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اجتمــع الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين 

جامع وزيرة التجارة والصناعة.
تنــاول االجتمــاع اســتعراض جهــود 
الــوزارة لتطويــر القطــاع الصناعــي 
وكــذا خطط جهاز تنمية المشــروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
لدعم النشــاط االقتصــادي والمبادرات 

القومية المختلفة«.
كما وجه الســيد الرئيس بتعزيز نشاط 
جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، وذلك 
لنشــر ثقافة ريــادة األعمــال واإلبداع 
واالبتــكار بيــن الشــباب والمواطنين، 
وتوفير فــرص العمل، وكذلــك لتهيئة 
المبــادرات  لتنفيــذ  المواتــي  المنــاخ 
الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع. 
وفــي هــذا الســياق؛ عرضت الســيدة 
نيفين جامع قانون تنمية المشروعات 
الجديد رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والئحته 

التنفيذية، والذي يتيح حزمة تيسيرات 
غيــر مســبوقة من خالل جهــاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 
لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية 
غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية 
متنوعــة، وخفض للرســوم الجمركية 
المســتوردة  واآلالت  المعــدات  علــى 
الالزمــة لتأســيس المشــروعات، بما 
يســاعد علــى رفــع القدرة التنافســية 
وتشــجيع تعميق المكــون المحلي في 

الصناعة.
كما يتضمن القانون الجديد تســهيالت 
واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة 
المشــروعات الجديــدة بنظام الشــباك 
الواحــد، والــذي يضــم كافــة الجهات 
الحكوميــة الالزمة إلصدار التراخيص 
والموافقــات، كمــا يتضمــن القانــون 
توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير 
الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي 

مبسط  بنظام الضريبة القطعية.
تنــاول االجتمــاع كذلك عــرض جهود 

تفعيل منصة المشــروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهية الصغــر، والتي 
تمثل بنية معلوماتيــة متكاملة لتوثيق 
المنتجات والمشــروعات والمعلومات 
ذات  الحكوميــة  الجهــات  كافــة  مــن 
إلتاحــة  حلــواًل  تقــدم  كمــا  الصلــة، 
الخدمات ألصحاب المشروعات بطرق 
إليكترونيــة تتواكــب مــع اإلجــراءات 

االحترازية الخاصة بأزمة كورونا.
وقــد وجــه الســيد الرئيــس بصياغة 
القطــاع  لتطويــر  متكامــل  مخطــط 
الصناعــي بالدولــة علــى نحو شــامل 
يتضمــن التجمعــات الصناعية الحالية 
علــي مســتوى الجمهوريــة، وكذلــك 
إنشــاء كيانات صناعيــة جديدة، فضاًل 
عــن دعــم توفير مدخــالت الصناعات 
المحلية، بهدف تخفيض تكلفة اإلنتاج، 
ومن ثــم زيــادة التســويق والمبيعات 
لمنتجات تلك الصناعات وتعظيم تنوع 
وتنافســية االقتصــاد الوطني، وتوفير 

المزيد من فرص العمل.

أعلنــت الســيدة نيفين جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة أن السيد الرئيس/ 
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 
قد صدق علــى حركة ترقيات التمثيل 
التجاري التي شــملت تعيين عدد من 
المستشــارين التجاريين فــي وظيفة 
وزيــر مفوض تجارى وهم الدكتورة/ 
منى وهبة وتامــر كريم  وخالد النمر 
ونســرين وحيــش والدكتــور/ محمد 
شــيخون  ومصطفــى  الجــواد  عبــد 
وعــالء البيلي وعصــام بريقع ومها 

زكريا وعلي باشا وايمان حسين.
كما شــملت الترقيــات تعيين عدد من 
أعضاء التمثيل التجــاري في وظيفة 
سكرتير أول تجاري وهم كل من مها 
جالل الدين وعمرو مكرم الطنطاوي.

وقالــت الوزيــرة ان اعتمــاد الســيد 
رئيــس الجمهورية لحركــة الترقيات 
يعد تكليف يلقى مزيد من المسؤولية 
على عاتق اعضاء التمثيل التجاري، 
لبذل مزيد من الجهود للمســاهمة في 
تنميــة االقتصــاد المصــري وتعزيــز 

عالقتــه مع كافة دول العالم، الســيما 
فــي ظل الدور المحــوري الذى يلعبه 
التمثيــل التجــاري باعتبــاره الذراع 
المصريــة،  للدبلوماســية  التجــاري 
وأحــد الركائــز االساســية فــي تنفيذ 
خطــة وزارة التجارة والصناعة على 
المســتويين اإلقليمي والدولي لتنمية 
الصادرات لألسواق الخارجية وجذب 
المزيــد مــن االســتثمارات االجنبيــة 
الســوق  فــي  المباشــرة لالســتثمار 

المصري.

الرئيس السيسي يوجه بصياغة مخطط 
متكامل لتطوير القطاع الصناعي والتوسع 

في إنشاء التجمعات الصناعية على 
مستوى الجمهورية 

ويصدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري
الترقيات تشمل 11 وزير مفوض تجارى

 و2 سكرتير أول تجاري
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أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
الصــادرات  أن  والصناعــة  التجــارة 
المصريــة غير البتروليــة حققت زيادة 
ملحوظة بنســبة 6% خــالل الربع األول 
مــن عــام ٢٠٢١ حيث بلغــت 7 مليار 
بـــنحو  و438 مليــون دوالر مقارنــة 
6 مليــار و99٠ مليــون دوالر خــالل 
نفــس الفترة من عام ٢٠٢٠، مشــيرًة 
إلــى أن هــذه الزيادة الملموســة جاءت 
رغم الظــروف الراهنة المرتبطة بأزمة 
فيــروس كورونا التي يعاني منها العالم 
بأســره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها 
الحكومة لمســاندة القطاعــات اإلنتاجية 

والتصديرية خالل األزمة.
وقالت الوزيرة إن الــواردات المصرية 
شــهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٢% خالل 
الربــع األول مــن العــام الجــاري حيث 
بلغــت قيمتها ١6 مليــار و99١ مليون 
دوالر مقارنــة بنحــو ١6 مليار و67٥ 
مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام 

الماضــي، الفتــًة إلى أن هذه المؤشــرات 
اإليجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في 
عجــز الميزان التجاري بنســبة ١% حيث 
بلغــت قيمة العجز 9 مليار و٥٥٢ مليون 
دوالر مقابل 9 مليار و68٥ مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من العام الماضي.
ومــن جانبه أوضح المهندس/ إســماعيل 
جابــر، رئيس الهيئــة العامة للرقابة على 
الصادرات والــواردات أن أكبر القطاعات 
الصــادرات  قائمــة  علــى  المســتحوذة 
المصريــة خــالل الربــع األول مــن العام 
الجاري تضمنت قطاع المنتجات الكيماوية 
واألســمدة بقيمــة مليــار و٥3٠ مليــون 

دوالر وقطــاع مــواد البناء بقيمــة مليار 
و3٥3 مليــون دوالر وقطــاع الصناعات 
الغذائية بقيمة 96٥ مليون دوالر وقطاع 
الســلع الهندســية واإللكترونيــة بقيمــة 
739 مليــون دوالر، وقطــاع المالبــس 
الجاهزة بقيمة 434 مليون دوالر وقطاع 
الصناعــات الطبيــة بقيمــة ١74 مليون 

دوالر.
واضاف جابر ان هناك ٥ دول اســتحوذت 
إجمالــي  مــن   %3٠.6 علــى  أســواقها 
الصــادرات المصرية شــملت تركيا بقيمة 
٥٠4 مليــون دوالر والواليــات المتحــدة 
دوالر  مليــون   498 بقيمــة  األمريكيــة 

والمملكة العربية الســعودية بقيمة 4٥6 
مليون دوالر وايطاليا بقيمة 447 مليون 

دوالر ومالطا بقيمة 37٥ مليون دوالر.
وحــول أهــم الــدول المصــدرة للســوق 
المصــري، أشــار جابــر الــي ان هناك ٥ 
دول اســتحوذت على نســبة 4٢.١% من 
إجمالــي الواردات المصريــة من الخارج 
شــملت الصيــن بقيمــة 3 مليــار و١4٥ 
مليــون دوالر والواليــات المتحــدة بقيمة 
مليار و49٥ مليون دوالر والمانيا بقيمة 
97٠ مليــون دوالر وروســيا االتحاديــة 
بقيمــة 8٥٥ مليون دوالر وإيطاليا بقيمة 

689 مليون دوالر.

اكدت الســيدة نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة ان قطاع الصناعــات الغذائية 
يعد أحد اهم القطاعات االنتاجية باالقتصاد 
القومي حيث يســهم في توفير احتياجات 
لألســواق  والتصديــر  المحلــي  الســوق 
ان  الــى  مشــيرة  والعالميــة،  اإلقليميــة 
اســتثمارات القطاع تبلغ نحو ٥٠٠ مليار 
جنيه ويساهم بنســبة ٢4.٥% في الناتج 
المحلــي اإلجمالــي ويوفــر ٢3.٢% مــن 

حجم العمالة في مصر.
 واضافت ان الصناعات الغذائية تعد ثاني 
أكبــر صناعة في مصر مــن حيث القيمة 
المضافــة، واألولــى مــن حيــث العمالــة 
الصناعيــة فقد حققت معدل نمو متوســط 
٢٠% خــالل الفترة مــن ٢٠١٥-٢٠٢٠، 
كمــا بلغــت قيمــة صــادرات الصناعــات 
الغذائيــة والحاصالت الزراعية خالل عام 
٢٠٢٠ حوالــي ٥ مليــار و7٢٠ مليــون 
دوالر وهــو مــا يمثل ٢٢% مــن اجمالي 

الصادرات المصرية.
 جاء ذلك في ســياق كلمــة الوزيرة التي 
القتهــا باإلنابــة عــن الدكتــور مصطفي 
مدبولــي رئيــس مجلــس الــوزراء خالل 
فعاليات الملتقى السنوي االول للصناعات 
الغذائيــة والذي نظمتــه غرفة الصناعات 

الغذائية.
 وقالــت الوزيرة ان خطة الوزارة الهادفة 
للوصــول الى ١٠٠ مليار دوالر صادرات 
ســنوية تعول بصفة اساسية على تحقيق 
طفــرة فــي معــدالت تصديــر الصناعات 
الغذائيــة والحاصالت الزراعية، مشــيرة 
الــى ان الوزارة ال تألو جهدا في مواجهة 
التحديــات التي تواجه الصناعات الغذائية 
بالتنســيق مع الوزارات والجهات المعنية 

في الدولة. 
 وأشــارت جامع الى الــدور الهام لقطاع 
الصناعــات الغذائيــة فــي تحقيــق األمن 
وزيــادة  المصــري  للمواطــن  الغذائــي 
الصادرات لألســواق العالميــة، الفتة الى 
التاريخ مشرف لمصر في مجال التصنيع 

الغذائي والزراعي.
وقالــت الوزيــرة ان برنامــج االصــالح 

االقتصادي الطموح الذي أطلقته الحكومة 
المصريــة فــي نهاية عام ٢٠١٥ يســير 
بخطى ثابتة نحو تحقيق اهدافه، وذلك بما 
تضمنه مــن محاور لإلصالح التشــريعي 
والمالي فضال عن البنية التحتية بما يساهم 
في تهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة التي 

تعد قاطرة التنمية االقتصادية.
 واضافت جامــع ان الدولة قامت بإطالق 
اســتراتيجية مصــر ٢٠3٠ التي ارتكزت 
في مجــال الصناعة على خمســة محاور 
أساسية تضمنت التنمية الصناعية وتنمية 
الصادرات وتشــجيع الصناعات الصغيرة 
منظومــة  وتحســين  الصغــر  ومتناهيــة 
التدريــب المهنــي والفنــي ورفــع كفاءة 

المؤسسات ونظام الجودة المصرية.
 واشارت الى ان االستراتيجية تهدف الى 
خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع 
الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو 
شــامل ومســتدام ويعظم القيمة المضافة 
ويخلق المزيد من فــرص العمل المالئمة 
والبنــاءة، ليصبــح االقتصــاد المصــري 
العبــاً اساســياً فــي منظومــة االقتصــاد 
العالمي ويتمتع بالقدرة على مواكبة كافة 

التطورات العالمية.
 ونوهــت جامــع الــى ان الــوزارة بذلت 
مجهودات كبيرة هذا الصدد تضمنت اعداد 

أول خريطــة اســتثمارية متكاملة للقطاع 
الصناعــي في مصــر تتيح أكثــر 48٠٠ 
فرصة اســتثمارية تضم األسس الرئيسية 
لربط سالســل التوريد المحلية للصناعات 
القائمة من خالل تحديد الصناعات المغذية 
والتكميليــة المطلوبة لتعميــق القطاعات 
الصناعيــة بمــا يســهم في ســد الفجوات 
السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة 

المضافة للمنتجات المحلية.
 واضافــت ان الــوزارة ســاهمت ايضــا 
في إصــدار عدد من قوانيــن منها قانون 
التراخيص الصناعيــة والالئحة التنفيذية 
الخاصــة بــه، والذى من شــأنه تبســيط 
تراخيــص  علــى  الحصــول  اجــراءات 
لمــا  الجديــدة  الصناعيــة  للمشــروعات 
يقرب مــن 8٠% من الصناعــات وتعديل 
الالئحة التنفيذية للقانون الخاص بســجل 
المستوردين، مشــيرة الى الوزارة تسعى 
فــي الوقــت الحالــي الــى االنتهــاء مــن 
البرنامــج الجديد لرد االعبــاء التصديرية 
بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة 
فــي مصــر وعرضــه على مجلــس ادارة 
صنــدوق تنمية الصــادرات ومن ثم رفعه 
الى السيد رئيس مجلس الوزراء إلقراره 
للمســاعدة في زيادة الصادرات المصرية 

لألسواق الخارجية.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خالل 

الربع األول من عام 2021
6% زيادة في حجم الصادرات المصرية غير 

البترولية و2% ارتفاع في حجم الواردات 
و1% تراجع في عجز الميزان التجاري

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات 

الملتقى السنوي االول للصناعات الغذائية
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وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/  أكــدت 
فــرص  توفيــر  أن  والصناعــة  التجــارة 
العمل للشــباب يأتي علــى رأس اولويات 
خطــة الحكومة خــالل المرحلــة الحالية، 
مشــيرًة الى ان جهاز تنمية المشروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر 
يســتهدف بصفة اساســية اتاحــة المزيد 
من المشــروعات الصغيرة لتكون مصدراً 

للدخل للشباب.
جاء ذلك خالل مشــاركة الوزيرة بجلســة 
لجنــة الدفــاع واألمــن القومــي بمجلس 
النــواب بحضــور اللواء/ احمــد العوضي 
وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة 
والنائــب/ ابراهيم المصــري وكيل اللجنة 
حيث اســتعرضت الجلســة جهود الوزارة 
وجهــاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص 

العمل للشباب.
تنميــة  قانــون  إن  الوزيــرة  وقالــت 
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 
والئحتــه التنفيذيــة يتضمــن بــاب كامل 
لتوفيــق اوضاع المشــروعات والمصانع 
غير الرســمية، مشــيرًة الى أن الحكومة 
تسعى للوصول إلىكافة الفئات المستهدفة 

من خالل منظومة متكاملة للمشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة.

وأضافــت جامــع ان الوزارة تتوســع في 
إنشــاء المجمعات الصناعية المتخصصة 
بهــدف  وذلــك  بالتراخيــص  الجاهــزة 
توفيرهــا لصغــار المســتثمرين، معربــًة 
عن موافقتها على طلــب أحد النواب بأن 
ُيعقــد اجتماع موســع مع نماذج للشــباب 
من مختلف المناطــق المقام بها مجمعات 
صناعية لشــرح اهداف انشاء المجمعات 
والتيسيرات المقدمة الى جانب التيسيرات 
المتعلقــة بقانون المشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة الجديد.
وأشــارت الوزيــرة الى حــرص الوزارة 
ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
على تســهيل وتيســير اجراءات الحصول 
علــى الوحدات من خالل تقديم تيســيرات 
غيــر مســبوقة في الطرح األخير شــملت 
تخفيــض ثمن كراســة الشــروط لتتراوح 
بيــن 3٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه كمــا تم إلغاء 
كافــة التكاليف المعيارية وخفض رســوم 
جديــة الحجز للوحــدة الصناعية من ٥٠ 
ألــف جنيــه لتصــل الــى ١٠ االف جنيه، 
واتاحــة ايجار الوحدات لمدة ١٠ ســنوت 

قابلــة للتجديد، فضاًل عــن تأجيل تحصيل 
إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على 
رواد األعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها 

نظام االيجار.
وحــول جهود الــوزارة لتوفيــر األراضي 
الالزمــة لألنشــطة الصناعيــة اوضحــت 
جامع انه جارى حاليا االنتهاء من اجراء 
حصــر لكافة األراضــي الصناعية التي تم 
تخصيصها خالل المرحلة الماضية للتأكد 
من جدية اقامة المشروعات، مؤكدة أنها 
لــن تتوانى عن ســحب قطع األراضي من 

المستثمرين غير الجادين.
ومــن جانبــه أكد اللــواء أحمــد العوضي 
وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة 
أن تنمية قطاع المشــروعات المتوســطة 
والصغيرة ومتناهيــة الصغر تعتبر قضية 
أمــن قومــي، ال ســيما وأن توفير فرص 
العمــل وتخفيض معــدالت البطالــة تمثل 
هدفاً رئيسياً تســعى لتحقيقه كافة أجهزة 
الدولة المصرية، مشــيداً بالجهود الكبيرة 
التــي تقوم بهــا الوزيرة لدعــم هذه الفئة 
من المشــروعات ومســاندة الشــباب في 
إقامة مشروعاتهم الجديدة ومن ثم توفير 

المزيد من فرص العمل.

ألقت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة والرئيــس التنفيــذى لجهــاز 
تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر خالل مشاركتها بفعاليات 
احتفاليــة المــرأة المصرية التــى نظمتها 
جمعية ســيدات أعمال مصر ٢١ برئاســة 
وبحضــور  الشــريدى  يمنــى  الدكتــورة 
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون 

المصريين بالخارج  
وأوضحــت جامــع أن الحكومــة المصرية 
تولــى اهتماما كبيــراً ببرامج دعم وتمكين 
المــرأة لزيــادة قدرتهــا علــى المســاهمة 
بفعاليــة فــى تحقيــق التنميــة االقتصادية 
قطــاع  خــالل  مــن  خاصــة  المســتدامة 
المشــروعات الصغيــرة ومتناهية الصغر.  
عامــاً  كان   ٢٠٢٠ عــام  أن  وأضافــت 
استثنائياً اســتلزم قيام الحكومة المصرية 
بأداء استثنائي الحتواء التداعيات السلبية 
النتشــار فيروس كورونا، مشــيرًة إلى أن 
التحــرك الســريع للدولــة والتنســيق بين 
كافة الهيئات والوزارات الحكومية ســاهم 
فــى مواجهــة التداعيــات المتوقعــة على 

الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي. 
وأكدت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغر 
يســتهدف بصفة أساسية دعم مشروعات 
الشــباب والمرأة فــي مختلــف القطاعات 
االنتاجيــة وأكــدت علــى أن العــام الحالي 
سيشــهد المزيــد من التوســع فــي تمويل 
مشــروعات المــرأة خاصة فــي المناطق 
الريفيــة وفى الصعيــد باإلضافة إلى تقديم 
المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية 
للســيدات والفتيــات إلكســابهن المهارات 
الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو 
التوسع في مشروعاتهن القائمة مما يعمل 

على تمكينهن اقتصاديا.   
وأشــارت إلــى أن برامــج تمكيــن المرأة 
لم تكــن لتتحقق لــوال الجهود التنســيقية 
بين الدولــة ومؤسســات المجتمع المدني 

والجمعيــات األهليــة والتي تعــد أحد أهم 
محاور تحقيق التنمية المســتدامة، مشيرًة 
إلــى تطلعها لمزيد من التعاون والتنســيق 
المشــترك بما يســاهم في وصــول المرأة 
المصريــة للمكانــة التــي تســتحقها على 

المستويين اإلقليمي والدولي. 
وبدورهــا قالت الدكتورة يمنى الشــريدي 
رئيس جمعية سيدات اعمال مصر ٢١ ان 
احتفالية المــرأة المصرية تكرم عدد كبير 
من الســيدات العامالت في كافة القطاعات 
االنتاجية والتي تشمل الصناعة والزراعة 
والخدمــات وريادة االعمال الى جانب عدد 
مــن القيادات بالحكومة المصرية مشــيرة 
إلــى الــدور الهام للمــرأة داخــل منظومة 
االقتصاد القومي ومســاهمتها الكبيرة في 

توفير فرص العمل . 

هــذا وقد تم خــالل االحتفاليــة تكريم عدد 
كبيــر من القيادات النســائية مــن مختلف 
الجهــات والتخصصات ومــن بينهم بعض 
النماذج الناجحة بجهاز تنمية المشروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهم  
األســتاذة سالى سعدة رئيس المكتب الفني 
واألســتاذة أماني الشــيمي مدير التخطيط 
االســتراتيجي بمكتــب الرئيــس التنفيذي 
لجهودهم المتميزة في دعم أنشطة الجهاز 
التنمويــة وخاصة المرتبطة بالمرأة ودمج 
سياســات النــوع االجتماعي فــي مختلف 
السياســات والنظم الداخليــة بجهاز تنمية 
المشــروعات والتوســع في التعــاون مع 
الــدول األفريقيــة في مجــال تمكين المرأة 
ودعمها فنيا من خالل منظمة الكوميسا. 

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات 

الملتقى السنوي االول للصناعات الغذائية

وتشارك فى حفل تكريم عدد من القيادات 
النسائية

نيفين جامع : حريصون على وصول المرأة 
المصرية للمكانة التى تستحقها إقليميًا 

ودوليًا
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تحــت رعايــة وزارة التجــارة والصناعة 
وبالشــراكة مــع وزارات التربية والتعليم 
والتعليــم الفني، والتعليــم العالي والبحث 
العلمي، والســياحة واالثــار، نظم برنامج 
دعــم وتطويــر التعليــم الفنــي والتدريب 
المهنــي TVET Egypt، الممــول من 
الحكومــة المصرية واالتحــاد االوروبي، 
»شــيف  لمســابقة  الختامــي  الحفــل 
المســتقبل«، وذلك بالتعــاون مع االتحاد 
المصري للغرف السياحية ومجموعة من 

الفنادق والمنشآت السياحية في مصر. 
وتعتبــر المســابقة واحدة مــن المبادرات 
واألنشــطة العديدة التي ينظمها البرنامج 
بالشــراكة مع مختلف الوزارات والهيئات 
حيــث  الخــاص،  والقطــاع  الحكوميــة 
تســتهدف المســابقة دعــم ســوق العمل 
الفندقــي بخريجيــن على أعلى مســتوى 
من المهارة والكفاءة، وتحســين الصورة 

الذهنية للتعليم الفني. 
وقالت السيدة/ نيفين جامع، وزير التجارة 
والصناعة إن المسابقة تأتي تكلياًل لجهود 
استمرت على مدار ثالثة مواسم متتالية، 
حيث تتميز المســابقة بالتركيز على بناء 
قدرات الشباب قبل إشراكهم في المنافسات 
االحترافية بالمعايير الدولية، بما يتماشى 
مــع األهداف االســتراتيجية للــوزارة في 
رفــع كفــاءة األيــدي العاملــة المصرية، 
مشــيرًة إلى أن االستثمار في رأس المال 
البشــري يمثــل الهــدف الرئيســي الــذي 
 TVET تدعمه الوزارة من خالل برنامج
Egypt وذلك عن طريــق بناء القدرات 
الفنية للشــباب وتنمية سماتهم الشخصية 
لتوفير العمالــة المؤهلة بما ينعكس على 
قطاعــات الصناعــة والتجــارة والزراعة 
والفندقــة للمســاهمة في تحقيــق التنمية 

االقتصاديــة الشــاملة وتعزيز التنافســية 
المصرية في األسواق العالمية. 

وأضافــت جامــع أن الــوزارة تدعم كافة 

المشــروعات والمبادرات التي تهدف إلى 
بنــاء قدرات وإمكانات الشــباب المصري 
وفقــاً للمعاييــر الدوليــة الســتغالل كافة 
فرص العمل المتاحــة بمختلف القطاعات 
االنتاجيــة والخدمية، مشــيرًة الى حرص 
الوزارة على تحســين النظــرة المجتمعية 
المرتبطــة بالعمل الفني وتنمية فكر ريادة 

األعمال والعمل الحر. 
ومــن جانبــه صرح الســفير/ كريســتيان 
برجــر؛ رئيس وفد االتحــاد األوروبي في 
مصــر، أن دعم التعليم وتطوير المهارات 
الفنية والتقنية تســاعد على زيادة فرص 

التوظيف وتحسين ظروف المعيشة. 
وأشار إلى أن المسابقة هي نتاج للتعاون 
المشــترك الناجح بين االتحــاد األوروبي 

والحكومــة المصريــة لتعزيــز وتطويــر 
مهارات الشــباب في مجال الطهي؛ حيث 
مــن  المكتســبة  المهــارات  ستســاعدهم 
المســابقة علــى إيجاد وظائــف الئقة في 
قطاع السياحة أو بدء مشاريعهم الخاصة 
بمــا يضمــن قــدر كبيــر مــن التنافســية 

واالبتكار. 
وأضاف السفير كريستيان برجر أن قطاع 
الســياحة يعد من أهــم القطاعات لتحقيق 
التنمية االقتصادية فــي مصر التي تتمتع 
بتراث ثقافي هائــل، الفتاً إلى أن الموكب 
الذهبي للملوك والملــكات قد ذكر الجميع 
بطريقة مبتكرة بهذا التراث الغني والكنوز 

التي تمتلكها مصر. 
كما صــرح الدكتور محمــد مجاهد، نائب 
وزيــر التربيــة والتعليــم لشــئون التعليم 
الفني بأن المسابقة بدأت بمشاركة ثالثون 
مدرســة ثانوية فندقية في موسمها األول 
حتــى وصل عدد المدارس المشــاركة في 

الموسم الثالث إلى ٥٠ مدرسة. 
وأشارت السيدة/ غادة شلبي، نائب وزير 
الســياحة واآلثار بــأن المســابقة نجحت 
فــي إشــراك الشــباب الذين نبنــي عليهم 
آمــاال كبيرة في تحقيــق التنمية في مصر 
وخاصــة في قطاع الســياحة، معربًة عن 
رغبتها في تنفيذ المسابقة في كافة المهن 
الفندقيــة باإلضافــة إلــى الطهــي انطالقاً 
مــن التعاون المثمر بين وزارة الســياحة 
الشباب  واآلثار وبرنامج TVET إلعداد 
الذين نطلق عليهم ســفراء الطعام خاصة 
فــي ظــل إطــالق وزارة الســياحة لكتيب 
مخصوص لألطعمــة المصرية تزامناً مع 
الموكب الملكــي للملوك والملــكات الذي 
تم االحتفال به تحت رعاية فخامة الســيد 

رئيس الجمهورية. 

أصدرت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول الحصى 
والمدشــوش فقط لمدة 3 أشــهر اعتباراً من 
تاريــخ نشــره بالوقائع المصريــة، كما نص 
القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة 
عن احتياجات الســوق المحلي والتي تقدرها 
وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة 

وزير التجارة والصناعة.  
وقالــت الوزيــرة ان هــذا القــرار صــدر بعد 
والتجــارة  التمويــن  وزيــر  مــع  التنســيق 
الداخليــة وذلك فــي إطار خطــة الدولة خالل 
المرحلة الحاليــة لمواجهة تداعيات انتشــار 
فيروس كورونا المســتجد وتوفير احتياجات 
المواطنين من الســلع وبصفة خاصة الســلع 
األساسية، ال سيما في ظل االستعداد الستقبال 

شــهر رمضــان الكريم والــذي يزيد 
خالله معدل اســتهالك الفول بنسبة 
تصــل الــى ثالثــة اضعاف االشــهر 
االخــرى، مشــيرًة الــى ان اجمالي 
انتاج الســوق المحلي ال يفي سوى 
بنحو 3٠% من االســتهالك المحلي 
ومن ثم فيتم اســتيراد حوالي %7٠ 

من االحتياجات من الخارج 
واشــارت جامع الــى ان قرار وقف 
المخــزون  مــن  عــزز  التصديــر 
االســتراتيجي للفــول، مشــيرًة إلى 
أن القرارات الســابقة بوقف تصدير 

الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار 
الفــول بالســوق المحلي االمر الــذي انعكس 
ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.  

أصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــر التجارة 
والصناعــة قــراراً بفــرض تدابير وقائيــة نهائية 
على الواردات من صنف منتجات األلومنيوم التي 
تشــمل القوالب والســلندرات والســلك لمدة ثالث 
ســنوات بدءاً من منتصف شــهر أبريــل الجاري، 

وذلــك بنســبة ١6.٥% مــن القيمــة CIF بحد 
أدنــى333 دوالر للطــن عــن الســنة األولــى، 
وبنســبة ١3.٥% مــن القيمــة CIF بحد أدنى 
٢7١ دوالر للطن خالل الســنة الثانية، وبنسبة 
١٠.٥% من القيمة CIF بحد أدنى ٢١١ دوالر 

للطن خالل السنة الثالثة. 
وقال السيد/ إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة 
للشؤون االقتصادية إنه سبق أن وافقت وزيرة 
التجــارة والصناعة خالل شــهر أبريل الماضي 
على توصيــة اللجنة االستشــارية وفًقا للنتائج 
والتوصيــات التي توصل إليها قطاع المعالجات 
التجاريــة ببــدء تحقيــق إجــراءات وقائية ضد 

الزيــادة الكبيرة في الــواردات من صنف منتجات 
األلومنيــوم التــي تشــمل القوالــب والســلندرات 
والســلك، وتم نشــر إعالن بدء التحقيق بالوقائع 

المصرية. 
وأوضــح الســجيني أن القطاع قام بإرســال قوائم 
األســئلة ونســخة من النص غير السري للشكوى 
وإعالن بــدء التحقيق لألطــراف المعنية ومنحهم 

37 يومــاً للــرد، مشــيراً إلــى أن القطــاع تلقــى 
تعليقــات األطراف المعنية على الشــكوى المقدمة 
وكذا الردود على قوائم األســئلة، وتم عقد جلســة 

استماع علنية بحضور األطراف المعنية. 
وأضــاف مســاعد الوزيــرة للشــؤون االقتصادية 

أنــه تم إجــراء زيــارات تحقق ميدانيــة للصناعة 
المحليــة للتحقــق من البيانــات المقدمة من خالل 
الدفاتر والســجالت المالية، الفتاً إلى أنه تم إعداد 
تقرير بالحقائق األساســية والنتائج وإرســاله الى 
األطــراف المعنيــة وتلقــي ردودها علــى التقرير 
وتحليلهــا فــي ضــوء البيانات والمعلومــات التي 
حصــل عليها القطاع من خــالل تعليقات األطراف 

المعنية وردودها على قوائم األســئلة، وكذا زيارة 
التحقق للصناعة المحلية. 

وأشــار الســجيني إلــى أن القطاع توصــل الى ان 
هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات 
األلومنيــوم التــي تشــمل القوالــب والســلندرات 
والســلك قــد ألحقت ضــرراً جســيماً بالصناعة 
المحلية ممــا يتطلب معه فــرض تدابير وقائية 
نهائيــة علــى تلك الواردات، حيــث أعد القطاع 
تقريــراً نهائيــاً بما توصــل إليه للعــرض على 

اللجنة االستشارية.  
ونوه إلى أن اللجنة االستشارية عقدت اجتماعاً 
خالل شــهر مــارس الماضي لدراســة التقرير 
النهائــي الــذي أعــده القطاع وانتهــت بإجماع 
اآلراء الى الموافقة على توصية القطاع بفرض 
تدابيــر وقائيــة نهائية متدرجة علــى الواردات 
مــن منتجــات األلومنيــوم مــن بنــود القوالب 
والســلندرات والســلك لمدة ثالث سنوات وذلك 
وفقاً ألحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية االقتصاد 
القومي من اآلثار الناجمة عن الممارسات الضارة 

في التجارة الدولية والئحته التنفيذية. 
ولفت الســجيني إلى أن القطاع قــام بإخطار لجنة 
الوقايــة بمنظمــة التجــارة العالمية بقــرار فرض 
التدابيــر الوقائيــة النهائية وتاريخ ومدة ســريان 

تلك التدابير وفقاً لالتفاق الدولي للوقاية. 

برعاية وزارات الصناعة والتعليم والسياحة 
والتعليم العالي

برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب 
المهني ينظم الحفل الختامي لمسابقة 

»شيف المستقبل«

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بوقف 
تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة 3 

أشهر

وتصدر قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية على 
واردات منتجات األلومنيوم من بنود القوالب 

والسلندرات والسلك لمدة ثالث سنوات 
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في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز 
العالقات االقتصادية المشتركة مع دولة جنوب 
الســودان، وتنفيذاً لتوجيهات الســيدة/ نيفين 
جامع، وزيرة التجارة والصناعة قام وفد من 
وزارة التجــارة والصناعة برئاســة الدكتور/ 
أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري بزيارة 
إلــى دولــة جنوب الســودان، حيــث تضمنت 
الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من 
المسؤولين بدولة جنوب السودان لبحث سبل 
تعزيــز العالقات التجارية واالســتثمارية بين 

البلدين.  
وأوضح مغاوري أنه تم عقد لقاء مع الســيد/ 
كــول اتيان ماوين، وزيــر التجارة والصناعة 
الجنوب سوداني تم خالله استعراض الفرص 
االستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين، 
حيــث تم االتفــاق على بحــث تنظيــم منتدى 
أعمال مصري جنوب ســوداني بالقاهرة يضم 
مجتمعي األعمال ومسؤولي البلدين بما يسهم 
فــي تعزيز التعاون االقتصادي المشــترك بين 
مصر وجنوب الســودان، كما تم بحث إمكانية 
توقيــع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجاالت 

التجارية والصناعية. 
وقــال مغاورى إن أبرز الفرص االســتثمارية 
المتاحة بدولة جنوب السودان تشمل مجاالت 
تكريــر الســكر وانتــاج العصائر واالســمنت 
واألخشاب، مشــيراً الى ان الجانب المصري 
طلب مــن نظيــره الجنوب ســوداني موافاته 
الفــرص  حــول  المتوفــرة  البيانــات  بكافــة 
االستثمارية المتاحة لدراستها، باإلضافة إلى 
موافاته بقوائم الســلع التي يتم استيرادها من 
الخارج لبحث إمكانية تصدير هذه الســلع من 

مصر. 
وأضــاف رئيــس التمثيل التجــاري ان اللقاء 
اســتعرض أيضــاً فــرص االســتثمار بدولــة 
مشــروعات  مجــال  فــي  الســودان  جنــوب 
اإلســكان لمحدودي ومتوســطي الدخل، حيث 
يمكن ان تمثل هذه المشروعات نواة للتواجد 
المصــري بدولة جنــوب الســودان بما يدعم 
أغــراض التنمية في الدولــة ويخدم المصدر 
المصــري في مجال المقــاوالت ومواد البناء 
والتشــييد ال سيما االســمنت والحديد واالثاث 
والمفروشــات المنزليــة، الفتــاً الــى ان هذا 
التوجــه القــى استحســان الجانــب الجنــوب 
ســوداني وطلبوا المســاعدة في كافة مراحل 
التجهيز للمشروعات االستثمارية بما في ذلك 

إعداد دراسات الجدوى والتنفيذ. 
وقد طالب الجانب المصري نظيره الســوداني 
بإفادته بمواصفات االخشاب المتوفرة بجنوب 

الســودان واســعارها المبدئية لدراســتها في 
مصر كبديل لألخشاب المستوردة من الخارج 
وذلــك فــي ضوء التوجهــات الحاليــة للدولة 
بتنويع ســلة موردي األخشــاب مــن مختلف 

دول العالم. 
واوضح مغاوري انه تم االتفاق بين الجانبين 
علــى تنظيــم معــرض مصــري فــي جنــوب 

السودان خالل شهر مايو المقبل. 
وقد سلم رئيس التمثيل التجاري وزير التجارة 
والصناعة الجنوب سوداني دعوًة من السيدة/ 
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لزيارة 
مصر لبحث ســبل تعزيــز التعــاون التجاري 
واالســتثمار بين البلديــن والموضوعات ذات 
االهتمام المشترك حيث رحب ماوين بالدعوة 
وتــم االتفاق علــى أن تكون زيارتــه للقاهرة 

على رأس وفد يضم رجال اعمال. 
 ومــن جانبــه أكد الســيد/ كول اتيــان ماوين 
وزيــر التجــارة والصناعة الجنوب ســوداني 
حــرص بالده علــى تعزيــز أواصــر التعاون 
مــع مصر، مشــيراً إلى أهميــة دعم الحكومة 
المصرية لنظيرتها بدولة جنوب السودان في 
مجــال بناء الطــرق خاصة الطرق الرئيســية 

التي تربط الواليات.  
وأشــار ماوين إلى أن دولة جنوب الســودان 
المخصصــة  االراضــي  فــي  بوفــرة  تتمتــع 
لالستثمار والتي تتاح بنظام حق االنتفاع لمدة 
99 عاماً، الفتاً إلى أن والية هذه األراضي تتبع 

الحكومــة حيث يمكنها تخصيص المســاحات 
للمشروعات االستثمارية المختلفة. 

واشــار مغــاوري إلــى ان زيارتــه لجنــوب 
الســودان تضمنــت أيضــا عقــد اجتمــاع مع 
السيد/ يل لوال، وكيل وزارة االستثمار بدولة 
جنوب الســودان حيــث تم اســتعراض مزايا 
االســتثمار في جنوب الســودان مــن الناحية 
التشــريعية وكذا من حيث تنوع المشروعات 
المطلوب االســتثمار فيها ســواء مشروعات 
ســكنية او تنميــة بنيــة تحتية ومشــروعات 
الصرف فضاًل عن مشروعات صناعية وعلى 
رأســها مشــروعات إلنتاج العصائر والسكر 

واالسمنت. 

كما تضمنت الزيارة لقاًء مع السيد/ دوت دوت 
يل، نائب سكرتير عام الغرف التجارية بدولة 
جنوب الســودان تناول بحث فــرص التعاون 
بين رجال االعمال في البلدين لتنمية العالقات 
التجارية واالستثمارية حيث تم تسليمه قائمة 
بالســلع التي ترغب مصر فــي تصديرها الي 
جنوب السودان وقائمة مستوردي تلك السلع 
كمــا وجه مغاوري إليــه الدعوة لزيارة مصر 
خــالل الفتــرة المقبلــة علــى رأس وفــد من 
اعضــاء الغرفة لبحث توقيعهــم اتفاق تعاون 

مع إحدى الغرف التجارية في مصر. 

وفد من »التجارة والصناعة« يجري مباحثات 
مكثفة مع كبار المسؤولين بحكومة جنوب 

السودان 

التجــارة  وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/  أكــدت 
والصناعــة حرص القيادة السياســية علــى مواكبة 
التطور التكنولوجي العالمــي واالخذ بأدوات العصر 
ومتطلباته متمثلة في الثورة الصناعية الرابعة وذلك 
ايمانــاً بــدور التكنولوجيا فــي التمكيــن االقتصادي 
والمجتمعــي وال ســيما أحقيــة المواطــن المصري 
بــان تكــون جميع القطاعــات واالنظمــة والمنتجات 
والخدمات على مســتوى الجمهورية مطابقة ألعلى 
معايير الجودة والتميز، مشــيرًة إلــى أهمية مواكبة 
هذه التطورات ووضع افضل الســبل لالستفادة منها 
األمــر الذي يســهم في نقــل المجتمــع المصري إلى 
مصــاف الــدول المتقدمة وتحقيق الغايــات التنموية 

المنشودة لمصر. 
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزيــرة التي ألقاها نيابًة 
عنهــا المهنــدس/ أشــرف عفيفــي، رئيــس الهيئة 
المصريــة العامة للمواصفات والجودة خالل فعاليات 
اليوم العالمي لالبتكار التي تســتضيفها الهيئة تحت 
رعاية وزيرة التجــارة والصناعة تزامناً مع احتفال 
االمــم المتحــدة بهــذا اليــوم العالمي بهدف تســليط 
الضوء على دور االبتكار في تنمية الصناعة خاصًة 
فــي ظل إعالن وزيرة التجارة والصناعة عن جائزة 
االبتــكار الصناعــي لتشــجيع االبتــكار والنهــوض 
بالصناعــة المصرية وفى ضوء صــدور مواصفات 

قياسية مصرية باللغة العربية في مجال االبتكار. 
وقالــت الوزيرة إن االحتفال باليــوم العالمي لإلبداع 
واالبتكار يعكس اهتمام الوزارة باالبتكار في المجال 
الصناعي ومردوده على النمو االقتصادي المســتدام 
بما في ذلك تعزيز دور االبتكار في تحســين تنافسية 

القطاعات الصناعية وتشجيع المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة وريادة االعمــال خاصًة في ظل اصدار 
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة، مشيرًة إلى أن تنمية ثقافة االبتكار بين 
مختلــف القطاعات تعد من المقومات الرئيســية في 
جذب الطاقات البشرية وباألخص الشباب المصري. 
 ولفتــت جامــع إلــى أن تطبيــق وتفعيــل منظومــة 
االبتكار يعد المحرك الرئيســي إلضفاء قيمة مضافة 
على المنتجــات والخدمات التي تعتمــد على االفكار 
الجديــدة األمــر الذي يســتلزم إدارة االبتكار بطريقة 
منهجية واالســتناد إلى عوامل النجاح الرئيسية مثل 
اســتراتيجية االبتكار وأهدافه وعمليات االبتكار بما 
في ذلك العمليات والهياكل التنظيمية، ودعم االبتكار 
فــي العديد من األمور مثــل ثقافة االبتــكار وأدواته 
وأســاليبه وقدراته وموارده البشرية والمالية، حيث 
تهدف استراتيجية الوزارة الى تشجيع كافة الجهات 
علــى مســتوى الدولــة على االبتكار ســواء بشــكل 
مســتقل او بتطوير شراكات االبتكار لخلق قيمة لكل 

شريكين يعمالن مًعا. 
وأشــارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أنه تم االعالن 
عــن جائزة االبتكار الصناعي التي تســتهدف التزام 
المؤسســات بإجــراء التطويــر المســتمر لقدراتهــا 
وأدائهــا فــي مجــال إدارة االبتــكار والتميــز علــى 
مستوى الجمهورية ال سيما وأن شرطاً من الشروط 
األساســية للفوز بتلك الجائزة شفافية األداء الحالي 
للجهــة في إدارة االبتكار، الفتة إلى أنه لتحقيق هذه 
الشفافية يلزم إجراء تقييمات منتظمة وفعالة إلدارة 

االبتكار. 

ومــن جانبه أكــد المهندس/ أشــرف عفيفي، رئيس 
والجــودة  للمواصفــات  العامــة  المصريــة  الهيئــة 
ســعى الهيئــة لتصبح أفضــل بيئة تطويــر للمعايير 
والمواصفــات القياســية علــى المســتوى الوطنــي 
واإلقليمي والدولي من خالل خبراء الهيئة وال سيما 
فــي مجــال االبتكار وذلــك لدعم التطبيقــات بصورة 
دائمة األثر على مجتمع األعمال والمستهلكين والتي 
تعتمــد علــى تقنيات البنيــة التحتية األساســية التي 
طورتهــا الدولــة بالتكامل مع المواصفــات التى يتم 
تطويرها من المنظمات االقليمية والدولية األخرى. 

العامــة  المصريــة  الهيئــة  أن  عفيفــي   وأوضــح 
للمواصفــات قامت من منطلــق ايمانها بدور اللجان 
القوميــة لديهــا بإنشــاء لجنــة فنية قوميــة تختص 
بإدارة االبتكار ليصدر من خاللها مواصفات قياســية 
مصريــة طبقــا للمعايير الدولية لتضع اســس ونهج 
وتقييــم االبتــكار في اطــار مفاهيم وأســس موحدة 
لكافــة المســتخدمين وغيرهم من األطــراف المعنية 
بالمواصفــات القياســية المصريــة التــي تتضمــن 
الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والعمالء 
والموردين والشركاء ومؤسسات التمويل، الفتاً إلى 
ضــرورة فهــم إدارة االبتكار من خــالل المواصفات 
القياســية المصريــة الصــادرة في هذا الشــأن التي 
واالدلــة  واالســس  والمبــادئ  المفاهيــم  تتنــاول 
االرشادية لدعم عملية االبتكار لدى الجهة لالستفادة 
من االدوات والعناصر المتاحة لديها وتقييم االبتكار 
وطرق الشــراكات بما يحمي حقــوق كافة األطراف 
ال ســيما حقــوق الملكيــة الفكريــة بهــدف التطوير 

والتحسين المستمر. 

م. أشرف عفيفي: إنشاء لجنة قومية 
بالمواصفات والجودة تختص بإصدار 
المواصفات القياسية المصرية لالبتكار

خالل فعاليات اليوم العالمي لالبتكار 
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شــهدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجــارة والصناعة 
والدكتــور/ عمــرو طلعــت وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات، توقيع مذكــرة تفاهم بين هيئــة تنمية صناعة 
تكنولوجيــا المعلومات، ومركز تحديث الصناعة، وشــركة 
ســيمنز مصر إلنشــاء وتجهيز أول مركز إبــداع في الجيل 
الصناعــي الرابع في مصر وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة 
اإلدارية الجديدة؛ حيث يســتهدف المركــز التوعية بتقنيات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتطبيقاتها العمليــة بالمصانع 
الذكيــة، وتبنى التكنولوجيــا المتقدمة في التصنيع المحلى، 
فضــاًل عن التدريب على تقنيات األتمتــة والرقمنة، وتقديم 
الدعــم الالزم في مجاالت تحفيز االبتكار الصناعي وتصميم 
المصانــع الذكيــة بما يســهم في  نقــل المعرفــة، وتطوير 
القطــاع الصناعي، وقــع مذكرة التفاهــم المهندس/ عمرو 
محفوظ الرئيــس التنفيذي لهيئة تنميــة صناعة تكنولوجيا 
المعلومــات، والمهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي 

لمركز تحديث الصناعة، والسيد/ مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي 
لشركة سيمنز. 

وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة 
علــى توفيــر تقنيــات وتطبيقات الثــورة الصناعيــة الرابعــة للقطاع 
الصناعي بهــدف مواكبة المنتجات المصرية للتطــورات العالمية إلى 
جانب زيادة تنافســيتها في الســوقين المحلى والخارجي، مشيرًة إلى 
ســعى الوزارة لنشر ثقافة الرقمنة الصناعية بالصناعة الوطنية ونقل 
كافة الخبــرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد بهدف 

تأهيلها للدخول في الثورة الصناعية الرابعة. 
وقالــت الوزيــرة إن مركز إبــداع الجيــل الصناعي الرابع يســتهدف 
توفيــر خدمات وبرامج بناء قدرات القطــاع الصناعي ورواد األعمال 
وطلبة الجامعات بهدف تســهيل العمليات اإلنتاجية وتطوير المنتجات 
مــن خالل تطبيــق وتعزيز مفاهيم التحول الرقمــي والثورة الصناعية 
الرابعــة وتطبيقــات التكنولوجيــات الحديثة، مشــيرًة في هــذا اإلطار 
إلــى قيــام الوزارة ممثلة فــي مركز تحديث الصناعــة بتقديم عدد من 
الخدمات لمســاعدة القطاع الصناعي على مواكبــة النظم الحديثة في 
مجــال التحول الرقمــي ومن بينها إتاحة البرمجيــات المتخصصة في 
جميــع القطاعات، وإتاحة أدوات إنترنت األشــياء، وتكنولوجيا الواقع 
االفتراضي والواقع المعزز، والطباعة ثالثية األبعاد، وأدوات التصنيع 
الرقمي وعمل النماذج األولية، والهندســة العكســية، وتصميم خطوط 
اإلنتاج واألنظمة والمحاكاة، وتقديم خدمات التقييم واالستشــارات في 

مجاالت الثورة الصناعية الرابعة. 
واشــارت جامع الى انه تم التنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات وشــركة ســيمنز لتشــكيل مجموعة عمل مصغرة لمتابعة 

تنفيــذ االتفــاق والعمل على حل أي معوقات قــد تواجه عملية التنفيذ، 
علــى أن تجتمــع هــذه المجموعة بصفة دورية لتقييــم كل مرحلة من 
مراحل التنفيذ، األمر الذي يساهم في ضمان تحقيق االستفادة المرجوة 

من هذا االتفاق وبصفة خاصة على القطاع الصناعي.  
ومــن جانبــه أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزيــر االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات علــى أن هذا التعــاون يجمع بين عناصر شــديدة األهمية 
في استراتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل 
رعاية االبــداع وتنمية العمل االبتكاري والمهارات الخالقة، باإلضافة 
إلى تصنيــع االلكترونيات حيث تتضافر الجهود لنقل مصر نقلة وثابة 
في مجال تصميم وصناعة االلكترونيات؛ مشــيراً إلى أنه تم البدء في 
خطــوات جادة في مجال صناعة اإللكترونيــات في مصر خالل الفترة 
األخيرة والتي كان من أبرزها توقيع عقد مع إحدى الشركات العالمية 
لتصنيع الحواســب اللوحيــة في مصر؛ كما يتم العمــل في إطار لجنة 
تضم وزارتي االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة 
وعــدد من الجهات المعنية لوضع توصيات مبنية على أســس علمية 
ســيتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لكى 

تمضى مصر قدما في مجال تصميم وصناعة االلكترونيات. 
وأشــار الدكتــور/ عمــرو طلعت إلــى أن مدينة المعرفة التي تنشــئها 
وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي العاصمــة اإلداريــة 
الجديــدة تمثل مجتمع معلوماتي متكامل جاذب لالســتثمارات العالمية 
ومحفز لإلبداع الرقمي والفكر الخالق؛ حيث يتم انشاؤها وفقا ألحدث 
النظم التكنولوجية لتكون مجهزة على أعلى مستوى الستقبال أنشطة 
البحــث والتطوير واالبتــكار التكنولوجي، والتدريــب المتخصص في 
التكنولوجيــات المتقدمــة، باإلضافــة إلى مقــرات للشــركات العالمية 

والمحلية العاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

كشــف أحدث تقريــر تلقته الســيدة/ نيفين 
جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة حــول 
مؤشــرات أداء مصلحة الرقابــة الصناعية 
خالل الـ 3 أشــهر االولــي من عام ٢٠٢١ 
أن المصلحة أجرت ٢368 حملة تفتيشــية 
على المصانع والمراجل واآلالت الحرارية، 
واعــدت 4٥٠9 دراســة فنيــة متخصصة 
تضمنت ٥96 دراسة فنية في مجال السماح 
المؤقــت والدروباك و386٥ دراســة فنية 

متنوعة و48 دراسة مستلزمات إنتاج. 
هــذا وقد قامت المصلحــة بمنح ترخيص لـ 
8٠٥ مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 
٢7٥ مركــز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد 
البيع( واجراء 6٠ حملة رقابية موســمية، 
فضاًل عــن التفتيش على عدد ١8٥ مصنع 
متنوع، كما قامت المصلحة من خالل وحدة 
دليــل خدمــة المواطــن بالــرد علــى ٢7٠ 

شكوى. 
وقــال المهنــدس/ عبــد الــرؤوف أحمــدى 
ان  الصناعيــة  الرقابــة  مصلحــة  رئيــس 
المصلحــة تعمــل خــالل المرحلــة الحاليــة 
على أحكام الرقابــة على المصانع وضمان 
مطابقــة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية 

والعالمية، مشــيرا إلى أن المصلحة تســهم 
في تفعيــل الــدور الرقابي علــى المنتجات 
الصناعية قبل طرحها في األسواق ومكافحة 

عمليات الغش الصناعي. 
وأضاف أن حمالت التفتيش والرقابة خالل 
الـــ 3 أشــهر الماضيــة بلغــت 6٠ حملة لـ 
١8٥ مصنــع تعمل فــي مجــاالت الغازات 
الطبيــة والصناعيــة واســطوانات الغاز و 

تعبئة األكســيجين وتصنيع الخميرة وخاليا 
الطاقــة و البالســتيك والصناعــات معدنية 
والنســيج  والصلــب  والحديــد  وأســمنت 
والمنظفــات الصناعية والشــمع الي جانب 
البوتجازات واالخشاب والبويات واالعالف 
والسيراميك والمواتير واألبواب المصفحة 
والزجاج والكيماويات والورق و مستلزمات 
والصناعــات الهندســية والبنائيــة ، الفتــاً 
الــى ان الحمالت اســتهدفت ايضــاً متابعة 
مــدى التــزام المصانع بتطبيــق االجراءات 
االحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا 
للحفاظ على ســالمة العاملين وضمان عدم 

توقف عجلة االنتاج. 
وأوضــح أن المصلحة تعمل على تحســين 
جــودة المنتــج المصري بالســوق الداخلي 
والخارجــي وحمايــة األســواق مــن تداول 
الســلع الرديئة غير المطابقــة للمواصفات 
الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية 
في الصــادرات ورفــع القدرات التنافســية 
للمنتــج المصــري، باإلضافــة الــي نشــر 
الوعي بأهميــة الجودة بالمجتمع الصناعي 

وجمهور المستهلكين.

نجــح مركــز تحديــث الصناعة فــي اجتياز 
لشــهادة  والمراجعــة  التفتيــش  عمليــات 
األيزو 9٠٠١:٢٠١٥ إلدارة الجودة للعام 
الثاني والتي أجرتها شــركة الشرق األدنى 
 EURO والممثلة لشركة NES للخدمات
CERT العالميــة علــى العمليات الداخلية 

وقياس مدى كفاءتها وفاعليتها. 
وأوضح المهندس/ محمد عبد الكريم المدير 
التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن عملية 

المراجعــة انتهت إلى تجديد حصول المركز 
على الشــهادة للعام الثاني بدون أي حاالت 

عدم مطابقة. 
وأشــاد فريــق المراجعيــن بــأداء العاملين 
بالمركــز، ومــدي اســتيعابهم لنظــام إدارة 
الجودة وفاعليــة العمليات الداخلية، والذي 
يأتــي من خــالل جهــود العامليــن بالمركز 
عامــة وفريق وحدة توكيــد الجودة خاصة 
لتحقيق أهداف الجودة وبناء ثقة العمالء. 

وحقــق المركز مرحلة متميــزة في االلتزام 
بالتميــز وزيــادة رضــا العمــالء وضمــان 
الجــودة العاليــة للخدمــات ممــا ينعكــس 
باإليجــاب على قــدرة المركز علــى تطوير 
الصناعة المصريــة في مختلف القطاعات، 
ال ســيما في ظل إعادة الهيكلة شاملة التي 
تجري حالياً للمركز الســتعادة دوره الفعال 
فــي منظومــة تنميــة وتطويــر الصناعــة 

المصرية.  

وزيرا التجارة والصناعة واالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات يشهدان توقيع 

مذكرة تفاهم إلنشاء أول مركز إبداع في 
الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة في 

العاصمة اإلدارية الجديدة

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
مصلحة الرقابة الصناعية خالل   الـ 3 أشهر 

االولي من عام 2021 

للعام الثانى على التوالى  
مركز تحديث الصناعة يجتاز عمليات 

التفتيش والمراجعة لشهادة األيزو 

م. عبد الرؤوف أحمدى : إجراء 2368 حملة تفتيشية 
على المصانع وإعداد 4509 دراسة فنية وترخيص 805 

مرجل بخاري واعتماد 275 مركز صيانة
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أعلنت الســيدة/ نيفين جامــع، وزيرة 
الصــادرات  أن  والصناعــة  التجــارة 
المصرية إلى السوق السعودي حققت 
نمواً كبيــراً خالل عــام ٢٠٢٠ بقيمة 
بلغــت ٢.6 مليــار دوالر مقارنــة بـــ 
٢.3 مليار دوالر عام ٢٠١9 وبنسبة 
ارتفــاع قدرها ١3%، مشــيرًة إلى ان 
ارتفاع تنافســية المنتجــات المصرية 
بالســوق الســعودي وبصفــة خاصــة 
الســلع الزراعية والمنتجــات الغذائية 
قد ســاهم في تحقيق هذه الزيادة رغم 

انخفــاض اجمالي الواردات الســعودية مــن دول العالم خالل عام 
٢٠٢٠ بنســبة 9% مقارنــة بعام ٢٠١9 جــراء تداعيات جائحة 

كورونا. 
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير احصائي تلقته الوزيرة من مكتب 
التمثيــل التجاري المصري في جدة حول معدالت التبادل التجاري 
بيــن مصــر والســعودية وفقــاً لبيانــات الهيئة العامــة لإلحصاء 

السعودية. 
 وقالــت الوزيــرة إن هذه الزيــادة تعكس قوة العالقــات التجارية 
المصرية السعودية حيث أنه على الرغم من التداعيات االقتصادية 
لجائحــة كورونــا على التجــارة الدولية، فقد شــهد اجمالي حجم 
التبــادل التجاري في الســلع غيــر البترولية بيــن البلدين تطوراً 
ملموســاً ليبلــغ 4.4 مليار دوالر عــام ٢٠٢٠ مقابل 4.١ مليار 

دوالر عام ٢٠١9. 
من جانبــه أكد الدكتور/ أحمد مغاوري، رئيــس التمثيل التجاري 
أن نمــو الصادرات المصرية إلى الســوق الســعودي جاء نتيجة 
توجيهات السيدة الوزيرة  لكافة مكاتب التمثيل التجارى الخارجية 
بضرورة اســتحداث اليات ترويجيــة جديدة للتغلب على التحديات 
الكبيــرة التــي فرضتها جائحــة كورونا والتي تمثلــت في تراجع 
مســتويات الطلب العالمى وحركة التجارة الدولية وتقييد الســفر 
وتوقف أنشــطة المعارض والبعثات التجارية بهدف الحفاظ على 
االسواق التصديرية للمنتج المصري والسعي لفتح اسواق جديدة، 
الفتــاً في هذا االطار الى قيــام المكتب التجارى المصري في جدة 
بعمل سلسلة أنشطة ترويجية وتوعوية لمجتمع االعمال في مصر 
عبر تنظيم اللقاءات االفتراضية مع الشركات السعودية بالشراكة 
مــع المجالــس التصديرية المختلفة لتعزيز فــرص نفاذ المنتجات 

المصرية إلى هذا السوق الهام، وكذا 
توفير الفرص التصديرية والدراسات 
التسويقية المختلفة للتعريف بالفرص 
المتاحــة فــي القطاعــات التصديرية 

المختلفة. 
الســوق  أن  مغــاوري  وأضــاف 
أكبــر ســوق  ثانــي  الســعودي يعــد 
مســتقبل للصــادرات المصرية خالل 
عــام ٢٠٢٠ رغــم تداعيــات أزمــة 
جائحــة كورونا، كما تأتي الســعودية 
فــي المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول 
المســتثمرة بالســوق المصري، فيما حلت مصر كثاني أكبر دولة 
مــن حيث عدد المشــروعات التي صدرت لها رخص اســتثمارية 
في المملكة العربية الســعودية عام ٢٠٢٠، مشــيراً إلى أن هذه 
المؤشــرات تعكــس قوة ومتانــة العالقات االقتصاديــة بين مصر 

والسعودية. 
وفي ســياق متصــل عقد الوزير مفوض تجاري/ أســامة باشــا، 
رئيــس المكتــب التجاري المصــري في جدة سلســلة لقاءات مع 
عدد مــن الجهات الحكومية الســعودية بالعاصمة الرياض لبحث 
أطــر التعــاون بين البلدين فــي المجالين التجاري واالســتثماري 
وذلك تمهيداً لعقد الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية 

المشتركة منتصف شهر يوينو المقبل. 
وقد تضمنت لقاءات مع مسئولي الهيئة العامة للتجارة الخارجية 
ووزارة البيئــة والمياه والزراعة والهيئــة العامة للغذاء والدواء 
ومجلس الغرف الســعودية ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة 
»وافي« التابعة لوزارة اإلســكان فضاًل عن االجتماع مع الســيد/ 
بنــدر العامــري رئيــس الجانــب الســعودي في مجلــس األعمال 
المصــري الســعودي المشــترك لبحــث االعداد الجتمــاع مجلس 

األعمال المشترك المقبل. 
واســتعرضت االجتماعــات عدًدا مــن المقترحات لتيســير حركة 
التجارة في عدد من الســلع الزراعية الطازجة والمصنعة وتذليل 
العقبــات التــي تواجه نفاذ بعض الصــادرات المصرية مثل بيض 
المائدة، واألســماك، والطيور الحية إضافة إلى االتفاق على أطر 
التعــاون بين مجتمعي األعمال في البلدين خاصة في مجال تبادل 
الوفود التجارية والترويج للمعارض التجارية المقامة في البلدين. 

وافقــت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجــارة والصناعة علــى إطالق فعاليات 
الــدورة الرابعــة والخمســون لمعــرض 
القاهــرة الدولــي خــالل الفتــرة من 3٠ 
ســبتمبر وحتى 8 أكتوبــر المقبل بمركز 
وذلــك  للمؤتمــرات  الدولــي  القاهــرة 
بمشــاركة عدد كبير من كبرى الشــركات 
المصرية في مختلف القطاعات االنتاجية. 
 وأوضحــت الســيدة/ مــي عســل رئيس 
للمعــارض  العامــة  المصريــة  الهيئــة 
والمؤتمرات ان معرض هذا العام سيشهد 
تغييرات جذرية في الشــكل والمضمون، 
حيث ســيضم منتجات الموكيت والسجاد 
والديكــور  واالثــاث  والمفروشــات 

والكيماويــة  الهندســية  والصناعــات 
واالجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية 
الى جانب االدوات الدراسية حيث يواكب 
موعــد انعقــاد المعــرض افتتــاح العــام 
الدراســي الجديــد وهــو ما يمثــل فرصة 
لزائــري المعــرض للحصول علــى كافة 
احتياجاتهــم من المســتلزمات واألدوات 

المدرسية بأسعار مناسبة. 
 ويعــد معرض القاهــرة الدولــي الحدث 
االكبــر الــذي تنظمــه الهيئــة المصريــة 
العامــة للمعــارض والمؤتمرات ســنوياً 
ويضــم أكبر تجمــع للشــركات المصرية 

بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها. 

بموافقة وزيرة التجارة والصناعة 
انطالق فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض 

القاهرة الدولي سبتمبر المقبل
المعرض يقام خالل الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 

ويتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 

فــي إطار توجيهــات الســيدة/ نيفين 
جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة 
بتطويــر منظومة الخدمــات المقدمة 
األعمــال  ومجتمــع  للمصدريــن 
التقنيــات  باســتخدام  مصــر  فــي 
والتكنولوجيات الحديثة، أطلق جهاز 
التمثيل التجاري موقعــه اإللكتروني 
 www.ecs.gov.eg الجديــد 
وذلــك بالتعاون مع وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات. 
وقال الدكتــور/ أحمد مغاورى رئيس 
التمثيل التجاري أن الموقع االلكتروني 
يتضمــن العديد مــن الصفحات باللغة 
العربية التي تخاطب مجتمع األعمال 
فــي مصــر والتــي تعــرض الفرص 
التصديريــة والدراســات التســويقية 

واالتفاقيات  الدوليــة  والمناقصــات 
الدوليــة والقوانين المنظمة للتجارة 
واالستثمار وغيرها من المعلومات 
المتخصصــة فــي مجــال التجــارة 
الدوليــة، مشــيراً إلــى أن الموقــع 
باللغــة  صفحــات  أيضــاً  يتضمــن 
اإلنجليزية لمخاطبة مجتمع األعمال 
الدولــي لتعريفــه بفــرص التجــارة 

واالستثمار في مصر. 
الموقــع  أن  مغــاورى  وأضــاف 
نافــذة  يمثــل  الجديــد  اإللكترونــي 
رئيسية لتعزيز التواصل بين التمثيل 
التجاري المصري ومجتمع األعمال 
فــي مصر والعالم بما يحقق مصالح 
مصر االقتصادية ويســهم في تنمية 

الناتج المحلي المصري. 

د. أحمد مغاورى: الموقع الجديد يستهدف تعزيز التواصل بين 
التمثيل التجاري ومجتمع األعمال المصري والعالمي 

إطالق الموقع اإللكتروني الجديد للتمثيل التجاري 
المصري 

وفقًا الحدث تقرير أعده المكتب التجاري المصري 
بجدة 

طفرة كبيرة في معدالت التبادل التجاري بين مصر 
والسعودية رغم تداعيات جائحة كورونا 

نيفين جامع: 13% زيادة في الصادرات المصرية الى 
السوق السعودي خالل عام 2020 رغم تراجع الواردات 

السعودية من دول العالم 
أحمد مغاوري: السوق السعودي ثاني أكبر سوق 

مستقبل للصادرات المصرية خالل عام 2020
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 اعلنــت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة انه يجرى حالياً االنتهاء من وضع 
تصور شــامل الهم التحديات التي تواجه قطاع 
الصناعــة وايجاد حلــول جذرية لها لتصدر في 
صــورة حزمة قرارات حكومية للمســاهمة في 
مساندة الصناعة الوطنية وذلك من خالل لجنة 
تحفيــز الصناعة وحل مشــكالتها التي شــكلها 
دولة رئيــس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى 
التجــارة  وزيــرة  برئاســة  مؤخــراً  مدبولــي 
والصناعــة، مؤكــدًة ان هــذه اللجنــة تعكــس 

حــرص القيــادة السياســية والحكومــة 
على مواجهة كافة التحديات التي تواجه 
القطــاع الصناعــي باعتبــاره المحــرك 
االساســي لمنظومة التنمية االقتصادية 

الشاملة. 
تضــم  اللجنــة  ان  الوزيــرة   وقالــت 
ممثليــن عــن البنــك المركــزي ولجنــة 
ووزارات  النــواب  بمجلــس  الصناعــة 
التجارة والصناعــة والكهرباء والطاقة 
والبتــرول والثروة المعدنيــة والتخطيط 
والتنميــة االقتصادية والمالية وشــؤون 
مجلس النواب الــى جانب الهيئة العامة 
االقتصــادي  والمستشــار  لالســتثمار 
الــوزراء ومستشــار  لرئيــس مجلــس 

رئيس الوزراء لشئون الصناعة 
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزيــرة التي القتها 
خــالل مشــاركتها بفعاليــات الــدورة الثالثــة 
لمؤتمر حابي السنوي والذي اقيم تحت عنوان 
»اســتثمار التعافي« وذلك بمشــاركة الدكتور/ 
محمد معيــط وزير المالية والمهندس/ هشــام 
توفيــق وزير قطــاع االعمال العــام والدكتور/ 
محمــود محي الدين المديــر التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي، وقد ادار الجلسة االفتتاحية السيد/ 

احمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي. 
ونوهــت الوزيــرة الــى ان الــوزارة اتخــذت 
لتخفيــف  االحتوائيــة  االجــراءات  مــن  عــدد 
االثــار علــى القطاعات الصناعيــة جراء ازمة 
كورونــا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع 
واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق 
الســلع والخدمــات والتصديــر  المحلــى مــن 
لألسواق الخارجية تضمنت مد العمل بالرخص 
والســجالت الصناعيــة المنتهيــة، ومنح مهلة 
مجانية لكافــة األراضي والوحــدات الصناعية 
الســاري تخصيصهــا دون تحميــل المســتثمر 
رســوم أو تكاليــف معيارية، الــى جانب تأجيل 
استحقاق األقساط وما يستحق عليها من فوائد 
وكافــة المســتحقات األخــرى للمخصــص لهم 

وحدات صناعية من خالل الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية مع عدم تطبيق اية غرامات أو فوائد 

على تأجيل السداد. 
كمــا تضمنت االجــراءات ايضا توحيد وخفض 
سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.٥ دوالر لكل 
مليون وحدة حرارية، وكذا تخفيض أسعار بيع 
الطاقة الكهربائية الموردة لألنشــطة الصناعية 
على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج 
وداخل أوقات الذروة بواقع عشــرة قروش لكل 
كيلو وات/ ســاعة مع منــح موافقات للمصانع 

المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص 
من مادتي االيثانول والميثانول. 

واضافــت ان أهــم االجــراءات التــي اتخذتهــا 
الــوزارة في قطاع التجــارة الخارجية تضمنت 
سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية 
الصادرات وبما يســهم في توفير سيولة نقدية 
تمكن الشــركات من استمرار العملية االنتاجية 
والحفــاظ على العمالة في ظــل جائحة كورونا 
من خــالل عدد مــن المبادرات تضمنت ســداد 
إجمالــي مســتحقات صغــار المســتثمرين بحد 
أقصــى ٥ مالييــن جنيــه، وســداد 3٠% مــن 
مســتحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة 
بين األعباء التصديرية المستحقة وااللتزامات 
الضريبيــة والجمركية واجبــة األداء، ومبادرة 
االستثمار ومبادرة تخصيص األراضي واخيراً 
برنامج »السداد النقدي الفوري، حيث سيصل 
إجمالــي ما تم ســداده حتى نهايــة العام المالي 

الجاري حوالى ٢٥ مليار جنيه. 
ولفتــت جامع الى ان الوزارة تتبنى حالياً خطة 
عمــل شــاملة لمرحلة ما بعــد كورونا بقطاعي 
الصناعــة والتجــارة الخارجيــة تتضمن اقرار 
الصــادرات ورد  لمســاندة  الجديــد  البرنامــج 

االعباء والــذي يرتكز على عــدد من المحاور 
الرئيســية تشــمل تعميــق الصناعــة الوطنيــة 
وتنميــة الصعيــد والمناطــق الحدوديــة، إلــى 
جانب مســاندة المشــروعات المقامة بالمنطقة 
االقتصاديــة لقناة الســويس وتنميــة صادرات 
المشــروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات 
اإلفريقيــة  القــارة  دول  ألســواق  المصريــة 
مســاندة  إلــى  إضافــة  الجديــدة،  واألســواق 
الشــحن البرى والبحرى والجــوى للصادرات، 
إلــى جانــب تحقيــق زيــادة فيها ودعــم البنية 
األساســية لها، باالضافة الى التوســع في 
انشــاء المجمعــات الصناعيــة مــن خالل 
انشــاء ١3 مجمع صناعي بـ ١٢ محافظة 
حيث تم طــرح 7 مجمعات صناعية نهاية 
العــام  الماضــي وجــاري االعــداد لطرح 
6 مجمعــات صناعيــة جديــدة، مشــيرة 
الى انه تم تقديم تيســيرات غير مســبوقة 
للمســتثمرين الراغبين فــى الحصول على 
وحــدة صناعية مرخصــة وكاملة المرافق 
بتلك المجمعات المتخصصة، كما تم اتاحة 
تيسيرات للتمويل فضال عن اتاحة االيجار 
بقيمة تنافسية تتراوح ما بين ٢٠ الى ٢7 

جنيه للمتر . 
وحــول أخــر مســتجدات القانــون الجديد 
لتنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، أوضحت الوزيرة ان مجلس 
الــوزراء اعتمــد الالئحــة التنفيذيــة للقانــون 
وهي تمثــل خطوة هامة نحو اســتكمال االطار 
التشــريعي لتنظيم هــذه الشــريحة الكبيرة من 
المشــروعات، فالقانون يضع ألول مرة تعريفاً 
موحــداً للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
ومتناهية الصغر فضــاًل عن إتاحة حوافز غير 
مســبوقة ال ســيما لدمــج مشــروعات القطاع 
غير الرســمي الى منظومة االقتصاد الرسمي، 
واتاحــة منــح رخــص نشــاط للمنشــآت غير 
المرخصــة لحين توفيق اوضاعهــا، باإلضافة 
إلى اقــرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه 
ســنوياً للمشــروعات التي يقل حجــم مبيعاتها 
عــن ٢٥٠ ألف جنيه وتصل إلــي ١% فقط إذا 
تــراوح حجم مبيعات هذه المشــروعات بين 3 
الي ١٠ مليون جنيه وإعفاء هذه المشروعات 
من ضريبة الدمغة ورســوم التوثيق والشــهر 
لعقود تأســيس الشــركات والمنشــآت وعقود 
التســهيالت االئتمانية والرهن وعقود تســجيل 
األراضــي، وذلــك بهــدف التخفيف عــن كاهل 
اصحاب المشــروعات وبصفة خاصة الصغيرة 

ومتناهية الصغر. 

أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعة حرص 
الــوزارة علــى توفير كافة الســلع األساســية للمواطنين بجودة 
عالية وأسعار مناسبة، مشيرًة الى ان الوزارة تبنت خالل الفترة 
الماضية العديد من اإلجراءات وأصدرت عدة قرارات من شأنها 
الحفاظ على مخزون الســلع االستراتيجية بالسوق المحلى وذلك 
في إطــار اإلجراءات والتدابيــر االحترازية التــي تنفذها الدولة 
لمواجهــة تداعيات انتشــار فيــروس كورونا المســتجد »كوفيد 

 .»١9
 جاء ذلك خالل افتتاح الوزيرة يرافقها الدكتور على المصيلحى 
وزيــر التموين والتجارة الداخلية واللواء/ أحمد راشــد، محافظ 
الجيزة معرض »أهاًل رمضان« بمحافظة الجيزة، والذي تنظمه 
المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة برئاســة السيد / 

محمد امبابى. 
 وقالت الوزيرة ان المعرض يســتهدف توفير كافة ســلع شــهر 
رمضــان للمواطنين بجودة عالية وأســعار مناســبة بتخفيضات 
تتــراوح بين ١٥ – ٢٥ %، مشــيرة الى ان المعرض مقام على 
مساحة ٢٠٠٠ متر مربع بمشاركة 8٠ عارض ويتضمن اقسام 
للخضــروات والفاكهة واللحوم الحمــراء والحاصالت الزراعية 

والبقوليات والدواجن والياميش. 
 وأكــدت جامــع ان إقامة معرض »أهاًل رمضــان« بالمحافظات 
يسهم في تخفيف األعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات 
الشــهر الكريم بأســعار تناســب الجميع، مشــيرة ان المعارض 
الداخلية تسهم في زيادة المعروض من السلع االساسية ومن ثم 
الســيطرة على االسعار ومواجهة الغالء الذي يتسبب فيه بعض 

التجار. 
 وأشــارت الوزيــرة إلــى حــرص الحكومــة على تعظيــم قيمة 
المنتجــات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأســعار تنافســية 
من خالل إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك 
المحلي وبأسعار في متناول الجميع وذلك في إطار سياسة الدولة 

لتخفيف العبء عن الفئات األكثر احتياجاً. 

عقــد المجلس التصديــرى للصناعــات الهندســية بالتعاون مع 
 GIZ مركــز تحديث الصناعة والوكالة األلمانية للتعاون الدولي
Egypt نــدوة تعريفية افتراضية حول »برنامج الشــراكة مع 
ألمانيــا لتدريــب المديريــن التابع للــوزارة األلمانيــة الفيدرالية 
 Fit for Partnership« »للشــئون االقتصاديــة والطاقــة

 .»with Germany
وقال المهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث 
الصناعة إن هذا البرنامج ممول من الوزارة األلمانية الفيدرالية 

للشــئون االقتصادية والطاقة والوكالــة األلمانية للتعاون الدولي 
)GIZ( وُينفــذ بالشــراكة مع مركز تحديــث الصناعة، ويهدف 
إلى تأهيل المنشــآت الصناعية المصرية للشــراكة مع الشركات 

األلمانية من خالل برنامج تدريبي على المهارات اإلدارية. 
وأوضح عبــد الكريم أن البرنامج يســتهدف التعرف على ثقافة 
إتمام المعامالت التجارية مع الجانب األلماني، باإلضافة إلى عقد 
لقــاءات ثنائية بين الجانبين، وإجــراء زيارة لدولة ألمانيا خالل 

عام ٢٠٢٢ لمتابعة فرص التعاون التجاري. 

بحضور محافظ الجيزة 
وزيرا التجارة والصناعة والتموين يفتتحان 
معرض »أهال رمضان« بمحافظة الجيزة 

بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة 
 التصديرى للصناعات الهندسية ينظم ندوة تعريفية 

عن برنامج الشراكة مع ألمانيا لتدريب المديرين 

خالل كلمتها في فعاليات مؤتمر حابي السنوي  
 وزيرة التجارة والصناعة تؤكد: اهتمام غير مسبوق 

من القيادة السياسية والحكومة لمساندة قطاع 
الصناعة والتصدير  
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في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من 
مبادرة السداد الفورى للمصدرين 

صندوق تنمية الصادرات يصدر 589 
شركة باجمالى مساندة 2،8 مليار جنيه

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى 
للمصدرين، أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن صنــدوق تنمية الصــادرات  أصدر حتى 
نهاية الشهر الجارى ٥89 شركة باجمالى مساندة 8،٢ 
مليــار جنيه وبصافى ٢،٥ مليار جنيــه مليار جنيه بعد 
استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.   
واشــارت الــى انهــا قــد وافقت علــى مد أجــل الملفات 
المســتفيدة من المبادرة من 3١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية 
شــهر أبريل الجاري على أن تصدر الشــهادات عن هذه 
الفترة خالل شــهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيســير 
على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة 
وأوضحــت جامــع أن اتاحــة هــذه المســتحقات المالية 
تأتى  تنفيًذا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع 

التصديري، وســرعة رد األعباء التصديرية المســتحقة 
للشــركات المصــدرة ، الفتــًة إلــى أن رد مســتحقات 
المصدرين لدى الصندوق سيســهم بشكل كبير في زيادة 
قدراتهــم اإلنتاجية وتعزيز تنافســية المنتجات المصرية 
فــي األســواق الخارجيــة خاصًة في ظــل أزمة فيروس 

كورونا. 
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها 
وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك 
وتتيح ســداد نســبة 8٥% من إجمالي قيمة المستحقات 
فــوراً، بداًل من ســدادها على أقســاط قد تســتغرق عدة 
ســنوات، األمر الذي يســهم في توفير الســيولة النقدية 
لتمكين الشــركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه 

عمالئها والحفاظ على العمالة. 

 أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة أن قطاع الصناعات الهندســية 
يعد أحد أهم القطاعات االنتاجية الرئيسية 
باالقتصاد القومي، مشــيرة إلى أن القيادة 
السياسية والحكومة يوليان القطاع أهمية 
كبيــرة باعتبــاره محور أساســي وقاطرة 

لعدد كبير من القطاعات الصناعية. 
جاء ذلك خالل اللقاء الموسع الذى عقدته 
الوزيــرة مع أعضاء المجلــس التصديرى 
للصناعات الهندســية برئاســة المهندس/ 
شــريف الصياد، والذى تناول مستقبل هذا 
القطــاع الحيــوي في ظل المتغيــرات التي 
يشــهدها االقتصاديــن المحلــى والعالمــي 
وكذا استعراض جهود الشركات الهندسية 
في إنشــاء معامل معتمدة إلصدار شهادات 
وقــد  الهندســية،  المطابقــة  للصناعــات 
جيهــان  الدكتــورة/  اللقــاء  فــي  شــارك 
لرئيــس  االقتصــادي  المستشــار  صالــح 
مجلس الــوزراء والمهندس/ حســام عبد 
العزيز مستشــار رئيس الوزراء لشــئون 
الصناعــة والمهنــدس/ محمــد المهندس 
الهندســية  الصناعــات  غرفــة  رئيــس 
هانــي  والمهنــدس/  الصناعــات  باتحــاد 
للمجلــس  التنفيــذي  الدســوقي، المدير 
أشــرف  الوطني لالعتماد والمهنــدس/ 
عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة. 
أول معمــل  إنشــاء  إن  الوزيــرة  وقالــت 
شــهادات  دولياً إلصــدار  مصري معتمــد 
المطابقــة للصناعات الهندســية من خالل 
القطاع الخاص المصــري طبقاً للمواصفة 
القياســية الدوليــة ISO 17025 يمثــل 
خطــوة هامة نحــو زيادة تنافســية المنتج 
والخارجي  الداخلــي  المصري بالســوقين 
منتجــات  أمــام  جديــدة  أســواق  وفتــح 
الصناعــات الهندســية إلــى جانب زيــادة 

الصادرات المصرية لألسواق العالمية. 
 وأوضحت جامع إن المعمل المعتمد يشمل 
مجــاالت اختبــارات أداء أجهــزة التكييف 
وســخانات الميــاه الكهربيــة واختبــارات 
قياس درجة الحمايــة واالختبارات البيئية 
لألجهزة المنزليــة واختبارات أداء أجهزة 
التكييف غير المركزية إلى جانب اختبارات 
األجهــزة  بعــض  أداء  أمان واختبــارات 
المنزلية باإلضافــة إلى اختبارات الصالدة 
الكهرومغناطيســي  التوافــق  واختبــارات 
فضاًل عن اختبارات كفاءة الطاقة للثالجات. 

وحول جهود الــوزارة لمواجهة التحديات 
التــي تواجــه القطــاع الصناعي أشــارت 
الوزيرة الى أن لجنة تحفيز الصناعة وحل 
مشــكالتها تعمل على رصــد وتحديد كافة 
التحديــات التــي تواجه القطــاع الصناعي 
وذلــك تمهيــداً إلصــدار قــرارات حكومية 
داعمة للصناعة للتغلب على هذه التحديات. 
وفــى هــذا اإلطار لفتــت جامع إلــى الدور 
الهــام لمركز تحديــث الصناعة في تطوير 
الصــادرات  وزيــادة  الوطنيــة  الصناعــة 
أن  إلــى  مشــيرًة  الخارجيــة،  لألســواق 
المركــز يعد أحد الركائز األساســية لتنفيذ 
اســتراتيجية الــوزارة للنهــوض بالقطاع 

الصناعي. 
ومــن جانبــه أوضــح المهندس/ شــريف 
التصديــرى  المجلــس  رئيــس  الصيــاد 
للصناعــات الهندســية أن وجــود معمــل 
مصري معتمد إلصدار شــهادات المطابقة 
مــن شــأنه تقليــل التكلفــة وتقليــل زمــن 
الحصــول علــى شــهادات المطابقــة مــن 
حوالي 6-9 أشــهر حالياً إلى شــهر واحد 
فقط، مشــيراً إلى أن وجود معامل مصرية 
معتمدة دوليا تسهم في تمكين المشروعات 
الصغيرة والمتوســطة مــن الحصول على 
شــهادات المطابقــة لمنتجاتهــا والتصدير 

لألســواق الخارجيــة وهــو األمــر الــذي 
ينعكس إيجاباً علــى زيادة معدالت تصدير 

القطاع. 
وأشــار الصياد إلى الدور الهــام للمجلس 
الوطنــي لالعتمــاد في اعتمــاد أول معمل 
مصري للصناعات الهندسية، الفتاً إلى أن 
المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من 
المعامــل المعتمدة التــي تغطي 7٠-%8٠ 

من المنتجات الهندسية. 
ونــوه المهنــدس/ هاني الدســوقي المدير 
التنفيــذي للمجلس الوطنــي لالعتماد إلى 
أهميــة تكــرار تجربة إنشــاء معمل معتمد 
للصناعات الهندسية على كافة الصناعات 
المصرية، مشــيراً إلــى أن المجلس يغطى 

حالياً ١١ مجال من مجاالت االعتماد. 
وبدوره أشار المهندس/ عمرو أبو فريخة 
عضــو المجلــس التصديــرى للصناعــات 
مــن  االســتفادة  أهميــة  إلــى  الهندســية 
المشــروعات القومية الكبرى التي تنفذها 
الدولة في توطين صناعات هندسية قادرة 
علــى المنافســة محلياً ودوليــاً والتصدير 
لألسواق الخارجية، مشيراً إلى أن مبادرة 
حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات 
الهندســية لتوفير مســتلزمات واحتياجات 

المبادرة من هذه الصناعات.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
أعضاء المجلس التصديرى للصناعات 
الهندسية سبل تنمية وتطوير القطاع 

وزيادة معدالت التصدير 
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فــي إطار جهــود وزارة التجــارة والصناعة 
لألســواق  المصريــة  الصــادرات  لتعزيــز 
االفريقيــة، نظــم المكتب التجــاري المصري 
بأوغندا زيــارة لوفد من المجلس التصديري 
للصناعات الغذائيــة للعاصمة كمباال لمتابعة 
معــرض  أول  بإقامــة  الخاصــة  الترتيبــات 
مصــري متخصــص فــي مجــال المنتجــات 
الغذائية والمقرر عقده خالل األســبوع األول 
من شــهر يونيو المقبل وذلك بالتنســيق مع 

غرفة تجارة وصناعة أوغندا. 
وقــال الدكتور أحمد مغــاوري رئيس التمثيل 
التجاري أن هذا المعرض يأتي في إطار خطة 
الوزارة لمضاعفة الصــادرات المصرية إلى 
دول قــارة أفريقيــا من خالل تنظيم سلســلة 
من الفعاليات والزيارات خالل الفترة الحالية 
لتعزيــز التعــاون االقتصــادي والتجاري مع 
الــدول األفريقية بصفة عامــة ودولة أوغندا 
بصفة خاصة وذلك بهدف تعريف المســتهلك 

األفريقــي بالتطور الكبير الذي تشــهده العديد من القطاعات 
التصديرية المصرية خالل المرحلة الحالية. 

وأضاف أنه يجري حاليا بالتنســيق مــع المجلس التصديرى 
للصناعــات الغذائيــة اختيــار الشــركات المصريــة المؤهلة 
للمشــاركة بمعــرض أوغنــدا والتي تعمل في مجــال تصدير 
المــواد الغذائيــة التــي يوجد عليهــا طلب كبير في الســوق 
األوغندي، مشيراً إلى ان هناك فرصة كبيرة لزيادة صادرات 

المواد الغذائية المصرية للسوق األوغندي. 
وأشــار رئيس التمثيل التجاري الى حــرص مجتمع األعمال 
المصري حاليا على دعم العالقات التجارية الثنائية بين مصر 
وأوغندا على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة، مشيراً في هذا 
اإلطــار إلى أنه يتم حالياً اســتيراد بعض مســتلزمات اإلنتاج 

للمصانــع المصرية مــن أوغندا األمــر الذي يعطي رســالة 
إيجابيــة للجانب األوغندي برغبــة مجتمع األعمال المصري 
في دعم التعاون المشترك على أساس الثقة المتبادلة وهو ما 
يحقــق مصلحة االقتصادين المصــري واألوغندي ومجتمعي 

األعمال بالبلدين. 
 وفي ســياق متصل، أوضح المستشــار تجارى سيف رئيس 
المكتب التجاري المصري في كمباال ان حجم التبادل التجاري 
بيــن مصر وأوغندا بلغ عام ٢٠٢٠ نحو ١١٠ مليون دوالر 
حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو ١٠١ مليون دوالر 
بينما بلغت قيمة الواردات نحو 9 مليون دوالر، مشــيراً إلى 
أن صادرات المنتجات الغذائية للســوق األوغندي بلغت العام 
الماضي نحو ١8.١ مليون دوالر مقارنة بنحو ١٥.6 مليون 

دوالر عام ٢٠١9 محققة نسبة زيادة بلغت ١6%. 

المكتب التجاري المصري بكمباال ينظم زيارة 
لوفد المجلس التصديري للصناعات الغذائية 

لدولة أوغندا بهدف متابعة الترتيبات الخاصة 
بإقامة أول معرض مصري للمنتجات الغذائية 

بأوغندا خالل شهر يونيو المقبل 

اكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان المبادرة 
الرئاسية إلحالل المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي 
في اطار اســتراتيجية الدولة لرفع مســتويات المعيشــة وتقديم 
أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًة الى ان المبادرة تحقق عوائد 
مباشــرة للمواطنين في مقدمتها اســتبدال الســيارات المتقادمة 
بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة 
التكلفة، وبتسهيالت تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة 
الفائدة وطويلة االجل، فضال عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات 
واالســتخدام األمثل للموارد التي تم اكتشــافها مؤخراً من الغاز 

الطبيعي، وكذلك المردود اإليجابي على النواحي البيئية. 
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خالل احتفالية تسليم أول دفعة 
ســيارات جديدة ضمن مبادرة فخامــة رئيس الجمهورية إلحالل 
المركبــات المتقادمة بأخرى جديدة تعمــل بالغاز الطبيعي، وذلك 
بحضــور الدكتور/ محمد معيط وزيــر المالية والمهندس/ طارق 
المــال وزير البترول والثروة المعدنية واللواء/ محمد أمين نصر 
مستشــار الســيد رئيس الجمهورية للشــئون المالية ومحافظو 
القاهــرة والجيزة والقليوبية الى جانب عدد من رؤســاء البنوك 

والشركات المنتجة للسيارات المشاركة في المبادرة. 
وقالــت الوزيــرة انه تم وضع البرنامــج القومي لتحويل وإحالل 
الســيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف اســتخدام الغاز الطبيعي 
كوقود بديل عن السوالر والبنزين وذلك بالتنسيق المستمر بين 
كافــة الوزارات والجهات المعنية والتي تشــمل وزارات البترول 
والثــروة المعدنيــة والماليــة والتجــارة والصناعــة والداخليــة 
والتنمية المحلية والبيئة، فضاًل عن البنك المركزي المصري. 

واشــارت جامــع الــى ان البرنامــج القومــي إلحالل الســيارات 
المتقادمة يشمل سيارات المالكي والتاكسي والميكروباص التي 
مر على صنعها أكثر من ٢٠ عاماً بســيارات أخرى جديدة تعمل 
بالغاز الطبيعي، الفتًة الى انه من المســتهدف إحالل ٢٥٠ ألف 
ســيارة خالل 3 ســنوات، على ان يتم خــالل عام ٢٠٢١ إحالل 
7٠ ألف سيارة منها ٥٥ ألف سيارة مالكي وتاكسي، و١٥ ألف 
سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد الى 9٠ ألف سيارة كل عام 

خالل عامين ٢٠٢٢ و٢٠٢3.  

ونوهــت الوزيرة الى انه تم االتفاق بين مختلف الجهات المعنية 
على ان يتم البدء بالمرحلة االولي في 7 محافظات تشمل القاهرة 
والجيزة والقليوبية واإلســكندرية والسويس وبورسعيد والبحر 
األحمــر، وذلــك بناء على الخطــة الموضوعة إلنشــاء محطات 

التموين والبنية التحتية الالزمة لنجاح هذا البرنامج. 
وتابعــت جامــع انه تــم التوافق علــى االعتماد على الشــركات 
المصنعــة للســيارات محليــا بهــدف تعميق الصناعــة المحلية، 
مشــيرًة الــى انه تم التنســيق مع 9 شــركات لتوفيــر عدد ١٢ 
طراز من الســيارات، وذلــك بهدف توافر نوعيــات مختلفة من 
الســيارات بأســعار تنافســية من خالل توافر طرازات للسيارات 
المالكي والتاكســي بأسعار اقل من أســعار البيع خارج المبادرة 
الرئاســية، فضال عن التباحث مع وكالء الشــركات العالمية في 
مصر لجذب مزيد من االســتثمارات في هذا المجال والعمل على 
نقــل تكنولوجيا تصنيع الســيارات الصديقة للبيئــة والتي تعمل 

بالغاز الطبيعي الى مصر. 
 ولفتــت الى ان الــوزارة قامت بتنظيم المعــرض األول لتحويل 
واحــالل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة خالل الفترة من 4 الى 
6 يناير ٢٠٢١، وذلك بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية 
حيث اســتهدف المعرض استعراض نماذج للســيارات المحولة 
للعمل بالغاز الطبيعي وكذا التوعية بالفوائد االقتصادية والبيئية 
الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضال عن 
تعزيز التعاون المشــترك بين الشــركات المنتجة ودعم عمليات 
نقــل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير، وقد شــهد المعرض 
إطالق فخامة الرئيس للمبادرة الرئاسية إلحالل السيارات للعمل 

بالطاقة النظيفة.  
ووجهت الوزيرة الدعوة للمستثمرين لالستثمار بمشروعات في 
مجاالت الصناعات الهندســية وصناعة الســيارات والصناعات 
المغذيــة لهــا، وذلك لالســتفادة من توافــر كافــة مقومات هذه 
الصناعة وكذا االســتفادة من االتفاقيات التجارية المبرمة والتي 
تتيــح دخــول المنتجــات المصرية الــى عدد كبير من األســواق 

الخارجية. 

وزيرة التجارة والصناعة تشارك فى احتفالية 
تسليم أول دفعة سيارات ضمن مبادرة احالل 

المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
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أكــد الدكتــور/ محمــد عتمان 
رئيس المعهد القومي للجودة 
ان تطبيــق التحول الرقمي في 
الصناعــة يســهم فــي تطوير 
العمليــة اإلنتاجيــة والحد من 
إهدار مدخالت اإلنتاج وتعظيم 
التكاليف،  وخفــض  اإليرادات 
ربــط  اهميــة  الــى  مشــيراً 
الصناعة الوطنية بالمؤسسات 
البحــث  ومراكــز  التعليميــة 
العلمــي بهــدف تقديــم حلول 
وابتكارات ومبــادرات لتطوير 

القطاع الصناعي. 
جاء ذلك في سياق الكلمة التي 
ألقاها خــالل افتتاحه لفعاليات 
الرقمــي  »التحــول  نــدوة 
والجــودة الشــاملة – الفرص 
نظمهــا  التــي  والتحديــات« 
المعهــد القومــي للجودة تحت 
رعاية الســيدة/ نيفيــن جامع 

وزيرة التجارة والصناعة وذلك بمشــاركة 
الدكتــور/ عبد الوهاب غنيــم نائب رئيس 
االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي وبحضور 
اللــواء حافــظ حســن مســاعد الوزيــرة 
للشؤون المالية واالدارية ونظم المعلومات 
والوزيــر مفوض تجاري ممدوح ســالمان 
رئيــس هيئة تنميــة الصــادرات واللواء/ 
اسامة فهمي رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا 
المعلومــات بــوزارة التجــارة والصناعة 
والمستشــار/ طــارق كامل مســاعد وزير 
العــدل للتطوير التقنــي، والمهندس محمد 
حسين مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة 
الكبــرى بــوزارة اإلســكان  والمهندســة/ 
مها عبــد الفتاح نائب رئيس مجلس إدارة 
الهيئــة القوميــة لمياه الشــرب والصرف 
الصحــي واللواء خالد عيــاد رئيس قطاع 
الجــودة بالهيئة القوميــة لإلنتاج الحربى، 
والدكتور/ شــريف البلتاجي رئيس شركة 

سبارك للتدريب واالستشارات. 
وقال عتمان إن التحول الرقمي يســهم في 
توفير التكلفة والجهد بشــكل كبير ويحسن 

الكفاءة التشغيلية وينظمها بكافة القطاعات 
االنتاجيــة كما يعمل على تحســين الجودة 
وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات 
تقديــم خدمــات مبتكــرة  إلــى  باإلضافــة 
وإبداعية والوصول إلى شــريحة أكبر من 
العمالء والجمهور، مشــيراً إلى ان الثورة 
الصناعية الرابعة توفر فرصاً كبيرة للدول 
التي تعتمد على سياســات داعمة ومواكبة 
لهذه التطورات نظــراً ألن التحول الرقمي 
يتطلب إعداد الكوادر المؤهلة من الشــباب 
في المجاالت التكنولوجية المختلفة خاصة 
في ظل تزايد استخدامات تطبيقات إنترنت 
األشــياء والــذكاء االصطناعــي فــي كافة 

القطاعات االنتاجية والخدمية.   
واوضــح رئيس المعهد القومي للجودة ان 
التحــول الرقمي يفرض على المؤسســات 
الحكومية والشــركات الخاصة االســتفادة 
من إنترنت األشــياء الذي يسهم في تعزيز 
قدرتهــا على التنبــؤ والمرونــة واالبتكار 
لتحقيق أفضــل النتائج االمر الذي يســهم 
في تحســين كفاءة المؤسســات والهيئات 
فــي تقديــم الخدمــات وتســهيل وصولها 

للمســتفيدين، وكــذا تعزيــز التواصل بين 
القطاعات الحكومية أو الخاصة بما يمكنها 
مــن إنجــاز األعمــال المشــتركة بمرونة 
وتكامــل، الفتًة إلى أن رقمنة إدارة الجودة 
تهــدف إلــى مواءمة منظومــة الجودة مع 
تقنيــات الثورة الصناعيــة الرابعة لتعزيز 
واالبتــكار  واألداء  المؤسســات  كفــاءة 

ونماذج األعمال. 
ومــن جانبه اوضح الدكتــور عبد الوهاب 
غنيم نائب رئيس االتحاد العربي لالقتصاد 
الرقمــي ان التحــول الرقمــي يســهم فــي 
انتقال الوزارات والمؤسســات للعمل طبقاً 
لمنظومة عمل تعتمد على التقنيات الرقمية 
والبنية التحتيــة التكنولوجية المعلوماتية 
الذكيــة المبنيــة علــى المعرفــة واإلبداع 
واالبتــكار في تقديم الخدمــات والمنتجات 
للمتعامليــن بكفاءة وفاعلية، مشــيراً الى 
ان التحــول الرقمــي يمكــن المواطــن من 
الحصــول علــى الخدمــات بطريقــة آمنة 
وســهلة من خــالل الوســائل التكنولوجية 

الرقمية المختلفة. 

تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة
المعهد القومي للجودة ينظم ندوة 

» التحول الرقمي والجودة الشاملة...
الفرص والتحديات« أكــدت الســيدة / نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 

لقطــاع  الهيكلــي  اإلصــالح  ان  والصناعــة 
الصناعــة والتجــارة يمثــل ركيــزة اساســية 
الوطنــى  البرنامــج  مســتهدفات  لتحقيــق 
لالصالحــات الهيكليــة الذى اطلقتــه الحكومة 
المصريــة مؤخــراً ويســتهدف بنــاء منظومة 
متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة 
 تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية .

وقالــت ان الوزارة وضعت عــدداً من األهداف 
االســتراتيجية لتحديث قطــاع الصناعة ترتكز 
بصفة اساســية على توطين وتعميق الصناعة 
بشــكل يحفــز نمــو سالســل التوريــد المحلية 
األخــرى  بالقطاعــات  التشــابكات  وتعميــق 
)كالنقــل واللوجســتيات( ومواكبــة المتغيرات 
العالميــة ، وزيادة القيمــة المضافة للمنتجات 
المصنعــة األمر الذى يســهم فــى االندماج في 
سالســل القيمة العالمية واإلقليمية والمنافسة 
فــي األســواق الدوليــة  ، مــع التأكيــد علــى 
اهمية توفيــر دعم للمصنــع المصري صاحب 
المشــروع الصغير والمتوســط، بــل ومتناهي 
الصغر، وكــذا ألصحاب المشــروعات الكبرى 
مــن المصنعيــن الوطنييــن والدولييــن علــي 
حــد ســواء، فضــال عــن الحفاظ علــي حقوق 
األجيــال القادمــة مــن خــالل تبنــي التقنيــات 
 صديقــة البيئــة »الخضــراء« فــي اإلنتــاج.

وأشــارت الوزيرة الى ان الهدف الرئيسى  أن 
المواطــن،  علــي  اإلصــالح  تنعكــس جهــود 
ليــس فقــط صاحــب المنشــأة أو المشــروع 
للســلع  المســتهلك  علــي  بــل  الصناعــي، 
الصناعيــة التــي ســتكون أعلــي جــودة وأقل 
تكلفة، والعاملين في المنشــآت الصناعية التي 
 ســتوفر عائــداً أعلي وظــروف عمــل أفضل.

ولفتــت جامــع الــى ان الــوزارة قــد وضعــت 
سياســات شــاملة تحــدد أولويــات اإلصــالح 
: وتشــمل  الصناعــة  لقطــاع   الهيكلــي 

-  مراجعــة تكاليــف الصناعــة االســتثمارية 
والتشــغيلية وذلك مــن خالل اجــراء مراجعة 
دوريــة لكافــة األعبــاء الحكومية علــى قطاع 
الصناعــة والتــي تؤثر علــى تكلفــة اإلنتاج ، 
وخفــض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة 
القيمة المضافــة والجمــارك )الدروباك( علي 
مدخالت اإلنتاج عند إتمام التصدير بما يضمن 
اإلســتفادة من هذة األنظمة لتشجيع الصادرات 
الصناعية. وذلك بالتنسيق بين وزارتى التجارة 
والصناعــة وزارة المالية ، فضال عن حوكمة 
منظومة استغالل األراضي للوصول إلى أفضل 
آلية ممكنــة لالعتماد عليها وتتيح االســتغالل 
 األمثــل لألراضــي الصناعيــة بشــكل كامــل.

- توفير ســوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي 

والخارجي ) الموجه للتصدير ( وذلك من خالل 
تعظيم االســتفادة من االتفاقــات التجارية التي 
وقعت عليها مصر والعمل علي ربط السياســة 
التجارية بالسياسة التصنيعية الستهداف أسواق 
بعينها واالســتفادة من الفــرص الموجودة بها 
واإلندماج في سالســل القيمــة العالمية. وذلك 
التخطيــط  وزارة  مــع  والتعــاون  بالتنســيق 
والتنميــة االقتصاديــة ، وربــط كافــة الحوافز 
بنســبة القيمــة المضافة الحقيقية فــي المنتج 
الصناعي خاصة مساندة الصادرات ، فضال عن 
تطويــر البنية التحتية للجودة من مؤسســات، 
ومواصفات قياسية، وجهات مطابقة، ومعامل 
اختبــارات، والرقابــة علــى جــودة المنتجات 
 الموجهــة لألســواق المحليــة أو التصديرية.
-  اســتهداف القطاعــات الصناعية مــن خالل 
التركيــز على عــدد مــن الصناعــات المحددة 
وتهيئة سالسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب 
الصناعــات  تلــك  فــي  مســتثمرين عالمييــن 
بالشــراكة مــع شــركات دولية عالميــة كبري 
الهندســية  الصناعــات  صناعــات  وتشــمل 
)تشــمل صناعة السيارات – والسلع المعمرة( 
والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنســيج 
والصناعــات الدوائيــة والمســتلزمات الطبية 
ومســتحضرات التجميــل ، فضــال عــن اتباع 
سياســة صناعية تعتمــد على اقامــة تجمعات 
صناعيــة Clusters . بمــا تتيحه من مزايا 
تتمثــل فــي تحقيــق وفــورات مــن المدخالت 
الصناعيــة ، وتحقيق الحجم األمثل الســتخدام 
اآلالت والطاقــات اإلنتاجيــة لمواجهة الطلبات 
كبيرة الحجم ، وزيادة التخصص وتقسيم العمل 
ممــا يحســن كفاءة اإلنتــاج ، وتشــجيع تبادل 
الخبرات واألفكار والمعلومات بما يحســن من 
جودة المنتجات ، ويؤدي لزيادة األرباح السوقية 
 ورفع القدرة التنافســية نتيجة تكامل األنشطة.

الصغيــرة  المشــروعات  ومســاندة  - دعــم 
الخريطــة  ربــط  خــالل  مــن  والمتوســطة 
الصغيــرة  للمشــروعات  االســتثمارية 
وذلــك  المحافظــات  بتنافســية  والمتوســطة 
بالتنســيق بين وزارتــى التجــارة والصناعية 

والتخطيــط والتنميــة االقتصادية وجهاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية 
الصغــر ن مــع قيــام الجهاز بتطويــر المنصة 
الرقمية الســوقية على غــرار منصة علي بابا 
لتوفــر أســواق وحلــول تكنولوجيــة لمنتجات 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانشاء شبكة 
موحدة ومجمعــة خاصة بريادة األعمال بحيث 
تشــمل جميع مبــادرات ريــادة األعمــال علي 
مســتوي الجمهورية وفي مختلــف المجاالت، 
، وكــذا تفعيل آلية »عيــادات األعمال« بهدف 
تقديم حلول واستشــارات وخدمات استثمارية 
لخدمــة قطــاع ريــادة األعمــال من الشــركات 
الناشئة عن طريق االستشاريين والفنيين ذوي 
 االختصــاص والخبــرة في مجــاالت مختلفة .
-  دعم التحول لالقتصــاد األخضر والمحافظة 
على االستخدام المستدام للموارد الطبيعية وذلك 
مــن خالل إعــداد وإعتماد اســتراتيجية كفاءة 
اســتخدام الطاقــة في قطاع الصناعــة المتعلق 
بالرصــد الذاتي وذلك لتقليل اســتخدام غازات 
اإلحتباس الحرارى وذلك بالتنســيق والتعاون 
بيــن وزارات التجــارة والصناعــة والبيئــة و 
التخطيط والتنمية اإلقتصادية ، وتطبيق معايير 
حفــظ وترشــيد الطاقة في العمليــات اإلنتاجية 
وفقــاً للمواصفــات العالمية من خالل التوســع 
في منح الشــهادة المواصفات الدولية لترشيد 
المصانــع  ٥٠٠٠١( وإلــزام   ISO( الطاقــة
والقطاعات الصناعية كثيفة االستهالك للطاقة 
عليهــا  بالحصــول  واألســمدة  كالكيماويــات 
وذلك بالتنســيق بين وزارت البيئــة والتجارة 
 والصناعــة والكهربــاء والبتــرول والماليــة .

-  تســهيل وتطويــر حركــة التجــارة وإزالــة 
القيــود مــن خــالل اإلســراع في وضــع إطار 
تشــريعي للتجارة االلكترونية مع تطوير البنية 
المعلوماتيــة خاصة على مســتوى المحافظات 
لدعــم التجــارة االلكترونيــة لمــا تشــكله من 
فرصــة هائلــة أمــام مصــر للتوســع وزيــادة 
االســتثمارات في قطــاع تكنولوجيا المعلومات 
التجــارة  وزارت  بيــن  بالتنســيق  وذلــك   ،
والعــدل  واالتصــاالت  والماليــة  والصناعــة 
 والتموين والبنك المركزي وهيئة االســتثمار. 

وكانــت الحكومة قــد نظمت منذ أيــام مؤتمراً 
الطــالق البرنامج الوطنى لالصالحات الهيكلية 
والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس 
مجلــس الــوزراء بحضــور وزراء التخطيــط 
والتجــارة  والماليــة  االقتصاديــة  والتنميــة 
والصناعــة والزراعــة واســتصالح االاضــى 
واالتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات الى جانب 
عدد مــن أعضاء مجلســى النواب والشــيوخ 

وممثلى القطاع الخاص .

وزيرة التجارة والصناعة تؤكد : اإلصالح الهيكلي لقطاع 
الصناعة والتجارة ركيزة اساسية لتحقيق مستهدفات برنامج 

 الحكومة المصرية لالصالحات الهيكلية
نيفين جامع : نستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة 

المصرية أكثر حداثة تتيح فرص متكافئة لكل مصري ومصرية
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بمشاركة واسعة من 
كبرى المؤسسات 
العربية والدولية  
مدينة شرم الشيخ 
تستضيف فعاليات 

الدورة الـ 27 للملتقى 
االقتصادي الدولي 
السنوي لالتحاد 
العربي لألسمدة

أهمية الملتقى وأبرز الجهات المشاركة:  

أبرز تصريحات المشاركين بالملتقى:

وزيرة التجارة والصناعة تفتتح 
فعاليات الملتقى وتؤكد  ... 

مصر ضمن أكبر 10 أسواق 
رئيسية موردة لألسمدة على 

المستوى العالمى

اســتضافت مدينة شــرم الشــيخ فعاليات الــدورة الـــ٢7 للملتقى 
االقتصادي الدولي الســنوي لالتحاد العربي لألسمدة خالل الفترة 
من 6-8 أبريل الماضي بمدينة شــرم الشــيخ تحت رعاية كريمة 
من الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وقد افتتحت 
فعاليات الملتقى الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة 
بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب ســيناء والمهندس/ عادل 
كريم رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي لألسمدة عبر تقنية الفيديو 
كونفرانس والمهنــدس/ رائد الصعوب األمين العام لالتحاد وعدد 
كبير من رجال األعمال والمتخصصين وممثلي كبرى المؤسسات 
العربية والدولية العاملة في مجاالت التنمية واالستثمار الزراعي 

وبرامج األمن الغذائي 
وأكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة أن قطاع 
صناعة األســمدة يعد أحد أهم القطاعات الصناعية االســتراتيجية 
التي تســاهم بصورة رئيســية في تحقيق األمــن الغذائي والتنمية 
الزراعية المســتدامة، حيث يسهم في توفير نحو ٥٠% من انتاج 
الغــذاء العالمي، مشــيرة إلى أن الحكومــة المصرية تولى أهمية 
كبيــرة لتنمية قطاع صناعة األســمدة وتطوير عمليات اإلنتاج لما 

له من مردود إيجابي لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المســتدامة 
على المستويين المحلى واإلقليمي. 

وقالــت الوزيــرة إن المنطقــة العربيــة تعــد حالياً أحــد المصادر 
الرئيسية لتلبية احتياجات العالم من األسمدة وذلك بفضل مقوماتها 
االقتصادية المتميزة في هذا الصدد والتي تشــمل المواد الخام من 
صخر الفوســفات والبوتاس، وكذا توافر مصــادر الطاقة الالزمة 
لإلنتــاج، والتطور التكنولوجي في عمليات اإلنتاج والذي يتواكب 

مع أحدث أساليب اإلنتاج العالمية واالشتراطات البيئية. 
وأضافت جامع أن العديد من الشركات المصرية المنتجة لألسمدة 
تبنــت اســتراتيجيات صناعية اســتهدفت تطوير عمليــات اإلنتاج 
واالرتقاء بجودة األســمدة المنتجــة، مما جعل مصر من بين أكبر 
١٠ أســواق رئيســية مــوردة لألســمدة على المســتوى الدولي، 
مشــيرة إلى أهمية تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي المشترك بين 
الشــركات المصرية والمؤسســات العاملة بقطاع صناعة األسمدة 
باعتباره ركيزة أساســية لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة على 

المستويين العربي واإلفريقي. 

أحد أهــم الفعاليــات االقتصاديــة المتخصصة التي 
اكتسبت على مدار السنوات الماضية مكانة متميزة 
على المستويين اإلقليمي والدولي وتساهم بصورة 
رئيســية فــي تعزيــز التعــاون اإلقليمي المشــترك 
لتحقيــق أهداف التنمية الزراعيــة بالدول العربية، 
وهو ملتقى ســنوي ينظمه االتحاد العربي لألسمدة 
بصفــة دوريــة بهــدف بحث ســبل تعزيــز التعاون 
العربي والدولي المشترك وتقديم توصيات ودروس 
مســتفادة من أهم التجارب الدوليــة لتنمية صناعة 

األسمدة. 
    أبرز المؤسســات الدولية واإلقليمية المشــاركة 
بالملتقــى هــي: االتحــاد الدولي لألســمدة والمعهد 
الدولي لبحوث السياســات الغذائية وممثلي برنامج 
االتحاد األوروبي للتجارة الخضراء وممثلي برنامج 

الشراكة اإلفريقية في مجال الزراعة واألسمدة. 

اكــد اللــواء خالد فــودة محافــظ جنوب ســيناء ان 
المحافظة شهدت في السنوات القليلة الماضية تنمية 
زراعيــة متكاملــة ومســتدامة من خالل اســتزراع 
مســاحة 33 ألــف فــدان باســتخدام وســائل الري 
الحديث المتطــور والذي يراعى التوازن الكامل في 
كميــات المياه الجوفية مع مخــزون المياه ونوعية 
المحاصيل الحقلية واألنواع المنزرعة، مشــيراً الى 
ان هــذا التوجه يأتي في إطار اســتراتيجية النهضة 
الزراعية التي تســتهدف اســتصالح وزيادة الرقعة 
الزراعيــة فــي مصر بمقــدار 4 مليون فــدان على 
عدة مراحل ومن خالل مشــروعات التوسع األفقي 
وأهمها زراعة ٥٠٠ ألف فدان في سيناء ومشروع 
توشكي الجديد ومشروعات الدلتا الجديدة، وغيرها 

الكثير من المشروعات على  أرض مصر. 
وأشــار الى ان تلك المشــروعات الزراعية الهائلة 
عــززت صناعــة األســمدة فــي مصــر باعتبارهــا 
الشريك األساســي لقطاع الزراعة والذي يستهدف 
تحقيــق األمــن الغذائي إضافة الــى تحقيق الهدفين 
األول والثانــي من أهداف التنمية المســتدامة لألمم 
المتحدة فــي مجالي مكافحة الجــوع وتوفير األمن 
الغذائية، معرباً عن اســتعداد محافظة جنوب سيناء 
لدراسة إقامة معارض لألسمدة بالمحافظة ومصانع 

األسمدة بالمناطق الصناعية بالمحافظة.  
ومــن جانبــه أكــد المهندس/ عــادل كريــم، رئيس 
مجلــس إدارة االتحــاد العربي لألســمدة أن االتحاد 
على مدى مسيرته يسعى إلى تطوير آلياته وبرامجه 
بمــا يتوافق مــع تحديات القطــاع واحتياجاته وهو 
مــا ينعكس في خطــة االتحاد الســنوية حيث وضع 
االتحــاد خطة عمــل طموحة لعــام ٢٠٢١ تتضمن 
إقامــة ٢٥ فعاليــة مختلفــة بأهــداف وموضوعات 
تتواكب مع متطلبات صناعة األسمدة ومستجداتها، 
مشــيراً إلــى أن االتحــاد بــذل خالل العــام الماضي 
جهوداً كبيرة لتحســين إنتاجيــة األراضي، وتزويد 
المزارعين باألســمدة المناســبة كما تتركز الجهود 
حالياً على التوجه نحو التسميد المتوازن والتسميد 

بالري للمحاصيل. 
وبدوره أوضــح المهندس/ رائــد الصعوب، األمين 
العام لالتحاد العربي لألسمدة أن الدول العربية تنتج 
ثلث مغذيات وأسمدة العالم من نيتروجين وفوسفات 
وبوتاســيوم كمــا يبلغ حجــم التجــارة العالمية من 
األســمدة نحــو ١٠٠ مليار دوالر ســنوياً، مشــيراً 
إلى أن صناعة األســمدة لم تتأثــر تأثراً بالغاً بأزمة 
كوفيــد-١9 مثل باقــي الصناعات نظــراً الرتباطها 
بغــذاء اإلنســان فضــاًل عن نجــاح أغلب شــركات 
صناعة األســمدة في تحويل هــذه المحنة إلى منحة 
من خالل التوسع في مشروعاتها وزيادة انتاجيتها.  
وأضاف الصعوب أن االتحاد العربي لألســمدة يضم 

تحــت مظلتــه نحو 4٢ شــركة من مختلــف الدول 
العربية منها ١8 شركة مصرية، حيث تتميز مصر 
بأنها تزخر بالعناصر األساســية الثالثة المستخدمة 
في صناعة األســمدة، الفتاً إلى أن االتحاد قد انتهي 
من برنامج توعوي للمزارعين مدته ٥ سنوات كما 
سيبدأ برنامج أخر مدته ٥ سنوات في مجال التحول 
الرقمي والتكنولوجيات الحديثة لتوعية المزارعين 
وخاصــة المــزارع المصــري باعتبــاره يمثل ثلث 
إجمالــي المزارعيــن بالمنطقــة العربيــة فضاًل عن 
كونه أفضل وأقدم مزارع في تاريخ الدول العربية.  
ومن جهته قال الســيد/ ابراهيم الدخيري، مدير عام 
المنظمــة العربية للتنمية الزراعيــة التابعة لجامعة 
الدول العربية ان المنتدى يمثل فرصة كبيرة لتبادل 
االفــكار والــرؤى لتنميــة قطاع االســمدة ومغذيات 
النباتــات لتحقيق اهداف التنمية المســتدامة بالدول 
العربيــة، مشــيراً الــى ان دول المنطقــة العربيــة 
تواجــه تحديــات االمن الغذائــي وارتفــاع معدالت 
النمو الســكاني وقلــة االراضي الزراعيــة والمياه 
واالعتماد على االســواق الخارجيــة لتوفير الغذاء 
وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتفعيل العمل العربي 

المشترك لمواجهة هذه التحديات.   
وقد أكــد الدكتور/ شــريف الجبلــي، عضو مجلس 
ادارة االتحاد العربي لألسمدة ممثل شركات االسمدة 
المصريــة أن دور األســمدة والمغذيــات يتعاظم في 
المســتقبل نظــراً لالحتيــاج المتصاعــد للمحاصيل 
الزراعيــة والغــذاء فــي ظــل محدوديــة األراضي 
الزيــادة  وتصاعــد  المائيــة  والمــوارد  الزراعيــة 
السكانية حول العالم، مشيراً إلى أن االتحاد العربي 
لألسمدة يســعى للنهوض بصناعة األسمدة العربية 
بما يســهم في االســتثمار األمثل للمــوارد الطبيعية 
المتاحــة اعتماداً على أحدث األســاليب المتبعة في 
هــذه الصناعــة بهدف الحفــاظ على ســالمة البيئة 
وســالمة اإلنســان ومواكبة التطورات العالمية في 

ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.  
وفــي هذا اإلطــار لفــت الجبلي إلى ضــرورة تبني 
أساليب زراعية جديدة كما يحدث األن في مصر في 
الدلتــا الجديدة وتغيير نظام الري إلى الري بالتنقيط 
األمــر الذي يفرض على شــركات تصنيع األســمدة 
التوجه إلى األســمدة التخصصيــة في هذه المرحلة 
بما يســهم في النهــوض بصناعة األســمدة لتوفير 
الغــذاء كمــاً ونوعــاً ويحافــظ على األمــن الغذائي 
اإلقليمي والدولي، مشيراً إلى أن انعقاد هذا الملتقى 
فــي ظــل التحديــات الراهنــة وفي حضــور ممثلي 
كبريــات الشــركات والمؤسســات الدوليــة المعنية 
بصناعــة األســمدة يعد دليــاًل واضحاً علــى مكانة 

صناعة األسمدة العربية. 

اللواء خالد فودة

المهندس رائد الصعوب

المهندس عادل كريم
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مباحثات مع محافظ جنوب سيناء حول خطط 
تنمية المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة 

هــذا وقد التقت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجارة والصناعة اللواء/ خالد فودة محافظ 
جنوب ســيناء لبحث ســبل تعزيــز التعاون 
المشــترك لالرتقاء بخطط التنمية الصناعية 
بالمحافظــة وتعظيــم االســتفادة من الحرف 
اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة 
وتطويرهــا بما يســهم في خلــق المزيد من 

فرص العمل ألبناء جنوب سيناء. 

واســتعرض اللقاء المشــروعات الصناعية 
بالمحافظة حيث تزخر المحافظة بالعديد من 
المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية 
وهــو األمر الذي يتيــح إقامة صناعات ذات 
قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات الســوق 
المحلــى مــن هــذه المنتجــات والتصديــر 

لألسواق الخارجية. 
وأشــارت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول أيضاً 
االنتاجيــة  بالوحــدات  الخاصــة  التحديــات 
الرويســات،  بمنطقــة  الحرفيــة  بالمدينــة 
حيــث وجهت الوزيــرة بتكليف هيئة التنمية 
الصناعيــة والمكتب اإلقليمــي لجهاز تنمية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر بجنوب ســيناء لدراســة اوضاع تلك 
الوحــدات ومنحهــم تراخيص لحيــن تقنين 

قانــون  إلحــكام  تنفيــذاً  اوضاعهــم وذلــك 
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر والئحتــه التنفيذية التي 
صدرت األسبوع الماضي، الى جانب دراسة 
انشــاء مجمع صناعي متنوع داخل المدينة 
للمشــروعات الصغيرة بما يعظم االســتفادة 

من البنية التحتية المتوافرة بالمدينة. 
ومــن جانبــه أوضــح اللــواء/ خالــد فودة، 

محافــظ جنــوب ســيناء ان اللقــاء تنــاول 
االمكانات المتوافرة بالمحافظة واهم الفرص 
االســتثمارية المتاحة فــي مختلف المجاالت 
التجاريــة والصناعية واالســتثمارية، فضاًل 
عن استعراض التطورات المتعلقة بالمناطق 
الصناعية بالمحافظة واضافة طاقات انتاجية 
جديــدة بهدف توفير فــرص عمل أمام ابناء 

المحافظة. 

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية لالستثمار 
واإلنماء الزراعي واالتحاد العربي لألسمدة 

أهداف مذكرة تفاهم الموقعة بين الهيئة العربية 
لالستثمار واإلنماء الزراعي واالتحاد العربي لألسمدة

كمــا شــهدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين 
الهيئة العامة لالســتثمار واإلنماء الزراعي 
واالتحــاد العربي لألســمدة لتعزيــز التعاون 
المشــترك بين الجانبين في مجاالت التنمية 
الزراعية وصناعة األســمدة، حضر مراسم 
التوقيــع اللــواء/ خالد فــودة محافظ جنوب 
ســيناء والمهنــدس/ رائد الصعــوب األمين 
العــام لالتحاد العربي لألســمدة، وقع مذكرة 
التفاهــم الســيد/ محمــد المزروعــى رئيس 

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي 
عبــر تقنية الفيديــو كونفرانــس والدكتور/ 
شــريف الجبلى عضو مجلــس ادارة االتحاد 

العربي لألسمدة. 
وقــال الســيد/ محمد بــن عبيــد المزروعى 
رئيس الهيئــة العربية لالســتثمار واإلنماء 
الزراعي أن الهيئة تعمل على تنمية الموارد 
الزراعيــة في الدول العربية للمســاهمة في 
تحقيق األمن الغذائي العربي وزيادة التبادل 
التجاري فــي المنتجات الزراعية بين الدول 

العربية. 
ومن جانبه أشــار المهندس/ رائد الصعوب 
األمين العام لالتحاد العربي لألسمدة إلى أن 
االتحــاد يعمل علــى تنمية وتطويــر تصنيع 
واســتخدام األســمدة بهدف تنميــة الموارد 
الزراعيــة فــي الدول العربيــة، الفتاً إلى أن 
مذكــرة التفاهــم تســتهدف تضافــر جهــود 
الجانبيــن وتعزيــز الروابــط المشــتركة في 

مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي

* تعزيــز التعاون المشــترك بيــن الجانبين 
الفــرص  ودراســة  عــرض  مجــاالت  فــي 
االســتثمارية المتعلقة بتصنيع األســمدة في 
الدول العربية وبصفة خاصة المشــروعات 

المتعلقة باألسمدة المتخصصة والمركبة  
الجانبيــن  ومســئولي  خبــراء  مشــاركة   *
في الفعاليــات المتعلقة بتصنيع واســتخدام 

األسمدة في الدول العربية  
إلنشــاء  المشــترك  التعــاون  تعزيــز    *
مشروعات اســتثمارية مشــتركة في قطاع 

األسمدة 
* التعاون في مجال تبادل الخبراء المحليين 

واألجانب في مجال صناعة األسمدة  
* الترويــج للفرص االستثمارية المشــتركة 

والتعاون في مجال االستشارات واإلرشادات 
والتدريب 

االســتراتيجي  الفنــي  الدعــم  تبــادل   *
واالستشاري في تنفيذ المشروعات 

* التعاون في المشروعات الزراعية لترشيد 
اســتهالك األسمدة ونشــر التقنيات الحديثة 

في هذا الصدد
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام ٢٠١6 
تمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير 

الجودة الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. مدة صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد 
إعادة التقييم..إجمالي عدد المصانع التي تقدمت لمركز تحديث الصناعة وتعاقدت للحصول على العالمة 3٢4 
مصنع، إجمالي المصانع التي تم تقييمها ٢6٥ مصنع، وإجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة ٢١٥ 

مصنع، وتم رفض ٥٠ مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح العالمة، وقد تم إصدار تقرير كامل 
لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق وفرص التحسين المتاحة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مره 

أخري٢3 مصنع بطلبات للمركز بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.
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 آفاق جديدة للتعافي االقتصــــــــادي العالمي... وتوقعات
 بوصول معدالت النمو إلى 6 % 

المصدر: تقرير أفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي 

علــى  من عــام  مرور أكثــر  بعــد 
كورونــا  جائحة  فيــروس  بدايــة 
١9« ومخــاوف  »كوفيــد  المســتجد 
ظهــور ســالالت الفيــروس المتحــورة 
الجديــدة وتراكــم الخســائر البشــرية 
مــن جــراء الجائحــة، وذلــك بالتزامــن 
ــات والشــعور  ــم اللقاح ــدء تعمي ــع ب م
العالمــي العــام بالتفــاؤل، هنــاك تباعــداً 
االقتصــادي  التعافــي  مســارات  فــي 
ــة  ــات االقتصادي ــدول والقطاع ــن ال بي
ــي  ــاوت ف ــس التف ــا يعك ــة، بم المختلف
ــة  ــن الجائح ــة ع ــات الناجم االضطراب

 .
السياسات االقتصادية 
واللقاحات جنبا إلى 

جنب لمواجهة الفيروس
 

ــى نتيجــة  ــة عل ــاق المرتقب تعتمــد اآلف
المعركــة بيــن الفيــروس واللقاحــات 
ــة  ــات االقتصادي ــدرة السياس ــدى ق وم
ــة مــن  ــي ظــل درجــة عالي ــة ف المطبق
عــدم اليقيــن علــى الحــد بصــورة فعالة 
مــن الضــرر الدائــم المترتــب علــى 
هــذه األزمــة غيــر المســبوقة،  الى 
توزيــع  برامــج  فــي  جانب  الزيــادة 
لفيــروس  المضــادة  اللقاحــات 

»كوفيــد-١9« علــى مســتوى العالــم، 
فضــال عــن التأقلــم الكلــي مــع طبيعــة 
الحيــاة فــي ظــل الجائحــة العالميــة، 
التــي  الماليــة  التدابيــر  جانــب  إلــى 

تتخذهــا العديــد مــن الــدول فــي الوقــت 
الحالــي. 

توقعات إيجابية لنمو 
االقتصاد العالمي

 
النمــو  يبلــغ  أن  المتوقــع  مــن 
عــام   %6 االقتصادي  العالمــي 
ــي  ــى 4,4% ف ــم يتراجــع إل ٢٠٢١، ث
عــام ٢٠٢٢ حيــث أن التوقعات لعامي 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ أصبحــت أقــوى ممــا 

ــي  ــم المال ــي ظــل الدع ــك ف ســبق وذل
ــن االقتصــادات  ــي عــدد م ــي ف اإلضاف
الكبيــرة، والتعافــي المرتقــب بفضــل 
اللقاحــات فــي النصــف الثانــي مــن 
تطويــع  واســتمرار   ،٢٠٢١ عــام 
النشــاط االقتصــادي لمقتضيــات التنقــل 
المحــدود حيــث تخضــع هــذه التوقعــات 
اليقيــن،  عــدم  مــن  كبيــرة  لدرجــة 
ومــدى  الجائحــة،  بمســار  ارتباطــا 
فعاليــة دعــم السياســات فــي اســتعادة 
توافــر  الطبيعية  ومــدى  األوضــاع 
اللقــاح وتطــور األوضــاع الماليــة. 

أثار سلبية لفيروس 
كورونا على أسواق 

العمل
انتشــار  جائحــة  تداعيــات  تــزال  ال 
 »١9 »كوفيــد-  كورونــا  فيــروس 
ــث   ــي أســواق العمــل، حي مســتمرة ف
ألحقــت ضــرراً بالغــاً بالشــباب والعمال 
المحدودة علــى  المهــارات  ذوي 
ويكتســب الدعم  الخصــوص،  وجــه 
للحفــاظ  السياســات  تقدمــه  الــذي 
كبيــرة  فعاليــة  الوظائــف  علــى 
المترتبــة  اآلثــار  مــن  في الحــد 
انحســار  الجائحة، ومــع  علــى 
واســتقرار التعافي بصورة  الجائحــة 
التحــول  يســاهم  أن  عادية، يمكــن 

علــى  القائمــة  إلى تدابير الدعــم 
إعــادة توزيــع العمالــة فــي خفــض 
وتيســير  أكبــر  بســرعة  البطالــة 
التكيــف مــع اآلثــار الدائمة لجائحــة 
العمــل.   ســوق  علــى  كوفيــد-١9 
سياسات نقدية ميسرة 
لتخفيف األعباء المالية 

أدى قيام االقتصادات المتقدمة بتيســير 
ــة الجائحــة  ــة في بداي السياســة النقدي
إلــى تخفيــف كبيــر لألعبــاء الماليــة 
فــي األســواق الصاعــدة، حيــث يمكنها 
تعرضها للتداعيــات  مــن  تحــد  أن 
أطــر  باعتمــاد  المعاكســة  الماليــة 

نقديــة وماليــة أكثــر شــفافية واعتمــادا 
علــى القواعــد.  

آثار اقتصادية متفاوتة
التأثــر  فــي درجــة  الــدول   تختلــف 
ــا  ــكل اقتصاداته ــا لهي ــروس وفق بالفي
عــن  الصــادرة  االســتجابة  وحجــم 
أن  المتوقــع  حيث مــن  سياســاتها 
تعانــي اقتصــادات األســواق الصاعــدة 
واالقتصــادات الناميــة مــن اثــار أكبــر 
المتقدمــة،  باالقتصــادات  مقارنــةً 
فالتبايــن كان الســمة العامــة للتوقعــات 
ــح أن  ــر، إذ يرج ــا التقري ــي أورده الت
تأتــي االقتصادات الرئيســية - الواليات 

الصــدارة  فــي   - والصيــن  المتحــدة 
ــق النمــو االقتصــادي  مــن حيــث تحقي
فــي العــام الجــاري كمــا ان  الواليــات 
ــو  ــق نم ــا لتحقي ــي طريقه ــدة ف المتح
اقتصــادي أكبــر خــالل ٢٠٢١ ممــا 
ــد-١9«،  ــة »كوفي ــل جائح ســجلته قب
فــي حيــن تمكنــت الصيــن بالفعــل مــن 
ــع  ــك خــالل ٢٠٢٠ ، وتوق ــق ذل تحقي
التقريــر أن تتمكــن معظــم االقتصــادات 
المتقدمــة مــن العــودة لمعــدالت النمــو 
ــل الجائحــة فــي ٢٠٢٢، بينمــا  مــا قب
ــد مــن  مــن المســتبعد أن تتمكــن العدي
الوصــول  الناميــة مــن  االقتصــادات 
إلــى تلــك المرحلــة قبــل عــام ٢٠٢3. 

بعد مرور أكثر من عام على بداية 
جائحة  فيروس كورونا المستجد 
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• بلغت اســتثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر نحو 
٥٠٠ مليار جنيه ويساهم بنسبة ٢4.٥% في الناتج المحلي 

اإلجمالي ويوفر ٢3.٢% من حجم العمالة في مصر. 

• بلغت صادرات قطاع المنتجات الكيماوية واألسمدة خالل الربع 
األول مــن العام الجاري مليــار و٥3٠ مليون دوالر وقطاع مواد 
البنــاء مليــار و3٥3 مليــون دوالر وقطاع الصناعــات الغذائية 
96٥ مليون دوالر وقطاع الســلع الهندســية واإللكترونية 739 
مليــون دوالر، وقطــاع المالبــس الجاهــزة 434 مليــون دوالر 

وقطاع الصناعات الطبية ١74 مليون دوالر.

• حققــت صــادرات الصناعــات الغذائيــة والحاصــالت 
الزراعيــة خــالل عــام ٢٠٢٠ نحــو ٥ مليــار و7٢٠ 
مليون دوالر وهو ما يمثل ٢٢% من اجمالي الصادرات 

المصرية.

• استحوذت أسواق ٥ دول خالل الربع األول من عام ٢٠٢١ 
على 3٠.6% من إجمالي الصادرات المصرية شــملت تركيا 
بقيمة ٥٠4 مليون دوالر والواليات المتحدة األمريكية بقيمة 
498 مليون دوالر والمملكة العربية الســعودية بقيمة 4٥6 
مليــون دوالر وايطاليــا بقيمــة 447 مليــون دوالر ومالطا 

بقيمة 37٥ مليون دوالر.
• بلــغ حجــم التبادل التجــاري بين مصــر وأوغندا 

• اســتحوذت أسواق ٥ دول خالل الربع األول من عام ٢٠٢١على ١١٠ مليون دوالر خالل عام ٢٠٢٠.
نســبة 4٢.١% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شــملت 
الصيــن بقيمة 3 مليــار و١4٥ مليــون دوالر والواليــات المتحدة 
بقيمة مليار و49٥ مليون دوالر والمانيا بقيمة 97٠ مليون دوالر 
وروســيا االتحادية بقيمة 8٥٥ مليــون دوالر وإيطاليا بقيمة 689 

مليون دوالر.
• حققــت الصادرات المصرية غير البترولية خالل الربع األول 
من عام ٢٠٢١ زيادة بنســبة 6% حيث بلغت 7 مليار و438 
مليون دوالر مقارنة بـنحو 6 مليار و99٠ مليون دوالر خالل 

نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.

• أصــدر صنــدوق تنمية الصــادرات حتى نهاية شــهر أبريل 
الماضــي ٥83 شــهادة للمصدريــن بإجمالــي مســاندة بلغت 
٢,7 مليــار جنيه بصافي ٢,٥ مليار جنيه بعد اســتقطاع كافة 

المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.
• شــهدت الــواردات المصرية ارتفاعاً  طفيفاً  بنســبة ٢% خالل 
الربع األول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها ١6 مليار و99١ 
مليــون دوالر مقارنة بنحو ١6 مليار و67٥ مليون دوالر خالل 

نفس الفترة من العام الماضي.

• أجــرت مصلحة الرقابــة الصناعية خالل الربــع األول من عام 
٢٠٢١ نحــو٢368 حملة تفتيشــية علــى المصانــع والمراجل 
واآلالت الحراريــة، وأعــدت 4٥٠9 دراســة فنيــة متخصصــة 
تضمنت ٥96 دراســة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك 
و386٥ دراســة فنية متنوعة و48 دراســة مســتلزمات إنتاج، 
وتمنــح ترخيص لـــ 8٠٥ مرجل بخاري وآلــة حرارية، وتعتمد 
٢7٥ مركــز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( وتقوم بإجراء 
6٠ حملــة رقابية موســمية، والتفتيش على عــدد ١8٥ مصنع 

متنوع، والرد على ٢7٠ شكوى.

• انخفــاض عجــز الميزان التجــاري خالل الربــع األول من عام 
٢٠٢١ بنسبة ١% حيث بلغت قيمة العجز 9 مليار و٥٥٢ مليون 
دوالر مقابــل 9 مليار و68٥ مليون دوالر خالل نفس الفترة من 

العام الماضي.
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البــارودي  انتصــار  الســيدة/  اصــدرت 
رئيس اإلدارة المركزية للموارد البشــرية 
بوزارة التجارة والصناعــة قراراً بترقية 
336 موظــف ممــن اتموا المــدد البينية 
الالزمــة للترقيــة للمســتويات الوظيفيــة 
المختلفة واســتوفوا شــروط الترقي طبقاً 
ألحــكام قانــون الخدمة المدنيــة رقم 8١ 
لســـنة ٢٠١6 والئحته التنفيذية حيث تم 
ترقيــة ١٢8 موظف للمســتوى الوظيفى 

األول )أ( وترقيــة ١٢ موظف للمســتوى 
الوظيفــى األول )ب( باالضافة الى ترقية 
١6 موظف للمستوى الوظيفى الثانى )أ( 
وترقيــة ٢١ موظف للمســتوى الوظيفى 
الثانى)ب( الــى جانب ترقية  44 موظف 
للمســتوى الوظيفــى الثالــث )أ( وترقية  
6٢ موظــف للمســتوى الوظيفــى الثالث 
للمســتوى  موظــف   ١9 وترقيــة  )ب( 
الوظيفــى الثالث )ج( وترقية ١6 موظف 

للمســتوى الوظيفى الرابع )أ(  فضاًل عن 
ترقيــة  ١٢ موظــف للمســتوى الوظيفى 
الرابع )ب( وترقية  ٥ موظفين للمستوى 
الوظيفــى الخامــس )أ( وترقيــة موظــف 
واحد  للمســتوى الوظيفى الخامس )ب(، 
وذلك اعتباراً من ٢٠٢٠/7/١ لعدد ٢9٢ 

موظف و٢٠١9/7/١ لعدد 44 موظف 

في إطار سلســلة الحلقــات التوعوية التي 
يقوم بنشــرها الجهــاز المركــزي للتنظيم 
واإلدارة للتوعيــة بمــواد قانــون الخدمة 
المدنيــة المصري رقم 8١ لســنة ٢٠١6 
، نشــر الجهاز تقريراً مصوراً يوضح من 
خاللــه كيفية التظلم من تقرير تقييم اآلداء 
، حيــث أشــار التقريــر إلــى أن إجراءات 
التظلــم تختلف من موظف آلخر ،فإذا كان 
من شــاغلي الوظائــف القياديــة واإلدارة 
اإلشرافية أو إذا كان من شاغلي الوظائف 

التكرارية . 
فيمــا يتعلــق بالوظائف القياديــة واإلدارة 
اإلشرافية يتم تقديم التظلم من تقرير تقويم 
اآلداء إلى السلطة المختصة مباشرة ، أما 
باقــي الوظائف فيتــم تقديم التظلــم للجنة 
تســمى » لجنة التظلمات« وهي لجنة يتم 
تشــكيلها بقرار من السلطة المختصة لهذا 

الغرض . 

يتعين علــى اللجنة البت في 
طلــب التظلم خــالل 6٠ يوم 
من تاريــخ تقديمه ، ويكون 
قــرار الســلطة المختصة أو 
اللجنــة المشــكلة نهائــي ، 
وعليــه فاللموظف الحق في 
اللجوء إلى القضاء إذا رأي 
أن قرار لجنة التظلمات غير 

منصف . 
 هناك 4 حاالت يتم فيها منع 

ترقية الموظف وتشمل :  
 إذا كان معاراً إال بعد عودته 

من اإلعارة . 
    إذا كان حاصاًل على إجازة بدون أجرإال 
بعد عودته من اإلجازة باستثناء اإلجازات 

المرضية واجازة رعاية الطفل . 
 إذا وقع عليه جزاء الخصم من اإلجر لمدة 
تزيــد على عشــرة أيام أو جزاء أشــد من 

ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه . 
    إذا كان محااًل إلى المحكمة التأديبية أو 
الجنائية أو موقوفاً عن العمل ، وذلك طول 
مــدة اإلحالة أو الوقف واليجــوز في هذه 
الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن 

سنتين. 

أعلنت األكاديمية الوطنية للتدريب إطالق 
الدفعــة الرابعة مــن البرنامج الرئاســي 
لتأهيــل التنفيذييــن للقيادة  خــالل الفترة 
مــن ١١ ابريل وحتــى ١٥ مايو ٢٠٢١ 
الكــوادر  البرنامــج لتمكيــن  ، ويهــدف 
الفعالــة في مصر لتصبح قادرة على فهم 
واســتخدام األســاليب الحديثــة في صنع 
السياســات وإدارة صنــع القرار وتحويل 
التفكيــر التقليدي لمفاهيــم اإلدارة العامة 
إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث 

التطبيقات والنماذج الدولية. 
فتــرة الدراســة بالبرنامــج ســنة واحدة 

ومتطلبات التسجيل كالتالي : 

 أن يكون المتقــدم مواطنا مصريا )يجب 
إرفاق البطاقة الشخصية(. 

أن يكــون المتقــدم حاصاًل على شــهادة 
جامعية. 

 أن يكــون عمر المتقــدم بين 3٠ و 4٥ 
عاًما. 

أن يكــون المتقدم أحد العامليــن بالدولة 
مــن المخاطبين بأحــكام قانــون الخدمة 
المدنيــة ، أو مــن العاملين في الجامعات 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئات 
المعاونة، والعاملين في قطاع األعمال و 

القطاع العام أوالهيئات. 
العامــة و الشــركات القابضــة أو التابعة 

)يجب إرفاق بيان الحالة الوظيفية(. 
أن يكــون المتقدم حاصاَل على ) شــهادة 
تويفــل مــن االميديســت ( بدرجة 4٥٠ 

على األقل 
) أو شــهادة أيلتــس من المركــز الثقافى 
البريطانــى ( بدرجــة 4.٥ على األقل مع 

التأكيد على ضرورة إرفاق الشهادة. 
أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك. 
لمزيد من المعلومات برجاء االطالع على 
كافة الشــروط الخاصة بكيفية التســجيل 
االلتحــاق مــن خــالل موقــع  وشــروط 

 www.nta.eg األكاديمية

أكد الدكتور صالح الشــيخ رئيس الجهاز 
المركزي للتنظيم واإلدارة مواصلة تقييم 
الموظفين المرشــحين لالنتقال للعاصمة 
اإلداريــة، وذلــك بمركــز تقييــم القدرات 

والمسابقات التابع للجهاز. 
وقــال الشــيخ إن الجهــاز يواصــل تقييم 
الموظفيــن الذيــن تقوم جهاتهم بإرســال 
بياناتهــم للجهــاز لترشــيحهم لالنتقــال 
للعاصمــة، حيث انتهــى مؤخرا من تقييم 
لتحديــد  وذلــك  موظفــا،   ٢٢96 عــدد 
احتياجاتهــم التدريبيــة تمهيــدا إللحاقهم 
بالبرامــج التدريبية التــي ينفذها الجهاز 
لجميع المرشــحين لالنتقال، مشــيراً إلى 
أن عــدد الموظفين المرشــحين لالنتقال 
بلــغ حتى اآلن 4٠ ألفــا و ١77 موظفا، 

وجاري إرسال نتائج التقييم إلى الوزارات 
والجهات المنتقلة. 

وأضاف أن الموظفين الذين تم تقييمهم من 
عدة وحدات بالجهاز اإلداري للدولة منها 
وزارات التخطيــط والتنميــة االقتصادية 
واالتصــاالت  واإلســكان  واألوقــاف 
وتكنولوجيــا المعلومات واإلنتاج الحربي 
والبتــرول والبيئة والتجــارة والصناعة 
والســياحة واآلثار والشــباب والرياضة 
والتمويــن والتجارة الداخليــة، والتربية 
والتعليــم والتعليــم الفنــي، إلــى جانــب 
الهيئة الوطنية للصحافــة وجهاز حماية 
المســتهلك والهيئــة المصريــة للشــراء 
الموحــد والجهــاز الوطني لتنمية شــبه 
جزيرة ســيناء والجهاز المركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء والهيئة العامة للتأمين 
المجتمعــات  وهيئــة  الشــامل  الصحــي 

العمرانية الجديدة. 
أوضــح رئيــس الجهــاز أن الموظفيــن 
خضعــوا لعدة اختبــارات تضمنت اختبار 
فــي اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة إلى 
جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار 
آخــر قياس المعلومــات العامة ومهارات 
إجادة الحاســب اآللــي.. مشــيرا إلى أن 
جميــع االختبــارات وأعمــال التقييم تتم 
إلكترونيــاً بدون أي تدخل بشــري، وتتم 
ووفقاً للفلســفة التى أنشــئت مــن أجلها 
المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس 
موضوعــي لقدرات ومعــارف الموظفين 

الذين يخضعون للتقييم. 

إطالق الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي 
لتأهيل التنفيذيين

تقييم 2296 موظفًا من المرشحين لالنتقال 
للعاصمة اإلدارية 

اعتبارًا من أول يوليو 2020 
ترقية 336 موظف وفقًا ألحكام قانون الخدمة 

المدنية »بالتجارة والصناعة« 

في تقرير مصور للجهاز المركزي للتنظيم واالدارة 
4 حاالت تمنع ترقية الموظف...والدرجة الوظيفية 

تحدد جهة التظلم من تقرير تقييم االداء 
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ــم  ــد أه ــود أح ــة الجل ــة ودباغ ــاع صناع ــد قط  يع
ــث  ــي، حي ــاد القوم ــة باالقتص ــات اإلنتاجي القطاع
يســهم فــي توفيــر احتياجــات الســوق المحلــي 
ــر اآلالف مــن  ــة وكــذا توفي مــن المنتجــات الجلدي
فــرص العمــل بمراحــل اإلنتــاج المختلفــة بــدءاً من 
ــع.  ــى المنتجــات تامــة الصن الدباغــة ووصــوالً ال
وتاريــخ  وخبــرات  بإمكانيــات  مصــر  وتتمتــع 
تمتلــك مزايــا  القطــاع حيــث  فــي هــذا  طويــل 
تنافســية كبيــرة تؤهلهــا لتكــون محــور ارتــكاز 
ــاً  ــاً عالمي ــزا إقليمي ــح مرك ــة وتصب ــك الصناع لتل
جاذبــا لالســتثمارات فــي تلــك الصناعــة بكافــة 

مراحلهــا. 
كبيــراً  اهتمامــاً  الصناعــة  وتولي الدولة هــذه 
وذلــك مــن خــالل تبنــي مشــروعات قوميــة كبــرى 
فــى هــذا القطــاع، وتعظيــم االســتفادة مــن اإلنتــاج 
المصــري مــن الجلــود الخــام وعــدم تصديــره فــي 
صورتــه األوليــة وتصديــر منتجــات تامــة الصنــع 
ممــا يســهم فــي ســد الفجــوة االســتيرادية وزيــادة 

االعتمــاد علــى الصناعــة الوطنيــة. 
ــة  ــارة والصناع ــتهدف وزارة التج ــا تس  وبدوره
االرتقــاء بصناعــة الجلــود وزيــادة الصــادرات 
المصريــة مــن الجلــود والمصنوعــات الجلديــة 

ــن خــالل:  م
هــذا  فــي  العامليــن  بيــن  التعــاون  تشــجيع   -
القطــاع فــي مجــاالت الدباغــة والتصنيــع إلنشــاء 
بيــن  التكامــل  تحقــق  اســتثمارية  مشــروعات 
ــة  ــود المصري ــة الجل ــي صناع ــة ف ــل القيم سالس
ــى  ــادر عل ــودة ق ــي الج ــج عال ــى منت للوصــول إل
المنافســة فــي الســوقين المحلــي والخارجــي. 
- نقــل التكنولوجيــات الدوليــة المتطــورة للصناعــة 
الوطنيــة وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتصميمات 

الحديثــة للمنتجــات النهائية. 
وتصنيــع  دباغــة  بمجــال  العامليــن  - تحويــل 
ــى القطــاع  ــود مــن القطــاع غيــر الرســمي إل الجل

الرســمي.  
ــة فــى  ــة والخارجي - االهتمــام بالمعــارض الداخلي
ــادة تنافســية المنتجــات  ــود بهــدف زي قطــاع الجل
الجلديــة المصريــة وتحقيــق التكامــل بيــن سالســل 

اإلنتــاج والتســويق. 
ويعــد مشــروع مدينــة الجلــود بالروبيكــي أحــد 
مجــال  فــي  االســتراتيجية  المشــروعات  أهــم 
صناعــة الجلــود  ويمثــل نقلــة حضاريــة لصناعــة 
متكاملــة ومتطــورة فــي مجــاالت دباغــة وصناعــة 

ــود.   الجل
ويشــتمل  مشــروع مدينــة الجلــود بالروبيكــى، 
علــى منطقــة وحــدات إنتاجيــة وخدمــات مســاعدة 
مدبغــة  تتضمــن  فدانــا،   ٥١١ مســاحة  علــى 
ــون  ــة لتك ــغ العالمي ــرار المداب ــى غ ــة عل نموذجي
مثــاال جيــدا للتطويــر والتحديــث، كمــا ســيتم بهــا 
التصميمــات  وتطويــر  الجلــود  نوعيــة  اختبــار 
بجانــب  الجلديــة  للمنتجــات  الجديــدة  واأللــوان 

البشــرية  للمــوارد  التدريــب  بعمليــات  القيــام 
العاملــة بالقطــاع لصقــل مهاراتهــم الفنيــة، وفقــا 
ألحــدث الطــرز العالميــة وذلــك بالتعــاون مــع 

الخبــرة اإليطاليــة. 
محطــات  منطقــة  المشــروع  يتضمــن  كمــا 
المعالجــة لميــاه الصــرف الصناعــي والصحــي 
والمدفــن الصحــي طبقــا ألحــدث التكنولوجيــات 
ــى  ــي عل ــق البيئ ــات التواف ــع متطلب ــق م ــا يتف بم
مســاحة ٢8٢ فدانــا، إضافــة إلــى منطقــة الغابــة 
الشــجرية علــى مســاحة ٢8٠ فدانــا، فضــال عــن 
مركــز تكنولوجيــا الدباغــة وصناعــة الجلــود علــى 
ــغ  ــب مداب ــى جان ــع، إل ــر مرب مســاحة 6٠٠٠ مت
ــر  ــازن، و متاج ــراء ومخ ــن وغ ــع جيالتي ومصان
ــان مراحــل تطــور  ــي مخصــص لبي ومتحــف تراث

ــي مصــر  ــود ف ــة الجل صناع
ومــن المقــرر االنتهــاء مــن المرحلــة الثالثــة مــن 
ــث  ــاري حي ــام الج ــة الع ــي نهاي ــروع الروبيك مش
تامــة  الجلديــة  للمنتجــات  مصنــع   ١٠٠ تضــم 
منطقــة  وســتكون  متنوعــة  بمســاحات  الصنــع 
تجــاري  مــول  وبهــا  المدابــغ  بمنطقــة  مكملــة 

لمســتلزمات اإلنتــاج ومعــرض دائــم 
 جديــر بالذكــر أن صــادرات المنتجــات الجلديــة 
بلغــت العــام الماضــي نحــو ٥٢ مليــون دوالر 
المســتوردة  األســواق  أهــم  تضمنــت  حيــث 
ــة ١4  ــبانيا بقيم ــة إس ــود المصري ــات الجل لمنتج
ــون دوالر  ــة ١٠ ملي ــن بقيم ــون دوالر والصي ملي
والهنــد بقيمــة 6 مليــون دوالر وإيطاليــا بقيمــة ٥ 
مليــون دوالر والبرتغــال بقيمــة ٥ مليــون دوالر. 
ويعــد المجلــس التصديــري للجلــود والمنتجــات 
الجلديــة جهــة استشــارية تتبــع وزارة التجــارة 
الجلــود  دباغــة  قطاعــات  ويضــم  والصناعــة 
وصناعــات  الصناعــة  ومكونــات  ومســتلزمات 
االحذيــة والمنتجــات الجلديــة والمالبــس الجلديــة، 
ويعمــل المجلــس علــى تعظيــم حجــم صــادرات 

القطــاع إلــى مختلــف دول العالــم مــن خــالل النفــاذ 
مــن  الجديــدة والواعــدة وذلــك  األســواق  الــى 
ــدري  ــي ومص ــن منتج ــل بي ــق التكام ــالل تحقي خ
فــي  المصريــة  الصــادرات  لتعزيــز  الجلــود 
األســواق الخارجيــة والحفــاظ علــى زيــادة ونمــو 
ــر  صــادرات الجلــود المصريــة مــن خــالل تطوي
القــدرات التصديريــة للمصنعيــن فــي هــذا القطــاع، 
مــن خــالل المشــاركة فــي المعــارض الداخليــة 
والخارجيــة والبعثــات التجارية، باإلضافــة الــى 
تعزيــز كفــاءة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
وزيــادة قدراتهــا التصديريــة،  كمــا يعمــل المجلس 
ــر  ــة التصدي ــن بأهمي ــادة وعــي المصدري ــى زي عل
وتقديــم االســتراتيجيات والخطــط والدراســات التي 
ــة.  ــود المصري ــادة صــادرات الجل ــى زي ــدف إل ته

للجلــود  التصديــري  المجلــس  ويســتهدف 
الــدول  ألســواق  النفــاذ  الجلديــة  والمنتجــات 
االفريقيــة وبصفــة خاصــة منتجــات األحذيــة تامــة 

المقبلــة.         الفتــرة  خــالل  الصنــع 
*بيانات التواصل 

العنــوان أبــراج وزارة الماليــة –امتــداد رمســيس 
– مدينــة نصــر – القاهــرة – بــرج رقــم 6 الــدور 
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