لجنة الصناعة والطاقة تستعرض أھم التحديات وكيفية مواجھتھا
عق دت لجن ة الص ناعة والطاق ة برئاس ة م /محم د أيم ن ق رة رئ يس اللجن ة بغ رض مناقش ة كيفي ة
النھوض بالصناعة المصرية في ظل المس تجدات الحالي ة ،وتحدي د أھ م التح ديات الت ي تواج ه ھ ذا
القطاع الحيوي الھام وبحث كيفية تجاوزھا.
أكد م /محمد أيمن قرة على أھم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الوقت الراھن حيث
تعتبر من أھمھا اآلتي:
 .١اإلجراءات البنكية )التحويالت المالية(.
 .٢عدم انتظام الشحن في بعض الخطوط المالحية.
 .٣المطالبات الفئوية التي تعطل سير حركة التصنيع واإلنتاج.
 .٤الغياب األمني.
ثم فتح باب المناقشة حول ھذه التحديات والتي أسفرت عن النتائج التالية:
 .١ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسھيل وصول الحاويات )  (containersالقادمة م ن
الدول األوروبية التي تم منع شحنھا إلى مصر بس بب تخ وف تل ك ال دول م ن ع دم الس داد
بسبب األوضاع االقتصادية التي تمر بھا البالد.
 .٢إعادة النظر في أزمة تأخر التحويالت المالي ة إل ى الخ ارج ،والت ي تفق د البن وك المص رية
الثقة في تعامالتھا مع الشركات األجنبية.
 .٣ضرورة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات للتعامل مع قضية توقف التس ھيالت المقدم ة م ن
البن وك األجنبي ة لتعزي ز التعام ل م ع المس تثمرين المص ريين ،ومنھ ا أن يتحم ل البن ك
المركزي تغطية العملية بالكامل )اعتماد متكامل(.
 .٤ضرورة تبنى الحكومة المصرية بعض المشروعات المھمة كاملة أو المش اركة فيھ ا مث ل
مش روع تولي د الكھرب اء م ن الطاق ة الشمس ية وال ذي يت وافر في ه العنص ريين األساس يين
لقيامه وھما الشمس والصحراء.
 .٥ضرورة توافر األم ن كش رط أساس ي لع ودة ثق ة المس تثمر المص ري أو األجنب ي لإلقب ال
على الصناعة المصرية وكافة المجاالت اإلقتصادية األخرى .
 .٦القضاء على مشكلة البطالة على اعتبار أنھا النقطة األولى ف ي ع الج الرك ود االقتص ادي
من خالل توفير الحكومة مجموعة من المشروعات الصغيرة ذات التكلفة المح دودة الت ي
تستوعب كثافة عمالية كبيرة ،مع تدريب العمالة وضمان التسويق لمنتجاتھم.
 .٧ضرورة االھتمام بالتلمذة الصناعية للعمالة والتدريب والبحث العلمي لخل ق طبق ة عالي ة
المستوى سوا ًء للسوق المحلى أو التصدير.
 .٨إعادة النظر في األداء اإلعالمى لما له من آثار سلبية فى حالة عدم التحقق من المعلومة
قبل اإلعالن عنھا.
 .٩االھتمام بصناعة الغزل والنسيج المتدھورة ودعوة إحدى الشركات القابضة لصناعة
النسيج لبحث إمكانية إعادة تأھيل بعض المصانع التي حدث بھا الخلل الفني واإلداري.
وفي نھاية االجتماع تم االتفاق على التوصيات اآلتية:
 .١تبنى الجمعية الدور الفعال إلعادة ثقة العالم الخارجي في رجال األعمال المصريين.
 .٢دراسة اقتراح إنشاء لجنة مبدئية تحت مظلة الجمعية بتمويل مبدئي نصف مليون
جنيه ،على أن يدفع كل عضو  ١٠آالف جنيه و تتبنى ھذه اللجنة تدريب الشباب للدخول
في مجموعة من المشروعات واالستفادة من اتصاالت وعالقات الجمعية في التسويق
لمنتجات ھؤالء الشباب.
 .٣تبنى لجنة الصناعة والطاقة مجموعة من المشروعات التابعة لھذا القطاع تحت مظلة
الجمعية
 .٤التـأكيد على ضرورة توافر األمن كشرط أساسي الستقرار االقتصاد المصري بأقصى
طاقاتھا.
 .٥دعم االقتصاد المصري واستمرار عمل الوحدات اإلنتاجية.
 .٦ضرورة توظيف العمالة وتدريبھا .
 .٧توافر دعم مركزي لتحديث الصناعة .

