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متابعات

تم خالل االجتامع  النظر ىف الطلبات املقدمة من بعض الرشكات 

والطباعة  للكرتون  االسكندرية  وهي  الجمعية  لعضوية  لالنضامم 

وميثلها  األوسط  الرشق  بونيشارم  محمد،  عطية  فتحى  وميثلها 

بيدكو  الحكم،  عبد  أحمد  وميثلها  موتورز  الحكيم  يوسف،  وسيم 

الهندسية  للصناعات  وبداية  عمربديوى  وميثلها  انرتناشيونال 

قبول  عىل  املوافقة  ومتــت  الفتاح،  عبد  املنعم  عبد  وميثلها 

علي أجندة اجتماعات المكتب التنفيذي للجمعية

شركات جديدة تنضم لعضوية الجمعية

ملفات ساخنة
من  عدد  لبحث  االجتماعات  من  عدد  رمضان  من  العاشر  مستثمري  لجمعية  التنفيذى  المكتب  عقد 

المصانع. وأصحاب  المستثمرين  ومشاكل  الجمعية  تخص  التي  الموضوعات 
أيمن رضا  اإلدارة،  رئيس مجلس  نائب  2019 حضر كال من د. محيي حافظ  4 لسنة  االجتماع رقم  ففي 
األمين العام، المهندس محمود سلطان أمين الصندوق، وكال من األعضاء عادل الشنوانى، د. محمد 
عضو  اسماعيل  عادل  المهندس  عتمان،  حمدى  المهندس  الدين،  نور  محمد  والمهندس  العال،  عبد 

اند لينك للتسويق. البنا من شركة وورلد  الجمعية، كما حضر المهندس محمد صالح 
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الحكيم موتورز  عضوية هذه الرشكات مع عدم قبول طلب رشكة 

الدولية  مرص  رشكة  طلب  وارجاء  الرشكة  مال  رأس  لضآلة  نظرا 

املكتب  توصية  عىل  االدارة  مجلس  موافقة  لحني  لإلسطمبات 

التنفيذي بشأن العضويات للرشكات الصناعية، كام متت التوصية 

بأن يتم عرض موضوع العضويات الجديدة عىل مجلس اإلدارة بحيث 

يتم رفع رأس املال للرشكات الخدمية إىل مليون جنيه عىل أن تكون 

الرشكات الصناعية بحد أدىن ثالمثائة ألف جنيه بدالً من خمسامئة 

ألف جنيه.

لجنة التظلامت

وتم خالل االجتامع عرض الخطاب الوارد من جهاز املدينة بشأن 

ومنح  التظلامت  لجنة  بقرار  العمرانية  املجتمعات  هيئة  موافقة 

للتنفيذ  تأخري  غرامة  املستحق  املبلغ  لسداد  شهر  الجمعية 

باملجاورة وذلك بعد إعادة احتساب املبلغ من )14( مليون جنيه اىل 

مجلس  رئيس  تفويض  باستمرار  التوصية  ومتت  جنيه  مليون   )4(

العمرانية  املجتمعات  هيئة  قيادات  مع  بالتواصل  الجمعية  إدارة 

اتخاد  ورسعــة  املبلغ،  تخفيض  إمكانية  بشان  االسكان  ووزارة 

إعادة  حيث  من  متويل  مصادر  بتوفري  والناجزة  النهائية  القرارات 

طرح  أو  املجاورة  من  سحبها  تم  التى  السكنية  القطع  تخصيص 

مناطق الخدمات لتغطية املبلغ املشار إليه ومتكني الجمعية من 

الوفاء بالتزاماتها املالية واستكامل مرشوع املجاورة السكنية. 

املحوالت الكهربائية

كام تم عرض الخطاب الوارد من رشكة ABB للصناعات الكهربائية 

الكهربائية ونقلها من الرشكة  بشأن االستعجال باستالم املحوالت 

الجمعية  من  رسميا  وفحصها  واستالمها  منها  االنتهاء  بعد  خاصة 

ورشكة الكهرباء بخالف مبادرة الرشكة باالبقاء عىل هذه املحوالت 

لجنة  تفويض املهندس حمدى عتامن رئيس  ملدة شهرين، وتم 

املجاورة السكنية بتوفري األماكن املقرتحة لتخزين هذه املحوالت 

أو تركيبها باملجاورة مع مراعاة القرار  الذى يضمن عدم رسقة آية 

بعد  خاصة  باملجاورة  الكهرباء  شبكة  تنفيذ  ومناقشة  منها،  أجزاء 

وتنفيذ  الكهربائية  والكابالت  الرئيسية  للمحوالت  الجمعية  توفري 

الرشكات  مخاطبة  يتم  أن  عيل  للمحوالت،  الخرسانية  القواعد 

الجمعية  ملوافاة  الكهربائية  الشبكات  تنفيذ  ىف  املتخصصة 

الكهرباء  رشكة  بعرض  ذلك  مقارنة  مع  واملالية  الفنية  بعروضها 

الكهرباء  برشكة  االستعانة  يتم  املبلغ  تقارب  أو  تساوى  حالة  وىف 

وأيضا  األمثل  التنفيذ  وضامن  بخربتها  لالستفادة  وذلك  للتنفيذ 

الكهرباء  رشكة  خالل  من  يتم  والذى  االرشاف  مع  التنفيذ  تطابق 

طبقا للقانون.

عدم االلتزام

واتخاذ  للمجاورة  واملــاىل  التنفيذى  املوقف  عرض  أيضا  وتم 

اإلجراءات اإلدارية والقانونية تجاه الرشكات غري امللتزمة بالتنفيذ 

وكذلك مطالبة الرشكات التى مل تلتزم بسداد حصتها ىف التكلفة 

التى  الرشكات  مخاطبة  بإعادة  التوصية  ومتت  للمرافق،  اإلضافية 

قامت بالتنفيذ حتى الهيكل الخرساىن واملباىن مع منحها مهلة شهر 

آخر لإلنتهاء من أعامل الواجهات واألرصفة حول العامرات، وتحرير 

انذار ثان للرشكات املتوقفة عن التنفيذ واستكامل العامرات وىف 

حالة عدم البدء ىف التنفيذ  يتم العرض عىل لجنة املجاورة التخاذ 

تلتزم بسداد  التى مل  القطع، مخاطبة الرشكات  قرار سحب هذه 

حصتها ىف املرافق اإلضافية للمجاورة وحثها عىل السداد من خالل 

ىف  النظر  املبالغ،  هذه  لتحصيل  واملتابعة  املبارشة  االتصاالت 

العروض املقدمة من بعض الرشكات لتخصيص القطع السكنية 

الشاغرة باملجاورة. 

الخدمات  منطقة  تخصيص  موقف  عرض  االجتامع  خالل  تم  كام 

تم  الذى  للخطاب  طبقا  وذلك  الجمعية  أعضاء  عىل    76 باملجاورة 

ومتت  للتخصيص  املنطقة  هذه  بطرح  االعضاء  للسادة  ارساله 

التوصية بأن يتم تحرير خطاب آخر للرشكات بطرح املنطقة رقم/2 

مبساحة 1918م2 عىل األعضاء لتقديم عروضهم املالية والفنية لبناء 

سوق تجارى عىل أن تكون مدة تلقى الطلبات أسبوعني من تحرير 

الجمعية  مع  الرشاكة  مقرتح  بالخطاب  يوضح  أن  عىل  الخطاب 

ومقرتح آخر للبيع النهايئ لقطعة األرض، وىف حالة عدم ورود آية 

يتم نرش  الجمعية  تناسب  ال  تقديم أسعار  أو  األعضاء  طلبات من 

اعالن بالصحف بطرح هذه القطعة للتخصيص.

معرض املنتجات

محمد  املهندس  من  املقدم  الخطاب  عرض  االجتامع  خالل  تم 

صالح البنا رشكة وورلد اند لينك للتسويق واالعالن بشأن تسويق 

وادارة معرض منتجات العارش نظري نسبة 10% من القيمة االيجارية 

بالكامل،  املرشوع  إدارة  مقابل   %5 ونسبة  والكافيهات  للمطاعم 

االعالنات من حيث حق استغالل  التعاون ىف مجاالت  إىل  باإلضافة 

تفويض د. محمد  أسطح وواجهات املعرض ومتت املوافقة مع 

الرشكة  مع  اجتامع  بعقد  املرشوعات  لجنة  رئيس  العال  عبد 

لتفعيل االتفاق مبا يحقق الصالح العام للمعرض.

عتامن  حمدى  املهندس  مذكرة  عرض  االجتامع  خالل  تم  كام 

نتائج  بشأن  السكنية  املجاورة  لجنة  ورئيس  اإلدارة  مجلس  عضو 
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الكهرباء  شبكة  تنفيذ  ملقاولة  واملامرسة  املظاريف  فض  لجنة 

العامة،  للمقاوالت  الفتح  السكنية والرتسية عىل رشكة  باملجاورة 

الفتح  باملذكرة والرتسية عىل رشكة  ما جاء  ومتت املوافقة عىل 

السكنية   باملجاورة  الكهرباء  شبكة  اعــامل  لتنفيذ  للمقاوالت 

الف  )مصنعيات( وذلك مببلغ 620000.00 جنيه )ستامئة وعرشون 

جنيه( شامال رضيبة القيمة املضافة.

غرامة الجهاز

مجلس  عضو  عتامن  حمدى  املهندس  مذكرة  عرض  تم  كام 

االدارة ورئيس لجنة املجاورة السكنية بشأن مقرتح تحميل غرامة 

للموقف  طبقا  السكنية  باملجاورة  الحاجزين  عىل  املدينة  جهاز 

ومتت  بذلك،  الخاصة  املعايري  واعتامد  رشكة  لكل  التنفيذى 

هذه  من  بحصتها  ومطالباتهم  الرشكات  مخاطبة  مع  املوافقة 

يتم تحميل فوائد  2019/9/1م وبعد ذلك  اقصاه  الغرامات ىف موعد 

وأعباء مالية موازية لتلك التى يتم تطبيقها عىل الجمعية من هيئة 

التنفيذى  املوقف  رصد  يتم  كام  الجديدة،  العمرانية  املجتمعات 

املهندس  وتكليف  2019/8/7م  يوم  من  اعتبارا  الغرامات  وتحمل 

اسالم عالء رشاد مهندس املرشوع بتحديث املوقف التنفيذى ىف 

ذات التاريخ.

إنشاء سوق تجارى

ورشكاه  اسامعيل  عادل  رشكة  من  املقدم  العرض  مناقشة  تم 

بشأن مشاركة الجمعية ىف بناء سوق تجارى باملجاورة/76 بالقطعة 

رقم/2 مبنطقة الخدمات مبساحة  1917م2 وكذلك تقرير تكلفة البناء 

للسوق واملقدم من املهندس حمدى عتامن عضو مجلس االدارة 

ورئيس لجنة املجاورة.

وناقش اعضاء املكتب التنفيذى العرض املقدم من رشكة عادل 

الجمعية، األول  بأنظمة املشاركة مع  اسامعيل ورشكاه والخاص 

للرشكة،  ؛%40  للجمعية   %60 بنسبة  تجارى  سوق  بناء  ىف  يتمثل 

والثاين يتمثل ىف بيع منطقة الخدمات للرشكة بيع نهاىئ وىف ضوء 

حاجة الجمعية املاسة لتوفري موارد مالية تغطى الغرامة التى تم 

املرشوع  يهدد  الذى  السحب  قرار  والغاء  املجاورة  عىل  فرضها 

النهاىئ  البيع  وهو  الثاىن  العرض  بقبول  املكتب  أوىص  بالكامل، 

املهندس  دعوة  وتم  م2   1918 مباسحة  رقم/2  الخدمات  ملنطقة 

ومتت  السعر،  عىل  واملفاوضة  االجتامع  لحضور  اسامعيل  عادل 

5291م2  مبساحة  رقــم/3  الخدمات  منطقة  بتخصيص  التوصية 

ورشكاه  اسامعيل  عادل  ورشكة  الجمعية  بني  املشاركة  بنظام 

ان  عىل  تجارى  سوق  لبناء  وذلك   ) للرشكة  ؛%50  للجمعية   %50(

تقوم الرشكة بالبناء الكامل للسوق، وبيع منطقة الخدمات رقم/2 

باملجاورة لرشكة عادل اسامعيل مبساحة 1918م2

 قيمة االعالنات

للمقاوالت  الخليفة  مؤسسة  من  الــوارد  الخطاب  عرض  تم  كام 

املاىض  العام  خالل  عليها  التعاقد  تم  التى  االعالنات  قيمة  بشأن 

بشاشة العرض مبقر الجمعية وحصة الجمعية ىف هذه االعالنات، 

ومتت التوصية بأن يتم تعديل بنود التعاقد بحيث يتم إلغاء حصة 

الجمعية ىف قيمة االعالنات عىل أن يتم نرش كافة أعامل وأنشطة 

وأخبار الجمعية عىل هذه الشاشة مع الرشكات املعلنة من خالل 

رشكة الخليفة للمقاوالت مع االلتزام بكافة البنود اآلخرى والواردة 

ىف التعاقد

متابعات
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مباشر

 جاء املؤمتر بهدف تشجيع رشكات القطاع الخاص غري املشرتكة 

بنظام التعليم املزدوج لالنضامم لهذا النظام وذلك من خالل عرض 

التعليم  طالب  مهارات  تعزيز  يف  الخاص  القطاع  مشاركة  أهمية 

الفني املزدوج من أجل تخريج جيل من الفنيني املهرة قادر عىل 

تلبية احتياجات سوق العمل.

شهد  املؤمتر، الدكتور سمري عارف رئيس مجلس إدارة جمعية 

مرشوع  مدير  فيشيل   الرس   ، رمضان  من  العارش  مستثمرين 

تحسني التعليم املزدوج املرصي )EEDS( بوكالة التعاون الدويل 

األملاين GIZ، الدكتور عمرو بُصيلة رئيس اإلدارة املركزية لتطوير 

الدكتور  و  الفني  للتعليم  الوزير  نائب  عن  بالنيابة  الفني  التعليم 

بالجمعية  االقليمية  الوحدة  عىل  العام  املرشف  عبدالعال  محمد 

بالرشقية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اول  وكيل  عبدالحميد  ورمضان 

وبحضور كال من امين رضا امني عام الجمعية، املهندس  محمود 

سلطان امني صندوق الجمعية، الدكتورة  هالة محمد صالح مدير 

االقليمية  الوحدة  مدير  ابراهيم  غريب  واملهندس  الجمعية  عام 

ولفيف من اعضاء الجمعية والصحفيني.

تناول املؤمتر عرض التجربة األملانية واملرصية يف نظام التعليم 

عىل  والقضاء  الشباب  توظيف  يف  ومساهمته  املزدوج  والتدريب 

من  بالنظام  االلتحاق  من  الرشكات  عىل  العائد  ومناقشة  البطالة 

خالل حلقة نقاشية وتحليل نقاط القوة ونقاط التحسني والتطوير. 

الرشكات  النضامم  املطلوبة  ــراءات  اإلج عرض  اىل  باإلضافة  هذا 

بنظام التعليم والتدريب املزدوج وأخريا عرض مناذج ناجحة لطالب 

بالنظام  حالية  ورشكات  باإلضافة  املزدوج  التعليم  نظام  وخريجني 

من بينهم رشكة السويدي الكرتيك من خالل عرض د. أحمد نبيل 

وعرض  األكادميية  تجربة  السويدي  ألكادميية  التنفيذي  املدير 

املهندس محمد محمود تجربة رشكة منلو يف التعليم املزدوج 

وتطبيق معايري تحسني جودة التدريب.

جمعية  إدارة  مجلس  عضو  العال،  عبد  محمد  الدكتور  وأكد 

مرشوع  عىل  العام  ــرشف  وامل رمضان  من  العارش  مستثمري 

واالستفادة  املــزدوج  الفني  التعليم  أهمية  ــزدوج،  امل التعليم 

إلتاحة  العمل  بسوق  واملرتبطة  املقدمة  الدراسية  املناهج  من 

يف  البَناء  دوره  عن   فضالً  الخاص،  والقطاع  باملصانع  عمل  فرص 

»عقول مستنيرة
وأيد ماهرة«

نجاح كبير لمؤتمر

االستفادة من المناهج الدراسية المقدمة 
إلتاحة فرص عمل بالمصانع والقطاع الخاص

مشروع  مع  بالتعاون  رمضان،  من  العاشر  مستثمري  جمعية  نظمت 
الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة   - المصري  المزدوج  التعليم  تحسين 
وأيٍد  ُمسَتِنيرُة  ُعقول   .... المزدوج  والتدريب  »التعليم  بعنوان  مؤتمرا   ،GIZ
ماهرة« بدوار العاشر من رمضان، حول تعزيز دور شركات القطاع الخاص 

الشرقية. بمحافظة  الفني  التدريب  في 

د. محمد عبدالعال:
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دعم الصناعة املرصية ما يساهم وبشكل كبري يف زيادة اإلنتاجية 

والبناء  التنمية  عجلة  لدفع  املرصي  اإلقتصاد  مستوى  وتحسني 

وتحسني مستوى معيشة املواطنني.

الدويل  للتعاون  األملانية  املؤسسة  ممثل  شاكر،  باريت  وأوضح 

القدرات  تنمية  إىل  تهدف  املزدوج  التعليم  منظومة  أن   ،)   GIZ(

والتجارة  والــزراعــة  الصناعة  مجاالت  يف  الــدارســني  لــدى  الفنية 

والخدمات السياحية متاشياً  مع حجم املرشوعات القومية الجاري 

اإلهتامم  تتطلب  والتي  العربية  مرص  جمهورية  داخل  تنفيذها 

أفضل  حياة  لتحقيق  العمل  بسوق  وربطه  ــزودج  امل بالتعليم 

للمتعلمني ودفع عجلة اإلقتصاد والتنمية.

بارتى شاكر:

  تنمية القدرات الفنية 
للدارسين في الصناعة 

والزراعة والتجارة والخدمات 
السياحية
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مباشر

بداية رحب أمين رضا، األمني العام بالحضور، وأشاد مبجهودات 

ومبادرات البنك األهىل املرصى ىف الحرص عىل التواصل الدائم مع 

الصناعة  لتقديم كل ما هو جديد لتشجيع  العمالء واملستثمرين 

وجذب االستثامرات.

من جانبه، أعلن صفوت عفيفى مدير عام البنك األهىل،  أن البنك 

وتشمل  واملقاوالت،  والخدمية  الصناعية  األنشطة  ىف  يساهم 

تسهيالت بسعر عائد بسيط 5% سنوياً وبدون عمولة )اقىص مدة 

للتمويل االستثامرى 7 سنوات( ورشوطها: 

إذا كانت رشكة قدمية أى لديها ميزانيات رشيطة أن يكون   -

حجم االيرادات السنوية من مليون جنية اىل 50 مليون جنية .

وإذا كانت رشكة حديثة التأسيس يكون رأس املال فيها   -

يكون  التسهيالت  وىف هذه  مليون جنية    50 إىل  ألف جنية   50 من 

التسهيل ىف شكل حساب جارى مدين أو شكل قرض حسب نوع 

مستندية  اعتامدات  شكل  وىف  واحتياجاته  عميل  لكل  النشاط 

السترياد خامات من الخارج.

والضامنه األساسية وهى:- الحصول عىل تأمني ضد مخاطر عدم 

السداد ويقوم البنك بدفع قسطها والعميل معفى من عبئها.

إضافة إىل تسهيالت بسعر عائد بسيط 7% سنوياً وبدون عموله ) 

أقىص مدة 10 سنوات (

إنتاج  أو خطوط  أو معدات  تحتاج إىل آالت  التى  وتخص الرشكات 

جديدة ) تسهيل متوسط أو طويل األجل(

-القرض ىف حدود 40 مليون جنية وممكن عن طريقة رشاء االت 

من مرص او استريادها من الخارج.

وفقاً  العمالء  لكل  جداً  كبرية  فرصة   %7 او   %5 سواء  واملبادرة 

االستثامر  لتشجيع  األهىل  والبنك  املركزى  والبنك  الدولة  لتوجه 

ىف املرشوعات الصغرية واملتوسطة وتخفيف عبء التمويل عىل 

العمالء.

برنامج األهىل لتنمية الصناعة املرصية بسعر 5% وبدون عمولة 

-الرشكات القامئة اإليرادات السنوية من مليون جنيه وحتى أقل 

من 50 مليون جنيه.

-الرشكات الحديثة يكون راس املال من 50 الف جنية اىل أقل من 

5 مليون جنيه.

-إذا التمويل ىف شكل قرض: يكون الحد األقىص ملدة التمويل 10 

سنوات متضمنة فرتة السامح ويكون حدها األقىص عامني وممكن 

اجتامع  تتصدر  الصناعة«  »دعـــم 

املستثمرين مع قيادات البنك األهيل

قيادات  مع  موسعًا  اجتماعًا  المستثمرين  جمعية  نظمت 
رضا،  أيمن  برئاسة  الجمعية،  بمقر  المصرى،  األهلى  البنك 

األهلى  البنك  عــام   مدير  عفيفى،  وصفوت  العام  األمين 
المستثمرين  ومقترحات  مشكالت  لعرض  وذلك  العاشر،  فرع 

الصناعة  لدعم  المصرى  األهلى  البنك  مع  والمتعاملين 
االقتصادية. التنمية  وتحقيق  المصرية 

اإلدارة  مجلس  عضو  الــعــال،  عبد  محمد  د.  االجتماع  شهد 
مجلس  عتمان،عضو  حمدى  م.  المشروعات،  لجنة  ورئيس 

لجنة  ورئيس  االدارة  مجلس  عضو  الهادى،   عبد  ملك  د.  االدارة، 
من  عدد  وحضور  الجمعية،  عام  مدير  الدين  صالح  هالة  د.  البيئة، 

المستندية  واالعتمادات  االئتمان  ومسئولى  األعضاء  الشركات 
المصرى. األهلى  بالبنك 

تتصدر اجتماع المستثمرين مع قيادات البنك األهلي

»دعم 
الصناعة« 
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السداد عىل دفعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.

-لو متويل ىف شكل جارى مدين يكون ملدة عام ويجدد سنوياً.

-الحد االقىص للتمويل 2 مليون جنية .

قروض جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية 

الصغر )الصندوق االجتامعى سابقاً(

-سعر العائد الحاىل 13% سنوياً .

-ممكن متويل رشاء االالت أو خامات أو سيارات للنشاط.

-أقىص قيمة للتمويل 5 مليون جنيه.

الصناعات  اتحاد  العضاء  الدوار  القرض   – البيئى  االلتزام  اتفاقية 

املرصية 

الهندسية  بالصناعات  املتعلقة  الصناعية  االنشطة  متويل  -يتم 

واملعدنية والنسيجية والغذائية.

الالزمة للمرشوع  -ميكن املساهمة ىف رشاء اآلالت واملعدات 

والتنمية  للصناعة  البيئى  بااللتزام  متعلقة  أخــرى  أغــراض  وأيــة 

من  وغريها  جامرك  أو  الرضائب  من  يقرض  ما  عدا  املستدامة 

املرصوفات السيادية.

مليون   5 االدىن  والحد   ، جنية  مليون   7 للتمويل  األقىص  -الحد 

جنية .

-سعر العائد 3.5% سنوياً وبدون عموالت .

-مدة القرض : 12 شهر لحد اقىص والسداد من عام وحتى 5 اعوام 

شاملة فرتة السامح.

الخطوات التنفيذية

أ -ترشيح املرشوع من خالل لجنة تسيري املرشوع.

ب -اخطار قطاع الخدمات املالية الدولية باملوافقة املبدئية.

ت -ارسال ملف االئتامن اىل مركز االئتامن الصدار شهادة الجدارة 

االئتامنية ثم البدء ىف الدراسة الفنية.

ث -يقوم مكتب االلتزام البيئى مبعاونة صاحب املرشوع ىف إعداد 

املستندات .

البنك االهىل فرع العارش  كام أعلن صفوت عفيفى - مدير عام  

عن املبادرة القومية )رواد النيل( برعاية البنك املركزى املرصى 

وريادة  االبتكار  أنشطة  جميع  لدعم  النيل  جامعه  مع  باالشرتاك 

التى هدفها مساندة  األعامل واملرشوعات الصغرية واملتوسطة 

ىف  والتوسع  القومى  االقتصاد  لدعم  االبتكارية  املــرشوعــات 

التطبيقات الرقمية لخدمة القطاعات املختلفة والتى تقوم بتوجيه 

االهىل  للبنك  التابعة  األعامل  تطوير  خدمات  مراكز  إىل  العميل 

املرصى املوجودة ىف عدد من املحافظات لتعميم هذه املبادرة 

واالدارى  الفنى  بالدعم  تقوم  والتى  الجمهورية  انحاء  كافة  لتغطى 

للرشكات ابتداًء من :-

دراسة االفكار ـ دراسة الجدوى ـ تيسري التأسيس والرتاخيص ـ 

ـ نرش  التشبيك  ـ تيسري  التمويل  ـ تيسري  القدرات  وبناء  التدريب 

ـ عمل دورات تدريبية  التصدير  ـ دعم  ـ دراسة تسويقية  املعرفة 

هذه  وكل  املرصية  واملعاهد  الجامعات  مع  بالتعاون  للعاملني 

الخدمات ما قبل التمويل بدون مقابل مادى للمساهمة ىف تعزيز 

اإلجامىل  املحىل  الناتج  ومنو  العمل  فرص  وخلق  املبادرة  روح 

الناشئة ىف  من خالل دعم املشاريع الصغرية وتشجيع الرشكات 

القطاعات االقتصادية املستهدفة لخلق  صناعة وطنية تحل محل 

نظرياتها املستوردة وتشجيع التحول التكنولوجى ودعم استخدام 

مفهوم امليكنة.
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تقرير

رغم أن برنامج االصالح االقتصادى يسير فى 
الموضوعه  الخطط  حسب  السليم  الطريق 

إال أن هناك العديد من المخاطر التى 
مقدمتها  وفى  البرنامج  استكمال  تهدد 

وضرب  وتقليد  والتهريب  التجارى  الغش 
برنامج اإلصالح  التجارية.. أساس  العالمات 

المزيد من  المناسب لجذب  المناخ  هو تهيئة 
الرسمى  االنتاج  زيادة  االستثمارات لضمان 

البنية  للتشغيل مع تهيئة  أكبر  واتاحة فرص 
من  للمزيد  وجاذبة  متكاملة  لتكون  التحتية 

والخارجية.. الداخلية  االستثمارات 

العزيز وليد عبد 

حان وقت تعديل قوانين حماية االقتصاد 
الرسمى ووضع عقوبات رادعة للمخالفين

الغش التجارى 
والتهريب.. مخاطر 

تحاصر االصالح 
االقتصادى

بقلم:
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عكس  الــواقــع  ارض  عىل  الحقيقية 

الوقت  ىف  انه  سنجد  الننا  متاما  ذلك 

الدولة لتحفيز الصناع  الذى تسعى فيه 

االنتاج  وحجم  االستثامرات  زيــادة  عىل 

األرض  تحت  مصانع  هناك  ان  تكتشف 

»االقتصاد  مصانع  عليها  يطلق  ما  او 

األسود« تقوم بتقليد العالمات التجارية 

نفس  ىف  السلع  وتبيع  كربى  لرشكات 

فيها  تختفى  التى  املناطق  ىف  العبوات 

تتعرض املصانع  الرقابية وهنا  األجهزة 

الكربى لخسائر فادحة وتفقد سمعتها 

السوق  من  تخرج  أن  املمكن  من  بل 

رغم التزامها بكل معايري الجودة حسب 

االشرتاطات املحلية والدولية..

برئ السلم

ال  أنها  السلم«  »برئ  مصانع  مشكلة 

الرسمى  باالقتصاد  االندماج  ىف  ترغب 

االلتزامات  عن  البعد  كل  بعيدة  ألنها 

وال  رضائـــب  تــدفــع  ال  النــهــا  الرسمية 

تأمينات وال تتعرض للرقابة عىل الجودة 

يستوعب  ــذى  ال الــســوق  أيضا  وتجد 

املنتجات املرضوبة وتراهن عىل عامل 

السعر فقط.. 

ــت وقــدمــت  ــاول ــة ح ــدول ال أعــلــم أن 

ىف  لالندماج  السوداء  للمصانع  حوافز 

فشلت  ولكنها  الرسمية  املنظومة 

السيد  هو  القانون  يكون  ان  يجب  وهنا 

بعض  تغيري  مع  الجميع  عىل  ويطبق 

مرص  ووضع  تتناسب  ال  والتى  املــواد 

املخاطر  وحــجــم  وايــضــا  االقــتــصــادى 

غري  االقتصاد  يسببها  التى  واألرضار 

الرسمى ىف السوق..

العبوات املقلدة

صاحب  صديق  من  مكاملة  تلقيت 

مصنع كبري للزيوت وأخربين أن األجهزة 

ألف عبوة   60 الرقابية ضبطت أكرث من 

الكربى  الــرشكــة  منتج  اســم  تحمل 

عىل  األســواق  ىف  وتباع  مقلدة  ولكنها 

ان  أبلغنى  صديقى  أصــىل..  منتج  أنها 

وان  باملاليني  ستكون  الرشكة  خسائر 

الكمية التى ضبطت كفيلة بتدمري إسم 

املنتج بجانب ان هناك عبوات اخرى مل 

رغم  باألسواق  ومنترشة  ضبطها  يتم 

العامني  خالل  استثمرت  الرشكة  ان 

لزيادة  الجنيهات  مليارات  املاضيني 

االنتاج واتاحة فرص اكرب للتشغيل.. 

التهريب

صاحب  من  تلقيتها  ــرى  اخ مكاملة 

عمليات  ان  قـــال  للمالبس  مصنع 

املاضية  الفرتة  خالل  زادت  التهريب 

وان طرق التهريب تطورت وان املهرب 

يصل بالسعة املهربة اىل مكان العميل 

االنتاج  ان  دون اى معاناة وهو ما يعنى 

داخــل  املنافسة  مــن  ــرج  خ املــحــىل 

القوانيني  ضعف  ان  ..وقـــال  السوق 

ــني عىل  ــرب ــه ــة يــشــجــع امل ــم ــاك ــح ال

العقوبات  الن  التهريب  ىف  االستمرار 

غري كافية لردع أى مهرب..

عام الصناعة

اعتقد ان هذه املخاطر كفيلة باغالق 

املزيد من املصانع الرسمية ىف الوقت 

الذى نطالب فية بايجاد حلول للمصانع 

عاما  2020ليكون  عام  وإعــالن  املغلقة 

عجلة  ان  البعض  يرى  ..قــد  للصناعة 

االقتصاد تدور رغم وجود هذه املشاكل 

الكربى  املصانع  ان  الحقيقية  ولكن 

انتشار  ظل  ىف  الصمود  تستطيع  ال 

مثل هذه املصانع وقد تشجع البعض 

الرسمى  االقتصاد  من  الــخــروج  عىل 

واقصد  الفساد  ملنظومة  واالنضامم 

هنا االقتصاد غري الرسمى..

االصـــالح  بــرنــامــج  اســتــكــامل  علينا 

من  التجارى  والغش  التهريب  مبحاربة 

وتطبيقها  القوانني  بعض  تعديل  خالل 

اىل  يسعى  املستثمر  الن  رصامة  بكل 

االستثامر ىف الدول التى تحمى الصانع 

وتــواجــه  التجارية  الــعــالمــات  وتحمى 

التخريب عىل قدر املستطاع ..

ان  االعالم  مازال طويال ودور  الطريق 

يدق ناقوس الخطر عندما تظهر بوادر 

تهدد  مخاطر  ىف  تتسبب  قد  أزمــات 

وضعنا  جانبنا  من  القومى..  االقتصاد 

املسئولني  امام  ومخاطرها  املشكلة 

التحرك  رسعة  املختصة  الجهات  وعىل 

االنــطــالقــة  ــة  ــاق إع مخطط  ــاض  ــه إلج

جرائد  كــالم  ليس  هــذا  االقتصادية.. 

للمسئولني  بالغ  ولكنة  فقط  للقراءة 

لرسعة التحرك واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

املستثمرين  وحامية  املهزلة  لوقف 

والصناع.. وتحيا مرص

المهربون يدمرون 
السوق.. وتقليد 

العالمات التجارية 
كارثة حقيقية
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مباشر

خالل  البيئة  ملفهوم  حقيقى  تحول  عن  تبحث  الوزارة  أن  أضافت 

الصحية  البيئة  بوجود  أنه  حيث  فرصة  اىل  تحدى  من  الفرتة  هذه 

االولية  املواد  تداول  االنتاج وتسهل  العامل عىل  تساعد  املالمئة 

والنهائية وتحقق السيولة ىف كافة مراحل العملية االنتاجية.

تجاه  القانونية  االجــراءات  تتخذ  عندما  ــوزارة  ال أن  إىل  ــارت  وأش

أمام  تعنت  يكون  أن  ميكن  وال  القانون  تنفذ  بذلك  فهى  منشاة  أى 

هذه املنشاة وأن الوزارة يهمها ىف املقام األول االلتزام باملعايري 

عىل  الغرامات  فــرض  أو  العقاب  وليس  البيئية  واالشــرتاطــات 

الرشكات. 

الصناعي  التلوث  التحكم ىف  برنامج  الوزيرة ملخصا عن  وعرضت 

والذى يعد واحد من أهم املرشوعات بوزارة البيئة ويهدف إىل دعم 

الصناعة املرصية لتحسني األداء البيئى وتحقيق اإللتزام بالقوانني 

إجاملية  بقيمة  التمويلية  الحزم  بعض  الربنامج عىل  ويقوم  البيئية 

لتوفيق  الجمهورية  أنحاء  بجميع  الصناعة  لدعم  يورو  مليون   145

الدور  البيئة، على  أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير 
مؤكدة  رمضان،  من  العاشر  لمستثمرى  الوطنى 
وحريصين  الدولة  لجهود  مساندين  دائما  أنهم 
المناسبة  البيئة  تحقق  التى  بالقوانين  االلتزام  على 
والمستثمرين  ــوزارة  ــ ال أن  وأوضــحــت  للصناعة، 
هذا  لصالح  معا  يعمال  طرفين  وليس  واحد  طرف 
تكلفة  ارتفاع  ظل  فى  أنه  إلى  ــارت  وأش الوطن، 
المصروفات   - العمالة   - الخام  )المواد  االنتاج 
العالمية  للتغيرات  الفترة نظرا  االخرى(  خالل هذه 
ان  يستدعى  ذلك  كل  الطاقة  خاصة  األسعار  فى 
استخدام  فى  الكفاءة  لتحقيق  الجهود  تتكاتف 

الموارد. 

»التحكم فى التلوث 
الصناعي«.. يتصدر اجتماع وزيرة 

البيئة و »مستثمري العاشر«

يهمنا االلتزام بالمعايير واالشتراطات 
وليس العقاب والغرامات

د. ياسمين فؤاد:
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متويلها  ىف  يشارك  الحزم  هذه  أن  إىل  وأشــارت  البيئية،  أوضاعها 

ادارة  عن  واملسئول  الرائد  البنك  باعتباره  املرصى  األهىل  البنك 

املرشوع ماليا باالضافة إىل البنوك املشاركة ومنها البنك التجارى 

الدوىل وبنك التنمية الصناعية.

وناشدت الدكتورة ياسمني فؤاد، املستثمرين وأصحاب األعامل 

شئون  وجهاز  الوزارة  أن  وأوضحت  املرشوع،  هذا  من  االستفادة 

املنشات  ومساعدة  الطلبات  كافة  الستقبال  جاهزين  البيئة 

لالستفادة من هذا التمويل لتحقيق البيئة املناسبة.

العارش  جاء ذلك خالل اجتامع موسع مبقر جمعية مستثمري 

من رمضان برئاسة 

الدكتور سمري عارف رئيس مجلس االدارة وحضور،  اللواء عالء 

السكرتري العام املساعد ملحافظة الرشقية، املهندس  رشاد، 

رمضان،  من  العارش  مدينة  تنمية  جهاز  رئيس  شاهني،  خالد 

شئون  لجهاز  التنفيذى  الجهاز  رئيس  املهندس محمد صالح، 

البيئة، الدكتور محيي حافظ،نائب رئيس مجلس االدارة ، الدكتور 

الجمعية، فضال عن حضور  نائب رئيس مجلس ادارة  وليد هالل، 

قيادات وزارة البيئة واعضاء مجلس ادارة الجمعية واملستثمرين 

ومندوىب الرشكات باملدينة.

مجلس  رئيس  سمريعارف  الدكتور  من  برتحيب  االجتامع  بدأ 

عىل  البيئة  وزير  للدكتورة  بالشكر  وتوجه  الكرام  بالحضور  االدارة 

من  العارش  مدينة  ــارة  وزي الدعوة  وقبول  الرسيعة  استجابتها 

رمضان، وأوضح أن مستثمرى مدينة العارش من رمضان حريصون 

عىل اإللتزام باملعايري واإلشرتاطات البيئية التى تحقق الصالح العام 

للصناعة واملجتمع وصحة العاملني وسمعة املنتج املرصى ىف 

وزيرة  أول  عبيد  مكرم  منى  الدكتورة  أن  وأكمل  والخارج،  الداخل 

البيئة سعت ونجحت مساعيها ىف جعل مدينة العارش من رمضان 

كافة  ىف  به  يحتذى  ايجابيا  منوذجا  وكانت  للبيئة  صديقة  مدينة 

املجتمعات واملدن الصناعية.

املنتج  مصدر  مبراعاة  يهتم  الخارجى  املستورد  أن  إىل  وأشار 

املنتج  جودة  لضامن  الكبرية  للرشكات  الصناعي  والرصف  والبيئة 

األمر  البيئية  اإللتزامات  عىل  املحافظة  من  يجعل  وهذا  النهاىئ 

الهام وكل املستثمرين يؤمنون بذلك، وأشار إىل جهود مستثمرى 

املدينة للحفاظ عىل محطة الرصف الصناعي باملدينة وذلك بعد 

تعليامت رئيس مجلس الوزراء وبادر جميع املستثمرين بتوفيق 

بالرصف  الخاصة  واإلشرتاطات  املعايري  بكافة  وااللتزام  أوضاعهم 

الصناعى. 

 من جانبها قامت املهندسة ميسون نبيل، مدير برنامج التحكم 

الحضور،  عىل  الربنامج  تفاصيل  بعرض  الصناعي،  التلوث  ىف 

الصناعية  للرشكات  ميرسة  قروض  يتيح  املرشوع  ان  وأوضحت 

الراغبة ىف تنفيذ مرشوعات بيئية مبنحة تصل إىل 10-20% كام يتيح 

الربنامج منح غري مقرتنة بقروض للصناعات الصغرية واملتوسطة 

مليون   145 املتاح  التمويل  ويبلغ  الصناعية  البيئة  تحسن  بهدف 

يورو.

قوانني  مع  التوافق  تحقيق  إىل  يهدف  املرشوع  أن  إىل  وأشارت 

االشرتاطات  وأن    %50 بنسبة  التلوث  وخفض  املرصية  البيئة 

دراسة  اعداد  ىف  تتلخص  املرشوع  هذا  ىف  باملشاركة  الخاصة 

فنية شاملة وان يزيد عمر الرشكة املنفذة للمرشوع عن خمسة 

التلوث  ىف  التحكم  مرشوعات  ىف  الربنامج  أعامل  وتنحرص  أعوام  

ومرشوع تعديل العملية االنتاجية أو مرشوعات تكنولوجيا االنتاج 

األنظف ومرشوع إدارة املخلفات الصناعية داخل الرشكة ومرشوع 

تحسني بيئة العمل. 

من   %20 ىف  تتمثل  والتى  للقروض  املالية  التفاصيل  وأوضحت 

للمرشوع  البيئية  االهدف  تحقيق  حالة  ىف  الترد  -منحة  التمويل 

ذات العائد االقتصادى الضعيف-؛10% من التمويل ىف حالة تحقيق 

مليون يورو لدعم 
الصناعة بجميع أنحاء 

الجمهورية لتوفيق 
أوضاعها البيئية

145



تحقيق

وباقى  الجيد  االقتصادى  العائد  البيئية للمرشوعات ذات  االهداف 

سامح  فرتة  شاملة  سنوات   8-5 من  فرتات  عىل  تسدد  القروض 

من )1-2( سنة، وكذلك االشرتاطات املالية الخاصة بالربنامج بحيث 

اليزيد إجامىل مبيعات الرشكة آلخر ثالث سنوات عن 50 مليون جنيه 

االدىن  والحد  إقتصادى  عائد  ذات  املنفذة  املرشوعات  تكون  وأن 

50 الف يورو والحد االقىص 300 ألف يورو وال يزيد حجم اإلستثامر 

للمرشوع املقرتح عن 60% من إجامىل املبيعات السنوية للرشكة. 

خالل  من  التمويل  طالبة  الرشكة  مسئولية  بتوضيح  واختتمت 

للمرشوع  البيئى  األثــر  ــة  دراس ــداد  وإع الفنية  الدراسة  ــداد  إع

والحصول عىل املوافقات واعداد خطة توفيق األوضاع للمنشأة.

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  هالل،  وليد  الدكتور  أكد  جهته،  من 

الجمعية، أن مدينة العارش من رمضان أكرباملدن الصناعية وبها 

املدينة،  ىف  وعامل  مقيم  ونصف  مليون  من  وأكرث  مصنع   4000

وقال:  هذه املدينة أصبحت اآلن بال مميزات ىف ظل ارتفاع تكلفة 

االنتاج والتى ارتفعت بأكرث من 100% منذ ثورة 25 يناير ىف حني أن 

أسعار البيع مل ترتفع سوى 30% فقط خالل هذه الفرتة وهذا ادى 

أو  طاقتها  بربع  تعمل  ومعظمها  للمصانع  املال  رأس  تآكل  إىل 

نصف طاقتها اإلنتاجية بحد أقىص.

خالل  الجهات  كافة  مع  التعاون  برضورة  هالل  وليد  د.  وطالب   

هذه الفرتة خاصة بالبنوك والتى تربح املليارات سنويا ىف حني نجد 

نجحت  البيئة  ووزارة  بالغة  بصعوبة  التزاماتها  تغطى  الرشكات  أن 

ىف الحصول عىل قرض 145 مليون يورو لتحسني البيئة وهذا يعد 

املستثمرين  مع  تتعامل  وهى  البنوك  نجد  ولكن  للوزارة  انجازا 

تعيد  القرض للمستثمرين بفائدة أضعاف مضاعفة لفائدة القرض 

الرئيسية والتى تم االقرتاض بها ، وأشار إىل أن مستثمرى املدينة 

التى  الكبرية  لألعباء  البيئة وإمنا يجربون عىل ذلك نظر  اليخالفون 

تقع عىل عاتق الصناعة.

الجمعية، طالب  أما املهندس محمود سلطان، أمني صندوق 

نظرا  القروض  هذه  مع  التعامل  ىف  البنوك  من  املرونة  مبراعاة 

مبا  الضامنات  وتخفيض  االجراءات  ىف  التيسريات  ومنح  ألهميتها 

مباشر

د. سمير عارف: االلتزام 
بكافة المعايير 

واإلشتراطات الخاصة 
بالصرف الصناعى
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ميكن املستثمرين من االستفادة منها  ومبا ال يخل بالحد األدىن 

من الضامنات املرصفية املتعارف عليها 0

وأثنى الدكتور محيي حافظ،نائب رئيس مجلس االدارة، عىل دور 

الجمعية ىف مبادرة البنك املركزى املرصي مبنح قروض بنسبة 

واملتوسطة  الصغرية  الصناعات  لقطاع  مخفضة  بفائدة   %7-%5

وذلك لتحقيق االستفادة من كامل املبلغ املخصص لهذه املبادرة 

التى  املرشوعات  واقامة  البيئة  لتحسني  القروض  مبنح  وطالب 

توفق األوضاع البيئية للرشكات من خالل مبادرة البنك املركزى. 

ملك عبد الهادى، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، عرضت مشكلة 

الدراسة  وتقديم  الطلبات  لقبول  محددة  زمنية  مدة  التوجد  أنه 

للمشاركة ىف هذا الربنامج حيث يتقدم املستثمر بدراسته وال يتم 

الرد عليه ىف مدة محددة وبعد املتابعة يكون قد انتهت مدة عمل 

الربنامج  عالوة عىل أنه ىف ظل الظروف الراهنة يكون من الصعب 

أن يقوم املستثمرون برصف كامل املرشوع وبعد ذلك يتم رصف 

نسبة 20% املنحة.

إىل  الورقية،  للمنتجات  زينة  رشكة  النعامىئ،  مصطفى  وأشار 

مشكلة سحب العينات وتحليلها وتكون النتائج غري مطابقة ىف حني 

أن التحليل ىف معامل حكومية ومعتمدة من الجامعات املرصية 

تكون مطابقة وهذا يربك حركة االنتاج باملصانع.  

لجان  يتم تشكيل  إنه  وقالت  فؤاد عىل ذلك  ياسمني  وعقبت د. 

التنمية  هيئة  من  ثالثية  اللجان  وتكون  للقانون  طبقا  التفتيش 

تم  أنه  إىل  وأشارت  البيئة،  شئون  وجهاز  املدينة  وجهاز  الصناعية 

االنتهاء من كافة االجراءات الخاصة بانشاء مدفن صناعى آخر بخالف 

مدفن االسكندرية وذلك ىف منطقة الكرميات وجارى دراسة انشاء 

مدفن اخر ىف صحراء العارش من رمضان وتم االنتهاء بالفعل من 

ابحاث الرتبة الخاصة بذلك، إضافة إىل أنه يتم تنظيم وعقد اجتامعات 

لبحث  شهرين  كل  وذلك  البيئة  شئون  وجهاز  الجمعية  بني  ثنائية 

املشكالت التى تواجه املستثمرين ىف كافة املجاالت البيئية.

19 A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019



20A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019

21 A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019

متابعات



20A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019

21 A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019



22A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019

23 A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019

حسام عقدت لجنة الصناعات الغذائية برئاسة  حضره،  اجتماعا  الفندى  المهندس حسن  اللجنة،  رئيس  نائب  اللجنة شاهر شريف نائب رئيس اللجنة، جمال فوزى  وأعضاء  اللجنة  مستشار  يوسف السيد  موسى،  عــوض  حلمى،  مصطفى، رجــب  محمد  المهندس  بكر،  احمد محمود بحيرى، نورا عادل محمود، ابو  محمد  محمود،  محمد  ــزة  قطيم، ع الزهار،أشرف  محسن  عيسى، ابراهيم،  السيد  محمد  نبيل،  محمد 
عادل. محمد 

مباشر

شهد االجتامع  املهندس جامل حسان العمريطى املدير الفنى 

الغذاىئ  للقطاع  الربامج  مسئول  راىض  عامد  الصناعية،  بالرقابة 

مبركز تحديث الصناعة.

وأشار املهندس جامل حسان العمريطى، املدير الفنى بالرقابة 

بالقاهرة  الكمياء  مبصلحة  املعامل  مصداقية  إىل  الصناعية، 

التعامل  حيث  من  القطاعات  ولجميع  لالعضاء  الفكرة  وتجديد 

لديهم  املسئولني  دعوة  خالل  من  الكمياء  مصلحة  مع  والتعاون 

لالجتامع القادم. 

وعقب رئيس لجنة الصناعات الغذائية بأنه فعال تم التعامل سابقا 

 %50 والحصول عىل خصم  السابق  التعاون  بروتوكول  اىل  والرجوع 

وعودتها  الرشكة  من  العينة  اخذ  وكذلك  العينة  تحليل  قيمة  عىل 

للرشكة ىف مدة زمنية قصرية. 

وحلول في اجتماع لجنة الصناعات الغذائية

تحديات
بحث تجديد بروتوكول التعاون بين اللجنة ومصلحة الكيمياء بالقاهرة



22A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019

23 A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019

بينام عامد راىض خبري الربامج لقطاع الصناعات الغذائية مبركز 

مسار  تطوير  هو  باملركز  حاليا  العمل  بأن  أفاد  الصناعة،  تحديث 

الرشكات الصناعية ىف جميع املجاالت للتقليل ىف التكلفة وكذلك 

يتم تجهيز برامج للصادرات لتعديل امليزان التجارى وكذلك العمل 

اىل  والهدف  للرشكة  الرؤية  أول  من  الرشكة  خريطة  تطوير  عىل 

إزالة العوائق للرشكات، وأضاف:  نعمل ايضا عىل استغالل الطاقة 

املستدامة للمصانع وخاصة املصانع التى بها غاليات. 

أما املهندس أحمد عسكر، مدير الجودة مبكرونة امللكة، أشار 

أن  موضحا  املصارف  ىف  الشوائب  جهة  من  للرشكة  مخالفات  إىل 

الرشكة غري مخالفة ألن املكرونة ال يوجد بها تلوث للرصف الصناعى 

ومطالبا بحل لذلك من خالل املسئولني واللجنة. 

واقرتح  عوض موىس مدير الوطنية لتجهيز املواد الغذائية عقد 

لتوفيق  املدينة  جهاز  ورئيس  املخالفة  الرشكات  مع  موسع  لقاء 

االوضاع للرشكات. 

فريتس،  فارم  برشكة  العمليات  مدير  قطيم  أرشف  املهندس 

أفاد بانه تم سحب عينة من املصنع بدون علمهم منذ عام ونصف 

محطة  عمل  ىف  الدولة  بدعم  وطالب  جنيها،  مليون   2 والغرامة 

معالجة حديثة لخدمة املدينة.

من  لكل  املشكلة  اللجنة  باجتامع  التوصية  إىل  االجتامع  وانتهى 

الغذائية،  الصناعات  لجنة  رئيس  نائب  رشيف  شاهر  املهندس 

عوض موىس عضو اللجنة، جامل السيد  استشارى لجنة الصناعات 

وعضو  فريتس  فارم  رشكة  قطيم   ارشف  املهندس  الغذائية، 

اللجنة، وذلك لتقديم مقرتحات لتوفيق أوضاع الرشكات املخالفة 

لوزيرة البيئة، إضافة إىل دعوة ماجدة حسني مدير العالقات العامة 

ىف  واملصلحة  اللجنة  بني  الربوتوكول  لتجديد  الكمياء  مبصلحة 

االجتامع القادم.  

لجنة خاصة لبحث وعرض 
مقترحات توفيق أوضاع 

الشركات المخالفة



نتيجة لسياسات اإلصالح والقدرة على 
استيعاب التضخم وتخفيضه ألقل مستوى

أكد مستثمرون ومصنعون وخبراء، أن قرار البنك المركزي بخفض 
أسعار الفائدة ما هو إال بداية يحتاج بجانبه إلى كثير من اإلجراءات 

المركزي، خفض  البنك  الصناعة..وكان  لتهيئة مناخ االستثمار وخاصة 
أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض للمرة الثانية خالل العام الجاري، 

وذلك بنسبة 1.5%، لتسجل 14.25% على اإليداع و15.25% على اإلقراض.

خفض الفائدة..
مصــر على الـطــريــق الصحيح

متابعات
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العارش  جمعية مستثمري  رئيس  عارف،  سمري  الدكتور  أوضح 

تسري  مرص  أن  عىل  دليل  الفائدة  سعر  تخفيض  إن  رمضان،  من 

التخفيض،  من  املزيد  إىل  نحتاج  مازلنا  ولكن  السليم،  االتجاه  يف 

لتشجيع االستثامر الصناعي والعقاري.

وأشار د. سمري عارف إىل أنه يجب أال يزيد الحد األقىص للفائدة 

عن %12.

وأضاف رئيس الجمعية قائال أنه كلام انخفضت نسبة الفائدة كلام 

من  بدال  العقاري،  أو  الصناعي  االستثامر  إىل  املستثمرون  اتجه 

وضع األموال يف البنوك والحصول عىل فائدة مرتفعة.

البنك  خفض  إن  أكد  للمنسوجات،  التصديري  املجلس  أما 

القرار يحتاج  الفائدة يعترب إجراًء جيدا، لكن هذا  املركزي أسعار 

إىل حزمة من اإلجراءات األخرى بشكل متواٍز معه، من أجل إنعاش 

القطاع الخاص وتشجيع الصناعة واالستثامر، وبالتايل االقتصاد.

الثالث سنوات املاضية،  الجهاز املرصيف شهد عىل مدار  وكان 

تراجعا يف الطلب عىل االقرتاض بني القطاع الخاص بسبب ارتفاع 

سعر الفائدة.

بنوك  من  االقــرتاض  إىل  املرصية  الرشكات  من  العديد  ولجأت 

بالبنوك  مقارنة  بها  الفائدة  أسعار  النخفاض  دولية  ومؤسسات 

املرصية.

مناخ  لتشجيع  يــأيت  الفائدة  خفض  قــرار  أن  املجلس  ــاف  وأض

بني  وربــط  جيدة،  إدارة  هناك  يكون  أن  يجب  لذلك  االستثامر، 

السياسات النقدية واالقتصادية.

هناك  ألن  املــرصيف،  الجهاز  أداء  مراجعة  يجب  أنه  إىل  وأشــار 

الكثري من املصانع تعرثت بعد ثورة يناير، وتوقفت عن العمل ما 

 2000 من  يقرب  ما  كبرية  عاملية  كثافة  وذات  كامل  عام  من  يقرب 

عامل للمصنع، وكانت تدفع أجورهم مام دفعها للتعرث، ومل يقف 

الجهاز املرصيف بجانبها.

القوائم  عىل  موضوعة  املصانع  من  الكثري  هناك  أن  وأضــاف 

السلبية وممنوعة من التعامل مع الجهاز املرصيف، هذه املصانع 

أخرى  لقرارات  تحتاج  ولكنها  للفائدة،  تخفيض  أي  من  تستفد  مل 

للنهوض بها.

البنوك من  الفائدة وأمنع  أن اخفض نسبة  »ليس من املنطقي 

منح ائتامن للمصانع واملستثمرين«، بحسب رئيس املجلس.

الصناعات  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  البهي،  محمد  أكد  بينام 

تدل  بداية  إال  هو  ما  الفائدة،  بخفض  املركزي  قرار  إن  املرصية، 

عىل اتجاه السياسة النقدية يف مرص لتشجيع االستثامر.

وأضاف البهي، أن تخفيض الفائدة يساهم يف تشجيع االستثامر 

تعوق  كانت  السابقة  الفائدة  نسبة  أن  حيث  الصناعي،  املجال  يف 

الكثري من املستثمرين، نظرًا الرتفاعها، باإلضافة إىل زيادة تكلفة 

الخامات واآلالت بعد تعويم الجنيه مام أدى إىل تآكل هامش الربح.

أن  القطاع االقتصادي ولكن يجب  »كل خفض يصب يف مصلحة 

يتبعه خطوات أخرى، حيث يجب أن ال تزيد نسبة الفائدة عن %10«، 

بحسب البهي.

د. عبد املنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات االقتصادية، 

أكد أن هناك العديد من العوامل واألسباب التى أدت إىل تخفيض 

السوق املرصى  التضخم ىف  معدل  إنحفاض  أولها  الفائدة   سعر 

ليصبح ىف الربع األول والثاين من عام 2019 ليصل  اىل 8.7%  و %5.90  

يف يونيو ويوليو 2019 عىل الرتتيب  وهو ادين  معدل للتضخم منذ 

4 سنوات كام أن معدل التضخم  السنوي خالل عام 2018 وصل إىل 

25 A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019



26A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019

27 A L  A S H E R

العدد 38 - أكتوبر 2019

متابعات
عام  خالل  السنوى  التضخم  معدل  سيكون  املتوقغ   ومن   %13.2

2019يصل  اىل %11.2

البنوك  معظم  وتوجه  العاملية  الفائدة  معدل  إنخفاض  ثانيا: 

املركزية عىل مستوى العامل إىل تخفيض الفائدة البنكية لتشجيع 

اإلستثامر وعىل رأسهم البنك الفيدراىل األمريىك .لتصل اىل %2.25  

حيث ان العامل سيواجه انكامش ىف معدل منو االقتصاد العاملي 

ليصبح 2.9% بدال من 3.6 % طبقا لتقديرات البنك الدوىل وهذا يعني  

الدول  فإن  وبالتاىل  العامل  مستوى  عىل  االستثامر  حركة  انخفاض 

تحاول جذب االستثامر من خالل تخفيض اسعار الفائدة.  

االقتصاد  الوضع  تحسن  يف  يتمثل  الثالث  العامل  أن  إىل  وأشار 

نهاية  ىف  سنويا   %5.6 اىل  لتصل   النمو   معدالت  وزيادة  املرصى 

العام املاىل  النمو خالل  أن يصل معدل  عام 2018 % ومن املتوقع 

2020/2019 ىف حدود %6. 

نحو  املركزي  البنك  رغبة  يف  يتمثل  الرابع  األمــر  أن  ــاف  وأض

تشجيع اإلستثامر املبارش والتوسع ىف االستثامر الحاىل من خالل 

تخفيض سعر اإلقراض وجذب اإلستثامرات الجديدة وتحريك عجلة 

االستثامر، خامسا تحسن وضع  الجنيه املرصى ىف مواجهة الدوالر 

وإرتفاع قيمه الجنيه ىف حدود 150 قرش تقريباً أى ما يعادل %8.5،  

سادسا إستقرار أسعار البرتول عاملياً ىف حدود 60دوالر وهو ما 

يتاميش مع تقديرات واقرتاضات املوازنة العامة 2020/2019 وهو ما 

يعنى عدم وجود ضغوط تضخمية متوقعة، سابعا بدأ رصف قيمة 

والتى  إعتباراً من شهر سبتمرب  السويس  قناة  شهادات إستثامر 

الجديدة  السويس  قناة  مرشوع  متويل  ىف  حصيلتها  استخدمت 

وبالتاىل  توافر السيولة الكافية ىف السوق إلقامة مرشوعات جديدة 

ثامنا تحقيق فائض أوىل 2% ىف  الحالية،  والتوسع ىف املرشوعات 

املوازنة العامة  املرصية. 

وشدد د. عبداملنعم السيد أن هذا اإلتخفاض ىف أسعار الفائدة 

وعىل  املرصية  الدولة  عىل  ايجابية  أثار  له  سيكون   %1.5 مبعدل 

املواطن املرصى تتمثل يف :-

عىل  اإليجاىب  تأثريه  له  سيكون  الفائدة  سعر  تخفيض   : أوالً 

املالية  وزراة  تصدرها   التى  الخزانة  وسندات  أذون  فوائد  أعباء 

والبنك املركزي حيث تخفيض 1.5% سيؤدى اىل تخفيض  الفوائد 

مرصى  جنيه  مليار   30 حــدود  ىف    ) الديون  خدمة   ( املستحقة 

وبالتاىل تخفيض تكلفة الدين املحىل. 

ىف  والتوسع  اإلستثامر  معدل  وزيادة  اإلستثامر  تشجيع   : ثانيا 

الفائدة  معدل  إنخفاض  بسبب  الحالية  اإلستثامرية  املرشوعات 

تقليل  العمل،  فرص  توفري  من،  عليه  يرتتب  وما  القروض  عىل 

املعروض  زيادة  اإلجامىل،  القومى  الناتج  زيادة  البطالة،  معدالت 

من السلع والخدمات. 

املرصية  الدولة  خطة  مع  متمشياً  جاء  القرار  هذا  أن  وأوضح 

اإلجامىل  القومى  للناتج  نسبتها  لرتتفع  الكلية  اإلستثامرات  لزيادة 

اىل 18.6% مقارنة بنسبة 17.3 %  خالل عام 2019/2018  حيث  تستهدف 

الدولة استثامرات 540 مليار جنيه  خالل عام 20120/2019.

ثالثا: إعادة الحيوية والحراك االقتصادى  وزيادة معدالت التبادل 

التجارى داخل السوق املرصى 

رابعاً : تشجيع الطروحات الجديدة ىف البورصة املرصية  وزيادة 

التعامل السيام أن الدولة يوجد بها عدة طروحات أعلنت عنها منذ 

قطاع  رشكة   23 من   %30 اىل   %5 من  ترتاوح  بنسبه  عام  من  أكرث 

حركه  عىل  إيجابياً  سيؤثر   الفائده  سعر  تخفيض  ثم   ومن  أعامل 

التدوال. 

الفائدة  سعر  تخفيض  من  العقارى  القطاع  إستفادة   : خامساً 

خاصة الرشكات التى عليها قروض كثرية تستفيد من القرار بشكل 

تحرك  هناك  سيكون  العقارى  القطاع  مستوى  عىل  أنه  كام  أكرب 

وتقليل وتخفيض سعر البيع األجل ومن ثم تحرك السوق العقارى 

بشكل أفضل. 

معدالت  تراجع  حيث  البنوك  ومكاسب  أربــاح   زيــاده   : سادساً 

الفائدة سيساعد عىل زيادة معدالت االقرتاض من البنوك وخاصة 

قروض  محفظة  بلغت  وقد  واألفــراد  الرشكات  لقروض  بالنسبه 

البنوك ىف مرص حتى ابريل 2019 ىف حدود 1.8 تريليون جنيه .

تشجيع  عىل  سيساعد  الفائدة  سعر  إنخفاض  أن  الشك  سابعا: 

القطاعات املالية غري املرصفية والتى تعتمد عىل  متويالت البنوك 

مثل رشكات التمويل العقارى والتأجري التمويىل  والتمويل متناهي 

الصغر.

نتيجة   الفائدة ىف مرص جاء  أن قرار تخفيض سعر  ومن املؤكد 

لسياسات االصالح  االقتصادية وقدرة الدولة عىل استيعاب التضخم 

وتخفيضه إىل أقل مستوى له خالل عام 2019. 

القرار جاء متمشيًا مع 
خطة الدولة لزيادة 
اإلستثمارات الكلية 
ودفع عجلة النمو
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الظالم المالي
بالمنظمة

كل  عىل   ، اإلقتصادى  اإلصالح  خريطة  ظل  ىف 
أن  فالبد   ، اإلقتصادى  كيانها  عىل  الحفاظ  منظمة 

لالٍستمرارية،  حصيفه  سياسات  املنظامت  تنتهج 

من  املنظمة  عىل  للحفاظ  آليات  وجود  وجب  حيث 

رأس  تحول  لعدم  املاىل  الظالم  مرحلة  ىف  الدخول 

املال العامل إىل رأس مال معطل.

وما زلنا نتحدث عن التطوير املؤسيس والسياسات 

تلو  مقال  باملنظامت   توفريها  املطلوب  الحصيفة 

األخر ألهمية هذا األمر ىف هذا الوقت الراهن ، وقت 

الرصاع مع النجاح ، بداية من مبادرة الصحة املالية ىف 

املنظمة  مروراً بالظالم املاىل ىف املنظمة ، لننتهج 

االدارى  البنيان  هيكلة  ىف  ممنهجه  فكرية  مبادرة 

البنية  تطوير  ىف  الدولة  رؤية  مع  ليتواكب  واملــايل 

التحتية للمنظومة االٌفتصادية .

بها  تصل  التي  املرحلة  هي  املاىل  الظالم  ويعرف 

أمام  من  املالية  الرؤية  يف  إلضطرابات   املنظمة 

له)تعظيم  املخطط  للمنظمة  اإلسرتاتيجي  الهدف 

هو  الرئييس  سببها  يكون  والذى   ،  ) املنشأة  قيمة 

بني  اإلتصال  قنوات  وكفاءة  فعالية  مستوى  إنخفاض 

مختلف املستويات اإلدارية ، مام يأخذ املنظمة من 

مبخاطر  محفوفة  منطقة  إىل  املاىل  األمان  منطقة 

ينتج عنها  ، والذى  تهدد وجودهـــــا  كثرية و متنوعة 

يف النهاية إىل فقد فرص تحقيق أرباح مؤكدة ،

الرشكات  من  بأى  العليا  اإلدارة  وعى  ــادة  زي إن      

والتى  إنجازها  عليها  يجب  التى  بــاألهــداف  الكبرية  

يسبق ىف البداية بتحديدها وفقاً للرؤية اإلسرتاتيجية 

إدارة  فكر  تحول كبري ىف  بداية  أصبح   ، لها  املخطط 

سلسلة التطوير المؤسسي 

سيد قاسم 
بقلم الدكتور:
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الرشكات وقد أصبح الرتكيز عىل هدف تعظيم قيمة 

عىل  يبقى  التى  اإلسرتاتيجية  األهداف  أهم  املنشأة 

إدارة الرشكة إنجازها , وهى أحد املحاور الرئيسية ىف 

إسرتاتيجية أعامل الرشكات .

   و يوجد توليفه كبرية  من العوامل التي قد تظهر 

جميعها أو بعضها يف املؤسسة

الظالم  وسط  تسري  املنظمة  بأن  يشري  والــذى     

املاىل  و عىل سبيل الذكر وليس الحرص :

•األسباب اإلدارية  : 

الخلل  يكون  أن  ممكن  االسباب   من  النوع  هذا  يف   

ىف البداية عند تصميم الهيكل االدارى , حيث ميكن 

إدارى  هيكل  لتصميم  تتعرض  ان  املنظامت  لبعض 

أو  حجم   ، وتنظيمي غري متناغم مع حجم املنظمة 

الكفاءات املتواجدة باملنظمة .

•األسباب املالية  :

       يف مقدمه هذا النوع من األسباب عدم التناسب 

بني رأس املال و القروض مام يعني خلل يف الهيكل 

ديون  تراكم  إىل  ذلك  يــؤدي  و  للمرشوع  التموييل 

و  أعامله  نتائج  عىل  بالسلب  تؤثر  بصورة  املــرشوع 

و  النقدية  للسيولة  فقدان  مع  كبرية  مشاكل  ظهور 

عجز عن الوفاء بديونه .

مثل  خارجية    أسباب  التوليفة  ضمن  يوجد   كام 

التقلبات الحادة يف أسعار الرصف وتعددها   ، تغريات 

تكنولوجية متالحقة ومتسارعة  يف ظل التقدم الهائل 

يف الصناعات و تأثريها عىل اإلنتاج واالنتاجية  .

تتسبب ىف تعرض  يوجد عده فجوات متنوعه  •كام 

املنظمة للظالم املاىل ومنها 

 -فجوة معرفية :

أن  ميكن  حيث  كبرية  قضية  هى  الفجوة  هذه        

تكون املنظمة ىف تطوير مستمر نظراً لفكر االدارة 

العليا , أو تطوير مفروض عىل املنظمة نتيجة لتطور 

التنفيذية   السوق واملنافسني  , ولكن نفس األليات 

ما زالت متوقفه عند اخر نقطه تطوير معريف.

- فجوة زمانية:

      هذه الفجوة ممكن أن تتسبب بها رؤية املنظمة 

حيث يكون لها رؤية وأهداف غري واضحة للمستويات 

االدارية األخرى ,   و العكس تأخري بعض البيانات التى 

عىل أساسها يتم أخذ قرارت من االدارة العيا ىف غري 

وقتها .

-فجوة نظرية أو تحليلة  أو  تطبيقية :

      هذه الفجوات مرتبطة ومختلط مفهومة نسبياً 

التطويرية  االفكار  بعض  الشخص   يقدم  ميكن  حيث 

ملالىك  الــرجــوع  ــدون  ب فقط   النظرى  الشكل  عىل 

عىل  ستعود  التى  النتائج  ملعرفه  التحليلية  االدوات 

ميكن  وهــل  التحسينية  الفكار  هــذه  من  املنظمة 

ميكن  املنظمة  وأيضاً    ، ال  أم  تطبيقها  وقت  تحديد 

ويكون  مستمر  تطوير  تتطلب   املنظمة  تكون  أن 

السوق  لتطور  نتيجة  املنظمة  عىل  مفروض  تطوير 

واملنافسني  , ولكن نفس األليات التنفيذية  ما زالت 

متوقفه عند اخر نقطه تطوير .

إصالح  عــالج  ىف  املستخدمة  الوسائل  ومــن   ***

الظالم املاىل التى نشري إليها :- 

** إعادة الهيكلة املالية   عن طريق :

• إعادة هيكلة الديون 

• زيادة رأس املال 

• إعادة تقييم األصول

• إدارة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة .

من  الــعــديــد  خـــالل  ــن  م ذلـــك  تحقيق  ميــكــن  و   

االسرتاتيجيات أو الترصفات املطلوبة التي تؤثر إيجابا 

عىل النقدية الداخلة 

سيد قاسم 
مع الشكر ;

دكتور الصحة املالية:  
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مباشر

المستثمرين،  جمعية  بمقر  كبرى،  دعوية  قافلة  رمضان  من  العاشر  مدينة  استقبلت 
رئيس  طايع،  جابر  الدكتور  مقدمتهم  وفي  االزهر،  بجامعة  وأساتذة  ووعاظ  أئمة  تضم 
االزهرية،  المعاهد  قطاع  رئيس  خليل،  على  الدكتور  االوقــاف،  بــوزارة  الدينى  القطاع 
حامد،  ابراهيم  محمد  الشيخ  بالشرقية،  األوقــاف  وزارة  وكيل  الخطيب،  زكريا  الشيخ 
العليا،  الدراسات  كلية  عميد  السنباطى،  عطا  الدكتور  بالشرقية،  االوقاف  مديرية  مدير 
محمد  إبراهيم  والدكتور  واالعالم  للدعوة  المساعد  العام  عامر،االمين  سعيد  الدكتور 

محمود عضو المركز االعالمى مكتب وزير االوقاف. 

د. محيي حافظ: الخطاب الدعوي 
المستنير ضرورة لمواجهة أعداء 

الوطن داخليا وخارجيا

قافلة دعوية من األزهر واألوقاف في »بيت المستثمرين«

بالدين  والتثقيف  للتعريف  الدعوية  الخطة  ضمن  ذلــك  يــأيت 

الوسطى الحنيف والبعد عن أية أفكار متطرفة والحث عىل األمن 

االجتامعى، ىف اطار التنسيق التام والتعاون املثمر بني مؤسسة 

لكافة  دعوية  قوافل  تسيري  بشأن  االقاف  ووزارة  الرشيف  االزهر 

أحمد  الدكتور  األكرب  اإلمام  فضيلة  رعاية  تحت  الجمهورية   أنحاء 

الطيب شيخ األزهر الرشيف.

كان  الجمعية  ادارة  مجلس  رئيس  نائب  حافظ  محيي  الدكتور 

محمود  املهندس  االجتامع  وشهد  الوفد،   مستقبيل  رأس  عىل 

عتامن،        حمدى  املهندس  الجمعية،  صندوق  أمني  سلطان، 

والقنوات  االدارة، وبحضور 50 من املشايخ واالمئة  عضو مجلس 

التليفزيونية والقيادات التنفيذية والعاملية باملدينة.

مجلس  رئيس  نائب  حافظ  محيي  د.  رحب  االجتامع  بداية  ىف 

االدارة بعلامء األزهر واألوقاف، وأثنى عىل الجهود الدؤوبة والصائبة 

املجتمع  استقرار  ىف  الرشيف  األزهر  شيخ  األكرب  اإلمام  لفضيلة 

خالل الفرتة السابقة والتى مرت بها مرص بأصعب املراحل وإحداث 

الدور  وكذلك  الشباب  لدى  الصحيح  واملجتمعى  الفكرى  التوازن 

كافة  ىف  الدينى  الخطاب  تصحيح  خالل  من  االوقــاف  لوزير  الهام 

دون  مرص  ربوع  جميع  ىف  والزوايا  واملساجد  الكربى  الجوامع 

تطرف أو السري ىف غياب االفكار املتطرفة او الشائعات املغرضة 

التى تريد النيل من استقرار مرص وسط هذه األمواج املتالطمة 
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د. جابر طايع: تماسك وتنسيق كامل بين

 المؤسسات الدينية فى كافة المجاالت الدعوية

يكون هناك  أن  لزما  وكان  الدينية املختلفة  االفكار واملذاهب  من 

الداخل  من  الوطن  أعداء  ملواجهة  محدثا  مستنريا  دعويا  خطابا 

والخارج. 

وأوضح فضيلة الشيخ عيل خليل رئيس قطاع املعاهد األزهرية 

بن  عثامن  مسجد  يف  الجمعة  صالة  عقب  ألقاها  التي  كلمته  يف 

النبوية  الهجرة  من  املستفادة  الدروس  التاسعة  باملجاورة  عفان 

أسس  دعوته  يف   - وسلم  عليه  الله  صىل   - النبي  إن  قال  حيث 

ملنهج يجتمع الناس حوله ومل يؤسس مللك فردي يحقق به مجدا 

لشخصه وإمنا عمل عىل التأسيس لنا بأن الدين للجميع كام وضح 

أن حب الوطن كان من أعظم دروس الهجرة حني النبي وقف النبي 

- صىل الله عليه وسلم - عىل مشارف مكة وقد دمعت عيناه حزنا 

عىل فراق وطنه قائال : » والله إنك ألحب بالد الله إىل الله وإنك ألجل 

بالد الله إىل ولوال أن أهلك أخربوين منك ما خرجت » إعالء لقيمة 

الوطن وحبه لبلده وليعلمنا أن للوطن قيمة يف نفسه

بوزارة  الديني  القطاع  رئيس  طايع  جابر  الدكتور  أثنى  جهته،  من 

الفعالة  ومشاركتها  البارز  املجتمعى  الجمعية  دور  عىل  االوقاف، 

ىف كافة املناسبات القومية والوطنية وتعاونها الجاد والصادق مع 

كافة املؤسسات الدينية مبا يحقق الصالح العام لهذا الوطن اآلمن، 

وأضاف أن هذه القوافل تاىت للرد عل كل من يحاول ان يشكك ىف 

متاسك املؤسسات الدينية بني األزهر واألوقاف وأن هناك تناسقا 

تاما ولحمة متجانسة بينهم ىف كافة املجاالت الدعوية.

واإلعالم  للدعوة  املساعد  العام  األمني  عامر  سعيد  د.  وتوجه 

د.  برئاسة  الجمعية  ادارة  ملجلس  بالشكر  باألزهرالرشيف 

للدكتور  باملدينة  واملحورى  البارز  الدور  عىل  وأثنى  سمريعارف 

بالكبري  وارتباطه  الجمعية  ادارة  مجلس  رئيس  نائب  حافظ  محى 

صالح  محمد  هالة  للدكتورة  بالشكر  توجه  كام  باملدينة  والصغري 

الدين مدير عام الجمعية واثنى عىل دورها

مع  والتنسيق  القافلة  لهذه  الجيد  التنظيم  املدينة وخاصة   ىف 

كافة الجهات لتحقيق هدفها املنشود.

وأكد أنه هذه الدعوات تعترب خري رسالة للمرجفني الذين يقفون 

حجر عرثة ىف الدعوة اىل الله عز وجل وصحيح الدين. 

الجمعية  صندوق  أمني  سلطان  محمود  املهندس  وتحدث 

مناشدا السادة أمئة ووعاظ األوقاف واألزهر الرشيف أن يربزوا ىف 

خطابهم الدينى الحقوق الخاصة ىف املجتمع لفئة ذوى االحتياجات 

الخاصة وتوضيح أن لهم كافة الحقوق مثل أى مواطن وأن القيادة 

السياسية ورئيس الجمهورية قد وجه بذلك، وقال سلطان: حتى 

اآلن لألسف ىف بعض الهيئات تتم معاملتهم بأنهم مواطنني درجة 

ثانية.

مساجد  إىل  والعلامء  والوعاظ  األمئة  انطلق  االجتامع  وعقب 

ليكون  الجمعة  خطبة  اللقاء  واملجاورات  األحياء  كافة  ىف  املدينة 

هذا اليوم مميزا وابتهاجا للمدينة واملواطنني بتواجد هذه النخبة 

من العلامء .

المهندس محمود 
سلطان: نحتاج إبراز حقوق 

»ذوى االحتياجات« في 
الخطاب الديني
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متابعاتتحقيق

أكد د. سمري عارف أن جميع أعضاء مجلس اإلدارة 

للجمعية  العام  الصالح  تحقيق  عىل  حريصون 

وأن  حقوقها  عىل  والحفاط  مرشوعاتها  وتفعيل 

تخصيص منطقة الخدمات للبيع أو املشاركة متت 

التنفيذى  واملكتب  املجاورة  لجنة  ىف  مناقشته 

وذلك  الجلسة  هذه  ىف  رئيىس  كبند  إدراجها  وتم 

الصائب  الــقــرار  واعــتــامد  واملناقشة  للعرض 

االستفادة  يحقق  والذى  االراء  وباجامع  والنهاىئ 

املوقف  ضوء  وىف  املجاورة  ملــرشوع  الكاملة 

التنفيذى للمرشوع واإللتزامات املالية املستحقة 

العاجلة واألجلة لهذا املرشوع الهام.

اجتامع  ىف  املجاورة  لجنة  مع  شارك  أنه  وأضاف 

للرشكة  القانوىن  املمثل  بحضور   2019/8/7 يوم 

مبساحة   3 رقم  القطعة  عىل  للرشاكة  املتقدمة 

 2019 لسنة   3 رقم  اجتماعه  رمضان  من  العاشر  مستثمري  جمعية  إدارة  مجلس  عقد 
رئيس  نائب  هالل  وليد  د.  من  كال  وحضور  االدارة  مجلس  رئيس  عارف  سمير  د.  برئاسة 
أمين  سلطان  محمود  المهندس  للجمعية،  العام  األمين  رضا  أيمن  اإلدارة،  مجلس 
الفندى،  حسن  عتمان،  حمدى  من  كال  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  حضر  كما  الصندوق.. 

عادل الشنوانى، د. محمد عبد العال، محمد نور الدين، محمد مجد الدين المنزالوى.

بناء سوق تجارى 
متكامل لخدمة المجاورة

 بنظام الشراكة

قرارات ومناقشات في االجتماع  الثالث لمجلس إدارة الجمعية
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بنسبة  الرشاكة  عىل  املبدىئ  االتفاق  وتم  1918م2 

60% للجمعية و40% للرشكة املتقدمة.

الخدمات منطقة 

لجنة  رئيس  عتامن  حمدى  املهندس  وعــرض 

تخصيص  إلجراء  وزمنيا  تفصيليا  عرضا  املجاورة 

منطقة الخدمات حيث متت مخاطبة جميع الرشكات 

أعضاء الجمعية للتقدم بعروضها ورغبتها لتخصيص 

العروض  تكون  ان  عىل  رقم/3  الخدمات  منطقة 

وآخر  للقطعة  النهاىئ  الــرشاء  عرض  متضمنة 

البناء  كامل  بتنفيذ  الرشكة  تقوم  بحيث  للرشاكة، 

وتحصل  التجارى  للسوق 

من   %60 نسبة  عىل  الجمعية 

 %40 عىل  والرشكة  املحالت 

للجمعية  يتقدم  ومل  االخرى، 

عادل  رشكة  من  عرض  سوى 

متضمنا  ورشكــاه  اسامعيل 

النهاىئ بنسبة  عرض الرشاء 

والرشكة،  للجمعية  و%60   %40

الصالح  تحقيق  عىل  وحرصا 

اعداد  تم  للجمعية فقد  العام 

املــرشوع  بتكاليف  ــة  دراس

بيع  التنفيذ املتوقعة وعائد  تكاليف  توضح  بالكامل 

للجمعية  مليون   18 يقارب  ما  توفر  والتى  املحالت 

من   %60 نسبة  خالل  من  ــرادات  االي احتساب  وتم 

اسعار املزادات بجهاز املدينة وىف ذات املنطقة 

عقد  وتم  عرش،  الحادى  بالحى  للمرشوع  املجاورة 

اجتامع للجنة املجاورة بحضور رئيس مجلس االدارة 

الرشكة  عام  مدير  اسامعيل  عــادل  واملهندس 

اىل  والتوصل  الدراسة  هذه  عرض  وتم  املتقدمة 

اتفاق مبدىئ بحصول الجمعية عىل 60% مقابل %40 

للرشكة واستبعاد نظام البيع النهاىئ للمنطقة.

اإليرادات املتوقعة

منطقة  عرض  ارجــاء  عىل  أيضا  االتفاق  تم  كام 

الخدمات الكبرية للتخصيص، واستعرض االيرادات 

تغطى  أن  املمكن  من  والتى  للمجاورة  املتوقعة 

وتنفيذ  الجهاز  غرامة  بسداد  الخاصة  االلتزامات 

باقى اعامل شبكة الكهرباء والطرق واملوقع العام 

للمرشوع.

باعداد  قام  أنه  العام  األمني  رضا  أمين  وأوضــح 

مذكرة توضيحية بشأن موقف 

الخدمات  منطقة  تخصيص 

ــوء املــوقــف املــاىل  ىف ض

التى  والغرامة  للجمعية 

ــرشوع  امل عــىل  فرضها  تــم 

موعد  ىف  السداد  وتستحق 

تاريخه،  من  أسبوع  اقصاه 

الــوقــت  عــامــل  أن  وأضـــاف 

الحقيقى  التحدى  يعترب 

ىف  اإلدارة  مجلس  ــام  أمـ

تعترب  تاريخه  وحتى  املجاورة  وان  الجمعية  ملف 

جهاز  قبل  من  عليها  التعامل  وموقوف  مسحوبة 

 )14( من  الغرامة  مبلغ  تخفيض  أن  كام  املدينة، 

البد  للجمعية  حقيقية  فرصة  يعترب   )4( اىل  مليون 

استغاللها. من 

نظام الرشاكة

 %40 اىل   %60 بنظام  الرشاكة  نظام  أن  إيل  وأشار 

السيولة  جانب  من  للجمعية  فائدة  اكرث  يعترب 

الموافقة على 
الميزانية العمومية.. 
وشركة الفتح تتولي 

تنفيذ أعمال الكهرباء 
بالمجاورة السكنية

الموافقة علي الطلبات 

المقدمة من بعض 

الشركات لإلنضمام 

لعضوية الجمعية
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متابعاتتحقيق

ولكنه يتعارض مع املوقف املاىل الراهن حيث ان 

معظم ايرادات املجاورة يصعب تحصيلها اآلن.

مجلس  رئيس  نائب  هالل  وليد  د.  أكد  جانبه  من 

خربة  ىف  يثق  بالكامل  املجلس  أن  اإلدارة 

وانه  امللف  هــذا  ىف  عتامن  حمدى  املهندس 

وسبق  للمجاورة،  العام  الصالح  عىل  حريص 

رئاسته  خالل  من  امللف  بهذا  تفويضه  للمجلس 

وأشار  الصالحيات،  كافة  ومنحه  املجاورة  للجنة 

يجعل  الجلسة  خالل  به  تقدم  الذى  التعهد  أن  إيل 

منه  املقدم  للمقرتح  ومساندين  داعمني  الجميع 

اإليرادات  توضح  شاملة  بدراسة  توثيقه  تم  والذى 

مع  الرشاكة  وهو  الجمعية  وحصة  واملرصوفات 

 %40 مقابل  للجمعية   %60 بنسبة  املتقدمة  الرشكة 

للرشكة.

باإلجامع موافقة 

مجلس  أعضاء  من  القرار  عىل  التصويت  وبعد 

عىل  بــاالجــامع  املجلس  أعضاء  ــق  واف اإلدارة، 

تخصيص القطعة رقم 3 مبساحة 1918م2 باملجاورة 

اسامعيل  عادل  لرشكة  عرش  الحادى  بالحى   76

تلتزم  حيث  الرشاكة  بنظام  للمقاوالت  ورشكــاه 

وتحصل  التجارى  للسوق  الكامل  بالبناء  الرشكة 

وامللحقات  املحالت  من   %60 نسبة  عىل  الجمعية 

ىف مقابل 40% للرشكة.

كام قرر املجلس مخاطبة رشكة عادل اسامعيل 

موافاة  يتم  أن  عىل  اإلدارة  مجلس  بقرار  ورشكاه 

املجلس  قــرار  عىل  مبوافقته  كتابيا  الجمعية 

وذلك   2019/7/8 يوم  اجتامع  ىف  اقــراره  والسابق 

والتزامات  حقوق  توضح  والتى  العقود  النهاء 

حمدى  املهندس  من  خطاب  وتقديم  طرف،  كل 

شيكات  تحرير  بطلب  املجاورة  لجنة  رئيس  عتامن 

محملة  املدينة  لجهاز  التنفيذ  غرامة  بقيمة 

بالجدولة  شيكات  تحرير  وطلب  والفوائد  باألعباء 

بتغطية  التعهد  وكذلك  الجهاز  مع  لالتفاق  طبقا 

البنكية  الشيكات  تحرير  ويتم  الشيكات  هذه  قيمة 

وتسليمها إىل جهاز املدينة. 

الختامية الحسابات 

وتم أيضا خالل االجتامع عرض امليزانية العمومية 

املاىل  للعام  للجمعية  الختامية  والحسابات 

املهندس  أوضح  حيث   ،2018/12/31 ىف  املنتهى  

وأمــني  اإلدارة  مجلس  عضو  سلطان  محمود 

امليزانية  من  نسخة  ــال  إرس تم  أنــه  الصندوق 

املجلس  ألعضاء  الختامية  والحسابات  العمومية 

قبل موعد االجتامع بشهر عىل األقل التاحة الفرصة 

لالطالع والدراسة وموافاة الجمعية بآية مالحظات.

وعرض سامى يس مراقب حسابات الجمعية عىل 

الختامية،  والحسابات  العمومية  امليزانية  األعضاء 

وااليــرادات  النقدى  التدفق  قوائم  عرض  تم  حيث 

واملرصوفات لحساب الجمعية الرئييس وحسابات 

بالسنوات  املقارنة  وجداول  واملرشوعات  اللجان 

األعضاء  بني  النقاش  بــاب  فتح  وتــم  السابقة، 

ومراقب الحسابات من خالل تحليل أرقام امليزانية 

بند  اظهار  املجلس  وقرر  بها،  قام  التى  العمومية 

املستدامة  والتنمية  املنح  لجنة  بايرادات  خاص 

من خالل خصمه من اإليرادات املتنوعة ليواجه بند 

النقدى  التدفق  قامئة  ىف  املنح  لجنة  مرصوفات 

وقامئة االيرادات واملرصوفات.

عىل  باالجامع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وافق  كام 

امليزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية 

وإادراج   ،2018/12/31 ىف  املنتهى  املاىل  للعام 

توقيع بروتوكول 
تعاون مع مؤسسة 

دون بوسكو
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اجتامع  ىف  رئيىس  كبند  العمومية  امليزانية 

أعضاء  عىل  لعرضه  القادم  العمومية  الجمعية 

العمومية. الجمعية 

وتم خالل االجتامع عرض مذكرة املهندس حمدى 

عتامن بشأن نتائج لجنة فض املظاريف واملامرسة 

السكنية  باملجاورة  الكهرباء  شبكة  تنفيذ  ملقاولة 

العامة،  للمقاوالت  الفتح  رشكة  عىل  والرتسية 

والرتسية  باملذكرة  جاء  ما  عىل  املجلس  ووافق 

شبكة  اعامل  لتنفيذ  للمقاوالت  الفتح  رشكة  عىل 

)مصنعيات(. السكنية  باملجاورة  الكهرباء 

من  املقدمة  الطلبات  عيل  املوافقة  متت  كام 

وهي  الجمعية  لعضوية  لإلنضامم  الرشكات  بعض 

فوزى  محمد  وميثلها  البالستيك  لعبوات  الفطيم 

وميثلها  النسيجية  للصناعات  ايدوتكس  السيد، 

لتصنيع  الدولية  مــرص  عصفور،  نديم  محمد 

السيد  املنعم  عبد  وميثلها  البالستيك  اسطمبات 

رؤف  محمد  سعيد  وميثلها  استيل  السالب  عيد، 

للسيارات        املغذية  للصناعات  اوتوتراك  السالب، 

للصناعات  املرصية  محمد،  ابوعرب  أحمد  وميثلها 

املغذية وميثلها عيل حسن عيل حسن، توب الين 

وميثلها محمد ماجد محمود، مركز صناعات الجلود 

و  زلط،  محمد  سعيد  يحيي  وميثلها  املتطورة 

أمين  وميثلها  املعدنية  لالنشاءات  املتحدة  رشكة 

عيل حسن شلتوت.

أمن  مدير  مهران  عاطف  اللواء  دعــوة  وتقرر 

اإلدارة  مجلس  مــع  اجــتــامع  لحضور  الرشقية 

ملدينة  األمنى  الجانب  ىف  والتنسيق  للتعريف 

العارش من رمضان.

املقدمة  املذكرة  عرض  عيل  املوافقة  متت  كام 

الشباب  لجنة  رئيس  الجمل  وهبة  املهندس  من 

دورى  بطولة  تنظيم  بشأن  بالجمعية  والرياضة 

رشكات املدينة »العارش سبورت 2019«. 

طبقا  املجلس  اجتامعات  عقد  يتم  أن  تقرر  كام 

يقل  أال  يشرتط   والذى  األهلية  الجمعيات  لقانون 

وسيتم  سنويا  اجتامعات   4 عن  املجلس  اجتامعات 

القادمة  الفرتة  خالل  املجلس  اجتامعات  تكثيف 

الجمعية لتفعيل أنشطة ومرشوعات 

لجنة  زكريا عبد امللك عضو  أوضح املهندس  كام 

اتفاق  إىل  توصله  املستدامة  والتنمية  املنح 

خدماتها  لتقديم  بوسكو  دون  مؤسسة  مع  نهاىئ 

للجمعية وأنه جارى توقيع عقد االتفاق بني الجمعية 

املوافقة  متت  كام  الشأن،  هذا  ىف  واملؤسسة 

بني  املوقع  والصيانة  التشغيل  عقد  إعتامد  عيل 

الهندسية  لالعامل  بــوول  الفا  ورشكــة  الجمعية 

مبعرض  الخاصة  النافورة  صيانة  بشأن  املتخصصة 

العارش. منتجات 

تنظيم بطولة دورى 
الشركات »العاشر 

سبورت 2019«
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طالب   55 رمضان  من  العارش  مستثمري  جمعية  استقبلت 

مؤسسة  مع  التنسيق  إطار  ىف  وذلك  العامة  الثانوية  أوائل  من 

بحضور  االحتفال  وتم  عام  كل  األوائــل  بتكريم  للتنمية  خميس 

العال  عبد  محمد  د.  للجمعية،  العام  األمني  رضا  أمين  من  كل 

عضو مجلس اإلدارة، معتصم راشد أمني عام مؤسسة خميس 

الجمعية. الدين مدير عام  للتنمية، وهالة صالح 

ورحب أمين رضا بالحضور، ووجه التهنئة للطلبة وأرسهم عىل 

مرحلة  عىل  يقترص  ال  التفوق  أن  وأوضح  والتفوق،  االنجاز  هذا 

ليكون  املراحل  لجميع  ميتد  أن  يجب  وإمنا  فقط  العامة  الثانوية 

واجتامعية  وسياسية  اقتصادية  تنمية  لتحقيق  الحقيقية  النواه 

واملحرك  األمــة  وقــود  هم  الشباب  ألن  وذلــك  للوطن  شاملة 

الشعوب. لتنمية  الرئيىس 

للتنمية  خميس  مؤسسة  عــام  أمــني  راشــد  معتصم  ووجــه 

وحفاوة  الضيافة  حسن  عىل  ادارتها  ومجلس  للجمعية  الشكر 

الذين  الطلبة  لهؤالء  التكريم  هذا  ىف  واملشاركة  االستقبال 

للتنمية  يعتربون فخر لشباب مرص، ونوه عن مؤسسة خميس 

الربيطانية  الجامعة  خالل  من  األوائل  الطالب  رعاية  ىف  ودورها 

األوائــل،  لهؤالء  والدكتوراة  املاجيستري  رســاالت  دعم  وكذلك 

والتى  والصحى  والثقاىف  االجتامعى  املؤسسة  دور  عىل  عالوة 

االتحاد  رئيس  خميس  فريد  محمد  األعـــامل  رجــل  يرأسها 

املرصى لجمعيات املستثمرين ورئيس مجلس إدارة مجموعة 

القابضة. الرشقيون 

وأمنياته  واملجموع  والكلية  نفسه  بتقديم  طالب  كل  وقــام 

ميدانية  زيارات  تنظيم  تم  كام  ووطنه،  وألرسته  له  املستقبلية 

للصناعات  أرما  رشكة  زاروا  حيث  املدينة  مصانع  ببعض  لهم 

النساجون الرشقيون. الغذائية ثم رشكة 

55 من أوائل الثانوية العامة 
فى ضيافة جمعية المستثمرين
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مباشر

من  العارش  أن  العام،  األمــني  عبدالله،  رضا  أمين  أكد  بداية 

إىل  الحاجة  أمس  ىف  الصناعية  املدن  أكرب  من  باعتبارها  رمضان 

الوقت  وتوفري  املستثمرين  واحتياجات  طلبات  لتلبية  جاف  ميناء 

والجهد واألموال التى تعترب عبئ عىل الرشكات ومن إحدى معوقات 

الصناعة، وأشار إىل أن الجمعية ترحب مببادرة الهيئة ىف التواصل 

عليهم  اللوجيستية  الخدمات  وعرض  بالعارش  املستثمرين  مع 

وتوفري الخدمات لهم.

من جهته، أشار خالد معبدى، مدير عام االستثامر بالهيئة العامة 

للموانئ، إىل أن مستثمرى العارش ومصانعها من أولويات الهيئة 

املستثمرين  وخدمة  الجاف  امليناء  إنشاء  مــرشوع  ملناقشة 

بالخدمات  الخاصة  املشكالت  لحل  متطلباتهم  مــدى  ومعرفة 

تواجههم  التى  املشكالت  حل  ىف  امليناء  ومساهمة  اللوجيستية 

والتعرف عىل مقرتحاتهم.

مــراراً  فيه  والبحث  مناقشته  تم  قد  املــرشوع  هذا  أن  وأوضــح 

املرشوع  هذا  بانهاء  املسئولني  من  توجهات  يوجد  ولكن  وتكراراً 

ىف ارسع وقت لخدمة املستثمرين، وأشار إىل أن العارش ال يوجد 

بدء العد التنازلي إلنشاء 
»الميناء الجاف« بالعاشر

نظمت جمعية مستثمري العاشر برئاسة الدكتور سمير عارف، اجتماعا موسعا مع عدد من مسئولي 
MTBS، بحضور ايمن رضا األمين  الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمكتب االستشاري العالمى 

المهندس حمدى عتمان، عضو مجلس االدارة والدكتورة هالة محمد صالح  العام للجمعية، 
 ،MTBS مدير عام الجمعية، ومن الهيئة العامة للموانى البرية والجافة والمكتب االستشارى العالمى
خالد معبدى مدير عام االستثمار بالهيئة، شيماء التونى، مدير إدارة الموانى الجافة، د. محمود الجرف 

20 شركة من اعضاء الجمعية. بالقاهرة، وبمشاركة ما يزيد عن  استشارى المكتب المحلى 
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هيئة الموانئ: المزايا عديدة وإنهاء المشروع 

فى أسرع وقت لخدمة المستثمرين

بها ميناء جاف وان املقر املوجود بها ما هو اال مستودع جمرىك وال 

يلبى طموحات واحتياجات الرشكات ويوجد فرق كبري ىف الخدمات 

واملميزات بني امليناء الجاف واملستودع الجمرىك.

االستفسارات  لسامع  الحضور  مع  مفتوحا  حوارا  معبدى  وأدار 

الفرق  عن  استفسار  أول  جاء  الجاف،   امليناء  بشان  واالقرتاحات 

من  االستفادة  وامكانية  الجاف   وامليناء  الجمرىك  املستودع  بني 

العارش وهل  اكتوبر وتطبيقها ىف   6 تم اجراءها ىف  التى  الدراسة 

يوجد خطوط سكك حديدية تغطى جميع انحاء الجمهورية لخدمة 

أكرث  ومميزاته  خدماته  الجاف  امليناء  بأن  الرد  وجاء  امليناء،  هذا 

ىف  يعمل  املستودع  املثال  سبيل  عىل  املستودع  من  واكــرب 

الغالب بساعات عمل محددة بينام امليناء يعمل 7 ايام 24 ساعة.

بينام  فقط،  دفعات   3 عىل  الشحنات  سحب  يتم  املستودع  

ساعة   24 خالل  وايضا  دفعات   6 عىل  الشحنات  سحب  يتم  امليناء 

يتم تخليص األوراق مبجرد أخذ السري الجمرىك واالجراءات األخرى 

يقوم بها امليناء الجاف.

كام يوجد العديد من املميزات التى ستعرض بعد االنتهاء من 

دراسة املرشوع، أما بالنسبة للدراسة التى تم القيام بها ىف مدينة 

من  العارش  عىل  تتم  التى  الدراسة  مع  دمجها  يتم  اكتوبرسوف   6

رمضان وعرضهم عىل املسئوىل بالهيئة وبعض الرشكات العاملية 

القامئة عىل املرشوع لتنفيذها.

أما بشأن خطوط السكك الحديدية فيوجد شبكة خطوط تغطى 

معظم انحاء الجمهورية ) االسكندرية –السويس –العني السخنة 

– سفاجا – دمياط  ....( لربطها باملناطق الصناعية مام يتيح نقل 

الحاويات لخدمة امليناء الجاف.

إضافة إىل استفسار آخر عن اجراءات الفحص وبوليصة الشحن 

املرشوع،  هذا  من  لالنتهاء  املتوقعة  الزمنية  والخطة  بامليناء، 

وجاء الرد بأنه يتم فحص الشاحنات بامليناء الجاف العارش )اى ميناء 

ميناء  عليها  يكتب  الشحن  وبوليصة  فقط(  عبور  نقطة  يعترب  اخر 

بالنسبة للوقت املحدد لالنتهاء من هذا  اما  العارش من رمضان، 

الدراسة 10 شهور وبعد ذلك يطرح عىل الرشكات  املرشوع مدة 

العاملية التى سوف تقوم بالتنفيذ.

من جانبه، رحب د سمري عارف، رئيس مجلس االدارة، بالحضور 

وبفكرة املرشوع وقال إن 60% من صادرات مرص من نصيب العارش 

من رمضان، واستفرس عن الخدمات التى تقدمها امليناء الجاف ىف 

الجمرىك  التخليص  أكشاك  وموقف  والتصدير  االسترياد  عمليات 

وهل يوجد أرض القامة هذا امليناء.

وجاء الرد بأنه تم تخصيص 250 فدان بالعارش القامة امليناء وان 

املرشوع ىف مرحلة الدراسة والتقييم اآلن ويتم العمل عىل تلقى 

اقرتاحات مستثمري العارش لوضعها يف هذه الدراسة وسوف يتم 

عرضها عىل املستثمرين فور االنتهاء منها.

الخدمات  كل  توفري  عىل  يعمل  امليناء  أن  إىل  معبدي  وأشــار   

للمستثمر بحيث يتم تسليم الشحنة للميناء واستالم املستندات 

الجهات  بني  بالربط  يقوم  وامليناء  فقط  املركب  بيانات  بها  التى 

بإنهاء جميع االجراءات دون دخول املستثمر ىف متاهات  األخرى 

االفراج الجمرىك والفحص واكشاك التخليص الجمرىك وهذا لرفع 

العبء املادى والزمنى عىل املستثمر. 
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متابعات

يف البداية رحب د. محيى حافظ بقيادات 

تنمية  وجــهــاز  للجودة  القومى  املعهد 

القومى  املعهد  بدور  وأشاد  املرشوعات، 

الوطني  الــخــربة  بيت  بــاعــتــبــاره  لــلــجــودة 

ومفاهيم  ثقافة  وتحسني  بنرش  املختص 

املرصى  املجتمع  ىف  الــجــودة  وأنشطة 

بكافة قطاعاته اإلنتاجية والخدمية والتجارية 

واملعايريالدولية  النظم  مع  يتوافق  ومبا 

ىف  الجمعية  بــدور  أشــاد  كام  والعاملية، 

املختصة  الجهات  بني  والتعاون  الربط 

لخدمة  الجمعية  ألعضاء  الخدمة  لتقديم 

املدينة والوطن. 

وذكر املعوقات الصناعية املتعددة التى 

التدريب  عن  الرشكات  تقاعس  إىل  أدت 

تحديث  ملركز  كان  حيث  االهتامم،  وعدم 

الصناعة دور فعال تجاة التدريبات من خالل 

التمويل واملنح ولكن األمر تغري اآلن، حيث 

أن من أهم رشوط التدريب للمعهد القومى 

جهه  خــالل  من  الدعم  ايجاد  هو  للجودة 

ممولة وآخرى مانحة لتكتمل املنظومة. 

خطة الجودة

مجلس  رئيس  عتامن  محمد  قال  بينام 

وزير  إن  للجودة،  القومى  املعهد  ادارة 

القومى  املعهد  افتتح  والصناعة  التجارة 

بالمعهد  للتعريف  التمهيدى  االجتماع  رمضان  من  العاشر  مستثمري  جمعية  عقدت 
من  كال  وبحضور  حافظ  محيى  د.  برئاسة  المشروعات  تنمية  وجهاز  للجودة  القومى 
مكى  رضا  المهندس  للجودة،  القومى  المعهد  ادارة  مجلس  رئيس  عتمان  محمد  د. 
الصناعية بجهاز  اإلدارة  والمهندس حاتم فخرى مدير  المشروعات،  تنمية  مدير جهاز 

المشروعات.  تنمية 

انطالق االجتماع التمهيدى 
للتعريف بالمعهد القومى 

للجودة وجهاز تنمية المشروعات
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متطلبات  كأحد   2006 عام  يناير  ىف  للجودة 

برنامج  إطــار  ىف  للجودة  القومية  الخطة 

تحديث الصناعة، وأضاف أنه تم وضع الخطة 

قومي  فريق  بواسطة  للجودة  القومية 

ومن  املعنية  الجهات  كافة  ميثل  مرصي 

خرباء  ومبشاركة  مرص  ىف  الجودة  خرباء 

الدولية  للمرجعية  طبقاً  األورويب  اإلتحاد 

محلياً  املطابقة  لتقييم  عليها  املتعارف 

ودولياً.

ــدار قـــرار رئيس  تــم إصـ ــه  أن ــار إيل  وأشـ

جمهورية مرص العربية رقم 351 لسنة 2012 

عامة  هيئة  للجودة  القومى  املعهد  بإعتبار 

خدمية بإعتباره أحد الجهات الداعمة للقطاع 

مجال  يف  والخاص  العام  والخدمي  اإلنتاجى 

الجودة وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة 

مقره  ويكون  والصناعة  التجارة  وزير  ويتبع 

اخري  فروعاً  له  ينشأ  وأن  القاهرة  الرئييس 

داخل جمهورية مرص العربية.

للجودة  القومية  املعاهد  أن  وأوضـــح 

واإلرتقاء  الجودة  ثقافة  نرش  عن  مسئولة 

وإدارة  الدولية  للمعايري  طبقا  بنظمها 

الجوائز القومية للجودة ووضع إسرتاتيجية 

الجودة ىف معظم الدول مبا يحقق أهدافها 

ىف التنمية، وأضاف أن الخدمات التى يقدمها 

والتأهيل  والتعليم،  التدريب  هي  املعهد 

والجوائز  الفني  والــدعــم  واإلســتــشــارات 

العضوية  وأن  والــجــودة،  للتميز  القومية 

ميكن أن تكون ألفراد أو رشكات.

وأشار إيل أن رؤية املعهد القومى للجودة 

الجودة  أنشطة  بجميع  اإلرتقاء  عيل  ترتكز 

املحلية  املستويات  أعــىل  إيل  للوصول 

الدولية  النظم  مــع  لتتوافق  والعاملية 

الجودة  وثقافة  مفاهيم  نرش  مع  والعاملية 

قطاعاته،  بكافة  ــرصي  امل املجتمع  ىف 

إىل  للوصول  الصناعي  املجتمع  ومعاونة 

والجودة  اإلنتاجية  ىف  العاملية  املعدالت 

من خالل معرفة ونقل وتبني وإنتقاء أفضل 

تطبيق  عن  فضال  الجودة،  تطبيق  طرق 

معاييـر الجودة ىف القطاع اإلنتاجي والخدمي 

بالتوافق مع املعايري الدوليــة. 

ريادة األعامل

جهاز  مدير  مىك  رضا  املهندس  وأوضح 

أن  بالعارش من رمضان  تنمية املرشوعات 

جهاز تنمية املرشوعات هو الجهة املعنية 

بتنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية 

سواء  ــامل  األع وريــادة  الصغر  ومتناهية 

جهود  تنسيق  خالل  من  أو  مبارشة  بصفة 

كافة الجهات والجمعيات األهلية واملبادرات 

أو  املــرشوعــات،  تلك  مجال  يف  العاملة 

من  فيه  يساهم  أو  يؤسسه  ما  طريق  عن 

رشكات.

العمل  فرص  توفري  عىل  الجهاز  ويعمل 

بيئة  وخلق  الفقر  ــدة  ح مــن  والتخفيف 

ومتناهية  الصغرية  للمرشوعات  داعمة 

إىل  األعـــامل،  ــادة  ري ثقافة  ونــرش  الصغر 

املجتمعية  للتنمية  برامج  تنفيذ  جانب 

والبرشية ومرشوعات عامة كثيفة العاملة 

مبستويات  االرتقاء  يف  بفاعلية  أسهمت 

جهاز  ــارس  وميـ للمواطنني،  املعيشة 

والصغرية  املتوسطة  املرشوعات  تنمية 

أوسع  وأدوارا  مهاما  الصغر  ومتناهية 

وصالحيات  باختصاصات  ويتمتع  نطاقا 

لتنمية  التنسيق  حيث  من  شموال  أكــرث 

والصغرية  املتوسطة  املرشوعات  قطاع 

تحقيق  عىل  والعمل  الصغر  ومتناهية 

ومن  واالقــتــصــاديــة  االجتامعية  التنمية 

وطني  برنامج  وضع  إىل  الجهاز  يسعى  ثم 

والصغرية  لتنمية املرشوعات املتوسطة 

ومتناهية الصغر وتهيئة املناخ املواىت لها 

الدخول إىل سوق  وتحفيز املواطنني عىل 

العمل من خالل هذه املرشوعات، وكذلك 

واإلبداع  والبحث  األعامل  ريادة  ثقافة  نرش 

الجهات  كافة  جهود  وتنسيق  واالبــتــكــار 

املعنية يف هذا املجال.

وقال إن الجهاز عىل أتم استعداد للتعاون 

عىل اقامة ورشة عمل مع املعهد القومى 

بحضور  املستثمرين  وجمعية  للجودة 

رشكات املدينة بالعارش من رمضان.

محاور متعددة

اإلدارة  مدير  فخرى  حاتم  املهندس  أما 

تنمية املرشوعات فأوضح  بجهاز  الصناعية 

محاور  ــدة  ع ــالل  خ مــن  يعمل  الجهاز  أن 

كالتاىل:

املحور األول: بيت خربة ومركز للمعرفة 

من  االستفادة  بهدف  باملرشوعات  خاص 

املعرفة لوضع السياسات واالسرتاتيجيات 

وتعزيز التنسيق وتقييم األثر.

توفري  بهدف  األعامل  بيئة  الثاين:  املحور 

باإلصالحات  القيام  تيرس  داعمة  عمل  بيئة 

لنمو  والتنظيمية  والترشيعية  القانونية 

تحسني  يف  واملــســاهــمــة  املــرشوعــات 

مستوي املعيشة.

املــرشوعــات  تنمية  الــثــالــث:  املــحــور 

األعامل  ــط  ورواب التنافسية  تعزيز  بهدف 

مبارش  بطريق  ــواء  س املــرشوعــات  بــني 

السياسات  وضــع  وهدفنا  مبارش  غري  أو 

والخطط االسرتاتيجية لتنمية املرشوعات 

الصغر  ومتناهية  والصغرية  املتوسطة 

وريادة األعامل.

مع  بالتنسيق  يقوم  الجهاز  أن  إيل  وأشار 

هذه  بتطوير  املعنية  واملبادرات  الجهات 

وتطوير  ــا،  ــه أدائ ومتابعة  ــات  ــرشوع امل

الربامج الالزمة للنهوض بقطاع املرشوعات 

الصغر  ومتناهية  والصغرية  املتوسطة 

البرشية  ــوارد  امل ــدرات  ق تعزيز  وتشمل 

هذه  ــط  رب ــات،  ــرشوع امل بهذه  العاملة 

والعمل  اإلمـــداد  بسالسل  املــرشوعــات 

عىل تكاملها، تنمية مهارات التسويق داخل 

التفاوض  سبل  تيسري  وخارجها،  البالد 

الجامعى لتوفري املواد األولية للمرشوعات 

من مصادر جيدة بأنسب األسعار، تشجيع 

للخارج  منتجاتها  تصدير  عىل  املرشوعات 

من خالل توفري الفرص والحوافز التمويلية 

ملشاركتها يف املعارض الخارجية.

برنامج وطني لتنمية المشروعات  
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تحفيز 
المواطنين على 

الدخول إلى 
سوق العمل 
ونشر ثقافة 

ريادة األعمال
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كبرية  احتفالية  املستثمرين  جمعية  نظمت 

برئاسة الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس االدارة 

املزدوج  للتعليم  االقليمية  الوحدة  عىل  واملرشف 

وذلك لتكريم 17 طالب أوائل التعليم الفنى املزدوج 

عىل مستوى الجمهورية.

عضو  الزاهد  محمد  املهندس  االحتفالية  شهد 

أمني  سلطان  محمود  واملهندس  النواب  مجلس 

لجنة  رئيس  سامل  فاروق  ساىل  والدكتورة  الصندوق 

الدين  صالح  هالة  والدكتورة  النسيجية  الصناعات 

مدير عام الجمعية واملستشار محمد طه وكيل وزارة 

التعليم  الهادى مدير  بالرشقية ورضا  العاملة  القوى 

العارش  ادارة  مدير  فتحى  وفاتن  بالرشقية  الفنى 

التعليمية.

ــني  ــدرس وبــحــضــور اولـــيـــاء امـــور الــطــلــبــة وامل

واملستثمرين ومديرى الرشكات.

هنأ الدكتور محمد عبد العال الطلبة واولياء االمور 

ال  التفوق  هذا  أن  موضحا  الكبري  التفوق  هذا  عىل 

يقترص عىل مرحلة الدبلوم فقط وامنا يجب أن ميتد 

إىل جميع املراحل لتكون النواة للمشاركة ىف التنمية 

االقتصادية واالجتامعية الشاملة التى تشهدها مرص.

الجهد  من  الكثري  ببذل  االوائـــل  الطالب  وناشد 

ملواكبة تحديات املستقبل خالل هذه الفرتة.

إحتفالية لتكريم أوائل الدبلوم 
للتعليم والتدريب المزدوج

متابعات
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الصناعات  لجنة  رئيس  فــاروق  ســايل  الدكتورة  ــدت  أك بداية 

الفنى  للتعليم  التاريخية  النظرة  إن  الجاهزة  واملالبس  النسيجية 

العاملة  عىل  الطلب  ازدياد  بسبب  1952م  يوليو   23 ثورة  مع  بدأت 

املاهرة لتلبية احتياجات املصانع واملرشوعات القومية مثل السد 

العاىل وهذا ما ترتب عليه التوسع ىف انشاء املدارس الفنية وكان 

مصدر إهتامم القيادة السياسية ىف حينه.

وتابعت قائلة: لألسف خالل هذه الفرتة بدأ منحنى التعليم الفنى 

ىف الهبوط فقد انخفضت أعداد الطلبة امللتحقني بالتعليم الفنى 

ويرجع هذا للنظرة االجتامعية لألرس والذين يعتربون هذا التعليم 

درجة ثانية والكل يبحث عن التعليم العاىل أيا كانت النتيجة فال يوجد 

عمل او اكتساب مهارات او تحقيق أية اضافة للطالب أو ألرسته أو 

املجتمع.

النظرة  إعادة  أجل  من  الجميع  تكاتف  يستدعى  هذا  وأضافت: 

التى  الرشعية  القناة  باعتباره  الفنى  للتعليم  واملجتمعية  االيجابية 

  
ــدت جــمــعــيــة  ــ ــق ــ ع

بالتعاون  الــعــاشــر  مستثمري 
الممول  التشغيل  دعــم  برنامج  مع 

موسعًا  اجتماعا   Giz األلماني  التعاون  من 
الدكتورة  برئاسة  الجاهزة  المالبس  لقطاع 

الصناعات  لجنة  رئــيــس  ســالــم  ــاروق  فـ ســالــي 
وحضور  بالجمعية  الجاهزة  والمالبس  النسيجية 
الصندوق،  امين  كال من م. محمود سلطان 
ناصف نجيب، مدير مكون تحسين التعليم الفني 

الجمعية،  عام  مدير  الدين       صالح  هالة  ود. 
المجتمعية  النظرة  تحسين  بهدف  وذلك 

بين  العالقات  ودعــم  الفني  للتعليم 
في  الصناعة  وقطاع  المدارس 

المختلفة. التخصصات  تعاون مع برنامج 

»دعم التشغيل«
 لتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني

متابعات
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املاهرة  املدربة  العامل  من  املرصية  الصناعة  إحتياجات  تلبى 

تحقيقه  يجب  جدا  هام  قومى  بعد  له  الفنى  التعليم  يعترب  وايضا 

وتفعيله حيث ان العمل يعترب من اهم عنارص التكاليف خاصة ىف 

قطاع املالبس الجاهزة والتى تعترب من القطاعات كثيفة العاملة.

يضمن  املدربة  العاملة  وجود  أن  إىل  فاروق  سايل  د.  وأشارت 

بصفة  املنتج  تكلفة  ويقلل  والهالك  الهادر  ويخفض  املنتج  جودة 

عامة عالوة عىل النظرة الشاملة ملعدالت البطالة ىف مرص حيث 

فنيني  عن  دامئــا  باحثني  ــامل  االع واصحاب  املستثمرين  تجد 

الذى  الوقت  ىف  جدوى  دون  االنتاج  وخطوط   املاكينات  لتشغيل 

نجد فيه االف الخريجني الجامعيني ىف كافة التخصصات بدون عمل 

وميثلون عبئا عىل مؤرش التشغيل والتوظيف ىف مرص.

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة صالح الدين مدير عام الجمعية، 

ترشيع  تستلزم  الفني  التعليم  عىل  االقبال  عدم  مشكلة  أن  إىل 

من  الفعلية  الصناعة  احتياجات  بني  للربط  ناجز  جديد  قانون 

هو  الفنى  والتعليم  واملعاهد  الجامعات  من  والخريجني  العاملة 

الحل االنسب لتحقيق هذه املعادلة الصعبة عىل أن يتم مشاركة 

وأصحاب  األمور  أولياء  من  القانون  هذا  ترشيع  قبل  األطراف  كافة 

األعامل ووزارة التعليم العاىل والرتبية والتعليم ومنظامت االعامل 

وجمعيات املستثمرين.

وقال ناصف نجيب، مدير مكون تحسني التعليم الفني، انه سيتم 

يف  الفني  التعليم  وطالبات  لطلبة  املهارات  مسابقة  عن  االعالن 

الفرتة  خالل  واالسامعيلية  الكربى  والقاهرة  الرشقية  محافظة 

الوعي  زيادة  اىل  املسابقة  وتهدف   2019 نوفمرب  حتى  اكتوبر  من 

تقييم  سيتم  أنه  وأوضح  صورته،  وتحسني  الفني  التعليم  بنظام 

املتسابقني من خالل لجنة مكونة من ممثلني من القطاع الخاص 

ووزارة الرتبية والتعليم.

اإلعالن عن مسابقة المهارات 
لطلبة وطالبات التعليم 

الفني بالشرقية والقاهرة 
الكبرى واالسماعيلية

د. سالي فاروق: التعليم الفنى قناة 

شرعية تلبى إحتياجات الصناعة من 

العمال المدربة الماهرة
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إنطالق المؤتمر األول 
لسوق العمل اإلقليمي 

بقطاع المالبس الجاهزة

االقليمي  المرصد  تيسيير  ولجنة  رمضان  من  العاشر  مستثمري  جمعية  شاركت 
وزارة  مع  بالتعاون  الدولي  للتعاون  االلمانية  والوكالة  بالجمعية،  العمل  لسوق 
األول  المؤتمر  فعاليات  في  االنتاجية  الكفاية  ومصلحة  الفني،  والتعليم  التربية 

النشطة. العمل  الجاهزة وبرنامج سوق  المالبس  االقليمي بقطاع  العمل  لسوق 

متابعات
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د. سمير عارف: تشكيل لجنة 
لبحث مشاكل القطاع ودراستها 

ووضع الحلول المقترحة

افتتح املؤمتر الدكتور سمري عارف رئيس مجلس االدارة وكورا 

بوتن مدير مرشوع دعم التشغيل بالوكالة االملانية وعمرو جمعة 

اول  وكيل  عبدالحميد  ورمضان  االنتاجية  الكفاية  مصلحة  رئيس 

وزارة الرتبية والتعليم بالرشقية ومحمد عبدالرحمن رئيس االدارة 

املركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة 

والتنمية  املنح  لجنة  رئيس  عبدامللك  زكريا  املهندس  وبحضور 

الصناعات  لجنة  رئيس  سامل  فاروق  سايل  والدكتورة  املستدامة 

النسيجية واملالبس الجاهزة بالجمعية.

وشهد املؤمتر الدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس االدارة 

وامين رضا االمني العام، واملهندس محمود سلطان امني صندوق 

الجمعية والدكتور محمد عبدالعال عضو مجلس االدارة والدكتورة 

املستثمرين  من  ولفيف  الجمعية  عام  مدير  صالح  محمد  هالة 

بقطاع النسيج واملالبس الجاهزة اعضاء الجمعية.

العمل  سوق  دراسة  إليه  توصلت  ما  لعرض  املؤمتر،  ويهدف 

من  التداخل،  مجاالت  وتحديد  املهارات  يف  الفجوة  عىل  للتعرف 

والتنافسية  اإلنتاجية  رفع  يف  واملساهمة  التشغيل  دعم  أجل 

باملنشآت، كام سيتم إطالق تقرير دراسة قطاع املالبس الجاهزة 

مبدينة العارش من رمضان، وسيتم توزيع التقرير عىل املشاركني.

تم عرض تفاصيل الدارسة من حيث النطاق والهدف واملنهجية 

عى  وتأثريها  والتكنولوجيا  املتقدمة  واملزايا  العاملة  وخصائص 

خدمات  تحليل  وكذلك  الخالية  والوظائف  العاملة  ودوران  العاملة 

يف  العمل  سوق  خدمات  وتحليل  العمل  وقوه  والتدريب  التعليم 

السياسات املقرتحة.

عىل  الدراسة  بهذه  فاخر  كتيب  توزيع  تم  املؤمتر  نهاية  ويف 

الحضور والذي القى قبول واستحسان الجميع وسوف يتم االعالن 

عن دراسة يف قطاع اخر من قطاعات الصناعة.

ومن جانبه أكد الدكتور سمري عارف،رئيس مجلس ادارة جمعية 

مستثمرى العارش، أن قطاع املالبس الجاهزة أكرث القطاعات التي 

تواجه مشاكل لذلك قررنا أن يكون أول قطاع للدراسة، وأوضح أنه 

الحلول  ووضع  ودراستها  القطاع،  مشاكل  لبحث  لجنة  تشكيل  تم 

املقرتحة لعالج هذه املشاكل، وعرض التقارير مع صناع القرار ىف 

الوزارات املختلفة وخرباء التعاون األملاىن الدوىل. وأكمل أنه خالل 

األخرى  القطاعات  عىل  الدراسة  تعميم  يتم  سوف  القادمة  الفرتة 

تباعا.
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جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  عــارف  سمري  د.  التقي 

صالح  محمد  وهــالــه  رمــضــان  مــن  الــعــارش  مستثمري 

وزير  نائب  السباعي  طارق  املهندس  الجمعية  عام  مدير 

الجديدة. العمرانية  واملجتمعات  االسكان 

عالوة  قيمة  احتساب  مشكلة  بحث  اللقاء  خالل  وتم 

عرش  الحادي  بالحي   )76( السكنية  املجاورة  عىل  تأخري 

النشاء  املقررة  املساحة  الغاء  مشكلة  عرض  وكذلك 

تخصيص  ــادة  اعـ وطــلــب  تعليمي  تكنولوجي  مجمع 

الجمعية  من  لجنة  تشكيل  مع  اليها  املشار  املساحة 

اتباعها  يتم  التي  اإلجــراءات  بشأن  املجتمعات  وهيئة 

للعارش. جامعة  إلنشاء 

حديقة  باستغالل  العام  املدير  صالح  هاله  وطالبت 

مدينة  وقاطني  ــايل  أله ترفيهية  كمنطقة  الكفراوي 

العارش من رمضان.

سداده  تم  ما  باسرتداد  الجمعية  عام  مدير  وطالبت 

املخصصة  للمساحة  االنتفاع  مقابل  حساب  تحت  للهيئة 

فدان.  )25( التعليمى  التكنولوجى  للمجمع 

عىل  االســكــان  ــر  وزي نائب  ــق  واف االجــتــامع  نهاية  ويف 

باملجاورة  الجمعية  عىل  املستحق  املبلغ  تقسيط 

وافق  كام  املركزي،  البنك  بفائدة  سنتني  عىل  السكنية 

 )15( مساحة  تخصيص  بإعادة  طلب  تقديم  عىل  سيادته 

املبلغ  اسرتداد  حالة  ويف  بالعارش  جامعة  القامة  فدان 

استغالل  رسوم  نسبة  خصم  مع  للهيئة  طلب  تقديم  يتم 

. للقطعة

توافق علي تقسيط مبالغ المجاورة 76 على سنتين

اإلسكان
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املرشوعات  لجهاز  التنفيذى  الرئيس  جامع،  نيفني  أعلنت 

تخصيص  قرارات  تسليم  من  االنتهاء  عن  واملتوسطة،  الصغرية 

256 مصنعا جديدا ىف العارش من رمضان للمستثمرين، مشرية 

إىل أن الوحدات تصل مساحتها لـ702 مرت، منها 430 مرتا مساحة 

مغلقة، 270 مرتا مساحة مفتوحة، ومجهزة بكافة التجهيزات لبدء 

النشاط التصنيعى.

وقالت جامع، إن كافة املصانع الجديدة كاملة التجهيز بالكهرباء 

العديد  املجمعات  تلك  وتضم  الصحى،  والرصف  واملياه  والغاز 

الكياموية  والصناعات  الهندسية  الصناعات  منها  األنشطة  من 

والصناعات  النسيجية  والصناعات  البرتوكياموية  والصناعات 

الغذائية، مع إعطاء أولوية أوىل ىف التخصيص للصناعات املغذية 

للصناعات الهندسية.

جهاز المشروعات:
 تسليم قرارات تخصيص 256 مصنعا جديدا بالعاشر

استقبلت جمعية مستثمري العارش من رمضان برئاسة 

الدكتور سمري عارف، وفدين من دولتي تايوان وبنجالديش 

الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس  بسيوين  سيد  بحضور 

بالجمعية، ويأيت ذلك يف إطار بحث التعاون املشرتك مع 

الجانبني وتعزيز التواصل مع مجتمعي األعامل واالستثامر 

يف البلدين.

تستقبل وفدين من بنجالديش وتايوان
»العاشر«
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