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أتفــق وزراء تجــارة وصناعــة مصــر واألردن والعــراق على  
وضع خطط واليات جديدة لتنشــيط التعاون االقتصادي والتبادل 
التجــاري المشــترك بما يحقق التكامل بين الــدول الثالث وذلك 

وفق جدول زمني محدد وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص
المصرى والعراقى واألردنى .

وقال المهندس عمرو نصار  وزير التجارة والصناعة – والذى 
يــزور العاصمة األردنية عمان – انه أجرى مباحثات مكثفة مع 
الدكتور / طارق الحمــورى وزير الصناعة والتجارة والتموين 
األردني ، والدكتور / صالح الجبورى  وزير الصناعة والمعادن 
العراقــي وذلك فى اطار متابعة تنفيذ نتائــج القمة الثالثية التى 
اســتضافتها مصر خالل شــهر مــارس الماضــى والتى ضمت 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، و الملــك عبــدهللا الثانى ابن 
الحسين ملك األردن والدكتور عادل عبد المهدي رئيس وزراء 
جمهورية العراق والتى اختتمت اعمالها بإصدار بيان مشــترك 
أكد العزم على التنســيق االســتراتيجي بين الدول الثالث، ومع 
ســائر األشقاء العرب، الستعادة االستقرار في المنطقة، والعمل 
علــى إيجــاد حلــول لمجموعة األزمــات التي تواجــه عددا من 
البلــدان العربية، مــع التأكيد على ضرورة اســتثمار اإلمكانات 
التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل المصالح االســتراتيجية 
واالقتصاديــة، فــي ظــل الظروف الدقيقــة التي تمــر بها األمة 
العربيــة والتحديات غير المســبوقة التي تواجــه األمن القومي 

العربي.
وأشــار الوزيــر الى ان اجتمــاع وزراء تجارة مصــر واألردن 
والعراق قد تناول عدد من الموضوعات التي تم مناقشــتها من 
قبل قادة الدول الثالث، لتعزيز التكامل والتعاون االقتصادي، بما 
فــي ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق 
الصناعيــة المشــتركة، والتعاون فــي قطاعات الطاقــة والبنية 

التحتية وإعادة اإلعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري.

هــذا وقد صدر عن االجتماع الوزارى الثالثى المصرى األردنى 
العراقى بيان ختامى مشــترك تضمن مقترحــات محددة لتعزيز 
التكامل والتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول الثالث، حيث 

تم التوصل الى ما يلي:
أواًل: العمل على تيسير التجارة وزيادة حجم التجارة البينية بين 
الدول الثالث ومعالجة العوائق غير الجمركية التي تواجه حركة 

التبادل التجاري بين الدول الثالث.
ثانياً: تعزيز االســتثمارات المشتركة وبناء شراكات فاعلة بين 

ممثلي القطاع الخاص في الدول الثالث.
ثالثــاً: دعم العراق الشــقيق فــي خطة إعادة إعمــار بمراحلها 
المختلفة، تمهيداً لمشــاركة شركات المقاوالت العامة واإلسكان 
وشركات ومصانع مواد البناء بجميع أنواعها في الدول الثالث 

بمشاريع اعادة اعمار العراق.
رابعــاً: بناء تكامل صناعــي بين الدول الثالث، وتعزيز وتطوير 
المناطق الصناعية المشتركة من خالل التعاون في مجال تطوير 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم االبتكار وريادة األعمال.

خامســاً: توســيع الشــراكات االســتراتيجية المتعددة بما يتيح 
فرصاً جديدة لالستثمار واالزدهار االقتصادي تنسجم مع مرحلة 
إعــادة اإلعمــار والتمكين ليكون العراق منصــة توازن وقاعدة 
اقتصاديــة في المنطقة ونقطة تالقي وليس تنازع بين المصالح 

اإلقليمية«.
كمــا تقرر تشــكيل لجنــة فنية تجتمــع بشــكل دوري، تضم في 
عضويتهــا المهنــدس /أحمد طه مســاعد أول الوزير لشــؤون 
الصناعة في جمهورية مصر العربية والســيد/ يوسف الشمالي 
أميــن عــام وزارة الصناعــة والتجــارة والتموين فــي المملكة 
األردنية الهاشــمية والســيد/ عادل كريم الوكيــل الفني لوزارة 
الصناعــة والمعــادن في جمهوريــة العراق ، وســتكون مهمة 
اللجنة اعداد مخطــط عمل واليات تنفيذ للتفاهمات، وبما يؤدي 

الى االرتقاء بأوجه التعاون االقتصادي واإلنمائي واالستثماري 
بيــن البلــدان الثــالث، علــى أن تعقــد اللجنة اجتماعهــا األول 

بالعاصمة عمان خالل شهر يونيو المقبل .
كمــا تقرر أيضا عقــد االجتماع الوزاري القــادم بالقاهرة خالل 

شهر يوليو المقبل لمتابعة إجراءات التنفيذ .
وأشــار نصــار الى انــه عقب هــذه المباحثات تم عقــد اجتماع 
موسع للوزراء الثالث مع الدكتور / عمر الرزاز رئيس الوزراء 
األردنــى والذى أكــد توافق الرؤى بيــن القيادة السياســية فى 
الدول الثالث لتحقيق انطالقة فى مســتوى العالقات االقتصادية 
المشــتركة خاصة فى ظل االمكانات الهائلــة المتوافرة بكل من 

االردن ومصــر والعــراق ، وهــو األمر الذى يســهم فى تحقيق 
التكامل اإلقتصادى ومن ثم تحقيق صالح شعوب الدول الثالث .
يذكــر ان معدالت التبــادل التجارى بين مصــر وكل من األردن 
والعــراق قد شــهدت تطوراً ملحوظاً خــالل المرحلة الماضية ، 
حيــث بلغ حجم التجارة بيــن مصر واالردن خالل العام الماضى 
حوالــى 700 مليون دوالر منهــا 556 مليون دوالر صادرات 
مصريــة و144 مليــون دوالر واردات مــن األردن ، بينما بلغ 
حجــم التجارة بين مصــر والعراق خالل العــام الماضى حوالى 
486 مليــون دوالر منها 479 مليون دوالر صادرات مصرية 

و7 مليون دوالر واردات من العراق .

وزراء تجارة مصر واألردن والعراق يتفقان 
على وضع خطط واليات جديدة 

لتنشيط التعاون االقتصادي والتبادل 
التجاري المشترك بين الدول الثالث وفق 

جدول زمني محدد

م. عمرو نصار : تعزيز التكامل والتعاون االقتصادي 
في المجال الصناعي والتجارى والطاقة والبنية 

التحتية وإعادة اإلعمار أبرز نتائج االجتماع
الوزارى الثالثى
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وقــع المجلــس الوطني لالعتمــاد »إيجــاك« التابع 
لوزارة التجــارة والصناعة االتفاقية ثنائية األطراف 
مــع المنظمــة األوروبية لالعتماد فــي مجال اعتماد 
جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP طبقاً لمتطلبات 
المواصفــة الدولية ISO/IEC17043 وذلــك في 
إطــار أعمال الجمعية العموميــة للمنظمة األوروبية 
لالعتمــاد والتي اختتمت أعمالهــا مؤخراً بالعاصمة 
اإليطاليــة رومــا ليصبــح بذلــك المجلــس الوطنــي 
لالعتمــاد عضواً معترفاً به مــن المنظمة األوروبية 
لالعتمــاد في مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة 

الفنية.
وقــال المهندس/ هانئ الدســوقي، المديــر التنفيذي 
هــذا  إن  »إيجــاك«  لالعتمــاد  الوطنــي  للمجلــس 
االعتــراف سيســهم في دفــع التبادل التجــاري بين 
مصــر ودول االتحــاد األوروبي وتعزيــز الصادرات 
المصريــة إلــى دول االتحــاد وبالتالــي دعــم حركة 
االقتصاد المصري خاصًة وأن االتحاد األوروبي هو 
الشــريك التجاري األكبر لمصر، مشــيراً إلى أن هذه 
االتفاقية تكتســب أهمية بالغــة حيث أصبح المجلس 
الوطني لالعتمــاد بموجبها هيئــة االعتماد الوحيدة 
في العالم التي وقعت اتفاقيات اعتراف متبادل متعدد 
األطــراف وثنائــي األطــراف مع منظمــات االعتماد 
 AFRACوIAF و ILAC واالقليميــة الدوليــة 

.EAوARAC و
وأضــاف أن المجلــس نجح في تحقيق هــذا اإلنجاز 
الكبيــر دون المســاس بعضويتــه في باقــي الجهات 
الدولية واالقليمية من خالل انتهاج األساليب الراقية 
فــي إدارة العالقات مع المنظمات الدولية التي تحقق 
أهداف المجلس وال تتعارض مع السياسات والقواعد 
الفنيــة لهذه المنظمات، مشــيراً إلى أن المجلس يعد 

أيضــاً الجهــة األولى والوحيــدة حتى اآلن من خــارج دول االتحاد 
األوروبي التي استطاعت الحصول على االعتراف في مجال اعتماد 
مقدمــي اختبــارات الكفاءة الفنيــة متفوقًة على كافة دول الشــرق 

األوسط وهي دول الجوار لالتحاد األوروبي.
وأوضــح المدير التنفيــذي للمجلس الوطني لالعتمــاد أن المجلس 
تقدم للمنظمة بغرض توقيع االتفاقية وتم تنفيذ زيارة التقييم الدولي 
على المجلس بواســطة فريــق التقييم الدولــي للمنظمة األوروبية 
لالعتمــاد حيث نجح المجلس في اجتياز زيارة التقييم خالل شــهر 

مايو 2018.
ُيذكــر أن المجلــس الوطنــي لالعتمــاد قد نجح خــالل عام 2009 
فــي الحصول على االعتــراف الدولي مــن المنظمتيــن العالميتين 
لالعتماد ILAC/IAF عن طريق توقيع اتفاقية االعتراف المتبادل 
واالتفاقية متعددة األطراف MRA/MLA واســتطاع الحفاظ على 
االعتراف الدولي طوال العشــر ســنوات الماضية وتمكن من تمديد 
مجال االعتراف الدولي ليشــمل اعتماد معامــل االختبار والمعايرة 
والتحاليــل الطبيــة وأبحاث الــدم وجهات منح شــهادات نظم إدارة 

الجودة والبيئة وسالمة الغذاء وجهات التفتيش.

عقــد المهندس عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة لقاًء 
موسعاً مع ممثلي الوفد الفني لالتحاد األفريقي برئاسة السفيرة 
روزيت كاتونجى مستشــار التكامل اإلقليمي باالتحاد األفريقي 
الســتعراض ملف اســتضافة مصر للمقر التنفيذي لسكرتارية 

. AFCeftaاتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية
وقــال الوزير ان إنفــاذ اتفاقية منطقة التجــارة الحرة القارية 
األفريقية سيســهم في تنمية حركــة التجارة البينية االفريقية، 
وتحقيق معــدالت أعلى للنمو االقتصــادي األفريقي بعد إزالة 
العوائق الجمركية بين الدول اإلفريقية الى جانب زيادة معدالت 
النمــو الصناعي وتحقيق التنميــة التكنولوجية وهو ما يمكن 
دول القــارة من المنافســة على الســاحة االقتصادية الدولية، 
مشــيراً إلى أن خطة الوزارة لتعزيز التعــاون االقتصادي مع 
دول القــارة االفريقيــة ترتكز على مشــاركة الــدول االفريقية 

الخبرات الصناعية والتجارية المصرية. 
وأوضــح نصــار ان عام 2019 والذي يشــهد تــرأس مصر 
لالتحاد األفريقي يمثل نقطة هامة في مسار التعاون المصري 
األفريقــي والعمــل األفريقــي المشــترك، مشــيراً الى حرص 

الحكومة المصرية على انشــاء مشــروعات مشتركة للتنمية 
المستدامة بدول القارة االفريقية

ولفــت الوزيــر إلــى ان االتفاقية ستســهم في تطويــر البنية 
التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة، فضال عن تســهيل 
حركة األشــخاص ونقــل الخبرات الفنيــة والخدمات المتصلة 
بالتجارة والتي تشــمل خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات 

المهنية ذات األهمية الكبرى للنمو االقتصادي المستدام.
ومن جانبها قالت السفيرة/ روزيت كاتونجى مستشار التكامل 
اإلقليمــي باالتحــاد األفريقــي ان زيارة وفد االتحــاد األفريقي 
للقاهــرة تأتى في إطار سلســلة من الزيــارات الميدانية للوفد 
الفنــي للوقــوف على اخر المســتجدات واالســتعدادات للدول 
المتقدمة الستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة 
الحرة االفريقية AFCefta، مشيرًة الى ان مفوضية االتحاد 
األفريقــي حــددت عدد من المعاييــر الخاصة باختيــار الدولة 
المناســبة تأتى على رأســها البنية التحتية المالئمة ووســائل 

االتصال والنقل اللوجيستي وتوافر خدمات الصحة والسكن.

المجلس الوطني لالعتماد يحصل على 
االعتراف الدولي من المنظمة األوروبية 

لالعتماد في مجال اعتماد مقدمي 
اختبارات الكفاءة الفنية 

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد 
االتحاد اإلفريقي استعدادات مصر 

الستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية 
اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية
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وزارة التجارة والصناعة وشركة سيمنس 
العالمية توقعان المخطط التنفيذي لمذكرة 

التفاهم المشتركة لتحسين القدرات 
التنافسية للصناعة المصرية

وزير التجارة والصناعة يبحث مع 
وفد هيئة معارض فرانكفورت 
األلمانية إقامة معرض تجاري 

دولي للصناعات النسيجية في 
مصر

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاًء موسعاً 
مع ممثلي هيئة معارض فرانكفورت األلمانية برئاســة السيد/ أو 
بيــم عضو مجلس إدارة الهيئة الســتعراض خطــة الهيئة إلقامة 
معرض تجاري دولي للصناعات النسيجية في مصر خالل الفترة 

المقبلة.  
وقــال الوزيــر إن اللقاء تنــاول خطة هيئة معــارض فرانكفورت 
إلقامــة معرض تجاري دولي ألول مــرة على أرض مصر بحيث 
يستهدف المعرض التركيز على كافة حلقات الصناعات النسيجية، 
مشــيراً إلى أن المعرض ســيمثل منصة هامة اللتقاء المصدرين 
والمســتوردين من حول العالم وتبــادل الخبرات ووجهات النظر 
فــي هذا المجال فضاًل عــن عقد صفقات تجارية تصب في صالح 

كافة األطراف.
وأوضــح نصــار أن إقامة هــذا المعرض يأتــي متوافقاً مع خطة 
وتوجــه الحكومة لجعل مصر محــوراً تجارياً اســتراتيجياً يخدم 
المنطقة وقارة إفريقيا، مشــيراً إلى أن الوزارة تســتهدف تطوير 

صناعــة المعــارض كــي تصبح مصــر مركــزاً إقليميــاً وعالمياً 
للمعارض الدولية مع تحقيق أقصى استفادة من الخبرات العالمية 
واألوروبية بصفة عامة واأللمانية بصفة خاصة في مجال تنظيم 

المعارض الدولية.
ومن جانبه قال الســيد/ أو بيم عضو مجلس إدارة هيئة معارض 
فرانكفــورت األلمانية إن الهيئة تتعاون مع مصر منذ نحو 100 
عــام فــي مجال تنظيــم المعــارض والمؤتمرات، مشــيراً إلى أن 
الهيئة تسعى إلقامة هذا المعرض الكبير في مصر نظراً لمكانتها 
وموقعهــا الجغرافــي المتميــز في قلــب المنطقــة العربية وقارة 
إفريقيا فضاًل عن كونها قلعة صناعة النسيج والقطن في الشرق 

األوسط.
ولفــت بيم إلــى أن الهيئة تســعى حالياً إلعداد كافــة المعلومات 
وإعــداد الدراســات الخاصــة بالمعرض وعقد اللقــاءات وورش 
العمل مع الجهات المعنية في مصر سواء كانت حكومية أو قطاع 
خاص تمهيداً التخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد هذا المعرض الهام. 

وقعت الحكومة المصرية وشــركة سيمنس االلمانية المخطط التنفيذي 
لمذكــرة التفاهم المشــتركة بين وزارتي التجــارة والصناعة والتربية 
والتعليم والتعليم الفني وشــركة ســيمنس االلمانية في مجال تحســين 
القدرات التنافســية للصناعة المصرية، حيث وقع االتفاق عن الجانب 

المصري المهندس/ احمد طه مساعد الوزير لشئون الصناعة. 
وقال المهندس احمد طه مســاعد الوزير لشــئون الصناعة إن الزيارة 
تمــت لعدد مــن المدن االلمانية للتعرف علــى أرض الواقع على آليات 
تنفيــذ المذكــرة مــن خالل زيــارة العديد مــن المواقع والجهــات التي 
ستساعد في تنفيذها، مشيراً إلى أن الزيارة استمرت لمدة أسبوع حيث 
شــارك بالوفد ممثلي مركز تحديــث الصناعة والهيئــة العامة للتنمية 

الصناعية ومجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار.
واضــاف طه انه تم االتفاق على توقيع المخطط التنفيذي لالتفاقية بعد 
مباحثات مكثفة مع مســئولي شــركة ســيمنس العالمية مشيراً إلى ان 
المخطط يركز على سبل تنفيذ المحاور األساسية لمذكرة التفاهم والتي 
ترتكز على 5 محاور رئيســية تشــمل تطوير البنيــة التحتية والتحول 
الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم 
وكفــاءة الطاقة وحلول التشــغيل اآللي، باإلضافــة إلى تطوير مصنعي 
اآلالت المحلييــن، ورفــع القــدرات التدريبيــة وتطوير التعليــم الفني 
والمهني، فضاًل عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية الالزمة للصناعة.

وأشار إلى أن المحور األول يتضمن إدارة المناطق الصناعية من خالل 
االستفادة من أفضل التجارب والممارسات األلمانية خاصًة في مجاالت 
الطاقــة وتوفير المياه والصرف الصحي، الفتاً إلى أنه تم االتفاق أيضاً 
على اختيار عدد من المشروعات التجريبية لتطبيق الخطة بها تمهيداً 

لتعميم التجربة على باقي المناطق الصناعية.
وفيمــا يتعلــق بالمحور الثاني، لفت طه إلى أنــه تم االتفاق على إقامة 
مركز لبنــاء القدرات والكوادر الالزمة للتحــول الرقمي وتوفير حلول 
التشغيل اآللي للمشــروعات الصناعية وخاصة المشروعات الصغيرة 

والمتوســطة بحيث يرتبــط المركز بالمنطقة الصناعيــة ويقوم بتوفير 
خدمــات التصميم وتحســين العمليات الصناعية، وتقديم االستشــارات 

الفنية، باإلضافة إلى دعم ريادة األعمال، وبناء القدرات والتدريب.
وأضــاف أنــه تم االتفــاق ايضا علــى تنفيذ محــور تحســين القدرات 
التنافســية للصناعــة المصريــة من خالل زيــادة تنافســية الصادرات 
المصرية وتعظيم صادرات المشــروعات الصناعية وزيادة تكاملها مع 
سالســل القيمة العالمية، فضاًل عن تقديــم حلول توفير الطاقة وتعزيز 
اإلنتاج والحفاظ على البيئة، الفتاً إلى أنه تم االتفاق علي تدشين منصة 
رقميــة تضم كافة الصناعات الوطنية بهدف خلق شــراكات جديدة بين 
المورديــن والمشــترين والتجار والمســتثمرين، باإلضافة إلى التكامل 
مــع خريطــة االســتثمار الصناعي لمصــر والتي تشــمل كافة الفرص 
االســتثمارية المتاحــة بالقطاعات الصناعية في مختلــف المحافظات، 
والتــي تــم تحديدهــا اعتمــاداً علــى الميــزات التنافســية والمقومات 

االستثمارية لكل محافظة.



11 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 10

وزارتي التجارة والصناعة والمالية 
تبحثان مع المجالس التصديرية 

تسويات المصدرين من برنامج رد 
أعباء التصدير 

عقــدت وزارة التجــارة والصناعــة اجتماعــاً موســعاً لرؤســاء 
المجالس التصديرية لبحث آخر مســتجدات النســخة الجديدة من 
برنامــج رد أعبــاء التصديــر، أدار االجتمــاع المهندس/ حســام 
فريد مستشــار وزيــر التجارة والصناعة للمشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة والمنســق العام للمجالس التصديرية وشــارك في 
االجتمــاع الدكتور/ أحمد كوجــك نائب وزير المالية للسياســات 
الماليــة، والدكتــورة/ أماني الوصال، المديــر التنفيذي لصندوق 

تنمية الصادرات.
وقــال المهنــدس/ حســام فريــد مستشــار الوزير للمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة إن االجتمــاع تنــاول بحــث آليات ســداد 
مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 
نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 من خالل تسوية المستحقات 
الضريبيــة على الشــركات لصالح مصلحــة الضرائب وذلك وفقاً 
لما تم االتفاق عليه مع دولة رئيس الوزراء، مشــيراً إلى أنه تم 
االتفاق خالل االجتماع على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات 
المصدرة التي تمثل 6 قطاعات تصديرية وعقد اجتماع مع ممثلي 
تلك الشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل 

التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.
وأضــاف أن هــذه اآلليــة تمثــل المرحلــة األولى مــن مجموعة 
اآلليات التي تم االتفاق عليها مع دولة مجلس الوزراء لتســوية 
مســتحقات الشــركات مــن برنامــج رد األعبــاء حيــث تتضمن 

المراحل التالية تســوية مســتحقات الشــركات مقابل باقي أنواع 
الضرائــب بما فيها ضريبة القيمــة المضافة والضريبة العقارية، 
باإلضافة إلى مســتحقات جهــات حكومية اخرى مثــل التأمينات 
االجتماعية والكهربــاء، الفتاً إلى أنه ســيتم خالل النصف الثاني 
من شــهر يونية دعــوة مجلس إدارة صنــدوق تنمية الصادرات 

العتماد آليات البرنامج الجديد.
وأشــار مستشار الوزير للمشــروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 
أنــه تم أيضاً خالل االجتماع طرح عدد من المقترحات التي القت 
قبواًل لدى رؤســاء المجالس التصديرية تضمنت إمكانية تســوية 
مســتحقات الشــركات العاملة في المناطق الحرة لدى الصندوق 
مقابل الرســوم المســتحقة على الشــركات لهيئة االستثمار حيث 
ســيتم طرح هذا المقترح على طاولة االجتماع القادم للمجموعة 

الوزارية االقتصادية.
ومن جانبه قال الدكتور/ أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات 
المالية إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة في ضوء توجيهات 
مجلــس الوزراء وذلك بالتعــاون مع صندوق تنميــة الصادرات 
حيــث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أســماء 
الشــركات المصدرة بمســتحقاتها لدى الصندوق، مشيراً إلى أن 
إحدى آليات تســوية المســتحقات تضمنــت المتأخرات الضريبية 

بكافة أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.

في اول اجتماع بعد إعادة تشكيل المجلس 
وزير التجارة والصناعة يبحث مع أعضاء الجانب 
المصرى بمجلس االعمال المصرى االماراتى سبل 

تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

أكــد المهنــدس عمــرو نصــار وزيــر التجــارة والصناعة أهميــة 
تفعيــل مجلس األعمــال المصــري اإلماراتي ليقوم بــدوره في دفع 
االســتثمارات المشــتركة وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، 
مشــيراً إلى أن إعادة تشكيل المجلس جاء في إطار سياسة الوزارة 
لضــخ دمــاء جديدة قادرة على تعزيز التعاون المشــترك مع الجانب 
اإلماراتي على المستويين التجاري واالستثماري ال سيما وأن دولة 
اإلمــارات تمثــل أحد أهــم الشــركاء التجاريين لمصــر، كما تتصدر 

اإلمارات قائمة أهم الدول المستثمرة بالسوق المصري.
جــاء ذلــك خالل اللقــاء االول للوزير مع أعضــاء الجانب المصري 
في مجلس األعمال المصري اإلماراتي -بعد إعادة تشكيله-برئاســة 
المهنــدس/ جمال الســادات، رئيــس مجلس إدارة شــركة اتصاالت 
مصر، وشــارك فــي اللقاء المهندس حســام فريد، مستشــار وزير 

التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير أن االمارات تعد أحد أهم الشــركاء االقتصاديين لمصر 
على المســتويين اإلقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن مصر واالمارات 
تمثــالن نموذجاً ناجحــاً للتعاون والتكامل االقتصادى المشــترك فى 

كافة المجاالت وعلى مختلف األصعدة.
وأضــاف نصار أن العالقات السياســية المتميزة التــي تربط قيادتى 
البلدين وعالقات التقارب والتفاهم بين الشعبين المصرى واإلماراتى 
تشــكل محور إرتكاز للتعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة 

لإلقتصادين المصرى واإلماراتى على حد سواء.

ولفت الوزير إلى إمكانية اإلستفادة من التوجه الحالي لدول القارة 
األوروبيــة بإعادة توطين عــدد من الصناعات كثيفة العمالة خارج 
القارة وهو االمر الذى يتيح إقامة مشــروعات جديدة باســتثمارات 

اوروبية إماراتية مشتركة على ارض مصر.
ومن جانبه اشــار المهندس حســام فريد، مستشــار وزير التجارة 
والصناعة للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة، الــى تطلع مصر 
لتحقيــق مشــاركة متميزة بمعــرض أكســبو 2020 خاصــًة وأن 
المعرض سيكون األكبر في التاريخ منذ بدء إقامة معارض االكسبو 
قبــل 40 عامــاً حيث تســتهدف المشــاركة المصرية فــي المعرض 
الترويــج لمصــر كواجهــة اســتثمارية وملتقــى اقتصــادي مميــز، 
مشــيراً إلــى أن التواجد المصري بالمعرض يأتــي نتيجة لإلمكانات 
الجيدة للشــركات المصرية والتي تؤهلها ألن تكون ضمن الشركات 
االستثمارية الكبرى في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث يوفر 
المعرض العديد من الفرص االستثمارية المهمة للشركات المصرية 
فضاًل عن الفرص التصديرية التي يوفرها المعرض وفرص التعاون 

مع الشركات المشاركة بالمعرض من كافة الدول العالم.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد المعرض العام المقبل إقبااًل كثيفاً 
حيث سيســتقبل نحو 25 مليون زائر وأكثر من 200 مشــاركة من 

دول وشركات ومؤسسات أكاديمية.
وبــدوره أكــد المهنــدس/ جمال الســادات رئيس الجانــب المصرى 
بمجلــس األعمــال المصرى اإلماراتى المشــترك أهميــة بذل المزيد 
مــن الجهود من جانب الحكومة ومجتمــع األعمال المصرى لتعزيز 
العالقات التجارية واإلستثمارية بين مصر واإلمارات خالل المرحلة 
المقبلــة، مشــيراً إلى أن معرض إكســبو دبــي 2020 يمثل فرصة 
هامة للشــركات المصرية لتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية في 

مختلف المجاالت.
وأشار الى انه جارى حالياً تشكيل الجانب االماراتى بمجلس االعمال 
المصرى االماراتى، الفتاً الى انه من المخطط عقد اجتماع مشــترك 

للمجلس بجانبيه خالل المرحلة القريبة المقبلة.
وبدوره أشــار الســيد/ محمد األتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر 
الــى إن اإلمارات تمثل محوراً هامــاً لتعزيز التعاون االقتصادى بين 
مصر ودول الشرق األوسط بصفة عامة ودول الخليج العربى بصفة 
خاصة، الفتاً إلى أن البنك لديه حالياً 5 فروع داخل االمارات وكذلك 
تم انشــاء مركز اقليمى الدارة فروع البنك المنتشرة بعدد من الدول 

الخارجية مثل إيطاليا وروسيا والصين وفرنسا

رئيسى  دور   : نصار  عمرو  م. 
للمجلس فى تنمية التجارة البينية 
مصر  بين  المشتركة  واالستثمارات 

واالمارات خالل المرحلة المقبلة
جمال السادات : جارى حاليًا تشكيل 
الجانب االماراتى بمجلس االعمال  .. 
للمجلس  مشترك  اجتماع  عقد  وقريبا 

بجانبيه المصرى واالماراتى



13 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 12

خالل االحتفال السنوي لهيئة المطابع 
األميرية بعيد العمال

أكــد المهندس/عمــرو نصار وزير التجــارة والصناعة حرص الوزارة 
على تطوير المطابع االميرية لتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية  فى 
مجال الطباعة من خالل إدخال نظم الطباعة الحديثة وإســتخدام أحدث 
آالت الطباعة ونقل التكنولوجيات والتقنيات المتطورة المطبقة في قطاع 
الطباعة والنشــر ،مشــيرا الى ان المطابع األميرية لعبت دوراً رئيسياً 
في إرســاء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري وســاهمت في 

الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة.
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزير خالل فعاليات االحتفال السنوي لهيئة 
المطابع االميرية والمقام تحت رعايته بمناسبة عيد العمال وقد تضمن 
االحتفــال افتتاح معرضا للفنــون لعرض االعمال الفنية للموهوبين من 

العاملين بالهيئة الي جانب تكريم عدد من الكوادر العمالية بالهيئة.
وقــال نصار – في الكلمــة التي القاها نيابة عنــه المهندس/ احمد طه 
مســاعد أول وزيــر التجــارة والصناعة - ان الوزارة تســتعد لالحتفال 
العــام القــادم بمــرور مائتي عــام على انشــاء المطابــع االميرية الفتا 
الــى ان المطابــع انشــأها محمــد علي باشــا عــام 1820 لتنقل مصر 
إلــى عصــر النهضة الثقافية والعلمية وللمســاهمة فــي وضع القواعد 
األساســية للدولــة الحديثــة لتكون بذلك احــد اقدم الكيانــات الحكومية 
الموجــودة بالدولة حاليــاً، واضاف انه يجرى حاليا انشــاء فرع جديد 
للمطابــع االميريــة بالعاصمة اإلدارية الجديدة في اطــار خطة الوزارة 
لتطويــر منظومة الخدمات التي تقدمهــا الهيئة وتعزيز دورها فى رفع 

مســتوي االمن القومي لمصر من خــالل طباعة المطبوعات المؤمنة 
ومختلف المطبوعات الحكومية.

وأوضــح الوزير أن قطاع الطباعة أصبح من القطاعات الحيوية التي 
تخــدم مختلف القطاعات الصناعية واإلنتاجيــة والتي تتضمن تغليف 
المنتجات والطباعة عليها أو طباعة المنشورات الترويجية للمنتجات 
فضــاًل عن طباعة الكتب والمســتندات ، الفتاً الى ان الوزارة تســعى 
خــالل المرحلــة الحالية الى رفع مســتوى األداء، بالهيئة بما ينعكس 
إيجاًبا علي تحسين تنافسية الهيئة علي المستويين المحلي واإلقليمى.

 ومــن جانبــه أكد المهندس / عمــاد فوزي رئيس مجلــس ادارة هيئة 
المطابــع االميرية أن الهيئة تمثل منارة لنشــر الفكر والثقافة والريادة 
وتعميق صناعة الطباعة باعتبارها أحد أهم مراكز الطباعة والنشر في 
مصر والشــرق االوســط ، مشــيراً الي ان الهيئة تعمل باستمرار علي 
إدخال التكنولوجيا الرقمية فى مجال الطباعة لزيادة القدرات التنافسية 

وتحسين الجودة.
 وفى هذا اإلطار أوضح ان الهيئة توفر خدمات الطباعة الرقمية وفصل 
االلــوان وتنفيــذ التصميمات والتجهيــزات الفنية بأحــدث تكنولوجيات 
طباعــة االوفســت في منطقة الشــرق االوســط ، مشــيرا الــي ان أهم 
مطبوعات الهيئة تشمل المصحف الشريف وكتب التراث وكتب القانون 
واالجنــدات والكراســات ، وأضــاف ان الهيئــة تتبنى أنشــطة إنتاجية 
وبحثيــة متميــزة لتطويــر وتحديث معــدات وأالت الطباعــة الى جانب 
تدريب الموارد البشــرية وزيادة قدرتها اإلنتاجية والتنافسية » مشيرا 
الــى أنه تــم تزويد الهيئة بأحدث ماكينات الطباعــة الرقمية و ماكينات 

طباعة إلنتاج كافة مطبوعات المكفوفين بطريقة »برايل.
 واوضــح فــوزي ان الهيئــة مزودة بأحــدث خطوط االنتــاج والتجليد 
والتشــطيب كما تقدم الهيئة خدمات الكترونية تشمل النشر واالشتراك 
وخدمة الطباعة من االرشــيف وتوفير التشــريعات المصرية ، مشيرا 
الي ان االصدارات اليومية للهيئة تتضمن الجريدة الرســمية والوقائع 

المصرية.

زيادة ملحوظة في معدالت التبادل 
التجاري بين مصر وإندونيسيا خالل عام 

 2018

أكد أحدث تقرير أعده المكتب التجاري المصري بجاكرتا حول 
العالقــات التجارية بين مصر وإندونيســيا خــالل عام 2018 
ومقارنتهــا بعــام 2017، تحقيــق الصــادرات المصرية غير 
البترولية قفزة كبيرة مســجلة 138 مليون دوالر بنسبة زيادة 
قدرهــا 19% عن عام 2017، وفى المقابل تراجعت الواردات 
المصرية من إندونيســيا خالل نفس الفترة مسجلة مليار و33 

مليون دوالر بنسبة تراجع %17.6.
وقال احمــد عنتر وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس 
جهاز التمثيل التجاري ان قيم بنود اخري من الصادرات شهدت 
ارتفاعاً ملموســاً مثل االســمدة غير الفوســفاتية او الكيماوية 
والتي سجلت 42 مليون دوالر بزيادة نسبتها 13% كما سجل 
فوسفات الكالسيوم واأللمنيوم 28 مليون دوالر بزيادة نسبتها 
4.7% والتمور سجلت 22 مليون بزيادة نسبتها 60% ودبس 

السكر سجل 15 مليون بزيادة %32. 
واوضــح عنتــر أن قيمــة الــواردات المصرية من اندونيســيا 
انخفضــت إلى مليار و33 مليون دوالر وبنســبة تراجع قدرها 
17.6% مقارنة بعام 2017 ويعزى ذلك لتراجع الواردات من 
عدة بنود من زيت النخيل والذى تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن 

أكبر 50 بند في الواردات المصرية من إندونيسيا ومنها زيت 
نخيل مكرر سائل تزيد نسبة اليود به عن 60% حيث انخفضت 
قيمــة وارداته مــن 173 مليون دوالر إلــى 21 مليون دوالر 
وبنســبة بلغت 87.7% وكذلك زيت النخيل في صورته الصلبة 
والذي ســجل انخفاضــاً بقيمــة 43.7 مليون دوالر وبنســبة 
قدرها 47.6% باإلضافة إلى المطاط الطبيعي والذي انخفضت 

وارداته بنسبة %6.8.
واشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن هناك عدد من بنود 
الواردات قد شهدت زيادة ومنها زيت نخيل مكرر بقيمة 272 
مليــون دوالر وبنســبة زيادة 1.5%، خيــوط مفردة من ألياف 
صناعية بقيمة 67 مليون دوالر وبنسبة 9.6%، بن بقيمة 56 
مليون دوالر وبنســبة زيادة 7.8%، إطارات للســيارات بقيمة 

33.6 مليون دوالر وبنسبة زيادة %28.
ولفــت عنتــر إلى أن هناك 50 بند من وارداتنا من اندونيســيا 
شكلت نحو 94% من إجمالي قيمة وارداتنا من إندونيسيا خالل 
عام 2018 ويعد الكثير منها ســلع استراتيجية وسلع وسيطة 
حيث ال يوجد لبعضها بديل محلى أو بدائل محلية محدودة غير 
كافية مثل زيت النخيل ومنتجاته والبن واألخشاب والورق.  

م. عمرو نصار : إنشاء فرع جديد للمطابع االميرية بالعاصمة االدارية 
لمواكبة أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الطباعة

علي  حريصون   : فوزي  عماد   . م 
إدخال أحدث التكنولوجيات الرقمية 
في مجال الطباعة لالرتقاء بالقدرات 

التنافسية للهيئة محليًا واقليمًا

أحمد عنتر :%19 
زيادة في الصادرات 
المصرية غير البترولية 
.. وتراجع الواردات 

من اندونيسيا بنسبة 
%17.6
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وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيــــره البريطاني مستقبل 
العالقات االقتصادية المشتركـــــــــة في ظل خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي

عقــد المهندس عمــرو نصار وزيــر التجــارة والصناعة لقاًء 
موســعاً مــع الدكتــور/ ليام فوكــس، وزيــر التجــارة الدولية 
البريطانــي والوفــد المرافق له والذي يــزور مصر حالياً –في 
إطار جولته لعدد من الدول بشمال أفريقيا-لعقد عدة اجتماعات 
مــع كبار المســؤولين الحكوميين والوزراء لبحث ســبل إقامة 
شــراكات جديدة في مصر وتعزيز العالقات التجارية بين مصر 
وشــمال أفريقيــا والمملكة المتحدة، شــارك في اللقاء الســيد/ 

جيفري آدامز ســفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والســيد/ أحمد 
عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل 

التجاري.
وقــال الوزيــر إن اللقاء تناول مســتقبل العالقــات االقتصادية 
بيــن مصر والمملكة المتحدة وســبل تعزيز التعــاون التجاري 
واالستثماري بين الجانبين خالل المرحلة المقبلة في ظل قرار 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ورؤية الدولتين لمستقبل 

العالقات لما بعد خروج بريطانيا من االتحاد، الفتاً إلى أن هناك فرص 
كبيــرة لتعزيــز التعاون بين مصــر والمملكة المتحدة فــي العديد من 

المجاالت التجارية والصناعية واالستثمارية والخدمية.
وأضــاف نصــار أن زيارة الوزيــر البريطاني تأتي في إطار سلســلة 
اللقاءات المكثفة لمســؤولي البلديــن لتعزيز أواصر الصلة بين مصر 
والمملكــة المتحــدة ووضــع األطر األساســية للتعاون االســتثماري 
واالقتصادي بيــن الطرفين خالل المرحلة المقبلة، الفتاً إلى أن مصر 

ترحــب بمبادرة المملكة المتحدة للتوجه نحو األســواق 
األفريقيــة خاصًة في ظل خطــة الوزارة التي تركز على 
12 سوقاً إفريقياً، 6 منهم في شرق القارة و6 بمنطقة 
الغــرب، لزيادة معــدالت الصادرات المصريــة إلى هذه 
األسواق حيث يمكن للمملكة المتحدة أن تتخذ من مصر 

بوابًة للنفاذ إلى هذه األسواق األفريقية الواعدة.
ومــن جانبــه أكــد ليــام فوكس وزيــر التجــارة الدولية 
البريطانــي حــرص بــالده علــى الحفاظ علــى منظومة 
التعــاون االقتصــادي المشــترك ووصولها لمســتويات 
متميــزة خاصًة فــي ضوء قرار بريطانيــا بالخروج من 
االتحــاد االوروبــي وبمــا يعكس عمــق واســتراتيجية 
العالقات المصرية البريطانية، مشيراً إلى أن االستقرار 
الــذي يشــهده االقتصــاد المصــري حالياً يمثــل ركيزة 
أساسية في تحفيز مجتمع االعمال البريطاني على ضخ 
المزيد من االســتثمارات بالســوق المصري في مختلف 

المجاالت خالل الفترة المقبلة.
وأشــار فوكس إلى أن بالده تلتزم بالحفاظ على مكانتها 
كأحد أكبر الشــركاء االســتثماريين والتجاريين لمصر، 
مشيداً في هذا اإلطار بما حققته مصر من تطور ملحوظ 
فــي تنفيذ برنامــج اإلصــالح االقتصــادي والتعامل مع 
تحديات كبيرة مثل التضخم والبطالة وتحسين المؤشرات 

االقتصادية.
كمــا وجــه فوكــس الدعوة لمصــر للمشــاركة كمراقب 
فــي قمــة دول الكومنولث التي من المقــرر أن تعقد في 
العاصمــة البريطانيــة لندن خالل شــهر أكتوبر المقبل، 
األمــر الذي ســيمثل فرصة كبيرة لتبــادل الرؤى ونقاط 
الحوار بين المســؤولين المصرييــن ونظرائهم في دول 
هذه الرابطة بما يسهم في توطيد العالقة بين الطرفين. 
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انتهى مركز تحديث الصناعة من إعداد أحدث تقريرحول مؤشرات 
أداء البرنامــج القومى لتعميق التصنيع المحلي، خالل الـ6 أشــهر 
الماضيــة ) منــذ بداية اطــالق البرنامج فى شــهر أكتوبر 2018 
وحتــى نهايــة شــهر أبريل الماضــى( حيــث يســتهدف البرنامج 
زيادة تنافســية المنتجات المحلية لتحل محل مثيالتها المســتوردة 

بالصناعة الوطنية.
وقــال الدكتور عمرو طه المديــر التنفيذي لمركز تحديث الصناعة 
أن التقريــر تضمــن بيانات عــن مدخالت اإلنتاج المســتوردة من 

105 منشــأة صناعيــة تعمل فــي قطاعات الصناعات الهندســية 
والكيماويــة والغذائيــة والنســيجية والمالبس الجاهــزة والتعبئة 
والتغليف ومســتحضرات التجميل، مشيراً إلى أنه تم حصر 248 
مدخل إنتاج يتم اســتيرادها من الخارج، وجاري دراســة إمكانية 

تصنيعها محلًيا.
وفى إطار الخطوات التنفيذية للبرنامج أوضح طه ان مركز تحديث 
الصناعة واصل عمليات التفاوض والتشــبيك بين 17 منشــأة في 
عــدد مــن القطاعات الصناعيــة و13 مورد محلــي، الفتاً إلى أن 
عمليات التشبيك التي يجريها المركز تهدف الى احالل 29 مدخل 

إنتاج مستورد لتوفير 175 مليون جنيه من قيمة االستيراد.
وأضاف أن البرنامج ســعى خالل المرحلة الماضية القتراح جذب 
عــدد من الشــركات األجنبية لالســتثمار في عدد مــن القطاعات 
المســتهدفة تشــمل 88 منتــج تــام و160 مدخــل إنتــاج بقيمة 
اســتيرادية تقدر بحوالي 130 مليون جنيه للمنتجات تامة الصنع 

و220 مليون جنيه لمدخالت اإلنتاج.
 ونوه المديــر التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن خبراء المركز 
عقــدوا مجموعة من اللقاءات مع عدد من المســتثمرين األجانب 
لبحث إمكانية زيادة اســتثماراتهم في السوق المصري إلى جانب 
بحث التعاون مع عدد من البنوك المصرية بهدف إتاحة تسهيالت 
مالية لسالســل التوريد المحلية ،مشيراً إلى أن المركز يسعى إلى 
تعزيز الشــراكات بين المنشــآت الصناعية والموردين المحليين، 
وذلك من خالل تطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج 
تهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعي المصري 
تشــمل احتياجاتــه وقدراته التصنيعية الحالية وفرص االســتثمار 
الصناعي، مما يسهم في التشبيك بين المصنعين والموردين على 

المستويين المحلي والدولي.
جديــر بالذكــر أن مركز تحديــث الصناعة التابع لــوزارة التجارة 
والصناعــة قــد أطلق البرنامــج القومي لتعميــق التصنيع المحلي 
لتطويــر قاعدة صناعيــة متنوعة من المورديــن المحليين، ورفع 
معدالت االســتفادة من االستثمارات الصناعية، وتحقيق االستغالل 
األمثــل للطاقــات اإلنتاجيــة المتاحة، بما يســهم في زيــادة القيمة 
المضافــة للمنتج المحلي، وتوفيــر فرص عمل الئقة، وغيرها من 
األهــداف التي تتكامل مع رؤيــة وزارة التجارة والصناعة بتحويل 
الصناعة المصرية إلى قاطرة التنمية االقتصادية المستدامة.           

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الرقابة 
الصناعية خالل الـ 4 أشهر الماضية

إبراهيم المانسترلي: إجراء 4589 حملة 
تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها 

بمعايير الجودة والمواصفات القياسية

مركز تحديث الصناعة ينتهى من إعداد أحدث 
تقرير حول مؤشرات أداء البرنامج القومى 
لتعميق التصنيع المحلى خالل الـ 6 أشهر 

الماضية

رئيــس  المناســترلي،  إبراهيــم  الكيميائــي  أعلــن 
مصلحة الرقابة الصناعيــة أن المصلحــة قامت خالل الـ4 
أشــهر األولــى من العــام الجــاري بإجــراء 4589 حملة 
تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة 
المنتجــات والمراجــل واآلالت الحرارية، فضاًل عن إجراء 
7787 دراســة فنيــة متخصصة تضمنت 3664 دراســة 
فنيــة فــي مجال الســماح المؤقــت والدروبــاك، و4120 

دراسة فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج.
وأشار إلى أن إحكام الرقابة على المصانع يسهم في تعزيز 
تنافســية المنتج المصــري ومواجهة كافة أســاليب الغش 
وتــداول المنتجات الضــارة وغير المطابقــة للمواصفات، 
مؤكداً حرص المصلحة على متابعة التزام المصانع بتطبيق 

المواصفات القياســية المصرية والعالمية وذلك تماشياً مع 
خطــة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة لالرتقاء بجودة 
المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسالمة المستهلك.

وفــي مجال االعتماد والتراخيص، أوضح المناســترلي أن 
المصلحــة قامــت بترخيــص 1601 مرجل بخــاري وآلة 
حرارية، واعتمــاد 364 مركز خدمة وصيانة )خدمات ما 
بعد البيع( وتســجيل عدد 27 مطابع عاملة في مجال مواد 

التعبئة والتغليف.
وأضــاف رئيــس مصلحة الرقابة الصناعيــة أن المصلحة 
قامــت مــن خالل وحــدة دليل خدمــة المواطــن بالرد على 

1045 استفساراً و417 شكوى

د. عمرو طه: دراسة تصنيع 
248 مدخل إنتاج محليًا 

في قطاعات الصناعات 
الهندسية والكيماوية 

والغذائية والنسيجية والمالبس 
الجاهزة والتعبئة والتغليف 

ومستحضرات التجميل

جارى تشبيك 17 منشأة 
صناعية و13 مورد محلى 

إلحالل 29 مدخل إنتاج 
مستورد بمثيله المصرى 
بهدف توفير 175 مليون 
جنيه من قيمة اإلستيراد 
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الوزارة ســتقدم كل الدعم والمســاندة لمســاعدة الهيئة على 
تصدير منتجاتها الى األســواق الخارجيــة، منوهاً الى أهمية 
تعظيم االســتفادة من الخدمات التي تتيحهــا الهيئة في زيادة 
معــدالت التصديــر من خــالل التركيــز على تصديــر الخدمة 
والمنتج في آن واحد وهو األمر الذي ســيلقى قبول عدد كبير 

من الدول االفريقي.

هذا وقد اســتعرض الفريق عبــد المنعم التراس رئيس الهيئة 
العربيــة للتصنيع اإلمكانات التصنيعيــة المتاحة بالهيئة وفي 
مقدمتهــا قطــاع الطاقة المتجددة، والبنيــة التحتية، ومعالجة 
وتنقيــة مياه الصرف الصحــي والصناعــي، واإللكترونيات، 
وتصنيع مهمات الســكك الحديديــة والتجهيزات الطبية فضال 
عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة 

الكهربائية في مصر.
كمــا أوضــح التعــاون الوثيــق مــع كافــة المراكــز البحثيــة 
والجامعــات لزيادة نســب المكون المحلي، مشــيرا إلي نجاح 
الهيئــة في إنتــاج أول طلمبــة ضغط عالــي بتصميم مصري 
100% باإلضافــة إلى المحابس ذات األقطار الكبيرة وتصنيع 

األغشية لمحطات تحلية المياه.

ولفت »التراس« إلى اهتمام الهيئة بتوســيع آفاق الشراكات 
والتعــاون مــع كبــري الشــركات العالمية بما يســهم فى نقل 
الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر 

البشرية.
وأشــار الى ان الهيئة وضعت التصديــر ودعم التصنيع بدول 
القــارة االفريقية على رأس اولوياتها خالل المرحلة الحالية، 

وهــو االمر الــذي يتطلــب تعــاون وتكامل وثيق مــع وزارة 
التجارة والصناعة والتي أعدت رؤية شــاملة لزيادة التواجد 
المصري في دول القارة الســمراء، الفتــاً في هذا اإلطار الى 
دخول الهيئة في تحالف مع عدد من الشركات المصرية منها 
شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية باإلضافة 
إلى شــركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشــروعات بدول القارة 

االفريقية.
وعلــى هامــش الزيــارة قــام المهنــدس عمرو نصــار وزير 
التجارة والصناعة بتفقد معرض منتجات الهيئة والذي يعكس 
اإلمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة سواء في مجال 

اإلنتاج العسكري أو المدني.

اســتقبل الفريــق عبــد المنعــم التراس رئيــس الهيئــة العربية 
للتصنيع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والذي 
قام بزيارة الهيئة على رأس وفد من قيادات الوزارة لبحث سبل 
تعزيز التعاون المشــترك في المجــاالت التصنيعية المختلفة بما 
يســهم في تنفيذ خطــة الدولة لتعميق التصنيــع المحلى وزيادة 

القيمة المضافة للمنتجات المصرية. 
وأشار الوزير الى انه تم خالل االجتماع االتفاق على وضع خطة 

عمــل واضحة وبتوقيتات محــددة لبدء التعاون المشــترك بين 
الوزارة والهيئة ســواء فيما يتعلق بتصنيع الســلع االستثمارية 
والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات 
صناعية بعدد من الدول االفريقية والعربية، الفتاً في هذا اإلطار 
الى تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين وتحديد نقاط اتصال 

لضمان سرعة التنفيذ. 
وفيمــا يتعلــق بتوجــه الهيئة نحــو التصدير أوضــح نصار ان 

وزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العربية 
للتصنيع يبحثان تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ 

خطة الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى وزيادة 
الصادرات
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 تتطلــع مصر خــالل المرحلة الحالية الــى تعزيز عالقات 
التعــاون مــع كافــة الــدول االفريقيــة على المســتويات 
السياســية واالقتصادية والتجاريــة مرتكزة على انتمائها 

األفريقي والعربي.
لقد تغيرت رؤية العالم للقارة واختلفت النظرة السلبية لها 
اختالفــا جذريا، وأصبحت إفريقيا محط أنظار دول العالم، 

سواء الدول المتقدمة أو النامية.
يرتبــط االقتصــاد العالمــي حاليــا ارتباطا وثيقــا بالقارة 
اإلفريقيــة، حيــث تمتلــك القــارة أغنــى تجمــع للموارد 
الطبيعيــة في العالم حيث تشــير التقديــرات إلى أن %30 
مــن الموارد المعدنية المســتخرجة مــن األرض موجودة 
في القارة اإلفريقية، و12 % من النفط المنتج في العالم ، 
كمــا تمتلك إفريقيا أكبر احتياطيات للمعادن الثمينة وثلثي 
األراضي الزراعية غير المســتغلة في العالم حيث تســهم 
هــذه االحتياطيات من الثروات الطبيعية، بشــكل كبير في 
دعــم اقتصادات البلــدان اإلفريقية، وتعزيــز فرص النمو 

ودعم مؤشرات التنمية في القارة الصاعدة .
تعد قارة أفريقيا ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة 
وعدد الســكان، وتأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا. حيث 
تبلغ مساحتها 30.2 مليون كيلومتر مربع وتتضمن هذه 
المســاحة الجزر المجاورة، وهــي تغطي 6% من إجمالي 
مســاحة ســطح األرض، وتشــغل 20.4% مــن إجمالــي 

مساحة اليابسة. 
كما تمتلك القارة ثروات زراعية هائلة  تسهم بنحو20  إلى 
60 بالمائــة من إجمالي الناتج القومي لكل دولة إفريقية، 
كما تتميز أفريقيا بثروة غابية هائلة حيث تســهم صناعة 
االخشــاب بـ 6 بالمائة من إجمالــي الناتج الداخلي للقارة 

وتمتلك القارة أيضا مخزون هائل من الثروة السمكية .
مؤخرا بدأت تترّدد عبارات »أفريقيا قارة المستقبل« على 
ألسنة الكثير من المستثمرين واالقتصاديين والسياسيين، 
باإلضافة إلى عبــارات أخرى مثل »أفريقيا الصين الغد« 
و»قــارة الصين الثانيــة«، »الهند الجديــدة«، و»القرن 
اإلفريقي« أي أّن القرن 21 هو قرن إفريقيا ، وبالتوازي 

أصبحت القارة الوجهة الجديدة للمستثمري.
لقد حظيت القارة األفريقية في الســنوات القليلة الماضية 
باهتمــام بالغ مــن قبل القوى الدولية، بــل أصبحت ُتعتبر 
القبلة األولى للمستثمرين، نظراً لما تشهده من نمو مطرد 

والذى  يجذب االستثمارات األجنبية للقارة ،
مــع تولى مصر لرئاســة االتحاد األفريقــي عام 2019، 
أصبحــت القارة االفريقية على راس أولوياته حيث عملت 
على زيادة االستثمار األجنبي الموجه إلى إفريقيا وخاصة 

 أفريقـيـــا... قــــــــــارة المستقبـل

فــي المشــاريع الوطنيــة التنموية والمشــروعات كثيفة 
العمالــة وفي المجاالت ذات القدرة اإلنتاجية العالية وبما 
يســهم في زيادة اإلنتاج في تلك الدول وتو سيع قاعدتها 

التصديرية. 
 تؤمن مصر بأن أحد أهم ُسبل تحقيق التنمية في أفريقيا 
يكمــن فــي تنفيذ مشــروعات عمالقــة في مجــال البنية 
التحتيــة لتســهيل حركة التجارة عبر الحدود واســتثمار 

الموارد البشرية والطبيعية.
ختامــا لقــد حظيت القــارة الســمراء باهتمــام كبير  في 

السنوات األخيرة حيث إّن إفريقيا تمثل »قارة المستقبل« 
إذا أحسنت استغالل ثرواتها، واستثمرت قواها ومواردها 
البشــرية من أجل التحول إلى اقتصاد قائم على الصناعة 
ومــن ثــم اقتصاد قائم علــى المعرفة والتحــول الرقمى، 
وعليــه يجب أن تســتثمر القارة في التعليم ألنه أســاس 
التنميــة والتقــدم، مما يضع على مصر مســئولية كبيرة 
نحــو نهضة القارة بحكم انتماؤها التاريخى، ورئاســتها 

لالتحاد االفريقى خالل عام 2019.

المصدر: الهيئة العامة لالستعالمات ومواقع إخبارية عالمية  
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الصادرات المصرية غير البترولية إلى إندونيسيا سجلت 
خالل عام 2018 نحو 138 مليون دوالر بنسبة زيادة 
قدرهــا 19% عن عــام 2017، وفــى المقابل تراجعت 
الــواردات المصرية من إندونيســيا خــالل نفس الفترة 
مسجلة مليار و33 مليون دوالر بنسبة تراجع %17.6.

إنجازات مصلحة الرقابة الصناعية خالل الـ4 أشهر 
األولى من العام الجاري:

إجراء 4589 حملة تفتيشــية على المصانع، فضاًل 
عن إجراء 7787 دراســة فنية متخصصة تضمنت 
3664 دراســة فنيــة فــي مجــال الســماح المؤقت 
والدروبــاك، و4120 دراســة فنيــة متنوعــة و3 

دراسات مستلزمات إنتاج.
- ترخيــص 1601 مرجــل بخــاري وآلــة حرارية، 
واعتمــاد 364 مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد 
البيع( وتســجيل عــدد 27 مطابع عاملــة في مجال 

مواد التعبئة والتغليف.

شركة بروكتر أند جامبل تعمل بالسوق المصري منذ 

مــا يزيد على ثالثين عاماً ويصل حجم اســتثماراتها 

حاليــاً إلى نحــو 3 مليار جنيه وتوفــر نحو 1500 

فرصــة عمل مباشــرة و10 آالف فرصــة عمل غير 

مباشرة.

أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 

وتضــم 125 دولــة، ولقد تجاوز االســتثمار الصيني 

المباشــر فــي الفترة مــن 2013 إلــى 2018 بدول 

الحــزام والطريق حوالي 90 مليار دوالر، وتجاوزت 

عائدات المشــروعات المشــتركة 400 مليار دوالر، 

كمــا وقعت الصين اتفاقيات بشــأن التعاون الصناعي 

مع أكثر من 40 دولة

· بلغ اجمالي اســتثمارات دولة شــيلي بمصر حوالي 

250 مليــون دوالر موزعــة على قطاعــات البترول 

والمقاوالت والزراعة والسياحة والخدمات. 

· بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروســيا خالل 

عام 2018 نحو 5 مليار و112 مليون دوالر.

حجــم التبادل التجاري بيــن مصر ورومانيا بلغ العام 

الماضي نحو 750 مليون دوالر، وتبلغ االستثمارات 

الرومانية في مصر حالياً نحو 31.2 مليون دوالر في 

عدد 77 مشروعاً في حين يبلغ اجمالي االستثمارات 

المصرية برومانيا نحو 42.2 مليون دوالر
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بعــد مــرور 41 عاماً على صدور قرار في شــأن المســميات 
الوظيفيــة والدرجــات اإلدارية للعامليــن بالدولة، والذى حمل 
رقــم 134 لســنة 1978 ، أصــدر الجهاز المركــزي للتنظيم 
واإلدارة، برئاســة الدكتور صالح الشيخ ، قرار رقم 35 لسنة 
2019 يتضمــن معايير توصيف وتقييــم الوظائف الحكومية 
وتقســيم الوظائف الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنية رقم 
81 لســنة 2016، بعد العرض علــى مجلس الخدمة المدنية 
ومجلس الدولة وتحديد مجموعات الوظائف وشروط وضوابط 
النقل بينها من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل 

العلمي.
اشــتمل القرار علــى تحديد مجموعــات الوظائــف الحكومية 
وشــروط وضوابــط النقــل بينهــا، مــن حيــث التماثــل بيــن 
المجموعات ومســتوى التأهيل العلمي، كما تطرق القرار إلى 
وضــع العديد مــن الضوابط لتقييم الوظائف فــي ضوء العديد 
من العوامل وأهمها مستوى المعرفة ومدة الخبرة المطلوبة. 

قســم القرار الى مجموعات الوظائف الحكومية إلى 4 مجموعات 
رئيســية، هــي: »مجموعــة الوظائــف التخصصيــة، مجموعــة 
الوظائف الفنية، مجموعــة الوظائف الكتابية، مجموعة الوظائف 

الحرفية والخدمة المعاونة«.
بالنســبة للمجموعة الرئيســية األولى وهــي )مجموعة الوظائف 
التخصصية( حدد القرار بها انه عند تقسيم وظائف تلك المجموعة 
المعلنة بالقرار إلى مجموعات نوعية وأن يكون مســتوى التأهيل 
العلمي العالي هو الحد األدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة 
لشــغل أي وظيفة من وظائف تلك المجموعات النوعية لمجموعة 

الوظائف التخصيصية.
كمــا حدد القــرار في معاييــره للمجموعتيــن الرئيســيتين الثانية 
والثالثــة حول المســميات الوظيفية الجديدة لموظفــي الدولة، أن 
يكــون مســتوى التأهيل العلمي فوق المتوســط أو المتوســط هو 
الحد األدنى لشــغل أي وظيفــة من وظائف المجموعــات النوعية 

لمجموعتي الوظائف الفنية والكتابية.
 أمــا المجموعة الرئيســية الرابعة ، مجموعــة الوظائف الحرفية 
وخدمات المعاونة، فقد تحدد لها أن يكون مستوى التأهيل العلمي 
األقل من المتوســط هو الحد األدنى لشــغل أي وظيفة من وظائف 

المجموعات النوعية المندرجة تحت تلك المجموعة الرئيسية.
ومن أبرز المســميات الوظيفية وتعديالتهــا طبقاً للقرار والمعايير 

المحددة في قانون الخدمة المدنية .
)1( ينقل شــاغل الوظيفة القيادية ووظيفة اإلدارة اإلشــرافية عند 

انتهاء شغلها إلى الوظائف المعادلة اآلتية:
– إذا كانت الدرجة وظيفية قيادية من المستوى الممتاز، ينقل إلى 

استشاري قطاع.
– إذا كانت الدرجة وظيفة قيادية من المســتوى العالي، ينقل إلى 

استشاري إدارة مركزية.
– إذا كانت الدرجة وظيفة قيادية من مستوى مدير عام، ينقل إلى 

استشاري إدارة عامة.
– إذا كانت الدرجة وظيفة من وظائف اإلدارة اإلشرافية، تنقل إلى 

وظيفة تكرارية من المستوى الوظيفي األول »أ«.
)2( يحتفــظ شــاغلو وظيفــة “كبير” قبــل العمل بأحــكام القانون 
بوظائفهــم بصفة شــخصية إلى حيــن انتهاء مدة شــغلهم لها، أو 
بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ويخضع شاغلوها لألحكام اآلتية:
– يجــوز التقدم لشــغل وظيفة مــن الوظائف القيادية بالمســتوى 

الوظيفي مدير عام.
– يجــوز التقدم لشــغل وظيفة مــن الوظائف القيادية بالمســتوى 

الوظيفي العالي.
– يشترط في الحالتين توافر شروط شغل هذه المستويات الجديدة.
)3( ُينقل شاغلو وظائف مديري اإلدارات بالمجموعتين الوظيفيتين 
الفنية والكتابية ممن ال تتوافر فيهم الشروط الالزمة لشغل وظائف 
اإلدارة اإلشــرافية وفقا ألحكام القانون، إلى رئاســة أحد األقســام 
الحاليــة المعتمــدة فى جهــة العمل، أو إلــى الوظائــف التكرارية 

المعادلة لوظائفهم الحالية الفنية والكتابية، بحسب األحوال.
)4( ُتلغــى المجموعــة النوعيــة للوظائف الفنية لغيــر المؤهلين 
وُيلحق شاغلوها بالمجموعات النوعية للوظائف الفنية بمجموعة 
الوظائف الفنية الرئيسية، بما يتناسب مع طبيعة األعمال المنوطة 

بهم.
)5( ُتلغــى المجموعة النوعية للوظائف المكتبيــة لغير المؤهلين 
وُيلحــق شــاغلوها بالمجموعــات النوعيــة للوظائــف الكتابيــة 

بمجموعة الوظائف الكتابية الرئيسية.
)6( يستمر شاغلو وظائف الدرجة الخامسة بالمجموعات النوعية 
للوظائف الفنية والمكتبية بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية بصفة 
شخصية، على أن يتم نقلهم إلى المستوى الوظيفي الرابع »ب«، 

بعد انقضاء مدة 5 سنوات من تاريخ تعيينهم.
)7( ُيســتثنى شــاغلو وظائــف المجموعــات النوعيــة للوظائــف 
الفنيــة والكتابيــة من غيــر الحاصلين على مؤهل فوق المتوســط 

أو المتوســط قبل العمل بأحكام هذا القرار من شــرط التأهيل العلمي 
الالزم لشغل الوظيفة المرقي إليها.

)8( يطبق في شــأن هؤالء الموظفين ســائر األحكام المقرر قانوناً 
والالزمــة للترقيــة للمســتوى الوظيفي األعلى، علــى أن ُتلغى تلك 
الوظائف لدى خلوها من شاغليها، وال يجوز التعيين عليها اعتبارا 

من تاريخ العمل بأحكام القرار.
)9( يحتفــظ شــاغلو وظائف الدرجة األولــى بالمجموعات النوعية 
للوظائف الحرفية بوظائفهم بصفة شخصية، إلى حين انتهاء شغلهم 

لها. 
ويجــوز للوحدات الوظيفية اســتحداث مجموعــات نوعية أخرى أو 
دمــج المجموعــات النوعيــة المتشــابهة مع بعضهــا البعض داخل 
المجموعــة الرئيســية الوظيفية الواحدة وفقا لمــا تقتاضيه ظروف 
وطبيعــة العمل بها، مؤكدا انه في جميع األحوال تســرى أحكام هذا 
القــرار على كافة المجموعات النوعية التــي ُتصنف فيها الوظائف 

المدرجة بالقرار.
وفــي حالــة النقل يتم االحتفاظ بحق األقدمية ففــي حالة النقل داخل 
الوحــدة فيما بيــن المجموعات النوعية داخــل المجموعة الوظيفية 
الرئيسية، يكون النقل مع االحتفاظ باألقدمية على النحو المنصوص 
عليــه في المادة 25 من الالئحة التنفيذيــة لقانون الخدمة المدنية، 
وذلك وفقا لعدد من الشــروط، أبرزها أن يكون الموظف مســتوفيا 
شــروط شــغل الوظيفة المنقول إليها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي 
المحــددة فــي القرار، وأن يكون النقل وفقــا لحاجة العمل المرتبطة 

بالعجز والفائض في الموارد البشرية.
وأكــد القــرار في معاييره، انــه يجب عند نقل أحد شــاغلي وظائف 
المجموعة النوعية للخدمة المعاونة إلى إحدى وظائف المجموعات 
النوعيــة للوظائــف الحرفية، ُيشــترط صالحيته لشــغلها بناًء على 
شــهادة صادرة من أحد مراكز التدريب المعتمدة، مع مراعاة توافر 

باقــي الشــروط األخــرى الالزمة للنقــل، أما في حالــة النقل خارج 
الوحــدة فيما بيــن المجموعات النوعية داخــل المجموعة الوظيفية 
الرئيســية، يتعين مراعاة الشروط والقواعد الواردة بقانون الخدمة 

المدنية والئحته التنفيذية.
أمــا تقييم الوظيفة، فحدد القرار أن يتم في ضوء عدد من العوامل، 
أهمها مســتوى التأهيل العلمي ومســتوى المهــارات الالزمة ألداء 
واجبات الوظيفة، ومدة الخبرة المطلوبة، عالوة على، طبيعة مهام 
الوظيفة، موضحاً أنه يمكن إعادة تقييم الوظيفة إذا حدث تعديل في 
الهيكل التنظيمي أو الوظيفي للوحدة، أو إذا حدث تغيير في أي من 

العوامل التي سبق أن تم تقييم الوظيفة على أساسها.
وأكد القرار في معاييره حول المســميات الوظيفية للعاملين بالدولة 
وفقــاً لمــا يتناســب مع قانــون الخدمــة المدنية، انه يجــب مراعاة 
اســتيفاء شــروط شــغل الوظيفة المرقي إليها، ويتعين على الوحدة 
إجــراء الترقيات بصفة دورية، كما أكد القرار على ضرورة مراعاة 
اســتيفاء شــغل الوظائف القيادية في حالة الرغبة لشاغلي وظائف 
المجموعة النوعية للوظائف االستشــارية، التقدم لشغل أي وظيفة 
من الوظائف القيادية ، حيث انه ألول مرة تتم اســتحداث مجموعة 
وظائف نوعية بمســمي الوظائف االستشــارية عوضــاً عن وظيفة 

مستشار أ ، ب .
وأتاح القرار أنه يجوز لشاغلي وظائف اإلدارة اإلشراقية والوظائف 
التكرارية بالمســتوى الوظيفي األول التقدم لشــغل وظيفة مدير عام 
من الوظائف القيادية، حال اســتيفاء شروط شغل هذه الوظيفة، كما 
أكــد القرار على أنه من الجائــز لوحدة العمل وفقاً لمقتضيات العمل 
بها اإلبقاء على الوظائف المعتمدة بمسمى »رئيس قسم« ويتوالها 
من تحدده الســلطة المختصة من شــاغلي المستوى الوظيفي األول 
»أ«، بالوظائف التخصصية، وذلك بالنسبة لألقسام التي تتكون من 

وظائف فنية وكتابية.

أصــدرت الدكتورة / هالة الســعيد، وزيرة التخطيــط والمتابعة 
واإلصــالح اإلداري قــرار رقم 63 لســنة 2019 بشــأن الدليل 
اإلرشــادي لنظــام تقويــم أداء الموظــف طبقاً لقانــون الخدمة 
المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016، والئحته التنفيذيــة، بما يكفل 

الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف.
وأضافت الســعيد، أن نظام تقويم األداء يتم تطبيقه عن سنة مالية 
كاملــة علــى مرتين قبل وضــع التقرير النهائي، وذلــك وفًقا لعدة 

خطوات إجرائية تتمثل في :-
أوال : ان تقوم إدارة الموارد البشــرية خالل األســبوع األخير من 
شــهري أكتوبر وأبريل من كل ســنة بتوزيع نمــاذج تقارير تقويم 
األداء المرفقــة بذلك القرار، على جميع تقســيمات الوحدة، وعلى 
هذه التقســيمات إعادة تلــك التقارير عقب اســتيفائها في النصف 

الثاني من شهري نوفمبر ومايو.
ثانيــا: يتم اعتماد تقريــري نوفمبر ومايو ويصــدر التقرير األول 
بعنــوان )تقريــر منتصــف الســنة(، والثاني بعنــوان )تقرير آخر 

السنة(.
ثالثا: يصدر التقرير الســنوي لتقويم األداء خالل شــهر يونيو من 
كل عــام، ويحســب وفقاً لمتوســط مجموع درجــات الموظف في 
تقريــري تقويم األداء، المنصوص عليهما في البندين الســابقين، 
ويتم اعتماده من كاًل من الرئيس األعلى و لجنة الموارد البشرية.
حيث ان النموذج الذي يتم استرشــاد الســلطة المختصة به يتحدد 

وفًقــا لنوع الوظائف، وبمراعاة ميعاد إعــداد تقرير تقويم األداء، 
ويتعيــن أن يشــمل هذا النموذج األوزان النســبية لــكل معيار من 
المعاييــر الــواردة به والتي يتــم تحديدها بما يتماشــى مع طبيعة 

نشاط الوحدة، بحسب البيان.
وأوضحت هالة السعيد، أن التقويم لتلك النماذج يكون إلكترونًيا أو 
ورقًيــا، على أن تقوم كافة وحدات الجهاز اإلداري للدولة بتطبيق 
المنظومــة اإللكترونية لتقويم أداء الموظفين بها، من خالل الربط 
بالمنظومــة اإللكترونيــة إلدارة الموارد البشــرية، وأن يتم تقويم 
أداء الموظف بحســب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم 
المعتمــدة بإحــدى المراتــب والمتمثلــة فــي ممتاز، كــفء، فوق 

المتوسط، متوسط أو ضعيف.
ويجب أن تلتزم إدارة الموارد البشــرية بالوحدة خالل شهر أبريل 
مــن كل ســنة بأن تعــرض على الرئيس المباشــر نمــوذج تحديد 
األهداف ومعدالت األداء وتقويم اإلنجاز وذلك لتحديد أهداف األداء 
ومنجزات العمل، حيث يقوم الرئيس المباشــر بدعوة المرؤوسين 
لوضع أهداف ومعدالت األداء المطلوب تحقيقها منهم خالل السنة 
التالية، على أن يلتزم الرئيس المباشر بنهاية مايو بإرسال نسخة 

من تلك األهداف ومعدالت األداء إلى إدارة الموارد البشرية.

بعد مرور 41 عام : التنظيم واإلدارة يصدر معايير 
جديدة لتصنيف وتقييم الوظائف الحكومية 

وألول مرة: استحداث مجموعة وظائف نوعية 
بمسمي الوظائف االستشارية عوضًا عن وظيفة 

مستشار ) أ ، ب(

“التخطيط” تصدر دليل 
إرشادي لنظام تقويم 

أداء موظفي الدولة
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*دور الهيئة : 
أنشــئت الهيئــة بالقــرار الجمهــورى رقــم 2 لســنة 1957 الخــاص بإنشــاء 
الهيئــة المصريــة العامــة للتوحيــد القياســى.. وفــى نفــس العــام إنضمــت 
ــم  ــة وصــدر القــرار الجمهــورى رق ــزو العالمي ــة منظمــة األي ــى عضوي إل
ــكل  ــى هي ــه إل ــودة وضم ــط الج ــز ضب ــاء مرك ــنة 1979 بإنش 392 لس
الهيئــة كمــا تــم تعديــل تســميتها الــى الهيئــة المصـــرية العامـــة للتوحيــد 
القـــياسى وجـــودة االنتـــاج ثــم إلــى الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات 

والجــودة فــي 2005.
تعتبرالهيئة هى المرجع القومى المعتمد والجهة الرسمية 

الوحيــدة فــى مصــر المنــوط بهــا القيــام بجميــع أنشــطة المواصفــات 
والجــودة واالختبــارات والمعايــرات الصناعيــة التــى تهدف إلــى رفع جودة 
المنتجــات المصريــة بمــا يجعــل هــذه المنتجــات قــادرة علــى المنافســة فــى 
األســواق العالميــة والمحليــة باإلضافــة إلــى تمثيــل الدولــة فــى المنظمــات 
الدوليــة واإلقليميــة المعنيــة بمجــاالت المواصفــات والجــودة والمعايــرات 
ــى  ــرة ف ــات المناظ ــع الهيئ ــس م ــال التقيي ــيق أعم ــارات ، وتنس واالختب
الخــارج لمواكبــة التطــورات العالميــة فــى مجــال التقييــس علــى المســتوى 

الدولــى.. 
*انشطة الهيئة :

-إصدار المواصفات القياسية المصرية . 
للمنتجــات  المطابقــة  وشــهادات  الجــودة  عالمــة  بمنــح  -الترخيــص 

المختلفــة. المجــاالت  فــي  المصريــة 
ــد  ــة للتوحي ــة األفريقي ــس إدارة المنظم ــة مجل ــى عضوي ــل مصــر ف -تمثي
القياســي )ARSO( باإلضافــة إلــى المشــاركة الفعالــة فــى أنشــطة 

المنظمــة باللجــان الفنيــة المختلفــة. 
ــر  ــات والمعايي ــد القياس ــس إدارة معه ــة مجل ــى عضوي ــر ف ــل مص -تمثي
لــدول العالــم اإلســالمي )SMIIC(  باإلضافــة إلــى المشــاركة الفعالــة فــى 

أنشــطة المعهــد باللجــان الفنيــة المختلفــة. 
بشــأن  المختلفــة  الصناعيــة  للقطاعــات  الفنيــة  االستشــارات  -تقديــم 

للمنتجــات الجــودة  ومعاييــر  القياســية  المواصفــات 
-معايرة أجهزة القياس واالختبار للشركات والمنشآت الصناعية. 

-اجراء الفحوص واالختبارات المعملية . 
المعلومــات فــي مجــاالت المواصفــات والجــودة والمقاييــس  -توفيــر 

والمعايــرة وامــداد الجهــات المعنيــة بهــا . 
-تدريــب العامليــن بالصناعــة والجهــات المعنيــة االخــرى علــى كافــة 
أنشــطة المواصفــات والجــودة والفحــص واالختبــار والقيــاس والمعايــرة 

ــة.  ــب بالهيئ ــز التدري ــاً مــن خــالل مرك ــاً وعملي نظري
ــة  ــق الفني ــة العوائ ــق باتفاقي ــا يتعل ــام نقطــة االستفســار فيم ــام بمه -القي

 . ) TBT(ــارة علــى التج
-المشــاركة فــى أعمــال التصويــت علــى مشــاريع المواصفــات التــي 

 . )ISO( العالميــة تصدرهــا منظمــة األيــزو 
- المشــاركة فــى أعمــال هيئــة دســتور األغذيــة الدوليــة )كودكــس( 

 .  CODEX
 )AIDMO( التعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتنمية الصناعيــة والتعدين -

فــى إصــدار المواصفــات العربيــة الموحدة .

*خدمات الهيئة :
أوال: مجال المواصفات القياسية :

* بيع المواصفات القياسية المصرية وأدلة المواصفات .
* بيــع المواصفــات القياســية المصريــة للعمــالء خــارج جمهوريــة مصــر 

العربيــة .
* بيع المواصفات القياسية الدولية واالجنبية .

* ترجمة المواصفات المصرية لجهات محلية أو أجنبية.
* دراســة إصــدار مواصفــة قياســية ) لمنتجــات / خدمــات ( جديــدة يطلبهــا 

العمالء.
* بيــان بأحــدث إصــدارات للمواصفــات القياســية المصريــة والدوليــة 

واألجنبيــة 
ثانيا: مجال الجودة :

* إصدار عالمة الجودة المصرية للسلع.
* إصدار شهادة المطابقة لكمية محددة من السلع أو المنتجات.

* إصدار عالمة المطابقة للسلع والمنتجات.
* التحقق - الفحص للمقطورات المحلية .

* إعتماد وثائق الغاليات البخارية للترخيص.
* إعتماد النموذج األساسى للسلع الهندسية.
ثالثاً مجال القياسات و المعايرات الصناعية:

المعايــرات  مجــال  فــى  الصناعيــة  والمعايــرات  القياســات  إجــراء   *
ــل  ــة داخ ــدات الطبي ــزة والمع ــة واألجه ــة والميكانيكي ــة والكهربي الفيزيقي

وخــارج الهيئــة .
رابعاً مجال اإلختبارات المعملية: 

والسلــــــــع  والمنتجــــــات  والخامــات  للمــواد  االختبــارات  إجــراء   *
ــواد  ــة وم ــاالت الصناعــات الهندســية و الكيماوي ــى مج ــة ف الصناعيـــــــ

البنــاء والتشــييد والمنتجــات الغذائيــة ومنتجــات الغــزل والنســيج. 
خامساً مجال التدريب :

تقــوم الهيئــة بتقديــم خدمــة تدريبيــة متميــزة مــن خــالل مركــز التدريــب 
واإلستشــارات الفنيــة المعتمــد بالهيئــة حيــث يقــوم باألنشــطة التاليــة:

ــات  ــاالت المواصف ــى مج ــة( ف ــة - نظري ــة )عملي ــج تدريبي ــم برام * تقدي
ــم إدارة  ــارات ونظ ــة واالختب ــرات الصناعي ــات والمعاي ــودة والقياس والج
ــم  ــن تقدي ــة ويمك ــة المهني ــالمة والصح ــة والس ــة والطاق ــودة والبيئ الج
برامــج تدريبيــة طبقــاً لرغبــة العمــالء ســواء بمقــر الهيئــة أو خارجهــا.

* تقديم استشارات فنية فى مجاالت أنشطة الهيئة المختلفة .
سابعاً مجال النشر واالعالم:

* إصدار مطبوعات عن أنشطة وخدمات الهيئة المختلفة.
* إصدار مجلة مواصفات وجودة كل شهرين .

* إصدار نشرة إلكترونية شهرياً فى مجال المسئولية المجتمعية.
* إصدار نشرة ربع سنوية خاصة بأنشطة الهيئة في مجال الكودكس.

* التوعيــة بأنشــطة وخدمــات الهيئــة مــن خــالل النــدوات / المؤتمــرات / 
اللقــاءات، وتتيــح الهيئــة فرصــة الحصــول علــى مجلــة مواصفــات وجودة 
ــس  ــرة الكودك ــح نش ــا تتي ــراء كم ــة أو بالش ــتراك أى جه ــالل اش ــن خ م

والمســئولية المجتمعيــة مجانــا.

بيانات اإلتصال
- العنوان: 16ش تدريب المدربين - األميرية – القاهرة

- تليفون :22845522-202 - 22845524-202 -   فاكس :202-22845504   
 Facebook صفحة المصلحة على موقع

eos@idsc.net.eg :البريد االلكتروني - www.eos.org.eg :الموقع اإللكترونى

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 
 Egyptian Organization for Standards & Quality




