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 –دين املنزالوي جمد البرئاسة املهندس/جلمعية ورئيس جملس إدارة ا –حبضور املهندس / علي عيسى  عقدت جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعية إجتماعًا

مبقر اجلمعية باجليزة  عقد اإلجتماع، 2019 أغسطس 21املوافق  األربعاءيوم  صباح العاشرة منوذلك يف متام الساعة  عضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة ،

   :بغرض إستعراض ومناقشة،
 ، لصناعيا القطاع على املوضوعات تلك كافة وأثر...  الصناعية التنمية هيئة قانون تطبيق – البنكية الفوائد – اجلزايف التقدير -اإلداري احلجز –قانون العمل

اع التحديات التي تواجه القط كافة على الوقوف إىل تهدف موحدة عمل ورقة لوضع املعنية التخصصية اللجان باقي على اللجنة توصيات لعرض متهيدا   وذلك
  .الصناعي

 
 

ض باإلقتصاد لية تتطلب تضافر كافة اجلهود للنهواحلضور ومؤكدًا أن املرحلة احلا دةامرحبًا بالس رئيس اجلمعية –علي عيسى  قد بدأ اإلجتماع بكلمة املهندس /و

على وجه اخلصوص ، كما أكد أن مجيع أفكار وآراء السادة األعضاء واملوضوعات اليت يرون ضرورة وكسر اجلمود يف اإلستثمار الصناعي املصري عامة وبالصناعة 

رض الرئيسي من أعضائها ، ثم أشار سيادته أن الغقوة تكمن يف  وتأثريها  على اجلهات املعنية ر فيها حيث أن قوة اجلمعيةمناقشتها يتم أخذها بعني اإلعتبار والنظ

إعداد ورقة عمل  ضإجتماع اليوم هو الوقوف على كافة التحديات اليت تواجه القطاع الصناعي ووضع توصيات حمددة للتغلب عليها واحلد من آثارها السلبية بغر

ضور ومؤكدًا على كلمته مرحبًا بالسادة احل رئيس اللجنة  –جمد الدين املنزالوي  ومتابعتها ، ثم بدأ املهندس / كاملة ومتخصصة يتم إرساهلا لكافة اجلهات املعنيةمت

نائبًا لرئاسة اللجنة  ية موضحًا أنه سيتم إختياربها اللجنة خالل الفرتات املاضالغرض من اإلجتماع ، ثم أعطى سيادته نبذة سريعة عن سلسلة اإلجتماعات اليت قامت 

 احملاور اليت ركزت عليها من خالل ثالثة جمموعات عمل على النحو التالي : خالل الفرتة القادمة ، ثم أشار إىل 

 جمموعة عمل الوقوف على أهم التحديات البريوقراطية وسبل التغلب عليها
 " ... (.مركيةاجل بالتشوهات يتعلق ما كافة"  اجلمارك – البيئة – املدني الدفاع: ) املتعاملة اجلهات – والسجل الرتاخيص – األراضي ختصيص) 

  رئيس جمموعة العمل ورئيس جلنة اإلسترياد واجلمارك باجلمعية –م. خالد محزة 

  عضو جمموعة العمل -م. زكريا الشافعي 

   عضو جمموعة العمل -د. حممد هالل 



 املوازيتقنني اإلقتصاد 

 (غري الرمسي )  تقنني اإلقتصاد املوازي/  ,وتشجيع وتعميق التصنيع احمللي خلق قيمة مضافة للصناعة املصرية

 رئيس جمموعيت العمل -أ. مصطفى إبراهيم 

  عضو جمموعة العمل -أ. عمرو فتوح 
 

 رفع امليزة النسبية والتنافسية للمنتج املصري واخلروج به للعاملية
 

  رئيس جمموعة العمل –د.  يسري الشرقاوي 

   عضو جمموعة العمل وعضو جملس إدارة اجلمعية -م. حسن الشافعي 

   عضو جمموعة العمل -م. أمحد الزيات 

لجنة حدة متثل رؤية المو يف ورقة عمل بالتأكيد على ان اللجنة ستعمل على الثالثة حماور املشار إليها للخروج بأوراق متخصصة ومتكاملة وجتميعها ثم قام سيادته

 الكلمة لرؤساء جمموعات العمل املشار إليها ، كما مت اإلتفاق على التوصيات كما يلي :الصناعة املصرية ، ثم قام بإعطاء بيف النهوض 

 اللجنةرئيس توصية  كلمة رئيس جمموعة العمل جمموعة العمل
جمموعة عمل الوقوف على أهم 
التحديات البريوقراطية وسبل 

 التغلب عليها
 – األراضي ختصيص) 

 اجلهات – والسجل الرتاخيص

 – املدني الدفاع: ) املتعاملة

 ما كافة"  اجلمارك – البيئة

" ةاجلمركي بالتشوهات يتعلق

....) 

إىل أن القوانني رئيس جمموعة العمل  –أشار املهندس / خالد محزة 

املتعلقة بالصناعة هي أساس الوقوف على كافة التحديات ، األمر الذي 

يتطلب مناقشتها وتعديلها كخطوة أوىل للبدء يف  حتسني مناخ 

 اإلستثمار الصناعي وعلى رأسها : 

  1082، والئحته التنفيذية رقم  2017لسنة   15قانون الرتاخيص الصناعية رقم 

 اخلاص بأسعار اخلدمات اليت تقدمها هيئة التنمية الصناعية   344القانون رقم 

 بشأن تسعري األراضي الصناعية  816قرار رئيس جملس الوزراء رقم 

ضرورة أن تقوم املصانع القائمة بتوفيق أوضاعها حتى كما أكد سيادته على 

 تستطيع النهوض واملنافسة .

م مدكور أبو وم.هشا –تشكيل جمموعة عمل مصغرة )م.خالد محزة -

ة قانون هيئة التنمي( لدراسة ومن يرغب من أعضاء جمموعة العمل  العز

واخلروج  1082، والئحته التنفيذية رقم  2017لسنة   15الصناعية رقم 

ات قابلة للتنفيذ وعرضها على اللجنة بغرض إرساهلا للجهات يبتوص

 املعنية . 

رئيس هيئة التنمية الصناعية  –جمدي غازي / عمل إجتماع مع م.-

وعرض توصيات اللجنة عليه )كافة  2019خالل شهر سبتمرب 

 هيئة التنميةالصناعية( املوضوعات والقوانني اخلاصة ب

 



 توصية رئيس اللجنة كلمة رئيس جمموعة العمل جمموعة العمل
 تقنني اإلقتصاد املوازي

خلق قيمة مضافة للصناعة 
,وتشجيع وتعميق  املصرية

تقنني /  التصنيع احمللي
غري )  اإلقتصاد املوازي
 (الرمسي 

رئيس جمموعة العمل إىل أن  –أشار األستاذ / مصطفى إبراهيم 

الذي و البريوقراطية والفساد هم أساس السوق املوازي غري الرمسي

 إذا إستمرت األمور، مؤكدًا أنه  من اإلقتصاد يف مصر %65ميثل حنو 

 تدرجييًاول سيتحف مع زيادة الضغط على اإلقتصاد الرمسي بهذا الشكل

إىل إقتصاد غري رمسي لضعف قدرته على املنافسة ، حيث أنه يتكبد ما 

 من االتكاليف اليت تفوق اإلقتصاد غري الرمسي . %30ال يقل عن 

وفيما خيص القيمة املضافة للمنتج املصري أكد سيادته أنه مبجرد 

إلقتصاد غري الرمسي وحتفيزه على دخول املنظومة حل مشاكل ا

ستزيد القيمة املضافة للمنتج املصري وتعميق الصناعة احمللية 

 بالشكل املطلوب .

 ثم فتح باب املناقشة اخلاصة بذلك واليت أسفرت عما يلي :

دراسة بعض األمور اهلامة اليت تتعلق بالتكاليف املشار إليها  ضرورة

 السوق الرمسي وغري الرمسي وعلى رأسها : لتقليل الفجوة بني 

ب الفوائد املرتاكمة على الضرائ –احلجز اإلداري  –التقدير اجلزايف 

 .األمور  وغريها من ...، الرتاخيصمنذ تاريخ تقديم اإلقرارات الضريبية

قانون جتميع مالحظات ومقرتحات األعضاء فيما خيص  -

 بورقة موحدة  يفر اجلزايف للخروج احلجز اإلداري والتقدي

 هذا الشأن 

عقد إجتماع مشرتك بني جلنيت الضرائب والصناعة والبحث  -

العلمي مع السيد رئيس مصلحة الضرائب  املصرية وعرض 

 املشار إليها على سيادته ورقة العمل ومناقشة 

نك رئيس الب –األستاذ/ طارق عامر لعقد لقاء مع التنسيق  -

الستعراض موضوع  مبقر البنك املركزي املركزي املصري 

رية املشروعات اإلستثمايت تطبق على الفوائد البنكية ال

ة حبث ومناقشة إمكانية تقليل نسب القطاع الصناعي ووخاصة 

  .  الفوائد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توصية رئيس اللجنة كلمة رئيس جمموعة العمل جمموعة العمل
رفع امليزة النسبية 
والتنافسية للمنتج 

 املصري واخلروج به للعاملية

رئيس جمموعة العمل أن املنتج  –أكد الدكتور / يسري الشرقاوي 

املصري الزال بعيد كل البعد عن اجلودة العاملية ، ويواجه الكثري من 

ثم أشار إىل أن جمموعة العمل قد إتفقت ،التحديات حيال ذلك األمر 

تاج حول إنكاملة متعلى البدء بعمل دراسة خالل املرحلة املاضية 

 أن حيث،وخلق قيمة مضافة ،زيت الزيتون كبديل لزيت املائدة 

 كما ميكن،سوق كبري جدًا نظرًا لتعداد السكان الصناعات الزيتية تعد 

إستعاضة بعض الواردات بالتصنيع احمللي ،حيث أن واردات مصر من 

مليار دوالر  ومتثل واردات  10األغذية متثل يف جمملها حوالي 

على أن يتم الحقًا اإلستعانة بتلك الدراسة ، منها  %10الزيوت نسبة 

 يف قطاعات صناعية أخرى. جح ميكن تكرارهكنموذج نا

 

 ت رفع جودة املنتج املصري ليصبح قابلضرورة الرتكيز على رفع آليا

للتصدير والقدرة على املنافسة العاملية، مع ضرورة عمل قائمة بشهادات 

عقد إجتماعات متخصصة اجلودة العاملية، على أن يتم ذلك من خالل  

مع اجلهات املعنية باجلودة والبحوث والتطوير وذلك على النحو التالي 

 : 

اجلامعات املتخصصة يف البحوث والتطوير )كٍل بعض إجتماع مع عقد -

 على حده( ، وهم : 

 اجلمعة األملانية ، بغرض توقيع –اجلامعة الربيطانية  –جامعة النيل 

نهم وبني اجلمعية يف هذه اخلصوص بروتوكوالت تعاون مشرتكة بي

ودة اجل باليت تواك،حبيث يتم تعريف اجلمعية على املنتجات املصرية 

عرف  على كل ما هو جديد يف هذا األمر ، والتعرف أواًل بأول عاملية والت

على نتائج الدراسات اليت تقوم بها اجلامعات املشار إليها فيما خيص 

 زيادة اجلودة وحتسني القدرات التنافسية للمنتجات املصرية .

عقد إجتماع مع رئيس هيئة املواصفات واجلودة لدراسة كافة األمور -

ي للسوق نتج املصركيفية مواكبة املدراسة وشهاداتها و املتعلقة باجلودة

لرتكيز ، مع اذلك بالشكل املطلوبإستفادة شركات األعضاء من العاملي و

 على : 

دراسة إمكانية عمل معامل حمايدة ملنح شهادات اجلودة العاملية على أن 

ويف حالة مطابقتها للجودة   in houseيتم إختبار املنتجات املصرية   

  طلوبة يتم منحها  شهادات جودة عاملية معتمدة من اخلارجال



 

ال يوم درية واجلمعية املصرية لشباب األعمرتاك مع مجعية رجال األعمال إسكنثم أشار املهندس / جمد الدين املنزالوي إىل مؤمتر اإلستثمار الذي تنظمه اجلمعية باإلش

ثر بالغ األ ، داعيا مجيع احلضور للمشاركة فيه مما سيكون له وأعطى نبذه عن أهم حماوره)مرفق جدول األعمال( قاعة عايدة –لزمالك ا –دق ماريوت نف – 2019سبتمرب  23

 . 2020ليصبح خالل شهر فرباير الذي تنظمه اللجنة اإلجيابي يف إثراءه ،كما أشار إىل أنه نظرًا لضيق الوقت فقد تقرر تأجيل مؤمتر الصناعة 

 

 ثم فتح باب املناقشات جلميع السادة احلضور والتي أسفرت عما يلي : 
وضع إطار عام ملشاكل الصناعة املصرية وكيفية الوقوف عليها بغرض حتسني البيئة العامة للصناعة يف مصر ومتابعة ذلك مع  اإلتفاق على أن تقوم اللجنة بمت -

 احلجز اإلداري ... إخل .  –املسئولني ، وبالتوازي يتم الوقوف على املوضوعات العاجلة اليت تطرأ مثل مشاكل هدم بعض املصانع 

عض احلوافز ملنتجي هذه منح بمع  ات التكميلية املطلوبة للصناعة املصرية واليت ميكن تصنيعها حمليًا كبديل لإلسترياداملطالبة بعمل قوائم بالصناع -

 وتنظيم السوق بالشكل املطلوب . مما سيزيد من دخول املزيد من الصناعات إىل السوق احمللي وتقليل اإلسترياد ،الصناعات

 ذلك . بضرورة العمل على تقسيم القيمة املضافة للقطاعات الصناعية املختلفة وفقًا لطبيعة كل صناعة مع التوافق مع املعايري العاملية اخلاصة  -

رض ذلك ع، على أن يتم دراسة إمكانية  نائب رئيس جملس الوزراء للتصدير أسوة بالعديد من الدول الكربىلمنصب  باستحداثفكرة املطالبة  مت طرح -

 . على احلكومة

مت حيث  يخارج مسئول اي مع التعامل او الداخلي العمل يف سواء وقرارات توصيات من اختاذه يتم امل تابعاتإبراز نتائج امل ضرورةمتت اإلشارة إىل  -

 وبصفة دورية واًل بأولأأعضاء اجلمعية  إىل السادةبأن يتم إرسال نتائجها لسادة املسئولني لوخاصة اليت يتم إرساهلا  اللجنةتوصيات فيما خيص  قرتاحاإل

 .ت بها اللجنة ممن توصيات قاحتى يتم التعرف على ما مت إجنازه 

ية بية واإلجرائالنواحي الضر ي عامل مع مجيع املنشآت يف كافة التأكيد على ضرورة عمل رقمي قومي لكل منشأة )صناعية أو جتارية( مما يضمن سهولة التمت -

تقوم  يثح أن الدولة بصدد القيام بذلك  متت اإلشارة إىلن قبل الدولة ، كما سيضمن دخول أكرب عدد من املنشآت إىل السوق الرمسي ، وهنا مواإلدارية 

علقة سيكون له بالغ األثر اإلجيابي يف حل أغلب املشاكل املتمما قه خالل عام ونصف البدء يف تطبيالذي سيتم و ذا األمر حاليًا بالتمهيد هل احلكومة

 بالسوق غري الرمسي حيث سيتم عمل رقم قومي كل منشأة ، وقد مت البدء بالفعل مبحافظة بورسعيد  .

 ختلفة .املص النهوض بالقطاعات اإلقتصادية قوي بني كافة منظمات االعمال لتوحيد الرؤى فيما خي  lobbyكيز خالل الفرتة القادمة على عمل ضرورة الرت -



على  مان التنفيذني الدولة واملستثمر لضبعليها ضرورة وضع الدولة جلدول زمين ملزم للمستثمر وذلك فيما خيص املشروعات اليت يتم اإلتفاق والتنسيق  -

 ملشروعات احلكومية اليت تتبناها الدولة .أكمل وجه ويف أسرع وقت أسوة با

 إال يف حالة صدور حكم قضائي . على املنشآت املطالبة بعدم تطبيق احلجز اإلداري  -

ة إىل أعضاء املصري صادرة عن احتاد الصناعاتال وتشجيع االستثمار األجنيب لدفع النمو الصناعي العاجلة  اإلصالحات مت اإلتفاق على ان يتم إرسال أجندة -

 يف هذا الشأن .اجلمعية وإحتاد الصناعات املصرية للتوافق على رؤية موحدة بني  اجلمعية وإستقبال آرائهم فيما خيص ذلك 

 مت اإلتفاق على عقد إجتماع شهري للجنة الصناعة والبحث العلمي .  -

 
 

رئيس اللجنة بشكر مجيع السادة احلضور على حسن املشاركة مؤكدًا على أنه سيتم املتابعة  –ويف النهاية قام املهندس / جمد الدين املنزالوي 

   لعمل التوصيات املتفق عليها خالل الفرتة القادمة .


