
 
 
 

 من خالل  الصناعة والبحث العلم  عقدت لجنة 
ً
ن إجتماعا  Video Conferenceبجمعية رجال األعمال المرصيي 

Call Meeting  / الوي،برئاسة المهندس ن وذلك مع اللجنة ،مجلس اإلدارة ورئيس  عضو  – مجد الدين المنن
 –عل  عيىس / المهندس مشاركةبو رئيس إتحاد الصناعات المرصية ، –المهندس/ محمد زك  السويدي 

والمهندس / خالد عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل ،  –واألستاذ / عادل اللمع   الجمعية رئيس
اد والجمارك  –حمزة  الدكتور و ، رئيس لجنة التصدير  –والمهندس / مصطفن النجاري رئيس لجنة اإلستن 

  ر  –فاروق نارص 
ان المدنن ن عبد الخالق وا ئيس لجنة السياحة والطن   ة التنميةرئيس لجن –لدكتورة / نيفي 

ن بالجمعية المستدامة  ن  ،وعدد من السادة أعضاء الجمعية من العاملي  ث الصناعة والبحبقطاع والمعنيي 
  ا، العلم  

ن
تنفيذية ممثل  اإلدارة الو ، المدير التنفيذي للجمعية –للقاء األستاذ / محمد يوسف كما شارك ف

  تمام الساعة بها ،
ن
ن يوم  الرابعة عرص وذلك ف ، بهدف فتح باب الحوار  2020إبريل  6الموافق  اإلثني 

 :   والمناقشة حول

 يف القطاع على كورونا فريوس توابع آثار حدة ختفيف حول جلنة الصناعة رؤية" 
 " االخرية اإلقتصادية القرارات ظل

 حممد زكي السويدياملهندس / برتحيب بال بكلمةاإلجتماع املهندس / جمد الدين املنزالوي بدأ وقدأ 
ورة   رئيس إحتاد الصناعات املصرية –  عل رصن

ً
 للظوبجميع السادة الحضور مؤكدا

ً
روف عقد لقاء اليوم نظرا

 أنه بعد اإلن كافة القطاعات اإلقتصادية ومنها القطاع الصناع    علالراهنة وأثرها السلب   
ً
تهاء من ، موضحا

 لمرصيةا إعداد ورقة عمل تمثل رأي الجمعية واإلتحاد فيما يخص كيفية خروج الصناعة تماع اليوم سيتمإج
ورة الحفاظ عل العمالة  الراهنة من األزمة    كما  أشاد بكافة بأقل الخسائر الممكنة مع رصن

يقوم  الجهود الب 
بها إتحاد الصناعات المرصية مع الحكومة من أجل سن  عجلة اإلنتاج وإستئناف عمل الصناعة المرصية 

 إىل ابكافة أنشطتها وبكامل طاق
ً
ا يبة العقارية للمصانع تها ،مشن    و  جهود اإلتحاد فيما يخص تأجيل الرصن

الب 
عل دعم الدولة الصحاب  هذا األمر يؤكد تحقق  كما أنل لرجال الصناعة المرصية ،إعطاء االم  ا شأنهمن 

ل لشمو المصانع وتشجيعهم عل االستمرار ،كما أكد سيادته عل أن مجرد الوصول لمرحلة من مراحل ا
. الماىل  يعد خطوة جيدة جدا ،ولكنها كانت تحتاج لتمهيد أ   كن 

ن مطالب إتحاد الصناعات ا جال لمرصية ولجنة الصناعة بجمعية ر وأكد سيادته عل أن هناك توافق كبن  بي 
ة المقبلة  ن ،وهو ما قد يعجل من وصول القطاع إىل أفضل النتائج اإليجابية خالل الفن  األعمال المرصيي 

 إىل أن 
ً
ا ائب   ٪٧0مشن    عدم سداد هذه ، من دخل الدولة يعتمد عل الرصن

وتوقف عجلة اإلنتاج يعبن
ائب وبالتاىل  انهيار االقتصاد وهو م   ظل الظروف الراهنة. الرصن

ن
 ا ال نسع إليه ف

 عن     رئيس إحتاد الصناعات املصرية –حممد زكي السويدي املهندس / ثم بدأ 
ً
ا رحيبه كامل تكلمته معن 

  هذا اللقاء الهام مع عدد كبن  من مم
ن
  مرص من أعضاء الجمعية للمشاركة ف

ن
 إىل مثل  قطاع الصناعة ف

ً
ا شن 

 مع السيد 
ً
  أجراها اإلتحاد مؤخرا

 مدبوىل  اللقاءات الب 
اء رئيس مجلس الوزر  -الدكتور مهندس / مصطفن

ن جامع  ورة المرصية عل رصن حيث تم خاللها تأكيد الحكومة  ،وزيرة التجارة والصناعة  –والدكتورة / نيفي 
 ) الحكومة 

ً
عمالة القطاع  –منظمات األعمال  –القطاع الخاص  –تعاون وتضافر جهود كافة األطراف معا

إتباع   يتم أن ار اإلقتصاد المرصي عليلضمان عدم إنه إستمرار العملية االنتاجيةالخاص ( وذلك من أجل 
ازية اإلجراءات ةكاف ن  وحياة صحة عل للحفاظ اإلحن  ي أن حيث العاملي   عنارص أهم هو العنرص البشر

 .اإلنتاج منظومة

 حمضر إجتماع جلنة الصناعة والبحث العلمي

 2020إبريل  6يوم اإلثنني املوافق 
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سيادته إىل تأكيد رئيس مجلس الوزراء عل كامل إستعداد الحكومة لمساندة ممثل  مجتمع األعمال  كما أشار 
ة  اولوي من أصحاب األعمال بالقطاع الخاص لرفع جزء من األعباء عن كاهلهم ،وخاصة أن الدولة ستعط  

ة  ة القادمة للمنتج المحل  ،األمر الذي سستلز خالكبن 
مثلة ى المالكيانات الكن  م الحفاظ عل بقاء ل الفن 

  تواجه القطاع 
ورة تقسيم أولويات المعوقات الب  زء جللقطاع الخاص بكافة أنشطتها ،كما تم التأكيد عل رصن

  تحتاج يمثل المعوقات
،كما  ل المدى الطويلحلول عسستلزم  لحلول رسيعة وعاجلة ، والجزء اآلخر  الب 

امناعة الصالتجارة و وزيرة أشار سيادته إىل تأكيد  ن ورة الن  مالة القطاع بكافة مسئولياته تجاه الع عل رصن
ازية اإلجراءات إتباع كافة الخاصة به وعل رأسها  ام الكامل وسالمة  صحة عل للحفاظ اإلحن  ن ن واإللن  العاملي 

 رصف رواتبهم. و بحقوق العمالة 

  كافة لقاءاته ثم أشار سيادته عل أن إتحاد الصناعات المرصية قد أ 
ن
كومة المرصية الح ممثل  مع الوزراء و كد ف

ورة توفن   ة الحالية ،ومن هنا تمت المطالبةالسيولة عل أهمية ورصن  الكافية لدى القطاع الخاص خالل الفن 
انيات  ن  لتوقف عملبتاجيل تقديم المن 

ً
 ، وبالتاىل  عدم المراجعة المكاتب  نظرا

ً
مام عمليات قدرة عل إتحاليا

انيات ، ن  المراجعة للمن 
ً
  وقد أصبح هذا توجها
ن
 كثن  من دول العالم نالف

ً
،كما أن  يةالحال طارئةالظروف للظرا

،كما تمت المطالبة من قبل  مر األ  لدراسة هذا  قد أبدى استعدادهوزير المالية  -الدكتور/ محمد معيط 
  تعطل سن  األعمال

اخيص والموافقات المتوقفة والب  ارة والصناعة جوزيرة التوأكدت  اإلتحاد بتسهيل الن 
  أقرب فرصة ممكنةلذلك والعمل عل رسعة إيجاد الحلول العملية له  باإللتفاف

ن
 . ف

   إتحاد الصناعات المرصية  قد ساهم أن إىلسيادته  ثم أشار 
ن
 ٥ من خالل سداد مبلغأزمة كورونا دعم  ف

مبادرة  م عمل،كما ت اتاء اجهزة ومعدات طبية للمستشفيلشر بنك الشفاء المرصي  مليون جنيه بالتعاون مع
ن اإلتحاد و  ساء رؤ  إدارة اإلتحاد باإلجتماع معمجلس الطبية ،كما قام  جامعة حلوان لتصنيع الكماماتبي 

  تحتاجالمعوقات  كافةلبحث  الصناعية باإلتحاد الغرف 
 شكل مستمر ب ذلك متابعةوجاري لتدخل رسي    ع  الب 

د أية أمور عدم وجو التأكيد عل و  عجلة االنتاج بالمصانعمجلس الوزراء لمتابعة سن  السيد رئيس  من قبل
 . ذلك تعيق 

 حب  ستوأكد سيادته عل أن طبيعة سن  عجلة اإلنتاج 
ً
ا وسفيما بعد  تأثر كثن  كورونا ،األمر   إنتهاء ازمة فن 

ورة إستئناف سن   ة الحالية ،حيث أنعجلة االنتاج  الذي يؤكد عل رصن   وقفهت وعدم توقفها خالل الفن 
ا يعبن

ة الحالية تعد ىه الوقت األمثل للعمل عل حل أية معوق المرصي ، لنظام االقتصاديانهيار ا ت الذا فإن الفن 
ورة التقدم تواجه أنشطة الصناعة المختلفة  ،األمر الذي سستلزم رصن

ً
الحلول معوقات تواجه القطاع و بالحاليا

 لتأكيد الحكومة الكامل بأولوية ال
ً
حة لها نظرا عمل عل حل هذه األمور بشكل فوري وحاسم ،وهنا المقن 

  أية 
ن  تحدياترحب سيادته بتلف  تواجه السادة أعضاء لجنة الصناعة بجمعية رجال األعمال المرصيي 

 للتواصل مع الجهات المعنية والعمل عل رسعة حلها. 

يبة العقارية عل المصانع  يعات  أن هناك تشر إال ثم أشار سيادته إىل مطلب رجال الصناعة بتأجيل الرصن
  وهو ما يقوم اإلتحاد ببحثه  ، وال يمكن إتخاذ   إقتصادية تحول دون ذلك

هذا القرار إال بموجب نص قانونن
 مع السيد 

ً
جيل تأب ،بحيث يصدر ذلك بقرار وزاري من قبل سيادتهومجلس النواب الوزراء  مجلس رئيسحاليا

يبة العقارية عل المصانع  .  الرصن

  نهاية كلمته أشاد سيادته 
ن
  تم إتخاذها بدون أي مطالبة من القطاع اقرار بوف

ة والب  ت البنك المركزي األخن 
مطالب  ،إضافة إىل إستجابته لكافةالغاء الغرامات و أبالنسبة لقرار تخفيض سعر الفائدة  الخاص وذلك سواء  

كات من قرار حد السحب واإليداع ، ل يتم متابعة تطبيق ذلك من خال ل أنعالقطاع الخاص بإستثناء الشر
 التعليمات الشفوية والكتابية لكافة البنوك. 

 



 

 ة:ة املشاركني باللقاء ،وقد مت تناول النقاط التاليناقشة حول اهم التعليقات من السادثم مت فتح باب امل

 ل بتطبيق الشمول الماىل  كان يفضلالخاص ولة تم التاكيد عل أن قرار الد  
ً
  لفن  تأجيله نظرا

ة الحرجة الب 
  تحتاج لتداول السيولة بشكل أكن  . 

 تمر بها مرص والعالم بأكمله والب 

 

 ن األاألمثل ل تم التاكيد عل ان العمل وسن  عجلة اإلنتاج هو الح   اإلقتصادية ع ا وضلتحسي 
ن
خالل مرص  ف

ة الحالية    ظل تأكيدات الدولة عل إعطاء األولوية للوالفن 
ن
طتج منف مواصفات كافة ل تهمطابق المحل  بشر

امجل إتاحة إتحاد الصناعات المرصية الجودة المعتمدة ،كما تم التأكيد عل  مجانية لتاهيل العمالة ن 
 .  والمصانع لرفع كفاءة العمالة والمنتج المحل  

 

 تظهر لديها حالة إصابة  
ر المنشآت الب  وس كورونا  تمت اإلشارة إىل ترصن ل ذلك ويتم بناء  عاألمر  بفن 

ةمن الدولة  قرار إصدار    تكبد ا بالغلق التام لفن 
ن
،وهنا  افيةللكثن  من الخسائر اإلض  لمنشأة، مما يتسبب ف

  تتخدتم التأكيد عل أن هذا األمر يرجع بالكامل لقرارا
قرارات و عل اجراءات بناء   هت وزارة الصحة والب 

  هذه اال طبية 
ن
خاصة وإنها تهدف لسالمة  جراءات بأي شكل من األشكالمدروسة وال يمكن التدخل ف

ن والمنشأة ، ام بها للحفاظ عل السالمة العامة العاملي  ن  شتباهتم اإلستشهاد بواقعة اإل  ،وهنا  بل يجب االلن 
  ظهرت

ول  باألصابة الب    حالة بحقل بن 
ن
 بالكامل ،أي  خالدة ف

ً
والذي كان سيتخذ قرار بشأن إغالقه أيضا

اتيجية للدولة. آيجرى عل كافة المنشأنه أمر   ت والمواقع عل إختالف أحجامها وأهميتها اإلسن 

 

  لتوقفه ، العمالةاالستفادة من تمت اإلشارة إىل إمكانية 
ً
  ستضطر للخروج من قطاع السياحة نظرا

 الب 
  العمل بقطاع الصناعة وبالتاىل  وجود عدد كبن  من العمالة المدربة و بحيث يمكن تدريبهم لل

مؤهلة الب 
  النهوض بالقطاع ، وهنا تم التأكيد من قبل رئيس اإلتحاد 

ن
بالفعل اإلعداد  يجار عل انه  ستسهم بالتأكيد ف

ح ل   ية. المرص  لصناعةمن العمالة بقطاع ا عدد  من قبل اإلتحاد حول آليات استيعاب أكن  لتقدم بمقن 

 

 تأ  
ن
ورة إعادة النظر ف   الصناعيةاط قساالجيل تم التأكيد عل رصن

كما أنه ، والغاء الغرامات عليها ، لألراضن
  الصناعية الجديدة ولم

 يتم توضيح الوضع بالنسبة  تم أخذ قرار بتخفيض الفوائد لألراضن
  القديمة ل

. و ،وهو ما يالراضن
ً
 جب إعادة النظر فيه أيضا

 

   باإلضافة إىل إعاقالثالثة عرص الساعة  من  بدء  الجافة  تمت اإلشارة إىل إستمرار غلق بعض الموانن، 
ً
ة  بعض ا

إستثناء  بالرغم من قرار  ثناء الحظر أالمرورية لبعض عربات نقل البضائع  انواللج )الكارتة(الطرق  بوابات
لتجنب م هفقط تمرير وتأكيد التعليمات لسيتم نقل البضائع من قرار الحظر ،وهنا تم التأكيد عل أنه 

 ذلك. 

 

  تعمل مصانعها المحلية بيض صناعة األسمنت األ هناك محاربة لتمت اإلشارة إىل  
  ٪٥0 بطاقةوالب 

ً
 حاليا

األمر الذي يهدد الصناعة المحلية ض من تركيا ات خارجية من االسمنت االبيإال أنه جاري وصول شحن
ورة  بشكل كبن  ،  مذكرة موافاة اإلتحاد بوهنا تم التأكيد من قبل المهندس محمد زك  السويدي  عل رصن

ي هذا الشأن فورية و 
 
 ألهمية هذا  رسيعة ف

ً
اد للحد من الموضوع  نظرا وعدم محاربة الصناعة االستير

ة الراهنة.   المحلية خالل الفير

 

  اء الموحد  قبولتمت التأكيد عل أنه جاري   تتط ات الطبيةلكافة االجهزة والمعد هيئة الشر
لبها المرحلة الب 

 والمطابقة للمواصفات و 
ً
ورة الحصول عىل قائمة بالضوابط وهنا تمت المطالبة ،المنتجة محليا بض 



اء الموح مم ،بحيث تعد والمواصفات الواجب توافرها من قبل اتحاد الصناعات المضية وهيئة الشر
 عىل أعضاء لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية . 

 

 من إحدى الدول األوروبية  قد  تمت اإلشارة إىل أنه 
ً
االنتاج والصناعة  برجوع عجلةتم إتخاذ  قرار مؤخرا

ت ،وعل رأس هذه اإلجراءاكملها ألوروبا بأ  كمنهج  ومن المتوقع إتخاذ هذه الخطةمراحل  ثالثةعل  وذلك
ن كل االفراد مالحفاظ عل ال  وبالتاىل  تم حساب عدد االفراد العاماالعسافات من  ونصف بي 

ن ن لملي  بالعنن   ي 
،وىه إجراءات يمكن االستعانة بها ،وهنا تم التأكيد عل أنه تم إتباع لمعرفة نصيبه من المساحة  الواحد 

 واال بالنسبة للمسافات  اإليجابيةحلول عدد من ال
ً
تبارات خللعمالة وقياس درجات الحرارة عن بعد يوميا

  
طريقة  ،وىه من العمال لصحة لفحص عدد كبن  وزارة ا قبل فقة عليها مناالمو  تتمالشيعة لهم ،والب 

وس إن وجدت  . تظهر نتائج عن نسب النظافة وأية أفراد حاملة للفن 

 

  قرار تم التأكيد عل أنه تم إتخاذ 
ً
ع وجميع جميع المصانمن قبل الحكومة بعدم تطبيق حظر التجول عل  ا

العاملة بها ، وذلك بعد التوجيهات بعودة العمل ،وهو ما جعل عمل الورديات سسن  بشكل منتظم الورديات 
  مواعيده المعتادة ،ويطبق ذلك بالحصول عل 

ن
  وف

  طقة المنب الخاصتصاري    ح من قبل االمن الوطبن
الب 

 ات. تعقيدأية  وبدون بشكل فوري ويتم إستخراجه يتبع المصنع لها 

 

  ور من قبل الجمعية عن مواعيد رجوع إنتظام العمل بالسجل  بشكل رسم  ة اإلستعالم تم التأكيد عل رصن
 لتعذر وتعطيل سن  العمل 

ً
التجاري والشهر العقاري وكافة الهيئات والمصالح والجهات اإلدارية نظرا

 وإستكمال اإلجراءات لبعض األعمال. 

 

  ة الحالية تعتن  فرصة ذهبية للنهوض
 إلعتمتم التأكيد عل ان الفن 

ً
اد الدولة بجودة المنتج المحل  نظرا

اد للمنت وس كورونا وإيقاف اإلستن  ة ما بعد إنتهاء أزمة فن 
ات جبشكل أساس  عل المنتج المحل  خالل فن 

ة قد تمتد لسنة عل األقل لرجوع إنتظام الخريطة الص المنافسة ،األمر الذي سيستغرق عية مرة أخرى نافن 
 للرجوع و خر ، وعل الجانب اآل 

ً
ة تقريبا  لة إنتاجها. نتظام عجإفإن األسواق الخارجية ستستغرق نفس الفن 

 

  ورة بحث مدى إمكانية اللجوء إليه اإلجتماعية ء بهيئة التأميناتيتمت اإلشارة إىل صناديق الطوار ا ورصن
كات بدفع الكثن  لصندوق الطوارئ ،و   الوقت حاللسداد نسبة من أجور العمالة اليومية  ،فقد قامت الشر

ً
يا

  ظل األزمة الراهنة ،وهنا تم التأكيد عل أن هذا األمر هو أحد مطالب 
ن
مناسب للمطالبة بذلك ،وخاصة ف

 .  اللجنة للتخفيف عن االعباء الخاصة بالقطاع

 

  ن مرة أخرى ،وهو ما يثن  التخوف من قيامهم بإغراق السوق   الصي 
ن
تمت اإلشارة إىل بدء نهوض الصناعة ف

  هذا األمر المرصية بم
ن
ة القادمة للتحكم ف  . المطلوب بالشكل نتجاتهم ،لذا يجب إحكام الرقابة خالل الفن 

 

  تسمح  
اد بعض المنتجات تمت اإلشارة إىل وجود بعض البنود بإتفاقية الجات والب    بمنع استن 

ن
 وقت ف

ة المقبلة ،خاصة أن تطاالزمات  ن عل تطبيق هذه البنود خالل الفن  كن 
سيساعد  بيق ذلك،لذا يجب الن 

.  عل إحالل هذه المنتجات بالمنتج  المحل 

 

  ن باألنشطة الصناعية المختلفة بتحديد كافة مستلزمات اإلنتاج المطلوبة ورة قيام العاملي  تم التأكيد عل رصن
ة المقبلة  من أجل تقليل للعمل عل تص خالل الفن 

ً
،كما أن  لمستلزمات اإلنتاجات حجم الواردنيعها محليا

 الحفاظ علذلك 
ً
  ذلالعمالة  المزيد من تشغيلو العملة الصعبة  من شأنه أيضا

ن
ك عل المرصية واإلعتماد ف

ة والمتوسطة ،وهنا تم التأكيد عل إمكانية مطالبة كافة الغرف الصناعية بإتحاد  وعات الصغن  تشغيل المشر
  هذا الشأن. 

ن
 الصناعات المرصية بإعداد القوائم ف

 



  ح بعض الحضور  عام بدون فوائد وغرامات. ة المستحقه لمد ةتأجيل أقساط األراضن الصناعيإقن 

  اح أن يتم   %٧إقرار تخفيض الفوائد المستحقه عل األراضن الصناعيه الجديده اىل تم إقن 
ً
تشجيعا

  العام الماضن ة أسوة بما تم للمشاري    ع الصناعيه الجديد
ن
  ف

ن
ح هو تطبيق ذلك ف ظل  ، لذا نرى فالمقن 

  تم التعاقد عليها قبل بالظروف الحاليه 
 تخفيض نسبه الفوائد عل األراضن الصناعيه الب 

ُ
أن يتم أيضا

 صدور هذا القرار. 

  : اح بعض الخطوات اإلضافية لحماية العمالة بالمواقع المختلفة ومنها  تم إقن 

فقط  %٥0وجود ، مع  تطبيق نظام العزل ومنع اإلختالط والتباعد اإلجتماع  داخل مواقع العمل -
المتبقية من العمالة خالل الشهر التاىل  ،  ويتم  %٥0ة شهر  ثم يتم إستبدالهم بالمن العمالة لمد

.  %2٥ -20خصم  ن  من الرواتب مقابل تقديم وجبات صحية متكاملة لتقوية الجهاز المناع  للعاملي 
ن من بوابة دخول واحدة فقط مع وضع أجهزة التع - ن قيم عل تلك البوابة لضمادخول جميع العاملي 

 دخول أي عدوي لموقع العمل .  دمع
 
 

الوي بتوجيه الشكر لكافة السادة الحضور عىل المهندس / ثم إنتىه اللقاء حيث قام  مجد الدين المي  
 عىل أن توافق كافة المطالب بير  اللجنة وإتحاد الصناعات المضية 

ً
مشاركتهم الفعالة خالل اللقاء ،مؤكدا

ي سير عجلة اإلنتاج والنهوض وإعداد ورقة عمل إلرسالها إىل الجهات المعنية سيكون 
 
من شأنه اإلرساع ف

ة المقبلة.   بالقطاع خالل الفير


