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شــارك المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بفعاليات 
منتــدى األعمال واالســتثمار المصري الياباني والــذي عقد على 
هامــش مشــاركة مصر بوفــد رفيع المســتوى بفعاليــات الدورة 
السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا »تيكاد7« 
والمنعقــد بمدينــة يوكوهامــا اليابانيــة خــال الفتــرة مــن 28-
30 أغســطس الجاري، وقد شــارك في فعاليــات منتدى األعمال 
الدكتورة/ ســحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي والسيد/ 
ماســاكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة والمهندس/ إبراهيم العربي 
والســيد/ ساتوشــى أوزاوا رئيســا الجانبين المصــري والياباني 

بمجلس األعمال المصري الياباني المشترك.
وقال الوزير أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين 
ورجــال األعمال برئاســة الرئيس عبــد الفتاح السيســي بالدورة 
الســابعة لمؤتمــر طوكيو الدولــي للتنمية في إفريقيــا »تيكاد7« 
تمهد لمرحلــة جديدة من العاقات االقتصاديــة المصرية اليابانية 
المتميزة على كافة المســتويات وفى مختلف المجاالت مع الوضع 
في االعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة اإلفريقية.

وأوضــح نصار أن المرحلــة الحالية تمثل نقطــة تحول مهمة في 
تاريخ العاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى 
أهم الشــركاء التجاريين لمصر على المســتوى العالمي، مشــيراً 
إلــى أن معدالت التبادل التجاري بيــن البلدين بلغت العام الماضي 
1.2 مليار دوالر كما بلغت قيمة االستثمارات اليابانية في السوق 

المصري حوالي 700 مليون دوالر.
ولفــت نصار إلى أن مصر عكفت خال الســنوات القليلة الماضية 
على تنفيذ سياســات لاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدالت نمو 
اقتصادي متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع 
اإلصــاح االقتصادي علــى رأس أولوياتها حاليــاً وذلك من خال 
تنفيذ اســتراتيجية تنموية شــاملة »رؤية مصر 2030 » والتي 
تستهدف تحقيق عدة اهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة في 

العالم في مجاالت االقتصاد والتنمية االجتماعية.
وقال إن الخطة االقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم 
في تحقيق زيادة في متوســط نمو الناتج القومي اإلجمالي وتقليل 
عجــز الميزانيــة ومعدالت التضخم، مشــيراً إلى أنــه من المتوقع 
تحقيق معدالت نمو صناعي تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة 

في الناتج القومي اإلجمالي من 13.1 % إلى حوالي %20.
واوضــح نصــار ان الوزارة أطلقــت بدورها اســتراتيجية لتعزيز 
التنميــة الصناعيــة والتجــارة الخارجية 2020 وذلــك في إطار 
اســتراتيجية رؤيــة مصــر 2030، مشــيرا الي ان اســتراتيجية 
الوزارة تســتهدف زيادة التنافســية لعدد من القطاعات الصناعية 

ذات االولوية.
وفــى هذا اإلطار لفت الوزيــر الى ان الوزارة قامت وبالتعاون مع 
وزارة االســتثمار والتعــاون الدولي باالنتهاء مــن اعداد خريطة 
االســتثمار الصناعــي والتي تتضمــن كافة الفرص االســتثمارية 
المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية وكذا قطع األراضي الصناعية 

المخصصة لألنشطة الصناعية في كافة محافظات مصر.
ولفــت نصار الي أن الوقــت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو 
توســيع نطــاق التعاون المصري الياباني المشــترك بــدول القارة 
االفريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف 
الهام الســيما في ظل ترأس مصر لاتحاد االفريقي العام الجاري، 
مشــيرا الي اهميــة تحقيق االســتفادة القصوى من فــرص النفاذ 
التفضيلــي للصادرات المصريــة في إطار اتفاقيــة التجارة الحرة 
القارية االفريقية AFCFTA والتي دخلت حيز النفاذ شــهر مايو 

الماضي.
وفــى هذا اإلطار أعلن الوزير أن وزارة التجارة والصناعة بصدد 
تنظيم مؤتمر فني تحت عنوان » صنع فى افريقيا » وذلك بالتعاون 
والتنســيق مع وزارتي الخارجية واالســتثمار، حيث سيعقد خال 
فعاليات مؤتمر االســتثمار فى افريقيا والمقرر انعقاده خال شهر 

نوفمبر المقبل.
واشــار الي ان الحكومة المصريــة تتطلع نحو المزيد من التعاون 
الثنائــي بيــن الشــركات المصرية ونظيرتهــا اليابانيــة، الفتا الي 
حــرص الحكومة على تقديم كافة اوجه الدعم للشــركات اليابانية 
الراغبة للعمل بالسوق المصري لاستفادة من المناخ االستثماري 

الجيد وفرص النفاذ الحر لألسواق االقليمية والعالمية.

على هامش انعقاد قمة »تيكاد7« بيوكوهاما
وزيرا التجارة والصناعة واالستثمار يفتتحان منتدى 

االعمال واالستثمار المصري الياباني 
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عقد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعــة والدكتورة ســحر نصر وزيرة 
االستثمار والتعاون الدولى اجتماعا موسعا 
مع السيد/ لي يونج مدير عام منظمة األمم 
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة »اليونيدو » 
وذلك في إطار مشاركتهما بفعاليات الدورة 
السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية 
فــي أفريقيــا »تيــكاد 7« المنعقــدة خال 
الفتــرة من 28 إلى 30 أغســطس بمدينة 
يوكوهاما اليابانية حيث تناول اللقاء ســبل 
تعزيز التعــاون الصناعي بين مصر ودول 
القــارة االفريقية وامكانيات االســتفادة من 
مشــروعات وبرامج المنظمــة الدولية في 
دعم الصناعة المصرية وزيادة تنافســيتها 

على المستويين االقليمي والعالمي.
وقال الوزير إن االجتماع اســتعرض نتائج 
لقــاء الرئيس عبد الفتاح السيســي ومدير 
عام منظمة اليونيدو خال شــهر ديســمبر 
الماضــي والــذي تم خاله اعــان انضمام 
التابعــة  الــدول  مصــر لبرنامــج شــراكة 
لليونيــدو، مشــيرا الــى ان المنظمة بدأت 
بالفعل في وضع استراتيجية تنفيذ البرنامج 

في مصر.  
 وأشــار نصــار الــى اســتراتيجية وزارة 
بالتعــاون  المتعلقــة  والصناعــة  التجــارة 
الصناعــي مع دول القــارة االفريقية والتي 
تســتهدف تدشــين صناعــات حقيقية بدول 
القــارة بخبرات ومدخات انتــاج مصرية، 
الفتــا الــى أهميــة مشــاركة اليونيــدو في 

البرنامج التنفيذي للمبادرة.
والصناعــة  التجــارة  وزارة  أن  وأضــاف 
ســتقوم بتنظيــم مؤتمــر فنــي بعنــوان » 
صنع فــي افريقيا » خــال فعاليات مؤتمر 
االستثمار في افريقيا والمقرر انعقاده خال 

شــهر نوفمبر المقبل، مشــيرا الــى أهمية 
تحقيق مشــاركة فعالــة لليونيــدو في هذا 
المؤتمر الهام والمساهمة في تنفيذ نتائجه 
خاصة وانه ســيتم وضع خطة عمل لتنفيذ 
التوصيــات الصادرة عن ورش العمل التي 

ستعقد خال المؤتمر.
وأكد نصــار حرص الحكومــة على تعزيز 
التعاون مع المنظمة الدولية باعتبارها أحد 
الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية 
الصناعية، مشــيراً إلى أهمية المشروعات 
والبرامــج التنموية التي تنفذهــا المنظمة 
في مصــر في تحقيــق التنميــة الصناعية 
المســتدامة وزيادة مســاهمة الصناعة في 

االقتصاد القومي.

ومن جانبه قال الســيد/ لي يونج مدير عام 
منظمــة األمم المتحــدة للتنميــة الصناعية 
»اليونيدو« أن مصر تعد احدى أهم وأكبر 
الــدول االفريقية المتعاونة مــع »اليونيدو 
»فــي تنفيــذ برامجهــا للتنميــة الصناعية 
فــي القارة الســمراء، مشــيراً الى ترحيب 
المنظمــة الدولية بالعمل جنبا الى جنب مع 
الحكومة المصرية لتعزيز منظومة التنمية 

الصناعية بالقارة.
وأشاد يونج بالتطورات االيجابية لاقتصاد 
المصــري والتي تؤهله لجــذب المزيد من 
االســتثمارات الصناعيــة العالمية في كافة 

المجاالت.

و يبحثا مع مدير عام منظمة »اليونيدو« سبل 
تعزيز التعاون الصناعى بين مصر ودول القارة 

االفريقية
م. عمرو نصار: حريصون على تفعيل المشروعات 

والبرامج التنموية التي تنفذها المنظمة بمصر 
للمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
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   عقدت اللجنة العليا للجودة بوزارة التجارة 
والصناعة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركة 
 URS Egypt - أنظمة التســجيل المتحدة
لتنفيــذ مرحلــة المراجعة الخارجيــة وتقييم 
نظــام إدارة الجودة إلجــراء المرحلة األولى 
  )QMS( مــن مراجعــة نظام إدارة الجــودة
طبقا لمتطلبات المواصفة القياســية الدولية 
» االيزو 9001 لســنة 2015« وذلك على 
مســتوى عدد مــن اإلدارات بالوزارة شــمل 
اإلدارة المركزية للتفتيش والرقابة واإلدارة 
المركزية للشئون المالية واإلدارة المركزية 
للمــوارد البشــرية واإلدارة العامــة لخدمــة 
المواطنيــن بقطــاع مكتب الوزيــر واإلدارة 

العامة للسكرتارية بمكتب الوزير.
    وحول بدء العمل بالمشروع قال األستاذ/ 
ســيد عبــد العزيز، رئيــس اإلدارة المركزية 
للتفتيش والرقابة والممثل عن اإلدارة العليا 
للجــودة ان العمل في هذا المشــروع بدأ في 
النصــف الثاني مــن عــام 2017، حيث تم 
تشكيل فريق عمل مكون من ممثلي اإلدارات 
محــل تطبيق المشــروع وتــم تدريبــه لمدة 
تخطــت 100 يوم عمل وتم عقد ورش عمل 

لرفع الوعي بنظام الجودة المراد تطبيقه.
    وأضــاف أن مشــروع إنشــاء وتطبيــق 
نظــام إدارة الجــودة بالــوزارة يســتند على 
اســتراتيجية الــوزارة 2020 ورؤية مصر 

2030 اللتان تســتهدفان رفــع كفاءة العمل 
وتبني مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسســي 
، مشــيراً الى أن المشروع يستهدف تطبيق 
إجــراءات الجودة على ديوان عــام الوزارة 
كمرحلة أولى يليها توســيع دائــرة التطبيق 
لتشــمل الجهــات التابعة للــوزارة وذلك بعد 
نجاح المشــروع في الحصول على شــهادة 
الجــودة من جهة االعتماد الخارجية الممثلة 

في الشركة.
    ومــن جانبــه قــال الدكتــور/ أمير عطية 
– ممثل عن شركة أنظمة التسجيل المتحدة- 
مصر URS بأن المراجعة تتم على مرحلتين 
حيث تتنــاول المرحلة األولى القيام بزيارات 
اإلدارات محــل التطبيــق ســواء الكائنة في 
مبنى الوزارة أو اإلدارات التابعة لديوان عام 
الوزارة بمقر شبرا للتعرف على مدى تطبيق 
معايير المواصفة فيها، فيما تختص المرحلة 
الثانيــة ببحث كل متطلب من المتطلبات على 

حدا لمعرفة إلى أي مدى تم تطبيقه.
    وأضــاف عطيــة أن حاالت عدم المطابقة 
ال يتم تسجيلها في النتيجة النهائية على أنها 
غير مطابقة ولكن يتم تحرير تعليقات بشأنها 
حتــى يمكــن تفاديهــا أو التعامــل معهــا في 
المرحلــة الثانية من مراجعــة وتقييم تطبيق 
نظام الجودة، مشــيراً الى انه من الضروري 
التركيــز علــى مبدأ االســتدامة فــي تطبيق 

معايير الجودة خاصة وأن شهادة المواصفة 
تســري في المؤسســة لمدة 3 ســنوات فقط 
تحتــاج بعدهــا للتجديد ومراجعة المؤسســة 
واختبارهــا مرة أخرى للتأكــد من مطابقتها 

إلجراءات نظام الجودة المتبع.
    وجديــر بالذكــر أنه تم بالفعل تحقيق عدد 
مــن أهــداف وثيقــة الجــودة للــوزارة طبقاً 
للمواصفة القياســية الدولية األيزو 9001: 
2015 للعام المالي 2018/2019 وهي : 
1. إســتكمال إنشــاء وتوثيــق وتطبيق نظام 
إدارة الجــودة بديــوان عــام الــوزارة طبقاً 
لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية للجودة 
األيزو 9001 :2015 للحصول على شهادة 
االيــزو من إحدى الجهــات الدولية المعتمدة 
لمنــح الشــهادات بنهاية النصــف األول من 

العام المالي 2018/2019.
أنشــطة  وتطبيــق  تخطيــط  إســتكمال   .2
المراجعات الداخلية للجودة داخل ديوان عام 
الوزارة من خال تطبيق إلكتروني للحاســب 
اآللي بنهاية النصــف األول من العام المالي 

. 2018/2019
3. تأهيل اإلدارة المركزية للشــئون اإلدارية 
بقطــاع األمانــة العامــة لتحقيــق متطلبــات 
المواصفة القياســية الدوليــة للجودة االيزو 
المالــي  العــام  بنهايــة   9001/2015

.2018/2019

اإلنتهاء من المرحلة األولى للمراجعة 
الخارجية لتقييم نظم إدارة الجودة بديوان 

عام وزارة التجارة والصناعة

بالتعاون مع شركة أنظمة التسجيل المتحدة
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اشار احدث  تقرير حول مؤشرات أداء هيئة المواصفات والجودة 
خــال الـــ 7 شــهور األولى من العــام الجارى )ينايــر – يوليو( 
الــى جهود مكثفة قامت بها الهيئة لنشــر الوعــى بأهمية تطبيق 
المواصفات القياســية ومعايير الجودة المصرية والعالمية حفاظاً 

على سمعة الصناعة المصرية
وقال المهندس أشــرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة 
ان الهيئــة قامــت بإجراء تفتيــش دوري على عامــة الجودة لـ 
386 شــركة كمــا قامت بمطابقــة معايير الجودة لـ 25 شــركة 
تقدمت للحصول على عامة الجودة، إلى جانب تســجيل 1886 
شــهادة دوليــة بالهيئة لنظم إدارة الجودة هــذا فضا عن اجراء 
175 زيارة لشركات حاصلة علي عامة حال، إلى جانب إعداد 
1590 مشروع مواصفة جاهزة لاعتماد، مشيراً إلى أن الهيئة 
قامت أيضاً  بالرد على نحو 637 استفسارات فنية من قطاعات 
الصناعــة والجهات الرقابيــة والرد على 788 إخطاراً وارداً من 
منظمــة التجــارة العالميــة، إلى جانــب الرد على 456 شــكوى 

المستهلكين،  من شــكاوي 
كمــا تم اعــداد 56 برنامج 
للقطاعــات  تدريبــى 

الصناعية والرقابية
بمجــال  يتعلــق  وفيمــا 
واالختبــارات  الفحــص 
الصناعيــة،  والمعايــرات 

أشــار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 5574 
قياس ومعايرة صناعية بواقع 550 لمعامل هندســية، و1899 
لمعامــل كيماوية، و836 لمعامل غذائيــة، و438 لمعامل غزل 
ونســيج، كما تم اجراء 37 ألــف و454 اختبار وفحص بمعامل 
الهيئة بواقع 13 ألف و803 اختبار وفحص بالمعامل الهندسية 
و17 ألــف و157 اختبار وفحص بالمعامل الكيماوية، و3 أالف 
و369 اختبــار وفحــص بالمعامــل الغذائيــة، و 3 أالف و125 

اختبار وفحص بمعامل الغزل والنسيج

اعلــن المهنــدس اســماعيل جابر رئيــس الهيئة العامــة للرقابة 
علــى الصادرات والــواردات  ان الهيئة اســتقبلت خــال الفترة 
مــن مايو الماضي حتى نهاية شــهر يوليو، قــال جابر ان الهيئة 
استقبلت 63 ألف و522 رسالة غذائية وصناعية منها 22 ألف 
و169 رســالة غذائية و41 ألف و353 رســالة صناعية، حيث 
اثبتت النتائج مطابقة 62 ألف و513 رســالة صناعية وغذائية 
فيمــا تم رفض 1009 رســالة صناعية وغذائيــة لعدم مطابقتها 

للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
واضــاف جابــر ان الرســائل الغذائيــة المقبولة بلغــت 21 ألف 
و519 رســالة وتضمنــت اهم بنود الــواردات المقبولة الحبوب 
واللحــوم والدواجن المجمدة واالســماك، كما بلغ عدد الرســائل 
الغذائيــة المرفوضــة نحو 650 رســالة وجاءت اللحــوم البتلو 
المبردة وصلصة الطماطم واضافات االعاف ومســحوق الشطة 
والعطــور والمكمات غذائية وزيــت الزيتون ومركزات العصائر 

والشــاي علــى رأس بنود 
الواردات المرفوضة.

واوضــح رئيس الهيئة ان 
عــدد الرســائل الصناعية 
المطابقــة بلغــت 40 ألف 
حيــث  رســالة  و994 
تضمنــت بنــود الــواردات 
المقبولــة  الصناعيــة 
التســليح واالسمنت  حديد 

واالدوات الصحية والورق والصابون والمابس والمفروشــات، 
الفتا الي ان عدد الرســائل الصناعية التي تم رفضها وصلت إلى 
359 رســالة وتمثلت اهم البنــود الصناعية المرفوضة في لعب 
االطفال واحجار القطع والجلخ والســيراميك والمنظفات والمواد 

الاصقة والدهانات.

فى أحدث  تقرير حول مؤشرات أداء المواصفات 
والجودة خالل الـ 7 شهور األولى من عام 2019

م .اسماعيل جابر: هيئة الرقابة علي الصادرات 
و الواردات استقبلت 63 الف و 522 رسالة غذائية 

وصناعية خالل 3 أشهر

م.اشرف عفيفى: اعداد 1590 مواصفة قياسية جديدة 
واجراء 37 ألف و454 اختبار وفحص بالمعامل الهندسية 

والكيماوية والغذائية والنسيجية
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وزيرا التجارة و الزراعة يصدران قرارًا 
مشتركًا بشأن نظام تداول القطن الزهر 

لموسم 2020/2019
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعة والدكتور/ عز الدين أبو ستيت، 
وزير الزراعة واســتصاح األراضي قراراً 
مشــتركاً بشــأن نظام تــداول القطن الزهر 

لموسم 2020/2019.
وقــال الوزير إن القرار نص على أن يكون 
تداول القطن الزهر لموسم 2020/2019 
وفقاً للضوابط واالشــتراطات التي تقررها 
لجنة تنظيم تجــارة القطن في الداخل حيث 
تلتزم اللجنة بتقديم تقريراً شهرياً للوزيرين 
بشأن حركة التداول، مشيراً إلى أن القرار 
نــص أيضــاً علــى أن يكون تــداول أقطان 
اإلكثار وغيرهــا من األقطان في محافظتي 
الفيوم وبنى سويف وفقاً للنظام الذي حدده 

القرار.
وأوضح نصار أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة العالمية في 
جودة القطن المصري وفتح أســواق جديدة أمام صادراته، بما 
يســهم في وضع شــعار القطن المصري في المكانة الائقة به 
كأهم وأجود األنواع في العالم، الفتاً إلى أن هناك تنســيقا كبيراً 
مع وزارة الزراعة واستصاح األراضي لتطوير منظومة إنتاج 
القطن وتنويع استخداماته في الصناعة المصرية، بما يسهم في 
االرتقــاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وأنها 

تلقى قبول المستهلكين في كافة أنحاء العالم.
وأشار الوزير إلى أن القرار نص أيضاً على تشكيل لجنة لمتابعة 
نظــام تداول القطــن في محافظتي الفيوم وبنى ســويف تختص 
بمتابعــة تنفيذ نظام تداول أقطان محصول 2020/2019 وكذا 
التنســيق مــع الجهات المعنيــة في تحديد المحالــج المخصصة 
ألقطــان اإلكثــار وغيرها مــن األقطــان، على أن تقــوم اللجنة 
بعرض تقرير متابعة شهري على الوزيرين بموقف التداول في 
مراكــز التجميع والكميات المتداولة وأســعار البيع، وكذا تقرير 
في نهاية الموســم عن إيجابيات وســلبيات النظــام لتافيها في 

الموسم القادم واقتراحات التطوير.  
هــذا وقــد أُلحــق بالقرار نظــام تــداول أقطان محصول موســم 
2020/2019 علــى مســتوى محافظتي الفيوم وبني ســويف 

باعتباره مشروع تجريبي يستهدف تطوير نظام التداول الحالي 
والتغلب على ســلبياته بما يســهم في اســتعادة ســمعة ومكانة 
القطن المصري في األســواق العالميــة وحصول المزارع على 
العائــد المناســب دون تدخــل للوســطاء، وذلك تمهيــداً لتعميم 

التجربة على باقي محافظات الجمهورية.
وتتضمــن مامح هــذا النظام قصــر تداول القطــن على مراكز 
تجميــع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً لألصناف والمســاحات 
المزروعــة ومنــع تداول القطن خــارج هذه المراكــز، وتمكين 
المزارع من الحصول على أعلى سعر من خال عرض األقطان 
التــي تــرد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أســعار 
األســاس وفقاً ألســعار األقطان العالمية والميزة النسبية للقطن 
المصري، باإلضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات 
القطن على األقطان ســواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند 
دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة بحيث يســرى هذا 
النظام على اقطان االكثار واقطان االتجار دون الســماح بإنشاء 
أي حلقــات او مراكز تجميع خــارج مراكز التجميع المخصصة 
في هذا الشــأن فــي محافظتي الفيوم وبنى ســويف، كما ينص 
النظــام على ربط مراكــز التجميــع الكترونياً تحقيقا للشــفافية 
والوقوف على كافة أســعار التــداول وأن يتم حلج أقطان انتاج 
المحافظتيــن في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشــكلة 

بالقرار المرفق به هذا النظام .
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أصــدر المهنــدس عمــرو نصــار وزيــر 
التجــارة والصناعة قراراً بإعادة تشــكيل 
الجانــب المصــري فــي مجلــس التعاون 
االقتصــادي المصــري الكويتي برئاســة 
المهندس/ صافي وهبة، رئيس مجموعة 
الصافــي لاســتيراد والتصدير وعضوية 
كٍل من الدكتور/ حلمي محمود ندا، شركة 
االدبية لــإدارة البحريــة والدكتورة/ مي 
محمــد البطــران، عضو مجلــس النواب، 
والمهندس/ محمد محســن صاح الدين، 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة المقاولون 
العــرب، والمهندس/ حســن عبــد العزيز 
حســن، رئيس االتحاد المصري لمقاولي 
التشــييد والبناء، والســيد/ محمد هشــام 
األســبق،  الســياحة  وزيــر  زعــزوع، 
والســيد/ حســن عبــد هللا، رئيــس بنــك 
العربي االفريقي الدولي السابق، والسيد/ 
هشــام أحمد عكاشة، رئيس البنك االهلي 
المصــري، باإلضافــة إلى الســيد/ عمرو 
التنفيــذي  المديــر  الجناينــي،  يوســف 

للخدمــات المصرفيــة المؤسســية بالبنك 
التجــاري الدولي، والســيد/ نضال محمد 
األعسر، الرئيس التنفيذي لبنك المصري 
الخليجــي، الســيد/ ياســر عبــد القدوس 
الطيــب، القائم بأعمــال الرئيس التنفيذي 
والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي، 
والسيد/ عبد المحسن ابو الحسن، رئيس 
مجلس االدارة والرئيس التنفيذي لشركة 

اإلنماء األهلية بالكويت.
وقد نص القــرار على أن تكون مدة عمل 
المجلــس 3 ســنوات مــن تاريــخ نشــره 
بالوقائــع الرســمية وتضمــن فــي مادته 
الثانيــة أن يرفع رئيــس الجانب المصري 
تقريــراً دوريــاً نصف ســنوي عن جهود 
ونشــاط المجلس إلى الوزيــر متضمناً ما 
قــام به المجلس من نشــاط ومــا يراه من 
اقتراحــات وخططــه المســتقبلية لتنميــة 

المصالح المشتركة بين البلدين. 
ويأتي هذا القــرار في إطار خطة الوزارة 
لتعظيــم التعــاون المشــترك مــع الجانب 

التجــاري  المســتويين  علــى  الكويتــي 
واالســتثماري من خال االستعانة بكوادر 
صناعية واســتثمارية بــارزة قادرة على 
تعزيــز العاقــات االقتصادية المشــتركة 
بيــن البلديــن خاصــة وأن الكويــت تأتى 
فــي المرتبــة الرابعــة ضمن أكبــر الدول 
المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات 
تراكميــة تقــدر بنحــو 3.7 مليــار دوالر 
وثالث أكبر شــريك تجــارى عربي لمصر 

خال عام 2017. 
وقد روعي في تشكيل المجلس اختيار عدد 
من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر 
الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي 
تمثل الهيكل األساسي للتعاون االقتصادي 
المشــترك بين مصر والكويت األمر الذي 
ينعكس إيجاباً في تعزيــز حركة التدفقات 
التجاريــة بيــن البلدين وتشــجيع القطاع 
الخــاص الكويتــي على ضخ اســتثمارات 
جديــدة وإقامة مشــروعات مشــتركة في 

مصر في مختلف القطاعات.

اعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس 
التعاون االقتصادي المصري الكويتي برئاسة 

صافي وهبة لمدة ثالث سنوات
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وافق مجلس تحديث الصناعة على االطار العام لخطة عمل مركز 
تحديث الصناعة 2020/2019 والتي تستهدف تعميق التصنيع 
المحلــى وزيادة القدرة التنافســية وتحســين الجــودة واإلنتاجية 
للصناعــة الوطنية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وترشــيد 
استهاك الطاقة وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع 
الصناعي حيث تأتى خطة العمل  في اطار التوجه الحالي للوزارة 
الهــادف إلــى تعزيــز دور المركز فــي تقديم الخدمــات للمجتمع 
الصناعي علي المســتويين الفردي والقطاعي وزيادة مســاهمة 
الصناعــة فــي الناتــج المحلي اإلجمالي وتشــجيع زيــادة فرص 
العمل للشــباب الي جانب تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي 
وتحســين المناخ التشــريعي والتنظيمي واإلداري به وبما يسهم 
في تحقيق أهداف اســتراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية 

والتجارة الخارجية 2020.
جاء ذلك خال االجتماع األول لمجلس تحديث الصناعة بتشــكيله 
الجديــد والــذي ترأســه المهندس/ عمــرو نصار وزيــر التجارة 
والصناعــة حيث ناقش االجتمــاع خطة عمل المركز للعام المالي 

2019/ 2020 وإنجــازات المجلس خــال العامين الماضيين، 
حضر اللقاء المهندس /أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة 
وكافــة أعضــاء مجلس تحديــث الصناعة ممثلين عــن الحكومة 

والقطاع الخاص.
وقــال الوزيــر ان المركز ســيقوم خــال المرحلــة المقبلة بدور 
رئيســي في تنفيــذ خطة عمل الــوزارة بالقــارة األفريقية والتي 
ترتكز على تدشــين صناعات حقيقية بالقارة تعتمد على مدخات 
انتاج وخبرات صناعية مصرية وبما يســهم في زيادة الصادرات 
المصرية لألســواق االفريقية، الفتاً الى ان المركز ســيقوم ايضاً 
بــدور محــوري فــي خطة الــوزارة لتنميــة وتعزيــز الصادرات 
المصريــة وذلــك فيما يتعلــق بتقديم الدعم الفنــي لتحديث البنية 

التحتية للتصدير.
ولفــت نصــار الــى ان المركز ســيقوم خــال المرحلــة المقبلة 
بدعــم التوجه الحالــي للدولة بتطوير صناعــات احال الواردات 
للمكونــات الصناعيــة خاصة وان 45% من الــواردات المصرية 
مســتلزمات انتــاج، مشــيراً الــى انه تم اعــداد دراســات أولية 

وزير التجارة والصناعة يترأس االجتماع األول 
لمجلس تحديث الصناعة بتشكيله الجديد
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للمنتجات والمســتلزمات التي يمكــن تصنيعها محلياً وذلك تنفيذاً 
لخطة الدولة إلحال الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.

وقد وافق مجلس اإلدارة على خطة عمل المركز واعتماد موازنة 
العــام المالــي الجاري بما يتيح للمركز التوســع في تقديم المزيد 
من الخدمات للشركات الصناعية وكذا اعتماد دليل الجودة بكافة 
لوائحه الفنية والمالية واإلدارية وشئون العاملين لجميع إدارات 

المركز.

كمــا وافــق مجلس اإلدارة على بعض التعديات المتعلقة بـــدليل 
السياســات واإلجــراءات الخــاص بالمــوارد البشــرية للعاملين 
بالمركــز فضًا عــن تنمية دور المركز في مجــال تقديم التدريب 

الفني الازم لارتقاء بالعمالة الفنية بالقطاع الصناعي. 
ومن جانبه قال الدكتور/ عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث 
الصناعة ان المركز قام منذ انشــاءه وحتــى 30 يونيو الماضي 
بتقديــم 120 ألف خدمة لـ 13 ألف عميل، كما قام بصياغة 60 
اســتراتيجية تنموية وتصديرية جديــدة وذلك من خال 15 فرع 
للمركــز بمختلــف محافظات الجمهورية، مشــيراً الى ان المركز 
حصل العام الجاري على شهادة االيزو 9001 لعام 2015 حيث 
قام المركز بتنفيذ 36 برنامج تدريبي للعاملين به تضمنت تدريب 

347 موظفا.
وأشــار الــى ان المركــز نفــذ برامــج لزيــادة القدرة التنافســية 
وتحســين الجــودة للمصانع حيــث قدم المركــز 1556 خدمة لـ 
807 شــركة تعمل في قطاعــات الصناعات الغذائية والحاصات 
الزراعية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندســية وصناعة 

الغزل والنسيج والمابس الجاهزة والصناعات الخشبية واالثاث 
وصناعــة التعبئة والتغليف والصناعــات الدوائية وصناعة مواد 
البنــاء والحــرف اليدويــة والتراثية وصناعة الجلــود الى جانب 

الخدمات المرتبطة بالصناعة.
واوضــح ان المركز نفذ 772 برنامجاً في مجال تعميق وتحديث 
الصناعة لعدد 457 شــركة، حيث تضمنت هذه البرامج مجاالت 
االقتصاد األخضر ونظم المعلومات وتنمية الصادرات وتحســين 
اإلنتاجيــة وتيســير الحصول علــى التمويل، مشــيراً إلى 
أنه تــم تقديم 679 خدمــة للقطاع الصناعــي عن طريق 
استشــاريي المركز في مجاالت تنمية الصادرات وعامة 

بكل فخر صنع في مصر واإلدارة والخدمات المالية.
 ولفــت طه ان المركــز اطلق العام الماضي  أيضا برنامج 
تعميــق التصنيع المحلى والذى يســتهدف تنمية ساســل 
الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهية 
الصغر  والتي تمثل الشــريحة األكبر فــي هيكل الصناعة 
المصريــة لتمكينهــا من الحصول علــى التمويل والعمالة 
الفنيــة المدربة والنفاذ إلى األســواق الخارجية فضًا عن 
التكنولوجيــا المتقدمة لتطوير وتحديــث منتجاتها ، حيث 
ســاهم البرنامــج في  توفيــر خدمات الدعــم الفني لزيادة 
تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص 
تعميــق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشــطة تشــبيك 
بين المنشــآت الصناعية والمورديــن المحليين باإلضافة 
إلــى إتاحة التمويل للمشــروعات الصناعية، مشــيراً في 
هــذا االطــار الى قيام المركــز بتحديــد 248 مدخل انتاج 
تبلــغ قيمتها االســتيرادية حوالى 21 مليــار بـ9 قطاعات 
صناعيــة تمهيداً لبــدء تصنيعها محلياً فــي اطار برنامج 
تعميــق التصنيع المحلى واالســتراتيجية القومية لتطوير 

الصناعة الوطنية.
وأضاف ان المركز افتتح أيضا المقر الجديد لمشروعي »كريتيف 
إيجيبــت«، و«كريتيف هب إيجيبت« بالتجمع الخامس حيث يعد 
مشــروع »كريتيف إيجيبــت« أحد المشــروعات الكبرى التابعة 
للمركــز ويعمل علــى خدمة حوالي 35 تجمعــا حرفيا وأكثر من 
64 شــركة، حيث ساهم المشروع منذ إنشاءه خال عام 2015 
فــي رفع الوعــي المصري بالحرف التراثيــة والمنتجات اليدوية 

المصرية العريقة.
وتابع المدير التنفيذي للمركز ان إنجازات المركز خال المرحلة 
الماضية تضمنت أيضا تنفيذ مشــروع ألنظمة الخايا الشمســية 
الصغيرة المتصلة بشبكة الكهرباء بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي 
لألمم المتحدة ومشروع معايير كفاءة استهاك الطاقة للمحركات 
الكهربيــة بالتعاون مع مؤسســة التمويل الدوليــة باإلضافة الى 
مشــروع اســتخدام الطاقة الشمســية في عمليات التســخين في 
الصناعــة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية« 

اليونيدو«.
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وزير التجارة والصناعة يبحث مع رؤساء 
المجالس التصديرية االلية التنفيذية 

لبرنامج رد األعباء الجديد 

أعلــن المهندس/ عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة  أنه 
يجرى حالياً وضع اللمســات النهائية لآلليــة التنفيذية لبرنامج 
رد األعبــاء الجديــد والــذى وافق عليه مجلــس إدارة صندوق 
تنميــة الصــادرات مؤخراً والمقرر بدء تنفيــذه من العام المالى 

2020-2019
جــاء ذلك خال اللقاء الموســع الذى عقده الوزير مع رؤســاء 
المجالــس التصديريــة والذى إســتعرض أهم مامــح البرنامج 
الجديــد لرد األعبــاء واآللية التنفيذية التي ســيتم إقرارها لبدء 

عملية تنفيذ البرنامج الجديد
وقــال الوزيــر أن المرحلة الماضية شــهدت تعــاون وثيق بين 
الحكومــة ومجتمع األعمــال للتوصل إلى البرنامــج الجديد لرد 
األعباء والذى يمثل ركيزة هامة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة 
معــدالت التصديــر وكذا اإلرتقــاء بالقدرة التنافســية للمنتجات 

المصرية بالسوقين المحلى والخارجى .
وأشار نصار إلى ان االجتماع قد إستعرض أيضاً آخر التطورات 
المتعلقة بملف تســوية مستحقات الشركات المصدرة من خال 
إجراء مقاصة مع عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية 
،مؤكداً فى هذا اإلطار جدية الحكومة فى إنهاء هذا الملف خال 

الفترة القريبة المقبلة .
ومــن جانبه أشــار المهنــدس/ مجــدى طلبة رئيــس المجلس 
التصديــرى للصناعــات النســيجية إلــى أهمية تنفيــذ عمليات 
المقاصــة مع الوزارات واألجهــزة الحكومية المعنية وليس مع 

وزارة الماليــة فقــط ،الفتــاً إلى أهمية وضع آلية لتحديد نســب 
المكــون المحلــى المؤهلــة لحصول الشــركات علــى رد أعباء 

الصادرات .
وبــدوره أكــد المهنــدس/ عمــرو أبــو فريخة رئيــس المجلس 
التصديــرى للســلع الهندســية أهميــة إتاحــة موازنة مســاندة 
المعارض الخارجية دفعة واحدة حتى يتســنى تحقيق اإلستفادة 
الكاملــة منهــا ، خاصــة وأن التعاقد على المعــارض الخارجية 
يحتاج إلى وقت طويل ،مشــيراً إلى أهمية العمل بشــكل فورى 
على منح أول شــركة مســتحقاتها لدى البرنامــج لتكون نقطة 

البدء الفعلية لتنفيذ البرنامج الجديد .
وأشــار المهندس/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى 
للصناعات الكيماوية واألســمدة إلى أهمية اإلنتهاء من الائحة 
التنفيذيــة لبرنامــج رد أعبــاء الصــادرات الجديــد حتى يمكن 
للشركات بدء التقدم واإلســتفادة من البرنامج ،الفتاً إلى أهمية 
موافقة صندوق تنمية الصادرات على منح مصادقات للشركات 

بمستحقاتها لديه للتعامل بها بمختلف البنوك المصرية .
ونوه الدكتور/ ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات 
الدوائيــة إلى أهميــة الحفاظ على ما تم إنجــازه خال المرحلة 
الماضية فى ملف رد األعباء خاصة وأنه يعزز مصداقية الدولة 
لدى مجتمع األعمال ويؤكد حرص الحكومة على زيادة معدالت 

التصدير خال المرحلة المقبلة.
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في اطار حرص الرقابة الصناعية علي تطبيق 

معايير الجودة علي المنتجات الصناعية

رئيس مصلحة الكيمياء : 44 الف و 272 
عينة تم  تحليلها و انتاج 13 الف لتر من 

حبر ختم اللحوم

اكد الكيميائي إبراهيم المناســترلي، رئيس مصلحة 
الرقابــة الصناعيــة أن المصلحة قامــت بإجراء 7 
االف و708 حملة تفتيشــية على المصانع لمتابعة 
مــدى التزامها بمعايير جــودة المنتجات والمراجل 
واآلالت الحراريــة، فضــًا عــن إجــراء 12 ألــف 
و165 دراســة فنيــة متخصصــة تضمنت 4 االف 
و685 دراســة فنيــة في مجــال الســماح المؤقت 
والدروباك، و7 االف و477 دراسات فنية متنوعة 

و3 دراسات مستلزمات إنتاج.
أوضــح  والتراخيــص،  االعتمــاد  مجــال  وفــي 
المناســترلي أن المصلحة قامت بترخيص 2497 
مرجل بخــاري وآلة حرارية، واعتماد 546 مركز 
خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( وتسجيل 35 
مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما 
قامت المصلحة من خال وحدة دليل خدمة المواطن 

بالرد على 1696 استفساراً و745 شكوى.

اعلــن المهنــدس مجــدي فهمــي رئيس 
مصلحــة الكيميــاء ان المصلحــة قامــت 
و272  ألــف   44 اختبــار  بتحليــل 
عينــة بمعاملهــا بالقاهــرة فــرع المطار 
اســيوط و  واإلســكندرية والســويس و 
سفاجا ، تلك العينات شملت مواد غذائية 
وصناعية، كمــا قامت المصلحــة بإنتاج 
13 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم 

اللحوم بالمجازر
وأوضح فهمي ان المصلحة قامت بتنفيذ 
معايــرة خارجيــة لـــ 28 جهــاز لمعامل 
المصلحة كما يجرى حالياً إتمام المراجعة 
الخارجيــة مــن قبــل المجلــس الوطنــي 

لاعتماد لعــدد 4 معامل بالمصلحة وهي 
العضويــة وغيــر  األغذيــة والمنتجــات 

العضوية والكروماتوجرافى.
ومــن ناحية أخرى أشــار رئيس مصلحة 
الكيميــاء الــى انــه تــم تدريــب أكثر من 
2500 طالب وطالبة من طاب السنوات 
بالجامعــات  العلــوم  بكليــات  النهائيــة 
مصلحــة  وفــروع  بمعامــل  المصريــة 
الكيمياء بالمحافظــات المختلفة بالمجان 
لثقل مهاراتهم في طرق تحضير وفحص 
العينات المختلفة والعمل بأحدث األجهزة 
العلميــة والمعملية في مجــاالت الكيمياء 
بفروعها داخل معامل ومختبرات مصلحة 

الكيمياء وفروعها بالمحافظات منذ بداية 
العطلة الصيفية للجامعات.

المناسترلي : 7 االف 708 حملة تفتشية  و 12 الف و 165 
دراسة فنية  جديدة و اعتماد 546 مركز خدمة وصيانة  خالل 

7 اشهر االولي من العام الحالي
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دعــت الوثيقة الختامية التي صدرت عن قمة مجموعة 
الســبع الصناعيــة والتــي اســتضافتها فرنســا خــال 
شــهر أغســطس الماضــي وشــاركت فيهــا الواليات 
المتحدة االمريكية وفرنســا وإيطاليــا واليابان وألمانيا 
وبريطانيــا وكندا ومصر إلى تغييــر نظام عمل منظمة 
التجــارة العالمية لتكون أكثر فاعلية في حماية الملكية 
الفكرية، وتسوية النزاعات بسرعة أكبر والقضاء على 

الممارسات التجارية غير العادلة.
وقد أصدرت الحكومة الفرنسية، وهي الجهة المنظمة 
لقمة مجموعة الســبع هذا العام، وثيقــة ختامية نيابًة 
عن قادة الدول الســبع فــي اجتماعاتهم التي تواصلت 
علــى مدار 3 أيام حيث ركــزت الوثيقة على 5 قضايا 
أساســية شــملت التجــارة العالمية وإيــران وأوكرانيا 

وليبيا وهونغ كونغ.

وقد أكدت الوثيقة التزام مجموعة 
الــدول الســبع بالتجــارة العالمية 
واســتقرار  والعادلــة  المفتوحــة 
االقتصــاد العالمــي، كمــا أعلنــت 
مجموعــة الـ 7 التزامها بالتوصل 
إلى اتفاق في عام 2020 لتبسيط 
وتحديــث  التنظيميــة  الحواجــز 
الضرائب الدولية في سياق منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية.
وأظهرت بيانات حديثة أن معدالت 
التجــارة العالمية تراجعت بنســبة 
1.8% خال شهر فبراير الماضي، 
بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة %2.1 
في شهر يناير2019، حيث يرجع 

هبوط التجارة العالمية الى اســتمرار حالة عدم اليقين 
بشــأن الوضع التجاري بين الصين والواليات المتحدة 
وتهديدات واشــنطن األخيرة تجــاه أوروبا، إلى جانب 
مخــاوف تباطــؤ النمو االقتصــادي الذي حــذرت منه 
مؤسســات دولية كبيــرة في أوقات ســابقة، بعد اتجاه 
الرئيس األميركي إلى سياسة فرض الرسوم الجمركية 

على الواردات االمريكية من األسواق الخارجية.
وأشــارت تقارير صادرة عن مؤسســات مالية عالمية 
الى أن عمليات صادرات األســواق الناشئة كانت وراء 
التراجع األخير في حركة التجارة العالمية، حيث تراجع 
حجمها في األسواق الناشئة في آسيا وأمريكا الاتينية 

بنسبة 4% في شهر فبراير الماضي.

قمة مجموعة الـــدول الصناعيــــــة الكبرى«G7« تطالب بتغيير 
نظام عمل منظمة التجارة العالمية

خالل اجتماعها بفرنسا

المصدر: وكاالت أنباء عالمية ومواقع إخبارية
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قمة مجموعة الـــدول الصناعيــــــة الكبرى«G7« تطالب بتغيير 
نظام عمل منظمة التجارة العالمية

خالل اجتماعها بفرنسا

وكان التراجــع األكبــر من نصيب صــادرات البضائع 
اإللكترونيــة والكهربائيــة، كمــا ســاهم التراجــع في 
التجــارة العالميــة أيضا فــي تراجع عمليات الشــحن 
الجــوي بنســبة 1% خال شــهر يناير وفقــاً لاتحاد 

الدولي للطيران.
وقــد جاءت مشــاركة مصــر بفعاليات القمــة لتعكس 
مكانتهــا الدوليــة وأهميتها علــى الصعيدين اإلقليمي 
والعالمــي، حيــث أن المشــاركة المصريــة في القمة 
تحقــق الكثير من المكاســب السياســية واالقتصادية 

لمصر.
وشــاركت مصــر بالقمــة باعتبارهــا زعيمــة القارة 
األفريقية حيث تعزز المشاركة من مكانة مصر عالمًيا 
وتؤكد استعادة مكانتها األفريقية كما تكتسب المشاركة 

المصرية دالالت عميقة ســواء علــى صعيد العاقات 
الثنائية بين مصر وفرنســا أو على الجانب السياسي، 
وتعــزز مكانة مصــر إقليمياً وعالمًيــا على نحو غير 
مســبوق من خال التنسيق مع مجموعة السبع بشأن 
قضايــا دوليــة تخص المجتمــع الدولــي ككل، وعلي 
رأســها الصعيد السياســي واالقتصادي وسبل تعزيز 
التعــاون بين الدول األفريقيــة واألوروبية، باإلضافة 
إلى مناقشة ســبل التعاون في تحقيق التحول الرقمي 
فــي أفريقيــا على أرض الواقع وســبل تعزيــز ريادة 
المــرأة لألعمال،الى جانب اطــاع مصر على الخطط 
المســتقبلية لاقتصاد العالمي وجذب االســتثمارات، 
خاصة أن مجموعة الدول الســبع تســهم بنحو %40 

من الناتج اإلجمالي العالمي.
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استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خال الفترة من شهر 
مايو وحتى نهاية شــهر يوليو الماضي العديد من رســائل اللحوم المســتوردة 
والتــي تنوعت ما بين لحــوم مبردة ومجمدة وضأن ومجمــدات بإجمالي كمية 
95 ألف و575 طن، فضًا عن استقبال رؤوس ماشية حية خال شهري مايو 
ويونيه بإجمالي  28 ألف و554 رأس بواقع 16 ألف و66 رأس عجول حية 

و12 ألف و488 رأس جمال حية.

اســتقبلت الهيئــة العامــة للرقابة علــى الصادرات والــواردات خال الفتــرة من مايو 
الماضي حتى نهاية شــهر يوليو  63 ألف و522 رســالة غذائية وصناعية منها 22 
ألف و169 رســالة غذائية و41 ألف و353 رســالة صناعية، منها 62 ألف و513 

رسالة صناعية وغذائية مطابقة و1009 رسالة صناعية وغذائية غير مطابقة.

حصــل مركــز تحديــث الصناعة العام الجاري على شــهادة االيــزو 9001 لعام 
2015 حيــث قام المركز بتنفيذ 36 برنامج تدريبي للعاملين به تضمنت تدريب 

347 موظفاً. 

مركــز تحديث الصناعة قام منذ انشــاءه وحتــى 30 يونيو 
الماضي بتقديم 120 ألف خدمة لـ13 ألف عميل وصياغة60 

استراتيجية تنموية وتصديرية جديدة. 

نفــذ مركز تحديــث الصناعة 1556 برنامــج لزيادة القدرة 
التنافسية وتحسين الجودة لنحو807 شركة و772 برنامج 
فــي مجــال تعميــق وتحديث الصناعــة لعدد 457 شــركة، 
و679 خدمة للقطاع الصناعي في مجاالت تنمية الصادرات 
وعامة بكل فخر صنع في مصر واإلدارة والخدمات المالية
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قامــت مصلحة الرقابــة الصناعية خال الـ 7 شــهور األولى من 
العام الجاري بإجراء 7 االف و708 حملة تفتيشية على المصانع 
فضًا عن إجراء 12 ألف و165 دراسة فنية متخصصة تضمنت 
4 االف و685 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، 
و7 االف و477 دراســات فنية متنوعة و3 دراســات مستلزمات 
إنتــاج، وترخيص 2497 مرجل بخاري وآلــة حرارية، واعتماد 
546 مركــز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( وتســجيل 35 

مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

قامــت هيئة المواصفات والجودة خااللـ 7 شــهور األولى من العــام الجاري بإجراء 5574 قياس 
ومعايرة صناعية بواقع 550 لمعامل هندســية، و1899 لمعامل كيماوية، و836 لمعامل غذائية، 
و438 لمعامل غزل ونسيج، وإجراء 37 ألف و454 اختبار وفحص بمعامل الهيئة بواقع 13 ألف 
و803 اختبــار وفحص بالمعامل الهندســية و17 ألف و157 اختبــار وفحص بالمعامل الكيماوية، 
و3 أالف و369 اختبــار وفحــص بالمعامل الغذائية، و3 أالف و125 اختبار وفحص بمعامل الغزل 

والنسيج.

قامــت هيئــة المواصفات والجودة خال الـ 7 شــهور األولــى من العام 
الجــاري بإجــراء تفتيش دوري على عامة الجودة لـ 386 شــركة كما 
قامت بمطابقة معايير الجودة لـ 25 شركة تقدمت للحصول على عامة 
الجــودة، إلى جانب تســجيل 1886 شــهادة دولية بالهيئــة لنظم إدارة 
الجودة هذا فضا عن اجراء 175 زيارة لشــركات حاصلة علي عامة 

حال، إلى جانب إعداد 1590 مشروع مواصفة جاهزة لاعتماد. 

قامت مصلحة الكيمياء بتحليل اختبار 44 ألف و272 عينة شملت مواد 
غذائيــة وصناعية، باإلضافة إلى إنتاج 13 ألف لتر من المادة الســرية 
لحبر ختم اللحوم بالمجازر، فضًا عن تنفيذ معايرة خارجية لـ 28 جهاز 

لمعامل المصلحة.
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صــدر قانون التأمينات االجتماعية والمعاشــات رقم 148 لســنة 
2019،بعــد التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بعــد إقــراره بمجلــس النــواب ، ومن المقــرر أن يصــدر رئيس 
مجلــس الوزراء الائحة التنفيذية للقانون خال ســتة أشــهر من 
تاريخ صدوره، وقد تم نشــره بالجريدة الرســمية، على أن يعمل 
بــه اعتباراً من أول ينايــر 2020، فيما عدا المواد)111 و112 

و113 و114( فقد تم العمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.
حيــث تتنــاول تلــك المواد األربع شــروط التــزام الخزانة بســداد 
160,5 مليار جنيه ســنويا لهيئة التأمينات، وتنظيم كيفية السداد 
وما يترتب على التأخر في الســداد حيــث حصر القانون التزامات 
الخزانــة العامة وقــدم جدولة لهذه المبالغ مقرراً التزامهمبســداد 
قســط سنوي للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة %5.7 
مركبة سنوياً، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة وتقديم تقرير 
يفيــد قيامها بأداء المبالغ المنصوص عليها عند عرض مشــروع 
قانون الموازنــة العامة علي مجلس النواب، مع عدم جواز إقرار 
مشــروع قانــون الموازنــة العامة للدولــة إال بعــد إدراج المبالغ 

المشار إليها في هذه الموازنة. 
ومــن ابرز نقــاط مواد قانــون التأمينات االجتماعية والمعاشــات 

الجديد:-
1- وضــع حد أدني للمعاشــات ال يقل عن 65% مــن الحد األدنى 

ألجر االشتراك التأميني.
2-ربطزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصي 15% سنوياً.

3- زيــادة المعاش األصابي للفئات التي ال تتقاضي أجراً كالصبية 
المتدرجين والتاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يســاوي 

قيمة الحد األدنى للمعاش.
4 - عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 
3 أشهر، لألرامل أو األرملة، فإذا لم يوجد صرفت ألرشد األوالد.
5-تطوير الحد األدنى للجمع بين المعاشــات وبين المعاش واألجر 

ليتساوى مع الحد األدنى للمعاش بصفة منتظمة.
6-وضــع القواعــد التي من شــأنها التغطية التأمينيــة لكامل أجر 

العامل في حدية األدنىواألقصى.
7-إنشــاء صندوق مستقل للرعاية االجتماعيةألصحاب المعاشات 

له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة.
8- وضــع القواعــد التي من شــأنها تحقيــق فعالية أكبــر لتأمين 

البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
9- تطوير أجر االشتراك لينعكس علي كافة المزايا المستحقة بما 

في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات اصابات العمل.
10-توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء 
كانــوا عامليــن لدي الغير أو أصحاب أعمــال أو عاملين مصريين 

بالخارج أو عمالة غير منتظمة.
11-إنشاء صندوق مالي لجميع فئات المؤمن عليهم تتولي إدارته 

الهيئة القومية للتأمين االجتماعي.
12- إنشاء كيان مستقل الستثمار أموال التأمينات االجتماعية.
13-وضع حوافز تشجيعية للتأمين علي العمالة غير المنتظمة.

14- توفيــر بــدل للبطالة يتــم تمويله من الحصة التــي يلتزم بها 
صاحــب العمــل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شــهرًيا، 
إضافة إلى ريع اســتثمار أموال هــذا التأمين وتكون مدة الصرف 
12 أســبوًعا )3 أشــهر( إذا كانت مدة االشتراك التأميني أقل من 
36 شــهرا، بينمــا تكــون 28 أســبوعاً )7 أشــهر( إذا كانت مدة 

االشتراك تجاوز 36 شهراً.
15- توحيد ســن المعاش ليصل إلى 65 ســنة عام 2040، حيث 

سيتم زيادته بالتدريج بدًءا من عام 2032 كل عامين سنة.
كما نص القانون علىوقف صرف المعاشفي الحاالت اآلتية:-

1-االلتحــاق بأي عمــل والحصول منه على دخل صافي يســاوي 
قيمــة المعاش أو أزيد منه، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصرف 

إليه الفرق منذ تاريخ التحاقه بالعمل.
2- في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين 
أو لوائــح تزيــد علــى 5 ســنوات متصلة، أو متقطعــة، ويحق له 
صرف المعاش مرة أخرى في حالة ترك تلك المهنة، ويصرف له 

المعاش من الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
3- يتم قطع المعاش المستحق من أول الشهر التالي الذي يتم فيه 
وفاة المستحق للمعاش، زواج األرملة أو األرمل، أو زواج البنت 
أو األخت، بلوغ االبن أو األخ سن الـ21 عاًما، ويستثنى من تلك 
الحــاالت العاجــز عن الكســب، والطالب إلى أن يلتحــق بعمل، أو 

بلوغه الـ26 عاًما.
4- فــي حالــة زوال ســبب إيقــاف المعــاش كلــه أو بعضه ألحد 

المستحقين يعاد توزيعه مرة أخرى.
5- في حالة قطع المعاش ألحد للوالدين يؤول الباقي من نصيبهما 

لألخوة واألخوات ممن تتوافر بهم شروط استحقاق المعاش
6-عنــد قطع المعاش عن فئة األرامــل يؤول ربع المعاش لألخوة 
واألخــوات المتوافــر بهــم شــروط االســتحقاق ،وفــي حالة قطع 

المعاش ألحد المستحقين يؤول إلى باقي المستحقين.

تعرف على أهم مالمح مواد قانون 
التأمينات األجتماعية والمعاشات الجديد
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أصــدر الدكتور صالح الشــيخ رئيــس الجهاز المركزي 
للتنظيم واإلدارة قراراًبإستحداث تقسيم تنظيمي لإدارة 
االســتراتيجية بوحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة حيث 
يهــدف ذلــك التقســيم الجديد  إلى المشــاركة في إعداد 
الخطــة االســتراتيجية للوحــدة في ضوء اســتراتيجية 
الدولة للتنميةالمســتدامة ووضع آليات وبرامج تنفيذها 
ومؤشــرات أدائها ومتابعة إنجازهــا، والتنبؤ باألزمات 
والمخاطرووضع الخطط الازمة للحد منها ومواجهتها.
وقد حــدد القرار عــدة اختصاصات للتقســيم التنظيمي 
لــإدارة االســتراتيجية منها وضع اإلطــار العام للخطة 
االســتراتيجية للوحــدة في ضــوء اســتراتيجية الدولة 
للتنميةالمســتدامة والتأكد من ربط األولى واســتجابتها 
للثانيــة، إلــى جانــب التأكــد من االتســاق بيــن الخطة 
االســتراتيجية والخطــة التشــغيلية وموازنــة الوحدة، 
والتفــاوض مع الــوزارة المعنية بالتخطيــط فيما يتعلق 
بتمويــل الخطــة االســتثمارية للوحدة، وإعــداد الخطط 
والســيناريوهات لمواجهة األزمــات والكوارث، وإدارة 
المشــروعات الموجودة بالوحدة وفًقا لألســس العلمية 

المعتمدة.
وتتكــون اإلدارة االســتراتيجية مــن أربعــة تقســيمات 
فرعيــة تتمثل في التخطيط االســتراتيجي والسياســات 

وإدارة المشــروعات والمتابعة والتقييمــوإدارة األزمات والكوارث 
والحد من المخاطر، وحدد القرار اختصاصات كل تقسيم فرعي.

وتناول القرار شــرط فيمن يشــغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي 
لإدارة االســتراتيجية وهو اجتيازاالختبــارات والبرامج التدريبية 
بنجــاح التــي تحددها كل من وزارة التخطيــط والمتابعة واإلصاح 

اإلداري واللجنــة القوميــة إلدارة األزمــات والكــوارث والحد من 
المخاطر باالتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.

وتتولــي وزارة التخطيــط تقديم الدعــم الفني والبرامــج التدريبية 
للتقســيمات الثاثــة األولــى، بينما تتولــي اللجنة القوميــة إلدارة 
األزمات والكــوارث والحد من المخاطر التابعــة لمركز المعلومات 
ودعم إتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تقديم الدعم للتقسيم الرابع.

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة من مشروع قرار استحداث 
تقســيم تنظيمي لنظم المعلومــات والتحول الرقمي بوحدات الجهاز 
اإلداري للدولة، وقد تم أرســاله إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات بإعتبارهــا المســئولة عــن تقديــم الدعم الفنــي لهذا 

المشروع.
حيث يتكون التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي من 
ثاثة تقســيمات تنظيمية فرعية تشمل التقســيم التنظيمي الفرعي 

للبنية األساسية وتأمين المعلومات
والتقســيم التنظيمــي الفرعــي للنظــم والتطبيقات والدعــم الفني، 
التقسيم التنظيمي الفرعي لإحصاء والتقارير والنشر اإللكتروني.

ويهــدف هــذا التقســيم الــى تجميع وتخزيــن واســترجاع وتحليل 
البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالوحــدة وأعمالهــا وأنشــطتها 
وخدماتهــا وتوفيرها في صورة رقمية لصنــاع القرار والموظفين 

بها والمتعاملين معها بما يســهم في قيــام الوحدة بأعمالها بكفاءة 
وفعالية.

ويتولــى التقســيم التنظيمــي لنظــم المعلومــات والتحــول الرقمي 
ممارســة عــدة اختصاصــات منها وضــع اإلطار العــام لخطة نظم 
المعلومــات والتحــول الرقمــي للوحــدة فــي ضــوء اســتراتيجية 
الدولــة للتحول الرقمي، وإعــداد الخطط والبرامج والمشــروعات 
والمبــادرات الخاصة بالتحول الرقمي للوحدة بالمشــاركة مع كافة 
التقســيمات التنظيمية المعنية داخل الوحدة وعرضها على السلطة 
المختصة ووضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق 
المســتهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة ألعمال وخدمات 
الوحدة، الــى جانب توفير البنية التحتية المعلوماتية إلنجاز أعمال 
وأنشــطة الوحدة وتطوير وتوفير وصيانــة وتحديث وتأمين النظم 
والتطبيقات وقواعد البيانات الازمة لجميع مجاالت عمل الوحدة.

إستحداث تقسيم تنظيمي لإلدارة االستراتيجية بوحدات 
الجهاز اإلداري للدولة

مشروع قرار باستحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات 
والتحول الرقمي
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يعمــل المعهــد مــن خــال نخبــة مــن األســاتذة المتخصصيــن فــى 
مجــاالت مختلفــة منهــا التعديــن والفلــزات والطاقــة والدراســات 
البيئيــة واإلدارة والهندســة الصناعيــة – والهندســة الميكانيكيــة 
ــا والبحــوث  ــدف الدراســات العلي ــا وته ــى وغيره ــم اآلل والتحك
المشــكات  وحــل  والعلميــة  البحثيــة  القــدرات  تنميــة  الــى 
الصناعيــة. وقــد قــام المعهــد بتنفيــذ العديــد مــن برامــج التعــاون 
العلمــى مــع الجامعــات والمراكــز البحثيــة المصريــة والعالميــة 
حيــث يتــم إعــداد المتخصصيــن مــن المهندســين وغيرهــم مــن 
خريجــى الجامعــات والمعاهــد العليــا الذيــن تتطلبهــم حاجــة العمل 
ــات  ــة والحراري ــة والكيماوي ــة والتعديني ــى الصناعــات المعدني ف
الدبلــوم  درجتــى  الدارســين  ويمنــح  والبيئــة  والطاقــة 

ــاالت. ــك المج ــتيرفى تل وماجس
يعــد معهــد التبيــن إحــدى الجهــات المتميزهفــى الدراســات 
ويضــم  البيئــى  األثــر  وتقييــم  الطاقــه  ودراســات  البيئيــة 
مجموعــه مــن المراكــز ذات الطابــع الخــاص منهــا مركــز بحــوث 
ــل  ــب نق ــة لمكت ــع إضاف ــز دراســات التصني ــه ومرك الطاقهوالبيئ
وتســويق التكنولوجيــا ومركــز للمعلومــات المتصــل بمركــز 
معلومــات مجلــس الــوزراء وشــبكة معلومــات قويــة للنشــر 
ــك المعهــد  ــة المصــرى.. كمــا يمل ــك المعرف ــة ببن العلمــى متصل
ــدورات  ــن خــال ال ــم المســتمر م ــال التعلي ــى مج ــل ف ــاع طوي ب
الصناعيــة  المجــاالت  فــي  للعامليــن  المتخصصــة  التدريبيــة 
المختلفةإلــى جانــب تميــزه ببنيــة أساســية وورش ومعامــل 
وقاعــات تدريــس مجهــزة بوســائل حديثــة ، شــارك المعهــد 
ــوم  ــدوق العل ــا صن ــى يدرجه ــروعات الت ــن المش ــد م ــى العدي ف

والتكنولوجيــة فــى مصــر.
أنشطة المعهد:

- تتمثــل مهمــة معهــد التبيــن للدراســات المعدنيــة فــى التعليــم ما 

فــوق الجامعــي لمرحلتــي الدبلوم والماجســتير والتعليم المســتمر 
فــى  للعامليــن  المتخصصــة  التدريبيــة  الــدورات  خــال  مــن 
ــة والهندســية وخدمــة المجتمــع  ــة والتعديني الصناعــات المعدني
فــى ســبيل حــل مشــكات التنميــة القوميــة بوجــه عــام والتنميــة 

الصناعيــــة بوجــــه خــــاص وذلــك لتحقيــق األهــداف التاليــة :
فــروع  فــي  الجامعــات  مــن خريجــي  المتخصصيــن  -إعــداد 

والتعدينيــة. المعدنيــة  الصناعــات 
ــام  ــق القي ــن طري ــال ع ــذا المج ــى ه ــي ف ــر العلم ــم النش -تنظي
ــات  ــاكل الصناع ــة لمش ــة والمعملي ــة والتطبيقي ــوث العلمي بالبح

ــية ــول أساس ــى حل ــول إل ــة للوص المحلي
شــبكات  طريــق  عــن  للصناعــة  معلومــات  قاعــدة  -إعــداد 

العالميــة. العلميــة  المعلومــات 
ــد  ــركة الحدي ــل ش ــادة تأهي ــي إع ــاركة ف ــد بالمش ــوم المعه - يق
والصلــب المصريــة وحــل المشــكات الصناعيــة مــع الشــركات 
التابعــة للشــركة القابضــة للصناعــات المعدنيــة وتربطــه عاقات 
قويــة بــدول اّســيا وأوروبــا مثــل اليابــان روســيا وأوكرانيــا 
ــى هــذا  ــرات معهــم وف ــادل الخب ــم تب ــث يت ــا وفرنســا حي والماني
االطــار ثــم انشــاء المركــز المصرىالبياروســى ومقــره المعهــد 
لتبــادل الخبــرات فــى مجــاالت التعليــم والتدريــب واالستشــارات 

ــرة والمتوســطة. ــة والمشــروعات الصغي والصناع
المعهــد بــه أقــدم حاضنــة تكنولوجيــة فــى الشــرق األوســط 
للصناعــات الصغيــرة وتــم تطويرهــا بمســاعدة أكاديميــة البحــث 
العلمــى ،وتــم إنشــاء معهــد تكنولوجــي هندســى خمــس ســنوات 
يمنــح شــهادات بكالوريــوس الهندســة المعتمــدة مــن المجلــس 
جامعــات  لمشــاركة  أضافــة  المصريــة  للجامعــات  االعلــى 
بياروســية للحصــول علــى بكالوريــوس الهندســة المعتمــد منهــا 

ــة. ــزة تخــدم الصناعــة المصري ــى تخصصــات ممي ف

معهــد التبيــن التابــع لــوزارة 
هــو  والصناعــة  التجــارة 
معهــد يشــمل أقســام علميــة 
مجــال  فــى  متخصصــة 

الدراســات المعدنيــة والتعدينية 
والبحــوث الصناعيــة التطبيقية 
تم إنشــاؤه بالقرار رقم 1320 
الائحــة  ثــم   1975 لســنة 

لســنه   189 رقــم  التنفيذيــة 
ــهادات  ــح ش ــث يمن 2003 حي
المعهــد  وماجســتير  الدبلــوم 

الدراســي الفصــل  بنظــام 
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