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اجتمــع الرئيــس عبد الفتاح السيســي مع 
الدكتور/ مصطفــى مدبولي رئيس مجلس 
الــوزراء، والســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
اســتعراض  حيــث  والصناعــة،  التجــارة 
االجتماع جهــود إحالل الــواردات وزيادة 
االعتماد علــى المنتج المحلــي، باإلضافة 
إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية 

على مستوى الجمهورية.
وقــد وجــه الســيد الرئيس بتعزيــز جهود 
وتوطيــن  المحلــي  التصنيــع  تعميــق 
التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق 
المحلــي فــي ظــل المتطلبــات االنتاجيــة 
المتزايدة للمشــروعات القوميــة في كافة 
المجــاالت، ولســد الفجوة بيــن الصادرات 
والــواردات، وتحقيق االكتفــاء الذاتي من 
المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة 

االســتيراد بالعملــة األجنبية مــن الخارج، 
خاصًة ما يتعلق بمدخالت الصناعة.

كمــا وجــه الرئيــس بالمراجعــة الشــاملة 
والحصــر الدقيق لقطع األراضــي التي تم 
تخصيصها في السابق لألنشطة الصناعية 
ولم يتم اســتغاللها على النحو المأمول في 
تنفيذ األنشــطة المستهدفة منها باألساس، 
ودراســة أفضل الســبل لتطوير االستفادة 
منهــا في ضــوء االحتياجات االســتثمارية 
والتنمويــة الفعليــة لــكل محافظــة، فضاًل 
عــن مواصلــة جهــود إنشــاء المجمعــات 
الصناعيــة علــى مســتوى الجمهورية لما 
تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية 

االقتصادية.
وقــد اســتعرضت الســيدة/ نيفيــن جامــع 
الموقــف التنفيــذي للمجمعــات الصناعية 

تحت اإلنشــاء أو الجــاري طرحها بجميع 
محافظــات الجمهورية، فضــاًل عن جهود 
متابعــة تنفيــذ األنشــطة المســتهدفة بتلك 

المجمعات ونسب اإلنجاز الفعلي بها.
كمــا عرضــت جامــع الخطــوات التنفيذية 
المتخذة من قبل الوزارة لتشــجيع االعتماد 
على الصناعة الوطنية، وذلك بالتنسيق مع 
كافة الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم 
إنتاج المكونــات المحلية في التصنيع، بما 
فيها دفــع عمليات التصنيع المحلي لتوفير 
االحتياجات المختلفة للمشروعات القومية 
التنمويــة، خاصًة تلك المتعلقة بمشــروع 
تطوير قــرى الريف المصــري، وكذا دعم 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة بها 
والفــرص  االقتصاديــة  للمقومــات  وفقــاً 

االستثمارية بكل قرية.

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن الحكومــة المصريــة تولى 
إهتمامــاً كبيــراً لتعزيز التعــاون اإلقليمى 
فــى مجال سياســات المنافســة وتشــجيع 
اإلســتثمار بهــدف ضبــط آليات الســوق 
لشــعوب  المشــتركة  المنفعــة  وتحقيــق 

المنطقة العربية .
جــاء ذلك خالل كلمــة الوزيرة- عبر تقنية 
الفيديــو كونفرانــس- فى إفتتــاح فعاليات  
منتدى المنافســة الثانــى للمنطقة العربية 
والــذى أقيم بالعاصمــة اللبنانيــة بيروت 
خــالل الفترة من 23-24 مارس الماضي  
االقتصــادى  التعــاون  منظمــة  وتنظمــة 
والتنميــة ومؤتمر األمــم المتحدة للتجارة 
والتنميــة ولجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واإلجتماعيــة لغــرب آســيا ويشــارك فى 
المنتدى عدد كبير مــن المنظمات الدولية 
وأجهزة المنافســة العربية ، ويمثل مصر 
الدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية 

المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية
وقالت الوزيــرة أن الظروف الصعبة التى 
يشهدها االقتصاد العالمى من جراء إنتشار 
فيــروس كورونــا تتطلب تضافــر الجهود 
وتبادل الــرؤي واألفكار بين دول المنطقة 

العربيــة لمواجهة هذه التحديات والســعى 
إلــى تحقيق التكامل االقتصادى العربى فى 
كافــة المجاالت وبصفة خاصة فى التجارة 
والصناعة واالستثمار إلستشراف مستقبل 
أفضل لشــعوب المنطقة العربية ،مشــيرًة 
فى هذا اإلطار إلى إهتمام القيادة السياسية 
اإلقليمــى  التكامــل  بتحقيــق  المصريــة 
بإعتبــاره أحد أهم آليــات وأهداف تحقيق 

التنمية المستدامة فى الوطن العربى .
وأوضحت جامع أن الدســتور المصري قد 
أكــد صراحة علــى أن النظــام االقتصادي 
الشــفافية  بمعاييــر  ملتــزم  المصــري 
التنافســية  محــاور  ودعــم  والحوكمــة 
وتشــجيع االســتثمار ومنــع الممارســات 
االحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن 
بيــن مصالح األطــراف المختلفة، وهو ما 
تــم ترجمته ضمــن الخطة االســتراتيجية 
طويلــة المدى للدولــة المصرية، وخطتها 
2030 لتحقيــق أهداف ومبــادئ التنمية 
المســتدامة في كافة المجاالت، حيث جاء 
الهدف الثالث منها ليؤكد على أن االقتصاد 

المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وفى هذا اإلطار أشارت الوزيرة إلى سعى 
الحكومــة المصريــة لرفع درجــة مرونة 

وتنافســية االقتصاد حيث شهدت السنوات 
لجهــاز  خاًصــا  دعًمــا  تقديــم  الماضيــة 
حماية المنافســة إيماًنا بــدوره في تحقيق 
الكفاءة االقتصاديــة والنهوض باالقتصاد 
القومي، وذلك بهدف االرتقاء بجودة حياة 
المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في 

مختلف نواحي الحياة.
وللوصــول للرؤيــة المشــتركة وتحقيــق 
التكامــل بيــن شــعوب المنطقــة العربيــة 
أكــدت جامع حــرص الحكومــة المصرية 
علــى التعــاون مــع المنظمــات اإلقليمية 
والدوليــة كمنظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة ومؤتمر األمــم المتحدة للتجارة 
والتنميــة، لتبنــي تعزيز سياســات حماية 
المنافســة باإلقليم ونقل الخبرات، والعمل 
على نشــر ثقافة المنافســة داخل كل دولة 
ومواجهــة  العربيــة  المنطقــة  دول  مــن 
الممارســات االحتكارية العابــرة للحدود، 
وإزالة كل العوائق ومنها عوائق المنافسة 
ســواء على مســتوى التجارة المتبادلة أو 
علــى المســتوى المحلــي لــدول المنطقة 
لتهيئة مناخ يســاعد علــى التجارة الحرة 
واالستثمار وصوال إلى التنمية االقتصادية 

اإلقليمية المستدامة.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض أمام 
الرئيس السيسي جهود الدولة إلحالل 
الواردات وزيادة االعتماد على المنتج 

المحلي.....ومستجدات انشاء المجمعات 
الصناعية على مستوى الجمهورية

وتلقى كلمة 
مصر فى إفتتاح 
فعاليات منتدى 

المنافسة الثانى 
للمنطقة العربية
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قامت الســيدة /نيفين جامع وزيرة 
يرافقهــا  والصناعــة  التجــارة 
الدكتــور/ طــارق رحمــي محافظ 
الغربيــة بجولــة تفقديــة بمدينــة 
المحلــة الكبــرى شــملت مجمــع 
بالمحلــة  الصغيــرة   الصناعــات 
الكبــرى وعدد مــن مصانع الغزل 
 ، علــي  أبــو  بمحلــة  والنســيج 
وقد شــارك فــي الجولــة النائب/ 
محمد كمــال مرعــى رئيس لجنة 
المشــروعات الصغيــرة بمجلــس 
النــواب وعــدد مــن النــواب عن 
محافظــة الغربية واللــواء/ محمد 
العامــة  الهيئــة  رئيــس  الــزالط 
والســيد/  الصناعيــة،  للتنميــة 
حاتم العشــري مستشــار الوزيرة 
 / والســيد  المؤسســي  لالتصــال 
محمــد عبــد الملك رئيــس قطاع 
المكاتــب االقليميــة بجهــاز تنمية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة 
والمهنــدس/  الصغــر  ومتناهيــة 
المديــر  الكريــم  عبــد  محمــد 
التنفيذي لمركــز تحديث الصناعة 
الوصــال  امانــي  والدكتــورة/ 
الرئيــس التنفيذي لصندوق تنمية 
الصــادرات إلــى جانب عــدد من 

قيادات المحافظة.
وقالت الوزيرة  أن الحكومة تولي 
قطــاع الغــزل والنســيج اهتمامــاً 
كبيــراً باعتبــاره مــن الصناعات 
الحيويــة التــي تتمتــع فيها مصر 
بميــزات تنافســية كبيــرة تؤهلها 
لتكــون من الــدول الرائدة في هذا 
المجــال وتمكنهــا مــن االرتقــاء 
بصادراتهــا لألســواق الخارجيــة 
وتوفير فرص العمل أمام الشباب، 
حيث تســعى الــوزارة إلــى إعادة 
هــذا القطــاع الهــام إلــى ســابق 
عهده وتطويره مــن خالل تعميق 

وتحديــث  المحليــة،  الصناعــة 
فــي  المســتخدمة  التكنولوجيــات 
التطــورات  لمواكبــة  الصناعــة 
العالميــة، فضاًل عن التوســع في 
إنشــاء تجمعات صناعية متكاملة 
تتضمــن كافــة حلقــات الصناعة 
وإرســاء قاعدة قويــة للصناعات 

المغذية.
وأوضحــت الوزيــرة إن الــوزارة 
حريصــة على التوســع فــي تنفيذ 
المبــادرة الرئاســية لدعــم قطاع 
الصناعات الصغيرة والمتوســطة 
وتوفيــر مجمعــات صناعية كاملة 
المرافق والتجهيزات للمستثمرين 
لتعميــق التصنيــع المحلــي ورفع 
القيمــة المضافــة وتوفيــر فرص 
عمل للشــباب فــي كافة محافظات 
الجمهورية، الفتــًة إلى أن مجمع 
المحلــة الكبــرى الذي تــم طرحه 
فــي إطار الـ7 مجمعــات صناعية 
المطروحــة خــالل شــهر أكتوبر 
الماضــي متوفر بــه 611 وحدة، 
لــكل  متــر مربــع  بمســاحة 48 
وحدة ومتخصــص في الصناعات 
وصناعة  والهندســية  الكيماويــة 
المفروشــات والمالبس، حيث تم 
اليوم تســليم عقــود تخصيص 5 
وحــدات ل  5 مســتثمرين ليصل 
اجمالــى مــا تــم تخصيصــه 52 
وحدة  تعاقد عليها 24 مســتثمراً 
وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء 

اجراءات التشغيل الفعلى . 
وأشــارت جامــع إلــي إن المجمع 
مصمــم ومــزود بأعلــى التقنيات 
التي تخــدم االنتاج داخل الوحدات 
باالضافــة الــي توافق مســاحات 
التــي تبلــغ 48 متــر  الوحــدات 
مربع للوحدة مع طبيعة األنشــطة 
التي ســتقام بالمجمــع، فضال عن 

للمجمعــات  المناســب  االرتفــاع 
لدخــول االالت والمعــدات، الفتــة 
الــي أن محافظة الغربية خصصت 
مقــًرا بالمجمــع لممثلــي الهيئــة 
العامة للتنميــة الصناعية وجهاز 
تنميــة المشــروعات المتوســطة 
الصغــر  ومتناهيــة  والصغيــرة 
لتقديــم التيســيرات والدعم الفني 

لمستثمري المجمع.
وأضافــت الوزيــرة أن الوحــدات 
الصناعية بالمجمــع جاهزة بكافة 
البيئية  واالشــتراطات  التراخيص 
ومتاحــة بنظــام اإليجار بأســعار 
مناســبة األمــر الــذي يســهم في 
المشــروعات  أصحــاب  تشــجيع 
متناهية الصغر لسرعة بدء اإلنتاج 
وجذبهــم لالنضمام الــي منظومة 
والقضــاء  الرســمي  االقتصــاد 
على العشــوائية وضمان حصول 
هــذه المشــروعات علــى المزايا 
التي تقدمها الدولة للمشــروعات 
المقننة، الفتة الي ان مدة اإليجار 
للوحــدة 10 أعــوام قابلة للتجديد 
في حالــة اســتمرار النشــاط كما 
تم منح المســتثمرين فترة ســماح 
قدرهــا 6 أشــهر من دفــع إيجار 
الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة 

اإلنتاجية.
وفي هــذا االطــار اشــارت جامع 
الى انه ســيتم خالل الفترة القريبة 
المقبلة طــرح مجمعي الصناعات 
اســوان  بمحافظتــي  الصغيــرة 
المســتثمرين،  امــام  واســيوط 
مــع اســتكمال اعمال االنشــاءات 
والتشــطيبات بـــ الـــ4 مجمعــات 
المتبقيــة فــي محافظــات البحيرة 
والفيــوم وقنــا، ليصــل اجمالــي 
المجمعــات التــي تضمنتهــا خطة 
الوزارة الــى 17 مجمعاً باجمالي 
5046 وحدة توفر نحو 48 ألف 

فرصة عمل مباشرة.
وأوضحت جامــع أن قطاع الغزل 
والمنســوجات والمالبس الجاهزة 
أهــم  مــن  يعــد  والمفروشــات 
القطاعــات التصديرية حيث بلغت 
الصــادرات المصرية مــن القطاع 
العام الماضــي 2.7 مليار دوالر، 
الفتــًة إلــى اهمية زيــادة معدالت 
تصديــر هــذا القطــاع خاصة وان 
مصر تمتلك كافــة المقومات التي 
تؤهلهــا للمنافســة في الســوقين 

المحلي والخارجي

وقــد أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة خالل  
المحافظــة  بمســتثمرى  لقاءهــا 
أنــه تم االنتهــاء من ميكنــة كافة 
المكاتــب والفــروع التابعة للهيئة 
العامة للتنميــة الصناعية والبالغ 
عددهــا 27 مكتب وربطها بالمقر 
الرئيســي بالقاهــرة مــع تزويدها 
بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم 
للتيســير  الصالحيــات المطلوبــة 
على المســتثمرين وتوفير الوقت 
والتكلفــة بمــا يعــود بالنفع على 

الصناعة المحلية. 
وأوضحــت الوزيــرة ان الــوزارة 
تضــع على رأس أولوياتها تعميق 
التصنيــع المحلي وزيــادة القيمة 
المضافة للمنتجــات المصرية بما 
يسهم في خلق أسواق للصادرات 
المصرية وتشــغيل العمالة وخلق 
مزيــد مــن فــرص العمــل أمــام 
الشــباب، الفتة الي حرص الدولة 
علــى توفيــر بيئــة مواتيــة لنمو 

الصغيــرة  وخاصــة  الصناعــات 
فــي  خاصــة  الصغــر  ومتناهيــة 
القرى التي تتمتع بفرص وقدرات 
إنتاجيــة عالية كما هــو الحال في 
أغلب قــرى محافظــة الغربية، ال 
ســيما إذا نجحت هــذه الصناعات 
الصغيــرة فــي تقنيــن أوضاعهــا 
واالنضمــام الي منظومة االقتصاد 

الرسمي.  
وأضافت جامع أن الحكومة نجحت 
العام الماضي خالل أزمة فيروس 
كورونــا فــي صــرف مســتحقات 
المصدريــن لــدى صنــدوق تنمية 
الــذي ســاهم  الصــادرات األمــر 
فــي  اســتمرار العمليــة االنتاجية  
والحفاظ علــي العمالة المصرية، 
مشــيرة الي ان البرنامج الجديدة 
للمساندة التصديرية سيزيل الكثير 
مــن التحديات التي كانت موجودة 
بمــا يحقــق  الســابق  بالبرنامــج 

أقصى استفادة للمصدرين. 
 ومــن جانبه أكد الدكتــور طارق 

رحمــي محافظ الغربية  أن اهتمام 
ســيادة الرئيــس بالقرى هي فكرة 
عبقريــة ستســاهم في حــل معظم 
المشاكل الموجودة بالقرى خاصًة 
المنتجة منها، مما يؤدي إلى زيادة 
فرص العمل وحل مشاكل الهجرة 
مــن القرى للمــدن وكذلك الهجرة 
غيــر الشــرعية،  مشــيراً إلى أن 
المحافظة تســتهدف إنشاء مجمع 
لــكل مجموعــة  ورش صناعيــة 
مــن القــرى لتجميــع الصناعــات 
تكنولوجــي  بشــكل  وتشــغيلها 
قابــل  المنتــج  ليكــون  ومطــور 

للمنافسة داخل مصر وخارجها.
شــارك فــي اللقاء النائــب/ محمد 
لجنــة  رئيــس  مرعــى  كمــال 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
بمجلــس النواب وعدد من النواب 
عــن محافظــة الغربيــة واللواء/ 
محمد الزالط رئيس الهيئة العامة 
والســيد/  الصناعيــة،  للتنميــة 
حاتم العشــري مستشــار الوزيرة 

 / والســيد  المؤسســي  لالتصــال 
محمــد عبــد الملك رئيــس قطاع 
المكاتــب االقليميــة بجهــاز تنمية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة 
والمهنــدس/  الصغــر  ومتناهيــة 
المديــر  الكريــم  عبــد  محمــد 
التنفيذي لمركــز تحديث الصناعة 
الوصــال  امانــي  والدكتــورة/ 
الرئيــس التنفيذي لصندوق تنمية 

الصادرات.
وفي نهاية الزيارة تفقدت الوزيرة 
ومحافــظ الغربيــة المعرض الذى 
نظمتــه  المحافظة بعنوان »صنع 
بأيدينــا« والــذي ضــم عــدد من 
المنتجات اليدوية والحرفية والتى 
تغطى مجاالت  الجلود، والعطور، 
والموبيليــا،  األثــاث  المالبــس، 
كعســل  الطبيعيــة  والمنتجــات 
النحــل والزبيــب، والمصنوعــات 
الزجاجيــة والمنتجــات اليدويــة، 
القطنيــة  المنســوجات  وكذلــك 

والمفروشات.

وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ الغربية 
يتفقدان المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى 

ومصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو على

وتعلن خالل  لقائها بمستثمرى المحافظة 
االنتهاء من ميكنة كافة مكاتب وفروع 

التنمية الصناعية  بالمحافظات وربطها بالمقر 
الرئيسي بالقاهرة ومنحهم الصالحيات 

المطلوبة للتيسير على المستثمرين
2.7 مليار دوالر صادرات قطاع الغزل 

والنسيج والمفروشات والمالبس 
الجاهزة خالل العام الماضي
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وفد من وزارة التجارة والصناعة يزور االمارات 
لمتابعة األعمال التحضيرية وتجهيزات الجناح 

المصرى بإكسبو دبى 2020
أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع 
وزيرة التجــارة والصناعة أن 
المصريــة  المشــاركة  إنجــاح 
تمثــل  دبــى 2020  بإكســبو 
أحــد أهــم أولويــات الحكومة 
ظــل  فــى  خاصــة  المصريــة 
األهميــة الكبيرة لهــذا الحدث 
الدولى والذى يعقد وألول مرة 
بالمنطقة العربية ، مشيرًة فى 
هذا اإلطار إلى أن هناك تنسيق 
كبيــر  وتواصــل مســتمر بين 
المسئولين فى البلدين إلخراج 
المشــاركة المصرية بالصورة 
ومكانــة  باســم  تليــق  التــى 
مصر وثقلها على المســتويين 

اإلقليمى والعالمى .
 وقالــت الوزيــرة أنه في إطار 
متابعــة األعمــال التحضيريــة 
للمشــاركة المصرية بفاعليات 

إكســبو دبي 2020 فقــد قام وفد من وزارة 
التجــارة والصناعة برئاســة الدكتور/ أحمد 
مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض 
العام للمشــاركة المصرية باالكســبو بزيارة 
الــى مدينة دبي وذلــك لمتابعــة التجهيزات 
الخاصة بالجناح المصري وكذلك االجراءات 
التنظيميــة المتعلقــة بــادارة االكســبو مــن 
الجانب االماراتي بهــدف إنجاح هذا الحدث 

العالمي والذي يقام بمشاركة 192 دولة.
 وفــى هــذا الصدد أوضــح الدكتــور/ أحمد 
مغاوري ان الزيارة والتي اســتمرت يومين 
تضمنت عقد عدد مــن اللقاءات المكثفة مع 
ادارة اكســبو وكــذا مع عدد من الشــركات 
االماراتيــة والعالمية فضال عــن قيام الوفد 
بجولــة داخــل الجنــاح المصــري لمتابعــة 
التجهيــزات الخاصــة بالجنــاح مــن خــالل 

الشركة المصرية المنفذة
 وأشــار المفوض العام المشاركة المصرية 
في اكسبو دبي 2020 الى إنه تم بحث اخر 
التطــورات المتعلقــة بالمشــاركة المصرية 
وذلــك خالل لقــاء الوفــد مع ادارة إكســبو 
دبــي ممثلة في كل من الســيد/عمر شــحاذة 
والسيدة/ علياء الشيباني،حيث أبدى الجانب 
االماراتــي دعمه الكامل إلنجاح المشــاركة 
المصرية باالكسبو وذلك من خالل التواصل 
الدائم مع فريق العمل المصري وتقديم كافة 
التســهيالت الالزمة خاصه في ظل العالقات 
االستراتيجية التي تربط قيادة وشعباً البلدين
ولفــت مغــاورى الــى ان اللقاء اســتعرض 

االســتعدادات المصريــة للمشــاركة في هذا 
الحــدث العالمــي الهــام ســواء مــن خــالل 
محتويات الجناح المصري وتصميمه والذي 
يعكس الهوية المصرية والحداثة ايضا، الى 
جانب تبادل وجهات النظر حيال االستعدادات 
المصرية اإلماراتية للتحضير لليوم الوطني 
لمصــر خــالل إكســبو 2020 حتــى يظهر 
بالشــكل الالئق بمكانة مصــر وأيضا ليكون 
متناغما مع االتجاهات العامة إلكسبو فضال 
عن التعرف على اآلليات المتاحة في اكسبو 
دبــي 2020 لتعظيــم اســتفادة الشــركات 

ورجــال األعمــال المصريين خالل 
هذا الحدث.

 وفــى هــذا اإلطار اوضــح رئيس 
التمثيــل التجــاري أنــه تــم اعداد 
خريطــة مبدئيــة للفعاليــات التــي 
ســتقام بالجنــاح المصــري خــالل 
مــدة االكســبو التي تبلغ 6 أشــهر 
وتضم حوالي 116 فعالية وتشمل 
بالمــدن  الخاصــة  الموضوعــات 
الســياحة،  العمرانــي،  والتطويــر 
الصحــة،  المســتدامة،  التنميــة 
مســتوى  وتحســين  الزراعــة 

المعيشة، المرأة والشباب.
 وأضاف مغاورى أنه يجري حالياً 
التنســيق لتنظيم زيــارات لعدد من 
أبرز الرموز والشخصيات المصرية 
في شــتى المجاالت العلمية والفنية 
للجنــاح  والرياضيــة  والثقافيــة 
المصري فى رســالة ترويجية إلى 
العالــم خاصًة وأنه من المتوقع أن يســتقبل 
االكســبو 25 مليون زائر من حوالي 192 
دولــة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح 
المصــري 2.5 مليــون زائــر، مشــيراً إلى 
أنــه يتم حاليــاً اجراء التحضيــرات الالزمة 
الخاصــة بكافة جوانب المشــاركة المصرية 
الجتــذاب أكبــر عدد مــن الزائريــن للجناح 
المصري واستعراض امكانات مصر الثقافية 
والتراثيــة والســياحية من خالل مســاحات 
مخصصة لذلك داخل الجناح المصري األمر 
الــذي ســيكون له أثــر جيد في دعــم جهود 
زيادة اعداد الســائحين األجانب لمصر خالل 

عام 2022.
وقــد شــارك فــى فعاليــات الزيــارة الوزير 
مفــوض تجــارى اشــرف حمــدى ، رئيس 
المكتــب التجاري المصري بدبي ، والســيد 
/ ياســر جابــر ، رئيــس االدارة المركزيــة 
للعالقات العامــة واالعالم بــوزارة التجارة 
والصناعة الى جانب كل من الســيد / محمد 
ابو العينين واالســتاذة هديل المازنى ممثلى 
الشركة المصرية المنفذة للجناح المصرى .
ومــن ناحيــة اخــرى عقــد الدكتــور احمــد 
مغــاورى  اجتماعــاً مــع اعضــاء اللجنــة 
الوطنية التنســيقية والتى تضم أكثر من 25 
وزارة  معنيــة لمتابعة المشــاركة المصرية 
فــى االكســبو ونقل صــورة مصــر الحالية 
ورؤيتها المســتقبلية إلــى العالم في مختلف 
المجــاالت وذلك من خــالل الجناح المصري 

المشارك في هذا الحدث الدولى الهام .

أصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجــارة والصناعة قراراً بفرض رســوم 
مكافحــة إغــراق نهائيــة على الــواردات 
المصريــة من صنف اإلطــارات الخارجية 
الحافــالت  فــي  المســتخدمة  الهوائيــة 
)األتوبيســات( والشــاحنات عدا سيارات 
النقل الخفيف )نصــف نقل( المصدرة من 
أو ذات منشــأ الصيــن وتايالنــد علــى أن 
ُيعمــل بهذا القرار لمدة 5 أعــوام اعتباراً 

من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال الســيد/ إبراهيم الســجيني مســاعد 
الوزيــرة للشــؤون االقتصاديــة ورئيــس 
قطــاع المعالجــات التجارية بالــوزارة إن 
القــرار جــاء بنــاًء علــى توصيــة اللجنة 
االستشــارية  المختصة والتوصيات التي 
توصــل إليها القطاع بعد دراســة شــكوى 
الصناعــة المحليــة وبعــد موافقــة وزير 
التجارة والصناعة خالل شــهر أكتوبر من 
عام 2019 على بدء إجــراءات التحقيق 
ضد الــواردات المغرقة من هذه األصناف 
من دول الصين والهند واندونيسيا وتايالند 
حيث تم اســتبعاد دولتي الهند وإندونيسيا 
نظــراً ألن حجــم الواردات مــن كل منهما 
أقل من 3%، مشــيراً إلى أنه بعد دراســة 
وتحليــل جميع البيانات توصل القطاع إلى 
أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد 
بأســعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح 
 CIF بيــن 9.8% إلى 36.9% من القيمة
للشــركات الصينية، وتتراوح بين %7.5 
الــى  31.2% من القيمة CIF للشــركات 

التايالندية كنســبة من سعر التصدير وهو 
األمر الذى يؤكد توافر عالقة السببية بين 
الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين 

الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح أن القطاع قام عقب بدء إجراءات 
التحقيق بإرسال قوائم األسئلة ونسخة من 
إعالن بــدء التحقيق إلى األطراف المعنية 
وتم منحهــم المهلة الزمنيــة الكافية للرد 
عليها حيــث تلقى القطاع فيمــا بعد ردود 
األطراف المعنية على قوائم األســئلة وتم 
دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها، 

مشــيراً إلى أن الوزارة وافقت مطلع شهر 
أبريــل من العــام الماضي علــى مدة فترة 
إجراءات تحقيق مكافحة اإلغراق لمدة 6 

أشهر.
وأضاف السجينى أن سلطة التحقيق أجرت 
زيــارات التحقق الميدانية للشــركات التي 
تمثــل الصناعة المحلية فــي حين تعذرت 
زيارة الشــركات المنتجة نظــرا لتداعيات 
جائحة كورونا عالميا، الفتا إلى أنه ســيتم 

إخطار منظمة التجارة العالمية بالقرار.

قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق 
نهائية على الواردات الصينية والتايالندية من 
اإلطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في 
األوتوبيسات والشاحنات عدا سيارات النقل 

الخفيف 
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عقدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعة لقاًء موسعاً مع أعضاء المجلس 
التصديــري للحــرف والصناعــات اليدويــة 
برئاســة الدكتور/ الوليد الشامي حيث تناول 
اللقــاء ســبل تنميــة وتطويــر القطــاع بما 
يســهم في زيــادة تنافســية ورواج منتجات 
الحرف اليدوية المصرية بالســوقين المحلي 
والخارجي وزيادة صادرات القطاع لألسواق 

العالمية.
وأكــدت الوزيرة حــرص القيادة السياســية 
علــى النهــوض بقطــاع الحــرف اليدويــة 
والتراثيــة وحل كافة التحديــات التي تواجه 
العاملين بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات 
كثيفة العمالة والتي توفر فرص عمل كثيرة 
الحدوديــة  بالمحافظــات  خاصــة  وبصفــة 
والصعيــد والمحافظات الســياحية، مشــيرًة 
إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة 
المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من 
الوصــول لبرامج التمويــل والتدريب وبناء 
القدرات والمشــاركة في المعارض الداخلية 

والخارجية.
 وفى هذا اإلطار نوهت جامع إلى أهمية تعظيم 
االســتفادة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى 
كل من جهاز تنمية المشــروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهيــة الصغر ومركز تحديث 
الصناعــة ومــا يقدمانه من خدمــات لقطاع 
الحــرف التراثيــة واإلبداعيــة والــذي يضم 
نحو250 تجمعاً بإجمالي 120 حرفة يعمل 
بها ما يقرب من 2 مليون عامل، فضاًل عن 
الخدمات المرتبطة بالترويج والتسويق لهذه 
المنتجــات في األســواق الخارجية،حيث بلغ 
إجمالي صادرات القطاع خالل العام الماضي 

نحو 208 مليون دوالر.
إلــى أهميــة تضافــر  الوزيــرة   وأشــارت 
جهــود الدولــة والقطاع الخــاص والعاملين 
فــي قطــاع الحــرف اليدويــة لتطويــر هــذا 
القطاع بما يتناســب مــع الخبرات التاريخية 
الكبيــرة لمصر في هذا القطــاع وبما يعكس 
والهويــة  العريقــة  المصريــة  الحضــارة 
الوطنية لمنتجات القطاع وذلك بهدف زيادة 

تنافســية ورواج المنتج المصري باألسواق 
العالميــة، الفتة إلى أهمية تدشــين مبادرات 
وفعاليات تستهدف االرتقاء بمنتجات القطاع 
وبنــاء قدرات العاملين بــه إلى جانب توفير 
خدمات الدعــم الفني والتســويقي لمنتجات 
القطاع بمختلف األســواق العالمية من خالل 
المعــارض التجاريــة ومنصــات التســويق 

اإللكترونية.
ومــن جانبه أكــد الدكتور / الوليد الشــامي 
للصناعــات  التصديــري  المجلــس  رئيــس 
والحــرف اليدويــة إلــى حــرص المجلــس 
علــى دعم كافة الكــوادر المصريــة العاملة 
فــي هــذا القطــاع من خــالل توفيــر برامج 
التأهيــل والتدريــب وخدمــات الدعــم الفني 
الخاصــة بالتصميــم والتصنيع والتســويق، 
بهدف االرتقــاء بالمنتج والــذوق المصري 
فــي مجال الحــرف اليدويــة واالبداعية كي 
يرتقي للمســتويات والمعايير العالمية وهو 
األمر الذي يسهم في تعزيز تواجد المنتجات 

المصرية في مختلف دول العالم.

و تستعرض مع أعضاء المجلس التصديري 
للحرف والصناعات اليدوية سبل تنمية 
وتطوير القطاع وزيادة تنافسية المنتج 

المصري باألسواق العالمية 

وزيرة التجارة والصناعة تعقد لقاًء موسعًا مع 
رؤساء المجالس التصديرية الستعراض المالمح 
الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات 

عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة لقاًء موسعاً مع رؤساء المجالس 
التصديرية الســتعراض المالمح الرئيســية 
للبرنامــج الجديد لمســاندة الصــادرات ورد 
االعبــاء تمهيــداً لعرضــه علــى الدكتــور/ 
مصطفــى مدبولــي رئيس مجلــس الوزراء 
إلقــراره وتطبيقه على الشــحنات المصدرة 
اعتبــارا من 1 يوليــو 2020، حضر اللقاء 
الدكتورة جيهان صالح المستشار االقتصادي 
لرئيس مجلس الوزراء والمهندس/ حســام 
عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء 
للتنمية الصناعية والدكتورة/ اماني الوصال 
الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات

وقالــت الوزيرة ان محــاور البرنامج الجديد 
لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة 
الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية 
الــى جانــب مســاندة المشــروعات المقامة 
بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس، مشيرًة 
الى ان محاور البرنامج تتضمن ايضاً تنمية 
صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ 
الصــادرات المصريــة الســواق دول القارة 
االفريقية واالســواق الجديــدة باإلضافة الى 
مســاندة الشــحن البري والبحــري والجوي 

للصــادرات الــى جانــب تحقيــق زيــادة في 
الصادرات ودعم البنية االساسية للتصدير.

واضافت جامع ان البرنامج الجديد يستهدف 
تحقيــق طفــرة نوعية فى معــدالت التصدير 
وعــدم حــدوث انخفــاض فــي الصــادرات 
المصرية تأثراً بحالــة االنكماش االقتصادي 
العالمــي الناتــج عن تفشــي وبــاء فيروس 
كورونــا عالمياً وتحقيــق زيادة جوهرية في 
الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً 
للنقــد االجنبــي وقاطــرة النمــو لصناعــات 
مصريــة ذات قــدرة تنافســية عاليــة فــي 
االســواق العالمية، مشــيرًة الــى ان اهداف 
البرنامج الجديــد تتضمن ايضاً رفع معدالت 
تشــغيل العمالــة فــي الصناعــات المختلفة 
الســتيعاب الطاقات االضافيــة نتيجة توقف 
بعض االنشــطة االقتصاديــة، وتحقيق نقلة 
جوهرية في االستثمارات المحلية واالجنبية 
في الصناعات المختلفة على نحو يســتوعب 
المتغيــرات االقتصادية الناجمة عن تفشــي 
وبــاء كورونــا عالمياً باإلضافــة الى تعميق 
الصناعــة الوطنية ورفع مســتويات الجودة 
للمنتــج المصــري فضــاًل عن ربــط المنتج 
المصري بسالســل التوريــد العالمية وخلق 

جيل جديد من المصدرين
القيــادة  اهتمــام  الــى  الوزيــرة  واشــارت 
السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات 
المصريــة لألســواق الخارجيــة باعتبارهــا 
المحرك الرئيســي لعدد كبيــر من القطاعات 
االنتاجيــة باالقتصاد المصري، الفتًة الى ان 
برنامــج مســاندة الصــادرات الجديد يعكس 
التوجهــات الحالية للدولــة المصرية لتنمية 
وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات 
المصريــة لألســواق العالميــة الــى جانــب 
تخفيــف تأثيــر التداعيات الســلبية لفيروس 
كورونا المســتجد »كوفيــد 19« على كافة 
القطاعــات االنتاجية، فضــاًل عن دعم قطاع 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت جامــع الى اهمية التوصل الى توافق 
كامل على البرنامج الجديد من كافة الجهات 
المعنية ليحقق اهدافه المرجوة على قطاعي 
الصناعــي والتصديــر، مشــيرًة الى حرص 
الــوزارة علــى فتــح المزيــد من االســواق 
الجديــدة امــام الصــادرات المصرية خاصة 
في ظــل الظروف االســتثنائية التي يمر بها 
االقتصــاد العالمــي جــراء انتشــار فيروس 

كورونا
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
االرتقــاء  علــى  الــوزارة  حــرص  والصناعــة 
بقطــاع الصناعــات الجلديــة باعتبــاره أحد أهم 
القطاعــات الصناعية باالقتصــاد القومي والتي 
تفي باحتياجات الســوق المحلــي وتوفر اآلالف 
مــن فــرص العمــل بمراحــل اإلنتــاج المختلفة 
بــدءاً مــن الدباغة ووصواًل الــى المنتجات تامة 
الصنع ، مشــيرًة الى ان معرض القاهرة الدولي 
للجلــود يعد أحد أهم المعارض المقامة في قطاع 
المنتجات الجلدية بمنطقة الشــرق االوسط حيث 
يســهم فــي زيــادة تنافســية المنتجــات الجلدية 
المصريــة وتحقيق التكامل بين سالســل اإلنتاج 
والتســويق وزيادة صــادرات المنتجات الجلدية 

المصرية للسوقين اإلقليمي والعالمي.
جاء ذلك خالل افتتاح الوزيرة لفعاليات الدورة الـ 
15 لمعــرض القاهرة الدولي للجلود والذي أقيم 
بمركــز القاهرة الدولــي للمؤتمرات خالل الفترة 
مــن 11-13 مارس الماضي وشــاركت به 74 
شــركة مصرية في قطاعات األحذية والمنتجات 
الجلدية ومســتلزمات االنتاج إلى جانب مشاركة 
لشركتين من تركيا وشــركة ايطالية وعارضين 

من سوريا
وقالت الوزيرة ان الدولة تســعى خالل المرحلة 
الحاليــة لجعــل مصــر مركــزاً اقليميــاً ودوليــاً 
لصناعة وتصدير المنتجات الجلدية واالســتفادة 
مــن الميزات التنافســية والمقومــات الصناعية 
الكبيــرة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد والتي 
تشــمل توافر المواد الخام وتوافر التكنولوجيات 
واإلمكانات الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي، 
مشــيرًة إلى اســتعداد الــوزارة لجلــب الخبرات 
والتكنولوجيــات العالميــة فــي مجــال صناعــة 
الجلــود بهدف إحــداث نقلة نوعيــة في صناعة 
الجلــود المصريــة وبصفــة خاصة فيمــا يتعلق 

بالتصميمات الحديثة للمنتجات النهائية.
وأشــارت جامــع إلــى أهمية االســتفادة من هذا 
المعــرض الهــام فــي فتح اســواق جديــدة امام 
صــادرات الجلــود المصرية لالســواق العالمية 
وبصفة خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة 
االفريقية، مشــيرًة الى ان مشاركة مشترين من 
دول العــراق ولبنــان وســوريا وليبيــا بفعاليات 
المعــرض تمثــل فرصة متميزة لنفــاذ المنتجات 

الجلدية المصرية لهذه األسواق الهامة.
وفــي ردها على استفســار حول خطــة الوزارة 
النشاء 100 مصنع بمنطقة الروبيكي اوضحت 
الوزيرة ان المرحلة الثالثة من مشروع الروبيكي 

تضم 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع 
بمســاحات متنوعــة وســتكون منطقــة مكملــة 
لمنطقــة المدابغ وبها مول تجاري لمســتلزمات 
االنتاج ومعرض دائم، مشيرة اال انه من المقرر 
االنتهــاء من هذه المرحلــة نهاية العام الجارى، 
وسيتم اتاحة تخصيص هذه المصانع لمن يرغب 

من المستثمرين.
جديــر بالذكــر ان صــادرات المنتجــات الجلدية 
بلغــت العــام الماضــي نحــو 52 مليــون دوالر 
حيث تضمنت أهم األسواق المستوردة لمنتجات 
الجلود المصرية إسبانيا بقيمة 14 مليون دوالر 
والصيــن بقيمة 10 مليــون دوالر والهند بقيمة 
6 مليــون دوالر وإيطاليا بقيمة 5 مليون دوالر 

والبرتغال بقيمة 5 مليون دوالر .
ومــن جانبه أوضح جمــال الســمالوطي رئيس 

غرفــة الصناعات الجلديــة، أن هناك إقبال كبير 
علــى معرض هذا العام والذي سيســاهم بشــكل 
كبير في مواجهــة حالة الركود التي يعاني منها 
قطاع األحذية والمنتجات الجلدية في ظل تفشــي 
فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تراجع 
اإلنتــاج إلى 15% فقط مؤكداً أنه من الموقع أن 
يســاهم هــذا المعــرض والتقاء الصنــاع به إلى 

زيادة حجم اإلنتاج  إلى 25 % بنهاية 2021.
الجلــود أن  وأوضــح رئيــس غرفــة صناعــة 
المعرض يقام على مســاحة 2500 متر مربع، 
موضحا أنــه يعد من أهم المعارض المتخصصة 
في صناعة وتجارة الجلود في الشــرق األوسط، 
ويهــدف لزيادة التكامل بيــن الصناعات الجلدية 

في مصر  وزيادة صادرات القطاع.

وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات الدورة 
الـ 15  لمعرض القاهرة الدولي للجلود

نيفين جامع: الحكومة حريصة على 
النهوض بقطاع األخشاب للوفاء 

باحتياجات الصناعة الوطنية والحد من 
االستيراد

وتترأس االجتماع األول للجنة العليا لألخشاب

أكــدت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة حرص الحكومة 
على النهوض بقطاع األخشاب للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية وسد 
الفجوة االستيرادية والتصدير لألسواق اإلقليمية والعالمية ، مشيرًة إلى 
أهميــة وضع رؤية موحدة بين كافة الوزارات والجهات المعنية والقطاع 

الخاص لتطوير هذا القطاع الهام .
جــاء ذلك خالل تــرأس الوزيرة لإلجتمــاع األول للجنة العليا لألخشــاب 
والتى ُشكلت بموجب قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين 
عــن وزارات الموارد المائيــة  والرى والبيئة واالتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات وقطاع األعمال العام واإلســكان والنقل والزراعة واستصالح 
األراضي والهيئة العامة لالســتثمار والمناطق الحرة إلى جانب عدد من 

ذوى الخبرة  والمتخصصين فى مجال األخشاب .
وقالت الوزيرة إن المهام األساســية للجنة تتضمن إعداد دراسة متكاملة 
حول آليات تشــجيع إنشــاء مصانع إلنتاج األلواح الخشبية المصنعة من 
المخلفــات الزراعيــة وجريد النخيل  وقش األرز  وإعــداد حزمة حوافز 
 MDFاســتثمارية جاذبة للمســتثمرين إلنشــاء مصانع إلنتــاج ألواح الـ

باإلضافة إلى التوسع فى زراعة الغابات الشجرية.
وأشارت جامع إلى أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية 
هــذا القطــاع الهام بهــدف توفير المــواد الخام الالزمــة لصناعة األثاث 
والصناعات الخشــبية واالســتفادة مــن مياه الصرف الصحــى المعالجة 
باإلضافــة إلى الحفاظ على البيئة ،الفتــًة إلى الدور الهام للقطاع الخاص 
فى المشاركة فى تبادل الرؤى والخبرات وإعداد الدراسات وخطط العمل 

المعنية بالنهوض بهذا القطاع .
ولفتــت الوزيرة إلى أن الحكومة تســتهدف زيــادة صادرات قطاع األثاث 
مــن خــالل  توفير مدخالت إنتاج محلية وزيــادة القيمة المضافة  للمنتج 

المصري بالســوقين المحلي والخارجي إلى جانب تقليل فاتورة اســتيراد 
األخشاب والتى تصل سنوياً لنحو مليار و 370 مليون دوالر .

وأوضحــت جامــع أن اللجنة أوصت بضرورة إجــراء حصر موحد لكافة 
الغابات الشــجرية التابعة للوزارات والجهــات المختلفة وتحديد نوعيات 
األشجار المزروعة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول قطاع زراعة 
األخشــاب فى مصر تمكن متخذي القرار من وضع خطة عمل مســتقبلية 

لتنمية وتطوير هذا القطاع .
ومن جانبه أشار المهندس/ أحمد كمال رئيس اإلدارة المركزية للمناطق 
االســتثمارية بالهيئة العامة لإلســتثمار إلى ان الســوق المصرى مؤهل 
ليكون محوراً اقليمياً لتجارة األخشــاب ، الفتاً إلى أن الهيئة تدرس حالياً 
مقترح بإنشــاء  منطقة لوجيســتية لتجارة األخشــاب  فى مصر  لتوفير 
احتياجات السوق المحلي وأسواق دول الوطن العربى والشرق األوسط .
وبدوره أوضح الدكتور/ على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات 
إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بدراسة اإلستفادة من جريد النخيل 
فــى الصناعة ،مشــيراً  إلى أنــه يجرى حالياً اإلنتهاء من إنشــاء مصنع 

إلنتاج ألواح الـ MDF  من جريد النخيل بمحافظة الوادى الجديد.
وممثــال عــن القطاع الخــاص أكد المهنــدس أحمد حلمــي رئيس غرفة 
صناعــة األثاث باتحاد الصناعات أهمية تشــكيل هذه اللجنة لوضع رؤية 
شــاملة لقطاع األخشاب والذى يمثل العنصر الرئيسى فى صناعة االثاث 
، مشــيراً إلى ضرورة  االهتمام بإنتاج الخشــب  المصنع  MDFوالذى 
يمثــل أحد مدخالت اإلنتاج الرئيســية بصناعة األثاث ويســهم فى تعظيم 
االســتفادة من المخلفات الزراعية وتقليل فاتورة اســتيراد هذه النوعية 

من األخشاب .
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الصــادرات  تنميــة  هيئــة  نظمــت 
بالتعــاون مــع المؤسســة الدوليــة 
اإلســالمية لتمويل التجارة ورشــة 
عمــل بعنــوان »متطلبــات الدخول 
لألســواق اإلفريقية« بمدينة دمياط 
وذلــك فــي إطــار اســتكمال تنفيــذ 
برنامــج مصــر الخــاص ببرنامــج 
جســور التجارة العربيــة األفريقية 
والــذي يســتهدف زيــادة الفــرص 
المصريــة  للشــركات  التصديريــة 
وتحقيــق االســتفادة القصــوى من 
الفــرص التصديرية الكبيــرة بدول 

القارة األفريقية.
وقالت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
ورشــة  أن  والصناعــة  التجــارة 
العمل تأتــى في إطار اهتمام القيادة 
السياســية بدعــم صناعــة األثــاث 
والتوجيــه بفتــح آفــاق تصديريــة 
إلــى المحيــط الجغرافــي األفريقــي 
والعربــي، وهــو األمر الــذي يدعم 
الفرص االســتثمارية لمدينة دمياط 
ويعزز الطابع الصناعي المتخصص 
لصناعــة األثاث بهــا ويوفر المزيد 
من فــرص العمل المباشــرة وغير 

المباشرة ألبناء المحافظة.
واكدت جامع اهمية برنامج جسور 
التجارة العربية األفريقية في تعزيز 
قدرات المصدريــن الحاليين وخلق 
وتشــجيع  المصدريــن  مــن  جيــل 
تطويــر منتجــات تصديريــة جديدة 
في األســواق الحالية وفتح أسواق 
جديدة وبصفة خاصــة بدول القارة 

األفريقية.
ومــن جانبه أكــد المهنــدس/ هاني 
ســنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الدولية اإلســالمية لتمويل التجارة، 
تعزيــز  علــى  المؤسســة  حــرص 
وزارة  مــع  المشــترك  التعــاون 
التجــارة والصناعــة وهيئــة تنمية 
فــي دعــم  للمســاهمه  الصــادرات 

التجارة الخارجية لمصر.
وأشــار إلى أن هــذا البرنامج يأتي 

في إطار اســتراتيجية المؤسســة 
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
التــي تهدف إلــى تعزيــز التجارة 
الخارجية والصادرات واالنشــطة 
المتعلقة ببناء القدرات، باإلضافة 
إلــى تحقيق هدف برنامج جســور 
التجــارة العربيــة اإلفريقيــة الذي 
يركز علــى دعم الــدول األعضاء 
وزيادة تدفقات التجارة واالستثمار 

لألسواق األفريقية والعربية.
وبــدوره أوضــح الوزيــر مفوض 
تجــارى ممــدوح ســالمان رئيس 
هيئــة تنميــة الصــادرات أن تنفيذ 
البرنامــج يأتــي فــي إطــار اتفاق 
الهيئــة  بيــن  الموقــع  التعــاون 
اإلســالمية  الدوليــة  والمؤسســة 

لتمويــل التجــارة والذي يســتهدف 
تمويــل عــدد مــن برامــج تنميــة 
الهيئــة  تنفذهــا  التــي  الصــادرات 
لدعم نفــاذ الصادرات المصرية إلى 

األسواق األفريقية.
وأكد ســالمان على دور هيئة تنمية 
الصادرات في رفــع الوعي بفرص 
التصدير بالســوق األفريقي خاصة 
لقطــاع االثــاث وكذلــك المتطلبات 

المطلوبــة  والمواصفــات  الفنيــة 
للدخــول ألســواق الــدول االفريقية 
الواعــدة وتقديــم خدمــات التوجيه 
لتوعيــة  التصديــرى  والتخطيــط 
الشــركات المصــدرة بآليــات النفاذ 

الى هذه االسواق.
ولفت رئيس هيئة تنمية الصادرات 
الــى أنه تــم اختيــار مدينــة دمياط 
لتنظيم ورشة العمل بها نظراً لكونها 
احــد اهم قــالع صناعــة األثاث فى 

مصر وباعتبارها احدي الصناعات 
الهامــة باالقتصاد الوطني، مشــيرا 
إلــى أن أنــه ســيتبع هذه الورشــة 
تنظيــم عــدد مــن ورش العمــل في 
محافظات االســكندرية وبورســعيد 
وأســوان وقنا والتي تستهدف رفع 
الوعــي لــدى الشــركات المصرية 
بفرص التصديــر وكذلك المتطلبات 
الفنيــة والمواصفــات المطلوبة في 

أسواق الدول األفريقية الواعدة.

هيئة تنمية الصادرات تنظم ورشة عمل 
بدمياط لتعزيز صادرات األثاث المصرية 

باألسواق اإلفريقية

التجــارة  نيفيــن جامــع وزيــرة  الســيدة/  أعلنــت 
والصناعــة ان الــوزارة بصــدد االنتهــاء من اعادة 
هيكلــة شــاملة لمركز تحديــث الصناعة الســتعادة 
دوره الفعــال كالعــب رئيســي في منظومــة تنمية 
وتطوير الصناعة المصرية، مؤكدًة ان المركز يضم 
قيادة واعيــة وكفاءات متميزة وعلــى درجة كبيرة 
مــن الخبرة وهــو االمر الذي يمثل ركيزة اساســية 
لالرتقــاء بمنظومــة العمــل داخل المركــز ومن ثم 
الحفــاظ على اســتمرارية دوره كأحد أهــم الكيانات 

التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.
وقالــت أن المرحلة المقبلة ستشــهد دوراً 
اكثــر فاعلية للمركز فى تعظيم االســتفادة 
من العائد علــى القطاع الصناعي وتحقيق 
زيادة في معدالت نمو وصادرات الشركات 
المســتفيدة من خدمات المركز، إلى جانب 
التجمعــات الصناعيــة والحرفيــة  تنميــة 
القطاعــات  لمختلــف  القيمــة  وسالســل 

الصناعية.
جاء ذلــك خالل ترأس الوزيــرة لالجتماع 
االول لمجلــس تحديث الصناعة بعد إعادة 
تشكيله والذي تناول بحث خطة عمل مركز 
تحديــث الصناعة خالل المرحلــة المقبلة، 
واستراتيجيته للثالث سنوات المقبلة ودور 
المركــز فــي اســتعادة تنافســية الصناعة 

المصرية وزيادة معدالت التصدير.
واوضحت الوزيرة ان المركز منذ انشــاءه 

لعــب دوراً بــارزاً فــي تنميــة وتطويــر العديــد من 
القطاعــات الصناعية واســتطاع تحقيــق العديد من 
قصــص النجاح والتي انعكســت اثارهــا ايجاباً على 
زيــادة معــدالت نمــو الصناعــة المصريــة وزيادة 
معــدالت االنتاجيــة والتصديــر فضــاًل عــن توفيــر 
اآلآلف من فرص العمل، مؤكدًة في هذا االطار على 
اهمية تعزيز الشــراكة بين المركز والقطاع الخاص 
باعتبــاره المســتفيد الرئيســي مــن الخدمــات التي 

يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته
ولفتــت جامع الى ان الوزارة تدعم وتســاند المركز 
الستعاده دوره الرئيســي كذراع استشاري للوزارة 
وعامــل رئيســي فــي تنفيذ العديــد مــن المبادرات 
المتعلقة بالقطاع الصناعي، مشــيرًة في هذا االطار 
الى ان المركز يقوم حالياً بحصر الطاقات التصنيعية 

فــي عدد من القطاعات المســتهدف مشــاركتها في 
مبــادرة حيــاة كريمة التــي اطلقها فخامــة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى القرى الريفية، 
حيث تتيح المبادرة فــرص كبيرة للصناعة المحلية 
فــي العمــل بكامل طاقتهــا االنتاجية ومــن ثم توفير 

المزيد من فرص التشغيل امام الشباب
واشارت الوزيرة الى ان مجلس تحديث الصناعة بما 
يضمه في تشــكيله الجديد من كــوادر فنية وخبرات 
صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض 
بمركــز تحديث الصناعة وخلق بيئــة اعمال مواتية 

للقطاع الصناعي خالل الســنوات المقبلة، الفتًة في 
هــذا االطــار الى اهميــة عقد اجتمــاع دوري كل 3 
أشهر العضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز 

ومتابعة معدالت انجاز االستراتيجية الجديدة.
 ومــن جانبه اكد المهنــدس محمد عبدالكريم المدير 
التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان االشــهر القليلة 
الماضية شــهدت تطــوراً كبيراً فــي منظومة العمل 
داخــل المركــز حيث تــم وضع خطة عمــل طموحة 
باهــداف وتوقيتــات محددة للفترة مــن عام 2020 
وحتى عام 2023، وذلك وفقاً الســتراتيجية وزارة 
التجــارة والصناعــة ورؤيــة ومتطلبــات القطاعات 
الصناعية والتي تمثل الشــريك الرئيسي والمستفيد 
االول من كافة الخدمات التي يتيحها المركز، مشيراً 
في هذا االطار الى انه تم عقد العديد من االجتماعات 

المكثفــة مع مختلــف القطاعــات الصناعية واجراء 
زيارات لعدد كبير مــن المدن والتجمعات الصناعية 
للوقــوف علــى اهم التحديــات التي تواجــه القطاع 
الصناعي والتعرف على متطلباتهم للمرحلة المقبلة.
واشــار الــى ان الخطــة تضمنــت تطويــر منهجية 
لتشــمل  الصناعــي  للمجتمــع  المقدمــة  الخدمــات 
القطاعات الرئيســية وقطاعاتها الفرعية والتوســع 
فــي تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي للمســاهمة في 
تعميق التصنيــع المحلي وزيادة معــدالت االنتاجية 
والتنافســية والتصدير واالبتكار ونقــل التكنولوجيا 
وتقديم الدعم المؤسســي للمنشــأت 
الصناعيــة، منوهــاً الــى انــه تــم 
تفعيل كافة الفــروع التابعة للمركز 
والتــي يصــل عددها الــى 15 فرع 
منتشــرة في عدد كبير من المناطق 
والمدن الصناعية لتســهيل حصول 
المستثمرين على الخدمات المقدمة 

من المركز.
وفي هذا االطار اوضــح عبدالكريم 
ان العام المالي الجاري شهد تطوراً 
ملحوظاً في تقديم الخدمات للمجتمع 
الصناعــي حيث بلغ عــدد الخدمات 
الماضــي  يوليــو  منــذ  المقدمــة 
وحتــى نهاية شــهر فبراير 2021 
حوالــي 1090 خدمة ومســتهدف 
الوصــول الــى 2235 خدمــة مــع 
نهايــة شــهر يونيو المقبل وذلــك مقارنة بـ 1563 
خدمــة تــم تقديمها خــالل العــام المالــي المنقضي 
2020/2019، الفتــاً الــى انه مــن المخطط تقديم 

حوالي 8300 خدمة خالل الـ 3 سنوات المقبلة.
ولفــت المدير التنفيذي لمركــز تحديث الصناعة الى 
ان المركز يســعى جاهداً لتعزيز عالقاته مع شركاء 
التنميــة الدوليين، حيث ينفــذ المركز حالياً عدد من 
المشــروعات بالتعــاون مــع  كل مــن منظمة االمم 
المتحــدة للتنميــة الصناعية )اليونيــدو( ومجموعة 
البنــك الدولي واالتحــاد االوروبي ومركــز التجارة 
الدولية وبرنامج االمــم المتحدة االنمائي فضاًل عن 
 )OECD ( منظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية
الــى جانب تعزيــز التعاون المشــترك مــع الجامعة 

اليابانية ببرج العرب ومعهد بحوث االلكترونيات

برئاسة وزيرة التجارة والصناعة
مجلس تحديث الصناعة يستعرض استراتيجية 

عمل المركز خالل الـ3 سنوات المقبلة
محمد عبدالكريم: المركز ينفذ خطة عمل 

طموحة بأهداف وتوقيتات محددة بالتعاون 
مع مجتمع الصناعة لزيادة معدالت انتاجية 

وتنافسية القطاعات الصناعية
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كشف أحدث تقرير تلقته السيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة حول مؤشــرات 
أداء مصلحــة الرقابة الصناعية خالل شــهر 
فبرايــر الماضى أن المصلحــة أجرت 752 
حملــة تفتيشــية علــى المصانــع والمراجل 
واآلالت الحراريــة، واعدت 1390 دراســة 
فنيــة متخصصة تضمنت 175 دراســة فنية 
فــي مجــال الســماح المؤقــت والدروباك و 
1195 دراســة فنية متنوعة و 20 دراســة 

مستلزمات إنتاج. 
هــذا وقد قامــت المصلحة بمنــح ترخيص لـ 
240 مرجل بخــاري وآلة حرارية، واعتماد 
86 مركــز خدمــة وصيانة )خدمــات ما بعد 
البيــع( واجراء 20 حملة رقابية موســمية، 
فضــاًل عــن التفتيــش على عــدد 59 مصنع 
متنوع ، كما قامت المصلحة من خالل وحدة 
دليل خدمة المواطن بالرد على 33 شكوى.

وقال المهندس/ عبد الرؤوف أحمدى رئيس 
مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل 

خالل المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على 
المصانع وضمان مطابقــة منتجاتها لمعايير 
الجــودة المصرية والعالمية، مشــيرا إلى أن 
المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على 
المنتجات الصناعية قبل طرحها في األسواق 

ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
والرقابــة  التفتيــش  حمــالت  أن  وأضــاف 

خالل شــهر فبراير تضمنت مصانع للنســيج 
واالكســجين والمنظفات الصناعية والشــمع 
والبوتجازات واالخشاب والبويات واالعالف 
والســيراميك والمواتيــر واالبواب المصفحة 
والزجاج والكيماويات والورق، الفتاً الى ان 
الحمالت اســتهدفت ايضاً متابعة مدى التزام 
المصانــع بتطبيــق االجــراءات االحترازيــة 
الخاصة بانتشــار فيــروس كورونــا للحفاظ 
علــى ســالمة العاملين وضمان عــدم توقف 

عجلة االنتاج 
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة 
المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي 
وحماية األســواق من تدوال الســلع الردئية 
غيــر المطابقة للمواصفــات الي جانب زيادة 
مســاهمة الصناعــة الوطنية فــي الصادرات 
ورفــع القدرات التنافســية للمنتج المصري، 
باالضافــة الي نشــر الوعي بأهميــة الجودة 

بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.

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

إجراء 752 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 
1390 دراسة فنية وترخيص 240 مرجل بخاري 

واعتماد 86 مركز صيانة

التنمية الصناعية تسلم الدفعة االولى من 
الوحدات الصناعية للمستثمرين بالمجمعات 

الجديدة

اعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعــة ان الهيئــة العامة 
للتنمية الصناعية بدأت في توقيع العقود 
النهائيــة وتســليم الوحــدات الصناعية 
الجاهزة للمســتثمرين بالـــ 7 مجمعات 
صناعية والتي تم طرحهابـ 7 محافظات 
تشمل الغربية واإلسكندريةوبني سويف 
والبحــر األحمــر وســوهاج واألقصــر 
والمنيا، مشيرًة الى حرص الوزارة على 
ســرعة تنفيــذ المبادرة الرئاســية لدعم 
قطاع الصناعات الصغيرة والمتوســطة 

وتوفيــر مجمعــات صناعيــة كاملة المرافــق والتجهيزات لشــباب 
االعمــال لتعميق التصنيــع المحلي ورفع القيمــة المضافة وتوفير 

فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.
وقــال اللواء/ محمد الزالط رئيس الهيئــة العامة للتنمية الصناعية 
انــه تــم توقيع الدفعة األولــى من العقود النهائية مع 23 مســتثمر 
مخصص لهم  51 وحدة صناعية بمجمع المحلة الكبرى بالغربية، 
مشيراً الى ان لجنة فنية من الهيئة قامت بالتوجه الى مدينة المحلة 
لتســليم الوحدات الصناعية بالمجمع للمســتفيدين الذين اســتوفوا 

اوراقهم  للبدء فورا في تركيب الماكينات وبدء اإلنتاج.
واضــاف الــزالط ان الهيئــة قامــت بتســليم خطابــات التخصيص 
لمســتثمري 7 مجمعــات صناعيــة جديدة الشــهر الماضــي وذلك 
تمهيــدا إلنهــاء كافــة األوراق واإلجراءات الالزمــة لتوقيع العقود 
وتســليم الوحدات، مشــيراً إلى ان الوحــدات الصناعية المخصصة 
بالمحلة بنظام االيجار وتشمل أنشطة غزل ونسيج ومالبس جاهزة 
وصناعات هندسية وكيماوية،مشيراً الى امكانية حصول المستثمر 

علــى اكثــر من وحــدة حتــى 8 وحدات 
الستيعاب نشــاطه اإلنتاجي،كما انه من 
المقرر ان يقوم المســتثمر باســتخراج 
الســجل الصناعــي والترخيــص وبــدء 
اإلنتــاج خالل فترة ال تتجاوز 6 اشــهر 

من استالم وحدته.
واوضــح ان المجمــع يتوفــر بــه كافة 
التجهيزات وشــبكات المرافق واالطفاء 
والميــاه والصــرف وشــبكات الطــرق 
والخدمــات، حيــث ســتوفر الهيئة كافة 
الفنــي الصحــاب  التيســيرات والدعــم 
الوحدات وتيســير استخراج كافة التراخيص الالزمةموجهاً الدعوة 
مســتثمري المحافظة ورواد االعمال للتقدم على الوحدات الشاغرة 

بالمجمع وتوفير كافة التسهيالت
وفي هذا الســياق أضاف الزالط ان الهيئة في اطار ســعيها لتوفير 
كافــة التســهيالت النجــاح أصحاب المشــروعات قامت بالتنســيق 
والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم 
تيســيرات تمويليــة الصحــاب الوحــدات للحصول علــى الماكينات 
والمعــدات ومســتلزمات االنتاج للبدء فورا فــي اإلنتاج، الى جانب 
عن التيســيرات التمويليــة الخاصة بالحصول على الوحدة نفســها 
بالتعــاون مع عــدد من البنوك. فضــال عن إقرار تيســيرات جديدة 
مؤخــرا  للمســتثمرين الحاصليــن على وحــدات بااليجــار بتاجيل 

تحصيل ايجار الوحدات لمدة 6 اشهر تيسيرا على رواد االعمال
وكشــف الزالط انه خالل األيام القادمة ســيتم توقيع عقود و تسليم 
الدفعــة األولى من الوحدات للمســتثمرين الذين اســتوفوا اوراقهم 

بباقي المجمعات على التوالي.
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أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
ترتبطــان  والســويد  مصــر  ان  والصناعــة 
بعالقــات سياســية واقتصاديــة متميزة على 
مختلف المســتويات وكافة االصعدة، مشيرًة 
الــي حــرص البلديــن علــى تعزيــز التعاون 

االقتصادي المشترك.
جــاء ذلك خالل اللقاء الــذي عقدته الوزيرة- 
عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع السيدة/ انا 
هلبــرج وزيرة التجارة والصناعة الســويدية 
لبحث ســبل تعزيــز التعاون بيــن البلدين في 
كافة المجاالت وعلى رأسها مجاالت التعاون 
االســتثماري والتجاري، شارك في االجتماع 
الســيد/ ابراهيم الســجينى مســاعد الوزيرة 
للشــؤون االقتصادية والمشــرف على قطاع 
االتفاقيــات والتجــارة الخارجيــة بالــوزارة، 
والوزيــر مفــوض تجاري ناصــر حامد مدير 
التمثيــل  بجهــاز  االوروبــي  االتحــاد  ادارة 

التجاري
وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض سبل تنمية 
التعــاون المشــترك بيــن البلديــن حيث بحث 
اللقاء دراســة إنشــاء مجلس أعمال مشترك 
لتوثيــق التعاون بين رجــال األعمال بالبلدين 
إلنشــاء مشــروعات مشــتركة فــي المجــال 
الصناعــي خاصــة فــي قطاعــات الصناعات 
الغذائية والهندسية وتصنيع اآلالت والمعدات 
لالســتفادة مــن الخبــرة الســويدية فــي هذه 
المجــاالت، الفتــًة إلــى إمكانية التعــاون بين 
المؤسســات المالية الســويدية وجهاز تنمية 
المشــروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
لتقديــم  الصــادرات  تنميــة  وبنــك  الصغــر 
تســهيالت ائتمانية لتشجيع التعاون المشترك 
بين البلدين في مجال المشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة. 
وفــي هــذا االطــار أكــدت الوزيــرة حــرص 
الجانب المصري على االســتفادة من الخبرة 

الســويدية فــي مجال ريــادة االعمــال ودعم 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، والتي 
تمثل أحد الركائز األساســية التي يقوم عليها 
االقتصاد الســويدي، خاصــًة وأن العديد من 
االســتثمارات الســويدية العمالقة مثل شركة 
أيكيا بدأت مسيرتها كمشــروع صغير، الفتًة 
إلى إمكانية البناء على تلك التجربة من خالل 
بحث إمكانية اإلنتاج لحســاب سلســلة متاجر 
أيكيا نظراً لما تتمتع به مصر من إمكانات في 
مجال تصنيع األثاث المنزلي، والمفروشــات 

المنزلية.
وأشــارت جامع إلى التطورات التي شــهدتها 
مصــر في قطاع الطاقة خــالل الفترة األخيرة 
وما تــم إنجازه من مشــروعات اســتثمارية 
فــي مجال توليد الطاقة وتنفيــذ برامج كفاءة 
الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة، وإصدار 
إجــراءات  لتســهيل   FIT التغذيــة  تعريفــة 
االســتثمار، الفتــًة إلى أهمية االســتفادة من 
الخبرة الســويدية في مجــال الطاقة المتجددة 
وخاصــة طاقــة الرياح وضــرورة اســتفادة 
الشركات الســويدية من فرص االستثمار في 
مصــر في هذا القطــاع وخاصة في ظل خطة 
الحكومة المصرية إلى وصول نسبة الطاقات 
الجديــدة والمتجــددة إلــى 20% مــن مزيــج 
الطاقــة فى مصر حتى عام 2022، ونســبة 

37% حتى عام 2035. 
وأضافــت جامع أن اللقاء اســتعرض إمكانية 
 Business مؤسســة  مــع  التنســيق 
Sweden وهي إحدى المؤسســات التابعة 
للحكومة الســويدية والمختصة بتقديم الدعم 
فــرص  الستكشــاف  الســويدية  للشــركات 
تصديرية واســتثمارية فــي دول أخرى وذلك 
مــن خــالل الترتيــب لزيــارة وفد مــن رجال 
األعمال السويديين إلى مصر لتعزيز التعاون 
االســتثماري بيــن البلديــن، مشــيرًة إلى أن 

الجانبيــن بحثا أيضاً أهمية تعزيز التعاون مع 
المؤسسة السويدية الدولية للتعاون اإلنمائي 
SIDA فــي مجال تقديــم برامج الدعم الفني 

وبناء القدرات للكوادر الحكومية. 
وأشــارت الوزيرة إلى اهميــة زيادة معدالت 
التبــادل التجــارى بيــن مصر والســويد كى 
ترقى لمســتوى العالقات السياسية المتميزة 
التــى تربــط البلدين حيــث بلغ حجــم التبادل 
التجارى بيــن البلدين خالل عام 2019 نحو 
734 مليــون دوالر، الفتــًة إلى أن الســويد 
تأتــي في المرتبة الـ40 في قائمة أكبر الدول 
المستثمرة في مصر حيث بلغت االستثمارات 
السويدية فى مصر حتى نهاية شهر مايو من 
عــام 2020 حوالــي 142 مليون دوالر فى 

عدد 180 شركة. 
 واقترحــت جامــع تشــكيل مجموعــة عمــل  
مشــتركة مــن الفنييــن والخبــراء لمتابعــة 
الملفــات ذات االهتمام المشــترك بين البلدين 
وعلــى رأســها مجــال تنميــة المشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة 
ومن جانبها أكدت الســيدة/ انا هلبرج وزيرة 
التجــارة والصناعة الســويدية حرص بالدها 
على زيادة حجم التعاون مع مصر باعتبارها 
من أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق 
األوســط وأفريقيا، الفتًة إلى أن السويد تتابع 
عــن كثب خطــط التنميــة التــي تبنتها مصر 
خــالل الســنوات الماضية وعلى رأســها ان 
تكــون مصر مركــزاً اقليمياً لتصديــر الطاقة 
الكهربائيــة حيــث يســعى الجانب الســويدي 

لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال
واضافــت هلبــرج انــه بالرغم مــن تداعيات 
ازمة فيروس كورونــا اال ان معدالت التبادل 
التجــاري بيــن  مصر والســويد حققت زيادة 
ملحوظــة االمــر الــذي يعكس قــوة العالقات 

التجارية بين البلدين.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع نظيرتها 

السويدية فرص تعزيز التعاون التجاري 
واالستثماري المشترك بين البلدين

وتستعرض مع وفد بعثة صندوق النقد 
الدولي جهود الدولة لزيادة الصادرات 
ومساندة القطاعات االنتاجية وإنشاء 

المجمعات الصناعية

أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة حــرص مصــر علــى إزالــة كافة 
المعوقــات والتحديات التي تواجــه الصادرات 
المصريــة حيــث يجــري حاليــاً ميكنــة كافــة 
اإلجــراءات الخاصــة باالســتيراد والتصديــر 
واالفــراج و ربط كافة الجهات الرقابية المعنية 
بالفحــص الى جانب العمل على تســهيل حركة 
النقل اللوجستي ألسواق الدول األفريقية ، كما 
يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب 
تــاون الذي تم االنتهاء منــه في مصر وبعض 
أجــزاء بدولــة جنــوب افريقيا، الفتــًة إلى أنه 
يجري أيضاً تأســيس شــركة لضمان المخاطر 
برأســمال يبلــغ 600 مليــون دوالر لضمــان 

مخاطر الصادرات مع دول القارة االفريقية.
وقالــت الوزيــرة إن مصــر تســتهدف زيــادة 
صادراتهــا الــى 100 مليــار دوالر من خالل 
تنفيــذ خطــة اســتراتيجية لفتــح المزيــد مــن 
األســواق أمام الصــادرات المصريــة وبصفة 
خاصــة أســواق دول قارتي أوروبــا وأفريقيا 
وأســواق الــدول العربيــة، مشــيرة الــى ان 
الحكومــة بصــدد تنفيذ برنامج جديد لمســاندة 
الصادرات يســتهدف تعميق الصناعة الوطنية 
وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز 
نفاذ الصادرات المصرية ألســواق دول القارة 
اإلفريقيــة الــى جانب مســاندة الشــحن البري 

والبحري والجوي للصادرات.
جــاء ذلك خــالل اللقاء الموســع الــذي عقدته 
الوزيرة -عبــر تقنية الفيديــو كونفرانس- مع 
وفــد بعثــة صنــدوق النقــد الدولي إلــى مصر 
برئاسة الســيدة/ سيلين أالو ، حيث استعرض 
اللقاء جهود الدولة لزيادة الصادرات وإنشــاء 
المجمعات الصناعية، حضــر اللقاء الدكتورة/ 
أمانــي الوصــال الرئيــس التنفيــذي لصندوق 
تنمية الصادرات والســيد/ أحمــد رضا معاون 

الوزيرة لشؤون الصناعة.
وأوضحت جامع ان محاور اســتراتيجية تنمية 
الصــادرات تتضمــن رفــع القــدرة التنافســية 
المعلومــات  وإتاحــة  المصريــة  للصناعــة 
والدراسات عن األسواق وإتاحة برامج وأدوات 
لتأميــن وضمان الصادرات وتعظيم االســتفادة 
من كافــة األجهزة والكيانات المعنية بالتصدير 
وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الخاصة 

بدراسات األسواق واإلصالح الهيكلي لألجهزة 
المعنيــة بالتصديــر واالســتفادة مــن اتفاقيات 
التجارة الحــرة والتفضيلية الموقعة بين مصر 
وعــدد كبير مــن الدول والتكتــالت االقتصادية 
اإلقليمية والعالمية إلى جانب تنفيذ برنامج لرد 

أعباء التصدير.
واضافــت الوزيــرة ان البرنامــج الجديــد لرد 
األعبــاء يتضمــن اتاحــة عــدد مــن الخدمات 
غيــر الماليــة للمصدريــن تشــمل المشــاركة 
فــي المعــارض الخارجيــة وتوفير الدراســات 
واالستشــارات والبرامــج التدريبية للشــركات 
المصــدرة، مشــيرة إلــى أن البرنامــج الجديد 
يغطــي كافة القطاعات االنتاجيــة التقليدية الى 
جانــب تنفيذ برامج طموحة لمســاندة قطاعات 

مثل صناعة السيارات واألثاث.
وأشــارت إلــى أن الدولــة تبنــت عــدداً مــن 
اإلجراءات لمســاندة قطــاع التصدير لمواجهة 
التداعيات الســلبية لفيــروس كورونا تضمنت 
تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين 
وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم الى جانب 
دعم العمالــة في المصانع وتنفيــذ مبادرة لرد 
أعباء التصدير لصرف المتأخرات المســتحقة 
للشــركات حيث تضمنت المبــادرة صرف كافة 

مستحقات الشركات الصغيرة.
ولفتت الوزيرة الى أنه في إطار الجهود الرامية 
لزيادة الصادرات قامت الوزارة بإعادة تشــكيل 
المجالــس التصديريــة وعددهــا 13 مجلــس 
لمدة 3 ســنوات بهدف الحفاظ على استقرارها 
حيث تمت االســتعانة بكوادر شابة تغطي كافة 
المجاالت الموجودة بكل قطاع، مشــيرة الى أن 
الوزارة توفــر للمصدرين برامج تدريبية حول 
أساسيات وكيفية التصدير الى جانب معلومات 
الــى  باإلضافــة  التصديريــة  االســواق  عــن 
المشــاركة في المعارض والبعثــات الترويجية 

باإلضافة الى برامج لضمان الصادرات.
ونوهت جامع الى أن أهم األســواق المستهدفة 
للصادرات تتضمن االسواق االفريقية وأسواق 
الــدول العربية الى جانب الســوقين األوروبي 
واألمريكــي، مشــيرة الــى أن مكاتــب التمثيل 
التجاري بالخارج والســفارات المصرية توفر 
المعلومــات للمصدريــن مــن خــالل موافاتهم 
باحتياجــات األســواق واشــتراطات التصديــر 

لمختلــف األســواق واهــم المســتوردين إلــى 
جانب تعزيز التواصل بين الشــركات المصرية 

والخارجية.
وفيما يتعلق بفحص الصــادرات الغذائية قالت 
جامع إنه تم إنشــاء هيئة سالمة الغذاء لتكون 
مسئولة عن سالمة األغذية المتداولة بالسوق 
المحلــي والمصدرة لألســواق الخارجية وذلك 
مــن خالل إلزام الشــركات المصــدرة بالتوافق 
مع االشــتراطات الدولية، الفتــًة الى ان مصر 
لديهــا العديد مــن المعامل المعتمــدة دوليا كما 
ان الــوزارة يتبعها المجلــس الوطني لالعتماد 

والمعتمد دوليا العتماد معامل الفحص.
ونوهــت الوزيــرة الى أنه تــم توقيــع اتفاقية 
إقليمية لتراكم قواعد المنشــأ اليورومتوسطية 
معربــة عن املها في ان تســهم هــذه االتفاقية 
في زيادة الصادرات المصرية ألســواق االتحاد 

األوروبي ودول اتفاقية أغادير.
وأشــارت جامع ان الصادرات المصرية حققت 
استقرار نســبي العام الماضي وفي ظل جائحة 
كورونــا وذلــك نظرا لمســاندة الدولــة لقطاع 
الصناعــة مشــيرة الــى أن الوزارة تســتهدف 
تحقيــق معــدالت نمو للصادرات بنســبة %10 

العام الجاري.
وحــول جهــود الــوزارة فــي مجــال إنشــاء 
أوضحــت  المجهــزة  الصناعيــة  المجمعــات 
الوزيرة انــه يجري حاليا االنتهاء من إنشــاء 
13 مجمــع صناعــي بعــدد مــن المحافظــات 
وبصفــة خاصــة بمحافظــات الصعيــد حيث تم 
بالفعل طرح 7 مجمعات صناعية وســيتم قرببا 

طرح 6 مجمعات صناعية جديدة اخرى .
ومن جانبها قالت السيدة/ سيلين أالو رئيس وفد 
بعثة صندوق النقــد الدولي ان هذا اللقاء يأتي 
فــي إطار المراجعة الثانيــة للبرامج المدعومة 
مــن الصنــدوق لمصر خــالل جائحــة فيروس 
كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( ويســتهدف 
اســتعراض جهــود الدولــة المصريــة لزيــادة 
الصــادرات المصرية لألســواق العالمية ودعم 
مختلف القطاعات اإلنتاجية لمواجهة تداعيات 
جائحــة فيروس كورونا الى جانب تنمية قطاع 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة حرص الحكومة بكافة اجهزتها على 
تنفيذ نهج متكامل في ادارة النفايات من البداية 
الــى النهاية بهــدف احداث تغير شــامل لثقافة 
المجتمــع في التعامل مــع المخلفات والتخلص 
منهــا من خــالل اعــادة تدويرها واســتخدامها 
باالضافة الــى اعادة هيكلة نظم االنتاج ، وذلك 
تنفيــذا لتوجيهــات الســيد رئيــس الجمهورية 

والهادفة الى الوصول لصفر نفايات.
وقالت الوزيرة ان النفايات مشــروع اقتصادي 

يحقــق عوائد ماليــة كبيرة بصــورة غير 
متوقعــة بخــالف كونــه مشــروعا قوميا 
للحفــاظ على البيئة وتعظيم االســتفادة من 
المــوارد الضخمة التي يتــم التخلص منها 
دون فائدة بجانب توفير مســاحات شاسعة 
من األراضي التي كانت ُتســتهلك كوحدات 
دفــن بيئي، والقضــاء على ســمية التربة 

وتلوث الماء والهواء والتربة.
جــاء ذلــك في ســياق كلمة الوزيــرة التي 
ألقتهــا خالل فعاليــات مؤتمر اإلعالن عن 

إطــالق منصة »دّور لبكــرة« لتدوير المخلفات 
ودعم البيئة التي أطلقتها شركة بيبسيكو مصر 
، وقد شــارك فــي فعاليات المؤتمــر الدكتورة/ 
ياســمين فؤاد، وزيــرة البيئة والســيد/ يوجين 
ويليمســن الرئيس التنفيذي لشــركة بيبســيكو 
بمنطقــة أفريقيــا والشــرق األوســط وجنــوب 
آســيا  والســيد/ محمد شــلباية، رئيس مجلس 
إدارة شــركة بيبســيكو مصر، والدكتورة ليلي 
إســكندر، مؤســس شــركة CID لالستشارات 
والعشــوائيات  الحضــري  التطويــر  ووزيــرة 
الســابقة والســيدة/ تارا عماد، ســفيرة منصة 
»دّور لبكرة«، كما شــارك عبــر تقنية الفيديو 
كونفرانــس كل من الســفير/ جوناثــان كوهين 
ســفير الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالقاهرة  
والمهنــدس/ محمــد الســويدي رئيــس اتحــاد 

الصناعات المصرية.
التجــارة  وزارة  دور  ان  جامــع  وأوضحــت   
والصناعــة ال يقتصــر فقــط على زيــادة حجم 
المشروعات  الصناعية بل ايضا العمل على دمج 
البعد البيئى فى القطاعات والخطط والسياسات 
ألصحاب المصالح، حيث أن تنفيذ عملية الدمج 
هو من أساســيات خطة عمــل الوزارة من أجل 

تحقيق االستدامة البيئية، وذلك فى ظل التحول 
التنموى الذى تشــهده البالد، كذلك فان تحويل 
المخلفــات أصبح ضــرورة نتيجة أزمة كورونا 
التي فرضت نفســها عالميا في إعــادة التعامل 

مع النفايات.
وفى هذا االطار اشارت الوزيرة الى قيام وزارة 
التجــارة والصناعة بالتعاون مــع وزارة البيئة 
بتبني المشــروعات الخضراء والتي تقوم على 
ثالثة محاور رئيســية، هــى البنية التحتية التى 
تتضمن إنشاء المصانع والمدافن، والعمل على 
تشــغيل تلك البنية، فضال عن الدعم المؤسسى 
الخاص والمشــاركة المجتمعية كأســاس لعمل 

المنظومة.
ولفتــت جامــع الــى ان تبنى مجموعة بيبســي 
 CID Consulting العالمية وبالتعاون مع
- التي لها باع كبير في مصر والشرق واالوسط 
-  تنفيذ منظومة تفي بمسؤوليتها الممتدة تجاه 
البيئــة والمجتمــع عن طريق دفــع عجلة جمع 
واســترجاع وإعــادة تدويــر البالســتيك الــذى 
تســتخدمه في التعبئة والتغليف، يأتى فى إطار 
أهداف التنمية المســتدامة، وهدف اساسي في 
وثيقة مصــر الطموحــة 2030، والتى تحتاج 

إلــى الجهــد والعمل، مؤكدة أن تللــك التحديات 
البيئيــة تتطلب تكاتف المجتمع بأســره، وليس 
فقــط الحكومة أو القطاع الخاص.الذي يســاهم 
فــي تغطيــة تكلفــة نظافــة المدينــة وااللتــزام 
بسياســة الدولــة فــي مجــال الجمــع الســكنى 
للمخلفات البلدية، كما يساهم فى جذب شركات 
أخرى تســعى إليجاد حلول إلعــادة تدوير مواد 

التعبئة والتغليف الخاصة بها.
وأضافــت الوزيرة ان هذه المنظومة تتناغم مع 
قانــون المخلفات الصلبة الجديد الذي ســيحدث 
نقلــة نوعيــة فــي ادارة المخلفــات، الفتة 
الي انه جاري التنســيق مــع وزيرة البيئة  
لوضع الالئحة التنفيذية للقانون بما يحقق 
أقصى اســتفادة مــن بنود القانــون ويخدم 

المنظومة البيئية.
ومــن ناحيــة أخرى عقــدت الوزيــرة لقاًء  
مــع الســيد/ يوجيــن ويليمســن الرئيــس 
التنفيذي لشــركة بيبســيكو بمنطقة أفريقيا 
والشرق األوسط وجنوب آسيا لبحث خطط 
الشــركة وتوســعاتها الحالية والمستقبلية 
بالسوق المصري خالل المرحلة المقبلة، وأهم 
المبادرات التي تتبناها الشــركة واالستثمار في 
التكنولوجيا والتنمية المســتدامة ومشــروعات 

التنمية المجتمعية.
وأكدت الوزيرة خالل اللقاء حرص الوزارة على 
تقديــم كافة ســبل الدعم لمختلف االســتثمارات 
المحليــة واألجنبية العاملة بالســوق المصرية 
مــن خــالل توفيــر كافــة الخدمــات الصناعية 
وإزالة التحديات التي تواجه هذه االستثمارات، 
مشــيرًة إلى أن ضخ شــركة بيبســيكو العالمية 
الســتثمارات تقــدر بنحــو 100 مليــون دوالر 
خالل عام 2020 بالســوق المصري يؤكد ثقة 
من الشــركة في السوق المصري باعتباره أحد 
أهــم الوجهــات االســتثمارية بمنطقة الشــرق 
األوسط وقارة إفريقيا، فضاًل عن نجاح برنامج 
الجديــدة  االقتصــادي واإلجــراءات  اإلصــالح 
لتهيئــة منــاخ االســتثمار في جذب الشــركات 

العالمية للعمل والتوسع بالسوق المصري.
وأضافــت جامــع ان اللقــاء اســتعرض أهمية 
توفير مدخالت االنتاج بالسوق المحلي والعمل 
علــي زيادة نســب المكون المحلــي بالمنتجات 

المصنعة بالسوق المصري.

خالل كلمتها بمؤتمر إطالق منصة 
»دّور لبكرة« لتدوير المخلفات

وزيرة التجارة والصناعة تؤكد حرص 
الحكومة على تنفيذ نهج متكامل في 

ادارة النفايات من البداية الى النهاية 
للوصول الي صفر نفايات

و تلقي كلمة مصر في ندوة دور المرحلة 
الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من اجل 
التجارة للدول العربية في تحقيق االنتعاش 

االقتصادي بعد جائحة كورونا

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة دعم مصر الكامل النطالق 
المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية )افتياس 2( 
والتي تســتهدف احتواء االثار الســلبية لجائحة كورونا على التجارة في المنطقة 

العربية وتنفذها المؤسسة الدولية االسالمية لتمويل التجارة.
وقالت ان مصر ستواصل مساندتها لبرنامج األفتياس في مرحلته الجديدة وستبذل 
ما في وسعها إلنجاح هذا البرنامج الذي تنعقد عليه آماٌل كبيرة للنهوض بالتجارة 
فــي الوطــن العربي التي ما زالت في مســتويات متواضعة مقارنًة ببقية التكتالت 
والتجمعات اإلقليمية في العالم، الفتًة إلى أن أولويات مصر خالل المرحلة الثانية 
من البرنامج ســتتركز في مشروعات تحســين قدرات المؤسسات المسؤولة عن 
تنميــة الصادرات وزيادة النفاذ إلى األســواق الخارجيــة، وتعزيز دور مصر مع 
الدول العربية في سالسل القيمة العالمية، وصقل مهارات الشباب والمرأة وتطوير 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة اإللكترونية، إلى جانب ميكنة 
ورقمنــة العمليــات التجارية في القطاعات الحيوية في التجــارة الخارجية لمصر 
والعمل على إزالة العوائق والحواجز أمام النفاذ إلى األسواق العربية والعالمية.

جاء ذلك في ســياق كلمــة الوزيرة خالل فعاليات النــدوة االفتراضية حول »دور 
المرحلــة الثانية مــن برنامج مبادرة المســاعدة من أجل التجــارة للدول العربية 
)األفتيــاس 2( فــي تحقيق االنتعاش االقتصادي بعــد جائحة كورونا على التجارة 
في المنطقة العربية« التي نظمتها المؤسســة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، 
وذلك بمشاركة الدكتور/ ماجد القصبي وزير التجارة السعودي والمهندس/ هاني 
ســالم ســنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسســة الدولية اإلســالمية لتمويــل التجارة، 
والدكتور/ محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والســيد/ 
يونــوف فريدريك آجاه، نائــب مدير عام منظمة التجارة العالمية والســيدة/ روال 
دشــتي االمين التنفيذي للجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آســيا 

)اإلسكوا(.
واوضحــت الوزيــرة أن مصر كان لها دور محوري في تأســيس المرحلة األولى 
من برنامج االفتياس إيمانا منها بالعمل العربي المشترك باإلضافة إلى مساهمتها 
فــي اإلشــراف على تنفيذ البرنامــج من خالل عضويتها في مجلــس اإلدارة، إلى 
جانب بقية الجهات المانحة له ووكاالت األمم المتحدة المنفذة للمشــروعات التي 
تــم اعتمادهــا، والتي بلغ عددها اإلجمالي 28 مشــروعا في عدة مجاالت متعلقة 

بالتجارة الخارجية للدول العربية.
واشــارت الى إن مصر اســتفادت اســتفادة كبيرة مــن المرحلة األولــى لبرنامج 
األفتيــاس في عــدة مجاالت تعكــس أولويات قطــاع التجارة الخارجية كتســهيل 
التجــارة ومعالجــة التدابيــر غيــر التعريفيــة والرفــع مــن المهــارات المتعلقــة 
بالصــادرات المصريــة وتعزيز دور المــرأة في التجارة الخارجيــة، الفتًة إلى أن 
إجمالي المشــروعات المعتمدة لصالح مصر بلغ 9 مشروعات ما بين مشروعات 

ذات بعد إقليمي، ومشروعات وطنية. 
وفي هذا اإلطار اســتعرضت جامع بعض األمثلة على المشروعات المعتمدة التي 
حققت نتائج مرضية على الصعيد الميداني ومن أهمها مشــروع تأهيل وتوظيف 
الشــباب في مجال التجارة في مصر، والذي نفذه مركز تدريب التجارة الخارجية 
التابع لوزارة التجارة والصناعة حيث تم تدريب 529 أخصائي تصدير، وتوظيف 
240 منهم لدى شركات تصدير مصرية، الفتًة إلى مشروع تحسين أداء ممرات 
التجــارة والنقل بين كل من مصر والســودان من جهة، ومصر والمملكة العربية 
الســعودية من جهة أخرى الذي حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خالل 

تعزيــز العمليــات عبر الحدود، واعتماد إجراءات مبســطة تتماشــى مع المعايير 
الدولية وأفضل الممارسات. 

وأوضحت الوزيرة أن المرأة المصرية حظيت بدعم كبير من خالل برنامج األفتياس 
 »”She Trades مــن خالل اعتماد مشــروع »المرأة في التجــارة العالميــة
الــذي يتم تنفيذه حالياً من أجل تمكين الشــركات الصغيرة والمتوســطة المملوكة 
للســيدات من النفاذ إلى األســواق الخارجيــة في قطاع الحرف اليدوية، مشــيرًة 
إلى أن مشــروع تعزيــز مهارات العمالة في قطاعي الصناعــات الغذائية واألثاث 
المنزلــي قد ســاهم في التوفيق بين احتياجــات الصناعة في القطاعات التي لديها 
القدرة على زيادة الصادرات والمســاهمة في التنويع االقتصادي وصقل مهارات 
الباحثين عن عمل، حيث ُتؤكد هذه األمثلة من المشــروعات مدى نجاح البرنامج 
وحاجــة الدول العربية إلى االســتعانة به للمســاهمة في جهــود تنمية الصادرات 
والمبادالت التجارية بصفة عامة والتي تواجه عدة تحديات ومنافســة شرسة في 

األسواق الخارجية.
ولفتت جامع إلى أن مصر بذلت عدداً من الجهود في تصميم المرحلة الثانية من 
البرنامج حيث اســتضافت خالل شــهر أكتوبر 2019 في القاهرة ورشــة العمل 
الخاصــة »بنظريــة التغييــر لبرنامج األفتياس« تحت إشــراف الــوزارة التجارة 
والصناعة وذلك بمشــاركة نخبة متميزة من خبراء التجــارة الدولية والمنظمات 
الدولية اإلقليمية وممثلي القطاع الخاص، حيث كانت هذه الورشــة نقطة إنطالق 
لتصميــم المرحلة الثانية بتحديد أولويات التجــارة الخارجية في المنطقة العربية 
وترتيــب أولوياتها، مشــيرًة إلى أن مصر اعتمدت مع بقيــة الدول العربية وثيقة 
المرحلــة الثانيــة من البرنامج خالل شــهر أبريــل من العام الماضــي، بعد أن تم 
تنقيحهــا لتراعي أولويــات الدول العربيــة لمواجهة اآلثار الســلبية التي خلفتها 

جائحة كورونا على تجارتها الخارجية.
ومن جانبه أكد المهندس/ هاني ســالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية 
اإلســالمية لتمويل التجارة ان جائحة كورونا  اظهرت بوضوح أن التحديات التي 
يواجههــا العالــم اليوم ال تعترف بالحدود، وأن التعــاون هو مفتاح التغلب عليها. 
وفي هذا الســياق، يوفر األفتياس 2.0، كبرنامج إقليمي، منصة مناسبة لمختلف 
الشــركاء التنمويين للتعاون بشــكل مباشــر من أجل تحقيق األهداف المشــتركة 
بفعاليــة أكبــر«. ودعا الرئيس التنفيــذي من الدول المانحــة والمنظمات الدولية 
التنموييــن لالنضمام إلى البرنامج »لتحقيق مــا نصبوا اليه من أهداف لمواجهة 

التحديات لضمان حياة أفضل لشعوب منطقتنا العربية.«
واشــار الى انه تم تصميم المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المســاعدة من أجل 
التجــارة للــدول العربية )األفتياس 2.0(، من قبل المؤسســة الدولية اإلســالمية 
لتمويــل التجارة عام 2020، وذلــك بعد االنتهاء من تنفيذ مرحلته األولى بنجاح 
عام 2018.   وتمت عملية تصميم برنامج األفتياس 2.0 باإلعتماد على الدروس 
المســتفادة من المرحلــة األولى ونتائج التشــاور مع الدول العربيــة والمنظمات 
الدوليــة ذات الصلــة. ويتمثل الهدف العام للبرنامج في »خلق بيئة أكثر شــمواًل 
للتجارة الدولية في المنطقة العربية من خالل خلق فرص العمل«. ويركز برنامج 
األفتياس 2.0 بشــكل خاص على خلق فرص عمل للشــباب والنســاء، وبالتالي 
التخفيف من األثر الســلبي لجائحة كورونا في المنطقة العربية، والمســاهمة في 
االستقرار وتخفيف ضغوط الهجرة، الفتاً الى انه سيتم إطالق البرنامج يومي 29 

و 30 يونيو 2021، حيث سيستمر تنفيذه لمدة خمس سنوات.
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قامــت الســيدة /نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة يرافقها اللــواء عبد الحميد الهجان 
محافــظ القليوبيــة بتفقــد عــدد مــن المصانع 
بمنطقة الشــروق الصناعية  بالخانكة بمحافظة 
القليوبية، وقد شــارك في الجولة اللواء محمد 
الــزالط رئيس الهيئة العامــة للتنمية الصناعية 
والمهندس/ محمود محرز رئيس شركة القاهرة 
لالســتثمار الصناعي والعمراني والسيد/ حاتم 
العشري مستشــار الوزيرة لالتصال المؤسسي 
والمهندس/ محمد انور رئيس الجهاز التنفيذي 
للمشــروعات الصناعيــة إلــى جانــب عدد من 

قيادات محافظة القليوبية.
وقالــت الوزيــرة أن الــوزارة حريصــة  علــى 
النهــوض بمختلف القطاعات الصناعية لتغطية 
احتياجات الســوق المحلي وتوفير فرص العمل 
الالئقة والمنتجة والتصدير لألســواق االقليمية 
والعالميــة، مشــيرًة إلــى أن الــوزارة ال تدخر 
جهداً في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت 
الصناعيــة واإلنتاجيــة المنتشــرة فــي مختلف 
محافظــات الجمهورية وتقديم كافة أوجه الدعم 
لتنميتهــا واالرتقــاء بجــودة منتجاتهــا بهدف 
تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة 

للمنتج المصري .
وأضافــت جامــع ان الــوزارة حريصــة علــى 
تعظيم االســتفادة من كافــة القطاعات اإلنتاجية 
المتوافرة في كافة أنحاء الجمهورية والســعي 
لحــل كافــة التحديــات التــي تواجههــا لزيادة 

مساهمتها في االقتصاد القومي .
ولفتــت الى حــرص الــوزارة على دمــج كافة 
الكيانات االنتاجية لمنظومة االقتصاد الرســمي 
بهدف مساعدتها على النفاذ للبرامج التمويلية 
والتدريبية والتسويقية التى تتيحها الدولة وكذا 
تمكينها من المشــاركة فى المعــارض الداخلية 

والخارجية والتصدير لألسواق الدولية.
وقــد قامــت الوزيــرة خــالل الجولــة  بتفقد 7 
مصانــع بمنطقة الشــروق الصناعية  بالخانكة 
تعمل فى مجاالت المنتجات الغذائية والصناعات 
النســيجية ومســتحضرات التجميــل والزجــاج  
واللفائــف المعدنية والورق والســيراميك، كما 
عقدت الوزيرة إجتماع موســع مع مســتثمرى 
منطقة الشــروق الصناعية وذلــك بمقر المبنى 

اإلدارى بمنطقة الصفا الصناعية.
وقد اســتهلت الوزيرة الجولــة التفقدية بزيارة 
مصنــع النتاج الحــالوة الطحينيــة والذى يبلغ 

رأسماله 80 مليون جنيه ويصنع منتجات 
الحالوة الطحينية والعســل األسود والزيت 
الحــار والسمســم و المصنــع مقــام علــى 
مساحة 2000 متر مربع ويوفر35 فرصة 
عمــل دائمــة و 15 فرصة عمل موســمية 

وينتج للسوقين المحلي والخارجي.
كمــا تفقــدت الوزيــرة احــدى الشــركات 
النســيجية  والتــي يبلــغ رأســمالها 100 
مليــون جنيــه وتعمــل فــى مجــال صباغة 
وتجهيــز المنســوجات وصناعــة المالبس 

الجاهزة وتوفر 260 فرصة عمل .
وتفقــدت جامــع مصنعــاً النتاج مســتحضرات 
التجميــل والمنظفات  والــذى يعمل في مجاالت 
تصنيــع وتعبئة وتغليف مســتحضرات التجميل 
والمنظفــات ويبلــغ رأســماله 35 مليون جنيه 

ويوفر 35 فرصة عمل  .
كمــا قامــت الوزيــرة بتفقــد احــدى الشــركات 
المنتجــة للزجــاج والتي يبلغ رأســمالها 100 
مليــون جنيه وتوفــر 110 فرصة عمل وتعمل 
فــى مجــال تصنيــع أدوات المائــدة الزجاجيــة 
وتصدر منتجاتها ألســواق الدول العربية والتى 
تشــمل األردن وفلسطين ولبنان وسوريا وليبيا 

وتونس والمغرب والجزائر واليمن .
وتفقدت جامع أيضاً شــركة لصناعة المشايات 
يبلــغ  والتــي  المعدنيــة  واللفائــف  واألرفــف 
رأســمالها 100 مليــون جنيــه وتوفــر 120 
فرصــة عمــل، إلى جانــب تفقد مصنعــاً النتاج 
الورق والذى يبلغ رأسماله 100 مليون جنيه 
وفي نهاية جولتها التفقدية قامت الوزيرة بتفقد 
احــدى شــركات الخــزف والتي تنتــج منتجات 
الســيراميك واالدوات الصحية ويبلغ رأسمالها 
300 مليــون جنيه ويوجد بهــا 11 خط انتاج 

و7 أفــران وتوفر 3514 فرصــة عمل وتنتج 
للسوقين المحلي والعالمي.

ومــن جانبه أكــد اللواء عبــد الحميــد الهجان 
علــى  المحافظــة  حــرص  القليوبيــة  محافــظ 
االرتقــاء بمنظومــة الخدمات المقدمــة للقطاع 
الصناعــي واالرتقــاء بالبنيــة التحتية لمختلف 
المناطــق والتجمعــات الصناعية والتي تشــمل 
تطويــر الطــرق وتوفيــر الكهربــاء والصرف 
الصحي والصناعي ، مشيراً الى ان هناك 3,6 
فدان بمدينة بنها يمكن اســتغاللها كمشروعات 
صناعيــة مرفقة للشــباب بمختلــف القطاعات 

الصناعية.
وأوضــح أن المحافظــة حريصــة أيضــاً علــى 
التنســيق مع وزارة التجــارة والصناعة وكافة 
اجهزتهــا التابعة لتقنيــن اوضاع المصانع غير 
المرخصــة لدمجهــا فــى المنظومــة الرســمية 
وتحقيــق التوافــق مــع متطلبات االشــتراطات 
البيئيــة والدفاع المدني، االمر الذى يســهم فى 
زيــادة معــدالت انتاجية هذه المصانــع وتوفير 

المزيد من فرص العمل امام ابناءالمحافظة .

وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ القليوبية 
يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية 

بالخانكة في مجاالت الصناعات الغذائية 
والنسيجية والمعدنية واالثاث والسيراميك 

ومستحضرات التجميل 

وخالل لقائها بمستثمري منطقتي الشروق 
والصفا 

نيفين جامع: الباب مفتوح امام الصناعة 
المحلية للمساهمة في توفير احتياجات 

مبادرة حياة كريمة
أكدت الســيدة/ نيفين جامع 
والصناعة  التجــارة  وزيرة 
علــى  الــوزارة  حــرص 
مشاركة المصانع المصرية 
فــي مبــادرة حيــاة كريمــة 
والتي أطلقهــا الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي لتحســين 
القــرى  معيشــة  مســتوى 
الريفيــة وتحقيــق التنميــة 
المســتدامة بجميــع أنحــاء 
الجمهوريــة خاصة في ظل 
توجيهات الرئيــس بأن يتم 
تلبية كافــة احتياجات تنفيذ 
المبادرة من خالل الصناعة 
المحليــة، الفتة الــي الباب 
مفتوح حاليا امام الصناعة 
المحليــة لالنضمام للمبادرة 
مــن خــالل التســجيل لدى 
الصناعــة  تحديــث  مركــز 
الــذي يقــوم حاليــاً بحصر 
الطاقات التصنيعية في عدد 
مــن القطاعات المســتهدف 

مشاركتها في المبادرة. 
وقالت الوزيرة ان المبادرة 
متميــزة  فرصــة  تمثــل 
حيــث  الوطنيــة  للصناعــة 
ستسهم في تشغيل المصانع 

بكامل طاقاتها االنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول اســتثمارات جديدة 
في السوق المحلي فضاًل عن خلق فرص عمل جديدة للشباب. 

جــاء ذلك خالل اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع عدد من مســتثمري 
منطقتي الشــروق والصفا الصناعيتين علــي هامش جولة الوزيرة 
التفقدية لمنطقة الشــروق الصناعية بالخانكــة بمحافظة القليوبية، 
شــارك في االجتماع اللــواء عبد الحميد الهجــان محافظ القليوبية، 

واللــواء محمد الــزالط رئيس 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
مجلســي  نــواب  مــن  وعــدد 

الشعب والشيوخ. 
ولفتــت الوزيــرة الــي حرص 
الــوزارة علــى اســتغالل كافة 
مســاحات االراضى الشــاغرة 
في مختلف المناطق الصناعية 
لتحقيق االســتغالل األمثل من 
هذه االراضى وبما يعود بالنفع 
على المصنعين ويتيح الفرصة 
للمزيــد من المســتثمرين لبدء 
الــي  مشــيرة  مشــروعاتهم، 
ان الــوزارة تعمــل حاليا علي 
مراجعــة منظومــة تخصيــص 
األراضــي الصناعيــة التي تم 
الســنوات  خــالل  تخصيصهــا 
الماضيــة لألنشــطة الصناعية 
كفــاءة  مــن  التأكــد  بهــدف 
معــدالت التنفيذ ومــدي جدية 
المستثمرين في تنفيذ األنشطة 
لتحقيــق  وذلــك  المســتهدفة 
االســتغالل األمثــل مــن هــذه 

االراضى. 
وفــي ردهــا علــى استفســار 
بشــأن  المســتثمرين  احــد 
امكانيــة دخول قطاعات جديدة 
لالســتفادة من منظومــة المســاندة التصديرية، اوضحــت الوزيرة 
ان الحكومــة بصــدد االنتهاء مــن اعداد البرنامج الجديد للمســاندة 
التصديرية ، مشــيرة الي امكانية ادراج بعض القطاعات الصناعية 
في البرنامج الجديد والتي لم تكن تســتفيد من المســاندة التصديرية 
مــن قبــل وبصفة خاصة تلــك الصناعات التي تتميز بارتفاع نســبة 

المكون المحلي في منتجاتها.
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
تطويــر  علــى  الــوزارة  حــرص  والصناعــة 
المراكــز التكنولوجيــة باعتبارها أحــد االذرع 
الفنيــة للوزارة لالرتقاء بالصناعة الوطنية من 
خــالل نقل وتوطيــن التكنولوجيــات الصناعية 
المتطــورة وتعميــق التصنيع المحلــي وزيادة 
القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية 
وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي 

والتصدير لألسواق اإلقليمية والعالمية.
جــاء ذلك خــالل اللقاء الموســع الــذي عقدته 
الوزيــرة مــع مديــري المراكــز التكنولوجيــة 
بالــوزارة حيــث تنــاول اللقاء الوضــع الحالي 
للمراكز والخطط المســتقبلية لتطويرها وتعزيز 
دورها في االرتقــاء بالصناعة الوطنية، حضر 
اللقــاء اللــواء/ حافظ حســن مســاعد الوزيرة 
للشــؤون الماليــة واإلدارية ونظــم المعلومات 
والسيدة/ حنان سالم مستشار الوزيرة للتطوير 
المؤسســي والسيد/ أحمد رضا معاون الوزيرة 

لشؤون الصناعة.
وقالت جامع ان الوزارة ســتعمل خالل المرحلة 
المقبلــة علــى رفــع كفــاءة وتأهيــل المراكــز 
التكنولوجيــة وفق أحدث التكنولوجيات الدولية 

وتزويدها بالكــوادر الفنية المؤهلة في مختلف 
المجــاالت بهــدف تحســين جــودة الخدمــات 
المقدمــة للقطاع الصناعي، مشــيرًة إلى أهمية  
ربــط المراكــز بالقطاعــات الصناعيــة لضمان 
اســتفادتها من خدمــات المراكــز والعمل على 
تطويــر منظومــة الخدمــات المقدمــة لمجتمع 

األعمال.
وأشــارت الوزيــرة إلى أهمية تنســيق الجهود 
والتكامــل بين المراكــز التكنولوجيــة وأجهزة 
الــوزارة المختلفــة لتعظيم االســتفادة من هذه 
الكيانــات فــي خدمة قطــاع الصناعة، مشــيرًة 
إلــى أنه ســيتم العمل خــالل المرحلــة المقبلة 
علــى اعتمــاد كافــة المعامــل التابعــة للمراكز 
الوطنــي  المجلــس  خــالل  مــن  التكنولوجيــة 
لالعتمــاد )ايجاك( بهــدف زيادة ثقــة الجهات 

المستفيدة من الخدمات التي تقدمها المراكز.
وأوضحت جامع ان الــوزارة يتبعها 13 مركز 
تكنولوجــي تعمــل فــي قطاعــات الصناعــات 
واألثــاث  البالســتيك  وصناعــات  الغذائيــة 
والموضــة والحلــي والجلــود باالضافــة الــى 
االنتــاج االنظف وتحســين الجــودة واالنتاجية 
ومواد البناء والصناعات الهندســية والتعدينية 

ودباغــة الجلــود والمنســوجات، مشــيرًة إلى 
أهميــة تعزيز التعاون بين المراكز التكنولوجية 
الصناعــة  لدعــم  الصناعــة  تحديــث  ومركــز 
الوطنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات 
الصناعيــة العالميــة من خــالل زيــادة اإلنتاج 
وتقليــل تكلفــة التصنيــع وتحســين التنافســية 
وتوفير المشــروعات البحثية وبرامج التدريب 

للقطاع الصناعى.
وطالبت الوزيرة مديــرى المراكز التكنولوجية 
بتقديم تقرير مفصل لكل مركز حول خطط العمل 
المســتقبلية وأبــرز التحديات الفنيــة واالدارية 
التــي تواجههــا وذلــك للعمل علــى حلها خالل 

المرحلة القريبة المقبلة.
 وبدورهم اوضح مديــرو المراكز التكنولوجية 
بالــوزارة إن المراكز تقوم بدور محورى داخل 
منظومــة الصناعــة الوطنيــة وذلــك من خالل 
المســاهمة فــي رفع القيمــة المضافــة للمنتج 
المصــرى وترشــيد الطاقة  والمــوارد وزيادة 
االعتمــاد علــى الطاقة الجديــدة والمتجددة إلى 
جانــب خفــض اإلنبعاثــات الصناعيــة وتدوير 
المخلفــات باإلضافــة إلى تقديم خدمــات الدعم 

الفنى والتدريب للمصانع .

وزيرة التجارة والصناعة تعقد اجتماع موسع 
مع مديري المراكز التكنولوجية لبحث 

خطط تطويرها وتعزيز دورها في خدمة 
القطاع الصناعي

قرار وزاري بتعديل رسم الصادر على 
صادرات االسمدة األزوتية بواقع 600 جنيه 

للطن لمدة عام

و تصدر قرارًا باستمرار فرض رسم صادر على 
قصاصات وفضالت وخرق وأسمال األقمشة 
القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آالف 

جنيهًا للطن لمدة عام
أصــدرت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعــة قراراً 
باســتمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رســم صادر على 
قصاصــات وفضالت وخرق وأســمال األقمشــة القطنيــة والقطنية 
المخلوطــة بواقع 3 آالف جنيهاً للطن فيما عدا قصاصات وفضالت 
وخرق وأســمال األقمشــة الجينز، وذلك لمدة عام من نشــر القرار 

بالوقائع المصرية.
وبموجــب القــرار ســيتم اســتمرار فحص الرســائل المصــدرة من 
قصاصات وفضالت وخرق وأســمال األقمشــة الجينز والبوليســتر 
مــن خالل لجنة تضم ممثلين عن مصلحــة الجمارك والهيئة العامة 
للرقابة علــى الصادرات والواردات وذلك للتأكــد من عدم احتوائها 
على قصاصات وفضالت وخرق وأسمال األقمشة القطنية أو القطنية 

المخلوطة.
كما تضمن القرار عدم ســريان هذا الرســم على الرسائل المصدرة 
إلى المشــروعات اإلنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية 
مصــر العربية وفى حدود الكميات التــي توافق عليها الهيئة العامة 

لالستثمار والمناطق الحرة.
وقال الســيد/ إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون االقتصادية 
والمشــرف علــى قطــاع االتفاقيات والتجــارة الخارجيــة إن القرار 
يســتهدف توفيــر احتياجــات المصانــع التي تعمل في مجــال إعادة 
تدوير القصاصات بأســعار مناسبة، فضاًل عن المساهمة في تعميق 

الصناعــة الوطنية في هذا القطاع، مشــيراً إلى أن القرار صدر بعد 
اســتطالع رأي كل مــن المجلــس التصديــري للغزل والمنســوجات 
والمفروشــات والمجلــس التصديري للمالبس الجاهزة، كما ســتتم 

مراجعة القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.

اصــدرت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعــة قراراً 
باســتمرار فــرض رســم صــادر على صــادرات األســمدة اآلزوتية 
المنصــوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لســنة 2021 على أن 

تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن.
وقالت الوزيرة إن القرار– الذي ُيعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ 
نشره بالوقائع المصرية– جاء نتيجة للمتابعة الدورية التي تجريها 
أجهزة الوزارة لألسعار العالمية لألسمدة حيث تالحظ حدوث ارتفاع 
كبير في االســعار خالل شــهري يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ 
متوســط العالمي لألســمدة األزوتية حوالي 370 دوالر للطن مقابل 
230 دوالر خــالل عــام 2020 وهــو األمر الذي اســتوجب إعادة 

النظر في الرسم المقرر.
 وأشــارت جامع الى أن رسم الصادر المقرر على األسمدة األزوتية 
ينظــم عمليات تصديرهــا ويوفر الحصة الشــهرية المقررة لوزارة 
الزراعــة واســتصالحاألراضي لتلبيــة احتياجــات الســوق المحلي 

وتسهيل حصول الفالح على الكميات الالزمة للزراعة.
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البرنامج الجديد للمساندة 
التصديرية خطوة جديدة 

على طريق تعميق الصناعة 
الوطنية وزيادة صادرات 

المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لالهتمام بملف تنمية الصادرات المصرية بما يسهم في 
فتح أسواق جديدة للصادرات بالخارج والحفاظ على األسواق القائمة، تعكف الحكومة المصرية حالياً على 
االنتهاء من إعداد البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ورد األعباء الذي يتسم بالمرونة ويحقق توافق 

المصنعين والمصدرين بما يسهم في زيادة حجم الصادرات خالل المرحلة المقبلة. 

تنوعــت ردود أفعال المصدرين تجــاه البرنامج الجديد لرد األعباء 
التصديريــة ما بين ترقــب وتفاؤل في قــدرة البرنامج الجديد على 
إعطاء دفعة للصادرات المصرية وحل مشكالت كل قطاع على حدا، 

وقدرته على تالفي العقبات التي ظهرت بالبرنامج السابق

* أهداف البرنامج الجديد
الجديــد  البرنامــج  أن  الوزيــرة  وأوضحــت 
يســتهدف تحقيق طفــرة نوعية فــي معدالت 
التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات 
المصرية تأثــرا بحالة االنكمــاش االقتصادي 
العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا 
عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات 
المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد االجنبي 
وقاطرة النمــو لصناعات مصريــة ذات قدرة 
تنافســية عالية في االسواق العالمية، مشيرًة 
الى ان اهــداف البرنامج الجديد تتضمن ايضاً 
رفــع معدالت تشــغيل العمالة فــي الصناعات 
المختلفة الســتيعاب الطاقات االضافية نتيجة 
توقف بعض االنشــطة االقتصاديــة، وتحقيق 
نقلــة جوهريــة فــي االســتثمارات المحليــة 
واالجنبية في الصناعــات المختلفة على نحو 
يســتوعب المتغيرات االقتصادية الناجمة عن 
تفشــي وبــاء كورونــا عالميــاً باإلضافة الى 
تعميــق الصناعــة الوطنيــة ورفع مســتويات 
الجودة للمنتج المصري فضاًل عن ربط المنتج 
المصري بسالسل التوريد العالمية وخلق جيل 

جديد من المصدرين
واشــارت جامع الى اهتمام القيادة السياســية 
والحكومــة بملف تنمية الصــادرات المصرية 
المحــرك  باعتبارهــا  الخارجيــة  لألســواق 
الرئيســي لعدد كبير من القطاعــات االنتاجية 
باالقتصــاد المصــري، الفتًة الــى ان برنامج 
مســاندة الصادرات الجديــد يعكس التوجهات 
الحاليــة للدولــة المصريــة لتنميــة وتطويــر 
الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية 
لألســواق العالمية الــى جانب تخفيــف تأثير 

التداعيات الســلبية لفيروس كورونا المستجد 
»كوفيد 19« على كافة القطاعات االنتاجية، 
فضــاًل عن دعم قطاع المشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
ولفتت الوزيرة الى انــه جاري حالياً التوصل 
الــى توافق كامل علــى البرنامــج الجديد من 
كافة الجهــات المعنية ليحقق اهدافه المرجوة 
علــى قطاعي الصناعــي والتصدير، مشــيرًة 
الــى حــرص الــوزارة علــى فتــح المزيد من 
االســواق الجديــدة امام الصــادرات المصرية 
خاصة في ظل الظروف االســتثنائية التي يمر 
بهــا االقتصاد العالمي جراء انتشــار فيروس 

كورونا
وكانــت الوزيــرة قــد عقــدت مطلــع شــهر 

الماضــي  مــارس 
لقــاًء موســعاً مــع 
رؤســاء المجالــس 
يــة  ير لتصد ا
الستعراض المالمح 
الرئيســية للبرنامج 
لمســاندة  الجديــد 
ورد  الصــادرات 
تمهيــداً  االعبــاء 
علــى  لعرضــه 
مصطفى  الدكتــور/ 
رئيــس  مدبولــي 
الــوزراء  مجلــس 
وتطبيقــه  إلقــراره 
الشــحنات  علــى 
المصــدرة اعتبــارا 
يوليــو   1 مــن 

2020، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح 
المستشار االقتصادي لرئيس مجلس الوزراء 
والمهندس/ حسام عبد العزيز مستشار رئيس 
مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والدكتورة/ 
امانــي الوصال الرئيــس التنفيــذي لصندوق 

تنمية الصادرات. 
وطالب رؤســاء المجالــس التصديرية بأهمية 
مراعــاة البرنامج الجديد لمســاندة الصادرات 
لمشــكالت كل مجلــس على حــدة، الى جانب 
أهمية دعم المشــاركة في المعارض الداخلية 
والخارجية واالفتراضيــة، كما طالبوا بأهمية 
تحقيق اســتقرار تشــريعي للقطــاع الصناعي 
للتمكن من اســتكمال المشروعات الى يتطلب 

تنفيذها عدة سنوات.

* محاور البرنامج الجديد
وقالــت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة والصناعــة ان البرنامج الجديد للمســاندة 

التصديرية يقوم على 5 محاور أساسية هي: 
• تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية 

• مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس
• تنمية صادرات المشــروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية ألســواق دول 

القارة االفريقية واالسواق الجديدة
• باإلضافة الى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات

• تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية االساسية للتصدير

ردود أفعال المصدرين بشأن البرنامج الجديد
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جهود الحكومة لرد األعباء التصديرية 

فيما يتعلق بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى 
انــه قد تم حــل هذا االمر جذرياً، حيث أدارت الحكومة هذا الملف 
بمهنيــة كبيرة، فقد أطلقت الحكومة على مدار العام الماضي عدة 
مبادرات بهدف ســداد مستحقات المصدرين لدى الصندوق حيث 
تم صرف 6.7 مليار جنيه للشــركات المستفيدة بصورة متوازية 

مع أكثر من مبادرة تم اإلعالن عنها والتي تضمنت:
- مبادرة السيد رئيس الجمهورية بصرف نسبة 30% من إجمالي 
المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي استفادت منها نحو 600 

شركة مصدرة كبيرة الحجم، 
- مبادرة السداد الفوري للمستحقات التي تقل عن 5 مليون جنية 

والتي استفادت منها نحو 1745شركة صغيرة، 
- مبادرة التســويات الضريبية، والتي اســتفادت منها نحو 113 

شركة، 
- مبادرة تشجيع االستثمار المباشر للشركات التي تقدمت ببرامج 
لالســتثمارات اإلضافية او التوســعات وقد استفادت منها حوالي 

118 شركة، 
- مبادرة تســوية المســتحقات مقابــل األراضــي الصناعية التي 
تضمنــت منــح أولوية للشــركات التي لها مســتحقات مالية لدى 

الصندوق في الحصول على أراضي صناعية 
كمقاصة لمستحقاتهم في الصندوق.

- مبادرة الشحن الجوي التي استفادت منها 
شركة مصر للطيران. 

• وفــي إطار الســداد الفوري للمســتحقات 
مســتحقات  إجمالــي  مــن   %85 بنســبة 
المصدرين لدى الصندوق فقد تم  تخصيص 
مبلغ 20 مليار جنيه لخدمة أهداف المبادرة 
خــالل الفتــرة مــن أكتوبــر حتي ديســمبر 
2020، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خالل 
تلــك الفترة نحــو 13.2 مليــار جنيه وبلغ 
إجمالي عدد الشــركات المتقدمــة للمبادرة 
البرامــج  علــى  موزعــة  شــركة   1580
المختلفــة، كمــا بلغ عدد الشــركات التي تم 
إصدار شهادات لها 1125 شركة، ونتيجة 
تزايد اإلقبال من قبل الشركات لالستفادة من 

المبادرة فقد تم مد فترة التقديم لالستفادة من المبادرة حتي نهاية 
فبراير الماضي لتوســيع نطاق الشركات المستفيدة، وقد استحوذ 

قطاع الصناعات النسيجية 
علــى نحــو 29%، وقطاع 
الهندســية  الصناعــات 
علــى نحــو 19%، وقطاع 
الصناعــات الغذائيــة على 
16%، وقطــاع الصناعات 
 ،%11 علــى  الكيماويــة 
الزراعية %9  والحاصالت 

من مخصصات المبادرة.
• وفيمــا يخــص مبــادرة 
أكــد  الفــوري،  الســداد 
الدكتور محمد معيط وزير 
األعبــاء  رد  الماليــةإن 
المتأخــرة  التصديريــة 
ــدرة لدى  للشــركات المصَّ
صندوق تنمية الصادرات، 
تشــجيع  فــي  ُيســهم 

الصناعــة، وتحفيز اإلنتاج، وتعظيم القدرات اإلنتاجية، وتوســيع 
القاعــدة التصديريــة على النحو الذي ُيســاعد فــي تحريك عجلة 

االقتصاد، ورفع معدالت النمو، وخلق فرص عمل جديدة

جانب من توقيع العقود مع الشركات

جانب من توقيع متأخرات الشركات المصدرة
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 Blockchain - بالتقنيــة الجديــدة
- مــن قبــل الكثيريــن باعتبارهــا مغير 
اللعبــة الكبيــر فــى المرحلــة المقبلــة. 
تحليــل  اجــراء  تــم  انــه  وأوضــح 
ألهميــة هــذه التكنولوجيــا للتجــارة 
ــة  ــة كيفي ــالل مراجع ــن خ ــة م الدولي
يمكــن  وكيــف  حاليًــا  اســتخدامها 
اســتخدامها فــي مختلــف المجــاالت 
التــي تغطيهــا قواعــد منظمــة التجارة 

العالميــة. ومــن خــالل ذلــك ، فقــد تــم 
تقديــم رؤى حــول المــدى الــذي يمكن 
أن تؤثــر فيــه هــذه التكنولوجيــا علــى 
التجــارة عبــر الحــدود فــي الســلع 
الملكيــة  حقــوق  وفــي  والخدمــات 

الفكريــة.
إمكانــات  أيًضــا  المقــال  ويتنــاول 
تكاليــف  لتقليــل    Blockchain
التجــارة وتعزيــز شــفافية سلســلة 

التوريــد ، فضــالً عــن الفــرص التــي 
ــى  ــن والشــركات عل توفرهــا للمنتجي
بمراجعــة  ويختتــم  صغيــر.  نطــاق 
يجــب  التــي  المختلفــة  التحديــات 
معالجتهــا قبــل أن يمكــن اســتخدام 
واســع  نطــاق  علــى  التكنولوجيــا 
علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا  ويكــون 

الدوليــة. التجــارة 

العالميــة  التجــارة  منظمــة  عقــدت 
»تســريع  عنــوان  تحــت  منتــدى 
رقمنــة التجــارة مــن خــالل تقنيــة

المــوزع«،  األســتاذ  »دفتــر 
لبحــث آخــر التطــورات فــي تقنيــة 
سلســلة  او   »Blockchain«
الكتــل، وهــي قاعــدة بيانــات موزعــة 
تمتــاز بقدرتهــا علــى إدارة قائمــة 
متزايــدة باســتمرار مــن الســجالت 
التيتعــد مــن بيــن أحــدث موجــات 
للتقنيــات  يمكــن  وكيــف  الرقمنــة، 
»دفتــر  تكنولوجيــا  مثــل  الرقميــة 
فــي  تســاعد  المــوزع«أن  األســتاذ 
ــه القصــور  ــر وأوج ــة المخاط معالج
العالميــة  التوريــد  سالســل  فــي 

الجميــع. لصالــح 
ــر األســتاذ المــوزع«  ــّرف » دفت ويُع
علــى أنــه قائمــة رقميــة أو قاعــدة 
فــي  العقــد  بيــن  مشــتركة  بيانــات 
شــبكة موزعــة، والبلوكتشــين هــو 
األســتاذ  دفتــر  مــن  واحــد  نــوع 

المــوزع.
ــة  ــى دور الجائح ــدى ال ــار المنت وأش
ــة  ــات التجاري ــدم العملي ــراز ق ــى إب ف
ــٍر  ــى حــد ٍكبي ــزال تعتمــد إل ــي ال ت الت
علــى التعامــل الورقــى، ومــا نتــج 
علــى  وخيمــة  عواقــب  مــن  عنــه 
أوقــات  فــي  التجاريــة  العمليــات 
علــى  الضــوء  مســلطاً  اإلغــالق، 
ــات  ــذه العملي ــة ه ــى رقمن ــة إل الحاج
القديمــة بشــكٍل عاجــٍل.  الورقيــة 

وأوضــح المنتــدى أن األشــهر الـ 12 
التحــول  قــد أظهــرت أن  الماضيــة 
الرقمــي لــم يعد أمــًرا اختياريـًـا، وإنما 
مســألة بقاءللعديــد مــن الشــركات، 
ــي  ــرة الت وال ســيما الشــركات الصغي
تضــررت بشــدة مــن األزمــة الحاليــة، 

خاصــةً مــع وجــود حاجــة ماســة 
إلــى مصــادر جديــدة للطلــب.

وفــى ســياٍق متصــل، أصــدرت 
العالميــة  التجــارة  منظمــة 
منشــوراً جديــداً، يحمــل عنــوان« 
لدعــم  التجــارة  رقمنــة  تســريع 
الصغيــرة  المشــروعات  تمويــل 
والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر«، 
تحديــد  إلــى  يســعى  والــذي 
ــا  ــر إلحاًح ــات األكث ــض التحدي بع
ــك  ــارة لتل ــل التج ــة بتموي المتعلق
المؤسســات ويســتعرض كيفيــة 
الرقميــة  التكنولوجيــات  تطبيــق 

التحديــات.  هــذه  لمواجهــة 
ومــن بيــن التقنيــات التــي ناقشــها 
الســحابية،  المنشورالحوســبة 
علــى  الضوئــي  والتعــرف 
األشــياء،  وإنترنــت  األحــرف، 
الضخمــة،  البيانــات  وتحليــالت 
والــذكاء االصطناعي، والحوســبة 
دفتــر  وتكنولوجيــا  الكموميــة، 
وواجهــات  المــوزع،  األســتاذ 

التطبيقــات. برمجــة 
وســلط المنشــور الضــوء علــى 
متعــدد  نهــجٍ  إلــى  الحاجــة 
العنــان  إلطــالق  الجوانــب 
الرقميــة  التقنيــات  إلمكانــات 
المشــروعات  تمويــل  لتســهيل 

ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة 
الصغــر؛ بمــا فــى ذلــك تطويــر معايير 
مقبولــة عالميــاً وإطــار عمل مشــترك 
لتقييــم  البيانــات  مــن  لالســتفادة 
ٍأفضــٍل،  بشــكل  التمويــل  مخاطــر 
تمكينــي  تنظيمــي  إطــاٍر  ووضــع 
اإللكترونيــة  بالتوقيعــات  يعتــرف 
ــن  ــالً ع ــة، فض ــق اإللكتروني والوثائ
ــي  ــة عالم ــة رقمي ــام هوي ــود نظ وج

للشــركات.  بــه  موثــوق 
ســد  أهميــة  المنشــور  وأكــد 
الوعــي  وزيــادة  الرقميــة  الفجــوة 
بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر مــن خــالل التعليــم.

ــان  ــل ج ــب ايمانوي ــر الكات ــد نش ولق
مقــاال تحــت عنــوان »هــل يمكــن لـــ 
ــي  ــورة ف ــداث ث Blockchain إح

ــة« ــارة الدولي التج
ــب  ــم الترحي ــه  ت ــى ان حيــث اشــار ال

العالميـــــــــة تبحث كيفية تسريع  التجـارة  منظمـة 
الرقمنة لتسهيل التجارة
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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..إجمالي عدد المصانع التي تقدمت لمركز تحديث الصناعة وتعاقدت للحصول 
على العالمة 316 مصنع، إجمالي المصانع التي تم تقيمها 264 مصنع، وإجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة 214 مصنع، وتم 

رفض 50 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح العالمة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق 
وفرص التحسين المتاحة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مره أخري21 مصنع بطلبات للمركز بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة 

التقييم.. سنقوم بعرض نبذة مختصرة عن عدد من المنشآت الحاصلة على العالمة في مجاالت متنوعة.
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• حققــت صــادرات قطاع الصناعات اليدوية خالل شــهر يناير 
)2021( 21 مليــون دوالر مقارنــة بنحــو 15 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة %45.

• حققت صادرات قطاع الصناعات الطبية خالل شــهر يناير 
)2021( 56 مليــون دوالر مقارنة بنحو 32 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة %79.

• حققــت صادرات قطاع الطباعة والتغليف خالل شــهر يناير 
)2021 ( 56 مليــون دوالر مقارنــة بنحو 43 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة %29 .

• بلــغ حجم التبادل التجارى الســلعي بين مصرواألردن خالل 
الفترة من يناير – نوفمبر 2020 نحو  565.9 مليون دوالر 
مقارنــة بنحــو 532 مليون دوالر خالل نفــس الفترة من عام 
2019 محققاً نســبة زيادة قدرهــا 6.3 % وحققت الصادرات 
الســلعيةالمصرية خالل نفس الفترة نسبة زيادة قدرها 9.9 % 
حيــث بلغت 457.2 مليــون دوالر مقارنة بنحو 416 مليون 

دوالر.

• حقــق الميــزان التجارى بين مصر واألردن خــالل الفترة من يناير 
حتــى نوفميــر 2020 فائضاً لصالــح مصر بقيمــة 348.5 مليون 
دوالر مقارنة بنحو 299.8 مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 

2019 بنسبة زيادة بلغت 16.2 % .

• يضــم قطاع الحرف التراثية واإلبــد اعية نحو250 تجمعاً 
بإجمالي 120 حرفة يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل، 
فضــاًل عن الخدمــات المرتبطــة بالترويج والتســويق لهذه 
المنتجات فى األسواق الخارجية  ،حيث بلغ إجمالى صادرات 

القطاع خالل العام الماضى نحو 208 مليون دوالر

• قامــت الهيئــة العامة للتنمية الصناعية بتســليم 51 وحدة 
صناعيــة كاملــة التجهيــزات لعــدد 23 مســتثمر بمجمــع 

الصناعات الصغيرة بمدينة المحلة الكبرى بالغربية

• بلــغ حجم التبــادل التجارى بين مصروالســويد خالل عام 
2019 نحو 734 مليون دوالر  وتأتي الســويد في المرتبة 
الـ40  في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت 
االســتثمارات الســويدية فى مصر حتى نهاية شهر مايو من 
عام 2020 حوالي 142 مليون دوالر فى عدد 180 شركة.

• حققت صادرات قطاع الغزل والنســيج والمفروشــات 
والمالبس الجاهزة2.7  مليار دوالر خالل العام الماضي
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أقــر مجلس الوزراء في جلســته رقم )135( المنعقدة برئاســة 
الســيد الدكتور رئيس مجلــس الوزراء بتاريــخ 2021/3/10 
حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة اإلدارية 
الجديــدة ، حيــث تم التوجيه بإجــراء اســتطالع رأي للموظفين 
المنتقلين بشــأن رغباتهم  في الحصول على وحدة سكنية ضمن 

مشروع سكن مصر بمدينة بدر أو الحي السكني R3 بالعاصمة 
اإلدارية ، ومن ال يرغب في الحصول على وحدة ســكنية ســيتم 
صرف بدل انتقال كل على حســب درجته المالية ومنصبه بجهة 

العمل .
أوال: الوحدات السكنية المقرر طرحها للعاملين المنتقلين

تيســيراً على الســادة الموظفين المقرر انتقالهم للعمل بالعاصمة 
اإلداريــة فــي الحصــول على وحدات ســكنية بالقــرب من محل 
عملهــم الجديــد بالعاصمــة تــم التوافق علــى منح حافــز مالي 
للســادة العاملين المنتقلين إلى العاصمة يندرج تحت مســمى » 
حافــز إضافي للعاملين بالعاصمــة اإلدارية« يمنح للعاملين وفقاً 

للضوابط اآلتية:
- أن يكــون مــن العامليــن المنتقليــن للعمل بالعاصمــة اإلدارية 

بالجهات اإلدارية المقرر لها االنتقال.
- أال تقل عدد أيام العمل الفعلية عن خمسة عشر يوماً في الشهر 
ويجوز للســلطة المختصة تحديد نسبة من هذا الحافز للعامل إذا 

قلت أيام العمل الفعلية عن 15 يوم.
- ُيعد صرف الحافز في حالة عدم مراعاة الشــروط المشار إليها 

مخالفة مالية.
في حالة عدم حصول الموظف على وحدة سكنية في نطاق المدن 
الجديدة المحيطة بالعاصمة اإلدارية سيقتصر الحافز المالي على 
بدل انتقال ُيســتخدم لســداد تكلفة التنقالت حيث تقرر تنفيذ خطة 
شــاملة لتســيير خطوط نقل عام لربط القاهرة بالعاصمة اإلدارية 
بإجمالي )48 خط( ذلك باإلضافة إلى مشروعات النقل الجماعي 
الجــاري تنفيذهــا  لتيســير حركــة التنقــالت )مشــروع القطار 

الكهربائي – مشروع مونوريل العاصمة(.

وحدات مشروع سكن مصر بمدينه بدر للعاملين بالعاصمة اإلدارية )المرحلة األولى/ الثانية(

وحدات سكنيه بالحي السكني R3 بالعاصمة اإلدارية الجديدة 

مــن المقــرر أن يســتمر الحافز المالــي للموظفيــن الحاصلين على 
وحدات ســكنية في نطاق المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة اإلدارية 

طوال فترة سداد األقساط ولحين إتمام سداد كامل قيمة الوحدة .
ثالثا: االشــتراك بالمدينة الرياضية بالعاصمة اإلدارية بنســبة خصم 

. %50
رابعــا: برامــج تدريبيه لتأهيــل ورفع كفــاءة الموظفيــن المنتقلين 

للعاصمة .
خامســا: الخدمــات الرئيســية المتاحــة للموظفيــن المنتقلين للعمل 

بالعاصمة.
- خدمات رئيسية بمنطقة سكن الموظفين بمدينه بدر .

-خدمات رئيسية داخل نطاق الحي الحكومي بالعاصمة اإلدارية.
-توفير وسائل انتقال لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة اإلدارية:

-تم االنتهاء من إعداد خطة شــاملة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة 
اإلداريــة بعدد )16( حزمــة /)48 خط( بإجمالــي )192( أتوبيس 
سيتم تنفيذها على مراحل وذلك من خالل نقاط تجمع رئيسية للركوب 

بإقليم القاهرة الكبرى.
- مقرر تســيير خطوط نقــل جماعي لربط مدينة بدر )منطقة ســكن 

الموظفين( بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

- جاري تنفيذ مشروعات قومية للنقل الجماعي إلى العاصمة اإلدارية 
الجديدة تشــمل القطار الكهربائي )الســالم – العاشر من رمضان – 

العاصمة اإلدارية الجديدة( ومونوريل العاصمة اإلدارية.
- مدارس العاصمة اإلدارية :

- مدارس حكومية بالعاصمة  )عدد 3 مدارس(
- مدارس خاصة بالعاصمة ) عدد 5 مدارس(

- يوجد حالياً نحو 20 جامعة داخل إقليم شرق القاهرة بعدد 7 مدن 
) بمــا يمثل نحو 54% من إجمالي الجامعات بمصر( ، وتشــمل هذه 
الجامعــات أنمــاط تعليمية مختلفــة ) جامعة حكوميــة – 7 جامعات 

خاصة – 12 جامعة دولية(.
والتنظيــم واإلدارة تتولــى توزيع العاملين غيــر المنتقلين للعاصمة 

اإلدارية الجديدة 
أكــد الجهاز المركــزي للتنظيم واإلدارة على ضــرورة قيام العاملين 
غيــر الراغبين في االنتقال للعاصمة اإلداريــة الجديدة بملء اإلقرار 
المعد لذلك الغرض، واعتماده من رئيس القطاع أو من ينوب عنه ، 
وتسليمه لإلدارة المركزية للموارد البشرية بجهة عمل الموظف في 

موعد غايته نهاية شهر مارس الجاري 2021.

تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيســي بضرورة اســتمرار 
جهود تحســين أجور العاملين بالجهاز اإلداري للدولةبما ُيسهم فى 
تخفيف األعباء عن كاهلهمأعلنت وزارة المالية، أنه قد تمت زيادة 
المخصصــات المالية لبند األجــور فى مشــروع الموازنة الجديدة 
بنحــو 37 مليــار جنيه، بقيمــة تصلبها التكلفــة اإلجمالية للعالوة 
الدوريــة للمخاطبيــن بقانون الخدمــة المدنية، والعــالوة الخاصة 
لغيــر المخاطبيــن به إلى 7,5 مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز 
اإلضافــي لهــم جميًعــا 17 مليار جنيــه، وأنه ســيتم تمويل حركة 
ترقيــات الموظفين المســتوفين الشــتراطات الترقية فى 30 يونيه 
المقبل، بما ُيحقق تحسًنا في أجورهم بقيمة عالوة الترقية المقررة 
قانوًنــا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين 
المنقولين إلى العاصمة اإلدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1,5 مليار 
جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار 

جنيه.
وأوضحت الوزارةأن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز 
اإلدارى للدولة انعكســت فى رفع الحــد األدنى لألجور من 2000 
إلــى 2400 جنيــه للدرجة السادســة، ومــن 2200 إلى 2640 
جنيًها للدرجة الخامســة، ومــن 2400 إلى 2880 جنيًها للدرجة 
الرابعــة، ومن 2600 إلــى 3120 جنيًها للدرجة الثالثة، ومن 3 
آالف إلــى 3600 جنيه للدرجــة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 
جنيــه للدرجة األولى، ومن 4 آالف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير 
عام، ومن 5 آالف إلى 6 آالف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آالف 

إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة. 
وأضافت المالية أنه ســيتم احتســاب العالوة الدوريــة للمخاطبين 
بأحــكام قانون الخدمة المدنية، المســتحقة فــى أول يوليو 2021 

بنســبة 7% من األجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيًها شهرًيا، ودون 
حــد أقصى، وُتعد هذه العالوة جــزًءا من األجر الوظيفى للموظف، 
وُتضم إليه اعتباًرا من أول يوليو 2021، كما سيتم منح العاملين 
بالدولــة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباًرا 
مــن أول يوليــو 2021، عــالوة خاصــة بنســبة 13% من األجر 
األساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 
2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 
75 جنيًها شــهرًيا، ودون حد أقصى، وُتعد هذه العالوة جزًءا من 
األجر األساســى للعامل وُتضم إليه اعتباًرا من أول يوليو 2021، 
موضًحا أن العالوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز 
اإلدارى للدولــة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين 
والمؤقتين بمكافأة شــاملة وذوى المناصــب العامة والربط الثابت 
داخــل مصر، من غيــر المخاطبين بأحكام قانــون الخدمة المدنية، 
والعامليــن بالدولة الذين تنظم شــئون توظيفهــم قوانين أو لوائح 

خاصة. 
وأشــارت الــوزارة إلى أنه ســيتم اعتباًرا مــن أول يوليو 2021، 
زيــادة الحافــز اإلضافى الشــهرى للموظفيــن المخاطبيــن بأحكام 
قانون الخدمة المدنيــة والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية 
مقطوعة بواقع 175 جنيًها لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة 
والرابعــة، و225 جنيًها لشــاغلى الدرجة الثالثــة، و275 جنيًها 
لشــاغلى الدرجة الثانيــة، و325 جنيًها لشــاغلى الدرجة األولى، 
و350 جنيًهــا لشــاغلى درجــة مدير عام أو كبيــر، و375 جنيًها 
لشــاغلى الدرجــة العالية، و400 جنيه لشــاغلى الدرجة الممتازة 
أو ما يعادل كل منها، ويســتفيد من ذلك من ُيعين بعد هذا التاريخ، 

وُيعد هذا الحافز جزًءا من األجر المكمل أو األجر المتغير.

تنفيًذا للتوجيهات الرئاسية ... احتساب 
العالوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية 
بنسبة 7٪ من األجر الوظيفى بحد أدنى 
75 جنيًها شهرًيا ودون حد أقصى اعتباًرا 

من أول يوليو المقبل.

في إطار استعدادات الحكومة لالنتقال 
للعاصمة اإلدارية الجديدة .. حزمة من الحوافز 

للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة
رئاسة مجلس الوزراء : العمل بالعاصمة 

اإلدارية نقلة نوعية على كافة المستويات

ثانيًا :الحافز المالي المقرر منحه للموظفين المنتقلين الي 
العاصمة تم تحديده على النحو التالي:

متوسط مساحة الوحدة   

متوسط مساحة الوحدة   

مشـــروع

مشـــروع

الدرجة الوظيفية
رئيس قطاع /مساعد وزير/ 

رئيس إدارة مركزية 
ال يوجد )نظرا الستمرار 5000جنية/شهر

تخصيص سيارة لالنتقاالت (

 بدل االنتقال بدل السكن

     9024    وحــدة
376   عمـــارة

R3 الحي السكني

118 م2

130 م2 : 170م2

2500جنية/شهر5000جنية/شهرمدير عام 

موظفين )درجة أولى 
فأقل(

2000جنية/شهر4000جنية/شهر
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يعــد قطــاع الصناعــات اليدويــة والحرفيــة احــد 
القطاعــات االقتصاديــة الهامــة التــي تســهم 
ــل والحــد  ــرص العم ــن ف ــر اآلالف م ــي توفي ف
مــن البطالــة برأســمال بســيط وبنيــة أساســية 
ومســتلزمات انتــاج متواضعــة، حيــث يضــم 
القطــاع فــي مصــر  نحــو 250 تجمعــاً حرفيــا 
ً  فــي عــدد 120 حرفــة يعمــل بهــا مــا يقــرب 
مــن 2 مليــون عامــل  حيــث تعيــش    شــرائح 
عديــدة مــن الســكان مــن مــوارد هــذا القطــاع 

الهــام.
يســهم  القطــاع فــي إبــراز النســق الحضــاري 
الهويــة  وتعزيــز  العريــق  وتراثهــا  لمصــر 
الوطنيــة  والتــي تعكســها الحــرف اليدويــة 
بكافــة فروعهــا وأنواعهــا، ومــن ثــم فهــو يعــد  
أحــد القطاعــات الواعــدة التــي تدعــم قطاعــات 
ــياحة.  ــغيل والس ــاج والتش ــتثمار واإلنت االس

تتضمــن أهــم الصناعــات اليدويــة  فــي مصــر 
ــوة  ــق ف ــي مناط ــرة ف ــم المنتش ــة الكلي صناع
وابــو  علــم  ومرســي  بالعــري    والجــورة 
ــرة  ــة التطريزالمنتش ــيوة، وصناع ــمبل وس س
العبــد  وبئــر  وســيوة  دميــاط  مناطــق  فــي 
بالعريــش وســانت  كاتريــن، وصناعــة النســيج  
المنتشــرة فــي مناطــق أخميــم بســوهاج ونقادة 
بمحافظــة  شــعرة  أبــو  وســاقية  باألقصــر 
المنوفيــة والمتخصصــة فــي  صناعــة الســجاد 
فــي  وتتركــز  الجلــود  وصناعــة  اليــدوي، 
مناطــق مصــر القديمــة واإلســكندرية وحاليــب  
مناطــق  فــي  الحلــي  وصناعــة  وشــالتين، 
تجمــع نصــر النوبــة وتجمــع حاليــب وشــالتين 
ومرســي علــم وتجمــع  الجماليــة المتخصــص 
ــام  ــة الرخ ــة، وصناع ــغوالت الفضي ــي المش ف
وتتركــز فــي مناطــق الدريســة وشــق الثعبــان 
ــي مجــاالت  ــات أخــرى ف ــى تجمع ــة إل باإلضاف

صناعــة الخياميــة والعرجــون .
وتعــود الصناعــات اليدويــة والحرفيــة فــي 
الفرعونيــة  الحضــارة  عهــد  إلــى  مصــر 
وتطــورت مــع تطــور الزمــن و تعاقــب الحقــب، 
وشــهدت هــذه الصناعــة فــي اآلونــة االخيــرة 
ــي  ــي النواح ــة ف ــورات الهام ــن التط ــدداً م ع

والتنظيميــة. الخدميــة 
ــام الماضــي  ــد بلغــت صــادرات القطــاع الع وق
تركيــا  واحتلــت  دوالر  مليــون   208 نحــو 
الصــادرات  قائمــة  فــي  األولــي  المرتبــة 
المصريــة بإجمالــي 32 مليــون دوالر يليهــا 
الســودان بإجمالــي 24 مليــون دوالر وألمانيــا 
ــات المتحــدة  ــون دوالر والوالي بقيمــة 24 ملي

األمريكيــة بقيمــة 18 مليــون دوالر.
هنــاك العديــد مــن الجهــات المعنيــة بالصناعات 

اليدويــة فــي مصــر تتضمن:

غرفة صناعة الحرفة اليدوية  :
ــاءة  ــع كف ــي رف ــر ف ــدور كبي ــة  ب ــوم الغرف  تق
مــع  تتناســب  حتــى  اليدويــة  الصناعــات 
ــك  ــي وذل ــي والدول احتياجــات الســوقين المحل
مــن خــالل دعــم العامليــن فــي مجــال الحــرف 
اليدويــة وتخصيــص أماكــن وبــازارات للحــرف 
اليدويــة فــي الســفارات والمتاحــف والمطارات 
والبيــوت األثريــة لعــرض منتجاتهــم وتوســيع 
دائــرة التســويق لهــم، واالشــتراك مــع كل 
الجهــات التــي تعمــل بالحــرف اليدويــة لتطويــر 
منتجاتهــم، والعمــل علــى تســهيل إجــراءات 
الحــرف  ألصحــاب  التراخيــص  اســتخراج 

اليدويــة والمشــروعات الصغيــرة.
مركز تحديث الصناعة : 

ــة  ــرص تصديري ــر ف ــي توفي ــز ف ــهم المرك يس
للصناعــات اليدويــة مــن خــالل  المعــارض 
ــب  ــام بتدري ــة والدولية،والقي ــة والعربي المحلي
التصديــر  ووســائل  طــرق  علــى  المعنييــن 
وقــد  العالميــة  لألســواق  والنفــاذ  للخــارج 
الــوزارات  مــع  بالتعــاون  المركــز  نجــح 
ــع  ــذ بي ــة منف ــي إقام ــات ف ــة والمحافظ المعني
دائــم لعــرض المنتجــات اليدويــة والتراثيــة 
  ».Creative Egypt « المصريــة باســم
والــذي يعــد  مركــز تجــاري دائــم وأول عالمــة 
تجاريــة مســجلة فــي مصــر لقطــاع المنتجــات 
ــث يهــدف  ــة حي ــة والمشــغوالت اليدوي الحرفي
وتحقيــق  المصــري،  التــراث  تعزيــز  إلــى 
ــال  ــن ورواداألعم ــة المســتدامة للحرفيي التنمي

المصرييــن.  والمصمميــن 
الصغيــرة  المشــروعات  تنميــة  جهــاز   

: ســطة لمتو ا و
يقــوم الجهــاز بــدور ريــادي لتنميــة قطــاع  
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة 
الصغــر وريــادة األعمــال فــي مصــر. وتتمحور 

رســالته فــي »تنميــة المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وريــادة األعمــال 
مــن خــالل نشــر المعرفــة، واتاحــة البيئــة 
الدعــم  علــى  الدعــم  يقتصــر  الداعمــة، وال 
المالــي فقــط بــل الدعم التســويقي أيضــاً، وذلك 
ــأه  ــذي أنش ــي ال ــع اإللكترون ــالل الموق ــن خ م
إلــى  باإلضافــة  المشــروعات  تنميــة  جهــاز 
ــة  ــة والتأهيلي ــات التدريبي ــة الخدم ــر كاف توفي

ــاع.  ــن بالقط للعاملي
المجلس التصديري للصناعات اليدوية :

يعتبــر المجلــس  أحــد األذرع الرئيســية لوزارة 
التجــارة والصناعــة لدعــم ومســاندة قطــاع 
ويســتهدف  اليدويــة  والحــرف  الصناعــات 
مجــال  فــي  المصريــة  الصــادرات  تنميــة 
الصناعــات اليدويــة مــن خــالل تعزيــز تنافســية 
المنتــج المصــري والــذي يعكــس تــراث مصــر 
العريــق علــى المســتوى العالمي،واالهتمــام 
التدريــب  برامــج  العاملــة وتوفيــر  باأليــدي 
الصناعــات  صــادرات  وتعزيــز  والتســويق 
ــالسوقين  ــة بـ المصريــة مــن المنتجــات اليدوي
المحلــي والخارجــي إلــى جانــب دعــم مشــاركة 
العامليــن بالقطــاع فــي المعــارض الداخليــة 

والخارجيــة.
كمــا يقــدم المجلــس برامــج تحفيــز الصــادرات 
وتحفيــز  المحلــى  المنتــج  جــودة  وتحســين 
ــدة  ــتثمارات جدي ــخ اس ــى ض ــتثمرين عل المس
فــي القطــاع وتحفيــز العامليــن بالقطــاع علــى 
ــب   ــى جان ــم بشــكل رســمي ال تســجيل كياناته
لتدريــب   »design Hub« أول  إنشــاء 
المصمميــن المصرييــن لتعزيــز قدراتهــم علــى 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــورات العالمي ــة التط مواكب
ــاون  ــم بالتع ــات خاصــة بالتصمي ــم دبلوم تنظي
مــع المراكــز التكنولوجيــة التابعــة لــوزارة 
التجــارة الصناعــة، فضــال عــن  إقامــة العديــد 
الدارســين  تدعــم  التــي  العمــل  ورش  مــن 
والعامليــن بالقطــاع لتوفيــر أحــدث المعلومــات 
وتطويــر األداء للكيانــات التــي تعمــل بالقطــاع.
- للتواصــل مــع المجلــس ومعرفــة المزيــد مــن 

الخدمات
العنوان: 20 طريق 198 المعادي، القاهرة

الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك:
https://www.facebook.com/Eg 
yptianHandicraftsExportCoun

cil/?ref=page_internal

البريد اإللكتروني:
 info.ehec@gmail.com  

الصناعات اليدوية ... دور كبير في 
الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز 

التنمية االقتصادية




