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أعلنــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة انــه يجــرى حاليــاً اإلعــداد لتنظيم 
المعــرض األول لتكنولوجيــا تحويــل وإحــال 
السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمقرر انطاقه 
خال شهر يناير الجاري تحت رعاية كريمة من 
فخامــة رئيس الجمهورية وســوف يشــارك فى 
المعرض كبريات شــركات السيارات العاملة فى 
السوق المصرى والمنتجة للسيارات التى تعمل 
بالغــاز الطبيعــى وكــذا الوكاء والمســتورودن 
للســيارات ذات الوقود المزدوج )بنزين – غاز( 
إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات 
المغذية للســيارات فضًا عن الجهاز المصرفى 
ممثــل فى عدد كبير مــن البنــوك باإلضافة إلى 
جهاز تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر.
جــاء ذلــك خال اللقــاء الــذي عقدتــه الوزيرة 
مع 40 من رؤســاء وممثلى كبريات الشــركات 
المنتجــة للســيارات ووكاء الشــركات العالمية 
فــي مصر لبحــث الترتيبات الخاصــة بالمعرض 
، وذلــك بحضــور المهنــدس محمــد الســويدى 
رئيــس اتحاد الصناعات والمهندس حســام عبد 
العزيز مستشــار رئيس مجلس الوزراء للتنمية 
الصناعيــة والســيد/ حاتــم العشــرى مستشــار 
الوزيرة لاتصال المؤسسي ، والمهندس محمد 
عبــد الكريــم المديــر التنفيــذى لمركــز تحديث 

الصناعة .
وقالت الوزيرة أنه سيتم خال فعاليات المعرض 
إطــاق المبــادرة الرئاســية لتحويــل وإحــال 
الســيارات والتي تســتهدف االرتقاء بنمط حياة 
المواطــن المصــري ودعــم الصناعــة الوطنية 
فضًا عن تعظيم االستفادة من توافر واكتشافات 
الغــاز الجديدة في مصر مؤخًرا، ودعم توجهات 
الدولة الســتخدام الغاز كوقود بديل عن السوالر 
والبنزيــن ، مشــيرًة فى هذا اإلطــار إلى أن هذه 
المبــادرة تلقــى إهتمــام كبير من دولــة رئيس 
مجلــس الــوزراء والــذى وجه بأهميــة تضافر 
جهود كافة أجهزة الدولة إلنجاح المبادرة والتى 
ســتتيح للمواطن المصرى إقتناء ســيارة جديدة 

بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن .
وأوضحــت جامــع إن هــذا المعرض يســتهدف 
التوعية بالفوائد اإلقتصادية والبيئية التي يمكن 
أن تعود على المســتهلك من استخدام السيارات 
للعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل 
المتاحــة للمواطنيــن لتســهيل عمليــات تحويل 
الســيارات، باإلضافة إلى اســتعراض الطرازات 
المتاحــة مــن الســيارة المحولــة للعمــل بالغاز 
الطبيعــي وخاصــة الســيارات المجهــزة للعمل 
بالغــاز الطبيعــي، فضــًا عــن تعزيــز التواصل 

بيــن األطــراف المعنيــة 
جهــات  مــن  بالبرامــج 
حكوميــة ومجتمع أعمال 
وإعطاء  والمســتهلكين، 
رسالة لشركات السيارات 
المحلية واألجنبية بشــأن 
دعم الدولة للتوجه القائم 
االعتمــاد  تعزيــز  علــى 
على تكنولوجيا الغاز في 
المســتخدمة  الســيارات 
بالســوق المحلــي، إلــى 
جانــب بحث ســبل تعزيز 
التعــاون المشــترك مــع 
الشــركات األجنبيــة فــي 
لتعميــق  المجــال  هــذا 
المحلــي،  التصنيــع 
بالخطــوات  والتوعيــة 
المتخــذة لتوفيــر البنيــة 
التحتيــة الازمــة لخدمة 
الســيارات العاملة بالغاز 

الطبيعي. 
 وأضافــت  أن عقــد هذا 
المعرض يأتــي في إطار 
توجيهــات الرئيــس عبد 
الفتاح السيسي للحكومة 

بأهميــة التوســع في اســتخدام المركبــات التي 
تعمــل بالغاز الطبيعي والبــدء في تنظيم معرض 
بمشاركة كبريات الشــركات المصنعة للسيارات 
يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، 
فضــًا عــن منح حافز نقــدي مائــم للمواطنين 
من مالكي الســيارات المتقادمة، والراغبين في 
إحالها بأخرى جديــدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك 

كدعم لإلجراءات التمويلية للتعاقد.
ولفتــت جامع أن المعرض ســيتضمن عدداً من 
الفعاليات تشمل عرض نماذج حقيقية للسيارات 
العاملــة بالغــاز الطبيعــي أو المعدلــة، ووجود 
جناح خاص  الســتام طلبات تسجيل المواطنين 
الراغبين في االستفادة من البرنامج، إلى جانب 
عقد ورش عمل بهدف شرح البرنامج وخطوات 
إتمــام التحويــل، وكيفيــة التغلب علــى العقبات 
الفنية، لدي مالكي السيارات، وعرض الخطوات 
التنفيذيــة المتخــذة مــن الحكومــة لدعــم خطط 
التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز 
الطبيعي ومراكز الخدمة، باإلضافة إلى مشاركة 
ممثلــي الشــركات األجنبيــة من خال جلســات 
عمل افتراضية لتقديم تجارب ونماذج السيارات 
المنتجــة، وبحــث فــرص التعــاون المشــترك 
بيــن ممثلي مراكــز البحث العلمــي ذات الصلة 

بالصناعات الهندســية مع شــركات الســيارات 
العالمية وفرص تعميق التصنيع المحلي.

ومن جانبه اشاد المهندس محمد السويدى رئيس 
اتحاد الصناعــات بالجهود الكبيــرة التى تبذلها 
وزارة التجارة والصناعة لدعم وتنمية الصناعة 
المصريــة ، مؤكداً أهمية مبادرة تحويل واحال 
المركبــات للعمل بالغاز الطبيعى والتى تقدم دعم 
كبير لصناعة الســيارات فــى مصر ، حيث تمثل 
خطوة هامة نحــو تعميق هذه الصناعة الحيوية 
محلياً ومن ثم جذب استثمارات جديدة سواء فى 
مجال تصنيع السيارات أومكوناتها وهو التوجه 
الــذى يدعمه اتحاد الصناعــات ووزارة التجارة 

والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية .
جديــر بالذكــر أن وزيرة التجــارة والصناعة قد 
قامت بعقد سلســلة لقاءات موسعة خال الفترة 
الماضية شملت الشركات المنتجة للسيارات فى 
مصــر والوكاء والمســتوردون وكافة األجهزة 
والــوزارات المعنيــة ومنهــا وزارات الداخليــة 
والنقــل والبتــرول والبيئة والكهربــاء والتعليم 
العالى والبحث العلمى والمالية والتنمية المحلية 
واإلنتــاج الحربي باإلضافة إلــى الهيئة العربية 
للتصنيع والبنك المركزى والبنوك التجارية ذات 
الصلــة وذلك بهــدف التوصل إلى رؤية شــاملة 
لكافة التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية.

اعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه تم التنسيق 
مــع وزيري التجــارة والصناعة بدولتــي االردن والعــراق على بدء 
الخطــوات الفعليــة لتحقيق التكامــل الصناعي والتجــاري بين الدول 
الثــاث وذلك في ضوء تنفيــذ توجيهات القيادة السياســية المصرية 
واالردنيــة والعراقيــة حيث ســيتم خال االيــام القليلــة المقبلة ايفاد 
فريق فني مصري الى دولة العراق وبمشــاركة من السفارة االردنية 
بالعاصمة بغداد للوقوف على احتياجات الســوق العراقي ســواء فيما 
يتعلق بتأهيل المصانع العراقية واستعراض فرص االستثمار المتاحة 

وكذا الوقوف على احتياجات السوق العراقي من السلع والمنتجات
جــاء ذلك خــال االجتماع الذي عقدته الوزيــرة – عبر تقنية الفيديو 
كونفرانس – مع السيدة/ مها علي وزير الصناعة والتجارة االردنية 
والســيد/ منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، وذلك 
بمشــاركة الســيد/ طارق شلبي مســاعد الوزيرة لشــئون االتفاقيات 
والتجــارة الخارجية والعاقات الدولية واللــواء/ محمد الزالط رئيس 
الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة والدكتور/ احمد مغــاوري رئيس 
التمثيل التجاري والمهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز 

تحديث الصناعة
وقالــت الوزيرة ان هــذا االجتماع يأتي كنتيجة للزيــارة التي قام بها 
الوزيــران االردنــي والعراقــي لمصر مطلع الشــهر الجــاري والتي 
تــم خالها التأكيــد على اهمية تعزيــز التكامل والتعــاون االقتصادي 
والتجاري واالســتثماري المشترك بين الدول الثاث، وذلك من خال 
تنفيذ عدد من المشــروعات المشــتركة وبصفة خاصــة في المجالين 

الصناعي والتجاري.
واشارت جامع الى انه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون 
المشــترك ومن بينهــا الصناعات الدوائية بما فيهــا االدوية البيطرية 

والصناعــات الكيماوية والبتروكيماويات والجلود والســيراميك، هذا 
فضــًا عن دراســة اقامة معرض دائم للمنتجــات المصرية واالردنية 

في العاصمة بغداد
وفي هذا االطار اتفق الوزراء على اهمية تيسير حركة التجارة ورفع 
القيود والمعوقات التي تحول امام انسياب التجارة البينية المشتركة، 
وذلــك من خال منح معاملة تفضيلية لنفاذ المنتجات الســواق الدول 

الـ3.
كما استعرض االجتماع التطورات الخاصة بانشاء المدينة االقتصادية 
علــى الحدود بيــن العراق واالردن والتي يمكن ان تكون نقطة ارتكاز 
لتعزيــز التعاون الصناعــي بين الدول الـ3 مع االســتفادة من الخبرة 
الصناعية المصرية في انشاء وادارة المناطق والمجمعات الصناعية، 
وذلك بهدف اقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في كل 
مــن مصر والعــراق واالردن وهو االمر الذي يعد نــواة اليجاد اتحاد 

صناعي عربي على المستوى االقليمي.
ومــن جانبهــا اكدت الســيدة/ مهــا علي وزيــرة الصناعــة والتجارة 
االردنيــة حرص الحكومــة االردنية على تحقيــق التكامل االقتصادي 
مــع مصر والعراق وبدء خطوات تنفيذيــة على ارض الواقع، خاصة 
في ظل االرادة السياسية والتوافق بين الحكومات االمر الذي ينعكس 
على تعزيز التعــاون في المجالين التجاري والصناعي خال المرحلة 

القريبة المقبلة.
وبدوره أكد السيد/ منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي 
ان بــاده حريصــة على االنفتاح على الســوقين المصــري واالردني 
وبــدء خطوات عاجلة نحو تحقيــق التكامل االقتصادي خاصة في ظل 
تطلــع الحكومة العراقية الى اســتعادة عاقاتها االقتصادية القوية مع 

كافة الشركاء وبصفة خاصة على المستوى االقليمي والعربي.

وزيرة التجارة والصناعة تعلن تنظيم المعرض 
األول لتكنولوجيا تحويل وإحالل المركبات 
للعمل بالطاقة النظيفة يناير الجاري برعاية 

فخامة رئيس الجمهورية

وزراء التجارة والصناعة في مصر واالردن والعراق 
يتفقون على خطوات عملية لبدء التكامل 

الصناعي والتجاري المشترك
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اعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة فوز 
المشــروع المصــري »نظم الخايا الشمســية الصغيــرة المتصلة 
بالشــبكة Egypt-PV« الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة التابع 
للوزارة بالشــراكة مع برنامج األمم المتحــدة اإلنمائي بتمويل من 
مرفــق البيئة العالمي كأفضل المشــروعات المقدمة عالمياً  ضمن 
 EI« فئــة »خفض االنبعاثات الكربونية« في المســابقة الســنوية
Awards« لعــام 2020 في دورتها الحادية والعشــرين والتي 

ينظمها معهد الطاقة البريطاني.
وقالت ان حصول مشــروع Egypt-PV على الجائزة يعد إنجاز 
حقيقــي وشــهادة دوليــة لمصر بقدرتها على التوســع فى إنشــاء 
محطــات الطاقة الشمســية الصغيرة وإســتكمال انجازات الحكومة 
فى مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية العماقة، مشيرًة الى ان 
هذا المشروع يدعم توجه الحكومة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية 
والذي يهدف الى جعل مصر اكثر اســتدامة واعتماداً على مصادر 
الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في اطار استراتيجية مصر للتنمية 

المستدامة 2030.
ومــن جانبه اوضح المهنــدس محمد عبد الكريــم المدير التنفيذي 

لمركــز تحديــث الصناعة أن هذه الجائزة تعد احــدى أكثر الجوائز 
العالميــة تميزاً في مجال الطاقة، حيث ُتمنح الجائزة للمشــروعات 
المتميــزة فــي قطــاع الطاقة من المنظمــات الحكوميــة أو القطاع 
الخاص علي مســتوي العالم ، مشــيراً الى أنه تم اختيار المشروع 
المصــري مــن بيــن أكثر من 120 مشــروع مقدم مــن 29 دولة 
تضمنت أســتراليا والواليات المتحــدة وكندا وهونغ كونغ وماليزيا 
والهند وباكســتان ونيجيريا والمملكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة والعديد من الدول األوروبية، حيث قدم المشــروع 
المصري نموذجاً ألفضل الممارسات على مستوى العالم لنشر نظم 

الخايا الشمسية الصغيرة على اسطح المنشآت. 
واضاف ان نتائج هذا المشــروع تأتي في إطار خطة مركز تحديث 
الصناعــة والتي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة 
التنافســية، واالقتصاد األخضر، واإلعداد للثورة الصناعية الرابعة 
والتحــول الرقمــي والدعــم التكنولوجــي، وبناء القــدرات، ونقل 
المعرفــة، واالبتكار وريــادة األعمال، وتطوير المهــارات للعمالة 

القائمة، والتدريب من أجل التشغيل.

أعلنت الســيدة نيفيــن جامع وزيرة 
التجارة والصناعة أن السيد الرئيس 
رئيــس  السيســى  الفتــاح  عبــد   /
الجمهوريــة قــد صدق علــى حركة 
ترقيــات التمثيــل التجــارى والتــى 
شــملت تعيين عدد من المستشارين 
التجاريين فى وظيفة وزير مفوض 
تجــارى وهم كل من عبير كمال بكر 
ابراهيــم و شــيرين محمد حســنين 

البسيونى .
كما شملت الترقيات  تعيين عدد من 

أعضاء التمثيل التجارى فى وظيفة  
مستشــار تجارى وهم كل من هيثم 
أحمــد عبــد الغنــى ومحمــد صاح 
عبدالرحمــن محمــد و وائــل محمد 

حسام الدين .
وقالــت الوزيــرة ان اعتماد الســيد 
رئيس الجمهورية لحركة الترقيات 
يعد تكليف يلقى مزيد من المسؤولية 
على عاتق اعضاء التمثيل التجاري، 
لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في 
تنميــة االقتصاد المصــري وتعزيز 

عاقته مع كافة دول العالم، السيما 
في ظل الدور المحورى الذى يلعبه 
التمثيــل التجارى باعتبــاره الذراع 
التجــارى للدبلوماســية المصرية ، 
وأحــد الركائز االساســية فى تنفيذ 
خطة وزارة التجارة والصناعة على 
المستويين االقليمى والدولى لتنمية 
الخارجيــة  لاســواق  الصــادرات 
وجــذب المزيــد مــن االســتثمارات 
االجنبية المباشــرة لاســتثمار فى 

السوق المصرى .

الرئيس السيسى يصدق على حركة ترقيات 
التمثيل التجارى

الترقيات تشمل 2 وزير مفوض تجارى و3 مستشارين 
تجاريين

المشروع المصري »لنظم الخاليا الشمسية 
الصغيرة Egypt-PV«  يفوز بالمركز االول 

لجائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل 
المشروعات المقدمة عالميًا لخفض غازات 

االحتباس الحراري لعام 2020
نيفين جامع : دور رئيسى للتمثيل التجارى فى 

تعزيز الصادرات المصرية لالسواق الخارجية وجذب 
االستثمارات االجنبية
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بحضور وزيرة التجارة والصناعة
البنك األهلي المصري يقود  تحالف مصرفي 

لمنح تمويل بقيمة 2 مليار جنيه للشركة 
الدولية الستخالص الزيوت المتعددة اويلكس

شــهدت الســيدة / نيفيــن جامع 
وزيرة التجارة والصناعة واحدة 
مــن أهــم الصفقــات التمويليــة 
مــن الجهــاز المصرفــى للقطاع 
الصناعــى ، حيــث قــام البنــك 
األهلي المصري بصفته المرتب 
الرئيسي األولي ووكيل التمويل، 
وبنــك أبــو ظبــي االول بصفته 
المرتــب الرئيســي األولي وبنك 
خمســة  وبمشــاركة  الحســاب، 
بنــوك وهي بنــك القاهرة، البنك 
العربي، بنك قناة السويس، بنك 
البركــة –مصر، بنــك االمارات 
دبي الوطنــي بتوقيع عقد زيادة 
تمويل مشــترك بقيمــة 2 مليار 
جنيــه لصالــح الشــركة الدولية 
الســتخاص الزيــوت المتعــددة 

اويلكس.  
 تم توقيع عقد التمويل المشترك 

بحضور هشــام عكاشــه رئيس مجلس إدارة البنــك األهلي المصري 
والدكتور شــريف زيادة رئيس مجلس ادارة شــركة اويلكس ويحيي 
أبو الفتوح نائــب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري ومحمد 
عباس العضو المنتدب لبنك أبوظبي األول وطارق فايد رئيس مجلس 
إدارة بنــك القاهــرة وحســين رفاعــي رئيس مجلــس إدارة بنك قناة 
الســويس واحمد إســماعيل مدير منطقة وفروع مصر للبنك العربي 
وحــازم مصطفى رئيس قطاع تمويل الشــركات لبنك البركة – مصر 
وعمرو عزب رئيس قطاع االئتمان بنك االمارات دبي الوطني، وكذا 

فرق العمل المشاركة من كل األطراف.    
     وعقــب التوقيــع أكــدت الســيدة / نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة على اهمية الدور المحوري للجهاز المصرفي في منظومة 
االقتصاد القومي، حيث يعد شريك رئيسي للحكومة فى انجاح برنامج 
االصــاح االقتصادي من خال تقديــم العديد من المبادرات والبرامج 
التمويلية ليس فقط للمشــروعات القومية وانما لكافة المشــروعات 

االنتاجية فى مختلف القطاعات.
    وأضافــت ان تحالــف البنــك األهلــي المصري وعدد مــن البنوك 
فــي تمويل رأس المال العامل لمشــروع اســتخاص وتكرير وتعبئة 
الزيــوت النباتيــة ومنتجاتهــا يعكس حرص القطــاع المصرفي علي 
دعم االقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة 

ويؤكد ثقتها في الجدوى االقتصادية الكبيرة للمشروع.
 وأشارت جامع الى اهمية هذا المشروع في توفير احتياجات السوق 
المحلــي مــن الزيــوت النباتيــة كبديل عن االســتيراد بــل والتصدير 
لألسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل وهو التوجه الذى 

تدعمه الوزارة وكافة اجهزة الدولة
 وصرح هشــام عكاشــه أن الصفقة تعكس بشكل كبير ثقة مؤسسات 
التمويــل المحليــة في الجــدوى االقتصاديــة لمثل تلك المشــروعات 
خاصة التى تســتهدف تعميــق الصناعة وإحال الواردات ، مشــيرا 
الــى حــرص البنك األهلــي المصري علــى القيام بالــدور المنوط به 
باعتباره اكبر البنوك العاملة في الســوق المصرية، واشــاد عكاشــه 
بالمجهــود المبذول والتعــاون المثمر بين جميع االطراف لتوقيع هذا 
التمويــل في ظل الظروف االســتثنائية لجائحة كورونا، حيث يســفر 
هــذا التعاون عن دعم حركة ونشــاط االســتثمار وتعزيز قدرة وقوة 
االقتصاد المصري إلنشــاء المزيد من الكيانات الصناعية الكبرى في 
كافة المجاالت وخاصة في مجال األغذية الذي يعد أحد أهم المجاالت 

الحيوية للمواطنين.
 واشار الى انه سبق تمويل انشاء المجمع الصناعي المتكامل بمبلغ 
2.4 مليــار جــم والذي يمثــل 61% من التكلفة االســتثمارية والذي 
يعتبر أكبر االســتثمارات في هذا المجال في منطقة افريقيا والشــرق 
األوســط، مضيفا أن فترة التمويل تصل إلى 7 أعوام شــاملة فترتي 
السحب والســماح وأن إجمالي التمويات الممنوحة من كافة البنوك 
المشــاركة للمشــروع والتي من ضمنها التمويــل المذكور تصل الي 
4.4 مليار جنيه، حيث تبلغ الحصة االجمالية للبنك األهلي المصري 
1.6 مليار جنيه، باإلضافة الي حصص باقي البنوك المشاركة وهي 
كالتالــي بنــك أبو ظبي األول 680 مليون جنيــه، بنك القاهرة 670 
مليــون جنيه، البنــك العربي 600 مليون جنيه، بنك قناة الســويس 
367 مليــون جنيــه، بنك البركــة - مصر 200 مليــون جنيه وبنك 

االمارات دبي الوطني 200 مليون جنيه.

شهدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد / عاكف 
المغربى نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون 
بيــن  التمثيل التجاري المصرى وبنــك مصر في مجال تمويل عدد 

من البرامج واالنشــطة 
الهادفة لزيــادة معدالت 
المصريــة  الصــادرات 
العالميــة  لاســواق 
السواق  خاصة  وبصفة 
دول القــارة االفريقيــة، 
البرتوكــول  وقــع 
أحمد مغاوري  الدكتور/ 
رئيس  التمثيل التجاري 
والســيد/ شهاب زيدان، 
رئيس قطــاع المنتجات 
للشــركات  المصرفيــة 
الماليــة  والمؤسســات 

ببنك مصر.
إن  الوزيــرة  وقالــت 

البروتوكول -والذي يستمر لمدة عام ونصف اعتباراً من أول يناير 
الحالــي - يدعم التوجه الحالي للوزارة بزيادة الصادرات المصرية 
لمختلف االسواق العالمية كما يدعم استراتيجيتها الخاصة بالتحرك 
نحو السوق االفريقي، مشيرًة الى ان البروتوكول يستهدف تطوير 
الميزات التنافسية لعدد من القطاعات التصديرية وتأهيل المصدرين 
الجــدد وصغار المصنعيــن الى جانب تنظيم ورش عمل وجلســات 
توعية لرفع الوعي لدى المصدرين باالسواق المستهدفة باالضافة 
الــى ايفاد البعثــات التجارية الترويجية وتنظيم االســابيع التجارية 

والترويج لعدد من القطاعات الصناعية باالسواق االفريقية.
ومن جانبه أشار الدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس  التمثيل التجاري 
إن دور الجهــاز يتضمــن تعزيز اســتفادة الشــركات المصدرة من 
البرامــج الخدميــة والمصرفية والتمويلية التــي يتيحها بنك مصر 
فــي اطــار البرتوكول وذلك بتمويل تقديري يبلــغ 22 مليون جنيه  
باالضافة الى ترشــيح الشركات والمصانع الراغبة في التعاون مع 
البنك  للحصول على مزايا البروتوكول وذلك وفقاً للخطة التى اعدتها 

ادارة افريقيــا بالتمثيل التجاري بهــدف الوصول  بحجم الصادرات 
الى 30 مليار دوالر خال المرحلة القريبة المقبلة، إلى جانب تنظيم 
ورش عمــل للتدريب لتوعية الشــركات المصــدرة وبصفة خاصة 
صغار المصدرين بآليات 
ومســتندات  التصديــر 
الشــحن  وذلك بالتعاون 
مــع مدربيــن مــن بنــك 
مصــر، فضًا عن تنظيم 
انشطة ترويجية تتضمن 
عــدد 6 بعثــات تجارية 
و5 اســابيع تجارية الى 
عدد من الدول االفريقية 
الى جانــب تنظيم بعثات 

مشترين الى مصر.
  وبــدوره أكــد الســيد/ 
شــهاب زيــدان، رئيس 
المنتجــات  قطــاع 
للشــركات  المصرفيــة 
والمؤسســات المالية ببنك مصر الى حرص البنك على توفير كافة 
المنتجــات المصرفية للشــركات المصدرة وتيســير حصولها على 
الخدمــات التمويلية وغير التمويلية مشــيرا الى ان البنك ســيلتزم 
وفقــاً للبروتوكــول بإمداد  التمثيل التجــاري المصرى بالمعلومات 
والبيانــات  الخاصــة ببرامج  تمويل التجــارة والترويج  الى جانب 
توفيــر مدربين لعمل لقــاءات وورش عمل خاصة بعمليات التجارة 
الدولية ومستندات الشــحن واالحتياجات التمويلية للشركات وذلك 
لتعريفهــا بمبــادرات البنــك المركــزي لتمويل الشــركات الصغيرة  
والمتوســطة، باإلضافــة إلى تقديم خدمة مميــزة للمصدرين لتنفيذ 
عملياتهم المصرفية من فروع بنك مصر المختلفة الي جانب توفير 
التمويل للمشــروعات المقدمة في نطاق مبــادرات البنك المركزي 
المصــري و تقديم كافة الخدمات المصرفية المميزة للمشــروعات 
فضًا عن إيفاد منســقي تســويق من قبل البنك الي مقار الشركات 
لعرض وتسويق المنتجات المصرفية والتمويلية الخاصة بالبنك .

وتشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التمثيل 
التجاري وبنك مصر لتمويل برامج لتنمية 

الصادرات المصرية لالسواق االفريقية

د.احمد مغاوري: البروتوكول يستغرق تنفيذه عام 
ونصف بتمويل تقديري يصل الى 22 مليون جنيه
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أصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بعدم 
الســماح بإســتيراد الســكر ســواء األبيض أو الخام  إال بناءاً على 
موافقــة  إســتيرادية بالكميــة المطلوبة تعتمد مــن وزيرى التجارة 
والصناعــة والتمويــن والتجــارة الداخلية وذلك لمدة 3 أشــهر من 
تاريخ صدور القرار ونشره  بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعة   

القرار بشكل دورى  وفقاً للمستجدات
وقالــت الوزيــرة ان هذا القــرار جاء بعد تنســيق كامــل مع وزير 
التموين والتجارة الداخلية ويســتهدف احكام الرقابة على المنتجات 
المستوردة خاصة في ظل االجراءات االحترازية التى تتبعها الحكومة 

المصرية في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد . 

 أصــدرت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعة 
قراراً بوقف اســتيراد الســيراميك والبورســلين )صنف باط 
وترابيــع خزفية للتبليط اوالتغطية البنــد الجمرکی 6907 ( 
وذلك لمدة 3 أشــهر، على أن يتــم العمل بالقرار إعتباراً من 

اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .
وقالــت الوزيــرة  أن هــذا القــرار  يأتــى فى إطــار منظومة  
اإلجــراءات التــى تتخذها الــوزارة لتنظيم إســتيراد الســلع 

اإلستهاكية  ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خال 
هــذه المرحلة والتى تشــهد تفشــي جائحة كورونــا عالمياً ، 
األمر الذى يســهم فى الحفاظ على معدالت إنتاجية الصناعة 
المصريــة مــن أى تداعيــات محتملة من جراء إنتشــار هذا 
الفيروس ، مشيرًة إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري 

وفقا لما يستجد خال المرحلة المقبلة.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بعدم 
السماح بإستيراد السكر األبيض والخام 

لمدة 3 أشهر اال بموافقة من وزيري 
الصناعة والتموين

و تصدر قرارًا بوقف استيراد السيراميك 
والبورسلين لمدة 3 أشهر

باالنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح معرض األهرام 
السنوي لألثاث والديكور »اندورز« ومعرض 

 AHS الحرف اليدوية

افتتحت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة باالنابة عن دولة 
رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة السادســة والعشــرون من معرض 
األهــرام الســنوي لألثاث والديكــور »اندورز« ومعــرض االهرام للحرف 
اليدويــة )AHS( فى دورته االولى واللذان نظمهما وكالة األهرام للدعاية 
واإلعــان تحت رعاية الدكتور/ مصطفى مدبولــي رئيس مجلس الوزراء 
ووزارة التجــارة والصناعــة خــال الفتــرة مــن 17 وحتى 20 ديســمبر 

الماضي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. 
وقــد شــارك في مراســم االفتتاح الدكتور/ اشــرف صبحي وزير الشــباب 
والرياضة والكاتب الصحفي/ عبد المحســن ســامة رئيــس مجلس ادارة 
مؤسســة االهرام والسيد/ حاتم العشري مستشار وزير التجارة والصناعة 
لاتصال المؤسسي والسيدة / مى عسل رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات 

الدولية .
وقالت الوزيرة إن هذه الدورة من معرض اندورز شهدت زخما كبيرا حيث 
يقام على مســاحة 7 االف متر ويشــارك به نحو 50 شركة متخصصة في 
األثاث والديكور، كما يقام معرض الحرف اليدوية علي مساحة 1500 متر 
وبمشــاركة اكثر من 80 شــركة وعارض متخصصين في الحرف اليدوية 
ويحظــى هــذا المعرض بمشــاركة متميزة مــن وزارة الشــباب والرياضة 

وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  
واوضحــت جامــع أن النهــوض بصناعة األثاث تأتي علــى رأس أولويات 
الــوزارة خــال المرحلــة الحالية حيث تحــرص الوزارة علــى تقديم كافة 
أشــكال الدعم لهــذه الصناعة باعتبارها من الصناعــات المصرية الواعدة 
التــي تمتلــك مصر فيها مزايا تنافســية كبيــرة تؤهلها لتلبيــة االحتياجات 
المحلية والمنافســة باألســواق الخارجية فضًا عــن كونها من الصناعات 
كثيفة العمالة، مشيرًة إلى أن صناعة األثاث تساهم بنسبة كبيرة في تعزيز 
الصادرات المصرية لألســواق الخارجية حيث بلغــت الصادرات المصرية 
من األثاث خال العشرة أشهر األولى من العام الماضى  نحو 190 مليون 

دوالر. 
 وأشــادت الوزيــرة بالمنتجــات المعروضة حيث يعد معــرض »اندورز« 

أحد أكبر معارض األثاث والديكور في مصر، ويشــمل األثاث، والديكورات 
والســتائر،  واألبــواب،  الكريســتال،  وأعمــال  والتصميمــات  المنزليــة، 
ومســتلزمات المنــزل، وإضــاءة المطابــخ، وبوابات الحدائــق، وحمامات 

السباحة، والسجاد اليدوي.
وأوضحت جامع أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر كراعي رئيسي لمعرض االهرام للحرف اليدوية في دورته 
االولى تأتي استكماال لجهود الجهاز في دعم ورعاية الحرف اليدوية والتي 
كان اخرها تنظيم معرض تراثنا خال شــهر اكتوبر الماضي، مشــيرة الي 
ان الجهاز يشــارك بجناح كبير يضم 40 عارض من 9 محافظات وتتنوع 
منتجاتهم فى الســجاد والمفروشــات والتطريز علي المنسوجات والستائر 
والمنتجــات الخشــبية ومنتجــات حجــازة وخياميــة والنحــاس والصدف 
وديكوبــاج وزجاج معشــق ومنتجات نخيل وخوص وفضيات ومشــغوالت 

زجاجية.  
وأشــارت الوزيرة إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة وســائل الدعم 
لقطــاع الصناعــات التراثيــة والحرف اليدوية والتوســع فــي الترويج لها 
وإبراز ســمات األصالــة والعراقة التي تنفرد بها الحــرف المصري، الفتًة 
إلــى أن قطاع الحرف اليدوية ســاهم بنحو 165 مليون دوالر من إجمالي 
صادرات مصر للخارج خال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.
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عقــد اللواء/ محمــد الزالط، رئيــس الهيئة 
العامــة للتنميــة الصناعية لقاًء موســعاً مع 
المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية 
في المراحل الثاث التي تم طرحها بدًءا من 
شــهر أكتوبر عام 2019  من خال خريطة 
االســتثمار الصناعي في مختلف المحافظات 
والمــدن الصناعيــة، شــارك فــى االجتماع 
الســيد / حاتــم العشــرى مستشــار وزيــرة 
التجارة والصناعة لاتصال المؤسســى الى 

جانب عدد من قيادات الهيئة. 
وقــال اللــواء/ محمد الزالط، إن هــذا اللقاء 
يأتــي ضمن سلســلة اللقاءات التــي تعقدها 
الهيئــة وذلك في إطار المنهــج الجديد الذي 
تتبعه وزارة التجارة والصناعة للتواصل مع 
المستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في 
تنفيذ خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة 
والمســتدامة، مشيراً إلى أن اللقاء استهدف 
حصــر شــكاوى ومقترحــات المســتثمرين 

والعمل على التوصل إلى حلول للتغلب على 
التحديــات التــي تواجههــم وذلــك بالتعاون 
والتنســيق مــع باقــى األجهــزة والجهــات 
المعنيــة، فضًا عن تفادي هذه التحديات في 

الطروحات المقبلة.
وأشــار أن الهيئة تســعى حالياً لتطبيق فكر 
الامركزيــة مــن خال تبســيط اإلجــراءات 
المســتندية وتوحيدها في كافة فروع الهيئة 
وربطهــا مع المقر الرئيســي وذلك تيســيراً 
علــى مجتمع المســتثمرين وبما يســهم في 
االرتقاء بالخدمة المقدمة لهم وتوفير الوقت 

وعدم تحميلهم بأى أعباء إضافية.
ولفت الزالط إلى أهمية تواصل المستثمرين 
مع جهــاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر والــذى يقوم 
بــدور فاعل فــي تقديم العديد مــن الخدمات 
المالية وغير المالية ألصحاب المشــروعات 
ومــن بينهــا اليات تمويلية لشــراء المعدات 

واآلالت فضــًا عــن الدعــم الفنــي الخاص 
بالتسويق والتدريب. 

وقــد أدلــى المســتثمرون المشــاركون في 
اللقــاء بمقترحاتهــم حــول العقبــات التــي 
تواجههم والتي تركزت في أهمية اســتكمال 
ترفيق األراضــي الصناعية المخصصة لهم 
واإلســراع في اإلجراءات المتعلقة بتســليم 
األراضــي فضــا عــن أهمية تفعيــل فروع 
الهيئة لحصول المســتثمر على الخدمة دون 
الحاجة للتوجه الى المقر الرئيسى للهيئة. 

وقــد أشــاد عدد مــن المســتثمرين بالتوجه 
الجديــد للــوزارة ممثلــة فــي هيئــة التنمية 
الصناعية وحرصهم على التواصل المباشر 
مع رجــال الصناعــة والمســتثمرين وتلبية 
احتياجاتهــم وســرعة الرد على الشــكاوى، 
مشــيرين إلى تفائلهم بما تقوم به الهيئة من 
التواصــل الــدؤوب مع المســتثمرين وتبني 

مبادئ الشفافية. 

التنمية الصناعية تعقد لقاء موسع مع 
المستثمرين الحاصلين على قطع أراضي 

عبر خريطة االستثمار الصناعي لبحث 
التحديات وسبل حلها

توافق مصري عراقي لتحقيق 
التكامل االقتصادي المشترك خالل 

المرحلة المقبلة
 أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة 
حــرص مصــر على تعزيــز أوجــه التعــاون االقتصادي 
المشــترك مع دولة العراق الشــقيقة فــى كافة المجاالت 
وخاصــة التعــاون الصناعــي والتجاري خاصــة في ظل 
قــوة العاقات بين البلدين وتوافــق الرؤى بين القيادتين 
المصريــة والعراقيــة، مشــيرًة الــى حــرص الحكومــة 
المصريــة على البناء علــى نتائج القمة الرئاســية التي 
عقــدت بالعاصمة االردنية عمان خال شــهر أغســطس 
الماضــي والتي كانت بمثابة دفعة قويــة لتعزيز التعاون 
العربي المشــترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول 

الثاث.
 وأشــارت إلى ضرورة االستفادة من العاقات التاريخية 
الوطيــدة التــي تربــط مصــر والعــراق وتحويلهــا إلــى 
مشــروعات تعاون اقتصادي تســهم فــي تعزيز معدالت 
نمــو االقتصادين المصــري والعراقي وتحقيــق التكامل 

االقتصادي المنشود.
 جاء ذلك خال جلســة المباحثات الموسعة التي عقدتها 
الوزيــرة مع الدكتور/ منهل عزيز الخباز وزير الصناعة 

والمعــادن العراقي والــذي زار مصر ضمن وفــد حكومي رفيع 
المســتوى لمتابعــة تفعيل مذكــرات التفاهم الموقعــة بين مصر 
والعــراق وذلك على هامــش زيارة الدكتــور/ مصطفى مدبولي 
رئيــس مجلس الــوزراء إلى دولــة العراق نهاية شــهر أكتوبر 
الماضي، حضر اللقاء اللواء/ محمد الزالط، رئيس الهيئة العامة 
للتنمية الصناعية، والسيد/ طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون 
التجارة الخارجية واالتفاقيات والعاقات الدولية والدكتور/ أحمد 

مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.
 وقالــت الوزيرة إنــه تم االتفاق مع الجانــب العراقي على إيفاد 
فريــق فني مــن وزارة التجارة والصناعة وعــدد من الوزارات 
والجهــات المعنيــة المصريــة إلــى جانــب ممثليــن عــن اتحاد 
الصناعــات المصرية لزيارة العراق خال الفترة القريبة المقبلة 
للوقوف على التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات الســوق 
العراقي والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة بالسوق العراقي 
التــي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، الفتة إلى أن هناك 
رغبة قوية لدى العديد من رجال االعمال المصريين في التواجد 

بالسوق العراقي والمشاركة في مشروعات اعادة االعمار.
 وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض احتياجات الحكومة العراقية 
خــال الفترة القادمة فــي إطار مبادرة إعمار العــراق وإمكانية 
تلبيــة هــذه االحتياجــات من خال الشــركات والقطــاع الخاص 
المصري خاصًة في ظل توجيهات الرئيس السيســي بتوجيه كل 
الدعم للحكومة العراقية فيما يخص إعادة إعمار العراق، مشيرًة 
إلى أن الشــركات المصرية لها بــاع طويل في التعاون التجاري 

واالستثماري مع كافة الدول العربية وخاصًة العراق.
 وحــول رغبة الجانب العراقى فى اإلســتعانة بالخبرة المصرية 
فــى تطوير عــدد من الصناعات العراقية، أكــدت وزيرة التجارة 

والصناعــة أن الوزارة حريصة على إتاحة كافة الكوادر الازمة 
لنقــل التكنولوجيــا والخبــرات المصرية إلى الصناعــة العراقية 
وبصفــة خاصة فى مجال إقامة المناطــق والمجمعات الصناعية 
المتخصصة، مشــيرًة فى هذا اإلطار إلى أن الوفد الفنى لوزارة 
الصناعــة العراقية والذى زار القاهرة األســبوع الماضى قد قام 
بزيــارات ميدانية إلــى عدد من التجمعــات الصناعية والمصانع 
للتعرف على اإلمكانات الصناعية المتاحة وسبل اإلستفادة منها 

فى تطوير قطاع الصناعة العراقى.
 ومــن جانبــه أكد الدكتــور/ منهل عزيز الخبــاز وزير الصناعة 
والمعادن العراقــي حرص باده على تحقيق التكامل االقتصادي 
بين مصر والعراق واالنتقال بمستوى العاقات الحالية إلى آفاق 
أرحب تلبي طموحات الشــعبين الشقيقين، مشيراً في هذا اإلطار 

إلى أن العراق يفتح ذراعيه الستقبال المنتجات المصرية.
 وأوضــح الخباز أن باده حريصة علــى تفعيل مذكرات التفاهم 
التى وقعت بين الجانبين خال إجتماعات اللجنة العليا المصرية 
العراقية والتى إستضافتها العاصمة بغداد مؤخراً وبصفة خاصة 
ما يتعلق بالشــأن اإلقتصادى حيث تســعى العراق إلى إســتعادة 
عاقاتهــا اإلقتصاديــة القوية مع كافة الشــركاء وبصفة خاصة 

مصر بإعتبارها الدولة الرائدة فى المنطقة.
 وأضــاف وزير الصناعــة والمعادن العراقي أن العراق تســعي 
لتنظيم معرض دائم للمنتجات المصرية بالسوق العراقي وذلك لما 
يتمتع به المنتج المصري من ســمعة رائجة وقبول من المواطن 
العراقي حيث سيتم تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات الازمة 
لنفــاذ منتجات هذا المعرض للعراق، مشــيراً إلى هناك عدد من 
الصناعــات التــي تمثل فرصة ذهبيــة أمام الشــركات المصرية 
بالســوق العراقي أهمها الجلود والســيراميك واألدوية، والحديد 

والبتروكيماويات. 
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة ان الحكومــة المصريــة لــم تألــوا جهــداً في مســاندة القطاع 
الصناعى والتجارى خال ازمة انتشــار فيروس كورونا المســتجد ، حيث 
قامــت وبتوجيهــات من القيــادة السياســية بجهود كبيرة الحتــواء االزمة 
وتقليــل تبعاتها علــى االقتصاد المصــري وهو ما انعكس في المؤشــرات 
الدوليــة التي تؤكد نجاح مصر في ادارة أزمة انتشــار الفيروس بالمقارنة 
بالعديد من دول العالم التي شهدت تراجعاً كبيراً في معدالتها االقتصادية. 
 جاء ذلك في ســياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خال مشــاركتها في مؤتمر 
أخبار اليوم االقتصادي - والذى عقد تحت رعاية الدكتور/ مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء-  بجلســة »جذب االســتثمار: الواقع والطموح« ، 
وقد شارك في الجلسة الفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور/ هشام 
توفيق، وزير قطاع االعمال العام، والدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب 
والرياضــة، والمهنــدس/ خالــد ابو المــكارم، رئيس المجلــس التصديري 

للصناعات الكيماوية وأدار الجلسة النائب/ محمد أبو العينين.
 وقالــت الوزيــرة إن الحكومــة منذ بداية االزمة حرصــت على عدم توقف 
عجلــة االنتاج والحفاظ علــى وتيرة عمل الصناعــة المصرية وفي الوقت 
ذاتــه حماية العمالة من اإلصابة بالفيروس من خال إلزام المصانع باتباع 
اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن انتشــار الفيروس، مشــيرة الي ان 
الــوزارة تلقــت طلبات من عــدد كبير من المصانع والشــركات خال ذروة 
االزمــة للعمــل بـ3 ورديات خــال اليــوم بالتزامن مع تطبيــق قرار حظر 
التجوال وتم االســتجابة لهذه المطالب ال ســيما وأن الغرض االساســى هو 
أن تســير العمليــة اإلنتاجية بشــكل طبيعى خاصة فــي قطاعات الصناعات 
الطبية والغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلع والمنتجات 

األساسية. 

الوزيــرة  وأشــادت   
بدور رجــال الصناعة 
فــي مواجهــة االزمة 
تنســيق  خــال  مــن 
الجهود مــع الحكومة 
للتوجه نحو اســتغال 
فيــروس  أزمــة 
المســتجد  كورونــا 
إحــال  خــال  مــن 
المحليــة  المنتجــات 
المســتوردة  محــل 
حركة  لتباطــوء  نظراً 
العالميــة،  التجــارة 
الفتًة إلــى أن الوزارة 
أطلقت منذ بداية العام 
وبالتعــاون  الجــاري 
والتنســيق الكامل مع 
وزارة المالية عدد من المبادرات لصرف المســاندة التصديرية، ففي حين 
بلغ إجمالي موازنة المساندة التصديرية العام الماضي 6 مليار جنيه وكان 
المبلغ المخصص لها هذا العام 7 مليار جنيه ولكن في ظل جائحة كورونا 
تجــاوز حجــم المســاندة التصديرية 8.4 مليــار جنيه، الــي جانب مبادرة 
الســداد الفوري التي مــن المقرر أن تصل الى 20 مليــار جنيه قبل نهاية 
العام الجاري وذلك بهدف ضخ ســيولة لهذه الشــركات لضمان اســتمرار 

وتيرة عملها والحفاظ على العمالة المصرية.
 وأوضحــت جامــع أن قانــون تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر الذي تــم اقراره مؤخراً يقــدم العديد مــن الحوافز لهذا 
القطــاع الواعــد أهمها وضع تعريف موحد للمشــروعات الصغيرة لتوحيد 
نظــرة كافة الجهــات المعنيــة لهذه النوعية مــن المشــروعات إلى جانب 
تقديــم حوافز لجذب القطاع غير الرســمي لانضمام الى منظومة االقتصاد 
الرســمي، فضًا عن التيسيرات المقدمة لرواد األعمال وصغار المبتكرين، 
مشيرًة إلى أنه جاري حالياً إعداد الائحة التنفيذية للقانون ومن المقرر أن 

تصدر خال المرحلة القريبة المقبلة. 
 وأضافــت أن الوزارة نجحت رغــم ظروف األزمة في طرح 1657 وحدة 
صناعيــة فــي 7 مجمعــات صناعية متخصصة فــي عدد مــن المحافظات 
المصريــة أهمهــا محافظات الصعيــد وذلك في إطار المبــادرة التى أطلقها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي إلنشــاء مجمعات صناعية لمســاعدة شــباب 
وصغار المســتثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة، الفتًة 
إلــى أنه تم تقديم العديد من التيســيرات للمســتثمرين المتقدمين للحصول 
على هذه الوحدات أهمها منحهم فترة ســماح مدتها 6 أشــهر لسداد إيجار 

الوحدات على أن تبدأ المهلة بعد االنتهاء من إجراءات التخصيص. 

خالل مشاركة وزيرة التجارة والصناعة في مؤتمر 
أخبار اليوم االقتصادي 

الصناعة المصرية اثبتت قدرة فائقة في مواجهة 
االزمة وتمكنت من إحالل بعض المنتجات المحلية 

محل المستوردة
قريبا ... االنتهاء من الالئحة التنفيذية لقانون تنمية 

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قريبا ... االنتهاء 
من الالئحة 

التنفيذية لقانون 
تنمية المشروعات 

المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر

وتشارك بفعاليات الندوة الثالثة لمؤتمر »مصر 
تستطيع بالصناعة«

نيفين جامع: الحكومة حريصة على وضع 
إستراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات 

واالرتقاء بجودة المنتجات للمنافسة في 
السوقين المحلي والخارجي

أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة ان الحكومــة تــدرس انشــاء 
صنــدوق لتحفيز الصناعــة وبصفة خاصة 
للقطاعــات التــى تمتلــك مصر فيهــا مزايا 
نســبية تؤهلهــا للمنافســة فــى الســوقين 
المحلى والخارجى ، مشيرة الى ان صناعة 
تأتــى علــى رأس  الســيارات ومكوناتهــا 
قائمة الصناعات المســتهدفة حيث تســعى 
الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة 
الدولة لوضع اســتراتيجية واضحة المعالم 
بأهداف محددة لتوطين  صناعة الســيارات 

والصناعات المغذية لها .
وقالــت أن االقتصاد المصــرى يمتلك كافة 
اإلمكانــات والمقومــات المؤهلــة لتدشــين 
صناعــة ســيارات حقيقية تفــي بإحتياجات 
لألســواق  والتصديــر  المحلــى  الســوق 

اإلقليمية والعالمية .
جــاء ذلك خال مشــاركة الوزيرة بفعاليات 
لمؤتمــر  الثالثــة  االفتراضيــة  النــدوة 
»مصرتســتطيع بالصناعة » والتى عقدت 
تحــت عنوان » توطين صناعة الســيارات 
فــى مصر »وذلــك بحضور الســفيرة نبيلة 
مكــرم وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــئون 
المصرييــن بالخــارج والمهنــدس محمــد 
احمد مرســي وزير الدولة لإلنتاج الحربى  
والفريق عبد المنعم التراس  رئيس الهيئة 
العربية للتصنيع إلى جانب عدد من الخبراء  

المصرييــن بالخارج منهــم الدكتورة هدى 
المراغــى والدكتور أحمد أبــو النصر خبير 
إدارة الشركات الصناعية الكبرى باإلضافة 
إلى الدكتور عبد الرحمن أبو العا والدكتور 
مينا قلــدس والدكتور وجيه المراغى ممثل 
مصر باكاديمية هندســة اإلنتاج والمدرس 
بجامعة ويندسور الكندية فضا عن مشاركة 

عدد من منتجى السيارات ومكوناتها.
وقالت إن الحكومة تستهدف خال المرحلة 
الحاليــة نقــل صناعة الســيارات المصرية 
لمســتويات متميزة تســهم في زيادة نسب 
المكــون المحلــي فــي الســيارات لتكــون  
قــادرة على المنافســة بالســوقين الداخلى 
والخارجــى ،مشــيرًة إلى أن إســتراتيجية 
صناعــة الســيارات تســهتدف تعميق هذه 
الصناعــة الهامة وتوفير كافــة اإلمكانيات 
الازمــة  للنهوض بهــا وتحويل مصر الى 
مركز اقليمى لصناعة الســيارات إلى جانب 
جــذب المزيــد مــن اإلســتثمارات المحلية 

واألجنبية للعمل فى هذا القطاع .
واشــارت جامع إلى حرص الحكومة  علي 
توفير البنية األساسية والتشريعية الازمة 
لارتقاء بمعدالت النمو الصناعي من خال 
توطيــن الصناعــات اإلســتراتيجية ونقــل 
التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، 
مشيرًة في هذا االطار الى توجيهات القيادة 
السياســية للحكومة بضرورة التوســع فى 

اســتخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة 
من غاز طبيعى وكهرباء على ان يتم البدء  
باطــاق مبادرة لتحويل وإحــال المركبات 
للعمــل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف االرتقاء 
بنمــط حيــاة المواطــن المصــرى ودعــم 
الصناعة الوطنيةوتقليل اإلنبعاثات الضارة 
للوقــود التقليدى فضًا عــن تنظيم معرض 
خال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلى 

للمبادرة.
أن  والصناعــة  التجــارة  وزيــرة  وأكــدت 
التحــول إلــى الســيارات الكهربائية أصبح 
توجهــاً اســتراتيجياً علــى مســتوى العالم 
فــي الوقــت الراهن وله العديد مــن المزايا 
علــى رأســها التحول إلــى االعتمــاد على 
الطاقــة النظيفة والتخفيف عن كاهل الدولة 
مــن عــبء فاتــورة المحروقــات كالبنزين 
والسوالر، مشيرة فى هذا االطار الى اهمية 
اعداد البنية التحتية الازمة لتوفير محطات 
لشــحن هذه النوعيــة من الســيارات وهو 
االمر الذى تســعى الحكومــة لتنفيذه خال 

المرحلة المقبلة .
كمــا اكدت جامــع حرصها على االســتفادة 
مــن كافة الخبــراء المصريين فــى الخارج 
هــذه  توطيــن  فــى  بافكارهــم  لاســتعانة 
الصناعــة وكــذا مســاهماتهم فــى وضــع 
استرايجية صناعة الســيارات والصناعات 

المغذية لها .
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استقبلت مدينة الجلود بالروبيكى وفداً من 
الوكالة االيطالية للتعاون من اجل التنمية 
، حيث اســتهدفت الزيــارة الوقوف على 
آخر تطورات العمل بالمدينة واستعراض 
امكانيات االستفادة من برامج الدعم التى 
تقدمهــا الوكالــة في االرتقــاء بالخدمات 
المقدمــة لمشــروعات دباغــة وتصنيــع 

الجلود بالروبيكى
وقــال المهندس / محمــود محرز رئيس 
مجلس االدارة والعضو المنتدب لشــركة 
القاهرة لاستثمار والتطوير العمراني أن 
الوفد االيطالى ضم كل من السيد/ مارتينو 
ميلي مدير الوكالة االيطالية للتعاون من 
اجــل التنمية والســيد/ باولــو ألمنتاري 
المستشــار التجاري بالســفارة االيطالية 
بالقاهرة والســيد/ اشــرف ارميــا ممثل 
الســفارة االيطاليــة ، بينما ضــم الجانب 
المصــري اللواء/ حافظ حســن مســاعد 
للشــئون  والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
المالية واالدارية والمشرف على المراكز 
التكنولوجيــة والمهنــدس/ امام الســعيد 
رئيــس الجهــاز التنفيذي للمشــروعات 
الصناعيــة والتعدينيــة والدكتورة/ عبير 
السعدي مستشــار الوزيرة للمشروعات 
التنمويــة والســيد/ احمــد رضــا معاون 

الوزيرة لشئون الصناعة 
وقــد اســتعرض رئيــس مجلــس االدارة 
القاهــرة  لشــركة  المنتــدب  والعضــو 
لاســتثمار مراحل مشروع مدينة الجلود 
بالروبيكي بدًء من العمل بمنطقة مجرى 
العيون ووصواًل الــى الوضع الحالى في 

المدينة 
وطالــب محــرز الجانب االيطالــى بتقديم 
الدعــم لعدد مــن المشــروعات بالمدينة 
تشــمل انشــاء مركز تكنولوجــي مجهز 
للمنتجــات النهائية تامــة الصنع ومركز 
للتصميــم والموضــة ومركــز للتدريــب 

للمرحلة الثالثة بالمدينة تمهيداً النشــاء 
للمنتجــات  مصنــع  الـــ100  وتشــغيل 
النهائية وذلك وفقاً للتوجيهات الرئاسية 
والمتابعة المستمرة للسيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة في هذا الشأن، 
مشــيراً الى اهمية التعاون بين الجانبين 
فيما يتعلق برفع قدرات محطات الصرف 
والمعالجــة وتطويــر منطقــة الـــ 100 

مصنع
ومن جانبه أوضح الســيد/ مارتينو ميلي 
مدير الوكالــة االيطالية للتعاون من اجل 
التنميــة انــه جــاري العمــل حاليــاً على 
مشــروع منحــة بقيمة 3 مليــون يورو 
لتطوير عدد من المشــروعات االنتاجية 
فــي مصر فــي مجاالت الجلــود والرخام 
واالثــاث تشــمل مليــون يــورو لمدينــة 
الروبيكي لدعم مشــروع الـ 100 مصنع 
لصناعــات المنتجــات النهائيــة للجلود، 
ومليون يورو لصناعة الرخام والجرانيت 
بمنطقــة شــق الثعبــان، ومليــون يورو 
لصناعــة االثــاث بمدينة دمياط، مشــيراً 
الــى انه يجــري حالياً اعــداد بروتوكول 
تعاون بيــن الوكالة االيطاليــة والمراكز 

التكنولوجية بــوزارة التجارة والصناعة 
تســتهدف نقل الخبــرات والتكنولوجيات 
الصناعية االيطاليــة المتطورة للصناعة 

المصرية
كما ناقش الجانبان ســبل تعزيز التعاون 
بيــن مصر وايطاليا لتطوير مدينة االثاث 
بدميــاط خاصة فيما يتعلق بمشــروعات 
تجهيــز مركز تكنولوجيــا االثاث ومركز 

التصميم والتدريب
وقــد قام الوفــد االيطالى بجولــة ميدانية 
تفقدية لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي 
حيــث تم تفقــد 3 مدابغ وزيــارة المركز 
التكنولوجي والمدبغة النوذجية ومحطات 

الصرف والمعالجة
جدير بالذكر ان ايطاليا ســبق وان قدمت 
دعماً  لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي 
التحتيــة  البنيــة  مشــروعات  النشــاء 
والمركــز التكنولوجــي لدباغــة الجلــود 
وتطويــر خدمــات الدعم الفنــي وتوفير 
المعدات والمعامل الكيميائية والفيزيائية 
للحصول على شــهادات الجــودة وتقديم 

خدمات متميزة للصناع . 

وفد الوكالة االيطالية للتعاون من اجل 
التنمية يزور مدينة الجلود بالروبيكي 

للوقوف على آخر تطورات العمل 
بالمدينة

خالل مؤتمر صحفى مشترك
وزيرا التجارة والصناعة والمالية يستعرضان 

نتائج تنفيذ مبادرة السداد الفورى 
لمستحقات الشركات المصدرة

أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
اجمالــى عــدد  ان  التجــارة والصناعــة 
تنميــة  لصنــدوق  المتقدمــة  الشــركات 
الصادرات لاســتفادة من مبادرة السداد 
الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 
بلــغ 1580 شــركة موزعة علــى كافة 
البرامج المختلفة، مشــيرة إلى أن 480 
شركة تقدمت خال األسبوع األخير فقط. 
وقالــت انه تم اإلنتهــاء من طلبات 845 
شــركة وجاري اصدار شهادات الصرف 
بالمبالــغ المســتحقة بقيمــة 7.2 مليــار 
جنيــه، مشــيرة الــى انــه تم حتــى االن 
اصدار شهادات صرف من صندوق تنمية 
الصــادرات لـ 155  شــركة بقيمة 2.7 

مليار جنيه.
الصحفــى  المؤتمــر  خــال  ذلــك  جــاء 
المشــترك لوزيــرى التجــارة والصناعة 
والماليــة، والذى تنــاول النتائج الخاصة 
بتنفيذ مبادرة الســداد الفورى لمستحقات 
المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات 
, شارك فى المؤتمر رؤساء بنوك االهلى 
والقاهرة ومصر باالضافة الى بنك تنمية 
الصادرات ، الى جانب عدد من الشركات 

المصدرة المستفيدة من المبادرة .
وأوضحــت جامع ان هذه المبــادرة تأتى 

تنفيــذاً لتوجيهــات فخامــة الرئيس عبد 
الشــركات  لمســاندة  السيســي،  الفتــاح 
األعبــاء  رد  وســرعة  المصــدرة، 
الصناعــة  قطاعــى  لدعــم  التصديريــة، 
والتصديــر وبصفــة خاصــة خــال هذه 
المرحلة بســبب تداعيات انتشــار جائحة 
كورونا، حيث تتيح المبادرة ســداد نسبة 
85% مــن اجمالــى قيمــة المســتحقات 
فوراً وذلك بالتنســيق مــع وزارة المالية 
والبنــوك، بداًل من ســدادها علي أقســاط 
قد تســتغرق عدة ســنوات، األمــر الذى 
يســهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين 
الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها 

تجاه عمائها والحفاظ على العمالة
 ولفتــت الوزيرة الــى ان إجمالي المبالغ 
الواردة لصنــدوق تنمية الصادرات خال 
الـ5 أشهر األولي من العام المالي الجاري 
)2020/ 2021( بلــغ 2.4 مليار جنيه 
منهــا 304.2 مليون جنيه مــن األمانة 
العامــة لــوزارة التجــارة والصناعة و2 
مليــار و109 مليــون جنيه مــن وزارة 
المالية، مشــيرة الى انه تم صرف المبلغ 
بالكامل من خال كافة المبادرات المتعلقة 
بتســوية مســتحقات المصدريــن والتــي 
تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية )%30 

من المســتحقات وصغار المصدرين بحد 
أقصى 5 مليون جنيه ( بقيمة 1.5 مليار 
جنيه وقد اســتفاد من هــذه المبادرة نحو 
1220 شــركة ومبادرة االستثمار بقيمة 
781.9 مليــون جنيه اســتفاد منها 64 
شــركة ومبــادرة التســويات الضريبيــة 
بقيمــة 92.6 مليون جنيه اســتفاد منها 
36 شــركة ومبادرة األراضى الصناعية 
بقيمــة 36.6 مليون جنيه اســتفاد منها 

شركة واحدة فقط .
للمســاندة  الجديــد  البرنامــج  وحــول 
التصديرية أشــارت جامع الى انه يجرى 
حاليــا االنتهــاء مــن صياغــة البرنامــج 
الجديــد وذلــك بدعــم وتوجيه مــن دولة 
وبالتنســيق  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
والتعاون مع كافــة القطاعات التصديرية 
المســتفيدة، حيــث يســتهدف البرنامــج 
الجديــد زيادة القــدرة التنافســية للمنتج 
المصري فــى االســواق الخارجية وفتح 
اســواق تصديريــة جديدة مــع االخذ فى 
االعتبــار اختاف طبيعة نشــاط كل قطاع 
تصديــري االمــر الذى يســهم فى تحقيق 
خطــة الحكومة للوصول بعائد الصادرات 

الى 100 مليار دوالر سنوياً .
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عقدت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة جلســة مباحثــات موســعة مــع 
نظيرها الروســي الســيد/ دينيس مانتوروف 
وزير الصناعة والتجارة - عبر تقنية الفيديو 
كونفرانــس – تناولت اإلعــداد لعقد فعاليات 
اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون 
والفنــي  والعلمــي  واالقتصــادي  التجــاري 
والمتوقــع عقدها خال الربع األول من العام 
القادم بالعاصمة الروسية موسكو،مشيرًة إلى 
أن إجتماعات اللجنة المشــتركة تمثل ركيزة 
هامة لدعم العاقات الثنائية بين البلدين وذلك 
فــي ضوء االهتمام الكبير والدعم السياســي 
غير المسبوق للرئيسين عبد الفتاح السيسي 
وفاديمير بوتين لتعزيز العمل المشترك  بين 
مصر وروســيا فى مختلــف المجاالت وعلى 

كافة األصعدة.
حضــر اللقاء الســيد/ طارق شــلبي مســاعد 
الخارجيــة  التجــارة  لشــؤون  الوزيــرة 
واللــواء/  الدولــي  والتعــاون  واالتفاقيــات 
إســماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة 
على الصادرات والواردات والســيد/ إبراهيم 
الســجيني رئيس قطاع المعالجــات التجارية 
والدكتــور/ أحمــد مغــاورى رئيــس جهــاز 
التمثيــل التجــاري والدكتــورة نهــى عاصم 
مستشــار وزيــرة الصحة للتنميــة والبحوث 
الصحية والدكتور جورج حبيب رئيس قطاع 
االســتيراد والتصديــر بالشــركة المصريــة 
القابضة لألمصال واللقاحات  والسيد/ محمد 
الســيد مديــر ادارة اوروبــا بجهــاز التمثيل 

التجاري.
وقالــت الوزيرة أن مصر وروســيا ترتبطان 
االقتصــادي  التعــاون  بتاريــخ طويــل مــن 
المشترك حيث تعد روسيا شريكا استراتيجيا 
رئيســيا لمصر منذ ما يزيــد عن نصف قرن 
، ســاهمت خاله في العديد من المشروعات 
العماقة والمشروعات االستراتيجية في عدد 

كبير من القطاعات اإلنتاجية. 
وأضافــت جامــع أن اللقــاء ناقــش عدد من 
الموضوعات المطروحة على جدول األعمال 
المشترك وذلك في إطار التحركات التمهيدية 
المصريــة  اللجنــة  إلجتماعــات  الداعمــة  
الروسية المشتركة والمقرر عقدها بصورتها 
الفعلية خال  الفترة القادمة بموســكو وذلك 
في ضوء تطلعات القيادة السياســية بالبلدين 

لتعزيــز التعــاون بين القاهرة وموســكو فى 
كافة القطاعات االقتصادية. 

وأشــارت إلى أن االجتمــاع ناقش  تطورات 
المنطقــة الصناعية الروســية بمنطقة محور 
قناة الســويس ، مشــيرًة إلى أنه المتوقع أن 
يحقــق  هــذا المشــروع إلى جانــب التوصل 
التفــاق للتجــارة الحــرة بيــن مصــر ودول 
االتحــاد األوراســي طفــرة كبيرة فــي حركة 
التبادل التجاري بين البلدين لترقى لمســتوى 

آمال وتطلعات  الدولتين. 
وقالت الوزيرة إن الصــادرات المصرية إلى 
روســيا االتحاديــة بلغــت خال الـ9  أشــهر 
األولــى مــن العــام الجــارى  نحــو 436.4 
مليــون دوالر  مقارنة بنحو 406.7 مليون 
دوالر خــال نفــس الفترة من عــام 2019 
بمعــدل زيادة بلغت 7.3% ، مشــيرًة إلى أن 
إجمالى االستثمارات الروسية فى مصر تبلغ 
نحو مليــار و 17.3 مليــون دوالر فى عدد 
480 مشــروعاً يتركز أغلبهــا فى قطاعات 

البترول والغاز. 
وقد تناولت المباحثات رغبة الجانب الروسى 
فــى تعزيــز التعــاون المشــترك مــع مصــر 
الســتخدام اللقاح الروســى لفيروس كورونا 
» ســبوتنيك« ، وفــى هذا االطــار اوضحت 
الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة 
للتنميــة والبحوث الصحية أن وزارة الصحة 

المصريــة تــدرس حاليــا المقتــرح الخاص 
بتجــارب البحــث االكلينيكى للقاح الروســى 
لتحديد مــدى فعاليته فى الوقاية من فيروس 
كورونا المســتجد ، مشــيرة الى انه فى حال 
التأكــد مــن فاعليــة اللقاح ســيكون لــه أثر 
ايجابى كبير فــى توفير الحماية الصحية من 

فيروس كورونا  .
ومــن جانبه قال الســيد/ دينيــس مانتوروف 
وزير الصناعة والتجارة  الروســي أن مصر 
تمثل شــريك اقتصادي وتجاري اســتراتيجي 
صناعــي  ومحــور  االتحاديــة  لروســيا 
وتصديرى رئيســي بمنطقة الشــرق األوسط 
وقــارة افريقيــا، مشــيراً الــي اهميــة تفعيل 
العمــل المشــترك بين الحكومتيــن المصرية 
والروســية لخلــق الظروف المائمــة لتنفيذ 
المشــروعات ذات األولويــة و بما يصب في 
مصلحة االقتصادين المصري والروسي على 

حد سواء .
وفي مــا يتعلق بالتعاون المصري الروســي 
فــي قطــاع النقل اشــار مانتــوروف إلى أنه 
يجــري حاليا تنفيذ العقــد المبرم بين البلدين 
لتوريــد 1300 عربة قطار حيث تم تســليم 
150 عربة كدفعة أولى وســيتم تســليم 57 
عربة أخــرى بنهايــة العام الحالى، مشــيراً 
إلى أنه يجري حاليا دراســة إمكانيات توفير 

خدمات صيانة ما بعد البيع لهذه العربات .

عبر تقنية الفيدو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها الروسي 
يبحثان تعزيز التعاون االقتصادى المشترك 

بين مصر ورسيا خالل المرحلة المقبلة

و تستعرض مع وزير تجارة االتحاد 
األوراسى موقف مفاوضات اتفاق 
التجارة الحرة بين مصر ودول االتحاد

أكدت  السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اتفاقية 
التجــارة الحرة بين مصر ودول االتحاد االقتصادى األوراســى 
تمثــل أحد أهم أولويات الحكومــة خال المرحلة الحالية خاصة 
فــى ظل الدعم السياســي غير المســبوق للرئيس عبــد الفتاح 
السيسى وقادة دول االتحاد األوراسي لتوقيع هذا االتفاق والذي 
من شأنه نقل معدالت التبادل التجاري واالستثمارات المشتركة 

بين مصر ودول االتحاد لمستويات متميزة .
 جاء ذلك خال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة 
مع الســيد/  اندريه ســليبنيف وزير تجــارة االتحاد االقتصادى 
األوراسى والوفد المرافق له والذى زار  القاهرة  خال الشهر 
الماضي  لإلعداد لعقد فعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق 
التجــارة الحرة  بين مصر ودول االتحاد االقتصادي األوراســي  
والمقــرر عقدها خال الربع األول من العام الجاري  بالعاصمة 

الروسية موسكو.
حضــر اللقاء الســيد/ طارق شــلبي مســاعد الوزيرة لشــئون 
التجــارة الخارجية واالتفاقيــات والعاقات الدوليــة والدكتور/ 

أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجارى .
وقالــت الوزيــرة أن مصر ودول االتحاد االقتصادى األوراســى 
قطعت شوطا كبيرا فى مسار المفاوضات المتعلقة بتوقيع إتفاق 
للتجارة الحرة يرضى جميع األطراف حيث تم تحقيق تقدماً كبيراً 
في عــدد كبير من بنود اإلتفاق خال جــوالت التفاوض الثاث 
الســابقة  مشــيرة  إلى أن اإلتفاق سيســهم فى تعزيز التعاون 
التجاري والصناعي والمشروعات اإلستثمارية المشتركة  الى 
جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيات وتوفير الدعم الفنى خاصة 
وأن الــدول أعضــاء االتحاد تمتلــك خبرات كبيــرة فى مختلف 
القطاعــات الصناعية وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنقل اإلمكانات 

الصناعية المتطورة بهذه الدول للصناعة الوطنية.
وأضافت جامع أن دول االتحاد ) روســيا وأرمينيا وبياروســيا 
وكازاخســتان وقيرغزســتان ( تمثــل نافــذة هامــة للصادرات 
المصريــة ألســواق دول وســط وشــمال قارتى آســيا وأوروبا  
كما ان مصر تمثل محوراً رئيســياً لنفــاذ صادرات دول االتحاد 

األوراسى ألسواق الدول العربية ودول القارة االفريقية.
  ومن جانبه أكد السيد / اندريه سليبنيف وزير التجارة باالتحاد 
االقتصادى األوراســى  تقديــر دول االتحاد لدور مصر الريادي 
و المحــورى بــدول القارة االفريقية ،مشــيراً إلــى إهتمام دول 
االتحاد بتعزيز التعــاون االقتصادى القارى مع الدول االفريقية 

لإلستفادة من اإلمكانات االقتصادية الهائلة لدول القارة .
وأشــار إلــى أن هناك توافق كبير في الــرؤي  بين مصر ودول 
االتحاد األوراســى حــول العديد من بنود اتفــاق التجارة الحرة 
،الفتاً إلى أن اإلتفاق سيســهم فى تعزيز التعاون المشــترك بين 
مصر ودول االتحاد األوراسى فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجارى 

وتوطين الصناعات المشــتركة ونقل الخبــرات والتكنولوجيات 
المتطورة واالســتفادة من الســوق المصري كمحور لاســواق 

االفريقية.
 وفى ســياق متصل فقد اســتضافت وزارة التجــارة والصناعة 
فعاليات االجتماعات الفنية على مســتوى الخبراء بين الجانبين 
المصــري واالوراســي برئاســة قطــاع االتفاقــات والتجــارة 
الخارجية ، وقد تم خالها مناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة  

بمفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين الجانبين.
كمــا تم خــال مناقشــات مجموعــة عمــل التجارة في الســلع 
التأكيد على اهمية تحقيق أكبر قدر من نفاذ الســلع الي اسواق 
الجانبين فيما تم أيضا مناقشــة الموضوعــات المتعلقة بحماية 
حقــوق الملكيــة الفكرية واهميــة هذا الملف لحمايــة العامات 
التجاريــة وأيضا ناقشــت مجموعــة الصحة والصحــة النباتية 
األسس والقواعد التجارية التي سيتم على أساسها تبادل السلع 

الزراعية واللحوم والدواجن وايضا الصناعات الغذائية.
كمــا عقد اجتماع لمناقشــة الموضوعات المتعلقــة بالمعالجات 
التجاريــة برئاســة قطــاع المعالجــات التجاريــة والتي تختص 
بالمواد الخاصة بآليات حماية األسواق من الممارسات التجارية 

الضارة.
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اكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الحكومة 
تنفذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشتركبين مصر ودول 
القارة األفريقية تســتهدف تحقيق التكامــل االقتصادي االقليمي 
مــن خالزيــادة معــدالت التبــادل التجــاري، وتعزيــز التعاون 
االســتثماري وتبادل الخبرات الصناعية، مشــيرًة الى ان هناك 

فرص كبيرة لتعزيز التعاون 
التجاري واالســتثماري بين 
مصر وزامبياتدعمها روابط 
سياسية تاريخية وتسهيات 
كبيرة تتيحها إتفاقية السوق 
المشــتركة للشرق والجنوب 

االفريقي)الكوميسا(.
جاء ذلك في ســياق كلمــــة 
الوزيرةالتــي القتهــا خــال 
تقنيــة  عبــر   - مشــاركتها 
 - كونفرانــس  الفيديــو 
بفعاليــات »منتــدى األعمال 
الزامبــي« وذلك  المصــري 
كريســتوفر  بحضورالســيد/ 
التجــارة  يالوماوزيــر 
والصناعــة الزامبيوالســيد/ 
أحمد مصطفى، سفير مصر 
فــي زامبيا والمهندس/ علي 
رجال  رئيســجمعية  عيسى، 
والسيد/  المصريين  األعمال 
محمد عبدهللا رئيس المكتب 

التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا إلى جانب عدد من 
ممثلي الشركات المصرية والزامبية. 

وقالــت الوزيــرة إن إنعقاد هــذا المنتدى رغم تداعيات انتشــار 
فيروس كورونا المستجد »كوفيد 19«يعكس الرغبة المشتركة 
لدوائــر االعمــال بمصــر وزامبيا لتنميــة التعــاون االقتصادي 
المشــترك، وحرصهما على تنميــة العاقات الثنائية في ظل أية 

تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية.
واشارت جامع الى اهمية بذل مزيد من الجهود على المستويين 
المحلــي واإلقليمي لمواجهة التحديــات العالمية الحالية خاصة 
وان الفتــرة الحالية تعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام 
االقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كوفيد 19 والتى تشــهد 
تراجع وتباطؤ معدالت النمو االقتصادي في بعض دول العالم، 
واضافــت ان الحكومة المصرية نجحت فــي مواجهة التحديات 

الناجمــة عــن جائحة فيــروس كورونــا وتحقيق معــدالت نمو 
اقتصــادي إيجابية في ضوء اإلجــراءات اإلحترازية التي قامت 
الدولــة بإتخاذها على المســتويين االقتصــادي والصحي والتي 
تضمنــت تحقيق التــوازن بين اســتمرار األنشــطة االقتصادية 

والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.
واوضحت الوزيرة ان الدولة 
االقتصاد  تــدركأن  المصريــة 
أكثــر  مــن  يعــد  األفريقــي 
االقتصاديــات تأثــراً بجائحــة 
الــى  مشــيرًة  كوفيــد-19، 
اهمية بذل مزيــد من الجهود 
المشــتركة مع شــركاء مصر 
القــارة  فــي  االســتراتيجيين 
مقدمتهــم  وفــي  األفريقيــة 
دولــة زامبيــا، والعمــل على 
التجــاري  التعــاون  تشــجيع 
واالســتثماري المشــترك بين 
البلديــن لدفــع حركــة النمــو 
علــى  والتغلــب  االقتصــادي 
حالــة الركــود التــي فرضتها 

الجائحة.
ونوهــت جامع الــى ان تنظيم 
الوقــت  فــي  المنتــدى  هــذا 
الراهــن يعــد خطــوة إيجابية 
لتشــجيع التعــاون التجــاري 
مصــر  بيــن  واالســتثماري 
وزامبياودفع معدالت التجارة البينية لمســتويات متميزة تعكس 
العاقــات الثنائيــة والروابــط التاريخيــة المشــتركة بين مصر 
وزامبيا، مشــيرًة الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 

العام الماضي 250 مليون دوالر 
ومن جانبه قال السيد/ كريستوفر يالوما وزير التجارة والصناعة 
الزامبي إن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تعميق التعاون 
طويــل المــدى بين مصــر وزامبيا علــى المســتويين التجاري 
واالســتثماري خاصــًة في ظل ما يتعرض لــه االقتصاد العالمي 
حالياً من تحديات على رأسها تفشي فيروس كورونا المستجد، 
مشــيراً إلى أن إطاق هذا المنتدى يتزامــن مع إطاق الرئيس 
الزامبيبرنامــج االنتعــاش االقتصــادي 2020-2023 الــذي 
يســتهدفمعالجة التحديات االقتصادية التي تواجــه زامبيا حالًيا 
وعلى رأسها ركود النمو والبطالة وتراجع النشاط االقتصادي.

المكتب التجاري المصرى بساو باولو 
ينظم ندوة افتراضية حول الفرص 

التجارية لصادرات الكيماويات واألسمدة 
للسوق البرازيلى

نظــم المكتــب التجاري في ســاو باولو 
بالتعــاون مــع الســفارة المصريــة في 
البرازيــل ندوة افتراضيــة تحت عنوان 
»مصــر والبرازيــل: الفــرص الجديدة 
والشــراكة« حيث ســلطت الضوء على 
الفرص المتاحة للصادرات المصرية من 
منتجات الكيماويات واألســمدة بالسوق 
البرازيلي، افتتح الندوة السيد/ وائل أبو 

المجد، سفير مصر في البرازيل.
وقــال الدكتــور/ أحمد مغــاوري رئيس 
جهــاز التمثيل التجــاري إن هذه الندوة  
تأتــي ضمن سلســلة من النــدوات التي 
التجاريــة  الفــرص  تحديــد  تســتهدف 
المتاحة في الســوق البرازيلي أمام عدد 
من قطاعات الصناعة المصرية الواعدة 
والتــي تضع التصدير ضمــن أولوياتها 
للتوســع والبحــث عن شــراكات جديدة 

في أسواق مختلفة، مشيراً إلى ضرورة 
تحقيــق المصدريــن المصرييــن أقصى 
اســتفادة من االعفاء الجمركــي الكامل 
لعدد كبير من السلع المتبادلة بين مصر 
ودول تجمــع الميركســور والــذي بــدأ 
اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي وذلك 
فى اطــار اتفاق التجارة الحــرة الموقع 
بيــن مصــر ودول التجمــع ومــن بينها 

البرازيل.
وأوضــح  أن النــدوة حظيت بمشــاركة 
كبيرة من ممثلي اتحاد الغرف المصرية 
المصرييــن  المصدريــن  وجمعيــة 
»إكســبولينك« والمجلــس التصديــري 
جانــب  إلــى  واألســمدة،  للكيماويــات 
الشــركات المصريــة العاملــة فــي هذا 
القطــاع ونظيراتها البرازيلية، الفتاً إلى 
أنــه من المتوقــع أن تســهم الندوة في 

تشبيك الشــركات المصرية والبرازيلية 
وما يعقبه مــن تبادل الزيارات التجارية 
بيــن الجانبين بهدف تنميــة الصادرات 

المصرية في هذا القطاع الواعد. 
وأضــاف مغــاورى أن المكتب التجاري 
في ســاو باولو يقوم بالتنسيق المستمر 
مع مجتمع األعمال المصري والبرازيلي 
لتنظيم البعثات التجارية وعرض الفرص 
الجديــدة والمتاحة للشــركات المصرية 
فــي الســوق البرازيليــة والعمــل على 
تذليــل العقبــات التي تواجــه الصادرات 
المصرية فــي الســوق البرازيلي وفتح 
قنــوات اتصــال جديــدة مــع الشــركات 
واالتحــادات البرازيلية لتســليط الضوء 
علــى االمكانات والفــرص الهائلة التي 
تتمتــع بهــا الصناعــة وبيئــة األعمــال 

المصرية.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة تشارك في فعاليات منتدى 

االعمال المصري الزامبي
نيفين جامع: فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري 

واالستثماري المشترك بين مصر وزامبيا...و250 مليون 
دوالر حجم التبادل التجاري خالل عام 2019
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عقدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة التجــارة والصناعة لقاًء– 
عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع الدكتور/ بندكت أورما رئيس 
البنك األفريقى لإلستيراد والتصدير استعرضا خاله مشروعات 
وبرامــج البنــك الحالية والمســتقبلية بالســوق المصرى ودور 
البنك فى دعــم االقتصاديات األفريقية لمواجهة األثار الســلبية 

لجائحة فيروس كورونا المستجد »كوفيد 19«.
وأكــدت الوزيــرة حرص الحكومــة على تنمية برامــج التعاون 
والمشــروعات المشتركة والشراكات مع البنك على المستويين 
الحكومي ومســتوى رجال األعمال خاصًة وأن البنك يعد إحدى 
المؤسســات التمويلية الرئيســية بالقارة اإلفريقية، مشيرًة إلى 
أهميــة تضافــر جهــود دول القــارة اإلفريقية لتحقيــق التكامل 
االقتصــادى القــارى ومواجهــة التحديات االقتصاديــة العالمية 

الحالية.
وقالت جامع إن اللقاء تناول مبادرات البنك الحالية والمستقبلية 
بالقارة األفريقية التي تضمنت تنظيم المعرض اإلفريقي للتجارة 
البينية فــى دورته الثانية والمقرر إقامتــه بالعاصمة الرواندية  
كيجالى خال شــهر ســبتمبر 2021 الذي تســعى مصر ممثلًة 
في عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمصرفية والقطاع 
الخاص إلى المشــاركة الناجحة فيه بمــا يضمن الترويج لكافة 
المبــادرات المصرية وعرض الوجــه الحضاري الحديث لمصر 
للزائرين األفارقة تعزيزاً لدور مصر الريادي في القارة، مشيرًة 
إلى أن البنك يسعى لنشر التوعية بشأن مبادراته وتقييم استفادة 

القطاع الخاص المصري مــن مبادرات ومنصات البنك وأهمها 
مبادرة إنشاء ساسل اإلمداد عبر القارة للسيارات.

وأوضحــت الوزيــرة أن الــوزارة اقترحــت علــى البنــك القيام 
بتوفيــر برامج تدريبية للكوادر اإلفريقيــة بهدف تكوين روابط 
تجمع المســؤولين الحكوميين بممثلي القطاع الخاص األفريقي 
واالســتفادة من الدور اإليجابــي الذي يمكنهم القيام به بصفتهم 

سفراء للدور المصري والصناعة المصرية بالقارة.
وأضافت أن الجانبين بحثا مبادرة البنك إلنشاء شركات تصدير 
إفريقيــة في ضوء العمــل الميداني الذي قام بــه البنك في عدد 
مــن الــدول اإلفريقية من بينها مصر من خــال عقد اجتماعات 

تحضيرية مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
مــن جانبه أكــد الدكتور/ بندكــت أورما رئيس البنــك األفريقى 
لإلســتيراد والتصديــر حــرص البنــك على مســاندة الشــركات 
المصريــة مــن التداعيات الســلبية إلنتشــار فيــروس كورونا 
ومســاعدتها فــى تعزيــز عاقاتهــا التجارية مع شــركائها في 
القارة اإلفريقية ، مشــيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على اإلعداد 
لمبادرة إنشــاء الوكالــة اإلفريقية لترويج التجارة واالســتثمار 
بهدف وضع نظام افريقي منســق لترويج التجارة واالســتثمار 
ووضع اســتراتيجيات اســتثمار والدفع بساســل إمداد افريقية 
وتوفيــر خدمــات بناء قدرات وكاالت ترويج االســتثمار وتغيير 
نظرة المســتثمرين عن افريقيا على أنها موقع اســتثماري هام 

واستخدام المنصات التكنولوجية. 

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع السفير 
الياباني بالقاهرة مستقبل العالقات 

االقتصادية المشتركة بين البلدين
أكدت  الســيدة/ نيفيــن جامع 
التجــارة والصناعــة  وزيــرة 
حــرص الحكومة علــى تعزيز 
التعاون المشــترك مع اليابان 
القطاعــات  مختلــف  فــي 
االقتصاديــة وبصفــة خاصــة 
فــي القطــاع الصناعــي وذلك 
لاستفادة من الخبرات الكبيرة 
اليابانيــة  والتكنولوجيــات 
المتطــورة فــي هــذا الصدد ، 
مشــيرة الــى أهمية مشــاركة 
الســيارات  صناعــة  قطــاع 
اليابانــى فــى التوجــه الحالي 
الذى تتبناه الحكومة المصرية 
للتوسع في استخدام المركبات 

العاملة بالغاز الطبيعى.
 جاء ذلك خال اللقاء الموسع 

الذي عقدته الوزيرة مع السيد /نوكي ماساكي سفير اليابان 
بالقاهرة، والذي اســتعرض ســبل تنمية وتطويــر العاقات 
االقتصاديــة بيــن البلدين وبصفة خاصــة قطاعات الصناعة 
والتجارة والمشــروعات الصغيرة والمتوسطة ،حضر اللقاء 
الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والسيد/ 
يوكوتــاك تيتســوتارو الســكرتير االول بالقســم االقتصادي 

بالسفارة اليابانية بالقاهرة .
وقالت الوزيــرة إن مصر واليابان ترتبطــان بعاقات ثنائية 
تاريخيــة تســتند لتاريــخ طويل مــن التعاون المشــترك في 
مختلــف المجــاالت وعلى كافــة االصعدة  ، مشــيرًة إلى أن 
الفترة الحالية تشهد زخما سياسيا غير مسبوق بين البلدين 
والذى من شــأنه نقل عاقات التعــاون الثنائي فى المجاالت 

السياسية واالقتصادية والعلمية لمستويات متميزة .
ولفتــت جامع الــى ان الحكومة المصرية تســتهدف تعميق 
وتوطين صناعة الســيارات بالســوق المصري واالســتفادة 
مــن الخبرات والتكنولوجيات اليابانية الكبيرة في هذا الصدد 
خاصــة وان المنتج الياباني يحظى بثقة كبيرة لدى المواطن 
المصري، مشيرة الى حرص الحكومة على جذب المزيد من 
الشــركات اليابانية للعمل بالســوق المصري وبصفة خاصة 
شــركات صناعة السيارات وذلك باعتباره أحد اهم المقاصد 

االستثمارية بمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا .
واشــارت الوزيرة الى ان المباحثات قد تناولت اهمية تعزيز 
العاقــات التجاريــة بين البلديــن خاصة في ظــل المقومات 

والمــوارد التى تتميز بها كل من مصــر واليابان، الفتًة الى 
ان الصادرات المصرية للسوق الياباني شهدت زيادة بنسبة 
76% خــال الفترة مــن يناير وحتى مايو مــن عام 2020 
حيــث بلغــت 176 مليون دوالر مقابــل 100 مليون دوالر 
خــال نفــس الفترة مــن العــام الماضي، كمــا ارتفعت قيمة 
الواردات المصرية من الســوق الياباني بنســبة 18% خال 
الفترة من يناير وحتى مايو 2020 حيث بلغت 443 مليون 
دوالر مقابــل 375 مليون دوالر خال نفس الفترة من العام 

الماضي
ومن جانبه أكد نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة حرص 
باده على تعزيز العاقات الثنائية مع مصر باعتبارها دولة 
محورية بمنطقة الشــرق األوسط وقارة افريقيا، مشيراً إلى 
أهمية تفعيل العمل المشــترك بين الجانبين  لتنمية العاقات 
االقتصادية بين القاهرة وطوكيو كى ترتقى لمستوى العاقات 

السياسية التاريخية التي تربط البلدين.
ووجه الســفير الياباني الدعوة للحكومــة المصرية ودوائر 
األعمــال فــي مصــر للمشــاركة بفعاليات معرض »اكســبو 
»2025 والذي ســيقام بمدينة أوســاكا اليابانية والذي من 
المتوقع أن يستقطب مايزيد عن 28 مليون زائر منهم 3.5 
مليون زائر من خارج اليابان، مشيراً إلى أن المعرض يمثل 
فرصة متميزة اللتقاء رجال األعمال المصريين مع نظرائهم 
مــن مختلف أنحاء العالــم واالتفاق على إنشــاء المزيد من 

المشروعات االستثمارية المشتركة

و تبحث مع رئيس البنك األفريقى 
لإلستيراد والتصدير مبادرات البنك لتعزيز 

العالقات التجارية بين الدول اإلفريقية
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فــى اطار توجيهات الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة 
بفتح مجاالت عمل جديدة للشــباب، وقعــت مصلحة الكفاية االنتاجية 
 )LEAD( والتدريب المهنى ومؤسســة القيادات المصريــة للتنمية
بالتعــاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة »ميدو« برتوكول 
تعاون لتنفيذ عدد من اليرامج التدريبية في اطار مبادرة » اتعلم صح 
وأدهــن صــح« وذلك في مجــاالت تاهيل مهنة  فنــى اصاح ودهان 
هياكل الســيارات  ومهنة دهان النجارة حيث تســتهدف هذه البرامج 
تأهيــل اكثر من 200 متدرب على مهارات دهان الســيارات ودهان 

االخشاب  وتستمر لمدة عام.
 وقع البروتوكول السيد/عمرو جمعه رئيس مصلحة الكفاية االنتاجية 
والتدريــب المهنــى والدكتورة/ مــى التاوى رئيــس مجلس االمناء 
لمؤسســة القيــادات المصريــة للتنميــة )LEAD( ،وذلك بحضور 
الســيد/ هانی البلونی رئيس قطاع التســويق والمبيعات بالمجموعة 

الدولية للدهانات الحديثة »ميدو« .
وقال الســيد/ عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية االنتاجية والتدريب 
المهنــى ان هذا المشــروع  يســتهدف نشــر ثقافة التدريــب المهنى 
والتأكيد على دوره  الهام فى المجتمع، مشــيراً الى انه ســيتم تنفيذ 
المشــروع مــن خــال دورات TOT لمدربين  الكفايــة االنتاجية ثم 
قيامهــم بتدريــب  الطلبة والطالبات وشــباب الخريجيــن الراغب فى 

تنمية مهاراتهم  بمراكز التدريب المهنى بالمصلحة.
واضاف ان المشــروع يعكس جهود وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
فــي مصلحة الكفايــة االنتاجية والتدريب المهنى فــي القيام بعمليات 
التطوير المســتمر وادخــال مهن جديدة بمراكــز التدريب التابعة لها 
باالضافة الى  االســتفادة مــن الكوادر البشــرية المؤهلة بالمصلحة 
فــى كافــة التخصصات لتلبية احتياجات ســوق العمل من عمالة فنية 
مدربة ، مشيراً الى ان التدريب سيتم بمراكز العاشر ودمياط والمركز 
الكورى بشبرا ومركز محرم بك واسيوط  وعدد من المراكز االخرى 
حيث ســيتم تقسيم المتدربين على مجموعات تضم كل مجموعة 25 

متدرب.
واوضح جمعة ان البرنامج يســتهدف فئة من الشــباب والفتيات من 
ســن 18الى 40 ســنة والراغبين فى تعلم مهارات دهان الســيارات 
ودهــان االخشــاب من طــاب المراكــز التدريبية التابعــة للمصلحة 
ومــن الشــباب الذين  يجيدون القــراءة والكتابة كحــد ادنى بموجب 
شــهادة تفيد ذلك وكذا الحاصلين على دبلوم متوســط وثانوية عامة 
ومؤهــل عــال والمهتمين بالمهنــة من خارج المراكــز لتمكينهم من 
اكتســاب المهارات والقدرات والمعلومات التى تساعدهم على معرفة 
اساسيات مهارات دهان السيارات ودهان االخشاب بصورة صحيحية  

بهدف رفع مهاراتهم التدريبية مع المســاهمة فى توجيههم لشركات 
متخصصة لمســاعدتهم على فتح اســواق عمل ومشروعات صغيرة 

لهم.
 ولفت الى ان مؤسسة القيادات المصرية للتنمية ستقوم بالتعاون مع 
المجموعة الدولية للدهانات الحديثة »ميدو« وفي اطار المســئولية 
االجتماعيــة واالهتمام بقطاع التدريب المهني بتقديم الدعم المعنوى 
والمــادى للشــباب لتحقيق اهداف  التدريب من خــال توفير خامات 
التدريب والعدد المطلوبة والتيشــيرتات واالفاروالت والمادة العلمية 
المطورة الهادفة لارتقاء باساسيات المهنة وما يتطلبه سوق العمل 
بقطاع التدريب المهنى، مشــيراً الى ان المؤسســة ســتقوم بالدعاية 
للمبــادرة وتجهيز المطبوعات الازمة  وتنظيم احتفالية االعان عن 

المشروع .
جديــر بالذكــر ان مدة التدريب تســتمر عشــرة ايــام يخصص منها 
يومــان للنظــرى و8 ايام تدريب عملــى  بواقع 6 ســاعات تدريبية 
يوميا صباحا او مســاًء بشرط الحضور بنسب 100% من عدد االيام 
حيث يقوم البرنامج التدريبى على اســاس التدريب النظرى والعملى 
لمهــارات دهان االخشــاب والســيارات ودهان وتوضيــح المهارات 
الفنية والســلوكية والقدرات والمعلومات المطلوبة وكيفية اكتسابها 

وممارستها بصورة عملية .

بالتعاون مع المؤسسة الدولية االسالمية 
لتمويل التجارة

هيئة تنمية الصادرات تعلن بدء تنفيذ برنامج 
جسور التجارة العربية اإلفريقية في مصر

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة 
بصــدد بــدء تنفيذ برنامج جســور التجارة العربيــة اإلفريقية في 
مصر الذي أطلقته المؤسســة الدولية اإلســامية لتمويل التجارة 
ليبدأ اعتباراً من شــهر ديســمبر2020 حتى نهاية شهر سبتمبر 
من العام الحالى حيث يســتهدف البرنامج تعزيز قدرة المصدرين 
الحالييــن وخلــق جيــل مــن المصدرين الجــدد وتشــجيع تطوير 
منتجــات تصديرية جديدة فى األســواق الحالية وأســواق جديدة 

واعدة فى أفريقيا.
وقالــت الوزيــرة إن هيئة تنمية 
تنفيــذ  ســتتولى  الصــادرات 
البرنامــج فــي مصــر بالتعاون 
مع المؤسسة الدولية اإلسامية 
والمجالــس  التجــارة  لتمويــل 
التصديريــة باإلضافة إلى اتحاد 

الصناعات المصرية.
و مــن جانبــه أكــد المهنــدس 
الرئيــس  ســنبل  ســالم  هانــي 
الدوليــة  للمؤسســة  التنفيــذي 
التجــارة  لتمويــل  اإلســامية 
حرص المؤسســة علــى تعزيز 
التعــاون المشــترك مــع وزارة 
التجارة والصناعة وهيئة تنمية 
الصــادرات فــي مصر، مشــيراً 
إلــى أن هذا البرنامــج يأتي في 
المؤسســة  صميم اســتراتيجية 
لتمويــل  اإلســامية  الدوليــة 
التجــارة التي ترمــي إلى تعزيز 
الخارجيــة والصادرات  التجارة 
ببنــاء  المتعلقــة  واالنشــطة 
القــدرات، باإلضافة إلى تحقيق 
هــدف برنامج جســور التجارة 

العربية اإلفريقية الذي يركز على دعم الدول األعضاء  الشــركاء 
لبرنامج الجســور وزيادة تدفقات التجارة واالســتثمار لألســواق 

اإلفريقية والعربية .
وبدورهــا أوضحــت الســيدة/ ُربا زايــد رئيس الجهــاز التنفيذي 
لهيئــة تنمية الصــادرات أن تنفيذ البرنامج يأتــي في إطار اتفاق 
التعاون الموقع بين الهيئة والمؤسســة الدولية اإلسامية لتمويل 
التجارة والذي يســتهدف تمويل عدد من برامج تنمية الصادرات 
التــي تنفذها الهيئة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى األســواق 
األفريقيــة، الفتًة إلى أن أنشــطة البرنامج بــدأت من خال إقامة 
ورشــة عمل بالقاهرة نهاية شهر ديســمبر الماضى  يتبعها عدد 
من ورش العمل في محافظات االســكندرية، ودمياط، وبورسعيد، 

وأســوان للشــركات المصريــة فــي القطاعات المســتهدفة لرفع 
الوعي بفرص التصدير في الســوق األفريقــي وكذلك المتطلبات 
الفنية والمواصفات المطلوبة للدخول في الدول االفريقية الواعدة 
وتقديــم خدمات التوجيه والتخطيط التصديرى لتوعية الشــركات 

المصدرة باليات النفاذ الى االسواق االفريقية.
 وأشارت زايد إلى أن البرنامج يستهدف مجموعة من القطاعات 
التصديريــة تتضمن قطــاع مواد البناء، والصناعــات الكيماوية، 
والصناعات الطبية والصيدالنية، والصناعات الهندسية، والطباعة 
والمنتجــات  والتعبئــة 
الورقيــة، باإلضافــة إلى 
قطاع األثاث، مشيرًة إلى 
أن الــدول األفريقية التي 
يســتهدف البرنامج زيادة 
الصادرات المصرية اليها 
وأوغنــدا  كينيــا  تشــمل 
وإثيوبيــا،  وتنزانيــا 
ورواندا في الشــرق، إلى 
جانــب الســنغال وكــوت 
ديفــوار ونيجيريــا وغانا 
والكاميــرون وغينيــا في 
الغرب، فضًا عن جنوب 
إفريقيا وأنجــوال وزامبيا 

وزيمبابوى في الجنوب.
الجهــاز  رئيــس  ولفتــت 
تنميــة  لهيئــة  التنفيــذي 
الصــادرات إلــى أن تنفيذ 
مــن  ســيتم  البرنامــج 
خال محورين أساســيين 
النفــاذ  يســتهدف  األول 
المحتملة  إلــى األســواق 
وذلــك عن طريــق تنظيم 
ورش عمــل للشــركات المصرية فى القطاعات المســتهدفة لرفع 
الوعــي بفرص التصديــر وكذلك المتطلبات الفنيــة والمواصفات 
المطلوبة فــى الدول األفريقية الواعــدة، وتقديم خدمات التوجيه 
والتخطيط التصديرى لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى 
األســواق األفريقية، باإلضافة إلى االشتراك بعضويات فى مواقع 
الترويج الدولية لتوفير الفرص التصديرية والمناقصات فى الدول 
األفريقية، مشيرًة إلى أن المحور الثاني ُيعنى بخدمات النفــــــــاذ 
إلــى األســواق األفريقية الواعــــــدة وذلك من خــال تنظيم بعثة 
تجارية إلحدى الدول األفريقية، وتنظيم أسبوع تجارى للمنتجات 

المصرية فى إحدى الدول االفريقية.

في اطار تنفيذ مبادرة
»اتعلم صح وأدهن صح« 

الكفاية االنتاجية توقع برتوكول تعاون 
مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية  

والشركة الدولية للدهانات الحديثة لفتح 
فرص تدريب وعمل للشباب من الجنسين 

في مجال الدهانات
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وزيرة التجارة والصناعة تستعرض حصاد قطاع الصناعة خالل 
عام 2020

نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية... 
ومؤشرات ايجابية محققة في معدالت النمو واالنتاج 
واالستثمار وتوفير فرص عمل رغم تداعيات ازمة كورونا

طرح 7 مجمعات صناعية جديدة باجمالي 1657 وحدة بـ 7 
محافظات في مجاالت الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية 

والنسيجية ومواد البناء والمالبس الجاهزة والبالستيك

طرح 14 مليون و757.3 ألف متر اراضي صناعية بـ 13 منطقة 
صناعية عبر خريطة االستثمار الصناعي .. ومنح 11 ألف و597 

رخصة تشغيل لمنشأت صناعية
حصاد الصناعة
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فوز المشروع المصري »نظم الخاليا الشمسية الصغيرة المتصلة 
 EI« بالمركز األول عالميًا بمسابقة »Egypt-PV بالشبكة

Awards« والتي نظمها معهد الطاقة البريطاني

المطابع األميرية تطلق بوابة اليكترونية لنشر 
التشريعات واالحكام المصرية..وبدء انشاء فرع جديد 

للهيئة بالعاصمة اإلدارية .

حصاد التجارة
وزيرة التجارة والصناعة تستعرض حصاد تجارة مصر الخارجية 

خالل عام 2020
نيفين جامع: 22مليار و800 مليون دوالر صادرات مصر خالل الـ 
11 شهر االولى من عام 2020...وتوقعات بتخطي الصادرات 

حاجز الـ 25 مليار دوالر بنهاية العام
أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن التصدير 
يمثــل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياســية باعتباره احد 
المصادر الرئيســية لاقتصــاد القومى وعنصر أساســى فى جلب 
العملــة الصعبــة ومن ثــم زيــادة االحتياطى النقدى مــن العمات 
األجنبيــة ، مشــيرة الى أن الوزارة تنفذ خطــة طموحة لمضاعفة 
الصادرات الســلعية والوصــول بها الى 100 مليــار دوالر خال 
الســنوات القليلــة المقبلة ، وذلك من خال الســعى لفتح اســواق 
تصديريــة جديــدة أمــام المنتــج المصــرى والنفــاذ الــى مختلف 
األســواق الخارجية وبصفة خاصة لألسواق التى ترتبط مع مصر 
 باتفاقــات تفضيليــة تتيــح الوصول الــى حوالى 2 مليار نســمة .

وفــى هــذا اإلطــار أشــارت الوزيــرة الــى انــه علــى الرغم من 
التحديات الصعبة التى شــهدتها حركة التجــارة الدولية من جراء 
انتشــار فيروس كورونا عالمياً مطلع هذا العام وما اســتتبعه من 
غلــق مصانــع وتوقــف موانئ فى معظــم دول العالــم ، اإل أن ما 
حققته الصادرات الســلعية المصرية يمثل قصة نجاح واســتكمال 
للمؤشــرات االيجابيــة التى حققهــا االقتصاد المصــرى خال هذا 
العــام وذلك بشــهادة المؤسســات الماليــة الدولية وعلى رأســها 
البنــك الدولى وصندوق النقد ، حيــث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 
المصرية لألســواق الخارجية خال الـ 11 شــهر االولي من عام 
2020 حوالــي 22 مليــار و800 مليون دوالر مقارنة بنحو 23 
مليار و364 مليون خال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق 
طفيــف ومعدل مقبول فى ظل الظروف العالمية، الفتًة إلى انه من 
 المتوقع ان تتخطى حاجز الـ 25 مليار دوالر مع ختام عام 2020.

وقالت ان الحفاظ على معدالت الصادرات رغم األزمة يعكس الرؤية 
الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة األزمة والتعامل مع 
تداعيتها مــن خال التركيز على عدد من القطاعات ذات األولوية 
في التصدير وعلى رأســها الصناعات الطبية والغذائية، الفتًة إلى 
أن خطــة الوزارة تســتهدف االرتقاء بالقدرة التنافســية للصناعة 
المصرية وفتح المزيد من االسواق أمام المنتج المصري االمر الذي 
 يسهم في تحقيق طفرة في معدالت التصدير خال المرحلة المقبلة.

وأوضحــت جامع أن الــواردات المصرية شــهدت انخفاضاً كبيراً 
خــال الفترة من يناير وحتــى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت 
نحــو 58 مليــار و106 مليــون دوالر مقارنــة بنحــو 65 مليار 
و828 مليــون دوالر خال نفس الفترة من عام 2019، بنســبة 

انخفاض 12%، مشيرًة إلى أن عجز الميزان التجارى سجل ايضاً 
انخفاضاً كبيراً بنســبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 
حيث سجل نحو 35 مليار و306 مليون دوالر مقارنة بنحو 42 
مليــار و464 مليون دوالر بفارق 7 مليــار و158 مليون دوالر 
، وهو األمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشــيد االســتيراد 
ومنــح الفرصة للصناعــة الوطنية الحال المنتــج المصرى محل 
المنتجات المثيلة المســتوردة من خال التوســع فى برامج تعميق 

التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة .
واشارت الوزير الى ان القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها 
خــال الفتــرة من يناير وحتــى نوفمبر من عــام 2020 تضمنت 
قطاعــات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليــار و590 مليون دوالر، 
وقطــاع الصناعــات الطبيــة بقيمــة 488 مليــون دوالر، وقطاع 
الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليار و155 مليون دوالر، الفتًة الي 
ان أكبر األســواق المستقبلة للصادرات المصرية خال هذه الفترة 
تتضمــن دولة اإلمــارات العربية المتحدة بقيمــة 2 مليار و660 
مليــون دوالر، والمملكة العربية الســعودية بقيمــة مليار و520 
مليــون دوالر، باإلضافــة إلى تركيــا بقيمة مليــار و424 مليون 
دوالر، والواليــات المتحدة األمريكية بقيمــة مليار و385 مليون 

دوالر، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دوالر.
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تراجع عجز الميزان التجاري 
بنسبة 17%...و12% انخفاضًا 

في الواردات

20 مليار جنيه اجمالي المساندة التصديرية المقدمة 
للشركات المصدرة...والول مرة سداد كافة المستحقات 

المتأخرة للمصدرين
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عامة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطاقها عام 2016 
تمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة 

الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. مدة صاحية  العامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة 
التقييم.. وقد تمكنت 205 منشأة صناعية على مستوى الجمهورية من اجتياز التقييم بنجاح.. سنقوم بعرض نبذة 

مختصرة عن عدد من المنشآت الحاصلة على العامة في مجاالت متنوعة.

لجنة التقييم بمركز تحديث 
الصناعة تقوم بزيارة ميدانية 
لمصنع االلكترونيات بالهيئة 

العربية للتصنيع 
اللجنة تقرر اجتياز المصنع 
للتقييم بنجاح وتجديد 

صالحية عالمة »بكل فخر 
صنع في مصر«لمدة عامين

قامت لجنة التقييم الخاص بعامة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« بمركز 
تحديث الصناعة بزيارة ميدانيــة لمصنع االلكترونيات التابع للهيئة العربية 
للتصنيع– بناًء على طلب المصنع –  لتجديد صاحية عامة بكل فخر صنع 
فــي مصر للمصنع حيــث قامت بالتحقق من مدى التزامــه بتطبيق المعايير 
المؤهلة للحصول على العامة واالطاع على السياســات والنماذج الازمة 
لتطبيق تلك المعايير واجراء لقاءات مع رؤســاء االدارات واالقسام المعنية 
للتحقق من المامهم بها، الى جانب تفقد خطوط االنتاج للتأكد من تطبيق تلك 

السياسات والمام جميع العاملين بها.
وقــد ضمت لجنة التقييم  الســيد/ محمــد حامد مدير وحدة التقييم والســيد/ 
يوســف منير  خبير التقييم  والســيد/ محمد ســمير مســئول التقييم  وكان 
في اســتقبال اللجنة  عدد من مســئولي مصنع االلكترونيات بالهيئة العربية 
للتصنيع ضم المهندســة / نهال فاروق مدير قطاع الجودة والمهندس/ وائل 
حمــزة مدير عــام الرقابة على الجودة والمهندس/ محمــد عبد الحميد مدير 
ادارة القياســات والمهندس/ حاتم حســين مديــر ادارة المعامل والمهندس/ 

خالد نبيل مدير عام تخطيط االنتاج.

وقد اســفرت الزيارة عن اجتياز المصنــع للتقييم بنجاح وتم تجديد صاحية 
عامة »بكل فخر صنع في مصر« لمدة عامين. 

و كان المصنع قد حصل على العامة عام 2018  وانتهت صاحيتها شهر 
اكتوبر 2020.

جديــر بالذكر ان مصنــع االلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع انشــئ 
عام 1979 وعلى مساحة 57000 م2 ليكـون نواة للصناعات اإللكترونية 
المتطــورة وإنتــاج المعــدات اإللكترونية بكافة أنواعها حيــث ينتج المصنع 
العديد من المنتجات المدنية مثل كشــافات الشــوارع LED، اللمبات الليد، 
التلفزيونات LED،Smart ، الحاسب اآللى واللوحي، الكاميرات، أجهزة 

اإلستقبال، األجهزة المنزلية والعدادات.
الهيئــة العربية للتصنيع، مصنع االلكترونيات الكيلو 4.5 طريق الســويس 

)داخل البوابة 3 لمصنع صقر( القاهرة
http://www.aoi.com.eg/aoiarab/ اإللكترونــي:  الموقــع 

factories/electinfo.html
chairman_electronics@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني
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المصدر: الموقع اإلليكترونى لمنظمة التجارة العالمية

اعتمــدت مجموعــة العمــل غيــر الرســمية للمؤسســات الصغيــرة 
العالميــة  التجــارة  بمنظمــة  الصغــر  ومتناهيــة  والمتوســطة 
حزمــًة توصيــات تهــدف إلــى معالجــة التحديــات التــي تواجههــا 
ــة الصغــر للمشــاركة  ــرة والمتوســطة ومتناهي الشــركات الصغي

ــة. فــي التجــارة العالمي
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  التوصيــات  هــذه  وتدعــم 
ومتناهيــة الصغــر والتــى غالًبــا مــا تواجــه صعوبــات للمشــاركة 
فــي التجــارة العالميــة، فضــاً عــن تضررهــا بشــدة مــن جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد » كوفيــد 19«، حيــث أنــه مــن 
خــال المصادقــة علــى هــذه الحزمــة فــإن المجموعــة تعلــن عــن 

ــذه الشــركات. اســتعدادها لمســاعدة ه
للمؤسســات  الرســمية  غيــر  العمــل  مجموعــة  وتســتهدف 
ــدد  ــى يصــل ع ــر- والت ــة الصغ ــطة ومتناهي ــرة والمتوس الصغي
الــدول المشــاركة بهــا 91 دولــة مــن أعضــاء المنظمــة- تحديــد 
ومعالجــة العقبــات التــي تحول دون مشــاركة الشــركات الصغيرة 

ــة. ــارة العالمي ــي التج ــر ف ــة الصغ والمتوســطة ومتناهي
وتتضمــن الحزمــة المعتمــدة مجموعــة مــن التوصيــات الطوعيــة 
ــفافية  ــمل الش ــدة تش ــاالت ع ــي مج ــي تغط ــة الت ــر الملزم وغي
ــرة والمتوســطة  ــول الشــركات الصغي ــات ح ومشــاركة المعلوم

ومتناهيــة الصغــر، وتيســير التجــارة، والوصــول إلــى التمويــل 
والمدفوعــات عبــر الحــدود، والحصــول علــى معلومات الســوق، 
وإدراج المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي التطــورات 

ــة.  التنظيمي
وتتضمن حزمة التوصيات ما يلى:

الصغيــرة  بالمشــروعات  المتعلقــة  المعلومــات  تقديــم   •
والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر فــي مراجعــات منظمــة التجــارة 
العالميــة للسياســات التجاريــة حيــث تحــث هذه التوصيــة أعضاء 
منظمــة التجــارة العالميــة علــى تقديــم معلومــات بشــكٍل طوعــي 
عــن السياســات المتعلقــة بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
ــي  ــة الت ــات السياســات التجاري ــاء مراجع ــر أثن ــة الصغ ومتناهي
ــك  ــدول األعضــاء، وذل ــة لل ــارة العالمي ــة التج ــا منظم ــوم به تق
ــون مصــدًرا للممارســات  ــى تك ــز الشــفافية ولك ــن أجــل تعزي م

ــدة. الجي
• مســاعدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر 
علــى الوصــول إلــى معلومــات الســوق، بمــا فــي ذلــك المعلومات 

الخاصــة بالتعريفــات واللوائــح.
والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات  التجــارة  تســهيل   •
ومتناهيــة الصغــر حيــث تمثــل اإلجــراءات الجمركيــة المرهقــة 

منظمة التجارة العالمية تصدر حزمة توصيات 
لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 

ومتناهية الصغر على المشاركة في التجارة 
العالمية

صعوبــًة وخاصــًة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة 
الصغــر. لــذا تدعــو المجموعــة أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة 
إلــى التنفيــذ الكامــل التفاقيــة تيســير التجــارة الخاصــة بالمنظمــة، 
وتبــادل الخبــرات لتحديــد وتعزيــز الممارســات الجيــدة التــي يمكــن 
أن تســاعد هــذه المشــروعات، وبحــث إمكانيــة تطبيــق إجــراءات 

ــة لتخفيــف هــذه الصعوبــات. جمركيــة رقمي
• دعم إدراج المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهية الصغر 
ــى  ــة األعضــاء عل ــر التنظيمــي حيــث تشــجع التوصي فــي التطوي
ــى المشــروعات  ــح عل ــل هــذه اللوائ ــة لمث ــار المحتمل ــل اآلث تحلي
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  مــع  والتشــاور  الصغيــرة 

ــدة. ــة جدي ــح تجاري ــذ لوائ ــل تنفي ــر قب ــة الصغ ومتناهي
• دعــم تنفيــذ قــرار 2019 بشــأن »قاعــدة البيانــات المتكاملــة« 
لمنظمــة التجــارة العالميــة حيــث تعد »قاعــدة البيانــات المتكاملة« 

الرســمي  العالميــة  التجــارة  منظمــة  مصــدر  هــي   )IDB(
للمعلومــات الجمركيــة والمعلومــات المتعلقــة بالتجــارة. لــذا فمــن 
خــال تحديــث قاعــدة البيانــات المتكاملــة، يمكــن ألعضــاء منظمــة 
التجــارة العالميــة مســاعدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر فــي الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة وشــاملة 
ــى األســواق.  ــات الوصــول إل ــن بيان ــا م ــات وغيره عــن التعريف
ــة  ــات اإلضافي ــر الطوعــي للمعلوم ــة التوفي ــذه التوصي وتدعــم ه
واإلرســال اإللكترونــي التلقائــي لبيانــات الــدول األعضــاء الخاصة 
ــا لـــ »قــرار  بالتعريفــات أو االســتيراد إلــى قاعــدة البيانــات، وفًق

ــة« الصــادر فــي مايــو 2019. ــات المتكامل قاعــدة البيان
• الوصــول إلــى التمويــل والمدفوعــات عبــر الحــدود والــذى يعــد 
مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه مشــاركة المشــروعات 

ــي التجــارة. ــر ف ــة الصغ ــرة والمتوســطة ومتناهي الصغي
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عقد اللواء.أ.ح / حافظ حســن مساعد وزيرة التجارة والصناعة 
للشــئون المالية واإلداريــة ونظم المعلومات  لقاءاً موســعاً مع 
مديــرى المراكز التكنولوجية بالوزارة حيث تناول اللقاء الوضع 
الحالــى للمراكــز والخطط المســتقبلية لتطويرها بهــدف تعزيز 
دورهــا فى االرتقــاء بالصناعة الوطنية وزيادة تنافســية المنتج 
المصرى بالســوقين المحلى والعالمى ،حضر اللقاء السيد/ أحمد 

رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة .
وأكــد اللــواء.أ.ح / حافظ حســن حــرص الوزارة علــى تطوير 
كافــة المراكــز التكنولوجية  بهدف نقل وتوطيــن التكنولوجيات 
الصناعيــة الحديثــة  لمختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة بالصناعة 

المصرية ،  مشــيراً إلى أن المراكز التكنولوجية تقوم بدور هام فى 
رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلى بما يسهم فى زيادة الصادرات 

المصرية لألسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل .
وقال حســن أنــه يجرى حالياً العمل على إنشــاء مواقــع إلكترونية 
حديثــة لكافة الهيئــات والجهــات التابعة تعمل تحت مظلــة البوابة 
اإللكترونية الرئيســية لوزارة التجارة والصناعة ،مشيراً إلى أهمية  
تفعيــل قنوات التواصل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة لتحقيق 

التكامل فيما بينها .
وأشــار إلى الــدور الفعال التى تقــوم به المراكز فى نقــل الخبرات 
التكنولوجية واالستشارية إلى دول القارة اإلفريقية من خال توفير 

برامــج التدريــب والمتابعة المســتمرة للعاملين بالقطــاع الصناعى 
بــدول القــارة الســمراء وذلك فى إطــار حرص الدولــة على تعزيز 

منظومة التعاون الصناعى القارى .
وبدورهم قال مديرو المراكز التكنولوجية بالوزارة إن المراكز تقوم 
بدور محورى داخل منظومة الصناعة الوطنية وذلك من خال رفع 
القيمة المضافة للمنتج المصرى ومنح شــهادات االعتماد وترشــيد 
الطاقة  والموراد وزيادة اإلعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 
جانب دعم مشــروعات ريادة األعمال وخفض اإلنبعاثات الصناعية 
باإلضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب للمصانع والورش 

وتنفيذ مهام الرقابة على الجودة . 

شــارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز 
المركــزي للتنظيــم واإلدارة ممثًا عن مصر 
فــي الندوة التي نظمتهــا لجنة األمم المتحدة 
آســيا  لغــرب  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
»األسكوا« عبر االنترنت إلطاق »النموذج 
األولي إلطار عربي مشترك لكفاءات الكوادر 
العليا في القطاع العام من منظور السياسات 
العامة وخطة التنمية المســتدامة 2030«، 
وذلــك بحضــور وزراء ورؤســاء دواويــن 
الخدمة المدنيــة وممثلين عن تلك الوزارات 
والدواوين في دول فلسطين، األردن، لبنان، 
ســلطنة عمان، البحرين، المغرب، واليمن، 
باإلضافــة إلــى المنظمــة العربيــة للتنميــة 

اإلدارية.

وقــال رئيــس الجهاز إن مصر تقــود عملية 
تدريــب كبرى حيــث تقوم بتدريب عشــرات 
اآلالف مــن الموظفيــن المرشــحين لانتقال 
للعاصمــة اإلدارية، وعــرض رئيس الجهاز 
التجربــة المصريــة فــي تطويــر المــوارد 
البشــرية بالجهــاز اإلداري للدولــة وخطــة 

اإلصاح اإلداري المصرية.
واســتعرض الشيخ دور مركز تقييم القدرات 
والمســابقات كأداة محوكمــة لحســن اختيار 
الموظفيــن، وهــو مــا لمســه وفــد منظمــة 
االسكوا خال زيارته للمركز في شهر يوليو 
2019، مؤكــًدا أن الخبرة المصرية في هذا 
الشــأن متاحة للدول العربية الشقيقة وعلى 

جاهزية مصر لتقديم الدعم في هذا الصدد.

واقتــرح رئيــس الجهاز أن يتضمــن اإلطار 
العربــي المشــترك لكفــاءات الكــوادر العليا 
أوزان نســبية تضمــن توحيد معاييــر تقييم 
الكــوادر، وأن يتحول اإلطار إلى دليل رقمي 
مــزود بتطبيــق إلكترونــي، وهو مــا رحب 
به المشــاركون، وقد قررت االســكوا وضع 
اقتراح مصــر على أجندة اجتمــاع المنظمة 

المقرر عقده خال شهر يناير الجاري.

أكــد الجهــاز المركزى للتنظيــم واإلدارة 
برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عدم جواز 
احتســاب إجازة مرضية للموظف إال بعد 
العرض على لجنة طبية مختصة وتقرير 
مــا إذا كانت حالته الصحيــة تتطلب مدة 
إجــازة من عدمه، الفًتا إلى أن عدم مثول 
الموظــف أمــام اللجنة الطبيــة المختصة 
لتوقيع الكشــف الطبى عليــه خال فترة 
انقطاعه يترتب عليه عدم احتســاب هذه 
الفترة إجازة مرضية أو إجازة اعتيادية، 
وتحســب مدة انقطــاع تســتوجب إنهاء 
الخدمة فى حالــة االنقطاع لمدة 15 يوم 

متصلة أو 30 يوم منفصلة.
وأوضــح جهــاز التنظيــم واإلدارة، وفًقا 
لمنشــور صــادر عــن اإلدارة المركزيــة 
للخدمــة المدنية التابعة للجهاز، أنه وفًقا 
ألحــكام قانــون الخدمة المدنيــة والئحته 

التنفيذيــة ال يجــوز للموظــف أن ينقطــع عن عملــه إال إلجازة 
مرخــص له بها فى حــدود اإلجازات المقــررة ووفًقا للضوابط 
واإلجــراءات التى تحددها الائحــة التنفيذية وإال حرم من أجره 

عن مدة االنقطاع دون إخال بمسئوليته التأديبية.

جاء ذلك رًدا على العديد من االستفســارات التي وردت الجهاز 
المركزى بشأن طلب اإلفادة بالرأى عن مدى جواز احتساب مدة 
انقطاع الموظف ألســباب مرضية رغم عــدم مثوله أمام اللجنة 
الطبية مــن رصيد إجازاته االعتيادية حيث أن القانون رقم 81 

لسنة 2016 لم يتطرق إليها أو اعتبارها انقطاع دون أجر.

الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة : عدم جواز 
احتساب إجازة مرضية للموظف إال بعد العرض 

على لجنة طبية مختصة 

مصر تشارك في إطالق النموذج العربي 
لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام 

في إطار توجيهات الســيدة / نيفين جامع وزير التجارة والصناعة ، 
بتنفيذ تعليمات الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يختص بدعم 
المرأة المصرية ،نظمت وحدة المرأة و تكافؤ الفرص بوزارة التجارة 
والصناعة عدد من الندوات لتقديم التوعية الازمة لمســاعدتها على 
اجتيــاز أزماتها ووزيــادة قدرتها على ما تتحمله من أعباء األســرة 
واألبناء  إحداها بعنوان »توعية المرأة ومناهضة العنف » وذلك فى 
إطــار الدور التوعوى للوحدة و بناًء على توجيهات المجلس القومى 
للمرأة بمناقشــة تحســين أوضاع المرأة المصريــة و تمكينها وبناء 
قدراتها لتكون داعم لعملية التنمية ، وذلك بحضور الســيدة / شيماء 
نعيــم مدير عــام إدارة سياســات التخطيط بالمجلــس القومى للمرأة  
، وعــدد مــن الســيدات ممثــات اإلدارت العامة بالــوزارة والهيئات 

والجهات التابعة.
تأتي الندوة في إطار حملة »الـ 16 يوم« والتي تســتهدف  مناهضة 
العنــف ضد المرأة ويحتفل بها العالــم كل عام فى الفترة من 25 من 

الذي  نوفمبــر، 
اليــوم  يوافــق 
للقضاء  العالمى 
العنــف  علــى 
المــرأة،  ضــد 
 10 حتــى 
الذى  ديســمبر، 
اليــوم  يوافــق 
لحقوق  العالمي 

اإلنسان.
وأشــارت  نعيم 

الى أهمية مرصد المــرأة المصرية على الموقع االلكتروني للمجلس 
القومي للمرأة  باعتباره منصة هامة لتجميع كافة جهود الدولة لتنفيذ 

استراتيجية تمكين المرأة على المستويين المركزى والامركزى. 
 تطرقت الندوة للدور الحيوى لوحدات تكافؤ الفرص  بالوزارات في 
تطويــر دور المرأة العاملة بالجهاز اإلداري للدولة منذ إنشــائها عام 
2002 حيــث أصبح لهــا العديد من االختصاصــات المرتبطة بإدارة 
التخطيــط والبحوث والتعاون وتحديد المؤشــرات وقياس آداء خطط 

العمل لتحقيق أفضل المعدالتعلى كافة المستويات .
تأتي الندوة الثانية بعنوان » التغذية السليمة للمرأة واألسرة في ظل 
جائحــة كورونا« ، مقدمة من الهيئــة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات برئاســة د/ داليا شهاب رئيس اإلدارة المركزية للواردات 

الغذائية بالهيئة .
ناقشــت الندوة أهم األكات التي تســتطيع المــرأة المصرية تقديمها 
ألفراد أسرتها ، خاصة األطفال للحصول على التغذية السليمة والتي 

تزيد من المناعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد .

نشاط مكثف لوحدة المراة و تكافؤ الفرص بوزارة التجارة 
والصناعة .. سلسلة من الندوات لزيادة وعي المرأة ودعمها

فى إطار توجيهات السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
إجتماع موسع لمديرى المراكز التكنولوجية لبحث خطط 

تطويرها وتعزيز دورها فى االرتقاء بالصناعة المصرية
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يعــد قطــاع الصناعــات الغذائيــة أحــد القطاعــات التــي ترتكــز 
ــل مصــر  ــا اســتراتيجية وزارة التجــارة والصناعــة لجع عليه
الغذائيــة ألســواق  للمنتجــات  محــوًرا صناعًيــا وتصديرًيــا 

ــط. ــرق األوس ــة الش ــة ومنطق ــدول العربي ال
كمــا يعــد القطــاع مــن أســرع القطاعــات نمــوا فــي االقتصــاد 
اســتثمارية  بفــرص  المصريــة  الســوق  تزخــر  إذ  القومــي 
واعــدة لتصنيــع منتجــات متميــزة حيــث تمتلــك مصــر مقومــات 
صناعيــة وزراعيــة تؤهلهــا للمنافســة بالســوق المصــري 
الصناعــات  قطــاع  فــي  والعالمــي  اإلقليمــي  والســوقين 
ــى  ــي مصــر إل ــة، ويصــل حجــم اســتثمارات القطــاع ف الغذائي
حوالــي 500 مليــار جنيــه ويســاهم فــي توفيــر ماييــن فــرص 

ــرة. ــر المباش ــرة وغي ــل المباش العم
وتحظــى منتجــات قطــاع الصناعــات الغذائيــة بثقــة محليــة 
وعالميــة كبيــرة حيــث تغطــي الغالبيــة العظمــى مــن احتياجــات 
الســوق المصــري، ويتــم تصديرهــا لعــدد كبيــر مــن األســواق 
ــو 3  ــاع نح ــادرات القط ــت ص ــث بلغ ــة، حي ــة العالمي اإلقليمي
مليــار و155 مليــون دوالر خــال الـــ11 شــهرا االولــى مــن 
ــون دوالر  ــار و122 ملي ــو3 ملي ــة بنح ــاري مقارن ــام الج الع

خــال نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
وتتضمــن أهــم الــدول المســتقبلة لصــادرات قطــاع الصناعــات 
واليمــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  المصريــة  الغذائيــة 
ــة  ــارات العربي ــة واالردن واالم ــدة االمريكي ــات المتح والوالي

ــا. ــطين وايطالي ــرب وفلس ــر والمغ ــدة والجزائ المتح
ــماك  ــان واالس ــي األجب ــة ف ــم الصــادرات المصري ــل أه وتتمث
والبصــل المجفــف والبطاطــس المصنعــة والحلويــات والســكر 

ــة والمجمــدة. ــه المجفف ــه والعســل والفواك ومصنعات
  وتعــد غرفــة الصناعــات الغذائيــة احــدى الغــرف الصناعيــة 
باتحــاد الصناعــات المصريــة، والتــي يزيــد عــدد اعضائهــا عن 
ــاع  ــوض بالقط ــى النه ــة عل ــل الغرف ــة االف عضــو وتعم ثاث

مــن خــال: 
• عمــل الدراســات الازمــة وتقديــم الحلــول والمقترحــات 
ــام  ــات ام ــل العقب ــوزارات لتذلي ــة وال ــات الحكومي ــة الجه لكاف

ــر ــي مص ــروبات ف ــة والمش ــة االغذي ــر صناع تطوي
• فتح قنوات التواصل والتعاون بين كافة االعضاء

• توعيــة االعضــاء بــكل مــا هــو جديــد حــول تحديــث الصناعــة 
وفقــاً للمواصفــات الدولية

• اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والتعريفية.
• انشــاء وحــدة تجــارة معلوماتيــة إلدارة برنامــج »معلومــات 
ــة لتشــمل  ــى توســيع هــذه الخدم ــدء ف ــة« والب التجــارة الذكي
قطــاع االلبــان ومنتجاتهــا وقطــاع الخضــر والفاكهــة المصنعة.

• تقديم برامج للتدريب المهني للعمالة بالمصانع
• تعميم كافة المعلومات التي تهم االعضاء في انشطتهم

• تقديم خدمات اجتماعية لألعضاء
 FEC كمــا يعــد المجلــس التصديــري للصناعــات الغذائيــة
، احــد المجالــس التصديريــة الرائــدة التــي أنشــأتها وزارة 

التجــارة والصناعــة، بهــدف دعــم تحقيــق رؤيــة وأهــداف اســتراتيجية تصديــر 
األغذيــة بطريقــة مرنــة وديناميكيــة والحفــاظ علــى اتصــال وثيــق مــع المصدريــن.

ويســتهدف المجلــس التصديــرى للصناعــات الغذائيــة دفــع األنشــطة التســويقية مــن 
خــال توفيــر المســاندة للمصدريــن للمشــاركة بالمعــارض الدوليــة المتخصصــة، 
ــع  ــة م ــدول األفريقي ــة خاصــة ال ــتهدفة، وبصف ــدول المس ــة لل ــات تجاري ــاد بعث وإيف
اســتقدام بعثــات مســتوردين إلــى مصــر لعقــد اجتماعــات ثنائيــة مــع الشــركات 
المصريــة ، باإلضافــة الــى مســاندة الحمــات التســويقية للترويــج للعامــات التجاريــة 
للشــركات بالــدول المســتهدفة، مــع إقامــة حمــات إعانيــة لقطاعــات ســلعية غذائيــة 
ــز  ــل كمرك ــن العم ــاً ع ــج، فض ــة والتروي ــدف الدعاي ــددة به ــي دول مح ــارة ف مخت
أبحــاث ومحفــز لجميــع اإلجــراءات الازمــة لدعــم تنفيذ اســتراتيجية تصديــر األغذية، 
وتجويــد طــرق واســاليب المعامــات الزراعيــة للمحاصيــل لتعزيــز قدراتهــا التنافســية 

فــي األســواق الخارجيــة، مــن خــال تقديــم الدعــم الفنــي والتمويــل والتســويق.

للتواصل مع المجلس ومعرفة المزيد من الخدمات
ــدور  -  العنــوان: 80 شــارع 250 – ســرايات المعــادي – المعــادي – القاهــرة، ال
األرضــي وحــدة رقــم 2 مبنــى Swiss Plaza )بالقــرب مــن معــادى جرانــد مــول

   http://www.feceg.com الموقع الرسمي -
- الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك :

/https://www.facebook.com/FoodExportCouncil
-  تليفون: )+202( 275 107 37/ 275 107 47

 - فاكس :
30 991 235 )202+(

34 557 010000 )2+(
)01000055736 - 01000055734(
Info@feceg.com البريد اإللكتروني -

ز بالسوق  الصناعات الغذائية المصرية... تميَّ
المحلي وتنافسية باألسواق العالمية




