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خالل اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى 
مدبولــي، رئيــس مجلــس الــوزراء، بمدينــة 
العلمين الجديدة، عرضت السيدة/ نيفين جامع، 
وزيــرة التجــارة والصناعة، خطــوات تنفيذ الـ 
100 إجراء المقترحة لدعم األنشطة الصناعية 
وتحفيــز قطــاع الصناعة، وذلــك بالتعاون مع 

الوزارات والجهات المختصة.
وأكــد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، أنه ســيتابع أوًل بــأول مع الوزارات 
والجهــات المعنيــة تنفيذ هذه اإلجــراءات، بما 
يسهم في إعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية، 

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخــالل الجتمــاع أوضحــت الســيدة/ نيفيــن 
جامع وزيرة التجــارة والصناعة أنه في ضوء 
خطة العمل التنســيقية التي تــم إعدادها، وفي 
إطــار تشــكيل مجموعات عمــل متخصصة من 
الجهــات والــوزارات المعنية، لدراســة ســبل 
تنفيذ اإلجــراءات المقترحة، فضــاًل عن تحديد 
وزارة  قيــام  المقــرر  اإلجــراءات  مجموعــة 
التجارة بدراســة تنفيذها بصورة مباشــرة من 
خــالل الجهات واألجهزة التابعة لها، يتم تحديد 
األدوار والمســئوليات بدقــة، بمــا يســهم فــي 
تنســيق الجهود وتحقيق المســتهدفات، وتنفيذ 
اإلجــراءات الـــ 100 لتحفيز قطــاع الصناعة 

على الصورة المرجوة.
وتضمــن عــرض وزيــرة التجــارة والصناعة 
اللوائــح  بعــض  بتعديــل  مرتبطــة  إجــراءات 
الصناعيــة،  لألنشــطة  الحاكمــة  والقوانيــن 
للتنميــة  العامــة  الهيئــة  دور  تفعيــل  ومنهــا 
الصناعيــة، كمــا عرضت اإلجــراءات المتعلقة 
الجديــدة  الصناعيــة  الســتثمارات  بتشــجيع 
ونقــل التكنولوجيا بالقطاعــات الصناعية ذات 
األولوية، ومن بينها دراســة التوسع في إنشاء 

مناطق صناعية بالمدن الجديدة.
كما أوضحت الوزيــرة أن اإلجراءات التنفيذية 
المقترحــة لتحفيــز الصناعــة تتضمــن كذلــك 
إجــراءات مرتبطة بدعــم األنشــطة الصناعية 
المرتبطة بالتصديــر، ومن بينها توجيه مكاتب 
المجالــس  مــع  بالتعــاون  التجــاري  التمثيــل 
التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق 
وتوفيــر الفرص التصديريــة المتاحة وبخاصة 
مع دول التفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة 
القومية لســالمة الغذاء ورفــع الكفاءات الفنية 
بها، بما يســهم في تيســير عمليــات التصدير، 
باإلضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع األنشطة 
الصناعية للمشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ودمجها بالقتصاد الرســمي، ومنها تفعيل منح 
الحوافــز واإلعفــاءات المقــررة للمشــروعات 
الصغــر،  ومتناهيــة  والصغيــرة  المتوســطة 

ودراســة التوســع فــي إنشــاء فــروع صغيرة 
للبنــوك بالمحافظات والمناطــق النائية واتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة للمســاعدة فــي المحافظة 

على المشروعات التراثية.
كمــا لفتت الوزيرة إلى اإلجــراءات ذات الصلة 
بتيســير عمليات توفيــر المواد الخــام الالزمة 
للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، 
ومنهــا تفعيل نظــام إدارة المخاطر واســتكمال 
أعمــال تحقيق الربط اإللكترونــي بين مصلحة 
الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
بتيســير  الخاصــة  واإلجــراءات  والــواردات، 
عمليــات النقــل والشــحن لمنتجــات األنشــطة 
الصناعيــة، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة 
المجمعات الصناعية بشــبكة الطــرق القومية، 
وتعزيــز عمليــات تطويــر الموانــئ المصرية 
الزراعيــة  الحاصــالت  لتخزيــن  وتجهيزهــا 

والمنتجات الغذائية.
كمــا تتضمــن اإلجــراءات مــا يتعلــق بتطوير 
منظومة التعليــم المهني ورفع قدرات العاملين 
باألنشــطة الصناعيــة المختلفــة، عبــر تعزيز 
الشــراكة بيــن الجامعات ومراكــز البحوث مع 
القطاع الخاص إلنشاء وتفعيل المراكز البحثية 
الخاصة في المناطق الصناعية الجديدة، ووضع 
خطــة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر 

وتحويلهــا للتخصصــات ذات األولويــة التــي 
تتوافــق وأولويات خطط التنمية الصناعية، مع 
تشــجيع تكرار تجربة مدرسة داخل كل مصنع، 
ودراســة توطيــن المدارس الفنيــة بالمجمعات 

الصناعية الكبرى.
وأفــردت الوزيرة جانبا مــن عرضها لتوضيح 
أهــم الخطــوات التي قامت بهــا وزارة التجارة 
والصناعــة بالفعل، فيما يتعلق بدعم األنشــطة 
الصناعيــة وتحفيــز الصناعــة، ومــن أهمهــا 
اتخــاذ عدد من اإلجــراءات ذات الصلة بتعزيز 
التعاون المشــترك مع عدد من الجهات الدولية 
لالستفادة من برامجها التنموية فيما يخص نقل 
تكنولوجيــا اإلنتاج، وتطوير المدن والمنشــآت 
الصناعية، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمة 
األمم المتحدة للتنمية الصناعية » يونيدو« في 
إطار برنامج الشراكة مع الدولة الذي يستهدف 
تطويــر المدن الصناعية المتكاملة، كما تطرقت 
الوزيــرة إلى ما تم تنفيذه من قبل الوزارة فيما 
يخص تبســيط إجراءات الحصول على وحدات 
بالمجمعات الصناعية الجديدة، التي تم طرحها، 
باإلضافة إلى مــا اتخذته الوزارة من إجراءات 
لتعزيز عمليات الســتثمار الصناعي باألنشطة 
اإلنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات الســوق 

من مستلزمات اإلنتاج.
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة  عرضــت  كمــا 
اإلجــراءات المتخذة حيال اســتكمال المجمعات 
الصناعية، مشيرة إلى أنه تم النتهاء من %95 
من خطــة تنفيذ اإلنشــاءات لهــذه المجمعات، 
وجار اســتكمال التنســيق مع الجهــات المعنية 
لتوصيــل المرافــق، كما عرضــت الوزيرة في 
الوقت نفســه إجــراءات تفعيل الــدور الرقابي 
علــى المنشــآت الصناعيــة، فضــال عــن أهم 
الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل التعاون 
مع مراكــز التصاميم الدولية، والســتفادة من 
العالميــة  الســمعة  خبــرات المصمميــن ذوي 

لتطوير اإلنتاج.

نيفيــن جامــع وزيــرة   / الســيدة  عقــدت 
التجارة والصناعة لقاًء موســعاً مع السيد/ 
لــؤي الشــرفا الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
جنــرال موتــورز العالمية لمنطقــة افريقيا 
والشــرق الوســط والوفــد المرافــق لــه، 
حيث اســتعرض اللقاء مشروعات الشركة 
الحاليــة والمســتقبلية بالســوق المصــري 
وخطــط وتوجهــات الشــركة نحــو توطين 
صناعــة الســيارات الكهربائيــة فــي مصر 

خالل المرحلة المقبلة.
حضر اللقــاء المهندس/ طارق عطا رئيس 
مجلس ادارة شــركة جنرال موتورز مصر 
والســيد/ انكوش ارورا الرئيــس التنفيذي 
لشــركة المنصور للسيارات، والسيد لطفي 
منصــور رئيــس قطــاع المبيعات بشــركة 
المنصور، الى جانــب اللواء/ محمد الزلط 
رئيــس الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية 
والمهنــدس/ محمــد عبــد الكريــم المديــر 

التنفيذي لمركز تحديــث الصناعة والمهندس/ 
كريــم تينــاوي مدير عــام العالقــات الحكومية 

والتصالت بشركة جنرال موتورز مصر. 
وقالــت الوزيرة ان الحكومة المصرية حريصة 
على التواصل المستمر من المستثمرين لوضع 
الــروئ المشــتركة لتنميــة وتطويــر القطــاع 
الصناعــي وايجاد حلــول جذرية وعاجلة لكافة 
التحديات التي تواجههم، موكدًة ســعي الوزارة 
واجهزتهــا لتهيئــة بيئــة مناســبة لالســتثمار 
ووضع السياســات واللوائــح المنظمة للقطاع 
الصناعــي وجــذب المزيــد مــن الســتثمارات 

المحلية والجنبية للصناعة المصرية.
واشــارت جامــع الــى التوجــه الحالــي للدولة 
المصرية نحو العتماد على الطاقة النظيفة فى 
المركبــات بهدف الحفاظ علــى البيئة ومواكبة 
التطورات العالمية في هذا الصدد، مشــيرًة الى 
انــه يجرى حاليــاً تنفيذ مبادرة شــاملة لحالل 
الســيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالضافة الى 
تهيئة البنية التحتية الالزمة لتســيير السيارات 
الكهربائيــة في مصر، فضــاًل عن جذب المزيد 
من الشــركات العالمية لنتاج وتوطين صناعة 

السيارات الكهربائية في السوق المصري

وقالــت الوزيــرة ان برنامج مســاندة صادرات 
السيارات والذي تم اقراره مؤخراً بقيمة 500 
مليون جنيه يســتهدف تشجيع شركات صناعة 
السيارات على وضع روئ طويلة المدى وضخ 
اســتثمارات جديــدة لتوطين وتعميــق صناعة 
الســيارات ومكوناتهــا للتوســع فــي النتــاج 
والتصديــر لالســواق التــي ترتبــط مــع مصر 

باتفاقيات تفضيلية واقليمية.  
ومن جانبه اوضح السيد/ لؤي الشرفا الرئيس 
التنفيــذي لشــركة جنــرال موتــورز العالميــة 
لمنطقــة افريقيا والشــرق الوســط ان حرص 
الشركة على النتاج والتوسع بالسوق المصري 
يعكس البعد الســتراتيجي التجاري والصناعي 
للدولة المصرية بمنطقة الشرق الوسط وقارة 
افريقيا، مشــيراً الى ان الشــركة تســعى حالياً 
لتطوير مصنعها بالســوق المصري بما يتوافق 
مــع توجهــات الحكومة المصريــة والتوجهات 

العالمية المتعلقة بصناعة السيارات
واضــاف ان مصنــع الشــركة في مصــر ينتج 
ســيارات متوافقــة مــع متطلبــات المســتهلك 
المصري، كما يضم كوادر مؤهلة من الشــباب 
وعلى أعلى درجة من الكفاءة العلمية والمهنية، 

مشيراً الى ان قطاع صناعة السيارات سيشهد 
خــالل الســنوات الـــ5 المقبلة تغيــرات جذرية 
نظــراً للمتغيــرات الصناعية والبيئيــة العالمية 
الحاليــة والتوجهــات الخاصــة بالعتماد على 

السيارات الكهربائية
ولفــت الى ان الشــركة تقدر التوجــه اليجابي 
للدولة المصرية نحــو تطوير وتوطين صناعة 
الســيارات في مصر وذلك لالســتفادة من حجم 
السوق المصري الكبير والذي يتجاوز الـ 100 
مليون مســتهلك، مشــيراً الى ان رؤية شــركة 
جنرال موتورز العالمية تســتهدف المســاهمة 
فــي خفض معدلت التلوث والزدحام وحوادث 
السيارات بالعالم وهو المر الذي يعكسه توجه 
الشــركة نحو التوســع في صناعة الســيارات 

الكهربائية.
واشــاد الشــرفا بالبرنامــج الجديــد لمســاندة 
صادرات قطاع السيارات والذي اقرته الحكومة 
المصريــة مؤخــراً، لفتاً الى ان هــذا البرنامج 
يعزز من توجهات الشــركة نحو نفاذ منتجاتها 
مــن الســيارات الــى عــدد كبير من الســواق 

الجديدة.

وزيرة التجارة و الصناعة تستعرض 
أمام مجلس الوزراء خطوات تنفيذ 

100 إجراء لتحفيز الصناعة 

وتبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة 
جنرال موتورز العالمية لمنطقة إفريقيا 

والشرق االوسط خطط الشركة 
المستقبلية للتوسع في السوق المصري
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أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أن الســيد الرئيــس/ عبــد الفتاح 
السيســى رئيس الجمهورية قــد أصدر قراراً 
جمهوريــاً بترقيــات التمثيل التجارى شــملت 
تعييــن مستشــار تجــارى فــى وظيفــة وزير 
مفــوض تجــارى وهــى الســيدة/ نهــا محمد 
كمــال، وكــذا تعيين عدد من أعضــاء التمثيل 
التجــارى فى وظيفة مستشــار تجــارى وهم 
الســادة: وتامر الســيد محمد، وحســام الدين 
هانــى نجم، وعمرو فاروق البكرى، وياســر 

حسن حجازى، وحسن ممدوح حريز، ومحمد 
محســن المغربــى، ومحمــد حلمــى نبــوى، 
وطــارق عبد الحميد قشــوع، وإســالم أحمد 
أبو زيد، وســيف هللا يوســف خالــد، ومحمد 
حســانين إســماعيل، وحازم محمــود غالب، 
وعمرو عاشــور الكيالنى، والمعتز باهلل على 
إسماعيل، وشــريف عبد هللا عرفان، وإيهاب 
محمــد صالح الدين، ومطر حســين الموافي، 

وهشام محمد رشاد.
وقالت الوزيــرة إن هذا القرار يدعم توجهات 

الــوزارة الهادفة إلى تعزيــز الدور المحورى 
لجهاز التمثيــل التجارى المصــرى بإعتباره 
الــذراع التجــارى للدبلوماســية المصريــة، 
وأحد الركائز األساسية فى تنفيذ خطة وزارة 
التجارة والصناعة على المســتويين اإلقليمى 
والدولى لتنمية الصادرات المصرية لألسواق 
الخارجيــة وجــذب المزيد من اإلســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة لإلســتثمار فى الســوق 

المصرى.

تجــري الهيئــة المصريــة العامــة للمعارض 
والمؤتمــرات اســتعداداتها النهائيــة لنطالق 
فعاليات الدورة الرابعة والخمســون لمعرض 
القاهرة الدولي خالل الفترة من 30 ســبتمبر 
وحتى 8 أكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي 
للمؤتمرات وذلك بمشاركة عدد كبير من كبرى 
الشــركات المصرية فــي مختلــف القطاعات 
النتاجية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء
واكــدت الهيئة ان هذه الــدورة من المعرض 
تشهد تحضيرات على مستوى عالي من الدقة 
والشــراف المباشــر تؤهلها لتكــون نموذج 
راقيــاً ورائــداً يليق بأســم وباهميــة وتاريخ 
المعرض باعتباره احد اقدم المعارض المقامة 

في مصر، حيث تشــير المؤشرات الولية الى 
اقبــال العارضيــن الملحــوظ على المشــاركة 

بالمعرض
الحــدث  الدولــي  القاهــرة  معــرض  ويعــد 
الكبــر الــذي تنظمه الهيئــة المصرية العامة 
للمعــارض والمؤتمــرات ســنوياً ويضم اكبر 
تجمع للشــركات المصرية بمختلف قطاعاتها 

ومنتجاتها .
جديــر بالذكــر ان معــرض هذا العام ســيضم 
منتجــات الموكيــت والســجاد والمفروشــات 
والثــاث والديكــور والصناعــات الهندســية 
والكيماوية والجهزة الكهربائية والصناعات 

الغذائية الى جانب الدوات الدراسية.

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة حــرص الــوزارة علــى تنمية 
وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره 
أحد أهم القطاعات النتاجية اإلســتراتيجية 
بالقتصــاد القومي والذي يســهم فى خلق 
مالييــن فــرص العمــل المباشــرة وغيــر 
المباشــرة وكــذا توفير إحتياجات الســوق 
المحلــى والتصديــر لألســواق اإلقليميــة 
والعالميــة، مشــيرة الــى أهميــة معرض 
»أفريقيــا للتصنيــع الغذائي« فــى تحقيق 
التكامل الغذائي بين دول القارة الفريقية.

جــاء ذلك خــالل افتتاح الوزيــرة لمعرض 
»افريقيــا للتصنيــع الغذائي« فــي دورته 
التاســعة والــذي يقــام خــالل الفتــرة من 
تحــت رعايــة  الماضــي  اغســطس   4-2
وزارة التجــارة والصناعة وتنظمه شــركة 
انفورمــا ماركتــس العالميــة بالتعاون مع 
غرفــة الصناعات الغذائية وغرفة الطباعة 
والتغليــف باتحاد الصناعــات وذلك بمركز 
مصر للمعارض الدولية، ويشهد المعرض 
اطــالق النســخ القليميــة مــن المعارض 
 Food و Propak MENA«  العالمية
ingredients Africa، كمــا يشــارك 
في  فعاليات المعرض مشترين من عدد من 
الدول الفريقيــة، ويضم المعرض منتجات 
لعــدد من الدول مــن بينها الهند وروســيا 
واسبانيا وبلجيكا وتركيا وباكستان وبولندا 

والمارات
وقالت الوزيرة ان مشــاركة 140 شــركة 
دوليــة ومحلية في مجــال تصنيع الغذية 
والمشروبات يمثلون 16 دولة فى فعاليات 
المعــرض تعكــس أهميته فــى التكامل بين 
سالسل التوريد القارية فى قطاعات األغذية 
والمشــروبات والتغليــف واللوجســتيات، 
مشــيرة الى ان المعرض يمثل منصة هامة 
لتعزيــز التعاون بين دول القارة الســمراء 
لتحقيــق األمــن الغذائــي القــاري وإبــراز 
صــورة مصــر باعتبارهــا محــوراً إنتاجياً 
وتصديريــاً للصناعــات الغذائيــة بمنطقــة 

الشرق األوسط وقارة أفريقيا، 
وأوضحــت جامــع أن اســتثمارات قطــاع 
الصناعــات الغذائيــة في مصــر تبلغ نحو 
500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5% من 
الناتج المحلى اإلجمالى ويستوعب 23.2 
مــن حجم العمالة فى مصــر، لفتًة إلى ان 
أن صــادرات قطــاع الصناعــات الغذائيــة 

الـ6  بلغت خــالل 
من  األولى  أشهر 
العام الجارى نحو 
و35  مليــار   2
دولر  مليــون 
بنحــو  مقارنــة 
و788  مليــار 
دولر  مليــون 
خالل نفس الفترة 
من العام الماضى 
زيــادة  بنســبة 

بلغت 14 % 
تفقــدت  وقــد 
عــدد  الوزيــرة 
اجنحــة  مــن 
المشــاركة  الدول 
الــى  بالضافــة 

جناحى غرفة التعبئة والتغليف والصناعات 
الغذائيــة والــذي ضــم منتجات الشــركات 
المشــاركة فــى مبــادرة » ازدهــار« التى 

تنفذها الغرفة.
وفــى هذا اإلطار اوضح المهندس أشــرف 
الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية 
ان المبــادرة يتــم تنفيذهــا منذ 4 ســنوات 
بالتعــاون مــع الوكالــة اللمانيــة للتعاون 
التجــارة  GIZ وبرعايــة وزارة  الدولــى 
والصناعــة حيــث تســتهدف تســريع نمو 
الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع 
الغذائى، من خالل تقديم الدعم الفنى ورفع 
الكفاءة والمساهمة فى تطوير استراتيجية 
الشركات لتحقيق النمو المنشود بمساعدة 
استشــاريون وخبــراء متخصصيــن فضال 
عن توفير دعم لمشاركة هذه الشركات فى 

المعارض السنوية.
ومــن جانبه أكد الســيد/ احمد جابر رئيس 
غرفة الطباعــة والتغليف اهمية اقامة هذا 
المعــرض المتميز حيــث تحتل مصر موقع 
الريــادة فــي أفريقيا في صناعــة الطباعة 
والتغليــف وخاصــة فــي ســوق الطباعــة 
صناعــة  مســتقبل  باعتبارهــا  الرقميــة 

الطباعة. 
وقد انعقــد على هامش المعــرض مؤتمراً 
علــى مدى 3 أيــام بمشــاركة 40 متحدث 
من كبــار الخبراء الدوليين واإلقليميين فى 
مجال الغذاء لســتعراض أحدث التجاهات 
والتكنولوجيــا واللوائح فــي مجال تصنيع 

الغذية والمشروبات.
للتصنيــع  وقــد وفــر معــرض »إفريقيــا 
الغذائــي« فــي نســخته هــذا العــام العديد 
من فــرص المشــاركة اإللكترونيــة بنظام 
»Hybrid«، حيث شــاركت عدة شركات 
عن ُبعد من خالل خاصية الفيديو باإلضافة 
إلــى برنامــج توفيــق األعمــال الــذي قدم 
تجربة فريدة للزوار منها ترتيب اجتماعات 
مســبقة مــع مختلــف العارضيــن إلبــرام 
صفقات تجارية وتســهيل األعمال بصورة 

أكثر فاعلية.

الرئيس السيسي يصدر قرار جمهورى 
بترقية أعضاء بالتمثيل التجارى

القرار يشمل وزير مفوض و 18 مستشار 
تجارى

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء
انطالق فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة 

الدولي 30 سبتمبر بمركز المؤتمرات
جاري التجهيز واإلعداد لفعاليات المعرض...وإقبال 

ملحوظ للشركات العارضة للمشاركة

وزيرة التجارة والصناعة تفتتح الدورة 
التاسعة لمعرض »أفريقيا للتصنيع 

الغذائي«
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شــهدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة 
والطيار/ محمد منار وزير الطيران المدني توقيع 
بروتوكول تعاون بيــن وزارتى البيئة والطيران 
المدنــي ومركز تحديث الصناعة )مشــروع نظم 
الخاليــا الشمســية الصغيــرة( وشــركة مينــاء 
القاهرة الجوي وذلك لتقديم الدعم الفني والمالي 
لتوريــد وتنفيذ وتشــغيل خاليا شمســية صغيرة 
متصلــة بالشــبكة وشــواحن مزودة بشاشــات 
عــرض تعمل بنظام الطاقة الشمســية فى مطار 
القاهــرة الجوي وذلك بحضور الســيد ســيلفان 
ميرليــن نائــب الممثــل المقيــم لبرنامــج األمم 
المتحــدة اإلنمائــي وعــدد من قيــادات وزارات 

البيئة والتجارة والصناعة والطيران المدنى.
وقــع بروتوكــول التعاون كل مــن الدكتور على 
أبو ســنة الرئيس التنفيذي لجهاز شــئون البيئة 
والمهنــدس محمد عبد الكريــم المدير التنفيذي 
لمركــز تحديــث الصناعــة والمحاســب مجدي 
إســحاق، رئيــس مجلــس إدارة شــركة مينــاء 
القاهــرة الجوي، واألســتاذ/ أيمــن محمد، أمين 
عــام وزارة الطيــران المدنــي، حيث يتــم تنفيذ 
المشــروع بدعم مالــى وفني من جهاز شــئون 
البيئة والمشروع القومي لنظم الخاليا الشمسية 
الصغيــرة المتصلة بالشــبكة الــذي ينفذه مركز 
تحديــث الصناعة بالشــراكة مــع برنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائــي وبتمويــل من مرفــق البيئة 

العالمية.
أكــدت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة إن هــذا اإلتفــاق يدعــم توجهــات 
الــوزارة الهادفة إلــى تعميق التصنيــع المحلى 
للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون 
التكنولوجى المرتفع ومن بينها صناعة مكونات 
محطات الطاقة الشمســية، خاصة فى ظل توجه 
الدولــة المصريــة نحــو تنويع مصــادر الطاقة 
وزيادة اإلعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفى هــذا اإلطــار أشــارت الوزيرة إلــى الدور 
المحــورى الذى يقوم به مركز تحديث الصناعة 
– التابــع للــوزارة – فــى تنفيــذ مشــروع نظم 
  )Egypt-PV ( الخاليــا الشمســية الصغيــرة
والــذى يقــدم من خاللــه الدعم الفنــى والمادى 
لنشــر نظم الطاقة الشمســية الصغيــرة فى كافة 
أنحــاء الجمهوريــة ، لفتــًة إلــى أن المركز قد 
حصل مؤخــراً علــى الجائزة األولــى من معهد 
الطاقة البريطانى كأفضل مشــروع مقدم عالمياً 

لخفض غازات الحتباس الحرارى.
ومــن جانبهــا أكــدت الدكتــورة/ ياســمين فؤاد 
وزيــرة البيئــة علــى ان دمــج البعــد البيئي فى 
قطــاع الطيــران المدنى هو من ضمــن أولويات 
الدولــة والقيادة السياســية للعمل على مطارات 

أكثــر اســتدامة حيــث أصبــح دمج 
البعد البيئي فى سياســات ومختلف 
قطاعــات الدولة أمًرا ملموســا ول 

يمكن الستغناء عنه او تجاهله.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع 
يعتمــد علــى إنشــاء المحطــات فى 
أماكن معينة لتشغيل الشواحن حيث 
يعتبــر مطــار القاهــرة الدولــى هو 
واجهــة الدولة وصاحبــة النطباع 
الول فــى اذهان الزائرين، مشــيرة 

أن المشــروع يتكون من خاليا شمســية صغيرة 
متصلــة بالشــبكة وشــواحن مزودة بشاشــات 
عــرض تعمل بالطاقة الشمســية بمطار القاهرة 
الدولي، وتركيب نظام القياســات الالزمة لقياس 
مؤشــرات أداء النظام الشمســي ومعدلت تبادل 
الكهرباء من نظام الخاليا الشمسية وإلى الشبكة 
الكهربائيــة والعكس طبقاً لضوابــط وإجراءات 
شــركة التوزيــع المختصــة، إضافــة إلى قياس 
نســبة الوفر فــي اســتهالك الكهربــاء المنتجة 

بالطرق التقليدية.
وأوضحــت وزيــرة البيئــة أن الفوائــد والعوائد 
المتوقعة من تنفيذ المشروع تشمل مردود بيئي 
فى صورة خفــض النبعاثات ومردود اجتماعى 
توعــوي مــن خــالل توليــد الطاقــة الكهربايية 
باســتخدام الطاقة الشمســية ومردود اقتصادى 
متوقــع نتيجــة التوفيــر المتوقــع مــن فواتيــر 

الكهرباء.
كما أعــرب وزير الطيران المدنــي طيار/ محمد 
منار عن خالص تقديره للتعاون الفعال والتنسيق 
الدائــم بيــن وزارة الطيــران المدنــى ووزارتى 
البيئــة والتجارة والصناعة لتطبيق كافة أســس 
الســالمة والجــودة وحمايــة البيئة مشــيرا أن 
توقيع برتوكول مشترك بين كل من وزارة البيئة 
والطيــران المدنــى والتجــارة والصناعة لتقديم 
الدعم الفنى والمالى لتوريد وتنفيذ وتشغيل نظم 
خاليا شمســية تعمــل بالطاقة الشمســية بمطار 
القاهرة الدولى وذلك فى إطار مجهودات الدولة 
المصرية في الحفاظ على البيئة و اســتراتيجية 
الطاقــة فى مصر  2035 لحماية البيئة وخفض 
معــدلت التلــوث مــن خــالل تعزيــز اســتخدام 
الطاقــات المتجــددة  النظيفــة بقطاعــات الدولة 
المختلفــة وبخاصة قطاع الطيران المدنى. حيث 
أن صناعة النقل الجوى تعد من أكثر الصناعات 

المعنية بالحفاظ على البيئة.
وبــدروه أشــار المهنــدس محمــد عبــد الكريم 
المديــر التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى ان 
هــذا اإلتفاق يأتي في إطــار التعاون الوثيق بين 
وزارة البيئة - جهاز شئون البيئة وشركة ميناء 
القاهــرة الجــوي ووزارة الطيــران المدنــي مع 

مركز تحديث الصناعة - )مشــروع نظم الخاليا 
الشمســية الصغيــرة( Egypt-PV ، والــذي 
ينفذه المركز بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائــي و بتمويــل من مرفق البيئــة العالمية، 
لفتاً إلى ان  القدرة اإلجمالية للمحطة الشمسية 
بمطــار القاهــرة الدولى تبلــغ  300 كيلووات/ 
ســاعة،  وستسهم في  خفض في انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون حوالي  289 طن سنويا.
وقــد اوضحــت الدكتــورة/ هنــد فــروح مديــر 
مشــروع نظم الخاليا الشمسية أن تركيب محطة 
طاقــة شمســية بمطــار القاهــرة الدولــي يعتبر 
مــن المشــروعات الســتراتيجية الرائــدة التي 
يتــم تنفيذها حيــث أن لها بعد بيئــي واجتماعي 
واقتصادي و ســيكون له أثــر إيجابي كبير علي 
الصــورة العامة المحليــة واإلقليمية والدولية ، 
و قد قدم مشــروع نظم الخاليا الشمســية الدعم 
الفني والمادي لتنفيذ 115 محطة طاقة شمسية 
خــالل عاميــن 2018-2020 في 15 محافظة 
علي مســتوي الجمهورية بقــدرة إجمالية 8.2 
ميجــا وات ووفــر فــي الكهرباء يصــل الى 13 
جيجا وات ساعة/ســنويا في القطاع الصناعي، 
والتجــاري، والســياحي والســكني والخدمــات 
التعليمية، والمباني العامة، كما يهدف المشروع 
إلي زيادة نســبة مكون المحلــي، وإعداد كوادر 
فنية ودعم األســواق الناشــئة لهذه التكنولوجيا 
فــي مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة 
العوائــق التــي تحــول دون زيادة إنتــاج الطاقة 
بواسطة الخاليا الشمســية الصغيرة الالمركزية 

المتصلة بالشبكة.
وطبقــا لبروتوكــول التعــاون المشــترك يتكون 
النظام من خاليا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة 
وشــواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة 
الشمســية بمطــار القاهــرة الدولــي، وتركيــب 
نظــام القياســات الالزمة لقياس مؤشــرات أداء 
النظــام الشمســي ومعدلت تبــادل الكهرباء من 
نظام الخاليا الشمســية وإلى الشبكة الكهربائية 
والعكس طبقاً لضوابط وإجراءات شركة التوزيع 
المختصــة، إضافة إلــى قياس نســبة الوفر في 

استهالك الكهرباء المنتجة بالطرق التقليدية.

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة نجاح المجلس الوطني لإلعتماد 
في الحصول على تجديد اعتراف المنظمة 
الفريقية لالعتمــاد AFRAC حتى عام 
2025، مشــيرًة إلى أن هذا التجديد يمثل 
أهميــة كبيرة للمجتمــع الصناعي وركيزة 
أساســية لتعزيز حركة التجارة البينية بين 

مصر وكافة دول العالم.
ومــن جانبــه أوضــح المهنــدس/ هانــئ 
للمجلــس  التنفيــذي  المديــر  الدســوقي، 
الوطنــي لإلعتمــاد أن تجديــد اإلعتــراف 
يأتــي بعد نجــاح زيارة التقييــم والتفتيش 
الدوليــة التــي أجرتها المنظمــة الفريقية 
لالعتمــاد AFRAC للمجلــس الوطنــي 
لالعتماد خالل الفتــرة من 11-16 يوليو 
الماضــي للتأكد من اســتمرار الحفاظ على 
العمــل بنفس مســتوى الكفــاءة والجودة 
واللتــزام بتطبيــق المعاييــر الدولية بكل 
دقــة، مشــيراً إلى أن الزيــارة تزامنت مع 
أعمــال التقييم التي قامت بهــا المنظمتان 

الدوليتــان لالعتماد ILAC وIAF، حيث 
شــارك أعضاء المنظمتين ايضاً في أعمال 
التقييــم، وقــد ضم فريــق عمــل المنظمة 
الفريقية لالعتمــاد والمنظمتين الدوليتين 
لالعتماد ILAC وIAF لفيفاً من الخبراء 
الدولييــن مــن دول كينيا وجنــوب إفريقيا 
ونيوزيالنــدا  وموريشــيوس  وتونــس 

والسويد وماليزيا وتايالند.
وأشــار الدســوقي إلى ان  استمرار حفاظ 
المجلــس الوطني لالعتماد على العتراف 
الدولــي ألربعة أعوام قادمــة يمثل ركيزة 
أساســية لمنظومة عمــل المجلس بصفته 
جهــة العتماد الوحيدة في مصر، مشــيراً 
إلى أن الدعم المســتمر من وزارة التجارة 
والصناعة للمجلس الوطني لالعتماد يمثل 
دافعــاً قويــاً ليصبح المجلــس من الجهات 
الدولية الرائدة في مجال العتماد والجودة 

على مستوى العالم.
ولفــت  إلــى أن أعمــال التقييــم تضمنــت 
عمل زيارات مشاهدة من مقيمي المنظمة 

الفريقيــة لالعتمــاد لعمليــة تقييــم بعض 
جهات تقييم المطابقة من المجلس الوطني 
لإلعتمــاد في مجالت العتمــاد المختلفة، 
فضــاًل عــن طلــب تجديــد العتــراف من 
المنظمــة الفريقية لالعتمــاد للمجلس في 
مجــالت اعتماد معامل الختبار والمعايرة 
والمعامل الطبية وجهات التفتيش وجهات 
منح شــهادات نظم إدارة الجــودة والبيئة 
وســالمة الغــذاء، بالضافــة الــى تمديــد 
العتمــاد الدولــي ليشــمل جهــات منــح 
شهادات األفراد والمنتجات وشهادات نظم 
إدارة السالمة والصحة المهنية والطاقة .

واضاف الدســوقى ان المجلس يعد الجهة 
الوحيدة فــي العالم الحاصلة على اعتراف 
المنظمتيــن العالميتين لالعتماد ILAC و

IAF باإلضافــة إلــى 3 منظمــات إقليمية 
لالعتماد تشــمل الجهــاز العربي لالعتماد 
ARAC والمنظمــة األفريقيــة لالعتماد 
AFRAC والمنظمة األوروبية لالعتماد 

.EA

وزراء التجارة والصناعة والبيئة والطيران 
يشهدون مراسم توقيع بروتوكول تعاون 

لتوريد وتنفيذ وتشغيل نظام خاليا شمسية 
صغيرة بمطار القاهرة الدولي

المجلس الوطني لالعتماد يحصل على 
تجديد االعتراف من المنظمة االفريقية 

لالعتماد AFRAC حتى عام 2025
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أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن الصــادرات المصريــة غيــر 
البترولية حققت  زيادة ملموسة بنسبة %22 
خــالل الـ7 أشــهر األولى من عــام 2021 
حيــث بلغت 17 مليار و 701 مليون دولر 
مقابــل نحو 14 مليار و 552 مليون دولر 
خالل نفــس الفترة من عام 2020 وبفارق 
3 مليــار و148 مليون دولر، مشــيرًة إلى 
أن الزيــادة فى الصــادرات المصرية جاءت 
بفضــل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة 
لمســاندة القطاعات اإلنتاجيــة والتصديرية 
خالل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد 
»كوفيد 19« األمر الذى ساهم فى إستمرار  
دوران عجلة اإلنتاج والحفاظ على األسواق 

التصديرية.
وقالــت الوزيــرة إن الصــادرات المصريــة 
حققــت زيــادة ملموســة خالل شــهر يوليو 
الماضــى بنســبة 4 %  حيــث بلغت 2 مليار 
و 95 مليــون دولر مقابــل 2 مليار و 21 
مليــون دولر خــالل شــهر يوليــو من عام 

2020 وبفارق  74 مليون دولر .
وأضافــت جامــع أن الــواردات المصريــة 
شــهدت أيضاً خالل الـ 7 أشــهر األولى من 
العــام الجــارى إرتفاعاً طفيفاً بنســبة %11 
حيث بلغــت 42 مليــار 396 مليون دولر 
مقابــل 38 مليار و89 مليــون دولر خالل 
نفــس الفتــرة مــن عــام 2020 وبفارق 4 

مليار و308 مليون دولر. 
جــاء ذلك فى أحــدث تقرير أعده مســتودع 
بيانــات التجــارة الخارجية بالهيئــة العامة 
للرقابــة على الصــادرات والــواردات حول 
مؤشــرات أداء التجــارة الخارجيــة »غيــر 
البترولية« لمصر خالل ال 7 أشــهر الولى 

من عام 2021.
ولفتــت الوزيرة إلى أن التوزيــع الجغرافى 
للصــادرات المصريــة خــالل الفتــرة محل 
التقريــر تضمن اإلتحــاد األوروبي بقيمة 5 
مليــار و574 مليــون دولر مقابل 3 مليار 
و826 مليــون دولر خــالل نفــس الفتــرة 
من العام الماضي بنســبة زيادة بلغت %46 
وجامعــة الــدول العربيــة بقيمــة 5 مليــار 
و356 مليون دولر مقابل 5 مليار و491 
مليــون دولر خــالل نفس الفتــرة من العام 
الماضي بنســبة انخفاض بلغــت 2% وقارة 

إفريقيــا بــدون الدول العربيــة  بقيمة مليار 
مليــون   799 مقابــل  دولر  مليــون  و7 
دولر خالل نفس الفتــرة من العام الماضي 
بنسبة زيادة بلغت 26% والوليات المتحدة 
األمريكيــة بقيمة مليار و290 مليون دولر 
مقابل 854 مليون دولر خالل نفس الفترة 
من العام الماضي بنســبة زيادة بلغت %51 
واألســواق األخــرى  بقيمة 4 مليار و474 
مليــون دولر مقابل 3 مليار و582 مليون 
دولر خــالل نفس الفتــرة من العام الماضى  

بنسبة زيادة بلغت %25.
ونوهــت جامع إلــى أن 12 قطاعاً تصديرياً 
شــهدت صادراتها زيادة ملموســة  خالل الـ 
7 أشــهر األولى  من العام الجارى تضمنت 
قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون 
دولر مقارنــة بـ 267 مليــون دولر خالل 
نفــس الفترة مــن العــام الماضى وبنســبة 
زيــادة بلغت 43% وقطــاع الجلود والحذية 
والمنتجــات الجلدية بقيمة 47 مليون دولر 
مقارنــة بـــ 31 مليــون دولر خــالل نفس 
الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 
54% وقطاع الســلع الهندسية واللكترونية 
بقيمــة مليــار و685 مليــون دولر مقارنة 
بمليــار و164 مليــون دولر خــالل نفــس 
الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 
45%، وقطــاع الثاث بقيمــة 145 مليون 
دولر مقابــل 121 مليون دولر خالل نفس 
الفترة من العام الماضي بنســبة زيادة بلغت 
19%، وقطاع المالبس الجاهزة بقيمة مليار 
و83 مليــون دولر مقارنة بـ 752 مليون 
دولر خالل نفس الفتــرة من العام الماضي 
وبنســبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات 
الكيماوية والســمدة بقيمة 3 مليار و481 
مليــون دولر مقارنــة بـــ 2مليــار و533 
مليــون دولر خــالل نفس الفتــرة من العام 

الماضي وبنسبة زيادة بلغت %37. 
 ولفتت الوزيرة الى ان القطاعات التصديرية 
تضمنت ايضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 
156 مليــون دولر مقارنة بـ 102 مليون 
دولر خالل نفس الفتــرة من العام الماضي 
بنسبة زيادة بلغت 54% بالضافة الى قطاع 
دولر  مليــون   346 بقيمــة  المفروشــات 
مقارنــة بـــ 248 مليــون دولر خالل نفس 
الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 

39% وقطــاع الطباعــة والتغليــف والورق 
والكتــب والمصنفــات الفنيــة بقيمــة 504 
مليــون دولر مقارنة بـ 368 مليون دولر 
خالل نفس الفترة من العام الماضي بنســبة 
زيــادة بلغــت 37%، بالضافــة الــى قطاع 
الصناعــات الغذائية بقيمــة 2 مليار و362 
مليــون دولر مقابل 2 مليــار و43 مليون 
دولر خــالل نفــس الفترة مــن عام 2020 
بنســبة زيــادة بلغــت 16% وقطــاع الغــزل 
والمنســوجات بقيمــة 492 مليــون دولر 
مقابل 409 مليون دولر خالل نفس الفترة 
من عام 2020 بنســبة زيــادة بلغت %20 
واخيــراً قطــاع الحاصــالت الزراعية بقيمة 
مليــار و745 مليــون دولر مقابــل مليــار 
و657 مليــون دولر خالل نفس الفترة من 

العام الماضي بنسبة زيادة بلغت %5.
وقد اشــار التقرير الى ان اكبر 10 اســواق 
مســتقبلة للصــادرات المصرية خــالل الـ 7 
أشــهر الولــى من العــام الجــاري تضمنت 
الوليــات المتحــدة المريكية بقيمــة مليار 
العربيــة  والمملكــة  دولر  مليــون  و290 
الســعودية بقيمة مليار و116 مليون دولر 
وتركيــا بقيمــة مليــار و81 مليــون دولر 
وايطاليا بقيمة 999 مليون دولر والمارات 
العربيــة المتحدة بقيمــة 726 مليون دولر 
ومالطة بقيمة 715 مليون دولر وبريطانيا 
وايرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولر 
وليبيــا بقيمة 509 مليون دولر واســبانيا 
بقيمة 609 مليون دولر والســودان بقيمة 

459 مليون دولر.
واضــاف  التقرير ان اكبر 10 دول مصدرة 
للســوق المصري خالل الـ 7 أشــهر الولى 
مــن العــام الجــاري تضمنت الصيــن بقيمة 
7 مليــار و582 مليــون دولر والوليــات 
المتحــدة المريكية بقيمــة 3 مليار و336 
مليون دولر والمانيا بقيمة 2 مليار و441 
مليــون دولر وتركيــا بقيمة  2 مليار و10 
مليــون دولر وروســيا بقيمة مليار و875 
مليــون دولر والهنــد بقيمــة مليار و623 
مليون دولر والمارات بقيمة مليار و359 
مليــار  بقيمــة  والســعودية  دولر  مليــون 
و216 مليــون دولر وفرنســا بقيمة مليار 
و17 مليون دولر واوكرانيا بقيمة مليار و 

14 مليون دولر.

شــهدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة حفل تكريم البطلة/ فلاير أشــرف، 
بطلة مصر الفائزة بذهبية الكاراتيه في أولمبياد 
طوكيو 2020 والــذي أقيم بمقر جهاز حماية 
المنافسة ومنع الممارسات الحتكارية برئاسة 

الدكتــور محمــود ممتاز، وبمشــاركة 
أعضــاء مجلس إدارة الجهــاز، ووالد 
ووالدة البطلة حيث إن والدها األستاذ/ 
أشــرف عبد العزيز يعمل مديــًرا عاًما 

للشئون المالية واإلدارية بالجهاز.
وقالت الوزيرة إن اإلنجاز الذي حققته 
فلاير أشــرف كأول فتــاة مصرية تفوز 
بميدالية ذهبية فــي األلعاب األوليمبية 
فخر لكل الشباب بصفة عامة والفتيات 
بصفــة خاصــة، كمــا يعكــس الهتمام 
الكبيــر الذي توليــه الدولــة المصرية 
بقيــادة فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي بالرياضة والرياضيين، حيث 
إن صناعــة البطل الرياضي تحتاج إلى 
مجهود ومثابرة، مؤكدة في هذا اإلطار 
أن الدولــة المصريــة ل تدخــر جهــًدا 
فــي تقديم كافــة أوجه الدعــم لألبطال 
الرياضييــن الذين يرفعون اســم مصر 
عالًيــا فــي المحافل الرياضيــة الدولية 

ويسطرون أسماءهم في تاريخ الرياضة.
وأضافــت جامع أن الســنوات القليلة الماضية 
شــهدت حراًكا كبيًرا في تطويــر البنية التحتية 
لمنظومــة الرياضة على مســتوى الجمهورية 
وذلك بما يتماشــى مع استراتيجية الدولة لبناء 

اإلنســان فضاًل عن القيمــة المضافة لمنظومة 
الرياضــة في مصر ونشــر ممارســة الرياضة 
علــى مســتوى واســع بيــن جمــوع الشــعب 
المصري بما يســهم في إتاحة الفرصة للشباب 
من كافة أرجاء مصر لشق طريقهم نحو تحقيق 

أحالمهم الرياضية. 
ووجهــت جامع الشــكر للبطلة/ فلاير أشــرف 
وأســرتها وكل من ســاهم في هــذا النجاح من 
مدربيــن وقيادات رياضية، متمنية للبطلة دوام 

النجاح والتوفيق في مستقبلها الرياضي.

مــن جانبه قال الدكتور محمــود ممتاز –خالل 
الحتفاليــة- إن فــلاير أشــرف قدمــت نموذًجا 
مشــرًفا للفتاة المصرية ومثــاًل يحتذى به في 
التحدي واإلصرار والعزيمة والمثابرة للوصول 
إلى ما حققته، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح 
ورفع رايــة مصر في المحافل 
الدوليــة وتحقيــق المزيــد من 
البطــولت العالميــة، موجًهــا 
الشــكر لوالدها وأسرتها التي 
عملــت علــى ثقــل موهبتهــا 
حتى حصــدت الميدالية األولى 
على مســتوى العالــم في لعبة 
إنجــاًزا  وحققــت  الكاراتيــه، 
شــرف  قائمــة  إلــى  يضــاف 

الرياضة المصرية.
وأعــرب والد البطلة األســتاذ/ 
عــن  العزيــز  عبــد  أشــرف 
ســعادته بهذا التكريم، موجًها 
الشــكر لمعالي وزيرة التجارة 
نيفيــن  الســيدة  والصناعــة 
جامع، وللدكتور محمود ممتاز 
رئيس الجهــاز، على الحتفاء 
بكريمتــه ووســط زمالئــه من 

العاملين بالجهاز.    
فيمــا أعربــت البطلــة عــن ســعادتها بالتكريم 
والحتفاليــة، وقالت إن هــذا التكريم يمثل لها 
حالة خاصــة كونه جاء داخل مقر عمل والدها 
الذي منحها هو ووالدتها كل الدعم ســواء في 

حياتها الرياضية والدراسية.

في أحدث تقرير حول مؤشرات آداء التجارة 
الخارجية غير البترولية لمصر خالل الـ 7 أشهر األولى 

من عام 2021
نيفين جامع: 22% زيادة في قيمة الصادرات وارتفاع 

في الواردات بنسبة 11%...والصادرات المصرية 
ألسواق الواليات المتحدة األمريكية تقفز بنسبة %51

في احتفال نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع 
الممارسات االحتكارية

وزيرة التجارة والصناعة تكرم البطلة األوليمبية 
فريال أشرف وأسرتها
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اســتقبلت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
خالــد  الدكتــور  والصناعــة  التجــارة 
العنانــي وزير الســياحة واآلثار لمناقشــة 
الســتعدادات النهائية للمشاركة المصرية 
باكســبو 2020 بدبــي والذي تســتضيفه 
دولــة المــارات العربية المتحــدة لمدة 6 
أشــهر اعتبــاراً من مطلع اكتوبــر المقبل، 
وذلــك بحضــور الدكتــور/ أحمــد مغاوري 
رئيــس التمثيل التجــاري والمفوض العام 
 2020 باكســبو  المصريــة  للمشــاركة 
بدبــي وعدد مــن قيادات وزارتــي التجارة 
والصناعــة والســياحة والثار والشــركة 

المنفذة للجناح المصرى.
وقد اعلنت السيدة/ نيفين جامع خالل اللقاء 
الموســع انه تم النتهــاء من كافة العمال 
الداخليــة والخارجيــة بالجنــاح المصــري 
باكســبو 2020 بدبــي، مشــيرًة الــى انه 
يجرى حالياً التنســيق مع كافــة الوزارات 
والجهــات المعنيــة لالنتهاء مــن محتوى 
الجناح المصــري واخراجه بالصورة التي 
تعكس ثقل ومكانة مصر على المســتويين 

القليمي والعالمي.
وقالــت ان هنــاك اهتمام كبير مــن القيادة 
السياســية والحكومة بالمشاركة المصرية 
فــي هذا الحدث الدولــي والذي يعقد وألول 
مرة بدولة عربية، حيث يمثل فرصة ذهبية 
لعــرض مســاهمات الدولــة المصريــة في 
منظومــة التنميــة العالمية وبناء مســتقبل 
وتنميــة  اســتثمار  فــرص  يحقــق  واعــد 

مســتدامة فــي إطار رؤية مصــر 2030، 
لفتــًة إلــى أن هذا اللقــاء يأتي فــي إطار 
سلســلة اللقاءات المكثفــة التي تعقدها مع 
الســادة الوزراء والجهــزة المعنية لبحث 
كافة الترتيبــات المتعلقة بالجناح المصري 
وكذلــك المحتوى الذي ســيتم تقديمه خالل 

الفعاليات.
واكد الدكتور/ خالد العناني وزير الســياحة 
والثــار حــرص الوزارة علــى اتاحة كافة 
امكاناتهــا وخبراتهــا لنجــاح المشــاركة 
المصريــة، واظهــار الجنــاح المصري في 
اكســبوا دبي بالصــورة التي تتناســب مع 
مكانة مصر، باعتبارهــا أحد أهم المقاصد 
الســياحية واألثرية العالميــة، فهذا الحدث 
الدولي يمثل فرصة لســتعراض المقومات 
السياحية والثرية والتراثية المصرية أمام 
العالــم، وهــو األمــر الذي يســهم في دعم 
جهود الوزارة لجذب المزيد من الســائحين 

الوافدين لمصر خالل الفترة المقبلة.
وفي هذا اإلطار لفت العناني الى انه يجرى 
حالياً النتهاء من الترتيبات الخاصة بتأمين 
وشــحن أحد التوابيــت المصريــة القديمة 
الذي تم اكتشــافه في منطقة سقارة األثرية 
ليتم عرضه بالجنــاح المصري طوال فترة 
الكسبو حيث من المخطط وصول التابوت 
لمقر الجناح خالل شــهر ســبتمبر المقبل، 
فضاًل عــن عرض عدد من المستنســخات 

األثرية بالجناح المصري بالكسبو.
وبــدوره اوضــح الدكتور/ أحمــد مغاوري 

رئيــس التمثيل التجــاري والمفوض العام 
للمشــاركة المصرية باكسبو 2020 بدبى 
ان الجنــاح المصــري بالكســبو سيشــهد 
طــوال مدة المعــرض إقامــة 103 فعالية 
مــا بيــن ورش عمــل ولقــاءات نقاشــية 
ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية وتشــمل 
الموضوعــات الخاصــة بالمــدن والتطوير 
العمراني، الســياحة، التنمية المســتدامة، 
مســتوى  وتحســين  الزراعــة  الصحــة، 
المعيشــة، المرأة والشــباب، إلى جانب 9 
معــارض متخصصــة فــي مجــالت اآلثار 
والتعليــم والســتثمار العقــاري ومعرض 
تراثنــا، فضــاًل عــن الفعاليــات الترفيهية 
والثقافيــة لجــذب أكبــر عــدد ممكــن من 

جمهور وزائري المعرض. 
وأضــاف أنه يجري حالياً التنســيق لتنظيم 
زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات 
المصرية في شتى المجالت العلمية والفنية 
والثقافيــة والرياضية للجناح المصري فى 
رسالة ترويجية إلى العالم خاصًة وأنه من 
المتوقــع أن يســتقبل الكســبو 25 مليون 
زائــر مــن حوالي 192 دولــة، كما يتوقع 
أن يبلــغ عــدد زوار الجناح المصري 2.5 
مليــون زائر، مشــيراً إلــى أنه يتــم حالياً 
اجراء التحضيــرات الالزمة الخاصة بكافة 
جوانب المشــاركة المصرية لجتذاب أكبر 

عدد من الزائرين للجناح المصري.

وزيرا التجارة والصناعة والسياحة واآلثار 
يبحثان االستعدادات النهائية للمشاركة 

المصرية باكسبو 2020 بدبي

شهدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع 
بروتوكــول تعــاون بيــن الوزارة وتنســيقية شــباب الحزاب 
والسياســيين يســتهدف تعزيز ودعم آليات تنفيذ خطة الدولة 
للتنميــة الصناعيــة مــن خــالل توفير المنــاخ المالئــم للنمو 
الصناعــي المســتدام القائــم على تعزيــز التنافســية والتنوع 
والمعرفــة والبتــكار وتوفير فرص العمل الالئقــة والمنتجة، 
والترويــج للخدمــات والحوافز المقدمة للصناعة بما يســاهم 
في زيادة تنافســية اإلنتاج الصناعي على المســتويين المحلي 
والدولــي، وقــع التفاق اللــواء/ ايهاب أمين مســاعد وزيرة 
التجارة والصناعة لشــئون الصناعــة والنائب/ عمرو يونس، 

أمين سر تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين.
وقالت الوزيرة إن هذا التفاق يعد باكورة نتائج اللقاء الذي تم 
عقده مع أعضاء تنســيقية شباب األحزاب والسياسيين مطلع 
شهر يونيه الماضي والذي أكد أهمية خلق جسر من التواصل 
الدائــم بيــن الجانبين ونقل نبض الشــارع الى الــوزارة وذلك 
بهدف تعظيم الستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة 

المواطن المصري في كافة محافظات مصر. 
وأوضحــت جامع أن الوزارة تســعى بالتنســيق والتعاون مع 
كافــة اجهــزة الحكومــة إلحداث تنميــة صناعيــة حقيقية من 
خالل تحســين بيئة ومناخ الســتثمار وتقديــم خدمات متميزة 
للمســتثمرين الصناعييــن، مشــيرًة إلى حرص الــوزارة على 
التواصــل والتنســيق مــع كافــة القــوى السياســية المصرية 
لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة 

الخارجية ومن بينها تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين. 
وأشــارت إلى أن الوزارة ســتلتزم بموجب التفاق- الذي يمتد 
لمدة عام- بالتنسيق المشترك مع التنسيقية من خالل مسئولي 
التواصــل المؤسســي فيما يخص طلبــات المواطنين التي ترد 
لمكاتب تنسيقية شباب األحزاب المتعلقة بالخدمات التي تقدمها 
الــوزارة وجهاتها التابعة وبما يتوافــق مع اللوائح والقوانين 
واإلجراءات المتبعة، وإمداد تنسيقية شباب األحزاب بعروض 
توضيحيــة أو مــواد تعريفية عن برامج الوزارة وسياســاتها 
المختلفــة وهيئاتها التابعة التي تقدم تلك الخدمات للمواطنين، 
فضاًل عن التنســيق المشــترك على مســتوى ممثلي الطرفين 
بالمناطــق والمحافظــات والمــدن لتعزيــز التعاون المشــترك 
بالمجالت ذات الصلــة، وترتيب ندوات وورش عمل وحلقات 
نقاشــية بيــن الخبــراء مــن الطرفين حــول الفــرص المتاحة 
باألسواق الواعدة ودول العالم أمام الصادرات المصرية وذلك 

بالمشاركة مع جمعيات ومنظمات مجتمع األعمال. 
ومن جانبه أوضح النائب/ عمرو يونس، أمين ســر تنســيقية 
شباب األحزاب والسياسيين أن التنسيقية ستقوم بدعم السياسات 
والتشــريعات المتعلقة بخطة الدولــة للتنمية الصناعية، ورفع 
الحتياجــات المتعلقة بالعمليــة الصناعيــة والتجارية وتقديم 
حلــول وسياســات لمواجهتها، إلى جانــب التكاتف نحو تذليل 
العقبــات التى تواجه األنشــطة الصناعيــة والتجارية بمختلف 
أشــكالها على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وإمداد الوزارة 
بمخرجات اللجان النوعية الخاصة بتنســيقية شــباب األحزاب 
ومراكزها البحثية من دراســات وأبحــاث فى مجالي الصناعة 
والتجــارة وكذا المناطق الصناعيــة والمتخصصة، فضاًل عن 
المســاعدة فــي عمل خريطــة صناعية طويلــة الجل تتضمن 
اهم الصناعات التي ســتركز عليها الدولة خالل الفترة القادمة 
وربطها بالمخرج التعليمي من وزارة التربية والتعليم وتحديداً 

التعليم الصناعي والفني. 
وأضاف أن التنســيقية ستلتزم أيضاً بموجب التفاق بالتعريف 
والترويج اإلعالمي لمختلف برامج ومبادرات وأنشطة الوزارة 
من خالل المنصات اإلعالمية التابعة للتنســيقية على شــبكات 
التواصل الجتماعي، والمشاركة في حمالت التوعية المختلفة 
التي تدشــنها الوزارة وتوســيع نطاق تأثيرهــا وفاعليتها من 
خالل أنشــطة تنســيقية شــباب األحزاب بالمــدن والمحافظات 

المختلفة

وزارة التجارة والصناعة توقع 
بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب 

األحزاب والسياسيين لتعزيز آليات 
تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية  
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قــام اللــواء مهنــدس محمــد الــزلط رئيــس 
للتنميــة الصناعيــة بزيــارة  العامــة  الهيئــة 
للمنطقــة الصناعية بجنوب الرســوة بمحافظة 
بورسعيد، وذلك على رأس فريق عمل فني من 
مهندسى الهيئة، حيث عقد اجتماع موسع مع 
مســتثمرى المنطقة تناول اســتعراض مطالب 
اصحاب الراض الصناعيــة بالمنطقة والعمل 
على تذليل العقبــات والتحديات التي تواجههم 

لقامة مصانعهم.
وقــال الــزلط ان هــذا اللقاء يأتــي في ضوء 
تكليفات الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة بشــأن تذليل كافــة التحديات التى 
تواجــه المســتثمرين الصناعييــن فــي كافــة 
محافظــات الجمهوريــة فــي إطــار مســاعي 
الــوزارة والهيئــة لدعم الســتثمار الصناعي 
وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم لتعميق 
التصنيع المحلى ودعم سالسل التوريد، مشيراً 
إلى أن الجتماع استهدف بحث التحديات التي 
تواجــه المســتثمرين الصناعييــن الحاصليــن 
علــى اراض صناعيــة جنــوب الرســوة منــذ 
عام 2018 وعددهم 45 مســتثمر والذين تم 
منحهــم مهلة لحين اكتمــال المرافق بالمنطقة 

والتي تم استكمالها مارس الماضي. 
وفى هــذا اإلطار طالب عدد من المســتثمرين 

بمزيــد مــن التيســيرات فــي القســاط علــى 
الراضــي وتعديــل الجدول الزمني لالســتفادة 
المثلــى من قــرار رئيــس الــوزراء والخاص 
الراضــي  اقســاط  علــى  الفائــدة  بتخفيــض 
الصناعية الى 7% حتى عام 2022، حيث أكد 
اللــواء الزلط ان الهيئة ســتدرس هذا الطلب 
والحلــول القانونية المتاحة، مشــيراً إلى قيام 
الهيئة بدراســة طلب المستثمرين برفع القدرة 

الكهربائية من 150 وات الى 250 وات.
واوضــح رئيس الهيئة في ســياق كلمته خالل 
اللقــاء ان اســتراتيجية الحكومــة تهــدف الى 
تحويــل بورســعيد مــن محافظــة تجارية الى 
محور تنموي صناعــي انتاجي دعماً للتصنيع 
المحلــي وزيــادة القيمــة المضافــة لمنتجات 
المحافظــة، حيث تضمنــت جهود الحكومة في 
هذا الشــأن تطوير وترفيق المنطقة الصناعية 
بجنوب الرســوة المقامة على مساحة اجمالية 
356 فــدان لتكــون احــد المحــاور التنمويــة 
الصناعيــة في مصر،  مشــيراً الــى ان اعمال 
الترفيــق انتهــت بالكامل تقريبا بنســبة تصل 
الــى 95%، ويتبقــى الشــبكات الداخلية والتي 
ســيتم النتهاء منهــا بالكامل بالتزامن مع بدء 
المســتثمرين  فــي اعمال النشــاءات حيث تم 
ضــخ  351 مليــون جنيه لســتكمال الترفيق 

بالمنطقة. 
كما اشار اللواء الزلط الى قيام الهيئة بانشاء 
اول مجمــع للصناعــات الصغيــرة بالمحافظة 
بمنطقة جنوب الرســوة على مســاحة اجمالية 
تبلغ 181 ألف متر مربع حيث تم طرح 118 
وحــدة صناعية في اطــار المبادرة الرئاســية 
لدعم المشــروعات الصغيرة وانشاء مجمعات 
صناعية بكافة محافظات الجمهورية »مصنعك 
جاهــز بالترخيص« يشــمل انشــطة صناعات 
غذائيــة وكيماويــة وغزل ونســيج، وتتراوح 
مســاحة الوحــدات بالمجمــع بيــن 420 م2، 
1080 م2 موضحــا ان المجمع تم تخصيص 
وحداتــه بالكامــل للمســتثمرين بالتعــاون مع 
المحافظــة في اطار بروتوكول التعاون الموقع 

معها. 
وكشــف رئيس التنميــة الصناعية ان المجمع 
يســتوعب ما يقرب من الفي عامــل من ابناء 
المحافظــة، مشــيرا الى ان نجــاح المجمع في 
بورســعيد في جذب صغــار المســتثمرين يعد 
دافعــا مشــجعا للدولة لمواصلــة العمل لتوفير 
مزيــد مــن الوحــدات والراضــي الصناعيــة 
لتعزيــز التحــول الصناعــي وتشــجيع التنمية 

الصناعية بالمحافظة.

رئيس هيئة التنمية الصناعية يزور 
المواقع اإلنتاجية ببورسعيد ... ويبحث 

مطالب مستثمري المنطقة الصناعية 
بجنوب الرسوة

فــى تحرك ســريع لتنفيذ توجيهــات دولة 
رئيس مجلــس الوزراء، عقــد اللواء م./ 
محمــد الزلط رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية اجتماعاً موسعاً بمقر الهيئة مع 
16 من المستثمرين الصناعيين الراغبين 
في الحصول على أراضي صناعية بمنطقة 
جنوب الرســوة ببورسعيد لنشاء مصانع 
جديدة وتوسعات، حيث تناول اللقاء بحث 
ســبل توفير األراضي المطلوبة في أسرع 
وقت وتبســيط كافة اإلجــراءات للبدء في 

مشروعاتهم.
وأكــد رئيس الهيئــة على اهتمــام الدولة 
التجــارة والصناعــة  فــى وزارة  ممثلــة 
وكافة اجهزتهــا التابعة بتذليــل التحديات 
امــام المســتثمرين للبدء فورا في انشــاء 
مشــروعاتهم الصناعيــة، وشــدد الــزلط 
علــى ان الهيئة بكامــل ادواتها وكوادرها 
المســتثمر  لخدمــة  مســخرة  وخبراتهــا 
الصناعــي الجــاد والتيســير عليه لقصى 
حــد ممكن وتذليــل كافة العقبــات التي قد 

تواجهه.
 وأشــار الــزلط الى ان اللقاء اســتعرض 
مقومــات المنطقــة الصناعيــة ومزاياهــا 
بهــا،  الترفيــق  ومســتوى  الســتثمارية 
مشــيراً إلى أن المســتثمر بمجرد استالمه 
األرض واســتخراج رخصة البناء ســيجد 
األرض جاهزة تماما لستقبال استثماراته 

مــن حيث تكفل الهيئــة بإزالة اية مخلفات 
علــى األرض مــن خــالل شــركة التنمية 
الصناعيــة التابعــة للهيئــة، وكذلك انهاء 
كافة شــبكات الترفيق الداخليــة بالمنطقة 

وبدء النشاءات.
الــزلط ان نجــاح  اللــواء محمــد  واكــد 
منطقــة جنــوب الرســوة وقدرتهــا علــى 
اجتــذاب رؤوس األمــوال لهــا يعــد ثمرة 
وزارة  وتوجيهــات  الحكوميــة  الجهــود 
التجــارة والصناعة برفع كفــاءة المنطقة 
واستكمال شــبكات المرافق بها استثماريا 
نظــرا لموقعهــا المميز وخاصــة بعد ضخ 
اعمــال  لســتكمال  جنيــه  مليــون   351
الترفيق بالمنطقــة بوصفها منطقة واعدة 
اســتثمارياً، لفتاً إلى ان الهيئة على كامل 
الســتعداد بمساعدة المســتثمر في اعداد 
دراســاته الفنية والقتصادية بدون مقابل 
وتوجيهــه الى النشــاط الصناعي الســليم 
طبقــا للخريطة الصناعيــة لضمان إنجاح 

مشروعه ومنتجه.
وقرر رئيس الهيئــة تكليف لجنة فنية من 
المهندســين وخبراء الهيئــة لالجتماع مع 
المســتثمرين األســبوع القادم ببورســعيد 
لتقديــم المســاعدة فــي شــرح اإلجراءات 
الجــدوى،  دراســات  واعــداد  المطلوبــة 
وأماكــن قطــع الراض المقترحــة لقامة 
المشــروعات بمنطقــة جنــوب الرســوة، 

لفتاً إلى أنه جاري دراســة منح مزيد من 
التيســيرات والحوافــز للمســتثمرين فيما 

يخص نظام سداد ثمن األرض.
وصــرح الــزلط ان هــذا الجتمــاع يعــد 
اســتكمال لجهــود الهيئــة في دفــع عجلة 
الســتثمار بالمنطقة حيث سبق ان تم عقد 
اجتمــاع منــذ عدة أيــام مع 45 مســتثمر 
صناعي ببورســعيد حصلــوا على أراضي 
صناعية بمنطقة جنوب الرســوة وتم بحث 
مطالبهــم لحــل المعوقات التــي تواجههم 
فضــال عــن عقــد اجتمــاع مــع أصحــاب 
الوحــدات الصناعيــة بمجمــع الصناعات 
الصغيرة بالمنطقة وعددهم 118 مستثمر 

لدراسة طلباتهم. 
 واوضــح رئيــس الهيئــة ان الشــركات 
الراغبــة في الســتثمار التي تم مناقشــة 
طلباتها الســتثمارية )16 شــركة( تشمل 
أنشــطتها الصناعيــة مشــروعات مالبس 
جاهــزة وآلت ومعــدات خاصــة بالنجارة 
وموبيليات خشــبية وصناعــات كهربائية 
ورقيــة  ومنتجــات  هندســية  وصناعــات 
وكرتــون ومنتجــات جلديــة وغيرهــا من 
الصناعات، وتتراوح المساحات المطلوبة 
بين 1000 متر مربع و30 ألف متر مربع 
حيــث يبلغ اجمالي المســاحة المطلوبة ما 

يقرب من 90 ألف متر مربع.  

ويعقد اجتماع موسع مع 16 مستثمر 
صناعي لمناقشة طلباتهم لالستثمار 

ببورسعيد
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أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة ان تطويــر وتحديــث الصناعــة 
ضمــن  رئيســي  محــور  يمثــل  المصريــة 
استراتيجية الوزارة الهادفة الى تعزيز القدرة 
التنافســية للصناعة الوطنية داخل الســوقين 
المحلي والخارجي، مشيرًة في هذا اإلطار الى 
الدور الهام الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة 
وتحديــث  لتنميــة  رئيســي  ذراع  باعتبــاره 

الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها
وقالت ان المركز حقق خالل الشــهر القليلة 
الماضيــة العديد من النتائج اليجابية وبصفة 
خاصة في منظومة الخدمات المقدمة للمجتمع 
الصناعــي، وهو المــر الذي يؤكد اســتعادة 
المركز لمســاره الصحيح كأحــد أهم الكيانات 
الفاعلــة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة 

المصرية 
جــاء ذلــك خــالل تــرأس الوزيــرة لجتماع 
مجلــس ادارة مركز تحديــث الصناعة لبحث 
خطــة العمل خالل المرحلــة المقبلة متضمنة 
األهــداف اإلســتراتيجية والهيــكل التنظيمي، 
ومؤشرات أداء مركز تحديث الصناعة، فضاًل 
عن الخطوات المتخذة إلعــادة هيكلة المركز 
بمــا يلبي توقعــات مجتمع الصناعة، شــارك 
فــي الجتمــاع أعضــاء المجلس ســواء من 
خــالل الحضور الفعلي أو عبــر تقنية الفيديو 

كونفرانس.
وأوضحــت الوزيرة أن هذا الجتماع يأتي في 
إطــار المتابعة الدورية لســير العمل بالمركز 
باعتبــاره أحد أهــم األذرع التنفيذية للوزارة 
فــي تنفيــذ اســتراتيجتها للتنميــة الصناعية 
فــي مختلف محافظات الجمهورية واســتعادة 
تنافســية الصناعة المصريــة وزيادة معدلت 
التصديــر، لفتــة إلــى ان المرحلــة المقبلــة 
ستشــهد جهــوداً كبيــرة للمركــز فــي تعظيم 
الســتفادة من العائد على القطــاع الصناعي 
وتحقيــق زيادة فــي معدلت نمــو وصادرات 
الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة 
الصغيــرة منها ومتناهيــة الصغر، إلى جانب 
تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسالسل 

القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وأضافــت جامع أنه يجري حاليــاً العمل على 
تعزيــز حوكمــة المركــز وتحديــث اللوائــح 
اإلجرائيــة واإلجــراءات التعاقديــة والماليــة 
ولئحة الموارد البشرية وسلطات اإلختصاص 
للمركز بما يحقق الشــفافية واســتدامة العمل 
بالمركز، األمر الذي ســتنعكس اثــاره ايجاباً 

على متلقي الخدمة.  
وقد اســتعرض مجلس الدارة مؤشرات اداء 
المركــز خالل العــام المالــي 2020/2021 
التــي تضمنت تقديم 1803 خدمة لعدد 667 
عميــل تضمنــت خدمــات إنتاجية، وتســويق 
الصناعيــة  التجمعــات  وتدريــب،  وإدارة، 

والحــرف اليدويــة والتراثيــة، والتطبيقــات 
األساســية إلدارة موارد المنشأة، والقتصاد 
األخضر، باإلضافة إلى شهادات إدارة الجودة 

المختلفة ومطابقة المنتجات. 
هذا وقد اعتمد المجلس موازنة مركز تحديث 
الصناعــة للعــام المالــي الجديــد مــع زيادة 
المخصصات للخدمات عالية التأثير بما يصب 
في صالح مجتمــع الصناعة المصري، فضاًل 
عــن الموافقــة على إعــادة هيكلة مشــروع 
كرييتيــف إيجيبــت من خــالل زيــادة مقرات 
المشروع بما يحقق النتشار المطلوب ويعظم 

استفادة الحرفيين المشاركين بالمشروع.
ومــن جانبــه اســتعرض المهنــدس/ محمــد 
عبــد الكريم المديــر التنفيــذي لمركز تحديث 
الصناعــة أبــرز أنشــطة المركــز عــن العام 
المالــي 2020-2021 ومــا تــم تنفيذه من 
خدمــات ومشــروعات، وإجــراءات إرســاء 
مبادئ الالمركزية في التعامل وذلك لســرعة 
إتخاذ القرارات وتنفيذ اإلجراءات مع أصحاب 
المصالــح مــن شــركات او مقدمــي خدمات، 
األمــر الــذي يتواكب مــع متطلبــات التحول 
الرقمي الذي تتبناه الدولة فضاًل عن المتابعة 
الرقمية ألغلب أنشطة المركز، مشيراً إلى أن 
أنشطة وخدمات المركز شهدت خالل النصف 
الثاني مــن العام المالي 2020-2021 نمواً 
ملحوظــاً بالمقارنــة بنفــس الفترة مــن العام 

المالــي 2019-2020 حيــث بلــغ إجمالــي 
عــدد الخدمــات التــي قدمهــا المركــز 780 
خدمــة مقابــل 671 خدمة، كما بلــغ إجمالي 
عــدد الخدمات عالية التأثير نحو 141 خدمة 

مقابل 67 خدمة.
ولفت إلى أن المركز أبرم عدداً من التفاقيات 
تضمنــت  التــي  الجهــات  مــن  العديــد  مــع 
مؤسســة الســويدى الكتريك لتطويــر برامج 
تدريبيــة ومناهج مبتكرة ســعياً لتعزيز نظام 
التعليم الفني، وشــركة ســيمنز وهيئة تنمية 
تكنولوجيا المعلومات إلنشاء اول مركز ابداع 
لتكنوجيــات الجيــل الصناعي الرابــع بمدينة 
المعرفــة بالعاصمــة الداريــة الجديدة بهدف 
التوعيــة بتقنيــات الثورة الصناعيــة الرابعة 
والتدريــب علــى تقنيــات التمتــة والرقمنــة 
وتحفيــز البتــكار الصناعي، وجهاز شــئون 
البيئة وشــركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة 
الطيــران المدنــي بهــدف تقديم الدعــم الفني 
لتوريد وتنفيذ وتشــغيل نظام خاليا شمســية 
صغيــرة متصلة بالشــبكة وشــواحن مزودة 
بشاشــات عــرض تعمــل بالطاقة الشمســية 
بمطــار القاهــرة الدولــي، فضاًل عــن مركز 
 »She Trade« التجارة الدولى لمشــروع
بهدف تقييم عدد 50 شــركة مملوكة لرائدات 
اعمــال بهدف رفع القدرة التنافســية وتعزيز 

قدرتهم على التصدير. 

جامــع  نيفيــن  الســيدة/  اعلنــت 
وزيــرة التجــارة والصناعــة أنه 
يجرى حالياً دراســة إنشاء مجمع 
تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج 
صناعــة  دعــم  صنــدوق  بمقــر 
الغــزل والمنســوجات بمحافظــة 
مدرســة  يتضمــن  الســكندرية 
فنيــة وكلية تكنولوجيــة بالتوأمة 
مــع إحــدى الجامعــات العالميــة 
المتخصصــة فــى مجــال الغــزل 
بالتنســيق  والمنســوجات وذلــك 
والتعــاون مــع صنــدوق تطويــر 

التعليم.
الــوزارة تســتهدف  ان   وقالــت 

تعميــق صناعة الغــزل والنســيج الوطنية 
من خــالل اســتخدام أحــدث التكنولوجيات 
الصناعيــة العالميــة ومواكبــة التطــورات 
العالمية في هذا الصدد بالضافة إلى تطوير 
سالســل القيمــة لقطــاع الغــزل والنســيج 

والرتقاء بمنظومة الصناعات المغذية. 
 جــاء ذلك خــالل الزيــارة التــى قامت بها 
الوزيــرة لصنــدوق دعــم صناعــة الغــزل 
والمنســوجات بمحافظة الســكندرية، وقد 
رافــق الوزيــرة خــالل الزيــارة المهندس/ 
محمــود الشــامي عضــو مجلــس النــواب 
ورئيــس اللجنة الدائمــة للصندوق واللواء 
عبد الرؤوف احمدى رئيس مصلحة الرقابة 
الصناعيــة والســيد/ احمــد رضــا معــاون 
الوزيرة لشــئون الصناعة والمشرف على 
المراكز التكنولوجية، والسيد / احمد رفعت 
رئيس قطاع التفاقيات والتجارة الخارجية.
واوضحــت الوزيرة ان انشــاء هذا المجمع 
يســهم فــي توفيــر احتياجات قطــاع الغزل 
والمنســوجات من الكــوادر الفنية المؤهلة 
بهدف الرتقاء بجــودة ومواصفات المنتج 
بالســوقين  تنافســيته  وزيــادة  المصــرى 
المحلــى والعالمــى، وذلــك باعتبــاره أحد 
أهم القطاعــات اإلنتاجية بالقتصاد القومى 
حيث يســهم فى توفيــر الماليين من فرص 
العمل المنتجة والوفاء باحتياجات الســوق 
المصــرى والتصديــر لألســواق القليميــة 

والعالمية.
الغــزل  قطــاع  أن  إلــى  جامــع  ونوهــت 
والمنســوجات يعــد أحــد أهــم القطاعــات 
التصديرية المصرية حيــث بلغت صادرات 

القطاع خالل النصف األول من العام الجارى 
نحو 432 مليون دولر مقارنة بنحو 349 
مليــون دولر خالل نفس الفتــرة من العام 
الماضى محققة نســبة زيادة قدرها %24، 
مشــيرًة إلــى أن أهم األســواق المســتقبلة 
لصــادرات الغــزل والمنســوجات المصرية 
تتضمــن تركيا وإيطاليــا والجزائر وألمانيا 
والردن  ونيجيريــا  وتونــس  والســعودية 

والوليات المتحدة المريكية والمغرب. 
 هــذا وقد تفقدت الوزيرة مقر صندوق دعم 
الغزل والمنســوجات بمحافظة السكندرية 
والــذي يمتلك فرعيــن آخريــن بمحافظات 
القاهــرة والغربية )المحلــة الكبرى(، حيث 
تفقــدت خــط النتــاج المتكامل مــن القطن 
مــروراً بالغزل والنســيج والتريكو وصول 
لمرحلة المالبــس الجاهزة ومركز التدريب 
الــى 10  بالضافــة  المعلومــات  ومركــز 
معامل لالختبــار والمتخصصة في مجالت 
األلياف والقطن والغزل والنســيج والتريكو 
والمالبس والصباغة والتجهيز واختبارات 

المياة واإلختبارات البيئية.
واستعرضت الوزيرة خالل الزيارة مجالت 
عمــل الصنــدوق التــي تتضمــن 3 محاور 
أساسية تشمل النشــاط الفنى والمتخصص 
في أعمــال الرقابــة على جــودة المنتجات 
الجــودة  شــهادات  وإصــدار  النســيجية 
وفحــص  للخــارج  المصــدرة  للمنتجــات 
المنتجــات النســيجية بالمنافــذ الجمركيــة 
بالضافــة إلــى إجــراء مطابقــة معمليــة 
لرسائل السماح المؤقت والدروباك وتقديم 
وتقديــم  للمصانــع  الفنيــة  الستشــارات 
وكــذا  المتخصصــة،  التدريبيــة  البرامــج 

النشــاط التجارى والتســويقي 
الذي يشمل إعداد قوائم أسعار 
التصديــر وإصــدار الموافقات 
التصديــر،  فواتيــر  وإعتمــاد 
بالضافة الى النشاط اإلعالمى  
والذي يتضمن متابعة األبحاث 
العلميــة العالميــة فــى مجــال 
الغزل والمنســوجات وإصدار 
المتخصصــة  المطبوعــات 
حــول مراحــل تصنيــع الغزل 

والمنسوجات.
ولفتــت جامــع الــي انــه تــم 
مؤخــراً عرض خطــة تنفيذية 
علــى دولــة رئيــس مجلــس 
الوزراء تتضمن نحو 100 إجراء تحفيزي 
للنهــوض بالصناعــة وتنميــة الصــادرات 
الصناعيــة بشــكل كامــل وعلــى مســتوى 
القطاعــات الصناعيــة ذات األولوية وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات 
والجهــات المعنيــة، مشــيرة الــي ان  هذه 
الجــراءات ستســهم فــى تنميــة و تطوير 
عــدد كبير مــن القطاعــات الصناعية ومن 
بينها قطــاع  صناعة الغزل والمنســوجات 

والمالبس الجاهزة . 
 ومن جانبه أكد المهندس/ محمود الشامي 
عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدائمة 
لصندوق دعم صناعة الغزل والمنســوجات 
أنــه تــم عــرض مجموعــة مــن التحديات 
والعقبــات التي تواجــه الصندوق وصناعة 
الغزل والنسيج على السيدة وزيرة التجارة 
والصناعة خالل الســبوع الماضي، مشيرا 
الي أنه تم حل نحو 80% من هذه التحديات 
وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع أجهــزة 

الوزارة.
 جديــر بالذكــر ان الصنــدوق قــام العــام 
الماضــى بفحــص 1231 رســالة تصدير 
وإجــراء 6733 فحص  إلــى جانب القيام 
بـــ 20 زيــارة للمصانع والشــركات لتقديم 
الستشــارات الفنيــة عالوة علي التشــغيل 
التجريبــي وتقييم المحصول لـــ 8 اصناف 
قطن، كما انه يجرى حالياً دراســة التكامل 
مــع مركز الموضة واســتضافة فرع مركز 

الموضة بالسكندرية بمقر الصندوق.

وزيرة التجارة والصناعة تترأس اجتماع 
مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة

م.محمد عبد الكريم: 1803 خدمة قدمها المركز 
للقطاعات الصناعية خالل العام المالي 2021/2020 
ومضاعفة الموازنة المخصصة للخدمات المقدمة 

للمجتمع الصناعي خالل العام المالي الجديد

وتجري زيارة ميدانية لمقر صندوق دعم صناعة 
الغزل والمنسوجات باإلسكندرية

24% زيادة في معدالت تصدير الغزل 
والمنسوجات خالل النصف األول من العام الجاري
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كشــف أحدث تقريــر تلقته الســيدة/ نيفين 
جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة حول 
مؤشــرات أداء مصلحــة الرقابة الصناعية 
خالل شــهر يوليــو   الماضى أن المصلحة 
قامت بإجراء 1072 حملة تفتيشــية على 
المصانع والمراجل واآللت الحرارية، كما 
تــم إجراء 1173 دراســة فنية متخصصة 
تضمنت 123 دراسة فنية في مجال السماح 
المؤقــت والدروباك و1044 دراســة فنية 

متنوعة و6 دراسات مستلزمات انتاج.
كمــا قامت المصلحة بمنــح ترخيص لـ72 
مرجــل بخــاري وآلــة حراريــة، واعتماد 
76 مركــز خدمة وصيانــة )خدمات ما بعد 
البيع( والقيام بـ9 حملة رقابية موســمية، 

تضمنــت التفتيــش على 20 مصنــع، كما 
قامت المصلحة من خالل وحدة دليل خدمة 

المواطن بالرد على 23 شكوى.
وقــال المهنــدس/ عبــد الــرؤوف أحمدى 
ان  الصناعيــة  الرقابــة  رئيــس مصلحــة 
المصلحــة تقــوم بدور محــوري في تعزيز 
منظومــة الرقابة علــى المصانع وعمليات 
التصنيــع للتأكد من مــدى التزامها بتطبيق 
أعلــى معاييــر الجــودة المعتمــدة محليــاً 
وعالمياً وبما يســهم في حماية المواطنين 
من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على 
ســمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي 
والعالمــي، مشــيراً الى حــرص المصلحة 
علــى الرتقــاء بجــودة وتنافســية المنتج 

المصــري لتوفير منتجات آمنة بالســواق 
المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية 

في الصادرات.
التفتيــش  حمــالت  أن  أحمــدي  وأضــاف 
والرقابة تضمنت مصانع المعدات الزراعية 
وحديد التسليح وبويات وسرنجات وطفايات 
الحريــق والطــوب األســمنتى الــي جانب 
مصانــع الرخــام والجرانيــت و المنظفات 
والبالســتيك بالضافة الي ورشــة خراطة 
ميكانيكيــة بقنــا  ومطبعــة لطبــع وتغليف 
الكراســات و مخازن كيماويــات، لفتاً الى 
انــه تــم اجــراء بعض مــن هــذه الحمالت 

بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

نظــم المكتب التجــاري المصــري بالعاصمة 
الصينيــة بكيــن ندوة افتراضية حــول » نفاذ 
الحاصــالت الزراعية إلى الســوق الصيني » 
بالتعــاون مع رابطة أســواق الجملة الصينية 
CAWA والمجلــس التصديــري للحاصالت 
الزراعيــة وجمعية هيا للحاصالت البســتانية 
وبالتنســيق مــع وحــدة التصال المؤسســي 
بجهــاز التمثيــل التجــارى حيث اســتعرضت 
الندوة ســبل تعظيم نفاذ الحاصالت الزراعية 
المصرية للســوق الصيني وناقشت المعوقات 
والتحديــات التي تعيق نفاذهــا خالل المرحلة 
القادمــة، وذلــك بمشــاركة 22 شــركة منها 
11 شــركة مصريــة بالضافــة الــى ممثلين 
عن المجلس التصديرى للحاصالت الزراعية 
وجمعيــة هيــا وممثليــن عن رابطة أســواق 

.CAWA الجملة الصينية
وفي هذا الطار اوضح الوزير مفوض تجاري 
احمد زكي رئيــس المكتب التجاري المصري 
ببكين ان الندوة ناقشت عدد من الموضوعات 
الزراعيــة  الســلع  بنــود  تضمنــت  الهامــة 
المســموح بتصديرها من مصر الى الســوق 
الصيني والتي تشمل الموالح  والعنب والبلح 
المجففــف ونصف المجفف  كما اســتعرضت 

الجهــود الجاريــة المتعلقــة بالمفاوضات مع 
الســلطات الصينية ممثلة فــي إدارة الجمارك 
وبالتنســيق مــع الحجــر الزراعــي المصري 
بهدف إدخال بنود سلعية زراعية الى السوق 
الصينــي تتضمــن الرمان والمانجــو والبصل 
وبمايعزز هيكل الصادرات الســلعية المصرية 
إلي الصين وذلك في إطار خطة المكتب لزيادة 
الصــادرات المصرية إلي الصين وتقليل عجز 

الميزان التجاري .

واشار الى ان المكتب التجاري المصري ببكين 
يسعى خالل المرحلة الحالية لجذب المزيد من 
الســتثمارات الصينيــة للقطــاع الزراعي في 
مصر في ضوء ما تشــهده البالد من استقرار 
اقتصــادى وبيئــة اســتثمارية مواتيــة فضاًل 
عــن العالقات الثنائيــة المميزة بيــن البلدين 
والتعاون المشــترك فــي إطار كل من  مبادرة 
الحزام والطريق والتعاون الصيني األفريقي .

المكتب التجاري ببكين ينظم ندوة 
افتراضية حول نفاذ الحاصالت الزراعية 

المصرية للسوق الصيني 

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
مصلحة الرقابة الصناعية خالل شهر 

يوليو الماضى
إجراء 1072 حملة تفتيشية على المصانع 

وإعداد 1173 دراسة فنية وترخيص 72 
مرجل بخاري واعتماد 76 مركز صيانة 
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اعتمــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجــارة والصناعة خطة قبــول دفعة العام 
التدريبــي 2022/2021 بمراكز التدريب 
المهني بمصلحة الكفايــة النتاجية التابعة 
لــوزارة التجارة والصناعــة من الحاصلين 
على الشــهادة العدادية العامة والزهرية 
لاللتحاق بمراكز التدريب المهني للحصول 
علــى دبلــوم التلمــذة الصناعيــة المعــادل 

لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.
ويأتــي هذا في إطار حــرص الوزارة على 
الرتقــاء بمنظومة التدريب الفني والمهني 
لمستويات متميزة تسهم في تحقيق التوازن 
بيــن مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة 
مــن العمالــة المؤهلــة ومن خــالل تخريج 
نوعيــة متميزة من العمالــة الماهرة تحمل 
علــى عاتقها تطويــر الصناعــة المصرية 
وتمكينها من المنافســة باألسواق المحلية 

والقليمية والعالمية.
ومــن جانبه أكد اللــواء/ خالد ابــو مندور 
رئيــس مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب 
المهني أن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية 

لوزارة التجــارة والصناعة لتنفيذ منظومة 
التدريــب المهنــي المؤهل للعمــل بالقطاع 
الصناعي، مشيراً إلى أن خطة العام الحالي 
تتضمــن التقديم إلكترونيــا ألول مرة وذلك 
منعــاً للتكدس داخل المراكز نظراً للظروف 
الحاليــة التي تمر بها البــالد من اجراءات 
احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما 
يمكن التقديم يدويا بكل مركز ألول مرة بدًل 
من تجمعــات المناطق على ان يتم تقســيم 
اليام طبقاً للحروف البجدية او المجموع.

وأشــار أبــو منــدور انه تم فتح بــاب تلقي 
طلبــات التقديــم مــع تحديــد الحــد األدنى 
لدرجــات القبــول في كل مركــز على حدة، 
وذلــك تماشــياً مع مــدى اإلقبــال والكثافة 
الســكانية، مــع الحفــاظ على نســبة قبول 
الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم، 
لفتــا الى أنه من المقرر قبول العام الحالي 
16 ألف طالب وطالبة وذلك حتى الوصول 

الى الطاقة الستيعابية لكل مركز. 
وأضاف انه ســيتم تحديد األعداد التقريبية 
التي ســيتم قبولها بالمراكز المختلفة وفقاً 

للمــوارد التعليميــة والتدريبيــة والكــوادر 
الطاقــة  ومراعــاة  المتاحــة،  البشــرية 
الستيعابية للمراكز التدريبية وكذا الفرص 
التدريبيــة المتاحــة بالمصانع والشــركات 
لتنفيذ التدريب التطبيقي والتبادلي، مشيراً 
الــى أن المصلحة تعمــل حاليا على اإلعداد 
للعــام التدريبــي الجديــد ومتابعــة تنفيــذ 
وتجهيــز   2022/2021 لعــام  المخطــط 
مراكز التدريب للحصول على العتماد من 

هيئة ضمان الجودة والعتماد.
وأوضــح أبو منــدور ان مراكــز المصلحة 
تشــمل عدد من المهن يتــم التدريب عليها 
التبريــد  ومهنــة  اآللــى  الحاســب  منهــا 
والخراطــة  والحــدادة  اللحــام  والتكييــف 
وماكينات الورش واللواح المعدنية والعدد 
وســباكة  المواســير  وبــرادة  والضبعــات 
المعــادن واأللوميتال والكريتال والميكانيكا 
والطباعة والغزل والنسيج ومهن السيارات 
والطباعــة والمالبــس الجاهــزة ونجــارة 

الثاث و plcو cnc ومهن أخرى

أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة حرص الــوزارة على إحداث تعميق 
حقيقــي للصناعــة المصريــة من خــالل تعزيز 
قدرات وإمكانات القطاعات اإلنتاجية وتزويدها 
بأحــدث التكنولوجيات الصناعيــة بهدف زيادة 
القدرة التنافســية للمنتج المصري فى السوقين 
المحلى والخارجى، مشيرًة فى هذا اإلطار إلى أن 
جهــود الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية قد شــملت منح 5752 رخصة بناء 
وتشــغيل تضمنت 561 رخصة بناء و5191 
رخصة تشــغيل، ومنح 3323 ســجل صناعي 
دائم ومحدد المدة تضمن 2467 سجل صناعي 
دائــم و856 ســجل صناعي محــدد المدة، كما 
قامت الهيئة باجراء 4276 دراســة تستهدف 
تعميــق التصنيــع المحلــي وزيــادة الصادرات 
المصرية لالســواق الخارجية تضمنت دراسات 
فــي مجال المناقصات الحكوميــة والتخفيضات 
الجمركية وتحديد احتياجات الجهات الحكومية 
وتنمية الصادرات، حيث ســاهمت هذه الجهود 
فــي زيادة العتماد علــى المنتج المحلي والحد 

من الستيراد من الخارج.
كمــا اصدرت الهيئة 1015 موافقة بيئية خالل 
النصف الول من العام الجاري، و107 خطاب 
افــراج جمركي الى جانب اجراء 218 دراســة 
فنية لطلبات الطرح تضمنت 35 دراسة خاصة 
بالراضي و183 دراســة خاصــة بالمجمعات 

الصناعية وكذا اجراء 2861 معاينة فنية. 
وقالــت الوزيــرة أن الــوزارة بكافــة أجهزتها 
تســعى جاهــدة بالتنســيق مع القطــاع الخاص 
لتعظيــم اإلســتفادة مــن اإلمكانــات التصنيعية 
المتاحــة وتشــغيل المصانــع بكامــل طاقتهــا 
اإلنتاجيــة لزيــادة معــدلت اإلنتاجيــة وتوفير 
المزيــد من فــر ص العمل الجديــدة وهو األمر 
الذي يحقق مســتهدفات خطة الــوزارة لتعميق 
التصنيــع المحلــى وإحالل الــواردات بمنتجات 

مصرية الصنع.
تصريحــات الوزيــرة جــاءت فى إطــار تلقيها 
أحدث تقرير حول مؤشــرات أداء الهيئة العامة 
للتنمية الصناعية خالل النصف األول من العام 

الجارى.
وفــى هذا اإلطــار أوضح اللــواء/ محمد الزلط 
رئيــس الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية أن 
المؤشــرات اإليجابية التى حققتها الهيئة خالل 
الـ6 اشهر األولى من العام الجارى تأتى تتويجاً 
للجهــود الكبيــرة التى تقوم بهــا الهيئة لخدمة 
القطــاع الصناعــى فى إطــار الخطة الشــاملة 
لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى اإلرتقاء 
بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وإستعادة 
مكانتها علــى خريطة الصناعة العالمية خاصة 
فى ظل اإلمكانات الصناعية الكبيرة التى تتمتع 

بها مصر 
واشار الى انه فيما يتعلق بموقف الـ 17 مجمع 
صناعــي التــي تنشــئها الهيئة خــالل المرحلة 
الحاليــة فقد تم تخصيص وتشــغيل 4 مجمعات 
صناعية بالســادات وبورســعيد وبــدر ومرغم 
1، حيــث تــم تخصيــص 277 وحــدة بمجمع 
السادات، كما تم تخصيص 117 وحدة بمجمع 
جنوب الرســوة ببورســعيد وتم تخصيص كافة 
وحــدات مجمع بدر بالكامل باجمالي 87 وحدة 
كما تم تخصيص 233 وحدة بمجمع مرغم 1.
واضاف الزلط انــه فيما يخص الـ 7 مجمعات 
صناعية المطروحة خالل شهر اكتوبر الماضي 
باجمالي 1657 وحدة فقد تم تخصيص وتسليم 
181 وحــدة بمجمــع مرغــم 2 بالســكندرية 
البالســتيكية  الصناعــات  فــي  والمتخصــص 
وتخصيص 62 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة 
مجــالت  فــي  والمتخصــص  الحمــر  البحــر 
الصناعــات الغذائيــة والهندســية والكيماويــة 
ومواد البناء الديكورية والمنسوجات والمالبس 
الجاهزة، كما تم تخصيص 265 وحدة بمجمع 
المحلة الكبــرى بمحافظة الغربية والمتخصص 
فــي مجالت المفروشــات والمالبــس الجاهزة 

والصناعات الكيماوية والهندسية.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية انه تم ايضاً 
تخصيص 42 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة 
القصــر والمتخصص في مجــالت الصناعات 
الغذائية والهندســية والكيماويــة ومواد البناء 
الديكورية والمفروشــات والمالبــس الجاهزة، 

كمــا تم تخصيص 44 وحــدة بمجمع المطاهرة 
بمحافظــة المنيــا والمتخصــص فــي مجــالت 
الصناعــات الهندســية والغذائيــة والكيماويــة 
وتــم تخصيص 48 وحــدة بمجمع غرب جرجا 
بمحافظة ســوهاج والمتخصص في الصناعات 
وايضــاً  والكيماويــة  والهندســية  الغذائيــة 
تخصيــص 137 وحــدة بمجمع بيــاض العرب 
بمحافظة بني سويف والمتخصص في مجالت 
الصناعــات الهندســية والغذائيــة والكيماويــة 
والمعدنيــة، وجارى حالياً إســتكمال تخصيص 
باقــى الوحــدات فــى المجمعــات الـــ7 وإتخاذ 
إجراءات التشــغيل وبدء اإلنتاج للوحدات التى 

تم تخصيصها بالفعل .
وفيمــا يتعلق بالـ6 مجمعــات صناعية الجديدة 
اوضــح الــزلط انه يجــرى حاليــاً النتهاء من 
تنفيذ مجمع الجنينة والشــباك بمحافظة أسوان 
بإجمالى 308 وحــدة، كما يجري النتهاء من 
تنفيــذ مجمع عــرب العوامر بأســيوط بإجمالى 
272وحدة وكذا تنفيــذ مجمعى الفيوم الجديدة 
بإجمالى 692 وحدة، بالضافة الى تنفيذ مجمع 
حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالى 864 
وحــدة، فضاًل عن تنفيذ مجمع هو بمحافظة قنا 

بإجمالى 420 وحدة.
وحول جهــود الهيئة الخاصة بترفيق األراضى 
الصناعيــة اشــار رئيــس الهيئــة انــه جــاري 
اإلنتهاء من منطقة جنوب الرســوة ببورســعيد 
والبالــغ مســاحتها 356 فــدان كمــا يجــرى 
اإلنتهــاء من أعمال ترفيــق المنطقة الصناعية 
بقوســينا بمحافظة المنوفية والبالغ مســاحتها 
102 فــدان كما تم اإلنتهاء من ترفيق المنطقة 

الصناعية بالعاشر من رمضان بالكامل.
ونــوه الــزلط الى ان الهيئة اعتمــدت خالل الـ 
6 أشــهر الولى مــن العام الجــاري 44 عقداً 
مع مســتثمرين داخل مناطق المطور الصناعي 
لقامــة مصانع جديــدة بمســاحة اجمالية تبلغ 
332 ألــف متــر مربــع، بواقع 21 مشــروع 
بالسادات و16 مشــروع بالسادس من اكتوبر 

و7 مشروعات بالعاشر من رمضان.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض أحدث 
تقرير حول مؤشرات آداء هيئة التنمية 

الصناعية خالل النصف االول من العام الجاري
نيفين جامع: منح 5752 رخصة بناء وتشغيل 

و3323 سجل صناعي دائم ومحدد المدة 
وإجراء 4276 دراسة

وتعتمد خطة قبول دفعة جديدة بمراكز 
التدريب المهني بمصلحة الكفاية 

اإلنتاجية من حملة الشهادة اإلعدادية 
للعام التدريبي 2022/2021

أصدر الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين المهندس/ خالد  مندور رئيســاً لمصلحة 
الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهنى لمدة عام .

ويأتى هذا القرار فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على اإلســتعانة بقيادات متميزة قادرة على إحداث 
التغيير المنشود لتنمية وتطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى خالل المرحلة القادمة  

خالد مندور رئيسًا 
لمصلحة الكفاية اإلنتاجية 

والتدريب المهنى
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التقت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة الســيد/ عبد هللا الرحبي، سفير 
سلطنة عمان بالقاهرة، حيث بحث الجانبان 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف 
المجالت وفــي مقدمتها التعاون الصناعي 

والتجاري. 
وقالت الوزيرة إن اللقاء اســتعرض ســبل 
تحقيق الســتفادة من العالقــات التاريخية 
الراســخة بيــن مصــر وعمان بما يســهم 
فى الرتقاء بمســتوى التعاون القتصادي 
بين البلدين والوصــول به إلى آفاق أرحب 
وبصفــة خاصــة فــي قطاعــات التجــارة 
الــى  مشــيرة  والســتثمار،  والصناعــة 
حــرص الــوزارة علــى تقديم كافــة أوجه 
الدعم للشــركات العمانية العاملة بالســوق 
المصري وتذليل العقبات التي تواجه حركة 

التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. 
وأوضحت جامع أن الجتماع تناول امكانية 
عقد مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس 
لوزيري التجــارة في البلدين لســتعراض 

الفــرص الســتثمارية المتاحــة بالبلديــن 
وتوطيد اواصر الصلة بين مجتمع األعمال 
المصري والعماني، مشــيرًة في هذا الطار 
الــى اهميــة تفعيــل دور مجلــس العمال 
المشترك للمساهمة في زيادة حركة التبادل 
التجــاري والســتثمارات المشــتركة بيــن 

البلدين خالل المرحلة المقبلة. 
واضافــت أن أســاس الشــراكة التجاريــة 
والقتصاديــة بيــن مصــر وعمــان ترتكز 
الــي الــدور المحــوري الــذي يقــوم بــه 
رجــال األعمال والصناعة مــن البلدين في 
تنميــة وتعزيز العالقــات الثنائية من خالل 
الســتثمار في مشــروعات مشــتركة تعود 
بالنفــع على اقتصادي البلدين وتحقق آمال 

الشعبين المصري والعماني.
ومــن جانبه أكد الســيد/ عبــد هللا الرحبي، 
سفير ســلطنة عمان بالقاهرة حرص بالده 
على فتح المجالت الستثمارية والقتصادية 
مع مصر تعزيزاً ألواصر العالقات األخوية 
المتينــة بيــن البلدين، لفتاً إلــى ان القيادة 

السياســية العمانيــة وجهــت الحكومة في 
إطــار رؤية عمــان 2040 بتعزيز عالقات 
التعــاون القتصــادي مــع الــدول العربية 
وعلــى رأســها مصــر وبصفــة خاصة في 
مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية 

واألمن الغذائي. 
وأضــاف الرحبــي ان مصــر حاليا تشــهد 
نهضة كبيرة في مختلف المجالت تتضمن 
المبادرات ومشــروعات العمالقة والطرق 
والكبــاري والمــدن الجديــدة مــن أهمهــا 
مشــروع العاصمة اإلداريــة الجديدة، لفتا 
الــي ان الحكومــة المصريــة نجحــت فــي 
احتواء ازمة انتشار فيروس كورونا وعدم 
الغــالق الكامل مثل باقي دول العالم األمر 
الذي ساهم في الحفاظ على استمرار عجلة 
اإلنتــاج والحفــاظ علــى العمالــة المؤقتــة 
وتحقيق مؤشــرات نمو إيجابية خاصة في 

التصدير لالسواق الخارجية.

أعلنــت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أن حجــم الصــادرات المصريــة 
للســوق الفرنســي خــالل النصــف األول من 
العــام الجــاري شــهد ارتفاعــاً كبيراً بنســبة 
21% حيــث بلــغ 350 مليون يــورو مقارنة 
بنحــو 288 مليــون يورو خــالل نفس الفترة 
من عام 2020، في حين انخفضت الواردات 
المصرية من فرنســا خــالل النصف األول من 
العــام الجــاري بنســبة 9% لتصــل إلى 913 
مليون يــورو مقارنًة بنحو مليــار و5 مليون 

يورو خالل نفس الفترة من العام الماضي.
 وقالــت الوزيــرة إن الزيــادة المحققــة فــي 
الفرنســي  للســوق  المصريــة  الصــادرات 
وانخفاض الواردت المصرية منه ســاهما في 
انخفاض عجز الميزان التجارى المصري مع 

فرنســا بنســبة 21% خالل النصف األول من 
العام الجاري.

 جــاء ذلــك فــي ســياق أحــدث تقريــر تلقته 
الوزيرة مــن مكتب التمثيل التجارى المصري 
فــى باريس حول تطور التبــادل التجارى بين 
مصر وفرنســا خــالل الفترة من يناير - يونيو 

.2021
 وأوضــح الدكتــور/ أحمــد مغــاوري، رئيس 
التمثيــل التجــارى أن هذا التطــور الملموس 
فــي حركة التجــارة بين مصر وفرنســا يأتي 
فــي إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجارى 
المصــرى لدعــم الصــادرات المصريــة الــى 
األســواق الخارجية وذلك وفقاً لســتراتيجية 
وزارة التجــارة والصناعــة عن العــام المالي 

.2021/2020

وأضــاف مغــاوري أن أبــرز القطاعــات التي 
ســاهمت فــي زيــادة الصــادرات المصريــة 
للسوق الفرنسي تشمل قطاع األسمدة والمواد 
األزوتيــة بقيمة 58 مليون يورو بنســبة نمو 
3.5%، وقطــاع المــواد الكيماويــة العضوية 
بقيمــة 38 مليــون يورو بنســبة نمو %26، 
إلى جانب قطــاع األجهزة المنزلية بقيمة 26 
مليون يورو بنســبة ارتفــاع 35%، وذلك إلى 
جانب الموصالت الكهربائية وأسالك الشعال 
المســتخدمة فــي صناعة الســيارات، وقطاع 
المالبــس الجاهــزة والمنســوجات، وقطــاع 
اللدائن، وقطاع معلبات الفاكهة والخضروات، 
وقطاع الحمضيات، وقطاع المواد البالستيكية 

الُمستخدمة في أعمال البناء.

في أحدث تقرير أعده المكتب 
التجارى المصري بباريس

 21% زيادة في صادرات مصر للسوق 
الفرنسي وتراجع الواردات بنسبة %9 

خالل النصف األول من العام الجاري

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
سفير سلطنة عمان لدى مصر سبل 

تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري 
والتجاري بين البلدين
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المجمعات الصناعية  
توجيهات رئاسية 
وجهود حكومية 
حثيثة لتطويرها 
قطاعيًا وجغرافيًا

جهود الحكومة يحظى القطاع الصناعي باهتمام 
غير مسبوق من جانب فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي حيث وجه 
الحكومة بالتوسع فى انشاء المجمعات 
الصناعية قطاعيًا وجغرافيًا وتوفير الموارد 

المالية الالزمة لذلك وتكامل منظومة 
المجمعات الصناعية مع استراتيجية 

تعميق المكون المحلي وربطها 
لوجيستيًا بشبكة الطرق والمحاور على 

مستوى الجمهورية
لقد شغل ملف المجمعات الصناعية حيزًا 
كبيرًا من أجندة عمل الحكومة المصرية 

خالل شهر أغسطس الماضي حيث 
تضمنت عقد اجتماعات موسعة وإجراء 

زيارات ميدانية لعدد من المجمعات 
والمناطق الصناعية لمتابعة خطط 

التوسع وتطوير المجمعات الصناعية. 

رئيــس الــوزراء يتابــع خطــط التوســع فــي المجمعات 
الصناعية على مستوى الجمهورية

عقــد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيــس مجلس الوزراء 
اجتماعــاً لمتابعــة خطط التوســع فــي إقامــة المجمعات 
الصناعية على مســتوى الجمهورية، بحضور الســيدة/ 
نيفيــن جامع، وزيرة التجارة والصناعة والدكتور/ محمد 
معيــط، وزيــر المالية، واللواء محمود شــعراوي، وزير 
التنمية المحلية، والمهنــدس/ يحيى زكي، رئيس الهيئة 
القتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيــس الوزراء األهمية الكبرى التي توليها الدولة 
لملــف التوســع فــي إقامــة المجمعــات الصناعيــة على 
مســتوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، رئيــس الجمهورية، كلّف بــإدراج هذا الملف 
ضمن أولويات عمل الحكومة، وأن يتم إعداد خطة عمل 
تتضمن مناطــق مقترحة جديدة إلقامة مجمعات صناعية 
إضافيــة، لفتــاً إلى أنه تم التفــاق على تخصيص 317 
موقعاً إلنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية 
»حيــاة كريمــة« بهــدف توفير فرص عمــل ألهالينا في 

الريف المصري، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.

وشــدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة 
ســرعة تشــغيل المجمعات الصناعيــة التي تم 
تنفيذها، مع تكثيف الترويج اإلعالمي للمناطق 
الصناعية التي بدأ العمل فيها فعليا، حيث وجه 
مدبولي رئيس الهيئة العــام للتنمية الصناعية 
بضرورة اإلســراع بتوفيــر األراضي لعدد 13 
مستثمراً صناعياً يرغبون في توفير أراض لهم 
في محافظة بورســعيد، حيث تم إرسال بيانات 

هؤلء المستثمرين للهيئة. 
ومــن جانبها أشــارت الســيدة/ نيفيــن جامع، 
وزيرة التجــارة والصناعة، إلى انه تم التفاق 
مــع الــوزارات والجهات المعنيــة على معايير 
محــددة لألراضــي التي يتــم توفيرها إلنشــاء 
مجمعــات صناعيــة جديــدة، والنتهــاء مــن 
النماذج المعمارية اإلنشائية، ويتم حالياً تحديد 
قيمــة تنفيذ هذه النماذج، مشــيرًة إلى أن هناك 
13 مجمعا صناعيا على مستوي 12 محافظة، 
تم النتهاء من 7 مجمعات منها وطرحها، كما 
تم البــدء في إجراءات تخصيصها وتشــغيلها، 
وبعضهــا تــم حجــزه بالكامــل، مثــل مجمــع 
»مرغم«، حيث تم حجز 204 وحدات بالكامل 

بالمجمع.

واســتعرضت وزيرة التجارة والصناعة نســب 
حجــز وتخصيــص وتشــغيل المجمعــات التي 
تــم طرحها، مشــيرة إلــى أنهــا زارت المجمع 
الصناعــي بمحافظــة األقصــر، حيــث وجهت 
بتيسير اإلجراءات للراغبين في حجز الوحدات، 
كمــا يتــم حالياً اإلعــداد لحملــة ترويجية حول 

المزايا التي تتمتع بها المجمعات الصناعية.
محمــود  اللــواء،  أشــار  الجتمــاع،  وخــالل 
شــعراوي، وزيــر التنميــة المحليــة إلــى قيام 
الوزارة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات في إطار 
تنفيــذ تكليفات مجلس الوزراء للمركز الوطني 
لتخطيــط اســتخدامات أراضــي الدولة، بشــأن 
إنشــاء البوابة الحكومية للمناطق الستثمارية 
الصناعية على مســتوي الجمهورية، وإطالق 
الســتثمارية  للخريطــة  اإللكترونــي  الموقــع 

الصناعية.
وفيما يتعلق بقطع األراضي بالمناطق الصناعية 
»الخريطة الستثمارية« أوضح اللواء محمود 
شــعراوي، أنه تم حصر قطع األراضي الفضاء 
مكتملــة الترفيق بالمناطق الصناعية، مشــيراً 
إلــى أن عددهــا بلغ 2050 قطعــة، تم طرحها 
للمســتثمرين على الخريطة الســتثمارية على 

ثالث مراحل، وبلغ إجمالي ما تم حجزه 1330 
قطعة.

وأضــاف وزير التنميــة المحلية إلــى أنه فيما 
يخص المجمعات الصناعية بالمحافظات البالغ 
عددهــا 13 مجمعا، فإن إجمالي عدد الوحدات 
بهــا بلغ 4311 وحدة، تم طرح 1755 وحدة 
منها بسبع مجمعات صناعية، وتم تسليم 567 
وحدة للمستثمرين، وجاري تسليم 226 وحدة 
أخرى للحاجزين، لفتاً إلى أنه يتم متابعة لجنة 
إنشــاء البوابة الحكومية للمناطق الستثمارية 
الصناعيــة المكلف بها المركز الوطني لتخطيط 
اســتخدامات أراضــي الدولــة علــي مســتوي 
الجمهوريــة، وترفيــق التجمعــات الصناعيــة 

بالتنسيق مع الجهات المكلفة بالتنفيذ۔
ومن جانبه، اســتعرض المهندس يحيى زكي، 
رئيــس الهيئــة القتصاديــة لقنــاة الســويس، 
موقــف األراضــي الصناعية التابعــة للمنطقة 
القتصادية لقناة الســويس، وفــي هذا الصدد، 
أشــار رئيس الوزراء إلى الهتمام الكبير الذي 
يوليــه الرئيس عبد الفتاح السيســي بالمناطق 

الصناعية التابعة للهيئة.
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جوالت مكثفة لوزيرة التجـــــــارة والصناعة بالمناطق الصناعية

أجرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارة 
ميدانية لمحافظتي قنا واألقصر لستعراض منظومة تطوير 
المناطــق الصناعيــة بالمحافظتيــن، وقد اســتهلت الوزيرة 
جولتهــا بزيارة للمنطقتيــن الصناعيتين قفط وهو بمحافظة 
قنا للوقوف على ســير األعمال بالمنطقتين، ورافق الوزيرة 
خالل الزيارة اللواء/ أشــرف الــداودي محافظ قنا والنائب/ 
اشــرف رشاد زعيم الغلبية بمجلس النواب واللواء/ محمد 
الــزلط رئيس الهيئة العامــة للتنمية الصناعيــة، والنائب/ 
محمــد كمــال مرعي، رئيس لجنــة المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس/ 
محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقالــت الوزيــرة إن تحقيــق التنميــة الصناعيــة الشــاملة 
المســتدامة بمحافظــات الصعيــد تأتى علــى رأس أولويات 
خطــة عمل الوزارة خالل المرحلة الحالية، مشــيرًة إلى أن 
الوزارة تســعى بالتنســيق مع كافة أجهــزة الدولة لتطوير 
المناطــق الصناعيــة بمحافظات الصعيد بهــدف دفع عجلة 
التنمية الصناعية بها والستفادة من اإلمكانيات القتصادية 
والثــروات الطبيعية والتعدينية وكذا توفير وحدات صناعية 

مرفقة للمستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل.
واوضحــت جامع أنــه يجري حاليــاً تأهيل وتطويــر البنية 
التحتيــة لعــدد 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وســوهاج 
وذلــك في إطار برنامج التنميــة المحلية لمحافظات الصعيد 
الــذي يســتهدف 4 مناطــق بمحافظــة ســوهاج ومنطقتين 
بمحافظــة قنــا )قفط وهــو( بتمويل مقدم مــن البنك الدولي 
يصــل إلــى 500 مليون دولر، مشــيرًة إلــى أن البرنامج 
يستهدف تطوير الخدمات األساسية لهذه المناطق للوصول 
لتجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات. 

وأضافــت أن زيــارة المنطقتيــن الصناعيتيــن بمحافظة قنا 
تســتهدف متابعــة تنفيذ أعمال شــبكات البنيــة التحتية من 
ميــاه وصرف صحي وحريق وكهرباء وغاز واتصالت بما 
يلبي احتياجات المســتثمرين الراغبين في إقامة مشروعات 

صناعية بهاتين المنطقتين.

ومــن ناحية أخــرى تفقــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوســطة 
بمنطقــة »هــو« الصناعيــة والذي تم النتهاء من إنشــائه 
ويضــم 420 وحــدة صناعيــة منها 322 وحدة بمســاحة 
216 متــر مربع للوحدة، و86 وحدة بمســاحة 432 متر 
مربع، و12 وحدة بمســاحة 540 متر مربع، حيث أن هذا 
المجمــع مخصص بالكامل لألنشــطة الهندســية، لفتًة إلى 
أنه ســيتم خالل المرحلة القريبة المقبلة طرح المجمع أمام 

المستثمرين لبدء عملية التخصيص وبدء اإلنتاج. 
وبدوره أكد اللواء/ محمد الزلط رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعيــة حــرص الهيئة على المتابعة المســتمرة لســير 
العمال بالمجمعــات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية 
بمــا يحقــق بيئــة العمــل المالئمــة للمســتثمرين بالمناطق 
الصناعيــة وتذليل أية معوقــات قد تواجههم وخاصة صغار 
المســتثمرين الصناعييــن ورواد العمال ومســاندتهم منذ 
الخطــوة الولــى من تخصيــص الوحدة مروراً باســتخراج 
التراخيص وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل 
والنتــاج، وذلك في إطار التنســيق المشــترك والمتواصل 
بين الهيئة وكافة الجهزة المعنية لدعم الســتثمار لتعميق 

التصنيع المحلى وتوطين الصناعة. 

وعلــى هامش الزيــارة قامت الســيدة/ نيفين 
جامــع وزيرة التجــارة والصناعــة بالجتماع 
بمستثمرى محافظة قناحيث استمعت لعدد من 
التحديــات التي تواجه المســتثمرين بالمناطق 
الصناعيــة، وكــذا اهم الجــراءات التي قامت 
بها اجهزة الوزارة لمســاعدة المستثمرين في 
التغلب على بعض من هذه التحديات واوضحت 
حرص الــوزارة على تفعيــل دور فروع هيئة 
التنميــة الصناعيــة بالمحافظــات لتاحة كافة 
الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئة للمســتثمرين 
وذلك بهدف تيســير الجراءات وتوفير الوقت 
والجهد وبما ينعكس ايجاباً على ســرعة تقديم 

الخدمة للمستثمر.
فــروع  الــوزارة تســعى ليجــاد  ان  وقالــت 
لكافــة الجهات التابعة للــوزارة التي يحتاجها 
المســتثمر بالمحافظات موجهًة في هذا اإلطار 
بدراســة انشــاء فرع لمركز تحديث الصناعة 
داخل محافظة قنــا بهدف اتاحة الخدمات التي 
يقدمهــا المركز لمســاعدة المســتثمرين على 

تطوير وتحديث مصانعهم.

وحــول طلــب عــدد من 
باتاحــة  المســتثمرين 
اراضي لجراء توسعات 
لمشــروعاتهم، وجهــت 
التنميــة  هيئــة  جامــع 
الصناعية باجراء حصر 
الراغبة  المصانــع  لعدد 

في اجراء توســعات بمحافظة قنا مع ضرورة 
التأكــد من جديــة المســتثمرين لضمان تعظيم 

الستفادة من الراضي المتاحة
ومن جانبه اكد اللواء/أشــرف الداودي محافظ 
قنــا ان المحافظة تشــهد حــراك صناعي كبير 
من خــالل تطوير وتأهيــل المناطق الصناعية 
بالمحافظــة وكــذا اقامــة مجمــع الصناعــات 
الصغيرة والمتوســطة، مشــيراً الــى ان هناك 
تنســيق كبيــر بيــن المحافظــة وكافــة اجهزة 
الدولة لتهيئة مناخ الستثمار أمام المستثمرين 
بالمحافظة والســعي لحل كافــة التحديات التي 

تواجههم.
كما اشــار النائب/ اشرف رشاد زعيم الغلبية 

بمجلس النواب الى اهمية هذه الزيارة لتحقيق 
مزيد من التواصل بين مســتثمري محافظة قنا 
والوزراء والمسئولين وايجاد حلول للتحديات 
التــي تواجه المســتثمرين، مطالبــاً بضرورة 
ايجــاد مزيد مــن الحوافــز امام المســتثمرين 
لجذبهــم لالســتثمار في نطــاق الصعيد بصفة 
عامــة ومحافظة قنا بصفة خاصة، مع التركيز 
علــى الميــزة النســبية المتاحــة لمحافظة قنا 
والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.
واشــاد زعيم الغلبية بمجلــس النواب بالدور 
الوطني الذي تقوم به وزيرة التجارة والصناعة 
لتهيئــة المنــاخ المواتــي امــام المســتثمرين 
والســعي الــدوؤب ليجاد حلــول جذرية لكافة 

التحديات التي تواجه مجتمع العمال. 

كما التقت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة مســتثمري محافظــة القصر وذلك 
فى اطار جولتها بعــدد من محافظات الصعيد، 
وقد شــارك فــى اللقاء الذى نظمه المستشــار 
مصطفــى ألهم محافظ القصــر، اللواء/ محمد 
الزلط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 
والنائــب/ محمــد كمــال مرعي، رئيــس لجنة 
المشــروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغــر بمجلس النــواب، وعدد مــن اعضاء 
والشــيوخ عــن محافظــة  النــواب  مجلســى 
القصر والمهنــدس محمد عبد الكريم، المدير 
التنفيــذي لمركــز تحديث الصناعة، والســيد/ 
حاتــم العشــري، مستشــار الوزيــرة لالتصال 
المؤسســي، الى جانب عــدد من قيادات جهاز 
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 

ومتناهية الصغر. 
وأكــدت الوزيــرة ان محافظة األقصــر تمتلك 
امكانــات ومقومــات كبيــرة فــى العديــد مــن 
القطاعــات النتاجيــة والخدميــة، وهو المر 

الذي يسهم فى تنويع مصادر 
المحافظــة،  داخــل  التنميــة 
لفتــًة الــى ان هنــاك فرص 
كبيرة للتوســع في الستثمار 
العديــد  وإقامــة  الصناعــي 
القائمــة  المشــروعات  مــن 
علــى الخامــات والمنتجــات 
بشــكل  بالمحافظة  المتوافرة 
متــواٍز مــع تنميــة النشــاط 
الســياحي التــي تتمتــع بهــا 
األقصــر إلتاحــة المزيــد من 

فرص العمل أمام الشباب.
واشارت جامع الى أن األقصر 
لديها ايضــا إمكانــات كبيرة 

ومتنوعة في قطاع الحاصالت الزراعية، وهو 
مــا يؤهلها للدخــول بقوة في مجــال التصنيع 
الزراعــي لهــذه الحاصالت، لفتــًة إلى أهمية 
تضافر جهــود كافــة األجهزة المعنية ســواء 
الحكوميــة مثــل وزارتــي التجــارة والزراعة 

وغيــر الحكوميــة مثــل المجلــس التصديري 
الصناعــات  وغرفــة  الزراعيــة  للحاصــالت 
الغذائيــة والمجلــس التصديــري للصناعــات 
الغذائيــة لدفــع وتنميــة هــذا القطــاع وزيادة 

صادراته إلى مختلف األسواق الخارجية.

زيارة ميدانية للمناطق والمجمعات الصناعية 
بمحافظتي قنا واألقصر

لقاء مستثمري محافظة قنا

لقاء مستثمري محافظة األقصر



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة2829نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

وفــي اطــار جولتهــا بمحافظــة القصــر تفقــدت الســيدة/ 
نيفيــن جامــع وزيرة التجــارة والصناعة مجمــع الصناعات 
الصغيرة والمتوســطة بمنطقة البغــدادي الصناعية، واكدت 
أن القيادة السياســية تولــي اهتماماً بالغاً بضرورة التوســع 
فــي اقامة المجمعــات الصناعة المتكاملــة وخاصًة تلك التي 
تخدم المشــروعات الصغير والمتوســطة في كافة محافظات 
الجمهوريــة في إطــار مبادرة دعــم المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة وخلــق قاعــدة صناعيــة واســعة للصناعــات 
الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سالسل 
التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، مشيرًة إلى 
حــرص الوزارة على تقديم كافة التيســيرات وتذليل العقبات 
أمــام المســتثمرين الجاديــن مــع المتابعــة المســتمرة لتلك 

المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها. 

الموقــف التنفيــذي الحالــي لمجمــع البغــدادي 
الصناعي باألقصر 

- تم النتهاء من انشاء المجمع المخصص لعدد من النشطة 

المتنوعــة )غذائى، وهندســى، وكيمــاوى، ومالبس جاهزة 
ومفروشــات، ومواد بنــاء( باجمالى تكلفــة تصل الى 816 
مليــون جنيــه ويتيــح حوالــي 5700 فرصة عمــل، ويضم 
المجمــع 206 وحــدة منها 146 وحدة بمســاحة 432 متر 

مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع. 
- المجمع مطروح امام المستثمرين منذ شهر اكتوبر الماضي 
وتم تخصيص بعض الوحدات وجاري حالياً اســتكمال عملية 
التخصيص واتخاذ اجراءات التشــغيل وبدء النتاج للوحدات 

التى تم تخصيصها.

تفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
بمنطقة البغدادي الصناعية

لقاء مستثمري ومالك الوحدات الصناعية 
بمجمع مرغم 2 للصناعات البالستيكية

عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاًءموسعاًمع 
مســتثمريومالك الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة 
بمنطقة مرغم 2 وذلك خالل زيارتها لمحافظة الســكندرية ، وقد 
رافــق الوزيرة اللواء/ محمــد الزلط رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعيــة والمهنــدس/ محمــد أنور  رئيــس الجهــاز التنفيذى 
للهيئة العامة لتنفيذ المشــروعات الصناعية والتعدينية، واللواء 
عبدالــرؤوف احمدى رئيــس مصلحة الرقابة الصناعية والســيد 
/ حاتم العشــرى مستشــار الوزيرة لالتصال المؤسســى والسيد/ 
هانــي عمــاد، رئيس القطــاع المركــزي لالئتمان بجهــاز تنمية   

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالــت الوزيــرة إن الــوزارة بكافــة اجهزتهــا حريصــة علــى 
اتاحــة كافــة الخدمــات الالزمة لألنشــطة النتاجية فــي مختلف 
المناطــق والمجمعات الصناعية، وتيســير منظومــة الجراءات 
وتفعيــل الالمركزيــة لتســهيل حصول المســتثمر علــى الخدمة 
فــي اقــل وقت ممكــن، المر الذي يســهم في خلق منــاخ جاذب 
لالستثمارات المحلية واألجنبية، مشيرًة إلى أن مجمع الصناعات 
الصغيرة مرغم 2 للصناعات البالســتيكية يعد اســتكماًل للتجربة 
الناجحــة في مجمع مرغم 1، حيث يمثــل المجمعان نواة لمدينة 
صناعات بالســتيكية متكاملة قائمة على توافــر المواد الخام في 
منطقــة البتروكيماويــات المالصقــة والتي تضم كبرى شــركات 
البتروكيماويات باإلســكندرية، كما أن المجمعين يكتسبان أهمية 
خاصــة لــدى الوزارة لمــا حققاه من نجــاح فضاًل عن الســمعة 

الرائجة لهذين المجمعين لدي صغار المستثمرين. 
ولفتــت إلــى أن الهدف مــن هذا اللقــاء هو الوقــوف على أبرز 

التحديات التي تواجه المســتثمرين بالمجمع والتوصل الي حلول 
لها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وهيئات الوزارة وممثلي جهاز 

تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
واوضحت جامع ان الوزارة تســعي جاهدة لتاحة كافة الخدمات 
الالزمــة لســير العمل بالمجمع وعلي رأســها الكهربــاء والمياه 
والمواصالت للتيسير على العمالة بالمجمع، لفتة الي انه يجرى 
حالياً التنســيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة وســائل النقل 
المباشــر للعاملين بالمنطقة الصناعية بمرغم، خاصة وان هناك 

وحدات تعمل على مدار ال 24 ساعة يومياً. 
واشــارت الوزيرة الي ان هذا المجمع يســهم في تحقيق العالقة 
التشــابكية بين المشــروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة 
المزيــد مــن فرص العمل أمام الشــباب من خــالل تخصيص هذه 
الورش لصغار المســتثمرين، لفتة الي انه ســيتم تشــكيل لجنة 
مشــتركة مع عدد من الجهــات المعنيــة لدراج مصانع مجمعي 
مرغــم في قائمة مــوردي احتياجات مبادرة حيــاة كريمة، األمر 
الذي ســيمثل انفراجة كبيرة على المشــروعات الصغيرة العاملة 

بالمجمع. 
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام 2016 تمنح بواسطة مركز 
تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. 
مدة صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم. بلغ إجمالي عدد المصانع التي تم تقييمها 353  مصنع 
، و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة 234  مصنع، وتم رفض 50 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح 

العالمة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مره آخرى للمركز 
بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.

لجنة التقييم بمركز تحديث 
الصناعة تقوم بزيارة ميدانية 
لمصنعين بشركة »أيه بي 
رمضان  من  بالعاشر  بي« 
والمنطقة الحرة بمدينة نصر

المصنعين  إجتياز  وتعلن 
والحصول  بنجاح  للتقييم 
»بكل  الجودة  عالمة  علي 

فخر صنع في مصر«.
بعالمــة  الخــاص  التقييــم  فريــق  قــام 
ــر«  ــي مص ــع ف ــر صن ــكل فخ ــودة »ب الج
ــل  ــة بعم ــث الصناع ــز تحدي ــع لمرك والتاب
ــن  ــن تابعي ــة لمصنعي ــارات ميداني عــدة زي
لشــركة  »ايــه بــي بــي« بالعاشــر مــن 
بمدينــة  الحــرة  والمنطقــة  رمضــان 
نصــر اســتغرقت عــدة أيــام، حيــث قــام 
ــى السياســات  ــم باإلطــالع عل ــق التقيي فري
معاييــر  بتطبيــق  المتعلقــة  واإلجــراءات 
ــك  ــة، وذل ــاد ونظــم الجــودة المطبق اإلعتم
بحضــور الســيد/ محمــد حامــد - مديــر 

اإلعتمــاد وحــدة 
كمــا قــام فريــق التقييــم بزيــارة خطــوط 
المصنعيــن  قيــام  مــن  للـــتأكد  اإلنتــاج 
العامليــن  وإلمــام  الفعلــي  بالتطبيــق 
الجــودة،  ومتطلبــات  بالسياســات  بهمــا 
وذلــك مــن خــالل عقــد سلســلة لقــاءات 

ــملت  ــن ش ــئولى المصنعي ــع مس ــة م مكثف
عــام  مديــر  ســالم  محمــد  المهنــدس/ 
عبــد  محمــد  والمهنــدس/  المصانــع  
العزيــز مديــر اإلنتــاج بمصنــع العاشــر مــن 
رمضــان  والمهنــدس/ عمــرو مشــتولي 
نصــر   مدينــة  بمصنــع  اإلنتــاج  مديــر 
والمهنــدس/ محمــد الطيــب مديــر الجــودة 

مديــر  وهبــة  دعــاء   / والمهندســة 
األكشــاك. تصميمــات 

جديــر بالذكــر أن إيــه بــي بــي شــركة 
علــى  تعمــل  رائــدة  عالميــة  تقنيــة 
تنشــيط تحــول المجتمــع والصناعــة 
إنتاجيــة  أكثــر  مســتقبل  لتحقيــق 
إســتثماراتها  بــدأت  وقــد  واســتدامة 
 1979 عــام  مصــر  فــي  بالتصنيــع 
إلنتــاج  لهــا  مصنــع  أول  بإنشــاء 
لوحــات الجهــد المتوســط والمنخفــض 
لخدمــة الســوق المصــري والخليــج العربي 
ووســط وشــمال أفريقيــا ، كمــا ان المصنــع 
 ISO الجــودة:  شــهادات  علــى  حاصــل 
 9001:2015, ISO 14001:2015,

ISO 45001:2018
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المصدر: الموقع اللكتروني لصندوق النقد العربي

فــي إطــار الجهــود التــي يبذلهــا صنــدوق 
النقــد العربــي لدعــم متخــذي القــرار فــي 
ــدوق اإلصــدار  ــق الصن ــة، أطل ــدول العربي ال
ــاق القتصــاد  ــر »آف ــن تقري ــع عشــر م الراب
للبيئــة  تحديثــاً  يتضمــن  الــذي  العربــي«، 
علــى  وانعكاســاتها  الدوليــة  القتصاديــة 
الــدول العربيــة، وتوقعــات النمــو القتصــادي 
ــدول العربيــة خــالل عامــي  والتضخــم فــي ال

و2022.  2021
أشــار التقريــر إلــى أن القتصــاد العالمــي 
شــهد خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2020 
ــات الناتجــة عــن  بدايــة التعافــي مــن التداعي
جائحــة كوفيــد-19 لســيما فــي ظــل تســارع 
حمــالت  وبــدء  اللقاحــات  إنتــاج  عمليــات 
تلقيــح الســكان فــي مختلــف دول العالــم. بنــاء 
عليــه، رفعــت المؤسســات الدوليــة تقديراتهــا 
لمســتويات النمــو القتصــادي المتوقــع خــالل 
عــام 2021 إلــى مــا يتــراوح بيــن 5.4 و6 
فــي المائــة وســط مســارات متباينــة للتعافــي 
القتصــادات  بعــض  تقودهــا  القتصــادي 
المتحــدة  الوليــات  رأســها  علــى  الكبــرى 
األمريكيــة والصيــن وعــدد مــن القتصــادات 
الصاعــدة األخــرى التــي مــن المتوقــع نموهــا 
ــة،  ــي المائ ــن 6.2 و8.4 ف ــراوح بي ــا يت بم
تعافيــاً  الناميــة  الــدول  تشــهد  حيــن  فــي 

ــاً. بطيئ
رغــم ذلــك ل تــزال المســارات المســتقبلية 

كبيــر  قــدر  يشــوبها  القتصــادي  للتعافــي 
ــام األول  ــي المق ــق ف ــن يتعل ــدم اليقي ــن ع م
ظهــور  بعــد  خصوصــاً  الجائحــة  بمســار 
ــض  ــي بع ــروس ف ــن الفي ــدة م ــاللت جدي س
مناطــق العالــم. إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك قــدر 
ــو  ــن حــول مســار النم ــن عــدم اليقي ــر م كبي
األساســي فــي أعقــاب عــام 2021، لســيما 
عندمــا تقــوم الحكومــات بالســحب التدريجــي 
ــي  ــا تجل ــة، وربم لحــزم السياســات التحفيزي
القتصاديــة  التحديــات  مــن  عــدد  تأثيــر 
والجتماعيــة ســواًء تلــك التــي كان القتصــاد 
ــك  ــل الجائحــة أو تل ــي منهــا قب العالمــي يعان

ــة. ــل الجائح ــت بفع ــي تعمق الت

ــة  ــط بموج ــي تحي ــر الت ــرز المخاط ــل أب تتمث
التعافــي الحاليــة في تلــك المتعلقــة باحتمالت 
اســتمرارية الوبــاء فتــرةً أطــول مــن المتوقــع 
مــع مــا قــد يحملــه ذلــك مــن مخاطــر اســتنفاذ 
ــاح  ــز السياســات الُمت ــدول لحي ــد مــن ال العدي
لدعــم التعافــي، عــالوة علــى مخاطــر التعافــي 
الهــش وغيــر المتكافــئ ومــا قــد ينتــج عنــه 
مــن تعمــق لمســتويات التفــاوت وأوجــه عــدم 

المســاواة علــى المســتوى العالمــي.
التركيــز علــى  أهميــة  تبــدو  بنــاًء عليــه، 
اســتدامة  علــى  تســاعد  التــي  السياســات 
التعافــي القتصــادي، ودعــم مســتويات الثقة، 
وتقويــة المرونــة القتصاديــة تجــاه الصدمات 

القتصاديــة المحتملــة، ومعالجــة الختــاللت 
ــو الشــامل  ــاه النم ــق التحــرك باتج ــي تعي الت
والمســتدام والمتــوازن، مــع مــا يتطلبــه ذلــك 
مــن القضــاء علــى أوجــه عــدم المســاواة 
وإتاحــة الفــرص للجميــع وتســريع وتيــرة 
باتجــاه  متجــدد  ودفــع  التقنــي،  التحــول 
اإلصالحــات التــي تعــزز اإلنتاجية والتنافســية 
و  الناميــة  بالــدول  يتعلــق  فيمــا  ســيما  ل 

اقتصــادات األســواق الناشــئة.
ــة  ــي القتصــادات العربي ــر تعاف ــع التقري توق
بدايــة مــن عــام 2021 مــن تداعيــات جائحــة 
ــات  ــن تواصــل عملي ــد-19 مســتفيدةً م كوفي
تعافــي  ومــن  وإقليميــاً،  عالميــاً  التلقيــح 
الطلــب الكلــي، وتحســن مســتويات الثقــة، 
وتعافــي أســواق البتــرول العالميــة، ومــن 
تواصــل وتيــرة اإلصــالح القتصــادي لتجــاوز 
النضبــاط  وتعزيــز  الهيكليــة  الختــاللت 
المالــي والســتدامة الماليــة. إضافــة إلــى مــا 
ســبق، ستســتفيد القتصــادات العربيــة كذلــك 
ــع مــن تواصــل السياســات  ــق التوق خــالل أف
ــزة للنمــو والتشــغيل ومــن  التيســيرية المحف
حــزم الدعــم المالــي الُمقدمــة لســيما مــن 
قبــل الــدول العربيــة التــي يتوفــر لديهــا حيــز 
ــا خــالل  ــل ببعضه ــد العم ــم م ــي ت ــي والت مال
عــام 2021 بهــدف التخفيــف مــن تبعــات 
ــي  ــركات. بالتال ــر والش ــى األس ــة عل الجائح
ــن  ــاة م ــز الُمتبن ــي حــزم التحفي ــع إجمال ارتف

توقع نمو االقتصادات العربية بنسبة 2.9 % 
 3.6 إلى  النمو  وتيرة  وارتفاع   ،2021 عام 

%عام 2022
لبرامج  العربية  الحكومات  تبني  أهمية 
لمعالجة  والمالي  االقتصادي  لإلصالح  شاملة 

االختالالت وتعزيز المرونة االقتصادية

قبــل الــدول العربيــة منــذ بدايــة الجائحــة 
ــى  ــام 2021 إل ــن ع ــو م ــى شــهر يولي وحت
ــا  ــن بينه ــار دولر، تشــكل م نحــو 344 ملي
إجــراءات الدعــم المقدمــة مــن قبــل تدخــالت 
السياســة النقديــة نحــو 57 فــي المائــة، فيمــا 
بلغــت قيمــة حــزم التحفيــز المقدمــة مــن قبــل 
أدوات السياســة الماليــة 43 فــي المائــة مــن 

ــذه الحــزم. ــة ه ــي قيم إجمال
ــو  ــع نم ــن المتوق ــا ســبق، م ــى م اســتناداً إل
القتصــادات العربيــة بنســبة تقــارب 2.9 فــي 
المائــة فــي عــام 2021، فيمــا يتوقــع ارتفــاع 
فــي  المائــة  فــي   3.6 إلــى  النمــو  معــدل 
ــاد  ــي القتص ــل تعاف ــع تواص ــام 2022 م ع
ــة ونجــاح حمــالت  العالمــي والتجــارة الدولي

ــاً. ــاً وعالمي ــح إقليمي التلقي
نمــو  المتوقــع  مــن  اإلطــار،  هــذا  فــي 
العربيــة  الــدول  مجموعــة  اقتصــادات 
ــة  ــي المائ ــو 2.8 ف ــرول بنح ــدرة للبت الُمص
فــي العــام الجــاري، وارتفــاع معــدل نمــو دول 
المجموعــة إلــى 3.5 فــي المائــة فــي العــام 
المقبــل فــي ظــل التحســن النســبي فــي كميــات 
اإلنتــاج وأســعاره فــي األســواق الدوليــة، 
ــي  ــاط القتصــادي ف ــي للنش ــي الجزئ والتعاف
القطاعــات غيــر البتروليــة. أمــا مجموعــة 
ــن  ــرول، فم ــتوردة للبت ــة المس ــدول العربي ال
المتوقــع تســجيلها لنمــو بحــدود 2.9 فــي 
المائــة فــي العــام الجــاري، ومواصلــة معــدل 
نمــو دول المجموعــة الرتفــاع إلــى مســتوى 
3.8 فــي المائــة فــي العــام المقبــل، بفعــل 
عــدد مــن العوامــل يأتــي علــى رأســها تحســن 
الشــركاء  لــدى  الخارجــي لســيما  الطلــب 
الرئيســين لــدول المجموعــة، ومضــي دول 
مــن  العديــد  تنفيــذ  فــي  قدمــاً  المجموعــة 
اإلصالحــات الضروريــة لحتــواء الختــاللت 

الداخليــة والخارجيــة.
علــى مســتوى الــدول العربيــة فــرادى تتبايــن 
التوقــع.  أفــق  خــالل  التعافــي  مســتويات 
فبخــالف القتصــاد المصــري الــذي لم يســجل 
انكماشــاً العــام الماضــي، مــن المتوقــع تعافــي 
جائحــة  تداعيــات  مــن  دول عربيــة  أربــع 
ــع  ــا يتوق ــام 2021، فيم ــي ع ــد-19 ف كوفي
تعافــي ســبع اقتصــادات عربيــة مــن تداعيــات 
ــن  ــن م ــي حي ــام 2022، ف ــي ع ــة ف الجائح
ــة  ــن األزم ــي م ــل التعاف ــداد أج ــح امت المرج
فــي الــدول عربيــة األخــرى إلــى مــا بعــد عــام 

.2022
فــي ضــوء مــا ســبق، تتمثــل أبــرز األولويــات 
علــى صعيــد السياســات فــي الحاجــة إلــى 
ــاملة لإلصــالح القتصــادي  ــج ش ــي برام تبن
تعالــج التحديــات قصيــرة ومتوســطة وطويلــة 
األجــل التــي تواجــه الــدول العربيــة وفــق 
بالســتراتيجيات  مرتبطــة  مدروســة  رؤى 

يضمــن  وبمــا  الــدول  لهــذه  المســتقبلية 
تحقيــق التنميــة المســتدامة والنمــو المتوازن 
أيضــاً  يتعيــن  كمــا  والمســتدام.  والشــامل 
العمــل علــى احتــواء الختــاللت الهيكليــة 
الداخليــة والخارجيــة بهــدف توجيــه المــوارد 
القتصاديــة إلــى دعــم النمــو القتصــادي. 
كمــا تبــرز أهميــة العمــل علــى دعــم رأس 
ــا  ــة بم ــة العربي ــي المنطق ــري ف ــال البش الم
يســاعد علــى زيــادة مســتويات اإلنتاجيــة 
والتنافســية ومواكبــة التطــورات فــي أســواق 
والدوليــة  واإلقليميــة  المحليــة  العمــل 
وخفــض معــدلت البطالــة التــي تســجل أعلــى 

مســتوياتها فــي المنطقــة العربيــة.
اتجاهــات األســعار  بتوقعــات  يتعلــق  فيمــا 
ــر المســتوى  ــع أن يتأث ــن المتوق ــة، م المحلي
ــة  ــة كمجموع ــدول العربي ــعار بال ــام لألس الع
بتواصــل  و2022   2021 عامــي  خــالل 
اآلثــار الناتجــة عن تفشــي جائحــة كوفيد-19 
وتأثيراتهــا المباشــرة علــى سالســل اإلنتــاج 
والتوزيــع، وكذلــك بالرتفاعــات الُمســجلة 
الغذائيــة  للمــواد  العالميــة  األســعار  فــي 
األساســية والمــواد األوليــة ، إضافــة إلــى 
علــى  الُمتبنــاة  الصحيــة  اإلجــراءات  أثــر 

العــرض  ومســتويات  القتصــادي  النشــاط 
والطلــب. عــالوة علــى مــا ســبق مــن المتوقع 
للقيــود  التدريجــي  التخفيــف  يســاهم  أن 
والنتعــاش التدريجــي للنشــاط القتصــادي 
وزيــادة األجــور فــي زيــادة مســتويات الطلــب 
فــي بعــض الــدول العربيــة، وهــو مــا قــد يولــد 

ضغوطــاً تضخميــة.
إضافــة إلــى توقــع تأثــر المســتوى العــام 
علــى  المناخيــة  التقلبــات  بأثــر  لألســعار 
الــدول  بعــض  فــي  الزراعيــة  المحاصيــل 
العربيــة، األمــر الــذي ســيوثر علــى حجــم 
ومــن  الغذائيــة  الســلع  مــن  المعــروض 
ثــم أســعارها فــي األســواق المحليــة. كمــا 
يتوقــع أن يتأثــر المســتوى العــام لألســعار 
بالتحديــات التــي يتعــرض لهــا ســعر صــرف 
ــة  ــدول كنتيج ــض ال ــي بع ــة ف ــة المحلي العمل
لتراجــع المتحصــالت مــن النقــد األجنبــي. 
فــي ضــوء التطــورات الســابقة، مــن المتوقــع 
بقــاء معــدل التضخــم فــي الــدول العربيــة عنــد 
ــام 2021  ــالل ع ــبياً خ ــع نس ــتوى مرتف مس
يبلــغ نحــو 11 فــي المائــة، بينمــا يتوقــع 
ــام 2022  ــالل ع ــم خ ــدل التضخ ــع مع تراج

ــة. ــي المائ ــو 6 ف ــى نح ــل إل ليص

في أحدث تقرير لصندوق النقـــــــد العربي حول آفاق االقتصاد في 
الدول العربية لعامي 2021 و2022
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حققــت الصــادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموســة 
بنســبة 22% خالل الـ7 أشهر األولى من عام 2021 حيث 
بلغــت 17 مليار و 701 مليون دولر مقابل نحو 14 مليار 
و 552 مليــون دولر خــالل نفس الفترة مــن عام 2020 

وبفارق 3 مليار و148 مليون دولر.

شــهد حجم الصــادرات المصرية للســوق الفرنســي خالل النصف 
األول من العام الجاري ارتفاعاً كبيراً بنســبة 21% حيث بلغ 350 
مليــون يــورو مقارنة بنحو 288 مليون يــورو خالل نفس الفترة 
من عام 2020، في حين انخفضت الواردات المصرية من فرنســا 
خالل النصف األول من العام الجاري بنســبة 9% لتصل إلى 913 
مليون يورو مقارنًة بنحو مليار و5 مليون يورو خالل نفس الفترة 

من العام الماضي.
شــهدت الواردات المصرية خالل الـ 7 أشــهر األولى من العام 
الجارى ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار 396 
مليــون دولر مقابــل 38 مليار و89 مليــون دولر خالل نفس 
الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 مليون دولر. 

حققــت الصادرات المصرية طبقا للتوزيــع الجغرافى خالل الـ 7 
أشــهر األولى من العام الجارى إرتفاعاً تضمن اإلتحاد األوروبى 
بقيمــة 5 مليــار و 574 مليــون دولر مقابــل 3 مليــار و826 
مليــون دولر خالل نفس الفترة من العام الماضي بنســبة زيادة 
بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليار و 356 مليون 
دولر مقابــل 5 مليــار و491 مليــون دولر خــالل نفس الفترة 
من العام الماضي بنســبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون 
الدول العربية  بقيمة مليار و 7  مليون دولر مقابل 799 مليون 
دولر خــالل نفس الفترة مــن العام الماضي بنســبة زيادة بلغت 
26% والوليــات المتحدة األمريكية بقيمــة مليار و290 مليون 
دولر  مقابــل 854 مليــون دولر خــالل نفس الفتــرة من العام 
الماضي بنســبة زيادة بلغت 51% واألســواق األخرى  بقيمة 4 
مليار و 474 مليون دولر مقابل 3 مليار و 582 مليون دولر 

خالل نفس الفترة من العام الماضى  بنسبة زيادة بلغت %25 .

بلغت صادرات قطاع الغزل والمنســوجات خالل النصف األول 
مــن العام الجارى نحو 432 مليون دولر مقارنة بنحو 349 
مليــون دولر خــالل نفــس الفترة مــن العام الماضــى محققة 
نســبة زيادة قدرها 24% وأهم األســواق المستقبلة لصادرات 
الغزل والمنسوجات المصرية تتضمن تركيا وإيطاليا والجزائر 
وألمانيــا والســعودية وتونــس ونيجيريــا والردن والوليات 

المتحدة المريكية والمغرب. 

حققت الصادرات المصرية ارتفاعاً كبير خالل الـ7 أشــهر الولى 
من العام الجاري تضمنت اكبر 10 اســواق مســتقبلة للصادرات 
المصريــة الوليات المتحدة المريكية بقيمة مليار و290 مليون 
دولر والمملكــة العربية الســعودية بقيمة مليــار و116 مليون 
دولر وتركيــا بقيمــة مليــار و81 مليــون دولر وايطاليا بقيمة 
999 مليــون دولر والمــارات العربيــة المتحــدة بقيمــة 726 
مليــون دولر ومالطــة بقيمــة 715 مليــون دولر وبريطانيــا 
وايرلندا الشــمالية بقيمة 597 مليــون دولر وليبيا بقيمة 509 
مليون دولر واسبانيا بقيمة 609 مليون دولر والسودان بقيمة 

459 مليون دولر.

قامــت مصلحــة الرقابــة الصناعية خالل شــهر يوليــو الماضي 
بإجراء 1072 حملة تفتيشــية على المصانع والمراجل واآللت 
الحرارية، كما تم إجراء 1173 دراســة فنية متخصصة تضمنت 
123 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1044 

دراسة فنية متنوعة و6 دراسات مستلزمات انتاج. 

قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خالل النصف األول من العام 
الجاري بمنح 5752 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 561 رخصة 
بناء و5191 رخصة تشــغيل، ومنح 3323 سجل صناعي دائم 
ومحــدد المدة تضمن 2467 ســجل صناعي دائم و856 ســجل 
صناعــي محدد المــدة، كما قامت الهيئة بإجراء 4276 دراســة 
تســتهدف تعميق التصنيــع المحلي وزيادة الصــادرات المصرية 

لألسواق الخارجية. 
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أطلــق الجهــاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة برئاســة 
http:// الدكتــور صالح الشــيخ الموقــع اإللكترونــي
يمكــن  والــذي    ،/promotion.caoa.gov.eg
الموظفيــن -المخاطبيــن بأحكام قانــون الخدمة المدنية 
رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة 

العامة-، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية .
في حالة وجود أي استفســار بشــأن الترقية أو الموقع 
اللكتروني يمكن الدخول على الصفحة الجهاز المركزي 
للتنظيم واإلدارة علــى موقع التواصل الجتماعي فيس 
https://www.facebook.com/. بــوك 

. EgyptianCAOA

الــوزراء قــراًرا بتشــكيل لجنــة وزارية 
برئاســة الدكتور خالــد عبدالغفار، وزير 
التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية 
وزراء التربيــة والتعليــم والتعليم الفنى، 
التخطيط والتنميــة القتصادية والمالية، 
للتنظيــم  المركــزى  الجهــاز  ورئيــس 
الرقابــة  هيئــة  عــن  وممثــل  واإلدارة، 
اإلداريــة، ممثل عن هيئة األمن القومى، 
ممثــل عن األمن الوطنى لحل أزمة حملة 

الماجستير والدكتوراه .
وكلف قــرار رئيس الوزراء رقم 1974 
لســنة 2021، أعضاء اللجنة الوزارية 
العليا بدراســة الســتفادة من المواطنين 
الحاصليــن علــى درجتى الماجســتير أو 

الدكتــوراه، والذين يمارســون أعماًل ل 
تتناســب مــع مؤهالتهم، فى مؤسســات 
الدولة والجامعــات الجديدة أو الحكومية 
التــى تعانــى نقًصا فــى مجــالت كثيرة، 
وذلك بالتنســيق مع الجهات المعنية، كما 
منــح اللجنــة الحق فى أن تســتعين بمن 
تــراه مــن ذوى الخبــرة والمتخصصين 

لمعاونتها فى المهام المسندة إليها .
كمــا ألزم القــرار اللجنــة الوزارية العليا 
بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها 
مــن  شــهرين  خــالل  تنفيذهــا  وآليــات 
تاريخــه، على أن تعــرض تقريرها على 
رئيس مجلــس الوزراء تمهيًدا لتخاذ ما 
يلزم بشــأنه كانــت وزارة التعليم العالى 

قد وجهت قبل أســابيع رؤساء الجامعات 
الحكومية والخاصة بحصر شامل لبيانات 
الحاصلين على درجات علمية )ماجستير 
ودكتوراه( خالل العشر سنوات الماضية، 
وذلك فى إطار حرص الدولة على إنشاء 
قاعــدة بيانــات تضم الشــباب الحاصلين 
على درجــات علميــة )دراســات عليا(، 
لبحث كيفية الســتفادة منهم فى مختلف 

مواقع العمل مستقباًل.
وتتمثل أعمال الحصر لحملة الماجســتير 
المتعلقــة  البيانــات  كافــة  والدكتــوراه 
بالسم، الكلية، التخصص، التقدير العام، 
ســنة التخــرج، الرقم القومــى، الهاتف، 

البريد اإللكترونى 

إطالق موقع إلكتروني خاص بترقيات 
الموظفين

تشكيل لجنة وزارية لدراسة االستفادة من 
الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه

فــي إطــار الحملة التوعويــة التي يقوم بهــا الجهاز 
المركــزي للتنظيــم واإلدارة لشــرح وتوضيــح مواد 
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لســنة 2016 ، نشر 
الجهاز انفوجراف يوضح فيه المحظورات التي يجب 
علــى الموظف العام تجنبها، وعــدم مخالفة القوانين 
واللوائــح والقرارات، مشــيراً فيه إلى أســباب إنهاء 
خدمــة الموظــف أثناء فترة الختبــار إجراءات محو 
الجــزاءات الموقعــة علــى الموظف بقانــون الخدمة 
المدنيــة، ومدتــه، وآثاره، وفقا لمــا أوضحه الجهاز 

المركزي للتنظيم واإلدارة.
وتأتي هذه المحظورات كاآلتي:

ـ مباشــرة األعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، 

واللتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إل بتصريح 

كتابي من الرئيس المختص.
ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم واإلدارة، 
والجهاز المركزي للمحاســبات بما يطلب من بيانات 

ومستندات.
ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات 
أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان 

العمل، أو بمناسبة تأديته.
ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغالل 
النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناســبة 

أداء واجبات الوظيفة.

ـ 

الجمــع بيــن وظيفتيــن وأي عمــل آخــر من شــأنه 
اإلضرار بواجبات وظيفته.

أعلنــت اللجنة المشــرفة علــى انتخابات مجلس 
ادارة جمعيــة الخدمــات الجتماعيــة للعامليــن 
بــوزارة التجــارة والصناعــة عــن فوز الســيد/ 
مجدى الجعفرى برئاســة مجلــس إدارة الجمعية 
والسيد/ ســيد بيومى نائباً لرئيس مجلس اإلدارة 
والسيد/ سيد سليمان اميناً عاماً للجمعية والسيد/ 
احمد طلعت اميناً للصندوق  والسيد/ امجد شاكر 
عضواً والســيد/ مينا منير عضواً والسيدة/ سيدة 

محمود عضواً.
وقــد تم إجراء اإلقتراع على إعادة تشــكيل هيئة 

المكتب بإشــراف اللجنة المشرفة 
على النتخابات برئاســة األستاذ/ 
عادل عبد الوكيل وعضوية كل من 
األســتاذ/ محمد بدوى واألســتاذة/ 

شيماء السيد.
وتتقــدم اإلدارة المركزية للعالقات 
العامة والعالم وخدمة المواطنين 
بخالــص التهانــئ القلبية للمجلس 
بتشكيله الجديد وتتمنى لهم المزيد 

من النجاح والتوفيق.

أصــدر د. صالــح الشــيخ رئيــس الجهــاز المركزي 
للتنظيــم واإلدارة مؤخــرا القــرار رقــم 265 لســنة 
2021 بشــأن ترقيــة الموظفيــن المخاطبين بأحكام 

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ونــّص القرار على أن ُيرّقــى الموظفون الذين أتموا 
في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2021 مدًدا 
ل تقل عــن المدد البينية المحددة قرين كل مســتوى 
وظيفــي إلى المســتويات التي تعلوهــا، وفًقا للجدول 
المرفــق بالقرار اعتباًرا مــن أول يوليو 2021، مع 
احتفاظهم باألقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، 
على أل تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار أيًضا على أن ُيرقى شاغلو الوظائف 
الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل 
بأحكام القانون رقم 81 لســنة 2016 والمستوفون 
مدة بينية ل تقل عن خمس ســنوات حتى 30 يونيو 

2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع )ب(.
ويســتحق الموظــف اعتباًرا مــن أول يوليو 2021 
األجر الوظيفي المقرر للوظيفة الُمرقى إليها أو أجره 

الســابق مضاًفا إليه عالوة ترقية بنسبة 5% من هذا 
األجــر الوظيفي، أيهما أكبر، علًما بأن الترقيات طبًقا 
ألحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنســبة لمن توافرت 
فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية 
فــي 30 يونيــو 2021 وفًقا ألحكام قانــون الخدمة 
المدنية ولئحته التنفيذية الُمشار إليها حتى ولو زال 

المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وقال الجهاز إن الترقية وفقاً ألحكام هذا القرار تكون 
باســتخدام الوظائف الممولة والشــاغرة باســتمارة 
موازنــة وظائف الوحــدة عن طريق إعــادة التوزيع 

والتمويل الذاتي، بحسب األحوال.
وأضــاف أنه فــي حالة عــدم توافر وظائــف ممولة 
وشــاغرة يتم تمويــل الوظائف الُمرقــى إليها خصماً 
علــى الحتياطــي العــام بموازنــة البــاب األول وفقاً 
للتأشــيرات العامة للموازنة العامــة للدولة، على أن 
ُيوضــح عدد المســتفيدين فــي كل مســتوى وظيفي 
ومجموعة وظيفية ونوعية، وُيرســل ُمقترح الوحدة 
في هذا الشــأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 

إلعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة اتخاذ الالزم نحو الخصم بالتكاليف 
المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصًما على العتمادات 
المدرجــة بالبــاب األول بموازنتها وفًقا للتأشــيرات 
العامــة للموازنــة العامة للدولة والتأشــيرات العامة 
للهيئات القتصادية للســنة المالية 2022-2021، 
وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية 

إلعمال شئونها، بحسب الجهاز.
وُتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبًقا للقواعد 
السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها 

بملفات خدمة الموظفين .

قرار بترقية الموظفين المخاطبين 
بقانون الخدمة المدنية 

محظورات الموظف العام بقانون الخدمة المدنية 

إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الخدمات 
اإلجتماعية للعاملين بوزارة الصناعة 
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الصناعــات  إحــدى  األســمنت  صناعــة  تعــد 
الســتراتيجية بالقتصــاد القومــي حيــث تســهم 
الصناعــي  الناتــج  إجمالــي  مــن   %10 بنحــو 
ــل  ــف فرصــة عم ــو 50 أل ــر نح ــي مصــر وتوف ف
مباشــرة و200 ألــف فرصــة عمــل غيــر مباشــرة 
، وتفــي صناعــة األســمنت باحتياجــات الســوق 
المجــاورة  الــدول  المحلــي والتصديــر ألســواق 

. اإلقليميــة  واألســواق 
كانــت مصــر مــن أولــى الــدول فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وقــارة إفريقيــا دخــولً فــي هــذه الصناعــة 
ــدد  ــاً ع ــغ حالي ــرين وتبل ــرن العش ــل الق ــذ أوائ من
 19 مصــر  فــي  لألســمنت  المنتجــة  الشــركات 
محافظــات  بمعظــم  مصانعهــا  تنتشــر  شــركة 

الجمهوريــة .
وتتــراوح الطاقــة اإلنتاجيــة لصناعــة األســمنت 
مــع مصــر بيــن 85-87 مليــون طــن ســنوياً ، 
وبلــغ معــدل الســتهالك العــام الحالــي نحــو 44.9 
مليــون طــن ، ويبلــغ حجــم الســتثمارات فــي 
قطــاع صناعــة األســمنت مــا يزيــد عــن 255 

ــه . ــار جني ملي
وتعتبــر مصــر مــن أكبــر دول العالــم فــي صناعــة 
الســمنت وذلــك لمــا تمتلكــه مــن مقومــات خاصــةً 
ــة  ــروعات القومي ــة بالمش ــام الدول ــل اهتم ــي ظ ف
ــاري  ــة والتــي تشــمل شــبكة الطــرق والكب العمالق
ــة  ــاء العاصم ــية وبن ــة األساس ــروعات البني ومش
التجمعــات  الجديدة ومشــروعات  اإلداريــة 
ــالوة  ــوائيات ع ــر العش ــكنية والخدمية وتطوي الس
القــرى  لتطويــر  كريمــة  حيــاة  مبــادرة  علــى 

المصريــة
وتمثل مشــروعات اإلســكان الصغيرة والمتوســطة 
فــي  األســمنت  للطلــب علــى  الرئيســية  القــوى 
مصــر. وتتــراوح مســاهمة هــذه المشــروعات بيــن 
70-90% مــن إجمالــي الطلــب علــى األســمنت فــي 
مصــر مقابــل 10-25% للمشــروعات القوميــة 

ــى. ومشــروعات اإلســكان الدرجــة األول
ــة الحاليــة  ــة المصريــة خــالل المرحل وتبــذل الدول
ــة  ــم للصناع ــاخ الداع ــر المن ــرة  لتوفي ــود كبي جه
الوطنيــة ، وفــى مقدمتهــا قطاع صناعة األســمنت، 
بالقتصــاد  النهــوض  فــي  الهــام  لــدوره  وذلــك 
القومــي باعتبــاره مــن المكونــات األساســية التــي 
ــي  ــر المســبوقة الت ــة غي ــة التنمي تدخــل فــي عملي
ــع القطاعــات وفــي كافــة محافظــات  ــم فــي جمي تت
سياســة  اعتمــاد  تــم    وبالفعــل  الجمهوريــة، 
صناعيــة متكاملــة األبعــاد تضمــن تعميــق التصنيــع 
المحلــي، وتعزيــز القــدرة التنافســية والتغلــب علــى 
المعوقــات اللوجســتية ذات الصلــة وتوفيــر البنيــة 

ــة األساســية الالزم
وقــد بلغــت صــادرات الســمنت خــالل الـــ 7 أشــهر 
األولــى مــن العــام الجــاري 236 مليــون دولر 
وســجلت مصــر المركــز الـــ 12 ضمــن أفضــل 
ــون  ــا ومــن المنتظــر أن تك ــدول المنتجــة عالمي ال
مــن أوائــل الــدول لتصديــر الســمنت عالميــاً بعــد 
الصيــن والهنــد خــالل المرحلــة المقبلــة ومــن 
أهــم الــدول المســتوردة لألســمنت المصــري ليبيــا 

ــطين  ــرون وفلس ــدا وغانــا والكامي ــا وأوغن وكيني
والســنغال والوليــات المتحــدة المريكيــة.

باتحــاد  األســمنت  منتجــي  شــعبة  وتســعى 
ــات صناعــة  ــل نســبة إنبعاث ــى تقلي الصناعــات، إل
األســمنت، وتأثيرهــا علــى البيئــة مــن خــالل الحــد 
مــن هــذه اإلنبعاثــات، والغبــار، واآلثــار الســلبية، 
المتبعــة،  العالميــة  بالقياســات  اإللتــزام  مــع 
صناعــة  لقطــاع  بالنســبة  الدوليــة،  والهيئــات 
األســمنت حــول العالــم، مــن خــالل قيــاس معــدلت 
تلــك اإلنبعاثــات ، بواســطة جهــاز قيــاس اإلنبعاثات 
الموجــود بــكل مصنــع مــع اإللتــزام بالمعاييــر 

والمواصفــات العالميــة فــي هــذا الصــدد..
الســمنت  بصناعــة  المعنيــة  الجهــات  ومــن   
ــات  ــاء والحراري ــواد البن ــري لم ــس التصدي المجل
ــاً  ــد إطــارا تنظيمي ــة وهــو يع والصناعــات المعدني
والمنتجيــن  المصدريــن  كافــة  يجمــع  خدميــاً 
فــي كافــة قطاعــات مــواد البنــاء و الحراريــات 
أحــد  يعــد  أنــه  كمــا   ، المعدنيــة  الصناعــات  و 
ــز صــادرات  ــة بتعزي ــة المعني ــس التصديري المجال
والجرانيــت  الرخــام  مــن  المصريــة  المنتجــات 
ــات  ــة والســيراميك والكيماوي والصناعــات المعدني
ومــواد البنــاء والحلــي والمجوهــرات والمــواد 
والمعدنيــة  والمســبوكات  والمواســير  العازلــة 
والمــواد  والزجــاج  والحراريــات  والســمنت 
المحجريــة  والدوات صحيــة والخالطــات والطوب 
والبــالط والبالســتيك والحوائــط الجاهــزة والقبــب 
والســقف المعلقــة والمقــاولت والحديــد والصلــب 
ــري  ــد المص ــز التواج ــي تعزي ــس عل ــل المجل يعم

لصــادرات القطــاع باألســواق الدوليــة وخاصــة 
زيــادة  فــي  المســاهمة  خــالل  مــن  اإلفريقيــة 
ــة  ــة بكاف ــة لألســواق اإلفريقي الصــادرات المصري
قطاعــات مــواد البنــاء والخدمــات ،وتقديــم البرامج 
مــع »مركــز  بالتعــاون  المتخصصــة  التدريبيــة 
ــة  ــارات الالزم ــم الختب ــث الصناعــة«،و دع تحدي
التكنولوجيــا  مراكــز  مــع  بالتعــاون  للشــركات 
،وتنظيــم ودعــم المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة 
الخارجيــة والداخليــة ووضــع الخطــط الســنوية 
للمشــاركة فــي المعــارض بالتنســيق مــع أعضــاء 
المجلــس ،والتعــاون مــع كافــة الدارات والهيئــات 
ــة،  ــادرات مثــل التفاقيــات التجاري المعنيــة بالص
الجمــارك ،و الرقابــة علــي الصــادرات و الــواردات 
،والمواصفــات و الجــودة ،و الرقابــة الصناعية ،و 
ــات رجــال العمــال و المســتثمرين ، اتحــاد  جمعي
الصناعــات المصريــة ، المجالــس التصديريــة ، 

لدعــم الصــادرات المصريــة.
مــن  المزيــد  المجلــس ومعرفــة  مــع  للتواصــل 
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