
 

 

  

 

 

    المرصيي     بجمعية رجال األعمال  الصناعة والبحث العلم  عقدت لجنة  
ً
مجد    / المهندس:  برئاسةإجتماعا

الوي رئيس   أول  نائب  –  عز الدينأحمد منن   /    األستاذ   وحضور   ،رئيس اللجنةاألمي   العام و   –  الدين المن  

  رئيس اللجنة، كما حرص  اللقاء المهندس / خالد حمزة    –األستاذ / عمرو محمد فتوح  و   اللجنة،
  – نائب ثان 

اد والجمارك، والدكتور / محمد حلم  هالل   وعدد من السادة رئيس لجنة الطاقة،    –رئيس لجنة اإلستن 

  تمام الساعة    وذلك  الصناعةبقطاع    العاملي   اعضاء الجمعية من  
 عشر    الحاديةف 

ً
األربعاء الموافق  يوم     صباحا

ة 2022 سبتمن   21  بهدف:  حيث ُعقد اللقاء  ،بمقر الجمعية بالجن  

 

 قطاع الصناعة املصريةالتحديات التي تواجه    إعداد ورقة عمل متخصصة بأهم "  
 " ، وذلك متهيدًا لعرضها خالل املؤمتر اإلقتصادي  خطة عمل حللهاوضع و

، وقد رحب سيادته بالسادة األمني العام ورئيس اللجنة    –  جمد الدين املنزالوياملهندس/  بدأ اللقاء بكلمة  

ة القريبة   ،الحضور من أعضاء الجمعية وقد أشار سيادته إىل المؤتمر اإلقتصادي المزمع عقده خالل الفنر

 ل
ً
بعقد هذا المؤتمر   توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهوريةالقادمة من قبل الحكومة المرصية وذلك وفقا

ومتخصص  بمشاركة   اء  واآلراء   خن  األوضاع  لمناقشة  والصناعة  األعمال  ورجال  والمستثمرين  االقتصاد 

االقتصادية وتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطي   العديد  

 أن الحكومة المرصية بكافة وزاراتها قد بدأت من الصناعات، وكيفية زيادة حجم الصادرات المرصية،  
ً
ا مشن 

  
ف  المؤتمر  اال   بالفعل  لعقد هذا  أكتوبر ستعدادات   / ة سبتمن  

الفنر حات 2022  خالل  لوضع رؤى ومقنر  ،

 . لجلسات المؤتمر 

 الصناعة والبحث العلم  إجتماع لجنة محضر 

 بمقر الجمعية -2022 سبتمب   21األربعاء 



تواجه     
التر التحديات  أهم    وضع رؤية واضحة ومحددة بشأن 

اللجنة ف  أهمية دور  اكد سيادته عىل  كما 

 لخطوات إيجابية وعملية وقابلة للتطبيق، بحيث يتم وضع 
ً
الصناعة المرصية وآليات التغلب عليها وفقا

متخصصة وبحث مدى إمكانية تقديمها أو عرضها خالل المؤتمر اإلقتصادي رؤية اللجنة ضمن ورقة عمل  

 المشار إليه. 

التحديات  آليات التغلب على  تناول    حيث مت  للسادة احلضور  ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة
 : الصناعة املصرية وذلك على النحو التايل قطاع التي تواجه 

لكافة   . 1 صناعية  إستثمارية  خريطة  جدوى  عمل  دراسات  وتجهن    الصناعية  والمناطق  المحافظات 

أو  لها  المرشحة  وعات  وتطرح    للمشر ومتخصصي    إستشارية  مكاتب  طريق  عن  وعات للتنفيذ  المشر

والطاقة   المختصة  الجهات  والموافقات من  الرخص  المناسبة وشاملة كافة    
األراض  لها قطع  المخصص 

 .  والخدمات

وال . 2 ات  والمختن  بالمعامل  بجودة النهوض  للنهوض  محايدة   كمعامل 
ً
دوليا معتمدة  شهادات  عىل  عمل 

مجهز  والتطوير  للبحوث  مجمع  إنشاء  ح  نقنر و  التصدير  لتيسن   معتمدة  شهادات  وإصدار  المنتجات 

 ويدار بمعرفة عدة جامعات. 
ً
 بالمعامل المعتمدة دوليا

مجمعات   . 3 وإضافة  المتخصصة  ة  الصغن  الصناعية  المجمعات  إنشاء    
ف  متخصصة  التوسع  صناعية 

اوح بي   
 سنوات وطرحها لإليجار.  5-3ومنحها تسهيالت لمدة  2م 4000و  2000بمساحات تنر

ة من  . 4    %5اىل  %3منح قروض و تسهيالت للمصانع بسعر فائدة ممن  

لألسواق   . 5 دراسات  لعمل  بالخارج  بسفاراتنا  التجاري  التمثيل  مع  بالتعاون  التصديرية  المجالس  تكليف 

تجات المطلوبة بها وفرص المنتجات المرصية للمنافسة سواء منتجات جديدة أو مطلوب  الخارجية والمن

 تطويرها لتنافس المنتجات األجنبية. 

ورة وضع خطة عاجلة لتيسن  اإلجراءات وتطبيق حوافز مغرية لجذب القطاعات غن  الرسمية وضمها  . 6 ض 

 .  للقطاع الرسم 

 من    المختصةالتنسيق مع الوزارات   . 7
ً
أجل النهوض بالهيئات الحكومية المختلفة لتحسي   ترتيب مرص عالميا

عىل  والقضاء  التجارية  اعات  للن     
القضان  والحسم  ائب  الرص  وسداد  الحدود  عن   التجارة  يخص  فيما 

  تعرقل اإلستثمار. 
وقراطية التر  البن 

  أقرب وقت عىل أن يتضمن حوافز لإلستثمار الص . 8
 ناع  وضمانات. إصدار قانون الصناعة الجديد ف 

حات لتفعيل تطبيق القانون.  . 9  تطبيق قانون تفضيل المنتج المحىل  و مرفق ورقة عمل بالمعوقات والمقنر

  مرص، عىل أن يتوىل  . 10
اتيجية اإلستثمار الصناع  ف  دراسة وضع خريطة عامة وشاملة وموحدة حول إسنر

الوزراء ويقوم سيادته   اف عىل ذلك السيد رئيس مجلس  بتشكيل لجنة متخصصة من كافة الوزراء  االشر

التجارة والصناعة، والذي يقوم بدوره باإلستعانة برؤية كافة منظمات   المعنيي   وعىل رأسهم السيد وزير 

األعمال المعنية، عىل أن تكون تلك الخريطة قائمة عىل دراسة دقيقة لكافة الجوانب الفنية المطلوبة لها،  

 :  وذلك عىل النحو التاىل 
 

، اإلع •
ً
المتاحة محليا الموارد ومدخالت اإلنتاج الصناعية  بكافة  أوىل  عىل عمل خريطة  تماد بشكل 

 عليه بدء بناء خريطة لإلستثمار الصناع  تستهدف الصناعات القائمة عىل تلك المدخالت 
ً
وبناءا

 المتاحة. 



ادها  •   يتم إستن 
من الخارج   وضع قائمة بأهم الصناعات المستهدفة من قبل الدولة والصناعات التر

ات   الممن   وإعطائها كافة  وتشجيعها   
ً
محليا تصنيعها  دعم  عىل  كن   

النر بغرض  وذلك   ، بحجم كبن 

ها من العوامل المحفزة لها.    أو تيسن  كافة االجراءات لها وغن 
  تخصيص األراض 

 واالولويات سواء ف 

ات دراسة ظروف كافة المحافظات عىل مستوى أنحاء الجمهورية وما تتمتع به كل م  • حافظة من ممن  

 
ً
،.. إلخ، بحيث يتم توزي    ع الخريطة الصناعية جغرافيا  

نسبية وموارد وثروات وعمالة وموقع جغراف 

 لنقاط قوة وتمن   كل محافظة أو منطقة. 
ً
 وفقا

وعات  المكاتب االستشاريةمتخصصة من خالل  دراسات جدوى  إجراء   •   المرشحة   والصناعات  للمشر

  ، ومقارنته بحجم المستورد   دراسة حجم االنتاج المحىل  تعتمد عىل  ضمن خريطة اإلستثمار الصناع 

 عل
ً
 ات المستهدفة. ولويات الصناعيه يتم إتخاذ القرار بأوبناءا

مراعاة أن تكون خريطة اإلستثمار الصناع  مزودة بكافة المعلومات الكافية سواء للمستثمر االجنت     •

  صناعة محددة بمنطقة محددة.  
  تمكن المستثمر من إتخاذ القرار باإلستثمار ف 

، والتر  او المحىل 

الرئي . 11 القاعدة  تمثل    
والتر والمتوسطة  ة  والصغن  الصغر  متناهية  وعات  المشر دعم  ورة  للنهوض ض  سية 

 إلرتباطها الوثيق 
ً
باإلقتصاديات حول العالم، وعدم اإلعتماد بشكل أساس  عىل دعم المشاري    ع العمالقة نظرا

ات إقتصادية أو سياسية.   وتأثرها الشي    ع بأية متغن 

، بحيث تضم  . 12
ً
ة والمتوسطة عىل وجود مناطق متكاملة صناعيا كن   ضمن النهوض بالصناعات الصغن 

النر

 كافة الصنا
ً
  انشاء المجمعات الصناعية وحسن إستغاللها، نظرا

عات المكملة لبعضها البعض، والتوسع ف 

 لوجود العديد من المجمعات الصناعية غن  المستغلة النها محددة بصناعات معينة فقط. 

 إل  . 13
ً
  الذي يعتن  المقوم الرئيس  للصناعة، وذلك نظرا

  التطبيقر
كن   واإلهتمام بالتعليم الفت 

ورة النر نعدام ض 

   
  مرص والتر

 ف 
ً
ورة تخصيص  العمالة الفنية المتخصصة حاليا حلت محلها نسبة مرتفعة من البطالة، مع ض 

  لتخري    ج عمالة فنية متخصصة 
  مدارس التعليم الفت 

حوافز اقتصادية اضافية الصحاب المصانع من منشت 

ائب الخاصة بتلك ال مصانع مع منح حوافز اضافية للعمل بمصانعهم، بحيث تخصم قيمة التعليم من الرص 

يبية.   سواء إقتصادية أو ض 

ورة اإلعالن   . 14 ورة وضوح البيئة االستثمارية المعروضة من قبل الدولة للمستثمر االجنت   والمحىل  ، مع ض 
ض 

 .  عن مجموعة حوافز للصناعات المستهدفة تستطيع جذب االستثمار الصناع 

15 .    
ف  المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  بدعم  تتضمن كافة اإلهتمام  عالمية  ونية  الكنر منصة  وتطوير  مرص 

   
  تطوير التعليم التجاري واستغالله ف 

ح اعادة النظر ف  وي    ج لها، ونقنر الصناعات المرصية، بما يهدف النر

  مرص بشكل عام. 
  سواء للصناعات المرصية او لبيئة االستثمار ف 

ون  وي    ج اإللكنر  النر

وي    ج للمنتج المحىل  من خالل حملة ترويجية للمنتج المحىل  بكافة وسائل االعالم  . 16
وضع خطة لتحسي   النر

اء     ستعود عليه بشكل خاص وعىل الدولة بشكل عام من تشجيع وشر
لتوعية المواطن بكافة الفوائد التر

 هذا المنتج. 

  أن يتم   :  علىويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق 
ضمن ورقة تم تناولها خالل اللقاء  وضع كافة النقاط الت 

 ويتم توجيهها إىل الجهة المعنية بالمؤتمر اإلقتصادي.  عمل متخصصة

 مدبوىل  تم توجيه ورقة العمل إىل وقد  •
 رئيس مجلس الوزراء  –الدكتور مهندس / مصطفر

 

 

الوي / المهندسثم إنتىه اللقاء حيث قام  ر لسادة الحضور عىل  كافة ابتوجيه الشكر ل مجد الدين المبر

 . حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء 


