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 مشرتك حمضر إجتماع 
 تكنولوجيا املعلومات  -للجنتي الصناعة والبحث العلمي 

 بالتعاون مع مجعية إتصال
 2020إبريل  15األربعاء 

Video Conference Meeting 
 

 بجمعية  تكنولوجيا المعلومات -الصناعة والبحث العلمي  ا لجنت عقدت
ً
ن إجتماعا التعاون برجال األعمال المرصيي 

مجد الدين المهندس / : ،برئاسة  Video Conference Call Meetingمن خالل مع جمعية إتصال ـ وذلك 
الوي ن ن توفيق/ األستاذ و  لجنة الصناعة والبحث العلمي مجلس اإلدارة ورئيس  عضو  – المنن لجنة  رئيس – حساني 

كة   " -المهندس / حسام الجمل ،وذلك مع بالجمعية  تكنولوجيا المعلومات ،كما شارك  "IKENالعضو المنتدب لشر
المدير التنفيذي لجمعية إتصال  –والمهندس / محمد شديد ، رئيس الجمعية  -علي عيىس / المهندسباللقاء 

ن عبد الخالق  –والمهندس / مصطفن النجاري  مية رئيس لجنة التن –رئيس لجنة التصدير ،والدكتورة / نيفي 
ن  وعدد منالمستدامة بالجمعية ـ ن  السادة أعضاء الجمعية من العاملي  الصناعة وتكنولوجيا  بقطاعي والمعنيي 

ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف ،المعلومات 
المدير التنفيذي للجمعية وممثلي اإلدارة التنفيذية بها  –كما شارك فن

ي تمام الساعة ،
باب الحوار والمناقشة  ، بهدف فتح 2020إبريل  15الموافق  األربعاءيوم  عشر ظهر  الثانيةوذلك فن
 :   حول

 " " الثورة الصناعية الرابعة: تنافسية أذكى ، وفرص ال تعوض

سانني ح/  األستاذو جمد الدين املنزالوياملهندس /  ات ترحيبية من قبل كلٍ من :بدأ اللقاء بكلم
كة   " -المهندس / حسام الجمل ب توفيق ،مؤكدين عل بالسادة الحضور و  "IKENالعضو المنتدب لشر

الصناعة  كيفية إستفادة  اهمية هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جمعية إتصال إلستعراض ومناقشة

ومزايا   Industry 4.0 (I4.0)وكافة التفاصيل الخاصة بتقنية المرصية من وسائل التكنولوجيا الحديثة 

 فة. والقطاعات اإلقتصادية المختل الصناعي  لإلنتاج  تطبيقها عل العمل

 عل ، "IKENالعضو املنتدب لشركة   " -املهندس / حسام اجلمل ثم قام 
ً
الدور بإلقاء كلمته ،مؤكدا

حيث أنه إذا تم تطبيقها عل نطاق واسع ،ستحدث فارق كبن     Industry 4.0 (I4.0) الهام لتكنولوجيا 

ي مرص ،حيث أن هذه التكنولوجيا تعمل عل تغين  طرق إدارة األعمال وهو ما 
ي عالم األعمال واإلقتصاد فن

فن

ي تحليل  والشعة ينعكس عل زيادة الكفاءة
واإلنتاجية ،إلعتمادها عل التحليل الكم والذكاء اإلصطناعي فن

 البيانات. 

ات وخصائص تقنية  ثم ن كيب والصيانة   Industry 4.0 (I4.0)أشار سيادته إىل ممن  لقطع فيما يخص النر

الغيار المطلوبة للماكينات واآلالت الصناعية ،كما أن هذه التقنية تقوم بتطوير ورفع قدرات الماكينات 

ي تعمل عل و  Digital twinال واآلالت الصناعية من خالل خاصية 
 مناسبفضل تطوير  أالتعرف علالتر

ي لوبة قرب بديل لقطع الغيار المطأ التعرف علمن خالل الطباعة الثالثية قل تكلفة متاحة ،كما يمكن وبأ
فن

 القطع المثيلة.  حالة عدم إتاحة

ي   Industry 4.0 (I4.0)تقنية كما أشار سيادته إىل مساهمة 
ي إستهالك  التوفن  فن

شيد فن  الزيوتوالنر

ن  يغعند الحاجة لتاإلنذار قيامها بإرسال إشارات من خالل ،وذلك وقطع الغيار للمصانع  للماكينات واآلالت

ي حالةاو  قطعةاي 
 عل أن تطبيق هذه التقنية  والزيوت للماكينات ،طاقة المستهلكة نقص ال فن

ً
مؤكدا
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طبيق ،يتم إدخال بشكل أكنر للتة مؤهلة ،فكلما كانت المنشأ هعل مستوى الجاهزية لتطبيقبالمنشآت يعتمد 

 . بدون تغيين  إقتصاديات المنشأةو اإلستخدامات المختلفة لهذا النظام  عدد أكنر من

 

 

ي   I 4.0Industry)4.0 (لتقنيةاإلستخدامات المختلفة وقد أكد سيادته عىل وجود 
 
اإلقتصادية  قطاعاتالف

انالصحة ،النقل واللوجيستيات ، الزراعة ، المختلفة :   ،... إلخ  ،وذلك عىل النحو التالي :  والطاقة الطير

 

ي الري تحديد كمياتحيث يمكن الزراعة :قطاع 
ن
أكنر دقة  بشكلالري المطلوبة  وآليات المياة المستخدمة ف

أفضل بافضل منتج زراعي  يمكن إنتاجبحيث  الحديثة لري والزراعةلطرق اافضل إستخدام ممكن ،وتوضيح 

  . وبأقل تكلفة خالل أقل مدة ةممكنجودة 

ي  هذه التقنية ساعد ت قطاع الطاقة :
ن
ن ف ي مجال الطاقة ،حيث تقدم أكنر الطرق فاعلية تحسي 

ن
اإلستثمار ف

 الطاقة المستهلكة.  ترشيد اىلي وبالت بكفاءة عاليةالطاقة  تخزين وإستخدامل

ي معدات الرفع بالمخازن تستخدم هذه التقنية  النقل:قطاع 
المثل من  يةكمال نتائج حولأفضل الإلعطاء فن

ي المرة الواحدو المنتج 
ي يمكن رفعها فن

ي المخازن بالكامل ،إضافة التر
ي إنجاز هذا العمل فن

ة والوقت المستغرق فن

 المستغرق الوقت ليقليتم تث يحوإنتقاء أقرص وافضل الطرق ليها بوسائل الشحن والنقل إىل التتبع لموقع 

ي عمليات الشحن والنقل للمنتجات والوقود المستخدم 
ي ، فن

 عمال. األ هذه كفاءة   مما يسهم فن

ي تغين  وتركيب قطع الغيار لها   قطاع الطريان :
حيث أن الطائرات تحتاج إىل مستوى عاىلي من الدقة فن

ها.  ي القطعة المطلوب تغين 
كيب أو فن ي النر

 لضمان عدم وجود إحتمالية ألية أخطاء سواء فن
 دثالذي يح حجم اإلنحرافمدى  بيانات دقيقة حول يمكن من خالل هذه التقنية توفن   الصناعة: قطاع

ي العمل
ن ية اإلنتاجية ،كما يمكن فن ن منتجي  ن والتفضيل بي  وهو ط اإلنتاج ،وربط المخازن بخأو أكنر إجراء التمين 

ي الصناعة كما أن ر  إحداث وف عل يعملما 
الصيانة و  خصائص التنبوء من خالل يكون كبن  العائد كبن  فن

قد ،حيث  predictive maintenance & Energy Saving المطلوبة وتوفن  الطاقة لآلالت والماكينات 

ي المصنع  %5إىل  تصل معدالت الوفر 
ا عائد جيد جد ،وبالتاىلي الحصول علمن حجم الطاقة المستخدمة فن

ي طريقة  إضافة إىل الفارق،
ي حساب التكاليف المطلوبة لالتعامل مع افن

لك بدقة ذلصيانة ،مما يساعد فن

  ووضع خطة رسيعة للتحرك. 

 

 مقابل   Industry 4.0 (I4.0)إدخال الثورة الصناعية الرابعة للصناعةمقارنة عند كد سيادته عل أنه أ كما 

ي ،فنجد أن طبيعة العمل   ERP Systemادخال 
 Industryبينما ، تتطلب عمالة أكنر   ERP Systemفن

4.0 (I4.0)   ية المطلوبة تكون اقل ،كما أنه  فإن ي يتم sensorsيتعامل مع نظام ال القوى البشر
من  التر

 ة. بالمنشأالقرارات  ها إتخاذ خالل

ي نهاية كلمته إىل أن
فيما    Industry 4.0 (I4.0)تقنية ه توجد بعض التحديات بالنسبة لثم أشار سيادته فن

 أن تقوم  مانيخص األ 
ً
ببحث طرق تحقيق التطبيق اآلمن لهذه التقنية والتعاون المنشأة ،حيث ينصح دائما

كات متخصصة تقوم بتنفيذ  ي ذلك مع رسر
 عن   technological securityال  فن

ً
كات منفصلة تماما وىه رسر

ي المصنع او المنشأة  ITال  إدارات
 . فن
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 النقاط التالية : حيث مت تناول ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة
   ي تطبيق تقنية ما ىهي

ي التطبيق    Industry 4.0 (I4.0)كيفية البدء فن
 ؟وهل يتم إجراء المعاينة للمصانع قبل البدء فن

ي ،  الرد :  ك مع الهيئة العربية للتصنيع والمصنع الحربر
التعاون معهم  يوجار تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون مشنر

ي هذا اإلستثمار  لبحث مدى جاهزية المص
ي بعض الحاالتنع وطرق البدء فن

ت يتم وضع قائمة بالمتطلبا كما أنه فن

ي تتم من خالل مراحل المعاينة المبدئية . 
ات المطلوبة والتر ن  والتجهن 

 

  ؟عادة ترتيب خطو  اإلنتاجتطبيق هذه التقنية ال الحاجة لمدى ما 

ي بعض الحاالت وطبقا لرؤية صاحب المصنع ،يتم ذلك  : الرد 
ة   ،وخاصة إذا تم إكتشاف نسب انحراف فن  يتمهنا و كبن 

حات دائلب حول مع صاحب العملالتشاور   لتعديل خطو  اإلنتاج.  المقنر

 

 ورة ال ول نر الدتعد من اكمرص  ،حيث أن باتحاد الصناعات المرصيةتواصل مع غرفة صناعة الحبوب تم التأكيد عل ضن

ي  المستهلكة الطاقةتوفن  لذا فإن تطبيق هذه التقنية سيعمل عل لحبوب ،طحن اعمليات ب تقوماللي 
عمليات طحن  فن

ي تمر األرز  ،وخاصة عمليات تقشن   الحبوب
 .  فنية بعدة مراحل التر

 

  ة بالهواء ا مدى تاثره للتأكد من سنوات 7إىل 6 نحو ات الزراعية متابعة جودة المنتجتستغرق وسات المنتشر و ا بالفن 

ي هذا األمر الطقس ظروف 
ه من الظروف والعوامل الخارجية المختلفة ،فما مدى اإلستفادة من هذه التقنية فن   ؟وغن 

بمواصفات الجودة العالمية  ا ومقارنته ربط المنتجات الزراعيةإمكانية ل  I 4.0Industry)4.0(تقنية  يوجد لدى الرد : 

 عن إعطاء ا للمنتجات المماثلة له
ً
ن النوعيات من المحاصيل لالمث طرقال فضال  . لتحسي 

 

  ة الحاليةمرص موقف ما هو ومدى جاهزيتها لتطبيق تكنولوجيا الجيل الرابع والدخال هذه التكنولوجيا  خالل الفنر

ي ظل ل اإلرساع كيفيةما  و ، ها منواإلستفادة 
ي مرص فن

تاج باعل لتوفن  الطاقة ولالن حاجة الدولةإلستفادة بهذه النظم فن

 ؟  وكفاءةجودة 

 بشكل رسيــــع تتجه لذلكن الدولة إ الرد : 
ً
ي تم إنشائها تستخدم آلياتمحطات الكهرباء الجديدة حيث أن ، حاليا

الثورة  التر

ــع إستيعاب إستطاعقطاع الطاقة الصناعية الرابعة ،كما أن  ي  ا للقطاع،لما إتضح من فوائده هذه التكنولوجيا بشكل رسيــ
 فن

ي التكاليف وترشيالتعامل الشيــــع 
 اءة إستهالك الطاقة. د كفمع األزمات والتوفن  فن

 

 ي إدخالالبدء إمكانية  ما مدى
ي معظم المجاالت وتطبيق فن

ي مرص  والقطاعات اإلقتصادية هذه التكنولوجيا فن
هل تم و  فن

ي هذا الشأن لتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة العامة ل هيئةالالتواصل مع 
 ؟فن

 العاون مع للتإمكانية هناك  الرد : 
 
والغرف الصناعية المختلفة لبحث آليات تطبيق هذه التكنولوجيا ،ولكن األهم عب ش

ي 
ي تحتاج لهذه النظم اإلتجاه للكيانات المنفردة هو الحالية المرحلة فن

لتنمية الصناعية الهيئة العامة لإىل  ثم اإلتجاه، التر

ي مصانع محددة وما تم لصناعة ومركز تحديث ا
،بحيث يتم عرض تجارب النجاح لهذه التكنولوجيا ونتائج تطبيقها فن

ي الوقت والتكلفة والطاقة المستهلكة
ة فن امج المطورة وال توفن   .  ات محددةلقطاع ةمخصص،وعرض النر

 

  ة لتطوير مصانع قطاع  قد خصصتوزارة قطاع األعمال تم التأكيد عل أن انية كبن  ن خطة ضع كما تم و األعمال العام ،من 

،حيث يمكن التنسيق والتعاون مع الوزارة لبحث مدى اإلستفادة من تطبيق هذه التقنية بمصانع قطاع األعمال للتطوير 

ة هذا التعاون العام ضمن خطة تطويرها ،وهنا تم الرد بالتأكيد عل أن مثل  بيل المثال إذا  ،فعل س سيكون له فوائد كبن 

ي مصنع ما يبلغ االستثماركان حجم 
سنوات  3عل مدار  جنيه مليون 20إىل10 جنية ،فإنه سيتم توفن  منمليون  5 فن

 بأقل تقدير. 

الويالمهندس / كٍل من:   إنتىه اللقاء وقد قامثم  ور عىل بشكر كافة الحض– حسانير  توفيق/  األستاذ و  مجد الدين المي  
ة القادمة بالتعاون مع جمعية حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء ،عىل أن يتم  عقد سلسلة من اللقاءات خالل الفير

ي يمكن تطبيقها عىل القطاعات اإلقتصادية المختلفة وتحقيق 
إتصال لبحث كافة التطبيقات التكنولوجية الحديثة التر

 اإلستفادة منها. 


