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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيســي معرض تراثنا لمنتجات وفنون 
الحــرف اليدوية والتراثية في دورتــه الثانية و الذي قام  بتنظيمه 
جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
بمركــز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ، حضر االفتتاح 
الدكتــور / مصطفــي مدبولي  رئيــس الوزراء و الســيدة / نيفين 
جامــع وزيرة التجارة  والصناعة وعــددا كبير من الوزراء وكبار 

المسئولين  . 
 وصرح الســفير بســام راضي المتحدث الرســمي باســم رئاســة 
الجمهوريــة، إن إقامة المعرض تأتــى فى إطار توجيهات الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، بتقديم كافة وســائل الدعم لقطاع الصناعات 
التراثيــة والحــرف اليدوية والتوســع فــي الترويج لهــذه الفنون 
المصريــة العريقــة، وإتاحة منتجاتها بأســعار تجاريــة من خالل 
المعرض لتشــجيع انتشــارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك 
أكثــر مــن 600 صانــع مــن مختلــف محافظــات الجمهورية في 

المعرض، باإلضافة إلى قطاع الجمعيات األهلية. 
وقد التقى السيد الرئيس أثناء تفقده بعدد من العارضين وأصحاب 
المشــروعات، حيث شجعهم ســيادته على التوسع وزيادة اإلنتاج 
لتوفيــر فرص عمــل جديــدة ولنقل خبراتهــم الفنيــة والصناعية 
لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتالئم احتياجات السوق 
الداخلــي والخارجي لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم ولتكون من أهم 

دعائم التنمية التي تخدم االقتصاد الوطني.
واوضحــت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعة أن 
معــرض تراثنــا يضم عارضين من كافة محافظات مصر، مشــيرة 
إلى أن القيادة السياســية تقدم كل ســبل الدعــم للمنتجات اليدوية 
والتراثيــة، موضحة إن الدولة وفرت كافة الســلع والمنتجات في  

معرض تراثنا بهدف تسويق المنتجات التراثية واليدوية.
ويعتبــر معــرض »تراثنا« من أكبــر المعــارض المتخصصة في 
مجال الحرف اليدوية والتراثية، وذلك في إطار تنفيذ اســتراتيجية 

الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها 
المتميزة، وفتح آفاق أوســع النتشــارها وتطورها وكذلك تشــجيع 
الشــباب على تعلم هذه الحرف والفنــون اليدوية الراقية، وإتقانها 
وإقامة مشــروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال 

توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.
واشــارت جامع الي ان المعرض حظى بمشــاركة  اكثر من 600 
مشــروع وعارض من جميع محافظــات مصر ومختلف الوزارات 
والجهات المعنية بتنمية المشــروعات الصغيــرة، حيث يعرضون 
مجموعــة كبيرة ومتنوعــة من المنتجات اليدويــة التى تتميز بها 
كل محافظــة مــن محافظات الجمهوريــة منها على ســبيل المثال 
)مشــغوالت التللى، المشــغوالت الفضيــة والنحاســية، المنتجات 
الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، 
الخزف، الحجازة، االكسســوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات 
اإلضــاءة، فضال عن منتجات ســيناء(، كمــا يتضمن عروضا حية 
يقــوم خاللهــا الحرفيون بعرض طرق تصنيــع المنتجات المختلفة 

بشكل مباشر للجمهور.
وواضحــت جامــع ان المعــرض شــهد مشــاركة متميــزة لوزارة 
الثقافة ممثلة فى قطاع الفنون التشــكيلية ومركز الحرف التقليدية 
بالفســطاط ووزارة الشــباب والرياضة والمجلــس القومى للمرأة 
وغرفــة األثــاث وكرييتف إيجيبــت والمجلــس التصديرى للحرف 
اليدويــة وغرفــة الحرف اليدويــة ومدينة دمياط لألثــاث والغرفة 
التجارية بدمياط ومشــروع تنمية الصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج 
بــوزارة التنميــة المحلية والمؤسســة القومية بــوزارة التضامن 
االجتماعي، ومظلة للتنمية االجتماعية )أغاخان للخدمات الثقافية( 
ورخام الجاللة وعدد من أصحاب المشــروعات من سانت كاترين 
)تجلــى( باإلضافة إلى جناح مخصص لعرض منتجات ذوى الهمم 
وطلبة جامعات عين شــمس واألزهر واإلسكندرية وبنها وجامعة 

أكتوبر للعلوم واآلداب.

قرينة الرئيس توجه تحية شكر وتقدير 
 لأليدى المصرية المبدعة

زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض 
تراثنا، للحرف اليدوية والتراثية، معربة عن سعادتها بوجودها في المعرض. 

وقالت قرينة الرئيس السيسى، عبر صفحتها الرسمية على »فيس بوك«: 
»سعدت اليوم بوجودى فى معرض »تراثنا« للحرف اليدوية والتراثية، الذى 

يعبر عن ميراثنا الحضارى وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع 
 شخصيات بلدان العالم«.

وأضافت قرينة الرئيس السيسى: »تحية شكر وتقدير لأليدي المصرية التي 
أبدعت في التصميم واإلنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من 

مصنوعات رائعة ال يقل مستواها عن مثيالتها العالمية«.

جولة تفقدية لوزيرة التجارة والصناعة واعضاء جهاز 
التمثيل التجاري بمعرض تراثنا

تفقــدت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة يرافقهــا عــدد مــن أعضــاء جهــاز 
التمثيل التجاري اجنحة معرض تراثنا للصناعات 
الصغيــرة والمتوســطة والحرفيــة لالطالع على 
المنتجات المصرية المعروضة وذلك تمهيداً لبدء 
إعداد خطة تحرك عاجلة لتســويق هذه المنتجات 
بمختلــف األســواق العالميــة من خــالل المكاتب 
التجارية المصرية بالخارج، كما تضمنت الجولة 
التفقديــة عقد العديد مــن اللقاءات مع العارضين 
للتعرف على منتجاتهم لتحديد البالد المســتهدفة 

للتصدير 
وقالــت الوزيرة خالل الجولــة إن تنمية وتطوير 

الصناعــات التراثيــة والحرفية يأتــي على رأس أولويــات عمل الوزارة 
خاصًة لما تمتلكه مصر في هذا المجال من مزايا تنافســية كبيرة تؤهلها 
للتواجد في مختلف األســواق الخارجية،  مشــيرًة إلى أن هذه الصناعات 
تمثــل قيمة حضارية وثقافية وأداة قوية لتســويق هوية مصر التاريخية 
إلى جانب إتاحتها للعديد من فرص العمل أمام الشــباب المصري، فضاًل 

عن كونها فرصة حقيقية لتشجيع صغار المبتكرين ورواد األعمال.
وفــي هذا اإلطــار اكدت جامع حرص الوزارة على تعظيم االســتفادة من 
كافــة االجهزة التابعة للترويج والتســويق لمنتجــات الصناعات التراثية 
واليدويــة وبصفــة خاصة في االســواق الخارجية، مشــيرًة الى المنصة 
االلكترونية التي أطلقها برنامج »كرييتيف ايجيبت« التابع لمركز تحديث 

الصناعة والتي تضم حتى االن نحو 1500 منتج 
حرفي ويدوي وهو االمر الذي يسهم في تسويق 

هذه المنتجات بالسوقين المحلي والخارجي. 
ولفتــت الوزيــرة الى انــه نظراً لإلقبــال المتزايد 
علــى المعرض مــن الزائرين فقد تقــرر مد فترة 
المعــرض حتى يوم الســبت الموافق 17 اكتوبر 
الماضــي إلتاحــة الفرصة امام الجمهــور لزيارة 

المعرض.
وقال الدكتور/ احمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل 
التجــاري ان هذه الجولــة تأتي في اطار االهتمام 
الكبيــر الــذي توليــه وزارة التجــارة والصناعة 
لالرتقاء بالصناعات التراثية والحرفية والســعي 
لتســويقها والترويــج لها ســواء في الســوق المصــري أو خلق فرص 
لتصديــر هــذه المنتجات المميزة في االســواق العالمية، مشــيراً الى ان 
جهــاز التمثيــل التجاري قام  – وبتوجيه من وزيــرة التجارة والصناعة 
- بتشــكيل فريق عمل لتحديد البالد المســتهدفة إلقامــة دورة دولية من 
معــرض تراثنــا بالخارج ســواء بصورة منفردة أو من خالل المشــاركة 
بجنــاح كبير تحت شــعار تراثنا فــي المعارض الدوليــة المتخصصة في 

المنتجات الحرفية واليدوية
 وتجــدر اإلشــارة إلى أنــه من المقرر تنظيم دورة لمعــرض تراثنا خالل 
فعاليات إكسبو 2021 المقرر إقامته بمدينة دبي بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة العام القادم.

الرئيس السيسي 
يفتتح معرض 
تراثنا للحرف 

اليـدويـة 
والتراثية بمشاركة 

600 عارض
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نيفين جامع: قريبًا التوقيع على اتفاق الشراكة مع 
اليونيدو...والبرنامج يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة 

المصرية إقليميًا ودوليًا

وزيرة التجارة والصناعة تترأس االجتماع 
األول للجنة التوجيهية الوطنية لبرنامج 

الشراكة مع منظمة االمم المتحدة 
للتنمية الصناعية »اليونيدو«

أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
الحكومــة  أن  والصناعــة  التجــارة 
المصرية بصــدد توقيع اتفــاق برنامج 
الشــراكة مــع منظمــة االمــم المتحــدة 
للتنميــة الصناعيــة »اليونيــدو« الذي 
يستهدف المســاهمة في تحسين األداء 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي للقطاع 
الصناعــي فــي مصر، بما يتماشــى مع 
أولويــات الدولــة المصريــة وأهــداف 
التنميــة المســتدامة، مشــيرًة إلــى أن 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي يولي 
اهتمامــاً كبيــراً بهــذا البرنامــج بهدف 

تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.
وقالــت الوزيــرة إن تنفيــذ هــذا البرنامــج يأتي 
فــي إطــار حرص الــوزارة على تعزيــز التعاون 
مــع منظمــة االمــم المتحــدة للتنميــة الصناعية 
»اليونيــدو« بإعتبارهــا أحد أهم شــركاء العمل 
المعنييــن بتنميــة وتطوير القطاعــات الصناعية 
علــى المســتوى الدولــي وذلك من خــالل تنفيذ 
واســتراتيجية  رؤيــة  تحقــق  تنمويــة  برامــج 
الــوزارة لتعزيــز التنميــة الصناعيــة خاصة في 
ظل االهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياســية 
والحكومــة المصريــة بالقطــاع الصناعي، الفتًة 
إلــى أن برنامــج الشــراكة مع اليونيدو ســيركز 
علــى عدد مــن القطاعات الصناعيــة خاصة تلك 
التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافســية عالية مثل 
الصناعات النســيجية والغذائية والجلود واالثاث 
والكيماويات واإللكترونيات فضاًل عن الصناعات 

التراثية واإلبداعية.
جــاء ذلك خالل تــرأس الوزيــرة االجتماع األول 
للجنــة التوجيهيــة الوطنيــة رفيعــة المســتوى 
لبرنامج الشــراكة مــع اليونيدو وذلك لمناقشــة 
محــاور العمــل بالبرنامــج ومكوناتــه، شــارك 
فــي االجتمــاع الدكتور/ باســل الخطيــب المدير 
اإلقليمي لمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 
»اليونيدو« بالقاهرة والدكتورة/ عبير السعدي، 
مستشــارة وزيــرة التجــارة والصناعة لشــئون 
المشــروعات التنموية، والسيد/ أحمد رزق نائب 
المديــر اإلقليمي لمنظمة اليونيــدو بالقاهرة إلى 
جانــب مشــاركة ممثليــن عــن وزارات المالية، 

والخارجيــة، والبيئــة، والتخطيــط، والكهرباء، 
واالتصــاالت، والتعليم العالــي، والتعليم والتعليم 
الفنــي، والتعاون الدولــي، والزراعة، باإلضافة 

إلى الهيئة االقتصادية لمنطقة قناة السويس.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج الشراكة مع منظمة 
االمم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة »اليونيدو« 
الــذي يتم تنفيــذه بالتعاون مع مختلــف الجهات 
المعنيــة في مصر يتوافق مع أهداف رؤية مصر 
2030 لتحقيق التنمية المســتدامة كما يتماشــى 
مــع اســتراتيجية التنميــة الصناعيــة الشــاملة 
واالســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المشــروعات 
الصغيــرة والصغيــرة ومتناهية الصغــر وريادة 

األعمال.
ولفتت جامع إلى أن البرنامج يتضمن 6 مكونات 
أساســية هــي الحوكمــة والسياســة الصناعية، 
وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، باإلضافة إلى 
التحول للصناعة الخضراء، وتشــجيع االستثمار 
وتعميق سالســل القيمة والمــدن الذكية والمدن 

الصناعية المستدامة.
وأشــارت الوزيــرة إلــى أن البرنامــج يتضمــن 
عدداً من األهداف الرئيســية تتضمن زيادة نسبة 
القيمــة المضافــة للقطــاع الصناعي فــي الناتج 
المحلــي اإلجمالــي، وخفــض انبعاثــات غازات 
االحتبــاس الحــراري لقطــاع الصناعة، وخفض 
نســبة كثافة الكربــون، إلى جانب خفض نســبة 
النفايات الصناعية، وزيادة نسبة القيمة المضافة 
للصناعــات ذات المكــون التكنولوجي المتوســط 
والمرتفع، وزيادة نسبة الفرد من القيمة المضافة 

للقطــاع الصناعي، فضــاًل عن زيادة 
مســاهمة قطــاع الصناعة فــي توفير 
فرص العمل، وزيادة نسبة الصناعات 
الصغيــرة في الصناعــات ذات القيمة 

المضافة العالية.
ومــن جانبه أوضــح الدكتور/ باســل 
الخطيــب، المديــر اإلقليمــي لمنظمة 
الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة  االمــم 
»اليونيدو« بالقاهرة أن فكرة برنامج 
الشراكة المزمع توقيعه بين المنظمة 
والحكومة المصرية نشــأت من رغبة 
اليونيدو في التوســع في برامجها في 
مصر واجتذاب مزيد من جهات التمويل باإلضافة 
إلى زيادة التعاون مــع القطاع الخاص والجهات 
المعنيــة فضــاًل عــن الســعي لتعظيــم مخرجات 
المشــروعات التــي تنفذهــا المنظمــة من خالل 
إحــداث تأثير أكبر في القطــاع الصناعي وزيادة 

مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي.
وأضــاف الخطيــب أن البرنامــج ســيتم تنفيــذه 
بالتنســيق والتعاون مع كافــة األجهزة الحكومية 
المعنيــة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي إلى 

جانب الجهات الدولية المانحة.
وأوضحت الدكتورة/ عبير السعدي، مقرر اللجنة 
مستشــارة وزيــرة التجــارة والصناعة لشــئون 
المشــروعات التنمويــة أن اللجنــة التوجيهيــة 
للبرنامــج ســتعقد بشــكل دوري كل 3 أشــهر 
باإلضافة إلى عقد اجتماعات نصف سنوية خالل 
مدة المشروع من عام 2021 حتى عام 2024، 
مشــيرًة إلــى أن اختصاصــات اللجنــة تتمثل في 
تحديد أولويات البرنامج والمشــروعات المقترح 
تنفيذهــا، وتحديد مصــادر تمويل المشــروعات 
مــن الموازنــة العامــة أو من الجهــات المانحة، 
باإلضافة إلى متابعة وتقييم تنفيذ المشــروعات، 
وإعداد تقارير دورية بشــأن أولويات البرنامج، 
إلــى جانــب القيام بــدور لجنة التســيير، ووضع 

خطة عمل لجذب المستثمرين والمانحين.
واشــارت الى انه سيتم تشــكيل مجموعات عمل 
مشــتركة من كافة الوزارات المعنية وكذا ممثلي 
القطــاع الخاص لمراجعة كافــة الخطط التنموية 

وربطها ببرنامج الشراكة.

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية 
المشــروعات  قطــاع  لدعــم 
الصغيرة والمتوســطة وتشجيع 
االستثمار في المجال الصناعي، 
طرحــت الهيئــة العامــة للتنمية 
الشــروط  كراســات  الصناعيــة 
لعــدد 1657 وحــدة صناعيــة 
المســتثمرين  لصغــار  جديــدة 
ورواد األعمــال في 7 مجمعات 
بمحافظات اإلســكندرية، والبحر 
األحمر، والغربية، وبني سويف، 
والمنيا، وسوهاج، واألقصر في 

عدة أنشطة صناعية متنوعة.
وقالــت الســيدة/ نيفيــن جامــع 
وزيرة التجارة والصناعة إن هذا 
الطرح يأتي في إطار تنفيذ خطة 
الوزارة الهادفة الى انشــاء 13 
مجمع صناعي جديد بمحافظات 
الوجه البحري والصعيد تشــمل 
4307 وحــدة صناعيــة جاهزة 

وكاملة المرافق، مشيرًة الى انه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي فقد روعي في هذا الطرح تقديم تيســيرات 
كبيرة وغير مســبوقة للمســتثمرين شملت تخفيض سعر كراسة 
الشــروط مــن 2000 جنيــه للكراســة الــى 500 جنيه و300 
جنيه في بعض الحاالت، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراســة 

الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض. 
واشــارت الــى أن الوحدات ســيتم تخصيصها للمســتثمر بنظام 
التمليك بأســعار تنافســية، أو اإليجار بســعر يبدأ من 20 جنيه 
للمتر لمدة 10 ســنوات قابلة للتجديد وتتراوح مساحة الوحدات 
الصناعية في المجمعات الجديدة بين 144 م2 و792 م2، الفتًة 

الى انه سيسمح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة.
ومن جانبه أوضح اللواء أ.ح مهندس/ محمد الزالط رئيس الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية أن ســحب كراســات الشروط سيستمر 
حتــى يوم االثنين الموافق 2 نوفمبر وســتقوم الهيئة باســتقبال 
طلبات المتقدمين ممن سحبوا كراسات الشروط حتى يوم االثنين 
23 نوفمبــر، مشــيراً إلى أن كراســات الشــروط وكذلــك تقديم 
الطلبات ســيكون متاحة بمقر الهيئة وفــي فروعها بالمحافظات 
المشــار إليها وكذا أفرع جهاز تنمية المشــروعات بالمحافظات، 
وتيســيراً على المستثمرين فسيتم إتاحة الكراسات الكترونيا من 

خالل موقع الخريطة االستثمارية.
 ولفت الى أنه ســيتم االجابة عن أية استفســارات للمســتثمرين 
ممن لديهم النية في التقدم على الوحدات الجديدة من خالل الخط 

الســاخن الخاص بالهيئــة 19780 وكذا الخط الســاخن لجهاز 
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 16733 لتوضيح 

االشتراطات والمستندات المطلوبة.
وأوضــح الــزالط ان الوحــدات المطروحــة موزعة علــى النحو 
التالــي: 169 وحــدة بمنطقــة مرغــم باإلســكندرية مخصصــة 
للصناعات البالســتيكية و159 وحــدة بمجمع الغردقة بمحافظة 
البحر األحمر أنشــطة هندسية وغذائية ونسيج وكيماوية بسيطة 
ومــواد بناء ديكوريــة و206 وحدة بمنطقة البغــدادي باألقصر 
مخصص لمشــروعات هندســية وغذائية وكيماوية ومفروشات 
ومالبــس ومواد بناء ديكورية 266 وحدة بمنطقة بياض العرب 
بمحافظة بني ســويف أنشطة غذائي وهندسية وكيماوية بسيطة 
ومعدنــي و68 وحــدة صناعــات غذائية وهندســية وكيماوية و 
611 بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أنشطة مفروشات 
ومالبس وهندســية وكيماوية 178 وحــدة بمنطقة غرب جرجا 

بمحافظة سوهاج صناعات غذائية وهندسية وكيماوية.
وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه في إطار التعاون 
مــع األجهزة الحكومية لتوفير الدعم الالزم لصغار المســتثمرين 
فقــد قامــت الهيئة بتوقيع عدة بروتوكوالت مــع البنوك الوطنية 
والخاصة لتوفيــر التمويل الالزم للمســتثمر الصناعي للحصول 
علــى الوحدة وذلك تحت مظلــة مبادرة البنــك المركزي لتمويل 
المشــروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسر 

لثمن الوحدة الصناعية.

تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لدعم قطاع 
الصناعات الصغيرة و المتوسطة

التنمية الصناعية تطرح كراسات 
شروط 1657 وحدة جديدة بالمجمعات 

الصناعية في 7 محافظات
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عقــد الدكتور مصطفــى مدبولي، رئيــس مجلس الــوزراء اجتماعاً 
لمتابعــة الجهــود المبذولــة لتوطين صناعــة الســيارات في مصر، 
وبرنامج إحالل الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة 
تصنيــع الســيارات الكهربائية، ضم اللقاء اللواء محمود شــعراوي، 
وزيــر التنميــة المحليــة، والدكتورة ياســمين فؤاد، وزيــرة البيئة، 
والســيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد 
أحمــد مرســي، وزير الدولة لإلنتــاج الحربي، والفريــق عبد المنعم 
التراس، رئيس الهيئــة العربية للتصنيع، وأحمد كجوك، نائب وزير 
المالية للسياســات المالية، ومســئولي الجهات المعنية، فيما شــارك 
في االجتماع عبر »الفيديو كونفرانس«، هشــام توفيق، وزير قطاع 

األعمال العام.
ووجه رئيس الوزراء بســرعة إطالق برنامج إحالل السيارات، وكذا 
التحويــل للمركبــات للعمل بالغــاز الطبيعى، وكلّــف بتقديم مزيد من 

المحفزات للمستفيدين بالبرنامج.
وخــالل االجتماع اســتعرضت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة للنهوض بقطاع 
الســيارات ، مشــيرًة إلى أن المجاالت التي تعمل عليها الوزارة فيما 
يتعلــق بقطاع الســيارات تتمثل في اســتراتيجية صناعة الســيارات 
والصناعــات المغذية لهــا، وبرنامج إحالل الميكروباص والتاكســي 

للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.
وأكدت الوزيرة أن صناعة السيارات تعد من الصناعات االستراتيجية 
باعتبارهــا أحد أهم أولويات الوزارة فــي الوقت الحالي حيث عكفت 
الدولة على إعداد االســتراتيجية القوميــة لتوطين صناعة المركبات 
والصناعــات المغذية لهــا، الفتة إلى أنه من المتوقع إصدار عدد من 
التشــريعات الهادفة إلى تحفيز الصناعــة وتنمية وتعميق الصناعة، 

وزيادة القيمة المضافة خالل الفترة المقبلة.
وأوضحــت جامــع أنــه تمــت دراســة توافــق الهيــكل التشــريعي 
لالســتراتيجية المشــار اليها مع االلتزامات الدولية لمصر، وذلك مع 

إعادة صياغة بعض العبارات في برنامج تنمية صناعة المركبات.
وفيمــا يتعلق ببرنامج إحــالل الميكروباص والتاكســي للعمل بالغاز 
الطبيعي، أوضحت الوزيرة أنه في إطار اتخاذ اإلجراءات التنفيذية في 
هذا الصدد، فقد صدر قرار وزاري مشترك بتشكيل لجنة عليا برئاسة 
وزيــري المالية والتجارة والصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن 

كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالمشروع، وتختص باإلشراف 
ومتابعة اإلجراءات التنفيذية لإلسراع في بدء مشروع اإلحالل، وقد 
تم عقد 4 اجتماعات للجنة المشار اليها، حيث تركزت أعمال اللجنة 
على ثالثة محاور تمثلت في محور البنية التحتية واألمور اللوجستية 

والمحور المالي ومحور الصناعة.
ولفتت جامع إلى أنه تم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة األولى 
من المشــروع وهي القاهرة، والجيزة، واإلســكندرية، وبورســعيد، 
والفيوم، والبحر األحمر، والســويس، وذلك في ضوء محطات الغاز 
الطبيعي المتوفرة حالياً والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي 
تتناســب مع األعداد المستهدفة، بينما تتولى وزارة البترول والثروة 
المعدنية موافاة اللجنة ببيانــات تفصيلية للطاقات اإلنتاجية الفائضة 
مــن الغــاز الطبيعي فــي المحافظات الســبع على وجــه الدقة وعدد 
السيارات التي تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسي 

والميكروباص.
ونوهت الوزيــرة أن وزارة التجارة والصناعة عقدت اجتماعات مع 
الجهــات المعنية وتم صياغة ورقة مرجعية بشــأن الشــروط العامة 
والمواصفــات المؤهلة النضمام الشــركات المحليــة لبرنامج إحالل 
مركبــات الميكروبــاص بمركبــات جديــدة تعمــل بالوقــود المزدوج 

)بنزين/ديزل – غاز طبيعي(.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة عقدت اجتماعاً مع الشــركتين 
اللتين أبديتا استعدادهما للبدء الفوري في إنتاج مركبات الميكروباص 
للبرنامــج، وتم إعــداد تصور بالطاقــات اإلنتاجية لتلبيــة احتياجات 
المرحلة األولى من المشــروع، على مدار 14 شــهراً للوصول إلى 
مستهدفات المرحلة األولى من البرنامج، الفتًة إلى أنه تم االتفاق على 
االعتماد على جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بمحافظات 
الجمهورية تمهيداً إلرسال تلك الطلبات الى البنوك المانحة للتمويل.
وفيمــا يخص تصنيع الســيارة الكهربائية، أشــارت وزيــرة التجارة 
والصناعــة إلــى أن الهيئــة المصريــة العامة للمواصفــات والجودة 
عقدت عدداً من االجتماعات مع الجهات المعنية لإلفادة بالمواصفات 
القياســية الخاصة بإنتاج الســيارة الكهربائية، وتــم اصدار عدد من 
المواصفات المتخصصة في مجال األتوبيسات والسيارات الكهربائية، 
لتكون مرجعية ألي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في 

مصر.

ويوجه بسرعة اطالق برنامج احالل 
السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وخطة 

تصنيع السيارات الكهربائية
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا موسعًا لدعم 

صناعة الدواء وتشجيع التصدير
نيفين جامع : تنسيق كامل مع وزارة 

الصحة لتوفير مستلزمات إنتاج الدواء محليًا  
بهدف تحقيق استقرار سوق الدواء المصري

عقــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيــس مجلس الــوزراء، 
اجتماعــاً لدعــم صناعة الدواء، وزيادة قــدرة الدواء المصري 
علــى النفاذ إلى األســواق الخارجية وتشــجيع التصدير، وذلك 
بحضــور الســيدة / نيفين جامع، وزيرة التجــارة والصناعة و 
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والســكان، ، والدكتور تامر 
عصام، رئيــس هيئة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، 

رئيس المجلس التصديري لألدوية والمستلزمات الطبية.
 وأكــد رئيس الوزراء أن صناعة الدواء في مصر تعد صناعة 
اســتراتيجية هامــة جداً، الفتا إلى أن مصــر لديها فرص كبيرة 
فــي هذا القطاع، بمــا يؤهلها لالنطــالق بمنتجاتها من األدوية 
إلى خارج مصر، مشــيراً إلى أن ملف الدواء كان أحد الملفات 
ذات األولويــة التي تــم طرحها خالل االجتماعات مع رؤســاء 
المجالــس التصديرية، وهذا االجتمــاع يهدف الى االتفاق على 
خطــوات تنفيذيــة لتذليل العقبات وزيادة فــرص تصدير الدواء 

المصري إلى األسواق الخارجية.
وشدد رئيس الوزراء قائاًل: مستعدون لدعم هذا القطاع، مكلفاً 
بأن يتم التنســيق بين الحضور بهدف تشــجيع هــذه الصناعة 

االستراتيجية، وكذا دفع التصدير.
مــن جانبهــا أوضحت وزيــرة التجارة والصناعة أن التنســيق 
مستمر مع وزارة الصحة بهدف توافر مستلزمات عملية إنتاج 

الدواء محلياً، لســد العجز، بما يحقق اســتقرار ســوق الدواء 
المصري، وتوفير متطلبات السوق المحلي.

وأشــارت وزيــرة الصحــة إلــى أن لدى مصــر فرصــة للنفاذ 
بمنتجاتهــا من الدواء إلى األســواق األفريقيــة، من خالل عقد 
شــراكات مع المؤسســات الدولية والهيئات الصحية العالمية، 
خاصــة في ظل مــا يتمتع به الدواء المصري من ســمعة طيبة 
عالميــاً، خاصــة بعد تصنيع أدوية فيروس »ســي«، أو أدوية 

فيروس »كورونا«.
وأكد الدكتور تامر عصام  رئيس هيئة الدواء المصرية أنه يتم 
اتخاذ إجراءات مهمة حالياً لتيســير إجراءات تســجيل الدواء، 
األمر الذي يعكسه األدوية التي بدأ تصنيعها في مصر لمواجهة 
فيــروس كورونا خالل الفترة الماضية، والتي تم تســجيلها في 
وقت قياســي، ويتم حالياً تغطية األدوية التي بها نواقص، الفتا 
إلى أنه يتم عقد اجتماع شهري مع الصناع لحل المشكالت التي 
يطرحونها، ومنها على سبيل المثال توافر المواد الخام، والتي 

تم حلها ليتوافر حالياً مخزون آمن من المواد الخام.   
وفي نهاية االجتماع كلف رئيس الوزراء بســرعة االتفاق بين 
الــوزراء المعنييــن وهيئة الدواء، والمصنعيــن على البدء في 
خطوات تنفيذية لزيادة الصادرات المصرية من األدوية، مؤكداً 

أن الحكومة مستعدة لتقديم أي مساندة في هذا الملف.



11 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 10

في إطار متابعة مخرجات القمة الثالثية 
التــي عقــدت في عمــان فــي الخامس 
والعشــرين من شهر أغسطس الماضي 
وجمعــت فخامــة الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي وجاللة الملك عبــد هللا الثاني 
ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، عقد وزراء الصناعة والتجارة 
فــي مصــر واألردن والعــراق اجتماعا 

ثالثيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقد ضم االجتماع الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة والدكتور 
الصناعــة  وزيــر  الحمــوري  طــارق 
والتجــارة والتمويــن األردني والســيد/ 
منهــل عزيز الخبــاز، وزيــر الصناعة 
والمعــادن العراقــي، الــى جانب األمين 
والتجــارة  الصناعــة  لــوزارة  العــام 
والتمويــن األردنــي يوســف الشــمالي 

وعدد من المعنيين من الدول الثالث. 

وأوضحت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة أنه بعد مناقشــات 
ومباحثات جــرت بين الــوزراء الثالثة 
فقــد تم التأكيد على أهمية االســراع في 
وضــع وتنفيــذ الخطط الالزمــة لتعزيز 
التعــاون المشــترك في كافــة المجاالت 
بهــدف تحقيــق التكامــل االســتراتيجي 
وبصفة خاصة في المجاالت االقتصادية 
وترجمــة  واالســتثمارية،  والتجاريــة 
مــا تم بحثــه خــالل القمــة الثالثية الى 
مشــروعات على أرض الواقع بما يخدم 

مصالح البلدان الشقيقة الثالث.
وأشــارت الــى انه تــم خــالل االجتماع 
لتعزيــز  القــرارات  مــن  عــدد  اتخــاذ 
التكامل والتعاون االقتصادي والتجاري 
واالســتثماري حيــث تــم تحديــد أربعة 
المرحلــة  فــي  مســتهدفة  قطاعــات 
األولى لتعزيز التعاون الثالثي وتشــمل 

والكيماويــة  الدوائيــة  الصناعــات 
والنســيجية وصناعة السيراميك، الفتة 
الــى انــه تم االتفــاق علــى أن تقوم كل 
دولة بتجهيز قوائم بأســماء الشــركات 
والمســتثمرين المهتمين ببناء شراكات 
بهــذه المجاالت وتزويــد الدول األخرى 
بهــا خــالل 10 أيــام مــن تاريــخ عقد 

االجتماع.
ولفتــت الــى انه تــم االتفــاق على عقد 
اجتمــاع وزاري موســع قريبــاً للــدول 
الثالث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، 
والتعليــم،  التربيــة  والــري،  الميــاه 
الزراعة، االســكان، الكهرباء باإلضافة 
الــى ادارات الجمارك فــي الدول الثالث 
والبــدء باإلعداد لهــذا االجتماع والذي 
يســتهدف بحــث تنفيذ توصيــات القمة 
الثالثية ووضع جدول زمني لمشروعات 

التعاون التي سيتم االتفاق عليها.

وزراء الصناعة والتجارة في مصر واألردن 
والعراق يتفقون على خطوات عملية لتعزيز 

التعاون االقتصادي

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض فرص 
االستثمار فى السوق المصرى خالل 
فعاليات ملتقى االستثمار السنوي 

المنعقد بدولة اإلمارات
اكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجــارة والصناعــة أن نجــاح برنامج 
اإلصالح االقتصادى الذى تبنته الحكومة 
المصرية منذ عام 2016 قد ســاهم فى 
جعــل االقتصاد المصــرى واحد من أهم 
األســواق الواعــدة فــى منطقة الشــرق 
األوســط وإفريقيا، مشــيرًة إلى أن هذه 
اإلصالحات ساهمت فى تحقيق اإلستقرار 
الكلــى والنمــو الشــامل والمســتدام من 
خــالل ضبط السياســة الماليــة والنقدية 
وإعــادة هيكلــة بعــض القطاعــات وفى 
مقدمتهــا قطــاع الطاقــة وتحرير ســعر 
الصرف وتحسين بيئة ومناخ اإلستثمار 
وتحفيــز النمــو اإلقتصادى الــذى يقوده 
القطاع الخاص كشريك أساسى للحكومة 

فى تحقيق خطط التنمية .
جــاء ذلك فى ســياق الكلمــة التى ألقتها 
الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس 
– فــى الجلســة الخاصة بعــرض فرص 
االستثمار في مصر وذلك ضمن فعاليات 
ملتقى االســتثمار السنوي المنعقد بدولة 
اإلمــارات العربية المتحدة والذي تنظمه 
وزارة االقتصــاد اإلماراتية خالل الفترة 
من 20 إلى 22 أكتوبر الماضي بمشاركة 
عدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين 
ورجــال المال واألعمــال واالقتصاد من 

مختلف دول العالم.
وأوضحــت جامــع أن الحكومــة قطعــت 
شــوطاً كبيــراً فــى تنفيــذ العديــد مــن 
المشروعات القومية وبصفة خاصة فى 
مجال البنيــة التحتيــة باعتبارها واحدة 
مــن الركائــز األساســية لجــذب المزيد 
مــن االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة 
لالســتثمار في الســوق المصرى، الفتًة 
إلــى أن هذه المشــروعات قــد تضمنت 
مشــروعات الشــبكة القوميــة للطــرق، 
باإلضافــة إلى مشــروعات قطاع الطاقة 
خاصة التوســع فــي مشــروعات إنتاج 
الطاقة الجديدة والمتجددة بالشــراكة مع 
القطاع الخاص ، فضاًل عن مشــروعات 
تنميــة محــور قنــاة الســويس، وإقامة 
المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء 

المــدن الجديدة، حيث تســتهدف الدولة 
المصريــة انشــاء 14 مدينــة مــن مدن 
الجيــل الرابع من بينها إنشــاء العاصمة 
اإلداريــة الجديدة بهدف زيادة االنتشــار 
العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات 

المتوفرة في المدن القائمة.
قطــاع  أن  إلــى  الوزيــرة  وأشــارت 
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 
قــد حظــى باهتمــام الحكومــة المصرية  
لــدوره المهــم فــي خلــق فــرص العمل 
الالئــق والمنتج، ولتميــزه بتحقيق قيمة 
مضافة عالية وتحقيــق التنمية المكانية 
اإلقليمــي  التــوازن  فــي  والمســاهمة 
للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات 
الرئيســية التي ترتكز عليها رؤية مصر 
2030،الفتًة فى هذا اإلطار إلى تشجيع 
الحكومــة لكافــة البرامــج والمبــادرات 
الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات 
الصغيرة والمتوســطة من خالل التوسع 
في إقامة المــدن الصناعية المتخصصة 
ومدينــة  لألثــاث  دميــاط  مدينــة  مثــل 

الروبيكي للجلود.
وفى هــذا الصدد أوضحــت الوزيرة أنه 
تــم اإلنتهاء من تخصيــص وبدء اإلنتاج 
فــى 4 مجمعــات صناعية بمدن ) بدر – 
جنــوب الرســوة في بورســعيد – مدينة 
الســادات – باإلضافــة إلى منطقة مرغم 
باإلســكندرية( وجارى االنتهاء من 13 
مجمعــا وذلــك بهــدف تلبيــة احتياجات 

صغار المنتجين او ما يعرف بالصناعات 
متناهية الصغر.

وعلــى صعيد المشــاركة بيــن الحكومة 
المصرية والقطــاع الخاص لدعم جهود 
التنمية والترفيق أشــارت جامع إلى أنه 
تم إنشــاء نموذج ناجح إلدارة وإنشــاء 
المناطــق الصناعية في مصر بمشــاركة 
مطــور القطــاع الخاص حيث تم إنشــاء 
12 منطقــة صناعية تم تصميم وتخطيط 
هــذه المناطــق الصناعيــة على أســاس 
مفهــوم المناطق الصناعية المســتدامة 
)مراكــز  فيهــا  يتوافــر  انــه  بمعنــى 
تدريــب، مراكز تطويــر األعمال، منطقة 
لوجستية، منطقة خدمات( وقد بلغ معدل 
أشغال المناطق الصناعية بنظام المطور 
الصناعــي الخــاص ما يقــرب من %95 
ممــا يعكس نجــاح التجربــة الكبير على 

الصعيد التسويقي واالستثماري.
وفى ختــام كلمتها دعت الســيدة/ نيفين 
جامــع الكيانــات االســتثمارية الدوليــة 
لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري 
واستغالل العمق االستراتيجــــي للسوق 
المصــري والعــــالقات المصريـــــة مع 
العديد من الــدول والتكتالت االقتصادية 
واألوروبيـــــة  واإلفريقيـــــة  العربيــة 
واألمريكيــة وكــذا اتفاقيــــات التجــارة 
الحـــــرة والتــي تتيــح نفــاذ المنتجــات 
المصنعة فى مصر إلى ســوق استهالكي 

كبير يضم حوالي 2 مليار نسمة.
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اكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجــارة والصناعــة أن البنك 
المصري لتنمية الصادرات يمثل أحد األذرع الرئيسية لتوفير التمويل 
الالزم واالرتقاء باإلمكانات والقدرات التنافســية للشركات المصدرة 
وتيســير نفاذ المنتج المصري لمختلف االســواق العالمية وذلك في 
إطــار تنفيــذ التوجهات الحالية للقيادة السياســية لزيــادة الصادرات 

المصرية الى 100 مليار دوالر سنوياً.
 جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خالل ترأسها لفعاليات 
انعقاد الجمعية العامــة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات عن 
العــام المالي المنتهى 2020/2019 وذلك بحضور الســيدة ميرفت 
ســلطان رئيس البنك وأعضاء مجلس االدارة والمســاهمين وممثلي 
البنــك المركزي المصري وعــدد من الوزارات باإلضافة الى مراقبي 

الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
  وأشــارت جامــع إلــى أهمية اســتفادة مجتمــع األعمال مــن كافة 
البرامج والخدمات التمويلية التي يوفرها البنك من خالل فروع البنك 
المنتشــرة بمختلــف محافظات الجمهورية، الفتًة إلــى أن البنك يقدم 
خدمات مصرفية متميزة بشــروط وإجراءات ميســرة لخدمة مجتمع 

المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 ومــن جانبها قالت الســيدة/ ميرفت ســلطان رئيــس البنك انه على 
الرغــم مما شــهده االقتصــاد العالمي من تباطؤ شــديد خــالل الربع 
األخير من العام المالي 2019-2020 فقد حافظ البنك على مستوى 
نتائج أعمال غير مسبوقة حيث بلغ صافي الربح مليار و14 مليون 
جنيه مصري في نهاية الســنة المالية 2020/2019 مقارنة بمبلغ 
مليار و51 مليون جنيه مصري خالل العام السابق أخذاً في االعتبار 
آثار تداعيات فيروس كورونا وما اســتتبعه من إجراءات، باإلضافة 
إلى تضمن أرباح العام السابق صافي أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 

مليون جنيه مصري.
وأضافــت أن صافــي الدخل مــن العائد والعمــوالت ارتفع ليصل إلى 

2 مليــار و118 مليــون جنيه مصــري بزيادة قدرهــا 101 مليون 
جنيــه مصري وبمعدل نمو وصل إلى 5% على الرغم من المنافســة 
الشديدة في السوق المصرفية حيث يرجع االرتفاع في صافي الدخل 
من العائد والعموالت مقارنة بالعام الســابق إلى زيادة حجم األنشطة 
وبصفــة خاصة تمويــل التجارة الدوليــة مما يعكــس دور البنك في 

مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم.
ونوهت ســلطان  إلــى أن إجمالي األصول ارتفــع ليصل إلى 56.7 
مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو 
12% عن المحقق من العام الســابق مدفوعــاً بزيادة صافى محفظة 
القروض والتسهيالت بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار 
جنيه مصري بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام الســابق، مشــيرًة 
إلى أن محفظة الودائع ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه مصري لتصل 
إلــى 44.3 مليــار جنيه مصري بمعدل نمــو 9% مما انعكس إيجابيا 
على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1 % في نهاية السنة 
المالية 2020/2019 مقارنة بـ 64.9 % في العام المالي السابق.

كمــا أشــارت إلــى إن إجمالي حقوق المســاهمين ارتفــع ليصل إلى 
6 مليــار جنيــه مصــري بزيادة قدرهــا 561 مليــون جنيه مصري 
بمعــدل نمــو 10% عن المحقق بالعام الســابق كما بلــغ معدل العائد 
على متوســط األصــول 1.9 % ومعــدل العائد على متوســط حقوق 

المساهمين %22.3.
واضافت انه تم توســيع قاعدة العمالء بنســبة 30% لتصل الى 55 
ألف عميل كما يستهدف البنك التوسع في عدد الفروع ليصل الى 58 
فرع في عام 2022 حيث يصل العدد الحالي الى 38 فرع، وســيتم 

خالل العام المالي الجاري افتتاح 6 فروع جديدة.
وقد وافقت الجمعية على التقرير المقدم من مجلس االدارة عن السنة 
الماليــة المنتهية في 2020/6/30، باعتماد الميزانية المقدمة وكذا 

تقارير القوائم المالية والحوكمة وتوزيع ارباح المساهمين.

وزيرة التجارة والصناعة تترأس أعمال 
الجمعية العامة للبنك المصري لتنمية 

الصادرات

وتستعرض مع المدير التنفيذي الجديد 
لمركز تحديث الصناعة سبل االرتقاء 

بدور المركز خالل المرحلة المقبلة
أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن مركــز تحديــث الصناعة 
يعــد أحــد أهم الركائــز األساســية لتنفيذ 
اســتراتيجية الوزارة للنهــوض بالقطاع 
الصناعي، مشــيرًة إلى حــرص الوزارة 
علــى تفعيــل دور المركــز فــي تطويــر 
وتعزيــز  الوطنيــة  الصناعــة  وتحديــث 
تنافســية المنتــج المصــري بالســوقين 

المحلي والعالمي.
جاء ذلك خالل اللقاء الموسع الذي عقدته 
الوزيرة مع المهندس/ محمد عبد الكريم، 
المديــر التنفيــذي الجديــد لمركز تحديث 
الصناعــة حيــث تم اســتعراض أنشــطة 
المركز الحالية وخطط العمل المســتقبلية 

وسبل النهوض بدور ومكانة المركز.
وأشــارت الوزيــرة إلى ضــرورة تفعيل 
برامج وأنشطة المركز وتعظيم االستفادة 
مــن عائدهــا على القطــاع الصناعي بما 
يســهم في زيادة معــدالت النمو وبصفة 
خاصة للصناعات الصغيرة والمتوســطة 
وزيــادة صادراتها لألســواق الخارجية، 
الفتــًة إلى اهمية وضع خطة عمل جديدة 
للمركــز توضــح مســتهدفاته وأولوياته 
خــالل المرحلــة الحاليــة بحيــث تشــمل 
التوســع فــي تقديم خدمــات الدعم الفني 
لقطاع الصناعة مع وضع مؤشرات أداء 
للعامليــن بالمركــز، فضاًل عــن مراجعة 
الهيــكل المؤسســي والمهــام الوظيفيــة 
لالســتفادة من الخبرات والمؤهالت غير 

المستغلة. 
وأكــدت جامع ثقة الــوزارة في الكفاءات 
والخبــرات المتميزة المتوافــرة بالمركز 
وقــدرة العاملين به على النهوض بدوره 
خــالل المرحلــة المقبلــة، خاصة في ظل 
القيــادة الجديــدة للمركــز والــذي يتمتع 
بخبرات كبيرة في مجال الصناعة مشيرة 
إلى ضرورة العمل في إطار خطة ورؤية 

الــوزارة التي تســتهدف تنميــة وتطوير 
قطــاع الصناعــة والوقــوف علــى كافة 
التحديــات التي تواجــه الصناعة وإيجاد 
حلــول جذريــة لهــا واالرتقــاء بالقــدرة 
التنافســية للصناعــة المصريــة وزيادة 
القيمــة المضافــة بهدف زيــادة معدالت 
االنتاجية والتصدير لألسواق الخارجية.

وشــددت الوزيــرة علــى أهميــة تعزيــز 
العمــل الجماعــي وتضافر الجهــود بين 
مركــز تحديــث الصناعة وكافــة الجهات 
التابعة للوزارة والمعنية بتنمية الصناعة 
والتجارة الخارجية وعلى رأســها الهيئة 
بفروعهــا  الصناعيــة  للتنميــة  العامــة 
المنتشــرة فــي محافظــات الجمهوريــة 
وهيئــة تنميــة الصــادرات، الفتــًة إلــى 
ضــرورة قيــام المركــز بــدور بــارز في 
تسويق المجمعات الصناعية التي أطلقتها 
الوزارة مؤخــراً وتحفيز رجال الصناعة 
وشباب المستثمرين على التقدم للحصول 
على وحدات صناعية في هذه المجمعات.
وأشــادت جامــع بالمشــاركة المتميــزة 

لمشــروع كرييتيف ايجيبت التابع لمركز 
تحديــث الصناعة في معرض تراثنا حيث 
كان للبرنامج لمســات إبداعية وابتكارية 
بارزة حظيت بإقبــال عدد كبير من زوار 
المعرض، مشــيرة إلــى أن البرنامج يعد 
مــن أهــم البرامج التــي أطلقهــا المركز 
حيث يضــم منتجات تراثيــة متنوعة من 
أكثر مــن 140 مورد إلى جانب حرفيين 
وتجمعــات  أعمــال  ورواد  ومصمميــن 
حرفية في مختلف محافظات الجمهورية.
ومــن جانبه أكــد المهنــدس/ محمد عبد 
الكريم، المديــر التنفيــذي الجديد لمركز 
تحديــث الصناعــة أن المرحلــة المقبلة 
ستشــهد تطوراً كبيــراً فــي أداء المركز 
والخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة من 
خالل تنويع الخدمــات وتحديد األولويات 
واألهــداف مــن الخدمــات المقدمــة بما 
يحقق أقصى استفادة من خدمات المركز 
لــدى رجــال الصناعــة وخاصــة صغار 

المصنعين.
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 اتفقــت مصر والمجر على تعزيز الشــراكة 
االقتصاديــة بيــن البلديــن وتنميــة التعاون 
التجــاري والصناعي المشــترك االمر الذي 
يســهم في تحقيق آمال وطموحات حكومتي 
البلديــن في احداث طفرة نوعية في معدالت 
التبادل التجاري واالســتثمارات المشــتركة 
بيــن القطاع الخاص بــكل من مصر والمجر 

خالل المرحلة المقبلة. 
جاء ذلك خالل جلســة المباحثات الموســعة 
التــي عقدتها الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة 
التجارة والصناعة مع السيد/ بيتر سيجارتو 
وزيــر الخارجيــة والتجــارة المجــري حيث 
التعــاون  تعزيــز  اللقــاء ســبل  اســتعرض 
االقتصــادي بين البلديــن إلى جانب عدد من 
الملفات االقتصادية ذات االهتمام المشترك.

وأكــدت جامع حرص القيادة السياســية في 
مصر علــى االرتقاء بالعالقــات االقتصادية 
والتجارية واالســتثمارية بين مصر والمجر 
لمستويات متميزة تسهم في فتح آفاق جديدة 
للصادرات المصرية للنفاذ للســوق المجرى 
وأسواق دول وسط وشرق أوروبا باإلضافة 
إلى نقــل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية 
المتطــورة لدولــة المجر للصناعــة الوطنية 
إلــى جانــب توحيــد الــرؤي بشــأن مختلف 
الملفات اإلقليمية والعالمية المتعلقة بالشأن 
االقتصــادي، الفتًة إلى أن المباحثات تناولت 
امكانية انشــاء منطقة صناعيــة مجرية في 
الســوق المصري تضم عدد مــن القطاعات 
ذات القيمة المضافة العالية والتي تتميز بها 

دولة المجر.
 ولفتــت الوزيرة الى اهميــة تفعيل التعاون 
المشــترك بين مجتمعــي االعمــال بالبلدين 
بهدف تعزيز العالقات االقتصادية بين مصر 
والمجر خالل المرحلة المقبلة، مشــيرًة الى 
ان هناك فرصة كبيرة إلنشــاء مشــروعات 
مشــتركة بيــن البلدين في مجــاالت صناعة 
االدوية والســياحة وتكنولوجيــا المعلومات 
وتنقية ومعالجة المياه واالســمدة العضوية 
والطاقــة والســكك الحديديــة والصناعــات 
والزراعــة  والمنســوجات  البالســتيكية 

والسياحة والصحة والمستحضرات الطبية
واشــارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز معدالت 
التبادل التجاري بين مصر والمجر كي ترقى 

لمستوى العالقات السياســية المتميزة التي 
تربــط البلديــن ،الفتــًة إلى أن حجــم التبادل 
التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 354 
مليون دوالر مقابل 266 مليون دوالر خالل 
عام 2018، كما بلغت الصادرات المصرية 
للســوق المجري 171 مليــون دوالر خالل 
العام الماضــي بالمقارنة بنحو 140 مليون 
زيــادة  بنســبة  عــام 2018  خــالل  دوالر 
بلغــت 22%، حيــث تتمثل أهم بنــود التبادل 
التجــاري بين البلدين في المعدات واألجهزة 
الكهربائية، الخضروات والبذور، السيراميك 

ومنتجاته، البالستيك ومنتجاته، األسمدة.
وأوضحــت جامــع أن حجــم االســتثمارات 
المجرية بالسوق المصري يبلغ نحو 41.5 
مليون دوالر في عدد 60 مشــروعاً مشيرًة 
إلــى أن أهم مجــاالت التعاون االســتثماري 
بيــن البلديــن تتضمــن قطاعــات الصناعــة 
والسياحة والخدمات والزراعة واالنشاءات 

واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 ومــن جانبــه أكــد الســيد/ بيتر ســيجارتو 

وزيــر الخارجية والتجــارة المجرى حرص 
بالده علــى تعزيز أطر التعــاون االقتصادي 
والتجــاري مع مصر باعتبارها أهم شــريك 
اقتصادي للمجر في منطقة الشــرق األوسط 
وقــارة إفريقيــا، مشــيراً إلــى أن المرحلــة 
الحالية تشــهد زخماً سياسياً واقتصادياً غير 
مســبوق بيــن القاهرة وبودابســت مدعوماً 
بجهود مكثفة للقيادة السياســية في البلدين 
لنقــل العالقات الثنائية لمســتوى الشــراكة 
اإلستراتيجية الشــاملة خاصة وأن العالقات 
الدبلوماســية بين البلدين تمتد ألكثر من 92 

عاماً.
االســتيراد  بنــك  ان  ســيجارتو  واضــاف   
والتصديــر المجــري خصــص 100 مليون 
يــورو لدعــم انشــاء مشــروعات مصريــة 
مجرية في كافة المجاالت الصناعية بالسوق 
المصري، مشيراً الى التزام الجانب المجري 
بتنفيــذ التعاقد الخاص بتوريد 1300 عربة 
ســكك حديدية للجانب المصــري وذلك وفق 

الجدول الزمنى المتفق عليه بين البلدين.

مصر و المجر تتفقان علي تعزيز 
الشراكة االقتصادية بين البلدين 

وتستعرض مع العاملين بجهاز حماية 
المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية 

سبل االرتقاء بأداء منظومة عمل الجهاز 
خالل المرحلة المقبلة

وزيــرة  جامــع  الســيدة/نيفين  أكــدت 
التجارة والصناعــة حرص الوزارة على 
االرتقــاء بــدور جهــاز حماية المنافســة 
ومنــع الممارســات االحتكاريــة في خلق 
منــاخ مالئــم للمنافســة العادلة وكشــف 
الممارســات الضارة باالقتصــاد القومي 
االمر الذى يسهم فى تدعيم قواعد اقتصاد 
الســوق الحر، مشيرة الى ان الجهاز يعد 
احد اهــم الركائز االساســية فى منظومة 

االقتصاد المصرى
جــاء ذلك خــالل الزيارة التــي قامت بها 
الوزيرة لجهاز حماية المنافســة بالقرية 
الذكية حيث اســتعرضت مع فريق العمل 
برئاسة الســيد/ ابراهيم السجينى والذي 
تــم تكليفــه مؤخــراً، كقائم بعمــل رئيس 
مجلــس إدارة جهــاز حمايــة المنافســة، 
منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج 
المستقبلية المقرر تنفيذها خالل المرحلة 

المقبلة.

وقالــت ان الجهــاز يضــم نخبــة متميزة 
مــن الكــوادر الفنيــة والعلميــة المتميزة 
والتى تمثل المكون الرئيســى فى تطوير 
منظومة عمل الجهــاز ليقوم بدوره وفق 
رؤية ومنهجية محددة وبمعايير واضحة 

تتوافق مع النظم والمعايير الدولية.
وفــى هــذا االطــار اشــارت جامــع الــى 
اهمية مراجعة الهيــكل التنظيمى للجهاز 
اليجاد اطار مؤسســى قوى يســاعد على 
تطوير منظومــة العمل بطريقة ديناميكية 
تســهم فــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص بين 
كافة العاملين، وبمــا ينعكس ايجابا على 

االرتقاء بمكانة الجهاز اقليميا ودوليا 
واكــدت جامــع حــرص الــوزارة علــى 
التــزام الجهاز بالحياديــة التامة فى بحث 
كافة القضايا التى يتم دراســتها لمختلف 
القطاعــات االقتصادية إلــى جانب حماية 
الشــركات المتوســطة والصغيرة من أية 
ممارسات تعيق دخولها األسواق وتعزيز 

كفاءة االقتصاد الوطني.
ومــن جانبــه اوضــح الســيد / ابراهيــم 
السجينى، القائم بعمل رئيس جهاز حماية 
المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية ان 
الجهاز ملتزم بدوره الرئيســى فى ارساء 
قواعــد اقتصــاد الســوق الحــر وتوفيــر 
الحمايــة الالزمة للصناعــة الوطنية من 
اى ممارســات ضــارة او احتكاريــة قــد 
تؤثر ســلبا على منظومة المنافسة داخل 

االقتصاد المصرى.
وعبــر الســجينى عــن ثقتــه الكاملة فى 
الكوادر البشرية المؤهلة المتواجدة داخل 
الجهــاز والتى تمتلك خبرات كبيرة جعلت 
من جهاز حماية المنافسة المصرى واحداً 
من اهم أجهزة المنافســة ليس فقط على 
المســتوى االقليمى وانما على المستوى 
الدولــى ايضا خاصــة وان الجهاز عضو 

رئيسى فى شبكة المنافسة الدولية.
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عقدت السيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجــارة والصناعة 
جلســة مباحثــات مــع وفد 
األمريكية  الخارجية  وزارة 
برئاسة السيد/ كيف كراك، 
الخارجيــة  وزارة  وكيــل 
األمريكية للنمو االقتصادي 
والطاقــة والبيئــة تناولــت 
بحث ســبل تعزيــز التعاون 
المجــاالت  فــي  المشــترك 
البلدين،  بيــن  االقتصاديــة 
حضر اللقاء السيد/ چوناثان 
األمريكي  الســفير  كوهين، 
بالقاهــرة، والدكتور/ أحمد 
جهــاز  رئيــس  مغــاوري، 
التمثيل التجاري، والدكتور/ 
أشــرف الربيعــي، رئيــس 
وحــدة المناطــق الصناعية 

المؤهلة.
وأكدت الوزيرة أن العالقات 

االقتصادية المصرية األمريكية عالقات استراتيجية تستند 
لتاريخ طويل من التعاون المشــترك في مختلف المجاالت 
التجارية والصناعية واالســتثمارية وعلى كافة األصعدة، 
مشــيرًة إلى أن الســوق األمريكي يعتبر من أهم الوجهات 
التصديرية المســتقبلة لعدد كبير مــن المنتجات المصرية 
لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى 

المستهلك األمريكي
وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض أوجه التعاون المشترك 
بين مصر والواليــات المتحدة خاصًة في ظل اإلعداد لعقد 
اجتماعات الجولة الخامســة لالتفاقية المصرية األمريكية 
للتجارة واالستثمار »التيفا«، والمقرر عقدها خالل شهر 
ديســمبر المقبل عبر تقنيــة الفيديو كونفرانس، فضاًل عن 
بحث توســيع التعاون المشــترك في اطار اتفاقية المناطق 
الصناعية المؤهلة ، خاصة في ظل انضمام شركات جديدة 
لالســتفادة مــن المزايــا التفضيليــة التي يتيحهــا االتفاق 
للتصدير للسوق األمريكي وبصفة خاصة في مجال صناعة 
المالبس الجاهزة والمنســوجات والتي تمثل حوالي %98 

من المنتجات التي يتم تصديرها في اطار هذا االتفاق .
وأشــارت جامــع الى ان االجتمــاع قد تنــاول ايضاً رغبة 
الجانــب االمريكــي في تنمية التعاون المشــترك في مجال 

المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والتــي تمثل ركيزة 
أساسية في هيكل االقتصاد المصرى، الفتًة إلى ان الحكومة 
تسعى جاهدة لتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لدعم 
وتنميــة هذا القطــاع والذي يســتوعب اآلالف من فرص 

العمل.
وفيمــا يتعلــق بالعالقــات التجارية بين مصــر والواليات 
المتحــدة األمريكيــة أوضحــت الوزيــرة أن هنــاك تطور 
ملموس في مســتوى العالقات التجارية بين البلدين حيث 
بلــغ حجم التبادل التجــاري خالل العــام الماضي 8 مليار 
و618 مليــون دوالر مقابل 7 مليار و530 مليون دوالر 
خالل عام 2018، مشــيرًة إلى أن االستثمارات األمريكية 
فــي مصر تبلــغ حوالــي 21.8 مليار دوالر فــي مختلف 
القطاعــات الصناعيــة والخدميــة واالنشــائية والتمويلية 
والزراعية والسياحية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد الســيد/ كيف كراك، وكيل وزارة الخارجية 
األمريكية للنمــو االقتصادي والطاقة والبيئة حرص بالده 
على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً 
تربطهــا عالقات الصداقة وتوافق الرؤى، مشــيراً إلى أن 
اللقاء تناول سبل االرتقاء بهذه العالقات الطيبة بين البلدين 

إلى آفاٍق أرحب بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
وفد الخارجية االمريكية تعزيز التعاون 

االقتصادي المشترك خالل المرحلة المقبلة

و تبحث مع موفد الرئاسة األوكرانية 
للعالقات الدولية تعزيز أطر التعاون 

االقتصادى المشترك بين البلدين
جامــع  نيفيــن  الســيدة/  أكــدت 
وزيــرة التجــارة والصناعــة أن 
المرحلــة المقبلة ستشــهد نقلة 
نوعيــة فــى مســتوى العالقات 
المشــتركة مــع دولــة أوكرانيا 
وبصفــة خاصــة فــى المجاالت 
واالســتثمارية  االقتصاديــة 
،مشــيرًة إلــى حرص مســئولى 
البلديــن علــى ترجمــة العالقات 
السياســية المتميــزة التي تربط 
لمشــروعات  وكييــف  القاهــرة 
فــي  تصــب  ملموســة  تعــاون 
مصلحــة االقتصاديــن المصري 

واالوكراني على حد سواء.
وأشــارت إلى أهمية البناء على 
العالقــات المتميــزة التــي تربط 
الرئيســين عبد الفتاح السيســي 

ونظيــره االوكراني فالديمير زيلينســكي 
لنقــل العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة 
لمســتويات  البلديــن  بيــن  والصناعيــة 

متميزة
جاء ذلك خالل جلسة المباحثات الموسعة 
التــى عقدتها الوزيرة مــع وفد أوكرانى 
رفيع المســتوى برئاســة السفير/ ايهور 
جوفكفــا نائــب رئيــس مكتب الرئاســة 
االوكرانية للعالقات الدولية، حيث تناول 
اللقاء ســبل تعزيز العالقــات االقتصادية 
بيــن البلديــن فــي كافــة المجــاالت ذات 
االهتمام المشترك ، حضر اللقاء  السيد/ 
ايفهينــي يينيــن نائــب وزيــر الخارجية 
االوكراني والســيد/ تاراس كاتشكا نائب 
والتجــارة  االقتصاديــة  التنميــة  وزيــر 
والزراعــة والممثل التجــاري الوكرانيا 
إلــى جانــب الوزيــر مفــوض تجــارى / 
محمد الســيد مدير إدارة شــئون أوروبا 
بجهــاز التمثيل التجارى والســيد/ مايكل 
جمال مدير عام اإلتفاقيات الثنائية بقطاع 

اإلتفاقيات والتجارة الخارجية .
وأوضحــت الوزيــرة أن عقد هــذا اللقاء 
يأتــى فــى إطــار توجيهــات الرئيســين 
المصرى واألوكرانى بتعيين نقاط إتصال 
بيــن البلديــن إلدارة منظومــة التعــاون 

تتولــى  حيــث  المشــترك  االقتصــادى 
وزيــرة التجارة والصناعة تمثيل الجانب 
المصــرى وموفــد الرئاســة األوكرانية 
للعالقات الدولية ممثاًل عن دولة أوكرانيا 
،الفتًة إلى أن المباحثات قد تناولت ســبل 
تنميــة العالقــات االقتصادية المشــتركة 
خاصــة فى ظل اإلمكانات والمقومات فى 

كال البلدين .
ولفتــت جامع الى حرص الــوزارة على 
االســتفادة من التكنولوجيــات والخبرات 
الصناعيــة االوكرانيــة المتطورة ونقلها 
للصناعة الوطنية في مختلف  القطاعات 
االنتاجية، مشــيرًة الى ترحيب الحكومة 
المصرية بتواجــد الصناعات االوكرانية 
علــى االراضي المصرية لالســتفادة من 
الفرص االســتثمارية الضخمــة المتاحة 
بالســوق المصــري في كافــة المجاالت 
الصناعيــة الــى جانــب االســتفادة مــن 
التيسييرات والحوافز االستثمارية والتى 

اتاحتها الحكومة للمستثمرين مؤخراً
ونوهــت الوزيــرة الــى امكانيــة تعزيز 
التعاون المشــترك بين البلدين في مجال 
صناعــة االثاث خاصــة وان مصر لديها 
خبرات كبيرة  في هذا الصدد حيث تمتلك 
احدى اكبر مــدن صناعة االثاث بمنطقة 
الشــرق االوســط وقــارة افريقيــا وهي 

مدينــة دمياط لالثــاث وكذلك االســتفادة 
من منتجات االخشاب االوكرانية كمدخل 

انتاج رئيسي لصناعة االثاث المصرية
وأشــارت جامــع إلــى أن المباحثــات قد 
أكدت على تعزيز التعاون المشــترك بين 
البلدين فى مجاالت المواصفات والجودة  
والنظــام الجمركــى ، مشــيرة إلــى أنــه 
جارى اعــداد عدد من مذكــرات التفاهم 
الهادفة لتعزيز التعــاون بين البلدين فى 
كافــة المجاالت وذلــك تمهيــداً لتوقيعها 

خالل المرحلة القربية المقبلة.
ومــن جانبه أكد الســفير/ ايهور جوفكفا 
نائب رئيــس مكتب الرئاســة االوكرانية 
للعالقات الدولية حرص بالده على توسيع 
نطاق التعاون االقتصادى مع مصر خالل 
المرحلة المقبلة ،وذلك بإعتبارها شريكاً 
إقتصاديــاً رئيســياً ألوكرانيا فــى القارة 
اإلفريقية ،مشــيراً إلى أن حجــم التبادل 
التجارى بين البلديــن بلغ العام الماضى 

2.6 مليار دوالر .
ولفت إلى أن هناك فرصاً متميزة للتعاون 
االقتصادى  بيــن البلدين وبصفة خاصة 
فــى مجــاالت تخزيــن الحبوب وإنشــاء 
الصوامــع حيث تمتلــك  اوكرانيا خبرات 

كبيرة فى هذه المجاالت.
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أصدرت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً 
بوقــف تصديــر الفول لمدة 3 أشــهر اعتباراً من تاريخ نشــره 
بالوقائــع المصريــة، كمــا نص القــرار على الســماح بتصدير 
الكميــات الفائضة عن احتياجات الســوق المحلي والتي تقدرها 
وزارة التمويــن والتجــارة الداخلية بعد موافقــة وزير التجارة 

والصناعة.
وقالــت الوزيرة ان هذا القرار جاء بعد تنســيق كامل مع وزير 
التمويــن والتجارة الداخليــة وذلك تنفيذاً للخطة الشــاملة التي 
أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة 

خاصــة الســلع االساســية، وذلك ضمــن االجــراءات والتدابير 
االحترازيــة التي تتخذها الدولة خالل المرحلة الحالية لمواجهة 

تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
واشــارت جامع الى ان قرار حظر التصدير عزز من المخزون 
االستراتيجي للفول حيث يكفي المخزون الحالي حاجة االستهالك 
خالل خمس أشــهر ونصف، كما ســاهم القرار ايضاً في حدوث 
انخفــاض في االســعار العالمية للفول وهــو االمر الذي انعكس 

ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع ممثلي اتحاد 
الصناعات المصرية منظومة التيسيرات والحوافز 
االستثمارية المقدمة بالمجمعات الصناعية الجديدة

نيفين جامع: التيسيرات المقدمة غير مسبوقة ولم تحدث 
من قبل...ونستهدف اعداد جيل جديد من رجال الصناعة 

وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب
أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة والرئيــس التنفيذي لجهــاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية 
والحوافــز  والمزايــا  التيســيرات  أن  الصغــر 
االســتثمارية التــى تقدمهــا الدولــة للشــباب 
للحصول على وحــدات صناعية في المجمعات 
الـ7 الصناعية المطروحة مؤخراً غير مسبوقة 
ولم تحدث من قبل حيث جاءت تنفيذاً لتوجيهات 
فخامــة الرئيــس عبــد الفتاح السيســي رئيس 
الجمهوريــة بتوفيــر وحدات صناعية للشــباب 
وصغــار المســتثمرين وتقديــم كافــة الخدمات 
الالزمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات 
صناعيــة صغيرة ومتوســطة إلعداد جيل جديد 
من رجــال الصناعة المصريــة وتوفير اآلالف 
من فــرص العمل الالئقــة والمنتجة للشــباب، 
مشيرًة الى ان هناك اقبال من المستثمرين على 
حجــز وحــدات صناعية بهــذه المجمعات حيث 
يبلغ عدد من تقدموا لشــراء كراسات الشروط 
منــذ طــرح المجمعات فــى 13 اكتوبر الجارى 

حوالى 900 مستثمر .
وقالت الوزيــرة إن المجمعات المطروحة تتيح 
1657 وحدة صناعيــة مجهزة بكافة المرافق 
وبمســاحات مختلفــة وذلــك بنظــام اإليجار أو 
التمليــك في ســبع محافظات هي االســكندرية 
والبحر األحمر والغربية وبنى ســويف والمنيا 
وســوهاج واألقصــر وتتضمن هــذه الوحدات 
أنشطة صناعية متنوعة في المجاالت الهندسية 
والغذائية والكيميائية والبالستيكية والصناعات 
النسيجية ومواد البناء، الفتًة إلى أن طرح هذه 
المجمعــات يأتي تنفيذاً لخطة الــوزارة الهادفة 
الى انشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات 
الوجه البحري والصعيد بإجمالي 4307 وحدة 

صناعية جاهزة وكاملة المرافق.
جــاء ذلك خــالل اللقاء الموســع الــذي عقدته 
الوزيرة مع ممثلــي اتحاد الصناعات المصرية 
برئاســة المهنــدس/ محمد الســويدي، رئيس 
مجلــس إدارة االتحاد الســتعراض التيســيرات 
المقدمــة بالمجمعات الصناعيــة التي طرحتها 
االســتثمارية  والحوافــز  مؤخــراً  الــوزارة 
للمشــروعات المتوفــرة بهــذه المجمعات، وقد 
شــارك في اللقــاء اللواء محمد الــزالط رئيس 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية والســيد/ محمد 
عبــد الملــك رئيس القطــاع المركــزي للفروع 
االقليمية بجهاز تنمية المشــروعات المتوسطة 
والصغيرة والسيد / رأفت عباس رئيس القطاع 
المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز والسيد 
/ حاتــم العشــرى مستشــار الوزيــرة لالتصال 
المؤسســى والمهنــدس / محمــد عبــد الكريم 

لمركــز  التنفيــذى  المديــر 
تحديث الصناعة .

وأوضحــت جامــع انــه قــد 
الطــرح  هــذا  فــي  روعــي 
تقديم تيســيرات كبيرة وغير 
مســبوقة للتخفيف عن كاهل 
المســتثمرين منهــا تخفيض 
ســعر كراســة الشــروط من 
جنيــه   2000 مــن  أكثــر 
للكراســة الــى 500 جنيــه 
بعــض  فــي  جنيــه  و300 
الحاالت، باإلضافة إلى إلغاء 
التكاليف المعيارية لدراســة 
الطلبــات وتكاليــف الفحص 

اللتــان تجاوزتــا 6 آالف جنيــه، الفتــًة إلى أن 
الطرح الجديد ال يشــترط تقديم دراســة جدوى 
معتمــدة بــل يكفي تقديــم دراســة مبدئية تؤكد 
جدوى المشــروع ويشــارك في اعدادها جهاز 
تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة، مع 
عدم االلزام بتقديم الســجل التجاري عند التقدم 
للحصــول على وحدة، كما تم أيضــاً تقليل مدة 
الفحص والترســية من 45 يوماً إلى 15 يوماً 
فقــط، فضاًل عن مد فترة اإليجار للوحدة من 5 
أعوام ســابقاً إلى 10 سنوات يمكن تجديدها لـ 
5 مرات، باإلضافة إلى رفع الحد المســموح به 
للحصــول على الوحدات مــن 4 وحدات إلى 8 

وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك.
 

وأضافــت جامــع أن المتقدميــن للحصول على 
هذه الوحدات ســيتاح لهم عدة نظم للتخصيص 
منهــا اإليجار لعشــرة ســنوات قابلــة للتجديد 
بمتوســط قيمة ايجارية 21 جنيه للمتر المربع 
وتتراوح المساحات المتاحة من 48 متر وحتى 
792 متر مربع وفقاً لمكان المجمع واألنشطة 
الصناعية المتوفرة فيه كما يمكن تملك الوحدة 
الصناعية من خالل تيسيرات تمويلية مع العديد 
من البنوك أو التملك المباشــر من خالل الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية، الفتًة إلي أن اصحاب 
هــذه الوحــدات الصناعيــة ســيتاح لهــم كافة 
الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر فى 
اســتخراج مختلــف المســتندات والتراخيــص 
المطلوبة للتشــغيل باإلضافة إلى حزم تمويلية 
ميســرة لمساعدتهم في شراء المعدات واآلالت 
وتمويل رأس المال العامل وذلك بالتنســيق مع 

عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأضافت الوزيرة ان جهاز تنمية المشــروعات 
ســيقوم بتقديم كافــة اوجه الدعم والمســاعدة 

الصحــاب تلك الوحدات حــال تخصيصها حيث 
ســيتم مســاعدتهم في اســتخراج المســتندات 
القانونيــة والتراخيــص كمــا ســيتاح تمويالت 
وتوفيــر  والمعــدات  اآلالت  لشــراء  ميســرة 
الســيولة المالية الالزمة لبدء المشــروع وذلك 
طبقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز، 
فضــاًل عن اتاحة خدمات فنية مقدمة من مركز 
تحديــث الصناعــة ومدعمــة بنســب كبيرة في 
مرحلــة ما بعد التخصيص وقبل بداية النشــاط 
تتضمن خطــة تنمية االعمــال، والتدريب على 

التكاليف والتسعير.
ومن جانبه أشــاد المهندس/ محمد الســويدي، 
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية 
بجهــود الوزارة في إطالق المبــادرات الهادفة 
إلى تشجيع صغار المســتثمرين وتوفير فرص 
العمــل للشــباب، مشــيراً إلــى أن التيســيرات 
الجديــدة التي يوفرهــا هذا الطــرح للمتقدمين 
للحصول على األراضي الصناعية ستســهم في 
زيادة اإلقبال على األراضي عن ذي قبل خاصًة 
فيمــا يتعلق بتخفيض نفقات كراســة الشــروط 
واإلجــراءات الالحقة، وكــذا اتاحة التخصيص 
بااليجــار والتمليــك وهــو مــا يســاعد صغــار 

النستثمرين لبدء مشروعاتهم .
كما أشــار اللواء / محمد الــزالط رئيس الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تســعى 
جاهــدة للتيســير علــى المســتثمرين من خالل 
مراجعــة كافــة االجــراءات والخدمــات التــى 
تقدمها الهيئة لمجتمع الصناعة بهدف تبســيط 
هذه االجــراءات وربطها بتوقيــت زمنى محدد 
النهــاء الخدمــة ، الفتاً فى هــذا االطار الى انه 
جــارى حاليــا اســتكمال اجــراءات ميكنة كافة 
خدمــات الهيئة وتطبيقها فى كافة فروع الهيئة 
، حيث سيتم البدء ب 4 فروع تشمل بورسعيد 
والســادات وصالح ســالم بالقاهــرة فضال عن 

فرع الهيئة باتحاد الصناعات المصرية 

و تصدر قرارًا بوقف تصدير الفول
بكافة انواعه لمدة 3 أشهر
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اصــدرت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة قراراً باعادة تشــكيل 
الجانــب المصــري في مجلــس األعمال 
المصــري الســوداني برئاســة الدكتور/ 
شــريف الجبلــي رئيــس لجنــة التعاون 
االفريقــي باتحــاد الصناعــات ورئيــس 
ســيرف  بولــي  شــركة  ادارة  مجلــس 
لالســمدة والكيماويــات، وعضويــة كل 
من المهندس/ عمرو قنديل شــركة كاما 
لطــالء وتشــغيل المعــادن، والمهندس/ 
محمد محسن شــركة المقاولون العرب، 
والمهنــدس/ حســن عبــد العليم شــركة 
حلــوان لالســمدة، والمهنــدس/ جــون 
بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة، 
والدكتــور/ ريــاض ارمانيــوس شــركة 
ايفافارما لالدوية والمستلزمات الطبية، 
والســيد/ احمــد جابــر شــركة يوميباك 
للطباعــة والتغليــف، والســيد/ شــريف 
عابدين الشركة المصرية المتحدة للسكر/ 
صافــوال، والدكتور/ أحمد عطية شــركة 
هابــي ســويت للحلويات والشــيكوالتة، 
والســيد/ شــريف منير عبد النور وحدة 
النيل للحوم، والسيد/ عالء الوكيل شركة 
المنصــور للتجــارة والتوزيــع ســيكالم 
لمنتجــات االلبان، والمهنــدس/ محمود 
ممدوح العربي شــركة توشــيبا العربي، 
والسيد/ خالد سعيد شركة انترناشيونال 
تكنولوجي جروب، والسيد/ محمد حربي 
شركة حربي وشــريكه لدباغة وتصدير 

الجلود
 وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل 
المجلــس 3 ســنوات من تاريخ نشــره 
بالوقائــع المصريــة وتضمن فــي مادته 
الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري 
تقريــراً دورياً نصف ســنوي عن جهود 
ونشــاط المجلــس إلــى وزيــر التجــارة 

والصناعــة متضمناً ما قــام به المجلس 
من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه 
المســتقبلية لتنمية المصالح المشــتركة 
بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية 
المعنيــة والســفارات المصرية بالخارج 
وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس 
مباشــرته  وتيســير  مهامــه  أداء  فــي 
الختصاصاتــه وتزويــده بمــا يطلبه من 
بنشــاط  تتعلــق  معلومــات  أو  بيانــات 

المجلس.
 وفــي هــذا االطــار اوضحــت جامع ان 
تشــكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي 
في إطــار حرص الــوزارة علــى تعزيز 
التعــاون المشــترك مع دولة الســودان 
التجــاري  المســتويين  علــى  الشــقيقة 

واالســتثماري وتوســيع نطاق التعاون 
بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في 
تحقيق المصلحة المشــتركة لالقتصادين 
المصري والســوداني على حد ســواء، 
حيــث تضمن التشــكيل الجديــد عدد من 
القطاعــات  فــي  والخبــرات  الكفــاءات 
التــي تمثــل الهيــكل األساســي للتعاون 
االقتصــادي والتجــاري المشــترك بيــن 

مصر والسودان.
األعمــال  مجلــس  ان  الــى  واشــارت   
المصري السوداني يمثل منصة مشتركة 
األعمــال  لمجتمعــي  مميــزة  وفرصــة 
بالبلدين لبحث ســبل تعزيــز التعاون في 
مختلــف المجــاالت وخاصــًة المجاالت 

التجارية واالستثمارية.

جامع تبحث مع سفير السودان بالقاهرة 
سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي 

المشترك بين البلدين

عقدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعة جلسة مباحثات مع السفير/ محمد 
إلياس سفير السودان الجديد بالقاهرة والتي 
تناولت بحث ســبل تعزيز التعــاون التجاري 

والصناعي واالستثماري بين البلدين.
وأشــارت الوزيرة إلى قدوم صدور تشــكيل 
الجانب المصري في مجلس االعمال المصري 
الســوداني والذي ســيكون نواة أساسية في 
تنمية العالقات االقتصادية واالستثمارية بين 
البلديــن وترجمتها إلى مشــروعات حقيقية 
تعكس قــوة ومتانة العالقات االســتراتيجية 

التي تربط مصر والسودان الشقيقة.
وأكدت جامع حرص مصر على تعزيز أواصر 
التعــاون المشــترك بيــن مصر والســودان 
وبصفــة خاصــة فــي المجــال االقتصــادي، 
خاصــة في ظــل الروابط التاريخيــة الوثيقة 
التــي تربــط شــعبا البلدين، مشــيرة في هذا 
االطار الى استعداد مصر لتقديم الدعم الالزم 
للجانب السوداني للمساهمة في إعادة تأهيل 
وتشــغيل المصانــع التــي اغلقت مــن جراء  
انتشــار فيروس كورونا المســتجد وذلك في 

إطــار الخطــة العاجلــة التي ســيعمل عليها 
الجانبين المصري والسوداني خالل المرحلة 
القليلة المقبلة الســتعادة االقتصاد السوداني 
النشاط الصناعي مرة أخرى بما يعود بالنفع 
علــى البلدين مــن خالل توفيــر فرص عمل 
جديــدة وإعطاء دفعــة للمصانع الســودانية 
المتوقفة فضاًل عن تعزيز التعاون الصناعي 

واالستثماري بين مصر والسودان.
وقالــت إن الســودان تعــد إحدى أهــم الدول 
العربيــة واالفريقيــة التــي ترتبــط مع مصر 
بعالقــات متميــزة في كافة المجاالت تســتند 
إلــى أواصــر تاريخيــة واســتراتيجية بيــن 
شــعبي وادي النيل الشــقيقين، الفتًة إلى ان 
أن معــدالت التبــادل التجــاري بيــن البلدين 
شــهدت تطوراً ملحوظاً خالل اآلونة األخيرة 
حيث بلغ حجم الصادرات المصرية للسودان 
496 مليــون دوالر خــالل العــام الماضــي 
مقابل 418 مليون دوالر خالل عام 2018، 

بنسبة زيادة بلغت %19.
ولفتت جامع إلى أن اختيار السودان كضيف 
شــرف معــرض تراثنا فــي دورتــه الحالية 

يعكــس األهميــة الكبيرة التــي توليها مصر 
قيادة وشعباً لدولة وشعب السودان الشقيق، 
مشيدًة باإلقبال والزخم الذي حظي به الجناح 
السوداني المشارك في معرض تراثنا المقام 
بالقاهرة لما للمنتجات السودانية من ميزات 
تنافســية عاليــة وخاصــًة منتجــات الجلود 

والعاج.
وأضافــت أن الــوزارة حريصــة علــى نقــل 
الخبــرات المصرية في المجــاالت الصناعية 
للســوق الســوداني وبصفة خاصة في مجال 
الصناعات الدوائية والتي تتمتع بتطور كبير 
من خالل االعتماد على أحدث التكنولوجيات 

العالمية، 
ومن جانبه أكد الســفير/ محمد إلياس سفير 
الســودان الجديد بالقاهرة حرص بالده على 
تعميق أواصر الصلة والتعاون مع الشــقيقة 
مصــر خاصًة لما يربــط البلدين من عالقات 
راســخة وتاريخيــة، مشــيراً إلــى حــرص 
الســودان علــى البنــاء على هــذه العالقات 
القوية بين البلدين وتحويلها إلى مشروعات 

تنموية تصب في صالح اقتصاد البلدين.

و تصدر قرارًا باعادة تشكيل الجانب 
المصري في مجلس األعمال المصري 

السوداني برئاسة شريف الجبلي لمدة 
ثالث سنوات
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تحــت رعايــة الســيدة/ نيفيــن جامع 
وزيرة التجارة والصناعة اســتضاف 
جلســة  التجــاري  التمثيــل  جهــاز 
المباحثــات الموســعة التــي عقدهــا 
الدكتــور/ أحمــد مغــاوري وكيل أول 
الــوزارة ورئيس الجهاز مع الســيد/ 
وزيــر  نائــب  اوســماكوف  فاســيلي 
الصناعــة والتجارة الروســي والوفد 
المرافق لــه والذي ضم ممثلي كبرى 
الشــركات الروســية المتعاونــة مــع 
مصــر فــي مجــاالت توريــد عربات 
الســكك الحديدية والنفط والغاز وكذا 
التطويــر الصناعــي، حضــر اللقــاء 
مســئولي المكتب التجاري الروســي 

بالقاهرة
قــد  االجتمــاع  ان  مغــاوري  وقــال 
تنــاول بحــث موضوعــات التعــاون 
المشــترك بين البلدين خاصة في ظل 
االعداد لعقد الدورة الثالثة عشــر من 
اجتماعات اللجنة المصرية الروســية 
المشتركة والمقرر عقدها خالل شهر 
نوفمبــر الحالي بالعاصمة الروســية 
موســكو، حيث تغطى اعمــال اللجنة 
كافة موضوعــات التعــاون التجاري 
واالقتصــادي والعلمي والفني، مؤكداً 

حرص الجانبين على الخروج بنتائج 
مثمــرة وخطة عمل واضحــة لتعزيز 
التعــاون المشــترك خــالل المرحلــة 

المقبلة
ولفت مغاوري الى ان انشاء المنطقة 
مصــر  فــي  الروســية  الصناعيــة 
تصــدر جلســة المباحثات حيــث تعد 
هذه المنطقــة والمقرر انشــاؤها في 
المنطقــة االقتصادية لقناة الســويس 
روســية  اســتثمارات  لجــذب  نــواة 
ضخمة تســتغل موقع مصــر كمحور 
ارتــكاز النطالق المنتجات الروســية 
الى مختلف االسواق العالمية وبصفة 

خاصة السوق االفريقي
ونــوه رئيس جهــاز التمثيل التجاري 
الــى انه تــم ايضــاً خــالل المباحثات 
التأكيــد علــى اهميــة االنتهــاء مــن 
المفاوضات الجارية بين مصر ودول 
تجمع االتحاد االوراســي والتي تضم 
الى جانب روســيا كل من بيالروســيا 
وارمينيا وكازاخستان وقيرغيرستان 
بهدف التوصل الى اتفاق تجارة حرة 
يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري 
بيــن مصــر ودول التجمع، فضاًل عن 
اهمية تضافر جهود مسئولي البلدين 

لتذليل المعوقات التي تقف حائاًل أمام 
انســياب حركــة التجارة ومــن بينها 
تسجيل بعض المنتجات ومنها االلبان 

واالسماك المصرية
ومــن جانبه اشــار الســيد/ فاســيلي 
اوســماكوف نائــب وزيــر الصناعــة 
والتجارة الروســي ان زيارته لمصر 
على رأس وفد من كبريات الشــركات 
الروسية يعكس االهتمام الكبير الذي 
توليه روســيا لمصــر باعتبارها احد 
اهم الشركاء االســتراتيجيين لروسيا 
بمنطقــة الشــرق االوســط وافريقيا، 
الفتاً الى ان هناك العديد من الشركات 
الروســية المهتمــة باالســتثمار فــي 
الســوق المصــري خــالل المرحلــة 

المقبلة
ولفــت اوســماكوف الــى ان الجانب 
الروسي قام بتوريد 103 عربة قطار 
حتى االن وذلك في اطار تنفيذ صفقة 
الـــ 1300 عربة قطــار لصالح هيئة 
الســكك الحديدية المصرية من خالل 
تحالف الشــركات الروســية المجرية 
بهــدف المســاهمة في تطوير شــبكة 

السكك الحديدية المصرية

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة مستقبل 

العالقات االقتصادية بين البلدين 

عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجارة والصناعة لقاًء موسعاً مع السيد/ 
هونج جين ووك ســفير كوريــا الجنوبية 
الجديد بالقاهرة لبحث مســتقبل العالقات 
االقتصاديــة بيــن البلديــن وســبل تنمية 
التعــاون التجــاري والصناعي بين مصر 
وكوريا الجنوبية فضاًل عن بحث الملفات 

ذات االهتمام المشترك بين البلدين.
تنــاول  اللقــاء  إن  الوزيــرة  وقالــت 
االســتثمارات الكوريــة فــي مصــر حالياً 
والتي تتســم بالتنــوع واالنتشــار وتمثل 
قصــة نجاح مميزة من بين تجارب الدول 
المستثمرة بالســوق المصري، الفتة إلى 
تطلــع الحكومة المصرية لتعميق التعاون 
وتبــادل الخبــرات مــع كوريــا الجنوبية 
وإقامــة مشــروعات تنمويــة جديــدة مع 

الجانب الكوري. 
وأشــارت جامع إلى قوة ومتانة العالقات 
بين مصر وكوريا والتي تستند إلى تاريخ 
طويل من التعاون فــي مختلف المجاالت 
وخاصــًة التعاون االقتصــادي والتجاري 
واالستثماري، مشــيرًة الى حرص مصر 

علــى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين 
واالستفادة من الخبرات الكورية المتميزة 
ونقلها للصناعة المصرية وكذا االستفادة 
مــن الخبــرات الكورية في مجــال تنمية 
وتطوير قطاع المشــروعات المتوســطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الوزيرة أن التجارة اإللكترونية 
تحظى بأهمية كبيرة خالل المرحلة الحالية 
لدورهــا الرئيســي فــي زيــادة العالقات 
التجاريــة بيــن مصر وكوريــا خاصًة في 
ظــل ظــروف انتشــار فيــروس كورونــا 
المســتجد »كوفيد 19« حيــث تعد مجااًل 
خصباً لنشاط رواد األعمال والمشروعات 
الصغيــرة ومتناهية الصغر، مشــيرًة إلى 
أن الــوزارة حريصة على االســتفادة من 
التجربــة التــي تبنتها الحكومــة الكورية 
لربط وتشبيك الشركات الكورية الصغيرة 
بنظرائهــا مــن الشــركات الكبــرى األمر 
الذي ساهم في توفير فرص عمل وزيادة 
اعتماد الشــركات الكوريــة الكبرى على 

مستلزمات اإلنتاج المحلية. 
التجــاري  التبــادل  حجــم  أن  ونوهــت 

بيــن مصــر وكوريــا الجنوبية بلــغ العام 
دوالر  مليــون  و595  مليــار  الماضــي 
حيــث تضم أهــم بنــود التبــادل التجاري 
بيــن مصــر وكوريــا الجنوبيــة تضمنت 
الســلع الهندســية وااللكترونيــة واالثاث 
والمالبــس الجاهزة والمنتجات الكيماوية 
واالسمدة والصناعات الطبية، مشيرًة إلى 
أن االســتثمارات الكوريــة في مصر تبلغ 
حوالي 570 مليون دوالر في عدد 181 
مشروعاً في مجاالت الصناعة والخدمات 
وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  واالنشــاءات 

المعلومات والسياحة والزراعة.
ومــن جانبه أكد الســيد/ هونج جين ووك 
ســفير كوريــا الجنوبية الجديــد بالقاهرة 
التعــاون  تعزيــز  علــى  بــالده  حــرص 
والصناعــي  والتجــاري  االقتصــادي 
واالســتثماري مــع مصر خــالل المرحلة 
المقبلة، مشيرا إلى أن الشركات الكورية 
تنظر للســوق المصري على أنه من أهم 
الوجهات االســتثمارية في منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا.

التمثيل التجاري يستقبل وفد من 
كبريات الشركات الروسية برئاسة 

نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي
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أكــدت الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة 
أن القطــن المصــري يتمتع 
كبيــرة  تنافســية  بميــزات 
بمختلــف األســواق العالمية 
ويعــد القطن األعلــى جودة 
عالميــاً وهــو ما ســاهم في 
المصــري  القطــن  إكســاب 
رواجاً واسعاً في جميع أنحاء 
العالم، مشيرًة الى ان الدولة 
التجاريــة  العالمــة  أطلقــت 
للقطــن المصــري منــذ 20 
عاًما لمســاعدة المستهلكين 
بمختلــف االســواق العالمية 
علــى التمييــز بيــن القطــن 
وأي  األصلــي  المصــري 

أقطان أخرى مقلدة.
جــاء ذلك فــي ســياق كلمة 

الوزيرة خالل مشــاركتها- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- 
بفعاليــات االحتفــال الثانــي بيــوم القطن العالمــي وذلك 
بمشــاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة االستشارية 
الدولية للقطن ومقرها العاصمة االمريكية واشنطن وذلك 
تحــت رعايــة وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة قطاع 
األعمــال العام حيث شــارك في تنظيم االحتفال الشــركة 
القابضــة للقطــن والغزل والنســيج وجمعيــة قطن مصر 
وبحضــور الدكتــور/ محمــد نجــم، نائب رئيــس االتحاد 

.)ICRA( العالمي لبحوث القطن
وقالــت الوزيرة إن مصر تطبق إجراءات صارمة للتحقق 
من مكونات أي منتج ُمصنع من القطن المصري بنســبة 
100% حيث يتم إجراء مراجعة على الشــركات المصرح 
لها اســتخدام العالمة التجارية للقطن المصري من خالل 
نظــام تتبــع كامــل لمكونــات القطــن المصري فــي كافة 
مراحــل االنتاج في سلســلة االمدادات الــى جانب اجراء 
تحليــل البصمــة الوراثيــة DNA لعينــات من النســيج 
الُمصنع، مشــيرًة الــى ان الحكومة تقــوم بتنفيذ برنامج 
تحديث شامل لصناعات القطن والغزل والنسيج في مصر 
مــن خالل إعادة هيكلــة وتطوير شــركات الحلج والغزل 
والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 

والمالبس. 
واشــارت جامــع الى أن القطــن يعد إحــدى الركائز التي 
تعتمد عليها صناعة الغزل والنســيج والمالبس في مصر 
كما يقدر عــدد العاملين بتجارة وزراعة القطن المصري 
بنحو 9 ماليين مواطن، الفتًة إلى ان االحتفال بيوم القطن 
العالمــي مــن مصر وترأس مصــر للجنــة الدائمة للجنة 
االستشــارية الدوليــة للقطن خالل العــام الماضي يعكس 
االهتمــام الكبير الذي توليه الدولة للقطــن باعتباره أحد 

المحاصيل االستراتيجية باالقتصاد القومي.
 واشــارت الى ان الوزارة ال تدخر جهداً في تقديم الدعم 
الكامــل للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة العاملة في 
مجــال الغزل والنســيج والمالبس الجاهــزة نظراً لكونها 
صناعات كثيفة العمالة، الفتًة الى ان مصر انضمت رسمياً 
إلــى »مبادرة القطــن األفضل« BCI فــي مايو 2020 
بالتنســيق مع منظمة األمــم المتحدة للتنميــة الصناعية 
)اليونيــدو( بهدف تعزيز اســتدامة سلســلة قيمة القطن 
المصــري بأكملهــا وهو مــا يدعم التوجــه الجديد لمصر 
نحو اســتدامة زراعة القطن المصــري وإنتاجه وتطبيق 
المعايير الدولية لتعزيز القدرة التنافسية للقطن المصري 
فــي جميــع أنحــاء العالــم وزيــادة الصادرات وتحســين 

الظروف المعيشية لمنتجي القطن.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
محافظ بورسعيد سبل تعزيز حركة 

االستثمار الصناعي بالمحافظة 

أكدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مساندة 
الــوزارة لجهود تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورســعيد 
التــي تمتلك العديد من اإلمكانات والقدرات التصنيعية الكبيرة 
فضاًل عن الموقع المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس 
األمــر الذي يؤهلها لتكــون مركزاً صناعياً ولوجيســتياً لنفاذ 

الصادرات المصرية إلى مختلف األسواق الخارجية.
جــاء ذلك خالل لقاء الوزيرة باللــواء/ عادل الغضبان محافظ 
بورسعيد والذي تناول متابعة موقف إنشاء المصانع الجديدة 
والمجمــع الصناعي فضاًل عن اإلنشــاءات الجديدة بالمنطقة 

الصناعية بالمحافظة.
وقالــت الوزيرة أن الوزارة حريصة علــى التواصل مع كافة 
المحافظيــن لمتابعــة حركة التنمية الصناعيــة والتعرف على 
أهــم التحديــات التي تواجــه المنتجين والســعي لحلها بهدف 
ضمان استمرار دوران عجلة اإلنتاج لتلبية احتياجات السوق 

المحلى والتصدير لألسواق الخارجية.
وأشــارت جامــع إلى أن اللقــاء تناول متابعــة موقف العملية 
االنتاجيــة بالمنطقة الصناعية بجنوب بورســعيد والتي تضم 
429 مصنعاً منها 301 مصنع منتج في العديد من الصناعات 
المختلفة، فضاًل عن االستثمارات الصناعية بالمحافظة سواء 

القائمة وشــهدت توســعات أو الجديدة التي تضمنت مجاالت 
إنتــاج اإلطارات ولمبات الليد والضفائر الكهربائية فضاًل عن 
الدهانــات والصناعــات الغذائية إلى جانــب مجمع الصناعات 
الصغيــرة الــذي يضــم 118 وحــدة بمنطقة جنوب الرســوة 

ومجمع الـ54 مصنع والمخصص للمالبس الجاهزة 
ومن جانبه أوضح اللواء/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن 
هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها المحافظة وبصفة خاصة في 
المجــال الصناعي، حيث تســعى المحافظة جاهدة إلى التحول 
للنشاط الصناعي والتصديري أيضاً ويعكس ذلك المشروعات 
الصناعية العمالقة التي تمت ببورسعيد مؤخراً حيث أسهمت 

في جعل المحافظة من أهم المدن الصناعية في مصر.
واشــاد الغضبان بالدعم غيــر المحدود الذي تقدمه الســيدة/ 
نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة لتعزيــز التنمية 
الصناعيــة بالمحافظــة، وتقديم العديد من المبــادرات لخدمة 
شــباب المحافظة من خالل مجمع خدمات المنشــآت الصغيرة 
التابــع لجهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 
ومتناهيــة الصغــر والذي يتيح خدمات متميــزة للراغبين في 
اقامــة مشــروعات جديــدة ومن ثم توفير فــرص عمل ألبناء 

بورسعيد 

و تؤكد حرص الحكومة على تطبيق 
المعايير الدولية لتعزيز تنافسية القطن 

المصري اقليميًا ودوليًا
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام 2016 
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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المباردة الرئاسية إلنشاء مجمعات صناعية 
متطورة متكاملة في محافظات 

الجمهورية لدعم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

تناولت الصحف والمواقع اإللكترونية العربية واألجنبية    
العديد من المبادرات الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس/ عبد الفتاح 
السيســي لدعم القطاع التجاري والصناعي ولتشــجيع االســتثمار 
ولتوفيــر فرص عمل للشــباب للحد من البطالــة، وكان على رأس 
هذه المبادرات مبادرة »إنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة 
بمختلــف محافظــات الجمهوريــة لدعــم المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة »، وفي هذا الصدد تناولــت الصحف والمواقع على 
مدار األيــام الماضية اجتماعات الرئيس السيســي برئيس مجلس 
الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والســيدة نيفين جامع وزيرة 

التجارة والصناعة لمناقشة ومتابعة تنفيذ المبادرة.

* وقــد جــاءت توجيهــات الرئيــس السيســي بأهمية تقديــم كافة 
التســهيالت الممكنــة الخاصــة بإجــراءات التعاقــد للحصول على 
وحدات »المجمعــات الصناعية«، بما في ذلك قيام وزارة التجارة 
والصناعــة وجهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 
ومتناهيــة الصغر بإنهــاء كافة التراخيص واإلجــراءات اإلدارية، 
وإصدار الســجل التجاري للمتعاقدين، فضاًل عن تقديم التسهيالت 

االئتمانيــة للتمويل ولشــراء اآلالت والمعدات، بهدف دعم شــباب 
المســتثمرين في مجال الصناعات المتوســطة والصغيرة، وإلتاحة 
مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر، من خالل 

تعميق اإلنتاج المحلي في مختلف المحافظات.

* وفــي هذا اإلطار جاءت تصريحات الســيدة نيفيــن جامع وزيرة 
التجــارة والصناعة، بأن هــذه المبادرة تأتى علــى رأس أولويات 
الــوزارة ، مشــيرة إلــى أنــه تــم طرح مجمعــات صناعيــة في 7 
محافظات على مســتوى الجمهورية من اإلســكندرية ألســوان في 

أنشطة صناعية متنوعة.

* وقالــت جامع أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة 
إلنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً في 12 محافظة بإجمالي 4307 
وحــدة صناعية جاهــزة وكاملة المرافق، الفتة إلــى أن محافظات 

الصعيد تستحوذ على النسبة األكبر من خطة الطرح.
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شملت المبادرة محافظات:

- اإلســكندرية )مجمع مرغم 2( متوفر به 204 وحدات بمســاحة 
144 مترا مربعا لكل وحدة ومتخصص في الصناعات البالستيكية 

بأنواعها.
- البحــر األحمر )مجمع الغردقة( متوفر به 218 وحدة بمســاحة 
336 متــرا مربعــا لكل وحدة ومتخصص فــي الصناعات الغذائية 
والهندسية والكيماوية ومواد بناء ديكورية، ومفروشات ومالبس 

جاهزة.
- الغربية )مجمع المحلة الكبرى( متوفر به 611 وحدة بمســاحة 
48 متــرا مربعا لــكل وحدة ومتخصص فــي الصناعات الكيماوية 

والهندسية وصناعة المفروشات والمالبس.
- بنــي ســويف )منطقــة بيــاض العــرب( متوفر بــه 266 وحدة 
بمســاحات )432 و540 و648 متــرا مربعــا( ومتخصــص في 

الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية.
- المنيا )منطقة المطاهرة( متوفر به 68 وحدة بمســاحات )432 
و792 مترا مربعا( ومتخصص في الصناعات الهندسية والغذائية 

والكيماوية.
- ســوهاج )منطقة غرب جرجا( متوفر به 178 وحدة بمســاحات 

612 و648 مترا مربعا، ومتاح به كافة أنواع الصناعات.
- األقصــر )مجمــع منطقــة البغــدادي( متوفــر بــه 206 وحدات 
بمســاحات )384 و432 متــرا مربعا( ومتخصص في الصناعات 
الغذائية والهندســية والكيماوية ومواد بناء ديكورية، ومفروشات 

ومالبس جاهزة.
ِوأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم االنتهاء من إجراءات 
الطرح واالطالع على اشــتراطات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 
والتي شــملت تقديم تيســيرات كبيرة وغير مســبوقة للمستثمرين 
منها تخفيض ســعر كراســة الشــروط من 2000 جنيه إلى 500 
و300 جنيــه مضــاف إليهــا ضريبــة القيمة المضافــة و1% حال 
طلب كراســة الشــروط الكترونياً، على أن يتم السداد على حساب 

الهيئة العامــة للتنمية الصناعية 
فــي بنــك اإلســكندرية، عــالوة 
على طرح الوحدات للمستثمرين 
بنظام التمليك بأســعار تنافســية 
أو بإيجــار يبــدأ مــن 21 جنيهاً 
للمتــر لمــدة 10 ســنوات قابلــة 
للتجديــد، موضحة أن هناك كثير 
مــن التكاليــف والمصاريف التي 
يتكلفها المتقدمين تم إلغاءها، كما 
أنه ال يوجد شروط للمتقدم ولكن 
أن يكــون كامــل األهليــة ولديــه 
معرفة بالنشــاط الذى سيقوم به، 
مع الســماح للمستثمر بالحصول 

على أكثر من وحدة.
كمــا أعلــن اللواء محمــد الزالط 
رئيــس الهيئــة العامــة للتنميــة 
الصناعية، انه تم إتاحة كراسات 
شــروط 1657 وحــدة صناعية 
بدءا من يوم الثالثاء 13 أكتوبر 

وتستمر حتى 2 نوفمبر 2020، على أن يتم سحب كراسة الشروط 
مــن مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعيــة أو أفرع جهاز تنمية 
المشــروعات بالمحافظــات، كمــا يمكن الحصول علــى المزيد من 
التفاصيل عبر االتصال بالخط الســاخن لجهاز تنمية المشــروعات 
)16733(، أو بالخــط الســاخن للهيئة العامــة للتنمية الصناعية 

.)19780(
واشــار الزالط إلى أن الهيئة تســعي لتطوير كافة المكاتب واالفرع 
التابعــة للهيئــة بمختلــف المحافظات للتيســير على المســتثمرين 
وتحفيز حركة االســتثمار الصناعي، مشــيرا إلــى أنه جاري أيضا 
دراســة آليات تدشــين فرع لخدمة كبار المســتثمرين خالل الفترة 

المقبلة.
كما أوضح رئيس الهيئة أنه في إطار التعاون 
مــع كافــة األجهــزة الحكومية لتوفيــر الدعم 
الالزم لصغار المســتثمرين، فقد وقعت الهيئة 
العامــة للتنمية الصناعية عــدة بروتوكوالت 
مــع البنوك الوطنية والخاصة لتوفير التمويل 
الــالزم للمســتثمر الصناعــي للحصــول على 
الوحدة، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي 
لتمويــل المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
عبر توفير نظام ســداد ميســر لثمــن الوحدة 

الصناعية.
ولفــت الــزالط الــي أن الحكومــة تســتهدف 
تهيئة المنــاخ للقطاع الخاص لتحقيق التنمية 
المســتدامة والنهوض بالمجتمع ككل، مشيراً 
إلى أن اســتراتيجية التنميــة الصناعية تعمل 
فى إطار إســترتيجية مصر 2030، والهادفة 
إلــى وضع مصر في مصاف الــدول المتقدمة 
واالعتمــاد علــى تنفيذ مشــروعات عدة مثل 
المجمعــات الصناعيــة التــي تخــدم صغــار 

المستثمرين.
ردود أفعال مجتمع األعمال حول المبادرة:

- َيرى عالء السقطي رئيس اتحاد المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، أن الوحدات الصناعية 
التي طرحتها الحكومة ســتحقق نسبة مبيعات 
تتــراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه ســنوياً، 
األمر الذي يســاعد في زيادة نســبة مساهمة 

القطاع الصناعي بالناتج المحلي اإلجمالي.
ومن ناحية َطالب السقطي بأن يكون هناك آلية أخرى لتسعير هذه 
الوحدات الصناعية، مشــيراً إلى أنه من المفترض أن تتضمن هذه 
الوحدات آلية التمويل العقاري مثل وحدات اإلســكان تســهياًل على 

صغار المستثمرين. 
- أَشــاد النائب فرج عامر رئيس لجنــة الصناعة بمجلس النواب، 
بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيســي وجهود الدولة في االهتمام 
بالكوادر الشــبابية وتبني األفكار الهادفة للنهوض بالدولة، وتقديم 

كل الدعــم الكامل لمثل هذه الكوادر من أجل القضاء على البطالة، 
والعمل على خلق جيل جديد من رجال الصناعة في مصر، موضحا 
أن مثل هذه المبادرات تعد فرصة جيدة لمساعدة صغار المستثمرين 

على اإلنتاج وخلق فرص عمل جديدة لهم
- و َطالب الشــباب بضرورة مســاندة الدولــة والعمل على تحقيق 
خطة ورؤية مصر المســتدامة 2030، فــي إطار البحث عن آلية 

لتقليل الصادرات ودعم الواردات. 
- وأشــاد الدكتــور محمــد خميس األميــن العام لالتحــاد المصري 
لجمعيات المســتثمرين، بالجهود الكبيرة التي بذلتها السيدة نيفين 
جامــع وزيرة التجــارة والصناعــة، واللواء محمــد الزالط رئيس 
الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة، فــي وضعهما الســتراتيجية 
متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خالل إنشــاء مجمعات 
صناعيــة للصناعــات الصغيــرة والمتوســطة، موضحــاً أن فكرة 
المجمعــات الصناعيــة المتكاملة هــي الطريق نحــو تحقيق تنمية 
حقيقية ســريعة من خالل توفير الوقت وعناء ومشــقة اســتخراج 
التراخيــص الصناعيــة واإلجــراءات الروتينية، حيــث يوفر على 

صغار المستثمرين 100 % من الوقت. 
- وأشــاد الســيد/ ســيد شــريف الخبير االقتصــادي ، بالمجمعات 
الصناعيــة التي طرحتهــا الحكومة مؤخراً والتى تعــد بمثابة حلم 
إلعادة مصر إلى دورها الريادي في الصناعة، وأن تلك المجمعات 
خطــوة حقيقيــة لتحقيــق هــذا الحلــم، و تعزيــز مبــادرات الدولة 
وتوجههــا الحقيقي نحو دفع عجلة االنتاج واالســتفادة بابتكارات 
الشــباب، مشــيراً إلــى أن هــذه المجمعات ستســتوعب الكثير من 
طموحات الشــباب وتطلعاتهــم، كما أنها تعزز المشــروع القومي 
للدولــة بتخفيض معــدالت البطالــة وتوفير فرص عمــل، وتنويع 
مصــادر االنتاج والتصنيع ومن ثم غزو األســواق 
وباألخص االفريقية لترســيخ اهتمام الدولة بالقارة 

السمراء وتحقيق مبدأ التعاون والتكامل. 
- وقد أشــاد رجال الصناعــة والُخبراء، بما أعلنته 
وزيــرة التجــارة والصناعة بوجود تيســيرات في 
اشــتراطات الحصــول علــى الوحــدات الصناعية 
بالمجمعــات الصناعية المختلفة، ما يعزز تشــجيع 
الصناعات الصغيرة وخلق جيل من رواد االعمال، 
األمر الذي ينعكــس على الصناعة وعلى االقتصاد 

المصري بوجه عام.
*ومــن جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس 
التصديري للصناعات الكيماوية، إن هذه اإلجراءات 
التــي تــم اإلعــالن عنها من قبــل وزيــرة التجارة 
والصناعة تعد اتساقاً مع المبادرة الرئاسية إلنشاء 
مجمعــات صناعيــة، الهدف األساســي منها إتاحة 
أكبــر قدر مــن التيســيرات وفرص عمل للشــباب 
والمواطنيــن بشــكل عام وألصحاب المشــروعات 
للحصــول على وحــدة أو أكثر بالمجمعــات، األمر 
الذي ستنعكس آثاره اإليجابية خالل الفترة القادمة 
علــى زيادة اإلنتــاج الصناعــي وتقليل الــواردات 
وزيــادة الصادرات وتحقيق االكتفاء الذاتي للســلع 

االستراتيجية.
*وقــال محمد عبد المقصود عضو الشــعبة العامة 
للمصدريــن، إنهــا مبــادرة عظيمــة مــن وزيــرة 
الصناعــة وســتقضي علــى بعض الســلبيات التي 
تشكل عائقا أمام االستثمار الصناعي بصفة عامة، 

وصغار الُصناع بصفة خاصة.
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 المصدر: صندوق النقد العربي

فــي إطــار رؤيــة صنــدوق 
 2040 العربــي  النقــد 
ــية  ــتراتيجيته الخمس واس

 ،)2025-2020(
أصــدر الصنــدوق تقريــراً 
حــول »االقتصــاد الرقمي 
العربيــة:  الــدول  فــي 
والتحديــات«،  الواقــع 
وذلــك فــي ضــوء اهتمــام 
بمســاندة  الصنــدوق 
جهــود التحــول الرقمــي 
ــي  ــة ف ــدول العربي ــي ال ف
المجــاالت ذات األولويــة 
بعمــل  الصلــة  وذات 
بينهــا  مــن  الصنــدوق، 
رقمنــه الماليــة العامــة، 
الخدمــات  ورقمنــة 
والمصرفيــة،  الماليــة 
المالــي  والشــمول 
والتقنيــات  الرقمــي، 
الحديثــة،  الماليــة 
الدفــع  أنظمــة  وتطويــر 
وغيرهــا  اإللكترونــي، 
ــرى. ــاالت األخ ــن المج م

تأتــي أهميــة التقريــر فــي ظــل الحاجــة إلــى تنويــع االقتصــادات 
العربيــة للتخفيــف مــن حــدة تأثرهــا بالصدمــات فــي األســواق 
العالميــة للبتــرول وبهــدف تعزيــز اإلنتاجيــة والتنافســية وذلــك 
بالتركيــز علــى القطاعــات االقتصاديــة التــي يمكنهــا االســتفادة 
مــن التطــور التقنــي المتســارع فــي كافــة الــدول العربيــة، ممــا 
ــادات  ــذه االقتص ــة ه ــتويات مرون ــن مس ــام م ــكل ع ــد بش يزي

ــي األداء  ــارعة ف ــة ومتس ــة نوعي ــق نقل ــى تحقي ــا عل وقدرته
ــف  ــد مــن الوظائ ــر المزي ــي توفي ــث ُتســهم ف االقتصــادي، بحي
لألجيــال الشــابة المتزايــدة التــي تلتحــق بســوق العمــل ســنوياً.

العربيــة  الــدول  فــي  الرقميــة  التحــوالت  التقريــر  ويرصــد 
ــية  ــات الرئيس ــن الموضوع ــدد م ــى ع ــرق إل ــالل التط ــن خ م
ــدول  ــا ال ــي تتبناه ــتراتيجيات الت ــط واالس ــمل الخط ــي تش والت
ــة  ــر القانوني ــي، واألط ــول الرقم ــة التح ــز عملي ــة لتعزي العربي
والتشــريعية الُمنظمــة لــه. كذلــك عمليــة قيــاس االقتصــاد 

فــي  المســتخدمة  والمؤشــرات  الرقمــي 
ذلــك والبنيــة التحتيــة المســاندة لعمليــة 
التحــول الرقمــي فــي الــدول العربيــة علــى 

مختلــف األصعــدة.
صياغــة  أهميــة  التقريــر  ويؤكــد 
اســتراتيجيات ورؤى مســتقبلية لمواكبــة 
المدييــن  علــى  الرقميــة  التحــوالت 
المتوســط والطويــل بهــدف تســريع وتيــرة 

إلــى  اشــار  كمــا  الرقمــي،  التحــول 
األطــر القانونيــة والتشــريعات التــي 
الرقمــي،  التحــول  عمليــة  تتطلبهــا 
حيــث قامــت الــدول العربيــة بتبنــي 
تشــريعات خاصــة باالقتصــاد الرقمــي 
لجــأت  فيمــا  الواســع،  بمعنــاه 
قوانيــن  صياغــة  إلــى  أخــرى  دول 
ــة  ــا ذات الصل ــض القضاي ــة ببع خاص
التوثيــق  مثــل  الرقميــة  بالتحــوالت 
اإللكترونــي،  والدفــع  اإللكترونــي، 
واألمــن الســيبراني، ومكافحــة جرائــم 

المعلومــات. تقنيــة 
التحــول  تجــارب  ايضــاً  وتضمــن 
الرقمــي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، 
حيــث أشــار إلــى أن اســتحداث وزارات 
معنيــة باالقتصــاد الرقمــي ســاعد علــى 
اإلســراع بوتيــرة التحــول الرقمــي فــي 
كل مــن األردن واإلمــارات، كمــا أظهــر 
التــي  المختلفــة  المكاســب  التقريــر 
حققتهــا بعــض الــدول العربيــة نتيجــة 
ســاهمت  التــي  الرقميــة  التحــوالت 

الخدمــات  إنجــاز  تكلفــة  خفــض  فــي 
ــة  ــي المائ ــت 88 ف ــبة بلغ ــة بنس الحكومي
ــى تطــور  ــن، كمــا ســاعدت عل فــي البحري
ونمــو مســاهمة القطــاع المالــي فــي الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بالمملكــة لتصــل إلــى 

ــة. ــي المائ 17 ف
وأشــار التقريــر إلــى تركيــز خطــط التحــول 
الرقمــي علــى القطاعــات الداعمــة للتنويــع 
االقتصــادي كمــا فــي ُعمــان وقطــر، وعلــى 
خدمــات الدفــع الرقمــي كمــا هــو الحــال فــي 
مصــر والســودان والصومــال، بمــا ســاهم 

فــي زيــادة مســتويات الشــمول المالــي فــي 
هــذه الــدول. 

مــن  عــدد  الــى  التقريــر  خلــص  وقــد 
التوصيــات التــي مــن شــأنها المســاهمة 
فــي عمليــة دعــم عمليــة ُصنــع القــرار فــي 

الــدول العربيــة تضمنــت:
• إنشــاء جهــة متخصصــة معنيــة بغــرض 
تســريع وتيــرة التحــول الرقمــي فــي كافــة 

ــتويات  ــادة مس ــن زي ــا يضم ــات بم القطاع
للقطاعــات  والتنافســية  اإلنتاجيــة 

المختلفــة.   االقتصاديــة 
البنيــة  مســتويات  بدعــم  االهتمــام   •
ــن  ــي م ــة للتحــول الرقم األساســية الداعم
تواجــه  التــي  التحديــات  معالجــة  خــالل 
تعزيــز  أهمهــا  ومــن  الرقمــي  التحــول 
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  تنافســية 
التنظيميــة  األطــر  وتبنــي  المعلومــات 
المواتيــة لتحســين اإلنتاجيــة ودعــم النمــو 

االقتصــادي.

• تعزيــز المهــارات الرقميــة لــدى األفــراد 
الضــروري  مــن  حيــث  والشــركات، 
األفــراد  وقــدرات  مهــارات  تحســين 
ــة  ــدول العربي ــي ال ــة ف ــركات الرقمي والش
مــن أجــل مواكبــة مســتجدات حقبــة الثــورة 

الرابعــة. الصناعيــة 
• دعــم ثقافــة االســتخدام الرقمــي علــى 
مســتوى األفــراد والشــركات علــى مختلــف 

ــرة،  ــر، وصغي ــة الصغ مســتوياتها )متناهي
ــرة(. ــطة، وكبي ومتوس

• علــى الــدول العربيــة اغتنــام الفــرص 
الجديــدة ذات الصلــة بالتجــارة الرقميــة 
مــن خــالل تكييــف السياســات التجاريــة مع 
ــات  ــى تشــمل تدفق ــدة والت ــات الجدي التحدي
البيانــات، المدفوعــات اإللكترونيــة، قابليــة 
التشــغيل البينــي، كمــا يتطلــب ذلــك تعزيــز 
فــي  البينــي  الرقمــي  اإلقليمــي  التكامــل 

ــي. ــم العرب العال

اإلقتصاد الرقمي في الـــــدول العربية الواقع والتحديات
تبني خطط استراتيجية لالستفادة من الفرص التي 
يوفرها التحول الرقمي لحفز النمو االقتصادي وخلق 

المزيد من فرص العمل

في تقرير لصندوق النقد العربي
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بلــغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر 354 مليون دوالر العام 
الماضــي مقارنة بـــ266 مليون دوالر خالل عــام 2018، كما بلغت 
الصادرات المصرية للســوق المجري 171 مليــون دوالر خالل العام 
الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون دوالر خالل عام 2018 بنســبة 

زيادة بلغت %22.

 بلــغ حجــم التبادل التجــاري بين مصــر وكوريا الجنوبيــة العام 
الماضي مليار و595 مليون دوالر وبلغت االســتثمارات الكورية 
في مصر حوالي 570 مليون دوالر في عدد 181 مشــروعاً في 
مجاالت الصناعة والخدمات واالنشاءات واالتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات والسياحة والزراعة.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والواليات المتحدة األمريكية 
خالل العام الماضي 8 مليار و618 مليون دوالر مقابل 7 مليار 
و530 مليــون دوالر خــالل عــام 2018 وتبلغ االســتثمارات 

األمريكية في مصر حوالي 21.8 مليار دوالر.

بلــغ حجم الصــادرات المصرية للســودان 496 مليون دوالر 
خــالل العــام الماضــي مقابــل 418 مليون دوالر خــالل عام 

2018، بنسبة زيادة بلغت %19.

حقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافى ربح مليار و14 مليون 
جنيــه في نهاية الســنة الماليــة 2020/2019 مقارنة بمليار و51 
مليــون جنيــه مصري خالل العام الســابق وارتفــع صافى الدخل من 
العائــد والعمــوالت ليصل إلى 2 مليــار و118 مليــون جنيه بزيادة 
قدرها 101 مليون جنيه وبمعدل نمو وصل إلى 5% وارتفع إجمالي 
األصول  ليصل إلى 56.7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليار 
جنيــه  وبمعــدل نمــو 12% عن المحقق مــن العام الســابق مدفوعاً 
بزيادة صافى محفظة القروض والتســهيالت بمبلغ 6.1 مليار جنيه 
ليصل إلــى 31.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 25% عن المحقق 

بالعام السابق 

 بلغــت الصــادرات المصريــة للحاصــالت الزراعية خالل 8 
أشــهر االولــي من عام  2020 مليــار و677 مليون دوالر 
وتعد أكبر األســواق المستقبلة للصادرات روسيا بقيمة بلغت 
264 مليــون دوالر والســعودية بقيمة بلغــت 170 مليون 
دوالر هولنــدا 163 مليون دوالر واســتحوذت الفاكهة على 
صــادرات بلغت قيمتها 755 مليون دوالر والبطاطس 222 
مليــون دوالر والموالــح 150 مليــون دوالر والبصل وثوم 

135 مليون دوالر.

حققت الصادرات المصرية من مواد البناء خالل 8 أشهر االولي 
مــن عــام 2020 حوالي  3 مليار و993 مليــون دوالر وتعد 
أكبر األســواق المســتقبلة للصادرات المصرية االمارات بقيمة 
مليــار و518 مليــون دوالر وكندا 523 مليون دوالر وإيطاليا 
270مليون دوالر والســعودية 198 مليون دوالر واســتحوذ 
الحديــد صــب وصلــب علــي365 مليــون دوالر وألومنيــوم 
ومصنوعاتــه علــي 331 مليــون دوالر ومحجريــة ومعدنية 

علي212 مليون دوالر.

حققت الصادرات المصرية من المالبس الجاهزة خالل 8 شهور 
من عام 2020 حوالي 862 مليون دوالر وتعد أكبر األسواق 
المســتقبلة للصادرات الواليات المتحــدة األمريكية بقيمة بلغت 
499 مليــون دوالر وألمانيــا 56 مليــون دوالر وتركيــا 52 
مليون دوالر وإســبانيا 51 مليون دوالر واستحوذت المالبس 
الرســمية على 354 مليون دوالر والمالبس غير رسمية على 
355 مليــون دوالر ومالبــس جاهزة أخرى علــى 54 مليون 

دوالر.



3637 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

تقــدم وزارة التجــارة والصناعة العديد من البرامــج التدريبية لتأهيل 
وتدريــب المهتمين بالمجــاالت الصناعية والتجاريــة وذلك من خالل 
عــدد الجهــات التابعة للوزارة والتي يعتبر التدريب جزء ال يتجزأ من 

مهامها أو كخدمة إضافية بجانب مهامها األساسية. 
المعهد القومي للجودة:

يقــدم المعهد العديد من الدورات والدراســات البحثية والعلمية والتي 
تتضمــن دورات متخصصة في الجودة ونظــم الجودة ودورات تأهيل 
وتدريب إداري  ودورات تأهيل لرعاية ذوي الحاجات الخاصة والجودة 
في المعامل والقياس فهم وتطبيق المواصفة القياسية الدولية وجوده 
وســالمة الغذاء وخدمة العمالء الى جانب خدمات الدراســات البحثية 
والعلمية والتي تشــمل دبلومات مهنية والماجســتير المهني وبرامج 
تدريبــة للتطويــر اإلداري وبرامج اإلدارة المالية واالســتثمار برامج 
المهارات القانونية والعقود وبرامج العالقات العامة واالعالم وبرامج 

الموارد البشرية والسلوك التنظيمي وبرامج الجودة والبيئة

مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهني:
 

 تقــدم المصلحــة برامج تعليمية وتدريبية لعــدد 45 مهنة وتخصص 
تشمل اللحام والحدادة والخراطة وماكينات الورش وااللواح المعدنية 
والعــدد وضبعــات وبرادة المواســير وســباكة المعــادن واأللومنيوم 
والكريتــال والطباعــة والغزل والنســيج ومهــن الســيارات )صيانة 
الســيارات وإصالح دهان الهيكل( والحاسب اآللي والمالبس الجاهزة 

ونجارة األثاث والتحكم االلي PLC, CNC وتخصصات أخرى.
 تتبع المصلحة عدد 9 مناطق تدريبية ومعهداً لتدريب كوادر التدريب 
ومركــزاً لوســائل اإليضــاح ومركــزا للتكنولوجيا المتميــزة ومركز 

األميرية التجريبى
 - عــدد مراكــز التدريب المهنى )42( مركز موزعة في )38( موقع 

تغطى )17( محافظة على مستوى الجمهورية.

مركز تدريب التجارة الخارجية:
يقــدم المركــز برامج ودورات حــول التصدير ولوجســتيات ومخاطر 
التصدير والعقود الدولية وطرق الدفع والمصطلحات التجارية 2020 

وتحليل المعلومات التجارية والتسويق االليكتروني 

معهد التبين:
يقــدم المعهــد دورات وبرامــج تدريبيــة صناعية متخصصة تشــمل 
تحســين كفاءة الغاليــات والمســبوكات واللحام وصيانــة المحوالت 
ومصايد البخار واســتخدام طرق NDT للكشــف عن عيوب اللحام. 

ويقدم أيضا كيفية كتابة براءات االختراع  والطاقة 

تنظــم وحدة المرأة وتكافــؤ الفرص بالوزارة 
برئاســة الســيدة/ انتصار البــارودي رئيس 
االدارة المركزيــة لشــئون الموارد البشــرية 
العامليــن  لتوعيــة  نــدوة  الجــاري  الشــهر 
بمناهضــة العنف ضد المــرأة وذلك بالتعاون 
مــع المجلــس القومي للمــرأة بمقــر وزارة 

التجارة والصناعة بمدينة نصر. 
أوضحــت رئيــس الوحــدة أن اســتراتيجية 
مناهضــة العنــف ضــد المــرأة تهــدف إلــى 

التصــدي لكافــة أشــكال التمييز ضــد المرأة 
مــن خالل تحقيق مبــادئ العدالة االجتماعية 
وتكافــؤ الفرص بيــن جميع أفــراد المجتمع 
بتطبيــق سياســات شــاملة وخلــق منظومة 
متكاملــة للتعاون بيــن الحكومــة والمجتمع 
المدني تعمل على تغيير الصورة السلبية لدى 
المجتمــع تجاه المرأة وتقضــي تدريجياً على 
كافة المعوقات التي تحد من مشــاركة النساء 

في الحياة العامة.

صرح الســيد/ عمرو جمعه رئيس مصلحة 
الكفايــة االنتاجيــة والتدريــب المهنــي أن 
المصلحــة اعدت خطــة تدريبيــة صناعية 
وحرفيــة من خالل دورات تبدأ من اســبوع 
وحتــى 6 أشــهر لتدريــب وتأهيــل وإعداد 
كوادر قادرة على دخول ســوق العمل وسد 
الفجوة الموجودة بالصناعات والحرف من 
خــالل توفير فرصــة تدريبية للشــباب من 
الجنسين في المحافظات مع حصولهم على 
شــهادات من الجهات المختصــة وتنميتهم 
وتأهيلهــم لســوق العمــل لرفــع مســتوي 

معيشة الفرد اجتماعياً واقتصادياً. 
دورة  مــن250  أكثــر  المصلحــة  وتقــدم 
متخصصــة  وفنيــة  وحرفيــة  صناعيــة 

ودورات تنمية موارد بشرية ولغات لجميع 
العامليــن بالوزارات والشــركات الصناعية 
والخريجين واصحاب المهن ولطلبة كليات 
الهندســة والراغبين فى التدريب التحويلي 
مــن مهنة ألخرى وتقدم هــذه الدورات من 
خــالل تطبيق أفضــل المعاييــر العالمية في 
مجــال التدريــب والتطوير واختيــار أفضل 
الخبــرات المتخصصة وذلــك بخصم خاص 
لجميــع الجهات التابعة للــوزارة يصل الى 

أكثر من 25% من قيمة الدورة.
ويتــم التدريــب داخــل وورش المصلحــة 
والمجهــزة بجميــع العــدد واآلالت لرفــع 
المهارات الفنية للمتدرب، وتشمل الدورات 
واألعمــال  الكهربــاء  مجــاالت  التدريبيــة 

واللحــام  المعدنيــة  واألعمــال  الصحيــة 
والدهانــات والميكانيــكا، وكذا الحاســبات 

واللغات، والصناعات الجلدية والنسيجية 

عقد اللواء أ.ح.م/ حافظ محمود حســن مســاعد الوزيرة للشــئون 
الماليــة واإلداريــة ونظــم المعلومــات اجتماعــاً موســعاً لقيــادات 
ومسئولى نظم المعلومات بالوزارة وهيئاتها التابعة حيث استعرض 
اللقــاء أهم الخطوات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة على 
طريــق التحول الرقمي وكيفية تطوير وميكنة الخدمات التي تقدمها 

الجهات التابعة وإتاحتها من خالل البوابة اإللكترونية للوزارة.
 وقد اســتعرض اللقاء مشــروع تطوير البوابة اإللكترونية الخاص 
بــوزارة التجارة والصناعة وميكنة خدمات الجهات التابعة للوزارة 
ورقمنــة البيانــات والمعلومــات االقتصادية والصناعيــة والتقارير 
واإلحصاءات والمؤشــرات والخريطــة الصناعية وميكنة إجراءات 

سير العمل للخدمات بالكامل مع توفير خدمة الدفع اإللكتروني.
وأشــار اللواء أ.ح.م/ حافظ محمد حســن مســاعد الوزيرة للشئون 
الماليــة واإلدارية ونظــم المعلومات إلى حرص الوزارة على تفعيل 
منظومة التحول الرقمى وزيادة االعتماد على التطبيقات التكنولوجية 
والتيسير على رجال األعمال والصناعة والمصدرين والمستوردين، 
مشيراً إلى أن الوزارة تعمل خالل المرحلة الحالية على ميكنة كافة 
الخدمات المقدمة لمجتمع األعمال بهدف تسهيل وتقليل اإلجراءات 
وتحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمي.

جانبــه  ومــن 
اللــواء/  قــال 
فهمي  أســامة 
اإلدارة  رئيس 
المركزية لنظم 
ت  مــا لمعلو ا
ة  ر ا ز لــو با
أنــه تــم البدء 
فــي  الفعلــي 

تطبيــق 
شــيف  ر أل ا

اإلليكترونــي فــى عدد مــن الجهات التابعــة للوزارة منهــا الجهاز 
التنفيــذي للمشــروعات الصناعيــة والتعدينيــة والهيئــة العامــة 
للمواصفــات والجودة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وهيئة 
تحكيــم واختبــارات القطن، مشــيراً إلى أن هناك جهــات أخرى تم 
استضافة األرشيف االليكتروني بها من خالل وزارة االتصاالت مثل 
مصلحــة الكيميــاء وهيئة المطابع األميرية والهيئــة العامة للتنمية 

الصناعية والمعهد القومي للجودة.

برئاسة اللواء حافظ حسن
اجتماع موسع لقيادات نظم المعلومات بالوزارة 

والهيئات والجهات التابعة

دورات تدريبية متميزة بمصلحة الكفاية 
االنتاجية...و25% خصم للمشاركين من العاملين 

بالوزارة وابنائهم

فرص تدريبية واعدة بأجهزة التجارة والصناعة 

وحدة المرأة وتكافؤ الفرص تنظم ندوة  حول 
مناهضة العنف ضد المرأة
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تعــد صناعــة األثــاث ، أحــد أهــم القطاعــات اإلنتاجيــة والتصديريــة باالقتصــاد 
القومــي، حيــث تســهم  هــذه الصناعــة فــي الحــد مــن االســتيراد ومــن ثــمَّ توفيــر  
ــل   ــرص العم ــن ف ــر األالف م ــي توفي ــاهمتها ف ــى مس ــة إل ــة، إضاف ــة الصعب العمل
المباشــرة وغيــر المباشــرة حيــث تعــد  ثانــي أكبــر صناعــة فيمــا يتعلــق بالعمالــة 
باإلضافــة إلــي ذلــك فــإن قطــاع صناعــة األثــاث يوفــر احتياجــات الســوق المحلــي 
ــة  ــة خــالل المرحل و احتياجــات المشــروعات القوميــة الكبــرى التــي تنفذهــا الدول

ــة . الحالي
ــال  ــي مج ــة ف ــة العامل ــدن الصناعي ــم الم ــدى أه ــاث إح ــاط لألث ــة دمي ــد  مدين وتع
ــة  ــل  المدين ــا  حيــث تمث ــارة افريقي ــاث بمنطقــة الشــرق األوســط وق صناعــة  األث
مشــروع قومــي متكامــل لصناعــة األثــاث والصناعــات الخشــبية والصناعــات 
المغذيــة لهــا، كمــا تعــد نموذًجــا للمشــروعات ذات الطبيعــة التنمويــة التــي تضيــف 
عائــدا اقتصادًيــا، حيــث يهــدف هــذا المشــروع إلــي توفيــر البنيــة األساســية 
الصناعيــة الالزمــة لتحفيــز قطــاع األعمــال والمســتثمرين علــى تنفيــذ المشــروعات 
الصناعيــة و تنميــة القــدرة التصديريــة لقطــاع صناعــة األثــاث ، خاصــة مــع توافــر 
ــاط / بورســعيد( وأســواق  ــة )دمي ــئ التصديري ــرب مــن الموان ــع والق ــا الموق مزاي
االســتهالك الرئيســية وكذلــك يهــدف المشــروع إلــي  تعظيــم الميــزة النســبية 
لصناعــة األثــاث مــن خــالل تعميــق التكنولوجيــا إلــي جانــب  المســاهمة فــي حــل 

ــة. ــد مــن فــرص العمــل الصناعي ــر مزي ــة وتوفي مشــكلة البطال
ــة  ــة إلقام ــة مرّفق ــع أراضــي صناعي ــر مرب ــف مت ــى  590 أل ــة عل ــتمل المدين تش
مصانــع أثــاث وإكسســوارات، و 54 هنجــراً، باإلضافــة إلــى 1500 ورشــة صغيــرة 
ومتوســطة، باإلضافــة إلــى  5 مراكــز خدميــة لصغــار الصنــاع، ومركــز تكنولوجيــا 
األثــاث إلعــداد الدراســات التســويقية لمصنعــي األثــاث، وكذلــك  2 كوبــري للربــط 
بيــن الجانــب الشــرقي والغربــي ونحــو 150 مصنًعــا كبيــًرا ومكمــاًل فضــالً عــن أن 

المدينــة تضــم هنجــرا لتكنولوجيــا األثــاث، معتــرف بــه دوليــا.
ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد مدينــة دميــاط فــي صناعــة األثــاث مجمــع األثــاث 
بالمنطقــة الصناعيــة بغــرب طهطــا شــمال محافظــة ســوهاج يعــد مــن المشــروعات 
المحافظــة  مراكــز  كافــة  يغــذي  فهــو  األثــاث  تخــدم صناعــة  التــي  العمالقــة 
والمحافظــات المجــاورة مــن محافظــات الصعيــد، ويقــام المشــروع علــى مســاحة 
ــي  ــم الفن ــة للتعلي ــة، ومدرس ــر وورش ــن 200 هنج ــر م ــم  أكث ــا ، ويض 70 فدان
ــل  ــوط للنق ــة، وخط ــة مدني ــدة حماي ــى وح ــة إل ــاع، باإلضاف ــع ســكني للصن ومجم
ــاع والعامليــن مــن  تربــط المنطقــة الصناعيــة بمدينــة طهطــا لســهولة تنقــل الصن

ــاث ــى مجمــع األث وإل
ــاث  تهــدف  ــة  لدعــم قطــاع األث ــة اســتراتيجية قومي ــة  المصري ــي الحكوم و تتبن
إلــي إحــالل  الــواردات وتعزيــز التواجــد فــي الســوق المحليــة، مــع المحافظــة 
علــى التواجــد فــي أســواق التصديــر   الحاليــة، والتوســع فــي األســواق الخارجيــة 

وفتــح أســواق جديــدة مثــل الــدول األفريقيــة، تنويــع وتنميــة التصديــر  فــي كل مــن 
ــة  ــة  شــرعية إضاف ــة بصف ــادة الشــركات العامل ــدة  وزي ــة والجدي األســواق التقليدي
ــاج  ــى اإلنت ــرة والمتوســطة ف ــر والصغي ــة الصغ ــى مســاهمة الشــركات المتناهي إل

ــة  ــادة القيمــة المضاف وزي
ــة  ــذه الصناع ــي تشــجيع ه ــل عل ــي تعم ــادرات الت ــن المب ــد م ــاك العدي وأيضــاً هن
ودعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي كل محافظــات مصــر منهــا مبــادرة 
تنميــة التكتــالت االقتصاديــة التــي تأتــي  ضمــن برنامــج التنميــة المحليــة بصعيــد 
مصرفــي محافظتــي قنــا وســوهاج والــذي يهــدف  إلــى تنميــة عــدد مــن التكتــالت 
الحيويــة والواعــدة فــي المحافظتيــن و تطويــر المنتــج بمــا يتناســب مــع متطلبــات 

الطلــب المحلــي و العالمــي اعتمــادا علــي التركــز العــددي و الكــوادر المتاحــًة 
وتســهم اتفاقيــات التجــارة الحــرة والتفصيليــة الموقعــة بيــن مصــر وعــدد كبيــر مــن 
ــر فــرص  ــده وتوفي ــح أســواق جدي ــي فت ــة ف ــة العالمي ــالت االقتصادي ــدول والتكت ال
تصديريــه متميــزة لمنتجــات قطــاع األثــاث وبصفــه خاصــه بأســواق الــدول العربيــة

وبالفعــل قــد بــدأ القطــاع فــي تنظيــم و تطويــر المنظومــة الصناعيــة مــن مصانــع 
و ورش و عمالــة باإلضافــة إلــى االهتمــام بالصناعــات المغذيــة لتعميــق الصناعــة 
ــر  ــتمرعملية التطوي ــاث. و تس ــن األث ــي م ــج النهائ ــة للمنت ــة المضاف ــدا للقيم تأكي
لجميــع مدخــالت الصناعــة التــي مــن شــأنها اإلســهام فــي زيــادة القيمــة التنافســية 
للمنتــج المصــري أمــام نظيــره األجنبــي و بالتالــي زيــادة حصــة مصــر مــن إجمالــي 

صناعــة و تجــارة األثــاث عالميــاً
 و قــد بلغــت صــادرات مصــر مــن األثــاث خــالل الـــ 8 أشــهر األولــى مــن 2020 
نحــو 133مليــون دوالر وكانــت أكبــر األســواق المســتقبلة للصــادرات الســعودية 
بقيمــة 38 مليــون دوالر ، واإلمــارات بقيمــة 18 مليــون دوالر ، والعــراق بقيمــة 
ــادرات  ــي ص ــن إجمال ــون دوالر  م ــة 12 ملي ــون دوالر ، و عمــان بقيم 14 ملي

األثــاث المصــري 
ومــن أهــم البنــود الســلعية فــي القطــاع األثــاث الخشــبي الــذي بلــغ صادراتــه 103 
ــب  ــون دوالر، خش ــه 11 ملي ــغ صادرات ــذي بل ــي ال ــاث المعدن ــون دوالر، األث ملي

ومشــتقاته وبلــغ صادراتــه 15 مليــون دوالر
ــز  ــة بتعزي ــوزارة الرئيســية المعني ــاث احــد اذرع ال ــري لألث ــس التصدي ــد المجل يع
ــذي  ــة وال ــواق العالمي ــف االس ــاث لمختل ــن االث ــة م ــات المصري ــادرات المنتج ص
ــي  ــدالت نمــو متســارعة ســواء ف ــي تشــهد مع ــل أحــد القطاعــات الواعــدة الت يمث
حجــم اإلنتــاج أو فــي القــدرة علــى جــذب المزيــد مــن االســتثمارات كمــا يعــد قطــاع 
صناعــة األثــاث مــن الصناعــات كثيفــة العمالــة، ويســهم فــي دعــم جهــود الدولــة 

فــي مواجهــة مشــكلة البطالــة.
يعمــل المجلــس التصديــري لألثــاث علــى تعزيــز القــدرة التنافســية لصناعــة 
األثــاث المصــري مــن خــالل مــا يقدمــه مــن خدمــات وأنشــطة بمــا فــي ذلــك تقديــم 
استشــارات بشــأن اســتراتيجيات االعمــال، و توفيــر فــرص تصديريــة فــي االســواق 
الخارجيــة و عقــد اللقــاءات الثنائيــة و توفيــر كافــة المعلومــات والمســتجدات علــى 
ــة  ــات التجاري ــة واالتفاق ــرارات الوزاري ــك الق ــر و كذل ــة بالتصدي ــح المتعلق اللوائ
الدوليــة باإلضافــة إلــى مســاعدة الشــركات علــي التواجــد فــي المعــارض الدوليــة 

ــا ــا وعالمي ــي محلي ــب اإلداري و المهن ــل والتدري المتخصصــة و ورش العم
ــار  ــاً إلط ــادة الصــادرات وفق ــة لزي ــداف كمي ــي وضــع أه ــس عل ــل المجل ــا يعم كم
ــات و  ــع المعلوم ــر جمي ــة األداء ، وتوفي ــرات متابع ــراح مؤش ــن و اقت ــى معل زمن
ــات  ــداد الدراس ــا ، وإع ــزم لتطويره ــا يل ــراح م ــاع و اقت ــة بالقط ــح المتعلق اللوائ
و اقتــراح الخطــط و البرامــج و منهــا برامــج الدعــم الفنــي التــي تكفــل زيــادة 
الصــادرات المصريــة حجمــا و نوعــا و ابتــكارا و رفــع قدرتهــا التنافســية ، 
ــا و  ــات لحله ــن و وضــع المقترح ــع المصدري ــاكل الخاصــة بمجتم ــة المش ودراس
رفعهــا إلــى جهــات االختصــاص ، والبحــث عــن الفــرص التمويليــة و برامــج الدعــم 
الفنــي بمختلــف صورهــا و إتاحتهــا لمجتمــع المصدريــن بصفــة دوريــة ،وتنميــة 
حجــم الطلــب الحالــي علــى الصــادرات المصريــة فــى األســواق الخارجيــة و العمــل 

ــدة ــى دخــول أســواق جدي عل

صناعة األثاث المصرية..
فرص للريادة وإنجازات تسابق الزمن




