
 
 جلنة الصناعة والبحث العلمي حمضر إجتماع

 حتديث الصناعة املدير التنفيذي ملركز -الدكتور / عمرو طه  مع
 2019 أكتوبر 16 املوافق األربعاءيوم 

 

و جملس اإلدارة عض –جمد الدين املنزالوي برئاسة املهندس/ عقدت جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعية إجتماعًا

ادة حتديث الصناعة ،كما حضر اللقاء عدد من الس املدير التنفيذي ملركز -الدكتور / عمرو طه وحضور ورئيس اللجنة ،

 16املوافق  عاءاألربيوم  الثانية ظهرًاوذلك يف متام الساعة  أعضاء اجلمعية من املعنيني والعاملني بقطاع الصناعة ،

 : اجلمعية باجليزة ،بهدفمبقر ،  2019 أكتوبر

 

 " التعرف على كافة الربامج التي يقدمها مركز حتديث الصناعة "

 

ير املد -عمرو طه  مرحبًا بالدكتور / ،  رئيس اللجنة –وقد بدأ اإلجتماع بكلمة املهندس / جمد الدين املنزالوي 

حتديث  ملركز عالوالف اهلام سيادته على الدورأكد وقد  حتديث الصناعة لتشريفه هلذا اللقاء اهلام ، التنفيذي ملركز

ع كافة القطاعات م تكامللل هلا املضافة القيمة وحتقيقها تعميق فكر وحتقيق املصرية الصناعة تطوير الصناعة يف

 ألمورا من نعااملص اجاتحتيإل وفقًا وتطابقها وتوافقها باملركز املتوفرة الربامج تفعيل نأ إىل مشريًااإلقتصادية األخرى ،

 اجل من لصناعةا حتديث مركز يوفرها اليت والربامج اخلدمات زيادةل تتطلع املصرية  الصناعة ،وهو ما جيعل  اإلجيابية

 .سواق التصديرأيف السوق احمللي و وزيادة تنافسيتهاتها دمسان

 

اهلام  بتوجيه الشكر للجمعية لدعوته هلذا اللقاء الصناعة حتديث ركزمل التنفيذي املدير - طه عمرو /الدكتورثم قام 

ر رقم والقرا ،١٩٩٩ لسنة ٦٦ رقم اجلمهورية رئيس بقرار تأسيسه متحتديث الصناعة قد  مركز أن،ثم إشار سيادته إىل 

 دعم إىل يهدف املركز أنكما ، واإلستدامة تنافسيةتتسم بال حديثة مصرية لصناعة دفع قوة إلعطاء ٢٠٠٠ لسنة ٤٧٧

 ،مؤكدًا ناعةوالص التجارة وزارة مظلة حتت وذلك ، الصناعي للقطاع مواتية أعمال بيئة وخلق ، الصناعية املؤسسات

وى الفردي املست دعم مجيع املنشأت الصناعية ، علىوتغيري للصناعة املصرية ،ال ادةيق هي املركز رؤية أن على

لك من خالل برامج شاملة تهدف إىل حتقيق النمو والتطور حتياجاتها من التنمية والتطوير ، وذوالقطاعي طبقا إل

  واالستقرار .

كما  ، عميل أل  ١٣خلدمة تختل  احافظات اجلمهورية ،مب ًافرع ١٥أن مركز حتديث الصناعة يضم  ثم أشار سيادته إىل

 كما أنه يتم ، وتصديرية تنموية إسرتاتيجية ٦٠يف ظل وجود  ، ك ء موظ  ٣٠٠يعمل على تقديم اخلدمات باملركز 

  . املصرية الصناعة دعم يف الرتاكمية اخلربة من عاما ١٧ب يتمتع املركز أن مؤكدا ، خدمه ل أ ١٢٠تقديم 

 هتم بتعميق وحتديثت رئيسية مهام تتضمن ٢٠٢٠-٢٠١٧أن خطة عمل مركز حتديث الصناعة إىل  سيادته أشاركما 

تهتم باملساهمة يف مشروعات احاور التنمية الصناعية وتنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة  الصناعة ، ومهام أخرى ثانوية

 توكل إىل املركز من وزارة التجارة اليت  ستثنائيةاال هاماملتنفيذ وهى خرى أأن هناك مهام  كماوتنمية الصادرات ،

  معالي وزير التجارة والصناعة .عتماد إأو أي من اجلهات السيادية بعد  املتختلفة والصناعة وهيئاتها

 



 ،زيادة احمللي التصنيع تعميق إىل تهدف ٢٠٢٠-٢٠١٩عام لأن األهداف العامة خلطة املركز  وقد أكد سيادته على

،اإلهتمام  لطاقة قطاعيًاا إستهالك ،ترشيد الواردات تقليلو الصادرات ،زيادة واإلنتاجية اجلودة ،حتسني التنافسية القدرة

اإلعداد ، البشرية العاملة بالقطاع الصناعيتنمية مهارات املوارد قات الطاقة اجلديدة واملتجددة ،إستتخدامات وتطبيب

كافة وتوفري الدعم الفين واإلستشارات الالزمة ل،” م التكنولوجي والتحول الرقمي الدع” للثورة الصناعية الرابعة 

 والرتاثية الصناعية التجمعات تنمية،كما يتم اإلعتماد بشكل اساسي على طاعات الصناعية ومؤسسات الدولة الق

وبناء القدرات  ، ، واالقتصاد األخضرات املاليةيل واخلدمالتمو على احلصول وتيسري ، اإلنتاجية وحتسني ، واإلبداعية

تمام مبعايري االهباإلضافة إىل  ،واإلبتكار وريادة األعمال ونقل املعرفة هتمام بعقد الدورات التدريبية اإلمن خالل 

 املهارات القومية ، وبرنامج تطوير املهارات ، والتدريب من أجل التشغيل .

 

 خالل اللقاء ،والذي ميكن اإلطالع عليه من خالل زيارة الرابط االتالي:   Presentationكما قام سيادته بتقديم 

https://bit.ly/2MTcQ2U  

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول أهم النقاط التالية:
 ت قدم للصناعات املصرية وهل تقدم للصناعامتت اإلشارة إىل الربامج اخلاصة مبركز حتديث الصناعة واليت ت

الصغرية واملتوسطة فقط ،وهنا مت التأكيد على أن الربامج اخلاصة باملركز تقدم لكافة الصناعات مع الرتكيز على 

تكامل واملوازنة لل،وذلك الصغرية واملتوسطة منها ،كما أنه يتم اإلجتماع بشكر دوري مع السيد وزير التجارة والصناعة 

 ات املقدمة من قبل املركز للقطاع اخلاص والقطاع احلكومي.بني اخلدم
 

  متت اإلشارة إىل التدريب للعمالة الصناعية وهل يوجد برامج تابعة ملركز حتديث الصناعة يف هذا الشأن ،وهنا مت

التأكيد على قيام املركز بتقديم الربامج اخلاصة بالتدريب للعمالة بالفعل ،وخاصة بعد غلق مركز التدريب الصناعي 

ارات التدريب من أجل رفع امله –) التدريب من أجل التشغيل  ،حيث يقدم املركز حاليًا ثالثة أنواع من التدريب

 .( TVET IIوالتدريب لتنمية املهارات الصناعية بالتعاون مع برنامج  –
 

 حتديث الصناعة خاصة بتنمية األحباث والتطوير للمصانع وجود برامج ملركز ت اإلشارة إىل عدم متR&D  يف حني،

خطة  حيث مت التساؤل حولأن الصناعة تعتمد بشكل أساسي على األحباث والتطوير وشهادات املراجع املالي ،

،وهنا مت التأكيد على وجود مكون ضمن خطة املركز  R&Dاملركز ورؤيته إلنشاء برامج خاصة باألحباث والتطوير 

،كما مت تقديم مقرتح من قبل املركز  R&Dيسمى "بناء القدرات ونقل املعرفة"  والذي يتضمن أهداف الرتكيز على 

سابقًا بوجود دكتور لكل مصنع ،ولكن معوقات البريوقراطية يف كافة اجلهات تعيق هذا املقرتح ،وخاصة بريوقراطية 

 وبي وزارة املالية يف وزارة البحث العلمي.مند
 

 ، جودة  حبيث يتم ذلك من خالل حتسنيمتت اإلشارة إىل ضرورة الرتكيز على اخلروج باملنتج املصري للعاملية

العمالة  –واد اخلام امل –املنتج املصري وختفيض سعر املنتج من خالل ختفيض التكلفة واليت تتمثل يف ) الطاقة 

رية ( فما هى خطة مركز حتديث الصناعة يف هذا الشأن ، وهنا مت التأكيد على إمكانية تقديم املركز واملوارد البش

إن املركز يقوم فلعدة برامج تتضمن آليات لتتخفيض إستهالك الطاقة وبالتالي ختفيض التكلفة ،وبالنسبة للمواد اخلام 

ام ميكن اللجوء ألسواق جديدة لشراء املواد اخلكما بإجراء البحوث لتصنيع وتطوير املواد اخلام املتاحة يف مصر ،

https://bit.ly/2MTcQ2U


يبحث و يبذل ما يف وسعه إلحياء التعليم الفين،أما فيما خيص املوارد البشرية فإن املركز  كحل بديل بتكلفة أقل

نية دمع اجلهات املعنية إمكانية إنشاء كليات للتعليم الفين بداًل من املعاهد الفنية حيث ينظر هلا اجملتمع نظرة مت

 مما أدى للهروب من التعليم الفين يف مصر بشكل عام.
 

 ، هنا مت التأكيد ومت التساؤل حول إمكانية إدخال التكنولوجيا والذكاء الصناعي يف أساليب اإلدارة للصناعة املصرية

ن مواكبة ععلى أنه يف ظل الثورة الصناعية الرابعة كان الزمًا إدخال أحدث التقنيات وإال كانت ستتوق  الدولة 

التطور التكنولوجي ،لذا فإن الدولة حاليًا بكافة أجهزتها حتاول اإلجتاه حنو التحول الرقمي ولكن يتم ذلك بشكل 

 تدرجيي حسب إمكانياتنا .
 

  متت اإلشارة إىل برامج مركز حتديث الصناعة اخلاصة بالطاقة وهل تتضمن تقديم اخلدمات اإلستشارية فقط أم أن

دعم لل  %25هناك متويل ودعم مادي هلا ،وهنا مت التأكيد على وجود جزء منها يقدم يف شكل دعم مالي يتمثل يف 

PV Solar لفئات زيادة انامج يف الوقت احلالي لذا يتم حبث ،كما أنه توجد قوائم إنتظار للمتقدمني هلذا الرب

 هذا الربنامج.من املستفيدة 
 

  مت التأكيد على ضرورة نقل اخلربات للشباب مبا يسهم يف تطوير الصناعة املصرية وإستغالل طاقاتهم يف جمال

من اجلامعات اليت تقدم خدمات البحث العلمي ،مثل:  Outsourcing،وذلك من خالل  R&Dاألحباث والتطوير 

،حيث ميكن أن ختدم تلك اجلامعات جمموعة  GUCاجلامعة األملانية  – BUEاجلامعة الربيطانية  –جامعة النيل 

 R&Dمن املصانع من خالل رسائل ودراسات طالبها للماجيستري والدكتوراه يف جمال التطوير والبحث العلمي 

الرسائل والدراسات قابلة للتطبيق على املصانع ،وهنا متت اإلشارة بأن اللجنة قد بدأت بالفعل  حبيث تصبح تلك

يف التواصل مع اجلامعات املشار إليها من أجل حبث سبل التعاون لتحقيق ذلك ،كما مت التأكيد على أن مركز 

جه التعاون يف جمال األحباث لبحث أو MSAوكول تعاون مع جامعة صناعة قد قام أيضًا بتوقيع بروتالحتديث 

 . R&Dوالتطوير 
 

  مت التأكيد على أهمية التوجه إلنشاء معامل احايدة يف مصر ،بداًل من إختبار املنتجات املصرية باخلارج والذي

يزيد من تكلفة املنتج وبالتالي زيادة سعره النهائي للمستهلك ،وهنا مت التأكيد على أن هيئة املواصفات واجلودة 

اجلهة املعنية مبل  معامل اإلختبار للمنتجات املصرية ،كما متت اإلشارة إىل مدى أهمية دور جلنة الصناعة هى 

والبحث العلمي باجلمعية لتقديم املساعدة يف هذا الشأن وذلك من خالل إمكانية إعداد دليل للتعرف على نوعية 

ب التعرف على أنواع وختصصات املعامل املطلو اإلختبارات اليت حتتاجها املصانع يف مصر ،وذلك للمساهمة يف

 إنشائها .
 

  مت التأكيد على أن مركز حتديث الصناعة يتلقى الطلبات من املصانع واخلاصة بتحديث الصناعة ملنشآتهم ،من خالل

ن مالزيارات امليدانية  –كافة الطرق املمكنة مثل : اإلجتماعات واللقاءات مع ممثلي جمتمع األعمال املصري 

كما يتم تلقي أية طلبات يتم التوجه بها للمركز  ،كما أن مركز حتديث الصناعة قد تبنى  -باحثني وممثلي املركز  

) اليت   MSAخالل الفرتة األخرية فكرة احلصول على الطلبات أو املعوقات اليت تواجه املصانع وتوجيهها جلامعة 



ى ية حلل تلك املعوقات وسبل تطبيقها ،ثم يتم طرح ذلك علمت توقي بروتوكول تعاون معها ( لبحث اآلليات العلم

 صاحب املصنع أو املنشآه الصناعية.
 

  يف مساندتها ،وهنا مت التأكيد على أنه توجد عدةإىل املصانع املتعثرة ودور مركز حتديث الصناعة متت اإلشارة 

يكون التعثر  ية ،وتتمثل يف إشرتاط أالشروط ومواصفات جيب توافرها حتى تنطبق حالة التعثر على املنشأة الصناع

تلك لبسبب قضايا أو ونزاعات مع مصلحة الضرائب أو أية البنوك ،وفيما عدا ذلك فإن املركز يقدم خدمات مساندة 

 وغريها مما يسهم يفاملصانع املتعثرة من خالل عدة طرق منها تقديم الدعم املالي وإعطاء الدورات التدريبية 

باملنشأه أو املصنع املتعثر ،كما مت التأكيد على أن املنشآت الصناعية اليت تنطبق عليها حالة التعثر إعادة النهوض 

 مصانع فقط . 5هم 
 

  مت التأكيد على ضرورة الرتويج واإلعالن عما يقدمه مركز حتديث الصناعة من خدمات وبرامج متتخصصة للنهوض

ملصانع والعاملني بالقطاع بكافة اخلدمات املقدمة من املركز ،وهنا ،وذلك لعدم دراية العديد من ابالصناعة املصرية 

 مت التأكيد على أن املركز يقوم باإلعالن عن كافة هذه الربامج من خالل اإلعالنات بالصح  واجلرائد .

 

 

 ىل بتوجيه الشكر إعضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة ، –املهندس/جمد الدين املنزالوي ويف نهاية اللقاء قام 

ى لتشريفه حبضور اللقاء ،كما شكر السادة احلضور عل حتديث الصناعة املدير التنفيذي ملركز -الدكتور/ عمرو طه 

 حسن املشاركة الفعالة.

 

 

 


