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وقد رصدت  الوزيرة  خالل الجولة عدد من المخالفات داخل الوحدات 
االنتاجية سواء فيما يتعلق باالنشاءات واضافة أنشطة بدون الحصول 
على موافقة حيث أكدت حرصها على استكمال كافة مراحل المشروع 
وفق الخطة التى وضعتها الوزارة مع اتخاذ اجراءات حاســمة  بشــأن 
التجــاوزات التي تــم رصدها خالل الجولة والتي تخالف االشــتراطات 
الهندسية والتعاقدية التي تم االتفاق عليها مع المستثمرين عند التعاقد 
لالنتقــال للعمــل بمدينة الروبيكي، خاصة وأن هذا المشــروع من اهم 
المشروعات القومية التي توليها كافة جهات الدولة والقيادة السياسية 
اهتماماً بالغاً، مشــيرة الي ان بعض المخالفات سيتم تقنينها والبعض 

االخر سيتم ازالتها فورا.   
 واوضحت جامع ان الهدف من إنشــاء مدينة الروبيكي لم يكن مجرد 
نقل الورش والمدابغ من مكان إلى مكان أخر، بل كان الهدف إنشــاء 
منظومة جديدة متكاملة على طراز عالمي ومجهزة بأحدث التكنولوجيا 
العالميــة فــي مجال دباغة الجلــود لتكون مركزاً محوريــاً في صناعة 
الجلود، مشــيرًة الي ضرورة التزام كافة المنشــآت بالمدينة بالقواعد 
التي من شأنها الحفاظ على الشكل العام للمدينة وتجنب العشوائية في 

اإلنشاء وتقليل اآلثار البيئية الناتجة عن اإلنتاج.
وفى هذا اإلطار اوضحت الوزيرة انه يجرى حاليا تشكيل هيكل ادارى 
منبثق من شــركة القاهرة لالســتثمار والتطويــر العمرانى والصناعى 
لمتابعة عمليات التشــغيل ومدى االلتزام بتنفيذ اجراءات التعاقد فضال 
عن الحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة من نظافة وصيانة وتجميل.
 وحول تطورات العمل داخل مدينة الجلود بالروبيكى أشارت جامع الى 
ان المدينة مقامة على مساحة 490 فدان وتضم ثالث مراحل بدءاً من 
دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصواًل للمنتجات النهائية، وقد بلغ 
اجمالى االستثمارات التى ضختها الحكومة فى هذا المشروع حتى االن 
حوالــي 2.3 مليار جنيه، الفتًة فى هذا اإلطار الى ان مجلس الوزراء 
قــد وافــق مؤخراً على طلب الوزارة بشــأن اعتماد 200 مليون جنيه 
ضمن المرحلة العاجلة األولى لتأهيل محطة الصرف الصناعى بالمدينة 

الستيعاب التوسعات المستقبلية ومواكبة معايير البيئة العالمية.
ولفتــت الوزيرة الــى انه تم االنتهــاء من المرحلة االولى للمشــروع 
باجمالــى 213 وحــدة انتاجية لـ 195 مســتثمر على مســاحة 176 
فدان، وجارى حاليا اســتكمال االنشــاءات االضافيــة بالمرحلة االولى 
والتى تشمل 28 مصنع النتاج الغراء لـ 44 مستثمر بتكلفة تصل الى 
حوالي 200 مليون جنيه، كما ســيتم اســتكمال انشاء وحدات انتاجية 

لدباغــة الجلود بالمرحلة الثانية للمشــروع باجمالى 87 وحدة بتكلفة 
قدرها 300 مليون جنيه.

هذا وأعلنت جامع انه تم االنتهاء من ترفيق 69 فدان بالمرحلة الثانية 
للمشــروع وســيتم طرحها خــالل الفتــرة القريبة المقبلــة للصناعات 
المرتبطــة بدباغة الجلود، هذا فضال عن المرحلــة الثالثة والتى تقدر 
مساحتها بـ 205 فدان حيث سيتم ترفيقها وتخصيصها النشاء مصانع 
النتــاج المصنوعات الجلدية خاصة فى ظــل توجه الوزارة نحو زيادة 
القيمــة المضافــة للمنتج النهائى وتصدير منتجــات تامة الصنع وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياســية والمتعلقة بسد الفجوة االستيرادية 

وزيادة االعتماد على الصناعة الوطنية.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة الى انه يجرى حاليا دراسة تخصيص 
800 فدان بجوار مدينة الجلود بالروبيكى لنقل ما يقرب من 17 ألف 
و600 ورشــة منتجة للمصنوعات الجلدية مقامة بمناطق عشــوائية 
علــى مســتوى الجمهوريــة منها 13 ألــف و400 ورشــة بمنطقتى 
الموسكى وباب الشعرية، بهدف تجميعها فى مكان واحد، وذلك تنفيذاً 
لتوجيهــات القيادة السياســية فى القضاء على العشــوائيات بالمناطق 

السكنية.   
هــذا وقــد قامت الوزيرة فــى نهاية الجولة بتفقد المركــز التكنولوجي 
والــذي بــدأ مرحلة التشــغيل الفعل منذ أشــهر قليلة حيــث تم تجهيزه 
بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة في هذه الصناعة، ويمثل هذا 
المركز اللبنة األساســية لتطوير هذه الصناعة االســتراتيجية وبصفة 

خاصة تقديم الدعم الفنى والتدريب للعمالة الفنية بالورش الصغيرة 

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد الوحدات االنتـــــــاجية بمدينة الجلود بالروبيكى ... وتتابع 
عمليات تشغيل الخدمات بالمدينة

التي  التجاوزات  اجراءات حاسمة ضد 
تم رصدها بالوحدات االنتاجية والمخالفة 

الجراءات التعاقد

الجلود  مدينة  بجوار  فدان   800 تخصيص  دراسة 
بالروبيكى لنقل ما يقرب من 17 ألف و600 ورشة

فــــى جـولــــة ميـــــــــدانيــة مفاجئة

أكــدت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعــة ان تنمية 
وتطويــر صناعــة الجلود المصريــة تأتي علــى رأس أولويات خطة 
عمــل الوزارة خالل المرحلة الحالية، مشــيرًة الــى ان مدينة الجلود 
الجديــدة بالروبيكى تعد أحد اهــم المدن الصناعية المتخصصة والتى 

تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية.
 وقالت ان القيادة السياسية تولى هذه الصناعة اهتماماً كبيراً بهدف 
جعل مصر مركزاً اســتراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المســتوى 
المحلى أو اإلقليمي فقط وانما على المستوى الدولي أيضا، وذلك من 
خالل تحقيق التكامل بين سالسل القيمة في صناعة الجلود المصرية 
للوصــول الى منتج عالى الجودة قادر على المنافســة في الســوقين 

المحلى والخارجى.

جــاء ذلــك خالل الزيــارة الميدانية المفاجئة التى قامــت بها الوزيرة 
لمدينــة الجلــود بالروبيكى وذلك لمتابعة الموقــف التنفيذى لمعدالت 
العمــل داخــل المدينة، حيث شــملت الجولة تفقد عدد مــن الوحدات 
االنتاجيــة، وكــذا أعمــال اإلنشــاءات الجــاري تنفيذها، الــى جانب 
عمليات تشــغيل الخدمات بالمدينة، وقــد رافق الوزيرة خالل الجولة 
المهندس/ محمود محرز رئيس شــركة القاهرة لالستثمار والتطوير 
العمرانى والصناعى والمهندس/ امام السعيد رئيس الجهاز التنفيذي 
للمشــروعات الصناعية والتعدينية والســيد/ حاتم العشرى مستشار 
الوزيرة لالتصال المؤسسى والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس 

الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار.



7 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 6

جامع ومكرم تعلنان اتاحة فرص عمل للـ23 
مصريًا العائدين من ليبيا

» نورت بلدك«

أصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة 3 
قــرارات وزاريــة باســتمرار وقف تصديــر البقوليات من 

صنفــى الفــول والعــدس فقــط والكحول بكافــة انواعه 
ومشــتقاته لمدة 3 أشــهر اعتباراً مــن تاريخ صدور 

القرارين .
كما أصدرت الوزيرة قراراً باستمرار العمل بالقرار 
الوزاري الصادر بشــأن وقف تصدير الماســكات 
الجراحية )اقنعة الوجه »كمامات«( ومستلزمات 
الوقاية من العدوى وذلك لمدة 3 أشــهر تبدأ من 
تاريخ نشــر القرار بالوقائــع المصرية وقد نص 
القرار على الســماح بتصديــر الكميات الفائضة 
عن احتياجات الســوق المحلــي - والتي تقدرها 
الهيئــة المصريــة للشــراء الموحــد واإلمــداد 
والتمويــن الطبــي وإدارة التكنولوجيــا الطبية – 

وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.
وقد جــاءت القرارات بعد تنســيق كامل مع وزارة 

التمويــن والتجارة الداخلية و وزارة الصحة والهيئة 
المصريــة للشــراء الموحد واإلمــداد والتموين الطبي 

وإدارة التكنولوجيــا الطبية وذلك تنفيذاً للخطة الشــاملة 
التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع 

االساســية والمستلزمات الطبية  فى ظل االجراءات االحترازية 
التــي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات 

انتشار فيروس كورونا المستجد.

لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا 
وزيرة التجارة والصناعة تصدر 3  قرارات  

وزارية  

أعلنــت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجارة والصناعة والســفيرة/ نبيلة مكرم 
وزيرة الدولة للهجرة وشــئون المصريين 
بالخــارج عن اتاحــة فرص عمــل للـ 23 
مصريــاً العائدين مؤخراً مــن ليبيا والذين 
اعادتهــم الســلطات المصريــة بتوجيهات 
من القيادة السياســية، حيث سيتولى جهاز 
تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، اتاحة فرص العمل سواء 
من خالل الحاقهم بالمشــروعات االنتاجية 
مشــروعاتهم  بــدء  فــي  مســاعدتهم  أو 
الصغيرة ومتناهية الصغر من خالل توفير 
الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه 

المشروعات.
جــاء ذلك خــالل  االجتماع الموســع الذى عقدته وزيــرة التجارة 
والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر مع وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون 
المصرييــن بالخــارج ، والــذى تنــاول بحث ســبل توحيــد جهود  
الوزارتيــن الســتيعاب العمالــة المصرية العائدة مــن الخارج في 
قطاعــات االقتصــاد المصــري وبصفــة خاصة القطــاع الصناعى 
وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مع االستفادة من 
بيانات اســتمارة »نورت بلدك » التي تم توزيعها علي المواطنين 
العائديــن مــن الدول العربيــة الذين قضوا فتــرة الحجر في المدن 

الجامعية.
شارك في اللقاء عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارتى التجارة والصناعة والهجرة 

وشؤون المصريين بالخارج.
وأوضحت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس 
التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر أن كافة أجهزة الدولة حريصة على دمج العمالة المصرية 
العائــدة من الخــارج خاصة الفئات المتضررة مــن إنهاء عقودها 
بســبب جائحة كورونا، واســتيعاب تلك العمالة في المشــروعات 
القومية واالنتاجية أو دعمهم من خالل جهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة، الفتة الي ان الجهاز يســتهدف توفير كافة 
أشــكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
فضــاًل عن توفير فرص عمل جديدة للشــباب المصري خاصة في 

المجاالت كثيفة العمالة.
 وأشــارت الوزيرة الى أن الجهاز ســيخصص خط ســاخن لتلقي 
مكالمات العائدين من ليبيا على هامش االزمة االخيرة التي تدخلت 
فيهــا اجهزة الدولة لتيســير عودة المصرييــن العالقين في ليبيا، 
الفتــًة فــى هــذا اإلطار الى ان الجهــاز قد قام بإتاحــة 66.5 ألف 

فرصــة عمل للشــباب بمختلف محافظــات الجمهورية خالل الربع 
االول مــن عام 2020 من خالل تمويل 44 ألف مشــروع صغير 

ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 960 مليون جنيه.
ومن جانبها أشــادت وزيرة الهجرة بمستوى التعاون الثنائي بين 
الوزارتيــن الفتة الى النتائــج اإليجابية لدور جهاز المشــروعات 
الصغيــرة فــي المبــادرة الرئاســية مراكــب النجاة، مؤكــدة على 
اهتمام الدولة بالعالقين من المصريين بالخارج بداية من ترتيبات 
اســتقبالهم حتى وصل عــدد العائدين منذ غلــق الطيران الي 57 

ألف مواطن.
واســتعرضت الســفيرة نبيلة عمل اللجنة المشــتركة بين وزارتي 
الهجرة والتخطيط من خالل تحليل بيانات استمارة« نورت بلدك«، 
وما تظهره المؤشــرات المبدئية للعينــات األولية لبيانات العائدين 
من 23 محافظة تتصدرهم النســبة األعلى محافظات صعيد مصر، 
وتصدرت ســوهاج النسبة األعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات 
العمرية بين فئة عمرية من 19 ل 40 وهي الفئة العمرية األعلى 

نسبه بين العائدين.
 وأكــدت وزيرة الهجرة على أهميــة الترويج للفرص المتاحة في 
كافة المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين 
المصريين بالخارج الذين لمســوا بنفسهم جهد الدولة وتوجيهات 
السيد الرئيس المباشــرة باالهتمام بهم واعادتهم للوطن ودمجهم 

في جهود التنمية.
وفــي ختام اللقاء تم االتفاق على التواصل مع المصريين العائدين 
لعــرض الفرص المختلفــة بدءا بالمجموعة التي عــادت من ليبيا 
مــرورا بالعائدين مــن الخليج عبــر التواصل المباشــر معهم من 
قبل مســئولي جهاز المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، وتبادل 
المعلومات والبيانات بين الوزارتين بما يســهم في تضافر الجهود 
الحكوميــة الراميــة الــي توفيــر فــرص العمــل التــى تتوافق مع 
امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ينتمون إليها، 

وهو ما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة.
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وزيرا الصناعة و االنتاج الحربي يبحثان  
سبل تعزيز التعاون المشترك لالرتقاء 

بجودة وتنافسية الصناعة المصرية

اســتقبلت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة بمقر 
الوزارة الدكتور/ محمد ســعيد العصار وزير الدولة لالنتاج الحربي 
حيــث تناول اللقاء اهميــة تعزيز التعاون المشــترك بين الوزارتين 
واالســتفادة من الطاقات التصنيعية المتوافرة لــدى االنتاج الحربي 

لالرتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري. 
وقالت الوزيرة ان هذا االجتماع يعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر 
بين وزارتي الصناعة واالنتاج الحربي للنهوض بالصناعة المصرية 
فى مختلف قطاعاتها، مشددة على حرص الوزارة لتعظيم االستفادة 
من االمكانــات التصنيعية والتكنولوجية الكبيرة لدى مصانع االنتاج 
الحربــي لتكون الى جانــب مصانع القطاع الخاص ركيزة اساســية 
لتنميــة الصناعــة الوطنيــة وزيــادة تنافســيتها بالســوقين المحلي 

والعالمي.
واشــارت جامــع الــى ان منتجات االنتــاج الحربي تتميــز بجودتها 
العالية وسعرها المناسب ولذا فهي تحظى بثقة المستهلك المصري، 
الفتًة في هذا اإلطار الى أهمية تســويق هذه المنتجات فى االســواق 
الخارجيــة وبصفة خاصة فى الســوق االفريقي، حيث ســيتم تكليف 
مكاتب التمثيل التجاري بالخارج العداد دراســات تســويقية لتحديد 

أهم االسواق المستهدفة امام منتجات المصانع الحربية.
وفــي هذا الصدد لفتت وزيرة التجــارة والصناعة  الى اهمية تعزيز 
الشــراكة بيــن مصانع االنتــاج الحربــي ومصانع القطــاع الخاص 

للتوجه ســوياً الى االســواق الخارجية، مع الســعي لتحقيق التكامل 
بيــن الجانبيــن بما يحقــق رؤية الــوزارة لتعميق التصنيــع المحلي 
وتوفيــر سالســل االمــداد وزيــادة القيمــة المضافة ومن ثــم زيادة 
معدالت التصدير، مشــيرة الى انه ســيتم عقد اجتماع على مستوى 

كبار المسئولين بالوزارتين لبحث هذا األمر.
ومن جانبه أكد الدكتور/ محمد ســعيد العصــار وزير الدولة لالنتاج 
الحربي ان الوزارة تمتلك طاقات انتاجية كبيرة وتنتج منتجات على 
درجــة عالية مــن الجودة بهــدف تلبية احتياجات الســوق المحلي، 
مشيراً الى سعي الوزارة لتعميق نسب التصنيع المحلي فى منتجاتها 
االمر الذي يسهم فى زيادة القيمة المضافة لمنتجات االنتاج الحربي.
وأشــاد الوزيــر بالجهــود التــي تبذلهــا وزارة التجــارة والصناعة 
وبصفة خاصة خالل المرحلة الماضية والتي شــهدت انتشار جائحة 
فيــروس كورونا حيث اســتطاعت الــوزارة وضع منظومة شــاملة 
لتوفير احتياجات الســوق المحلي من كافة المنتجات وبصفة خاصة 
المســتلزمات الطبيــة، مع اتخاذ عدد من القــرارات الالزمة لضمان 
ســير عمليــة االنتــاج بالمصانع، مشــيراً فــى هذا االطــار إلى قيام 
الشــركات التابعة لالنتاج الحربي بالمســاهمة فــى توفير العديد من 
هــذه المنتجات وبصفة خاصة الكمامات الجراحية والمزودة بصمام 
تنفــس وكــذا المطهــرات بأنواعها فضــاًل عن المنظفــات والبويات 

المضادة للبكتريا باستخدام النانو تكنولوجي.

شــهدت الســيدة/ نيفيــن جامــع، وزيــرة التجــارة والصناعــة 
والدكتورة ياســمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون 
بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شــئون البيئة بشأن 
تعزيــز التعــاون المشــترك فيما يتعلق بتيســير إجــراءات منح 
التراخيص واســتيفاء االشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، 
وقــع البروتوكــول المهنــدس/ مجــدي غــازي، رئيــس الهيئة 
العامــة للتنمية الصناعية والدكتورة/ إيناس أبو طالب، الرئيس 

التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
وقالت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن هذا 
االتفاق الذي يســتمر لمدة 3 أعوام يســتهدف تحقيق مزيد من 
التعاون والتنسيق بين وزارتى الصناعة والبيئة من خالل وضع 
ضوابط لتوحيــد الجهود والتكامل بين هيئــة التنمية الصناعية 
وجهاز شئون البيئة لتيســير إجراءات منح تراخيص المنشآت 
الصناعيــة، والوقوف على مدى اســتيفاء المنشــآت الصناعية 
الخاضعة ألحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت 
الصناعيــة لالشــتراطات الخاصــة بممارســة النشــاط بما فيها 
االشــتراطات البيئيــة، والرقابــة والتفتيــش عليهــا، بما يحقق 

الهدف من وراء إصدار ذلك القانون.
وأضافــت جامع أن االتفاق يأتي في إطــار رغبة الوزارتين في 
تحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، 

بما يسهم في تشجيع االستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة 
صحية سليمة.

كمــا أكــدت الدكتــورة ياســمين فــؤاد، وزيــرة البيئــة أن هذا 
البروتوكــول يعد نتاج اجتماعــات مكثفة تم عقدها بين وزارتى 
الصناعــة والبيئة خــالل المرحلــة الماضية، والتى اســتهدفت 
التوصل الى رؤية موحدة لتطبيق القواعد واالشتراطات الالزمة 
للحفــاظ على البيئة ومتابعــة التزام كافة المنشــآت  الصناعية 
بهــذه القواعــد دون المســاس بخطــط التنمية التي تســتهدفها 
كل قطاعــات الدولــة، الفتًة إلــى أن هذا االتفاق يعــزز التعاون 
المشــترك بين الجانبين فيما يخص إجراءات الرقابة والتفتيش 
علــى المنشــآت الصناعية والتحقق من ســالمة بيئتها الداخلية 
والخارجية، بمــا يعود بالنفع على المصنعين من ناحية والبيئة 

من ناحية أخرى.
وأشــارت إلــى أن البروتوكــول يتيــح مزيداً من التنســيق بين 
الهيئــة والجهاز فــى متابعة مــدى التزام المنشــآت الصناعية 
بتطبيق االشــتراطات البيئيــة الواردة بقانون تيســير إجراءات 
منح تراخيص المنشآت الصناعية والئحته التنفيذية، مع تحديد 
المخالفــات التــى قد يؤدى ارتكابهــا إلى أخطار بيئية جســيمة 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة فى هذا الشأن.

توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية 
الصناعية وجهاز شئون البيئة لتيسير 

إجراءات منح التراخيص واستيفاء 
االشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية
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أعلنــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة - والرئيــس التنفيــذى لجهاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية 
الصغــر - انتهــاء األعمال التنفيذية واإلنشــائية 
بمجمع الصناعات البالســتيكية مرغم 2 بمدينة 
اإلسكندرية والمقام على مساحة 51 فدان حيث 
تم طرح الوحدات اإلنتاجية بالمجمع للمستثمرين 
بإجمالي 204 وحدة صناعية بمساحة 144 متر 
مربــع وجاري حالياً إتمام إجراءات التخصيص، 
مشيرًة إلى أن هذا المجمع يأتي استكمااًل لمجمع 
مرغم 1 المتخصص في الصناعات البالستيكية 
حيــث يمثــل المجمعان نــواة لمدينــة صناعات 
بالستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام 
في منطقة البتروكيماويات المالصقة والتي تضم 
كبــرى شــركات البتروكيماويــات باإلســكندرية 
وهــو األمر الــذي يحقق العالقة التشــابكية بين 
المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة 
المزيــد من فرص العمل أمام الشــباب من خالل 

تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين.
وقالــت الوزيرة إن إنشــاء هذا المجمع الجديد يأتــي في إطار تنفيذ 
توجيهات القيادة السياســية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية 
المتخصصة والمجهزة بالتراخيص لتشــجيع الشباب على تبني فكر 
العمل الحر، حيث تستهدف خطة الوزارة إنشاء 17 مجمع صناعي 
للصناعــات الصغيــرة والمتوســطة بتكلفة إجمالية تصــل إلى 8.5 
مليــار جنيــه، تــم االنتهاء من إنشــاء 4 منها بمدن بدر والســادات 
ومرغم 1 وجنوب الرســوة ببورســعيد، وجــاري حالياً االنتهاء من 
إنشاء 13 مجمع بـ12 محافظة بإجمالي 4311 وحدة في عدد من 
القطاعات على رأسها المفروشات والمالبس الجاهزة، والصناعات 
البالســتيكية، والغذائيــة، والهندســية والكيماوية البســيطة، ومواد 
البناء وتســتهدف توفير 85 ألف فرصة عمل جديدة، الفتًة إلى أنه 
من المخطــط االنتهاء من األعمال اإلنشــائية لكافة المجمعات وبدء 
عملية الطرح والتخصيص للمستثمرين خالل األشهر القليلة المقبلة. 
جــاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم 
لمجمعــي الصناعــات الصغيــرة بمنطقة مرغم بمدينة اإلســكندرية، 
شــارك في الجولــة التفقدية المهندس/ إمام الســعيد، رئيس الجهاز 
التنفيذي للمشــروعات الصناعيــة والتعدينية، والســيد/ محمد عبد 
الملــك، رئيــس القطاع المركــزى للفــروع االقليمية بجهــاز تنمية 
المشروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ حاتم 

العشري، مستشار الوزيرة لالتصال المؤسسي. 
وأوضحــت جامع - خــالل تفقدها الوحدات االنتاجيــة بمجمع مرغم 
1 والــذى يضــم 238 وحــدة  -  أن مشــروع مجمــع الصناعــات 
البالســتيكية بمنطقة مرغم يعد نموذجاً متميزاً للحاضنات الصناعية 
المتكاملــة لقطاع المشــروعات الصغيرة المتخصصة، حيث يســهم 
في إعــداد وتأهيل صغار المســتثمرين ورجال األعمــال للريادة في 
مشــروعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تســهم في االرتقاء 

بالمنتج المحلي. 

وقد شــملت جولة الوزيرة بمجمع مرغــم 1 تفقد وحدة جهاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر المتواجدة 
داخــل المجمع والتــى قامت بتقديم عدد من الخدمــات المالية وغير 
الماليــة التى يتيحهــا الجهاز ألصحاب الوحــدات االنتاجية بالمجمع 
شملت اتاحة تمويل ل 13 عميل باجمالى تمويل 10.6 مليون جنيه  
كمرحلــة اولى فضــال عن اتاحة خدمات التدريــب لـ 58 متدرب فى 
مجــاالت المبيعــات والتســويق االليكترونى وبدء المشــروعات الى 
جانب تقديم خدمات الشــباك الواحد لـ 84 مســتفيد والتى تنوعت ما 
بيــن خدمات التأمينات االجتماعية والبطاقــات الضريبية ومعلومات 
عن خدمات الجهاز، كما تفقدت الوزيرة عدد من الوحدات االنتاجية 
الصغيرة بالمجمع والحاصلة على تمويل من الجهاز ،وتنتج خراطيم 
ومواســير وحبيبات بالستيك و مســتلزمات ادوات صحية مصنوعة 
من البالســتيك باالضافة الى عدد من الوحدات االنتاجية العاملة فى 

كل مجاالت انتاج البالستيك .
ولفتــت جامــع إلــى انه ســيتم  في مجمــع مرغم 2 مراعــاة  اتاحة 
المواد الخام الالزمة لتشــغيل هذا المجمع، حيث جارى التنسيق مع 
الشــركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوفير المواد الخام بأســعار 
التكلفــة وتدريب أصحاب المشــروعات والعمالة، وإشــراك أصحاب 
المشــروعات فــي المعارض الخاصة بالشــركة القابضة للكيماويات 
هــذا فضاًل عن إنشــاء هناجر داخــل المجمع بمســاحات تتراوح ما 
بيــن 48 إلــى 96 متر مربع ألعمال الشــحن والتفريــغ، الفتًة إلى 
أن هــذا المجمع يتمتع بموقــع جغرافي ممتاز بالقرب من كل الطرق 
والمرافــق، حيــث يقــع بطريــق النهضــة منطقــة البتروكيماويات 
بالعامريــة التي تبعد حوالي 37 كم عن مدينة اإلســكندرية، كما أن 
المجمع مجهز بالتراخيص الالزمة لبدء النشــاط الصناعي، وحوافز 
تشــجيعية على رأسها تســهيل رخصة التشغيل وإتاحة كافة المباني 
الخدميــة واإلداريــة ومنافذ البيــع وأماكن االنتظــار، وحوافز مرنة 

لسداد سعر الوحدة.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد مجمعى 
الصناعات البالستيكية بمنطقة مرغم 

باإلسكندرية مصر تترأس اجتماعات اللجنة االستشارية 
العليا للتقييس بالمنظمة العربية للتنمية 

الصناعية والتعدين

ترأست مصر مطلع االسبوع الجاري اجتماعات اللجنة االستشارية 
العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 16 دولة عربية 
شملت الى جانب مصر كل من االردن واالمارات والبحرين وتونس 
والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت 

ولبنان وليبا والمغرب واليمن
وقــال المهندس أشــرف عفيفــي رئيــس الهيئة المصريــة العامة 
للمواصفات والجودة – ممثل مصر فى المنظمة – ان االجتماعات 
تناولت عدد من الموضوعات المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة 
مــن المواصفــات القياســية العربية الموحــدة والبرنامــج العربي 
»حالل« والمنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية، 

فضاًل عن تنسيق الموقف العربي فى المحافل االقليمية والدولية.
 واشار الى ان االجتماع قد اختتم اعماله باصدار عدد من التوصيات 

شملت:
• اعتمــاد 61 مواصفــة قياســية عربيــة وتبنــي )97( مشــروع 
مواصفة قياســية بلغتها األصلية كمواصفات قياسية عربية موحدة 

في العديد من المجاالت.
• اعتماد دليل إصدار اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات بهدف 

ضمان سالمة المنتجات والخدمات في المنطقة العربية.
• توحيــد الجهــود العربيــة في مجــاالت البنية األساســية للجودة 
لمواجهــة تداعيــات جائحــة فيــروس )كورونا المســتجد - كوفيد 
19( من أجل تعزيز التبادل التجاري العربي البيني وضمان صحة 
وســالمة المواطــن العربي. مــع التأكيد على ضــرورة العمل على 
تنســيق الجهود العربية لمواجهة التأثيرات الســلبية لهذه الجائحة 

على اقتصاديات الدول العربية.
• الرفــع إلى المجلس التنفيذي إلصدار توصية إلى الجمعية العامة 
باعتمــاد الصيغة النهائية لــ »دليل إصــدار اللوائح الفنية العربية 

لفئات المنتجات«.
• اعتماد الدليل اإلرشادي للجنة متابعة تنفيذ اإلستراتيجية العربية 

للتقييس والجودة.
• دمــج دليل العمل الفني لمركــز المواصفات والمقاييس في مجال 
إعــداد المواصفــات مع دليل إعــداد المواصفــات العربية الموحدة 
لألغذيــة، وإعداد الصيغة النهائية وذلــك من خالل مجموعة عمل 

إلكترونية تم تشكيلها من عدد من الدول األعضاء.
• قيام المنظمة بإنشــاء منتدى الكتروني تفاعلي لغرض استخدامه 
فــي التواصل لدراســة دمج دليــل العمل الفني لمركــز المواصفات 
والمقاييس في مجال إعداد المواصفات مع دليل إعداد المواصفات 

العربية الموحدة لألغذية.
• اإلتفــاق على شــعار لعالمة حالل العربية، وســعي المنظمة إلى 
تســجيله لضمان حقوق الملكية الفكرية لــه، والطلب من المجلس 

التنفيذي رفعه إلى الجمعية العامة العتماده.
• قيام المنظمة بتنظيم ورشــة عمل )عن بعد( لمناقشة المالحظات 
الــواردة على البرنامــج العربي للحالل من الدول العربية يشــارك 
فيهــا أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد منظومة عربية متكاملة لقطاع 
الحالل، ومن يرغب من المعنيين بملف الحالل في الدول العربية.

• تعديل مســمى »اللجنة االستشارية العليا للتقييس« إلى »اللجنة 
العربيــة العليا للتقييــس« مع طلب تفويضها مــن الجمعية العامة 
إلعتمــاد المواصفات العربية الموحدة بشــكل نهائى وكذلك إعتماد 

اللوائح الفنية العربية بشكل نهائى.
•  حــث أجهزة التقييس العربية بالترويج للمنصة اإللكترونية لدى 
الشــركات والمصانــع الوطنيــة ذات العالقة بالصناعــات الغذائية 
والصحيــة والطبية، والتي لديها القدرة على تلبية احتياجات دولها 

والتصدير إلى الدول العربية األخرى.
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عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء موســعا 
مــع وفد شــركة سامســونج العالمية تضمــن السيد/شــونكي كوان 
رئيس مجلس ادارة شــركة سامســونج مصر والســيد/ جهوان لي 
رئيس الشركة للمبيعات وعدد من مسئولي الشركة حيث استعرض 
اللقاء مشــروعات الشركة الحالية فى مصر وعدد من المشروعات 
المســتقبلية التــي تعتزم الشــركة تنفيذها بالســوق المصري خالل 

المرحلة المقبلة.
وقالــت الوزيــرة ان الحكومة تقدر اســتثمارات شــركة سامســونج 
العالمية الكبيرة فى الســوق المصري والتى توفر اآلالف من فرص 
العمل بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أن مشروع الشركة فى مصر 
ســاهم فى زيادة صادرات االلكترونيات المصرية لألســواق العالمية 
حيث تصدر الشــركة ما يزيد عن 85% من إنتاجها ألســواق منطقة 
الشــرق األوســط وأســواق الدول العربية وأســواق الدول األوربية 

وعدد من أسواق دول القارة اإلفريقية.  
وأشــارت جامع إلى دعم الوزارة لخطط الشــركة التوسعية بالسوق 
المصــري والتــى تتضمــن انشــاء مصانع جديــدة النتاج شاشــات 
الحاســب االلي بجانب مصنع انتاج التليفزيونات وباستثمارات تبلغ 
84 مليون دوالر على 5 سنوات، الفتة الى انه سيتم خالل المرحلة 
المقبلة التنســيق بيــن الوزارة ممثلــة فى هيئة التنميــة الصناعية 

وشركة سامسونج الستكمال اجراءات انشاء التوسعات الجديدة.
وحول رغبة الشــركة فى تطوير سالسل االمداد لتصنيع مستلزمات 

االنتاج الخاصة بشــركة سامســونج اكدت جامع دعــم الوزارة لهذا 
التوجه بهدف االستفادة من الخبرات الكبيرة لدى الشركة فى توطين 
صناعــة االلكترونيات وكذا لتحقيــق رؤية وخطة الوزارة فى احالل 
الــواردات بمنتجات محلية الصنع وهو االمــر الذي يزيد من القيمة 

المضافة للمنتجات المصرية فى السوقين المحلي والخارجي
ومن جانبه أكد الســيد/ شــونكي كوان رئيس مجلــس إدارة مصنع 
سامسونج لإللكترونيات فى مصر دعم الشركة للدولة المصرية من 
خالل اســتمرار منظومة العمل واالنتاج بمشــروعاتها في مصر الى 
جانب تنفيذ توســعات اســتثمارية جديدة تسهم فى مساندة االقتصاد 
المصــرى في ظل جائحة كورونــا العالمية وتوفير المزيد من فرص 
العمل وزيادة الصادرات المصرية لألســواق الخارجية، مشــيرا إلى 
أن مصر تحظى بأهمية كبيرة من جانب الشــركة خاصة وأنها تمثل 
إحــدى الــدول المحوريــة بالمنطقة وبوابة رئيســية لنفــاذ منتجات 

الشركة لألسواق االقليمية والدولية.
واضــاف ان الشــركة حريصة على نقــل التكنولوجيــات والخبرات 
والمعرفــة الكوريــة لالقتصــاد المصري من خــالل توطين عدد من 
الصناعــات الجديدة وتوفير برامج تدريبية للكوادر المصرية بكوريا 
فى مختلف المجاالت الصناعية والتجارية، مشيراً فى هذا اإلطار الى 
سعي الشــركة لالســتفادة من كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة 
بيــن مصر وعدد كبير من الــدول والتكتالت االقتصادية العالمية فى 

زيادة صادراتها لالسواق الخارجية.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
مسئولي شركة سامسونج مصر 

خطط الشركة لزيادة استثماراتها خالل 
المرحلة المقبلة

وتبحث مع مسئولى شركة سيمنز 
تزويد الصناعة المصرية بالحلول 

والتقنيات المتطورة فى مجال التحول 
الرقمى وبناء الكوادر المدربة

التقت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة التجــارة والصناعة بوفد 
شركة سيمنز مصر والذي ضم المهندس عماد غالي الرئيس 
التنفيذي لشــركة سيمنز اينرجي والسيد/ مصطفى الباجوري 
الرئيس التنفيذي لشــركة ســيمنز اندســتلاير حيث استعرض 
اللقــاء ســبل االســتفادة مــن امكانيات الشــركة فــي تطوير 
الصناعة الوطنية وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة 

المصرية والشركة في مجال الرقمنة الصناعية والتدريب.
وأكــدت جامع حرص الوزارة على توفير تكنولوجيات الثورة 
الصناعيــة الرابعة للصناعة الوطنية بهدف زيادة تنافســيتها 
بالســوقين المحلي والعالمي، مشــيرة الى أهمية نشــر ثقافة 
الرقمنــة الصناعية فــي كافة القطاعــات الصناعية المصرية 
وتأهيلهــا للدخول في الثورة الصناعية الرابعة باعتبارها أحد 

أهم التوجهات الصناعية العالمية حالياً.
وقالــت الوزيــرة أن اللقاء اســتعرض تفعيل مذكــرة التفاهم 
الموقعــة بيــن الحكومــة المصرية وشــركة ســيمنز العالمية 
والهادفــة لتزويــد الصناعــة المصريــة بالحلــول والتقنيات 
المتطــورة فى مجــال التحول الرقمى وحلول التشــغيل اآللى، 
ورفــع قدرات وبناء الكفاءات والكــوادر المصرية فى القطاع 
الصناعــى، مشــيرًة إلى أن االتفاق يســتهدف االســتفادة من 

خبرات الشركة فى مجال تطوير المناطق الصناعية والتشغيل 
اآللى والتكنولوجيــا الرقمية فى المصانع، والتعليم والتدريب 

إلى جانب توفير الطاقة وحلول السالمة وحماية البيئة.
 وأضافــت وزيــرة التجارة والصناعة أنه يجــرى حالياً العمل 
على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون بين الحكومة المصرية 
وشركة سيمنز العالمية وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة 
بين الجانبين تتضمن انشــاء منصة تسويقية رقمية للصناعة 
المصريــة تســتهدف الترويج للمنتجــات الصناعية المصرية 
بمختلــف األســواق العالمية الــى جانب انشــاء مركز تدريب 
متقــدم متخصص فــي تقديم برامج تدريبية حــول تكنولوجية 
الثــورة الصناعية الرابعــة وذلك بالتعاون مــع مركز تحديث 

الصناعة، 
ومن جانبه أكد المهندس عماد غالى، الرئيس التنفيذى لشركة 
ســيمنز إينرجى حرص الشركة على نقل خبراتها العالمية فى 
مجــاالت التصنيع والتحول الرقمى والتشــغيل اآللى للصناعة 
المصريــة بهدف زيادة حجم اإلنتاج الصناعى، وزيادة القدرة 
التنافســية للصناعــات التحويليــة، فضال عن توســيع قاعدة 
التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدمة للقوى العاملة فى 

قطاع الصناعة المصرية.
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كشــف أحدث تقرير تلقته الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة والصادر عن جهــاز التمثيل التجــارى حول تطور 
العالقــات التجاريــة بين مصــر واألردن خالل الربــع األول من 
العام الجارى أن الصادرات الســلعية المصرية للمملكة األردنية 
حققــت نســبة زيادة بلغت 27.5 %حيــث بلغت 120.9 مليون 
دوالر مقارنــة بنحو 94.8 مليون دوالر خالل نفس الفترة من 

عام 2019.
وقــال الدكتور أحمــد مغاورى رئيــس جهاز التمثيــل التجارى 
أن الزيــادة الكبيرة فى الصــادرات المصرية ألســواق المملكة 
األردنيــة ترجــع إلــى الجهــود الكبيــرة التــى يبذلهــا المكتــب 
التجــارى المصــرى بالعاصمة عمــان فى الترويــج للصادرات 

المصرية باألسواق األردنية وتوفير 
المصريين  للمصدريــن  المعلومــات 
حول أهم الفرص التصديرية المتاحة 
بالسوق األردنى، مشيراً الى أن عدد 
كبير من السلع والمنتجات المصرية 
يتمتــع بقبول ورواج كبير بالســوق 
األردنى خاصة الحاصالت الزراعية 

ومنتجات األلبان.
الميــزان  أن  مغــاورى  وأضــاف 
التجــارى الســلعى مــع األردن حقق 
خالل الربــع األول من العام الجارى 
فائضــاً لصالــح مصــر بلــغ 93.5 
مليــون دوالر مقابل نحو 62 مليون 
دوالر خــالل نفــس الفترة مــن العام 
الماضى بنسبة زيادة بلغت %50.8.

وأوضح رئيــس التمثيل التجارى أن 

الواردات المصرية من األردن بلغت خالل الربع األول من العام 
الجــارى 27.4 مليون دوالر مقارنة بنحو 32.8 مليون دوالر 
خالل نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة إنخفاض بلغت 

.%16.5
جدير بالذكر أن أهم بنود الصادرات المصرية لألسواق األردنية 
خــالل الربــع األول من العام الجــارى تضمنــت البرتقال بقيمة 
5.1 مليــون دوالر والليمــون بقيمة 4.9 مليون دوالر والموز 
الطــازج بقيمة 3.2 مليــون دوالر والتليفزيونــات بقيمة 3.4 
مليون دوالر واألجبان بقيمة 6.5 مليون دوالر والنشادر بقيمة 

6.1 مليون دوالر.

27.5% زيادة فى الصادرات السلعية المصرية 
لألسواق األردنية... و93.5 مليون دوالر فائض 

فى الميزان التجارى لصالح مصر

بناًء على توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، 
قــررت الهيئــة العامــة للرقابة على الصــادرات والــواردات البدء 
فــى تســجيل كافة الــدورات التدريبية لمركز تدريــب الهيئة وكذلك 
لبرنامجى منح شهادات مزاولة اإلستيراد والتصدير لرجال األعمال 
وتلقى الطلبات لها إلكترونياً من خالل الموقع اإللكترونى الرســمى 

للهيئة على شبكة اإلنترنت.
وقال المهندس/ اســماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على 
الصــادرات والواردات أن هــذا التوجه يأتي فى إطار حرص الهيئة 
علــى االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة للحد من انتشــار ڤيروس 
كورونا المستجد وتنفيذا للتوجهات اإلستراتيجية للدولة فى التحول 
الرقمــى فى مجــال التدريب من خالل تفعيــل منظومة التدريب عن 
بعــد، فضال عن اإلســتفادة مــن البنية التحتية المتطــورة والكفاءة 

الرقمية التى تتميز بها الهيئة.
وأوضــح جابــر أنه تقرر أيضاً اســتكمال تنفيذ الــدورات التدريبية 
المتوقفة، المســجلة والمســدد رســومها مســبقا، وذلــك من خالل 

إســتخدام تقنيــة الڤيديو كونفرانــس، حيث ســتقوم اإلدارة العامة 
لمركز التدريب بالهيئة بالتواصل مع الســادة المتدربين المسجلين 

لديها فى تلك الدورات للتنسيق معهم فى كيفية وآلية التنفيذ.
جديــر بالذكــر ان التقــدم للبرامــج التدريبيــة من خالل التســجيل 
وتقديم الطلبات وإســتيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وإرفاقها 

إلكترونياً من خالل الروابط التالية:
- رابط التســجيل للــدورات التدريبية لبرنامج منح شــهادة مزاولة 

اإلستيراد:
http://www.goeic.gov.eg/ar/training/default/

view/id/90#cont-page-details

- رابط التســجيل للــدورات التدريبية لبرنامج منح شــهادة مزاولة 
التصدير:

http://www.goeic.gov.eg/ar/training/default/
view/id/109#cont-page-details

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 
تستأنف برامجها التدريبية الكترونيًا...

وبدء التسجيل لبرامج منح شهادات مزاولة 
االستيراد والتصدير

د.أحمد مغاوري: دور 
رئيسي للمكاتب 

التجارية بالخارج فى 
الترويج للصادرات 

المصرية وتحديد اهم 
الفرص التصديرية
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
أهميــة التوصل لنظام اقتصادي عالمي مرن يســمح 
للــدول بتحقيق التوازن بين االســتفادة مــن العولمة 
االقتصادية واالكتفاء الذاتي من اإلنتاج المحلي وذلك 
عقب انتهاء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًة 
إلى أن أزمة فيروس كورونا ســاهمت في اســتحداث 
توجهات جديدة للتضامن والتعاون العالمي بين الدول 
واألفــراد لمواجهة الخطر المشــترك، كمــا فتح نافذة 
أمل لتأســيس بنية تحتية جديدة قــادرة على التعامل 
الفعــال مع كوارث مماثلة واتخــاذ تدابير جديدة فيما 

يتعلق بتحقيق العدالة االجتماعية.
جــاء ذلك في إطار مشــاركة الوزيــرة -عبر خاصية 
الفيديــو كونفرانــس- فــي فعاليات الملتقى الســنوي 
لالســتثمار والمنعقد بدولة االمارات العربية المتحدة 
بمشــاركة الســيدة/ ســورايا هاكوزياريمــي وزيــرة 
التجــارة والصناعــة الرواندية والســيد/ أالن وولف 

نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية. 
وقالت الوزيرة إن أزمة فيروس كورونا المستجد غير 

مسبوقة يشــترك العالم أجمع في الخطوط العريضة للتداعيات االقتصادية 
واالجتماعية لها، مشــيرة الى ان هــذه االزمة أدت إلى حدوث اضطرابات 
فــي التجارة الدولية وسالســل التوريــد العالميةاألمر الــذي أدى إلى تأثر 

الصناعات التحويلية في مصر.
واضافت أن هذه األزمة تمثل فرصة كبيرة للمصنعين المصريين لالعتماد 
على الصناعات الوطنية وإحاللها محل الواردات، مشــيرة الى ان الوزارة 
تقوم حالياً بالتنسيق مع مجتمع الصناعة لتشجيعهم على تصنيع المدخالت 
ومســتلزمات اإلنتــاج محلياً لتلبية احتياجات الصناعــة الوطنية من خالل 
تشبيك سالسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل 

بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضحت جامع أن هذا األمر انعكس في تحقيق انخفاض كبير بنسبة %24 
في حجم الواردات الســلعية غير البترولية لمصر خالل الـ4 أشــهر األولى 
مــن العام الجــاري حيث بلغت 18 مليار و797 مليــون دوالر مقابل 24 
مليار و580 مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي، فضاًل عن 
تراجــع العجــز في الميزان التجاري لمصر بقيمــة 5 مليار و570 مليون 
دوالر وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضي، األمر الذي 
يؤكــد نجاح خطة الوزارة في زيــادة االعتماد على المنتج الوطني واحالل 

الواردات بمنتجات محلية الصنع. 
وأشــارت الوزيرة الى حرص الحكومة على استمرار عجلة اإلنتاج والحد 
من تأثر مســتويات العــرض والطلب الداخلي  والحفــاظ على وتيرة عمل 
الصناعة المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من اإلصابة بالفيروس 
حيث لم تتخذ إجراءات عنيفة لمواجهة األزمة بالمقارنة بالعديد من الدول 

حيث تم فرض حظر تجوال جزئي وتم استثناء األنشطة الصناعية 
وشددت الوزيرة على أهمية التجارة اإللكترونية لزيادة العالقات التجارية 
بين بلدان العالم وخاصًة في ظل األجواء الحالية التي تقلص فيها التعامل 
المباشــر بين البائع والمشــتري نظراً ألزمة فيروس كورونا كما أنها تعد 
مجااًل خصباً لنشاط رواد األعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، 

مشــيرًة إلى أن مصر حريصة على وجود منصات تجارة الكترونية محلية 
فضاًل عن استعداد مصر حالياً إلنشاء عدد من منصات التجارة اإللكترونية 
مع األســواق التــي ترتبط معها مصــر باتفاقيات تجاريــة وبصفة خاصة 
إنشــاء منصة تجارة إلكترونية إفريقية ال ســيما وأن السوق األفريقي يعد 

من أهم األسواق الواعدة لمصر في المرحلة الحالية. 
وأضافــت أن مصــر تنتهج مســار اقتصــادي متميــز باإلضافة إلــى قيام 
الحكومــة بالعديد مــن اإلصالحات االقتصادية ودراســة منهجيــة التنمية 
المســتدامة لتخطي أثار أزمة فيــروس كورونا حيث تضع الحكومة نصب 
عينيها الحفاظ على أهداف التنمية المســتدامة، مشــيرًة إلى أنه لوال هذه 
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لما اســتطاعت الدولة المصرية مواجهة 
أزمــة كورونــا والتي تضمنــت توفير فرص عمــل جديــدة والحفاظ على 
العمالــة التي تأثرت بفعل األزمة، فضاًل عن توفير االحتياجات األساســية 

للشعب المصري. 
ومن جانبها قالت السيدة/ سورايا هاكوزياريمي وزيرة التجارة والصناعة 
الروانديــة، إن الحكومــة الروانديــة وضعــت برنامجــاً تمويلياً لمســاندة 
القطاعــات االقتصاديــة لدعم التصنيع المحلي وحوافز لمســاندة الصناعة 
لتســتطيع المنافسة وخاصًة لعدد من الصناعات التي كان لها األولوية في 
فترة األزمة، مشــيرًة إلى ضرورة تعزيز الترابط على المســتوى اإلقليمي 
والقــاري لدعــم القطاعات االقتصادية المحورية خاصًة في ظل اســتمرار 
المفاوضات الحالية بشأن اتفاقية التجارة الحرة القارية حيث تسعى الدول 

األفريقية جاهدة للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول األعضاء. 
وأوضح الســيد/ أالن وولــف نائب مدير عام منظمة التجــارة العالمية أن 
المنظمــة تتابع عن كثــب أثر األزمة العالمية الحاليــة على الدول أعضاء 
المنظمة التي يبلغ عددها 164 دولة، وبصفة خاصة القرارات االحترازية 
المؤقتــة التــي اتخذتها بعض الــدول فيما يتعلق بانســياب حركة التجارة، 
حيــث جاء أغلبهــا كنتيجة لتداعيات األزمة، مؤكــداً حرص المنظمة على 
دعــم توجهات الــدول األعضاء لمســاندة القطاعات اإلنتاجيــة خالل هذه 

المرحلة الدقيقة.

وزيرة التجارة والصناعة تشارك بفعاليات 
الملتقى السنوي لإلستثمار بدولة 

االمارات العربية المتحدة

وتشارك في جلسة نقاشية للجمعية 
المصرية البريطانية لألعمال بشأن دور 

الحكومة في دعم القطاع الخاص
أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع، وزيــرة التجارة 
والصناعة حــرص القيادة السياســية المصرية 
على دعم الصناعــة المحلية حيث وجه الرئيس 
عبد الفتاح السيسى بالتوسع في إنشاء المصانع 
المجهزة بالتراخيص كاملــة المرافق وضرورة 
وجود شــركة إلدارة المجمعات لإلشــراف على 
عملهــا لتوفيــر الخدمات المطلوبــة لكل مجمع، 
مشــيرة إلــى أن وتيــرة اإلنجاز فــي المجمعات 
الصناعية الجديــدة بإجمالي 13 مجمع صناعي 
تســير علــى أكمل وجه حيث ســيتم تســليم هذه 

المجمعات نهاية الشهر الجاري. 
وقالت الوزيرة انه تــم االتفاق مع وزير المالية 
على استمرار ســداد مستحقات المصدرين حتى 
مع بدء العام المالي الجديد وذلك تنفيًذا للتكليفات 
االقتصاديــة  القطاعــات  بمســاندة  الرئاســية 

والتصديريــة، لتعظيــم القــدرات اإلنتاجية خاصة في ظــل أزمة فيروس 
كورونا المســتجد وبما يســهم في توفير الســيولة النقدية لهذه الشركات 
المصــدرة حتــى تتمكن من ضخها فــي اإلنتاج، واالحتفــاظ بالعمالة مع 

االلتزام الكامل بكل اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.
جاء ذلك خالل مشــاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة 
بعنــوان »دور الحكومــة في دعم القطاع الخــاص« لبحث أهم القرارات 
الحكومية واإلجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية 
إدارة األزمة والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لألعمال، شارك 
فــي الندوة المهندس/ خالد نصير، رئيس الجمعيــة المصرية البريطانية 
لألعمــال، إلــى جانب عدد من أعضاء الجمعيــة، وأدار النقاش الدكتور/ 
أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال مواتية وجاذبة 
لالســتثمارات وتشــجع رجال الصناعة على اســتمرار انتاجهم من خالل 
تيســير إجراءات اســتخراج التراخيــص الصناعية ورقمنــة اإلجراءات 
وتوفيز حوافز للمســتثمرين الجادين، مشــيرًة إلى أنه تم مد قرار العمل 
بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
والذي كان من المقرر أن ينتهي مع نهاية شهر مايو الماضي ليمتد حتى 

عودة عمل الهيئة بكامل طاقتها البشرية.
وأضافــت أن هذه األزمة الراهنة تعرض لهــا العالم كله وهي أزمة غير 
مســبوقة ولم تكن هناك أزمات سابقة مشابهة للقياس عليها حيث أثرت 
هذه األزمة بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية واإلنتاجية على 
مســتوى العالم فضاًل عن مصر، مشــيرًة إلى أن مصر لم تتخذ إجراءات 
عنيفة لمواجهة األزمة بالمقارنة بالعديد من الدول وكانت الحكومة تضع 
نصب عينيها اســتمرار عجلة اإلنتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة 

المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من اإلصابة بالفيروس. 
وقالــت الوزيــرة إن الوزارة أصــدرت بعد ذلك قــراراً بإلزام الشــركات 
المصريــة المنتجة والمســتوردة للمســتلزمات الطبية بتوريــد منتجاتها 
ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبى 

لمدة 3 أشــهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى من 
هــذه المســتلزمات، الفتًة فى هذا االطار الى انــه على الرغم من صدور 
قــرارات بمنع تصدير عدد مــن المنتجات مثل البقوليات والمســتلزمات 
الطبيــة اال ان الــوزارة لم تتوانى عن مســاعدة الشــركات المصدرة فى 
الوفــاء بالتزاماتهــا وتعاقداتهــا التصديريــة حيــث تم الســماح بتصدير 
مســتلزمات طبية ومنتجات غذائية لعدد من الدول العربية باالضافة الى 
ايطاليا وانجلترا، مؤكدًة حرص الوزارة على استمرار العملية التصديرية 

والحفاظ على اسواق التصدير
واوضحت جامع أن الحكومة اتخذت بعض القرارات التي خدمت بشــكل 
كبيــر قطــاع الصناعــة والتصدير والتــي تضمنت توحيد وخفض ســعر 
الغــاز الطبيعي للصناعة إلــى 4.5 دوالر/ مليون وحدة حرارية، وتوفير 
مليــاري جنيــه للمصدرين خالل شــهري مارس وأبريل 2020 لســداد 
جزء من مستحقات برنامج رد اعباء الصادرات، وقرار بتخفيض أسعار 
بيــع الطاقة الكهربائية الموردة لألنشــطة الصناعية على الجهود الفائقة 
والعالية والمتوســطة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، وتأجيل 

سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.
وفيما يتعلق ببرنامج رد اعباء الصادرات اوضحت الســيدة/ نيفين جامع 
ان هنــاك اهتمــام كبير من القيادة السياســية والحكومة بســرعة ســداد 
مســتحقات الشــركات المصدرة وبصفة خاصة فى ظل انتشــار فيروس 
كورونا وتداعياته الســلبية على االســواق العالميــة، حيث تم منذ مطلع 
شــهر يناير وحتى نهاية شــهر مايــو من العام الجــاري صرف 3 مليار 

و168 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات.
وحول موقف المفاوضات التجارية بين مصر وبريطانيا فى ظل خروجها 
مــن االتحاد االوروبي )البريكســت( اوضحت وزيــرة التجارة والصناعة 
ان العالقــات المصريــة البريطانية عالقات متميزة وراســخة وهو االمر 
الذي ساهم فى توافق الروئ بين الجانبين على اهمية استمرار العالقات 
التجارية بل وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين، مشــيرة الى انه يجري 
حاليــا وضع التصور النهائي التفــاق التجارة الحرة بين الجانبين تمهيداً 

لتوقيعه خالل الفترة القريبة المقبلة
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عقــدت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيرة التجــارة والصناعة جلســة 
مباحثــات موســعة مع الســيد/ فالديمير كولتوفيتــش وزير التجارة 
ومكافحة االحتكار البيالروســي - عبر خاصية الفيديو كونفرانس - 
تناولت سبل تنمية عالقات التعاون اإلقتصادى المشترك بين البلدين 
خالل المرحلة المقبلة بما يســهم فى زيادة معدالت التبادل التجارى 

بين البلدين .
حضر اللقاء الســيد/ طارق شــلبى مســاعد الوزيرة لشئون التجارة 
الخارجيــة واإلتفاقــات والعالقات الدولية والدكتــور/ أحمد مغاورى 
رئيس جهاز التمثيل التجارى والوزير مفوض تجارى / محمد السيد 
مدير إدارة أوروبا بجهاز التمثيل التجارى كما شــارك فى االجتماع 
عبر خاصية الفيديو كونفرانس الســيد/ ســيرجي تيرتنتييف ســفير 

بيالروسيا بالقاهرة.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى 
المجــال الصناعى خاصة فيما يتعلق بالتصنيع المشــترك والتصدير 
لألســواق اإلفريقيــة واالســتفادة مــن الخبــرات والتكنولوجيــات 
البيالروســية الكبيــرة فى المجال الصناعى، مشــيرًة فى هذا اإلطار 
إلى أهمية اإلســتفادة من العالقات المتميزة التى تربط قيادة البلدين 
والزيارات الرئاسية المتبادلة وكان آخرها زيارة الرئيس البيالروسى 
لمصر خالل شهر فبراير الماضى حيث تعكس هذه الزيارات مستوى 
العالقات اإلســتراتيجية التى تربط القاهرة ومينســك وتسهم فى دفع 
العالقات الصناعية والتجارية واإلســتثمارية المشتركة وتسرع من 
وتيــرة تنفيذ خارطة الطريــق الموقعة بين البلديــن لتعزيز التعاون 

اإلقتصادى.

ولفتت جامع إلى أنه تم التباحث مع الجانب البيالروسى بشأن سبل 
زيادة الصادرات المصرية لألســواق البيالروسية خاصة فيما يتعلق 
بصادرات الحاصــالت الزراعية والمنتجات الدوائية والمنســوجات 
والمالبس الجاهزة، مشــيرًة إلى أهميــة تحقيق المزيد من التواصل 
بين الشركات المصرية والبيالروسية لزيادة حركة التبادل التجاري 

بين البلدين.
وأشارت الوزيرة أن اللقاء تناول أيضاً اإلعداد لعقد فعاليات الدورة 
الســابعة للجنة المصرية البيالروســية المشــتركة حيــث تم اإلتفاق 
المبدئى على عقدها نهاية العام الجارى فى حال إلغاء الحظر العالمى 
المفروض بســبب إنتشــار فيروس كورونا المســتجد، الفتًة إلى أنه 
ســيتم تشــكيل مجموعات عمل من الجانبين المصرى والبيالروسى 
للتفاوض عبر الوســائل اإللكترونية حول الموضوعات التى ســيتم 

طرحها على إجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة.
ونوهــت جامع إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبيالروســيا 
بلــغ العام الماضــى 142.4 مليــون دوالر مقارنــة بنحو 108.2 

مليون دوالر عام 2018 محققاً نسبة زيادة بلغت %31.6. 
ومن جانبه أكد السيد/ فالديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة 
االحتكار البيالروسي حرص بالده على تعزيز أطر التعاون المشترك 
مع مصر فى مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة وذلك بإعتبارها 
أحد الدول المحورية بمنطقة الشــرق األوسط وقارة إفريقيا، حرص 
وزارة التجارة البيالروسية على تحقيق مزيد من التنسيق والتواصل 
مــع وزارة التجارة والصناعة المصرية للعمل ســويا على تذليل اى 

تحديات قد تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين.

عبر خاصية الفيديو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع نظيرها 

البيالروسى مستقبل التعاون االقتصادى 
المشترك بين البلدين

و  تبحث مع وزير تجارة االتحاد 
األوراسى إستئناف مفاوضات التجارة 

الحرة بين مصر ودول االتحاد

أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة 
القريبــة المقبلــة ستشــهد إســتئناف المفاوضات الخاصــة بإتفاق 
التجارة الحرة بين مصر ودول االتحاد االقتصادى األوراســى على 
مســتوى الخبراء عبر وســائل التواصل اإلليكترونية وذلك تمهيداً 
لعقد جولة المفاوضات المقبلة على المستوى الوزارى خالل الربع 

األخير من العام الجارى.
جاء ذلك خالل المحادثة الهاتفية التى أجرتها الوزيرة مع الســيد/ 
اندرى سليبنيف وزير التجارة باالتحاد االقتصادى األوراسى والتى 
تناولت ســبل دفع المفاوضات الخاصة بإتفــاق التجارة الحرة بين 
مصــر ودول االتحاد األوراســى والذي يضم روســيا وبيالروســيا 
وكازاخســتان وأرمينيا وقيرغيزستان وذلك للتوصل إلتفاق نهائى 

فى أقرب وقت ممكن. 
وأشــارت الوزيــرة إلى دعم القيادة السياســية لهــذا اإلتفاق الهام 
وحرصها على التوصل التفاق نهائي بين كافة االطراف فى أسرع 
وقــت ممكــن والذي من شــأنه مضاعفــة معدالت التجــارة البينية 
واإلستثمارات المشتركة بين مصر ودول االتحاد، الفتة الى إهتمام 
الحكومة بمشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر ودول 
االتحــاد األوراســى خاصة مشــروع المنطقة الصناعية الروســية 
فــى مصر وإتفاق التجارة الحرة والتعــاون فى مجال نقل الخبرات 

الصناعية المتطورة بدول االتحاد األوراسى للصناعة الوطنية.
وأضافــت الوزيــرة أنه يجرى حاليــاً مراجعة كافة البنــود التى تم 
التوافــق عليهــا خــالل جوالت التفــاوض الســابقة وذلــك تمهيداً 

إلســتئناف المفاوضات بين اللجان الفنية من الجانبين عبرخاصية  
الفيديــو كونفرانــس خالل الفترة القريبة المقبلة، مشــيرة الى  أن 
هناك تقدم ملموس بعدد كبير من مسارات االتفاق تشمل موضوعات 
التعاون الجمركي وتســهيل التجارة البينيــة والمعالجات التجارية 
وقواعــد المنشــأ وحقوق الملكيــة الفكرية والتجــارة االليكترونية 
والمنافســة ومنع االحتكار باإلضافة إلى التعاون االســتثمارى إلى 
جانــب  الموضوعــات ذات االهتمام المشــترك والخــاص بمنظمة 

التجارة العالمية.
وأوضحــت جامــع أن هذا االتفاق يدعــم منظومة التجــارة البينية 
االقليميــة خاصة وان مصر تمثل مصر ســوقاً كبيراً للدول أعضاء 
االتحــاد ومحوراً رئيســياً لصادراتها لمختلف األســواق األفريقية 
والعربيــة والتكتــالت االقتصادية األخرى التــى ترتبط مصر معها 
باتفاقات تجارة حرة، مشــيرة الى ان دول االتحاد االوراســي تمثل 

أيضاً نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا.
ومــن جانبــه أكد الســيد/ انــدرى ســليبنيف وزير تجــارة االتحاد 
االقتصــادى األوراســى حرص االتحــاد على إتمام إتفــاق التجارة 
الحرة مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشــرق 
األوســط وقارة افريقيا، مشــيراً إلى أن جوالت التفاوض الســابقة 
والتــى عقدت على مــدى العامين الماضيين قد شــهدت توافقاً فى 
العديــد من الموضوعات وهو األمر الذي يســهم فــى التوصل إلى 
إتفــاق يخدم إقتصاديات دول االتحــاد واالقتصاد المصرى على حد 

سواء.
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة حرص 
الحكومــة على تحقيق انطالقة قويــة جديدة للصناعة الوطنية 
فى كافة القطاعات االنتاجية تضع مصر في مكانها المناســب 
علــى الخريطة الصناعية العالمية وتســهم فى زياة تنافســية 
المنتجــات المصريــة بالســوق المحلى واألســواق الخارجية 
وذلك من خالل ربط منظومة البحث العلمي بمشروعات ريادة 
األعمال وســوق العمل، مشــيرًة في هذا االطار إلى أنه جاري 
حالياً وضع الالئحة التنفيذية لقانون المشــروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر وذلك بمشــاركة كافــة الجهات 
والــوزارات المعنية ومن بينهــا وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي بهدف التوصل الى الئحة تحقق مســتهدفات الحكومة 

لتنمية هذا القطاع الحيوى.  
جــاء ذلك فى ســياق كلمة الوزيرة التي ألقتهــا خالل فعاليات 
الورشة الختامية لمشــروع »النمو األخضر: إدارة المخلفات 
الصناعية وتشــجيع الصناعات الصغيرة والمتوســطة وريادة 
األعمــال في مصر« والتى شــارك فيها عبــر خاصية الفيديو 
كونفرانــس الدكتــور/ خالد عبد الغفــار وزير التعليــم العالى 
والبحــث العلمى، وبحضور الســيدة / مالين بلومبيرج الممثل 

اإلقليمــى لبنك التنميــة اإلفريقى بالقاهــرة ، حيث شــهد الوزيران توقيع 
بروتوكــول تعــاون بين مركز تكنولوجيــا اإلنتاج األنظــف التابع لمجلس 
الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار وجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويســنا 
الصناعية إلنشاء مشروع تطبيقي لتدوير المخلفات بهدف تحقيق التكامل 
بيــن شــركاء الصناعة، حيث يأتى هــذا البروتوكول كأحــد أهم مخرجات 
الصغيــرة  الصناعــات  الصناعيــة وتشــجيع  المخلفــات  إدارة  مشــروع 

والمتوسطة وريادة األعمال فى مصر.
وقالــت الوزيــرة ان هذا المشــروع والذي قــام بتنفيذه مركــز تكنولوجيا 
اإلنتــاج األنظــف التابع لمجلس الصناعــة للتكنولوجيا واإلبتــكار بوزارة 
التجارة والصناعة قد ســاهم فى دعم الصناعــة الوطنية من خالل تحقيق 

االستفادة من المخلفات الصناعية الى جانب الحفاظ على البيئة.
واشــارت جامع الــى أن أهم مخرجات المشــروع تضمنت إنشــاء منصة 
الكترونية لتبادل المخلفات الصناعية والتى سجلت  أكثر من 160 شركة 
كتجربة قبل انطالقها الرسمي اليوم وأسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين 
الشركات، الى جانب تنفيذ برامج توعوية لبناء قدرات الشركات الصناعية 
ورجــال األعمال والمســتثمرين عن طريــق تنظيم عدد مــن ورش العمل 
للتكامل الصناعي لـ117 شــركة قامــت بإيجاد 800 فرصة ممكنة لتبادل 
المخلفات في مدن برج العرب والسويس والسادات والعاشر من رمضان، 
مشــيرة إلى أن المشــروع ســاهم ايضا في بناء القدرات الفنية والتدريب 
لرواد األعمال لـ90 شــاب على األنشــطة المتكاملــة للمخلفات الصناعية 
وتقديــم المســاندة والدعم لصغــار رواد األعمال عن طريــق تقديم برامج 
تدريبية فنية متخصصة لـ54 منهم وتوفير فرص استثمارية لهم باإلضافة 
إلى إنشــاء مركز متخصــص لتنمية األعمال وتجهيــزه بالمعدات الالزمة 
والخاصة بالمخلفات الصناعية بمقر مجلس الصناعة بمدينة العاشــر من 
رمضــان وذلــك الحتضان أفكار الشــباب وإعداد النمــاذج الصناعية لرفع 

القيمة المضافة للمخلفات الصناعية. 
ومن جانبــه أوضح الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث 
العلمــي أن ربط منظومة البحث العلمــي بالصناعة أصبح ضرورة حتمية 
فــي ظل التطــورات التي تشــهدها الســاحة العالمية فيما يتعلــق بالتطور 
التكنولوجي الهائل والذي أصبح معياراً رئيسياً لتطور القطاعات الصناعية 
وبصفة خاصة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة، مشــيراً إلى أن 
هــذا الحــدث يمثل نتاج تعاون مثمــر بين المؤسســات الجامعية والبحثية 

ووزارة التجارة والصناعة.

وقــال إن الــوزارة تســتهدف خــالل المرحلة المقبلة التوســع في إنشــاء 
الجامعــات التكنولوجيــة المتخصصــة حيث يوجــد حاليــاً 3 جامعات في 
قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة، مؤكداً سعي الوزارة لتأهيل طالب 

الجامعات التكنولوجية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل. 
وأشــاد الوزير في هذا اإلطار بالجهود الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة 
الصغيــرة  المشــروعات  وأصحــاب  األعمــال  رواد  بتأهيــل  باالهتمــام 
والمتوسطة ومتناهية الصغر لبدء مشروعاتهم الجديدة وفق أسس علمية 
سليمة تضمن لهم نجاح مشروعاتهم، فضاًل عن الدور البارز لبنك التنمية 

اإلفريقي كشريك رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات البناءة. 
وبدورهــا أوضحت الســيدة/ ماليــن بلومبيرج الممثل للبنــك اإلفريقى فى 
مصر ان هذا المشروع يعد من المشروعات المتميزة لدى البنك االفريقى 
فــى مصــر، فعلى الرغــم من التمويــل المحدود حقق المشــروع انجازات 
عديدة فى مجال السياســات الخاصة بادارة المخلفات وقام بانشــاء منصة 
متخصصة لتبادل المخلفات الصناعية وايجاد فرص عمل للشباب فى مجال 
المخلفات الصناعية، مشيرة الى انه نظرا الهمية هذا المشروع فان البنك 
ســيبنى على النتائج التى تحققت من خالل مشــروع جارى تمويله لريادة 

االعمال فى مجاالت عديدة من ضمنها المخلفات الصناعية. 
وأشــارت الى أن هذا المشــروع المدعوم من البنك بمنحة قدرها 2 مليون 
دوالر والــذي اســتمر العمــل فيه 6 أعوام شــهد تعاوناً مثمــراً بين البنك 
والحكومة المصرية، مشــيرة الي ان بنك التنمية اإلفريقى يتبنى عددا من 
االهــداف هــي دعم القارة االفريقية وتنميتها مــن خالل 4 محاور تتضمن 
التصنيع والتكامل وتوفير الطعام، وتحســين الظروف المعيشــية للشعوب 

االفريقية.
وقالــت المهندســة حنــان الحضري مقرر مجلــس الصناعــة للتكنولوجيا 
واالبتــكار ان البروتوكول- والذي يســري لمدة 3 ســنوات قابلة للتجديد- 
يســتهدف تشــجيع ودعم ريادة األعمال في مجال الطاقة النظيفة وصناعة 
التدويــر وخلــق فرص عمل فى مجــال إعادة تدوير المخلفــات الصناعية 
باإلضافــة الي إتاحــة الفرص لرواد األعمال، مشــيرة الى ان المشــروع 
التطبيقــي يتضمــن توفيــر مجموعــة أجهــزة معمليــة ونصــف صناعية 
لمســاعدة رواد االعمــال علــى تنفيــذ وتجربــة أفكارهم في مجــال تدوير 
المخلفــات باالضافــة الى توفير خدمات لرواد االعمــال في مجاالت الدعم 
الفني واالستشــارات لمســاعدتهم علــى تحويل أفكارهم لمشــروعات في 

مجال تدوير المخلفات وخلق فرص عمل حقيقية من األفكار الجديدة.

خالل ورشة العمل الختامية لمشروع »النمو األخضر« 
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتعليم 
العالي  إلنشاء مشروع تطبيقي لتدوير المخلفات 

الصناعية 

بمشاركة رؤساء عدد من البنوك ومؤسسات 
التمويل

وزيرا الصناعة والزراعة يبحثان آليات وضع برنامج 
لتمويل مشروع التحول الى نظم الري الحديث

عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد/ السيد 
القصيــر وزير الزراعة واســتصالح االراضي اجتماعاً موســعاً بمقر 
وزارة التجــارة والصناعــة بحضور ممثلي وزارة الري بشــأن بحث 
آليات لوضع برنامج لتمويل مشــروع التحــول الى نظم الري الحديث 
بديــاًل عن نظم الــري التقليدية، وقد شــارك فى االجتمــاع بالحضور 
وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤســاء البنوك والمؤسســات 
التمويلية ومنهم السيد/ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي والسيد/ 
هشــام عكاشــة رئيس البنك االهلي والسيد/ محمد االتربي رئيس بنك 
مصر والســيد/ عالء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري والســيد/ 
طــارق فايد رئيس بنك القاهرة باالضافة الى ممثلين عن جهاز تنمية 

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واوضحــت جامــع ان هــذا االجتماع يأتــي فى إطار توجهــات القيادة 
السياســية والحكومة بأهمية اســتخدام أحدث النظم في ري االراضي 
الزراعية بما يسهم فى تعظيم االستفادة من كميات المياه وعدم اهدارها 
االمر الذي يسهم ايضاً في مساعدة الفالح على استخدام التكنولوجيات 
الحديثــة ومــن ثم زيادة معــدالت انتاجية المحاصيــل الزراعية لتلبية 

احتياجات السوق المحلي والتصدير لالسواق الخارجية
واشــارت الوزيــرة الــى ان الوزارة ســتتولى بالتنســيق مــع القطاع 
الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمســتلزمات الالزمة لشبكات 

الري الحديث واتاحتها بأســعار مناســبة، الفتًة في هذا اإلطار الى ان 
البرنامج سيتضمن اتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام 

التكنولوجيا الحديثة في الري.
ومن جانبه اوضح الســيد/ الســيد القصير وزير الزراعة واستصالح 
االراضي ان الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة 
لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة 
الرقعة الزراعية من خالل التوســع الرأســي واالفقي وهو االمر الذي 
يتطلــب توفيــر الكميات الالزمــة من المياه لري هــذه االراضي، الفتاً 
الى ان اســتخدام نظم الري الحديثة أصبــح امراً حتمياً خاصة فى ظل 

توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.
ومن جانبهم عبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم 
للمشاركة فى تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين 
فى اســتخدام نظم الري الحديث خاصة وان عدد من البنوك قد ســبق 

لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري.
هــذا وقد انتهــى االجتماع الى االتفاق على تشــكيل لجنة مصغرة من 
ممثلــي وزارات الصناعــة والزراعــة والــري والبنــوك للتوصل الى 
تصور شــامل للبرنامج المطلوب وآليــات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على 

مجلس الوزراء القراره وبدء التنفيذ.
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عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعا 
موسعا مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من مستثمري 
الصناعات النســيجية بالمنطقــة الصناعية بكفــر الدوار حيث 
تناول االجتماع بحث سبل تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة 
للمناطق الصناعية بمحافظة البحيرة وكذا اإلمكانات التصنيعية 
المتوافــرة بمصانع الغزل والنســيج بالمنطقــة الصناعية بكفر 
الــدوار إلنتاج الكمامــات المصنوعة من القمــاش، خاصة فى 
ظــل بدء الحكومــة تنفيذ خطــة التعايش مع فيــروس كورونا 
المســتجد، حضر اللقاء السيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة 

لإلتصال المؤسسي.
وقالت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة 
للصنــاع بهــدف الحفاظ علــى اســتمرار دوران عملية اإلنتاج 
لتلبية إحتياجات السوق المحلى ومواجهة الطلب المتزايد على 
المنتجــات المصرية من كافة األســواق الخارجية خاصة خالل 
المرحلة الحالية والتى شــهدت إغالق عــدد كبير من المصانع 

بدول المنطقة بسب تداعيات إنتشار فيروس كورونا.
وفيمــا يتعلق بإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش أوضحت 
جامــع أن الــوزارة تلقت خــالل المرحلة الماضيــة طلبات من 
عــدد كبير من المصانع النســيجية والمالبــس الجاهزة إلنتاج 

هــذه النوعية من الكمامات، كما تم وضع اإلشــتراطات الفنية 
المتعلقة بالمكونــات والخامات الواجب توافرها لعملية اإلنتاج 
وذلك بالتنســيق والتعاون مع وزارة الصحة، مشــيرًة فى هذا 
اإلطــار إلى أن الــوزارة ال تتوانى فى تقديم المســاندة الالزمة 
لكافــة المصانــع لتذليــل العقبــات وحل أى مشــكالت قد تعوق 

عملية اإلنتاج والتصدير.
ومــن جانبــه أوضح اللواء/ هشــام آمنــة محافــظ البجيرة أن 
المحافظة حريصة على تقديم كافة التسهيالت أمام المستثمرين 
بهــدف تنفيذ المشــروعات التنموية وتوفيــر المزيد من فرص 
العمــل ألبنــاء البحيرة، مشــيداً بالــدور الكبير الــذي تقوم به 
وزيــرة التجــارة والصناعة ليس فقط لدعــم التنمية الصناعية 
بالمحافظــة ولكن من خالل تقديــم مبادرات عديدة للحفاظ على 
أبناء المحافظة من الهجرة غير الشــرعية من خالل المبادرات 
التــى يتبناها جهاز تنمية المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 

ومتناهية الصغر  
وأشــار إلــى أن المحافظــة تمتلــك 3 مناطق صناعيــة تتوافر 
بهــا العديــد مــن الفــرص اإلســتثمارية الواعدة والتــى تمثل 
ركيزة أساســية لتحقيق خطة المحافظة فى اإلرتقاء باألنشــطة 

الصناعية واالستثمارية.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع محافظ البحيرة 
ومستثمرى المنطقة الصناعية بكفر الدوار التوسع 

فى تصنيع الكمامات الطبية والقماش

 أصدرت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة التجــارة والصناعة 
قــراراً بحظر اســتيراد الســكر األبيض لمدة 3 أشــهر، وقد 
اســتثنى القرار ما يتم استيراده كمســتلزم إنتاج للصناعات 
الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة 

الصحة والسكان.
كما نص القرار على عدم الســماح باســتيراد الســكر الخام 
لمدة 3 أشهر أيضاً، إال بناًء على موافقة استيرادية بالكمية 
المطلوبة تعتمــد من وزيري التجــارة والصناعة والتموين 

والتجارة الداخلية.
ويعمــل بهــذا القرار اعتبــاراً من تاريخ صدوره مع نشــره 
بالوقائــع المصرية على أن يتم مراجعته بشــكل دورى وفقاً 

للمستجدات.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع الدكتور 
على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ويستهدف 
حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أســعار الســكر العالمية 
الناجمة عن هبوط أســعار البترول ألدنى مســتوياتها والتى 

أدت إلى هبوط أســعار الســكر وبصفة خاصة الســكر الخام 
بنســبة 30%، مشــيرة الى ان هذه التقلبات تسمح بإستيراد 
الســكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل 

ضرراً بالغاً بالصناعة المحلية.
وأضافــت جامــع أن القرار يأتى فى ظل التداعيات الســلبية 
إلنتشــار فيروس كورونا المســتجد والذي تسبب فى إحداث 
أضــرار كبيــرة للصناعة الوطنيــة، حيث يتيــح القرار منح 
فرصــة لصناعة الســكر للتعافــى من جراء مــا أصابها من 

أضرار نتيجة إلنخفاض األسعار العالمية.
ومــن جانبه اشــار الدكتور على المصيلحــى وزير التموين 
والتجــارة الداخليــة إلــى أن الفترة الماضية شــهدت زيادة 
كبيرة فى وارادات الســكر وتكدس المخزون لدى الشــركات 
المحلية، حيث يبلغ حجم استهالك مصر من السكر حوالي 3 
-3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى، 
الفتاً الى أن المشروعات الجديدة التى ستدخل مرحلة اإلنتاج 

قريباً ستسهم فى تحقيق مصر لإلكتفاء الذاتى من السكر.

وتصدر قرارًا بحظر 
استيراد السكر 

األبيض والخام لمدة 
3 أشهر
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الرئيـــس السيسى و 6 سنوات 
من االنجازات فى قطاعي الصناعة 

والتجارة الخارجية
حظ��ى قط��اع الصناع��ة عل��ى م��دى الس��نوات ال���6 املاضي��ة 
)2014- 2020 ( باهتمام غري مسبوق من االدارة املصرية وعلى 
رأس��ها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس��ي والذي أوىل هذا 
القط��اع أولوية رئيس��ية ليس لكون��ه قاطرة التنمي��ة االقتصادية 
فى مصر فحسب وامنا النه أحد أهم الدعائم لتحقيق االستقرار 
االجتماعي من خالل توفري فرص العمل وتش��غيل الشباب وزيادة 

دخل املواطنني وحتسني مستوى معيشتهم        
ه��ذا االهتم��ام امللحوظ كان ل��ه أكرب االثر ف��ى حتقيق قفزات 
وتط��ورات نوعي��ة ف��ى قط��اع الصناع��ة املصري��ة س��واء على 
والتوس��عات  اجلدي��دة  االس��تثمارات  أو  التش��ريعات  مس��توى 
االفقية والرأسية فى املدن واملناطق الصناعية فضاًل عن ارتفاع 

مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية .
وق��د حظى قط��اع التج��ارة اخلارجي��ة بأهتمام كب��ري ايضًا من 
القي��ادة املصري��ة حي��ث ش��هدت مؤش��رات التج��ارة اخلارجية 
ملصر حتسنًا ملحوظًا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدالت التصدير 
وتراج��ع الواردات ومن ثم حتقيق تطور اجيابي فى مؤش��رات 

امليزان التجاري ملصر مع دول العامل .

 انشاء 3 مدن صناعية جديدة...و 17 مجمع 
صناعي للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة 

وبتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه

قامت الوزارة من خالل هيئة التنمية الصناعية بانشــاء 17 مجمع صناعي بـ 
15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 
10 مليار جنيه وذلك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة الســادات بمحافظة 
المنوفية ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومنطقة مرغم باالسكندرية ومدينة 
الغردقــة بمحافظة البحر االحمــر ومنطقة المطاهرة بمحافظــة المنيا ومنطقة 
بيــاض العــرب بمحافظة بني ســويف ومنطقة غرب جرجا بســوهاج ومنطقة 
البغــدادي بمحافظة االقصر ومدينة المحلة الكبــرى بمحافظة الغربية ومنطقة 
عرب العوامر باسيوط ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان ومنطقة هو بمحافظة 
قنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم .

كمــا تم انشــاء 3 مدن صناعية جديدة شــملت مدينة الجلــود بالروبيكي على 
مســاحة 511 فدان )تم االنتهاء من المرحلــة االولى( ومدينة االثاث الجديدة 
بدميــاط على مســاحة 331 فدان )تــم افتتاحها( باالضافة الى مدينة النســيج 
الجديــدة بالســادات على مســاحة 3 مليون متر )جاري االنشــاء(، فضاًل عن 
انشــاء 5 مناطــق صناعية بنظام المطور الصناعــي بواقع 3 مناطق صناعية 

بمدينة الســادات ومنطقتين بمدينة العاشــر من رمضان باجمالي 646 قطعة 
ارض وتبلغ مساحتها االجمالية 7.9 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة 

وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل .
كمــا تم منــح موافقات وتراخيص النشــاء مصانع جديدة وتوســعات بمصانع 
قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشــأة صناعية بتكلفة اســتثمارية تصل 
الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة 

محافظات 
الجمهورية وذلك فى عدد من االنشطة ومنها الصناعات الهندسية وااللكترونية 
والكهربائيــة والغذائية ومشروبات والخـشب ومنتجاتـــه ومواد البناء وخزف 
وصينــي وحراريــات وغــزل ونســيج ومالبس وجلــود وصناعــات تحويلية 

وكيماويات .
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 39 
ألف و914 رخصة تشــغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شــهادة 

سجل صناعي وذلك خالل الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020 .

بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دوالر 
ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل الى 25.6 مليار دوالر، بينما شهدت الواردات 
السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالي 
77 مليار دوالر لتســجل ادنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار 
دوالر، كما جاءت مؤشرات الربع االول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع فى 

معدالت الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .

هذه المؤشــرات االيجابية ســاهمت وبشــكل رئيســي فى اصالح الخلل فى الميزان 
التجــاري لمصر مع دول العالــم والذي بلغ فى نهاية عام 2019 حوالي 45 مليار 
دوالر مقارنــة بـــ 54 مليار دوالر فى عام 2014، وجاءت مؤشــرات الربع االول 
من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنســبة 39% مقارنة بنفس الفترة 

من عام 2019 .

وتحسين  الواردات  وتراجع  الصادرات  زيادة 
المؤشرات  أبرز  التجاري  الميزان  فى  الخلل 

االيجابية للتجارة الخارجية المصرية 
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نيفين جامع : لقاءات الرئيس المكثفة برؤساء 
الشركات العالمية ساهمت فى جذب العديد 
من االستثمارات االجنبية لالستثمار فى السوق 

المصري

  أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مناخ االستقرار الذي 
أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة 
فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر قبلة لالستثمار وبصفة خاصة فى 
القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جلياً فى اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس 
برؤســاء كبريات الشركات العالمية سواء خالل الزيارات الرئاسية للخارج أو 
داخل مصر والتي استهدفت اطالعهم على مناخ االستثمار فى مصر، والمزايا 
والحوافــز التــى تقدمها الدولة المصرية للمســتثمرين، االمر الذي ســاهم فى 

جذب العديد من الشركات الدولية لالستثمار فى السوق المصري .
واشارت الى ان الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات 
الالزمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات 

المؤثــرة فــى نمو الناتج القومي وتوفير فــرص العمل وجلب العمالت الصعبة 
ومــن ثــم زيادة االحتياطــي النقدي من العمــالت االجنبية، كما يتابع ســيادته 

تطورات العمل أواًل بأول فى هذين القطاعين.
ولعــل ازمة تداعيات فيــروس كورونا على االقتصاد المصــري هو خير دليل 
على انحياز الرئيس للوقوف الى جوار القطاعات االنتاجية والتصديرية، حيث 
وجه سيادته بضرورة مساندة هذه القطاعات خالل فترة االزمة اليمانه الراسخ 
بأهميــة اســتمرار هذه الكيانــات الصناعية فى العمل لتوفيــر احتياجات البالد 
مــن كافــة المنتجــات وكذا الحفاظ علــى تواجد المنتج المصري فى االســواق 
الخارجيــة، فضــاًل عن الحفاظ علــى العمالة الفنية وبصفــة خاصة خالل هذه 

المرحلة الصعبة .

 قامت الوزارة من خالل مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشــروعات 
لتطويــر الصناعــة الوطنيــة فى مجاالت تحســين التنافســية والجودة 
وبنــاء القدرات والتدريــب وتنمية الصــادرات وتكنولوجيا المعلومات 
والتحــول الرقمي وتحســين االنتاجية واالقتصــاد االخضر والتجمعات 
التراثية والحرفية والصناعية وتحسين االنتاجية بتكلفة اجمالية بلغت 
655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث 
الصناعــة و5.4 مليــون جنيه تمويل من شــركاء التنمية حيث قدمت 
هذه المشــروعات 10 آالف و912 خدمــة فنية للقطاع الصناعي الى 

جانب تدريب وتأهيل 413 من اصحاب االعمال ومديري المشروعات 
ومقدمى الخدمات .

كمــا يجــرى حاليا تنفيــذ 7 مشــروعات أخرى لدعم وتطويــر القطاع 
الصناعــي بتمويــل مــن مركز تحديــث الصناعة بتكلفــة اجمالية تبلغ 
110 مليون جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية الى 
جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون 
جنيــه فى مجــاالت انظمة الخاليا الشمســية وتطوير قطــاع المالبس 

والمنسوجات وتسخين المياة بالطاقة الشمسية .

في اطار إهتمام الوزارة بتنفيذ عدد من  المشروعات التنموية فقد قامت 
الوزارة من خالل مجلس المشــروعات التنموية بتنفيذ 8 مشــروعات 
مختلفة تضمنت مشــروع اعداد الدراســات التوجيهية لمنطقة المثلث 
الذهبــي بتكلفــة 3.2 مليــون دوالر، ومشــروع اتاحة وتيســير بيئة 
استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دوالر وبرنامج التجارة وتعزيز 
الســوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو والمشــروع االقليمي لتنمية 
الصناعــات والتجمعات الصناعيــة والثقافية واالبداعيــة بتكلفة 6.5 
مليــون يــورو باالضافة الى مبــادرة تحول دول البحر المتوســط نحو 
االنتاج واالستهالك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة 

التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشــروع تشــغيل الشــباب 
والتنميــة االقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دوالر ومشــروع 
توظيف الشــباب لتحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي فى صعيد 

مصر بتكلفة مليون دوالر .
كمــا جــاري تنفيــذ 16 مشــروع تنمــوي جديــد بمختلــف محافظات 
الجمهوريــة فــى مجــاالت رفع كفــاءة المناطــق الصناعيــة وتطوير 
منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وادراة المخلفات 
الصناعيــة وتنمية المشــروعات الصغيرة والمتوســطة وتعزيز ريادة 

االعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب .

مشروعات  النشاء  وتراخيص  موافقات  منح 
منشأة  ألف  لـ17  وتوسعات  جديدة  صناعية 
بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف 

فرصة عمل مباشرة
  اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد واطالق 
أول خريطة متكاملة لالستثمار الصناعي واصدار 
الالئحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي 
فى العقود الحكومية ابرز التشريعات الصناعية 

الصادرة خالل الـ6 سنوات الماضية

 تحديث الصناعة تنفيذ  7 مشروعات لدعم 
وتطوير  القطاع الصناعي 

8 مشروعات تنموية في مجاالت التجارة 
والصناعة

 أوضحــت الســيدة/ نيفين جامــع ان الوزارة ممثلة فــي جهاز التمثيل 
التجــاري قامت خالل الـ 6 ســنوات الماضية بإبرام تعاقدات تصديرية 
بلغــت 2.6 مليــار دوالر باإلضافة إلى الترويج للفرص االســتثمارية 
بأهم المشــروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة 
الســويس ومشــروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث 
الذهبــي ومشــروعات العاصمــة اإلداريــة وغيرها األمر الذي ســاهم 
فــي توفير عدد من الفرص االســتثمارية بقيمــة تقديرية ألهمها بلغت 
نحو 8.7 مليار دوالر، وترتيب الشــق االقتصادي لعدد 2747 زيارة 
رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، الزيارات 
التجاريــة وكــذا ترتيب جــوالت التفــاوض الخاصة باتفاقــات التجارة 

التفضيليــة علــى المســتوى الثنائــي، والتعامل مــع 43 ألف و550 
طلــب ترويج واســتعالم تجــاري، وإتاحــة 8515 فرصــة تصديرية 
بقيمة تقديرية 4 مليار دوالر، وتنســيق مشــاركة الشركات المصرية 
وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج، فضاًل عن 
التدخل لتسوية عدد 350 نزاعاً تجارياً بالطرق الودية، والتدخل لرفع 
الحظر المفروض علــى بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات 
الغذائية والحاصالت الزراعية، وإعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد 
مــن الدول في مجال دعم وتنمية المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
ومشــاركة تلك المعلومات مع الجهــات المعنية في مصر لالهتداء بها 

عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.

•  وحول جهود الوزارة في مجال االتفاقات التجارية، اشارت الوزيرة 
الــى قيام الــوزارة بإعداد المراجعة الرابعة للسياســة التجارية لمصر 
فــي عام 2018 بمنظمة التجــارة العالمية والتي أشــادت كافة الدول 
أعضاء المنظمة وســكرتارية المنظمــة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر 
بالتزاماتهــا فيما يتعلق بالشــفافية بمنظمــة التجــارة العالمية بالتقدم 
باإلخطــارات المصرية المطلوبة في كافة مجاالت المنظمة، إلى جانب 
مراجعــة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من 
جيبوتــي وإريتريــا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيــذ اتفاقيات التجارة 
الحــرة الثنائية وكذا االتفاقيات اإلقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض لالتفاقيات 
التجارية ســواء الثنائية أو اإلقليمية )الكوميســا – الســادك – جماعة 
شــرق افريقيا، األوراســي( محل التفاوض، باإلضافة إلى دراسة 27 
طلب للشــركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، 
وتنظيــم العديد من ورش العمــل للتوعية باالتفاقيات التجارية وقواعد 

المنشــأ وكيفية االستفادة منها، فضاًل عن إعداد دراسات حول إصدار 
قــرارات وزاريــة )50( فيمــا يتعلــق بتصديــر بعض الســلع، واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بشــأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها  
والتــي بلــغ عددها خــالل فتــرة التقريــر 35083 قضية، ودراســة 
68051 موضــوع مــن موضوعات التجــارة الخارجيــة والبت فيها 
واتخــاذ اإلجراءات الالزمة بشــأنها، وباتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة 
بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار 
المنظمة باالنضمام إلى االتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية 
حول دراسة وتحديد موقف مصري من االنضمام للمفاوضات الجارية 
بمنظمة التجــارة العالمية حول مبادرة التجــارة اإللكترونية، ومبادرة 
تسهيل االستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد األسماك، فضاًل عن التنسيق 
مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة 
باالتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية 

ذات الصلة.

• وفيمــا يخــص الترويج للصــادرات المصرية فقد قامــت هيئة تنمية 
الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس 
التصديريــة ولجــان خاصــة باتفاقية الميركســور ولجنــة خدمة وحل 
مشــاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين 
وقدمــت العديد مــن المقترحات لتذليــل معوقات التصديــر منها تفعيل 
لجــان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، 
والتنســيق مع المجلس التصديري للحاصــالت الزراعية لرفع الحظر 
عــن صادرات بعض المنتجات الزراعيــة المفروضة من ِقَبل البحرين 
والكويــت واإلمــارات، إلــى جانــب إعداد مــا يقرب مــن 100 تقرير 
ودراســة استرشــادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة واألسواق 
المستهدفة األكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين 
وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، وكذلك التعاون مع مركز 
ITC لتنفيــذ مشــروع ريادة االعمال للمــرأة She Trade، وتنظيم 

العديــد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع األعمال 
وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، باإلضافة إلى 
تنظيــم 63 معرض دولي متخصص، وكذلــك عدد 10 بعثات تجارية، 
وعدد 2 أســبوع تجاري، وعدد 32 بعثات مشترين أجانب، فضاًل عن 
إطالق البوابــة االلكترونية للصادرات المصريــة لتكون بمثابة منصة 
إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ عدد 185 دورة تدريبية وحوالي 
40 برنامج تدريبي، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال 

التصدير.
•  وقــد حصلت الهيئة علــى جائزة أفضل منظمــة ترويجية في العالم 
لعــام 2018 التــي ينظمهــا مركز التجــار الدولــي ITC، كذلك الفوز 
بجائــرة التميز المؤسســي كأفضل مؤسســة حكوميــة عربية وأفضل 

موقع حكومي عربي والتي تنظمها أكاديمية التميز باإلمارات.

التمثيل التجاري إبرام تعاقدات تصديرية بلغت 
2.6 مليار دوالر باإلضافة إلى الترويج للفرص 

االستثمارية بأهم المشروعات القومية

  انضمام مصر التفاقية التجارة الحرة القارية 
االفريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات 

التجارة الحرة مع االتحاد االوراسي 

إطالق البوابة االلكترونية للصادرات المصرية 
لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري
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فــى مجــال توفيــر العمالــة الفنيــة المدربة فــى القطاعيــن اإلنتاجى 
والتصديرى

• قامــت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكفاية االنتاجية والتدريب المهني  
بتخريج 58 ألف طالب وطالبة )بنظام التلمذة الصناعية ( وذلك لتلبية 

احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة .
• كما تم تعزيز القدرات المؤسســية بـ 47 مركز تدريب مهني بـ 18 
محافظــة  بقيمــة 1.3 مليون يورو منحة من االتحاد األوروبي  فضاًل 
عن تطوير إدارة عالقات العمالء بـ 47 مركز تدريب مهني بقيمة 92 

ألف يورو منحة من االتحاد األوروبي .
• تم إنشــاء مركز تدريب مهنى بحى األســمرات لخدمة أهالى المنطقة 

بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه  
• كمــا قامت الوزارة ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية  بتنفيذ 
برنامج للتدريب والتشغيل من أجل التصدير بإجمالى تكلفة بلغت 500 
ألف دوالر مقدمة من المؤسســة اإلســالمية لتمويــل التجارة حيث تم 

تدريب 550 متدرب  وتم تشغيل 65% منهم.
• كمــا قــام المركز أيضــاً بتنفيذ مبــادرة التجارة الخضــراء من خالل 
عقــد  5 برامج تدريبية حول لوجســتيات تصدير الحاصالت الزراعية 
لعدد 115 متدرب  وتنظيم  7 ندوات تعريفية عن لوجســتيات تصدير 

الحاصالت الزراعية لعدد 440 متدرب .
وفى مجال الرقابة والتفتيش ومعامل اإلختبار

• قامــت الــوزارة ممثلة فــى الهيئة العامــة للرقابة علــي الصادرات 

والــواردات بتنفيــذ مشــروع إعادة هندســة البنيــة التحتيــة وميكنة 
إجــراءات الفحــص النوعــي وتطوير البنيــة التحتية لشــبكات الهيئة 
وتطوير منظومة مستودع بيانات التجارة بتكلفة إجمالية بلغت 26.1 
مليون جنيه وكذا انشــاء مبني المعامل المركزية الصناعية ببورسعيد 
وتطويــر ورفع كفاءة عدد من الفروع والمعامــل الصناعية والغذائية 
ومعامــل متبقيات المبيــدات بتكلفة إجمالية بلغــت 29 مليون و558 

الف جنيه
• كمــا قامت الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 54 
الــف و 549 حملة للتفتيــش علي جودة اإلنتاج بالمصانع و 20 الف 
حملة تفتيشــية علــي المراجــل واالالت الحرارية  وإصــدار 22 الف 
ترخيص لمراجل واآلت حرارية، كما تم إجراء  25 الف دراســة فنية 
في مجال السماح المؤقت والدروباك واعتماد  4 االف و543   مركز 

خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع(.
• وفيمــا يتعلــق مجال تطويــر البنيــة التحتية لمعامــل االختبار قامت 
الــوزارة ممثلة فــى مصلحة الكيمياء بتأهيل معامــل االدارة المركزية 
و انشــاء وتجهيز فرع المصلحة بقرية البضائع بمطار القاهرة وفرع 
المصلحة بميناء ســفاجا البحري وتوفير أجهزة علمية ومعملية لفرع 
الروبيكــي  واعتماد 16 معمل بفروع المصلحة المختلفة بالمحافظات 
طبقاً للمواصفة القياســية الدوليــة ايزو 17025 باجمالي تكلفة بلغت 
61 مليــون كــذا تــم تأهيل 4 معامــل ميكروبيولوجــي وتوفير اجهزة 

حديثة للتحاليل  الدقيقة والكروماتوجراف  

• توقيــع مصــر و43 دولة افريقية على اتفــاق إطالق منطقة التجارة 
الحرة القارية االفريقية

• االنتهــاء من إجــراءات التصديق على اتفاق التجــارة الحرة القارية 
.AfCFTA(( االفريقية

• توقيــع وثيقة اإلطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة 
مع دول االتحاد األوراسي.

• توقيــع مصر على اتفاقيــة تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية 
فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 29 
بالرياض بما يســهم في رفع أية قيود تعيق انســياب التبادل التجاري 

بين الدول العربية.
• اســتضافة القاهرة لفعاليات المعرض اإلفريقي األول للتجارة البينية 
خالل الفترة من 11 الى 17 ديســمبر 2018 بمشــاركة نحو 1055 
شــركة افريقية منها 300 شــركة مصرية باإلضافة الى مشاركة 34 
دولــة بأجنحــة وطنية خــالل المعرض حيــث تم توقيع أكثــر من 10 
اتفاقيــات ومذكــرات تفاهم بين شــركات القطاع الخــاص وكذلك على 
مســتوى الحكومات الممثلة فــي المعرض، إلى جانــب توقيع اتفاقات 

وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دوالر.
• اســتضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة األفارقة 
بمشــاركة 54 دولة افريقية لمناقشــة إجراءات دخول اتفاقية التجارة 

الحرة القارية االفريقية حيز النفاذ.
• تعديل بعض احكام الئحة القواعد المنفذه لقانون االستيراد والتصدير 

واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
• استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين 
التكتالت االقتصادية االفريقية الثالث )الكوميســا – الســادك – تجمع 

شرق افريقيا(
• اصدار قرار بوقف اســتيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج 

االثرية المصرية

 •

توقيــع مذكــرة تفاهم بيــن وزارة التجــارة والصناعة وهيئــة التجارة 
الخارجيــة اليابانيــة »جيتــرو« في مجــال تعزيز العالقــات التجارية 
المشــتركة بيــن مصــر واليابان، بهــدف تنمية التعاون المشــترك في 
مجال الترويج للمنتجات والفرص االســتثمارية في السوقين المصرى 

واليابانى.

القرارات  أهم  جاءت  وقد 
المتعلقة بالقطاع الصناعى على 

النحو التالى
• اصــدار قانــون تيســير إجراءات منــح التراخيــص الصناعية 

وإصدار الئحته التنفيذية
• اطــالق اول خريطــة متكاملة لالســتثمار الصناعــى فى مصر 

وتشمل 27 محافظة
• إصــدار الالئحة التنفيذية لقانون تفضيــل المنتجات الصناعية 

المصرية في العقود الحكومية 
• اطــالق البرنامــج القومــي لتعميــق التصنيع المحلــي والذي 
يستهدف االرتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحالل المنتجات 
الوطنية محل المســتوردة وايجاد قاعــدة صناعية من الموردين 

المحليين
• إصــدار »قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية« والذى جعل 
مــن الهيئة العامــة للتنمية الصناعية هيئة عامــة إقتصادية لها 

شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة .
•        ألول مرة تزويد المطابع األميرية بماكينة طباعة للمكفوفين 

بطريقة »برايل« لتوفير الكتب والمطبوعات للمكفوفين

وفى مجال الجودة واالعتماد

قامــت الــوزارة ممثلــة فــي الهيئــة العامــة للمواصفــات والجــودة 
بإصدار3000 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجاالت.

• إنشــاء 17 معمل جديد فى المجاالت الهندســية والنسيجية والزجاج 
والرخام

• إصدار المواصفة القياسية المصرية لمكافحة الفساد والرشوة
• إطالق عالمة حالل المصرية

• توقيع بروتوكول تعاون مع المركز اإلقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة 
لمنح عالمة الجودة لسخانات المياه الشمسية )شمسى(

• كمــا قامــت الوزارة ممثلــة فى المجلــس الوطنى لإلعتمــاد بتجديد 
اإلعتــراف الدولــى فى منظمتــى اإلعتمــاد العالمى )منظمــة التعاون 

 )   IAFوالمنتدى الدولى لإلعتماد  ILAC الدولــى لإلعتماد المعامل
، كما تم تجديد وتمديد اإلعتراف اإلقليمى من الجهاز العربى لإلعتماد 
ARAC  ليشــمل جهات منح شــهادات نظم إدارة الطاقة والســالمة 
والصحة المهنية وشــهادات األفراد وكذا تمديد اإلعتراف اإلقليمى من 
المنطقة األوروبية لإلعتماد EA  ليشــمل مجال إعتماد منح شــهادات 
المنتجــات، باالضافة الى حصول المجلــس على االعتراف الدولي من 
المنظمــة االوربية لالعتماد فــى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة 

. 17043 ISO/IEC طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية PTP
• قامت الوزارة أيضا  ممثلة فى المعهد القومي للجودة بتأهيل  الجهات 
للحصول علي شهادة المواصفات الدولية لنظم االدارة  iso  وعالمة 
الســالمة واألمــان األوروبيــة حيث تــم تأهيل 42 جهة  بـــ60 مجال 

وتدريب 3750 متدرب .

في مجال التكنولوجيا واإلبتكار

• قامت الوزارة من خالل مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكاربتقديم 
أكثــر مــن  150 الف استشــارة فنيــة ودعم فني للــورش والمصانع 

باالضافة الي خدمة رواد األعمال واختبارات  التطوير .
• كمــا قــام المجلس بتنفيذ 11 مشــروع لدعم الصناعــة الوطنية في 

مجــاالت نقل التكنولوجيا الصديقــة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية 
وتقديــم الحلــول البيئية المبتكــرة ونقل وتســويق التكنولوجيا و دعم 
االبتكار واالدارة البيئية الســليمة للمــواد والنفايات الكيماوية وتعميق 
التصنيــع المحلــي لالجهــزة المنزليــة وتطويــر قطاع األثــاث وتعقيم 
النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود ووتطوير صناعة 

البالستيك.

تخريج 58 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية 
وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على احتياجات القطاع الصناعي

النحو التالى:

اصدار 3000 مواصفة قياسية مصرية جديدة...
واطالق عالمة حالل المصرية
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جائحـة كــورونا ورقمـــــنة االقتصاد العالمي

تجارب دولية 

 المصدر: مواقع اقتصادية عالمية

غيــرت األزمــة الصحية العالمية غير المســبوقة – جائحة 
كورونا - المشهد الكلي لألنشطة االقتصادية في جميع أنحاء 
العالــم حيث أصبــح »التحول إلى الرقميــة« أحد العالجات 
لالقتصادات و »اســتراتيجية البقاء« للشــركات منذ تفشي 
المرض ، حيث تم إغالق األنشــطة غير المتصلة باإلنترنت 
تقريًبــا  حيــث دفعــت األزمة العالميــة الناجمــة عن وباء 
»Covid-19« نحــو مزيد من النمــو باتجاه عالم رقمي 
فى ظل زيادة الطلب على التعليم عبر اإلنترنت والعمل عن 
بعــد والترفيه عبر اإلنترنت والرعاية الطبية عبر اإلنترنت 
والحكومة اإللكترونية . كما أدت األزمة إلى تســريع عملية 
االســتفادة من الحلول والتطبيقات والخدمات الرقمية، وهو 
ما أدى إلى تســريع التحول العالمي نحو االقتصاد الرقمي، 
ومع ذلك، فقد كشــف الفيروس أيضا عن هوة واســعة بين 
الدول المتصلة وغير المتصلة، ومدى المســافة الشاســعة 

بين الدول في إمكاناتها لالستيعاب الرقمي.
مفهوم االقتصاد الرقمى 

هو نوع من اإلقتصاد الذي يعتمد على اســتخدام تكنولوجيا 
المعلومــات واإلتصــاالت التي ألغت كل الحــدود أمام تدفق 
المعلومــات والســلع والخدمــات وحركــة رؤوس األموال 
مــن وإلى أي نقطــة في العالم، وفــي أي وقت. يطلق على 
االقتصاد الرقمي  أحياناً »اقتصاد اإلنترنت« أو »االقتصاد 
الجديد« أو »اقتصاد الويب«. و يتشــابك االقتصاد الرقمي 
مع االقتصاد التقليدي مما يجعل عملية تحديد الحدود بينهما 
أكثر صعوبة. وقــد أدى االقتصاد الرقمي إلى ظهور العديد 
من االتجاهات الجديدة واألفكار الناشئة والشركات العمالقة 

مثل )جوجل وأبل ومايكروسوفت، وأمازون( وغيرها
و يعتمد االقتصاد الرقمي على عدة محاور رئيســية تشمل، 
الحكومة، السياســة والتنظيم، اإلنترنت والشــبكة العالمية 
)WWW(، والبنية التحتية للكهرباء، وصناعة االتصاالت 
الســلكية والالســلكية، مقدمو الخدمات الرقمية، والتجارة 
اإللكترونيــة وصناعــة التجــارة اإللكترونيــة، ونظم إدارة 
المعلومات والمعرفة ، ويمكن تصنيف الخدمات اإللكترونية 
في االقتصاد الرقمي بناءا على الخدمات المقدمة والجهات 
المســتفيدة منها إلى قسمين رئيســيين: مجموعة الخدمات 

الحكومية ومجموعة الخدمات التجارية.

مميزات اإلقتصاد الرقمى 
يهيئ التوســع فــي االقتصاد الرقمــي العديد 
مــن الفرص االقتصاديــة الجديدة بل و يمكن 
اســتخدام البيانات الرقميــة ألغراض إنمائية 
ولحل المشاكل المجتمعية، بما فيها تلك التي 
تتعلق بأهداف التنمية المســتدامة مما يسهم 
فى تحسين النتائج االقتصادية واالجتماعية، 

لتصبح قوة محركة لالبتكار ونمو اإلنتاج.  
كما يســهم في دخول تكنولوجيــا المعلومات 
واإلتصاالت في مختلف األنشــطة اإلقتصادية 
والســماح بإرســال واســتقبال أي مبلــغ من 
العمالت اإللكترونية لحظياً في أي زمان ومكان  
باالضافة الى تعزيز إنتاج سلع وخدمات على 
مســتوى أعلى من الجودة بتكاليف منخفضة 
وتداول العقود اإللكترونية والذي يســتوجب 
توفيــر الضمانات والبيئــة اآلمنة لألفراد من 
أجــل إتمــام معامالتهــم التجاريــة المختلفــة 
فضاًل عن اإلفصاح والشفافية والحياد لجميع 
المعلومات الخاصة بمعامالت العملة الرقمية 
واإلعتماد  على العقول البشرية بشكل رئيسي

مجاالت التحول الرقمي االساسية : 
* أن تكون المؤسسة قادرة على إدارة نظام بيئي ديناميكي 
للمواهــب، وتمكيــن عمليــات األعمال الرقميــة من أماكن 

ومناطق زمنية مختلفة.
* التفاعــل مع  العمالء من خالل تجارب تتســم بالسالســة 

واإلبداع المباشر والمباشرة والشخصية.
* إنشــاء شــبكات رقميــة ذكية جديــدة من الشــبكات تغير 
بشــكل أساسي طريقة إدارة التجارة وتحسينها ومشاركتها 

ونشرها.
* اســتخدام تكنولوجيــا  إنترنت األشــياء )IoT( لتوصيل 
األشــخاص والشــركات واألجهزة والعمليــات - بعضها مع 

بعض.

تعمــل الحكومة المصرية، على تنفيذ آليات التحول إلى االقتصاد 
الرقمــى، حيــث يعد أحد البنود الهامة فــى رؤية مصر 2030، 
وذلــك عن طريق تهيئة البيئة التشــريعية ودعــم البنية التحتية 
لتوفيــر المنــاخ المالئــم لالقتصــاد الرقمى وتطبيقــه فى جميع 
مجاالت االقتصاد القومى لجذب الكثير من االســتثمارات وتعزيز 

النمو االقتصادى.  
لقد نجحت مصر خالل الســنوات األخيرة فى تنفيذ عدة مبادرات 
هامــة فى مجال التحول الرقمى ودعــم المدفوعات اإللكترونية، 

وتطبيق »منظومة المدفوعات الوطنية

 

تتيــح دولــة اإلمــارات ما يزيــد علــى 3730 خدمــة حكومية 
اتحادية ومحلية عبر شــبكة اإلنترنت، كما توجد أكثر من 180 
خدمــة ذكيــة تلبي حاجــات المجتمع في شــتى جوانــب الحياة، 
وهــو مــا يجعل اإلمارات اليوم من أفضــل دول العالم في تطبيق 
»الحيــاة عن بعــد«. مما يجعلها ايضا قــادرة على تخطي أزمة 
انهيــار األعمــال والخدمــات الحكومية  ،  باإلضافــة إلى العديد 
من الخدمــات واإلجراءات االحتياطية التــي نجحت في تقديمها 
للمستشــفيات والمراكــز الطبيــة لدعم القطــاع الصحي، وأيضا 
اســتخدام مجموعة واسعة من التطبيقات لدعم جهود التعلم عن 
بعد، والعمل من المنزل، وأيضا تطوير منصات إلكترونية وذكية 
لدعم ســوق العمل مــن التدابير االحترازية ومنها ســوق العمل 
االفتراض، لتسجيل الموظفين في الشركات المتضررة وإمكانية 
االستعانة بهم من قبل شركات أخرى بناًء على احتياجات سوق 

العمل.

االمارات مصر
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- بلــغ حجــم التبادل التجــاري بين مصر وبيالروســيا العام 
الماضي 142.4 مليون دوالر مقارنة بنحو 108.2 مليون 

دوالر عام 2018 محققاً نسبة زيادة بلغت %31.6.  

- صــرف 3 مليــار و168 مليون جنيه مــن صندوق تنمية 
الصادرات. 

-  مدينــة الجلود بالروبيكى مقامة على مســاحة 490 فدان 
ويبلغ إجمالي االســتثمارات التي ضختهــا الحكومة في هذا 

المشروع حتى االن حوالي 2.3 مليار جنيه.

- تم ترفيق 69 فدان بالمرحلة الثانية لمشروع مدينة الجلود 
بالروبيكى. 

- حققت الصادرات السلعية المصرية للمملكة األردنية نسبة 
زيــادة 27.5 % حيــث بلغت 120.9 مليــون دوالر مقارنة 
بنحو 94.8 مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 2019.

- حقــق الميــزان التجاري الســلعي مع األردن خــالل الربع 
األول مــن العــام الجــاري فائضــاً لصالح مصــر بلغ 93.5 
مليون دوالر مقابل نحو 62 مليون دوالر خالل نفس الفترة 

من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت %50.8.

- بلغــت الــواردات المصريــة من األردن خــالل الربع األول 
مــن العام الجــاري 27.4 مليون دوالر مقارنة بنحو 32.8 
مليــون دوالر خالل نفــس الفترة من العــام الماضي محققة 

نسبة انخفاض بلغت %16.5.

- يبلغ حجم استهالك مصر من السكر حوالي 3 -3.2 مليون 
طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي. 

- اصــدار هيئة المواصفات والجودة  3000 مواصفة قياســية 
مصرية جديدة...واطالق عالمة حالل المصرية

- منح موافقات وتراخيص النشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات 
لـ17 ألف منشــأة بتكلفة اســتثمارية 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف 

فرصة عمل مباشرة

- انشــاء 3 مــدن صناعية جديــدة...و 17 مجمــع صناعي للصناعات 
الصغيرة بـ15 محافظة وبتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه

- بلــغ اجمالي الصادرات الســلعية المصرية فى عــام 2015 حوالي 
18.6 مليــار دوالر ارتفعت مع نهايــة عام 2019 لتصل الى 25.6 

مليار دوالر.

- شــهدت الواردات الســلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً 
حيــث بلغــت فى عــام 2014 حوالــي 77 مليار دوالر لتســجل ادنى 
انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دوالر، كما جاءت 
مؤشــرات الربــع االول من عــام 2020 لتؤكد اســتمرار التراجع فى 
معدالت الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .

- حقــق الميــزان التجاري لمصر مع دول العالــم والذي بلغ فى نهاية 
عــام 2019 حوالــي 45 مليار دوالر مقارنة بـــ 54 مليار دوالر فى 
عــام 2014، وجاءت مؤشــرات الربع االول من عــام 2020 لتؤكد 
هــذا التراجع حيث تراجع بنســبة 39% مقارنــة بنفس الفترة من عام 

. 2019
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وافقت لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب علي مشروع موازنة 
الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021/2020 
وذلــك بإجمالــي 155 مليــون و150 ألف جنيه منهــا 126 مليون 
جنيه أجور ومرتبات للعاملين بالهيئة و3.4 مليون لشــراء الخامات 
والموارد والوقود وقطع الغيار ، و2.25 مليار جنيه أعباء وخسائر.
وكشــف الدكتور محمــد خضر رئيس الهيئة عن إعــداد قانون جديد 
لتنظيــم عمــل الهيئة يســمح لها بالرقابــة عل مغــازل القطن وليس 
المحالــج فقط كما هو الحال بالقانــون القائم الفتاً إلي أن هذا التعديل 
ُيســهم في إحــكام الرقابــة علي الســوق المحلي والحد مــن تهريب 

األقطان محلياً.
ومــن منطلــق الحرص علــى العاملين بجميــع مواقع الهيئــة العامة 
للتحكيــم واختبــارات القطن قامت اللجنــة النقابيــة للعاملين بالهيئة 
بتوفيــر عدد 2000 كمامة وعــدد 50 زجاجة صابون معقم ومطهر 

الزجاجــة 500 مــل تــوزع على جميع الســادة العامليــن مجاناً وتم 
التوزيع علــى قطاعات ومناطق اإلســكندرية ومناطق البحيرة وكفر 
الشــيخ وفرع الهيئــة بالقاهرة وجاري التوزيع علــي باقي المناطق 

بالتنسيق مع السادة أعضاء اللجنة النقابية بجميع مناطق الهيئة.

       أصــدر الدكتــور مصطفــى مدبولــى، رئيــس مجلــس 
الوزراء قرار رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام 
ومواعيــد صرف زيادة معاش األجــر المتغير عن العالوات 
الخاصــة التي تقررت بدءا من 2006/7/1 ولم تضم لألجر 
األساســى في تاريخ اســتحقاق المعاش ويعمل به بداية من 
1 / 7 / 2020، وتضمــن القــرار إنه يضاف لمعاش األجر 
المتغير المحســوب وفقا لقانــون التأمين اإلجتماعى ، زيادة 
بواقــع 80% مــن قيمة العالوات الخاصــة التي يمحن ميعاد 

ضمها لألجر األساسي.
      حيــث نــص القــرار علــى أن الزيــادة تعتبــر جزء من 
معــاش صاحبــه وتدخل في تحديد عدد مــن الحقوق وهي : 
توزيع معاش صاحب المعاش على المستحقين وقيمة إعانة 
العجــز ومنحة الوفاة ونفقة الجنازة والمنحة التي تســتحق 
لألبــن أو األخ  عند قطع المعاش ، كما تدخل كال من نســبة 
االشــتراك في تأمين المرض وجزء المعــاش الجائز الحجز 

عليــه ســدادا لدين نفقة أو لديــن الهيئة القومية للتأميــن اإلجتماعى في 
تحديد االستقطاعات .

     على أن تصرف الفروق المالية في المعاشــات ألصحاب الشــأن دون 
الحاجة لتقديم طلب من جانبهم ، وفى حالة وفاة المؤمن عليهم او صاحب 
المعاش في تاريخ ســابق عن 2020/7/1 يتم توزيع الفروق المستحقة 
على المستحقين في 2020/7/1 بنسبة المنصرف لكل منهم من المعاش 
ويتم صرف الفروق المســتحقة على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارا 
من يوليو 2020 على أن يتم في حاالت قطع أو إيقاف المعاش كليا ألى 

سبب من األسباب صرف باقى المبالغ المستحقة دفعة واحدة.
    وإذا كان المســتحق فــي 2020/7/1 يجمــع بيــن معاشــين أو أكثر 

يســتحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع 
عدم التقييد بحدود الجمع بين المعاشات كما يراعى اال يعاد تطبيق حدود 
الجمع بين المعاشــات عن الفترة السابقة ، وفى الحاالت التي يجمع فيها 
المســتحق بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة يراعى إعادة تطبيق 

حدود الجمع اعتبارا من يناير 2021.
  هذا ويقدر عدد الُمستفيدين  بأكثر من مليوني صاحب معاش ، ويستحقها 
األشــخاص أو الموظفون الذين خرجــوا على المعاش في الفترة من عام 
2006 وحتــى عــام 2015 ، ولحســاب قيمة العالوات التي يســتحقها 
المتقاعد تستطيع الدخول على الموقع االلكتروني للهيئة القومية للتأمين 

. /https://www.nosi.gov.eg االجتماعي وهو

للتنظيــم  المركــزي  الجهــاز  يســتعد 
واإلدارة، إلطالق قاعدة بيانات طاقات 
 http:takat.caoa.gov.eg
والتــي تهدف إلى وجــود خريطة قوى 
بشــرية متاحة لدى الدولة، لالستفادة 
منها في تطوير وحدات الجهاز اإلداري 
للدولــة وتنميــة قــدرات موظفيه، بما 
يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة 
للمواطنيــن كما أن »طاقات« ســتقوم 
أيضا بتزويد الوزارات والهيئات وكافة 
الجهــات الحكوميــة باحتياجاتهــا من 
االستشــاريين والمدربيــن المحترفين 

والخبراء المتقاعدين.
وتضــم »طاقــات« 3 قواعد، األولى هي قاعــدة المتقاعدين من خبراء 
الجهــاز اإلداري للدولة، وهي مخصصة لخبراء الجهاز اإلداري للدولة 
ممن بلغوا ســن المعاش القانونــي أو تقاعدوا بمعاش مبكر،  والقاعدة 

بيانــات  قاعــدة  هــي  الثانيــة 
االستشاريين المعنية بضم بيانات 
االستشاريين العاملين في مصر 
وخارجهــا والراغبيــن في تقديم 
خدماتهــم للوحــدات الحكوميــة 
القومــي  المســتويين  علــى 
والمحلــي، بينما تختص القاعدة 
الثالثــة ببيانــات المدربيــن، كما 
ســتتاح للراغبين في االســتفادة 

منها بالقطاع الخاص.
 وأكد الدكتور صالح الشــيخ أن 
إهتمــام الدولــة المصريــة اآلن 
الموظفيــن  علــى   يقتصــر  ال 
الحالييــن، بــل يمتد أيضاً إلــى المتقاعدين منهم، إيمانــاً بكفاءتهم التي 
ال ينبغــي أن تتوقــف عند بلوغهم ســن التقاعد وبأهميــة نقل خبراتهم 

لألجيال القادمة.

ألصحاب المعاشات : تعرف على أحكام ومواعيد صرف زيادة 
معاش األجر المتغير عن العالوات الخاصة بدًء من أول  يوليو 

تنفيذ مشروع » بوابة تعقيم » لمواجهة فيروس كورونا 
بمركز تدريب مهني  طنطا التابع لمصلحة  الكفاية اإلنتاجية

الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة يطلق قاعدة بيانات »طاقات« 

ضمن خطة االستعانة بالموظفين المتقاعدين في الحكومة
مجلس النواب يوافق علي مشروع موازنة هيئة تحكيم 

واختبارات القطن للعام المالي 2020/ 2021 
واللجنة النقابية توزع ادوات التعقيم على جميع العاملين

تماشــياً مع االجراءات االحترازية التى تتخذها الدولة ضد تداعيات فيروس 
كورونا المستجد وتحت قيادة السيد / عمرو جمعه - رئيس مصلحه الكفاية 
اإلنتاجيــة والتدريــب المهني  وإشــراف كال من المهندســة/ لليان جرجس 
- مديــر عــام منطقه الوجه بحرى والســيد المهندس / عبدالحكيم ســنبل – 
مدير مركز طنطا وحفاظاً على ســالمة الســادة العاملين بالمصلحة والطلبة 
والطالبات أثناء تأدية إمتحانات دبلوم التلمذة الصناعية خالل العام التدريبي 
2019/2020 قام كال من االســتاذ / وائل الشورى واالستاذ/ ابراهيم زكى 
- مدربي قســم التبريد والتكييف بمركز طنطا بالتبرع بتصميم وتنفيذ جهاز 
تعقيم ) بوابة تعقيم ( الســتخدامها اثناء امتحانات الدبلوم حماية من انتشار 

العدوي .
حيــث تصلــح البوابة لالســتخدام بجميع المؤسســات الحكوميــة والخاصه 
ودورالعباده والصيدليات والموالت والســوبر ماركت والمدارس والجامعات 

والمصانع والنوادي الرياضيه وكافة المحالت .
وتمثلــت أبعــاد البوابــة فى 100ســم عمــق  و عرض 100ســم وارتفاع 
225ســم والهيكل مصنع من األلومنيوم والفايبر ومادة عازلة بحيث يكون 

عالي الجودة والصالبة وغير قابل للصدأ ومضاد للبكتريا والفيروسات .
وتعمــل البوابــة بشــكل أوتوماتيكي بمجــرد المرور من خاللهــا عن طريق 
مستشــعرات حركــة أوتوماتيكيــة Automatic sensors ومدعمــة 
تكنولوجياً برشاشات ضبابية تضخ رزاز خفيف منظم لمدة ال تتعدى 4 ثوان 

بمواد مطهرة صديقة لالنسان والبيئة وال تؤثر علي البشرة أو المالبس .
 عالوة على أنها تعمل بمعدل كهرباء 220 فولت لتضمن التطهير والتعقيم 

الشامل لالشخاص ومتعلقاتهم بكفاءة عالية وطريقة آمنة .
وتتكون البوابه من: وحدة الضغط الرئيسيه ، وحده تحكم رقمية لمدة التعقيم 
، خزان المحلول 20 لتر ، الوصالت الكهربائية ، وحدة الرزاز الضبابي بكل 
إمداداتها ، الهيكل الخارجي المصنع من األلومنيوم ، ومشــايه داخل البوابة 

لتطهير االحذية من االسفل . 
جديــر بالذكرأنــه يتم حالياً تجهيــز عدد من البوابات االضافية إلســتخدامها 
وتعميمهــا على باقــى مراكز التدريب المهني التابعــة للمصلحة حفاظا على 

جميع السادة العاملين بالمصلحة .



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة39 38 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

ــة ال تهــدف  ــة هــو مؤسســة تدريبي مركــز تدريــب التجــارة الخارجي
للربــح يتبــع وزارة التجــارة والصناعــة تســتهدف رفــع مهــارات 
المصدريــن لتحقيــق التنافســية وذلــك مــن خــالل مجموعــة متكاملــة 
مــن البرامــج المعتمــدة ويعمــل المركــز أيضــا علــى نشــر ثقافــة 
التصديــر وخلــق كــوادر مــن أخصائــي التصديــر وتدريــب العامليــن 
فــي مجــال التجــارة الخارجيــة والمصدريــن وكذلــك حديثــي التخــرج 
ــز  ــر المرك ــة. ويعتب ــارة العالمي ــات التج ــة تحدي ــم لمواجه وإعداده
ــة تعمــل  ــات ومعاهــد دولي ــل عــدة هيئ ــه مــن قب ــا ب معتمــدا ومعترف
ــهادة  فــي مجــال تنميــة الصــادرات إلــى جانــب حصولــه علــى ش
األيــزو 9001  وتقــوم فلســفة التدريــب بالمركــز علــى تقديــم تغطيــة 
ــر والتســويق  ــة التصدي ــة بعملي ــة الموضوعــات المتعلق شــاملة لكاف
واســتراتيجياته فيمــا يتعلــق  باالقتصــاد العالمــى والبيئــة التجاريــة.
و يقــدم المركــز بالتعــاون مــع هيئــة التعــاون الدولــى اليابانيــة 
البرنامــج األول للتعلــم عــن بعــد عبــر اإلنترنــت فــى مجــال التصديــر 
وذلــك بهــدف الوصــول إلــى العامليــن فــى مجــال التصديــر بمختلــف 
محافظــات مصــر حيــث يتيــح فــي الفتــرة الحاليــة  مــن خــالل الموقــع 
اإلليكترونــي http://www.fttcelearning.org/ عــددا مــن 

برامــج التعلــم عــن بعــد Online تشــمل :
- مزاولة التصدير

- مزاولة االستيراد
-  أساســيات التصديــر: يســتهدف التعــرف على المســتندات المختلفة 
الالزمــة إلجــراءات التصديــر وأهــم معاييــر اختيــار األســواق الدوليــة 

والعوامــل المؤثــرة علــى التســعير للتصدير.
- التســعير للتصديــر: يســتهدف تحديــد عامــل تكلفــة المنتــج والتفرقة 
بيــن األنــواع المختلفــة للتكاليــف مــع األخــذ فــى االعتبــار التكاليــف 
ــعرية  ــة الس ــى السياس ــرف عل ــب التع ــى جان ــرة إل ــة والمتغي الثابت

وقــرار تحديــد أســعار التصديــر.
التجاريــة  المصطلحــات  علــى  ويركــز  التصديــر:  لوجســتيات   -

المختلفــه الشــحن  طــرق  علــى  والتعــرف  النقــل  وخدمــات 
- إنكوتيرمــز 2020: ويركــز علــى تعريــف المتــدرب بالمصطلحــات 
التجاريــة الدوليــة )Encoterms 2020( واإللمــام بالفــروق 
واإلصــدارات   2020 التجاريــة  المصطلحــات  بيــن  األساســية 

الســابقة.
- التسويق اإللكتروني

و يتم تحديد موعد البرنامج عند التسجيل وسداد رسوم االشتراك.. و للتسجيل بالبرامج :
 https://forms.gle/fZx9pZZZh2u5kvBU8 

 كما يمكنك اإلستفسار من خالل إرسال رسالة من خالل تطبيق WhatsApp على رقم
01550164711 / 01282444907 

العنوان: 2 شارع 114 حدائق المعادي خلف المحكمة الدستورية
التليفون: 25260308 02

Foreign Trade Training Centre – FTTC :صفحة الفيس بوك
http://www.fttceg.org :الموقع اإلليكتروني

بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية
مركز تدريب التجارة الخارجية يتيح برامج تعلم عن بعد




