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وزيرة التجارة والصناعة تســتعرض 
أمام الرئيس السيســي خطــة الوزارة 
وزيــادة  المحلــى  التصنيــع  لتعميــق 

معدالت التصدير
اجتمــع الســيد الرئيــس عبــد الفتاح 
السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين 
جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث 
تنــاول االجتمــاع متابعة أهــم محاور 
مشروعات وزارة التجارة والصناعة، 
خاصــًة جهود تعميــق المنتج المحلي 
لالســتفادة من المجمعــات الصناعية 
علــى مســتوى الجمهوريــة، وكذلــك 

البرامج القومية لدعم الصادرات.
وفي هذا السياق، وجه السيد الرئيس 
بتســهيل إجــراءات التعاقــد الخاصــة 
بالحصــول علــى وحــدات المجمعات 
الصناعية على مســتوى الجمهورية، 
بمــا في ذلــك إلغاء وتخفيض رســوم 
بعــض بنــود التعاقــد، وذلــك بهــدف 
دعــم شــباب المســتثمرين فــي مجال 
والصغيــرة،  المتوســطة  الصناعــات 
وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل 

وتعزيز عملية تعميق اإلنتاج المحلي.
كمــا عرضــت الســيدة/ نيفيــن جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة الموقف 
التنفيــذي الراهــن إلقامــة المجمعات 
الصناعيــة المنتشــرة على مســتوى 
إلــى  اإلســكندرية  مــن  الجمهوريــة 
فــي  األساســية  والمعاييــر  أســوان، 
اختيار األنشــطة الصناعية المتنوعة 
المســتهدفة، والتــي ترتكز باألســاس 
علــى توفير فــرص العمل المباشــرة 
وغير المباشــرة، إلى جانب المقومات 
التنافســية  والمميــزات  واإلمكانــات 
المختلفــة، فضــاًل عــن  للمحافظــات 
احتياجــات المناطق المقامــة بها تلك 

المجمعات.
كما استعرضت الوزيرة برنامج الوزارة 
لدعم الصادرات والمخصصات المالية 
فــي هذا اإلطار، خاصًة ما يتعلق بفتح 
أسواق جديدة في القارة األفريقية من 
خالل المشــروعات االســتثمارية التي 
يمكن إقامتها بالتنســيق مع الوزارات 
والجهــات المعنيــة، وكذلــك الترويج 
لالســتثمارات المصرية فــي أفريقيا، 

بمــا فيها منتجات الرخــام والجرانيت 
المنتجة فــي مجمع الجاللة، باإلضافة 
إلى نقــل التكنولوجيا وزيــادة التبادل 
التجــاري ثنائيــًا وإقليميــًا مــع الدول 

األفريقية.
وقــد وجــه الســيد الرئيــس فــي هذا 
اإلطار بتوفير كافة سبل الدعم الممكن 
لتعزيــز حركــة الصــادرات المصرية 
باألســواق األفريقية وفق احتياجاتها، 
خاصــًة مــا يتعلــق بتذليــل المعوقات 
اللوجســتية ودعم عملية شــحن ونقل 
تلــك الصــادرات، وذلك بهــدف إمداد 
مــن  باحتياجاتهــا  األفريقيــة  الــدول 
الســلع والمنتجــات المصرية، وكذلك 
زيادة حجم التجــارة البينية بين مصر 
وأفريقيــا، تفعيــاًل التفاقيــة التجــارة 
الحــرة األفريقية القاريــة واالتفاقيات 
األخــرى التــي تجمع مصــر بمختلف 

أقاليم القارة.
كمــا شــهد االجتمــاع عــرض آخــر 
تطــورات تنظيــم المعــرض الســنوي 
»تراثنــا لمنتجــات وفنــون الحــرف 

اليدوية والتراثية.

مصطفــى  الدكتــور/  عقــد 
مجلــس  رئيــس  مدبولــي، 
الــوزراء اجتماعــًا لمناقشــة 
الصــادرات  تنشــيط  ســبل 
إلــى الخــارج وذلــك بحضور 
الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة 
ورؤساء  والصناعة،  التجارة 

المجالس التصديرية.
مجلــس  رئيــس  واســتهل 
الــوزراء االجتماع باإلشــارة 
الســابقة  االجتماعــات  إلــى 
خــالل العــام الماضــي بهدف 
رد  ملــف  أبعــاد  مناقشــة 
األعبــاء التصديريــة وكذلــك 
تفاصيل البرنامج الجديد لدعم 
الصــادرات المصرية حيث تم 

االتفــاق على االجتماع بصورة دورية لمراجعة هذا الملف، 
الفتــا فــي هذا الصــدد إلى أنه علــى مدى الفتــرة الماضية 
تحركت الحكومة في هذا الملف بصورة قوية، حيث تم خالل 
العــام الماضي فقط رد ما يزيد علــى 30% من المتأخرات، 
كما سبق اقتراح أكثر من آلية لرد األعباء التصديرية، وبدأ 

تنفيذها.
وأكد مدبولي أنه إذا استمر رد األعباء التصديرية على هذا 
المنوال ســينتهي الصندوق من كافة المتأخرات في غضون 
3 ســنوات وهو ما ســُيعد إنجازًا كبيرًا، على أن يتم ســداد 
المســتحقات التصديريــة الجديــدة بانتظام، مشــيرًا إلى أن 
هــدف الحكومة يتمثل في تقديم مزيــد من الدعم الصادرات 
المصرية حيث تم ســداد 5,7 مليار جنيه خالل العام المالي 
2019-2020، كما تم خالل شهري يوليو وأغسطس فقط 
ســداد 1,4 مليــار جنيه، أي أكثر مــن 7 مليارات جنيه في 

أقل من عام.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن برنامج دعم الصادرات 
يتم إقراره بالشــراكة مع رؤساء المجالس التصديرية وذلك 
بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية خالل الفترة المقبلة، 
الفتًا إلى أنه في ضوء مســتجدات جائحة »كورونا« ســيتم 
االتفاق على برنامج جديد، بحيث تكون هناك رؤية للتحرك 
في أســواق جديدة، ال ســيما بالقارة اإلفريقية، حيث تستعد 
الحكومة لقبول مناقشــة أية مقترحات خاصة بهذا البرنامج 

الجديد من جانب رؤساء المجالس التصديرية.
وأوضحت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، 
أنــه خالل الفتــرة األخيرة تم توقيع أكثر مــن 35 عقدًا مع 
مســتثمرين يرغبون في توسيع اســتثماراتهم، مشيرًة إلى 

أن الوزارة تستهدف في المقام األول زيادة الصادرات لقارة 
إفريقيــا، وفي ضوء ذلك ســيتم تمييــز المصدرين إلفريقيا 
بعــدد مــن المميزات حيث يجري حاليــًا إعداد مجموعة من 

المقترحات التي سيتم تقديمها في هذا الشأن.
وقالــت الوزيــرة إن الــوزارة قدمت بالتنســيق مــع وزارة 
الماليــة تيســيراٍت عديدة بهدف اإلســراع بســداد جزء من 
المتأخرات للمصدرين وذلك بالتشاور مع رؤساء المجالس 
التصديريــة، حيث يفضل أغلبهم الدعم النقدي في البرنامج 
الجديد، وفي حال التوســع في التصدير إلى أســواق القارة 
اإلفريقيــة، فهم ُيفضلون أن تتحمل الدولة تكاليف الشــحن، 

مع ضمان مخاطر الصادرات للقارة.
وبدورهم، أشــاد المصدرون بتوجه الحكومة نحو التوســع 
في التصدير لألســواق اإلفريقيــة، مؤكدين ضرورة حصول 
المصدرين على دعم، وال ســيما فيما يخص الشــحن، وفي 
هــذا الصدد، طرحوا عددًا من األفكار التي تســتهدف زيادة 

الصادرات لتلك األسواق.
كما أكد المصدرون ضرورة دراسة األسواق المخطط النفاذ 
إليها دراسًة مستوفية، مع مراعاة التسويق الجيد للمنتجات 
المصريــة، وتخفيــض تكلفة المنتــج، مطالبين بــأن تكون 
هناك قائمة بيضاء بأســماء الشــركات والمصانع الملتزمة، 
وكذلــك تلك التي تتمتع بمنتج مصــري متميز، بحيث يكون 
لها معاملة متميزة من خالل اإلســراع بصرف مســتحقاتها 

التصديرية.
إلــى جانــب ذلك، ركــز المصــدرون علــى أهميــة التمثيل 
التجــاري، والتواصــل المســتمر معــه، مؤكدين فــي ختام 
االجتمــاع أن الصناعــات المصرية لديها فــرص كبيرة في 

األسواق الخارجية

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض أمام 
الرئيس السيسي خطة الوزارة لتعميق 

التصنيع المحلى وزيادة معدالت التصدير

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التجارة 
والصناعة ورؤساء المجالس التصديرية سبل 

تنشيط الصادرات إلى الخارج
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على 
تعزيــز التعــاون اإلقليمي والدولــي لتحقيق التكامل الصناعي المشــترك 
بالتعاون مع مختلف المؤسســات التنموية الدولية بما يساهم في تحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة مصــر 2030، مشــيرًة الــى ان الحكومة 
المصريــة بذلت جهــودًا كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي على المســتوى 
اإلقليمي مع العديد من الدول اإلفريقية لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية 
صناعية مشــتركة، الى جانب تشــجيع تواجد الشركات المصرية بالقارة 
اإلفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والربط اللوجيستي األمر الذي 
يسهم في دعم حركة التجارة والتصنيع المشترك على المستوى اإلقليمي 

في القارة االفريقية.
جــاء ذلك في ســياق كلمــة الرئيس عبد الفتاح السيســي خــالل فعاليات 
المؤتمــر االفتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورته الثالثة 
والتــي ألقتها نيابًة عنه الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، 
حيث تعقد القمة تحت شعار »العولمة المحلية: نحو سالسل قيمة عالمية 
أكثر استدامة وشمولية« وقد نظم المؤتمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمــة فــي دولة اإلمارات بالتعاون مع منظمــة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعية »يونيدو« وذلك بحضور 100 مشارك من القيادات السياسية 
ووزراء التجــارة والصناعــة وقــادة القطــاع الصناعــي حــول العالــم، 
وبمشــاركة الســيد/ لي يونج، مدير عــام منظمة األمم المتحــدة للتنمية 
الصناعية »يونيدو« والدكتور/ سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة 

والتكنولوجيا المتقدمة بدولة اإلمارات.
وقالت الوزيرة إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تمثل فرصة متميزة 
اللتقاء الخبراء ورجال الصناعة وصناع القرار حول العالم لتبادل األفكار 
والمعرفــة والخبرات الهادفة الى دعــم دور القطاع الصناعي في تحقيق 
االزدهــار االقتصادي ووضع األطر العامة للسياســات الحكومية وتعزيز 
التعاون العالمي، مشيرة إلى أن القمة تستهدف تسليط الضوء على دور 
تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مســتقبل القطاع 
الصناعي، وتعزيز سالســل القيمة العالمية، واستعادة النشاط االقتصادي 

العالمي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا. 
ولفتــت الوزيــرة إلى أن برامــج التنمية الصناعية التــي تبنتها الحكومة 
ســاهمت بشــكل كبيــر في تحقيــق العديد مــن األهداف التنموية شــملت 
رفــع القدرات التنافســية لعــدد من القطاعــات الصناعية وعلى رأســها 
القطــاع الزراعي، وقطــاع المنســوجات، وقطاع الصناعــات الكيماوية 
والبالســتيكية، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في 
عمليات تشــغيل العمالة وتعزيز نمو الصادرات وزيادة تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشــر، مشــيرًة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يأتي على 
رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بخطط التنمية نظرًا للدور المحوري 
الــذي يقوم به هــذا القطاع في خلــق قيمة مضافة جديــدة وفتح المجال 

لالستفادة من منتجات الصناعة األساسية في عمليات تصنيع جديدة. 
وأشــارت الوزيــرة في هذا اإلطار إلى أهمية برنامج الشــراكة مع مصر 
)PCP( الذي تنفذه منظمة اليونيدو والذي يستهدف النهوض الصناعي 

المستدام والشامل وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع كافة 
شركاء التنمية والشركاء الدوليين في تنفيذ برنامجها الصناعي باعتباره 
نموذجًا لتمكين الدول النامية للنهوض بصناعتها وخلق مســتقبل أفضل 
ألبنائها، مشيدًة بالجهود التي تبذلها منظمة اليونيدو لمساعدة الشركات 
المتوســطة والصغيرة لتبني نماذج أعمال مستدامة وتشجيع الممارسات 
الجيــدة في عمليات اإلنتاج الصناعي وإدارة الموارد وكذا إدخال أســس 

االقتصاد الدوار في سالسل القيمة.
وأكدت جامع أهمية دعم الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف وبرامج المنظمة 
الخاصة بالعقد الثالث للتنمية الصناعية في إفريقيا وبذل مزيد من الجهود 
لالستمرار في دفع عمليات تنفيذ المشروعات الصناعية المشتركة بالدول 
اإلفريقية واالســتفادة من القدرات الصناعيــة المصرية إلتمام تنفيذ تلك 
المشروعات بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء، 
مشيرًة إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة لوضع إطار تنفيذي وبرامج 
تنموية لتعزيز القدرات التنافســية للمشــروعات الصناعيــة المغذية بما 
يســاهم في دفع عمليات توفير مســتلزمات اإلنتاج للصناعات األساســية 
وربط الصناعة المحلية بسالسل التوريد العالمية من خالل االستفادة من 

منظومة المجمعات الصناعية وخطط االستثمار الصناعي.
وأشــارت الوزيــرة إلى الدور الهام للمشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة »مصر 2030« 
مــن خــالل خلق فرص عمــل جديدة للشــباب والحد من مشــكلة البطالة 
ودعم األنشــطة االقتصادية وهو ما اســتدعي القيام بإنشــاء جهاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتركيز علي خطط 
التنميــة المســتهدفة لهــذا القطــاع وإصدار قانــون تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي صدق عليه الســيد رئيس 
الجمهوريــة، األمر الــذي يمثل إنجازًا حقيقيًا للدولــة المصرية في إطار 
ما تضمنه من محاور تنفيذية مســتهدفة وتوحيد للقواعد الحاكمة لنشاط 
تلك المشــروعات فضاًل عما يتيحه من حوافز تشــجيعية تساهم في دعم 

أنشطة ريادة األعمال.
واضافت أن أهم المحاور التنفيذية المســتهدفة بالقانون تمثلت في إيجاد 
تعريــف موحد لتلك المشــروعات على مســتوي الدولة، وتيســير إتاحة 
الخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة، فضاًل عــن توفير الحوافز المناســبة 
للمســاهمة في تيســير عمليات اندمــاج القطاع غير الرســمي بمنظومة 

االقتصاد الرسمي.
ونوهــت جامع أن خطــط الدولة التنمويــة لم تغفــل دور برامج التمكين 
االقتصــادي للمــرأة وإدماجهــا في ســوق العمل من خــالل برامج ريادة 
األعمــال وتدريــب وتأهيل المرأة إلقامة مشــروعات صغيــرة وتجمعات 
إنتاجية وإكساب المرأة المهارات المطلوبة في سوق العمل للمشاركة في 
العمليــة اإلنتاجية ودفع التنمية االقتصادية وتعزيز االســتفادة من برامج 

منظمة اليونيدو المعنية بهذا الشأن.

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة 
علــى زيادة الصادرات المصرية للســوق األمريكــي باعتباره أحد 
أهم األســواق المســتقبلة للمنتجات المصرية على مستوى العالم، 
مشــيرًة إلى دعم الــوزارة الكامل لكافة المصدرين لالســتفادة من 
اتفاقيــات التجارة الحرة والتفضيليــة الموقعة بين مصر ومختلف 
األســواق والتكتــالت االقتصاديــة العالمية األمر الذي يســهم في 

إحداث طفرة في معدالت التصدير.
وأشــارت إلــى إنها قد وجهــت كافة أجهزة الــوزارة المعنية لفتح 
قنوات للتواصل المباشــر مع الشــركات المصدرة بهدف مساندتها 
وإزالــة المعوقــات والتحديــات التــي تواجهها، الفتًة إلــى أهمية 
استفادة المصدرين من الخدمات التي يتيحها جهاز التمثيل التجاري 
ومكاتبــه المنتشــرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيســية في 
العالم بهدف استغالل كافة الفرص التصديرية التي يتيحها الجهاز 

بمختلف األسواق العالمية.
وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية للواليات المتحدة األمريكية 
ارتفعــت خالل العــام الماضي بمعدل 31% لتصــل إلى 2.1 مليار 

دوالر مقارنة بنحو 1.6 مليار دوالر خالل عام 2018.
جاء ذلك خالل مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة التي نظمتها وحدة 
المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« برئاســة الدكتور/ أشــرف 
الربيعي وذلك بمناســبة انضمام 34 شــركة جديدة لالســتفادة من 
المزايــا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة 
»الكويــز« للنفاذ إلى الســوق األمريكي، وقد شــارك فــي الندوة 
الدكتور/ ياســر قرني، المستشار التجاري بجهاز التمثيل التجاري 
والدكتور/ هاني قســيس رئيس شــركة مصــر للصناعة والتجارة 

»مينترا«، إلى جانب ممثلين عن الشركات.
ومن جانبه أوضح الدكتور/ أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق 
الصناعيــة المؤهلة »الكويز« أن عدد الشــركات المنضمة مؤخرًا 
لالســتفادة من مزايا اتفاقية الكويز يبلغ 34 شركة ويصل إجمالي 
اســتثماراتها إلــى حوالــي مليار جنيــه، منها اســتثمارات اجنبية 
مباشــرة تعمــل في الســوق المصري )صينيــة، هنديــة، لبنانية، 
تركية( وبعضها اســتثمار مصري أجنبي مشــترك، مشيرًا إلى أن 
هذه الشــركات تعمل في مجاالت المالبس الجاهزة والمنســوجات 

والسلع غذائية والمنتجات الجلدية.
وأشــار إلى أن صادرات مصر للســوق األمريكي في إطار اتفاقية 
الكويــز بلغت خالل الفترة مــن عام 2005 حتى عام 2019 نحو 
12 مليــار دوالر، كمــا تأتي مصر في المرتبــة رقم 20 في قائمة 
أكبــر الــدول المصدرة للســوق األمريكــي في منتجــات المالبس 
الجاهــزة بإجمالــي مليــار و15 مليون دوالر خــالل عام 2019، 
الفتًا إلــى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للبنطلونات 
للســوق األمريكي حيث تستورد الواليات المتحدة األمريكية سنويًا 

مالبس جاهزة ومنسوجات بإجمالي 115 مليار دوالر.
واســتعرض الدكتور/ هاني قسيس رئيس شــركة مصر للصناعة 
والتجــارة »مينتــرا« قصــة نجاح الشــركة في التصدير للســوق 
األمريكي وتحقيق زيادة ســنوية بنســبة وصلت إلى 700% وذلك 
من خالل االستفادة من المزايا التي أتاحتها اتفاقية الكويز، مشيرًا 
إلــى أن الشــركة تتعــاون مع كبريات شــركات التســويق وتجارة 
التجزئــة العالمية في تســويق منتجاتها بالســوق األمريكي وعلى 

رأسها شركتي وول مارت وأمازون.

وانضمام 34 شركة جديدة لالستفادة من 
المزايا التفضيلية التفاقية الكويز للتصدير 

الى السوق االمريكي
باإلنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزيرة التجارة والصناعة تلقى كلمة مصر 
في المؤتمر االفتراضي للقمة العالمية 

للصناعة والتصنيع
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خالل لقاءها بالسفير العراقي 
بالقاهرة

وزيرة التجارة والصناعة تبحث سبل 
دعم ومساندة العراق والمساهمة في 

مشروعات اعادة االعمار 
أكدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعة ان القيادة السياسية تولي اهتمامًا 
كبيــرًا بتعزيــز أطــر التعــاون االقتصــادي 
المشترك مع دولة العراق الشقيقة في كافة 
المجــاالت وعلى مختلف االصعدة، مشــيرًة 
الى حــرص الحكومة المصريــة على تقديم 
كافــة أوجه الدعم لدولة العراق للمســاهمة 
في مشــروعات اعادة االعمــار وكذا جهود 

تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة.
وقالت ان القمة الرئاسية التي عقدت مؤخرًا 
بالعاصمة االردنية عمان تمثل محور ارتكاز 
لتفعيــل التعاون العربي المشــترك وتحقيق 

آمال وطموحات الشعوب العربية.
جاء ذلك خالل جلســة المباحثات الموســعة 
التــي عقدتها الوزيــرة مع الدكتــور/ أحمد 
نايــف الدليمــي ســفير العــراق بالقاهــرة 
ومندوبها الدائم لــدى جامعة الدول العربية 
والوفــد المرافق لــه، حضر اللقاء الســيد/ 
طــارق شــلبي مســاعد الوزيــرة لشــئون 
التجــارة الخارجيــة واالتفاقيــات والعالقات 
الدوليــة والدكتور/ أحمد مغــاوري، رئيس 

جهاز التمثيل التجاري.
وقالــت الوزيــرة إن اللقــاء تنــاول أهميــة 
ترجمــة العالقات التاريخية التي تربط مصر 

والعــراق لمشــروعات تعاون اقتصادي ملموســة تصب في مصلحة 
الشــعبين الشــقيقين وتســهم فــي تعزيز معــدالت نمــو االقتصادين 
المصري والعراقي على حد سواء خاصة في ظل اإلعداد لعقد اجتماع 
اللجنة العليا المصرية العراقية المشــتركة للتعاون االقتصادي والتي 
ســتعقد خالل الفترة القريبة المقبلة برئاســة رئيسي وزراء البلدين، 

االمر الذي يسهم في تعزيز الشراكة االقتصادية بين البلدين.
واشارت جامع الى حرص الحكومة على مشاركة الشركات المصرية 
بمشــروعات البنية االساسية بالعراق وذلك في إطار جهود الحكومة 

العراقيــة إلعادة اعمــار المحافظــات المتضررة من جــراء االعمال 
االرهابية، مشــيرًة الــى ان هناك فرصًا متميزة أمــام صادرات مواد 

البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقي خالل المرحلة الحالية.
واشارت الوزيرة الى امكانية نقل الخبرات المصرية في مجال انشاء 
وادارة التجمعات الصناعية لدولة العراق الشقيقة بما يسهم في توفير 
بنيــة صناعية جاذبة للمســتثمرين وتوفير فرص عمل امام الشــباب 
العراقي، مؤكدًة في هذا اإلطار ان هناك رغبة وطنية لرجال االعمال 
المصريين للتواجد في الســوق العراقي والمشــاركة في مشروعات 

اعادة االعمار.

عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة لقاًء موســعًا مع الســيد/ حلمي 
فوزي ســفير إندونيســيا بالقاهــرة والوفد 
المرافــق له حيث اســتعرض اللقاء ســبل 
تعزيــز التعــاون االقتصادي المشــترك في 
مجــاالت التجــارة والصناعة واالســتثمار 
بيــن مصــر وإندونيســيا باعتبارها إحدى 
الدول الرئيســية بمنطقة جنوب شرق آسيا 
ومحورًا لنفاذ الصادرات المصرية ألسواق 

تلك الدول.
وقالت الوزيرة إن هناك توافق بين حكومتي 
البلدين بأهمية إنشاء لجنة تجارية مصرية 
إندونيســية مشــتركة بهدف تسهيل حركة 
التبــادل التجاري بين البلديــن وازالة كافة 
العراقيل والمعوقات التي تعترض انســياب 
التجــارة البينية بيــن مصر وإندونيســيا، 
مشــيرًة الى انه يجرى حاليًا دراسة توقيع 
مذكــرة التفاهــم الخاصــة بإنشــاء اللجنة 
التجاريــة عبر تقنيــة الفيديــو كونفرانس 
وذلك بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد 19( 
وأشــارت الوزيــرة إلى أهميــة تفعيل دور 
مجلــس األعمــال المصــري اإلندونيســي 
المشــترك في دفع جهود التعاون التجاري 

والصناعي واالســتثماري واإلنتاج المشترك لعدد من الصناعات 
األساســية باالقتصاديــن المصــري واإلندونيســي، مشــيرًة إلى 
أن هنــاك فرصــة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للســوق 
اإلندونيســي وبصفــة خاصــة منتجــات الكيماويــات واألســمدة 

والحديد والصلب واإلطارات والسلع الزراعية.
ولفتت جامع إلى حرص الحكومة على تطوير العالقات المشتركة 
مع إندونيسيا في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
التــي تحظى باهتمام غير مســبوق من جانب القيادة السياســية 
باعتبارها المحرك الرئيســي لالقتصاد القومــي وأحد القطاعات 
الرئيســية الموفرة لفــرص العمــل والداعمة لمنظومــة التنمية 
المجتمعيــة، مشــيرًة إلــى أهميــة تعزيز التعــاون بيــن البلدين 
فيمــا يتعلــق بنقــل الخبــرات والتكنولوجيات الصناعيــة لقطاع 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة وبصفة خاصة في مجاالت 
الزراعة والتصنيع الزراعي والحرف اليدوية واالثاث وبما يعود 
بالنفع على االقتصاديين المصري واإلندونيسي على حٍد سواء.

وأشــارت إلــى إمكانيــة توقيــع مذكرة تفاهــم بين جهــاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهيــة الصغر ونظيره 
اإلندونيســي لتعزيــز التعاون المشــترك في مجال المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة لزيادة مســاهمته في النمــو االقتصادي 

بالبلدين وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافــت أن إندونيســيا تحتل المرتبــة الـ55 فــي قائمة الدول 
المســتثمرة بالســوق المصري بمشــروعات تبلغ اســتثماراتها 
111.6 مليون دوالر في عدد 22 مشروعًا في مجاالت الصناعة 

واإلنشاءات والخدمات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد الســيد/ حلمي فوزي ســفير إندونيســيا بالقاهرة 
أن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعالقات ثنائية تاريخية تستند إلى 
الدور المحوري للبلدين في منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق 
آســيا، مشيرًا إلى أن السيد/ اجوس ســوبر مانتو وزير التجارة 
االندونيسي يدرس حاليًا زيارة للقاهرة لبحث سبل دفع العالقات 
التجارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة كي ترقى لمستوى 

العالقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.

وتبحث مع السفير االندونيسي 
بالقاهرة سبل تعزيز التعاون االقتصادي 

المشترك بين البلدين
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أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة أن 
صنــدوق تنمية الصادرات أصدر اوامــر الدفع االلكترونية 
لشــركات المرحلة االولــى في إطار مبادرة »االســتثمار« 
والتــي يصل عددها الى 12 شــركة بقيمــة اجمالية 253 
مليــون جنيه كدفعة ثانية، حيث ســبق وتــم صرف الدفعة 
االولى في ديســمبر من عام 2019 بإجمالي 291 مليون 
جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 
مليــون جنيــه، مشــيرًة الى ان هذه الشــركات قــد تعهدت 
بضخ اســتثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات 

بمشروعات قائمة بقيمة تصل الى حوالي 2 مليار جنيه.
كمــا وجهت الوزيرة مســئولي صندوق تنميــة الصادرات 
باالســتعداد لبدء االجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية 
لشركات المرحلة الثانية من مبادرة االستثمار ويبلغ عددها 
65 شــركة، حيث ســبق وان تم صرف الدفعة االولى لهذه 
الشــركات في ابريل الماضــي بإجمالي 804 مليون جنيه، 
الفتًة الى ان هذه الشــركات ســوف تضــخ ما يقرب من 5 
مليار و153 مليون جنيه في عدد من المشــروعات خالل 

المرحلة القريبة المقبلة.
وأكــدت جامــع ان هذه االجــراءات تأتــي في إطــار تنفيذ 
التوجهات الرئاســية بســرعة تســوية االعباء التصديرية 
للشــركات المصدرة االمر الذي يســهم في توفير الســيولة 
الالزمة للشــركات لمواجهة االعباء االنتاجية والتصديرية 
وبما يمكنهــا من مواصلة االنتاج والحفاظ على األســواق 

التصديرية، مشــيرًة في هذا الصدد الــى انه تم توقيع 35 
اتفاقًا جديدًا مع الشــركات المصدرة وذلك في إطار مبادرة 
»االســتثمار« والتي تستهدف سداد مســتحقات الشركات 
وضخهــا فــي خطــوط انتــاج جديــدة أو إقامــة توســعات 

بمشروعاتهم القائمة.
وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ المبــادرات االخرى الخاصة بســداد 
المســتحقات المتأخرة للشــركات اوضحــت وزيرة التجارة 
والصناعــة ان صندوق تنمية الصادرات قام خالل شــهري 
يوليو واغســطس الماضيين بصــرف مليار و141 مليون 
جنيه لـ 856 شــركة وذلك في اطــار مبادرة صرف %30 
من اجمالي مســتحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019 
وكــذا مبــادرة صغار المصدريــن والذين تقل مســتحقاتهم 
عــن 5 مليون جنيه، حيث شــمل الصــرف كافة القطاعات 
التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات، 
مؤكــدة ان الحكومــة جــادة فــي مســاندة قطــاع التصدير 
باعتبــاره أحــد المصادر الرئيســية للدولة فــي جلب النقد 
األجنبي، فضاًل عن ذلك فإنه يجرى حاليا صياغة البرنامج 
الجديد لرد األعباء التصديرية وذلك بالتنسيق مع المجالس 

التصديرية.
يذكــر ان وزارة الماليــة تقوم بتحويــل 600 مليون جنيه 
شــهريًا لصنــدوق تنميــة الصــادرات لصرف مســتحقات 
الشــركات المصدرة وذلــك من اجمالــي موازنة الصندوق 

للعام المالي 2021/2020 والبالغة 7 مليار جنيه.

و تعلن اصدار اوامر الدفع االلكتروني 
لصرف مستحقات 12 شركة مصدرة 

بإجمالي 253 مليون جنيه
وزيرة التجارة والصناعة تعلن انتهاء أزمة 
فرض السلطات الكينية رسوم جمركية 

على الصادرات المصرية
أعلنت السيدة/ نيفين جامع 
والصناعة  التجارة  وزيرة 
فــرض  ازمــة  انتهــاء 
الكينية رســوم  الســلطات 
جمركيــة علــى الصادرات 
بالمخالفــة  المصريــة 
الكوميســا،  التفاقيــة 
مشــيرًة الــى ان الــوزارة 
متمثلة في جهــاز التمثيل 
التجاري أجــرت اتصاالٍت 
مكثفــة مــع اتحاد شــرق 
افريقيــا للموافقة على مد 
لدول  الممنوح  االســتثناء 
كينيا وروانــدا وبوروندي 
واوغندا االعضاء باالتحاد 
وتجمــع الكوميســا لمنــح 
االعضــاء  الــدول  باقــي 
بالكوميســا اعفاًء جمركيًا 
شاماًل، حيث وافق االتحاد 
علــى مــد االســتثناء حتى 

30 يونيو 2021.
وقالــت الوزيــرة إن جهاز 

التمثيــل التجــاري تابــع عن كثــب خالل الفتــرة الماضية 
تطورات األزمة الناتجة عن قيام الســلطات الكينية بفرض 
رســوم جمركية على وارداتها مــن مصر وذلك بالمخالفة 
التفاقية الكوميسا، مشيرًة الى ان المكتب التجاري المصري 
في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير 
الحكومية لحث السلطات الكينية على االلتزام بالتخفيضات 

الجمركية في إطار الكوميسا.
واضافت جامع ان العديد من الشــركات المصدرة للســوق 
الكينــي أبدت تضررها الشــديد من جراء اتخاذ الســلطات 
الكينيــة قــرار منفــرد بالمخالفــة اللتزاماتها فــي اتفاقية 
الكوميســا بفــرض رســوم جمركيــة على صــادرات هذه 
الشركات الى كينيا مما أدى الى توقف العديد من الحاويات 
المصرية في ميناء مومباسا الكيني، مشيرًة الى ان  كينيا 
تحصل على اســتثناء من المجلس الوزاري لتجمع شــرق 
افريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاء جمركي شامل 
للتجارة فيمــا بينهما، لحين تفعيل اتفاقيــة التجارة الحرة 
الثالثيــة، على ان تقوم كينيا بتطبيق هذا االســتثناء خالل 

مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر2019.

وقــال الدكتــور/ أحمــد مغــاوري رئيــس جهــاز التمثيل 
التجــاري انه خالل االجتماع الوزاري لدول تجمع شــرق 
افريقيــا المنعقد في شــهر مايو 2019، لــم يتم الموافقة 
على تجديد مدة منح االستثناء لدول الكوميسا، نظرًا لعدم 
وجــود تطورات كبيرة في المفاوضــات وعملية التصديق 
علــى اتفاقية التجارة الحرة الثالثية، وهو االمر الذى أدى 
الى قيام كينيا بتطبيق هذا القرار، مشــيرًا الى ان المكاتب 
التجاريــة المصريــة في لوســاكا ودار الســالم ونيروبي 
ســتقوم بمتابعــة تنفيذ قرار تجمع شــرق افريقيــا الجديد 
بمد اإلعفاء لدول الكوميســا حتى 30 يونيو 2021 وكذا 
التحرك على كافة األصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد 

هذا القرار قبل فترة انتهاءه في يونيو 2021.
ولفت مغــاوري إلى ان إجمالي الصــادرات المصرية الى 
السوق الكينية بلغ عام 2019 حوالي 416 مليون دوالر، 
مشــيرًا الى ان اهــم بنود الصــادرات المصريــة تتضمن 
الــورق ومنتجاتــه، والســكر ومنتجات الحديــد والصلب 
وآالت وأجهزة كهربائيــة واللدائن والصابون والمنظفات 

واالسمنت.
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افتتحــت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعــة و الدكتــور علــى 
المصيلحــى وزيــر التمويــن والتجــارة 
»أهــاًل  معــرض  فعاليــات  الداخليــة 
مــدارس« والــذي أقيم بمركــز القاهرة 
الدولــي للمؤتمــرات خــالل الفتــرة من 
20-27 ســبتمبر الماضــي تحت رعاية 
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء، ونظم المعرض وزارة التموين 
والتجارة الداخليــة بالتعاون مع االتحاد 
العــام للغرف التجارية بمشــاركة 300 

شركة. 
وقالــت الوزيــرة أن اســتئناف أنشــطة 
إقامــة المعــارض الداخلية بعــد توقفها 
لمدة 6 أشــهر بســبب انتشــار فيروس 
كورونــا المســتجد »كوفيــد 19« يمثل 
فرصة متميزة للمنتج والمســتهلك على 

حد سواء، مشيرًة إلى أن هذه المعارض 
تســهم في ترويــج وتســويق المنتجات 
الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري 
باإلضافــة إلــى توفير منتجــات متميزة 
بالسوق المحلي بأسعار تنافسية تناسب 

كافة فئات الشعب المصري. 
واوضحت إن معــرض »أهاًل مدارس« 
يمثــل فرصــة متميــزة ألوليــاء األمور 
المســتلزمات  كافــة  علــى  للحصــول 
التعليميــة  المراحــل  لكافــة  المدرســية 
التــي تتضمن الزي المدرســي والشــنط 
جانــب  إلــى  المدرســية  واألدوات 
المستلزمات الغذائية للطالب بتخفيضات 

ال تقل عن %20.
واشــارت جامع الى حرص الدولة على 
تعظيــم قيمــة المنتجــات المصرية التي 
تتمتع بجودة عالية وأســعار تنافســية، 

بما ُيســهم في تعزيــز الصناعة الوطنية 
باعتبارهــا إحــدى الركائــز األساســية 
لالقتصــاد القومــي، مــن خــالل إقامــة 
المعارض الســلعية التي تلبي احتياجات 
المســتهلك المحلي وبأسعار في متناول 
الجميــع خاصًة في ظل الظروف الصعبة 
التــي نشــأت إثر أزمة فيــروس كورونا 

المستجد. 
وفــي هــذا اإلطــار أكــدت الوزيــرة أن 
الوزارة تســعى جاهــدًة لتشــجيع إقامة 
المزيــد من المشــروعات االســتثمارية 
في مجال تصنيع المستلزمات واألدوات 
لمدرســية بهدف توفيرهــا محليًا وتقليل 
االعتماد على االستيراد من الخارج وهو 
ما يدعــم توجه الــوزارة الحالي بإحالل 

الواردات بمنتجات محلية الصنع.

بتخفيضات تصل إلى %20
وزيرا التجارة والصناعة والتموين والتجارة 
الداخلية يفتتحان معرض »أهاًل مدارس« 

قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية 
يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي 

المجالس التصديرية الستعراض 
تطورات اتفاق التجارة الحرة بين مصر 

ودول تجمع الميركسور

 فــي ضــوء توجيهات الســيدة نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة ألجهــزة الوزارة للتواصل مــع مجتمعات االعمال 
لتحقيــق االســتفادة القصوى من اتفاق التجــارة الحرة المبرم 
بيــن مصر وتجمــع دول الميركســور، عقد قطــاع االتفاقيات 
والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا موسعًا 
مــع أعضاء األمانات الفنية للمجالس التصديرية الســتعراض 
تطورات ومزايا االتفاق وذلك تماشــًيا مع السياســة التجارية 
المصريــة الحاليــة للدولــة بالتوجــه نحــو زيــادة الصادرات 

لألسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دوالر سنويًا.
وقــد اوضح الدكتور/ اشــرف مختار رئيس قطــاع االتفاقيات 
والتجــارة الخارجيــة ان هذا االجتماع يأتي في اطار سلســلة 
االجتماعــات التي يعقدها القطاع مــع منظمات االعمال إللقاء 
الضــوء على المزايــا والفرص التصديريــة المتاحة في اطار 
اتفاقيــة التجارة الحــرة بين مصر وتجمع الميركســور، حيث 
مــن المقــرر ان يتم عقــد اجتماعات مع كل مــن االتحاد العام 
للغــرف التجارية وجمعيــة رجال األعمــال المصريين واتحاد 
الصناعــات المصرية، مؤكدًا حــرص القطاع على توفير كافة 
البيانات والمعلومات المتعلقة باالتفاقيات التجارية والتفضيلية 
التي ترتبط بها مصر مع دول العالم، االمر الذي يسهم في فتح 
فرص تصديرية جديدة امام المنتجات المصرية في االســواق 

الدولية
ومــن جانبه اكــد الســيد/ مايكل جمــال مدير عــام االتفاقيات 
الثنائيــة بقطــاع االتفاقيــات والتجارة الخارجيــة ان االجتماع 
يمثل خطوة أساسية في بناء آلية للتنسيق والتواصل المستمر 
بيــن الــوزارة ومجتمع رجــال األعمال لتعظيم االســتفادة من 
توقيــع االتفاق وزيادة نفاذ الصادرات المصرية ألســواق دول 
تجمع الميركســور، مشــيرًا الى ان القطاع على أتم اســتعداد 
لتوفير كافــة البيانات المتعلقة باالتفاقــات التجارية المصرية 
بما تتضمنه من مراحل التخفيض أو بالنســبة لقواعد المنشــأ 

الخاصة بكل اتفاق.
وقــال إن هناك فرصًا تصديرية كبيرة أمام المنتجات المصرية 

للنفاذ ألســواق دول التجمع وبصفة خاصة السوق البرازيلي، 
مشيرًا الى ان أهم بنود هذه المنتجات تتضمن السلع الزراعية 
المصنعة والمنتجات الكيميائية والمواد المعدنية ومواد البناء 

والمنتجات الدوائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية.
واســتعرض مديــر عــام االتفاقيــات الثنائيــة بالقطــاع خالل 
االجتمــاع محاور اتفــاق التجارة الحرة مع دول الميركســور 
ومنهجية تحرير الســلع في إطار االتفــاق من خالل مجموعة 
قوائــم تــم تحرير القائمة األولى منها منــذ دخول االتفاق حيز 
التنفيــذ عام 2017 وتحريــر القائمة الثانية بداية من شــهر 
ســبتمبر 2020، لتصل بنود السلع المعفاة تماًما من الرسوم 
الجمركيــة في إطــار االتفاق الى ما يقرب من 3200 ســلعة 
ويصــل التخفيــض الجمركي لســلع القائمة الثالثــة 50% كما 
يصــل التخفيــض الجمركي لســلع القائمة الرابعــة الى %40 
وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، في حين تبقى السلع 
المدرجة بالقائمة الخامســة بدون ايه معامالت تفضيلية سواء 
تخفيضــات جمركية او إعفاءات وقد تم االتفاق على التفاوض 

بشأن هذه القائمة في المستقبل بين الطرفين.
وقد أشاد المشاركون بالدور الحيوي الذي تلعبه غرفة التجارة 
العربيــة البرازيليــة بمدينة ســاوباولو في التعريف بالســوق 
البرازيلــي وكيفية النفاذ إليه وكذا تقديم الدراســات التحليلية 
وتســهيل إجراءات اســتخراج التأشــيرات وأعمــال الترجمة 
المطلوبــة من قبل أي شــركة عربية ترغب فــي التصدير الى 

السوق البرازيلي.
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اعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
انه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح 7 مجمعات صناعية 
للمشــروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح 
بيــن 45-900 متــر، مشــيرًة الى ان الــوزارة تعمل 
خالل المرحلــة الحالية على تنفيــذ توجيهات الرئيس 
عبد الفتاح السيســي  بتحقيق االســتفادة القصوى من 
المجمعــات الصناعيــة على مســتوى الجمهورية من 
خالل تســهيل إجراءات التعاقد وتخفيض رسوم بعض 
البنود الخاصــة بالحصول على الوحــدات الصناعية، 
وذلــك بهــدف دعــم شــباب المســتثمرين فــي مجال 
الصناعات المتوســطة والصغيــرة  وتوفير المزيد من 

فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.
جــاء ذلك خــالل مشــاركة الوزيــرة بفعاليــات الندوة 
االفتراضيــة التــي نظمتها لجنــة الصناعــة بالجمعية 
المصريــة اللبنانيــة لرجــال االعمــال تحــت عنــوان 
»مســتقبل الصناعــة« ودور الدولة فــي دعم القطاع 
االنتاجــي« وذلك بمشــاركة المهندس/ فتح اهلل فوزي 
رئيــس الجمعيــة والســيد/ فــؤاد حدرج نائــب رئيس 
الجمعيــة والســيد/ محمد اميــن الحــوت رئيس لجنة 

الصناعة بالجمعية.
وقالت جامع انه يجري حاليا االنتهاء من انشــاء 13 مجمع صناعي 
علــى مســتوى الجمهورية بإجمالي 4311 وحدة صناعية، مشــيرة 
الى ان نســب االنجاز في االنشــاءات والترفيــق الداخلي بالمجمعات 
تصــل الى حوالي 98% وهناك مجمعين قد تم االنتهاء منهما بنســبة 

.%100
ولفتت الوزيرة الى ان الرئيس السيسي وجه بتسوية كافة مستحقات 
المصدريــن بشــكل نقدي قبل نهاية العام الحالــي، الفتًة الى ان دولة 
رئيس مجلس الوزراء قد اعطى تعليمات باإلسراع في تنفيذ التسويات 
بهدف توفير المســاندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على ان تكون 
عملية رد االعباء في البرنامج الجديد في فترة ال تتجاوز6 أشهر من 

اتمام العملية التصديرية.
وأشــارت جامع إلى أن القيادة السياســية تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة 
الصادرات المصرية لألســواق العالمية بهدف الوصول لمســتهدفات 
خطــة الحكومــة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دوالر ســنويا، 
الفتــة الــى ان الــوزارة تعمــل حاليا على تســهيل تدفــق الصادرات 
المصرية لألسواق الخارجية مع التركيز على السوق اإلفريقي والذي 

يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
وأوضحــت أن الوزارة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المســتجد في 
مصر وضعت بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والجهات المعنية خطة 
عمــل فورية للتعامل مــع األزمة ومواجهة تداعياتهــا على االقتصاد 
المصــري بصفة عامــة وعلى قطاعي الصناعة والتجــارة الخارجية 
علــى وجــه الخصــوص، حيث اتخــذت الحكومــة عددًا مــن التدابير 
االســتثنائية والقرارات االقتصادية والتي من شــأنها الحد من التأثير 
السلبي النتشار الفيروس على االقتصاد القومي حيث تضمنت استثناء 
المصانع من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران 
عجلــة اإلنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخــاص بالحفاظ على العمالة 
وعدم تســريحها وعدم المســاس بأجور العمــال، باإلضافة الى حظر 
تصديــر المســتلزمات الطبيــة لتوفيرها الحتياجات الســوق المحلي، 
فضاًل عن ســداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى 
صنــدوق تنميــة الصادرات بهدف توفير الســيولة المالية للشــركات 

لمجابهة االثار السلبية لفيروس كورونا.
ولفتت جامع الى حرص الوزارة على االســتفادة من التواجد اللبناني 
القــوي فــي االســواق االفريقيــة لتنفيذ برامــج لتســويق المنتجات 
المصريــة في هذا الســوق الواعد، مشــيرًة في هذا اإلطــار الى انها 
وجهــت المكاتــب التجاريــة المصرية المنتشــرة بمعظــم دول العالم 
بتوفيــر الفرص التصديرية للمصدرين وتحقيق التواصل مع المجتمع 
الصناعــي لتوفيــر احتياجات قطــاع الصناعة مــن اآلالت والمعدات 

المستوردة من الخارج.
وحــول رؤية الوزارة إلتاحة المزيد من االراضي الصناعية اشــارت 
جامــع الى حرص الوزارة على مراجعة منظومة تخصيص االراضي 
والعمل على اتاحة االراضي للمســتثمرين الجادين خاصة وان الفترة 
الماضية شــهدت طرح العديد من قطع االراضي اال ان ما ثبت جديته 

ال يتناسب مع مستهدفات خطة الوزارة.
وقالت ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول قانون ينظم 
هذا القطاع في مصر ويشمل تعريفات موحدة لكل انواع المشروعات 
الصغيرة والمتوســطة والملزمة لكافة الجهات المعنية، مشــيرًة الى 
ان القانون الجديد يتيح حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات اجرائية 
للوصــول للتمويل وتســهيالت ضريبية كبيــرة باإلضافة الى ضوابط 

لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة االقتصاد الرسمي.
وفي تساؤل حول الضريبة العقارية على المصانع اوضحت جامع ان 
الوزارة بصدد اعداد مذكرة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء 
إلعفاء المنشــآت الصناعية من هــذه الضريبة بهدف تخفيف االعباء 

عن كاهل القطاع الصناعي.
ومــن جانبه أكد المهندس/ فتح اهلل فــوزي رئيس الجمعية المصرية 
اللبنانيــة لرجال االعمال حــرص الجمعية على تعزيز اواصر التعاون 
المشترك بين مصر ولبنان والسعي إلقامة شراكات بين رجال االعمال 
فــي البلدين، مشــيرًا الــى اهمية االســتفادة من العالقــات التاريخية 
الوطيــدة التــي تربــط حكومتي وشــعبا البلدين في تحقيــق طفرة في 

العالقات التجارية واالستثمارية المشتركة خالل المرحلة المقبلة.
واشاد بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة المصرية في مساندة الشعب 
اللبناني من جراء انفجار مرفأ بيروت، وكذلك مساعي القطاع الخاص 

المصري للوقوف الى جانب اشقاؤهم اللبنانيين خالل هذه االزمة.

وزيرة التجارة والصناعة تشارك بالندوة 
االفتراضية للجمعية المصرية اللبنانية 

لرجال االعمال

و تعلن: السماح بتصدير الكحول بكافة 
انواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية 
ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس 

كورونا لكافة االسواق الخارجية

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة السماح بتصدير الكحول بكافة 
انواعه ومشــتقاته والماسكات الجراحية 
ومســتلزمات الوقاية من عدوى فيروس 
كورونا لكافة االسواق الخارجية، وانتهاء 
العمــل بالقرار الوزاري رقــم 186 لعام 
2020 والخــاص بوقف تصدير الكحول 
بكافة انواعه ومشتقاته والقرار الوزاري 
رقم 187 لعــام 2020 والخاص بوقف 
تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات 

الوقاية من العدوى
وقالت الوزيرة ان توجه الوزارة بالسماح 
بتصديــر هذه المنتجات جاء بعد تنســيق 

كامــل مع هيئة الشــراء الموحد واالمداد 
والتموين الطبي حيــث يتوافر المخزون 
الكافي لتلبية احتياجات الســوق المحلي 
مــن هــذه المنتجــات، مؤكــدًة فــي هذا 
االطار حــرص الحكومة على توفير كافة 
المســتلزمات الطبية الخاصــة بمواجهة 
فيروس كورونا المســتجد »كوفيد19« 
وفي نفس الوقت الحفاظ على االســواق 
مــن  المصريــة  للمنتجــات  التصديريــة 
والمســتلزمات  ومشــتقاته  الكحــول 

والماسكات 
واضافــت الوزيرة ان الدولــة لم تتواني 
عن اصــدار كافة القــرارات الهادفة الى 

الحفــاظ على صحة وســالمة المواطنين 
بجانــب تعزيــز معــدالت نمــو االقتصاد 
القومــي وزيــادة الصــادرات المصريــة 

لألسواق الخارجية
واشــارت جامــع الى انــه بموجــب هذا 
القــرار فانــه يمكــن للشــركات المنتجة 
للمســتلزمات الطبية الخاصــة بمواجهة 
فيــروس كورونــا والتي تشــمل الكحول 
بكافــة انواعــه ومشــتقاته والماســكات 
والبــدل الواقيــة وجوانتيــات الالتيكــس 
 N95 والماســكات الجراحية وماســكات
واالقنعة والنظارات الواقية بدء التصدير 

لكافة االسواق العالمية
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في اطــار جهود وزارة التجــارة والصناعة 
واالختبــار  الفحــص  منظومــة  لتطويــر 
للمنتجــات المصدرة والمســتوردة وضمان 
توافقها مع معايير الجودة المحلية والدولية، 
وافــق المجلس الوطنــي لالعتماد »إيجاك« 
برئاســة السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة على منح االعتماد لمعامل الهيئة 
العامــة للرقابة على الصــادرات والواردات 
بمينــاء دميــاط  في مجــاالت تقدير وفحص 
متبقيات المبيدات لعدد 420 مبيد، كما وافق 
المجلس على تجديد االعتماد في مجال تقدير 
السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والُمحليات 
الصناعيــة والمــواد الحافظة فــي المنتجات 
الغذائية وايضًا الكشــف عن فطر األراجوت 
فــي الحبوب، كما حصلت الهيئة على تجديد 
االعتماد لمعامل الهيئــة بفرع ميناء االدبية 
بالســويس في مجال تقدير المعــادن الثقيلة 
والســموم الفطريــة في االغذيــة ومنتجاتها 

بفرع الهيئة بميناء األدبية.
وقــال اللواء أســماعيل جابــر رئيس الهيئة 
العامــة للرقابة على الصــادرات والواردات 
ان هــذا االعتماد يأتي في إطار توجه الهيئة 
للتوافــق مع اعلــى معايير الجــودة الدولية 
وبما ينعكس ايجابــًا على االرتقاء بمنظومة 
المصدريــن  لمجتمــع  المقدمــة  الخدمــات 
والمســتوردين وذلك من خالل تطبيق أحدث 
النظــم وااللتــزام بالقواعــد المتبعــة دوليــًا 
في إجــراءات الفحص وســحب العينات بما 
يســهم في تيســير حركة التجارة بين مصر 

واألسواق الخارجية.
واشــار الى حرص الهيئة على التوســع في 
انشاء المعامل الجديدة حيث تم انشاء معماًل 
لمتبقيــات المبيدات والســموم بمقــر الهيئة 
بمطار القاهرة والذي افتتحته السيدة/ نيفين 
جامع وزيرة التجارة والصناعة خالل شــهر 
فبراير الماضي، حيث تستهدف الهيئة إحكام 

الرقابــة على الصــادرات والــواردات ومنع 
دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير 
مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة 
لالســتهالك اآلدمي من المنتجــات الغذائية، 
الفتــًا الى حرص الهيئة على اجراء عمليات 
الفحــص واالختبــار المختلفة بدقــة وجودة 
عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة 
والمنتجــات  والســلع  والخامــات  العينــات 
المحلية والمســتوردة للمواصفات القياسية 

ومعايير الصحة والسالمة واألمان.
ولفــت جابر الى حــرص الهيئة على ضمان 
بالشــهادات  الكامــل  الدولــي  االعتــراف 
الصــادرة عــن المعامــل التابعــة لهــا وبما 
يسهم في فتح أســواق جديدة وزيادة تواجد 
المنتجــات المصريــة عالميــًا باإلضافة الى 
حمايــة المســتهلكين من المنتجــات الرديئة 
غير المطابقة للمواصفــات وتوفير منتجات 

ذات جودة عالية باألسواق.

الرقابة على الصادرات والواردات 
تحصل على االعتماد الدولي لمعمل 
متبقيات المبيدات بميناء دمياط من 

المجلس الوطني لالعتماد

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع سفير 
روسيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون 

االقتصادي المشترك بين البلدين
أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
جــاري  انــه  والصناعــة  التجــارة 
االعــداد لعقــد الدورة الثالثة عشــر 
للجنة الوزارية المصرية الروســية 
التجــاري  للتعــاون  المشــتركة 
والفنــي  والعلمــي  واالقتصــادي 
بالعاصمة الروســية موســكو خالل 
شهر نوفمبر المقبل برئاسة وزيري 
التجــارة بالبلديــن، مشــيرًة الى ان 
اللجنــة تســتهدف تعزيــز التعــاون 
المشــترك بين البلديــن في مختلف 
والخدميــة  االنتاجيــة  القطاعــات 
وبصفة خاصة في مجاالت االقتصاد 
والصناعــة  والتمويــل  والتجــارة 
والتعليــم  والطاقــة  واالســتثمار 
والزراعــة واالتصاالت وتكنولوجيا 
والنقــل  والصحــة  المعلومــات 

والسياحة.
جاء ذلك خالل اللقاء الموســع الذي عقدته الوزيرة مع الســيد/ 
جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، 
حيــث اكدت الوزيرة خالل اللقاء اهمية االســتفادة من العالقات 
المتميزة التي تربط رئيسي البلدين في دفع العالقات االقتصادية 
بيــن مصر وروســيا وبصفــة خاصة على الصعيديــن التجاري 

والصناعي الى آفاق أرحب خالل المرحلة المقبلة. 
ولفتت الوزيرة الى ان روسيا تعد أحد أهم الشركاء االقتصاديين 
لمصر على المســتوى العالمي ال ســيما فى المجال الصناعي، 
مشــيرًة الى اهمية االســتفادة من الخبرات الصناعية الروسية 
فــي تنميــة وتطويــر الصناعة المصريــة وذلك مــن خالل نقل 

الخبرات التكنولوجية الروسية المتطورة للصناعة المصرية
واوضحــت جامــع ان اللقــاء اســتعرض اخر تطورات انشــاء 
المنطقــة الصناعية الروســية في مصــر والتي تجعل من مصر 
محــور ارتكاز النطالق المنتجات الروســية لمختلف االســواق 
العالمية خاصة منطقة الشــرق االوســط وقارة افريقيا، مشيرًة 
الى ان 32 شــركة روسية اعلنت رغبتها في اقامة مشروعات 
بالمنطقــة حيــث من المخطط بــدء العمل بالمنطقــة مطلع العام 

المقبل وبدء االنتاج الفعلي في عام 2022.
واشارت جامع الى ان المباحثات قد تناولت ايضًا رغبة الجانب 
الروســي فــي تعزيــز التعــاون المشــترك مع مصر فــي مجال 

مواجهــة فيروس كورونا من خالل اســتخدام اللقاح الروســي 
لعالج الحاالت المصابة الى جانب دراسة انتاج اللقاح في مصر 

بالتعاون مع شركات الدواء المصرية.
واضافــت ان اســتئناف حركة الطيران المباشــر بيــن القاهرة 
وموســكو تسهم في عودة كافة الفعاليات واالنشطة االقتصادية 
بين البلدين بما يســهم في تعزيز منظومــة التعاون االقتصادي 
المشــترك، الفتــًة في هذا اإلطــار الى ان الصــادرات المصرية 
للســوق الروســي حققت خالل النصف االول من العام الجاري 
نســبة زيــادة بلغــت 10.7% حيث ســجلت 382 مليون دوالر 
مقارنــة بنحو 345 مليــون دوالر خالل نفــس الفترة من عام 

.2019
ومن جانبه أعرب الســيد/ جيورجى بوريســينكو سفير روسيا 
بالقاهرة عن حرص بالده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع 
مصــر في مختلف المجاالت وبصفــة خاصة المجال االقتصادي 
وتفعيل العمل المشترك واستئناف التعاون الصناعي بين البلدين 
والــذي بــدأ منذ ما يزيــد عن 50 عامًا، مشــيرًا الــى أن وفدًا 
روســيًا رفيع المستوى بصدد القيام بزيارة للقاهرة الستعراض 
مشــروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة 
االقتصاديــة لقنــاة الســويس تمهيدًا لبــدء العمل خــالل الفترة 

القريبة المقبلة.
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نيفين  الســيدة/  أصــدرت 
التجــارة  وزيــرة  جامــع 
والصناعة قرارًا باستمرار 
العمــل بالقــرار الوزاري 
رقم 259 لســنة 2020 
والخاص بحظر اســتيراد 
الســكر األبيــض لمــدة 3 
أشــهر أخرى تبدأ اعتبارًا 
مــن تاريــخ نشــر القرار 
بالوقائــع المصريــة على 
أن يتــم مراجعتــه بشــكل 

دوري وفقًا للمستجدات.
وبموجــب القــرار فقد تم 
التــي  الكميــات  اســتثناء 
يتم اســتيرادها كمســتلزم 

انتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة 
المختصــة بوزارة الصحة والســكان، كما نص القرار على 
عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضًا، إال 
بناء على موافقة اســتيرادية بالكميــة المطلوبة ُتعتمد من 

وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.
وقالــت الوزيــرة إن اســتمرار العمل بهذا القــرار جاء بعد 
تنســيق كامل مع وزيــر التموين والتجــارة الداخلية وذلك 
بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أســعار الســكر 

العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول ألدنى مستوياتها 
والتي أدت إلى هبوط أســعار الســكر وبصفة خاصة السكر 
الخام حيث ان هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار 
تقــل عن تكلفــة إنتاجه في مصر وهو مــا يمثل ضرر بالغ 

للصناعة المحلية.
واشــارت جامــع الــى ان القرار يتيــح للصناعــة الوطنية 
تصريــف المخزون المتراكم لديها من الســكر والذي يصل 
الى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي االستهالك لمدة تتجاوز 

6 أشهر.

بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة 
الداخلية

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا 
باستمرار العمل بقرار حظر استيراد السكر 

األبيض والخام لمدة 3 أشهر 

وتبحث مع سفير المجر بالقاهرة مستقبل 

العالقات االقتصادية بين البلدين
أكدت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة 
على تعزيز ســبل التعاون الصناعي بيــن مصر والمجر خالل الفترة 
القادمة واالســتفادة من الخبــرات الصناعية المتطورة للمجر خاصة 
في قطاع الصناعات الهندســية والســكك الحديدية، مشــيرًة الي ان 
هنــاك فرصًا كبيرة لزيادة التعاون التجــاري بين البلدين في مختلف 

المجاالت.
جــاء ذلــك خالل اللقــاء الذي عقدتــه الوزيرة مع الســيد/ أوندراش 
إيمرا كوفاشــي، ســفير المجر بالقاهرة والذي تولى مهام عمله في 

مصر مؤخــرًا، حيث 
اللقــاء  اســتعرض 
التعــاون  مســتقبل 
بيــن  االقتصــادي 
البلديــن إلــى جانــب 
الملفــات  مــن  عــدد 
ذات  االقتصاديــة 

االهتمام المشترك.
وقالــت الوزيــرة إن 
اســتعرض  اللقــاء 
ترتيبات الزيارة التي 
الســيد/  بها  ســيقوم 
بيتــر زيجارتو وزير 
والتجارة  الخارجيــة 

المجري للقاهرة مطلع شهر أكتوبر المقبل لعقد سلسلة من اللقاءات 
مــع عــدد من الــوزراء والمســؤولين الحكوميين في مصــر لتعزيز 
أواصــر التعاون االقتصــادي والتجاري بين البلديــن خالل المرحلة 

المقبلة.
وأوضحــت جامــع أن اللقاء تنــاول أيضًا فرص االســتثمار المتاحة 
بالســوق المصــري وبصفــة خاصة فــي المنطقة االقتصاديــة بقناة 
السويس باعتبارها من أهم المناطق التي تولي لها الحكومة والقيادة 
السياسية اهتمامًا ودعمًا كبيرًا، حيث يمكن للشركات المجرية تحقيق 
أقصى استفادة ممكنة من حزم الحوافز االستثمارية المتاحة في هذه 
المنطقة، مشــيرًة إلى أن الوزارة على اســتعداد لتقديم كافة أشــكال 
الدعم للشركات المجرية العاملة في مصر للتغلب على التحديات التي 

قد تواجه استثماراتها بالسوق المصري. 
وأضافــت أنه مــن الضروري أن يفكــر الجانب المجري في إنشــاء 
منطقــة صناعية مجريــة بالمنطقة االقتصادية لقناة الســويس وذلك 
على غرار المنطقة الصناعية الروسية والمنطقة الصناعية الصينية 

األمر الذي سيسهم في زيادة االستثمارات المجرية في مصر.
ولفتــت الوزير إلــى أن معدالت التبادل التجــاري بين مصر والمجر 
شــهدت نمــوًا كبيــرًا خالل اآلونــة األخيرة حيــث بلغ حجــم التبادل 
التجــاري بين البلدين العام الماضي 354 مليون دوالر مقابل 266 
مليــون دوالر خــالل عــام 2018، كمــا بلغت الصــادرات المصرية 
للســوق المجري 171 مليون دوالر خالل العــام الماضي بالمقارنة 
بنحو 140 مليون دوالر خالل عام 2018 بنسبة زيادة بلغت %22، 
مشيرًة الي ان أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تتضمن المعدات 
الكهربائيــة،  واألجهــزة 
والبــذور،  الخضــروات 
ومنتجاتــه،  الســيراميك 
ومنتجاتــه،  البالســتيك 

األسمدة. 
وأوضحت جامع أن حجم 
المجريــة  االســتثمارات 
يبلغ  المصري  بالســوق 
نحو 41.5 مليون دوالر 
في عــدد 60 مشــروعًا 
قطاعــات،  عــدة  فــي 
مشيرًة الي أهمية تفعيل 
بيــن  المشــترك  العمــل 
ورجال  البلدين  مسئولي 
االعمال خالل المرحلة المقبلة لزيادة االستثمارات المجرية في مصر 
والوصول بالعالقات االقتصادية بين مصر والمجر إلى آفاٍق أرحب.

ومــن جانبه أكد الســفير/ أوندراش إيمرا كوفاشــي بالقاهرة حرص 
بالده على تعزيز أوجه التعاون االقتصادي المشترك مع مصر خالل 
المرحلة الحالية باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين واالستثماريين 
للمجر بمنطقة الشــرق االوسط وافريقيا، مشيرًا إلى أن زيارة وزير 
الخارجية والتجارة المجري للقاهرة شهر أكتوبر المقبل ستسهم في 

دفع التعاون االقتصادي واالستثمارين بين مصر والمجر.
وأضــاف كوفاشــي أن الشــركات المجرية لها باع طويــل في العمل 
بالســوق المصري وذلك في عدد من المجاالت أهمها تقنيات اإلنارة 
وتصنيــع اإلطارات الخاصــة باأللواح الشمســية، مشــيدًا بالتعاون 
المشــترك القائم حاليًا في قطاع السكك الحديدية والمتمثل في صفقة 
تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة لهيئة السكك الحديدية المصرية 

باعتباره أكبر وأهم مشروع بين البلدين.
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اتفاق 
التجــارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركســور يعد تتويجًا 
لعمــق العالقــات والروابــط التاريخيــة التي تربــط مصر بدول 
أمريكا الالتينية والتي تمتد لما يزيد على 6 عقود، مشــيرة إلى 
أن هناك العديد من التكتالت الدولية التي تجمع بين مصر ودول 
أمريكا الالتينية وتشمل مجموعة دول عدم االنحياز ومجموعة 
الـــ 77 ومجموعة الـــ 15، كما عكس تأييــد أغلبية دول قارة 
أمريــكا الالتينية وحصــول مصر على مقعد غيــر دائم بمجلس 
األمن للمرة السادسة قوة ومتانة العالقات المشتركة بين مصر 

ودول قارة أمريكا الجنوبية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابًة عنها الدكتور/ 
أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري خالل فعاليات الندوة 
االفتراضية التي نظمها الجهاز حول تعظيم االستفادة من اتفاق 
التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور وذلك بحضور 
الدكتور/ فيرناندو أر رويو، ســفير دولــة أوروجواي بالقاهرة 
)الرئيس الحالي لتجمع الميركسور( وعدد من السفراء وممثلي 
بعثــات دول تجمع الميركســور لدى مصر ورؤســاء المجالس 

التصديرية وممثلي الشركات المصرية. 
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعظيم االستفادة من اتفاق التجارة 
الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركســور، والذي دخل 
مرحلــة جديــدة مــن التطور واالزدهــار اعتبارًا مــن األول من 
ســبتمبر 2020 بعــد اإلعالن عــن التحرير الكامــل لمزيد من 
الســلع المتبادلة بين الطرفين والمدرجة بالقائمة )ب( الملحقة 
باالتفاق، لتنضم هذه السلع إلى قائمة السلع التي سبق تحريرها 
من قبل في القائمة )أ( عند دخول االتفاق حيز التنفيذ في األول 

من سبتمبر عام 2017.
وقالت جامع إن اســتراتيجية وزارة التجــارة والصناعة ترتكز 
على عدد من المحاور األساسية تتضمن دعم التعاون التجاري 
واالقتصادي مع كافة أرجاء العالم، وتوقيع شبكة من االتفاقات 
التجاريــة والتفضيلية لفتح مزيد من األســواق امام الصادرات 
المصرية والعمل على اســتغالل كافة الفرص المتاحة، مشــيرًة 
إلــى أن االتفاق شــهد العــام الجاري تطورًا مهمــًا حيث تضمن 
تحرير نحو 739 بندًا جمركيًا جديدًا لصادرات مصر والتي كانت 

مدرجة في القائمة )ب( بإجمالي 600 سلعة، حيث تتضمن هذه 
القائمة العديد من السلع الزراعية، والزراعية المصنعة، ومواد 

البناء، والمنسوجات والمالبس الجاهزة.
ونوهت جامع إلى أن مصر تنظر إلى هذا االتفاق على انه اتفاق 
شامل للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري، مشيرًة إلى 
أن الوزارة ستعمل خالل المرحلة المقبلة على حث كافة الجهات 
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والتي تشجع على تبادل االستثمارات بين الجانبين.
ووجهــت الوزيرة الدعوة لكافة الشــركات وتجمعــات االعمال 
فــي دول الميركســور مــن خــالل بعثاتهــم الدبلوماســية فــي 
مصر لالســتفادة من كافة الفرص االســتثمارية والمشــروعات 
االســتثمارية العمالقــة التــي تبذل الدولــة جهودًا حثيثــة حاليًا 
لتطويرهــا وأثمرت بالفعــل عن تحقيق معــدالت نمو هائلة في 
العديد من القطاعات فضاًل عن االستثمار في المنطقة االقتصادية 

لقناة السويس.
وأكــدت جامــع أن الــوزارة تــدرس تعظيم االســتفادة من كافة 
الخبــرات المتوافــرة لــدى دول تجمــع الميركســور خاصة في 
تنمية قطاع الخدمات وذلك في إطار تفعيل المادة 24 من اتفاق 
التجــارة الحرة الموقع مع دول تجمع الميركســور والتي تنص 
على تحرير التجارة في الخدمات مما يسهل على الجانبين وضع 

اطر لفتح مجال للتعاون المشترك في هذا المجال.
ومــن جانبه أكــد الدكتور / فيرناندو أر رويو ســفير اورجواى 
بالقاهرة ان بالده على اســتعداد للعمــل مع دول التجمع لوضع 
خطة عمل تشمل عدد من السلع والقطاعات التي يمكن التركيز 
على زيــادة التبادل التجــاري فيها، داعيا مجتمــع األعمال من 
الجانبين بعقد لقاءات عمل تتبنى ما يمكن ان تتفق عليه اللجان 

الحكومية المعنية بمتابعة وتنفيذ هذا االتفاق الهام 
وقــد أكد المشــاركون من رجــال األعمــال المصريين حرصهم 
علــى التعرف على المزايا التفضيلية التي تتيحها االتفاقية لنفاذ 
منتجاتهم الى اســواق دول تجمع الميركســور، مشيرين الى ان 
هنــاك فرص كبيرة لزيــادة تواجد المنتجــات المصرية في هذه 
االســواق الواعــدة، خاصة في ظل الجــودة العاليــة للمنتجات 

المصرية.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع السفير 
الياباني بالقاهرة مستقبل العالقات 

االقتصادية المشتركة بين البلدين

عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة لقــاءًا موســعًا مــع الســيد/ نوكى 
ماساكى سفير اليابان بالقاهرة حيث استعرض 
اللقاء سبل تنمية وتطوير العالقات االقتصادية 
بين البلدين وبصفة خاصة في قطاعي الصناعة 
والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالــت الوزيــرة إن مصــر واليابــان ترتبطان 
بعالقــات ثنائيــة متميــزة ترتكز علــى تحقيق 
المصــري  للشــعبين  المشــتركة  المصلحــة 
والياباني على حد سواء، مشيرًة إلى أن زيارة 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي لليابــان العام 
الماضــي مهدت الطريــق لبدء مرحلــة جديدة 
من عالقات التعاون االســتراتيجي بين البلدين 
في مختلــف المجاالت السياســية واالقتصادية 
والعلميــة كما جاء إطالق اســم رئيس الوزراء 
الياباني الســابق شــينزو آبى على أحد محاور 
شــرق القاهرة ليؤكــد عمق العالقــات الثنائية 

المتميزة التي تربط مصر واليابان.
وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على جذب 
المزيد من االستثمارات اليابانية للعمل بالسوق 
المصري واالســتفادة من الخبــرات الصناعية 
اليابانيــة المتطــورة وكذا اســتفادة الشــركات 
اليابانيــة مــن فــرص االســتثمارات المتاحــة 
وموقــع مصــر كمحور للنفاذ إلى أســواق دول 

منطقة الشرق األوســط وقارة إفريقيا، مشيرًة 
إلى اســتعداد الوزارة لتقديــم كافة أوجه الدعم 
للشــركات اليابانية العاملة بالســوق المصري 

والحفاظ على معدالت اإلنتاج والعمالة.
ولفتــت الوزيــرة إلــى أهميــة تعزيــز التعاون 
القائم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وهيئــة جايــكا 
اليابانية حيث يجرى حاليا دراسة تنفيذ برنامج 
تمويلي بقيمة 150 مليون دوالر يخصص منها 
100 مليــون دوالر للمشــروعات الصناعيــة 
ومشــروعات التحــول الرقمــي و50 مليــون 
دوالر للمشــروعات الزراعيــة والمشــروعات 

ذات المخاطر االئتمانية المرتفعة.
قدمــت  المصريــة  الحكومــة  أن  وأوضحــت 
مقترحات بعدد من مشروعات التعاون األخرى 
مــع هيئــة جايــكا اليابانية في مجــاالت برامج 
التدريــب لبنــاء القــدرات المؤسســية وبرامج 
الدعم الفني لريادة األعمال والبرامج التمويلية 

الخاصة بالتجارة اإللكترونية.
وأشــارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية 
على االســتفادة من الخبــرات اليابانية الكبيرة 
فــى مجــال صناعة الســيارات ونقلها للســوق 
المصــري للوصــول للتوطيــن الكامــل لبعض 
أنواع الســيارات اليابانيــة في مصر، الفتة إلى 

أهمية مشاركة قطاع صناعة السيارات الياباني 
فــي المشــروع الضخم الــذي تتبنــاه الحكومة 
المصرية حاليــًا لتحويل المركبات للعمل بالغاز 

الطبيعي.
وطالبت الوزيرة الســفير الياباني بمتابعة تنفيذ 
موافقة السلطات اليابانية على رفع الحظر عن 
صــادرات الموالــح المصرية للســوق الياباني 
خاصة في ظل ما تمتع به الموالح المصرية من 
جودة عالية وســمعة دولية طيبة فى األســواق 

الخارجية.
ومن جانبه أكد الســيد / نوكى ماســاكى ســفير 
اليابــان بالقاهــرة حــرص بــالده علــى توطيد 
العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن فــي مختلف 
المجــاالت وعلى مختلــف األصعدة خاصة وأن 
مصر تعد شــريك استراتيجي لليابان في منطقة 
الشرق األوســط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه 
يجــرى حاليــًا التنســيق مع الجانــب المصري 
لعقد اجتماعــات الدورة األولى للجنة المصرية 
اليابانية لألعمال واالســتثمار والتي تســتهدف 
تهيئة مناخ األعمال أمام رجال القطاع الخاص 
فــي البلديــن، األمــر الذى يســهم فــي تحقيق 
مســاعي حكومتي البلدين فــي تعزيز العالقات 
خــالل  المشــتركة  واالســتثمارية  التجاريــة 

المرحلة المقبلة.

و تؤكد : حريصون على فتح افاق 
جديدة للصادرات المصرية في اسواق 
الميركسور...ونستهدف تعزيز التعاون 

المشترك في تجارة الخدمات والصناعات 
الصغيرة والمتوسطة



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

أصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجــارة والصناعــة قرارًا 
وزاريًا بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط 
االنتاج واالســتيراد طبقا للمواصفة القياســية المصرية رقم 2623 
– 2017/3 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ 
العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشــره في الوقائع 

المصرية.
وتنص المادة الثانية من القرار بأن يتم اختبار المحركات بخصوص 
كفاءة الطاقة والتحقق من مســتويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات 
القياســية المصرية رقم م ق م2623 -2015/1 وما يرد عليها من 
تعديالت أو مصحوبة بشــهادة معتمدة تؤكد مطابقتها لمستوى كفاءة 

الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعنية بهذا الصنف.
وقــد نــص القــرار أيضًا على منــح المنتجيــن والمســتوردين مهلة 
مقدارها ســتة أشــهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم 
وفقــا ألحكامــه والخاصة بااللتــزام بتثبيت لوحة بيانــات خاصة لكل 
محــرك في مكان ظاهر مع اإللتزام بجميــع البيانات المطلوبة بلوحة 
البيانــات طبقــًا للمواصفــة القياســية المصريــة رقــم 82628 – 
2019/1 واإلعــالن عن درجــة كفاءة الطاقــة )IE Code( طبقًا 
لجــداول درجات كفاءة المحــركات الكهربية الــواردة في المواصفة 
القياسية المصرية رقم م ق م2623 – 3 / 2017 اآلالت الكهربية 
الــدوارة- الجــزء الثالث- درجات الكفــاءة لمحركات التيــار المتردد 

.)IE Code( والتي تعمل على الخط مباشرة
وفيما يتعلق بالمحركات الحثية ثالثية األوجه ذات القفص السنجابي 
بقــدرات 0.75 كيلــو وات وحتــي 375 كيلو وات فقــد الزم القرار 
المنتجيــن والمســتوردين للمحــركات الكهربية باإلنتاج واالســتيراد 
بدرجــة كفــاءة طاقــة ال تقل عــن )IE3( مع منحهم مهلــة مقدارها 
18 شــهرًا من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم على أن تقوم 
الهيئــات الرقابية المختصــة بالفحص والتحقيق مــن درجات كفاءة 
المحركات طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 2017/3 

والمواصفة القياســية المصرية رقــم 3262- 2015/1 وذلك طبقًا 
لإلجراءات المعمول بها. 

كمــا نص القرار علــى أن يكون للعاملين باألجهــزة اإلدارية المعنية 
ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي اثبات الجرائم التي تقع 
بالمخالفة ألحكام هذا القرار، والتي يطبق في شأنها العقوبات الواردة 

بأحكام قانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديالته. 
وفــي هــذا االطار اوضحــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أن إصــدار هذا القــرار يأتي في إطار برنامــج »اإلنتاج 
باســتخدام التكنولوجيــا الذكية وكفاءة الطاقة« الــذي تنفذه الوزارة 
بالتعــاون مع مؤسســة التمويل الدوليــة )IFC( بتمويل من الوكالة 
الدنماركيــة للتنميــة الدوليــة وصنــدوق النمو األخضر الشــامل في 
الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا والشــراكة الكورية للنمو األخضر 
والوكالــة الكورية للطاقــة بإجمالي 2.3 مليون دوالر، مشــيرًة إلى 
أن البرنامج يســتهدف زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة 
للطاقة وتحفيز االســتثمار فــي تصنيع التكنولوجيــا الموفرة للطاقة 

وزيادة توافرها واستخدامها في الصناعة.
واشــارت جامع الى ان برنامج االنتاج الســتخدام التكنولوجيا الذكية 
وكفــاءة الطاقــة والــذي تــم اطالقــه عــام 2015 يســتهدف زيادة 
تنافســية القطاع الصناعي من خالل رفع كفاءة اســتخدامات الطاقة 
فــي الصناعة مع التخفيف من أثر زيادة أســعار الطاقة نتيجة الرفع 
التدريجــي للدعم، مؤكدًة أن البرنامج قد حقق نتائج إيجابية تضمنت 
وضع مواصفة قياســية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية رقم 
2623 – 2017/3ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات 
المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، إلى جانب التعاون مع شــركة 
ABB العالمية بشــأن إنشــاء معمل قياس متخصص في اختبارات 
كفاءة طاقة المحركات لتتماشي  المعايير التقنية للمحركات في مصر 

مع المعايير المستخدمة عالميًا.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث سبل 
االرتقاء بصناعة ودباغة الجلود وزيادة 

معدالت االنتاجية

أكدت الســيدة نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعة ان قطاع صناعة ودباغة الجلود 
يعــد احد اهم القطاعات االنتاجية باالقتصاد 
القومــي حيــث تتمتــع مصــر بامكانيــات 
وخبــرات وتاريــخ طويل في هــذا المجال، 
مشــيرة الى ثقة القيادة السياسية في مصر 
في مجتمع االعمال والمصنعين المصريين 
فــي ادارة وتشــغيل مختلف المشــروعات 

الصناعية .
واشــارت الــى اهميــة تحقيــق المزيد من 
التعــاون بيــن العامليــن فــي هــذا القطاع 
فــي مجــاالت  الدباغــة والتصنيع النشــاء 
مشــروعات استثمارية  تحقق  التكامل بين 
سالسل القيمة في صناعة الجلود المصرية 
للوصــول الى منتج عالى الجودة قادر على 
المنافسة في الســوقين المحلى والخارجى 
، االمر الذى يســهم فى جعــل مصر مركزًا 
اســتراتيجيًا لصناعــة الجلــود ليــس على 
المســتوى المحلى أو اإلقليمــي فقط وانما 

على المستوى الدولي أيضا .
 جاء ذلك خالل اللقاء الموسع الذى عقدته 
الوزيــرة مع عــدد من منتجــي ومصدري 
حيــث  الجلديــة   والمصنوعــات  الجلــود 
اســتعرض اللقاء ســبل االرتقــاء بصناعة 

الجلــود في مصــر ورفع القيمــة المضافة 
للمنتج المصري وتوفير احتياجات الســوق 

المحلي من المنتجات الجلدية .
حضر اللقاء الســيد / طارق شــلبى مساعد 
الخارجيــة  التجــارة  لشــئون  الوزيــرة  
واالتفاقيات والعالقــات الدولية والمهندس 
محمــود محــرز رئيــس شــركة القاهــرة 
لالستثمار والتطوير العمرانى ، والمهندس 
محمود ســرج رئيس المجلــس التصديرى 
لصناعــة ودباغــة الجلود والســيد / جمال 
الســمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود ، 
والســيد / محمد حربى رئيس غرفة دباغة 
الجلود ، باالضافة الى السيد / شريف يحيى 
والســيد / محمد مهران عن شــعبة الجلود 

باالتحاد العام للغرف التجارية . 
وقالــت الوزيرة  ان الحكومة حريصة على 
توفير منتجات جلدية للسوق المحلي بجودة 
عالية واســعار  تناســب محدودي الدخل ، 
مشيرة الى مســاندة الحكومة  لهذا القطاع 
الهام واســتعدادها لجلب الخبرات العالمية 
لتطويــره مــن خــالل االســتعانة بخبــراء 
الدوليــة  التكنولوجيــات   لنقــل  عالمييــن 
المتطورة للصناعة الوطنية وبصفة خاصة 
فيما يتعلــق بالتصميمات الحديثة للمنتجات 

النهائية.
واشــارت جامع الى اهمية تعظيم االستفادة 
مــن االنتــاج المصري مــن الجلــود الخام  
وعدم تصديره فــى صورته االولية خاصة 
فــى ظل توجه الــوزارة نحو زيــادة القيمة 
المضافة للمنتــج النهائى وتصدير منتجات 
تامــة الصنــع  وذلــك تنفيــذًا لتوجيهــات 
القيــادة السياســية والمتعلقة بســد الفجوة 
االستيرادية وزيادة االعتماد على الصناعة 
الوطنيــة . الفتــة الــى ان  مدينــة الجلــود 
بالروبيكى ســاهمت في احــداث نقلة كبيرة  
فى مجــال دباغة وتصنيــع الجلود ووفرت 

كافة الخدمات للعاملين في هذا المجال.
ومن جانبهم أكد المشــاركون فى االجتماع 
حرصهــم علــى تنميــة وتطويــر صناعــة 
ودباغــة الجلــود خاصة وان مصــر تمتلك 
المقومــات الالزمــة القامة صناعــة جلود 
حقيقيــة وانتاج منتجــات على درجة عالية 
مــن الجودة والتميــز  ، مشــيرين فى هذا 
االطــار الى انه يجــرى حاليا الســعى نحو 
انتــاج مصنوعــات جلدية تلبــى احتياجات 
الســوق المحلــى وبأســعار  تتناســب مــع 
محدودى الدخل ، وهو التوجه الذى تدعمه 

وزيرة التجارة والصناعة 

وتصدر قرارًا بإلزام المنتجين والمستوردين 
للمحركات الكهربائية بضوابط االنتاج 

واالستيراد طبقًا للمواصفة القياسية المصرية 
لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية
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عقدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة لقاًء موســعًا مع ممثلى شــركة 
الفيديــو  تقنيــة  عبــر  العالميــة-  أمــازون 
كونفرانــس –  ضــم الســيدة/ داليــا ســيف 
النصــر مديــر السياســات العامــة للشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا والمهنــدس/ عمر 
الســاهى المديــر التنفيــذى لشــركة ســوق 
أمــازون مصــر حيث تناول اللقــاء إمكانيات 
توسيع مشاركة الشركات المصرية لتسويق 
والعالمــى  المحلــى  بالســوقين  منتجاتهــا 
. العالميــة  أمــازون   عبــر منصــة شــركة 
حضر اللقاء السيد/ طارق شاش نائب الرئيس 
التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور/ رأفت 
عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير 
المالية بالجهاز والســيد/ ياسر حلمى رئيس 
قطاع نظم المعلومات بالجهاز والسيد/ أحمد 
 رضــا معــاون الوزيــرة لشــئون الصناعة .
اإللكترونيــة  التجــارة  الوزيــرة أن  وقالــت 
النواحــى  كافــة  علــى  نفســها  فرضــت 
االقتصاديــة فى ظل إنتشــار فيروس كورونا 
المســتجد »كوفيــد 19« ،مشــيرًة إلــى أن 
الــوزارة تعمل خــالل المرحلــة الحالية على 
تطوير منظومــة التجــارة اإللكترونية لكافة 
قطاعــات الصناعيــة بهــدف تعزيــز رواج 
المنتــج المصرى بالســوق المحلــى وزيادة 
 الصــادرات المصريــة لألســواق الخارجية .
وفــى هذا اإلطار أوضحــت جامع أن الوزارة 
تسعى إلنشــاء منصة إلكترونية شاملة ليس 
فقط لعرض المنتجات وإنما لعرض اإلمكانات 
التصنيعية المتاحة لكافة المصانع المنتشــرة 
بأنحاء الجمهورية بهدف دعم سالسل التوريد 

المحلية وتلبية إحتياجــات المصانع من هذه 
المنتجــات وبمــا يدعم منظومــة التعاون فى 
مجــال توفيق األعمال B2B بين الصناعات 
 المصرية عبر منظومــة التجارة اإللكترونية
وأشــارت الوزيــرة إلى حرص جهــاز تنمية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر علــى بناء وعى الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة لترويج وتســويق منتجاتها من 
خــالل منصات التجارة اإللكترونية ،مشــيرًة 
إلــى إمكانية قيام الجهــاز بتقديم الدعم الفنى 
لرفــع قــدرات الشــركات فى مجــال التجارة 
 اإللكترونيــة لتمكنيها من المنافســة عالميا .
ونوهــت جامــع إلــى أن  نســبة كبيــرة من 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر 
والمستفيدة من خدمات الجهاز مؤهلة للدخول 
فى مجال التســويق اإللكترونــى ،حيث يقوم 
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغر بتقديــم التوعية ألصحاب 
 تلــك المشــروعات للدخول فى هــذا المجال.
ومــن جانبهــا أكــدت الســيدة/ داليــا ســيف 
النصــر مديــر السياســات العامــة للشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا بشــركة أمازون 
العالمية أن الشــركة تســتهدف بــدء تصنيع 
منتجاتها بالســوق المصرى بإعتباره محور 
صناعى إســتراتيجى بمنطقة الشرق األوسط 
وذلــك بإســتخدام التكنولوجيــات الصناعية 
المتطورة لشــركة أمازون العالمية،مشــيرًة 
إلــى حرص الشــركة على جــذب المزيد من 
منتجاتهــا  لتســويق  المصريــة  الشــركات 
عبــر منصات الشــركة اإللكترونيــة وبصفة 
خاصــة فــى قطاعــات المالبــس الجاهــزة 
واألدوات المنزليــة والمنتجات البالســتيكية 
. اإللكترونيــة  األجهــزة   وإكسســوارات 
وأشــارت إلى أن فيروس كورونا المســتجد 
»كوفيد19« ســاهم فى  زيادة إســتثمارات 
الشــركة باإلضافة إلى زيــادة عدد الموظفين 
بنســبة 30% الفتــًة إلى أن شــركة أمازون 
تسوق منتجات 26 قطاع حول العالم ويعمل 
بها 80 ألف موظف بفروعها المنتشــرة فى 
مختلــف أنحاء العالــم و 1000 موظف فى 

مصر .

وزيرة التجارة والصناعة تشارك فى الحفل 
الختامى لبرنامج »هى تقود« بمقر المجلس 

 القومى للمرأة
نيفين جامع : تخصيص مساحة بمعرض تراثنا 
لعرض نماذج من تصميمات ومنتجات حرفية 

لخريجات التعليم الفنى

أعلنت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة والصناعــة انه تقرر 
تخصيص مســاحة في معرض تراثنا الذي ســيقام برعاية وحضور 
الســيد الرئيس عبد الفتاح السيســي رئيس الجمهورية خالل الفترة 
مــن 10 الــى 15 أكتوبر الجــارى لعرض منتجــات بعض خريجات 
التعليــم الفنــى ممن شــاركن فى برنامــج »هى تقود« الــذى نظمه 
المجلس القومى للمرأة، وذلك بهدف مساعدتهم فى ترويج وتسويق 

 نمــاذج مــن تصميماتهــن ومنتجاتهن .
وقالــت الوزيــرة اننــا سنســعى لتوفير 
مــن  كاملــة  وبرعايــة  صغيــرة  ورش 
الوزارة حتي يتنســى لتلك الفتيات العمل 
علــى أفــكار مشــروعاتهن وتطويرهــا 
لتصبــح منتجــًا نهائيــًا وربــط صاحبات 
هــذه المنتجات والمشــروعات الصغيرة 
بالمجمعــات. القيمــة  سالســل   بباقــي 
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزيرة خالل 
مشــاركتها  بفعاليــات الحفــل الختامــي 
لبرنامــج »هــي تقــود« والــذي ينظمه 
المجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة/ 

 مايا مرسي  وبحضور السيد / احمد فتحى رئيس مؤسسة شباب القادة .
وقالت الوزيرة  أن  برنامج »هي تقود« يعد أحد  البرامج الهامة  الهادفة 
لتشــجيع الفتيات بالتعليم الفني الصناعي على اإلبداع وتبني األفكار 
 الجديدة للمشروعات ويمثل محورا أساسيًا في تحقيق التطور الصناعي 
وأضافــت جامــع أن دعــم وتمكيــن المــرأة تأتــى كمحور رئيســى 
ضمــن اولويــات القيــادة السياســية والحكومــة المصريــة ، حيث 
تمثــل المــرأة ركيــزة أساســية فــى تعزيــز التنميــة االقتصاديــة 
لقضايــا  الدولــة  مســاندة  مؤكــدًة   ، المســتدامة  واإلجتماعيــة 
. التحديــات  كافــة  تخطــى  فــى  لمســاعدتها  والســعى   المــرأة 

وأوضحــت الوزيــرة أن الدولة بكافة أجهزتهــا حريصة علي تعظيم 
دور التعليــم الفني والمهني وربط مخرجاته بمتطلبات ســوق العمل 
لتحقيــق مزيــد مــن التنافســية لخريجي وخريجــات التعليــم الفني، 
مشــيرة الي ان المنتجات التي شــاركت بها الفتيات بالمعرض اليوم 
تعكس القدرات االبداعية التي يتميزن بها والمهارات التي اكتسبتها 
الفتيــات مــن البرنامج باالضافــة الي االعتماد علــى المنتج المحلي 
بشــكل كامــل فــي تصميــم المعروضات 
 وتبني مبدأ تدوير المنتجات المستعملة.
وفــى نهايــة كلمتهــا توجهــت الوزيرة 
بخالص الشــكر والتقدير لكافة العاملين 
علــى  للمــرأة  القومــي  المجلــس  فــي 
جهدهم الدائم والمســتمر والذي ينعكس 
علــى كافــة القضايا التي تخــص المرأة 
وباألخص التمكيــن االقتصادي لها، كما 
توجهت بالشــكر للقائمين على مؤسسة 
شباب القادة كأحد المؤسسات التي تعمل 
 علــي تنمية مهــارات الشــباب العملية.
 وقــد قامــت الوزيــرة والســيدة / مايــا 
مرســى بتفقد معرض منتجــات طالبات التعليم الفنــى والذى تضمن 
نمــاذج وتصميمــات لعدد مــن منتجات وافكار ابتكاريــة فى مجاالت 
 الزخرفة والرســم على المالبس وكذا جهاز مبســط لتنقية الهواء .
وفي نهاية الحفل قامت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
والسيدة/ مايا مرسي بتكريم عدد من المشاركين بالبرنامج والقائمين 
عليه حيث تم تســليم شــهادات تقدير ودروع تميز للمكرمين وقد تم 
تكريم 13 فريق فائز وتكريم مديري مدرســتي القاهرة والســلحدار 
باالضافــة الــى تكريم اعضاء لجنــة التحكيم وشــركات التدريب الى 

جانب تكريم الفرق األربعة الفائزة بالمراكز االولى.

و تبحث مع ممثلى شركة أمازون العالمية 
خطط التوسع فى السوق المصرى
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- أهميــة تبني إطار واضح لمؤشــر األداء 
الصناعي الشــامل والمســتدام، للمساهمة 
فــي دعم جهــود الــدول الناميــة لالرتقاء 
بمســتويات التنميــة بصــورة أكثــر فعالية 
وكفــاءة وتعــاون جميــع الجهــات الفاعلة 
لتحقيق تنمية صناعية شــاملة ومستدامة، 
بمــا في ذلك جهات صنــع القرار والهيئات 
اإلقليميــة ورجــال األعمــال والمبتكريــن 

والشركات.
- اتبــاع نهــج تعاونــي لمواجهــة تحديات 
القطاع الصناعــي حيث تلتزم منظمة األمم 
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو(، 
بصفتهــا الجهة المشــرفة على مؤشــرات 
الشــاملة  الصناعيــة  التنميــة  أهــداف 
والمســتدامة، والقمــة العالميــة للصناعة 
والتصنيــع بتقديــم الدعــم خــالل المرحلة 
األولى لفريق العمل المعني بمؤشــر األداء 
الصناعــي الشــامل والمســتدام، مــن أجل 
تخصيــص الموارد الالزمة لبناء المؤشــر 
الجديــد وضمــان توفير شــبكة الشــراكات 
والخبراء من مختلف المجاالت التي يحتاج 

إلى توظيفها. 
للصناعــة  العالميــة  »القمــة  تتولــى 
المتحــدة  األمــم  و«منظمــة  والتصنيــع« 
للتنمية الصناعية )اليونيدو(«، ومؤسســة 
»لويدز ربجســتر«، بالتعاون مع الشركاء 
من المؤسســات الصناعية، مهمة تأسيس 
وإطالق«المبادرة العالمية لتعزيز السالمة 

في القطاع الصناعي«. 
- يجــب أن تكــون الســالمة علــى رأس 

األولويات عند توظيف أية تقنية حديثة.
- إنشــاء مســارات عمــل خاصة بســالمة 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشــمل 
والتعليــم  والتدريــب  الســيبراني،  األمــن 
المهنــي، واللوائــح التنظيميــة، والمعايير 

ونقل التكنولوجيا.
- إنشــاء قاعدة بيانــات تتضمن نماذج عن 
أفضــل الممارســات التــي يمكــن الوصول 
إليها من قبل مجموعة واسعة من الجهات 
الفاعلة وإتاحتها أمام الشــركات في جميع 

أنحاء العالم، ال ســيما للشركات التي تتجه 
نحو إطالق مشروعات متخصصة بالتحول 

الرقمي.
- يســتدعي مســتقبل الســالمة الصناعيــة 
واألمن الســيبراني تبني نمــوذج للحوكمة 
قائــم على الحوار االجتماعي، تشــارك فيه 
الجهات الفاعلة العامة والخاصة، وتســتند 
فيــه السياســات علــى األدلــة، وتواكــب 
التطــورات العلمية والتقنيــة، ويتم تنفيذها 
بشــكل فعال، وتتصــدى في الوقت نفســه 
للمخاطــر المهنيــة الجديــدة دون إغفــال 
المخاطر التقليدية التي ستستمر في العديد 

من الصناعات والدول.
المهــام  إحالــة  علــى  األتمتــة  تســاعد   -
إلــى اآلالت  الخطــورة  واألعمــال عاليــة 
بغرض حماية العمالة. ويمكن تحقيق مزيد 
من التحســينات بســهولة من خالل الذكاء 
االصطناعــي، والــذي يمكنــه تولــي مهام 

عديــدة مثل التحقــق من االمتثــال لمعايير 
المبكــر  واالكتشــاف  واألمــان،  الســالمة 
لألعطــال المحتملــة فــي اآلالت، وبالتالي 

حماية السالمة واإلنتاجية. 
- المشــاركة عــن كثب في وضــع المعايير 
والتى تشكل أداة رئيسية للجوانب التقليدية 
للســالمة، ويجب أن تبقى التقنيات الجديدة 
وضمان اســتخدامها اآلمــن موضع نقاش 
حــول تطوير معايير جديدة للمســاعدة في 
تســريع نشــر التدابير المتعلقة بالســالمة 

على الصعيد العالمي.
- توجيــه عمليــة صياغة برامــج التدريب 
الدوليــة المشــتركة لتعليم وتأهيــل القوى 
العاملــة الجاهزة لقيادة الثــورة الصناعية 
الرابعــة مــن خــالل التعــاون مــع معاهــد 
التدريــب المهنــي، والهيئــات المســؤولة 
عن منــح االعتمادات والشــهادات ووضع 

المعايير، والجامعات، والمؤسسات.

توصيات النسخة الثالثة للقمـــة العالمية للصناعة والتصنيع
المصدر: مواقع إخبارية عالمية

ُعقــدت الــدورة الثالثــة االفتراضية 
للقمة العالميــة للصناعة والتصنيع، 
وهــي مبــادرة مشــتركة بيــن دولة 
اإلمــارات ومنظمــة األمــم المتحــدة 
)اليونيــدو(،  الصناعيــة  للتنميــة 
»العولمــة  عنــوان  تحــت   ،2020
المحلية: نحو سالســل قيمة عالمية 

أكثر استدامة وشمولية«.
وقــد شــهدت القمــة مشــاركة عدد 
كبيــر مــن قــادة القطــاع الصناعي 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن  مــن 
والمؤسســات األكاديمية والمنظمات 
الناميــة  والــدول  الحكوميــة  غيــر 
والمتقدمة ومؤسسات التمويل وكبار 
رجــال األعمــال وممثلــي المجتمــع 
المدني لمناقشة دور توظيف تقنيات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة في بناء 
سالســل قيمة عالمية أكثر قدرة على 
التعامل مع األزمات والمســاهمة في 
تحقيق التعافي واالزدهار في مرحلة 

ما بعد الوباء.
وأكد المشــاركون التزامهم بصياغة 
تســتهدف  وإجــراءات  توصيــات 
تســريع التنمية الصناعية الشــاملة 
والمســتدامة وتحقيق أهداف التنمية 
للعــام  المتحــدة  لألمــم  المســتدامة 
2030، وذلــك مــن خــالل تعزيــز 
الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكات 
وتســخير إمكانــات تقنيــات الثــورة 

الصناعية الرابعة واالستفادة منها.
وقد نصت التوصيات على ما يلي:

- يجــب أن تكون التنميــة الصناعية 
شاملة ومســتدامة، وأن تستفيد من 
تقنيــات اإلنتــاج الرقمــي المتقدمــة 
وتقنيات الثــورة الصناعية الرابعة، 
وأن تعــزز مــن إمكانــات وقــدرات 
وهيــاكل  الحكوميــة  المؤسســات 

الحوكمة.
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- ســدد صنــدوق تنميــة الصــادرات 5,7 مليــار جنيــه من 
مســتحقات المصدريــن لدى الصنــدوق خالل العــام المالي 
2019-2020، كمــا ســدد 1,4 مليار جنيه خالل شــهري 

يوليو وأغسطس الماضيين. 

- بلغ إجمالي الصادرات المصرية الى الســوق الكينية خالل 
عام 2019 حوالي 416 مليون دوالر.

- تحتــل إندونيســيا المرتبة الـ55 في قائمة الدول المســتثمرة 
بالســوق المصري فــي عدد 22 مشــروعًا تبلغ اســتثماراتها 

111.6 مليون دوالر. 

- حققــت الصــادرات المصريــة للواليــات المتحــدة األمريكية 
ارتفاعــًا خالل عام 2019 بمعــدل 31% لتصل إلى 2.1 مليار 

دوالر مقارنة بنحو 1.6 مليار دوالر خالل عام 2018.

- بلغت صادرات مصر للسوق األمريكي في إطار اتفاقية الكويز 
خــالل الفترة من عام 2005 حتى عام 2019 نحو 12 مليار 

دوالر. 

- تحتــل مصر المرتبة رقــم 20 في قائمة أكبر الدول المصدرة 
للســوق األمريكي في منتجات المالبس الجاهزة بإجمالي مليار 

و15 مليون دوالر خالل عام 2019.

- صنــدوق تنميــة الصادرات يصــدر اوامر الدفــع االلكترونية 
لشــركات المرحلة االولى فى إطار مبادرة »االستثمار« والتي 
يصل عددها الى 12 شركة بقيمة اجمالية 253 مليون جنيه.

- حققــت الصادرات المصرية للســوق الروســي خالل النصف 
االول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 10.7% حيث سجلت 
382 مليون دوالر مقارنة بنحو 345 مليون دوالر خالل نفس 

الفترة من عام 2019.

- حققت الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور الى 490 
مليــون دوالر خالل عــام 2019، مقارنًة بنحــو 212 مليون 

دوالر فى عام 2017 بمعدل زيادة %130.

- بلــغ حجــم التبادل التجــاري بين مصر والمجــر عام 2019 
نحــو 354 مليون دوالر مقابــل 266 مليون دوالر خالل عام 
2018، كما بلغت الصادرات المصرية للســوق المجري 171 
مليــون دوالر خالل العام الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون 

دوالر خالل عام 2018 بنسبة زيادة بلغت %22.

- يبلــغ حجــم االســتثمارات المجريــة بالســوق المصري نحو 
41.5 مليون دوالر في عدد 60 مشروعًا.
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عقــدت وحدة المــرأة وتكافؤ الفرص 
بــوزارة التجارة والصناعة برئاســة 
الســيدة/ انتصار البــارودي اجتماعا 
بممثلــي الوحــدة بالجهــات التابعــة 
للوزارة إلى جانب عدد من المختصين 
بديــوان عام الوزارة وذلك لمناقشــة 
السياســات واألنشطة المقترحة لدعم 
المرأة خالل الفترة القادمة وبحضور 
الســيدة/ شــيماء نعيم مديــر اإلدارة 
العامة لسياســات التخطيط بالمجلس 

القومي للمرأة.
ناقش االجتماع أهم المشــكالت التي 
تواجه المــرأة بصفة عامــة والمرأة 
وكيفيــة  خاصــة  بصفــة  العاملــة 
االستفادة من خدمات المجلس القومي 
للمرأة في حل هذه المشكالت، كما تم 
االتفاق على وضع تصور لخطة عمل 
تشــارك فيها كافــة الجهــات التابعة 
للوزارة لدعم تمكين المرأة المصرية 
سياســيا واقتصاديــا خــالل الخمــس 
ســنوات المقبلة وصياغتها في ورقة 

سياسات للوحدة. 
وقالــت الســيدة/ انتصار البــارودي 
رئيــس وحدة المــرأة وتكافؤ الفرص 
بالــوزارة ان أهــم األنشــطة الداعمة 

لسياســات تمكيــن المــرأة تتضمــن 
اتخاذ التدابير لتحســين وضع المرأة 
العاملــة بالوزارة في مواقــع القيادة 
على المستوى المركزي والالمركزي 
وتنفيذ برامــج تدريبية لتنمية قدرات 
أعضاء الوحدة، باالضافة الى تعزيز 
فرص عمل للمرأة في سالسل القيمة 
والقطاعــات االقتصادية بالمحافظات 
والمســاواة في التوظيــف والتدريب 
واســتحقاقات األمومة وآليات التظلم 
للحمايــة من العنف فــي أماكن العمل 
الــى جانــب اتخــاذ التدابيــر للقضاء 
على األمية الرقمية وربطها بالتمكين 
االقتصــادي فضــاًل عــن  تفعيل دور 
مكاتب شــكاوى المــرأة بالتعاون مع 

وحدة تكافؤ الفرص.
وأشــارت البــارودي الــى التنســيق 
الكامــل بين الــوزارة وجهــاز تنمية 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر لتطويــر خدمــات 
الصغيــرة  للمشــروعات  التســويق 
ومشروعات ريادة األعمال فضال عن 
االهتمام بمراجعة منظومة المشاركة 
بالمعارض الخارجية لتعزيز استفادة 

المشروعات واالتجاه للتصدير.

أكــد اللــواء جمــال عــوض رئيــس الهيئــة 
القومية للتاميــن االجتماعي ان الهيئة تقوم 
باســتخراج كروت ميزه الصحاب المعاشات 
مجانًا بدون أية رســوم إدارية، مشــيرًا الى 
حــرص الهيئــة علــى تقديــم مجموعــة من 
خدمــات الشــمول المالــي للســادة أصحاب 
المعاشــات والمســتحقين دمجهم في القطاع 
المصرفي مــن خالل مجموعة من المنتجات 
المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام 
بعمليات الشــراء النقدي وااللكتروني وسداد 
كافة االســتحقاقات الحكومية عن طريق تلك 

البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش االستفادة 
من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك 
بإنتاجهــا بما فــي ذلك الحصــول على عائد 

على رصيد الحساب.
واشار عوض ان هناك فترة زمنيه ما بين 6 
الي 8 شــهور سيتم تحويل كافة استحقاقات 
أصحــاب المعاشــات والبالــغ عددهم حوالي 
6.5 مليــون مواطن إلى الصرف عن طريق 
كارت ميزه تدريجيًا حيث تم تحويل ما يقرب 
مــن النصــف مليــون مواطن خالل الشــهر 

الجاري.

تنفيــذًا لتوجيهــات الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي بدراسة ظروف المرأة العاملة 
خــالل العام الدراســي الجديــد، ووضع 
خطــة ســريعة لحل مشــكالتها.. التقت 
الدكتورة مايا مرســى رئيســة المجلس 
القومى للمرأة بالدكتور صالح الشــيخ 
للتنظيــم  المركــزي  الجهــاز  رئيــس 
واإلدارة حيــث تقدمــت الدكتــورة مايا 
مرسي بأســمى معانى الشكر والتقدير 
للرئيــس عبــد الفتاح السيســي رئيس 
الجمهوريــة لدعمه ومســاندته الدائمة 
للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، و تقديره 
لحجم التضحيــات التي تقوم بها المرأة 
المصريــة وخاصة المــرأة العاملة من 
أجل المجتمع و أســرتها خاصة في ظل 
جائحــة كورونا التي ألقــت بالمزيد من 

األعباء علــى كاهلها تزامنــًا مع بداية 
العام الدراســي الجديــد واالتجاه لتقليل 

عدد ايام الدراسة.
فيمــا أوضــح الدكتــور صالح الشــيخ 
أن الجهــاز يعكــف على دراســة االمر 
للوصــول إلى دراســة دقيقة تهدف إلى 
وضع إطار محوكم يراعى الوصول إلى 
تحقيق التوازن بين أعباء المرأة العاملة 
في رعاية أسرتها وخدمة وطنها وبين 
عدم المســاس والتأثير على اســتمرار 
العمــل فــي الجهات الحكوميــة وجودة 

الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .
 مشيرا إلى أهمية رأي المجلس القومي 
للمــرأة في هذا الصــدد مع التأكيد على 
تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس ومراعاة 

البعد االجتماعي للمرأة العاملة.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي 
القومي للمرأة  والتنظيم واإلدارة يبحثان وضع 

المرأة العاملة خالل العام الدراسي الجديد

وحدة المرأة وتكافؤ الفرص 
بالتجارة والصناعة  تناقش خطة 
تمكين المرأة خالل الفترة القادمة

الهيئة القومية للتأمين االجتماعي تستخرج كارت 
ميزة ألصحاب المعاشات مجانًا وبعائد يومي

وزارة التجارة والصناعة تنجح في اجتياز 
المراجعة الدورية االولى لتجديد شهادة األيزو 

العالمية في مجال نظم إدارة الجودة 
 نجحــت وزارة التجــارة والصناعــة في اجتيــاز المراجعة 
الدورية االولى الخاصة بتجديد شــهادة االيزو العالمية في 
مجال نظم إدارة الجودة وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية 
الدوليــة »أيزو 9001 لعام 201۵« والتي حصلت عليها 
العــام الماضــي، حيث قام فريــق المراجعــة الخارجية من 
شركة أنظمة التسجيل المتحدة  )URS Egypt(  بإجراء 

مراجعة شــاملة لعمليــة تطبيق نظــام إدارة الجودة في 
اإلدارات المركزية واإلدارات العامة والتي حصلت على 
شهادة األيزو وذلك في إطار المراجعة الدورية السنوية 
للشــركة المانحة للشــهادة للتأكــد من كفــاءة وفاعلية 
تطبيــق نظام الجــودة باإلدارات نطــاق التطبيق لمدة 3 

سنوات عقب منح الشهادة ألول مرة.
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يعد قطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة أحد القطاعات 
الصناعية الرئيســية باالقتصاد القومي حيث يمثل نحو %3 
من الناتــج المحلى اإلجمالي، و27% من الناتج الصناعي، 
كما تستحوذ صادراته على نحو 12% من إجمالي الصادرات 
المصرية، وتولــي الحكومة الصناعات النســيجية اهتمامًا 
كبيــرًا باعتبارها من الصناعــات الحيوية التي تمتلك مصر 
فيها مزايا تنافســية كبيرة تؤهلها لزيــادة معدل الصادرات 

وتوفير فرص العمل أمام الشباب.
وتتضمن خطة الدولة لتطوير القطاع إحداث تعميق حقيقي 
للصناعــة والتحــول التدريجي إلى الصناعــات ذات القيمة 
المضافــة العاليــة من غزول وأقمشــة ومالبس وصناعات 

مغذية، وتحديث التكنولوجيات المســتخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات 
العالمية، فضاًل عن التوســع في إنشــاء تجمعات صناعيــة متكاملة تحتوي 
علــى جميع حلقــات الصناعة وايجاد قاعدة قويــة للصناعات المغذية، وهو 
األمر الذي يســهم في مضاعفة صادرات قطاع الصناعات النسيجية ومن ثم 

خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
وتمتلك مصر قاعدة صناعية ضخمة في مجال الغزل والنســيج، وتعد إحدى 
الدول الرائدة في هذا المجال بمنطقة الشــرق األوســط وقارة إفريقيا، حيث 
تبنت الدولة خطة طموحة للنهوض بصناعة الغزل والنســيج وإعادة القطن 
المصري إلى ســابق عهده، من خالل تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع 
محاورهــا الزراعيــة والتجاريــة والصناعيــة؛ بهدف تعظيم االســتفادة من 
اإلمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النســبية 

بالدولة لصالح االقتصاد الوطني.
وتتمتع مصر بمميزات تنافسيه هائلة بقطاع الغزل والنسيج العمالة المؤهلة 
والقــرب الجغرافــي مــن االتحاد األوروبــي، وتواجد العديد مــن الصناعات 
المغذيــة لخدمة صناعة المنســوجات، حيث غزت منتجات الغزل والنســيج 
المصرية األســواق األوروبية خالل الفترة التي ســبقت عام 1950 ويعود 
تاريخ أول مصنع في مصر تأسس لغزل ونسج القطن المصري لعام 1898 

وهي الشركة األهلية للغزل والنسيج.
وفــي هذا اإلطار تولــي الدولة اهتماما كبيرًا لصناعة الغزل والنســيج حيث 
وضعــت اســتراتيجية لتطويــر ودعم الصناعة تســتهدف تعميــق الصناعة 
وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري حيث تضمنت محاور االســتراتيجية 
تطوير منظومة تجارة وزراعة القطن والمحافظة على الســالالت المصرية 
ومنــع محاوالت تغيير أو محــو الصفات الوراثية الجيــدة لها باإلضافة الى 
إعــادة هيكلة بعض الشــركات وتأهيــل المحالج، ومواجهة إغراق الســوق 

المحلية بالمنسوجات المستوردة.
كمــا تبنت الدولــة خطة إلحياء هذه الصناعة والســعي إلــى تصدير اإلنتاج 
لمختلــف دول العالم ترتكز على جلب أحــدث الماكينات والمعدات من كبرى 
الشركات العالمية وتطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمال، 
واالحتفــاظ ببعض الماكينات القديمة القابلة للتشــغيل مع رفع كفاءتها، إلى 
جانــب تزويــد المغازل بأحــدث التقنيات األوروبية، مع تدريــب العمال على 
الماكينــات الحديثة من خالل استشــاري التطوير ومــوردي الماكينات ورفع 

جودة المنتجات وتحسين أساليب البيع والتسويق.
كما أن هناك تعاون مشــترك بين وزارتي التجارة وقطاع األعمال الستخدام 
المساحات الموجودة بشركات قطاع األعمال وخطوط اإلنتاج لتدريب الشباب 
على الغزل والنسيج وتوفير فرص عمل من خالل صناعة المالبس الجاهزة، 
كما ان هناك تعاون وتنســيق بيــن وزارة التجارة والصناعة وجهات أخرى 
مثــل جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة، فيمــا يخص تدريب 

العمالة، وإتاحة التمويل الالزم لدعم المشروعات.
ويعد افتتاح مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، والذي يضم في 

الجزء الخاص بالغزل والنسيج 6 مصانع جديدة، تأكيدًا على أن مصر مقبلة 
على »صحوة كبيرة« في مجال صناعات الغزل والنسيج. 

وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
بلغــت اجمالي الصــادرات المصرية من الغزل والنســيج والمالبس الجاهزة 
والمفروشــات المنزليــة 3 مليــار و67 مليــون دوالر خالل عــام 2019 ، 
وتتضمــن أكبر الدول المســتوردة لمنتجات الغزل والنســيج المصرية تركيا 
وإيطاليــا والجزائــر الواليات المتحــدة األمريكية وألمانيا وإســبانيا وتركيا 

والمملكة المتحدة.
وقــد احتلــت مصــر المركز العشــرين في قائمــة الدول المصــدرة للمالبس 
الجاهزة والمنســوجات للواليات المتحــدة األمريكية بإجمالي صادرات بلغت 

مليار و15 مليون دوالر خالل العام الماضي.
وهناك العديد من الكيانات التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة التي 
تخدم قطاع صناعة الغزل والنســيج والتي تشمل غرفة الصناعات النسيجية 
باتحــاد الصناعات والتــي تمثل حلقة الوصل بين مصانع وشــركات القطاع 
وكافــة الهيئــات الحكومية المصرية كما انها عضــو االتحاد الدولي لمنتجي 

المنسوجات لذا فهي تعتبر الممثل الرسمي للمصانع النسيجية في مصر 
كما تشمل هذه الجهات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات 
والمجلــس التصديــري للمالبــس الجاهزة والتــي تمثل أحــد أذرع الوزارة 
الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة وجذب 

استثمارات داخلية وخارجية في هذا القطاع.

صناعة الغزل والنسيج والمالبس 
الجاهزة... تاريخ طويل ومستقبل واعد




