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أكــد المهنــدس/ عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة أن 
مشــروع المنطقة الصناعية الروســية في مصــر يعد نقطة 
االنطالق الحقيقية للشــركات الروسية للتوجه نحو األسواق 
االفريقيــة، مشــيرًا الــى أهمية تعزيــز التوجــه التصديري 
للمشــروعات التي ســتقام بهــذه المنطقة من خــالل تصنيع 
منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها االستفادة 
مــن اإلعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية 
بالدول االفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة 

.AFCFTA الحرة القارية
وقال الوزير خالل مشاركته بقمة روسيا افريقيا والتي عقدت 
بمدينة سوتشــى الروســية ان المنطقة تمثــل نقلة هامة في 
مســار العالقات االقتصادية المصرية الروسية حيث ستسهم 
فــي تعزيز التعــاون التجارى والصناعى واالســتثمارى بين 
البلدين، مشــيرًا الى ان المنطقة والتي ســتقام على مساحة 
5.25 مليون متر مربع من المخطط ان تجتذب إســتثمارات 

تصل إلى حوالي 7 مليار دوالر. 
وأضــاف ان المنطقــة ستشــمل تصنيــع منتجــات تنافســية 
تلبي احتياجات الســوق المصري واألســواق الخارجية على 
المنتجــات التكنولوجيــة عاليــة الجــودة، وهــو األمر الذي 
ســيجعل من مصر محور ارتكاز النطالق المنتجات الروسية 
الــى كافة االســواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشــرق 

األوسط وافريقيا.
ولفــت الوزير الى أن هذا المشــروع يأتى تتويجًا للمباحثات 
المكثفــة التــى تولتهــا وزارتــى الصناعة فــى البلدين خالل 
المرحلة الماضية، مشــيرًا الى ان المشروع يستهدف تعزيز 

التعــاون الصناعــي المصــري الروســي في أســواق الدول 
األخــرى، وخلق فرص عمل جديــدة وتطوير وتنفيذ البرامج 
المتخصصــة لتدريــب وإعــادة تدريب الخبراء فــي مختلف 
القطاعــات الصناعية، فضاًل عن تبادل الخبرات والمختصين 
في مجال إنشــاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات 
الخاصــة بالفرص الصناعية واالســتثمارية في كال البلدين، 
واســتيعاب أي شــركات صناعية او خدميــة تعمل في موقع 
المنطقة الصناعية الروسية في األنشطة المحددة بالمنطقة، 

وضمان توافر الظروف الالزمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
واوضح أن هناك 26 شــركة روســية حتى االن اعربت عن 
رغبتها فى االستثمار في هذه المنطقة الفتا الى ان المشروع 

سيوفر نحو 35 ألف فرصة عمل.
واضــاف ان المنطقــة ستســهم في نقل الخبــرات الصناعية 
الروسية للصناعة المصرية وتحقيق االستفادة القصوى من 
السوق المصرى كمحور لنفاذ المنتجات السواق دول منطقة 
الشرق األوســط وقارة افريقيا، حيث يمثل المشروع فرصًة 
كبيرًة أمام الشــركات الروســية الراغبة فى النفاذ بمنتجاتها 
إلــى مختلــف األســواق العالمية، مــن خالل االســتثمار فى 
الســوق المصرية، والــذي يتيح الوصول إلى أســواق تضم 
مــا يقرب من 1.8 مليار نســمة بفضل منظومــة االتفاقيات 
التجاريــة العديــدة التى ترتبط بها مصر مــع كبرى التكتالت 

االقتصادية في العالم.
 واشــار نصــار الــى إمكانية االســتفادة من اتفــاق التجارة 
الحــرة بيــن مصــر ودول االتحاد االوراســى والتي تشــمل 
روسيا وبيالروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان للعمل 

مباحثات مكثفة لوزير التجارة والصناعة 
خالل مشاركته بفعاليات قمة روسيا افريقيا 

بمدينة سوتشى
م.عمرو نصار: مشروع المنطقة الصناعية 
الروسية في مصر نقطة انطالق لتعزيز 

التعاون الروسى االفريقى
بالمنطقــة الصناعية الروســية في مصر وكذا االســتفادة من 
االتفاقية في النفاذ الحر لصادرات المنطقة السواق هذه الدول 
وأضاف الوزير خالل مشــاركته في جلســة »تعزيز التعاون 
الصناعــى... فرص ومجاالت النمــو« ان هناك فرصا كبيرة 
امام االســتثمارات الروسية بدول القارة االفريقية خاصة في 
مجاالت البترول والغاز والطاقة والتعدين، مشيرًا الى أهمية 
االستفادة من توافر الموارد الطبيعية في القارة االفريقية من 
ناحية، ووجود شــركات روســية كبرى في مجاالت التعدين 
يمكن االســتفادة من امكاناتها من خالل استثمارات مشتركة 
في القارة بشــكٍل عام، ومشــروع المثلــث الذهبي في مصر 

بشكٍل خاص.
واوضــح وزير التجارة والصناعــة ان إجمالي حجم التجارة 
البينيــة بين الدول اإلفريقية بلــغ نحو159 مليار دوالر عام 
2018 بنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة بعام 2017، حيث 
مثلت التجارة البينية االفريقية نحو 16% من اجمالى تجارة 

القارة االفريقية مع مختلف دول العالم.
وعلى صعيد آخر عقد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعة لقاءًا مع الســيد/ ألكسندر شوخين رئيس االتحاد 
الروســي للصناعيين ورواد األعمال RSPP، حضر اللقاء 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة االقتصادية لقناة السويس، 
والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى 
المصرى بموســكو، الى جانب نائب رئيس اتحاد الصناعيين 

الروسى ومديرة العالقات الدولية باالتحاد.
وقال الوزير ان اللقاء قد استعرض المشروعات االستثمارية 
الروســية في المنطقة الصناعية الروســية في مصر، وسبل 

تعزيــز التعاون المشــترك بين االتحاد الروســى للصناعيين 
ورواد األعمال واتحاد الصناعات المصرية في مجال تطوير 
المواصفات التقنية وتحديث مشروع ترسانة قناة السويس، 

بما في ذلك بناء وصيانة السفن. 
وأوضــح نصــار ان اللقاء تنــاول ايضًا إمكانيــة تنظيم بعثة 
اعمــال من اتحــاد الصناعات المصرية بالتعــاون مع نظيره 
الروســي لزيــارة روســيا خالل الفتــرة القادمة لبحث ســبل 
التعاون المشترك بين مجتمع االعمال الصناعي في البلدين، 
مؤكدًا وجــود العديد من الفرص االســتثمارية الواعدة التي 
تعزز الشــراكة بين القطــاع الخاص فــي البلدين خاصة في 
ظل الدعم الكبير الذى توليه الحكومتين المصرية والروسية 
لتنمية العالقات االقتصادية المشتركة من خالل إقامة المزيد 
من المشــروعات االستثمارية والتي تسهم في زيادة معدالت 

التجارة البينية واالستثمارات المشتركة.
ومــن جانبه أكد الســيد/ ألكســندر شــوخين رئيــس االتحاد 
الروسي للصناعيين ورواد األعمال RSPP حرص االتحاد 
علــى تنمية أواصر التعــاون مع مجتمع االعمــال المصرى 
خاصــة وان الســوق المصــرى يمثــل أحــد اهــم األســواق 
المحورية بمنطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا، مشيرًا الى 
ان العديد من الشــركات الروسية قد أبدت رغبتها لالستثمار 

في السوق المصرى
وقال ان إقامة المنطقة الصناعية الروســية في مصر سيفتح 
الباب امام إقامة العديد من المشــروعات المصرية الروسية 
المشــتركة والتصدير الى األســواق اإلقليمية وبصفة خاصة 

السوق االفريقى. 
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حصلــت وزارة التجــارة والصناعــة علــى شــهادة األيــزو وفقًا 
لمتطلبات المواصفة القياســية الدولية »أيزو 9001: 2015« 
الخاصــة بنظــم إدارة الجودة وذلك من شــركة أنظمة التســجيل 
المتحــدة URS Egypt وباعتمــاد من جهــاز خدمات المملكة 
المتحدة لالعتماد UKAS وذلك في إطار مشروع إنشاء وتوثيق 

وتطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها.
وقال سيد عبد العزيز، رئيس اإلدارة المركزية للتفتيش والرقابة 
وممثل اإلدارة العليا للجودة ان هذا المشروع يأتي في إطار رؤية 
مصر 2030 وتوجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في جهازها 
اإلداري من خالل تحديث وتطوير كافة نظم العمل وتحقيق أعلي 
مســتويات التميز فــي األداء الحكومي وفقًا ألفضل الممارســات 
الدولية، مشيرًا الى أن المشروع يعتبر أحد آليات تطوير منظومة 
الرقابــة الداخلية بالوزارة وااللتزام بمعايير ومتطلبات نظم إدارة 
الجــودة في رقابة األداء المالي واإلداري والفني لكافة األنشــطة 
والعمليــات واإلجــراءات والخدمــات المختلفــة التــي تقــوم بها 
الوزارة والجهات التابعة لها وذلك بهدف إرساء مبادئ الحوكمة 
وتحقيــق التطوير المؤسســي باعتباره أحد محاور اســتراتيجية 

الوزارة 2020-2016.
واوضح أن الشــهادة التي تســلمتها الوزارة تاتى في إطار تنفيذ 
مشــروع انشــاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجــودة بقطاعات 
الوزارة والجهات التابعة لها حيث شــملت تطبيق معايير الجودة 
علــى ثــالث ادارات مركزية وادارتيــن عامتيــن كمرحلة اولى، 
مشيرًا الى أن الفترة المقبلة ستشمل التطبيق على كافة القطاعات 

والهيئات التابعة للوزارة.
وأضــاف عبد العزيز أن تطبيق الوزارة لنظام إدارة الجودة طبقًا 
للمواصفة الدولية »أيزو 9001: 2015« سيســهم في تطوير 

األداء بمــا يضمــن الحصــول علــي أقصي درجة من مســتويات 
رضــاء العمالء عــن الخدمات التــي تقدمها الــوزارة فضاًل عن 
تحقيق االلتزام باللوائح والقوانين ومواصفات ومتطلبات الجودة، 
وتحسين قنوات االتصال بين العاملين، الى جانب تحديد األهداف 
والتخطيط لتنفيذها وقياس أداء العمليات الرئيســية وتحســينها، 
الفتــا الــى أن الــوزارة اســتحدثت إدارة للجــودة ضمــن الهيكل 
التنظيمــى الجديد بهدف تطبيق معايير الجودة وهو ما يتماشــى 

مع استراتيجية الوزارة والتي تم اطالقها في عام 2016.
وبدوره قال الدكتور/ ســعد شــاهين استشاري الجودة بالوزارة، 
إن برنامــج نظام إدارة الجودة بالوزارة تم تنفيذه على 4 مراحل 
أساســية، شــملت مرحلة اإلعداد والتحضير لشــرح خطة العمل 
وآليــات التنفيــذ المقترحــة وبرامــج تدريبيــة مختلفة إلكســاب 
الموظفين المعرفة بمفاهيم ومتطلبات المواصفة الدولية )األيزو 
9001: 2015( وزيــادة مســتوى الوعي وبنــاء ثقافة الجودة 
بالوزارة، ثم مرحلة التشخيص التي استهدفت تحليل نظام العمل 
الحالي وتحديد مدى مواءمته لمتطلبات المواصفة الدولية، حيث 
تم حصر الفجوات ومواطن التحســين في النظام، ثم إعداد خطة 

تطوير لبناء وترقية النظام.
وأضاف شــاهين ان المرحلة الثالثة تمثلت في التوثيق والتطبيق 
حيــث تضمنت تدريب الموظفين في نطاق عمل المشــروع على 
آليــات التوثيــق والقيام بتوثيــق وتطوير العمليــات واإلجراءات 
الحاليــة واصدار عــدة وثائق طبقًا لمتطلبــات المواصفة الدولية 
والتــي تحــدد مــن خاللهــا أركان نظــام ادارة الجــودة بالوزارة 
والمســئوليات وااللتزامات الخاصة بسياســة الجودة والســياق 
المؤسســي للوزارة ودليل الجودة، وتمثلت المرحلة االخيرة فى 
التدقيق الداخلي ومراجعة اإلدارة واالستعداد للتدقيق الخارجي.

وزارة التجارة والصناعة تحصل على شهادة األيزو 
العالمية في مجال نظم إدارة الجودة

استضافت وزارة التجارة والصناعة االجتماع األول للجنة 
الوطنية التنسيقية المعنية بالمشاركة المصرية فى معرض 
أكســبو دبي 2020 برئاسة الدكتور/ عبد العزيز الشريف 
الرئيــس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وذلك بمشــاركة 
ممثلــي 25 جهــة تضــم الــوزارات والهيئــات واألجهزة 
المصرية المعنية بالمشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام.

وقال الدكتور/ عبد العزيز الشريف الرئيس التنفيذي لهيئة 
تنمية الصادرات أن االجتماع اســتهدف اســتعراض تطور 
العمل بالجناح المصرى والخطة المســتقبلية لإلنتهاء من 
تجهيــزه وتســليمه إلدارة المعــرض فى الوقــت المحدد، 
مشــيرًا إلى أن الجناح المصرى مقام على مساحة 3 آالف 
متر مربع وهي أكبر مساحة تحصل عليها مصر فى تاريخ 
مشاركتها فى االكسبو ويشمل الجناح 9 قطاعات رئيسية.

وأضاف أن االكسبو يمثل حدث عالمى يعقد كل 5 سنوات، 
مشــيرًا إلى أن إكســبو دبي مقام على مساحة 438 فدان 
وتبدأ فاعليته خالل شــهر أكتوبر وسيستمر لمدة 6 أشهر 
)أبريل 2021( حيث من المتوقع إســتقبال االكسبو لـ25 

مليون زائر ويشارك به 190 دولة.
وأوضــح الشــريف أن هيئــة تنميــة الصادرات ســتتولى 
بالتعاون مع ممثلــي الوزارات والجهات المعنية المصرية 
إدارة الترتيبــات الداخليــة للجنــاح المصرى، مشــيرًا إلى 
أن الجنــاح المصــرى يقع فى موقع متميــز بجوار الجناح 

اإلماراتــى ويعكس تصميمه الخارجــي الحضارة المصرية 
العريقة والفرص االســتثمارية المتاحة بالسوق المصرى، 
كمــا ســيتم تجهيــز الجنــاح من الداخــل بأحــدث األجهزة 
والمعــدات والتقنيــات الحديثــة لتوفيــر كافــة اإلمكانيات 

والخدمات لزوار المعرض.
وأضــاف أن الجنــاح المصرى ســيظل متواجــد باإلمارات 
بمدينة االكســبو لســنوات طويلة وسيتم اإلستفادة منه فى 
الترويج لمصر فى كافة القطاعات االســتثمارية والتجارية 

والخدمية. 
ولفت الشــريف إلى أنه ســيتم تشــكيل فريــق عمل خاص 
بالمعــرض للتواصل مــع مختلف الجهــات المعنية وتلقى 
المقترحــات وتنظيــم اللقاءات الثنائية وذلــك لإلنتهاء من 
الترتيبات النهائية للمشاركة المصرية بالمعرض فى أقرب 

وقت ممكن.
وأضاف ان مصر تتطلع لتحقيق مشــاركة مصرية متميزة 
بمعرض إكسبو 2020 دبي، الفتًا إلى أهمية الدورة القادمة 
والتــى تتميز بطابــع خاص حيث يعد إكســبو 2020 دبي 
أول إكســبو دولى يقام فى منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 
وجنوب آســيا، كما يعد أكبر حدث فى تاريخ إكسبو الدولى 
من حيث شــموله واســتقطابه للزوار الدوليين، إلى جانب 
تزامنه مع الذكرى الخمسين )اليوبيل الذهبى( إلقامة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

وتستضيف االجتماع األول للجنة 
الوطنية التنسيقية لتنظيم المشاركة 

المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020
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ويصدر قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية 
متدرجة على الواردات من بعض اصناف 

منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 
25 % على حديد التسليح و16% على البليت

أصــدر المهندس عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة 
قــرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات 
من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات 
)شــاملة فتــرة التدابير الوقائيــة المؤقتة التــى تم فرضها 
بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر 
خالل شــهر ابريل مــن العام الجــارى( وذلك علــى النحو 

التالى:
أواًل: تخضع الواردات من صنف »حديد التسليح ألغراض 
البناء« عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخالئط، 
لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 %  من 
القيمــة CIF  وذلــك خالل الفترة مــن 12 اكتوبر 2019 
  CIF حتــى 11 ابريل 2020، وبنســبة 21% من القيمة
وذلــك خالل الفترة مــن 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 
2021، وبنسبة 17% من القيمة CIF  للطن وذلك خالل 

الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
ثانيًا: تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة 
من حديد أو من صلب من غير الخالئط » البيليت« لرســم 
تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة 
CIF  وذلك خالل الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 
ابريــل 2020 ، وبنســبة 13 % مــن القيمــة CIF  وذلك 
خالل الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021، 

وبنسبة 10 % من القيمة CIF  وذلك خالل الفترة من 12 
ابريل 2021 حتى 11 ابريل.

وقد نص القرار على انهاء العمل بالقرار رقم 346 لســنة 
2019، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 

12 اكتوبر 2019 .
ويأتى هذا القرار فى اطار حرص وزارة التجارة والصناعة 
على حماية الصناعة الوطنية من الممارســات الضارة فى 
التجــارة الدولية ، حيث ســبق وأن تلقــى قطاع المعالجات 
التجاريــة التابــع للــوزارة شــكوى مؤيــدة مســتنديًا من 
الصناعــة المحلية، تضمنت تضررها مــن الزيادة الكبيرة 
فــي الــواردات من صنف حديد التســليح ألغــراض البناء 
والمنتجــات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير 
الخالئــط« البليت«، وهو ما تأكدت منــه جهات التحقيق، 
عقــب إعالن بــدء التحقيق فى 31 مارس 2019 ســواء 
من خالل جلســات االستماع و ردود االطراف المعنية على 
قوائم األســئلة او من زيارات التحقــق الميدانية لعينة من 
الشــركات مقدمة الشــكوى  ، حيث توصلت جهة التحقيق 
الــى ان هناك زيادة كبيرة فــى الواردات من تلك المنتجات 
»محل الشكوى » ألحقت ضرارًا جسيمًا بالصناعة المحلية 
ممــا يتطلب فرض رســوم وقائية نهائيــة متدرجة لمدة 3 

سنوات

وزير التجارة والصناعة يترأس االجتماع األول 
لمجلس االعمال المصرى الكوري

المهنــدس  تــرأس 
عمــرو نصــار وزيــر 
والصناعــة  التجــارة 
فعاليات الدورة األولي 
مجلــس  الجتماعــات 
المصــري  األعمــال 
بتشــكيله  الكــوري 
الجديد، وذلك بحضور 
المجلس من  أعضــاء 
جانب  الــى  الجانبيــن 
يوتشول،  يون  السيد/ 

ســفير كوريــا الجنوبية بالقاهرة والمهنــدس خالد نصير، 
رئيس الجانب المصري بمجلس األعمال المصري الكوري 
والسيد/ كيم يونج سانج رئيس الجانب الكوري بالمجلس.

وأكد الوزير اهتمام الجانب المصري بدعم التعاون الثنائي 
بين شــركات المقاوالت الكوريــة ونظيراتها المصرية في 
مجال المقاوالت واإلنشاءات بالسوق المصري واألسواق 
الثالثة خاصة بالدول العربية واألفريقية، مشيرًا إلى أهمية 
تشجيع المستثمرين الكوريين على االستثمار في مصر في 
مجاالت انتاج الســيارات والصناعات المغذية والصناعات 

البتروكيماوية وتكرير البترول ومشتقاته.
ونــوه الوزير الــى أهمية تعزيز ســبل التعاون المشــترك 
في مجال تطوير الترســانات البحريــة في مصر وصناعة 
الســفن وصيانتها واعــادة تهيئة مرفق الســكك الحديدية 
فــي مصــر نظرًا للخبــرة الكورية الكبيرة فــي هذا المجال 
وتشــجيع المشــاركة في المعارض واالسواق الدولية بكال 
البلديــن وتبــادل الوفــود التجارية واالســتثمارية مع حث 
الجانب الكوري على إعطاء مزايا للمشاركة المصرية في 
المعارض الكورية، وإرســال مزيد من بعثات المشــتريات 

لمصر بغرض تنمية التجارة بين البلدين.
وأوضــح نصار ان حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق 
العــام الماضــي نســبة زيادة كبيــرة بلغــت 52.5% حيث 
ســجل 2 مليــار و160 مليون دوالر مقارنــة بنحو مليار 
و416 مليــون دوالر خــالل عام 2017، مشــيرًا الى ان 

اهــم بنود الصادرات المصريــة الى كوريا تتضمن االدوية 
واالسمدة والسجاد والرخام والجرانيت واالسمنت واآلالت 
الكهربائية والكيماويات واهم الواردات تشــمل الســيارات 

والحديد والصلب واآلالت والمعدات.
وأضاف أن االستثمارات الكورية في مصر تتركز في عدد 
من المشــروعات في مجــاالت االلكترونيــات والصناعات 
النســيجية، ومكونــات الســيارات، والكيماويــات، ومواد 

البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمي.
 ومن جانبه قال السيد/ يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية 
بالقاهرة إن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون 
االقتصادي والتجاري واالســتثماري مــع مصر باعتبارها 
أحــد اهم المقاصد االســتثمارية في قارة افريقيا والشــرق 
األوســط، مشيرًا إلى أن الحكومة الكورية تبذل مجهودات 
كبيــرة لتعزيــز التعاون مع مصر وتشــجيع المســتثمرين 

الكوريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر. 
وأشــار المهنــدس خالد نصيــر، رئيس الجانــب المصري 
بمجلس األعمال المصري الكوري الي أن الجانب المصري 
يســعى إلى تفعيل دور مجلس األعمال المشترك بما يسهم 
فــي تعزيز التعاون التجاري واالســتثماري بيــن البلدين، 
مشــيرًا إلى أهمية االنتقال بالعالقات المصرية الكورية من 
مســتوى التعاون الثنائي إلى التعــاون متعدد األطراف في 
أســواق دول ثالثة حتى يتســنى لمصــر أن تصبح محورًا 
لنفاذ المنتجات الكورية الي أســواق الدول االفريقية ودول 

الشرق األوسط.
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مصر تشارك بفعاليات منتدى الصناعة العالمى 
فى دورته الثامنة بايطاليا

عمــرو   / المهنــدس  عــن  باإلنابــة 
نصــار - وزيــر التجــارة والصناعــة 
، شــارك المهنــدس / أحمــد طــه - 
مســاعد وزيــر التجــارة والصناعــة 
باالجتمــاع الســنوي الثامــن لمنتدى 
 World 2019 الصناعــة العالمــي
 Manufacturing Forum
2019 والــذي عقــد بايطاليــا تحــت 
عنــوان »مهــارات جديدة لمســتقبل 
التصنيع«، وذلك بحضور نحو 1500 
شخص من ممثلي الحكومات والقطاع 
الخــاص ورواد االعمــال والمنظمات 

المعنية بالصناعة والرقمنة الصناعية 
على مستوى العالم. 

وقد شــارك طه متحدثا بجلسة الحوار 
الرئيسية للمنتدي المنعقدة تحت عنوان 
» استراتيجيات الشركات والسياسات 
الصناعيــة لرقمنــة التصنيع«، وذلك 
بمشــاركة رئيــس اتحــاد المصنعيــن 
والمصدريــن الكندي، ورئيس االتحاد 
العام العمالي األلمانــي، ونائب وزير 
كيبيــك  بأقليــم  الخارجيــة  العالقــات 
الكنــدي، ومســاعد وزيــر االقتصــاد 

الهولندي للسياسات الصناعية.

وقد تناولت الجلســة مناقشــات حول 
الرؤى والسياسات التي تتبناها الدول 
المشــاركة نحو آليــات تطبيق التحول 
للثــورة الصناعيــة الرابعــة ، حيــث 
أشار المهندس / أحمد طه إلى تعاون 
الحكومــة المصرية في هذا اإلطار مع 
الجانــب األلمانــي من خــالل االتفاق 
الــذي تــم توقيعه مع شــركة ســيمنز 
األلمانيــة بهــدف تحديــد األولويــات 
القطاعية لتطبيــق الرقمنة الصناعية 
فــي مصــر ووضــع برنامــج تنفيذي 
لها ، الفتًا إلــى الجهود التي تنتهجها 

الحكومــة المصرية لدعــم التصنيع 
المحلي من خالل إنشــاء المجمعات 
ورفــع  المتخصصــة  الصناعيــة 
مســتوى البنيــة التحتيــة من طرق 
تســاهم في النفاذ بالمنتج المصري 

لالسواق المجاورة.
 كمــا أكد اهتمام الدولة بالمشــاركة 
مــع القطــاع الخــاص فيمــا يخص 
رفــع كفاءة التعليــم الفني من خالل 
إنشــاء مدارس فنية متخصصة في 
مجاالت صناعية مختلفة، فضال عن 
االهتمــام البالغ الــذي توليه الدولة 
لريادة األعمــال وتقديم الدعم الفني 
والمالــي لهــم من خــالل العديد من 

البرامج.
ومن ناحيــة أخرى عقــد المهندس 
/ احمــد طــه  عــددًا مــن اللقــاءات 
علــى هامش المنتدى  شــملت لقاء 
مع الســيد / البرتــو ريبوال - رئيس 

مؤسســة منتدى الصناعــة العالمي 
، حيث تناول اللقاء مناقشــات حول 
ســبل تعزيــز المشــاركة المصرية 
بالدورات المقبلة للمنتدى من خالل 
مشاركة تجمعات االعمال في مصر 
، كمــا تــم االتفــاق على التنســيق 
الختيار شــريك مؤسســي في مصر 
لدعــم انشــطة المؤسســة المنظمة 
للمنتدى مثل إعداد التقرير السنوى 
لتطــورات الصناعة على مســتوى 
العالم ، كما تم طرح امكانات التعاون 
لتنظيم نسخة من المنتدى في مصر 
للتركيــز علــى موضوعــات تطوير 
الصناعة في أفريقيا والدول العربية 
وتم االتفاق على الدراسة المشتركة 
لهــذا المقتــرح وســبل تنفيذه خالل 

المرحلة المقبلة.
كمــا عقــد اجتماعــًا مــع الســيد / 
جيوفانــي برونولــي نائــب رئيــس 

اتحاد الصناعــات االيطالي حيث تم 
بحث سبل التعاون مع االتحاد لجذب 
المســتثمرين االيطاليين في مجاالت 
الجلود بمدينــة الروبيكي والمالبس 
الجاهــزة بمدينة الســادات واألثاث 

بمدينة دمياط لألثاث.
تجدر اإلشــارة في هــذا الصدد إلى 
أن متابعــة مكتب التمثيــل التجاري 
للفعاليــات  فــي ميالنــو  المصــرى 
عــن  أســفرت  للمنتــدى  الســنوية 
التوصيــة بأهميــة تواجد مشــاركة 
رســمية مصريــة مــع التوســع في 
التعاون مع الجهة المنظمة ليشــمل 
تنظيم نســخة من المنتدى في مصر 
، حيث يعد هذا المنتدى منصة هامة 
لتبــادل الــرؤي واألفــكار وتجارب 
الــدول المختلفة بشــأن سياســاتها 
الصناعيــة ورؤية القطــاع الخاص 

وتوصياته بشأن تلك السياسات.

م. أحمد طه : تطبيق الرقمنة الصناعية فى 
مصر على رأس اولويات خطة عمل وزارة 

التجارة والصناعة
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وزيرا التجارة والصناعة بمصر وروسيا يفتتحان 
فعاليات المعرض والمنتدى التجاري لألسبوع 

الصناعي الكبير

افتتح المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة يرافقه 
الســيد/ دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروســي  
فعاليــات المعــرض والمنتــدى التجاري لألســبوع الصناعي 
الكبير »Big Industrial Week« والذى انعقد بالقاهرة 
على مدى ثالثة أيام ونظمته مجموعة فورميكا الروسية على 
مســاحة 5 آالف متــر مربع بمركز مصــر للمعارض الدولية 
وبمشاركة أكثر من 110 من الشــــــركات الصناعية الكبرى 
والشركات الصغيرة والمتوسطة يمثلون 7 دول هي روســـيا 
ومصر وألمانيا وفرنســا والصين والهند وبيالروسيا لعرض 
أحدث منتجاتهــا وابتكاراتها الصناعية فــي مجاالت صناعة 
اآلالت والمعــدات، والتقنيــات الزراعيــة، وميكنــة اإلنتاج، 

ومعدات الطاقة، والبترول والغاز.
وقــد شــارك فــي فعاليات افتتــاح المعــرض وزيــر صناعة 
بيالروسيا ووزير تجارة وصناعة كازاخستان ووزير اقتصاد 
ارمينيا ووزير تجارة وصناعة قيرغيزســتان، ورئيس اتحاد 
غــرف تجارة وصناعة روســيا االتحادية ونائب رئيس اتحاد 
الصناعــات الروســى، ورئيس اتحــاد الصناعــات المصرية 
والفريــق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع 
والوزيــر مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى 

المصرى بموسكو
وقــال الوزيــر ان األســبوع الصناعــي الكبيــر يعــد أحد أهم 

المعــارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندســية حيث 
يقــام علــى غــرار نظيــره الروســي INNPROM والذي 
يعتبر من أكبر المعارض الصناعية في روســيا، مشــيرًا الى 
المعرض يمثل منصة متميزة لتالقي كبريات الشركات الدولية 
الســتعراض فرص االســتثمار والتصنيع فــي إفريقيا وتبادل 
الخبــرات المحلية والدولية ونقل التكنولوجيا بين الشــركات 

المصرية والدولية.
واضاف أن المعرض جاء فى توقيت هام للجانبين حيث يقام 
بالتزامــن مــع إنعقاد الدورة الثانية عشــرة للجنــة التجارية 
المشــتركة والجولة الثالثة لمفاوضات إنشاء منطقة التجارة 
الحرة بين مصر ودول االتحاد األوراسى، مشيرًا إلى أن تنظيم 
األسبوع التجارى الكبير فى مصر يعكس العالقات االقتصادية 
المتميزة التي تربط البلدين ويؤكد اإلرادة السياســية الداعمة 
لتعزيــز العالقــات الثنائية بين مصر وروســيا خالل المرحلة 

المقبلة.
ولفــت نصــار إلى أن األســبوع التجارى الكبيــر يمثل منصة 
هامة إلســتعراض فــرص التعاون بين البلديــن بهدف تعزيز 
التعاون الصناعى واإلستثمارى المشترك ونقل التكنولوجيات 
المتطــورة للصناعــة المصريــة، مؤكــدًا الــدور المحــورى 
لحكومتى البلدين فى دعم مشروعات ريادة األعمال من خالل 

توفير ببيئة تنافسية وشفافة لتلك المشروعات.

ويوقعان البيان الختامي لفعاليات الدورة 
الثانية عشرة للجنة المصرية الروسية 

المشتركة بالقاهرة
وقعــت مصر وروســيا محضر اجتمــاع الدورة 
الثانية عشرة للجنة الوزارية المصرية الروسية 
واالقتصــادي  التجــاري  للتعــاون  المشــتركة 
والعلمــي والفنــي حيث تم االتفــاق على تنمية 
وتعزيــز أواصر التعاون المشــترك في مختلف 
القطاعــات االنتاجيــة والخدمية وعلى رأســها 
مجاالت االقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة 
والزارعــة  والتعليــم  والطاقــة  واالســتثمار 
واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات والصحة 
والنقل والسياحة وذلك في ختام فعاليات الدورة 
والتــي ُعقدت بالقاهرة وترأســها عــن الجانب 
المصري المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعة وعن الجانب الروسي السيد/ دينيس 

مانتروف، وزير الصناعة والتجارة.
وقال الوزير أن الجانبين أكدا خالل اللجنة على 

اســتعدادهما لبذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ التوصيات واالتفاقات 
التــي تم التوصل اليها خالل اللقاء الــذي جمع الرئيس/ عبد الفتاح 
السيســي والرئيــس/ فالديمير بوتين خالل شــهر أكتوبــر من العام 
الماضي في مدينة سوتشــي الروســية، الفتًا إلــى أن العالقات بين 
مصر وروســيا شــهدت في األونة األخيرة تطورًا كبيرًا خاصًة بعد 
توقيع اتفاقية التعاون االســتراتيجي والشــراكة الشاملة خالل شهر 
أكتوبــر مــن العــام الماضي والتي تضمنــت كافة مجــاالت التعاون 
الثنائــي بيــن البلدين فضاًل عن القرار الذي اتخذته مصر وروســيا 

باختيار عام 2020 عام الثقافة المصري الروسي. 
وأضاف نصار أن مصر تتطلع لتحقيق نتائج ملموســة في خطوات 
انشــاء المنطقة الصناعية الروســية في مصر، مشــيرًا إلى حرص 
الحكومــة على تذليــل كافة العقبات لبدء إجراءات إنشــاء المنطقة، 
حيث يعكس هذا المشروع الرغبة المشتركة في التعاون بين البلدين 
وسيفتح افاقا واسعة امام الشركات الروسية في األسواق المصرية 

واالفريقية.
وأوضــح أن مصــر تتطلع أيضا للتعــاون مع الجانب الروســى فى 
مجــاالت التصنيع المشــترك لــآالت والمعدات وعربــات القطارات 
والمترو والترام والشــاحنات ونقل التكنولوجيــا وتوطين الصناعة 

بما يخدم االقتصاديين المصري والروسى على حد سواء 
ونــوه نصــار إلى إن مصر تتطلــع الي ابرام اتفــاق تجارة حرة مع 
دول االتحــاد االوراســي خاصة وأنــه تم تحقيق توافــق حول كثير 
مــن الموضوعات خالل جوالت المفاوضات الثالث، معربًا عن أمله 
فى ان يتم قريبا التوقيع على االتفاق بما يســهم في مضاعفة ارقام 
التبادل التجاري بين مصر ودول االتحاد االوراســي بما فيها روسيا 

االتحادية.
ومن جانبه أعرب الســيد/ دينيــس مانتروفوزير الصناعة والتجارة 
الروسى عن شكره للجهود التي بذلتها مصر الستضافة كل فعاليات 
المعــرض واللجنة التــي تعكس عمق العالقات المصرية الروســية 

المشتركة واهميتها على المستويين الحكومي والشعبى، مشيرًا الى 
ان نتائج هذه اللجنة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل المنشود 

بين االقتصادين المصرى والروسى
وقــال إن مشــروع المنطقــة الصناعيــة الروســية فى مصــر يمثل 
نقطــة إنطــالق حقيقية للتعــاون الصناعى بين البلدين حيث تســهم 
هــذه المنطقــة فى نقــل الخبــرات الصناعيــة الروســية المتطورة 
للصناعــة المصرية وجذب إســتثمارات من دول االتحاد األوراســى 
للعمل بالمنطقة إلى جانب تعزيز نفاذ الصناعات الروســية لألسواق 

اإلفريقية.
وأضــاف أن هنــاك فرص ضخمــة للتعاون بين البلديــن خاصة فى 
مجاالت الطيران المدنى ومعــدات المالحة وتوريد وتصنيع عربات 
الســكك الحديديــة وتصنيع الســفن وتوريد ناقالت النفــط والبترول 

وقطاع الطاقة.
وأشــار مانتــروف إلى أن روســيا تتطلــع نحو المزيد مــن التعاون 
الثقافــي مع مصــر خالل المرحلــة الحالية خاصة وأنــه تم االتفاق 
بيــن الجانبين على إختيار عام 2020 عامًا للتعاون اإلنســانى بين 
البلدين والذي سيســهم في تعزيز األنشــطة الخيرية بين الجانبين، 
مشــيرًا إلى أن روســيا ستســاهم بمشــروع مدينة الثقافة والفنون 
بالعاصمــة اإلدارية الجديدة كما ستشــارك بكافــة الفعاليات الثقافية 

التي ستقام على أرض مصر خالل المرحلة المقبلة.
وقــد تضمن البيان الختامــي لفعاليات الدورة الثانية عشــرة للجنة 
المصريــة الروســية المشــتركة بالقاهــرة االتفــاق علــى التعاون 
التجــاري واالقتصــادي والمالي والمصرفي والتعاون االســتثماري 
والتعــاون الصناعي والتعاون في مجال الطيــران المدني والتعاون 
فــي مجــال الطاقة والبترول والموارد المعدنيــة والتعاون في مجال 
النقــل والتعــاون في مجال الزراعــة والتعاون في مجــال الجمارك 
والتعاون في مجال االستكشــافات الجيولوجيــة والتعاون في مجال 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والتعاون فى مجــال الرعاية 

الصحية والتعاون في مجال اإلسكان والتعاون في مجال السياحة
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اســتضافت القاهرة مؤخرًا ورشة عمل 
العــداد وثيقــة المرحلــة الثانيــة مــن 
برنامــج المســاعدة مــن اجــل التجارة 
للدول العربية والتي نظمتها المؤسســة 
التجــارة  لتمويــل  الدوليــة اإلســالمية 
بهــدف االعــداد لبــدء تنفيــذ المرحلــة 
فــي  شــارك  وقــد  للمبــادرة،  الثانيــة 
فعاليات ورشــة العمل الســيد/ االســعد 
بن حســين مدير برنامج المساعدة من 
اجل التجارة للدول العربية بالمؤسســة 
التجــارة  لتمويــل  الدوليــة اإلســالمية 
رئيــس  خــالف  شــيرين  والدكتــورة/ 
مجلــس المشــروعات التنموية بوزارة 
التجــارة والصناعــة والســيدة/ هالــة 
الجدامــى المدير التنفيذي لمركز تدريب 
التجــارة الخارجية الى جانب مشــاركة 
ممثليــن عــن هيئــة تنمية الصــادرات 
والمديرين التنفيذيين لمجلســى تصدير 
هما المالبس والمنسوجات والصناعات 

الهندسية.
وقال السيد/ االسعد بن حسين مدير برنامج المساعدة من أجل 
التجارة للدول العربية بالمؤسســة الدولية اإلســالمية لتمويل 
التجارة ان المشروعات المعتمدة من مجلس إدارة البنك بلغت 
28 مشــروعًا استفادت منها 19 دولة عربية، مشيرًا الى ان 
هذه المشــروعات ســاهمت في زيادة التدفقــات التجارية بين 
الــدول العربيــة من خالل تعزيــز أداء المراكــز الحدودية بين 
كل مــن مصــر والســودان واألردن والســعودية وتعزيز دور 

المؤسسات الداعمة للتجارة بعدد من الدول العربية
وأضاف ان المبادرة تهدف إلى استقطاب الدعم الفني والمالي 
مــن الدول المانحة ومن مؤسســات التمويــل الدولية من أجل 
تعزيز القدرات التجارية للدول المعنية، مشيرًا الى ان المبادرة 
تســتهدف ايضًا تعزيــز قدرات الــدول العربية في االســتفادة 
مــن التجارة باعتبارهــا محركًا للنمو، وتعزيز االســتثمارات، 
وخلق فرص العمل، وزيادة معــدالت التجارة البينية العربية، 
هــذا باإلضافة إلــى تعزيز التعــاون بين الدولة ومؤسســاتها 
المتخصصة، وكذلك بين مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة

ومــن جانبهــا قالــت الدكتورة شــيرين خالف رئيــس مجلس 
المشــروعات التنوية بــوزارة التجارة والصناعة ان ورشــة 
العمل اســتهدفت اســتعراض وبحث مشــكالت التجارة البينية 

العربيــة والصادرات العربية لألســواق العالمية، الفتًا الى ان 
المرحلــة الثانيــة لبرنامج المســاندة من اجل التجــارة للدول 
العربية ســتركز على نتائج ورشة العمل والعمل على حل هذه 

المشكالت خالل المرحلة المقبلة.
وأضافت ان برنامج المساعدة من اجل التجارة للدول العربية 
يســتهدف تعزيز التجارة العربية من خالل تحســين تنافســية 
المنتجــات العربية وتســهيل التبادل التجارى، مشــيرًة الى ان 
المرحلــة األولى للبرنامــج تم تنفيذها خالل الفترة من 2013 

وحتى 2018 وبمشاركة 22 دولة عربية مستفيدة
 جديــر بالذكــر ان مبادرة برنامج المســاعدة من اجل التجارة 
للدول العربية تضم خمس وكاالت لألمم المتحدة  تشمل برنامج 
األمــم المتحدة اإلنمائي، ومركز التجــارة الدولية، واألونكتاد، 
واليونيــدو، ومنظمــة العمل الدولية، وأربــع منظمات إقليمية 
وشــبه إقليمية عربية  تشــمل جامعة الدول العربية، ومجلس 
التعــاون الخليجي، والوحــدة الفنية التفاقيــة أغادير، واتحاد 
المغــرب العربــي، باإلضافة إلى ســبع جهات مانحة  تشــمل 
البنك اإلســالمي للتنمية، والمؤسسة الدولة اإلسالمية لتمويل 
التجــارة، والمملكــة العربية الســعودية، والكويــت، ومصر، 
والسويد، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حيث تم إنشاء إطار 

للتعاون من أجل تنفيذ هذا المشروع الكبير.

القاهرة تستضيف ورشة عمل العداد وثيقة 
المرحلة الثانية لبرنامج المساعدة من أجل 

التجارة للدول العربية

أكــد أحــدث تقرير تلقــاه المهندس عمــرو نصار وزيــر التجارة 
والصناعة حول مؤشــرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية 
أن الصــادرات المصريــة غيــر البترولية حققت زيادة ملموســة 
خــالل الـــ 9 شــهور األولى من العــام الجاري بنســبة 3% حيث 
ســجلت 19 مليار و201 مليــون دوالر مقارنة بنحو 18 مليار 
و708 مليــون دوالر خالل نفس الفترة مــن العام الماضي، كما 
شهدت الواردات انخفاضًا طفيفًا مسجلة 52 مليار و399 مليون 
دوالر، مقابــل 52 مليــار و575 مليون دوالر خالل نفس الفترة 

من العام الماضى بقيمة إنخفاض بلغت 176 مليون دوالر.
وأوضح التقرير ان الزيادة في حجم الصادرات انعكســت إيجابيًا 
علــى انخفاض العجز في الميزان التجــاري والذي تراجع بقيمة 
بلغــت 669 مليــون دوالر عن نفــس الفترة من العــام الماضى 
وارجــع التقرير هــذا االنخفاض نتيجة لجهود الــوزارة فى دعم 
المنتــج المحلى واحاللــه محل المثيل المســتورد وذلك فى إطار 

خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.
وقــال المهندس/ إســماعيل جابر، رئيس الهيئــة العامة للرقابة 
علــى الصــادرات والــواردات أن 4 قطاعــات تصديريــة حققت 
نموًا ملموســًا خالل الـ9 شــهر األولى من العام الجاري تضمنت 
صــادرات قطاع المنتجات النســيجية حيث ســجلت نحو 2 مليار 
و571 مليــون دوالر مقابل 2 مليــار و335 مليون دوالر خالل 
نفــس الفتــرة من عام 2018 محققة زيادة نســبتها  10%  كما 
سجلت صادرات الصناعات الهندسية مليار و 873 مليون دوالر 
مقارنــة بمليــار و722 مليون دوالر خالل نفــس الفترة من عام 
2018 محققــة زيادة نســبتها 9% كما ســجلت صــادرات قطاع 
المالبس الجاهزة مليار و268 مليون دوالر مقابل مليار و180 
مليــون دوالر خالل نفس الفترة من عام 2018 بزيادة نســبتها  
7% كمــا ســجل القطــاع الطبي 392 مليــون دوالر مقابل 382 

مليون دوالر بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
واشــار جابر إلى نجــاح خطة الوزارة لترشــيد الواردات خاصة 
تلك التي لها مثيل محلى وإحالل المنتج المحلى محل المســتورد 
الفتًا إلى أن هناك 4 قطاعات شــهدت وارداتها إنخفاضًا ملموسًا 
تضمنــت قطاع المنتجات الجلدية الذى إنخفضت وارداته بنســبة 
28% حيــث ســجلت 56 مليون دوالر مقارنــة بنحو 78 مليون 
دوالر خــالل نفــس الفتــرة من العــام الماضى وحققــت واردات 
مواد البناء نســبة انخفاض بلغت 14% حيث ســجلت 7 مليار و 
939 مليون مقارنة بـ9 مليار و 209 مليون خالل نفس الفترة 

من العام الماضى، وســجلت واردات المنتجات الكيماوية نســبة 
إنخفــاض بلغت 7% حيث ســجلت 9 مليــار و608 مليون دوالر 
مقارنة بـــنحو 10 مليارا و368 مليون دوالر خالل نفس الفترة 

من العام الماضى.
واضــاف ان واردات قطــاع الحاصــالت الزراعيــة حقق نســبة 
انخفاض بلغت 5% حيث سجلت 149 مليون دوالر مقابل 157 
مليون دوالر وحققت واردات قطاع االثاث نســبة إنخفاض بلغت 
7% حيث ســجلت مليار و235 مليون دوالر مقارنة بنحو مليار 

و329 مليون دوالر.
وقال جابر ان هناك 6 دول إســتحوذت أســواقها على 37% من 
اجمالــى الصادرات المصرية شــملت الواليات المتحدة األمريكية 
بقيمــة مليار و636 مليون دوالر واإلمارات بقيمة مليار و414 
مليــون دوالر والمملكة العربية الســعودية بقيمــة مليار و295 
مليــون دوالر وتركيا بقيمة مليــار و232 مليون دوالر وايطاليا 

بقيمة 994 مليون دوالر وبريطانيا بقيمة 729 مليون دوالر.
وحول أهم الدول المصدرة للســوق المصرى أشــار جابر الي ان 
هناك 6 دول اســتحوذت على نســبة 46% من اجمالى الواردات 
المصرية من الخارج شــملت الصين بقيمة 9 مليار و76 مليون 
دوالر والواليــات المتحــدة بقيمة 3 مليــار و872 مليون دوالر 
والمانيــا بقيمــة 3 مليار و147 مليــون دوالر وإيطاليا بقيمة 3 
مليار و312 مليون دوالر وروسيا بقيمة 2 مليار و427 مليون 

دوالر وتركيا بقيمة 2 مليار و265 مليون دوالر.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة 
الخارجية لمصر خالل الـ 9 شهور األولى من 

عام 2019 
3% زيادة في الصادرات وانخفاض العجز فى 

الميزان التجارى بقيمة 669 مليون دوالر
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اشــار أحدث تقرير حول مؤشــرات أداء 
مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة 
والصناعــة خالل الـ9 شــهور األولى من 
العــام الجــارى )ينايــر – ســبتمبر( الى 
جهود مكثفة قامت بها المصلحة في إطار 
حرصها على إحكام الرقابة على المصانع 
وتطبيق المواصفات القياســية المصرية 
والعالميــة حفاظــًا على ســمعة الصناعة 

المصرية.
وقــال الكيميائــي إبراهيــم المناســترلي، 
رئيــس مصلحــة الرقابــة الصناعيــة أن 
المصلحــة قامت بإجــراء 9 االف و468 
حملــة تفتيشــية علــى المصانــع، كما تم 
إجــراء 15 ألــف و445 دراســة فنيــة 
و109  االف   5 تضمنــت  متخصصــة 
دراســة فنيــة في مجال الســماح المؤقت 
والدروباك، و10 االف و331 دراســات 
فنيــة متنوعة و5 دراســات مســتلزمات 

إنتاج.
وأكد ان المصلحة تكثف 
من حمالتها التفتيشــية 
علــى  الرقابــة  الحــكام 
المصانــع والتأكــد مــن 
لمواصفــات  تطبيقهــا 
الجــودة،  ومعاييــر 
الفتــا الــي ان الشــهور 
اتخاذ  شــهدت  الماضية 
اإلجــراءات  مــن  عــدد 
القانونية تجاه المصانع 
تماشــيًا  وذلك  المخالفة 

مع خطــة وتوجهــات الــوزارة لالرتقاء 
بجــودة المنتجات المصرية والحفاظ على 

صحة وسالمة المستهلك.
وفي مجال االعتماد والتراخيص، أوضح 
المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 
وآلــة  بخــاري  مرجــل  و239  االف   3

حراريــة، واعتمــاد 672 مركــز خدمــة 
وصيانة )خدمات ما بعد البيع( وتســجيل 
41 مطبعــة عاملة في مجال مواد التعبئة 
والتغليــف، كما قامت المصلحة من خالل 
وحــدة دليل خدمــة المواطــن بالرد على 

1979 استفسارًا 1069 شكوى.

فى أحدث تقرير حول مؤشرات 
أداء الرقابة الصناعية خالل الـ9 

أشهر األولى من عام 2019
ك. إبراهيم المانسترلى: إجراء9468 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 

15445 دراسة فنية وترخيص3239 مرجل بخارى وإعتماد 672 مركز صيانة

 أصــدر المهندس عمــرو نصار وزير التجــارة والصناعة 
قرارًا بتكليف السيد/ أشرف امام عبد السالم رئيس االدارة 
المركزية للشــئون المالية بالهيئة العامة لشــئون المطابع 
االميرية بتســيير أعمال رئاســة مجلس ادارة الهيئة وذلك 

لمدة ثالثة أشهر اعتبارًا من 5 اكتوبر الجارى.
ويأتــى تكليف امام خلفا للمهندس عماد فوزي الذي انتهت 
مــدة تكليفه كرئيس لمجلــس ادارة الهيئة العامة لشــئون 

المطابع االميرية.

تكليف أشرف امام بتسيير أعمال رئاسة مجلس 
ادارة هيئة المطابع االميرية لمدة 3 أشهر

وقــع المهنــدس/ عمــرو نصــار وزيــر التجــارة والصناعــة 
والدكتور/ محمد ســعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي، 
عقــد إدارة وتشــغيل وصيانــة وتطويــر الوحــدة اإلنتاجيــة 
لمركــز دباغة الجلود بمنطقــة الروبيكى وتقديم خدمات األمن 
والحراســة والنظافة داخل المدينة بما يضمن شروط السالمة 

والحفاظ على البيئة، وذلك بمقر وزارة اإلنتاج الحربي.
  يأتى هذا التوقيع فى إطار إستكمال أعمال تنفيذ مشروع نقل 
مدابغ الجلود من سور مجرى العيون لمنطقة الروبيكى القائم 
باإلشــراف على تنفيــذه وزارة التجارة والصناعة بمشــاركة 
الجهــات المعنيــة بالدولة، حيــث يتم بموجب هــذا العقد قيام 
شــركات اإلنتاج الحربي بإدارة وتشــغيل الوحــدات اإلنتاجية 
بمركــز دباغة الجلــود والقيام بأعمال الصيانــة الدورية لهذه 
الوحــدات وإصالح األعطال المفاجئــة وتقديم خدمات النظافة 
مــن معــدات تجميع ونقــل المخلفات إلــى المقالــب العمومية 
وتوفير صناديق القمامة وكذا توفير عمالة فنية مدربة لتقديم 
خدمــات النظافــة واألمن والحراســة داخل مركــز تكنولوجيا 

دباغة الجلود بمنطقة الروبيكى.
 ويأتى هذا العقد كخطوه هامة لوزارة اإلنتاج الحربي للمشاركة 
مــع وزارة التجــارة والصناعة فى تطويرصناعــة الجلود فى 

مصــر لما لها من قيمة إقتصادية هائلة إلى جانب المســاهمة 
فــى الحفــاظ على نظافــة البيئة بعيــدًا عن المناطق الســكنية 
والحفــاظ على صحة وســالمة المواطنين، ومــن المتوقع أن 
تصبح »الروبيكى« مركزًا تكنولوجيًا متطورًا لصناعة الجلود 
فى مصر مما ســيجذب العديد من االســتثمارات ويحقق عائد 

إقتصادى كبير للدولة.
 وأوضــح المهنــدس عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة 
أن المشــروع يســتهدف اإلعتماد على الصناعــة المحلية فى 
توفيــر اآلالت والمعدات الالزمة وخدمــات التطوير والصيانة 
والتشــغيل لكل ما تحتاجه مصانع الدباغة وكذا اإلعتماد على 
العمالة المصرية المدربة، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تقليل 
اإلعتماد على المنتجات المستوردة من الجلود وإحالل منتجات 

محلية الصنع محلها.
وأضــاف أن خبــرة شــركات اإلنتــاج الحربــي وإمكانياتهــا 
التكنولوجيــة تشــجع على التعــاون معها من أجــل تنفيذ هذا 
المشــروع القومى، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشــهد صناعة 
الجلــود فى مصر تطورًا كبيرًا خــالل الفترة القادمة وإنتعاش 
للســوق المحلى من منتجات الجلود بأســعار منافســة وجودة 

عالية.

»نصار« و« العصار« يوقعان عقد إلدارة 
وتشغيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود 

بالروبيكى 
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عقــد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلســة 
مباحثــات مــع الســفير/ ريمون فوريــر رئيس قســم التعاون 
االقتصــادى والتنميــة بــوزارة الدولة السويســرية للشــئون 
االقتصاديــة، حيث تناول اللقاء مســتقبل التعــاون االقتصادى 

بين البلدين وعدد من الملفات ذات االهتمام المشترك. 
وأكــد الوزير حرص الحكومة على تعزيز العالقات االقتصادية 
والتجاريــة واالســتثمارية مــع سويســرا خاصــة وان مصر 
وسويســرا ترتبطان بعالقات اقتصاديــة وتاريخية تمتد الكثر 
من 40 ســنة وهــو ما يعكس عمــق واســتراتيجية العالقات 
الثنائيــة بين البلدين، مشــيرًا الى ان هناك فرصًا اســتثمارية 
ضخمة امام رؤوس األموال السويســرية خاصة في المجاالت 

الصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة.
وأشــار الــى ان هنــاك فرصــة النشــاء مشــروعات مصرية 
سويســرية مشــتركة بالســوق االفريقى في مجاالت الصناعة 
والتجــارة والمراكــز اللوجيســتية وبيوت التجــارة، الفتًا الى 
أهميــة تشــجيع القطاع الخاص السويســرى لضخ المزيد من 
االســتثمارات السويســرية بالســوق المصــرى بصفة خاصة 

والسوق االفريقى بصفة عامة. 
ومن جانبه أكد الســفير/ ريمون فورير، رئيس قســم التعاون 
االقتصــادى والتنميــة بــوزارة الدولة السويســرية للشــئون 

االقتصاديــة حــرص بــالده على تعزيــز مشــروعات التعاون 
االقتصــادى المشــترك مع مصر لمســتويات متميــزة تعكس 
التاريخ الطويل للعالقات الثنائية بين البلدين والذي يمتد لنحو 
40 عامًا، مشــيرًا الى ان سويســرا تتطلــع لتنفيذ المزيد من 
مشروعات التعاون المشــترك الجديدة مع الحكومة المصرية 

والتوسع في المشروعات الحالية في مختلف الميادين. 
وأشــار الى ان سويســرا تنفذ عدد من المشروعات التنموية 
الناجحــة فــي مصــر يأتي علــى رأســها مشــروعات التنمية 
الخضراء وبرنامج المناطق الصناعية البيئية وبرنامج اإلنتاج 
االنظف، الفتًا الى أهمية تفعيل العمل المشترك لتسريع وتيرة 

تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق األهداف المنشودة منها
وأضاف ان وزير االقتصاد السويســرى ســيقوم بزيارة هامة 
للقاهــرة مطلــع العام المقبــل على رأس وفد كبيــر من رجال 
االعمال وممثلى الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون 
االقتصــادى المســتقبلي بيــن البلديــن واســتعراض الفرص 
االســتثمارية المتاحــة في الســوق المصري خاصــة في ظل 
خريطة االســتثمار الصناعى التي أطلقتها الحكومة المصرية، 
مشــيرًا الــى ان مصر تحظى بأهمية خاصــة لمجتمع االعمال 
السويســرى خاصــة وأنها تمثــل بوابة صناعيــة وتصديرية 

رئيسية للقارة االفريقية.

أعلــن المهندس/ ياســر المغربي رئيس 
شــركة القاهــرة لالســتثمار والتطويــر 
مصــر  ان  والصناعــي  العمرانــي 
ستســتضيف معرض الجلــود االفريقي 
الدولي األول خــالل الفترة من 23-21 
يونيــو 2020 والــذي تنظمه الشــركة 
بالتعاون مع شــركة انفورمــا ماركتس 
بمركز مصــر للمعــارض الدولية وذلك 
تحت رعاية وزارة التجــارة والصناعة 
وبالتعــاون مــع المجلــس التصديــري 
للجلــود وغرفة صناعة الجلــود باتحاد 

الصناعات.
جــاء ذلــك خــالل المؤتمــر الصحفــي 
الــذي نظمته شــركة انفورمــا ماركتس 
لالعــالن عن تنظيم مصر لهذا المعرض 
الهــام، وقــد شــارك بفعاليــات المؤتمر 
المهندس/ ياســر المغربي رئيس شركة 
القاهرة لالســتثمار والتطوير العمراني 
ادارة  عــن  »المســئولة  والصناعــي 
للجلــود«  الروبيكــي  مدينــة  مشــروع 
رئيــس  ســرج  محمــود  والمهنــدس/ 
المجلــس التصديــري للجلود والســيد/ 
جمال الســملوطي رئيس غرفة صناعة 

الجلود باتحاد الصناعات والســيد/ هاني 
خفاجي مدير شركة انفورما ماركتس. 

وقال المغربي ان المعرض يعد االول من 
نوعه في مجــال الصناعات الجلدية في 
قارة افريقيا والشــرق االوســط، مشيرًا 
الــي ان المعــرض يســهم فــي االرتقاء 
وتعزيــز  المصريــة  الجلــود  بصناعــة 
تنافســيتها علــى المســتويين االقليمي 

والعالمي.
واشار المغربي الي اهمية المعرض في 
انجاح مشــروع الروبيكي للجلود بصفة 
خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر 
بصفة عامة، مشــيرا الــي ان المعرض 
يعد أحد أهم المعارض العالمية في قطاع 
صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات 
الموضــة وتوجهــات صناعــة ودباغــة 

الجلود كل عام خالل انعقاد المعرض.
 ولفــت الي ان صناعة الجلود في مصر 
اصبحت أحد التوجهات الرئيسية للدولة 
بهــدف ســد احتياجات الســوق المحلي 
والتصدير لالسواق الخارجية الي جانب 
زيــادة الناتــج المحلي وزيــادة معدالت 
التصدير والعمالت االجنبية، مشيرا الي 

ان اســتغالل االســم التجــاري للمعرض 
االسيوى الدولى للجلود APLF والذي 
يقــام ســنويًا بهونج كونج سيســهم في 
نجــاح معرض الجلــود االفريقي الدولي 

على المستويين االقليمي والعالمي. 
واضــاف المغربي ان مدينــة الروبيكي 
تعــد إحدى المدن الرائــدة النتاج الجلود 
بالشرق االوسط بحجم انتاجية يصل الي 
150 مليون قدم مكعب ســنويًا، مشيرا 
الــي ان المدينــة تعد التجمــع الصناعي 
البيئي االكبر في قارة افريقيا والشــرق 
االوســط المتخصص في صناعة الجلود 

طبقًا للمعايير واالعتبارات العالمية. 
واوضح ان المشــروع مقــام على ثالث 
مراحل بدءًا من دباغة الجلود والمنتجات 
الوســيطة وصــواًل للمنتجــات النهائية، 
مشــيرًا الــى ان الهــدف الرئيســى من 
انشــاء هذا المشروع الضخم هو تحقيق 
التكامل بين سالســل القيمة في صناعة 
الجلــود المصريــة بهــدف الوصول الى 
منتج عالى الجودة وقادر على المنافسة 

في السوقين المحلى والخارجى.

مشروعات تنموية سويسرية جديدة 
في مصر في مجاالت التنمية الخضراء 

والمناطق الصناعية البيئية واإلنتاج االنظف

مصر تستضيف معرض الجلود االفريقي 
الدولي االول يونيو المقبل
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نظمــت هيئة تنميــة الصــادرات منتدى 
التعــاون االقتصادي المصــري الصيني 
مع وفــد مقاطعة هونــان الصينية الذي 
يضم 27 شــركة من كبريات الشــركات 
الصينيــة فــي المقاطعة والتي شــاركت 
فــي المعــرض الصينــي األفريقي األول 
المنعقد بمدينة هونــان خالل الفترة من 
27-29 من شــهر يونيه الماضي، وقد 
تضمن برنامج عمل المنتدى عقد لقاءات 
ثنائية بين الشركات الصينية والشركات 
بالمعــرض  شــاركت  التــي  المصريــة 
الصينــي األفريقــي، باإلضافة إلى إقامة 
معــرض مشــترك للمنتجــات الصينيــة 
والمصرية يحتــوي على المنتجات التي 

يرغب الجانبين في تصديرها.
وأكــد الدكتور/ عبــد العزيز الشــريف، 
الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات 
أن العالقــات المصريــة الصينية تشــهد 
زخمًا سياســيًا واقتصاديًا كبيرًا وتوافق 
في الرؤى بين القيادة السياسية في كال 
البلدين وهو ما ساهم في ارتقاء العالقات 
الثنائية بين البلدين الى مستوى الشراكة 

االقتصادية الشاملة التي تعبر عن توافق 
الطموحات والمصالــح االقتصادية على 

المستويين الثنائي واإلقليمي والدولي.
وأوضح الشــريف أن هذا التوافق أثمر 
عــن توقيــع العديــد مــن االتفاقيات في 
مجــاالت التجــارة والصناعــة وغيرها 
ليبلــغ إجمالــي االتفاقيــات الموقعة بين 
البلديــن حوالي 58 اتفاقية وبروتوكول 
وأضــاف ان الصين تحتــل المرتبة 21 
بين الدول المستثمرة في مصر بإجمالي 
اســتثمارات تبلــغ 7.2 مليار دوالر من 
خــالل 1320 شــركة صينية عاملة في 
مصــر، كما يبلغ حجم التبــادل التجاري 
بيــن البلديــن 13 مليــار و855 مليون 
دوالر منها 12 مليــار صادرات صينية 

عام 2018.
  ونوه الشــريف أن مصر تثمن التجربة 
االقتصاديــة الناجحــة لمقاطعــة هونان 
الصينيــة والتــي بلــغ حجــم تجارتهــا 
الخارجية ما يزيد على 45 مليار دوالر 
عام 2018 أســهمت الشركات الخاصة 
فيهــا بحوالــي 68% من خــالل 4630 

شــركة تعمــل فــي مجــاالت الصناعات 
والصناعــات  والكهربيــة  الميكانيكيــة 
عالية التقنية وهي قطاعات تسعى مصر 
لجذب كبريات الشركات العالمية العاملة 
فيها لالستثمار في محور قناة السويس.

ومــن جانبــه أوضــح الســيد/ ليــاو لى 
تشــانج الســفير الصينــي بالقاهــرة ان 
العالقات المصرية الصينية استراتيجية 
وتاريخيــة وان العالقــات الدبلوماســية 
بــدأت منــذ 63 عــام حيــث كانت مصر 
اول دولــة افريقية وعربية تقيم عالقات 
اقتصاديــة ودبلوماســية مــع الصيــن، 
مشيرًا إلى أن التعاون المصري الصيني 
قطــع شــوطًا طويــال بــدًءا مــن منتدى 
التعــاون الصينــي األفريقــي ومنتــدى 
التعاون الصينــي العربي واعتبار مصر 
شريك اســتراتيجي لمصر على سنوات 
حيــث بلغ حجــم التجــارة بيــن البلدين 
13.8 مليار بزيادة سنوية 27% لتصل 
الــى اعلى معدالتها فــي تاريخ العالقات 

التجارية بين البلدين.

بالتعاون مع وفد مقاطعة هونان الصينية
هيئة تنمية الصادرات تنظم منتدى التعاون 
االقتصادي المصري الصيني بمشاركة 27 

شركة من كبريات الشركات الصينية

عقــد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلســة 
مباحثات موســعة مع الســيد/ خالد العســيلى وزيــر االقتصاد 
الفلســطيني والذي زار القاهرة ضمن الوفد الوزاري المرافق 
للســيد/ محمد أشــتية رئيس الوزراء الفلســطيني وذلك تلبية 

لدعوة رئيس الوزراء المصرى. 
وقال الوزير أن المباحثات قد تناولت أهمية التنسيق المستمر 
بين الجانبين لتنمية أواصر التعاون المشــترك وتذليل العقبات 
التي تحد من حركة التجارة واإلستثمار بين البلدين، مشيرًا فى 
هذا اإلطار إلى أنه تم االتفاق على تشــكيل مجموعة عمل من 
المســئولين فى الوزارتين لوضع تصور شــامل لتعزيز حركة 
التبادل التجارى واإلستثمارات المشتركة وحل أي مشكالت قد 

تواجه إنسياب حركة التجارة.
وأشــار نصــار إلــى أنه تم خــالل االجتماع إســتعراض أوجه 
التعــاون المشــترك وبصفــة خاصــة فى مجــال نقــل الخبرة 
المصريــة للصناعــة الفلســطينية ســواء فيما يتعلق بإنشــاء 
وترفيــق المناطــق الصناعيــة وإقامــة المجمعــات الصناعية 
المتخصصة فضاًل عن تعزيز التعاون المشــترك بين الطرفين 
خاصــة فى مجاالت المواصفات والجــودة والتنمية الصناعية 

وإقامة المعارض.
وأكــد الوزير حرص الحكومة على تعزيز العالقات االقتصادية 
مع دولة فلسطين الشقيقة، وتقديم كل الدعم والمساندة لتنمية 

وتطويــر القطاعات الصناعيــة واالقتصادية الفلســطينية بما 
يمكنها من زيادة قدرتها على المنافســة فى الســوقين المحلى 
واإلقليمــى، مشــيرًا إلــى أن العالقــات المصرية الفلســطينية 
عالقات وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة 

عبر التاريخ.
ومن جانبه أكد السيد/ خالد العسيلى وزير االقتصاد الفلسطيني 
أن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني لمصر تعد األكبر فى تاريخ 
العالقــات بيــن البلدين وهو مــا يعكس قوة وعمــق العالقات 
والروابط التي تربط الشــعبين الشقيقين، وتأكيدًا لمكانة مصر 

المتميزة لدى القيادة السياسية الفلسطينية.
وأشار إلى أنه سيتم إيفاد عدد من رجال األعمال لزيارة مصر 
قبــل نهاية العــام الجارى لبدء مباحثات موســعة مع نظرائهم 
المصريين لتحقيق الشراكة والتكامل بين السوقين الفلسطيني 

والمصرى.
وطالب العسيلى بدعم مصر لملف إنضمام فلسطين إلى إتفاقية 
أغاديــر والتي تضم كل من مصــر واألردن والمغرب وتونس 
حيث ستســهم هذه اإلتفاقية فى زيادة وإنسياب حركة التجارة 
بين فلســطين والدول أعضاء اإلتفاقية ودعا إلى أهمية توقيع 
المزيد من إتفاقيات التعاون المشــترك لإلستفادة من الخبرات 
المصريــة الكبيرة وبصفة خاصة فى مجــاالت التعاون التقنى 

والتدريب الفنى والمهنى.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير 
االقتصاد الفلسطيني تعزيز العالقات 

التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين 
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وزارة التجارة والصناعة تشارك بمؤتمر 
المائدة المستديرة المنعقدة في إطار 
مشروع القطن من البذرة الى الكسوة

والصناعــة  التجــارة  وزارة  شــاركت 
المائــدة المســتديرة  بفعاليــات مؤتمــر 
والذي عقد في إطار مشــروع القطن من 
البذرة الى الكسوة التابع لوزارة التجارة 
والصناعة ووزارة الزراعة واستصالح 

األراضي.
بحــث المؤتمــر ســبل تســهيل الحــوار 
بيــن المســئولين الحكومييــن وأعضاء 
مجموعــة العمــل المشــكلة مــن ممثلي 
القطاع الخــاص وغيرها مــن العالمات 
التجزئــة،  وتجــار  العالميــة  التجاريــة 
لضمان ارتباط سياسات القطن المصرية 
بمتطلبات السوق واالستجابة الحتياجات 
تجار التجزئــة والعالمات التجارية حيث 
عقد المؤتمر برئاســة الدكتور/ عزالدين 
أبو ســتيت وزيــر الزراعة واســتصالح 
األراضــي ومشــاركة الدكتورة/ شــرين 
خــالف، رئيــس مجلــس المشــروعات 
التنمويــة ممثلــًة عــن وزارة التجــارة 
والصناعة والســيد/ ريتشارد ديكتوس، 
الممثــل المقيم لألمم المتحــدة باإلضافة 

والســيد/ وائل علمــا رئيس جمعية قطن 
مصــر والمهندس/ مجــدى طلبة رئيس 
المجلس التصديري للصناعات النسيجية 
والسيد/ فيلتشي لونجوباردى ممثاًل عن 

وكالة التعاون اإليطالي للتنمية.
وقالت الدكتورة/ شــرين خــالف رئيس 
مجلــس المشــروعات التنمويــة بوزارة 
التجــارة والصناعة إن مشــروع القطن 
مــن البــذرة الى الكســوة يجــري تنفيذه 
بالتعــاون مــع منظمــة االمــم المتحــدة 
للتنميــة الصناعية »اليونيدو« وبتمويل 

من الحكومة اإليطالية.
مــن  الحاليــة  المرحلــة  أن  وأضافــت 
المشروع والتي شارفت على االنتهاء قد 
حققت عددًا من اإلنجازات تضمنت تعزيز 
أســس االســتدامة والتتبــع فــي زراعة 
القطن، باإلضافة إلى إدخال التكنولوجيا 
واالبتــكار ضمــن العمليــات الصناعيــة 
فــي قطاع النســيج والمالبــس الجاهزة 
ونجحت في رسم خارطة الطريق إلدماج 
القطــن المصــري فــي سلســلة القيمــة 

العالميــة، وهــو مــا جــذب انتبــاه كافة 
األطــراف من القطاعيــن العام والخاص 
الذين أعلنوا التزامهم بالعمل على تنفيذ 
هــذه الخارطة في صــورة تضافر جهود 
وزارتــي والصناعة والزراعــة في هذا 
الملف باإلضافة إلى زيادة اهتمام القطاع 
الخاص بالقطن المصري عالي الجودة.

مشروع »القطن من البذرة الى الكسوة« 
يســتهدف تطوير منظومة االستدامة في 
زراعــة القطــن المصــري ودفــع عجلة 
التطويــر واالبتكار في منظومة التصنيع 
وذلــك بالتعاون مــع كبريات الشــركات 
العالميــة الصناعية مثل شــركة فيلمار، 
وشــركة إلفي وشــركة ألبينيى، وشركة 
ويلســبان إنديا باإلضافــة الى أهم بيوت 
األزيــاء العالميــة مثــل هيوجــو بوس، 
وبيــت أزياء ديــور، وســتيال مكارتني، 
وعــدد مــن شــركات التجزئــة العالمية 
أمثال مجموعة جــون لويس، وماركس 

أند سبنسر، ومايسيز.

افتتــح المهندس عمرو نصــار وزير التجارة 
والصناعة فعاليات المعرض الطبي المصري 
ألفريقيــا الــذي نظمــه المجلــس التصديرى 
للصناعــات الطبيــة تحــت رعايــة الدكتــور 
مصطفــى مدبولــي، رئيس مجلــس الوزراء 
وزير التجارة والصناعة وبمشــاركة مصنعي 
ومصــدري الصناعــات الدوائيــة المصريــة 
ومســتحضرات التجميل وذلك في إطار زيارة 
بعثــة مشــترين افريقية في قطاعــات األدوية 
والمســتلزمات الطبية ومستحضرات التجميل 

للقاهرة.

وأكد الوزير أن السوق األفريقي يمثل مستقبل 
التجارة العالمية في كافة القطاعات الصناعية 
خاصة القطاع الطبي والذي يعد أحد القطاعات 
الصناعيــة االســتراتيجية في العالم، مشــيرًا 
إلــى اهمية تعزيز التعاون الصناعي األفريقي 
في القطــاع الطبي خاصًة فــي مجاالت تبادل 

الخبرات والتصنيع المشترك.
وأشــار الى أهمية تفعيل العمل المشترك بين 

مجتمــع األعمــال المصري ودوائــر األعمــال األفريقية لفتح 
أسواق جديدة أمام منتجات الدواء المصرية بالسوق األفريقي 
من خالل بدء شراكات صناعية بين الجانبين بالدول األفريقية 

بخبرات ومدخالت إنتاج مصرية.
وقــال الوزير إن صادرات قطاع المنتجات الدوائية حقق خالل 
الـ9 أشــهر األولى من العام الجاري نســبة زيادة بلغت %2.6 
حيث ســجلت 392 مليــون دوالر مقابــل 382 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وأشــار نصــار إلى أهمية فتح أســواق جديدة أمــام المنتجات 
المصريــة فــي مجــاالت الصناعــات الدوائية ومســتحضرات 

التجميــل وذلك من خــالل إتاحة المعلومات الكافية للشــركات 
المصرية عن الفرص التصديرية المتاحة باألسواق األفريقية، 
ومــن جانبــه قــال الدكتــور/ ماجــد جــورج رئيــس المجلس 
التصديــرى للصناعات الدوائيــة ان المعرض الطبي المصري 
ألفريقيــا يحظى بمشــاركة 34 شــركة مصرية و25 شــركة 
افريقية تمثل 7 دول هي جنوب أفريقيا واثيوبيا وغانا وكينيا 

ورواندا وتنزانيا واوغندا.
واشــار الى ان واردات االدوية االفريقيــة بلغت 16.5 مليار 
دوالر خالل العام الماضى منها 660 مليون دوالر فقط تجارة 
بينيــة افريقية بنســبة 5%، الفتًا الى اهميــة العمل على زيادة 

هذه النسبة لتصل الى 30% بحلول عام 2030.

وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات 
المعرض الطبي المصري ألفريقيا

2.6% زيادة في صادرات األودية المصرية 
خالل الـ 9 أشهر األولى من العام الجاري 

بقيمة 392 مليون دوالر

بمشاركة 25 شركة تمثل 7 دول أفريقية
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يرتبط تحسن النشــاط االقتصادي العالمي عام 2020 
ارتباطــًا وثيقــًا بالتوصل إلــى اتفاقات ُمرضية بشــأن 
النزاعــات التجاريــة القائمــة والعــودة إلى مســارات 
تحريــر التجــارة في إطــار النظــام التجــاري العالمي 
متعدد األطراف، وكانت المؤسسات الدولية قد خفضت 
تقديراتهــا لمعــدل نمو االقتصــاد العالمــي  خالل عام 
2019 في ظل ضعف مســتويات النشــاط االقتصادي 
العالمــي، والتجارة الدولية انعكاســًا لحالة عدم اليقين 
التــي خلفتهــا التوتــرات التجارية المتصاعــدة ما بين 
أكبر قوتين اقتصاديتين على مســتوى العالم -الواليات 
المتحــدة األمريكيــة والصين- وتزايد وتيــرة الحمائية 
التجارية، وهو ما أثر على أنشطة التصنيع واالستثمار 

والتجارة الدولية. 
في المقابل ال يزال االقتصاد العالمي يواجه عدة مخاطر 
يأتي على رأسها تأثير التوترات التجارية على مسارات 
النمو االقتصادي العالمــي والتجارة الدولية، وتصاعد 
مســتويات المديونيــات وتأثيراتها الســلبية المتوقعة 
علــى موازنات الشــركات، عالوًة على األثــر المتوقع 
لتباطؤ االقتصاد الصيني، وخروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبــي دون التوصل إلى اتفاق، والشــكوك بشــأن 
قــدرة االقتصــادات العالمية على بلــوغ أهداف التنمية 

المستدامة 2030.
وقــد تم اإلبقــاء على توقعات النمــو االقتصادي للدول 
العربية خالل عام 2020 عند مستوى يدور حول %3 
في ظــل التعافي النســبي المتوقع لالقتصــاد العالمي، 

وتواصل اآلثار اإليجابية لبرامج اإلصالح االقتصادي، 
وإصالحات السياسات االقتصادية الكلية، واإلصالحات 
الهيكليــة التي تنفذهــا الدول العربية لدعم االســتقرار 

االقتصادي وحفز النشاط االقتصادي.
وأشــار التقرير إلــى اإلصالحات التي تتبناهــا البلدان 
العربية منذ سنوات مضت الستعادة استقرار االقتصاد 
الكلي، وزيادة معدالت النمو االقتصادي، وخلق المزيد 
من فرص العمل، وزيادة مستويات التنويع االقتصادي، 
وتعزيــز إنتاجيــة وتنافســية اقتصاداتها بما اســتتبعه 
ذلك مــن تكثيف وتيــرة التدابيــر الرامية إلــى تحقيق 
االنضباط المالي، وزيادة مستويات مرونة االقتصادات 
العربيــة، وبنــاء حيز السياســات بهــدف تقوية وضع 
هذه االقتصــادات مقابل التقلبــات االقتصادية الداخلية 
والخارجية ،حيث تتضمن اولويات االقتصادات العربية 

خالل المرحلة المقبلة ما يلي:
زيادة مستويات التنويع االقتصادي

يتعيــن على الدول العربية تكثيــف الجهود الرامية إلى 
تنويــع هيــاكل االقتصــادات الوطنية وزيادة مســاهمة 
القطاعات االقتصادية األخرى، الســيما قطاع الصناعة 
التحويليــة الذي ال تزال مســاهمته فــي الناتج المحلي 
اإلجمالي محدودة عند مســتوى 10.4 في المائة ذلك 
مقارنــة بنحــو 22 في المائة للمتوســط الُمســجل في 
الدول النامية واألسواق الناشئة، ونحو 16 في المائة 

للمتوسط العالمي.
التحول نحو اقتصاد المعرفة

في أحدث تقرير صادر عن 
صندوق النقد العربي

تحسن االقتصاد العالمي مرهون بتسوية 
النزاعات التجارية الحالية وتعزيز النظام 

التجاري متعدد األطراف  
  المصدر: الموقع اإللكتروني لصندوق النقد العربي

يوفــر التحــول نحــو اقتصاد 
المعرفــة فرص كبيرة لتعزيز 
النمو االقتصادي وخلق المزيد 
من فرص العمل للشــباب في 
الدول العربية سواًء إذا تعلق 
التقليدية  بالقطاعــات  األمــر 
الزراعــة  قطاعــات  مثــل 
والصناعــة والخدمــات التي 
يمكنها االســتفادة من التطور 
لدعــم  المتســارع  التقنــي 
اإلنتاجية والتنافسية، أو فيما 
يتعلق بالقطاعات التي ترتبط 
بالتقنيات الحديثة التي برزت 
في إطــار الثــورة الصناعية 
الرابعة مثــل قطاعات الذكاء 
الصناعي، وأنترنت األشياء، 
والتقنيات  الكبيرة،  والبيانات 
الطاقــة  وتخزيــن  الماليــة، 

وغيرهــا مــن التقنيات األخــرى التــي بإمكانها دفع 
معدل نمو الدول العربية بشكل ملموس.

دعم رأس المال البشري
تواجــه البلدان العربية تحديــات تتعلق بتعزيز رأس 
المال البشري هو ما يتطلب إيالء المزيد من االهتمام 
بدعم رأس المال البشــري، مــن خالل دعم قطاعات 
التعليم والصحة والتدريب والبحث العلمي وتشــجيع 

التميز.
خفض معدالت البطالة

يســتلزم خفض معدالت البطالة تطبيق مجموعة من 
السياسات الهادفة إلى إحداث تحول شامل في هياكل 
االقتصــادات العربيــة، وزيادة مســتويات ديناميكية 
أســواق العمل، وتقوية دور القطاع الخاص، عالوة 
علــى مبادرات وسياســات لدعــم التكامــل اإلقليمي 

والعالمي.
االهتمــام بإصالحات االقتصــاد الجزئي بهدف زيادة 

اإلنتاجية والتنافسية
تحتــاج الــدول العربيــة إلــى المزيــد مــن االهتمام 
بإصالحــات االقتصــاد الجزئــي التــي تشــمل كافــة 
السياسات التي تستهدف تقليل التشوهات االقتصادية 

وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد االقتصادية. 
تقويــة حيــز السياســات لرفــع مرونــة االقتصادات 

العربية مقابل الصدمات االقتصادية
يســتدعي تعزيــز مســتويات مرونــة االقتصــادات 
العربيــة تجاه التقلبــات االقتصادية إضافة إلى زيادة 
مســتويات التنويــع االقتصادي، توجيــه المزيد من 
االهتمام بتقوية حيز السياســات بما يشــمله ذلك من 
سياسات لتحقيق االنضباط المالي وضمان االستدامة 
المالية، وزيادة مستويات مرونة نظم أسعار الصرف 
واســتهداف التضخــم فــي بعــض البلــدان وتعزيــز 
مستويات االحتياطيات الخارجية التي شهدت تراجعًا 

في بعض الدول في اآلونة األخيرة.
دعم جهود التكامل اإلقليمي

لقــد خطت البلدان العربية خطوات مهمة على صعيد 
تحقيق التكامل االقتصادي منذ إطالق منطقة التجارة 
الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة 
البينيــة الســلعية وإزالــة الحواجــز التعريفية وغير 
التعريفية للوصول إلى االتحاد الجمركي العربي الذي 
سيســتتبعه التفاوض للوصول إلى الســوق العربية 
المشــتركة، كما حرصت البلدان العربية مؤخرًا على 
إدمــاج التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير 
التجــارة البينيــة إدراكًا منها لألهمية االســتراتيجية 
لهــذا القطاع. كما يتطلب دعم التكامل اإلقليمي أيضًا 
جهــود موازيــة لحفز االســتثمارات وانتقال رؤوس 

األموال العربية البينية.
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- حجم التجارة البينية بين الدول االفريقية بلغ نحو 159 مليار دوالر عام 2018 بنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة 
بعام 2017 حيث مثلت التجارة البينية االفريقية نحو 16% من اجمالي تجارة القارة لمختلف دول العالم.

- يبلــغ حجــم التبادل التجاري بين مصــر والصين 13 مليار و855 
مليون دوالر منها 12 مليار صادرات صينية عام 2018. 

- إجمالــي االتفاقيــات الموقعة بين مصر والصين حوالي 58 اتفاقية 
وبروتوكول في مختلف المجاالت. 

- تحتل الصين المرتبة 21 بين الدول المســتثمرة في مصر بإجمالي 
استثمارات تبلغ 7.2 مليار دوالر من خالل 1320 شركة صينية

- 2.6% زيــادة في صادرات االدوية المصرية بقيمة 392 مليون 
دوالر مقابل 382 مليون دوالر العام الماضي. 

- حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة 
خــالل الـ 9 شــهور األولى مــن العام الجاري بنســبة %3 
حيث ســجلت 19 مليار و201 مليون دوالر مقارنة بنحو 
18 مليار و708 مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام 

الماضي.
- شهدت الواردات المصرية غير البترولية انخفاضًا طفيفًا 
مســجلة 52 مليار و399 مليــون دوالر، مقابل 52 مليار 
و575 مليــون دوالر خالل نفــس الفترة من العام الماضي 

بقيمة انخفاض بلغت 176 مليون دوالر.

- حجــم التبادل التجاري بين مصر وكوريا حقق زيادة بلغت %52.5 
حيث ســجل 2 مليــار و160 مليون دوالر منهــا 313 مليون دوالر 

صادرات مصرية مقارنة بالعام الماضي مليار و416 مليون دوالر.

- معــرض اكســبو دبــي 2020 مقام علــي 438 فدان ومن 
المتوقــع أن يســتقبل 25 مليــون زائر بمشــاركة 190 دولة 
ويضم الجناح المصري 9 قطاعات علي مساحة 3 االف متر. 

- يبلغ حجم االســتثمارات الهندية في الســوق المصري 3.3 مليار 
دوالر في 50 مشــروع في مجاالت التصنيع واالنشاءات والزراعة 

والمالبس الجاهزة والسيارات. 

- قامت مصلحة الرقابة الصناعية خالل الـ9 أشهر األولى من 
عام 2019 بإجراء 9468 حملة تفتيشية وإعداد 15445 
دراســة فنية وترخيص 3239 مرجل بخاري واعتماد 672 

مركز صيانة.

- يصل حجم انتاج مدينة الروبيكي الي 150 مليون قدم مكعب سنويًا من الجلود. 
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حققــت مصر تقدمــًا ملموســًا على طريق 
تــزال  وال  المصريــة،  المــرأة  تمكيــن 
الجهود تتواصل على المســتويات القومية 
واالقليميــة والدولية من أجــل ربط مفهوم 
التنمية البشــرية واإلنسانية بأبعاد الحقوق 
والحريات االقتصادية والسياسية والمدنية.
وفــي ضوء تحقيــق هذا الهدف تم انشــاء 
وحدات المرأة وتكافــؤ الفرص بالوزارات 
منذ عام 2002  كهمزة وصل بين المجلس 
القومي للمرأة ومختلــف الوزارات وكآلية 
مؤسســية تعني بتحٌقق تكافــؤ الفرص في 
كافــة المجــاالت وكذلــك لتفعيــل التواصل 

مع مكتب شــكاوى المرأة لحل المشــكالت 
وتقديم المساندة القانونية.

 وتتــرأس وحــدة المــرأة وتكافــؤ الفرص 
بالوزارة الســيدة / انتصار البارودي مدير 

عــام شــئون العامليــن حيــث 
تعمل الوحــدة على رفع وعي 
المــرأة العاملة مــن خالل عقد 
الدورية  واللقــاءات  النــدوات 
حــول القضايا التي تهم المرأة 
خاصــة فــي مجــاالت صحــة 
المــرأة وكذلك تنمية المهارات 
للمــرأة المعيلة .. كما تشــمل 
أيضــا  الوحــدة  اختصاصــات 
حصر ودراسة المشكالت التي 
تتعرض لها العامالت بالوزارة 
ومنــع التمييز ضدهــا وإعداد 
التــي  والبحــوث  الدراســات 
تعكــس واقــع المــرأة وتحديد 
احتياجاتها في القضايا المعنية 

بتمكيــن المــرأة وكذلــك ضمــان الحصول 
على فرص للترقــي والخدمات االجتماعية 
والتدريبيــة الالئقة تحقيقًا لمبدأ المســاواة 
وتكافــؤ الفــرص.. باإلضافــة الــي إعداد 
تقارير ربع ســنوية وســنوية عن أنشــطة 
الــوزارة في ضوء تحســين أوضاع المرأة 
ومــا يتوافــق مع تحقيــق أهــداف التنمية 
المســتدامة واســتراتيجية تمكيــن المــرأة 
المصرية 2030 ، ويذكر أن اســتراتيجية 
تمكيــن المــرأة المصريــة  التــي أعدهــا 
المجلــس القومى للمرأة برئاســة الدكتورة 

مايا مرســى كانت قد صــدرت عام 2017 
)عام المرأة المصرية( بتكليف من الرئيس 
عبد الفتاح السيسى باعتبارها وثيقة العمل 
لألعــوام القادمة لتفعيل الخطــط والبرامج 
والمشــروعات المتضمنــة فيها حيث تعمل 
االســتراتيجية علــى 4 محــاور أساســية 
تشــمل التمكين السياســي وتعزيز األدوار 
القياديــة للمــرأة، والتمكيــن االقتصــادي، 
والتمكين االجتماعي، والحماية، فضاًل عن 
العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو 
المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها 

القانونية.

تنظم وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التجارة والصناعة ندوة 

تثقيفية  حول  »طرق الكشــف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية 

الوقاية منه وذلك » يوم األحد الموافق 10 نوفمبر بأبراج الوزارة  

بمدينة نصر وذلك بالتعاون مع مؤسسة »بهية« 

وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالوزارة تستأنف أنشطة 
دعم وتعزيز دور المرأة

تماشيًا مع االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

وتنظم ندوة حول سرطان الثدي 
بالتعاون مع مؤسسة بهية

    أصــدر وزيــر المالية الدكتــور / محمد معيط منشــورًا عامًا للوزارات 
والمصالــح الحكومية برقم 13 لســنة 2019 بشــأن تطبيق الحد األدنى 
ألجــور للموظفيــن والعامليــن لــدى أجهــزة الدولــة والهيئــات العامــة 
االقتصاديــة.. وجــاء في المنشــور أنــه يختــص بالموظفيــن والعاملين 
المعينون على درجات دائمة أو المتعاقد معهم على بند المكافآت الشاملة 
الممــول من الخزانة العامة، وذلك بالنســبة للجهات الداخلة في الموازنة 
العامــة.. مــن وزارات ومصالــح وأجهــزة مركزية لهــا موازنات خاصة 
والهيئات العامة الخدمية ووحدات اإلدارة المحلية.. وكذلك جميع العاملين 
بالهيئات العامة االقتصادية، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

أو غير المخاطبين به.
تناول المنشــور تعريف مفهوم »متوسط إجمالي األجر الشهري« منقسم 
الــى شــقين األول هو االجر الوظيفي والثان هو األجــر المكمل  ، فاألجر 
الوظيفــي هو عنــد تحديد الحد األدنى للموظــف المخاطب بقانون الخدمة 
المدنيــة فــي 30 يونيــو 2019 مضافًا إليــه العالوة المقــررة هذا العام 
بالقانــون 76 لســنة 2019 والعــالوة التشــجيعية وعــالوة الترقية إن 

وجدت، وأي عالوات أخرى ُضمت إليه في أول يوليو 2019.
أمــا األجــر المكمــل للموظف في 30 يونيــو 2019 فهو يشــمل المعدل 
الشــهري لمتوسط جميع ما تقاضاه خالل السنة المالية الماضية 2018-
2019 من مكافآت وبدالت ومزايا نقدية تقرر صرفها ألغراض لها صفة 
العموميــة او صرفــت بصفة جماعية او شــهرية او دورية ســواء لمرة 
واحــدة او عدة مرات طوال العام المالي، أيا كان مصدر تمويلها او الباب 

الموازني الذي تم الخصم عليه .
وفضاًل عن األجر الشهري والمكمل، تضاف الحصص واألعباء التأمينية 

التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على األجرين المكمل والوظيفي.
ه المنشــور علــى وجوب اســتبعاد مجموعة مــن المصروفات عند   ونــوَّ
احتســاب إجمالــي األجر الذي يتخذ كوعاء لحســاب الحافــز التكميلي مع 
اســتمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، والتي تشمل  مكافآت 
جذب العمالة، والحافــز التعويضي، والحافز اإلضافي المقرر في القانون 
76 لسنة 2019، وبدالت التفرغ، وبدل اإلقامة، وبدالت ظروف ومخاطر 
الوظيفــة، وجميــع المزايــا العينية الممنوحــة لمســتحقيها، وما يصرف 
بصفــة فرديــة للموظف أو العامل عــن أعمال محددة كحوافــز الدكتوراه 

والميكنه وبدالت  والماجستير 
واللجــان  الجلســات  حضــور 
وانتقــال ونوبتجيــات الســهر 

والمبيت.
ووفقــًا للمــادة الرابعــة مــن 
المنشــور؛ فــإن فئــة الحافــز 
التكميلي للحــد األدنى لألجور 
تكــون مســاوية للفــارق بين 
والفئــات  األجــر  إجمالــي 
قــرار  فــي  الــواردة  الماليــة 
رئيــس الــوزراء رقم 2421 
مراعــاة  مــع   2019 لســنة 
أن يحتســب هذا الفارق لمرة 

واحدة في تاريخ االســتحقاق، ويبقى بذات الفئة، وبمراعاة الحدود الدنيا 
لكل درجة مالية.

ونصت المادة الخامســة على أن يراعى عند حســاب الحافز التكميلي أن 
تــزداد الفئــات الماليــة قرين كل درجة بمبلغ 100 جنيــه في حالة قضاء 
الموظف أو العامل مدة ثالث سنوات أو عند ترقيته لمستوى وظيفي أعلى 

داخل ذات الدرجة.
وشــدد المنشــور في مادته الثامنة على الجهات الحكومية بموافاة وزارة 
الماليــة ممثلــة في قطــاع الموازنة المختص في موعــد أقصاه أول يناير 
2020 بموقــف الصرف الفعلي لكل جهــة، واحتياجاتها لتعزيز األجور، 
بعد اســتنفاد وفوراته المســموح باســتخدامها، بما ال يجاوز قيمة الحافز 
التكميلــي للحــد األدنــى، وتحديــد مصــادر التمويــل، مع عدم اســتخدام 
االعتمــادات التــي تخصص لهــذا الحافز ووفوراتها فــي أي غرض آخر 

بخالف ما خصصت له .
ونّبه المنشور على جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري الحسابات 
بالجهات الداخلة فــي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة االقتصادية 
بسرعة تطبيق الحد األدنى لألجر حال استحقاق العاملين له، منعًا للتعرض 
للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم 

لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور.

 / المهنــدس  أصــدر 
عمــرو نصــار ، قرار 
لســنة   936 رقــم 
 16 بتاريــخ   2019
بندب  الجــاري  أكتوبر 
الســيد/ محمــد حلمــي 
عــوض شــريف مدير 
العامــة  لــإلدارة  عــام 
لشــئون المقر ، وذلك 
لمدة عــام اعتبارًا من 

 . 2019/10/22

 / المهنــدس  أصــدر 
عمــرو نصــار ، قرار 
لســنة   936 رقــم 
 16 بتاريــخ   2019
أكتوبر الجاري 2019 
تامــر  الســيد/  بنــدب 
هدايت عبداهلل مرســي 
اإلدارة  عــام  مديــر 
للســكرتارية  العامــة 
وذلــك  والمحفوظــات 
لمدة عــام اعتبارًا من 

 . 2019/12/10

وزارة المالية توجه بسرعة تطبيق الحد األدنى ألجور الموظفين 
بالدولة

وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بندب مدير 
عام لإلدارة العامة لشئون المقر بالوزارة

ويصدر قرارًا بندب مدير عام لإلدارة 
العامة للسكرتارية والمحفوظات بالوزارة
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دور هيئة التنمية الصناعية:
ــة والجهــات  ــة والعالمي ــات المحلي ــع الهيئ ــة أساســية م ــل المعهــد بصف يعم
البحثيــة علــى نقــل المعلومــات والتكنولوجيــا المتعلقــة بالجــودة بهــدف 
ــة  ــق الجــودة وتحســين اإلنتاجي ــاء أفضــل طــرق تطبي ــي وانتق ــة وتبن معرف

ــي. ــاع الصناع ــي القط ف
ــة  ــات لخط ــد متطلب ــر 2006 كأح ــودة يناي ــي للج ــد القوم ــاح المعه ــم افتت ت
القوميــة للجــودة فــي إطــار برنامــج تحديــث الصناعــة ليكــون الجهــة 
المســؤولة عــن نشــر وتطويــر ثقافــة الجــودة لــدى جميــع مســتويات 
ــي  ــاء بأنشــطة الجــودة فــي مصــر ف وقطاعــات المجتمــع المصــري واالرتق
القطــاع االنتاجــي والخدمــي ومــا يســتتبع ذلــك مــن تطويــر وتحديــث لهــذه 

ــر  ــع المعايي ــق م ــطة لتتواف األنش
الدولية.

صــدر القــرار الجمهــوري رقــم 351 لســنة 2012 باعتبــار المعهــد القومــي 
للجــودة هيئــة عامــة خدميــة ذو شــخصية اعتباريــة مســتقلة ويتبــع وزارة 

التجــارة والصناعــة.
انشطة هيئة التنمية الصناعية:

* تقديــم خدمــات التدريــب والتأهيــل واالستشــارات الفنيــة فيمــا ال يتوافــر فــي 
الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات األخــرى ومراجعــة نظــم الجــودة بالمنشــآت 
الصناعيــة والخدميــة طبقــا للمعاييــر المحليــة والدوليــة ووضــع برامــج 
ــي مجــاالت الجــودة  ــة ف ــة والخدمي ــدرات للوحــدات اإلنتاجي عمــل لدعــم الق

المختلفــة.
* إصــدار شــهادات الصالحيــة لمقدمــي خدمــات التأهيــل والتدريــب ومراجعــة 
وإعتمــاد المقــررات التدريبيــة فــي مجــاالت الجــودة و البيئــة والســالمة 

ــة. ــة والمحلي ــًا للمعاييرالدولي واألنشــطة المتعلقــة بهــا طبق
*إقتراح وتطوير وسائل التحفيز وبرامج وخطط الجودة القومية.

*التعــاون مــع الجهــات البحثيــة والمؤسســات التعليميــة المحليــة والعالميــة 
فــي الدراســات والبحــوث ومنــح الدبلومــات التخصصيــة والشــهادات العلميــة 
التخصصيــة المعادلــة وتوقيــع اإلتفاقيــات والبروتوكــوالت فــي مجــاالت 

الجــودة المختلفــة. 
المجــالت  وإصــدار  التوعيــة  وحمــالت  والنــدوات  المؤتمــرات  *إقامــة 
والمطبوعــات والدوريــات المتخصصــة لنشــر ثقافــة الجــودة بمــا يتيــح 
للمجتمــع المعرفــة بأحــدث المستـــجدات ونـتـــائج الـــدراسات والبـــحوث 

ــودة. ــاالت الج ــي مج ــًا فـ ــًا ودوليـ ــًا واقليمي ــدة محليـ الجديـ
* رعايــة الجمعيــات والمنظمــات األهليــه فــي مجــاالت الجــودة وحمايــة 
المســتهلك وتشــجيع إنشــاء اإلتحــادات األهليــة وجهــات منــح شــهادات قومية 
فــي مجــال نظــم إدارة الجــودة والبيئة والسالمـــة واألنشطـــة المرتبطـــة بنظم 

الجــودة وتقييـــم المطابقـــة طبقــًا للمرجعيــات الدوليــة.
* منــح الشــهادات المهنيــة ورخصــة مزاولــة المهنــة للعامليــن فــي المجــاالت 

الصناعيــة والجــودة وتقييــم المطابقة.
خدمات المعهد القومى للجودة :

التدريب:
- عقــد البرامــج والــدورات التدريبيــة فــي مجــال الجــودة ونظــم تقييــم 
المطابقــة ونظــم اإلدارة)الجــودة – البيئــة – الصحــة والســالمة المهنيــة – 

ــذاء( ــالمة الغ س

ــة  ــة والمتقدم ــات التخصصي ــة والدبلوم ــدورات التدريبي ــج وال ــد البرام -عق
ــي مجــاالت الجــودة. ف

- تأهيل الكوادر البشرية واإلرتقاء بخبراتهم في تطبيق نظم الجودة.
- منح الشهادات التخصصية للعاملين في مجال الجودة.

* التأهيل واإلستشارات:
- تقديــم خدمــات التأهيــل واإلستشــارات والخبــرات الفنية العلميــة والتطبيقية 
فــي مجــاالت الجــودة ونظــم اإلدارة وتقييــم المطابقــة وذلــك للقطاعــات 

ــة والخدميــة وصــواًل لمنــح شــهادات األيــزو المختلفــة. اإلنتاجي
ــه القطاعــات  ــة بأنشــطه الجــودة لكاف ــذ الدراســات واألبحــاث المتعلق - تنفي

ــة فــي مصــر. العامل
* الدعم الفني:

ــودة  ــم الج ــاالت نظ ــي مج ــة ف ــة واإلنتاجي ــدات الخدمي ــدرات الوح ــم ق - دع
ــي: ــل ف ــي تتمث ــة والســالمة و الت والبيئ

- تقييــم ومراجعــة مقدمــي خدمــات التدريــب و التأهيــل فــي مجــاالت الجــودة 
وإصــدار شــهادات الصالحيــة لهــا وفقــًا للقــرار الــوزاري رقــم 347 لســنه 
2010 مــع إتاحــه المعلومــات عــن الشــركات الحاصلــة علــي شــهادة 

ــع العمــالء. ــة مــن المعهــد لجمي صالحي
- تشــجيع الشــركات علــي إنشــاء نظــم جــودة من خــالل تفعيل أســس ومعايير 
تطبيــق نظــم الجــودة الصــادرة مــن المعهــد فــي المنشــآت الصناعيــة ووضــع 
إجــراءات للتحقــق مــن تطبيــق النظــم بالمنشــأة وفقــًا للقــرار الــوزاري رقــم 

835 لســنة 2009مــع إصــدار شــهادة للشــركات المتوافقــة مــع القــرار.
*العضوية:

- يقــدم المعهــد القومــي للجــودة نظــام العضويــة لجميــع المهتميــن بمجــاالت 
الجــودة مــن مؤسســات وشــركات ووحــدات إقتصاديــة ومنظمــات ونقابــات 
ــة )عضــو  ــا الثـالثــ ــراد بأنوعه ــة األفـ ــام عضويــ ــدم نظ ــا يق ــرها كم وغيــ
عامــل - عضــو منتســب – عضويــة طلبــة( والتــي تتيــح كثيــر مــن المزايــا 

لألعضــاء.
* الجوائز القومية للتمييز والجودة :

ــة للتميــز دعــم الصناعــة المصريــة مــن خــالل  ــز القومي - تســتهدف الجوائ
عــدد مــن المحــاور الهامــة يمكــن تحديدهــا فيمــا يلــى :

- المســاهمة فــى خلــق و نشــر ثقافــة التميــز و الجــودة فــي المجتمــع 
المصــرىككل و دورهــا الهــام فــى االرتقــاء بتنافســية المنتجــات و الخدمــات 

ــة. المصري
- تشــجيع المنافســة الشــريفة نحــو التحســين المتواصــل فــى األداء و جــودة 

لسلع. ا
ــرة  ــدوة جدي ــزة كق ــة المتمي ــة للمنشــآت المصري ــارب الناجح ــار التج - إظه

ــداء. باالقت
- المســاعدة علــى تحســين أســاليب أداء المؤسســات و قدراتهــا علــى تحقيــق 

نتائجها.
- ســهولة التواصــل و مشــاركة المعلومــات مــع أفضــل الشــركات تطبيقــا فــى 

نفــس المجــال.
- حصــول المنشــأة المتقدمــة للمســابقة علــى تقريــر تفصيلــى عــن مواطــن 
الضعــف وفــرص التحســين، حيــث يمثــل ذلــك نقطــة البدايــة لتطويــر األداء 

بشــكل عــام و بالتالــى زيــادة الربحيــة.

بيانات اإلتصال
العنوان :2 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة - مصر

تليفون: 22743262 - 22873115 - 22873114 - فاكس: 22743298
www.nqiegypt.org :الموقع االلكترونى - info@nqiegypt.org :البريد االلكترونى
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