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مباشر

يرسم االبتسامة عىل وجوه 30 ألف عامل

اتفاقيات تعاون بني أصحاب األعامل والنقابات 

العاملية لرصف عالوات خاصة للعاملني

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة، أن مصر دائما مستهدفة 
من دول خارجية التريد األمن واالستقرار أو التنمية لهذا الوطن والقاص 

والدان يرى ويعرف ما يحاك من مؤامرات، وقال: مصر بشعبها وجيشها 
وشرطتها قادرة على وقف أى تجاوز وتنجح فى أية تحديات تواجه هذا 

التنمية فى مصر ذات مؤشرات مرتفعة وبشهادة  الوطن وبالفعل اصبحت 
المواطن. على  تظهر  آثارها  واصبحت  العالمية  االقتصادية  المؤسسات  جميع 

مؤمتر »دوار العارش«
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من  العارش  مسثتمري  جمعية  نظمته  مؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

بحضور  بالرشقية  العاملة  القوى  مديرية  مع  بالتعاون  رمضان 

اتفاقيات  لتوقيع  وذلك  الرشقية  محافظ  غراب  ممدوح  الدكتور 

تعاون بني أصحاب األعامل والنقابات العاملية لرصف عالوة خاصة 

الهمم  لذوى  عمل  عقود  توقيع  وايضا  الرشكات  بهذه  للعاملني 

باإلضافة اىل تسليم شهادات أمان للعاملة غري املنتظمة.

الثالثة  الصناعية  باملنطقة  العارش  دوار  بقاعة  املؤمتر  انطلق 

برئاسة د. سمري عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية املستثمرين 

وبحضور املهندس خالد شاهني، رئيس جهاز مدينة العارش من 

رمضان،  

النساجون  ادارة  مجلس  رئيس  العزيز،  عبد  صــالح  الــلــواء 

الرشقيون، املستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة 

بالرشقية،  امين رضا عبد الله، األمني العام لجمعية املستثمرين، 

ومبشاركة   العارش،  عامل  نقابات  اتحاد  ممثل  الدوكار  أرشف 

والعاملني  املستثمرين  وجموع  واألمنية  التنفيذية  القيادات 

والنقابات العاملية باملدينة ووسط تواجد اعالمى مميز.

بداية رحب أمين رضا عبد الله األمني العام بالحضور من الضيوف 

وبدأ االجتامع بتالوة بعض آيات من الذكر الحكيم ثم السالم الوطنى 

لجمهورية مرص العربية، وتقدم رضا بأطيب األمنيات بوافر الصحة 

لجمعيات  املرصى  االتحاد  رئيس  خميس  فريد  محمد  للسيد 

املستثمرين والذى بادر بإستضافة هذا املؤمتر إستمرارا لنهجه 

الصادق ىف كافة املشاركات القومية واالجتامعية.

السياسية ىف  للقيادة  الصائبة  الجادة والقرارات  الخطوات  ومثن 

تنمية ورفعة شأن هذا الوطن اآلمن تحت القيادة الحكيمة للرئيس  

عبد الفتاح السيىس كام توجه بالشكر والتقدير عىل الرشكات التى 

أبرمت  التى  وكذلك  بها  للعاملني  الخاصة  العالوات  بتفعيل  بادرت 

أمان  شهادات  اصدار  وايضا  الخاصة  االحتياجات  لذوى  عمل  عقود 

 عقد عمل لذوى الهمم باملصانع 

وتسليم  205 شهادة آمان 

للعاملة غري املنتظمة

272
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مباشر

الطيبة واملتواصلة  العالقات  للعاملة غرياملنتظمة وذلك يجسد 

واملشرتكة بني العامل وصاحب العمل ىف ضوء القوانني واللوائح 

التى تقوم عىل تفعيلها الدولة.

وأثنى أمين رضا عىل الجهود الدؤوبة التحاد نقابات عامل العارش من 

رمضان ىف مواجهة أية مشكالت تعوق املسرية اإلنتاجية للرشكات 

طرف  كل  والتزامات  حقوق  عىل  والحفاظ  العامل  مستقبل  وتهدد 

التى حددها الدستور والقانون وأصبحت املدينة تكاد تكون خالية من 

اية ارضابات عاملية أو مشاكل بني أطراف العملية االنتاجية.

عامل  نقابات  اتحاد  ممثل  الــدوكــار،  أرشف  تقدم  جهته،  من 

العارش، بإسم عامل املدينة برسالة دعم وتأييد للدولة املرصية 

املنطقة  ىف  الراهنة  واإلقليمية  الدولية  األزمات  مع  التعامل  ىف 

جهود  مباركة  وكذلك  الليبية  واملشكلة  الغربية  الحدود  خاصة 

وتحقيق  مرص  حدود  عىل  الحفاظ  ىف  املرصية  املسلحة  القوات 

األمن القومى.

جمعية  ادارة  مجلس  رئــيــس  عـــارف،  سمري  الــدكــتــور  ــا  أم

من  العارش  مدينة  لعامل  شكر  برسالة  بعث  فقد  املستثمرين، 

هذا  إن  وقال  املنتجة،  البرشية  القوى  ميثلون  والذين  رمضان 

املؤمتر الحاشد جاء من أجل العامل واالهتامم به واإلميان بدوره 

ىف الصناعة وأن القوى العاملة أساس كل منشأة صناعية أو تجارية 

والبد من االهتامم بها وتدريبها ورفع كفاءاتها ألن ذلك يعود بقيمة 

املدينة  مستثمرى  أن  إىل  وأشــار  واالقتصاد،  للصناعة  مضافة 

يرحبون بتلبية أية طلبات للعامل وأنهم يؤمنون بأن العاملني رشكاء 

ىف املصانع ال عاملني بها.

عن  الرشقية،  محافظ  غــراب،  ممدوح  الدكتور  عرب  جانبه  من 

سعادته بتواجده وسط عامل ومستثمرى قلعة الصناعة املرصية، 

وأنه كمسئول يرشف أن تكون مدينة العارش تابعة جغرافيا ملحافظة 

الرشقية  خاصة أن هذا املؤمتر يوفر فرص عمل جديدة للمواطنني 

ويلبى احتياجات العاملني ملواجهة الظروف املعيشية والحياتية.

لتوفري  عمالقة  قومية  مرشوعات  بتنفيذ  تقوم  الدولة  أن  وأوضح 

يكون  أن  يريد  أنه  وأوضح  للمواطنني،  العمل  فرص  من  املزيد 

ملتقى التوظيف املقبل بشكل مختلف من خالل مشاركة الشباب 

والتى  الصغرية  ومتناهية  الصغرية  املرشوعات  ىف  ودخولهم 

يوفرها جهاز تنمية املرشوعات، وأكد أن الدولة المتانع ىف منح أية 

قروض تخدم هذا النوع من املرشوعات تشجيعا للشباب.

الشكر  والهجرة،   العاملة  القوى  وزير  سعفان،  محمد  ووجه 

وزير القوى العاملة: 

ارتفاع مؤرشات 

التنمية بشهادة جميع 

املؤسسات االقتصادية 

العاملية 
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لجمعية املستثمرين ومديرية القوى العاملة بالرشقية عىل هذا 

التنظيم الجيد وحفاوة االستقبال والتواجد الجامهريى من العامل 

والتى  واإلعالمية  واألمنية  التنفيذية  والقيادات  واملستثمرين 

تجسد االهتامم بالعامل ودوره ىف العملية االنتاجية.

توقيع  بعد  وخاصة  املؤمتر  هــذا  بأهمية  سعادته  عن  وعــرب 

بالرشكات  للعاملني  خاصة  عالوات  لرصف  االتفاقيات  من  مجموع 

يستفيد منها 29100 عامل وكذلك توزيع 272  عقد عمل لذوى الهمم 

باملصانع وتسليم  205 شهادة آمان للعاملة غري املنتظمة وأن هذا 

يأىت من خالل املبادرة الرئاسية بتوفري حياة كرمية للمواطنني.

الدوكار  وأرشف  للجمعية  العام  األمني  الله  عبد  رضا  أمين  وقام 

والعامل  األعامل  أصحاب  عن  كمثليني  وذلك  االتفاقيات  بتوقيع 

عدد  وكذلك  الرشكات،  بعض  ىف  للعاملني  خاصة  عالوة  لرصف 

وتسليم  الهمم  لذوى  بالرشكات  عمل  عقود  بتوزيع  الضيوف  من 

شهادات أمان للعاملة غري املنتظمة باملدينة.

د. سمري عارف: 

القوى العاملة 

أساس كل 

منشأة والتدريب 

ورفع الكفاءة 

رضورة



حوار

جميع  وفي  المستويات  كل  على  تحققت  »انجازات 

الصناعة  لدعم  متواصلة  والجهود  القطاعات 

عبداهلل  رضا  أيمن  أكد  هكذا  االستثمار«..  وتشجيع 

من  العاشر  مستثمري  لجمعية  الــعــام  األمــيــن 

النتائج  على  أثنى  لـ«العاشر«..  حــواره  في  رمضان، 

اإلقتصادي  اإلصــاح  ملف  في  المحققة  اإليجابية 

دعم  مبادرة  وحتى  الصرف  سعر  تحرير  من  بــدءا 

في  المحققة  بالنجاحات  أشاد  المتعثرة..  المصانع 

من  كثير  في  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  عهد 

المجاالت، وطالب الحكومة بأهمية مواجهة وحل 

تصنيعية  طفرة  تحقيق  إطار  في  التحديات  جميع 

أمــام  العمل  فــرص  مــن  المزيد  توفر  وتصديرية 

الحوار.. الشباب.. وإلى تفاصيل 
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شكل الدولة اختلف متاما 

يف عهد الرئيس السييس

أمين رضا 
يتحدث لـ »العارش« عن سنوات التحدي واإلنجاز: 

املرصي  األقتصادى  للمشهد  رؤيتكم  عن  حدثنا  بداية..   

ىف الوقت الراهن؟

 نقدر ونثمن دور الحكومة يف دعم الصناعة وتشجيع االستثامر 

وخاصة خالل اآلونة األخرية من خالل حزمة القرارات الجادة والناجزة 

النقدية وتحديدا مع  السياسة  التى صدرت، وخاصة يف منظومة  

تحرير سعر الرصف »تعويم الجنيه«، ما كان له اثرا كبريا عىل إلغاء 

الصناع  احتياجات  يلبى  مبا  األجنبى  النقد  وتوفري  السوداء  السوق 

انخفاض  الذى أدى حاليا اىل ما نشهده من  واملستثمرين، األمر 

تدريجي يف سعر رصف الدوالر أمام الجنيه املرصى  وتوج األمر 

عىل  إيجاىب  أثر  له  كان  وهذا  عامة  بصفة  األسعار  بانخفاض 

املستثمرين واملواطنني عىل حد سواء. 

•وماذا عن منظومة الرضائب؟

 ال شك أن هذه املنظومة  شهدت تطورا كبريا وال 

الفرتة  تم  والذى  اإللكرتوىن  التعامل  تزال من خالل 

املوحد  الرضائب  قانون  ترشيع  فضال  املاضية، 

وعاء  ىف  الــرضائــب  ــواع  أن كافة  يجمع  ــذى  ال

واحد وهذا يسهل عىل املستثمرين ويزيد 

التالعب  عمليات  ويواجه  الدولة  حصيلة  من 

والتهرب. 

ــا رؤيــتــكــم حـــول قــانــون  •ومـ

ــات  ــاش ــع الــتــأمــيــنــات وامل

الجديد؟

عليه  املالحظات  بعض  لنا 

التنفيذية  الالئحة  وطلبنا 

طلبنا  كام  به  الخاصة 

مبا  املوضوع،   هذا  أجل  من  االجتامعي  التضامن  وزيرة  مع  لقاء 

يحقق أكرب استفادة للعاملني واالرتفاع بالحد االدىن للمعاش.

الفرتة  خالل  متت  التى  التصنيع  حوافز  أبــرز  هي  •ما 

املاضية من وجهة نظرك؟

أبرزها ما يتعلق بالسياسة املرصفية وعىل رأسها مبادرة البنك 

ومتناهية  والصغرية  املتوسطة  املرشوعات  دعم  ىف  املركزى 

وتم  ميرسة،  قروض  خالل  من  الكبرية  الرشكات  وكذلك  الصغر 

تنفيذ  مبادرات الـ 5% فوائد والحقيقة استفاد منها كثريين ومازالت 

تنفذ  ومازالت  املاكينات  لرشاء   %7 بـ  الثانية  املبادرة  تعمل، 

االهتامم  عن  فضال  متناقصة   %10 األخرية  املبادرة  بخالف  ايضا 

البنك  مبلف املصانع املتعرثة وهذه مبادرة ممتازة ورئيس 

املركزى يتدخل بنفسه مع املستثمرين ىف هذا املوضوع 

وايجاد  لتوفري  املسئولة  البنوك  مع  اجتامعات  ويعقد 

الحلول املناسبة. 

وخاصة  االقتصادية  املجموعة  ألداء  •تقييمك 

ىف ملف املصانع املتعرثة؟

بدء  مع  السيام  األفــق،  يف  تلوح  بشائر  أرى 

اهتامم  وأملس  امللف،  هذا  عىل  الرتكيز 

كبريا من البنك املركزى يف هذا الشأن، 

القيادة  من  توجيهات  بعد  وخاصة  

تشغيل  بــإعــادة  السياسية  

املـــصـــانـــع املــغــلــقــة 

واملتعرثة.
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حوار

•وما موقف الجمعية من هذا امللف؟

أرسلنا بيانات عن جميع املصانع املتعرثة إىل الجهات املسئولة، 

فقد  مغلقا،  بات  املصنع  أن  يعني  ال  التعرث  أن  إىل  هنا  وأشــري 

يعني ذلك  وال  أو رشاء خامات   قادر عىل  دفع مرتبات  يكون غري 

التوقف ولكنه يدخل ضمن قامئة املتعرثين، ومن أسباب التعرث 

ايضا صعوبة التسويق أو فشل ىف اإلدارة، وهؤالء يتم مساعدتهم 

لغري  أخرى  أشياء  ىف  ورصف  البنوك  من  اقرتض  من  أما  جميعا، 

الغرض املخصص فهذا ال يستحق املساعدة.

املتعرثة  املصانع  دعم  ىف  الجمعية  جهود  عن  •حدثنا 

قبل إنطالق املبادرة؟

جلسنا مع جميع الجهات املعنية ولجنة البنوك كان لها دور فاعل 

ثالث  نحو  منذ  كان  وهذا  بحالة  حالة  دراسة  وبدأنا  األمر،  هذا  يف 

سنوات قبل خروج أي مبادرات، بدأنا  العمل بأنفسنا وتم حل بعض 

الحاالت بعد توفري بيانات بجميع املصانع املتعرثة. 

•أبرز التحديات التى تعوق مصانع العارش من رمضان من 

تحقيق قفزة تصنيعية وتصديرية.. من وجهة نظرك؟

بصفة عامة يف مقدمة هذه التحديات، أسعار الطاقة فهي مرتفعة 

جدا، ولدينا وعود أن أسعار الطاقة سيتم احتسابها بصورة أخرى، 

ألنه حاليا يتم محاسبة بعض القطاعات أعىل من السعر العاملى، 

التحديات اآلخر يتمثل يف خفض الفائدة أو االتجاه يف نفس طريقة 

مرص حققت انجازات غري عادية 

بشهادة كربى املؤسسات 

اإلقتصادية الدولية
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الفوائد  إعفائها  من  يتم  البنوك مع املصانع املتعرثة حيث  عمل 

تتدخل  أن  وأمتنى  األصلية،  املديونية  من   %50 بسداد  قامت  لو 

الدولة ىف رفع الفوائد عىل مديونيات املصانع والخاصة بالتأمينات 

الفعلية،  املديونية  ويسدد  والغاز  والكهرباء  واملياة  والرضائب 

فالفوائد التى يتم احتسابها تكون أرقام كبرية جدا.

الطرق  حالة  سوء  من  تشكو  املدينة  كانت  ما  •دامئــا   

الداخلية.. حدثنا عن الوضع الراهن؟

إذا تحدثنا عن جهود الدولة يف مجال الطرق، فال شك أن شبكة 

أهم  أحد  الجمهورية  ربوع  كافة  ىف  واملنترشة  والكبارى  الطرق 

املستثمرين  عىل  بالتسهيل  وذلك  األساسية  الصناعة  مقومات 

واملنافذ  واملــوانــئ  واملـــوارد  والعمالء  املــورديــن  مع  التعامل 

غري  طفرة  املجال  هذا  يف  تحقق  وما  االستثامراألجنبى،  وتشجع 

عادية والجميع يالحظ ذلك.

•وماذا عن طرق العارش الداخلية؟ 

الطرق الداخلية مسئولية هيئة املجتمعات العمرانية، قد يكون 

تحسني الطرق تأخر بسبب توجيه االهتامم أكرث إىل املدن الجديدة 

وخاصة العاصمة االدارية والعلمني الجديدة، ولكن سنحاول الفرتة 

القادمة وخاصة بعد تشكيل مجلس أمناء جديد للعارش، تحصيل 

مجلس  رســوم  تدفع  ال  التى  الرشكات  عىل  املستحقات  جميع 

األمناء، حتى نجد رصيدا نستطيع املساعدة به ىف عمليات الرصف 

الهيئة، نعم الشوارع لألسف طرقها سيئة جدا »مكرسة« مع  مع 

وجود »مطبات« ال تصلح يف ظل االستقبال املستمر للوفود من 

عدة دول. 

•وماذا عن إشكالية ناولون النقل عىل الطرق؟

حاولنا يف هذا امللف كثريا وال نزال، وأبلغت السيد رئيس الوزراء 

بهذا األمر، مل تكن مشكلتنا أبدا يف دفع الرسوم، ولكن عىل األقل 

تحصيل  الرسوم،  قيمة  تحديد  أساسها  عىل  يتم  التي  اآللية  نفهم 

تخرج  والكارتة  ميزان  وجود  بدون  يتم  كان  الطريق  خالل  النولون 

»كارتة ميزان«، وطالبنا أكرث من مرة ببحث هذا األمر، ومرة أخرى 

الستخدامها  نظرا  الطرق  رسوم  سداد  من  مانع  أى  لدينا  ليس 

يتم  التى  األسس  معرفة  هو  املطلوب  ولكن  الصيانة  عمليات  ىف 

احتساب املبالغ املحصلة عليها. 

•هل نحتاج مجهود أكرث للرتويج لالستثامر ىف مرص؟

تأت  مل  املاضية  الــفــرتة  ورضوري،  ــب  واج أمــر  ــذا  وه مؤكد 

استثامرات أجنبية كام كانت قبل 2011 نحتاج مضاعفة املجهود.

•املنظومة األمنية ىف العارش من رمضان.. تعليقك؟

املنظومة األمنية اختلفت متاما عىل مستوى الجمهورية،  كلمة 

حق، جهود جبارة بذلت يف هذا امللف والنتائج إيجابية للغاية، أما 

بالنسبة للعارش فهناك اهتامم كبري جدا باملدينة وأمنها  وخاصة 

ومستمر  دائــم  تنسيق  وهناك  ضخمة،  استثامرات  وجــود  مع 

املشاكل  عليهم  ونعرض  اجتامعات  ونعقد  األمنية  األجهزة  مع 

ويساعدونا ىف حلها وحاليا أصبح هناك أكمنة متحركة ىف كل مكان.

•وماذا عن التنسيق مع املحافظة؟

التعاون والتنسيق مع املحافظة بصفة مستمرة، مؤخرا تواجد 

من  العارش  ىف  منوذجى  عقارى  شهر  افتتاح  يف  املحافظ  معنا 

رمضان بحضور وزيري العدل و اإلسكان، وكان األمر مبرشا للغاية 

ونال استحسان أهايل املدينة وكذلك املستثمرين الذين ساهموا 

ىف إنشاء هذا املكان، فوزارة العدل أخذته من هيئة املجتمعات 

العمرانية بنظام نقل األصول وقام املستثمرون والجمعية بتجهيزه 

بصورة كاملة. 

•حدثنا عن جهود الجمعية يف توفري فرص العمل؟

لدينا نرشة وظائف يتم إعداها شهريا وتوزع عىل مصانع املدينة، 

ويتم االتفاق مع املصانع أنه يف حالة اإلستعانة بأحدهم يرسلوا لنا 

2020 تحمل بشائر خري 

وبدأنا مرحلة جني الثامر
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حوار

صورة بياناته وأنه قد تم التأمني عليه بالفعل، ونبدأ إزالته من النرشة 

توظيف  ملتقى  عمل  يتم  انه  إىل  إضافة  آلخرين،  فرص  نتيح  حتى 

سنوي يحرضه وزير القوى العاملة ومحافظ الرشقية،  وآخر ملتقى 

استطعنا توفري نحو 9670 فرصة عمل ىف كافة املجاالت واشتملت 

الحاصلني عىل مؤهالت عليا ومتوسطة وعاملة عادية وسائقني.

•ما آخر املستجدات يف ملف مستحقات املصدرين؟

رد  وتــم  فــرتة  منذ  األمــر  هــذا  عىل  فعليا  العمل  بــدأت  الدولة 

مستحقات.

لسداد  مقاصة  بإجراء  املستمرة  املطالبات  عن  •وماذا 

هذه املستحقات؟

تم تنفيذها ولكن أرى أنها ليست بالشكل املوسع، نحن نطالب 

الرضائب  وخاصة  الحكومية  الجهات  جميع  مع  املقاصة  بإجراء 

لسداد مستحقات املصدرين مبا ميكنهم يف التوسع يف أعاملهم 

والقدرة عىل املنافسة يف األسواق املحلية والدولية. 

•ما تقييمك ألداء د. نيفني جامع وزيرة التجارة والصناعة؟

تنمية  جهاز  ىف  وهي  ومبرشة  طيبة  بداية  بدأت  جدا..  نشيطة 

املرشوعات وقدمت أعامال رائعة، وتم  التعاون مع وزارة اإلسكان 

وقتها يف منطقة املجمعات الصناعية بالعارش عىل ثالث مراحل، 

موجودة  كانت  الوزيرة  مرحلتني،  وتبقى  تسليمها  تم  مرحلة  أول 

وساعدت بقوة يف هذا األمر وتقوم مبنح قروض بتسهيالت للشباب 

ملن يحصل عىل هذه الوحدات الصناعية. 

خالل  والصناعة  التجارة  وزيرة  أمام  لألولويات  ترتيبك  •ما 

الفرتة املقبلة؟   

الطاقة  وزراء  مع  التعاون  رضورة  يف  خاصة  أهمية  أرى  بداية 

الحقيقية  األسعار  إىل  الوصول  ومحاولة  كهرباء  أو  برتول  سواء 

فيام  وخاصة  جدا  كثرية  مشاكل  بها  الكهرباء  للطاقة،  العادلة 

يعرف بالقسط الثابت والذي يتم دفعه بخالف االستهالك، قفزات 

كاهل  عىل  عبئا  ميثل  ما  مرات  أربع  وزيادتها  الكهرباء  أسعار  يف 

االشرتاك  أهمية  عن  فضال  أيضا،  الوزيرة  من  تدخال  تحتاج  الصناع 

مثل  الصناعية  للمدن  الطرق  شبكة  ضبط  يف  وزيراالسكان  مع 

حالتنا، كذلك االهتامم بالتعليم الفنى ألن أهميته تتعاظم ونحتاجه 

ىف الفرتة القادمة، إضافة إىل إلغاء الفوائد عىل الديون.

•هل لدينا عاملة أجنبية بالعارش من رمضان؟

نعم ولكن ليست كثرية.  

•كلمة توجهها إىل رئيس مجلس  الوزراء؟

استمر ىف النهج وعىل طريق دعم وتشجيع الصناعة، ومن واقع 

»قد  مرص  نرى  حتى  الحكومة  مع  للتعاون  مستعدين  لبلدنا  حبنا 

الدنيا« مثلام قال الرئيس عبدالفتاح السييس، إضافة إىل املتابعة 

املستمرة للصناع ممن لديهم مشاكل وغريهم لننهض بالصناعة 

أكرث من هذا ألن الصناعة قاطرة التنمية.

•كيف ترى األوضاع اإلقتصادية منذ توىل الرئيس عبدالفتاح 

السييس إدارة شئون البالد؟

األساسية،  البنية  املجاالت،  كل  يف  بالفعل  تحققت  انجازات 

عسكريا،  الطرق،  شبكة  الجديدة،  املدن  الصحة،  مجال  األمن، 

وعىل املستوى الريايض، شكل الدولة اختلف متاما، االنجازات غري 

عادية وبشهادة كربى املؤسسات اإلقتصادية الدولية،  ندعو الله 

للرئيس بالتوفيق ونحن معه و2020 ستكون بداية الخري إن شاء الله 

وجني مثار االصالح االقتصادي. 

طفرات كربى يف ملفات 

السياسة النقدية والصحة 

والطرق واألمن واملدن الجديدة
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للتجارة  تقنية  منصة  أول  كــوم«  دوت  زون  »جيت  منصة  تعد 

املصدرين  بني  للجمع  وأفريقيا  األوسط  الرشق  يف  اإللكرتونية 

املحلية  األســواق  يف  فقط  ليس  واملستثمرين  واملستوردين 

ولكن يف األسواق العاملية أيضا.

أو صناعة معينة بل تقدم خدماتها  وال تقترص املنصة عيل فئة 

لتسويق  لتوفري أكرب فرص  العامل  بالد  الصناعات يف كافة  لجميع 

منتجاتهم يف جميع األسواق عيل مستوي العامل.

بطرق  منتجاته  رفع  املنصة،  خالل  من  املصدر،  ويستطيع   

الطلبات  وعمل  املقارنة  املستورد  ليستطيع  ومختلفه  محرتفة 

اإلتفاقيات  إلمتام  املصدر  مع  مبارشة  والتواصل  وسهولة  بيرس 

املختلفة.

وتقدم »جيت زون« خدمات للمستثمرين وذلك بتوفري معلومات 

مستهدفة  جديدة  أسواق  لفتح  املختلفة  األسواق  عن  ودراسات 

بناءا عيل معلومات مؤكدة من قبل الفروع الخارجية والوكالء حول 

العامل. 

 كام تتوسع »جيت زون« حاليا من خالل فروع لديها عيل مستوي 

أملانيا،  مرص،  يف  فــروع   9 ايل  حاليا  عددها  يصل  والتي  العامل 

تركيا، السعودية، جنوب أفريقيا، البحرين، بنجالديش، زميبابوي 

ولفتح  للعمالء  واملعلومات  الخدمات  كافة  لتوفري  وذلك  والصني 

خطط  ومازالت  العامل،  دول  جميع  يف  جديدة  تسويقية  قنوات 

دول  يف  قامئة  العام  انتصاف  قبل  آخري  فروع   10 من  أكرث  افتتاح 

نهاية  العامل قبل  أفريقة آخري عيل أن تصل املنصة إيل كل دول 

العام.

توفري  مثل  اآلخري  املزايا  من  العديد  بتوفري  املنصة  وتقوم   

النادرة  املنتجات  عن  والبحث  العملة  وتحويل  الشحن  خدمات 

وتأمني املخاطر ومزايا آخري متنوعة مثل توفري األخبار املتنوعة 

وإمكانية استخدام املنصة بخمسة لغات مختلفة.

أول منصة تقنية للتجارة اإللكرتونية يف الرشق األوسط وأفريقيا

»جيت زون«..
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مدير مالي ) شركه ارما (
د/عمرو عرفه

بقلم:

ماليه  ازمــه  عــام  هو    2020 عــام  ان  كثري  توقعات  تعالت 

العام  هذا  بدايه  منذ  املتتالية  االحداث  جاءت  ان  ايل  جديد 

ازمه  يف  العامل  بدخول  اذنت  التي  الفقاعات  تلك  انطالق  و 

اقتصاديه ال يعرف مداها  وتأثريها خالل الفرتة القادمة ففي 

الحايل نجد ان هناك شواهد وتداعيات لتلك  قراءه للمشهد 

الفقاعات

الواليات  بني   االقتصادية  والحرب  العمالت  حرب  من  بدايه 

العظام  ذات  االقتصادية  القوي  باتت  التي  والصني  املتحدة 

زعزعتها  عيل  امريكا  تعمل  والتي  القوية  واملفاصل  الصلبة 

بالجدوى ومع التوصل التفاقيات للحد من هذه الحرب بدأت 

التداعيات املتالحقة لهز االقتصاد العاملي جراء ما تعرضت 

فرته  وخــالل  الكورونا  وبــاء  من  االقتصادية  القوي  تلك  له 

االقتصاد  قلب  انها  جديد   من  للعامل  أكددت  له  مواجهتها 

للذهب  انهيار  من  سوء  الدرامية  االحداث  وتتوايل  العاملي 

املشار  العمالت  حرب  خالل  بالبورصة  سعره  ارتفاع  االصفر 

عاد  ما  انه رسعان  ايل  احتياطاتها  الصني  تعزيز  اليها بسبب 

ليعزز مكانته من جديد كمالذ أمن عيل مر العصور.

السعودية  بــني  االســـود  الــذهــب  حــرب  جانب  إىل  هــذا   

وروسيا واخفاق االتفاق حول كميات االنتاج دون الدخول يف 

انتاجها  من  تزيد  السعودية  جعل  مام  االوبيك  منظمه  دور 

اليومي فيهوي سعر الربميل ايل ما يقرب من 20 دوالر. 

االفــراد  وخاصه  لــلــرثوات  االقتصادي  النزيف  ويستمر 

الخسائر  نزيف  وارتفاع  اليومية  الدامية  االحــداث  بسبب 

من   hot money وهروب  يوميا  العاملية  البورصات  لجميع 

بالسيولة مام  يتبعه عجز  الذي قد  اسواق راس املال االمر 

ايل  باإلضافة  العاملي  االقتصاد  عجله  دوران  عىل  يؤثر  قد 

وما  الكورونا  وباء  ملكافحه  اموال  من  الدول  تتكبده  قد  ما 

املحيل  املستوي  عيل  القومي  الناتج  معدالت  عىل  يوثر  قد 

للبنوك  تدخال  هناك  يكون  الذي  األمر  العامل  لدول  والعاملي 

الهامة الحقبة  املركزية ملساندة االقتصاد يف تلك 

االقتصاديات  جميع  اصابت  اقتصاديه  عــدوي  حقا  فإنها 

مع  يتالئم  بقدر  األصعدة  جميع  رضيبتها  دفع  يتم  سوف 

ما يتم اتخاذه من اليات وقائية واحرتازية بحسم ملواجهه 

تلك االزمه.

فقاعات العدوي

 االقتصادية العاملية 
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مباشر

االعضاء  والسادة  االدارة  مجلس  رئيس  عارف  سمري  د.  تقدم 

الجمعية  عام  مدير  الدين  صالح  محمد  هالة  للدكتورة  بالتهنئة 

مبناسبة حصولها عىل درجة املاجستري ىف االدارة.

وتم خالل االجتامع مناقشة العرض املقدم من رشكة التسويق 

الخدمات  تأجري مبنى  لينك« بشأن  تريد  للمعرض »وورلد  واإلدارة 

الواردة ىف  للبنود  العارش لرشكة سيارات طبقا  مبعرض منتجات 

العرض، كام عرض د. محمد عبد العال رئيس لجنة املرشوعات 

الخاص  املسوق  البنا  محمد  املهندس  من  املقدم  العرض 

الستئجار  للسيارات  الريان  سمري  رشكة  عرض  بشأن  باملعرض 

مبنى الخدمات بالجمعية وذلك لعمل معرض سيارات ومركز صيانة 

وكذلك طلب تخصيص 2 وحدة شاغرة مبساحة 112.5م2، وأوضح أن 

القمية اإليجارية الشهرية 125000.00 جنيه شاملة مصاريف الصيانة 

عالوة عىل سداد دفعة مقدمة سنة من االيجار ومنح الرشكة مهلة 

)رشكة  البنا  محمد  املهندس  وأوضح  للتشطيبات،  أشهر  ستة 

مستثمري  جمعية  إدارة  مجلس  عقد 
العاشر من رمضان اجتماعه رقم 4 لسنة 
2019 برئاسة د. سمير عارف رئيس المجلس 

وحضور كا من د. محيي حافظ نائب 
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس المكتب 

التنفيذى، د. وليد هال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، أيمن رضا عبد اهلل األمين 
أمين  سلطان  محمود  المهندس  العام، 
الصندوق، وحضر من األعضاء كا من د. 
محمد عبد العال، حسن الفندى، عادل 
الدين،  نور  محمد  المهندس  الشنوانى، 

الفندى. وعمرو  عتمان،  حمدى  المهندس 

بشأن قطع أرايض املجاورة 76.. وتأجري 
4 كافيهات إلحدي الرشكات السورية

إجراءات جديدة
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وورلد تريد لينك( أن هذه الرشكة تعترب من أكرب رشكات السيارات 

ىف مرص وأن تواجدها باملعرض يعترب إضافة حقيقية للمرشوع، 

التفاوض مع الرشكة استمر ألكرث من شهر من خالل  أن  وأضاف 

وذلك  املتواصلة  واالتــصــاالت  واالجتامعات  للمعرض  الــزيــارات 

الراهن  الوضع  ضوء  ىف  للجمعية  األمثل  العرض  عىل  للحصول 

للمعرض، وأشار إيل أن هذا ما تم التوصل إليه مع الرشكة والقرار 

النهاىئ سيكون للمجلس وسيتم إخطار الرشكة بهذا القرار. 

حول  املجلس  أعضاء  بني  النقاش  باب  فتح  االجتامع  خالل  وتم 

معرض  أم  فقط  سيارات  معرض  سيكون  وهل  املستأجر  طبيعة 

العام  املظهر  حيث  من  املركز  هــذا  وطبيعة  خدمة  ومركز 

للمعرض ونظافة املرافق وأيضا املساحات التى سيتم استغاللها 

وهوية  الحاجزين  باقى  عىل  ذلــك  ــر  وأث املعرض  ــارج  وخ داخــل 

املعرض كمنفذ لبيع منتجات الرشكات املدينة، وهل هناك فرص 

الجمعية  وحاجة  التجارى،  االسم  ذات  املطاعم  حيث  من  بديلة 

املاسة للسيولة املالية التى تغطى تكاليف استكامل املعرض من 

السور وتشغيل رشكات األمن والخدمات والنافورة وكذلك اسرتداد 

مستحقات املجاورة لدى املعرض.

املعايري  مــن  لــعــدد  طبقا  ــعــرض  ال عــىل  املجلس  ووافـــق 

واالشرتاطات وهي القيمة اإليجارية 109000.00 جنيه شهريا باإلضافة 

دفعة  سداد  التشغيل،  مصاريف  قيمة  شهريا  جنيه   16000.00 اىل 

العقد عرش سنوات  االيجارية، مدة  القيمة  )12( شهر من  مقدمة 

إيجارية  قيمة  احتساب  بدون  أشهر  ستة  مهلة  للتجديد،  قابلة 

من  العمومية  الحاممات  نقل  عىل  املوافقة  للتشطيب،  

عىل  وذلك  37.5م2  مبساحة  باملعرض  وحدة  إىل  الخدمات  مبنى 

القيمة  عىل  سنويا   %10 نسبة  إضافة  الريان،  سمري  رشكة  نفقة 

عىل  املوافقة  التشغيل،  عىل  سنوات  ثالث  مرور  بعد  االيجارية 

وحدة  لكل  112.5م2  مبساحة  باملعرض  شاغرة  وحدة   2 تخصيص 

بالجمعية ىف هذا الشأن مع  الخاصة  طبقا لإلشرتاطات واملعايري 

استثناء الرشكة من رشط تخصيص وحدة لكل عضوية بالجمعية، 

وتفويض املهندس محمد صالح البنا بالتنسيق مع رشكة سمري 

الريان بشأن هذه القرارات.

وتم خالل االجتامع عرض خطاب جهاز املدينة بشأن اثبات الجدية 

للجمعية  الجديد  املبنى  واستكامل   )7-MC3( االرض  قطعة  عىل 

وقرر  التخصيص،  وإلغاء  العقارية  الالئحة  تطبيق  عدم  عىل  حرصا 

املجلس االستعانة باالستشارى الهندىس ملجموعة األهرام لنظم 

الجديد  باملبنى  الخاصة  والتصميامت  الرسومات  ملراجعة  األمان 

ومطابقته ملا هو منفذ عىل الطبيعة ووضع برنامج زمنى للتنفيذ 

وذلك طبقا ملبادرة د. سمري عارف رئيس مجلس ادارة الجمعية 

يتم  أن  عيل  األمان  لنظم  األهــرام  مجموعة  ادارة  مجلس  ورئيس 

الستكامل  تربعات  لجمع  باملدينة  املستثمرين  كبار  مخاطبة 
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عتامن  حمدى  واملهندس  عارف  سمري  د.  تفويض  مع  املبنى 

لالتصال باملستثمرين لحثهم عىل املساهمة.

وتم االتفاق عيل مخاطبة مجموعة رشكات ارما للصناعات الغذائية 

بشأن تخصيص قاعة باملبنى الجديد باسم املجموعة عىل أن يتم 

الجهاز  رئيس  مع  والتواصل  الرشكة،  نفقة  عىل  القاعة  استكامل 

إلرجاء أية  قرارات بشأن تخصيص املبنى الجديد، وعرض الخطاب 

تخصيص  إلغاء  طلب  بشأن  انرتبرايزيس  فريما  رشكة  من  الوارد 

لنزاعات  لتعرضها  للرشكة  تخصيصها  والسابق   43B/رقم القطعة 

قانونية وقضائية وطلب اسرتداد ما تم سداده.

عن  للجمعية  القانوىن  املستشار  الرشبينى  هيثم  وتحدث 

سحبها  تم  التى  القطع  بشأن  اتخاذها  الجارى  القضائية  االجراءات 

املدينة  رشكة  مع  القانوىن  النزاع  وكذلك   76/ السكنية  باملجاورة 

املدينة  لرشكة  محرض  عمل  جارى  أنه  وأوضح  للنسيج،  املنورة 

املنورة بعدم التعرض واعتبار العالقة بني الجمعية والرشكة حق 

رفع  وسيتم  التنفيذ  ىف  الجدية  لعدم  نظرا  متليك  وليس  انتفاع 

عىل  عالوة  انرتبرايزس  فريما  ورشكة  الجمعية  بني  حيازة  دعوى 

االتفاق عيل  للثالث قطع االخرى، وتم  ارسال اخطار فسخ قضاىئ 

العجواىن  مصطفى  مع  بالتواصل  االدارة  مجلس  رئيس  تفويض 

الغاء  انرتبرايزيس إلرجاء طلب  ادارة رشكة فريما  رئيس مجلس 

لحني  للجمعية  سدادها  تم  التى  املبالغ  واســرتداد  التخصيص 

القانونية مع توفري مصادر متويل عاجلة لرد  النزاعات  االنتهاء من 

هيثم  تكليف  تم  كام  ذلك،  عىل  الرشكة  ارصار  حال  املبالغ  هذه 

الرشبينى بإنهاء كافة املوضوعات القانونية الخاصة مبلف املجاورة 

من النزاعات القانونية وصياغة العقود الخاصة بالرشاكة ىف منطقة 

الخدمات رقم/3 مع رشكة عادل اسامعيل للمقاوالت.

وخالل االجتامع أثنى املهندس وهبة الجمل رئيس لجنة الشباب 

والرياضة بالجمعية عىل مبادرة السيد الدكتور/ سمري عارف رئس 

مجلس اإلدارة باملساهمة مببلغ 30000.00 جنيه )ثالثون الف جنيه( 

لدعم الدورة الرياضية )العارش سبورت 2019(، كام عرض املهندس 

محمد البنا مقرتح رشكة سورية متخصصة ىف الصناعات الغذائية 

بشأن تأجري 4 كافيهات وذلك بقيمة إيجارية اجاملية  20000.00 جنيه 

للكافيهات ىف الشهر، وتم املوافقة عىل االيجار للرشكة املتقدمة 

عيل أن يتم منح الرشكة ستة أشهر بدون إيجار وذلك إلنهاء اعامل 

التشطيبات، سداد دفعة مقدمة سنة كاملة من القيمة االيجارية، 

القيمة االيجارية االجاملية للكافيهات 30000.00 جنيه بخالف مصاريف 

عىل  سنوية  زيــادة  وإضافة  سنوات،  عرش  االيجار  مدة  الصيانة، 

القيمة االيجارية بنسبة %10. 

تأجري مبنى الخدمات 

بالجمعية لرشكة سمري 

ريان لعمل معرض لسيارات

مباشر
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مباشر

مستثمري  جمعية  إدارة  مجلس  عقد 

لسنة   1 رقم  اجتامعه  رمضان  من  العارش 

2020 برئاسة د. سمري عارف رئيس مجلس 

اإلدارة وحضور د. محيي حافظ نائب رئيس 

التنفيذى،  االدارة ورئيس املكتب  مجلس 

اإلدارة،  نائب رئيس مجلس  د. وليد هالل 

أمين رضا عبد الله األمني العام، املهندس 

الــصــنــدوق، وكال  أمــني  محمود سلطان 

املهندس  الشنواىن،  عــادل  األعضاء  من 

محمد  د.  الفندى،  حسن  عتامن،  حمدى 

الدين  نور  محمد  املهندس  العال،  عبد 

وعمرو الفندي.

وتم خالل االجتامع اعتامد محرض اجتامع 

وعرض   ،2019 لسنة   4 رقم  اإلدارة  مجلس 

بنوده  بكل  للجمعية املحرض  العام  األمني 

وقراراته عىل األعضاء، كام تم املوافقة عيل 

التنفيذى  املكتب  اجتامع  محرض  اعتامد 

رقم 1 لسنة 2020.

وتـــم خـــالل االجــتــامع عـــرض املــذكــرة 

عام  ومــديــر  الــعــام  األمــني  مــن  املقدمة 

القطعتني   تخصيص  إعادة  بشأن  الجمعية 

 76 السكنية  باملجاورة   44B 40B؛  أرقــام  

لرشكة  باملدينة  عــرش  ــادى  ــح ال بالحى 

العجواىن(  )مصطفى  انرتبرايزس  فريما 

والسابق سحبها من الرشكات التى مل تلتزم  

املوافقة  ومتت  للتنفيذ  الزمنى  بالربنامج 

عيل تخصيص القطعتني 40B ؛44B لرشكة 

 500000.00 مبلغ  مقابل  انرتبرايزس  فريما 

 158000.00 مبلغ  سداد  اىل  باإلضافة  جنيه 

خاص  خصم  اعتامد  بعد  قطعة  لكل  جنيه 

جنيه،   100000.00 مببلغ  قطعة  كل  عىل 

فريما  لرشكة  املالية  التسوية  وااعـــداد 

سداده  سبق  ما  خصم  بشأن  انتربايزس 

مع  عليها  واملتنازع   43B رقــم  للقطعة 

رشكة هاشم الدوغرى وسداد باقى املبلغ 

عيل  للجمعية،  القطعتني  عىل  املستحق 

عتامن  حمدى  املهندس  تفويض  يتم  أن 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املجاورة 

بالقطعتني،  الخاصة  العقود  عىل  بالتوقيع 

وتم االتفاق عيل رد ما سبق سداده للرشكة 

يونيون  ورشكة  املياه  لعدادات  االملانية 

للدهانات والذين تنازلوا عن القطع السابق 

قرارات مهمة

 40B  إعادة تخصيص القطعتني
و44B باملجاورة السكنية 76

يف أول اجتامعات مجلس اإلدارة يف العام الجديد
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تخصيصها لهم ارقام  44B 40B- وذلك طبقا 

للعقد املربم ىف هذا الشأن.

املذكرة  عــرض  االجــتــامع  خــالل  تم  كام 

اإلنــذار  بشأن  العام  األمــني  من  املقدمة 

برسعة  للجمعية  املدينة  جهاز  من  الوارد 

سداد غرامة مهلة تنفيذ مرشوع املجاورة 

ورفض  باملدينة   عرش  الحادى  بالحى   76

ــة املــديــونــيــة عــىل عــامــني وطلب  جــدول

املجلس  وقــرر  واحــد،  عام  عىل  جدولتها 

املجلس  قرار  عىل  العدول  عىل  املوافقة 

رقم 3 لسنة 2019 بشأن املشاركة مع رشكة 

رقم  القطعة  عىل  ورشكاه  اسامعيل  عادل 

3 مبساحة 1918م2 ويتم بيع القطعة بصفة 

نهاية ىف ضوء حاجة الجمعية اىل التدفقات 

الجمعية  مديونية  تغطى  التى  النقدية 

باإلضافة  الجدولة  وأقــســاط  الجهاز  لــدى 

االنهاء  بشأن  بالتزاماتها  الجمعية  وفاء  اىل 

ىف  واملتمثلة  املجاورة  مراحل  باقى  من 

شبكة الكهرباء واستكامل الطرق واملوقع 

رئيس  عارف  سمري  د.  تفويض  وتم  العام 

رئيس  نائب  حافظ  محيي  د.  و  املجلس 

املجلس  عضو  عتامن  حمدى  واملهندس 

اسامعيل  عــادل  رشكــة  مع  التفاوض  ىف 

التعاقد املوقع مع الرشكة  رشكاه لتغيري 

مبساحة  رقـــم/3  الخدمات  منطقة  عــىل 

بيع  والتفاوض عىل   1918م2 من رشاكة إىل 

كام  السداد،  وطريقة  النهاىئ  البيع  سعر 

الخدمات  منطقة  بيع  عىل  املوافقة  متت 

استمرارا  مــع  5200م2  رقــم/2مبــســاحــة 

املكتب  ورئيس   املجلس  رئيس  تفويض 

ىف  املــجــاورة  لجنة  ــيــس  ورئ التنفيذى 

التفاوض عىل السعر وطريقة السداد.

نائب رئيس  أكد د. وليد هالل  من جانبه 

إبراز  ىف  الصحافة  أهمية  االدارة  مجلس 

دور الجمعية وتوضيح األنشطة والخدمات 

ىف  دورها  عىل  عالوة  لألعضاء  تقدمها  التى 

مجتمع الصناعة وأيضا دور االعالم ىف اظهار 

املستثمرون  منها  يعاىن  التى  املشكالت 

وناشد  الــعــام،  والـــرأى  املسئولني  ــام  أم

الصحفيني  لكافة  الدعوة  توجيه  بــرضورة 

اإللكرتونية  واملــواقــع  الصحف  مبختلف 

لحضور وتغطية االجتامعات والندوات التى 

تنظيم  االتفاق عيل  الجمعية، وتم  تنظمها 

دعوة  مع  االدارة  ملجلس  عاجل  اجتامع 

مجموعة كبرية من الصحفيني لعرض كافة 

تواجه الصناعة واالستثامر  التى  املشكالت 

بصفة  ومــرص  خاصة  بصفة  املدينة  ىف 

عامة وكذلك التعريف بالجمعية وأنشطتها 

ومرشوعاتها والخدمات التى تقدمها. 

وتم عرض الخطاب الوارد إىل الجمعية من 

الفورى  البدء  رضورة  بشأن  املدينة  جهاز 

وإال  للجمعية  الجديد  املبنى  تنفيذ   ىف 

سيتم تطبيق قرار اللجنة العقارية بسحب 

القطعة  رقم/MCI-7 واملخصصة للمبنى، 

وتم تفويض د .سمري عارف ود.محي حافظ 

يرونه  ما  التخاذ  عتامن  حمدى  واملهندس 

سقف  إلنهاء  مقاوالت  رشكــة  تكليف  من 

الدور األول والبحث عن مصادر متويل من 

حسن  قرض  أو  املتاحة  الجمعية  أرصــدة 

من أحد املستثمرين أو تربعات من خالل 

املستثمرين، عيل أن يتم عقد اجتامع مع 

فرصة  الجمعية  ملنح  املدينة  جهاز  رئيس 

للتنفيذ عىل أن يكون عقد املقاولة للرشكة 

اطالع  ويتم  جاهز  الجديد  للمبنى  املنفذة 

وذلك  االجتامع  خالل  عليه  الجهاز  رئيس 

ملصداقية الجمعية ىف هذا امللف.

يتم  أن  عيل  االتفاق  تم  االجتامع  وخــالل 

الجمعية  ادارة  مجلس  اجتامعات  عقد 

عىل  تيسريا  وذلك  والجمعية  القاهرة  ىف 

األعضاء وإمكانية استضافة أحد املسئولني 

باجتامعات املجلس بالقاهرة، عيل أن تكون 

أحد  نفقة  عىل  بالقاهرة  االجتامعات  تكلفة 

االجتامعات  تكثيف  مع  املجلس  اعضاء 

بند ىف  ادراج  ويتم  اجتامع كل شهر  بواقع 

التأمينات  قانون  عن  القادم  األعامل  جدول 

واملعاشات الجديد ومناقشة العبء املاىل 

ىف  بها  والعاملني  الرشكات  عىل  يقع  الذى 

اصدار  يتم  مل  انه  خاصة  القانون  هذا  ظل 

الالئحة التنفيذية للقانون.

االتحاد  التنسيق مع  االتفاق عيل  تم  كام 

بشأن  املستثمرين  لجمعيات  املــرصى 

ارسال نتائج االجتامعات واللقاءات للجمعية 

األعضاء  دعــوة  عــىل  ــا  دورهـ يقترص  وأال 

نتائج  عىل  والوقوف  لالستفادة  وذلك  فقط 

الجهات  مخاطبة  عن  فضال  األنشطة،  هذه 

الحكومية خاصة الجهات املتواجد لها فروع 

القوانني  بكافة  الجمعية  ملوافاة  باملبنى 

بالصناعة  واملعنية  ــادرة  ــص ال والــلــوائــح 

واالستثامر واملجتمعات العمرانية. 

عقد اجتامعات املجلس 

بالقاهرة.. ومناقشة 

قانون التأمينات 

واملعاشات الجديد
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مجلس  رئيس  نائب  حافظ  محيى  د.  توجه  البداية  يف 

اإلدارة ورئيس لجنة الصحة والدواء بجمعية املستثمرين 

املهتمني  ــامل  األع رجــال  من  الصينى  للوفد  بالشكر 

الدعوة  تلبية  عيل  والدوائية  الطبية  الصناعات  بقطاع 

وأشار  واألدويــة،  الطبية  مبستلزمات  الخاصة  للرشكات 

مجال  ىف  مرص  تحتاجه  ما  توضيح  هدفه  االجتامع  أن  إيل 

الكبسوالت  تصنيع  وخاصة  واألدوية  الطبية  املستلزمات 

القامة  الدولة  احتياج  ومدى  والصلبة  الرخوة  الجيالتينة 

التعاون  لتقديم  الوفد  من  االستفادة  وكذا  مبرص،  مصانع 

ىف هذا املجال.

مصنع   260 وبها  لألدوية  مصنع   155 بها  مرص  أن  وأوضح 

تجميل،  مستحرضات  مصنع   200 الطبية،  للمستلزامات 

بحواىل 4 مليار دوالر  أدوية وتستهلكها  تنتج  أن مرص  كام 

مرص  أن  إيل  وأشار   ،32 رقم  التصنيع  ىف  عامليا  وترتيبنا 

مرشحة يك تحتل املركز 21 عامليا بحلول 2023، ولذلك فإن 

السوق املرصية جاذبة للبالد املصنعة لألدوية والتجميل .

الكبسوالت  لتصنيع  فقط  مصنعني  هناك  أن  وأضــاف 

 15 يوجد  كام  زيادتها،  ىف  رغبة  وهناك  مبرص  الجيالتينية 

خط انتاج لصنيع الكبسوالت الجيالتينية وينتح بنحو 10 مليار 

ونحتاج  املرصى  االستهالك  قيمة  يسد  ال  وهذا  كبسولة 

استريادها  يتم  النسبة  وهذه  زيادة  انتاج   %25 حواىل  إىل 

وبدال من االسترياد نسعى للتصنيع مبرص.

محيى  للدكتور  والتقدير  بالشكر  الوفد  رئيس  وتقدم 

حافظ وإدارة الجمعية، وأشارو إيل أنهم لديهم فرصة كبرية 

لالستثامر ىف هذا املجال سواء ىف إقامة مصانع صينية 

مبرص للتصنيع أو االمداد باملادة الخام من الجيالتني عن 

طريق مطحون العظام البقرى املعالج، وأعرب عن أمنياته 

أن تكون هناك فرص للتعاون ىف املستقبل حيث أن هناك 

وفد صيني
يبحث التعاون يف انتاج 

املستلزامات الطبية والدوائية

عقد د. محيى حافظ نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان 
ورئيس لجنة الصحة والدواء اجتماعا مع وفد صينى لبحث سبل التعاون 

المشترك فى مجال المستلزامات الطبية والدوائية، وذلك بحضور كال 
من حماد منصور حماد رئيس مجلس إدارة شركة حماد لتصنيع األدوية، 

عمرو عطية مدير الشئون القانونية لشركة حماد لتصنيع األدوية، د. 
محمد الديب مدير عام شركة بيونير فارما، أشرف عبد الحكيم مدير 
العالقات الخارجية بشركة موندليز ايجبت فودز، د. رضا حامد سالم 

مدير مصنع دلتا جراند فارما، د. مروة نجيب مدير قطاع االبحاث وادارة 
التصدير بشركة مينا فارم، إسالم محفوظ مدير التصدير بشركة انتر 

ميديكا، طه محفوظ رئيس مجلس ادارة شركة حورس لألجهزة الطبية، 
وطارق محروس المدير المسئول لشركة حورس لألجهزة الطبية.
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4500 مصنع أدوية بالصني ونحن مستعدون للتعاون معا.

مرص  لزيارة  الصينى  الوفد  دعوة  إيل  االجتامع  وانتهي 

للحضور  دعوة  وتقديم  املرصى،  اآلثار  متحف  افتتاح  ىف 

صناعة  عىل  والتعرف  الصني  إىل  للذهاب  الرشكات  من 

كبسوالت  استرياد  من  والحد  مبصانعهم،  الجيالتني 

الجيالتني والجيالتني الخام واالعتامد عىل تصنيعه مبرص، 

وعقب االجتامع قام الوفد بزيارة ميدانية لعدد من املصانع.

د. محيي حافظ: 
مرص مرشحة لتحتل املركز 21 عامليا 

يف تصنيع الدواء بحلول 2023
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مع  اجتامعا  رمضان  من  العارش  مستثمري  جمعية  عقدت 

وذلك  الثدى،  رسطان  وعالج  املبكر  لالكتشاف  »بهية«  مؤسسة 

برئاسة د. محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس 

محمد  رشوق  د.  من  كال  وبحضور  الجمعية،  مبقر  الصحة  لجنة 

أخصاىئ توعية وجراحة عامة مبؤسسة بهية، نسمة أرشف أخصاىئ 

عالقات عامة مبؤسسة بهية، ود. محمد عبد الحميد نائب رئيس 

لجنة الصحة، وممثيل 21 من الرشكات األعضاء.

املجتمع  ىف  املــرأة  دور  عىل  حافظ  محى  د.  أكد  البداية  يف 

املرصى وباألخص املرأة العاملة ىف مدينة العارش من رمضان لذا 

يجب االهتامم بصحتها والتوعية والوقاية من مرض رسطان الثدى 

االنتشار  للمرض كلام قلت فرص  االكتشاف املبكر  تم   ألنه كلام 

وتحسنت فرص الشفاء.

االنساىن  ومرشوعها  بهية  مؤسسة  إيل  بالشكر  »حافظ«  وتوجه 

املجتمع  وفئات  سيدات  بني  الصحى  الوعى  نرش  عىل  وحرصها 

بالعارش من رمضان وإقامة ندوة توعية مبقر الجمعية.

من جانبها أكدت نسمة أرشف، أخصاىئ عالقات عامة مبؤسسة 

بطرق الوقاية من رسطان الثدي 

بالتعاون مع مؤسسة »بهية«

ندوة للتوعية
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تعالج  للربح  هادفة  غري  خريية  مؤسسة  أنها  أكدت  حيث  بهية، 

من  بدءا  الثدى  رسطان  من  يعانني  الالىت  السيدات  آالف  باملجان 

الكشف املبكر الذى تبلغ نسبة الشفاء منه 98 %  ىف حالة االكتشاف 

املبكر للمرض ومروراً بجميع مراحل العالج من عمليات جراحية 

وعالج كياموى وإشعاعى ونفىس وعالج طبيعى وعالج تلطيفى.

الصحية  الرعاية  بتقديم  بهية  مؤسسة  تقوم  كام  وأضــافــت: 

واستطاع  املركز،  داخل  للمريضات  النفىس  والدعم  املتكاملة 

مركز بهية منذ افتتاحه ىف مارس 2015 وحتى يومنا هذا استقبال 

أكرث من 108 ألف سيدة من بني الفحص املبكر وأشعات وكشف 

األورام وعالج طبى. 

عامة  وجراحة  توعية  أخصاىئ  محمد  رشوق  د.  أوضحت  بينام 

الـ  للعمر فوق  بالنسبة  وراثية  توجد حاالت  ال  أنه  بهية  مبؤسسة 

40 عاما، وأشارت إيل أن هناك بعض العوامل التى تجعل السيدة 

أكرث عرضة للمرض من غريها ومن بينها السمنة، تقدم العمر، 

تأخر  الكحوليات،  ورشب  التدخني  الرضاعة،  عدم  وراثية،  عوامل 

أو  لألم  سواء  املرىض  التاريخ  سنة،   35 من  ألكرث  األول  الحمل 

 LCIS الحميدة  الثدى  أمراض  بعض  العمة،  أو  الخالة  أو  األخت 

OR ADH، والتعرض لعالج إشعاعى ىف حالة عالج أمراض مثل 

الليمفوما.. وأكدت أنه كلام تم التشخيص مبكراً كلام قلت فرصة 

االنتشار وتحسنت فرص الشفاء التام وخاصة إذا تم التشخيص قبل 

أن يكون الورم محسوساً باليد.
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تقرير

مطالب بتوفري زائرة صحية يف كل مدرسة 

ودواليب ألدوية الطوارئ وتكثيف ندوات التوعية

العارش خالية من

»االلتهاب السحايئ«

عقدت لجنة الصحة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا مع مدير اإلدارة الصحية 
ومدير اإلدارة التعليمية بشأن االلتهاب السحائى بالمدارس بمقر الجمعية برئاسة د. محيى 

حافظ نائب الرئيس ورئيس المكتب التنفيذى، وحضور كال من د. عزة قطب مدير االدارة 
الصحية بالعاشر من رمضان، فاتن فتحى مدير االدارة التعليمية بالعاشر، د. أحمد محمد 

عبد الحفيظ      مدير عام مستشفى التامين الصحى بالعاشر، د. محمد عبد الحميد يوسف 
نائب رئيس اللجنة الصحة بالجمعية، د. لوسى ادوارد مدير وقائى االدارة الصحية بالعاشر، د. 

سامح سرور مدير ادارة تأمين الطالب بالعاشر، د. سمير السيد مسئول العالج الحر بالعاشر، 
د. سامية السيد تفتيش صحة مدرسية، د. عالء عطية مدير ادارة شركة ايبيكو، إيهاب فؤاد 
مدير عام التنمية بجهاز العاشر، هدى مصطفى مدير المشاركة المجتمعية بادارة العاشر 

التعليمية، ومنى فؤاد مدير ادارة التدريب إلدارة العاشر.



26A L  A S H E R

العدد 39 - مارس 2020

27 A L  A S H E R

العدد 39 - مارس 2020

االجتامع  أن  الصحة  لجنة  رئيس  حافظ  محيى  د.  أكد  البداية  يف 

مــدارس  تالميذ  بعض  إصابة  عن  شائعات  من  تــردد  ما  بسبب 

الوقاية  وكيفية  السحايئ«  »االلتهاب  بفريوس  رمضان  من  العارش 

منه، وقال: اذا كان هناك مرض فال ميكن اخفاء الحقيقة كام يجب 

االستعداد التام لالسعافات األولية باملدارس وتواجد غرفة مجهزة 

بالالزم ومراجعة دواليب االسعافات االولية باملحتوى الفنى والتأكد 

من وجود زائرة صحية بكل مدرسة باملدينة.

وأشار إيل أن هناك 32 مدرسة تعليم أساىس، 7 مدارس تعليم 

مدرسة   11 صناعى،  فنى  مدرسة   11 عام،  ثانوى  مدارس   4 تجريبى، 

سمعى  تأهيل  ومدرسة  ياباىن،  تعليم  مدرستان  خــاص،  تعليم 

وذهنى، ومدرسة فنى متريض، ومدرسة فنى تجاري. 

من  بالعارش  الصحية  االدارة  مدير  قطب  عــزة  د.  وأوضحت 

اىل  وصلت  السحاىئ  االلتهاب  لفريوس  التطعيم  نسبة  أن  رمضان 

إيل  وأشارت  والثانوى،  واالعدادى  االساىس  التعليم  ملراحل   %90

أن التلميذ الذى توىف جاء نتيجة التهاب رئوى حاد لهذا يتم تكثيف 

دوالب  وتوفري  املــدارس،  كافة  عىل  األطباء  من  الــدوري  املــرور 

ألدوية الطوارئ بكل مدرسة وغرفة كشف مجهزة بكل مدرسة. 

وأوضح د. محمد عبد الحميد نائب رئيس لجنة الصحة بالجمعية 

الرئوى،  االلتهاب السحاىئ وااللتهاب  أنه كثريا ما يختلط االمر بني 

حيث أن أعراض املرضني متشابهة مثل أعراض اإلنفلونزا، وأوضح 

ومن  أيام  بضعة  أو  ساعات  عدة  مدار  عىل  تتطور  قد  األعراض  أن 

الرتكيز  وصعوبة  القيء  أو  والغثيان  والصداع  الرقبة  تيبس  بينها 

والنعاس وصعوبة االستيقاظ وفقدان الشهية والعطش والطفح 

حول  السائل  من  مزرعة  أو  دم  تحليل  عمل  يجب  ولهذا  الجلدي  

لتقديم كل  النخاع الشوىك الثبات املرض، وقال: نحن مستعدون 

التعاون من خالل اللجنة ومستشفى التأمني الصحى. 

بينام أكد د. سامح رسور مدير إدارة تأمني الطالب بالعارشأنه 

ال يوجد القدر الكاىف من الزائرات الصحية باملدارس، وأشار إيل أن 

هناك 88 عيادة مدرسية يجب متابعتها.

وقالت د. لوىس ادوارد مدير وقاىئ االدارة الصحية بالعارش، إن 

ما تردد بشأن انتشار مرض »االلتهاب السحايئ« يف مدينة العارش 

هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة؛ وما حدث هو 

وفاة تلميذ وثبت بشهادة الوفاة أنه التهاب رئوى حاد، وقالت: نحن 

نقوم بالتطعيم بجميع املدارس وأيضا للمصانع وذلك للوقاية من 

املرض.

أما فاتن فتحى مدير االدارة التعليمية بالعارش من رمضان فقالت 

لتطعيم  حملة  لعمل  والسكان  الصحة  وزارة  مع  تنسق  الوزارة  إن 

الحالية  الفرتة  يف  السحايئ  االلتهاب  مرض  ضد  املــدارس  طالب 

واملقبلة، وأكدت أن الوزارة ال تتواىن لحظة عن اتخاذ كافة التدابري 

واإلجراءات االحرتازية التي من شأنها حامية طالب املدارس من أي 

أخطار قد تهددهم أثناء اليوم الدرايس.

وأوضحت أن هذه اإلجراءات ال تعني أن خرب انتشار مرض االلتهاب 

السحايئ بني طالب املدارس هو خربا صحيحا، قائلة إن هذا الخرب 

ما هو إال شائعة مثل باقي الشائعات ومدارسنا أمان ومل يتم رصد 

مواقع  عرب  البعض  يردد  مثلام  املرض  بانتشار  توحي  حاالت  أي 

التواصل االجتامعي .

يثار  ما  وراء  االنسياق  بعدم  واملعلمني،  األمور  أولياء  وناشدت 

العام  وانتظام  استقرار  وزعزعة  البلبلة  إثارة  هدفها  شائعات  من 

الدرايس الجديد، مؤكدة أن وزارة الرتبية والتعليم ، تصارح الرأي 

العام بكل شفافية بكل ما يحدث أوال بأول من خالل بياناتها الرسمية 

تحتمل  ال  التي  الصحيحة  للمعلومات  الوحيد  املصدر  تعد  التي 

التشكيك. 

زائــرة  توفري  بينها  من  التوصيات  من  بعدد  االجتامع  وانتهي 

عدد  من  بكثري  أكرب  املدارس  عدد  أن  حيث  مدرسة  بكل  صحية 

كبري  عدد  ندب  عيل  الصحية  اإلداره  مديرة  وافقت  لذا   الزائرات، 

من املمرضات يكفي جميع املدارس وتدريبهم عىل محتوي علمي 

عن  املسئول  الطبيب  مع  التواصل  و  املهمة  بهذه  للقيام  موثق 

املدرسة يف حاله حدوث أي أمر طارىء وتكثيف املرور الدوري من 

األطباء عيل كافه املدارس وخصوصا األحياء الجديدة و البعيدة.

كام أويص االجتامع بتوفري دوالب ألدوية الطوارئ بكل مدرسة، 

حيث أنه ال يوجد بكل مدرسة دوالب للطوارىء وغرفة كشف مجهزه 

اإلمكانيات،  هذه  بتوفري  تسمح  ال  امليزانية  أن  حيث  مدرسة  بكل 

وكذلك نرش الوعي الصحي من خالل عمل ندوات خاصة للتعريف 

باملرض وطرق انتشاره والوقاية منه.



شاركت جمعية مستثمري العارش من رمضان 

ممثلة ىف د. سمري عارف رئيس مجلس اإلدارة 

ــا األمــني الــعــام يف االحــتــفــال بعيد  وأميــن رض

الرشطة.

وأثنى »عارف« عىل الدور الفعال لرجال الرشطة 

والجهود الدءوبة ىف ظل االستقرار األمنى ملرصنا 

الغالية، وقدم رئيس مجلس اإلدارة درع الجمعية 

ملساعد الوزير ومدير أمن الرشقية واللواء مدير 

إدارة األمن الوطنى بالرشقية يف حضور ممدوح 

الرشطية  والقيادات  الرشقية   محافظ  غــراب 

وقيادات القوات املسلحة وأعضاء مجلس النواب 

والقيادات الدينية ىف جو من التآخى والرتابط.

وتم توزيع هدايا من اإلدارة العامة للمرور عىل 

السيارات املارة، كام تم توزيع الزهور عىل ضيوف 

االحتفالية.

28A L  A S H E R

العدد 39 - مارس 2020

جمعية املستثمرين تشارك 

يف االحتفال بعيد الرشطة

تقرير
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توصيات وقرارات مهمة صدرت خال 
 6 التنفيذي رقم  المكتب  اجتماع 

2019،  برئاسة الدكتور محيي  لسنة 
حافظ، نائب رئيس مجلس ادارة 

ايمن رضا عبد  الجمعية، وبحضور 
المهندس  العام،  األمين  اهلل، 

الصندوق،  امين  سلطان،  محمود 
العال عضو  الدكتور محمد عبد 

مجلس االدارة، المهندس محمد نور 
الدين، عضو مجلس االدارة.

عضويات جديدة

يف البداية تم عرض تقرير متابعة انجازات 

واكتوبر  سبتمرب  شهرى  خالل  الجمعية 

استكامل  مبتابعة  التوصية  وصدرت   ،2019

حرص  حيث  من  الصناعية  املناطق  باقى 

الخرائط   عىل  وتوضيحها  الرشكات   اسامء 

لالعداد  الــرشكــات  بيانات  إستكامل  مــع 

ــى والــكــرتوىن جديد  إلصـــدار دلــيــل ورقـ

العام  للمدير  الشكر  توجيه  وتم  للمدينة، 

والعاملني بالجمعية عىل هذه الجهود .

لجنة  اجتامع  محرض  عــرض  تم  وكذلك 

ومتت  املــايض،  نوفمرب  ىف  املرشوعات 

رقم  الوحدتني  تخصيص  عىل  املوافقة 

لرشكة  باملعرض   »D« باملبنى  و55   54

الرشق االوسط للصناعات الهندسية بذات 

املتبعة  واملالية  ــة  االداريـ اإلشــرتاطــات 

عىل  املوضوع  عــرض  مع  الشان  هــذا  ىف 

تخصيص  ىف  الرشكة  الستثناء  املجلس 

اعداد  إىل  إضافة  واحدة،  لرشكة  وحدتني 

الصناعية  االنظمة  لرشكة  املالية  التسوية 

والتى تم الغاء تخصيص الوحدة رقم 54  ورد 

للعقود  طبقا  للرشكة  املستحقة  املبالغ 

واخطارات التخصيص ىف هذا الشان.

ــىل عــمــل ســور  ــت املــوافــقــة ع ــام مت ك

حديدى حول املعرض مع تفويض الدكتور  

محمد عبد العال رئيس لجنة املرشوعات 

بالسور  الخاص  الهندىس  التصميم  بإعداد 

ويتم التنفيذ ىف حدود مبلغ 250 ألف جنيه 

 تنضم للجمعية وإستكامل بيانات الرشكات 

إلصدار دليل ورقى والكرتوىن جديد للمدينة

مباشر
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كتكلفة تقديرية وذلك بالتنسيق مع رشكة 

التسويق للمعرض. 

املــســتــشــاريــني  تــكــلــيــف  إىل  إضـــافـــة 

اإلجـــراءات  باتخاذ  للجمعية   القانونيني 

باملعرض  الحاجزة  الرشكات  تجاه  القانونية 

والتى مل تلتزم بسداد املستحقات املالية 

املبدئية  املوافقة  متت  وكذلك  عليها، 

عىل العرض املقدم من رشكة وورلد تريد 

البنا( بشان تخصيص مبنى  لينك )م/ صالح 

بعض  إضافة  مع  املطاعم لرشكة سيارات 

حقوق  تحمى  التى  واإلشــرتاطــات  البنود 

مقدمة  دفعة  ســداد  وتشمل  الجمعية، 

عىل  سنوية  ــادة  زي اضافة  ســنــوات،  ثــالث 

بعد  ــك  وذل  %10 بنسبة  اإليجارية  القيمة 

خمسة  العقد  مدة  االوىل،  سنوات  الثالث 

للمساحات  ضــوابــط  ــع  وض عــامــا،  عــرش 

وضع  باملعرض،  االستغالل  بها  املسموح 

بتعديل  للطرفني  يسمح  العقد  ىف  بند 

العقد ىف حالة تسجيل وتوثيق املعرض 

عام  مــديــر  وتكليف  الجمعية،  بــاســم 

الجهاز  قــيــادات  مــع  بالتواصل  الجمعية 

دون  املــعــرض  توثيق  عــن  لإلستفسار 

هيئة  من  الجمعية  عىل  سلبية  توابع  اية 

وعرض  الجهاز،  او  العمرانية  املجتمعات 

الجمعية  ادارة  مجلس  عــىل  املــوضــوع 

للمناقشة واتخاذ القرار املناسب.

إدارة  مذكرة  عرض  تم  االجتامع  وخــالل 

املرصية  الرشكة  عضوية  بشأن  الجمعية 

رقــم/39،  عضوية  الصلب  العامل  اليابانية 

وصدرت التوصية باسقاط العضوية السابقة 

عضوية  قبول  يتم  ان  عىل  رقم/39  للرشكة 

جديدة للرشكة    

بذلك  الــرشكــة  طلب  عــىل  بناء  ــك  وذل   

وتوصية املستشار القانوىن للجمعية.

ــم عـــرض بــعــض املــوضــوعــات  كــذلــك ت

تنمية  مبركز  االعـــامل  بتسيري  الخاصة 

املوارد البرشية 

باإللتزام  والتوصية  والخدمات،            

من  اقرارها  تم  التى  التأمينية  بالتغطية 

املركز الوطنى مع سعى املركز للحصول 

التامني،  رشكات  من  العروض  افضل  عىل 

االستالم  مبحرض  تقرير  عرض  إىل  إضافة 

العام  املوقع  تشطيب  ملقاولة  النهاىئ 

ملعرض 

       منتجات العارش واملنفذة من خالل 

رشكة االميان للمقاوالت، والتوصية بتكليف 

املــدرجــة  باملالحظات  رسميا  الــرشكــة 

بإنهاء  باملحرض مع عمل محرض آخر يفيد 

كافة هذه املالحظات.

ــم عــرض  وخـــالل فــعــالــيــات االجــتــامع ت

واالتحاد  الجمعية  بني  التعاون  بروتوكول 

والصناعات  ــادرات  ــص ال لتنمية  الــعــرىب 

العربية،  ــدول  ال لجامعة  التابع  الجلدية 

ومتت املوافقة وتفويض امين رضا عبدالله 

االمني العام بالتوقيع، كذلك عرض اتفاقية 

صناعات  ومــركــز  الجمعية  بــني  التعاون 

إضافة  املوافقة،  ومتت  املتطورة  للجلود 

الجمعية  بني  التعاون  اتفاقية  عرض  إىل 

القاهرة  بوسكو  دون   – الساليزون  ومعهد 

مجلس  ملوافقة  طبقا  املوافقة  ومتــت 

موعد  تحديد  مع  ذلك  عىل  السابق  االدارة 

نهاىئ لتوقيع اإلتفاقية. 

وتم النظر يف الطلبات الواردة من بعض 

الجمعية  لعضوية  لإلنضامم  الــرشكــات 

وبيانها كاالىت:-  ايجيبت فود كاترينج، هوم 

اند اوفيس للتجارة، كام للصناعة والتجارة، 

املرصية ملواد التعبئة والتغليف، الرشق 

ــرواد  ال الهندسية،  للصناعات  االوســـط 

لصناعة املواسري، الربكة بالست، املرصية 

باك  انرتناشيونال  الصلب،  العامل  اليابانية 

للخرسانة  العاصمة  التغليف،  لصناعة 

اليكرتيك  الهدى  البناء،  ومــواد  الجاهزة 

اليكرتيك  الكهربائية،املرصية  للتوريدات 

قطن  ايــجــي  العاملية،  موتورز،أكتيفا 

راسكو  الجاهزة،  واملالبس  للمنسوجات 

ــداد  الع ايجكس  الــغــذائــيــة،  للصناعات 

الدراسات الهندسية والتكنولوجية، كرميو 

للمصاعد،  تك  وهاي  البالستيك  لصناعة 

ومتت املوافقة.

إجراءات قانونية تجاه 

الرشكات الحاجزة باملعرض 

ومل تلتزم بسداد 

املستحقات املالية
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بني  توقيعها  املقرتح  التفاهم  مذكرة  عرض  االجتامع  خالل  تم 

الجمعية ورشكة جيت زون دوت كوم بشأن تقديم خدمات الرشكة 

يتم  أن  عىل  االتفاقية  عىل  املوافقة  ومتت  وأعضائها،  للجمعية 

الرشكة  مع  للتواصل  األعضاء  الرشكات  من  رشكة   100 ترشيح 

إىل  التقدم  ألولوية  طبقا  الرتشيح  ويكون  بخدماتهم  لالستفادة 

أن  الشأن، عيل  نفقات ىف هذا  آية  الجمعية  الجمعية ودون تحمل 

للجمعية  القانونني  املستشارين  خالل  من  االتفاقية  مراجعة  يتم 

وتفويض األمني العام بتوقيع االتفاقية ممثال عن الجمعية.

كام تم خالل االجتامع عرض الخطاب الوارد إىل الجمعية من مكتب 

القانونيني بشأن طلب  د. سيد عطية ومحمد عطية املحاسبون 

ترشيح مكتبهم مستشارا رضيبيا وماليا للجمعية، وتم االتفاق عيل 

أن يتم مخاطبة محمد عيىس رئيس لجنة الرضائب لضم املكتب 

لعضوية اللجنة، عيل أن يتم تعميم خطاب عىل الرشكات بالخدمات 

التى يقدمها املركز وذلك طبقا لإلجراءات املتبعة ىف الجمعية ىف 

هذا  الشأن.

كام تم اعتامد وثيقة التأمني عىل طلبة الوحدة اإلقليمية للتعليم 

لجمعية  التنفيذي  المكتب  عقد 
رمضان  من  العاشر  مستثمري 

 2020 اجتماعه رقم )1( لسنة 
بحضور كا من د. محيي حافظ 

نائب رئيس مجلس االدارة رئيسا، 
أيمن رضا األمين العام، وكا من 
الشنوانى، محمد  األعضاء عادل 

عبد العال، محمد نور الدين، 
كما اعتذر عن الحضور كا من 

أمين  سلطان  محمود  المهندس 
الفندى عضو  الصندوق، وعمرو 

اإلدارة.  مجلس 

املوافقة عيل اتفاقية
رشكة جيت زون دوت كوم

املكتب التنفيذي للجمعية يعقد أول اجتامعاته يف 2020

مباشر
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املزدوج والصادر من رشكة اليانز للتأمني طبقا لتعليامت املركز 

اصدار  عىل  املوافقة  ومتت  البرشية،  املــوارد  لتنمية  الوطنى 

الوثيقة عىل أن يتم تحصيل قيمتها من الرشكات املستقبلة لطالب 

الصف األول و10.00 جنيه لطلبة  100.00 جنيه لطالب  بواقع  الوحدة 

الصف الثاىن والثالث.

وتم أيضا خالل االجتامع عرض الخطاب الوارد من رشكة ايرتيند 

موقع  الستضافة  السنوى  التجديد  بشأن  اإللكرتونية  للحلول 

االف  )ثالثة  جنيه   3000.00 مببلغ  االنرتنت  شبكة  عىل  الجمعية 

جنيه، ومتت املوافقة عيل ذلك، كام تم اعتامد العقد املوقع بني 

للجمعية  قانوىن  كمستشار  الرشبينى  مرتىض  وهيثم  الجمعية 

بشأن الخدمات القانونية واألتعاب السنوية.

لعهدة  السنوى  الــجــرد  لجنة  اعــتــامد  عــيل  املوافقة  تــم  كــام 

وموجودات الجمعية للعام املاىل املنتهى ىف 2019/12/31.

تخصيص  إلغاء  بشأن  الجمعية  مذكرة  عرض  االجتامع  خالل  وتم 

قطعة األرض رقم/40B باملجاورة السكنية /76 والسابق تخصيصها 

سداده  سبق  ما  رد  مع  املوافقة  ومتت  للدهانات  يونيون  لرشكة 

الجمعية بشأن  إدارة  للعقد املربم، وعرض مذكرة  للرشكة طبقا 

تخصيصها  والسابق   76/ باملجاورة    44B/رقــم األرض  قطعة  الغاء 

للرشكة األملانية لعدادات املياه ومتت املوافقة مع رد ما سبق 

عروض  ىف  النظر  تم  كام  املــربم،  للعقد  طبقا  للرشكة  ســداده 

األسعار الواردة إىل الجمعية لطباعة كارنيه العضوية لعام 2020 وتم 

للحصول  املتخصصة  الرشكات  مخاطبة  إعادة  يتم  بأن  التوصية  

االتحاد  مخاطبة  مع  األسعار  انخفاض  ظل  ىف  آخرى  عروض  عىل 

الرشكة  أسعار  عىل  للحصول  املستثمرين  لجمعيات  املرصى 

باعتامد  العام  األمــني  تفويض  وتم  االتحاد،  لكارنيهات  ــوردة  امل

العروض وإصدار أمر التوريد للرشكة صاحبة العرض املناسب.

اإليرادات  موقف  للجمعية  املاىل  املدير  عرض  االجتامع  وخالل 

 ،2019/12/31 وحتى   1/1 من  الفرتة  خالل  للجمعية  واملرصوفات 

وأوضح أن هناك فارق بني املرصوفات واإليرادات مببلغ 267000.00 

جنيه تم استعاضتهم من حساب الوحدة اإلقليمة للتعليم املزدوج 

ومعرض منتجات العارش ومساهمة أعضاء املجلس، وأضاف أنه 

ربحية مثل  التى متثل مراكز  اإليرادات خاصة  بعض  تعظيم  يجب 

مجلة الجمعية واالستمرار ىف جذب عضويات جديدة من الرشكات، 

باإلضافة اىل رضورة رفع قيمة العضوية حيث ان مبلغ 1000.00 جنيه 

ىف السنة ال يتناسب مع زيادة املرصوفات. 

من  املقدمة  الطلبات  عيل  املوافقة  أيضا  االجتامع  خالل  وتم 

بعض الرشكات لالنضامم لعضوية الجمعية وهي رشكة نيو مرص 

سالمة،  الله  نرص  عبدالعزيز  سامي  وميثلها  للكارتون  الحضارة 

رشكة اكاي ايجيبت للصناعة وميثلها نارص عطا أبو رسيع أحمد، 

واملرصف املتحد وميثلها طاهر محمد عبداملجيد خلف.
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تعرض خدماتها عىل املستثمرين
محمود عثامن: العارش من رمضان ومستثمريها عىل رأس أولوياتنا

أكدت الدكتورة هالة صالح الدين، مدير عام جمعية مستثمري العاشر من 
الخارجية لتلبية طلبات  التعاون مع شركة مصر للتجارة  رمضان، أهمية 

واحتياجات المستثمرين واعضاء الجمعية وذلك في إطار تقديم خدمات فى 
مجاالت االستيراد والتصدير باعتبار أن العاشر من رمضان أكبر المدن الصناعية 

فى مصر.

»مرص للتجارة الخارجية«

تقرير
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جاء ذلك خالل اجتامع مع قيادات الرشكة مبقر الجمعية 

بحضور، محمود عثامن رئيس مجلس إدارة الرشكة، عادل 

فريد، رئيس قطاع االسترياد و محمد أسعد نائب رئيس 

قطاع التصدير ومروة عبدالفتاح باملكتب الفنى. 

 من جهته، أكد عثامن أن مستثمرى العارش ومصانعها 

من أولويات الرشكة ىف توفري خدماتها، وأشار إىل أن الرشكة 

بأكتوبر  املستثمرين  جمعية  مع  املبادرة  بهذه  قامت 

وتريد أن تطبقها ىف العارش من رمضان ملا لها من مكانة 

ىف خدمة الصناعة وأكرب سوق ىف االسترياد والتصدير.

وأوضح أن الرشكة متتلك مخازن استثامر خاصة باملناطق 

الحرة يف بورسعيد متارس من خاللها نشاط تجارة الرتانزيت 

جميع  ىف  منترشة  مخازن  متتلك  كام  املختلفة،  بأنواعها 

أنحاء البالد متارس من خاللها تخزين بضائع الرشكة وكذلك 

غربلة  ملحطة  امتالكها  بخالف  وذلك  بأجر  للغري  التخزين 

للخارج  املصدرة  لبضائعها  تستخدمها  الزراعية  الحاصالت 

خالل  من  الرشكات  احتياجات  توفري  إىل  إضافة  وللغري، 

االيداعات الجمركية وأفرع بيع سلع األسواق الحرة وكذلك 

أفرع بيع سلع خالصة الرسوم الخاصة بها واملنترشة بانحاء 

الجمهورية.

آمنة والرتكيز عىل  التصدير بطريقة  بنشاط  القيام  وأكد 

التصدير إىل أفريقيا  معتمدة عىل االعتامدات املستندية 

ضامن  بخطابات  مدعمة  املستوردين  من  لها  املفتوحة 

صادرة منهم دون تعرض الرشكة ألى التزامات أو أعباء قد 

تعرضها للمخاطرة، ومن السلع التصديرية: األرز- املوالح 

معدىن  أثاث   – التعدينية  السلع  الفواكه-  الخرضاوات-   –

وخشبى  ومواد غذائية.

بتوفري  االسترياد  مجال  ىف  الرشكة  اهتامم  إىل  وأشــار 

السلع التى تقوم بتسويقها ىف أفرع البيع املختلفة التابعة 

الحتياجات  االستريادية  العمليات  تنفيذ  جانب  إىل  لها، 

قطاع  واحتياجات  الغذائية  السلع  من  املحىل  السوق 

والــورق  واألخشاب  واملعادن  الكيامويات  من  الصناعة 

وقطع الغيار واملعدات األخرى التى تتم من خالل عمليات 

تجارية آمنة ال تعرض أموال الرشكة ألى مخاطر سواء كان 

ذلك لحساب الرشكة أو الغري من خالل وكالئها بجميع أنحاء 

العامل.

من  موجه  خطاب  بتعميم  االجــتــامع،  توصيات  ــاءت  وج

الجمعية عىل األعضاء بخدمات الرشكة بعد إرسال صيغة 

الخطاب والتنوية بأن التواصل مع األعضاء من خالل الرشكة، 

إضافة إىل التواصل الدائم مع الرشكة بدعوتها ىف الندوات 

واالجتامعات الخاصة بالجمعية لعرض خدماتها، وعقد دورة 

تدريبية عن رشوط التجارة الخارجية بالجمعية بدون رسوم 

لألعضاء وشهادة معتمدة من الرشكة.

تنفيذ نشاط التصدير 

بطريقة آمنة والرتكيز 

عىل أفريقيا وعمليات 

استريادية الحتياجات 

السوق املحىل
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حضور مكثف يف مؤمتر الصناعة 

قاطرة التنمية املستدامة 2020 

مؤمتر  عقد  تم  والصناعة،  التجارة  وزيرة  جامع  نيفني  رعاية  حت 

الصناعة قاطرة التنمية املستدامة 2020، مبشاركة كال من جمعية 

بالعارش  الصناعات  وإتحاد  رمضان  من  بالعارش  املستثمرين 

الفنى واإلستشارات املتخصصة مبرص  للتدريب  وأكادميية سيفا 

وبحضور العديد من رجال الصناعة مبنطقة العارش من رمضان.

حرض املؤمتر كال من سمري عارف رئيس مجلس ادارة جمعية 

املستثمرين بالعارش من رمضان، محمد عزت حجازى مدير إتحاد 

عام  مدير  الدين  صالح  هالة  د.  رمضان،  من  بالعارش  الصناعات 

بالعارش من رمضان، د. نهى محمد شهاب  جمعية املستثمرين 

غيط  .داليا  د  واإلستشارات،  الفنى  للتدريب   SIVA أكادميية   –

نوبار  جورج  د.  باألكادميية،  األعامل  وتطوير  التدريب   إستشارى 

إستشارى  أيوب  نارص  ود.  والتغليف،  الطباعة  وخبري  إستشارى 

التكنولوجيا والتعليم الصناعى، و الكثري من  ونائبا عن عميد كلية 

رجال الصناعة مبصانع العارش من رمضان.

املرصية  الصناعة  دور  عىل  الضوء  تسليط  املؤمتر  واستهدف 

وزارة  ورعاية  بدعم   2020 مبرص  املستدامة  التنمية  تحقيق  ىف 

والقطاع  الحكومية  والهيئات  املؤسسات  ودور  والصناعة،  التجارة 

الخاص ىف دعم الصناعة املرصية، وأهمية تطبيق معايري الجودة 

بالصناعات املختلفة لتحقيق فعالية االداء، واألهمية الحالية لقطاع 

املرصى،  لإلقتصاد  األساسية  املؤثرات  كأحد  والتغليف  الطباعة 

   CSR وأهمية دعم مفهموم املسئولية املجتمعية

التدريب  كام كان من ضمن أهداف املؤمتر أيضا تقديم مبادرة 

العاملة  وتأهيل  لتوفري  شاطر«  عامل  محتاجة  »املاكينة  املهنى 

بالصناعات  متخصصة  ودبلومات  فنية  برامج  طريق  عن  املدربة 

مجرب«  »إسأل  مبادرة  وتقديم  األكادميية،  خالل  من  املختلفة 

والتكنولوجى  الصناعى  املجال  ىف  املختلفة  اإلستشارات  لتقديم 

مباشر

تأهيل العاملة املدربة.. 
برامج فنية ودبلومات متخصصة
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من خالل األكادميية .

بالعارش من  وأكد د. سمري عارف رئيس جمعية املستثمرين 

االقتصادية  التنمية  عصب  بإعتباره  الصناعة  قطاع  أهمية  رمضان 

أهمية  وأكد  مرتفعة،  منو  ملعدالت  تحقيقاً  القطاعات  أكرث  ومن 

الحكومة حالياً  إليه  يأيت متواكباً مع ما تسعى  إنعقاد املؤمتر ألنه 

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيىس ونيفني جامع وزيرة 

التجارة والصناعة، لدعم الصناعة والعامل الفنى الذى ميثل العمود 

القطاع  مع  رشاكــات  عمل  طريق  عن  الصناعة،  لتنمية  الفقرى 

لتدريب  الفنى واإلستشارات  للتدريب  اكادميية سيفا  الخاص مثل 

ورفع كفاءة العامل املرصى ىف الكثري من الصناعات.

وألقى د. محمد عزت رئيس إتحاد الصناعات بالعارش من رمضان 

كلمة عن دور إتحاد الصناعات ىف تسيري أعامل املصانع وأصحاب 

الصناعات ىف جميع املجاالت، وأهمية الرتابط بني قطاعات الدولة 

املختلفة والقطاع الخاص لتحقيق اهداف الصناعة املرصية .

عن   فيه  تحدثت  عرض  األكادميية  ممثل  غيط  داليا  د.   وقدمت 

دعم  وزيرة التجارة والصناعة ورعايتها للمؤمتر، ىف إطار مجهوداتها 

املميزة ىف دعم الصناعة كقاطرة للتنمية املستدامة 2020، وذلك 

من خالل رؤية الوزارة بأن تكون التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية 

الطلب  تلبي  والتي  مرص،  يف  واملستدامة  االحتوائية  االقتصادية 

املحيل وتدعم منو الصادرات، لتصبح مرص العباً فاعالً يف اإلقتصاد 

العاملي وقادرة عىل التكيّف مع املُتغرّيات العاملية.

كام تحدثت عن دور األكادميية ىف توفري وتدريب وتأهيل العاملة 

خالل  من  وهامة،  متخصصة  صناعات  عرشة  من  أكرث  ىف  الفنية 

مبادرة »املاكينة محتاجة عامل شاطر«، ومبادرة »إسأل مجرب«، 

عن طريق برامج فنية متخصصة ومدربني محرتفني ىف صناعات 

والتغليف،  الطباعة  الحديد،  األغذية،  الزجاج،  »النسيج،  مثل 

إىل  باإلضافة  وغريها  الهندسية،  الصناعات  البالستيك،  األسمدة، 

الصناعات الصناعية العامة ىف الكهرباء وامليكانيكا واللحام والتربيد 

والتكييف وغريها، باإلضافة إىل تقديم دبلومات متخصصة لتطوير 

العامل ىف الصناعات املختلفة، وأيضا تقديم اإلستشارات ىف مجال 

للرشكات  التكنولوجية  والربامج  البرشية  واملوارد  الهيكلة  إعادة 

واملؤسسسات املختلفة من خالل نخبة من الخرباء املتخصصني 

سواءا أكادمييا أو عمليا .

كام تحدث د. جورج نوبار عن تحديات صناعة الطباعة والتغليف، 

ودور التغليف الذىك ىف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات وبالتاىل 

زيادة الصادرات .

واملسئولية  املجتمعية  املشاركة  أهمية  أيوب  نارص  د.  وأكد 

املستدامة CSR للمصانع والرشكات وأنها ستصبح من إشرتاطات 

اإلنتاج والتصدير والتحالف مع رشكات عاملية ىف املستقبل .

كمداخلة   ، للحضور  املميزة  املداخالت  من  الكثري  هناك  وكان 

النساجون  لرشكة  اإلدارة  مجلس  رئيس  العزيز  عبد  صــالح 

الفنى  كفاءة  عدم  من  املصانع  معاناة  عىل  أكد  حيث  الرشقيون، 

بالتدريب  العامل  دعم  وأهمية  املطلوب،  باملستوى  املرصى 

وبطرق إدارية مختلفة للحفاظ عىل والءه املستمر للعمل ومهارته 

املطلوبة للعمل .

وىف نهاية املؤمتر تم توقيع بروتوكول تعاون بني الجهات الثالث 

مثلها محمد عزت حجازي مدير اتحاد الصناعات العارش من رمضان 

رمضان  من  بالعارش  املستثمرين  جمعية  رئيس  عارف  وسمري 

ونهى محمد شهاب رئيس مجلس إدارة أكادميية »سيفا« لتدريب 

وتأهيل العاملة الفنية والتي تعمل عىل تطوير املهارات واملعرفة 

 400 أكرث من  تقديم  والعامل املرصيني من خالل  للفنيني  الفنية 

دورة تدريبية يف جميع القطاعات الصناعية.
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تقديم االستشارات الفنية للرشكات واملصانع واملعاونة ىف 

تدريب وتأهيل العاملني مبعامل التحاليل واالختبارات أبرز البنود

العاشر  مستثمري  بجمعية  الغذائية  الصناعات  لجنة  رئيس  الفندى  حسن  أكد 
من رمضان، أن مدينة العاشر بها مايقرب من أربعة آالف مصنع وتحتاج إلى 
التحاليل  تمثل قلعة  والتى  الكيمياء  به مثل مصلحة  معمل تحاليل موثوق 

الكيميائية في مصر، وتمارس نشاطها منذ أكثر  الخبرة  واالختبارات وبيت 
الجهات  أمام كافة  المعتمد  الحكومي  المعمل  من مائة عام بصفتها 

الرسمية.

اتفاقية تعاون بني 
لجنة الصناعات الغذائية 

ومصلحة الكيمياء

مباشر
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نائب  فوزى،  حسام  بحضور  اللجنة  اجتامع  خالل  ذلك  جاء 

عوض  اللجنة،  مستشار  السيد،  جــامل  اللجنة،  رئيس 

موىس،  املستشار القانوىن، وعدد من األعضاء منهم السيد 

نشأت  بكر،  أبو  يوسف  املهندس  حلمى،  رجب  بسيوىن، 

عيىس،  محمد  بحريى،  محمود  بكر،  أبو  محمود  االنصارى، 

محمد نبيل، يارس فاروق، املهندس محمد مصطفى،  رشا 

فتحى و خالد إبراهيم. 

وشهد االجتامع ، د.م. مجدى فهمى سامل  رئيس مصلحة 

الكيمياء، د. نارص عبد العزيز رئيس االدارة املركزية ملعامل 

القاهرة، د. محمد بدير، عالقات عامة مبصلحة الكيمياء، د. 

عبد الحميد رمزى، مدير إدارة األلبان والبحوث والتسويق، د. 

ضياء محمد، مدير معمل املياه وخدمة العمالء والتسويق.

وخالل االجتامع تم توقيع اتفاقية التعاون بني لجنة الصناعات 

الغذائية ومصلحة الكيمياء بالقاهرة والتى من أهم بنودها: 

- قيام مصلحة الكيمياء بتقديم االستشارات الفنية للرشكات 

واملصانع اعضاء لجنة الصناعات الغذائية بخصم حتى 50% من 

التكلفة املقررة ىف نظام املصلحة. 

مبصلحة  االختبارات  ملعامل  واألمثل  املشرتك  التعاون   -

الصناعات  لجنة  أعضاء  واملصانع  الرشكات  مع  الكيمياء 

املقررة  التكلفة  من   %50 حتى  بخصم  وتوفريها  الغذائية 

إىل  الواردة  العينات  لعدد  وطبقا  الكيمياء  مصلحة  نظام  ىف 

املصلحة. 

العاملني  وتأهيل  ــوادر  ك ــداد  واع تدريب  ىف  املعاونة   -

اعضاء  واملصانع  للرشكات  واالختبارات  التحاليل  مبعامل 

اللجنة وتوفريها بخصم قدره حتى 30% من التكلفة املقررة ىف 

نظام املصلحة وطبقا لعدد االفراد الذين يتم تدريبهم عىل أن 

يتم ترشيح هؤالء العاملني بكشوف معتمدة من اللجنة بعد 

إرسالها من املصانع املختصة. 

املخلفات  وفحص  البيئية  االختبارات  اجراء  ىف  املعاونة   -

وتوفريها  الجمعية  اعضاء  واملصانع  للرشكات  الصناعية 

بخصم حتى 50% من التكلفة املقررة ىف نظام املصلحة. 

من جهته، أشاد د. مجدى فهمى، رئيس املصلحة، بدور 

مصلحة  مع  واملصانع  الرشكات  بني  الربط  ىف  الجمعية 

املصلحة  عن  نبذة  وقدم  والوطن،  املدينة  لخدمة  الكيمياء 

واختبار  فحص  ليشمل  عملها  مجال  ىف  وخدماتها  ودورهــا 

الصناعية  واملنتجات  الطبيعية  الخامات  كافة  وتحليل 

الفنية  االستشارات  تقديم  ذلك  إىل  وباإلضافة  والزراعية 

والتدريبية للقطاع الصناعي يف مرص والدول العربية الشقيقة 

والصديقة.

خدمة  يف  حيوياً  دوراً  لها  الكيمياء  مصلحة  أن  ــح  وأوض

والتأكد  التجاري  الغش  من  لحاميته  املــرصي  املــواطــن 

للمواصفات  األسواق  يف  املطروحة  املنتجات  مطابقة  من 

الرقابة  مصلحة  مثل  الرقابية  الجهات  مع  بالتعاون  القياسية 

الصناعية – مديريات التموين يف كافة املحافظات.

لكافة  والفحص  واالختبارات  التحاليل  تنفيذ  إىل  إضافة   

مصلحة  ملعاونة  وخصائصه  الصنف  ماهية  لتحديد  الواردات 

الواردات  البنود الجمركية الصحيحة عىل  الجامرك يف تحديد 

بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة عىل الصادرات والواردات، 

وأشار إىل أن املصلحة هى املعمل الحكومي الرسمي املنوط 

واملنتجات  للخامات  واالختبارات  والتحليل  الفحص  إجراء  به 

العام  األعامل  وقطاعي  الرقابية  للجهات  والزراعية  الصناعية 

من  للتأكد  وذلــك  واألفــراد  واملصانع  والرشكات  والخاص 

مطابقتها للمواصفات القياسية املرصية وحامية املستهلك 

من الغش التجاري والصناعي. 

وأكد املهندس مجدي فهمي حرص املصلحة عىل تطبيق 

ومستلزمات  والسلع  املنتجات  لكافة  الجودة  معايري  أعىل 

املواصفات  تطبيق  عىل  الدائم  والتأكيد  املختلفة  اإلنتاج 

القياسية املرصية والعاملية الخاصة بجودة املنتجات حفاظاً 

وسالمة  وصحة  املرصية  املنتجات  ومكانة  سمعة  عيل 

املستهلك.

بتنفيذ  املايض  الشهر  خالل  قامت  املصلحة  أن  إىل  وأشار 

معايرة خارجية لـ 28 جهازا ملعامل املصلحة، كام يجرى حالياً 

إمتام املراجعة الخارجية من قبل املجلس الوطني لالعتامد 

العضوية  األغذية واملنتجات  باملصلحة وهى  لعدد 4 معامل 

غري العضوية والكروماتوجراىف، وقال: نحن مستعدون لتقديم 

التعاون ايضا لجميع القطاعات الصناعية بالعارش من رمضان. 

الفندي: 4 آالف مصنع 

بالعارش يف حاجة 

لخدمات مصلحة 

الكيمياء 



42A L  A S H E R

العدد 39 - مارس 2020

رمضان  من  العارش  مستثمري  جمعية  نظمت 

 ،)FEDA( االقتصادية  التنمية  جمعيات  واتحاد 

و  العمل  وورش  املناقشات  مــن  سلسلة 

املحارضات التفاعلية حول دوران العاملة وتحفيز 

أمين  حضور  يف  االجتامعي  واالمتثال  العاملني 

الخرباء من  للجمعية وعدد من  العام  رضا األمني 

طرف الجمعية واملهندس محمد طوسون خبري 

ويأيت   ،GIZ العمل  لسوق  الوصول  مرشوع  أول 

والرىض  السالمة  عنارص  تعزيز  إطار  يف  ذلك 

الوظيفي وإثارة الدافعية لدى العامل مام يسهم 

وتحسني  العاملة  دوران  معدالت  تقليص  يف 

اإلنتاجية بالرشكات. 

تم  الوظائف،  جودة  تحسني  عملية  إطار  ويف 

الرشكات  احتياجات  لتحديد  خطوة  قامئة  تطوير 

الخاصة  التدخالت  من  واملتوسطة  الصغرية 

ايل  تحويلها  وتم  البرشية  املوارد  ادارة  بوظائف 

برنامج متخصص يتم استخدامه لتقديم الخدمات 

املوارد  ادارة  مجاالت  يف  والتدريبية  االستشارية 

عيل  الحفاظ  املوظفني-  تحفيز  مثل  البرشية 

العاملة – قياس كفاءة االداء وغريها.

ورش عمل ومناقشات حول 

حساب  تكلفة دوران العاملة

مباشر
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االقتصادية  التنمية  جمعيات  اتحاد  ولدعم 

االستشارية  الخدمات  تقديم  مــن  ومتكينه 

الجمعيات  اعضاء  من  املستهدفة  للرشكات 

املشاركة يف االتحاد، تم اختيار فريق مستشاري 

جودة الوظائف وتم تدريب هذا الفريق عيل كيفية 

استخدام الSoftware   الخاص باالداة املربمجة 

سوف  والتي  الوظائف  جودة  احتياجات  لتحديد 

اللوحي  الحاسب  طريق  عن  استخدامها  يتم 

Tablet  مخصص لكل عضو من الفريق. كذلك تم 

تقديم  يف  الحديثة  املفاهيم  عيل  الفريق  تدريب 

الخدمات االستشارية – جودة العالقات مع العمالء 

ويكون هذا الفريق مبثابة الذراع التنفيذي لالتحاد 

والجمعيات االعضاء لتقديم الخدمات االستشارية 

يف مجال جودة الوظائف، وأيضا لتحفيز الجمعيات 

بكل  الخاصة  الخدمات  حافظة  لتطوير  االعضاء 

جمعية.



دعوية  قافلة  رمضان  من  العارش  مدينة  استقبلت 
كربى مبقر جمعية املستثمرين، ضمت مجموعة من 
الدكتور  برئاسة  األزهر  جامعة  وأساتذة  والوعاظ  األمئة 
الفتوى، ويأيت ذلك ضمن  سعيد عامر، أمني عام لجنة 
الوسطى  بالدين  والتثقيف  للتعريف  الدعوية  الخطة 
الحنيف والبعد عن أية أفكار متطرفة والحث عىل األمن 
الفكرى  التوازن  االجتامعى واستقرار املجتمع واحداث 

واملجتمعى الصحيح لدى الشباب.
من  لعدد  زيــارة  يف  والعلامء  والوعاظ  األمئة  انطلق 
الكندية  انرتناشيونال،  النساجون  بينها  من  الرشكات، 
للكرتون، رشكة اراب ABB، تايك ورشكة حلواين اخوان، 
وقاموا بأداء صالة الظهر وإلقاء حديث عقب الصالة بهذه 

املصانع. 

قافلة دعوية كربى تزور

 رشكات ومصانع »العارش«

تقرير
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رمضان  مــن  الــعــارش  مستثمري  جمعية  خاطبت 

البنك املركزي املرصي  الرشكات األعضاء حول مبادرة 

أو  املتخذ  سواء  االعتبارية  األشخاص  بشأن  الصادرة 

العمالء ذوي  إجراءات قضائية من  بشأنهم  املتخذ  غري 

والرديئة. تحصيلها  يف  املشكوك  املديونيات 

يف  ــرصي  امل املــركــزي  البنك  ادارة  مجلس  ــرر  وق

بنود  بعض  تعديل   2020 يناير   5 يف  املنعقدة  جلسته 

عىل  املــبــادرة  تــرسى  حيث   ، إليها  املشار  املــبــادرة 

)فئتا  تحصيلها  يف  املشكوك  املديونيات  ذوي  العمالء 

من  اقل  مديونياتهم  رصيد  والبالغ   )10،9 ائتامنية  جدارة 

البنك  بدفاتر  القائم  املديونية  ورصيد  جنيه،  مليون   10

)بدون العوائد املهمشة ( وفقاً للمركز يف 30 سبتمرب 

2019، كام يبدأ رسيان املبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 

31 ديسمرب 2020.

 31 وحتى  املــبــادرة  فــرتة  خــالل  العميل  قيام  ــال  وح

)يف  العيني  السداد  أو  النقدي  2020بالسداد  ديسمرب  

أكرث  أو   %  50 لنسبة   ) العيني  للسداد  البنك  قبول  حالة 

السلبية  القامئة  من  الحذف  يتم  املديونية  رصيد  من 

لالستعالم  املرصية  والــرشكــة  املــركــزي  البنك  لــدى 

يخص  فيام  التعامل  حظر  رسيان  عدم  مع  االئتامين، 

املتداولة  القضايا  جميع  عن  والتنازل  املديونية،  هذه 

التعامل عىل  بنوك  العميل مع  اتفاق  لدى املحاكم فور 

بتلك  الخاصة  الضامنات  كل  وتحرير  السداد،  رشوط 

املديونية.

كام يتم سداد 20% عىل االقل يف موعد غايته 30 يونيو 

نهاية  غايتة  موعد  يف   %50 نسبة  من  واملتبقى   ،2020

.2020 ديسمرب 

برفع  القضاء  إىل  اللجوء  عــدم  عيل  الخطاب  ــد  وأك

تحايل  العمليات  ثبوت  حاله  يف  إال  العمالء  عىل  دعاوي 

االئتامنية  الدراسة  إجــراء  ورضورة  العمالء،  قبل  من 

االئتامنية  الجدوى  عىل  بناًء  املنح  يكون  بحيث  للعمالء 

املرشوع  ــرادات  اي عىل  واالعتامد  املعروضة  للحالة 

الحصول  االفراط يف  كمصدر لسداد املديونية وتفادي 

تقوم  وأال  العمالء،  من  وضامنات  شخصية  كفاالت  عىل 

للتسهيالت  كضامن  شيكات  عىل  بالحصول  البنوك 

اإلذنية. السندات  بالحصول عىل  واالكتفاء 

جمعية املستثمرين تخاطب الرشكات 

بخصوص مبادرة البنك املركزي
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العارش من  بجمعية مستثمري  والرياضة  الشباب  لجنة  نظمت 

رمضان للعام الثالث عىل التواىل بطولة دورى الرشكات لكرة القدم 

»العارش سبورت 2019« مبشاركة 32 فريق من رشكات املدينة.

وأجريت فعاليات البطولة عىل مالعب نادى الصفوة الرياىض، وتم 

برئاسة املهندس وهبه  للبطولة  العليا  اللجنة  التنظيم من خالل 

الجمل رئيس لجنة الشباب والرياضة واللجنة التنفيذية برئاسة د. 

هاله محمد صالح الدين مدير عام الجمعية.

واستمرت مباريات البطولة ملدة شهرين ونصف الشهر، وتنافس 

الجميع برشف ورجولة واللعب النظيف وتنافسوا ىف حب املدينة، 

هى  الرياضة  وأن  والفتنة  التعصب  بنبذ  للجميع  رسالة  موجهني 

طاقاتهم  وتوجيه  الشباب  وتجميع  واألذهان  األجساد  لبناء  وسيلة 

مبا يحقق الصالح العام ملرص.

اللعبة  وقوانني  قواعد  بكافة  االلــتــزام  عىل  اللجنة  وحرصت 

القدم  لكرة  املرصى  لالتحاد  تابعني  مصنفني  بحكام  واالستعانة 

مبدأ  لتحقيق  واالحتجاجات  واملسابقات  االنضباط  لجان  وتشكيل 

تكافؤ الفرص واعطاء كل ذى حق حقه.

عىل  عــارف  سمري  د.  برئاسة  الجمعية  إدارة  مجلس  وحــرص 

الرياىض  الختامى للبطولة مبا يليق بهذا الحدث  تنظيم املهرجان 

الهام ومدينة العارش من رمضان كربى املدن الصناعية ىف مرص.

واملباراة  الثالث  املركز  تحديد  مباراة  املهرجان  خالل  وأجريت 

النهائية بني فريق رشكة السويدى للكابالت ايجيتك ورشكة اسكرا 

اميكو، وفاز بالبطولة فريق اسكرا اميكو.

»اسكرا اميكو« يتوج ببطولة »العارش سبورت«

عقدت جمعية مستثمري العارش من رمضان اجتامعا 

برئاسة  الطبية  الخدمات  إلدارة  ترايستار  رشكــة  مع 

لجنة  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  حافظ  د.محى 

الصحة مبقر الجمعية وبحضور كال من بول حداد رئيس 

حداد  سرييل  املنتدب،  والعضو  الرشكة  إدارة  مجلس 

عبد  محمد  د.  املجموعة،  رشكــات  احــدى  عــام  مدير 

من   60 وممثيل  بالجمعية،  الصحة  لجنة  عضو  الحميد 

الرشكات األعضاء.

ألنها  العاملة  اليد  نستهدف  أننا  حافظ  محى  د.  وأكد 

العمود الفقرى لالقتصاد وان مستقبلهم وحاميتهم من 

أى رضر ميكن أن يصيبهم.. بينام أكد بول حداد أن رشكة 

ترايستار إلدارة الخدمات الطبية مسجلة بهيئة االستثامر 

وقدره  بالكامل  مدفوع  مال  برأس   2016 منذ  املرصية 

مؤسسات  هم  واملساهمون  مرصى  جنية   23.700.00

عميقة الجذور ىف األسواق املرصية والكندية والسعودية 

واللبنانية، وأضاف أن الرشكة تستهدف جميع القطاعات 

الشامل  التأمني  قانون  عىل  يعملون  وأنهم  فئاتها  بكل 

واملوحد الذى يحقق العدالة االجتامعية.

حقل  ىف  تعمل  التى  الرشكة  بخدمات  تعريفا  وقــدم 

من  الطبية  الخدمة  مقدمى  وهــي  الصحية  الرعاية 

مستشفيات ومراكز أشعة ومراكز متخصصة، رشكات 

ممتلكات  من  التأمني  فروع  كل  ىف  تعمل  التى  التأمني 

الطبى،  التأمني  تسمية  فرع  ضمنها  ومن  ومسئوليات 

رشكات إدارة الخدمات الطبية التى تعمل ايضا كرشكات 

لحركة  الطبية  االدارة  عاتقها  عىل  وتأخد  طبية  رعاية 

من  املالية  املطالبات  من  عنها  ينتج  وما  املستفيدين 

قبل مقدمى الخدمة .

بحث التعاون مع »ترايستار« إلدارة الخدمات الطبية
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بالحى  املركزى  العقارى  الشهر  وحدة  مقر  افتتاح  تم 

للتيسري  وذلك  رمضان  من  العارش  مبدينة  عرش  الثاىن 

واملستثمرين  املــواطــن  وخــدمــة  املتعاملني  عــىل 

أمام  الزحام  عىل  والقضاء  املجاورة  واملــدن  باملدينة 

العقارى. الشهر  مكاتب 

ينتهجها  التى  املجتمعية  املشاركة  إطار  ىف  ذلك  يأيت 

البعد  تجسد  والتى  املستثمرين  من  الجمعية  أعضاء 

االجتامعى لرأس املال.

األجهزة  وتوفري  التشطيبات  أعــامل  من  االنتهاء  وتم 

خاطبت  حيث  والتسجيل،  بالتوثيق  الخاصة  واملعدات 

استكامل  ىف  والتربع  للمساهمة  املستثمرين  الجمعية 

للحضور  إنتظار  كراىس  وتوفري  املعامرية  التشطيبات 

وبالفعل  جنيه،   165000.00 مبلغ  بإجامىل  األجهزة  وبعض 

استجاب املستثمرون لذلك وتم إفتتاح املقر ىف إحتفال 

ود.  العدل  وزير  مروان  عمر  املستشار  بحضور  ضخم 

الرشقية  ومحافظ  واملرافق  االسكان  وزير  الجزار  عاصم 

وجموع  التنفيذية  والقيادات  النواب  مجلس  وأعضاء 

باملدينة . املواطنني 

املساهمني  للمستثمرين  الــرشف  لوحة  وشملت 

د.  السويدي،  أحمد  محمد  املهندس  أسامؤهم:  اآلىت 

عبدالله حلمي محمد، د.زينب الغزايل، د.سمري عارف، 

عمرو  املهندس  توكل،  شكري  محمد  طاهر  املهندس 

سامي  املهندس  الفندي،  عمرو  املهندس  قنديل، 

نرص الله، ود. أحمد الكيالين.

مشاركة مجتمعية قوية من املستثمرين

افتتاح وحدة الشهر العقارى املركزى بالحى الثاىن عرش

كياليند.زينب الغزايلد.سمري عارف احمد 

م سامي نرص اللهم عمرو قنديلد عبدالله حلمي

الفندي محمد السويديطاهر محمد توكلعمرو 
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العارش  مستثمري  جمعية  خاطبت 

من رمضان عدد من الجهات املعنية لحل 

الرشكات  من  بعدد  الخاصة  املشكالت 

وذلك للتوصل إىل حلول فورية وناجزة لها.

وتم مخاطبة رئيس جهاز املدينة بشأن 

األملانية لصناعة  الرشكة املرصية  طلب 

للعدادات  بيع  منافذ  بفتح  املياه  عداد 

خصومات  تقديم  مــع  املــديــنــة  بجهاز 

وذلــك  املنتجات  ــذه  ه عــىل  ــات  وضــامن

تحقيقاً للتكامل ىف املدينة بني الرشكات 

واملواطنني.

املدينة  جهاز  رئيس  مخاطبة  تم  كام 

بشأن ترضر رشكة طابا للبالستيك من قلة 

تدفق املياه للمصنع وعدم إنتظام املياه 

مام يعوق مسرية الرشكة اإلنتاجية.

القابضة  الرشكة  رئيس  مخاطبة  وتم 

اإلسكندرية  رشكــة  تــرضر  بشأن  للغاز 

لرشكة  مقايسة  من  والطباعة  للكرتون 

الغاز والتى تحتسب مد خط الغاز بالكامل 

وطلب  اإلسكندرية  ــة  رشك نفقة  عــىل 

وحتى  املصنع  أمــام  من  التكلفة  تحمل 

داخلة فقط نظراً ألن الخط الرئيىس يخدم 

أكرث من رشكة وليس رشكة اإلسكندرية 

فقط.

والتجارة  التموين  وزير  مخاطبة  تم  كام 

تايك لرشكة  الداخلية بشأن ترضر رشكة 

مــن مــصــانــع بــر الــســلــم والــرشكــات 

العشوائية والتى تقلد اسم الرشكة وترض 

بحصة الرشكة ىف السوق املحلية.

البنك  مــحــافــظ  مخاطبة  أيــضــا  وتـــم 

رشكة  مشكلة  بشأن  املرصى  املركزى 

قنديل للزجاج والتى تترضر فيها من ربط 

رغم  مشابهة  رشكــات  مع  الرشكة  اسم 

وتواجه  فرتة  منذ  بينهام  الفصل  تم  أنه 

بالكامل  ــرصىف  امل الجهاز  مع  مشكلة 

ــة  األزم يشمل  الــذى  لالستعالم  نــظــراً 

هذه  مع  مقارنة  بالرشكة  الخاصة  املالية 

الرشكات.

تم مخاطبة رئيس رشكة برتوتريد  كام 

لألقمشة  موديكا  ــة  رشك طلب  بــشــأن 

الغاز  لتقسيط مديونية استهالك  الراقية 

نظراً  املصنع  عــن  الــغــاز  قطع  وعــدم 

للظروف االقتصادية الراهنة.

املدينة  جهاز  رئيس  مخاطبة  أيضا  وتم 

للطباعة  األهلية  ــة  رشك ــرضر  ت بــشــأن 

توصيل  ــدم  ع مــن  الصحية  واملنتجات 

الرشكة  إنــهــاء  رغــم  للمصنع  الكهرباء 

الخاصة  والتصاريح  األعـــامل  كافة  مــن 

بالتشغيل.

العارش  مستثمري  جمعية  رئيس  نائب  هالل  وليد  د.  أكد 

القطاعات  سائر  من  غريها  عن  تتميز  الصناعة  أن  رمضان،  من 

العامة  ــداف  األه تحقيق  يف  القوية  مبساهمتها  االقتصادية 

النمو  جوهر  هو  التصنيع  يعترب  حيث  االقتصادية،  للتنمية 

االقتصادي بالنسبة للدول النامية، والذي ال ميكن بدونه التغلب 

عيل التأخر االقتصادي واالجتامعي والثقايف.

تتنوع،  الدول  تقدم  قياس  مؤرشات  أن  وأضاف 

اإلجــاميل  الناتج  يف  الصناعة  نصيب  بينها  ومــن 

ارتفعت  فكلام  الصادرات،  وحجم  العاملة  وعدد 

التقدم  عيل  قويا  دليال  ذلك  كان  املؤرشات  هذه 

يف التصنيع، وأشار إيل أن يف ضوء هذه املعايري 

بـ«الجيد«،  املرصي  الصناعة  قطاع  وصف  ميكن 

التحويلية  الصناعات  مساهمة  نسبة  بلغت  حيث 

غري البرتولية 16 % من الناتج املحيل اإلجاميل، ويف 

إحالة إضافة صناعة التكرير تصل نسبة القطاع إيل 

18 % من حجم االقتصاد املرصي.

التي  الــتــحــديــات  مــن  ــدد  ع أن هــنــاك  ــح  وأوضـ

ما  مشاكل  بينها  ومــن  الصناعي  القطاع  تواجه 

التكاليف  ارتفاع  يف  تتمثل  والتي  التشغيل  قبل 

االستثامرية الرأساملية التي تدفع مرة واحدة مثل 

أن من بني  إيل  واآلالت، وأشار  األرض واملباين  مثن 

التحديات أيضا مشاكل أثناء مرحلة االنتاج ومن بينها ارتفاع تكلفة 

الكهرباء والوقود والتي انعكست بدورها عيل ارتفاع أسعار النقل 

وكذلك  املرصية،  الصناعة  عيل  األعباء  زيــادة  يف  تسبب  مام 

زيادة األعبار الرضيبية والتي تتعدد أنواعها وأشكالها عيل القطاع 

الصناعي وآخرها رضيبة املساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها 

التحديات  بني  من  أن  وأضاف  الشامل،  الصحي  التأمني  لتمويل 

املاهرة  العاملة  توفر  وقلة  الخام  املــواد  تكاليف  ارتفاع  أيضا 

وارتفاع تكلفتها.

خطر  بسبب  التسويق  يف  مشاكل  أيضا  هناك  أن  إيل  وأشار 

من  املنتجات املستوردة وخاصة  مع  املتكافئة  املنافسة غري 

أسواق بنجالديش وجنوب رشق آسيا وأثيوبيا وكينيا والجزائر.

وأكد أنه رغم ذلك ال ميكن إنكار الجهود الحكومية 

الكبرية للنهوض بالقطاع الصناعي من عرثاته ومن 

بني هذه الجهود اإلصالح الترشيعي واإلجرايئ من 

بالقطاع  للنهوض  حديثة  ترشيعات  إصدار  خالل 

الحكومة تستهدف  مثل قانون االستثامر، كام أن 

توفري 60 مليون مرت مربع من األرايض الصناعية 

الصناعية  التجمعات  توفري  عن  فضال  لالستثامر، 

الصناعي،  للتكامل  والهادفة  للبيئة  الصديقة 

الصناعي  االستثامر  خريطة  ــالق  إط عن  فضال 

باملحافظات.

شأنها  من  التي  األمــور  بعض  وليد  د.  واقــرتح 

ومن  املحيل  الناتج  يف  الصناعة  مساهمة  زيادة 

بينها توفري التمويل البنيك، رسعة حل املنازعات 

الخاصة،  لالستثامرات  العادل  التوزيع  والرضيبية،  االستثامرية 

وتوفري  الشفافية  زيــادة  الصناعية،  املجمعات  فكرة  تفعيل 

املعلومات الدقيقة، تشجيع املشرتكني يف نفس املجال عيل 

اإلندماج، تبسيط إجراءات التأسيس وعقود التوسع، وتشجيع 

ثقافة األرس املنتجة. 

جمعية املستثمرين تخاطب جميع الجهات 

املعنية لحل مشكالت الرشكات بشكل فوري

د. وليد هالل: التصنيع جوهر النمو االقتصادي يف الدول النامية

د. وليد هالل
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عضو جمعية رجال األعمال 
،ورئيس لجنة المرأة بالجمعية 

المصرية اللبنانية ورئيس 
مجلس إدارة شركة تاك

د. زينب الغزالى 

طالبت الدكتورة زينب الغزاىل ،عضو جمعية رجال األعامل ،ورئيس لجنة املرأة 

الحكومية  ،الجهات  تايك  رشكة  إدارة  مجلس  ورئيس  اللبنانية  املرصية  بالجمعية 

والرقابية مبالحقة أصحاب القنوات الفضائية غري املرخصه التى تقوم ببث إعالناتها 

الفكريه للرشكات ،حيث  التى ترض مبصالح املستهلك وحقوق امللكيه  املضلله 

تنتج املراتب املغشوشه والتى تستخدم  التى  تعرض إعالنات ملصانع بري السلم 

خامات مجهولة املصدر.

التجارية  العالمات  عىل  التعدى  إستمرار  من  الغزاىل  زينب  الدكتورة  وحذرت 

ورضورة تشديد اإلجراءات والعقوبات الرادعه لتجنب بيع املنتجات الضارة والتأكد 

من سالمة وجودة املنتجات قبل طرحها ىف األسواق حفاظا عىل حقوق الرشكات 

وسالمة املستهلكني.

بحقوق  الضارة  للمامرسات  للتصدى  حملة  الغزاىل  زينب  الدكتورة  وأطلقت 

امللكية الفكرية ومنع تقليد العالمات التجارية والرتويج للمنتجات الضارة بسالمة 

أنها  للتوفري ،ىف حني  أنها فرصه  يقبلون عىل رشائها ظنا منهم  املستهلك حيث 

عملية نصب تؤدى إىل أرضار صحيه الحقا..وقالت: الحظنا خالل الفرتة األخرية قيام 

عدد من األشخاص املشبوهني وغري املسجلني تجاريا أو رضيبيا بإستغالل األسم 

منتجات  وبيع  العمالء  تضليل  أجل  من  »تاىك«  لرشكة  التجارية  والعالمة  التجارى 

الكثري من  بالصحه والبيئة وتسبب  رديئة الصنع مستخدمني بذلك خامات مرضه 

األمراض وتعمل عىل الرتويج لها من خالل إعالنات مضلله عن طريق بعض القنوات 

التى تبث من خارج مدينة األنتاج األعالمى أو األماكن غري املرخصه لها.

األشخاص  هــؤالء  ضد  القانونية  اإلجـــراءات  جميع  بإتخاذ  ستقوم  أنها  وأكــدت 

املستهلكني  وحامية  التجارية  العالمات  وحقوق  األستثامر  قوانني  ملخالفتهم 

وستطالبهم بالتعويض املناسب نتيجة الرضر الواقع عىل الرشكة.

تقوم  التى  القنوات  أصحاب  بتعقب  أيضا  ستطالب  أنها  زينب  الدكتورة  وأضافت 

ببث اإلعالنات املضلله مستخدمة العالمة التجارية لـ »تاىك« ومقاضتها سواء من 

خالل الهيئة العامة لالستثامر واملناطق الحرة أو جهاز حامية املستهلك واملحاكم 

التجارية ىف مرص أو الخارج.. وقالت عضو جمعية رجال األعامل ،أن حامية حقوق 

ستعود  ألنها  نظرا  الخاص  والقطاع  الدولة  بني  مشرتك  واجب  الفكرية  امللكية 

املنتجات  أن  ،مشرية  املجتمع  وأفراد  املستهلكني  حقوق  حامية  عىل  بالفائدة 

األصلية تخضع ألختبارات سالمة الجودة والخامات املستخدمة ىف الصناعة وذلك 

بخالف املنتجات الرخيصه التى تؤدى لرضر مستخدميها أو تتلف بعد فرتة قصرية.

املنتجات  بيع  ومقاطعة  لتجنب  والوكالء  التجار  الغزاىل  زينب  الدكتورة  ودعت 

حقوق  عىل  حفاظا  املحالت  ىف  املنتج  وسالمة  ــودة  ج من  والتأكد  املقلدة 

املستهلكني ،مؤكده عىل أهمية حامية الرشكات الكربى من التجار غري املرخص 

لهم ومنع تقليد والرتويج للعالمات التجارية املغشوشة.

أى  وسد  التجارة  وقوانني  الترشيعات  مبراجعة  الدولة  قيام  رضورة  عىل  وأكدت 

العالمات  تقليد  ىف  الضمري  عدميى  منها  ويستفيد  يستغلها  قد  قانونية  ثغرات 

العقوبات وغلق  بتغليظ  ،ومطالبة  قبل املستهلكني  بها من  املوثوق  التجارية 

وذلك  والضارة  املقلدة  املنتجات  برتويج  تقوم  التى  والقنوات  املنافذ  كافة 

حامية الرشكات وحقوق املستهلكني.

د. زينب الغزايل تطلق حملة 

لحامية امللكية الفكرية ومواجهة 

تقليد العالمات التجارية

تقرير


