
 

 

 

 
 الصناعة والبحث العلميلجنة  محضر إجتماع

 8102 نوفمبر 6 الثالثاء
 

برئاسة بتشكيلها اجلديد  إجتماعًا جبمعية رجال االعمال املصريني الصناعة والبحث العلمي جلنة عقدت

 أعضاءعدد من السادة  وحضور, لجنةالرئيس عضو جملس اإلدارة و – جمد الدين املنزالوياملهندس / 

 ظهر بعد من  الثانيةيف متام الساعة  وذلك,مي واللجان التخصصية األخرى باجلمعية جلنة الصناعة والبحث العل

إستعراض ومناقشة  بهدفوذلك , مبقـر اجلمعية باجليزةوذلك  , 8102  نوفمرب  6       املوافق الثالثاءيوم 

 :جدول االعمال التالي

 

 تشكيل المكتب التنفيذي ولجنة تسيير أعمال للجنة  
 اللجنة خالل الفترة القادمة وضع خطة عمل  
  فيما  8101وضع إستراتيجية للصناعة تتوافق وتتواكب مع أهداف رؤية مصر

 يخص القطاع الصناعي
 
 

الصناعة عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  –المهندس / مجد الدين المنزالوي بكلمة   اإلجتماع بدأ
ته إىل أهمية هذا اللقاء لتحديد خطة عمل وقد أشار سيادباحلضور , مرحبًابالجمعية  والبحث العلمي

اللجنة خالل الفرتة القادمة واإلستماع إىل السادة احلضور للتعرف على األهداف املرجوه واملتوقع 

تقدميها من قبل اللجنة للسادة أعضاء اجلمعية ,مشريًا إىل أن هذا اللقاء هو األول للجنة الصناعة والبحث 

امة ملا ها  إختياره من قبل جملس إدارة اجلمعية لتولي هذه اللجنة اهالعلمي برئاسة سيادته ,حيث مت

 من دور متوقع كبري.

 

ثم أشار سيادته إىل ان املشاكل اليت تواجه قطاع الصناعة دائمًا ما تكون متشابكة ومتعلقة بالقطاعات 

,وهذا  ات احلكوميةروتني وتعقد اإلجراء اإلقتصادية اآلخرى واجلهات احلكومية املختلفة إضافة إىل

ألغلب املشاكل اليت تواجه قطاع الصناعة ,لذا فيجب إستغالل هذا السبب ال يتم إجياد احللول اجلذرية 

األنشطة اإلقتصادية اليت ميكن أن تشارك بها اللجنة مع كافة األفكار واللقاء اهام لتحديد عدد من 

تمع األعمال ملواجهة  املعوقات اليت تواجه لتكوين رؤية متكاملة جمل القطاعات اإلقتصادية االخرى

 املستثمرين يف مصر .

 

الذي سيقوم بوضع  ثم اكد سيادته على ضرورة اخلروج من اللقاء بتحديد أعضاء للمكتب التنفيذي للجنة

واليت ستقوم عمال يري األوأيضًا تشكيل جلنة تس وحتديد األهداف واخلطوط العريضة وخطة العمل للجنة ,



 

 

األمر الذي من شأنه وهو ,لى تنفيذ ما مت حتديدة من أهداف من قبل املكتب التنفيذي للجنة بالعمل ع

 جعل دور جلنة الصناعة والبحث العلمي أكثر تأثريًا وفاعلية.

 

 :التالية واألفكار ,حيث تم تناول أهم النقاطللسادة الحضور ثم تم فتح باب المناقشة 

 

 يفثريًا عية ,ليكون دورها أكثر فاعلية وتأحث العلمي باجلمحتديد دور فعال للجنة الصناعة والب 

اجملتمع ,وذلك من خالل تعاون اللجنة مع جلنة الصناعة مبجلس النواب ,إضافة إىل التفاعل 

بشكل مباشر مع وزارة التجارة والصناعة وكافة اهيئات التابعة ها ,وجلان الصناعة بإحتاد 

 الصناعات املصرية .

 اليت والتحديات ن املشاكل حيث أ،لى املدى القصري أو البعيد ع سواءللجنة حتديد أهداف ا

تواجه قطاع الصناعة ومجركية تشريعية ومؤسسية  حتدياتتواجه القطاع متعددة ومتشابكة ,فهناك 

ادها يف مصر ,باإلضافة إىل أزمة نقص العمالة الصناعية املؤهلة واملدربة ,واليت أصبح يتم إستري

ثل إحدى التحديات الكربى لقطاع املؤهلة مي املوارد البشريةتوفري  صبح,لذا فقد أمن اخلارج 

 .يف مصر الصناعة

  أن يكون احد أهم أهداف اللجنة هو حبث كيفية تقديم اخلدمات وإفادة أعضائها من خالل

شبكة عالقات اجلمعية ,ليتم ضمان إستعادة تفاعل ومشاركة أعضائها ,باإلضافة إىل تبين جمموعة 

من املشاكل املشرتكة لقطاع الصناعة مع القطاعات األخرى ووضع اآلراء واملقرتحات حوها 

ن تسليط الضوء على أحد هذه املوضوعات وتناوها من خالل مبادرة عامة أو مؤمتر ,كما ميك

 موسع يضم كافة األطراف املعنية وتنظمه اللجنة .

  مت اإلقرتاح بإمكانية تقديم دراسات جدوى جمانية إىل أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة

ادي يف أي دولة ,على أن يتم تقديم ,حيث ان هذه املشاريع متثل النواه األوىل للنمو اإلقتص

هذه الدراسات من جلنة الصناعة والبحث العلمي بالتعاون مع جلنة املشروعات الصغرية 

 واملتوسطة  باجلمعية.

  مصر مؤخرًا بشكل سريع وكبري ,ليتم التوصل ومناقشة دخول الصناعات امللوثة للبيئة إىل تناول

اعات اليت من شانها التاثري على الصحة العامة إىل احللول العملية لوقف دخول هذه الصن

 للمواطنني.

  اإلستثمار األجنيب املباشر على الصناعة املصرية ,اليت ستتأثر كثريًا لعدم القدرة  سلبياتمناقشة

على املنافسة ,إضافًة إىل تأثري ذلك على العمالة املصرية ,حيث أن هذه اإلستثمارات تشرتط 

 اصة بها لتحقيق الكفاءة املطلوبة لصناعاتها.وجود العمالة األجنبية اخل

 تجديد والتطوير للصناعة املصرية ،ضرورة تقديم األفكار واملقرتحات للدولة حول آليات ال 

جود صعوبة إجراءات الرتاخيص الصناعية والروتني احلكومي املعوق ,إضافة إىل عدم ول

 تسهيالت للصناعة.



 

 

  مصنع متعثر ومل  0111مت التأكيد على أن الدولة حتتاج إىل النمو الصناعى ,حيث يوجد حوالي

يتم العمل على مساندتها ,ومن هنا فيجب إعادة دراسة ومناقشة خريطة اإلستثمار الصناعي اليت 

 الصناعة يف مصر.ومالئمتها لواقع  اعدتها وزارة التجارة والصناعة ,لبحث مدى توافقها

  ضرورة تقديم املقرتحات من اللجنة لرفع مساهمة الصناعة يف الناتج احمللي اإلمجاليGDP 

من تشغيل  %82,وبالتالي ختفيض معدالت البطالة يف مصر ,مع إستهداف  %01إىل  %82من 

  سنويًا.فرصة عمل   011,111يف قطاع الصناعة فقط ,مبعنى توفري العمالة 

 ىل أن اللجنة من خالل أعضائها ستقوم دائمًا بكافة احملاوالت املمكنة لتوصيل متت اإلشارة إ

األفكار واحللول املقرتحة ورؤية جمتمع االعمال املصري إىل اجلهات احلكومية املنفذة من 

 اجل حتقيق أهداف تنمية قطاع الصناعة يف مصر

 لى النحو التالي:,وذلك ع وفي نهاية اللقاء تم اإلتفاق على مجموعة من التوصيات
 

 على اجلمعية أعضاء السادة من والبحث العلمي الصناعة للجنة األعمال تسيري وجلنة التنفيذي املكتب تشكيل. 0

 :التالي النحو

 :للجنة)وفقًا للرتتيب األجبدي(  التنفيذي السادة أعضاء املكتب

 الشافعي حسن. م 

 الشافعي زكريا. م 

 هالل حممد. د 

 ساسطفانو مدحت. م  

 الشرقاوي يسري. د 

 

 :للجنة)وفقًا للرتتيب األجبدي( األعمال تسيري السادة أعضاء جلنة

 الزيات أمحد.م 

 الدين عز منري م.أمحد 

 املنزالوي شادي.أ 

 الفضل أبو فتوح حممد عمرو.أ 

 إبراهيم مصطفى.أ 

 إلرسال ما يلي:  للسادة احلضور  خطاب. إرسال 8

  اها اللجنةأن تتبن يرغبونأهم األهداف اليت 

 القادمة الفرتة خالل اللجنة عمل خطة 

 اللجنة إجتماع خالل ومناقشتها جتميعها يتمحتى  , اللقاء خالل عليها اإلتفاق مت اليت للتوصيات تفعياًل وذلك

 القادم

 ، ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعيةعضو جملس اإلدارة  –املهندس / جمد الدين املنزالوي ثم  قام 

 بتوجيه الشكر جلميع احلضور على حسن املشاركة الفعالة خالل اللقاء ,على أن يتم تفعيل التوصيات املتفق عليها.


