




افتتاحية العدد

تعميق التصنيع المحلى
مشروع قومى

البديــل عــن تعميــق التصيــع املحلــى . أمــة بــا صناعــة قويــة ومتكاملــة هــى أمــة ضعيفــة 
، إتكاليــة ، ُمســتهلكة ، تابعــة لآلخريــن ، تســير ورائهــم ، وتخضــع لهــم ، وحتتــاج للغيــر 

دائمــًا وأبــدًا . 

لــذا فــإن تعميــق التصنيــع  املصــرى غايــة ، تتضــاءل بجوارهــا كثيــر مــن الغايــات ، وهــدف تســمو 
إليــه األمم الراشــدة ، ألن ذلــك يعنــى اســتقالال تامــاً لالقتصــاد الوطنــى ، وحتــرراً ُمطلقــاً مــن 
أى احتيــاج للخــارج .وببســاطة فكلمــا زادت نســبة املكونــات احملليــة فــى صناعــة مــن الصناعــات 
، زادت قوتهــا ، وعظمــت أهميتهــا ، وارتفــع حجــم تأثيرهــا فــى االقتصــاد الوطنــى ، ألن ارتفــاع 
نســبة املكــون احمللــى فــى الصناعــة يعنــى بطبيعــة احلــال ارتفــاع حجــم التشــغيل ، وزيــادة فــرص 

العمــل ، وخفــض كبيــر فــى الطلــب علــى العمــالت الصعبــة . 

لقــد كان ، ومــازال تعميــق التصنيــع املحلــى هدفــًا أساســيًا لغرفــة الصناعــات الهندســية 
، لــذا فقــد ســعت الغرفــة إلــى تعريــف أعضائهــا بعضهــم ببعــض ، والعمــل علــى حتقيــق 
حالــة مــن التكامــل بــن ُصنــاع املنتجــات الهندســية ،وصنــاع املكونــات املســتخدمة فــى 
الصناعــات الهندســية ، فضــا عــن بحــث إمكانيــة تصنيــع مكونــات وصناعــات مغذيــة 

يتــم اســتيرادها مــن اخلــارج . 

وفــى ســبيل ذلــك فقــد مت تنظيــم عــدة معــارض صناعية ، كان أبرزهــا معرض صناع مصر  الذى 
اســتضافه جنــاح الصنــدوق االجتماعــى بــأرض املعــارض ، وكان فرصــة جيــدة لتعريــف الصنــاع 
بامكانــات بعضهــم البعــض ، وفــرص التعــاون املمكنــة فيمــا بينهــم  . كمــا قامــت الغرفــة بعقــد 
سلســلة مــن االجتماعــات مــع قطــاع املصانــع احلربيــة ، ُمســتهدفة فــى ذلــك تصنيــع وانتــاج كثيــر 
مــن املكونــات التــى يتــم اســتيرادها مــن اخلــارج ، باإلضافــة إلــى اجتماعــات  موازيــة مــع الغــرف 

الصناعيــة األخــرى لدراســة فــرص تصنيــع أى معــدات ومســتلزمات انتــاج يتــم اســتيرادها . 

إن الصناعــة الوطنيــة صناعــة قويــة بتكاملهــا ، وتعــاون وتكاتــف أبنائهــا معــًا مــن أجــل 
حتقيــق مصلحــة الوطــن فــى اقتصــاد قــوى قائــم علــى انتــاج وفيــر ، وابتــكارات جديــدة 
، وفــرص عمــل ُمتاحــة . والشــك أن الصناعــة املصريــة أثبتــت خــال الســنوات األخيــرة  
أنهــا قــادرة علــى جتــاوز حتدياتهــا ، وقــادرة علــى املنافســة اخلارجيــة فــى األســواق الكبــرى 
، مثلمــا هــى قــادرة أيضــا علــى املنافســة مــع الســلع األجنبيــة داخــل الســوق املحلــى . ولقــد 
أثبتــت اجلــوالت واللقــاءات املوســعة التــى أجرتهــا الغرفــة علــى مــدى الشــهور املاضيــة 
أن كثيــر مــن التصــورات التــى كانــت لــدى الــرأى العــام بشــأن الصناعــة املصريــة فــى غيــر 
محلهــا ، وأن مــا ينقــص املجتمــع ، هــو أن يتعــرف بشــكل حقيقــى علــى قــدرات وامكانيــات 

الصناعــات املصريــة بشــكل عــام ، والصناعــات الهندســية بشــكل خــاص .

إننــا نتصــور أن الصناعــة بخيــر ، مادامــت هنــاك أذهــان مهمومــة ومنشــغلة ومتقــدة بضــرورة 
تطويرهــا وتعميقهــا ، ونعتقــد أن االجنــاز احلقيقــى ألى منظمــة أعمــال معنيــة بالصناعــة هــو أن 

حُتقــق التكامــل التــام بــن مختلــف املنشــآت ، الكبيــر منهــا والصغيــر .

إننــا منــد أيادينــا ، بتكاتــف واهتمــام إلــى كافــة الصناعيــن لنتكامــل ونتعــاون ونتحــد 
ــق مــن صناعاتنــا ونرفــع مــن نســب املكونــات املحليــة فيهــا ، فــكل تــرس يــدور فــى  وُنعمٌّ

بادنــا يحمــل خيــرًا للجميــع . 

واهلل هو املوفق واملعني 

رئيس مجلس اإلدارة
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»الصناعات الهندسية« تجذب 

استثمارات عالمية من كل مكان

متثل االستثمارات األجنبية ركيزة أساسية لالقتصادات الناشئة التي تسعى لزيادة معدالت 
منوها االقتصادي، واحتياطي النقد األجنبي، وقبل هذا وذاك، القضاء على البطالة ورفع 
التي  االقتصادية  اإلصالحات  تطبيق  بدء  ومع  املاضية  الفترة  وخالل  التشغيل.  معدالت 
تقوم بها احلكومة سواء بإصدار قانون االستثمار اجلديد، أو حترير سعر الصرف، أو قانون 
فى  واضحة،خاصة  تدفق  معدالت  األجنبية  االستثمارات  شهدت  الصناعية،  التراخيص 
قطاع الصناعات الهندسية ، ووفقا لتصريحات الدكتور سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون 
الدولى، ارتفع االستثمار األجنبى فى مصر إلي 7.9 مليار دوالر بعد إقرار خطوات اإلصالح 
إلي 10 مليارات دوالر  الذي تخطط فيه وزارة االستثمار للوصول به  الوقت  التشريعى، يف 

بنهاية العام املقبل.
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يكن  لم  الهندسية  الصناعات  قطاع 
املستثمرين  اهتمامات  عــن  بمنأى 
الــســوق  ــي  ف رأوا  ــن  ــذي ال األجـــانـــب، 
يمكن  ال  فرصا  القطاع  وفي  املصرية 
الحكومي  االهــتــمــام  عنها.  التباطؤ 
لقطاع  األجنبية  االستثمارات  بجذب 
خالل  الفتا  بدا  الهندسية  الصناعات 
أعلن  حيث  املاضية،  القليلة  األيـــام 
املهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة 
أنه تم إعداد قائمة  التنمية الصناعية، 
باملكونات والصناعات الهندسية املغذية 
حاجة  لتلبية  فيها  االستثمار  يمكن  التي 
السوق املحلية وسالسل التوريد وكذلك 

زيادة الصادرات من هذه السلع.
قطاع  فإن  الرازق  عبد  قاله  ملا  ووفقا 
القطاعات  من  الهندسية  الصناعات 
التصنيع  لتعميق  الهيئة  لدى  املستهدفة 
محلية  استثمارات  وجــذب  بها  املحلي 
قطاعا  هناك  أن  موضحا  وأجنبية، 
بالترويج  يختص  الهيئة  فــي  كــامــال 
املحلية  االستثمارات  لجذب  الصناعي 
واألجنبية املباشرة في مجال الصناعات 
تطوير  على  سينعكس  مما  املستهدفة، 

املنتج املحلي.
ــات الــحــالــيــة  ــي ــط ــع ــى امل ــل بـــنـــاء ع
إن  القول  يمكن  الحكومية،  والتحركات 

خريطة االستثمارات األجنبية في قطاع 
تغييرات  ستشهد  الهندسية  الصناعات 
عدة  إعالن  عقب  املقبلة،  الفترة  كبيرة 
السوق  دخول  اعتزامها  عاملية  شركات 

املصرية.
الشركات  تلك  أحـــدث  ــان  ك وربــمــا 
العاملية  بنز  مرسيدس  شركة  وأبرزها 
من  خروجها  مجددا  للعودة  تسعى  التي 
ووفقا   ،2015 العام  في  املصرية  السوق 
رئيس  مميش،  مهاب  الفريق  قاله  ملا 
هيئة قناة السويس، فإنه من املنتظر أن 
مصر  إلى  »مرسيدس-بنز«  شركة  تعود 
على  للتوزيع  مركز  إقامة  خــالل  من 

■ د. سحر نصر وزيرة االستثمار 

■  م. طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

 ■ م. أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية 



املنطقة  في  مربع  متر  ألف   50 مساحة 
من  بالقرب  الــجــديــدة،  االقتصادية 

القناة.
لقناة  االقــتــصــاديــة  املنطقة  وتــعــد 
تدشينه  تم  عمالقًا  مشروعًا  السويس 
عاملي  مركز  إلنشاء   ،2015 العام  في 
املتوقع  ومن  القناة،  طول  على  للتصنيع 
ثلث  نحو  املطاف  نهاية  في  تشكل  أن 

اقتصاد البالد.
مرسيدس  باسم  املتحدثة  تتمكن  ولم 
االتفاق،  على  الفور  على  التعقيب  من 
لكنها قالت إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن 
بدء اإلنتاج املحلي لسيارات الركاب في 

مصر.
مرسيدس:  باسم  املتحدثة  وقــالــت 
مستمر  بشكل  مــرســيــدس  ــدرس  ــ »ت
واملناطق،  ــواق  األس كافة  في  ــاع  األوض
مع النظر إلى نمو السوق وآفاق املبيعات 
تبعا  السوقية  استراتيجيتها  وتعدل 
لذلك«، في الوقت الذي أكد فيه الفريق 
بإنشاء  ستقوم  »مرسيدس«  إن  مميش 
مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع 
في منطقة العني السخنة داخل املنطقة 
سيخدم  السويس،  لقناة  االقتصادية 

السوق املحلية واألسواق في املنطقة«.
السوق  ــول  دخ تعتزم  ــرى  أخ شركة 
العاملة  العاملية  »بوش«  وهى  املصرية، 
الكهربائية  األجهزة  صناعة  مجال  في 
الشركة  وهى  السيارات،  غيار  وقطع 
طارق  املهندس  أسابيع  قبل  التقت  التي 
ووفقا  والصناعة،  التجارة  وزير  قابيل 
تــدرس  الشركة  ــإن  ف الــوزيــر  قاله  ملــا 
املــشــروعــات  مــن  عــدد  إنــشــاء  حاليًا 

فى  مصر  فــى  الــجــديــدة  الصناعية 
بهدف  الصناعية  املجاالت  من  العديد 
تلبية احتياجات السوق املحلية من هذه 
املحيطة  لألسواق  والتصدير  املنتجات 
وبصفة خاصة السوق االفريقية، مشيرًا 
بالسوق  للعمل  تتطلع  الشركة  أن  إلى 
املصرية كمحور تجارى ولوجيستى هام 

بمنطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا.
تسعى  الشركة  أن  قابيل  ــاف  وأضـ
لالستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة 
املوقعة بني مصر وعدد كبير من الدول 
فى  الرئيسية  االقتصادية  والتكتالت 
الكوميسا  اتفاقية  بخاصة  العالم، 
هذه  ــواق  ألس منتجاتها  دخــول  بهدف 
الدول دون رسوم جمركية ، مشيرًا إلى 
أن الشركة تقوم حاليًا بإجراء دراسات 
عدد  لبدء  تمهيدًا  املصرية  السوق  حول 
الجديدة  اإلستثمارية  املشروعات  من 
خالل  مصر  منتجاتها  تصنيع  وتوطني 

املرحلة القريبة املقبلة .
وبحسب ما قاله ماركوس تيل الرئيس 
تعد  مصر  فإن  »بوش«  لشركة  اإلقليمي 
االفريقية،  القارة  داخل  واعــدة  سوقا 
استثماراتها  زيادة  الشركة  عزم  مؤكدا 
في املرحلة املقبلة من خالل بحث فرص 

التصنيع املحلي لخدمة السوق املصرية 
بشكل  االفريقية  السوق  الي  واالنطالق 

عام .
وتعد شركة »بوش« أحد كبار املوردين 
العامليني للتكنولوجيا والخدمات، وتعمل 
وتكنولوجيا  التنقل  حلول  مجاالت  في 
الصناعيه  والتكنولوجيا  والبناء  الطاقة 
والبضائع االستهالكية وأجهزه الحماية 

والتأمني.
ــى »بـــوش«  ــل األمــــر لـــم يــقــتــصــر ع
أغسطس  فــفــي  ــط،  ــق ف ــدس  ــي ــرس وم
قابيل  ــارق  ط املهندس  أعلن  املاضي 
وزير التجارة والصناعة، أن شركة »إس 
إنشاء  حالًيا  تدرس  الصينية«  جى  كى 
املصرية  بالسوق  لها  جديد  مــشــروع 

إلنتاج األجهزة املنزلية.
نائب  يجيان  جنيفر  ذكرت  وحسبما 
جي  كي  اس  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
صناعة  مجال  في  العاملة  الصينية 
بدأت  الشركة  فــإن  املنزلية  األجهزة 
عدد  مع  وتتعاون   2007 عام  نشاطها 
املتخصصة  الصينية  املصانع  من  كبير 
املنزلية  ــزة  ــه األج ــاج  ــت إن مــجــال  فــي 
الشركة  أن  كما  إلكترونًيا،  وتسويقها 
في  ــى  األول املرتبة   2015 عــام  احتلت 
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كى جى« الصينية و»بوش« العالمية 

يبحثان ضخ استثمارات



في  املنزلية  األجــهــزة  مبيعات  حجم 
مال  رأس  حجم  وبلغ  إلكترونيا  الصني 
الشركة في عام 2016 نحو 230 مليون 
ألسواق  منتجاتها  بتصدير  وتقوم  دوالر 
28 دولة حول العالم من بينها دول شرق 
املتحدة  والواليات  أوروبــا  وشرق  آسيا 
الشركة  رئيس  نائب  وأكدت  وإنجلترا، 
تمثيل  مكتب  تأسيس  حاليا  تعتزم  أنها 

لها في مصر بهدف دراسة السوق
في  ملنتجاتها  صيانة  مراكز  وإقامة 

مصر خالل املرحلة املقبلة.
»إلكترولكس«  شركة  أن  خافيا  وليس 
كبريات  مــن  تعد  لألجهزة  العاملية 
الشركات األجنبية في السوق املصرية، 
لزيادة  املقبلة  الفترة  خــالل  وتسعى 
بخاصة  كبير،  بشكل  استثماراتها 
قاعدة  إلى  مصر  لتحويل  تخطط  أنها 
خطة  عبر  املنزلية،  لألجهزة  صناعية 
منتجات  لنفاذ  بوابة  مصر  من  تتخذ 
الــعــالــم.  دول  مختلف  إلـــى  الــشــركــة 
املستهدف  فإن  الشركة  خطة  وبحسب 
كبير  بشكل  مصر  فى  التوسعات  زيادة 
وعوامل  املتاحة،  النمو  لفرص  نظرا 

الجذب الكثيرة املوجودة فى السوق.
أكبر  املاضي  العام  الشركة  وافتتحت 

بهدف  البوتاجازات،  لصناعة  مصنع 
زيادة معدالت نموها وصادراتها للسوق 
األفريقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 600 
حتى  للزيادة  وقابلة  سنويا  وحدة  ألف 

مليون وحدة سنويا.
ويعتبر املصنع الجديد هو ثالث مصنع 
مصر،  فى  الشركة  تشيده  للبوتاجازات 
تعمل  »الكترولوكس«  أن  املعروف  ومن 
فى مصر تحت اسم العالمات التجارية 
الكتريك«  و«أولــيــمــبــيــك  »زانـــوســـى« 

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

القديمة وإنشاء خطوط إنتاج جديدة.
وبحسب تقارير حديثة فإن حجم سوق 
خالل  مصر  في  الكهربائية  األجهزة 
دوالر،  مليار   1.5 نحو  بلغ   2016 عام 
األجهزة  شراء  قوة  أن  التقارير  وتوضح 
واإلسكندرية  الدلتا  في  أعلي  املنزلية 
الغساالت  بيع  حجم  وأن  القاهرة  من 
أعلي  والسعة  الحجم  كبيرة  والثالجات 

القاهرة  عن  الصعيد  محافظات  في 
واإلسكندرية.

وفــي مــايــو املــاضــي قــام وفــد رفيع 
شركة  مسئولي  كــبــار  ــن  م املــســتــوي 
 - آرلر  دان  برئاسة  العاملية  إلكترولكس 
لألجهزة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
األوســط  والــشــرق  أوروبـــا   – الرئيسية 
وافريقيا - بزيارة بمتابعة نتائج األعمال 
والخطط  الــتــطــورات  ــر  آخ ومناقشة 
الشرق  منطقة  في  للشركة  املستقبلية 

األوسط وأفريقيا.
سبعة  ضم  الذي  الوفد  عقد  وحينها 
مستوي  عــلــى  الــشــركــة  ــادات  ــي ق ــن  م
عدة  وأفريقيا  األوسط  والشرق  أوروبا 
إلكترولكس  مسئولي  مع  اجتماعات 
تفقدية  جـــوالت  ــدة  ع عقبها  مــصــر، 
من  العاشر  مدينة  في  الشركة  ملصانع 
رمضان منها مصنع البوتاجازات الذي 
مربع  متر  ألف   58 مساحة  على  يقام 

ويعمل به أكثر من 300 موظف وعامل.
الرئيس  نائب  لوكور  باتريك  ــد  وأك
املصنع  أن  املــطــابــخ  ــزة  ــه ألج األول 
من  تطورًا  أوروبا  مصانع  أكثر  يضاهي 
ونظم  املستخدمة  التكنولوجيا  حيث 
ينعكس  الــذي  األمــر  املتبعة،  التصنيع 
املصنع  إن  وأضاف  اإلنتاج،  كفاءة  على 
يقوم بتصدير أكثر من 50% من اجمالي 
الخليج  دول  ــى  إل السنوية  املبيعات 
العالمات  تحت  وذلك  أفريقيا  وشمال 
التجارية زانوسي، وايت وستنج هاوس، 

وإلكترولكس.
بلغت  فقد  إلكترولكس  لبيانات  وفقا 
يقرب  مــا  الــثــالجــات  تصدير  نسبة 
أما  املبيعات،  إجمالي  مــن   %20 مــن 
تصديره  نسبة  ارتفعت  فقد  السخانات 
عام   %7 ــى  إل املــاضــي  الــعــام   %2 مــن 
بتصدير  حاليًا  الشركة  وتقوم   ،2017
السخانات لدول الخليج وجنوب أفريقيا 

وأوروبا.
وقالت الشركة إنها تحرص على دعم 
باعتباره  املصرية،  السوق  في  تواجدها 
من أهم أسواق املنطقة، خاصة في ظل 
مناخ  وتحسني  لتهيئة  املبذولة  الجهود 
في  سيساهم  الــذي  األمــر  االستثمار، 
إنعاش حركة سوق األجهزة املنزلية في 
للوصول  املصرية  املنتجات  ودفع  مصر 
خطة  يعزز  ما  وهو  العاملية،  املكانة  إلى 
الشركة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي 

لتصنيع منتجات الشركة.
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رئيس التنمية الصناعية: إعداد 
قائمة باالصناعات المغذية 

لعرضها على الشركات األجنبية
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دول  من  وفــود  الهندسية  الصناعات  غرفة  استقبلت 
الصناعية  الشركات  مع  للتعاون  والتشيك  وبولندا  ايطاليا 
فى مصر فى مجال الطاقة املتجددة . وقال محمد املهندس 
خالل استقبال الوفود األوروبية أن حجم استثمارات القطاع 
ُيقدر بأكثر من 100 مليار جنيه. وأوضح أهمية التعاون مع 
 . واملتجددة  الجديدة  الطاقة  مجال  في  األوروبــى  الجانب 
وأشار إلى أن الغرفة تتبنى عقد لقاءات ثنائية بني الشركات 

فى  الرائدة  الخبرات  من  لالستفادة  واألوروبية  املصرية 
تلك املجاالت . وقال إن عدد أعضاء الغرفة يزيد عن 5 آالف 
القطاع تزيد عن نصف مليون  العاملة في  مصنع، واأليدي 

عمالة مباشرة.
ولفت محمد املهندس إلى أن غرفة الصناعات الهندسية 
املجال  هذا  وأن  خاصة  باالتحاد،  الغرف  أكبر  من  تعتبر 

يدخل في جميع القطاعات الصناعية األخرى.

ــون  ــان ــل شــهــور قــلــيــلــة ق ــب ــدر ق ــ ص
برقم  الجديد  الصناعية  التراخيص 
فى  جديدة  ثورة  ليمثل   2017 لسنة   15
املصرية  للصناعة  الحاكمة  االجراءات 
اصــدار  على  الجديد  القانون  نــص   .
اإلخطار  بمجرد  الصناعية  التراخيص 
للترخيص  بالنسبة  أيــام   7 خــالل  فى 
املسبق  للترخيص  يوما  و30  الجديد 
تحديد  الــجــديــد  الــقــانــون  وتضمن   .
يتطلب  والتى  الخطرة  غير  للصناعات 
 ، قليلة  زمنية  فترة  تراخيصها  اصدار 
الخاصة  التراخيص  اصدار  يتم  بينما 
ترتبط  »والــتــى  الخطرة  بالصناعات 
واألدوية«  األغذية  مثل  االنسان  بصحة 

فى مدة زمنية تبلغ شهرا على األكثر .  
كما تضمن القانون تحديد جهة واحدة 
الصدار  الصناعية  التنمية  هيئة  هى 
التراخيص ، بينما كان املعمول به سابقًا 
من  أكثر  على  املرور  ضرورة  فى  يتمثل 
موافقاتهم  على  للحصول  جهات  عشر 

القامة املشروع الصناعى . 
ووصف املهندس محمد زكي السويدى 
املصرية  الــصــنــاعــات  ــاد  ــح إت رئــيــس 
عظيما  حلمًا  باعتباره  الجديد  القانون 
معظم  على  تماما  سيقضى  أنه  مؤكدا   ،

ــى تــواجــه  ــت ــالت ال ــك ــش ــات وامل ــوق ــع امل
مصريني  سواء  الصناعيني  املستثمرين 
سيسهم  القانون  إن  وأوضح   . أجانب  أو 
ملشاريعهم  الشباب  إقامة  تسهيل  في 
عن  بعيدًا  متوسطة  أو  كانت  صغيرة 
والتدخل  البيروقراطية  التعقيدات 
التطوير  أن  ــى  إل مشيًرا  الحكومى. 

اإلصــالح  لتحقيق  ــرورة  ض التشريعى 
االقتصادى .

وأكد  »السويدى« أن العاملني باملنظومة 
مؤهلني  يــكــونــوا  أن  ينبغي  الــجــديــدة 
وقادرين على مساعدة أصحاب األعمال 
سيمتلك  فيمن  ويشترط  التطوير  فى 
يكون  أن  منهم  القضائية  الضبطية 
 لذلك وحاصل على شهادة دولية. 

ً
مؤهال

خطوة   يمثل  القانون   صدور  أن  أضاف 
لإلصالح  الصحيح  الطريق  على  هامة 
سيسهم  اإلجــراءات  تسهيل  ألن  املنشود 
في جذب اإلستثمارات املحلية واألجنبية 
وفي تنمية معدالت اإلنتاج الصناعي بما 
مشروعات  إلقامة  فرص  من  سيتيحه 
جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير 
فرص العمل و تمكني الشباب من إنشاء 
مشروعات صغيرة ومتوسطة و متناهية 

الصغر بسهولة وفي أقل وقت.
»التي  االعتماد  أن«مكاتب  ــاف  وأض
في  كبير  بقدر  تسهم  القانون  أقرها 
والفساد،  البيروقراطية  على  القضاء 
بذلتها  التي  الدؤوبة  بالجهود  مشيدا 
خــروج  فــي  املعنية  الــجــهــات  مختلف 
في  جديدة  مرحلة  وبدء  للنور،  القانون 

تاريخ الصناعة الوطنية.

اتحاد الصناعات ُيثمن صدور قانون جديد للتراخيص الصناعية 

غرفة الصناعات الهندسية تستضيف وفود 
إيطالية وبولندية للتعاون فى مجال الطاقة

حلم انتظرناه سنوات طويلة 
ويقضى على العشوائيات

 م. محمد السويدى
رئيس احتاد الصناعات املصرية

ندوة الوفود األوروبية

»السويدى«:
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7 شركات هندسية تشارك بمعرض نيروبى

معرض نيروبى

اشتركت شعبة الصناعات املغذية والسلع 
املعرض  في  لها  بجناح  بالغرفة  الوسيطة 
األول للصادرات املصرية بنيروبي فى كينيا 
 .  2017 مايو   18 إلى   15 من  الفترة  خالل 
مثلت الشعبة 7 شركات من أعضاء الغرفة 
الشركة   - الهندسي  للتصنيع  هى:تراست 
الكنترول   - السيارات  الكسات  املصرية 
الصناعى - مصانع ترياق - عقل للصناعات 
للخراطيم  القاضى   - للسيارات  املغذية 

واملواسير - تريدكو للصناعات الهندسية .
تخصص  ممثل  بتوفير  الشعبة  وقامت 
السادة  ملقابلة  باملعرض  للتواجد  عنها 
عن  نيابة  لهم  املنتجات  وشــرح  ــزوار  ال
كتالوج  وتوزيع  املشتركة  الشركات  كل 
الشعبة الذي يحتوى علي بيانات األعضاء 
السفيرمحمود  كــان  منتجاتهم.  وصــور 
افتتح  قد  كينيا  لدى  مصر   سفير  طلعت 
للقارة  املصرية  للصادرات  األول  املعرض 
األفريقية »Egypt export expo«، بحضور 
ورئيس  العربية،  الدول  سفراء  من  عدد 
وزارة  ووكيل  الكينية،  التجارية  الغرفة 
املصري،  السفير  وقال  الكينية.  التجارة 
الــعــالقــات  إن  ــاح  ــت ــت االف حــفــل  ــالل  خـ
ملحوظا  تطورا  تشهد  كينيا  مع  التجارية 
املتتالية  ــارات  ــزي ال أهمية  على  وأكــد 
يوجد  حيث  كينيا،  إلى  األعمال  لرجال 

املنافسني  من  العديد  الكينية  بالسوق 
إلى  يحتاج  ما  القدم  منذ  املتواجدين 
املستهلك  لتعريف  الـــزيـــارات  ــرار  ــك ت
السفير  املصرية.ودعا  باملنتجات  الكيني 
زيارة  إلى  الكينيني  املستثمرين  املصري 
الفتا  املصرية،  املصانع  ــارة  وزي مصر، 

ملتابعة  استعداد  على  السفارة  أن  إلــى 
وذلك  الكيني،  الجانب  مع  املبرمة  العقود 
إن  املصريني.وأضاف:  املصدرين  لخدمة 
واملنتجات  األعمال  لرجال  مدخل  كينيا 
تحتوى  أخرى  دول   6 من  ألكثر  املصرية 

املستهلكني.  من  املاليني  مئات  على 

شعبة جديدة للطاقة المتجددة برئاسة بسيم يوسف

م. بسيم يوسف
عضو مجلس ادارة الغرفة الهندسية

الهندسية  الصناعات  غرفة  أعلنت 
الجديدة  للطاقة  جديدة  شعبة  تأسيس 
واملتجددة لتضم كافة املصتمع واملنشىت 
اختيار  وتــم   . املجال  ذلــك  فى  العاملة 
املهندس بسيم يوسف عضو مجلس ادارة 
وأكدت   . الجديدة  للشعبة  رئيسا  الغرفة 
تعظيم  على  ستعمل  الشعبة  أن  الغرفة 
مجال  فى  املصرية  الصناعة  امكانيات 
االستفادة  خالل  من  الجديدة  الطاقة 
من الخبرات العاملية للكوادر املصرية فى 
ذلك املجال . كما تستهدف الشعبة تنمية 
الطلب  ــادة  وزي املتجددة  الطاقة  قطاع 
للطاقة  كبديل  عليها  املحلى  السوق  فى 
وتقوم   . القادمة  الفترة  خالل  التقليدية 
الشعبة الجديدة بوضع دراسات مبدئية 
الطاقة  مجال  فى  مصر  قــدرات  حــول 

منها  القصوى  االتفادة  وسبل  املتجددة 
وفرص ضخ استثمارات جديدة فى ذلك 

القطاع مستقبال . 

اتفاق نقل
بين مصر واألدرن

األردنية  املصرية  اللجنة  اتفقت 
بآلية  العمل  استمرار  على  املشتركة 
بني  والــبــرادات  الشاحنات  دخــول 
مسبقا  املتبعة  اآللية  بنفس  البلدين 
العقبة  ـــ  ـ نويبع  طــريــق  خــالل  مــن 
.واتفقت اللجنة املشتركة بني البلدين 
االقتصادى  التعاون  أطر  تعزيز  على 
التبادل  اجــراءات  وتيسير  والتجارى 
كافة  على  بالنفع  يعود  بما  التجارى 
البلدين  كال  فى  االقتصادية  النواحى 
. وتم االتفاق على تحصيل رسوم عبور 
باشتراك  التوصية  مع   ، بلد  كل  فى 
اجراءات  توحيد  بروتوكول  فى  مصر 
املرور باملركبات بني األدرن والسعودية 

وسوريا ولبنان واليمن. 
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أصدر املهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 
الهندسية  للسلع  واملستوردون  املنتجون  بإلزام  قرارًا 
للمواصفات  طبقا  واالستيراد  باالنتاج  والكيماوية 
اإلستخدام  أدوات  تشمل  منتجات   10 لـ  القياسية 
واالثـــاث  ــال(  ــف االط ــاالت  ــي )ش بــاالطــفــال  والعناية 
لعب  أمان  التعليمية(  للمنشآت  واملناضد  )الكراسي 
املنزلي(  لالستخدام  الترامبولني  )لعب  االطــفــال 
ملكيفات  الطاقة  وكفاءة   )OLED( اإلضــاءة  ولوحات 
النظارات  وعدسات  الثمينة  املعادن  وتحليل  الهواء 

البصرية واجهزة التعقيم بالبخار .
و نص القرار علي منح املنتجون واملستوردون مهلة 6 
لتوفيق  املصرية  بالوقائع  القرار  نشر  تاريخ  من  أشهر 

أوضاعهم وفقًا ألحكام القرار .
هذه  تطبيق  يستهدف  القرار  هذا  أن  الوزير  وقــال 
يتم  التي  أو  محليًا  املنتجة  سواء  السلع  علي  املواصفات 
هذه  جودة  من  للتأكد  وذلك  الخارج  من  استيرادها 
ــواردة  ال لإلشتراطات  مطابقتها  وضمان  املنتجات 
صحة  علي  حفاظًا  املصرية  القياسية  باملواصفات 

وسالمة املستهلك املصري .
لتطوير  جاهدة  تسعي  الــوزارة  ان  الي  قابيل  واشار 
العاملية  مثيلتها  لتواكب  املصرية  املواصفات  منظومة 
املعروضة  املنتجات  بجودة  االرتــقــاء  في  يسهم  بما 
او  الصنع  محلية  منتجات  كانت  سواء  املصري  بالسوق 
 %90 من  أكثر  أن  الي  الصدد  هذا  في  الفتا   ، مستوردة 
املواصفات  مع  توفيقها  تم  قد  املصرية  املواصفات  من 

العاملية  .
رئيس  اسماعيل  اشرف  املهندس  اوضح  جانبه  ومن 
هناك  ان  والجودة  للمواصفات  العامة  املصرية  الهيئة 
مثل  املعنية  الجهات  وكافة  الهيئة  بني  كامل  تنسيق 
للرقابة علي  العامة  والهيئة  الرقابة الصناعية  مصلحة 
الوطنية  التزام الشركات  والواردات ملتابعة  الصادرات 
املنتجات  لهذه  املستوردة  الشركات  ــذا  وك املنتجة 
وسالمة  صحة  علي  حفاظًا  ــرار  ــق ال ــذا  ه بتطبيق 

املستهلك املصري .

قرار وزارى بالزام
المنتجين والمستوردين
بـ10 مواصفات قياسية

التصديرى للصناعات الهندسية 
يشارك فى ثالث معارض دولية

م. طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 

 م. أمين النجولى 

صهر  شعبة  رئيس  النجولى  أيمن  املهندس  كشف  
وتشكيل املعادن إعداد دراسة حول إنشاء مشروع منطقة 
املعادن،  وتشكيل  صهر  بصناعات  خاصة  صناعية 
هيئة  ــى  إل وتقديمها 
الصناعية  التنمية 
منها،  االنــتــهــاء  ــور  ف
لتحديد مدى امكانية 
إقـــامـــة املـــشـــروع، 
سيقام  التى  واملنطقة 

بها.
وأوضح أن الدراسة 
إجــراءهــا  يتم  الــتــى 
كافة  تتضمن  حاليا، 
الخاصة  املعلومات 
بــاملــصــانــع والـــورش 
من  للقطاع،  التابعة 
واإلنتاجية،  الخامات  من  واالحتياجات  اإلعداد  حيث 
صناعة  مثل  للقطاع،  التابعة  الصناعات  بجانب 
تلك  أن  إلى  الفتا  املعدنى،  واألثاث  املختلفة  املواسير 
بالقطاع  الخاصة  البيانات  بدقة  ستوضح  الدراسة 

واحتياجاته، وفرص العمل التى يوفرها املشروع. 

 3 في  الهندسية   للصناعات  التصديري  املجلس  شارك 
أفريقيا  جنوب  في  املاضية   الفترة  خالل  دولية  معارض 
التجاري  املعرض  فى   املجلس  شارك  واإلمــارات.  والصني 
 Automechanika( السيارات  خدمات  لصناعة  الدولي 
 27 من  الفترة  خالل  أفريقيا  جنوب  في   )Johannesburg
وحتي 30 سبتمبر . ويعد املعرض أحد املعارض املتخصص 

في مكونات السيارات.
بجناح   املنزلية   األجهزة  بقطاع  شركات   8 شاركت   كما 
الصيني  املعرض  من   122 الــدورة  في  مترا   450 بمساحة 
يقام  والذي   ،)2017 )كانتون  والصادرات  الواردات  لسلع 
ألف   170 مساحة  على  الصني  بجنوب  جوانزو  مدينة  في 
 15 من  الفترة  خالل  منتج  ألف   120 حوالي  ويعرض  متر، 

أكتوبر إلي 4 نوفمبر 2017.
مجال  في  متخصصة  شركات   6 مشاركة  عن  فضال 
معرض  فعاليات  في  باألغذية  الخاصة  والتعبئة  التغليف 
التصنيع الغذائي باإلمارات )جلفود(، خالل الفترة من 31 

أكتوبر إلي 2 نوفمبر  على مساحة 240 مترا.

منطقة جديدة متخصصة 
فى صناعات تشكيل المعادن
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بافتتاح  أسوان،  محافظ  حجازى،  مجدي  اللواء  رّحب 
الفرع اإلقليمى التحاد الصناعات املصرية داخل جمعية 
مكتب  أول  بإعتباره  املقبلة  الفترة  خالل  املستثمرين 
مستوى  على  افتتاحها  مقرر  مكاتب   7 ضمن  لالتحاد 
الالزمة  والخدمات  سهيالت 

ّ
الت لتقديم  املحافظات، 

ألصحاب املشروعات واالستثمارات الصناعية.
اإلقليمى  الفرع  بافتتاح  أنــه  إلــى  املحافظ  وأشــار 
سيكون هناك مجال أوسع للتعاون فى إنطالق العمل بـ9 
ومدن  مراكز  بمختلف  إنشاؤها  املزمع  صناعية  مناطق 
الدهب  لكسارات  الصناعى  املجمع  بجانب  املحافظة، 
بالعدوة بإدفو والذى يهدف إلى االستغالل األمثل لخام 

الدهب وتقنني أوضاع العاملني فى استخراجه وتنقيته.
للفروع  العام  الدين، املنسق  نور  و قال املهندس عادل 
مكتب  بأن  املصرية،  الصناعات  اتحاد  مستوى  على 
املصرية  الصناعات  التحاد  الجديد  اإلقليمى  االتصال 
الخدمات  تقديم  فى  نوعية  نقلة  سيحدث  بــأســوان 
املتنوعة ألصحاب الشركات واملستثمرين ومنها خدمات 
ا اتاحة الفرصة أمام 

ً
التواصل مع أعضاء الغرف، وأيض

املشاركة فى املعارض القومية والدولية لفتح املجال أمام 
تسويق منتجاتهم محلًيا وعاملًيا.

مع  التعاون  سيتم  الخدمات  ضمن  من  أنه  إلى  ولفت 
للتدريب  التدريبية  الــدورات  وتنظيم  املانحة  الجهات 
على املهن والحرف املستحدثة، بجانب تنظيم الندوات 
املسافات  لتقريب  االتحاد  فى  لألعضاء  العمل  وورش 
ووجهات النظر بني املستثمرين والجهات الحكومية من 
والتعقيدات  اإلجــراءات  مع  والتعامل  املشاكل  حل  أجل 

الروتينية التى تواجههم.
وأضاف عادل نور الدين أن مكتب االتصال اإلقليمى 
للجان  األعــضــاء  صــوت  توصيل  على  ــا 

ً
أيــض سيعمل 

القوانني  بسن  واملعنية  االتــحــاد  ــل  داخ املتخصصة 
ــراءات  إج تسهيل  على  ــالوة  ع للصناعات،  املنظمة 
الصناعية،  الغرف  إلعضاء  اإلشــتــراكــات  تحصيل 
صناعية  وحــدة   20 حوالى  يضم  االتحاد  أن  خاصة 

متعددة املجاالت.

فرع جديد
التحاد الصناعات 
بمحافظة أسوان

ورشة عمل حول اجراءات 
السالمة السعودية 

عمل  ورشة  والجودة  للمواصفات  العامة  املصرية  الهيئة  نظمت 
العربية  اململكة  في  بها  املعمول  الجديدة  اإلجــراءات  عن  تعريفية 
املنتجات  لسالمة  الشامل  البرنامج  تنفيذ  اطــار  في  السعودية 
وإجراءات املطابقة للواردات وذلك خالل الفترة من 22 إلى 23 مايو 
املاضى . استعرضت الورشة تفاصيل اجراءات تحقيق السالمة فى 
السلع املصدرة إلى السوق السعودى حاضر فيها خالد عبد الرحمن 
للمواصفات  السعودية  بالهيئة  الثنائى  التعاون  ادارة  مدير  املعيوف 
والجودة ، وسعود العسكر نائب رئيس الهيئة السعودية للمواصفات 
الشركات  ممثلى  من  كبير  عدد  العمل  ورشة  فى  وشارك   . والجودة 

الصناعية الهندسية وغير الهندسية .

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان«

م. عمرو أبو فريخة رئيس املجلس 
التصديرى للصناعات الهندسية

التصديري  املجلس  رئيس  فريخة  أبو  عمرو  املهندس  ذكر 
إلكتروني  كتالوج  يعد    املجلس  أن  الهندسية  للصناعات 
شركة   250 تمثل  والتي  باملجلس،  الهندسية  للقطاعات 
التفاصيل  بكل  بالقطاع 
ونوعية  بــهــا  الــخــاصــة 
بها  الخاصة  الصناعة 
ــدف تــعــزيــز ودعــم  ــه ب

املصرية. الصادرات 
املجلس  أن  إلى   وأشار 
ــدس  ــن ــه ــق مـــع امل ــفـ اتـ
ــرزاق  ــ ــد الـ ــب أحـــمـــد ع
العامة  الهيئة  رئــيــس 
الــصــنــاعــيــة،  للتنمية 
ــع رئــيــس  ــام ونــفــيــني ج
املشاريع  تنمية  جــهــاز 
واملتوسطة،  الصغيرة 
ــن الــشــوربــجــى  ــري ــي وش
لهيئة  التنفيذى  املدير 
على  الــصــادرات  تنمية 
الصادرات  وقدرة  قيمة  وتعزيز  لدعم  املمكنة  التعاون  سبل 
خالل  من  الصحيح  الطريق  علي  وضعها  وإعادة  املصرية 

الثالث. األجهزة  ممثلي  مع  الشراكة 
برامج  من  لالستفادة  يسعى  املجلس  أن  فريخة،  أبو  وأكد 
سيتم  والتي  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  تنمية  جهاز 
الصادرات،  دعم  في  املشاريع  دور  لتعزيز  قريبا  تفعيلها 
تنمية  هيئة  من  طرحها  سيتم  التى  البرامج  عن  فضال 

لتنمية ودعم الصادرات . الصادرات 
إطار  فى   ، شركة   20 تأهيل  من  انتهى  املجلس  أن  وكشف  
شركة   100 لـ  التجهيز  وجــار  للتصدير«  »اشتغل  مبادرة 

 . املقبلة  الفترة  خالل 

كتالوج إلكترونى لمصدرى 
السلع الهندسية 
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ملنظمات  العاملى  االتحاد  برئاسة  مصر  فازت 
املهندس  انتخاب  تم  حيث  الحريق  من  الوقاية 
حاتم خير االستشارى الهندسى املصرىورئيس 
الهندسية   الصناعات  بغرفة  االعـــالم  لجنة 
فى  يعمل  الــذى  »خير«  وُيعد   . لالتحاد  رئيسًا 
الطاقة  مجال  فى  الهندسية  االستشارات  مجال 
مدة  وتبلغ   ، االتحاد  يترأس  ومصرى  عربى  أول 
دولة   28 االتحاد  ويضم   . سنوات  ثالثة  الــدورة 
وانجلترا  وفرنسا  املتحدة  الواليات  أهمها  من 
والصني وايطاليا وأملانيا وبلجيكا ومصر وجنوب 

إفريقيا والسعودية . 

لديها  مصر  إن  خير   حاتم  املهندس  وقــال 
الحريق  من  الوقاية  قطاع  فى  متميزة  كــوادر 
خبرات  قدمت  وأنها   ، االقليمى  املستوى  على 
وكفاءات عالية إلى معظم الشركات العاملية فى 
هذا املجال . وأوضح أن مصر ممثلة فى االتحاد 
الجمعية  خالل  من  الحريق  من  للوقاية  العاملى 
محمد  الدكتور  يترأسها  والتى  للوقاية  املصرية 
أنه  إلى  وأشار   . والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر 
فى  ويشارك  عامًا   27 منذ  القطاع  فى  يعمل 
والبيئة  للطاقة  دولية  ومنتديات  مؤتمرات 

والدفاع املدنى . 

»خير« يترأس االتحاد العالمى لمنظمات الوقاية من الحريق

العامة  للهيئة  تــقــريــر  كــشــف 
مؤشرات  حول  الصناعية،  للتنمية 
خالل  الصناعية  التنمية  أداء 
أن   2017 عام  من  األول  النصف 
حصلوا  صناعيًا  مشروعًا   1300
داخل  نهائية  إقامة  موافقات  على 
بتكلفة  الصناعية  املناطق  وخارج 
مليار   23 الــى  تصل  استثمارية 
عمل  فرصة  الف   81 وتتيح  جنيه 

مباشرة. 
قطاعات   9 املشروعات  شملت 
صناعية متنوعة بواقع 380 موافقة 
لقطاع الصناعات الغذائية،  و 315 

موافقة  و260  للهندسية  موافقة 
للغزل  موافقة   175 و  للكيماوية 
ملشروعات  موافقة   70 و  والنسيج 
و  للتعدينية  موافقة   45 و  القوى 
الدوائية  من  لكل  موافقات   10

والجلود.
وأشار التقرير إلى أن شهر يونيو 
على  كبيرة  طفرة  شهد  املاضى 
واملحافظات،  املناطق  مستوى 
حيث حصل 167 مشروعًا صناعيًا 
داخل  نهائية  إقامة  موافقات  على 
بتكلفة  الصناعية،  املناطق  وخارج 
مليار   2.5 إلى  تصل  استثمارية 

عمل  فرصة   4300 وتتيح  جنيه 
مباشرة.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة 
استثمارية  خريطة  إعـــداد  أن 
سيسهم  مــتــكــامــلــة  صــنــاعــيــة 
االستثمار  ــدالت  ــع م زيـــادة  ــى  ف
املقبلة  املرحلة  خالل  الصناعى 
معلومات  على  الرتكازها  نظرًا 
املطلوبة  املشروعات  حول  دقيقة 
القطاع  الحتياجات  تلبية  فعليًا 
الصناعات  بعض  من  الصناعى 
محل  منتجاتهم  إلحالل  التكميلية 

منتجات ومدخالت االنتاج .

315 مشروع صناعات هندسية جديد خالل نصف سنة 

مجلس ادارة االحتاد العاملى للواقية من احلريق برئاسة حامت خير



صناعة  شعبة   رئيس  املنشاوى  محمد  املهندس  كشف 
الشعبة  أن  الهندسية  الصناعات  بغرفة  واملعدات  اآلالت 
وضعت خطة عمل للتعاون والتنسيق مع عدد من منظمات 
املقدمة  الخدمات  وتنويع  تقوية  بهدف  األخــرى  االعمال 
لألعضاء . وقال »املنشاوى« إنه سيتم تخصيص مسئول من 
للتنسيق  الشعبة  أعضاء 
صناعة  غرفة  من  كال  مع 
ومستحضرات  ــة   ــ األدوي
ــة  ــرفـ الـــتـــجـــمـــيـــل، غـ
الكيماوية  الــصــنــاعــات 
الــصــنــاعــات  ــة  ــرفـ وغـ  ،
بحث  ــدف  ــه ب الــغــذائــيــة 
معدات  تصنيع  امكانية 
للصناعات  ومــاكــيــنــات 
من    . املختلفة  املصرية 
الشعبة  تلقت  أخرى  ناحية 
التنمية  هيئة  من  خطابا 
موضوع  بشأن  الصناعية 
حيث  رمضان   من  العاشر  بمدينة  أرض  قطعة  تخصيص 
وهو  املباشر،  باألمر  التخصيص  إمكانية  الهيئة  أوضحت 
صناعى  مجمع  النشاء  الشعبة  توجه  إطــار  فى  يأتى  ما 

متخصص للمعدات واآلالت.
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مشروع مشترك بين مصر وبيالروسيا لتصنيع المقطورة

ناقشت شعبة صناعة األدوات الكهربائية برئاسة املهندس 
 5 رقم  القانون  من   االستفادة  ضــرورة  املنعم  عبد  عاطف 
لسنة 2015 ، الخاص بتفضيل املنتج املحلى ،. ودعت الشعبة 

ــزة املــعــنــيــة إلــى  ــهـ االجـ
خاصة  الــقــانــون  تفعيل 
قدمتها  التى  الشكوى  بعد 
إنـــرجـــيـــا«  و   « ــا  ــت ــرك ش
»إجيتك« من عدم تطبيقه 
فى  لــهــمــا  يتسبب  مــمــا 
معنوية  و  مادية  خسائر 
الشعبة  وقــامــت   . كبيرة 
الشركات  شكاوى  برفع 
املــتــضــررة إلــى األمــانــة 
تفضيل  للجنة  الفنية 
املصري  الصناعي  املنتج 
والـــتـــي تــشــكــلــت بــقــرار 
لسنة   127 ــم  رق وزاري 

2016 ومقرها إتحاد الصناعات املصرية .
سيتم  أنه  الشعبة  رئيس  املنعم  عبد  عاطف  املهندس  وقال 
الجهات  بعض  مخالفات  لتكرار  واضــح  تصور  وضع  بحث 

والهيئات الحكومية لقانون تفضيل املنتج املحلى . 

»األدوات الكهربائية« تناقش مخالفات 
قانون تفضيل المنتج المحلى

م. عاطف عبد املنعم رئيس 
شعبة األدوات الكهربائية

م. محمد املنشاوى رئيس 
شعبة صناعة اآلالت

 تعاون بين »صناعة 
المعدات« والغرف الصناعية 

غرفة  رئــيــس  املــهــنــدس  محمد  كشف 
الصناعات،  باتحاد  الهندسية  الصناعات 
ووزارة  الغرفة  بني  ثالثًيا  ا 

ً
تعاون هناك  إن 

البيالرورسي.  والجانب  الحربي  اإلنتاج 
التعاون  ثمار  أن   ، املهندس«   « ــح  وأوض
خالل  من  الواقع  أرض  علي  تتحقق  بدأت 
الهندسية  توقيع شركة مبروك للصناعات 
مع  تعاون  بروتوكول  بالغرفة«،  »عضو 
الجانب البيالروسي، برعاية وزارة اإلنتاج 

لتصنيع  جديد  مشروع  لتدشني  الحربي، 
قش  ومكبس  عضوي،  سماد  نثر  مقطورة 

أرز دوراني.
مــبــروك،  ــالح  ص  / املهندس  ــح  وأوضـ  
املشترك  التصنيع  أن  الشركة،  رئيس 
الجانب  مــن  برخصة  املنتجني  لهذين 
ــي، ويــعــقــب ذلـــك تــدريــب  ــالرورس ــي ــب ال
طرق  علي  املــصــريــة  الفنية  الــطــواقــم 
واجراء  الهندسية  للرسوم  طبقا  التجميع 

تجارب عملية للتشغيل بالحقول، والعرض 
يلتزم  كما  املتخصصة.  املصرية  باملعارض 
إلي  الفنيني  بإيفاد  البيالروسي  الجانب 
ومتابعة  لــإلشــراف  املــصــريــة   الشركة 

االنتاج بها.
بالتعاون  باإلنتاج  مبروك  شركة  وتقوم   
ــاج الــحــربــي،  ــتـ مـــع أحـــد مــصــانــع اإلنـ
الفنية  الطاقات  فائض  من  لالستفادة 

املوجودة بالصناعات الحربية. 
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برنامج  مدير  السعدى-  ريم  عرضت 
منطقة  الــصــغــيــرة-  األعــمــال  دعـــم 
مجموعة  ــط  ــوس ــت امل ــرق  ــ وش ــوب  ــن ج
الصغيرة  املشروعات  تنمية  و  تمويل 
إلعادة  األوروبــى  بالبنك  املتوسطة  و 
تشكيل  شعبة  على  ــ  التنمية  و  اإلعمار 
بني  املمكنة  الــتــعــاون  ــرص  ف املــعــادن 
وذكرت   . والبنك  الصناعية  الشركات 
مالية  مؤسسة  البنك  أن  السعدى  ريم 
ومقره   1992 عام  أنشأ  أوروبية  تنموية 

املؤسسة  دولــه  أحد  مصر  وأن   ، لندن 
مختلفة  تمويلية  حزم  البنك  .ويقدم 
يعمل  كما   . الخاص  القطاع  لتدعيم  
خالل  من  الشركات  تأهيل  على  البنك 
خالل  من  سواء  باإلستشارات  دعمها 
يتم  دولــيــني  أو  محليني  إستشاريني 
تقسيمهم على أكثر من قطاع ) املالى ، 
شهادات  على  للحصول  التأهيل  الفنى، 
األجانب  الخبراء  وبإستقدام  اإليزو( 
الخبراء  قاعدة  وفق  معينة   بشروط 

املوجودة بالبنك ،و املحدثة بإستمرار.
الخبراء  إســتــقــدام  شـــروط  ــول  وحـ
األجانب  حيث أوضحت أن البنك يقوم 
بترشيح الخبير األجنبى الذى له سابق 
خبرة بنجال عمل املصنع  و يهتم البنك 
بني  اإلتفاق  مستندات  توضيح  بنقطة 
الطرفني وذلك ملنع أى مشكلة قد تحدث 
باملستقبل باإلضافة غلى إهتمام البنك 
أن يتم العمل على ارض الواقع إلكتساب 

املصانع الخبرة الالزمة . 

»األوروبى إلعادة االعمار«
يعرض خدماته على الشركات األعضاء

برئاسة  الصناعية   الخدمات  صناعة  شعبة  عقدت 
املهندس حسام مصطفى اجتماعا مع  املهندس أحمد عبد 
الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث تنظيم صناعة 
الصناعى  التصميم 
على  ــاق  ــفـ االتـ ــم  ــ وت  .
صناعة  أعــمــال  نطاق 
لألنظمة  الــتــصــمــيــم 
 من 

ّ
املتكاملة لتشمل كال

اآللي  التحكم   -: ــى  اآلت
أنظمة   ، والبرمجيات 
الكهربائية  الــتــغــذيــة 
وترشيد الطاقة ،  أنظمة 
اإلنذار و إطفاء الحريق 
املبانى  إدارة  أنظمة  و   ،
والتبريد  والــتــكــيــيــف 
الشعبة  وقدمت    .
رئيس  إلـــى   اقــتــراحــًا 
السابقة  املجاالت  فى  التصميم  نشاط  يكون  بأن  الهيئة 
باشتراطات  مصرى  مكون  ذو  صناعى  منتج  لها  صناعة 
تلك  فى  الرئيسية  املكونـات  أن  حيث  طبيعته  مع  تتناسب 
املجاالت ال تؤدى وظيفتها منفردة ولكن تصبح ذات قيمة 
الشعبة  واعتبرت   . متكاملة  منظومة  ضمن  وجودها  حال 
مقومات الصناعة لدى أى منشأة وجود عدد 3 مهندسني 
مؤهلني للتصميم فى ذات املجال ، ووجود سابقة اعمال فى 
املجال ملدة ال تقل عن 3 سنوات لعمليات تم تنفيذها بنجاح 
و يفضل تقديم شهادات خبرة من جهات االسناد . فضال 
عن تقديم عينة من مستندات تصميم املشروعـات السابق 
تنفيذها للتقييم . إلى جانب أن يكون نشاط التصميم ضمن 

اغراض املنشاة بسجلها التجارى . 

تحديد نطاق أعمال 
صناعة التصميم

م. حسام مصطفى رئيس شعبة 
صناعة اخلدمات الصناعية 

من  االستفادة  فرص  الحاسبات  صناعة  شعبة  ناقشت 
الناصر  عبد  مها  املهندسة   وكشفت   . الحكومية  املشروعات 
املنتجات  الى تفضيل  الدولة االن  اتجاة  الشعبة   نائب رئيس 
فاتورة  ارتفاع  بسبب  وذلــك  الحكومية  العقود  فى  املحلية 
االن  متاحة  الحكومية  املناقصات  كل  إن  وقالت   . االستيراد 

على موقع الكترونى يسمى ببوابة املشتريات الحكومية.
وبعد مناقشات دارت بني السادة الحضور حول دور الشعبة 
واهم اهدافها خالل الفترة القادمة تم االشارة الى ضرورة 

الجهات  مــع  التنسيق 
ــواق  أس لفتح  املــانــحــة 
والحفاظ   ، خــارجــيــة 
القائمة  الكيانات  على 
تعديل  امكانية  وبحث 
قوانني  أو  تشريعات 
ــدت  تــعــوق ذلـــك  . وأك
العمل  ضــرورة  الشعبة 
على مساعدة الشركات 
تطوير  ــى  ف ــاء  ــض االع
بها  الخاصة  العمالة 
الــعــمــل  عـــن  ــال  ــض ف  .
الشركات  حصر  على 
لزيارة  لجنة  وتشكيل 

الى  التوصل  جانب  إلى   . البيانات  وجمع  االعضاء  مصانع 
تشكيل  طريق  عن  بالشعبة  الصناعية  الشركات  بني  التكامل 
طبيعة  على  الوقوف  على  الشعبة  واتفقت   . التكامل  لجنة 
تطويرها  إمكانية  لدراسة  ونشاطها  املــوجــودة  الشركات 
كل  الشركات  بتصنيف  والقيام  الشعبة  نشاطات  إطار  في 
املناقصات  وبوابة  الحكومية  الجهات  ملخاطبة  مجاله  فى 
لالستعانة  الصناعية  التنمية  هيئة  وكــذلــك  الحكومية 
بالشركات حسب تصنيفها في املناقصات واملشاريع القائمة. 

شعبة الحاسبات تبحث كيفية 
االستفادة من المشروعات الحكومية

مها عبد الناصر
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افتتح املهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة  فعاليات 
تنظمته  الذي  الطبية«  واملستلزمات  األجهزة  »منتجي  معرض 
شعبة صناعة األجهزة واملستلزمات الطبية بغرفة الصناعات 
تحت  عمل  ورشة  معه  بالتزامن  اغسطس   22 يوم  الهندسية   
واملستلزمات  األجهزة  صناعة  تطوير  »إستراتجية  عنوان 
الطبيب  اللواء  اشراف  تحت  )التحديات(«   –  30/20 الطبية 
املوحد  للشراء  املركزية  اللجنة  رئيس  ــدان  زي الدين  بهاء 

بالقوات املسلحة.
أن  والصناعة  التجارة  وزيــر  قابيل  طــارق  املهندس  وأكــد   
استثمارات قطاع األجهزة الطبية تتزايد محليا بنسب تتراوح 
 %10 الى   5 من  التصدير  نسبة  ترتفع  فيما   ،%10 الى   5 من 
سنويا، الفتا إلى أن ذلك القطاع يشهد تطورا كبيرا، رغم أن 

حجم االستيراد يبلغ 800 مليار دوالر سنويا.
ومن جانبه أكد اللواء محمد العصار، وزير االنتاج الحربى، 
أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر تواجهات، يناير املاضى، 
لألجهزة  املوحد  الشراء  لجنة  حققته  الذى  النجاح  باستغالل 
 400 حوالى  بتوفير  زيدان،  الدين  بهاء  اللواء  برئاسة  الطيية، 

حاجات  لتلبية  السنوية  التعاقدات  تكلفة  من  دوالر  مليون 
القطاع، حيث تم التواصل مع كبرى الشركات املنتجة لألجهزة 
الخارجية،  وزارة  مع  بالتعاون  دول،   10 فى  عامليا  الطبية 
املحلية  بالصناعة  النهوض  بهدف  الشركات  تلك  مع  للتنسيق 

بهذا القطاع .
رئيس  السويدى   محمد  املهندس  املعرض  افتتاح  فى  شارك 
الصناعات  غرفة  رئيس  املهندس  ومحمد  الصناعات  اتحاد 
الهندسية والدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة األجهزة 
للمستلزمات  منتجة  شركة   45 املعرض  فى  وشارك    . الطبية 
أهمية  ُيمثل  املعرض  أن  عزت  شريف  الدكتور  وقال   . الطبية 
عاملية  مناقصة  مصر  طرح  قبل  يأتي  حيث  للقطاع،  كبرى 
لشراء احتياجات القطاع الطبي العام من أجهزة ومستلزمات 
الصحي  والتأمني  والجامعية  الصحة  وزارة  ملستشفيات  طبية 
لويس  عماد  الدكتور  وقال  الحكومية.  الرعاية  ودور  ومراكز 
ويبلغ  بالقطاع  تعمل  إنه يوجد 225 شركة  الشعبة  نائب رئيس 
حجم االستثمارات نحو 4 مليارات جنيه ولكنه يلبي 20% فقط 
من إحتياجات السوق املحلية ويتم إستيراد الباقى من الخارج . 

وزير الصناعة يفتتح معرضا متخصصا لألجهزة الطبية 

شعبة وسائل النقل تتحفظ
على المواصفات األوروبية

 معرض االجهزة الطبية

م. وائل عمار
رئيس شعبة صناعة وسائل النقل

قررت شعبة صناعة وسائل النقل رفض تطبيق املواصفات االرووبية على السيارات املجمعة محليا 
واملستوردة وشرحت بايضاح مبررات تحفظها فى خطاب أرسلته الشعبة إلى املهندس أشرف عفيفى 
رئيس هيئة املواصفات والجودة . وكشف املهندس مصطفى البهى عضو مجلس ادارة الشعبة أن صناعة 
الدراجات البخارية تعرضت لضرر فى الفترة األخيرة نظرا لعدم تطبيق ضوابط مناسبة للتأكد من 
املستفدين  بعض  يقوم  حيث  سوداء   سوق  خلق  فى  أسهم  مما  البخارية  للدراجة  األول  املالك  ملكية 
الدراجات  إلستيراد   سفرهم  بجوازات  باإلستعانة  الخارج  فى  املقيمني  املصريني  بعض  مع  باإلتفاق 
من  املحليني.  باملصنعني  يضر  مما  السيارات  إلستيراد  املطلوبة  الضوابط  نفس  وجود  دون  البخارية  
ناحية أخرى قررت الشعبة  ترشيح مهندس/ محمد فوزى  من شركة سوزوكى إيجيبت لتمثيل الغرفة فى 

هيئة املواصفات والجودة . صورة م. وائل عمار رئيس شعبة صناعة وسائل النقل 
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تلقت غرفة  الصناعات الهندسية 
التجاري  التمثيل  جهاز  من   خطابا 
األوربي  االتحاد  إدارة  ــ   املصري 
مع  استثمارية  فرصة  وجود  بشأن 
  Piquersa تدعى   اسبانية  شركة 
معدات  صناعة  فــى  متخصصة 
الخاصة  النظافة  وماكينات  البناء 
التمثيل  وأوضــــح   . بـــالـــشـــوارع 
االسبانية  الشركة  أن  التجارى 
الشركات  مع  التعاون  في  ترغب 
ــدخــول إلـــى الــســوق  ــل ــة ل املــصــري
الشركة  تلك  بأن  علمًا   ، املصرى 

العربية  الــدول  من  عدد  في  تعمل 
واالمــارات  السعودية  رأسها  على 

. والجزائر  واملغرب  والكويت 
ــت غــرفــة الــصــنــاعــات  ــابـ وأهـ
الراغبني  بأعضائها  الهندسية 
التعاون  فرصة  من  االستفادة  فى 
االسبانية  الشركة  مــع  املشترك 

. بالغرفة  االتصال 
عدة  تـــدرس  أخـــرى  ناحية  مــن 
استثمارات  ضــخ  تركية  مصانع 
ــعــدة لــفــتــح خــطــوط  جـــديـــدة ســت
إنــتــاج جــديــد فــى قــطــاع األوانـــى 

ــى قــطــاع  ــرف ــص ــة فـــى م ــي ــزل ــن امل
زار  ــث  ــي ــة،ح ــي ــزل ــن امل األوانــــــى 
ــة  ــرف ــغ ــراك ال ــ ــ ــمــريــن أت ــث مــســت
فى  للدخول  استعدادهم  ــدوا   وأب
من  ــادة  ــف ــت واالس املحلى  الــســوق 
من  وغيرها  »الكوميسا«  اتفاقيات 
فتح  على  تساعد  التى  االتفاقيات 

إفريقيا.  فى  جديدة  أسواق 
املصرى  السوق  أن   املعروف  ومن 
املستهلكة  األسواق  أهم  من  يعتبر 
كبيرا  قبوال  القت  التى  ملنتجاتهم 

. املاضية  املرحلة  خالل 

شركة اسبانية تطلب التعاون الصناعى فى مجال معدات البناء

م. حسام عبد العزيز عضو مجلي ادارة الغرفة

الكهربائية  األجهزة  صناعة  شعبة  تدرس 
للتعرف  للصناعات  سلبى  معرض  تنظيم 
الكهربائية  االجهزة  صناعة  مكونات  على 
امكانية  وبحث  املصانع  إليها  تحتاج  التى 
عبد  حسام  املهندس  وكان   . محليا  تصنيعها 
العزيز عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات 
الهندسية قد بحث مع مسئولني فى شركات 
التعاون النتاج مكونات  صناعية كبرى فكرة 
وناقشت   . للسيارات  املغذية  الصناعات  فى 
الدكتور  وضعها  التى  ــة  ــدراس ال الشعبة 
اإلستعانة  امكانية   حــول  الداهش  بهجت 
السلع  و  املغذية  الصناعات  شعبة  بشركات 

الوسيطة لتصنيع عدد من مكونات األجهزة 
لكميات  تحتاج  أنها  و  خاصة  الكهربائية  
من  نــوع  يخلق  مما  املكونات  مــن  ضخمة 

التكامل بني الشعبتني.
مع  الكهربائية  األجهزة  شعبة  واتفقت 
تنظيم   على  الوسيطة  السلع  صناعة  شعبة 
زيارات ميدانية ملصانع  األجهزة الكهربائية 
للتعرف  منتجة(  مصانع    10 أكبر  )إختيار 
قرب  عن  بها  الخاصة  اإلنتاج  خطوط  على 
الوسيطة  السلع  ملصنعى  الرؤية  يوضح  مما 
ــزة  ــه األج مــكــونــات  ملتطلبات  بالنسبة 

الكهربائية.

معرض سلبى للمكونات 
وبحث تصنيعها محليا









Head Office:
El Obour City, 5th District, Block 11001, Plot 3, Cairo, Egypt.
Tel.: +202 4491 7395 Mob.: +2010 2500 7996



NOVEMVER 2017 22

التجارة  وزارة  الستراتيجية  ووفــقــا 
الصناعية  التنمية  عملية  فإن  والصناعة 
الصناعي  القطاع  مساهمة  رفع  على  تعتمد 
في الناتج املحلي اإلجمالي إلى 21% بمعدل 
وتعزيز   ،2020 بحلول   %8 إلى  يصل  نمو 
لتحقيق  املصرية  ــادرات  ــص ال تنافسية 
ودعم   ،%10 إلــى  يصل  سنوي  نمو  معدل 
الصغيرة  واملشروعات  الصناعات  قطاع 
الناتج  في  مساهمتهم  وزيــادة  واملتوسطة 
اإلجمالي، وهو ما يمكن تطبيقه دون زيادة 

االعتماد على املصانع املحلية ومكوناتها.
قابيل،  طارق  املهندس  تأكيدات  وبحسب 
من  البــد  فإنه  والصناعة،  التجارة  وزيــر 
الصناعات  في  املحلي  املكون  نسبة  وصول 
املصرية إلى 40%، الفتا إلى أن تلك النسبة 
آخر،  إلى  منتج  من  تختلف  أن  املمكن  من 
هذا  يكون  أن  املفترض  من  أنه  إلي  مشيرا 
التوجه هدف اقتصادي لكل صانع، بخاصة 
ويجب  يستمر  لــن  االســتــيــراد  ترشيد  أن 
أن  "قابيل«  وأوضــح  املحلي.  املكون  تعميق 
إلى  يحتاج  صحيح  بشكل  الواردات  ترشيد 
خام  مــواد  من  املصرية  الصناعة  تعميق 

وسلع استثمارية، وأن الوصول لتلك املرحلة 
يتطلب زيادة نسبة التصنيع املحلي.

يتطلب  الصناعة  تعميق  عن  الحديث 
ــدرات  ق عــن  أيــضــا  الحديث  بــالــضــرورة 
تلبية  في  وإمكاناتها  املحلية،  الصناعة 
احتياجات األسواق املحلية وتوفير املنتجات 
من  هــذا  املــســتــوردة،  لنظيرتها  البديلة 
التطرق  يتطلب  أخرى  ناحية  ومن  ناحية، 

إلي دور الدولة في دعم املنتج املحلي.

حكومية  تحركات  هناك  أن  يؤكد  الواقع 
واضحة لتنشيط وزيادة االعتماد على املنتج 
املنتج  تفضيل  قانون  كــان  وربما  املحلي، 
املحلي الذي صدر في العام 2015، وأقرت 
ذات  من  اغسطس  في  التنفيذية  الئحته 
العام، فالقانون الذي قدمته وزارة التجارة 
والصناعة كان الهدف األساسي منه إغالق 
عبر  الحكومي،  الفساد  أبــواب  ابــرز  أحد 
طاملا  حكومية  مشتريات  أية  شراء  تجريم 

توفر لها مثيال محليا. 
التجارة  ــر  وزي وقتها  قاله  ما  وبحسب 
النور  عبد  فخري  منير  آنــذاك  والصناعة 
التعاقدات  القانون تسري على  "أحكام  فإن 
اإلداري  الجهاز  ــدات  وحـ تبرمها  الــتــي 
لها  وأجهزة  ومصالح  وزارات  من  بالدولة، 
اإلدارة  ــدات  وح وعلى  خاصة،  مــوازنــات 
املحلية والهيئات العامة سواء كانت خدمية 
إنشاء  عقود  على  تسرى  كما  اقتصادية،  أو 
وتجهيز وتطوير مشروعات البنية األساسية 
العامة  بالخطة  املدرجة  العامة،  واملرافق 

للدولة".
يلزم  الــقــانــون  أن  وقتها  الــوزيــر  وأكــد 

لم  املحلية  الــصــنــاعــة  تعميق 
يأخذ  رفاهية  وال  خــيــارا،  يعد 
أو  مــعــا،  ــة  ــدول وال املنتجون  بها 
ظل  يف   . شــاءوا  وقتما  يتركونها 
وزارة  يف  ممثلة  احلكومة  سعى 
لترشيد  والــصــنــاعــة  ــتــجــارة  ال
املصانع  ودعم  االستيراد،  عملية 
املحلية لتوفير املنتجات البديلة 
الفرص  تــبــرز  ــراد،  ــي ــت االس عــن 
ــة أمــــام أغــلــب  ــاح ــت ــرى امل ــب ــك ال
املصرية،  الصناعية  القطاعات 
ويف املقدمة منها قطاع الصناعات 
أنه  القول  ميكن  الذي  الهندسية 
قــد يــكــون األكــثــر اســتــفــادة من 
صناعتها  لتعميق  الدولة  خطط 

املحلية.

تعميق الصناعة المحلية.. بوابة الصناعات 
الهندسية لالنطالق وزيادة اإلنتاجية

م. حسام فريد حسانن رئيس جلنة 
التعميق الصناعى باحتاد الصناعات 
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الجهات التي تسرى عليها أحكامه، بأال تقل 
املصري  الصناعي  املكون  مساهمة  نسبة 
عن 40% من سعر عقد املشروع، إال ما يتم 
مجلس  رئيس  من  قرار  بمقتضى  استثنائه 
التي  العقود  القانون  من  وتستثنى  الــوزراء 

تقتضي اعتبارات األمن القومي سريتها"
وبموجب القانون يتم إنشاء لجنة بمجلس 
بشؤون  املختص  الوزير  برئاسة  الــوزراء، 
املنتج  تفضيل  لجنة  تسمى  الصناعة، 
لقى  القانون  أن  ورغم  املصري.  الصناعي 
وبخاصة  الصناع،  قبل  من  واسعا  ترحيبا 
هناك  أن  إال  الهندسية،  الصناعات  منتجو 
نظرا  البعض  جانب  من  التحفظات  بعض 
لعدم تفعيله بالقدر املطلوب حتى اآلن نتيجة 
املنتجات  الى  باللجوء  حكومية  جهات  قيام 

املستوردة التي يوجد لها مثيال محليا.
األمانة  رئيس  بدر،  سامى  قاله  ملا  وفقا 
الفنية للجنة تفضيل املنتج املحلى في وقت 
صدور  على  عامني  مرور  رغم  فإنه  سابق 
التنفيذية، إال أن استجابة  القانون والئحته 
مصر-  فى  مشتٍر  أكبر   - الحكومية  الجهات 
الجهات  أكثر  أن  الرجل  وكشف  ضعيفة. 

فى  املحلى  املنتج  أمام  عراقيل  تضع  التى 
مناقصاتها هى وزارات "الصحة والكهرباء 

والبترول والتعليم".
وخالل الشهر املاضى تلقت لجنة تفضيل 
من  شكاوى   10 عن  يقل  ال  ما  املحلي  املنتج 
هناك  أن  خاللها  تؤكد  مصرية  شركات 
تتعنت  التى  الحكومية  الجهات  من  ا 

ً
بعض

لسنة   )  5  ( رقم  القانون  تنفيذ  ترفض  أو 
. 2015

رئيس  املهندس  محمد  قاله  ما  وحسب 
تعميق  فــإن  الهندسية  الصناعات  غرفة 
ضروريا  أمــرا  أصبح  املصرية  الصناعة 
قدرتها  ــادة  وزي الصناعة  لتنمية  وحتميا 
إلى  مشيرا  وخارجيا،  داخليا  املنافسة  على 
منذ  بدأت  الهندسية  الصناعات  غرفة  أن 
تحقيق  على  العمل  الحالية  دورتها  بداية 
هذا الهدف لتحقيق قيمة مضافة ولضمان 
وتقليل  املصرية  للصناعة  أفضل  مستقبل 
استيراد  خالل  من  الخارج  على  االعتماد 
يساهم  مما  املختلفة  اإلنتاج  مستلزمات 
في سد العجز في ميزان املدفوعات وتوفير 

العملة األجنبية.
قطاع  أن  ــة،  ــرف ــغ ال ــس  ــي رئ وأضــــاف 
القطاعات  مــن  الهندسية  الصناعات 
الواعدة والتي تمتلك الصناعة فيها ميزات 
مكانة  تحتل  أن  تؤهلها  كبيرة  تنافسية 
بالتنوع  تتميز  أصبحت  أنها  ا 

ً
مؤكد متقدمة 

الجودة،  من  عالي  مستوى  على  ومنتجاتها 
مشيًرا إلى أن استمرار تطور تلك الصناعة 
الصناعات  بني  التكامل  بتحقيق  مرهون 
قيمة  لعمل  والصغيرة  واملتوسطة  الكبيرة 

م. على توفيق رئيس رابطة 
الصناعات املغذية للسيارات 
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معدالت  وزيـــاده  الصناعة  لهذه  مضافة 
التصدير.

قاعدة  إعداد  بضرورة  املهندس  وطالب 
والقدرات  باإلمكانيات  متكاملة  بيانات 
القطاع  فــي  ســـواء  املــتــاحــة،  التصنيعية 
اململوكة  اإلنتاجية  بالقطاعات  أو  الخاص 
لسد  ــل  وص حلقة  إيــجــاد  بــهــدف  للدولة 
املكونات  من  الصناعة  قطاع  احتياجات 
من  استيرادها  مــن  بــدال  واملستلزمات، 
القدرة  ــادة  زيـ فــي  يسهم  مما  ــارج،  ــخ ال
التنافسية للصناعة املصرية ومن ثم زيادة 
فرص  من  مزيد  وتوفير  التصدير  معدالت 

التشغيل بقطاع الصناعة.
البحث  ألكــاديــمــيــة  ــة  ــ دراس وبــحــســب 
بعض  شهدت  األخيرة  الفترة  فإن  العلمي 
منتجات  لعدة  املحلي  التصنيع  في  التقدم 
مثل  الهندسية  الــصــنــاعــات  قــطــاع  ــي  ف
عربات  املقطورات،  األتوبيسات،  سيارات 
الديب  الــثــالجــات،  الحديدية،  السكك 
املياه،  سخانات  املالبس،  غساالت  فريزر، 
املكانس،  التكييف،  أجهزة  البوتاجازات، 
املحوالت الكهربية وغيرها، وهو ما يعني أن 
إذا  كبيرة  طفرة  تشهد  قد  الصناعات  تلك 
ما تم توفير الدعم الالزم لها خالل الفترة 

املقبلة.
مجلس  عضو  فريد،  حسام  قال  ملا  ووفقا 
لجنة  ورئيس  الصناعات،  اتحاد  إدارة 
أطلق  االتحاد  فإن  املحلى،  التصنيع  تعميق 
التي  املبادرة  وهى  تصنع"،  "مصر  مبادرة 
للنهوض  رئيسية  مــحــاور   5 على  تــركــز 
أكثر  يوجد  أنه  موضحا  املحلية،  بالصناعة 
اتحاد  لــدى  مسجلة  منشأة  ألــف   64 من 
الصناعات، وأنه لو تعاون هؤالء أو نصفهم 
نهضة  هناك  ستكون  وتكاملوا  بينهم،  فيما 

بالصناعة املحلية ملستوى عاملى.
الصناعي  الــتــكــامــل  عــلــى  الــتــركــيــز 
والتعميق يكتسب أهميته حاليا من "طفرة" 
تعمل  التي  الكبرى  القومية  املشروعات 
يكون  أن  يمكن  والتي  حاليا،  الدولة  عليها 
ضخما  نصيبا  منها  الهندسية  للصناعات 
املصانع  مــن  الكثير  تشغيل  فــي  يسهم 
إحدى  لكن  القصوى،  اإلنتاجية  بطاقتها 
أبرز املشكالت التي قد تواجه هذا التوجه، 
قطاع  ثقة  عــدم  هى  فريد،  يــرى  حسبما 
سعره  وارتــفــاع  املحلى،  املكون  فى  كبير 
 
ً
فضال األحــيــان،  بعض  فى  املستورد  عن 
بعض  فى  املحلى  املنتج  جــودة  ضعف  عن 
أن  ذاتــه  الوقت  في  موضحا  القطاعات، 
تصدير  على  قـــادرة  املحلية  الصناعة 

بمواصفات  التنافسية  ميزتها  لها  منتجات 
وجودة عامليتني خالل الفترة املقبلة.

وحسبما يرى املهندس على توفيق، رئيس 

فإن  للسيارات  املغذية  الصناعات  رابطة 
الحديث عن تعميق الصناعة املحلية يحتاج 
إلى الكثير من الجهود، موضحا أن التصنيع 
املحلى سيقلل عمليات االستيراد من الخارج 
في  وسيساهم  الــدوالر،  في  فائضا  ويحقق 
التصدير،  وعمليات  املضافة  القيمة  زيادة 
على  مصر  اعتماد  استمرار  أن  معتبرا 
من  احتياجاتها  معظم  لتلبية  االستيراد 
إهدار  يمثل  املختلفة  والصناعات  املنتجات 

الحتياطي البالد من العملة الصعبة.

قانون تفضيل المنتج المحلي في انتظار 
التفعيل الحقيقي.. والمصانع تراهن على 
ترشيد االستيراد لتوفير البدائل المصرية

أكاديمية البحث العلمي: 
المصانع تستطيع تحقيق 

طفرة في اإلنتاج 



—
 Managing complex power
networks in real time

As electricity grids become more complex, they are also growing 
smarter. ABB’s advanced energy management and communication 
solutions enable centralized real time monitoring and control of 
transmission and distribution networks, ensuring millions of users 
have a reliable power supply and helping utilities manage crucial 
functions like energy audits, outage management, billing, scheduling 
and power exchange. We offer a range of products, systems and 
services for power generation, transmission and distribution to help 
increase power capacity, enhance grid reliability, improve energy 
efficiency and lower environmental impact. With a 125 year heritage of 
technology innovation ABB continues to shape the grid of the future. 
For more information please visit us at www.abb.com
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مــع   2017 ــو  ــايـ مـ  4 اخلـــمـــيـــس  ــوم  ــ يـ أجــتــمــعــت 
ــواب بـــرئـــاســـة  ــ ــنـ ــ جلـــنـــة الـــصـــنـــاعـــة مبـــجـــلـــس الـ
املــهــنــدس أحــمــد سمير صالح  الــشــاب  الــنــائــب 
وزيرالصناعه  قابيل  طــارق  وبحضوراملهندس 
رمــــوز  ــوة  ــ دعــ ومت  الـــصـــنـــاعـــة،  وزارة  ــادات  ــ ــيـ ــ وقـ
واحتــاد  املستثمرين  جمعيات  من  الصناعين 
الـــصـــنـــاعـــات املـــصـــريـــة لــاســتــمــاع الــــي رؤاهــــم 
تعديل  بــهــدف  املحلي  التصنيع  تعميق  حــول 
قانون الصناعة رقم 58 والذي يعتبر أي منتج 
صناعة  هــو   %25 مــصــري   مــكــون  علي  يحتوي 
مصرية ، وكان الرأى السائد هو تعديل النسبة 

لتصبح 40 % .
وقد عرضت وجهة نظرى املتمثلة فيما يلى :

في عام 2009 صدر قرار وزير الصناعة املهندس 
التصنيع  تعميق  مجلس  بتشكيل  رشيد  محمد  رشيد 
رئيس  وهيبه  حــمــدي  الــفــريــق  بــرئــاســة  املحلي 
 14 وعضوية  للتصنيع  العربية  الهيئة  ادارة  مجلس 
واملالية  التخطيط  لوزارات  ممثلني  نصفهم  عضوًا 
العامة  الهيئة  ورئيس  وزارة  كالء  بدرجة  والصناعة 
للتصنيع والنصف االخر رؤساء شركات قطاع خاص 
من ذوي الخبره وممثلني للصناعات الهندسيه وكان 
ومدة  املجلس  هذا  في  عضوا  اكون  أن  الشرف  لي 

هذا املجلس 3 سنوات ثم يعاد تجديده . 
التصنيع  تعميق  بــدراســة  املــجــلــس  هـــذا  ــام  وقـ

املــحــلــي بــشــكــل عــظــيــم وكــانــت االمــانــه الــعــامــه 
الــعــربــيــة للتصنيع  الــهــيــئــة  املــجــلــس مــن  لــهــذا 
يده  املجلس  وضــع  ملفات   4 من  االنتهاء  ومت 
الصناعة  وزيـــر  الــي  املــلــفــات  هــذه  وقـــدم  عليها 
ونوقشت يف اجتماع بوزارة الصناعة ووضع لها 
الصناعه  ملشاركة  بداية  وكانت  للتنفيذ  خطة 
محطات  مثل  القوميه  املشروعات  يف  املصريه 
الكهرباء – محطات الصرف – محطات املياه 
– صناعة القطارات– شركات االسمنت .. الخ

املصرية  الصناعة  بــأن  القاطع  بالدليل  وثبت 
تستطيع املشاركة بحد أدني 40% ونوقش في مجلس 
تعميق التصنيع ضرورة عمل موقع اليكتروني يشمل 
كافة البيانات عن االمكانيات من املعدات واملاكينات 
املصرية  املصانع  في  الواقع  أرض  علي  املوجوده 
بني  والتعاون  للمشاركة  الصناعي  التكامل  من  كنوع 
لتوفير استثمارات جديده  البعض  الشركات بعضها 
املاكينات  ألن  نظرا  أخري  ماكينات  استيراد  في 
مصانع  فيها  بما  املصرية  املصانع  لدي  املوجوده 
للتصنيع  العربية  الهيئة  ومصانع  الحربي  االنتاج 
نسبة  تصل  املصانع  بعض  وفي  بالكامل  محمله  غير 
خالل  من  تكامل  لوحدث  فيما  فقط   %5 التحميل 
الي  التحميل  نسبة  تزيد  سوف  االليكتروني  املوقع 
تكلفه  لتخفيض  ذلك  يؤدي  وسوف  االقل  علي   %50
املحلي  السوق  في  املنافسه  عنه  يسفر  مما  االنتاج 

نحو تعميق حقيقى  
للتصنيع المحلى

بقلم المهندس

 مصطفى عبيد
الخبير الصناعى ورئيس لجنة المعارض 

األسبق بغرفة الصناعات الهندسية



NOVEMVER 2017

مقال

27

الصناعه  وزيــر  علي  املوضوع  وعــرض  والخارجي 
تحديث  مركز  الــي  تعليمات  باصدار  بــادر  الــذي 
للبدء  املتخصصه  الشركات  أحد  لدعوة  الصناعه 

فورا في عمل املوقع .
إلي  أوكل  املحلي  التصنيع  ويف مجلس تعميق 
التي  الشرةه  مع  والتعامل  االشــراف  شخصيا 
الصناعة  حتديث  مركز  قبل  من  اختيارها  مت 
لــعــمــل املـــوقـــع وقـــد اتــفــقــنــا عــلــي أن يــبــدأ هــذا 
 120 بتسجيل  الهندسية  بــالــصــنــاعــات  املــوقــع 
شــركــه كــنــمــوذج يبث بــه املــوقــع اجلــديــد ودعــوة 
من  الهندسيه  الصناعات  غرفة  شركات  باقي 
اكبرعدد  الكتمال  املوقع  يف  بياناتهم  تسجيل 
ــات ثـــم يــلــيــهــا الــقــطــاعــات  ــركـ ــشـ ممـــكـــن مـــن الـ

االخري . 
معها  املتعاقد  الشركة  قدمت  الشديد  ولألسف 
علي املوقع أول تصميم لها والذي رفض من مجلس 
يفي  ولم  املطلوب  عن  اختلف  تصميمه  ألن  التعميق 
لتعديل  ــري  أخ فرصة  الشركة  وطلبت  بالغرض 
وبدأت   - كثيرا  وتأخرت  بالغرض  يفي  بما  التصميم 
مدة  وانتهت  املوقع  مشروع  وتوقف  يناير   25 ثورة 
تعميق  مجلس  قصة  وأنتهت  تجدد  لم  و  املجلس 
اين  اليعرف  قدمها  التي  االربعه  وامللفات  محترم 

 . مصيرها 
والــــســــؤال املــــطــــروح يف االجـــتـــمـــاع هـــل يــعــتــبــر 
املنتج املصري الذي يحتوي علي 25% صناعة 
ويعدل   %40 لتصبح  النسبة  تعدل  أم  مصرية 

القانون علي هذا االساس .  
مجلس  أعضاء  من  أربعه  تقابل    2012 عام  وفي 
كمال  الدكتور  مــع  أحــدهــم  وكنت  الغرفه  ادارة 
هذا  في  وتحدثنا  االسبق  الوزراء  رئيس  الجنزوري 
املشاركة  تستطيع  املصرية  الصناعة  بأن  االجتماع 

في أي مشروع قومي بنسبة 40% حد أدني .
وقــدمــت غــرفــة الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة  مــذكــرة 
ــوزراء مــن خـــال وزيـــر الــصــنــاعــة يف  ــ ملــجــلــس الـ
الـــدكـــتـــورمـــحـــمـــود عــيــســي رحــمــه  الـــوقـــت  ذات 
الــــوزراء  ــرار مجلس  اهلل والــــذي اســفــرت عــن قـ
مــن   %40 ـــ  ــ بـ ــة  ــريــ ــصــ املــ الـــصـــنـــاعـــة  ــة  ــاركــ ــشــ مبــ

املشروعات املختلفة . 
بتفضيل   5 رقم  الجمهوريه  رئيس  قرار  صدر  ثم 
االجتماع  في  املناقشات  وأسفرت  املصري  املنتج 
من  بدال   %40 الي  النسبه  تعديل  تطلب  الغالبية  بأن 
الصناعات  من  االغراق  ايقاف  نستطيع  حتي   %25
صناعة  عنها  ويقال  والتعبئه  التجميع  فيها  يتم  التي 
أي  املفكات  صناعة  عليها  يطلق  والتي  مصرية 

تجميع باستخدام املفكات . 
وأنـــا أقـــول إنــهــا الــبــاب اخلــلــفــي لــلــتــجــارة حتت 

املجتمعن  من  قلة  واعترض  الصناعة  مسمي 
بعض  ألن  املــقــبــولــة  الــنــســبــة  هـــي   %25 أن  عـــن 
املــنــتــجــات االلــيــكــتــرونــيــه مــثــل الــكــمــبــيــوتــرات 
بداية  يف  مصر  يف  صناعتها  الميكن  مكوناتها 

االنتاج .
أن  من  المانع  بأنه  الــرأي  هذا  علي  أرد  أن  وأود 
يتضمن القانون فقرة تسمح للصناعات االليكترونيه 
التي ليس لها تكنولوجيات في مصر من أن تبدأ في 
السنه االولي بنسبة 25% وتزيد كل سنه 5% لتصبح 
لم  واذا   %40 نسبة   حققت  قد  الثالثة  السنة  بعد 
مصرية  صناعة  التعتبر  سنوات   3 بعد   %40 تحقق 
من  املصرية  الصناعة  ضرب  نزيف  اليستمر  حتي 

االبواب  الخلفيه . 
كــمــا حتـــدثـــت أمــــام جلــنــة الــصــنــاعــة مبجلس 
ــنــــواب مـــؤكـــدا بــــأن الــعــنــصــر الـــبـــشـــري جــزء  الــ
اليــتــجــزأ عـــن تــعــمــيــق الــتــصــنــيــع حــيــث ميكن 
أن تــقــيــم مــئــات املــصــانــع اجلـــديـــده ولــكــن مع 
الفنية  املهن  من  البشري  العنصر  توافر  عــدم 
توافرها  عدم  من  حاليا  املصانع  تعاني  والتي 
وســوف  املــصــانــع  هــذه  تستمر  أن  تستطيع  لــن 

تتعرض للتعثر يف تشغيل هذه املصانع . 
لهذه  حلول  ايــجــاد  مــن  الصناعة  ــوزارة  لـ ــد  الب
مصر  في  الصناعة  مستقبل  أن  أري  ألنني  املشكلة 
أن  بأقامة مصانع جديده كصناعات مغذيه اليمكن 
الي  يحتاج  وهذا  البشري  العنصر  بتوافر  اال  تنشأ 

 . استراتيجيه موازيه للنهوض بالصناعة 
بالوزارة  يكون  ان  الصناعة  وزير  من  طالبت  ثم 
أن   مــكــررا  املختلفه  للصناعات  تخطيط  قطاع 
نوزع  ومازلنا   كبيره  بسرعة  يتقدم  كله  العالم 
املختلفه  للصناعات  تخطيط  دون  الصناعة  أراضي 
هذه  علي  تقام  أن  يجب  والتي  مصر  تحتاجها  التي 

االراضي الصناعية الجديدة .  
اقتصاد مصر لن يقوي اال بالصناعة ولن يحل 
بالسياحة وايراد قناة السويس . الصناعة هي 
الــكــبــري وهناك  الـــدول  اقــتــصــاد  الــتــي عظمت 
منا  اقل  القريب  املاضي  يف  كانت  كثيرة  مناذج 

صناعيا مثل تركيا وكوريا  وماليزيا . 
مشاكلنا  نتجاوز  وأن  انفسنا  في  نثق  أن  من  البد 

وأن نخطوا لالمام .
ومع كل هذه املشاكل فأنني متفائل بالغد القريب .. 
ومناخ  الدوله  عنها  تعلن  لم  كثيره  مشروعات  يوجد 
.. قادم  االستثمار اصبح جيد واملستقبل ملصر قادم 
قوي  اقتصاد  ذات  صناعية  دولة  مصر  وستصبح 
اقتصاديا  بالتحسن  وسيبدأ  سنوات  عشرة  خالل 

بعد عام فقط من االن .  



NOVEMVER 2017 28

120 شركة تعرض أحدث منتجاتها وسط 
اهتمام  مكثف من المجتمع الصناعى

احتفالية حب 
فى معرض صناع مصر

نظمت غرفة الصناعات الهندسية باحتاد الصناعات  املصرية خالل الفترة 13 إلى 16 سبتمبر 
املاضى  فى أرض املعارض مبدينة نصر، وذلك بحضور ممثلى سفارات أوغندا وتنزانيا واململكة 

املغربية ، فضال عن ممثلى وزارة الصناعة ، وزارة االنتاج احلربى ، واحتاد الصناعات املصرية . 
شهد املعرض اهتماما كبيرا من املجتمع الصناعى الذى شارك بتوسع حسيث بلغ عدد املشاركني 
قطاعات  مختلف  فى  والغصيرة  واملتوسطة  الكبرى  الشركات  تضم  متنوعة  شركة   120 نحو 

الصناعات الهندسية . 
املؤسسات  عن  فضال   ، الهندسى  بالقطاع  املعنية  احلكومية  الهيئات  من  العديد  شاركت  كما 

احلكومية املستخدمة ملنتجات الصناعات الهندسية ، وسط حضور اعالمى مكثف .
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الفرصة إليجاد حلقة وصل وعقد لقاءات 
تحقيق  وبالتالي  املنتجني،  بني  مباشرة 
واملتوسطة  الكبيرة  املصانع  بني  التكامل 
الهيئات  لتعريف  والصغيرة وأيضا فرصة 
والتطور  الهائلة  باإلمكانيات  الحكومية 

الهندسية. الصناعات  قطاع  في  الكبير 
شعبان  خميس  محمد  الدكتور  وأشــاد 
أكــتــوبــر   6 مــســتــثــمــرى  جمعية  ــس  ــي رئ
باملعروضات وقال إنها تعكس تميز وجودة 
أن  مــؤكــدا   ، الوطنية  للصناعة  متقنة 
ضرورة  املصرية  الصناعات  بني  التكامل 
االقتصادية  التنمية  تحقيق  ظــل  فــى 

 . املنشودة 
رئيس  عبيد  مصطفى  املهندس  وقــال 
والــتــجــارة  للصناعة   « عبيد   « شــركــة 
من  يتحقق  الــصــنــاعــى  الــتــعــمــيــق  أن 
مختلف  بني  والتعارف  التكاتف  خــالل 
أهمية  إلى  مشيرا   ، الهندسية  الصناعات 
دورى  بشكل  املتخصصة   املعارض  عقد 

 . األشمل  التكامل  لتحقيق 
حسنني  فريد  حسام  املهندس  ــال  وق
لجنة  ورئيس  الغرفة  ادارة  مجلس  عضو 
باتحاد الصناعات   التصنيع املحلى  تعميق 
الصناعات  مــن  كثير  لديها  مصر  أن 
فتح  على  قادرة  الصناعة  وأن   ، الواعدة 
األسواق  مختلف  فى  لها  جديدة  اســواق 
تطور  من  إليه  وصلت  ملا  نظرا  العاملية  
كبير خالل السنوات األخيرة ، خاصة فى 

 . الهندسية  الصناعات  قطاع 
اإللــتــزام  مكتب  شـــارك  جانبه  ــن  وم
املعرض  فى  الصناعات  باتحاد  البيئى 
الصناعية  الشركات  على  عــرض  حيث 
التمويلية  الفرص  واملتوسطة  الصغيرة 

بهدف  الصغر  متناهية  واملــشــروعــات 
على  والعمل  االنتاج  زيادة  على  تشجيعها 
االسواق  مختلف  غلى  منتجاتها  تصدير 

 . العاملية 
املعارض  لجنة  رئيس  ديمتري  بهاء  قال 
على  أكد  املعرض  أن  الهندسية  بالغرفة 
على  وقدرتها  املصرية  الصناعة  جــودة 
أن  موضحا   ، مضافة  قيمة  أعلى  تحقيق 
مصر تفتح أسواقا جديدة كل يوم وهناك 
ألول  إليها  التصدير  يتم  جديدة  أسواق 
مرة فى أمريكا الالتينة خالل هذا العام

خير،  حاتم  املهندس  أكد  جانبه،  ومن 
الصناعات  بغرفة  اإلعــالم  لجنة  رئيس 
أن  الــصــنــاعــات،  بــاتــحــاد  الهندسية، 
إطــار  فــي  يأتي  مصر«  »صــنــاع  معرض 
دورتها  فــي  الغرفة  عمل  إستراتيجية 
وتحقيق  تعميق  إلى  تهدف  التي  الحالية 
الهندسية،  الصناعات  مجال  في  التكامل 
وتشغيل  والــتــصــديــر،  ــاج  ــت اإلن وزيـــادة 

البطالة. على  والقضاء  العمالة، 
يأتي  املــعــرض  هــذا  إن  »خــيــر«،  ــال  وق
الصغيرة  الصناعات  دعــم  منطلق  من 
وإتاحة  اإلنتاج،  منظومة  في  ملشاركتها 

غرفة  رئــيــس  املــهــنــدس،  محمد  ــد  أك
املــعــرض  أن  الــهــنــدســيــة،  الــصــنــاعــات 
املصنعيني  بني  التكامل  تحقيق  إلى  يهدف 
قــطــاع  مــجــاالت  بمختلف  ــني  ــري ــص امل
على  والتعرف  الهندسية،  الصناعات 
الشركات املصنعة لألجزاء املغذية محليا 
وذلك  الخارج،  من  استيرادها  من  بدال 
نسبة  برفع  الخاصة  الغرفة  لخطة  دعما 
القطاع.  منتجات  داخــل  املحلى  املكون 
كافة  من  كبير  باهتمام  حظى  أنه  وأوضح 
أنه  موضحا   ، الدولة  ومؤسسات  أجهزة 
ببعض  بعضها  املصانع  تعريف  فى  نجح 
 . املكونات محليا  انتاج كافة  لبحث فرص 

إحالل  إلــى  تسعى  الغرفة  أن  ــح  وأوض
للمكونات  كبديل  املــصــريــة  املنتجات 
ــح أن  ــ ــن الـــخـــارج، وأوض ــوردة م ــت ــس امل
صناعة  لــيــســت  ــة  ــري ــص امل الــصــنــاعــة 
هى  وإنــمــا  البعض  يتصور  كما  تجميع 
كل  تغطية  على  قــادرة  متكاملة  صناعة 

املصرية. االحتياجات 
الصناعة  أن  إلى  الغرفة  رئيس  وأشار 
املصرية نجحت مؤخرا في إنتاج ماكينات 
يتم استيرادها  القمح كان  زراعية لطحن 

من الخارج . 
مساحة  على  املقام  املعرض  وخصص 
للشركات  خــاصــا  جناحا  مــتــرا   1500

»المهندس« : نستهدف تحقيق التكامل الصناعى 

واحالل المنتجات المحلية بديال للمستورد



NOVEMVER 2017 30

قــروض  تتضمن  ــتــى  وال يقدمها  الــتــى 
بهدف  املــئــة  2.5فـــى  بــفــائــدة  ميسرة 

 . االنتاج األنظف  تحقيق 
والهيئات  الــشــركــات  قــائــمــة  ضــمــت 
الدولية  الشركة   : املعرض  فى  املشاركة 
مجموعة   ، والــســالمــة  األمـــن  ألنظمة 
 ، للصلب  قنديل   ، يونفرسال  شركات 
 ( املضغوط  الــهــواء  تكنولوجيا  شركة 
املصرية  الــشــركــة   ،  ) مصر  الــحــجــار 
ومــعــدات  خــطــوط  لصناعة  الهندسية 
املحوالت  لصناعة  النصر  شركة   ، االنتاج 
لــلــصــنــاعــات  ــس  ــالك ــاب ك  ،  « املـــاكـــو   «
للطاقة  تكنيكس  جلوبال   ، الهندسية 
املعصرة  شــركــة   ، للصناعة  تسنيم   ،
الحربى   45 ـمصنع  الهندسية  للصناعات 
ـ  الهندسية  للصناعات  شبرا  شركة   ،
ايجترافو  مجموعة   ، الحربى   27 مصنع 
 ، نيازا«   « الكهربائية  لألجهزة  النصر   ،
املصيرة  الشركة   ، مصر  رونكس  شركة 
 ( املــتــطــورة  اإللــكــتــرونــيــة  للصناعات 
لإللكترونيات  جروب  اتش  أم   ،  ) فيوتك 
اإلنتركوم  لتصنيع  جروب  بودى  مصنع   ،
شركة   ، الكمبيوتر  لخدمات  سبرانزا   ،
 144 ـمصنع  اإللكترونية  للصناعات  بنها 
الحربى  لالنتاج  القومية  الهيئة   ، الحربى 
الهندسية  للصناعات  املعادى  شركة   ،
حــلــوان  شــركــة   ، الــحــربــى   54 ـمصنع 
الحربى   99 ـمصنع  الهندسية  للصناعات 
، شركة قها للصناعات الكيماوية ، شركة 
مبروك  شركة   ، للطلمبات  فريد  الوايلر 
شركة   ، الهندسية  للصناعات  الدولية 
 ، الهندسية  للصناعات  املنسى  الهندس 
الرواد   ، التداول  ملعدات  املتحدة  الشركة 
مصانع   ، القطع  عدد  وتصنيع  للماكينات 
القناوى الهندسية ، شركة داف الهندسية 
مصنع   ، الهندسية  للصناعات  راتوماج   ،
ووتر  سول   ، سنتر  تكنولوجى  هيدروليك 
جى  آر  جى  شركة   ، املياة  لتكنولوجيا 
 ، فريش  شركات  مجموعة   ، للصناعة 
العبد لألجهزة الكهربائية ، شركة حلوان 
الحربى   360 ــمصنع  املعدنية  لألجهزة 
مصانع   ، رمــضــان  مــن  العاشر  ــوج  م  ،
 ، املنزلية  األجهزة  لصناعة  اكسبريس 

 . والتجارة  للصناعة  مصرية  شركة 
انتاج  مصانع  شركات  إلــى  باإلضافة 
الحربى   200 ـمصنع  املدرعات  واصالح 
ـمصنع  الديزل  ملحركات  حلوان  شركة   ،
الدولية  الرضوان  شركة   ، الحربى   909
لصناعة  الدولية   ، الهندسية  للصناعات 
 ، الكهربائية  ــزة  ــه واالج البالستيك 
مجموعة   ، بالقاهرة  العام  النقل  هيئة 



NOVEMVER 2017

متابعات

31

ــاق  ــري ــت ــع ال ــان ــص م
ــة  ــاع ــن ص ــة  ــ ــرك ــ ش  ،

الهندسية  البالستيكات 
 ، ايجيبت  كــلــورايــد  شــركــة   ،

الهندسى  للتصنيع  تراست  ، شركة 
 ، للمعادن  املتحدة  الصناعية  الشركة 
وطالء  لتشغيل  الرحمن  عباد  مصانع 
املعادن، شركة الصفا للمشغوالت السلكية 
الحمد   ، الصناعية  للفالتر  ــني  األم  ،
انترناشيونال   ، الــحــراريــة  للمبادالت 
همام  صناعات  شركة  ايجيبت،  كرييت 
ميتول   ، للتصنيع  البحر  شركة   ، وشركاه 
 ، اإللكتروميكانيكية  للحلول  مــصــر 
الفنية   ، املغذية  للصناعات  راجابسبارك 
 ، ـتيستام  والتجارة  الصناعية  للخدمات 
املركز الفنى للصناعات الهندسية ، سيبو 
 ، السيارات  أمان  لتصنيع أحزمة  ايجيبت 
حلوان لآلالت واملعدات ، الشركة املتحدة 
لصناعة  املصرية   ، الدقيقة  للخراطة 
سى  جى  ايه   ، والرياضية  الطبية  املعدات 
ايجيبت  بلوبيرد   ، اإللكترونية  للصناعات 
الحمامات،  اكسسوارات  وتوريد  لتصنيع 
قير  ــى  أب  ، املعدنية  للصناعات  طيبة 
زعبل  أبو  شركة   ، الهندسية  للصناعات 
اليرموك  شركة   ، الهندسية  للصناعات 
بروميك  شــركــة   ، والــديــكــور  للعمارة 
 ، للمسبوكات  حلوان  شركة   ، للهندسة 
جروب  ان  ـاتش  للتصنيع  األهلية  الشركة 
حلوان  شركة   ، العملة  سك  مصلحة   ،
الكبروكة   ، الحديدية  غير  للصناعات 
للصلب  العال  مجموعة   ، املعادن  لتشغيل 
للصناعات  االنتاجية  التعاونية  الجمعية   ،
مستثمرى  جمعية   ، بالغربية  الهندسية 
الشركة   ، الصناعية  مــرغــم  مــديــنــة 
األنفاق  مترو  وتشغيل  الدارة  املصرية 
مستلزمات  لتصنيع  نــاحــول  شــركــة   ،
لتطوير  لنفوبلنك   ، البترولية  املشروعات 
معدات  لتصنيع  كوماكس   ، البرمجيات 
للخدمات  الهندسية  اشلركة   ، املطابخ 
الهيدروليكية ، مصنع األحمدية للموازين 
الهيئة   ، السيارات  لتجهيزات  العربية   ،

 . للتصنيع  العربية 

»ديمترى« : الصناعة المصرية قادرة 
على غزو أسواق العالم بجودة عالية 

وأسعار مناسبة

»حسنين« :

 الصناعات الهندسية 

حققت نموا كبيرا ونجحت 

فى دخول معظم الدول 

االفريقية 
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رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة حذرت 
الصاج  على  اغــراق  رسوم  فرض  من  فيها 
بأنواعه . كما عقدت الغرفة بحضور ممثلى 
صناعة  مجال  فى  العاملة  الشركات  كبرى 
األجهزة املنزلية اجتماعًا موسعا شارك فيه 
املوقف  لتوضيح  واإلعالم  الصحافة  رجال 

للرأى العام . 
فى  الغرفة  رئيس  املهندس  محمد  وقــال 
االجتماع  أن فرض رسوم اغراق على الصاج 
سيرفع أسعار  كثير من املنتجات تامة الصنع 

البارد  على  املسحوب  للصاج  املستخدمة 
واتضح   ، الساخن  على  املسحوب  والصاج 
تقوم  املنتجتني  الــشــركــتــني  إحـــدى  أن 
قدرتها  لعدم  الخارج  من  الصاج  باستيراد 
 . املصرية  املصانع  باحتياجات  الوفاء  على 
املنزلية  األجهزة  صناعة  شركات  وعقدت 
عدة  والفالتر  املعدنى  واملواسيرواألثاث 
لالعتراض  عامة  مذكرة  لوضع  اجتماعات 
على رسوم االغراق ، وهو ما جرى بالفعل ، 
وتقدمت غرفة الصناعات الهندسية بمذكرة 

من  املحلى  االنتاج  أن  فى  تمثلت  املشكلة 
الصاج ضئيل للغاية وال يكفى حاجة املصانع 
الشركتني  أن  كما    ، املستخدمة  الوطنية 
االنتاج  معظم  بتصدير  تقومان  املنتجتني 
إلى الخارج ، فضال عن أن االنتاج املحلى ال 
كثير من األحيان مع متطلبات  يتناسب فى 
قطاع  فى  التصدير  ومقاييس  الصناعة 

األجهزة املنزلية . 
سارعت  الهندسية  الصناعات  غرفة 
الشركات  كافة  وخاطبت  القضية  بدراسة 

قصة اجهاض رسوم االغراق 
على واردات الصاج

مصانع األجهزة الكهربائية حذرت من خطر ارتفاع األسعار  
واحتكار شركة واحدة للصاج

اجهاض  فى  متثلت  األخيرة   الشهور  فى  جرت  االعمال  منظمة  ألداء  منوذجية  جناح  قصة 
والذى يدخل فى صناعة   ، الصاج  الــوارادات من  اغراق على  توجه شركة محلية لفرض رسم 
.  البداية معلومات تسربت إلى كثير من املصانع  األجهزة املنزلية وكثير من السلع الهندسية 
من  القادمة  الصاج  واردات  من  فيها  تتضرر  للصاج  املنتجة  الشركات  إحدى  من  شكوى  بوجود 

روسيا والصني وبلجيكا وتطالب بفرض رسوم اغراق عليها . 

الغرفة الهندسية تصدت لمطالب فرض رسم على الخام لعدم كفاية االنتاج المحلى
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 .  %  25 عن  تقل  ال  بنسبة  املنزلية  األجهزة 
وقال إن شركات األجهزة املنزلية بريئة من 
تلك الزيادة التى ستنتج عن ارتفاع التكلفة 
بعد زيادة سعر الصاج والذى يمثل فى بعض 

الصناعات نحو 80 % من املنتج. 
ويقول املهندس محمد زين العابدين ممثل 
شركة توشيبا العربى إن كثير من الخامات 
مع  تتناسب  ال  الصاج  من  محليا  املنتجة 
مواصفات التصدير إلى االسواق الخارجية 
. ويشير 1غلى أن الزام املصانع باستخدام 
جودة  على  كبير  بشكل  يؤثر  املحلى  الصاج 
املنتجات . ويوضح عزت السيد مدير شركة 
» مالتى إم جروب » أن املتعاملني مع الشركة 
املنتجة للصاج يواجهون مشكالت عديدة فى 
االلتزام بمواعيد التوريد ، فضال عن عدم 
الصاج  من  املطلوبة  النوعيات  كافة  انتاج 
والصناعة  التجارة  وزارة  استجابت  وقد     .
لتوجهات وطلبات الصناعة الوطنية وأعلنت 
رسوم  فرض  عدم  رسمى  بيان  فى  الــوزارة 
إغراق على واردات مصر من الصلب املسطح 
املدرفل واملجلفن »ألواح الصاج« ذات منشأ 
على  بناًء  وبلجيكا،  الصني  من  املصدرة  أو 
التوصيات الصادرة عن اللجنة االستشارية 
املعنية بإجراء تحقيق مكافحة اإلغراق. وقال 
االستشارية  اللجنة  إن  له   بيان  فى  الوزير، 
وافقت بأغلبية اآلراء على إنهاء التحقيق دون 
فرض أية رسوم إغراق على واردات الصلب 
أو  حديد  من  واملجلفنة،  املدرفلة  املسطحة 
صلب من غير الخالئط بعرض 600 مم أقل 
أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة )الصاج 
من  املــصــدرة  أو  منشأ  ذات  املجلفن(، 
الصني وبلجيكا، مضيفا أن الصلب املدرفل 
اإلنتاج  مدخالت  ضمن  يدخل  واملجلفن 
لشركات األجهزة الكهربائية، وأن فرض أية 
رسوم إغراق على هذه األصناف يؤثر على 
فى  الكهربائية  األجهزة  منتجات  تنافسية 

األسواق الخارجية.

لجنة  رئيس  ديمترى  بهاء  املهندس  وقال 
املعارض بالغرفة الهندسية أن انتاج الصني 
من الصاج يبلغ 570 مليون طن سنويا ، وأن 
الدول الثالث املرفوع ضدها دعوى االغراق 
وهى الصني وروسيا وبلجيكا تنتج أكثر من 
وهو   ، الصاج  من  العاملى  االنتاج  من   %  60
ما يعنى حرمان املصانع املصرية من خامة 

رئيسية وهامة للصناعة . 
شركة  ممثل  سليمان  عــالء  تقدير  وفــى 
يونفرسال لألجهزة املنزلية فإن اقرار رسم 
ملطالب  طبقا  املستورد  الصاج  على  اغراق 
أسعار  زيــادة  إلى  سيؤدى  املنتجة  الشركة 

فى قطاع الصناعات الهندسية موضحا أن 
الصاج يمثل نحو 80 % فى بعض الصناعات 

الهندسية . 
باملستندات  كشفت  الغرفة  أن  ــح  وأوض
حجم  يكفى  ال  املحلى  االنتاج  اجمالى  أن 
الشركات  أن  يعنى  مــا  ــو  وه االســتــهــالك 
إلى  تضطر  للصاج  املستخدمة  الصناعية 

االستيراد من الخارج لتغطية احتياجاتها . 
ويقدر االنتاج املحلى من الصاج بنحو 400 
الف طن سنويا بينما يبلغ حجم االستهالك 
مليون و200 ألف طن طبقا لتقديرات الغرفة 
 14 نحو  محليا  املنتج  الصاج  سعر  ويبلغ 
الصاج  سعر  يبلغ  بينما   ، للطن  جنيه  الف 

املستورد نحو 12 الف جنيه للطن .
لجنة  رئيس  خير  حاتم  املهندس  ــال  وق
أن  الهندسية  الصناعات  بغرفة  ــالم  االع
املجلفن  الصاج  على  اغــراق  رســوم  فرض 
إلى  سيؤدى  البارد  على  املسحوب  والصاج 
االنتاج  أن  ــح  وأوض  . االنتاج  تكلفة  ــادة  زي
من  فقط   %  40 يكفى  الصاج  من  املحلى 
احتياجات السوق . وكشف أن هناك شركتني 
، وأن إحداهما  بانتاج الصاج  فقط تقومان 
تستورد الصاج  من روسيا لعدم كفاية االنتاج 
لديها ، موضحا أن فرض رسوم اغراق يمثل 

تيسيير  الحتكار الشركتني للسوق . 
نائب  مبروك  حسن  املهندس  تصور  وفى 
فإن  املنزلية  األجهزة  صناعة  شعبة  رئيس 
األزمة الحقيقية فى الزام املصانع بالتعامل 
توفر  وال  الــصــاج  تنتج  وحــيــدة  شركة  مــع 
باملواصفات  تلتزم  وال  النوعيات  من  كثير 
املطلوبة . وقال » مبروك » إن شركات صناعة 
املنزلية  واألجهزة  والغساالت  الثالجات 
كافة  شــراء  املنتجة  الشركة  على  عرضت 
تتلق ردا، وهو ما  لم  أنها  إال   ، انتاج الصاج 
يؤكد أن القضية ال عالقة لها باغراق بقدر 
األسعار  لرفع  الشركة  لــدى  رغبة  ــود  وج

والتحكم فى السوق .  

حسن مبروك
نائب رئيس شعبة االجهزة املنزلية 

م. بهاء دميترى
رئيس جلنة املعارض بالغرفة  الهندسية 
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أن  تأمل  ملا  تجريبية  رحلة  دبي  أجرت 
بدون  )تاكسي(  أجرة  طائرة  أول  يكون 

طيار في العالم.
املروحية،  الطائرة  مقصورة  وتتسع 
»فــولــوكــوبــتــر«  شــركــة  صنعتها  الــتــي 
الطائرة  وتستخدم  لشخصني.  األملانية، 
 30 ملدة  التحليق  وبوسعها  مروحة،   18
دقيقة، وتصل سرعتها القصوى إلى 100 
كيلومتر في الساعة. والطائرة، املصممة 
دقيقة،   30 على  تزيد  ال  ملدة  للطيران 
مزودة باحتياطيات سالمة عديدة، منها 
ملواجهة  ومظالت  احتياطية  بطاريات 
وأثناء  املحتملة.  الطوارئ  حاالت  أسوأ 
االختبار، حلقت الطائرة على ارتفاع 200 
متر، وعبرت رقعة من الرمال تعصف بها 

الرياح.

وسيكون بوسع الركاب حجز الرحالت 
ومتابعة  األجـــرة  الطائرات  منت  على 
باستخدام  ومسارها  وصولها  موعد 
شركة  وتتنافس  الذكية.  للهواتف  تطبيق 
شركات   10 من  أكثر  مع  »فولوكوبتر« 
قصص  من  تستوحي  وأمريكية  أوروبية 
الخاصة  طــرازاتــهــا  العلمي  الخيال 
لنقل  طيار  بــدون  مروحية  لطائرات 
الركاب داخل املدن. ومن هذه الشركات 
»إيرباص«،  الطائرات  صناعة  عمالق 
بدون  أجرة  طائرة  لتسيير  تطمح  التي 
هوك«  و«كيتي   ،2020 عام  بحلول  طيار 
محرك  مؤسسي  ــد  أح مــن  املــدعــومــة 
إلى  باإلضافة  »غوغل«،  العمالق  البحث 

شركة »أوبر« لسيارات األجرة.
وقـــال فــلــوريــان رويــتــر مــديــر شركة 

تحتاجه  ما  كل  املستقبل  »في  فولوكوبتر 
يطلب  الذكي،  هاتفك  على  تطبيق  هو 
التاكسي الطائر الذي يحضر ويلتقطك 
أن  ــاف  وأض مقصدك«.  إلــى  ويوصلك 
الطيران  على  بالفعل  ــادرة  »ق الطائرة 
بي  )جــي  املالحة  نظام  على  اعتمادا 
اس(. سنقوم بتطويره من أجل أن يصبح 
قادرا على التعامل مع أي عقبات محتملة 
املطورين  إن  إلى  ــار  وأش الطريق«.  في 
متاحا  الطائر  التاكسي  لجعل  يطمحون 
بأن  ــارات  اإلم وترغب  سنوات.   5 خالل 
تكون مميزة في املنطقة. وتخطط إلرسال 
 ،2021 عــام  بحلول  املريخ  إلــى  مسبار 
في ما سيكون أول مهمة فضائية عربية. 
أول  بتسيير  رائــدة  كانت  دبي  أن  يذكر 

قطار أنفاق بدون سائق في املنطقة.

نظارات  العمالقة  أمازون  شركة  إنتاج  من  ُيرتدى  جهاز  أول  سيكون 
ذكية تعمل بمساعد »أليكسا« الصوتي، كما أفاد تقرير نشرته صحيفة 
اعتيادية،  نظارات  يبدو  الجهاز  إن  التقرير  قال  تايمز.  فايننشيال 
أن  املستخدم  يستطيع  بحيث  العظمي  التوصيل  تكنولوجيا  ويستخدم 
يسمع املساعد الصوتي »اليكسا«، من دون الحاجة إلى سماعات رأسية 
أو تقليدية. لكن من املرجح أن تكون النظارات الذكية الجديدة بال شاشة 
»غوغل  نظارات  مصمم  بارفيز،  باباك  أن  من  الرغم  على  كاميرا  أو 
غالس« الذكية، يعمل على املشروع منذ انتقاله إلى أمازون بعد التعاقد 
معها في عام 2014. وكشف التقرير أن أمازون تعمل على تصنيع كاميرا 
طراز  من  الصوتية  أجهزتها  خط  عن  منفصلة  بصورة  منزلية  أمنية 

»إيكو« الذي يزداد توسًعا باستمرار.
تقليدية،  أمنية  كاميرا  انتجت  أمازون  بأن  أوحت  تسريبات  وكانت 
ثم اتضح أن الجهاز هو كاميرا »ايكو لوك« )Echo Look( التي توضع 
ايكو  يتيح جهاز  النوم، وتساعد في اختيار املالبس املالئمة.  في غرفة 
شو، وهو مساعد رقمي منزلي ذات شاشة تعمل باللمس، االطالع على 
الجديد  املوديل  لتكوين فكرة عن  الكاميرات األمنية  نماذج اخرى من 

من أمازون.

أمازون تنتج نظارات ذكية تتكلم

دبى تختبر »أول طائرة أجرة بدون طيار فى العالم«
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لتصنيع  موتورز  جنرال  مجموعة  أن  الصينية  السلطات  أعلنت 
السيارات ستسحب أكثر من 2,5 مليون سيارة من االسواق الصينية 
اليابانية  الشركة  تصنعها  التي  الهواء  بوسادات  مرتبطة  ملخاوف 
العمالقة تاكاتا، في ما يشكل ضربة ملصنع السيارات االميركي في 

أكبر اسواق السيارات في العالم.
موتورز«  جنرال  »شنغهاي  وشريكتها  موتورز«  »جنرال  وستبدأ 
بسحب السيارات املزودة بوسادات هواء قد يكون بها عيوب، اعتبارا 
وبويك، بحسب  القادم، ومنها سيارات شفروليه  أكتوبر  من مطلع 
ما اعلنته أعلى هيئة لحماية املستهلك في الصني. وستقومان بتغيير 

وسادات الهواء التي بها خلل مجانا.
من  لعدد  مصنعة  هواء  وسادة  مليون   100 نحو  تاكاتا  وسحبت 
أكبر مصنعي السيارات في العالم، منها نحو 70 مليون في الواليات 
بالشكل  بالهواء  امتالئها  عدم  باحتمال  متعلقة  ملخاطر  املتحدة 
الركاب.  تهدد  مميتة  شظايا  انطالق  وبالتالي  وتمزقها  الصحيح 
العشرات  الوسادات هذا مرتبط بمصرع 16 شخصا وجرح  وخلل 

في انحاء العالم.

تشمل  الصني  فــي 
عملية االسترجاع 37 
مصنعا وأكثر من 20 

مليون عربة، استدعى 
24 مصنعا منها 10,59 

نهاية  حتى  عربة  مليون 
اكــدتــه  ــا  م بحسب  يــونــيــو 

الجودة  ملراقبة  العامة  »االدارة 
السيارات  مصنع  ان  املراقبة  هيئة  وأعلنت  والحجر«.  والتفتيش 
في  سيارة  مليون   4,86 شركاته  مع  سيسحب  فولكسفاغن  االملاني 

الصني بسبب مشكلة وسادات الهواء.
وتعد الصني سوقا مهما لكبار مصنعي السيارات. وتتمتع جنرال 
موتورز بمكانة بارزة منذ مدة طويلة في الصني حيث باعت العام 
املاضي 3,87 مليون عربة مما يجعلها ثاني اكبر مصنعي السيارات 

االجانب بعد فولكسفاغن في هذا البلد.

جنرال موتورز تسحب 2,5 مليون سيارة في الصين

قياسيا  رقما  كهربائية  حافلة  حطمت 
عامليا عندما قطعت أكثر من ألف ميل في 
رحلة واحدة. وقطعت الحافلة »كاتاليست 
إلى 40  طولها  يصل  التي  ماكس«،  تو  إي 
قدما، 1,102.2 ميال في اختبار بمدينة 

نيو كاراليل بوالية إنديانا األمريكية.
العالم  أنحاء  جميع  في  املــدن  وتتطلع 
السيارات  مــن  املــزيــد  اســتــخــدام  ــى  إل
الكهربائية في النقل العام، ملكافحة تلوث 
الرحلة  أن  الخبراء  بعض  ويعتقد  الهواء. 
من  وهي  الحافلة،  قطعتها  التي  الطويلة 
كاليفورنيا  بوالية  بروتيرا  شركة  تصميم 
مجال  في  كبيرا  تقدما  تعد  األمريكية، 

الرقم  وكـــان  الكهربائية.  الــســيــارات 
ميال   1,013.76 يبلغ  السابق  القياسي 
يقل وزنها  قطعته سيارة ركاب كهربائية 
وقالت  مرة.   46 بـ  الحافلة  هذه  وزن  عن 
الكبير«  »اإلنجاز  هذا  إن  بروتيرا  شركة 
السيارات  من  املزيد  أمام  الطريق  مهد 
الحافالت  مثل  الثقيلة  الكهربائية 
الرئيس  بوبل،  ريــان  وقــال  والشاحنات. 
التنفيذي للشركة: »كما نرى فإن الشركات 
األخرى  الشركات  من  واملزيد  القائمة 
تدخل سوق السيارات الكهربائية الثقيلة، 
املستقبل  أن  جدا  الواضح  من  وأصبح 
ووصلت  الكهربائية.«  للسيارات  سيكون 

سعة تخزين الطاقة للبطارية املستخدمة 
في الرحلة إلى 660 كيلو وات في الساعة. 
ويمكن للحافالت أن تحمل بطاريات أكبر 
بكثير من السيارات، ووصلت سعة تخزين 
الطاقة في بطارية الحافلة »كاتاليست إي 
تو ماكس« إلى ما يقرب من تسعة أضعاف 
وقد  إس«.  موديل  »تسال  بطارية  سعة 
باعت شركة بروتيرا أكثر من 400 حافلة 
إلى هيئات وجامعات ووكاالت نقل في 20 
املتحدة.  الواليات  أنحاء  جميع  في  والية 
وأشارت إلى أن هذه السيارات ستساعد 
على الحد من تلوث الهواء وتحسني صحة 

وحياة الناس.

اتوبيس كهربائى بسرعة ألف ميل فى الساعة



تسببت في توقف 
50% من المصانع خالل 
السنوات األخيرة 

فساد المحليات ونقص العمالة الفنية 
وضعف التسويق وااليادي المرتعشة 

مشكالت تعرقل قطار التنمية باالسكندرية

أكــــد مــصــنــعــو الــســلــع الــهــنــدســيــة 
من  العديد  هناك  أن  باالسكندرية  
التنمية  قطار  تعرقل  التي  املشكالت 
باملحافظة وتعطل عجلة االنتاج ويأتي 
علي رأس هذه املشكالت فساد املحليات 
وضعف  املدربة  العمالة  توافر  وعــدم 
املعارض  توافر  لعدم  املنتجات  تسويق 
بفواتير  املنتجات  استيراد  وكــذلــك 
مضروبة وعدم توافر األراضي وغيرها 
من املشكالت التي أدت الي توقف %50 
القليلة  الــســنــوات  ــالل  خ املصانع  مــن 
بــضــرورة  الــدولــة  مطالبني  املــاضــيــة 
باالسكندرية  الصناع  مــع  االجتماع 
للوقوف علي املشكالت احلقيقية التي 
حلول  وايجاد  بها  املستثمرين  تواجه 
املصانع  من  تبقي  ما  النقاذ  لها  سريعة 
للعودة  املــتــعــثــرة  املــصــانــع  ومــســانــدة 

لالنتاج مرة أخري .
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البودي نائب  وقال املهندس محمد 
الهندسية  الصناعات  غرفة  رئيس 
لتصنيع  جروب  بودي  شركة  ورئيس 
انه مازالت هناك عراقيل  االنتركوم 
اصدار  من  بالرغم  املستثمر  تواجه 
وقانون  الجديد  االستثمار  قانون 
التراخيص الصناعية مما يعد سبب 
االســتــثــمــارات  هـــروب  فــي  رئيسي 
وجه  علي  ــه  أن موضحا  مصر  مــن 
الخصوص في محافظة االسكندرية 
بيروقراطية  مــن  املستثمر  يعاني 
منح  في  الحرة  واملنطقة  املحليات 
التراخيص ، وعلي سبيل املثال تقدم 
االدوات  مستلزمات  النتاج  مصنع 
الطبية للحصول علي الرخصة ولكن 
لــوزارة  بطلب  يتقدم  أن  منه  طلبوا 
املوافقة  علي  للحصول  الــصــحــة  
املوافقة  علي  حصوله  من  وبالرغم 
اال انه تم وضع عراقيل أخري أمامه 
مما  الرخصة  علي  حصوله  أعاقت 
قانون  أن  بالرغم  االنــتــاج  يعرقل 
الجديدة  الصناعية  التراخيص 
يساعد علي منح الرخصة باالخطار 
للمستثمر ملساعدته علي ضخ رؤوس 

أمواله بسرعة وتشغيل مصنعه.
اجتماع  لقاء  سيتم  أنه  الي  وأشار 
الهندسية  ــات  ــاع ــن ــص ال لــغــرفــة 
رئيس  ــوة  دع وسيتم  باالسكندرية 
والتنمية الصناعية  هيئتي االستثمار 

لهذا االجتماع للوقوف علي مشكالت 
حلول  وايجاد  باملحافظة  املستثمرين 
عجلة  دوران  علي  تساعد  لها  سريعة 
يحارب  املستثمر  أن  مؤكدا  االنتاج 
محافظة  ــي  ف اســتــثــمــاراتــه  لــضــخ 
السعي  ــالل  خـ مــن  ــة  ــدري ــن ــك االس
وكذلك  لالستثمار  ــي  أراض لتوفير 
صرف  ــن  م ــق  ــراف امل مشكلة  لحل 
الطرق  مشكالت  وحل  ومياه  صحي 

واالتصاالت .
انشاء  بــضــرورة  الــبــودي  وطــالــب 
الهندسية  للصناعات  دائم  معرض 
غرار  علي  االسكندرية  بمحافظة 
املدن  في  انشائها  يتم  التي  املعارض 
من  العاشر  مثل  الجديدة  الصناعية 
بهدف  ــك  وذل أكتوبر   6 و  رمضان 
الهندسية  املصانع  ملنتجات  التسويق 
حالة  علي  الــقــضــاء  و  باملحافظة 
الركود املوجودة باألسواق وفي نفس 
االجهزة  مثل  السلع  توفير  الوقت 
الكهربائية واالدوات املنزلية بأسعار 
يحقق  وبالتالي  للمستهلك  مخفضة 
للمستثمر  كبيرة  فائدة  املعرض  هذا 
واملستهلك ويقضي أيضا علي ظاهرة 
ارتفاع  الي  تؤدي  التي  التجار  جشع 
غير مبرر في األسعار مشيرا الي أنه 
تم عرض مطلب اقامة املعرض علي 
لألسكندرية  السابقني  املحافظني 
تجديد  ــم  وت تنفيذه  يتم  لــم  ولكن 

االسكندرية  محافظ  مــع  الطلب 
الحالي الدكتور محمد سلطان وأبدي 
ترحيبه بالفكرة وفي انتظار التنفيذ .
من  حلول  بوضع  قام  أنه  وأضــاف 
ــارج الــصــنــدوق لــظــاهــرة نقص  خـ
بتفعيل  قــام  حيث  املــدربــة  العمالة 
توقيع  وتــم  الجامعات  مع  التعاون 
بجامعة  الكليات  أحد  مع  بروتوكول 
تحملت  معمل  وتجهيز  االسكندرية 
الشركة تكلفته وتم عمل تدريب عملي 
املعمل واملصنع لربط  للطالب داخل 
التدريب داخل الكلية بالحياة العملية 
وتم توفير فرص عمل لخريجي الكلية 
مما ساعد علي تخريج شباب قادرين 
علي تلبية احتياجات سوق العمل وتم 
تنفيذ  تم  كما   ، باملصنع  الحاقهم 
الفني  التعليم  مع  املنظومة  نفس 
للعمل  ماهرة  فنية  عمالة  لتوفير 
التجربتني  وحققت  املصنع  ــل  داخ

نجاحا كبيرا .
عالج  ضــرورة  علي  البودي  وشدد 
بعض  علي  الجمركية  التشوهات 
السلع  بعد  هناك  أن  حيث  الــواردات 
أي  ــع  دف يتم  ال  مصر  تــدخــل  الــتــي 
القدرة  يضعف  مما  عليها  جمارك 
سلبا  ويؤثر  املحلي  للمنتج  التنافسية 
علي الصناعة مشيرا الي أن مصنعه 
جدا  عالية  بــجــودة  انتركوم  ينتج 
وضمان ملدة سنتني ويتوفر له خدمة 
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بشكل  انتاجه  ويصدر  البيع  بعد  ما 
مميز وبالرغم من ذلك يجد منافسة 
داخل  املستورد  املنتج  مع  عادلة  غير 
يتم دفع جمارك عليها  التي ال  مصر 
نفس  ــي  وف الــجــات  التفاقية  وفــقــا 
استيرادها  يتم  مراوح  هناك  الوقت 
املكونة  الخامات  سعر  من  أقل  بس 
زيادة  من  البد  لذلك  املروحة  لهذه 
النهائية  املنتجات  علي  الجمارك 
علي  للحفاظ  محلي  مثيل  لها  التي 
الوقت  نفس  وفي  الوطنية  الصناعة 

وقف نزيف العملة األجنبية .
الدعم  توفير  ــرورة  ض علي  وأكــد 
الصغيرة  للصناعات  التصديري 
واملتوسطة لتشجيعها علي فتح أسواق 
نفس  وفي  صادراتها  وزيادة  جديدة 
في  املشاركة  دعــم  من  البــد  الوقت 
يتم  كــان  كما  الخارجية  املــعــارض 
حتي  وذلك  السابقة  الحكومات  في 
انتاجها  تسويق  من  املصانع  تتمكن 

في املعارض الدولية .
جمال  املهندس  قــال  جانبه  ومــن 
كول  جنرال  شركة  رئيس  الزلباني 
التحديات  أكــثــر  مــن  ان  للتبريد 
الهندسية  املــصــانــع  ــه  ــواج ت الــتــي 
وجود  عدم  االسكندرية  بمحافظة 
أن  الــي  مشيرا  مدربة  فنية  عمالة 
طالبها  ترسل  الصناعية  ــدارس  امل
بحيث  والتأهيل  للتدريب  للمصانع 
املصانع  هذه  في  تخرجها  بعد  تعمل 
التزام من الطالب  ولكن اليوجد أي 
خارج  ويكونوا  التدريب  مرحلة  في 
السيطرة تماما وغير مدركني ألهمية 
العملية  حياتهم  في  التدريب  هــذا 
منهم  االســتــفــادة  يتم  ال  وبالتالي 
مطالبا بضرورة دراسة هذه املشكلة 
بشكل  مرتبط  الطالب  يكون  بحيث 
أكبر باملصنع وأن يكون لديه رغبة في 
تتمكن  حتي  وذلك  والتدريب  التعلم 
الحصول  مــن  ــك  ذل بعد  املــصــانــع 
املدارس  من  مدربة  فنية  عمالة  علي 
الصناعية وتكون مواكبة لسوق العمل 
مقترحا في هذا االطار أن يتم الزام 
معني  عدد  تدريب  يتم  بأن  املدرسة 
يكون  وأن  املصنع  داخل  الطالب  من 
نصف هذا العدد الذي سيتم تدريبه 
جزء من العمالة الفنية للمصنع بعد 

تخرجهم .

حكيمة  ادارة  هناك  أن  الي  وأشار 
لتدريب العمالة في الصني عن مصر 
العمالة  بتدريب  يقوموا  أنهم  حيث 
من   %75 ــع  ــدف وت املــصــانــع  ــل  داخـ
مرتباتهم ملدة عامني وبعدها تخفض 
النسبة تدريجيا حتي يتحمل صاحب 
املصنع أجر العامل كامل مشيرا الي 
أن هذا النظام ناجح جدا وساعد في 
تشغيل أعداد كبيرة جدا من العمالة 
األكبر  املشكلة  أن  مؤكدا  الصني  في 
التي أدت الي هروب العمالة في مصر 
من العمل باملصانع هو تفكيرهم في 
في  العمل  خالل  من  السريع  الربح 

املطاعم أو محالت االتصاالت.
التي  املشكالت  مــن  أن  ــح  وأوضـ
أيضا  باالسكندرية  املصانع  تواجه 
كبير  دور  لها  والتي  املعارض  قلة  هو 

مطالبا  املصانع  منتجات  تسويق  في 
علي  للقضاء  بها  التوسع  بضرورة 
حالة الركود املوجودة وزيادة انتاجية 

املصانع وحجم مبيعاتها .
رئيس  ــرار  ــق ب الــزلــبــانــي  وأشـــاد 
ميسرة  ــروض  ق بمنح  الجمهورية 
للشباب لتمويل املشروعات الصغيرة 
 %  5 تتجاوز  ال  وبفائدة  واملتوسطة 
الي  مشيرا  جنيه  مليار   200 وبقيمة 
ويساهم  انجاز  يعد  القرار  هذا  أن 
للمصانع  الــالزم  التمويل  توفير  في 
االنتاجية  وزيادة  مشروعها  لتطوير 
يتم  ــأن  ب ذاتــه  الــوقــت  فــي  مطالبا 
فقط  للمصانع  القروض  هذه  توجيه 
أكبر  لتحقيق  وذلــك  للتجار  وليس 
هذه  ربــط  يتم  وأن  منها  استفادة 
يتم دفعها  التي  بالضرائب  القروض 

محمد البودي : 
نقص االراضي 

والمرافق وشبكات 
االتصاالت 

طاردة لالستثمار 
بالمحافظة 

جمال الزلباني : 
تفضيل المنتج 

المحلي ومواجهة 
الفواتير المضروبة 

ضرورة حتمية  
النقاذ المصانع  

م. محمد البودى نائب رئيس غرفة 
الصناعات الهندسية 

جمال الزلبانى
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حجم  تقييم  وكذلك  صانع  كل  من 
حققت  بالفعل  وهل  عام  كل  مبيعاته 
طفرة له أم ال وذلك لتجنب أن يقوم 
علي  بالحصول  املستثمرين  ــد  أح
هذه القروض ثم وضعها في البنوك 
وبالتالي لم تحقق الدولة أي استفادة 

منها .
الدولة  تصدي  بــضــرورة  وطالب 
ملشكلة كبري وهي الفواتير املضروبة 
بأسعار  املنتجات  استيراد  يتم  حيث 
دفع  يتم  ال  وبالتالي  حقيقية  غير 
وتضعف  ضرائب  او  عليها  جمارك 
للمصانع  التنافسية  ــقــدرة  ال مــن 

املحلية .
قانون  تفعيل  أهمية  علي  ــدد  وش
الجهات  في  املصري  املنتج  تفضيل 
زيادة  في  سيساهم  وذلك  الحكومية 
وأن  خاصة  باملصانع  االنتاج  حجم 
فرض  علي  ــادرة  ق املحلية  املصانع 
مع  واملنافسة  املميزة  منتجاتها 

املستورد .
وطالب بضرورة االهتمام باملصانع 
عودتها  علي  واملــســاعــدة  املتعثرة 
مشكالتها  وحل  أخري  مرة  لالنتاج 
االدارية واملالية وذلك ملساندتها علي 
االنتاج وتشغيل العمالة ومن ثم تنمية 
مشيرا  عام  بشكل  القومي  االقتصاد 
املصانع  من   %50 من  أكثر  أن  الــي 
األعوام  خالل  توقفت  باالسكندرية 
االزمـــات  بسبب  املاضية  القليلة 
البالد  بها  مــرت  التي  االقتصادية 
مؤكدا انه توقف أحد مصانعه خالل 

السنوات املاضية في برج العرب .
مرة  املصانع  لعودة  أنــه  ــاف  وأض
حزمة  ــن  م ــد  البـ لــالنــتــاج  أخـــري 
املستثمرين  ــذب  ــج ل تــيــســيــرات 
الصناعية  ــي  األراضـ توفير  منها 
املصانع  ــاب  ــح ألص وبــتــســهــيــالت 
وكذلك تسهيل شراء املعدات الالزمة 

القامة املصنع .
اجتماعات  عقد  ــرورة  ضـ وأكـــد 
دورية لوزير الصناعة مع املستثمرين 
أرض  علي  مشكالتهم  ملعرفة  وذلك 
لحلها  فورية  قرارات  واتخاذ  الواقع 
مما يساهم في التصدي ألي عراقيل 
تواجه أصحاب املصانع مما سيؤدي 
االنتاج  عجلة  دوران  الي  بالضرورة 

وزيادة الصادرات.
التي  املشكالت  من  أنه  الي  وأشار 

ان  الصناعة  وزيــر  علي  سيعرضها 
باستيراد  تقوم  شــركــات   3 هناك 
في  بانتاجه  يقوم  الذي  املنتج  نفس 
فالبد  لذلك  للخارج  ويصدره  مصر 
حتي  املحلية  املصانع  بني  الربط  من 
انتاجه  يتم  منتج  باستيراد  التقوم 
سيساعد  ذلك  وتحقيق  مصر  داخل 
األجنبية  العمالت  نزيف  وقف  علي 

والحد من االستيراد .
علي  حادا  هجوما  الزلباني  وشن 
عدم  بسبب  االسكندرية  محافظة 
مساندتها للمستثمرين مشيرا الي أنه 
تقدم لشراء أرض من املحافظة منذ 
5 سنوات القامة مصنع ولكن لم يتم 
عائق  يعد  مما  االن  حتي  تخصيصها 
باملحافظة  االستثمار  أمــام   رئيسي 
تحكم  مازالت  املرتعشة  االيادي  الن 

في املحليات واملحافظات .
رئيس  مختار  أنور  املهندس  وقال 
االجهزة  لصناعة  اكسبريس  مصانع 
القطاع  فساد  ان  واملكتبية  املنزلية 
التي  املشكالت  أكثر  مــن  االداري 
ــع الــهــنــدســيــة في  ــان ــص تــواجــه امل
دائما  املستثمر  أن  حيث  االسكندرية 

بسبب  لها  الحصر  ضغوط  يواجه 
الضرائب  في  سواء  املوظفني  ابتزاز 
أو املطافئ او املحليات كل ذلك لدفع 
تعرض  او  حق  وجه  بدون  لهم  أموال 
صاحب املصنع ألحكام قضائية تصل 
للحبس في اوقات كثيرة جدا مشيرا 
الي أنه علي سبيل املثال مع الضرائب 
بحساب  الــضــرائــب  مــأمــور  يــقــوم 
ويتم  معينة  لفترة  الضرائب  قيمة 
مرة  ويعود  الشركة  قبل  من  دفعها 
الضرائب  فوائد  دفع  يطلب  أخــري 
نفسها  الضرائب  قيمة  تتعدي  التي 
املصنع  واغــالق  الحبس  أو  الدفع  و 
باملطافيء  يتعلق  فيما  الشيء  نفس 
مالي  مبلغ  ودفع  العمال  تدريب  يريد 
يتم  ال  املصنع  صاحب  موافقة  وبعد 
قرار  ــدار  اص يريد  ولكن  التدريب 
باغالق املصنع لذلك البد من وجود 
قانون يحاسب هؤالء املوظفني الذين 
بابتزازهم  جدا  كبير  عبء  يمثلون 
في  ذلك  يؤدي  وقد  املستثمرين  علي 
الن  املستثمرين  هروب  الي  النهاية 
ابتزاز  الي  رقابة  من  تحول  املوضوع 
من  مجموعة  قبل  مــن  للمستثمر 

املوظفني الفاسدين .
وأشار الي أن املشكلة األخري التي 
تواجهه هو الرسوم التي يتم فرضها 
بضائع  تحمل  التي  السيارات  علي 
مشيرا  الدخول  بوابة  عند  الشركة 
اتاوة  اال  هي  ما  الرسوم  هذه  أن  الي 
املوظف  أهواء  حسب  علي  دفعها  يتم 
قانون  دون  الــبــوابــة  علي  املــوجــود 

واضح يحكم هذا املوضوع .
أسعار  ــاع  ــف ارت أن  مختار  وأكـــد 
األخيرة  السنوات  خالل  الخامات 
الــي  أدي  متتالي  ســريــع  وبــشــكــل 
أسعار  وزيــادة  االنتاج  تكلفة  ارتفاع 
حجم  تراجع  ثم  ومن  النهائي  املنتج 
 %75 تتعدي  بنسبة  املصنع  مبيعات 
الي  مشيرا  السابقة  السنوات  عن 
تمر  الراهن  الوقت  في  املصانع  أن 
بظروف اقتصادية صعبة جدا لذلك 
مع  قوي  بشكل  الدولة  تقف  أن  يجب 
علي  ملساندته  الصناعي  املجتمع 
وتحقيق  الزجاجة  عنق  من  الخروج 
التنمية املنشودة خالل الفترة املقبلة.

أنور مختار : %75 
تراجع في حجم 
مبيعات المصانع 

نتيجة ارتفاع أسعار 
الخامات

انور مختار 
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الهندسية  الصناعات  غرفة  احتفت 
افطارها  حفل  خالل  الصناعة  برموز 
النيل  فندق  فى  نظمته  الــذى  السنوى 

ريتز كارلتون يوم 16 رمضان املوافق 11 
من  كبير  عدد  بمشاركة  املاضى  يونيو 
رأسهم  على  املصريني  الصناعة  رجال 

رئيس  نائب  املجيد  عبد  حسن  الدكتور 
عبلة  الدكتورة   ، الحربى  االنتاج  هيئة 
عبد اللطيف رئيس املجلس االستشارى 

»الهندسية« تحتفى برموز الصناعة
فى حفل افطارها السنوى

تكريم »عبيد« و»العايدى« و»أبوفريخة« و»ميالد« 

دروع لـ »شبل« و»هالل«
وحضور مكثف لرجال الصناعة واالعالم

تكرمي أبو اليزيد شبلتكرمي املهندس عاصم أبو فريخة 
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للتنمية االقتصادية ، املهندس أحمد عبد 
الصناعية  التنمية  هيئة  رئيس  الرازق 
رئيس  املناسترلى  إبراهيم  الكيميائى   ،
الدكتور   ، الصناعية  الرقابة  مصلحة 
مستثمرى  ئريس  شعبان  خميس  محمد 
6 أكتوبر ، واملهندس سمير عارف رئيس 
كبير  وعدد   ، العاشر  مدينة  مستثمرى 
ادارات  مجالس  وأعــضــاء  ــاء  رؤس من 
الصناعات  واتحاد   ، الصناعية  الغرف 
ممثلى  من  عدد  عن  فضال   . املصرية 

الصحف ووسائل االعالم املختلفة .   
لجنة  رئيس  خير  حاتم  املهندس  ألقى 
رجال  بالسادة  ترحيب  كلمة  االعــالم 
رئيس  املهندس  محمد  بدأ  ثم  الصناعة 
تم  حيث  الصناعة  رمــوز  تكريم  الغرفة 
تكريم املهندس عاصم أبو فريخة )شركة 

املهندس  تكريم  تم  م 
ُ
ث  ، موتورز(  طنطا 

الهندسية  )الشركة  شبل  أبواليزيد 
لصناعة الشكمانات( ، ثم املهندس ماجد 
ميالد )شركة مارينا للسقاالت والروافع(، 
ثم املهندس مصطفى عبيد رئيس شركة 
)عبيد للصناعة( ورئيس لجنة املعارض 
األسبق بالغرفة . كما تم تكريم املهندس 
طيبة  )شــركــة  الــعــايــدى  حسن  جــمــال 
لألملونيوم واملعادن( والدكتور محمحلمى 
للصناعات  املصرية  شــركــة   ( ــالل  ه

االلكترونية املتطورة(. 
للشركة  بالتينية  برعاية  الحفل  أقيم 
ــاج األملــونــيــوم  ــت املــصــريــة الــدولــيــة الن
 : شركة  من  لكال  ذهبية  )ايبال(ورعاية 
األوتوماتيكية  األبواب  لصناعة  املسلمى 
لالجهزة  فريش   ، للصناعة  الحجار   ،

املنزلية ، يونيفرسال لألجهزة املنزلية ، 
 . الكهربائية  والكابالت  لألسالك  طاقة 
أما الرعاة الفضيون فتمثلوا فى شركتى 
للكابالت  وسلكوبالست   ، جروب  مازن 
. فضال عن رعاة مائدة لكال من الوايلر 
الحسابات  لتصنيع  العربية  فــريــد، 
ايجيترافو،   ، فيوتك   ، للتصنيع  تراست 
أنــوار   ، ــروب  ج خير   ، ميديكال  اراب 
 ، بى  بى  ايى   ، قادر  مصنع   ، الهاشمية 
فردية   وبمشاركة   . للمقاوالت  السالم 
الشركة   ، فيمكو   ، ستيل  بورتو  من  لكل 
ترياق   ، للسيارات  املغذية   الصناعات 
بى  اتش   ، التراميد   ، يونتيل   ، ،الدولية 
تى ، عباد الرحمن للمعادن ، ميدياتيك ، 
مصرية ، العاملية للكابالت ، ريدى باك ، 

الطحان ، كمبيو مي . 

تكرمي العايدى

تكرمي املهندس محمد هالل

تكرمي املهندس مصطفى عبيد 

تكرمي املهندس ماجد ميالد 
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الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة مستقبل وطن

متثل الصناعات الصغيرة واملتوسطة إحدى القطاعات االقتصادية التى تستحوذ 
على أهتمام كبير من الدولة كونها املحرك األساســى لعملية التنمية املســتدامة 
للدول النامية ومحور أهتمام للسياسات الهادفة إلى تخفيض معدالت البطالة 

فى جميع دول العالم بصرف النظر عن فلسفاتها االقتصادية.

وتشــير الدراســات لــدى وزارة التجــارة والصناعــة أن لــدى مصــر 2.5 مليــون منشــأة 
مــا بــن صغيــرة ومتوســطة ومتناهيــة الصغــر ويعمــل بهــا 75% مــن إجمالــى القوى 
العاملــة وتصــل نســبة املشــروعات التــى تقــوم بالتصديــر منهــا 17% مــن إجمالــى 

تلــك املشــروعات.

وقــد أختلفــت تعاريــف املشــروعات الصغيــرة من دولــة ألخرى وتتمثل أهم املعايير 
فــى عــدد العمــال وتكلفــة رأس املــال وحجــم األعمــال؛ فمثــاً فــى أمريــكا تعــرف 
املشــاريع حتــت عمالــة أقــل مــن 500 عامــل ومبيعــات أقــل مــن 5 مليــون دوالر ســنويًا 
كمشــروع صغير، بينما تعرف فى االحتاد األوروبى  باملشــروعات التى يعمل فيها  
أقل من 50 عامل ومبيعات أقل من 7 مليون يورو ســنويًا، أما فى الشــرق األقصى 
فهــى التلــى يبلــغ فيهــا عــدد العمالــة أقــل من 50 عامــل واملبيعات أقل من ما يوازى 

مليون ونصف دوالر ســنويًا. 

وتعريف البنك املركزى املصرى للمشروعات الصغيرة هى تلك التى تضم عمالة 
أقــل مــن 200 عامــل ورأس مــال أقــل مــن 5 مايــن جنيــه للصناعــات وإيــراد أقــل 

مــن 50 مليــون جنيــه مصــرى.

ولقــد أنتبهــت الدولــة لهــذه الصناعــات مثــل مبادرة البنــك املركزى للحصول على 
قروض بفوائد أقل من املعدل، وتبنت وزارة الصناعة عدة مبادرات وأهمها سرعة 
احلصول على الرخصة املؤقتة وبناء مصانع وبيعها بأقساط للمستثمر الصغير 

وأراضى فى عدة أماكن.

وكذا قامت وزارة االستثمار بتفعيل الئحة لألستثماروهى التى  نتمنى أن تطبق 
بســرعة جلــذب االســتثمارات الداخليــة واخلارجيــة، ونتمنــى أيضــًا أن تتبنى وزارة 
الصناعة فكرة  بناء مصانع وتؤجر طبقًا للمساحة املطلوبة على أن يقوم الصانع 
باالنتقال إلى منطقة أخرى عند توسع نشاطه أو نظام التأجير التمويلي، حيث 
أثبتــت عــدة دراســات أن ســعر املبانــى واألرض متثــل أكثــر مــن نصــف تكلفــة املصنــع 
ويفضــل أن يركــز الصانــع علــى متويــل املعــدات واملــواد اخلــام وتدريــب العمالة بدالً 

من األنفاق على شــراء أراضى وبناء مصانع.

واألن فــإن الــدور يقــع  علــى املجتمــع الصناعــى لألســتفادة مــن هــذه الفرصــة 
املتاحة  جانب الدولة والضغط للحصول على حتسينات فى األنظمة لتشجيع 

التصنيــع املحلــى وتعميقــه فــى كافــة املجــاالت مــع تشــجيع الصناعــات املغذيــة.

وال ننســى أن الصناعات الصغيرة كانت مســتقبل دول عديدة مثل الصن ومتثل 
لنــا 75% مــن العمالــة وهــى أســاس تخفيض البطالة.

رئيس لجنة اإلعالم

مهندس
 حاتم خير






