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 حمضر اجتماع جلنتي الطاقة ،والصناعة والبحث العلمي 
 رئيس هيئة التنمية الصناعية  -مع السيد املهندس/ أمحد عبد الرازق 

  2017فرباير  8األربعاء 
 

برئاسة املهندس / جمد الدين املنزالوي  رجال األعمال املصريني ميةةجبالطاقة جلنة نظمت 

/ باجلميةة برئاسة املهندسالصناعة والبحث اليلمي بالتياون مع جلنة  عضو جملس اإلدارة ورئةس اللجنة

مبقر  - 2017فرباير  8 يف متام الساعة الثانةة من بيد ظهر  يوم األربياء املوافق:  ًامشرتك ًاإجتماعوائل علما 

 ،رئةس اهلةئة اليامة للتنمةة الصناعةة - السةد املهندس/أمحد عبد الرازق وذلك حبضور، اجلميةة باجلةزة

 ضاء اللجنتنيوعدد كبري من السادة أعنائب رئةس جملس اإلدارة  –السةد املهندس/ فتح اهلل فوزي و

 بهدف إستيراض ومناقشة :وذلك ورجال الصحافة واإلعالم 

  القرارات املتعلقة بها وشروط الرتاخيص الفورية.قانون الرتاخيص الصناعية وكافة 

  أسعار األراضي )للبيع وحق  –شروط ختصيص األراضي الصناعية من حيث ) نوع الصناعة
 .األراضي املتاحة وفقًا للمناطق اجلغرافية  –اإلنتفاع( 

  رؤية ودور اهليئة حول تفعيل اخلريطة اإلسرتاتيجية الصناعية يف ظل القرارات األخرية
مناقشة تسهيل إجراءات البيع واإلجيار )ستثمار ومنها:ن اجمللس األعلى لإلالصادرة ع

  احلوافز املمنوحة للمشروعات الصناعية بالصعيد .... ( –للمصانع املتوقفة 

 

نائب رئةس جملس اإلدارة  –ي :املهندس فتح اهلل فوز ترحيبية من كلٍ من اتبكلموقد بدأ االجتماع 

 –وائل علما  / عضو جملس اإلدارة ورئةس جلنة الطاقة واملهندس –واملهندس / جمد الدين املنزالوي 

على ضرورة  ينبالسادة احلضور مؤكدرئةس جلنة الصناعة والبحث اليلمي باجلميةة ، حةث قاموا بالرتحةب 

اخ وكافة اجلهات واهلةئات احلكومةة لتحسني من التواصل وفتح قنوات اإلتصال املباشرة بني اجلميةة

اإلستثمار يف مصر ومن أهمها هةئة التنمةة الصناعةة ملا لديها من ملفات هامة جدًا خاصة بالقطاع الصناعي 

 امة. واألراضي الصناعةة والرتاخةص وغريها من املوضوعات اهل

ته املختصرة موضحًا أن جلنة الصناعة والبحث الرئةس الشريف للجميةة كلم –عادل جزارين ثم بدأ الدكتور / 

صناعة السةارات يف مصر بهدف تطوير هذه الصناعة اهلامة تضع ضمن اهتماماتها قطاع اليلمي باجلميةة 

والنهوض بها والوصول إىل أعلى ميدالت اإلنتاج ملا هلذه الصناعة اهلامة من مقومات كثرية تتمةز بها مصر 

ت ميكن أن يتم إىل وجود عنرب كامل بشركة النصر للسةارات كامل األجهزة وامليدا بالفيل ، كما أشار سةادته

واليمل على إزالة هذه اإلستفادة منه والنظر يف أسباب توقف الشركة حالةًا عن اإلنتاج حسن إستغالله و

ا وتطويرها خالل الفرتة حةث أن صناعة السةارات من الصناعات االسرتاتةجةة التى جيب دعمه األسباب ،

حةث أنها صناعة  كثرية توفر فرص عمل كما أنهاييتمد علةها عدد كبري من الصناعات املغذية املقبلة  ،فهى 

،مؤكدًا أن جلنة الصناعة باجلميةة تتبنى هذا امللف ،كما يسيدها التياون الدائم مع اهلةئة من  كثةفة اليمالة

 أجل حتقةق هذا األمر.
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شاكرًا اجلميةة على حسن إستضافها  كلمته رئةس هةئة التنمةة الصناعةة  - هندس أمحد عبدالرازقاملثم بدأ 

للنهوض بالقطاع  اهلةئة خالل الفرتة القادمة منظمات األعمال مع دور كدًا على ضرورة تكاملوإستقباهلا له مو

 صدرت مؤخرًا للتنمةة الصناعةة وكان الصناعي وتنمةته ، ثم أشار إىل إسرتاتةجةة وزارة التجارة والصناعة اليت

من أهم احملاور اليت إرتكزت علةها هي التيديالت التشرييةة اليت ختدم قطاع الصناعة حةث أن املنظومة 

 التالةة :  اهلامة التشرييةة الراهنة هي من أهم التحديات اليت تواجهه ، ثم أشار سةادته إىل النقاط

ملةون  22,5، مقابل  2020حتى عام مربع  ملةون مرت  60تستهدف طرح  التنمةة الصناعةة  هةئةن إ -1

فى املنطقة الصناعةة  مربع  ماليني مرت 4يتم قريبا طرح على أن  2016مت طرحهم عام  مربع  مرت

 مربع أخرى فى مدينة السادات باالضافة اىل ملةون مرت مربع  ماليني مرت 4بالياشر من رمضان و 

 .علةهم  صناعةةبهدف إقامة مشروعات  بالكامل هم مرفقنيخرى ومجةيأمبناطق 

وسةتم اإلستغناء عن الرتاخةص املؤقتة دائمة  ستصبحفقا للقانون اجلديد الرتاخةص الصناعةة وإن  -2

لتزام بإشرتطات الدفاع املدنى إلوفقًا ل ع املخاطر لكل منشأةانوأالتفريق بني وذلك بيد أن يتم 

صل اىل شهر لتالحقًا استخراج الرخصة والسالمة وسةتم إختصار مدة  واحلفاظ على البةئة والصحة

سةتم التيامل مع القطاعات الصناعةة ، كما سبية أيامخالل ملخاطر عن نوعةة ا عالنكما سةتم اإلفقط 

املختلفة من خالل اشرتاطات خمتلفة ، فيلى سبةل املثال ال ميكن مياملة املالبس اجلاهزة 

 حةث املخاطر.من  كاحلديد والصلب

ستقدام جمموعة مؤخرًا إ، كما مت لتصبح يف يد اهلةئة اخلاصة بالصناعة  االشرتطات كافة مت مجع  -3

ق اإلحتفاظ الكامل حبمع امليايري الدولةة شرتطات مع اء الدولةني لضمان توافق تلك اإلمن اخلرب

ا االستشارية التى تيتمد نشاطه اهلةئة فى التفتةش إال فى حالة استيانة املستثمر او املصنع باملكاتب

 .اتابية هلمن اهلةئة أو تكون 

وجتار  راضى الصناعةة من جانب السماسرةتفيةل اجراءات صارمة للحد من استغالل اال مت البدء يف  -4

غري املستغلة يف إقامة  الصناعةةراضى صحاب األأل نذارات إرسال إبالفيل األراضي ، كما مت 

وزارة من قبل طرحها السابق املرخصة لألراضي  اعادة التخصةصمشروعات صناعةة كما أنه جاري 

التحقق من تشغةل وجاري حالةًا مبادرة "مصنيك جاهز بالرتاخةص"،  من خاللالتجارة والصناعة 

 %50من  بناء اكثر  مة عديف حالحقةقةة صناعةة من إستثمارات هذه االراضى ملا طرحت له فيلةًا 

غري  من املستثمرها إىل سحب مما سةؤديختصةص األرض  من تاريخمن املصنع خالل عام ونصف 

 .للمتاجرةالنتاج ولةس لإلستثمار واوسةلة هي  يضااالرتأكةدًا على أن تلك اجلاد ، 

جدًا من بسةط  جزءاق سوى ملةار جنةه لتمويل صغار املصنيني ولكن مل يتم انف 200اهلةئة  إعتمدت -5

املخصص بالشكل  ث عن أفضل الطرق لإلستفادة من هذاهذه املوازنة هلذا األمر وجاري البح

 .املطلوب لتحقةق أقصى إستفادة منه

يتسم ببيض التيقةدات  ينظام البنكال بالنسبة للنظام التمويلي واملصريف للمشروعات الصناعةة فإن -6

 ، إال أن البنوكر هذه األمون تقدم دورًا لتسري حاولت اهلةئة أ، وقد الصناعي فى حالة تيثر املستثمر
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مؤخرًا وقد قامت اهلةئة نح القروض للمستفةدين ، هلا حتى تقوم مبالضمانات الكافةة عن تبحث 

بيرض مقرتح بإعادة قةمة القرض مرة اخرى للبنوك فى حالة تيثر صاحب املصنع عن السداد من 

 يثر.خالل بةع املصنع فى حالة الت

كامل صر املصرية بيمل ح احتاد الصناعاتكافة الغرف املتخصصة بة بالتياون مع اهلةئتقوم  -7

امليوقات واملشاكل التى ييانى منها كل  للتيرف على كافةاملختلفة  حتةاجات القطاعات الصناعةةال

عشوائةة يف إقامة مع تاليف وجود أي  ، اضافة اىل ادارة املناطق الصناعةة جغرافةًا هقطاع على حد

  املناطق الصناعةة اجلديدة .

األراضي الصناعةة همةة طرح أل الكايف الكاملة والوعي رغبةالن وزارة التجارة والصناعة لديها إ -8

 املناطق الصناعةة بيضفى  قد تيةق هذا األمر  دولةال، اال ان سةاسة  باجملان اسوة بالصيةد 

ختصةص يملةة حةث تيددت اجلهات املينةة ب جدًان موضوع ختصةص االراضي قضةة شائكة إ -9

وزارة اإلسكان واملرافق واجملتميات  –احملافظات  –األراضي الصناعةة )هةئة التنمةة الصناعةة 

مبدينة أرض منهم قطع بالفيل  ممت تسقةيهقد رض آالف قطية أ 4مت حصر حنو اليمرانةة ( إال أنه قد 

 . باملدينة األراضيلياشر من رمضان فى ظل الطلب املتزايد ونقص ا

 كمااملوافقة علةه ،  تالذى مت الصناعي املشروع من انشاء واستغاللضسةتم وضع اشرتاطات ت -10

جريها او بةيها اال بيد أفى البناء ملدة سنة ومن ثم منع تسةتم سحب االراضي فى حال عدم البدء 

بنفس  سنوات ، ولن يكون بنظام نقل امللكةة بل حبق االنتفاع 3تشغةل املشروع وفى خالل 

 ه بالفيل .املشروع الذي مت املوافقة علة

 

 ثم فتح باب املناقشة التي اسفرت عن النقاط التالية : 
ئحة الالعلةه ، إضافة إىل أن صدور قانون الرتاخةص الصناعةة بيد موافقة جملس النواب جاري  -1

مشاكل الكثري من ن القانون اجلديد سةحل علمًا بأة للقانون جاهزة للتنفةذ فور صدوره، يالتنفةذ

اليت يقوم بها اختصار عشرات اخلطوات كما أنه سةقوم ب،املصنيني واملستثمرين من جذورها 

،   صناعةةالرخصة المع عدد كبري مع اجلهات احلكومةة الستخراج  مر الصناعي خالل تياملهتثاملس

جهة حكومةة للحصول على  14يتيامل مع خطوة و 695مير بـ  املستثمر الصناعي يف السابق انكفقد 

، فسةتم تلخةص هذه اخلطوات على أن تكون أغلبها من خالل جهة واحدة وهي  الرخصة الصناعةة

 .هةئة التنمةة الصناعةة

تم سحب لتزام بذلك ياإل بناء املصنع فإن مل يتم الجنازمدة عام حبد أقصى اجلديد حدد القانون  -2

لبدء يف اليملةة اإلنتاجةة ، سنوات ل 3سةتم منح املصنع فرتة كما ، من الشخص املخصصة لهاالرض 

ايضا كما انه ميتنع بوجب هذا القانون البةع او  يتم سحب االرضويف حالة عدم اإللتزام بذلك 

 تاريخ التملك. ذولةس مناإلنتاج الفيلي  ءسنوات من بد 5الرض إال بيد مرور التصرف فى ا

ألهمةته  ليودة إىل االستيانة باملطور الصناعىاعلى هةئة التنمةة الصناعةة خالل الفرتة القادمة  تيمل -3

 وضع بيض امليايري والشروط لذلك، بيد الكبرية يف النهوض بالصناعة وإقامة منشآت صناعةة متكاملة
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اإلستيانة بنظام املطور الصناعى  رحها بدون تم طيحالةا األراضي الصناعة اجلاري طرحها ن إال أ

للتغلب على ارتفاع أسيار األراضي الصناعةة حةث يقوم بيض املطورين لرفع سير األراضي بشكل 

 مبالغ فةه . 

فمثاًل االشرتاطات ، ووعي املستثمر الصناعي من حةث ري ثقافةةن الفرتة القادمة حتتاج اىل تغإ -4

كافة اإلحتةاطات املطلوبة اشرتاطات الدفاع املدني اخلاصة باحلماية من احلرائق البد من اختاذ 

 وكذلك بالنسبة لكافة إشرتاطات األمن والسالمة والبةئة وغريها. نع احلرائقمل

يتم على ان  ةمؤقت تدائمة ولةسستكون  رها للقطاع الصناعياسةتم اصد الصناعةة اليتالرخص  -5

اجلاري إصداره  خالل التاكد من االشرتاطات التى سةقرها قانون الرتاخةص الصناعىالتجديد من 

  .فى الربملان خالل االسبوعني القادمني تهمناقش والذي سةتم 

بأي  على اراضي زراعةة إقامتهايتم  اليتللمصانع او املشروعات  ةصناعةتراخةص أية لن يتم اصدار  -6

 حال من األحوال . 

عضو جملس اإلدارة ورئةس جلنة الطاقة باجلميةة ،بالتأكةد على  –وقد قام املهندس / جمد الدين املنزالوي 

مت التأكةد بأن اهلةئة تيمل جبدية حنو ضرورة وضوح الرؤية حول األولويات الصناعةة بالنسبة للدولة ،وهنا 

راضي الصناعةة إىل الصناعات اليت هلا توضةح األولويات الصناعةة للمستثمر ،حةث يتم توجةه مستثمري األ

أولوية بالنسبة إلحتةاجات الدولة من الصناعات احمللةة ،ومدى تشبع السوق احمللي من هذه الصناعات أو 

أن اهلةئة حترص دائمًا  على الوضوح والشفافةة يف توجهات م توجةه هذه الصناعة للتصدير ،كما إذا كان سةت

بشأن  والبةانات ح اخلريطة الصناعةة ملصر مبا تشتمل علةه من كافة امليلوماتالدولة بشأن الصناعة ،وتوضة

 الصناعات القائمة ،املصادر الطبةيةة املتوفرة ،األيدي الياملة وكثافتها والقوانني املنظمة لليملةة الصناعةة .

 

جلميةة ،باإلشارة إىل نائب رئةس جملس اإلدارة ورئةس جلنة التشةةد با –ثم قام املهندس / فتح اهلل فوزي 

حبةث تقوم اهلةئة بطرح األراضي   Business Modelبيمل  حةث قام بتقديم إقرتاحالصناعات الصغرية ،

تأجريها و، كاملة املرافق بناء هذه اجملميات الصناعةةتطوير ويقوموا بعلى أن ملطورين صناعةني 

عشرة مطورين على األقل هلذه األراضي  جد إذا ُوبتنفةذ هذا النموذج ،حةث أنه  الصناعةني للمستثمرين

وفقًا لقواعد السوق واملنافسة  لمنافسة بةنهم حول القةمة اإلجيارية املطروحة للمستثمرينهناك جمال لسةكون 

،وهنا مت التأكةد بأن هذا النموذج جةد وأن اهلةئة تيمل حالةًا على تنظةمه قبل طرحه  واليرض والطلب

 للتنفةذ.

رئةس جلنة الصناعة والبحث اليلمي باجلميةة مشريًا إىل ضرورة حسن  – وائل علما ثم قام املهندس / 

إستغالل املصانع املتيثرة واملتوقفة واليت ميكن البدء يف وضع خطة إلجيارها أو بةيها حتى يتم اإلستفادة 

 . مت بالفيل إقامة مصانع علةهاحبةث يتم اإلستفادة من األراضي اليتمنها بداًل من إنشاء مصانع جديدة 

 

ويف نهاية اللقاء مت شكر السةد املهندس / أمحد عبد الرازق على سية صدره يف الرد على مجةع إستفسارات 

السادة احلضور ، كما متنى اجلمةع تكرار مثل هذا اللقاء للوقوف على جديد فةما خيص هةئة التنمةة 

 عمال واهلةئة . الصناعةة ولتبادل األفكار بني جمتمع األ


