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واســتراتيجيات الــوزارة لتطويــر قطاعــي الصناعــة والتجارة 
وتعزيز دورهما في تنمية االقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة ان الوزارة تســتهدف ايضاً التوســع في انشــاء 
المجمعــات الصناعيــة واالنتهاء من انشــاء 13 مجمع صناعي 
بإجمالــي 4500 مصنــع بما يســهم فــي زيادة إنتاجيــة القطاع 
الصناعــي وبصفــة خاصــة المنتجات التــي يتم اســتيرادها من 
الخــارج، فضــًا عــن توفير المزيد مــن فرص العمل المباشــرة  
الــى جانب جــذب المزيد مــن االســتثمارات المحليــة واالجنبية 
للقطــاع الصناعي خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات 
التفضيلية ومنها منظومة االتفاقات التجارية مع كبريات التكتات 
االقتصاديــة الدوليــة وهو ما يجعــل من مصر أحــد اهم مقاصد 

االستثمار اقليمياً ودولياً.
ونوهــت جامع الى ان الوزارة تســعى لتعزيز دور مركز تحديث 
الصناعــة ليقــوم بدوره الرئيســي فــي تطوير وتحديــث القطاع 
الصناعــي وزيادة تنافســية المنتج المصري بالســوقين المحلي 
والعالمــي، وتفعيــل برامج وانشــطة المركز وتعظيم االســتفادة 
مــن العائــد على القطاع الصناعي بما يســهم فــي زيادة معدالت 
نمو صادرات الشــركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة، 
مشــيرًة الــى انه يجــرى حاليا تحقيــق تكامل بين عمــل المركز 
وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات 

متكاملــة لخدمــة المســتثمرين بالمجمعــات الصناعيــة الجارى 
انشاؤها. 

وأوضحت جامع ان الوزارة تســعى لوضع خطة طموحة لتطوير 
قطاعــي الصناعة والتجــارة واالرتقاء بهما لمســتويات متميزة 
تســهم في نقل االقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعياً 
وتجاريــاً، مشــيرًة الــى ان خطة عمــل الــوزارة تتضمن أهداف 
وتوقيتــات محــددة وتســتهدف احــداث تنمية وتطويــر لقطاعي 
الصناعــة والتجــارة الخارجيــة بما يســهم في زيــادة معدل نمو 
الصناعة المحلية وزيادة مســاهمتها فى الناتج المحلي االجمالي 

وتوفير فرص العمل وزيادة معدالت التصدير.
وأضافت جامع أن الوزارة تركز خال المرحلة الحالية على عدد 
من محاور العمل الرئيســية تشــمل التطوير المؤسســي وتعزيز 
التواصــل مع كافة الجهــات الممثلة لمجتمع األعمــال والجهات 
المعنية الحكومية والتوسع في األسواق من خال زيادة تنافسية 
المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي ورفع كفاءة وجودة 
المنتج المصري والعمل على المنتجات األكثر تنافسية واألسواق 
األكثر اســتيعاباً للمنتج المصري، مشــيرًة الى انــه يجرى حاليا 
مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي 
والتجاري لدراسة مدى ماءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما 
يحقــق المصلحة المشــتركة للدولة والمســتثمرين بهدف توفير 
البنية التشريعية الازمة لتحسين بيئة ومناخ االعمال في مصر.

اكــدت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة ان 
تنميــة وتطوير قطاع الصناعة تأتي علــى رأس أولويات القيادة 
السياسية وخطة الحكومة خال المرحلة الحالية، حيث تستهدف 
الــوزارة التحرك على ارض الواقــع للتعرف على كافة التحديات 
التــي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها واالرتقاء بالقدرة 
التنافســية للصناعــة المصرية وزيــادة القيمــة المضافة بهدف 
زيــادة معــدالت االنتاجيــة والتصدير لألســواق الخارجية، الفتًة 
الــى ان الوزارة ســتعمل خال المرحلة المقبلــة على تهيئة بيئة 

األعمــال الصناعية وتذليل العقبــات والقضاء على البيروقراطية 
وميكنــة الخدمات الصناعية، باإلضافة الــى زيادة االعتماد على 
مدخــات اإلنتاج المصرية ودعم الصناعــات المغذية والتكميلية 
ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية الى جانب تنفيذ 
برنامــج تعميق التصنيع المحلى للمســاهمة في إحال الواردات 

بمنتجات محلية الصنع 
جــاء ذلك خــال المؤتمر الصحفــي األول الذي عقدتــه الوزيرة 
مــع الصحفييــن المعتمديــن لــدى الــوزارة الســتعراض رؤي 

خــــالل المـؤتمــر الصحفــــــي األول لــوزيرة 
التجارة والصناعة

 نيفين جامع: التوسع في انشاء 
المجمعات الصناعية لزيادة إنتاجية 

القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل
لن أتواني عن اتخاذ اى قرار يحقق 

رؤية وسياسة الدولة ... وال تهاون فى 
القضاء على الفساد والبيروقراطية 

وسياسة األيدي المرتعشة

خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة 
الخارجية وفق أهداف وتوقيتات محددة
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وقالت الوزيرة إن الوزارة بصدد اجراء تعديل في قانون تفضيل 
المنتــج المحلي في العقود الحكومية النفاذ القانون بشــكل فعال 
وتافــي مشــكات التطبيق العملي للقانون الحالي، مشــيرًة الى 
ان التعديــات الجديــدة تســتهدف ضمــان التزام جهات إســناد 
المشــروعات بمــواد القانون وعــدم وجود ثغــرات للتحايل في 
التنفيــذ الى جانب اتاحة الميــزات التفضيلية بالقانون على كافة 
عقود الشــراء والمشــروعات للجهــات الحكومية التي شــملها 

القرار.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تســعى العداد خطة شــاملة لزيادة 
معــدالت التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التى 
تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في االسواق 
الخارجية مع التركيز ايضاً على التوسع فى االسواق التي يتواجد 
فيها المنتج المصري حالياً وبصفة خاصة فى الســوق االفريقى، 
الفتــًة في هذا اإلطــار الى ان الصادرات المصرية غير البترولية 
حققت خال شــهر يناير الماضى نســبة زيــادة قدرها 4% حيث 
بلغت 2 مليار و188 مليون دوالر مقارنة بنحو 2 مليار و103 

مليون دوالر خال شهر يناير من عام 2019.
ونوهــت الى انه يجري حاليــاً إعداد رؤية شــاملة بالتعاون مع 
مجتمــع المصدريــن حول منظومــة عمل المجالــس التصديرية 
لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما 
يدعــم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدالت النمو االقتصادي 
ومراجعــة االتفاقيــات التجارية الموقعة بين مصــر ودول العالم 
وتحديــد مدى جدواها بالنســبة للدولة والمواطن المصري وذلك 

في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.
وأضافــت الوزيرة انه ســيتم تفعيل منظومــة المعارض وتنويع 
الدعم المقدم من الوزارة لتوســيع دائرة الشــركات المســتفيدة، 
واســتهداف المصدريــن الجــدد ودعــم المشــروعات الصغيرة 
المتوسطة ومســاعدتها فى المشاركة في هذه المعارض مشيرًة 
الــى انه تــم اتاحة مبلــغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشــاركة 
في المعــارض الدولية المتخصصة وذلك للفترة من يناير وحتى 

يونيو 2020

وحــول ملــف المســاندة التصديريــة، قالت ان مجلــس الوزراء 
وافــق مؤخــراً علــى صــرف 10% إضافيــة مــن المتأخــرات 
الخاصــة بالمصدريــن لدى صنــدوق تنمية الصادرات، وســداد 
كامل مســتحقات الشــركات التــى تقل عن 5 مليــون جنيه، كما 
تــم توقيع عقود تســوية متأخرات لـ 77 شــركة لدى الصندوق 
، مشــيرًة الى حرص الــوزارة على تحســين منظومة الخدمات 
المقدمــة لمجتمع المصدرين والمســتوردين من خــال االلتزام 
بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص 
واالفراج عن الشــحنات المصدرة والمســتوردة وبما يســهم في 
تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين وتفعيل دور 
المكاتب التجارية المصرية بالخارج للمساهمة في توفير الفرص 
التصديريــة للشــركات المصرية والترويــج للمنتج المصري في 

مختلف األسواق الخارجية. 
وفــى ردها علــى تســاؤالت الصحفيين نفت الوزيــرة وجود اى 
خــاف بين الهيئــة العامة للتنمية الصناعيــة وهيئة المجتمعات 
العمرانيــة فيمــا يخص تخصيــص األراضي الصناعيــة، مؤكدة 
ان هناك تنســيق كبير بين وزيرى الصناعة واالســكان لتحقيق 
رؤية واهداف الدولة التاحة االراضى لألنشــطة الصناعية حيث 
يجري حالياً العمل على فك اى تشابك في اختصاصات العمل بين 

الهيئتين. 
وأشــارت جامع إلى أن خريطة االســتثمار الصناعي تتيح حالياً 
الحجز االلكتروني لألراضي كما تسعى الوزارة العطاء األولوية 
لاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية 
نصــب أعينها، الفتة الي أن األراضــي الصناعية متاحة للجميع 

وبأســعار في متناول يد المستثمرين وخاصًة الشركات الصغيرة 
والمتوسطة. 

وفيمــا يتعلق باســعار الطاقــة للقطاع الصناعي، قالــت الوزيرة 
ان هذا الملف يخضــع الختصاص اللجنة الوزارية للطاقة والتى 

تجتمع كل 6 شهور. 
واضافــت جامع انه جــارى وضع آلية لتطبيق القــرار الوزاري 
رقم 43 الخاص بتســجيل الشــركات المصدرة للسوق المصري 
وذلك لتحديد اجراءات تطبيق القرار وبما يسهم فى التيسير على 

مجتمع االعمال. 
وأوضحــت ان الــوزارة بصدد االنتهــاء من إعداد اســتراتيجية 
شــاملة لصناعــة الســيارات بعد اضافــة بنود جديــدة لها تتعلق 
بالســيارات الكهربائية تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس 
الوزراء حيث ســتكون االســتراتيجية الجديدة متوافق عليها من 

كافة الجهات المعنية.

واوضحت جامع إن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل من شباب 
مؤهل من الوزارة للمتابعة اليومية لمســتجدات مشــاركة مصر 

في معرض إكسبو 2020 حتى يتسنى المشاركة بصورة مشرفة 
تليــق بمكانة مصــر في قلب المنطقة، مشــيرًة إلــى أن الوزارة 
عقــدت لقاء موســع مــع كافة الــوزارات المعنيــة للوقوف على 
رؤية كافة الجهات المعنية حيث ســيتم عرض تصور نهائي عن 

مشاركة مصر بالمعرض قريباً دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع مجتمع 
االعمال باعتباره شــريك رئيســى فى تنفيذ خطط الدولة لارتقاء 
باالقتصــاد المصرى، مشــيرة الى انه تم عقــد اجتماعات مكثفة 
مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات حيث يلعبان 
دوراً رئيســياً  فــي تنمية االقتصاد المصــري خاصًة وأن الغرف 
التجارية موزعة بطريقة جغرافية على كافة محافظات مصر في 

حين يتوزع اتحاد الصناعات بشكل قطاعي. 
واشــارت الوزيرة الى انها منذ توليها ملــف التجارة والصناعة 
عملــت على محورين رئســيين شــملت اعــادة ترتيــب الوزارة 
من الداخــل وبالتوازى تم فتح العديد مــن الملفات المرتبطة 

بقطاعى التجارة والصناعة.
وفى هذا اإلطار اكدت جامع أنها لن تتواني عن اتخاذ القرارات 
والخطوات الازمة لتفعيل دور الوزارة خال المرحلة المقبلة 
من خال القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسة األيدي 
المرتعشــة، مشــيرًة إلى ان مكتــب الوزيــرة مفتوحاً بصفة 
مستمرة لتلقي كافة الشكاوي والطلبات الرامية الي النهوض 

بالصناعة والتجارة المصرية خال المرحلة المقبلة

خالل المؤتمر الصحفي األول لوزيرة 
التجارة والصناعة

نسعى لمشاركة مصرية 
متميزة بمعرض اكسبو 

دبي 

ال يوجد اى خالف بين التنمية الصناعية 
والمجتمعات العمرانية ... وتعاون كامل 
مع وزير االسكان التاحة االراضى الالزمة 

لألنشطة الصناعية

جاري تعديل قانون تفضيل 
المنتج المحلي لضمان 

التزام جهات اسناد 
المشروعات بمواد القانون 
وإتاحة الميزات التفضيلية 

للمصانع الوطنية

نسعى لمشاركة مصرية متميزة 
بمعرض اكسبو دبي 2020
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افتتحت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعة الحدث 
معمــل لمتبقيات المبيدات والســموم بالهيئة العامــة للرقابة على 
الصــادرات والــواردات وذلك فــي اطارمنظومة تطويــر وتحديث 
المعامــل الغذائية، وقد قامت الوزيرة يرافقها المهندس إســماعيل 
جابر رئيس الهيئة بجولة تفقدية بالمقر الرئيســي بمطار القاهرة 
الســتعراض سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات 
الجديدة المســتخدمة بالهيئة لحماية المســتهلك من دخول الســلع 
والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للســوق 

المصرى.  
وقالــت الوزيــرة أن خطــة تطويــر معامــل الهيئة تأتــى فى إطار 
منظومــة متكاملة تنفذها الوزارة إلحــكام الرقابة على الصادرات 
والــواردات ومنــع دخول ســلع مخالفة ومجهولــة المصدر وغير 
مطابقة للمواصفات القياســية أو غير صالحة لاســتهاك اآلدمى 
من المنتجات الغذائية وذلك من خال توفير مجموعة من المعامل 
المتطورة والمعتمدة دوليا لتتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات 
الفحص واالختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن 
للتأكــد من مطابقة العينات والخامات والســلع والمنتجات المحلية 
والمســتوردة للمواصفــات القياســية ومعايير الصحة والســامة 
واألمان وذلك لضمان االعتراف الدولى الكامل بالشهادات الصادرة 
من تلك المعامل وبما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد 
للمنتجــات المصريــة عالمياً وحماية المســتهلكين مــن المنتجات 
الرديئــة غيــر المطابقة للمواصفــات وتوفير منتجــات ذات جودة 

عالية باألسواق
هذا وقد قامت الوزيرة بجولة تفقدية بالمعامل الغذائية والصناعية 
بالهيئــة حيث إســتعرضت منظومــة العمل بها والتــى تغطى كافة 
الموانــئ الجويــة والبحريــة والبريــة والمجهزة بأحــدث أجهزة 
الفحــص وتعمل وفقــاً ألحدث النظم العالمية ، كمــا قامت الوزيرة 
بتفقد المعامل الصناعية حيث استعرضت منظومة معامل إختبارات 
الجودة للســلع الصناعية والهندسية والتى يبلغ عددها 73 معمل 

منتشرة بكافة منافذ الجمهورية، 
وتفقــدت جامع المبنــى االليكترونــى بالهيئة واســتعرضت العمل 
بمركز التحكم االليكترونى بشــبكة المعلومــات والذى يربط جميع 
الفروع التابعة للهيئة فى مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكافة 
الجهــات الحكومية المعنية وهو ما يســهم فى تســهيل االجراءات 
دون االخــال بأحــكام االجــراءات الرقابية وقامت بزيــارة مركز 
خدمــات التجارة والمنــوط بتقديم الخدمات المباشــرة للمصدرين 
والمستوردين والرد على اإلستفسارات والشكاوي وحل المعوقات
ومــن جانبــه قال اللواء / إســماعيل جابــر رئيس الهيئــة العامة 
للرقابــة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقوم حالياً بتطوير 
منظومــة المعامل الغذائية والصناعية بقيمــة 360 مليون جنيه، 
حيــث تم االنتهاء من المرحلة االولى بالكامل بتكلفة قدرها حوالى 
90 مليــون جنيه ، وجارى حالياً إجــراءات التعاقد على المرحلة 
الثانيــة بتكلفة 100 مليون جنيه خــال العام المالى الحالى، على 

أن تســتكمل المرحلة الثالثة خال العام المالى المقبل بقيمة 170 
مليــون جنيه، مشــيراً الى أن هذا التطوير سيســهم بدرجة كبيرة 
فى ســرعة إنهاء كافة إجراءات فحص العينات داخل الموانئ مما 
ســيقلل من زمن إجراءات االفراج عن الرســائل ويخفض التكلفة 

ويرفع من دقة إجراءات الفحص.
وفــى ختام جولتها تفقدت جامع ادارة قطاع االعمال بالهيئة وهي 
احــدى االدارات الهامة  التابعة لمركــز خدمات التجارة والمنوطة 
بإصــدار التقاريــر والبيانــات والدراســات اإلحصائيــة عن حركة 
الصــادرات والــواردات والتقارير الخاصة بالتبــادل التجاري بين 
مصــر ودول العالــم كمــا أنها تقــوم بعمل بيان إحصائي شــهري 
لشرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية وتقدم خدماتها لمختلف 
الجهات منها رئاســة مجلس الوزارء – وزارة التجارة والصناعة 
– الجهــاز المركزي للتعبئــة العامة واألحصاء – الغرف التجارية 
– السفارات والتمثيل التجاري، الجامعات و المعاهد التعليمية بما 

يخدم مجتمع التجارة الخارجية ودعم  متخذي القرار.

افتتاح أحدث معمل لمتبقيات المبيدات 
والسموم بهيئة الرقابة على الصادرات 

والواردات بمطار القاهرة

توقيع 65 اتفاق تسوية 
للمستحقات المتأخرة للمصدرين

وقَّعت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور محمد 
معيــط وزير المالية، مع ممثلي 65شــركة ُمصدرة محلية وأجنبية، 
اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ 
وذلك تنفيًذا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط 
توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها اإلنتاجية 

ومن ثم صادراتها، بما ُيسهم في تشجيع الصناعة الوطنية. 
وتقضي المبادرة بتســوية الحكومة للمســتحقات المتأخرة للشركات 
الُمصــدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خال 5 ســنوات، على أن 
تلتزم الشــركات بضخ استثمارات، وإنشــاء وحدات إنتاجية جديدة، 

والتوسع في خطوط اإلنتاج، وزيادة الطاقة اإلنتاجية.
وأكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة أن الجهود 
المبذولــة من جانــب وزارتي التجارة والصناعة، والمالية لتســوية 
مســتحقات المصدرين تعكس جدية والتزام الحكومة بمساندة قطاع 
التصدير، مشــيرًة إلــى أن الفترة المقبلة ستشــهد تطويًرا كبيًرا في 
آليات ســداد هذه المســتحقات خاصــة بعد موافقة مجلــس الوزراء 
على صــرف 10% إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى 
صنــدوق تنميــة الصــادرات، األمر الذي ُيســهم فى دعــم الصناعة 

وزيادة القدرات اإلنتاجية وحجم الصادرات.
وأضافــت أن موافقــة مجلس الوزراء على ســداد كامل مســتحقات 

الشركات التى تقل عن 5 مليون جنيه سينعكس إيجاًبا على أصحاب 
المشــروعات الصغيرة، ويخفف العبء عن الكثير من المشروعات 
التــي تواجه تحديات كبيرة في تغطية تكاليف اإلنتاج، مؤكدة حرص 
الحكومــة علــى تقديم المزيــد من التيســيرات لارتقــاء بالصناعة 
المصريــة وتشــجيع المصدريــن المصريين على زيــادة الصادرات 

المصرية لألسواق الخارجية. 
كمــا أعربــت الوزيــرة عن شــكرها وتقديرهــا لجهــود فريق عمل 
وزارتــى المالية والتجارة والصناعة التى أثمرت فى ســرعة توقيع 
77 »اتفاق تســوية« للشركات التي أبدت رغبتها في االستفادة من 
مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في إجراء خطط 
توسعية لمشروعاتها الصناعية، األمر الذي يسهم في زيادة معدالت 

اإلنتاجية والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل
ومــن جانبه أكــد الدكتور محمد معيــط وزير الماليــة، أن النهوض 
بقطــاع الصناعــة وتعظيم القدرات التنافســية للصــادرات المصرية 
باألســواق العالمية يأتى فى مقدمة أولويات القيادة السياسية، الفًتا 
إلــى أن مبادرة تســوية مســتحقات المتأخــرة لدى صنــدوق تنمية 
الصــادرات، تتزامن مــع مبادرات أخرى أطلقتهــا الحكومة؛ تحفيًزا 
لاســتثمار، وتشــجيًعا للصناعة الوطنية بما ُيســهم فى زيادة حجم 

اإلنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية. 
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مباحثات مصرية سويسرية لتنمية التعاون 
االقتصادي المشترك وفتح افاق جديدة 

بين البلدين

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة 
على تعزيز العاقات االقتصادية المصرية السويســرية لمســتويات 
متميــزة وترجمتها لمشــروعات تعاون ملموســة تصب في مصلحة 
االقتصادين المصرى والسويســرى على حد ســواء، مشيرة الى ان 
هنــاك فرص اســتثمارية كبيرة أمام دوائر االعمال السويســرية في 
الســوق المصرى في المجــاالت الصناعية والخدمية ومشــروعات 
الطاقــة والطاقــة المتجددة وذلــك لتلبية احتياجات الســوق المحلى 

والتصدير لألسواق اإلقليمية وأسواق دول القارة االفريقية. 
جــاء ذلك خال جلســة المباحثات الموســعة التي عقدتهــا الوزيرة 
مــع المستشــار الفيدرالى/ جــي بارميــان، نائب رئيــس المجلس 
الفيدرالى وزير الشــؤون االقتصادية والتعليم والبحث السويســري 
والذي زار  مصر على رأس وفد سويســري كبير يضم مســؤولين 
حكوميين وأعضاء من البرلمان السويسري وعدد من قادة األعمال 
حيث اســتعرض اللقاء ســبل تعزيز العاقات االقتصادية بين البلدين 
وامكانيات توفير منصة للشــركات السويســرية الستكشــاف فرص 

االستثمار والتجارة في مصر.
وأشــارت جامــع إلى حرص الحكومة بصفة عامــة ووزارة التجارة 
والصناعــة بصفة خاصة على توســيع نطاق التعاون مع سويســرا 
في مختلف المجاالت االقتصادية الســيما فيمــا يتعلق بدعم التعاون 
المشــترك بين البلدين في مجاالت تقديم الدعم الفني  للمشــروعات 
االبتكاريــة، الفتــًة الى إن زيــارة  الوفد السويســري للقاهرة تمثل 
نقطــة انطاق لدعم عاقات الشــراكة االقتصاديــة وتعزيز مجاالت 
التعــاون التجــاري واالســتثماري بين البلدين والوصــول إلى رؤية 
مشــتركة حــول أطر التعاون المســتقبلي  على الصعيــد االقتصادي 

وتلبى تطلعات حكومتي  ومجتمعي األعمال بالبلدين.

وأشــارت جامــع إلــى أهمية تعزيز التعــاون بين البلديــن في مجال 
دعم المشــروعات الصغيرة والمتوســطة واالســتفادة من الخبرات 
السويســرية الكبيــرة فــي هــذا الصــدد الســيما وان 95.6% مــن 
مشروعات قطاع االعمال في سويسرا قائمة على الشركات الصغيرة 

والمتوسطة والتي تسهم بنحو ثلثي فرص العمل بالدولة.
وأضافت أن سويسرا تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة 
بالســوق المصري حيث تساهم بمشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار 
و144 مليون دوالر في عدد 433 مشــروعاً، مشيرًة إلى أن هناك 
فرص استثمارية متميزة أمام دوائر االعمال السويسرية في السوق 
المصري خاصة في ظل االصاحات االقتصادية التي تبنتها الحكومة 

لتحسين مناخ االعمال.
وأشارت الوزيرة الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا 
بلــغ العام الماضــي 917 مليون دوالر مقارنــة بنحو 905 مليون 
دوالر عــام 2018 مشــيرة إلــى أن أهم بنود التبــادل التجاري بين 
مصــر وسويســرا تشــمل الصناعات الطبيــة واالثــاث والحاصات 
الزراعيــة والســلع الهندســية واإللكترونيــة والصناعــات الغذائية 

والغزل والمنسوجات والمنتجات الكيماوية واألسمدة.
ومن جانبه قال الســيد/ جــي بارميان، وزير الشــؤون االقتصادية 
والتعليم والبحث السويسري ان زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير 
من رجال األعمال وممثلى الشــركات السويســرية تســتهدف تعزيز 
التعــاون االقتصادى المســتقبلي بيــن البلدين واســتعراض الفرص 
االســتثمارية المتاحــة في الســوق المصري، مشــيرا إلى أن مصر 
تحظى بأهمية خاصة لمجتمع األعمال السويســرى خاصة أنها تمثل 
بوابــة صناعية وتصديرية رئيســية الســواق دول القارة األفريقية، 

كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة.

مصر و كوريا الجنوبية تتفقان علي بحث 
اقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين 

أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة 
االتفــاق مــع الحكومة الكوريــة على تشــكيل فريق عمل من 
الخبــراء بالبلدين لبحث اقامة شــراكة اقتصادية شــاملة بين 
مصر وكوريا الجنوبية تشمل كافة مجاالت التعاون المشترك 
بما فيهــا قطاعات التجارة والصناعــة والبترول واالتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات والتعليــم والمشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
جاء ذلك خال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة 
مع الســيدة/ يو ميونج هــي وزيرة التجــارة الكورية والوفد 
المرافق لها والتي اســتعرضت مســتقبل العاقات االقتصادية 
بيــن البلدين وســبل تنمية التعاون التجــاري والصناعي بين 

مصر وكوريا الجنوبية. 
وقالــت الوزيــرة ان مصر وكوريــا ترتبطان بعاقــات ثنائية 
متميــزة في كافــة المجاالت وعلى مختلف األصعدة، مشــيرًة 
الــى حرص مصــر على تعزيز التعاون التجــاري بين البلدين 
واالســتفادة من الخبــرات الكورية الكبيرة في مجاالت تطوير 
الجامعــات التكنولوجية والذكاء االصطناعــي ونقل الخبرات 
الصناعيــة الكوريــة المتطــورة للصناعــة المصريــة وكــذا 

االستفادة من الخبرات الكورية في مجال تنمية وتطوير قطاع 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشــارت جامــع الــى ان تجربة التعــاون الرائــدة بين مصر 
وكوريا الجنوبية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
قــد حققــت العديد مــن النتائــج اإليجابية لتنمية هــذا القطاع 
الحيــوي بــكا البلدين، مشــيرًة الــى انه يجري حاليــاً اعداد 
مذكرتــي تفاهم بين البلدين في مجال تبادل الخبرات المتعلقة 
بتنمية قطاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة واالستفادة 
مــن التكنولوجيــات الكورية المتطورة في هــذا المجال وذلك 

تمهيداً لتوقيعهما خال الفترة القريبة المقبلة.
وأشارت جامع انه يجري حالياً التفاوض مع الجانب الكوري 
لتعزيز التعاون المشترك في مجال انشاء التجمعات الصناعية 
وتصنيــع أجهزة ومعدات لتنميــة القطاع الزراعي في مصر، 
الفتــة الــى حــرص الــوزارة علــى تقديــم كافة ســبل الدعم 
والخدمــات لاســتثمارات العاملة بالســوق المصري وبصفة 
خاصة االســتثمارات الكورية ال ســيما وأنها توفر الكثير من 
فــرص العمل والخبــرات والتكنولوجيــات الصناعية لتطوير 

الصناعة المصرية.
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجــارة والصناعة أن العاقات 
المصرية البياروســية تشــهد خال المرحلة الحالية زخماً سياســياً 
واقتصادياً غير مســبوق توجته الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح 
السيســي للعاصمة مينســك خال شــهر يوينــو الماضــي والزيارة 
الحالية للرئيس البياروسي/ الكسندر لوكاشينكو للقاهرة على رأس 
وفد رفيع المســتوى يضم مســئولين ورجال أعمال، مشــيرًة الى ان 
الزيــارات الرئاســية المكثفة بين الجانبين تعكس مســتوى العاقات 
االســتراتيجية التي تربط القاهرة ومينســك وتسهم في دفع العاقات 
الصناعية والتجارية واالســتثمارية المشــتركة وتسريع وتيرة تنفيذ 
خارطــة الطريــق الموقعة بين البلديــن لتعزيز التعــاون االقتصادي 

المشترك. 
جــاء ذلك خال االجتماع الموســع الذي عقدتــه الوزيرة مع كل من 
الســيد/ فاديميــر كولتوفيتش، وزير التجــارة ومكافحة االحتكارات 
البياروســي والســيد/ بافيل أوتيوبين، وزير الصناعة البياروسي، 
وذلك على هامش افتتاح فعاليات مجلس األعمال المصري البياروسي 
المشترك وفي اطار زيارة الرئيس البياروسي/ ألكسندر لوكاشينكو 
للقاهرة على رأس وفد حكومي رسمي وعدد كبير من رجال األعمال 
خــال الفترة مــن 19 -20 فبراير، حضر اللقاء المهندس احمد طه 
مســاعد وزيرة التجارة والصناعة واللواء/ اســماعيل جابر، رئيس 
الهيئــة العامــة للرقابة علــى الصــادرات والــواردات، والمهندس/ 
مجــدي غازي، رئيــس الهيئة العامة للتنميــة الصناعية والدكتورة/ 
أماني الوصال، رئيس قطاع االتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، 

والسيد/ أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري. 
وأشــارت الوزيــرة خال لقاءها مع الســيد/ بافيــل أوتيوبين، وزير 
الصناعة البياروســي الى اســتعداد الحكومــة المصرية لتقديم كافة 
التســهيات لاســتثمارات المصرية البياروســية المشــتركة ودعم 
الشــركات البياروســية العاملة في الســوق المصري، الفتًة الى ان 
انعقــاد مجلس األعمال المصري البياروســي المشــترك يمثل بداية 
مرحلــة جديدة للعاقات التجارية واالقتصادية بين مصر وجمهورية 

بياروســيا واستكمااًل لعاقة الشــراكة االستراتيجية بين البلدين في 
مختلف المجاالت. 

ولفتت جامع الي حرص الوزارة علي االستفادة من خبرة بياروسيا 
الصناعيــة وخبراتها التكنولوجية الكبيرة فــي المجمعات الصناعية 
الجديدة االى تنشأها الوزارة وتضم حوالي 4500 مصنع ، مشيرة 
الي امكانية اقامة خطوط تصنيع مشــتركة  لتلبية احتياجات الســوق 

المحلي فضًا عن التصدير لألسواق االفريقية. 
وخــال لقاء الســيد/ فاديمير كولتوفيتش، وزيــر التجارة ومكافحة 
االحتــكارات البياروســي، قالــت الوزيرة أن العاقــات الثنائية بين 
مصر وبياروسيا شــهدت تطوراٍت إيجابية خال العامين الماضيين 
تمثلــت في تكثيــف الزيــارات المتبادلة على المســتويين الرســمي 
ومســتوى رجال األعمال باإلضافة إلى تعزيز التعاون االســتثماري 
المشترك في مجاالت تصنيع المعدات الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات 
واألمن السيبرانى وكذا زيادة عدد السائحين الوافدين من بياروسيا 
إلى المقاصد الســياحية المصرية، مؤكدة عمق العاقات المشــتركة 
بيــن البلدين خاصة فــي ظل االتفاقات التي تــم توقيعها خال زيارة 
الرئيس للعاصمة مينسك العام الماضي والتي مثلت اللبنة األساسية 

في تطور شكل العاقات االقتصادية بين البلدين. 
وأضافــت أن عدد الشــركات البياروســية المســتثمرة في الســوق 
المصــري يبلغ نحو 28 شــركة في قطاعات الصناعة، والســياحة، 
المعلومــات،  واالنشــاءات، والزراعــة واالتصــاالت وتكنولوجيــا 
مشــيرًة إلــى أهمية تعزيــز دور دوائر االعمال فــي البلدين في دعم 
وتعزيز التعاون المشــترك في مجاالت السياحة والطاقة وتكنولوجيا 
المعلومات والتعاون العلمى والفنى الى جانب التصنيع المشترك في 
مصر والتصدير إلى اســواق الدول األفريقية واالستفادة من المزايا 
التي تتيحهــا اتفاقية التجارة الحرة القارية مع الدول األفريقية وكذا 

اتفاقية الكوميسا. 

مباحثات مصرية بيالروسية لتعزيز 
العالقات االقتصادية واالستثمارية 

المشتركة بين البلدين

توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 
مصر وبيالروسيا 

عقد اإلجتماع األول لمجلس االعمال 
المصري البيالروسى المشترك

ترأست السيدة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
ونظيرها البياروســي الســيد/ فاديمير كولتوفيتش 
وزيــر التجــارة ومكافحــة االحتكار االجتمــاع األول 
لمجلــس االعمال المصري البياروســي المشــترك 
ومنتدى االعمال الخامس والذي اســتضافته القاهرة 
بمشــاركة كافــة أعضــاء المجلــس مــن الجانبيــن 
وبحضــور عدد كبير من رؤســاء كبريات الشــركات 
المصرية والبياروســية، حيث تم اســتعراض سبل 
تنميــة وتطويــر العاقــات االقتصادية بيــن البلدين 
تخــدم  ملموســة  تعــاون  لمشــروعات  وترجمتهــا 

االقتصادين المصري والبياروســي على حٍد سواء حضر الفعاليات 
اللــواء محمد العصار وزير االنتاج الحربى والســيد/ هشــام توفيق 
وزير قطاع االعمال العام والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة 
العربيــة للتصنيع والمهندس يحيى زكى رئيــس الهيئة االقتصادية 
لقنــاة الســويس الى جانب الدكتــور/ احمد كياني والســيد/ فيتالي 
فوفوك رئيســي الجانبين المصري والبياروســي بمجلس االعمال 

المشترك.
وقالــت الوزيــرة ان العاقــات االقتصاديــة المصرية البياروســية 
عاقات استراتيجية ترتكز على خارطة طريق واضحة تحدد مامح 
التعــاون المشــترك بيــن مصر وبياروســيا في مجــاالت الصناعة 

والتجارة واالستثمار والتعاون االقتصادي.
وأضافــت أن بياروســيا تعد أحد أهم شــركاء مصــر داخل االتحاد 
األوراســي والــذي يضــم بجانــب بياروســيا روســيا وأرمينيــا 
وكازاخستان وقيرغيزســتان، مشيرة الى أهمية تفعيل دور مجلس 
األعمال المصري البياروسي المشترك ليقوم بدور فاعل في تعزيز 
العاقــات االقتصاديــة بيــن البلدين ومتابعــة كافة ملفــات التعاون 

االقتصادي المشترك.
وأوضحت جامع ان هذا االجتماع يعكس الرغبة الحقيقية لمجتمعي 
األعمــال بالبلديــن فــي تنميــة العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة 

واالســتثمارية في ظــل اهتمام الحكومتين المصرية والبياروســية 
بتقديــم كافة اشــكال الدعــم والمســاندة وتذليل المعوقــات وتوفير 
المناخ المائم لتنمية هذه العاقات، مشــيدة بجهود مجلس االعمال 
المشــترك في تنظيم هذا االجتماع والذي يتواكب مع الزيارة الهامة 

للرئيس البياروسي / الكسندر لوكاشينكو للقاهرة.
 وأضافت أن العاقات التجارية واالقتصادية بين مصر وبياروسيا 
قد شــهدت تطورات ايجابية خال السنوات الثاث االخيرة انعكست 
على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 130 مليون دوالر 
خــال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2019، مشــيرًة الى 
أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشــمل الســلع الهندســية 
واالليكترونية والغزل والمنســوجات والمابس الجاهزة والمنتجات 

الكيماوية واالسمدة.
ومن جانبه أكد السيد/ فاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة 
االحتكارات البياروســي أن مصــر وبياروســيا ترتبطان بعاقات 
سياســية واقتصادية اســتراتيجية من شأنها المســاهمة في تعزيز 
أطر التعاون التجاري والصناعي واالســتثماري لمستويات متميزة، 
مشــيراً إلى استعداد بياروســيا لدعم الصناعة المصرية من خال 
إنشــاء مشــروعات صناعيــة مصرية بياروســية مشــتركة ونقل 

الخبرات الصناعية البياروسية الكبيرة للصناعة المصرية.

شــهدت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجــارة والصناعة واللواء/ محمد 
العصــار، وزيــر الدولة لانتاج الحربي والســيد/ فاديميــر كلوتوفيتش، 
وزيــر التجارة ومكافحة االحتكار البياروســي توقيع 12 اتفاقية ومذكرة 
تفاهــم بين مصر وبياروســيا لتعزيــز التعاون بين البلديــن فى عدد من 
المجاالت ذات االهتمام المشــترك، حضر التوقيع السيد/ محمد المصري، 
النائــب األول لرئيــس االتحاد العام للغــرف التجارية، والســيد/ فاديمير 

أوالكوفيتش، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البياروسية. 
وقــد تضمنت هــذه االتفاقيات اتفاق تعــاون بين الهيئــة العربية للتصنيع 
واألكاديميــة الوطنية البياروســية للعلــوم، ومذكرة تفاهم بين الشــركة 
المصريــة للتنميــة الزراعيــة والريفيــة وشــركة »امكــودور« القابضة 
البياروســية، وخارطة طريق للتعاون بين وزارة االنتاج الحربي وشركة 
»مينســك لتصنيع الجــرارات«، باالضافــة الى عقد توريــد منتجات بين 

شركة »بيلماشينرى للتجارة الدولية« وشركة مينسك للجرارات.
كمــا تضمنت اتفاقيات التعاون توقيع اســتراتيجية عمــل مجلس االعمال 
المصــري البياروســي المشــترك، ومذكــرة توريد منتجات بين شــركة 
راية القابضة وشــركة« بياذ« البياروســية، وعقــد توريد منتجات بين 
شــركة حلوان لــآالت والمعدات وشــركة« ماذ »البياروســية، واتفاق 

نوايا بين شــركة ايجينايل لاســتثمار والتجارة المحدودة وشركة حلوان 
لآالت والمعدات وشركة« ماذ »البياروسية، واتفاق توريد بين الشركة 
المصريــة للتنميــة الزراعية والريفية وشــركة »بوبرويســك اجروماش 

»البياروسية.
كمــا وقع الجانبــان عقد توريد بين الشــركة المصرية للتنميــة الزراعية 
والريفية وشــركة »امكودور«البياروســية، ومذكرة تفاهم بين الشــركة 
المصريــة للتنميــة الزراعية والريفيــة وشركة«مينســك موتور بانت« 
وتوقيع عقد توريد بين شــركة »بيلماشــينرى للتجارة الدولية » وشركة 

»مينسك موتور بانت«
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فــي إطار انعقاد اجتماعات الــدورة العادية للمجلس االقتصادي 
واالجتماعــي لجامعــة الدول العربية اســتقبلت الســيدة/ نيفين 
جامــع وزيرة التجــارة والصناعــة الدكتور/ طــارق الحموري 
وزيــر الصناعة والتجــارة والتموين األردنــي والوفد المرافق 
حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك 
بين البلدين والســعي نحو تحقيق التكامل االقتصادي بما يحقق 

مصالح الشعبين المصري واألردني.
وقالــت الوزيرة أن مصــر واألردن ترتبطان بعاقات سياســية 
وتاريخية وطيدة وهو األمر الذي تعكسه توجيهات قيادة الدولتين 
بأهميــة إحــداث نقلة نوعية في مســتوى التعــاون االقتصادي 
المشــترك خاصة في ظل اإلمكانات والمقومات التي تمتلكها كا 

البلدين وبصفة خاصة في المجالين التجاري والصناعي.
وأشــارت جامع إلــى حرص الحكومــة المصرية على توســيع 
حجم التعاون االقتصادي المشــترك مع دولة األردن خاصة في 

ظــل االتفاقيات التجارية التي ترتبط البلدين مثل اتفاقية تيســير 
وتنميــة التبادل التجــاري بين الدول العربيــة واتفاقية أغادير، 
مؤكــدًة أهمية العمل علــى إزالة التحديــات والمعوقات لتحقيق 

انسياب في حركة التجارة بين البلدين خال المرحلة المقبلة.
وحول تعزيز التعاون الصناعي المشــترك لفتت وزيرة التجارة 
والصناعــة إلــى توجه الــوزارة الحالي نحو إنشــاء المجمعات 
الصناعيــة المتخصصــة المجهزة بالتراخيص بهدف مســاعدة 
صغــار المنتجين على بدء مشــروعاتهم الصناعيــة والترويج 
لمنتجاتهــم ســواء في الســوق المحلــى أو التصدير لألســواق 
الخارجيــة، مشــيرًة في هــذا اإلطار إلــى أهمية التنســيق بين 
القطــاع الخــاص فــي البلدين الســتغال الفرص االســتثمارية 
المتاحة وإقامة شــراكات صناعية تنعكــس آثارها إيجابيا على 

زيادة معدالت التبادل التجاري بين مصر واألردن.

وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها األردني 
يتفقان على أهمية إحداث نقلة نوعية 

فى مستوى العالقات االقتصادية 
المشتركة بين البلدين

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة اهمية 
تفعيل العمل المشــترك بين مصر والمغــرب لتحقيق التكامل 
الصناعــى بيــن البلديــن والتصديــر ألســواق دول االتحــاد 
االوروبى واألسواق العربية واإلفريقية، مشيرة الى ان هناك 
فرصــا كبيرة للتعاون االســتثماري المشــترك خاصة في ظل 

اإلمكانات والمقومات الهائلة التي يمتلكها اقتصادا البلدين.
جــاء ذلك خال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع الســيد/ أحمد 
التازي ســفير المغــرب بالقاهــرة والذي تناول ســبل تعزيز 
التعــاون االقتصادى المشــترك بيــن البلدين خــال المرحلة 

المقبلة.
واشــارت الوزيرة الى اهمية تعزيــز التعاون بين البلدين فى 
إطــار اتفاقيــة أغادير واالســتفادة من تراكم قواعد المنشــأ 
لتطويــر المنظومــة الصناعيــة بالــدول األربــع األعضــاء 

والتصدير السواق االتحاد األوروبى، الفتًة الى اهمية تبادل الخبرات 
بين البلدين فى المجال اإلقتصــادي وتبادل التكنولوجيات الصناعية 

المتطورة وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بالبلدين.
واوضحــت جامــع ان حجم التبــادل التجاري بين البلديــن بلغ العام 
الماضى 681مليون دوالر منها 540مليون دوالر صادرات مصرية 

و141 مليون دوالر واردات من المملكة المغربية 
ومن جانبه أكد السيد/ أحمد التازي سفير المملكة المغربية بالقاهرة 

حرص باده على تعزيز أواصر التعاون االقتصادي المشترك خاصة 
في ظل عمق العاقات السياسية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين 

الشقيقين.
ولفــت الى ان هناك فــرص كبيرة الحداث نقلة نوعية في مســتوى 
العاقات االقتصادية المشتركة من خال إقامة شراكات صناعية بين 
القطاع الخاص فى الجانبين، الى جانب التعاون المشترك في أسواق 
ثالثــة مثل الســوق االفريقي والــذي يتيح فرص اســتثمارية واعدة 

للقطاع الخاص المصري والمغربي

عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة لقاًء 
موســعاً مع الســيد/ هاني ســنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
اإلسامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له والذى استعرض 
مشــروعات وبرامــج البنــك الحالية والمســتقبلية بالســوق 

المصري الى جانب برنامج عمل المؤسسة لعام 2020.
وأكــدت الوزيــرة ســعى مصــر لتعظيم االســتفادة مــن كافة 
البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسســة الدولية اإلســامية 
لتمويل التجارة خاصة في مجاالت تنمية قطاع المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة والمشــروعات الصناعية ومشروعات 

الطاقة والزراعة وبرامج تعزيز التجارة.
وأشــارت جامــع إلى أهمية االســتفادة مــن البرامــج التمويلية التي 
خصصتهــا المؤسســة لمصر العام الجاري بقيمــة 1.1 مليار دوالر 
منهــا 700 مليون دوالر في قطــاع الطاقة و400 مليون دوالر في 
قطاع التجارة الداخلية، مشيرًة إلى إمكانية التعاون مع المؤسسة في 
إطــار برامج تطوير التجارة بهدف تعزيز التبادل التجاري بين مصر 

ومختلف األسواق العالمية.
ولفتت إلى أهمية توفير برامج تمويلية طويلة المدى من المؤسســة 

لجهاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر 
بفائدة ميســرة لتتناســب مع البرامج التمويلية التــي يتيحها الجهاز 
لهذه المشــروعات، مشيرًة إلى أن الجهاز ينفرد حالياً بتوفير برامج 

تمويلية غير تقليدية في مجال تمويل رأسمال المخاطر.
ونوهــت الوزيــرة إلــى أهميــة توجيــه برامــج الدعم التــي توفرها 
المؤسســة لمصر لألســواق التي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية 
مرتفعــة وفــرص تصديرية كبيرة خاصــة في قطاعات مــواد البناء 

والصناعات الكيماوية واألسمدة والصناعات الغذائية والدوائية.

و تبحث مع رئيس المؤسسة اإلسالمية 
لتمويل التجارة سبل اإلستفادة من البرامج 

التمويلية لتنمية المشروعات الصناعية 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعزيز أواصر التعاون االقتصادي المشترك 
بين مصر والمغرب  
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اكدت الســيدة / نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
لاقتصــاد  الرقمــي  التحــول  أن  والصناعــة 
المصــري يمثــل إحــدى الركائــز األساســية 
للبرنامــج اإلصاحــي الــذى تتبنــاه الحكومة 
حاليــاً، والذي يســتهدف تحســين بيئة ومناخ 
االســتثمار في مصر، مشــيرة الــى أن تحقيق 
النمو المســتدام والشــامل يعتمد اعتماًدا كبيراً 
على تطبيق الرقمنة ، وتوسيع نطاق الشمولي 

المالي، وتشجيع المعامات اإللكترونية .
 وقالــت أن هناك ارتباطاً بيــن التحول الرقمي 
والشمول المالي والذي يمكِّن من توفير العديد 
مــن المنتجات المالية وغيــر المالية في مجال 
المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر، األمر الذى يسهم في خلق اقتصاد أكثر 
نشــاطاً، ويسرع نمو الناتج المحلي اإلجمالي، 
إلــي جانــب دمج االقتصــاد غير الرســمي في 

االقتصاد الرسمي.
 جاء ذلك خال الكلمة التي القتها الوزيرة باإلنابة عن الدكتور مصطفى 
مدبولــي رئيس مجلس الــوزراء في افتتاح المؤتمر الدولي الســنوي 
الســادس لسيدات شــركاء النجاح والذي نظمته جمعية سيدات أعمال 
مصــر )21( برئاســة الدكتورة يمنى الشــريدى بمقــر االمانة العامة 
لجامعــة الدول العربيــة وذلك تحت عنوان »رقمنــة البيئة االقتصادية 
للشــركات الصغيرة والمتوســطة »، وقد شــارك فى االفتتاح الدكتورة 
نيفيــن القبــاج وزيرة التضامــن االجتماعي الى جانــب أكثر من 120 

سيدة يمثلون 25 دولة عربية واوروبية وافريقية وامريكية.
 وأشــارت جامع الى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
علــي الحصول علي التمويــل واالهتمام بالتكنولوجيــا المالية يرفعان 
معدالت الشــمول المالي ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي ، الفتًة 
فــى هذا االطار إلى ان الفترة الحالية ستشــهد وجــود منصات وطرق 
جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
مــن الحصول علي الخدمــات المالية، ويعد جهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهــم المنصات التي تعمل 
وســتعمل في الفترة القادمة لتوفيــر العديد من المنتجات المالية وغير 
المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 ولفتت الى سعى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، 
علــى وضع وتنفيــذ برنامــج وطني لتنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، وكذا المشــاركة في تنفيــذ المبادرات 
والخطــط القومية الرامية إلى اإلســراع في عجلــة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية بوجه عام.
 وأكدت جامع ان دعم وتمكين المرأة تأتى كمحور رئيسي ضمن خطة 
عمل الجهاز حيث تم تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمرأة شملت:

 -  توفيــر الخدمات غير المالية المناســبة للمرأة، فضا عن تحســين 
فــرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناســبة للمرأة ودعم 

توفير فرص العمل الائق. 
 - تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع االجتماعي تهدف إلى تنمية 
اإلنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون 
قيود فصول محو األمية، المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد.

 -  تحسين الوصول إلى خدمات تنمية األعمال التجارية وزيادة فرص 
العمــل باإلضافــة إلــى القطاعات التقليديــة مثل المنســوجات وتجهيز 

األغذية. 
 وأوضحــت انه خال الفترة مــن 1/ 7/ 2014 الي 2019/12/31 

فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة األتى :
-    المشــروعات الصغيرة )جهات وســيطة( بلغت نسبة المرأة %25 

من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة
 -  المشــروعات الصغيـــرة )إقراض مباشر( نســبة المرأة 28% من 

إجمالي عدد مشروعات االقراض المباشر
 -   مشــروعات اإلقراض المتناهي في الصغر نســبة المرأة 48% من 

إجمالي عدد المشروعات المتناهية
 -    إجمالــي المشــروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نســبة المرأة 

46% من إجمالي عدد المشروعات

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح المؤتمر 

الدولي السنوي السادس لسيدات 
شركاء النجاح

 أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة 
على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيســي في 
تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافســية المنتج المصري 
بالســوقين المحلــي والعالمــي، مشــيرًة الــى أهمية تفعيــل برامج 
وانشطة المركز وتعظيم االستفادة من العائد على القطاع الصناعي 
بما يســهم في زيــادة معدالت نمو صادرات الشــركات المســتفيدة 

خاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
وقالت ان المركز يعد أحد االذرع الفنية الرئيسية للوزارة لارتقاء 
بالصناعة المصرية، مشــيرًة الــى اهمية وضع خطة عمل متكاملة 
للمركــز تشــمل التوســع فــي تقديم خدمــات الدعم الفنــي والتقني 
للقطاعــات الصناعيــة مــع وضع مؤشــرات أداء لقيــاس المردود 

والعائد على القطاع الصناعي.
جــاء ذلك خال اللقاء الموســع الذي عقدته الوزيرة مع مســئولي 

مركز تحديث الصناعة الســتعراض أنشــطة المركز الحالية وخطط 
العمــل المســتقبلية، حضر اللقاء المهندس/ احمد طه مســاعد اول 

وزيرة التجارة والصناعة.
ولفتــت الوزيــرة الى ان الكفــاءات والخبرات المتميــزة المتوافرة 
بالمركز تمثل ركيزة أساســية لتعزيز دور المركز ككيان مؤسســي 
قــادر على تنمية وتطويــر الصناعة المصرية وأشــارت جامع الى 
أهمية تدشــين منصة الكترونية للصناعة الوطنية توفر المعلومات 
للقطــاع الصناعي وتســهم في ربــط مختلف الصناعــات المصرية 
وتطويــر ساســل القيمة المحليــة، الفتًة الى أهميــة تفعيل برامج 
المركــز الموجهــة للقطــاع الصناعي خاصــة فيما يتعلــق بتعميق 
التصنيع المحلي وتحســين الجــودة واإلنتاجيــة للصناعة الوطنية 
وزيادة الصادرات وترشــيد استهاك الطاقة الى جانب توفير الدعم 

الفني والتكنولوجي للصناعة الوطنية

و تبحث مع مسئولي مركز تحديث 
الصناعة أنشطة المركز الحالية وخطط 

العمل المستقبلية

في خطوة تســتهدف التيسير على المستثمرين فيما يخص إجراءات 
الحصول على السجل الصناعي، أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة قراراً بتعديل بعض أحــكام القرار الوزاري رقم 
186 لسنة 1978 بالائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 

في شأن السجل الصناعي . 
وقالــت الوزيــرة إن هذا القرار يأتــي في إطار توجــه الوزارة نحو 
خلــق بيئة عمــل جاذبة أمام المســتثمر الصناعي من خال تبســيط 
اإلجراءات وتطبيق الا مركزية، األمر الذي يســهم في القضاء على 
البيروقراطية واإلسراع في بدء عملية اإلنتاج بالمنشآت الصناعية. 
وأوضــح المهنــدس/ مجــدي غازي، رئيــس الهيئة العامــة للتنمية 
الصناعيــة أن القــرار نص على تعديل المــادة 16 مكرر من القرار 
لتكــون كاألتي »يجوز بموافقة رئيس الجهــة اإلدارية المختصة أو 
من يفوضه منح المنشأة سجًا صناعياً مشروطاً وذلك لحين استيفاء 
المنشأة أي من البيانات والمستندات واإلجراءات المنصوص عليها 
فــي المادتين 8 و9 من الئحــة القانون أو المنصوص عليها في أي 
مــن القوانيــن والقرارات النافذة على أن ينشــر القــرار في الوقائع 

المصرية من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
وأكد غازي أن القرار يســتهدف التيســير على المستثمرين وتوفير 
الوقــت الــازم الســتخراج الســجل الصناعي المشــروط للمنشــآت 
الصناعية الذي كان منوطــاً برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
دون غيره، مشيراً إلى أن القرار يسمح لرئيس الهيئة التفويض في 
هــذا االختصاص لمديري فــروع الهيئة ومنحهم الحــق في التوقيع 

على السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية.
وأضــاف رئيــس الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية أن هــذا القرار 
يأتــي فــي إطار الخطة التي تتبناها الهيئة إلعمــال مبدأ الا مركزية 
فــي تقديــم الخدمات الصناعيــة للمســتثمر الصناعــي وتفعيل دور 
فــروع الهيئــة البالغ عددها 26 فرعاً في شــتى المناطق الصناعية 
بالجمهوريــة وخاصة مع بــدء العمل على الربــط اإللكتروني لكافة 
فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيســي لتيسير إنجاز اإلجراءات 
والخدمات الصناعية، ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيســي تســهيًا 

على المستثمر.

قرار  وزاري  بتعديل بعض أحكام القرار الخاص 
بالالئحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي
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أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة 
على تعزيز التعاون مع وزارة البيئة وكافة أجهزتها لتحقيق التوافق 
فيمــا بين خطط الــوزارة للتنميــة الصناعية والسياســات والمعايير 
البيئيــة الواجب توافرها في المنشــآت الصناعيــة وذلك بهدف تقديم 
خدمــات عالية المســتوى لمجتمع المصنعين وتذليــل التحديات التي 
قــد تواجههم وفــي الوقت ذاته الحفاظ على ســامة وأمن المنظومة 

البيئية في مصر. 
جــاء ذلك خــال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع الدكتورة / ياســمين 
فــؤاد وزيــرة البيئة لبحــث أهم الملفات المشــتركة بيــن الوزارتين 
وقالــت الوزيــرة إن االجتماع تناول أهمية تحقيــق مزيد من التكامل 
بيــن الوزارتين خال المرحلة المقبلة خاصًة في ظل توجهات الدولة 
الحاليــة بتعظيــم دور الوزارات والجهات الحكومية، مشــيرًة إلى أن 
الجانبيــن تناوال أيضاً ســبل االســتخدام األمثل للمخلفــات الصناعية 
والتعامل معها لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق االشتراطات 
البيئية والتي تعد أحد العوامل الرئيســية في قياس تنافســية المنشأة 
اإلنتاجيــة والخدمية الى جانب بحث التنســيق فيما بين هيئة التنمية 
الصناعيــة وجهــاز شــئون البيئــة فيما يتعلــق بآليات تنفيــذ قانون 
التراخيص الصناعية وذلك من خال توقيع بروتوكول لتحقيق مزيد 
مــن التعاون بيــن الجانبين وبما يضمن تطبيــق القانون مع االلتزام 

باالشتراطات والمعايير البيئية.

وأوضحــت جامــع أن القطــاع الخاص يقوم بدور محــوري في كافة 
مساعي التنمية والتطوير التي ترمي إليها الحكومة باعتباره شريكاً 
أساسياً للحكومة فى تنفيذ خطط التنمية االقتصادية الشاملة والنهوض 
بالصناعة المصرية، مؤكدة في هذا اإلطار أن هناك تنسيقاً مع اتحاد 
الصناعــات وغرفه الصناعية لدراســة كافة الموضوعــات المتعلقة 
بالنواحي البيئية في مختلف المصانع المصرية للتوصل إلى قرارات 

توافقية تراعي مصالح كافة األطراف. 
ومــن جانبها أكدت الدكتورة/ ياســمين فؤاد، وزيــرة البيئة أن هناك 
توافــق فــي الرؤى بين الوزارتيــن خاصًة في ظــل الملفات والمهام 
المشــتركة فيما بينهمــا، الفتًة إلى أن الوزارة تســعى جاهدة لوضع 
القواعد واالشتراطات الازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة 
المنشــآت بهذه القواعــد وذلك دون التأثير على خطــط التنمية التي 

تستهدفها كافة قطاعات الدولة.
وقالــت فــؤاد إن وزارة البيئة تبــذل جهوداً كبيــر لتطبيق المنظومة 
الجديدة إلدارة المخلفات الصلبة التي وجه الرئيس السيسي بدخولها 
حيــز التنفيذ خال شــهر مايــو الماضي خاصــًة وأن حجم المخلفات 
المتولــد ســنوياً من كافــة المحافظات يصل لحوالــى 26 مليون طن 
مخلفات، مشــيرًة إلى أن المنظومة الجديــدة تتضمن مراحل مختلفة 
وتســتمر لمدة 4 أعوام حيث تستهدف زيادة كفاءة تجميع المخلفات 

من 20% إلى 80% بانتهاء الخطة الزمنية للمنظومة.

في اجتماع مشترك لوزيرتي التجارة 
والصناعة والبيئة

االتفاق على تعزيز التعاون المشترك 
لضمان تحقيق التوافق بين خطط التنمية 

الصناعية والسياسات والمعايير البيئية 

أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة أن 
الحكومــة تولــي اهتمامــا كبيــرا لتنميــة قطاع المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغر ومشــروعات ريادة 
األعمــال باعتبارهــا المحــرك الرئيســي للتنميــة االقتصادية، 
مشــيرة الى حرص الوزارة على تحويل المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة وريادة االعمال إلى أداة رئيســية لزيــادة الناتج 

الصناعي وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل.
وقالــت ان المشــروعات الصغيــرة تمثــل الركيزة األساســية 
لتحقيق النمو االقتصادي وهدف اســتراتيجي للدولة المصرية 
خال المرحلة الحالية، مشــيرة إلى أن المشروعات المتوسطة 
والصغيــرة والمتناهيــة الصغــر اصبحت أكبر محــرك لتحقيق 

التنمية المستدامة.
جاء ذلك في ســياق كلمــة الوزيرة التي ألقتهــا خال فعاليات 
المؤتمــر الختامي »لمشــروع وظائف الئقة لشــباب مصر«، 
شــارك فــي فعاليات افتتــاح المؤتمر الدكتور/ محمد ســعفان، 
وزيــر القوى العاملة، الدكتورة/ ياســمين فؤاد، وزيرة البيئة، 
والدكتورة/ نيفين القباح، وزيرة التضامن االجتماعي، والسفير 
جيس داتون، ســفير كندا بالقاهرة، والســيد/ ايريك اوشــان، 
مديــر الفريق الفني للعمــل الائق لدول شــمال افريقيا ومدير 

مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
واشارت الى ان الجهاز يسعى إلى وضع برنامج وطني لتنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة 
المناخ المواتى لها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى ســوق 
العمــل من خال هذه المشــروعات، وكذلك نشــر ثقافة ريادة 
األعمــال والبحــث واإلبــداع واالبتكار وتنســيق جهــود كافة 

الجهات المعنية في هذا المجال.
وفى إطار اســتدامة برامــج ريادة األعمال اشــارت جامع الى 
ان الجهــاز قام بتوقيع مذكرة تفاهم مــع منظمة العمل الدولية  
لتعزيــز التعاون مع المنظمة كشــريك اســتراتيجي في برامج 
ريادة األعمال الفتة الى ان هذا االتفاق اسفر عن عدد كبير من 
النتائج تضمنت عقد 763 دورة تدريبية في البرامج المعتمدة 
من منظمة العمل الدولية لعدد 16537 متدرب بنسبة مشاركة 
للمــرأة بلغت 62% وعقــد 175 دورة تدريبيــة لبرنامج حدد 
فكرة مشــروعك GYB لعدد 4295 متدرب ومتدربة بنســبة 
مشــاركة للمــرأة بلغت 57% كما تم عقــد 506 دورة تدريبية 
لبرنامــج ابــدأ مشــروعك SYB  لعــدد 10,459 متــدرب 
ومتدربة بنســبة مشاركة للمرأة بلغت 62% باالضافة الى عقد 
9 دورة تدريبيــة لبرنامج حســن مشــروعك IYB لعدد 112 
مشــروع  بنسبة مشــاركة للمرأة بلغت 35% كما تم عقد 73 
دورة تدريبية لبرنامج النساء يمضين قدماً  لـ 1671 متدربة.
وأضافــت ان نتائــج االتفــاق تضمنــت ايضــا عقــد 30 دورة 
تدريب مدربين لعدد 555 مدرب ومدربة لبرنامج ابدأ وحسن 
مشــروعك SIYB وبرنامج النساء يمضين قدما كما تضمنت 
اعتمــاد 9 مدربين رئيســين لبرنامج ابدأ وحســن مشــروعك
SIYB منهــم 4 مدربين من الجهــاز وهو اعلى عدد مدربين 
رئيســين في الشــرق األوســط والدول العربية، باإلضافة الى 
اعتماد عدد 3 مدربين رئيســين لبرنامج النســاء يمضين قدما 
اثنين منهم من الجهاز وتم ايضا االشتراك في 3 مسابقات نواه 
فــي قمة ريادة االعمال في محافظات البحر االحمر، واألقصر، 

واالسكندرية.

وزراء التجارة والصناعة والقوى العاملة 
والبيئة والتضامن االجتماعي يشهدون 

المؤتمر الختامي لمشروع وظائف 
الئقة لشباب مصر
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أعلن المهندس اشــرف عفيفــي رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات 
والجــودة تســجيل الهيئــة ضمن جهــات تقويم 
المطابقــة العالمية المقبولة ببرنامج »ســابر« 
الســعودية  الهيئــة  مــن  بموافقــة  الســعودي 
للمواصفــات والمقاييــس والجــودة كأول جهة 
مصريــة تحصــل على هــذا التســجيل وذلك بـ 
12 الئحــة معتمدة تضمنــت قطاعات الدهانات 
والورنيشــات والمنظفــات واألجهــزة العاملــة 
الســيارات والمصاعــد  بالغــاز وقطــع غيــار 
الكهربائيــة وأدوات ترشــيد اســتهاك الميــاه 
باإلضافــة الــى قطاعــات المعــادن وســبائكها 
للمبانــي واالنشــاءات ومــواد عــزل وتكســية 
والطــوب  الهيدروليكيــة  والروابــط  المبانــي 
والبــاط والســيراميك واألدوات الصحية، الى 
جانب قطاعات المقطورات ونصف المقطورات 
واألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

 
وقــال عفيفــي ان هذه الموافقة تأتــي في إطار 
التعــاون المتواصــل بيــن هيئــة المواصفــات 
الســعودية  ونظيرتهــا  المصريــة  والجــودة 
حيث ستســهم في تســهيل عملية انتقال السلع 
والمنتجــات إلــى الســوق الســعودى وهــو ما 
ســينعكس إيجابــاً على زيــادة معــدالت التبادل 
التجارى بيــن مصر والمملكة، مشــيراً الى ان 
الهيئــة تدعو الشــركات المنتجــة والمصدرين 

والمستوردين بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بالتقدم 
اليها للحصول على شهادات مطابقة المنتجات طبقاً لمتطلبات 
اللوائح والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من برنامج 
»سابر« بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

 وأشــار الــى ان المنصــة االلكترونيــة لبرنامــج »ســابر« 
تتيــح كافة المعلومات عن البرنامــج وبيانات حول النطاقات 
الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دولياً لديها 
ومنهــا الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالنطاق 
الجغرافي لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، الفتاً 

الــى ان المنصة تتيح أيضاً بيانــات باللوائح الفنية المعتمدة 
بالبرنامــج حاليــاً موضحــاً بها ارقــام وأســماء المواصفات 

القياسية السعودية ومتطلباتها.
 واوضح عفيفى ان المنصة تسهم ايضا فى  تسريع إجراءات 
تســجيل شــهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات االستهاكية 
الكترونياً سواء المستوردة أو المصنعة محلياً وتقليل الوقت 
الــازم إلنهاء اإلجــراءات الجمركية للمنتجات االســتهاكية  
بالجمارك السعودية الى جانب رفع مستوى المنتجات اآلمنة 

والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.

تسجيل هيئة المواصفات والجودة ضمن 
جهات تقويم المطابقة العالمية ببرنامج 

»سابر« السعودي
أصــدرت الســيدة/ نيفين جامــع، وزيرة التجــارة والصناعــة قراراً 
باســتمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، 
وذلــك لمــدة عام اعتبــاراً من يــوم 10 فبراير على أال يســري هذا 
الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات اإلنتاجية المقامة في 
المناطــق الحرة داخــل مصر وفي حدود الكميــات التي توافق عليها 

الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة.
وقــد نص القرار على اســتمرار رســم الصادر المفــروض على كتل 
ومجــروش التالــك بواقــع 1200 جنيه للطن، ومســحوق )بودرة( 
التالــك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالــك فائقة النعومة )50 
ميكرون فأقــل( بقيمة 300 جنيه للطن، باإلضافة إلى خام الكوارتز 
بواقــع 150 جنيــه للطــن، وكتل خام الفلســبار بواقــع 200 جنيه 
للطن، ومجروش ومســحوق خام الفلسبار بقيمة 100 جنيه للطن، 
وبلوكات الرخام الخام أو المشــذب تشــذيباً أوليــاً بواقع 400 جنيه 
للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 

جنيه للطن والرمال بواقع 100 جنيه للطن.
وقالــت الدكتورة/ أمانــي الوصال، رئيس قطــاع االتفاقات التجارية 
والتجارة الخارجية إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية 
مــن خال توفير مســتلزمات اإلنتاج محلياً والحفــاظ على المخزون 
المحلــي من خامات المناجــم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق 

التنمية الصناعية واالقتصادية. 
وأوضحت الوصال أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة 
بالصادرات الواردة من مســتودع بيانــات الهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات، واستطاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت 
الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، 
وغرفــة البترول والتعدين وغرفة صناعات مــواد البناء، والمجلس 
التصديري لمواد البناء والحراريات والســلع المعدنية، والتى طالبت 

جميعها باســتمرار فرض رســم الصادر، مشــيرة إلى أن يتم سنوياً 
دراســة مدى إمكانية اســتمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك 
الخامــات أو تعديله فــي ضوء العديد من المؤشــرات تتضمن تطور 
الكميات المصدرة من تلك الخامات وكذا األســعار العالمية والمحلية 

لها. 
ونوهت رئيس قطاع االتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن رســم 
الصادر المفروض حالياً على كتل ومجروش التالك ساهم في تراجع 
صادراتــه بشــكل كبير لتصل إلــى 3 آالف طن خال العــام الماضي 
مقابــل 11-12 ألــف طن خال العاميــن 2018 و2017، في حين 
زادت صادرات بودرة التالك خال عام 2019 لتبلغ 18.5 ألف طن 
مقابل 12-13 ألف طن خال العامين 2018 و2017، الفتًة رســم 
الصادر المفروض حالياً على خام الكوارتز ساهم في تراجع الكميات 
المصــدرة لتصل إلى 110 ألف طن عام 2019 مقابل حوالي 138 

ألف طن خال عام 2018.
وأضافــت أن رســم الصادر المفروض حالياً على كتل خام الفلســبار 
بواقــع 300 جنيــه للطــن و200 جنيــه للطــن على مجــروش أو 
مســحوق خام الفلســبار قد ســاهم في تراجع صادراته خال الثاثة 
أعوام األخيرة إلى أن تاشــت تماماً خال العام الماضي، مشيرًة إلى 
أن قرار رســم الصادر الجديد قد راعى تخفيض هذه القيم إلى 200 
جنيــه للطن على كتل خام الفلســبار و100 جنيه للطن مجروش أو 
مسحوق خام الفلسبار، حتى يتسنى تصدير خام الفلسبار مرة أخرى. 
ولفتــت الوصــال إلــى أن صــادرات كتل الرخــام والجرانيــت الخام 
اســتقرت خال عامــي 2019 و2018 بيــن 100-110 ألف طن 
مقابل حوالي 164 ألف طن خال عام 2017، مشيرًة إلى أن رسم 
الصادر المفروض حالياً على الرمال ســاهم في اســتقرار صادراتها 

خال السنوات الثاث األخيرة عند حوالي مليون طن سنوياً. 

قرار وزاري  باستمرار رسم الصادر على عدد من 
الخامات التعدينية... بواقع 1200 جنيه لكتل ومجروش 

التالك و400 جنيه لبلوكات الرخام والجرانيت الخام 
و150 جنيه لخام الكوارتز و100 جنيه للرمال

كشــف أحــدث تقرير صــادر عــن وزارة التجــارة والصناعة حول 
مؤشــرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خال شهر يناير الماضي 
أن المصلحــة قامــت بإجراء 814 حملة تفتيشــية علــى المصانع 
والمراجــل واآلالت الحراريــة، كما تم إجراء 2109 دراســة فنية 
متخصصــة تضمنت 365 دراســة فنية في مجال الســماح المؤقت 

والدروباك، 1744 دراسة فنية متنوعة
كمــا قامــت المصلحة بمنح ترخيــص لـ 232 مرجــل بخاري وآلة 
حرارية، واعتماد 83 مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع(، 
كما قامت المصلحة من خال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 

187 استفساراً و102 شكوى.
وقال المهندس/ محمد حلمى عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية 

ان المصلحــة تكثف من حماتها التفتيشــية 
والتأكــد  المصانــع  علــى  الرقابــة  ألحــكام 
مــن تطبيقهــا لمواصفــات ومعاييــر الجودة 
المصريــة والعالميــة بهدف تحســين جودة 
المنتج المصري وحماية المستهلك باإلضافة 
إلــى زيــادة الصــادرات المصرية لألســواق 
الخارجية وتعزيز تنافســية المنتج المصري 
بالســوقين المحلى والعالمي ،مشيراً إلى أن 

المصلحة تقوم بدور فاعل في الرقابة على المنتجات الصناعية قبل 
تداولهــا باألســواق لمواجهة عمليات الغــش الصناعي ومنع طرح 

منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصري .

في أحدث تقريرحول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة 
الصناعية خالل شهر يناير الماضي 

إجراء814 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 2109 
دراسة فنية وترخيص232 مرجل بخاري واعتماد 83 

مركز صيانة
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عقدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة والصناعــة لقاًء مع 
أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس/ 
إبراهيم العربي الستعراض اهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية 

وطرح رؤية عمل مجلس اإلدارة خال المرحلة المقبلة.
وقالــت الوزيــرة ان هنــاك تعــاون وثيق بيــن الحكومــة ومجتمع 
االعمال لوضع رؤية شــاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه 
المســتثمرين، مؤكــدة على اهمية الــدور المحورى لاتحــاد العام 

للغرف التجارية فى دعم حركة التجارة والصناعة.
واكــدت جامع على اهميــة دور االتحاد وغرفه المنتشــرة فى كافة 
المحافظــات  فــي دعم المنشــأت التجاريــة الصغيرة والمتوســطة 
ودمج القطاع غير الرســمى فى منظومة االقتصاد الرســمى وجذب 
المزيد من االســتثمارات  الوطنية واألجنبية لاســتثمار فى السوق 
المصــرى، األمر الذى يســهم فــى زيادة معدالت النمــو االقتصادى 
واالرتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة 

الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة اعضاء االتحاد.
واســتمعت جامع الى مطالب عــدد من اعضاء مجلس ادارة االتحاد 
والتى تركزت معظمها فى تخصيص مساحات اراضى القامة مقرات 
الئقة ومعارض دائمة وموســمية للمنتجات بالمحافظات، مؤكدة فى 
هذا الصدد انه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين 

التاحة مساحات االراضى المطلوبة.
واشارت الى ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشــريعات وحوافز 
لدمج القطاع غير الرســمى لمنظومة االقتصاد الرســمي، مشــيرة 
الــى ان جهــاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة ســيقوم 
خال الفتــرة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية 
بالمحافظــات الســتعراض حوافــز قانــون المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة الجديــد وتشــجيع أصحــاب المشــروعات الصغيــرة 
لانضمام لاقتصاد الرســمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات 

الصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
ومــن جانبــه قال المهنــدس/ ابراهيــم العربي رئيس االتحــاد العام 
للغــرف التجاريــة ان االتحــاد يعد احــد االذرع التنموية الرئيســية 
للــوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة االقتصاد القومى مشــيرا الى 
ان االتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو  86% من الناتج 

المحلى وتوفر 81%من فرص العمل  فى مصر. 
واضــاف ان االتحــاد يعــد اكبر ممثــل لمنظمات األعمــال فى مصر 
والمظلــة الرئيســية الصحــاب األعمــال  لكافة القطاعات ، مشــيدا 
بالتعــاون المثمــر بين وزارة التجــارة والصناعــة واالتحاد لخدمة 

االقتصاد القومى .

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة 
على تعزيز دور جهاز حماية المنافســة ومنع الممارسات االحتكارية 
في ارساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والنهوض بمستويات أداء 
األســواق وكشف الممارسات الضارة باالقتصاد القومي، مشيرة الى 
الجهود الكبيرة للجهاز في خلق مناخ تجاري واســتثماري قائم على 

المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
جاء ذلك خال الزيارة التي قامت بها الوزيرة  لجهاز حماية المنافسة 
بالقرية الذكية حيث استعرضت مع فريق العمل بقيادة الدكتور/ أمير 
نبيــل، رئيــس مجلس إدارة جهــاز حماية المنافســة منظومة العمل 
بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خال المرحلة 

المقبلة.
 وقالــت الوزيرة ان حماية المنافســة تمثل داعما أساســيا للصناعة 
الوطنية وجذب المزيد من االســتثمارات للســوق المصري وتحقيق 
تكافــؤ الفــرص بين مختلف القطاعات االقتصاديــة إلى جانب حماية 
الشــركات المتوســطة والصغيرة من أية ممارســات تعيــق دخولها 
األســواق وخلــق فــرص العمــل وتعزيز كفــاءة االقتصــاد الوطني، 
مشــيرة الــى أهميــة العمــل علــى نشــر الوعــي بثقافة المنافســة 

والمســئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافســة ومنع الممارســات 
االحتكارية بين الشركات العاملة في السوق المصري.

وأكــدت جامع أهمية تحقيــق التوافق بين القــرارات والقوانين التي 
تعدهــا االجهــزة الحكومية مع مــواد وبنود قانون حماية المنافســة 
ومنع الممارســات االحتكارية بهدف عدم ايجاد تعارض والمساهمة 

في انفاذ القانون. 
وقد قامت الوزيرة بجولة تفقدية لألقســام اإلدارية والفنية بالجهاز، 
وكذا المكتبة الشاملة والتي تضم كافة الكتب والمراجع الدولية والتي 

تغطى مختلف القطاعات التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز.

وزيرة التجارة والصناعة تلتقي بأعضاء مجلس 
ادارة االتحاد العام للغرف التجارية 

وتقوم بزيارة لجهاز حماية المنافسة ومنع 
الممارسات االحتكارية

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة 
حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك 
رئيســي للحكومة في تنفيــذ خطط اإلصاح االقتصادي 
وتحقيق معدالت التنمية المســتهدفة االمر الذى يسهم 
في تبوء االقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة 
االقتصــاد العالمــي، مشــيرًة في هــذا االطــار الى ان 
تحســين بيئــة ومناخ االعمال في مصــر لن يتحقق اال 
بتضافــر جهود الحكومة ومجتمع االعمال للتوصل الى 
بنية مشجعة وجاذبة لاستثمار المحلي واالجنبي على 

حد سواء.
 جــاء ذلك خال اللقاء الموســع الــذي عقدته الوزيرة 
مــع أعضاء لجنة التجــارة والصناعة بغرفــة التجارة 
االمريكية والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين 
مصر والواليات المتحدة وامكانيات زيادة معدالت نفاذ 

الصادرات المصرية لهذا السوق في ظل اتفاقيات التجارة التفضيلية 
الموقعــة بيــن الجانبين والتي تســهم في زيادة تنافســية المنتجات 
المصريــة بالســوق األمريكي الــى جانب بحث إمكانيات االســتفادة 
مــن خبرات الغرفة في مجالي الصناعــة والتجارة الخارجية لتنمية 

االقتصاد المصري.
 وأشارت جامع الى أهمية تعظيم االستفادة من اإلمكانات والمقومات 
الصناعية المتوافرة لشــركات قطاع االعمال والسعي لتحقيق تكامل 
فيمــا بينها وشــركات القطاع الخاص بما يحقــق التكامل الصناعي 
المنشــود وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على 
المنافسة محلياً ودولياً، الفتًة  في هذا االطار الى ان الحكومة تعمل 
خــال المرحلة الحالية على تطوير قطاع الغزل والنســيج باعتباره 
أحد القطاعات الصناعية الرئيســية باالقتصاد القومي والذي يسهم 

فــي توفيــر الكثير من فرص العمل المنتجــة وذلك من خال تطوير 
المحالج ومصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع االعمال العام، فضًا 
عن تشــجيع القطاع الخاص على التوســع في انتاج المنتجات تامة 

الصنع.
ولفتــت الوزيــرة الى ان االجتماع قد اســتعرض عــدد من المحاور 
المتعلقة بمنظومة الطاقة وتحسين مؤشرات أداء االعمال في مصر 
من خال سرعة االفراج على المنتجات بالجمارك وإيجاد آلية فعالة 

لرد أعباء التصدير للشركات المصدرة
جديــر بالذكــر أن الســوق األمريكي يعــد أحد أهم وأكبر األســواق 
العالمية المســتقبلة للصــادرات المصرية، حيــث حققت الصادرات 
المصرية للســوق األمريكي العام الماضي نسبة زيادة قدرها %31 
حيــث بلغــت 2 مليار و93 مليون دوالر مقارنة بنحو مليار و568 

مليون دوالر خال عام 2018

أصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة قراراً بمد 
العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 27۵ لسنة 
2019  والخاص بتحديد نســبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة 

لمدة عام اعتبارا من3 إبريل 2020 .
وقــال المهنــدس أشــرف عفيفــي رئيس الهيئــة المصريــة العامة  
للمواصفات والجودة أن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين 
والتجــارة الداخليــة بشــأن مــد العمــل بالمهلة المنصــوص عليها 
فــي القرار الوزاري رقم 27۵ لســنة 2019 لقــرب إنتهاء العمل 
بهــا، وذلــك بعد دراســة الوزارة لمخــزون الباد من هذه الســلعة 
االستراتيجية لضمان توفيرها للمستهلك المصري بالجودة الازمة.

وأشــار عفيفي أن القرار يســتهدف تنويع مصادر إســتيراد السلع 
اإلســتراتيجية وعلى رأسها القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين 
والتجارة الداخلية  لتعدد المناشئ وإختيار أفضل العروض المقدمة 
إلســتيراد القمــح علــى أن ال تزيد نســبة المحتــوى الرطوبى على 

13.5 % من الوزن كحد أقصى .
جدير بالذكر أن مواصفات االيزو العالمية حددت نسبة الرطوبة فى 
القمح أال تزيد عن 15.5 % كحد أقصى ، كما نصت مواصفة الهيئة 
الدولية للدســتور الغذائى CODEX على أال تزيد نســبة الرطوبة  
عــن 14.5% علــى أن تحدد كل دولة نســبة الرطوبــة التي تتائم 

وظروفها فى حدود تلك النسب .

قرار وزاري  بمد المهلة اإلضافية بقرار تحديد 
نسبة المحتوى الرطوبى للقمح لمدة عام

خالل لقائها مع أعضاء لجنة التجارة والصناعة 
بالغرفة االمريكية

نيفين جامع: القطاع الخاص شريك رئيسي 
للحكومة في تنفيذ خطط التنمية االقتصادية
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تسبب فيروس كورونا الجديد في انتشار حالة من القلق والخوف العالمي، فاتخذت كافة الدول حول العالم خطوات لمنع 
انتشاره بين سكانها على نطاق واسع، وقد انعكست حالة القلق على أداء أسواق المال العالمية حيث تراجعت مؤشرات 

األسهم األمريكية واألوروبية واألسيوية، كما انخفضت أسعار البترول بشكل ملحوظ بسبب مخاوف تراجع الطلب 
العالمي. 

لكن على الرغم من هذه الخسائر الكبيرة في أسواق المال وأسواق البترول، ال بد من اإلشارة إلى أن مثل هذه الظروف 
عادًة ما تكون متوقعًة ومبررًة، ال سيما في ظل التراجع المفاجئ لمعنويات المستثمرين والمتعاملين في األسواق، لكن 

سرعان ما تتقلص هذه الضغوط بمرور الوقت خاصة عند ظهور أول بوادر النحسار مخاطر انتشار الفيروس.

تداعيــات كورونا علــــــى االقتصاد العالمي 
فى2020

المصدر: موقع بلومبرج ومؤسسة أستاندارد أند بورز ومواقع إخبارية عالمية
يعــد انتشــار مثل هذه الفيروســات وتحولهــا إلى أوبئة 
شــيء ليس بالغريب أو االستثنائي 
في عصر العولمة، فمنّظمة الصحة 
العالمية تســتقبل سنوياً أكثر من 5 
آالف باغ مبكر عن أوبئة متفشية 
حول العالم، كما أن االقتصاد العالمي 
يتحمل تكلفة ســنوية تتــراوح بين 
500 -570 مليــار دوالر بســبب 
األوبئة، والتي ُتمّثل نحو 0.7% من 
الناتــج المحلي اإلجمالــي العالمي، 
كما أنها تعادل التكلفة التي يتحملها 
العالم بســبب أزمة التغير المناخي 
كل عــام، ومن ثّم فإن وباء كورونا 
الجديــد ليس إال وباًء جديًدا ُيضاف 
إلــى ســجل األوبئــة العالميــة لدى 
منظمــة الصحة العالميــة، وُيرّجح 
أن تنحســر مخاطره على االقتصاد 

العالمي قريًبا.
وفى نفس السياق رسمت وكالة أنباء بلومبرج األمريكية 
صــورة قاتمــة لتداعيــات وبــاء كورونا علــى االقتصاد 
العالمــي، وذكرت الوكالة في تقرير إخباري أن االقتصاد 
العالمي بدأ يشعر بوطأة تفشي فيروس كورونا واحتمال 

تعرضه لضربة تفقده نمواً مقداره 160 مليار دوالر. 
وأشــار التقريــر الى أن الضربــة التي تلقاهــا االقتصاد 
العالمــي من اندالع وباء كورونا الجديد ربما تكون أكبر 

بثــاث أو أربــع مرات من تأثير تفشــي مرض ســارس 
المقــدر بنحــو 40 مليــار دوالر حيث يكمــن الخطر في 
احتمال استمرار تفشــي الوباء الجديد واضطرار الناس 
للبقاء داخل منازلهم، مما يعني ظهور مشــاكل للشركات 

في مجالي اإلنتاج والتوزيع.
كما أصاب فيروس كورونا قطاع شحن الحاويات عالميا 
بحالــة مــن االرتبــاك، إذ تغير شــركات نقــل الحاويات 
مســاراتها ويتقلــص الطلــب علــى الموانــئ الصينية، 
وهو ما ينذر بتأخر تســليم الشــحنات، كما تسبب تفشي 
الفيــروس فــي إغاق الكثيــر من المــدن والمصانع في 
الصيــن واضطراب حركة الســفر الجــوي العالمية حيث 
علقت شركات الطيران الكبرى رحاتها من وإلى الصين 
كمــا تم فــرض حجر صحــي على أكثــر المناطــق تأثرا 

ومنعت دول عديدة الرحات القادمة من الصين.
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- بلــغ حجــم التبــادل التجاري بيــن مصر والمغــرب العام 
الماضــي 681 مليــون دوالر منهــا 540 مليــون دوالر 

صادرات مصرية و141 مليون دوالر واردات 

- يضم االتحاد العام للغرف التجارية 4.3 مليون مشــروع 
تسهم بنحو 86% من الناتج المحلي وتوفر 81% من فرص 

العمل في مصر

- بلــغ حجــم التبــادل التجاري بيــن مصر وسويســرا عام  
2019 )917 ( مليون دوالر مقارنة بـ 905 مليون دوالر 

عام 2018

- بلــغ حجــم التبادل التجاري بين مصر وبياروســيا خال 
الـ 11 شهر األولى من عام 2019 )130( مليون دوالر

- تحتــل سويســرا المرتبــة الـــ 16 في قائمة المســتثمرة 
بالســوق المصري حيث تساهم بمشروعات يبلغ رأسمالها 

2 مليار و144 مليون دوالر في عدد 433 مشروعاً

- ســاهمت المؤسسة اإلسامية لتمويل التجارة في البرامج التمويلية 

لمصــر بقيمة 1.1 مليــار دوالر منها 700 مليــون دوالر في قطاع 

الطاقة و400 مليون دوالر في قطاع التجارة

- تبلغ االســتثمارات الكورية في مصر حوالي 570 مليون دوالر 
في عدد 181 مشروعاً، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر 

وكوريا الجنوبية العام الماضي مليار و595 مليون دوالر. 

- بلغــت معدالت نمــو االقتصاد المصري خــال العام الماضي 
5.6% مقارنــة بـ 4.2 خال العام الماضي ومن المتوقع زيادة 
معــدالت النمــو الــى 6% خال عــام 2020 وانخفــاض معدل 
التضخــم 3.4 كما واصلــت معدالت البطالــة انخفاضها لتصل 

7.5% خال عام 2019

- احتلــت مصر المركز األول في مجال جذب االســتثمار األجنبي 
المباشــر في القارة االفريقية بنحــو 8.5 مليار دوالر خال عام 
2019 مقارنــة بـــ 6.8 مليار دوالر خال عــام 2018 بمعدل 

زيادة بلغ %25. 

- حققت الصادرات المصرية للسوق األمريكي العام الماضي 
نســبة زيادة قدرهــا 31% حيث بلغت 2 مليــار و93 مليون 
دوالر مقارنــة بنحو مليــار و568 مليــون دوالر خال عام 

2018

- رصدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مبلغ 360 
مليون جنيه لتطويــر منظومة المعامل الغذائية ، تم االنتهاء 
مــن المرحلة األولى بتكلفــة 90 مليون جنيه وجاري التعاقد 
علــى المرحلة الثانيــة بتكلفة 100 مليون جنيــه والمرحلة 
الثالثة بتكلفة 170 مليون جنيه تســتكمل خال العام المالي 

المقبل
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   أصــدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار 
رقم 422 لسنة 2020، بشأن تعيين مساعدين ومعاونين لرئيس 
مجلــس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس 
مجلــس الوزراء »رقــم 612 لســنة 2017« ، والُمعدل بالقرار 
»رقــم 1273 لســنة 2019 » وتــم نشــره بالجريــدة الرســمية 

للحكومة بتاريخ 17 فبراير 2020.
    حيــث نــص القــرار علــى أنه يجــوز لرئيس مجلــس الوزراء 
والوزراء، بمراعاة حجم واختصاصات كل وزارة والجهات التابعة 
لها ان يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء ، 
بما ال يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الُكلي، 
أو اإلعارة، لمدة سنة ، قابلة للتجديد ، ويجوز في حالة الضرورة 
ان يزيد العدد عن عشرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناًء على 

عرض الوزير المختص .
 وأن يكــون شــغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من الســلطة 
المختصــة ُيحــدد فيــه مســمى ومهــام كل وظيفة، وذلــك بعد أخذ 
رأي الجهــاز المركزي للتنظيم واإلدارة، وال يصبح قرار الســلطة 

المختصة سارياً إال بعد اإلخطار الرسمي للجهاز.
وقد حّدد القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف وهي 
أن يكون متمتعاً بالجنســية المصرية، وأن يكون محمود الســيرة، 
وأال يكون قد ســبق الحكــم عليه بعقوبة جنايــة، أو بعقوبة مقيدة 
للحرية في جريمة مخلة بالشــرف أو األمانة، وأال يكون قد ســبق 
فصلــه من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبــي نهائي، مع أداء الخدمة 
العسكرية أو اإلعفاء منها، كما اشترط القرار أن تثبت فيمن يشغل 
هذه الوظائف لياقته الصحية بشــهادة تصــدر عن المجلس الطبي 

المختص، وأال يتجاوز السن أربعين عاما مياديا بالنسبة للمعاون 
، وذلــك عنــد شــغله للوظيفة ألول مرة، وخمســة وســتون عاما 

بالنسبة للمساعد.
 كمــا اشــترط لشــغل هذه الوظائــف أن يكون حاصــًا على مؤهل 
عــال من إحدى الجامعــات المصرية، أو األجنبية بشــرط معادلته 
مــن المجلس األعلــى للجامعات، مع اإللمام بلغــة أجنبية أو أكثر، 
والقدرة على التعامل مع الحاســب اآللي، وفي الوقت نفســه يكون 
لديه المهارات األساســية فــي اإلدارة والتفكير االبتكاري واإلدارة 
االســتراتيجية، وأن يكــون لديــه الخبرة الكافية فــي مجال المهام 
المنوطــة بــه، ويتعين قبل شــغل هــذه الوظائف التأكــد من توافر 

صفات النزاهة من الجهات المعنية.
 ووفقــاً لنص القرار، ُينشــأ بالجهــاز المركزي للتنظيــم واإلدارة 
قاعــدة بيانات بشــأن شــاغلي وظائــف المســاعدين والمعاونين، 

وتتولى السلطة المختصة تقويم أدائهم.

      تماشــياً مــع المبــادرة الرئاســية لدعم صحة المــرأة للفتيات 
والســيدات فــي مصر، نظمت مصلحة الكفايــة اإلنتاجية والتدريب 
المهنــي  بديوان عام المصلحة نــدوة حول لاهتمام بصحة المرأة 
العاملــة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والســكان بهدف العاج 
والتوعية المبكرة والكاملة لمســببات مرض أورام الثدي ومعرفة 
آليات الفحص الذاتي للســيدات ، وذلك تحت إشــراف األســتاذة / 
اعتزاز الخضري – مدير عام مكتب رئيس المصلحة ، واالستاذة/ 

هدى صبحي – المسئول بإدارة العاقات العامة بالمصلحة.
     وتحدثــت فــي الندوة الدكتورة / همت حبشــي ، مندوبة وزارة 
الصحــة والســكان ومســئولة اللجنــة الطبيــة عن أهميــة تعريف 
المفهــوم العلمي لمســمى »الورم« فهو عبــارة عن مجموعة من 
خايا الجســم التي تبدأ باالنقســام بدون رقابة صارمة وتحدث في 

الجســم بدون توقف حيث يلحق الضــرر بخلية ما تفقد األلية التي 
تنظــم عملية االنفصال عن الخلية األُم فلذلك يكون انقســاُمها دون 
رقابة او توقف من خليه وحيدة فقدت اآللّيات التي تكبح انقسامها 
وبعد فترة من الزمن تتطّور هذه الخلية إلى مجموعة خايا تسمى 

ورماً.
     وأكــدت د. همــت علــى أهمية وضــرورة قيام كافة الســيدات 
والفتيات بالفحص الذاتي ألنفســهم وخاصة الفتيات بعد ســن 18 
عام ، وذلك بحركات بســيطة وسهلة تستطيع أي سيدة ان تفحص 
نفسها بها أمام المرآة بحركات دائرية باألنامل تحت االبطين وتحت 
وفــوق الثديين لاطمئنان والكتشــاف أي تعب أو ورم في مراحله 
األولــى المبكرة لســرعة عاجه وعدم تفاقــم األلم ، وأوضحت ان 
بعض التكتات الدهنية الصلبة التي تجدها المرأة تستدعي المتابعة 

مجلس الوزراء يصدر قرارًا بشأن اختيار 
مساعدي ومعاوني رئيس مجلس 

الوزراء والوزراء

الكفاية اإلنتاجية« تعقد ندوة حول 
االهتمام بصحة المرأة العاملة

نظمته وحدة المرأة و تكافؤ الفرص  
مشاركة متميزة لموظفات وزارة التجارة والصناعة 

بمعرض )مواهب المالية(

الدورية فقط كانسداد الغدد البنية او من الممكن ان تكون أكياس دهنية 
وليست ورم خبيث او شيء يدعو للقلق والخوف .

     وحــول مراحــل تطــور المــرض أضافت ان هذا المــرض له أربعة 
مراحل تبدأ بمرحلة األعراض البسيطة حيث يكون قطر حجم السرطان 
ال يتجاوز سنتيمترين، فا ينتشر المرض إلى الغدد الليمفاوية أو خارج 
الثــدي، وتعــد هذه المرحلة هي األســهل في العــاج ، والثانية هي ان 
يكون حجم الورم يتراوح من 2-5سم، وفي هذه الحالة ينتشر إلى الغدد 
الليمفاوية، والثالثة مرحلة الســرطان الموضعي بالدخول إلى المراحل 
المتقدمة حيث ينتشــر إلى الغدد الليمفاوية ويزيد حجمه، ويصبح قطر 
حجم الســرطان 5 سم، وقد ينتشر إلى الغدد الليمفاوية الموجودة فوق 
اإلبط ، كما يوجد التهاب الثدي التابع لمراحل تطور سريان الثدي، وفي 
هذه االلتهابات ال تظهر أي كتل، وتكون مرحلة السرطان سدت األوعية 
الدمويــة داخل الثدي ، اما المرحلــة الرابعة هي المرحلة المتقدمة من 
ســرطان الثدي، حيث ينتشــر فيها خايا الســرطان إلى أجزاء مختلفة 
من الجســم خارج الثدي والذراع، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الثدي 
النقيلــي، كمــا تعد هذه المرحلة صعبة في عاجهــا وتأخذ وقتاً طويًا، 

وتصحبها اآلالم الشديدة .

  وفي ختام الندوة أكدت الدكتورة همت حبشــي بأنه ســيتم فتح عيادة 
متخصصة في كل مركز او منطقة سكانية لاطمئنان على صحة المرأة 
باستمرار وأن كافة الفحوصات واألشعات ستكون مجانية بالكامل وانه 
يفضل القيام باألشعة على الثدي كل ستة أشهر في المرة األولى ثم كل 
ســنة ثم كل سنتين ، وان المســتهدف من أعمال المبادرة الرئاسية هم 
السيدات والفتيات فوق سن الـ18 عاًما، وأوضحت أنها فرصة عظيمة 
للكشــف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، 

فضًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية بين السيدات .

     شــارك عــددا مــن موظفــات وزارة التجارة 
والصناعة بأعمالهم اليدوية والفنية في المعرض 
الذي نظمته وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة 
المالية للمواهب الشــابة للعاملين وأبنائهم تحت 
اسم )مواهب المالية( وذلك تحت رعاية الدكتور 
محمــد معيط، وزير الماليــة، وبحضور الدكتور 
إيهــاب أبو عيش، نائــب وزير المالية لشــئون 

الخزانة العامة.
ويأتــي هذا المعرض ضمن المبــادرات اإليجابية 
التــي تتبناهــا وزارة الماليــة لتعزيــز التواصــل 
االجتماعي واإلنساني مع الموظفين والموهوبين 
الموهوبيــن  وكذلــك  وأبنائهــم،  العامليــن  مــن 
من داخــل وزارة التجــارة والصناعــة وذلك في 
إطــار اهتمــام الدولــة بتشــجيع ريــادة األعمال، 
والمشــروعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهية 
الصغر حيث استهدف المعرض اكتشاف المواهب 

وتنمية المهارات مما يســهم في تشــجيع العاملين على 
دعــم قدراتهم الوظيفيــة والتقنية وفق أحــدث الخبرات 
الدولية؛ بما يضمن رفع كفاءة منظومة العمل وتحســين 

مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
جــاءت مشــاركة موظفــات التجــارة والصناعــة فــي 
المعرض بالمشــغوالت اليدوية والجلدية و«الكروشيه« 
و«الكانفا« باألساس بجانب العديد من المواهب الشابة 
من المشــاركين بــوزارة المالية مــن العاملين وابناءهم 
بإبداعاتهــم الثرية في اإلنتاج األدبــي والفني والحرفي 

والرياضي الذي واللوحات الفنية والمأكوالت 
والحلويــات باإلضافــة إلــى اإلنشــاد الديني 
واإللقــاء الشــعري، فضــا عــن اإلبداعــات 
المتميزة مــن ذوي االحتياجات الخاصة التي 
تؤكد قدراتهم على تحقيق اإلنجازات في شتى 

المجاالت.
    وأعربــت ســونيا محمد عبــد الحفيظ من 
العامليــن بــوزارة التجــارة والصناعة ، عن 
ســعادتها وشــعورها بالفخر لمشــاركتها في 
المعــرض للمرة األولى بالمشــغوالت اليدوية 
والجلديــة »الكانفــاه« وتكريمهــا مــن قبــل 
الســيد وزير المالية فهــي تمتلك تلك الموهبة 
منذ الصغــر وتعمل بها كهوايــة وعندما رأت 
دعــوة المعرض تشــجعت للمشــاركة فيه هي 
وزمياتهــا بمختلف المواهب.. كما شــاركت 
مــروة علــي عبدالعال بمجموعــة متميزة من 
األعمــال اليدويــة في التريكو والمنتجــات الجلدية 
مشــيدة بحســن تنظيم وحدة المرأة التابعة لوزارة 

المالية للمعرض والتكريمات.
وفي ختام المعرض أعرب المشاركون عن شكرهم 
وتقديرهــم لوزارة المالية التي شــجعتهم واحتفت 
بهــم وكرمتهــم، ومنحتهــم هــذه الفرصــة الغالية 
للتعبير عن أنفســهم وعــرض مواهبهم، متعهدين 
ببــذل المزيــد مــن الجهد؛ بما يســهم فــي تطوير 

قدراتهن اإلبداعية، والوظيفية أيًضا.
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دور الهيئة
القطــن  للتحكيــم واختبــارات  العامــة  الهيئــة  انشــئت 
بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم1105 لســنة 1965، 
وهــى إحــدى الهيئــات العامــة التابعــة لــوزارة التجــارة 
والصناعــة ،وهــى هيئــة فنيــة حياديــة تهــدف إلــى 
الحفــاظ علــى جــودة األقطــان المصريــة لمــا تتمتــع 
ــة  ــع كاف ــازة ومن ــة ممت ــة وغزلي ــات طبيعي ــه مــن صف ب
تطبيقــاً  وذلــك  التلــوث  أو  الغــش  أو  الخلــط  أشــكال 
ــون 75  ــنة 1973 والقان ــون )106( لس ــكام القان ألح
لســنة2007 إلــى جانــب زيــادة ميزتــه التنافســية عــن 

ــة  ــط ومراقب ــع الخل ــاء الصنــف ومن ــى نق ــق المحافظــة عل طري
ــازل  ــليمه للمغ ــى تس ــداول حت ــل الت ــع مراح ــي جمي ــودة ف الج

المحليــة أو تصديــره للخــارج.
انشطة الهيئة 

تطبيــق أحــكام القانــون 106 لســنة 1973 والقانــون 75 
لســنة 2007 الخــاص بمراقبــة نقــاء األصنــاف التجاريــة مــن 
كافــة أنــواع الخلــط لألصنــاف والرتــب حفاظــا علــى خصائــص 

ــا. ــزة عالمي ــة الممي األقطــان المصري
ــن  ــدءا م ــرى ب ــن المص ــداول القط ــل ت ــع مراح ــة جمي - مراقب

حلقــات التجميــع فــى الريــف وحتــى تســليمه للمغــازل المحليــة 
أو التصديــر بغــرض التجانــس ومنــع كافــة أنــواع التلــوث 
والخلــط مــن خــال المواقــع التنفيذيــة للهيئــة باإلســكندرية 
وكافــة المحافظــات والمراكــز اإلداريــة المنتجــة والتــى بهــا 

محالــج ومكابــس وشــون المصانــع وشــركات التصديــر.
- أداء جميــع الخدمــات الفنيــة لألطــراف المتعاملــة فــى األقطــان 
الزهــر والشــعر فــى كافــة مراحــل التداول مــع إصدار الشــهادات 
إختبــارات  كذلــك  التكنولوجيــة  الخــواص  إختبــارات  بنتائــج 
الرطوبــة وأيضــا الشــهادات الخاصــة بفــرز الخبــراء حيــث أن 
ــا  ــا وعالمي ــدة محلي ــة معتم ــا الهيئ ــى تصدره كل الشــهادات الت

مــن خــال قطاعــات الهيئــة الفنيــة:

بيانات اإلتصال
العنوان: 66 طريق الحرية ،اإلسكندرية - مصر

التليفون:4862589)03(002 - 485646)03(002
فاكس :4274394)03( - 4847032)03(002

www.egyptcotton-catgo.org : الموقع االلكتروني
info@egyptcotton-catgo.org :البريد االلكتروني

https://twitter.com/EECAAuthority :حساب تويتر

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
 Cotton Arbitration&Testing Genaral 

Organization�CATGO




