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خالل مشاركته بقمة أعمال الكوميسا بنيروبي
وزير التجارة والصناعة يسلم رسالة من الرئيس 
السيسي لنظيره الكيني تتناول اهمية تعزيز 

التعاون المشترك لتحقيق امال وطموحات البلدين

ســلم المهندس عمــرو نصار، وزير التجــارة والصناعة، 
رســالة مــن الرئيس عبــد الفتاح السيســي إلــى الرئيس 
الكينــي/ اوهــورو كينياتــا، تضمنــت التأكيــد على عمق 
العالقــات المتميزة التي تربط بيــن مصر وكينيا كأحد أهم 
شركاء مصر في قارة أفريقيا، كما عكست حرص الرئيس 
السيســي على العمل ســوياً من أجل تعزيــز هذه العالقات 
في شــتى المجاالت بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين 

المصري والكيني. 
جاء ذلك خالل مشــاركة الوزير- باإلنابة عن الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي- بفعاليــات معرض وقمــة أعمال تجمع 
الكوميســا Source 21 وذلــك في إطار أســبوع كينيا 
التجــاري )الثالــث( والذى اســتضافته العاصمــة الكينية 
نيروبــي خــالل الفترة مــن 17 الى 21 يوليــو وحضره 
رؤساء كينيا وأوغندا وزامبيا ومورشيوس ونائب رئيس 
سيشــل الــى جانب ممثلين عــن الدول األعضــاء االحدى 
والعشرين، فضاًل عن أكثر من مائتي عارض من المنطقة.
وقــال الوزيــر أن حجم التبادل التجــاري بين مصر ودول 
تجمع الكوميســا بلغ 2 مليــار و310 مليون دوالر خالل 
عــام 2018 مقابل مليــار و640 مليون دوالر خالل عام 
2017 بنســبة زيادة بلغت 41%، كمــا حققت الصادرات 
المصريــة لــدول الكوميســا نمــواً كبيراً حيــث بلغت نحو 
مليــار و520 مليون دوالر خالل عام 2018 مقابل مليار 
و130 مليون دوالر خالل عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 
34.5%، في حين ســجلت الواردات المصرية من أسواق 
دول الكوميسا زيادة خالل العام الماضي حيث بلغت 792 
مليــون دوالر مقابل 505 مليون دوالر خالل عام 2017 
بنســبة زيادة بلغت 56.8%، كما ســجل الميزان التجاري 
فائضاً لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنًة بعام 2017.

وقــد عقــد الوزيــر خــالل مشــاركته بفعاليات القمة سلســلة 
لقــاءات مكثفة مع عــدد من الوزراء والمســؤولين األفارقة، 
تضمنت لقاًء مع الســيد/ بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع 
والتعاونيات الكيني، لبحث أطر التعاون المشــترك بين البلدين 

في إطار تجمع الكوميسا.
وقال نصار إن اللقاء أكد دعم القيادة السياسية بالبلدين لجهود 
تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي بين مصر وكينيا في إطار 

التجارة  وزير  مع  يبحث  و 
التعاون  تعزيز  الكيني 

االقتصادي المشترك 
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الكوميســا ودعم الجهــود الرامية إلى دمج التكتــالت االفريقية 
الثالثة الكوميســا والســادك وتجمع شــرق أفريقيا، مشيراً إلى 
أن الجانبيــن بحثا تحديد الموعد المقرر النعقاد اللجنة التجارية 
المصرية الكينية المشتركة خالل العام الجاري، فضاًل عن تفعيل 
مقــررات الدورة األولى لمجلس األعمــال المصري الكيني التي 
انعقدت خالل أعمال اللجنة التجارية المشــتركة في شهر فبراير 

من عام 2017.
وأكد الوزير أهمية تعزيز االســتثمارات المشــتركة بين البلدين 
بمــا يحقق طموحات وتوقعات الشــعبين المصري والكيني حيث 
تأتــى االســتثمارات المصرية بكينيا في المركــز الـ24 من بين 
الدول المســتثمرة في السوق الكيني بإجمالي استثمارات قيمتها 
36.6 مليــون دوالر، الفتــاً إلى أن االســتثمارات الكينية تحتل 
المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المســتثمرة بالسوق المصري 
بقيمــة اســتثمارات تبلــغ 7.7 مليــون دوالر موزعة على 22 

شركة.
ولفــت نصار إلــى أن حجم التجارة بين مصــر وكينيا بلغ 640 
مليــون دوالر خالل عام 2018 مقابل 553 مليون دوالر خالل 
عام 2017 بنســبة زيادة بلغت 15.7%، كما حققت الصادرات 
المصرية للســوق الكيني نسبة زيادة كبيرة العام الماضي بلغت 
21.7% حيث بلغت نحو 353 مليون دوالر مقابل 290 مليون 
دوالر خــالل عام 2017، الفتاً إلــى أن الواردات المصرية من 
السوق الكيني سجلت زيادة طفيفة خالل العام الماضي بإجمالي 
288 مليون دوالر مقابل 263 مليون دوالر خالل عام 2017 

بنسبة زيادة بلغت %9.5. 
وأشــار الى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في 
المجال الصناعي خاصة في القطاعات المتعلقة بـاإلنتاج الزراعي 
والحيواني والتي تشــمل تصنيع اللحوم والجلود والعصائر، الى 
جانب العمل على االستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في 
مجاالت تقديــم الدعم الفني والتدريب لقطــاع الصناعة الكيني، 
مشيراً إلى إمكانية التعاون أيضاً بين الجانبين في مجال تسجيل 
األدويــة من خالل تســهيل الجانــب الكيني إلجراءات التســجيل 

وتخفيض التكلفة.

ومــن جانبه أكد الســيد/ بيتــر مونيا، وزير التجــارة والتصنيع 
والتعاونيــات الكينــي، على األهميــة التي توليها بــالده لتعزيز 
العالقات االقتصادية مع مصر خالل المرحلة المقبلة، مشيراً إلى 
ضــرورة العمل على مواصلة االرتقاء بالتعاون بين البلدين إلى 
آفــاق أرحب خاصًة في مجاالت التجارة واالســتثمار والتصنيع 

المشترك.
مصر وتونس تتفقان علي تعزيز التعاون المشــترك 

للنفاذ الي السوق االفريقي 
كمــا عقــد نصار لقــاًء موســعاً مع الســيد/ عمر الباهــي وزير 
التجارة التونسي حيث بحث الجانبان مستقبل العالقات التجارية 
واالســتثمارية بين مصر وتونــس، وتعزيز التعاون المشــترك 

بينهما للنفاذ إلى األسواق األفريقية.
وأكد الوزير أهمية إنشــاء مجلس تنسيقي للتعاون االستثماري 
المشــترك يضم رجال األعمال والمســتثمرين من البلدين بهدف 
توطيد التعاون االستثماري المشترك بين مصر وتونس في عدد 
مــن القطاعات تشــمل الحفــر والتنقيب عن البتــرول والتطوير 
العقاري والسياحي وقطاع الخدمات المالية والعمل على تكثيف 
الزيــارات والبعثــات الترويجية بن البلدين في مجال االســتثمار 
وذلــك للتعرف على الفــرص االســتثمارية والقطاعات الواعدة 
والتعديالت في قوانين االستثمار في كال البلدين، الفتاً إلى أهمية 
تشــجيع إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين 
ودراســة االســتفادة من انضمام تونس مؤخراً لتجمع الكوميسا 
لتعزيــز التعــاون المشــترك بيــن البلدين خاصة فــي القطاعات 
الواعــدة وعلــى رأســها الصناعــات اإللكترونيــة والصناعات 

المغذية للسيارات والغزل والنسيج والمالبس الجاهزة.
واشــار الى أهمية وضــع آلية ناجحة لحل المشــكالت المتعلقة 
بشــهادات المنشــأ الموقعة بين البلدين، الفتاً الى أهمية تعاون 
رجال األعمال المصريين والتونسيين في تنفيذ أنشطة مشتركة 
في أســواق خارجية من خالل إنشاء شــركات تجارية تسويقية 

مشتركة خاصة بدول القارة األفريقية.
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أكــد أحدث تقرير صادر عن 
األمانــة العامــة لتجمع دول 
الســوق المشــتركة لشــرق 
)الكوميسا(  أفريقيا  وجنوب 
أنه تم االتفاق على بدء تنفيذ 
الكوميســا  اســتراتيجية 
للصناعة رســمياً وذلك بعد 
الصناعــة  وزراء  تصديــق 
وممثليهم من 21 دولة من 
الدول األعضــاء على خطة 
العمل واإلرشادات اإلقليمية 
لسياســة المكــون المحلــي 
خالل االجتماع الثالث للجنة 
الوزاريــة للصناعة، والذي 
عقد لمــدة يومين بالعاصمة 
برئاســة  نيروبــي  الكينيــة 

الســيدة/ النتوســوا راكوتومــاالال، وزيرة التجــارة والصناعة 
بدولة مدغشقر.

وقد شــاركت مصر بوفد من وزارة التجارة والصناعة برئاســة 
الدكتــورة ماجدة شــاهين مستشــار وزير التجــارة والصناعة 
للعالقــات الخارجيــة، وضم الوفد الســيد/ طارق قشــوع مدير 
المكتب الفني للوزير للسياسات واالستراتيجيات والسيد/ احمد 

الديب رئيس المكتب التجاري المصري بلوساكا. 
وقالــت الســيدة/ تشــيليش كابويبــوي، األميــن العــام لتجمــع 
الكوميسا، إن االستراتيجية تستهدف حث الدول األعضاء على 
إدراج أنشــطة خطة العمل اإلقليمية في خطط التنمية الصناعية 
المحليــة الخاصة بكل دولة، باإلضافــة إلى تخصيص ميزانيات 
لتنفيــذ خطــط التنميــة الصناعيــة بمــا يتماشــى مع األنشــطة 
اإلقليمية و«الـــعقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا«، مشيرًة 
إلى أن الوزراء وجهوا في البيان الختامي سكرتارية الكوميسا 
بضــرورة تســهيل وتوفير المــوارد الماليــة والقــدرات الفنية 

الالزمة لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية.
وأوضحــت كابويبــوي أن األهــداف الرئيســية الســتراتيجية 
الكوميســا للصناعــة )2026-2017( تتضمــن زيادة نســبة 
المنتجــات والصــادرات ذات القيمة المضافة من 9% من الناتج 
المحلــي اإلجمالي حالياً إلــى 29% بحلول عام 2026، وزيادة 
نســبة مســاهمة القطاع الصناعي في الناتــج المحلي اإلجمالي 
ليبلغ نحو 20% على األقل بحلول عام 2026، فضاًل عن زيادة 
الصــادرات المصنعــة على المســتوى اإلقليمي مقابــل إجمالي 

الواردات من 7% إلى 20% بحلول عام 2026.
وتابعت األمين العام أن الوزراء أكدوا أن اإلرشــادات اإلقليمية 

لسياسة المكون المحلي ستتيح صياغة سياسات إقليمية للمكون 
المحلي تســهم في تعظيم االستفادة الوطنية من التصنيع، على 
أن تكــون تلك اإلرشــادات غيــر إلزامية باعتبارهــا مجرد أداة 
استرشــادية للدول األعضاء عند صياغة السياســات والقوانين 

واللوائح المرتبطة بالمكون المحلي.
وكانــت مصر قد تبنت مبادرة وضــع آليات لتعميق التعاون في 
مجال تطوير سالســل القيمة المستدامة لزيادة معدالت التجارة 
البينيــة بين الدول األفريقية مــن المنتجات المصنعة، باإلضافة 
إلى االستعانة باإلرشــادات اإلقليمية في صياغة ومراجعة أطر 
سياسات المكون المحلي الخاصة بكل دولة من الدول األعضاء 
والبنــاء علــى الدروس المســتفادة مــن تجــارب كل دولة في 
هــذا الصدد، وهــو ما القى قبول الــدول األعضاء حيث وجهوا 
سكرتارية الكوميســا بضرورة تقديم التسهيالت الالزمة للدول 

األعضاء فيما يخص صياغة وتنفيذ برامج المكون المحلي.
ومــن جانبه أكد الســيد/ بيتــر مونيا، وزير التجــارة والتصنيع 
والتعاونيــات الكينــي حاجة المنطقة لتحســين الصورة الذهنية 
المأخــوذة عن منتجاتها وخدماتها من خالل التطرق لسياســات 
المكون المحلي واللوائح القانونية المتعلقة به باعتبارها أدوات 
اقتصادية هامة يمكن توظيفها لدفع التنمية اإلقليمية واالستفادة 

من الموارد المحلية المتاحة.
وأشــار مونيــا إلى ضرورة توفر حســن النوايــا وااللتزام لدى 
القيادة السياســية والمهنيين ووزراء الصناعة والمســتهلكين 
بوجــه عــام حتى يمكــن للــدول األفريقية جني ثمار سياســات 

المكون المحلي.

التصديق على بدء تنفيذ استراتيجية 
الكوميسا الصناعية خالل االجتماع الثالث 

للجنة الوزارية للصناعة
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عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاًء مع 
وفد شــركة دونج فينج الصينية لصناعة الســيارات برئاســة 

السيد/ لي زينجرونج، نائب مدير الشركة.
وأكد الوزير خالل اللقاء حرص الحكومة على توطين صناعة 
السيارات في مصر وبصفة خاصة السيارات الكهربائية وذلك 
مــن خــالل تقديم برامج تحفيزية لالســتثمار في هــذا المجال 
ال ســيما فــي ظل التوجــه العالمي لالنتقال لهــذه النوعية من 
الســيارات لتقليــل األثر الناتــج عن الســيارات التقليدية على 
البيئة، مشــيًرا إلــى أن الحكومة تســتهدف تلبيــة احتياجات 
السوق المحلية من السيارات الكهربائية ثم التصدير لألسواق 
العربيــة واألفريقيــة واألوروبيــة لالســتفادة مــن اإلعفاءات 
الجمركيــة التي تتمتع بها مصر مــن خالل االتفاقات التجارية 
المبرمــة بيــن مصر وعدد مــن الدول والتكتــالت االقتصادية 

حول العالم.
وقــال نصــار إن الشــركة تــدرس جديــاً إنتــاج الســيارات 
الكهربائيــة في مصر بهدف اســتخدامها ألغــراض النقل في 
الجهات الحكومية وسيارات التاكسي، مع إمكانية تصدير هذه 
الســيارات فيما بعد ألســواق الدول األوروبية بعد زيادة نسبة 
المكــون المحلي وزيادة القيمة المضافة بها، مشــيراً في هذا 
اإلطار الى ان العديد من كبريات شركات السيارات العالمية قد 

أبدت رغبتها في انتاج السيارات الكهربائية في مصر.
ولفت نصار إلى أنه من أهم المميزات التي ســتقدمها الشركة 

في الســيارة الكهربائية التي ستطرحها بالسوق المصري هو 
إمكانية شــحن بطارية الســيارة من خالل وصــالت ومخارج 
كهربائيــة مجهزة وســهلة االســتعمال ويمكــن توصيلها في 
المنازل وأماكن توقف السيارات دون الحاجة للتوجه لمحطات 
شــحن الســيارات، الفتــاً إلى أهمية أن يكون ســعر الســيارة 
مناســب للمســتهلك المصري حتى يسهل تســويقها لجمهور 

المستهلكين.
 وأضاف أن الشركة يمكنها عقد شراكة مع أحد خطوط االنتاج 
التابعة للدولة للتعــاون معها في عمليات التصنيع والتجميع، 
الفتاً إلى أنه سيتم ترتيب زيارة لوفد الشركة لعدد من خطوط 
اإلنتاج العاملة في مجال صناعة الســيارات في مصر بما في 

ذلك شركة النصر للسيارات والهيئة العربية للتصنيع.
 ومن جانبه أكد السيد/ لي زينجرونج، نائب مدير شركة دونج 
فينج الصينية لصناعة الســيارات حرص الشــركة على دخول 
الســوق المصري باعتباره ســوق محوري في منطقة الشرق 
األوسط ونافذة هامة على قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة 
لديها خبرة كبيرة في إنتاج السيارات الكهربائية المالكي ونقل 

الركاب وسيارات األجرة واالتوبيسات
 وأضــاف زينجرونــج أن الشــركة ســتقوم بتوريــد عدد من 
الســيارات الكهربائية بالسوق المصري الختبارها تحت تأثير 
عوامــل المناخ في مصــر تمهيداً إلجراء أي تعديل مقترح في 

السيارات قبل بدء إنتاجها في السوق المصري. 

وزير التجارة والصناعة يبحث مع إحدى 
كبريات الشركات الصينية إنتاج 

السيارات الكهربائية بالسوق المصري 
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مركز تكنولوجيا االنتاج االنظف يقدم 
خدمات دعم فني وتدريبي لعدد من الدول 

العربية واالفريقية في مجال إدارة المواد 
والمخلفات الكيماوية

تتويجاً لجهــود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز أواصر التعاون 
الصناعــي بين مصــر والدول العربيــة واالفريقيــة حصل مركز 
تكنولوجيــا اإلنتاج األنظف التابع لمجلــس التكنولوجيا واالبتكار 
بوزارة التجارة والصناعة على ثقة منظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعيــة »اليونيــدو« لتقديــم الدعــم الفني والتدريبــي للدول 
العربية واألفريقية كقناة لنقل الخبرة المصرية إلى هذه الدول في 

مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية. 
وأوضحــت المهندســة حنــان الحضري مقرر مجلــس الصناعة 
للتكنولوجيــا واالبتكار ان المركز اكتســب خبرة واســعة في هذا 
المجال جعلته يأتي ضمن 51 مركز على المســتوى العالمي في 
مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية كمركز إقليمي ذو طبيعة 

خاصة  

ولفتت إلى ان المركز قام باإلشــراف على عدد من المشــروعات 
التي يجري تنفيذها في إطار مشــروع إدارة الكيماويات السليمة 
وذلــك بالتعــاون مــع جهات دوليــة عديدة في هــذا المجال حيث 
تــم إيفاد عدد مــن العاملين بالمركز إلى كينيــا وأوغندا واألردن 
وتونس لإلشــراف ومتابعة تنفيذ المشــروعات التي تم اقتراحها 

للشركات الصناعية المشاركة.  
وأشارت إلى انه تم تنفيذ عملية االشراف على مرحلتين من خالل 
زيارة 8 مصانع في قطاعات الصناعة الكيماوية والنســيج، وتم 
تنفيذ المرحلــة األولى بدولتي تونس واالردن وتم تنفيذ المرحلة 

الثانية في دولتي كينيا وأوغندا.
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مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات 
يوافق على اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء 

الصادرات بموازنة 6 مليار جنيه

أعلــن مجلس ادارة صنــدوق تنمية الصــادرات عن اقــرار البرنامج الجديد 
لــرد أعباء الصادرات للعام المالــي 2020/2019 بموازنة تبلغ 6 مليارات 
جنيه تشــمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمســاندة نقدية أي بنسبة 40% من 
إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشــركات المصدرة 
لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالي 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية 

التحتية للتصدير أي بنسبة %30. 
جــاء ذلك خالل االجتماع الموســع لمجلس ادارة صنــدوق تنمية الصادرات 
والــذي عقد بمقر وزارة التجــارة والصناعة بحضور المهندس/عمرو نصار 
وزيــر التجارة والصناعة والدكتور/محمــد معيط وزير المالية والدكتور/ عز 
الدين أبو ســتيت وزير الزراعة والمهندس/ طارق توفيق نائب رئيس اتحاد 
الصناعــات المصريــة والمهنــدس/ هاني برزي رئيس المجلــس التصديري 
للصناعات الغذائية والمهنــدس/ ابراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة 
والمهندس/ حســام فريد مستشــار وزير التجارة والصناعة والمنســق العام 
للمجالــس التصديرية والســيد/احمد كوجــك نائب وزير الماليــة والدكتورة/ 
أماني الوصال رئيس قطــاع االتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي 

لصندوق تنمية الصادرات.
وقال نصار ان آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد االعباء علي 
المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة، وتشمل قطاعات 
الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والمالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية 
والصناعــات الهندســية والكيماويــة واألســمدة ومــواد البنــاء والحراريات 
والصناعــات المعدنيــة والتشــييد والبنــاء والحاصالت الزراعيــة والطباعة 
والتعبئــة والتغليــف والصناعــات الطبية فضاًل عــن قطاع الجلــود واالثاث 
والصناعــات الحرفيــة واليدوية، الفتاً الى انه ســيتم مراجعة مخصصات كل 
قطــاع كل 6 اشــهر وإعــادة التخصيص عند االحتياج، ولفــت نصار الي ان 
البرنامج الجديد يتضمن اســتمرار برنامج شــحن افريقيــا بمخصصات تبلغ 
40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد االعباء واستمرار 
برنامج الشــحن الجوي بمخصصــات تبلغ 100 مليون جنيه لشــركة مصر 
للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 
مليــون جنيــه لهيئة تنميــة الصادرات الســتمرار المعــارض المجمعة لفترة 

انتقالية حتى نهاية العام الجاري.
واضــاف الوزيــر ان البرنامــج الجديــد قد ارتكــز على عدد مــن المحددات 
والقواعــد العامــة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنســبة 
40% كحد ادني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 
1% للمشــروعات المتوســطة و2% للمشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة 
االساسية، الي جانب تشــجيع زيادة الصادرات المصرية لألسواق الخارجية 
بنسبة تتراوح بين 10-15% اضافية من النسبة االساسية للشركات الكبيرة 
والمتوســطة في حالة زيادة الصادرات بنســب تتراوح بين 20-30% فأكثر 
و20-30% اضافيــة للشــركات الصغيرة فــي حالة زيادة الصادرات بنســب 

تتــراوح بين 20-30% فأكثر علــي ان يحصل مصدري المناطق الحرة على 
نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية .

واوضــح نصار ان خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج تســتهدف 
المساهمة بفاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% ودعم عمليات 
الترويــج للصــادرات المصرية الــي جانب رفع القدرة التنافســية للمصدرين 
وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية الالزمة لنقل التكنولوجيات الحديثة 
فــي العمليات االنتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية لألســواق الخارجية 
فضال عن اطالق جيل جديد من المصدرين الواعدين، مشــيرا الي ان الخطة 
تســتهدف ايضا توفير المعلومات حول المناقصات الدولية وتحديد االســواق 
والمنتجــات المســتهدفة وتقديــم خدمات الدعــم الفني والتدريــب الي جانب 
مســاندة منظومة الشحن والمعارض الخارجية واالسابيع التجارية والبعثات 

الخارجية .
ومــن جانبه قال الدكتور محمد معيــط وزير المالية ان الوزارة بصدد اصدار 
كشــوف بالمديونيات المستحقة لدي المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من 
مســتحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات، مشــيراً الي انه سيتم تقييم منظومة 
مســاندة الصادرات خالل شــهر يناير مــن كل عام تمهيداً إلصــدار البرنامج 

الجديد في موعد اقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتباراً من 1 يوليو.
 كما أكد الدكتور/ عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة اهمية البرنامج الجديد 
فــي تعزيز وزيادة الصادرات المصرية لألســواق الخارجية ومن بينها قطاع 
الحاصالت الزراعية والذي يمثل أحد اهم القطاعات المصدرة، مشيراً الى ان 
مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الحاصالت الزراعية خاصة في 

ظل اقبال المستهلك األجنبي على المنتجات المصرية.
كما أشــار المهندس حســام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق 
العام للمجالس التصديرية الى ان التوصل الى هذا البرنامج جاء بعد جلسات 
مكثفــة قادتها وزارتــي التجارة والصناعة والمالية مــع مجتمع األعمال منذ 
شــهر ينايــر الماضي وبرعايــة ومتابعة مــن دولة رئيس مجلــس الوزراء 
وبتنســيق كامل مــع الدكتورة جيهــان صالح المستشــار االقتصادي لرئيس 

الوزراء. 
وأوضح فريد أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع ميكنة صندوق تنمية الصادرات 
بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليون جنيه، مشيراً الي ان المشروع يستهدف تحويل 
الصندوق الي مؤسســة حديثــة تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة للتيســير 
على المصدرين وتسهيل منظومة العمل به الي جانب تعزيز قدرة الصادرات 
المصرية على المنافســة في االســواق الخارجية من خــالل تفعيل برامج رد 

االعباء التصديرية. 
واضــاف ان تطويــر الصنــدوق يســتهدف ايضا تســهيل اجــراءات حصول 
المصدريــن على مســتحقاتهم المالية ببرنامج رد االعباء وتحقيق الشــفافية 
الكاملــة الي جانب تســهيل االجــراءات االدارية التي تشــمل التقدم باألوراق 

وحسابات قيمة رد األعباء واالجراءات المالية.
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وزير التجارة والصناعة يعتمد خطة قبول دفعة 
جديدة بمراكز التدريب المهني بمصلحة 

الكفاية االنتاجية
من حملة االعدادية للعام التدريبي 2020/2019

اعتمــد المهنــدس/ عمرو نصار وزيــر التجارة 
والصناعــة خطــة قبــول دفعــة العــام التدريبي 
المهنــي  التدريــب  2020/2019 بمراكــز 
بمصلحــة الكفايــة االنتاجيــة التابعــة لــوزارة 
التجارة والصناعة من الحاصلين على الشــهادة 
االعداديــة العامــة واالزهرية لاللتحــاق بمراكز 
التدريــب المهنــي للحصول على دبلــوم التلمذة 
الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية 

الصناعية.
ومــن جانبه قــال الســيد/ عمرو جمعــة رئيس 
مصلحة الكفاية االنتاجيــة والتدريب المهني ان 
خطــة العام الحالــي تتضمن تحديــد الحد األدنى 
لدرجــات القبــول في كل مركز علــى حدة وذلك 
تماشــياً مع مدي االقبال والكثافة الســكانية، مع 

الحفاظ على نســبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناســبة 
لهم خاصة في مجاالت المالبس الجاهزة والحاسب االلي.

واضــاف انــه من المقرر قبــول العام الحالــي 22 ألف و367 
طالــب وطالبــة وبزيــادة قدرهــا 5 آالف و252 طالب وطالبة 
بنســبة زيــادة قدرهــا 31% عــن العــام الماضي، مشــيراً الى 
ان المصلحــة بــدأت بالفعــل في تلقى طلبات قبــول الطالب منذ 
األســبوع األول من شهر يوليو وذلك حتى الوصول الى الطاقة 

االستيعابية لكل مركز.
ونوه جمعة الي ان شروط االلتحاق بمراكز سيارات إمبابة وكفر 
الزيات ومحرم اسكندرية والتي تدار بنظام الشراكة مع القطاع 
الخــاص تتضمن حصول الطالب علي الشــهادة االعدادية دفعة 
2019/2018 بمجموع ال يقل عن 180 درجة واجتياز اللياقة 
البدنية والمهنية والطبية، مشــيرا الي ان مركز سيارات إمبابة 
يســتوعب 160 طالب ومركز ســيارات كفر الزيات يســتوعب 
160 طالب ومركز ســيارات محرم اســكندرية يستوعب 230 

طالب.
واضــاف ان شــروط التقــدم لاللتحــاق والقبول بباقــي مراكز 
التدريــب المهنــي تتطلــب الحصول علــى الشــهادة االعدادية 
العامــة او االزهرية خالل العامين الحالي والســابق والحصول 
علــى الدرجــات التــي يحددها تنســيق القبول لــكل مركز على 
حــدة واجتياز القدرات المهنية والكشــف الطبي على ان تكون 
اولوية القبول بمهن الحاســب االلي وسيارات المراكز الكورية 

ومهــن CNC خراطــة وماكينــات ومهنــة التبريــد والتكييف 
للطالب األعلى مجموعاً.

واضــاف رئيس مصلحــة الكفاية االنتاجيــة ان المصلحة تعمل 
حاليا على اإلعداد للعام التدريبي الجديد ومتابعة تنفيذ المخطط 
العــام 2020/2019 وتجهيــز مراكز التدريــب للحصول على 

االعتماد من هيئة ضمان الجودة واالعتماد.
وحول نشاط المصلحة خالل شهر يونيه الماضي اوضح جمعة 
أنه تم تنفيذ عدد )3( برامج تدريبية في مجال التدريب المهني 
والفني، كما تم اســتالم الوحــدات المتطورة لمهن التحكم اآللي 
وتشغيل مخارط CNC  وتشــغيل فرايز CNC، الفتاً إلى أنه 
جــاري مراجعة البرامــج والوحدات المتطــورة لمهن األجهزة 
المنزلية واأللوميتال وأعمال الصاج واألثاث المعدني والكهرباء 

الصناعية.
بالتجهيــز  ايضــا  قامــت  المصلحــة  أن  إلــى  جمعــة  ولفــت 
المتحانــات المــواد العامة للدور الثاني للصفيــن األول والثاني 
2019/2018 ومتابعة سير االمتحانات العملية لدبلوم التلمذة 
2019/2018، مشــيراً الي انه تم خالل شــهر يونيه الماضي 
ايضــا إجراء معاينــة لفتح محطة جديدة بالغردقة تشــمل مهن 
تشــغيل وصيانة المحركات البحرية والنقــل البحري والمالحة 
وصيانــة معــدات الصيد البحرية كما تم إجراء معاينة للتوســع 
في نشــاط محطتي صقر شاهين العجمي ومجموعة اإلسكندرية 

الصناعية لبحث الموافقة على زيادة عدد الطلبة المقبولين. 
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ويصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية 
لمكافحة الفساد بالوزارة

أصــدر المهنــدس عمرو نصار وزيــر التجــارة والصناعة قراراً 
بتشــكيل اللجنــة الرئيســية لمكافحــة الفســاد بالوزارة برئاســة 
المهندس/ عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون 
المطابــع األميريــة وعضوية الســيد/ أحمد عبــد الحميد، رئيس 
اإلدارة المركزية للموارد البشــرية والســيد/ ســيد عبــد العزيز، 
رئيــس اإلدارة المركزية للتفتيش والرقابة والســيد/ محمود عبد 
المجيــد، رئيس االدارة المركزية للشــئون القانونية، ممثلين عن 
وزارة التجــارة والصناعــة والدكتــورة أمانــي الوصــال، رئيس 
الجهــاز التنفيــذي لصندوق تنميــة الصادرات والدكتــور/ محمد 
عتمــان رئيس مجلس إدارة المعهد القومــي للجودة والكيميائي/ 
ناصــر عبــد العزيز، ممثــاًل عن مصلحــة الكيميــاء والمهندس/ 
عصــام النجار، ممثاًل عن الهيئة العامــة للرقابة على الصادرات 
والــواردات والســيد/ عمرو عبــد العزيز ممثاًل عــن هيئة تنمية 
الصادرات والســيد/ هاني ماهر ممثاًل عن الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات والســيد/ مصطفى عبد اللطيف مصطفى، 
ممثاًل عن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشــروعات الصناعية 
والتعدينيــة والكيميائي/ محمد حســن ممثاًل عن المجلس الوطني 
لالعتماد والمهندســة/ منى محمد يونــس ، مدير عام المعلومات 
والتوثيــق بالهيئة العامة لشــئون المطابــع األميرية والمهندس/ 
خالــد الصــاوي، ممثاًل عــن الهيئة العامــة للتحكيــم واختبارات 
القطن والســيد/ علي أحمد ممثاًل عــن مصلحة الرقابة الصناعية 
والســيد/ حازم فهمى ممثاًل عن مركز تحديث الصناعة والســيد/ 
شــريف الحســيني ممثاًل عن مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب 
المهني والدكتور/ صبري إبراهيم ممثاًل عن الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية، والمهندس/ حســين أحمد، ممثاًل عن الهيئة المصرية 
العامــة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثــل عن جهاز حماية 

المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.

وقــد نــص القــرار على أن يتولــى المستشــار القانونــي للوزير 
المراجعة القانونية لكافة أعمال اللجنة وأن تختص اللجنة بتفعيل 
الخطة الرئيســية التنفيذية لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
2019-2022 بوزارة التجارة والصناعة والصادرة عن اللجنة 
التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.

كمــا نــص القرار على أن يتم تشــكيل لجنة فرعيــة بكل جهة من 
الجهــات التابعــة للوزارة، على أن يكون ممثــل الجهة في اللجنة 
الرئيســية لمكافحة الفســاد هو رئيــس هذه اللجنــة الفرعية مع 
اختيــار أعضــاء هذه اللجان الفرعية من الشــباب المشــهود لهم 

بالنزاهة والشفافية.
وتضمــن القــرار أن تعرض اللجنة الرئيســية نتائج أعمالها على 
وزير التجارة والصناعة بصفة دورية على أن يتم تشكيل األمانة 
الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع 
األميرية برئاســة الســيد/ عاطف عطا هللا وعضوية السيد/ أحمد 
الدريــدي والســيد/ أســامة أحمــد والســيد/ يحيى فتحــي الباحث 

القانوني بقطاع مكتب الوزير.
ومن جانبه أكد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشــئون المطابــع االميرية ورئيس اللجنــة ان هذا القرار 
يعكس التزام الدولة بمكافحة الفســاد وكــذا التزام الوزارة بتنفيذ 
االســتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد، مشــيراً الــى ان اللجنة 
تســتهدف تعزيــز قيــم النزاهة والشــفافية وتطبيــق معايير أداء 

الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
واضــاف أن اللجنــة تعمــل علــى إعــالء قيــم الســلوك الوظيفي 
بالــوزارة وتبنى مبادى المســئولية المجتمعيــة وتعزيز منظومة 
المســاءلة واحتــرام ســيادة القانون، مشــيراً إلى أهميــة تكاتف 
الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع كافة أشكال الفساد في مصر. 

م. عماد فوزي: دور 
رئيسي للجنة في 
تعزيز االلتزام بمعايير 
أداء الوظيفة العامة 
والحفاظ على المال 

العام
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هيئة تنمية الصادرات تنظم زيارة 
لفرنسا لالستفادة من خبراتها في 

مجال الثورة الصناعية الرابعة وأثرها 
على تنمية الصادرات

قــام وفد من هيئة تنميــة الصادرات بزيارة للعاصمة الفرنســية 
باريس اســتهدفت نقل الخبرات التكنولوجية الفرنســية للصناعة 
الوطنيــة بهدف زيــادة صادراتها وتعزيز قدرتها التنافســية في 
األســواق العالميــة والتعرف على التطــورات الصناعية الحديثة 
وأثرهــا علــى زيــادة الصــادرات، حيث تأتــى الزيــارة في إطار 
التعاون بين الهيئة وبرنامج تعزيز التجارة الخارجية واألســواق 

المحلية TDMEP الممول من االتحاد األوروبي.
وقــال الســفير/ خالد يوســف رئيــس هيئة تنمية الصــادرات ان 
الهدف األساســي من الزيارة هو االستفادة من التجربة والخبرة 
الفرنسية فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة والتي تعتمد على 
التقنيات الجديدة واالبتكار، الفتاً الى ان الزيارة اســتهدفت ايضاً 
المساهمة في بناء صناعة وطنية مترابطة وأكثر تنافسية خاصة 
وأن فرنســا تمتلك مجموعة كبيــرة من تقنيات التحول الصناعي 
المعتمــدة على الثــورة الرقمية وتكنولوجيــا المعلومات والذكاء 
الصناعي وهو ما يســهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية 

لألسواق الخارجية.
وأضــاف ان الزيــارة تضمنت زيــارة لمؤسســة بيزنس فرانس 
العاملة في مجال التصدير واالســتثمار حيث تم خاللها مناقشــة 

الخدمــات التي تقدمها المؤسســة لتعزيز االبتــكار والتكنولوجيا 
للمصانــع المصــدرة، كمــا تــم اســتعراض الخبــرات الصناعية 
الفرنسية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجاالت 
التنميــة والتبادل المعرفي والتدريب وبناء القدرات ووضع خطط 

وبرامج التعاون.
وأوضح يوسف ان الزيارة تضمنت أيضاً زيارة لوزارة االقتصاد 
الفرنســية اســتهدفت بحث ســبل التعاون بين مصر وفرنسا في 
مجال الثــورة الصناعية الرابعة وأثرها علــى تنمية الصادرات، 
كمــا تم عقد لقاءات مــع عدد من الجهات الفرنســية العاملة في 
مجاالت التكنولوجيا الحديثــة واالبتكار وتطوير االعمال، كما تم 
تنظيم زيارة إلحدى كبريات الشــركات العالمية العاملة في مجال 
االبتكار والتي تقدم خدمات للمصانع العالمية لتعزيز تنافسيتها.

ولفــت الى ان حجــم الصــادرات المصرية لفرنســا حققت خالل 
عــام 2018 نســبة زيادة قدرها 49% حيــث بلغت 862 مليون 
دوالر مقابــل 578 مليــون دوالر عــام 2017، مشــيراً الى ان 
هــذه الزيادة أدت الى انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر مع 

فرنسا بمعدل %27.
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في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الرقابة 
الصناعية خالل النصف االول من عام 2019

إبراهيم المانسترلي: إجراء 6598 حملة تفتيشية 
على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير 

الجودة والمواصفات القياسية

أعلن الكيميائي إبراهيم المناسترلي، 
أن  رئيس مصلحة الرقابة الصناعية 
المصلحة قامت خــالل النصف االول 
مــن عــام 2019 بإجــراء 6 االف 
و598 حملة تفتيشية على المصانع 
بمعاييــر  التزامهــا  مــدى  لمتابعــة 
جــودة المنتجــات والمراجل واآلالت 
الحرارية، فضاًل عن إجراء 10 االف 
و47 دراسة فنية متخصصة تضمنت 
4 االف و40 دراســة فنية في مجال 
والدروبــاك، و6  المؤقــت  الســماح 
االف و4 دراســات فنية متنوعة و3 

دراسات مستلزمات إنتاج.
وأكد ان المصلحة تكثف من حمالتها 
التفتيشية إلحكام الرقابة على المصانع 
والتأكــد مــن تطبيقهــا لمواصفــات 
ومعاييــر الجودة، الفتاً الي ان الفترة 
الماضية شــهدت توجيه 639 خطاباً 
الي الجهات االدارية بشــأن عدد من 
المصانع كما تــم توجيه 914 انذاراً 
وقضيــة لمعاقبــة المخالفيــن الذيــن 
يتالعبون بصحة وسالمة المواطنين 
وذلــك تماشــياً مع خطــة وتوجهات 
وزارة التجــارة والصناعــة لالرتقاء 

بجودة المنتجــات المصرية والحفاظ 
على صحة وسالمة المستهلك.

وفــي مجــال االعتمــاد والتراخيص، 
المصلحــة  أن  المناســترلي  أوضــح 
قامــت بترخيص ألفين و128 مرجل 
بخاري وآلة حرارية، واعتماد 458 
مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد 
البيع( وتســجيل 31 مطبعــة عاملة 
في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما 
قامــت المصلحة من خالل وحدة دليل 
خدمــة المواطن بالــرد على 1515 

استفساراً و670 شكوى.
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في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة 
الكيمياء خالل النصف األول من العام الحالي

تحليل 40 ألف عينة بمعامل المصلحة ... وإنتاج 
12 ألف لتر من حبر ختم اللحوم بالمجازر

أكد أحدث تقرير حول مؤشرات اداء وانشطة مصلحة الكيمياء 
خالل النصف األول من العام الحالي ان المصلحة قامت بتحليل 
واختبــار 40 ألف عينة بمعاملها المختلفة منها 12 ألف عينة 
مواد غذائية و28 ألف عينة غير غذائية بزيادة قدرها 5 االف 
و200 عينــة عــن نفس الفتــرة من العام الســابق، كما قامت 
المصلحــة بـــ إنتاج 12 ألف لتر من المادة الســرية لحبر ختم 
اللحــوم بالمجازر بزيادة قدرها ألفــي لتر عن نفس الفترة من 

العام الماضي.
واكــد المهندس/ مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء )التابعة 
لوزارة التجارة والصناعة( حرص المصلحة على تطبيق اعلي 
معاييــر الجودة لكافة المنتجات والســلع ومســتلزمات االنتاج 
المختلفــة والتأكيــد الدائم علــى تطبيق المواصفات القياســية 
المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً علي سمعة 
ومكانة المنتجات المصرية وصحة وســالمة المســتهلك، الفتاً 
الى ان المصلحة قامت خالل شهر يونيه الماضي بتنفيذ معايرة 
خارجيــة لـ 28 جهاز لمعامل المصلحة، كما يجرى حالياً إتمام 
المراجعــة الخارجية مــن قبل المجلس الوطنــي لالعتماد لعدد 
4 معامــل بالمصلحة وهى األغذية والمنتجــات العضوية غير 

العضوية والكروماتوجرافى.
واشــار رئيــس المصلحة الــي انه يجري حاليــا توقيع وتفعيل 
بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية 
لتكنولوجيا التجارة االلكترونية M.T.S لتنفيذ منظومة النافذة 
الواحــدة الرقمية بموانئ القاهرة الجوي وقرية البضائع وبور 
ســعيد كمرحلة أولى وذلك تمهيداً لتعميمها على موانئ دمياط 
والعين الســخنة واألدبية وســفاجا واإلســكندرية الدخيلة على 
ان ايتم اشــراك معامل مصلحة الكيمياء ضمن المنظومة بهذه 
الموانــئ، الفتاً في هذا االطار الى ان هذا البروتوكول يأتي في 
اطــار خطة الدولة نحــو التحول الى المنظومــات التكنولوجية 
الرقمية المؤمنة من خالل مراكز لوجســتية بالموانئ والمنافذ 
الجمركيــة والمناطق الحرة العامــة والمناطق االقتصادية ذات 
الطبيعــة الخاصــة وحوكمة كافــة اإلجراءات لتنفيــذ منظومة 
النافــذة الواحدة الرقمية للتجارة المصرية طبقاً لمعايير منظمة 
التجــارة ومنظمــة الجمــارك العالميــة من خالل انشــاء نظام 

معلومات مركزي متكامل عن البضائع.
ولفــت فهمــي الــي انه تــم تنظيــم زيــارات ميدانية لعــدد من 
المصانــع والمعامل المعتمــدة ومراكز البحــوث والتطوير بها 
وبالتنســيق الكامل مــع غرفــة الصناعــات الهندســية باتحاد 
الصناعات بهدف تحقيق تحســين جــودة ومطابقة المواصفات 
القياســية العالمية والمصرية ومعايير الجودة لالرتقاء بجودة 
وتنافســية المنتجات لهذه الشركات في السوق المحلي وتنمية 
الصادرات لألســواق الخارجية وخاصة للدول الشقيقة العربية 

والصديقة في أفريقيا.
ومــن ناحية أخرى أشــار رئيس مصلحة الكيميــاء الى انه تم 
تدريــب أكثر مــن 2500 طالــب وطالبة من طالب الســنوات 
النهائيــة بكليات العلــوم بالجامعات المصريــة بمعامل وفروع 
مصلحة الكيمياء بالمحافظات المختلفة بالمجان لثقل مهاراتهم 
فــي طــرق تحضير وفحص العينــات المختلفــة والعمل بأحدث 
األجهزة العلمية والمعملية في مجاالت الكيمياء بفروعها داخل 
معامــل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات منذ 

بداية العطلة الصيفية للجامعات.
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وزير التجارة والصناعة يعقد سلسلة 
اجتماعات بمقر مجلس الوزراء بمدينة 

العلمين الجديدة

أعلن المهندس عمرو نصــار وزير التجارة والصناعة أن إحدى 
كبريــات المجموعــات الصناعيــة الصينيــة تعتزم إنشــاء مجمع 
صناعي متخصــص لصناعة األلومنيوم في مصر بالشــراكة مع 

مجموعة عجالن السعودية وذلك على مساحة 6 مليون متر.
جاء ذلك خالل لقاء الوزير بالســيد/ وانج جيان الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة هانجــزاو جنجياج الصينية والســيد/ محمــد بن عبد 
العزيــز العجــالن نائــب رئيس مجلــس إدارة مجموعــة عجالن 

السعودية وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
وقــال الوزير أن اللقاء تناول رغبة المجموعة الصينية في إقامة 
هذا المشــروع االســتراتيجي والذي سيتم إنشاؤه على 4 مراحل 
تشمل مصنع ألومنيوم، ومصهر ألومنيوم، ومصنع صودا كاوية 
باإلضافــة إلــى محطتي تحلية مياه وكهرباء، مشــيراً إلى أن هذا 
المصنــع يمثل إضافــة صناعية كبيــرة لمصر ولمنطقة الشــرق 
األوسط حيث تصل الطاقة اإلنتاجية لأللومنيوم في منطقة الشرق 
األوســط حاليــاً حوالي 1.2 مليــون طن بينما يبلــغ حجم الطلب 

حوالي 10 مليون طن.
وأشــار نصار إلى حــرص الحكومة على تقديم كافة التســهيالت 
للمجموعة الصينية إلقامة هذا المشروع على أرض مصر سواء 
مــن خــالل توفيــر مســاحة األرض الالزمة ومتطلبــات التصنيع 
فضــاًل عــن البنيــة التحتية الالزمة مــن إمدادات الغــاز الطبيعي 
والمياه والكهرباء وموانئ الشــحن وغيرها من المرافق الالزمة 

للمشروع.
ومــن جانــب اخر عقــد المهندس /عمــرو نصار وزيــر التجارة 

والصناعة، جلســة مباحثات موســعة مع السيد/ دى جى بانديان 
نائــب رئيس مجلس ادارة البنك اآلســيوي لالســتثمار في البنية 
التحتية لشــئون عمليــات االســتثمار والوفد المرافــق له، حيث 
تناول اللقاء مشــروعات البنك الحالية بالســوق المصرية، وعدد 
من المشروعات والبرامج التمويلية التي يعتزم البنك تنفيذها في 

مصر خالل المرحلة المقبلة.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض خطة الحكومة المصرية للتوسع 
في انشاء المجمعات الصناعية وامكانيات قيام البنك بتوفير اليات 
تمويلية بفائدة ميســرة لترفيق المناطق الصناعية وذلك في إطار 
خطة البنك الهادفة الى تنفيذ المزيد من المشروعات االستثمارية 
بالســوق المصري باعتبــار مصر أول دولة يقــوم البنك بتمويل 
مشروعات بها من خارج القارة اآلسيوية، وهو األمر الذي يؤكد 

أهمية مصر على خريطة االستثمار العالمي.
من جانبه، قال الســيد/ دى جى بانديان نائب رئيس مجلس ادارة 
البنك اآلســيوي لالســتثمار في البنيــة التحتية لشــئون عمليات 
االســتثمار، إن البنك يسعى حالياً إلنشاء المزيد من المشروعات 
االســتثمارية بالســوق المصريــة، الــذي يعــد أحد أهم أســواق 
االســتثمار الواعدة في منطقة الشرق األوســط وافريقيا، مشيراً 
إلى أن البنك يضم في عضويته 97 دولة عضواً من بينهما مصر 
حيث تســتحوذ الصيــن على أكبر حصــة في البنــك، تليها الهند 
وروسيا وألمانيا وكوريا الجنوبية حيث يبلغ رأسمال البنك 100 

مليار دوالر ويقع مقره الرئيسي بالعاصمة الصينية بكين.
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أكــد أحدث تقرير صادر عن صنــدوق النقد الدولي أهمية 
تعزيز التعــاون العالمي لمواجهة تباطؤ النمو االقتصادي 
العالمــي وذلك من خالل تخفيف حــدة التوترات التجارية 
والتكنولوجيــة، والعمل على معالجــة قضايا تغير المناخ 
والضرائب الدولية والفساد واألمن اإللكتروني واستغالل 
الفــرص ومواجهة التحديــات المصاحبــة للتكنولوجيات 

الحديثة في مجال المدفوعات الرقمية.
وأشــار التقريــر الى أهمية تجنــب التعريفــات الجمركية 
الســتهداف الموازين التجارية الثنائيــة أو كأداة لمعالجة 
خالفات دولية، كما ينبغي تقوية وتحديث النظام التجاري 
متعدد األطراف وتوسعته ليشمل مجاالت الخدمات الرقمية 

والدعم ونقل التكنولوجيا.
وقــد خفض الصندوق توقعاته للنمــو العالمي إلى %3,2 
عــام 2019 حيــث يرجع هــذا التخفيض إلــى التطورات 
الســلبية المفاجئة في نمو اقتصادات األســواق الصاعدة 
واالقتصاديات النامية، كما يرجع تباطؤ االقتصاد العالمي 
الــى التوتــرات التجاريــة المحتدمــة -رغــم الهدنة -بين 
الواليــات المتحدة والصين الى جانب توترات التكنولوجيا 
التــي تفجــرت مؤخرا لتشــكل خطرا على سالســل توريد 
التكنولوجيــا العالمية، وزيادة احتمــاالت خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي دون اتفاق.
كما أنه من المتوقع انخفاض النمو في الفترة القادمة في 
عدد مــن االقتصاديات المتقدمة تشــمل الواليات المتحدة 
االمريكيــة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو إلى 
1,7% مع تالشي أثر التنشيط المالي في الواليات المتحدة 
وتراجــع احتمــاالت النمــو طويلة األجل فــي االقتصادات 
المتقدمة تأثراً بضعف نمو اإلنتاجية وشيخوخة السكان.

كمــا خفــض الصنــدوق توقعاتــه القتصاديات األســواق 
الصاعــدة واالقتصادات النامية بنســبة 0,3 نقطة مئوية 

لعــام 2019 لتصــل إلــى 4,1%، حيــث يرجــع خفــض 
التوقعــات بالنســبة للصيــن إلى رفــع الواليــات المتحدة 
تعريفاتها الجمركية في شهر مايو، بينما يرجع التخفيض 
األكبر في الهنــد والبرازيل إلى تراجع الطلب المحلي إلى 

مستوى أقل من المتوقع.
وبالنســبة للبلدان المصدرة للســلع األولية يرجع السبب 
وراء تخفيض التوقعات -رغم ارتفاع أسعار البترول-الى 
ل اإلمدادات، مثلما حدث في روسيا وشيلي، والعقوبات  تعطُّ
المفروضة على إيران، حيث يعتمد التعافي المتوقع للنمو 
في اقتصاديات األســواق الصاعدة واالقتصاديات النامية 
بين عامي 2019 و2020 على تحســن نتائج النمو في 

في أحدث تقرير صادر عــــــن صندوق النقد الدولي
 مطالب بتطبيق سياســـــــات داعمة لمواجهة تباطؤ 

النمو االقتصادي العالمي
المصدر: الموقع اإللكتروني لصندوق النقد الدولي
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في أحدث تقرير صادر عــــــن صندوق النقد الدولي
 مطالب بتطبيق سياســـــــات داعمة لمواجهة تباطؤ 

النمو االقتصادي العالمي

اقتصاديات األرجنتين وتركيا وإيران وفنزويال.
وال يــزال تصاعــد التوتــرات علــى صعيــدي التجــارة 
والتكنولوجيا من أكبر المخاطر السلبية التي تتعرض لها 
اآلفــاق المتوقعة والتي يمكن أن ُتحــِدث اضطرابا كبيرا 
في سالســل العرض العالمية. فاألثــر المجمع للتعريفات 
الجمركيــة المفروضــة في العــام الماضــي والتعريفات 
المحتملة المعلنة في مايو الماضي بين الواليات المتحدة 
والصين يمكن أن يخفض مستوى إجمالي الناتج المحلي 
العالمــي فــي عام 2020 بنســبة 0,5%. ومن المخاطر 
الكبيــرة األخرى احتمــال حدوث تباطؤ غيــر متوقع في 

الصيــن، وعدم تعافي منطقة اليــورو، وخروج بريطانيا 
مــن االتحاد األوروبــي، وتصاعد التوتــرات الجغرافية-

السياسية.
وينبغــي أن تــوازن سياســة الماليــة العامة فــي الدول 
بيــن قضايا النمو والمســاواة واالســتدامة، بما في ذلك 
حمايــة االفراد األقل دخال في المجتمع، كما يتعين تعزيز 
االســتثمار في البنية التحتية المادية واالجتماعية لزيادة 
النمــو االقتصادي الى جانب العمل على تطبيق مزيد من 
التيسير لسياسات المالية العامة، وذلك حسب ظروف كل 

بلد على حدة.
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بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بيــن مصــر ودول تجمع 
الكوميســا 2 مليــار و310 مليــون دوالر خــالل عــام 
2018 مقابــل مليــار و640 مليــون دوالر خالل عام 

2017 بنسبة زيادة %41.

بلغت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نحو مليار 
و520 مليــون دوالر خالل عام 2018 مقابل مليار 
و130 مليون دوالر خالل عام 2017 بنسبة زيادة 
34.5%، في حين ســجلت الــواردات المصرية من 
أســواق دول الكوميســا 792 مليــون دوالر مقابل 
505 مليــون دوالر خالل عام 2017 بنســبة زيادة 
بلغت 56.8%، كما ســجل الميــزان التجاري فائضاً 

لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنًة بعام 2017

بلــغ حجم التجــارة بين مصــر وكينيــا 640 مليون 

دوالر خــالل عام 2018 مقابــل 553 مليون دوالر 

خالل عام 2017 بنسبة زيادة بلغت %15.7.
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بلغــت الصــادرات المصريــة للســوق الكينــي العام 

الماضــي 353 مليــون دوالر مقابــل 290 مليــون 

دوالر خالل عام 2017 بنسبة زيادة بلغت %21.7، 

بينما ســجلت الواردات المصرية من الســوق الكيني 

288 مليــون دوالر مقابل 263 مليون دوالر خالل 

عام 2017 بنسبة زيادة بلغت %9.5.

تأتى االســتثمارات المصرية بكينيا في المركز الـ24 

من بين الدول المســتثمرة في السوق الكيني بإجمالي 

اســتثمارات قيمتهــا 36.6 مليــون دوالر، فــي حين 

تحتــل االســتثمارات الكينيــة المرتبة 80 فــي قائمة 

الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات 

تبلغ 7.7 مليون دوالر موزعة على 22 شركة.

تصل الطاقة اإلنتاجية لأللومنيوم في منطقة الشــرق 
األوسط حالياً حوالي 1.2 مليون طن بينما يبلغ حجم 

الطلب حوالي 10 مليون طن.

بلــغ حجــم الصــادرات المصرية لفرنســا خــالل عام 
2018 نحو 862 مليــون دوالر مقابل 578 مليون 
دوالر عام 2017 بنســبة زيــادة قدرها 49%، حيث 
أدت هذه الزيادة الى انخفاض عجز الميزان التجاري 

لمصر مع فرنسا بمعدل %27.
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افتتــح الدكتــور مصطفى 
مدبولــي، رئيــس مجلس 
تقييــم  مركــز  الــوزراء، 
والمســابقات  القــدرات 
التابــع للجهــاز المركزي 
للتنظيــم واإلدارة، وذلــك 
بمقــر مركز إعــداد القادة 
ويضم  الحكومي  للقطــاع 
قاعــات  خمــس  المركــز 
قاعاته  وتتســع  رئيســية 
فــرد   500 مــن  ألكثــر 
المــرة  فــى  لالختبــار 
يشــتمل  كمــا  الواحــدة، 
المركز على أربع وحدات 
تســجيل البيانات وطباعة 
بطاقات التسجيل، ومجهز 
بأحــدث أجهزة الحاســب 
والشاشــات  اآللــى، 
الذكية، ووســائل العرض 

المختلفــة، وغيرهــا، بحيث يتــم االختبار 
والتقييــم ومعرفــة النتائــج إلكترونيا أواًل 

بأول.    
وقــال الدكتــور مصطفى مدبولــي رئيس 
مجلــس الوزراء ، إن الحكومة تســعى أن 
تصبح مصر ضمــن أفضل 30 دولة على 
مســتوى العالــم بحلول عــام  2030، و 
أن الحكومــة تعمل على ميكنــة لعدد كبير 
مــن الخدمات الحكوميــة ، بجانب مبادرة 
الشــمول المالى والتطوير الكامل للقدرات 

البشرية.
ومن جانبه اوضح الدكتور صالح الشــيخ 
للتنظيــم واإلدارة  المركــزي  الجهــاز  أن 
أن مركــز تقييــم القــدرات والمســابقات، 
يستهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء 
مبــدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب 
والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة 
واســتقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز 
اإلداري للدولة، وضمان كفاءة اســتخدام 
مخصصــات التدريــب إلــى جانــب ضمان 

شغل الكفاءات مواقع القيادة.
واضاف أن الجهاز أعد بنوك األســئلة فــي العديد من التخصصات 
منهــا الجــدارات الســلوكية، واللغة العربيــة، واللغــة اإلنجليزية، 
والحاســب اآللي، والمعلومــات العامة، وذلك مــن خالل مجموعة 
مــن الخبــراء والمتخصصين من أســاتذة الجامعــات، الفتاً إلى أنه 
تــم التحقق من كفــاءة المنظومة من خالل اســتخدامها في اختبار 

موظفي بعض الجهات الحكومية.
وقد تم بالفعل إجراء تشــغيل تجريبي للمنظومــة الجديدة، وإجراء 

تقييم شــامل للمتقدمين لشــغل وظائف قيادية في عدد من المصالح 
والجهــات الحكوميــة منهــا: مصلحــة الضرائــب وهيئــة الســلع 
التموينيــة، إلى جانــب تقييم المتقدمين لشــغل وظائف قيادية على 
المســتوى المحلى بوزارة التنمية المحلية، وأيضا تقييم المتقدمين 
لعضوية المجلس التطوعي للشــباب بمحافظة الوادي الجديد، وكذا 

تقييم االحتياجات التدريبية لقيادات وزارة البيئة.

افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز 
المركزي للتنظيم واإلدارة 
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أعلنــت وزارة التضامــن االجتماعي نتائج لجنة الكشــف عن 
تعاطى المخدرات بين العاملين من موظفين وعمال وســائقين 
بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح 
الحكوميــة في المحافظات المختلفة، حيث كشــفت اللجنة على 
36067 موظــف فــي 20 وزارة، وكذلــك فــي المؤسســات 

والمديريات التابعة لهم في 20 محافظة حتى اآلن.
وشــملت المحافظــات التي أجري فيها الكشــف عن المخدرات 
القاهرة واإلسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية 
والبحيرة وأســيوط وبنى ســويف والمنيا وســوهاج وأسوان 
والجيــزة والفيــوم واإلســماعيلية والســويس وكفــر الشــيخ 
والدقهليــة ودميــاط وبورســعيد ، وذلــك خالل شــهري يونيه 
ويوليــو الحالــي وتبيــن تعاطــى 706 حالة للمــواد المخدرة 

وإحالتهم إلى النيابة اإلدارية إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، 
حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

وأكــدت الــوزارة اســتمرار تكثيــف حمالت الكشــف عــن تعاطى 
المخدرات بين العاملين في الجهاز اإلداري للدولة، لتشمل مختلف 
المؤسسات الحكومية خالل األيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس 
الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة 
المؤسســات والهيئــات من أجل تكثيف الحمالت بشــكل مســتمر، 

بجانب أيضا ســيتم اســتمرار تكثيف حمالت الكشــف على سائقي 
حافــالت المدارس وكذلك ســائقي الطرق الســريعة، بالتعاون مع 
الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأوضحــت الوزارة أن من يطلب العالج مــن اإلدمان طواعية يتم 
اعتبــاره كمريض، وعالجــه بالمجان وفى ســرية تامة من خالل 
الخــط الســاخن لعالج مرضــى اإلدمــان »16023«، ومن دون 
ذلــك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة وإيقافه عن العمل

س/ هل يجوز للموظف ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل 
مكان العمل أو بمناســبة تأديته للعمل أو القيام بجمع تبرعات أو 
مســاهمات لصالح أحزاب سياســية او نشــر الدعاية او الترويج 

لها ؟
ج: ال يجوز ، ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشــرة هذه 

األعمال طبقاً للمادة 150 من القانون .
س/ مــاذا يحدث اذا قام الموظف بأي من األعمال المشــار اليها 

سابقاً ؟ 
ج/يحاكم ويســأل تأديبياً ويحال الموظف إلى التحقيق فيما نسب 
إليه من مخالفات، وذلك بموافقة أحد رؤســائه اإلداريين ممن ال 

يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام طبقاً للمادة 151 .
س/ مــا هي الضمانات التــي قررها القانون للموظف فيما يتعلق 

بالتأديب ؟ 
ج/ 1- ال يجوز توقيع أي جزاء على الموظف دون التحقيق معه 

طبقاً للقانون .
2- يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً وواضحاً 
3- ال يجوز فصل الموظف من الخدمة او إحالته الى المعاش اال 

بحكم من المحكمة التأديبية الخاصة.
س/ هــل يجــوز للســلطة المختصة وقــف الموظف عــن العمل 

احتياطي اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ؟ 
ج/ نعم يجوز ، لكن بشــرط اال تزيد المدة عن 3 شهور، ويجوز 

مد الفترة بقرار من المحكمة التأديبية الخاصة.
س/ مــاذا يترتب على حبــس الموظف احتياطيــاً او تنفيذاً لحكم 

جنائي؟
ج/ يوقــف عــن العمل بقوة القانون ، ويحرم من نصف اجره في 
حالة الحبس احتياطي او تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ، ويحرم 

من كامل اجره اذا كان الحبس لحكم جنائي نهائي .
س/ هــل يجوز ترقية الموظف المحال الى المحاكمة التأديبية او 

الجنائية او الموقوف عن العمل مدة اإلحالة او الوقف ؟
ج/ ال يجــوز ، علــى االخذ في االعتبار طبقاً للقانون انه ال يجوز 

تأخير ترقية الموظف لمدة ال تزيد عن عامين.
س/ هل هناك نص في القانون على محو الجزاءات التأديبية ؟ 

ج/ نعم ، حيث يتم محو الجزاءات بعد انقضاء فترات محددة بعد 
تاريخ توقيع الجزاء ، وذلك على النحو التالي:

ســنة : في حالة اإلنــذار والتنبيه والخصم من االجر مدة ال تزيد 
عن 5 أيام .

ســنتان : في حالة اللوم والخصم من االجر مدة تزيد عن 5 أيام 
وحتى 15 يوم .

ثالث سنوات : في حالة الخصم من االجر مدة تزيد عن 15 يوم 
حتى 30 يوم .

4 سنوات : بالنسبة الى الجزاءات األخرى ماعدا جزاءي الفصل 
او اإلحالة الى المعاش .

إحالة 706 موظف للنيابة اإلدارية لتعاطيهم المخدرات 
طبقًا للقانون

س و ج:- قـــانون الخدمة المدنيـــــة
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*دور الهيئة : 
اتــؤدى الهيئــة العامة لشــئون المطابع األميرية 
ــى اآلن دورا  منــذ إنشــائها عــام 1820 وحت
ــر صناعــة الطباعــة وفنونهــا  هامــا فــي تطوي
ــة  ــة المؤهل ــوادر الفني ــداد الك ــى مصــر وإع ف
مــن كافــة الجوانــب العلميــة والعمليــة لتغطيــة 
ــى  ــة ف ــة والعربي احتياجــات األســواق المصري
مجــال الطباعــة.. وتقوم الهيئة بشــكل أساســي 
الالزمــة  والتجليــد  الطباعــة  أعمــال  بكافــة 
ــة  ــب طباع ــى جان ــة، إل ــاز اإلدارى للدول للجه
والكراســات  والجامعيــة  المدرســية  الكتــب 
المدرســية والكشــاكيل و المصحــف الشــريف 
الجــــريــــــدة  مطبوعــات  إلــى  باإلضافــة 
ــة  ــع المصــــريــــ ــة والوقــــائـــ الــــرسميـــــ
الهيئــات  ومطبوعــات  الرســمية  والنشــرات 
والخــاص  العــام  األعمــال  قطــاع  وشــركات 
الجمهوريــة  رئاســة  ومطبوعــات  والبنــوك 
ــارات  ــج زي ــوزراء وبرام ــس ال ــة مجل ورئاس

رئاســة الجمهوريــة. 
تمتلــك الهيئــة أحــدث وحــدة تصميمــات وفصــل ألــوان فــي مصــر 
لعمــل المونتــاج اإللكترونــى لجميــع مطبوعــات الهيئــة وكذلــك 
المؤسســات  بعــض  مثــل  بالطباعــة  المعنيــة  الجهــات  لجميــع 

ــزة . ــذه األجه ــل ه ــا مث ــر لديه ــى ال يتوف ــة الت الصحفي
قامــت الهيئــة بإدخــال احــدث ماكينــات طباعــة برايــل لــذوي 
بالهيئــة  الطباعــة  اســطول  ضمــن  مــن  الخاصــة  االحتياجــات 
ــل  ــة براي ــدة الرســمية  بطريق ــب المدرســية والجري ــة الكت وطباع
أنشــأت الهيئــة بالتعــاون مــع وزارة القــوي العاملة مركــزاً للتدريب 

الســريع فــي كافــة فنــون الطباعــة لســد احتياجــات ســوق العمــل 
ــى  ــة الماهــرة عل ــة المدرب ــة الفني ــى مجــال الطباعــة مــن العمال ف

المســتوى القومــى ولتكــون مــدة التدريــب تســعة أشــهر متصلــة
يوجــد بالهيئــة أيضــاً مدرســة ثانويــة فنيــة للطباعــة تحــت إشــراف 
وزارة التربيــة والتعليــم لتخريــج فنييــن قادريــن علــى تشــغيل 
أحــدث وســائل الطباعــة الحديثــة، ويتــم تدريبهــم داخــل ورش 

ــة. ــل التشــغيل المختلف ــة خــالل مراح الهيئ
تقــوم الهيئــة بتنظيــم دورات تدريبيــة فــي المجــاالت الفنيــة لمهــن 
الطباعــة للعامليــن فــي المصالــح الحكوميــة والهيئــات العامــة 

ــة.  ــة واألفريقي ــدول العربي ــن ال ــن م والوافدي

*أنشطة الهيئة : 
- طباعة المصحف الشريف وكتب التراث الديني.

-الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.
-المطبوعات الحكومية. )ذات القيمة والحسابية والموحدة(

-الكتب المدرسية وكراسات اإلجابة.

-كتالوجات ومطبوعات تجارية – كراسات وكشاكيل.
-أجندات التقاويم الميالدية بمختلف أشكالها –أظرف وعلب.

-المجالت والجرائد والمطبوعات الخاصة.
-الكتب القانونية والموسوعات المتخصصة.

-فصل ألوان وإنتاج األفالم واأللواح الطباعية.
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