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التجــارة  اســتعرضت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة 
والصناعة الموقف التنفيذي إلنشاء المجمعات الصناعية 
بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المســار اإلنشائي 
للوحــدات الصناعيــة والمميزات التنافســية لــكل مجمع 
واألنشــطة الصناعية المستهدفة منه، وذلك على مستوى 
12 محافظــة ، و ذلك خالل اإلجتمــاع الذي عقده فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي  مع الدكتور مصطفى مدبولي 

رئيس مجلس الوزراء، و وزيرة التجارة والصناعة .
المجمعــات  إقامــة  مســتجدات  اإلجتمــاع  واســتعراض 
الصناعية فــي مختلف محافظــات الجمهورية، باإلضافة 

إلى جهود النهوض بالصناعات التراثية.
وقــد وجه الســيد الرئيس باالســتمرار في دعــم صناعة 
الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة 
االرتقــاء بالصناعات المتوســطة والصغيــرة كأحد آليات 
الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدالت التشــغيل، وفي 

هذا اإلطار تقرر المضي قدماً في إقامة المعرض السنوي 
»تراثنــا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية« لعام 
2٠2٠، مــع مراعــاة الضوابط واإلجــراءات االحترازية 
الالزمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص 

الدولة على دعم مختلف القطاعات اإلنتاجية الوطنية.
كمــا وجــه الســيد الرئيس بمواصلــة تنفيذ خطط إنشــاء 
المجمعات الصناعية على مســتوى الجمهورية لما تمثله 
الصناعة الوطنيــة كقاطرة للتنميــة االقتصادية، على أن 
تكون المعايير األساســية في اختيار األنشــطة الصناعية 
المســتهدفة لتلك المجمعات هي تعميــق التصنيع المحلي 
لســد الفجوة بين الصــادرات والواردات، مع استكشــاف 
آفاق تعميق الشــراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد، 
وتبسيط اإلجراءات اإلدارية أمام المستثمرين والصانعين، 
ومراعــاة المقومــات النســبية واإلمكانــات المختلفة لكل 

محافظة.

أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة ان المشــاركة االيجابيــة بانتخابــات 
مجلس الشيوخ تمثل واجباً وطنياً وحق دستوري 
لكافــة أطياف الشــعب المصري، مشــيرًة الى ان 
المجلس الجديد سيســهم فى دعم استقرار الحياة 

السياسية والنيابية في مصر.
وقالــت الوزيرة فــي تصريحات لوســائل االعالم 
خالل ادالئها بصوتها بانتخابات مجلس الشــيوخ 
بمقر كلية الفنــون الجميلة بالزمالك ان انتخابات 
مجلس الشــيوخ تمثل رســالة هامــة للعالم حيث 
تعكس أمن واســتقرار الدولــة المصرية وقدرتها 
على مواجهة التحديات، مشــيرًة الى ان المجلس 
الجديد سيســهم فى اثراء الحياة النيابية وتعميق 

التجربة السياسية في مصر.
واضافت جامع ان مشــاركة الشعب المصري في 
هذا الحدث القومي يعكس وعي الشــعب وحرصه 
على مســاندة الدولة المصرية في رسم المستقبل 
واســتكمال مشــوار البناء والتنمية، مشــيرًة الى 
ان مجلــس الشــيوخ الجديد ســيقوم بــدور فاعل 
فــى تطويــر البنيــة التشــريعية االقتصادية وهو 
ما ســينعكس ايجابيــاً على زيادة معــدالت النمو 
االقتصادي وزيادة االستثمارات المحلية والعالمية 

في مختلف القطاعات االنتاجية.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض أمام 
الرئيس السيسى الموقف التنفيذي إلقامة 

المجمعات الصناعية .. وجهود النهوض 
بالصناعات التراثية

و تدلى بصوتها  
فى انتخابات 
مجلس الشيوخ 
بكلية الفنون 

الجميلة

اعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة بدء االعفــاء الجمركي الكامل 
لـــ6٠٠ ســلعة متبادلة بيــن مصر ودول 
تجمع الميركســور اعتباراً من أول شــهر 
سبتمبر المقبل وذلك فى اطار اتفاق التجارة 
الحــرة الموقــع بين مصــر ودول التجمع 
والذي يضم كل مــن البرازيل واالرجنتين 
واروجــواي وباراجواي ، مشــيرًة الى ان 
  B اهم بنود هذه الســلع والواردة بالقائمة
مــن االتفــاق تتضمن االســمنت والموالح 

والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي
وقالت الوزيرة ان اتفاقية الميركسور تدعم 
التوجــه الحالي للدولة بزيــادة الصادرات 
لمختلف االســواق العالمية وفتح اســواق 
جديدة امام المنتجات المصرية، مشيرًة الى 
حرص الوزارة على االستفادة من اسواق 
كافة الدول االعضاء بالتجمع واستخدامها 
كمحور لنفاذ الصادرات المصرية السواق 

دول قارة امريكا الجنوبية
واشــارت جامع الــى انه تم تعميــم قوائم 
المجالــس  كافــة  علــى  المعفــاه  الســلع 
التصديريــة وتجمعــات االعمــال وبصفة 
خاصــة الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
لتعزيز االســتفادة مــن الميزة التنافســية 
الكبيرة للصادرات المصرية بعد تحريرها 
مــن التعريفــات الجمركيــة والبــدء فــي 
التواصل مع الشــركات المســتوردة لهذه 

المنتجات بدول تجمع الميركسور
ومــن جانبه قال الدكتــور/ احمد مغاوري 
رئيس جهاز التمثيل التجاري ان الصادرات 

المصريــة لدول تجمع الميركســور حققت 
منذ دخول االتفاق حيز النفاذ نســبة زيادة 
كبيرة حيــث بلغت عام 2٠19 نحو 49٠ 
مليــون دوالر مقارنة بنحــو 212 مليون 
دوالر عــام 2٠17 بنســبة زيــادة قدرها 
13٠%، مشيراً الى ان الواردات المصرية 
مــن دول التجمــع انخفضت بنســبة %28 
حيــث بلغت 2.8 مليار دوالر عام 2٠19 
مقابل نحو 3.9 مليار دوالر عام 2٠17.

واشــار مغاوري الى حرص جهاز التمثيل 
التجــاري علــى التواصل الدائــم مع كافة 
الشــركات المصرية المصــدرة والرد على 
استفســاراتها وتقديــم كافــة المعلومــات 
والخدمــات لتذليــل العقبات التــي قد تؤثر 
على تدفق الصادرات المصرية لالســواق 

العالمية
جديــر بالذكر ان مصر قامت بتوقيع اتفاق 
تجــارة حرة مــع دول تجمع الميركســور 
واروجــواي  واالرجنتيــن  البرازيــل   (
وباراجــواي في عــام 2٠1٠ ودخل حيز 
النفــاذ اعتبــاراً مــن االول مــن ســبتمبر 
2٠17، ذلــك االتفــاق الــذي ينــص على 
االعفاء التدريجي على عدة اعوام وصواًل 
الى االعفاء الكامل من الرســوم الجمركية 
المفروضة على 9٠% من السلع المتبادلة 
بيــن الطرفيــن وفقــاً لعــدة قوائــم مرفقة 
باالتفــاق ) A  اعفــاءاً فورياً، B  اعفاءاً 
علــى ثــالث ســنوات، c اعفــاءاً على 7 

سنوات، D  اعفاءاً على 9 سنوات(

بإجمالي 600 سلعة
بدء االعفاء الكامل من 

الرسوم الجمركية لقائمة 
جديدة من الصادرات 
المصرية السواق دول 

الميركسور اعتبارًا من أول 
سبتمبر المقبل
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نيفين جامع: حريصون على تطوير 
منظومة الرقابة الصناعية... وتفعيل دورها 
فى مساعدة المنتجين على تطبيق معايير 

الجودة بكافة القطاعات الصناعية
أكــدت الســيدة / نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة 
حــرص الوزارة علــى تطوير 
الصناعية  الرقابــة  منظومــة 
واالرتقــاء بكافــة عناصرهــا 
مــن خــالل تطبيق فكــر جديد 
قائم علــى جعل الرقابة ركيزة 
متطلبــات  لتنفيــذ  اساســية 
الســلع  كافــة  فــي  الجــودة 
الصناعيــة المنتجــة بمختلف 
التــزام  وضمــان  قطاعاتهــا 
المصانع بانتاج ســلع مطابقة 
للمواصفات األمر الذى يضمن 
الحفــاظ على حق المســتهلك 
المصــرى فى الحصــول على 
سلعة آمنة وعلى أعلى درجة 

من الجودة .
وأشــارت الــى اهميــة تعزيز 
للمصلحــة  الرقابــى  الــدور 
ليــس فقــط الجــراء الحمالت 
التفتيشية على المصانع وانما 

مــن خالل لعب دور اكثــر تأثيرا فى تقديم 
الخبرة والمشورة الفنية للمصانع لضمان 

االلتزام بتطبيق معايير الجودة .
جــاء ذلــك خالل الزيــارة التــى قامت بها 
الوزيــرة لمقر مصلحة الرقابة الصناعية، 
حيث تفقدت ســير العمل بإدارت المصلحة 
المختلفة، كما عقدت اجتماعاً موســعاً مع 
عدد من العاملين بحضور المهندس محمد 
حلمــى رئيس المصلحة، حيث اســتعرض 
االجتماع الدور الهام للمصلحة فى تحسين 
جــودة الســلع الصناعية المنتجة ســواء 

الموجهة للسوق المحلى أو للتصدير.
وقالــت جامــع ان الــوزارة حريصة على 
تعزيــز دور المصلحــة واالرتقــاء بأدائها 
الفنى لمســاعدة القطاعــات الصناعية فى 

تطبيــق معايير الجودة ومطابقة منتجاتهم 
للمواصفــات المحليــة والدوليــة، خاصة 
فــى ظل امتالك المصلحــة لعناصر الخبرة 
والكفاءة المتمثلة فى العاملين بالمصلحة.
وفى هذا اإلطار اشارت الوزيرة الى اهمية 
تفعيــل دور فروع المصلحــة بالمحافظات 
وتطوير امكاناتها الفنية والبشــرية بهدف 
تحقيق الدور المنــوط بالمصلحة فى كافة 

محافظات مصر.
ومن جانبه قال السيد/ محمد حلمي عفيفي 
رئيــس مصلحــة الرقابــة الصناعيــة ان 
هــذه الزيارة تعكس االهتمــام الكبير الذي 
توليه وزيرة التجارة والصناعة بمنظومة 
الرقابــة الصناعية فــي مصر وتفعيل دور 
المصلحــة في رفع جودة المنتج المصري 

وزيادة تنافسيته داخلياً وخارجياً.
تــم خــالل االجتمــاع  انــه  الــى  واشــار 
اســتعراض دور المصلحــة فــى مكافحــة 
الغــش الصناعــي ومنــع تــداول منتجات 
رديئــة بالســوق المحلي من خــالل تفعيل 
دور الرقابة على المنتجات الصناعية قبل 
طرحها باالسواق، فضاًل عن تقديم خدمات 
اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة 
وحماية المستهلك من خالل تقديم خدمات 
تلقى شــكاوى عيــوب الصناعــة والعمل 
علــى حلهــا بالتعــاون مــع المنتجين الى 
جانب تعميق مفهوم الجودة لدى المجتمع 
الصناعي وجمهور المستهلكين باالضافة 
الى تحسين صورة المنتج المصري ورفع 

القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

و تقوم بزيارة لمقر مصلحة الرقابة الصناعية

أكدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص 
الــوزارة علــى تعزيــز دور الهيئة العامة للتنميــة الصناعية 
باعتبارهــا أحــد أهم األذرع الفنية للــوزارة حيث تلعب دوراً 
رئيســياً فــي تنفيــذ السياســات الصناعية من خــالل اصدار 
التراخيص واقامة المجمعات الصناعية المتخصصة باالضافة 
الــي زيادة تعميــق التصنيع المحلي وزيــادة القيمة المضافة 

واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
جــاء ذلك خالل الزيارة التى قامت بها الوزيرة للهيئة العامة 
للتنميــة الصناعيــة حيث عقــدت اجتماعاً مع اللــواء محمد 
الزالط الرئيس الجديــد للهيئة والذي تولى مهام منصبه منذ 
4 ايــام، كما التقت بقيادات وعدد من العاملين بالهيئة، حيث 
تم اســتعراض اهم محاور ورؤى الــوزارة للخطط والبرامج 

التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة المجتمع الصناعي.
وقالت ان الوزارة تتبنى سياســة صناعية متكاملة تستهدف 
جذب المزيد من االســتثمارات المحلية واالجنبية لالســتثمار 
في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص 
التشــغيل، مؤكدة اهمية التركيز خــالل المرحلة المقبلة على 
اســتعادة دور ومكانة الهيئة مــن خالل تحقيق اهداف الهيئة 
األساســية واهمها تقديم خدمة متميــزة لقطاع الصناعة مع 

ضروة اصدار دليل لكل خدمة يتم تقديمها يحدد المســتندات المطلوبة 
وسير االجراءات والتوقيت الزمنى.

وفى هذا اإلطار طالبت جامع قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل 
كافة اإلجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل 
مشــكالتهم مــع باقى الجهــات االخرى خاصــة وأن الدور الرئيســى 
للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية، فضال عن 
ضــرورة اإلرتقاء بقدرات وإمكانــات العاملين بفروع الهيئة ومنحهم 
الصالحيات الالزمة إلتخاذ كافة القرارات واإلجراءات للتســهيل على 

المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة.
وأشارت الوزيرة أنه سيتم بدء اجراءات ميكنة خدمات الهيئة لتيسير 
االجراءات على المســتثمرين ورجال الصناعة، مشــيرة الي ضرورة 
االسراع في تقديم الخدمة لمجتمع األعمال والمستثمرين وبما ال يخل 

بالقوانين ومعايير جودة العمل.

 وأكــدت جامع أن الوزارة لن تتوانى عن مواجهة أي نوع من أنواع 
البيروقراطية أو الفســاد داخل الجهات التابعة، مشيدًة فى هذا اإلطار 
بالقيادة الجديدة للهيئة حيث انه على درجة كبيرة من التميز والكفاءة، 
ويمتلك خبرات فنية وادارية واسعة ستمكنه من قيادة الهيئة الستعادة 
دورها الرئيســى كأحد أهم الكيانات الحكومية والمؤثرة فى االقتصاد 

القومى.   
ومــن جانبه أكــد اللواء محمد الــزالط الرئيس الجديــد للهيئة العامة 
للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة 
لتعزيز التنمية الصناعية حيث تسعى الهيئة لإلرتقاء بمنظومة التنمية 
الصناعية وتسهيل عملية اإلستثمار فى القطاع الصناعى والذي يمثل 
قاطــرة التنمية لإلقتصــاد القومى، الفتاً إلى أن الهيئة ستســخر كافة 
امكاناتهــا ومقوماتهــا المادية والبشــرية لخدمــة المجتمع الصناعى 

لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.

خالل زيارتها لمقر الهيئة 
وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع الرئيس 

الجديد لهيئة التنمية الصناعية خطة عمل 
الهيئة لتعزيز االستثمار الصناعى وتوفير 

فرص العمل
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التمثيل التجاري يعقد سلسلة 
اجتماعات مع مجلسي التصدير للغزل 

والمنسوجات والمالبس الجاهزة
فــي إطار جهود وزارة التجارة والصناعــة لتنمية الصادرات المصرية في 
األسواق الخارجية وبناًء على توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة، عقد جهاز التمثيل التجارى سلسلة من االجتماعات- عبر تقنية 
الفيديــو كونفرانس- مــع كل من المجلس التصديري للغزل والمنســوجات 
والمفروشــات والمجلــس التصديري للمالبــس الجاهزة اســتهدفت وضع 
خطة عمل لترويج وتنمية الصادرات الســلعية ذات األهمية وعلى رأســها 
المنتجــات النســيجية والمالبس، وكذا الحــد من اآلثار الســلبية لتداعيات 

فيروس كورونا في األسواق الخارجية.
وقال الدكتور/ أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى إن االجتماعات 
تناولت أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم االستفادة من جهود 
المكاتــب التجاريــة بالخــارج من خالل أنشــطتها المختلفة ومــا توفره من 
قاعدة بيانات عن األسواق التصديرية المستهدفة وكذا الدراسات والتقارير 
التســويقية والمعلومــات الخاصــة باشــتراطات التصديــر والمواصفــات 
والمتطلبات الفنية، فضاًل عما يتم من اتصاالت بين المســئولين الحكوميين 
وكبرى الشــركات المســتوردة للمنتجات المصرية، باإلضافة الى المعاونة 

في ترتيب البعثات الترويجية والمعارض الدولية.
وأشار مغاوري إلى الدور المهم الذي يقوم به التمثيل التجاري في التنسيق 
والتعــاون مع المجالس التصديرية لتنمية الصــادرات المصرية حيث يقوم 
الجهاز بشــكل دوري بموافاة المجالس التصديرية بأهم الفرص التصديرية 
المتاحة في األســواق التي تســتهدفها المجالس، مــع التركيز خالل الفترة 
الحاليــة على بنــود المنتجات المصريــة البديلة لصادرات عــدد من الدول 
المتضررة من أزمة کورونا كالصين وغيرها من األسواق الخارجية بصفة 

عامة وفي األسواق األوروبية بصفة خاصة.
وأضاف أن االجتماعات ناقشت أيضاً سبل التغلب على العقبات التي تواجه 
نفاذ الصادرات المصرية من المالبس الجاهزة والمنســوجات الى األسواق 
الخارجية بســبب أزمة كورونا، والتي تضمنت إمكانية تعويض االنخفاض 

الــذي شــهدته بعــض 
الصــادرات  هــذه  بنود 
التركيــز  خــالل  مــن 
على تنميــة الصادرات 
ذات  البنــود  مــن 
الطبيــة  االســتخدامات 
الطلــب  زاد  والتــي 
عليها بشكل كبير خالل 
مثــل  الحاليــة  الفتــرة 
الكمامــات المصنوعــة 
والمالبس  القماش  من 
وغيرهــا،  الطبيــة 
علــى  واالعتمــاد 
االلكترونيــة  التقنيــات 
للتواصل مع الشــركات 
وكــذا  المســتوردة 
لمعــارض  الترتيــب 
لتوقف  نظراً  افتراضية 
التقليديــة  المعــارض 

خالل الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.
ونــوه رئيس جهاز التمثيــل التجاري إلى أنه تم االتفاق على قيام المجالس 
التصديريــة العاملة في القطاعات النســيجية بالمتابعة مع التمثيل التجاري 
لموافاتــه بالقدرات اإلنتاجية المتوافرة للمنتجات التصديرية المصرية ذات 
الميزات التنافســية، وكذلك خطط المجالس بالنســبة لألســواق المستهدفة 
خالل الفترة المقبلة ليتم التنســيق مع المكاتب التجارية بالخارج لتســهيل 

نفاذ الصادرات المصرية لألسواق الخارجية. 

شــاركت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة عبر 
تقنية الفيديو كونفرانس في اإلجتماع الموسع الذي عقده اللواء 
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا موسعا بحضور 
الســفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون المصريين 
بالخــارج، الســتعراض جهــود التعــاون المشــترك فــي مبادرة 
»نــورت بلــدك« للتعرف على بيانــات المصرييــن العائدين من 
الخارج؛ تمهيًدا لدمجهم في خطط ومشــروعات التنمية المختلفة 
بالمحافظــات وتوفير فــرص عمل لهم، وذلك تنفيــًذا لتوجيهات 
الســيد الرئيس عبد الفتاح السيســي للحكومة باستيعاب العمالة 
العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا 

التي اجتاحت العالم.
ووجه اللواء/ محمود شــعراوى الســادة المحافظين المشاركين 
في االجتماع إلى ضرورة الحصر الدقيق لفرص العمل والفرص 
االستثمارية المتاحة بكل محافظة وتصنيفها طبقاً لمجاالتها سواء 
زراعيــة أو صناعيــة أو غيرهــا وعلى رأســها محافظة الوادي 
الجديد خاصة في مشروعات استصالح األراضي، وطالب الوزير 
شــعراوي بضــرورة موافاة الوزارة خالل األيــام المقبلة بفرص 
العمــل والتركيز على المشــروعات كثيفة العمالة ومشــروعات 

البنية التحتية فى مجاالت الصرف الصحى ومياه الشرب.
وأكــد اللــواء محمــود شــعراوي أهميــة دور القطــاع الخــاص 
ومؤسســات المجتمــع المدنى والجمعيــات األهلية فى مســاندة 
جهــود الدولــة فى هــذا الشــأن وتوفير فــرص عمــل للعائدين 
مــن الخــارج وتوفير فرص تدريبية لهم، مشــيراً إلــى أن هناك 
فــرص عمل موجــودة بمختلــف المحافظات ولكنهــا تحتاج إلى 
حصرهــا وتجميعهــا ومعرفــة تخصصاتهــا لدعم الجهــود التى 
ســتقوم بها مختلف المحافظات والــوزارات المعنية بهذا الملف 
المهم الســتيعاب أعداد العمالــة العائدة من الخارج والتى تأثرت 

بتداعيات أزمة فيروس كوورنا.
ومن جانبها أكدت السيدة/  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
والرئيــس التنفيــذى  لجهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهية الصغر حــرص الحكومة على توفير فرص 
عمــل الئقة للعمالة العائدة من الخارج وكذا مشــروعات صغيرة 
ومتناهيــة الصغــر للراغبيــن فــى إقامة مشــروعات جديدة  فى 
مختلف المحافظات، مشــيرًة إلى أن الدولة ســتتيح فرص العمل 
بمشروعات البنية التحتية األساسية ومشروعات األشغال العامة 
كثيفة العمالة إلى جانب توفير قروض ميسرة إلقامة مشروعات 
صغيــرة ومتناهية الصغــر وبصفة خاصة فى مجــاالت الزراعة 

والثروة الحيوانية والصناعة وغيرها .
ولفتت الوزيرة إلى حرص جهاز تنمية المشــروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهية الصغر على دعم ومســاندة العمالة العائدة 
مــن الخــارج من خــالل إتاحــة برامــج تدريبية مجانيــة مكثفة 
بفــروع الجهاز لتأهيل الراغبين فى إنشــاء وإدارة مشــروعات 
صغيــرة ومتناهية الصغر وكذا لمســاعدتهم فى إعداد دراســات 
الجدوى للمشــروعات سواء التى يتم تمويلها من الجهاز أو من 
البنوك، مشــيرة إلى أن الجهاز يتيــح حالياً برامج تمويلية يصل 
حدهــا األقصى إلى 1٠ مليون جنيه للمشــروع الواحد بشــروط 

وإجراءات ميسرة.

ومــن جانبها اســتعرضت الســفيرة/ نبيلة مكرم وزيــرة الهجرة 
جهود التعاون مع كل من وزارتي التخطيط والتنمية االقتصادية، 
في إعداد اســتمارة بعنوان »نورت بلــدك« للتعرف على بيانات 
العائديــن من الخــارج؛ ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تمهيًدا 
لدمجهــم في خطــط التنمية التــي تتم على أرض مصــر وتوفير 

فرص حقيقية بوطنهم.
وقالــت الســفيرة نبيلة مكــرم إن وزارة الهجرة قامــت بالتعاون 
مــع وزارة التخطيــط بتحليــل بيانــات العائدين مــن الخارج من 
خالل اســتمارة »نّورت بلدك« التي ســاعدت فــي تكوين قاعدة 
بيانــات دقيقة تتضمــن المعلومات الرئيســية عــن العائدين من 
الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها 
والمهــارات المتوافــرة لديهم إلعادة دمج هــذه العمالة في خطط 

التنمية.
وفى ختام اإلجتماع تم االتفاق على عدد من التوصيات والمقترحات 
منها إطالق موقع الكتروني للعائدين من الخارج يشــمل البيانات 
األساســية لكل شخص وعلى رأسها ســابقة أعماله وتخصصه، 
باإلضافة لحصر فرص العمــل المتاحة في كل محافظة وإتاحتها 
على الموقع، كذلك توفير خط ساخن لكل محافظة مخصص لتلقي 

شكاوى او استفسارات أو مقترحات العمالة العائدة.
كمــا تــم االتفاق على قيام وزارة الهجــرة بموافاة وزارة التنمية 
المحليــة بحصر بأعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات، 
على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل 
والفرص االستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة 
وزارتى الهجرة والصناعة بها وكذا مقترحات السادة المحافظين 

في هذا الصدد.
كمــا تم االتفاق أيضاً على تشــكيل لجنة تضــم ممثلين للوزارات 
المعنيــة، تتولى متابعة ملف العائديــن وتوفير فرص عمل لهم، 
وسيتم عقد اجتماع موسع للسادة الوزراء المعنيين والمحافظين 
بمقر مجلس الوزراء خالل الفترة المقبلة لمتابعة آخر المستجدات 

فى هذا الملف المهم.

في إطار تنفيذ مبادرة » نورت بلدك«
وزراء الصناعة و التنمية المحلية والهجرة 
يبحثون توفير فرص عمل للعمالة العائدة 
من الخارج بسبب تداعيات أزمة كورونا
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أكــدت الســيدة/ نيفين جامع، وزيــرة التجارة والصناعة حــرص الحكومة 
على اتاحة البنية االساســية والتشــريعية الالزمــة لالرتقاء بمعدالت النمو 
الصناعــي من خــالل توطين الصناعات االســتراتيجية ونقل التكنولوجيات 
العالميــة للصناعــة المصريــة، مشــيرًة الى انه جــاري العمل علــى تنفيذ 
اســتراتيجية شــاملة لتوطين صناعة الســيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة 

ومتوسطة وطويلة األجل لتنفيذ هذه االستراتيجية.
وقالــت إن مبــادرة إحــالل المركبات المتقادمــة تمثل احــدى مراحل تنفيذ 
االســتراتيجية حيــث تعد إحــدى المبــادرات القومية الهادفة إلــى اإلرتقاء 
بنمــط حياة المواطن المصــرى ودعم الصناعة الوطنيــة فضاًل عن تعظيم 
االســتفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا مشيرة الى 
ان المبادرة تدعم توجهات الدولة إلستخدام الغاز كوقود بديل عن السوالر 
والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من 

خالل تقليل اإلنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.
 جاء ذلك خالل مشــاركة الوزيرة فى االجتماع الذي عقدته لجنة الصناعة 
بمجلــس النــواب برئاســة النائب محمــد فرج عامر، بشــأن اســتراتيجية 
الحكومة حول احالل الســيارات القديمة واســتبدالها بسيارات جديدة تعمل 

بالوقود المزدوج.
واشــارت الوزيرة الى ان اســتراتيجية الحكومة لتحويل الســيارات للعمل 
بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص واألجرة، 
والتى تنقسم الى فئتين اساسيتين األولى التى مضي على تصنيعها أكثر من 
2٠ عام وتعمل بالبنزين او الســوالر، والثانية التى لم يمِض على انتاجها 
2٠ عامــاً وتعمــل بالبنزين، الفتًة الــى انه تم االتفاق مــع وزارة البترول 
للتحويــل بتكلفــة تتراوح بيــن 8-12 ألف جنيه وبقروض ميســرة وفائدة 

بسيطة ومن خالل مراكز شركتى كارجاس وغازتك.
واضافــت وزيــرة التجارة والصناعة انه ســيتم بدء عمليــات االحالل بـ 7 
محافظــات كمرحلــة أولى والتــى تتوافر بهــا بنية تحتية مناســبة لتحويل 
الســيارات للعمل بالغاز، مشيرًة الى ان وزارة البترول تمتلك 19٠ محطة 
للتمويــن بالغاز وجاري التنســيق بين وزارة البترول وجهاز مشــروعات 
الخدمة الوطنية التاحة اجهزة التحويل الى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.

ولفتــت جامــع الى انه تم تخصيــص برنامج تمويلي بتكلفــة مليار و2٠٠ 
ألف جنيه على 3 ســنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود 
المــزدوج، كمــا تم التواصل مــع البنك المركزى وعدد مــن البنوك وجهاز 
تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط 
موحدة لتقســيط الســيارات بفائدة ميســرة يتم االتفاق عليها، مشــيرًة إلى 
حــرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد واإلســتبدال تراعى 

الجانب اإلجتماعى والتمويلى.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد 
الســيارات المتهالكة والعاملة بالســوالر كما تم التنسيق مع وزارة التنمية 

المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة.
ولفتت إلى أنه تم االنتهاء من وضع المواصفة القياســية الخاصة بتصنيع 
هذه النوعية من الســيارات من خالل لجنة ضمــت هيئة التنمية الصناعية 
والهيئــة العربية للتصنيــع وهيئة المواصفات والجودة والفنية العســكرية 
ووزارة اإلنتاج الحربي، مشــيرة الى ان شــركات القطاع الخاص هى التى 

ستتولى عملية التصنيع واالنتاج.
وفيمــا يتعلــق بخطة الحكومــة لتوطين الســيارات الكهربائيــة في مصر، 
اوضحــت جامع ان التوجــه العالمي هو للســيارات الكهربائية والتي تمثل 
مســتقبل الصناعــة خالل المرحلة المقبلة، مشــيرًة في هــذا اإلطار الى ان 
هذا التوجه يمثل الخطة طويلة االجل في اســتراتيجية صناعة الســيارات، 
ويوجد تنسيق وتكامل مع وزارتى الكهرباء وقطاع االعمال العام للوصول 

الى رؤية متكاملة لتحقيق هذه الخطة
 وحــول خطــة الوزارة لالرتقاء بخدمــات هيئة التنمية الصناعية اشــارت 
وزيرة التجارة والصناعة الى ان الهيئة تعد أحد االذرع الرئيســية للوزارة 
فــى تقديــم خدمات لمجتمع الصناعة، الفتًة في هذا اإلطار الى انه تم تعيين 
قيادة جديدة للهيئة وجارى تفعيل دور الهيئة من خالل تبســيط اإلجراءات 
ومراجعــة مــا تم اتاحتــه من أراضــي مع التوســع فى إنشــاء المجمعات 

الصناعية المتخصصة.
وفى هذا اإلطار أكدت الوزيرة أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراضي أو 
منشــآت لمســتثمرين غير جادين خاصة فى ظل تخصيص مساحات كبيرة 
خالل الســنوات الماضية وحتى اآلن نســب اإلنجاز بها ضئيلة وال تتناسب 
مــع خطــة الدولة الهادفــة إلى إقامة مشــروعات صناعية جديــدة وتوفير 

المزيد من فرص العمل.
وحول التحديات الخاصة بتنفيذ قانون التراخيص الصناعية أشــارت جامع 
إلى أن هذا القانون يحسب كإنجاز لمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة 

وإنما هناك حاجة إلى تفعيله بما ينعكس إيجاباً على االقتصاد القومى.
وفى تساؤل حول مدينة دمياط الجديدة لألثاث أوضحت الوزيرة أن الوزارة 
تولــى صناعــة األثاث أهمية كبيرة وبصفة خاصــة مدينة دمياط والتى تعد 
إحــدى القــالع الصناعية المتميــزة، حيث تم تشــكيل مجموعة عمل لبحث 
اإلرتقــاء بإمكانــات المدينة وتعظيم اإلســتفادة من توافر كافــة المقومات 

الالزمة لتصنيع منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لدعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
لفتــت جامــع إلى أن الــوزارة تولى هذه الفئة من الصناعــات أهمية كبيرة 
خاصــة وأنها تمثل الجزء األكبر فى هيكل الصناعة المصرية مشــيرًة إلى 
حرص الوزارة على التوســع فى إنشــاء المجمعات الصناعية المتخصصة 
والتى تتناسب مع صغار المستهلكين لبدء مشروعاتهم، مع السعى لمنحهم 
ميزات إضافية من خالل دراســة زيادة مدة إيجار المجمعات إلى 7 أو 1٠ 
ســنوات بداًل من 5 ســنوات حالياً بهدف منح مزيد من اإلســتقرار لهؤالء 

المستثمرين.
ومن جانبه قال المهندس/ محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس 
النواب أن الصناعة هى المحرك الرئيســى لتنمية االقتصاد القومى وزيادة 
معــدالت النمــو، مشــيراً إلى أن توطيــن الصناعة يمثل أحد أهــم أولويات 

الدولة خالل المرحلة الحالية.
وأشــار إلى أهمية حل كافــة معوقات الصناعة وزيادة مســاهمة الصناعة 
فى الناتج المحلى اإلجمالى لتصل للمعدالت العالمية، مشيداً في هذا اإلطار 
بالجهــود الكبيــرة لوزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشــكالت 
المتراكمة منذ ســنوات وســعيها لخلق مناخ مواتي القامة صناعة مصرية 

قوية وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي. 

خالل مشاركتها فى اجتماع لجنة الصناعة 
بمجلس النواب

جامع تستعرض تفاصيل مبادرة إحالل المركبات 
المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

اصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والســيد/ 
الســيد القصير وزير الزراعة واســتصالح االراضي قرار وزاري 

مشترك بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2٠21/2٠2٠.
وقــد نــص القــرار علــى ان يكون تــداول القطــن الزهر لموســم 
2٠21/2٠2٠ وفقــاً للضوابط واالشــتراطات التــى تقررها لجنة 
تنظيم تجارة القطن فى الداخل على ان تقدم اللجنة تقريراً شــهرياً 
للوزيريــن بشــأن حركة التداول على ان يكــون تداول االقطان فى 
محافظــات الفيوم وبني ســويف والبحيرة والشــرقية وفقاً للنظام 

الذي حدده القرار.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية 
المشــتركة للقطن لمتابعة نظام تــداول القطن فى محافظات الفيوم 
وبني ســويف والبحيرة والشــرقية برئاســة وزير قطــاع االعمال 
العــام وعضويــة ممثلين عن كل مــن وزارة التجــارة والصناعة 
ووزارة الزراعة واستصالح االراضي ورئيس مجلس ادارة الهيئة 
العامــة للتحكيــم واختبارات القطن أو من يمثلــه وممثل عن لجنة 
تنظيــم تجارة القطن بالداخل وممثــل عن البنك الزراعي المصري 
ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس وخبير 
متخصص فى مجال تجارة االقطان من القطاع الخاص وممثل عن 
الشــركة المكلفة  بانشــاء وادارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات 

االدارية والمالية
ويتيح القرار للجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى مجال 
عملها وتختص اللجنة بوضع االسس واإلطار االستراتيجي لتنفيذ 
نظام تــداول االقطان لمحصول 2٠21/2٠2٠ ومتابعة تنفيذه فى 
المحافظــات ومراكز التجميع المختارة واعتمــاد الهيكل التنظيمي 
والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع اسس تحديد 
اســعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التامين لدخول 
شــركات التجارة المســجلة المزادات ووضع الشــروط والقوانين 

المالية المنظمة لعملها
وتتولــى اللجنــة تقديــم تقريــر متابعة شــهري لوزيــري التجارة 
والزراعة بموقف التــداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة 
واســعار البيع وكــذا تقديم تقرير فى نهاية الموســم عن ايجابيات 
وســلبيات النظــام لتالفــي الســلبيات فى الموســم المقبــل وتقديم 

اقتراحات للتطوير.
وفــي هذا اإلطــار اوضحت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة ان هذا القرار والذي جاء بالتنســيق مع وزير الزراعة 
واستصالح االراضي يستهدف تطوير منظومة انتاج وتداول القطن 
بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصري 
كأهــم واجود االنواع فى العالم، فضاًل عن تنويع اســتخداماته فى 
الصناعة المصرية، االمر الذي يسهم فى االرتقاء بجودة المنتجات 
المصنعــة بقطن مصري خاصة وأنها تلقى قبول المســتهلكين فى 

كافة انحاء العالم.
ومن جانبه أكد الســيد/ الســيد القصير وزير الزراعة واستصالح 

االراضــي ان منظومــة زراعــة وتــداول القطن تمثل إحــدى اهم 
اولويات السياســة الزراعية المصرية خاصة وان القطن المصري 
يمثل واحداً من اهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر، مشــيراً 
الــى ان هذا القــرار قد تضمن نظام تداول اقطان محصول موســم 
2٠21/2٠2٠ علــى مســتوى محافظــات الفيــوم وبني ســويف 
والبحيــرة والشــرقية وذلــك بهدف تطويــر نظام التــداول الحالي 
وتمكيــن المزارعين من الحصول على اعلى ســعر وفقاً لالســعار 

العالمية والميزة النسبية للقطن المصري
هــذا وقــد أُلحــق بالقــرار نظــام تــداول أقطــان محصول موســم 
2٠21/2٠2٠ علــى مســتوى محافظــات الفيــوم وبني ســويف 
والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب 
على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري 
في األســواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون 

تدخل من الوسطاء.
وتتضمــن مالمح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع 
يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً لألصناف والمســاحات المزروعة 
ومنــع تــداول القطن خــارج هذه المراكــز، وتمكيــن المزارع من 
الحصول على أعلى ســعر من خــالل عرض األقطان التي ترد إلى 
مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار األساس وفقاً ألسعار 
األقطــان العالمية والميزة النســبية للقطن المصري، باإلضافة إلى 
إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على األقطان سواء 
التــي ترد الى مراكــز التجميع او عند دخولهــا المحالج، وكذا في 
المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع 
خــارج مراكــز التجميع المخصصة في هذا الشــأن فــي محافظات 
الفيوم وبنى ســويف والبحيرة والشــرقية، كمــا ينص النظام على 
ربــط مراكــز التجميع الكترونيــاً تحقيقا للشــفافية والوقوف على 
كافة أســعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في 
محالــج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشــكلة بالقرار المرفق به 

هذا النظام .

وزيرا التجارة والزراعة يصدران قرارًا مشتركًا 
بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 
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عمرو جمعة: ألول مرة اتاحة تقديم طلبات 
االلتحاق إلكترونيًا .... وقبول 16 ألف طالب 

وطالبة العام الحالي

أصــدرت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة التجــاة والصناعة 
قــراراً بإعــادة تنظيم جهــاز نقطة اإلتصال لشــئون حماية 

حقوق الملكية الفكرية.
 وقــد نص القرار علــى أن الجهاز يهدف الى حماية حقوق 
الملكيــة الفكريــة عن طريق تبــادل المعلومات والتنســيق 
والتعــاون بيــن كافــة الجهــات المصريــة المعنيــة ونقاط 
االتصــال في البلــدان االعضاء والشــركاء التجاريين لمنع 
االتجار في الســلع المتعدية على تلك الحقوق وضمان عدم 
تصديرها واســتيرادها إعماال اللتزامات مصر وحقوقها في 
إطــار إنضمامها إلى إتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية 

وإتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية.
كمــا حدد القرار مهام وإختصاصــات الجهاز والتى تتضمن 
تبــادل المعلومــات مــع نقاط االتصــال األخرى فــي البلدان 
االعضــاء بشــان التجارة في الســلع المتعديــة على حقوق 
الملكيــة الفكرية وضمــان التعاون والتنســيق بين الجهات 
المختصــة والســلطات الجمركيــة والتعــاون مــع األجهزة 
المعنيــة في بحث ودراســة كافــة جوانب الملكيــة الفكرية 
من خالل التنســيق والمشــاركة في المؤتمــرات والندوات 
وورش العمل محليا ودوليا وذلك في ســبيل المســاهمة في 

صياغــة الموقــف التفاوضي المصــري لدى المنظمــات الدولية 
وأمام الشــركاء التجاريين بشــأن تلــك الحقــوق، باإلضافة إلى 
إدارة منصــة تعليمية اليكترونية تختــص باطالق برامج تعليمية 
وتثقيفية بالتنســيق مع اكاديمية الوايبو التابعة للمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية تســتهدف نشــر ثقافــة الملكيــة الفكرية وإتخاذ 
االجراءات الكفيلة بفحص شــكاوى ومنازعــات الملكية الفكرية 
التــي تحال للجهاز مــن المحاكم والجهات القضائية والشــرطية 
وجهات االنفــاذ المختلفة وابداء الرأي الفنــي والقانوني حيالها 
باعتباره جهة خبرة، الى  جانب عرض التســوية الودية واتخاذ 
اجراءات الوســاطة والتحكيم بيــن األطراف المتنازعة في مجال 
حقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد واالجراءات المقررة قانونا، 
واتخاذ إجراءات منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة 
باإلتفاقيــة وتحديــد التدابير الحدودية بإتفاقيــة التربس وإخطار 
الجمــارك بهــذه التدابيــر ومتابعــة تنفيذها، فضاًل عــن مكافحة 
التعديــات علــى حقــوق الملكية الفكرية بالتنســيق مــع الجهات 

المختصة. 
ونــص القرار أيضاً علــى أن يتم إختيار رئيــس الجهاز من بين 
العامليــن بالــوزارة من ذوي الخبرة العلميــة والعملية فى مجال 
حماية حقوق الملكية الفكرية على ان يتضمن الجهاز تقســيمات 
تنظيمية تشــمل وحــدة الشــئون الفنية ووحــدة التدريب وتبادل 

المعلومــات والتعليم عن بعد ووحدة الوســاطة والتحكيم ووحدة 
البحوث والدراســات التشــريعية والسياســات ووحدة الشــئون 

االدارية والمالية والموارد البشرية 
وتضمن القرار أن يباشر الجهاز أنشطته واختصاصاته في سبيل 
تحقيــق أهدافــه من خالل مجلــس الجهاز واللجنة االستشــارية 
لسياســات الملكيــة الفكريــة ومجموعة عمل بــراءات االختراع 
ونمــاذج المنفعــة ومجموعة عمل العالمــات والبيانات التجارية 
ومجموعة عمل حقوق المؤلــف والحقوق المجاورة ومجموعة 
عمل االصناف النباتية الجديدة الى جانب مجموعات فض وفحص 
وتوصيف األحراز المضبوطة على ذمة قضايا ومنازعات الملكية 
الفكرية باالضافة الى مجموعة عمل العالقات الخارجية واالعالم.
ونص القرار على أن يشكل مجلس الجهاز-والذى ينعقد مرة على 
األقل شــهرياً -من ممثلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي  
والتمويــن والتجــارة الداخليــة والثقافــة واالعــالم واالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات والزراعــة والتجارة والصناعة والمالية 
والداخلية الى جانب رئاســة مجلس الــوزراء واالدارة المركزية 
للرقابــة علــى المصنفات الفنيــة ودار الكتــب والوثائق القومية 
واكاديمية البحث العلمــي واالتحاد العام للغرف التجارية واتحاد 
الصناعات المصرية واتحاد الكتاب واتحاد الناشــرين المصريين 
واالتحــاد العــام لنقابــات المهن التمثيليــة والســينمائية والفنية 

وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بإعادة 
تنظيم جهاز نقطة اإلتصال لشئون 

حماية حقوق الملكية الفكرية

وتعتمد خطة قبول دفعة جديدة 
بمراكز التدريب المهني بمصلحة 

الكفاية اإلنتاجية

وافقت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعة على 
خطة قبول دفعة جديدة للعام التدريبي 2٠2٠/ 2٠21 بمراكز 
التدريب المهني بمصلحة الكفاية اإلنتاجية التابعة للوزارة وذلك 
للطالب الحاصلين على الشــهادة اإلعداديــة العامة واألزهرية 
للحصــول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشــهادة دبلوم 

المدارس الفنية الصناعية.
وقال الســيد/ عمرو جمعــة، رئيس مصلحــة الكفاية اإلنتاجية 
والتدريب المهنــي إن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية للوزارة 
الدارة منظومة التدريب المهني المؤهل للعمل بالقطاع الصناعي 
حيث تعمل في إطار خطــة الوزارة لالرتقاء بمنظومة التدريب 
الفني والمهني لمستويات متميزة وبما يسهم في إحداث توازن 
بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة 
المؤهلــة، مشــيراً الــى ان المصلحة تســتهدف تخريج نوعية 
متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطوير الصناعة 
المصرية وتمكينها من المنافســة باألسواق المحلية واإلقليمية 
والعالمية وذلك باعتبارها قاطرة التنمية االقتصادية في مصر.

وأوضــح جمعــة أن خطة العــام الحالي تتيــح وألول مرة ملء 
اســتمارة التقديــم إلكترونيــاً من خــالل روابط تســجيل للطلبة 
المتقدميــن والتي تم نشــرها علــى الصفحة الرســمية بموقع 
التواصــل االجتماعــي الخــاص بالمصلحــة وتتضمــن نموذج 
اســتمارة تقديــم لطلب االلتحــاق بمراكز التدريــب مجاناً على 
docs.google.com وذلــك منعــاً للتكدس داخل المراكز 
وعمــاًل باإلجــراءات االحترازيــة المتبعــة حالياً لمنع انتشــار 
فيــروس كورونا، الفتاً إلى أنه ســُيتاح أيضاً التقديم يدوياً بكل 
مركز ألول مرة بداًل من تجمعات المناطق على أن ُتقســم األيام 

طبقاً للحروف األبجدية أو المجموع.
وأضــاف رئيس المصلحــة أنه تم تحديد الحــد األدنى لدرجات 
القبــول في كل مركز على حدة، وذلك تماشــياً مع مدى اإلقبال 
والكثافــة الســكانية، مع الحفاظ على نســبة قبــول الفتيات في 
المهــن التدريبيــة المناســبة لهم، مشــيراً إلى أنه مــن المقرر 
قبول العــام الحالي 16 ألف طالب وطالبة وذلك حتى الوصول 
الى الطاقة االســتيعابية لكل مركز، حيث تم مراعاة عند تحديد 

األعــداد التقريبية التي ســيتم قبولها بالمراكــز المختلفة وفقاً 
لعدد من األسس تتضمن الموارد التعليمية والتدريبية والكوادر 
البشــرية المتاحــة، ومراعــاة الطاقــة االســتيعابية للمراكــز 
التدريبيــة، باإلضافة إلى الفــرص التدريبية المتاحة بالمصانع 

والشركات لتنفيذ التدريب التطبيقي والتبادلي.
وأوضــح جمعة أن مراكز التدريب التابعة للمصلحة تضم مهن 
الحاســب اآللي وســيارات المراكز الكورية والتبريد والتكييف 
واللحــام والحــدادة والخراطــة وماكينــات الــورش وااللــواح 
المعدنية والعدد والضبعات وبرادة المواســير وسباكة المعادن 
وااللوميتال والكريتال والميكانيكا والطباعة والغزل والنســيج 
ومهن الســيارات والطباعة والمالبس الجاهزة ونجارة االثاث 
وplc,cnc  ومهــن أخرى، الفتاً إلى أن المصلحة تعمل حالياً 
علــى اإلعداد للعام التدريبي الجديد ومتابعة تنفيذ المخطط لعام 
2٠21/2٠2٠ وتجهيز مراكز التدريب للحصول على االعتماد 

من هيئة ضمان الجودة واالعتماد.
ونــوه إلــى أن المصلحة قامــت بالتعاون مع القطــاع الخاص 
بتطوير وتنمية عدد من المراكز التدريبية عن طريق الشــراكة 
مع شــركة ABB لتطوير مهن التحكــم اآللي بمراكز التدريب 
المهني بكٍل من مناطق الحوامدية وشــبرا الخيمة ودار السالم 
  BTM والعاشر واإلسكندرية، باإلضافة إلى الشراكة مع شركة
لألزياء إلدارة وتشــغيل مركز التدريب المهني بحي األسمرات 
وتوفيــر الدعــم الفني لتشــغيل المركــز في مجــال الصناعات 
النســيجية والمالبس الجاهزة لســكان حي األسمرات بدعم من 
البنك المركزي والبنك األهلي، فضاًل عن الشراكة والتعاون مع 
مؤسسة ام حبيبة للتدريب على مهنة الطاقة الجديد والمتجددة 

بمركزي أسوان وكوم أمبو.
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عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاًء موســعاً 
مع المهندس/ محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات 
المصريــة وعدد من أعضاء مجلــس االدارة باإلضافة إلى عدد من 
رؤســاء الغرف الصناعية وبمشــاركة اللواء/ محمــد الزالط رئيس 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف استعراض اهم التحديات التي 
تواجــه القطاعــات الصناعية فضاًل عن التنســيق فيمــا بين االتحاد 

والهيئة للتعاون فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع.
وقالت الوزيرة إن اتحاد الصناعات يمثل شريكاً رئيسياً للوزارة في 
اعــداد وتنفيذ خطــط التنمية الصناعية حيث تحــرص الوزارة على 
تحقيــق مزيد من التنســيق مع االتحاد وغرفــه الصناعية باعتباره 
ممثــل لمجتمع الصناعة للمشــاركة في وضع خطــط تنمية وتطوير 
القطاعات الصناعية، مشيرًة في هذا اإلطار الى انه سيتم االستعانة 
بممثــل عــن االتحاد فــي اللجنة الخاصــة بوضع الالئحــة التنفيذية 

لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واشــارت جامع الى انه ســيتم خــالل الفترة القريبــة المقبلة اعادة 
تشــكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتنميــة الصناعية بهدف تفعيل 
دور الهيئة فى خدمة القطاعات الصناعية فى كافة انحاء الجمهورية، 
الفتًة الى انه ســيتم اشــراك ممثل عن اتحاد الصناعات في التشكيل 

الجديد للمجلس.
ونوهــت الوزيــرة أنــه يجري حاليــاً العمل على خطة لتيســير كافة 
اإلجراءات التي تنفذها الهيئة لمجتمع المستثمرين ورجال الصناعة 
وتذليل العقبات مع مساعدتهم على حل التحديات التي يواجهونها مع 
باقى الجهات األخرى فضاًل عن تطبيق ميكنة اإلجراءات وعمل دليل 
لهــا، الفتًة إلى التزام الهيئــة بتقديم خدمات التنمية الصناعية لكافة 
المصانــع على مســتوى الجمهورية بغض النظر عــن جهة الوالية 
التي تتبع لها األرض المخصصة طالما أن إقامة المشــروع سيصب 
فــي النهايــة في صالح مجتمــع االعمال واالقتصــاد المصري ككل.

وفيمــا يتعلــق بتحديات تطبيق قانون التراخيص الصناعية اشــارت 
جامع الى ان هذا القانون والذي صدر منذ عدة سنوات يعتبر إنجازاً 
كبيراً ُيحســب للوزارة ومجتمع الصناعة حيث استهدف تقليل المدة 
المســتغرقة الســتخراج الترخيص الصناعي، اال أن القانون يحتاج 

إلى مزيد من التفعيل حتى يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وحول جهود الوزارة لتعميق التصنيع في المنتجات المحلية اوضحت 
وزيرة التجارة والصناعة انه تم تشــكيل لجنة برئاســة رئيس هيئة 
التنميــة الصناعية وعضويــة عدد من الجهــات المعنية ومن بينها 
اتحــاد الصناعات لمراجعة وتطوير منهجية حســاب نســب المكون 
المحلي في القطاعات الصناعية وبما يسهم فى تحفيز المنتجين على 
تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
ومــن جانبــه اكد المهندس/ محمد الســويدي، رئيــس مجلس إدارة 
اتحــاد الصناعات المصريــة ان االتحاد وغرفــه الصناعية حريصة 
على المشــاركة الفعالة فى كافة الفعاليــات المتعلقة بتنمية وتطوير 
القطاع الصناعي وتحسين بيئة ومناخ االعمال في مصر، مشيراً في 
هذا االطار الى ان هناك مجموعة كبيرة من أعضاء االتحاد شاركت 
في وضع وصياغة قانون التراخيص الصناعية لما لهم من خبرة في 
هذا المجال كما شــارك االتحاد في اعــداد كافة القوانين التي تخص 
الصناعة واالســتثمار بصفة عامة، فضاًل عن المســاهمة في وضع 

الحلول للتحديات التي تواجه المجتمع الصناعي.
 كمــا أكد اللواء محمد الزالط الرئيس الجديــد للهيئة العامة للتنمية 
الصناعيــة حرص الهيئة علــى تنفيذ خطة الــوزارة لتعزيز التنمية 
الصناعية حيث تســعى الهيئة لإلرتقــاء بمنظومة التنمية الصناعية 
وتســهيل عملية االستثمار فى القطاع الصناعى، الفتاً إلى أن الهيئة 
لن تدخر جهداً في توظيف كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعى 

لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع اتحاد 
الصناعات سبل تطوير منظومة الخدمات 

المقدمة من اجهزة الوزارة للمجتمع 
الصناعي

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 
تستعرض مع مجتمع االعمال سبل 

االستفادة من تسجيل الهيئة ببرنامج 
»سابر السعودي«

عقد المهندس/ اســماعيل جابر رئيس الهيئــة العامة للرقابة 
على الصادرات والواردات لقاًء موسعاً بالمقر الرئيسي للهيئة 
بمطــار القاهــرة مع ممثلــي مجتمع االعمــال الطالعهم على 
فوائد تسجيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
كإحدى جهات استخراج شهادات المطابقة فى مجال المنتجات 
النســيجية والمفروشــات والمالبــس الجاهــزة والمنتجــات 
الجلدية فى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس و الجودة 
)نظام ســابر الســعودى( وقد شــارك فــي االجتماع الســيدة/ 
مارى لويــس، رئيس المجلس التصديــرى للمالبس الجاهزة 
والمهندس/ محمود ســرج، رئيس المجلس التصديرى الجلود 
والمنتجــات الجلدية واألســتاذ/ محمد المصــرى، نائب رئيس 
االتحــاد العام للغرف التجارية وعدد مــن المديرين التنفيذيين 
للغرف ورؤســاء مجالــس إدارة عدد كبير من الشــركات فى 
مجال صناعة وتصدير المنســوجات والمفروشــات والمالبس 

الجاهزة وصناعة الجلود.
وقال جابر ان اللقاء اســتعرض دور الهيئة في تيســير حركة 
التجــارة وتنميــة وتشــجيع الصــادرات المصريــة لالســواق 
العالميــة باالضافــة الــى إمكانيــات المعامــل التــى تتميز بها 
الهيئة وذلك فى ظل التطوير الذى تشهده خالل الفترة الحالية 
تنفيــذاًً لتوجيهات القيادة السياســية باالهتمام بحوكمة المنافذ 
الحدوديــة كما تم اســتعراض اهمية تســجيل الهيئة بالمنصة 
االلكترونية لبرنامج »سابر« والتي تتيح كافة المعلومات عن 

البرنامــج والبيانات حول النطاقــات الجغرافية الدولية لجهات 
تقويــم المطابقة المقبولــة دولياً لديها كما تتيــح أيضاً بيانات 
باللوائــح الفنيــة المعتمدة بالبرنامج حاليــاً موضحاً بها ارقام 

وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.
 واشار جابر إلى ان المنصة تسهم فى تسريع إجراءات تسجيل 
شــهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات االستهالكية الكترونياً 
ســواء المســتوردة أو المصنعــة محلياً وتقليــل الوقت الالزم 
إلنهاء اإلجراءات الجمركية للمنتجات االســتهالكية بالجمارك 
الســعودية الى جانب رفع مستوى المنتجات اآلمنة والحد من 

المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.
ولفــت الــى ان الهيئة تعد مــن أوائل الجهــات الحكومية التي 
تقــوم بالتســجيل فــي منصة ســابر اإللكترونية كجهــة تقويم 
مطابقة في مجال المنتجات النسيجية والجلود، مشيراً الى ان 
الهيئــة تتواجد في كافــة الموانى المصرية )بحرية – جوية - 
برية( وهو ما يســهم في ســرعة استخراج شهادات المطابقة 
ونتائج التحليل، كما تتميز الهيئة باألسعار التنافسية بالمقارنة 

بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.
وقد أشــاد الحضور بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة فى حماية 
المســتهلك المصرى وكذلك دعــم المصدرين بكافة اإلمكانيات 
المتاحة لدى الهيئة من بيانات التجارة الخارجية ومعامل ذات 
اعتماد دولى االمر الذي يســهم في تيســير اجراءات التصدير 

ومن ثم زيادة معدالت الصادرات لالسواق الخارجية.
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استقبلت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة والرئيس التنفيــذي لجهاز تنمية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغــر اللــواء / خالــد فــودة محافظ جنوب 
ســيناء حيــث تم بحث ســبل تعزيــز التعاون 
المشــترك لإلرتقاء بخطط التنمية الصناعية 
بالمحافظــة وتعظيم اإلســتفادة مــن الحرف 
اليدوية والتراثية المنتشــرة بمدن المحافظة 
وتطويرهــا بما يســهم فى خلــق المزيد من 

فرص العمل ألبناء جنوب سيناء.
شــارك في اللقاء المهندســة/ إيناس سمير، 
نائبــة المحافــظ، والســيد/ حاتــم العشــري 
مستشــار وزيرة التجارة والصناعة لالتصال 
المؤسســي، والمهندس/ مجدي الديب، مدير 
فــرع جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة جنوب 

سيناء.  
وقالــت الوزيرة أن اللقاء قد اســتعرض آخر 
التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة 
الصناعيــة والتى تعد أحد أهم المشــروعات 
الواعــدة بالمحافظــة حيــث تزخــر المنطقة 
بالعديــد مــن المــواد المحجريــة والتعدينية 
والبتروكيماويــة وهو األمر الذي يتيح إقامة 
صناعــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة لتلبية 
إحتياجات الســوق المحلى من هذه المنتجات 
والتصدير لألسواق الخارجية، مؤكدة حرص 
الــوزارة على إنجاز هذا المشــروع التنموى 
ووضعه ضمن المشروعات ذات األولوية فى 

خطة التنمية الصناعية.
وأشــارت جامع إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً 
إنشــاء مناطق حرفية بمدن المحافظة تكون 
قائمة على الحرف اليدوية التى تشــتهر بها 
مــدن المحافظــة خاصة وأن هــذه المنتجات 
تلقــى قبــواًل كبيــراً مــن الســياحة الوافــدة 
لمحافظة جنوب ســيناء، الفتًة فى هذا اإلطار 
إلــى موافقتهــا على منح 5٠% نســبة خصم 
للعارضات المشاركات من سيدات المحافظة 
بمعــرض تراثنــا المقرر إنعقاده خالل شــهر 

أكتوبر المقبل.
وقــد إســتعرض اللقاء أيضاً تنفيــذ توجهات 
الدولــة نحــو مســاعدة أبنــاء المحافظة فى 

إيجــاد مشــروعات تنموية جديــدة من خالل 
إضافــة أنشــطة متنوعة تتناســب مع طبيعة 
المنطقة وعــدم اقتصارها على الزراعة فقط 
األمر الذي يسهم فى توفير المزيد من فرص 
العمل أمــام أبناء المحافظــة، هذا فضاًل عن 
السعى لتبســيط إجراءات إقامة المشروعات 
الجديدة وبصفة خاصة ما يتعلق بإســتخراج 
الصغيــرة  للمشــروعات  التجــارى  الســجل 

ومتناهية الصغر.
ولفتــت جامــع إلــى إنهــا قــد وافقــت على 
تخصيــص جنــاح بمعــرض تراثنــا لعــرض 
األفــكار التســويقية لمنتجــات مدينة ســانت 
كاترين والتى تعكــس القيمة التاريخية لهذه 

المنطقة السياحية.
ومــن جانبه قال اللواء/ خالــد فودة، محافظ 
جنــوب ســيناء ان هذا اللقاء يأتــي في إطار 
حرص المحافظة على التواصل والتنسيق مع 
كافة الوزارات واالجهــزة الحكومية المعنية 
لالرتقاء باالنشطة االستثمارية واالقتصادية 
بالمحافظــة، الفتــاً الــى انــه تم اســتعراض 
االمكانات المتوافرة بالمحافظة واهم الفرص 
االســتثمارية المتاحة فــي مختلف المجاالت 
التجارية والصناعية واالستثمارية فضاًل عن 
المقومــات التراثية والحرفيــة البناء جنوب 

سيناء

واشــار الــى ان اللقاء اســتعرض مشــروع 
تطوير وتسويق منتجات مدينة سانت كاترين 
وابتــكار عالمــة تجاريــة جديــدة لمنتجاتها 
تعكــس هويــة المدينــة وتاريخهــا وثقافتها 
وطبيعتها، فضاًل عــن بحث امكانية تخفيض 
فائــدة قــروض جهــاز تنميــة المشــروعات 
الصغــر  المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة 
الحيوانيــة والداجنــة  الثــروة  لمشــروعات 
بالمحافظــة لتصــل إلــى 5% بــداًل من %1٠ 
ومعاملــة هــذه المشــروعات علــى غــرار 

المشروعات الصناعية
وأشــاد فــودة بالتعــاون الذي أبدتــه وزيرة 
المشــروعات  لدعــم  والصناعــة  التجــارة 
التنموية بالمحافظة والموافقة على تخصيص 
جناح لتسويق منتجات سانت كاترين بمعرض 
تراثنا، األمر الذي يمثل فرصة كبيرة لعرض 
خصائص المدينة وطبيعتها واإلمكانات التي 
تتمتع بها وتؤهلها لتصبح مدينة حرفية على 

طراز عالمي.
كما وجه محافظ جنوب سيناء الدعوة للوزيرة 
لزيارة المحافظة خالل األشهر القليلة المقبلة 
للتعــرف على أرض الواقــع على اإلمكانيات 
الصناعيــة واالســتثمارية والحرفية المتاحة 
بالمحافظــة والوقــوف على أخر مســتجدات 

منطقة أبو زنيمة.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
محافظ جنوب سيناء خطط انشاء 
مناطق صناعية وحرفية بالمحافظة

بقرار من رئيس مجلس الوزراء
 الزالط رئيسا للهيئة العامة للتنمية 

الصناعية لمدة عام

اعتماد نتائج امتحانات دبلوم التلمذة 
الصناعية الدور االول العام التدريبيى 

2020/2019

أعلنت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الدكتور مصطفى مدبولى 
رئيــس مجلــس الوزراء قد أصدر قراراً بتعيين اللواء اركان حرب / محمد الســيد 
فاضــل الزالط رئيســا للهيئة العامــة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشــكيل 

مجلس االدارة الجديد للهيئة.
كمــا نــص القرار على الغــاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لســنة 2٠19 
والخاص بتكليف المهندس مجدي غازي كقائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة 
بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس ادارة الهيئة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم 1194 لسنة 2٠14 والخاص بتعيينه نائباً لرئيس مجلس ادارة الهيئة.
وفــى هــذا اإلطار أكدت جامع ان هــذا القرار يأتى فى إطار حــرص الوزارة على 
تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية كأحد أهم الهيئات التابعة للوزارة للقيام 
بدورها الرئيســى فى النهــوض بالقطاعات الصناعية ووضع السياســات الهادفة 

لتهيئة المناخ الجاذب لالستثمار الصناعى.
واشــارت الــى ان القيادة الجديــدة للهيئة على درجة كبيرة مــن التميز والكفاءة، 
ويمتلك خبرات كبيرة فى مجال ادارة المشروعات القومية بما فيها مشروع انشاء 

المجمعات الصناعية المتخصصة.

اعتمد السيد/ عمرو جمعه رئيس مصلحة الكفاية االنتاجية 
والتدريــب المهنــي، نتيجة دبلــوم التلمــذة الصناعية لعام 
2٠2٠/2٠19، بنســبة نجــاح 88.2%، حيــث بلــغ بلــغ 
إجمالــي عــدد الطــالب المقيــدون باالمتحانــات 13934 
طالبــاً وطالبــة، تقــدم منهــم لالمتحانــات 13633 طالباً، 
ونجح12٠27 طالباً وباقــي لالعادة 129 طالباً باالضافة 

الى 1477 طالبا وطالبة دور ثان.
وقد بلغت النســبة العامــة للنجاح بمراكــز التدريب التابعة 
للمصلحــة هــذا العــام 91.5% بينمــا بلغت نســبة النجاح 
اإلجمالية لمراكز التدريب التابعة للشــركات والتى تشــرف 
عليها المصلحة فنيا 85.3% لتبلغ نســبة النجاح اإلجمالية 

للمحطات التدريبية82.4% واجمالى النتيجة %88.2.
وقال الســيد/ عمرو جمعه رئيس مصلحة الكفاية االنتاجية 
والتدريب المهني إن ترتيب المراكز على مستوى المصلحة 
جاء حســب نســبة النجاح بكل منطقة، حيث احتلت منطقة 
شــمال القاهرة المركز االول بنسبة نجاح 96.8% واحتلت 
منطقة شرق االسكندرية المركز الثانى بنسبة نجاح 96.5 
% واحتلت منطقة الوجه البحرى المركز الثالث بنسبة نجاح 
94.7% واحتلت منطقة الجيزة المراكز الرابع بنسبة نجاح 
92.2% واحتلــت منطقة االميرية المركز الخامس بنســبة 

نجاح 92% واحتلت منطقة جنوب الصعيد المركز السادس 
بنســبة نجــاح 91.9% واحتلت منطقة غرب االســكندرية 
المركز السابع بنسبة نجاح 88.6% واحتلت منطقة جنوب 
القاهرة المركز الثامن بنسبة نجاح 87.6% واحتلت منطقة 
القناة والعاشر المركز التاسع بنسبة نجاح 87.5% واحتلت 
منطقة شــمال الصعيد المركز العاشر بنسبة نجاح %82.5 

وذلك باجمالى نسبة نجاح %91.5.
وفيما يتعلق بنتيجة المحطات اشــار جمعــة الى ان منطقة 
القناة والعاشــر احتلت المركز األول بنســبة نجاح %1٠٠ 
يليها شمال الصعيد فى المركز الثانى بنسبة نجاح %99.3 
ثــم الجيزة بنســبة نجاح 98.1% فــى المركــز الثالث، ثم 
االوجه البحرى بنســبة نجاح 9٠.5% فــى المركز الرابع، 
ومنطقة جنوب القاهرة بنســبة نجــاح 88.9% فى المركز 
الخامس، ومنطقة غرب اإلســكندرية بنسبة نجاح 6.%8٠ 
بالمركز الســادس ومنطقة شرق االســكندرية بنسبة نجاح 

66.2% بالمركز الثامن.
وحــول نتيجة الشــركات لفت جمعة الــى ان منطقة جنوب 
القاهــرة احتلت المركز االول بنســبة نجــاح 88.9% بينما 
احتلــت منطقة شــمال القاهرة المركز الثانى بنســبة نجاح 

82.4% بنسبة اجمالية للشركات بلغت %85.3.
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مصر تشارك في مراسم تكليف أول أمين 
عام لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية 

بالعاصمة الغانية أكرا

شاركت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة– عبر تقنية 
الفيديو كونفرانس- بمراسم التكليف الرسمي وتسليم المقر الجديد 
 ،AFCEFTA المين عام منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية
والتــي عقدت بالمقر الجديد لالمانــة بالعاصمة الغانية أكرا، حيث 
انتخب رؤســاء دول وحكومات الــدول االعضاء باالتحاد االفريقي 
الســيد/ وامكينــي ميني من دولــة جنوب افريقيــا كأول أمين عام 
لمنطقــة التجارة الحــرة القارية االفريقيــة AFCEFTA ولمدة 
اربع ســنوات وذلك خالل اجتماعات القمة االفريقية العادية الـ33  
لالتحاد االفريقي والتي عقدت بالعاصمة االثيوبية اديس ابابا خالل 

شهر فبراير الماضي.
وقد شــارك في الفعاليات الســيد/ نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية 
غانا والسيد/ موسى فقى رئيس مفوضية االتحاد االفريقي والسيد/ 
وامكيلــي مينــي الســكرتير العام لمنطقــة التجارة الحــرة القارية 
االفريقية والســيد/ شــيرلي بوتشــيوى وزير الشــئون الخارجية 
والتكامــل االقليمــي الغاني والســيد/ آالن كريماتــن وزير التجارة 

والصناعة الغاني.
وقالت الوزيرة ان هذا الحدث يأتي في إطار جهود الدول االفريقية 
لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية والتي تعكس اصرار 
دول القــارة الجماعــي على تعزيــز التعاون والتكامــل االقتصادي 

القاري المشترك لتحقيق اجندة 2٠63 »افريقيا التي نريدها«.
واشــارت الــى اهميــة تفعيــل العمل االفريقــي المشــترك لتحقيق 
التكامل التجاري واالستفادة من الموارد الطبيعية االفريقية وتنمية 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الــى جانب تطوير سالســل 
القيمــة االفريقيــة ودمج االســواق االفريقيــة بمنظومــة التجارة 
العالميــة وتحقيق االكتفاء الذاتي الغذائــي فضاًل عن جذب المزيد 

من االستثمارات المحلية واالجنبية بدول القارة
وقــد اكد المشــاركون ان اتفاقية التجارة الحــرة القارية االفريقية 
تعكــس ارادة والتــزام سياســي من جانب الزعمــاء االفارقة على 
انشــاء سوق متكامل يضم كافة دول القارة السمراء والذي يسهم 
فى تعزيز التعاون التجاري واالســتثماري القاري مشيرين الى ان  
منطقــة التجارة الحرة القاريــة األفريقية تهدف إلى تعزيز التجارة 
بين البلدان األفريقية من خالل تدشين اتفاقية تجارية شاملة، تغطي 
مجاالت  التجارة في السلع والخدمات واالستثمار وحقوق الملكية 
الفكرية وسياســة المنافســة وتعميــق تكامل األســواق األفريقية 
وزيادة حجم التجارة بين الدول األفريقية الحالية من حوالي 1٠-
13% إلــى 25% أو أكثر خالل العقد القادم، باالضافة الى تســريع 
وتيــرة التنمية الصناعية ألفريقيا من خــالل تعبئة الموارد المالية 

وغير المالية وتعزيز األداء الصناعي للقارة
كما شــهدت االجتماعات حضــور قوي من كافة الــدول األفريقية 
بوجــود حوالي 3٠ وزيراً مــن وزراء التجارة األفارقة، ومفوض 
التجارة باالتحاد األفريقي، ورؤساء التجمعات اإلقليمية األفريقية.
وقــد أســفرت اجتماعــات القاهرة عــن التوصل إلــى توافق حول 
مســائل شــديدة الصعوبة كانــت محل خالف بين الــدول األعضاء 
لمــدة تزيد عن عامين من التفــاوض، حيث تضمنت الموضوعات 
التي تم التوصل فيها إلى توافق من كافة الوفود المشــاركة تحديد 
آليات تحرير التجارة في الســلع والخدمــات بين الدول األفريقية، 
بما يســاهم في فتح هذه األســواق امام صادرات الدول األعضاء، 
كما تم االتفاق على األلية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، 
والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساســية للتكامل 

األفريقي وصوال إلقامة سوق أفريقية موحدة.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع سفير 
الصين بالقاهرة تعزيز التعاون االقتصادي 

بين البلدين

تلقت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اتصااًل هاتفياً 
من السيد/ لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، حيث تناول االتصال 
ســبل تعزيز التعاون االقتصادي بين البلديــن وتذليل العقبات لزيادة 
التدفقــات التجاريــة بين مصر والصين خالل المرحلــة المقبلة، وقد 
شــارك فى المحادثــة الدكتور/ أحمد مغاوري، رئيــس جهاز التمثيل 

التجاري.
وقالــت الوزيــرة إن مصــر والصين تتمتعــان بعالقات اســتراتيجية 
وسياسية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 
واالســتثماري بين البلديــن خاصًة في ظل العالقــات القوية وتوافق 
الــرؤى القائم بين القيادات السياســية بالبلدين، مشــيرًة إلى حرص 
الــوزارة على دعم التعاون المشــترك بين مصــر والصين وذلك فى 

إطار الشراكة االستراتيجية الشاملة التى تربط البلدين.
وأوضحــت جامع أن االتصال بحــث أطر االرتقاء بالعالقات التجارية 
واالستثمارية بين مصر والصين واالنتقال بها إلى آفاق أرحب خالل 

المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العالقات القوية بين البلدين.
ولفتــت الوزيــرة إلــى أن تبادل الزيارات الرئاســية واللقــاءات بين 
الرئيس عبد الفتاح السيســى ونظيره الصينى شــى جين بينج والتى 
بلغت 14 لقاًء حتى األن قد ساهمت في إحداث طفرة كبيرة فى مجال 
التعاون االقتصادى، وساهمت فى تفعيل العمل المشترك بين البلدين 

فى مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة.
كما طالبت جامع الجانب الصيني بأهمية اإلسراع في إنهاء إجراءات 
نفــاذ الرمان المصري إلى الســوق الصينى خاصــًة وأن المحاصيل 
الزراعية المصرية تحظى بقبول كبير لدى المســتهلك الصيني حيث 
ســبقت الموافقــة على نفــاذ محاصيل البرتقــال والعنــب والفراولة 
المجمدة وبنجر الســكر إلى الســوق الصينى، مشيرًة إلى أن الجانب 
المصري ســيقوم بالتنســيق مــع المجلــس التصديــري للحاصالت 
الزراعيــة بموافــاة الجانــب الصينــي بقائمة جديدة مــن الحاصالت 

الزراعية المصرية المطلوبة في السوق الصيني.
ونوهت جامع إلى أن الحكومة تتطلع لدعم الصين للمرشح المصري 
لمنصــب مدير عــام منظمة التجــارة العالمية الدكتــور/ عبد الحميد 
ممدوح والذي يتمتع بخبرات كبيرة اكتســبها خالل 27 عاماً قضاها 
بالعمــل فى منظمة التجارة العالمية ما يمنحــه قوة ومصداقية وثقل 

دولي بين باقي المرشحين.

وأشــارت إلى أن االتصال بحــث إمكانية عقد اجتمــاع اللجنة الفنية 
لرفع القدرات اإلنتاجية 2+2 عبر تقنية الفيديو كونفرانس وموافاة 
الجانب الصيني بقائمة محدثة بالمشــروعات التي ترغب الشــركات 

الصينية في االستثمار بها في السوق المصري.
وأكدت حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الحكومة الصينية في 
مجال المشــروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لالستفادة من الخبرة 
الطويلــة للصيــن في هذا المجال خاصًة وأن المشــروعات الصغيرة 

تمثل شريحة كبيرة من االقتصاد الصيني.
وأشــارت الــى أن الصين تحتل المرتبة الـ2٠ فــي قائمة أكبر الدول 
المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات بلغت وحتى حوالي 
7,2 مليار دوالر موزعة على 1736 مشروعاً بنهاية عام 2٠18، 
الفتًة إلى أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في العالم 
حيث ســجلت معدالت التبادل التجارى بين البلدين خالل الـ7 أشــهر 

األولى من العام الجاري 5 مليار و244 مليون دوالر.
ومن جانبه أشــاد الســيد/ لياو ليتشــيانج، ســفير الصيــن بالقاهرة 
بالجهود التي تبذلها الوزارة لتوطيد العالقات التجارية واالستثمارية 
بين البلدين والتغلب على التحديات التي تواجه الشركات الصينية في 
مصر، مشــيراً إلى أن مصر والصين تتميزان بعالقات تاريخية تمتد 
ألعوام طويلة حيث يمثل العام الحالي الذكرى الـ64 إلقامة العالقات 
الدبلوماسية بين البلدين، وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم 

عالقات دبلوماسية مع الصين.
وأضــاف ليتشــيانج أن مصــر والصين قدمتــا مثااًل يحتــذى به في 
الصداقــة والتضامن منذ بداية أزمة فيروس كورونا المســتجد فيما 
يتعلق بالتنســيق وتبادل الخبرات لمكافحة هذا الفيروس، فضاًل عن 
تبادل المســتلزمات الطبية والذي كانت مصر من أوائل البلدان التي 

قدمت مساعدات طبية للصين خالل األزمة.
ووجه السفير الصيني للوزيرة الدعوة للمشاركة في الدورة الرابعة 
مــن معرض الصين الدولي لالســتيراد حيث شــاركت مصر كضيف 
شرف الدورة األولى ولقيت المنتجات المصرية المعروضة بالمعرض 
رواجاً واسعاً لدى الزوار، مشيراً إلى إمكانية تقديم الصين المساعدة 
فــي إيجاد قنوات انتقال خضراء في ظل أزمة فيروس كورونا وذلك 

لتسهيل إجراءات إنتقال األشخاص والبضائع من وإلى الصين. 
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الرقابة على الصادرات والواردات تستقبل 
82 ألف و401 رأس حيوانات حية

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تنظم 
برنامج تدريبي متقدم حول تكنولوجيات 

صناعة الغزل والنسيج بمشاركة 14 متدربًا

ممثلــة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  كثفــت 
فــى الهيئــة العامــة للرقابة علــى الصادرات 
والواردات من جهودها لضمان سالمة رسائل 
الحيوانات الحية التى يتم إستيرادها ألغراض 
اإلســتهالك المحلــى، حيــث إســتقبلت الهيئة 
82 ألــف و4٠1 رأس حيوانــات حية )أبقار 

وجمال(.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته السيدة/ 
التجــارة والصناعــة  نيفيــن جامــع وزيــرة 
مــن الهيئــة العامــة للرقابة علــى الصادرات 
والــواردات حــول رســائل الحيوانــات الحية 
المســتوردة والتــي اســتقبلتها الهيئــة لتلبية 
احتياجات الســوق المصري من اللحوم خالل 

النصف االول من العام الجاري وعيد األضحى 
المبارك.

وأكد المهندس إســماعيل جابــر رئيس الهيئة 
العامــة للرقابــة علــى الصــادرات والواردات 
أن الهيئة في إطار اســتعدادها الســتقبال عيد 
األضحى المبارك كثفــت من جهودها الرقابية 
المســتوردة  الرســائل  مطابقــة  مــن  للتأكــد 
للمواصفات القياسية قبل طرحها في األسواق 
مــن خــالل تطبيــق المعاييــر والمواصفــات 
الرســائل  علــى  خاصــة  وبصفــة  القياســية 
المرتبطة بصحة وسالمة المستهلك المصري.
وأشــار إلى أن رســائل الحيوانات الحية قد تم 
إســتيرادها مــن 11 دولة تضمنــت البرازيل، 

ألمانيــا، هولنــدا، المجر، الواليــات المتحدة، 
كولومبيا، السودان، أوكرانيا، جنوب إفريقيا، 

الصومال، اإلمارات العربية المتحدة.

فــي اطار جهــود وزارة التجــارة والصناعة 
لتنمية قطاع صناعة الغزل والنسيج، انطلقت 
فــي مقــر الهيئة العامــة لتحكيــم واختبارات 
القطــن فعاليات الــدورة المتقدمة لتكنولوجيا 
الغزل والنسيج والتي تستمر لمدة أسبوعين، 
بمشــاركة 14 متدرباً من 5 شــركات عاملة 

في قطاع الغزل والنسيج.
وقــال الدكتور/ محمــد خضر رئيــس الهيئة 
العامة للتحكيــم واختبارات القطن إن الدورة 
– والتــي ينظمهــا المركــز الدولــي للتدريب 
بالهيئــة - تأتي في إطار االهتمام الذي توليه 
وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع الغزل 
والنسيج باعتباره من أهم القطاعات اإلنتاجية 
كثيفــة العمالــة والداعمة لالقتصــاد القومي 
والموفرة لــآالف من فرص العمل ســنوياً، 
مشــيراً الى ان الدورة تتضمن أساسيات علم 
 ،BCI الغزل والنســيج، ومبادرة قطن أفضل
إلــى جانب أثــر المعامــالت الزراعيــة على 
الصفات الطبيعية لشــعرة القطــن، وتأثيرها 
على مراحــل الغزل، باالضافة الــى التدريب 
العملــي على فــرز القطن وذلــك في صاالت 
الفــرز الخاصــة بالمركــز، الى جانــب القيام 
بزيــارة لصنــدوق دعم الغزل واحــد مصانع 

الغزل والنسيج باالسكندرية.
وقد شــاركت المهندسة/ ماري لويس رئيس 
المجلــس التصديري للمالبــس ونائب رئيس 
مجلس إدارة شركة بشارة لألزياء في الدورة 

حيــث القــت محاضرة عــن أهــم محاور 
دعم صناعة الغزل والنســيج تناولت دراسة 
تكاليف اإلنتاج في صناعة الغزل والنســيج، 
وســبل زيــادة اإلنتاجيــة والجــودة واهميــة 
التنوع في الخامات المســتخدمة والمنتجات، 
واهمية المعارض العالمية التي تقام في مصر 
وتجنب الوسطاء في مرحلة البيع، باإلضافة 
إلى االعتماد على إقامة المعارض المباشــرة 
وذلــك لزيادة االرباح بتقليل التكلفة مما يتيح 
خفض االســعار وبالتالي زيــادة القدرة على 

المنافسة.
واشــارت الى ان محــاور دعم صناعة الغزل 
والنســيج تتضمن ايضــاً تفعيــل دور المرأة 
واالســتعانة بها في االشــغال اليدوية إلحياء 
التــراث المصــري القديم، وإنشــاء منظومة 
تعليمية بالتعاون مــع التعليم الثانوي إلعداد 
كوادر شــبابية فنية مدربة لسد احتياج سوق 
العمل، واتبــاع اجراءات الســالمة والصحة 
العامليــن  ســالمة  علــي  للحفــاظ  المهنيــة 
بالمصنع والحفاظ على البيئة من خالل اقامة 

نظام صرف صحيح لتجنب اخطار المواد 
الكيميائيــة على البيئة، وضــرورة الحصول 
علــى شــهادات الجــودة العالميــة للنهوض 

بصناعة الغزل والنسيج.
جديــر بالذكر ان هذه الــدورة والتي ينظمها 
المركــز الدولــي للتدريــب بالهيئــة العامــة 
لتحكيــم واختبــارات القطــن تأتي فــي اطار 
خطة التدريب الســنوية التــي ينفذها المركز 
والتي تشمل دورة إعداد فراز – فنى أقطان، 
وتأثير الصفــات الطبيعية على جودة الغزل، 
ومعايرة ومراقبة الموازيين الخاصة بالقطن، 
باإلضافة إلى فرز القطن وتكنولوجيا الحليج، 
األعمال التجارية والفنيــة ألقطان التصدير، 
وتكنولوجيــا صناعة الغزل والنســيج، فضاًل 
عــن دورة تنميــة تنميــة مهــارات المرشــد 
الزراعــي، وتقــدم هــذه الــدورات للفنييــن 
والمتخصصين في مجال االقطان والصناعات 
النسيجية ســواء من مصر أو الدول العربية 

واالفريقية وبعض الدول االجنبية.

أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعــة أن تعزيز 
الصــادرات المصريــة الــى االســواق الخارجيــة يأتــي على رأس 
أولويــات خطة عمــل الوزارة خــالل المرحلة الحاليــة خاصة وان 
الصادرات تمثل مصدر رئيســي من مصــادر الدولة للنقد االجنبي، 
مشــيرًة الى ان السوق االفريقي يمثل أحد أهم االسواق المستهدفة 

امام الصادرات المصرية.
جــاء ذلــك خالل اللقاء الموســع الذي عقدته الوزيــرة مع عدد من 
رؤســاء وممثلــي المجالس التصديرية بشــأن االرتقاء بالصادرات 
المصريــة الى مختلف االســواق العالمية مع التركيز على الســوق 
االفريقي، شــارك في اللقــاء ممثلي مجالس الصناعــات الكيماوية 
والهندســية والدوائيــة ومــواد البناء والغذائية، الى جانب الســيد/ 
طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية واالتفاقيات 
والعالقات الدولية والمهندس/ اســماعيل جابر رئيس الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بملف 
الصــادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مســبوقة فى معدالت تصدير 
كافــة القطاعات وبصفة خاصــة القطاعات التــى تمتلك مصر فيها 
ميزة تنافســية، األمر الذي يســهم فى الوصول لمســتهدفات خطة 

الحكومة للوصول بالصادرات إلى 1٠٠ مليار دوالر سنوياً.
وفــى هذا اإلطــار أوضحــت جامع أن الــوزارة تدرس حاليــاً كافة 
المقترحات المتعلقة بتيســير إجراءات التصديــر والتعامل مع كافة 
التحديات التى تقف عقبة أمام إنســياب وتدفق الصادرات المصرية 
لألســواق الخارجية مع التركيز على الســوق اإلفريقي والذي يمثل 

أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.
واشــارت الوزيرة الى زيارتها األسبوع الماضي إلى دولة السودان 
الشقيقة برفقة دولة رئيس مجلس الوزراء حيث تعد السودان إحدى 
اهم الدول العربية واالفريقية التي ترتبط مع مصر بعالقات متميزة 
فى كافة المجاالت حيث تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السوداني 
لزيــارة القاهرة خالل الفترة القريبة المقبلــة بهدف تعزيز التعاون 
الصناعــي بين البلدين ومن ثم زيــادة معدالت التبادل التجاري بين 
البلدين، مشيرًة الى انه تم االتفاق مع الجانب السوداني على وضع 
خطــة عمل لتذليــل العقبات التي تعترض انســياب حركــة التجارة 
بيــن البلديــن وذلــك من خالل تســهيل النقــل اللوجيســتي وزيادة 
االستثمارات المشتركة خاصة في المجاالت ذات االهتمام المشترك 
وتعزيــز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتلبية احتياجات 

الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة.
واشــارت جامع الى اهمية اعادة تشــكيل مجلس االعمال المصري 
الســوداني ليقــوم بدور محــوري في تنميــة العالقــات االقتصادية 
واالســتثمارية بين البلدين خالل المرحلة المقبلة، مشــيرًة الى انه 
جاري حالياً تشــكيل الجانبين المصري والســوداني بالتنســيق مع 

وزير الصناعة السوداني.
وبدوره قال الســيد/ خالــد أبو المكارم رئيــس المجلس التصديرى 

للصناعــات الكيماوية إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 
مليــار دوالر منها 1.2 مليار دوالر ألســواق دول القارة اإلفريقية 
وبنســبة 22% من إجمالى صادرات القطاع، مشــيراً إلى أن قطاع 
الصناعات الكيماوية يســتهدف زيادة الصادرات المصرية لألسواق 
اإلفريقيــة خالل المرحلة المقبلة من خــالل تفعيل منظومة البعثات 
واألسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه 

األسواق.
وأضاف أبو المكارم أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات 
المصريــة لألســواق اإلفريقية وهي كينيا وأثيوبيــا ونيجيريا، الفتاً 
إلى أن القطاع يســتهدف تنفيذ إســتراتيجية شاملة لزيادة صادراته 

ألسواق 18 دولة إفريقية خالل المرحلة المقبلة.
ومن جانبه اشــار الســيد/ ماجد جورج رئيس المجلس التصديري 
للصناعــات الدوائية الى ان الســوق االفريقي يمثل نافذة رئيســية 
النســياب الصــادرات المصريــة الى مختلــف اســواق دول القارة 
السمراء، مشيراً في هذا الصدد الى اهمية تفعيل منظومة االعتراف 
المتبادل بين مصر والســودان في مجال الدواء بهدف تســهيل نفاذ 
منتجــات الدواء المصرية للســوق الســوداني، خاصــة وأنها تمثل 
سوقاً استهالكياً كبيراً ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير 

من الدول االفريقية المحيطة بها.
وقد تقدم رؤساء وممثلو المجالس التصدرية  بعدد من المقترحات 
والمطالــب والتى من شــأنها زيادة الصادرات المصرية لألســواق 
اإلفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر فى أسعار الطاقة  للقطاع 
الصناعــى، وإنشــاء معارض مصريــة دائمة باألســواق اإلفريقية 
وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير 
إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم  والمدن 
اإلفريقيــة، باإلضافة إلى تعزيز التعــاون الصناعى بين دول القارة 
وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة باإلضافة 
إلى التغلب على المشــكالت البنكية التى تواجه الصادرات المصرية 

باألسواق اإلفريقية.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع 
ممثلى المجالس التصديرية خطة االرتقاء 

بالصادرات المصرية لألسواق الخارجية 
وبصفة خاصة السوق اإلفريقي



23 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 22

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع أعضاء المجلس 
التصديرى للصناعات الدوائية والمستحضرات 

الطبية زيادة معدالت التصدير لألسواق الخارجية

عقدت السيدة/نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة إجتماعاً موســعاً مع أعضاء 
المجلــس التصديرى للصناعات الدوائية 
برئاســة الدكتــور ماجد جــورج – عبر 
تقنية الفيديــو كونفرانس – حيث تناول 
اللقاء ســبل النهوض بكافــة الصناعات 
التابعــة للقطاع وإمكانيات زيادة معدالت 
التصديــر لألســواق العالميــة وبصفــة 
خاصة األسواق اإلفريقية وأسواق الدول 
العربية، كما إســتعرض اللقاء التحديات 
التى تواجه القطاع وسبل حلها بالتعاون 
مع مختلــف الجهات الحكوميــة المعنية 

والجهات التابعة للوزارة.
وقالــت الوزيــرة أن قطــاع الصناعــات 
القطاعــات  أهــم  أحــد  يمثــل  الدوائيــة 
الصناعية باإلقتصاد المصرى حيث يسهم 
فى توفير إحتياجات الســوق المحلى من 
األدوية والمســتلزمات والمســتحضرات 
الطبية، مشيرًة إلى حرص الوزارة على 
زيادة صادرات القطاع لألسواق العالمية 
خاصة فى ظل الثقــة الكبيرة التى يتمتع 
بهــا قطاع الــدواء المصرى باألســواق 

اإلقليمية والدولية.
ولفتــت جامع إلــى أن هناك فرصاً كبيرة 
لمضاعفة الصــادرات األدوية المصرية 
ألســواق الــدول العربيــة ودول القــارة 
اإلفريقيــة وبصفــة خاصة أســواق دول 
حــوض النيل، مطالبــًة أعضاء المجلس 
بإعــداد تصور شــامل للبرنامــج الجديد 
األدويــة  قطــاع  صــادرات  لمســاندة 
الطبية  والمســتحضرات والمســتلزمات 
ورفعه للوزارة لدراســته فى إطار توجه 
الــوزارة نحــو صياغــة برنامــج جديــد 

للمساندة التصديرية.
وأشــارت فى هــذا اإلطار إلى إســتمرار 
صنــدوق تنميــة الصــادرات فى ســداد 
مستحقات الشــركات المصدرة وذلك فى 
إطــار تنفيذ توجيهات القيادة السياســية 
لتوفيــر  المســتحقات  ســداد  بســرعة 
الســيولة الماليــة للشــركات فــى ظــل 
الظروف الصعبة التى يشهدها االقتصاد 

العالمى من جراء جائحة كورونا.
ومــن جانبه قــال الدكتــور ماجد جورج 
رئيــس المجلس التصديــرى للصناعات 

الدوائية أن المجلس يســتهدف مضاعفة 
صــادرات القطــاع خــالل الـ 3 ســنوات 
القادمة، مشــيراً إلــى أن صادرات قطاع 
الصناعــات الطبيــة بلغــت خــالل العــام 
حيــث  دوالر،  مليــون   54٠ الماضــى 
تتمثل أهم األسواق المستقبلة لصادرات 
األدويــة المصريــة فى المملكــة العربية 
الســعودية واليمن والسودان واإلمارات 
العربيــة المتحــدة والعــراق والمغــرب 

واألردن وليبيا ولبنان وألمانيا.
ولفــت إلــى أنــه يوجد فى مصــر 27٠ 
شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت 
صادراتهــا 5٠ مليــون دوالر خالل الـ6 

أشهر األولى من العام الجارى
وقــد طالــب أعضــاء المجلــس بأهمية 
مســاعدة الشــركات المصدرة للمشاركة 
فى المعــارض الدائمــة الخارجية والتى 
تتيح تواجد المنتج فى أســواق التصدير 
علــى مــدار العــام وذلــك بهــدف تعزيز 
تواجــد المنتجــات الدوائيــة المصريــة 
باألســواق العالمية خاصة بأسواق دول 

القارة اإلفريقية.

وشــملت اللقاءات التي عقدتها الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة 
التجارة والصناعة مع المجالس التصديرية لقاءاً موســعاً مع 
أعضاء المجلس التصديرى للمالبس الجاهزة برئاسة السيدة/ 
مارى لويس – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث إستعرض 
اللقاء ســبل تنميــة وتطوير قطــاع المالبس الجاهــزة للوفاء 
بإحتياجات السوق المحلى والحد من اإلستيراد وتوفير المزيد 
من فــرص العمل وزيــادة الصادرات المصريــة من المالبس 

الجاهزة لألسواق العالمية .
وقالــت الوزيرة أن قطاع المالبس الجاهزة يعد أحد أهم وأكبر 
القطاعــات الصناعية اإلســتراتيجية باالقتصــاد القومى حيث 
يســتوعب اآلآلف من األيدى العاملــة بإعتباره أحد القطاعات 
اإلنتاجيــة كثيفة العمالة ،مشــيرًة إلى أن القطاع قام بدور هام 
فــى إطار جهــود الدولة لمواجهــة تداعيات فيــروس كورونا 
المســتجد ) كوفيــد 19( حيــث ســاهم فــى توفيــر الكمامات 
القماشــية  والمالبس الطبية الوقائية لتلبية إحتياجات السوق 

المحلى وتصدير الفائض لألسواق العالمية
وأشــارت الوزيرة الى حرص الحكومة على اإلرتقاء بصناعة 
المالبس الجاهزة والوصول بها للمســتويات  العالمية خاصة 
وأن مصر تمتلك كافة المقومات الزراعية والصناعية للنهوض 

بهذا القطاع الهام 
ولفتت جامــع إلى إهتمام القيادة السياســية بزيادة الصادرات 
المصرية لألسواق الخارجية خالل المرحلة الحالية بهدف سد 
إحتياجــات الدولة مــن النقد األجنبى خاصة فــى ظل تداعيات 

أزمة فيروس كورونا على االقتصاد المصرى، مشيرًة  إلى أن 
هناك فرصــاً تصديرية ضخمة أمام منتجات المالبس الجاهزة 
المصرية باألســواق األمريكية وأسواق دول القارة  اإلفريقية 
،حيث تتمتع المنتجات المصرية بتنافسية وبقبول كبيرين بهذه 

األسواق .
وطالبــت الوزيرة أعضاء المجلس بتقديــم مقترحات لصياغة 
البرنامج الجديد لمســاندة الصادرات ورد األعباء تتناسب مع 
متطلبات وإحتياجات القطاع ،مشــيرًة إلى أن البرنامج الجديد 
يراعى متطلبات كل قطاع وحجم المشروعات ومجاالت العمل 

.
ونوهــت الوزيرة إلى حرص الــوزارة على حل كافة التحديات 
والمعوقــات التــى تواجــه كافة القطاعــات الصناعيــة بصفة 
عامــة وقطاع المالبس الجاهــزة بصفة خاصة وذلك بالتعاون 
والتنســيق مــع كافة الــوزارات واألجهزة الحكوميــة المعنية 

والهيئات التابعة للوزارة .
ومــن جانبهــا أكدت الســيدة/ مــارى لويس رئيــس المجلس 
التصديــرى للمالبــس الجاهــزة أهميــة دعــم الدولــة لقطاع 
المالبس الجاهــزة للحفاظ على األيدى العاملة بالقطاع خاصة 
فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد على كافة القطاعات 
الصناعية وبصفة خاصة قطاع المالبس الجاهزة ،مشيرًة إلى 
حرص المجلس على اإلستفادة من المكاتب التجارية المصرية 
بالخــارج لتســويق والترويــج اإللكترونــى لمنتجــات القطاع 

بمختلف األسواق العالمية

وتؤكد: فرص تصديرية كبيرة امام 
منتجات المالبس الجاهزة المصرية في 

االسواق الخارجية
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام 2٠16 
تمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة 

الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. مدة صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة 
التقييم.. وقد تمكنت 195 منشأة صناعية على مستوى الجمهورية من اجتياز التقييم بنجاح.. سنقوم بعرض نبذة 

مختصرة عن عدد من المنشآت الحاصلة على العالمة في مجاالت متنوعة.
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المصدر: تقارير اقتصادية ومواقع اخبارية عالمية

حلل التقرير االســتجابات الحكومية بناًء على مؤشرات اقتصادية 
كمؤشــر االقتصاد الكلي ونوع وتوقيت إجراءات اإلغالق والعزل 
وتدابيــر لدعم األعمال والعمال والشــركات، وقســمت الدول إلى 
أربــع مجموعات، ضمت المجموعة األولى أفضــل البلدان أداًء، 
وهي سويســرا والســويد وألمانيا. وتضمنــت المجموعة الثانية 
البلدان ذات األداء الالئق بشكل عام مع وجود بعض نقاط الضعف 
الفرديــة حيث ضمــت هذه المجموعــة بلجيكا وفرنســا وهولندا 
والواليات المتحدة واليابان. أما المجموعة الثالثة شــملت البلدان 
التي أظهرت المزيد من نقاط الضعف حيث ضمت هذه المجموعة 
النمســا وإيطاليا، واخيرا المجموعة الرابعة والتي شملت البلدان 
التي أظهرت عموًما أداًء أضعف عبر المؤشرات حيث ضمت هذه 

المجموعة إسبانيا والمملكة المتحدة.
5 محاور اساسية حددت كفاءة الدول لمواجهة الفيروس:

• سرعة االستجابة واتاحة حزم حوافز اقتصادية. 
• دعم التوظيف والحفاظ على العمالة وتجنب التسريح الجماعي 

للعمال.
• دعم النشاط االقتصادي

• تعــاون صانعي القــرار وفتح الحــوار االجتماعــي والتفاوض 
لتحقيــق نتائــج أفضل وثقــة أعلى فــي العملية السياســية وثقة 

المستهلك.
• التركيز على توجيه الدعم المالي للمؤسسات واالفراد

المرونة العالمية وتداعيات األزمة
صنفــت مؤسســة »إف إن جلوبال« للتأمين، دول العالم حســب 
قــدرة بيئة ممارســة األعمــال علــى التكيف مع األزمــات، وفق 
مؤشــر المرونة االقتصادية العالمي، قياســا ببعض العوامل مثل 
االســتقرار السياســي، واألطر والقواعد التنظيميــة التي تضعها 

الحكومــة إلدارة الشــركات والرقابــة عليهــا، وبيئــة المخاطــر 
واستقرار سلســلة التوريد والشفافية، باإلضافة إلى مؤشر مدى 
سرعة استجابة الدول للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا. 

فقــد حققــت الدنمارك أحــد المراكــز االولى في مؤشــر المرونة 
العالمــي نتيجة قدرتها علــى مراقبة سلســلة التوريد وانخفاض 
الفســاد الحكومي. ومع ظهــور حاالت إصابة بفيــروس كورونا 
المســتجد فرضت الحكومة الدنماركية علــى الفور تدابير التباعد 
االجتماعي، وأعلنت إغالق المدارس والشركات وأغلقت حدودها 
أمــام األجانــب، كما أعلنت عــن حزمة مســاعدات مالية تتضمن 
تغطية بعض تكاليف رواتب العمال تضمنت دفع 9٠ في المئة من 
أجــور العمال الذين يتقاضون أجورهم بالســاعة، و75 في المئة 

من رواتب العمال الذين تأثرت مصادر رزقهم بسبب األزمة.
كما حققت ســنغافورة مركــزاً متقدماً في مؤشــر المرونة بفضل 
قوتهــا االقتصادية وانخفاض جانب المخاطر وقوة بنيتها التحتية 
وانخفاض مســتوى الفساد، حيث نفذت إجراءات مبكرة الحتواء 
الفيروس ســاهمت في إبطاء وتيرة انتشــار الوباء إلى أدنى حد، 
وقد اعتمدت حكومة ســنغافورة على شــفافية التعامل مع األزمة 
فــي جميــع الخطوات التــي تتخذها لمكافحة الوبــاء، ولكن بحكم 
صغر مســاحتها، سيعتمد انتعاشــها االقتصادي على تعافي سائر 

دول العالم.
وحققــت نيوزيلندا أيضاً مركزاً متقدماً في مؤشــر المرونة وذلك 
نظــراً لوجــود القواعد والممارســات التي تنظم إدارة الشــركات 
والرقابــة عليها واســتقرار سلســلة التوريــد، كما تبنــت تدابير 
احترازيــة مبكرة الحتواء الفيروس، شــملت إغالق الحدود أمام 

المسافرين وإغالق المتاجر غير الضرورية.
 أمــا روانــدا فبحكــم خبرتها الســابقة فــي احتواء وبــاء إيبوال 

بذلــت دول العالم جهوداً كبيرة لمواجهة تداعيات انتشــار وباء فيروس كورونا المســتجد )كوفيــد 19( على اقتصاداتها كما 
فرضت تدابير وقائية لتحقيق التباعد االجتماعي مدعومة بمحاوالت لدعم استقرار األسواق الداخلية في ظل مستقبل غامض 
لالقتصاد العالمي. وقدرت دراسة لمنظمة األونكتاد عجز الدخل العالمي بمقدار 2 تريليون دوالر، كما ستشهد دول مثل كندا 

والمكسيك وأميركا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا واالتحاد األوروبي تباطؤا في النمو بين ٠.7% و9.٠%، 
على الجانب االخر ظهرت العديد من التقارير حول مدى ســرعة اســتجابات الحكومات لتعزيز اقتصاداتها خالل االزمة رغم 
 »Adecco« مؤشــرات الركــود وأي الــدول تمضي بقــوة على طريق االنتعاش االقتصــادي، من أبرزها تقريــر مجموعة

العالمية والذي يوضح استجابات الحكومات في 12 دولة لمواجهة الوباء.
استجابات حكومية لالحتواء وتخطي األزمة

حكومات العالم بين مطرقــــــة احتواء فيروس كورونا 
وسندان الركود االقتصادي

بنجاح فــي عام 2٠19 فكانت على اســتعداد كبير 
الحتواء تفشــى فيروس كورونا المستجد من خالل 
ايجاد تدابير وقائية ســريعة مثل وجود نظام شامل 
للرعايــة الصحيــة، وتخصيــص طائرات مســيرة 
لتوصيل اإلمدادات الطبية، وتجهيز النقاط الحدودية 
بأجهــزة لقيــاس درجة الحــرارة حيث اســتطاعت 
تحقيق تقدم واســع في وضع قواعد وأطر تنظيمية 
إلدارة الشــركات والرقابــة عليهــا، وهو ما دعمها 
فــي تحقيق قفزات كبيرة على مؤشــر المرونة في 

السنوات األخيرة على مستوى قارة أفريقيا
ورغم العقبات التي واجهتها بذلت الواليات المتحدة 
األمريكية جهود كبيرة الحتواء الفيروس في المدن 
الكبــرى مثل نيويورك مع ارتفــاع معدالت البطالة 
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة في أعقــاب فرض 
إجــراءات اإلغــالق الشــامل على أكثــر من نصف 
الواليــات األمريكيــة، إال أن الحكومــة األمريكيــة 
استجابت سريعا للعواقب االقتصادية بتوقيع حزمة 
تحفيــز االقتصــاد بقيمة تريليونــي دوالر وفرضت 
اســتراتيجيات التباعد االجتماعي في ســائر أنحاء 
البــالد، واقترحــت اإلدارة األمريكية تقســيم البالد 
إلى مناطق بحســب التأثر بالوباء، والسماح بعودة 
األنشــطة االقتصاديــة المعتادة فــي المناطق األقل 
تأثــرا بتفشــي كورونــا ، حيث توقعت مؤسســات 
مالية عالمية أن تشهد البالد ركودا اقتصاديا حادا، 
ستترتب عليه تبعات سلبية غير مسبوقة، وسيعقبه 

تعاف سريع في الربعين الالحقين من العام.
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- بلغ إجمالي الصادرات المصرية خالل الـ 6 أشــهر االولي 
من العام الحالي 14 مليار و448 مليون دوالر. 

- بلغت الصادرات المصرية من الحاصالت الزراعية خالل الـ 
6 أشــهر االولي من العام الحالي مليار و614 مليون دوالر 
حيــث بلغت صادرات الفاكهة 74٠ مليون دوالر والبطاطس 

221 مليون دوالر والموالح 152 مليون دوالر.

- تضمنت اهم الدول المستوردة للحاصالت الزراعية المصرية 
روســيا االتحادية بقيمة 261 مليون دوالر والسعودية بقيمة 
مليــون دوالر  بقيمــة 159  مليــون دوالر وهولنــدا   16٠

وبريطانيا وشمال ايرلندا بقيمة 129 مليون دوالر.

- بلــغ إجمالي الصادرات المصرية من مواد البناء خالل الـ 6 
أشــهر االولي من العام الحالــي 3 مليار و579 مليون دوالر 
مقارنــة بنحو 2 مليار و931 مليون دوالر خالل نفس الفترة 

من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت %22.

- تضمنت اهم الدول المســتوردة لمــواد البناء دولة االمارات 
العربية المتحدة بقيمة مليار و437 مليون دوالر وكندا بقيمة 

462 مليون دوالر وايطاليا 239 مليون دوالر.

- بلغ إجمالي الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية خالل 
الـ 6 أشــهر االولي من العام الحالي 2 مليار و3٠ ألف دوالر 
وتضمنت اهم الدول المستوردة للمنتجات المصرية السعودية 
بقيمــة 192 مليون دوالر واألردن 1٠3 مليون دوالر وليبيا 

1٠٠ مليون دوالر.

- بلغــت صادرات قطاع الصناعــات الكيماوية العام الماضي 
5.5 مليار دوالر منها 1.2 مليار دوالر ألسواق دول القارة 

اإلفريقية وبنسبة 22% من إجمالي صادرات القطاع.

- تحتل الصين المرتبة الـ2٠ في قائمة أكبر الدول المستثمرة 
بالســوق المصري بإجمالي اســتثمارات بلغــت حوالي 7,2 
مليــار دوالر موزعــة علــى 1736 مشــروعاً بنهايــة عام 

.2٠18

- ســجلت معدالت التبادل التجاري بين مصر والصين خالل 
الـ7 أشــهر األولى من العام الجاري 5 مليار و244 مليون 

دوالر.

-  اســتقبلت هيئــة الرقابة على الصــادرات والواردات 82 
ألــف و4٠1 رأس حيوانــات حيــة خالل النصــف االول من 

العام الجاري.

- بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية خالل العام الماضي 
54٠ مليــون دوالر و5٠ مليــون دوالر خــالل الـ6 اشــهر 

االولي من العام الحالي .

- تخصيــص برنامــج تمويلــي بتكلفــة مليــار و2٠٠ ألــف 
جنيــه علــى 3 ســنوات لتمويل عمليــات تحويل الســيارات 
للعمــل بالوقــود المزدوج ووضع منظومــة متكاملة للتخريد 

واالستبدال تراعى الجانب االجتماعي والتمويلي.
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أعلــن الجهــاز المركزي للتنظيــم واإلدارة عبر صفحته الرســمية 
علــى موقع الفيس بوك عن إتاحته رابط إلكتروني  ُيمكن لموظفي 
الجهاز اإلداري للدولة من خالله متابعة مختلف الشــئون الوظيفية 
الخاصة بهم والتي قام الجهاز بدراســتها خالل الشــهر كالتسويات 
وتثبيت العاملين المؤقتين والترقيات وتكليف المهن الطبية وتعزيز 
حافــز التميــز العلمــي ،وكذا دراســة العديد من األحــكام القضائية 
كصــرف مقابــل نقدي وتمويــل وظائف وتعزيز بنــود  ، باإلضافة 
إلــي إمكانية االســتعالم عن مختلف الشــئون التنظيميــة للعاملين 
بالدولــة من خالل اســتعراض الجهاز للخطط والبرامــج التدريبية 
لمختلف وحدات الجهاز اإلداري للدولة وتجديد اعتماد بعض مراكز 
التدريــب ، وكذلــك الموافقــة علي تمويل بعــض الوظائف القيادية 
وغير القيادية ودراســة واعتماد تعديالت تنظيمية كإنشاء وتحديث 
الهيــاكل التنظيمية ببعض وحدات الجهاز اإلداري للدولة، وتحديث 

معدالت األداء في بعض جهات الدولة.
ويمكــن للســادة العامليــن بالجهــاز اإلداري للدولة االســتعالم من 
http://caoa.gov.eg/االتــي اإللكترونــي  الرابــط  خــالل 
WireFrames/EmpAffairs.aspx  والمتــاح عبر موقع 
الجهــاز المركزي للتنظيــم واإلدارة عن طريق إدخال الرقم القومي 
، ويقوم باســتخدام الرابط من وردت أســماء جهاتهم في الجداول 
http://caoa.gov.eg/App_ المرفقة من خالل الرابط اآلتي
.15982873٠1/Files/Uploads/Attachments
pdf ، ويتــم تحديــث الخدمــات والجهــود المقدمــة مــن الجهاز 

المركزي بشكل  دوري شهرياً.

أشــادت غرفة القاهرة التجارية بمبادرة »ميغالش عليك« التي 
أطلقهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي لتشــجيع المنتج المحلي 
وتحفيز االســتهالك، خاصًة أن توقيت المبادرة يعد مهم للغاية 
فــي ظــل جائحة كورونــا التي تأثــر بها الشــارع التجاري منذ 

ظهورها. 
أكد أحمد الوســيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية وجود 
حالة من الرضا بين شــرائح التجار بعد إطالق المبادرة مشيراً 
إلــى أن المبادرة تعتبر خطوة مهمة نحو انتعاش األســواق في 

مختلف القطاعات  .

وأشــاد نائــب رئيس غرفــة القاهرة بدور رئيــس االتحاد العام 
للغــرف التجارية المهندس إبراهيم العربي وتوجيهاته من أجل 
إنجاح هذه المبادرة في ظل تداعيات جائحة كورونا، واصراره 
على مشــاركة التجار والصناع من منتســبي الغــرف التجارية 

بالمحافظات لالستفادة من المبادرة.
وتصل الخصومات إلى 2٠% إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات 
التموينيــة بمبلــغ 2٠٠ جنيــه بحــد أقصى ألف جنيــه للبطاقة 
بتكلفــة إجمالية 12,25 مليــار جنيه تتحملهــا الخزانة العامة 

للدولة لإلسهام فى مساندة محدودي الدخل.

التنظيم واإلدارة يتيح خدمة االستعالم عن 
مختلف الشئون الوظيفية والتنظيمية للعاملين 

بالجهاز اإلداري للدولة عبر موقعه الرسمي

بخصومـات تصـل إلـى 20٪ إطــالق مبادرة 
»مايغالش عليك« لمساندة محدودي الدخل 

TVET بالتعاون مع برنامج
الكفاية اإلنتاجية تشارك في ورشة عمل حول 

تصميم مهارات المهن المختلفة

تحت شــعار »مهارتك الفنية هي قيمتك الحقيقية« شــاركت مصلحة 
الكفاية اإلنتاجية في ورشــة العمــل الخاصة بصياغة وتصميم معايير 
المهــارات للمهــن المختلفة التي نظمها برنامــج دعم وتطوير التعليم 

الفني والتدريب المهني Egypt TVET والتي امتدت ليومين. 
شــارك في الورشــة ممثلون من بعض االدارات والمراكز والمناطق 
التابعة للمصلحة حيث تم التدريب على بناء قواعد المعرفة المرتبطة 
بمنظومــة الوظائف والمؤهالت والمهارات المطلوبة للمهن المختلفة  
إلــى جانب التدريب علــى آليات تحليل الوظائــف والواجبات والمهام 
التقنيــة وتحديــد الســمات القيادية والشــخصية المطلوبــة لكل مهنة 
ووظيفــة وتصميــم الوحــدات التدريبيــة لبنــاء القــدرات والمهارات 
المتنوعــة وغيرها من االهداف التي تســاهم في إعداد صياغة كاملة 
وتصميــم ممنهج للمعاييــر الخاصة بالمهــارات للمهن والتخصصات 

المختلفة بالمصلحة .

بقرار من وزيرة التجارة والصناعة 
م. حافظ محمود حسن مساعدًا للشئون 
المالية واإلدارية ونظم المعلومات بالوزارة

أصدرت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً 
بتعيين اللواء مهندس / حافظ محمود حسن مساعداً للشئون 

المالية واإلدارية و نظم المعلومات بديوان عام الوزارة لمدة عام 
من تاريخ صدور القرار . 

وبهذه المناسبة تتقدم اإلدارة المركزية للعالقات العامة واإلعالم  
وخدمة المواطنيين بخالص التهاني

للسيد اللواء مهندس / حافظ حسن علي ثقة معالي الوزيرة ، مع 
التمنيات بدوام السداد والتوفيق في منصبه الجديد .
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يعــد قطــاع الصناعــات الطبيــة والدوائيــة أحــد أهــم 
القومــي حيــث  باالقتصــاد  الصناعيــة  القطاعــات 
يســهم فــي توفيــر احتياجــات الســوق المحلــى مــن 
الطبيــة  والمســتحضرات  والمســتلزمات  األدويــة 
والتصديــر لألســواق الخارجيــة وبصفــة خاصــة 
األســواق اإلفريقيــة وأســواق الــدول العربيــة خاصة 
فــي ظــل الثقــة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا قطــاع 
الــدواء المصــري باألســواق اإلقليميــة والعالميــة .
ــراً بقطــاع الصناعــات  ــا كبي ــة اهتمام ــي الدول وتول
اســتراتيجية  وضعــت  حيــث  والدوائيــة  الطبيــة 
لتحقيــق  المصــري  بالســوق  لتوطينهــا  طموحــة 

االكتفــاء الذاتــي وتحفيــز االســتثمارات وتشــجيع الصــادرات المصريــة 
لألســواق الخارجيــة حيــث بلغــت الصــادرات المصريــة مــن الصناعــات 
ــا يشــمل صــادرات  ــون دوالر عــام 2٠19 بم ــة 541 ملي ــة والدوائي الطبي
ــة 212  ــل بقيم ــون دوالر ومســتحضرات التجمي ــة 225 ملي ــة بقيم األدوي
مليــون دوالر وكذلــك المســتلزمات الطبيــة بقيمــة 1٠4 مليــون دوالر.. 
وتعــد الســعودية واليمــن والســودان واإلمــارات والعــراق علــى رأس الــدول 
المســتوردة للصناعــات الطبيــة المصريــة. وتعتبــر األدويــة البشــرية واحــدة 
مــن أهــم الصــادرات إلــى دول الكوميســا، ممــا يزيــد مــن فرصــة فتــح 

ــا. ــي إفريقي ــدة ف أســواق جدي
وتســتهدف مصــر تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن األدويــة، حيــث تبنــت 
الحكومــة سياســات شــاملة لتطويــر صناعــة األدويــة فــي مراحــل الصناعــة 
المختلفــة، بــدءاً مــن المــواد الخــام المســتخدمة فــي المســتحضرات الطبيــة 
والكيماويــات األساســية والتصنيــع والتعبئــة وكذلــك التســويق والبيــع 
والتصديــر.. وقــد اسســت الحكومــة المصريــة »هيئــة الــدواء المصريــة »، 
ــادة وتعزيــز الصــادرات وتحقيــق االســتدامة  بهــدف تســجيل األدويــة  وزي

فــي القطــاع. 
وينقســم ســوق الصناعــات الدوائيــة المصــري إلــى شــريكين رئيســيين 
همــا الشــركات المملوكــة للدولــة وشــركات القطــاع الخــاص والتــي تشــمل 
ــوق  ــر س ــة ويعتب ــركات المحلي ــك الش ــيات وكذل ــددة الجنس ــركات متع الش
الصناعــات الدوائيــة المصــري مــن بيــن أكبــر األســواق فــي منطقــة الشــرق 

ــا، األوســط وشــمال أفريقي
بلــغ إجمالــي االســتثمارات فــي قطــاع الصناعــات الدوائيــة حتــى العــام 
الماضــي  5.53 مليــار دوالر فــي عــدد 2193 شــركة. حيــث بلغــت 
ــت االســتثمارات  ــا بلغ ــار دوالر، بينم ــة 3.579 ملي االســتثمارات المصري
ــة 1.7٠6  ــتثمارات األجنبي ــت االس ــون دوالر وبلغ ــة 245.12 ملي العربي

مليــار دوالر ، كمــا وصــل عــدد الشــركات المنشــأة بنظــام المناطــق الحــرة 
36 شــركة، و835 شــركة بموجــب القانــون رقــم 159، فــي حيــن أن 

ــركة ــت 1322 ش ــي بلغ ــتثمار الداخل ــام االس ــأة بنظ ــركات المنش الش
وهنــاك العديــد مــن الكيانــات التــي تشــرف عليهــا وزارة التجــارة والصناعــة 
ــة  ــة صناع ــمل غرف ــة تش ــة والدوائي ــات الطبي ــاع الصناع ــدم قط ــي تخ الت
ــتهدف  ــة وتس ــتلزمات الطبي ــة والمس ــات المصري ــاد الصناع ــة باتح األدوي
الدفــاع عــن مصالــح قطــاع صناعــة األدويــة المصــري حيــث تعمــل الغرفــة 
ــن  ــتركة للعاملي ــح المش ــة بالمصال ــى العناي ــام 1996 عل ــأتها ع ــذ نش من

ــة. بالصناعــات التابعــة للغرف
وتضــم الغرفــة 3 شــعب هــي شــعبة صناعــة األدويــة وشــعبة صناعــة 
مســتحضرات التجميــل وشــعبة صناعــة المســتلزمات الطبيــة باإلضافــة الــى 
شــعبة داخليــة تحــت مســمى ›› شــعبة صناعــة المكمــالت الغذائيــة واألدويــة 

ــة‹‹ . الطبيعي
ــة  ــة والمســتحضرات الطبي ــات الدوائي ــري للصناع ــس التصدي ــد المجل ويع
ــز  ــة بتعزي ــوزارة الرئيســية المعني www.ecmi-eg.org أحــد أذرع ال
صــادرات المنتجــات المصريــة، وجــذب اســتثمارات داخليــة وخارجيــة عــن 
طريــق إعــداد الدراســات التســويقية وتنظيــم المعــارض والخدمــات األخــرى 

التــي تســتهدف زيــادة صــادرات قطــاع الصناعــات الطبيــة.
ويتوقــع نمــو صــادرات هــذا القطــاع بســرعة خاصــة علــى المــدى الطويــل.. 
وذلــك لقيــام شــركات تصنيــع المســتحضرات الطبيــة بالتوســع وزيــادة 
اإلنتــاج مــن أجــل اســتهداف أســواق أكثــر ربًحــا. وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل 
مــن االعتمــاد علــى الــواردات، ويزيــد مــن طاقــة اإلنتــاج، ويحقــق وفــورات 
ــل. ومــع  ــى المــدى الطوي ــدواء للمســتهلك عل الحجــم، ويخفــض أســعار ال
ذلــك، ستســتمر معظــم الصــادرات فــي اســتهداف أســواق أخــرى فــي منطقــة 
ــة  ــة العربي ــى المملك ــز عل ــع التركي ــا، م ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش

الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة والعــراق والســودان واألردن.

27أ شارع شريف - عمارة إيموبيليا – القاهرة
تليفون:  )2٠2( 2393727٠
فاكس: )2٠2( 2393726٠ 

drugchamber@yahoo.com :البريد اإلليكتروني

3 مباني المروة الجديدة ، شارع أحمد تيسير ، الطابق الثالث ، 
3٠5 هليوبوليس – القاهرة.

www.ecmi-eg.org : الموقع الرسمي
 info@ecmi-eg.org : البريد اإللكتروني

تليفون : )2٠2( 2418 7919
فاكس: )2٠2( 2418 7914 

الصناعات الطبية والدوائية.... نحو تحقيق االكتفاء الذاتي 
والتصدير لألسواق اإلقليمية والعالمية




