
 خالل اجتماع جلنة الصناعة والبحث العلمي جبمعية رجال األعمال املصريني

 

 منظمات األعمال تشيد مببادرة "املركزي" واخنفاض أسعار الفائدة يف دعم الصناعة الوطنية

لوبي من احتاد الصناعات ومجعية رجال األعمال املصريني إلصدار دراسة قطاعية لرصد حلول التحديات اليت 

 االستثمار الصناعيتواجه 

 

اشادت كل من مجعية رجال األعمال املصريني واحتاد الصناعات املصرية مببادرة البنك املركزي املصري األخرية 

مليار جنيه لتمويل املصانع جبانب اسقاط املديونات عن املتعثرين يف دعم األنشطة الصناعية  100اخلاصة بتوفري 

 والنهوض بالصناعة الوطنية.

 

مجعية رجال األعمال املصريني، خالل اجتماع جلنة الصناعة والبحث العلمي بها مبشاركة احتاد الصناعات  وأعلنت

املصرية عن االتفاق علي تشكيل لوبي من اجلانبني لتقديم اول دراسة قطاعية تشمل احللول املقرتحة لتشجيع 

ها علي اجه منو االستثمار الصناعي متهيدا لعرضاالستثمار والعمل على ازالة كافة حتديات األستثمار وخاصة اليت تو

 جلنة الصناعة بالربملان ورئيس جملس الوزراء.

 

وأكد املهندس علي عيسي، رئيس جملس إدارة مجعية رجال األعمال املصريني، علي ضرورة ان يتكاتف القطاع 

حدة للنهوض باالقتصاد اخلاص معا من منظمات أعمال وغرف الصناعة والتجارة من أجل الوصول إلي رؤية مو

 املصري.

 

وأضاف "عيسي" أن اصدار رؤية موحدة ملنظمات األعمال حول اجندة االصالحات فى القطاع الصناعي وتوحيد 

رأي املنظمات يف اخلطوات واالصالحات املطلوبة هو السبيل الوحيدة النقاذ االقتصاد املصري واالنتاج عموما 

 االقتصاد والصناعة الوطنية.  خاصة وان القطاع اخلاص يعمل خلدمة

 حل جنيه مليار ٣١مليار جنيه لدعم االنشطة االنتاجية جبانب  100وأشاد "عيسي" مببادرة البنك املركزي فى توفري 

رة باالضافة إلي خفض اسعار فائدة االقراض، مؤكدا أن كل من احتاد الصناعات املصرية وجلنة املتعث املصانع مشاكل



علمي باجلمعية قاما يف هذا الصدد مبجهودات كبرية يف اصدار ورقة عمل باملقرتحات الالزمة الصناعة والبحث ال

لتشجيع االستثمار الصناعي كان هلا بالغ األثر فى استجابة الدولة ملطالب القطاع اخلاص ويف مقدمتها خفض اسعار 

 نتاجية الصناعية.الفائدة وحل مشاكل املصانع املتعثرة وتوفري التمويل الالزم لالنشطة اال

 

وأكد "عيسي" أن استجابة احلكومة لبعض مطالب القطاع اخلاص باسقاط ديون املصانع ورفع االعباء عن الصناعة 

يعكس مدي أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص احلكومة باالستماع إلي الصناع وتوفري كافة االمكانيات حنو 

 يا. ة احتياجات السوق احمللية واسواق التصدير اهلامة وعلى رأسها افريقحتقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبي

من جانبه رحب املهندس حممد زكي السويدي رئيس احتاد الصناعات املصرية، باملقرتحات الواردة مبذكرة جلنة 

ا علي ضرورة دالصناعة والبحث العلمي جبمعية رجال األعمال املصريني وضمها إلي الدراسة القطاعية لالحتاد، مؤك

االتفاق علي رؤية مشرتكة تتضمن احللول املقرتحة لتشجيع االستثمار وخاصة االستثمار الصناعي بهدف الوصول إلي 

 ما هو األفضل من وجهة نظرنا كصناع ومنتجني.

 

حة وهي وأشار إلي أن احتاد الصناعات قام بأصدار النسخة الثانية من دراسة قطاعية ترصد املشكالت واحللول املقرت

وهو أحد أكرب اجلهات االستشارية ، موضحا أن الدراسة تتضمن مشكالت عامة لالستثمار  CIPEجتدد سنويًا بالتعاون مع 

 مثل االراضي واجلمارك والضرائب جبانب التحديات واحللول املقرتحة لكل قطاع.

 

رب روشتة اعية اليت اصدرها االحتاد تعتوقال املهندس طارق توفيق وكيل احتاد الصناعات املصرية، أن الدراسة القط

لعالج التشوهات يف تطبيق بعض االجراءات احلكومية كما تتضمن حلول مقرتحة تتماشي مع ما هو متبع يف عدد 

 من الدول الناجحة.

 

واضاف "توفيق" أن االحتاد قام بإصدار أول نسخة من الدراسة بالتعاون مع الغرفة االمريكية ومركز الدراسات 

قتصادية ومشلت احللول للتحديات اليت تواجه املصنعيني يف حياتهم اليومية، الفتا أن النسخة الثانية من الدراسة اال

رصدت املشكالت يف كل قطاع جبانب املشاكل العامة مثل الضرائب واجلمارك والتأمينات واالجراءات يف كل 

 قطاع ويف مقدمتها الرتاخيص والتصاريح واالراضي وغريها.

 



ال جمد الدين املنزالوي، عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعية، أن التعاون بني وق

اجلمعية واحتاد الصناعات يف عمل دراسة شاملة لتشجيع االستثمار وخاصة االستثمار الصناعي سيكون انطالقة جديدة 

دامة االنتاج ًا لقدرة الصناعة على التوظيف والتشغيل واستحنو التنمية الصناعية واليت تعين التنمية املستدامة نظر

 وزيادة الصادرات .

 

ولفت إلي جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعية قدمت للجنة الصناعة مبجلس النواب وبعض اجلهات املعنية 

 فائدة.اسعار ال بالقطاع الصناعي ورقة عمل مت األخذ بعدد من النقاط اليت ذكرت بها يف مبادرة املركزي وخفض

 

وأضاف أن مجعية رجال األعمال املصريني قد سبق وأن طالبت حمافظ البنك املركزي باعطاء الصناعة سعر تفضيلي 

 يف االقراض ووضع تعريف جديد للمشروعات الكبرية والصغرية واملتوسطة.

 

خلق سعر  %10سعر الفائدة تنازلي وأكد "املنزالوي"، أن مبادرة املركزي االخرية "خري لكل الصناع" حيث أن وضع 

تفضيلي لتمويل االنشطة الصناعية، مطالبًا باملزيد من خفص سعر االقراض لكافة االنشطة مع االحتفاظ بسعر تفضيلي 

لتشجيع االستثمار فى الصناعة جبانب اصدار حزمة من احلوافز لضم القطاع غري الرمسي  %5إلي  4للصناعة بواقع 

 رمسي.ملنظومة االقتصاد ال

 

وأشار "املنزالوي"، أن مذكرة جلنة الصناعة والبحث العلمي أكدت علي أهمية البدء بشكل مؤسسي يف إجياد 

منظومة مستحدثة وحبث إمكانية إجياد حلول غري تقليدية لرد األعباء التصديرية مثل إعفاء الصادرات من ضريبة 

 ريبة القيمة املضافةاألرباح التجارية و الصناعية أسوة مبا حيدث بالنسبة لض


