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وزراء التجارة االفارقة يصدرون حزمة » القاهرة 
التكاملية« إلنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية 

القاهرة تستضيف فعاليات المعرض األفريقي األول للتجارة البينية 

توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة 30 مليار دوالر واالتفاق 

على 100 صفقة تجارية على المستويين اإلفريقي والعالمي

بمشاركة 54 دولة افريقية 
بمشاركة دولية وعالمية واسعة 

اســتضافت القاهرة فعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة األفارقة 
على مدى يومين بمشــاركة وزراء تجارة وكبار مسئولين ٥٤ دولة 
افريقيــة، وبحضــور مفوض التجــارة باالتحاد األفريقــي، وعدد من 

رؤساء وممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية. 
واســتهدف المؤتمــر اســتكمال مفاوضــات اتفاقية منطقــة التجارة 
الحرة القارية األفريقية والتي تســتهدف تنمية حركة التجارة البينية 
االفريقية، وتحقيق معدالت أعلى للنمو االقتصادي األفريقي بعد إزالة 
العوائق الجمركية بين الدول اإلفريقية الشــقيقة، فضاًل عن تســهيل 
حركة عوامل اإلنتاج ومن ثم زيادة معدالت النمو الصناعي وتحقيق 
التنمية التكنولوجية المرجوة التي ســتمكن دول القارة من المنافسة 
على الســاحة االقتصادية الدوليــة، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع قرب 
انتهــاء مصر من اإلجراءات الخاصــة بالتصديق على االتفاقية حيث 

يجرى عرضها حاليًا على مجلس النواب للتصديق عليها. 
ومن جانبه أشــاد المهنــدس عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة 
باإلرادة السياســية األفريقية إلنجاح هذا المشــروع العظيم من حيث 
التوقيع والتصديق على االتفاقية من قبل الدول األعضاء حيث قامت 
٤9 دولــة حتــى االن بالتوقيع علــى االتفاقية، كما قامــت عدة دول 

إفريقية بالتصديق عليها.
وأوضــح الوزير أن اســتضافة مصر لهذا المؤتمــر الهام والذي يعد 
خطوة كبيرة في طريق تحقيق التكامل االقتصادي األفريقي المنشــود 
خيــر دليــل على التقــدم الــذي أحرزتــه دول القارة خالل الســنوات 
الماضيــة في صياغة مفهوم التكامل األفريقي بشــكله الجديد، فضاًل 
عن كونه بمثابة الترجمة الحقيقية والعملية للتعاون الدائم والمستمر 

بين مصر والدول اإلفريقية.
وأوضح نصار أهمية الدور الذي ســيلعبه إنفــاذ االتفاقية في تطوير 
البنيــة التحتية والتنمية الصناعية فــي دول القارة، فضال عن حرية 
حركة األشــخاص مــن رجال األعمــال والفنييــن والمتخصصين في 

تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك 
خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية 
والتعليميــة والصحة والخدمات المهنيــة ذات األهمية الكبرى للنمو 

االقتصادي المستدام.
وفــي ختــام اجتماعــات مفاوضــات منطقة التجــارة الحــرة القارية 
األفريقية بالقاهرة أصدر وزراء التجارة االفارقة حزمة تكاملية تحت 
مســمى »حزمة القاهرة« والتي تعد باكورة نتائج المفاوضات حيث 
تــم التوصل إلى توافق حول عدد كبير مــن الموضوعات التفاوضية 
العالقة، وخاصًة آليات وتوقيتات تحرير التجارة في السلع في القارة 
األفريقيــة كخطوة أساســية للتكامــل األفريقي وصوال إلقامة ســوق 

أفريقية موحدة. 
 وأوضــح الوزيــر أن هذه المــرة األولى التي تقوم الــدول األفريقية 
بالتفــاوض فيمــا بينها حــول تحرير التجارة فــي الخدمات، وخاصة 
فــي القطاعــات الخمســة ذات األولوية التــي تم االتفــاق على البدء 
فــي تحريرها كمرحلة أولى وتشــمل الســياحة والنقــل واالتصاالت 

والخدمات المالية وخدمات قطاع االعمال. 
ونــوه الوزير إلى أن األفضليــات الممنوحة في مجال تحرير التجارة 
فــي الخدمات غير مســبوقة، ولم يتم منحها من قبــل ألي من الدول 
األخرى خارج القارة وهو ما يعطى مصر األسبقية في التواجد القوى 

والفعال في هذه الدول، ونقل الخبرات المصرية اليها.
وتجدر اإلشارة إلى أن استضافة مصر لهذه االجتماعات تأتي تمهيدًا 
لرئاســة مصر االتحــاد األفريقي خالل عــام 2019، وتوجهها نحو 
التكامــل والتعاون المتميز مع األخوة األفارقة في مختلف المجاالت، 
خاصــة فيمــا يتعلق بفتح األســواق للصادرات المصرية من الســلع 
والخدمــات، وتنمية التبــادل التجاري بالقارة، وإقامة المشــروعات 

االستثمارية المشتركة.

افتتــح الدكتــور مصطفي مدبولــي، رئيس مجلس الــوزراء فعاليات 
المعــرض االفريقــي األول للتجارة البينية والــذي عقد ألول مرة في 
القاهرة على مدار 7 أيام ونظمه البنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد 
»أفريكســيم بنــك« بالتعاون مع وزارة التجــارة والصناعة واالتحاد 
اإلفريقــي ليكــون منصــة هائلة لعــرض الســلع والخدمــات وتبادل 
المعلومات الخاصة بالتجارة واالســتثمار باألســواق اإلفريقية، حيث 
بلغ عدد الشــركات المشــاركة في المعرض 1063 شــركة افريقية 
منها 300 شــركة مصرية باإلضافة الى مشــاركة 3٤ دولة بأجنحة 
وطنيــة خــالل المعرض من بينهــا ٥ دول من خارج افريقيا تشــمل 

روسيا والصين والسعودية واالمارات والصين.
هــذا وقد تضمنــت فعاليات المعرض تنظيم يوم وطني لعدد من الدول 
المشــاركة فــي المعرض تتضمن مصــر وزيمبابوي وكــوت ديفوار 
ونيجيريــا لعــرض امكانياتها وثقافاتهــا ليكون بمثابــة حالة وطنية 

للقارة. 
كما عقدت على هامش المعرض عدد من الجلســات النقاشــية أهمها 
جلســة نقاشــية حول عدد من قصص نجاح الشــركات المصرية فى 
إفريقيــا شــارك فيها كل من المهندس/ حســام فريــد، رٔييس مجلس 
ٕادارة شركة الوايلر فريد للطلمبات، والدكتور/ شريف الجبلي، رٔييس 
مجلس ٕادارة شــركة بولي ســيرف لألســمدة والكيماويات، والسيد/ 
محمد عاطف مدير عام بشركة السويدي إلكتريك نيابة عن المهندس/ 

ٔاحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك. 
هــذا وقد نظمــت هيئــة تنميــة الصــادرات بالتعاون مع المؤسســة 
االســالمية لتمويــل التجارة علــى هامش فعاليات المعــرض الملتقى 
الثاني بين المصدرين والمســتوردين لألدوية والمســتلزمات الطبية 
والــذي اســتعرض ســبل تعزيــز صناعة الــدواء في مصــر والدول 
االفريقية والعربية في ظل برنامج جســور التجارة العربية األفريقية 

الذي أطلقته المؤسســة وكذلك تســهيل اجراءات تسجيل االدوية في 
الدول االفريقية، شــارك في الملتقى 3٥ دولة أفريقية و٤٥ شــركة 
عربيــة مصنعة وموزعــة لألدوية الى جانب وجــود عدد من ممثلي 
الجهــات األفريقية الدولية والمهتمة بالتنمية ومنها الهيئة المركزية 
لشراء االدوية لدول غرب افريقيا واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة 

UNECA.  لألمم المتحدة
وقد قام العب كرة القدم العالمي ديديه دروجبا بزيارة المعرض حيث 
تحدث عن تجربته وكيفية انتقاله من العب كرة قدم إلى رجل أعمال، 
مؤكــدا حرصه علــى توجيــه اعماله داخــل القارة الســمراء بهدف 
المســاهمة في تنمية القارة، داعيًا كافــة أبناء القارة من العبي كرة 
القدم العالميين الى العمل واالســتثمار في القارة الســمراء ألن بناء 
افريقيا ال يتأتى اال بسواعد ابناءها، كما قد قام دروجبا بجولة تفقدية 
داخــل اجنحــة صــاالت العرض بالمعــرض حيث القى ترحيبــًا كبيرًا 
من الشــركات العارضــة وأبدى اعجابه بالمنتجات وحجم الشــركات 

واالستثمارات الموجودة بالمعرض.
كمــا شــهدت فعاليات المعــرض تنظيم عــدد من الــدورات التدريبية 
تضمنــت دورة تدريبيــة في مجال التجارة البينية االفريقية وورشــة 
عمــل بعنوان »دعــم الوصول إلــى المزارعين الصغار والشــركات 
الصغيرة والمتوســطة المتخصصة فــي مجال الزراعة ونقل المعرفة 
التكنولوجيــة للمزارعيــن«، باإلضافة إلى تنظيم ورشــة عمل حول 
مطابقة المعايير والتســهيالت التجارية داخل أفريقيا في إطار اتفاقية 

 .AfCFTA التجارة الحرة القارية االفريقية
وقــد شــهد المعرض توقيــع اتفاقات ومذكــرات تفاهم بلغــت قيمتها 
30 مليــار دوالر، كما شــهد االتفاق علــى 100 صفقة تجارية على 

المستويين اإلفريقي والعالمي.
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عقد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات 
موسعة مع السيد/ جيفرى دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني 
حضرها الســيد/ جيفري آدمز ســفير المملكة المتحدة بالقاهرة وقد 
اســتعرضت الجلسة مستقبل التعاون االقتصادي بين البلدين خاصة 

في ظل قرار خروج بريطانيا من االتحاد االوروبى .
وقــال الوزيــر ان العالقات المصريــة البريطانية عالقــات تاريخية 
واســتراتيجية تســتند الــى التفاهم المتبــادل والعمل المشــترك بين 
الجانبيــن فــي مختلــف المجــاالت وعلى كافــة االصعدة ، مشــيرا 
الــي اهميــة التوصل التفاقــات جديدة بيــن الجانبين تدعم مســيرة 
التعاون االقتصادي المشــترك وتســهم في تعزيز العالقات التجارية 
واالســتثمارية والصناعيــة بيــن الجانبيــن وتخــدم االقتصادييــن 
المصري والبريطاني علي حد سواء، واشار نصار الي اهمية تعزيز 
التعاون التجاري واالســتثماري المصري البريطاني المشترك علي 
المستويين الثنائي والمتعدد ، مشيرا الي إمكانية إنشاء مشروعات 
مشــتركة بــدول شــرق وغــرب افريقيــا واالســتفادة مــن اتفاقات 
التجــارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع تلك الدول وكذا من المكاتب 
التجارية المصرية المنتشرة بدول القارة االفريقية في الترويج لتلك 
المشــروعات، وقــال ان حجم التبادل التجــاري بين مصر والمملكة 
المتحــدة بلغ العام الماضي 2 مليار و ٤91 مليون دوالر مقارنة بـ 
2 مليار و 32٥ مليون دوالر خالل عام 2016 محققًا زيادة قدرها 
7%، مشــيرًا الى ان اهم بنود الصــادرات المصرية للملكة المتحدة 
شــمل الكابالت والزيوت واالســمدة والمنتجات الزراعية والمالبس 

الجاهــزة والكيماويــات غير العضوية والمنســوجات والبالســتيك 
والحديد والصلب والســيراميك والمنتجــات الورقية واالثاث، واهم 
بنود الواردات تشــمل االدوية واالالت والمعــدات وبذور البطاطس 

والصناعات الهندسية .
واضاف ان اجمالي االســتثمارات البريطانية في مصر تبلغ حاليا ٥ 
مليــار و٤0٥ مليون دوالر في قطاعات البترول والغاز واالســمدة 

واالستشارات المالية والزراعة واالسمنت والمواد الغذائية
ومــن جانبه قال الســيد/ جيفــرى دونالدســون المبعــوث التجارى 
البريطانــي ان بــالده حريصــه علــى تعزيز اطر التعــاون المصرى 
البريطاني المشــترك في مختلف المجاالت االقتصادية، مشــيرًا الى 
ضــرورة الحفاظ على وتيرة التعاون المشــترك بين البلدين وبصفة 

خاصة بعد قرار خروج بريطانيا من االتحاد االوروبى.
وأضاف ان مصر تلعب دورًا اســتراتيجيًا بمنطقة الشــرق األوســط 
وقــارة افريقيــا، الفتــًا الى ان هنــاك فرصــًا ضخمة للتعــاون بين 
مصــر والمملكة المتحدة خاصة في مجــاالت التعليم والتعليم العالى 

والتدريب الفني والمهنى وبناء القدرات والرعاية الصحية
وأضاف دونالدســون ان الوضع المســتقر لالقتصاد المصرى حاليًا 
يبعث برسائل إيجابية لمجتمع االعمال البريطاني النشاء مشروعات 
اســتثمارية مشــتركة بالسوق المصرى، مشــيرًا الى إمكانية تفعيل 
التعــاون بين المكاتب التجارية المصريــة بقارة افريقيا والمبعوثين 
التجارين البريطانين بدول القارة لتوسيع نطاق التعاون االقتصادى 

بين مصر والمملكة المتحدة بالقارة السمراء

مصر وبريطانيا يبحثان مستقبل العالقات 
االقتصادية المشتركة في ضوء قرار بريطانيا 

الخروج من االتحاد االوروبى

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة يفتتح القمة السنوية 

الخامسة لقطاع السيارات المصرى

افتتح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة القمة السنوية 
الخامسة لقطاع السيارات المصري »إيجيبت أوتوموتيف« باالنابة 
عن الســيد الدكتور مصطفــي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي 
عقدت تحت عنوان مســار جديد لقطاع الســيارات بحضور الســيد/ 
هشــام توفيق وزير قطاع االعمال والســيد/محمد ابو الفتوح المدير 
التنفيذي لشــركة أوتوموتيف الي جانب مشــاركة كبيرة من ممثلي 
كبريات الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات وممثلي وزارة 

الكهرباء والبيئة 
واكد الوزير أن السوق المصري يمثل أحد اهم الوجهات االستثمارية 
في المنطقة خاصة في مجال الصناعات الهندسية وباالخص صناعة 
الســيارات، الفتًا إلي انه يجري حاليا التنســيق مع وزارتي االنتاج 
الحربــي وقطاع االعمال العام لالســتفادة مــن االمكانات التصنيعية 
المتوافرة سواء بشركة النصر للسيارات او مصانع االنتاج الحربي 

لجذب شــركات ســيارات عالمية لالســتثمار في الســوق المصري 
واالســتفادة من حجم الســوق الكبير والتصدير لالســواق المرتبطة 
مــع مصر باتفاقيــات تجارية والتي تتيح النفــاذ لحوالي 1,8 مليار 
مســتهلك وقال الوزير ان عدد كبير من الشــركات العالمية التي يتم 
التفــاوض معها حاليا لضخ اســتثماراتهم في الســوق المصري قد 
قاموا بزيارة خطوط االنتاج الحالية بشــركة النصر للســيارات وقد 
اشــادوا باالمكانات التصنيعية المتوافــرة بالمصنع وهو االمر الذي 
ينعكس ايجابا علي قرار هذه الشركات بالتواجد في السوق المصري 

خالل المرحلة القريبة المقبلة 
واشــار نصار الي انه تــم تكليف مكاتب التمثيــل التجاري بالخارج 
بالتواصل مع كافة الشــركات العالمية المنتجة للســيارات لدعوتهم 
لالســتثمار في مصر مع تقديم كافــة المعلومات المتعلقة باالمكانات 
التصنيعية المتوافرة بوزارتي قطاع االعمال العام واالنتاج الحربي 
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في احدث تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات 
25 مليار دوالر قيمة الصادرات المصرية خالل 2018 تلقى 

245 ألف رسالة صناعية وغذائية 

حصـــــــــــاد عــــــام
التنمية الصناعية تصدر 15 ألف و652 رخصة تشغيل 

وبناء

اطالق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى ابرز إنجازات مركز 
تحديث الصناعة عام 2018

التمثيل التجارى يسهم في ابرام 1168 تعاقد وفرصة 
تصديرية

شــهدت الصادرات المصرية تطورًا ملحوظًا خالل عام 2018 حيث 
بلغ إجماليها خالل الـ 11 شــهر االولــي من 2018 حوالي 22.6 
مليــار دوالر مقابــل 20.٤ مليار دوالر خالل نفــس الفترة من عام 
2017، ومن المتوقع ان تصل الي حوالي 2٥ مليار دوالر مع ختام 
عام 2018 بنسبة زيادة تصل الي حوالي 10.6% عن عام 2017 
والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 22.٤ مليار دوالر وهو مستهدف 

خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خالل عام 2018. 
وقال المهندس/ إســماعيل جابر، رئيــس الهيئة العامة للرقابة على 
الصــادرات والــواردات ان هذه الزيادة في معــدالت الصادرات تأتي 
انعكاســًا لالســتراتيجية الطموحة لوزارة التجارة والصناعة والتي 
تستهدف االرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد 
من االسواق أمام المنتج المصري االمر الذي يسهم في تحقيق طفرة 
فــي معــدالت التصدير خــالل المرحلة المقبلة، وأشــار جابر الى ان 
القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خالل عام 2018 تضمنت 
قطاعــات الصناعــات الكيماويــة واالســمدة، والمالبــس الجاهزة، 
والصناعات الهندســية وااللكترونيات، والطبية، والغزل والنســيج، 
والصناعــات الغذائيــة، والكتــب والمصنفــات، الفتــا الــي ان أكبر 
األســواق المســتقبلة للصادرات المصرية خالل عام 2018 تمثلت 
فــي اإلمارات العربية المتحدة وتركيــا والواليات المتحدة األمريكية 
وإيطاليــا والمملكــة العربية الســعودية والمملكة المتحدة واســبانيا 
والجزائــر وفرنســا، وحول موقف رســائل الــواردات التــي تلقتها 

الهيئــة العامة للرقابــة على الصادرات 
والــواردات خالل عــام 2018 أوضح 

جابــر أن الهيئــة كثفــت من نشــاطاتها ألحكام الرقابة علــى المنافذ 
للتأكد من جودة المنتجات المســتوردة حيث تلقت 2٤٥ ألف و223 
رســالة صناعية وغذائيــة المقبول منها 2٤1 ألف و21٥ رســالة 

والمرفوض ٤008 رسالة.
واضــاف رئيــس الهيئــة ان الســلع الغذائيــة المقبولــة بلغــت 82 
ألــف و777 رســالة فيما تم رفض 2099 رســائل لعــدم مطابقتها 
للمواصفــات القياســية، كمــا بلغــت الرســائل الصناعيــة المقبولة 
1٥8 ألف و٤38 رســالة وتم رفض 1909 رســالة لعدم مطابقتها 
للمواصفات، مشــيرًا إلى أن اهم الرسائل الصناعية المقبولة تمثلت 
فــي االدوات الصحيــة وحديد التســليح واالســمنت وادوات المائدة 
والــورق والصابون والمالبس والمفروشــات فيما تمثلت الرســائل 
الصناعيــة المرفوضة في لعــب أطفال واحجار قطع وجلخ ومحابس 
وبــالط ســيراميك ومنظفات ومــواد الصقة ودهانــات، كما تضمنت 
الرســائل الغذائية المقبولة الحبوب مثل القمح وفول الصويا والذرة 
الصفــراء واللحوم )بقري – جاموســي مجمــدة – دواجن مجمدة( 
باإلضافة الي االسماك، بينما تمثلت الرسائل الغذائية المرفوضة في 
مركزات عصائر – شاي – صلصة طماطم – مكمالت غذائية، تفاح 
طــازج، زبدة مجمدة، لحــوم بتلو مبردة – جبنه انــواع – اضافات 

أعالف – عطور ومستحضرات تجميل باإلضافة الي زيت زيتون.

قامــت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خــالل العام الماضى 2018 
بإصــدار 1٥ ألف و 6٥2 رخصة تشــغيل وبناء لمنشــأت صناعية 
كما تم قيد 9 االف و 272 سجل صناعي دائم ومؤقت ومحدد المدة 
بواقع 6 االف و 339 سجل دائم وألفين و933 سجل مؤقت ومحدد 
المــدة، هذا فضاًل عــن توقيع عقود تخصيــص منطقتين صناعيتين 
بنظــام المطــور الصناعي بمدينة الســادات بإجمالي مســاحة 2.8 
مليــون متر مربع وذلك مع شــركتي بوالريــس الزامل واس دي ام 

للتطوير واإلدارة بواقع 1.٤ مليون متر مربع لكل منطقة.
وقــال المهنــدس/ أحمــد عبد الرازق رئيــس الهيئة العامــة للتنمية 
الصناعية أن مؤشــرات أداء الهيئة خــالل العام 2018 تؤكد نجاح 
خطة الوزارة الهادفة الي توفير المناخ الجاذب للمســتثمرين سواء 
المصرييــن او االجانــب لالســتثمار في القطــاع الصناعي المصري 
وذلــك من خالل تفعيل قانــون التراخيص الصناعية واصدار خريطة 
لالســتثمار الصناعي فضال عن تيسير منظومة االجراءات المتعلقة 
باالنتــاج والتصدير وزيادة تنافســية الصناعات التحويلية واالرتقاء 
بجــودة المنتج المحلي، واســتعرض جهود الهيئة فــي مجال تنمية 
وتطويــر المدن والمجمعات الصناعية خالل عام 2018 حيث قامت 
الهيئة بإستكمال أعمال ترفيق وتطوير مدينة األثاث الجديدة بدمياط 
والــذى بلغــت تكلفة البنية االساســية لــه 2.٥ مليار جنيــه، كما تم 
االنتهاء من األعمال االنشائية للوحدات اإلنتاجية والتي يبلغ عددها 
1٤00 وحــدة وجــاري االنتهــاء من كافــة أعمال المرافق شــاملة 
المياة والكهرباء والطرق، وأضاف أن مدينة األثاث الجديدة بدمياط 
مقامة على مســاحة 331 فدان وتشمل صناعات حرفية وصناعات 
صغيرة ومتوســطة وصناعــات مغذية ومكملة، ومركــز لتكنولوجيا 
األثــاث وقاعات مخصصة للمعارض باإلضافــة إلى مجمع للخدمات 
الحكومية واإلدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات 
ومؤسســات مالية ومصرفية ومستشــفى ودور عبادة، الفتا إلى أنه 

من المتوقع أن تســهم في توفير ما 
يزيد عن الـــ100 ألف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة .
كمــا اســتعرض جهــود الهيئــة في 

مدينــة الجلــود الجديدة بالروبيكي حيث تــم االنتهاء من كافة أعمال 
المرحلة االولي والتشــغيل الفعلي لمحطات المعالجة، وكذا االنتهاء 
من أعمال البنية األساســية الداخلية للمرحلة الثانية، وكافة وحدات 
الدباغــة والغــراء ومنهــا المدبغــة النموذجية والتي تضــم المركز 
التكنولوجي الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة 
فــي هذه الصناعة،  الفتا إلى بدء أعمال البنية األساســية الخارجية 
واإلنشــاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانية من المشروع 
وكــذا محطــات المعالجة،كمــا يجرى حاليــا االنتهاء مــن نقل باقي 
المنشــآت الصغيرة من منطقة مجرى العيــون إلى المدينة الجديدة، 

وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة. 
وأضــاف أنه قد تم تســكين جزء من المرحلة الثانيــة ومن المتوقع 
بدء تشــغيل كافة المصانع في منتصف عام 2019 شــاملة مصانع 
الغراء، كما أنه جار تسويق المرحلة الثانية واالتفاق مع المطورين 
الصناعييــن للبــدء فــي تســويق المرحلــة الثالثة إلنشــاء مصانع 
للصناعــات الجلدية المكتملة الصنع، كما أشــار رئيس هيئة التنمية 
الصناعية إلى مســاهمة الوزارة بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة 
شــبكة الكهرباء بمجمع الصناعات البالستيكية بمنطقة مرغم وذلك 
لتلبيــة احتياجات كافة الوحدات الصناعية، إلى جانب إعداد دراســة 
متكاملــة بالتعــاون مع إحدى كبريات المكاتب االستشــارية العالمية 
خاصــة بالمرحلة الثانية للتوســعات بالمجمع والتي تقدر مســاحتها 
بـــ٥2 فــدان.، وأوضح أن تكلفة البنية االساســية لمشــروع مدينة 
قويسنا الصناعية قد بلغت 160 مليون جنيه ومن المتوقع االنتهاء 

منها  خالل يوليو من العام المقبل 2019.

يعد إطالق »البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي« والذى ينفذه 
مركــز تحديث الصناعة بالمشــاركة مع اتحــاد الصناعات المصرية 
مــن ابرز اإلنجازات المحققة خالل العــام الماضى 2018 في قطاع 
الصناعــة حيــث يســتهدف البرنامج االرتقــاء بتنافســية الصناعة 
المصرية وإحالل المنتجات المحلية محل المســتوردة، وإيجاد قاعدة 
صناعيــة مــن الموردين المحلييــن، فضاًل عن اطالق اســتراتيجية 
جديدة لتنمية وتطوير صناعة األثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف 
االستراتيجية تطوير صناعة االثاث وتأهيلها للمنافسة واالنتشار في 

األسواق االقليمية والعالمية.
وقــال المهندس/ احمد طه المدير التنفيــذي لمركز تحديث الصناعة 
ان المركــز كثف من جهوده خالل العام الماضى لمســاندة المصانع 
وتطوير الصناعة المصرية حيث تم إطالق »البرنامج القومي لتعميق 
التصنيــع المحلي« والذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشــاركة 
مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من ابرز اإلنجازات المحققة خالل 
العام الماضى حيث يســتهدف البرنامج االرتقاء بتنافســية الصناعة 
المصرية وإحالل المنتجات المحلية محل المســتوردة، وإيجاد قاعدة 

صناعية من الموردين المحليين.
وأوضح ان المركز قام بمساندة 11 شركة في الحصول علي تمويل 
يقــدر بمبلغ 8٤ مليــون جنيها من القطاع المصرفي، كما قام توقيع 

100 عقد في جميع القطاعات في مجاالت الجودة وترشيد استهالك 
الطاقــة والتســويق وكذلك عدد 77 فــي مجاالت الخدمــات المالية 

وجاهزية التصدير وعالمة صنع في مصر 
وأشــار طه الــى انه تم تنظيــم 11 اجتماعًا وورشــة عمل لتعريف 
المجتمع الصناعي بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في 9 
محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشــرقية وبورسعيد والدقهلية 
وبني ســويف وأســيوط وســوهاج والمنيا، الفتًا الــى انه تم اطالق 
برنامــج زيادة التنافســية بالمركز بتكلفة 80 مليــون جنيه وبرامج 
تنمية الصادرات،  واالقتصاد االخضر وتحســين االنتاجية والتجارة 

الخضراء .

نجــح جهــاز التمثيــل التجــاري خالل عــام 2018 فــي تفعيل دور 
المكاتب التجارية بالخارج لتنفيذ خطة الترويج للصادرات المصرية 
في االسواق الخارجية حيث تم تكليف المكاتب بالقيام بدور فاعل في 
التسويق والترويج للمنتجات المصرية من خالل التواصل الفعال مع 
المنتجين وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات 
تنافسية بما يسهم في زيادة معدالت التصدير خالل المرحلة المقبلة. 
وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري أن المكاتب التجارية 
المصريــة نجحــت خــالل عام 2018 فــي إتاحة عــددًا من الفرص 
االســتثمارية إلقامة مشــروعات إنتاجية وخدميــة بمصر في العديد 
مــن المجــاالت والقطاعات بقيمــة تقديرية بلغت نحــو 81٤ مليون 
دوالر، باإلضافة إلى إعداد 203٥ تقرير تسويقي ونوعي، والتدخل 
لتســوية عدد 281 نزاعًا تجاريًا بالطرق الودية، ومتابعة النزاعات 
التجاريــة مــع الجهات المعنية، فضاًل عن إنجــاز عدد 9008 طلب 
ترويج واستعالم تجاري، وتوفير كافة البيانات التي طلبتها الشركات 
المصرية، مشــيرًا إلى أن جهود المكاتب التجارية ساهمت في إبرام 
تعاقدات تصديرية وتوفير فرص تصديرية بلغ عددها 1168 فرصة 
حيــث بلغ اجمالــي القيمة التقديريــة ألهم هذه التعاقــدات والفرص 
التصديريــة نحو 66٤ مليون دوالر وذلك لعدد من المنتجات أهمها 
الخضروات والفواكه الطازجة، والمنتجات غذائية، والنباتات طبية، 
والمنتجــات الورقية، والمفروشــات المنزلية، والســلع الهندســية، 
والكيماويــات،  والجلــود،  والســيراميك،  واألســمنت،  والرخــام، 
والمنتجات البالســتيكية، وأشار عنتر إلى مساهمة المكتب التجاري 
المصري بمونتريال بالتنســيق مع وزارة الطيران المدني المصرية 
فــي الحصــول علــى موافقــة الحكومــة الكنديــة على رفــع الحظر 

الشــحن  علــى  المفــروض 
التجاري الجوي لرحالت مصر 

للطيران المباشرة إلى كندا بعد توقفها ألكثر من عامين بما يسهم في 
زيادة انسياب الصادرات المصرية إلى السوق الكندي وبصفة خاصة 

صادرات الحاصالت الزراعية سريعة التلف.
وأضــاف أن جهــود التمثيــل التجاري ســاهمت في موافقة روســيا 
علــى رفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية من 8 
مناطق زراعية تتويجًا للمفاوضات الناجحة للوفد المصري المشارك 
بفعاليات اللجنة المصرية الروســية المشــتركة بموســكو والسماح 
ببــدء التصديــر مــن المناطق الـ8 اعتبــارًا من 6 يونيــو، الفتًا إلى 
أنــه تم إيفاد فريق عمــل مصري إلى دولة جيبوتي برئاســة رئيس 
جهــاز التمثيل التجاري لدراســة إنشــاء منطقة لوجســتية مصرية 
بجيبوتي لتكون محوًرا تصديًرا مصرًيا للســوق الجيبوتية وأسواق 
دول القرن األفريقي ودول شرق أفريقيا، ولفت رئيس جهاز التمثيل 
التجــاري إلى أن الجهاز شــارك فــي االعداد لـ ٤٤0 وفدًا رئاســيًا 
ووزاريَا وكذا زيارات لشــركات وبعثات ترويجية وبعثات مشــترين 
)مصريين وأجانب(، وذلك بالتعاون والتنســيق مع الجهات المعنية، 
باإلضافــة إلى القيام باالعداد للمشــاركة المصريــة في االجتماعات 
الخاصــة بمنظمــة التجــارة العالميــة، ومنظمة الجمــارك العالمية، 
واالتحــاد االوربــى، ومنظمة االتحــاد من أجل المتوســط، واالتحاد 
االقتصادى االوراسى واتفاقية منطقة التبادل الحر بين الدول العربية 
والمتوســطية »اتفاقيــة اغاديــر«، ومنطقة التجارة الحــرة العربية 
الكبــرى »الجافتا«، والســوق المشــتركة لشــرق وجنــوب افريقيا 

»الكوميسا«.
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تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية بـ 22 معرضًا 
دوليًا و8 بعثات مشتريين و7 بعثات تجارية

الرقابة الصناعية تجرى 12 ألف و822 حملة تفتيشية 
على المصانع

مصلحة الكيمياء تجرى 60 ألف تحليل واختبار لعينات 
ورسائل صناعية

ألول مرة في مصر 
تزويد المطابع األميرية بماكينة طباعة بطريقة برايل .. 

وبروتوكول تعاون النتاج احبار الطباعة المؤمنة 

المجلس الوطنى لالعتماد يجتاز تقييم المنظمة االوروبية 
لالعتماد المؤهل لالعتراف المتبادل في مجال اعتماد مقدمي 

PTP  اختبارات الكفاءة

المواصفات والجودة تصدر 237 مواصفة قياسية عام 2018

حققــت هيئــة تنمية الصادرات خــالل عام 2018 عددًا من النتائــج اإليجابية في 
إطار خطة الهيئة للنهوض واالرتقاء بمعدالت الصادرات المصرية وفتح أســواق 
جديدة حول العالم وخاصة في القارة األفريقية، فضاًل عن تقديم الدعم للمصدرين 
ودراســة كافة معوقات القطــاع التصديرى والعمل على تذليلها من خالل تبســيط 

اإلجراءات التصديرية. 
وقالت شــيرين الشــوربجى الرئيس التنفيــذى لهيئة تنمية الصــادرات أن الهيئة 
نجحــت خــالل عام 2018 في تنظيم المشــاركة المصرية فــي 22 معرض دولي 
فــي عــدة مجاالت، فضاًل عن تنظيم عدد 8 بعثات مشــتريين لعــدد من المعارض 
المحليــة والدوليــة، وتنفيذ 7 بعثات تجارية لعدد من المعارض الدولية، مشــيرًة 
إلــى أن الهيئة تشــرفت بتنظيم مشــاركة مصر بفاعليات معــرض الصين الدولي 
االول للواردات كضيف شــرف المعرض إلى جانب توقيع عقد اســتضافة القاهرة 
لفعاليــات المعرض اإلفريقــي األول للتجارة البينية الذي أقيم خالل الفترة من 11 
الى 17 ديســمبر 2018 بمشاركة نحو 10٥٥ شركة افريقية منها 300 شركة 
مصرية باإلضافة الى مشاركة 3٤ دولة بأجنحة وطنية خالل المعرض وتم خالله 
توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شــركات القطاع الخاص وكذلك 
على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات 
تجاريــة قيمتها 30 مليــار دوالر، وأوضحت أن الهيئة وقعــت عددًا من مذكرات 
التفاهــم واالتفاقات مع عدة جهات محلية ودولية تضمنت توقيع مذكرة تفاهم مع 
مؤسسة ترويج الصادرات واالستثمار بجمهورية أذربيجان »أزبرومو« في مجال 
دعم أنشــطة الترويج وتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري المشــترك بين مصر 
وأذربيجــان، وتوقيــع اتفاق مــع مركز تحديث الصناعة للتعــاون في مجال إعداد 
بحوث األسواق الخارجية لزيادة معدالت التصدير لـ ٤ قطاعات رئيسية، باإلضافة 
إلــى توقيع مذكــرة تفاهم مع نقطة التجارة الســودانية لتعزيز التعاون المشــترك 
وإنشــاء شــراكة اســتراتيجية في مجاالت تبادل الخبرات والمعلومات التجارية، 
وتوقيع عقد المشــاركة المصرية بمعرض اكســبو دبــي 2020، وبدء إجراءات 
تنفيذ وتجهيز الجناح المصري والمقام على مساحة ألف متر، ولفتت الشوربجي 
 Expoإلــى أن الهيئــة قامت بإطــالق البوابــة االلكترونية للصــادرات المصرية

Egypt، لتكون بمثابة منصة الكترونية تحتوي 
على دراسات ومعلومات عن األسواق الخارجية 
وسوق افتراضي لربط المصدرين بالمستوردين، 
فضــاًل عن تطويــر عدد من المراكز اللوجســتية 
باألســواق المستهدفة واستكمال انشطة مشروع 

مبادرة التجارة الخضراء )GTI( لخلق عالمات تجارية رائدة للمنتجات الزراعية 
لترويجهــا باألســواق الخارجية، مشــيرًة إلــى أن الهيئة قامت أيضــًا بإعداد 2٥ 
تقرير ترويجي للمنتجات المصرية القادرة على المنافســة في االسواق الخارجية 
العالميــة فــي قطاعــات مواد البنــاء والمنســوجات والمالبس الجاهــزة، وتوفير 
معلومــات تصديريــة لعدد 12٥ شــركة مصرية في مختلــف القطاعات، واصدار 
قرار وزاري مشــترك بيــن وزارة التجارة والصناعــة ووزارة الزراعة لالرتقاء 
بجــودة الصــادرات الزراعيــة، وفيما يخص مجــال التدريب، اوضحــت الرئيس 
التنفيــذى لهيئة تنميــة الصادرات أن مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للهيئة 
قــام بتنفيــذ 18٥ دورة تدريبيــة لحوالي 11600 متــدرب وحوالي ٤0 برنامج 
تدريبي لعدد 107٥ متدرب خالل الربع األول من عام 2019/2018 في مجاالت 
رفع القدرات والمعلومات التجارية واللوجيســتيات وتصدير الحاصالت الزراعية، 
وعقــد 6٤ منتديــات توعيــة وورش عمــل بمشــاركة أكثر من 80 شــركة على 
موضوعــات المعلومات التجارية، واتفاقيــة QIZ، ومخاطر الصادرات، ومبادرة 
التجــارة الخضــرا، باإلضافة إلــى تنفيذ ٤ دورات تدريبية لعــدد 9٤ متدرب على 
تتبع الحاصــالت الزراعية Traceability، وتنفيذ برنامج متخصص لعدد 16 
شــركة من قطاع الصناعات الهندســية بهدف تنمية قدرات إدارات التصدير بهذه 
الشــركات، وتنفيذ برنامج اساســيات التصدير واالســتيراد لشــركة سيمنس لعدد 
17 متــدرب، إلى جانب تنفيذ برنامج لســيدات االعمــال لرفع قدراتهم التصديرية 
لعدد 39 متدرب، فضاًل عن تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة في التصدير 
لعــدد 7٥ متدرب بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة لمصدري التمور 

بالمملكة العربية السعودية.

كثفــت مصلحة الرقابــة الصناعية من جهودهــا لمواجهة المنتجات 
الضــارة والتي تضر بصحة وســالمة المواطنين وســمعة الصناعة 
المصريــة حيث قامت خالل العــام الماضي 2018 بإجراء 12 الف 
و 822 حملــة تفتيشــية علــى المصانــع لمتابعة الزامهــا بمعايير 
ومواصفــات وجودة المنتجات التي يتم طرحها باألســواق لمواجهة 
المخالفين، وأشــار الكيميائى / إبراهيم المناســترلي رئيس مصلحة 
الرقابــة الصناعيــة  إلــى ان المصلحــة قامت خالل العــام الماضي 
بإجــراء 8 االف و ٤83 دراســة فنيــة متخصصة منهــا 8 االف و 

3٥3 دراســة فــي مجــال الســماح 
المؤقت والدورباك ، و130 دراسة 
لمستلزمات اإلنتاج، الفتًا الى انه تم 

منــح ٤ االف و 79 ترخيصــًا للمراجل البخاريــة واآلالت الحرارية 
باإلضافة الى 798 مركز خدمة وصيانة وخدمات ما بعد البيع، كما 
تم تشــغيل 3٤ مطبعة وإصــدار 30 تراخيص لنقل وتداول النفايات 
والمواد الخطرة والصناعية ، كما تم الرد على استفسارات المواطنين 

وشكاويهم والتي بلغت ٤ االف و 667 استفسار وشكوى.

قامت مصلحة الكيمياء خالل عام 2018 بإجراء تحليل واختبار 60 
ألــف عينة ورســالة صناعية  خالل عــام 2018 بزيادة قدرها 10 
اآلف عينة / رسالة صناعية بمعدل نمو قدره  20% عن العام السابق 
2017 ، وأشار الدكتور/ مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء إلى 
قيــام المصلحة بإختبار وتحليل العينــات لقطاعات مصلحة الجمارك 

والغــش التجاري والغــش الصناعي وقطاع 
اإلستثمار والقطاع الخاص والقضاء واألمن 
العام ووزارة التربية والتعليم، وذلك بغرض 
إحكام الرقابة ومطابقة المواصفات القياسية 
للجودة على الواردات والصادرات المصرية.

شــهد عام 2018 تزويد المطابع األميرية ألول مرة بماكينة طباعة 
للمكفوفين بطريقــة »برايل« لتوفير الكتب والمطبوعات للمكفوفين 
حيث تــم طباعة 7281 كتاب بطريقة برايــل لصالح وزارة التربية 
والتعليم و 1٥00 نســخة من مجلة قطر الندى لصالح هيئة قصور 
الثقافة ، كما تم اإلنتهاء من طباعة 1٥٥ مليون كراسة إجابة و 7 
مليون نسخة كتاب لوزارة التربية والتعليم و13 مليون نسخة كتاب 
لألزهــر الشــريف ، فضال عن طباعة 1.٥ مليــون كتاب خارجى و 
37 مليــون نموذج لحملة 100 مليون صحة لصالح وزارة الصحة 

والسكان.
وأوضــح المهندس/ عماد فوزى رئيــس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للمطابــع األميريــة ان الهيئة قامــت بتوقيع عدد مــن بروتوكوالت 
التعــاون خالل العام الماضى شــملت بروتوكول مع شــركة البويات 

الكيماويــة  والصناعــات 
)باكين( النتاج أحبار الطباعة 
المؤمنة ألول مرة في مصر ، 

وبروتوكول مع المركز الدولي للدراســات التدريبية لتسويق برامج 
وفنون تكنولوجيا الطباعة ، فضال عن بروتوكول مع المركز القومى 

للترجمة لطبع كتب المركز .

كمــا احتفلــت الهيئــة خالل العــام الماضى بمرور ســتين عامًا على 
اصدار العدد األول من الجريدة الرسمية ، الى جانب استحداث إدارة 
جديدة للنشــر والتوزيع والتي اقامت احتفالية بذكرى ميالد الشاعر 

أحمد فؤاد نجم . 

شــهد عــام 2018  إجتيــاز المجلــس الوطني لالعتمــاد تقييــم المنظمة 
االوروبيــة لالعتماد المؤهل لالعتراف المتبادل فــي مجال اعتماد مقدمي 
 ISO/IEC وفقًا لمتطلبات المواصفات الدولية PTP  اختبــارات الكفاءة
170٤3، وأوضــح المهندس/ هاني الدســوقي المديــر التنفيذي للمجلس 
الوطني االعتماد ) ايجاك ( تقدم المجلس الى المنظمة األوروبية لالعتماد 
EA لتوقيع اتفاقية اعتراف ثنائى األطراف BLA بين المجلس والمنظمة 
 PTP األوروبية لالعتماد فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية
طبقــًا للمواصفــة الدوليــة ISO/IEC 17043 فى عــام 2018، بهدف 
اســتكمال متطلبات اتفاقية ACAA مــن طرف المجلس الوطنى لالعتماد 
كجــزء مــن البنية التحتيــة للجــودة المصريــة وتوافق متطلبــات القبول 
المنتجــات لدى االتحــاد األوروبى مع المنتجات المصرية وتســهيل دخول 
المنتجــات المصريــة الى األســواق األوروبية باعتباره الشــريك التجارى 
األول لمصــر وتحقيق متطلبــات المنظمة األوروبية لالعتماد للوصول الى 
االعتراف األوروبى بالمجلــس، وأوضح الرئيس التنفيذي بقيام  المجلس 
الوطنــى لالعتمــاد بفحص ومراجعة واعتماد ومنح شــهادات لـ 6٥ جهة 
خالل عام 2018 شــملت ٤٤ معمل اختبار و3 معامل معايرة و7 معامل 
طبيــة و٤ جهــات تفتيــش، كما قام بمنح ٥ شــهادات اعتماد و2 شــهادة 
لجهتــى اختبــارات الكفــاءة الفنيــة كما قــام المجلس خالل عــام 2018 

بإعــادة تقييم وإعتمــاد 7٤ جهة تقييم مطابقة 
(  حكومــي وقطــاع خاص ( منهــا 3٤ معمل 
إختبــار و21 معمل معايــرة و 1٥ معمل طبى 

ومنح شــهادات مطابقة لجهتى تفتيش وجهتى منح شــهادات فى مجاالت 
الصناعات الهندســية والغذائية والدوائية والبتروكيماويات وأعمال البناء 
واألســمدة والمعادن كما قام بإجراء زيــارات مراجعة دورية لـ323 جهة 
تفتيــش ومتابعــة و87 جهة تفتيش مطابقة جديــدة تقدمت للحصول على 
اإلعتماد وجار التجهيز لبدء إجراءات إعتمادها شــملت 6٥ معمل إختبار 
و3 معامــل معايــرة و 8 معامــل طبية و6 جهات تفتيــش و7 جهات منح 
شــهادات ، واوضح الدســوقي ألول مــرة في الوطن العربــى اعتماد أول 
مقــدم الختبارات الكفاءة الفنية PT Provider طبقًا للمواصفة الدولية 
ISO 17043 وهى أول جهة تعتمد فى هذا المجال من المجلس الوطنى 
لالعتماد حيث نجح المجلس فى توســيع مجاالت أنشــطة اعتماده رأســيًا 
ليضيــف مجــال اعتماد مقدمى اختبــارات الكفاءة الفنيــة وذلك كأحد ثمار 
مشــروع التوأمة المشــترك بين المجلس واالتحاد األوروبى وقد شــملت 
الجهــات التى قام المجلس الوطنى لالعتمــاد باعتمادها خالل عام 2018 
عددًا من الجهات والهيئات والشــركات بعدد من الدول تضمنت الســودان 

والسعودية وايطاليا والمانيا والكويت والنيجر والهند 

قامــت  الهيئة المصريــة العامة للمواصفات والجودة خــالل عام 2018 بإصدار 
وتحديث ومراجعة المواصفات القياســية المصرية من خالل )170( لجنة مشكلة 
بالهيئة على غرار اللجان بالمنظمة الدولية للتقييس أيزو وخالل تلك الفترة قامت 
الهيئة بإصدار عـــــدد )237( مواصفة قياسية وجارى اعتماد )37٥( مواصفة 
قياسية ودراســـة )1٤00( مشــروع مواصفة قياسية أجنبية ودراســـة )180( 
مشــروع مواصفة قياســية عربيــة واردة من أجهــزة التقييس العربية ودراســة 
)1٥00( إخطــار وارد من منظمة التجارة العالمية وتقديــــم )1200( مشــورة 
فنيــة للقطاعات الصناعية المختلفة وبيــع )٤2٤8( مواصفة مصرية، و)282( 
مواصفة أجنبية، وأوضح المهندس/ اشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة 
للمواصفــات والجــودة قيــام الهيئة  بإجــراء )739( زيارة لعدد )233( منشــأة 
حاصلــة على عالمة الجودة المصرية و منح تراخيص جديدة لعالمة الجودة لعدد 
)22( منشــأة وتجديد تراخيص لعالمة الجودة لعدد )129( منشــأة وإصدار عدد 
)2٤( شــهادة مطابقــة لعــدد )٥٤( منشــأة و إعتماد عدد )11( نماذج أساســية 
لعدد )11( منشــأة ودراســة مســتندات مراجل بخارية لعدد )36( منشأة تسجيل 
)3300( شــهادة مطابقــة لنظــم الجودة الدولية لعدد )3069( منشــأة، وأشــار   
عفيفي   بان  الهيئة نظمت  مؤتمرًا قوميًا حول مواصفات نظم ادارة الطاقة وأهم 

الحلول القومية لترشيد استخدامات 
الطاقة فــي إطار المواصفة الدولية 
ISO 50001، بمشــاركة منظمة 
األيزو والوكالة الســويدية للتعاون 
الهيئــة   اســتضافت  و  اإلنمائــي 
االجتماع الحادي عشــر لمجموعة 
التابعــة  العربيــة  الترجمــة  إدارة 
ISO/TMB/ األيــزو  لمنظمــة 

ATMG، وذلــك بصفتهــا األمانة 
الفنيــة للمجموعــة، وقد نجحت مجموعــة الترجمة العربيــة بترجمة حوالي ٥0 
مواصفة إلى اللغة العربية ونشــرها على موقع منظمة األيزو في أقل من عامين، 
و اكد رئيس الهيئة أن  إعداد مواصفة قياســية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة 
تســتهدف اعالء قيم الســلوك الوظيفى وتبني جميع مبادئ المسئولية المجتمعية 
بكافة المنشــآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام 
ســيادة القانون ، وإســتهداف جعل هيئة المواصفات والجــودة أول جهة حكومية 

مصرية تطبق نظم إدارة مكافحة الرشوة والفساد. 

حصـــــــــــاد عــــــام
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وزير التجارة والصناعة يشارك في جلسة 
»استراتيجية الصناعة« بمؤتمر أخبار اليوم االقتصادي

شــارك المهنــدس عمــرو نصار 
وزيــر التجــارة والصناعــة فــي 
فعاليات الجلســة العامــة لمؤتمر 
اخبــار اليــوم المنعقــدة بعنــوان 
»اســتراتيجية الصناعــة«، حيث 
شــارك في الجلســة اللواء محمد 
العصــار وزيــر الدولــة لإلنتــاج 
الحربــي والدكتور هشــام توفيق 
العــام،  االعمــال  قطــاع  وزيــر 
والدكتــور شــريف الجبلي رئيس 
الكيماويــة  الصناعــات  غرفــة 
والســيد/ جمــال الجارحي رئيس 
المعدنيــة  الصناعــات  غرفــة 
باتحاد الصناعات وأدار الجلســة 

المهندس خالد ابو المكارم.
وقال الوزير ان توجهات الوزارة 
التنميــة  بسياســات  الخاصــة 
التجــارة  وتعزيــز  الصناعيــة 
الخارجية ترتكز على استراتيجية 
متكاملة تشــمل 3 مراحل رئيسية 
تتمثــل فــي اإلتاحــة والتنافســية 
واالبتــكار والتطوير، الفتًا إلى أن 
المرحلة األولــى والتي تتمثل في 
اإلتاحة تشمل توفير كافة مقومات 
التنمية الصناعية وتعزيز التجارة 

الخارجيــة مــن خالل تمكين المصانع من الوصــول إلى اقتصاديات 
الحجــم التي تمكنها من المنافســة ســواء على المســتوى المحلي 
أو الدولــي وذلك من خــالل عدد من اإلجراءات والقــرارات والتي 
ســاهمت في توجــه المصانع إلى زيــادة طاقاتهــا اإلنتاجية للوفاء 

بالطلب المحلي والتصدير للخارج.
وأضــاف نصار أنــه تم ســن قوانين لتيســير اإلجــراءات وتمكين 
هيئــة التنميــة الصناعية من اإلســراع بعمليات التنميــة الصناعية 
المنشــودة يأتي على رأسها قانون تيسير الحصول على التراخيص 
الصناعية والذي أســفر عن منح 386٥ رخصة وتصريح تشــغيل 
و٥32 رخصة بناء على األنظمة الجديدة والتي ال تتجاوز األسبوع 

للتراخيص باإلخطار والشهر للتراخيص المسبقة. 
وقال ان الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة 
وخاصــة المجمعات الجاهزة حيث تم تشــغيل مجمع الروبيكي ببدر 
وبناء مدينة األثاث بدمياط وجاري العمل على إنشاء مدينة صناعية 
للغزل والمنســوجات فضاًل عن مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، 
مشيرا إلى انه جاري تصميم وتنفيذ 13 مجمع صناعي جديد منها 

9 في صعيد مصر، تستوعب حوالي ٤٥00 وحدة صناعية.
وأضــاف ان المرحلــة الثانية من االســتراتيجية تتمثــل في تحقيق 
التنافســية من خالل العمل على دعم التنافســية السعرية وتنافسية 
الجــودة للصناعــة المصرية لتتمكن من المنافســة محليــا ودوليًا، 
مشــيرا في هذا الصدد إلى ان الــوزارة تنفذ حاليا عدد من البرامج 

المتخصصة تشــمل برنامج ترشــيد اســتخدام الموارد في قطاعات 
المياه والطاقة والمخلفات بهدف تقليل التكلفة والتوافق مع المعايير 

الدولية.
ولفــت نصار الى انه يجري تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سالســل 
التوريد وذلك من خالل الربط ما بين الموردين وكبار المنتجين في 
مصــر والخارج وتأهيــل الموردين للتوافق مــع متطلبات المصانع 
حيث تم التركيز على خمســة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات 
الهندســية، المالبــس الجاهــزة، الصناعات الغذائيــة، والصناعات 
البالستيكية، وجارى أيضا تنفيذ البرنامج الخاص بتعميق الصناعة 
وذلك من خالل جذب االســتثمارات األجنبية وتشــجيع االستثمارات 
المحليــة للتصنيــع في مصــر للصناعات المغذيــة أو التكميلية مما 
يسهم في تخفيض معدالت استيراد مستلزمات االنتاج  من الخارج .
واضــاف الوزير ان المرحلــة الثالثة تتمثل في االبتــكار والتطوير 
مــن خالل الربــط بين احتياجات الصناعة والبحــث العلمي وتطوير 
الوحدات والكوادر الخاصة بالبحث والتطوير حيث تم بالفعل حصر 
وحــدات الـ R&D فــي المصانع وجاري العمل علــى تقييم أداءها 
وتحديد احتياجاتها بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية مشيرا 
الى انه تم إطالق برنامج »بوابة االبتكار« ليتم تنفيذه سنويا بداية 
مــن العام الماضي وشــارك فيــه 3000 طالب وطالبــة من طالب 
التعليم من كافة محافظات مصر لتحفيز ثقافة االبتكار بالشراكة مع 

القطاع الخاص.

مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار يسهم في 
رفع كفاءة 3478 من الكوادر الفنية بالمصانع وبناء 

قدرات 499 من رواد االعمال الشباب

الكفاية اإلنتاجية تنفذ 144 برنامج تدريبي لـ 1028 
دارس و تخريج 10 االف و 946 خريج في 45 مهنة

ساهمت جهود مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار لتطوير وزيادة 
إنتاجيــة الصناعة خــالل العام الماضى 2018 في زيــادة اإلنتاجية 
وتقليل الفاقد بنســبة 3٥% في عدد من المنشأت الصناعية وترشيد 
اســتهالك الطاقــة والمياة والمواد الخام بنســبة تتراوح مابين 20-

30% وزيادة نسبة تصدير بعض المنتجات الى %30.
واكدت المهندسة/ حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا 
واالبتــكار بوزارة التجارة والصناعة ان الجهود التي بذلها المجلس 
خــالل العام الماضى أســهمت ايضــًا في زيادة قيمــة الصادرات من 

التمور المصرية بلغت 73% وزيادة نسبتها %63 .
وأوضحــت ان المجلــس قــام  بتقديم إستشــارات فنيــة الى 119٤ 
مصنــع لتحســين الجــودة واالنتاجيــة وترشــيد اســتهالك الموارد 
بالمصانع وزيــادة القيمة المضافة لمنتجاتها ومن المتوقع ان يصل 

عدد االستشارات الى 1300 خالل عام 2019.
كمــا ســاهم المجلس في حصــول 200 مزرعة نخيل بواحة ســيوة 
على شــهادة المطابقة لإلنتــاج العضوي وفقًا للوائح والتشــريعات 
االوروبيــة واالمريكية المعترف بها دوليًا ، وتدريب أكثر من 200 
مــزارع من أصحاب الحيــازات الصغيرة بالتعاون مــع مركز البحر 
األبيض المتوســط لالعتماد والتفتيش الزراعي تحت إشراف وزارة 
التجــارة والصناعــة وبدعم من جائــزة خليفة الدوليــة لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي.
كما قام بتنفيذ مشــروع نقل التكنولوجيــا الصديقة للبيئة في منطقة 
البحــر االبيــض المتوســط )ميد تيســت( والذي تم تنفيــذه في اطار 

برنامج »تحول دول البحر 
المتوسط نحو االستهالك واالنتاج المستدام » سويتش ميد« بالتعاون 
مــع منظمة االمم المتحدة للتنميــة الصناعية )اليونيدو( بتمويل 22 
مليون يورو ويســتهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحسين 

كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية . 
كما ساهم في رفع كفاءة 3٤78 من الكوادر الفنية بالمصانع وبناء 
قــدرات حوالي ٤99 من رواد االعمال الشــباب لبدء مشــروعاتهم 
فــي العديد مــن المجاالت الصناعيــة التالية) قطــاع الطاقة الجديدة 
والمتجــددة – قطــاع ادارة المخلفــات - قطــاع البالســتيك – قطاع 
االثــاث – قطــاع المنســوجات – قطاع تصميمــات الموضة - قطاع 
تصميمــات الحلــي – قطاع صناعــة الجلود – قطــاع دباغة الجلود 
– قطــاع الصناعــات التعدينية والرخام ( ومن المتوقع ان يصل الى 

٥٥0 خالل عام 2019.
وأشارت ان المجلس قام بتنفيذ 20 ألف و980 اختبار لمنتجات في 
عدد من القطاعات الصناعية التالية ) قطاع البالستيك – قطاع االثاث 
– قطاع المنسوجات – قطاع تصميمات الموضة - قطاع تصميمات 
الحلــي - قطاع الصناعات التعدينية والرخام – قطاع صناعة الجلود 
– قطــاع دباغة الجلود( ومن المتوقع ان يصل الى 20 ألف و200 
اختبــار خــالل عــام 2019 ، وبلغ عــدد العمالة المســتفيد ٥ أالف 
و27٥ مســتفيد  ومن المتوقع ان يصل الى ٥ أالف و٥00 مستفيد 

خالل عام 2019.

قامــت مصلحة الكفاية االنتاجية والتدريب المهني خالل عام 2018 
بتنفيــذ 1٤٤ برنامــج تدريبــي لـــ 1028 دارس شــامال االفــراد 
والشــركات والعاملين بالمصلحة شملت 7٥ برنامج تدريب للكوادر 
استفاد منها 339 دارس بمعهد تدريب الكوادر و33 برنامج بمركز 
التكنولوجيــا المتميز اســتفاد منهــا ٤1٤ دارس، باالضافة الي 36 
برنامج تدريبي اســتفاد منها 27٥ دارس بمناطق مختلفةو تخريج 
10 الف و 9٤6 خريج في ٤٥ مهنة و اختيار 27 متدرب يمثلون 
جميــع المناطق التدريبية لحضــور البرنامج التدريبي (مدرب جودة 

. TVET(عالمي بالتعاون مع مشروع
وأشار السيد عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية االنتاجية والتدريب 
المهنــي  الي إعتمــاد برنامج الصف األول لمهنــة صيانة الهواتف 
الخلوية لتطبيقها بمحطة الشركة المصرية للحاسبات بمنطقة الوجه 
البحرى و إعداد البرامج التدريبية إلستحداث مهن صناعة األلبان ، 
المخبوزات ، صناعة الخضر والفاكهة بالتعاون مع غرفة الصناعات 

الفنــي  والتعليــم  الغذائيــة 
الزراعي ومعهد تكنولوجيا 
بحــوث األغذيــة وشــراكة 
التدريب للصناعات الغذائية 
التصديــري  والمجلــس 

للصناعات الغذائية .
وأوضــح  رئيس المصلحة 

تــم إعداد المــادة العلمية الخاصة لمهنة تشــغيل وصيانة المحركات 
البحريــة لمهنــة البصريات و  اإلنتهاء مــن تطوير مناهج كتب عدد 
)9( مهــن مــن إجمالي عــدد )17( مهنة من خالل مشــروع البنك 
اإلســالمي وتتضمــن مهن الخراطة التقليديــة – ماكينات الورش – 
تشــغيل المخارط المحوســبة – تشــغيل الفرايز المحوســبه - مهن 
الطباعة التالثة  - صيانة الشــبكات والحواسب ( ومن المقرر العمل 

بالمناهج المطورة خالل العام التدريبي الحالي 2019/2018.

حصاد عام
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القاهرة تستضيف فعاليات منتدى االعمال 
المصرى االيرلندى 

تعزيز التعاون الصناعى بين مصر ومقاطعة 
شاندونج الصينية 

افتتــح  المهنــدس عمــرو نصار وزيــر التجارة والصناعــة فعاليات 
منتــدى االعمال المصرى االيرلندى بمشــاركة الســيد/ باتريك برين 

وزير التجارة االيرلندى وعدد كبير من رجال االعمال بالبلدين
اكــد الوزير علي اهمية الدور المحــوري للقطاع الخاص في تحقيق 
التنميــة االقتصادية الشــاملة وخلق قيمة مضافــة حقيقية لالقتصاد 
القومــي، مشــيرا الي حــرص الحكومة المصرية علــي جذب المزيد 
من االســتثمارات االيرلندية للســوق المصري خالل المرحلة الحالية 
خاصــة فــي مجاالت الطاقة المتجــددة والزراعــة وتكنولوجيا المياة 

والبترول والغاز واالتصاالت وقطاع السيارات
وقــال الوزيــر ان العالقات المصرية األيرلندية عالقات اســتراتيجية 
خاصة وان مصر تعد اول دولة عربية تنشئ سفارة لها بايرلندا منذ 
٤3 عامــًا، الفتا الي ان مصر تتطلــع للمزيد من التعاون مع الجانب 
االيرلنــدى الســيما في ظل وجود فرص ضخمــة للتعاون االقتصادي 

بين البلدين في مختلف المجاالت
ودعا الشــركات األيرلندية المشــاركة بالمنتدى للسعى نحو التوصل 
للمزيد من الصفقات االستثمارية الهادفة لتحقيق المصلحة المشتركة 
للجانبيــن، مشــيرًا الــى اهمية تبني مبــادرات جديدة بيــن مجتمعي 
االعمال بالبلدين من شــأنها تعزيز العالقات االســتثمارية بين مصر 

وايرلندا خالل المرحلة المقبلة
 واشــار الوزيــر الــي اهمية قيــام مجتمــع االعمال األيرلنــدي ببدء 
مشــروعات اســتثمارية بمنطقــة محــور قنــاة الســويس باعتبارها 

محــور اقتصادي وتجاري عالمي علي ضفتي القناة، مشــيرا الي ان 
االســتثمارات االيرلندية في مصر تبلــغ حاليا 128 مليون يورو في 
6٥ مشروعا في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية 
ومــواد البناء وصناعة الســيارات والصناعات المعدنية والصناعات 
الدوائية وصناعة االسمنت والقطاعات المالية والمصرفية وقطاعات 

الصحة والسياحة واالتصاالت والطرق واالنشاءات والبنية التحتية
واضــاف ان الصادرات المصرية غيــر البترولية اليرلندا بلغت العام 
الماضــي ٤7 مليون يــورو مقارنة ب 2٤,٥ مليون يورو خالل عام 
2016، الفتــا الــي ان الــواردات المصريــة من ايرلنــدا بلغت العام 
الماضــي 161,٤ مليــون يــورو مقارنــة ب 219,7 مليــون يورو 
خالل عام 2016 بمعدل انخفاض بلغ 26% ليصل حجم التجارة بين 

البلدين الى حوالى 210 مليون دوالر
ومن جانبه قال السيد/ باتريك برين وزير التجارة األيرلندي أن بالده 
تتطلع لمد جســور الصداقة والتعاون بين القاهرة ودبلن، خاصًة في 
ظــل العالقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشــيرًا إلى أن البعثة 
التجاريــة األيرلندية التي تزور القاهــرة حاليًا هي األولى من نوعها 

خالل األلفية الجديدة.
ولفــت بريــن إلــى اســتعداد بــالده لنقــل التكنولوجيــات الصناعية 
والمعلوماتيــة المتطــورة لالقتصاد المصريمشــيرًا إلــى أهمية خلق 
مناخ أعمال مالئم امام المســتثمرين من كال البلدين لبدء مشروعات 
مشتركة خاصة لرواد األعمال من خالل توفير الحاضنات الصناعية.

عقد المهنــدس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاًء مع 
وفد مقاطعة شــاندونج الصينية برئاســة الســيدة/ رين أيرونج 
نائــب حاكــم المقاطعــة، حيث تضمــن الوفد مســئولي مقاطعة 
شــاندونج وعدد من رجال األعمال بالمقاطعة لبحث تعزيز أطر 

التعاون االقتصادي المشترك. 
وقال الوزير إن العالقــات االقتصادية المصرية الصينية حققت 
خــالل اآلونــة األخيرة معدالت نمــو غير مســبوقة في مختلف 
القطاعات التجارية واالســتثمارية والصناعية، مشــيرًا إلى أن 
تبــادل الزيارات الرئاســية بيــن الرئيس/ عبد الفتاح السيســي 
والرئيس الصيني/ شي جين بينج أحدثت طفرة كبيرة في مجال 
التعــاون االقتصادي وســاهمت في تفعيل العمل المشــترك بين 

البلدين في مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة.
وأشــار نصــار الى اهمية تحقيــق تعاون اقتصادي شــامل بين 
المقاطعــة ومصر على المســتويين الحكومي ومســتوي رجال 
االعمال، الفتا الي إمكانية توســيع أطــر التعاون الصناعي بين 
مصر والمقاطعة في مجاالت الغزل والنســيج والبتروكيماويات 
والكهربــاء والطاقــة المتجددة والبتــرول والغــاز وتكنولوجيا 

المعلومات وتصنيع اآلالت الزراعية
ولفــت الوزير إلى أهمية تعزيز الصادرات المصرية لألســواق 
الصينيــة خاصــة الصــادرات الزراعية وبما يســهم فى خفض 
عجز الميزان التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق 
االســتفادة القصوى من مبــادرة الحزام والطريق والتي تتوافق 

مع توجهات الحكومة المصرية لتنمية محور قناة السويس.
وأشــار نصار إلــى أهمية تفعيل التعــاون المصري الصيني في 
مجال التصنيع المشــترك والتصدير لألســواق اإلقليمية خاصة 
أســواق قارتــي إفريقيا وأوروبا، مشــيرًا إلــى أن مصر ترتبط 
باتفاقيــات تجاريــة متميــزة مع عــدد كبير من األســواق على 
المستويين اإلقليمي والعالمي وهو ما يمكن الصادرات المصرية 

من النفاذ ألسواق هذه الدول دون رسوم جمركية.
ومــن جانبها قالت الســيدة/ ريــن أيرونج نائب حاكــم مقاطعة 
شــاندونج الصينيــة إن العالقــات المصريــة الصينيــة عالقات 
تاريخيــة ومتميــزة قائمة علــى تحقيــق المصلحة المشــتركة 
لالقتصاديــن المصري والصيني على حد ســواء، مشــيرًة إلى 
أهميــة تفعيل أطر التعاون االقتصادي الثنائي المصري الصيني 
في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030 وكذلك على المستوى 

المتعدد األطراف بدول القارة اإلفريقية.
ولفتــت أيرونــج الى ان زيارة الوفد الصيني للقاهرة تســتهدف 
إيجــاد قنــوات للتواصل الفعــال بين مجتمع االعمــال المصري 
ونظيره بمقاطعة شــاندونج بهدف إنشــاء مشروعات صناعية 
مشــتركة تخــدم الســوقين المصــري واالقليمــي، مشــيرة الي 
إمكانية نقل الخبرات الصينية للسوق المصري في مجال إنشاء 
المناطــق الصناعية خاصة وان مقاطعة شــاندونج تمتلك 1٥2 

منطقة صناعية.
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عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور هشام 
عرفات وزير النقل اجتماعًا موســعًا مع وفد شركة مرسيدس دايملر 
العالمية النتاج االتوبيســات برئاســة الســيد/ تيل اوبــروردر، حيث 
تنــاول اللقاء بحث االســتفادة من إمكانات الشــركة في تزويد مصر 
باالتوبيســات السريعة ) ذات المســارات الخاصة ( والتي تعد أحدث 

الوسائل المستخدمة في النقل الجماعى
وقــال نصار ان هذا االجتماع يأتي في اطار توجه الوزارة نحو جذب 
الشركات العالمية لالستثمار في السوق المصرى ونقل التكنولوجيات 
الحديثــة للصناعة المصرية، الفتًا في هذا االطار الى ان مصر تمتلك 
طاقات إنتاجية متميزة في مجال صناعة االتوبيسات وهو االمر الذى 
يتيح إقامة شــراكة بين احدى الشراكات المصرية وشركة مرسيدس 
دايملر العالمية النتاج هذه النوعية من االتوبيســات والتي تسهم في 
تخفيــف حــدة الزحام وبصفة خاصــة داخل المدن وكذا تقليل نســب 

العوادم ومن ثم تحقيق التوافق مع االشتراطات البيئية
ومــن جانبه اكد الدكتور هشــام عرفات وزير النقــل ان الوزارة تنفذ 
خطــة شــاملة لتطوير اســطول النقل وبصفــة خاصة وســائل النقل 
الجماعــى بهدف إيجاد وســائل نقل ســريعة للربط بيــن المدن، الفتًا 
فــي هذا االطــار الى ان انتاج هــذه النوعية من االتوبيســات بمصر 
يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الحكومة لالرتقاء بمنظومة 

الخدمات المقدمة للمواطن المصرى
وقال الوزير انه ســيتم البدء في تشغيل هذه النوعية من االتوبيسات 
بالمــدن الجديدة وبصفــة خاصة العاصمة اإلدارية الجديدة لســهولة 
إقامــة المســارات الخاصة بها الــى جانب دراســة المناطق المقترح 
تســيير االتوبيســات الجديــدة بها والمــزودة بطرق جاهــزة وتعمل 
بكفاءة، الفتًا الى انه من المستهدف بدء التشغيل التجريبى خالل عام 
2020 ، كما أشــار الســيد/ تيل أوبروردر رئيس شــركة مرسيدس 

دايملر العالمية النتاج االتوبيســات ان الشــركة تمثل احدى الشركات 
الرائدة عالميًا في انتاج االتوبيسات حيث تستحوذ على حوالى ٤٥% 
من الحصة الســوقية النتاج االتوبيسات في العالم وتتواجد منتجاتها 
فــي ٥20 مدينــة حــول العالم، الفتــًا الى ان الشــركة حريصة على 
التواجد في السوق المصرى والذى يمثل أحد اهم األسواق المحورية 
في منطقة الشــرق األوســط وافريقيا ، ولفت الى ان الشــركة ستبدأ 
في اعداد الدراســات المبدئية الخاصة بانشــاء خطوط النقل السريعة 

وبــدء انتاج هذه النوعية من االتوبيســات بمصر بالتعاون مع احدى 
الشــركات المصريــة، مشــيرًا الى ان هــذا االتوبيس مــزود بأحدث 
التكنولوجيات الحديثة للتصنيع واألمان فضاًل عن انها مزودة بمراكز 
تحكم لتحديد دورية تقاطر االتوبيسات وهو االمر الذى يسهم في حل 

مشاكل التكدس المرورى وتوفير الرفاهية للركاب

أصدر المهنــدس عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعــة قرارًا باســتمرار رســم الصادر 
المفــروض علــى أصنــاف خامــات وخردة 
المعــادن ونفايات وفضالت الورق أو الورق 
المقوى، وذلك لمدة ســنة اعتبارًا من تاريخ 
نشــره بالوقائــع المصريــة على أال يســري 
هــذا الرســم علــى الرســائل المصــدرة إلى 
المشــروعات المقامــة فــي المناطــق الحرة 
داخل مصر وفي حــدود الكميات التي توافق 
عليهــا الهيئــة العامة لالســتثمار والمناطق 

الحرة.
وقالــت الدكتــورة أمانــي الوصــال، رئيــس 
قطاع االتفاقات التجارية والتجارة الخارجية 
الوزيــر أن هــذا القــرار يســتهدف تشــجيع 
الصناعة المحلية من خالل توفير مستلزمات 
اإلنتاج محليًا والحفاظ على المخزون المحلي 
مــن خردة المعــادن ونفايات الــورق لما لها 
مــن أهمية فــي تحقيــق التنميــة الصناعية 
واالقتصاديــة كونهــا مــن الخامــات البديلة 
للخامــات األساســية حيث تعــوض نقص أو 

نــدرة الخامات األساســية للعديد من الصناعــات فضاًل عن انخفاض 
أســعارها نســبيًا بالمقارنة بأســعار الخامات األساســية، مشيرَة إلى 
أن القــرار جاء بعد دراســة وتحليــل بيانات الصــادرات الواردة من 
مســتودع بيانات الهيئة العامة للرقابة علــى الصادرات والواردات، 
واســتطالع آراء الجهــات المعنيــة التــي شــملت غرفــة الصناعات 
المعدنية وغرفة الصناعات الهندســية وغرفــة الصناعات الكيماوية 
والمجلس التصديــري للصناعات الكيماوية واألســمدة، التي طالبت 
جميعها باستمرار فرض رسم الصادر، وقد نص القرار على استمرار 
رســم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام )مات( والنحاس 
المرســب، والنحاس غير النقي »أقطاب موجبة )أنودات( من نحاس 
للتنقيــة بالتحليل الكهربائي، ونحاس نقي وخالئط نحاســية بأشــكال 
خــام، وفضالت وخردة نحــاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة 
أو مقولبــة أو مبصومــة أو مطرقــة ولكــن غير مشــغولة بأكثر من 
ذلك، وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة )بروفيالت( من نحاس 
بواقع 20 ألف جنيه للطن، حيث بلغت صادرات خردة وخام النحاس 
12٥ طن خالل العشــرة أشهر األولى من العام الجاري مقابل ٤27 

طن خالل عام 201٥.
وأوضحت الوصال أن القرار نص أيضًا على اســتمرار رسم الصادر 
المفــروض علــى الرصــاص بأشــكاله خــام، وخــردة وفضالت من 
رصــاص، وألــواح وصفائح وأشــرطة من رصاص بســمك يتجاوز 
0.2 مــم، ومصنوعــات آخــرى من رصــاص بواقــع 6 آالف جنيه 
للطــن إذ بلغت صــادرات خردة وخام ومصنوعات الرصاص 3 آالف 
و733 طن خالل العشــرة أشــهر األولى من العــام الجاري مقابل 9 
آالف و968 طــن خالل عام 201٥، باإلضافة إلى اســتمرار رســم 
الصــادر المفــروض علــى خردة وفضــالت من حديد صــب )ظهر(، 

وخــردة وفضالت من خالئط صلــب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة 
وفضــالت مــن خالئــط صلب، وخــردة وفضالت من حديــد أو صلب 
مطلي بالقصدير، وخردة وفضالت رقائق وشــظايا وفضالت التفريز 
والخراطة ونشــارة وبرادة وســواقط عمليتي البصــم والتقطيع وإن 
كانــت في حزم، وغيرها من خردة وفضالت )بما فيها خردة الصفيح 
المكبــوس من علب المــواد الغذائية والكيماويــة(، وخردة وفضالت 
آخرى من سبائك )إينجوت( الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو 
الصلب بواقع 1300 جنيه للطن، حيث بلغت صادرات خردة الحديد 
واالســتانلس ســتيل 7 آالف و39٥ طن خالل العشــرة أشهر األولى 

من العام الجاري مقابل 13 ألف و2٤٤ طن خالل العام الماضي.
وأشــارت إلــى أن القــرار نــص أيضًا على اســتمرار رســم الصادر 
المفــروض على خــردة وفضالت من المونيــوم بواقع 7 آالف جنيه 
للطــن حيث بلغت صادرات خردة وفضالت من ألومنيوم 2317 طن 
خالل العشرة أشهر األولى من العام الجاري مقابل ٥ آالف طن خالل 
العــام الماضي، فضاًل عن اســتمرار رســم الصــادر المفروض على 
مخلفــات صلبة ناتجة عــن عمليات الجلفنة بالزنــك )مات الجلفنة(، 
وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيســية على زنك، والزنك 
بأشكاله الخام، وخردة وفضالت من زنك، وأتربة ومساحيق ورقائق 
مــن زنك بقيمــة 2600 جنيــه للطن، حيــث بلغت صــادرات خردة 
وفضالت الزنك ألف و٤1٤ طن خالل العشرة أشهر األولى من العام 
الجــاري مقابــل ألف و87٥ طــن خالل العام الماضــي باإلضافة إلى 
اســتمرار رسم الصادر المفروض على نفايات وفضالت من ورق أو 
ورق مقوى »ورق الدشت« بواقع 3 آالف و600 جنيه للطن، حيث 
بلغت صادرات ورق الدشــت٥٥ طن خالل العشــرة أشهر األولى من 

العام الجاري مقابل 1٥1 طن خالل عام 201٥.

وزيرا الصناعة والنقل يبحثان مع وفد شركة مرسيدس دايملر 

العالمية تزويد مصر باالتوبيسات السريعة ذات المسارات الخاصة

قرار وزارى باستمرار رسم الصادر المفروض على 
أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضالت 

الورق لمدة عام
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 عدد من المحاور تحدد النظرة المســتقبلية لالقتصاد 
العالمي عام 2019 تشمل ارتفاع المديونية العالمية، 
والخــوف الكبير من تكرار األزمــة المالية في منطقة 
اليورو، وحــدوث ركود في االقتصاد األمريكي نتيجة 
ارتفاع معدالت الفائدة، باإلضافة إلى اشــتعال الحرب 
التجاريــة بين الواليــات المتحــدة االمريكية والصين 
هنــاك ٥ توقعات تنتظر االقتصاد العالمي عام 2019 

تشمل:
1-انخفاض توقعات معدل نمو االقتصاد العالمي، حيث 
خفض صندوق النقد الدولي توقعات االقتصاد العالمي 
لعام 2019 إلى 3.7 بالمائة، ألسباب أبرزها الحرب 
التجارية بين أمريكا والصين، وســط تحذيرات من أن 
النمو السريع الذي تحقق عام 2017 لن يعود قريبًا، 
وذلك بسبب المخاطر الجيوسياسية المحدقة بالعالم  ، 
وتباطؤ النشاط االقتصادي وتراجع الطلب باألسواق.

بدورها خّفضت منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية 

نمــو  لمعــدل  توقعاتهــا  أيضــا 
 3.٥ إلــى  العالمــي  االقتصــاد 
بالمائة فــي 2019، مقابل 3.7 
بالمائة في توقعات ســابقة وذلك 
بسبب الصراعات التجارية وعدم 
اليقين السياســي واللذان يزيدان 
الصعوبات التي تواجه الحكومات 
في ضمان بقاء النمو االقتصادي 

قويا ومستداما وشامال.
التجاريــة  الحــروب  2-غيــوم 
تســيطر علــى أجــواء االقتصاد 
السياســة  أن  فيبــدو  العالمــي، 
الجديدة التــي انتهجتها الواليات 

المتحــدة االميركيــة وشــنها لحــرب مــن التعريفات 
الجمركيــة التجاريــة على االقتصــادات العالمية وفي 
مقدمتهــا الصين، قد جعلت مســار االقتصاد يدخل في 

نطاق متقلب.
وفي ظل غيــاب بوادر انفراج هذه االزمة، فان غيوم 
الحروب التجارية ســوف تتكثف بصــورة أكبر خالل 
العام القبل، مما ســيخلف أثارًا ســلبية على االقتصاد 

العالمي واالسواق العالمية، السيما الناشئة منها.
هنــاك تحذيــرات مــن ان تصاعد التوتــرات التجارية 
بيــن الواليات المتحدة والصين قد يقود لدورة تراجع 
اقتصــادي خطيرة،كمــا ان هناك دعــوات إلى إصالح 
األنظمــة التجارية العالمية وتعزيز العمل المشــتركٍ  
أجل تخفيف التوتر وحــل النزاعات التجارية الراهنة 

والتكاتف إلصالح النظام التجاري الحالي 
3-الخــروج البريطاني مــن االتحــاد األوروبي حيث 
دورًا  بـ»بريكســت«  المحيطــة  المفاوضــات  لعبــت 
رئيسيًا في السياســة األوروبية طوال العام الماضي، 

5 توقعات تنتظر االقتصاد 
العالمي  خالل عام 2019

وســتزداد أهمية في العام الجــاري مع اقتراب موعد 
الخــروج فال تــزال طبيعة عملية االنســحاب واثارها 
على األســواق المحليــة والعالمية غير واضحة ، وال 
يزال هناك احتمال ضئيل بأن االنفصال لن يحدث على 

اإلطالق، وفقًا لبعض الخبراء المتفائلين.
٤-توقعات بفائض معروض وزيادة مخزون البترول، 
حيث يســهم تراجــع األداء االقتصادي فــي انخفاض 

الطلب على البترول ومشتقاته.
٥-تحذيــرات من أزمــة مالية عالمية جديــدة بحلول 
2019 حيــث تزداد المخاوف مــن وقوع أزمة مالية 
عالميــة جديــدة عــام 2019 وذلــك بعد مــرور نحو 
عشر سنوات على األزمة المالية األخيرة حيث تشهد 
األســواق العالمية حاليــا تخبطًا وتراجعات قياســية، 
وكذلك هبوطا في أســعار البترول، وارتفاع مستويات 
الدين، وغيرها، مما ينذر بحدوث أزمة مالية مرتقبة.
وعلى الرغم من كافة المؤشــرات الســلبية الســابقة 
يرفــض محللون اقتصاديــون اعتبار كل هــذا بمثابة 
مؤشر على أزمة مالية مقبلة، أو حتى مقارنة الوضع 

الحالي بما ســبق األزمة المالية العالمية عام 2008 
للعديــد من األســباب أولها وقوع األزمــة في القطاع 
البنكــي باألســاس قبــل 10 أعوام بمــا أدى لموجات 
تراجع عنيفة، بينما األزمة الحالية يمكن ان يســببها 

“تضخم” سوق األسهم وليس في األسواق المالية.

المصدر: وكاالت
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ساهمت اجراءات تهيئة مناخ االستثمار فى تحقيق االقتصاد 
المصرى لمؤشرات ايجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة 
إلــى 9,7% وإرتفــاع الناتج المحلي إلــى ٥,٤%، وانخفاض 
نســبة البطالة من 13,9% الى اقل من 10%، وتحسن عجز 

الميزان التجارى بنسبة %3٥  

تتيح منظومة االتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف 
التكتالت اإلقتصادية إمكانية النفاذ لســوق ضخم يصل قوامه 
الى 1.8 مليار نسمة كما ان من المنتظر ان تصل إلى 2.2 
مــع انهاء اتفاقية االتحاد االوراســي ثم الــى 2.6 مليار مع 

انهاء مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية.

تبلغ االســتثمارات االيرلندية في مصــر حاليا 128 مليون 
يورو في 6٥ مشــروعا فــي قطاعات الصناعــات الغذائية 
والصناعــات الكيماوية ومــواد البناء وصناعة الســيارات 
والصناعــات المعدنيــة والصناعــات الدوائيــة وصناعــة 
االســمنت والقطاعات المالية والمصرفية وقطاعات الصحة 
والسياحة واالتصاالت والطرق واالنشاءات والبنية التحتية.

تستحوذ شركة مرسيدس دايملر العالمية إلنتاج االتوبيسات 
على حوالى ٤٥% من الحصة الســوقية النتاج االتوبيســات 

في العالم وتتواجد منتجاتها في ٥20 مدينة حول العالم.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميســا 
خالل عام 2017 حوالى 2 مليار و102 مليون دوالر منها 
مليــار و٥38 مليــون دوالر صــادرات مصريــة و٥63.9 
واردات حيث يضم تجمع الكوميســا 21 دولة بها أكثر من 
٤00 مليــون نســمة ويفوق حجم ناتجــه المحلي اإلجمالي 

600 مليار دوالر.

شهد المعرض األفريقى األول للتجارة البينية توقيع إتفاقات 
بلغــت قيمتها 30 مليــار دوالر، واالتفاق على 100 صفقة 

تجارية على المستويين اإلفريقى والعالمى

بلغــت الصــادرات المصرية غيــر البترولية اليرلنــدا العام 
الماضــي ٤7 مليون يورو مقارنــة ب 2٤,٥ مليون يورو 
خــالل عــام 2016، بينمــا بلغــت الــواردات المصرية من 
ايرلنــدا العــام الماضــي 161,٤ مليــون يــورو مقارنة ب 
219,7 مليــون يــورو خالل عــام 2016 بمعدل انخفاض 
بلغ 26% ليصل حجم التجارة بين البلدين الى حوالى 210 

مليون دوالر.

بلغ اجمالي مبيعات ســوق الســيارات في مصر 180 الف 
ســيارة )مالكي، اتوبيســات، شــاحنات( خالل عام 2018 
بنســبة زيادة 33% عن العام الماضي حيث شهدت مبيعات 
الســيارات المالكي زيادة بنســبة 3٤% عن العام الماضي، 
واالتوبيســات بنســبة 19% عن العام الماضــي بينما بلغت 
نســبة الزيادة في مبيعات الشاحنات حوالي 36% عن العام 
الماضــي، ومن المتوقع أن يصــل حجم المبيعات إلى 300 

ألف سيارة بحلول عام 2022

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة العام 
الماضــي 2 مليــار و ٤91 مليون دوالر مقارنة بـ 2 مليار 
و 32٥ مليون دوالر خالل عام 2016 محققًا زيادة قدرها 
7%، كمــا يصل اجمالي االســتثمارات البريطانية في مصر 
إلــى ٥ مليــار و٤0٥ مليــون دوالر في قطاعــات البترول 
والغاز واالسمدة واالستشارات المالية والزراعة واالسمنت 

والمواد الغذائية.

تضــم صناعة الســيارات فــى مصر 170 شــركة منها 19 
شــركة تقــوم بتصنيــع وتجميع الســيارات بأنواعهــا مابين 
تجميــع ســيارات الركوب، االتوبيســات والميكــرو والميني 
باص وســيارات النقل، باالضافة الى اكثر من 1٥0 شــركة 

تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات   .
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اإلدارة العامــة لرقابة الجــودة هي إدارة تتبع 
اإلدارة المركزيــة للتفتيــش والرقابــة حيــث 
تختــص بتطبيق نظــام إدارة جودة بما يتوافق 
مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية االيزو 

9001 لســنة 201٥، والعمل علي تحســين 
فاعليتــه بصفــة مســتمرة كمــا تقــوم بوضع 
الخطة االستراتيجية للوزارة والخطط السنوية 
التشــغيلية وبرامج العمل واألنشــطة التنفيذية 
لهــا بمــا يتوافق مــع معايير ومتطلبــات نظم 
إدارة الجودة المتبعة مع متابعة تنفيذها بصفة 
دورية ، وتضع أهداف سنوية للجودة تتوافق 
مع سياســة الجــودة واألهداف االســتراتيجية 
للوزارة، وذلك على كافة المستويات ولمختلف 
بالــوزارة،  والعمليــات  والمهــام  األنشــطة 
ومراجعتها بصفة دورية بما يضمن تحقيقها.

تعمل إدارة الجودة علي توفير كافة االمكانيات 

والموارد المادية والبشرية وغيرها المطلوبة 
للوحــدات التنظيميــة بديــوان عــام الــوزارة 
والجهات والهيئات التابعة لها بما يضمن تقديم 
خدمات ذات جودة فائقة وبحيادية تامة لجميع 
الجهات المســتفيدة والمتعامليــن مع الوزارة 
،وتوفــر أنظمــة معلومــات فعالــة مــن خالل 

تطبيقات للحاسب وقواعد بيانات تتيح سهولة 
جمع وتحليل وتقييم وإتاحة وتداول المعلومات 
بشــفافية بمــا يضمن ســرعة ودقــة الخدمات 
المقدمــة للجهات المســتفيدة والمتعاملين مع 
الــوزارة وتقوم بمراقبــة وقياس أداء عمليات 
نظــام إدارة الجودة وذلــك بصفة دورية للتأكد 

من فعاليتها واستمرار تحقيق أهدافها.
كما تســعي  لنشر سياسة الجودة بين العاملين 
بالــوزارة والجهــات التابعة لهــا، والتأكد من 
فهمهــم وتطبيقهــم لهــا ومراجعتهــا بصفــة 
دورية ، ونشــر ثقافة الجودة علي المستويين 

الداخلي والخارجي للــوزارة والجهات التابعة 
لها ، ونشر مبدأ التحسين المستمر واستخدام 
منهجيــة العمليات والتفكير المبنى على تحديد 
وتقييم ودراســة المخاطر فــي جميع عمليات 
نظــام إدارة الجودة التــي يتم تنفيذها بالوزارة 
والجهــات التابعة لهــا ، كما تعمــل علي بناء 
قدرات وتنمية العاملين على كافة المســتويات 
من خالل توفير التدريب والمعرفة واكســابهم 
المهارات المطلوبة لهم لتنفيذ أعمالهم بالكفاءة 

المطلوبة.

 اعرف وزارتك ....

اإلدارة العامة لرقابة الجودة 
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أعلنت اإلدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التجارة 
والصناعة عن إعادة اإلعالن لشغل وظيفة

 »مسئول دعم تنفيذى« باألمانة العامة لمنظمة الكوميسا 
على أن يتم موافاة اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة ببيان 

أسماء المتقدمين ونسخة من إستمارة التقديم المتاحة 
على موقع الكوميسا اإللكترونى

http://www.comesa.int 
 وكذا المستندات المطلوبة في موعد غايته 10/1/2019 

حتى يتسنى إستكمال اإلجراءات الالزمة في ذلك الشأن.

أعلنت اإلدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التجارة 
والصناعة عن فتح باب التقديم لبرنامج

الكليات المجتمعية بالواليات المتحدة األمريكية 
للعام األكاديمى 2019/2020 المقدم من هيئة فولبرايت 
والذى سيبدأ إعتبارا من يوليو/ أغسطس 2019 لمدة عام 

على أن يكون آخر موعد للتقديم إلكترونيا هو 8/1/2019، 
ويكن التقديم على الموقع الرسمى :

www.fulbright-egypt.org 
 ولإلستفسار عن تفاصيل البرنامج يرجى اإلتصال برقم

01003380228
أو إرسال رسالة على البريد اإللكترونى 

 cci@bfce.eun.eg.
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المجلس الوطني لالعتماد 
Egyptian Accreditation Council

EGAC
دور المجلس

تــم إنشــاء المجلــس بالقــرار الجمهــورى رقــم 
القــرار  إصــدار  وتــم   ،  1996 لســنة   312
بإعــادة   2006 لســنة   2٤8 رقــم  الجمهــورى 
تنظيــم المجلــس الوطنــى لإلعتمــاد ليكــون الجهــة 
الوحيــدة المســئولة عــن اإلعتمــاد فــي جمهوريــة 
ــة وإعــادة  ــات الدولي ــًا للمتطلب ــة طبق مصــر العربي
هيكلــة المجلــس ومنحــة اإلســتقاللية التامــة ماليــًا 
الدوليــة  والمواصفــات  للمعاييــر  وفقــًا  وإداريــًا 
حتــى يحقــق متطلبــات اإلعتــراف المتبــادل مــع 
ــي  ــة فــي العالــم وبالتال جهــات اإلعتمــاد المختلف
اإلعتــراف بالشــهادات الصــادرة منــه فــي مختلــف 
دول العالــم، وقــد قــام المجلــس باتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة لتحقيــق التوافــق مــع المتطلبــات العالميــة 
 ISO( الدوليــة  للمواصفــة  طبقــًا  لإلعتمــاد 
والتعليمــات  بالقواعــد  واإللتــزام   ،  )17011
وهــى  لإلعتمــاد:  العالميــة  للمنظمــات  الدوليــة 
المعامــل  إلعتمــاد  الدولــي  التعــاون  منظمــة 
 )IAF( لإلعتمــاد  الدولــي  والمنتــدى   )ILAC(
ــة  ــة التناظري ــن بالمراجع ــن المنظمتي ــت هاتي فقام
عليــه ، حتــى أســتحق اإلعتــراف المتبــادل مــن 
قبــل هــذة المنظمــات )MRA/ MLA( وجميــع 
أعضائهــا مــن الــدول العالميــة، وقــد أدى ذلــك 
إلــي مســاواة االعتمــاد الممنــوح مــن المجلــس 
باالعتمــاد الممنــوح مــن أى جهــة عالميــة وبالتالي 
الــي اإلعتــراف بشــهادات المطابقــة المعتمــدة مــن 
ــؤدى  ــم ، ممــا ي المجلــس فــي أى مــكان فــي العال
ــح األســواق  ــر وفت ــي تســهيل إجــراءات التصدي إل

أمــام المنتجــات المصريــة 
وقــد تــم تجديــد اإلعتــراف بالمجلــس الوطنــى 
لإلعتمــاد فــي 2013 وتمديــد مجــال اإلعتمــاد 
ــة  ــل الطبي ــل التحالي ــاد معام ليشــمل أنشــطة أعتم
وجهــات التفتيــش وتــم تجديــد اإلعتــراف الدولــي 
فــي 2017 كمــا تــم تمديــد مجــال االعتمــاد ليشــمل 
نظــم إدارة ســالمة الغــذاء ، و المجلــس تــم تقييمــة 
ــاد  ــة لإلعتم ــة العربي ــن المنظم ــه م ــراف ب واإلعت
فــي 201٤ وتجديــد هــذا االعتــراف فــى 2018.
المنتجــات  ألنــواع  المطــرد  التزايــد  ومــع 
ــت مضــي  ــا أى وق ــاق تعدده ــذى ف ــات وال والخدم
، فــأن وجــود ميكنــة لحمايــة المســتهلك أصبحــت 
ضــرورة حتميــة مــن خــالل شــهادات األختبــار 
لنظــام  طبقــًا  للمنتجــات  والتفتيــش  والفحــص 

المجلــس  يأتــي دور  لذلــك  بــه  جــودة معتــرف 
الوطنــي لإلعتمــاد والــذى يضمــن كفــاءة منظومــة 
الدوليــة  واألعــراف  للمتطلبــات  وفقــًا  الجــودة 
لتأكيــد الثقــة فــي دور جهــات تقيــم المطابقــة مــن 
مانحــى شــهادات للنظــم والمنتجــات وكذلــك معامــل 
ــي  ــاد عل ــى اإلعتم ــك يأت ــرة ولذل ــار والمعاي األختب
رأس المنظومــة القوميــة للجــودة مــن مواصفــات 

ورقابــة جــودة ومعامــل.
ويوفــر اإلعتمــاد الثقــة فــي شــهادات وتقاريــر 
ــار عــن طريــق مجموعــة مــن المواصفــات  اإلختب
ــًا بواســطة منظمــة  ــر المعتــرف بهــا دولي والمعايي
المواصفــات العالميــة ISO وتؤكــد هــذة المعاييــر 
والمواصفــات علــي عــدة مبــادئ وهــى المصداقيــة 
والكفــاءة والشــفافية والتــى تــؤدى إلــي الثقــة فــي 
النتائــج والتقاريــر علــي النطــاق القومــى والعالمــى 
كمــا يدعــم اإلعتمــاد ثقــة الحكومــة فــي اإلختبــارات 

والشــهادات لدعمهــا كجهــة تنظيميــة ورقابيــة.
طبقــًا للمواصفــة الدوليــة ISO -17011 يتــم 
تعريــف اإلعتمــاد بأنــه تأكيــد بواســطة جهــة ثالثــة 
ــم  ــات تقي ــأن جه ــاد( ب ــى لإلعتم ــس الوطن ) المجل
المطابقــة ) معامــل األختبــار والمعايــرة والتحاليــل 
ــة  ــهادات المطابق ــح ش ــات من ــدم وجه ــة وال الطبي
لنظــم إدارة الجــودة والبيئــة واألفــراد والمنتجــات 
والتفتيــش( تحقــق متطلبــات محــددة وموصفــة 
وأنهــا ذات كفــاءة فنيــة إداريــة ألداء أنشــطة تقيــم 
المطابقــة طبقــًا لمعاييــر محــددة وتأتــى ســلطة 
المجلــس الوطنــى لإلعتمــاد مــن الســلطة التــي 

ــه. ــه الدول ــا ل تمنحه
أنشطة المجلس

للمعاييــر  وفقــا  اإلعتمــاد  خدمــات  تقديــم   -
الدوليــة والمتطلبــات 

ــار  ــرة والفحــص واإلختب ــات المعاي ــر خدم - تطوي
لتلبيــة إحتياجــات  والتفتيــش ومنــح الشــهادات 

ــالء ــع العم جمي
يســاند  بمــا  التقييــم  خدمــات  تقديــم  ضمــان   -

الحكوميــة والنظــم  بالتشــريعات  اإللتــزام 
إجــراءات  فــى  والتكــرار  اإلزدواجيــة  تفــادى   -

المطابقــة تقييــم 
اإلقتصــادى  المــردود  ذات  الخدمــات  تقديــم   -

لإلعتمــاد الطالبــة  للجهــات 
*اختصاصات المجلس

- وضــع نظــام تقييــم جهــات تقييــم المطابقــة ، 

وإصــدار شــهادات اإلعتمــاد
- منــح أو تعليــق أو ســحب اإلعتمــاد لجهــات تقييــم 

المطابقة
-المتابعة المستمرة للجهات التى يتم إعتمادها

- المســاهمة فــى اإلرتقــاء بجــودة الخدمــات التــى 
تقدمهــا جهــات تقييــم المطابقــة طبقــًا للقواعــد 

ــة ــة والدولي ــر الوطني والمعايي
أجهــزة  بيــن  الخبــرة  تبــادل  علــى  التشــجيع   -

األخــرى بالــدول  اإلعتمــاد 
ــم  ــات تقيي ــن جه ــادل بي ــراف المتب ــم اإلعت - تدعي
فــى  ونظيراتهــا  مصــر  فــى  العاملــة  المطابقــة 
الخــارج والعمــل علــى عقــد إتفاقيــات لهــذا الغرض
- تمثيــل الدولــة لــدى الجهــات الدوليــة واألجنبيــة 

المعنيــة بأنشــطة المجلــس
*خدمات المجلس

*االعتماد والمعامالت للجهات المختلفة
-االعتمــاد لمعامــل االختبــار والمعايــرة والتحاليــل 

الطبيــة
تقييم واعتماد كل من: 

• معامل االختبار
• معامل المعايرة 

• معامل التحاليل الطبية
-اإلعتماد لجهات منح الشهادات

تقييم واعتماد كل من: 
)إدارة  اإلدارة  لنظــم  الشــهادات  منــح  جهــات   •
والصحــة  الســالمة   - البيئــة  إدارة   - الجــودة 

الغــذاء( ســالمة   - المهنيــة 
• جهات منح الشهادات للمنتجات.

• جهات منح الشهادات لألفراد.

-اإلعتماد لجهات التفتيش
تقييم واعتماد كل من: 

• جهات التفتيش 
-اإلعتماد لجهات التفتيش

تقييم واعتماد كل من: 
• جهات منح شهادات اختبارات الكفاءة الفنية

*التدريب والتوعية بأنشطة تقييم المطابقة: 
• للعاملين فى جهات تقييم المطابقة. 

• للمقيمين )الداخليين – الخارجيين(. 
• للمجتمع الصناعى والتجارى والخدمى.

بيانات اإلتصال
- العنوان :كورنيش المعادي- برج رياض المعادي 1 - امام شرطة المسطحات المائية - القاهرة

- تليفون :022٥27٥227 -022٥27٥22٥  -  فاكس :022٥27٥22٤ 
info@egac.gov.eg : بريد الكتروني -

http://www.imc-egypt.org: الموقع االلكتروني -




