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فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 
للتوســع فى انتــاج الكمامات المصنوعة من القمــاش لتلبية احتياجات 
السوق المحلى خاصًة في ظل قرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء 
الكمامات في كافة المؤسسات والمنشآت ووسائل النقل والمواصالت.

عقدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً 
مــع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنســيج والمالبس الجاهزة بحضور 
اللــواء/ بهــاء الدين زيدان، رئيــس الهيئة المصرية للشــراء الموحد 
واإلمــداد والتمويــن الطبي، والدكتــور/ راضي عبــد المعطي، رئيس 
جهاز حماية المســتهلك، باإلضافة إلى عدد من قيادات الوزارة وجهاز 
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تناول 
االجتمــاع بحث تدبيــر احتياجات الدولة من الكمامــات المصنوعة من 
القمــاش وإمكانيات االســتفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشــغيل 

الطاقات المتوقفة.
وقد أكدت الوزيرة التزام قطاع الصناعات النسيجية والمالبس الجاهزة 
بتلبية احتياجات الســوق المحلي من الكمامات المصنوعة من القماش 
وفقــاً لمعاييــر واشــتراطات الجودة التــي اعتمدتها الــوزارة ووزارة 
الصحــة  وبأســعار في متناول المواطن البســيط  خاصــًة في ظل قرار 
الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا حيث تســتهدف 
الحكومــة اتاحــة حوالــى 30 مليون كمامة شــهرياً لتلبيــة احتياجات 
الســوق المحلــى  ، مشــيرًة في هــذا اإلطار إلى أنه ســيتم خالل األيام 
القليلــة المقبلة البدء فــي عملية اإلنتاج حيث ســيتم تصنيع 8 مليون 
كمامة مــن القماش كمرحلة أولى وتوريدها للهيئة المصرية للشــراء 

الموحد واإلمداد والتموين الطبي بهدف توفيرها لكافة جهات الدولة.
وقالــت جامع أن الصناعة المصريــة تمتلك فرصة كبيرة لتكون مركزاً 

لتصنيــع  رئيســياً 
القماش  الكمامــات 
ظــل  فــي  خاصــة 
العالمــي  الطلــب 
علــي  المتزايــد 
هــذه النوعيــة من 
حيــث  الكمامــات 
تتوافــر فــي مصر 
عناصــر  كافــة 
اإلنتــاج وهو األمر 
الــذى يتيــح زيادة 
اإلنتاجية  معــدالت 
إحتياجــات  لتلبيــة 

الســوق المحلى أواًل وتصدير الكميات الفائضة لألســواق الخارجية ، 
مشيرًة فى هذا اإلطار إلى أن الكمامات الموجهة للسوق المحلى سيتم 

إنتاجها بنفس مواصفات المنتجات المخصصة للتصدير.
وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشــروعات الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهيــة الصغــر قد  أعد حصــر لمصانع الغزل والنســيج والمالبس 
الجاهزة الصغيرة التي حصلت على تمويل من الجهاز منذ عام 2015 
والتــى بلغ عددهــا 12 ألــف و700 مصنع صغير وذلــك بهدف ربط 
هــذه المصانع بالمصانــع الكبيرة بإعتبارهم جزء من سالســل القيمة 
بهذه الصناعة ،األمر الذى يسهم فى تعظيم اإلستفادة من هذه الطاقات 
اإلنتاجيــة ومن ثــم الحفاظ علــى العمالة المتواجدة  بهــذه المصانع ، 
مؤكدًة أن الجهاز على أتم استعداد لتوفير التمويل الالزم لهذه المصانع 

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع منتجــــــــــــي الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة 
إستعـدادات المصانـع إلنتـاج الكمامـــــــــــات القماش

نيفـيـن جــامــــع: 
الحكومة تستهدف اتاحة 
شهريًا  كمامة  مليون   30
السوق  احتياجات  لتلبية 
المحلى ... والبدء  بتصنيع  
كمرحلة  كمامة  مليون   8

أولى

تنفيــذًا لتوجيهــات دولــــــــــة رئيس مجلس الوزراء

الصغيرة لبدء عملية اإلنتاج.
ومــن جانبه قال اللــواء/ بهاء الديــن زيدان، رئيــس الهيئة المصرية 
للشــراء الموحــد واإلمــداد والتموين الطبــي أن الطلب ســيتزايد على 
الكمامات خالل الفترة الحالية لمعدالت غير مسبوقة باعتبارها ستكون 
أســلوب حيــاة لمواجهــة فيــروس كورونا المســتجد، مشــيراً إلى أن 
الصناعة المصرية قــادرة على زيادة معدالت االنتاج لتوفير احتياجات 
قطاعات الدولة والمواطنين من هذه النوعية من الكمامات والتي تعتبر 
وســيلة هامة لحماية المواطنين من انتشــار فيروس كورونا المستجد 

وذلك في اطار التوجه العالمي لبدء مرحلة التعايش مع الفيروس.   
وأكد الدكتور/ راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية 
توفيــر الكمامات المصنوعــة من القماش للمواطن العــادي وتصنيعها 

وفقاً لالشــتراطات التي اعتمدتها وزارتا التجــارة والصناعة والصحة 
بهدف الحفاظ على سالمة وصحة المستهلك المصري ، مؤكداً في هذا 
االطار ان الجهاز سيقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وأجهز 
الدولة بمتابعة عملية اإلنتاج والتوزيع لضمان توافر الكمامات بالجودة 

والسعر المناسب بالسوق المحلى .
وبدورهــم أكــد ممثلو قطــاع صناعة الغــزل والمنســوجات والمالبس 
الجاهــزة اســتعدادهم لتلبية احتياجــات الدولة مــن الكمامات المصنعة 
من القماش وفقاً إلشــتراطات وزارتى الصحة والصناعة ال ســيما وأن 
القطاع النســجى يمتلك قدرات تصنيعية ضخمة، مشــيرين الى ان هذا 
اإلنتــاج ســيمثل انفراجة كبيرة للمصانع خاصــًة  فى ظل حركة الركود 

العالمى منذ بداية األزمة الحالية.
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أعلنت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الواردات 
الســلعية غير البترولية لمصر شــهدت إنخفاضــاً كبيراً خالل الـ4 
شــهور األولــى من العام الجــارى حيث بلغــت 18 مليار و 797 
مليــون دوالر مقابل 24 مليــار و 580 مليون  دوالر خالل نفس 

الفترة من العام الماضى محققة نسبة تراجع %24 .

وقالت الوزيرة أن هذه المؤشــرات تأتى نتيجة لحزمة اإلجراءات 
التى إتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات  فيروس كورونا المستجد 
والذى أثر سلباً على حركة التجارة الدولية ،مشيرًة فى هذا اإلطار 
إلى أن المبادرات  التى أقرتها الدولة للقطاع الصناعى أسهمت فى 
إســتمرار  حركة اإلنتاج بالقطاعــات الصناعية بل وزيادة معدالت 

إنتاجية عدد كبير من المصانع .

وأوضحــت جامــع ان الصادرات المصرية شــهدت ايضــاً تراجعاً 
طفيفاً خالل األربعة أشــهر األولى من العام الجارى بنســبة بلغت 
2% مقارنــة بنفس الفترة من العــام الماضى، وذلك نتيجة لتوجيه 

جــزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية إحتياجات الســوق المحلى 
كبديل عن المنتجات المســتوردة ، مشــيرًة فى هذا الصدد إلى أن 
تراجع مؤشــرات الواردات والصادرات قد أسهم فى تراجع العجز 
فــى الميزان التجارى لمصر بقيمــة بلغت 5 مليار و 570 مليون 
دوالر وبنســبة تراجــع 35% عن نفس الفترة مــن العام الماضى 
وهــو ما يؤكد نجاح خطة الــوزارة فى زيادة االعتماد على المنتج 

الوطني واحالل الواردات بمنتجات محلية الصنع.

ومن جانبه أوضح المهندس إســماعيل جابر رئيس الهيئة العامة 
للرقابــة علــى الصادرات والواردات أن أكبــر القطاعات المصدرة 
خــالل األربعة أشــهر  األولى من العام الجــاري تضمنت قطاعات 
مواد البناء والكيماويات واألســمدة والصناعات الغذائية باإلضافة 
إلــى الحاصــالت الزراعيــة  بينما تمثلت أكبر 5 قطاعات شــهدت 
وارداتهــا إنخفاضــاً كبيــراً فــى قطاعــات الصناعــات الهندســية 
والمالبــس الجاهزة والغزل والنســيج وقطاع الجلــود والمنتجات 

الجلدية واليدوية.

انخفاض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 
35% خالل الـ 4 شهور االولى من عام 2020

نيفين جامع : نجاح خطة الوزارة فى االعتماد 
على الصناعة الوطنية ساهم فى خفض 

الواردات بنسبة %24

اصدرت الســيدة/ نيفين جامع 
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
لمســئولي  عاجلــة  تعليمــات 
الجهاز التنفيذي للمشــروعات 
بتشــغيل  والتعدينية  الصناعية 
مينــاء ابــو طرطــور بســفاجا 
التجــارة  لــوزارة  )التابــع 
والصناعــة( خــالل ايــام عيد 
الفطــر المبــارك وذلــك إلنهاء 
اجراءات شــحن مركب محملة 
بالفوســفات بكميــة تــزن 50 
ألــف طــن موجهه الــى إحدى 

االسواق الخارجية.
ويأتي هذا التحرك في استجابة 
ســريعة مــن وزيــرة التجارة 
التــي  لالســتغاثة  والصناعــة 
تلقتهــا مــن احــدى الشــركات 
عبــر  للفوســفات  المصــدرة 

خاصيــة »واتــس اب« والتي تتضرر فيها مــن توقف العمل 
بالميناء نتيجة لحصول العاملين على اجازة عيد الفطر، حيث 
وجهت الوزيرة مســؤولي الجهــاز التنفيذي بالتحرك الفوري 
وبدء عملية شــحن الفوســفات تمهيداً لتصديــره خالل االيام 

القليلة المقبلة.
وفــي هــذا اإلطار أشــاد طــارق زمــزم رئيس مجلــس ادارة 
شــركة النيل للتجارة بســرعة اســتجابة الوزيرة لحل مشكلة 
الشــركة في ادخال )السفينة( الى الميناء وبدء عملية شحنها 

)بالفوســفات( والتي تســتغرق عدة ايام، مشــيراً الى ان هذا 
االجراء ســُيجنب الشركة خســائر كبيرة ودفع غرامات تأخير 
الــى جانب الحفاظ على ســمعة الشــركات المصدرة المصرية 

امام الشركاء االجانب.
 وقال ان وزيرة التجارة والصناعة منذ توليها المســئولية ال 
تتوانى عن مســاعدة كافة الشــركات وبصفة خاصة الشركات 
المصدرة وذلك من خالل تســهيل االجراءات والســعي إليجاد 
حلول عاجلة لكافة المشكالت، االمر الذي ينعكس ايجابا على 

الحفاظ على االسواق الخارجية وزيادة معدالت التصدير.

في استجابة سريعة الستغاثة احدى 
الشركات المصدرة

وزيرة التجارة والصناعة تصدر تعليمات 
عاجلة بتشغيل ميناء » ابو طرطور« خالل 
أجازة عيد الفطر لتصدير شحنة فوسفات 

تزن 50 ألف طن
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وزيرة التجارة والصناعة تعلن االنتهاء 
من إعداد اشتراطات إنتاج الكمامات 

المصنوعة من القماش
أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة انتهــاء الوزارة من 
اعداد اشــتراطات وطــرق اختبار إنتاج 
القمــاش  مــن  المصنوعــة  الكمامــات 
والتــي تم اعتمادها مــن وزارة الصحة 
، حيث تم تعميم هذه االشــتراطات على 
مصانع الغزل والمنســوجات والمالبس 
الجاهزة لاللتزام بها في عمليات اإلنتاج 
وبما يتيح تصنيــع كمامات تحقق األمن 
اآلثــار  وتقلــل  للمواطنيــن  والســالمة 
الناتجــة عــن االختــالط فــي ظــل قرار 
الحكومــة ببدء تنفيذ خطــة التعايش مع 
فيروس كورونا، موكدًة حرص الوزارة 
علــى إتاحة هذه النوعيــة من الكمامات 
والتــي يمكن اســتخدامها لمــدد طويلة 

بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.
وفــى هــذا اإلطــار أوضــح المهنــدس 
أشــرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات 
والجودة ان اشتراطات تصنيع الكمامات 

القماش حددت نوعية الخامات والصبغات المســموح بها الى جانب 
التصميم الخارجي للكمامة و معايير الكفاءة، مشيراً إلى أن الخامات 
المســموح بها لتصنيــع الكمامــات القماش يجب ان تكــون خامات 
محققة االشــتراطات الصحية التي تحقق االمان والسالمة للمستهلك 
وتكــون خاليــة مــن الوبــرة )Zero lint ( منًعا لتعــرض الجهاز 
التنفســي لمشــاكل صحيــة و خاصــة ألصحاب األمراض التنفســية 
الُمزمنــة وخالية من المواد والصبغات المســرطنة والمعادن الثقيلة 
والمــواد الضارة  مــع التأكيد بأن تكون األقمشــة ذات كفاءة عالية 
للحماية من نفاذ الفيروســات  و تكون غير منفذه  للماء والســوائل 

لمقاومة الرذاذ .
واضــاف ان الخامــات يجــب ان تتميــز ايضاً بالقدرة على الســماح 
بالتنفس بشكل مريح دون ان يحدث اختناقات لمستخدميها كما يجب 
ان تتميــز بثبات االبعاد مــع تعدد مرات الغســيل والتطهير المعتادة 
للحماية لتســهيل االمر على المواطن البســيط في اســتخدامها وان 
تتحمــل الخامة الغســيل عند درجات حرارة عاليــة في وجود المواد 
المطهــرة وكذلك الكــي عند درجات حرارة عاليــة دون تلف لمرات 
غسيل متعددة أو تغيير في الشكل، مؤكداً في هذا اإلطار على أهمية 
التزام المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة االســتخدام والغسيل 
مــع كل كمامة وتغليفها وذلك بهدف توعية المســتهلك بان الكمامة 

يجب ان تغســل فور نزعها حتى ال تكون ســببا في انتشــار العدوى 
وان يوضح بورقة التعليمات أهمية غسل الكمامة بالماء والصابون 
والمطهرات المناسبة وكيها قبل االستخدام للمرة ثانية  وذلك حرصا 

على سالمة المواطنين.
وقال عفيفي أن الخامات يجب ان تتضمن بجانب القماش المستخدم 
مراعاة انواع خيوط الحياكة المســتخدمة وأي مستلزمات تدخل في 
تصنيــع الكمامــة ان تكون امنة وغير ضارة وذلــك طبقا للمواصفة 
القياســية المصريــة رقم 7266 الجــزء الرابع والخاصــة بمعايير 
السالمة والصحة والبيانات للمنتجات النسيجية والخاصة بالمالبس.
وفيمــا يتعلــق بالتصميــم الخارجــي للكمامات القماش أشــار رئس 
هيئــة المواصفات والجودة الى ان اشــتراطات التصنيع نصت على 
ان تكــون الكمامة متعــددة الطبقات بحد أدنى طبقتين ويكون شــكل 
الكمامــة وحجمهــا مناســب لتغطية الفــم واألنف حتى أســفل الذقن 
بشــكل محكم وآمن، مشيراً إلى إن اختبارات كفاءة الكمامة القماش 
التي حددتها االشــتراطات تتضمن مقاومة المياه والســوائل وكفاءة 
 )lint( ترشيح الجسيمات والتهوية وقابلية التنفس واختبار الوبرة
واختبــارات الصبغات والمواد المســرطنة والمعــادن الثقيلة، مؤكداً 
أهميــة توحيــد طرق االختبــار طبقــا للمعايير الدوليــة حتى تتحقق 
السالمة واالمان لمستخدم الكمامة والمنافسة العادلة بين المصنعين.

أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة فتح باب 
تلقــي طلبات المصانع الراغبة فــي الحصول على موافقة إلنتاج 
الكمامــات المصنعة مــن القماش وذلك من خــالل الهيئة العامة 
للتنميــة الصناعيــة، مشــيرًة الى ان الهيئة ســتتولى اســتيفاء 
االجراءات في أســرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشــغيل 
فــي المصانع لتلبية احتياجات الســوق المحلي من هذه النوعية 
مــن الكمامــات، خاصة في ظل قرار مجلس الــوزراء ببدء تنفيذ 

خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد
وقالــت الوزيــرة ان االجهــزة الرقابيــة التابعة للوزارة ســتقوم 
بحمالت دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش 
للتأكــد من التزامها بتطبيق االشــتراطات ومعاييــر الجودة التي 
اعتمدتها الــوزارة والخاصة بتصنيع الكمامــات القماش لتوفير 

اعلى معدالت الحماية والحفاظ على صحة وسالمة المستهلك
ومن جانبه اوضح المهندس/ مجدي غازي رئيس الهيئة العامة 

للتنميــة الصناعيــة ان الهيئــة ســتتلقى الطلبات مــن المصانع 
الراغبــة في انتاج الكمامات القماش حيث ســيتم منح الموافقات 
خالل 24 ســاعة للمنشــآت التي لديها نشــاط لتصنيع المالبس 
الجاهزة )ومســتوفاه المســتندات المطلوبة( وبالنسبة للمنشآت 
الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط 
الجديــد على ان تقوم الهيئة بإجــراء المعاينات الالزمة ومن ثم 

اصدار الموافقة.
وطالــب غازي الشــركات الراغبــة في الحصول علــى موافقات 
بضــرورة اســتيفاء الطلب المعــد لهذا الغرض بمقــر الهيئة مع 
تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل 
سارية وسجل صناعي وتجاري ساري وبطاقة ضريبية وعضوية 
ســارية باتحــاد الصناعــات باإلضافة الى توكيــل أو تفويض فى 

حالة الموكل أو المفوض مع اثبات الشخصية.

وتعلن فتح باب تلقي طلبات تصنيع 
الكمامات القماش بهيئة التنمية 

الصناعية
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نيفيــن  الســيدة/  أصــدرت 
التجــارة  وزيــرة  جامــع، 
والصناعــة قــراراً بإعــادة 
تشكيل المجالس التصديرية 
بواقع 13 مجلس تصديري 
شــملت قطاعات الصناعات 
والهندســية  الغذائيــة 
والطباعــة  والكيماويــة 
والجلــود والحــرف اليدوية 
البنــاء  ومــواد  واألثــاث 
العقــاري  واالســتثمار 
الزراعيــة  والحاصــالت 
والصناعــات الطبيــة فضاًل 
عن تشكيل مجلس تصديري 
والغــزل  للمفروشــات 
والنســيج وأخــر للمالبــس 
الجاهــزة، وقد نــص القرار 
على أن مدة عمل المجالس 

3 أعوام إعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة أنه روعي في هذا القرار اختيار أفضل الكوادر وضخ 
دماء جديدة إلدارة المجالس التصديرية خالل المرحلة المقبلة وذلك 
لتفعيل دورها في زيادة الصادرات المصرية لألسواق العالمية خاصة 
وأنهــا تمثل أحد أذرع الوزارة الرئيســية المعنيــة بتعزيز صادرات 

المنتجات المصرية، وجذب استثمارات داخلية وخارجية.
وأشارت جامع إلى إن القرار جاء متماشًيا مع أهداف خطة الوزارة 
لتعزيــز الصــادرات المصريــة والســعي لتحقيق طفرة فــي معدالت 
التصديــر لمختلــف القطاعات التصديرية وبصفــة خاصة القطاعات 
التــي تمتلــك مصر فيهــا مزايا تنافســية تؤهلها للنفــاذ الى مختلف 
األســواق الخارجية وبصفة خاصة الســوق األفريقي الذي يمثل أحد 

أهم األسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
كما أصدرت الوزيرة قراراً آخر بتحديد مهام واختصاصات المجالس 
التصديريــة وفق الرؤية الجديدة التي تتبناهــا الوزارة بالتعاون مع 
مجتمــع المصدرين بهدف تفعيل دور المجالس كمجالس استشــارية 
تختــص بإعــداد اإلســتراتيجيات والخطــط الهادفة لتعزيــز المركز 

التنافسي للصادرات المصرية في األسواق الخارجية.
وقالــت الوزيرة إن دور المجالــس التصديرية يتضمن تمثيل مجتمع 
المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية واقتراح الخطط التصديرية 
بما يتماشــى مع أهداف وإســتراتيجيات الدولة باإلضافة إلى دراسة 
التحديــات التي تواجه المجتمع التصديــرى ووضع مقترحات لحلها 
ورفعهــا إلــى وزارة التجــارة والصناعــة ، إلى جانب طــرح رؤية 
المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بالتصدير 
واقتــراح البرامــج والمشــروعات الخاصة بالدعم الفنــي والتدريب 
والترويــج وإعداد الدراســات الهادفة  لزيــادة الصادرات  المصرية 

ورفع قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها لألسواق الخارجية .

ولفتت جامع إلى أن المجالس ستقوم أيضاً بإعداد الدراسات السوقية 
والتقارير اإلحصائية واقتراح الخطط التســويقية والدراســات الفنية 
والمالية الالزمة لتنفيذ المقترحات، مشيرًة إلى أن المجالس ستعمل 
أيضاً على إيجاد الفــرص التمويلية وبرامج الدعم الفني للمصدرين 
باإلضافــة إلى مشــاركة الجهــات المعنية ووضــع مقترحات لخطط 
المعــارض والبعثات الترويجية وبعثات المشــترين والمشــاركة فى 

تنفيذها.
وأضافــت أن القــرار ينص علــى قيام كل مجلس بإعــداد خطة عمل 
نصف ســنوية وتقرير ربع ســنوي حول أنشــطة المجلــس ونتائج 
أعماله وتوصياته، مشــيرًة إلى أن القرار يتيح للمجالس التصديرية 
تشــكيل مجموعات عمل فرعية مخصصة بســلع معينة او مجموعة 

سلع بهدف زيادة صادراتها لألسواق الخارجية
ومن ناحية أخرى عقدت الوزيرة لقاًء موســعاً مع رؤساء المجالس 
التصديرية حيث أكدت على أهمية الدور الرئيسي والفاعل للمجالس 
باعتبار القطاع الخاص شــريك رئيســي للحكومة فــى وضع وتنفيذ 
خطــة مضاعفــة الصادرات وفتح المزيد من األســواق بل والســعي 
لجــذب اســتثمارات جديدة للســوق المصري األمر الذي يســهم فى 

تحقيق معدالت نمو إيجابية لالقتصاد الوطني
وقــد أكد رؤســاء المجالــس التصديريــة حرصهم على بــذل المزيد 
مــن الجهود خــالل المرحلة المقبلة للحفاظ على أســواق الصادرات 
المصريــة الحالية وفتح أســواق جديــدة لها في ظــل أزمة فيروس 
كورونــا خاصة وأن المنتــج المصري يتمتع بميزات تنافســية بعدد 
كبير من األســواق العالمية الســيما أســواق منطقة الشرق االوسط 
وقــارة افريقيا واألســواق االمريكيــة واألوروبية مشــيدين في هذا 
اإلطار باالهتمام غير المســبوق الذي توليه الحكومة لمساندة قطاع 

الصناعة والتصدير خالل هذه المرحلة الدقيقة.

قرارين وزاريين  بإعادة تشكيل 
المجالس التصديرية..... وتحديد مهام 

واختصاصات المجالس خالل المرحلة 
المقبلة

طبقًا للمواصفة الدولية أيزو 17020 
وحدة الفحص بالرقابة على الصادرات 

والواردات تحصل على اعتماد »إيجاك« 
كجهة تفتيش من الفئة األولى في 

مجال سحب العينات والفحص الظاهري 
لمنتجات قواطع التيار الكهربائي 

وافــق المجلــس الوطنــي لالعتماد »إيجاك« برئاســة 
الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة على 
منــح االعتماد لوحــدة الفحص بالهيئــة العامة للرقابة 
علــى الصــادرات والــواردات كجهة تفتيش مــن الفئة 
/IEC17020:2012 األولى طبقاً للمواصفة الدولية

ISO فــي مجال ســحب العينــات والفحــص الظاهري 
لعالمــات وملصقــات عبــوات المنتج النهائــي لقواطع 

التيار الكهربائي.
وقال المهندس/ اســماعيل جابــر، رئيس الهيئة العامة 
للرقابــة على الصــادرات والواردات أن هــذا االعتماد 
يأتي اســتكمااًل للنهج الــذي تببناه الهيئــة للتوافق مع 
أعلــى معاييــر الجــودة الدولية، حيث تأتــى الهيئة في 
مقدمــة الجهــات الحاصلة على شــهادة الجــودة أيزو 
-19001، كمــا أن جميــع معامل الهيئــة حاصلة على 
شــهادة الجودة أيزو -17025 في مجال فحص المواد 
الغذائيــة والصناعية، مشــيراً إلى أن الهيئة هي الجهة 
الوحيــدة في مصر الحاصلة على شــهادة الجودة أيزو 
-17065 في مجــال مطابقة الجودة لألجهزة المنزلية 

التي تعمل بالغاز المسال.
وأكــد جابر حــرص الهيئــة علــى االرتقــاء بمنظومة 
الخدمــات المقدمــة لمجتمع المصدرين والمســتوردين 
عــن طريــق تطبيق أحــدث النظــم وااللتــزام بالقواعد 
المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات بما 
يســهم في تيســير حركة التجارة بين مصر واألســواق 

الخارجية.
وأضــاف رئيس الهيئة العامــة للرقابة على الصادرات 
والــواردات أن وحــدة الفحــص تعــد أول جهــة بهيئة 
الرقابة علــى الصادرات والــواردات التي تحصل على 
هــذا االعتماد، مشــيراً الــى ان الوحدة تلتــزم في إطار 
هــذا االعتمــاد بالحفاظ علــى التوافق مــع المواصفات 
الدولية الخاصة بهذه النوعية من المنتجات وكذا تلبية 

المتطلبــات الخاصــة بالمجلــس الوطنــي لالعتماد وذلــك في إطار 
اتفاقيــة االعتراف المتبــادل الموقعة بين المجلس ومنظمة التعاون 

الدولــي واعتماد المعامل ILAC في مجال اعتماد معامل المعايرة 
واالختبار والتحاليــل الطبية ومقدمي خدمة اختبارات الكفاء الفنية 

وجهات التفتيش.
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في خطوة تســتهدف ضخ دماء جديدة من الكــوادر الفنية داخل اروقة 
وزارة التجارة والصناعة أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة عــدداً مــن القــرارات التنظيميــة والتي تســتهدف تطوير 
منظومــة العمل داخل الــوزارة واجهزتها التابعة للمســاهمة فى تنفيذ 

رؤية واستراتيجية الوزارة خالل المرحلة المقبلة.

وقد تضمنت القرارات تكليف:
 الوزير مفوض تجاري احمد مغاوري دياب برئاســة جهاز التمثيل 

التجاري
وتعيين السيد/ أحمد اسامة رضا معاوناً للوزيرة لشئون الصناعة

والسيدة/ رشا عبد الحميد الكفراوي معاوناً للوزيرة لشئون المتابعة 
والتنسيق فضاًل عن تعيين السيد/ محمد احمد مديراً لمكتب الوزيرة

والسيد/ محمد حلمي مديراً للمكتب الفني للوزيرة.

وقــد عقدت وزيــرة التجارة والصناعــة اجتماعاً مع الكــوادر الجديدة 
حيــث اكدت حرصها البالغ على االرتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة 
واجهزتهــا التابعة بما يســهم فــى تنفيذ خطة ورؤية الــوزارة لتطوير 
قطاعــي الصناعة والتجــارة الخارجية، الفتًة الــى ان المرحلة المقبلة 
تتطلــب بــذل المزيد من الجهــود للتعامل مــع الظــروف الصعبة التي 
يشــهدها االقتصاد العالمي بســبب التداعيات الســلبية لتفشي فيروس 

كورونا المستجد وأثره على حركة التجارة الدولية.

القرار يســتهدف تفعيل دور جهاز التمثيل التجارى للمســاهمة 
فى زيادة الصادرات وجذب إستثمارات جديدة للسوق المصرى

أصدرت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً 
بإعادة تشــكيل مجلس الســلك التجارى برئاسة الوزير مفوض 
تجــارى أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى وعضوية 
كل مــن الــوزراء المفوضيــن التجاريين أحمد حســنى وحازم 
حســنين ومحمد الســيد وياسر محمد وســيد فؤاد وعبد العزيز 
نجيب وأحمد زكى وطارق فاروق ولمياء فخرى وسليمان خليل 

 .

ويأتى هذا القرار فى إطار خطة اإلصالح الشــاملة التى تتبناها 
السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  لتطوير وتفعيل 
دور جهاز التمثيل التجارى بإعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية 
لمصر فى مختلف أنحاء العالم ، حيث تستهدف الوزارة تعظيم 
اإلســتفادة مــن المكاتب التجاريــة المصرية بالخــارج فى فتح 
منافذ وأســواق جديدة أمام المنتج الوطنى بما يسهم  فى زيادة 
معدالت التصدير وكذا جذب المزيد من االســتثمارات الخارجية 

لإلستثمار فى السوق المصرى . 

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارات 
بتعيين رئيس جديد للتمثيل التجاري 

ومعاونين للصناعة والمتابعة ومكتب 
فني جديد

و تصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى

وزيرا التجارة والصناعة والمالية يوقعان 
مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية 

وأجنبية اتفاقيات تسوية للمستحقات 
المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات 

وقعــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة، و 
الدكتــور/ محمــد معيط وزيــر المالية، مع ممثلي 41 شــركة 
للمســتحقات  تســوية  اتفاقيــات  وأجنبيــة،  محليــة  مصــدرة 
المتأخــرة لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك تنفيًذا للتكليفات 
الرئاســية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات االقتصادية 
والتصديريــة، لتعظيــم القدرات اإلنتاجية خاصــة في ظل أزمة 
فيروس »كورونا« المســتجد؛ بما يســهم في توفير الســيولة 
النقديــة لهذه الشــركات المصدرة حتى تتمكــن من ضخها في 
اإلنتــاج، واالحتفاظ بالعمالة مع االلتزام الكامل بكل اإلجراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية.
وقد أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة أن 
هذا التوقيع يأتي اســتكماال لجهود الحكومة في مســاندة قطاع 
التصديــر وبصفة خاصة خــالل المرحلة الحالية، مشــيرًة إلى 
أن المبــادرات واإلجراءات االســتثنائية التي اتخذتها الحكومة 
لمساندة الشــركات المصدرة منذ فترة انتشار فيروس كورونا 
اســتهدفت مساندة الشــركات المصدرة لتوفير السيولة المالية 
الالزمة الســتمرار دوران عجلة اإلنتاج األمر الذى يســهم في 
زيــادة معدالت التصدير والحفاظ علــى العمالة المتواجدة بهذه 
المصانــع بل وتوفير فرص عمــل جديدة كنتيجة طبيعية لزيادة 

معدالت اإلنتاج.
 وفــى هــذا الصدد أشــارت وزيرة التجــارة والصناعة إلى أنه 
جــارى إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شــركة بقيمة 
2 مليــار و900 مليون جنيه وذلك تنفيــذاً للتكليفات الصادرة 
عن الســيد رئيس الجمهورية للحكومة بشــأن ســرعة صرف 

المســتحقات المتأخــرة للشــركات المصــدرة، الفتة الــى قيام 
صنــدوق تنمية الصــادرات بمواصلة العمل وذلــك على الرغم 
من الظروف الحالية والمتعلقة بانتشــار فيروس كورونا وذلك 
بهدف انهــاء اجراءات الصرف للشــركات المصدرة حيث بلغ 
إجمالــي ما تم صرفه من الصندوق منذ اول يناير وحتى نهاية 

أبريل الماضي 2 مليار و133 مليون جنيه. 
ومــن جانبه أكد الدكتــور محمد معيط وزيــر المالية، أن هناك 
تكليفــات رئاســية واضحــة للحكومــة بمســاندة المصدريــن، 
وســرعة رد األعبــاء التصديرية المتأخرة، موضًحا أنه ســيتم 
ســداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق 
تنميــة الصــادرات بحد أدنــى 5 مالييــن جنيه لــكل منهم قبل 
نهاية العــام المالي الحالي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها 
الحكومة لمســاندة القطاعات االقتصادية، والحد من التأثيرات 
السلبية لفيروس »كورونا« المستجد، على النحو الذي يرسي 

دعائم استقرار االقتصاد القومي.
وأضــاف أن توقيــع هــذه االتفاقيــات، يأتي اســتمراًرا لجهود 
الحكومــة الداعمــة والمحفــزة لقطــاع التصدير، التــي أثمرت 
عــن تســوية المســتحقات المتأخــرة للمصدريــن، ممثلي 77 
شــركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية 
للمنتجــات المصرية عالمًيا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على 

النحو الذي يساعد في توسيع القاعدة التصديرية.
أشار إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة 
لــدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شــهادة 

بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس »كورونا« المستجد.

احمد مغاوري محمد احمد

محمد حلمي أحمد رضا 
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وقــع مركــز تحديــث الصناعة التابــع لوزارة 
التجــارة والصناعــة اتفــاق تعاون مــع كلية 
الهندســة جامعة الزقازيق لتنفيــذ نظام خاليا 
شمســية بالكليــة بقــدرة 90 ك.وات وتنتــج 
154 ميجا وات ســاعة في العام، وذلك بدعم 
من المشــروع القومي لنظم الخاليا الشمسية 
الصغيــرة المتصلــة بالشــبكة والــذي ينفــذه 
مركز تحديث الصناعة بالشــراكة مع برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائي وبتمويــل من مرفق 
البيئــة العالمي، وقع االتفــاق الدكتور/ عمرو 
طــه المدير التنفيذي لمركــز تحديث الصناعة 
والدكتور/ هشــام فوزي عميد كلية الهندســة 
جامعة الزقازيق عبر تقنية الفيديو كونفرانس 
وذلك تماشــياً مع اإلجراءات االحترازية التي 
تتخذهــا الدولــة لمواجهــة فيــروس كورونا، 
وااللتــزام بالتباعد االجتماعي مع الحفاظ على 

استمرار منظومة العمل والتنمية.
وقال الدكتور/ عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة 
أن هــذا المشــروع يعــد نموذجاً رائــداً للتعاون بيــن الجامعات 
المصرية والقطاع الصناعي  لتحقيق التكامل بين الجانبين حيث 
يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً 
الى أن االتفاق  يدعم توجهات وزارة التجارة والصناعة لتعميق 
التصنيــع المحلي وزيادة القيمة المضافــة للمنتجات الصناعية 
المصرية ويتوافــق ايضاً مع خطة عمل مركز تحديث الصناعة 
الهادفة إلى اإلعداد للثــورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي 
والدعم التكنولوجي، وبنــاء القدرات، ونقل المعرفة، واالبتكار 
وريادة األعمال، فضاًل عن االهتمام بمعايير المهارات القومية، 
وتطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل.

وأشــار إلى أن هذا االتفاق هو ثاني اتفاق تعاون ينفذه مشروع 
نظــم الخاليــا الشمســية مع الجامعــات بعد اتفــاق مدينة زويل 
للعلــوم والتكنولوجيــا، الفتاً الى أن المشــروع يهدف الى دعم 
انتشار اســتخدام الخاليا الشمســية الصغيرة وتطوير منتجاتها 
باإلضافة الى إنشــاء مراكز لتقديم الدعم واالستشــارات الفنية 
وزيادة نســبة مكــون التصنيع المحلي فضاًل عــن إعداد كوادر 
فنية ودعم األسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر وتوفير 

فرص عمل جديدة للشباب.
 ومن جانبه أشار الدكتور عثمان شعالن، رئيس جامعة الزقازيق 
الى حرص الجامعة على دعم التعاون بين كلية الهندسة ومركز 
تحديــث الصناعة في مجال تطوير تكنولوجيا الخاليا الشمســية 

لتكــون ضمــن أوائل الجامعات في هذا المجــال، حيث يأتي هذا 
االتفاق فــي إطار الدور المجتمعي للجامعة وتنفيذا لخطة مصر 
2030 فــي مجــال التنمية المســتدامة، مشــيراً الى اســتمرار 
التعــاون بين الجامعــة ومركز تحديث الصناعة فــي العديد من 

المشروعات المستقبلية.
وبــدوره قال الدكتور هشــام فوزي عميد هندســة الزقازيق أن 
إنشــاء محطــه الطاقــة الشمســية بالكلية يمثل فرصــة لتدريب 
وتنميــة مهــارات الطــالب والمهندســين والفنيين فــي تصميم 
وتنفيذ أنظمة الخاليا الشمســية واعداد الكوادر المؤهلة لتقديم 
الدعم الفني واالستشــارات في هــذا المجال باإلضافة الى أثراء 
البحث العلمي في مجاالت الطاقة المتجددة والتنمية المســتدامة 
فضاًل عن دوره في الحفاظ على البيئة، موجهاً الشكر للبرنامج 
اإلنمائــي لألمــم المتحدة ومركز تحــدث الصناعــة إلتاحة هذه 

الفرصة لخدمة المجتمع. 
وقــال الدكتور محمــد بيومي مســاعد الممثل المقيــم للبرنامج 
اإلنمائــي لألمم المتحدة ان مشــروعات نظم الخاليا الشمســية 
يتــم تنفيذهــا في إطار دعــم البرنامج لتنفيذ اســتراتيجية مصر 
2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة خاصة المتعلقة بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات 
المتجــددة بحلول عام 2030 باإلضافة التفاق باريس للحد من 
انبعــاث غازات االحتبــاس الحراري إلى جانب تعميم اســتخدام 
أنظمــة الخاليــا الضوئية الصغيرة الســتغالل الطاقة الشمســية 

المتوافرة في مصر في توليد الكهرباء في كافة القطاعات.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث 

الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق  
أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة حرص إلنشاء محطات طاقة شمسية 

الحكومة على االســتفادة من االمكانيــات التصنيعية الهائلة للهيئة 
العربية للتصنيع في توســيع القاعــدة الصناعية المصرية وتعميق 
التصنيــع المحلــي وزيــادة القيمة المضافــة للمنتجــات المصرية 
بالســوقين المحلي والعالمي، األمر الذي يســهم فــي تحقيق رؤية 
الوزارة لزيادة االعتماد على الصناعة الوطنية فى تلبية احتياجات 
الســوق المحلــي إلحــالل الــواردات وخفــض العجز فــي الميزان 

التجاري.
جاء ذلك خالل مشاركة الوزيرة والفريق عبد المنعم التراس رئيس 
الهيئــة العربيــة للتصنيع والمهنــدس يحيى زكى رئيــس المنطقة 
االقتصادية لقناة الســويس في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين 
الهيئــة العربية للتصنيع وشــركة بنية كابيتال إلنشــاء أكبر مصنع 
إلنتــاج كابالت االلياف الضوئية باســتثمارات تتعدى المليار جنيه، 

وقــد شــارك في مراســم التوقيع عبــر تقنية الفيديــو كونفرنس كل 
من الســفير »جوناثان كوهين« ســفير الواليــات المتحدة بالقاهرة، 

وممثلو شركة كورنينج األمريكية.
واشــارت جامــع الى ان توقيع هــذا االتفاق يأتي ليؤكــد على الدور 
الرئيســي الــذي تلعبــه الهيئــة العربيــة للتصنيع في ادخــال أحدث 
تكنولوجيــات االنتــاج وأعلى معاييــر الجودة للصناعــة المصرية، 
مؤكدة ان الهيئة شــريك رئيسي لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ 
الخطــة القوميــة لتعميق التصنيــع المحلي وتوفيــر منتجات وطنية 
مطابقــة للمواصفات المصرية والعالمية تحظى بقبول محلي ورواج 

عالمي.
وقالــت الوزيــرة ان الــوزارة تولــى اهمية كبيــرة لتنميــة المنطقة 
االقتصاديــة لقناة الســويس باعتبارهــا احدى اهم اولويــات الدولة 

التنموية خالل المرحلة الحالية مشــيرة الى ان هذا المشــروع يسهم 
فــي االســتفادة من الخبــرات والتكنولوجيات االمريكيــة الكبيرة في 

مجال الصناعات الرقمية. 
ويأتــي هــذا االتفاق فــي إطار تنفيذ خطــة الدولة لتعميــق التصنيع 
المحلــي وتوطيــن التكنولوجيــا وخفض الــواردات، بالشــراكة مع 

الخبرات العالمية.
ويقــام المشــروع علــى مســاحة 50 ألف متــر مربع ضمــن الحيز 
الجغرافــي لشــركة التنمية الرئيســية بالقطــاع الجنوبي فــي العين 
السخنة، ومن المخطط أن يبدأ اإلنتاج التجريبي للمصنع خالل الربع 
الثالث من العام القادم 2021 بطاقة إنتاجية ســنوياً تزيد عن أربعة 
مالييــن كيلومترات من األليــاف الضوئية وتزداد تلــك القدرة تباعاً 

طبقاً لخطة توسعات طموحة وعملية للشركة.

بحضور وزيرة التجارة والصناعة
توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية 

للتصنيع وشركة بنية كابيتال إلنشاء أكبر 
مصنع إلنتاج كابالت االلياف الضوئية 

بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس

 أصدرت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قراراً 
بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية بمحافظة كفر 
الشــيخ واعتماد الئحة نظامها األساســي علــى أن تكون تحت 

إشراف الغرفة وفى حدود اختصاصاتها.
وتتولى الشــعبة تنظيم العمل وتوحيــد الجهود للنهوض بقطاع 
البصريات بمحافظة كفر الشيخ وذلك من خالل إقامة المعارض 
ومنافــذ البيع وتوفيــر المعلومــات باإلضافة إلــى تبنى برامج 
تدريبيــة وتوعوية وتبادل الخبرات لالرتقاء بمســتويات األداء 

فى هذا المجال.

كما تســتهدف الشــعبة اقتراح التشــريعات والضوابط المنظمة 
لنشاط البصريات إلى جانب تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية 
بكفر الشــيخ لتطوير وســائل وأســاليب العمل وتحقيق الكفاءة 
والجودة في تقديم الخبرات إلى جانب تطوير الجوانب التسويقية 

للعاملين في هذا المجال.
وتتضمــن أهــداف الشــعبة أيضاً حل المشــكالت التــي تواجه 
العامليــن بمجــال البصريات والعمــل على تبســيط اإلجراءات 
وتقوية العالقات مع األجهزة الرسمية المعنية بالدولة وكيانات 

اإلنتاج والتمويل والتسويق الخاصة بهذا القطاع.

قرار وزاري بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة 
التجارية بكفر الشيخ
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مستقبل اإلقتصاد العالمـــــي... ما بعد »كورونا«
المصدر:مجلة فورين بوليسي األمريكية وعدد من المواقع اإلخبارية العالمية

مرحلــة ما بعد وبــاء كورونا ربما تتضمــن تغييرات جذرية في 
األنظمة والعالقات االقتصادية العالمية  لن تظهر مالمحها بشكل 
واضــح ومكتمل إال في الســنوات المقبلة لتجيب  على مجموعة 
من األســئلة األساسية المتعلقة بالمســتقبل االقتصادي القريب، 
فهل ســتعود األعمال التجارية والصناعية حول العالم إلى سابق 
عهدها؟، وهل سيستعيد ماليين الناس حول العالم وظائفهم التي 
فقدوها من جراء تفشي هذا الوباء؟، هل تعود مرة أخرى حركة 
الســفر الجــوي والبحري بيــن دول العالم؟، هل ســيكون تدفق 
األمــوال من البنوك المركزية والحكومــات كافًيا، للحيلولة دون 

دخول العالم في حالة ركود اقتصادي؟
الحاجــة لخلق توازن بين العولمــة واإلعتماد على 

الموارد الوطنية
نتج عن انتشــار فيروس كورونا عالميا الحاجة الماســة  لمزيد 
مــن اإلجــراءات الداخلية لتأميــن الطاقة والمــوارد الغذائية في 
بلــدان العالــم، حيــث باتت الحــدود بين الدول فجــأة أ كثر قيمة 
وأهميــة بعــد أن تقوقعــت كل دولة على نفســها، واحتفظت بما 
تمتلكــه مــن معدات ومســتلزمات طبية، وباتت كل منها تســعى 
إلنتــاج المزيد داخلًيا، دون النظر إلــى احتياجات الدول األخرى 
، مــن ثم  يجب أن يكون النظــام االقتصادي الجديد عقب انتهاء 
تفشــي فيروس كورونا، أكثر مرونة لتحقيق الدول لتوازن بين 
االستفادة من العولمة االقتصادية، وبين ضرورة االكتفاء الذاتي 

على مستوى التصنيع واإلنتاج المحلي.
لقد  القت دعوات تقييد حركة التبادل التجاري وتدفقات رؤوس 
األموال على المستوى الدولي قبواًل واسًعا جراء انتشار فيروس 
كورونا ومن المرجح أن تســتمر مخاوف الدول بشــأن االكتفاء 

الذاتي حتى بعد تمكنها من السيطرة على الفيروس.
نافذة جديدة للتغيير

لقــد خلق فيروس كورونــا توجهات جديــدة للتضامن والتعاون 
العالمــى بين الــدول واألفــراد لمواجهة الخطر المشــترك، كما 
فتــح الفيــروس نافذة أمل لتأســيس بنيــة تحتية جديــدة قادرة 
علــى للتعامل الفعال مع كــوارث مماثلة، واتخــاذ تدابير جديدة 
فيمــا يتعلق بتوزيع الثــروات والعدالة االجتماعية، وربما تكون 
اإلعانــات الماليــة العاجلــة التي قدمتهــا العديد مــن الحكومات 
للعمالة غير المنتظمة هي مســار جديد يتم فيه إصالح وتطوير 

طرق إدارة الدخل القومي للدول.
الظروف االقتصادية الدولية تعد األسوأ 

مــن المرجح أن يــؤدي وباء كورونــا إلى تفاقــم أربعة محاور 
أساسية  باالقتصاد العالمي تتضمن »الركود العالمي« واالقتراب 
مــن االنكماش االقتصادي واتســاع  الفجوة بين الدول المتقدمة 
وعدد قليل من األســواق الناشــئة وبيــن بقيــة دول العالم فيما 
يتعلــق بالمرونــة في التعامــل مع األزمات الطارئــة، إلى جانب 
اســتمرار اعتماد  العالم بشــكل أساســي على الدوالر األمريكي 
فــي التمويــل والتجــارة، باإلضافة الى تزايد التــزام الدول تجاه 

اقتصادها المحلي.
لن يعود االقتصــاد العالمي إلى 

ما كان عليه قبل كورونا
الوضــع االقتصــادي العالمــي الحالــي  
تاريخًيــا،  مســبوق  غيــر  الحالــي 
فالتداعيات االقتصادية لتفشي الفيروس 
ال يمكن حســابها بشــكل دقيق، والعديد 
من الــدول أصبحــت في وضــع تواجه 
فيــه صدمات اقتصادية كبيرة  باإلضافة 
إلــى مخاطــر يواجههــا مالييــن العمال 
وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية 
الصغروكلمــا طالــت مدة اإلغــالق كلما 
أصبحت األضرار االقتصادية أكثر عمًقا، 
وكلمــا أصبحــت احتمــاالت االنتعــاش 

المستقبلي أكثر تباطًؤا.
اختفاء العديد من الوظائف 

واالنتعــاش  الوبــاء  هــذا  تداعيــات 
االقتصــادي الــذي ســيتبعه، ســيؤديان 
إلــى تســريع معــدالت تطبيــق الرقمنة 
وأتمتة أنظمة اإلنتاج والتشــغيل، وهي 
االتجاهــات التــي أدت خــالل العقديــن 
الماضييــن، إلى التأكل التدريجي ألعداد 
الوظائف التي تتطلب مهارات شخصية 
الوظائــف  أعــداد  وزيــادة  متوســطة، 
التــي تتطلب مهارات شــخصية عالية، 
وساهمت كذلك في ركود معدالت األجور 

المتوسطة وزيادة الفوارق في الدخل.
التغيــرات في معدالت الطلب باألســواق 
بســبب  تســارعت  والتــي  المحليــة، 

االضطراب االقتصادي الذي أحدثه الوباء، تساهم في التكوين 
المســتقبلي لشكل الناتج المحلي اإلجمالي لكل دولة، وسوف 
تســتمر كذلك حصة الخدمات في إجمالي األنشطة االقتصادية 
فــي االرتفــاع، لكن حصــة الخدمات الشــخصية ســتنخفض 
في أنشــطة مختلفة مثــل تجارة التجزئــة، والفندقة، والنقل، 
والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، حيــث ســتؤدي الرقمنة إلى 

تغييرات جذرية في طريقة تنظيم هذه الخدمات وتقديمها.
كما ســيودي االنكماش االقتصادي الى نمــو العمالة المؤقتة 
غير المســتقرة، والعمالة اليدوية ، وستكون هناك حاجة إلى 
تأســيس برامج تدريب جديدة منخفضــة التكلفة، يتم تقديمها 
عبــر الوســائط الرقميــة، وذلــك من أجــل توفيــر المهارات 

المطلوبة في الوظائف الجديدة لهذه العمالة
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- حققت الصادرات المصرية غير البترولية انخفاضاً بنســبة 
2% حيــث بلغت 8 مليــار و651 مليون دوالر مقارنة بنحو 
8 مليــار و866 مليــون دوالر خــالل نفس الفتــرة من عام 

2019 وبفارق 215 مليون دوالر

- شــهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنســبة 24% حيث سجلت 
18 مليــار و797 مليــون دوالر، مقابــل 24 مليار و580 
مليــون دوالر خــالل نفس الفتــرة من العــام الماضى بقيمة 

انخفاض قدرها 5 مليار و783 مليون دوالر

- شــهد العجز في الميزان التجــاري لمصر تراجعاُ بقيمة 5 
مليــار و570 مليون دوالر بنســبة تراجــع بلغت 35% عن 

نفس الفترة من العام الماضى.

- تضمنــت أكبــر القطاعــات المصدرة خالل األربعة أشــهر 
األولــى مــن العام الجاري  ) ينايــر – أبريل 2020 ( قطاع 
مــواد البنــاء بقيمــة 2 مليــار و70 مليــون دوالر وقطــاع 
الكيماويات واألســمدة بقيمــة مليــار و631 مليون دوالر، 
وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و212 مليون دوالر، 
باإلضافــة إلى قطاع الحاصــالت الزراعية بقيمة مليار و91 

مليون دوالر. 

-شــهدت واردات 5 قطاعــات إنخفاضاً كبيــراً خالل األربعة 
أشــهر األولى من العــام الجاري تضمنت قطــاع الحاصالت 
الزراعية الذى انخفضت وارداته بنســبة 27% حيث ســجل 
2 مليــار و51 مليــون دوالر مقارنة بنحو 2 مليار و 823 
مليــون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى وســجلت 
واردات المالبس الجاهزة نســبة انخفاض بلغت 37% حيث 
سجلت 124 مليون دوالر مقارنة بـ197 مليون خالل نفس 
الفترة من العام الماضى، فيما سجلت واردات الغزل والنسيج 
نســبة انخفاض بلغت 18% حيث سجلت 904 مليون دوالر 
مقارنة بـنحو مليار و 107  مليون دوالر خالل نفس الفترة 

من العام الماضى.  

سجلت واردات قطاع الجلود والمنتجات الجلدية نسبة انخفاض بلغت %17 
حيث بلغت 58 مليون دوالر مقابل 70 مليون دوالر خالل نفس الفترة من 
العام الماضي بينما سجلت واردات مواد البناء نسبة انخفاض بلغت %31 
حيث سجلت 2 مليار و585  مليون دوالر مقارنة بنحو 3 مليار و 765 

مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 2019 .

تضمنــت أهم الدول المصدرة للســوق المصرى خالل الفتــرة من ) يناير 
– أبريــل 2020 ( الصيــن بقيمة 3 مليــار و94 مليون دوالر والواليات 
المتحدة األمريكية بقيمة مليار و376 مليون دوالر، وألمانيا بقيمة مليار 
و167 مليــون دوالر، وإيطاليا بقيمة 778 مليــون دوالر، والهند بقيمة 

890 مليون دوالر.

- شــملت أهم األسواق المستقبلة للصادرات المصرية خالل األربعة أشهر 
األولى من العام الجاري اإلمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و99 مليون 
دوالر والواليــات المتحــدة األمريكيــة بقيمة 479 مليــون دوالر وايطاليا 
بقيمة 484 مليون دوالر والمملكة العربية الســعودية بقيمة 513 مليون 

دوالر والمملكة المتحدة بقيمة 218 مليون دوالر

- تصــدرت مصــر المرتبة األولــى عالمياً للدول المصــدرة للموالح، وجاء 
»البرتقــال« فــي المرتبة األولى للصــادرات الزراعيــة المصرية بإجمالي 
صــادرات بلغت حوالي 1.2 مليــون طن بقيمة بلغت 107 مليون دوالر و 
جــاءت »البطاطس« في المرتبة الثانية علــى القائمة المصرية، حيث بلغ 
إجمالي صادراتها 550 ألف طن خالل الربع األول من العام الحالي بقيمة 

بلغت 140  مليون دوالر

حتلــت مصــر المركــز الثالــث عالميــا فى تصديــر البصــل المجفــف بقيمة 
بلغــت 30.4 مليــون دوالر وبكميــة بلغــت 13.6 ألــف طــن تمثــل نســبة 
8.1% مــن إجمالــى قيــم صــادرات العالــم مــن البصــل المجفــف فــى عام 
 2019 ، وذلــك وفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن مركــز التجــارة العالميــة.

وفيمــا يتعلــق بأهم خمس دول مســتوردة للبصل المجفــف المصرى فى عام 
2019 جــاء فــى المركــز األول دولة هولندا بقيمــة 8.8 مليون دوالر تمثل 
29% مــن صادرات مصر من البصل المجفف يليها ألمانيا بقيمة 7.7 مليون 
دوالر تمثــل 25% مــن صادرات مصــر وفى المركز الثالــث اليابان بقيمة 4 
مليــون دوالر تمثل 13% من صادرات مصر واحتلت المركز الرابع الواليات 
المتحدة األمريكية بقيمة 1.2 مليون دوالر تمثل 4% من صادرات مصر وفى 
المركــز الخامــس كرواتيا بقيمة 1.2 مليون دوالر تمثل هى األخرى 4% من 

إجمالي صادرات مصر من البصل المجفف فى 2019.
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وافق مجلــس إدارة صندوق تأمين ورعاية العاملين بوزارة التجارة 
والصناعة برئاسة الســيد/ ابراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات 
التجاريــة على إتاحــة خدمة اإلشــتراك بمنظومة الرعايــة الصحية 
لجميــع العامليــن بديوان عام الوزارة ســواء من شــئون التجارة أو 

شــئون الصناعة حيث تم التعاقد مع شركة 
)يوني كير( احدى كبريات شركات الخدمات 
الطبيــة لتقديــم خدماتهــا للعامليــن بتغطية 
سنوية تصل إلى 100 الف جنيه للمشترك.
ويشــمل التعاقد مع الشــركة خدمة الكشف 
المباشر بدون تحويل بحد أقصى 3 كشوفات 
شــهريا مــن خــالل الكشــف فــي العيادات 
الخاصــة لألطبــاء أو العيــادات الخارجيــة 

للمستشــفيات داخل الشــبكة.. إلى جانب خدمات ما بعد الكشــف من 
إجــراء الفحوص الطبية المختلفــة وكذلك صرف العالج حيث يتحمل 
المشترك 20% فقط من قيمة األدوية وذلك باستخدام نماذج الصرف 

ونماذج األشــعات والتحاليل الخاصة بالشــركة مع مالحظة أنه توجد 
بعض الخدمات التي يلزمها موافقة مســبقة من الشــركة عن طريق 
الخــط الســاخن أو البريــد اإلليكترونــي أو مســئول التأميــن الطبي 
بالوزارة.. كذلك تشــمل التغطية إجــراء العمليات الجراحية وخدمات 
عالج األسنان  والعالج الطبيعي والنظارات الطبية 
ومتابعة الحمل والوالدة بعد الحصول على موافقة 

ووفقا لشروط التعاقد.
كمــا يشــمل التعاقــد أيضــا التعامــل فــي الحاالت 
الطارئة حيث يتوجه المشــترك للكشــف مباشــرة 
بموجــب كارنيــه اإلشــتراك الخاص بالشــركة في 
أقســام لطــواريء طوال 24 ســاعة يوميا بإحدى 
المستشــفيات المعتمدة بالهيئة الطبية بالجمهورية 
للحصــول على كافة اإلجراءات الالزمة مع إتاحة خدمات اإلســترداد 
النقدي بشرط عدم مرور 45 يوم من تاريخ تأدية الخدمة والتأكد من 
ختم الفواتير ووجود رقم البطاقة الضريبية والسجل التجاري عليها. 

 تنفيــذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزارء بشــأن التعامل 
مــع تداعيات فيروس كورونا المســتجد ، أصدرت الســيدة/ 
نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة تعليمات مشــددة 
لجميــع قيادات الــوزارة والعاملين بها لاللتــزام باتخاذ كافة 
اإلجــراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وأكدت 
أنــه اعتبارا من يوم الســبت الموافــق 30 مايو 2020 لن 
يســمح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو جميع 
القطاعات التابعة لها بــدون ارتداء الكمامات الواقية وأيضا 

عدم التعامل مع أي مواطن ال يرتدي الكمامة .
وأكــدت أيضا على مســئولية قيادات الوزارة فــى تنفيذ هذه 
التعليمــات التزاما بقــرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في 

هذا الشأن .
كمــا وجهــت جامــع بأهميــة التوســع فــي تقديــم الخدمات 
االليكترونية للمواطنين ومجتمع األعمال عبر شبكة اإلنترنت  
للحد من التعامل المباشر بهدف الحد من انتشار الفيروس . 

وافــق الدكتــور مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس الــوزراء، على إطــالق الجهاز 
المركــزي للتنظيــم واإلدارة مســابقة اإلبداع الحكومي »اخدم بلــدك بفكرة« وفتح 
بــاب التقديم فيها أمام المواطنين،حتى 30 يونيو المقبل، عبر التطبيق اإللكتروني 

. /http://innovate.caoa.gov.eg
    وأكــد رئيــس الوزراء أن الحكومة حريصة علي النهوض بأداء موظفي الجهاز 
اإلداري بالدولة و تشجيع األفكار اإلبداعية لدى المواطنين، ومشاركتهم بما لديهم 
مــن طاقات وقدرات إبداعية من شــأنها أن ُتســهم في تطويــر أداء وحدات الجهاز 
اإلداري، مــن خــالل تعزيز روح المنافســة بينهم، وهو ما يضمــن في نهاية األمر 

االرتقاء  بكافة مناحي الحياة للمواطنين وفق »رؤية مصر 2030«.
    من جانبه، قال الدكتور صالح الشــيخ، إن المســابقة تهدف إلى توسيع مشاركة 
المواطنين في الشأن العام، ومجابهة التحديات اإلدارية التي تواجه الجهاز اإلداري 
للدولة، كما تهدف إلى استكشاف الطاقات اإلبداعية الكامنة من خالل تقديم األفكار 
والرؤى التي من شأنها تحقيق خطة اإلصالح اإلداري في إطار استراتيجية التنمية 
المســتدامة، والمتمثلة فــي خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبــق معايير الحوكمة 

ويقوم بدوره التنموي وُيعلي من رضا المواطن.
     وأضــاف ان هــذا التطبيــق اإللكتروني يتيح نموذجاً لكتابة أفكار المتســابقين، 
بشــكل يجعلها أكثر وضوحاً، ويشــترط أن تتوافر في الفكرة المقدمة عدة شــروط، 
أهمهــا أن تكــون واضحة وواقعيــة وقابلة للتطبيــق، وأن يتم تحديد المســتفيدين 
منها ســواء جهــات أو أفراد بدقة، مع ضرورة أن تحتــوي على إطار زمني محدد 
للتنفيــذ، كما ُيشــترط أن تتضمن الفكرة ذكر الفوائــد المترتبة على تطبيقها وكذلك 
الســلبيات والتحديــات والمخاطر المحتملة عند التنفيــذ، إلى جانب توضيح تكلفتها 

وآلية تمويلها.
     ونّوه الشيخ  إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة الختيار أفضل 20 مقترحاً تنطبق 
عليهم الشروط لتقديمهم عرضا أمام اللجنة التي سيشكلها الجهاز، ثم التواصل مع 
الوزارات المعنية باألفكار المقدمة لتقييمها وتوضيح إمكانية تطبيقها، ومن المقرر 
منــح الفائزيــن جوائز قيمة، الفتاً إلى أنه يمكن للراغبين االشــتراك في المســابقة 

.PDF بشكل فردي أو كفريق عمل، وينبغي عليهم إرفاق الملفات بصيغة

وزيرة التجارة والصناعة تشدد على االلتزام بارتداء الكمامات الواقية 
بمقرات الوزارة ... ومعاقبة المخالفين

التنظيم واإلدارة« يطلق مسابقة اإلبداع 
الحكومي » اخدم بلدك بفكرة«

إتاحة خدمة اإلشتراك بمنظومة الرعاية الصحية 
لكافة العاملين بالوزارة

د . أحمد مغاوري .. من التسويق لالستثمار 
واالقتصاد األخضر إلي رئاسة جهاز التمثيل 

التجاري المصري
بعــد دراســته في مجال  االقتصاد وتنقله فــي العديد من المناصب 
الهامــة التــي نتــج عنها خبــرات كبيــرة اســتطاع أن يخطو من 
خاللهــا بثبــات فــي الترويــج للصــادرات و االســتثمار في مصر 
اســتحق الوزير مفوض تجاري  أحمد مغاوري عن جدارة تكليفه 
برئاســة  جهاز التمثيــل التجاري المصردي .. ذلــك الجهاز الذي 
يعد ذراع الدبلوماســية المصرية لتعزيز عالقات التعاون التجاري 
و االقتصادي لمصر مع دول العالم  حيث أصدرت الســيدة / نيفين 
جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة قــراراً  بتكليــف د . مغاوري  
برئاســة جهــاز التمثيل التجــاري ضمن عدداً من القــرارات التي 

استهدفت ضخ دماء جديدة بوزارة التجارة والصناعة 
 وقد تخرج مغاوري من كلية التجارة الخارجية عام 1995 ونال 
ماجستير إدارة األعمال والتسويق الدولي عام 2002 ثم دكتوراة 

في االقتصاد األخضر عام  2018
وترقــي الرئيس الجديــد للتمثيل التجاري فــي المناصب الوظيفية  

بــدءاً من ملحق تجاري بــإدارة االتحاد األوروبــي بالتمثيل التجاري 
فــي الفترة من 1997 إلــي 1998 ثم التحق بمنصب ملحق تجاري 
بــإدارة المنظمات االقتصادية الدوليــة بالتمثيل التجاري من  1998 
إلــي 2000 ومن ثم تولــي العديد من المناصب الهامة أهمها رئيس 
المكتــب التجــاري المصري بميالنــو  وصواًل إلي مستشــار تجاري 
ومديــر الترويــج لالســتثمار والعالقــات العامــة واإلعــالم بالتمثيل 

التجاري المصري 2018 حتي تم تعيينه رئيساً للتمثيل التجاري.
ومــن أهم ما يطبع مســار الرئيس الجديد للجهــاز أنه تمرس بالعمل 
التجاري عبر خوض العديد من المفاوضات التجارية متعددة األطراف 
وأعمال الدبلوماسية التجارية والتنمية الشاملة  والمشاركة في العديد 
من المعــارض والمؤتمرات الدولية والترويج للصادرات والعمل عل 

جذب االستثمارات األجنبية المباشرة.
وساهم مغاوري في وضع مؤلفات عن اتفاقيات منظمة التجارة 

العالميــة  واثرها علي مصر ووضع سلســلة من اإلصدرات الخاصة 
بتبعــات تطبيق اتفاقيــات المنظمة علي التجــارة الخارجية المصرية  
باإلضافة إلي مســاهمته المثمرة في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية 
فــي منظمــة التجــارة العالمية ، وكذلــك العمل علي وضــع منظومة 
التحــول الرقمي بالتمثيل التجاري إلنشــاء قاعــدة بيانات لكل مكتب 
تجاري وربطهــا بالمكاتب التجارية األخري وربــط التمثيل التجاري 

بوزارات المجموعة االقتصادية  وتجمعات رجال األعمال.
ولديــه مشــاركات فــي العديــد مــن المؤتمــرات الهامة مــن أهمها 
المساهمة  في تنظيم  المشاركة المصرية في فعاليات الحدث العالمي 
إكسبو ميالنو 2015 ، وكذلك ترتيب مشاركة الشركات المصرية في 
المعارض الخارجية ، وساهم مغاوري في تدشين صفحة علي الفيس 
بــوك بجهود ذاتية ألعضاء مكتــب  التمثيل التجاري بنيويورك تحت 
عنــوان Power buy made in  Egypt  بهدف خلق ســوق 
افتراضي لتسويق المنتجات المصرية باألسواق الخارجية وخلق قوة 

شرائية كبيرة وزيادة الطلب علي المنتج المصري.
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هيئــة تنميــة الصــادرات هــي كيــان موحــد يضــم كافــة الجهــات المعنيــة 
بالتصديــر، لتقــوم بدورهــا فــى تنفيــذ اســتراتيجية وزارة التجــارة 
والصناعــة لزيــادة معــدالت الصــادرات عــن طريــق الترويــج للصادرات 
ــم  ــة وتنظي ــات الترويجي ــي والبعث ــج اإللكترون مــن خــالل طــرق التروي
ــدرات  ــر الق ــاء وتطوي ــي بن ــل عل ــا تعم ــال , كم ــق االعم ــاءات توفي لق
ــة  ــل الهيئ ــا تعم ــي  كم ــب والدعــم الفن ــق التدري ــة عــن طري التصديري

علــي :
ــادرات  ــة الص ــات تنمي ــتراتيجيات وسياس ــذ اس ــط لتنفي ــداد الخط - إع
ومتابعــة تنفيذهــا، ودراســة كافــة معوقــات القطــاع التصديــري والعمــل 

علــى تذليلهــا مــن خــالل تبســيط االجــراءات التصديريــة.
- بنــاء وتنميــة القــدرات التصديريــة للمصدريــن المصريــن مــن خــالل 
وضــع وتقديــم برامــج الدعــم الفني وتطويــر جاهزية المنشــآت للتصدير 
ــب  ــل والتدري ــات التأهي ــارية وخدم ــات اإلستش ــن الخدم ــي تتضم والت
والمطابقــة مــع المعاييــر والمواصفــات وإشــتراطات التســجيل الدوليــة.
ــري  ــف القطــاع التصدي ــادة الوعــى وتعري ــم برامــج زي - وضــع وتقدي
ــي  ــة ف ــات الجمركي ــة والمتطلب ــح المنظم ــر، اللوائ ــراءات التصدي بإج
ــر  ــة وغي ــزات الجمركي ــالت والممي ــك التفضي ــدول المســتوردة وكذل ال
الجمركيــة والخدميــة فــي األســواق الخارجيــة بالتعــاون مــع الجهــات 

ــة. المعني
وتقــوم هيئــة تنميــة الصــادرات بتقديــم خدمــات الكترونيــه مــن خــالل 

ــل ــي  www.expoegypt.gov.egمث ــا االلكترون موقعه
ــجيل  ــركات بتس ــام الش ــالل قي ــن خ ــة م ــركات المصري ــج للش - التروي
بياناتهــا واضافــة المنتجــات وعــروض األســعار وشــروط الشــحن 
والتوريــد وطــرق الدفــع ، وبعــد إتمــام عمليــة التســجيل تحصل الشــركة 
علــى صالحيــة الدخــول ويصبــح لهــا حســاب وصفحــة مســتقلة علــى 

ــى استفســارات  ــرد عل الموقــع تســتطيع مــن خــالل إدارة منتجــات وال
او طلبــات تــرد اليهــا مــن اى عميــل ســواء داخــل مصــر او خارجهــا 

ــة. ــة دون تدخــل مــن الهيئ ــات التصديري واتمــام الصفق
ــدد  ــات ويح ــب بيان ــلء طل ــع وم ــى الموق ــل الدخــول عل ــن للعمي - يمك
نــوع البيــان المطلــوب ، وبعــد تحديــد نــوع البيــان يصــل الطلــب الــى 
اإلدارة المختصــة تلقائيــا دون تدخــل بشــرى وتقــوم اإلدارة بالــرد علــى 
ــات  ــي )بيان ــات ف ــك البيان ــل تل ــي خــالل 48 ســاعة ، وتتمث ــل ف العمي
ــن  ــن المصريي ــع والمصدري ــات المصان ــب – بيان ــتوردين األجان المس
– أســعار الســلع العالميــة – فــرص تصديريــة – التعريفــة الجمركيــة 

ــة(. ــة التصديري ــق بالعملي ــان يتعل – او اى بي
ــتمارة  ــلء اس ــدر بم ــوم المص ــن يق ــكاوى المصدري ــم لش ــد قس - يوج
الشــكوى وتقــوم الهيئــة بدورهــا بالتعامــل مــع الجهــات المعنيــة 
ــة بشــكوى  ــا عالق ــي له ــة الت ــي مصــر والجه ــة ف ــة التصديري بالعملي

ــم . ــا ت ــدر بم ــادة المص ــم اف ــا ث ــدر وحله المص

ــة مــن )صــادرات –  ــات التجــارة الخارجي ــع بيان ــى الموق ــاح عل - ويت
واردات ( ســلعى وجغرافــى ويســتطيع العميــل الحصــول علــى صــادرات 

او واردات اى دولــة فــي العالــم مــع مصــر دون تدخــل الهيئــة. 

- يســتطيع المصــدر معرفــة األســواق الواعــدة لمنتجــه مــن خــالل 
ــدول التــي يســتطيع ان  ــه األســواق وال ــد نــوع المنتــج ويظهــر ل تحدي

lــذه األســواق ــدى ســهولة دخــول ه ــا وم ــزة فيه ــه مي ــون ل يك

- يســتطيع المصــدر ان يحصــل علــى الدراســات لألســواق او المنتجــات 
المتاحــة علــى الموقعــة بــكل حريــة.

بيانات اإلتصال
العنوان: 106 شارع جامعة الدول العربية، الدور الخامس، المهندسين، الجيزة، مصر

www.expoegypt.gov.eg :الموقع اإللكترونى -
- التليفون: 37493921 - 37493920 )202(

eda@eda.gov.eg :البريد االلكتروني -
- مواقع التواصل اإلجتماعى:

www.facebook.com/EXPORT.DEVELOPMENT.AUTHORITY

هيئة تنمية الصادرات
Export Development Authority- EDA




