حمضر إجتماع جلنة الصناعة والبحث العلمي

Zoom Video Conference Meeting
يوم األربعاء املوافق  17يونيو 2020

عقدت لجنة الصناعة والبحث العلم بجمعية رجال األعمال المرص ن
يي إجتماعا من خالل Zoom Video
، Conference Meetingبرئاسة المهندس  /مجد الدين ن ن
المنالوي – عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة
،وحضور األستاذ  /أحمد منن عز الدين – نائب رئيس اللجنة ،والمهندس  /خالد حمزة – رئيس لجنة
ن
اإلستناد والجمارك والمهندس /
مصطف النجاري – رئيس لجنة التصدير بالجمعية ،وعدد من السادة
ن
ن
ن
والمعنيي بقطاع الصناعة والبحث العلم ،كما شارك ف اللقاء األستاذ  /محمد
العاملي
أعضاء الجمعية من
ن
يوسف – المدير التنفيذي للجمعية ،وممثل اإلدارة التنفيذية بها ،وذلك ف تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم
األربعاء الموافق  17يونيو  ، 2020بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول :

تأثريات ما بعد كورونا على القطاع وكيفية احلد من آثارها :
 تأثن الورادات عل الصناعة المرصية بعد جائحة فنوس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج
المرصي والنهوض بالصادرات (تمهيدا الستعراض ذلك خالل لقاء اللجنة مع وزيرة التجارة الصناعة ).
بي رشكات قطاع األعمال ر
 آليات التعاون ر
والشاكة ن
وشكات القطاع الخاص ومجتمع األعمال المرصي
ن
ر
لتحقيق أهداف الدولة فيما يخص ر
المشنكة ،بما يسهم ف النهوض بالصناعة
المشوعات الصناعية
ن
المرصية وفتح أسواق جديدة ر
للشكات والمنتجات المرصية ف األسواق الخارجية وتعزيز الجهود لتوفن
سلسلة متكاملة من الخدمات للنهوض بالتجارة الخارجية (تمهيدا الستعراض ذلك خالل لقاء اللجنة
مع وزير قطاع األعمال العام ).
بدأ اللقاء بكلمة املهندس  /جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث

العلمي باجلمعية ،وقد رحب سيادته بالسادة الحضور ،وقد أكد سيادته عل نضورة إستعراض ومناقشة
وضورة توافر اإلستعداد التام لهذه ال ر
أهم التوصيات لمواجهة ر
فنة ما بعد جائحة فنوس كورونا  ،ن
فنة ،مشنا
إىل وجود إهتمام كبن من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها ،ولكن يجب أن ي رنجم
هذا االهتمام بخطوات عملية تنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به خالل ر
الفنة القادمة
،كما أشار سيادته إىل ما تقوم به اللجنة خالل ر
ن
الفنة الحالية من تنسيق لعقد لقاء مع الدكتورة /
نيفي جامع
 وزيرة التجارة والصناعة لمناقشة " تأثن الورادات عل الصناعة المرصية بعد جائحة فنوس كورونا وكيفيةزيادة القيمة المضافة للمنتج المرصي والنهوض بالصادرات "
ثم أشار سيادته إىل اإلجتماع الذي تم مؤخرا مع السيد رئيس مجلس الوزراء ،وكانت اهم النقاط ال رت تم
تناولها فيما يخص قطاع الصناعة خالل هذا اللقاء ،ىه زيادة القيمة المضافة للصناعة المرصية وزيادة

الصادرات ومقاومة االغراق ،كما أكد أنه مما ال شك فيه ان كافة الدول ستحاول تعويض عجز االسواق لديهم
باإلتجاه للتصدير بكميات هائلة للدول األخرى لتحقيق اهداف الصناعة وخطط االنتاج الخاصة بهم ،وهو
األمر الذي يجب اإللتفات له وأخد خطوات استباقية لحماية الصناعة المرصية ،نظرا لوجود عدة محاوالت
الخناق السوق المرصي من قبل ر
ر
أكن من دولة .
ثم أكد سيادته عل ان الصناعة المرصية لديها االستعداد لمنافسة اية منتجات من الخارج ولكن اذا تهيأت
ن
لها نفس الظروف واإلمكانيات ر
الت تساعد عل تطويرها والنهوض بها ،وف هذا الشأن فقد بدأت الحكومة
المرصية نف التجاوب مع القطاع بعدد من القرارات ر
الت من شأنها دعم الصناعة الوطنية ومنها :خفض أسعار
الطاقة للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة وذلك سواء بالنسبة السعار الغاز أو الكهرباء ،ومق رنحات أخرى
تم التقدم بها للحكومة وتم تنفيذها بنسب متفاوته مثل المطالبة بإعفاء المصانع من ن
الرصيبة العقارية
المفروضة عليها ،وتمت اإلستجابة نسبيا وتأجيلها لمدة  6شهور  ،كما أنه يتم دراسة ومناقشة إلغاءها بالكامل
،مما يؤكد عل إستعداد واستجابة الحكومة للتعاون مع مجتمع األعمال من خالل ما يقدم لها من ر
مقنحات
ن
ر
المقنحات والمتطلبات للحكومة ،حيث أن مجتمع األعمال ال
وتوصيات ،لذا فيجب اإلستمرار ف تقديم
يطالب بحماية الصناعة المرصية ولكن بتهيئة الظروف المالئمة والمدعمة لها ر
حت تستطيع المنافسة وغلق
الطرق عل إغراق السوق المرصي .
ثم أكد سيادته عل أهمية هذا اللقاء لمناقشة وتحديد كافة النقاط المطروحة للمناقشة مع السيدة وزيرة
التجارة والصناعة ،ومع السيد وزير قطاع األعمال العام ،حيث تقوم اللجنة حاليا بالتنسيق لعقد Webinars
بحضور سيادتهم .
ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول أهم النقاط التالية :

العلم بالجمعية
مني عز الدين – نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث
األستاذ  /أحمد ر
ي
الفنة الحالية تعد ر
أكد سيادته عل أن ر
فنة تحدي اقتصادي ويجب التعامل معها بكافة اآلليات الممكنة
واألدوات المتاحة بتشجيع االستثمار وتقديم كافة الوسائل المساعدة والمدعمة للصناعة المرصية ،ثم أشار
ن
الصي حاليا لدعم إقتصادها من خالل تخفيض سعر العملة الصينية كأحد اشكال الدعم
سيادته إىل ما أتبعته
للمصدرين لزيادة الصادرات الصينية ،حيث أن هذا اإلجراء سيجعل األسعار تنافسية للسلع الصينية إضافة
للشكات الصينية ر
إىل وجود تشجيع كبن ر
الت عادت إلستئناف عملها ،كما أشار سيادته إىل أن تركيا تعد من
الت من المتوقع انها ستؤثر عل مرص خالل ر
الدول ر
الفنة القادمة ،لذا يجب طرح االتفاقيات التجارية وبنودها
والتعامل معها وفقا لها ،إضافة إىل نضورة تفعيل المنتج المحل وإستخدام كافة الوسائل لمساندته والنهوض
به.
ن ن
ن ن
كما أكد سيادته عل أهمية تنمية االستثمار الخارج الصيت ف مرص والتواصل مع الجانب الصيت ف هذا
ن
بالصي للتعرف عل كافة الفرص المتاحة من الجانب المرصي لالستثمار
الشأن ،مشنا إىل دعوة المستثمرين
ن
المشنك نف الصناعة ،وهنا ر
ر
ن
يأت دور مجتمع األعمال المرصي ف التنسيق بي كافة المتطلبات مع الفرص
المتاحة .

العرب
لطف – مجموعة رشكات ومصانع
عل
ي
األستاذ  /ي
ي
ر
ر
ر
ن
أشار سيادته إىل مذكرة التفاهم الت تم توقيعها بي شكة النرص وشكة دونج فينج لصناعة السيارات ،وهو
أمر ايجات لتشجيع المستثمرين بالخارج وجذبهم للسوق المرصي ،ويجب تطبيق هذا النوع من التعاون مع
عدد من رشكات قطاع األعمال العام المرصية ،ثم أشار سيادته إىل موافقة الحكومة المرصية عل االتفاقية
الجمركية لنقل البضائع ،مؤكدا عل نضورة دراسة بنود هذه االتفاقية والتعرف عل الفرص الممكنة من
تطبيقها.

األهل المرصي
يحي ابو الفتوح  -نائب رئيس مجلس إدارة البنك
األستاذ  /ر
ي
أشار سيادته إىل القرارات اإليجابية لمحافظ البنك المركزي ر
الت تم إتخاذها مؤخرا لدعم اإلقتصاد المرصي
وعل رأسها تخفيض سعر الفائدة لتخفيض التكلفة ،وتأجيل أقساط القروض لمدة  6أشهر ،كما أكد سيادته
ر
عل ر
والنشات لكافة البنوك بالتوسع نف التمويل للصناعة المرصية.
نش التعليمات
ثم أشار سيادته إىل اجتماع السيد رئيس الجمهورية مع محافظ البنك المركزي المرصي وما تم من تعليمات
بناءا عل هذا اللقاء بالتأكيد عل مزيد من اإلحالل محل الواردات وتوجيه التمويل ورؤوس االموال لتنمية
التصنيع وتعميق الصناعة المرصية ،كما أشار سيادته إىل وجود قائمة تم إعدادها بالتعاون مع مركز تحديث
ن
الصناعة تتضمن  250بند ف الصناعات المختلفة ألولوية توجيه التمويل لها ،كما أنه يتم التواصل مع مركز
تحديث الصناعة لبحث آليات زيادة قوة المصانع وكفائتها وقدرة العمل بها ،إضافة إىل مجموعات عمل من
المصنعي للتوافق حول ر
اكن البنود ر
ن
الت يمكن االتجاه إليها.
البنوك للتواصل مع
ن
وقد تم التأكيد عل ضورة موافاة الجمعية بنسخة من هذه القوائم الخاصة بالصناعات المختلفة ،كما تم
التأكيد عل إمكانية إستغالل وإستثمار فرص تمويل البنوك للصناعة المرصية بشكل إيجات بحيث يتم ذلك
ن
من خالل رشاكة البنوك نف ر
المشوعات الصناعية لما لذلك من أثر إيجات كبن ف رفع جزء من عبء الديون
ن
عل هذه ر
المشوعات وف نفس الوقت تنوي ع المحافظ للبنوك وتشجيع وجذب اإلستثمار األجنت بشكل
أكن .
عل صباح – عضو الجمعية
األستاذ  /ي
أكد سيادته عل نضورة رفع األعباء عن الصناعة المرصية وتسهيل كافة اإلجراءات والتصاري ح ر
والناخيص
لكافة األنشطة الصناعية لزيادة قدرتها التنافسية ،ثم أشار سيادته إىل كافة اإلجراءات المعوقة ر
الت تشهدها
مصانع المالبس إلضافة خط إنتاج الكمامات ،لما يتطلبه ذلك من نضورة تعديل السجل الصناع وإجراءات
أخرى معقدة ومعرقلة لعملية اإلنتاج إضافة اىل ن
الرصائب والرسوم لكافة هذه اإلجراءات ،وذلك بالرغم من
ن
إحتياج السوق لهذا المنتج ف هذه المرحلة ،كما أن هذه الكمامات ليست طبية أي أنها لم تكن خارج إطار
إنتاج المالبس.
المهندس  /عمرو ابو فريخة – عضو الجمعية
أشار سيادته إىل نضورة وجود معاين موحدة ومعلنة لهيئة ر
الشاء الموحد  ،بحيث تكون هذه المعاين واضحة
ن
ن
لكافة المصانع بحيث يتم ر ن
اإللنام بها ف عملية التصنيع ،كما أشار إىل أهمية دور مركز تحديث الصناعة ف

ن
رفع كفاءة الصناعة المرصية وزيادة القيمة المضافة لها ،مما يسهم ف اإلتجاه بشكل أكن للصناعات المغذية
لصناعات اخرى مثل صناعات السيارات وصناعة االجهزة ن ن
المنلية.
كما أشار سيادته إىل أنه بالنسبة النتاج الكمامات فأصبح يتم ذلك من خالل ترصي ح مؤقت وذلك وفقا لقرار
وزيرة التجارة والصناعة.
اإلستياد والجمارك بالجمعية
المهندس  /خالد حمزة – رئيس لجنة
ر
وقد أشار سيادته إىل تأخر الرسائل والحاويات الواردة من الخارج ر
والت تتضمن خامات ومستلزمات االنتاج
ن
ن
،إضافة إىل وجود صعوبة ف االجراءات ،مما يستلزم زيادة ساعات العمل اليومية ف الجمارك المرصية
والتوكيالت المالحية وكافة الجهات المعنية بالجمارك لضمان عدم وجود تكدس.
ن
ثم أشار سيادته إىل ما تتطلبه ر
الفنة الحالية من نضورة إستمرار عمل المصانع المرصية ،ف ن
حي أن هيئة
التنمية الصناعية مازال بها اغالق تام والذي بدأ منذ  4أشهر ومستمر ر
حت اآلن ،لذا يجب إستئناف العمل
بهيئة التنمية الصناعية نظرا لحاجة المصانع لتجديد السجل الصناع الخاص بها او إستخراج ا رلناخيص
،وبالتاىل فإن إعالق هيئة التنمية الصناعية يجعلها المعوق االساس للتصنيع .
العلم بالجمعية
المهندس  /مجد الدين الميالوي  -رئيس لجنة الصناعة والبحث
ي
وقد أشار سيادته إىل الجزء ن
الثات من اللقاء والخاص باإلعداد للقاء السيد وزير قطاع االعمال العام ،لبحث
فرص التعاون مع مصانع قطاع االعمال العام من خالل رشاكات  ،وقد أكد سيادته عل أن رشكات قطاع
الشاكة الخاص ر
االعمال العام متنوعة ويجب دراسة نموذج ر
بشكة النرص مع رشكة دونج فينج لصناعة
السيارات ،ودراسة امكانية تطبيق هذا النموذج عل الصناعات المختلفة ر
وشكات قطاع االعمال االخرى.
المهندس  /مصطف النجاري – رئيس لجنة التصدير بالجمعية
وقد أشار سيادته إىل  250بند الخاصة باولويات التمويل للصناعات المختلفة ،مؤكدا عل نضورة وجود بند
ن
خاص للصناعات الزراعية نظرا ألن الحاصالت الزراعية تمثل فرص كبنة إلستثمارات ضخمة ف مجال
االنتاج الزراع ،مشنا أنه يتم إستناد  %90من إحتياج مرص من الحبوب ،وبالتاىل ر
فالن ن
كن عل التصنيع
الزراع أمر هام جدا نف تقليل فاتورة اإلستناد من الخارج.
ن
ن
النوالي للمناقصات ،مشنا
ثم أشار سيادته إىل تجربة سابقة لوزارة قطاع االعمال العام ف طرح عدد من
ن
إىل وجود بعض أوجه القصور ف هذه التجربة مما أدى إىل عدم وجود أثر إيجات كبن لها ،وهنا أكد سيادته
عل نضورة بحث إمكانية تكرار هذه التجربة ولكن مع وجود تعاون ن
بي الجمعية والمجالس التصديرية مع
والي مع تجنب أوجه القصور ر
وزارة قطاع األعمال العام للحصول عل هذه الخدمة الخاصة بالن ن
الت حدثت
ن
النوالي حاليا ،مشنا إىل إمكانية عمل عقود اتفاق باسعار جيدة جدا بما
مسبقا ،وذلك نظرا الرتفاع تكلفه
يخدم الصادرات المرصية بشكل إيجات.
ن
النوالي ،كما تم التأكيد عل نضورة دعوة لجنة النقل لمناقشة
وهنا تم الرد  :بالتأكيد عل مدى أهمية ملف
وتناول هذا الموضوع خالل لقاء وزير قطاع األعمال العام.

ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي :

 قيام األستاذ  /يح ابو الفتوح بموافاة الجمعية بقوائم الصناعات ر
الت لها أولوية إلحاللها محل
الواردات ر
،حت يتم تعميمها عل السادة أعضاء الجمعية( .تم)
 التنسيق لتوجيه الدعوة خالل ر
الفنة القادمة إىل رئيس مركز تحديث الصناعة لتناول قوائم
الصناعات ر
الت لها أولوية إلحاللها محل الواردات ،وبحث تقسيم ال  250بند قطاعيا ودور اللجان
التخصصية بالجمعية للمساهمة نف تنفيذ ذلك عل ارض الواقع.
 تجميع كافة النقاط الهامة والتوصيات ر
الت تم تناولها خالل اللقاء ،لعرضها خالل إجتماع اللجنة مع
وزيرة التجارة والصناعة ووزير قطاع األعمال العام .

ثم قام المهندس  /مجد الدين الميالوي بتوجيه الشكر لكافة السادة الحضور عل حسن المشاركة
الفعالة خالل اللقاء

