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 الدكتور محمد سعدالدین

 ایمان عریف 
إلزالة العدید طالب عدد من رؤساء جمعیات المستثمرین في مصر الحكومة بالتدخل 

من المعوقات والطرق الروتینیة في التعامل مع المشروعات القومیة واالستثماریة 
والتى تحد من قدرة المستثمرین على االنتاج، وذلك خالل لقاءھم مع وزیر التجارة 

  .والصناعة
اقترح الدكتور محمد سعدالدین، رئیس جمعیة مستثمرى الغاز المسال، دخول الغاز 

للمناطق الصناعیة، وقیام البنوك بتمویل المصانع، ومنح التسھیالت الطبیعى 
للمصانع، باإلضافة لقیام الدولة ببیع الغاز الطبیعى للمصانع بسعٍر موحد، ثم 

 .وإعادة دعم وزارة الصناعة للشركات الناجحة فى التصدیر
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، وطالب سعدالدین، بسرعة توصیل الغاز الطبیعى للمصانع وتخفیف الضغط علیھا
وقال ناقشنا مع وزیر التجارة والصناعة منح تسھیالت عن طریق البنوك لتوصیل 

الغاز الطبیعى للمصانع، ولو أرادت الحكومة أن توحد الدعم، تكون عن طریق 
المیزة النسبیة لكل مصنع أو حسب إنتاجھ لتوحید السعر، والھدف توصیل الغاز 

 .الطبیعى بتكلفتھ األساسیة للمصانع
ة حفیلة، عضو االتحاد، رئیس جمعیة مستثمرى دمیاط، إلى الحد من ودعا أسام

 .تدخل المحلیات فى العملیة الصناعیة، لعدم امتالكھا الخبرة الكافیة لذلك
وتحدث الدكتور صبحى نصر، عضو االتحاد رئیس جمعیة المستثمرین الصناعیین 

الجادة، وعدم  بالعاشر من رمضان، مطالبًا بالتفرقة بین المصانع الجادة وغیر
التعامل بمعیاٍر واحد فى ھذا الشأن، فھناك فارق كبیر بین من أخذ أرًضا وتركھا، 

 .وبین من أنشأ علیھا مصنًعا لكنھ لم یرخصھ بعد
فیما قال المھندس على حمزة، عضو االتحاد، رئیس جمعیة مستثمرى أسیوط، إن 

بة العقاریة على مشكالت التنمیة بصعید مصر مختلفة مطالبًا بإلغاء الضری
، ورغم ذلك فرضت ۱۹۹۷المصانع، قائًال إن ھناك مصانع مغلقة بالصعید منذ عام 

علیھا ضریبة عقاریة، وبأثٍر رجعي، واصفًا الضریبة العقاریة على المصانع بأنھا 
بدعة غیر معمول بھا فى كل دول العالم، وفى حال االضطرار إلیھا یجب أن تكون 

 .ووفقًا للمیزانیة األساسیة، ولیس األسعار الحالیة على مساحة المصنع فقط،
وعرض المھندس عبدهللا الغزالي، عضو االتحاد، رئیس جمعیة المستثمرین 

المصریین ببلبیس، مشاكل المناطق الصناعیة بالمحافظات، والمشكالت اإلداریة 
 .والفنیة التى تواجھ الصناع والمستثمرین فیھا

لي، رئیس جمعیة مستثمرى سوھاج، ضرورة وجود وأكد المھندس محمود الشندوی
مكاتب للتنمیة الصناعیة بمحافظات الصعید، وتكون ال مركزیة فى خدماتھا 

 .المقدمة
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