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عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة والصناعــة لقاًءا 
بقيادات ورؤســاء الهيئــات والمصالح التابعة للــوزارة بقطاعي 
الصناعة والتجارة بهدف اســتعراض ملفات عمل الوزارة وسبل 
تفعيــل دورهــا في خدمــة االقتصــاد القومي في ضــوء تكليفات 

الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة.
 وأكــدت الوزيرة أن الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح 

السيســي لملف الصناعة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز دور الوزارة 
في تحقيق خطط التنمية االقتصادية الشــاملة والنهوض بالقطاع 
الصناعي لمســتويات متميزة تســهم في زيادة تنافسية المنتجات 
المصرية باألســواق العالمية وخلق المزيد من فرص العمل امام 
الشــباب، مشيرًة الى انها ســتقوم خالل المرحلة القريبة المقبلة 
بزيــارات ميدانيــة للمصانــع والتجمعــات الصناعية وكــذا عقد 

خالل لقائها بقيادات وزارة 
التجارة والصناعة

نيفين جامع تؤدى اليمين 
الدستورية وزيرة للتجارة والصناعة

نيفين جامع: اجراء زيارات ميدانية لمواقع 
اإلنتاج والتواصل مع المستثمرين إليجاد حلول 

للتحديات العاجلة أبرز محاور خطة عمل 
الوزارة خالل المرحلة المقبلة

لقاءات مكثفة مع المســتثمرين ومنظمات االعمال للوقوف على 
التحديــات التي تواجه المنتجين والمصدرين بهدف إيجاد حلول 
جذرية لهذه التحديات مع وضع آلية فعالة للتعامل مع التحديات 
العاجلة بما ينعكس على حركة اإلنتاج وزيادة معدالت التصدير. 
وأشــارت جامع الــى أهمية التزام كافة جهــات الوزارة بدورها 
الرئيســي في تنفيذ مختلف المشروعات القومية وزيادة معدالت 
اإلنتــاج وتحقيــق خطــط الدولة التنمويــة، وتحســين الخدمات 

القطاعــات  مختلــف  فــي  للمواطنيــن  المقدمــة 
والتواصل الفاعل مــع مجتمع االعمال بما يحقق 

طموحات الشعب المصري. 
ولفتت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة 
لكافة المشــروعات التي تتولى الــوزارة تنفيذها 
وفــق رؤية واضحة وتوقيتــات محددة خاصة ما 
يتعلــق بالمجمعات الصناعيــة المتخصصة والتي 
تمثل ركيزة أساسية لزيادة اإلنتاجية والمساهمة 
في إحالل المنتجات المســتوردة بمنتجات محلية 

الصنع.
وفــى هــذا اإلطــار كلفت جامــع قيــادات الوزارة 
بضرورة التواصل المســتمر مع مجتمع االعمال 
ميدانيــة  زيــارات  واجــراء  الخــاص  والقطــاع 
الســتعراض التحديات التي تواجه ســير العملية 
مــن  القصــوى  االســتفادة  وتحقيــق  اإلنتاجيــة 
إمكانيات وأدوات الوزارة في القيام بدور محوري 
ببرنامج اإلصالح االقتصــادي الذي تنفذه الدولة 

في مختلف القطاعات خالل المرحلة الحالية
ولفتــت الوزيــرة الى أهمية التنســيق الفعال بين 
كافة الجهات التابعة للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور 
المتعامليــن مع الوزارة، مشــيرًة الى ان الوزارة ســتعمل خالل 
المرحلــة المقبلة على اســتكمال منظومة ميكنــة كافة الخدمات 
التــي تقدمهــا الــوزارة وجهاتها التابعــة بهــدف القضاء على 
البيروقراطية وتحســين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع 

االعمال. 

أدت الســيدة نيفين جامــع اليمين 
الدســتورية أمام فخامــة  الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي ، وزيــرة 
للتجــارة والصناعــة فــي حكومة 
الدكتور مصطفــى مدبولي رئيس 

مجلس الوزراء
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شــاركت مصر بفعاليات الدورة الـ24 من معرض »أرتيجيانو إن 
فييرا« الدولي للمنتجات اليدوية والحرفية كضيف شرف المعرض 
الــذي انعقدت فعالياته فــي مدينة ميالنو اإليطاليــة في الفترة من 
1 حتى 8 ديســمبر، وقد افتتح الجنــاح المصري- الذي يقام على 
مســاحة 486 متــر مربع ويضم 47 شــركة تمثــل كافة قطاعات 
الصناعات اليدوية والحرفية- السفير/ هشام بدر، سفير مصر لدى 
إيطاليا بمشــاركة السفير/ إيهاب أبو ســريع، القنصل العام لمصر 
فــي ميالنــو والدكتــور/ عبد العزيز الشــريف، الرئيــس التنفيذي 
لهيئة تنميــة الصادرات، باإلضافة إلى عدد كبير من المســؤولين 

اإليطاليين. 
وقال الســفير/ هشــام بدر، ســفير مصر لدى إيطاليا إن مشــاركة 
مصر كضيف شــرف المعرض هذا العام يعكس العالقات المتميزة 
التــي تربــط مصــر وإيطاليا فــي كافة المجــاالت وعلــى مختلف 
األصعدة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً 
كبيــراً لدعم المرأة والشــباب وتطوير المنتجات المصرية الحرفية 
والتقليدية وفتح أســواق جديدة للمنتج المصري ودعم الصناعات 

الصغيرة والمتوسطة. 
ومــن جانبه أكد الدكتور/ عبد العزيز الشــريف، الرئيس التنفيذي 
لهيئة تنمية الصادرات أن المعرض يعد أحد أهم المعارض العالمية 
المتخصصــة في مجــال المنتجــات اليدوية والحرفيــة حيث يركز 

المعــرض فــي المقام األول علــى منتجات المشــروعات الصغيرة 
وصغار المبتكرين، مشــيراً إلى أن المعرض يحظى بمشاركة عدد 
كبير من الشــركات من أكثر مــن 100 دولة حول العالم حيث من 

المنتظر أن يتخطى عدد الزوار مليون زائر. 
وأشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات قامت بتنظيم الجناح المصري 
بالمعــرض بالتعــاون مــع وزارة التضامــن االجتماعــي وجمعية 

المصدرين المصريين وعدد من البنوك المصرية. 
وأوضــح الشــريف أن هناك اهتماماً كبيراً مــن جانب الهيئة لدعم 
الشــركات المصريــة العاملة بهذا القطاع الهــام خاصًة وأنه يضم 
عــدداً كبيــراً مــن الشــركات الصغيــرة والمنتشــرة بكافــة أنحاء 
الجمهورية، الفتاً إلى أن الهيئة حريصة على اســتمرار وتوســيع 
المشــاركة المصرية في المعرض لتضم المزيد من الشركات خالل 
الــدورات المقبلة إلتاحة فرصة أكبــر للترويج للمنتجات المصرية 

في الخارج. 
وأشــار الرئيــس التنفيذي لهيئة تنمية الصــادرات إلى ان معرض 
»أرتيجيانــو إن فييرا« يعد منصة هامة لعرض أحدث ما توصلت 
إليــه الصناعــات الحرفيــة المصرية وقدر اإلبداع الــذي تتمتع به 
مصر في هذا المجال، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً 
لألنشطة الترويجية والتســويقية من جانب هيئة تنمية الصادرات 
للشركات المصرية العاملة بقطاعات المنتجات الحرفية واليدوية.

قام الســيد/ لــى يونج المديــر العام لمنظمــة األمم المتحــدة للتنمية 
الصناعيــة بزيارة ميدانية لمعــرض »كريتيف ايجيبت« تفقد خاللها 
كافة أجندة المعرض والتي تضم منتجات الحرف التراثية والصناعات 
اليدويــة المصريــة العريقة ألكثر من 35 تجمع حرفي و64 شــركة 
ومــا يزيد عن 100 عــارض من مختلف محافظات الجمهورية، كما 
تفقد يونج مقر »كريتيف هب ايجيبت« حيث تم استعراض الخدمات 
المقدمــة لــرواد األعمال والصناعات الناشــئة في مجــاالت االبتكار 

واإلبداع. 
وأكد يونج حرص المنظمة على توســيع أطر التعاون المشــترك مع 
الحكومــة المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، مشــيرا إلى أن 
المنظمــة تنفذ اســتراتيجية للعمل في مصــر ترتكز على تعزيز النمو 
الصناعــي وخلق فرص العمل للقضــاء على البطالة وتحقيق التنمية 

االقتصادية الشاملة. 
وأشــار يونج الى حرص المنظمة على نقل التكنولوجيات الصناعية 
المتطــورة لالقتصاد المصــري من خالل تنفيذ برامــج بناء القدرات 
والبرامــج التدريبيــة لمشــروعات ريــادة االعمال الخاصــة بالمرأة 
والشــباب الــى جانب العمل علــى تعزيز منظومة االقتصــاد الدائرى 
وتشــجيع مشــروعات االبتكار والتحديث لخلق قيمــة مضافة جديدة 
لالقتصــاد المصري، الفتاً فى هذا اإلطــار إلى ان هناك فرصة كبيرة 
لمنتجــات معرض كرييتف ايجيبت للنفاذ لمختلف االســواق العالمية 
خاصة وأنها تعكس الحضارة والثقافة المصرية العريقة والتى تحظى 

بقبول عالمي كبير.
ومــن جانبه أشــار المهندس/ أحمــد طه مســاعد أول وزير التجارة 
والصناعــة الــى حرص الوزارة علــى تعزيز التعاون المشــترك مع 
مختلــف المنظمــات الدوليــة وبصفة خاصــة منظمة األمــم المتحدة 
للتنميــة الصناعيــة لالســتفادة من خبــرات وامكانيــات المنظمة فى 
تطوير الصناعة الوطنية مشيرا الى أن مشروع »كريتيف إيجيبت« 
يعد أحد المشــروعات الكبرى التى تســتهدف تطويــر قطاع الحرف 

اليدوية والتراثية   وفتح اسواق جديدة لها باألسواق العالمية. 
وبــدوره قــال الدكتور/ عمــرو طه المديــر التنفيــذى لمركز تحديث 
الصناعــة أن مشــروع »كريتيف إيجيبت« يضــم منتجات ألكثر من 
100 حرفي متميز ملتزم بمعايير الجودة والتســعير مشــيراً إلى أن 
مســاحة المعرض تبلغ 900 متر مربع منها 300 متر لمشــروع » 

كريتيف هب ايجيبت«. 
وأضــاف المديــر التنفيــذي لمركــز تحديــث الصناعة أن مشــروع 
»كريتيف هب إيجيبت« يســتهدف تعزيز التواصل بين رواد األعمال 
والشركات الناشئة وقطاع الصناعة المصري فضاًل عن نشر الوعي 
باألهمية االستراتيجية للصناعات القائمة على التصميم واإلبداع من 
خالل برامج بنــاء القدرات الفنية، وإدارة األعمال، وورش التصميم 
وتطويــر المنتجــات، باإلضافة إلى توفير معــدات وماكينات لتصنيع 
النمــاذج األولية، والتشــبيك بيــن رواد األعمال والقطــاع الصناعي 

المصري.

مدير عام منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
»اليونيدو« يتفقد معرض الصناعات التراثية والحرفية 

»كريتيف ايجيبت« 

مصر ضيف شرف الدورة الـ 24 من 
معرض »أرتيجيانو إن فييرا« الدولي 
للمنتجات اليدوية والحرفية بإيطاليا
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وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع 
محافظ الوادي الجديد تعزيز فرص 

االستثمار الصناعي بالمحافظة

عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة اجتماعاً مع 
اللــواء/ محمد الزملــوط محافظ الوادي الجديد تنــاول أهمية تعزيز 
التعــاون المشــترك بيــن الجانبين للنهــوض باألنشــطة الصناعية 
بالمحافظــة مــن خالل إقامة مشــروعات تنموية تســهم فــي توفير 
المزيــد من فــرص العمل امام أبنــاء المحافظة وكذا االســتفادة من 

الموارد الهائلة التي تمتلكها محافظة الوادي الجديد.
وقالت الوزيرة ان الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة المحافظين 
بهدف االســتفادة من الموارد واإلمكانــات الصناعية المتوافرة بكل 
محافظة مع السعي ألحداث تكامل في سالسل القيمة لكافة المنتجات 
بهــدف زيــادة القدرة التنافســية للصناعــة المصرية في الســوقين 

المحلى والخارجي
وأشــارت جامع الى ان اللقاء قد تناول أهمية تعظيم االســتفادة من 
المناطــق الصناعية المتوافرة بالمحافظة، مع التركيز على الميزات 
النســبية للمحافظــة في مجال التمور حيث تعــد المحافظة من كبرى 
مناطــق انتاج التمور على مســتوى مصر حيث تضــم حوالي 2.2 

مليون نخلة وهو االمر الذي يسهم في تحقيق تنمية زراعية صناعية 
مجتمعيــة للمحافظة وايضــاً في انتاج منتجات على درجة عالية من 

الجودة ومن ثم زيادة معدالت التصدير.
ومن جانبه أكد اللواء/ محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حرص 
المحافظة على تقديم كافة التســهيالت امام المستثمرين بهدف تنفيذ 
مشــروعات تحقق األهــداف التنموية للمحافظة وتوفــر المزيد من 
فرص العمل المباشــرة ألبناء الوادي الجديد، مشيراً في هذا اإلطار 
الى أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة 
لالرتقاء باألنشطة الصناعية بالمحافظة خاصة في ظل توافر العديد 
مــن الفــرص االســتثمارية الواعدة والجاذبة للمســتثمرين ســواء 

المصريين أو األجانب.
ولفــت الى انه يجرى حالياً االعداد لتنظيم الملتقى التســويقي األول 
لتمور الوادي الجديد والمقرر انعقاده مطلع العام المقبل ويســتهدف 
النهوض بزراعة وصناعة التمور بالمحافظة وتوفير آليات للتسويق 

والترويج لمنتجات التمور ومن ثم زيادة معدالت التصدير.

استقبلت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمكتبها 
كل مــن المهنــدس محمد الســويدي رئيــس اتحــاد الصناعات 
والمهندس إبراهيم العربي رئيس االتحاد العام للغرف التجارية، 
حيــث تنــاول اللقاء التأكيد علــى أهمية تعزيز أواصــر التعاون 
بين الوزارة واالتحادين باعتبارهما إحدى أهم منظمات األعمال 
فــي مصر حيــث يضمان كافــة المنتجين والمصدريــن والتجار 

والمستوردين ومؤدى الخدمات.
وقالت الوزيرة أن الوزارة ستسعى جاهدة خالل المرحلة المقبلة 
علــى تحقيــق مزيــد مــن التواصل مع كافــة منظمــات األعمال 
وعلى رأســهم اتحاد الصناعات واتحــاد الغرف التجارية بهدف 
بنــاء رؤيــة موحدة تجاه التحديات التي تواجــه قطاعي التجارة 
والصناعة، مؤكدة أن العالقة بين الوزارة واالتحادين هي عالقة 
شــراكة قائمــة على تحقيق التكامل ما بين سياســات وتوجهات 

الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع األعمال.
وأشــارت جامــع إلــى أنها ســوف تعقــد مطلــع الشــهر القادم 
اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة االتحادين الستعراض خطة 
عمل الوزارة خالل المرحلة المقبلة وكذا لالســتماع إلى رؤيتهم 

حول تنمية وتطوير القطاعات اإلنتاجية والخدمية
 ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات 
حرص االتحاد وغرفه الصناعية على تحقيق مزيد من التنسيق 

والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خاصة في ظل التحديات 
الكبيــرة التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتطلب تضافر كافة 
الجهود ســواء الحكومية أو مجتمع االعمــال لخلق بيئة اعمال 
مواتية لجذب االســتثمارات المحلية واألجنبية، مشــيراً في هذا 
الصــدد الــى أهمية االســتفادة مــن االهتمام الكبير الــذى توليه 
القيادة السياســية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية 
وتطويــر كافة القطاعــات الصناعيــة لتلبية احتياجات الســوق 

المحلى والتصدير لألسواق الخارجية
كما أشــار المهندس إبراهيم العربي رئيس االتحاد العام للغرف 
التجارية إلى ان االقتصاد المصري يشهد انتعاشة غير مسبوقة 
بفضــل نجــاح برنامج اإلصــالح االقتصادي والدعــم الكبير من 
جانــب القيادة السياســية إلعادة االقتصاد المصــري الى مكانته 
على خريطــة االقتصاد العالمي، الفتاً في هذا االطار الى حرص 
االتحــاد علــى تعزيــز التعــاون المشــترك مــع وزارة التجــارة 
والصناعة للمســاهمة وبقوة في تنفيذ خطط التنمية المســتدامة 
التــي تتبناها الحكومة من خالل الســعي إلحداث االســتقرار في 
الســوق المحلى وتوافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة فضاًل 
عن تشــجيع االستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في 

مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

و تبحث مع رئيسا اتحادي الصناعات 
والغرف التجارية سبل تعزيز التعاون 

المشترك لتحسين بيئة ومناخ االعمال 
في مصر
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نتائج ايجابية الستضافة مصر لفعاليات 
معرضي فوود افريكا وباك بروسيس 

بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية 

اســتضافت القاهــرة فعاليات المعــرض الدولي 
»باك بروســيس« للتعبئــة والتغليف والتصنيع 
الغذائــى والذى أقيم ألول مرة بمنطقة الشــرق 
األوســط وافريقيــا خالل الفترة مــن 9 الى 11 
ديســمبر تحــت رعايــة الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي رئيــس الجمهوريــة ونظمتــه هيئــة 
معــارض دوســلدورف بالتعــاون مــع كل مــن 
شركتي كونسبت وأي إف بي والغرفة االلمانية 
العربيــة للصناعة والتجــارة وذلك بالتزامن مع 
المعرض التجاري الدولي لألغذية والمشروبات 
»فوود افريكا« في دورته الخامسة، وقد افتتح 
فعاليــات المعــرض الدكتور/ مصطفــى مدبولي 
رئيــس مجلــس الــوزراء رافقه الدكتــور على 

المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد شــارك في فعاليات المعرضين 410 شركة 
عارضــة محليــة وعالمية تمثــل 25 دولة، الى 
جانــب أكثر من 500 مشــترى دولــي يمثلون 

60 دولــة مــن أوروبا وافريقيــا وامريكا والشــرق األقصى والدول 
العربية، فضاًل عن مشــاركة 11 دولة بأجنحة رسمية هي االمارات 
وفرنسا وبنجالديش والسعودية وبيالروسيا وألمانيا والهند واسبانيا 

والبرازيل واندونيسيا والصين.
وفــى هــذا اإلطار أكــد الدكتور عمرو طــه، المديــر التنفيذي لمركز 
تحديــث الصناعــة أن اســتضافة مصر لمعرض »باك بروســيس« 
لمنطقة الشــرق األوســط وقارة أفريقيا يمثل نقطــة انطالق حقيقية 
للمنتجــات المصريــة ألســواق دول منطقة الشــرق األوســط وقارة 
افريقيا حيث يســهم في توســيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية 

بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض.
وأعلــن الدكتور/ عبد العزيز الشــريف رئيس هيئة تنمية الصادرات 
أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية 
باســتقدام 150 مشــترى أجنبي يمثلون 10 دول وذلك للمشــاركة 
بمعرض Food Africa والتعرف على المنتجات المصرية وعقد 
لقاءات ثنائية مع كبريات شركات المواد الغذائية المصدرة لألسواق 
العالمية إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية بأســواق هذه الدول 
، مشــيراً إلى حــرص الهيئة على تنفيذ اســتراتيجية وزارة التجارة 

والصناعــة الخاصــة بزيــادة الصــادرات المصرية مــن الصناعات 
الغذائية لألسواق الخارجية من خالل تنظيم المعارض وايفاد البعثات 
التجارية الى مختلف دول العالم وكذا اســتقدام بعثات المشترين الى 

مصر
وقــال أن االهتمــام بالمعــارض الداخلية والخارجيــة يعكس حرص 
الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية لألسواق الخارجية واالرتقاء 
بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمســتوردة المتداولة بالســوق 
المصري، مشــيًرا إلى أن اســتضافة مصر أيضاً  للنســخة اإلفريقية 
والشرق أوسطية األولى من المعرض الدولي للتعبئة والتغليف »باك 
بروسيس« تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا 
لجــذب العديد من المؤتمرات والمعــارض الدولية إلقامتها فى مصر 
خــالل المرحلة المقبلة خاصــة وأن مصر تمتلك كافة اإلمكانات التي 
تؤهلهــا لتكون مركزا إقليميا ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات 
حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلي سالسل 
المحال العالمية إلقامة معارضهم بمصر األمر الذى سينعكس إيجابيا 
على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها 
لألســواق العالمية وتجعل من مصر محوًرا تجارياً وتسويقياً رئيسياً 

على المستويين اإلقليمي والقاري.

أكد هشام باشــا، نائب مدير االبتكار بمركز 
تحديــث الصناعة حــرص المركز على دعم 
االفكار االبتكارية للشــباب ونشر فكر ريادة 
األعمال لمواكبة أحدث المفاهيم واالتجاهات 
العالمية في مجال تحديث الصناعة، مشــيراً 
في هذا اإلطار الى قيام المركز خالل شــهر 
نوفمبــر من العام الماضــي بإطالق برنامج 
»االبتكار وريادة األعمال« والذي استهدف 
تقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد األعمال 

والمبتكرين.
وأشــار الى ان أحــد محاور هــذا البرنامج 
تركزت فى دعم شباب المصممين وتسويق 
تصميماتهــم وافكارهــم االبداعية حيث نظم 
المركز مســابقة »بــاك ديزاينــر 2019« 
وذلــك بالتعاون مع غرفــة صناعة الطباعة 
والتغليــف ومنظمــة االمم المتحــدة للتنمية 
الصناعيــة »اليونيدو« ومؤسســة التغليف 
النيــل،  رواد  اعمــال  وحاضنــة  اللبنانيــة 
المصمميــن  دعــم  المســابقة  واســتهدفت 
الشــباب من خــالل تســويق مخرجاتهم من 
افكار وتصميمات علــى المجتمع الصناعي 

المصري 

جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدت 
علــى هامــش فعاليــات المعــرض التجاري 
»فــوود  والمشــروبات  لألغذيــة  الدولــي 
افريــكا« فى دورتــه الخامســة والمعرض 
الدولي للتعبئة والتغليف »باك بروســيس« 
وذلــك تحت عنوان »نظرة مســتقبلية على 
اتجاهات التعبئة والتغليف- القيمة المضافة 
للتغليف والتصميم واالبتكار«، أدار الجلسة 
الدكتور/ جورج نوبار، األستاذ بكلية الفنون 
التطبيقية، جامعة حلوان بمشــاركة الســيد/ 
جيلرمو فونــت، رئيس الوكاالت والعالمات 
 ،  HP Graphicsبشــركة التجاريــة 
والسيد/ فريدبرت كليفنز، الرئيس التنفيذي 
الســابق لمجموعة بــوش للتغليف، وعضو 
 interpack المجلس االستشاري لشركة
2020، والســيد/ منــذر الحارثــي، رئيس 
مجلس إدارة الجمعية العربية للمشــروبات 
بالمملكــة العربية الســعودية، باإلضافة إلى 
الســيد/ هشــام باشــا، نائب مديــر االبتكار 
بمركــز تحديــث الصناعة، والســيد/ محمد 
عباس، مدير برنامج االبتكار بمبادرة رواد 

النيل.

واوضح باشــا انــه قد تقدم لمســابقة »باك 
ديزاينر 2019« والتى انطلقت خالل شهر 
ابريــل الماضي 65 طالــب وطالبة من أكثر 
مــن 10 كليــات فنية مصريــة قدموا 165 
تصميمــاً، حيث تم تصفية االعمال المتقدمة 
من قبــل خبراء في مجــال التصميم وريادة 
األعمــال، ليحصل 29 طالــب وطالبة على 
منحة حاضنة أعمال رواد النيل التي تؤهلهم 
الــى انشــاء شــركات تصميــم متخصصة، 
مشيراً في هذا اإلطار الى قيام المركز أيضاً 
بالتشــبيك بين أكثر من 15 طالب وعدد من 
الشــركات في قطاعات الصناعــات الغذائية 
والدوائيــة ومســتحضرات التجميــل لتنفيذ 

أعمالهم. 
ولفــت نائب مديــر االبتكار بمركــز تحديث 
الصناعــة الــى ان الطلبــة الفائزيــن فــي 
المسابقة قد شــاركوا في فعاليات المعرض 
الدولي للتعبئة والتغليف »باك بروســيس« 
حيــث قامــوا بعــرض تصميماتهــم علــى 
الشركات العارضة وكذا زوار المعرض من 

بعثات المشترين ورجال القطاع الخاص

مركز تحديث الصناعة يعلن 
نتائج مسابقة  »باك ديزاينر 2019«
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الماليــة  وزارة  وقعــت 

التجــارة  ووزارة 

والصناعــة، مع ممثلي 9 

شــركات مصدرة اتفاقيات 

المســتحقات  تســوية 

المتأخــرة لــدى صنــدوق 

يتــم  الصــادرات؛  تنميــة 

بمقتضاهــا صــرف ٪20 

من المتأخرات المســتحقة 

نهايــة  قبــل  منهــا  لــكل 

ديســمبر الحالــي، و٪20 

خالل الربع األول من العام 

والباقي  المقبــل،  المالــي 

علــى 3 ســنوات الحقــة؛ 

وذلك تنفيًذا للمبادرة التي 

للشركات  الحكومة  أقرتها 

التي لديها خطط توســعية 

لزيادة اســتثماراتها وأنشــطتها الصناعية 

وقدراتهــا اإلنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما 

ُيسهم في تشجيع الصناعة الوطنية. 

والشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية، 

هى: »يونيليفر مشرق، وشنيدر اليكتريك، 

المنزليــة،  لألجهــزة  اليكتريــك  وفريــش 

والمهندس يوتــن للدهانات، والنســاجون 

الشــرقيون، ولوتــس للمالبــس الجاهزة، 

وتى آند ســى للمالبس الجاهــزة، وهيربل 

فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج«.

جديــر بالذكــر أن وزارة الماليــة قد أجرت 

مبادرة لتسوية متأخرات ضريبية لنحو30 

شركة خصًما من مستحقاتها المتأخرة لدى 

صندوق تنمية الصــادرات بقيمة تصل إلى 

نصــف مليار جنيه، ويجرى حالًيا تســوية 

متأخــرات لنحو 20 شــركة إضافية خالل 

الفترة المقبلة. 

وزارتا المالية والتجارة والصناعة 
توقعان اتفاقات تسوية المستحقات 
المتأخرة ل 9 شركات مصدرة لدى 

صندوق تنمية الصادرات

هيئة المواصفات والجودة تنظم ورشة عمل 
بأسوان حول دعم نظام الدستور الغذائي 

في مصر

في إطار برنامج تحســين نظام الرقابــة على األغذية نظمت الهيئة 
المصريــة العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة األغذية 
والزراعــة لألمــم المتحدة )الفاو( بأســوان فعاليات ورشــة العمل 
التدريبية الثالثة لدعم نظام الدســتور الغذائي )الكودكس( في مصر 
بهدف نشــر التوعيــة ببرنامج الدســتور الغذائــي )الكودكس( في 
مصر من حيــث الهيكل التنظيمي واجــراءات العمل ونقطة اتصال 
الكودكــس المصريــة وعالقــة الدســتور الغذائي في مصــر بهيئة 

.)Codex( الدستور الغذائي
وقد شارك في فعاليات الورشة– التي استمرت لمدة 3 أيام- ممثلون 
عــن منظمة الفاو والهيئة المصرية العامــة للمواصفات والجودة، 
ومحافظــات القاهــرة وأســوان وقنــا والــوادي الجديد وأســيوط، 
وممثلون عــن وزارات التجارة والصناعة والزراعة واســتصالح 
األراضــي والتمويــن والتجــارة الداخليــة إلى جانــب ممثلين عن 
الهيئة القومية لســالمة الغذاء ومصلحــة الكيمياء وهيئة الخدمات 
البيطريــة ومعهــد بحــوث صحة الحيــوان، وكلية الطــب البيطري 
جامعة أســوان وكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي، وكلية 
الزراعــة والموارد المائية جامعة أســوان وكليــة الزراعة جامعة 
جنوب الــوادي وغرفة الصناعات الغذائية والشــركات العاملة في 
قطــاع األغذية إلى جانــب ممثلي عدد من الجهــات الحكومية ذات 

الصلة بعمل الدستور الغذائي )الكودكس(.
وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية 
العامــة للمواصفــات والجودة ورئيــس اللجنة المصرية لدســتور 
األغذية، أن هذه الورشــة تأتى في إطار مشــروع »تعزيز القدرات 
المصريــة لتجــارة األغذيــة من خالل نظــام وطني متقــدم لمراقبة 
األغذية« والذي تضمنت أنشــطته دعم الدســتور الغذائي في مصر 
بالتعاون مع وحدة الكودكس المصرية بالهيئة وهو ما يؤهل مصر 
لتصبح رائدة في الدستور الغذائي على مستوى اإلقليمي والدولي، 
مشيراً إلى أن الهيئة تعد الممثل الرسمي لمصر لدى هيئة الدستور 

الغذائي )Codex( منذ نشأتها وحتى اآلن. 
ودعا عفيفي كافة القطاعات المختلفة إلى استمرار التواصل وتبادل 
الخبرات من خالل االنضمام إلى عضوية اللجنة المصرية لدســتور 
األغذية واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وذلك للنهوض بالدســتور 
الغذائــي المصــري )الكودكس( من أجــل التكامل لتحقيق ســالمة 

الغذاء وحماية صحة المستهلكين في مصر.
ومــن جانبه قــال الســيد/ كامل درويــش -خبير الدســتور الغذائي 
بمنظمــة الفــاو أن هيئة الدســتور الغذائــي )Codex( تمثل أداة 
شــاملة لمواجهة التحديات المستجدة في قطاع األغذية حيث تسهم 
المواصفــات الدولية والخطــوط التوجيهية والدالئل اإلسترشــادية 
الصادرة عنها في الحفاظ على سالمة األغذية مما يبعث الطمأنينة 
والثقة في جمهور المســتهلكين في أن الغذاء الذي يتم تناوله اَمن 

وصحي وسليم. 
وبدورهــا قالت الســيدة/ حنان فؤاد حامد مديــر إدارة المواصفات 
الغذائية، مقرر اللجنة المصرية لدســتور األغذية أن ورشــة العمل 
والتي تضمنت حلقات نقاشية ومجموعات عمل مشتركة، استهدفت 
تقديم وشرح اجراءات الدستور الغذائي الهادفة إلي زيادة المعرفة 
بشأن الدستور الغذائي كهيئة دولية لوضع معايير السالمة الصحية 
لألغذية والمساهمة في دعم عملية تشاركية متعددة االطراف ذات 
الصلة ببرنامج عمل الدستور الغذائي وتحديد اللجان الفنية الدولية 

ذات األولوية لمصر. 
وقد تضمن برنامج ورشــة العمل التعريف بالهيئة المصرية العامة 
للمواصفــات والجــودة والمواصفــات القياســية الصــادرة عنهــا، 
إضافة إلى اســتعراض دور البحث العلمي في دعم أنشطة الدستور 
الغذائي )الكودكس( في مصر وأهمية الشراكة بين القطاع الخاص 
والحكومــي فــي بناء قدرات الدســتور الغذائــي )الكودكس( والتي 
تصــب في مصلحة ســالمة الغــذاء وضمــان الممارســات العادلة 

والنزيهة في تجارة األغذية.
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 نجحت هيئة تنمية الصادرات المصرية في التوصل إلى اتفاق تعاون 
مع المؤسســة الدولية اإلســالمية لتمويل التجارة بشأن تمويل عدد 
من برامج تنمية الصادرات التي تنفذها الهيئة لدعم نفاذ الصادرات 
المصرية إلى األسواق األفريقية خالل الـ3 أعوام المقبلة، وقد اتفق 
الطرفان على جدول زمني لتنفيذ هذه البرامج والميزانيات المقترحة 

لكل منها.
جــاء ذلــك في إطــار اجتماعات اللجنــة الفنية المشــتركة بين هيئة 
تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التي 
اختتمــت أعمالهــا مؤخراً بمدينة جــدة بالمملكة العربية الســعودية 
برئاســة المهندس/ هانى سالم ســنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الدولية االســالمية لتمويل التجارة، والدكتور/ عبد العزيز الشريف، 
رئيس هيئة تنمية الصادرات وقد شــارك فــي االجتماعات الدكتور/ 
حسام يونس، وكيل الوزارة لشــئون القطاعات التصديرية والسيد/ 

عمرو عادل، نائب القنصل العام المصري بجدة. 
وقال الدكتور/ عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات إن 
االتفاق يستهدف إقامة ورش عمل للشركات المصرية في القطاعات 
المســتهدفة لرفــع الوعي بفرص التصدير وكذلــك المتطلبات الفنية 
والمواصفــات المطلوبة في الدول اإلفريقية الواعدة، وتقديم خدمات 

التوجيــه والتخطيــط التصديري لتوعية الشــركات المصدرة بآليات 
النفاذ إلى األســواق األفريقيــة، باإلضافة إلى تنفيــذ لقاءات توفيق 
األعمال بين المصدرين المصريين والمستوردين في الدول األفريقية، 
مشــيراً إلى أن هذا التعاون ســيركز على القطاعات الصناعية التي 
تتمتع بقدرة على النفاذ إلى أسواق الدول األفريقية وتشمل قطاعات 
مــواد بناء، والمنتجات الكيماويــة، والمنتجات الطبية والصيدالنية، 
والصناعــات الهندســية، والمنتجات الزراعيــة والغذائية فضاًل عن 

قطاع األثاث.
وأضــاف الشــريف أن خطــط التعاون بيــن هيئة تنميــة الصادرات 
والمؤسســة الدوليــة اإلســالمية لتمويــل التجارة تركــز أيضاً على 
المشــروعات والبرامــج التنمويــة في مجال التصدير والتي تشــمل 
تأهيــل المرأة لمجال التصدير من خالل مشــروع المرأة فى التجارة 
العالميــة »She Trade«، باإلضافــة إلى تنفيــذ المرحلة الثانية 
مــن برنامــج مبادرة المســاعدة مــن أجل التجــارة للــدول العربية 
»AFTIAS«، الفتاً إلى أن دعم المؤسسة ألنشطة الهيئة في قارة 
أفريقيا يأتي في إطار برنامج جسور التجارة العربية األفريقية الذي 
أطلقته المؤسســة عام 2017 ويســتهدف تعزيز التعاون التجاري 

بين الدول العربية واإلفريقية. 

هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية 
اإلسالمية لتمويل التجارة تتفقان على 

تمويل عدد من برامج دعم نفاذ الصادرات 
المصرية إلى األسواق األفريقية

أصدر وزير التجــارة والصناعة 3 قرارات 
بشــأن إلزام المنتجين والمستوردين للسلع 
الكيماوية باإلنتاج طبقاً للمواصفات القياسية 
المصريــة ومنح منتجي ومســتوردي عدد 
من المنتجات والسلع الهندسية والكيماوية 
مهلــة لتوفيق أوضاعهــم طبقا للمواصفات 
القياســية المصريــة، وكــذا إلــزام مقدمي 
الخدمــات بــأداء الخدمة طبقــاً للمواصفات 

القياسية المصرية. 
وقــال المهنــدس/ أشــرف عفيفــي، رئيس 
للمواصفــات  العامــة  المصريــة  الهيئــة 
والجــودة إن القــرار األول نــص على منح 

المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية والمقاييس المدرجة بالقرار 
باإلنتــاج طبقاً للمواصفات القياســية المصرية وشــملت هذه الســلع 
أدوات االســتخدام والعنايــة بالطفــل )وثابة الطفــل- متطلبات األمان 
وطــرق االختبار(، واألبــالكاج، ومعطرات الجــو، واألثاث الخارجي 
)المقاعد والمناضد لالســتخدام في المخيمات، والمنازل، ولالستخدام 
القابــل للطــي(، والتراكيب الخشــبية )األخشــاب المصفحــة بالغراء 
واألخشاب الصلبة المعاملة بالغراء(، والمواسير المستخدمة للصرف 
واألغــراض الصناعية تحت ضغط من راتنج متصلب بالحرارة مدعم 

باأللياف الزجاجية، وكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً.
وأضاف أن القرار نص على منح المنتجين والمستوردين مهلة قدرها 
6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وذلك من تاريخ العمل بالقرار اعتباراً من 

اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
وأوضح عفيفي أن القرار الثاني نص على منح منتجي ومســتوردي 
عدد من المنتجات الهندسية والكيماوية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق 
أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل والتي 
تتضمن بنــود كفاءة اســتهالك الطاقة لألجهزة المنزليــة الكهربائية 
وما شــابهها )طرق قياس كفاءة اســتهالك الطاقة لسخانات المياه(، 
ووحدات التكثيف المســتخدمة للتبريد )شــروط التقنيــن والتفاوتات 
وعــرض بيانات األداء المقدمة من الصانع، باإلضافة إلى المتطلبات 

الخاصــة لألمان لكوابح التيار اإللكترونية المغــذاة بتيار متردد و/أو 
تيار مستمر للمصابيح الفلورسنت األنبوبية.

كما تضمنت بنود القرار أيضاً المفاتيح الكهربائية لألغراض المنزلية 
ومــا يماثلها مــن التركيبات الثابتة )المتطلبــات العامة(، ومواصفات 
األمــان للمصابيــح ذات فتيلــة التنجســتين لالســتخدام المنزلى وما 
شــابهه من أغراض اإلنارة العامة، والمصابيح المتوهجة )مصابيح 
التنجستين الهالوجينية ألغراض اإلنارة العامة وما شابهها- متطلبات 
األمــان(، والمصابيح الكهربائية )ذات فتيلة التنجســتين لالســتخدام 
المنزلــي ألغــراض اإلنارة العامــة وما شــابهها- متطلبــات األداء، 
باإلضافــة إلــى أكياس ورق الكرافت لألســمنت، والخشــب الرقائقى 
»ألواح األبالكاج«، واألدوات الخزفية للمائدة، ومواسير الصرف من 
راتنج متصلب بالحرارة مدعم باأللياف الزجاجية، ومواســير الضغط 

من راتنج متصلب بالحرارة مدعم باأللياف الزجاجية.
وأشــار رئيــس الهيئة المصرية العامة للمواصفــات والجودة إلى أن 
القــرار الثالث قد نص على إلزام مقدمي الخدمات بأداء الخدمة طبقاً 
للمواصفــة القياســية المصريــة الكيماوية الخاصة بمعامــل التحاليل 
الطبيــة )الحد األدنى للمتطلبات التصميمية واإلدارية والفنية الالزمة 
لإلنشــاء والتشــغيل(، الفتاً إلى أن القرار منح مقدمي الخدمات مهلة 
قدرهــا 12 شــهر من تاريخ العمــل بالقرار لتوفيــق أوضاعهم وفقاً 

ألحكامه.

3 قرارات وزارية بشأن االلتزام باإلنتاج 
طبقًا للمواصفات القياسية المصرية لبعض 

السلع الكيماوية والهندسية ومقدمي 
الخدمات 
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والصناعــة  التجــارة  وزيــر  أصــدر 
قــراراً باســتمرار فرض رســم الصادر 
المفروض على بعض أصناف مكونات 
االعــالف الحيوانيــة بواقع 600 جنيه 
على طــن قش وقشــور الحبــوب فيما 
عــدا قــش األرز و700 لطن البرســيم 
والمنتجــات المماثلة و900 جنيه لطن 
النخالة فيما عدا سرســة األرز و900 
جنيه لطــن المواد والفضــالت النباتية 
المســتعملة في تغذيــة الحيوانات فيما 
عدا قوالح وحطــب الذرة و300 جنيه 

لطن سيالج الذرة
ونصت المــادة الثانية للقرار على عدم 
ســريانه على الرســائل المصــدرة الى 
المشــروعات اإلنتاجيــة المقامــة فــي 
المناطق الحــرة داخل الجمهورية وفى 
حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة 

العامة لالستثمار والمناطق الحرة 
وقالــت الدكتورة/ أمانى الوصال رئيس 
قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية ان 
هذا القرار جاء بالتنسيق والتشاور مع 
قطــاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 
بوزارة الزراعة واســتصالح االراضى 

والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيواينة ويستهدف الحفاظ 
علــى اســتقرار أســعار هــذه األصناف بالســوق المحلــى والحد من 

تصديرها لألسواق الخارجية
وأضافت انه ســبق وان طالبت وزارة الزراعة واستصالح االراضى 
ومنتجــو الثروة الحيوانية والداجنة بتدخل وزارة التجارة والصناعة 
العادة االســتقرار الســعار هذه األصناف والحد مــن تصديرها حيث 
يمثل التصدير اهم أســباب ارتفاع األســعار بالســوق المحلى خاصة 
فــي ظل العجز فــي كمية المــوارد العلفية المتاحة بالســوق المحلى 

واالرتفاع المضطرد في أســعارها عالمياً، الفتًة الى انه كان قد صدر 
القرار رقم 59 لسنة 2009 وتعديالته بشأن فرض رسم صادر على 
بعض مكونات االعالف حيث استمر هذا الرسم بموجب قرار وزارى 

يصدر سنوياً انتهاًء بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2019
وأشــارت الوصال الى ان فرض رســم الصادر علــى بعض مكونات 
االعالف قد ساهم في استقرار الكميات المصدرة خالل الثالث سنوات 
الماضية لتتراوح بين 200 -225 ألف طن ســنويا حيث بلغت العام 
حتى نهاية شــهر أكتوبر من العــام الجارى 197 ألف طن كما بلغت 
عام 2018 )226 ( ألف طن وبلغت عام 2017 )208 ( ألف طن. 

بقيم تتراوح بين 300-900 جنيه للطن
قرار وزاري باستمرار رسم الصادر المفروض على 

بعض اصناف مكونات االعالف

في إطار اســتضافة مصر لفعاليات الــدورة األولى لمنتدى األعمال 
المصري اإلماراتي للتجارة واالســتثمار الذي عقد بمشــاركة عدد 
كبير من كبار المســئولين ورجال األعمال بالبلدين، عقد المهندس/ 
أحمــد طه مســاعد أول وزير التجــارة والصناعة جلســة مباحثات 
موســعة مــع الســيد/ عبــد هللا آل صالــح وكيــل وزارة االقتصــاد 
اإلماراتيــة لشــئون التجارة الخارجيــة، تناولت فرص االســتثمار 
الصناعي المتاحة بالســوق المصري خاصة في مجاالت الصناعات 
الهندسية والصناعات الكيماوية وصناعة الورق وصناعات الحديد 

والصلب وصناعة األسمنت ومشروعات إعادة التدوير.
وقال طه أن مناخ االســتثمار في مصر أصبح أكثر جذباً لالستثمار 
خاصة في ظل قانون االستثمار الجديد وحزمة الحوافز االستثمارية 

الكبيرة المتاحة في إطار القانون. 
وأشــار إلــى أن هناك فرصــة كبيرة إلنشــاء مشــروعات مصرية 
إماراتية مشــتركة في السوق المصري والتصدير للسوق اإلفريقي 
واالســتفادة من شــبكة اتفاقيات التجارة الحــرة الموقعة بين مصر 

وعــدد كبير من الدول والتكتالت االقتصاديــة بالقارة اإلفريقية إلى 
جانــب اتفاق التجارة الحرة القارية اإلفريقية باإلضافة إلى الحوافز 
المتاحــة ببرنامج مســاندة الصادرات والتي تتضمــن تحمل الدولة 
لنسبة 50٪ من تكلفة الشحن ألسواق الدول اإلفريقية، مشيراً إلى 
أن هناك فرص كبيرة للتصنيع المصري اإلماراتي المشــترك بدول 
القــارة خاصة في ظل توافر المواد الخــام بالقارة ووجود عدد من 

المراكز اللوجستية المصرية بها.
ومــن جانبه أكد الســيد/ عبــد هللا آل صالح وكيــل وزارة االقتصاد 
اإلماراتية لشئون التجارة الخارجية حرص دوائر األعمال اإلماراتية 
على االستثمار في السوق المصري خاصة في ظل برنامج اإلصالح 
االقتصــادي الناجح الذي نفذته الحكومــة المصرية مؤخراً ووجود 
العديد من الفرص االســتثمارية المتميزة بالسوق المصري، مشيراً 
إلى إمكانية إنشــاء مشــروعات مصريــة إماراتية مشــتركة بدول 
القارة اإلفريقية في مجال إنشاء المراكز اللوجستية الجديدة وإعادة 

تأهيل المراكز اللوجستية المصرية بدول القارة.

مباحثات مصرية إماراتية لتعزيز التعاون 
الصناعي المشترك بين البلدين
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شارك جهاز التمثيل التجاري في جلسة عمل تحت عنوان »الطريق 
إلــى أفريقيا: اتفاقيــة التجارة الحرة القاريــة االفريقية«، ونظمها 
المجلــس التصديــري للصناعــات الغذائية، حيث أدارت الجلســة 
األســتاذة مديحة نصر، المديــر التنفيذ للجمعية المصرية لشــباب 
األعمال، بمشــاركة الســفير/ ماهــر العدوي، نائب مســاعد وزير 
الخارجية للشــئون اإلفريقيــة، والدكتورة/ زينــب محمود، مديرة 
ادارة افريقيا بقطاع االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، 
والسيد/ أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات 
الغذائيــة، والســيد/ محمد عبد الصبور، رئيس الشــركة المصرية 
لالســتثمارات الغذائية، والســيد/ أحمد عبد الجواد، رئيس شــركة 
ينوى ترانس جلوبال لوجيســتيكس، والســيد/ ريتشارد كليمنس، 

المدير التنفيذي للرابطة األلمانية لمصنعي الماكينات. 
وأكــد الوزيــر مفوض تجارى/ أحمــد بديوي، مديــر إدارة إفريقيا 
بجهــاز التمثيــل التجاري أن دخول اتفاقية التجــارة الحرة القارية 
االفريقيــة حيــز النفــاذ خالل شــهر يوليــو الماضي يمثــل ركيزة 
اساســية لتعزيز معدالت التبادل التجاري بين كافة الدول االفريقية 
وزيادة التدفقات االســتثمارية االفريقية فــي دول القارة، الفتاً الي 
ان االتفاقية تســعي لتحقيــق التكامل الصناعي والتجاري بين دول 
القــارة االمــر الذي ســيصب في صالح مصــر باعتبارهــا البوابة 

الرئيسية ألسواق دول القارة السمراء.  
وقــال ان جهاز التمثيل التجاري يقوم بــدور محوري في الترويج 
للصادرات المصرية ودراســة األســواق الخارجيــة والتواصل مع 

المســتوردين المحلييــن وتوفيــر البيانــات التجاريــة للمصدرين 
والمستوردين باإلضافة إلى الترويج لالستثمار بالسوق المصري. 
وقــال الســفير/ ماهــر العــدوي، نائــب مســاعد وزيــر الخارجية 
للشــئون اإلفريقية إن الحكومة حريصة علــي تعزيز أطر التعاون 
مــع قارة افريقيا علي كافة االصعدة وخاصة الصعيدين السياســي 
واالقتصــادي فضاًل عن تعزيز التعاون التجــاري بين مصر ودول 
القارة، مشــيراً الي ان هناك انشطة ثنائية ومتعددة االطراف تقوم 
بهــا مصــر والتــي كان أهمها الجولــة التي قام بهــا الرئيس عبد 
الفتاح السيسي لمنطقة غرب أفريقيا والتي تضمنت غينيا، وكوت 
ديفوار، والســنغال العام الجاري بهدف تكثيف التواصل والتنسيق 
مــع أشــقائها األفارقة حيث تــم خالل هذه الجولة عقــد العديد من 

االتفاقات التجارية واالستثمارية بين مصر وتلك الدول.
 واشــارت الدكتــورة/ زينب محمــود، مديــرة ادارة افريقيا بقطاع 
االتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الي ان اتفاقية التجارة 
الحرة القارية االفريقية تعد استكمال لكافة االتفاقيات الموقعة بين 
الدول االفريقية والتي تتضمن اتفاقية الكوميســا والسادك وغيرها 
حيث تعد االتفاقية عالمة فارقة في مســيرة التكامل االقتصادي في 
القارة، الفتًة الي ان االتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام 
حركــة التجــارة البينيــة األفريقية ومن ثم خلق ســوق قاري يضم 
أكثر من مليار نســمة ويفوق حجم الناتج المحلى اإلجمالي له عن 

3 تريليون دوالر.

أصــدر وزيــر التجــارة والصناعــة قــراراً 
باســتمرار رســم الصــادر المفــروض على 
أصنــاف خامات وخــردة المعــادن ونفايات 
وفضــالت الورق أو الــورق المقوى، وذلك 
لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشــره بالوقائع 
المصريــة على أال يســري هذا الرســم على 
الرسائل المصدرة إلى المشروعات اإلنتاجية 
المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي 
حــدود الكميــات التــي توافق عليهــا الهيئة 

العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
وقد نص القرار على استمرار رسم الصادر 
المفــروض علــى النحــاس نصــف الخــام 
)مــات( والنحاس المرســب، والنحاس غير 
النقي »أقطــاب موجبة )أنودات( من نحاس 
للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي 
والخالئط النحاســية بأشــكال خام، وفضالت 
وخــردة النحاس، وقضبــان وعيدان وزوايا 
وأشــكال خاصة )بروفيالت( مــن النحاس، 
وأصنــاف أخــرى مــن نحــاس مصبوبة أو 
وغيــر  مطرقــة  أو  مبصومــة  أو  مقولبــة 

مشغولة، بواقع 20 ألف جنيه للطن. 
كمــا نــص القــرار علــى اســتمرار رســم 
الصــادر المفروض على الرصاص بأشــكال 
خام، وخــردة وفضالت الرصــاص، وألواح 
وصفائح وأشــرطة الرصاص بسمك يتجاوز 
0.2 مم، ومصنوعات آخرى من الرصاص 
بواقــع 7 آالف جنيــه للطــن، باإلضافة إلى 
استمرار رسم الصادر المفروض على خردة 
وفضــالت الحديــد الصــب )ظهــر(، وخردة 
وفضالت الخالئــط الصلب المقــاوم للصدأ، 
وغيرها من خردة وفضالت الخالئط الصلب، 
وخردة وفضالت الحديــد أو الصلب المطلي 
بالقصدير، وخردة وفضالت رقائق وشــظايا 
وفضالت التفريز والخراطة ونشارة وبرادة 
وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت 
في ِحزم، وغيرها مــن خردة وفضالت )بما 
فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد 
الغذائيــة والكيماويــة(، وخــردة وفضــالت 
أخــرى من ســبائك )إينجــوت( الناتجة عن 
إعــادة صهر خردة الحديــد أو الصلب بواقع 

1300 جنيه للطن.
ونــص القــرار أيضــاً على اســتمرار رســم 
الصــادر المفــروض علــى خــردة وفضالت 
األلومنيوم بواقع 7 آالف جنيه للطن، فضاًل 
عن استمرار رســم الصادر المفروض على 
المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة 

بالزنك )مــات الجلفنة(، وغيرهــا من رماد 
وبقايا محتوية بصورة رئيســية على الزنك، 
والزنــك بأشــكاله الخام، وخــردة وفضالت 
من الزنــك، وأتربة ومســاحيق ورقائق من 
الزنك بقيمة 2600 جنيــه للطن، باإلضافة 
إلى استمرار رســم الصادر المفروض على 
نفايــات وفضالت الــورق أو الورق المقوى 
»ورق الدشت« بواقع 3600 جنيه للطن.

وقالــت الدكتــورة/ أمانــي الوصــال، رئيس 
قطاع االتفاقات التجارية والتجارة الخارجية 
إن هــذا القرار يســتهدف تشــجيع الصناعة 
المحلية من خالل توفير مســتلزمات اإلنتاج 
محليــاً والحفــاظ علــى المخــزون المحلــي 
من خــردة المعادن ونفايات الــورق لما لها 
مــن أهمية فــي تحقيــق التنميــة الصناعية 
واالقتصاديــة كونهــا مــن الخامــات البديلة 
للخامات األساســية وتعوض نقص أو ندرة 
الخامــات األساســية للعديد مــن الصناعات 
فضاًل عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة 

بأسعار الخامات األساسية. 
وأوضحــت الوصــال أن القــرار جــاء بعــد 
دراســة وتحليل بيانات الصــادرات الواردة 
من مســتودع بيانات الهيئــة العامة للرقابة 
على الصادرات والواردات، واستطالع آراء 
الجهات المعنية التي شملت غرفة الصناعات 
الهندســية  الصناعــات  وغرفــة  المعدنيــة 
وغرفــة الصناعــات الكيماويــة والمجلــس 
والــورق  والتغليــف  للطباعــة  التصديــري 
والكتــب والمصنفــات الفنيــة، التــي طالبت 

جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.
ونوهــت رئيس قطــاع االتفاقــات التجارية 

والتجارة الخارجية أن صادرات خردة وخام 
النحاس بلغت 70 طن خالل العشــرة أشهر 
األولــى من العام الجاري مقابل 4 آالف طن 
خالل عــام 2018، في حين بلغت صادرات 
خــردة وخام ومصنوعات الرصاص 6 آالف 
طن خالل العشــرة أشــهر األولى مــن العام 
الجــاري مقابــل 5 آالف و400 طــن خالل 
عــام 2017، الفتًة انه نظراً لزيادة الكميات 
المصــدرة مــن خــردة وخــام ومصنوعات 
الرصاص بشــكل ملحوظ خالل عام 2019 
مقارنة بالكميات المصدرة في العام الماضى 
رغم وجود رســم صادر قدره 6 اآلف جنيه 
للطــن فقــد رؤي زيادة رســم الصادر ليصل 
الــى 7 آالف جنيــه للطــن ممــا يســهم في 
توفير هذه الخامات لتلبية احتياجات السوق 
المحلى وكذا لتحقيق الثبات النســبى السعار 

هذه الخامات في ضوء األسعار العالمية. 
وأضافــت أن صــادرات خــردة الحديد بلغت 
13 ألــف و700 طن خالل العشــرة أشــهر 
األولــى مــن العام الجــاري مقابــل 9 آالف 
و500 طــن خالل العــام الماضي، كما بلغت 
صــادرات خــردة وفضالت مــن ألومنيوم 3 
آالف و302 طن خالل العشرة أشهر األولى 
مــن العام الجاري مقابــل 5 آالف طن خالل 
العــام الماضي، كمــا بلغت صــادرات خردة 
وفضالت وخام الزنك خالل العشــرة أشــهر 
األولــى مــن العام الجــاري 928 طن مقابل 
1454 طــن خالل العــام الماضي، في حين 
لم يتم تصدير أي ورق دشــت خالل العشرة 
أشهر األولى من العام الجاري مقابل تصدير 

55 طن خالل عام 2018.

التمثيل التجاري يشارك في جلسة عمل حول 
تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية 

قرار وزاري  باستمرار رسم الصادر المفروض 
على أصناف خامات وخردة المعادن 

ونفايات وفضالت الورق لمدة عام
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نظــم المجلــس التصديــري للصناعــات الغذائية مســابقة وجائزة 
االبتــكار في الصناعــات الغذائية وذلك تحت رعاية البنك المصري 
لتنمية الصادرات حيث اســتهدفت تعزيز دور لالبتكار في تحســين 
تنافسية القطاعات التصديرية للصناعات الغذائية المصرية وزيادة 
قيمتها المضافة بما يســهم في تحقيق النمو االقتصادي المســتدام 
واالرتقاء بجودة المنتجات المحلية ومن ثم زيادة تنافسيتها إقليميا 

ودولياً.
وقالــت منار نصر، المدير التنفيذي للمجلــس التصدير للصناعات 
الغذائيــة إن المســابقة تأتــي في إطار اســتراتيجية االبتــكار التي 
أطلقتها وزارة التجارة والصناعة حيث تســتهدف المســابقة القاء 
الضوء على الشــركات التــي تتمتع بالقدرة علــى االبتكار بغرض 
نشــر ثقافة االبتكار واالبداع بين الشــركات، مشيرة الي ان التقدم 
للمســابقة قد بدأ منتصف شــهر نوفمبر وبلغ عدد الشــركات التي 
تقدمت للمســابقة 20 شــركة تــم تصفيتها الي 10 شــركات فقط 

تمهيداً الختيار أفضل 5 شركات للفوز بجوائز المسابقة.
وأضافــت نصــر ان لجنــة التحكيــم تضمنت عدد مــن الخبراء في 
مجال التصنيع الغذائي شــملت الدكتور/أمجد القاضي، مدير مركز 
تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمجلس الصناعة 

للتكنولوجيا واالبتكار، والسيدة/ غادة غيث، المدير التنفيذي إلدارة 
االتصــال المؤسســي بالبنك المصري لتنمية الصادرات، والســيد/ 
إســالم عاطف مدير االبتكار بشــركة جورميه مصــر، والدكتورة/ 
إيمان سالم، مدير معهد بحوث تكنولوجيا األغذية وبمركز البحوث 
الزراعيــة، والدكتــور/ محمــود ســطوحى، مديــر مركــز االبتكار 
وتســويق التكنولوجيــا بجامعــة الزقازيــق، والدكتــور/ مصطفى 
الرفاعى، عضو جمعية الطهاة المصريين واألســتاذ بجامعة هنري 
فــورد بالواليات المتحدة، الفتة الي ان جوائز المســابقة مقســمة 
على 5 فئات تضمنت المنتجات التراثية التقليدية، ومنتجات القيمة 
المضافة، ومنتجات احالل الواردات، والمنتجات الغذائية الصحية، 

والتعبئة والتغليف.
وفي نهاية المســابقة وبناًء على تصويت اللجنة فازت 5 شــركات 
بجوائز المســابقة شــملت شــركة جي كــي جلوبال، وشــركة اي 
بيك، وشــركة جي ســي إم سويتس، وشــركة سامرسون وشركة 
توشكي بالمناصفة، وشركة شامينكو وشركة جريس إنترناشيونال 
بالمناصفة، كما فازت شــركة الوفاق الســعودية وشركة القبيصي 

للمشروبات بالمناصفة بناء على تصويت الجمهور.

قامــت هيئــة تنمية الصــادرات بالتنســيق مع المجلــس التصديري 
للطباعة والتغليف والورق والكتب بتنظيم المشــاركة المصرية في 
فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2019 الذي انعقد خالل الفترة 
من 11-21 ديسمبر، بمشاركة 33 دار نشر في مختلف المجاالت 
حيــث أقيم الجنــاح المصري على مســاحة 534 متر مربع بأرض 

المعارض بجدة.
وقــال الدكتور/ عبد العزيز الشــريف رئيس هيئــة تنمية الصادرات 
إن معرض جدة الدولي للكتاب يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة 
في قطاع الكتب والمســتلزمات التعليمية، مشــيراً الى ان المعرض 
افتتحه األمير خالد الفيصل مستشــار خادم الحرمين الشريفين أمير 

منطقة مكة المكرمة.
واضــاف أن االهتمام بالمعــارض الخارجية للكتاب المصري يعكس 
حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية لألسواق الخارجية 
لصناعة النشر في مصر والعمل على الترويج للكتاب المصري من 
خالل آلية المعارض الخارجية، مشيراً الى ان المشاركة في معرض 
جدة تســتهدف الترويج للكتاب المصري في السعودية خاصة وأنها 
تعد ثاني دولة مستوردة للكتاب المصري بنسبة 10٪ من صادرات 
الكتب العربية، كما ان منطقة الخليج العربي تعد أكثر المناطق جذبا 

للكتاب المصري حيث تستورد 30٪ تقريبا من الكتاب المصري.
وأوضح الشريف ان الدورة الحالية لمعرض جدة، تقام على مساحة 
30 ألــف متــر مربــع ويشــارك بها أكثر مــن 400 دار نشــر من 
40دولة عربية وأجنبية لعرض ما يقرب من 350 ألف كتاب ومن 
المتوقع ان تحظى بمشاركة أكثر من 475 ألف زائر، مشيراً الى ان 
المعرض شــارك به كبريات دور النشــر العربية والدولية ويتضمن 

الكتــب األكاديمية والثقافية والعلمية واألدبية والدينية باإلضافة إلى 
كتب الطفل والوسائط المعرفية والكتب اإللكترونية.

ومــن جانبهــا أوضحت ايمــان رفعت مديــر الجنــاح المصري، أن 
المعــرض يعد أحــد الفعاليات الهامة التي تســتقطب عددا كبيرا من 
دور النشــر مــن مختلــف دول العالم، مما يتيح الفرصة للشــركات 
المصرية ودور النشر في الوصول إلى أبرز بوابات النشر العالمية 

للكتاب في دول الخليج والشرق االوسط.

أصــدر وزيــر التجارة والصناعة قــراراً بتشــكيل الجانب المصري 
فــي مجلس االعمال المصري الفرنســي برئاســة الســيد / محمود 
القيسي نائب رئيس مجلس إدارة  شركة ميدجينكو للتجارة الدولية 
وعضوية كل من الســيد/ فــؤاد يونس رئيس مجلس ادارة شــركة 
يونس االستشارية والسيد/ عبدالحليم عاصم مستشار رئيس شركة 
تاليس افريقيا والشــرق االوسط والسيد/ عادل دانش رئيس مجلس 
ادارة شــركة سيليكون واحة والســيد/ احمد شوقي المدير التنفيذي 
لمكتب مازارز مصطفي شوقي للمحاسبة والمراجعة والسيد/ عالء 
دياب رئيس شــركة بيكــو الحديثــة للحاصالت الزراعية والســيد/ 
عمــرو عطيــة عضــو مجلــس ادارة شــركة ايجي ترانــس افيدبيم 
والدكتور/ اشــرف الجزايرلي رئيس شــركة مشرق لتنمية االعمال 
والســيد/ الهامي الزيات رئيس شــركة ايميكو للسياحة واالستاذة/ 
غادة درويش، مدير عام شــركة بيزا للتوريدات الصناعية والسيد/ 
حامــد حســونة المدير االقليمي لبنــك يوباف والســيد/ كريم رفعت 
رئيــس مجلــس ادارة شــركة ان جيدج لالستشــارات واالســتاذة/ 
مــاري لويس نائــب رئيس مجلس ادارة مجموعة شــركات بي تي 
ام والســيد/ محمد طلعت رئيس شــركة بانج إيجيبت والسيد/ محمد 
اوزالــب رئيس مجلس ادارة بنك بلوم مصر والســيد/ محمد حالوة 

رئيس مجلس ادارة شــركة بست تشــيز للمنتجات الغذائية والسيد/ 
منير جورج شــركة مقار لالستشارات المالية والسيد/ احمد الطويل 
نائب رئيس شــركة تراينجل ايجيبت والدكتور/ احمد مجدي العضو 

المنتدب لشركة سوموتومو ايجيبت.   
وقد نص القرار أن مدة عمل المجلس 3 ســنوات من تاريخ نشــره 
بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب 
المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير 
التجــارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشــاط وما يراه 
من اقتراحات وخططه المســتقبلية لتنمية المصالح المشــتركة بين 

البلدين 
ويأتــي إعادة تشــكيل هذا المجلس في إطار سياســة الوزارة لضخ 
دماء جديدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي 
على المســتويين التجاري واالســتثماري، في ظل الدور الرئيســي 
والمحوري للمجلس في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع 
القطاع الخاص الفرنســي على إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة 
فــي مصر، خاصة وان فرنســا تمثــل أحد أهم الشــركاء التجاريين 
االوربييــن لمصر حيث بلغ حجم التبــادل التجاري بين البلدين نحو 
مليار و651 مليون دوالر خالل الـ9 اشهر االولي من العام الجاري.

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يعلن فوز 
5 شركات بجوائز االبتكار في مجال الصناعات 

الغذائية

بمشاركة 33 دار نشر
هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة 
المصرية بمعرض جدة الدولي للكتاب

قرار وزاري بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس 
األعمال المصري الفرنسي برئاسة محمود القيسي



2223 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

حصــاد التجـارة والصنـــــــاعة خــــالل 2019

احداث هامة
• إطــالق خارطة طريق لتعزيــز التكامل الصناعى 
بيــن مصر والدول االفريقية خالل فعاليات ورشــة 
عمــل »صنع في افريقيا« التي اســتضافتها مصر 
بمشــاركة وزراء الصناعة األفارقة ورؤساء اتحاد 
الصناعــات وممثلي القطــاع الخاص بـــ25 دولة 
إفريقية و8 دول أوروبية والصين إلى جانب ممثلي 

المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

• حصــول وزارة التجارة والصناعة على شــهادة 
األيزو وفقاً لمتطلبات المواصفة القياســية الدولية 
»أيــزو 9001: 2015« الخاصــة بنظــم إدارة 
الجودة وذلك من شــركة أنظمة التســجيل المتحدة 
URS Egypt وباعتمــاد مــن جهــاز خدمــات 
المملكة المتحدة لالعتماد UKAS وذلك في إطار 
مشروع إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة 

بالوزارة والجهات التابعة لها.

• اســتقبلت الهيئة 86 ألف و193 رســالة مواد غذائية حيث تم 
قبول 83 ألف و419 رسالة ورفض 2774 رسالة.

• اســتقبلت الهيئة 158 ألف و23 رسالة سلع صناعية حيث تم 
قبول 156 ألف و485 رسالة ورفض 1538 رسالة

• إتمــام الربط بين الهيئة والجمارك في كل من ميناء بورســعيد 
ودمياط واالسكندرية وتبادل الرســائل االليكترونية للتعامل على 

الرسائل الواردة للموانئ.
• توقيــع بروتوكــول تعاون مــع مصلحة الضرائب بشــأن الربط 
اإللكتروني بين الجهتين لتبســيط اإلجراءات وتقديم أفضل خدمة 

لمجتمع التجارة الخارجية.

• تدريب 2590 متدرب لتأهيل الكوادر البشرية بالهيئة
• تم الرد على 18210 استفساراً وارداً لمركز االتصاالت والرد 
على 10783 استفســاراً لوحــدة خدمة المواطنين باإلضافة الى 
500 استفســاراً لخدمــة »اســأل ونحــن نجيب« كما تــم اعداد 
9104 تقريــر بوحــدة خدمــة قطــاع االعمال، وبلغ عــدد زوار 

الموقع اإللكتروني حوالي 127 ألف زائر
• تقييــم )118( محطــة لتصدير البطاطس بالتعــاون مع الحجر 

الزراعي طبقا الشتراطات تصدير البطاطس لالتحاد األوروبي.
• تقييــم )107( محطــة لتصديــر الموالح بالتعــاون مع الحجر 

الزراعي والمجلس التصديري للحاصالت الزراعية

• قدم المركز 1748 خدمة لـ 811 شركة تمثل 11 قطاعاً صناعياً 
وتشــمل الصناعات )الهندســية – الغذائية والحاصالت الزراعية 
– والكيماويــة – الغزل والنســيج والمالبــس الجاهزة – الطباعة 
والتغليــف – الخشــبية واالثاث – الدوائيــة -التجمعات الصناعية 

والحرفية – مواد البناء – الجلود(
• اعداد اســتراتيجية تنمية وتطوير األثــاث بالتعاون مع المجلس 

التصديرى لالثاث وغرفة صناعة منتجات األثاث واالخشاب
• إطــالق برنامــج لتطوير االستشــاريين ومقدمــي خدمات الدعم 
الفنــي للمصانع بالتعــاون مع الوكالــة األلمانية للتعــاون الدولي 

)GIZ( بمشاركة 96 متدرباً 
• توقيع عقد مشــروع »SHIP« الخاص بأنظمة تســخين المياه 
بالطاقة الشمســية، مع منظمــة األمم المتحدة للتنميــة الصناعية 
»يونيدو« والهادف إلى نشر تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية 
فــي العمليات الصناعية وتحفيز تطبيقها فــي قطاعات الصناعات 

الغذائية، صناعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية. 
• إطالق البرنامج األلماني لتدريب المديرين بالتعاون مع عدد من 
الجهــات األلمانية والهادف الى توســيع وتعميق مجاالت التعاون 
التجاري والتنموي بين دولة ألمانيا االتحادية و16 دولة أوروبية 

وآسيوية ودول شمال إفريقيا. 
• افتتاح المقر الجديد لمشــروع كريتيف إيجيبت بالقاهرة الجديدة 

على مســاحة 900 متر مربع منها 300 متر لمشروع »كريتيف 
هــب ايجيــت« حيث يضم المقر الجديد منتجــات 35 تجمع حرفى 
يمثلــون 17 محافظــة بإجمالى 111 مورد ومنتجــات من الكليم 
والســجاد والفخار والمرمر واأللباستر والزجاج البلدى والخوص 
والتلــى والجلود ويضم المقر الجديد منتجات ألكثر من 100 فنان 

وحرفي. 
• اعداد عدد 2 دراســة حول فرص نمو صادرات قطاع صناعات 

الطباعة والتغليف الى افريقيا وأوروبا
• توقيــع بروتوكــول تعاون بيــن المركز وغرفــة صناعة األثاث 
والمجلــس التصديــرى لألثاث لتنميــة قدرات العامليــن في قطاع 
األثــاث ومصممي برنامــج االبتــكار )Creative Hub( التابع 

للمركز
• إطالق مســابقة »Pack Designer« باك ديزاينر بالتعاون 
مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف وحاضنة رواد النيل واليونيدو
• تقديــم 32 ورشــة عمــل الكثر مــن 435 متدرب فــي مجاالت 

التسويق والتصدير والجودة وإدارة االعمال
• مســاندة 223 شــركة صناعيــة فــي الحصول علــى تمويل من 

القطاع المصرفي 
• دعم التسويق المحلى والتصدير لعدد 120 شركة وتجمع حرفي 

من خالل كريتيف إيجيبت بالمشاركة في معارض محلية ودولية

الهيئة العامة للرقابة 
على الصادرات والواردات 

مركز تحديث الصناعة

• المســاهمة فــي إتاحــة عــدد 1143 فرصــة تصديريــة بقيمة 
تقديريــة بلغت نحو 565.5 مليون دوالر في مجاالت الخضروات 
والفواكــه الطازجة والمنتجــات الغذائية والورقية والمفروشــات 
المنزلية والسلع الهندسية والزجاج والرخام والجلود والكيماويات 

والكابالت الكهربية. 
• المســاهمة في إبرام عدد من التعاقدات التصديرية بلغت قيمتها 

المبدئية نحو 113.5 مليون دوالر. 
• المساهمة في إتاحة عدد 412 مناقصة دولية خارجية. 

• الترويــج للصــادرات المصريــة من خالل التعامــل مع 17 ألف 
و504 طلــب ترويــج واســتعالم تجــاري وتوفيــر بيانــات تتعلق 

بالتصدير. 
• المساهمة في إتاحة عدد من الفرص االستثمارية بقيمة تقديرية 
بلغــت نحــو 1,9 مليــار دوالر أمريكي في مجاالت بناء وتشــييد 
المستشــفيات والمراكــز الطبية، والمركبات والســيارات، وإقامة 
المجمعــات االســتثمارية المتكاملــة، وتصنيــع الحديــد والصلب، 

وتصنيع الهياكل والتركيبات الحديدية. 
• المعاونــة فــي الترتيــب لعــدد 692 زيــارة رســمية وتجارية، 
باإلضافة إلى المعاونة في الترتيب والتحضير الجتماعات عدد من 

اللجان المصرية المشتركة.   
• التعامــل مــع عدد 131 معــرض دولي خارجي وداخلي ســواء 
بالترويــج لهــا أو بالمعاونــة فــي الترتيــب للمشــاركة المصرية 
بالمعــارض الدولية الخارجيــة بالتعاون مع الجهــات المعنية، أو 
بالمعاونة في ايفاد بعثات مشــتريين بلغ نحو 200 مشتري دولي 

لزيارة المعارض الدولية التي تقام على أرض مصر. 
• إعداد 2404 دراسة وتقرير تسويقي ونوعي.

• نظم المكتب التجاري المصري بالبرازيل معرضاَ دائماً للمنتجات 
المصريــة لمدة 6 أشــهر بمدينة كامبينــاس البرازيلية، حيث ضم 
المعــرض معروضات لمنتجات 50 شــركة مصرية وأتاح زيارات 
لرجــال االعمال والمســتوردين والموزعين بغــرض التعاقد على 

صفقات تصديرية مصرية لالسواق البرازيلية.

جهاز التمثيل التجارى 



2425 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

حصــاد التجـارة والصنـــــــاعة خــــالل 2019
الهيئة المصرية العامة 
للمواصفات والجودة 

* قرارات وزارية
•  استصدار قرار وزاري بمنح منتجي ومستوردي اللحوم المجمدة 
والبسكويت واأللبان ومنتجاتها والمشروبات الغازية مهلة 6 أشهر 

لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة.
•  استصدار قرار وزاري بإلزام منتجي ومستوردي زيوت األسماك 
وبدائــل الســجائر التقليديــة باإلنتــاج طبقــاً للمواصفات القياســية 

المصرية ومنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
• اســتصدار قرار وزاري بمنح منتجي ومســتوردي عدد من السلع 
الهندســية والكيماويــة مهلــة 6 أشــهر لتوفيــق أوضاعهــم طبقــاً 
للمواصفات القياســية المصريــة ...ومنح مهلة 12 شــهر لمنتجي 

حفاضات األطفال لتوفيق أوضاعهم.
• اســتصدار قرار وزاري بإلزام منتجي ومستوردي عدد من السلع 
الهندسية والكيماوية والمقاييس باإلنتاج طبقاً للمواصفات القياسية 

المصرية.
• استصدار قرار وزاري بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص 
عليها في المادة األولى من القرار الوزاري رقم 654 لسنة 2018، 
لمــدة عام اعتباًرا من 3 أبريل 2019، بشــأن اإللزام باإلنتاج طبقا 

للمواصفات القياسية.
• اســتصدار 3 قرارات وزارية بشــأن منح منتجي ومستوردي عدد 
من الســلع الكيماوية والهندســية مهلة 6 أشــهر لتوفيق أوضاعهم 
طبقاً للمواصفات القياســية المصرية، وإلزام مقدمي الخدمات بأداء 
الخدمة طبقاً للمواصفة القياسية المصرية الكيماوية الخاصة بمعامل 

التحاليل الطبية ومنحهم مهلة 12 شهر لتوفيق أوضاعهم 
* في مجال المواصفات والمقاييس

- إصدار عدد )736( مواصفة قياسية جديدة
- دراســة )2100( مشــروع مواصفة قياســية أجنبيــة صادرة من 

.BS EN ISO أجهزة تقييس أجنبية
- دراسة )200( مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة 

التقييس العربية

- دراســة )900( إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية لتيســير 
إجراءات التجارة العالمية.

- تقديم )1100( مشورة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.
- بيــع )3930( مواصفــة مصريــة، )3935( مواصفــة أجنبيــة 

و)360( مواصفة أجنبية
- إصدار مواصفة مكافحة الفساد والرشوة

- إصدار مواصفة األجهزة التعويضية واألجهزة التقويمية
- إصدار مواصفة مركبات خدمة مكافحة الحريق واإلنقاذ

- إصدار مواصفة كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة المنزلية الكهربائية 
- طرق ترشيد الطاقة.

- إصدار مواصفة باشــتراطات التخزين والفترات الزمنية لصالحية 
اإلطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها

- إصــدار مواصفــة بمتطلبات األمــان لمركبات الطــرق ونظم وقود 
الغاز الطبيعي المضغوط.

- إصدار 8 مواصفات باشتراطات ومعايير مزاولة المهن 
* في مجال الجودة:

- إجــراء )404( زيارة تفتيشــية للمنشــآت الحاصلــة على عالمة 
الجودة المصرية تنتج )700( منتج.

- منح تراخيص جديدة لعالمة الجودة لعدد )20( منشأة تنتج )20( 
منتج.

- تجديد تراخيص لعالمة الجودة لعدد )102( منشــأة تنتج )138( 
منتج.

- إصدار عدد )39( شهادة مطابقة لعدد )37( منشأة.
- اعتماد عدد )4( نماذج أساسية لعدد )7( منشأة.

- دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد )38( منشأة.
- منح عالمة المطابقة لعدد )8( منشأة تنتج )17( منتج.
- فحص مقطورات لعدد )8( منشأة لعدد )49( مقطورة.

- منح عالمة حالل لعدد )100( منشأة تنتج )4096( منتج.
 - تجديد االعتماد لعدد )9( معامل لالختبارات الهندسية 

• تنظيــم المشــاركة المصريــة لعدد 27 معــرض دولى متخصص 
في 16 دولة مختلفة بمشــاركة 856 شــركة مصرية بـ12 قطاع 

تصديرى.
• تنظيــم 5 بعثــات تجاريــة لعــدد 5 دول ضمــت نحو 58 شــركة 
مصريــة في مجــاالت الصناعــات اليدوية، والجلــود، والصناعات 

الكيماوية واالسمدة، ومواد البناء، وقطاعات متنوعة.
• استقدام 19 بعثة مشترين ضمت 812 مشترى أجنبي للمعارض 

المقامة على أرض مصر.
• إقامة أســبوع تجــارى للمنتجات المصرية في تنزانيا بمشــاركة 

14 شركة.
• إعداد وتحديث 50 دراسة وتقرير استرشادي جديد عن المنتجات 

المصرية الواعدة للتصدير واألسواق الواعدة.
• الرد على االستفسارات وتلبية طلبات 425 شركة مصرية وجهات 
معنيــة فيما يتعلــق بإحصائيات التجــارة الخارجيــة، والمعلومات 
الخاصة باألسواق المستهدفة والواعدة، والشركات المستوردة في 

مختلف الدول العالمية.

اتفــاق  توقيــع   •
تعاون مع المؤسســة 
لتمويــل  اإلســالمية 

التجــارة لتمويل عــدد من البرامج لتنمية الصــادرات المصرية فى 
األسواق األفريقية خالل الـ3 أعوام المقبلة.

• اســتكمال تنفيذ المشــروعات المتعلقة بمبادرة التجارة الخضراء 
)Green Trade Initiative GTI(

• التنســيق مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« 
لتنفيذ برامج تدريبية لرفع القدرات التصديرية لصغار المصدرين.

• استكمال تنفيذ أنشطة برنامج تحسين التجارة واألسواق المحلية 
.TDMEP

• التنســيق واالنتهاء من إعداد وثيقة مشروع She Trade من 
أجــل إعداد رائــدات أعمال من المرأة المصريــة ودفعها إلى مجال 

التصدير.
• فوز الهيئة بجائزة أفضل موقع إلكترونى حكومي عربي. 

هيئة تنمية الصادرات 

• تنظيــم عدد 29 معرض داخلي وحفلة واحدة بمركز المؤتمرات 
وأرض المعارض. 

• إصــدار عــدد 25 ترخيص إلقامة المعــارض داخل مصر وعدد 
27 ترخيص للشــركات للمشــاركة في معارض خارجية في عدد 

13 دولة. 
• التعاقــد مــع إحدى شــركات المقاوالت المصريــة لتطوير ثالث 

قاعات مؤتمرات بالهيئة. 
• توفيــر 92 دورة تدريبيــة داخليــة وخارجيــة لعــدد 467 من 

موظفي الهيئة. 

• وضع اســتراتيجية تسويقية للهيئة لمدة 3 أعوام تبدأ من العام 
المالي 2020/2019 وتنتهي في 2022/2021 

• تنظيــم الدورة األولى لمعرض »أجازة نصف العام« بمشــاركة 
منتجــات 12 محافظة شــملت المنســوجات والمالبــس الجاهزة 
والمفروشــات وصناعــات يدويــة وحرفيــة وصناعــات غذائيــة 

وكيماوية وأجهزة كهربائية. 
• تنظيــم فعاليــات الدورة الـــ52 لمعرض القاهــرة الدولي، على 
مساحة 28 ألف متر مربع بمشاركة 300 شركة محلية وأجنبية 

يمثلون 6 دول.

الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات 

* اواًل: قطاع االتفاقيات التجارية
• إعــداد الموقــف التفاوضــي المصــري الجتماعــات مؤسســات 
التفاوض لالتفاق المنشــئ لمنطقة التجــارة الحرة القارية االفريقية 
)منتدى التفاوض – كبار مســئولي التجارة – وزراء التجارة( التي 
عقدت خالل مايو 2019 بأديس أبابا/ إثيوبيا وخالل يونيو 2019 

بنيامي/ النيجر.
• اإلعــداد والمشــاركة في ورشــة العمــل للدول أعضــاء تجمعات 
الكوميســا وجماعــة شــرق افريقيــا والســادك بشــأن التخفيضات 
الجمركيــة في إطار اتفــاق منطقة التجارة الحــرة القارية االفريقية 

والتي عقدت في، باروشا/تنزانيا. 
• المشــاركة فــي التدريــب األول لنقــاط االتصال الوطنيــة المتعلق 
باآللية االلكترونية لرصد ومتابعة والحد من العوائق غير الجمركية 
على التجارة في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية 

الـ AfCFTA )بنيروبي/كينيا(.
• االنتهــاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية 

  .AfCFTA(( االفريقية
• رئاســة مجموعة عمل قواعد المنشأ للجانب المصري في الجولة 
الثانيــة مــن مفاوضات اتفــاق التجــارة الحرة بين مصــر واالتحاد 

األوراسي
• تمثيــل مصــر فــي اجتماعات مفاوضــات القواعــد الخاصة بدعم 

مصائد األسماك بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف-سويسرا

* ثانياً: قطاع التجارة الخارجية: 
- اواًل: التصدير:

• اســتصدار القــرار الوزاري رقم 14 لســنة 2019 بشــأن الغاء 
القرار الوزاري رقم 629 لســنة 2017 بشــأن فرض رسم صادر 
على األســماك الطازجة والمبردة والمجمــدة والقرار الوزاري رقم 

688 لسنة 2018.
• اســتصدار القرار الوزاري رقم 19 لســنة 2019 في شأن الغاء 
القرار الوزاري رقم 1098 لســنة 2018 باســتمرار فرض رســم 

الصادر على بعض أصناف مكونات األعالف

• اســتصدار القــرار الــوزاري رقم 
99 لسنة 2019 في شأن استمرار 
فــرض رســم صــادر علــى بعــض 

الخامات التعدينية.
• اســتصدار القــرار الــوزاري رقم 825 لســنة 2019 فى شــأن 
اســتمرار العمل بالقــرار الوزاري رقم 774 لســنة 2018 والذي 
يقضي بفرض رسم صادر علي االسمدة االزوتية بواقع 500 جنيه 

للطن
• اســتصدار القــرار الوزاري رقم 1146 لســنة 2019 في شــان 

استمرار رسم الصادر على بعض أصناف مكونات االعالف.
• استصدار القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2019 بشأن استمرار 
العمل بالقرار الوزاري قم 631 لسنة 2017 في شأن فرض رسم 

صادر على الجلود الكرست.
• استصدار القرار الوزاري رقم 450 لسنة 2019 في شأن تعديل 
رســم الصادر المقــرر على صادرات البرســيم والمنتجــات العلفية 

المماثلة.
• اســتصدار القــرار الوزاري رقم 1156 لســنة 2019 في شــأن 

استمرار فرض رسم صادر على بعض انواع الخردة والخامات.
• عقد ورشــة عمــل لممثلي المجالــس التصديرية حــول المعاهدة 
اإلقليميــة الجديــدة لقواعــد المنشــأ بهدف زيــادة التوعيــة بأحكام 
ومقتضيات القواعد الجديدة للمنشــأ لضمان التطبيق األمثل واإللمام 
بمــا طرأ علــى بروتوكول قواعد المنشــأ األورومتوســطية الحالية 

والملحقة باتفاقية المشاركة المصرية األوروبية.

- ثانياً: االستيراد: 
الرســائل االســتيرادية التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها من قبل قطاع 

التجارة الخارجية:
حاالت االفراج                         5609 رسالة
حاالت إعادة التصدير                1420 رسالة 
المخالفات االستيرادية                 990 رسالة 

قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية 



2627 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

حصــاد التجـارة والصنـــــــاعة خــــالل 2019

* في مجال التمور: 
• إنشــاء المجلس األعلى للتمــور بهدف تطوير قطاع التمور وحل 

مشاكل المنتجين والمصنعين وزيادة الصادرات المصرية 
•  تأهيــل مجمــع تمور الــوادي الجديد بالتعاون مــع جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
•  انشــاء ثالجــات في الواحــات البحريــة بمحافظة الجيــزة لبدء 

التشغيل التجريبي.
•  االعداد واالشــراف على مشــاركة 62 مصنع تمور مصرية من 
الوادي الجديد وســيوة والواحات البحرية وبرج العرب والســادات 
بمعــرض »أبو ظبــي للتمــور«، ومهرجان التمور في الســودان، 

.Food Africa ومهرجان التمور باألردن، ومعرض
* جهود تعميق التصنيع المحلي:

•  االنتهــاء مــن تصنيــع أول موتــور غســاالت فــوق اوتوماتيك 
180W مصري 100٪ والبدء في تجربته بالمصانع

•  تصنيــع إضافات تقليل وقت التبريد في عملية التشــكيل بالحقن 
واضافات تحويل البالستيك الي بالستيك متحلل حيوًيا.

•  ابتكار خلطات من خامات البولي ايثيلين عالي الكثافة ومنخفض 
الكثافة لموائمة متطلبات الشركة المصرية لالتصاالت

•  انتاج البسكويت باستخدام مسحوق التمور المجففة بدياًل للسكر 
بنسبة 50٪ بأحد المصانع المصرية.

• تصنيــع نمــاذج أولية من بالطات الرخــام الصناعى من مخلفات 
الرخام بالتعاون مع إحدى الشركات اإليطالية

• تصنيع خيوط من عوادم الكتان النتاج ماليات لتخفيض 15٪ من 
التكلفة، واســتخدام التكنولوجيات الحديثة في الدباغة لتقليل نسبة 

االمالح داخل مياه الصرف الصناعي للمدابغ وذلك لمدبغتين.
* دعم االبتكار الصناعى: 

• تنظيم جائزة لالبتكار الصناعي لتشجيع جهود الشركات المبتكرة 
وتم اإلعالن عن فوز 4 شركات صناعية.

•  نقل تكنولوجيا تركيب اللوحات الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية 
من الطاقة الشمسية بأحد المصانع مما ادى لخفض استهالك الطاقة 

الكهربائية بنسبة ٪8.
• إنشاء حاضنة أعمال تختص بإعادة تدوير المخلفات الصناعية.

• تطويــر الحاضنــة التكنولوجيــة 
للحرف االبداعية في مجال صناعة 

الجلود.
• ابتكار العالمة التجارية NAILA، ودعم عالمات تجارية جديدة 
مــن خالل دعــم رواد االعمال وذلك بإطــالق مجموعة مبتكرة من 
 »Paf dolls و »Hakeeba الحقائــب تحمــل اســم »حقيبــة

النتاج المصنوعات الجلدية.
* فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة: 

• تعــاون مركز تكنولوجيــا اإلنتاج األنظف التابع لمجلس الصناعة 
للتكنولوجيا واالبتكار ووزارة اإلنتاج الحربي لتنفيذ أعمال ترشــيد 

الطاقة بكافة شركات اإلنتاج الحربي والبدء بمصنعين.
•  تأهيل معمل الطاقة الشمسية في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 

باإلضافة إلى تأهيل 13 شركة في مجال الطاقة الشمسية.
•  تدشــين منظومة تبادل للمخلفــات الصناعية عبر موقع بورصة 

المخلفات الصناعية.
• اســتخدام السخانات الشمسية في المجال الصناعي وكفاءة إدارة 

الطاقة.
•  اســتخدام الطاقة الشمسية فى التسخين فى التطبيقات الصناعية 

المختلفة.
•  حصــول مركــز تكنولوجيــا اإلنتــاج األنظــف التابــع لمجلــس 
التكنولوجيــا واالبتكار بــوزارة التجارة والصناعة على ثقة منظمة 
األمــم المتحدة للتنميــة الصناعية »اليونيــدو« لتقديم الدعم الفني 
والتدريبــي للــدول العربية واألفريقية كقناة لنقــل الخبرة المصرية 

إلى هذه الدول في مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية. 
• تنظيم مركز تحســين الجــودة واالنتاجية التابع لمجلس الصناعة 
للتكنولوجيــا واالبتكار بالتعاون مع هيئــة التعاون الدولي اليابانية 
ومركــز تدريب التجــارة الخارجية دورة تدريبية لمدة أســبوع في 
مجــال النظــم اليابانيــة للجــودة واالنتاجية بمشــاركة 18 متدرب 
يمثلون 10 دول إفريقية هي جنوب السودان وجزر القمر والكونغو 
وسوازيالند وزامبيا وكينيا وبورندي ومالوي وإثيوبيا وجيبوتي. 

مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار 

• توقيــع االتفاقية ثنائية األطراف مع المنظمة األوروبية لالعتماد 
فــي مجــال اعتماد جهــات اختبــارات الكفاءة الفنيــة PTP طبقاً 
لمتطلبــات المواصفة الدوليــة ISO/IEC17043 ليصبح بذلك 
المجلس الوطني لالعتماد عضواً معترفاً به من المنظمة األوروبية 

لالعتماد في مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية.
• اعتماد 467 جهة تقييم المطابقة منها 318 معمل اختبار و53 
معمل معايرة و50 معمل طبي و17 جهة تفتيش و22 جهة منح 
شهادات و5 جهات اختبار الكفاءة الفنية باإلضافة الى معمل للطب 

الشرعي وجهة لمنح شهادات المنتجات.
• تجديد اعتمــاد 160 معمل منها 50 معمل بالجامعات المصرية 
و9 معامــل بالهيئة العامة للمواصفات والجودة و25 معمل بهيئة 
الرقابة علــى الصادرات والواردات و22 معمل بمصلحة الكيمياء 
و39 معمــل بالمراكز البحثية الى جانب اعتماد 15 معمل بوزارة 

الصحة.
• اعتماد عدد من المعامل بالخارج شملت معامل هيئة المواصفات 
الســودانية ومعمليــن بالمملكــة العربيــة الســعودية وجهتي منح 

وألمانيــا  بإيطاليــا  شــهادات 
ومعمــل  بالكويــت  ومعمليــن 

بالنيجر و4 معامل بالهند.
• اعتمــاد معامــل أفاق العلم في مجال الكشــف عــن هوية القطن 

المصري.
• اعتمــاد معمــل المنشــطات التابــع للمركز الطبــي العالمي وهو 

المعمل الوحيد من نوعه في الشرق األوسط وقارة افريقيا.
• اعتماد معامل الشركة الوطنية للثروة السمكية واألحياء المائية 

بغليون.
• اعتمــاد معامل خدمات نقل الدم المركزية ومعامل وحدة أمراض 
الدم الجامعي ومعهد االورام ومعمل الهرمونات بمستشــفى صحة 
المــرأة الجامعــي ومعمــل المناعــة اإلكلينيكية الجامعــي ومعمل 

أمراض الدم السرطانية الجامعي بمحافظة أسيوط.
• تنفيــذ أنشــطة تدريبية وورش عمل مختلفــة لعدد 550 متدرب 
بهــدف االرتقاء بمســتوى الخدمــات المقدمة لقطاعــات الصناعة 
والتجــارة والزراعة والصحة وحماية البيئة والصحة والســالمة 

المهنية.

المجلس الوطني لالعتماد 

• تحليــل واختبــار وفحــص عــدد 65 ألــف عينة )غذائيــة وغير 
غذائية( بفروع ومعامل المصلحة بزيادة )5200 عينة( عن العام 
الماضي شــملت20 ألف عينة مواد غذائية حيث تم إصدار تقارير 
عــدم مطابقة للمواصفات القياســية للجــودة العالمية والمصرية لـ 
2500 عينــة، باإلضافة إلى أكثر مــن 45 ألف عينة غير غذائية 
حيــث تم إصدار تقارير عدم مطابقة للمواصفات القياســية للجودة 

لعدد 3 آالف عينة.
• إنتاج 20 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر 

الحكومية بزيادة قدرها 2۵00 لتر عن العام الماضي.
•  تدريــب أكثــر مــن 3500 طالــب وطالبــة من طالب الســنوات 
النهائيــة لكليات العلــوم بالجامعات المصريــة الحكومية والخاصة 
بفــروع ومعامل مصلحة الكيمياء مجانا خالل العطلة الصيفية للعام 

2019م بالمحافظات المختلفة.
• توقيــع وتفعيل بروتوكول تعاون لتنفيــذ منظومة النافذة القومية 
الواحــدة الرقميــة بميناء القاهــرة الجوي وقريــة البضائع وميناء 

بورســعيد تمهيداً لالشــتراك في باقي الموانئ 
والتي تشــمل دمياط والعين الســخنة واألدبية 

وسفاجا واإلسكندرية والدخيلة.
• توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن مصلحــة 

الجمارك ومصلحة الكيمياء يســتهدف قيام معامل مصلحة الكيمياء 
بتحليــل عينات من رســائل المهمــل والراكدة المخزنــة بالجمارك 
تمهيداً لبيعها بالمزادات العلنية أو إعدامها في حالة عدم صالحيتها

• اشــتراك أكثــر من 180 كيميائــي وخبير من مصلحــة الكيمياء 
ضمن اللجان الفنية لوضع ودراســة المواصفات القياسية العالمية 
والمصرية مع الهيئــة المصرية العامة للمواصفات الجودة وإقرار 
وتبنــي المواصفــات القياســية للجــودة لكافــة الســلع والمنتجات 

ومستلزمات اإلنتاج.
تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع والمعامل المعتمدة   •
في مجموعة مصانع هندســية وجمعية المســتثمرين بالعاشــر من 

رمضان لالرتقاء بجودة منتجاتها.

مصلحة الكيمياء 

• تخريج عدد 11 ألف و505 خريج.  
• تنفيــذ عــدد )160( برنامج تدريبي في مجــال التدريب المهني 
والفنــي حضرهــا عدد )268( دارس من داخــل المصلحة، وعدد 
)602( دارس من خارج المصلحة يمثلون عدد)53( شركة وعدد 

)161( فرد 
• بدء تفعيل منظومة ضمان الجودة )نقاء(

• فــوز المشــروع المقدم من طلبــة المصلحة التابعيــن ألكاديمية 
مصر الدولية للحاسبات )العـصا الذكية للمكفوفين( بالمركز األول 

في مسابقة نواة 2019
• المشاركة مع الجهات العاملة في التعليم الفني والتدريب المهني 
فــي مبادرة صنايعيــة مصر إلعــداد )4( حقائــب تدريبية لحرف 
)كهربائي منازل – إنشــاءات – ســباك صحي – صيانة وإصالح 

الثالجات المنزلية – نجارة أثاث منزلي(
)YAT( مهن مع شركة )االنتهاء من تطوير عدد )4 •

• االنتهاء من تطوير مناهج وكتب عدد )9( مهن من إجمالي عدد 
)17( مهنة

• االنتهاء من تطوير مناهج وكتب 
عــدد )11( مهنة وجــاري تطوير 

عدد )6( مهن
• تنفيــذ 100٪ مــن أعمــال التأهيــل الشــامل لمجمــع محرم بك 

باإلسكندرية ومجمع مراكز ومنطقة طنطا 
• االنتهاء من التأهيل الجزئي لمركزي محرم بك وطنطا ومعسكر 
مرســي مطــروح ومركز العاشــر مــن رمضان ومركــز األميرية 
التجريبــي ومعهــد تدريــب الكــوادر واالنتهاء من اعمــال توريد 
وتركيــب التغذيــة الكهربائيــة لمركز النقل الخفيــف بوادي حوف 

والتأهيل الجزئي لمركز العباسية ومركز كفر الشيخ
• قبــول دفعة جديدة مــن الطلبة للعام التدريبــي 2020/2019م 
بكل من مراكز ســيارات )إمبابة/كفــر الزيات/محرم بك( بالتعاون 

مع مؤسسة غبور
• تنفيــذ برنامج تدريبي لمدربي المدربيــن التابعين للمصلحة في 
تخصــص الطاقــة الجديــدة والمتجــددة بمركز مشــترك المظالت 

       TVET بالتعاون مع برنامج

مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب 
المهني 

• تنفيذ عدد 29 دورة تدريبية لعدد 327 متدرب وتنفيذ 3 دبلومات 
لعدد 32 متدرب.

• إصــدار شــهادات الصالحية لعــدد 27 جهة من جهــات التأهيل 
والتدريب وإجراء 29 زيارة ميدانية لها.

إصــدار شــهادات مطابقــة نظــم الجودة لعدد 7 منشــآت   •
صناعية.

• توقيع بروتوكوالت تعاون في عدة مجاالت مع العديد من الجهات 
التي تضمنت المجلس الوطنى لالعتماد، وجهاز تنمية المشروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغر، وجهاز تعميــر القاهرة 
الكبــرى التابــع لوزارة اإلســكان، وهيئــة المجتمعــات العمرانية، 

ومعهد نظــم المعلومات للقوات المســلحة، 
وجامعة الفيــوم، ومنظمة المــرأة العربية، 
ومديريــة الشــئون الصحيــة ببور ســعيد، 

والشركة المصرية لنقل الدم.
• إصــدار 34 رخصــة مزاولــة مهنة جــودة رعايــة وتأهيل ذوي 

اإلعاقة، و12 رخصة مزاولة المهنة لنظم اإلدارة.
• تأهيل 10 جهات لتطبيق المواصفات القياســية الدولية من خالل 
تدريب 236 متدرب في تلك الجهات في مجاالت نظام إدارة الجودة، 
ونظام إدارة البيئة، ونظام إدارة الســالمة والصحة المهنية، ونظام 

إدارة الجودة في المشروعات. 

المعهد القومي للجودة 
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شــهد االقتصاد العالمي مؤخرا تطورات ســلبية متسارعة 
أدت إلــى تباطــؤ معدالت النمــو وأعادت تشــكيل الخارطة 
االقتصاديــة العالميــة، حيــث أثــر تزايــد حــدة التوتــرات 
التجاريــة بين الواليــات المتحدة والصيــن، واتباع الصين 
سياســة ائتمانية متشددة، وكثرة الضغوط االقتصادية على 
األرجنتيــن وتركيا، وتضييــق األوضاع الماليــة العالمية، 
باإلضافــة إلى فشــل المحاوالت البريطانيــة عدة مرات في 
الخــروج من االتحاد األوروبي الى التأثير ســلبا على أداء 
االقتصاد العالمي وســاهمت في ظهــور تحالفات اقتصادية 

جديدة في جميع أنحاء العالم. 
ويظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي تفاؤل كبيرا 
بمســار االقتصاد العالمي خالل عــام 2020خاصة في ظل 
التيسير الكبير الذي تشهده السياسة النقدية في االقتصادات 
الكبــرى، والــذي تحقق بعد غيــاب الضغــوط التضخمية، 
واقتــراب معدالت النمو إلى المســتويات المســتهدفة، هذا 
باإلضافة إلى تنشــيط الصين لإلجــراءات المالية والنقدية 
لمواجهــة التأثير الســلبي الناجــم عن الرســوم الجمركية 
األمريكيــة، والهــدوء النســبي للتوتــرات التجاريــة بيــن 
الواليات المتحدة والصين مع ظهور بوادر في األفق تشير 

إلى اتفاق تجاري وشيك.
ومــع الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات العالميــة، للدفع 
باالقتصاد العالمي إلى منطقة أكثر استقرار، يتوقع صندوق 
النقد الدولي أن يشهد عام 2020 تحسنا ملحوظا في النمو 
العالمــي، ليصــل الى 3.6٪ حيث يعتمد هــذا التعافي على 
انتعاش االقتصادات الصاعدة والنامية، وتحســن األوضاع 
االقتصاديــة فــي األرجنتيــن وتركيا، وبعــض االقتصادات 

تشــهد  التــي  األخــرى  الناميــة 
ضغوطا مختلفة حاليا.

أمــا االقتصــادات المتقدمة، فإن 
فيهــا ستشــهد  النمــو  معــدالت 
 ،2020 فــي  طفيفــا  تباطــؤا 
بالرغــم مــن التعافــي الجزئــي 
فــي منطقة اليورو، مع انحســار 
أثــر إجــراءات التنشــيط المالي 
فــي الواليــات المتحــدة، واتجاه 
النمــو فــي هــذه المجموعة إلى 
المســتويات المطلوبــة، في ظل 
هشاشــة اقتصادهــا وانخفــاض 

مستوى اإلنتاج.
ويضيف صندوق النقد الدولي أنه بعد انتهاء عام 2020، 
مــن المتوقــع أن يشــهد االقتصــاد العالمي اســتقرار عند 
مســتوى 3.5٪، بدعــم مــن النمــو فــي الصيــن والهند، 
وارتفاع مشــاركتهما في إجمالي الناتــج المحلي العالمي، 
كما أنه من المتوقع أن يستقر النمو في األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية عند مستوى ٪5.
ويقــول تقريــر صــادر عــن البنك الدولــي إن معــدل نمو 
االقتصاد العالمي ســيرتفع بشــكل هامشــي إلى 2.7٪ في 
2020، مضيفــا أن معــدل النمو في اقتصادات األســواق 
الصاعدة والنامية، سيشــهد نوعا من االستقرار خالل عام 
2020، خاصــة إذا نجحت بعض الــدول في تجاوز فترات 

الضغوط المالية.
وأشــار البنك في تقريره، إلى أن تباطؤ االســتثمار ُيعد من 

هــــل يـعيــد عـــــــــام 2020 رسم خريطة 
االقتصاد العالمي؟

المصدر: مواقع إخبارية عالمية

أهم المعوقــات التي تواجه النمو االقتصادي، خاصة في 
االقتصــادات الصاعــدة والبلدان الناميــة، وتتضمن هذه 
المخاطــر، زيــادة الحواجــز التجارية بيــن االقتصادات 
الكبيــرة، وتجــدد الضغوط الماليــة، باإلضافة إلى تباطؤ 
العديد من االقتصادات الكبرى بأكثر حدة مما كان متوقعا.

ويشــير البنــك الدولي، إلــى أن العديد مــن االقتصادات 
الناميــة والصاعــدة، لديها القدرة علــى التكيف مع آثار 
الضغوط المالية والتقلبات السياسية، إال أنه من المتوقع 
أن تنحســر تلــك المعوقــات، وأن يتعافــى اقتصــاد هذه 
الدول بعض الشــيء مدعوما بتحسن معدل نمو التجارة 

العالمية.
ويتوقــع البنــك الدولــي، ارتفاع معدل النمــو في منطقة 
الشــرق االوســط إلــى 3.2٪ فــي 2020، مرجعا ذلك 
إلــى ازدهار النمو في البلدان المصدرة للبترول مدعوما 

باالستثمارات الرأسمالية في دول مجلس التعاون الخليجي 
وارتفــاع النمــو في العراق، كما أنه مــن المفترض، أن 
يرتفع النمو في البلدان المســتوردة للبترول بفعل تطور 

مناخ اإلصالحات والسياسات في قطاع السياحة.
وتؤكد المؤسسات المالية العالمية، أن المرحلة الحالية، 
تشــهد إعادة رسم خريطة االقتصاد العالمي، لذلك إذا لم 
تتحقق مخاطر التطورات السلبية ُيتوقع أن يتعافى النمو 
العالمــي، أما إذا تحقق أي من المخاطر الرئيســية، فقد 
ينحــرف التعافــي المتوقع عن مســاره الصحيح، خاصة 
في االقتصادات التي تشــهد موجــة عالية من الضغوط، 
لذلــك فإنه من الضــروري، أن تبدأ الحكومــات العالمية 
في توفير الموارد الكافية للمؤسسات للحفاظ على شبكة 
أمان عالمية فعالة، مما يســاعد على اســتقرار االقتصاد 

العالمي.
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• شــاركت مصر بفعاليات الدورة الـــ24 من معرض »أرتيجيانو إن 
فييــرا« بإيطاليا حيث اقيم الجناح المصري على مســاحة 486 متر 
مربع وضم 47 شــركة مصرية بمشــاركة أكثر من 100 دولة حول 

العالم و تخطى عدد الزوار مليون زائر

اســتضافت مصــر معرضي فوود افريكا وباك بروســيس بمشــاركة 
410 شــركة عارضــة محليــة وعالمية تمثل 25 دولــة، الى جانب 
أكثر من 500 مشــترى دولي يمثلون 60 دولة من أوروبا وافريقيا 
وامريكا والشــرق األقصى والدول العربية، فضاًل عن مشــاركة 11 

دولة بأجنحة رسمية

حققت الصادرات المصرية من التمور زيادة بنسبة 100٪ العامين 
الماضيين حيث ارتفعت من 25 ألف طن سنوياً الى 50 ألف طن 
سنوياً حيث تستحوذ الصادرات المصرية على نسبة 5٪ من حجم 

تجارة التمور العالمية

• اعتمــد المجلــس الوطنــي لالعتمــاد خالل عــام 2019 
)467( جهة تقييم المطابقة منها 318 معمل اختبار و53 
معمل معايرة و50 معمل طبي و17 جهة تفتيش و22 جهة 
منح شهادات و5 جهات اختبار الكفاءة الفنية باإلضافة الى 

معمل للطب الشرعي وجهة لمنح شهادات المنتجات

• قــام المجلس الوطنــي لالعتماد  بتجديد االعتماد لـ 160 
معمــل منها 50 معمــل بالجامعــات المصريــة و9 معامل 
بالهيئــة العامــة للمواصفــات والجــودة و25 معمل بهيئة 
الرقابة علــى الصادرات والــواردات و22 معمل بمصلحة 
الكيمياء و39 معمل بالمراكز البحثية الى جانب اعتماد 15 

معمل بوزارة الصحة.

• ساهم جهاز التمثيل التجاري عام 2019  في إتاحة عدد 1143 

فرصــة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 565.5 مليون دوالر 

في مجــاالت الخضروات والفواكه الطازجــة والمنتجات الغذائية 

والورقيــة والمفروشــات المنزلية والســلع الهندســية والزجاج 

والرخام والجلود والكيماويات والكابالت الكهربية كما ســاهم في 

إبــرام عدد مــن التعاقدات التصديرية بلغــت قيمتها المبدئية نحو 

113.5 مليون دوالر. 

• بلــغ عــدد الخريجين بمصلحــة الكفاية اإلنتاجيــة والتدريب 
المهنــي خالل عــام 2019) 11( ألــف و505 خريج وتنفيذ 
عدد )160( برنامج تدريبي في مجال التدريب المهني والفني 
حضرهــا عــدد )268( دارس مــن داخــل المصلحــة، وعدد 
)602( دارس من خارج المصلحة يمثلون عدد)53( شــركة 

وعدد )161( فرد 

• نظمت  الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خالل 
عــام 2019 عدد ) 29( معرض داخلــي بمركز المؤتمرات 
وأرض المعارض كما اصدرت  25 ترخيص إلقامة المعارض 
داخــل مصــر وعــدد 27 ترخيص للشــركات للمشــاركة في 

معارض خارجية في عدد 13 دولة.

• استقبلت الهيئة  العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
خــالل عام 2019 ) 86 ( ألف و193 رســالة مواد غذائية 
حيث تم قبول 83 ألف و419 رسالة ورفض 2774 رسالة 
واســتقبلت  158 ألف و23 رســالة ســلع صناعية حيث تم 

قبول 156 ألف و485 رسالة ورفض 1538 رسالة
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أصدر الدكتــور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الــوزراء اليوم قــراًرا بتفويض رئيــس الجهاز 
المركــزي للتنظيــم واإلدارة فــي اختصاصــات 
الوزيــر المعني بالخدمــة المدنيــة أينما وردت 
فــي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
81 لســنة 2016 والئحته التنفيذية وذلك فيما 
عــدا االختصاصات الواردة في المواد 12 و41 
و57 و75 من القانون والمواد المتعلقة بها في 

الئحته التنفيذية.
كما نــص قرار رئيــس الوزراء علــى تفويض 
رئيــس الجهــاز المركزي للتنظيــم واإلدارة في 
اختصاصات الوزيــر المختص بالتنمية اإلدارية 
المنصــوص عليهــا بقــرار رئيــس الجمهورية 
رقم 368 لســنة 2006 بإنشاء المعهد القومي 
لإلدارة وذلــك فيما عدا االختصاصــات الواردة 

بالمادتين 5 و8 من القرار المشار إليه.

فــى إطار التعاون بين مصلحــة الكفاية االنتاجية وبرنامج دعم وتطوير 
التعليــم الفنــى والتدريب المهنــي TVET2 وفى ضوء تنفيذ أنشــطة 
التنمية المهنية وضمان الجودة الخاصة بتطوير مناهج وبرامج التعليم 
الفنى والتدريب المهني القائمة على الجدارات وبناء القدرات قام السادة 
خبراء الجودة وتطوير البرامج بالبرنامج بزيارة كل من مركز المظالت 
التابع لمنطقة شــمال القاهرة ومركز االميريــة التجريبى بهدف تطبيق 
نظــام جودة البرامج المبنيــة على الجدارات عالوة على وضع منظومة 

التقييم والتحقق من جودة البرامج .
فقــد اســتقبل كال من األســتاذة / مشــيرة ربيع – رئيس وحــدة الجودة 
بالمصلحة والسيد المهندس / خالد الحسينى – مدير عام مركز األميرية 
التجريبــى كل مــن الدكتورة / أفراح الصيــاد والدكتورة / ثناء صالح – 
خبــراء جودة التعليم وتطوير المناهج بالبرنامج وخالل الزيارة تم تفقد 
المعامل والورش بالمركزين والوقوف على معايير التقييم والتحقق من 

الجودة بهما

تهنئة خاصة
أرق التهانــي القلبيــة للزميل/ أحمد حســين باإلدارة 
العامة للعالقات العامة بمناســبة حصوله على درجة 
الماجســتير بتقديــر امتياز مــن كليــة اآلداب جامعة 
المنصورة عن رسالته معايير نشر الخبر في الصحف 
اإلليكترونية إزاء األزمــات االقتصادية في مصر بعد 

ثورة يناير 2011

تبــدأ الحكومــة بتفعيــل نظام »التأمينــات الجديــد« على رواتب 
الموظفين من هذا الشهر يناير ، وذلك بتطبيق نسب االشتراكات 
الجديــدة التى تــم تخفيضها طبقاً لالئحــة التنفيذية لتصبح ٪21 
بداًل من 25٪ من األجر بالنظام القديم موزعة بين صاحب العمل 
والموظف، فيما تشــهد الزيادة المرتقبة للمعاشات خالل 2020 
تغييراً محورياً، حيث ستصدر ألول مرة بقرار من الهيئة القومية 
للتأمين االجتماعى دون الحاجة إلصدار تشــريع ُيقر من مجلس 

النواب كعادة كل عام منذ سنوات طويلة.
 جاء هذا القرار بعد تفعيل القانون بشــكل جزئى خالل الشــهور 
الماضية فيما يخص فض التشــابكات المالية بين الخزانة العامة 

والتأمينات لدفع المستحقات المتأخرة.
وحدد مشــروع الالئحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد نســبة 
وحصة اشــتراكات التأمينــات، أواًل: العاملون لــدى الغير ٪12 
مــن أجــر الموظــف يلتزم بهــا صاحــب العمــل، و9٪ يلتزم بها 
الموظــف المؤّمن عليه من أجره الشــهرى، ثانيــاً: فئة أصحاب 
األعمــال والمصرييــن بالخارج، تكون 21٪ من دخل االشــتراك 
الشــهرى الذى يختاره، ثالثــاً: العمالة المنتظمــة، 9٪ من الحد 
األدنى ألجر االشــتراك شهرياً، و12٪ تتحملها خزانة الدولة من 
الحد األدنى ألجر االشــتراك، أما حصة نظام مكافأة نهاية الخدمة 
فتكون صاحب العمل بواقع 1٪ من أجور اشتراك المؤّمن عليهم 

شهرياً، و1٪ من األجر الشهرى يلتزم بها المؤّمن عليه
وجــاءت الحصــص الجديــدة لالشــتراك كتخفيض عــن القانون 
السابق، والتى كانت نسبة االشتراك فيه 25٪ من أجر الموظف 
مقســمة كالتالــى: 15٪ يدفعها صاحب العمــل، و10٪ يتحملها 
الموظف نفسه، لتشجيعها على االشتراك بنظام التأمينات الجديد، 
وطبقاً لالئحة التنفيذية الجديدة تزاد جميع نســب االشتراكات كل 

7 سنوات بداية من يناير 2020 بنسبة ٪1.
ونظمت الالئحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد إجراءات زيادة 
المعاشــات، حيث يصدر قرار مــن مجلس إدارة الهيئة بناء على 
تقريــر لجنة الخبراء االكتواريين والماليين التابع للهيئة، بزيادة 
المعاشــات المســتحقة حتى 30 يونيو ســنوياً اعتبــاراً من أول 
يوليو بحد أقصى 15٪، وتتحمل الخزانة العامة جزءاً من الزيادة 
بمشــاركة الهيئة القوميــة للتأمين االجتماعــى، وُتعتبر الزيادة، 
طبقــاً لالئحة، جزءاً من المعاش عن حســاب الزيادة التالية، وال 

تقــل قيمة المعاش بعــد الزيادة عن 65٪ مــن الحد األدنى ألجر 
االشــتراك فى تاريخ استحقاق الزيادة حيث وضع القانون الجديد 
قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة 
لتحقيق المســاواة، وهو أمر ســيكون له أثر مهم لتطوير شــامل 

لنظام التأمينات بمصر بشكل كامل وإيجابى.
كما يشهد نظام التأمينات، خالل الفترة المقبلة، هيكلة شاملة من 
خــالل ضم صندوقــى التأمينات الحكومى والخــاص فى صندوق 
واحــد، تتم إدارته من خالل الهيئــة القومية للتأمين االجتماعى، 
التى ستشــهد أيضاً هيكلة شــاملة على المستوى اإلدارى، حيث 
ســتكون، طبقاً للقانون الجديد، هيئة لها الشــخصية االعتبارية، 
بموازنة مســتقلة يتــم إعدادها على نمط الوحــدات االقتصادية، 
ولها االســتقالل الفنى والمالى واإلدارى، وبعكس الوضع الحالى 
الذى يتولى خالله وزير التضامن رئاسة مجلس اإلدارة، سيتولى 
الرئاســة شــخص ذو خبرة فى المعاشات والتأمين. ونص قانون 
التأمينــات فى مادته الثانية على: »تتولى الهيئة القومية للتأمين 
االجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشــريعات السابقة، والتى 
كانت تتولى الجهات اإلدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة 
العامــة، وتتضمــن الالئحة التنفيذيــة للقانون المرافــق القواعد 

واإلجراءات المنفذة ألحكام هذه المادة«.

رئيس الوزراء يفوض رئيس التنظيم واإلدارة في 
بعض اختصاصات قانون والئحة »الخدمة المدنية«

الحكومة تبدأ تفعيل »النظام الجديد للتأمينات« 
على مرتبات يناير تطبيق نظام الجدارات وبناء القدرات بمركز 

األميرية التجريبي
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الصناعيــة  المشــروعات  لتنفيــذ  العامــة  الهيئــة 
والتعدينيــة إحــدى هيئــات وزارة التجــارة والصناعــة 
المعنيــة بالخدمــات اإلستشــارية والهندســية والتنفيــذ 
ــوي  ــي والتنم ــييد الصناع ــروعات التش واإلدارة لمش
ودول  بمصــر  لهمــا  الداعمــة  األساســية  والبنيــة 
الجــوار بموجــب القــرار الجمهــورى رقــم 779 لســنة 

. 1969 )وتعديالتــه( 
أنشطة الهيئة 

ــة  ــذ المشــروعات الصناعي تختــص الهيئــة العامــة لتنفي
ــروعات :- ــن مش ــا م ــند اليه ــا يس ــذ م ــة بتنفي والتعديني

-إجــراء األبحــاث والدراســات الفنيــة وخاصــة فــى مجــال 
األساســية  والبنيــة  المرافــق  و  الصناعيــة  المناطــق 

وبرامــج تنفيذهــا واالشــراف عليهــا 
ــها أو  ــا بنفس ــروعات إم ــذ للمش ــل والتنفي ــراءات التموي ــوم بإج -تق
بواســطة الغيــر ثــم تســليمها لجهــات اإلختصــاص إلدارتهــا ، وذلــك 
ــة  ــاحية ودراس ــال المس ــع واألعم ــار المواق ــة اختي ــن مرحل ــدءا م ب

ــم الخاصــة ــة التصمي ــم مرحل الجــدوى ث
-إعــداد المخطــط العــام والتصميمــات التفصيليــة )معماريــة – مدنيــة 

– كهربــاء – ميكانيــا (وإعــداد المواصفــات الفنيــة 
الزمنيــة  البرامــج  المناقصــات وإعــداد  -إعــداد مســتندات طــرح 
واإلشــراف علــى التنفيــذ شــاملة مراقبــة الوقــت والتكاليــف والجــودة 
واختبــار المــواد وأعمــال اإلســتالم اإلبتدائــي والنهائــي وإقفــال 

المشــروع.
-اإللتــزام بتقديــم خدمــة إستشــارية متميــزة ومتكاملــة “ترضــي 
العميــل” وفقــاً للــرؤى الحديثــة وطبقــاً لألصــول الهندســية ومعاييــر 
الجــودة بمقابــل مــادي تنافســي مــرن وبأحــدث النظــم والبرامــج 
التكنولوجيــة مــن خــالل الخبــرات الفنيــة واالداريــة لكــوادر الجهــاز 
ــا  ــدار 45 عام ــى م ــا عل ــم بنائه ــى ت ــة الت ــى التخصصــات المختلف ف

،مــع اإلســتمرار فــي تحســين الخدمــة المقدمــة إلرضــاء العميــل 
ــى حســاب الخدمــة. ــة عل ــة وليــس الربحي كوســيلة أساســية للربحي
-إعطــاء المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة أولويــة ومكانــة متميزة 
ضمــن مخططــات التنميــة لقدرتهــا علــى دعــم المشــروعات الكبــرى 
وتوفيــر فــرص العمــل لقاعــدة عريضــة مــن الشــباب وتطويــر 
ــاد  ــي إقتص ــمي ف ــر الرس ــاد غي ــج اإلقتص ــتيعاب ودم ــم واس قدراته

ــة. الدول
-تحويــل تكليفــات القيــادة السياســية إلــى برامــج عمــل ومشــروعات 
كافــة  وتوجيــه  كبيــر،  إقتصــادي  بمــردود  اإلحتياجــات  تلبــي 
واألجنبــى  والعربــي  المصــرى  االســتثمار  لتشــجيع  اإلمكانيــات 
وإقامــة البنيــة األساســية والخدمــات الداعمــة للنشــاط الصناعــي 
كحوافــز للمســتثمرين لزيــادة القــدرة التنافســية لمشــروعاتهم إلنتــاج 
ــاع  ــات القط ــة طبق ــذوق، وتشــجيع كاف ــودة وال ــة الج ــات عالي منتج
الخــاص بزيــادة وتنويــع الفــرص اإلســتثمارية المناســبة لهــم حتــى 
يكــون المجتمــع كلــه اســتثمارياً بدايــة مــن القريــة الصغيــرة وحتــى 

المشــروعات الكبيــرة

بيانات اإلتصال
العنوان : 14 شارع االلفى ,عمارة الثورة ,وسط البلد ,القاهرة , ج.م.ع

-التليفون 25883395 – 25883396
-فاكس : 25931265 – 25895246

  WWW.impa.gov.egالموقع اإللكترونى
info@impa.gov.eg البريد االلكتروني - 

الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية
Industrial and mining projects authority-IMPA




