
 

 

 جلنة الصناعة والبحث العلمي إجتماعحمضر 

 رئيس اهليئة العامة للتنمية الصناعية –مع املهندس / جمدي غازي 
 2019 مارس 19 الثالثاء

 

برئاسة و معيةاجل رئيس – عيسى علي/  املهندس حبضور ة والبحث العلمي باجلمعية إجتماعًاعقدت جلنة الصناع

 سرئي – غازي جمدي/  املهندسوذلك مع عضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة ، –املهندس / جمد الدين املنزالوي 

وذلك  صية باجلمعيةالتخص لجانالورؤساء عدد من السادة أعضاء اللجنة  اللقاءما حضر ك، الصناعية للتنمية العامة اهليئة

التعرف  فهدبباجليزة ، مبقر اجلمعية 2019 مارس 19املوافق  الثالثاءيوم  العاشرة والنصف صباحًايف متام الساعة 

 على : 

للنهوض بالقطاع الصناعي  العامة للتنمية الصناعية اهليئة" خطة 
 الذي ميثل قاطرة التنمية لإلقتصاد املصري "

 

 ئةاهلي رئيس – غازي وقد رحب باملهندس/ جمديرئيس اجلمعية ، –بدأ اللقاء بكلمة املهندس / علي عيسى 

لصناعة يف ام للتعرف على خطة اهليئة لتطوير والنهوض بقطاع القبوله الدعوة هلذا اللقاء اهل الصناعية للتنمية العامة

 الدولة خلطط يةسلب نتائج إىل يؤدي املوظفني صغار جانب من والبريوقراطية الفساد أنعلى سيادته   مصر ،وقد أكد

 لىع والتيسري عمالاأل مناخ حتسني فى جهود من املسئولني وكبار املختلفة والوزارات احلكومة تبذله وما

 .املستثمرين
 

 عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعية –ثم قام املهندس / جمد الدين املنزالوي 

 ه يوجد العديد منأنى سيادته عل أكدقد ووبالسادة احلضور ، الصناعية للتنمية العامة اهليئة ،بالرتحيب بالسيد رئيس

 تضمنها التى وافزباحل اجلهات بعض التزام لعدم نتيجة الصناعية الرتاخيص لقانون الكامل التطبيق فى املعوقات

ادته إىل ،وقد أشار سي  اهليئة إىل الرجوع دون وجزاءات غرمات توقيع إىل باالضافة الدائمة الرخصة ومنها القانون

 القانون تعديلوهو األمر الذي حيتم ضرورة ، دائمة وليست فقط عام مدتها املدني الدفاع اشرتطات يف الرخصةأن 

 لتنميةالعامة ل يئةاهل إىل الرجوع بعد إال املدني الدفاع مثل خرياأل اجلهات من املخالفة حالةإ بعدم للسماح

 .الصناعية

 
ذا ،بتوجيه الشكر إىل اجلمعية لدعوته هل الصناعية للتنمية العامة اهليئة رئيس –املهندس / جمدي غازي ثم قام 

وم من اجليل الرابع لفيا مشال يف عاملية جديدة صناعية منطقة انشاء حاليًا يتم أنه ،وقد أشار سيادته إىلاللقاء اهلام 

رت للشباب أن اهليئة وف،كما  صناعية فى مصر بعد العاشر من رمضانكرب منطقة أ يالف فدان وستكون ثانآ 8على مساحة 

جممعاً جديدًا  13مريغم و السادات وبدر وبورسعيد، فضاًل عن  :حمافظات مت االنتهاء منهم وهي 4جممعاً صناعياً فى  17

 فى مجيع احملافظات بداية من  والذين مت توزيعهم 2019سيتم االنتهاء من انشاءهم قبل نهاية 



 

 

 

رب حمافظة معني النها اكيتواجد بها جم ل حمافظة عدا حمافظة الفيوم واليتسكندرية بواقع جممعاً بكسوان وحيت اإلأ

  ."حاليًا ترفيق منطقة صناعية جديدة وهي منطقة "الكوتة ىيدي العاملة كما جيرمصدرة لأل

لعمرانية اجلديدة عات اوهيئة اجملتم الصناعيةالعامة للتنمية  وجود خطة وبروتكول بني اهليئة وقد أشار سيادته إىل

راضي ري األمساندة الصناعة وتوف لتوجيهات رئيس جملس الوزراء يف راضي وطرحها على الصناع تنفيذًالرتفيق األ

،كما أكد  كتوبرأ الطلب عليها خاصة يف نشطة الصناعية نتيجة تزايدراضي الالزمة لأللزام احملافظني بتوفري األإب

 ى عاممليون مرت مربع حت 60ضي بامجالي االنتهاء من خطة واسرتاتيجية اهليئة فى توفري االراسيادته على أنه مت 

مليون قبل نهاية العام اجلاري  2.6ن وسيتم طرح وحيت اآل 2016مرت مربع بداية من  مليون 30حيث مت طرح  2020

 . 2020واالنتهاء من االسرتاتيجية فى 

بعض  قات من قبلللرتاخيص الصناعية يواجه حاليًا بعض الصعوبات واملعو 15قانون رقم الأن  سيادته علىد أك ثم

 وهو األمر،  قانون الرتاخيص الصناعية هة، مشريًا إنه لن حيدث تراجع  يفج 11ختصاصات إاجلهات كونه سحب 

يومًا إىل  336دار الرتاخيص الصناعية من ختصر زمن اصإلتمسك بالقانون والذى اجمتمع األعمال  الذي يتطلب من

ن اهليئة تعمل وفق منظومة متكاملة حلل كافة املشكالت التى تواجه ،مؤكدًا على أ ايام فقط واصدار الرخصة دائمة 7

 .سنوات 3الصناعة ال تظهر إال بعد  صناعي إال أن نتائج هذه اجلهود يفاالستثمار ال

املستثمرين،  ىلع عادة تسعري رسوم الرتاخيص اليت تتم عرب اهليئة ختفيفًاجلنة إلأنه مت تشكيل  وقد أشار سيادته إىل

سكندرية وبورسعيد مريغم باال منطقة ت عملها بالفعل يف تنميةأشركة قابضة للتنمية الصناعية وبدسيس أنه مت تأ كما

اء قانون من خالل القطاع اخلاص  وانش ، الفتا انه يتم عمل مناقصة الدارة املناطق الصناعية دارة املناطق الصناعيةإل

 .ناطقالدارة هذه امل

 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت تناول أهم النقاط التالية :

 

 او األخرى هاتاجل بعض ترتكبها اليت املخالفات عن الصناعية التنمية هيئة داخل تسوية جلان بعمل مت اإلقرتاح 

 لرئيس تتيح الصناعية الرتاخيص لقانون التنفيذية الالئحة أنحيث ، النيابة إىل إحالتها قبل الصناع تظلمات يف للبت

 .للنيابة احالتها قبل املنازعات تسوية اهليئة

  مجاليإ من %53 بنسبة تساهم حيث، دولة اي فى االقتصادية التنمية قاطرة هي الصناعة أنمت التأكيد على 

 .القومي الناتج

 معيةاجل يامفيجب ق لذا، بسهولة يتم الربملان على بعرضها قرارهاإل القوانني تعديل نأ متت اإلشارة إىل 

 مرة الصناعية الرتاخيص قانون فى النظر العادة النواب جملس إىل وتقدميها توضحية مذكرة عدادبإ

 . خريأ

 



 

 

 

  املدني لدفاعا جهات نوأ خاصة بعد الصناع معاناه ينهي مل الصناعية الرتاخيص قانون أنمت التأكيد على 

 مبالغ وفريهات تتطلب واشرتطات جزافية غرمات بتوقيع وتقوم اهليئة إلي الرجوع دون منفرد بشكل تتعامل

 .رياخ مرة فيه النظر اعادة إىل حيتاج الصناعية الرتاخيص قانوناألمر الذي جيعل  كبرية، مالية

 

مت تقديم نسخة من بروتوكول التعاون املشرتك بني مجعية رجال األعمال املصريني واهليئة العامة  ويف نهاية اللقاء :

ث للتنمية الصناعية إىل السيد رئيس اهليئة ،للنظر واملراجعة لتوقيعه فيما بني اجلهتني خالل الفرتة القريبة القادمة ،حي

لصناعة املصرية يف ا وتطوير منو متطلبات تلبية يف بني اجلهتني واملساهمة واملشاركة التعاون ىلإتوكول يهدف الربو

 . رخمتلف حمافظات مص

 

رة عضو جملس اإلدا –املهندس / جمد الدين املنزالوي و اجلمعية رئيس – عيسى علي/  املهندسثم قام كٍل من : 

تلبيته الدعوة وحسن ل الصناعية للتنمية العامة اهليئة رئيس – غازي جمدي/  ملهندسإىل ا بتوجيه الشكرورئيس اللجنة ،

  اهلام ،وشكر مجيع احلضور على حسن املشاركة الفعالة. اللقاءهذا مشاركته خالل 

 


