حمضر إجتماع

جلنة الصناعة والبحث العلمي
الثالثاء  14إبريل 2019

عقدت جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعية إجتماعاً برئاسة املهندس/جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة
ورئيس اللجنة  ،وذلك يف متام الساعة الواحدة ظهراً يوم األحد املوافق  14إبريل  ،2019حبضور السادة رؤساء وأعضاء
جمموعات العمل املتخصصة للجنة وعدد من السادة أعضاء اجلمعية ،وذلك مبقر اجلمعية باجليزة ،بهدف التعرف على
:
" نتائج نشاط اللجنة خالل املرحلة املاضية وخطة عملها خالل املرحلة املقبلة ،
مع وضع خطة لبدء اإلعداد ملؤمتر الصناعة خالل الفرتة القادمة
(حتديد املوعد – املوضوعات – اللجنة التنظيمية  ...إخل )"

بدأ اللقاء بكلمة املهندس  /جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة ،مرحباً بالسادة احلضور
و مشري ًا إىل ما قامت به اللجنة خالل الفرتة املاضية كما إستعرض نشاط جمموعات العمل املتخصصة للجنة اليت
قامت بها خالل الفرتة املاضية بتحديد آليات وتوصيات متخصصة بشأن احملاور واملوضوعات الرئيسية اخلاصة
باللجنة وهى كالتالي( :مرفق النشاط املفصل للجنة خالل الفرتة املاضية)
 .1الوقوف على أهم التحديات البريوقراطية وسبل التغلب عليها( :ختصيص األراضي – الرتاخيص والسجل –
اجلهات املتعاملة ( :الدفاع املدني – البيئة – اجلمارك "كافة ما يتعلق بالتشوهات اجلمركية" )...
 .2تقنني اإلقتصاد املوازي

 .3خلق قيمة مضافة للصناعة املصرية ,وتشجيع وتعميق التصنيع احمللي

 .4رفع امليزة النسبية والتنافسية للمنتج املصري واخلروج به للعاملية( :اإلستثمار يف إفريقيا  -الرتكيز على
البحوث والتنمية للقطاع - R&Dرفع امليزة النسبية من خالل بدء احلوار مع املصنعني والرواد)
ثم قام سيادته باإلنتقال إىل اهلدف الثاني لإلجتماع وهو وضع خطة لإلعداد ملؤمتر الصناعة الذي ستقوم اللجنة
باإلعداد والتنسيق له خالل الفرتة القادمة على أن يعقد خالل شهر نوفمرب  ، 2019وقد أكد سيادته على أن القيادة
السياسية تولي اهتماماً كبرياً لتطوير الصناعة املصرية والنهوض بها ،ويظهر ذلك من خالل ما قامت به الدولة من
مشروعات قومية وإصدار القوانني والتشريعات احملفزة لإلستثمار واإلنتاج الصناعي متهيداً للنهوض بالصناعة املصرية
،حيث مت خالل الفرتة املاضية إصدار خريطة مصر اإلستثمارية  ،خريطة مصر الصناعية ،قانون اإلستثمار اجلديد
،باإلضافة إىل اإلستثما ر يف إعادة بناء البنية التحتية وشبكات الطرق احلديثة اليت مت إنشائها ،وكذلك اإلستثمار يف
إعادة بناء العالقات اخلارجية مع دول القارة اإلفريقية .
ثم أكد سيادته أنه على خلفية كافة هذه اإلجراءات السابق ذكرها واليت تعد متهيداً واضحاً للنهوض بالصناعة املصرية
،فإن جمتمع األعمال املصري يف حاجة كبرية لتنظيم مؤمتر للصناعة للخروج بورقة عمل متخصصة حول آليات
النهوض بالقطاع وتقدميها إىل احلكومة ،مما يؤكد ضرورة التعاون يف هذا الشأن مع جلنة الصناعة مبجلس النواب
املصري لتحديد املوضوعات الرئيسية ذات األولوية وطرحها للمناقشة خالل املؤمتر.

ثم أشار سيادته إىل أهمية إجتماع اليوم لتناول أهم احملاور واألهداف الرئيسية املستهدفه من املؤمتر ،مع حتديد
اخلطوط العريضة الرئيسية جلدول أعماله ،وقد إقرتح سيادته إمكانية اخلروج من املؤمتر بآليات ربط الصادرات
الصناعية املصرية بدول القارة اإلفريقية حبيث يتم توضيح كيف ختدم الصناعة املصرية التعاون مع دول إفريقيا بالشكل
املطلوب.
ثم مت فتح باب املناقشة حيث مت إستعراض أهم اإلفكار واحملاور املستهدفة من مؤمتر الصناعة املزمع تنظيمه
خالل الفرتة القادمة وذلك على النحو التايل:



م .جمد الدين املنزالوي  :أكد على ضرورة أن يكون اهلدف الرئيسي من املؤمتر هو تقديم آليات لزيادة اإلنتاج الصناعي
مع إلقاء الضوء على دور الصناعة يف تعميق التعاون املصري اإلفريقي.



م .أمحد الزيات  :تناول وإقرتاح بعض احملاور الرئيسية املرجو إلقاء الضوء عليها خالل املؤمتر وذلك على النحو
التالي:


أن يتم اإلعالن عن توقيع عدد من برتوكوالت التعاون املشرتكة بني احلكومة ورجال االعمال.



حتديث اخلريطة الصناعية املصرية مبا يتوافق مع إسرتاتيجية مصر ٢٠٣٠



استعراض خطة تطوير املصانع املصرية وتطوير بيئة االعمال الصناعية



حتويل املنتجات املصرية من منتجات حملية الي منتجات عاملية



معاجلة التحديات البريوقراطية وآليات تنفيذ التشريعات والقوانني



مناقشة آليات جذب االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر

ثم أشار إىل إمكانية تقسيم املدعوين باملؤمتر إىل ثالثة مستويات رئيسية كالتالي:





املستوى األول  :رئيس الوزراء – وزير التجارة والصناعة  -وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي  -وزيرة التخطيط



املستوى الثاني :رؤساء جلان الصناعة – الشئون اإلقتصادية – العالقات اخلارجية مبجلس النواب املصري



املستوى الثالث  :جلنة الصناعة والبحث العلمي جبمعية رجال األعمال املصريني

د .يسري الشرقاوي  :أشار سيادته إىل أن رؤيته يف أن يتم تنظيم املؤمتر كمؤمتر دولي من خالل توجيه الدعوة للخرباء
األجانب ورجال الصناعة من كافة الدول اليت حققت جتارب ناجحة يف النهوض بقطاع الصناعة لديها ،وذلك من أجل
إقناع القيادة السياسية بأهمية الصناعة وإعادة إحيائها من خالل آليات حمددة إقتضا ًء بتجارب هذه الدول  ،كما أشار إىل
ضرورة احلصول على رعاية السيد رئيس اجلمهورية للمؤمتر  ،األمر الذي من شأنه إعطاء املؤمتر أهمية كربى ويزيد رغبة
احلكومة يف التعاون مع قطاع األعمال املصري وتفعيل توصياته على أن يكون املؤمتر على النحو التالي :
 .1يتكون من عدد من اجللسات تتناول املوضوعات اهلامة التالية:


دور التمويل الصناعي يف خفض معدالت اإلقتصاد غري الرمسي



دور املواصفات واجلودة يف رفع مستوى املنتج الصناعي املصري ليتناسب مع التنافسية العاملية.



مساهمة الصناعة املصرية يف الناتج احمللي اإلمجالي ،ودعوة السيد وزير املالية للتحدث يف هذه اجللسة.



دور الصناعة املصرية يف رفع مستوى أداء األسواق احمللية واألجنبية وعلى رأسها أسواق دول إفريقيا



إستعراض جتارب صناعية ناجحة سواء كانت جتارب مصرية أو مصرية أجنبية أو أجنبية ( شركة توشيبا – شركة
سامسونج  ... -إخل ).



م .خالد محزة  :أشار سيادته إىل وجود العديد من التشريعات اإلقتصادية اليت تعيق الصناعة املصرية مثل ( :قانون رقم
 15لسنة  2017بشأن الرتاخيص للمنشآت الصناعية ،قانون إنشاء اهليئةالعامة للتنمية الصناعية وقرار رئيس جملس الوزراء
رقم  816لسنة ، ) 2019األمر الذي يتطلب تكوين جلنة مباشرة مع اهليئة العامة للتنمية الصناعية قبل املؤمتر لبحث كافة
املعوقات الواردة مبواد هذه القوانني والتعديالت املقرتحة عليها واإلشارة إىل ذلك خالل املؤمتر.



أ .جمدي فانوس :التأكيد على نشر فكر اإلقتصاد األخضر وإستخدام الطاقة النظيفة (املتجددة) يف املصانع ،ودعوة
متحدثني من البنوك املصرية للتحدث عن آليات هذا النوع من التمويل خالل املؤمتر.



أ.عادل فاضل زكي  :أكد سيادته على ضرورة معرفة أسباب تعثر الصناعة املصرية ملعرفة احللول املقرتحة هلا ،مشرياً إىل
أن املشاكل واملعوقات اليت تواجهها ما تكون ثابتة على مر العقود املاضية و إقرتح سيادته أن يتم اإلستعانة برواد الصناعة
املصرية من وزراء الصناعة السابقني (الناجحني منهم ) و الذي ميثلون أعمدة الصناعة املصرية يف العقود املاضية خالل
املؤمتر ضمن إحدى جلساته .



م.مجال عفيفي  :إقرتح سيادته أن يكون عنوان املؤمتر هو " مستقبل الصناعة املصرية" حبيث يتم تناول مستقبل
الصناعة يف مصر ومن هذا املنطلق يتم طرح املعوقات واحللول املقرتحة للنهوض بها.



أ.حممد يوسف  :أكد على ضرورة الرتكيز على الصناعات املستهدفة للتطوير واليت حتتل أولوية أوىل من قبل القيادة
السياسية ،حتى تتماشى أهداف املؤمتر مع األهداف العامة للدولة ،على أن يتم إلقاء الضوء أيضاً على املشاكل
واملعوقات اليت تواجه الصناعة املصرية وترتيبها حبسب األولوية للعمل على إجياد اآلليات املناسبة للنهوض بها.
ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي من توصيات:


أن يتم عقد املؤمتر خالل الفرتة من  15-10نوفمرب  2019بعد التأكد من عدم وجود أية مؤمترات يف مصر

تؤثر سلبياً على عدد احلضور و/أو الرعايات


إعداد خطاب لطلب رعاية السيد رئيس اجلمهورية للمؤمتر



أن يقوم السادة األعضاء بإرسال مقرتحاتهم حول إسم املؤمتر حتى يتم إختيار األنسب



عقد إجتماع للجنة خالل الفرتة القريبة القادمة وتوجيه الدعوة لرواد الصناعة املصرية (املقرتحني من قبل
األستاذ /عادل فاضل زكي) لإلجتماع معهم قبل املؤمتر لإلستفادة من اخلربات السابقة يف الصناعة املصرية
وتطورها يف العقود املاضية.

ويف نهاية اإلجتماع قام املهندس  /جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة ،بتوجيه الشكر إىل
مجيع احلضور على حسن املشاركة الفعالة خالل اللقاء ،على أن يتم إعداد ورقة تعريفية للمؤمتر Concept Paper
تتضمن كافة األفكار واملقرتحات املتفق عليها خالل اللقاء ،بهدف إستعراضها خالل إجتماع اللجنة القادم لإلتفاق على
املالمح الرئيسية للمؤمتر.

