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ترأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة االجتماع 
التنسيقي الخاص بالتعاون مع دول القارة االفريقية والذي عقد 
بمشــاركة ممثلــي وزارة الخارجيــة ووزارة الكهرباء والهيئة 
العربية للتصنيع وجهاز مشــروعات الخدمة الوطنية والشركة 
القابضــة للنقــل البحــري والبري وشــركة المقاولــون العرب 
وشــركة النصر العامة للمقاوالت الي جانب رؤســاء المجالس 

التصديرية وعدد من رجال الصناعة. 
وأكد الوزير أهمية وضع خطة عمل شاملة للتعاون بين الحكومة 
والقطــاع الخاص لتعزيز التواجد المصري بالســوق االفريقي، 
مشيرا الي ان ترأس مصر لالتحاد االفريقي العام الجاري يمثل 
نقطة انطالق حقيقية نحو الســوق االفريقــي باعتباره أحد أهم 

االسواق االستراتيجية للصادرات المصرية.
واشــار نصار إلى ان عدد كبير من دول القارة االفريقية رحبت 
بالتوجــه الحالــي للحكومــة المصرية ببدء مشــروعات تعاون 
صناعي مشترك بدول القارة االفريقية تسهم في زيادة العالقات 
التجاريــة بيــن مصــر واالســواق االفريقية وتدشــين منظومة 
لتوطيــن عــدد مــن الصناعات المصريــة بعدد مــن دول القارة 
الســمراء، مشــيراً الي ان هناك فرصاً اســتثمارية ضخمة امام 
مجتمــع االعمال المصري بالتعــاون مع نظيرة االفريقي خاصة 
في قطاعات الصناعات الهندســية والكيماوية والدوائية وقطاع 

الخدمات وقطاع البنية التحتية واالنشاءات.
ومن جانبه اشــار الســفير حمدي لــوزا نائب وزيــر الخارجية 
للشــئون االفريقية الي اســتعداد وزارة الخارجية لدعم الجهود 
الرامية لتوســيع نطاق التعاون االقتصادي مع الدول االفريقية، 
الفتــا الي ان دول حوض النيل ودول شــرق افريقيا والســاحل 

االفريقــي الي جانــب الـ 12 دولة التي حددتهــا وزارة التجارة 
والصناعــة للتعــاون االفريقي تأتي علــى رأس أولويات وزارة 

الخارجية خالل المرحلة الحالية.
وقال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع 
إن أولويات الدولة الحالية بخصوص التعاون اإلفريقي تتضمن 
تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودول القرن اإلفريقي ودول 
شرق وغرب القارة، مشيراً إلى أن عدد كبير من سفراء الدول 
اإلفريقيــة في القاهــرة قاموا بزيــارة الهيئة العربيــة للتصنيع 
وأعربوا عن تطلعهم لالستفادة من الخبرات المصرية في تنمية 

الدول اإلفريقية.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات 
إن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية للتواجد بالسوق 
اإلفريقي خاصــة في قطاعات الصناعــات الغذائية والصناعات 
الهندســية ومواد البنــاء والصناعــات الكيماويــة والصناعات 
الدوائية، مشــيراً إلى أنه جارى العمل حالياً على إنشــاء مركز 
لوجســتي مصــري بتنزانيــا بالتعاون بين عدد مــن المصدرين 

المصريين لخدمة السوق التنزاني وأسواق 8 دول مجاورة.
وأشــار المهندس/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري 
للصناعــات الكيماوية واألســمدة إلى أهميــة تفعيل دور مكاتب 
التمثيــل التجــاري المتواجدة بعدد كبير من العواصم الرئيســية 
بالقارة اإلفريقية من خالل وضع استراتيجية عمل جديدة للتمثيل 
التجاري بالقارة، مشــيراً إلى أهمية تفعيل العمل المشــترك بين 
الحكومة والقطاع الخاص بالســوق اإلفريقي لتثبت مصر للعالم 
قدرتهــا علــى التواجــد واإلدارة بالقــارة اإلفريقية خــالل فترة 

ترأسها لالتحاد اإلفريقي العام الجاري.

وقــال الدكتــور/ وليد جمــال الدين رئيس المجلــس التصديرى 
لمــواد البناء والحراريات والســلع المعدنية ان قطاع التشــييد 
والبنــاء والمقــاوالت يعــد أحد اهــم القطاعات الواعــدة وذات 
المردود الســريع بالسوق األفريقي، الفتاً الى ان تعزيز التواجد 
المصــري بالســوق األفريقــي بهذا القطاع سيســهم فــي زيادة 
الصــادرات المصرية لألســواق االفريقية بكافــة قطاعات مواد 
البناء والخدمات وقال الدكتور/ خالد الدستاوي العضو المتفرغ 

لشــئون شــركات التوزيع بالشــركة القابضة لكهرباء مصر ان 
الشركة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء الضخمة 
بأســواق القارة االفريقية في مجاالت انشــاء محطات الكهرباء 
ومحطات الطاقة الشمسية، الفتاً الى ضرورة العمل على تحقيق 
االســتفادة الممكنة من اللجنة االفريقية للمواصفات الكهربائية 
الموجــودة بالقاهــرة فــي تعزيــز التواجــد المصري بالســوق 

األفريقي في قطاع الكهرباء والطاقة. 

وزير التجارة والصناعة يترأس االجتماع 
التنسيقي لتعزيز التعاون بين القطاع 

الخاص المصري ونظيره بالدول 
االفريقية 
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لقاءات مكثفة عقدها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
مــع عدد من كبريــات الشــركات الصينيــة المهتمة باالســتثمار في 
السوق المصري خالل المرحلة المقبلة شملت مجاالت إنتاج الزجاج 
والســيارات الهجيــن والكهربائيــة والمصنوعــات الجلديــة والغزل 
والنسيج والمالبس الجاهزة، وذلك على هامش مرافقة الوزير ضمن 
وفد الســيد رئيس الجمهورية الذي شــارك في قمــة »منتدى الحزام 
والطريق للتعاون الدولي« والتي اختتمت أعمالها األســبوع الماضي 
بالعاصمــة الصينية بكين بمشــاركة زعماء ورؤســاء حكومات نحو 

37 دولة.
وقــال الوزيــر ان الصيــن تمثل أحــد أهم الشــركاء االســتراتيجيين 
لمصــر علــى المســتويين التجاري واالســتثماري وهــو األمر الذي 
تســعى حكومتي البلدين لتنميته وتطويره من خالل تقديم المزيد من 
التســهيالت للقطاع الخاص من الجانبين للتوســع في اقامة شراكات 
تسهم في تعزيز التعاون االقتصادي بين مصر والصين خالل المرحلة 

المقبلة.
وقــد شــملت لقــاءات الوزيــر لقــاءاً مــع شــركة Xinyi للزجاج 
المتخصصة في إنتاج األلواح الزجاجية، حيث تســعى الشركة إلقامة 
مشروع استثماري متكامل في مجال صناعة الزجاج المسطح وزجاج 

الســيارات وااللواح الزجاجية يســتهدف تغطية السوق المحلي وكذا 
التصدير للســوق األوروبي واإلفريقي، حيث ســتقوم الشــركة بإيفاد 
وفد فني لمصر خالل شــهر مايو لالجتمــاع بالجهات المعنية وتقييم 

الوضع بشكل مفصل.
ويبلــغ رأس مال الشــركة 2.5 مليــار دوالر، كما يبلــغ حجم ارباح 
الشركة السنوي 1.3 مليار دوالر، كما تمتلك استثمارات خارجية في 
كل من ماليزيا والفلبين وتايوان وبولندا بقيم تتراوح من 200 مليون 
دوالر إلى 500 مليون دوالر لكل دولة وفقاً للمراحل االســتثمارية، 
وتقوم الشركة بإنتاج ثالثة منتجات رئيسية تشمل الزجاج المستخدم 
في كماليات الســيارات ويمثل إنتاج الشــركة 23% من حجم اإلنتاج 
العالمي في هذا المجال، والزجاج المســتخدم في العقارات والمباني، 
وخاصة من النوع الموّفر للطاقة، واأللواح الزجاجية المستخدمة في 
توليد الطاقة الشمســية بطاقة إنتاجية 680 طن يومياً حوالي %35 

من اإلنتاج العالمي من األلواح الشمسية.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تنمية صناعة 
الزجــاج فــي مصر لعدة أســباب من أهمها دخول هــذه الصناعة في 
صناعة مكونات السيارات مما يساعد على رفع نسبة المكون المحلي 
في قطاع صناعة السيارات، باإلضافة إلى مساعدة الحكومة في خطتها 

إلنشــاء عدد من المدن الذكية والتي ستشــمل مبانــي ذات واجهات 
زجاجيــة، فضــاًل عن وجود عــدد من محطات الطاقة الشمســية في 
مصر وأهمها مشروع بنبان بأسوان والذي يعد من أكبر مشروعات 
الطاقة الشمســية على مســتوى العالم، وتوافر المقومات الرئيســية 
لهذه الصناعة بمصر مثل رماد الصودا والســيليكا، والغاز الطبيعي، 

وهو ما يسهم في خلق ميزة تنافسية في هذه الصناعة.
 Hanteng Auto شــركة بمســئولي  الوزيــر  التقــى  كمــا 
International الصينيــة الناشــئة في مجال صناعة الســيارات 
الهجيــن والكهربائيــة، حيــث ترغــب الشــركة فــي دخول الســوق 
المصــري من خالل تجميع الســيارات الكهربائية أواًل ثم االتجاه بعد 
ذلك للتصنيع، كما وضعت الشــركة خطًطا لتصنيع عدد من مكونات 
الســيارات الكهربائية مثل البطارية وأجزاء المحرك الكهربائي، مع 
التأكيــد أن كافــة منتجات الشــركة تتطابق والمواصفــات والمعايير 

األوروبية.
هذا وتســعى الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر 
وبصفة خاصة السيارات الكهربائية، حيث تقدم الحكومة دعماً كاماًل 
لالســتثمار في هذا المجال، حيث يمكن االستفادة من السوق المحلي 
الــذي يتميز بطبيعة اســتهالكية كبيرة، فضاًل عــن إمكانية التصدير 
لألســواق العربية واألوروبية لالســتفادة من اإلعفــاءات الجمركية 

التي تتمتع بها مصر من خالل االتفاقات التجارية.

مســئولي  مــع  لقــاءاً  الوزيــر  لقــاءات  شــملت  كمــا 
شــركة HUAJIAN للصناعات الجلديــة الصينية الُمتخصصة في 
مجــال صناعــة األحذية الجلديــة والرياضية، حيث تدرس الشــركة 
جدياً االستثمار في مصر وبصفة خاصة في منطقة الروبيكي، ويأتي 
اللقاء اســتكمااًل لمباحثاته مع الشــركة اثنــاء زيارتها للقاهرة خالل 
شــهر إبريل الجاري، والتي شــملت ايضا لقاء ممثلو الشركة بالسيد 
رئيــس مجلس الــوزراء، وزيارة مشــروع الروبيكــي، حيث تناول 
اللقــاء الحوافز والتســهيالت التي من الممكــن أن تقدمها الحكومة 
المصرية للمشروع خاصًة وأن الشركة أعربت عن رغبتها الحصول 
على أرض بســعر منخفض، وذلك على مساحة تصل الى 200 ألف 

متر مربع بشكل مبدئي.
هذا وتســتهدف الشــركة من إقامة هذا المشــروع في مدينة الجلود 
بالروبيكي تصنيع الجلود التي يتم انتاجها هناك مما يرفع من القيمة 
المضافة للمنتج المصري ويؤدي إلى تشغيل مزيد من االيدي العاملة.
تمتلك شــركة HUAJIAN ثالث مناطق صناعيــة كبرى لصناعة 
األحذية، اثنتان في الصين والثالثة في منطقة Hawasaa الصناعية 
بدولــة إثيوبيــا ولديهــا العديــد مــن الشــركات التابعــة مــن بينهم 
شــركة Dongguan التي تعد أحد اهم الشركات الصينية العاملة 

في مجال صناعة األحذية الرياضية،
ومن ناحية أخرى عقد الوزير لقاًء مع ممثلي شــركة هاندا الصينية 
المتخصصة في صناعة المنســوجات والمالبس الجاهزة لبحث خطة 
الشركة لتوجيه اســتثماراتها للسوق المصري خالل الفترة المقبلة، 
حيث تدرس الشــركة حالياً إنشــاء مصنع في منطقة الشرق األوسط 
وتــم بالفعل اختيار مصر لتكون مركزاً إلنشــاء هــذا المصنع والذي 
ســيغطي منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وتبلغ مساحته 250 

ألف متر مربع،

وترتكز الخطة االســتثمارية للشــركة على 3 مراحــل بحيث تتناول 
المرحلــة األولى إنشــاء مصنع للمالبــس الجاهزة قوامــه ألف إلى 
ألفيــن عامل على أن يضم المصنع ماكينات صناعة مالبس متطورة 
وحديثة خــالل عام، وتتناول المرحلة الثانية إنشــاء مصنع صباغة 
خالل 3-4 ســنوات بطاقة إنتاجيــة تبلغ 5 آالف طن متري ويوظف 
3 آالف عامــل مــع التركيز على مجاالت البحــوث وتطوير اإلنتاج، 
فيما تركز المرحلة الثالثة على زيادة الطاقة اإلنتاجية من 5 إلى 10 

آالف طن متري.
جدير بالذكر أن شــركة هاندا تعدى إحدى كبريات الشركات الصينية 
العاملة في مجال المنســوجات والمالبــس الجاهزة منذ عام 1995 
وتمتلك عــدد من المصانع التي تغطي كافة مراحل صناعة المالبس 
الجاهزة من انتاج الغزول إلى انتاج المالبس الجاهزة لعدد كبير من 

الماركات العالمية.

هــذا وقد عقد الوزير أيضاً جلســة مباحثات مع رئيس مجلس إدارة 
شــركة مان كاي الصينية المسؤولة عن إنشــاء المنطقة الصناعية 
الجديــدة للغزل والنســيج بالســادات لبحث أخر التطــورات الخاصة 
بإنشاء وتسويق المنطقة، حيث نجحت الشركة في تسويق عدد كبير 
مــن المصانع بالمنطقة الصناعية وســيتم حتــى نهاية العام الجاري 
شــحن الماكينــات الخاصــة بحوالــي 140 مصنع، حيــث تضمنت 
الشــركات التي تم االتفاق معها شــركة مكوسا والتي تعد إحدى أهم 
موردي البنطلون الجينز للواليات المتحدة األمريكية والتي تورد من 
خالل التعاقد مع مصانع صينية ما يقرب من 50 مليون قطعة سنوياً 

لعدد من المتاجر المشهورة بالواليات المتحدة.
وتقوم شــركة مان كاي حالياً بالتفــاوض مع المصانع الصينية التي 
تنتج البنطلون الجينز لنقل استثماراتها للمنطقة الصناعية مان كاي 
واالســتفادة من انخفــاض تكلفة العمالة وكذا اإلعفــاءات الجمركية 
التي تحصل عليها مصر من خالل اتفاقية الكويز، حيث من المتوقع 

أن يتم نقل بعض هذه المصانع خالل العام الجاري.
وقد تضمنت الشركات التي تم االتفاق معها أيضاً شركة وانزو جروب 
الصينيــة والتــي تعتبر إحدى أهــم منتجي الغزل والنســيج بالصين 
وتقــوم بإنتاج 600 مليون متر قماش ســنوياً، حيث تم االتفاق مع 
الشــركة علــى نقل أحد مصانعهــا إلى المنطقــة الصناعية مان كاي 
لالستفادة كذلك من انخفاض تكلفة اإلنتاج في مصر وستقوم الشركة 
بتوريــد الغزل لمصانع المالبس العاملــة بالمنطقة ومن المتوقع أن 

يتم النقل قبل نهاية العام الجاري. 

وزير التجارة والصناعة يبحث مع 5 من كبريات 
الشركات الصينية االستثمار في السوق المصري 

في مجاالت انتاج الزجاج والسيارات والمصنوعات 
الجلدية والغزل والنسيج والمالبس الجاهزة

م. عمرو نصار: شركة هاندا 
الصينية تعتزم انشاء مصنعًا 

بمصر إلنتاج المالبس الجاهزة 
والصباغة على مساحة 250 ألف 

توريد ماكينات 140 مصنعًا بمنطقة متر مربع
الصناعات النسيجية بمدينة 

السادات قبل نهاية العام الجاري

خالل زيارته للصين للمشاركة في قمة 
»منتدى الحزام والطريق«
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اختتام فعاليات الدورة الثانية للجنة 
التجارية المصرية الشيلية المشتركة 

بالقاهرة

قرار وزارى بفرض رسوم اغراق 
نهائية بنسبة 27% على الواردات 

الصينية من منتجات عازل االتربة 
لمدة خمس سنوات

أصــدر المهندس عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة قراراً 
بإخضــاع الــواردات مــن صنف منتجــات عــازل االتربة )فرش 
العزل من االتربة( المصدرة من أو ذات منشــأ جمهورية الصين 
الشــعبية لرســم مكافحــة اغراق نهائي بنســبة 27% من ســعر 
التصدير )ســيف( وذلك لمدة خمس ســنوات اعتبــاراً من تاريخ 

نشره بالوقائع المصرية.
وقال الســيد/ إبراهيم الســجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية 
بــوزارة التجــارة والصناعة ان هــذا القرار جاء نتيجــة للنتائج 
والتوصيات التي توصل اليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة 
المحليــة وبنــاء علــى توصية اللجنة االستشــارية، مشــيراً الى 
انه ســبق وان قام القطــاع بناء على موافقة مــن وزير التجارة 
والصناعــة ببدء إجــراءات التحقيق خالل شــهر ابريل من العام 
الماضي، حيث تــم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة والتي تضمنت 
ارســال قوائم األســئلة لألطــراف المعنية ســواء مــن المنتجين 
والمصدريــن والمســتوردين بجمهوريــة الصيــن أو الصناعــة 
المحلية الى جانب اجراء زيارة تحقيق ميدانية لفحص ومراجعة 

دقة وصحة البيانات المقدمة من الصناعة المحلية.
وأشــار الســجيني الى ان بعد دراســة وتحليل كافة البيانات فقد 
توصل القطاع الى ان الواردات من صنف عازل االتربة المصدرة 
او ذات منشــأ جمهوريــة الصيــن الشــعبية ترد بأســعار مغرقة 
وبهامش اغراق بلغت نســبته 27% من ســعر التصدير )سيف( 

وهو االمر الذي يؤكد توافر عالقة السببية بين الواردات المغرقة 
وبيــن الضرر الواقع على الصناعة المحلية، الفتاً الى انه جارى 

اخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار. 

اختتمــت بالقاهــرة فعاليات الــدورة الثانية للجنة التجارية المشــتركة 
بين مصر وشــيلي والتي عقدت بمقــر وزارة التجارة والصناعة على 
مــدار يومين حيث ترأس اللجنة مــن الجانب المصري الدكتورة أماني 
الوصــال رئيــس قطــاع االتفاقيات والتجــارة الخارجية وعــن الجانب 
الشيلي الســيد/ فيليب لوبيانديا مدير عام العالقات االقتصادية الثنائية 
بوزارة الخارجية، وقد شارك في الفعاليات سفير دولة شيلي بالقاهرة 
إلــى جانــب ممثلين عــن وزارة االســتثمار والتعاون الدولــى والهيئة 

االقتصادية لقناة السويس.
وقالــت الدكتــورة/ أمانــي الوصال رئيــس قطاع االتفاقيــات والتجارة 
الخارجية ان اللجنة ناقشت سبل تنمية العالقات التجارية واالقتصادية 
بين الجانبين، كما اســتعرضت الفرص والتحديــات التي تواجه حركة 
التبــادل التجــاري، السياســات التجاريــة الخارجيــة لــكال البلدين إلى 
جانــب كافة االتفاقيات التجارية التي وقعها الطرفان مع مختلف الدول 

والتكتالت االقتصادية اإلقليمية والعالمية.
وأشــارت إلى أنه تــم االتفاق خــالل فعاليات اللجنة علــى تحديد نقاط 
اتصال بين الجانبين لتكون مهمتها الربط الفوري بين الجهات المصرية 
والجهــات الشــيلية بهدف تذليــل العقبات التي تواجه تطــور العالقات 
التجارية واالقتصادية بين الجانبين، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل 

فنية لدراسة جدوى ابرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين.
وفيما يتعلــق بالتعاون الصناعي أوضحت الوصال أنه تم االتفاق على 
أن يتــم تشــجيع التعــاون بين القطــاع الخاص بــكال البلدين من خالل 
االشــتراك في المعارض الدولية والقيام بالبعثات الترويجية، مشــيرة 

إلى أن الجانب المصري  اقترح تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين 
من خالل توفير أراضي إلنشــاء مشــروعات صناعية مشتركة وتبادل 
الزيــارات والبعثات لالســتفادة من الخبرة الشــيلية وبصفة خاصة في 
قطاعــات الصناعات الغذائية والصناعات التعدينية وصناعات والحديد 
والصلب والصناعــات الكيماويات إلى جانب مجاالت اإلنتاج الحيواني 

والثروة السمكية.
هذا وقد اســتعرض الســيد/ عمرو نور الدين، مستشــار رئيس الهيئة 
العامة لالستثمار والمناطق الحرة مهام الهيئة واالمتيازات التي تقدمها 
الهيئة العامة لالســتثمار، كما تم اســتعراض االستثمارات الشيلية في 
مصــر التي تبلغ 250 مليون دوالر فــي قطاعات البترول والمقاوالت 

والزراعة والسياحة والخدمات.
كما قام السيد/ عمرو مرزوق، مدير إدارة الترويج بالهيئة االقتصادية 
لقناه السويس باســتعراض الفرص االستثمارية بمحور قناة السويس 
والحوافز التي تمنح لالســتثمار في المنطقة االقتصادية لقناة السويس 
حيــث تم االتفاق في هذا الشــأن علــى قيام قطاع االتفاقــات والتجارة 
الخارجيــة بتنظيــم زيــارة للســفارة الشــيلية بالقاهــرة الــى المنطقة 
االقتصاديــة بقناه الســويس للتعرف على ارض الواقــع على الفرص 

االستثمارية المتاحة بالمنطقة.
كمــا اتفق الطرفان على تبادل األبحاث فــي مجال الغذاء، تقديم برامج 
تدريبيــة في هذا المجــال وقد انتهت االجتماعــات بالتأكيد على أهمية 

التواصل المستمر بين الجانبين لمتابعة تنفيذ نتائج اعمال اللجنة.

أصــدر المهنــدس عمرو نصار وزيــر التجارة والصناعة قراراً باســتمرار 
رســم الصادر المفروض على الجلود من الكرســت وذلك لمدة عام اعتباراً 

من 2 مايو المقبل. 
وقــد نص القرار على اســتمرار العمــل بالقرار الوزاري رقم 631 لســنة 
2017 والذي حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها 
علــى الجلد البقري والجاموســي، و150 جنيها علــى الجلد اللباني، و15 
جنيهــا على الجلــد الضانئ، و7.5 جنيه على جلــد الماعز، و150 جنيها 

على الجلد الجملي.
وفــى هذا اإلطار أوضحت الدكتورة/ أماني الوصال رئيس قطاع االتفاقيات 

والتجــارة الخارجيــة ان هــذا القرار يأتي فــي إطار حرص الــوزارة على 
احداث التوازن بين الكميات المعروضة من الجلد والطلب المحلى عليه من 
الصناعــة الوطنية بهدف زيادة القيمــة المضافة للمنتجات تامة الصنع من 
األحذيــة والمصنوعــات الجلدية، الفتةً  الى انه منــذ صدور هذا القرار في 
عام 2017 حدث اســتقرار كبير في أسعار الجلود وانخفضت أسعارها بما 

انعكس ايجاباً على سعر المنتج النهائي
 ولفتــت الى انه تم التنســيق مع غرفتي دباغــة الجلود وصناعة المنتجات 
الجلديــة باتحــاد الصناعات وكذا المجلــس التصديرى للجلــود والمنتجات 

الجلدية لتجديد العمل بهذا القرار لمدة عام آخر. 

واستمرار فرض رسم صادر على الجلود 
المصدرة من الكرست لمدة عام
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وزير التجارة والصناعة يستقبل وفد 
غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان

اســتقبل المهندس عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة وفداً 
عمانياً برئاســة الســيد/ قيس بــن محمد اليوســف رئيس غرفة 
تجارة وصناعة عمان والذي يزور القاهرة حالياً للمشــاركة في 
فعاليات الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي والذى تعقده منظمة 
العمــل العربية تحت مظلــة جامعة الدول العربيــة، حضر اللقاء 
السيد/ أحمد الوكيل رئيس االتحاد العام للغرف التجارية والسيد/ 
نصر بن عامر الحوسني رئيس الجانب العماني بمجلس األعمال 

المشترك.
وقــال الوزير إن مصر وســلطنة عمان ترتبطــان بعالقات ثنائية 
اســتراتيجية ومتميــزة فــي مختلــف المجاالت، وعلــى مختلف 
األصعدة السياســية واالقتصادية والثقافية، مشــيراً إلى أن هناك 
توافًقا كاماًل بين مسئولي البلدين على أهمية إحداث نقلة نوعية 
في مســتوى العالقات االقتصادية المشــتركة بما ينعكس إيجابياً 
على حركة التجارة البينية واالستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشــار نصــار إلى أهميــة االرتقــاء بمعــدالت التجــارة البينية 
واالستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي 
بين الشعبين الشقيقين، الفتا إلى أهمية تفعيل االتفاقيات الثنائية 
والمتعددة األطراف بين مصر والســلطنة بما يســهم في االرتقاء 
بمنظومــة التعــاون االقتصــادي بيــن البلديــن لمســتويات غير 

مسبوقة.
ولفــت الوزير إلى أهميــة تفعيل دور مجلــس األعمال المصري 
العماني المشــترك ليقوم بدور فاعل في تعزيز التعاون المشترك 
وبصفــة خاصــة في مجاالت النقــل واللوجســتيات وربط موانئ 
البلديــن وذلــك لتعظيم االســتفادة من الموقــع الجغرافي المتميز 
لــكل مــن مصر وســلطنة عمــان فضاًل عن تشــجيع االســتثمار 

الســياحي في الجانبين خاصة في ظل االســتثمارات الكبيرة التي 
ضخها مستثمرون مصريون في سلطنة عمان مؤخراً إلى جانب 

الصناعات المرتبطة بالمصايد واألسماك.
ومن جانبه أكد السيد/ قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة 
وصناعة عمان أن العالقات االقتصادية المصرية العمانية تشــهد 
تطوراً ملحوظاً وحراكاً كبيراً خاصة في ظل اإلرادة السياسية من 
قيادة البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العالقات المشتركة بين 

البلدين خالل المرحلة المقبلة.
ولفــت إلى تطلع القطاع الخاص العمانــي إلى تعزيز التعاون مع 
نظيره المصري ليس فقط إلقامة مشروعات مشتركة في البلدين 
وإنما للتوجه ســوياً إلى أســواق ثالثة وبصفة خاصة في أسواق 

الدول اإلفريقية.
كما أشار السيد/ أحمد الوكيل رئيس االتحاد العام للغرف التجارية 
إلى أن هناك تعاون وثيق بين منظمات األعمال في البلدين بهدف 
تيســير عملية التبادل التجاري وإقامة المشــروعات المشتركة، 
الفتاً في هذا اإلطار إلى أن مصر ستستضيف خالل شهر نوفمبر 
المقبل مؤتمر موســع حول النقل واللوجســتيات وســيتم تنظيمه 
باإلسكندرية بمشــاركة مكثفة من كافة منظمات األعمال العربية 

المعنية بالموانئ والنقل واللوجستيات.
ولفت الســيد/ نصر بن عامر الحوســني، رئيس الجانب العماني 
بمجلس األعمال المصري العماني المشترك إلى أنه يجرى حالياً 
إعداد دراســة بكافة التحديات التي تعرقل انسياب حركة التجارة 
بين البلدين، مشــيراً في هذا اإلطار إلى أن ســلطنة عمان تسعى 
من خالل )رؤية 2040( إلى تنمية وتعزيز عالقاتها االقتصادية 

مع كافة دول المنطقة وبصفة خاصة مصر.

ويشهد إطالق المجموعة البافارية 
للسيارات الكهربائية BMWi في مصر 

شــارك المهنــدس عمــرو نصــار وزيــر التجــارة والصناعة 
باإلنابــة عــن رئيس مجلس الــوزراء فى الحفــل الذي نظمته 
المجموعة البافارية للســيارات لإلعالن عن إطالق السيارات 
والســيارات  الكهربائيــة   i3 الكهربائية BMWi فئــات 
الســوق  الهجيــن i8 coupe  و i8 roadsterليصبــح 
المصــري من أوائل أســواق دول الشــرق األوســط وشــمال 
افريقيــا التي تســتخدم فئات الســيارات الكهربائيــة والهجين 
ماركــة BMWi، وقد شــارك بفعاليات الحفل الســيد / إيفان 
ســوركوش ســفير االتحاد األوروبــي بالقاهرة والســيد/فريد 
الطوبجــي رئيس مجلــس إدارة المجموعة البافارية في مصر 
والســيد كونــراد باومجارتنر مديــر قطاع المبيعــات اإلقليمي 
بالشــركة والسيد/ محمد الغزالي حرب رئيس قطاع السيارات 
الســيارات  التســويق وتطويــر  الكهربائية BMWi ومديــر 

بالشركة باإلضافة الى سفير دولة المجر بالقاهرة .
وقال الوزير ان الحكومة تقوم حاليا بتجهيز كافة المدن الجديدة 
بالبنية التحتية لشــحن السيارات الكهربائية خاصة بعد صدور 
قراراً جمهورياً بالسماح باســتيراد السيارات الكهربائية دون 
رســوم جمركية وهو األمر الذى يســهم فى تشجيع المستهلك 
المصري على اســتخدام هذه النوعية من الســيارات للحد من 
اســتهالك الطاقة والحفاظ على البيئة من االنبعاثات الخطيرة، 
مشــيراً الى ان توجهات المجموعة البافارية للســيارات تدعم 
اســتراتيجية الدولة لتشــجيع اســتخدام الســّيارات الكهربائية 

للمساهمة في خفض االنبعاثات وتقليل 
االعتمــاد علــى المحروقــات كمصادر 

للطاقة.
ومن جانبه قال الســيد/ فريد الطوبجي 
المجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ان  فــي مصــر  للســيارات  البافاريــة 
المجموعــة تســعى إلــى ريادة ســوق 
عــام  خــالل  الكهربائيــة  الســيارات 
المجموعــة  ان  الــى  الفتــا   ،2019
اجرت دراســات عديدة اســتمرت أكثر 
من عامين حول كيفية تطوير وتجهيز 
دخول السيارات الكهربائية الى السوق 
المصرية، إلى جانــب تدريب العاملين 
واالنتهــاء من انشــاء مراكــز الخدمة 

الخاصة بالسيارات الكهربائية. 
وقال السيد/ كونراد باومجارتنر مدير قطاع المبيعات اإلقليمي 
ان شــركة BMW تمتلك تاريــخ طويــل فــي مجــال صناعة 
الســيارات الكهربائيــة، فــي العالــم يرجع لعــام 1972 حيث 
ســجلت الســيارة الكهربائية التي انتجتها الشركة كواحدة من 

أبرز المحطات في تاريخ تطوير السيارات الكهربائية.
وأضاف أن الســيارة الكهربائيــة BMW i3، توفر إمكانيات 
جديــدة ومبتكــرة كليــاً وتتميز بكافــة المواصفــات الرياضية 
والمواصفــات العمليــة التــي تؤّمــن الســّيارات ذات االربعة 
مقاعــد، الفتاً الى ان الســيارة تتميز بتصميــم مبتكر، وتصنع 
مقصــورة الــركاب من اليــاف الكربــون، حيث يميزهــا خّفة 

الوزن، والصالبة والسالمة.
واوضــح أن المحــّرك الكهربائي بالســيارة يعمل بقدرة 125 
كيلــو وات وبقوة 170 حصاناً، وبســرعة قصوى تبلغ 150 
كم/الســاعة، مشيراً الى ان بطارية السيارة تعمل حتى مسافة 

تصل الى 335 كم.
الســيارات  قطــاع  رئيــس  حــرب  الغزالــي  محمــد  وأشــار 
 Coupe BMW السّيارة أن  الكهربائية BMWi بالشركة 
i8 وi8 Roadster  تعمــالن بمحــرك كهربائــي ومحــرك 
وقــود، الفتاً إلى أن محرك الســيارة يعمــل بقوة 374 حصاناً 
وعند تشــغيل المحّركين معاً، ينقالن سرعة السيارة من صفر 
إلــى 100 كم/الســاعة في غضون 4.4 ثواٍن، مع اســتهالك 

2.5 لتر فقط من الوقود كل 100 كم.
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اختتام فعاليات الجولة الثانية 
لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر 

واالتحاد األوراسي بموسكو

اختتمــت بالعاصمــة الروســية موســكو فعاليــات الجولــة الثانيــة 
مــن مفاوضــات ابرام اتفــاق تجارة حــرة بين مصــر ودول االتحاد 
االوراسي والتي عقدت على مدى ثالثة أيام وذلك بحضور السفيرة/ 
د. ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعالقات الدولية 
والســيد/ ايهــاب طلعــت نصر ســفير مصر لــدى موســكو والوزير 
المفــوض التجاري/ ناصــر حامد رئيس المكتــب التجاري المصري 
فــي موســكو، حيث تــم توقيع محضــر اجتماعات هــذه الجولة من 

المفاوضات بحضور أعضاء الوفدين المصري واألوراسي.
وتأتـى مفاوضـات ابـرام اتفـاق تجـارة حـرة بين مصـر ودول االتحـاد 
االوراســـي تنفيــــذا لمـا تم االتفـــاق عليه بين الرئيس / عبد الفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والسيد/ تيجران ساركسيان 
رئيس المفوضية االقتصادية لالتحاد االوراسي خالل االجتماع الذي 
عقد في موسكو خالل شهر اكتوبر الماضي على هامش زيارة السيد 

رئيس الجمهورية إلى روسيا االتحادية.
وقد شــارك فى المفاوضات -التي قادتها وزارة التجارة والصناعة- 
ممثلين عن وزارات االستثمار والتعاون الدولي والمالية واالتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات باإلضافــة إلــى جهاز المنافســة ومصلحة 
الجمــارك المصريــة، باإلضافة إلــى ممثلي دول االتحاد االوراســي 
والــذي يضم روســيا االتحادية وبيالروســيا وكازاخســتان وارمينيا 

وقيرغيزستان ومسئولي المفوضية االقتصادية لالتحاد االوراسي.
وقــد حققت هذه الجولة من المفاوضات تقدماً ملموســاً في عدد من 

الموضوعــات الهامة تضمنــت التعاون الجمركي وتســهيل التجارة 
البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية 
والتجــارة االلكترونيــة والمنافســة ومنــع االحتــكار باإلضافــة إلى 
التعاون االســتثماري إلى جانب الموضوعات ذات االهتمام المشترك 
والخاص بمنظمة التجارة العالمية، حيث يسعى الطرفان إلى االنتهاء 
من المفاوضات الخاصة بإبرام تفاق التجارة الحرة بين مصر ودول 

االتحاد االوراسي بنهاية العام الجاري 2019.
وتجدر االشــارة إلى أن هــذا االتفاق يدعم منظومــة التجارة البينية 
االقليمية حيث تمثل مصر سوقاً كبيراً بالنسبة للدول أعضاء االتحاد 
فضــاًل عن كونها محوراً رئيســياً لصادرات دول االتحاد األوراســى 
للنفــاذ لمختلف األســواق األفريقية والعربيــة والتكتالت االقتصادية 
األخــرى التــي ترتبط مصر معها باتفاقات تجــارة حرة، كما أن دول 
االتحاد تمثل نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وســط آســيا 
باإلضافة إلى إمكانية توافر فرص زيادة المشــروعات االســتثمارية 
المشــتركة بين الجانبين والدعم الفني الذى يمكن أن يقدمه االتحاد، 
وال ســيما روســيا فــى مجاالت حيوية بالنســبة لمصر بمــا فى ذلك 

مجاالت التجارة اإللكترونية وتطوير االقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع ان تسهم االتفاقية في مضاعفة حجم التجارة بين مصر 
ودول االتحاد االوراسي وخاصة زيادة الصادرات المصرية إلى دول 

االتحاد.

افتتاح أحدث مصنع مصري 
فنلندي لتصنيع منتجات التعبئة 

والتغليف باستثمارات 23 مليون يورو

افتتح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مصنع شركة 
هوتاماكــى الفنلنديــة للتغليف المــرن بمنطقة بوالريــس الصناعية 
بالســادس من أكتوبر باســتثمارات مصرية فنلندية تبلغ 23 مليون 
يورو، وقد شارك بفعاليات االفتتاح السيدة/ لورا كانسيكاس ديبريس 
ســفيرة فنلندا بالقاهرة والســيد/ تشــارليز هيويلم الرئيس التنفيذي 
للشــركة، والســيد/ أولّي كوبونيــن، نائب رئيس شــركة هوتاماكي 

للتغليف المرن. 
وقال الوزير أن المصنع الجديد مقام على مساحة 37 ألف متر مربع 
ويوفر 250 فرصة عمل جديدة ويســتهدف تلبية احتياجات السوق 
المحلــى من مواد التعبئــة والتغليف والتصدير لألســواق اإلفريقية 
واألوروبية وأســواق الدول العربية، الفتاً إلى أن المصنع يستهدف 
تحقيــق معدالت إنتاج تبلغ 20 مليون يورو ســنوياً تخصص %50 

منها للتصدير و50% للسوق المحلي. 
ولفــت نصــار الى ان المصنــع الجديد يمثل إضافــة هامة للصناعة 
المصريــة ويأتي متوافقاً مــع توجهات الوزارة خاصــة فيما يتعلق 

بجلب التكنولوجيات الحديثة في التصنيع الى 
الصناعة المصرية وهو االمر الذي يسهم في 
االرتقــاء بجودة وتنافســية المنتج المصري 

في السوقين المحلى والخارجي. 
ومن جانبه قال الســيد/ أولّي كوبونين، نائب 
رئيــس شــركة هوتاماكــي للتغليــف المــرن 
أن مصنــع هوتاماكــى الجديد يعد مشــروًعا 
مشترًكا بين هوتاماكي العالمية بنسبة %75 
والشــريك المصري بنسبة 25%، مشيراً إلى 
أن الشــركة تسهم بنحو 17 مليون يورو في 

استثمارات المشروع. 
وقال المهندس/ أيمن قرة، الشريك المصري 
بالمشــروع أن الشراكة مع الشركة الفنلندية 

تمتد ألكثر من 18 عاًما حيث وفرت الشــركة برامج للتدريب ونقاًل 
لتكنولوجيــات والخبــرات الصناعيــة واإلدارية الحديثة كما شــارك 
الجانب المصري في تطبيق هذه النظم بحرفية عالية وهو ما ساهم 

في تحقيق أعلى جودة عالمية بسعر تنافسي. 
وأضــاف المهندس نادر نبيل، مدير عــام مصنع هوتاماكي للتغليف 
المرن أن شــركة هوتاماكي تعمل في ثالثة مجاالت رئيســية تشمل 
خدمــات المــواد الغذائية حيــث تتضمن األكواب واألطبــاق الورقية 
لتداول المنتجات الغذائية في مطاعم الوجبات السريعة والكافيهات، 
والتغليف المرن ويشــمل تغليف مبتكر بمســتوى عــال من الجودة 
ووضــع العالمات التجارية للمواد الغذائية والمشــروبات، باإلضافة 
إلى المنتجات المنزلية والصحية، واألدوية، وتشمل التغليف بالفايبر 

المعاد تدويره.
وأشــار الى ان الشركة تمتلك 78 مصنًعا و24 مكتًبا متخصًصا في 
المبيعــات فقط في 34 دولة، ويعمل بها 17,700موظف، مشــيراً 
إلى أن صافي مبيعات هوتاماكي بلغ العام الماضي 3,1 مليار يورو
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وزير التجارة والصناعة يشهد توقيع وثيقة 
عقد مشروع »تشغيل الشباب في مصر: 

إيجاد سبب للبقاء«

شــهد المهندس عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة توقيع 
عقد مشروع »تشغيل الشــباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء« 
والذي تنفــذه وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية 
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« 
وبرنامــج األمــم المتحدة اإلنمائي وبتمويــل من صندوق األمم 
المتحدة االئتماني لألمن البشــري، حيث يســتهدف المشــروع 
إيجــاد فــرص عمل أمــام الشــباب لمعالجة األســباب الجذرية 

للهجرة غير الشرعية في مصر.
وقــع العقــد كل من الدكتورة/ شــيرين خــالف، رئيس مجلس 
المشــروعات التنمويــة بــوزارة التجارة والصناعة والســيد/ 
سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي واألجور بمنظمة العمل 
الدولية، والسيدة/ جيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب اإلقليمي 
لمنظمــة األمــم المتحدة للتنمية الصناعيــة بمصر »اليونيدو« 
بمصر، والســيد/ ســيلفان مرلن نائب الممثــل المقيم لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي بالقاهرة.

وقــال الوزيــر إن الحكومــة تعمل خالل المرحلــة الحالية على 
وضع سياســات واصالحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة 
غير الشــرعية وتلبية احتياجات الشــباب التشــغيلية المتزايدة 
وذلــك فــي إطار برنامــج اإلصــالح االقتصادي الشــامل الذي 
تنفــذه الحكومة حالياً، مشــيراً إلــى أن الحكومة وضعت خطط 
عمل جديدة على المســتويين المتوســط والطويل لدعم الشباب 
وتوفير فرص عمل الئقة ومســتدامة تضمن اكتساب المهارات 
والدخل الالزمين الســتمرارية التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في مصر وتســهم بصورة كبيرة في تقليل توجه الشــباب نحو 

الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة/ شــيرين خالف، رئيس مجلس 
المشــروعات التنموية بالــوزارة أن الحكومة فوضت »اللجنة 
التنســيقية القوميــة لمنع ومكافحــة الهجرة غير الشــرعية« 
لوضع التشريعات المطلوبة واإلجراءات التشغيلية الضرورية 
للتعامــل مع المشــكالت الخاصة بالهجرة حيــث عملت اللجنة 

علــى مدار العامين الماضيين على رفع الوعي بأخطار الهجرة 
غيــر الشــرعية، وتوفير حلول بديلة من خــالل تنفيذ عدد من 

المشروعات والبرامج. 
إن  قالــت خــالف  التجــارة والصناعــة   وحــول دور وزارة 
الوزارة وقعــت خالل عام 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة 
الهجرة وشــؤون المصريين بالخارج بشــأن الترويج للخريطة 
االســتثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج في تنمية 
الصناعــة الوطنية وتفعيل دورهم في جهود التنمية وتشــجيع 
مشــاركتهم في حركة االســتثمار الصناعي مــن خالل الترويج 
لخريطــة االســتثمار الصناعــي، وتيســير حصــول المغتربين 
المصرييــن علــى الخدمــات الحكوميــة التــي تشــجعهم على 
االســتفادة من فرص االســتثمار المتاحــة، وبصفة خاصة في 

المجال الصناعي.
وأضافــت خــالف أن المشــروع يســتهدف خلق فــرص عمل 
وتوظيف للشــباب من خالل تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم 
الوظيفية والحياتية ومهارات ريادة األعمال وتحفيز الشراكات 
على المستوى المحلي لخلق فرص عمل بهدف معالجة األسباب 
الجذريــة للهجرة غير الشــرعية وإيجاد ســبب لبقاء الشــباب 
بوطنهم، الفتًة إلى أن المشــروع يستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات 
وبتمويــل يبلــغ 2 مليون دوالر حيث يســتهدف تحقيق األمان 
االقتصادي للشــباب في محافظتي القليوبيــة والمنوفية بنهاية 
المشــروع خاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية حيث 

مــن المتوقع أن يســتفيد نحو 18,500 شــاب وفتاة في الفئة 
العمرية من ســن 15 حتى 35 ســنة وبصفة خاصة الشــباب 

ذوي المهارات الوظيفية الضعيفة وكذا السيدات. 
وأشــارت إلــى أن الوزارة ســتقوم بالدور الريادي والشــريك 
الحكومــي األساســي في تنفيــذ هذا المشــروع وذلك من خالل 
رئاســة لجنة تســيير المشــروع المكونة من الوزارة وشركاء 
األمم المتحدة الثالثة والجهة الممولة حيث ســتقوم هذه اللجنة 
بــاإلدارة االســتراتيجية للمشــروع واتخاذ القــرارات الالزمة 
للتأكد من سير المشروع على أن تعقد اجتماعاً لها كل 6 أشهر 
خــالل مدة المشــروع، الفتًة إلى أن جهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيقدم خدمات مالية 
لنحو 23 ألف مشــروعاً صغيراً ومتناهي الصغر في محافظتي 

المنوفية والقليوبية ممن دون سن 21 عاماً.
الجدير بالذكر أن مشــروع تشــغيل الشــباب في مصر – إيجاد 
ســبب للبقاء ســيعمل على تعزيز الوظائف الخضراء تحســين 
الســلوكيات نحــو حماية البيئــة مع التركيز علــى رفع الوعي 
بالســلوكيات األكثــر تدميًرا وخطورة علــى الصحة العامة من 
خــالل بنــاء قــدرات المنظمــات غيــر الحكوميــة، والجامعات 
لدعم المشــروعات المتناهية الصغيرة في عملية إعادة تدوير 
المخلفات، وعمل تدريبات للفئة المستهدفة المهتمة بالمشاركة 
فــي هذه العملية، فضاًل عن دعم الســلوكيات المســتدامة نحو 

البيئة والمحافظة عليه.
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عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاًء موســعاً 
مع الســيد/ كريس كيلبى النائب األول لرئيس مجلس إدارة شــركة 
دى ام جــى إيفينتس العالمية والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء 
ترتيبــات اســتضافة القاهــرة لفعاليات النســخة الثانيــة للمعرض 
الدولــي للبناء والتشــييد THE Big5 والذي يقــام بمركز مصر 
للمعارض الدولية خالل الفترة من 2-4 ســبتمبر المقبل بمشاركة 

دولية واسعة.
وقــال الوزيــر أن تنظيــم المعرض للعــام الثاني علــي التوالي في 
مصر يعكس اهتمام الشــركة بالسوق المصري كأحد أهم األسواق 
االقليميــة فــي مجال صناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشــرق 

االوسط وقارة افريقيا.
واوضح ان المعرض يضم 8 قطاعات رئيســية تشــمل مواد البناء 
وآالت ومعــدات اإلنشــاءات والميكانيــكا والكهربــاء والهندســة 
الصحية وأبواب وشــبابيك وواجهات المباني والتشطيبات وانظمة 
التكييف وأعمال الخرسانة، مشيرا الي ان المعرض يقام هذا العام 

على 3 صاالت للعرض.
ولفت نصار الي ان قطاع التشييد والبناء يمثل أحد أهم القطاعات 

التصديريــة في االقتصاد المصري ويتمتع بميزات تنافســية كبيرة 
وفرصاً كبيرة للنفاذ لألســواق االقليمية والعالمية، مشــيراً الي ان 
صناعــة مواد البناء تمثــل إحدى الصناعات الرئيســية باالقتصاد 
المصــري حيــث تعد مصر من أكبر الــدول المنتجة لمعدات ومواد 

البناء على المستوي االقليمي.
ومــن جانبه قال الســيد/ كريس كيلي النائــب االول لرئيس مجلس 
ادارة شــركة دي ام جــي ايفينتــس العالميــة ان النســخة الثانيــة 
للمعرض تتضمن مشاركة 300 عارض يمثلون 30 دولة، مشيرا 
إلــى أن أهــم الدول المشــاركة بالمعرض تشــمل مصــر والمملكة 
المتحدة وألمانيا واليونان والهند وايطاليا وفرنسا وتركيا وإسبانيا 

والصين وكندا وسويسرا.  
وأضــاف أن المعرض يســتهدف جذب مشــترين دوليين للســوق 
المصــري في عــدد كبير من المجــاالت الصناعية وهو ما يســهم 
فــي دعم صادرات الصناعة المصرية في مجال الصناعات المغذية 
لقطاع البناء والتشــييد، الفتاً إلــى أن المعرض يعد أحد المعارض 
الرائــدة عالميــاً في هــذا المجال ويقام منذ ما يزيــد على 30 عام 

بمنطقة الشرق االوسط والهند ودول جنوب شرق اسيا. 

وزير التجارة والصناعة يبحث مع أمين عام 
جائزة خليفة الدولية ترتيبات إقامة المهرجان 

الخامس للتمور المصرية نوفمبر المقبل

ويبحث مع مسئولي شركة دى ام جى 
العالمية ترتيبات استضافة مصر للمعرض الدولي 

THE BIG 5 للبناء والتشييد

عقــد المهنــدس عمــرو نصار وزيــر التجــارة والصناعة لقــاًء مع 
الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي والوفد المرافق له، حضر اللقاء المهندسة/ حنان 
الحضــري مقرر مجلس الصناعــة للتكنولوجيا واالبتــكار والدكتور 
أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.
وقــال الوزير إن اللقــاء تناول بحث آخر الترتيبــات الخاصة بتنظيم 
المهرجــان الخامــس للتمــور المصريــة والمقرر عقده خالل شــهر 
نوفمبــر المقبــل برعايــة كريمة من الرئيــس عبد الفتاح السيســي 
وتنظمــه وزارة التجــارة والصناعــة بالتعــاون مــع جائــزة خليفة 
الدوليــة لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ومنظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( ومنظمة األمم المتحدة لألغذية 
والزراعــة )الفاو(، بمشــاركة مصنعي ومصدري التمــور من كافة 
أنحــاء الجمهورية، إلى جانب خبراء زراعــة وإنتاج ووقاية النخيل 
والمزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلي 
عدد من المؤسســات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية 

المعنية.
وأضاف نصار أنه سيتم خالل النصف الثاني من العام الجاري افتتاح 
أكبر مصنــع للفرز اإللكتروني وتغليف وتعبئــة التمور بالتعاون مع 

جائزة خليفــة الدولية لنخيل التمر بمحافظة الوادي الجديد، مشــيراً 
إلى أنه سيتم أيضاً خالل الفترة القريبة المقبلة تدشين ثالجات مبردة 

بمنطقة الواحات البحرية بسعة 4 آالف طن.
ولفت الوزير إلى أن محافظة الوادي الجديد ستستضيف مطلع العام 
المقبل معرضاً للتمور بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
يستهدف تسليط الضوء على منتجات المحافظة المتميزة من التمور 
وبمشــاركة عــدد كبير مــن مزارعي ومنتجي ومصنعــي التمور في 

مصر.
ومــن جانبه أكــد الدكتور/ عبد الوهاب زايد أميــن عام جائزة خليفة 
الدوليــة لنخيل التمر واالبتــكار الزراعي أن مشــاركة جائزة خليفة 
الدوليــة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي فــي تنظيم مهرجان التمور 
المصرية للعام الخامس على التوالي يعكس العالقات االســتراتيجية 
والتاريخية الراسخة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية 

مصر العربية.
وأضــاف أن المهرجــان يرتكــز على شــراكة ثالثية بيــن الحكومة 
المصريــة والقطاع الخاص وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، الفتاً 
إلى أن المهرجان يعكس رؤية شــاملة للتنمية المســتدامة للنهوض 

بالقطاعات الصناعية والثقافية والبيئية والزراعية.
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من 24.8 مليار دوالر الي 55 مليار دوالر.

واوضــح نصــار ان أهم محــاور البرنامــج الجديد لمســاندة 

الصــادرات ترتكز علي زيادة نســب تعميــق التصنيع المحلي 

لتصل الي 40% وتنميــة الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة 

صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة الي جانب تعزيز 

النفاذ ألســواق جديدة ومســاندة تكاليف الشحن، الفتا الي ان 

محاور البرنامج تشــمل ايضا تعزيز البنية االساسية للتصدير 

مــن خالل المعــارض المحليــة والخارجيــة وتبــادل البعثات 

التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية.

واضــاف ان البرنامــج يعتمد بصفة اساســية علــي عدد من 

االجراءات تشمل تقييم األثر سنوياً والتمكين من التكنولوجيا 

والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة والنفاذ لألســواق 

والمعلومات فــي القطاع الصناعي باإلضافة الي تنفيذ برامج 

متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين االنتاجية وزيادة القدرة 

التنافسية وتحسين الجودة الي جانب تعميق الصناعة الوطنية 

من خالل تنمية سالســل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع 

المحلي.

واشــار نصار الي انه سيتم تشكيل لجنة لالنتهاء من الالئحة 

التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن على ان يكون اجتماع 

مجلــس اإلدارة مرة كل ثالثة أشــهر على األقل، مشــيراً الى 

انــه ســيتم إيقــاف البرنامج الحالــي اعتبارا من مشــحونات 

صــادرات 2019/6/30 وبدء البرنامــج الجديد اعتبارا من 

2019/7/1، كما ســيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى 

مارس في كل عام.

وأوضح الوزير ان المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالي هي 

التــزام علــى الدولة، الفتاً الى انه ســيتم رد األعباء للبرنامج 

القديم لمن استوفى األوراق علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة 

بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات 

طبقاً للمقترحات المتفق عليها. 

ومــن جانبه اشــار الدكتور محمد معيط وزيــر المالية الي ان 

البرنامــج الجديد يســتهدف الوصــول لعائد ســنوي بموازنة 

الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المســاندة التصديرية حيث 

أن كل مليــار دوالر صادرات يوفــر 4.2 مليار جنيه إيرادات 

للدولة، الفتا في هذا اإلطار الي أنه تم الموافقة على تخصيص 

6 مليار جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من 

العام المالي الجديد 2020/2019.

كما أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصالح 

االراضــي على أهمية برنامج المســاندة التصديرية في زيادة 

معدالت صادرات قطاع الحاصالت الزراعية حيث ســاهم هذا 

البرنامج خالل السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة 

فــي معدالت التصدير، مشــيراً الي أهمية البرنامج الجديد في 

المســاهمة في إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من الشــركات 

الزراعيــة المصدرة في فتح اســواق تصديرية جديدة خاصة 

وان المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحســان من 

المستهلكين في االسواق الخارجية. 

وافــق مجلــس ادارة صنــدوق تنمية الصــادرات على 

اإلطار االســتراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد األعباء 

التصديريــة والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة 

البرنامــج رد أعبــاء نقدية و30% تســويات مع وزارة 

الماليــة و30% مســاندة غيــر مادية وتشــمل خدمات 

الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض 

وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

جــاء ذلك خــالل اللقاء الموســع لمجلس ادارة صنــدوق تنمية 

الصــادرات والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور 

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد 

معيط وزير المالية والدكتور/ عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة 

واســتصالح االراضي والمهندس/ ابراهيم العربي رئيس غرفة 

تجارة القاهرة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري 

للصناعــات الغذائية والدكتور/ احمــد فكري عبد الوهاب عضو 

مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حســام فريد 

مستشــار وزير التجارة والصناعة والمنســق العــام للمجالس 

التصديرية بملف برنامج مســاندة الصادرات الجديد والدكتورة 

اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقــال الوزيــر ان البرنامج الجديد يســتهدف جعــل الصادرات 

المصرية ركيزة رئيســية لمعالجة عجز الميزان التجاري، الفتاً 

الي ان البرنامج يستهدف خالل السنوات الخمس المقبلة تحسين 

ترتيــب مصر في قائمة الدول المصدرة مــن المركز الـ54 الي 

احد المراكــز االربعين االولي ومضاعفة الصــادرات المصرية 

مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات 
يوافق على اإلطار االستراتيجي العام 

للبرنامج الجديد لرد االعباء التصديرية

اإلطار العام يتضمن 
تخصيص 40% من موازنة 

البرنامج كمساندة 
مادية و30% تسويات 
مع وزارة المالية و%30 

مساندة غير مادية
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عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاًء موســعاً 
مع الســيد/ كريس كيلبى النائب األول لرئيس مجلس إدارة شــركة 
دى ام جــى إيفينتس العالمية والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء 
ترتيبــات اســتضافة القاهــرة لفعاليات النســخة الثانيــة للمعرض 
الدولــي للبناء والتشــييد THE Big5 والذي يقــام بمركز مصر 
للمعارض الدولية خالل الفترة من 2-4 ســبتمبر المقبل بمشاركة 

دولية واسعة.
وقــال الوزيــر أن تنظيــم المعرض للعــام الثاني علــي التوالي في 
مصر يعكس اهتمام الشــركة بالسوق المصري كأحد أهم األسواق 
االقليميــة فــي مجال صناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشــرق 

االوسط وقارة افريقيا.
واوضح ان المعرض يضم 8 قطاعات رئيســية تشــمل مواد البناء 
وآالت ومعــدات اإلنشــاءات والميكانيــكا والكهربــاء والهندســة 
الصحية وأبواب وشــبابيك وواجهات المباني والتشطيبات وانظمة 
التكييف وأعمال الخرسانة، مشيرا الي ان المعرض يقام هذا العام 

على 3 صاالت للعرض.
ولفت نصار الي ان قطاع التشييد والبناء يمثل أحد أهم القطاعات 

التصديريــة في االقتصاد المصري ويتمتع بميزات تنافســية كبيرة 
وفرصاً كبيرة للنفاذ لألســواق االقليمية والعالمية، مشــيراً الي ان 
صناعــة مواد البناء تمثــل إحدى الصناعات الرئيســية باالقتصاد 
المصــري حيــث تعد مصر من أكبر الــدول المنتجة لمعدات ومواد 

البناء على المستوي االقليمي.
ومــن جانبه قال الســيد/ كريس كيلي النائــب االول لرئيس مجلس 
ادارة شــركة دي ام جــي ايفينتــس العالميــة ان النســخة الثانيــة 
للمعرض تتضمن مشاركة 300 عارض يمثلون 30 دولة، مشيرا 
إلــى أن أهــم الدول المشــاركة بالمعرض تشــمل مصــر والمملكة 
المتحدة وألمانيا واليونان والهند وايطاليا وفرنسا وتركيا وإسبانيا 

والصين وكندا وسويسرا.  
وأضــاف أن المعرض يســتهدف جذب مشــترين دوليين للســوق 
المصــري في عــدد كبير من المجــاالت الصناعية وهو ما يســهم 
فــي دعم صادرات الصناعة المصرية في مجال الصناعات المغذية 
لقطاع البناء والتشــييد، الفتاً إلــى أن المعرض يعد أحد المعارض 
الرائــدة عالميــاً في هــذا المجال ويقام منذ ما يزيــد على 30 عام 

بمنطقة الشرق االوسط والهند ودول جنوب شرق اسيا. 

على هامش مشاركته في منتدى دافوس باألردن
وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره الروماني 

تعزيز أواصر التعاون االقتصادي المشترك

ويبحث مع ممثلي كبريات الشركات العالمية توسيع 

حجم استثماراتها بمصر في مجاالت الصناعات الهندسية 

واالنشاءات والرعاية الطبية ومنتجات العناية بالطفل

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات 
موسعة مع السيد/ ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة االعمال والتجارة 
وريــادة االعمال الروماني تناولت ســبل تعزيز التعــاون االقتصادي 
التجاري والصناعي واالستثماري بين البلدين وامكانيات تفعيل العمل 

المشترك بين مصر ورومانيا على المستويين الثنائي والقاري.
وقــال الوزيــر -خــالل زيارته لدولة األردن للمشــاركة فــي فعاليات 
المنتدى االقتصادي العالمي حول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
)منتــدى دافــوس( ان الحكومــة المصريــة حريصة علــي دفع اطر 
التعاون الثنائي بين القاهرة وبوخاريســت لمســتويات غير مسبوقة 
خاصة في ظل ترأس مصر لالتحاد االفريقي وترأس رومانيا لالتحاد 
االوروبي، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة 
االقتصاديــن المصــري والرومانــي بصفــة خاصــة واالقتصاديــات 

االفريقية واألوروبية بصفة عامة.
واشــار نصار الــي اهمية نقــل التكنولوجيــات الصناعية الرومانية 
المتطــورة للصناعــة المصرية خاصــة وان رومانيــا تمتلك خبرات 
صناعية واســعة بعــدد من الصناعات الرئيســية خاصة في مجاالت 
الصناعــات الهندســية واآلالت والمعــدات واالتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات الفتــا الــى امكانية اقامــة مشــروعات صناعية مصرية 
رومانيــة مشــتركة بعدد مــن دول القارة االفريقيــة خاصة في إطار 
خطــة الوزارة الهادفة لتعزيز التعــاون الصناعي والتجاري مع دول 

القارة السمراء. 
ونــوه الوزيــر الى أهمية زيادة معدالت التبــادل التجاري بين مصر 
ورومانيا كي يرقى لمســتوى العالقات السياسية المتميزة التي تربط 
البلديــن مشــيرا الى ان حجم التجــارة البينية بيــن البلدين بلغ العام 

الماضي نحو 750 مليون دوالر.
وقــال ان االســتثمارات الرومانية في مصر تبلــغ حاليا نحو 31.2 
مليون دوالر في عدد 77 مشــروعاً في مجاالت السياحة والصناعة 
والخدمــات واالتصاالت ونظــم المعلومات والعقــارات، الفتا الي ان 
اجمالــي االســتثمارات المصريــة برومانيا تبلغ نحــو 42.2 مليون 
دوالر في مجاالت الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.
ومــن جانبــه أكد الســيد/ ســتيفان رادو أوبريا وزير بيئــة االعمال 
والتجــارة وريادة االعمــال الروماني حرص بــالده على تعزيز اطر 
التعــاون االقتصــادي مع مصــر خالل المرحلــة الحاليــة باعتبارها 
دولة محورية بمنطقة الشــرق االوســط وقارة افريقيا، مشــيرا الى 
ان العالقات الثنائية بين مصر ورومانيا عالقات متميزة تســتند الى 

تاريخ طويل من التعاون المثمر والتفاهمات المشتركة بشأن مختلف 
القضايا والملفات االقتصادية المطروحة على االجندة العالمية.

واشــار الي ان هناك فرصاً اســتثمارية متميزة امام مجتمع االعمال 
الرومانــي بالســوق المصري خاصــة في ظل وجــود عمالة مؤهلة 
وتنافســية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد والمنافسة 
بالســوق المصري والتصدير لألســواق المحيطــة، الفتا الي إمكانية 
انشاء مشــروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دول ثالثة بما 

يخدم اقتصاداتهما ووضعهما اإلقليمي والعالمي.

أعلن السيد/ أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز 
التمثيل التجاري أن المكتب التجاري في ساوباولو ساهم في نجاح عدد من 
الشركات المصرية المصدرة في ابرام تعاقدات تصديرية بقيمة مليون دوالر 
خالل مشاركتها في معرضي Vitoria Stone Fair للرخام والجرانيت 
وAnufood للمنتجات الغذائية المنعقدان خالل شــهري فبراير ومارس 
من العام الجاري بالبرازيل، وذلك من خالل ترتيب لقاءات ثنائية للشركات 

المصرية المشاركة بالمعرضين مع نظرائها من البرازيل. 
وأوضــح أن إبرام هــذه التعاقدات يأتــي في إطار جهــود المكتب التجاري 
المصــري فــي ســاوباولو حيث قــام بالترويــج للمشــاركة المصرية بهذه 
المعــارض الدوليــة المتخصصة المقامة فــي البرازيل وإتاحــة العديد من 
الفرص التصديرية والدراســات التســويقية للشــركات المصرية المشاركة 

بتلك الفعاليات التجارية. 

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري إن هذين المعرضين يتزامنان مع تنظيم 
المكتب التجاري المصري بالبرازيل لمعرض دائم للمنتجات المصرية لمدة 
6 أشهر بمدينة كامبيناس البرازيلية وذلك خالل الفترة من 21 يناير وحتى 
21 يوليــو 2019، حيــث يضم المعرض معروضات لمنتجات 50 شــركة 
مصريــة ويتيح زيارات لرجال االعمال والمســتوردين والموزعين بغرض 

التعاقد على صفقات تصديرية مصرية لألسواق البرازيلية. 
وأوضــح عنتر أن المكتب التجاري المصري بمدينة ســاوباولو يعمل على 
تنفيــذ خطــة طموحــة تســتهدف تكثيف مشــاركة الشــركات المصرية في 
المعــارض المقامــة بالبرازيل وتكــرار تجربة إقامة معــارض دائمة خالل 
الفترة المقبلة في مدن أخرى بالبرازيل حيث يتم حالياً التواصل مع مختلف 

دوائر االعمال للترويج للصادرات المصرية في السوق البرازيلي. 

التمثيل التجاري يساهم في ابرام تعاقدات 
تصديرية بقيمة مليون دوالر للشركات المصرية 

المشاركة بمعرضين بالبرازيل 
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وزير التجارة والصناعة يبحث مع ممثلي 
شركة هواجيان الصينية خطط الشركة 

لالستثمار بالسوق المصري

أعلــن المهنــدس عمرو نصار وزيــر التجارة والصناعة أن شــركة 
هواجيان الصينية تعتزم توجيه اســتثماراتها للسوق المصري خالل 
المرحلة المقبلة حيث تستهدف الشركة ضخ استثمارات ضخمة بمدينة 
الجلــود الجديــدة بمنطقة الروبيكــي وبصفة خاصــة المنتجات تامة 

الصنع )المصنوعات الجلدية( ذات القيمة المضافة العالية.
وقال الوزير إن الشركة تستهدف أيضاً في إطار خطتها لالستثمار في 
مصــر إقامة منطقة صناعيــة متكاملة على مقربة من أحد المطارات 
الدولية إلنتاج عدد من الصناعات الخفيفة التي تتضمن المنسوجات 

واإللكترونيات واألجهزة المنزلية.
جــاء ذلــك خالل اللقاء الــذي عقده الوزير مع وفد شــركة هواجيان 
الصينية برئاســة السيد/ زانج هوارونج، رئيس الشركة حيث تناول 
اللقــاء بحث خطة الشــركة لالســتثمار في الســوق المصــري وأهم 

القطاعات الصناعية التي تستهدف االستثمار فيها. 
وأوضح الوزير إن مصر تقدم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين 
في كافة القطاعات االقتصادية واالســتثمارية التي تعود بالنفع على 
المســتثمرين واالقتصــاد المصري على حٍد ســواء، الفتاً إلى أهمية 
االســتفادة مــن خبرات الشــركة الكبيرة فــي مجال صناعــة الجلود 
باإلضافــة إلــى كونها واحدة من كبريات الشــركات المســتثمرة في 
أفريقيــا نظراً لتواجدها بالســوق اإلثيوبي والذي حققت فيه نجاحات 
كبيرة من خالل إنشــاء مدينة متكاملــة للصناعات الجلدية في أديس 

أبابا باستخدام أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.
ولفت نصار الي ان مصر تمتلك العديد من المزايا التي تؤهلها لتكون 
مركــز محــوري للعديد مــن الصناعات في المنطقة مــن حيث توافر 

الموقــع الجغرافي المتميز والعمالة المدربة والمؤهلة وكذا منظومة 
االتفاقيــات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف الدول والتكتالت 
االقتصادية مما يتيح للشــركة االنفتاح على ســوق استهالكي ضخم 
قوامــه نحــو 1.8 مليار مســتهلك، مشــيراً إلى أن تواجد الشــركة 
بالســوق المصري لن يكون بمثابة فرصة للنفاذ إلى أســواق الدول 
األفريقية فحســب بــل والتوجه نحو الســوق األوروبــي أيضاً حيث 
ترتبــط مصر باتفاقيات تجــارة حرة مع االتحاد األوروبي األمر الذي 
يمنح الشركات العاملة في مصر ميزة تفضيلية في التصدير ألسواق 

االتحاد األوروبي.
من جانبه أشاد السيد زانج هوارونج رئيس شركة هواجيان الصينية 
بالتغيرات الجذرية التي شــهدها االقتصاد المصري مؤخراً في إطار 
برنامج اإلصالح االقتصادي وكذا بالمشروعات القومية الكبرى التي 
تنفذها الدولة وعلى رأســها العاصمة اإلدارية الجديدة، مشــيراً إلى 
أنه قام بزيارة إلى موقع المنطقة النســيجية بمدينة السادات للتعرف 
علــى االمكانات المتاحــة بالمدينة حيث تعد المدينــة صرحاً صناعياً 
كبيــراً يعكس مدى التقدم الصناعي الذي تشــهده الصناعة المصرية 

في الوقت الراهن.
ولفت هوارونج إلى أن خطة الشــركة لضخ اســتثماراتها بالســوق 
المصري يأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق الرامية إلى تشــجيع 
االســتثمار بدول الحزام والطريق حيث تأتــي مصر كأحد أهم الدول 
المحوريــة في هذا الطريق، مشــيراً إلى أن مصر تتمتع حالياً بقيادة 
سياسية متميزة ولديها رؤية واضحة لالستثمار في القارة األفريقية 
األمر الذي يمثل حافزاً كبيراً أمام الشركة للعمل بالسوق المصري. 

عقــد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلســة 
مباحثــات مــع الســيد/ فيليــار لوبي، نائــب وزيــر االقتصاد 
بإستونيا حيث تناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون االقتصادي 
واالســتثماري بين البلدين وإمكانيات إقامة شراكات صناعية 
ترتكــز علــى الخبــرات المصريــة واإلســتونية فــي مختلف 
المجاالت لخدمة أسواق البلدين والتصدير لألسواق الخارجية 

وبصفة خاصة السوق اإلفريقي.
وقــال الوزير إن هناك فرصاً كبيرة للتعاون واالســتثمار بين 
البلديــن خاصًة فــي مجاالت تكنولوجيــا المعلومات والتجارة 
والتصنيــع الغذائي وصناعة االخشــاب، مشــيراً إلى إمكانية 
تعزيــز التعاون بيــن البلدين في مجال الســياحة خاصًة وأن 
مصر وإستونيا يعتبران بلدان سياحيان من الطراز األول على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
ولفت نصار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون 
االســتثماري بيــن مصر وإســتونيا خاصــًة وأن هيئة تطوير 
األعمال واالســتثمار في إستونيا والتي تمتلك 14 فرعاً حول 

العالم تسعى إلقامة عدد من األفرع الجديدة في عدد من الدول 
على رأســها مصر وذلك بهدف تنمية االستثمارات المشتركة 
بيــن البلديــن خاصــًة وأن مصــر تعد إحــدى أهــم الوجهات 
االستثمارية المتميزة بمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا.

ومــن جانبه أكد الســيد/ فيليــار لوبي، نائب وزيــر االقتصاد 
بإســتونيا حرص بــالده على تعزيز أطر التعــاون االقتصادي 
المشــترك مــع مصــر لمســتويات متميــزة باعتبارهــا دولة 
محورية هامة بمنطقة الشــرق األوسط وقارة إفريقيا، مشيراً 
إلــى أن التوجــه اإليجابي الحالــي لالقتصــاد المصري يمثل 
حافزاً لتشجيع المستثمرين بإستونيا على توجيه استثماراتهم 

للسوق المصري.  
كمــا وجــه لوبي الدعــوة لوزير التجــارة والصناعــة لزيارة 
إستونيا على رأس وفد رجال األعمال المصري الذي سيزور 
إســتونيا خالل شــهر يونيو المقبل للتعرف على أرض الواقع 

على أهم فرص التعاون بين مجتمعي األعمال بالبلدين.

ويبحث مع نائب وزير االقتصاد اإلستوني سبل 
تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري بين البلدين
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بعد مرور ســتة أعوام، حققــت مبادرة الحزام والطريق ، 
نتائج ملموسة لكافة الدول المشاركة،وقدمت حلول جديدة 
للتنميــة االقتصادية العالمية من خالل بناء شــبكة تجارة 
وبنية تحتية تربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا على طول 
طريق الحرير القديم، سعيا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة 

وازدهار مشترك بين كافة الدول االعضاء بالمبادرة .
وقد تبنت الدول االعضاء بالمبادرة خطوات ملموسة حتي 
اآلن تمثلت في كتابة مفاهيم المبادرة األساسية في وثائق 
األمم المتحدة ومجموعة العشرين ، كما وّقعت الصين على 
173 اتفاقيــة تعاون مــع 125 دولة و29 منظمة دولية 
، كمــا قامت الدول االعضــاء تعزيز ترابط البنية التحتية، 
من خالل ســتة ممــرات اقتصادية رئيســية بيــن الدائرة 
االقتصادية اآلسيوية والدائرة االقتصادية األوروبية، فيما 
تجاوز عدد قطارات الشــحن بين الصين وأوروبا 14 ألفا 
، كما تبلورت شــبكة من مناطق التجــارة الحرة، بتجارة 
بضائع بين الصين ودول الحزام والطريق األخرى وصلت 
إلــى 1.3 تريليــون دوالر في 2018، بزيــادة %16.4 
على أســاس ســنوي ، الي جانب تعزيــز التكامل المالي، 
حيــث أطلق بنــك الشــعب الصينــي ومؤسســات إنمائية 
متعــددة األطــراف 100 برنامج تمويلــي غطت أكثر من 

70 دولة وأنشأت البنوك الصينية فروعا لها في الخارج، 
وتوســعت في أنظمة الدفع باستخدام الرنمينبي الصيني ، 
كما تم التوصل لنتائج مثمرة في مجاالت التعليم والسياحة 
واإلعفاء من التأشيرات والصحة والطب والحد من الفقر.

لقــد تجاوز االســتثمار الصيني المباشــر فــي الفترة من 
2013 إلى 2018 بــدول الحزام والطريق الـ 90 مليار 
دوالر ، وتجاوزت عائدات المشــروعات المشتركة 400 
مليــار دوالر، كما وقعت الصين اتفاقيات بشــأن التعاون 
الصناعي مع أكثر من 40 دولة، بما في ذلك كازاخستان 

والبرازيل.
اصبحت مبادرة الحزام والطريق مبادرة للتنمية الســلمية 
والتعاون االقتصادي، وتهــدف إلى تحقيق منافع متبادلة 
ونتائــج مربحــة للجميع فقــد عادت إنجــازات الصين في 
مجال التنمية بالنفع على بلدان الحزام والطريق األخرى، 
من خالل طلبها الضخم على الواردات وزيادة االســتثمار 
فــي الخارج والذي أســفر عن فرص نمو هائلة ستســهم 
في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للدول النامية في شرق 
آسيا والباســيفيك بنسبة من 2.6 بالمئة إلى 3.9 بالمئة 

في المتوسط.
 ستصبح مبادرة الحزام والطريق طريقا للسالم واالزدهار 
واالنفتاح والتنمية الخضراء واالبتكار وترابط الحضارات 
،الــي جانب تحقيــق الســالم واألمن باعتبارهما الشــرط 
األساســي والضمان لبناء الحــزام والطريق  مع التركيز 
علــى التنمية، وتحقق التكامــل االقتصادي، ترتكز مبادرة 
الحــزام والطريق علــى مبدأ التعــاون الشــامل والمربح 
للجميــع، حيث تســهم في بذل جهود لبنــاء منصة تعاون 
مشــترك وتعزيــز اقتصــاد عالمــي مفتــوح، الــي جانب 
تحقيــق رؤيــة للتنمية الخضــراء ، كما ســيكون االبتكار 
محــركا رئيســيا لتطوير الحزام والطريــق، مع منح مزيد 
من التدابير لدعــم التعاون في مجال االبتكار التكنولوجي 
وحمايــة حقوق الملكيــة الفكرية وإيجاد آليــات للتبادالت 
الثقافيــة والشــعبية، وبنــاء المزيد من منصــات وقنوات 

التعاون.
وكانت العاصمة الصينية بكين قد  استضافت اواخر الشهر 

الحزام والطريق فكـــــــــرة صينية وتوافق عالمي

الماضى فعاليات الدورة الثانية لمنتدى »الحزام والطريق 
للتعــاون الدولــي«،  وبحضور عــدد كبير مــن زعماء 
ورؤســاء حكومــات دول العالــم بهــدف تعزيــز التنمية 
االقتصاديــة الشــاملة، وتحقيــق تطلعــات الشــعوب في 
االســتقرار والرخاء، وقد اســفرت الدورة الثانية لمتدي 
الحزام والطريق عن عدد من التوصيات تضمنت التوصل 
إلى توافقات واســعة بشــأن تعزيز التعــاون العالمي في 
إطار مبادرة الحزام والطريق وفتح بوابة لفرص الرخاء 
المشترك حيث وقعت أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية 
على وثائق تعاون مع الصين في إطار المبادرة كما شدد 
القــادة على مفهوم تعاون الحــزام والطريق، وأكدوا من 
جديد التزامهم بمسار تنموي عالمي يرتكز علي أولويات 
التعــاون المســتقبلي، وتعزيز العمل المشــترك في كافة 

المجاالت .
كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بقيمة تزيد على 64 مليار 

دوالر أمريكــي فــي مؤتمــر للمديريــن التنفيذيين خالل 
فعاليات المنتدى.

واكد المنتدي ضرورة التمســك بمبدأ التشــاور الشــامل 
وتحقيق المنافع المشــتركة والعمــل على تحقيق أهداف 
التنمية المســتدامة بهدف تحســن أحوال المعيشــة الي 
جانــب التأكيــد علي أهميــة تجــاوز تحديــات الجغرافيا 
والتنميــة غير المتكافئة وذلك فــي إطار الركائز الخمس 
لمبادرة الحزام والطريق والتي تشــمل تناسق السياسات 
وترابــط المنشــآت وسالســة القنوات التجاريــة وتداول 

األموال وتفاهم الشعوب.
جدير بالذكر ان حجم التجارة بين الصين والدول األخرى 
المشــاركة فــي المبادرة تجــاوز 6 تريليونات دوالر كما 
تجــاوزت اســتثمارات الصيــن في الدول المشــاركة في 

المبادرة 90 مليار دوالر.

المصدر: وكاالت أنباء وموقع الصين بعيون عربية اإلخباري
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حجــم التبــادل التجاري بين مصر ورومانيــا بلغ العام الماضي 
نحــو 750 مليــون دوالر، وتبلغ االســتثمارات الرومانية في 
مصر حالياً نحو 31.2 مليون دوالر في عدد 77 مشروعاً في 
حين يبلغ اجمالي االســتثمارات المصرية برومانيا نحو 42.2 

مليون دوالر.

شركة بروكتر أند جامبل تعمل بالسوق المصري منذ 
ما يزيد على ثالثين عاماً ويصل حجم اســتثماراتها 
حاليــاً إلــى نحو 3 مليار جنيــه وتوفر نحو 1500 
فرصــة عمل مباشــرة و10 آالف فرصة عمل غير 

مباشرة.

ســاهم المكتب التجاري في ســاوباولو فــي نجاح عدد من 

الشــركات المصرية المصدرة في ابــرام تعاقدات تصديرية 

 Vitoria بقيمة مليون دوالر خالل مشاركتها في معرضي

Stone Fair للرخام والجرانيت وAnufood للمنتجات 

الغذائيــة المنعقدان خالل شــهري فبراير ومارس من العام 

الجاري بالبرازيل.

 شــركة هاندا الصينية تعتزم انشــاء مصنعــاً بمصر إلنتاج 

المالبــس الجاهزة والصباغة على مســاحة 250 ألف متر 

مربع

اعلنت شــركة مــان كاي الصينية عن توريد ماكينات 140 
مصنعاً بمنطقة الصناعات النســيجية بمدينة الســادات قبل 

نهاية العام الجاري

 اطلقــت الصين مبــادرة الحزام والطريق فــي عام 2013  

وتضم 125 دولة,ولقد تجاوز االســتثمار الصيني المباشــر 

فــي الفترة مــن 2013 إلى 2018 بدول الحــزام والطريق 

حوالــي 90 مليار دوالر ، وتجاوزت عائدات المشــروعات 

المشــتركة 400 مليــار دوالر، كما وقعــت الصين اتفاقيات 

بشأن التعاون الصناعي مع أكثر من 40 دولة

 بدء تنفيذ مشــروع » تشــغيل الشباب في مصر » بالتعاون 

بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية بتمويل 

2 مليــون دوالر ويســتهدف إتاحة فــرص عمل لـ 18500 

الف شاب وفتاة خالل 3 سنوات

شــركة هوتاماكــي الفنلنديــة تفتــح مصنعــاً جديــداً بمصر 

باستثمارات 23 مليون يورو .. تمتلك الشركة 78 مصنعاً و 

24 مكتباً متخصصاً في المبيعات فقط في 34 دولة ... بمبلغ 

صافي مبيعات الشركة خالل العام الماضي 3.1 مليار يورو 

شــركة Xinyi للزجاج المتخصصــة فــي إنتــاج األلــواح 
الزجاجية تسعى إلقامة مشروع استثماري متكامل بمصر في 
مجال صناعة الزجاج المســطح وزجاج السيارات وااللواح 
الزجاجية ويبلغ رأس مال الشــركة حول العالم حوالي 2.5 
مليــار دوالر، كما يبلغ حجم ارباح الشــركة الســنوي 1.3 
مليار دوالر، وتمتلك الشــركة  اســتثمارات خارجية في كل 

من ماليزيا والفلبين وتايوان وبولندا.
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يضــم قانون الخدمــة المدنية باًبا كاماًل لألجــازات وضوابطها وهو 
»الباب السادس« ويتضمن 11 مادة تنص على القواعد التنظيمية 
إلجــازات العاملين في الدولة ، حيث أتاح القانون أجازه بأجر كامل 

وأجازه بدون أجر .
ويتضمــن حاالت الترخيص لألجازة الخاصــة بأجر كامل للموظفين 

في 8 حاالت هي :
1- فريضــة الحج: يســتحق الموظــف إجازة لمــدة 30 يوم ولمرة 

واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ألداء فريضة الحج.
2-إجازة الوضع: تستحق المرآة العاملة إجازة وضع لمدة 4 شهور 
بحد اقصى ثالث مرات طوال مدة عملها ، على ان تبداً تلك االجازة 

من اليوم التالي للوضع.
3-إصابة العمل: يســتحق الموظــف الذي يصاب إصابة عمل إجازة 
للمــدة التي يحددهــا المجلس الطبــي المختص، وذلــك مع مراعاة 

أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه.
4-أيــام االمتحانــات: يســتحق الموظــف المقيد بإحــدى الكليات أو 

المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام االمتحانات الفعلية.
5-المخالط لمريض بمرض معد: يستحق الموظف المخالط لمريض 

بمرض معٍد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
6-االجازة العارضة : يســتحق الموظف مدة إجازة ال تتجاوز سبعة 

أيام خالل السنة ، وبحد اقصي يومان في المرة الواحدة.
7-االجازة االعتيادية : وتنص المادة 49 على أنه يستحق الموظف 
إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ال يدخل في حسابها أيام عطالت 
األعياد والمناســبات الرســمية فيما عدا العطالت األسبوعية، وذلك 

على الوجه اآلتي:
15 يوًما في الســنة األولى وذلك بعد مضي ســتة أشــهر من تاريخ 

استالم العمل.
21 يوًما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يوًما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
45 يوًما لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويســتحق الموظف من ذوي اإلعاقة إجازة اعتيادية ســنوية مدتها 
45 يوًما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللســلطة المختصة أن تقــرر زيادة مدة اإلجــازة االعتيادية بما ال 
يجاوز 15 يوًما لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل 
في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، وال يجوز تقصير أو تأجيل 
اإلجازة االعتيادية أو إنهائها إال ألســباب تقتضيها مصلحة العمل ، 
ويجــب على الموظــف أن يتقدم بطلب للحصول علــى كامل إجازته 
االعتياديــة الســنوية، وال يجوز للوحدة ترحيلها إال ألســباب تتعلق 
بمصلحــة العمــل، وفي حدود ثلث االجازات المســتحقة عن الســنة 

ولمدة ال تزيد على 3 سنوات.
8-االجــازة المرضيــة: تنص المادة 51 على ان يســتحق الموظف 
إجــازة مرضية عن  كل 3 ســنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار 

من المجلس الطبي المختص في الحدود اآلتية:
الثالثة أشــهر األولى بأجر كامل ، الثالثة أشــهر التالية بأجر يعادل 
75 % من األجر الوظيفة ،  الســتة أشــهر التالية بأجر يعادل %50 
مــن أجــره الوظيفــي، و75 % من األجر الوظيفي لمن يجاوز ســن 

الخمسين.
ويحــق للموظف طلب مــد اإلجازة المرضية بدون أجــر للمدة التي 

يحددهــا المجلــس 
المختــص  الطبــي 
احتمــال  قــرر  إذا 
يحق  و . ئه شــفا
للموظف أن يطلب 
اإلجــازة  تحويــل 
إلــى  المرضيــة 
اعتياديــة  إجــازة 
إذا كان لــه رصيد 

منهــا، وعلى الموظــف المريض أن يخطر جهــة عمله عن مرضه 
خالل 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إال تعذر عليه ذلك 

ألسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة اإلجراءات المنظمة لحصول الموظف على 

اإلجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخالاًل بواجبات الوظيفة.
ويمنــح الموظــف المريض بأحــد األمــراض المزمنة التــي يصدر 
بتحديدهــا قرار من وزير الصحــة بناًء على موافقة المجلس الطبي 
المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته 
اســتقراًرا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجًزا كاماُل، 
وفــي هذه الحالة يظل الموظــف في إجازة مرضية بذات األجر حتى 

بلوغه سن اإلحالة للمعاش.
كمــا نصــت المادة على أنــه إذا رغب الموظــف المريض في إنهاء 
إجازته والعودة إلى عمله وجب عليه أن يقدم طلًبا كتابًيا بذلك، وأن 

يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
اما عن األجازة بدون أجر للموظفين يكون في حالتين هي :

1-األجــازة الوجوبية : حيث نصت المادة 50 على أن تكون حاالت 
الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه اآلتي:

-مرافقة الزوج : وهي في حاالت منح الزوج أو الزوجة إذا ســافر 
أحدهمــا إلى الخــارج للعمل أو الدراســة لمدة 6 أشــهر على األقل 
إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع 

األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
- رعاية الطفل : تســتحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها 
لمدة عامين على األكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 ســنوات 
طــوال مــدة عملها بالخدمــة المدنية، واســتثناًء من أحــكام قانون 
التأمين االجتماعي المشــار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين 

المستحقة عليها وعلى الموظفة.
وفي تلك الحالتين ال يجوز ترقية الموظف اال بعد عودته من االجازة 

واستكمال المدد البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرة 
2-االجازة الجوازية: تحدد في ضوء األســباب التي يبديها الموظف 

وفقاً لحاجة العمل كأجازة بدون مرتب او االجازة لبعض الوقت .
وجديــر بالذكــر ان المــادة 52 نصت علــى أنه ال يســتحق المجند 
والمستبقى والمستدعى لالحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال 

مدة وجوده بالقوات المسلحة.
كمــا نصت المادة 53 إنه يحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير 
بأجر أو بدون أجر خالل مدة اإلجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة 
المختصة، وإال حرم من أجره عن مدة اإلجازة، وللوحدة أن تسترد 
مــا أدتــه من أجر عــن هذه المــدة وذلك دون اإلخالل بالمســؤولية 

التأديبية. 

    أعلــن الجهــاز المركــزي للتنظيم واإلدارة أن عــدد الموظفين 
المســتحقين للترقيــة فــي أول يوليو المقبل يبلــغ أكثر من مليون 
موظف اســتوفوا المــدد البينية المحــددة لترقيتهــم، وذلك تنفيذا 
لتوجيهــات الرئيس عبد الفتاح السيســي رئيس الجمهورية، وقد 
أشــاد الجهاز بدعــم الرئيس للعامليــن بالجهــاز اإلداري للدولة، 
الذى من شــأنه تحفيزهم لرفع مســتوى الخدمــات التي يقدمونها 

للمواطنين، وتحقيق رضا الموظف العام والمواطن .
    وكانت اللجنة المشكلة لدراسة األجر المكمل قد أعدت مشروع 
قــرار بترقية الموظفين المســتحقين وأرفقته بمشــروع الموازنة 
العامة للدولة وأرســلته للجهات المختصة لتضمينه في مشــروع 

موازنة العام المالي المقبل 2019 / 2020.

أصــدر الدكتــور صالح الشــيخ رئيــس الجهاز المركــزي للتنظيم 
واإلدارة قــراراً بشــأن التقســيم التنظيمي للموارد البشــرية يتيح 
للجهات الحكومية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير أو اســتحداث 
تقسيم تنظيمي للموارد البشرية في هيكلها التنظيمي، يتبع السلطة 

المختصة أو من تفوضه من الناحية اإلدارية والمالية.
يهــدف القــرار إلى وضع سياســات للمــوارد البشــرية بما يتفق 

مــع اســتراتيجية الوحــدة، ورفع 
معــدالت االداء بهــا، والتأكــد من 
تطبيق المعاييــر الموضوعية التي 
تضمن جــودة بيئة العمــل وكفاءة 
الموارد البشــرية ومستوى الثقافة 

المؤسسية اإليجابية.
ويختص التقسيم التنظيمي للموارد 
اســتراتيجيات  بوضــع  البشــرية 
البشــرية  المــوارد  وسياســات 
بالوحــدة في ضوء اســتراتيجيات 
وسياســات الدولة، وإعداد وتنفيذ 
كافــة أنشــطة المــوارد البشــرية، 

وتوصيف وتقييم الوظائف، وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف، 
وتخطيــط المســارات الوظيفيــة والترقيات، باإلضافــة إلى تحديد 
معايير تقييم األداء ومؤشــرات القياس وذلك على مســتوى جميع 

الوظائف بالوحدة اإلدارية ووضع النظام الالزم لمتابعتها.
ويختــص التقســيم التنظيمــي للموارد البشــرية بتصميــم وتنفيذ 
السياســات والنظــم والبرامج الالزمة إلعداد الكــوادر والمحافظة 

علــى المواهــب التــي تتمتــع بالكفــاءات والســلوكيات المطلوبة 
لتحقيق أهداف الوحدة، كما يختص بقيادة برامج وعمليات التميز 
المؤسســي والوظيفي بالوحدة، والتأكد مــن االلتزام بتطبيق كافة 
اإلجراءات والقرارات والضوابط التي تخص الموارد البشرية وفقا 
للقوانين واللوائح المنظمة لها ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

ويشــمل التقسيم التنظيمي أربعة تقســيمات فرعية تشمل التقسيم 
التنظيمــي للتطوير المؤسســي، 
التقســيم التنظيمي إلدارة وتنمية 
التنظيمــي  التقســيم  المواهــب، 
التقسيم  لالســتحقاقات والمزايا، 
المــوارد  لعمليــات  التنظيمــي 

البشرية.
حيــث يتولــى الجهــاز المركزي 
للتنظيم واإلدارة الدعم والتوجيه 
الفني للتقســيم التنظيمي للموارد 
البشــرية وكذلــك التفتيــش على 
وتقديــم  التقســيم  هــذا  أعمــال 
التقارير الالزمة في هذا الشــأن، 
كما يتولى اعتماد مراكز تدريب الموظفين بالوحدة وتنظيم برامج 

تدريبية متخصصة في مجال الموارد البشرية.
وتلتزم السلطة المختصة بكافة الجهات بمخاطبة الجهاز المركزي 
للتنظيم واإلدارة لتنفيذ استحداث وتفعيل التقسيم التنظيمي للموارد 
البشرية وفقاً لهذا القرار وذلك خالل 3 شهور من تاريخ صدوره .

8 أنواع من االجازات للموظف طبقًا لقانون 
الخدمة المدنية 

مليــــون موظف مستحق للترقية أول 
يوليو المقبل 

التنظيم واإلدارة يصدر قرارًا بشأن 
التقسيم التنظيمي للموارد البشرية
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*انشطة مصلحة الكفاية اإلنتاجية  :
ــة  ــب عليهــا بالمراكــز التدريبي ــم التدري ــى يت ــغ عــدد المهــن الت يبل
التابعــة للمصلحــة )45( مهنــة وتخصــص تتنــوع مــا بيــن )اللحــام 
والحــدادة والخراطــة وماكينــات الــورش وااللــواح المعدنيــة والعــدد 
وااللمونيــوم  المعــادن  وســباكة  المواســير  وبــرادة  وضبعــات 
والكريتــال والطباعــة والغــزل والنســيج ومهــن الســيارات )صيانــة 
ــي والمالبــس  ــكل ( والحاســب االل الســيارات وإصــالح دهــان الهي
 PLC, CNC االلــي  والتحكــم  األثــاث  ونجــارة  الجاهــزة 

وتخصصــات أخــرى.
وتتبــع المصلحــة عــدد 9 مناطــق تدريبيــة ومعهــداً لتدريــب كــوادر 
التدريــب ومركــزاً لوســائل اإليضــاح ومركــزا للتكنولوجيــا المتميــزة 

ومركــز األميريــة التجريبــي. 
*خدمات مصلحة الكفاية اإلنتاجية 

- التدريــب المهنــي والتلمــذة الصناعيــة  لحاملي الشــهادة االعدادية 
ــهادة  ــى الش ــول عل ــد الحص ــب بع ــة الطال ــتقبل المصلح ــه تس وفي
اإلعداديــة ويحصــل بعدهــا علــى دبلــوم »التلمــذة الصناعيــة« 

ــي  ــا للنظــام األلمان ــالث ســنوات( وفق )ث

+نظام التدريب التحويلى ) لمدة3-8 شهور( :
ــة بهــدف  ــا الحتياجــات الشــركات الصناعي ــب طبق ــذا التدري ــم ه يت
ــي المجــاالت  ــع كفاءتهــم ف ــك لرف ــا وذل ــن به ــر مســار العاملي تغيي
ــات ســوق العمــل الناتجــة  ــا لمتطلب ــم التدريــب عليهــا طبق التــي يت
هيكلــة  وإعــادة  والخصخصــة  اإلداري  و  الفنــي  التطويــر  عــن 

الشــركات ويكــون لمــدة )3 – 8 شــهور).
- اختبــارات قيــاس المهــارة و الراغبيــن فــي الحصــول علــى 
فرصــة عمــل ويمتلكــون مهــارة فنيــة دون شــهادة حيــث تقــدم 
لهــم المصلحــة خدمــة قيــاس مســتوى مهاراتهــم واختبــار كفاءتهــم 

ــك . ــد بذل ــدة تفي ــهادة معتم ــم ش ومنحه
المجــاالت  فــي  الصناعيــة  للشــركات  االستشــارات  تقديــم   -
االقتصاديــة واإلداريــة والهندســة الصناعيــة والمشــروعات والبيئــة 
وضمــان الجــودة للمنشــآت الصناعيــة والســالمة والصحــة المهنيــة 

ــة.  ــاس اإلنتاجي ــم األداء وقي ــويق وتقيي ــف والتس والتكالي
تقديــم الــدورات التدريبيــة علــى المهــارات التــي تحتــاج إليهــا لرفــع 
ــات ســوق العمــل الناتجــة عــن  ــا لمتطلب ــن بهــا وفق ــاءة العاملي كف
التطويــر الفنــي واإلداري والخصخصــة وإعــادة هيكلــة الشــركات.

*دور مصلحة الكفاية اإلنتاجية : 
منــذ  المهنــي  والتدريــب  اإلنتاجيــة  الكفايــة  تســعى مصلحــة   
ــي ســوق  ــل ف ــة للعم ــب واعــداد عمال انشــائها عــام 1956لتدري
العمــل الصناعــي كمــا تعمــل علــى تحســين اإلنتــاج الصناعــي 
وتطويــر نظــم اإلدارة وتقديــم الخدمــات والدراســات االستشــارية 

والمشــاركة فــي المشــروعات القوميــة للتدريــب .

تســتهدف المصلحــة توفيــر عمالــة فنيــة ماهــرة ومؤهلــة لســوق 
العمــل وذلــك مــن خــالل التدريــب المهنــي المتطــور ، والــدورات 
التدريبيــة مــن أجــل إمــداد ســوق العمــل بالشــركات والمؤسســات 
ــارة  ــن المه ــتوى م ــى مس ــى اعل ــن عل ــرى بفنيي ــة الكب الصناعي

ــاءة . والكف

بيانات اإلتصال
- 3 شارع الكويت بالدقى

- تليفون :33371158-202 -   فاكس :202-33370884   
 Facebook صفحة المصلحة على موقع

https://www.facebook.com/TrainingPVTD 

مصلحة الكفاية اإلنتاجية *
Productivity and Vocational Training Department –PVTD*




