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تعد مجلة »صنع في مصر « منبرًا للتواصل المستمر بين جهات صنع القرار بالوزارة والجهات 
االقتصاديــة الفاعلــة  الجمهور الداخلي والخارجي، كما تمثل منصة تفاعلية لنقل رؤية ورســالة 

الوزارة الهادفة الي تعزيز االقتصاد القومي ورفعة الوطن.
تعتبر )) التجارة والصناعة (( المحور الرئيسي لكافة االقتصاديات العالمية المتقدمة وأداة هامة 

من أدوات التواصل المثمر بين الدول والشعوب والثقافات المختلفة في العالم.
 بدورهــا، تقــوم وزارة التجــارة والصناعــة بجهود فاعلة فــي تعزيز الشــأن المصري بمختلف  
المحافــل والفعاليات الدولية واالقليمية وكذا تنفيذ الشــق االقتصادي للدبلوماســية المصرية  في 

الخارج.
كمــا تضطلــع الوزارة بــدور حيوي فــي توطيد العالقــات االقتصادية بين مصــر ومختلف الدول 
والتكتالت االقتصادية في العالم شرقًا وغربًا، وتلعب دورًا هامًا في الحفاظ على مكانة مصر على 

الخريطة االقتصادية العالمية. 
لقد تبنت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 
تتواكــب مــع كافة التوجهات االقتصادية العالمية واالقليمية والمحلية وتتوافق مع االســتراتيجية 

العامة للدولة رؤية مصر 2030 .
كمــا تبــذل الوزارة خالل المرحلــة الحالية جهود حثيثة على الصعيديــن اإلقليمي والعالمي  لفتح 
اســواق جديدة امام الصادرات المصرية باألسواق الخارجية تشمل تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة 
المبرمة والتفاوض بشــأن اتفاقيات جديدة تعزز تنافســية المنتج المصري بتلك االســواق السيما 
وأن عددًا كبيرًا من السلع والمنتجات التصديرية المصرية تحظى بقبول كبير باألسواق العالمية.

 م . عمرو نصار
 وزير التجارة والصناعة

صنع في مصر ... نحو مستقبل أفضل

قطاع مكتب الوزير
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خالل ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية االقتصادية
د. مصطفى مدبولى : الصناعة والتصدير أحد أهم القطـــــــــــــــاعات الدافعة لنمو االقتصاد المصرى خالل المرحلة المقبلة 

أكــد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة 
حريصة على دعم وتعزيز أنشــطة التصنيع والتصدير بإعتبارهما 
أحــد أهم القطاعات الدافعة لنمو االقتصاد المصرى خالل المرحلة 
المقبلة وتوفير فرص التشــغيل أمام الشــباب ، كما أنهما يمثالن 
محوران رئيســيان فــى برنامج اإلصالح االقتصــادى الذى تتبناه 
الحكومة المصرية والذى يســتهدف تحقيق معدالت نمو إقتصادية 

مرتفعة ومستدامة 
وقــال رئيس الــوزراء - خالل ترأســه إلجتماع اللجنــة الوزارية 
االقتصاديــة - أن الحكومــة تدرس ســبل تطويــر منظومة ترفيق 
األراضــي الصناعية بما يتناســب مع احتياجــات مصر الصناعية 

خالل الفترة المقبلة ووفق أفضل الممارسات العالمية.
وقد صرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
مجلس الوزراء، بأن االجتماع شــهد اســتعراض مقترح تشــكيل 
لجنــة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيــص األراضي الصناعية، 
نظــًرا ألن توافر تلــك األراضــي الصناعية المرفقــة يعتبر مطلًبا 
رئيسًيا لزيادة حجم اإلستثمارات ونمو القطاع الصناعي من خالل 
العمــل على تقديم مقترحات وتوصيات تســهم فــي توفير وإتاحة 
األراضي الصناعية للمســتثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة 

وبما يتوافق مع اليات السوق.
وأضاف المتحدث الرســمي أن المهام التي ســتقوم اللجنة بالعمل 
عليها تتضمن توسيع مجاالت إستخدام األراضي الصناعية، والحد 
من القيود على مجاالت اإلستخدام المتاحة، واقتراح آليات متنوعة 
لتخصيص األراضي الصناعية وزيادة دور وفاعلية آليات السوق 
في تخصيصها في إطار من الشــفافية والتنافسية، ووضع معايير 
واضحة ومعلنة مســبًقا لتخصيص األراضي الصناعية، وتبســيط 
وتوحيــد المســتندات المطلوبة للتقدم بطلــب التخصيص، وميكنة 
منظومــة تخصيــص األراضي من خالل إنشــاء موقــع إلكتروني 
يتم اإلعالن من خاللــه عن األراضي الصناعية المتاحة ومواعيد 
العطــاءات ومعاييــر التخصيص والمســتندات المطلوبــة ونتائج 
العطاءات، واقتراح حوافز وبدائل إلتاحة األراضي الصناعية وبما 

يسهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.
ويضم التشكيل المقترح للجنة عضوية نائب وزير المالية للسياسات 
المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن هيئة 
المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثل عن 
جمعيــة رجال أعمال اإلســكندرية، وممثلين عن جمعيات شــباب 
رجال األعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسؤولين المعنين 

للقيام بعملها.
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تــرأس المهندس/ عمرو نصــار وزير التجارة والصناعة وفد مصر 
المشــارك في فعاليات القمة العشرون للكوميسا )السوق المشتركة 
للشرق والجنوب اإلفريقي( والتي عقدت على مدار يومين بالعاصمة 

الزامبية لوساكا خالل يوليو الماضى. 
شارك فى الجلسة االفتتاحية للقمة الرئيس/ هيريراجاو ناريمامبيانينا 
رئيــس دولة مدغشــقر، والرئيس/ ايدجار شــوانجو لونجو رئيس 
جمهورية زامبيا إلى جانب الســيد/ سينديسو نجوينا - سكرتير عام 

الكوميسا.
وقال الوزير ان مشــاركة مصر فى هذه القمة تأتى فى اطار دورها 
الفاعل فى تجمع الكوميسا والذى يضم 19 دول ة حيث تسعى مصر 
الى تفعيل دور التجمع فى تحقيق التكامل االقتصادى االفـــريقى من 
خالل تيســير نفاذ حركة التجارة بين الدول األعضاء وتسهيل حرية 
انتقــال رؤوس األموال األمر الذى يســهم فى زيــادة حركة التجارة 

البينية واالستثمارات المشتركة بين دول القارة السمراء.  
وأكــد حرص مصر على تحقيق التكامل االقتصادى االفـــريقى مـــن 

خـــالل تعـــزيز دور الكيـانـــات االقتصـــادية األفـــريقية اإلقـليميـة 
والمضي قدما في عملية االندماج بينها بشــكل يســاهم بفاعلية في 
إزالــة القيود الجمركية والقيود غير الجمركيــة أمام حركة التجارة 
البينية األفريقية وخلق سوق اقليمي لكافة السلع والخدمات وتشجيع 
االســتثمار، خاصة وان تكتل الكوميســا يضم أكثر من 300 مليون 

نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي االجمالي 600 مليار دوالر. 
وقــال نصار أن القارة اإلفريقية تمتلك الطاقات والقدرات والثروات 
وأيضا اإلرادة السياسية كي تنطلق نحو صنع مستقبل أفضل لشعوب 
القارة الســمراء ، وهو الهدف الــذى يجب ان تتضافر جهود الدول 
االعضــاء لتحقيقه حتي تصبح القــارة االفريقية قوة فاعلة ومؤثرة 

اقليميا ودوليا.
وأشــار الوزيــر الــى أهمية تكثيــف الجهــود المشــتركة لمواجهة 
التحديات والمســتجدات علي الســاحة األفريقيــة خاصة بعد اطالق 
منطقــة التجارة الحــرة القارية في العاصمة الرواندية كيجالي خالل 

شهر مارس الماضى .

ولفت نصار الى ان انضمام مصر إلى اتفاقية الســوق المشــتركة للشــرق 
والجنوب اإلفريقي (الكوميســا) في يونيو 1998 ، وانضمامها إلى منطقة 
التجارة الحرة للكوميســا منذ إنشــائها في أكتوبر ســنة 2000، قد ســاهم 
فى تحقيق االســتفادة المتبادلة والمصالح المشــتركة لكل من مصر والدول 
األخرى أعضاء التجمع، حيث زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات 
مصر من دول الكوميسا 154  مليون دوالر عام 1998 ، زادت إلى 608 
مليــون دوالر عــام 2017 ، فى حين زادت الصــادرات المصرية بما فيها 
الصــادرات إلى كل من ليبيا والســودان من 46 مليــون دوالر عام 1998 

إلى1,6 مليار دوالر عام 2017.
وأشــار نصار الى انه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيســي بجعل هذا 
الحدث ســنويا، فإن مصر تتطلع الى مشــاركة اشــقائها االفارقة في منتدى 
افريقيا القادم، كما أعرب عن تطلع مصر الســتضافة قمة الكوميســا الثانية 

والعشرون .
كما قام  الوزير بتوجيه الدعوة  للدول االعضاء بالكوميســا للمشــاركة في 
المعرض التجاري الدولي األفريقي الذى من المقرر أن تســتضيفه القاهرة 
خــالل الفترة مــن 11 الى 17 ديســمبر 2018 ، وذلك بالتعــاون مع بنك 
االســتيراد والتصديــر االفريقــي، الفتًا إلى  أن هذا المعــرض يعد األول من 
نوعه حيث يمثل منصة لتبادل المعلومات حول التجارة واالستثمار والسوق 

بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول االعضاء.
ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أن تجمع الكوميسا قد شهد خالل السنوات 
القليلــة الماضية تطورًا مهما وحيويــًا في تطوير آلياته من أجل العمل على 
تطوير البنية التحتية للمنطقة ، مشــيدًا فــى هذا الصدد بالجهود التي قامت 
بها الكوميســا بالتنســيق مع النيباد من أجل العمل على تنفيذ الطريق البرى 
الــذى يربط القاهرة بكيب تاون، والخط المالحى النهرى الذى ســيربط بين 
بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف توفير منفذًا إضافيًا لعدد من الدول 
الحبيسة األعضاء فى الكوميسا، وهو المشروع الذى اعلنت مصر التزامها 

برعايته والقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه

عقــد المهنــدس/ عمرو نصار وزيــر التجارة والصناعة سلســلة من 
اللقاءات مع عدد من وزراء التجارة والصناعة المشــاركين بفعاليات 
قمة الكوميســا بالعاصمة الزامبية لوساكا حيث التقى الوزير بالسيدة/ 
أميليــا كيامبــادى وزيرة التجــارة والصناعة والتعاونيــات بالحكومة 
األوغنديــة وتنــاول اللقــاء مســقبل التعــاون الصناعــى والتجــارى 
واالســتثمارى بين البلدين وعدد من الملفات االقتصادية ذات االهتمام 

المشترك.
واوضح نصار أن اللقاء استعرض اهمية إنشاء مجلس اعمال مصرى 
اوغندى مشــترك يسهم فى تعزيز التعاون التجارى واالستثمارى بين 
مجتمعــى االعمــال بالبلدين، الفتــا الى ان المجلس من شــأنه ترجمة 
جهود حكومتى البلدين الرامية الى تعزيز التعاون االقتصادى المشترك 
الى مشــروعات اســتثمارية ملموســة تصب فى مصلحة االقتصادين 

المصرى واالوغندى على حد سواء.
 واشــار الوزير الى ان المباحثات تناولت ايضا مشــروع إنشاء مركز 
لوجســتي مصري في أوغنــدا ، الى جانب المعــرض المصري الدائم 

المقرر إقامته على هامش المركز.
ونــوه نصــار الــى ان اللقاء تنــاول نتائــج اجتماع اللجنــة المصرية 

األوغندية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة مؤخرا، الفتا الى ان اللقاء 
اســتعرض أيضا نتائج الزيارة الهامة التى قام بها الرئيس األوغندي 
للقاهرة خالل شــهر مايو الماضى والتي شــهدت التوقيع على مذكرة 

تفاهم بين البلدين في مجال إدارة المدن الصناعية .
كمــا تضمنــت سلســلة اللقاءات التــى عقدها المهنــدس عمرو نصار 
مع وزراء التجارة المشــاركين بالقمة العشــرون للكوميســا بلوساكا 
لقاء مع وزير التجارة والصناعة الزامبي الســيد /خريســتوفر ياالما، 
والدكتور عمر الباهى وزير التجارة التونسى ، والسيد / هنرى موسى 

وزير التجارة والصناعة والسياحة بدولة ماالوى.
وأوضح نصار ان المباحثات تناولت سبل دعم ودفع العالقات التجارية 
وتشــجيع التصنيع المشــترك بين مصر والــدول االفريقية الى جانب 
السعى لخلق شراكة بين رجال االعمال المصريين ونظرائهم في الدول 
االفريقيــة االمر الذى ينعكس ايجابا علــى تعزيز العالقات االقتصادية 
المشــتركة بين مصر والدول اعضاء الكوميســا، وكذا امكانية تنظيم 
بعثــات تجارية واســتثمارية مصرية الى عدد مــن الدول خالل الفترة 

القادمة.

ويبحث مع وزراء تجارة اوغندا وزامبيا وتونس وماالوى وضع خارطة طريق 
جديدة للعالقات االقتصادية والتجارية بين مصر والدول االفريقية

وزير التجارة والصناعة يترأس وفد مصر بقمة الكوميسا بالعاصمة الزامبية 
لوساكا .. ويؤكد حرص مصر على تحقيق التكامل االقتصادى االفـريقى 

وخلق سوق اقليمى فاعل ومؤثر فى منظومة االقتصاد العالمى
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فى أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية 
خالل النصف الثاني من العام المالي 2018/2017

حصول 7500 منشأة صناعية على تراخيص وتصاريح 
تشغيل وبناء بالمدن الصناعية والمحافظات وقيد 5677 

منشأة بالسجل الصناعي
كشف أحدث تقرير صادر حول مؤشرات أداء الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية خالل النصف الثاني من العام 
المالي 2018/2017 أن 7500 منشأة صناعية قد 
حصلــت على رخص تشــغيل وبناء وتصاريح مؤقتة 
مــن الهيئة العامــة للتنمية الصناعيــة خالل النصف 
الثانــي من العــام المالــي المنتهــي 2018/2017  
وذلــك مقارنــة بـــ 3131 رخصة وتصريح تشــغيل 
مؤقــت خــالل النصــف االول من نفس العــام المالى 
بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت 
و565 رخصة بناء ليصل إجمالي ما تم اصداره خالل 
العــام المالي المنقضي الى 10741 رخص تشــغيل 
وبنــاء وتصريح تشــغيل مؤقت، كما تــم قيد 5677 
منشــأه بالســجل الصناعي خالل النصــف الثاني من 
العام المالي 2018/2017 بواقع 3419 سجل دائم 
و2258 سجل مؤقت مقارنة بـ4977 خالل النصف 
االول من نفس العام المالي ليصل إجمالي المنشــآت 
التي تم قيدها بالســجل الصناعي خــالل العام المالي 
2018/2017 الى 10654 )دائم ومؤقت( وتشمل 

5925 دائم و4729 سجل مؤقت.
وقــال المهنــدس/ أحمد عبــد الرازق رئيــس الهيئة 
العامــة للتنميــة الصناعيــة أن الهيئــة تقــدم كافــة 
التســهيالت لتشــجيع المســتثمرين الصناعيين علي 

ضخ اســتثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين االجانب 
لالســتثمار في قطــاع الصناعة في مصر، الفتًا فــي هذا اإلطار الي 
ان الهيئــة قد تلقت طلبات من المســتثمرين خالل الفترة من مارس 
2017 وحتي نهاية يونيو الماضي حيث بلغ إجمالي المشــروعات 
الحاليــة المخصــص لهــا اراضي والجــاري التخصيــص لها 184 
مشــروعًا كبيــرًا بحجم اســتثمارات تصل الــي 127.5 مليار جنيه 
بإجمالــي مســاحة أراضــي 67.8 مليــون متر مربــع ، وقد بلغت 
نســبة االســتثمارات االجنبية مــن إجمالي االســتثمارات  %74.5 
وهو األمر الذي يؤكد اقبال المســتثمر االجنبي علي االســتثمار في 
الســوق المصري وثقته في مناخ االســتثمار في قطاع الصناعة في 
مصــر وبصفة خاصة فــي قطاعات الصناعات الهندســية والغذائية 

والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء. 
ولفــت إلي انــه في إطار حــرص الهيئة علي تعظيم االســتفادة من 
نظــام المطور الصناعــي ، فقد قامت الهيئة بإعتمــاد 30 عقد بين 

شــركات المطور الصناعي والشــركات الصناعية بإجمالي مســاحة 
204الــف و445 متــر مربع  وذلك خالل النصــف الثاني من العام 
المالــي 2018/2017 مقارنــة بـ 24 عقد خالل النصف االول من 
العام المالي المنتهي بإجمالي مساحة 628 الف و 703 متر مربع 
ليصــل اجمــال العقود التي تــم اعتمادها من قبــل الهيئة خالل العام 
المالي 2018/2017 54 عقد بإجمالي مساحة 883 الف و 148 

متر مربع .
وأوضــح رئيــس هيئة التنميــة الصناعيــة انه فيما يتعلــق بجهود 
الهيئــة فــي مجــال تنمية وتطويــر المناطــق الصناعية فقــد قامت 
الهيئة خــالل العام المالي 2018/2017 باســتكمال أعمال ترفيق 
وتطويــر المناطــق الصناعية فــي مختلف أنحــاء الجمهورية حيث 
تــم صــرف مليــار و 272 مليون جنيه مــن صندوق دعم انشــاء 
وترفيق وتطوير المناطق الصناعية استفاد منها 9 مناطق صناعية 
موزعة بمحافظات القاهرة الكبري واالسكندرية والبحيرة والدقهلية 

والمنوفية وبورسعيد والفيوم .

أكــد المهندس/ مجــدى فهمى رئيس مصلحة 
الكيميــاء أن المصلحة بدأت فــى تنفيذ خطة 
شــاملة لتطويــر منظومة التحليــل واإلختبار 
التحاليــل  قلعــة  تعــد  والتــي  بالمصلحــة 
الخبــرة  وبيــت  الحكوميــة  واإلختبــارات 
الكيمائية فى مصر والتي تم إنشاؤها فى عام 
1898، الفتــًا إلــى أن الخطــة والتي يجرى 
تنفيذها خــالل العام المالــى الحالي 2018-
2019، تشــمل تطويــر المعامــل المتنوعة 
داخل المقر الرئيسى للمصلحة وكافة الفروع 
التابعة وكذا اإلرتقاء بالقدرات الفنية للعنصر 
البشــرى فضاًل عن تطوير منظومة الخدمات 
المقدمــة لعمالئهــا وذلك بهــدف تقديم نتائج 
دقيقــة للتحاليــل واإلختبــارات فــى أقل وقت 

وبأعلى جودة ممكنة.
وقــال أن هــذه الخطــة ترتكز على التوســع 
فــى الخدمــات المقدمــة وميكنتهــا وذلك فى 

إطــار التحــول إلى النظــام الرقمــى فضاًل 
عن الربط مع مصلحــة الجمارك بالموانى 
المختلفــة إلى جانب تطبيق برنامج الذاكرة 
المؤسسية واألرشــيف اإللكترونى وتوفير 
برامــج تدريبية متطــورة لتدريب العاملين 
علــى أحدث النظــم العلميــة الحديثة األمر 
الــذى يســهم فــى تطويــر الخدمــات التي 

تقدمها المصلحة وفروعها بالموانى .
وأشــار فهمى إلى أن المصلحة تســتهدف 
أيضًا التوســع فى إنشــاء الفروع الجديدة 
حيث تتضمن خطة التوسع إنشاء 22 فرع 
فــى التجمعــات الصناعية الصديقــة للبيئة 
والتي تنشأها هيئة التنمية الصناعية وذلك 
بهدف توفير خدمات التحاليل واإلختبارات 
وتقديــم  والبيئــة  والفيزيائيــة  الكيمائيــة 

اإلستشــارات الفنية المتخصصــة للمصانع ، 
كما يجــرى حاليًا إتخاذ اإلجــراءات الخاصة 

بإنشــاء معمل جديد للمصلحة بمدينة الجلود 
الجديدة بالروبيكى 

فــي إطار جهود وزارة التجارة والصناعــة لالرتقاء بجودة المنتجات 
قدرتهــا  وزيــادة  المصريــة 
التنافســية في السوقين المحلى 
مصلحــة  كثفــت  والخارجــى، 
الرقابة الصناعيــة من حمالتها 
التفتيشــية علــى المصانع خالل 
حيــث  الماضــى  يوليــو  شــهر 
ليصــل  حملــة   1196 أجــرت 
اجمالى عدد الحمالت التفتيشية 
التي أجرتها المصلحة منذ مطلع 
عــام 2018 وحتى نهاية يوليو 

الماضى 8027 حملة.
إبراهيــم  الكيميائــى/  وأوضــح 
مصلحــة  رئيــس  المناســترلى 
هــذه  ان  الصناعيــة  الرقابــة 
الحمالت تأتــى في اطار حرص 
المصلحــة على اجــراء زيارات 
دورية لكافــة المصانع بمختلف 
بمحافظات  الصناعيــة  المناطق 
الجمهورية لمتابعة مدى التزام 

المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على منتجاتهم 
بما يسهم في توفير منتج مصري ذو جودة عالية ومنافس للمنتجات 

المستوردة المثيلة سواء داخل السوق المحلى او الخارجي.
ولفــت رئيس مصلحة الرقابة الصناعية الى أن المصلحة قامت ايضًا 

بعدد 6 حمالت موسمية متنوعة شملت 29 مصنعًا ليصل اجمالى هذه 
الحمــالت منذ مطلع العــام الجارى وحتى 
نهايــة يوليــو الماضى 19 حملة شــملت 
115 مصنعًا، مشــيرًا في هذا االطار الى 
ان المصلحــة قامــت باتخــاذ اإلجــراءات 
القانونية الالزمة حيال المصانع المخالفة

وحول الدراســات الفنية التي تم اجراؤها 
أوضــح  الماضــى  يوليــو  شــهر  خــالل 
المناســترلى انه تم اجراء 593 دراســة 
فنيــة تضمنــت 286 دراســة متخصصة 
فــي مجــال الســماح المؤقــت والدروباك 
و281 دراسة فنية متنوعة و26 دراسة 
مســتلزمات اإلنتاج ليصــل اجمالى ما تم 
اجراءه من دراســات فنيــة ومتنوعة الى 
4718 دراسة حتى نهاية يوليو الماضى

وفى مجال االعتماد والترخيص اشــار ان 
المصلحة منحت واعتمدت وسجلت 448 
ترخيص واعتماد لمراجل بخارية ومراكز 
خدمــة بواقع 373 ترخيص ادارة مراجل 
بخارية واآلت حرارية واعتماد 70 مركز 
خدمة وصيانة، كما تم تسجيل 4 مطابع عاملة في مجال مواد التغليف 
والتعبئة، فضاًل عن منح ترخيص واحد لنقل وتداول النفايات والمواد 
الخطــرة الصناعية ليصــل اجمالى ما تم اعتمــاده والترخيص له الى 

3075 اعتماد وترخيص حتى نهاية يوليو الماضى.

مصلحة الكيمياء تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة التحليل واالختبار 
واالرتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعى

والرقابة الصناعية تجرى 1196 حملة تفتيشية على المصانع و593 دراسة 
فنية...ومنح 448 ترخيص واعتماد وتسجيل لمراجل بخارية ومراكز خدمة
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بناء على توصية من اللجنة العليا لتداول السكر
وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بإلغاء قرار فرض رسم صادر على 

السكر بأنواعه 

وزير التجارة والصناعة يصدر قرارا بزيادة رسم الصادر على األسمدة االزوتية 
الى 500 جنيه للطن لمدة عام.. القرار يستهدف إلزام شركات إنتاج األسمدة 

بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير إحتياجات المزارعين

قرار وزارى بإستمرار فرض رسم الصادر علي األسماك الطازجة والمبردة 
والمجمدة المصدرة بواقع 12 ألف جنيه علي الطن لمدة عام

أصــدر المهندس/ عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة قرارًا في 
أغسطس الماضى بإلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر 

على السكر بكافه أنواعه.
وقالت الدكتورة/ أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع االتفاقيات 
والتجــارة الخارجية أن هذا القــرار جاء بناء على التوصية الصادرة 
عــن اللجنة العليا لتداول الســكر المشــكلة بقرار مــن رئيس مجلس 
الوزراء والتى يترأســها وزير التموين والتجارة الداخلية، الفتًة الى 
ان اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين 

االنتاج واحتياجات االستهالك المحلى من السكر.
واشــارت الوصــال الــى انه قــد تبين للجنــة وجود وفــرة كبيرة من 
السكر المحلى تكفى الى بداية موسم االنتاج وان رسم الصادر يعطل 
عمليــات التصديــر باإلضافة الى عدم امكانيــة تصدير بعض اصناف 
السكر المســتخدمة في االغراض الصناعية مثل الالكتوز والفركتوز 
والمالتوز والجلوكوز في ظل اخضاع هذه االصناف لرســم الصادر، 
الفتًة الى انه في ظل االســعار الحالية للســكر المنتج محليًا والســعر 
العالمى فان استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفًا الحكام القانون.

أصــدر المهنــدس / عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة قرارًا في 
ســبتمبر الجارى بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات األسمدة 
األزوتيــة ليصبح 500 جنيهًا للطن بداًل من 125 جنيهًا للطن وذلك 
لمــدة عام اعتباًرا من تاريخ نشــر القرار بجريــدة الوقائع المصرية 
‘حيث يستهدف القرار توفير كميات األسمدة االزوتية الالزمة للزراعة 
وتصديــر الكميات الفائضة لألســواق الخارجية وتحقيق التوازن في 
ســوق األسمدة في مصر كما يســتهدف إلزام شركات إنتاج األسمدة 
بتوريــد كامل الحصــص المقررة لــوزارة الزراعة لتوفير األســمدة 
للمزارعيــن ويأتــي هذا القــرار كنتيجة للبيانات الــواردة من وزارة 

الزراعة واســتصالح األراضي والتي أشــارت إلى عدم التزام بعض 
الشــركات بتســليم الحصص المقررة عليها  ممــا ترتب عليه تضرر 
المزارعين من عدم توافر األسمدة حيث تم تسليم  نحو 618.5 ألف 
طــن فقط خالل الفتــرة من مارس وحتى يونيــو 2018 من إجمالي 

1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خالل تلك الفترة
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 685 لسنة 2013 بشأن فرض 
رســم صادر علــى صادرات قد أعفى الشــركات المصدرة من رســم 
الصادر حال حصولها على شــهادة مــن وزارة الزراعة تفيد بالوفاء 

بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها للوزارة.

عقدت فعاليات اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية والصناعية 
المصرية التونســية المشتركة خالل شهر أغسطس الماضى بالقاهرة 
وترأســها عــن الجانــب المصــري المهنــدس/ عمــرو نصــار وزير 
التجــارة والصناعة وعن الجانب التونســي المهندس/ عمر الباهي، 
وزير التجارة التونســي، وأثمرت إجتماعات الدورة الخامســة للجنة 
عــن إتفاق مصر وتونس علــى تعزيز العالقات التجارية المشــتركة 
وإزالــة كافة التحديات التي تعترض انســياب حركة التبادل التجاري 
واالســتثمارات المشــتركة بيــن الجانبين وذلك بهــدف إحداث طفرة 
في مســتوى العالقات التجارية المشــتركة بما يحقــق صالح البلدين 

الشقيقين.
وقــال الوزيــر أن اللجنة قد اتفقت على تفعيــل نقاط االتصال بالبلدين 
للرد على االستفســارات المتبادلة والخاصة بشهادات المنشأ لتسهيل 
اإلفــراج عن الشــحنات ومنع التكــدس بالمنافذ الجمركيــة، وتعزيز 
التعــاون المشــترك في مجــال تبــادل المعلومات وتنميــة الصادرات 
والمشــاركة فــي المعارض العامــة والمتخصصة, فضــاًل عن تنمية 
التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية، وتبادل فرص االستثمار 
الصناعي المتاحة بكال البلدين لتشــجيع إقامة مشــاريع شــراكة بين 
القطاعات الواعدة وبصفة خاصة في مجاالت الصناعات االلكترونية 
والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والمالبس الجاهزة.

وأشــار الوزير إلى أن العالقات التجارية بين مصر وتونس شــهدت 

تطورًا ملحوظًا في اآلونة األخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين 
الجانبين خالل الســتة أشــهر األولي من العام الجــاري 214 مليون 
دوالر منهــا 176 مليون دوالر صادرات مصرية و38 مليون دوالر 

واردات من تونس.  
كما تم االتفاق على أهمية تفعيل دور مجلس األعمال المصري التونسي 
المشــترك وتكثيف لقــاءات تجمعات رجال األعمال فــي كال البلدين، 
فضاًل عن دراســة توقيع بروتوكول تعاون بين المراكز التكنولوجية 
المصرية والمراكز الفنية التونســية في مجــاالت الصناعات الغذائية 
واالزراعيــة والجلــود واألحذيــة والمنســوجات ومواد البنــاء وكذا 
الصناعــات الكيماويــة والهندســية واألثاث والتعبئــة والتغليف، كما 
تضمــن االتفاق عقد االجتماع الحادي عشــر لفريــق العمل المصري 
التونســي المشــترك في مجال االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة 

بين الجانبين خالل شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة.
ومــن جانبه أشــاد المهندس/ عمــر الباهي وزير التجارة التونســي 
بالتنســيق الكبير بين مســؤولي وزارتي التجــارة بالبلدين لمواجهة 
أي عقبــات تعــوق حركة التجــارة البينية من خالل التدخل الســريع 
لعالج أي مشــكالت والســعي لحلها بما ينعكس إيجابــًا على معدالت 
التبادل التجاري، مشــيرًا في هذا اإلطار إلى سعي الحكومة التونسية 
لزيادة معدالت الصادرات التونســية إلى السوق المصري خاصًة وأن 

الميزان التجاري بين البلدين يميل بشدة لصالح مصر.

أصــدر المهنــدس/ عمــرو نصار وزيــر التجــارة والصناعــة قرارًا 
باســتمرار فرض رسم الصادر علي الصادرات المصرية من االسماك 
الطازجــة والمبردة والمجمدة بواقع 12 الــف جنيه علي الطن وذلك 

لمدة عام ، ويبدأ سريانه إعتبارًا من 2018/8/25  .
وقالت الدكتورة/ اماني الوصال القائم باعمال رئيس قطاع االتفاقيات 
والتجارة الخارجية ان هذا القرار يســتهدف توفير احتياجات الســوق 
المحلي من االســماك باســعار مناســبة خاصة في ظل تزايد الكميات 
المصــدرة من االســماك خالل المرحلة الماضية مما ســاهم في تقليل 
الكميــات المعروضــة وبالتالي زيادة االســعار بطريقة مطردة ، الفتة 
الي ان القرار صدر بناء علي  دراســة مســتفيضة بالتنسيق مع كافة 
الجهــات المعنية وذلــك بهدف تحقيق التوازن بيــن الكميات التي يتم 
تصديرهــا والمخصــص منهــا لالســتهالك المحلي ، ولفتــت إلي ان 
نصيب الفرد من االسماك يتراوح بين 21.5 الي 21.8 كجم واليزال 

اســتيراد االســماك من الخارج مســتمر وهذا يمثل عبء علي العملة 
االجنبيــة لمصــر ، وان مــا يتم تصديره من االســماك اصناف خاصة 
يمثل نحو 1% تقريبًا وان قيمة رســم الصادر المفروض اليمثل عبء 

بالنسبة لهذه االصناف .
واوضحــت القائم بأعمال رئيس قطــاع االتفاقيات والتجارة الخارجية 
ان انتاج مصر من االسماك خالل عام 2017 بلغ حوالي 1.8 مليون 
طــن ومن المتوقع ان يصل لنحــو 1.9 مليون طن بنهاية 2018  ، 
الفته الي ان اجمالي صادرات مصر من االسماك تراجعت خالل العام 
العام المالي 2018/2017 حيث بلغت 22 الف طن وذلك مقارنة بـ 
42 الــف طن خالل العام المالي 2017/2016 وهو ما يؤكد جدوي 
القــرار في تخفيض الكميات المصدرة من االســواق لتلبية احتياجات 

السوق المحلي.

خالل اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزيرا التجارة بالبلدين
م. عمرو نصار: توافق مصري تونسي لتحقيق تكامل اقتصادي وشراكة فاعلة لخدمة 

مصالح الشعبين الشقيقين
214 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خالل النصف األول من عام 2018
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وزير التجارة والصناعة يعقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيرى التجارة والصناعة بدولة 
السودان لبحث مستقبل التعاون االقتصادى المشترك بين البلدين خالل المرحلة المقبلة

عقــد المهندس /عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلســة مباحثات 
مع الســيد/ حاتم السر علي، وزير التجارة السودانى والدكتور/ موسى 
كرامــة، وزيــر الصناعة الســودانى خالل أغســطس الماضــى تناولت 
مســتقبل التعاون االقتصادى بين البلدين خالل المرحلة المقبلة، وتأتى 
هذه المباحثــات على هامش فعاليات اجتماع اللجنة الوزارية المصرية 

السودانية المشتركة والتى تستضيفها وزارة الخارجية المصرية.
واشــار نصار الى انه تم االتفاق على عقــد اجتماعات اللجنة التجارية 
المصرية الســودانية المشــتركة منتصف شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة 
لوضع خطة عمل مشــتركة تســتهدف تعزيز آليات التعاون االقتصادى 

المشترك بين الجانبين فى مختلف المجاالت االقتصادية
وأكد الوزير حرص القيادات السياسية في مصر والسودان على تعزيز 
العالقــات المشــتركة بين البلدين لترقى لمســتوى طموحات الشــعبين 
الشــقيقين، الفتُا الى ان القمة المقبلة بين الرئيســين السيسى والبشير 
والمقرر عقدها بالسودان خالل شهر اكتوبر المقبل تعد ركيزة اساسية 
الحــداث نقلــة نوعية فــى مســتوى العالقــات التجاريــة واالقتصادية 

المشتركة بين البلدين.
وفيمــا يتعلق بتعزيز التعــاون فى المجال الصناعــى، اوضح نصار ان 
المباحثــات قد تناولت اهمية اعداد دراســات الجدوى الخاصة بانشــاء 

المنطقــة الصناعية المصرية بالســودان وتحديد نوعية المشــروعات 
المقتــرح اقامتها بالمنطقة، مؤكدًا على اهمية تحقيق التكامل الصناعى 
المشــترك بما يســهم فــى تلبية احتياجات المســتهلكين بــكل من مصر 

والسودان والتصدير المشترك لالسواق الخارجية.
ومن جانبه اكد الســيد/ حاتم الســر علي، وزير التجارة الســودانى ان 
الســودان تعتبر نافذة كبرى على االسواق االفريقية حيث تعد السودان 
بوابة رئيسية السواق 9 دول افريقية محيطة بالسودان، مشيرًا الى ان 
المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة فى السوق السودانى خاصة فى 
ظــل التقارب بين البلدين جغرافيًا، فضاًل عن الرواج الكبير الذى يتمتع 

به المنتج المصرى لدى المستهلك السودانى.
كما اشــار الدكتور/ موســى كرامة وزير الصناعة السودانى الى اهمية 
االســراع فى انشــاء المنطقة الصناعية المصرية بالســودان والتى تم 
تخصيص مساحة 2 مليون متر مربع اراضى لها بهدف اقامة صناعات 
تلبى احتياجات السوق السودانى والتصدير لمختلف االسواق الخارجية 
خاصــة وان هنــاك العديــد من المنتجــات المصريــة التى تلقــى قبول 
المســتهلك الســودانى وبصفة خاصة فى مجاالت الصناعات الهندسية 
واالثاث والمنتجات الكهربائية، مؤكدًا حرص وزارة الصناعة السودانية 

على تقديم كل التسهيالت الالزمة لبدء هذا المشروع الحيوى.

نظمــت الهيئة العامة للمواصفات والجــودة المؤتمر القومى للتوعية 
بمتطلبــات المواصفــة الدوليــة ISO 37001  والمعنية بمواصفات 
نظم اإلدارة في مكافحة الفساد والرشوة خالل شهر سبتمبر الجارى، 
وذلك تحت رعاية وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة كل من السيدة/ 
بربــارا نيجر الخبيرة بمنظمة االيزو العالمية الى جانب عدد كبير من 
ممثلي القطاعات واالجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية في مصر.
ويأتــى انعقــاد هــذا المؤتمر الــذى نظمته الهيئــة المصريــة العامة 
للمواصفــات والجــودة بالتعاون مع منظمة االيــزو العالمية والوكالة 
السويدية للتنمية والتعاون الدولي في إطار تنفيذ مشروع تعزيز البنية 
التحتية المؤسســية الخاصة بالتشــريعات الداعمة للتجارة والصناعة 

. ISO MENA STAR
وقــال المهندس/ عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة – في كلمته 
خالل الجلســة اإلفتتاحية للمؤتمر والتي ألقاهــا نيابة عنه المهندس/ 
أشــرف عفيفي رئيــس الهيئة المصرية العامــة للمواصفات والجودة 
- انــه يجــرى حاليًا اعداد مواصفة قياســية مصرية لمكافحة الفســاد 
والرشــوة تستهدف اعالء قيم الســلوك الوظيفى وتبني جميع مبادئ 
المســئولية المجتمعيــة بكافــة المنشــآت الوطنيــة الحكوميــة وغير 
الحكومية من شــفافية ومســاءلة واحترام سيادة القانون، مشيرًا الى 

انه من المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الجارى.
وقال ان اعداد هذه المواصفة يأتي في اطار جهود الوزارة ممثلة فى 
هيئــة المواصفــات والجودة للتوافق مع متطلبــات المواصفة الدولية 
ISO  37001 الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة والتي أصدرتها 
المنظمــة الدولية للتقييس )ايزو( في أكتوبر من عام 2016 ، مؤكدا 
ان محاربة الفســاد بكل صوره  والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة 

سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية 
الالزمة بمخاطر الفساد وسبل منعه. 

ولفــت المهندس/ اشــرف عفيفــى رئيس هيئة المواصفــات والجودة 
إلى قيام الهيئة بإنشــاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف 
األطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية 
ومنظمــات مجتمــع مدنى حيث شــاركت فى عملية إعــداد المواصفة 
الدولي  ISO 37001  طوال مراحل إعدادها ومســتمرة فى عملها 
حتــى االن ، مشــيرًا الى حــرص الهيئة على المشــاركة في عضوية 
اللجــان الفنيــة الدولية المعنية بقضايا اإلســتدامة ومــن بينها اللجنة 
الفنية الدولية بمنظمة األيزو والمنوطة باعداد مواصفة قياسية دولية 
لنظــام إدارة مكافحــة الرشــوة باعتبارها أحــد أدوات تحقيق التنمية 

المستدامة في الدول.
ومــن جانبهــا ألقت الســيدة/ باربارا نيجــر، الخبيــرة بمنظمة األيزو 
العالميــة الضوء علي أهمية المواصفة الدولية iso 37001 القابلة 
للتطبيق في كافة المنشــآت بجميع الدول، مؤكدة انها ليست مواصفة 
لنشــر الوعي فقط ولكنها أداة لمنع وتقليل مخاطر الرشــوة داخل أي 

منشأة سواء حكومية أو غير حكومية .
واشــارت الى ان تطبيــق هذه المواصقة الدولية فــي عدد من هيئات 
التفتيــش الوطنية بدول إقليم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ومن 
بينها مصر واألردن وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب تأتى كنواة 
لتشــجيع باقي المنشــآت في هذه الدول علي تطبيق المواصفة، الفتة 
إلــى أن تطبيق هــذه المواصفة له أهمية كبيرة فــي اعتراف الجهات 

الدولية بالمنظمة أو الهيئة المصرية التي تطبق تلك المواصفة

هيئة المواصفات والجودة تنظم مؤتمرًا قوميًا للتوعية بمتطلبات المواصفة 
الدولية لمكافحة الفساد والرشوة  بالتعاون مع منظمة االيزو العالمية 

والوكالة السويدية للتنمية
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خالل لقائه مع جمعية قطن مصر 
م.عمرو نصار: تنسيق كامل مع وزارتى الزراعة وقطاع االعمال لتطوير منظومة القطن 
وتنويع استخداماته بالصناعة المصرية .. والترويج لشعار القطن المصرى وحمايته فى 

مختلف االسواق العالمية

عقــد المهنــدس/ عمرو نصار وزيــر التجارة 
والصناعــة لقاءا موســعا مع ممثلــي جمعية 
قطن مصر برئاسة المهندس وائل علما رئيس 
مجلس إدارة الجمعية وحضور السيد / جيسى 
كيرلى المستشــار العالمى للجمعية  والدكتور 
خالد شــومان المدير التنفيــذى للجمعية حيث 
اســتعرض اللقــاء جهــود الجمعيــة للترويج 
لعالمة القطن المصري لدي كبار المستوردين 
وسالســل التجزئة اإلقليميــة والعالمية ونقل 
الخبــرات العالمية فى مجــال تطوير منظومة 

انتاج وتسويق وتصدير القطن. 
واوضــح نصــار ان اللقاء – والــذى عقد في 
أغســطس الماضى- قد تنــاول جهود الجمعية 
المتعلقــة بحماية وتســويق القطــن المصرى 
ومنتجاتــه بمختلــف االســواق العالمية، الفتًا 
الــى اهميــة الجهــود التــى تبذلهــا الجمعيــة 
لحماية شــعار القطن المصرى والتى تشــمل 
متابعة البصمــة الوراثية للقطن المصرى من 
خــالل اخذ عينات وتحليلها وتحديد المخالفين 
والقيام بحمالت توعية عالمية بكبرى سالسل 
التجزئة بقارة اوروبــا بصفة عامة والمملكة 
المتحدة بصفــة خاصة باالضافة الى الواليات 

المتحــدة االمريكيــة والهند وتركيــا والصين 
وباكستان

وأكــد ان الــوزارة تســعى للحفاظ علــى الثقة 
العالميــة فــي جــودة القطن المصــري وفتح 
أســواق جديــدة أمــام صادراته، مشــيرا إلى 
أهميــة  وضــع شــعار القطــن المصــري في 
المكانــة الالئقة به كأهــم وأجود أنواع القطن 

في العالم. 
وقــال الوزيــر ان هنــاك تنســيقا كبيــرًا مــع 
وزاراتــى الزراعــة وقطاع االعمــال لتطوير 
منظومــة القطــن وتنويــع اســتخداماته فــى 
الصناعــة المصرية بما يســهم فــى االرتقاء 
بجــودة المنتجــات المصنعــة بقطــن مصرى 
خاصة وانها تلقى قبول المســتهلكين فى كافة 

انحاء العالم
 ومن جانبه، قال المهندس/ وائل علما رئيس 
مجلــس ادارة جمعية قطــن مصر إن الجمعية 
تنفــذ حاليــا خطــة  شــاملة لزيــادة معــدالت 
إنتاج وتصديــر  مصر من األقطان والمالبس 
الجاهزة واألقمشة، الفتا إلى أن تطبيق العمل 
بنظــام البصمــة الوراثية لمنح شــعار القطن 
المصري للمصنعين والمشــتريين حول العالم 

ساهم بشــكل كبير في زيادة طلبات االستيراد 
على األقطان المصرية .

واشار الى ان جهود الجمعية فى مجال حماية 
القطن المصرى اســفرت عن زيادة فى الطلب 
العالمــى على منتجات القطــن المصرى الخام 
والمغزول وتام الصنع وزيادة اســعاره بنسبة 
تزيد عن 43% باالضافة الى اقتراب اســعاره 
مــن الوصول الســعار قطن البيمــا االمريكى، 
الفتــًا الــى ان النتائــج تضمنــت ايضــًا زيادة 
مساحة القطن المزروعة من 120 ألف فدان 
عام 2016 الى 320 ألف فدان العام الجارى 

وارتفاع عوائد زراعة القطن بنسب كبيرة
واشار السيد/ جيسى كيرلى المستشار العالمى 
للجمعيــة ان القطــن المصرى يحتــل المرتبة 
االولــى عالميًا من حيث الجودة ويتمتع بقبول 
وثقــة كبيــرة من جانــب المســتهلك العالمى، 
الفتــًا الى اهمية العمل خــالل المرحلة المقبلة 
علــى الحصول على ثقة المزيد من الموزعين 
وتحقيــق اســتقرار االنتــاج وتحســين جودة 
المنتج بما يســهم فــى زيادة معــدالت تواجد 

القطن المصرى فى السوق العالمى 

عقــد المهندس/ عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة لقاءا مع عدد 
من أعضاء غرفة التجارة األمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس/ طارق 
توفيق خالل أغسطس الماضى  حيث أعلن أن وفدًا من كبرى الشركات 
األمريكية ســيزور القاهرة نهاية شــهر أكتوبر الجــارى للتعرف على 
الفرص االســتثمارية الضخمة المتاحة بالســوق المصري في مختلف 
القطاعات اإلنتاجية، مشــيرًا إلى أن هــذه الزيارة والتي تنظمها غرفة 
التجــارة االمريكية بالتعــاون مع مجلس االعمــال المصرى االمريكى 

تضم مسؤولي أكثر من 60 شركة أمريكية.
وأوضــح الوزيــر أن اللقــاء قد تناول عــدد من الموضوعــات الهامة 
المطروحــة بيــن الجانبيــن المصــري واألمريكــي مــن بينهــا أهمية 
اســتكمال المباحثات المتعلقة باتفاقية التيفا والتي ستســهم في تيسير 
حركــة التجارة واالســتثمار بين البلدين، مشــيرًا إلى حرص الحكومة 

علــى تقديم كافة أشــكال الدعم للمســتثمرين ورجال الصناعة ســواء 
المصرييــن أو األجانــب باعتبارهم الركيزة األساســية لتحقيق نهضة 

صناعية واستثمارية حقيقية في مصر.  
ولفت نصار إلى حرص الوزارة على خلق بيئة أعمال مالئمة وجاذبة 
لالســتثمارات من خالل تحسين البيئة التشريعية للصناعة والتصدير، 
فضــاًل عن بذل مزيد من الجهود لتطويــر وتحديث الصناعة المصرية 
وتطبيــق أحــدث التوجهــات العالمية في هــذا الصدد، مشــيرًا في هذا 
اإلطار إلى أنه تم تكليف المكاتب التجارية بالخارج لتحقيق المزيد من 
التواصل مع المســتثمرين األجانب وإعداد دراســات تسويقية للفرص 
االســتثمارية فــي مختلــف القطاعــات االقتصادية بالســوق المصري 
لنقــل الصورة الذهنيــة الصحيحة عن مصر خاصًة فيمــا يتعلق ببيئة 

االستثمار والميزات التنافسية التي تتميز بها مصر.

م. عمرو نصار: وفد يضم 60 شركة أمريكية يزور القاهرة أكتوبر الجارى 
لبحث فرص اإلستثمار المتاحة بالسوق المصرى

وزير التجارة والصناعة يبحث مع أمين عام اإلتحاد من أجل المتوسط إمكانية 
تنظيم مصر لمنتدى أعمال اإلتحاد من أجل المتوسط خالل عام 2019

عقــد المهنــدس/ عمرو نصــار وزيــر التجارة 
والصناعة جلسة مباحثات خالل سبتمبر الجارى 
مــع الســفير/ ناصر كامــل ، أمين عــام اإلتحاد 
مــن أجــل المتوســط  تناولــت آخــر التطورات 
المتعلقة بجهود اإلتحاد لتنمية وتوسيع العالقات 
االقتصادية المشتركة بين الدول أعضاء اإلتحاد، 
ودور مصر البارز فى إطار عضويتها باإلتحاد.

وقال الوزير أنه تم خالل المباحثات إســتعراض 
إمكانيــة تنظيم مصر لمنتــدى أعمال اإلتحاد من 
أجل المتوســط خــالل العــام المقبل حيــث يأتي 
تنظيــم هــذا المنتدى كأحــد أهم النتائــج التي تم 
االتفــاق عليهــا خــالل االجتماع الـــ10 لوزراء 
تجــارة اإلتحاد مــن أجل المتوســط  والذى عقد 
بالعاصمة البلجيكية بروكسل خالل شهر مارس 
الماضــى ، مشــيرًا إلــى أنــه سيشــارك فى هذا 
المنتدى عدد كبير من المستثمرين من كافة دول 
اإلتحــاد وهو ما يمثل فرصة هامة إلســتعراض 
فرص اإلســتثمار المتاحة فى دول اإلتحاد بصفة 

عامة وفى مصر بصفة خاصة .

ولفت نصار إلى أهمية تكثيف التعاون المشترك 
بين الدول أعضــاء اإلتحاد لخلق روابط تجارية 
جديــدة بيــن دول حــوض المتوســط مــن خالل 
تحديــث اإلتفاقيــات التجاريــة الموقعــة داخــل 
المنظمة وتوســيع نطاقها الجغرافى بما ينعكس 
إيجابًا على زيادة تدفق وإنســياب حركة التجارة 

بين دول شمال وجنوب المتوسط .
ومن جانبه أكد السفير/ ناصر كامل األمين العام 
لالتحــاد من أجل المتوســط أن هــذه أول زيارة 
رســمية لــه لمصــر عقــب توليه مهــام منصبه 
باإلتحاد حيث ســيتم عقد سلســلة مــن اللقاءات 
تشــمل وزراء الخارجيــة والتجــارة والبتــرول 
والنقل إلى جانــب لقاء مع األمين العام للجامعة 
العربيــة ، الفتــًا إلى أن هذه اللقاءات ســتتناول 
أهميــة تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن مصــر 
ودول اإلتحــاد خاصــة وأن مصــر أحــد الــدول 
المحوريــة بجنوب المتوســط وتلعب دورًا فاعاًل 
منذ مشــاركتها فى تأســيس هذا اإلتحاد فى عام 

. 2008
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ويبحث مع وفد البنك الدولى تعزيز التعاون المشترك في 
مجاالت تنمية المناطق الصناعية بالصعيد ودعم المشروعات 

الصغيرة وريادة االعمال وتحسين بيئة ومناخ االعمال

فى أولى جوالته الميدانية للمناطق الصناعية
وزير التجارة والصناعة يتفقد الوحدات االنتاجية بمدينة الجلود بالروبيكى 

... ويتابع موقف االنشاءات بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر
م.عمرو نصار: حريصون على التوسع فى انشاء مجمعات الصناعات الصغيرة لتعميق 
التصنيع المحلى ودعم سالسل التوريد وتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والصغيرة

بحــث المهندس/ عمرو نصار وزيــر التجارة والصناعة مع وفد البنك 
الدولي برئاسة السيد/ ناجى بن حسين مدير إدارة التمويل والتنافسية 
واالبتــكار خالل يوليــو الماضى مشــروعات البنــك الحالية في مصر 
وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجاالت 
تحسين مناخ االعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز 

تنافسية االقتصاد المصري بمختلف المؤشرات االقتصادية العالمية.
وقال الوزير ان اللقاء اســتعرض برنامــج التنمية المحلية بمحافظات 
الصعيــد والــذى ينفذه البنك الدولــى بمحافظتى قنا وســوهاج بتمويل 
يبلــغ 500 مليون دوالر والــذى يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية 
لـــ6 مناطق صناعية بالمحافظتين منهــا 2 بمحافظة قنا و4 بمحافظة 
ســوهاج، مشــيرًا الى ان هذا المشــروع يســتهدف تطويــر الخدمات 
األساســية لهــذه المناطق وتحديد أولويات االســتثمار وفقــًا للميزات 
التنافســية لكل محافظة ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية 

والمحلية لالستثمار بالمحافظتين.
كما استعرض اللقاء البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك في مصر 
في مجاالت تحســين مناخ االعمال وتحسين البيئة التشريعية ومتابعة 
تنفيــذ قانون التراخيص الصناعية، مشــيرًا في هــذا االطار الى أهمية 

تعزيز التعاون المشــترك بين البنك الدولي والوزارة في مجال تحسين 
مؤشــرات التجــارة عبر الحدود وهو ما يســهم في تســهيل اجراءات 
اســتخراج التراخيص الخاصة باالستيراد والتصدير وتحسين منظومة 

النقل اللوجيستي.
وأوضح نصار ان اللقاء تناول أيضًا مشــروع تحديث وميكنة الجهات 
المعنيــة بتيســير األعمال بالتعاون مع هيئــة التنمية الصناعية وكذلك 
مشروع تطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة 
فضــاًل عن مشــروع دعم كفــاءة الطاقة والطاقة المتجــددة والذى يتم 
تنفيــذه بالتعاون مع مجلــس الصناعة للتكنولوجيــا واالبتكار بوزارة 

التجارة والصناعة.
ومن جانبه، أشار السيد/ ناجى بن حسين مدير إدارة التمويل والتنافسية 
واالبتــكار بالبنك الدولــي الى إمكانية التعاون مــع الحكومة المصرية 
لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وتسهيل النفاذ للتمويل وتأسيس القاعدة 
الالزمة لجذب االستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل باإلضافة الى 
دعــم االبتكار وتطوير المناطق االقتصادية الخاصة ودعم مشــروعات 
ريــادة األعمــال، فضاًل عــن تعزيز كفاءة الشــركات وزيــادة قدراتها 

اإلنتاجية من خالل تبني سبل تكنولوجية متقدمة.

قام المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
بأولى زياراته الميدانية خالل يوليو الماضى لمدينة 
الجلــود بالروبيكى وذلك للتعرف على ارض الواقع 
بالموقــف التنفيــذى لمعدالت العمل داخــل المدينة  
والتي تعــد أحد اهم المــدن الصناعية المتخصصة 
ليس على المســتوى المحلى أو اإلقليمي فقط وانما 
على المستوى الدولي أيضا حيث تم تصميمها وفق 

أحدث المعايير العالمية .
وأكــد نصار حرص الوزارة على تقديم كافة ســبل 
الدعم والمساندة لالنتهاء من هذا المشروع الضخم 
في أسرع وقت ممكن حيث يقع على رأس اولويات 
خطــة عمل الوزارة خاصة فــى ظل االهتمام الكبير 
الذى توليه القيادة السياســية له، مؤكدًا اســتكمال 
كافة مراحل المشــروع وفــق الخطة التى وضعتها 
الوزارة مع اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لالسراع 

فى عملية التنفيذ.
وقــد تفقــد الوزير خالل الزيارة عــدد من المصانع 

الجديــدة التــي بدأت اإلنتاج الفعلــي، وكذا أعمال اإلنشــاءات الجاري 
تنفيذهــا بعــدد مــن الوحــدات اإلنتاجية ، الــى جانب عمليات تشــغيل 

الخدمات بالمدينة .
كمــا قام نصار بجولة داخل المدبغة النموذجية والتي تم االنتهاء منها 
بالكامل وتضم المركــز التكنولوجي الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات 
والمعدات المتخصصة في هذه الصناعة وهو حاليًا على أتم االستعداد 

لبدء مرحلة التشــغيل الفعلي، حيث يمثل هذا المركز اللبنة األساســية 
لتطوير هذه الصناعة االستراتيجية.

وفــى هذا االطار اكــد الوزير ان المرحلة الخاصة بقامة مصانع النتاج 
المصنوعات الجلدية هى احد المحاور الرئيســية للخطة التنفيذية لهذا 
المشــروع خاصة فى ظل توجــه الوزارة نحو زيــادة القيمة المضافة 
للمنتــج النهائــى وعدم تصديــر اى منتج خام وهو االمر الذى يســهم 
فــى زيادة القدرة التنافســية للمنتجات المصرية فى الســوقين المحلى 

والخارجى .

تفقــد المهنــدس/ عمرو نصــار وزيــر التجــارة والصناعــة األعمال 
اإلنشــائية بمجمــع الصناعات الصغيــرة بمدينة بدر، والــذى طرحته 
الوزارة فى إطار مبادرة »مصنعك جاهز بالتراخيص« والتى تستهدف 
إنشــاء مصانع صغيرة ومتوســطة كاملة المرافــق والمبانى ومجهزة 

بالتراخيص .
وأوضــح الوزيــر أن انشــاء هــذه المجمعــات الصناعيــة المجهــزة 
بالتراخيص يأتى تنفيذا الســتراتيجية الوزارة الهادفة الى إنشــاء 22 
مجمع صناعى حتى عام 2020، حيث تم البدء بـ 3 مجمعات كمرحلة 
اولى شــملت مدينة الســادات على مســاحة 300 ألف م2 ومدينة بدر 
على مســاحة 88 ألف م2 وجنوب الرســوة ببورســعيد على مســاحة 
180 ألــف م2 تســتهدف مجتمعة توفير500 منشــأة صناعية جديدة 
مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوســطة األمر الذى يسهم فى زيادة 
مســاهمة قطاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة في دفع منظومة 
التنميــة الصناعية وتعزيــز النمو االقتصادي وتوفير المزيد من فرص 

العمل الالئقة والمنتجة للشباب.
 وأشــار نصار الى حرص الوزارة على التوســع فى انشــاء مجمعات 

الصناعات الصغيرة فى تعميق التصنيع المحلى ودعم سالسل التوريد 
وخلــق نوع من التشــابك الصناعــى بين المصانع الكبيــرة والصغيرة 
لتتكامــل فيمــا بينها بما يخــدم أهــداف التنمية الصناعيــة، مؤكدًا ان 
اســتراتيجية الوزارة فى هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد 
األعمــال من الشــباب وصغار الصناع للمشــاركة بفاعليــة فى تطوير 

المنظومة االقتصادية. 
ومن جانبه اشــار المهنــدس/ أحمد عبد الرازق رئيــس الهيئة العامة 
للتنميــة الصناعيــة الــى أن مجمع الصناعــات الصغيــرة بمدينة بدر 
الصناعيــة يضم87 وحــدة انتاجية في قطاعات الصناعــات الغذائية، 
والهندسية، والغزل والنســيج بمساحات تتراوح بين 480-960م2، 
ويتيح المجمع العديد من المزايا للمســتثمرين والتى يأتى على رأسها 
الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع باإلضافة الى التفاعل 
والتكامــل بين مختلف الصناعــات القائمة بالمجمع، وكذا تأمين أرض 
جاهزة بكامل المرافــق وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، 
إلــى جانــب تقديم حلــول مرنة لكافة المشــكالت التى مــن الممكن أن 

تعترض المستثمر.   
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قــام المهندس/ عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة بتفقد مجمع 
الصناعــات البالســتيكية بمنطقة مرغم باإلســكندرية خــالل يوليو 
الماضــى وذلك للتعرف على الموقف التنفيذي لســير األعمال داخل 

المجمع، 
وأكد نصار أن مشروع مجمع الصناعات البالستيكية بمنطقة مرغم 
باإلســكندرية يمثل نمــوذج متميز للحاضنات الصناعيــة المتكاملة 
لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة ويسهم في إعداد وتأهيل 
شــباب المستثمرين ورجال أعمال المستقبل للريادة في مشروعات 
القيمة المضافة والتي تســهم في إعالء شــأن المنتج المحلى ورفع 

شعار »صنع في مصر«.
وأوضــح الوزير انه تــم االنتهاء من تخصيــص حوالى 92 % من 
الوحدات االنتاجية بالمرحلة االولى للمجمع  50% منها بدء مراحل 
االنتاج الفعلى وجارى تشــغيل الوحدات المتبقية  ، الفتًا الى أنه تم 

إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب االستشارية 
العالميــة خاصــة بالمرحلــة الثانية للتوســعات بالمجمــع والتي تقدر 
مســاحتها بـ52 فدان، مشــيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستسهم في نقل 
وتوطين التكنولوجيات الحديثة من خالل إدخال الشــركات المتوســطة 
والكبيرة التي ســتدعم المنشآت الصغيرة المتواجدة بالمرحلة االولي، 
حيــث جــاري البدء فــي إجــراءات الترفيــق واالنشــاءات بالمنطقة، 
وأشــار نصار إلى ان الوزارة ســاهمت بقيمة 17 مليــون جنيه لرفع 
كفاءة شــبكة الكهرباء بالمجمع وذلك لتلبيــة احتياجات كافة الوحدات 

الصناعيــة، فضــاًل عن تقديــم خدمات متطورة للدعــم الفني من خالل 
مركــز تكنولوجيــا البالســتيك التابع للــوزارة من خــالل تقديم برامج 
تدريبية متخصصة لمســتثمري المجمع في مجاالت تشــكيل البالستيك 
وآليــة تنظيــم خطوط االنتاج داخــل المصانع من حيــث اختيار نوعية 

الماكينات وطرق تشغيلها. 
هــذا وقد تفقــد الوزير عدد من الوحدات الصناعيــة التى بدأت االنتاج 
والتصدير وتشمل منتجات المواسير البالستيك ومواد التعبئة والتغليف 
وزجاجات بالســتيكية، كما تفقد الوزير المســاحة المخصصة للمرحلة 

الثانية للمجمع والتى تقع على مساحة 52 فدان .

 كمــا واصل المهندس/ عمرو نصار وزيــر التجارة والصناعة جولته 
الميدانيــة بزيــارة مجمع الصناعــات الصغيرة بمدينة الســادات حيث 
تفقد األعمال اإلنشــائية وسير العمل بالمجمع، والذي طرحته الوزارة 
فــي إطــار مبــادرة »مصنعك جاهــز بالتراخيــص« والتي تســتهدف 
إنشــاء مصانع صغيرة ومتوســطة كاملة المرافــق والمباني ومجهزة 
بالتراخيــص، وقــد  قام الوزير بتســليم احد المســتثمرين اول ســجل 

صناعى لمصنع ينتج منتجات الوميتال بالمجمع .
 وقــال الوزيــر أن مجمع الصناعــات الصغيرة بمدينة الســادات مقام 
على مســاحة 300 ألف متر مربع ويضــم 296 وحدة صناعية حيث 
تم االنتهاء من تخصيص 288 وحدة وجارى تخصيص الـ8  وحدات 
المتبقيــة، الفتــًا الــى ان هذا المشــروع يأتي في إطار خطــة الوزارة 
الراميــة الى إنشــاء 22 مجمع صناعي حتى عــام 2020 األمر الذي 
يســهم في زيادة مســاهمة قطاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
فــي دفع منظومة التنمية الصناعية وتعزيــز النمو االقتصادي وتوفير 

المزيد من فرص العمل للشباب.
 وقــد تفقد الوزير خالل جولته بالمجمع عــدد من المصانع التى بدأت 

عمليــة تركيــب الماكينات تمهيدا لبدء االنتاج، الفتا فى هذا االطار الى 
ان اجمالى الوحدات التى استوفت االجراءات الخاصة باالستالم  113 
وحــدة منها  64 وحدة تم تســليمهم بالفعل ومــن المقرر ان تبدأ 10 

مصانع منهم مراحل التشغيل التجريبى خالل االيام القليلة المقبلة .
 واوضح الوزير ان المشروع يتميز بتيسير إنهاء اجراءات التراخيص 
وتوحيــد جهــة االختصاص من خالل حلول فنية مجمعة لالشــتراطات 
البيئيــة والدفاع المدني، وتأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق 
أقصى جــدوى لخدمات البنية التحتية مع إمكانية الحصول على جميع 
الخدمات بشكل مرن وسريع يالئم جميع االحتياجات الصناعية والتفاعل 
والتكامــل بين مختلف أنواع الصناعــات بحكم تجاورها وتمركزها في 
منطقة واحدة باإلضافة الى ضمان االلتزام بســرعة تســليم المنشــآت 
خالل ســنة واحدة مــن تاريخ التخصيــص واعتماد حوافز تشــجيعية 
للمســتثمرين فــي حال بدء النشــاط فــي خالل عام من تاريخ اســتالم 
المنشآت وتقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت ُمعدة مسبقًا 

تناسب مختلف المساحات.

عقــد المهنــدس/ عمرو نصار وزيــر التجارة 
والصناعة لقــاًء مع اللواء/ خالد فودة محافظ 
جنــوب ســيناء منتصــف أغســطس الماضى 
لبحث أخر المستجدات بمشروع تطوير منطقة 
أبــو زنيمة الصناعيــة التي يجــري تطويرها 
تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون 
مع الهيئــة العامة للتنميــة الصناعية والهيئة 

القومية لإلنتاج الحربي.
وقال الوزيــر أن الحكومة حريصة على تقديم 
كافة أشكال الدعم للمشروعات الكبرى خاصًة 
تلك المشــروعات التي تساهم في إضفاء قيمة 
مضافة على المنتج األساسي وتعزيز القدرات 
التنافســية للمنتجات والسلع المصرية، فضاًل 

عن توفير العديد من فرص العمل للشباب.
وأوضــح نصار أن اللقاء اســتعرض المخطط 
االســتراتيجي للمنطقــة والرؤية المســتقبلية 
لها، والمطالب االســتثمارية الالزمة إلنشائها 
وتطويرهــا، مشــيرًا إلــى أن اللقــاء تنــاول 

أيضًا التخطيط الصناعــي والعمراني للمنطقة 
وإمدادهــا بالخدمــات اللوجســتية بما في ذلك 
توفيــر الطاقــة الكهربائيــة والغــاز وتحديــد 
نســب توزيع األراضي بناًء علــى الصناعات 

التحويلية المقرر إقامتها بالمنطقة.
ولفــت الوزير إلى أن مشــروع تطوير منطقة 
أبــو زنيمــة الصناعيــة يعد من المشــروعات 
الواعــدة حيث تتمتــع المنطقــة بموقع متميز 
يبلغ مساحته نحو 4000 فدان ويزخر بالمواد 
الخام المحجرية والتعدينيــة والبتروكيماوية، 
كمــا يمكــن االســتفادة مــن طبيعــة المنطقــة 
في إنتــاج الطاقــة الجديدة والمتجددة ســواء 
إلــى أن  ريــاح أو طاقــة شمســية، مشــيرًا 
تطويــر المنطقة يســتهدف تأهيلها للصناعات 
التحويلية من خالل زيادة القيمة المضافة لتلك 
المواد المحجرية والمعدنية لتدخل في صناعة 
منتجــات ذات قيمــة عاليــة تتضمــن الرخــام 
والزجــاج والجرانيــت واألســمنت والجبــس 

والسيراميك والطوب والحديد والمنجنيز.
ومن جانبه أكد اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب 
سيناء أن مشــروع تطوير المنطقة الصناعية 
بأبو زنيمة ســيحدث طفرة صناعية للمحافظة 
بأكملها وسيســهم بشكل كبير في زيادة فرص 
االســتثمار وجذب انتباه المستثمرين للموارد 
والمزايــا التي تتمتــع بها المحافظــة لتحقيق 
أقصى اســتفادة من هذه المــوارد، األمر الذي 

ينعكس باإليجاب على االقتصاد القومي.
وقال أن اإلستثمارات المتوقعة لهذا المشروع 
تصــل إلــى نحو 5 مليــار جنيه ، مشــيرًا إلى 
أن المنطقة ستســهم وبشــكل كبيــر في توفير 
فرص عمل جديدة للشــباب حيث من المتوقع 
أن يبلــغ عدد العمالة المباشــرة فــي المنطقة 
نحــو 7 آالف و835 فرصة في حين ســتبلغ 
العمالة غير المباشرة حوالي 23 ألف و505 

فرصة جديدة.

ويتفقد مجمع الصناعات البالستيكية بمنطقة مرغم
م.عمرو نصار: تم تخصيص 92% من الوحدات االنتاجية بالمجمع 

.. 50% منها بدء مراحل التشغيل الفعلى

وزير التجارة والصناعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة 
تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة 

ويؤكد خالل تفقده لمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات:  113 مستثمر استوفوا 
اجراءات استالم وحداتهم .. تم تسليم 64 وحدة بالفعل و10 وحدات ستبدأ مراحل 

التشغيل التجريبى خالل االيام القليلة المقبلة
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وفى حوار مفتوح مع المحافظين الجدد بوزارة التنمية المحلية 

م. عمرو نصار : نستهدف إحداث تنمية صناعية حقيقية فى مختلف محافظات مصر من 
خالل إتاحة األراضى الصناعية المرفقة وإقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتحديد 

الفرص اإلستثمارية فى القطاعات ذات الميزات التنافسية لكل محافظة على حدة

شارك المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فى 
ورشة العمل التعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية 
مع المحافظين الجدد خالل ســبتمبر الجارى والتي ترأسها 
اللواء/ محمود شــعراوى وزير التنمية المحلية وحضرتها 
الدكتورة / ســحر نصر وزيرة اإلســتثمار والتعاون الدولى 
حيث تناولت حوار مفتوحًا بين الوزراء والمحافظين لبحث 
تعزيــز التعاون المشــترك بيــن الــوزارات المختلفة وكافة 

المحافظات . 
وأكــد نصار أن الوزارة تســتهدف إحــداث تنمية صناعية 
حقيقيــة فــى مختلــف محافظــات مصــر من خــالل إتاحة 
األراضــى الصناعية المرفقة وإقامــة المجمعات الصناعية 
المجهزة بالتراخيص وكذا تحديد الفرص اإلســتثمارية  فى 
القطاعات ذات الميزات التنافســية لــكل محافظة على حدة 
بما يســهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشــباب 

والمرأة فى كافة محافظات الجمهورية

وقــال الوزيرأن الوزارة تســعى حاليًا وبالتعــاون مع كافة 
الوزارات المعنية خاصة وزارتى التنمية المحلية واإلستثمار 
والتعاون الدولى لتشــكيل  فرق عمل مشــتركة للتعامل مع 
كافــة التحديات التي تواجه المســتثمرين داخل المحافظات 
المختلفــة بهدف إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات لتمكين 
أصحاب هذه المنشــأت من تطوير صناعتهم والعمل بكامل 
طاقتهــم اإلنتاجية وهــو األمر الذى ســينعكس إيجابًا على 

معدالت اإلنتاج والتشغيل والتصدير .
كما إستمع نصار إلى بعض مطالب المحافظين بشأن تطوير 
المناطــق الصناعيــة ، حيث أكد الوزير أنه ســيكون هناك 
تواصل وتعاون مباشر بين الوزارة بكافة أجهزتها مع كافة 
المحافظات للتعاون ســويًا فى اإلرتقــاء بإمكانات وقدرات 
المناطــق الصناعية بكافة المحافظــات وبحث تطويرها فى 

إطار خطة الوزارة للتنمية الصناعية .

وزير التجارة والصناعة ينفى صدور تصريحات من الوزارة بشأن تأجيل 
تطبيق الرسوم الصفرية على جمارك السيارات األوروبية مطلع عام 2019

 ردًا على ما تداولته بعض وسائل االعالم
وزير التجارة والصناعة ينفى الغاء الحكومة الستراتيجية صناعة السيارات

م.عمرو نصار: جارى اجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية 
لها بهدف التوصل الى رؤية واضحة لمستقبل افضل لصناعة السيارات في مصر

أعلــن المهنــدس عمــرو نصــار وزيــر 
التجــارة والصناعــة عدم صحــة األخبار 
التــي تداولتهــا بعــض وســائل االعــالم 
بشــأن صدور تصريحات رســمية من أى 
مســئول بالــوزارة بشــأن تأجيــل تطبيق 
الرســوم الصفرية على جمارك السيارات 

االوروبية.

وقــال ان الــوزارة حريصة علــى اصدار 
بيانــات رســمية عبــر المركــز االعالمى 
للوزارة التاحة الحقائق كاملة أمام وسائل 

االعالم وجمهور الرأى العام

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عدم 
صحــة البيانات والمعلومات التي تداولتها بعض وســائل 
االعالم صباح اليوم بشــأن الغاء الحكومة الســتراتيجية 
صناعة الســيارات، مشــيرًا الــى ان صناعة الســيارات 
ومكوناتهــا تعد احد اهــم الملفات التــي تتوالها الوزارة 
– شــأنها شــأن باقــى الصناعات األخــرى- حيث يجرى 
حاليــًا اجراء مراجعــة وتقييم لوضع صناعة الســيارات 
والصناعات المغذية لها بهدف التوصل الى رؤية واضحة 
لمســتقبل افضــل من حيث الكفــاءة والفاعليــة لصناعة 

السيارات ومكوناتها في مصر.
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يمثل تهديد الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بانسحاب الواليات 
المتحــدة من منظمــة التجارة العالميــة، باعتبار ان عضويتها 
تفــرض على بالده شــروطًا تجارية مجحفــة ، ضربة قاصمة 
لالقتصاد العالمي بشــكل عام ولمنظمة التجارة العالمية بشكل 

خاص.
ويســتهدف ترامب من تلــك التهديدات إعــادة ترتيب التجارة 
العالميــة بمــا يخدم مصلحة الواليات المتحــدة متهما المنظمة 
بالتحامل على بالده رغم أن البيانات تشير إلى أنه من إجمالي 
54 قضيــة رفعتهــا واشــنطن إلــى المنظمة كانــت القرارات 
إيجابية لصالح الجانب األمريكي بنسبة 91% من الحاالت، إال 
أن ذلــك لــن يثني ترامب عن موقفه بعدمــا تبين له أن تكيتيك 
»لّي الذراع« يمكن ان يؤتي ثماره في الوقت الذي لم تســجل 
حتى اآلن حاالت انســحاب أي دولة من المنظمة منذ تأسيسها 

عام 1995 .
وقــد تضاربــت أراء الخبــراء حول تهديــدات ترامــب فيعتقد 
البعض أنها تستهدف دفع األعضاء الكبار في المنظمة لسحب 
الشــكاوى ضــد واشــنطن، في حيــن يرى أخــرون أن خروج 
الواليــات المتحدة سيســمح لهــا بعقد اتفاقيــات تجارية يكون 
لهــا فيها مزايا تفضيلية، بينمــا يتوقع البعض أن الخروج من 
المنظمة ســينعكس ســلبًا على واشــنطن، إال أن أغلبهم يتفق 
على أن انســحاب واشنطن ســيهدد بقاء المنظمة ككيان دولي 

أو سيجبرها على تغيير قواعد عملها.
التهديــد األمريكي للمنظمة قد يواجــه بتضامن عالمي لبقائها 
خاصًة وأن هناك عدد كبير من الدول تتضمن الصين واليابان 
واالتحاد األوروبي والمكسيك وكندا وتركيا والهند وغيرها من 

الدول متضررين من السياسات التجارية األمريكية.

ماذا لو انسحبت الواليات المتحـــــــــــــدة األمريكية من منظمة التجارة العالمية

 ولكــن تجــدر اإلشــارة إلى أن خــروج الواليــات المتحدة من 
عضويــة منظمة التجارة العالمية ال يعني تجميد عمل المنظمة 
أو قــدرة الواليــات المتحــدة على االســتغناء عــن التعامالت 
الخارجيــة مع باقي دول العالم، فمنظمة التجارة العالمية تضم 
في عضويتها 164 دولة حتى منتصف عام 2016، وبالتالي 
ســتحرص باقي الدول األعضاء على بقاء المنظمة والعمل في 
إطارها خاصًة وأن مصالح باقي الدول تتحقق ببقاء المنظمة.
 وتشير البيانات الى ان الواليات المتحدة تسهم بنحو 23% من 
الناتــج المحلي العالمي وبلغ إجمالــي حجم تجارتها الخارجية 
مــع دول العالم بنهايــة عام 2017 نحو 3.8 تريليون دوالر، 
بصافــي عجــز 796 مليــار دوالر، وتمثل التجــارة الخارجية 

ألميركا حوالي 13% من إجمالي التجارة العالمية، بينما بلغت 
قيمة التجارة الخارجية األميركية مع العالم خالل الســتة أشهر 
األولــى من العام الجــاري 2.06 تريليــون دوالر وبعجز بلغ 

404 مليارات دوالر.
 وبطبيعة الحال ســتجد الواليات المتحدة األمريكية نفسها أمام 
خريطــة جديــدة لتعامالتها التجارية مع باقــي دول العالم ينتج 
عنها رســوم جمركية جديدة بــل وعوائق أخرى غير جمركية 
لتعــوض تلك الدول خســارتها مــن اإلجراءات التــي اتخذتها 

الواليات المتحدة ضدها.
وفى رده على تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب حذر 
المدير العام لمنظمــة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو من أن 
خروج الواليات المتحدة من منظمة التجارة العالمية ســيفضي 
إلــى عواقب فوضوية على االقتصــاد العالمي عامًة والواليات 
المتحدة بصفٍة خاصة، مشــيرًا إلى أن انسحابها سيمثل ضربة 

قوية للمنظمة لكنها ستكون ضربة للواليات المتحدة أيضًا.
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- حققــت معــدالت التبــادل التجــاري بين مصــر والواليات 
المتحــدة األمريكية خــالل النصف األول مــن العام الجاري 
نســبة زيادة بلغــت 30.5% حيث ســجلت 3 مليار و158 
مليون دوالر مقابل 2 مليار و421 مليون دوالر خالل نفس 
الفترة من عام 2017، كما حققت معدالت التبادل التجاري 
مع الدول اإلفريقية بدون الدول العربية خالل النصف األول 
من العام الجاري نســبة زيادة بلغت 27.5% حيث ســجلت 
مليــار و248 مليون دوالر مقابل 979 مليون دوالر خالل 

نفس الفترة من العام الماضي. 

- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خالل الســتة 
أشــهر األولي من العــام الجاري نحــو 214 مليون دوالر 
منهــا 176 مليــون دوالر صادرات مصريــة و38 مليون 

دوالر واردات من تونس.  

- قامــت مصلحــة الكيميــاء خــالل العــام المالــي الماضي 
2018/2017 بإجــراء اختبارات تحليل البيانات لقطاعات 
مصلحة الجمارك والغش التجاري والغش الصناعي وقطاع 
االستثمار واألمن العام والقضاء والتربية والتعليم بإجمالي 
150 ألــف عينة بنســبة زيادة قدرهــا 10 آالف عينة عن 
العام الماضــي، باإلضافة إلى تصنيع 200 ألف عبوة حبر 
فســفوري لالنتخابــات لصالــح الهيئة الوطنيــة لالنتخابات 

بقيمة 4 مليون جنيه. 
- بلــغ حجم التبادل التجاري بين مصــر واالتحاد األوروبي 
العــام الماضي 26.02 مليــار دوالر، كما بلغ حجم التبادل 
التجاري بين الجانبين خالل النصف األول من العام الجاري 
13.4 مليار دوالر، ويبلغ حجم االستثمارات االوروبية في 
الســوق المصــري 15.1 مليار دوالر حيــث تعتبر المملكة 
المتحــدة أكبــر مســتثمر أوروبي فــي مصر باســتثمارات 
تبلــغ 5.3 مليــار دوالر تمثل 35% من قيمة االســتثمارات 
األوروبيــة في مصر تليهــا هولندا باســتثمارات تبلغ 2.5 
مليــار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنســا 

بقيمة 1.3 مليار يورو. 

- أجــرت مصلحــة الرقابــة الصناعيــة خــالل شــهر يوليو 
الماضي 1196 حملة تفتيشية على المصانع ليصل إجمالي 
عدد الحمالت التفتيشــية التي أجرتهــا المصلحة منذ مطلع 
عــام 2018 وحتى نهايــة يوليو الماضــي 8027 حملة، 
باإلضافــة إلــى 6 حمــالت موســمية متنوعة شــملت 29 
مصنعًا ليصل إجمالي هذه الحمالت منذ مطلع العام الجاري 
وحتى نهاية يوليو الماضي 19 حملة شملت 115 مصنعًا، 
وإجراء 593 دراسة فنية تضمنت 286 دراسة متخصصة 
في مجال الســماح المؤقت والدروباك و281 دراســة فنية 

متنوعة و26 دراسة مستلزمات.

- تحسن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لمصر الصادر في 
إطــار التقرير الذي ينشــره البنك الدولــي كل عامين، حيث 
ارتفــع من 2.37 نقطة خالل عام 2007 إلى 3.08 نقطة 

خالل عام 2016. 

- يســهم القطاع الصناعي بحوالي 18% من إجمالي الناتج 
المحلــى اإلجمالي ويبلغ حجم الصــادرات الصناعية حوالي 
60 % من إجمالي الصادرات ويستوعب القطاع نحو %30 
مــن إجمالــي القــوى العاملة أي ما يقرب مــن 2.5 مليون 

عامل.
- يضم مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر الصناعية 87 
وحدة انتاجية في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، 

والغزل والنسيج بمساحات تتراوح بين 480-960م2. 

- يضم مجمــع الصناعات الصغيرة بمدينة الســادات 296 
وحــدة صناعيــة تــم االنتهاء مــن تخصيــص 288 وحدة 

وجارى تخصيص الـ8 وحدات المتبقية.

-يضم تكتل الكوميســا أكثر من 300 مليون نســمة ويفوق 
حجم ناتجه المحلي االجمالي 600 مليار دوالر.

- شــهدت صــادرات مصر لــدول تجمع الكوميســا ارتفاعًا 
ملحوظــًا خالل الفترة الماضية حيــث بلغت نحو 1.6 مليار 

دوالر خالل عام 2017.

- حصلت 7500 منشأة صناعية على رخص تشغيل وبناء 
وتصاريــح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خالل 
النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2018/2017 
وذلــك مقارنــة بـــ 3131 رخصة وتصريح تشــغيل مؤقت 
خالل النصف االول من العام المالي الماضي بواقع 6935 
رخصة تشــغيل وتصريح تشغيل مؤقت و565 رخصة بناء 
ليصــل إجمالي مــا تم اصداره خالل العــام المالي المنقضي 
الى 10741 رخص تشــغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت 
، كما تم قيد 5677 منشأه بالسجل الصناعي خالل النصف 
الثاني من العام المالي 2018/2017 بواقع 3419 سجل 
دائم و2258 ســجل مؤقــت مقارنة بـ4977 خالل النصف 
االول من نفس العام المالي ليصل إجمالي المنشآت التي تم 
قيدها بالســجل الصناعي خالل العام المالي 2018/2017 
الى 10654 )دائم ومؤقت( وتشــمل 5925 دائم و4729 

سجل مؤقت.
- بلــغ حجم التبــادل التجاري بين مصــر والمملكة المتحدة 
خــالل النصف األول مــن العام الجاري مليار و329 مليون 
دوالر، كما بلغت االســتثمارات البريطانية في مصر حوالي 
5.6 مليــار دوالر فــي عدد 1450 مشــروعًا في مجاالت 
الصناعــة والخدمــات واالنشــاءات والســياحة والتمويــل 

والزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
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مبادرة )بناء وتأهيل القيادات الشابة(
بدء تنفيذ المراحل الخاصة ببرنامج مبادرة »بناء وتأهيل القيادات الشابه« المقدمة من وزارة التخطيط 

»ESLSCA « والمتابعة واالصالح االداري بالتعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية

  قامت االدارة المركزية لإلحصاء والتوثيق بقطاع نظم 
التقرير  من   )8( العدد  بإصدار  المعلومات  وتكنولوجيا 
االستثمارات في مصر خالل  »اتجاهات  الربع سنوي 

الربع سنوي  التقرير  وإصدار   ”  2018 يناير/يونيو  الفترة 
الفترة يناير/يونيو  »اتجاهات الصادرات المصرية خالل 

2018 مقارنة بالفترة يناير/يونيو 2017“ 

اعتماد تشكيل مجلس ادارة اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة 
النقابة العامة للعاملين بالتجارة قد وافقت على اعتماد تشكيل مجلس ادارة 

اللجنة النقابية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة وهم:
الصفة النقابية م                   االسم                               

1       السيد / علي عبد البر محمد مهران             رئيسا

2              السيد / ممدوح على حافظ الورداني             نائب اول

3             السيد / احمد محمد عبد العزيز بغدادي            نائب

4             السيد / خالد إبراهيم محمود                 امين عام

5                 السيد /هاني محمود احمد                    امين عام مساعد

6                 السيد / هيثم معوض بدير السيد            امين صندوق

7                 السيد / محمد محمود عز الدين احمد       امين صندوق مساعد

8                 السيد ناصر جابر محمد الدعباس                 عضوا

9                 السيد / احمد جابر سعداوي                       عضوا

10               السيد / شريف محمد إسماعيل                   عضوا 

11               السيد / محمد حسني على رزق                  عضوا 

صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي
قام صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي باتاحة الفرصة لمن يطلب عالج اإلدمان طواعية ويتم 

العالج بالمجان و في سرية تامة وإتاحة التواصل من خالل  الخط الساخن 16023

تقارير تهمك

مجلس الوزراء يوجه خطاب شكر لوزارة التجارة والصناعة الستجابتها 
السريعة فى حسم شكاوى المواطنين

فى اطار حرص وزارة التجارة والصناعة على االهتمام ببحث كافة شكاوى المواطنين 
واستجابتها  الدؤؤبة  لجهودها  الوزراء  مجلس  من  شكر  خطاب  الوزارة  تلقت   ،
المتعاملين مع  المواطنين وبصفة خاصة  الواردة من  الشكاوى  كافة  لحل  السريعة 
الصناعة  ورجال  والمستوردين  المصدرين  مثل  العام  الرأى  جمهور  من  الوزارة 

والتجار .
وقد أكد الخطاب ارتفاع نسب حسم الشكاوى الموجهة للوزارة عبر منظومة الشكاوى 
الحكومية الموحدة ) بوابة الحكومة االليكترونية( الى جانب الموقع الرسمى لوزارة 
التجارة والصناعة www.mti.gov.eg  وحساب الوزارة على وسائل التواصل 

االجتماعى

  https://www.facebook.com/mift.media
وفى هذا االطار صرح مصدر مسئول بالوزارة أنه يجرى حاليا تفعيل خاصية االتصال 
 )call center  ( اتصال  مركز  انشاء  من خالل  المواطنين  مع جمهور  المباشر 
لتحقيق مزيد من التواصل مع جمهور الرأى العام ، الى جانب تطوير الخدمات المقدمة 
للمواطنين من خالل تسهيل عملية استقبال الشكاوى والمقترحات من مختلف المنافذ 
االستفسارات  بشأن  الالزمة  والمساعدة  الدعم  وتقديم   ، المباشرة  وغير  المباشرة 
فضال عن وضع نظام تفاعلى يضمن المتابعة والتواصل عبر جميع قنوات التواصل 
المتاحة وهو ما يسهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات جمهور المتعاملين مع الوزارة 

سواء بالطرق التقليدية أو اإلليكترونية الحديثة .
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الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات

دور الهيئة
الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات هي إحدى الهيئات الخدمية 
التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي 
تختص بشكل رئيسى بفحص الصادرات 

والواردات من السلع الغذائية والصناعية 
بأحدث األساليب والتجهيزات العلمية، 
وإصدار شهادات المنشأ والتسجيالت 
التجارية والفرز والتحكيم للمحاصيل 

الزراعية، وذلك طبقا ألحكام قرار رئيس 
الجمهورية رقم 378 لسنة 1999

*خدمات الهيئة
- إصدار السجالت اآلتية:

- سجل المصدرين
- سجل المستوردين

- سجل الوكالء التجاريين
- سجل المكاتب العلمية واالستشارية

- سجل بطاقات استيراد مستلزمات اإلنتاج 
للمصانع

*إصدار شهادات المنشأ للسلع مصرية 
المنشأ والمكتسبة المنشأ المصري:

إلى الدول المبرم بينها وبين مصر إتفاقيات 
تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف 

والتي تتمتع مصر بموجبها بمعامالت 
تفضيلية فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص 

فى أى من هذه اإلتفاقيات.
*الرقابة الالحقة:

تمكن هذه الخدمة الجهات الحكومية بدول 
العالم من الحصول علي رد إلستفساراتهم 
فيما يخص صحة شهادات المنشأ ومدى 

إستيفاء قواعد المنشأ للصادرات المصرية 
طبقًا لبروتوكالت قواعد المنشأ باالتفاقيات 

المبرمة مع تلك الدول.
*دليل المواصفات القياسية:

تتيح هذه الخدمة إمكانية البحث في قاعدة 
بيانات المواصفات القياسية االلكترونية عبر 

البوابة اإللكترونية للهيئة وذلك بالتعاون 
مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات و 
الجودة، وحيث توفر الخدمة البحث عن 

مواصفة بأكثر من آليه )رقم المواصفة / 
اسم المواصفة / ...(

لق إطبالميمكنك البعضها مع قم كونك إطباع 
قوية أدوبصيغة فقط

لقة بصيغة واجية واجهة حتوى على 
التصرة. وى ال انت تستخداول التي تحضر

فروع ومكاتب الهيئة
يقع مقر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المبنى اإللكتروني في ميناء القاهرة الجوي أمام قرية الشحن، ويقع امتداد مقر 
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