حمضر إجتماع جلنة الصناعة والبحث العلمي
اإلثنني  28يناير 2019

عقدت جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعية إجتماعاً برئاسة املهندس  /جمد الدين املنزالوي – عضو جملس
اإلدارة ورئيس اللجنة ،وحضور السادة رؤساء وأعضاء جمموعات العمل املتخصصة للجنة كالتالي :
.1

.2
.3

.4

جمموعة عمل الوقوف على أهم التحديات البريوقراطية وسبل التغلب عليها


م .خالد محزة – رئيس جمموعة العمل ورئيس جلنة اإلسترياد واجلمارك باجلمعية



م .زكريا الشافعي  -عضو جمموعة العمل



د .حممد هالل  -عضو جمموعة العمل

تقنني اإلقتصاد املوازي

خلق قيمة مضافة للصناعة املصرية ,وتشجيع وتعميق التصنيع احمللي



أ .مصطفى إبراهيم -رئيس جمموعيت العمل



م.مجال عفيفي  -عضو جمموعة العمل



أ .عمرو فتوح  -عضو جمموعة العمل

رفع امليزة النسبية والتنافسية للمنتج املصري واخلروج به للعاملية

يتوىل هذا امللف كلٍ من :


د .يسري الشرقاوي – رئيس جمموعة العمل



م .حسن الشافعي  -عضو جمموعة العمل وعضو جملس إدارة اجلمعية



م.مجال عفيفي  -عضو جمموعة العمل



م .أمحد الزيات  -عضو جمموعة العمل

كما حضر اإلجتماع عدد من السادة أعضاء اللجنة ورؤساء جلان ( اإلسترياد واجلمارك – الزراعة – التصدير) وذلك يف
متام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم اإلثنني املوافق  28يناير  2019مبقر اجلمعية باجليزة  ،بهدف إستعراض ومناقشة:

 التوصيات التي مت اخلروج بها من قبل جمموعات عمل اللجنة

 اإلتفاق على أهم املوضوعات املراد طرحها من قبل اللجنة ملناقشتها خالل لقاء مع رئيس
اهليئة العامة لإلستثمار واملناطق احلرة خالل الفرتة القريبة القادمة.

وقد مت إستعراض كافة حماضر إجتماعات جمموعات العمل املشار إليها وتوصياتها  ،ثم مت فتح باب املناقشة بشكل
أكثر إستفاضة بشأن املوضوعات األربعة الرئيسية للجنة ،ويف نهاية اللقاء مت التوافق على أهم التوصيات املتخصصة
التالية للعمل على سرعة تفعيلها خالل الفرتة القادمة وذلك على النحو التالي:

ً
 أوال :تقنني اإلقتصاد املوازي ( غري الرمسي )

اإلسراع يف تشريع قانون جديد يعتمد على منح املزايا اليت تضمن إستقطاب نسبة من السوق غري الرمسي إىل



املنظومة الرمسية من خالل :
 إجياد حزمة من احلوافز الضريبية القوية تضمن تقديم إعفاءات للراغبني يف دخول السوق الرمسي :(إعفاءات ضريبية – ختفيف عبء سداد التأمينات اإلجتماعية – والتأمني الصحي  -والتأمني على احلياة...
إخل) .
 فتح اجملال للشمول املالي ومنحهم فائدة منخفضة لإلقرتاض ،مع ضرورة إجياد آلية لتطبيق الشمول املاليوتبسيط اإلجراءات املطلوبة.
 وضح آلية ميسرة وناجزة للحصول على الرتاخيص منح أراضي مرفقة بطرق سداد ميسرة للراغبني يف الدخول للسوق الرمسيعلى أن يتم تقديم املزايا املشار إليها من خالل ربط فرتة التمتع بها مبدة زمنية حمددة لضمان إستقطاب أكرب نسبة ممكنة
للدخول إىل السوق الرمسي (ثالثة سنوات على سبيل املثال) وختفيض املدة تدرجيياً مع التأخر يف اإلشرتاك.

إجياد نظام قوي للمحليات يضمن قيامها بالدور املنوط بها بشكل قوي وفاعل ال يشوبه أي نوع من أنواع الفساد



اإلداري وذلك من خالل :
 اإلسراع يف إصدار قانون للمحليات وإجياد اآلليات اليت تضمن تفعيله ،وأن يتضمن أساليب جذب عناصراإلقتصاد غري الرمسي
 العمل على إجياد نظام يضمن اإلستقالل املالي للمحليات

دراسة إمكانية اإلستعانة باخلربات األجنبية يف وضع منظومة متكاملة للتطبيق .

ً
 ثانيا  :خلق قيمة مضافة للصناعة املصرية ,وتشجيع وتعميق التصنيع احمللي


مطالبة هيئه التنمية الصناعية ووزارة الصناعة بإعداد قائمة ،تتضمن الصناعات التكميلية (مستلزمات اإلنتاج) اليت

ال يتم تصنيعها يف مصر ،والرتكيز على صناعتها وطرحها يف صورة مشاريع وفرص إستثمارية للشباب مع إعطائها
األولوية يف احلصول على احلوافز ،وذلك بهدف تقليل الواردات ودعم الصناعة املصرية وتشجيعها.

 اإلجتماع مع كبار املستوردين يف مصر ،وتوجيههم حنو التصنيع احمللي ملا يتم إسترياده من سلع ومنحهم كافة املزايا
التحفيزية والتسهيالت للبدء يف ذلك ،وذلك من خالل اللجوء مللف كبار العمالء مبصلحة اجلمارك املصرية لتحديد
الفئات املستهدفة من كبار املستوردين يف مصر .
 محاية الصناعة املصرية  ،من خمالفات اإلسترياد واملنتجات جمهولة املصدر والفواتري غري احلقيقية.
 ضرورة إعطاء البحوث والتطوير القدر الكايف من اإلهتمام مما يضمن اخلروج مبنتجات عالية اجلودة ومطابقة
للمواصفات ،مع إجياد آلية حتفيزية إللزام املصانع بتخصيص جزء من ميزانيتها للبحوث والتطوير والتعاون مع مراكز
البحوث واجلامعات املتخصصة يف هذا الشأن.

ً
 ثالثا  :رفع امليزة النسبية والتنافسية للمنتج املصري واخلروج به للعاملية

 تعظيم اإلستفادة من الصناعات الغذائية يف مصر وحتديداً يف بعض السلع األساسية ،وقد مت التوافق على على
أن يتم البدء بتصنيع زيوت الطعام حملياً (كنموذج يتم تطبيقه الحقاً على منتجات أخرى) على أن يتم الرتكيز
على زراعة احملاصيل املنتجة للزيوت وخلق قيمة مضافة هلا من خالل تصنيعها حملياً ،حيث أن الصناعات
الزيتية تعد سوق كبري جداً نظراً لتعداد السكان يف مصر ،كما ميكن إستعاضة بعض الواردات بالتصنيع احمللي
،حيث أن واردات مصر من األغذية متثل يف جمملها حوالي  10مليار دوالر ومتثل واردات الزيوت نسبة %10
منها .


مت عرض األمر على م.عالء دياب – رئيس جلنة الزراعة والري باجلمعية حيث مت اإلتفاق على ضرورة وضع
تعديل تشريعي بقانون اإلستثمار الزراعي ب التنسيق مع اهليئة العامة لإلستثمار مبنح حوافز إستثمارية
للمستثمرين يف زراعة احملاصيل الزيتية على أن تكون املزارع ملحقة مبصانع إلنتاج زيوت الطعام.

ً
 رابعا  :الوقوف على أهم التحديات البريوقراطية وسبل التغلب عليها (ختصيص األراضي –
الرتاخيص والسجل – اجلهات املتعاملة ( :الدفاع املدني – البيئة – اجلمارك "كافة ما يتعلق بالتشوهات
اجلمركية" .) ...
 بدء إختاذ إجراءات تفعيل احلكومة اإللكرتونية إلجناز كافة اخلدمات للمواطنني إلكرتونياً ،وإنشاء مكاتب
متخصصة لتقديم الدعم واملساعدة للمواطنني الذين جيدون صعوبة يف التعامل اإللكرتوني مع اجلهات
احلكومية ،حبيث ميكن إجناز اخلدمات اإللكرتونية اخلاصة بهم.
 عقد لقاء مع املهندس  /جمدي غازي  -رئيس هيئة التنمية الصناعية خالل الفرتة القريبة القادمة ملناقشة
وإستعراض ما يلي من مقرتحات وتوصيات:
 -1أن تكون والية األراضي الصناعية ملك للقطاع اجلغرايف التابعة له قطع األراضي

 -2أ ن يتم تطوير دور هيئة التنمية الصناعية ليصبح دور تنموي ينصب على تنمية الصناعات وتعميق
التصنيع احمللي ومواجهة التحديات اليت يواجهها صغار وكبار املصنعني .
 -3إعادة النظر يف القانون رقم  15اخلاص بالرتاخيص الصناعية والئحته التنفيذية للوقوف على التحديات
اخلاصة بالتطبيق حبيث يتواكب مع إزالة التحديات الراهنة اليت تواجه الصناعة املصرية .
 -4تبسيط إجراءات احلصول على الرتاخيص الصناعية (ألول مرة أوللتجديد) مع إعادة النظر يف املدد
املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية للقانون لتمام التنفيذ .
 -5إعادة النظر يف الرسوم املعيارية اليت حتصل عليها هيئة التنمية الصناعية والصادرة بالقرار رقم 344
لسنة  2018حيث نرى أن هذه التكاليف املعيارية ال تعمل على تشجيع الصناعة وتكبلها برسوم باهظة
جداً ال تتناسب مع الفكر الصناعي التنموي  ،حيث أن تلك الرسوم ال تؤدي إىل تشجيع الصناعات
الصغرية واملتوسطة للدخول يف اإلقتصاد الرمسي بل قد تشجع بعض القطاعات الرمسية إىل اهلروب
منه .
 -6وضع آلية بأن يكون التعامل بني املصنعني واجلهات واهليئات املختلفة اليت يلزم احلصول على موافقاتها
للحصول على الرتخيص الصناعي وفقاً ملا يناسب كل نوع صناعة من متطلبات (الدفاع املدني – جهاز شئون
البيئة – السالمة والصحة املهنية  -أجهزة احلكم احمللي  ..إخل ) وعلى أن يتم ذلك من خالل هيئة التنمية
الصناعية ومبعاونتها وليس بشكلٍ مباشر بني املستثمر واهليئات املشار إليها .

 -7مطالبة وزارة املالية ممثلة يف مصلحة اجلمارك ب إعادة النظر يف ما يظهر من تشوهات مجركية يف بنود
التعريفة واإلستعانة خبربات املستثمرين واملصنعني املتعاملني مع مصلحة اجلمارك ووضع رؤيتهم يف
اإلعتبار عند تعديل التعريفة اجلمركية  ،ووضع آلية متفق عليها تدعم تعميق املكون احمللي يف الصناعة
املصرية وزيادة اإلستثمارات الصناعية .
 -8إعادة النظر يف الدليل اإلرشادي إلعداد امللف الفين للحصول على ترخيص التشغيل.
ويف نهاية اللقاء قد اإلتفاق على ما يلي :

 أن يتم تلقي مقرتحات األعضاء حول تنظيم وتشجيع اإلستثمار يف زراعة وصناعة الزيوت يف مصر وآليات تطوير
الزراعات الزيتية القائمة ،حتى يتسنى عرض كافة املقرتحات اجملمعة على السيد وزير الزراعة وإستصالح
األراضي خالل اللقاء الذي تنظمه اجلمعية على شرف وحضور سيادته خالل الفرتة القريبة القادمة.
 أن يتم تلقي مقرتحات األعضاء حول املوضوعات اليت يرون ضرورة طرحها على السيد رئيس اهلئية العامة
لإلستثمار واملناطق احلرة خالل الندوة اليت تنظمها اجلمعية حبضوره يوم  14فرباير  2019مبقر اجلمعية
باجليزة .
 أن يتم إرسال دعوة للسيد املهندس  /جمدي غازي  -رئيس هيئة التنمية الصناعية لتحديد موعد لقاء بني
سيادته والسادة أعضاء اللجنة خالل الفرتة القريبة القادمة لطرح املوضوعات اليت مت اإلشارة إليها .

