
نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة1



باب االخبار صفحة  4

باب مجتمع الموظفين 28

باب ما وراء االرقام 26 

باب حول العالم 24 

باب بكل فخر صنع فى مصر 20 

باب هيئة فى سطور 30

اقرأ فى
هذا العدد ...

وزيرة التجارة و الصناعة 
تستعرض أمام الرئيس 

السيسي رؤية الوزارة لتوطين 
صناعة المركبات الكهربائية و 
النهوض بصناعة الغزل و النسيج 

وزيرا الصناعة و الكهرباء 
يبحثان آليات تفعيل قانون 

تفضيل المنتج المحلى في 
المشتروات الحكومية

التنظيم واإلدارة يبحث 
تدريب موظفي الدولة 

اليكترونيا

التسويق الرقمي 
والمعارض اإلفتراضية 
...ومستقبل التجارة 

العالمية
التمثيل التجاري المصري

 Egyptian Commercial
Service-ECS



5 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 4

استعرضت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة رؤيــة الــوزارة  لتطويــر صناعة 
السيارات ووسائل النقل الكهربائية و منظومة 
القطن المصري وذلك خالل االجتماع الموســع 
الــذي عقــده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع 
الدكتــور مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلــس 
الــوزراء  والسيد/هشــام توفيــق وزير قطاع 
األعمــال العام ،  واللــواء مصطفى أمين مدير 
عام جهاز مشــروعات الخدمة الوطنية للقوات 

المسلحة .
وقــد وجــه الرئيس السيســي خــالل االجتماع 
بالتركيــز علــى اآلفــاق المســتقبلية لصناعة 
المركبــات الكهربائيــة، وذلــك بالتعــاون مــع 
الشــركات العالمية المتخصصة في هذا المجال 
لالســتفادة من خبراتها ونقل أحدث ما وصلت 
إليــه التكنولوجيــا العالميــة فــي هــذا الصدد 
للصناعة الوطنية وذلك بهدف مســايرة التقدم 
العالمي فــي صناعة الســيارات والحفاظ على 
البيئــة، فضاًل عــن توطين صناعة الســيارات 
في مصر والوصول ألكبر قدر ممكن من نسب 

التصنيع واإلنتاج المحلي.
وإســتعرضت الوزيرة خــالل اإلجتماع مختلف 
المحــاور التصنيعيــة والتجارية الســتراتيجية 
صناعــة المركبــات الكهربائيــة خاصــة وأن 

مصر تعد ســوقًا واعدة لصناعة وســائل النقل 
بشــكٍل عام، ال ســيما الســيارات واألتوبيسات 
الكهربائيــة، وذلــك فــي إطــار توجــه الدولة 
للتوســع في المشــروعات االســتراتيجية ذات 
البعــد االجتماعي واالقتصــادي والبيئي والتي 

تهدف إلى تخفيف األعباء عن المواطنين.
كمــا تنــاول االجتماع خطــة الدولــة الطموحة 
للنهــوض بصناعــة الغــزل والنســيج وإعادة 
القطــن المصري إلى ســابق عهــده، من خالل 
وضع  تصور متكامــل لمنظومة القطن بجميع 

محاورها الزراعية والتجارية والصناعية.
كما تم  استعراض جهود الدولة لتحديث قطاع 
الغزل والنسيج، والتى تتضمن تطوير المحالج 
والتجهيــز والتصنيــع، وكذلك تطويــر عملية 
زراعــة القطن بالتنســيق مــع وزارة الزراعة 
، خاصــًة وأن صناعة الغزل والنســيج تعد من 
الصناعات كثيفــة العمالة، فضــاًل عما تمتلكه 

مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن.
 وقد عرضــت أيضًا جهود الــوزارة للنهوض 
بقطــاع الصناعــة فى مصر من خــالل التركيز 
علــى االرتقــاء بالصناعــات التى تتمتــع فيها 
مصر بميزات نسبية لمواصلة انشاء المجمعات 
محافظــات  كافــة  فــي  الجديــدة  الصناعيــة 
الجمهورية والتى تســهم في توفير االالف من 

فرص العمل الجديدة.
وقالــت إن مصــر متميــزة في صناعــة الغزل 
والنســيج وســتعود كما كانت عليها، موضحة 
أن الدولــة تعمــل حاليًا على تطويــر منظومة 

متكاملة لزراعة وتجارة وتصنيع القطن.
وأضافت أن هناك تعاون مشــترك بين الوزارة 
ووزارة قطــاع األعمال الســتخدام المســاحات 
الموجــودة بشــركات القطــاع لجذب الشــباب 
وإتاحة التدريــب المميز لهم في مجال صناعة 
الغزل والنسيج بكافة مراحله، وكذلك المالبس 

الجاهزة
وأوضحت الوزيرة أنه ســيتم طرح المجمعات 
الصناعية بشــروط مبســطة جًدا، وتيســيرات 
كثيرة ســواء في التدريب أو بالتمويل، مشيرة 
الــى انه تــم تخصيص مجمــع بالمحلة الكبرى 
لصناعة المنســوجات، وتوفير برامج تدريبية 
للمتقدميــن، وكذلك التمويــل الكامل لدعم كافة 

المشروعات ،.
ونوهــت جامــع أنه يوجــد 13 مجمع صناعي 
علــى مســتوى 12 محافظة، بينهــا مجمعات 
مخصصــة للغزل والنســيج ، مشــيرة الى انه 
ســيتم توفيــر وحــدات للمشــروعات ودورات 
تدريبيــة للشــباب الراغبيــن فــي العمــل فــي 

المجمعات الصناعية. 

 أكــدت  الســيدة/نيفين جامع، وزيــرة التجارة 
المركبــات  إحــالل  مبــادرة  أن  والصناعــة 
المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة 
إلــى اإلرتقاء بنمــط حياة المواطــن المصرى 
ودعــم الصناعــة الوطنيــة فضاًل عــن تعظيم 
االستفادة من  توافر واكتشافات الغاز  الجديدة 
في مصر مؤخرا مشيرة الى ان المبادرة تدعم 
توجهات الدولة إلســتخدام الغــاز كوقود بديل 
عن الســوالر والبنزين، وهــو ما  يحقق وفرا 
اقتصاديــا وماديا، إلى جانــب البعد البيئي من 
خالل تقليل اإلنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وقالت الوزيرة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات 
المتقادمــة؛ ســواء أجــرة أو ميكروباص إلى 
العمــل بالغــاز الطبيعــى، كمــا وجــه الرئيس 
مؤخــرًا، بإدخــال الســيارات المالكــي لهــذا 
البرنامج ، وخاصة السيارات التي مضى على 

صنعها أكثر من 20 عاما.
واضافت جامع  أن المبادرة تستهدف االرتقاء 

بوســائل نقــل األفراد، مــن حيث توفير وســائل األمــان والراحة، إلى 
جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق االستفادة من الطاقات غير 
المســتغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل 
معــدالت التلوث وتقليل االنبعاثــات الضارة للمركبات في ضوء تحويل 
الســيارات للعمل بالغــاز الطبيعي، وهو األمر الذى يســهم فى تخفيف 
العــبء علــى الموازنة العامــة للدولة للحد من اســتهالك المحروقات 

األكثر عبئا.
وأوضحــت وزيــرة التجــارة والصناعة ان كل هذه األهــداف تعزز مع 
االســتفادة من شــبكة الطــرق الحديثــة التى نفذتهــا الدولــة مؤخرًا، 
مشيرًة إلى أنه تم إجراء حصر بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات 
المتقادمــة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة  حيث تتضمن المبادرة 
تحويــل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 
ســنوات، بالتنســيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وهذا 
البرنامج له مميزات متعددة، حيث سيتم إطالق حملة إعالمية موسعة 

للترويج لهذا البرنامج ومميزاته.
ونوهــت الوزيــرة إلى أن هنــاك 240 ألف ســيارة ميكروباص تعمل 
بالســوالر تبيــن وجود صعوبة فــي تحويلها إلى العمــل بالغاز، األمر 
الذي أدى إلى التفكير في إحاللها بشــكل متكامل بسيارات جديدة تعمل 
بالغاز بنظم تمويل ميســرة ألصحابها، من خالل خطة يمتد زمنها إلى 

4 سنوات.
كما أشــارت وزيرة التجــارة والصناعة إلى أن هنــاك برنامجا إلحالل 
خمســين ألف سيارة تاكســي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين 
مخصص له 10 مليارات جنيه فضاًل عن 1.3 مليون سيارة مالكى تم 
حصرها مبدئيًا ضمن خطة تحفيز اإلحالل التدريجى للسيارات الخاصة 
والتــى تعــدى عمرهــا 20 عامــًا ، الفتًة إلــى أنه ســيتم إتاحة برامج 
تمويلية ميســرة ألصحاب المركبات ، باإلضافة إلى التوسع فى إنشاء 

محطات الغاز الطبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
 وأضافت الوزيرة  أن البرنامج يعد برنامج قومي حيث يمنع عمل كل 
المركبــات والميكروباصــات التي تعمل بالســوالر، وأي مركبات تعمل 
بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حاليًا، الفتة إلى أن كل ذلك يســهم في 

ارتفاع مســتوى معيشــة المواطن، باإلضافة إلى أنه على المســتوى 
القومي يخفض في مستوى العجز في الميزان التجاري.

وأوضحــت الوزيرة أنه ســيتم إطــالق مبادرة أخرى لتشــجيع تحويل 
الســيارات الجديــدة المؤهلــة إلــى العمــل بالوقــود المســتدام، وذلك 
بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة، بحيث يكون كل ما يتــم ترخيصه من 
ســيارات جديــدة يعمل بالوقود المــزدوج )بنزين / غــاز طبيعي(، بما 
يســمح باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، مشيرة إلى أن من أهم شروط 
االلتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة 
ُمصنعة محليًا ومســتوفاة نســبة التصنيع المحلــى المقررة من وزارة 
التجــارة والصناعة، وكــذا أن تكون الســيارة المؤهلــة عاملة بالغاز 
الطبيعــي أو بالوقــود المزدوج )بنزين /غاز طبيعــي(، بما يتوافق مع 

كافة اشتراطات األمان والسالمة.
 وحــول المزايا والحوافــز الخاصة بهذه المبادرة، أكــدت الوزيرة أن 
ذلــك يتم بالتنســيق مــع وزارة المالية، حيث تتضمــن المبادرة توفير 
مزايا ضريبية للمستهلك النهائّي، باإلضافة إلى وجود برنامج تمويلي 
بفائــدة ميســرة من خالل البنوك العاملة التابعــة للبنك المركزي، وكذا 
جهاز تنمية المشــروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية 
لمصنعــي المركبــات، كنوع مــن التحفيز على اإلنتــاج، باإلضافة إلى 

توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة.
 وأضافت جامع، أّن أي شــخص لم يمر على ســيارته 20 سنة وتعمل 
بالبنزيــن وقــدرة موتورهــا ال تقل عن 70%، يمكنــه التوجه ألي من 

المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.
وأوضحــت أن هنــاك برامج تمويلية بفائدة ميســرة مــن خالل البنوك 
لتحويل الســيارات للعمل بالغــاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 
12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز 

) من سنة إلى 5 سنوات (
وأكــدت الوزيــرة أن هــذه الخطوة لن تتــم إال بعد االنتهــاء من البنية 
التحتية عبر توفير قدر أكبر من محطات الغاز الطبيعي التي ال تتجاوز 
حتــى اآلن 190 محطة حيث تســتهدف وزارة البترول إنشــاء 366 

محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

وزيرة التجارة و الصناعة تستعرض أمام 
الرئيس السيسي رؤية الوزارة لتوطين صناعة 

المركبات الكهربائية و النهوض بصناعة 
الغزل و النسيج  

و تعلن تفاصيل مبادرة إحالل المركبات 
المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز 

الطبيعي
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اســتقبلت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعة الدكتور محمد شــاكر 
وزيــر الكهربــاء والطاقــة المتجددة حيث 
تناول اللقــاء آليات تفعيــل قانون تفضيل 
المنتج المحلى في المشــتروات الحكومية 
وبصفــة خاصة فى المشــتراوت الخاصة 
بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء 
وشــركاتها التابعة، كما اســتعرض اللقاء 
التعديالت المقترحة على القانون والهادفة 

إلى إنفاذ القانون بشكل فعال.
حضــر اللقاء المهندس/ محمد الســويدي 
رئيس اتحــاد الصناعات والمهندس جابر 
الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء 
مصر والمستشــار هشام رجب المستشار 
والصناعــة  التجــارة  لوزيــرة  القانونــي 
والدكتــور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو 
مجلــس إدارة اتحــاد الصناعات والدكتور 
أمجد ســعيد/ المستشــار القانوني لوزير 
الكهربــاء والطاقــة المتجــددة باإلضافــة 
إلى المهنــدس محمد حمدي عبــد العزيز 
عضو غرفة الصناعات الهندســية باتحاد 

الصناعات.
وقد أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعــة أن قانــون تفضيــل 
المنتج المحلى يســتهدف وضع الصناعة 
الوطنيــة علــى قــدم المســاواة وضمــان 
منافســة عادلة مع الــواردات القادمة من 
الخــارج للمشــروعات المقامة بالســوق 
المصري، مشــيرًة إلى أهمية الحفاظ على 
الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية 
االقتصادية وأحد أهــم القطاعات الموفرة 

لفرص العمل باالقتصاد القومي.
وأشــارت جامــع إلــى أهمية نشــر ثقافة 
أفضليــة المنتــج المحلــى بالمشــروعات 
القوميــة ومشــروعات القطــاع الخــاص 
خاصة وأن الصناعة المصرية شهدت في 
اآلونة األخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية 
كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية، 

الفتــًة إلى أن القانون يســتهدف مســاندة 
الصناعــة الوطنية وتحفيز المســتثمرين 
لضــخ اســتثمارات جديــدة فــي المجــال 
الميــزات  مــن  لالســتفادة  الصناعــي 
التفضيليــة الممنوحــة للمنتــج الصناعي 

المصري بالمشروعات الحكومية.
ولفتــت الوزيرة الــى ان الهدف من تعديل 
القانون هو المســاهمة في ضمان حصول 
الصناعــة المحلية على حصــة عادلة في 
مــن  وتمكينهــا  الحكوميــة  المشــتروات 
المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة، 
الفتة الى اهمية التــزام المنتجين بمعايير 
الجودة العالمية باعتبارها عامال رئيســيا 
في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع 

المنتجات المثيلة المستوردة.
ومــن جانبه أوضح الدكتور محمد شــاكر 
وزير الكهربــاء والطاقة المتجددة حرص 
الــوزارة علــى منــح أفضليــة للمنتجــات 
المحليــة فــي المشــروعات التــي تنفذها 
الوزارة خاصة في ظل توافر منتجات على 
درجة عالية من الجودة والتميز، مشــيرًا 
إلى ان الصناعة تمثل الركيزة األساســية 
لتحقيق مؤشرات إيجابية في معدالت نمو 

االقتصاد القومي.

وأشار شاكر إلى أن الـ6 سنوات الماضية 
شــهدت تنفيــذ العديــد من المشــروعات 
في مجــال إنتاج ونقل وتوزيــع الكهرباء 
فــي مختلــف ربوع مصــر، الفتــا الى ان 
المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة األكبر 

في توريدات هذه المشروعات.
وبدوره أكــد المهندس/ محمد الســويدي 
رئيــس اتحــاد الصناعــات المصرية إ أن 
قانــون تفضيــل المنتج المحلى يســتهدف 
تطويــر الصناعة الوطنيــة والحفاظ على 
معــدالت النمــو بهــا فــي ظــل المتغيرات 
االقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، الفتًا 
إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية 
القيمــة  لزيــادة  الصناعــي  والمجتمــع 
المضافــة للمنتــج المصــري لتمكينه من 
المنافسة في الســوقين المحلى والعالمي.
وأشــار إلى تطبيق قانــون تفضيل المنتج 
المحلــى على مشــروعات القطاعين العام 
والخاص بهــدف مســاندة المنتج المحلى 
في مختلــف قطاعات الصناعــة الوطنية، 
الفتًا إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية 
للمواصفــات  مطابقــة  منتجــات  بتوريــد 
العالميــة للمشــروعات المقامة بالســوق 

المصري.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وزير 
الكهرباء والطاقة المتجددة آليات تفعيل 

قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات 
الحكومية والتعديالت المقترحة على القانون

عقدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة  إجتماعــًا موســعًا مع أعضاء 
المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات 
والصناعات المعدنية برئاسة الدكتور وليد 
جمال الدين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس 
- حيث تم إســتعراض ســبل تنمية وتطوير 
كافة الصناعات التابعــة للقطاع وإمكانيات 
زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع 
لمختلف األســواق العالمية والتحديات التى 
تواجه تطوير منتجات القطاع وســبل حلها 
بالتعــاون مع مختلــف الجهــات الحكومية 

المعنية .
وقالــت الوزيــرة أن قطــاع مــواد البنــاء 
والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد 
القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث 
يســهم بنحو 25% من الصادرات المصرية 
لألســواق العالمية وبقيمــة 5 مليار دوالر 
ســنويًا إلى جانب تغطيــة غالبية إحتياجات 
الســوق المحلى من المنتجات المســتخدمة 
فــى قطاع اإلنشــاءات مشــيرًة إلى حرص 
الــوزارة علــى زيادة الصــادرات المصرية 
لمنتجــات القطاع لألســواق العالمية خالل 
المرحلــة المقبلة وذلك من خالل إســتقرار 
منظومــة الصناعة الوطنيــة والتغلب على 
كافة معوقات التصدير الحالية والمستقبلية 

وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى.

ولفتــت إلى أن هذا القطــاع يضم عدد كبير 
مــن الصناعــات العمالقــة فــى االقتصــاد 
القومــى وعلــى رأســها صناعــة الحديــد 
والصلب واألســمنت والسيراميك واألدوات 
الصحيــة والمحاجر والرخام والتى تســهم 
فى تعزيز معدالت نمو االقتصاد المصرى ، 
مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدور محورى 
للتنســيق بيــن كافــة الــوزارات والجهات 
الصناعــى  والقطــاع  المعنيــة  الحكوميــة 
للتغلب على كافة التحديات التى تواجه كافة 

الصناعات المصرية
وأشــارت جامع  إلى حــرص الوزارة على 
مســاندة تكلفــة الشــحن لكافــة القطاعات 
التصديريــة  ومن بينها قطــاع مواد البناء 
والحرارايات والصناعــات المعدنية  وذلك 
ألســواق دول القــارة اإلفريقية والتى تمثل 
مقصــدًا هامــًا للصــادرات المصريــة فــى 
مختلــف الصناعــات التابعــة لقطــاع مواد 

البناء والحراريات والصناعات المعدنية ،
ومــن جانبه اكد الدكتور وليــد جمال الدين 
رئيس ط المجلــس التصديرى لمواد البناء 
والحراريات والصناعــات المعدنية بأهمية 
دعــم الحكومة لهــذا القطاع الهــام والذى 
يمثل القاطرة الرئيســية للصناعة المصرية 
وأحد أهم القطاعــات التصديرية باالقتصاد 
القومــى ،مشــيرين إلى أن القطــاع يمتلك 

الصــادرات  لمضاعفــة  كبيــرة  إمكانيــات 
المصرية لألســواق العالمية وتوفير المزيد 

من فرص العمل للشباب .
 واشــار الى أن صادرات قطاع مواد البناء 
حققت خالل النصف األول من العام الجارى 
زيــادة ملحوظة بنســبة قدرهــا 24% حيث 
بلغت 3 مليــار و 25 مليون دوالر مقارنة 
بنحو 2 مليــار و 437 مليون دوالر خالل 
نفــس الفتــرة من العــام الماضى ،مشــيرًا 
إلى أن أهم األســواق المســتقبلة لمنتجات 
قطاع مواد البناء تتضمن اإلمارات العربية 
المتحــدة وكندا وإيطاليا والســعودية وليبيا 
والجزائــر والواليــات المتحــدة األمريكية 

والسودان وأسبانيا .  
كما طالب أعضاء المجلس بأهمية تدشــين 
خطــوط مالحية مباشــرة مع أســواق دول 
القــارة اإلفريقيــة لتكــون مصــر محــورًا 
تصديريــًا عالميــًا لــدول القــارة إلى جانب 
زيــادة الصادرات المصرية لهذه األســواق 
والتــى تحظى فيها منتجــات القطاع بقبول 
ورواج كبير ،مشيرين إلى أن منتجات مواد 
البنــاء والحراريات والصناعــات المعدنية 
المصريــة تســتحوذ على حصص ســوقية 
كبيرة بأســواق دول قارة أوروبا والواليات 

المتحدة األمريكية . 

و تبحث مع اعضاء المجلس التصديرى لمواد 
البناء والصناعات المعدنية سبل االرتقاء 
بصادرات القطاع خالل المرحلة المقبلة



9 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 8

وزيرة التجارة والصناعة تشارك في 
اللقاء الشهري لغرفة التجارة األمريكية 

أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة انه يجرى حاليًا صياغة برنامج جديد 
للمســاندة التصديريــة وذلك بدعــم وتوجيه من 
دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون 
مــع كافة القطاعات التصديرية المســتفيدة وذلك 
بهــدف الوصــول الى برنامــج أكثــر فاعلية من 
البرنامــج الــذي تم إقراره العــام الماضي والذي 
واجــه العديد من التحديات فــي عملية التطبيق، 
مشــيرًة الــى ان حــدوث توافــق علــى البرنامج 
الجديد سيســهم في تحقيق مســتهدفات الحكومة 
لزيــادة معــدالت التصدير مع االخــذ في االعتبار 
اختالف طبيعة نشــاط كل قطــاع تصديري االمر 
الذي ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للمنتج 
المصري في االســواق الخارجية مع فتح اسواق 

تصديرية جديدة
جــاء ذلك خــالل مشــاركة الوزير عبــر خاصية 
الفيديــو كونفرانــس فــي اللقاء الشــهري لغرفة 
التجارة األمريكية برئاســة الدكتور/ شريف كامل 
رئيــس الغرفة تحت عنوان »اســتراتيجية مصر 
الصناعيــة والتجارية، تطورات ما بعد األزمة«، 
أدار الجلسة السيد/ محمد شلباية، عضو الغرفة . 
وقالــت الوزيــرة ان الوزارة حريصــة على دعم 
مجتمع األعمال باعتباره شريكًا أساسيًا للحكومة 
فــي تنفيــذ خطط اإلصــالح االقتصــادي وتحقيق 
معدالت التنمية المســتهدفة بما يسهم في الحفاظ 
على ســير عجلــة اإلنتاج والحفاظ علــى العمالة 
الحاليــة بالمصانــع والشــركات فــي ظــل أزمة 
فيروس كورونا المستجد، مشيرًة إلى أن الوزارة 
فــي تواصل مســتمر مع كافة الــوزراء المعنيين 
للعمل على ازالة التحديات التي قد تواجه مجتمع 

األعمال.
وشــددت جامع علــى حرص الــوزارة على دعم 
المســتثمر األجنبي إلى جانب المســتثمر المحلي 
خاصًة وأن المســتثمرين األجانب يســهمون إلى 
جانب ضخ االســتثمارات فــي االقتصاد المصري 
وتوفيــر العملة الصعبة إلى مد الصناعة المحلية 
بالتكنولوجيــا المتطــورة في مختلــف المجاالت 
فضاًل عن توفير فرص عمل للشــباب األمر الذي 
يسهم تدريجيًا في تعميق المنتج المحلي، مشيرًة 
إلى أن مصر تتمتع ببيئة تشــريعية عالية الجودة 
مدعومــة بمنــاخ أعمــال جــاذب لالســتثمارات 
اقتصاديــة  مناطــق  إلــى  باإلضافــة  األجنبيــة 
واستثمارية رائجة مثل المنطقة االقتصادية لقناة 

السويس.
وفيمــا يتعلــق ببرنامــج المســاندة التصديريــة، 
أوضحت الوزيرة أنه رغم انتهاء العمل بالبرنامج 
خالل شــهر يونيــه الماضي والذي اســتفاد منه 
عــدد كبير من الشــركات إال أن الــوزارة تواصل 
صــرف المســاندة للشــركات بصفة اســتثنائية، 

بالتنســيق مــع وزارة الماليــة وذلك بنــاًء على 
موافقــة مجلس الوزراء؛ مشــيرًة إلى أنه يجرى 
حاليًا مراجعة اإلجراءات والمســتندات المطلوبة 
لصــرف المســاندة وذلــك بهــدف القضــاء على 
البيروقراطية والتنسيق مع الوزارات المعنية من 
خالل ميكنة العمل داخل صندوق تنمية الصادرات 
وذلك في إطار جهود الــوزارة لزيادة الصادرات 
خاصًة في ظل االهتمام الكبير القيادة السياســية 
لمساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات 

المصرية والحفاظ على األسواق الحالية.
وأشارت جامع إلى أن مصر حريصة على وجود 
منصــات تجــارة الكترونية حيث تعمــل الحكومة 
حاليــًا علــى إنشــاء عدد مــن منصــات التجارة 
اإللكترونيــة مــع األســواق التــي ترتبــط معهــا 
مصــر باتفاقيات تجارية وبصفة خاصة الســوق 
االفريقي ال ســيما وأن الســوق األفريقي يعد من 
أهم األسواق الواعدة لمصر في المرحلة الحالية 
كما أن مصر تعتبر نافذة لألسوق األوروبية على 

السوق اإلفريقي.
وأضافــت أن الوزارة بصدد إجراء حركة تنقالت 
فــي مكاتــب التمثيــل التجــاري بالخــارج وذلك 
بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة وبتوجيــه من 
مجلــس الوزراء لتفعيــل دور هــذه المكاتب بما 
يعــود بالنفع على مجتمــع المصدرين، الفتًة إلى 
أن مكاتــب التمثيل التجــاري تقوم بدور محوري 
خاصــًة في قارة إفريقيا فــي الترويج للصادرات 
المصريــة وتوفيــر المعلومات والبيانــات لكافة 

المصدرين بشأن األسواق المستهدفة.
وأكــدت الوزيرة عدم وجود تضــارب بين الهيئة 
العامــة للتنميــة الصناعيــة وهيئــة المجتمعات 
العمرانية ال ســيما بعد إطالق خريطة االســتثمار 
الصناعيــة التــي تتيح كافــة التفاصيــل الخاصة 
باألراضــي القابلــة للتخصيــص عبــر خريطــة 
االستثمار الصناعي وذلك بهدف اتاحة األراضي 

لكافة المســتثمرين على حد ســواء بكل شــفافية 
ودون وســاطة او محســوبية وبمــا يقضى على 
ظاهرة تســقيع االراضي، مشيرًة إلى أن الوزارة 
تقــوم حاليــًا بمراجعــة شــاملة لكافــة األراضي 
الصناعيــة التــي تــم تخصيصهــا للتأكــد من أن 
األراضي المخصصة يتم استغاللها في المشروع 

الذي تم االتفاق عليه أثناء التخصيص.
ولفتت جامع الى ان الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات 
التنمية الصناعية وتشجيع أصحاب المشروعات 
على بدء مشروعاتهم ونجاحها بغض النظر عن 
جهة الواليــة التي تتبع لهــا األرض المخصصة 
طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في 

صالح مجتمع العالم واالقتصاد المصري ككل.
وقالــت الوزيــرة ان المبــادرة تتضمــن برنامج 
متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة 
أو ميكروبــاص إلــى العمل بالغــاز الطبيعي، كما 
وجه الرئيس مؤخرًا، بإدخال الســيارات المالكي 
لهــذا البرنامــج، وخاصة الســيارات التي مضى 
علــى صنعها أكثر من 20 عامًا، مشــيرًة إلى أن 
هــذا التغيير لن يتحقق في يــوٍم وليلة بل يتطلب 
تغيير الثقافة العامة لمستخدمي السيارات وتوفير 

بنية تحتية وتشريعية تحقق هذا الغرض.
ومن جانبه أوضح الدكتور/ شــريف كامل رئيس 
غرفــة التجارة األمريكية أنه مــن الضروري أن 
تركــز الحكومة حاليــًا على وضع رؤية شــاملة 
لمرحلــة مــا بعــد زوال أزمــة فيــروس كورونا 
المســتجد للتعامل مع التحديات التي خلفتها هذه 
األزمــة، الفتا إلــى أن قطاع الصناعــة والتجارة 
من القطاعات المهمــة الداعمة لالقتصاد وللنمو 
االقتصادي وال ســيما فيما يتعلــق بتوفير فرص 
عمــل للشــباب، الفتــا إلــى أن الدولــة المصرية 
نجحت خالل ســنوات معدودة في تنفيذ العديد من 
المشــروعات الصناعية والمجمعــات الصناعية 

الكبرى وجذب االستثمار إليها.

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة ان الــوزارة تنفــذ رؤية شــاملة 
لدعم ومســاندة كافــة القطاعــات الصناعية 
والتجاريــة وتفعيــل دور الجهــات التابعــة 
للــوزارة فــي خدمــة المجتمــع الصناعــي 
والمصدريــن والمســتوردين، مشــيرًة الــى 
حــرص الــوزارة على توفير بيئة تشــريعية 
مالئمــة من خــالل تفعيــل القوانيــن بلوائح 
تنفيذيــة واضحة الى جانــب تحقيق التكامل 
بيــن كافــة الجهــات التابعة للــوزارة وفض 
التشابكات فيما بينهما للمساهمة فى تحسين 
مناخ الصناعة واالستثمار وجذب المزيد من 
االســتثمارات الداخليــة والخارجية للســوق 

المصري
جــاء ذلك خالل اللقاء الموســع الذي عقدته 
الوزيــرة- عبر خاصية الفيديــو كونفرانس- 
مع اعضاء جمعية رجال اعمال االســكندرية 
برئاســة المهنــدس/ محمــد صبــري رئيس 
مجلس ادارة الجمعية، حيث استعرض اللقاء 
دور الجمعيــة فى تنمية قطاع المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر 

وخطــط ومبــادرات التعــاون المســتقبلي بيــن وزارة التجــارة 
والصناعــة وجهــاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر وجمعية رجال اعمال االسكندرية
وقالت الوزيرة ان الجمعية تعد احدى الجمعيات الرائدة في مجال 
تنمية قطاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة وتمتلك خبرات 
كبيرة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشــيرة الى ان الجمعية تقوم 
بــدور فاعل في مجال تقديــم البرامج التدريبية وخدمات الرعاية 

االجتماعية ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشــارت جامــع الــى ان الصناعــة الوطنيــة قامــت بــدور هام 
لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المســتجد حيث ســاهمت في 
توفير المواد الغذائية والمســتلزمات الطبية بالســوق المصري، 
كمــا بذلــت الحكومة جهود كبيــرة للحفاظ على معــدالت االنتاج 
الصناعــي والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة 
وذلــك مــن خــالل تدشــين مبــادرات تمويليــة ميســرة وتأجيل 
مستحقات الحكومة لدى المصانع خالل االزمة، الفتًة الى ان رفع 
الحظر تدريجيًا ساهم فى استعادة دوران عجلة االنتاج واستقرار 

السوق الداخلي.
ونوهــت الوزيــرة الى ان مبــادرة احــالل المركبــات المتقادمة 
تستهدف تحويل 147 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي لالستفادة 
مــن وفرة الغاز الطبيعي في مصــر وذلك بالتعاون مع الوزارات 
المعنيــة وجهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 
ومتناهيــة الصغر والمؤسســات البنكية، مشــيرًة في هذا اإلطار 

الى ان هناك فرصة للجمعيات االهلية للمشــاركة بمبادرة احالل 
المركبــات المتقادمة وتحويل الســيارات للعمل بالغــاز الطبيعي 
والتي اعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لالرتقاء بنمط حياة المواطن 

المصري ودعم الصناعة الوطنية.
وحــول طلــب الجمعيــة بأهميــة رفــع الحــد االقصــى لإلقراض 
للجمعيات االهلية اشــارت جامع ان هذا االمر يتم دراســته داخل 
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
تمهيــدًا لعرضــه علــى االجتماع المقبــل لمجلــس ادارة الجهاز 
إلقراره وهو االمر الذي يســهم في تفعيل دور الجمعيات االهلية 
في تنمية قطاع المشــروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتاحة 

المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات.
ومــن جانبه أكد المهنــدس/ محمد صبري رئيــس مجلس ادارة 
جمعيــة رجال اعمال االســكندرية حــرص الجمعيــة على تفعيل 
برامــج التعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعة وجهــاز تنمية 
المشــروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فيما 
يتعلق بتنميــة قطاعات الصناعة والتجــارة الخارجية والداخلية 
والمشــروعات الصغيرة والمتوســطة، مشــيرًا الى ان الجمعية 
اتاحت الفترة الماضية 5 مليون قرض بقيمة 17.5 مليار جنيه.

واشــار الى ان الجمعية تســتهدف انشاء 12 فرع جديد لها بـ 4 
محافظات ليصل اجمالي عدد فروع الجمعية الى 100 فرع بـ14 
محافظة، الفتًا الى ان الجمعية تضم 300 عضو ويبلغ رأســمال 
الشــركات االعضاء بالجمعية 70 مليار جنيه وتوفر 100 ألف 

فرصة عمل مباشرة و450 ألف فرصة عمل غير مباشرة

و تبحث مع اعضاء جمعية رجال 
اعمال االسكندرية تعزيز التعاون 

المشترك لالرتقاء بالقطاعات االنتاجية 
والتصديرية
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة حرص الوزارة علــى تعزيز التعاون  
القائــم مــع البنــك الدولــي فــى كافــة البرامــج 
والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة 
في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والذي 
يتــم تنفيذه بالتعــاون مع البنك ويســتهدف  دفع 
عجلــة التنمية بمحافظتي ســوهاج وقنا لجعلهما 
أكثــر جذًبــا لالســتثمارات، ولتحســين الظروف 
المعيشــية للمواطنيــن، وتطوير نمــوذج للتنمية 
اإلقليميــة والمحلية المتكاملة يمكــن تعميمه في 

كافة أرجاء الجمهورية.
 جــاء ذلك خــالل االجتماع الموســع الذي عقدته 
الوزيــرة- عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرانس-  مع 
ممثلــي البنــك الدولــي برئاســة الدكتــور محمد 
ندا، خبيــر أول التنمية الحضريــة بالبنك الدولي 
والمســؤول عــن فريــق الدعــم الفنــي لبرنامج 
التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج وذلك 
لبحــث أخر مســتجدات برنامج التنميــة المحلية 

بصعيد مصر .
 وقالــت الوزيــرة إن اللقــاء تناول أهــم مكونات 
البرنامج الذي يقوم على شقين أولهما دعم القدرة 
التنافســية للقطاعات االقتصادية ومناخ األعمال 
من خالل تحسين البنية التحتية ومنظومة اإلدارة 
بالمناطــق الصناعية، ودعم التكتــالت اإلنتاجية 
الخدمــات  وتحســين  االســتثمارات،  لتحفيــز 
الحكومية المقدمة لألعمال، في حين يتمثل الشق 
الثاني في تحسين الحصول على الخدمات والبنية 
التحتية وجودة حياة المواطنين من حيث التطوير 

المؤسســي وبنــاء القــدرات لــإلدارة المحليــة، 
وتطويــر منظومــة التخطيــط المحلــي المتكامل 
وتفعيــل آليــات تحديد االحتياجــات التنموية، مع 
تحســين الوصول للبنيــة األساســية والخدمات، 
التعاقــدات واإلدارة والصيانــة  وتحســين نظــم 
وضمــان جودة األعمــال المنفــذة، باإلضافة إلى 

حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.
وأوضحــت جامع أن البرنامج شــهد تقدمًا كبيرًا 
فيما يتعلق بالمكون الصناعي المحلي خالل الستة 
أشــهر الماضية، مشيرًة إلى أن عدد المستفيدين 
مــن البرنامــج زاد إلــى 5 مليــون مواطــن من 
إجمالى 8 ماليين بالمحافظتين في صورة خدمات 
بنية تحتية وصرف صحي وطرق، وهو ما ساهم 
بشكل كبير فى تراجع معدل الفقر بهما، إلى جانب 
زيادة عدد الشــركات المستفيدة من البرنامج إلى 

4 آالف شركة.
 وأوضــح الدكتور محمد ندا، خبيــر أول التنمية 
الحضريــة بالبنــك الدولي والمســؤول عن فريق 
الدعــم الفنــي لبرنامــج التنمية المحليــة بصعيد 
مصــر بقنــا وســوهاج أن البرنامج شــهد طفرة 
كبيــرة فــي األداء خالل األشــهر القليلة الماضية 
التجــارة  المســتمرة لوزيــرة  المتابعــة  بفضــل 
والصناعــة والمجهود الكبير الــذي بذلته الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن البرنامج  
بــدأ فعليًا خــالل النصف الثاني مــن عام 2018 
ويبلــغ تمويلــه 500 مليــون دوالر مقدمــة من 
البنــك و457 مليــون دوالر مقدمة من الحكومة 

المصرية.

 ومن جانبه أشــاد الدكتور هشام الهلباوي، مدير 
وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 
بجهــود وزيرة التجــارة والصناعة فى منح دفعة 
لهذا البرنامج من خالل السعى لتخصيص 4 مليار 
جنيه للمكون الصناعي المحلي لمدة عامين وذلك 
لترفيق المناطق الصناعية للمستثمرين، الفتًا إلى 
أن نســب اإلشغال شــهدت تزايدًا بمجرد اإلعالن 
عن ترفيــق األراضــي الصناعية فــي محافظتي 

سوهاج وقنا.
 وأضــاف الهلبــاوي أن البرنامــج لديــه خطــة 
لترفيــق 4 مناطق صناعية كاملــة في محافظتي 
سوهاج وقنا، حيث تم طرح منطقتين في محافظة 
ســوهاج هما غرب جرجا وغــرب طهطا وقريبا 
سيتم طرح منطقتين بمحافظة قنا، مشيرًا إلى أن 
البرنامج قد أرســل مذكرة لمجلس الوزراء بشأن 
تحقيق الربط لخلــق نافذة واحدة لإلجراءات بين 
الهيئة العامة لالســتثمار والهيئــة العامة للتنمية 
لتبســيط  المحليــة  التنميــة  ووزارة  الصناعيــة 

وتوحيد اإلجراءات أمام المستثمرين.
 ولفــت الســيد/ جــاد ســلهاب، كبيــر مســؤولي 
تنميــة القطاع الخاص بالبنــك الدولي إلى أهمية 
دور ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي البرنامج 
في تحســين البنية التحتية والجــودة األمر الذي 
سيســهم في خلق مزيد من فــرص العمل وجذب 
مزيد من االستثمارات لهذه المحافظات الواعدة، 
مشيرًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على إعداد دراسة 
استراتيجية لمعرفة نتائج تحسن مناخ االستثمار 

وسينتهي من إعدادها العام الجاري

فــى اطار جهود وزارة التجــارة والصناعة واجهزتها 
التابعة لتيسير حركة التبادل التجارى ببن مصر ودول 
العالم خاصة الدول العربية ،  أعلن المهندس اسماعيل 
جابر رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة للرقابة على 
الصــادرات و الواردات تســجيل الهيئــة ضمن جهات 
تقويــم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج »ســابر« 
الســعودي بموافقة من الهيئة الســعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة وذلك بالئحة الجلود و األحذية و 

المنتجات النسيجية.
 وقــال أن هــذه الموافقــة تأتــي فــي إطــار التعــاون 
المتواصل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
الواردات و الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس 
و الجودة الســعودية حيث ستســهم في تسهيل عملية 
انتقال السلع والمنتجات إلى السوق السعودى وهو ما 
ســينعكس إيجابًا على زيادة معــدالت التبادل التجارى 
بيــن مصر والمملكــة، مشــيرًا الــى ان الهيئة تدعو 
الشركات المنتجة والمصدرين والمستوردين بمنطقة 
الشــرق األوسط وشمال افريقيا بالتقدم اليها للحصول 
علــى شــهادات مطابقــة المنتجــات طبقــًا لمتطلبات 
اللوائــح والمواصفات القياســية الســعودية المعتمدة 
من برنامج »ســابر« بالهيئة الســعودية للمواصفات 

والمقاييس والجودة.
 وأشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات  
إلــى أن المنصــة االلكترونية لبرنامج »ســابر« تتيح 
كافــة المعلومات عن البرنامج وبيانات حول النطاقات 

الجغرافيــة الدوليــة لجهات تقويــم المطابقة المقبولة 
دوليــًا لديهــا ومنهــا الهيئــة العامــة للرقابــة علــى 
الصــادرات و الــواردات بالنطــاق الجغرافــي لمنطقة 
الشــرق األوسط وشمال افريقيا، الفتًا الى ان المنصة 
تتيح أيضــًا بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج 
حاليًا موضحًا بها ارقام وأسماء المواصفات القياسية 

السعودية ومتطلباتها.
 وأوضح  المهندس اسماعيل جابر أن المنصة تسهم 
أيضا فى تســريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة 
المطلوبــة للمنتجــات االســتهالكية الكترونيًا ســواء 
المســتوردة أو المصنعة محليًا وتقليــل الوقت الالزم 
إلنهاء اإلجــراءات الجمركية للمنتجات االســتهالكية 
بالجمارك السعودية إلى جانب رفع مستوى المنتجات 
اآلمنــة والحد مــن المنتجــات غير المطابقــة للوائح 

والمواصفات.
و أضــاف ان تســجيل الهيئة فى منظومة ســابر يأتي 
اســتكمااًل للنهــج الــذي تببنــاه الهيئــة للتوافــق مع 
أعلــى معاييــر الجودة الدولية، حيــث تأتى الهيئة في 
مقدمــة الجهات الحاصلة على شــهادة الجــودة أيزو 
-19001، كما أن جميــع معامل الهيئة حاصلة على 
شهادة الجودة أيزو -17025 في مجال فحص المواد 
الغذائية والصناعية، مشــيرًا إلى أن الهيئة هي الجهة 
الوحيدة في مصر الحاصلة على شــهادة الجودة أيزو 
-17065 في مجال مطابقة الجودة لألجهزة المنزلية 

التي تعمل بالغاز المسال.

وأكــد جابر حــرص الهيئة علــى االرتقــاء بمنظومة 
الخدمــات المقدمة لمجتمع المصدرين والمســتوردين 
عــن طريــق تطبيق أحــدث النظم وااللتــزام بالقواعد 
المتبعــة دوليًا في إجراءات الفحص وســحب العينات 
بمــا يســهم فــي تيســير حركــة التجــارة بيــن مصر 

واألسواق الخارجية.

فى لقاء موسع لوزيرة التجارة والصناعة عبر خاصية الفيديو كونفرانس
ممثلو البنك الدولي  يشيدون بالتطور االيجابى فى نسب انجاز المكون 

الصناعى ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خالل الـ 6 أشهر الماضية نيفين جامع: تعاون وثيق بين مصر 
ومجموعة البنك االسالمي للتنمية لمواجهة 

تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد

مجموعة البنك االسالمي تخصص 2.3 مليار 
دوالر حزمة استجابة استراتيجية لمساعدة 

الدول االعضاء...و700 مليون دوالر من مؤسسات 
القطاع الخاص

أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
تفعيــل  علــى  الدولــة  حــرص  والصناعــة 
التعــاون مــع مختلــف مؤسســات التمويــل 
االقليمية والدولية لمســاندة القطاع الخاص 
لمواجهــة تداعيــات ازمــة انتشــار فيروس 
كورونا المســتجد )كوفيد19( على االقتصاد 
المصــري، مشــيرة الــى ان هنــاك برامــج 
عديدة للتعــاون المثمر والبّناء بين الحكومة 
المصرية ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
بقيمة 12.8 مليار دوالر بـ 338 مشــروع، 
وذلك في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين 
والزراعة والخدمــات الصحية واالجتماعية 
والتجــارة واســتيراد الســلع االســتراتيجية 

والتعليم.
جــاء ذلك فــي ســياق كلمــة الوزيــرة التي 
القتهــا خالل مشــاركتها - عبر تقنية الفيديو 
كونفرانس - بندوة القطاع الخاص لمجموعة 
البنــك اإلســالمي للتنميــة حــول اســتجابة 
مجموعــة البنــك لجائحــة كوفيــد – 19«، 
وقد شــارك بالندوة الدكتور بنــدر بن محمد 
حمزة حجار رئيس مجموعة البنك االسالمي 
للتنمية الى جانب عدد من المدراء التنفيذيين 
للمؤسســات التمويلية التابعة للبنك واالمين 
للبتروكيماويــات  الخليجــي  لالتحــاد  العــام 

والكيماويات.
واشــارت جامــع الــى ان القطــاع الصناعي 
المصــري والــذي يرتبــط بسالســل التوريد 
والتجــارة العالمية قد تأثر تأثــرًا كبيرًا بهذه 
االزمــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالصناعــات 
التحويليــة، الفتًة الــى ان األزمة تعد فرصة 
لتوطيــن  المصرييــن  للمصنعيــن  كبيــرة 
اإلنتــاج  ومســتلزمات  مدخــالت  صناعــات 
وتعميق التصنيع المحلي وإحالل الواردات.

ولفتــت الى ان برنامــج االصالح االقتصادي 
والــذي تبنتــه الحكومة المصرية بالتنســيق 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي، قد انعكســت 

نتائجــه بصــورة إيجابيــة علــى مؤشــرات 
األداء االقتصادي وقطــاع األعمال والتجارة 
والصناعــة المصري، مشــيرًة الى أن التزام 
الحكومــة المصريــة بذلــك البرنامج ســاهم 
بشــكل كبير في قدرة االقتصاد الوطني على 

مواجهة تحديات وتداعيات تلك األزمة.
واشارت الى ان مصر تتعاون مع مؤسسات 
القطــاع الخــاص التابعــة لمجموعــة البنك 
اإلســالمي للتنميــة حيــث بلغــت العمليــات 
التمويليــة للمؤسســة فــي مصــر نحو 9.6 
مليــار دوالر، آخرهــا التمويل الذي اعتمدته 
المؤسسة بقيمة 200 مليون دوالر أمريكي 
لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير 
الســلع األساســية فــي ظــل أزمــة فيروس 
كورونــا، هــذا إلى جانــب تنفيــذ العديد من 
المبادرات والبرامج مثل مســاهمة مصر في 
المرحلة األولى من مبادرة المساعدة من أجل 
التجارة للدول العربية AFTIAS والتي تعد 
قصة نجاح تســتحق اإلشــادة، ونتطلع كذلك 

لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة.
ولفتت جامــع الى ان مصر تتعاون ايضًا مع 
البنــك فى اطــار انضمامها لمبادرة جســور 
التجــارة العربيــة األفريقيــة  والــذي يهدف 
لتطوير شراكات تجارية بين الدول األعضاء 
بالمؤسســة والمنطقة األفريقية والتي تلعب 
مصر دورًا هامُا بها باعتبارها بوابة للسوق 

األفريقي، إلى جانــب مبادرات أخرى جاري 
العمــل عليهــا بالتعــاون مع المؤسســة مثل 
 She مشــروع المرأة في التجــارة العالمية
Trades تقديــرًا لــدور المــرأة الهــام في 
المجتمــع وزيادة قدرات الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة المملوكــة للنســاء، وبرنامــج  
»مشــروع القطــن المصري« لرفــع جودة 
القطــن المصري بالتعاون مــع منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية والذي سيســتفيد 

منه عدد كبير من المزارعين المصريين.
واوضحت الوزيرة ان المؤسســة اإلسالمية 
نحــو  تســتثمر  الخــاص  القطــاع  لتنميــة 
230 مليــون دوالر بقطاعــات مختلفــة في 
مصــر تشــمل الصناعات الغذائيــة، والطاقة 
المتجــددة، إلى جانب إتاحــة تمويل في عدد 
من القطاعات األخرى، مشيرًة الى انه يجرى 
حاليًا التفاوض مع المؤسسة لتوفير قروض 
خاصة بالمشــروعات المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر.
ومــن جانبــه اوضــح الدكتــور/ بنــدر بــن 
حمــد حمــزة حجار رئيــس مجموعــة البنك 
االســالمي للتنميــة الى انه فى اطــار متابعة 
مجموعة البنك االســالمي لتداعيات انتشــار 
جائحة فيروس كورونــا على الدول اعضاء 
المجموعــة وتقدير مدى الضرر الواقع على 
اقتصــادات هذه الــدول، فقد خصــص البنك 
حزمــة اســتجابة اســتراتيجية بقيمــة 2.3 
مليــار دوالر أمريكي لدعم الــدول االعضاء 

خالل هذه المرحلة.
واشــار رئيــس مجموعــة البنك االســالمي 
للتنميــة الى ان مؤسســات القطــاع الخاص 
التابعة للمجموعــة قد خصصت ايضًا حزمة 
تمويليــة بقيمة 700 مليــون دوالر امريكي 
للمســاهمة فــى تقليــل الضــرر الواقع على 
اقتصــادات الــدول االعضــاء بســبب جائحة 

كوفيد 19.

بهدف انسياب حركة التجارة بين مصر والمملكة
تسجيل هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات ضمن جهات تقويم 

المطابقة العالمية ببرنامج »سابر« السعودى
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عقــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعــة لقاًء 
مــع الدكتور/ ســيريل جان نــون ســفير ألمانيا بالقاهــرة- عبر 
تقنيــة الفيديو كونفرانس- اســتعرضت خاللها مســتقبل التعاون 
االقتصادي المشــترك بين البلدين وموقف االستثمارات األلمانية 

بالسوق المصري وعدد من الملفات ذات االهتمام المشترك.
وقالت الوزيرة إن العالقات االقتصادية المصرية األلمانية تشــهد 
خــالل المرحلة الحالية تطورات كبيرة علــى الصعيدين التجاري 
والصناعي مشــيرة الى إن المباحثات تناولت إمكانيات االستفادة 
مــن التجربــة االلمانيــة فــي تنمية وتطويــر القطــاع الصناعي 
المصــري باعتباره المحرك األساســي لالقتصــاد القومي خاصة 
وأن المانيــا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في مجال 

الصناعة.
وأضافــت أن هناك فرصــًا ضخمة أمام دوائــر االعمال األلمانية 
لالســتثمار في الســوق المصري فــي عدد كبير مــن القطاعات 
الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات الســوق المحلى والتصدير 
ألســواق االقليميــة وبصفة خاصة الســوق اإلفريقي، مؤكدة في 
هــذا اإلطار حــرص الحكومة على تيســير إجراءات االســتثمار 
بالســوق المصري من خالل ميكنة اإلجــراءات وتفعيل منظومة 

الشباك الواحد.
هذا وقد اســتعرضت وزيرة التجــارة والصناعة توجهات الدولة 
لمواجهــة تداعيــات فيــروس كورونا المســتجد علــى االقتصاد 
المصــري والتــي تضمنــت اســتمرار العمليــة اإلنتاجيــة وعدم 

توقــف المصانع والحفاظ على العمالة، مشــيرًة إلى أن الحكومة 
اســتهدفت أيضًا تعميق الصناعة الوطنية والتوسع في صناعات 
إحالل الواردات إلى جانب جذب المزيد من االستثمارات األجنبية 
إلى الســوق المصري، هذا فضاًل عن تعزيز الصادرات المصرية 
لألســواق الخارجية خالل فترة األزمة وبصفة خاصة للقطاعات 
التصديريــة ذات الميــزات التنافســية المرتفعــة مثــل قطاعــي 

الحاصالت الزراعية والمواد الغذائية.
وحــول العالقات التجارية بين البلديــن، أوضحت جامع أن حجم 
التبــادل التجاري بين مصــر وألمانيا بلغ خالل النصف األول من 
العــام الجــاري 2 مليار و111 مليــون دوالر منها 290 مليون 
دوالر صــادرات مصرية ومليار و821 مليــون دوالر واردات، 
مشــيرًة إلى أن أهم الصادرات المصرية للسوق األلماني تتضمن 
مواد البناء والحاصالت الزراعية والمالبس الجاهزة والمنتجات 
الكيماوية واألســمدة والصناعات الغذائية وأهم الواردات تشــمل 

السلع الهندسية واإللكترونية والصناعات الطبية.
ومن جانبه أكد الدكتور/ سيريل چان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة 
حــرص بالده على تنمية عالقات التعاون االقتصادي بين البلدين 
لمســتويات متميزة خالل المرحلة الحاليــة فضاًل عن دعم مصر 
بمختلف المحافل والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك توجها 
إيجابيــًا لدى دوائر االعمــال األلمانية للعمل بالســوق المصري 
باعتباره محورًا رئيســيا لألسواق اإلقليمية وأسواق دول القارة 

األفريقية.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع 
سفير ألمانيا بالقاهرة مستقبل التعاون 

االقتصادي المشترك بين البلدين 
واالستثمارات األلمانية بالسوق المصري

و تبحث مع أعضاء جمعية رجال 
األعمال المصريين دعم الصناعة الوطنية 

وزيادة الصادرات خالل جائحة كورونا

أعلنت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة التجــارة والصناعة أنه يجري 
حاليــًا وضــع الالئحــة التنفيذية لقانــون تنظيم عمل الهيئــة العامة 
للتنمية الصناعية لتبســيط اإلجراءات والتيســير على المســتثمرين 
في القطــاع الصناعي خاصًة وأن الهيئة تأتي ضمن هيئات الوزارة 
المختصة بتقديم خدمات لرجال الصناعة والمستثمرين، مشيرًة إلى 
حــرص الوزارة علــى تهيئة بيئة ومناخ األعمال أمام المســتثمرين 
بهــدف جذب مزيد من االســتثمارات إلى الســوق المصري ومن ثم 
زيــادة معدالت اإلنتاجية وتوفير المزيــد من فرص العمل فضاًل عن 

زيادة الصادرات.
 وقالت إن الوزارة تســعى حاليًا لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ 
قرار مجلس الوزراء بشــأن عدم اســتيراد أي منتج له مثيل محلي 
بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة االســتيراد وذلك من 
خــالل االعتماد على الصناعة المحلية، الفتــًة إلى أن الوقت الحالي 
هو الوقت المناســب لتعميق التصنيــع المحلي في ظل أزمة كورونا 
وذلــك من خــالل إزالة العقبات التي تواجــه المصنعين والعمل على 
توفيــر مســتلزمات اإلنتاج وموائمــة التكلفة حتى يســتطيع المنتج 

المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
 جــاء ذلــك خــالل اللقاء الــذي عقدته الوزيــرة عبر تقنيــة الفيديو 
كونفرانــس مــع أعضــاء جمعية رجــال األعمــال المصريين لبحث 
تأثيــر الواردات علــى الصناعة المحلية في مرحلــة ما بعد فيروس 
كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وتعميق 
الصناعــة الوطنيــة، أدار اللقــاء المهندس/ مجد الديــن المنزالوي 

رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية
وأوضحــت جامــع أن الــوزارة حريصــة علــى تســويق المجمعات 
الصناعية والتوســع في إنشــاءها وتحقيق التشبيك داخل المجمعات 
بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يســهم في تحقيق التكامل بين 
سالسل التوريد واإلنتاج، مشيرًة إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات 

مجهزة بشبكة خدمات إدارية وتكون ذات بيئة صالحة لإلنتاج.
 وأكــدت الوزيــرة حــرص الحكومــة علــى توفيــر الطاقــة للقطاع 

الصناعي بأســعار تنافســية حيث يتم دراســة هذا األمر باســتمرار 
مــن خالل اللجنة الوزارية للطاقة التي تنعقد كل 6 أشــهر لمراجعة 
أســعار الطاقة واتخاذ القرار الذي يخــدم توجهات الدولة، الفتًة إلى 
أن الحكومة توصلت خالل اجتماع اللجنة السابق إلى تخفيض سعر 
الغــاز للقطــاع الصناعي إلى 4.5 دوالر لكل مليــون وحدة حرارية 
وذلــك في إطار حــرص الدولة على توفير آليــات الطاقة للمصنعين 

بأفضل الحلول الممكنة.
 وردًا علــى عــدد من األســئلة الموجهــة للوزيرة، قالــت جامع إن 
مصــر نجحت في ظــل أزمة فيروس كورونا الحفاظ على اســتمرار 
عجلة اإلنتاج في كثير من القطاعات فضاًل عن الحفاظ على العمالة 
بالمصانع، مشــيرًة إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من القرارات بوقف 
تصديــر المخزون االســتراتيجي لبعض الســلع األساســية مع عمل 
بعض االســتثناءات للمصدرين المرتبطين بعقود تصدير قبل إصدار 
القرارات وذلك للحفاظ على الفرص التصديرية واألسواق الخارجية 

للمصدرين المصريين.
 وأوضحــت جامع أن مصر تســتعد حاليًا إلنشــاء عــدد من منصات 
التجارة اإللكترونية مع األســواق التي ترتبط معها اتفاقيات تجارية 
وبصفة خاصة السوق األفريقي والذي يعد من أهم األسواق الواعدة 
للصناعــة المصريــة في الوقت الراهن، مشــيرًة إلى إمكانية تحقيق 
التكامل مع الجمعية واالســتفادة من خبرتها في إخراج هذه المنصة 

بالشكل الذي يليق بصورة مصر.
 ومــن جانبه قــال المهندس/ مجــد الدين المنــزالوي، رئيس لجنة 
الصناعــة والبحــث العلمــي بالجمعيــة إن الجمعيــة حريصــة على 
ضرورة االستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيًرا 
إلــى وجود اهتمــام كبير من القيادة السياســية بالصناعــة الوطنية 
لتطويرهــا والنهوض بها، مؤكدًا أنــه يجب أن يترجم اهتمام الدولة 
بالصناعــة بخطــوات عمليــة وتنفيذيــة وتحديد المتطلبــات لتطوير 
القطــاع والنهــوض به مــن خالل بحث ســبل النهــوض بالصناعة 

الوطنية واالستعداد الجيد لبدء انطالقة ومرحلة جديدة.
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أعلنت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  أن وفد 
يضم ممثلى عدد من كبريات الشــركات اإليطالية  ســيزور مصر 
خــالل الفتــرة القريبــة المقبلة لبحــث إقامة شــراكات  صناعية 
وتجارية مع نظرائهم  المصريين ، مشيرة إلى أن الوفد االيطالى 
يستهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى مجاالت الجلود والرخام 

والغزل والنسيج.
جاء ذلك خالل اللقاء الموســع الذى عقدته الوزيرة مع الســيد/ 
جامباولــو كانتيني ســفير إيطاليــا بالقاهرة -عبــر تقنية الفيديو 
كونفرانــس- والــذى تنــاول ســبل تعزيــز العالقــات اإلقتصادية 
والتجاريــة والصناعية بيــن البلدين خالل المرحلــة الحالية إلى 
جانب إســتعراض تطــورات برامج التعاون التنمــوى بين مصر 
وايطاليــا فى مختلف المجاالت ، وقد شــارك فــى اللقاء الدكتور 
فرانسيســكو بانينى رئيــس المكتب التجــارى اإليطالى بالقاهرة  

والسيد/ أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة .
وقالــت الوزيــرة أن اللقاء تناول ســبل تفعيل البرامــج التنموية  
اإليطالية  فى مصر  خاصة فى مجاالت نقل الخبرات والتكنولوجيات 
الصناعية المتطورة وتوفير اآلآلت والمعدات اإليطالية  للصناعة 
المصريــة  الــى جانــب تنميــة قطاع المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهية الصغر خاصة فيما يتعق بمشــروعات دعم 
القطــاع الصناعى وتقديم برامــج تدريبية ودعم فني لرفع كفاءة 

وتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشــارت إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق بين الحكومتين المصرية 
واإليطالية إلنشاء مشروع للنقل البحرى السريع )الرو-رو( بين 
البلدين يستهدف تسهيل حركة التجارة البينية بين مصر وايطاليا 
ودول قــارة أوروبا فى قطاع الحاصالت الزراعية ،مشــيرًة إلي 
أن الفترة المقبلة ستشــهد مشاورات بين  المسئولين فى البلدين 

لوضع الخطط الزمنية لتفعيل هذا الخط المالحى
وقالــت الوزيرة إن حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا بلغ 
خــالل النصــف األول من العام الجــارى  مليــار و 827 مليون 
دوالر منها 636 مليون دوالر صادرات مصرية ومليار و 191 

مليون دوالر واردات
ومن جانبه أكد الســيد / جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة 
عمــق وتاريخية العالقات الثنائيــة المصرية اإليطالية خاصة فى 
المجال اإلقتصادى ،مشيرًا إلى أن إيطاليا تمثل الشريك التجارى 
األول لمصــر بقــارة اوروبا وخامــس الشــركاء التجاريين على 

مستوى العالم.
وقــال ان إيطاليــا تمثل محورًا هامــًا لنفاذ الصــادرات الزراعية 
المصرية بالســوق اإليطالى بصفة خاصة وأســواق دول اإلتحاد 
األوروبــى بصفة عامــة كما تمثل مصر مقصدًا متميزًا لعدد كبير 

من المنتجات اإليطالية .
وإســتعرض كانتينى عدد من مشــروعات التعــاون اإلنمائى بين 
البلديــن والتى تشــمل مشــروع القطن مــن البذرة إلى الكســوة 
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  ومشــروع 
قى مجال تجفيف الطماطم باإلضافة إلى مشروع  لدعم مزراعى 
التمــور بواحــة ســيوة  فضال عن مشــروع دعم مدينــة الجلود 
بالروبيكى والذى يمثل نقلة هامه فى مجال تطوير صناعة دباغة 

وتصنيع الجلود فى مصر.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع السفير 
اإليطالى بالقاهرة تفعيل برامج التعاون 

التنموى بين البلدين
نيفين جامع : وفد من كبريات الشركات 
اإليطالية  يزور القاهرة قريبًا  لبحث إقامة 

شراكات  صناعية وتجارية مع القطاع 
الخاص المصرى

وزيرا التجارة و الصناعة  وااإلنتاج 
الحربي يبحثان تعزيز التعاون المشترك 

بين الوزارتين  

وفد من قيادات التجارة والصناعة يتفقد 
مقر الوزارة بالعاصمة االدارية الجديدة 

قامت الســيدة / نيفيــن جامع وزيرة التجــارة والصناعة  بزيارة  
اللواء محمد أحمد مرســي – وزير الدولة لإلنتاج الحربي  وذلك 
بمقــر ديــوان عام الوزارة حيث وجهت التهنئــة للوزير على ثقة 

القيادة السياسية فى توليه المنصب الوزارى .
كمــا تناول اللقاء بحث الملفات المشــتركة القائمة بين الوزارتين 
وتــم إســتعراض آخر مســتجدات التعــاون والخطط المســتقبلية 

المخطط تنفيذها .
وقــد أعربــت  وزيرة التجــارة والصناعــة  عن ثقتهــا فى خطة 
عمل اللواء / محمد أحمد مرســي - وزير الدولة لإلنتاج الحربي 
لتاريخه المشــرف وخبرته الســابقة فى مجــال التصنيع الحربي 
والمدنــى من خالل عمله الســابق بالهيئة العربيــة للتصنيع التى 
تعد الذراع الصناعى المتكامل مع شركات اإلنتاج الحربي إلحداث 
طفرة صناعية كبرى والنهوض بالتصنيع المحلى  وزيادة النشاط 

التجــارى وجــذب المزيد مــن اإلســتثمارات ، وكــذا التعاون مع 
القطاع الخاص والجهات التصنيعية بالدولة.

قــام وفد من قيادات وزارة التجارة والصناعة برئاســة الســيدة/ 
أماني الشيمي، مستشارة الوزيرة لشؤون التخطيط االستراتيجي 
بجولــة تفقدية لمقر الوزارة بالعاصمة اإلداريــة الجديدة لمتابعة 
ســير العمــل من كافــة العمليات اإلنشــائية للمبنى وذلــك تمهيدًا 
النتقــال الوزارة للعاصمة اإلدارية الجديــدة خالل الفترة المقبلة، 
وتأتي هذه الجولة في إطار خطة الوزارة لالســتعداد لالنتقال إلى 

المبنــى الجديــد والذي يضم7 طوابق ويســتوعب كافــة العاملين 
بالــوزارة الــى جانب عدد من القطاعات التابعــة حيث تقوم حاليًا 
اللجنــة المكلفة بإدارة عملية االنتقال بمتابعة مراحل االنتهاء من 
عمليات االنشــاء أواًل بأول حيث يجري حاليًا التنســيق مع جميع 
قطاعات الوزارة الستيفاء بيانات جميع العاملين واالعداد لعملية 

االنتقال.
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عقدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعة اجتماعًا موسعًا -عبر تقنية الفيديو 
كونفرانــس- مع اعضــاء الجمعية المصرية 
لشــباب االعمال برئاســة المهندس شــريف 
الجبلــي حيث تنــاول اللقاء اســتعراض اهم 
الحوافز الواردة بقانون تنمية المشــروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضاًل 
عــن رؤية الوزارة لتنميــة القطاع الصناعي 

وزيادة معدالت التصدير.
وقالت الوزيرة ان قانون تنمية المشروعات 
الصغــر  المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة 
والــذي تم اقــراره من مجلس النــواب يمثل 
نقلة نوعيــة في تنمية وتطويــر هذا القطاع 
الحيــوي والــذي يعد محرك رئيســي لقاطرة 
التنميــة االقتصادية الشــاملة، الفتة الى انه 
جارى حاليا االعداد لوضع الالئحة التنفيذية 
للقانــون وذلك بمشــاركة واســعة مــن كافة 
الــوزارات والجهات المعنيــة وبصفة خاصة 
من مجتمع األعمال بهدف التوصل الى الئحة 
تلبى كافة متطلبــات العاملين في هذا القطاع 
الى جانــب مواكبة التطورات التي يشــهدها 

القطاع على المستويين المحلى والعالمي.
وأشــارت جامع الــى ان القانون الجديد نص 
وألول مرة على تعريف موحد للمشــروعات 
المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما 
وضع آليات مرنه وجديدة ومستحدثة لتيسير 
إتاحة التمويل ألصحاب هذه المشروعات بما 
يســاعد على التوســع في تمويل واقامة هذه 
النوعية من المشــروعات فضال عن التوسع 
فــي تقديــم الحوافــز المالية وغيــر المالية، 
مشــيرة الــى ان القانون الجديــد وضع آلية 
محفزة لتوفيق أوضاع المشــروعات العاملة 
في مجال االقتصاد غير الرســمي لتشــجيعها 

للتحول إلى القطاع الرسمي.
وفيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاعي الصناعة 
والتصديــر اكدت وزيرة التجــارة والصناعة 
ان الــوزارة قامــت خــالل الفتــرة الماضيــة 
بعقــد العديــد مــن االجتماعات مــع منظمات 
االعمــال وعلــى رأســها اتحــاد الصناعــات 
والمجالــس التصديريــة والغــرف التجارية 
بهــدف ايجاد حلــول جذرية للتحديــات التي 
تواجه المنتجين والمصدرين، وبصفة خاصة 

بعد انتشــار جائحة كورونــا ، حيث حرصت 
الوزارة على اســتمرار دوران عجلة االنتاج 
لتلبية احتياجات الســوق المحلى من الســلع 
االساســية والمســتلزمات الطبيــة وتصديــر 
الفائض لألســواق الخارجية مع الحفاظ على 

العمالة المتواجدة بالمصانع.
وأضافــت ان الوزارة بصــدد ميكنة منظومة 
الخدمــات بعــدد مــن الجهــات التابعة بهدف 
التيسير على المســتثمرين ومجتمع االعمال 
فــي الحصول على خدمــة متميزة وفى إطار 
زمني محــدد، حيث تم البــدء بالهيئة العامة 
للتنميــة الصناعيــة وهيئــة الرقابــة علــى 
تنميــة  وصنــدوق  والــواردات  الصــادرات 
الصادرات، مؤكدة ان تيســير اجراءات منح 
الخدمــات يمثل ركيــزة اساســية لخلق بيئة 
اســتثمارية جاذبة وعامل رئيســي في تنفيذ 

خطة الدولة للتنمية االقتصادية المستدامة.
ولفتــت جامــع الــى انــه تــم اعادة تشــكيل 
المجالس التصديرية وادخال دماء جديدة من 
الشباب بهدف االستفادة من فكرهم المتطور 
فــي زيــادة الصــادرات المصرية لألســواق 
العالمية وفتح اســواق جديــدة باإلضافة الى 
تعظيم االســتفادة من جهاز التمثيل التجاري 
وتوفيــر  المصدريــن  مجتمــع  خدمــة  فــي 
المعلومــات والفرص االســتثمارية بمختلف 

االسواق العالمية.  

وفى ردها على تســاؤل أحد أعضاء الجمعية 
حول تركيــز الحوافز الــواردة بقانون تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغــر علــى القطــاع الصناعــي، أوضحت 
الحوافــز  ان  والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
موجهه لكافة انواع المشــروعات الصناعية 
والخدميــة ، وان كان قطــاع الصناعة يمثل 
اولويــة أولــى نظرًا لدوره الكبيــر في توفير 
فرص العمل امام الشــباب فضال عن ارتفاع 
القيمــة المضافة للمنتج الصناعي، مشــيرة 
الى ان حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خالل 
العام الماضي بلغ 6 مليار جنيه، اســتحوذت 
المشــروعات الصناعيــة علــى 15% منهــا 

والباقي لمشروعات خدمية وتجارية. 
ومــن جانبــه أكــد المهندس شــريف الجبلي 
رئيــس الجمعيــة المصرية لشــباب األعمال 
حــرص اعضــاء الجمعية على التنســيق مع 
وزارة التجــارة والصناعــة للتعــرف علــى 
توجهــات الــوزارة علــى المدييــن القصيــر 
والبعيد وبما يســهم فى وضع خارطة طريق 
مشــتملة األركان من حوافــز واليات تمويل 
لتنميــة وتطوير الصناعة المصرية، مشــيرًا 
الــى اهمية االســتفادة من التجــارب الدولية 
في انشــاء التجمعات الصناعية المتخصصة 

وتنمية الصادرات.

جامع تستعرض مع أعضاء الجمعية 
المصرية لشباب االعمال الحوافز الواردة 

بقانون تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر

و تشارك في االجتماع االول للمجلس 
التصديرى للصناعات الكيماوية بعد 

اعادة تشكيله

شــاركت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعة - عبر 
خاصية الفيديو كونفرانس - في االجتماع األول للمجلس التصديرى 
للصناعــات الكيماوية بعد اعادة تشــكيله برئاســة المهندس خالد 
ابــو المــكارم، والذى تنــاول تأثيرات جائحة كورونــا على موقف 
االنتاج والتصدير للشركات الكيماوية وكذا خطة المجلس لألنشطة 

الترويجية خالل المرحلة المقبلة. 
وقالــت الوزيــرة ان الوزارة تســعى بالتعاون مع كافــة المجالس 
التصديريــة لتحقيــق طفرة في معــدالت التصدير خــالل المرحلة 
المقبلــة خاصو وان الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التي 
تؤهلهــا للتواجد في االســواق الخارجية، مشــيرة الــى ان اهمية 
قيام كل مجلس بتحديد االســواق المســتهدفة ووضع خطة شاملة 
لالرتقــاء بصــادرات القطــاع ليس فقط على مســتوى الشــركات 
الكبيرة والمتوســطة، وانما الشــركات الصغيــرة ايضا بهدف فتح 
المجال امام جميع الشــركات لالرتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة 

في السوقين المحلى والخارجي.
وفــى هذا اإلطــار طالبت جامع أعضاء المجلــس بأهمية التواصل 
مــع اصحــاب الوحدات االنتاجيــة بمجمع الصناعات البالســتيكية 
بمنطقة مرغم باإلســكندرية لتحقيــق التكامل بين المصانع الكبيرة 
والمتوســطة المتواجــدة داخل هذا المجمع ومســاعدتهم ايضا في 

تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير لألسواق الخارجية.
وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية ايجاد آلية ســريعة لســداد 
مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لفتت الوزيرة 

الى ان الوزارة ســتقوم وبالتنســيق مع كافة المجالس التصديرية 
ببــدء خطة ميكنــة اجراءات العمــل داخل الصنــدوق، حيث يمثل 
هــذا األمر ضرورة حتمية خاصة في ظــل الظروف الحالية، وهو 
األمر الذي سينعكس ايجابًا على سرعة سداد مستحقات الشركات 

المصدرة لدى الصندوق.
ومــن جانبــه اكــد المهندس خالــد ابو المــكارم رئيــس المجلس 
التصديري للصناعات الكيماوية حرصه على التنسيق مع الوزارة 
فيمــا يتعلــق بأهــم التحديــات التــي تواجــه الشــركات الكيماوية 
المصدرة، مشــيرًا الى انه على الرغم مــن الظروف الصعبة التي 
يشــهدها االقتصاد العالمي بســبب تداعيــات جائحة كورونا اال ان 
قطــاع الصــادرات الكيماوية ال يزال يمثل الحصــان الرابح لقطاع 
التصديــر المصري حيث يســتحوذ على 25% من حجم الصادرات 
المصرية بإجمالي 5,6 مليار دوالر، كما يصل حجم اإلنتاج الكلى 

للصناعات الكيماوية الى حوالى 60 مليار دوالر سنويًا.
واشار ايضا الى ان القطاع سيشهد خالل المرحلة القريبة المقبلة 
ضــخ اســتثمارات جديدة فــي مجــاالت صناعــة البتروكيماويات 
واألسمدة وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، 
وهو ما يؤكد اهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته امام المســتثمرين 
المحليين واالجانب، مشــيرًا في هذا اإلطار الى أن واردات القطاع 
من مستلزمات اإلنتاج انخفضت خالل الـ4 شهور األولى من العام 
الجاري بنســبة 32% وذلك نتيجة االعتمــاد على مدخالت اإلنتاج 

المحلية كبديل للمستوردة.
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اصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة قرارًا بمد العمل بالقرار الوزاري 
الخــاص بفــرض رســوم مكافخــة اغــراق 
نهائيــة على الــواردات المغرقــة من صنف 
البطانيــات )عــدا الكهربائيــة( المصنعة من 
االلياف التركيبية بمقاســات واوزان مختلفة 
وان كانــت على هيئة روالت بنســبة تتراوح 
من 54-77% مــن القيمة CIF وبما ال يقل 
عــن 1.53 دوالر/ كيلــو جــرام الى 1.89 
دوالر/ كيلــو جرام ذات المنشــأ أو المصدرة 
من جمهورية الصين الشــعبية وذلك لمدة 5 
ســنوات أخرى تنتهي في 24 اغسطس من 

عام 2025.
وقال الســيد/ ابراهيم الســجيني رئيس قطاع 
المعالجــات التجاريــة ان القطــاع تلقى طلبًا 
مؤيدًا مســتنديًا خالل شــهر اكتوبر الماضي 
مــن اتحاد الصناعــات المصريــة ممثاًل عن 
الصناعــة المحلية لمراجعة رســوم مكافحة 
االغراق النهائيــة المفروضة على الواردات 
المغرقــة من صنف البطانيــات المصنعة من 
االليــاف التركيبيــة بدعوى ان انهــاء العمل 
برسوم مكافحة االغراق النهائية المفروضة 
حاليًا من شأنه ان يؤدى الى احتمال استمرار 
أو تكــرار االغراق والضرر علــى الصناعة 

المحلية
واضــاف ان لجنــة التحقيق بالــوزارة وفي 
ضوء ما توصلت اليه من نتائج تأكدت من ان 
الواردات من هذا الصنف الزالت ترد بأسعار 
مغرقة ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم 
مكافحة االغــراق النهائية على هذه النوعية 
مــن البطانيــات والعمــل بالقــرار الــوزاري 
الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات اخرى
جدير بالذكر ان وزير التجارة والصناعة كان 
قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة 
النهائيــة لرســوم مكافحة اإلغــراق النهائية 
المفروضة على الواردات المغرقة من صنف 

البطانيــات المصنعــة من األليــاف التركيبية 
بمقاســات وأوزان مختلفة )عدا الكهربائية( 
وإن كانــت علــى هيئــة روالت ذات المنشــأ 
أو المصــدرة من الصين خالل شــهر نوفمبر 

الماضي
وقــد تم اخطار منظمة التجارة العالمية خالل 
شهر ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق 
المراجعــة النهائيــة ضــد الواردات الُمشــار 
إليها، كما تم اتاحــة الفرصة لكافة األطراف 
إلبــداء وجهــات نظرهــا وفقــًا لآلليــة التي 
حددهــا القانــون الدولي والتشــريع المحلي 
في هذا الصدد من خالل قوائم األســئلة التي 
تم إرســالها للصناعة المحلية والمستوردين 
والمنتجيــن والمصدرين االجانب وللســفارة 
الصينيــة بالقاهــرة، كمــا تــم التحقــق مــن 
البيانات المقدمة في ردها على قوائم األسئلة 

قبل اتخاذ القرار النهائي.
ومن ناحية اخرى وافقت السيدة/ نيفين جامع 
وزيــر التجارة والصناعة على بدء إجراءات 
تحقيــق مكافحة اإلغراق ضــد الواردات من 
صنف السجاد الميكانيكي وأغطية االرضيات 
من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن 
كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة 

تركيا.

وأوضــح الســيد / ابراهيم الســجينى رئيس 
قطــاع المعالجات التجارية ان القطاع ســبق 
وان تلقى شكوى مؤيدة مستنديًا من الصناعة 
المحلية ويمثلها شركة النساجون الشرقيون 
تدعــي فيها أن واردات الصنف المشــار إليه 
ترد الي مصر بأســعار مغرقة وُتسبب ضررًا 
ماديــًا للصناعــة المحليــة، مشــيرًا الى قيام 
القطــاع بفحص دقــة وكفاية البيانــات التي 
وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة 
تركيــا بقبول الشــكوى، كما تم رفــع تقريرَا 
الــى اللجنة االستشــارية، والتي وافقت على 

توصيات القطاع.
ولفت الســجيني الى أنه سيتم إخطار منظمة 
التجــارة العالمية عن بدء إجــراءات تحقيق 
مكافحة اإلغراق ضد الــواردات من الصنف 
الُمشــار إليه، كما سيتم ارسال قوائم األسئلة 
الــى األطــراف المعنيــة، وكذا ســيتم إجراء 
زيــارات تحقــق ميدانيــة لألطــراف المعنية 
للتحقــق من البيانــات المقدمة في ردها على 
قوائم األســئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، كما 
ســيتم أتاحه الفرصة لكافــة األطراف إلبداء 
وجهــات نظرهــا وفقــًا لآلليــة التــي حددها 
القانــون الدولــي والتشــريع المحلي في هذا 

الصدد.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا باستمرار 
فرض رسوم مكافحة اغراق نهائية على 

الواردات المغرقة من صنف البطانيات 
المصنعة من االلياف التركيبية ذات المنشأ 

او المصدرة من الصين لمدة 5 سنوات

الرقابة على الصادرات والواردات تتيح 
خدمة إدراج شهادة المنشأ إلكترونيًا 

من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة 

المركز اإلعالمي لوزارة التجارة والصناعة 
ينفى صدور قرار بفرض رسوم إغراق 

نهائية على الواردات التركية من صنف 
السجاد الميكانيكي وأغطية األرضيات 

المصنعة من مواد النسيج التركيبية

فــى اطــار تنفيــذ خطــة وزارة التجــارة 
والصناعــة نحو التحــول الرقمي وميكنة 
الخدمــات المقدمــة لمجتمــع االعمال من 
الجهات التابعة للوزارة، أعلن المهندس/ 
اســماعيل جابــر رئيــس الهيئــة العامــة 
للرقابــة على الصادرات والــواردات، أن 
الهيئة ستتيح خدمة إدراج شهادة المنشأ 
الكترونيــًا مــن خالل الموقــع اإللكتروني 
للهيئــة  وذلك بــدًءا  أول يوليو  2020 
ســواء من األجهزة المكتبية أو المحمولة 
واللوحيــة والهواتــف الذكيــة وذلــك في 
إطار جهــود الهيئة نحــو التحول الرقمى 
وللتيســير علــى المتعامليــن مــع الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
وتماشــيًا مع اإلجراءات االحترازية التي 
تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا 

المستجد.
وأوضح جابر أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا 
لبــدأ العمــل علــى اإلصــدار اإللكترونــي 

لشــهادات المنشأ تماشــيًا مع السياسات 
التجاريــة العالميــة للــدول المبــرم معها 
اتفاقيــات تجاريــة دوليــة بهدف ســرعة 
انهــاء اجــراءات اإلفــراج عن الرســائل 
المصدرة الى الخارج في موانئ الوصول.
وقــال رئيــس الهيئــة أنــه ســيكون من 
الضروري أن يقوم المتعاملون بتســجيل 
الدخــول على الموقــع اإللكتروني للهيئة 
وإدراج بيانات شــهادة المنشأ وطباعتها، 
وبعد ذلك التوجه إلى شباك تقديم الخدمة 
بمنافــذ الهيئــة وتقديــم شــهادة المنشــأ 
المطبوعــة الســتكمال باقــي اإلجراءات، 
مشــدًدا على ضــرورة التــزام المتعاملين 
بكافــة اإلجــراءات الوقائية مــن فيروس 
كورونا المســتجد، والتي تتضمن ارتداء 
الكمامــة، والحفــاظ على مســافة مترين 
علــى األقــل بيــن كل شــخص واآلخــر، 

وتجنب الحديث في أماكن االنتظار.
 واشــار الى ان النظام الجديد يســهم فى  

الحفــاظ علــي الصحــة العامــة وتيســير 
اإلجــراءات علــى المتعامليــن ، الفتًا الى 
أنه في حالة مواجهة صعوبة أو مشــكلة 
في التســجيل، يمكن للعميل االتصال على 
الخط الساخن للهيئة على رقم 19591.

نفــى المركــز اإلعالمــي لــوزارة التجارة 
والصناعة صحة الخبر الذي تداولته بعض 
المواقــع اإللكترونية بشــأن صــدور قرار 
من وزيــرة التجارة والصناعــة بمد العمل 
بالقرار الوزاري رقم 618 لســنة 2020 
والخــاص بفــرض رســوم إغــراق نهائية 
على الواردات المغرقة من صنف الســجاد 
الميكانيكــي وأغطية األرضيــات المصنعة 
من مواد النســيج التركيبية ذات منشــأ أو 

المصدرة من دولة تركيا لمدة 5 سنوات.
وقد أكد البيان الصادر عن المركز اإلعالمي 
عدم صــدور قرار فــي هذا الشــأن خاصة 

وأن الوزيرة قد أصدرت مطلع شــهر يوليو  
2020 قرارًا بالموافقة على بدء إجراءات 
تحقيــق مكافحة اإلغراق ضد الواردات من 
هذا الصنف، ومن ثم بدأت ســلطة التحقيق 
ممثلــة في قطــاع المعالجــات التجارية في 

اتخاذ اإلجراءات المتعلقة ببدء التحقيق.
وفى هــذا اإلطــار أوضــح الســيد ابراهيم 
الســجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية 
أن آلية فرض رسوم على أي منتج تخضع 
إلجراءات ودراسات مستفيضة قد تستغرق 
عامًا إلقرار ما إذا كان ســيتم فرض رسوم 
من عدمه، مشيرًا إلى أنه منذ صدور موافقة 

السيدة وزيرة التجارة والصناعة على بدء 
إجراءات التحقيق مطلع الشهر الجاري فقد 
قام القطاع بإخطار منظمة التجارة العالمية 
ببــدء اجــراءات التحقيــق والمتمثلــة فــي 
ارســال قوائم األسئلة الى األطراف المعنية 
وإجراء زيــارات تحقق ميدانيــة لألطراف 
المعنيــة للتحقق من البيانــات المقدمة في 
ردها على قوائم األســئلة قبل اتخاذ القرار 
النهائــي، فضــاًل عن أتاحــه الفرصة لكافة 
األطراف إلبداء وجهات نظرها وفقًا لآللية 
التــي حددهــا القانــون الدولي والتشــريع 

المحلي في هذا الصدد.
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إنطالقــا مــن إســتراتيجية وزارة التجــارة والصناعــة المصرية 
الهادفــة الي مضاعفة معدل النمو الصناعي والتوســع 
فــي اإلســتثمار الصناعــي وتعميق الصناعــة المحلية 
وتفعيــل اإلعتماد علي المنتج المحلي ومكونات اإلنتاج 
إلحالل الواردات وزيادة الصادرات ومســاندة المنشآت 
الصناعية لتطبيق أعلى معاييــر الجودة ونظم اإلدارة. 
قامت وزارة التجارة والصناعة في أغســطس 2016 
باالعالن عن  عالمة الجودة » بكل فخر صنع في مصر 
» و هــي ملكية حصرية لــوزارة التجارة والصناعة و 
مســجلة كعالمــة مراقبة وجودة فــى الفئات من 1 إلي 
34 طبقــا التفاقية »نيس« والخاصة بتقســيم الســلع 

والخدمات المراد تسجيل عالمات تجارية عليها.
تمنــح عالمــة الجــودة » بــكل فخــر صنع فــي مصر 
»بواســطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية 
المؤهلة من القطاعين الخاص و الحكومي والتي تعتبر 
شــعارَا للمنشــآت التي تطبق معايير الجودة الشــاملة 
المعتمــدة مــن جهــات اإلعتمــاد المصريــة أو الدولية 
وتميز المنشآت المصنعة لمنتج مصري عالي الجودة.

وتعمل عالمة » بكل فخر صنع في مصر » أيضا علي 
تحســين الصورة الذهنية لدي المستهلك عن المنتجات 
المحليــة و المنشــآت المصنعــة لها ممــا ينعكس علي 
زيادة مبيعات وطلبات الشراء لتلك المنشآت و اإلرتقاء 
بمستوي جودة المنتجات كما انها تحمي المستهلك من 

المنتجــات المصنعة بالقطاع غير الرســمي التي ال تطبق معايير 
الجودة المحلية والدولية.

المعايير األساسية لمنح العالمة:
يتوجــب علي المنشــآت المتقدمة إجتيــاز التقييم الــذي يقوم به 
الفريــق المختص مــن خالل زيارة ميدانيــة والتوافق مع معايير 
)التخطيط اإلســتراتيجي، الموارد البشــرية، التســويق، االنتاج، 
نظم الطاقة و ترشــيدها، النظام البيئي و ادارة المخلفات و إدارة 
الجــودة( والحصــول علي نســبة 70% علي األقــل و يتم إصدار 
العالمة للمنشآت المؤهلة خالل 10 أيام عمل )في المتوسط( من 

تاريخ اجراء التقييم للمنشأة.
المستندات المطلوبة للحصول علي العالمة:

- صورة حديثة من السجل الصناعيـ  صورة من رخصة التصنيع 
السارية ـ صورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة.

تكلفة الحصول علي العالمة:
- نســبة المســاهمة المقررة طبقا للشروط المعمول بها للمنشآت 
المســجلة لدي مركز تحديــث الصناعة من قيمة رســوم العالمة 

البالغة ثالثون الف جنيه مصري )30,000 جم(.
-  ثالثــون الــف جنيه مصــري )30,000 جم( للمنشــآت الغير 

مسجلة لدي مركز تحديث الصناعة.

إجراءات و خطوات الحصول علي العالمة:

مدة صالحية العالمة:
- عامان من تاريخ منح العالمة و يتم التجديد بعد إعادة التقييم.

طلب الحصول علي العالمة:
- مقــر المركــز الرئيســي 1195 كورنيــش النيــل مبنــي اتحاد 

الصناعات الدور الثاني، القاهرة.
- أقرب مكتب فرعي لمركز تحديث الصناعة بالمحافظات.

E-mail: inquiries@imc-egypt.org -
أنجازات محققة 

تم التعاقد مع )266( منشــأة بالقطاعــات الصناعية المختلفة و 
مــن ثم تم تقييم )242( منشــأة منها و ذلك فــي )17( محافظة 
علي مســتوي الجمهورية و تمكنت )195( منشأة صناعية منها 

من إجتياز التقييم بنجاح.
أما بالنسبة للمنشآت التي لم يتسني لها إجتياز التقييم تقوم إدارة 
منح العالمــة بمركز تحديث الصناعة بإصدار تقرير كامل لجميع 
المنشــآت التي يتم تقييمها يظهر نقاط عدم التطابق مع المعايير 
واإلجــراءات الواجب تطبيقها وكذلك فرص التحســين الموجودة 
حتي يتسني لتلك المنشآت العمل علي معالجة تلك النقاط والتقدم 

مرة أخري بطلب للمركز إلعادة التقييم

مبادرة عالمة الجودة 
»بكل فخر صنع في مصر«
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التسويق الرقـمي والمعـــــــارض اإلفتراضية ...ومستقبل 
التجارة العالمية

 المصدر: تقارير اقتصادية ومواقع اخبارية عالمية
يعتبــر قطــاع المعارض والمؤتمــرات من أكثــر القطاعات التي 
تأثــرت تأثــرًا بالغًا بفعل أزمــة فيروس كورونا المســتجد نظرًا 
لإلجــراءات التــي اتخذتهــا حكومات الــدول حول العالــم بمنع 
األنشــطة التي تســمح بالتجمعات ومنها المعارض والمؤتمرات 
والفعاليــات، األمــر الذي أدى إلــى إحداث تغييــرات جذرية في 
طريقة تسويق الشركات لمنتجاتها وفي الوقت ذاته الحفاظ على 

سالمة الجمهور والعمالء والمشترين ومنع التجمعات. 
ومــن أبرز تلــك التغيــرات اللجوء إلــى فكرة إقامــة المعارض 
االفتراضيــة وتنشــيط التجــارة اإللكترونيــة، وخــالل األشــهر 
القليلة المقبلة، ســتعتمد الشركات أكثر من أي وقٍت مضى على 
اســتراتيجيتها الرقمية حيث ســيصبح التواجد التجاري الرقمي 
في كثير من الحاالت العامل الذي سيســحم مســتقبل كل شــركة 
وقدرتهــا على البقاء في الســوق خاصًة في ظــل توقف النوافذ 

االعتيادية المتعلقة بالفعاليات والمعارض التقليدية. 

تأثير فيروس كورونا المستجد على المعارض والمتاجر 
لقد تضررت صناعة الفعاليات بشــدة مــن أزمة الفيروس حيث 
ســجلت انخفاضًا بنســبة 15.1%. كما كشــفت تقاريــر عالمية 
عــن تغّيرات في ســلوكيات الشــراء حــول العالــم، وذلك بفعل 
أزمة الفيروس. كمــا ان هناك توقعات بانخاض إجمالي اإلنفاق 
اإلعالني في عام 2020 في 51% من العالمات التجارية الكبرى 
مقارنة بعــام عام 2019. ومع ذلك، تتوقع العديد من العالمات 
التجارية زيادة إنفاقهــا عبر القنوات الرقمية في النصف الثاني 

من عام 2020.
وفــي أعقاب تفشــي فيروس كورونا المســتجد توجهــت العديد 
الشــركات إلى تحويــل ميزانيات التســويق المخصصة لفعاليات 

الصناعة إلى التسويق على شبكة االنترنت. 

التسويق الرقمي  وزيادة المبيعات بفعل األزمة 
شــهدت المتاجر اإللكترونية بالعديد من أنحاء العالم إقبااًل كثيًفا 
مــن ِقبل المســتهلكين منذ بدايــة أزمة فيروس كورونا لشــراء 
المنتجــات عبر هذه المتاجــر حيث اضطر بعضها لتوظيف آالف 

من العمال حول العالم للعمل بالمســتودعات وفى خدمة توصيل 
الطلبات للتعامل مع هذه الكثافة، حيث يفضل الكثير من الزبائن 

البقاء في منازلهم وشراء حاجاتهم على االنترنت.
وتتميــز المتاجر اإللكترونية عــن التقليدية بالعديــد من المزايا 

ومنها السهولة والسرعة في العمليات 
التســويقية بواســطة جهاز الحاسوب 
فقــد  الذكــي،  الهاتــف  أو  الشــخصي 
أصبحت منصات التجــارة اإللكترونية 
أساًســا لنجاح أي مشروع، خاصة أنه 
ال يمكــن ألي صناعة الهروب من هذا 
التطــور الذي حدث فــي عمليات البيع 

بواسطة شبكة اإلنترنت.

فوائد التسويق اإللكتروني 
للتســويق  الرئيســية  الميــزة  تكمــن 
الرقمــي فــي أنــه ال يتطلــب التفاعــل 
وجهــًا لوجه حيــث يمكن للمســوقين 
بســهولة الحصول على صــورة جيدة 
لعائد إنفاقهم على االستثمار واألنشطة 
التي تولــد أكبر عدد من العمالء وبأي 
تكلفة، باإلضافة إلى مرونة االتصاالت 

عبر اإلنترنت .

المعارض اإلفتراضية 
التجاريــة  المعــارض  أصبحــت 
االفتراضيــة الحــل األمثــل للوصــول 
العالمــي وهــي توفــر فرًصــا جديــدة 
للمصنعين، وتزيل الحواجز الجغرافية 
حتــى تتمكن الشــركات مــن الوصول 
إلى جمهور أكبــر بكثير من المعارض 
التقليدية فضاًل عن كونها البديل اآلمن 

لهذه المعارض .

أمثلة للمعارض االفتراضية 
حقــق قطاع تنظيم المعــارض والفعاليات االفتراضية بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة 100% خالل األشهر 
الماضيــة، كما بدأ معــرض هانوفر ميســي األلماني، وهو 
معــرض تجاري دولــي كبير للتكنولوجيــا الصناعية، ألول 
مــرة افتراضيًا في يوليو. بينما انطلــق في اليابان معرض 
اإللكترونيــات االســتهالكية »ســيتيك« ومعــرض طوكيو 

لأللعاب عبر اإلنترنت.
وفــي الصين، انطلق معــرض كانتون الدولي التجاري عبر 

اإلنترنت للمرة األولى في تاريخه خالل شهر يونيه الماضي 
حيــث اجتذب المعــرض االفتراضي ما يزيــد عن 20 ألف 
عــارض فــي عــدد كبير مــن الصناعات، كمــا لجأ معرض 
جنيف الدولي للســيارات إلى الكشــف عن منتجات شركات 
صناعــة الســيارات والمؤتمرات اإلخبارية علــى اإلنترنت 
 BMW بعــد إلغــاء عرض هذا العــام. بينما قدمت شــركة
ســيارتها الكهربائية الجديدةi4  فــي مؤتمر صحفي رقمي 
مــن ميونيخ، فــي حين عقد المنافســون دايملــر وفولكس 

واجن فعالياتها الخاصة على اإلنترنت.
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• اســتحوذ قطاع الصــادرات الكيماوية على 25% من حجم 
الصــادرات المصرية باجمالى 5,6 مليــار دوالر، كما يصل 
حجــم اإلنتــاج الكلى للصناعــات الكيماوية الــى حوالي 60 

مليار دوالر سنويًا.

• بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خالل النصف 
األول مــن العام الجاري 2 مليــار و111 مليون دوالر منها 
290 مليــون دوالر صادرات مصرية ومليار و821 مليون 

دوالر واردات.

• يسهم قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية 
بنحــو 25% مــن الصــادرات المصريــة لألســواق العالمية 

وبقيمة 5 مليار دوالر سنويًا .

• حققت  صادرات قطاع مواد البناء خالل النصف األول من 
العام الجارى زيادة ملحوظة بنســبة قدرها 24% حيث بلغت 
3 مليــار و 25 مليــون دوالر مقارنة بنحو 2 مليار و 437 

مليون دوالر

• خصصــت مجموعة البنك اإلســالمي للتنميــة 2.3 مليار 
دوالر حزمة اســتجابة استراتيجية لمساعدة الدول األعضاء 

و700 مليون دوالر من مؤسسات القطاع الخاص.

 
• أنجــزت مجموعة البنك اإلســالمي للتنميــة برامج عديدة 
للتعــاون المثمــر والبّنــاء مــع الحكومــة المصريــة بقيمة 
12.8 مليــار دوالر في 338 مشــروع وذلــك فى قطاعات 
الطاقة والصناعــة والتعدين والزراعــة والخدمات الصحية 
واالجتماعيــة والتجــارة واســتيراد الســلع االســتراتيجية 

والتعليم.

• بلغــت العمليــات التمويليــة لمجموعة البنك اإلســالمي للتنمية 
فــي مصر نحو 9.6 مليــار دوالر وآخرها التمويل الذي اعتمدته 
المجموعة بقيمة 200 مليون دوالر لصالح الهيئة العامة للسلع 

التموينية لتوفير السلع األساسية.

 
• مبادرة احالل المركبات المتقادمة تســتهدف تحويل 147 ألف 

سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

• بلغ حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهية الصغر خالل العام الماضى 6 مليار جنيه واســتحوذت 
المشــروعات الصناعيــة علــى 15% منها والباقي لمشــروعات 

خدمية وتجارية

• جمعية رجال اعمال االســكندرية اتاحت 5 مليون قرض بقيمة 
17.5 مليــار جنيه وتســتهدف إنشــاء 12 فرع جديــد لها بـ 4 
محافظــات ليصــل اجمالي عدد فروع الجمعيــة الى 100 فرع بـ 
14 محافظة وتضم 300 عضو ويبلغ رأسمال الشركات االعضاء 
بالجمعية 70 مليار جنيه وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشــرة 

و450 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

• حققت الصــادرات المصرية غير البترولية خالل 2019 تزايد 
فــي بعض القطاعــات كان من ابرزها قطــاع الصناعات الغذائية 
ليســجل 3.428 مليار دوالر بنسبة زيادة 10 % مقارنة 2018  
حيث  سجل 3.108 مليار دوالر كما حققت صادرات  الحاصالت 
الزراعية 2.270 مليار دوالر بنســبة زيادة قدرها 7 % مقارنة 
بالعــام الســابق  حيــث بلغــت 2.113  وحقــق قطــاع المالبس 
الجاهــزة 1.690 مليــار دوالر بزيادة قدرهــا 5 % مقارنة بعام 

2018 حيث سجل 1.604 مليار دوالر .

• بلغت رســائل الواردات الغذائية المقبولة عام 2019 عدد 83 
الف و 947 رسالة بوزن إجمالي 36.160.089 طن.

• بلغت رســائل الواردات الصناعيــة المقبولة خالل عام 2019  
عدد 159الف و 36 رسالة بوزن إجمالي 10.421.830  طن.
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واصل الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، دراسته بشأن الجدول التنفيذي 
للخطة التدريبية لموظفي الدولة للعام المالي الجديد 2020-2021، في 
ضــوء تداعيات جائحة كورونا وخفــض عدد كبير من الجهات الحكومية 

أعداد موظفيها.
وكشــف الجهــاز انــه تــم إرجاء 
إقــرار الخطة التدريبيــة للعاملين 
بالجهاز اإلداري للدولة والوحدات 
المحليــة والتــي كان مــن المقرر 
أن تنفــذ بدايــة مــن شــهر يوليو 
مــن  االنتهــاء  لحيــن  الجــاري، 
الدراســة الخاصة بمــدى إمكانية 
تنفيــذ البرامج التدريبيــة وآليات 
إمكانيــة  بحــث  مــع  تطبيقهــا، 
إجراءهــا إلكترونًيــا عــن بعد أو 
تقليص أعــداد المتدربين لتطبيق 

إجراءات التباعد االجتماعي.
وأشار الجهاز إلى أنه من المتوقع 
بشــأن  المشــاورات  تنتهــي  أن 
تطبيــق الخطــة التدريبية وحســم 

مــدى إمكانيــة إقرارها رســمًيا، على ان يكــون واحًدا من أهــم البرامج 
المدرجة بالخطة حزمة تدريبية للموظفين حديثي التعيين حول أساسيات 
الوظيفــة العامة »بدايــة«، وآخر حــول إدارة الدولــة المصرية واألطر 
التشــريعية الحاكمة للوظيفة العامة والمفاهيم األساسية للوظيفة العامة، 

ومهارات العمل الجماعي واالتصال الفعال، إلى جانب التعريف بمهارات 
الكتابة اإلدارية وإعداد التقارير.

كمــا تضع الخطــة مجموعة أخرى مــن برامج تدريب المســار الوظيفي 
 ، بالكاريــر شــيفت  الخاصــة 
المشــاركين  تزويــد  بهــدف 
بالمعلومات والخبرات الالزمة 
لرفــع مســتوى كفاءتهــم في 
يكــون  أن  بشــرط  العمــل، 
المتقدميــن لديهم خبرة ســنة 
على األقل في مجال الوظيفة.

كما أولت الخطة اهتماما بتأهيل 
موظفــي الجهات الخدمية ذات 
التعامل المباشر مع الجمهور، 
مــن خــالل تدريــب علــى فن 
التعامل مــع الجمهور ورضاء 
المواطنين وتزويد المشاركين 
في البرنامــج ببعض المعارف 
فــي  الســلوكية  والمهــارات 
التعامل مــع الجمهور، إضافة 
إلــى برنامج بداية جديــدة لتأهيل المقبلين على المعاش، الذي يهدف الي 
تنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واســتثمار امكانتهم الشخصية 
والخبرات والتجارب وإرشــادهم لكيفية التخطيط الســليم لمرحلة التقاعد 

وعرض للتجارب الناجحة.

قامــت اإلدارة المركزيــة الختبــارات وبحــوث الغــزل 
والتيلــة بالهيئــة العامــة للتحكيــم واختبــارات القطن 
بإجراء دراسة بعنوان )كفاءة وفاعلية القطن المصري 
فــي إنتــاج كمامة تحمــى مــن  Covid-19وتناولت 
الدراســة عرض المواصفات القياسية المصرية إلنتاج 
الكمامة النسيجية وتوضيح أنواع الكمامات المتواجدة 
بالسوق المصري مع تزويد الدراسة بصور توضيحية 
تبين الفحص الميكروسكوبي لبعض التراكيب النسيجية 

وغير النسيجية.

هــذا وقــد تــم إعــداد الدراســة تحت إشــراف الســيد 
المهنــدس / محمــد خضر رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
العامة للتحكيــم واختبارات القطن والســيد المهندس/ 
صفــوت الشــهاوى مدير عام الهيئــة، ويمكن االطالع 

على الدراسة من خالل موقع الهيئة 
/http://www.egyptcotton-catgo.org

 التنظيم واإلدارة يبحث تدريب موظفي الدولة 
اليكترونيا

تيسير إجراءات تجديد اإلعارات واإلجازات 
لموظفي الجهاز اإلدارى للدولة

اختبارات القطن تصدر دراسة جديدة عن كفاءة 
القطن المصري في صناعة الكمامات

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة منشــورا خاص 
بتيســير إجــراءات تجديد اإلعارات واإلجــازات لموظفي 
الجهــاز اإلدارى للدولة وذلك لمــا تمر به دول العالم من 
ظروف اســتثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وما 
تبع ذلك من إجراءات احترازية وتقييد حركة الســفر من 
وإلى العديد من دول العالم. وقد جاء المنشور متوافقا مع  
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1459( لسنة 2018 
بشــأن ضوابط إطالق مدد اإلعارات و اإلجازات الخاصة 
بدون أجر متضمنا وجوب موافقة السلطة المختصة على 
منح اإلعارة او اإلجازة بدون أجر فى مدة ال تجاوز خمسة 
عشر يوما من تاريخ تقديم الموظف طلبه بالحصول على 
هــذه اإلجازة او اإلعارة ولما كان الغرض من هذا القرار 
التيســير على موظفى الجهاز اإلدارى للدولة انطالقا من 
حرصها على اإلهتمام على موظفيها و تيســير حصولهم 
علــى اســتحقاقاتهم الوظيفية بما ال يتعــارض مع أحكام 
القانون حيث قرر تجديد اإلعارة أو اإلجازة ســنويا بناء 
علــى طلب يقدم من الموظــف قبل انتهاء مدة اإلعارة او 
اإلجــازة بدون أجر بثالثين يوم على األقل دون إشــتراط 
حضوره شــخصيا للموافقة على التجديد و اجاز فى هذه 
الحالة ان ينيب أحد اقاربه حتى الدرجة الثانية او غيرهم 

بموجب توكيل خاص.
وقد شــدد الدكتور صالح الشــيخ على تيسير اإلجراءات 
اإلدارية المتعلقة بالموارد البشرية وأصدر تعليماته لكافة 
وحــدات الجهاز اإلداري للدولة اإللتــزام بأقصى درجات 
المرونة عند تجديد مــدد اإلعارات واإلجازات للموظفين 

المتواجديــن خــارج البالد والتــي تنتهي خالل العــام المالي 2020 
ويتضمن ذلك اإلعالن عن تخصيص وسيلة اليكترونية للتواصل من 
خاللها لتلقي طلبات التجديد والرد عليهم. واستثنى المنشور من ذلك 

الموظفيــن المكلفين بأداء مهام وظيفية خارج البالد وحالت الظروف 
دون عودتهــم فــي المواعيد المقررة قانونا وذلــك إلعتبارهم قائمين 
بالعمــل خالل تلــك الفترة.. كذلك ال ينطبق المنشــور على الموظفين 

المعارين إلى الخارج أو في اجازات خاصة بدون أجر.
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التمثيــل التجــارى المصــرى هــو أحــد األجهــزة التابعــة لــوزارة 
التجــارة والصناعــة ويعــد الجنــاح االقتصــادى للدبلوماســية المصريــة 
فــى الخــارج ، والمظلــة الرئيســية لعالقـــــات مصراالقتصاديــة الدولية 
، وأحــد اهــم الكيانــات العاملــة فــى مجــال دفــع وتطويــر تجــارة مصــر 
الخارجيــة ، كمــا يلعــب دورًا رياديــَا متميــزَا فــى دعــم وتطويــر 
عالقــات مصراالقتصاديــة الخارجيــة ســواء علــى المســتوى الثنائــى 
ــة الدبلوماســى المتخصــص  ــان الدول ــه كي ــدد االطــراف بصفت أو متع
فــى هــذا المجال،ويضطلــع التمثيــل التجــارى بمهــام الدبلوماســية 
ــادة الصــادرات  ــة لزي ــذ خطــة الدول ــى تنفي ــى تهــدف ال ــة الت التجاري

ــواردات وترشــيد ال
يعتبــر التمثيــل التجــارى نافــذة ومــرآة مصــر االقتصاديــة لــدى دول 
العالــم وتلــك المنظمــات الدوليــة والتجمعــات االقليميــة المتعــددة 
وبهــدف العمــل علــى تنميــة العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة ، ومــن 
ــام  ــة المه ــندت الدول ــد أس ــدف فق ــذا اله ــًا له ــق وتحقيق ــذا المنطل ه

ــارى : ــل التج ــى التمثي ــة ال واالختصاصــات التالي
- تمثيــل مصالــح مصــر التجاريــة واالقتصاديــة لــدى مختلــف الــدول 

والمنظمــات الدوليــة واالقليميــة .
- تنمية الصادرات المصرية والترويج لها فى األسواق الخارجية.

- تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد .
- جــذب االســتثمارات األجنبيــة والترويــج للمشــروعات االســتثمارية 

المصريــة .
 -المعارض واألسواق الدولية .

- االعالم التجارى واالقتصادى .
- حل ومواجهة النزاعات التجارية .

- اللجان واالتفاقيات المشتركة .
المصريــة  للمؤسســات  الهامــة  االقتصاديــة  المعلومــات  توفيــر   -

المعنيــة .
كمــا يعمــل التمثيــل التجــارى المصــرى علــى دفــع ومســاندة تواجــد 
الصــادرات المصريــة فــى األســواق الخارجيــة وتوفيــر معلومــات 
لمســاندة المصــدر المصــري للتعــرف علــى االســواق الخارجيــة 
وكذلــك توفيــر أكبــر قــدر مــن المعلومــات حــول منــاخ االســتثمار فــى 
ــى  ــتثمارية ف ــروعات االس ــج للمش ــى التروي ــل عل ــذا العم ــر وك مص
مصــر وجــذب االســتثمارات األجنبيــة ، كذالــك المشــاركة فــى تنظيــم 
ــًا  ــة وانتشــارها جغرافي ــج المصري ــات التروي ــارض وبعث ــط المع خط
ــع  ــتراك بالموق ــالل االش ــن خ ــات م ــن المعلوم ــد م ــح المزي ــا يتي كم

ــاري ــل التج ــي للتمثي االلكترون
 /http://www.ecs.gov.eg

التعرف علي 
- الفرص التصديرية 
- المعارض الدولية 

- المناقصات الدولية 
- الدراسات التسويقية 

- ادلة المصدر المصري

بيانات اإلتصال
العنوان : المقر الرئيسى التمثيل التجارى

برج رقم 5 ،6 ،أبراج وزارة المالية الجديدة ، امتداد ش رمسيس، مدينة نصر القاهرة
www.ecs.gov.eg : الموقع اإللكترونى -

- التليفون: 23424055 )202(  -  فاكس : 23421116 )202( 
- مواقع التواصل اإلجتماعى:

www.facebook.com/ecs.gov.eg

التمثيل التجاري المصري
Egyptian Commercial Service-ECS




