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أشــهر، مشــيراً الى ان الهيئة فى تواصل دائم 
مــع المســتثمرين لحين بــدء التشــغيل الفعلى 

لخطوط االنتاج .
واضــاف ان الهيئــة العامة للتنميــة الصناعية 
بــدأت بالفعل في تســليم خطابــات التخصيص 

للمســتفيدين حيث تم الشــهر الماضي تســليم 
وحــدة صناعيــة  تخصيــص 163  خطابــات 
جاهــزة بمجمــع المحلــة الجديــدة للصناعات 
 56 لنحــو  الغربيــة  بمحافظــة  الصغيــرة 
مســتثمر في قطاع الغزل والنســيج والمالبس 

الجاهزة والمفروشــات والصناعات الهندسية 
والكيماوية.

وأوضــح الــزالط أنــه تم ايضــاً نهاية الشــهر 
الماضي  تســليم خطابــات التخصيص لـ 158 
وحــدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بمجمع 
الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 بمحافظة 
اإلســكندرية لعدد 86 مســتثمر حيث  تم طرح 
الوحدات بنظام التمليك او االيجار حسب رغبة 
المســتثمر وتبلــغ القيمة االيجاريــة 20 جنيه 
للمتر شــهرياً، مشــيراً إلى ان  مساحة الوحدة 
تصل الى 144 م 2  وذلك في مجاالت  صناعة 
عبــوات البالســتيك الغذائيــة ولعــب االطفــال 
المصنعــة  البحريــة  والــزوارق  البالســتيكية 
مــن الفيبر جالس وأنابيــب االختبار وخراطيم 
الكهرباء المصنعة من البولى ايثلين وصناديق 
واالدوات  واالكيــاس  والــروالت  البالســتيك 
المنزلية البالستيكية وحبيبات البالستيك المعاد 

. PE,PP تدويرها من
وأشــار رئيــس الهيئــة ان مجمــع مرغــم 2 
والمتخصص في الصناعات البالستيكية يسهم 
في تحقيق التكامل الصناعي بين المشــروعات 
داخــل المجمع ويدعم سالســل التوريد والربط 

والتشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة. 
وتابع انه تم تســليم خطابــات التخصيص لعدد 
56 خطــاب تخصيــص بمنطقة بيــاض العرب 
بمحافظــة بنــى ســويف باجمالــي 62 وحــدة 
صناعيــة وذلك فــي مجاالت صناعــة االدوات 
البالســتيك  وعبــوات  البالســتيكية  المنزليــة 
الغذائيــة واللمبات الليد واســتخالص الزيوت 
الطبيــة والعطريــة واالكواب الورقيــة والواح 

الكونتر، فضاًل عن األسمدة المركبة
وكشــف الزالط انه تم ايضاً خالل شهر فبراير 
الماضــي تســليم الدفعــة األولى مــن خطابات 
تخصيــص وحــدات المجمعــات الـــ 7 الجديدة 
فــي كل من محافظات المنيا وســوهاج والبحر 

األحمر واألقصر.
ولفــت إلــى أنه تيســيرا على المســتثمرين تم 
توقيــع 8 بروتوكــوالت تعــاون مــع 8 بنــوك 
لتوفير التيسيرات التمويلية الالزمة للمستثمر 
الراغــب فــي تملك الوحــدة بالنســبة لوحدات 
المجمعــات المتــاح بها نظــام التملك، مشــيراً 
الــى ان هناك تيســيرات أخرى للحاصلين على 
الوحدات في إجراءات الحصول على الماكينات 
ومستلزمات اإلنتاج، وذلك بالتنسيق مع جهاز 
المتوســطة والصغيــرة  المشــروعات  تنميــة 
ومتناهية الصغر بتيســيرات تمويلية واقســاط 
بفائدة متناقصــة، للبدء فورا في اإلنتاج فضال 
عن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص 

الالزمة .

في إطــار تنفيــذ المبــادرة الرئاســية التي 
أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
إلنشــاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب 
وصغار المستثمرين على اقامة مشروعات 
صناعية جديدة، أعلنت السيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجارة والصناعة تســليم خطابات 
تخصيــص 501 وحدة صناعيــة جديدة لـ 
300 مســتثمر وذلك ضمــن الدفعة االولى 
للمجمعــات الصناعية الـ 7 التي تم طرحها 
خــالل شــهر اكتوبــر الماضــي بمحافظات 
اإلســكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج 

واألقصر والبحر األحمر والغربية.
وقالت الوزيرة ان توفير الوحدات الصناعية 
الجاهزة كاملة المرافق يمثل فرصة متميزة 
للشباب وصغار المستثمرين للحصول على 
وحــدة صناعيــة مكتملــة الخدمــات، وبدء 
عملية االنتاج للمســاهمة في دعم سالســل 
التوريــد ورفــع القيمــة المضافــة للمنتــج 
المصري وتوفير فرص عمل حقيقية ألبناء 

المحافظات المختلفة.
وأضافــت جامــع ان خطابــات تخصيــص 

وحــدات الدفعــة االولي تشــمل 56 خطاب 
تخصيص بمجمــع المحلة الكبرى بمحافظة 
الغربية بإجمالي 163 وحدة صناعية و86 
خطاب تخصيص بمجمع مرغم 2 بمحافظة 
االســكندرية بإجمالي 158 وحدة صناعية 
باإلضافــة إلــى   56 خطــاب تخصيــص 
بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف 
بإجمالــي 62 وحــدة صناعية و42 خطاب 
تخصيص بمنطقتى المطاهرة وغرب جرجا 
بمحافظتــي المنيــا وســوهاج بإجمالي 47 
وحــدة صناعيــة و60 خطــاب تخصيــص 
بمنطقتــي الغردقــة والبغــدادي بمحافظتي 
البحــر األحمر واألقصر بإجمالي 71 وحدة 

صناعية.
كما اكدت الوزيرة حرص الوزارة ممثلة فى 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل 
وتيســير اجراءات الحصول على الوحدات 
من خالل تقديم تيســيرات غير مسبوقة في 
الطرح االخير شــملت تخفيض ثمن كراسة 
الشــروط لتتــراوح بيــن 300 إلــى 500 
جنيــه كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية 

للوحــدة  الحجــز  وخفــض رســوم جديــة 
الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل الى 10 
االف جنيه، واتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة 
الشــخصية، فضاًل عن تأجيل تحصيل إيجار 
الوحدات لمدة 6 أشــهر تيســيراً على رواد 
األعمال بالنســبة للوحدات المتاح بها نظام 

االيجار
ومــن جانبه اوضــح اللواء/ محمــد الزالط 
رئيــس الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية 
ان تســليم الوحدات الصناعيــة بالمجمعات 
الصناعية المتخصصة يأتي تفعيال للمبادرة 
التجــارة  وزيــرة  وتوجيهــات  الرئاســية 
والصناعة نحو ســرعة تخصيص الوحدات 
الصناعيــة الجاهــزة لصغار المســتثمرين 
بالمحافظات وتســهيل كافة االجراءات لبدء 
العمليــة االنتاجيــة، الفتــاً في هــذا االطار 
الــى ان الهيئة ســتقوم بتســليم المســتثمر 
وحدتــه الصناعية خالل شــهر من تســلمه 
خطاب التخصيص على ان يقوم المســتثمر 
باســتخراج الســجل الصناعي والترخيص 
وبــدء االنتــاج خــالل فتــرة ال تتجــاوز 6 

تنفيذًا للمبادرة الرئاسية النشاء مجمعــــــــات صناعية جاهزة للشباب
 نيفين جامع: تسليم خطابات التخـــــــــصيص لـ 300 مستثمر صناعى 

بالمجمعات الـ 7 الجديدة باجمـــــــــــالي 501 وحدة صناعية

محمد الزالط: 
تسليم الوحدات 
للمستثمرين خالل 
شهر من استالم 

خطاب التخصيص 
...وبدء االنتاج 

الفعلى خالل فترة 
ال تتجاوز 6 أشهر
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اكدت الســيدة نيفين جامع وزيرة 
مصــر  ان  والصناعــة  التجــارة 
وكازاخســتان ترتبطــان بعالقــات 
سياســية متميزة وروابط تاريخية 
وثيقة تؤهلهما لالرتقاء بمنظومة 
المشــترك  االقتصــادي  التعــاون 
متميزة،مشــيرة  لمســتويات 
الــى الــدور المحــوري لمجتمعي 
االعمــال بالبلدين في ترجمة كافة 
الفــرص التجارية واالســتثمارية 
المتاحــة بالدولتيــن لمشــروعات 
تعاون ملموسة تصب في مصلحة 
االقتصادين المصــري والكازاخي 

على حد سواء.
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزيرة 
التــي القاهــا نيابــة عنها الســيد/ 
ابراهيم الســجيني مساعد وزيرة 
للشــئون  والصناعــة  التجــارة 
االقتصادية خــالل فعاليات منتدى 
الكازاخــي  المصــري  االعمــال 
المنعقد بمدينة شــرم الشيخ،وذلك 
بحضــور الســيد/ المــز ايــدروف 
بدولــة  الخارجيــة  وزيــر  نائــب 
كازاخســتان وممثلــي عــدد مــن 
الشــركات المصريــة والكازاخية، 
وزارات  المنتــدى  ينظــم  حيــث 
التجــارة والصناعــة والخارحيــة 
والتعاون الدولى ومحافظة جنوب 
ســيناء بالتنســيق والتعــاون مع 
االتحــاد العــام للغــرف التجاريــة 
المهنــدس  برئاســة  المصريــة 
ابراهيــم العربــى ومــن الجانــب 
الكازاخي لجنة االســتثمار التابعة 
بجمهوريــة  الخارجيــة  لــوزارة 
كازاخســتان، والشركة المساهمة 
 ،»Kazakh Invest«
والغرفة الوطنيــة لرجال األعمال 
بكازاخســتان،  والمركز الكازاخي 
للصناعــة والتجارة ويشــارك في 
المنتــدى عدد كبير من الشــركات 

المصرية والكازاخية
وقالــت الوزيــرة ان انعقــاد هــذا 
المنتدى رغم الظروف االستثنائية 
والتحديــات الراهنــة التــي يمــر 
بهــا العالم جراء انتشــار فيروس 
يعكــس  كورونا«كوفيــد19« 

حرص حكومتــي ودوائر االعمال 
بمصر وكازاخســتان على تطوير 
العالقات االقتصاديــة بين البلدين 
في مختلف المجاالت االقتصادية.

واشــارت جامع الــى اهمية تفعيل 
العمل المشــترك على المستويين 
االقليمي والعالمي لمواجهة تراجع 
معدالت النمو االقتصادي العالمي 
بســبب تداعيات فيروس كورونا، 
الفتة الى ان الدولة المصرية نفذت 
اقتصاديــة  احترازيــة  اجــراءات 
المؤسســات  وبشــهادة  ناجحــة 
االقتصادية الدولية والتي ساهمت 
في تحقيــق معدالت نمــو ايجابية 
وتحقيــق التــوازن بين اســتمرار 
االنشطة االقتصادية والحفاظ على 

الصحة العامة للمواطنين.
االجــراءات  اهــم  ان  واضافــت 
االقتصادية التــى نفذتها الحكومة 
تضمنت تســهيل عمليات االفراج 
الجمركــي وتقليل زمــن إجراءات 
المعمليــة  والرقابــة  الفحــص 
يتــراوح  بمتوســط  للصــادرات 
بين 20-72 ســاعة بحــد اقصى 

الــى منــح تســهيالت  باالضافــة 
لســداد القــروض والغــاء الفوائد 
على متاخرات الســداد ومد العمل 
بالرخــص والســجالت الصناعية 
المنتهيــة فضــال عن منــح مهلة 
مجانية لكافة االراضي والوحدات 
الصناعية دون تحميل المســتثمر 
معياريــة  تكاليــف  أو  رســوم 
الــى جانــب خفــض اســعار الغاز 

والكهرباء للقطاع الصناعي.
ونوهت الوزيرة الي ان تنظيم هذا 
المنتــدى فــي الوقــت الراهن يعد 
خطــوة ايجابية لتشــجيع التعاون 
التجاري واالســتثماري بين مصر 
وكازاخستان، مشــيرة الى اهمية 
تعزيز معــدالت التبــادل التجاري 
بيــن البلديــن والتــى بلغــت عام 
2019 نحو 97.7 مليون دوالر.
وأوضحــت جامــع ان هناك فرصا 
كبيرة لتنميــة التعاون االقتصادي 
المشترك بين البلدين خالل المرحة 
المقبلة الســيما في ظــل العالقات 
تربــط  التــي  المتميــزة  الثنائيــة 
القاهــرة واســتانا والمفاوضــات 

الجاريــة لتوقيــع اتفــاق للتجارة 
الحــرة بيــن مصــر ودول االتحاد 
فــي  يضــم  والــذي  األوراســى 
عضويته دولة كازاخســتان حيث 
سيسهم االتفاق في منح اعفاءات 
تنافســية  وميــزات  جمركيــة 
المتداولــة  المتبادلــة  للمنتجــات 

بالسوقين المصري والكازاخى.
وحثــت الوزيرة مجتمــع االعمال 
المصري ونظيره الكازاخى للعمل 
ســويا على االســتفادة مــن كافة 
االقتصادية  الفــرص واالمكانــات 
المتاحــة  النســبية  والمزايــا 
بالبلديــن لتعزيز التعاون التجاري 
المشترك،مشــيرة  واالســتثمارى 
ان عدد مــن الموضوعات الهامة 
اعمــال  جــدول  مطروحــة علــى 
المنتــدى من شــأنها دفع عالقات 
التعــاون االقتصــادي لمســتويات 
غير مســبوقة حيــث تتضمن هذه 
الموضوعات اســتعراض الفرص 
التجاريــة واالســتثمارية بالبلدين 
وكــذا القاء الضوء علــى خدمات 
النقل والشحن والخدمات المالية.

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة ضــرورة تضافر جهــود كافة 
التعــاون  لتعزيــز  العربيــة  الحكومــات 
االقتصــادي بالمنطقــة العربيــة وتحقيــق 
التكامل فــي كافة المجاالت وعلى رأســها 
التجــارة والصناعــة واالســتثمار من أجل 
استشــراف مســتقبل أفضل لألمــة العربية 
للمواطــن  المنشــودة  التنميــة  وتحقيــق 
العربــى، خاصًة فــي ظل األزمــة العالمية 
لتفشــي فيــروس كورونا المســتجد والتي 
أثرت بشكل كبير على االقتصادات العالمية 
ومــن بينهــا الــدول العربية، مشــيرًة في 
هــذا اإلطار إلى حــرص القيادة السياســة 
المصرية على دعم العمل العربي المشترك 
في كافــة المجــاالت وبصفــة خاصة على 

الصعيدين االقتصادي واالجتماعي
جاء ذلك خالل مشاركة الوزيرة عبر تقنية 
الفيديو كونفرانس فــي االجتماع الوزارى 
للــدورة رقــم 107 للمجلــس االقتصــادى 
العربيــة  الــدول  لجامعــة  واالجتماعــى 
بمشــاركة الســيد/ أحمد أبــو الغيط األمين 
العام لجامعة الدول العربية والسيد/ راؤول 
نعمة وزيــر االقتصــاد والتجــارة اللبناني 
رئيــس الدورة الحالية للمجلس، إلى جانب 
الــوزراء ورؤســاء وفــود الــدول العربية 

األعضاء.
وقالــت الوزيــرة أن المجلــس االقتصادى 
العربيــة  الــدول  لجامعــة  واالجتماعــى 
يســاهم بشــكل فعــال وإيجابــي فــي اثراء 
العمــل االقتصــادي واالجتماعــي العربــي 
المشــترك، الفتــًة إلــى أن التحديــات التي 
تواجــه المنطقة العربيــة تتطلب بذل مزيد 
من الجهود والتنســيق فيما بين الحكومات 
العربيــة لمحاولة التخفيف مــن آثار أزمة 
هــذه الجائحة علــى أداء التجــارة العربية 
البينية وازالة كافــة العقبات التي تعترض 
حركة التبادل التجاري بين الدول االعضاء 
لمستوى يرقى لطموحات الشعوب العربية.

وأشــارت جامع إلى ضرورة تفعيل منطقة 
التجــارة الحرة العربيــة الكبرى والتي تعد 
أحــد أهم إنجــازات هــذا المجلــس وأولى 
مراحل التكامل االقتصادي العربي من أجل 
الوصــول لمرحلة االتحاد الجمركي العربي 
واالنتهــاء مــن كافة متطلباته بما يســاعد 
الــدول العربيــة علــى مواكبــة االتجاهات 
العالمية على غرار ما يتم حالياً في تكتالت 

إقليمية أخرى.
ومــن جانبــه أكد الســيد/ أحمد أبــو الغيط 
األميــن العــام لجامعــة الــدول العربية أن 
العالم حالياً يشهد أزمة غير مسبوقة جراء 
انتشــار فيــروس كورونا المســتجد حيث 
تتســابق دول العالــم في توفيــر اللقاحات 
المضادة للفيروس بما يمكن من اســتعادة 
الحيــاة الطبيعيــة، الفتاً إلــى أن التأثيرات 
االقتصاديــة واالجتماعية التي خلفتها هذه 

األزمــة ســتظل لعدة ســنوات إال أن الدول 
العربيــة كانت مــن أقل الــدول تضرراً من 
هذه اآلثار نظراً لإلجراءات الســريعة التي 
تبنتهــا الحكومــات العربية للســيطرة على 

الوباء ودعم القطاعات اإلنتاجية.
وأضــاف أبــو الغيــط أن األزمــة العالمية 
فرضــت واقعــاً جديــداً على أجنــدة العمل 
الحكومــي فــي مجــاالت الصحــة والتعليم 
والعمــل االجتماعــي األمــر الــذي يقتضي 
وضع سياســات جديــدة لمواجهة الكوارث 
غير المتوقعــة والتكيف مع األزمات، الفتاً 
إلى أن المجلس في دورته الحالية سيسلط 
الضــوء على العديــد من الملفــات الهامة 
من بينها االتفاقية العامة واتفاقية الســوق 

العربية المشتركة للكهرباء.
 وأشار السيد/ راؤول نعمة وزير االقتصاد 
والتجــارة اللبناني إلــى أن المجلس يتطلع 
إلــى تفعيل التكامــل بين الــدول العربية ال 
ســيما في الجوانب االقتصاديــة واإلنمائية 
خاصًة وأن الوحدة االقتصادية العربية تعد 
مطلباً أساســياً للحفاظ علــى األمن الغذائي 
وتحفيــز التجارة البينية، وتســليط الضوء 
على فــرص التعــاون االقتصــادي العربي 
غير المستغلة، الفتاً إلى أن األزمة الحالية 
لفيــروس كورونــا دفعــت الــدول العربية 
لتبني توجهات التحول الرقمي واالستعانة 
التجــارة  فــي  الحديثــة  بالتكنولوجيــات 
والتواصــل كبديل عــن التعامل على أرض 

الواقع.
ولفت الســيد/ خليفة مساعد حمادة، وزير 

المالية الكويتــي أن اجتماع المجلس يأتي 
في وقت عصيب على العالم واألمة العربية 
في ظل أزمات اقتصادية ووبائية، الفتاً إلى 
أن جدول أعمال المجلس يتضمن عدداً من 
الموضوعات الهامة التي تركز على ســبل 
التغلب على التداعيات االقتصادية السلبية 
التــي خلفتها أزمة كورونا، موجه الشــكر 
لكافــة الــدول العربية األعضــاء بالمجلس 
لمشــاركتهم البنــاءة ودعمهــم المســتمر 
ألعمــال المجلس خــالل الــدورة الماضية 

التى ترأستها دولة الكويت.
وقــد اعتمد المجلس خــالل االجتماع عدداً 
من القرارات المحورية في شــقي المجلس 
االقتصادي واالجتماعي حيث تضمنت قرار 
عقد دورة غير عادية للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي على مستوى كبار المسؤولين 
ُتعنــى بمناقشــة موضوع االتفاقيــة العامة 
واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء 
خالل شــهر يوليو المقبل، والموافقة على 
إنشــاء مركز تدريب عربي متكامل يشتمل 
علــى محاكيــات لمفاعالت بحــوث وقوى 
ومختبرات افتراضية يعمل في إطار الهيئة 
العربيــة للطاقــة الذريــة، والموافقة على 
الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية العربيــة 
لتربية األحيــاء المائيــة 2037-2018، 
واعتبــار موضــوع دعم الفئــات الضعيفة 
والهشــة فــي األوبئــة واألزمــات محوراً 
اجتماعيــاً ألعمــال الدورتين 107 و108 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

خالل فعاليات منتدى االعمال المصري الكازاخستاني
نيفين جامع: دور رئيسي لمجتمع االعمال المصري 

والكازاخي في اقامة شراكات استثمارية لالرتقاء 
بمستوى التعاون االقتصادي المشترك 

وزيرة التجارة والصناعة تلقى كلمة مصر خالل 
فعاليات اإلجتماع الوزارى للمجلس االقتصادى 

واالجتماعى لجامعة الدول العربية 
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اجتماع مصرى سعودى لتعزيز التعاون المشترك 
فى كافة المجاالت االقتصادية واإلجتماعية 

والثقافية واإلعالمية
في إطار توجيهات السيدة/ 
نيفين جامع وزيرة التجارة 
تفعيل  بأهمية  والصناعــة 
السعودي  المصري  العمل 
الروابط  لتوثيق  المشترك 
التاريخية وتعزيز  الثنائية 
االقتصادي ونقله  التعاون 
لمســتويات متميزة تصب 
فــي مصلحــة االقتصادين 
المصري والسعودي على 
حــد ســواء، وبمــا يخدم 
مصالح البلدين الشقيقين.

عقد فريق العمل المصري 
الســعودي المعني بمتابعة 
التوصيــات الصــادرة عن 
الــدورة السادســة عشــر 
للجنة المصرية السعودية 
والتــي عقــدت بالريــاض 
خالل شــهر مايو 2018 
االجتمــاع الثانــي –عبــر 
الفيديــو كونفرانس  تقنية 
الجانــب  تــرأس  - حيــث 
المصري الســيد/ إبراهيم 
الوزيرة  مساعد  السجينى 
االقتصاديــة  للشــئون 

والمشــرف على قطــاع االتفاقيات والتجارة 
والصناعــة   التجــارة  بــوزارة  الخارجيــة 
وترأس الجانب الســعودي الســيد/ مشــعل 
بن مقبــل المقبــل وكيــل العالقــات الدولية 
والملحقيــات التجاريــة لدى الهيئــة العامة 
العربيــة  بالمملكــة  الخارجيــة  للتجــارة 
الســعودية، وبمشــاركة وفــد رســمي يمثل 

الجهات الحكومية المعنية في البلدين.
وقــال الســيد/ إبراهيــم الســجينى مســاعد 
الوزيرة للشــئون االقتصاديــة ان االجتماع 
اســتهدف متابعة تنفيــذ التوصيات الصادرة 
عن الدورة السادســة عشر للجنة المصرية 
الســعودية المشــتركة، مشــيراً الــى انه تم 
اإلنتهــاء مــن تنفيــذ العديد مــن التوصيات 
الصــادرة عن اجتماعات اللجنة المشــتركة 
وذلــك نتيجــة للتنســيق الكامــل والمتابعــة 
المســتمرة بين نقاط االتصال بيــن البلدين، 
وذلــك فــي مجــاالت االقتصــاد والتجــارة 
واالستثمار والصناعة والزراعة والجمارك 
والكهرباء والطاقة والنقل واإلســكان فضال 
عن المجاالت الماليــة االجتماعية والثقافية 

واإلعالمية.
واضــاف انه تــم االتفاق علــى تعزيز أوجه 
التعــاون بين البلدين في مجــاالت الكهرباء 

والطاقة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
والتعليــم  والتربيــة  واإلســكان  والبيئــة 
والتدريــب التقنــي باإلضافــة الــى مجاالت 

االعالم والسياحة واالثار.
وأشار السجيني الى انه تم االتفاق على عقد 
أعمال الدورة السابعة عشر للجنة المصرية 
الســعودية المشــتركة بالقاهرة خــالل العام 
الجاري على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق 

بين الجانبين.
وقد أســفر االجتماع عن عدد من التوصيات 

المشتركة تضمنت:
 • اشــادة الجانبيــن بزيــادة حجــم التبــادل 
التجاري، والدعوة لزيــادة حركة المبادالت 
التجارية بما يحقق آمال الشــعبين الشقيقين 
مــن خــالل تبــادل الزيــارات بيــن القطــاع 
التجاريــة  المعــارض  وتنظيــم  الخــاص، 

التعريفية، والمشاركة فيها.
• اشــادة الجانبين بالجهــود المبذولة خالل 
فتــرة جائحــة كورونا بما يســاهم في تذليل 
العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.
لعقــد  التنســيق  الجانبيــن علــى  اتفــاق   •
منتدى االســتثمار بالرياض لعرض الفرص 
االســتثمارية فــي كال البلديــن وكذلك ما تم 
اتخاذه مؤخراً لتســهيل مناخ االســتثمار في 

مصر والتنســيق في هذا الشأن 
مع وزارة االستثمار السعودية، 
لالســتثمار  العامــة  والهيئــة 
الغــرف  ومجلــس  المصريــة، 

السعودية.
• تأكيــد الجانبيــن اهميــة اتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة من الجهات 
المعنية بالبلديــن لتنفيذ وتعزيز 
التعــاون فــي مجــال المنشــآت 

الصغيرة والمتوسطة.
• اتفــاق الجانبيــن علــى عقــد 
االجتمــاع الرابــع للجنــة الفنية 
الســعودية المصرية فــي مجال 
خالل  والمقاييــس  المواصفــات 
الربــع الثانــي من عــام 2021 

بالقاهرة.
• تأكيد الجانبين ضرورة التوقيع 
على مشروع مذكرة التفاهم بين 
الهيئــة العامة للتنمية الصناعية 
الســعودية  والهيئــة  المصريــة 
ومناطــق  الصناعيــة  للمــدن 
التقنية لتعزيز التعاون الصناعى 
المشترك خالل المرحلة المقبلة.
• إشــادة الجانب المصــري بما 
تم حيال رفــع الحظر المفروض 
على اســتيراد الفراولة، والفلفل، والجوافة 

والبصل من جمهورية مصر العربية.
• تأكيــد الجانبيــن حرصهمــا علــى تعزيــز 
التعاون وتســهيل حركة التصديــر والتبادل 
التجاري بيــن البلدين فيما يتعلــق بالفواكه 
والخضــروات الطازجــة علــى أن يقوم كل 
جانب بموافاة الجانب اآلخر بالشحنات التي 
يتــم رفضها التخاذ ما يلزم حيال الشــركات 

المخالفة.
• اســتمرار عقــد اللجنــة الفنية المشــتركة 
للنقــل البــري لتطوير العمل المشــترك بين 
البلديــن، واالنتهاء من الموضوعات العالقة 
والتــي حالت جائحة كورونا دون اســتمرار 

متابعتها.
• التأكيــد علــى اســتمرار تفعيــل دور نقاط 
االتصــال، والتي تم إنشــاؤها خــالل الدورة 
الثالثــة عشــر للجنــة والمتمثلة فــي الهيئة 
العامــة للتجــارة الخارجيــة عــن المملكــة 
العربية السعودية وقطاع االتفاقات التجارية 
التجــارة  بــوزارة  الخارجيــة  والتجــارة 
والصناعــة عــن جمهورية مصــر العربية، 
وأن يتــم مــن خاللهــا تنظيــم كافــة أعمال 
اللجنــة، وحل المشــاكل التي تعترض حركة 

المبادالت التجارية بين البلدين.

أعلنــت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجــارة والصناعة، انتهــاء أزمة فرض 
السلطات االوغندية رسوماً جمركية على 
الصادرات المصرية من الصاج المســطح 
بنسبة 35% بالمخالفة التفاقية الكوميسا، 
مشــيرًة إلى أن الــوزارة ممثلة في جهاز 
التمثيــل التجاري أجــرت اتصاالت مكثفة 
مــع الجهــات األوغنديــة خــالل األشــهر 
الماضية وكذا مع ســكرتارية الكوميســا 
بدولــة زامبيا لحثهــم على التراجع عن 

هذا القرار.
وقالــت إن الوزارة تابعــت عن كثب 
تطــورات  الماضيــة  الفتــرة  خــالل 
األزمــة الناتجة عن قيام الســلطات 
االوغنديــة بفرض رســوم جمركية 
على عدد مــن البنود التي تصدرها 
مصر ومنها الصاج المسطح وذلك 

بالمخالفة التفاقية الكوميسا، مشيرًة 
إلــى أن المكتب التجاري المصري في 

اوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر 
الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات 
علــى االلتزام بالتخفيضــات الجمركية في 

إطار الكوميسا.
وأضافت »جامع«، أن عدد من الشركات 
المصدرة للسوق االوغندي أبدت تضررها 
الشديد من جراء اتخاذ السلطات االوغندية 
قــراراً منفــرداً بالمخالفــة اللتزاماتها في 
اتفاقية الكوميســا بفرض رسوم جمركية 
على صادرات هذه الشــركات الى اوغندا 

ممــا أدى الــى تأثر نشــاطها في الســوق 
االوغندي، مؤكدة فــى هذا اإلطار حرص 
الــوزارة على حل المشــكالت التى تواجه 
الصادرات المصرية فى مختلف األســواق 
الخارجية واإلســتفادة من كافــة األدوات 

والقواعــد التجارية التــى تكفلها منظومة 
التجارة الدولية  

ومن جانبه أوضح  الدكتور أحمد مغاوري، 
رئيس جهاز التمثيل التجاري ان الجهاز قام 

بإدراج هذا  الموضوع علي أجندة اجتماع 
لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميســا 
الــذي ُعقد عبر تقنيــة الفيديو كونفرانس 
حيث تم التشــديد  في هــذا االجتماع علي 
أهميــة قيــام الحكومة األوغنديــة بالعمل 
علي ازاله كافة المعوقات التي تؤثر سلبا 
علي انســياب تدفق الصــادرات المصرية 
لهذا الســوق وذلك بالتنسيق مع عدد من 
الــدول األخرى األعضاء في الكوميســا 
المتضــررة مــن مثــل تلك القــرارات 
التعســفية  مثــل موريشــيوس التــي 
تعانــي شــركاتها المصــدرة للســكر 
من نفس المشــكلة في ضوء وجود 
فائض في انتاج اوغندا من الســكر 
،  وهــو ما نتج عنه تراجع الجانب 
االوغندي عن فرض هذه الرسوم 

.
إجمالــي  أن  مغــاوري  وأضــاف   
الصــادرات المصريــة إلــى الســوق 
األوغنديــة قد بلغت عــام 2019 نحو 
112 مليون دوالر امريكي، مشــيراً إلى 
أن أهــم بنود الصادرات المصرية تتضمن 
الــورق ومنتجاته، والمنتجــات الغذائية، 
المختلفــة،  البنــاء  ومــواد  والكلينكــر، 
والمنتجات الكيماوية والبالستيك، والواح 
الصلب، والحاصالت الزراعية المختلفة، 

والرخام والجرانيت.

بعد إتصاالت مكثفة للتمثيل التجارى المصرى 
إنتهاء أزمة فرض السلطات األوغندية رسومًا 
جمركية على الصادرات المصرية من الصاج 

المسطح بنسبة %35 إبراهيم السجينى :القاهرة 
تستضيف أعمال الدورة الـ17 
السعودية  المصرية  للجنة 

العام الجارى 



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

 أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة أنه فى إطار تنفيذ إتفاقية التجارة 
الحــرة الموقعــة بيــن مصــر ودول تجمــع 
الميركســور والــذى يضــم كل مــن البرازيل 
وباراجــواي  واوروجــواي  واألرجنتيــن، 
نجحــت جهــود الحكومــة في تصديــر أولى 
شــحنات الموســم الجديد للبرتقال المصري 
الى الســوق البرازيلــي وذلــك بالتعاون مع 
الســفارة البرازيليــة بالقاهــرة مؤكدة أهمية 
هــذه اإلتفاقية فى فتح أســواق جديــدة أمام 
المنتجــات المصرية فى أســواق دول أمريكا 
الجنوبيــة حيــث أشــادت فــى هــذا اإلطــار 
بالتعاون المســتمر بين الحكومتين المصرية 
التجاريــة  العالقــات  لتعزيــز  والبرازيليــة 

واالقتصادية المشتركة.
وفــى هــذا الصــدد أوضــح الســيد/ إبراهيم 
السجيني مساعد الوزيرة للشؤون االقتصادية 
ان بعثــة فنية برازيليــة زارت القاهرة العام 

الماضــي للتفــاوض النهائي حول اســتيراد 
الموالح المصرية ألســواقها، تفقدت خاللها 
عــدد من مزارع الموالــح المصرية بمرافقة 
النباتيــة بالحجــر  مختصيــن مــن الصحــة 
الزراعــي المصري وذلك في إطــار التمهيد 
لفتح السوق البرازيلي أمام صادرات الموالح 

المصرية.
 وأشــار إلــى ان قطــاع االتفاقــات والتجارة 
الخارجية بالوزارة قام خالل الفترة الماضية 
بعقد سلســلة اجتماعات مــع تجمعات رجال 
وذلــك  المصرييــن  والمصدريــن  األعمــال 
بالتعــاون مــع المكتــب التجــارى المصرى 
بســاو باولو والســفارة البرازيليــة بالقاهرة 
وغرفة التجارة العربية البرازيلية بساوباولو 
اســتهدفت التعريف باالمتيازات واالعفاءات 
الجمركية التي يتيحهــا اتفاق التجارة الحرة 
والــذي  الميركســور  وتجمــع  مصــر  بيــن 
يشــمل البرازيل واألرجنتيــن، واوروجواي 

وباراجواي.
واضاف السجينى ان الفترة الماضية شهدت 
أيضا عقد عدة جوالت من المشاورات الفنية 
بيــن وزارة الزراعــة المصريــة ونظيرتهــا 
البرازيلية أسفرت عن تسجيل الثوم والبرتقال 
المصــري بالبرازيل في شــهر مايو 2020 
حيــث أعلنت وزارة الزراعــة المصرية بدء 
تصديــر الموالح إلى البرازيــل وفًقا للمعايير 
الدولية لجودة الصادرات وتطبيق نظم التتبع 
للمنتجات التصديرية خــالل مراحل الزراعة 
واإلنتاج والتعبئة والتصدير والتى تعد إحدى 

أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.
ولفــت الى ترحيب المســتوردين البرازيليين 
بالبرتقــال المصــري والذي يتميــز بالجودة 
العاليــة واألســعار التنافســية حيــث يعتبــر 
الســوق البرازيلــي أكبــر أســواق أمريــكا 

الجنوبية بنحو209 مليون مستهلك.

وتعلن نجاح جهود الحكومة فى تصدير 
أولى شحنات الموسم الجديد للبرتقال 

المصري إلى السوق البرازيلي

وزيرة التجارة والصناعة تشارك فى الندوة 
الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة حول 

استراتيجية التمويل الصناعى

جامــع  نيفيــن  الســيدة/  أكــدت 
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
المحلــي  التصنيــع  تعميــق  أن 
وزيــادة  المصريــة  للمنتجــات 
الصناعية  الصــادرات  معــدالت 
يأتــي على رأس أولويات وزارة 
التجــارة والصناعة، األمر الذي 
دفــع الــوزارة إلطــالق برنامج 
قومي لتعميــق التصنيع المحلي 
يســتهدف زيــادة نســب القيمة 
المضافة في المنتجات الوطنية، 
بما يســهم في احــالل المنتجات 
مثيلــة  بمنتجــات  المســتوردة 
منتجــة محليــاً، مشــيرًة إلى أن 
الــوزارة تســتهدف عــدًدا مــن 
الصناعات والسلع ذات األولوية 
لتشجيع توفير المنتجات المحلية 
بهــا لتلبيــة إحتياجات الســوق 

المحلي.
 وأشــارت إلــى إنه تــم مراجعة 
كافة البنــود الجمركية للواردات 
عــن عــام 2019 والتــي بلــغ 
بنــد جمركــى،  عددهــا 6853 
وتم تحديد الواردات المســتهدفة 
فــى 228 بنــد جمركــى بقيمــة 
تمثــل حوالــي 23% من اجمالى 

الواردات
مشــاركة  خــالل  ذلــك  جــاء   
الوزيــرة فــي النــدوة الحوارية 
الرابعــة مــن مؤتمــر »مصــر 
تســتطيع بالصناعة« لمناقشــة 
التمويــل  »اســتراتيجية 
الصناعي«، بحضور الســفيرة/ 
الدولــة  وزيــرة  مكــرم  نبيلــة 
المصرييــن  وشــئون  للهجــرة 
بالخارج، والدكتور/ محمد معيط 
وزير المالية، والمهندس/ هشام 
توفيــق وزيــر قطــاع األعمــال 
العــام، والدكتــور/ محمود محي 
الديــن المدير التنفيذي لصندوق 

النقد الدولي.
 وأوضحت الوزيرة أنه تم تحديد 
قائمة مبدئية للســلع المستهدفة 

بقطاعــات  وارداتهــا  الحــالل 
وصناعات  الهندسية  الصناعات 
مواد البناء والصناعات المعدنية 
والصناعات الغذائية والصناعات 
الكيماويــة وقطــاع الصناعــات 
الطبيــة والدوائيــة والصناعات 
النسيجية، الفتًة الى أن الوزارة 
تسعى إلى تحقيق تكامل سالسل 

التوريد المحلية.
ولفتــت جامــع الــى أن الوزارة 
تعمــل حالياً علــى برنامج تنمية 
سالسل الموردين وتطوير قاعدة 
صناعيــة متنوعة من الموردين 
المحليين، حيث يرتكز البرنامج 
علــى محورين أساســيين، هما 
تكوين شــراكات مســتدامة بين 
المحليــة  الصناعيــة  المنشــآت 
والدوليــة والموردين المحليين، 
بيــن  الجماعــي  العمــل  ودعــم 

الموردين المحليين بهدف تلبية 
احتياجــات المنشــآت الصناعية 
وإصــدار  والدوليــة،  المحليــة 
قاعــدة معلومــات يســتفيد منها 

المجتمع الصناعى. 
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة 
السياســية تولي اهتمامــاً كبيراً 
واالرتقــاء  الصــادرات  لملــف 
التصديــر فــي كافــة  بمعــدالت 
خاصــة  وبصفــة  القطاعــات 
القطاعات التي تمتلك مصر فيها 
ميزة تنافسية، األمر الذي يسهم 
فــي الوصــول بالصــادرات إلى 
100 مليار دوالر ســنوياً، الفتًة 
إلــى أن الــوزارة تــدرس حالياً 
كافة المقترحات المتعلقة بتيسير 
إجــراءات التصدير والتعامل مع 
كل التحديــات التــى تقــف عقبة 
أمام إنســياب وتدفق الصادرات 

المصرية لألسواق الخارجية مع 
التركيــز على الســوق األفريقي 
والذي يمثل أحد أهم مستهدفات 
لمضاعفــة  الــوزارة  خطــة 

الصادرات.
وحول جهــود الحكومــة لتنمية 
الصــادرات اوضحــت جامع إن 
الحكومــة قطعــت شــوطاً كبيراً 
في ملــف المســاندة التصديرية 
حيــث تم خالل العــام الحالى حل 
أزمة سداد المستحقات المتأخرة 
للمصدرين من خالل إطالق عدد 
من المبادرات الحكومية لسرعة 
سداد المســتحقات لدى صندوق 
تنمية الصــادرات، مشــيرة إلى 
أن إجمالــي ما تمــت إتاحته من 
مســاندة تصديريــة خــالل عــام 
2020 بلــغ حوالــي 20 مليار 

جنيه.
وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة 
طموحة لتنمية وتطوير المناطق 
الصناعية فى مختلف محافظات 
مصــر، فضــاًل عن إنشــاء 13 
مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات 
الوجــه البحــري والصعيد تضم 
اكثر من 4 االف وحدة صناعية 
جاهــزة وكاملــة المرافــق، تــم 
طــرح 7 مجمعــات منهــا العام 
الماضــي بإجمالي 1657 وحدة 
صناعية مجهــزة بكافة المرافق 
وبمســاحات مختلفة وذلك بنظام 
اإليجــار أو التمليــك فــي ســبع 
االســكندرية  هــي  محافظــات 
والبحــر األحمــر والغربية وبنى 
وســوهاج  والمنيــا  ســويف 
واألقصر، الفتــةً إلى أنه روعي 
فــي هــذا الطــرح األخيــر تقديم 
تيســيرات كبيرة وغير مسبوقة 
للمســتثمرين والتــي القت قبول 
الكثير من المســتثمرين وخاصًة 
المشــروعات الصغيرة  أصحاب 

ومتناهية الصغر.
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
تمثــل  كريمــة  حيــاة  مبــادرة  أن  والصناعــة 
فرصــة متميــزة للصناعة الوطنيــة لتوفير كافة 
المســتلزمات واالحتياجــات الصناعيــة الالزمة 
لتنفيذ المبادرة، مشــيرًة إلــى أن المبادرة والتي 

أطلقهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
لتحســين مســتوى معيشــة القرى الريفية 
وتحقيــق التنمية المســتدامة بجميع أنحاء 
الجمهوريــة تمثــل انفراجــة كبيــرة علــى 
الصناعة المحلية حيث ستســهم في تشغيل 
المصانــع بكامــل طاقاتهــا االنتاجية ، كما 
تمثل فرصة لدخول اســتثمارات جديدة في 
السوق المحلي فضاًل عن خلق فرص عمل 

جديدة للشباب.
 وقالــت الوزيــرة إن هذه المبادرة تشــهد 
زخمــاً كبيــراً خاصًة وأنها تشــمل 4209 
قريــة بإجمالي 175 مركز على مســتوي 
20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 
50 مليون مستفيد كما تبلغ تكلفة المبادرة 
500 مليــار جنيه منها 50-60% منتجات 
صناعيــة وذلــك فــي 4 محــاور تنمويــة 
رئيســية هــي شــبكات الميــاه والصــرف 
الصحــي والطريق والكبــاري، والمنظومة 
الصحيــة بالقــرى، وتطويــر المؤسســات 
التعليمية بالقرى والمراكز المصرية، الفتًة 
إلــى أن الرئيس السيســي وجــه بضرورة 
تعميق وتوطين الصناعــة المحلية وإتاحة 
فرصــة للصناعــة المصرية فــي تنفيذ هذا 

المشــروع القومي بحيث تكــون جميع مكونات 
ومنتجات المشــروع من الصناعــة الوطنية بما 
ينعكس على تحفيز التنمية االقتصادية وتحسين 

معدالت التوظيف.
 ومــن جانبــه أوضــح المهنــدس/ محمــد عبــد 
الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة 
أنه تنفيذاً لتوجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة لمركــز تحديــث الصناعة 
بحصر المصانع فــي القطاعات المختلفة تمهيداً 

للمشــاركة بالمبادرة ودراســة مــا يمكن تقديمه 
من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة 
الفنية، فقد عقد المركز خالل األيام الماضية ندوة 
تعريفيــة لفريق عمل المركز وذلك الســتعراض 
مالمح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة 

والصناعة بمختلف هيئاتها، للمســاهمة في هذا 
المشروع القومي الكبير، ، مشيراً الى أنه جاري 
عقــد إجتماعــات مــع المصنعين فــي القطاعات 
الصناعية المختلفة لتشــجيعهم علي اإلســتفادة 

من المبادرة .
 وأضاف عبد الكريم أنه في إطار التنسيق الدائم 
مع إتحاد الصناعات المصرية ، فقد شارك مركز 
تحديــث الصناعــة فى لقاًء موســعاً مــع ممثلي 
غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور/ خالد 

عبد العظيم، المديــر التنفيذي التحاد الصناعات 
المصريــة، والمهنــدس/ محمــد حنفــي، المدير 
التنفيــذي لغرفــة الصناعات المعدنيــة بحضور 
عــدد 16 من ممثلي شــركات قطــاع الصناعات 
المعدنيــة حيــث تــم خالل اللقــاء االتفــاق على 
صياغة االســتبيان الذي ســيتم موافاة 
المصانع المصريــة به لحصر الطاقات 
اإلنتاجيــة للمصانع المصريــة القائمة 
وعــدد العمالــة بالمصانــع واســتعداد 
بعض المصانع لزيادة طاقتها اإلنتاجية 
للمشــاركة بالمبــادرة، واحتياج بعض 
المصانــع األخرى لنوع من المســاندة 
لزيــادة طاقتهــا والتــي قــد تتمثل في 
التمويل أو الدعم الفني، مشيراً إلى أنه 
ســيتم بناًء على هذا االســتبيان إصدار 
قائمة موحــدة بالحصر الكامل للطاقات 

االنتاجية للصناعات المختلفة.
 وأشار إلى أن الغرف الصناعية المعنية 
المشــاركة في هــذه المبــادرة تتضمن 
غرفــة الصناعــات المعدنيــة وغرفــة 
الصناعــات الهندســية، وغرفــة مواد 
البناء، وغرفة الصناعــات الكيماوية، 
، الفتــاً إلى أن المركز في تواصل دائم 
مع مجموعات العمل المشكلة من كافة 
الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة. 
 ونــوه المدير التنفيــذي لمركز تحديث 
الصناعــة أن هــذه المبادرة ستســاعد 
على زيادة مســاهمة القطاع الصناعي 
فــي الناتج المحلي اإلجمالي فضاًل عن اســتفادة 
المصانــع مــن اإلنتاجيــة العاليــة فيمــا يخــص 
النواحــي الفنيــة التــي تتضمن تحســين التكلفة 
وجودة المنتجات وتحســين المنظومة الصناعية 
وتحقيق نمو الشــركات وتشغيل العمالة، مشيراً 
إلــى أن أهم ما يميز تورديــات هذه المبادرة هو 
فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها 
على أنماط محددة األمر الذي ســيكون له مردود 

كبير على تحسين التكاليف للمصانع  .

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بإتاحة الفرصة للصناعة الوطنية في تنفيذ 

مبادرة حياة كريمة
وزارة التجارة والصناعة تبدأ الخطوات التنفيذية 
لدعم مشاركة القطاعات الصناعية في توفير 

احتياجات ومستلزمات المبادرة

تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة 
والتموين والتجارة الداخلية

افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض 
الرسمي للسيراميك والبورسلين واألدوات 

»CERAMICA MARKET« الصحية

تحــت رعاية الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة والدكتور/ 
على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتحت فعاليات الدورة 
الثامنة من المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين واألدوات الصحية 
»CERAMICA MARKET«  خــالل الفتــرة مــن 25-28 فبراير 
الماضــي  لمــدة 4 أيام بمركز القاهــرة الدولى للمؤتمــرات، حيث افتتح 
المعرض الســيد/ إبراهيم السجينى مســاعد الوزيرة للشؤون االقتصادية 
والمشــرف على قطاع االتفاقيــات والتجارة الخارجية بالــوزارة باإلنابة 
عن وزيرة التجارة والصناعة، وحضر مراسم االفتتاح 15 من السفراء 
والممثليــن التجارييــن المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية من الدول 

العربية واالفريقية واالوروبية.
 وقال الســيد/ إبراهيم الســجينى مســاعد الوزيرة للشــؤون االقتصادية 
والمشــرف على قطــاع االتفاقيات والتجــارة الخارجية بــوزارة التجارة 
والصناعة إن المعرض يســهم  في دعم  الشــباب المقبلين على الزواج 
ومهندســي الديكــور والمقاوليــن وأصحــاب المشــروعات العقارية من 
خالل إتاحة منتجات ســيراميك متميزة بأسعار تنافسية وهو ما يرفع من 

مستوى الوحدات السكنية واإلدارية والمشروعات القومية.
  وأشــار الــى حرص الوزارة  علــى تنمية وتطوير صناعة الســيراميك 
باعتبارهــا احدى الصناعات الرئيســية بقطاع مواد البنــاء والحراريات 
والصناعات المعدنية، الفتا إلى أن الوزارة تســعى خالل المرحلة الحالية 

لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير الســيراميك واالســتفادة من 
توافــر المــواد الخام واتفاقيات التجارة الحــرة الموقعة مع عدد كبير من 
الــدول والتكتالت االقتصادية العالمية وكذا توافر العمالة المؤهلة و كافة 
مقومــات الصناعــة، حيث توفــر اآلالف من فرص عمــل باعتبارها من 

الصناعات كثيفة العمالة.
 وأوضــح مســاعد الوزيرة للشــئون االقتصاديــة ان القطاع يســهم في 
توفيــر احتياجات الســوق المحلــي والتصدير لألســواق الخارجية  حيث 
يتمتع بتنافســية كبيرة  ترجع إلى ان  نســبة المكون المحلى في صناعة 
الســيراميك تصل إلى 90% ، مشــيراً الى ان صادرات قطاع الســيراميك 

لألسواق الخارجية  بلغت العام الماضي نحو 149 مليون دوالر.
  وأضاف الســجيني أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات خالل األشهر 
القليلــة الماضية التي صبت في مصلحة قطاع الســيراميك والبورســلين 
وعلى رأســها إصدار قرار وزاري خالل شــهر ديســمبر الماضي بوقف 
اســتيراد الســيراميك والبورســلين  لمدة 3 أشــهر  بهدف الحفاظ على 
معدالت إنتاجية الصناعة المصرية من تداعيات انتشــار فيروس كورونا 
عالمياً، الفتاً إلي أنه جاري حالياً دراســة إدراج صناعة السيراميك الول 
مــرة ضمن برنامج رد األعبــاء التصديرية التي تنفذه الحكومة حالياً بما 

يسهم في تعزيز صادرات هذه الصناعة الهامة.
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شــهدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
والمهنــدس/  والصناعــة  التجــارة 
محمــد أحمد مرســي وزيــر الدولة 
توقيــع  مراســم  الحربــي  لإلنتــاج 
اتفاقية تصنيع مشــترك بين مصنع 
إنتــاج وإصــالح المدرعات )مصنع 
200 الحربــي( وشــركة صناعــة 
وسائل النقل MCV، وذلك بحضور 
المهندس/ محمد محمد صالح الدين 
مصطفــى نائب رئيس مجلس إدارة 
الهيئــة القوميــة لإلنتــاج الحربــي 
والعضــو المنتدب، وقــد قام بتوقيع 
البروتوكــول المهندس/ رفيق رزق 
رئيــس مجلــس إدارة مصنع إنتاج 
وإصــالح المدرعــات والمهنــدس/ 
كريــم غبــور رئيس مجلــس إدارة 
شــركة MCV والعضــو المنتدب، 
ديــوان عــام وزارة  بمقــر  وذلــك 

اإلنتاج الحربي.
وقالــت جامع ان هــذا االتفاق يدعم 
التوجــه الحالــي للدولــة المصرية 
بالتوســع فــي اســتخدام المركبات 
التــي تعمــل بالطاقــة النظيفة وذلك 
فــي اطار المبــادرة الرئاســية التي 
اطلقهــا فخامة الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي خــالل افتتاحــه لفعاليات 
المعــرض االول لتكنولوجيا تحويل 
واحــالل المركبــات للعمــل بالطاقة 
النظيفة، مشــيرًة الى اهمية توسيع 
أطــر التعــاون الصناعي المشــترك 
بين الحكومــة ومختلف الشــركات 
فــي  العاملــة  والوطنيــة  العالميــة 
مجــال انتــاج الســيارات بالســوق 
المصري لتوطين صناعة السيارات 
الكهربائيــة ونقــل كافــة الخبــرات 
المطبقة  العالميــة  والتكنولوجيــات 

في هذا الصدد للصناعة الوطنية.
واشــارت الوزيرة الــى ان الوزارة 
تعمل حالياً على وضع اســتراتيجية 
الســيارات  لصناعــة  شــاملة 
والصناعــات المغذيــة لهــا ترتكــز 
على تحقيق االستفادة القصوى من 
كافة المقومــات واالمكانات الكبيرة 

لالقتصــاد المصــري والتــي تؤهل 
لتدشــين صناعــة ســيارات حقيقية 
تفــي باحتياجــات الســوق المحلي 
االقليميــة  لالســواق  والتصديــر 
والعالميــة، الفتًةفــي هــذا االطــار 
الــى اهميــة تعظيــم االســتفادة من 
الطاقــات التصنيعية الكبيرة لوزارة 
االنتــاج الحربي والقطــاع الخاص 
لتنميــة وتطوير مختلــف القطاعات 
الصناعيــة وبصفــة خاصة صناعة 

السيارات
ومن جانبه أوضح المهندس/ محمد 
أحمد مرســي وزيــر الدولة لإلنتاج 
الحربــي أن توقيــع هــذه االتفاقية 
يســتهدف التعــاون المشــترك فــي 
تكنولوجيــا  نقــل وتوطيــن  مجــال 
تصنيــع األوتوبيســات الكهربائية، 
فــي إطــار ســعي الدولة إلــى تنفيذ 
المركبــات  توطيــن  إســتراتيجية 

الكهربائيــة فــي مصر مــن منطلق 
الحــرص علــى تحقيــق العديد من 
العوائــد االقتصاديــة والبيئيــة من 
خــالل زيادة االعتمــاد على مصادر 
الطاقة المتجددة والنظيفة واالرتقاء 
بنمط حياة المواطن المصري ودعم 
الصناعة الوطنيــة، مؤكداً على أن 
وزارة اإلنتــاج الحربي تســعى إلى 
تلبيــة احتياجــات الســوق المحلي 
من مختلــف المنتجات بمــا تمتلكه 
من قــدرات تصنيعيــة وتكنولوجية 
وكــوادر فنيــة مدربــة علــى أعلى 
مســتوى، مضيفــاً أن نمــو حجــم 
الطلــب فى الســوق المحليــة يمثل 
فرصــة مهمة لتطوير قطاع صناعة 
الســيارات بمصــر والذي ســيؤدي 
إلى توفيــر العملة األجنبية التى يتم 
إنفاقها الســتيراد المركبــات كاملة 

التصنيع من الخارج. 

وأوضــح المهنــدس/ كريــم غبور 
رئيس مجلس إدارة شــركة صناعة 
والعضــو   MCV النقــل  وســائل 
هــي   »MCV« أن  المنتــدب 
شــركة مســاهمة مصريــة ووكيــل 
إلحدى الشــركات األلمانية لتصنيع 
الحافالت، وهي حاصلة على العديد 
مــن شــهادات الجــودة، معرباً عن 
اإلســتراتيجية  بالشــراكة  ســعادته 
مــع »اإلنتاج الحربــي« خاصًة بما 
تمتلكــه شــركاتها ووحداتهــا مــن 
إمكانيات بشرية وفنية وتكنولوجية 
وتصنيعيــة، مؤكــداً علــى تنامــي 
التوجــه العالمى فــي الفترة الحالية 
لهذه النوعية مــن المركبات لتقليل 
األثر الناتج عن المركبات التقليدية 

على البيئة واالقتصاد.

وزيرا »التجارة والصناعة واالنتاج الحربي 
يشهدان توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين 
مصنع )200 الحربي( و )MCV(في مجال 

تصنيع األوتوبيسات الكهربائية

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة ان االلتزام بتطبيق المواصفات 
القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية 
لالرتقاء بجــودة المنتج المصــري وزيادة 
قدرته على منافسة المنتجات االجنبية داخل 
الســوق المحلي أو في االسواق الخارجية، 
مشــيرًة في هذا اإلطار الى حرص الوزارة 
علــى تعزيز دور االجهــزة الرقابية التابعة 
للــوزارة الحــكام الرقابــة علــى المنتجات 
المصنعــة داخــل الســوق المحلــي والتأكد 
مــن التزامها بتطبيق اعلــى معايير الجودة 

المحلية والدولية.
وفي هذا اإلطار كشــف أحــدث تقرير تلقته 
أداء مصلحــة  الوزيــرة حــول مؤشــرات 
الرقابة الصناعية خالل شهر يناير الماضى 
أن المصلحــة قامــت بإجــراء 381 حملة 
تفتيشــية على المصانع والمراجل واآلالت 
الحراريــة، كمــا تم إجراء 1239 دراســة 
فنيــة متخصصــة تضمنــت 165 دراســة 
فنية في مجال الســماح المؤقت والدروباك 
و1063 دراسة فنية متنوعة و11 دراسة 

مستلزمات إنتاج.
كما قامــت المصلحة بمنح ترخيص لـ280 
مرجل بخاري وآلــة حرارية، واعتماد 94 
مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( 
والقيام بـ 21 حملة رقابية موسمية، فضاًل 
عــن التفتيش على عدد 54 مصنع متنوع، 
كمــا قامت المصلحة من خــالل وحدة دليل 

خدمة المواطن بالرد على 190 شكوى.
وقــال المهنــدس/ عبــد الــرؤوف أحمــدى 
ان  الصناعيــة  الرقابــة  مصلحــة  رئيــس 
المصلحــة تعمــل خــالل المرحلــة الحالية 
على أحكام الرقابــة على المصانع وضمان 
مطابقــة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية 
والعالمية، مشــيرا إلى أن المصلحة تسهم 
فــي تفعيل الــدور الرقابي علــى المنتجات 
األســواق  فــي  طرحهــا  قبــل  الصناعيــة 

ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضــاف أن حمــالت التفتيــش والرقابــة 
تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية 
وإسطوانات الغاز ومصانع تعبئة األكسجين 
ومصانــع إنتــاج الخميــرة وخاليــا الطاقة 
ومصانــع البالســتيك وصناعــات معدنيــة 

ومصانع أسمنت وحديد وصلب، الفتاً الى ان 
الحمالت استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام 
المصانــع بتطبيــق االجــراءات االحترازية 
الخاصة بانتشــار فيــروس كورونا للحفاظ 
على ســالمة العاملين وضمــان عدم توقف 

عجلة االنتاج
وأوضــح أن المصلحــة تســعي دائمــا الي 
تحســين صــورة المنتــج المصــري داخليا 
وخارجيا وحماية األسواق من تدوال السلع 
الردئيــة غيــر المطابقــة للمواصفــات الي 
جانــب زيادة مســاهمة الصناعــة الوطنية 
في الصــادرات ورفــع القدرات التنافســية 
للمنتــج المصــري، باالضافــة الــي نشــر 
الوعــي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي 

وجمهور المستهلكين.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة 
الرقابة الصناعية خالل شهر يناير الماضى

م. عبد الرؤوف أحمدى : إجراء 381 حملة 
تفتيشية على المصانع وإعداد 1239 دراسة 

فنية وترخيص 280 مرجل بخاري واعتماد 94 
مركز صيانة
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كدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة ان تحقيق التنمية االقتصادية 
الشــاملة والمســتدامة تمثل احدى أهم 
أولويــات القيادة السياســية والحكومة 
المصريــة خالل المرحلة الحالية خاصة 
فــى ظل الظــروف الصعبــة التى تواجه 
منظومــة االقتصاد العالمي من تداعيات 
انتشــار فيروس كورونــا  والتى أثرت 
ســلباً علــى اقتصادات كافــة دول العالم 
،مشــيرًة فى هذا اإلطــار إلى أن النجاح 
الذى حققته خطــة اإلصالح االقتصادى 
التــى تبنتهــا الحكومــة المصريــة منذ 
أكثــر مــن 4 أعوام ســاهمت فى تعزيز 
علــى  المصــرى  االقتصــاد  قــدرات 
مواجهــة األزمات االقتصادية العالمية 
أزمــة »كوفيــد 19«. بينهــا   ومــن 
وقالــت إن القطاع الخــاص المصرى 
قــام بــدور رئيســي فــى تنفيــذ خطة 
الدولــة لمواجهــة تداعيــات انتشــار 
فيــروس كورونــا من خالل اســتمرار 
دوران عجلــة اإلنتــاج والحفــاظ على 
يؤكــد  الــذى  األمــر  العمالــة، وهــو 
علــى أهمية الــدور الوطنــي لمجتمع 
األعمــال كشــريك رئيســي للحكومــة 
 فى تنفيذ خطط اإلصــالح االقتصادى.
 جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها 
الوزيــرة نيابة عــن الدكتور مصطفى 
مدبولى رئيــس مجلس الوزراء خالل 
فعاليــات منتدى »قمة مصر لألفضل« 

وذلك بحضــور عدد من الوزراء، والذى نظمته  
مجلــة أموال الغد  برئاســة اإلعالميــة دينا عبد 
الفتــاح والذي شــهد تكريم أفضل 100 شــركة 
فى الســوق المصريــة، وأبرز 50 ســيدة تأثيرا 
فــى االقتصاد المصــرى، والمتفوقيــن من رواد 
االحتياجــات  ذوى  مــن  والمبدعيــن  األعمــال، 
مجــال  فــى  األفضــل  والمؤسســات  الخاصــة، 
المســتدامة. والتنميــة  المجتمعيــة   المســئولية 
وأوضحــت الوزيــرة ان عــام 2020 كان عاماً 
فيــروس  انتشــار  تداعيــات  بســبب  اســتثنائيا 
كورونا والذي اســتلزم من الحكومة القيام بأداء 
اســتثنائي يتواكــب مع حجــم التحــدي الحتواء 
التداعيات الســلبية لهذا الفيــروس، حيث عملت 
الحكومة على محــاور متعددة واتخذت اجراءات 
ســريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة على 
الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، الفتة الي ان 
هذه االجراءات ســاهمت فــي أن يحقق االقتصاد 

المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى االقتصاديات 
الناشــئة نمــواً في عــام 2020 بمعــدل نمو بلغ 
3.6% وضمــن 3 اقتصادات بالشــرق األوســط 
 واســيا الوســطي تحقق نمو اقتصادي ايجابي. 
ولفتــت جامــع إلــى ان المؤشــرات االيجابيــة 
سياســات  نتيجــة  كانــت  المصــري  لالقتصــاد 
وقــرارات اتخذتهــا الدولة بناء علــى توجيهات 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيها 
القطــاع الخاص والتــي تضمنت توجيــه وزارة 
الماليــة بتخصيــص 100 مليار جنيــه لمواجهة 
فيــروس كورونــا وإطــالق مبــادرة »العمــالء 
المتعثريــن« المتضرريــن من القطاع الســياحي 
باإلضافة إلى توفيــر 20 مليار جنيه للمصدرين 
خالل عام 2020 لســداد مســتحقات الشــركات 
الصــادرات. تنميــة  لــدى صنــدوق   المصــدرة 

وأضافــت ان قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد 
رئيســي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية 

المســتدامة وذلــك مــن خالل مســاهمته 
فــي الناتــج المحلــي االجمالــي وتوفيــر 
فــرص العمل، الفتًة  الــى انه على الرغم 
من التداعيات الســلبية النتشــار جائحة  
كورونا عالميــاً اال ان الصناعة المصرية 
اســتطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية 
خــالل العــام المالــي 20/19 حيــث بلغ 
معــدل النمــو الصناعــى 6.3% ؛  فيمــا 
بلغت نســبة مســاهمة الناتــج الصناعي 
المحلــي  الناتــج  فــي   %17.1 حوالــي 
اإلجمالــي لتصــل قيمة الناتــج الصناعي 
الــي 942 مليــار جنيه مقارنــة بحوالي 
847 مليــار جنيــه في العام الســابق أي 
 بقيمــة زيادة بلغــت 95 مليار جنيه. 
ونوهت الوزيرة أن قيمة االستثمارات 
حوالــي  بلغــت  العامــة  الصناعيــة 
49 مليــار جنيه خــالل العــام المالي 
يمثــل حوالــي  مــا  المنقضــي وهــو 
10.3% مــن اجمالــي االســتثمارات 
القطــاع  اســتوعب  وقــد  العامــة، 
الصناعــى نحو 28.2% مــن إجمالي 
العمالــة المصرية، وهو ما يشــير الى 
الــدور  المحــوري الــذى يلعبــه هذا 
القطــاع الهام في توفيــر فرص العمل 
للشــباب وتخفيــض معــدالت البطالة، 
وعلى أهميــة القطاع الصناعى لكونه 
 قاطرة للتنمية االقتصادية المستدامة.
واضافــت ان فخامــة الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي قــد اولــى اهتمامــا 
كبيرا بالمراة المصرية باعتبارها أحد أهم دعائم 
التنميــة االقتصاديــة المســتدامة حيــث ارتفعت 
نســبة تمثيل المــرأة في البرلمــان المصري الي 
27% وفي مجلس الوزراء بنسبة 25%، مشيرة 
إلــى ان التكريم الذي يقدمــه منتدى »قمة مصر 
لالفضل« ســنويا ألفضل المؤسســات والقيادات 
التنفيذيــة وكذا إبراز الــدور الحيوي الكبير الذي 
تقوم به المرأة كصانع السياسات وداعم أساسي 
لخطــط اإلصالح االقتصادي  التي تتبناها الدولة  
جعلــه في مصاف المنتديات الكبرى التي تســاند 
وتدعم النجاحات التي تشــهدها الدولة المصرية 
 وبصفــة خاصــة المــرأة في كافــة المجــاالت. 
ونقلــت جامع تحيات الدكتــور/ مصطفى مدبولى 
رئيــس مجلس الــوزراء للقائمين علــى المنتدى 
على المجهودات المبذولة في  تنظيم هذا المنتدى 
والنجاحات المتتالية والتي تتحقق عاما بعد عام.

 باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تكرم رموز مجتمع المال 

 واألعمال خالل قمة مصر لألفضل 2021
نيفين جامع : تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة 

والمستدامة على رأس أولويات القيادة السياسية 
والحكومة المصرية خالل المرحلة الحالية

القطاع الخاص شريك رئيسي فى 
تنفيذ خطط اإلصالح اإلقتصادى 

 التى تتبناها الدولة المصرية
2020 عام استثنائي للصناعة 

المصرية...و 6.3% معدل النمو 
الصناعي خالل العام المالي 

2020/2019

بعد اتصاالت مكثفة مع السلطات السعودية
المكتب التجاري المصري بجدة ينجح في 

االفراج عن شحنة منتجات غذائية مصرية 
محتجزة بالموانئ السعودية

مع انتهاء فترة تقديم طلبات الشركات المصدرة
وزيرة التجارة والصناعة تعلن :  اصدار أول دفعة من المرحلة 

الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة لدى 
صندوق تنمية الصادرات فى اطار مبادرة السداد الفورى

نيفين جامع : الدفعة االولى تشمل 40 شركة باجمالى قيمة 
مستحقات 208،4 مليون جنيه ... واجمالى الطلبات المقدمة 

للصندوق حتى نهاية فبراير تجاوزت ال 1600 شركة مصدرة

نجح المكتب التجاري المصري بجدة في االفراج عن شــحنة منتجات 
غذائيــة تابعــة الحــدى الشــركات المصريــة احتجزت منذ األســبوع 
األول من شــهر فبراير الجاري بميناء الملــك عبد هللا بمحافظة رابغ 

السعودية.
وكان المكتب التجاري المصرى قد تلقى اخطاراً من الشركة المصرية 
المصــدرة  والمجلس التصديري للصناعات الغذائية بإحتجاز شــحنة  
جبن رومى في الموانئ السعودية، حيث قام المكتب باجراء إتصاالت 
مكثفة مع الجهات الســعودية المعنية ممثلــة في الهيئة العامة للغذاء 
والدواء الســعودية لالفراج عن الشحنة، حيث اسفرت جهود المكتب 
فــى االفراج عن الشــحنة وتم اخطار الشــركة المصريــة وكذا الهيئة 

القومية لسالمة الغذاء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
 وفى هذا الصدد اكد الدكتور / احمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري 
ضرورة اتباع الشــركات المصرية المصــدرة لإلجراءات الموضوعة 
من قبل الجهات السعودية والخاصة باستيراد المنتجات الغذائية وذلك 
لتجنب أية مشــكالت أو خســائر تتكبدها الشــركات المصرية وحرصاً 

علــى نفاذ صادرات الصناعات الغذائية المصرية للســوق الســعودي 
والذي ُيعد أكبر األســواق المســتقبلة للصادرات الغذائية بقيمة بلغت 

نحو )308( مليون دوالر عام 2020.

أعلنت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان صندوق 
تنميــة الصــادرات أصدر اليــوم - األحــد - أول دفعة مــن المرحلة 
الثانية لشــهادات صرف مســتحقات الشــركات المصــدرة فى اطار 
مبادرة الســداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتســوية 

المستحقات المتأخرة  للشركات لدى الصندوق .
وقالت ان هذه الدفعة شــملت 40 شــركة باجمالى قيمة مســتحقات 
208،4 مليون جنيه ، وبصافى 192،5 مليون جنيه بعد استقطاع 
كافة مديونيات تلك الشــركات لدى وزارتى المالية والبترول . الفتة 
الى انه تقدم للصندوق خالل شهر فبراير طلبات من حوالى 1600 
شركة لالستفادة من مبادرة السداد الفورى ، حيث يتولى الصندوق 
التواصل مع الشركات إلخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا إلستكمال 

إجراءات إصدار الشهادات بالمبالغ المستحقة     .

 ولفتــت جامــع الى ان هــذه المبادرة تأتى تنفيــذاً لتوجيهات فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة 
رد األعبــاء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعــة والتصدير وبصفة 
خاصة خالل هذه المرحلة بســبب تداعيات انتشــار جائحة كورونا ، 
حيث  تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من اجمالى قيمة المستحقات 
فوراً وذلك بالتنســيق مع وزارة المالية والبنوك ، بدال من ســدادها 
علي أقســاط قد تســتغرق عدة سنوات ، األمر الذى يسهم فى توفير 
الســيولة النقدية لتمكين الشــركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها 

تجاه عمالئها والحفاظ على العمالة .
وأشــارت الوزيــرة إلى ان المرحلة االولى للمبادرة شــهدت ســداد 

13،2 مليار جنيه ل 1125  شركة مصدرة
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توجيهــات  إطــار  فــي   
السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعة بأهمية 
التنافســية  القــدرة  رفــع 
المصــري ومواكبة  للمنتج 
فــي  العالميــة  التطــورات 
مجال الجودة،  قام الدكتور/ 
محمد عتمان  رئيس مجلس 
القومــي  المعهــد  إدارة 
للجــودة و اللواء / ابراهيم 
أبو ليمون  محافظ المنوفية 
اجتيــاز  بتســليم شــهادات 
البرنامج التدريبي« الدبلوم 
فــي  المهني«المتخصــص 
مجال نظــم الجودة الحديثة 
فــي  وذلــك  لـ15متدربــاً 
التعاون  بروتوكــول  إطــار 
الموقع بين المعهد القومي 
للجــودة ومحافظة المنوفية 
خدمــات  مــن  لالســتفادة 
المعهــد في مجــال التدريب 
في  واالستشارات  والتأهيل 
تطبيــق نظــم إدارة الجودة 

طبقا للمعايير العالمية.
وقال الدكتور/ محمد عتمان 
رئيس مجلس إدارة المعهد 
للجــودة ان هــذا  القومــي 
البرنامــج يأتــي فــي إطار 

تفعيل دور المعهد للنهوض 
بمنظومــة الجــودة ونشــر 
ثقافتهــا وتوحيــد مفهومها 
وبما يسهم في زيادة القدرة 
التنافسية للصناعة الوطنية 
المقدمة  الخدمات  وتحسين 
إلــى   مشــيراً  للمواطنيــن، 
حرص الــوزارة متمثلة في 
المعهد القومي للجودة على 
تعزيــز التعــاون مــع كافة 
الجهــات الحكوميــة لنشــر 
ثقافة الجودة وتنمية الوعي 
بدورهــا في كافة القطاعات 
االنتاجيــة والخدميــة وذلك 
تماشــيا مــع رؤيــة مصــر 

.2030
 ولفــت إلــى أهميــة رفــع 
القدرات التنافســية للقطاع 
مــن  والخدمــي  اإلنتاجــي 
خــالل االرتقاء بمســتويات 
الجــودة وتطبيقاتهــا وفقــا 
للمعاييــر الدوليــة وهو ما 
يســهم فــي زيــادة معدالت 
النمــو االقتصــادي في ظل 
االقتصاديــة   التحديــات 

العالمية الحالية.
 ونوه رئيس المعهد القومي 
للجــودة  الــى الــدور الهام 
فى  المتخصــص  للتدريــب 
مجال نظــم الجودة الحديثة 

الصناعية  القطاعــات  فــي 
والخدميــة لتحســين جودة 
المنتجات وإرضاء العمالء، 
المعهــد  ان  إلــى  مشــيراً 
قــام بتنفيــذ هــذا البرنامج 
لمجموعــة  التدريبــي 
مــن الدارســين مــن كافــة 
مــع  بالتعــاون  القطاعــات 
مركــز الدراســات الوطنية 
التابــع لديوان عام محافظة 
المنوفية وذلك بهدف نشــر 
الجــودة  ومفاهيــم  ثقافــة 
فــي  بنظمهــا  واالرتقــاء 

المحافظة.

القومي للجودة يسلم شهادات اجتياز 
البرنامج التدريبي  الخاص بنظم الجودة 
الحديثة لـ 15 متدرب بمحافظة المنوفية 

د. محمد عتمان: المعهد حريص على تعزيز 
التعاون مع مختلف الجهات الحكومية 

لنشر ثقافة الجودة بكافة القطاعات 
االنتاجية والخدمية

ويعتمد 12 استشارى في مجاالت الجودة 
ونظم االدارة الدولية

نيفيــن  الســيدة/  وافقــت 
التجــارة  وزيــرة  جامــع 
قــرار  علــى  والصناعــة 
للجــودة  القومــي  المعهــد 
إستشــاري   12 بإعتمــاد 
في مجــاالت الجــودة ونظم 
بدرجــة  الدوليــة  اإلدارة 
استشــارى )كبيــر( لتطبيق 
معايير الجــودة العالمية في 
القطاعات اإلنتاجية  مختلف 
ثقافــة  ونشــر  والخدميــة 
مفاهيــم الجــودة واالرتقاء 
المجتمــع  فــى  بنظمهــا 
المصــري بكافــة قطاعاتــه 
مصــر  لرؤيــة  وتحقيقــا 
2030 وذلك وفقاً للمعايير 
الدوليــة المطبقــة فــي هذا 

الصدد.
وقــد قــام الدكتــور/ محمــد 
المعهــد  رئيــس  عتمــان 
بتســليم  للجــودة  القومــي 
الرخص لالستشــاريين بعد 
اجتيازهــم لكافــة البرامــج 
والمتطلبــات  المؤهلــة 
حضــر  وقــد  الالزمــة، 
مراســم التســليم الدكتــور/ 
فريــد النجار خبيــر التنمية 
والتطوير اإلداري والدكتور 
عــادل الذيب/ رئيــس اتحاد 
مؤسســات التدريــب بدولة 

ليبيــا ورئيــس األكاديمية العربيــة اإلفريقية 
للدراسات.

وقــال عتمــان ان منــح الشــهادات المهنية 
ورخــص المزاولــة لألشــخاص يأتــي فــي 
اطــار جهــود تفعيــل دور المعهــد القومــي 
الجــودة  ثقافــة  بنشــر  للنهــوض  للجــودة 
وتنميــة الوعي بدور الجــودة في القطاعات 
اإلنتاجيــة والخدمية وتوحيــد مفهوم الجودة 
لمواكبــة التطورات العالمية وبما يســهم في 
زيادة القدرة التنافســية للمنتج الوطني وكذا 
الخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا للمعايير 

الدولية والعالمية.
واضــاف ان هذا التوجه يعكس إســتراتيجية 
مصــر 2030 والهادفــة لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة وبنــاء مجتمــع حديــث ومنفتح 
وديمقراطي ومنتج الى جانب تحســين جودة 

حيــاة المواطنيــن في الوقــت الحاضر بما ال 
يخل بحقوق األجيال القادمة في حياة أفضل.
جديــر بالذكر ان وزيرة التجــارة والصناعة 
كانــت قــد وافقت على قــرار مجلــس إدارة 
المعهــد الخــاص بمنــح الشــهادات المهنية 
ورخــص المزاولة لألشــخاص، حيث تعتبر 
»رخصــة مزاولــة المهنــة« حجــر زاويــة 
فــي إصــالح وتطويــر المهن بصفــة عامة، 
وإعتماد المهنيين فــي المجاالت التي تتعلق 
بنظــم الجــودة واإلدارة واألنشــطة المتعلقة 
بهــا بكافــة أنواعهــا حيــث تم وضــع آليات 
وإجــراءات اإلعتمــاد لتكون بمثابة شــهادة 
مهنيــة معتمدة تمنح بناًء على مجموعة من 
المعاييــر الحاكمة التي تقيــس قدرة ومهارة 
العامليــن في هــذه المجاالت وتكــون بمثابة 
اإلعتــراف والمصادقــة من المعهــد القومي 

للجودة بكفاءة الحاصلين عليها.

وقد تم خالل حفل تســليم شــهادات االعتماد 
توقيــع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى 
ISC EGYPT،فــي  وشــركة  للجــودة 
مجــاالت التدريــب والتأهيل واالستشــارات 
وقعهــا الدكتور محمد عتمــان رئيس المعهد 
القومي للجودة والدكتور محمد الشين/ ممثل 

.ISC EGYPT شركة
كما قام الدكتور/محمد الشــين ممثل شــركة 
 CERTIFICATION PARTNER(
عتمــان  محمــد  د.  بتســليم   )GLOBAL
شــهادة اعتماد المعهــد القومى للجودة طبقا 
 ISO21001 للمواصفة القياســية الدولية

الخاصة بنظم ادارة المؤسسات التعليمية.
كما وقع الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد 
القومى للجودة والدكتور مدحت عبد الوهاب 
المدير التنفيذى لشــركة اورينت تجديد عقد 

برنامج)مدير جودة معتمد( 
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وزيرة التجارة والصناعة 
تستعرض انجازات  

وخطة عمل 
ومستهدفات الوزارة أمام 

الجلسة العامة لمجلس 
النواب

في إطار التوجه الذي يتبعه مجلس 
النــواب المصري بدعــوة وزراء 
حكومة الدكتور مصطفى مدبولى 
الستعراض انجازات  وخطة عمل 
ومستهدفات الوزارات المختلفة ، 
استعرضت الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة امام 
الجلســة العامة لمجلــس النواب 
برئاســة المستشــار حنفي جبالي 
رئيس المجلس رؤية وخطة عمل 
وزارة التجــارة والصناعــة فــي 
ضــوء برنامج الحكومــة الصادر 

في عام 2018. 
مســتهل  فــي  الوزيــرة  وقالــت 
الصناعــة  قطــاع  إن  عرضهــا 
المصريــة يمثــل رافــداً رئيســياً 
فــي تنفيذ خطــط الدولــة للتنمية 
خــالل  مــن  وذلــك  المســتدامة 
مســاهمته فــي الناتــج المحلــي 
االجمالــي وتوفير فــرص العمل، 
الفتــًة الــى انــه علــى الرغم من 
التداعيات السلبية النتشار جائحة 
كورونــا عالميــاً اال ان الصناعة 
المصرية قد حققت نتائج إيجابية 

ملموسة خالل عام 2020 تمثلت 
في الحفاظ على معدالت االنتاجية 
والعمالــة وقطــع شــوط كبير في 
البدء بتحقيق تعميق حقيقي لعدد 
كبير مــن الصناعات، االمر الذي 
ســاهم في زيــادة االعتمــاد على 
المنتجات الوطنية لسد إحتياجات 

السوق المحلي. 
واشــارت جامع الــى ان الوزارة 
وضعــت خــالل الفتــرة الماضية 
خطــة عمــل متوازنة بالتنســيق 
والمشــاركة مع رجــال الصناعة 

ارتكــزت علــى ايجــاد حلــول جذريــة 
القطــاع  واجهــت  التــي  للتحديــات 
الصناعــي، فضاًل عن تقديم تســييرات 
غير مسبوقة – خاصة في ظل تطورات 
الموقــف الوبائــي مــن إنتشــار جائحة 
كورونــا- لتشــجيع المســتثمرين علــى 
االستثمار في القطاع الصناعي وبصفة 
خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، 
واإلســتفادة مــن منظومــة المجمعــات 
الصناعية للتوســع في عمليات تصنيع  
المكونات ومســتلزمات االنتاج وتشغيل 

االنتاجيــة  طاقتهــا  بكامــل  المصانــع 
وإعتبــار تلــك األهداف ركائز اساســية 
لخطة عمل الوزارة خالل عام 2021.

مــن  عــدداً  الوزيــرة  واســتعرضت 
المؤشــرات االقتصاديــة التــي تعكــس 
أداء القطاع الصناعــى، حيث اوضحت 
انه علــى الرغم من تطــورات الموقف 
الوبائي العالمي اال ان القطاع الصناعي 
استطاع تحقيق مؤشــرات أداء إيجابية 
خــالل العــام المالــي 20/19 حيث بلغ 
معدل النمو الصناعى 6.3%؛ فيما بلغت 

نسبة مســاهمة الناتج الصناعي حوالي 
17.1% في الناتج المحلي اإلجمالي.

الصناعــى  القطــاع  اســتوعب  وقــد 
العمالــة  إجمالــي  مــن  نحــو%28.2 
المصريــة، وهــو ما يشــير الــى الدور 
المحــوري الــذي يلعبــه هــذا القطــاع 
الهــام فــي توفير فرص العمل للشــباب 
وتخفيض معدالت البطالة، وعلى أهمية 
القطاع الصناعى لكونــه قاطرة للتنمية 

االقتصادية المستدامة.
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خطة متكاملة 
النشاء 17 

مجمع صناعي 
باجمالي 5046 
وحدة تتيح 48 

ألف فرصة عمل 
مباشرة

جهود كبيرة للوزارة لتنمية وتطوير 
صناعة الجلود بكافة حلقاتها التصنيعية  يتعلــق  وفيمــا 

المجمعــات  ملــف 
الصناعيــة قالت إن الوزارة 
أولت خالل الفتــرة الماضية أهمية 
كبيرة لتعزيز اإلستفادة من  منظومة إنشاء 
المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات 
إلحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات 
اإلنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرًة 
في هذا الســياق إلى أن منظومة المجمعات 
الصناعيــة ال تشــمل فقــط إقامــة وحــدات 
إنتاجيــة لخدمــة أنشــطة صناعيــة بعينها، 
بــل هي منظومــة متكاملة تســتهدف توفير 
المناخ والبيئة والبنية التحتية الالزمة لدعم 
الصناعــات المقامــة بهــا و توفيــر  فرصاً 
للتوســع  بتلــك الصناعــات، حيث حرصت 
وزارة التجــارة والصناعــة علــي إنشــاء 
مجمعــات صناعيــة متكاملة مــزودة بكافة 
الخدمــات الالزمة )مبانــي إدارية – مراكز 
تدريــب – منشــآت خدمية ولوجيســتية  – 
بنوك( لضمان إســتدامة األنشطة اإلنتاجية 

وربطها بسالسل اإلنتاج المتكاملة. 
واشــارت الوزيــرة الــى ان خطــة الوزارة 
استهدفت إنشاء 17 مجمعصناعى في عدد 
مــن المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية 
يبلغ عددهــا 5046 وحدة، توفر نحو 48 
ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك اإلطار، 
فقد تــم االنتهاء من انشــاء وتخصيص 4 
مجمعات صناعية بنســبة %100 

المصانــع  وبــدأت 
العمل بها فعليا، وهي:

- المجمــع الصناعــى بمدينة 
باجمالــى  بالمنوفيــة:  الســادات 

وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح 
بين 300 إلى 720 متر، تستهدف األنشطة 
اإلنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، 

والغذائية. 
- المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد)جنوب 
الرســوة(: باجمالى عدد وحــدات بلغ 118 
وحــدة بمســاحات تتــرواح بيــن 300 إلى 
840 متر تســتهدف أنشطة إنتاجية متنوعة 
من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، 

والغذائية، والغزل والنسيج.
- المجمــع الصناعى بمدينة بــدر بالقاهرة: 
باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات 
تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف 
األنشطة اإلنتاجية في الصناعات الغذائية – 

الهندسية – الكيماوية.  
- المجمع الصناعى بمرغم1 باإلســكندرية: 
باجمالــى عــدد وحــدات بلــغ 238 وحــدة 

مخصصة للصناعات البالستيكية.
ولفتت جامع الى انه اســتكمااًل لخطة إنشاء 
المجمعــات الصناعيــة فقــد قامــت الوزارة 
خــالل شــهر أكتوبر الماضي بطــرح عدد 7 
مجمعــات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 
وحدة بمحافظات االسكندرية والبحر االحمر 
والغربيــة وبني ســويف والمنيا وســوهاج 
بمســاحات  وذلــك  واالقصــر 

تتراوح 
مــا بين 48 

متــر الــى 792 متر 
وفقاً لنوع األنشطة المستهدفة.

هذا وجــاري حالياً اإلنتهاء من إنشــاء عدد 
6 مجمعات صناعية بمحافظات )اســيوط – 
أســوان – البحيرة – قنا – الفيوم( بإجمالي 
عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية 
تستهدف الصناعات )الكيماوية – الهندسية 
– الغذائية – الطباعة والتغليف – األثاث(.

وحــول التيســيرات المقدمــة للمســتثمرين 
وحــدات  علــى  الحصــول  فــي  الراغبيــن 
بالمجمعــات الصناعيــة اوضحــت الوزيــرة 
بمراجعةشــروططرحتل الوزارةقامــت  ان 
لمســتثمرينالص لتيسيرعلىا تبهدفا لوحدا كا
لم تا ا لمســتند ا طو و لشر تبسيطا و ، عيين نا
طلوبــة وخفــض التكاليــف المرتبطــة بها، 
حيــث تم إقــرار عدد مــن التســييرات غير 
المســبوقة لتشــجيع المســتثمرين وبصفــة 
خاصــة صغــار المســتثمرين للحصول على 
وحــدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء 
مشروعاتهم الصناعية، وكان من أبرز هذه 

التيسيرات:
- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 

وفيمــا يخص ملف صناعــة الجلود، قالت 
جامع إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية 
وتطويــر صناعــة الجلــود بكافــة حلقاتها 
التصنيعيــة من الدباغة وحتــى المنتج تام 
الصنع او مــا يعرف بالمصنوعات الجلدية 
وذلــك بهــدف االرتقــاء بجودة وتنافســية 
المنتجــات المصنعة محليــاً وزيادة قيمتها 
المضافــة ومن ثم زيــادة معدالت التصدير 
مشيرًة إلى أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة 
الروبيكي تمثل نقطــة انطالق لتطوير هذه 
الصناعــة الواعدة والتي تمتلك فيها مصر 
مزايا تنافســية كبيرة تؤهلها لتكون محور 
ارتــكاز لصناعة الجلــود اقليميــاً ودولياً، 
حيث تــم االنتهاء مــن المرحلةاالولى من 
مشــروع مدينة الجلود بالروبيكي باجمالى 
213 وحدة انتاجية وتسكينها بالكامل لعدد 

195 مستثمر على مساحة 176 فدان.
واشــارت جامع الى انه تــم ايضاً اإلنتهاء 
من  تخطيط 40 فدان بالمرحلة الثانية من 
المشروع الستكمال المستحقين من مصانع 
الغراء والدباغة حيث تصل مساحة مخطط 
مصانــع الغــراء نحــو 23000 م2 على 
مسطح مســاحة 18 فدان لعدد 41 مصنع 
لعــدد )49( مســتثمر، فيما تصل مســاحة 
مخطــط مصانــع الدباغــة نحــو 34000 

مســطح 22  علــى  م2 
علــى   تحتــوي  فــدان 
96 مصنع لعــدد 101 
اتخاذ  وجارى  مســتثمر 
إجراءات الطرح ، الفتًة 
الى انــه تم ايضاً اعتماد 
جنيــه  مليــون   250
لتأهيــل محطــة الصرف 
بالمدينــة  الصناعــي 
التوســعات  الســتيعاب 
عن  فضاًل  المســتقبلية، 
إستكمال تركيب منظومة 
عــدادات الميــاه بالكامل 
وعددها )208( عداد. 

ولفتــت الوزيرة الى انه 
تم استقطاع مساحة 73 
فدانمن مساحة المرحلة 
الثالثة من المدينة إلقامة 
100 مصنع إتســاقاً مع 
توجيهــات الســيدرئيس 
الجمهورية بهدف توفير 

منتجــات الجلــود تامــة الصنع بمــا يخدم 
الســوق المحلي ويحد مــن تصدير الجلود 
الخام خــالل الفترة المقبلة، بإجمالي تكلفة 
تقديرية تقدر بنحو 2.9 مليار جنية تشمل 

)إقامــة المصانع-الوحــدات اإلنتاجية ذات 
الصلة بالصناعات المغذية لصناعة الجلود 
- وأعمال الترفيق(، وقد بلغ إجمالي نسبة 
اإلنـــجاز في اإلنشــاءات نحــو 35% حتي 

اآلن.

جنيــه لتتــراوح مــا بيــن 300-500 جنيه 
بحسب مساحة الوحدة.

- الغــاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية 
والتي كانت تبلغ 6146 جنيه.

- الغــاء شــرط حيازة المتقــدم لحجز الوحدة 
علــى ســجل تجــارى ومنحه مهلة 3 أشــهر 

الستخراج المستندات. 
- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم 

لتصل الى 15 يوم فقط.
- الغــاء رســوم اجــراء التظلمات فــي حاله 
عدم الترســية على المتقدم والتي كانت تبلغ 

11400 جنيه.
- الغاء شــرط اعداد دراســة جدوى ودراسة 
اســتثمارية من محاســب قانونى، واالكتفاء 

بإعداد دراســة جدوى مبدئية يتم تقييمها من 
جهاز تنمية المشــروعات الصغيرة بالتنسيق 

مع هيئة التنمية الصناعية.
- ومــن أبــرز التيســيرات أيضــا، مــد عقــد 
االيجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات 
بزيادة ســنوية تبلــغ نســبتها 10%، وإبرام 
تعاقــد منفصــل مــع )المســتأجر – المالــك( 
وفقــاً للصيغة التعاقديــة المعتمدة من مجلس 
الــوزراء وأن تكــون منفصلــة عن كراســة 
الشروط، وتاجيل سداد القيمة االيجارية لمدة 

6 أشهر تبدأ من تاريخ االستالم.
وأوضحت جامع ان الوزارة اتخذت عدداً من 
اإلجــراءات خــالل الفترة مــن يوليو 2018 
وحتى عام 2020 لتنميــة القطاع الصناعى 

ودعــم األنشــطة اإلنتاجية بالقطاعــات ذات 
األولوية وقد كان أهم تلك اإلجراءات مراجعة 
لألنشــطة  األراضــي  تخصيــص  منظومــة 
الصناعيــة حيث تقوم الوزارة حالياً بمراجعة 
كافة إجراءات تخصيص االراضى الصناعية 
التي سبق تخصيصها خالل المرحلة الماضية 
بهــدف التأكــد مــن كفــاءة معــدالت التنفيذ 
ومدي جدية المســتثمرين في تنفيذ األنشطة 
المســتهدفة وذلك لتحقيق االســتغالل األمثل 
مــن هــذه االراضــى، وحســن إدارة مــوارد 
الدولــة منهــا، مؤكدًة ان الوزارة لن تســمح 
بتســقيع األراضي الصناعية وانها ســتواجه 

بحزم أى تجاوزات في هذا الشأن.
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اصدار 40 ألف رخصة تشغيل لمنشأت صناعية 
وميكنة فروع التنمية الصناعية بالمحافظات

نجاح الحكومة في إدارة ملف كورونا 
بشهادة المؤسسات االقتصادية الدولية

تعميق التصنيع المحلي للصناعة المصرية على 
رأس اولويات خطة عمل الوزارة 

وأضافــت الوزيــرة أن الهيئة العامــة للتنمية 
الصناعيــة اصــدرت 40 ألف رخصة تشــغيل 
لمنشأت صناعية خالل الفترة من عام 2018 
وحتى 2020، مشــيرًة الى ان قانون تيســير 
منــح التراخيــص الصناعيــة رقــم 15 لســنة 
2017 ســاهم في منح العديد من التســييرات 
لترخيص المنشــأت الصناعية حيث تم تقليص 
الفتــرة الالزمة للحصول علــى التراخيص من 
630 يوم الى 30 يوم في حالة المشــروعات 
عاليــة المخاطــر ونحــو 7 ايــام فــي حالــة 

المشروعات اآلمنة بيئياً
وأوضحت ان القانون خفض ايضاً عدد جهات 
االشــتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة 
وهــي هيئــة التنمية الصناعيــة، وخفض عدد 
العمليات اإلجرائية األساسية من 7 عمليات الى 
3 عمليات فقط، وخفــض اإلجراءات الداخلية 
مــن نحو 154 اجراء ليصبح 19 اجراء فقط، 

كما اخضــع القانون معايير التفتيش والمتابعة 
الــى ضوابــط ومواعيد واحــكام، ووضع نظام 

واضح للتظلمات.
واشــارت جامــع الــى ان القانــون قــد الــزم 
الهيئــة العامة للتنميــة الصناعية بتطوير نظم 
تنفيــذ اإلجــراءات وعمليات اإلصــدار لتصبح 
الكترونيــة ومميكنــة وذلــك بــدال مــن النظام 
اليدوى، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة افرعها 

ومكاتبهــا فــي المحافظــات، وقامــت بربطها 
الكترونيا بالمقر الرئيســي لتيســير االجراءات 
على المســتثمرين، وذلك مــن خاللميكنة 14 
فــرع للهيئــة بالمحافظات، ونحــو 13 مكتب 
تغطــى معظم محافظــات الجمهورية لتســهيل 
وتيســير اإلجــراءات بها، كما تم إنشــاء )4( 
فروع جديدة للهيئة للتيســير على المستثمرين 

فى تلقى الخدمات.

وفيمــا يخــص تعميق التصنيــع المحلي، قالت 
الوزيــرة إن الــوزارة أطلقــت برنامجــاً قومياً 
لتعميق التصنيع المحلي من خالل زيادة نســب 
القيمة المضافة فــي المنتجات الوطنية، االمر 
الذي يســهم فــي احالل المنتجات المســتوردة 
بمنتجــات مثيلة منتجة محلياً، حيث تســتهدف 
الــوزارة عــدد مــن الصناعــات والســلع ذات 
األولويــة لتشــجيع توفيــر المنتجــات المحلية 
بها بمــا يلبي إحتياجات الســوق المحلي، كما 
تمت مراجعة كافة البنــود الجمركية للواردات 
عن عــام 2019 والتــي بلغ عددهــا 6853 
بنــد جمركى، وتحديــد واردات مســتهدفة فى 
228 بنــد جمركى بقيمــة واردات تبلغ 16,6 
مليار دوالر وهو ما نســبته 23% من اجمالى 

الواردات.
واوضحــت جامع انــه تم تحديــد قائمة مبدئية 
للســلع المســتهدفة الحالل وارداتها بقطاعات 
الصناعات الهندســية وصناعات مــواد البناء 
والصناعــات المعدنيــة والصناعــات الغذائية 
والصناعــات الكيماويــة وقطــاع الصناعــات 

النســيجية،  والصناعــات  والدوائيــة  الطبيــة 
مشيرًة الى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سالسل 
التوريد المحلية، حيث تم حتى االن التعاون مع 

303 منشأة صناعية.
ولفتــت الى ســعي الــوزارة لتعميــق التصنيع 
المحلــى مــن خــالل برنامــج تنميــة سالســل 
المورديــن وتطويــر قاعدة صناعيــة متنوعة 
مــن الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج 
على محورين أساســيين، هماتكوين شــراكات 
مســتدامة بيــن المنشــآت الصناعيــة المحلية 
والدوليــة والموردين المحلييــن، ودعم العمل 
الجماعــي بيــن المورديــن المحلييــن بهــدف 
تلبيــة احتياجات المنشــآت الصناعية المحلية 
والدوليــة، وإصــدار قاعدة معلومات يســتفيد 
منها المجتمع الصناعى،وقد بلغ عدد الموردين 
المستفيدين من البرنامج 50 مورد، وتم فعليا 

البدء في تصنيع وإنتاج 51 منتج محليا.
وفــي هــذا اإلطــار اشــارت جامع الــى انه تم 
اتخــاذ عدد من القرارات خالل الفترة الماضية 
بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً 

ســاهمت فــي زيــادة االعتماد علــى المنتجات 
المحلية كبديل عن المنتجات المســتوردة ومن 
ضمن هذه القــرارات حماية الصناعة الوطنية 
من ممارسات اإلغراق بالواردات في قطاعات 
الصناعــات المعدنية والكيماويــة والصناعات 
الغذائيــة حيث نتج عن هذه القــرارات تحقيق 
مؤشــرات إيجابيــة تمثلــت فــي زيــادة حصة 
الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة 
الطاقات اإلنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها.

واوضحت ان تلك القرارات ســاهمت ايضاً في 
خفض قيمة الوارداتللمنتجات الخاضعة لرسوم 
الحمايــة إلى مصــر بعد فرض الرســوم حيث 
بلغــت قيمة الــواردات من تلــك المنتجات قبل 
فرض الرســوم عليها نحو 2.25 مليار دوالر 
وانخفضــت بعد فرض الرســوم إلــى 65.73 
مليــون دوالر مما يعنى أنه قد تم خفض نفقات 
االستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 
2.18 مليار دوالر، فضال عن تعميق التصنيع 

الذي ترتب عليه اإلحالل محل الواردات.

اكــدت الوزيــرة ان الــوزارة تســعى جاهــدة 
لتحســين تنافســية القطاع الصناعي من خالل 
تطويــر المنظومــة الشــاملة للجــودة ورفــع 
جودة المنتجــات فىكافة القطاعــات الصناعية 
والتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة بمــا يؤدى 
الــى تعزيــز قدرتها علــى منافســة المنتجات 
المســتوردة والنفاذ لألســواق العالمية، وذلك 
من خالل االرتقاء بمعايير المواصفات والجودة 
والرقابــة وتوحيــد المواصفات في األســواق 

المحلية والتصديرية
واشــارت الوزيرة الى انه تــم تحقيق عدد من 

النتائج االيجابية في هذا اإلطار تضمنت: 
- اصدار 2000 مواصفة قياســية متوافقة مع 
المعاييــر الدولية، ونحو 71 مواصفة متوافقة 
مع المعايير البيئية، وعقد 185 ورشــة عمل 
وبرنامــج لتوعية وتدريب المنتجين وتيســير 
تطبيــق المواصفــات القياســية علــى اإلنتاج 

المحلى.
- تطوير منظومــة التفتيش والرقابة من خالل 
الحمالت التفتيشــية على المصانع والتي بلغت 

أكثر من 19 ألف حملة تفتيشية.
- اعتمــاد نحــو 1508 مركز خدمــات ما بعد 
البيع، ومنح عالمة الجودة لحوالى 545 منتج 

محلي الصنع.
- اجراء أكثر من 55 ألف اختبار على الجودة، 

واعتماد 122 معمل متطور.
- اجــراء أكثــر مــن 85 ألــف اختبار 
لعينــات صناعية وكيميائية، بمتوســط 
وقــت زمني لتحليل العينات يبلغ 2 يوم 

فقط.
ولفتت جامــع الى حرص الوزارة على 
التوجه نحو تشجيع الصناعة الخضراء 
والنظيفة والحد من استهالك الموارد، 
حيــث بلــغ عــدد المصانع التــي تطبق 

مفهــوم االقتصــاد األخضر 42 مصنــع، فيما 
بلغ عدد الدراســات والتعاقدات والقياسات في 

مجال الطاقة حوالي 985 دراسة
وفي هذا االطار اشــارت الوزيرة الى مشاركة 
الــوزارة في تنفيــذ البرنامج القومــي لتحويل 
وإحــالل الســيارات للعمــل بالطاقــة النظيفة، 
والــذى يهدف الى إحالل الســيارات المتقادمة 
)مالكــي – تاكســي–ميكروباص( والتــي مر 
علــى صنعهــا أكثــر مــن 20 عاما بســيارات 
أخــرى جديدة تعمل بالغــاز الطبيعي، حيث من 
المستهدف إحالل عدد 250 ألف سيارة خالل 
3 ســنوات، مــن بينهــا إحالل عــدد 70 ألف 
ســيارة )55 ألف سيارة مالكي وتاكسي، 15 
ألف ســيارة ميكروباص( خــالل عام 2021، 
ويتــم زيادة العدد الى 90 ألف ســيارة كل عام 
خالل عامين 2023،2022، حيث تم التوافق 

في المرحلة األولى من البرنامج على  االعتماد 
على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف 
تعميــق الصناعــة المحلية، وتم التنســيق مع 
عــدد 9 شــركات لتوفيــر عدد 12 طــراز من 
الســيارات، وذلك بأســعار تنافســية من خالل 
توافر طرازات للســيارات المالكي والتاكســي 
تبدأ أسعارها من )155( ألف جنيه. فضال عن 
التباحث مع وكالء الشركات العالمية في مصر 
لجذب مزيد من االســتثمارات والعمل على نقل 
تصنيع الســيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل 

بالغاز الطبيعي.
ونوهت جامع الى قيام الوزارة بتنظيم المعرض 
األول لتكنولوجيــا إحــالل وتحويل الســيارات 
للعمل بالطاقة النظيفه خالل شهر يناير 2021 
برعايــة وحضــور الســيد رئيــس الجمهورية 
وبمشــاركة أكثر من 30 شــركة عاملة بقطاع 

صناعة السيارات وخدمات التحويل.

وقالــت ان الحكومــة ادارت ملــف تداعيــات 
فيــروس كورونــا علــى االقتصــاد المصــري 
باحترافيــة كبيرة وذلك بشــهادة المؤسســات 
البنــك  رأســها  وعلــى  الدوليــة  االقتصاديــة 
الدولي، حيث ساهمت االجراءات التي اتخذتها 
الحكومــة في تخفيض الكثيــر من االعباء عن 

كاهل مجتمع االعمال المصري
وفي هــذا اإلطار اوضحت الوزيرة ان الوزارة 
اتخذت عدد من االجراءات االحتوائية لتخفيف 
االثار علــى القطاعات الصناعيــة جراء ازمة 
كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع 

واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق 
المحلى من السلع والخدمات، ومن أهمها:

- مــد العمل بالرخــص والســجالت الصناعية 
المنتهية.

- منح مهلة مجانية لكافة األراضي والوحدات 
الصناعيــة الســاري تخصيصهــا دون تحميل 

المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية. 
- تأجيــل اســتحقاق األقســاط ومــا يســتحق 
عليهــا من فوائــد وكافة المســتحقات األخرى 
للمخصــص لهــم وحــدات صناعية مــن خالل 
الهيئــة مع عدم تطبيق ايــة غرامات أو فوائد 

التأجيل في السداد.
- إرجــاء التســييل الجزئي لخطابــات الضمان 
البنكيــة الخاصة بإثبــات الجدية لحين االنتهاء 
من تنفيذ مرحلــة البرنامج الزمني بعد المهلة 

المجانية.
- حماية الصناعة المحلية من تقلبات األســعار 
العالمية من خالل )تنظيم عملية إستيراد السكر 
األبيض - مد العمل برسوم الوقاية المفروضة 
علــى بعض الــواردات من الحديــد والصلب - 

وقف إستيراد منتجات السيراميك(

تشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء..
واصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية 

متوافقة مع المعايير الدولية
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استقرار نسبي لمعدالت 
الصادرات المصرية لألسواق 

العالمية رغم أزمة كورونا
وأوضحــت الوزيــرة أن مــا حققته 
الصــادرات الســلعية المصرية على 
الرغــم مــن التحديــات الصعبة التى 
الدوليــة  التجــارة  شــهدتها حركــة 
جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً 
مطلــع العــام الماضي ومــا تبعه من 
غلــق مصانــع وتوقــف موانــئ فى 
معظــم دول العالم يمثــل قصة نجاح 
واستكمال للمؤشرات االيجابية التى 
حققتهــا الصناعــة الوطنيــة وذلــك 
بشهادة المؤسســات المالية الدولية 
وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق 

النقد الدولي
وأوضحت الوزيرة خالل استعراضها 

لرؤيــة وخطة وزارة التجــارة والصناعة أمام 
مجلــس النواب أنالوزارة ســعت خــالل الفترة 
الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف 
التجــارة تتواكب مع التطورات التي شــهدتها 
التجــارة الدولية تضمنت تحقيق اســتدامة في 
معدالت نمو الصادرات المصرية غير البترولية 
وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا 
على القطاعات التصديرية المختلفة الي جانب 
توفيــر اإلحتياجات اإلســتراتيجية من الســلع 
تطــورات  لمواجهــة  األساســية  والمنتجــات 
الموقــف الوبائي العالمي، باإلضافة إلى توفير 
البدائــل المحليــة للمنتجات المســتوردة ودفع 
إســتراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة 
للمســاهمة في ســد اإلحتياجات الصناعية في 
ضــوء ضعــف قنــوات التوريد الدوليــة جراء 
التداعيــات اإلقتصادية لجائحــة كورونا، الفتًة 
إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على 

عدد من القطاعــات ذات األولوية في التصدير 
واالرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية 
واإلســتفادة من اإلتفاقات التجارية واإلقليمية 
لفتح المزيد من االسواق أمام المنتج المصري، 
وتشـــجيع التحول نحو الصــادرات ذات القيمة 
المرتفعـــة، فضاًل عن تعزيــز منظومة متابعة 
ورقابــة المنتجات المســتوردة بهدف اإلرتقاء 
بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.
وأشــارت الوزيــرة إلــى أن الخطــوات التــي 
اتخذتهــا الوزارة أســفرت عن تحقيق عدد من 
المســتهدفات التي انعكســت بصــورة إيجابية 
على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خالل عام 
2020 حيث انخفض عجــز الميزان التجاري 
لمصر مع دول العالم خالل عام 2020 بنسبة 
17% نتيجــة التراجع الذي شــهدته الواردات 
المصرية بنســبة 12% حيــث بلغت 63 مليار 
و587 مليــون دوالر مقابل 71 مليار و862 
مليــون دوالر خــالل عــام 2019، الفتــًة إلى 

أنــه علــى الرغــم مــن التأثيرات 
الســلبية لجائحة كورونا والكساد 
االقتصادي الذي شهده العالم أجمع 
خالل الفترة الماضية، فقد شهدت 
الصــادرات المصريــة إســتقراراً 
نسبياً خالل عام 2020حيث بلغت 
قيمتهــا نحــو 25 مليــار و295 
مليــار   25 دوالرمقابــل  مليــون 
و637 مليــون دوالر خــالل عام 
2019، وهو األمر الذي أشــادت 
بــه التقارير الصادرة عن عدد من 
الدولية  اإلقتصاديــة  المؤسســات 

من بينها البنك الدولي.
الــوزارة  أن  جامــع  وأضافــت 
اتخــذت عــدداً مــن اإلجــراءات والسياســات 
التجاريــة الهامة فــي ضوء توجيهات الســيد 
رئيــس الجمهوريــة ودولــة رئيــس مجلــس 
الوزراء والتي ســاهمت في تحقيق مستهدفات 
محور التجارة الخارجية وعلى رأســها ســداد 
المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق 
تنمية الصادرات حيث قامت الوزارةبالتنســيق 
مع الجهات المعنية إلطالق عدد من المبادرات 
التي اســتهدفت تعزيزعمليات سداد مستحقات 
المصدريــن لــدي صنــدوق تنميــة الصادرات 
خاصــة خــالل الفتــرة الماضيــة كأحــد أهــم 
السياســات التجارية المتخــذة لتوفير التمويل 
الالزم إلســتدامة األنشطة الصناعية وعمليات 
التصديــر خالل تداعيــات أزمــة كورونا وبما 
يســاهم في الحفاظ علــى العمالة وتخفيف حدة 
اآلثــار اإلقتصاديــة لألزمــة علــى القطاعــات 

التصديرية األكثر تأثراً. 

ولفتــت الوزيــرة فــي هــذا اإلطار إلــى أنه تم 
صرف 6.7 مليار جنيه للشــركات المســتفيدة 
بصــورة متوازيــة مــع أكثــر مــن مبــادرة تم 
اإلعــالن عنها والتــي تضمنت مبادرة الســيد 
رئيــس الجمهوريــة بصرف نســبة 30% من 
إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي 
استفادت منها نحو 600 شركة مصدرة كبيرة 
الحجم، ومبادرة الســداد الفوري للمســتحقات 
التــي تقل عن 5 مليون جنية والتي اســتفادت 
منهــا نحو 1745شــركة صغيــرة، إلى جانب 
مبادرة التســويات الضريبية، والتي اســتفادت 
منهــا نحــو 113 شــركة، ومبــادرة تشــجيع 
االســتثمار المباشــر للشــركات التــي تقدمت 
ببرامج لالســتثمارات اإلضافية او التوســعات 

وقد استفادت منها حوالي 118 شركة، فضاًل 
عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل االراضى 
الصناعية التي تضمنت منح أولوية للشــركات 
التي لها مســتحقات مالية لــدى الصندوق في 
الحصــول علــى أراضــي صناعيــة كمقاصــة 
لمســتحقاتهم في الصندوق ، ومبادرة الشحن 
الجــوى التــي اســتفادت منهــا شــركة مصر 

للطيران. 
وقالــت إنه تم فــي إطار مبادرة الســيد رئيس 
الجمهورية للسداد الفوري للمستحقات بنسبة 
85% مــن اجمالى مســتحقات المصدرين لدى 
الصنــدوق فقــد تم  تخصيص مبلــغ 20 مليار 
جنيه لخدمة أهــداف المبادرة خالل الفترة من 
أكتوبر حتي ديسمبر 2020، وقد بلغ إجمالي 

ما تم صرفه خالل تلك الفترة نحو 13.2 مليار 
جنيــه وبلغ إجمالــي عدد الشــركات المتقدمة 
للمبادرة 1580 شــركة موزعة على البرامج 
المختلفة، كما بلغ عدد الشركات التى تم إصدار 
شــهادات لها 1125 شركة، الفتًة إلى أنه في 
إطار تزايد اإلقبال من قبل الشــركات لإلستفادة 
من المبادرة فقد تم مد فترة التقديم لإلســتفادة 
من المبادرة حتي نهاية فبراير الجاري لتوسيع 
نطــاق الشــركات المســتفيدة، وقــد اســتحوذ 
قطاع الصناعات النســيجية علــى نحو %29، 
وقطاع الصناعات الهندســية على نحو %19، 
وقطاع الصناعات الغذائية على 16%، وقطاع 
الصناعــات الكيماوية على 11%، والحاصالت 

الزراعية 9% من مخصصات المبادرة.

وأكــدت جامع أن الــوزارة أعــدت خطة عمل 
للتوجــه نحــو افريقيــا وتعزيز االســتفادة من 
إتفاقــات التكامل اإلقليمــي الموقعة بين مصر 
ومختلــف شــركائها مــن الــدول والتجمعــات 
اإلفريقية حيث ترتكز خطة العمل على عدد من 
المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذي 
يركــز علــى تعظيم االســتفادة مــن االتفاقيات 
التجاريــة مــع الــدول االفريقيــة مــن خــالل 
تذليــل كافــة العقبــات التي تواجــه الصادرات 
المصرية ومتابعــة المفاوضات الفنية الخاصة 
بالتخفيضــات الجمركيــة وقواعد المنشــأ مع 
الدول األعضــاء بالتجمعات االقتصادية الثالثة 
)الكوميســا- الســادك- جماعة شــرق افريقيا( 
فضــاًل عــن إتفاقيــة التجــارة الحــرة القارية 
دول   55 تضــم  والتــى   Afcfta اإلفريقيــة 
إفريقية والتى تعد مصر أحد أهم الدول الفاعلة 
فى هذا اإلتفاق وكذلك استكمال مبادرة الوزارة 
للتصدير الى افريقيا، وذلك من منظور التعاون 
في الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية 
والتي تستهدف تصدير مدخالت انتاج مصرية 
الى الدول االفريقية بما يسمح بالتجميع األولى 
وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من 
إجمالــي المنتج المصرى فــي صورة مدخالت 
انتــاج وذلك بعد اســتهداف قطاعــات إنتاجية 

محددة في عدة دول افريقية.
وأشــارت الوزيرة إلى أن المحور الثاني لخطة 
العمل يتضمن التصنيع المشترك والذي يهدف 
الى انشاء صناعات تحويلية مشتركة لالستفادة 
من المواد الخام المتوافرة في الدول االفريقية 
وتعميــق التواجــد االقتصادى لمصــر في هذه 
الــدول، وتعزيــز فــرص التصنيع المشــترك، 
وتلبيــة طلبــات تقديــم الدعــم الفنــي في عدد 
من الصناعات الرئيســية ومــن بينها قطاعات  
مــواد البنــاء، والتصنيــع الزراعــى والســلع 
الهندســية، الفتًة إلى  أن المحور الثالث يتمثل 

فــي اللوجســتيات والذي يركز على اســتكمال 
منظومة المراكز اللوجيســيتة، والتنســيق مع 
الجهــات الوطنيــة للتغلب علــى عقبات حركة 
النقل الجوى المباشــر باالضافــة الى التعاون 
مــع وزارة النقل لدراســة تســيير خطوط نقل 
مالحية مباشــرة الــى الــدول االفريقية خاصة 
غرب افريقيا فضال عن تشــجيع مجتمع رجال 
االعمال في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في 

الدول االفريقية.
ولفتــت جامــع الى ان المحــور الرابع يتضمن 
يســتهدف صياغــة  والــذي  الفنــي  التعــاون 

مبادرات إقليميــة للتكامل الصناعى بين الدول 
االفريقيــة والتعــاون المشــترك فــي مجــاالت 
تبــادل المعلومات وتصميم منصــة معلوماتية 
تشــمل خريطــة المــوارد االفريقية، وتنشــيط 
دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات موجهة 
لإلسراع في وتيرة التكامل الصناعى االفريقي 
الي جانب متابعة التنسيق مع الجهات الوطنية 
لمتابعة المشــروعات التي تقوم مصر بتنفيذها 
فــي الــدول االفريقيــة، باالضافــة الــى توفير 
التدريــب للكوادر االفريقية فــي مجال التجارة 

الخارجية.

هــت  نو و
الوزيــرة أن الــوزارة تبنت خــالل الفترة 
الماضيــة عــدد مــن القــرارات والتدابير 
الضرورية لتأمين االحتياجات األساســية 
للمواطنين من المستلزمات الطبية والسلع 
الغذائية لمواجهة تداعيات جائحة انتشار 
فيروس كورونا« كوفيد 19« مشيرة الى 
ان هذه االجــراءات تضمنت وقف تصدير 

ل  لكحو ا
بكافة أنواعه ومشتقاته، ووقف 
تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات 
الوقايــة مــن العــدوى، وإلــزام المصانع 
والشركات والجهات الموردة للمستلزمات 
الوقائيــة والملتزمــة بعقــود توريــد مــع 
وزارة الصحــة والمستشــفيات الجامعية 
بتوريــد تلك األصنــاف للهيئــة المصرية 
للشــراء الموحــد، باإلضافــة إلــى زيادة 
عــدد الورديات بالمصانع المنتجة للســلع 
األساســية والمســتلزمات الطبية للحفاظ 

على 
مة  ا ستد ا

تلــك  توافــر 
بالســوق  المنتجــات 

المحلــي، والتنســيق بيــن 
التجــاري  التمثيــل  مكاتــب 

والتمويــن  الصحــة  ووزارتــي 
والتجــارة الداخليــة لفتــح قنوات 

اتصال بسالسل التوريد الدولية لتوفير 
االحتياجات المحليةاالستراتيجية.

نجاح الحكومة في وضع حل جذري لملف 
المساندة التصديرية

قرارات محورية لتأمين االحتياجات االستراتيجية 
للمواطنين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا 

خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي 
والتجاري مع دول القارة السمراء
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تعظيم االستفادة من كافة اتفاقيات التجارة 
الحرة والتفضيلية الموقعة مع الشركاء التجاريين

أكــدت جامــع أن الــوزارة اســتهدفت خالل 
المرحلــة الماضيــة تفعيل شــبكة االتفاقيات 
التجاريــة الموقعــة مــع عدد من األســواق 
الواعــدة تضمنــت االنتهــاء مــن إجــراءات 
التصديــق علــى االتفــاق المنشــئ لمنطقــة 
 AfCFTA التجارة الحرة القارية االفريقية
حيــث انتهت مصــر من إجــراءات التصديق 
علــي االتفــاق في ابريــل 2019، وذلك بعد 
توقيعــه فــي مــارس 2018، مشــيرًة إلــى 
أنــه جــاري حالياً التنســيق علي المســتوي 
الوطنــي لبــدء تنفيــذ االتفــاق علي أســاس 
مبــدأ المعاملــة بالمثل حيث تــم االنتهاء من 
العــرض المصــري للتخفيضــات الجمركية، 
وكــذا عرض االلتزامات المحددة للتجارة في 
الخدمــات في إطار االتفاق وجاري التفاوض 
عليهما مــع الدول االفريقية أطراف االتفاق،  
كما تم االنتهاء من 81% من قواعد المنشــأ 
التفضيلية للسلع المتداولة في إطار االتفاق.  
وقالــت الوزيــرة أن مصــر وقعــت إتفاقيــة 
شــراكة مــع بريطانيــا عقــب خروجهــا من 
اإلتحــاد االوروبــي بهدف تحقيــق مزيد من 

التعــاون التجاري وضمان إســتمرار 
تنامي المصالح اإلقتصادية المشتركة 
بين البلدين، مشــيرة الى ان الوزارة 
تعمل على متابعة تنفيذ اتفاق التجارة 
الحرة بين مصر وتجمع الميركســور 
حيــث تم تحريــر القائمــة االولى منذ 
دخول االتفاق حيز النفاذ في ســبتمبر 
2017 وتحريــر القائمــة الثانية في 
ســبتمبر 2020 وبذلك تصل الســلع 
المعفــاة تماًما من الرســوم الجمركية 

فــي إطــار االتفاق الى ما يقــرب من 3200 
ســلعة مــن بينهــا بنــود عــدد مــن الســلع 
الزراعية والزراعيــة المصنعة ومواد البناء 

والمنسوجات والمالبس الجاهزة.
وأوضحــت جامع أن الــوزارة أولت اهتماماً 
كبيــراً لدعــم جهــود النفــاذ الــى األســواق 
المعلومــات  توفيــر  الخارجيــة مــن خــالل 
والفــرص التصديريــة، وتنظيــم المعــارض 
الداخليــة والخارجية، وزيــادة الوعى بثقافة 
التصدير واحتياجات السوق الخارجية، الفتة 
الى ان الوزارة عملت على تفعيل دور جهاز 

التمثيل التجــاري ومكاتبه التجارية بالخارج 
إلتاحــة الفــرص التصديرية واإلســتثمارية، 
التصديريــة  المجالــس  تشــكيل  وإعــادة 
ومجالس االعمال بما يعكس حجم ومســتوى 
العالقــات التجاريــة بيــن مصــر ومختلــف 
اعــداد  التجارييــن، فضــاًل عــن  شــركائها 
الدراسات التســويقية للمصدرين، والتوعية 
بكيفية االســتفادة من المزايا التفضيلية التي 
اتاحتهــا االتفاقيــات التجاريــة، وإعداد عدد 
من الضوابط الجديدة للمشاركة في األنشطة 
الترويجيــة مــن معــارض وبعثــات تجارية 

وزيادة المستفيدين منها.

الــوزارة  جامعــأن  اكــدت 
بــدأت تدريجيــاً فــي التوســع 
بالمعــارض  المشــاركة  فــي 
تقتضيــه  لمــا  الخارجيةوفقــاً 
الوبائــي  الموقــف  تطــورات 
كورونــا  لفيــروس  العالمــي 
19«مشــيرة  كوفيــد   «
الــى ان مصــر شــاركت فــي 
لتعزيــز  توجههــا  ضــوء 
عالقاتهــا اإلقتصاديــة بــدول 
واإلفريقــي  العربــي  الجــوار 
الـ38مــن  بفعالياتالــدورة 
معرض الخرطوم الدولي خالل 
شــهر يناير الماضي بمشاركة 

61 عــارض يمثلون 21 مؤسســة حكومية 
وشركة خاصة.

وقالــت الوزيرة  أنه يجــري حالياً التحضير 
للمشــاركة المصريــة بمعرض اكســبو دبي 
2020 والمقــرر إقامته خالل شــهر أكتوبر 
المقبــل بدولــة اإلمارات الشــقيقة على مدار 
6 أشــهر والــذي يعــد إحــدى أكبرالفعاليات 
اإلقتصادية المقامةخالل عام 2021  والذي 
يتوقــع أن يســتقبل نحو 2.5 مليــون زائرا 
،مشــيرة الــى  إنــه مــن المتوقــع أن تحقق 

مصــر مكاســب اقتصاديــة كبيــرة مصر 
مــن مشــاركتها في معرض اكســبو دبي 
تتضمن تقديم مصر كوجهة لالستثمارات 
العالميــة بمــا تحتويــه مــن مــدن ذكية، 
ومناطــق صناعية، والمنطقة االقتصادية 
لقنــاة الســويس،  باالضافة الىالتنســيق 
مع الــدول االفريقيــة لدعم اســتراتيجية 
التوجه نحو افريقيا، حيث تم عقد سلسلة 
اجتماعات تنســيقية بيــن مفوضي عموم 
الدول االفريقية لترتيب فعاليات مشتركة 
مــع التركيــز علــى الموضوعــات التــى 

تنطلــق مــن أجندة عمــل االتحاد 
إلــى   ،2063 أجنــدة  األفريقــى 
جانب تقديم مصر للعالم من خالل 
اســتعراض مبادرات التنمية مثل 
مبــادرة التعلم فــي مصر، ومصر 
كمقصد للسياحة العالجية، ومصر 
الداعمة للمرأة وذوي االحتياجات 
الخاصــة، وتعزيز جودة الخدمات 
المقدمة، وإثــراء الحياة الثقافية، 
والحد مــن الفقــر والقضاء على 
الجــوع، وتطوير البنيــة التحتية 

الرقمية. 

استعدادات المشاركة المصرية بمعرض اكسبو 
دبي 2020

مجلس النواب داعم ومحرك رئيسي 
للسياسات الحكومية وخدمة مصالح 

المواطن المصرى  
وقالــت جامع أن هذه النتائج االيجابية لم تكن 
لتتحقــق لــوال التعاون والتنســيق المشــترك 
بين وزارة التجــارة والصناعة وجهاز تنمية 
المشروعات وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة 
وكذلك السلطة التشريعية في مصر ممثلًة في 
مجلس النــواب والذي يعد المحــرك والداعم 
الرئيســي للسياســات الحكوميــة المتخذة بما 
يصب في مصلحة المواطن المصري مدعوما 
بمــا يتمتع به المجلس مــن نخبة من العلماء 

وذوي الخبرات ورجال األعمال.
وأشــارت جامــع فــي هــذا الصدد إلــى تطلع 
والتنســيق  التعــاون  مــن  لمزيــد  الــوزارة 
المشــترك مع كافة أعضــاء المجلس بما فيه 
صالــح الوطن، معربــًة عن خالــص التهنئة 
ألعضــاء المجلــس على فوزهــم باإلنتخابات 
البرلمانيــة لمجلــس النــواب وبــدء انعقــاد 
جلساته لالضطالع بمهامه الوطنية والقومية 

المسندة إليه فى الرقابة والتشريع.

وأشادت الوزيرة بحرص المجلس على إرساء 
قواعد دســتورية عظيمة مــن التعاون البناء 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق 
المصلحة الوطنية ويســاهم فــي دفع الجهود 
المبذولــة لتحقيق أهــداف التنمية اإلقتصادية 
المستدامة، ويعلي من قيم المسئولية الوطنية 
لكافــة مؤسســات الدولــة تجاه شــعب مصر 

العظيم لتحقيق آماله وتطلعاته.

هذا وقد حظيت الجلســة العامة لمجلس النواب التي اســتعرضت فيها الوزيرة رؤية وخطة عمل الوزارة بتغطية واســعة من كافة 
وسائل اإلعالم والمواقع اإللكترونية والصحف القومية والخاصة.

تغطية إعالمية واسعة من كافة الصحف 
ووسائل اإلعالم للجلسة
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أصــدر صنــدوق النقــد العربــي تقريــراً حــول 
ــة  ــورة الصناعي ــة للث ــات االقتصادي االنعكاس
االصطناعــي  الــذكاء  وتقنيــات  الرابعــة 
ــة  ــة المحتمل ــب االقتصادي ــتعرض المكاس اس
لهــذه التقنيــات علــى المســتويين العربــي 
والعالمــي، حيــث تطــرق التقريــر إلــى تأثيــر 
ــة  ــى القطاعــات االقتصادي ــات عل ــذه التقني ه
فــي  التوســع  مــن  المتوقعــة  والمكاســب 
ــي  ــج المحل ــتوى النات ــى مس ــتخدامها عل اس
اإلجمالــي واإلنتاجيــة والتنافســية. إضافــة 
إلــى التحديــات المرافقــة لهــذه التحــوالت 

العمــل،  أســواق  صعيــد  علــى  وخاصــة 
توزيــع  فــي  التفــاوت  مســتويات  وزيــادة 
الدخــول والفجــوة الرقميــة وفجــوة النــوع 
إلــى   التقريــر  تطــرق  كمــا  االجتماعــي، 
لالســتفادة  العربيــة  االقتصــادات  جاهزيــة 
ــن  ــدد م ــى ع ــتناداً إل ــات اس ــذه التقني ــن ه م
العوامــل مــن أهمهــا مســتوى البنيــة التحتيــة 
الرقميــة، ورأس المــال البشــري، والبيئــة 
التنظيميــة والمؤسســية، ومصــادر التمويــل.
وأشــار التقريــر إلــى أن تبنــي تقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي يُمكــن أن يســاهم فــي توفيــر 

االقتصاديــة  التحديــات  مــن  لعــدد  حلــول 
ــة،  ــدول العربي ــه ال ــي تواج ــة الت واالجتماعي
كمــا يعتبــر رافــداً أساســياً لدعــم التنويــع 
ــد  ــات تعتم ــو قطاع االقتصــادي وتشــجيع نم
علــى التقنيــات التــي تعــد ركيــزة أساســية 
تعــول عليهــا العديــد مــن الــدول فــي العصــر 
الوظائــف  اإلنتــاج وخلــق  لزيــادة  الحالــي 

للفئــات الشــابة المؤهلــة.
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن ــر إل ــوه التقري ون
الــذكاء  تطبيقــات  تبنــي  وتيــرة  تســارع 
االصطناعــي علــى مســتوى مجتمــع األعمــال 

اآلثار اإلقتصادية للثورة الصنـــــاعية الرابعة وتقنيات الذكاء 
االصطناعي على المستوييــــــن العربي والعالمي

في الدول 
مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  إال  العربيــة، 
فــي  التوســع  تواجــه  التــي  التحديــات 
تبنــي هــذه التطبيقــات، يأتــي علــى رأســها 
االرتقــاء بمســتويات رأس المــال البشــري، 
والبيئــة  البيانــات،  وجــودة  وإتاحــة 
التنظيميــة، وارتفــاع تكلفــة تبنــي مثــل هــذه 

التقنيــات.
لمواجهــة التحديــات المرتبطــة باالرتقــاء 
اتجهــت  فقــد  البشــري،  المــال  بــرأس 
المؤسســات التعليميــة فــي بعــض الــدول 

العربيــة نحــو افتتــاح كليــات متخصصــة 
وعقــد  االصطناعــي  الــذكاء  مجــال  فــي 
ــة  ــع شــركات التقني ــراكات م ــات وش تحالف
لدعــم رأس المــال البشــري فــي هــذا المجال 
وإعــادة تأهيــل العمالــة. مــن جهــة أخــرى، 
ــي  ــباقة ف ــة س ــدول العربي ــض ال ــت بع كان
ــة  ــاءات المتخصص ــذب الكف ــتقطاب وج اس

ــي.  ــذكاء االصطناع ــال ال ــي مج ف
وقــد  تناول التقرير االنعكاســات االقتصادية 
للــذكاء االصطناعــي علــى مســتوى الــدول 
العربيــة حيــث أشــار إلــى أن بعــض الــدول 
ــو  ــول نح ــي التح ــباقة ف ــت س ــة كان العربي
اقتصــاد المعرفــة فــي ســياق اســتراتيجيات 
ــار  ــي إط ــاج ف ــتعداد لالندم ــتهدفت االس اس
الثــورة الصناعيــة الرابعــة واالســتفادة مــن 
ــات  ــا، ووضــع اآللي ــة له ــات المرافق التقني
الكفيلــة بمواجهــة التحديــات التــي قــد تنتــج 
ــن  ــغيل م ــد التش ــى صعي ــيما عل ــا الس عنه
ــة للعمــل فــي  ــة الوطني ــل العمال خــالل تأهي

قطاعــات إنتــاج المعرفــة.
وتعتبــر  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
مؤهلــةً بشــكل كبيــر لالســتفادة مــن تقنيــات 
ــة  ــود المقبل ــي العق ــي ف ــذكاء االصطناع ال
اســتناداً إلــى عــدد مــن العوامــل يأتــي علــى 
رأســها وجــود رؤى اســتراتيجية داعمــة 
لهــذه التقنيــات، وأطــر قانونيــة وتنظيميــة 
ومؤسســية محفــزة لهــا، وسياســات لدعــم 
رأس المــال البشــري، واســتقطاب الكفاءات 
لســوق العمــل فــي هــذا المجال، كذلــك هناك 
فــرص الســتفادة عــدد مــن الــدول العربيــة 
تتضمــن  التقنيــات  هــذه  مــن  األخــرى 
الســعودية، وقطــر، والبحريــن، واألردن، 
ومصــر، بينمــا يســتلزم األمــر ســعي باقــي 
الــدول إلــى تكثيــف جهودهــا لتحقيــق نقلــة 
ملموســة فــي عــدد مــن المجــاالت الداعمــة 

ــذكاء االصطناعــي. لل
التوصيــات   مــن  عــدد  التقريــر  ورصــد 

: تضمنــت
اســتراتيجيات  لتبنــي  الجهــود  تكثيــف   •
داعمــة للــذكاء االصطناعــي فــي المجــاالت 

العربيــة  للــدول  بالنســبة  األولويــة  ذات 
بالتركيــز علــى التطبيقــات الداعمــة للتنويــع 
االقتصــادي وزيــادة مســتويات اإلنتاجيــة 
االقتصــادي  النمــو  لدعــم  والتنافســية 

وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
مــن  التقنيــة  التحتيــة  البنيــة  دعــم   •
خــالل تطويــر مســتويات كفــاءة شــبكات 
االتصــاالت، والمزيــد مــن االســتثمارات فــي 

المعلومــات. تقنيــة  مجــال 
ــي  ــو تبن ــات للتحــول نح • تشــجيع الحكوم
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي مــن خــالل 
ــي  ــات ف ــي اســتخدام هــذه التقني التوســع ف
تقديــم الخدمــات الحكوميــة بمــا يســاعد 
هــذه  كفــاءة  مســتويات  زيــادة  علــى 
ــز الطلــب  ــل تكلفتهــا وتعزي الخدمــات وتقلي
علــى اســتخدام مثــل هــذه التطبيقــات علــى 

المحلــي. المســتوى 
• تبنــي أطــر قانونيــة وتنظيمية ومؤسســية 
الــذكاء  تطبيقــات  تشــجيع  تســتهدف 
االصطناعــي، وضمــان توفيــر بيئــة جاذبــة 
للشــركات العاملــة فــي هــذا المجــال تســهم 
فــي تجــاوز التحديــات التــي تواجــه الــدول 

ــذا الصــدد. ــي ه ــة ف العربي
االصطناعــي  الــذكاء  حوكمــة  ضمــان   •
مــن خــالل وجــود أطــر محليــة لالســتخدام 
المســؤول لهــذه التقنيــات بمــا يتوافــق مــع 

المبــادئ الدوليــة ذات الصلــة.
البشــري  المــال  رأس  فــي  االســتثمار   •
مــن خــالل توجيــه نظــم التعليــم الحاليــة 
نحــو التركيــز علــى خلــق أجيــال جديــدة 
متخصصــة ونابغــة فــي مجــاالت العلــوم 
والهندســة والرياضيــات التــي تســتند إليهــا 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بدايــة مــن 
مرحلــة ريــاض األطفــال وحتــى مرحلــة 

التعليــم الجامعــي ومــا بعــد الجامعــي.
• إتاحــة البيانــات الالزمــة لتطويــر تقنيــات 
أطــر قوميــة  الــذكاء االصطناعــي وفــق 
وأمــن  الخصوصيــة  مراعــاة  تضمــن 

البيانــات. وحمايــة 

المصدر: الموقع اإللكتروني لصندوق النقد العربي
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام 2016 
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.. وقد تمكنت 212 منشأة صناعية على مستوى الجمهورية من اجتياز التقييم بنجاح.. سنقوم بعرض نبذة 

مختصرة عن عدد من المنشآت الحاصلة على العالمة في مجاالت متنوعة.



3435 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

• بلــغ اجمالــي الصــادرات والــواردات غيــر البترولية لعــام 2020 
نحــو 88 مليار و882 مليون دوالركمــا إنخفضت العجز في الميزان 
التجاري لمصر مع دول العالم بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 
مليار و291 مليون دوالر مقابل 46 مليار و225 مليون دوالر خالل 

عام 2019

شــهدت الصادرات المصرية خالل عام 2020 تراجعاً بنسبة %1 
حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دوالر مقابل 25 مليار 
و637 مليــون دوالر خالل عــام 2019وحققت الواردات تراجعاً 
بنســبة بلغت 12% حيــث بلغت قيمتها 63 مليــار و587 مليون 

دوالر مقابل 71 مليار و862 مليون دوالر خالل عام 2019

• حققت صادرات قطاع مواد البناء 6مليار و149 مليون دوالر 
مقارنــة بنحو 5 مليار و140 مليــون دوالر خالل عام 2019 

أى بنسبة زيادة %20 

• تضمنت أهم الدول المســتقبلة للصادرات المصرية من مواد 
البناء اإلمارات بقيمة 2مليار و139مليون دوالر وكندا بقيمة 

632 مليون دوالر وإيطاليا بقيمة 492 مليون دوالر.

• حققــت صادرات قطــاع الصناعات الطبية خــالل عام 2020 نحو 
548 مليــون دوالر مقابــل نحــو 540 مليــون دوالر بنســبة زيادة 
1% بقيمة 8 مليون دوالر وتضمنت أهم األســواق المســتقبلة الدول 
للصادرات المصرية من الصناعات الطبية دولة السعودية 84 مليون 
دوالر والجمهورية اليمنية 51 مليون دوالر والســودان 43 مليون 

دوالر.

بلغت الصادرات المصريــة لقطاع الحرف اليدوية خالل عام 
2020 نحــو 208 مليــون دوالر مقارنــة بـــ 207 مليون 
دوالر خالل عام 2019 وتضمنت أهم األســواق المســتقبلة 
للصــادرات المصريــة دولــة تركيا بقيمــة 32 مليون دوالر 
والسودان بقيمة 24 مليون دوالر وألمانيا بقيمة 24 مليون 

دوالر.

عــام  خــالل  الجاهــزة  المالبــس  قطــاع  واردات  شــهدت   •
2020إنخفاض بنســبة 24% حيث سجلت 414 مليون دوالر 

مقارنة بنحو 544 مليون دوالر خالل عام 2019.
• حققــت واردات الصناعات اليدوية خالل عام 2020  نســبة 
إنخفاض بلغت 21 % حيث سجلت  317 مليون دوالر مقارنة 

بـنحو401 مليون دوالر خالل عام 2019.
• حققــت واردات منتجــات قطــاع الجلود واالحذيــة خالل عام 
2020 نســبة انخفاض بلغت 20% حيث ســجلت 162مليون 

دوالر مقارنة بـ 202 مليون دوالر خالل عام2019.
• اســتحوذت5 دول علــى 35.6% مــن اجمالــى الصــادرات 
المصريــة شــملت اإلمــارات العربيــة المتحدة بقيمــة 2 مليار 
و882 مليــون دوال والواليات المتحــدة األمريكية بقيمة مليار 
و556 مليــون دوالر والمملكة العربية الســعودية بقيمة مليار 
و700 مليــون دوالر وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دوالر 

وايطاليا بقيمة مليار و 268 مليون دوالر.

• اســتحوذت5 دول على نســبة 41.1 % من اجمالى الواردات 
المصرية من الخارج شــملت الصين بقيمــة 11 مليار و570 
مليــون دوالر والواليات المتحدة بقيمة 4 مليار و577 مليون 
دوالر والمانيــا بقيمــة 3 مليار و959 مليــون دوالر وإيطاليا 
بقيمــة 3 مليار و148 مليون دوالر وروســيا االتحادية بقيمة 

2مليار و935 مليون دوالر.
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نشــر الموقــع الرســمي للجهــاز المركزي 
للتنظيم واإلدارة تقرير مصور جديد بعنوان 
»حافــز التميــز العلمي« ، وذلــك في إطار 
سلســلة الحلقــات التوعوية التي ينشــرها 
الجهاز للتعريف بقانون الخدمة المدنية رقم 

81 لسنة 2016 .
وذكــر التقريــر أن من يحصــل على درجة 
الدكتوراة أو ما يعادلها  يستحق حافز تميز 
علمــي بنســبة 7% من األجــر الوظيفي أو 

200 جنيه شهرياً أيهما أكبروذلك في إطار 
تشجيع قانون الخدمة المدنية للموظف على 
تنميــة وتطويــر مهاراته وقدراتــه المهنية 

الفنية واإلدارية.
كمــا ان من يحصل على درجة الماجســتير 
أو مــا يعادلهــا أو دبلومتين مــن دبلومات 
الدراســات العليا مدة كل منهما ســنة على 
األقــل ل يســتحق حافز تميز علمي بنســبة 
7% مــن األجــر الوظيفــي أو 100 جنيــه 

شــهرياً أيهمــا أكبــر،  ومــن يحصــل على 
دبلومة واحدة مدتها ســنتين له حافز تميز 
علمي بنسبة 7% من األجر الوظيفي أو 75 

جنيه شهرياً أيهما أكبر .
وأوضــح التقريــر أن شــرط الحصول على 
حافــز التميز العلمي أن تكون هذه الدرجات 
العلميــة العليــا تــم الحصــول عليهــا أثناء 

الخدمة وفي مجال عمل الموظف .

أصبــح الموظف العام أو موظف الحكومة 
أحد أهــم اهتمامات الدولة وعلى رأســها 
القيادة السياسية وذلك إيماناً بأن الوسيلة 
األساسية  لتطوير كافة األجهزة الحكومية 
هــو تنمية قدرات العامليــن بهذه األجهزة 
، حيــث أعلنت الحكومة منذ أكثر من عام 
عن بدء برنامج متكامل لالرتقاء بالجهاز 
اإلداري للدولــة مــن خالل منــح العاملين 
دورات تدريبيــة متقدمــة وتبني مبادرات 
وبرامــج لتنفيــذ التحــول الرقمــي وذلــك 
إســتعداداً لإلنتقال إلــي العاصمة اإلدارية 

الجديدة . 
ومن هــذا المنطلق فقد جــاءت توجيهات 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي خالل 
اجتماعــه مــع رئيــس مجلــس الــوزراء 

الدكتــور مصطفــى مدبولــي و الدكتــورة 
هالة الســعيد وزيــرة التخطيــط والتنمية 
االقتصاديــة لتؤكــد هــذا التوجــه ، حيث 
وجه بضرورة تطوير برامج بناء القدرات 
اإلدارية والفنية للعاملين بالجهاز اإلداري 
للدولــة، بدءاً مــن إعداد برامــج تدريبية 
للقيــادات العليــا ووصــواًل إلــى تدريــب 
القيــادات الشــابة، وذلــك بهــدف تنميــة 
مهارات وقدرات  الكوادر البشرية إلتاحة 
الفرصــة لخلق قيادات مــن الصف الثاني  
مــن منطلــق اقتنــاع راســخ بــأن تطوير 
قدرات العاملين ورفع مهاراتهم، سيســهم 
فــي النهوض بالعمــل الحكومــي ويحقق 
قدر أكبر من الشفافية والحوكمة، ويسهم 
أيضاً في نهاية األمر في تحسين الخدمات 

المقدمــة للمواطن ويدعم مكافحة الفســاد 
والقضاء على البيروقراطية.

وأكد الرئيس السيسي أيضاً على ضرورة  
تحديــث الملفات الوظيفية لجميع العاملين 
لتحقيــق  وذلــك   ، الحكومــي  بالقطــاع 
االستخدام األكفأ للطاقات البشرية المتاحة 
بالجهــاز اإلداري للدولــة وإتاحة الفرصة 
ألصحاب الخبرات والرؤى  تحقيق اإلبداع 
واالبتــكار بما يتناســب والمرحلة المقبلة 
من االســتمرار فــي تحقيق اســتراتيجية 
التنمية المســتدامة رؤيــة مصر 2030،  
والتــي تتضمن محــور الشــفافية وكفاءة 
المؤسســات من خالل خلــق جهاز إداري 
كفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة 

ويستطيع القيام بدوره على أكمل وجه.

قــال الدكتور صالح الشــيخ رئيس الجهــاز المركزى للتنظيم 
واإلدارة أنــه يجــري حاليــا اإلنتهاء من تدريــب 40  ألف و 
187موظفاً بالجهــاز اإلداري للدولة تمهيداً لنقلهم للعاصمة 

اإلدارية الجديدة  .
وأضــاف الشــيخ أن الجهاز انتهى من دراســة إعــادة تعيين 
1139 موظفــاً مــن ُمختلف وحدات الجهــاز اإلداري للدولة 
ِمّمــن حصلــوا على مؤهالت أعلى أثنــاء الخدمة، وذلك طبقاً 
للضوابــط والمعاييــر المنصــوص عليها في قانــون الخدمة 
المدنية رقم 81 لســنة 2016 والئحته التنفيذية، مشيراً إلى 
ان الجهاز انتهى ايضاً من دراسة تثبيت عدد 3819 موظفاً، 
وترقيــة 119 موظفاً ببعض وحدات الجهاز اإلداري للدولة، 

ونقل عدد 247 موظفاً ِمْن وإلى ُمختلف وحدات الجهاز اإلداري 
للدولــة وفقاً للضوابــط والمعايير المنصــوص عليها في قانون 

الخدمة المدنية .
 واوضــح ان جهود الجهاز خالل شــهر ينايــر الماضي تضمنت 
االنتهــاء مــن دراســة تعديــل الشــكل التعاقدي لعــدد 202 من 
العاملين ببعض وحدات الجهاز اإلداري، كما تمت الموافقة على 
منــح حافز التميز العلميلعدد 36 موظفاً ببعض الجهات اإلدارية 

ِمّمن حصلوا على دبلوٍم عاٍل أو ماجســتير أو دكتوراة في مجال 
التخصص .

ونوه الشــيخ  أن الجهاز أسس قاعدة بيانات لكل العاملين الذين 
سينتقلون إلى العاصمة اإلدارية، تتضمن ملف الكتروني يحتوي 
كافة البيانات الخاصة بكل موظف، مشــيراً إلى أنه ســيتم إنشاء 
حســاب لــكل موظف يتابع فيــه العديد من المهــام ومنها معرفة 
راتبــه، والــدورات التدريبية التي حصل عليهــا واإلجازات التي 

حصل عليها من خالل تطبيق سيتم إطالقه فيما بعد .

افتتح الدكتور/ محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي 
للجــودة، المرحلــة األولــى من برنامــج التوعيــة والوقاية  من 
فيــروس كورونا المســتجد COVID-19 تحت شــعار »احمي 
نفسك احمى أسرتك احمي بلدك«، وذلك بمشاركة  عدد كبير من 

مستشاري وخبراء الجودة.
ويأتي البرنامج في إطار عدد من البرامج التوعوية التى ينظمها 
المعهــد لمعرفــة الفيــروس والتطــور التاريخــي لــه وأعراض 
اإلصابــة وطرق العــدوى وأفضل طرق الوقايــة ، وذلك في ظل 
اإلجــراءات االحترازيــة الوقائيــة التي تتبناها الدولــة للحد من 

انتشار الفيروس.
جدير بالذكر ان البرنامج قام بتنفيذه واإلشــراف عليه  الدكتورة 
/ كريمة الشــامي األســتاذ بجامعة المنصورة ومستشار مكافحة 

العدوى.

تحت شعار »احمي نفسك احمي أسرتك 
احمي بلدك« 

القومي للجودة  ينظم برنامج للتوعية 
والوقاية من فيروس كورونا المستجد 

» التنظيم واإلدارة« تأسيس قاعدة بيانات لكل 
العاملين المنتقلين للعاصمة اإلدارية الجديدة

توجيهات رئاسية لتطوير برامج بناء القدرات 
للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة

شروط الحصول على حافز التميز العلمي للموظف
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يعــد قطــاع الصناعــات الهندســية أحــد أهــم 
القومــي  باالقتصــاد  الصناعيــة  القطاعــات 
حيــث يضــم عــدد كبيــر مــن الصناعــات الهامــة 
ومنهــا الصناعــات التكنولوجيــة والكهربائيــة 
الصناعــات،  مــن  وغيرهــا  والميكانيكيــة، 
ويســهم القطــاع بصــورة كبيــرة فــي الحــد مــن 
ــوق  ــة للس ــات  وطني ــة منتج ــتيراد، وإتاح االس
المحلــى وهــو مــا يتوافــق مــع توجهــات الدولــة 
والبرنامــج  السياســية  القيــادة  وتوجيهــات 
الــذي  الوطنيــة   الصناعــة  لتعميــق  القومــي 
يهــدف إلــى زيــادة القــدرة التنافســية للصناعــة 
المصريــة وتعميــق التصنيــع المحلــى مــن خــالل 
وتعظيــم  متنوعــة  صناعيــة  قاعــدة  تطويــر 
االســتفادة مــن الطاقــات اإلنتاجيــة المتاحــة، 
ورفــع معــدالت االســتفادة مــن االســتثمارات 

الصناعيــة باإلضافــة إلــى االرتقــاء بالمعرفــة الصناعيــة 
وإحــالل مدخــالت اإلنتــاج المســتوردة بأخــرى محليــة.

والصناعــة  التجــارة  وزارة  اســتراتيجية  تســتهدف 
ــدرة  ــادة الق ــن خــالل زي ــة م ــق الصناعــة المصري تعمي
بيــن  التكامــل  وتحقيــق  المحلــي  للمنتــج  التنافســية 
سالســل اإلنتــاج الوطنيــة للمســاهمة فــي تطويــر قاعــدة 
صناعيــة مصريــة متكاملــة وذلــك مــن خــالل تنفيــذ عــدد 
مــن المحــاور تتضمــن االتجــاه نحــو  التكامــل التصنيعــي 
الكبيــرة  التصنيعيــة  اإلمكانيــات  مــن  واالســتفادة 
العــام  األعمــال  وقطــاع  الحربــي  اإلنتــاج  لشــركات 
والهيئــة العربيــة للتصنيــع والمطوريــن الصناعييــن 
القطــاع  إنتــاج  مدخــالت  توفيــر  بهــدف  المصرييــن 
الصناعــي المصــري  فــي مجــاالت الصناعات الهندســية 
المنزليــة  وبصفــة خاصــة قطــاع صناعــة األجهــزة 
كبيــرة  جهــود  الــوزارة  وتبــذل  الصحيــة،  واألدوات 
لتشــبيك المصانــع ورصــد ومعرفــة  معــدالت إنتاجيتهــا  
ومتطلبــات واحتياجــات  الســوق، وذلــك مــن خــالل 
إعــداد قاعــدة بيانــات تســمح بتشــبيك المصانــع بشــكل 
متكامــل يهــدف لتعميــق التصنيــع المحلــي، كمــا تعمــل 
الــوزارة علــى  تفعيــل قنــوات التواصــل بيــن المصنعيــن 
مــع  والتنســيق  الخبــرات  تبــادل  بهــدف  المصرييــن 
ــل  ــورة االســتيراد وتفعي القطــاع الخــاص لتخفيــض فات
منظومــة سالســل القيمــة الوطنية،إلــي جانــب تقديــم 
ــن  ــة م ــات الحكومي ــع الجه ــل م ــي التعام التســهيالت ف
اإلجــراءات  لتبســيط  خدماتهــا  معظــم  ميكنــة  خــالل 

ــة. ــاء الخدم ــدد إلنه ــي مح ــت زمن ــا بتوقي وربطه
وتمثــل  المبــادرة الرئاســية »حيــاة كريمــة« المخصــص 
ــة  ــر 4500 قري ــه  لتطوي ــار جني ــى 500ملي لهــا حوال
ــة  ــية بصف ــات الهندس ــاع الصناع ــزة لقط ــة متمي فرص
خاصــة وعــدد مــن القطاعــات االنتاجيــة األخــرى بصفــة 
عامــة لتوفيــر احتياجــات هــذه المبــادرة مــن المنتجــات 
الوطنيــة التــي تشــمل مســتلزمات مشــروعات ميــاه 
المواســير  و  الصحي)الطلمبــات  والصــرف  الشــرب 
ــش  ــرف التفتي ــة وغ ــالت الكهربائي ــس (والكاب والمحاب
والمحــوالت الكهربائيــة والمواتيــر وغيرهــا حيــث تعــد  
المبــادرة مشــروع قومــي كبيــر يســهم فــي تعميــق 

ــف المصــري. ــر الري ــة وتطوي ــة الوطني الصناع

ــة للنهــوض  ــة المقومــات االقتصادي ــك مصــر كاف وتمتل
تمتلــك   انهــا  حيــث  الهندســية  الصناعــات  بقطــاع 
مقومــات صناعيــة هائلــة وقطاعــات إنتاجيــة قــادرة 
علــى المنافســة بالســوقين المحلــي والعالمــي ، وكذلــك 
عالقــات دوليــة متميــزة واتفاقيــات تجاريــة مــع تكتــالت 
للتصديــر  يؤهلهــا  متميــز  جغرافــي  وموقــع  عــدة، 

الخارجيــة.  لألســواق 
 

 2 الماضــى  العــام  القطــاع  صــادرات  بلغــت   وقــد 
ــي  ــن إجمال ــون دوالر بنســبة 9% م ــار و 312 ملي ملي
الصــادرات المصريــة وكانــت أبــرز األســواق المســتقبلة 
ــا  للصــادرات المصريــة مــن الســلع الهندســية  بريطاني
وشــمال أيرلنــدا بقيمــة 237 مليــون دوالر واإلمــارات 
العربيــة المتحــدة بقيمــة 193 مليــون دوالر وســلوفاكيا 
بقيمــة 158 مليــون دوالر والمملكــة العربيــة الســعودية 
بنــود  أهــم  وتضمنــت  دوالر،  مليــون   147 بقيمــة 
الصــادرات األجهــزة الكهربائيــة  بقيمــة  779 مليــون 
ــة بقيمــة  297 مليــون دوالر  دوالر واألجهــزة المنزلي
إلــى جانــب  أدوات المائــدة وأدوات النجــارة واآلالت 

الزراعيــة واآلالت والمعــدات.
للصناعــات  التصديــري  المجلــس  يقــوم  وبــدوره 
وإتاحتهــا  الســوقية  الدراســات  بإعــداد  الهندســية 
بالمجــان للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، حــول كيفيــة 
اختــراق األســواق الدوليــة ودخــول المنتجــات المصريــه 
عــن  المعلومــات  كافــة  وإتاحــة   ، األســواق  لهــذه 
األســواق المســتهدفة واحتياجاتهــا وتقديــم مشــروعات 
باإلضافــة  للشــركات  والتأهيــل  التدريــب  ومبــادرات 
ــرة  ــركات الصغي ــاندة الش ــيرات ومس ــم التيس ــى تقدي إل
والمتوســطة لالشــتراك فــي المعــارض الدوليــة مــن 

أجــل زيــادة صادراتهــا لألســواق الخارجيــة. 
ــية  ــات الهندس ــري للصناع ــس التصدي ــد المجل ــا يع كم
أحــد أذرع الــوزارة الرئيســية المعنيــة بتعزيــز صــادرات 
ــة  الصناعــات الهندســية المصريــة لألســواق الخارجي
ــة  ــتثمارات المحلي ــن االس ــد م ــذب المزي ــب ج ــى جان إل

ــة للعمــل فــي هــذا القطــاع واالجنبي
ــة بمــا  ــراح الخطــط التصديري ــى اقت يعمــل المجلــس عل
يتماشــى مــع أهــداف واســتراتيجيات الدولــة باإلضافــة 

إلــى دراســة التحديــات التي تواجــه المجتمــع التصديرى 
ووضــع مقترحــات لحلهــا ورفعهــا إلــى الــوزارة.

ــادرات  ــول ص ــي دخ ــس ف ــود المجل ــاهمت جه ــد س وق
ــة أفضــل  ــن قائم ــات الهندســية ضم ــن المنتج مصــر م
10 منتجــات مصــدرة علــى مســتوى العالــم فــي 2019 
ــن 3 منتجــات بـــ 2018  ــدالً م ــي 6 منتجــات ب بإجمال
ــات  ــة صــادرات الـــ 6 منتج ــي قيم ــث وصــل إجمال حي
بنهايــة 2019 إلــى 1.3 مليــار دوالر، وقــد أحتلــت 
والضفائــر  الكهربائيــة،  والســخانات  الغســاالت   ”
ــالت  ــات، البوتاجــازات، والكاب ــة، والتليفزيون الكهربائي
أكثــر 10 صــادرات  قائمــة  فــي  مراكــز  النحاســية، 

ــم. هندســية بالعال
ويعمــل المجلــس علــى تعزيــز التواصــل بيــن الشــركات 
ــن  ــن والدوليي الهندســية مــع مقدمــي الخدمــات المحليي
ــادة  ــتهدف زي ــث يس ــة حي ــا التصديري ــين قدراته لتحس
المعــدالت  إلــى  لتصــل  الهندســى  القطــاع  صــادرات 
التــى تتناســب مــع حجــم وقيمــة الصناعــات المصريــة 
فــى المجــاالت الهندســية مــن خــالل وضــع برامــج 
خاصــة بالتســويق لدعــم مشــاركة القطــاع بالمعــارض 
للتوريــد  الوطنيــة  الشــركات  وتأهيــل  الخارجيــة، 
ــات  ــج للعالم ــع التروي ــرى، م ــة الكب للشــركات العالمي
الدراســات  إعــداد  جانــب  إلــى  الوطنيــة  التجاريــة 
الفنيــة  الدراســات  واقتــراح  اإلحصائيــة  والتقاريــر 

والماليــة الالزمــة.
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