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األفريقيــة باعتبارها أحد األســواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق 
معــدالت تجاريــة كبيرة معها خــال المرحلة المقبلــة خاصًة في ظل 
االتفاقيــات التجاريــة المختلفــة الموقعــة مــع عدد كبير مــن الدول 
والتكتات االقتصادية االفريقية، حيث ترتكز هذه االســتراتيجية على 
تحقيق الشراكة والتكامل مع الدول اإلفريقية من خال تعزيز التعاون 

الصناعــى واالســتثمارى بين مصــر وعدد من االســواق االفريقية، 
حيث حددت الوزارة 12 سوقًا بشرق وغرب افريقيا نستهدف تنمية 
التعاون االقتصادى المشترك معها ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم 
لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو االمر الذى ينعكس ايجابًا 

على معدالت التجارة البينية واالستثمارات المشتركة

يأتي اإلرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع 
المحلى للمكونات ومستلزمات اإلنتاج، والتوسع في إقامة المجمعات 
الصناعيــة المجهــزة بالتراخيــص، وتوفيــر االراضــى الصناعيــة، 
واالستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع، وتشجيع 
منظومــة التصنيــع للغير كأحد أبــرز الركائز األساســية لخطة عمل 

وزارة التجارة والصناعة خال عام 2019.
وقــال المهندس/ عمرو نصــار وزير التجارة والصناعــة أن القيادة 
السياســية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك 
الرئيسى لنمو االقتصاد القومى وتوفير فرص العمل الائقة والمنتجة 
للشــباب وتوفير العمات األجنبيــة باالقتصاد المصرى، الفتًا في هذا 
اإلطــار الى ان الوزارة تســتهدف أيضا زيادة الصــادرات الصناعية 
من خال تحقيق االستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر 
فيها ميزات تنافســية خاصــًة الصناعات كثيفــة العمالة والصناعات 

التحويلية.
وأشــار نصار الى ان خطــة التنمية الصناعية الشــاملة التي تتبناها 
الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة لإلصاح االقتصادى- 
تمثل ركيزة أساســية الستمرار معدالت النمو اإليجابية التي يشهدها 
القطــاع الصناعى ســواء فيما يتعلق بمعدالت النمــو الصناعى وكذا 
مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى االجمالى فضًا عن توفير 
فرص العمل أمام الشــباب، الفتًا الــى ان عام 2019 يمثل عام جنى 

الثمار وتحقيق انطاقة لكافة القطاعات اإلنتاجية. 
ولفــت الوزيــر الــى انه من المقــرر خال عــام 2019 االنتهاء من 
انشــاء 13 مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوســطة بـ 12 
محافظــة تضــم 4317 وحــدة صناعية مجهزة بالتراخيص وســيتم 
إتمام إجــراءات الطرح والتخصيص للمســتثمرين خال نفس العام، 
الفتــًا في هذا االطار الى انه تم االنتهــاء من تخصيص وبدء اإلنتاج 
بمجمعــى الســادات وبدر وســيتم خال عــام 2019 تخصيص باقى 
الوحــدات الشــاغرة بالمجمع الصناعى ببورســعيد، هــذا فضًا عن 
انشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي 
يجرى حاليًا تنقيذ المرحلة األولى منها حيث من المخطط بدء اإلنتاج 

والتشغيل للمرحلة األولى مع نهاية عام 2019
وفيمــا يتعلق بخطــة الوزارة لطرح وتخصيــص االراضى الصناعية 
امام المســتثمرين أوضح نصار انه مــن المخطط طرح ما يقرب من 
15 مليون متر مربع اراضى صناعية بمدينة الســادات وبرج العرب 
وبعــض مدن الصعيد، مشــيرًا في هذا االطار الى قيــام هيئة التنمية 

الصناعية بطرح حوالى 30 مليون متر مربع خال العامين الماضيين 
منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد
واوضح الوزير ان عام 2019 سيشــهد تنفيذ عدد من المشروعات 
الهادفــة لتعميق التصنيع المحلى تشــمل مشــروعًا في مجال تصنيع 
األجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمكونات األجهزة 
المنزلية وملء فجوات ساسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية 
حيث ســيتم ألول مــرة في مصر خال الربــع األول من عام 2019 
إنتــاج نموذج ألول موتــور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغســاالت 
الفــوق أوتوماتيــك وذلك فــي خطوة إليجاد بديل محلــي منافس عن 
االســتيراد، الفتًا إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات 
الهندســية التابــع للــوزارة بالتعــاون مع عــدد من شــركات القطاع 
الخــاص ووزارة اإلنتاج الحربي وهو مشــروع ممــول من أكاديمية 

البحث العلمي. 
وأوضــح نصار انه ســيتم ايضــًا خال عام 2019 اطــاق البرنامج 
القومى لتعزيز كفاءة اســتخدام المحــركات الكهربائية في الصناعة، 
يســتهدف الترويــج لابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة اســتهاك 
الطاقــة وتقديم الدعــم الفني ورفع كفاءة وقــدرة العاملين بالمصانع 
ووضــع السياســات االســتراتيجية وتوفير الحــزم التمويليــة لتنفيذ 
المشــروع، الفتًا الى انه من المخطط ايضًا اســتكمال اعمال االنشاء 
بالمنطقــة الصناعيــة بجرجا بمحافظة ســوهاج والمنطقة الصناعية 
بمطوبــس بمحافظة كفر الشــيخ ومجمــع ورش الحرفيين بمحافظة 
االسماعلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببنى سويف 

والوادى الجديد والغربية.
وفيمــا يتعلق بخطط الوزارة لزيــادة نفاذ الصادرات المصرية للمزيد 
مــن األســواق، أوضح نصار أن عــام 2019 يمثل ركيزة أساســية 
في تنفيذ خطة الوزارة للتوســع في األســواق التصديرية خاصة في 
ضــوء التطورات االيجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة االفريقية 
القاريــة  AFCEFTAوالذي يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة 
مع االتحاد االقتصادي االوراسي والذي يضم دول روسيا وبياروسيا 
وكازاخســتان وارمينيــا وقيرغيرســتان، الفتا الــي ان دخول هذين 
االتفاقين حيز النفاذ سيسهمان في فتح اسواق 60 دولة امام المنتج 
المصــري، هذا فضًا عن االســواق الحالية والتــي ترتبط مع مصر 

باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.
وأوضــح نصــار أن الــوزارة تتبنــى اســتراتيجية طموحــة لتنميــة 
الصــادرات المصريــة لاســواق الخارجيــة وخاصة أســواق القارة 

وزير التجارة والصناعة يستعرض خطة الوزارة لتعزيز 
التنمية الصناعية والتجارة الخارجية خالل عام 2019

م.عمرو نصار : 2019 عام جنى الثمار و تحقيق 
إنطالقة لكافة القطاعات الصناعية وطفرة فى 

معدالت التصدير 

نستهدف التوسع في األسواق التصديرية خالل عام 
2019 وبصفة خاصة السوقين االفريقى واالوراسى
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أصــدر المهندس/ عمــرو نصار وزيــر التجارة والصناعــة  قرارًا 
بإعادة تشــكيل المجالس التصديرية حيث تم تخفيض عدد المجالس 
التصديرية من 16 إلى  12 مجلســا، الفتًا إلى أن القرار نص على 
دمــج الـ3 مجالــس الخاصة بالصناعات النســجية في مجلس واحد 
كمــا تم دمــج المجلس التصديرى للصناعــات المعدنية مع المجلس 
التصديــرى لمواد البنــاء والحراريات باإلضافة إلــى دمج المجلس 
التصديرى للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديرى للكتب 
والمصنفات الفنية، فضًا عن تفعيل المجلس التصديرى لاســتثمار 
العقــارى ،واوضح الوزير أن مدة عمل المجالس التصديرية – بعد 
اعــادة تشــكيلها - عام واحــد، الفتًا إلى أن اعادة تشــكيل المجالس 
التصديرية تمت وفقًا لرؤية واضحة ترتكز على تفعيل دور المجالس 
في إطار شراكة فعالة مع الوزارة لوضع سياسات تصديرية طموحة 

للقطاعات المصدرة باإلضافة إلى توحيد جهود كافة الجهات المعنية 
بالتصدير سواء الحكومية او القطاع الخاص لضمان التنسيق الفعال 

والمساهمة في تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات المصرية.
وأشــار نصار إلى أنه تم وضع عدد مــن المعايير المحددة لعضوية 
المجلــس التصديرى بهــدف الوصول إلى الحد األمثل الذى يســهم 
فــى تفعيل دور كل مجلس، حيث تضمنت المعايير أن يكون تشــكيل 
المجلس الذى تتعدى صادراته نســبة 15 % من إجمالي الصادرات 
المصريــة 7 أعضاء والمجلس الذى تقــل صادراته عن 15 % من 
إجمالي الصادرات إلى 5 أعضاء، بينما تم تحديد عضوية المجالس 
التــي شــهدت عمليات دمــج مثل المجلــس التصديــرى للصناعات 
النســيجية والمجلس التصديرى لمواد البنــاء والصناعات المعدنية 

بـ9 أعضاء لكل مجلس .

أصــدر الدكتــور/ مصطفــى مدبولى رئيــس مجلس الــوزراء قرارًا 
بتكليف المهندس/ مجدى غــازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعيــة كقائــم بأعمــال رئيس الهيئــة وذلك لحين صــدور قرار 
بالتشــكيل الجديــد لمجلــس ادارة الهيئــة، وقال المهنــدس/ عمرو 
نصــار وزيــر التجارة والصناعــة أن الوزارة تســتهدف تفعيل دور 
الهيئــة خال المرحلــة المقبلة لتقوم بدور اكثــر فاعلية في تحقيق 
مســتهدفات استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، الفتًا في 
هذا االطار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في 
انشــاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وذلك بهدف تلبية 
احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء انشــطتهم 
الصناعية في اقرب وقت دون اى تعقيدات بيروقراطية حيث يجرى 

حاليًا االنتهاء من انشــاء 13 مجمــع صناعى بـ 12 محافظة تضم 
4300 وحدة صناعية، ومن جانبه أشــار المهندس/ مجدى غازى 
القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الوزارة وضعت خطة 
طموحة للتوســع في إنشــاء المجمعات الصناعية حيث تم حتى األن 
اإلنتهاء من إنشــاء 4 مجمعات في مدن بدر والســادات وبورسعيد 
باإلضافة إلى منطقة مرغم باألســكندرية وجارى حاليًا اإلنتهاء من 
13 مجمع صناعى ، الفتًا إلى أن المجمعات تضم مساحات تتراوح 
من 50 إلى 600 متر وذلك بهدف تلبية إحتياجات صغار المنتجين 
أو مــا يعرف بالصناعــات متناهية الصغر، ولفت إلى أن هناك إقبال 
كبير يفــوق الوحدات المتوافرة من المنتجين وهو األمر الذى يؤكد 

نجاح خطة الوزارة للتوسع في إنشاء هذه المجمعات .

قرار وزارى بإعادة تشكيل المجالس التصديرية يتضمن 
تخفيض عدد المجالس من 16 إلى 12 مجلس ودمج بعض 

المجالس وتفعيل المجلس التصديرى لالستثمار العقارى

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتكليف المهندس/ مجدى غازى 
قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وزير التجارة والصناعة يبحث مع ممثلي 
شركة LG مصر خطط الشركة المستقبلية 

في السوق المصرى

عقد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاًء مع السيد/ 
دون كواك، رئيس مجلس إدارة شــركة إل جي مصر لإللكترونيات 
لبحث خطط الشــركة المستقبلية للتوســع بالسوق المصري وزيادة 

صادرات الشركة إلى األسواق الخارجية.
وقال الوزير أن اللقاء اســتعرض رغبة الشركة في تعميق التصنيع 
المحلي لمنتجاتها من خال زيادة نســبة استخدام المكونات المحلية 
فضًا عن زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات، الفتًا إلى أن الشركة 
تســعى حاليًا لزيادة توجهها ألسواق الدول األفريقية وذلك في إطار 
خطة الوزارة لفتح أســواق جديدة بالقارة السمراء والتي تستهدف 
في إطارها التركيز على 12 ســوقًا بشــرق وغــرب افريقيا لتعزيز 
التعاون التجاري معها ال ســيما وأن الشركة تصدر منتجاتها بالفعل 

لعدد من الدول األفريقية أهمها المغرب.
 وأوضح نصار أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم 
للشــركات العاملة بالســوق المصري للعمل وتذليــل كافة التحديات 
التي قد تواجههم إلقامة المزيد من االســتثمارات في مصر، مشــيرًا 

إلى أن الشركة تخطط حاليًا إلنتاج منتجات جديدة للتصدير لألسواق 
الخارجيــة وتلبية احتياجات الســوق المحلي بما يســهم في تعميق 
الصناعة المحلية إلحال المنتجات المصنعة بالسوق المصري محل 
المستوردة، خاصًة وأن الشركة قد نجحت العام الماضي في تصدير 
60% من إنتاجها لألســواق الخارجية وتخصيص 40% من اإلنتاج 
للســوق المحلي،  ومن جانبه قال السيد/ دون كواك، رئيس مجلس 
إدارة شــركة إل جي مصر لإللكترونيات أن الشــركة متواجدة بقوة 
فــي الســوق المصري منذ عام 1990 حيث أنشــأت الشــركة أول 
مصانعهــا في مصــر إلنتاج أجهزة التليفزيون، مشــيرًا إلى أن عام 
2014 شهد إنشاء المصنع الثانى في العاشر من رمضان بإجمالي 
استثمارات بلغت 170 مليون دوالر إلنتاج التليفزيونات والغساالت 
الكهربائية للســوق المحلي والتصدير لألســواق األفريقية وأسواق 
الشــرق األوســط، كما شــهد عام 2017 افتتاح أحــدث خط إلنتاج 
الغساالت الكهربائية بمصنع العاشر من رمضان باستثمارات 120 

مليون جنيه.
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ويبحث مع ممثلي شركة مرسيدس خطط 
الشركة إلستئناف نشاطها فى مصر

خالل افتتاح منتدى األعمال المصرى الفرنسى
م . عمرو نصار : جهود مكثفة للحكومتين المصرية 

والفرنسية لتعزيز الشراكة االقتصادية والتجارية بين البلدين 
خالل المرحلة المقبلة

إســتقبل المهندس/عمــرو نصار وزيــر التجارة والصناعة الســيد/ 
تومــاس زورن الرئيس التنفيذي لشــركة مرســيدس بمصر، وأحد 
ممثلى الســفارة األلمانيــة بالقاهرة، حيث تنــاول اللقاء بحث خطط 
الشــركة إلســتئناف نشــاطها فى مصر مرة أخرى وذلك فى أعقاب 
البيــان الرســمي الــذى أصدرتــه الشــركة األم منذ يوميــن بإعان 
قرارهــا بعودة خطــوط إنتاجها إلى مصر ، وقــال الوزير أن اللقاء 
قد إســتعرض خطة عمل الشركة للتواجد فى السوق المصرى خال 
المرحلة المقبلة، حيث طالبت الشركة بتشكيل فريق فنى من وزارة 
التجــارة والصناعة لمتابعة مراحل تنفيذ مشــروع الشــركة وتقديم 
المســاعدة الفنيــة الازمة فــى كافة خطوات المشــروع ، وفى هذا 
الصدد أشــار نصار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل فنى على اعلى 
مســتوى من كبار المســئولين بالوزارة لضمان اإلسراع فى عملية 
التنفيذ، مطالبًا الشركة األلمانية بسرعة العمل واإلنجاز لبدء مراحل 
اإلنتــاج فــى أقرب وقــت ممكن ، وقد أكــد الوزير خــال اللقاء أن 
الســوق المصري يتمتع بكافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركزًا 
رئيســيًا لتصنيــع وتجميع الســيارات في منطقة الشــرق األوســط 
وقــارة أفريقيا، مشــيرًا إلى حــرص الوزارة على تشــجيع وتطوير 
صناعة الســيارات والصناعات المغذيــة لها من خال توفير حوافز 

اســتثمارية لتعميــق االنتــاج المحلى وزيادة نســب القيمة المضافة 
لجذب الشــركات العالمية للعمل بالسوق المصري وضخ المزيد من 
االســتثمارات المحلية واألجنبية والتي تســهم في تحسين مؤشرات 
االقتصاد القومي، ومن جانبه أشــاد الســيد/ تومــاس زورن المدير 
التنفيــذي لشــركة مرســيدس بمصر باالهتمــام الكبير الــذى توليه 
الحكومة المصرية لصناعة الســيارات وتشجيعها للشركات العالمية 
للتواجد داخل الســوق المصرى، مؤكدًا ان السياســات الجديدة التي 
انتهجتهــا الحكومة المصرية قد أســهمت في وضــوح الرؤية امام 
مصنعى الســيارات العالميين ويأتي قرار الشــركة بإستئناف عملها 
فى مصر مرة أخرى، عقب اســتقبال الرئيس /عبد الفتاح السيســى 
رئيس الجمهورية للسيد/ ماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة 
مرسيدس وبحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
خال شــهر ديســمبر الماضى، والذى أكد خاله السيد الرئيس على 
حــرص مصر على التعاون مع الشــركة خاصة فــى ضوء االهتمام 
الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لصناعة الســيارات بإعتبارها 
أحــد أهم الصناعات اإلســتراتيجية والتي تمتلــك فيها مصر ميزات 
كبيرة، مما يسهم في جعل مصر مركزا استراتيجيًا لتصنيع وتجميع 

السيارات على المستويين االقليمي والدولي .

افتتــح المهنــدس/ عمرو نصار وزيــر التجــارة والصناعة فعاليات 
منتــدي األعمــال المصــري الفرنســي والــذى تــم عقده فــي إطار 
الفعاليــات المقامة على هامــش زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون للقاهــرة خال يناير 2019 علي رأس وفد رســمي ووفد 
مــن رجال االعمــال وهى الزيــارة التى تمثل نقلة هامة في مســار 
العاقــات االقتصادية المصرية الفرنســية، وقد شــارك في فعاليات 
منتــدي األعمال المصري الفرنســي كل من الدكتورة/ ســحر نصر 
وزير االســتثمار والتعاون الدولي، والسيدة/ أنيس بانييه روناتشيه 
وزيرة الدولة الفرنسية لاقتصاد والمالية وعدد كبير من المسئولين 

ورجال االعمال بمصر وفرنسا.
وقــال الوزيــر أن الحكومتيــن المصريــة والفرنســية ومجتمعــي 
االعمــال بالبلدين يبذلون جهــودًا كبيرة لتعزيز العاقات االقتصادية 
والتجاريــة بين البلديــن ودفع ملفات التعــاون التجاري والصناعي 
واالســتثماري بين مصر وفرنسا لمستويات متميزة، مشيرًا الي ان 
منتــدي االعمــال المصري الفرنســي يأتي في توقيــت بالغ االهمية 
خاصــة في ظل التطــورات االقتصادية الكبيرة التي تشــهدها مصر 
خال اآلونة االخيرة والتي ســاهمت في زيادة الفرص االستثمارية 
بكافة القطاعات، ولفت الوزير الي ان الحكومة المصرية تتطلع نحو 
المزيد من الشراكات االقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي 
االعمال بالبلدين وذلك من خال ضخ المزيد من االستثمارات ونقل 

الخبرات الفرنســية للســوق المصري ، مشيرا الي زيارة وفد رجال 
االعمال الفرنســي للقاهرة يمثل فرصة هامة الستكشاف المزيد من 

مجاالت التعاون المشترك بالسوق المصري .
واشــار الي ان اجمالي الصادرات المصرية للســوق الفرنسي خال  
الفتــرة مــن يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغت حوالى 560 
مليــون يورو  بزيادة 7،3% عن نفس الفترة من عام 2017 بينما 
بلغت قيمة الواردات الفرنســية للسوق المصري حوالي 1،6 مليار 
يورو ليصل اجمالي حجم التبادل التجاري خال تللك الفترة من العام 
الماضي الي 2,2 مليار دوالر ،وقال ان الوزارة لن تدخر جهدًا لدعم 
ومســاندة رجال االعمال الفرنسيين الســتغال الفرص االستثمارية 
بالســوق المصــري بالتعاون مــع مجتمع االعمال فــي مصر ،ومن 
جانبها اكدت الســيدة/ انييس بانييه وزيرة الدولة لشــئون االقتصاد 
والمالية الفرنســية حــرص بادها على تعزيز التعــاون االقتصادى 
التجارى واالســتثمارى مع مصر خال المرحلة المقبلة مشيرة الى 
ان   هنــاك فــرص كبيرة للتعاون المشــترك بين مصر وفرنســا فى 
مجــاالت الصحة  واالتصاالت والتكنولوجيا والطاقة والنقل والطاقة 
المتجــددة واعادة التدوير والمجاالت الرقميــة والطرق  والخدمات 
الماليــة، واضافــت ان ترأس مصر لاتحاد االفريقــى العام الجارى 
يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون المصرى الفرنسى المشترك بدول 

القارة السمراء.
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نصار وبانييه يترأسان اجتماع مجلس االعمال 
المصري الفرنسى

ويتفقدان مقر شركة
 » فاليو مصر« بالقرية الذكية

الــى اهمية تفعيل العمل المشــترك بين جانبي المجلــس وبالتعاون 
مــع الجهات المعنية فى مصر الزالــة كافة التحديات التى قد تواجه 
االســتثمارات الفرنسية فى السوق المصرى بهدف تنميتها وتحقيق 
االســتفادة القصوى منها، وقال السيد/  فؤاد يونس رئيس  الجانب 
المصرى بمجلس االعمال المصرى الفرنسي المشترك ان الحضور  
المكثــف للشــركات الفرنســية بمجلــس االعمال ومنتــدى االعمال 
المصرى الفرنســى يعكس حــرص مجتمع االعمال الفرنســي على 
تعزيــز تواجده بالســوق  المصرى وضخ المزيد من االســتثمارات 
الجديدة خال المرحلة المقبلة ، مشــيرا الى النجاحات الكبيرة  التى 

حققتها الشــركات الفرنســية فى مصر والتى تمثل ركيزة اساســية 
للتوســع بمشروعات جديدة، وأشــار السيد / ريجيه مونفرو رئيس  
الجانب الفرنســي بمجلس االعمال المصري الفرنسى المشترك الى 
ان زيارة وفد رجال االعمال الفرنسي للقاهرة تستهدف وضع رؤية 
واستراتيجية لبدء مرحلة جديدة من العاقات اإلستثمارية المتميزة  
بين البلدين مشــيرا إلى ان هناك فرصا كبيرة النشــاء مشــروعات 
مصرية فرنسية  مشتركة فى مجاالت  الرعاية الصحية واالتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات وتجــارة التجزئــة والمدن الذكيــة والدفع 

الرقمى والنقل.

ومــن ناحيــة اخري قام المهنــدس/ عمرو 
نصــار وزير التجارة والصناعة والســيدة/ 
انييس بانييه وزيرة الدولة لشئون االقتصاد 
والمالية الفرنســية بزيــارة لمقر مجموعة 
»فاليو« الفرنسية العالمية المتخصصة في 
مجــال تطوير البرمجيات المدمجة الخاصة 
بأجزاء السيارات الميكانيكية واإللكترونية 
كما تفقدا مركز البحث وتطوير البرمجيات 
التابع للمجموعــة بالقرية الذكية وذلك في 
حضور الســيد/ وائل أبــو المعاطى  رئيس 

الشركة بمصر. 
وقال الوزير إن شــركة “فاليو” الفرنسية 
العالميــة تعــد إحــدى أبرز قصــص نجاح 
فــي مصــر، والتــي  العالميــة  الشــركات 
تعكــس تفوق قطــاع تكنولوجيا المعلومات 

المصري، وخاصة العامل البشــري والمؤهــات المتميزة للعاملين 
بالقطــاع والتي دفعت الشــركات العالمية إلى التمســك باالســتثمار 
بالســوق المصري والتوســع فيهــا انطاقًا من إيمانهــا بالمميزات 
التنافســية لقطاع تكنولوجيــا المعلومات المصري، مشــيرًا إلى أن 
المهندســين المصرييــن هم مــن يتولون تصميــم وتطوير وصيانة 
مكونــات البرمجيــات واألنظمــة الكاملــة للســيارات )منتــج كامل( 
بالشــركة وتطوير برمجيات خاصة بنظم تطبيقات في مجال صناعة 
الســيارات مثــل التحكم في أنظمة التكييف واإلضــاءة ونظم مراقبة 

األداء ونظم إدارة المحرك وأنظمة األمان.
وأوضــح نصــار أن المجموعــة تمثل أحد رواد االبتــكار حيث تقدم 
أنظمة القيادة اآللية والحلول التي تســاعد على خفض معدالت ثاني 
ُأكســيد الكربون كما تقــوم المجموعة بتصميم وتصنيــع المنتجات 
المجهزة تكنولوجًيا والتي سوف تلعب دور هائًا في تشكيل مستقبل 

السيارات.
ومــن جانبهــا قالت الســيدة/ انييس بانييــه وزيرة الدولة لشــئون 

االقتصــاد والمالية الفرنســية أن مركز البحــث وتطوير البرمجيات 
الخــاص بالمجموعة يعتبر من أبرز مراكز البحث في مجال صناعة 
السيارات، كما يعد مقر المجموعة في مصر الفرع الرئيسي لألبحاث 
والتطوير واإلبداع في مجال برمجيات السيارات للمجموعة العالمية 
األمر الذي يسمح بزيادة صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات 

لعمائها في مختلف دول العالم انطاقًا من مصر. 
ومن جانبه أوضح الســيد/ وائل أبو المعاطي، رئيس شــركة فاليو 
بمصر أن الشــركة بدأت نشاطها بالسوق المصري منذ عام 2005 
حيث شــهدت الشــركة منذ إنشــاءها العديد من التطورات اإليجابية 
واإلنجازات حتى األن وتقع الشركة على مساحة 20 ألف متر مربع 
كما توظف حاليًا نحو  1900 موظف ومهندس محترف أغلبهم من 
الشــباب، مشيرًا إلي أن الشركة تســتهدف زيادة عدد موظفيها إلى  

3 االف موظف بحلول عام 2021.
وأضاف ابو المعاطى أن مركز البحث وتطوير البرمجيات بالشــركة 
يكتسب أهمية كبيرة حيث يتولى تطوير وتنفيذ نحو 50% من انتاج 

البرمجيات الخاصة بمجموعة شركات فاليو على مستوى العالم

كما إفتتح المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسيدة/ 
انييس بانييه روناشيه وزيرة الدولة لشئون االقتصاد والمالية اجتماع 
مجلس االعمال المصري الفرنســي وذلك بحضور الدكتورة/ ســحر 
نصر وزيرة االســتثمار والتعاون الدولى والســيد/ ريجي مونفرون 
رئيس الجانب الفرنسي لمجلس االعمال المصري الفرنسي والسيد/ 
فــؤاد يونس رئيــس الجانب المصــري لمجلس االعمــال المصري 
الفرنسيK وأكد الوزير ان القطاع الخاص المصري الفرنسي يمثل 
ركيزة اساســية لدفع العاقات التجارية واالستثمارية المشتركة بين 
البلدين لمستويات متميزة خال المرحلة المقبلة، مشيرا الى حرص 
حكومتــي وقيــادة البلدين علي تســهيل مناخ االعمــال وتقديم كافة 

أوجه الدعم الستغال فرص االستثمار المتاحة في الجانبين.
وقال نصار ان مصر تتطلع لزيادة االســتثمارات الفرنسية في مصر 
خاصــة في ظل العاقات الوطيدة بيــن القطاع الخاص فى البلدين ، 
مؤكــدًا حــرص الحكومة علي تقديم كل الدعم والمســاندة لتشــجيع 
الشــركات الفرنســية علي التواجد في السوق المصري والذي يمثل 
بوابة نفاذ المنتجات الي العديد من االسواق المحيطة بمصر وبصفة 
خاصــة الســوق االفريقي ، وفي هــذا االطار أشــار الوزير الى انه 
جارى العمل حاليًا على تحقيق االســتفادة القصوى لشــبكة اتفاقات 
التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتات االقتصادية 
الرئيسية في العالم،  واضاف نصار ان الوزارة تنفذ خال المرحلة 
الحالية خطة شــاملة لتعزيز التواجد المصري باالســواق االفريقية 
ترتكــز على توســيع نطــاق التعــاون التجــارى والصناعى مع 12 
دولة افريقية بشرق وغرب القارة ، الفتا الى ان استراتيجية العمل 
تتضمــن نقل الخبــرات الصناعيــة المصرية للــدول االفريقية بعدد 

مــن الصناعات  بدءا من صناعات التجميــع ووصوال الى التوطين 
الكامل لهذه الصناعات فى غضون عدة سنوات وباستخدام مدخات 
انتاج وخامات مصرية وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية 
الســواق هــذه الدول، واشــار فــي هذا الصــدد الى امكانية انشــاء 
مشروعات مصرية فرنسية مشتركة باالسواق اإلفريقية تستند الى 
خطــة عمل الوزارة بــدول القارة وكذا العاقات االســتراتيجية التى 
تربط فرنسا بعدد كبير من الدول االفريقية الفتا الى ان ترأس  مصر 
لاتحاد االفريقى العــام الجارى يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون 
االقتصادى المصري االفريقى وبدء مرحلة جديدة للتعاون المصري 

الفرنسي بدول القارة السمراء.
وقــال نصار إن الوزارة حريصة على تســهيل وتيســير اإلجراءات 
أمــام المصدريــن والمســتوردين وإزالة كافة المعوقــات التي تقف 
حائًا أمام انســياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من 
خال التنســيق المســتمر مع كافة الجهات المعنيــة  ، الفتا إلى انه 
يجرى حاليا تدشــين منظومة للتحــول اإللكتروني  تتضمن تخفيض 
عدد المســتندات المطلوبــة لعمليات التصدير واالســتيراد، والربط 
االلكترونى بين كافة الجهات المعنية من خال شبكة التجارة المصرية 
EgyTrade بما يسهم فى تقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن 
ســهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ ، ومن 
جانبها اشارت السيدة/انييس بانييه وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون  
االقتصــاد والمالية الى اهميــة مجلس االعمال المصرى الفرنســى 
المشترك فى اقامة مشروعات استثمارية وشراكات اقتصادية تخدم 
منظومــة التعاون االقتصادى المصري الفرنســي وتحقق المصلحة 
المشتركة لاقتصادين المصرى والفرنسي على حد سواء ، مشيرة 
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إختتام فعاليات برنامج »سوق الموضة« بمشاركة 
20 من شباب المصممين و12 شركة مصرية منتجة 

للمالبس الجاهزة

نصار يستعرض خطة عمل الوزارة لتنمية الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

نظم مركــز تكنولوجيا التصميمــات والموضة 
التابــع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار 
بــوزارة التجــارة والصناعــة الحفــل الختامي 
لبرنامــج »ســوق الموضــة« والــذى ينفــذه 
المركــز فى إطار التعــاون مع برنامج »تعزيز 
 »SEED ريادة األعمال وتنمية المشروعات
الممول من الوكالــة األمريكية للتنمية الدولية 
التصميمــات  تكنولوجيــا  ومركــز   USAID

والموضة.
وقالت المهندسة/ حنان الحضرى مقرر مجلس 
الصناعــة للتكنولوجيا واالبتــكار أن تنفيذ هذا 
البرنامــج يأتى فى إطار حرص وزارة التجارة 
والصناعــة على تنميــة الصناعــات الصغيرة 
والمتوســطة ومتناهية الصغر وريادة األعمال 
مــن خال مســاعدة شــباب المصمميــن على 
الوصــول إلى األســواق الدوليــة وفتح قنوات 
تســويقية جديدة ومبتكــرة، الفتة إلى أن فكرة 
البرنامــج تقــوم علــى تصميم األزيــاء وتنفيذ 
النمــاذج األوليــة لها والربط بيــن المصممين 
خريجــى المركز ومصنعى المابــس الجاهزة 
بما يســهم في تحسين جودة المنتجات الحالية 
والتعــرف علــى إحتياجــات الســوق العالمــى 

ومواكبتها.
ومن جانبها، أوضحت الســيدة/ عايدة زايد مديرة مركز تكنولوجيا 
التصميمات والموضة أن برنامج »سوق الموضة« تضمن استقدام 
الخبير اإليطالي العالمي بيرلوجي موسكونى والذى قام بتدريب 20 
مــن مصممى المركز خــال الفترة من 1–14 مــن يناير 2019، 
مشيرة إلى أن الخبير اإليطالى قام أيضا بعدد من الزيارات الميدانية 
لـ 12 مصنع للمابس الجاهزة لإلطاع على تصميماتها المختلفة، 
واإلمكانات التصنيعية واإلحتياجات لكل منها حيث تم إجراء دراسة 
تســتهدف تطوير صناعــة المابس الجاهزة فــي مصر والنهوض 
بها من خــال التعرف على إحتياجاتها والتحديــات التي تواجهها، 
ووضع حلول عملية لها بما يســهم في الوصول بمنتجات تناســب 

األسواق العالمية بهوية مصرية.
وأضافــت أن برنامج »ســوق الموضــة« يســتهدف تعزيز قدرات 
مصممــى المركز ومســاعدتهم على خلق قنوات إتصــال فعالة مع 
المصنعيــن المحلييــن والمهتميــن بصناعة األزيــاء والموضة في 
مصــر، فضا عــن تعزيز قــدرة مصنعــي المابــس الجاهزه على 
إبتــكار وتطوير تصميمات حديثــة ذات جودة تتواكب مع إحتياجات 
األسواق المحلية والعالمية بما يسهم في زيادة قدرتهم على تسويق 

منتجاتهم محليا وعالميا.
 وأشــارت  زايد إلى أن الحفل الختامى لبرنامج »ســوق الموضة« 

والــذى أقيم بمشــاركة 12 شــركة مصريــة مصنعــة للمابس قد 
اســتعرض نتائــج تدريــب 20 مــن مصممــى مركــز التصميمــات 
والموضة ، مشــيرة إلــى أن المتدربين قامــوا بتصميم وانتاج 20 
مجموعة تصميمات متنوعــة ومبتكرة في فئات المابس الحريمي 
والرجالــي واالطفــال تتناســب مــع متطلبــات الســوق المصــري 

واحتياجات الشركات المشاركة في البرنامج .
ومــن جهته، أكد المهندس/ مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى 
للغزل والمنسوجات والمابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أهمية 
النهــوض بصناعــة المابس الجاهزة بإعتبارهــا إحدى الصناعات 
ذات القيمــة المضافة الكبيــرة والتى توفر اآلالف من فرص العمل، 
الفتــا إلى أنه يجرى حاليــا العمل على إعداد اســتراتيجية متكاملة 
للنهوض بتلك الصناعة الهامة وزيادة صادراتها وذلك بالتعاون مع 

مختلف الوزارات والجهات المعنية.
كمــا أوضح المهندس/ وائل جمال الدين مستشــار تطوير سلســلة 
القيمــة بقطــاع المابس الجاهــزة ببرنامــج SEED أن المرحلة 
األولــى من البرنامــج قد تم تنفيذها خال شــهرى أكتوبر ونوفمبر 
مــن العام الماضى 2018 حيث تــم التركيز خالها على جمع كافة 
المعلومات المتعلقة بصناعة المابس الجاهزة فى مصر واحتياجات 
الســوق المحليــة، كما تم اختيــار الخريجين المتميزيــن من مركز 
تكنولوجيا التصميمات والموضة و12 شــركة من شــركات تصنيع 

المابس الجاهزة.

اســتعرض المهنــدس/ عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة مع 
أعضــاء لجنة المشــروعات الصغيرة والمتوســطة بمجلس النواب 
برئاســة النائــب/ محمد كمــال مرعى خطــة عمل الــوزارة لتنمية 
الصناعــات الصغيرة والمتوســطة والتي تمثل الشــريحة االكبر في 

هيكل االقتصاد المصرى.
وحــول جهــود الــوزارة لتنمية الصناعــات الصغيرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر، أوضح الوزير أن الــوزارة حريصة على القيام 
بدورهــا فــي تنمية هــذا القطاع والــذى يأتى علــى رأس أولويات 
برنامج الحكومة لإلصاح االقتصادى، مع الســعى لدمج الصناعات 
المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ساسل القيمة المحلية 
والعالمية ، الفتا الى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة 
باطاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شــهر أكتوبر 
الماضــي وذلــك بهدف زيــادة تنافســية المنتجات المحليــة لتكون 
بديًا  لمثياتها المســتوردة ودعم األنشطة اإلنتاجية في القطاعات 

الصناعية الواعدة .
ولفت نصار إلى قيام الوزارة بإنشــاء قواعــد بيانات محدثة تتعلق 
بنســب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل 
الصناعــي فــى كل من هيئة التنميــة الصناعية واتحــاد الصناعات 

المصرية، وهو ما يســاعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية 
حســاب نســب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب 
القيمــة المضافة للمنتج،  مشــيرًا في هذا الصــدد الى انه بمراجعة 
فاتــورة الواردات المصرية تبين ان حوالى 46% من الواردات هى 
مســتلزمات انتــاج ومكونات تســتخدم في العمليــة االنتاجية، وهو 
االمر الذى تسعى الوزارة الى احاله بمكونات محلية الصنع لزيادة 
القيمــة المضافة للمنتجــات الوطنية من ناحية ومــن ناحية اخرى 
تقليــل الــواردات وهو ما ينعكــس ايجابًا على تخفيــض العجز في 

الميزان التجارى لمصر.
واضاف ان الوزارة تســعى ايضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع 
والعمل على تشــغيلها سواء من خال التوسعات او التصنيع للغير 
حيــث يمثل هــذا األمر فرصة كبيــرة امام صغــار المنتجين والذين 

يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة
ولفــت نصــار إلى أنه ال يوجــد ما يعرف بصغــار المصدرين وإنما 
هناك صغار منتجين قادرين على تصدير منتجاتهم ، مشيرًا في هذا 
الصدد إلى أن الوزارة تدرس إنشــاء شركة وطنية لمساعدة صغار 
المنتجيــن علــى تصديــر منتجاتهــم وبصفة خاصة لألســواق التى 
ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق اإلفريقي.
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 خالل مشاركته بفعاليات المنتدى 
االقتصادى العالمى بدافوس

وزير التجارة والصناعة يبحث مع رئيس شركة 
فولفو العالمية تصنيع اتوبيسات النقل العام 

السريعة لخدمة المدن الجديدة

ويواصل مباحثاته المكثفة مع كبار 
المسئولين المشاركين بالمنتدى 

في اطار مشــاركة المهندس/ عمــرو نصار وزير التجارة والصناعة 
في فعاليات المنتدي االقتصادي العالمي بدافوس وكذلك رئاســة وفد 
مصر المشــارك في االجتمــاع الوزاري التشــاوري لمنظمة التجارة 
العالمية ، التقي الوزير بالســيد / هاكان آجنيفيل رئيس شركة فولفو 
العالمية لتصنيع األتوبيســات، حيث تناول اللقاء متابعة نتائج اللقاء 
المشــترك الــذي عقــد بالقاهرة مع كل مــن وزيري النقــل والتجارة 
والصناعــة ومناقشــة قيــام الشــركة العالميــة بالتصنيــع في مصر 
ألتوبيســات النقل العام الســريعة والذكية والتي تعمل بحلول متكاملة 

لخدمة المدن الجديدة وذلك من خال استخدام الذكاء الصناعي .
وقــد تم خال اللقاء االتفاق علي اإلســراع بالمباحثات بين الحكومة 

المصرية والشــركة الســويدية، حيث أوضح رئيس الشركة أن هناك 
دعم كامل من الحكومة الســويدية للتعاون مع مصر في هذا القطاع 
الحيــوي، كمــا تم بحث تشــكيل فريق عمل من الــوزارات والجهات 

المعنية بالدولتين لسرعة إتمام هذا المشروع بمراحله المتكاملة.
وفــي هذا الســياق أكــدت فولفو أنه مــن واقع خبراتها الســابقة في 
صناعة األوتوبيســات في مصر وتصديرها الي أوروبا وشــرق آسيا 
والــدول العربيــة علــي قناعتها بوجــود خبرات فنيــة مصرية كافية 
وبجــودة عالية وأن أقصي ما قد تحتاجه هو تدريب عدد إضافي من 

العمالة المصرية بالتوازي مع تطور مراحل المشروع.

كمــا واصل المهنــدس/ عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة 
لقاءاته بكبار المســئولين المشــاركين بمنتدى دافوس العالمى 
حيث شملت اللقاءات لقاءًا مع السيد/ ليام فوكس وزير التجارة 
الدوليــة البريطانــي تنــاول خاله حاضــر ومســتقبل العاقات 
االقتصاديــة بين مصر والمملكة المتحدة وســبل تعزيز التعاون 
التجــارى واالســتثمارى بيــن الجانبين خال المرحلــة المقبلة 

خاصة فى ظل قرار خروج بريطانيا من االتحاد األوروبى.
وأوضــح نصــار أن اللقــاء تناول أهــم اإلجــراءات االقتصادية 
الجديــدة المتعلقة بتســهيل اإلســتثمار والمشــروعات المتاحة 
للشــركات البريطانية فى السوق المصرى فى إطار رؤية مصر 
2030، الفتًا في هذا االطار الى ان حجم االســتثمار البريطانية 
فــي الســوق المصري تبلــغ حاليــًا 5.4 مليــار دوالر في عدد 
1567 مشــروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات واالنشاءات 

والسياحة والتمويل واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
كما عقد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة 
مباحثــات ثنائية موســعة معالســيد/ جي بارميان المستشــار 

الفيدرالي لشــئون االقتصاد والبحث والتعليــم ) الوزير المعني 
بالتجارة وشــئون منظمة التجارة العالمية( وفريق العمل التابع 
لــه ، وقد شــهد اللقاء اعــراب الوزير السويســري عن تقديره 
والحكومة السويســرية للتطورات اإليجابية التي تشهدها مصر 
تحــت قيــادة الرئيس عبد الفتاح السيســي رئيــس الجمهورية 
والجهــود المبذولة وخطط التنمية التي تشــهدها مصر مشــيرا 
الي االهتمام الذي توليه الشــركات السويســرية لتعزيز التبادل 
التجاري واالســتثماري مع مصر وكذلك تعزيــز التعاون الفني 
والتكنولوجي المرتبط بالصناعة، وأشار الوزير الى انه تم بحث 
تعزيــز التعاون مع الجانب السويســري في المجاالت المرتبطة 
بتكنولوجيا التصنيع وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات 
المعدنيــة مســتعرضا اإلطــار العام للتعــاون المقتــرح في هذا 
الخصوص والحوافز التي يمكن تقديمها في حال وجود عروض 
جــادة من الشــركات العالميــة وقد وعــد الجانب السويســري 
بالتباحــث مع تجمعات الصناعة واألعمال السويســرية للتعرف 

علي الفرص المتاحة في هذا الخصوص.
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القــى المهنــدس/ عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة كلمة مصر 
أمــام التجمع الوزاري التشــاوري  لمنظمة التجــارة العالمية والذى 
عقــد بمدينة دافــوس السويســرية وذلــك بحضور الســيد/ روبرتو 
ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية والســيد/ جاى بارملين 
الوزيــر الفيدرالــي للشــئون االقتصادية والتعليم والبحث بسويســرا 
وبمشــاركة عدد 30 مــن وزراء التجارة للــدول الفاعلة في منظمة 

التجارة العالمية.
وأكــد الوزيــر حــرص مصر علــي النظام التجــاري العالمــي متعدد 
االطراف وضمان تطبيق منظومة تجارة عالمية عادلة ، مشــيرا الي 
ان مصــر تدرك الــدور المحوري للتجــارة الدولية فــي تعزيز النمو 
االقتصادي المســتدام وتحســين مستويات المعيشــة بمختلف الدول 

األعضاء بمنظمة التجارة العالمية. 
 وقال ان عام 2018 شــهد تحديات غير مســبوقة للتجارة العالمية 
بصفة خاصة وللنظام التجاري العالمي بصفة عامة، مشــيرا الي ان 
هــذه التحديات تضمنــت توترات في بيئة التجــارة العالمية ومخاطر 
تجاريــة عالمية وســط جهــود عالمية حثيثة لتحقيــق نمو اقتصادي 

خاصة من جانب الدول النامية.
 واضاف نصار انه علي الرغم من الجهود المكثفة للمؤتمر الوزاري 
الحــادي عشــر لمنظمة التجارة العالمية والــذي عقد ببيونس أيرس 

باالرجنتين اال انه لم يتم التوصل لتوافق حول الملفات االساسية .

 وأضاف أن منظمة التجارة العالمية تحمل على عاتقها جدول أعمال 
ثقيل يستوجب التركيز علي نتاءج محددة وان األهم هو فعالية وكفاءة 

النتائج وبما يخدم مؤسسات االعمال ويدفع بالنمو االقتصادي  .
وفيمــا يتعلق بجهود إصاح منظمة التجــارة العالمية قال الوزير أن 
مســتقبل المنظمة يعتمد على تبنى منهج فعال ومتوازن  للتعامل مع 
المتغيرات  فى االقتصاد العالمى وتعزيز مساهمتها فى تحقيق اهداف 
ومتطلبــات الــدول األعضاء ،خاصة الدول الناميــة وفي ظل االعداد 
لاجتماع الوزاري الثانى عشــر للمنظمة مشــيرًا إلى أهمية تدشــين 
حــوار وزارى مســتدام لتحقيــق أهــداف المنظمة إلــى جانب توحيد 

الجهود نحو حوارات إيجايبة وبناءة حول الموضوعات العالقة .
وأشار نصار إلى أهية تحقيق المزيد من التقدم بالمفاوضات الخاصة 
بالملفــات المعلقــة فــي إطار جولــة الدوحة للتنميــة وخاصة ملفات 
الزراعة وحظر بعض أشكال الدعم الموجه لمصايد األسماك  ،مشيرًا 
إلــى أن تحقيــق نتائــج إيجايبة بهذه الملفات ســوف يســهم إيجابيا 
فــى اصاح المنظمة ومســتقبلها وهو ما ســينعكس علي المبادرات 
والمناقشــات االخري والتي تشــمل التجــارة اإللكترونية كما انه من 

شأنها أيضًا بث رسائل إيجايبة حول مستقبل المنظمة .
 وإختتــم نصــار كلمتــه بـ أن مصــر تدعم الموقــف الموحد إلصاح 
منظمــة التجــارة العالمية ،الفتًا إلى أن مصر ســتظل داعمًا رئيســيًا 

لمنظمة التجارة العالمية .

افتتــح المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المقر الجديد 
لمشــروعى »كريتيــف إيجيبت« و »كريتيف هــب إيجيبت« بكايرو 

فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس خال يناير 2019.
وقــال الوزيــر أن مشــروع »كريتيــف إيجيبت« أحد المشــروعات 
الكبرى التابعة لمركز تحديث الصناعة ويعمل على خدمة حوالى 35 
تجمع حرفي وأكثر من 64 شركة، حيث ساهم المشروع منذ إنشاءه 
خــال عام 2015 بمعرض »عمر أفندي« في رفع الوعي المصري 
بالحرف التراثية والمنتجات اليدوية المصرية العريقة وفتح اســواق 
جديدة للتجمعات والشركات المشاركة في المشروع األمر الذي ساهم 
في توفير فرص جديدة للشباب نظرًا لزيادة الطلب على منتجاتهم.  

 وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم األفكار االبتكارية التي تسهم 
في خلق مشروعات استثمارية حقيقية تعزز الناتج الصناعي وتوفر 
فرص عمل الئقة ومنتجة وتســهم في زيــادة معدالت الناتج القومي 
اإلجمالي، مشــيرًا إلى ان الوزارة تتبنى فكر انشــاء مشــروع صغير 
بكل بيت للنهوض بالحرف والصناعات اليدوية والتراثية للحفاظ على 
الهوية المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية مقارنًة بنظيراتها 
األجنبية، وأكد نصار أن المنتجات اليدوية المصرية تمكنت من خال 
العامــة التجاريــة »كريتيف إيجيبت« من المشــاركة في العديد من 
المعــارض الدولية والمحلية، الفتًا إلى أن هذه المشــاركات عكســت 
قــدرة المنتجــات اليدوية المصرية على المنافســة كما ســاهمت في 
زيادة الفرص التصديرية للمنتجات اليدوية المصرية خاصًة بعد قيام 
مركــز تحديــث الصناعة بإعداد خطة متكاملة لرفــع جودة المنتجات 
اليدويــة المصريــة، وأوضــح الوزيــر أن المقــر الجديد لمشــروع 
»كريتيــف إيجيبت« يضم منتجات ألكثر مــن 100 فنان وحرفي تم 
انتقاؤهم وفق الشــروط التي وضعها مركــز تحديث الصناعة والتي 
تلتزم بمعايير الجودة والتســعير سعيًا لضمان االستمرارية والتميز، 
مشــيرًا إلى أن مســاحة المقر الجديد للمشروع تبلغ 900 متر مربع 

منها 300 متر لمشروع » كريتيف ايجيت«.
وأضاف نصار أن مشــروع »كريتيف هب إيجيبت« يستهدف تعزيز 
الصلة بين رواد األعمال والشركات الناشئة وقطاع الصناعة المصري 

فضــًا عن نشــر الوعي باألهمية االســتراتيجية للصناعــات القائمة 
علــى التصميم واإلبداع من خال برامج بناء القدرات الفنية، وإدارة 
األعمــال، وورش التصميم وتطوير المنتجــات، باإلضافة إلى توفير 
معدات وماكينات لتصنيع النماذج األولية، ومســاحات عمل مجهزة، 
والتشــبيك بين رواد األعمال والقطاع الصناعي المصري، إلى جانب 
العديــد من الخدمات األخرى التي تســاعد على خلــق جيل جديد من 
المصممين المصرييــن المتميزين،  ومن جانبه قال المهندس/ أحمد 
طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المقر الجديد لمشروع 
»كريتيف إيجيبت« سيســهم بشــكل كبير في إحداث نمــوًا كبيرًا في 
مستوى التشغيل واإلنتاج حيث زاد عدد الموردين بالمقر الجديد إلى 
111 مورد مقابل 25 مورد فقط بالمقر الســابق كما سيشــارك في 
اإلنتاج مبتكرون وفنانون من 35 تجمع حرفي يمثلون 17 محافظة 
بالمقارنــة بنحــو 22 تجمع يمثلون 12 محافظة في المقر الســابق، 
مشــيرًا إلى أن عدد المســتفيدين من المشــروعين أصبح 10 آالف 
و500 حرفي مقابل 7 آالف مســتفيد ســابقًا كما يبلــغ إجمالي عدد 
قنوات التوزيع للمشروع في مقره الجديد 5 قنوات مقابل قناة توزيع 
واحدة بالمقر الســابق، وقــال طه أن افتتاح المقر الجديد لمشــروع 
»كريتيف هب إيجيبت« يأتي في إطار حرص مركز تحديث الصناعة 
على تحفيز مناخ االبتكار وريادة األعمال في مصر حيث تم إنشــاءه 
على مساحة 300 متر مربع لدعم المبتكرين والمصممين وأصحاب 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة في مختلــف المجاالت من خال 
تعميــق مفاهيم الصناعــات التراثية واإلبداعية، تماشــيًا مع مفاهيم 
التصميم واالبتكار العالمية، واستكمااًل للدور الهام الذي يلعبه المركز 
في خدمة المجتمع الحرفي في مصر، الفتًا الى ان مشــروع كريتيف 
هب ايجبت يضم 12 فنان تشكيلى، كما تشمل المحافظات الـ17 التى 
تضم الـ 35 تجمع حرفى محافظات كل من اســوان، واالقصر، وقنا، 
وســوهاج، والمنيا، واالسكندرية، ومرســى مطروح، وشمال سينا، 
وجنوب ســينا، والجيزة، والقاهرة، والفيوم، والوادي الجديد، وكفر 

الشيخ، والمنوفية، ودمياط، والغربية.

وزير التجارة والصناعة يلقى كلمة مصر امام االجتماع الوزارى 

التشاوري لمنظمة التجارة العالمية بدافوس

إفتتاح المقر الجديد لمشروع كريتيف إيجيبت 
بالقاهرة الجديدة
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اســتضافت وزارة التجــارة والصناعــة فعاليات اإلجتمــاع الوزارى 
الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات اإلنتاجية بين مصر والصين والتي 
ترأســها عن الجانب المصرى المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعة والدكتورة/ سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى 
وعــن الجانــب الصينى الســيد/ نينج جى شــى نائب رئيــس اللجنة 
الوطنية الصينية لإلصاح والتنمية، والســيد / تشيان كه مينج نائب 

وزير التجارة الصينى .
وقال المهندس/ عمرو نصــار وزير التجارة والصناعة أن االجتماع 
إســتهدف تحديد األولويات القطاعية للتعاون الصناعى واإلستثمارى 
المشــترك بيــن مصــر والصيــن، فضا عن رســم خارطــة التعاون 
الصناعى واإلســتثمارى المســتقبلي بين البلدين فى إطار اللجنة بما 
يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية ُتســهم فى دفع العاقات الثنائية بما 
يخدم المصالح المشــتركة وأهداف التنمية الموضوعة وُأطر التعاون 

الثنائى واإلقليمى المشترك بين البلدين.
وأشــار الوزير إلى أن عقــد اإلجتماع الوزارى الثالــث للجنة الفنية 
لرفــع القدرات اإلنتاجية بين مصر والصين يأتى فى توقيت هام على 
هامــش زيارة مبعوث الرئيس الصينى/ شــي جيــن بينج إلى مصر، 
كمــا يأتى في إطار إســتكمال الجهــود المبذولة والتنســيق المتبادل 
بيــن الجانبين المصرى والصينى خال الفتــرة الماضية لتعزيز آلية 
التعــاون الثنائي المشــترك والتــى تكللت بتوقيــع البلدين على قائمة 
المشروعات ذات األولوية فى إطار أعمال اللجنة خال شهر سبتمبر 

الماضى بالعاصمة الصينية بكين بحضور رئيسيا البلدين.
وأكــد نصــار علــى أهميــة تعزيــز التعــاون االســتثمارى المصرى 
الصينــى المشــترك خاصة في مجاالت تصنيع الســيارات الكهربائية 
ومشــروعات الطاقة الشمســية والتعدين وصناعة الغزل والنســيج، 
الفتــًا الــى ضرورة تطوير التعــاون الصناعى بيــن الجانبين وتعزيز 
التواجد المصرى الصينى المشــترك باألســواق االفريقية والســوق 
االوروبــى وأســواق المنطقــة العربية، كما أشــار إلــى رغبة مصر 
فى زيادة قاعدة التعاون القطاعى المشــترك مع الصين لتشــمل عدد 

مــن القطاعــات الصناعية واإلنتاجية األخرى مثــل البتروكيماويات، 
والصناعات الخفيفة، والصناعات الهندســية، والطاقة الجديدة، وكذا 
رفع الوزن النســبى للمشــروعات القائمة على اإلســتثمار المباشــر 
والمشــترك بين مصر والصين فى إطــار أعمال اللجنة، ومن جانبها 
أعربت الدكتورة/ ســحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى عن 
تطلع مصر لتعزيز التعاون االقتصادى واالســتثمارى المشــترك مع 
الصين ليس فقط من خال تقديم المساعدات والدعم الفني ولكن من 
خال ضخ المزيد من االستثمارات الصينية للسوق المصرى وبصفة 

خاصة في مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة.
كما أكد الســيد/ نينج جى شــى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية 
لإلصــاح والتنميــة حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشــروعات 
المتفــق عليها بمصر خــال المرحلة المقبلة خاصــة فى ظل العاقة 
المتميزة التى تربط قيادات الدولتين، مشــيرًا إلى ان هناك تقدم كبير 
فى عملية التنفيذ حيث تم بالفعل اقامة عدد من المشروعات وتوسيع 

البعض األخر إلى جانب بدء  تنفيذ مشروعات جديدة
وأشــاد السيد/ تشــيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى بالتفاهم 
الكبيــر بين المســئولين التنفيذين فى البلدين وهــو األمر الذى يمهد 
الطريــق امام تحقيق نقلة نوعية فى العاقات اإلقتصادية المشــتركة 
بيــن مصــر والصين، الفتًا الى ان اللجنة المشــتركة منذ انعقاد أولى 
اجتماعاتها خال عام 2016 حققت نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز 
الشــراكة االســتراتيجية بين البلدين وهو االمر الــذى يمهد لتحقيق 
نقلة غير مســبوقة في مستوى العاقات االقتصادية المشتركة خال 

المرحلة المقبلة
وفــى نهاية اجتماعــات اللجنة وقع الجانبان علــى محضر االجتماع 
الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات بين مصر والصين والذى 
تضمــن مراجعة موقف المشــروعات المشــتركة والتي تشــمل 11 
مشروعًا في مجاالت الطاقة والكهرباء والنقل ومشروعات العاصمة 
اإلداريــة الجديــدة والغــزل والنســيج والســيارات والفايبرجــاس 

ومشروعات بمنطقة محور قناة السويس.

عقــد المهنــدس/ عمــرو نصار وزيــر التجــارة والصناعــة مؤتمرا 
صحفيا أعلن خاله عن بدء إنشــاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات 
والمابــس فــى مصــر على مســاحة 3.1 مليون متر مربــع بمدينة 

السادات وتضم 592 مصنعًا.
وقــال الوزير أن المدينــة الجديدة تعد من أهم المشــروعات الكبرى 
التي ســتقام على أرض مصــر وفق أحــدث التكنولوجيات في مجال 
صناعة الغزل والنســيج وتنفذه شركة شانج جينج لاستثمار التابعة 
لشــركة مانــكاى الصينيــة، الفتا إلــى أن الهيئة الهندســية بالقوات 
المســلحة إنتهت من حوالــى 50% من أعمال اإلنشــاءات بالمرحلة 
األولى للمدينة والتي تصل مساحتها إلى 600 ألف متر وتضم 150 

مصنعًا بتكلفة إجمالية ألعمال اإلنشاءات تقدر بـ2.1 مليار جنيه.
وأشــار إلى أنه من المخطط بدء عمليات التشــغيل التجريبى لبعض 
مصانع المرحلة األولى خال شهر مايو المقبل، على أن يتم اإلنتهاء 

من كافة أعمال التشغيل نهاية العام الجارى.
 وأضــاف نصار ان هــذا المشــروع المتكامل يأتى تتويجــًا للتعاون 
االستراتيجي بين مصر والصين واستثمارًا للنتائج اإليجابية للزيارات 
المتبادلة بين رئيســا البلدين والمباحثات المكثفة التي أجرتها وزارة 
التجارة والصناعة مع كبار المســئولين بالحكومة الصينية والشركة 
المنفــذة ، الفتــًا إلى ان مفاوضات المشــروع قد بــدأت بين الوزارة 
والجانــب الصينــى منذ ســبتمبر الماضى وتم االتفاق بيــن الجانبين 
إلســتكمال خطوات إنشــاء مدينة لصناعة المنسوجات والمابس في 
مدينة الســادات مع دخول إحدى شــركات الحكومة الصينية كضامن 
لتنفيــذ المشــروع وذلــك لضمــان جدية الشــركة في تنفيــذ مراحل 
المشروع والتي تضم 3 مراحل حيث تم االتفاق على تنفيذ المشروع 
فى 4 سنوات بداًل من  بـ 7 سنوات وفق المقترح األول الذى تقدمت 

به الشركة.
ولفــت نصار الــي صدور قرار رئيــس مجلس الوزراء خال شــهر 
نوفمبر الماضي باعتبار المشــروع مشــروع قومي، الفتا الي انه تم 
نقــل تبعية المشــروع من الهيئة العامة للتنميــة الصناعية الي هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بهدف تيسير االجراءات وسرعة 

تنفيذ المشروع.
وقال الوزير ان الشــركة الصينية قامــت بتوقيع عقود بيع مبدئية لـ 
48 مصنع من المرحلة االولي لشركات صينية كما يجري التفاوض 
مــع اكثر من 60 مســتثمر صينــي للتعاقد علي بيــع مصانع اخري 

بالمرحلة االولي .
وأضاف نصار ان الشركة الصينية تقوم حاليًا بعقد مؤتمرات ترويجية 
وتسويقية للمشروع في اكثر من والية بجمهورية الصين، الفتا الي 
ان الشــركة نفذت اكثر من 25 زيارة لوفود صينية للمشــروع خال 

المرحلة الماضية .
مــن ناحيــة أخرى أعلن وزير التجارة والصناعــة أنه تم االتفاق مع 
شــركة مــان كاى الصينيــة على ضخ إســتثمارات جديــدة في مجال 
المصنوعــات الجلديــة حيــث تمتلك الشــركة خبرات كبيــرة في هذا 
المجــال وذلك في مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى حيث ســيتم البدء 
بإنشاء حوالى 5 إلى 7 مصانع على مساحة 20 ألف متر بالمرحلة 
الثانية بمدينة الروبيكى وذلك كبداية على أن تدرس الشركة التواجد 
داخــل المرحلة الثالثــة من المشــروع والمخصصــة بالكامل إلنتاج 
المصنوعات الجلدية، مؤكدًا في هذا اإلطار حرص الحكومة المصرية 
علــى زيادة القيمــة المضافة لمنتجات الجلود من خال التوســع في 

عمليات تصنيع المنتجات النهائية .

وزيرا التجارة والصناعة واالستثمار والتعاون الدولى يترأسان االجتماع 

الوزاري الثالث للجنة رفع القدرات االنتاجية بين مصر والصين

فى مؤتمر صحفى لوزير التجارة والصناعة

بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والمالبس في مصر على 

مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات
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شــهدت مدينــة دافــوس السوســرية انعقــاد فعاليات 
الــدورة التاســعة واالربعيــن لاجتماعــات الســنوية 
للمنتــدى االقتصادي العالمــي، وذلك خال الفترة من 
22 – 25 ينايــر 2019، بمشــاركة عــدد كبير من 
كبار الشــخصيات فــي العالم وقــادة المجتمع الدولي 
في السياســة واالقتصاد حيث ناقش المنتدي  تحديات 
العالم االقتصادية والبيئية الى جانب عدد من القضايا 

العالمية واإلقليمية.
وقد شارك بفعاليات المنتدى أكثر من 3 آالف سياسي 
ورجــل أعمال واقتصاد من مختلف دول العالم، بينهم 
60 مــن قــادة الــدول و1700 مــن كبار مســئولي  
أكبر الشــركات حول العالم. وقد شــاركت مصر بوفد 
رفيع المســتوي برئاســة الدكتور مصطفــى مدبولي 
رئيس مجلس الــوزراء ووزراء التجارة والصناعة، 

االستثمار والتعاون الدولي، والسياحة. 
و ناقــش المنتــدي هــذا العام عدد مــن الموضوعات 

ذات  والملفــات 
العالمــي  االهتمــام 
والتــي  المشــترك 
بيــن  مــا  تنوعــت 
واقتصادية  سياســية 
وبيئيــة  واجتماعيــة 
، حيــث تضمنت تلك 
التغير  الموضوعــات 
وخفــض  المناخــي 
الدولي  النقد  صندوق 
للنمــو  لتوقعاتــه 
االقتصــادي العالمــي 
خــال العــام الجاري 
التجارية  والتوتــرات 
القوي  بيــن  الحاليــة 
االقتصادية الكبرى في 
العالــم باالضافــة الي  
اهمية  علــي  التأكيــد 
والحــوار  التعدديــة 
والدعــوة  العالمــي 
لزيادة مشاركة المرأة 

بسوق العمل العالمى الى جانب  رؤية افريقيا الرقمية 
، وموقفهــا من الثورة الصناعيــة الرابعة فضا عن 

مشكات الاجئين ومستقبل قارة اوروبا
كما ركز المنتــدى على موضوع »العولمة 4.0« أو 
ما يسمى بـ »الثورة الصناعية الرابعة«، والتي تعنى 
االتجاه إلى االســتخدام الكثيــف للتكنولوجيا والميكنة 
المتطورة في عمليات التصنيع للتحول إلى ما يســمى 
لـــ »المصنع الذكــي«، فجــاءت الجلســة االفتتاحية 
للمنتدى بعنوان » تشــكيل مامــح البنية العالمية في 

دافوس 2019  ... ومستقبل العالــــــــــــم في عصر الثورة الصناعية الرابعة

عصر الثورة الصناعية الرابعة«. 
وقــد تضمنت قائمة اهم الشــخصيات المشــاركة في 
المنتــدى 60 رئيــس دولــة، بمــا فــي ذلــك الرئيس 
السويســرى أولي مــاورر، ورئيس الــوزراء اليابان 
شينزو آبي، باإلضافة إلى العديد من الوجوه المنتخبة 
حديثا كرؤســاء العراق والبرازيل واإلكوادور؛ فضا 
عن أكثر من 40 رئيسا لمنظمات دولية، من ضمنهم 
روبــرت أزيفيدو مدير عام منظمــة التجارة العالمية. 
أمــا عن المشــاركة النســائية، فقد شــاركت رئيســة 
وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، والمديرة التنفيذية 

لمنظمة أوكسفام الدولية ويني بيانيما.

وكان موقــع المنتــدى االقتصــادى العالمى قد اشــاد 
خــال فعاليات انعقاد المنتــدى  ببناء مجمع »بنبان« 
الشمســى كأكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في 
مصــر، في أحد المواقع بالصحــراء الغربية على بعد 
659 كيلومتر جنوب القاهرة، والذي سوف يضم 32 
محطة للطاقة عبر مسافة 37 كيلومتر مربع، ستكون 
قادرة على توليد 1650 ميجاوات من الكهرباء، وهو 
مــا يكفي من الكهرباء لتشــغيل مليــون منزل، األمر 
الــذي ســيعطى مصر دفعــة قوية نحــو تحقيق هدف 
إنتــاج 20% من طاقتهــا الكهربائية من خال مصادر 

الطاقة المتجددة.

المصدر: وكاالت والموقع الرسمى للمنتدى االقتصادى العالمى
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11 شــركة مصريــة شــاركت فــي معرض »عرب باســت 
2019« بجناح على مساحة 175 متر مربع. 

 Heimtextil 26 شــركة مصرية شــاركت في معــرض -
بجناح على مساحة 770 متر مربع. 

بلغت إجمالي حجم الصادرات المصرية باألســواق العالمية 
نحو 25 مليار دوالر خال عام 2018

بلــغ اجمالي الصادرات المصرية للســوق الفرنســي خال 
الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغت حوالي 
560 مليــون يــورو بزيــادة 7،3% عــن نفــس الفترة من 
عــام 2017 بينما بلغت قيمة الواردات الفرنســية للســوق 
المصــري حوالــي 1،6 مليــار يــورو ليصــل اجمالي حجم 
التبــادل التجــاري خال نفس الفترة مــن العام الماضي الي 

2,2 مليار يورو.

يضــم المقر الجديد لمشــروع »كريتيــف إيجيبت« منتجات 
ألكثر مــن 100 فنان وحرفي وتبلغ مســاحة المقر الجديد 
للمشروع تبلغ 900 متر مربع منها 300 متر لمشروع » 

كريتيف ايجيت«. 

- بدء انشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والمابس في 
مصر على مســاحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، 
والمرحلــة االولي للمشــروع تشــمل 150 مصنعــًا بتكلفة 

اجمالية للبناء تقدر بـ 2.1 مليار جنيه. 

زاد عــدد المورديــن بالمقــر الجديــد لمشــروع »كريتيف 
إيجيبــت« إلــى 111 مورد مقابــل 25 مورد فقــط بالمقر 
الســابق كما سيشــارك فــي اإلنتاج مبتكــرون وفنانون من 
35 تجمــع حرفي يمثلون 17 محافظة بالمقارنة بنحو 22 
تجمــع يمثلون 12 محافظة في المقر الســابق، ويبلغ عدد 
المستفيدين من المشروعين 10 آالف و500 حرفي مقابل 
7 آالف مستفيد سابقًا كما يبلغ إجمالي عدد قنوات التوزيع 
للمشــروع فــي مقــره الجديد 5 قنــوات مقابل قنــاة توزيع 

واحدة بالمقر السابق.

يبلــغ حجــم االســتثمارات االوروبية في الســوق المصري 
15.1 مليــار دوالر حيــث تعتبــر المملكــة المتحــدة أكبــر 
مســتثمر أوروبي في مصر باســتثمارات تبلــغ 5.3 مليار 
دوالر تمثل 35% من قيمة االستثمارات األوروبية في مصر 
تليها هولندا باســتثمارات تبلــغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا 
بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.

تبلغ حجم االســتثمار البريطانية في السوق المصري 5.4 
مليار دوالر في عدد 1567 مشروعًا. 

هيئــة تنمية الصــادرات قامــت بتنظيم مشــاركة نحو 338 
شــركة مصرية بـــ18 معرض دولي متخصــص وتنفيذ 11 

بعثة مشتريين وإيفاد 7 بعثات تجارية خال عام 2018. 
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يصــدر قــرار اإلعارة من 

السلطة المختصة بالوحدة 

بنــاء علــى طلــب الجهة 

المعار اليها وبعد موافقة 

الموظــف كتابــة وبنــاءا 

علــى ذلــك فهو يســتحق 

كامــل اجــره مــن الجهة 

المعــار اليها وتكون لمدة 

ســنة قابلة للتجديد بدون 

حد اقصى وتنتهي بانتهاء 

مدتهــا او مدة تجديدها أو 

فــي أي وقــت بنــاء علي 

طلب المعار.

وحــول أحكام اإلعــارة.. 

يجملهــا قانون الخدمة المدنيــة في بعض النقاط على 

رأســها خضوع المعار إداريا للجهة المعار اليها فيما 

يتعلق باإلشــراف والتوجيه والتأديــب مع عدم جواز 

ترقيــة المعار إال بعد عودته واســتكمال المدة البينية 

الازمــة للترقية، كذلك تدخــل مدة اإلعارة ضمن مدة 

اشــتراك الموظف في التأمين االجتماعي واســتحقاق 

العاوة كما تدخل مــدة اإلعارة ضمن خدمة الموظف 

فضا عنم أنه تنتهي مدة شــغل الوظيفــة القيادية او 

اإلشــراقية باإلعــارة.. وأخيــرا يجب علــي الموظف 

العودة إلي الجهة المعار منها خال خمســة يوما من 

تاريخ انتهاء اإلعارة الداخلية وثاثة اشهر من تاريخ 

انتهاء اإلعارة الخارجية .

فــى إطــار تفعيل منظومــة الجودة واالعتمــاد بمراكز 
التدريــب المهنــي التابعــة لمصلحة الكفايــة االنتاجية 
وبناءا علــى النتائج التي ترتبت علــى االجتماع الذى 
عقد بتاريخ 2019/1/15 بالديوان العام تحت رئاسة 
السيد/ عمرو جمعة – رئيس المصلحة وتحت إشراف 
كل مــن عــزة العربــى رئيــس مركزية االستشــارات 
والتعليم المستمر ومشيرة ربيع – رئيس وحدة الجودة 
واالعتمــاد بالمصلحة تــم البدء في إجــراءات تطبيق 
الجــودة واالعتمــاد بمركــز األميريــة التجريبي وذلك 
مــن خــال مراجعة جميع اجــراءات الجــودة بالمركز 
مــع جميع االدارات واألقســام بحضــور فريق الجودة 
بالمركز وقد انتهــت المراجعة بإعداد تقارير موضحة 
للبنــود المكتملة وغير المكتملــة باإلجراءات للوصول 
بالمركــز الى درجة االعتمــاد والجودة عاوة على أنه 
تم وضع اإلطار العام للنظام اإللكتروني الخاص بإدارة 
جميع عمليات وإجراءات ومعايير الجودة بشــكل كامل 
من خال الســادة المختصين بإعــداد النظام من مركز 

المعلومات .

 اعرف وزارتك ....

اإلعارة في قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية
تفعيل منظومة الجودة بمركز األميرية التابع للكفاية 

اإلنتاجية
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مصلحة الكفاية اإلنتاجية 
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*Department –PVTD
دور المصلحة

تســعى مصلحــة الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريــب المهنــي 
منــذ انشــائها عــام 1956لتدريــب واعــداد عمالــة للعمــل 
ــى تحســين  ــل عل ــا تعم ــل الصناعــي كم ــي ســوق العم ف
اإلنتــاج الصناعــي وتطويــر نظــم اإلدارة وتقديــم الخدمات 
ــي المشــروعات  والدراســات االستشــارية والمشــاركة ف

ــب . ــة للتدري القومي
تســتهدف المصلحــة توفيــر عمالــة فنيــة ماهــرة ومؤهلــة 
المهنــي  التدريــب  خــال  مــن  وذلــك  العمــل  لســوق 
المتطــور ، والــدورات التدريبيــة مــن أجــل إمــداد ســوق 
الكبــرى  الصناعيــة  والمؤسســات  بالشــركات  العمــل 
ــاءة . ــارة والكف ــن المه ــى مســتوى م ــى اعل ــن عل بفنيي

قامــت المصلحــة منــذ إنشــائها بإمــداد ســوق العمــل 
بأكثــر مــن 10000 خريــج مــن العمالــة الماهــرة ســنويًا 
فــى مختلــف المهــن وقــد بلــغ مــا تــم تخرجــه حتــى اآلن 
ــى  ــب المهن ــز التدري ــد 300000 مــن مــن مراك مــا يزي

ــة للمصلحــة. التابع
أنشطة المصلحة

ــة  ــا )45( مهن ــب عليه ــم التدري ــى يت ــن الت ــدد المه - ع
وتخصــص يتــم التدريــب عليهــم بالمراكــز التدريبيــة 
التابعــة للمصلحــة مثــل )اللحــام والحــدادة والخراطــة 
وماكينــات الــورش وااللــواح المعدنيــة والعــدد وضبعــات 
وااللمونيــوم  المعــادن  وســباكة  المواســير  وبــرادة 
والكريتــال والطباعــة والغــزل والنســيج ومهــن الســيارات 
) صيانــة الســيارات وإصــاح دهــان الهيــكل ( والحاســب 
االلــي والمابــس الجاهــزة ونجــارة األثــاث والتحكــم 

االلــي PLC, CNC وتخصصــات أخــرى.
- تتبــع المصلحــة عــدد 9 مناطــق تدريبيــة ومعهــدًا 
لتدريــب كــوادر التدريــب ومركــزًا لوســائل اإليضــاح 
األميريــة  ومركــز  المتميــزة  للتكنولوجيــا  ومركــزا 

. التجريبــى 
ــة  ــز موزع ــى )42( مرك ــب المهن ــز التدري ــدد مراك - ع
ــى مســتوى  ــع تغطــى )17( محافظــة عل ــى )38( موق ف

ــة.  الجمهوري
مراكــز   )4( عــدد  علــى  فنيــًا  المصلحــة  تشــرف   -

تدريبيــة  محطــة   )38( وعــدد  للشــركات 
*خدمات المصلحة

-انظمــة التدريــب بالمصلحــة والبرامــج والخدمــات التــى 
تقدمهــا :

ــى  ــة )لحامل ــذة الصناعي ــى / التلم ــب المهن ــام التدري  نظ
ــنوات ( : ــدة 3 س ــة ولم ــهادة االعدادي الش

الحصــول  بعــد  الطالــب  المصلحــة  تســتقبل  وفيــه   -
ــوم  ــى دبل ــا عل ــة ويحصــل بعده ــى الشــهادة اإلعدادي عل
»التلمــذة الصناعيــة« )ثــاث ســنوات( وفقــا للنظــام 
ــل  ــب مؤه ــداد طال ــى إع ــدف إل ــا ته ــث إنه ــي حي األلمان
ــة  ــع المصلح ــرة وتتب ــة الماه ــن العمال ــل م ــوق العم لس
األســاليب الحديثــة فــي التدريــب واســتخدام التكنولوجيــا 
والتقنيــات الحديثــة كأجهــزة االتصــال عــن بعــد والتوســع 
ــة. ــمعية والبصري ــاح الس ــائل اإليض ــتخدام وس ــي اس ف

- عــدد المتدربيــن بنظــام التلمــذة الصناعيــة ) ثــاث 
ســنوات ( يصــل إلــى 35000 متــدرب.

+نظــام تدريــب فنــي عالــي المهــارة ) لحاملــى الشــهادة 
ــدة 2  ــا ولم ــا يعادله ــطة وم ــة والمتوس ــة / الفني الثانوي

ســنة ( : 
وذلــك بمركــز التكنولوجيــا المتميــز التابــع للمصلحــة 
بمنطقــة األميريــة ويتــم التقديــم لــه مــن خــال التنســيق 
الخــاص بالثانويــة العامــة ، ويعتبرمركــز التكنولوجيــا 
المصريــة  الحكومــة  بيــن  التعــاون  ثمــرة  المتميزهــو 
والتدريــب  اإلنتاجيــة  الكفايــة  مصلحــة  فــى  متمثلــة 
ــك  ــى GTZ وذل ــة ف ــة متمثل ــى والحكومــة األلماني المهن
العمالــة  نقــص  فــى  المتمثلــة  الفجــوة  ســد  بهــدف 
المدربــة علــى التقنيــات الحديثــة فــى مجــال التشــغيل 
األوتوماتيكــى والميكاترونيــات والتــى تحتاجهــا الصناعــة 
المصريــة للدخــول بقــوة فــى تحديــات القــرن الواحــد 
والعشــرين وكذلــك لرفــع كفــاءة العامليــن بالمصانــع 
وتقديــم الخدمــات االستشــارية فــى المجــاالت الصناعيــة.

بــدأ العمــل بالمركــز فــى عــام 1996م وحصــل علــى 
شــهادة ISO 9001-2000 مــن منظمــة TÜV فــى 

مجــال تصميــم وتقديــم الخدمــات التدريبيــة.
ــه وفــق برامــج محــددة إلمــداد ســوق  ــم التدريــب في ويت
ــاب  ــن اكتس ــدرب م ــن المت ــرة تمك ــن المه ــل بالفنيي العم
المهــارات المطلوبــة وتزويــده بالمعــارف الازمــة التــي 

ــي والمهــارى.  ــع مســتواه الفن ــه مــن رف تمكن
+نظام التدريب التحويلى ) لمدة3-8 شهور( :

يتــم هــذا التدريــب طبقــا إلحتياجــات الشــركات الصناعيــة 
بهــدف تغييــر مســار العامليــن بهــا وذلــك لرفــع كفاءتهــم 
فــي المجــاالت التــي يتــم التدريــب عليهــا طبقــا لمتطلبــات 
ســوق العمــل الناتجــة عــن التطويــر الفنــي و اإلداري 
والخصخصــة وإعــادة هيكلــة الشــركات ويكــون لمــدة )3 

– 8 شــهور(.
+إختبارات قياس المهارة :

ويتــم هــذا االختبــار للســادة الراغبيــن فــى الحصــول علــى 
فرصــة عمــل ويمتلكــون مهــارة فنيــة دون شــهادة حيــث 
ــم  ــاس مســتوى مهاراته ــة قي ــم المصلحــة خدم ــدم له تق
واختبــار كفائتهــم ومنحهــم شــهادة معتمــدة تفيــد بذلــك .

+الخدمات االستشارية: -
يقوم كا من :

والتــى  المســتمر  والتعليــم  االستشــارات  مركزيــة   -
االســكندرية(   – الخيمــة  شــبرا   ( بموقعــى  مقرهــا 
بتقديــم االستشــارات للشــركات الصناعيــة فــى المجــاالت 
الصناعيــة  والهندســة  واإلداريــة  االقتصاديــة   (
للمنشــآت  الجــودة  وضمــان  والبيئــة  والمشــروعات 
الصناعيــة والســامة والصحــة المهنيــة والتكاليــف - 

اإلنتاجيــة  وقيــاس  األداء  تقييــم   – التســويق 
- معهــد تدريــب وإعــداد الكــوادر باألميريــة المســئول 
عــن تقديــم الخدمــات االستشــارية والتدريــب االدارى 
والتخصصــى للجهــات الخارجيــة والمســاهمة فــى تأهيــل 

ــة ــرية بالمصلح ــوادر البش ــداد الك وإع
ــدة  ــدة ومعتم ــة موح ــة تدريبي ــى خط ــادا عل ــذا اعتم وه

ــا  ــل به ــنويا للعم س
+الدورات القصيرة ) من 6:1 اسبوع ( : 

بهــدف  الصناعيــة  الشــركات  إلحتياجــات  طبقــا  يتــم 
تدريــب العامليــن لديهــا علــى المهــارات التــي تحتــاج 
ــا أو المســتحدثة  ــودة فع ــا الشــركات ســواء الموج إليه
ــع  ــك لرف ــا وذل ــن به ــار العاملي ــر مس ــركة أو لتغيي بالش
كفاءتهــم فــي المجــاالت التــي يتــم التدريــب عليهــا طبقــا 
لمتطلبــات ســوق العمــل الناتجــة عــن التطويــر الفنــي و 
ــام  ــركات )نظ ــة الش ــادة هيكل اإلداري والخصخصــة وإع

ــابيع( ــى 6 أس ــن1 إل ــب م التدري
+اعتماد الشهادات :

التلمــذة  دبلــوم  شــهادة  باعتمــاد  المصلحــة  تقــوم 
المهنــى ومراكــز  التدريــب  لطلبــة مراكــز  الصناعيــة 
تدريــب الشــركات والمحطــات التدريبيــة طبقــًا لقــرار 

والتعليــم. التربيــة  وزيــر 
*وضــع وإعــداد البرامــج والمواصفــات واإلشــراف العــام 

علــى االعمــال المتعلقــة بذلــك :-
الصناعيــة  للهيئــات  التابعــة  بالشــركات  -االتصــال 
ــرف  ــدف التع ــب به ــة بالتدري ــرى المعني ــات األخ والجه
ــذة  ــاالت التلم ــى مج ــن ف ــر للمه ــات التطوي ــى متطلب عل
ــارة  ــتوى لمه ــع مس ــريع ورف ــب الس ــة والتدري الصناعي
مــن  مــن خــال كا  األخــرى وذلــك  التدريــب  ونظــم 
إدارة خدمــات التســويق الفنــى واالدارة العامــة للبرامــج 

. والمواصفــات 
-إعــداد المواصفــات الخاصــة بالمهــن التــى تحتاجهــا 
المعنيــة  األخــرى  والجهــات  الصناعيــة  الشــركات 
بالنظــم  بهــا  الخاصــة  البرامــج  ووضــع  بالتدريــب 
المطلوبــة باالشــتراك مــع المســئولين عــن التدريــب بهــا 
وذلــك مــن خــال االدارة العامــة للبرامــج والمواصفــات .

-إعــداد قوائــم المعــدات والخامــات الازمــة للبرامــج 
العمليــة .

-وضــع االمتحانــات الخاصــة بالطلبــة بالدراســة النظريــة 
والتدريــب العملــى .

والمســاعدة  االيضاحيــة  الوســائل  وتصميــم  -تقديــم 
الازمــة للتدريــب مــن خــال اإلدارة العامــة لوســائل 

بالمراكــز. الســتخدامها  اإليضــاح 
-تطبيــق وتنفيــذ البرامــج الجديــدة المقترحــة أو المطــورة 
تجريبــى  كتدريــب  التجريبــى  بمركزاألميريــة  وذلــك 
وتعديلهــا إذا احتــاج األمــر وإعــادة تقييمهــا ووضــع 

المعــدات والخامــات الازمــة لتنفيذهــا.
*التصنيع للغير بالمشاركة :

االنتاجيــة  الخدمــات  بتقديــم  المصلحــة  تقــوم  حيــث 
المطلوبــة لســوق العمــل فــى المجــاالت الحرفيــة العديــدة 
نظــرا لتوافــر العديــد مــن العــدد واالدوات الغيــر متوفــرة 

ــع والشــركات  ــن المصان ــد م ــى العدي ف

بيانات اإلتصال
- العنوان :: 3 ش الكويت بالدقى- تليفون :33371158-202 -   فاكس :20233370884  

Trainingpvtd@gmail.com : بريد الكتروني -
hananpvtd@hotmail.com

جناح الهيئة العامة لشئون المطابع االميرية بمعرض الكتاب يقدم 
خصم ٥٠ ٪ على جميع إصدارات الهيئة طوال فترة المعرض.
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