
6ـــ قصور ومعوقات اإلدارة: إن عدم استخدام 
كأدوات  الهندسى  والتصميم  والتطوير  البحث 
على  القدرة  من  املديرين  العلمية حرم  لإلدارة 
والقدرة  اإلنتاجية  وتعظيم  التكلفة  تخفيض 
على استنباط البدائل واحللول واالستفادة من 
الصناعية  العمليات  لتطوير  احلديثة  املنجزات 

وابتكار املنتجات. 
أسباب  ثــالثــة  التغيير:  إرادة  غــيــاب  7ـــــ 

جوهرية لعدم التغيير
رجــال  مطالبة  ميكن  كيف  األول:  السبب 
واستنباط  االبتكار  فى  باإلستثمار  الصناعة 
والعمليات  املنتجات  ــراع  واخــت التكنولوجيا 
الصناعية. إذا لم يكن لديهم القناعة احلقيقية 
بفائدتها اإلقتصادية. تلك هى العقبة الرئيسية 
وهى السبب وراء فقدان رجال الصناعة القدرة 
أو مجرد الرغبة فى معرفة أسرار التكنولوجيا 
وال حتى  املنافسة  العمليات  أو  املنافسة  للسلع 
املنتجات واآلالت وخطوط اإلنتاج املوجودة حتت 
أيديهم. ومن املعروف أن 70% من جهد البحث 
العلمى فى البلدان الصناعية يبذل فى دراسة 
فبمجرد  املنافسة.  للسلع  التكنولوجيا  أســرار 
الشركات  تبدأ  السوق  فى  جديدة  سلعة  نزول 
أسلوبهم  ذلك  أسرارها.  دراســة  فى  املتنافسة 
الصيانة  فى  إهتماماتنا  فتننحصر  نحن  أمــا 

والتشغيل أو طلب خطوط إنتاج جديدة.
بالرغم  غائبة متاما  الدولة  الثانى:-  السبب 
التكاليف  وهى  للجميع  املعروفة  احلقيقة  من 
واإلبتكار  والتطوير  البحث  الباهظة ملشروعات 
عالوة على املخاطر العالية. لذلك تضع جميع 
واألدوات  اآللــيــات  وتستخدم  احلــوافــز  ــدول  ال
العلمى  والبحث  الصناعة  لتشجيع  الــالزمــة 

األول  الــيــوم  منذ  املصرية  الصناعة  أقيمت 
وحــدات  كمجرد  عاما   150 منذ  نشأتها  مــن 
إنتاجية تتكون من ماكينات وعمليات تكنولوجية 
فى  الصانع  دور  وانحصر  مستورد.  وكالهما 

مجرد إدارة هذه العملية. 
كنتيجة  الصناعية  البنية  وقصور  تشوه  4ـــ 
إلى غياب نشاطات أساسية نراها قائمة وتقوم 
تكون  بينما  الصناعية.  بالدول  محورى  بــدور 
غائبة فى الدول التى تعتمد النموذج اإلنتاجى 

املذكور.

واجلامعات، وبه قاعدة كبيرة من الباحثني تصل 
لالتصال  فقدانت  وهناك  باحث   127000 إلى 
بني الصناعة والبحث العلمى، فضال عن غياب 

التطبيقات التجارية.
ثالثا: املالمح الرئيسية ملؤسسة صنع القرار 
وللبيئة املحيطة تتشكل البيئة املحيطة للصناعة 
واملجتمع.وهى  الــدولــة  مــن  العلمى  والــبــحــث 
حصيلة العديد من العوامل واملؤثرات. وتشمل 
الــســيــاســة اإلســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة والــقــوانــني 
واألفكار  واملفاهيم  للعمل  املنظمة  والقواعد 
العمل  وأساليب  واملناهج  املجتمع  فى  السائدة 
احلكومية.  وغير  احلكومية  املؤسسات  داخــل 
باحلضارة  واللحاق  التقدم  أن  مــن  وبالرغم 
تنال  ال  أنها  اال  مصيرية  قضية  هو  املعاصرة 

عناية الدولة، 
  تــواجــه الــدعــوة إلقــامــة الــدولــة الصناعية 
بإعتبارها جوهر التنمية االقتصادية بالعراقيل. 
الصناعية  الــدول  تقدمت  كما  نتقدم  ال  ملــاذا 
سلكته.  الذى  الطريق  نسلك  ال  ملاذا  احلديثة. 
فيها  تقدمت  عاما   40 مــن  أكثر  مضت  لقد 
ــدول ونــحــن ال نـــزال فــى إنــحــدار.  عــشــرات الـ
التنمية  حتقيق  فى   2030 رؤيــة  تنحصر  ملــاذا 

فإن  ملصر  األكبر  اإلقتصادية  القوة  تزال متثل 
الصادرات الصناعية تقدر بعشرين مليار دوالر 
بينما الصادرات الزراعية ال تتجاوز إثنني مليار 

دوالر.
2ـــ طاقات إنتاجية معطلة:- املصانع املصرية 
بطاقاتها  تعمل  ال  ــدرات  وقـ إمكانيات  لديها 
الــكــامــلــة. لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى املــنــافــســة فى 
األسواق. وهى تواجه معوقات وعيوب قائمة لو 

أمكن التغلب عليها فستحقق قفذات ملموسة.
مصانع:- وليست  إنتاجية  وحــدات  هى  3ــــ 

إنشاء  وتشمل  املــجــال.  هــذا  فــى  لالستثمار 
العديد من صناديق التمويل واملؤسسات املالية 
والفنية الداعمة ويصل األمر إلى املشاركة فى 
متويل مصروفات املشروع بنسب تصل من 50 

إلى %70 
السبب الثالث: ال تزال قضية التصنيع وبناء 
الدولة الصناعيا ال حتتل مكانها بني األوليات. 
الصناعية  الــثــورة  على  سنة   250 مــرور  وبعد 
الــثــروة  ــى  إل الصناعية  ــدول  الـ إنــطــالق  وبــعــد 
الدول  والقوة والصدارة.وبعد إنحدار 75% من 
ال  احلــضــارة،  عن  اإلنفصال  إلــى  طريقها  فى 
تساؤل  محل  مصر  فى  الصناعة  قضية  تــزال 
عن  نتكلم  فعندما  إعــتــراض.  ورمبــا  ومناقشة 
نتكلم  وعندما  الزراعة.  عن  يتكلمون  الصناعة 
عن بناء الدولة الصناعية يتكلمون عن التنمية 
التكنولوجيا  عــن  نتكلم  وعندما  املستدامة. 
يتكلمون عن تكنولوجيا املعلومات وعندما نتكلم 
إقتصاد  على  يتكلمون  املعرفة  إقتصاد  عــن 
تقدم  الــتــقــدم كما  نــريــد  ــاذا ال  ملـ اخلــدمــات. 

اآلخرون ؟ 
ثانيا:- مالمح البحث العلمى 

 يتكون من عدد من مراكز البحوث احلكومية 

أحمد حسن 
مأمون

دراسة بقلم أ.د.مهندس:

التكنولوجيا الوطنية
دعامة الصناعة
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وتعظيم  امليزانية.  عجز  وتخفيض  املستدامة 
التكنولوجيا  مفهوم  ترسيخ  ملاذا  اخلدمات..... 
على أنها تكنولوجيا املعلومات فقط. فأين باقى 
تشكل  والتى  لها  حصر  ال  التى  التكنولوجيات 
احلضارة املعاصرة. إنعكس ذلك على املفاهيم 

السائدة فى بيئة األعمال
والبحث  الصناعة  دعم  استراتيجية  رابعــا:- 

العلمى والتكنولوجى:- 
للصناعة  احلالى  الوضع  حتليل  من  يتضح 
السبب  بـــأن  الــعــمــل  وبــيــئــة  العلمى  والــبــحــث 
يعود  واملشاكل  القصور  أوجــه  وراء  اجلوهرى 
القدرات  بناء  على  قــدرة  أو  رغبة  وجــود  لعدم 
يجب  .لــذلــك  والتكنولوجية  العلمية  الذاتية 
ــة وسياسه  رؤيـ الــبــدايــة هــى وضـــع  تــكــون  أن 
احلديثة  الصناعية  الدولة  لبناء  إستراتيجية 
العلم  املعاصرة.حضارة  باحلضارة  واللحاق 
وملزما  واضحا  الهدف  يكون  وأن  واملعرفة. 

للجميع . 
- املــجــلــس األعـــلـــى لــلــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا 
عليا  هيئة  إنــشــاء  هــو  ــغــرض  واإلقــتــصــاد:-ال
مستقلة ال تتغير بتغير احلكومات وهى املجلس 
واإلقــتــصــاد.«  والتكنولوجيا  للعلم   « األعــلــى 
الصناعية  الدولة  بناء  عملية  عن  مسؤال  يكون 
عملية  وإدارة  وإقتصاديا  حضاريا  املتقدمة 
التحول إلى إقتصاد املعرفة. وهو يضع اخلطة 
السياسات  ويعتمد  للتنمية  اإلســتــراتــيــجــيــة 
واألجندات ويراقب التنفيذ. وبه متثيل للوزارات 
املعنية ومجموعات معنية حاكمة من املجتمعات 
واملدنية. واإلقــتــصــاديــة  والعلمية  الصناعية 

علماء  امللحقة  واملــجــالــس  املجلس  وسيضم 

واملادية للمشاركة فى العمل العظيم لبناء الدولة 
الصناعية احلديثة واإلنطالق إلى املستقبل.

بيئة  تشكيل  إعــادة  يستهدف  الثانى  املحور 
تغييرات  عمل  خــالل  مــن  وتأهيلها  األعــمــال 
الصناعية  البنية  وإستكمال  إلصــالح  جذرية 
وتخصيص  واإلقتصادية  والعلمية  والتعليمية 

املوارد ووضع القوانني واآلليات الالزمة.
املحور الثالث: إزالة العقبة الفكرية وتصحيح 
رجال  بني  السائدة  العمل  واساليب  املفاهيم 
الــبــحــث العلمى  بــني  ــول  ــتــى حتـ ال الــصــنــاعــة 
تستهدف  التى  اإلجـــراءات  والصناعة.وإتخاذ 
الصناعة  بــني  قــويــة  إقــتــصــاديــة  عــالقــة  خلق 
التكنولوجيا  على  وإإلعتماد  والتطوير  والبحث 
الوطنية .ويتحقق ذلك من خالل وضع احلوافز 
املالية والضرائبية ومن خالل النمازج الناجحة 

حلاالت ومشروعات قائمة.
وخطط  السياسات  وضــع  الــرابــع:  واملــحــور 
التكنولوجية  ــقــدرات  ال وتكوين  لبناء  العمل 
محددة  وتخصصات  إجتاهات  فى  والصناعية 
تتكامل معا وتنمو تدريجيا طوال مسيرة التقدم 
وهى  األولـــى  املرحلة  الــثــالث.تــبــدأ  مبراحلها 
على  اإلعتماد  يكون  التكنولوجيا  نقل  مرحلة 
الهندسة  الذاتية باإلستعانه بأساليب  القدرات 
وخطوط  واآلالت  املنتجات  لتقليد  العكسية 
تكنولوجيات  مــن  بها  مــا  وإستنباط  ــتــاج.  اإلن
الشركات  تنمو  املرحلة  هــذه  وفــى  ومــعــارف. 
الهندسى  التصميم  أعمال  وتنشط  الهندسية 
والتكنولوجية  التطبيقية  البحوث  مراكز  وتنمو 
أقــســام  وتــنــشــأ  الصناعية  الــبــحــوث  ــز  ــراك وم
الصناعية. الشركات  داخل  والتطوير  البحوث 

2- التوجهات الرئيسية لإلستراتيجية
على  لإلستراتيجية  العامة  التوجهات  ترتكز 

املحاور التالية: 
املجتمع:-  تأهيل  يستهدف  األول  املــحــور 
املعنوية  املجتمع  طاقات  بحشد  ذلك  ويتحقق 

اخلاليا الشمسية من الرمال ومحوالت الطاقة. 
وصناعات املعدات الصناعية  

ثالثا:- تطوير وإعادة هيكلة بيئة األعمال
البنوك  جتعل  التى  والقوانني  القواعد  وضع 
بتمويل شــراء  تــقــوم  واإلســتــثــمــاريــة  الــتــجــاريــة 
املعدات  لــشــراء  أو  اإلنــتــاج  خطوط  تطوير  أو 

الرأسمالية محلية الصنع.
لتمويل  األهلية  املؤسسات  اشتراك  تشجيع   
البحث العلمى والتكنولوجيا فلديها أموال طائلة 
ألن  التستخدم  وهــى  والعشور  بالزكاة  خاصة 

قضية التقدم غير مطروحة أصال.
ــظــرة الــتــنــمــويــة لــإلســتــعــانــة  ــن  تــصــحــيــح ال
باإلستثمار األجنبى بتحديد املجاالت التى يعمل 
بها.فال يكون الهدف هو مجرد اإلنتاج لتشغيل 
العمال وجنى األرباح.فيكون توظيف اإلستثمار 
األجنبى فى إطار اخلطة اإلستراتيجية لتشارك 
فى نقل وبناء التكنولوجيا فى إجتاهات محددة.
وضع النظم واآلليات لتحفيز القطاع اخلاص 
 %2 تخصيص  مثل  والتطوير  والبحث  لإلبتكار 
من الوعاء الضريبى لتمويل البحث والتطوير أو 

إعطاء منح إلبتكار تكنولوجيات جديدة...
تنمية القدرات التصميمية والهندسية ووضع 

النظم واآلليات الالزمة لذلك.
االستفادة من العلماء واملهندسني املصرين فى 

اخلارج.  
رجال  من  رأى  مجموعة  تكوين  التوصيات.: 
الدولة  مطالبة  بغرض  واإلقــتــصــاد  الصناعة 
باإلهتمام بقضية التقدم وبناء الدولة الصناعية 
ومطالبتها بوضع رؤية وهدف استراتيجى يعمل 

اجلميع للوصول إليه.

العاملني  املصريني  مــن  متخصصني  وخــبــراء 
داخل مصر أو خارجها.وسيكون املجلس األعلى 
ومراكز  ومؤسسات  هيئات  من  هرم  قمة  على 
بحوث ذات مجاالت متخصصة مختلفة. ويكون 
رئيس اجلمهورية هو الرئيس األعلى للمجلس.

التكنولوجيا  إستيعاب  وهــى  الثانية  واملرحلة 
والبحوث  األجنبية  اخلبرة  مع  بالتعاون  تتميز 
إبتكار  مرحلة  وأخــيــرا  املشتركة  الصناعية 
منتجات  إبتكار  أيضا  يتم  وفيها  التكنولوجيا 

جديدة وعمليات صناعية مبتكرة 
إقتصاد  إلى  التحول  هو  اخلامس:  واملحور   
تطبيقه  اتاحة  مع  الطويل  املــدى  على  املعرفة 
املؤهلة.  املــجــاالت  فــى  التقدم  مسيرة  طــوال 
لتكوين  البحثية  املشروعات  تخصيص  ويشمل 
القدرات العلمية فى إجتاهات استراتيجية مثل 
علوم الهندسة الوراثية واملواد املخلقة وتكنولوجيا 
النانو والعلوم احليوية وضع السياسات وخطط 
التكنولوجية  ــدرات  ــق ال وتــكــويــن  لبناء  العمل 

والصناعية فى إجتاهات وتخصصات محددة 
3- آليات داعمة لعملية التحول الصناعى:

متويل  وصــنــاديــق  مــؤســســات  إنــشــاء  أوال:- 
الركيزة  باعتبارها  التكنولوجية  للتنمية  داعمة 
دراســـات  جميع  وتشير  للصناعة.  الرئيسية 
بأن  احلديثة  الصناعية  ــدول  ال لتطور  احلالة 
الوسيلة  كانت  الوطنية  التكنولوجية  التنمية 

الرئيسة للنهضة. 
ثانيا: تخصيص مشروعات قومية كبرى

تستهدف  كبرى  قومية  مشروعات  تخصيص 
ــدرات الــتــكــنــولــوجــيــة والــعــلــمــيــة فى  ــقـ ــاء الـ ــن ب
تخصصات وصناعات استراتيجية تقود عملية 
املتقدمة  اآللـــى  التحكم  أنظمة  التنمية.مثل 
وتصميم وانتاج مصانع احلديد ومصانع الصلب 
والصناعات  األســمــنــت  ومــصــانــع  املــخــصــوص 
اإلليكترونية  والصناعات  والكيمائية  الغذائية 
صناعة  من  بدءا  الشمسية  الطاقة  وصناعات 
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البداية كانت قبل عدة شهورعندما زار الدكتور 
محمد العصار وزير الدولة لالنتاج احلربى احتاد 
الصناعات املصرية وعرض على املهندس محمد 
مع  التعاون  ضـــرورة  االحتـــاد  رئيس  السويدى 
املصانع احلربية الستغالل طاقاتها فى تصنيع 

مكونات الصناعة املستوردة من اخلارج.
فاتورة  مراجعة  أن  الرئيسية  الفكرة  كانت 
مليار   70 نحو  والبالغة  املــصــريــة  االســتــيــراد 
دوالر سنويا أكدت أن أكثر من نصف الواردات 
تستخدم  وخامات  ومكونات  انتاج  مستلزمات 
كذلك  وتبني  املختلفة.  املصرية  الصناعات  فى 
أن انتاج تلك املكونات محلياً يضرب عصفورين 
االستيراد  فــاتــورة  يُخّفض  حيث  واحــد  بحجر 
املصرية  العملة  وضــع  على  ايجابيا  يؤثر  مما 
أمام العمالت األجنبية، ويؤدى إلى تشغيل أمثل 
للصناعة الوطنية وللطاقات االنتاجية سواء فى 

القطاع اخلاص أو قطاع االنتاج احلربى. 
إلى  الهندسية  الــصــنــاعــات  غــرفــة  ــادرت  ــ وب
استغالل الطرح لالستفادة من طاقات 17 مصنع 
تابع لالنتاج احلربى حيث مت عرض احتياجات 
املصانع والشركات املصرية من مختلف املكونات 
من  استيرادها  من  بدال  محلياً  توفيرها  لبحث 
تركيا أو الصني. وعلى مدى ثالثة شهور عقدت 
الغرفة عدة اجتماعات مع وزارة االنتاج احلربى 
وهيئة االنتاج احلربى لتحديد أهم املكونات ذات 
لتوفيرها  الصناعى  القطاع  فى  العالى  الطلب 

بأسعار مناسبة. 

سلسلة إجتماعات 
باحتاد  الهندسية  الصناعات  غرفة  ونظمت 
الصناعات املصرية 5 اجتماعات مع وزارة االنتاج 
زيادة  بهدف  وذلــك  احلربية  واملصانع  احلربى 
التكامل الصناعى واالعتماد على الصناعة املحلية 
واحلد من الواردات، وتضمنت هذه االجتماعات 
حضور مكثف ألعضاء 6 شعب صناعية نوعية 
املصانع  لدى  املتاحة  االمكانيات  على  للتعرف 

والدولة  اخلاص  القطاع  بني  التام  بالتعاون  إال 
الهيئة  أن  ــى  إل ويشير  مؤسساتها.  مبختلف 
ستتلقى طلبات الصناعيني وتدرسها فنيا لتقرر 
ما ميكن انتاجه من مكونات من خالل الطاقات 
املوجودة فى املصانع احلربية لتتعاقد على توفيره 
التسعير  عملية  أن  موضحا  اخلــاص،  للقطاع 

ستخضع لدراسات سوقية صحيحة. 
كافة  مع  تتعاون  ــوزارة  الـ أن  مؤكدا  ويضيف 
جهات الدولة ومن ضمنها احتاد الصناعات وذلك 
التعاون بني القطاعات الصناعية  بهدف تفعيل 
لديها  املصانع احلربية  أن  إلى  املختلفة مشيرا 
امكانيات كبيرة ولكنها غير مستغلة بشكل كبير 
والتكامل مع الصناعة املحلية أمر مطلوب جدا 

لصالح مصر واألجيال القادمة.

إمكانيات هائلة باملصانع احلربية 
ويؤكد أن املصانع احلربية لديها خطوط انتاج 
كبيرة وستعمل من خاللها على تلبية احتياجات 
املصانع املحلية مؤكدا أنه على استعداد القامة 
مشروعات مشتركة مع املصانع الهندسية ولكن 
البــد مــن الــبــدء مبشروعات واضــحــة اجلــدوى 
واقتصادية  تنمية صناعية  لتحقيق  االقتصادية 
حقيقية مطالبا بضرورة تقدمي الشركات املحلية 

شراكة الصناعات الهندسية 
واالنتاج الحربى تُفك ُعقدة

الصناعة المحلية

الصناعات،  صناعة  وهى  مصر،  فى  صناعى  قطاع  أكبر  هى  الهندسية  الصناعات 
االنتاج  مع  شراكة  فى  للدخول  الهندسية  الصناعات  غرفة  مبادرة  جاءت  فقد  لذا 
اخلاص  القطاع  بني  الصناعى  للتكامل  مشروع  أكبر  لتحقيق  بداية  مبثابة  احلربى 

واملصانع احلربية. 
فى  املتطورة  االمكانيات  ذات  الدولة  مصانع  استغالل  ضــرورة  كان  الشراكة  هدف 
الصني وتركيا ودول أوروبا ومتثل ضغطًا متزايداً على العملة الصعبة. تصنيع املكونات األساسية واستبدالها مبستلزمات انتاج ومكونات يتم استيرادها من 

> الدكتور محمد العصار 
وزير الدولة لالنتاج احلربى

احلربية من خامات وكيفية االستفادة منها فى 
وتقليل  املحلى  املكون  لزيادة  الهندسية  املصانع 

الفجوة بني االستيراد والتصدير.
وطــبــقــاً لــلــدكــتــور حــســن عــبــد املــجــيــد نائب 
لديها  الهيئة  فــإن  احلربى  االنتاج  هيئة  رئيس 
تتقدم  لن  الوطنية  الصناعة  بأن  قناعة جديدة 

الدكتور محمد العصار ُيشيد 
بالتعاون ويفتح الباب لتحقيق 

التكامل فى مختلف القطاعات
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قوائم  الهندسية  الصناعات  قطاع  فى  العاملة 
باحتياجاتها من اخلامات املحلية لتصنيعها فى 
مصانع االنتاج احلربى للحد من الواردات وسد 

الفجوة الهائلة بني االستيراد والتصدير
الدولة  ــر  وزي العصار  محمد  الدكتور  ــان  وك
لالنتاج احلربى قد أشاد مببادرة الغرفة وجدية 
واهتمام قياداتها فى حتويل الفكرة إلى حقيقة 
عملية، وقد شارك فى بعض االجتماعات وأعلن 
عن وجود اجتاه لتصنيع الكومبرسور فى املصانع 
املــكــونــات األساسية  بــاعــتــبــاره أحــد  احلــربــيــة 

املستوردة من اخلارج. 

فرص التعاون والتكامل
رئــيــس غرفة  املــهــنــدس  تــصــور محمد  وفــى 
الصناعات الهندسية فإن هناك جدية واهتمام 
اخلاص  القطاع  ــ  الطرفني  جانب  من  حقيقى 
الرئيسية  املكونات  لتوفير  ــ  احلربى  واالنــتــاج 
ويرى  مناسبة.  بأسعار  الهندسية  للصناعات 
فى  يساهم  اجلانبني  بــني  التكامل  حتقيق  أن 
من  أكثر  إلى  املحلية  املكونات  بنسبة  الوصول 
80 % فى كثير من منتجات القطاع مثل األجهزة 
واملاكينات  واملعدات  الطبية  واألجهزة  املنزلية 
من  وغيرها  املنزلية  واألدوات  وااللكترونيات 

السلع.
ويقول محمد املهندس أن االجتماعات أسفرت 
الهندسية  املصانع  متلكه  ما  على  التعرف  عن 
واملصانع احلربية من امكانيات واليات التواصل 
بينها الحداث التكامل الصناعى املطلوب مشيرا 
التفعيل  فــى  ستكون  املقبلة  اخلــطــوة  ان  ــى  إل
من  واالجتماعات  االتفاقيات  لهذه  احلقيقى 

له  سيكون  التصديرى  املجلس  أن  ويضيف 
منتج  أى  أن  حيث  التعاون  هــذا  فى  كبير  دور 
سيكون ثمرة لهذا التعاون سيقوم املجلس بعمل 
له  املطلوب  وما هو  املنتج  لهذا  كاملة  دراســات 
الــدول التى ميكن  فى مجال التصدير وما هى 
تصدير املنتج لها وذلك بحيث يتم الوصول إلى 
حدود اقتصادية تسمح بقيام صناعات حقيقية 
فى مصر مشيرا إلى أن هذا التعاون بني غرفة 
احلربى  االنــتــاج  ووزارة  الهندسية  الصناعات 
الهندسية  للصناعات  الــتــصــديــرى  واملــجــلــس 
املصرية  الصادرات  زيــادة حجم  سيساعد على 
وخفض حجم الواردات مؤكدا أن حجم الواردات 
املصرية يصل إلى 70 مليار دوالر منها حوالى 8 
مليار دوالر واردات هندسية فى حني أن حجم 
نهاية  مع  كانت  الهندسية  الصناعات  صــادرات 
أن  املتوقع  ومن  دوالر  مليار  املاضى 2.6  العام 

تصل إلى 3 مليار دوالر مع نهاية هذا العام.

احتياجات صناعة
 اآلالت واملعدات

عضو  عبيد  مصطفى  املهندس  واستعرض 
شعبة االالت واملعدات والرئيس السابق للشعبة 
الــقــطــاع من  فــى مــذكــرة عرضها احــتــيــاجــات 
املصانع احلربية حيث حدد 8 مجاالت للتعاون 
منها التعاون فى مجال املعاجلة احلرارية مشيرا 
شركات  بعض  مع  فعلى  تواصل  يوجد  أنه  إلى 
احلرارية  املعاجلات  مجال  فى  احلربى  االنتاج 
ولكن يالحظ انه يوجد خالفات فى األسعار بني 
مصنع واخر مثل مصنع 99 كان سعره منذ عام 
ونصف 12 جنيه للكيلو ثم زاد إلى 15 جنيه ثم 
ارتفع فجأة إلى 25 جنيه فى نفس الوقت كانت 
أسعار مصنع 909 ومصنع 100 اسعاره تتراوح 
بني 10 إلى 12 جنيه للكيلو لألوزان حتى 100 
السعر  ذلــك يخفض  يزيد عن  ومــا  كيلة جــرام 
ومصنع 54 سعره من 15 إلى 18 جنيه مؤكدا 
أن السعر 25 جنيه يعتبر غالى حاليا فى مصنع 
99 ويجب ان يخفض هذا السعر أو يتم توحيد 
اسعار املصانع كلها ويتدرج السعر حسب األوزان 
كيلو  وزنها  التى  الشغله  وليس سعر موحد بني 
والشغلة التى وزنها 1000 كيلو مطالبا بضرورة 

الثانى من العام احلالى ستبدأ املصانع فى جنى 
ثمار هذا التعاون الصناعى.

ستقوم  الغرفة  أن  املهندس  محمد  ويضيف 
من  الهندسية  املصانع  طلبات  كافة  بتجميع 
اخلامات وسيتم ارسالها لوزارة االنتاج احلربى 
عقدها  سيتم  التى  العمل  ورش  مع  بالتزامن 
لسرعة التفعيل مشيرا إلى أن مصر متر بأزمة 
اقتصادية كبيرة وللخروج منها البد من تكاتف 

اجلميع والتكامل بني املصانع املصرية.
رئيس  بكر  ــو  أب احلسينى  املهندس  ويشير 
أن  إلى  االنتاج احلربى  بهيئة  الفنية  القطاعات 
بسبب  املُصنعني  شــكــاوى  بعض  تتلقى  الهيئة 
بشكل  بدراستها  وتقوم  املكونات  بعض  أسعار 
فنى للتأكد من عدم وجود مغاالة فى األسعار، 
الهيئة تعتمد أعلى درجات  موضحا أن مصانع 

ومستويات اجلودة.
وفى رأى املهندس محمد البودى نائب رئيس 
غرفة الصناعات الهندسية فإن التعاون مع هيئة 
االنتاج احلربى ال يجب أن يقتصر على املكونات 
الرئيسية املطلوبة واملطلوب أن ميتد إلى توفير 
فى  واملهندسني  للعمال  الــالزم  التدريب  برامج 
ان  موضحا  الصناعية،  الــقــطــاعــات  مختلف 
املناسبة  البيئة  توفر  الهيئة ومصانعها  امكانات 
املــدربــة  العمالة  مــن  متميزة  دفــعــات  لتخريج 

واملاهرة. 

مكاسب للصادرات املصرية
ويقول املهندس عمرو أبو فريخة رئيس املجلس 
التصديرى للصناعات الهندسية انه منذ اللقاء 
األول لوزير االنتاج احلربى اللواء محمد العصار 
داخل احتاد الصناعات بحضور املهندس محمد 
السويدى رئيس االحتاد وجمعية شباب األعمال 
كان هناك تكاتف بني جميع األطراف وكان هناك 
عنوان واضح لالجتماع وهو استغالل املشروعات 
القومية الكبيرة ومنح فرصة للمصانع املصرية 
احلربية  املــصــانــع  أن  إلــى  مشيرا  بها  للعمل 
لديها امكانيات هائلة ولكنها حتتاج إلى تطوير 
ــعــاون املشترك  ــت واحــســاس بــالــســوق أكــثــر وال
سيساعد على تطوير هذه املنتجات بحيث تلبى 

احتياجات املصانع الهندسية املحلية.

فى كافة املصانع لنفس املنتج وعدم اختالفها من 
مصنع الخر.

واستكمل املهندس مصطفى عبيد حديثه عن 
مطالب الصناعة مؤكدا أن عمليات الهارد كروم 
يوجد بها عجز كبير فيها فى السوق املحلى فى 
من  بالرغم  كروم  الهارد  ترسيب  عمليات  ورش 
وجود وحدات تسريب هارد كروم فى مصنع 999 
ومصنع 100 ومصانع اخرى كان البد من حتديد 
أسعار منافسة للسوق واستيعاب أعمال كثيرة من 

السوق.
بحيث  التسعير  نظام  تطوير  ضــرورة  ويؤكد 
يكون سهال وسريعا نظرا النه عند طلب اسعار 
أيــام إلى 20  الــرد بعدها بفترة ما بني 10  يتم 
وذلــك ألن كل جلنة جتتمع كل أسبوع مرة  يوم 
ورمبا كل أسبوعني ثم يتم الرد مما يفقد املصانع 

> مصطفى العشرى

حسن عبد المجيد: لدينا امكانيات هائلة 
غير مستغلة.. وعلى استعداد القامة 

مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص

العشرى: كثير من المكونات 
المستوردة من تركيا والصين 

يمكن انتاجها فى مصر

> م. مصطفى عبيد

البودى: ُفرص للتعاون
فى مجال التدريب وتأهيل 

الكوادر على التعامل 
مع التكنولوجيا الحديثة 

سلسلة إجتماعات بين 
المصانع الحربية

و6 شعب صناعية 
النتاج المكونات محليا 

> م. محمد البودى

دراسة املوقف بكل عناية حتى يتم التعاون بتوسع 
بنظام  السعر  يكون  أن  ويجب  املجال  هــذا  فى 

الشرائح حسب األوزان.
وفــى هــذا االطــار وعــد املهندس حسن عبد 
املجيد بضبط األسعار بحيث يتم توحيد السعر 

مشتركة  وتعاقدات  حقيقية  عمل  ورش  خــالل 
من  واحلــد  املحلى  املكون  لزيادة  الطرفني  بني 
االستيراد وأن يتم انتاج منتج كامل باسم صنع فى 
مصر يتم تصديره جلميع دول العالم ويستطيع 
املنافسة عامليا ومحليا مؤكدا أنه خالل النصف 
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املحلية عمليات كثيرة بسبب هذا التأخير ويجب 
الرد خالل 72  النظام بحيث يكون  تطوير هذا 
ساعة مطالبا ايضا بتسعيرة موحده للمعايرة من 
وتكون  معتمدة  معايرة  معامل  بها  التى  املصانع 
األسعار فيها مناسبة النه فى بعض األحيان يكون 
سعر املعايرة للباكو ليس أعلى من سعره جديد. 
ويرد املهندس حسن عبد املجيد بأن املصانع 
احلربية على أمت استعداد لتطوير انتاجها ورفع 
كفائتها لتالئم احتياجات املصانع املحلية مشيرا 
فى الوقت ذاته ان حتديد األسعار فى املصانع 
احلربية حتكمها اسس معينة يتم على اساسها 
حتديد السعر مثل تكلفة االنتاج ومرتبات العمال 
ونبحث  عام 2010  منذ  مــرات   3 ارتفعت  التى 
دائما على اجلودة فى املقام األول ولكن لألسف 
تبحث عن  املصرى  السوق  فى  العاملة  املصانع 
أنــه البد  األرخــص سعرا وليس اجلــودة مؤكدا 
من تغيير هذا الفكر والتركيز أكثر على اجلودة 
والبد من ان اجلميع يجتمع سويا لتصنيع ما يتم 

استيراده من اخلارج.
نسبك  كنا   " عبيد  صطفى  املهندس  ويقول 
ثم   9 فى مصنع  ننتجها  التى  املاكينات  أجسام 
جاءت فترة عانينا من االجراءات الروتينية وزيادة 
االسعار عن االسعار املتداولة فى السوق فاجتهنا 

جدا  ناجح  بشكل  تعمل  املصانع  غيار  وقطع 
على  حاصل  ومعظمها  النجاح  مقومات  ولديها 
العالم  لــدول  انتاجها  وتصدر  اجلــودة  شهادات 
مشيرا إلى أن هذه املصانع متد يد التعاون مع 
شركات االنتاج احلربى تلك املؤسسة الصناعية 
التى بدأت منذ عام 1954 وذات خبرة هندسية 
افادت مصر كلها مبا فيها القطاع اخلاص الذى 
يضم الكثير من أبناء االنتاج احلربى لذلك البد 
ان يوضع فى االعتبار ان التعاون والتكامل ليس 
من جانب واحد ولكن بتعاون متبادل فاذا احتاج 
فالشركات  لهم  مغذية  صناعات  املصانع  احد 
العاملة بالقطاع ترحب بان تكون صناعات مغذية 

لالنتاج احلربى من مكونات مختلفة.
شعبة  رئيس  عــزت  شريف  الدكتور  وتــســآل 
االجهزة واملستلزمات الطبية عن االستفادة التى 
جراء  من  بالقطاع  العاملة  املصانع  على  ستقع 
التعاون وكيف ميكن للقطاع املشاركة فى التصنيع 
القومية  املشاركة فى املشروعات  أو  الغير  لدى 

الكبرى مثل محور قناة السويس.
الــوزارة  ان  املجيد  املهندس حسن عبد  ويــرد 
استعداد  وعلى  الصناع  مطالب  جلميع  تستمع 
مشتركة  مــشــروعــات  فــى  ــدخــول  وال للتفاوض 
عرض  هــالل  عــمــرو  املهندس  أن  ــى  إل مشيرا 
له  وسيكون  تنفيذه  ومت  الـــوزارة  على  مــشــروع 

مردود مميز الفترة املقبلة.

مكونات ميكن تصنيعها محليا
ويرى مصطفى العشرى رئيس شعبة األجهزة 
الكهربائية أن أهم املكونات التى ميكن تصنيعها 
الــبــوجتــازات  ومحابس  الكباسات  هــى  محلياً 
واالستنل ستيل، موضحا أن مصر تستورد أكثر 
من 1.5 مليون محبس بوجتاز سنويا. كذلك ال 
" محلياً،  السربانتينا   " بتصنيع  يقوم  يوجد من 
للترومستات وهى جميعا  بالنسبة  األمر  ونفس 
األجــهــزة  فــى صناعة  مهمة  ومــكــونــات  ــزاء  أجـ

الكهربائية. 
ــد مصانع  ــؤاد صــاحــب أحـ ــ ــرم ف ــ ويــقــول أك
املصرية  للصناعة  منافس  أكبر  أن  التجهيزات 
فى أسواق املنطقة هى تركيا، وأنها تتفوق بسبب 
وجود صناعات مغذية كبيرة لديها، وهو ما يعنى 
وضخمة  قوية  مغذية  صناعات  انشاء  ضــرورة 
مختلف  فى  املصرية  الصناعة  قــدرات  لتعزيز 

األسواق.
ــرض مــجــدى ســويــحــى مــســئــول بشركة  ــع وي
اجريكو مطالب الشركة حيث حتتاج إلى مواتير 
الكهرباء 2/1 حصان إلى حصان ويتم استهالكها 
فى جميع املعدات، واكدت املصانع احلربية ان 
إلى  من 2/1 حصان  املواتير  يصنع  مصنع 27 

.25
ويقول املهندس عمرو أبو فريخة رئيس املجلس 
التصديرى للصناعات الهندسية انه يتم استيراد 
إلى  ومنها  ايطاليا  إلــى  الصني  مــن  اخلــامــات 
مصر وبالرغم من تكلفة النقل والشحن إلى أنها 
املصانع  انتاج  من  أقل  بأسعار  إلى مصر  تصل 
احلربية،وفى هذا االطار وعدت املصانع احلربية 

مناسبة  باسعار  السلع  وتوفير  االمــر  بــدراســة 
وتطوير االنتاج باالتفاق بني الطرفني للحد من 

املستورد.
واملستلزمات  األجهزة  شعبة  أعضاء  ويطالب 
والتعاون مع املصانع احلربية  باملشاركة  الطبية 

إلى مسابك أخرى وطلبنا مؤخرا اسعار الزهر 
التجارى  القطاع  رئيس  من  رد  وتلقينا   G25
الشغل حتى ميكن  برسومات  موافاتنا  يلزم  انه 
جميع  جــدا  بسيطة  واملــســألــة  السعر  حتــديــد 
بالتليفون  الــرد  ميكن  اخلــاص  القطاع  مسابك 
احلربية  املصانع  فى  التسعير  من  البــد  لذلك 

من  عدد  املذكرة  تضمنت  كما  السرعة،  بنفس 
املطالب االخرى ألعضاء شعبة االالت واملعدات 

من املصانع احلربية.

تعاون فى مجال املوارد البشرية 
االنتاج  مع  التعاون  " بضرورة  "عبيد  ويطالب 
خالل  من  البشرية  املـــوارد  مجال  فى  احلربى 
موافاة شركات القطاع اخلاص العاملة فى قطاع 
مركز  خريجى  عن  ببيان  الهندسية  الصناعات 
التدريب خالل الفترة من عام 2010 حتى عام 
2016 من تخصصات خراط CNC وفراجزى 
الغرفة  CNC، مع ضــرورة عمل بروتوكول بني 
واالنتاج احلربى فى تدريب عمالة من الشركات 
اعضاء الغرفة فى مركز تدريب ملدة من شهر إلى 
3 شهور فى تخصصات مايكنات CNC بأسعار 
وليس خالل  املركز  للتعامل مباشرة مع  خاصة 

.ITC
ويشدد على ضرورة موافاة الغرفة ببيان عن 
فى  تعاقدوا  الذين  واملهندسني  الفنية  العمالة 
سن املعاش فى عام 2015 و2016 وذلك للتعاقد 
الغرفة واالستفادة  الشركات اعضاء  معهم ومع 
بهذه اخلبرات فى العمل باملصانع مع اعتبار ذلك 
خدمة تقدمها االنتاج ألبنائها بعد التقاعد لزيادة 
دخلهم وفى نفس الوقت سد العجز املوجود حاليا 
فى مصانع القطاع اخلاص من وجود عمالة فنية 
تشغيل  باعادة  ذاتــه  الوقت  فى  مطالبا  ماهرة 
لتخريج  احلربى  لالنتاج  الفنى  العالى  املعهد 
مهندسني ألن هذا املعهد خرج مئات املهندسني 
احلربى  االنــتــاج  مصانع  ورش  فــى  التنفيذين 
على مستوى عالى من الكفاءة وقد توقف هذا 
املعهد والوضع احلالى يتطلب اعادة فتحه لسد 
احتياجات سوق العمل من التخصصات املختلفة.

فى  العاملة  الصناعية  الشركات  أن  ويؤكد   
االنتاج  واملعدات وخطوط  مجال تصنيع االالت 

فى جتهيز املعامل واملستشفيات وهو ما رحبت 
به املصانع احلربية ووعدت بدراسته.

ويشدد أحد أعضاء الشعبة على أهمية توفير 
بيانات باخلامات املوجودة لدى املصانع احلربية 

اخلاصة بالشرائح واملسامير وأسعارها.

محمد المهندس: سنجنى ثمار 
التعاون خالل شهور.. ونستهدف 

زيادة المكون المحلى إلى ٪80

عمرو أبو فريخة: 3 مليارات 
دوالر صادرات متوقعة بنهاية 

العام مع نجاح هذا التكامل
> محمد املهندس
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العالم بين يديك

وملمسها.
ثم حدد الفريق التركيب الدقيق ألنسجة كل 
املختبر،  فى  وقام مبحاكاتها  الفاكهة،  من  نوع 
والكربوهيدرات  املياه  من  مزيجا  مستخدما 

والبوليسترين.
مستشعر،  فى  اخلليط  هــذا  جــرى صب  ثم 
على شكل قالب ثمرة فاكهة، متت طباعته عبر 

طابعة ثالثية األبعاد.
مــا،  مشكلة  حــدثــت  »إذا  ديـــفـــراى:  ويــقــول 
سيكون املصدرون قادرين على الوصول لبيانات 
درجات احلرارة، خالل مدة الرحلة كاملة، ومن 

ثم اكتشاف املشكلة والتوصل حللها«.

يفسد متاما، وذلك ألن نظام مراقبتها ال يزال 
بحاجة إلى تطوير كبير«.

لبى  ديفراى،  ثيجس  املشروع،  مدير  ويقول 
خارج  الفاكهة  شحنات  تترك  »رمبــا  ســى:  بى 
الشاحنات املبردة لفترات، أو قد يحدث انقطاع 

للتيار الكهربائى خالل الرحلة«.
لقياس  طــرق  لديهم  »املــصــدرون  ويضيف: 
مدى طزاجة الفاكهة، لكن جهازنا اجلديد أكثر 
أنواع  من  نوع  كل  يحاكى خصائص  ألنه  دقــة، 

الفاكهة على حدة«.
الفاكهة  العمل  فريق  فحص  ذلك،  ولتحقيق 
شكلها  مبحاكاة  وقــام  إكــس،  بأشعة  الطبيعية 

استشعار جديد، على  إن جهاز  باحثون  قال 
شكل ثمار الفاكهة، قد ميكنه مساعدة شركات 
طازجة  الفاكهة  على  احلــفــاظ  على  الشحن 

خالل نقلها.
يحاكى شكله وحجمه  الذى  ويوضع اجلهاز، 
املنتجات خالل  مع  الطبيعية،  الفاكهة  وتركيبه 

نقلها، ويراقب عن كثب درجة حرارتها.
والتفاح  البرتقال  ثمار  شكل  اجلهاز  ويأخذ 
ــى أى  إل الــشــركــات  واملــاجنــو وغــيــرهــا، وينبه 
ثم  ومن  التبريد،  نظام  فى  قد حتدث  مشاكل 

يعطيها الفرصة للتصرف.
ــؤدى إلـــى تلقى  ــول الــبــاحــثــون إنـــه ســي ــق وي

املستهلكني لفواكه أكثر طزاجة.
التجريب،  االبتكار فى مرحلة  يزال هذا  وال 
ويجرى تطويره من جانب معهد أبحاث العلوم 
املعروف  التطبيقية فى سويسرا،  والتكنولوجيا 

.Empa اختصار بـ
وتقول »كورنيليا زوغ« املتحدثة باسم املعهد: 
»ثمار املاجنو واملوز والبرتقال وغيرها عادة ما 
تنقل ملسافات طويلة، قبل أن تصل إلى املتاجر، 
وجهتها  إلــى  الشحنات  كــل  تصل  ال  ولــذلــك 

سليمة«.
املنتظم  الفحص  من  الرغم  »على  وتضيف: 
ورمبا  للضرر  يتعرض  بعضها  أن  إال  للفاكهة، 

اليابانية  تــويــوتــا  شــركــة  تــعــتــزم 
مبلغ  استثمار  السيارات  لصناعة 
)نحو  إسترلينى  جنيه  مليون   240
تطوير  فـــى  دوالر(  مــلــيــون   296
مصنعها فى بريطانيا، الذى يصنع 

طرازى أوريس وأفينسيس.
ــار متكني  ــم ــث ــأن االســت ــن شــ ــ وم
املصنع، املوجود فى مدينة بيرنستون 
استخدام  من  ديــربــى،  من  بالقرب 
نظام تصنيع جديد خاص بالشركة.

ويعمل فى املصنع 2500 شخص 
بينما يعمل 500 آخرون فى مصنع 
ــى ديــســايــد، شمالى  املــحــركــات ف

مقاطعة ويلز.
تصنيع  بيرنستون  مصنع  وشهد 
180 ألف سيارة العام املاضى، صدر 
وأســواق  أوروبية  دول  إلى  معظمها 

أخرى.
ــال يـــوهـــان فـــان زيـــل املــديــر  ــ وق
اإلقليمى لشركة تويوتا فى أوروبا إن 
الشركة  أن  يثبت  األخير  االستثمار 
تعمل كل ما فى وسعها لزيادة القدرة 
التنافسية للمصنع فى أوروبا، لكنه 
إلى  الوصول  استمرار  أن  حذر من 
ــة بحرية وبــدون  ــي ــواق األوروب األسـ

مــن أجل  رســوم جمركية ضـــرورى 
النجاح املستقبلى.

وستقدم احلكومة البريطانية مبلغ 
21.3 مليون جنيه استرلينى )نحو 
التدريب  لتمويل  دوالر(  مليون   26

واألبحاث والتطوير فى املصنع.
باالستثمار  التعهدات  أن  يذكر 
إلى  انخفضت  السيارات  فى قطاع 
)نحو  استرلينى  جنيه  مليار   1.66
1.98 مليار دوالر( العام املاضى من 
مليارات   3 )نحو  جنيه  مليار   2.5

دوالر( فى عام 2015.
املنافسة  نيسان  شــركــة  وكــانــت 
املاضى  العام  صرحت  قد  لتويوتا 
كاشكاى  طــــرازى  ستصنع  بــأنــهــا 
 X-Trail وسيارات الدفع الرباعى
ــة فـــى مدينة  ــشــرك ال فـــى مــصــنــع 

ساندرالند.
قطاع  يتضرر  أن  املحتمل  ومــن 
بريطانيا  فــى  الــســيــارات  صناعة 
بخروجها من االحتاد األوروبــى، إذ 
قد  التى  اجلمركية  التعريفات  أن 
إلى  السيارات  دخــول  على  تفرض 
السوق األوروبية ستهدد القدرة على 

املنافسة.

دخلت شركة إنتل األمريكية لصناعة الرقائق اإللكترونية مغامرة 
كبيرة فى عالم السيارات ذاتية القيادة باستحواذها على شركة 
»موبيل آي« اإلسرائيلية املتخصصة فى هذه التكنولوجيا مقابل 

15.3 مليار دوالر.
وستدفع إنتل 63.54 دوالرا قيمة نقدية عن كل سهم للشركة 
اإلسرائيلية، التى تطور أنظمة »القيادة الذاتية«. وتعمل إنتل و«موبيل 
آي« بالفعل معا بجانب شركة »بى ام دبليو« األملانية لصناعة السيارات 
الختبار 40 سيارات ذاتية القيادة على الطريق فى النصف الثانى 
من العام احلالى. وتتوقع انتل أن تصل القيمة السوقية للسيارات 

ذاتية القيادة إلى نحو 70 مليار دوالر بحلول عام 2030.
ذاتية  سيارات  إطالق  أجل  من  التكنولوجيا  شركات  وتتسابق 
القيادة. واختبرت شركة نيسان اليابانية فى وقت سابق من هذا 
الشهر سيارة »نيسان ليف« الكهربائية املعدلة، وأعربت عن أملها 

فى طرح هذه السيارات فى األسواق بحلول عام 2020.
وأعلنت شركة غوغل العمالقة للتكنولوجيا أنها أجرت عمليات 

تطوير واسعة لسياراتها ذاتية القيادة.
فى  إنه  إنتل  قالت  اجلديدة،  الصفقة  عن  إعالنها  بيان  وفى 
الوقت الذى »تنتقل فيه السيارات من القيادة مبساعدة شخص 
إلى سيارات ذاتية القيادة بالكامل، فإنها ستُصبح بشكل متزايد 

مراكز للبيانات أثناء القيادة«.
وتعتقد إنتل أن السيارات ذاتية القيادة ستوفر بيانات تصل إلى 
4000 غيغابايت يوميا بحلول عام 2020 ولذا قد تُصبح مصادر 

غنية للحصول على معلومات.
وقال بستى فان هيز املحلل لدى شركة »لوب كابيتال ماكتس« 
فى تصريح لوكالة رويترز: »هذا مجال لم يكن )لشركة إنتل( فيه 
وجود يُذكر، وهو سوق السيارات، ولذلك فإن هذه متثل فرصة 

كبيرة لها للدخول إلى سوق تتمتع بفرص منو كبيرة«.
وتأسست شركة موبايل آى عام 1999 لتطوير »أنظمة للرؤية 

لتحسني السالمة على الطريق وتقليل حوادث التصادم«.

»انتل« تشترى شركة »موبيل آي« 
اإلسرائيلية لتكنولوجيا السيارات بدون قائد تويوتا تستثمر 240 مليون جنيه 

جهاز استشعار على شكل ثمار الفاكهة لإلبقاء عليها طازجةاسترلينى فى مصنع فى بريطانيا

> جهاز االستشعار اجلديد 

»بنتلى«
تطلق أكبر صورة لمدينة دبى

أطلقت شركة »بنتلي« للسيارات الفاخرة أول 
صورة »Gigapixel« فائقة الدقة ملدينة دبى، 

بدقة 57.7 مليار بكسل.
األكثر  الصور  إحدى   »Gigapixel« وتعتبر 
دقة فى العالم، وابتكرت وكالة الفضاء األمريكية 
الــصــورة  أن  ــم  ورغـ التقاطها.  تقنية  ــاســا«  »ن
أُفق  انِحناء  فيها  يظهر  واسعة  بزاوية  أُلتقطت 
الكرة األرضية، ومنطقة املارينا وأبراج بحيرات 
جميرا وشارع الشيخ زايد فى دبى، إال أنه من 
املمكن تكبيرها إلى درجة متكن الناظر إليها من 
 »S Flying Spur W12« رؤية تفاصيل سيارة

التى تسير فى إحدى الشوارع فى دبى. 
ارتفاع  ُمعلّقة على  بكاميرا  الصورة  والتقطت 
264 متراً فوق برج »كايان« فى منطقة مارينا فى 
البكسالت  مليارات  جمع  عملية  وتطلّبت  دبى. 
فى الصورة 48 ساعة عمل، التقط فيها 1825 

كادر منفصل بهدف جتميعها لتشكيل الصورة.
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يوم  الهندسية  الــصــنــاعــات  غــرفــة  نظمت 
الصناعة  لــرجــال  جــولــة  املــاضــى  مـــارس   26
عدد  ورؤساء  احلربى  االنتاج  هيئة  ومسئولى 
من املصانع احلربية وعدد من اإلعالميني فى 
وشارك  الصناعية.  أكتوبر   6 مدينة  مصانع 
مجلس  رئــيــس  املــهــنــدس  محمد  اجلــولــة  فــى 
ادارة الغرفة وعدد من رؤساء الشعب النوعية 

بالغرفة. 
وركزت اجلولة على مصانع قطاع السيارات 
تصورات  على  للرد  لها  املغذية  والصناعات 
خــاطــئــة لـــدى بــعــض الــقــطــاعــات مــن ضعف 
اجلولة  وشملت  املصرية.  السيارات  صناعة 
الهندسية،  للصناعات  "مصر  وهى  مصانع   3
لــلــصــنــاعــات، مصنع  الــهــنــدســيــة  املــجــمــوعــة 
الشكمانات"،  لصناعة  الهندسية  الــشــركــة 
واملتخصصة فى الصناعات املغذية للسيارات.

ــس غــرفــة  ــيـ ــنـــدس رئـ ــهـ وقـــــال مــحــمــد املـ
أن  أثبتت  اجلولة  أن  الهندسية،  الصناعات 
فى  مستوى  أعلى  على  مصرية  صناعة  لدينا 
وليس  املغذية،  والصناعات  السيارات  مجال 
فقط مجرد جتميع ملكونات جاهزة كما يتصور 

البعض.
 وأوضح أن الصناعات الهندسية هى عامود 
الصناعة فى مصر وتنميتها يساهم فى تنمية 

كثير من القطاعات االخرى. 
ــل عــمــار رئــيــس شعبة  ــال املــهــنــدس وائـ وقـ
ــل الــنــقــل بــغــرفــة الــصــنــاعــات  صــنــاعــة وســائ
الهندسية، إن تطوير صناعة السيارات املحلية 
بالشكل الذى يجعلها تغطى احتياجات السوق 
قبل  كأولوية  األولى  املرحلة  فى  يأتى  املحلى، 

تصدير السيارات املحلية للخارج.
وأضاف "عمار " أن تطوير الصناعة املحلية 
املواطن  يجعل  بشكل  مصر،  فــى  للسيارات 
املصرى قادًرا على تغيير سيارته كل 5 أو 10 
يأتى  30 عاما،  كل  تغييرها  بدال من  سنوات، 
فى املرحلة األولى قبل تصدير اإلنتاج املحلى 

للخارج.
و أكد تامر الشافعى، رئيس شعبة الصناعات 
املغذية بغرفة الصناعات الهندسية، أنه ميكن 
وذلك  املغذية،  الصناعات  مجال  فى  التوسع 
حجم  تتخطى  إنتاجية  طاقات  بها  مصر  ألن 
اإلنتاج املطلوب، كذلك التصنيع بجودة عالية، 
وهو ما يثبته تعاون عدد من الشركات العاملية 
مع عدد من الشركات املحلية لتصنيع مكونات 

اإلنتاج اخلاصة مبنتجاتها. 
أبو  مصنع  مدير  اليزيد،  أبو  أحمد  أكد  و 
اليزيد لصناعة الشكمانات، أن املصنع بدأ فى 
العمل منذ 55 عاما، الفتا إلى أنها من أصعب 

الصناعات ألنها متر بعدد من املراحل لتجميع 
أن  موضحا  متناهية،  بدقة  الواحدة  القطعة 
بحجم  عامل   380 لنحو  يصل  العمالة  حجم 
استثمارات حوالى 60 مليون جنيه، كما ميتلك 

املصنع فصلني مبدارس مبارك-كول.
على  قــادرة  املحلية  املصانع  أن  إلى  وأشــار 
الــتــصــديــر لــكــن تــوجــد الــعــديــد مــن الــعــوائــق 
القدرة على  املتمّثلة فى  الداخلية، واخلارجية 
أنه  موضحا  الصينى،  املنتج  انتشار  منافسة 
اخلارجية  املــعــارض  فى  املشاركة  حاليا  يتم 

للمنتج.  للتسويق 
ــراهــيــم، مدير  ــهــاب إب ومـــن جــانــبــه أكـــد إي
مــصــنــع مــصــر لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة، أن 
اخلارجية  األجزاء  بصناعة  متخصص  املصنع 
والكبوت"،  واألسقف  "األبواب  مثل  للسيارات، 
السيارات  شركات  كبرى  من  شركتني  لصالح 
مليون  لــــ40  تــصــل  بــاســتــثــمــارات  الــعــاملــيــة، 
موضحا  عامل،   400 باملصنع  ويعمل  جنيه، 
تصنع  باملصنع  صناعتها  مت  التى  األجــزاء  أن 
عام  خطة  وضــع  مت  ــه  أن موضحا  بــالــكــامــل، 
2010 لبدء إنشاء أكبر مصنع لصناعة هياكل 
مت  أنه  موضحا  األوســط،  بالشرق  السيارات 
من   %90 نسبة  لتصنيع  اآلن  حتى  الــوصــول 

أجزاء السيارات اخلارجية.

الغرفة الهندسية تنظم جولة فى مصانع 6 أكتوبر 
رجال الصناعة: لدينا صناعة 

سيارات كبيرة والبد من تطويرها



املصرى  الــتــجــارى  التمثيل  مكتب  أعــدهــا  ــة  دراسـ كشفت 
اسلوق  فى  للغساالت  جيدة  تصدير  فرص  وجــود  لوساكا  فى 
الزامبى. قالت الدراسة أن عدد سكان زامبيا يبلغ نحو 13.2 
مليون نسمة. وتقع دولة زامبيا فى وسط القارة االفريقية وعلى 

احلدود مع الكونغو الدميقراطية ونامبيا وزميبابوى.
وأوضحت الدراسة أن العملة الرسمية هى الكواتشا الزامبية 
أما اللغة الرسمية فهى اإلجنليزية. ويبلغ الناجت املحلى االجمالى 
لزامبيا نحو 21 مليار دوالر بينما يبلغ متوسط دخل الفر1308 
دوالرا سنوياً . وقال املكتب أن إجمالى الصادرات الزامبية تبلغ 
نحو 7 مليارات دوالر بينما تبلغ الوارادات نحو 9. 6 مليار دوالر، 
وتتضمن الصادرات التبغ، الكوبالت، القطن، الذرة، والفحم أما 
والسيارات  واملعدات  اآلالت  اخلام  البترول  فتضمن  الــواردات 

ومعدات النقل. 
وتبلغ صادرات مصر إلى زامبيا نحو 29 مليون دوالر بينما 

تبلغ الواردات نحو 7 مليون دوالر. 
وطبقا للدراسة فإن السوق الزامبى سوق كبير ورغم انخفاض 
القدرة الشرائية ملعظم املواطنني اال أن هناك شريحة منهم لديها 
قدرة على الشراء خاصة اجلالية اإلجنليزية والهندية واللبنانية.

وذكرت الدراسة أن املنتجات املصرية تتميز بسمعة جيدة فى 
املجتمع الزامبى من حيث اجلودة لذا فإن تقدمي أى منتجات 

بأسعار منافسة يساهم فى تيسيير تسويقها داخل السوق. 
زامبيا  زامبيا منها معرض  كبيرة فى  وتوجد معارض دولية 

والذى  الدولى  التجارى  زامبيا  معرض  لوساكا  فى  الزراعى 
تشارك فيه عدة شركات مصرية. 

توزيع  قنوات  هناك  أن  الدراسة  ذكرت  للغساالت  وبالنسبة 
طريق  عــن  األوتــومــاتــيــك  الغساالت  تــوزيــع  يتم  حيث  عــديــدة 
املستوردين ووكالئهم أو جتار اجلملة والتجزئة. وهناك معارض 
عامة للسلع املنزلية واألجهزة الكهربائية يتم االقبال عليها من 

جانب شريحة كم املستهلكني. 
أن  فذكرت  للغساالت  أسعار  متوسطات  الدراسة  وقدمت 
الغسالة سعة 6.5 كيلو تبلغ نحو459 دوالرا، بينما يبلغ سعر 

الغسالة الـ13 كيلو نحو 780 دوالرا.
وأفادت الدراسة أن كافة السلع املصرية املصدرة إلى زامبيا 
معفاة متاما من الرسوم اجلمركية طبقا التفاقات جتارية جتمع 
بني البلدين أما ضريبة القيمة املضافة فتبلغ فى زامبيا نحو 
16 %. وبالنسبة للسفر إلى لوساكا فإنه ميكن السفر عن رطيق 
اخلطوط اجلوية الكينية أو االماراتية أو األثيوبية فضال عن 
أما الشحن اجلوى فيتم عن طريق اخلطوط  للطيران،  مصر 
االماراتية أو الكينية أو األثيوبية وبالنسبة للشحن البحرى فإن 
التى ليس لها أى سواحل وتعتمد  الــدول احلبيسة  زامبيا من 
فى االستيراد والتصدير على موانء الدول األخرى حيث يتم 
الشحن إلى تنزانيا ويتم النقل بعد ذلك عبر السكة احلديد أو 

بالشاحنات. 
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قرأت لك

ميثل كتاب " صنايعية مصر " الصادر مؤخرا عن 
دار الكرمة للنشر رصد توثيقى وكشف تفصيلى 
حليوات عباقرة وُمبدعني وأصحاب أفكار جديدة 
ساهموا فى صناعة التقدم ومنحوا مصر منافع 

ومكاسب عامة مازلنا ننهل من تبعاتها. 
يقدم الكتاب 42 شخصية مصرية عظيمة فى 
مجاالت الصناعة والتجارة واالبداع والعمل العام 
كان من بينهم محمد ياسني رائد صناعة الزجاج 
وحمزة الشبراويشى رائد صناعة العطور وتومى 
خريستو رائد صناعة الشبكوالتة ونظيرة نيقوال 
واضعة أصول الطهى وأنيس عبيد املترجم الشهير، 

وسيد النقشبندى املنشد الشهير.
الكتاب ألفه الكاتب الصحفى عمر طاهر وهو 
مبدع وشاعر ومقدم برامج وله العديد من املؤلفات 
وصــدرت له عدة كتب متنوعة. وقد قدم كتابه 
باعتباره فرصة لعرض جتارب االرادة الصادقة 
والرغبة فى النجاح ومواجهة األزمات والتحدى، 
للنجاح بفضل  مؤكدا أن األحــالم جتد طريقها 

االصرار والعزمية ورفض االحباطات واليأس.
ويأتى كتاب عمر طاهر فى ظل نظرات تشاؤمية 
يقدمها بعض مهاجمى مصر فى ظل حمالت منظمة 

لنشر االحباط بني املصريني. 
وما يهم القطاع الصناعى فى هذا الكتاب قصة 
حمزة الشبراويشى مبتكر العطور الشهيرة ثالث 
خمسات وخمس خمسات. لقد صار هذا العطر 
املصرى معروفا فى كثير من الدول العربية ومازال 
حتى اليوم مطلوبا من بعض املستهلكني وهو صاحب 
مصنع عصامى من قرية "شبراويش " كان يتمتع 
بذائقة فريدة، وموهبة فى صنع العطور. فى البداية 
استقر حمزة مبنطقة احلسني، وافتتح محالً صغيراً، 
لبيع العطور من صنع يديه، وبعد ذلك بدأ يشق 
طريق النجاح والكفاح، حتى حتّولت منتجاته إلى 
تفصيل ثابت فى حياة املصريني. وجتدر االشارة 
إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر كان يحذف اسمه 
من بني األسماء املعروضة عليه لتأميم مصانعها 

كل مرة اميانا منه بوطنيته. 
فيعد  تومى خريستو  السكندرى  اليونانى  أما 
رائد صناعة الشيكوالتة فى مصر وهو مؤسس 

شركة “كورونا” وأول من أدخل صناعة الشوكوالتة 
إلى مصر عام 1919، وكان الرجل ينتقى العاملني 
معه بعناية، ألن اآلالت التى أستوردها من أوروبا 
لعمل عجينة الشوكوالتة حتتاج إلى مهارة خاصة، 
ويحكى الكتاب كيف كان خريستو يؤمن بشرط 
يكون  أن  أهمية  وهو  الشوكوالتة  لصناعة  مهم 
صانع هذه السعادة سعيداً، فاختار قطعة أرض 
قريبة من مصنعه، وأعدها كملعب لكرة القدم، 
كانت تقام عليه مباريات بني العاملني أنفسهم. 
وبنى خريستو بعد ذلك دارى عرض سينمائيني 
هما األشهر فى اإلسكندرية حتى اآلن، "ستراند" 
و" رويال"، وكانت مكافأة نهاية األسبوع للعاملني 
ملشاهدة  عائالتهم  مجانية ألصطحاب  دعــوات 
األفالم، وعهد إلى شقيقه دميى خريستو بإدارة 
العمل معظم الوقت، وكانت وصيته مراعاة احلالة 
النفسية للعاملني فى مصنعه، فعجينة الشوكوالتة 
حساسة جداً وتلتقط بسهولة مزاج من يطبخها.
كذلك يتناول الكتاب سيرة رجل األعمال علوى 
اجلزار، صاحب العالمة التجارية للشاي" الشيخ 
الشريب" فى ستينيات القرن املاضى. فضال عن 
سيرة املهندس محمد كمال إسماعيل، الذى صمم 
مجمع التحرير فى القاهرة ودار القضاء العالى 
ومصلحة الهواتف، ومنحه ملك مصر األسبق فاروق 
البكوية فى نهاية األربعينيات لتميزه فى العمارة، 

التى اختتمها بتوسعات احلرمني الشريفني.
ويعرض الكاتب قصة بناء برج القاهرة الذى 
يبلغ ارتفاعه 187 متراً وكيف جاءت الفكرة إلى 
املهندس املصرى ناعوم شبيب مصمم مبنى جريدة 
“األهرام” املصرية احلديث بشارع اجلالء فى وسط 
القاهرة، وكيف جنح الشاب الذى عمل مهندساً 
ومقاوالً قبل عام 1950 بإنشاء أول ناطحة سحاب 
فى مصر، عمارة سكنية من 22 طابقاً، وكانت 
مثار هجوم البعض عليه بسبب جرأة أفكاره فى 
العمارة واإلنشاء، وخلص فلسفته يوماً لطلبة كلية 
الهندسة عن البناء والتشييد بقوله »إن التشييد 

عمل اإلنسان ملصلحة أخيه اإلنسان«.
ومن بني من شملهم الكتاب أنيس عبيد الذى 
وصفه املؤلف بـصنايعى ترجمة األفالم األجنبية". 

وقد درس الهندسة وتعلم دمج الترجمة مع األفالم 
منتصف  املاجستير  حتضير  أثناء  باريس،  فى 
األربعينيات من القرن املاضى، وغيرت املصادفة 
مسار حياته، إذ قرأ فى مقر اجلامعة إعالناً عن 
دورات تدريبية لكيفية دمج الترجمة املكتوبة على 
شريط السينما، ولتشهد السينما املصرية، أول 
فيلم مترجم له عام 1946 وهو “روميو وجولييت” 
محققاً إيرادات غير مسبوقة. وفوجئ العالم عام 
1950 بأول اختراع من نوعه، بأن طبع الترجمة 
على أفالم الـ»16 مللي« وهى أفالم صغيرة من 
الصعب أن يتبني املرء صورها، فما بال الكتابة 
عليها، ووصفته صحيفة “األهرام” آنذاك بقولها: 
“هذا الشاب املصرى استطاع أن يتوصل إلى ما 
فشل األميركيون واألوروبيون فى الوصول إليه”.

كما تناول الكتاب سيرة "أبلة نظيرة" بوصفها 
"صنايعية مطبخ مصر"، التى درست فنون الطهو 
وشغل اإلبرة خالل بعثة إلى لندن. آنذاك، أعلنت 
وزارة املعارف عن مسابقة لتأليف كتاب فى الطهو، 
تعتمده الوزارة كمنهج دراسى للفتيات. قبلها كانت 
نظيرة نيقوال صادقت “أبلة بهية عثمان” العائدة 
من بعثة مماثلة فى إنكلترا، فاتفقتا على تأليف 
الكتاب معاً، وكان “أصول الطهي” فى أكثر من 800 
صفحة، وأهدتاه إلى ملكة مصر آنذاك فريدة. 
كذلك حمل الكتاب نصيحتهما لبنات جيلهما بعبارة 
“نصيحة أن تدرسن كتابى جيداً، ولتحملنه معكن 
إلى عش الزوجية، فالرجال قلوبهم فى بطونهم”.

تناول عمر طاهر سيرة اإلذاعية املعروفة صفية 
املهندس بوصفها "سيدة الراديو فى التاسعة والربع 
صباحا". كانت تعتمد على الفن فى تقدمي رسالتها 
فى برنامجها "إلى ربات البيوت" وقال عنها: “مر 
على مصر كل ما يهّدد استقرار األسرة: حرب، 
سالم، انفتاح، غربة، انهيار الطبقة املتوسطة، عادات 
مستوردة، كانت صفية املهندس خالل هذه الفترة 
موجودة فى كل بيت مصرى، تلهم املرأة كيف ميكن 
اخلروج بأهل البيت بسالم من كل هذا االرتباك. 
رمبا هى مصادفة أن يكون صوت صفية املهندس 
موجوداً فى خلفية الفترة التى كانت األسرة املصرية 

خاللها فى أفضل حاالتها، لكن أية مصادف

خريستو أدخل الشيكوالتة
والشبراويشى تميز
فى مجال العطور

وياسين فى الزجاج

صنايعية مصر يسرد حكايات
النجاح للمصريين فى العصر الحديث
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مستقبل واعد ومبشرات ايجابية

رئيس لجنة االعالم بغرفة 
الصناعات الهندسية

م. حاتم خير

مقال

التفــاؤل ضــرورى  املغلقــة.  األبــواب  والقنــوط ال يفتــح  القلــق ال يصنــع تقدمــا، 
املتقدمــة.  األمم  نحــو مصــاف  والعبــور  األزمــات  علــى  للتغلــب  وحتمــى 

 لقــد كتــب أســتاذ االقتصــاد الكبيــر الدكتــور جــال أمــني عبــارة الفتــة قــال فيهــا أن 
التفــاؤل هــو أحــد أهــم شــروط النهضــة احلقيقيــة لــأمم. وَمــن يُتابــع املؤشــرات األحــدث 
لاقتصــاد املصــرى يضــع يــده علــى كثيــر مــن مواطــن التحســن التــى تُثيــر موجــات إيجابيــة 

مــن التفــاؤل.

خــال   %  40 بنحــو  تراجــع  األولــى  املوازنــة  عجــز  أن  عنهــا  املعلــن  املؤشــرات  أول 
الشــهور الثمانيــة األولــى مــن العــام املالــى 2016 ـ2017 حيــث بلــغ نحــو 43 مليــار 
جنيــه، مقابــل 70 مليــار جنيــه عــن نفــس الفتــرة فــى العــام املاضــى، وهــو تقــدم كبيــر 
أمكــن حتقيقــه بفضــل حتســن حتصيــل الضرائــب وحتســن األنشــطة االقتصاديــة. 

ــر  ــادة خــال شــهر يناي ــة زي ــر البترولي ــة غي ــد شــهدت الصــادرات املصري ــك فق كذل
املاضــى قــدرت بنحــو 25% مقارنــة بالعــام املاضــى نتيجــة حتريــر ســعر الصــرف. 

فضــا عــن ذلــك فــإن عــدة تقاريــر دوليــة تُشــير إلــى توقعــات مبزيــد مــن التحســن 
فــى مؤشــرات االقتصــاد بعــد توقيــع االتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــى، وحتريــر ســعر 
الصــرف، ورفــع التصنيــف االئتمانــى ملصــر واتخــاذ عــدد مــن قــرارات االصــاح، فضــا 
ــون  ــن قان ــدءا م ــة االســتثمار ب ــني امُلســنة لبيئ عــن وضــع عشــرات التشــريعات والقوان
الغــذاء،  الصناعيــة، وهيئــة ســامة  التراخيــص  بقوانــني  االســتثمار اجلديــد ومــرورا 

ــة للنشــاط االقتصــادى.  ــن التشــريعات الهام ــل، وغيرهــا م والعم

أكــد  املســتثمرين  بــني  للــرأى  اســتطاعا  بنــك  ســيتى  نشــر  أســابيع  بضعــة  قبــل 
مجلــة  توقعــت  فقــد  كذلــك  العالــم،  فــى  ناشــئة  أســواق   5 أفضــل  مــن  مصــر  أن 
اليكونوميســت مطلــع العــام احلالــى أن يكــون اجلنيــه املصــرى ضمــن 12 عملــة 
تشــهد ارتفاعــا خــال 2017، وعلــى شــبكة بلومبــرج فقــد جــاءت مصــر فــى املركــز 

العالــم.  فــى  أهــم 20 وجهــة ســياحية  الـــ12 ضمــن 

 لقــد انطلــق قطــار االصــاح، ولــم يُعــد هنــاك بديــل مــن احــداث تنميــة حقيقيــة 
وفعالــة فــى االقتصــاد املصــرى. وميكــن القــول أن اتخــاذ الدولــة لقــرارات االصــاح 
ـــ يؤكــد وجــود  ـــ رغــم آثارهــا املوجعــة حلظيــاـ  االقتصــادى بدايــة مــن شــهر نوفمبــر املاضــىـ 
رغبــة وتوجــه جــدى لــدى القيــادة السياســية الصــاح االقتصــاد بشــكل هيكلــى رغــم 

الظــروف االقليميــة التــى تواجههــا مصــر. 

إن النجاحــات الكبيــرة فــى تاريــخ األمم والشــعوب ال تتحقــق بــدون أوجــاع، ال ميكــن 
الوصــول إلــى القمــة دون كــد وكبــد. هنــاك كثيــرون تضــرروا مــن قــرار تعــومي اجلنيــه، 
أو مــن قانــون القيمــة املضافــة، لكــن ذلــك الضــرر وقتــى وســيعقبه انتظــام واســتقرار 
لألســواق وارتفــاع للصــادرات، وتراجــع للــواردات، وحتســن بيئــة االســتثمار خاصــة 
رئيــس احتــاد  الســويدى  املهنــدس محمــد  اعــان  فــإن  لــذا  الصناعــة،  فــى قطــاع 
الصناعــات بــأن عــام 2017 هــو عــام انطــاق الصناعــة املصريــة إعــان فــى محلــه، 
وال ننســى أن ارتفــاع ســعر العملــة ادى للتفكيــر اجلــدى فــى البديــل املصنــع مبصــر.

إننــا نتصــور أن كافــة االصاحــات التــى جــرت، وتلــك التــى يتــم تنفيذهــا، مــع حزمــة 
املشــروعات الكبــرى التــى انطلقــت تُبشــر مبســتقبل واعــد للصناعــة الوطنيــة بشــكل 

خــاص، ولاقتصــاد املصــرى بشــكل عــام. 

لقــد مــرت كافــة الــدول املتقدمــة بأوقــات محــن، وظــروف صعبــة، وحتديــات كبيــرة، 
الــدول فــى التغلــب بتفهــم املجتمــع وشــفافية احلكومــة واصــرار  وجنحــت تلــك 
القطــاع اخلــاص علــى االنتــاج والتميــز واحلــوار البنــاء فــى كافــة القضايــا. وهــذا 

هــو الطريــق. 

تفاءلوا تصحوا. 




