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اســتعرضت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أمــام الرئيــس أبرز محــاور البرنامج 
القومــي لتحويل وإحالل الســيارات للعمــل بالغاز 
الطبيعــي الــذي يســتهدف االرتقــاء بنمــط حيــاة 
المواطــن المصري ووســائل نقل األفــراد وتعميق 
صناعة الســيارات والصناعات المغذية واســتغالل 
البنية التحتيــة الحديثة والطرق الجديدة الى جانب 
خفض تكاليف دعم المــواد البترولية في الموازنة 

العامة للدولة، باالضافة الى تشــجيع 
اســتخدام الغاز الطبيعــي والذي يوفر 
الوقــود  تكلفــة  مــن   %50 حوالــي 
وتوفيــر  وغــاز(  )بنزيــن  التقليــدي 
دخل أفضل لســائقي السيارات األجرة 
والميكروباص وتقديم مظهر حضاري 
للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ 
علــى البيئة فضاًل عن االســتفادة من 
االكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعي 

وخفض تكلفة استيراد السوالر.
وقالــت الوزيرة إن محــاور البرنامج 
األول  المعــرض  تنظيــم  تتضمــن 
لتكنولوجيا تحويــل واحالل المركبات 
وبرنامــج  النظيفــة  بالطاقــة  للعمــل 
بالغــاز  للعمــل  الســيارات  تحويــل 
برنامــج  فــي  والمشــاركة  الطبيعــي 
إحــالل الســيارات المتقادمــة للعمــل 
أن  إلــى  مشــيرًة  الطبيعــي،  بالغــاز 
المعــرض يتضمن مشــاركة عدد من 
الشــركات المتخصصــة فــي خدمات 
تحويــل الســيارات لعــرض خطــوات 
التحويل وفوائدهــا على الزائرين الى 
جانب عرض نماذج ســيارات محولة 
للزائريــن  الفرصــة  إلتاحــة  بالفعــل 

للتعــرف على المواصفات الفنية لها واإلجابة على 
كافة االستفســارات ذات الصلــة بخدمات التحويل 
باالضافة الى عرض نماذج ســيارات جديدة عاملة 
بالطاقة النظيفة وعرض الخصائص الفنية لها من 

حيث معدالت الكفاءة واألمان.
واوضحت جامع واوضحت جامع واشارت الوزيرة 
إلى أن المعرض يســهم فى خدمــة أهداف برنامج 
تحويــل وإحــالل المركبــات المتقادمــة مــن خالل 
مشــاركة 9 بنوك مــن القطاع المصرفــي بأجنحة 
خاصة لعــرض الخدمات البنكيــة المتاحة للتمويل 
وإقامــة جناح للرد علــى استفســارات المواطنين 
الراغبين في االستفادة من البرنامج إلى جانب عقد 
ورش عمــل بهــدف التوعيــة بالبرنامج وخطوات 
إتمام التحويل ومدي االستفادة االقتصادية المتحققة 

للمواطــن إلى جانب إطالق موقــع إلكتروني لتلقي 
طلبات المواطنين لإلشــتراك في البرنامج واطالق 
حملة إعالمية من خالل وســائل االعالم ووســائل 
التواصــل االجتماعــي لتوضيح فوائــد التحول الى 
اســتخدام الغــاز الطبيعي في المركبــات، الفتًة الى 
ان المعرض يشهد توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز 
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر وشــركتي كارجــاس وغازتك لتوفير حزمة 

تمويــل جديدة قدرها 200 مليون جنية إلســتكمال 
تنفيذ مراحل المبادرة الرئاســية لتحويل السيارات 
للعمــل بالوقود المزدوج، فضــاًل عن توقيع مذكرة 
تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وشركة نيسان 
موتــورز إيجبت لتنفيــذ برنامج تعزيــز  صادرات 

السيارات المصنعة محلياً إلى الخارج.
واضافــت أن المعــرض يحظى بمشــاركة أكثر من 
30 شركة وجهة مصنعة للسيارات العاملة بالطاقة 
النظيفة، مشــيرًة الى انه تم تخصيص مســاحة في 
المعرض لعرض المشروعات البحثية المقدمة من 

وزارة التعليم العالي.
وفيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى 
أوضحــت الوزيــرة أن جهــاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر ســيتولى 

تمويل تحويل 150 ألف ســيارة خالل 3 ســنوات 
تنتهــي في 2023 بتكلفــة تحويل تقدر بنحو 1.2 
مليــار جنيه حيث تــم االتفاق على تحويل عدد 50 
- 75 ألف ســيارة ســنوياً بتكلفــة قدرها 400 – 
600 مليــون جنيــه، الفتًة إلى أنــه تم تحويل 47 
ألف ســيارة للعمل بالوقود المزدوج )غاز/ بنزين( 
بإجمالــي تمويل بلــغ 252 مليون جنيــه وهو ما 

ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.
وحول إحالل الســيارات المتقادمة 
للعمل بالغــاز الطبيعي فيما يتعلق 
والتاكســي  المالكــي   بســيارات 
الوزيــرة  والميكروبــاص  قالــت 
إن المبــادرة ترتكز على محورين 
رئيســيين أولهمــا االعتمــاد على 
الشركات المنتجة محليا للسيارات 
واالعتمــاد علــى الســيارات التي 
تعمــل بالوقــود المــزدوج )بنزين 
وغــاز( والمحور الثانــى يتضمن  
التباحث مع الشركات العالمية في 
توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا 
واالعتماد على السيارات المصنعة 
للعمــل بالغــاز الطبيعي، مشــيرًة 
إلــى أن اجمالــي عدد الســيارات 
المســتهدف خالل المرحلة االولي 
يبلغ 250 الف ســيارة، منها 70 
ألف ســيارة  خالل الســنة األولى 
و90 ألــف ســيارة خــالل الســنة 
الثانيــة و90 ألــف ســيارة خالل 
الســنة الثالثــة إلى جانــب تحويل  
55 ألف سيارة )تاكسي ومالكي( 

و15 ألف ميكروباص.
ولفتــت الوزيــرة إلــى أنــه تمــت 
محليــا  للســيارات  المنتجــة  الشــركات  موافــاة 
والشــركات المســتوردة برؤية الدولة نحو التحول 
الى استخدام الســيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي 
كمــا تــم اعــداد المواصفــات القياســية الخاصــة 
بعمليــات التصنيع والمكونــات المتعلقة بالمركبات 
التــي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من ِقبل 
كافــة الجهات المعنية واتاحتها للشــركات المنتجة 
المشــاركة بالبرنامــج، مشــيرًة إلى أنه تــم أيضاً 
االتفــاق مع 9 شــركات منتجــة محليا لالشــتراك 
فــي البرنامج وذلك لتوفيــر 12 طراز مختلف من 
الســيارات والميكروبــاص حيث تتوافــر طرازات 
للســيارات المالكي والتاكســي هــذا باإلضافة الى 
منح المشاركين عدد من الحوافز في اطار »الحافز 

األخضر«.

وصرح الســفير بســام راضى المتحدث الرســمي باســم 
رئاســة الجمهورية بأن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج 
الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في اطار المبادرة 
القومية الحالل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، 
خاصــة برامــج التمويل والتســهيالت المتعــددة المتاحة 
للمواطنيــن، والتعريــف بجوانــب المبــادرة وعوائدهــا 
الماليــة واالقتصاديــة والبيئية، وما قامــت به الدولة من 
بنيــة اساســية متكاملــة لمنظومة خدمة الســيارات التي 

تعمل بالغاز.
وتفقــد الرئيــس الجنــاح الحكومــي الذي ضــم وزارات 
التجــارة والصناعًة، المالية، االنتــاج الحربي، البترول، 
التنميــة المحلية، البيئة، الداخليــة، النقل، باالضافة الي 

البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.
كمــا تفقــد الرئيــس أجنحــة كبــري الشــركات العالميــة 
والمحليــة المتخصصة في هذا المجــال، حيث اطلع على 
أحــدث النماذج والطــرازات للمركبات التــي تعمل بالغاز 
أو تلــك المعدلة، وكذلك الحلــول المتكاملة لعملية تموين 

المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.

الرئيس السيسي يفتتح  المعـــــــــرض األول لتكنولوجيا تحويل 
وإحالل المركبات للعمل بالطـــــــــاقة النظيفة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي 
فعاليات المعرض األول لتكنولوجيا 

تحويل وإحالل المركبات للعمل 
بالطاقة النظيفة.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض محاور البرنامج القومي 
لتحويل وإحالل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
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شــهد الدكتــور مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلس 
الــوزراء توقيع مذكــرة تفاهم بين صنــدوق تنمية 
الصــادرات ممثاًل عــن وزارة التجــارة والصناعة 
وشــركة نيســان موتــورز إيجيبت فى مجــال تنفيذ 
برنامــج لتعزيــز صــادرات الســيارات المصنعــة 
محلياً باألســواق الخارجية، كما شهد توقيع عقدي 
تمويــل بقيمة 200 مليون جنيه بيــن جهاز تنمية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
وشــركتى كارجــاس وغازتك بــوزارة البترول في 
مجال تمويل المبادرة الرئاســية لتحويل الســيارات 
للعمــل بالغــاز الطبيعــي وذلك على هامــش افتتاح 
فعاليــات المعرض االول لتكنولوجيا تحويل واحالل 
المركبــات للعمــل بالطاقــة النظيفــة بمركــز مصر 

للمعارض الدولية. 
حضر مراســم التوقيع الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة والدكتور/ طــارق المال وزير 

البترول والثروة المعدنية.
وقد وقع مذكرة  التفاهم  الدكتورة / أمانى الوصال 
الرئيــس  التنفيــذى لصنــدوق تنميــة الصــادرات 
والمهنــدس/ شــريف الدســوقى العضــو المنتــدب 

لشركة نيسان موتورز إيجيبت.
كما وقع عقود التمويل الدكتور رأفت عباس رئيس 
القطــاع المركــزي للخدمــات غيــر الماليــة بجهاز 
تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر وكل من المهندس ناصر أمين رئيس مجلس 
إدارة شــركة الغاز الطبيعي للسيارات )كارجاس(، 
والمهنــدس عبــد الفتــاح فرحــات رئيــس مجلس 
إدارة الشــركة المصرية الدوليــة لتكنولوجيا الغاز 

)غازتك(.
وقالت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
أن مذكرة التفاهم - والتى تســرى لمدة 5 سنوات - 
تأتى فى إطار رؤية القيادة السياســية بأهمية تنمية 
االســتثمارات وزيادة الصادرات المصرية لألسواق 
الخارجية وتنفيذا الســتراتيجية الحكومة المصرية 

فــى دفع معــدالت النمــو االقتصادي وإحــداث نقلة 
جوهرية فــى هيكل االنتاج الصناعــي بصفة عامة 
وتشــجيع صناعة الســيارات  بصفــة خاصة والتى 
تســهم فى خلق فرص عمــل جديدة وزيادة معدالت 

التصدير.
وأضافــت أن دور الوزارة في اطــار مذكرةالتفاهم 
يتضمــن  بلــورة برنامــج وطني لتشــجيع تصدير 
الســيارات المصنعــة محليــاً إلــى الخــارج وتفعيل 
الجهــود التــي تتبناهــا  الدولــة المصريــة لتعزيز 
صناعة السيارات الوطنية الى جانب تعميق صناعة 
المكونات المحلية وبما يســهم  في خفض الواردات 
وزيادة صادرات الســيارات، مشيرة الى ان مذكرة 
التفاهم من شــأنها تعزيز قدرة شــركة نيسان على 
بــدء عمليات تصدير بعــض طرازاتها المصنعة في 

مصر إلى األسواق العالمية.
واشــارت جامع الى ان هذا البرنامج يدعم الجهود 
التي تبذلها الحكومة المصرية لتعميق االستثمارات 
فــي قطاع صناعــات الســيارات، وتعزيــز صناعة 
المكونات المحلية، ورفع الميزة التنافسية وتعميق 
المنتج المحلي،ومن ثم جذب مزيد من االستثمارات 

المحليــة واألجنبيــة لقطــاع صناعــة الســيارات 
والصناعــات المكملــة لهــا، ووضــع مصــر على 

خارطة تصدير السيارات العالمية.
وفيمــا يتعلــق بعقــود التمويــل بين جهــاز تنمية 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة  المشــروعات 
الصغر وشــركتى كارجاس وغازتك قالت السيدة/ 
نيفيــن جامع وزيرة التجــارة والصناعة والرئيس 
التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع 
يأتي تنفيــذاً لتوجيهات فخامــة رئيس الجمهورية 
ببــدء برنامــج لتحويــل الســيارات للعمــل بالغاز 
الطبيعــي حيث قام الجهاز مســبقاً بتخصيص مبلغ 
1.2 مليــار جنيــه لتحويل عدد 150 ألف ســيارة 
)األجــرة والميكروباص والنقــل والمالكي العاملة 
بالبنزيــن( خــالل ثــالث ســنوات وذلك لتشــجيع 
المواطنيــن علــى تحويل ســياراتهم للعمــل بالغاز 
الطبيعــي وتيســير إجــراءات التمويــل المطلوبة، 
مشــيرًة إلى أنه بموجب هذا التوقيع ســيتم تحويل 
25 ألــف مركبــة مناصفــًة بين شــركتي كارجاس 

وغازتك. 
وأضافــت أن هــذا المشــروع يســهم فــي الحفــاظ 
علــى فرص العمــل الخاصــة بالعاملين فــي مجال 
المواصــالت )ســيارات النقل/ التاكســي والمالكي( 
وغيرها مــن خالل زيادة دخل الفئات المســتهدفة، 
مشــيرة الى ان  اســتخدام الغاز الطبيعي في تشغيل 
الســيارات يســهم فــي خفــض االنبعاثــات الملوثة 
للهواء بشــكل ملحوظ كما أن قوامــه الغازي يمنع 
تســربه مما يقلل من التأثيــرات الضارة بالتربة أو 
الميــاه الجوفية ومن ثم المحافظــة على البيئة من 
خــالل تقليل التلوث باإلضافــة إلى أنه يحتوي على 

105 أوكتين.
وأوضحــت جامــع أن الجهــاز قــام منذ بــدء تنفيذ 
المشــروع بإتاحــة تمويل قــدره 252 مليون جنيه 
تم من خاللها تحويل 47 الف ســيارة للعمل بالغاز 

الطبيعي.

عقــدت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعةمؤتمراًصحفياً في ختام فعاليات المعرض 
االول لتكنولوجيــا تحويل واحــالل المركبات للعمل 
بالطاقة النظيفة، حيثاعلنت ان هناك اقبال كبير من 
المواطنين على الموقع االلكترونى الخاص بمبادرة 
تحويــل واحالل المركبــات للعمل بالطاقــة النظيفة 
حيث بلغ اجمالى من قاموا بالتســجيل على الموقع 
خــالل ايام المعرض حوالي 20 ألف مواطن، منهم 
أكثر من 10 االف مواطن تقدموا بطلبات لالستفادة 
من المبادرة، وهو االمر الذي يعكس ثقة المواطنين 
فى القيادة السياســية والحكومة لتبنى هذه المبادرة 

الهامة.
وقالتالوزيرة ان الرئيس عبد الفتاح السيســي وجه 
الحكومــة باعــداد هــذه المبــادرة بهدف مســاعدة 
المواطــن على اســتبدال ســيارته القديمــة بأخرى 
حديثة بشــروط ميســرة وبــدون اضافــة اى أعباء 
اضافيــة علــى المواطنين، حيث تتضمــن المبادرة 

تقليل اسعار الفائدة وطول فترة التقسيط.
واشارت الى إن المعرض حظي بإقبال غير مسبوق 
خــالل أيامــه الثالثــة وشــهد العديد مــن الفعاليات 
الهامــة، إلى جانب مشــاركة العديد من الشــركات 
والمصانــع والجهــات المعنية بصناعة الســيارات 
وشركات الغاز فضال عن مشاركة 9 بنوك، مشيرة 
الي ان   كافة البنوك المصرية ستشارك في مبادرة 
تحويل وإحالل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث 
عمــم البنــك المركزي المصــري اشــتراطات ثابتة 

للمبادرة على كافة البنوك. 
واوضحــت جامــع أن المعــرض ســيعقبه مراجعة 
الطلبــات المقدمة على موقع المبــادرة االلكتروني 
وبعدها سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط 
بالتقــدم لتخريــد ســياراتهم القديمة بالتعــاون مع 
وزارة الداخليــة ووزارة التنمية المحلية، الفتة الي 
ان المرحلــة األولي من المبــادرة يتم تنفيذها خالل 
العام الجاري من خالل إحالل 70 ألف ســيارة منها 
55 ألــف ســيارة مالكي وأجرة و15 ألف ســيارة 

ميكروباص. 
واشــارت الوزيرة الي ان  قيمة تخريد الســيارة تم 

تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية 
في حين تتغير قيمة الحافز األخضر 
الممنوح بناًء على ســعر الســيارة 
الجديدة التي ســيتم شراؤها، حيث 
وقيمــة  التخريــد  قيمــة  ستشــكل 
الحافز األخضر معاً- والتي ستكون 
بحــد أقصى 50 ألــف جنيه- مقدم 
الشــراء الذي سُيخصم من إجمالي 
ســعر الســيارة الجديدة، الفتة الي 
ان التحــول للعمل بالغــاز الطبيعي 
للمركبــات له آثــار اقتصادية كبير 
حيــث يوفر نحــو 50% من التكلفة 

التشــغيلية للمركبة الي جانــب الوفر في مصاريف 
الصيانة فضال عن االثار االيجابية الســتخدام الغاز 

الطبيعي على البيئة. 
وأوضحــت أن مصر أصبحت تتمتــع حاليا بفائض 
كبيــر فــي الغــاز الطبيعي األمــر الذي دفــع وزارة 
البتــرول لتحويــل 47 ألــف ســيارة للعمــل بالغاز 
الطبيعــي خالل عام 2020 مقابل 18 ألف ســيارة 
فقــط خالل عام 2019، مشــيرة الي ان الشــركات 
المشــاركة فــي المبادرة ســتحصل علــى دعم من 
وزارة المالية في صــورة تحمل جزء من الجمارك 

وضريبة القيمة المضافة. 
ولفتــت الي ان الــوزارة ترحب باي شــركة محلية 
ترغــب في االنضمــام الي المبادرة والتي ستســهم 
في زيــادة الطاقــات االنتاجية للشــركات، مشــيرة 
الي أنه ســيتم االســتفادة مــن المركبــات المخردة 
فــي صناعات الحديد كما ســيتم التخلص من بعض 
مكونــات المركبات مثل البطاريــات بمعرفة وزارة 

البيئة المشاركة في المبادرة.
وأضافــت الوزيــرة انه جــاري العمــل على إطالق 
صنــدوق تحفيزى لتعميق المنتجــات المحلية حيث 
ســتكون مــوارد هــذا الصنــدوق من خــالل فرض 
رسم تحت مســمى »الرسم األخضر« تستفيد منها 
صناعات الســيارات واألثاث والمنســوجات، الفتة 
الي ان هناك توجه حالي لجذب اســتثمارات أجنبية 
لتعميــق تكنولوجيات صناعة الســيارات الي جانب 

تفعيل الســيارات الكهربائيــة وتعزيز البنية التحتية 
لها. 

وقالــت الوزيــرة انــه جــاري االعــداد لطــرح 6 
مجمعــات صناعية بعدد مــن محافظات الجمهورية 
اغلبها بمحافظات الصعيد، كما ســيتم نهاية شــهر 
ينايــر الجــارى االنتهاء مــن اجــراءات تخصيص 
الـ7 مجمعات صناعية التى تم طرحها خالل شــهر 
اكتوبــر الماضــى، مشــيرة الــى انه لــن يتم طرح 
اراضي صناعية جديدة خالل المرحلة الحالية حتى 
يتم التاكد من جــدوى االراضى التى تم طرحها من 

قبل.
واضافــت ان لجنة تســعير المــواد البترولية تنعقد 
بصفــة دوريــة لمراجعــة االســعار ومتابعــة مدى 

توافقها مع األسعار العالمية.
وأوضحــت جامــع ان االقتصــاد المصــري حقــق 
معــدالت نمــو ايجابية رغــم ازمة تفشــى فيروس 
كورونــا« كوفيــد 19« مشــيرة الــى ان الدولــة 
مســتمرة في برنامــج رد أعباء الصــادرات بهدف 
الحفــاظ على العمليــة االنتاجية والعمالــة حيث تم 
صــرف 12.3 مليار جنيه في إطار مبادرة الســداد 
الفــوري لمســتلزمات المصدرين والتــي بدأت منذ 

شهر اكتوبر الماضي.
ولفتــت الوزيــرة الى حــرص فخامــة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي علي تقليل اسعار الفائدة وطول فترة 
التقســيط بالمبادرة بهدف التيســير على المواطنين 

للحصول على سيارة جديدة بشروط ميسرة.

شــهد اليوم الثاني من المعــرض االول لتكنولوجيا 
تحويــل واحالل المركبــات للعمل بالطاقــة النظيفة 
تنظيم ورشة عمل بعنوان »افاق جديدة لمشروعات 
الطاقــة النظيفة والمتجــددة« بهدف تبادل الخبرات 
واألراء بيــن الخبراء والمختصين في مجال الطاقة 
النظيفــة والمتجــددة، شــارك فــي ورشــة العمــل 
المهندس/ أشــرف فوزي مدير مشــروعات الطاقة 
بمركــز تحديــث الصناعة والدكتور محمد الســبكى 

أستاذ هندسة الطاقة بجامعة القاهرة.
وقــال المهندس/ أشــرف فوزي مدير مشــروعات 
الطاقــة بمركــز تحديث الصناعــة أن المركز يتبنى 
مشروعين كبيرين للطاقة الشمسية أولهما مشروع 
نظم الخاليا الشمســية الصغيرة المتصلة بالشــبكة 

Egypt-PV« الــذى ينفذه المركز بالشــراكة مع 
برنامــج األمم المتحدة اإلنمائــي بتمويل من مرفق 
البيئــة العالمــي والذي حصــل علــى المركز األول 
عالميا بين المشروعات المقدمة ضمن فئة »خفض 
 EI« االنبعاثات الكربونية« في المســابقة السنوية
Awards« لعــام 2020 فــي دورتهــا الحاديــة 
والعشــرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، 
مشــيرا الي ان المشــروع ســاهم في ادخال الطاقة 
الشمســية في الطاقة المســتخدمة في تشــغيل نحو 
19 مصنــع حاليــاً كما ينتج المشــروع حوالي 13 

جيجا وات سنوياً.
ولفت فوزي الي ان المشــروع الثاني هو مشــروع 
اســتخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين 
الصناعي الذي تم اطالقه بالتعاون مع منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« عام 2015 
ويمتــد لـــ6 أعــوام حتى عــام 2021 ويســتهدف 
خلق بيئة مناســبة للتوســع في استخدام السخانات 
الشمســية في عمليات التسخين الصناعي باإلضافة 
الــى تعميق التصنيع المحلى للســخانات وتشــجيع 
تطبيقاتهــا فــي القطــاع الصناعي المصــري حيث 
يســتهدف المشروع حاليا تحويل عمليات التسخين 

في 30 مصنع الي التسخين بالطاقة الشمسية
ومــن جانبه اوضح الدكتور محمد الســبكى أســتاذ 

هندســة الطاقــة بجامعــة القاهــرة إنه علــى مدار 
الســنوات الماضيــة حدثــت طفرة تشــريعية كبيرة 
في مجــال الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة أنواعها 
حيث نص الدســتور المصــري علي ضرورة تنمية 
الطاقــات الجديــدة والمتجددة، ثم تلــى ذلك صدور 
قــرار رئيس مجلــس الوزراء بشــأن تعديــل نظام 
تعريفة التغذية الكهربائية لتشــجيع انتاج الكهرباء 
من المصادر المتجددة )شمس ورياح(، مشيراً الي 
أن هذه القرارات ســاهمت بشكل كبير في التشجيع 
علــى التوجــه نحو االعتمــاد على الطاقــة الجديدة 

والمتجددة الي جانب انخفاض تكلفة انتاجها .
وأضــاف الســبكي أن قطــاع الطاقة وضــع خططاً 
قصيرة ومتوسطة وطويلة وتم تحديث استراتيجية 
القطــاع حتــى عــام 2035 والتي تتضمــن أفضل 
الســيناريوهات لتحقيــق التوازن في اســتخدامات 
الطاقة المتعددة حيث تشــمل االستراتيجية مشاركة 
الطاقة المتجددة بنســبة تبلغ نحو 35% من إجمالي 
مزيــج الطاقــة حتــى 2035، الفتاً إلــى ان أهمية 
مبــادرة إحــالل وتحويــل الســيارات للعمــل بالغاز 
الطبيعي باعتبارها من أفضل الممارسات الستخدام 
الغــاز الطبيعــي لمــا لذلــك مــن فوائــد اقتصاديــة 

لمستخدمي المركبات.

اختتمت فعاليات اليوم الثالث من المعرض 
االول لتكنولوجيا تحويل واحالل المركبات 
للعمــل بالطاقة النظيفة بعقد ورشــة عمل 
تحــت عنوان »تمويل مشــروعات الطاقة 
النظيفــة والمتجددة« شــارك في ورشــة 
العمــل المهنــدس/ أحمــد كمــال المديــر 
التنفيــذي لمكتب اإللتــزام البيئي والتنمية 
الصناعــات  التحــاد  التابــع  المســتدامة 
المصرية، والسيد/ عمرو القناوي، الخبير 

المالي بمركز تحديث الصناعة.
وقــد تناولــت ورشــة العمــل دور مكتــب 

اإللتــزام البيئــي والتنمية المســتدامة ومشــروعاته الموجهة للطاقــة الجديدة 
والمتجــددة وأهميتها وآليات التمويل والدعم الفني، فضاًل عن الخدمات الفنية 

والتمويلية التي يقدمها مركز تحديث الصناعة للمصانع المصرية.
وأكــد المهنــدس/ أحمد كمال المديــر التنفيذي لمكتب اإللتــزام البيئي والتنمية 
المستدامة التابع التحاد الصناعات المصرية أن المكتب تم إنشاؤه عام 2002 
بالتعــاون بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة ليكون دوره مســاعدة 
المصانــع فيترشــيد الطاقة فــي التصنيع فضاًل عن مراعاة مبادئ المســؤولية 
المجتمعية للشــركات وتبني اهداف التنمية المســتدامة، مشيراً إلى أن المكتب 
يقــدم خدمــات فنية تتضمن إعداد الدراســات الخاصة باســتخدام أنظمة الطاقة 
الشمســية الحرارية في توليد الحرارة والبخار واستخدام الخاليا الفوتوفولتية 
لتوليــد الكهربــاء، والتطبيقــات الخاصــة بتحويــل المخلفــات الــى طاقة، إلى 
جانب دعم المصنعين المحليين ألنظمة الطاقة الشمســية عبر انشــاء الشــبكة 
الوطنية لمصنعی نظم الطاقة المتجددة لتنفيذ منظومة متكاملة تستهدف وضع 
االســتراتيجيات والسياســات واالليات التنفيذية لدعم وتطوير التصنيع المحلي 

لنظم الطاقة المتجددة.
وأوضح كمال أن المكتب يقدم ايضاً خدمات تمويلية في صورة قروض ميسرة 
لتمويــل معدات صناعيــة لتطبيق تكنولوجيات اإلنتاج األنظف وترشــيد الطاقة 
داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري للقرض تسدد 
على أقســاط ســنوية خالل فترة تتراوح من سنة حتی 5 سنوات متضمنة فترة 

سماح مدتها سنة واحدة.
وأضاف المدير التنفيذي لمكتب اإللتزام 
البيئــي والتنمية المســتدامة أن المكتب 
أطلق مبادرتيــن هامتين اولهما مبادرة 
إنشاء تجمع للمبتكرين في مجال الطاقة 
المتجددة التي تســتهدف عمل شــراكة 
فعالــة بيــن المعاهــد البحثيــة والقطاع 
بمجــال  المعنيــة  والجهــات  الخــاص 
ابتــكارات الطاقــة المتجــددة ومبــادرة 
تطوير مجال الطاقة المتجددة من خالل 
االشــتراك فــي قاعــدة بيانــات المكتب 
لتنميــة القطاع، الفتاً إلــى أن المكتب قام بإقراض 20 مصنع ومزرعة لتطبيق 
تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي 120 مليون جنيه من ختلف القطاعات 

فضال عن اعداد 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة.
ومن جانبه استعرض السيد عمرو قناوي الخبير المالي بمركز تحديث الصناعة 
الدور التمويلي واالستشــاري والتدريبي للمركز، مشــيرا الى ان المركز يعمل 
حاليــا على توقيع عدد مــن بروتوكوالت التعاون مع الجهــات المانحة لتمويل 
مشــروعات الطاقة الجديــدة والمتجددة بالمشــروعات الصغيرة والمتوســطة 

بنسب فائدة بسيطة.
وأضــاف ان المركز يوفر خدمات استشــارية للمشــروعات اإلنتاجية الصغيرة 
والمتوســطة والتــي تشــمل الخدمــات المالية ودراســات الجــدوى والتخطيط 
والتحليــل المالــي والتكاليف والنظام المحاســبي لكافة المشــروعات اإلنتاجية 
والهادفة الي االستفادة من العمالة وتقليل المواد الخام، مشيرا الى ان المركز 

يوفر برامج تدريبية للعاملين باإلدارات المالية بالقطاع الصناعي.
وأوضــح ان المركــز يقــدم الدعــم الفني للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
لالستفادة من البرامج التمويلية المختلفة المتاحة بالمؤسسات التمويلية لتمويل 
مشــروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موجهاً الدعوة الصحاب المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة للتســجيل بمركــز تحديث الصناعة لالســتفادة من كافة 

الخدمات الفنية والمالية المتاحة بالمركز.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز صادرات 
السيارات ومكوناتها وعقدي تمويل بقيمة 200 مليون 

جنيه لتحويل 25 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي

فى ختام الفعاليات 
وزيرة التجارة والصناعة تعقد مؤتمر صحفى لعرض اهم 

نتائج المعرض

ورشة عمل »افاق جديدة لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة«

ورشة عمل »آليات وبرامج تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة«
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وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع سكرتير عام 
اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية سبل تفعيل 

االتفاقية وتعزيز حركة التجارة بين دول القارة السمراء
أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعة حرص مصر على 
تفعيــل اتفاقية التجــارة الحرة القارية 
والتــي   »AFCFTA« اإلفريقيــة 
بدأ العمل بموجبهــا اعتباراً من بداية 
العــام الجاري، مشــيرًة إلى أن مصر 
بذلت جهــوداً حثيثة لتحقيــق التكامل 
األفريقــي وتعزيــز التجــارة بين دول 
القــارة الســمراء ودمجهــا بمنظومة 
التجــارة العالمية من خالل إدخال هذه 
االتفاقيــة حيز النفاذ في ظل الرئاســة 
المصرية لالتحــاد االفريقي خالل عام 

.2019
وقالــت الوزيــرة إن مصــر كانت من 
أولــى الدول التي وقعت على االتفاقية 
التصديــق عليهــا مــن  فــي  وكذلــك 
البرلمــان المصري، وذلــك إيماناً من 
القيادة السياسية والحكومة المصرية 
بأهميــة تحقيق التكامــل اإلفريقي مع 

دول القارة السمراء.
جاء ذلك خالل جلســة المباحثات التي 
عقدتهــا الوزيــرة مع وفد ســكرتارية 

اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية برئاســة 
السيد/ وامكيلي ميني سكرتير عام االتفاقية الذي 
زارالقاهرة وعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع 
كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خارطة طريق 
إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة األفريقية، شــارك في 
اللقاء الســيد/ إبراهيم الســجيني مســاعد وزير 
التجارة والصناعة للشــئون االقتصادية ورئيس 
قطــاع المعالجــات التجاريــة والدكتــور/ أحمــد 

مغاورى رئيس التمثيل التجاري.
ووجهــت الوزيــرة التهنئة للســيد ســكرتير عام 
االتفاقية على تعيينه في هذا المنصب الهام، الفتًة 
إلــى أهمية قرار رؤســاء الــدول األفريقية ببدء 
التجارة الفعلية فــي منطقة التجارة الحرة القارة 
األفريقيــة اعتبارا من يناير 2021، وذلك خالل 
الدورة االســتثنائية الثالثة عشر لمؤتمر االتحاد 
بشــأن منطقة التجارة الحــرة القارية األفريقية، 
التــي عقــدت مطلع شــهر ديســمبر الماضي في 

دولة جنوب أفريقيا.
وأكــدت جامــع إن الرئيس عبد الفتاح السيســي 
يولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور سكرتارية اتفاقية 
التجــارة الحــرة القاريــة األفريقيــة، حيث وجه 
الرئيس بتشــكيل لجنة برئاســة وزيــرة التجارة 
والصناعــة وعضويــة ممثليــن عن الــوزارات 
والجهات األخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة 
بالتكامــل التجــاري والمالي في إطــار االتفاقية، 
وكيفيــة تعاون مصــر والســكرتارية حيث تنعقد 
هــذه اللجنة بصــورة دورية، مؤكــدة دعم مصر 
الدائم للسكرتارية واســتعدادها لتقديم كافة سبل 
الدعم الفني لمســاعدة الســكرتارية على تحقيق 

اهداف االتفاقية.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق 

الفعلــي لالتفاقيــة، حيــث كانت مصر مــن أولى 
الــدول التي تقدمــت بعروضها لتحريــر التجارة 
في الســلع والخدمات على حد ســواء كما تتولى 
وزارة التجــارة والصناعــة المتابعــة مــع كافة 
الجهــات الوطنية بهدف بــدء التجارة الفعلية في 
إطــار االتفاقية، مشــيرة في هذا اإلطــار إلى أن 
جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات 
رجال األعمال باالتفاقية وكيفية االســتفادة منها 
وفتح أســواق جديــدة للمنتجــات المصرية وكذا 
التكامــل مع الدول االفريقية الشــقيقة عن طريق 

استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.
واشــارت جامع الى ان المباحثات تناولت اهمية 
قيــام المنظمة بــدور فاعل فــي تعزيــز التعاون 
المشــترك بين الــدول اعضــاء االتفاقية وبصفة 
خاصة في مجال تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة والتــي تمثــل ركيــزة اساســية فــي 
اقتصــادات الدول االفريقية، الفتًة في هذا االطار 
إلــى أنــه ســيتم خــالل زيارة وفــد الســكرتارية 
لمصر عقد لقاء مشــترك بين الوفد ونائب رئيس 
جهاز تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر لبحــث ســبل االســتفادة من 
الكوادر والخبرات المتوفرة في الجهاز فضاًل عن 
االســتفادة من اآلليــات التمويلية التي تخصصها 
المشــروعات  بقطــاع  للنهــوض  الســكرتارية 

الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.
وأضافــت ان الوزارة على أتم االســتعداد لتقديم 
كافــة الخبرات الفنية والبشــرية لإلخوة األفارقة 
في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة، 
والتــي تمتلك فيها مصر خبرات كبيرة، الفتة الي 
إمكانية تنظيم لقاء للسادة وزارء التجارة األفارقة 
في مصر خالل الفترة المقبلة في إطار مفاوضات 

التجــارة الحرة األفريقية لتحقيــق مصالح مصر 
في المســائل العالقة بمفاوضات المرحلة األولى 
مــن االتفاقيــة، وكذا دفــع المفاوضــات الخاصة 

بالمرحلة الثانية والثالثة.
ولفتــت جامــع إلــى ترحيــب الجانــب المصري 
باختيــار أحد كــوادر الوزارة مــن ذوي الخبرات 
ليشــغل منصــب مديــر إدارة التجارة في الســلع 
بالســكرتارية والذي يعد مــن أهم المناصب بها، 
األمر الذي يعكس ثقل الدور المصري في االتفاقية 
وتمتــع مصر بكــوادر فنية رفيعة المســتوى في 
مجاالت التفاوض التجاري واالتفاقيات التجارية.
ومن جانبه أكد السيد/ وامكيلي ميني سكرتير عام 
اتفاقيــة التجارة الحــرة القارية اإلفريقية حرصه 
علــى تعزيــز التعاون بيــن ســكرتارية االتفاقية 
ومصــر باعتبارها من أبرز الــدول التي كان لها 
دور كبير في إنفاذ االتفاقية أثناء رئاستها لالتحاد 
األفريقي فضــاًل عن تصدرها قائمــة الدول التي 
صّدقــت على االتفاقية انطالقاً من إيمانها بأهمية 
االتفاقية فــي تحقيق التكامل المنشــود بين دول 
القــارة الســمراء، معرباً عن ســعادته بأن تكون 
القاهــرة أولــى العواصم األفريقيــة التي يزورها 

تزامناً مع بدء التطبيق الفعلي لهذه االتفاقية.
وأضــاف أن عدد الدول التي صدقت على اتفاقية 
التجــارة الحــرة القارية اإلفريقيــة حتى األن بلغ 
35 دولــة حيث تتطلع الســكرتارية إلى تصديق 
كافة الدول األعضاء علــى االتفاقية بنهاية العام 
الجاري، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود الدول 
أعضاء االتفاقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها 
بما يســهم في زيــادة الصادرات المشــتركة بين 
الدول األفريقية أعضــاء االتفاقية وجذب المزيد 

من االستثمارات العالمية للقارة.

أعلنت الســيدة /نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة 
نجاح جهود المكتب التجارى 
المصرى ببكين فى التوصل 
إلــى إتفــاق مــع الجمــارك 
الصينيــة يقضى بإســتمرار 
تصدير الموالح المصرية إلى 
السوق الصينى بنفس قائمة 
المحطات والمزارع المصرح 
لهــا بالتصدير من الموســم 
 2020/2019 الماضــى 
وذلــك لحين إعتمــاد القائمة 
الحالــى  للموســم  الجديــدة 

.2021/2020
وفــى هــذا اإلطــار أوضــح 
مغــاوري  احمــد  الدكتــور/ 

ديــاب رئيس التمثيل التجارى أن المكتب التجارى المصرى بالعاصمة 
الصينية بكين تلقى عدد من اإلستفســارات والشكاوى  من المصدرين 
المصريين بشــأن وجود شــحنات من الموالح المصرية لم يتم اإلفراج 
عنها من الموانىء الصينية بداعى طلب الجانب الصينى قائمة بالمحطات 
والمزارع المعتمدة للموسم التصديرى الجديد 2021/2020 وإضافة 
متطلبــات جديــدة خاصــة بالتفتيش علــى المحاصيل المصــدرة ،الفتاً 

إلــى أنه تم التنســيق مــع الحجر 
الزراعــى المصــرى وكذلــك مع 
الجمــارك الصينية حيث ســاهمت 
الجهود الدبلوماســية فى التوصل 
إلــى إتفــاق بالعمل بنفــس قائمة 
الموسم الماضى مع إضافة قائمة 
بمحطــات التعبئة التى تم إضافتها 

حديثاً لهذا الموسم.
اإلتفــاق  تــم  أنــه  إلــى  وأشــار 
أيضــاً على إجــراء تفتيــش على 
المنتجــات المصــدرة لعــدد مــن 
المــزارع وذلك عــن طريق تقنية 
الفيديو كونفرانس وذلك لتســهيل 
اإلفــراج  التصديرمــع  إجــراءات 
الفــورى لكافــة شــحنات الموالح 
داخــل  الموجــودة  المصريــة 
الموانــىء الصينية،مشــيداً فى هذا اإلطــار بالجهود الكبيــرة للمكتب 
التجارى المصرى ببكين برئاســة المستشار تجارى ماهيتاب فؤاد فى 
ســرعة حل هذه المشــكلة والتى كانت ستؤثر ســلباً على نفاذ الموالح 

المصرية إلى السوق الصينى.

اصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بمد فترة 
توفيــق االوضاع الخاصــة بتطبيق المواصفة القياســية المصرية رقم 

2020/7823 والمتعلقة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح 
ووحــدات االضاءة الكهربية لمــدة عام أو لحين االنتهاء من 
تعديل المواصفة القياســية المصريــة ايهما اقرب، كما نص 
القرار على انه فيما يتعلق بالمصابيح يتم االســتمرار بالعمل 
بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2014/7823 والخاصة 

بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح الكهربائية
وقال المهندس/ اشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة 
للمواصفات والجودة ان هذا القرار يســتهدف منح المصانع 
المنتجة فرصة لتوفيق االوضاع لتطبيق المواصفة المصرية 
خاصة في ظل االثار الســلبية التــي فرضتها جائحة كورونا 
على عــدد كبير من القطاعات الصناعيــة، وكذا اتاحة مزيد 
من الوقت لدراســة كافة المالحظــات والتعليقات الواردة من 

الشــركات والجهات المختلفــة والمتعلقة بتعديل المواصفة القياســية 
المعمول بها حالياً.

وتعلن نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين 
فى اإلفراج الفورى عن شحنات الموالح المصدرة 

للسوق الصينى

قرار وزاري بمد فترة توفيق االوضاع للمواصفة 
القياسية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح 

ووحدات االضاءة الكهربية لمدة عام
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أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة أنه 
جــاري االنتهــاء من إجــراءات 
الصناعية  الوحــدات  تخصيــص 
بالـــ7 مجمعــات صناعيــة التي 
تــم طرحها خــالل شــهر أكتوبر 
اإلسكندرية،  بمحافظات  الماضي 
والبحر األحمر، والغربية، وبني 
وســوهاج،  والمنيــا،  ســويف، 
عــدد  بلــغ  حيــث  واألقصــر، 
المتقدميــن بطلبــات لتخصيــص 
 403 األن  حتــى  الوحــدات 

مستثمر بإجمالي 650 وحدة.
وقالــت الوزيــرة إنــه روعي في 
تقديــم  المجمعــات  هــذه  طــرح 
تيســيرات كبيرة وغير مســبوقة 
للمستثمرين شملت تخفيض سعر 
كراسة الشروط من 2000 جنيه 
للكراســة الى 500 جنيه و300 
جنيه فــي بعض الحــاالت، وكذا 
الغاء التكاليف المعيارية لدراسة 
الطلبــات، وتكاليــف مقابل تقديم 
العــروض فضــاًل عــن تخفيض 

قيمــة جديــة الحجز من 50 ألــف جنيه إلى 10 
آالف جنيــه، الفتــًة إلــى أنه تم مد فتــرة اإليجار 
للوحدة من 5 ســنوات ســابقاً إلى 10 ســنوات 
باإلضافة إلى إتاحة حصول مســتثمر واحد على 
8 وحدات بداًل من 4 وحدات ســابقاً وإلغاء نظام 
التوكيالت لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على 
التقــدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء 

في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر
جاء ذلك خالل مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية 
الصغــر بمجلــس النــواب برئاســة النائب محمد 
كمــال مرعــى رئيــس اللجنة وعدد مــن أعضاء 
اللجنة، شــارك في االجتماع الدكتــورة هالة أبو 
الســعد وكيل اللجنة، والنائــب/ محمد الجارحي، 
وكيل اللجنة، واللواء/ محمد الزالط رئيس الهيئة 
العامــة للتنميــة الصناعيــة والســيد/ محمد عبد 
الملك رئيس القطــاع المركزي للفروع اإلقليمية 
بجهاز تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، والسيد/ حاتم العشري مستشار 

وزيرة التجارة والصناعة لالتصال المؤسسي.
وأوضحــت الوزيرة أنه بعد طرح هذه المجمعات 
تــم عقد اجتمــاع بمقــر الهيئــة العامــة للتنمية 
الصناعية مع عدد من المســتثمرين الذي تقدموا 
لشــراء كراســات الشــروط لبحث التحديات التي 
يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه 
التحديــات حيث تم منحهم فترة ســماح مدتها 6 
أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها األمر 
الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم 
فــي التخفيــف عن كاهــل أصحاب المشــروعات 

الصغيــرة وصغارالمســتثمرين ومنحهم الفرصة 
لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة اإلنتاج.

ولفتــت جامــع إلــى أن الــوزارة تســعى لتعميق 
الصناعــة المحليــة لتقليــل فاتــورة الــواردات 
وإحــالل المنتجات المحلية محل المســتوردة من 
خــالل وضع منظومــة متكاملة لزيــادة االعتماد 
علــى الصناعة المحلية، مشــيرًة إلى أنه يجري 
حاليــاً دراســة تقنين وضع األراضــي الصناعية 
المطروحة سابقاً حيث سيتم تشجيع المستثمرين 
الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات 
واســتغالل األراضــي المخصصة وعلــى الجانب 
األخر ســيتم اتخــاذ إجراء قانونــي مع األراضي 

التي لم ُتستغل حتى األن.
 وأشــارت الوزيــرة إلــى أن مشــروع مدينــة 
الروبيكي يعد مشــروعاً قومياً لم يســتهدف فقط 
نقــل مدابــغ الجلود منطقــة مجرى العيــون إلى 
مدينة الروبيكي بل استهدف إعادة توطينها وفقاً 
ألحدث النظم العالمية بما يســمح بإيجاد صناعة 
متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط والتوجه نحو 

تصدير منتج عالي الجودة.
وفيمــا يتعلق بالالئحة التنفيذيــة الجديدة لقانون 
والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات  تنميــة 
ومتناهيــة الصغــر أوضحــت جامــع أن الالئحة 
معروضــة حالياً على مجلس الــوزراء للموافقة 
عليها، مشيرًة إلى أن هذه الالئحة قد تم إعدادها 
بالتنســيق والتعــاون مــع أكثــر مــن 40 جهــة 
ووزارة ومن بينها لجنة المشروعات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

وأشــارت إلى أن هــذه الالئحة تعــد بمثابة دليل 

إجــراءات لتوضيح كافة األمــور المتعلقة بتنفيذ 
قانون تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر وبمــا يســهم فــي تســهيل 
وتبسيط منظومة اإلجراءات لكافة الشرائح التي 

يستهدفها القانون.
ومن جانبه أشاد النائب محمد كمال مرعى رئيس 
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغــر بمجلس النــواب بالجهــود الكبيرة التي 
تقوم بها الوزيرة في تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة وتقديم الدعم لصغار المســتثمرين 
خاصًة في ظل التوجه الرئاســي بإقامة مجمعات 
صناعيــة في محافظات الجمهورية لخدمة صغار 

المبتكرين ورواد األعمال.
وبدوره أوضح اللواء/ محمد الزالط رئيس الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية إن المجمعات الصناعية 
التــي طرحت مؤخــراً كانت على أعلى مســتوى 
مــن الجودة حيــث عملت الهيئة علــى محورين 
أساســيين وهما رخصة البناء ورخصة التشغيل 
من خالل إجراء دراســة كاملة لملف األثر البيئي 
وتنفيــذ االشــتراطات الخاصة بالحمايــة المدنية 
مــن خالل تزويــد كل مجمع جديد بشــبكة حريق 
األمر الذي يســهم في سرعة استخراج الرخص 
للمستثمرين، الفتاً إلى أنه تم إتاحة التقدم لشراء 
كراسة الشــروط للـ7 مجمعات صناعية األخيرة 
بالبطاقة الشخصية لسهولة التقدم حيث قام نحو 
1490 فرد بشــراء الكراسات وجاري حتى األن 
التواصــل مــع كافة المســتثمرين الذي اشــتروا 
الكراسات للرد على استفسارات وتشجيعهم على 

التقدم بطلبات حجز الوحدات.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع أعضاء 
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر بمجلس النواب منظومة 
تخصيص المجمعات الصناعية الجديدة

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خالل 

عام 2020
17% انخفاض في عجز الميزان 

التجارى و12% تراجع في 
الواردات ...والصادرات تتخطى 

حاجز الـ 25 مليار دوالر
م.اسماعيل جابر : الواليات 

المتحدة والسعودية واالمارات 
وايطاليا اهم االسواق المستقبلة 

للصادرات المصرية
اعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجــارة والصناعة نجــاح جهود 
الــوزارة في خفــض العجز في الميــزان التجاري لمصر مــع دول العالم 
خالل عام 2020 بنســبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 
مليــون دوالر مقابــل 46 مليار و225 مليــون دوالر خالل عام 2019، 
مشيرًة الى ان هذا التراجع جاء نتيجة للمعدالت االيجابية التى تحققت في 
مؤشــرات اداء التجارة الخارجية خالل العام الماضي والتي بلغ اجماليها 

88 مليار و882 مليون دوالر.
وقالت الوزيرة ان الصادرات المصرية شــهدت تراجعاً طفيفاً بنســبة %1 
خــالل عام 2020 حيــث بلغت قيمتهــا 25 مليــار و295 مليون دوالر 
مقابل 25 مليار و637 مليون دوالر خالل عام 2019 في حين شــهدت 
الــواردات تراجعاً كبيراً بنســبة بلغت 12% حيــث بلغت قيمتها 63 مليار 
و587 مليــون دوالر مقابــل 71 مليــار و862 مليــون دوالر خالل عام 

.2019
وفي هذا االطار اوضحت جامع ان هذه المؤشرات االيجابية التي تحققت 
خــالل العام الماضــي تؤكد نجاح جهــود الحكومة المصريــة في التعامل 
مــع تداعيــات ازمة انتشــار فيروس كورونــا والتي القــت بظاللها على 
حركــة التجارة العالمية، مؤكدًة انه علــى الرغم من توقف عجلة االنتاج 
فــي العديد مــن دول العالم إال ان الصناعة المصرية اســتطاعت مواجهة 
هــذه االزمة وذلــك بفضل االجراءات العاجلة التــي اتخذتها الحكومة منذ 
بــدء االزمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض اســعار الغاز والكهرباء 
للقطاعات االنتاجية وكذا طرح العديد من المبادرات لســداد المســتحقات 

المتأخرة للمصدرين.
واشــارت الوزيرة الى ان التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه 
نحو البدء في تصنيع عدد من المدخالت ومســتلزمات االنتاج محلياً بداًل 
من اســتيرادها وهو ما يحقق مســتهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته 

الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سالسل التصنيع.
وفــي هذا اإلطار اوضح المهندس/ إســماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات أن هناك عدد من القطاعات التصديرية 
التي حققت نمواً ملموساً خالل عام 2020 تضمنت صادرات قطاع مواد 
البنــاء حيث ســجلت 6مليار و149 مليــون دوالر مقارنة بنحو 5 مليار 
و140 مليون دوالر خالل عام 2019 أى بنســبة زيادة 20% وتضمنت 
اهم الدول المســتقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة األمارات 
بقيمــة 2مليــار و139مليــون دوالر وكنــدا بقيمــة 632 مليــون دوالر 

وأيطاليا بقيمة 492 مليون دوالر.
كمــا بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية خالل عام 2020 نحو 548 
مليــون دوالر مقابــل نحو 540 مليون دوالر بنســبة زيادة 1% بقيمة 8 
مليون دوالر وتضمنت أهم األسواق المستقبلة الدول للصادرات المصرية 
مــن الصناعات الطبية  دولة الســعودية 84 مليــون دوالر والجمهورية 
اليمنية 51 مليون دوالر والسودان 43 مليون دوالر , وبلغت الصادرات 
المصريــة لقطــاع الحرف اليدويــة خالل عام 2020 نحــو 208 مليون 
دوالر مقارنــة بـــ 207 مليــون دوالر خالل عــام 2019 وتضمنت أهم 
األســواق المســتقبلة للصادرات المصرية دولة تركيــا بقيمة 32 مليون 
دوالر والسودان بقيمة 24 مليون دوالر وألمانيا بقيمة 24 مليون دوالر 

.
واشــار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشــيد الواردات خاصة تلك التي 
لها مثيل محلى وإحالل المنتج المحلى محل المســتورد الفتاً إلى أن هناك 
عدد من القطاعات شــهدت وارداتها إنخفاضاً ملموســاً خالل عام 2020 
تضمنــت قطــاع المالبس الجاهــزة الذى إنخفضت وارداته بنســبة %24 
حيث ســجلت 414 مليون دوالر مقارنــة بنحو 544 مليون دوالر خالل 
عام  2019 وســجلت واردات الصناعات اليدوية نســبة إنخفاض بلغت 
21 % حيث سجلت  317 مليون دوالر مقارنة بـنحو401 مليون دوالر 
خالل عام 2019 وحققت واردات منتجات قطاع الجلود واالحذية  نسبة 
انخفــاض بلغت 20 % حيث ســجلت 162مليــون دوالر  مقارنة بـ 202 

مليون دوالر خالل عام2019  .
واضاف ان هناك 5 دول إســتحوذت أســواقها على 35.6% من اجمالى 
الصــادرات المصريــة شــملت اإلمارات العربيــة المتحدة بقيمــة 2مليار 
و882 مليــون دوال والواليــات المتحــدة األمريكية بقيمــة مليار و556 
مليــون دوالر والمملكــة العربية الســعودية بقيمة مليــار و700 مليون 
دوالر وتركيــا بقيمــة مليار و614 مليــون دوالر وايطاليــا بقيمة مليار 

و268 مليون دوالر.
وحول أهم الدول المصدرة للســوق المصرى أشــار جابر الي ان هناك 5 
دول اســتحوذت على نســبة 41.1 % من اجمالى الواردات المصرية من 
الخارج شــملت الصين بقيمة 11 مليــار و570 مليون دوالر والواليات 
المتحــدة بقيمــة 4 مليــار و577 مليــون دوالر والمانيا بقيمــة 3 مليار 
و959 مليون دوالر وإيطاليا بقيمة 3 مليار و148 مليون دوالر وروسيا 

االتحادية بقيمة 2مليار و935 مليون دوالر.
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أصدرت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة قراراً بإعادة تشــكيل مجلس تحديث 
الصناعة برئاســتها وعضوية كل من الدكتورة/ 
عبيــر الســعدى رئيــس مجلــس المشــروعات 
التنمويــة والســيد/ أحمــد رضا معــاون الوزير 
ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والســيدة/
رنــدة حمزة ممثلــًة عن وزارة التعــاون الدولى 
والدكتور/ أحمد هريدى ممثال عن وزارة المالية 
والمهندس/ أحمد الصبــاغ ممثاًل عن الجامعات 
والمراكــز البحثيــة والســيد/ هانى عمــاد الدين 
رئيس القطــاع المركزى للتمويــل بجهاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية 

الصغر )خبير تمويل(.
وقــد ضــم التشــكيل الجديد ممثلين عــن القطاع 
الخــاص حيــث شــمل المهندس/ طــارق توفيق 
ممثاًل عن اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ 
خالــد أبو المــكارم ممثاًل عن قطــاع الصناعات 
الكيماوية والمهندس/ أشــرف الجزايرلي ممثاًل 
عــن قطــاع الصناعــات الغذائيــة والحاصــالت 
الزراعيــة والمهنــدس/ نديم إليــاس ممثاًل عن 
قطاع صناعات التعبئة والتغليف والسيد/ إيهاب 
درياس ممثاًلعن قطاع منتجاتاألخشاب واألثاث 
والمهنــدس/ شــريف الصيــاد ممثاًلعــن قطاع 
الصناعــات الهندســية والمهنــدس/ وليد جمال 

الدين ممثاًلعن قطاع مواد البناء.
ونــص القرار علــى أن تكون مدة المجلس ثالث 

ســنوات على أن ُيدعي 
التنفيذي لمركز  المدير 
الصناعــة  تحديــث 
اجتماعــات  لحضــور 
تحديــث  مجلــس 
أن  دون  الصناعــة 
يكون له صوت معدود 
علــى  التصويــت  فــي 
القــرارات التي يتخذها 

المجلس. 
وقالــت جامــع أن هذا 
القــرار يأتي فــي إطار 
تنفيذ مســتهدفات خطة 
وزارة  وتوجهــات 
والصناعــة  التجــارة 
لتعظيــم االســتفادة من 
خدمــات المركــز يأتى 
بالقطــاع  للنهــوض 
وزيــادة  الصناعــي 
المنتجــات  تنافســية 
الســوق  فى  الصناعية 

المحلــى وزيادة معــدالت الصــادرات الصناعية 
المصرية لألسواق الخارجية.

وأشــارت الوزيرة إلى حرصهــا على ضخ دماء 
جديدة تســهم فــى تعزيز دور المركــز في تنفيذ 
خطــة الوزارة الهادفة لتعميــق التصنيع المحلي 

وزيــادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية فضاًل 
عــن إســتعادة الدور الحيــوى للمركــز في دعم 
المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية 
للقطــاع الصناعــي وذلك بالتنســيق مع مختلف 

الجهات المعنية ومجتمع األعمال. 

اصدرت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة قراراً بمد المهلة الممنوحة للمنتجين 
بالنســبة  األوضــاع  لتوفيــق  والمســتوردين 
للمواصفــة الخاصــة بأجهــزة إطفــاء الحريــق 
اليدوية والتي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف 
وذلــك لمدة أربعة أشــهر اخــري تنتهي في 30 
أبريــل 2021 أو لحيــن االنتهــاء مــن وضــع 
المواصفــات القياســية المصريــة الجديدة ايهما 

اقرب
وقــال المهندس/ اشــرف عفيفي رئيــس الهيئة 

المصرية العامــة للمواصفات والجــودة ان هذا 
القرار يأتــي مواكباً للجهود التــي تبذلها الهيئة 
حاليــاً الصــدار مواصفة قياســية جديدة الجهزة 
اطفــاء الحريق والتي تعمل بمســحوق كيماوي 
جاف، مشــيراً الى انه يجرى حاليــاً العمل على 
مشــروع المواصفــة القياســية الجديــدة وذلــك 
بالتعــاون مــع كليــة الهندســة جامعــة القاهرة 
ومركــز بحوث الفلزات وهيئــة االرصاد الجوية 
والمركــز القومــي لبحــوث االســكان والبنــاء 

واللجنة الهندسية بهيئة المواصفات والجودة.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بإعادة 
تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستها 

وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والتعاون 
الدولى والجامعات والقطاع الخاص

 التمثيل التجارى يستضيف االجتماع األول 
لمجلس األعمال المصرى السودانى 

د. محمود ممتاز رئيسًا لمجلس إدارة 
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات 

االحتكارية

وتصدر قرارًا بمد مهلة توفيق االوضاع للمواصفة 
القياسية الخاصة باجهزة اطفاء الحريق اليدوية التى 

تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف لمدة 4 أشهر

فــي إطار حــرص وزارة التجــارة والصناعة 
على ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة 
في الهيئات والجهات التابعة أصدرت السيدة/ 
نيفيــن جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً 
بتعيين الدكتور/ محمود ممتاز حنفي رئيســاً 
لمجلــس إدارة جهاز حماية المنافســة ومنع 
الممارســات االحتكارية، علــى أن يتم العمل 
بالقــرار اعتباراً من أول شــهر يناير الجارى 
وذلك اســتكمااًل للمدة الباقية لمجلس اإلدارة 
الحالــي الصــادر بتشــكيله قرار مــن رئيس 

مجلس الوزراء. 
وقالــت الوزيــرة إن هــذا القرار جــاء بهدف 
االرتقــاء بأداء جهاز حماية المنافســة ومنع 
الممارسات االحتكارية خالل المرحلة المقبلة 
من خالل إســناد مهام الجهاز لقيادة شابة لها 

بــاٌع طويــل فــي هذا المجــال حيث تقلد عــدة مناصب في البنــك الدولي 
وكذا عمله كمحاضر في مجال المنافسة بجامعة هامبورج بألمانيا وعدد 

من الجامعات المصرية، كما سبق له العمل بجهاز 
حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية خالل 

الفترة من عام 2008 حتى عام 2018. 
وأضافــت أن الــوزارة تولي اهتمامــاً كبيراً لتفعيل 
دور الجهــاز في إرســاء مبــادئ حرية المنافســة 
العادلة وإرســاء قواعد تحكم البيئة االســتثمارية، 
مشــيرًة إلــى أن الجهاز ســيواصل في ظــل قيادته 
الجديدة تنفيذ أهداف القانون وفلســفته االقتصادية 
التي تستهدف تحقيق الرخاء والتنمية االقتصادية، 
ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق 
المستثمرين واالقتصاد والمواطنين، وتحسين بيئة 
ممارســة النشاط االقتصادي، واســتقرار األسواق 

مما يعود بالنفع على االقتصاد القومي.
جديــر بالذكــر أن الدكتــور/ محمود ممتــاز يتمتع 
بمؤهالت علمية رفيعة المســتوى فهو حاصل على 
الدكتــوراة في قانون المنافســة واالقتصاد من جامعــة هامبورج بألمانيا 

وليسانس حقوق وماجستير في االدارة من الجامعة األلمانية بالقاهرة.

فــى إطار جهــود وزارة التجارة والصناعــة لتعزيز العالقــات التجارية 
واالقتصادية مع دول القارة االفريقية، اســتضاف جهاز التمثيل التجارى 
االجتمــاع االول للجانب المصرى بمجلس االعمال المصرى الســودانى 

المشترك برئاسة المهندس/ شريف الجبلى.
وقال الدكتور/ احمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجارى انه تم الدعوة 
لعقد هذا االجتماع بمناســبة اعادة تشــكيل الجانــب المصرى بالمجلس، 
وذلــك بهدف تحديد اولويات العمل للقطاع الخاص المصرى مع الجانب 
الســودانى وســبل تعزيز العالقات التجارية المشتركة مع السودان خالل 
المرحلــة المقبلة، خاصة فى ظــل العالقات التاريخية الوطيدة التى تربط 

الشعبين المصرى السودانى.
وأشــار الى ان االجتماع قد تناول أيضا االســتعدادات الخاصة بمشاركة 
مصــر كضيــف شــرف معرض الخرطــوم الدولــى والذي ســيعقد خالل 
الفتــرة من 21-28 يناير الجارى حيث ستشــارك مصر باكبر جناح فى 
تاريخ مشــاركتها بهذا المعرض، وهو االمر الذي يعكس عمق العالقات 

المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأوضح مغاورى ان العالقات المصرية الســودانية تشــهد مؤخرا زخما 

سواء فى مجال الزيارات الرسمية والحكومية المتبادلة، وزيارات رجال 
االعمال، فضال عن المشــاركة فى المعــارض التجارية، وتعزيز التجارة 
الحدودية، باالضافة الى تنشــيط مجلس االعمال فى الجانبين، والتعاون 
فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطبيقات استخدام الطاقة 

الجديدة والمتجددة.
وبــدوره أكــد الدكتور شــريف الجبلى رئيس الجانــب المصرى بمجلس 
األعمــال المصــرى الســودانى المشــترك، حرصــه وأعضــاء المجلس 
على المســاهمة فى احــداث نقلة نوعية فى مســتوى العالقات التجارية 
والصناعية المشتركة مع دولة السودان الشقيقة، مشيراً فى هذا اإلطار 
الــى انــه جارى تشــكيل لجان متخصصــة داخل المجلــس لتحديد اوجه 

التعاون المشترك مع الجانب السودانى.
ولفت الى انه ســيتم ايضا رصد اهم التحديات التى تواجه حركة التجارة 
بين البلدين، بهدف التنسيق مع الحكومة لحل هذه التحديات، وبما يسهم 
فى تدفق وانسياب التجارة البينية واالستثمارات المشتركة فى السوقين 

المصرى والسودانى.
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة حــرص مصــر على تنميــة العالقات 
التجاريــة بيــن دول المنطقة العربيــة خاصة في 
ظــل التداعيات الســلبية النتشــار جائحة كورونا 
والتي اثرت ســلباً على حركة التجــارة االقليمية 
والدولية، مشيرًة في هذا اإلطار الى اهمية الدور 
الحيوي الــذي تلعبه مؤسســات التمويل العربية 
وعلــى رأســها البنــك االســالمي للتنميــة وكذا 
المؤسســة الدولية االسالمية لتمويل التجارة في 
تبنى مبادرات لتنفيذ مشروعات تنموية تعزز من 
العمل العربي المشــترك وتحقق آمال وطموحات 

الشعوب العربية.
جــاء ذلك في ســياق الكلمة التــي ألقتها الوزيرة 
خــالل مشــاركتها فــي النــدوة االفتراضيــة التي 

نظمتها مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية حول دور المرحلة الثانية من مبادرة 
المســاعدة من أجل التجارة في الدول العربية »أفتياس 2« في احتواء اآلثار 
الســلبية لجائحة كورونا على التجارة في المنطقة العربية، شارك في فعاليات 
النــدوة الدكتور/ بندر محمد حجار، رئيس مجموعة البنك اإلســالمي للتنمية، 
والدكتور/ كمال علي، األمين العام المســاعد رئيس قطاع الشــئون االقتصادية 
بجامعــة الــدول العربية، والمهندس/ هاني ســنبل، رئيس المؤسســة الدولية 

اإلسالمية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج أفتياس.
وقالــت الوزيــرة ان مصر ســاهمت في تأســيس المرحلة األولــى من برنامج 
االفتياس، إيمانا منها بالعمل العربي المشــترك،  حيث ســاهمت بشــكل مباشر 
فــي اإلشــراف على تنفيذه من خــالل العضوية في مجلــس إدارته، إلى جانب 
الجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة المنفذة للمشروعات والتي بلغ عددها 
اإلجمالي 28 مشــروعا فــي عدة مجــاالت متعلقة بالتجــارة الخارجية للدول 
العربية، مشيرًة الى ان مصر استفادت بشكل جيد من المرحلة األولى لبرنامج 
األفتيــاس في عدد من المجــاالت التي تعكس أولويات قطاع التجارة الخارجية 
والتي تضمنت تسهيل التجارة وُمعالجة التدابير غير التعريفية ورفع المهارات 
المتعلقة بالصادرات المصرية وتعزيز دور المرأة في التجارة الخارجية، حيث 
بلغ العدد اإلجمالي للمشــروعات المعتمدة لصالــح جمهورية مصر العربية 9 

مشروعات تضمنت مشروعات ذات بعد إقليمي، ومشروعات وطنية.
واوضحت جامع ان المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية حققت نتائج 
طيبة على الصعيد الميداني والتي تضمنت مشــروع تأهيل وتوظيف الشــباب 
في مجال التجارة، والذي نفذه مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة،  
حيــث تــم تدريب 529 أخصائــي تصدير، وتوظيف 240 منهم لدى شــركات 
تصدير مصرية، مشــيرًة الى ان مشــروع تحسين أداء ممرات التجارة والنقل 
بيــن كل من مصر والســودان من جهــة، ومصر والمملكة العربية الســعودية 
مــن جهة أخرى، قد حقق نتائج ملموســة علــى أرض الواقع من خالل تعزيز 
العمليات عبر الحدود، واعتماد إجراءات مبسطة تتماشى مع المعايير الدولية 

وأفضل الممارسات.
ونوهــت جامــع الى ان المــرأة المصرية حظيت بدعم كبير مــن خالل برنامج 
 ،»)She Trades( األفتياس باعتماد مشروع »المرأة في التجارة العالمية
الذي يتم تنفيذه حالياً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة 
للســيدات من دخول األســواق الخارجية في قطاع الحرف اليدوية، مشيرًة الى 

ان مشــروع تعزيز مهارات العمالة في قطاعي 
الصناعــات الغذائية واألثاث المنزلي قد ســاهم 
ايضــاً فــي التوفيــق بيــن احتياجــات الصناعة 
فــي القطاعــات التي لديهــا القدرة علــى زيادة 
الصادرات والمســاهمة فــي التنويع االقتصادي 

ومهارات الباحثين عن عمل. 
وتابعــت الوزيرة ان مصر ســاهمت في االعداد 
للمرحلة الثانية من البرنامج، حيث اســتضافت 
خالل شهر أكتوبر 2019 بالقاهرة ورشة العمل 
الخاصــة »بنظرية التغييــر لبرنامج األفتياس« 
وذلك تحت إشــراف وزارة التجــارة والصناعة 
والتــى شــارك فيهــا نخبــة متميزة مــن خبراء 
التجارة الدوليــة والمنظمات الدوليــة اإلقليمية 

وممثلي القطاع الخاص.
واشــارت إلى أن مصر اعتمدت مع بقية الدول العربية، وثيقة المرحلة الثانية 
من البرنامج خالل شــهر أبريل الماضي، والتي اخذت بعين االعتبار أولويات 
مواجهــة اآلثار الســلبية التي خلفتها جائحة كورونا علــى التجارة الخارجية، 
مشــيدًة بالجهود الكبيرة للمؤسسة الدولية االسالمية لتمويل التجارة وقيادتها 
قي عملية التصميم والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إتمام مرحلة التصميم 

في ظروف مهمة للغاية.
واعربــت جامــع عــن تطلعها الن يتــم البدء في تنفيــذ برنامــج األفتياس 2، 
باعتماد مشــروعات تتماشــى مع متطلبات جائحة كورونا التي غيرت مســار 
االقتصاد العالمي وفرضت واقعاً جديداً على القواعد االقتصادية، مشــيرًة الى 
ان القطاعات الرئيســية في مصر والتي تشــمل قطاعات الزراعة والســياحة 
والصناعــة أثرت فيها الجائحة بشــكل جذري مما يتطلب حلــوال جديدة تعتمد 
على القطاعات الناشئة الجديدة للتجارة الرقمية نفسها كخيار أمثل للمستهلك.

وتابعــت الوزيرة ان أولويات مصر خالل المرحلة الثانية من البرنامج تشــمل 
مشروعات تحسين قدرات المؤسسات المسؤولة عن تنمية الصادرات وزيادة 
النفاذ إلى األسواق الخارجية وتعزيز دور مصر مع الدول العربية في سالسل 
القيمة العالمية الى جانب صقل مهارات الشباب والمرأة وتطوير المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة اإللكترونية باالضافة الى ميكنة ورقمنة 
العمليــات التجارية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر والعمل 

على إزالة العوائق والحواجز أمام النفاذ إلى األسواق العربية والعالمية
ومن جانبه أوضح الدكتور/ بندر محمد حجار، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية أن المرحلة الثانية من المبادرة تســلط الضوء على ســبل تخفيف حدة 
جائحــة كورونــا والتي كان لها أثــر بالغ على حجم التجــارة العالمية وتراجع 
الصــادرات األمــر الذي تأثرت به الدول العربيــة أيضاً ونتج عنه انخفاض في 
حجم االســتثمارات األجنبية الوافدة إلى المنطقة العربية، الفتاً إلى أن برنامج 
أفتياس 2 ســيعمل بخطة اســتراتيجية واضحة الحتواء أزمة فيروس كورونا 
حيث ســيمنح البرنامــج أولوية للقطاعــات المتأثرة باألزمة مــن خالل تعزيز 
التجــارة العربية في سالســل التجــارة العالمية ودعم تمكين المرأة والشــباب 
وصغار المبتكرين وأصحاب المشــروعات الصغيــرة ومتناهية الصغر وتوفير 
مزيــد من فــرص العمل، مشــيداً في هــذا اإلطار بالدعــم الكبير الــذي قدمته 

السعودية ومصر واإلمارات والجزائر وتونس إلنجاح هذا البرنامج.

وزيرة التجارة والصناعة تشارك في فعاليات 
الندوة االفتراضية حول دور المرحلة الثانية من 
مبادرة المساعدة من أجل التجارة في الدول 

العربية »أفتياس 2« في احتواء اآلثار السلبية 
لجائحة كورونا على التجارة في المنطقة 

العربية

وتصدر قرارًا بمنح المنتجين والمستوردين 
لعدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة 

6 أشهر لتوفيق اوضاعهم

قرار وزاري باستمرار وقف تصدير الفول 
بكافة انواعه لمدة 3 أشهر

اصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجــارة والصناعة قراراً بمنــح المنتجين 
والمســتوردين لعدد من الســلع الهندســية 
والكيماوية مهلة6 أشهر لتوفيق أوضاعهم 
المصريــة،  القياســية  للمواصفــات  طبقــا 
حيــث تتضمــن هــذه الســلع مســتلزمات 
البنــاء والتــي تشــمل الكواليــن التي تعمل 
ميكانيكيــاً والمصدات، ومحطــات التموين 
بالغــاز الطبيعــي والتــي تشــمل محطــات 
تمويــن المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط 
CNG، ونظم التبريد والمضخات الحرارية 
والتي تشــمل متطلبات االمــان والمتطلبات 
البيئيــة والتصميــم واالنشــاء واالختبــار 
ووضع العالمــات والتوثيق، واســطوانات 
الغــاز والتــي تشــمل اســطوانات الضغــط 
والمســتخدمة  التعبئــة  المتكــررة  العالــي 
لتخزين الغــاز الطبيعي على متن المركبات 
الغــاز  واســطوانات  كوقــود  الســتعماله 
البتروليــة المســالة LPG القابلــة للنقــل 
متكــررة التعبئة الملحومة والمصنوعة من 
الصلب واسطوانات االســتيلين، وسخانات 

الميــاة الفوريــة التــى تعمــل بحــرق الغاز 
المســتخدمة لتحســين الميــاة لالغــراض 
المنزلية ومصاعد الركاب والبضائع والتي 
تشمل دالئل الحركة لكل من الصاعدة وثقل 

.T الموازنة ذات مقطع حرف
القفــازات  ايضــاً  الســلع  كافــة   وتشــمل 
االغــراض  فــي  المســتخدمة  المطاطيــة 
الطبية والتي تشمل قفازات الفحص الطبي 
لالســتخدام لمــرة واحــدة المصنوعــة من 
التكــس المطاط أو محلــول المطاط، وامان 
لعب االطفال والتي تشــمل النشاط الحركي 
لالســتخدام العائلي داخل او خارج المنزل، 
وادوات العناية بالطفل والتي تشمل مشايات 
االطفال الرضع وشياالت االطفال  ) شياالت 
الظهــر ذات االطارالداعــم( ، وامــان لعب 
االطفال والتي تشمل ملونات االصابع ولعب 
الترامبولين لالســتخدام المنزلي واالسمنت 
)التقييم والتحقق من انتظام االداء( واخيراً 
مواســير الصــرف مــن راتنــج متصلــب 

بالحرارة مدعم باأللياف الزجاجية

 أصــدرت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيرة 
باســتمرار  قــراراً  والصناعــة  التجــارة 
وقــف تصدير الفول بكافــة أنواعه لمدة 3 
أشــهراعتباراً مــن تاريــخ نشــره بالوقائع 
المصريــة، كمــا نص القرار على الســماح 
بتصدير الكميــات الفائضة عــن احتياجات 
وزارة  تقدرهــا  والتــى  المحلــي  الســوق 
التمويــن والتجــارة الداخلية وبعــد موافقة 

وزير التجارة والصناعة.
وقالــت الوزيــرة ان هــذا القرار جــاء بعد 
تنســيق كامل مع وزارة التموين والتجارة 
الداخليــة وذلــك تنفيــذاً للخطــة الشــاملة 
للحكومة لتوفير احتياجــات المواطنين من 
الســلع وبصفة خاصة الســلع االساســية، 
وذلك ضمن االجراءات والتدابير االحترازية 
التــى تنفذهــا الدولــة لمواجهــة تداعيــات 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد »كوفيد 

19« خالل المرحلة الحالية.
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عقدت الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة 
لقــاًء موســعاً مــع الســيد/ 
هشــام ســفا العضو المنتدب 
للتجاري وفــا بنك في مصر 
حيــث تنــاول اللقــاء ســبل 
االســتفادة من تواجــد البنك 
فــي دول القــارة االفريقيــة 
التجــاري  التعــاون  لتعزيــز 
واالســتثماري  والصناعــي 
مــع دول القــارة خاصة في 
ظل التوجة الحالي للحكومة 
نطــاق  بتوســيع  المصريــة 
التعاون االقتصادى المشترك 
مــع دول القــارة االفريقيــة. 
حضــر اللقــاء الســيد/ عبد 
الرفيع الهاشمي رئيس قطاع 

التجزئة المصرفية بالبنك.
واشارت الوزيرة الى حرص 
الحكومة على زيادة معدالت 
المصريــة  المنتجــات  نفــاذ 
األفريقيــة  األســواق  إلــى 
جديــدة  أســواق  وفتــح 

بالقــارة، مشــيرًة إلــى ان هنــاك فرصاً 
كبيرة لالســتفادة من البرامــج التمويلية 
واآلليــات المصرفيــة للتجــاري وفا بنك 
لزيادة الصــادرات المصرية بـ 15 دولة 
افريقيــة يتواجد بها البنك وبصفة خاصة 

دول غرب افريقيا.
ولفتــت جامع الى اهميــة تعزيز التعاون 
بيــن البنــك وجهــاز التمثيــل التجــاري 
والمجالس التصديرية فيما يتعلق بتمويل 
الصادرات المصرية لالسواق االفريقية، 
مشــيرة الــى امكانية تنظيم لقاء موســع 
يضم ممثلي المجالس التصديرية وجهاز 
التمثيل التجاري ومسئولي البنك لالتفاق 
علــى برامــج التعــاون المســتقبلي بين 

الجانبين بدول القارة.
 واشارت الوزيرة الى اهمية التعاون بين 
البنــك ودوائر االعمــال المصرية لتعزيز 
بيــن مصــر ودول  الصناعــي  التكامــل 

القارة االفريقية من خالل تمويل إنشــاء 
مشــروعات صناعيــة مصريــة بالــدول 
االفريقية، الفتًة الى اهمية االستفادة من 
البنــك في تفعيــل اتفاقية أغاديــر لزيادة 
معدالت التجارة البينية بين الدول اعضاء 
االتفاقيــة والتى تشــمل مصــر واالردن 

وتونس والمغرب.
ونوهت جامع الى اهمية مشــاركة البنك 
ببرامــج تمويــل القطــاع الصناعــي في 
الســوق المصري وبصفة خاصة تمويل 
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 
فــي مجــاالت تمويــل اآلالت والمعــدات 
وتمويل رأس المال العامل بمشــروعات 
تنشــئها  التــي  الصناعيــة  المجمعــات 
الدولة، مشــيرة الــى ان الوزارة طرحت 
مؤخراً 7 مجمعات صناعية تضم 1657 
وحــدة انتاجيــة كمــا يجــرى العمل على 
طــرح 6 مجمعات صناعية جديدة اغلبها 

بمحافظات الصعيد.

ومن جانبه أكد السيد/ هشام سفا العضو 
المنتــدب للتجاري وفــا بنك حرص البنك 
على التواجد بالسوق المصري باعتباره 
أحد اهم االســواق االســتثمارية بمنطقة 
الشرق االوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى 
ان البنــك يعمل حالياً على تطوير محفظة 
القروض والتوسع في البرامج التمويلية 
لكافة القطاعات التجارية والصناعية فى 

السوق المصري.
واشــار الى انه جاري حاليــا تنفيذ خطة 
شــاملة لتقديــم خدمــات بنكيــة متميــزة 
لمجتمع االعمال المصري من خالل فروع 
البنك والبالغ عددها 64 فرع تغطي عدد 
كبيــر من محافظــات الجمهورية، مرحباً 
بتعزيــز التعــاون مع كافة المســتثمرين 
المصريين وتقديم آليات تمويلية ســواء 
لمشــروعات يتم انشــاؤها داخل السوق 
المصري او في اسواق الدول االفريقية.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع مسئولي 
التجاري وفا بنك االستفادة من البرامج 

التمويلية واآلليات المصرفية للبنك في تعزيز 
التواجد المصري في االسواق االفريقية

وتصدر قرارًا باعادة تشكيل الجانب المصري في 
مجلس التعاون االقتصادى المصري الكويتي 

برئاسة ابراهيم العربي لمدة ثالث سنوات

قرار وزاري بمد فترة الصالحية لالسماك والكبدة 
المجمدة

م.اشرف عفيفي: القرار يستهدف استقرار سالسل 
االمداد والتوريد وتلبية احتياجات المستهلك المصري

اصــدرت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة قراراً باعادة تشــكيل 
الجانــب المصــري في مجلــس التعاون 
االقتصــادى المصري الكويتي برئاســة 
المهنــدس/ ابراهيــم العربــي، رئيــس 
االتحــاد العــام للغرف التجاريــة ونائب 
رئيــس مجلس ادارة مجموعة توشــيبا 
العربــي، وعضوية كٍل مــن المهندس/ 
محمــد عبــد المنعــم شــركة اتالنتيــك 
اندســتريز ليمتــد، والمهنــدس/ طارق 
توفيق شركة القاهرة لمجازر الدواجن، 
والســيد/ محمد حالوة شركة جرين الند 
جروب للصناعات الغذائية، والمهندس/ 
الســويدى  شــركة  الســويدي  أحمــد 
الكتريك، والســيد/ عرفات ماجد شــركة 
أكرو مصر للشدات والسقاالت المعدنية، 
والمهندس/ محمد الســيد شركة كابسي 
للدهانــات، والمهنــدس/ محمد الخشــن 
شركة ايفرجرو لالســمدة المتخصصة، 
والســيدة/ عواطف عبد الرحيم شــركة 
الهبة لالســتثمار الزراعــي، والدكتور/ 
احمد كيالني الشــركة المصرية الدولية 
للصناعات الدوائية » ايبيكو« والدكتور 
/ريــاض أرمانيوس شــركة إيفــا فارما 
لألدوية والمســتلزمات الطبية والســيد/ 

الحميــد  عبــد  عبــده 
شركة شولح لألثاث 

وقد نص القــرار على 
أن تكــون مــدة عمــل 
المجلس 3 سنوات من 
تاريخ نشــره بالوقائع 
وتضمــن  المصريــة 
فــي مادتــه الثانية أن 
الجانب  يرفــع رئيــس 
المصري تقريراً دورياً 
عــن  ســنوي  نصــف 
جهود ونشاط المجلس 
التجــارة  وزيــر  إلــى 

والصناعــة متضمناً ما قــام به المجلس 
مــن نشــاط ومــا يــراه مــن اقتراحــات 
وخططــه المســتقبلية لتنميــة المصالح 
المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات 
المصرية المعنية والســفارات المصرية 
بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة 
وتيســير  مهامــه  أداء  فــي  المجلــس 
مباشــرته الختصاصاتــه وتزويــده بما 
يطلبــه من بيانــات أو معلومــات تتعلق 

بنشاط المجلس.
واوضحت جامع ان اعادة تشكيل الجانب 
المصــرى بالمجلــس يأتــي فــي إطــار 

جهــود الوزارة لزيادة معــدالت التجارة 
البينيــة واالســتثمارات المشــتركة بين 
مصــر والكويت خالل المرحلــة المقبلة 
واالستفادة من كافة الفرص والمقومات 
االقتصادية الكبيرة لــكال البلدين خاصًة 
في ظل العالقات السياسية واالقتصادية 
والعالقــات  البلديــن  بيــن  المتميــزة 
التاريخية التى تربط الشعبين الشقيقين، 
الفتًة إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد 
مــن الكفاءات والخبــرات في القطاعات 
التــي تمثــل الركيزة األساســية للتعاون 
االقتصــادي والتجــاري المشــترك بين 

مصر والكويت.

اصدرت الســيدة/ نيفيــن جامع 
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
قــراراً بمد فتــرة الصالحية لكل 
من االســماك المجمــدة والكبدة 
المجمــدة الــواردة بالمواصفــة 
القياسية المصرية رقم 2613-
المجمــدة  لالســماك   2008/2
تســعة أشــهر والكبدة المجمدة 
لمدة عشــرة أشــهر مــن تاريخ 

الذبــح، على ان يعمل بهــذا القرار حتى 
30 يونيو 2021.

وقــال المهندس/ اشــرف عفيفي رئيس 

الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفات 
والجــودة ان هــذا القــرار يســهم فــي 
استقرار سالســل االمداد والتوريد لهذه 

المنتجــات بالســوق المحلي في 
ظــل تداعيــات الموجــة الثانيــة 
لجائحة فيروس كورونا المستجد 
»كوفيد 19« مشــيراً الى انهلن 
تطبــق الموافقة على مــد العمل 
بالقــرار على منتجات االســماك 
المجمــدة  والكبــدة  المجمــدة 
الموجودة بالسوق المحلي حالياً 
والزامها بمدة الصالحية المتبقية 
وفقاً للقــرارات الوزاريــة الصادرة من 

قبل في هذا الشأن.
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اصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة قراراً بتعديــل الفقرة الثانية من 
المادة 22 من الئحة القواعد المنفذة الحكام 

قانون االستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة أن التعديالت الجديدة تسمح 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة باستيراد سيارات 
ووســائل نقل فردية دون اشــتراط أن تكون 
مجهــزة تجهيــزاً طبيــاً خاصــاً وذلــك حتى 
يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير 
ووفقــاً لما تقــره الجهات الطبيــة المعنية، 
مؤكدًة حــرص الحكومة على ضمان حقوق 
االشــخاص ذوي االعاقــة ومنحهــم مزيــد 
مــن اتســهيالت في كافة النواحــي الصحية 
والسياســية  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 
والثقافيــة والتعليميــة وغيرهــا من مناحي 

الحياة.
واوضحت جامــع ان التعديــل الجديد ينص 
على اســتبدال الفقرة الثانية من المادة 22 
مــن الئحة القواعــد المنفذة الحــكام قانون 
بالنســبة  لتشــترط  والتصديــر  االســتيراد 
لســيارات الركوب ان تكون مستوفاه شرط 
العمــر وفقــاً الحــكام الملحق رقــم 3 بهذه 
الالئحــة فــي تاريــخ الشــراء او التملك او 
الشــحن ويثبت الشــراء بفاتورة موثقة في 

تاريخ معاصر لتاريخ الشــراء بما ال يجاوز 
3 أشــهر كما يثبــت التملــك بتقديم رخصة 
تســيير باســم المستورد او شــهادة معتمدة 
وموثقــة صادرة من ادارة المــرور بالدولة 
التــي كان يعمــل بهــا ويســتثنى مــن ذلــك 
ســيارات الركوب الواردة باسم المرضى او 

المعاقين المســتوفين الحــكام قانون حقوق 
االشــخاص ذوى االعاقــة رقــم 10 لســنة 
2018على ان يتم اخطار المرور المختص 
بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بـــإسمه 

قبل مضي ثالث سنوات على األقل.

اصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة قراراً بإســتمرار  فرض رســم 
صــادر على صــادرات  األســمدة اآلزوتية 
المقرر بالقــرار الوزاري رقم 774 لســنة 
2018 علــى أن تعــدل فئــة الرســم لتكون 

بواقع 250 جنيهاً للطن ويعمل 
وقــال الســيد / إبراهيم الســجينى مســاعد 
الوزيــرة للشــون االقتصاديــة أن القــرار - 
والــذى يعمل به لمدة عام إعتباراً من تاريخ 
نشــره – يعفى من هذا الرسم الكميات التى 
تصدرها شــركات إنتاج األســمدة اآلزوتية 
والتــى تمثــل الفــرق بيــن كميــات اإلنتاج 
الشــهرية ومــا يتم تســليمه وفقــاً للبرامج 
والشــروط التــى تضعهــا وزارة الزراعــة 

وإستصالح األراضى لتوفير كافة احتياجات 
البــالد من األســمدة اآلزوتية  ،مشــيراً إلى 
أن القــرار يلزم الشــركات المصدرة بتقديم 
عدد من المســتندات للجمرك تشــمل شهادة 

من رئيس مجلس إدارة الشــركة أو العضو 
المنتــدب بكميات وأنواع األســمدة المنتجة 
شهرياً معتمدة من مراقب حسابات وشهادة 
مــن وزارة الزراعة واســتصالح األراضى  
تفيد قيام الشركة بالوفاء بإلتزاماتها  بتوريد 

الحصة الشهرية  المقررة عليها .
وأضاف السجينى أن رســم الصادر المقرر 
علــى األســمدة األزوتيــة ينظــم عمليــات 
تصديرها ويوفر الحصة الشــهرية المقررة 
األراضــى   الزراعــة وإســتصالح  لــوزارة 
،مشــيراً إلــى أن القــرار  يتيــح للشــركات 
المنتجة لألســمدة األزوتيــة إمكانية تصدير 
الكميات الفائضة بعد توريد الحصة المقررة 

عليها شهرياً

في استجابة عاجلة لشكاوى ذوي االعاقة
وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا باجراء 

تعديل في المادة 22 من الئحة القواعد المنفذة 
الحكام قانون االستيراد والتصدير

وتصدر قرارًا بتعديل رسم الصادر على صادرات 
األسمدة اآلزوتية 

وتبحث مع سفير سويسرا في مصر سبل 
تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين خالل 

المرحلة المقبلة
أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع 
حــرص  التجــارة  وزيــرة 
الحكومة على توســيع نطاق 
التعــاون مــع سويســرا فــي 
مختلف المجاالت االقتصادية 
التجــاري  التعــاون  خاصــًة 
واالســتثماري بيــن البلديــن 
واالتفاق على رؤية مشتركة 
بشأن آفاق التعاون المستقبلي 
االقتصــادي  الصعيــد  علــى 
لما يضمــن تحقيــق تطلعات 
حكومتــي ومجتمعي األعمال 
بالبلديــن، الفتــًة إلى حرص 
مصــر علــى تفعيــل اتفاقيــة 
اإلفتــا الموقعــة بيــن مصــر 
ودول تجمــع اإلفتا وتيســير 
المصريــة  الصــادرات  نفــاذ 
الزراعيــة  الحاصــالت  مــن 

والتجارية والغذائية.
 جاء ذلك خالل اللقاء الموسع 
الــذي عقدتــه الوزيــرة مــع 
الســيد/ بول جارنييه، ســفير 

سويسرا في مصر لبحث سبل تعزيز التعاون 
بين البلديــن خالل المرحلة المقبلة، شــارك 
في اللقاء الســيد/ إبراهيم الســجيني مساعد 
وزير التجارة والصناعة للشئون االقتصادية 
ورئيس قطاع المعالجات التجارية والدكتور/ 
أحمــد مغــاورى رئيــس التمثيــل التجاري، 
والســيدة/ فاليــري ليختتــي، مديــرة مكتب 
السويســرية  بالســفارة  الدولــي  التعــاون 

بالقاهرة. 
وقالــت الوزيــرة إن اللقاء اســتعرض نتائج 
المباحثــات التــي تــم عقدها مع المستشــار 
الفيدرالــى/ جــي بارميــالن، نائــب رئيــس 
المجلس الفيدرالى وزير الشؤون االقتصادية 
والتعليــم والبحــث السويســري والــذي زار 
مصر خالل شــهر فبراير مــن العام الماضي 
يضــم  كبيــر  وفــد سويســري  رأس  علــى 
مســؤولين حكوميين وأعضاء من البرلمان 
السويســري وعدد من قــادة األعمال بهدف 
بحث ســبل تعزيز العالقــات االقتصادية بين 
البلديــن وامكانيــات توفير منصة للشــركات 
السويســرية الستكشــاف فرص االســتثمار 

والتجارة في مصر.
وأوضحــت جامع أن الجانب المصري يتطلع 
لتوطيد أواصر التعاون مع سويســرا خاصًة 
علــى الصعيديــن التجــاري واالســتثماري، 
والتأكيد على تقدير الجانب المصري للشراكة 
االستراتيجية بين الدولتين والحاجة لتضافر 
الجهود الدولية لتحقيــق التعافي االقتصادي 
مــن آثار جائحة كورونا، مشــيرًة إلى أهمية 
تعزيــز التعــاون مــع الجانــب السويســري 

واالســتفادة من الخبرة السويســرية الكبيرة 
فيمــا يخص دعــم قطاع الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة خاصًة وأن ما يقرب من %99 
من قطاع األعمال السويسري يقع في نطاق 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وأنها 
تســهم بنحو ثلثي فــرص العمل في االقتصاد 

السويسري. 
وأكــدت الوزيرة حــرص الجانــب المصري 
على زيادة حجــم التبادل التجاري بين مصر 
وسويســرا ليعكس حجم العالقات القوية بين 
البلديــن حيث بلغ حجم التجــارة بين البلدين 
خالل عــام 2020 نحو 960 مليون دوالر، 
الفتــة إلى ســعي الحكومة المصريــة لزيادة 
الصادرات المصرية إلى السوق السويسري 
ال ســيما فــي القطاعــات التــي تمتلك مصر 
فيها ميزات وتنافســية وعلى رأســها السلع 
الزراعية، والمنتجات الغذائية، والمفروشات 
والمالبــس الجاهزة والبالســتيك والمنتجات 
الكيماويــة، والزيــوت العطريــة والنباتــات 

الطبية. 
ونوهــت جامع أن سويســرا تعتلــي المرتبة 
الـ15 في قائمة الدول المســتثمرة بالســوق 
المصري حيث تســاهم في مشــروعات يبلغ 
رأســمالها 2 مليار و179 مليون دوالر في 
عدد 433 مشــروعاً، مشــيرًة إلى أن هناك 
فرص استثمارية متميزة أمام دوائر االعمال 
السويســرية فــي الســوق المصــري خاصة 
فــي ظل االصالحات االقتصاديــة التي تبنتها 

الحكومة لتحسين مناخ االعمال.
ولفتت إلى أهمية العمل على إصالح الخلل في 

الميزان التجاري بين مصر ودول تجمع اإلفتا 
وضــرورة تكثيف التعاون لعقد سلســلة من 
الفعاليات الهادفة إلى تعريف مجتمع األعمال 
المصري باشــتراطات التصدير إلى أســواق 
اإلفتا والمزايا التي يكفلها االتفاق للصادرات 
المصريــة مــع التركيز علــى القطاعات ذات 
األهمية النسبية لمصر وبحث إمكانية أن يتم 
على هامش هذه الفعاليات تنظيم لقاءات بين 
مجتمعي األعمال من الجانبين، مشــيرًة إلى 
حرص الجانب المصري على انسياب حركة 
التبــادل التجاري بين مصر وأســواق تجمع 

اإلفتا خالل المرحلة المقبلة. 
ومن جانبه أكد الســيد/ بول جارنييه، ســفير 
سويســرا في مصر حرص بالده على تعميق 
آفاق التعاون االقتصادي المشترك مع مصر 
ال ســيما في ظل العالقات االستراتيجية التي 
تربــط البلدين، مشــيراً إلــى أن مصر تحظى 
بمكانــة خاصة لدى المســتثمر السويســرى 
خاصــة أنها تمثــل نافذة تصديرية رئيســية 
الســواق دول القارة األفريقية، كما تعد أكبر 

سوق للصادرات السويسرية في القارة. 
وأشــاد جارنييه بالدور الكبير والجهود التي 
قامــت بهــا وزارة التجــارة والصناعة لدعم 
قطــاع الصناعــة واالقتصــاد المصري خالل 
أزمــة انتشــار فيــروس كورونا، الفتــاً إلى 
حرصــه على تعزيــز التواصل مــع الوزارة 
مــن خالل عقد لقاء دوري لبحث مســتجدات 
التعاون بين الجانبين المصري والسويسري 
والعمــل على تذليل العقبات التي قد تواجهها 
الشركات السويسرية المستثمرة في مصر. 
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عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة لقاًء موســعاً مع الســيدة/ غادة 
البيلــى رئيــس مجلــس ادارة بنــك التنمية 
الصناعيــة حيث تنــاول اللقاء ســبل تعظيم 
االســتفادة مــن البرامج التمويليــة واالليات 
البنــك لتحقيــق  التــى يتيحهــا  المصرفيــة 
خطط ومســتهدفات الحكومة لتنمية القطاع 
االنتاجى وعلى رأسه القطاع الصناعى وكذا 
المســاهمة فى تنفيذ االستراتيجية الطموحة 
لمضاعفــة الصــادرات المصريــة لمختلــف 
االســواق العالميــة، حضــر اللقاء الســيد/ 
حمدى عزام نائب رئيس مجلس ادارة البنك.
وقالــت الوزيــرة ان التمويل يمثــل أحد أهم 
العناصــر المؤثــرة فــى تنفيذ خطــط الدولة 
للتنمية االقتصادية الشــاملة والمســتدامة، 
ومــن ثم فإن الوزارة حريصة على التواصل 
الدائم مع البنك المركزى وكافة البنوك ومن 
بينهــا بنــك التنميــة الصناعية والــذي يعد 
إحــدى ركائز الجهــاز المصرفــى المصرى 
وذلــك بهــدف اتاحــة المزيــد مــن االليــات 
التمويليــة لقطــاع الصناعة بكافة شــرائحه 
الصغيرة والمتوســطة والكبيرة للمســاهمة 
فــى ايجــاد كيانــات صناعيــة قــادرة علــى 
تلبيــة احتياجات الســوق المحلى والتصدير 

لالسواق الخارجية.
تنــاول  اللقــاء  ان  الــى  جامــع  واشــارت 
أهميــة قيــام البنك بمنح المزيــد من االليات 
فــى  للمســتثمرين  التمويليــة  والبرامــج 
المجمعــات الصناعية ســواء التى أنشــأتها 
الــوزارة او التى تنشــأها هيئــة المجتمعات 
العمرانيــة والمحافظــات بهــدف مســاعدة 
هؤالء المســتثمرين على اقامة مشروعاتهم 
والتوســع فيهــا وهو االمر الذى يســهم فى 
زيادة معــدالت انتاجية الصناعــة المصرية 
ومن ثــم توفير المزيد من فرص العمل أمام 
الشــباب، فضاًل عــن أهمية مشــاركة البنك 
فــى مبادرة إحالل وتحويــل المركبات للعمل 
بالطاقة النظيفة والتى أطلقها الســيد رئيس 
الجمهوريــة مطلع الشــهر الجــارى خاصة 
وأنهــا أحــد المبــادرات التــى تلقــى إهتمام 

ورعاية من البنك المركزى.
وأضافت ان تنميــة وتعزيز الصادرات يمثل 
محور رئيســى لمســتهدفات خطــة الوزارة 
خالل المرحلة القادمة، وهو ما يتطلب اتاحة 
برامج تمويلية ميســرة لمســاعدة الشركات 
المصــدرة علــى زيــادة معــدالت التصدير، 
مشــيرة فى هذا اإلطار الى الدور الهام الذي 
لعبــه الجهــاز المصرفــى فى تنفيــذ مبادرة 

السداد النقدى الفورى لمستحقات الشركات 
المصــدرة لدى صنــدوق تنميــة الصادرات 
والتــى تم مــن خاللها ســداد حوالي 13,2 

مليار جنيه خالل شهرين فقط.
ومــن جانبهــا أكدت الســيدة / غــادة البيلى 
رئيس مجلس ادارة بنــك التنمية الصناعية 
حرص البنك على المشاركة الفعالة فى تنفيذ 
خطــط الدولــة القامة المشــروعات القومية 
وتنمية وتطوير المشروعات االنتاجية،وكذا 
كافة المبادرات المتعلقة بصناعة الســيارات 
وإحــالل المركبــات للعمل بالطاقــة النظيفة 
مشــيرًة الى ان البنك يعمل حالياً على تنويع 
محفظــة القــروض والتوســع فــي البرامج 
الصناعيــة  القطاعــات  لكافــة  التمويليــة 
والتصديرية والتى تأتى على رأس اولويات 

خطة عمل البنك خالل المرحلة الحالية.
واشــارت الى ســعى البنــك لتقديــم خدمات 
بنكيــة متميــزة لمجتمع االعمــال من خالل 
فروع البنك المنتشــرة فــى معظم محافظات 
الجمهورية وبصفــة خاصة منطقة الصعيد، 
مؤكــدًة حرص البنك على تعزيز التعاون مع 
كافــة المســتثمرين والمصدريــن ومنظمات 
األعمال لتعظيم االستفادة من امكانات البنك 

التمويلية فى دعم الصناعة الوطنية.

افتتاح أول معمل مصرى إلختبار البطاريات 
المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع هيئة 

الرقابة على الصادرات والواردات بميناء 
بورسعيد

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بتعيين 
ممدوح سالمان قائمًا باعمال رئيس الجهاز 

التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات

في إطار تنفيــذ توجيهات فخامة 
الرئيــس / عبد الفتاح السيســي 
بإنشاء معامل مركزية بالموانئ 
انهــاء  لســرعة  المحوريــة 
اجراءات االفراج الجمركي لكافة 
البضائع وقرارات الســيد رئيس 
مجلــس الوزراء في هذا الشــأن 
وكذلــك حــرص الســيدة نيفيــن 
جامع وزيرة التجارة والصناعة 
على تطوير كافة المعامل بجميع 
الجهــات التابعة للــوزارة افتتح 
اللواء/ إســماعيل جابــر رئيس 
علــى  للرقابــة  العامــة  الهيئــة 
الصــادرات والــواردات يرافقــه 
اللــواء عــادل الغضبــان محافظ 
بورســعيد واللواء محمــد براية 

نائــب رئيــس الهيئة االقتصادية لقناة الســويس 
والبطاريــات  الحامضيــة  البطاريــات  معمــل 
المخصصة للســيارات الكهربائيــة بمبنى الهيئة 
العامــة للرقابة على الصــادرات والواردات فرع 

بورسعيد 
وقال اللواء إســماعيل جابر رئيس الهيئة العامة 
للرقابــة على الصــادرات والــواردات إن افتتاح 
معمل البطاريات الحامضيــة والبطاريات عديمة 
االنســكاب والبطاريــات المخصصــة للســيارات 

الكهربائية بفرع الهيئة ببورســعيد يعد استكمااًل 
لخطة تطويــر كافة المعامــل الصناعية بالهيئة،  
مشــيرا الى ان المعمل يعتبر األول من نوعه في 
جمهوريــة مصر العربية القادر على إجراء كافة 

االختبارات في هذا الشأن.
وأشــار الــى حــرص الهيئــة على دعــم مبادرة 
توطين صناعة الســيارات فــي مصر والتى تأتى 
ضمــن االســتراتيجيات الوطنية لتعظيــم المنتج 
المحلــي والتوجــه نحو إنتاج الســيارات العاملة 
بالطاقة النظيفة باستخدام الكهرباء والتي تسهم 

في تحول مصــر لتصنيع وتصدير هذه 
النوعية من السيارات إلى أسواق دول 
المنطقة، مؤكداً دعم الهيئة لهذا التوجه 
مــن خــالل إجــراء عمليــات الفحــص 
واالختبــارات المختلفــة بدقــة وجودة 
عاليــة وفي اقل وقــت ممكن للتأكد من 
مطابقــة العينــات والخامــات والســلع 
والمســتوردة  المحليــة  والمنتجــات 
للمواصفات القياســية ومعايير الصحة 
والســالمة واألمــان حيث تعمــل على 
توفيــر مجموعة من المعامل المتطورة 
و المعتمــدة دوليــا بما يســهم في فتح 
أســواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات 
المصريــة عالميــا باإلضافة إلى حماية 
المســتهلك من المنتجــات الرديئة غير 
مطابقــة للمواصفــات و توفير منتجات 

ذات جودة عالية باألسواق
ومن جانبه أشــاد  اللــواء عادل الغضبان محافظ 
بورســعيد بمــا شــهدته المحافظــة مــن تطوير 
لمعامــل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 
واســتخدام احــدث االجهــزة والتقنيــات لحماية 
الســوق المصرية والمســتهلك من دخول السلع 
والمنتجات الغير مطابقــة للمواصفات المصرية 

والعالمية .

 أصــدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة قــراراً بتعيين الوزير مفوض تجاري 
ممدوح ســالمان للقيــام بأعمال رئيــس الجهاز 
التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات لمدة 6 أشهر. 

وقالــت الوزيــرة إن هــذا القرار يأتــي في إطار 
توجــه الوزارة لالســتعانة بكــوادر متميزة على 
رأس الجهات والهيئات التابعة لها للمساهمة في 
تنفيذ خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية، 
الفتــًة إلى أن القيادة الجديــدة على قدٍر كبير من 
الكفــاءة والخبرة التي ستســهم فــي تعزيز دور 
الهيئة بهدف تعظيم االستفادة من كافة االمكانات 
بالتصديــر  المعنيــة  الجهــات  فــى  المتوافــرة 
والتنســيق مــع كافة الجهــات ذات الصلة ومنها 
المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج 

وكــذا منظمات االعمــال واالتحــادات الصناعية 
والتجارية.

جديــر بالذكر أن الوزير مفوض تجاري/ ممدوح 
ســالمان قد تقلد عدة مناصب في السلك التجاري 
حيــث تنقــل بين ســفارات مصر فــي دول فنلندا 
وأستراليا وزامبيا والمجر وبولندا والسنغال كما 
شغل منصب رئيس المكتب االقتصادي والتجاري 

بالسفارة المصرية في الصين. 

هــذا وقد عمــل ســالمان أيضــاً بجهــاز التمثيل 
التجاري بإدارات المكتب الفني وشــؤون أوروبا 
االتحــاد  إدارات  لمديــر  ونائبــاً  واألمريكتيــن 
األوروبــي وترويج االســتثمار ومديــراً إلدارات 

الدول األفريقية ودول شمال أفريقيا.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع رئيس بنك 
التنمية الصناعية اتاحة برامج تمويلية وآليات 
مصرفية لدعم القطاع االنتاجى والتصديرى
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مصر والسودان... عالقات تاريخية 
وآفاق واعدة للتعاون اإلقتصادي 

بين البلدين الشقيقين

زيارة ناجحة لوزيرة التجارة 
والصناعة للسودان للمشاركة 
بفعاليات معرض الخرطوم 
الدولي وترأس اجتماعات 

مجلس األعمال المشترك
مباحثات مكثفة مع كبار 

المسئولين بالحكومة 
السودانية

قامت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
بزيــارة ناجحة للعاصمة الســودانية الخرطوم  على 
رأس وفــد رفيــع المســتوى اســتهدفت المشــاركة 
بفعاليات الــدورة الـ38 لمعــرض الخرطوم الدولي 
والــذى عقد خالل الفترة من 21-28 يناير الماضي 
بمشــاركة دوليــة واســعة ومشــاركة مصر كضيف 
شرف المعرض كما تضمنت الزيارة مباحثات مكثفة 
مع وزراء الحكومة السودانية حول مستقبل التعاون 

االقتصادي المشــترك بين مصر والســودان وســبل 
تعزيز التجارة البينية واالســتثمارات المشتركة بين 
البلدين الشــقيقين الى جانب بحــث امكانيات تحقيق 
التكامل الصناعي علي المستويين الثنائي والقاري، 
وتضمنــت الزيارة ايضــاً ترأس الوزيــرة ونظيرها 
الســوداني لفعاليات االجتماع االول لمجلس األعمال 

المصري السوداني المشترك.

وعقــب وصولهــا مطــار الخرطــوم الدولى 
أدلت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة بتصريحــات لعــدد من وســائل 
االعــالم الســودانية اكــدت خاللهــا عمــق 

واســتراتيجية العالقات المصرية السودانية 
وأشــارت الي ان زيارتها للسودان تأتى فى 
اطار مشــاركة مصر كضيف شــرف الدورة 

38 لمعرض الخرطوم الدولى.

شــاركت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
إفتتــاح  بفعاليــات  والصناعــة  التجــارة 
فعاليــات الــدورة الـــ 38  مــن معــرض 
الخرطــوم الدولي وذلك بحضور الســفير 
عمر مانيس وزير شئون مجلس الوزراء 
نائبــاً عن الدكتور عبدهللا حمدوك  رئيس 
مجلــس الــوزراء الســوداني وعــدد من 
الســفير/  و  الســودان  بدولــة  الــوزراء 
حســام عيسي ســفيرمصر لدى السودان 
وقــد  أكدت جامع حــرص الحكومة على 
تعزيز معــدالت التجارة البينية بين الدول 
اإلفريقيــة وتحقيــق التكامــل الصناعــي 
القاري المشترك وبصفة خاصة مع دولة 
السودان الشــقيقة، حيث تعكس مشاركة 

مصر بفعاليــات معرض الخرطوم الدولي 
كضيف شــرف المعــرض عمــق ومتانة 
العالقات المشتركة بين القيادة السياسية 
وحكومتــى البلديــن فــى كافــة المجاالت 

وعلى مختلف األصعدة.
وقــد شــاركت مصــر بــدورة هــذا العام 
بوفــد يضم أكثر من61 عــارض يمثلون 
21 شــركة عارضــة تغطــي العديــد من 
القطاعــات التجاريــة والخدميــة تشــمل 
قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات 
الغذائيــة والتشــييد والبنــاء والصناعات 
الكيماوية والحاصالت الزراعية وصناعة 
الجلــود فضــال عــن مشــاركة عــدد من 
الجهــات الحكومية مثل وزارتــى التعليم 

العالــى واالنتاج الحربــي والهيئة العامة 
لالستثمار والهيئة العربية للتصنيع.

بالمعــرض  المصــرى  الجنــاح  ويعــد 
المشــاركة األكبــر لمصــر فــى معــرض 
الخرطــوم الدولــى حيــث أقيمــت علــى 
مساحة 468 م2 ويضم 21 شركة يغطى 
نشاطها اإلنتاجى قطاعات متعددة متوقعًة 
حيث شــهد الجناح المصــري إقبال كبير 
لزوار المعرض والذى ضم منتجات لـ14 
دولة مشــاركة من بينها إيطاليا وهولندا 
واندنيســيا والهنــد وباكســتان ونيجيريا 
وأوغنــدا وأثيوبيــا وكينيــا باإلضافة إلى 

مصر ضيف شرف المعرض.

وصول الخرطوم وتصريحات 
لوسائل االعالم السودانية

افتتاح فعاليات الدورة 38 لمعرض 
الخرطوم الدولى
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مباحثات مكثفة مع وزراء 
الحكومة السودانية

ترأس اإلجتماع األول لمجلس األعمال 
المصري السوداني المشترك

وقــد أجرت الســيدة نيفين 
جامــع سلســلة مباحثــات 
مكثفــة مع عدد من وزراء 
الســودانية  الحكومــة 
اســتهلتها بلقاء موسع مع 
الســيد/ مدنى عباس مدنى 
والتجارة  الصناعــة  وزير 
والمهنــدس هاشــم محمد 
بــن عــوف وزيــر البنيــة 
التحتية والنقل السودانيين  
تنــاول مســتقبل التعــاون 
االقتصــادى بيــن البلديــن 
وآخــر مســتجدات العمــل 
المشــترك فــى القطاعيــن 
والصناعــى  التجــارى 

ومجــاالت النقــل أيضا حيث اكــدت  دعم 
مصر االقتصادي الكامل للسودان الشقيق 
خــالل الفترة االنتقاليــة و ترحيب مجتمع 
األعمــال المصري للدخول في شــراكات 
مع نظيره الســودانى وفقاً للمشــروعات 
الصناعيــة ومشــروعات البنيــة التحتية 
التــي تســتهدفها الســودان خــالل الفترة 

القادمة.
انشــاء  تطــورات  المباحثــات  وتناولــت 
المنطقــة الصناعية المصرية بالســودان 
، حيث تــم االنتهاء من دراســة الجدوى 
الخاصــة بالمنطقة وجارى التنســيق مع 
الجانب الســودانى الدخال هذا االمر حيز 
التنفيــذ خــالل المرحلــة القريبــة المقبلة  
حيــث ستســهم هــذه المنطقة فــى اقامة 
مشروعات صناعية مشــتركة بين رجال 
القطــاع الخــاص فى البلديــن وهو االمر 
الذى يحقق مســتهدفات حكومتى البلدين 
نحــو التكامــل االقتصــادى القائــم علــى 

تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين .

وتطــرق اللقــاء الــى امكانيــات تســهيل 
حركة التبــادل التجاري بين البلدين خالل 
المرحلــة المقبلة حيث بلغ حجــم التبادل 
التجــاري  بيــن البلديــن العــام الماضي 
نحــو  862  مليــون دوالر، منهــا 496 
مليون دوالر صادرات مصرية للسودان، 
حيــث  واردات  دوالر  مليــون  و366 
تتضمــن اهم بنــود التبــادل التجاري بين 
البلدين الكيماويــات والمنتجات المصنعة 
الغذائيــة  والمــواد  والمعــدات  واالالت 
والمنســوجات ووسائل النقل والحيوانات 

الحية والمنتجات الزراعية
 وقد تناولت مباحثات جامع مع المهندس 
هاشــم محمد بن عــوف ســليمان  وزير 
البنية التحتية والنقل السوداني إمكانيات 
الخــاص  القطــاع  شــركات  مشــاركة 
المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة 
السودانية والذي يشمل مناطق الخرطوم 
وأم درمــان وبحــري ويتضمــن اعــادة 
رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد 
شــبكات الصرف الصحي حيــث ان هناك  

امكانيــة لتوفيــر االحتياجــات المطلوبــة 
لتنفيذ تلك المشروعات من مصر وهو ما 
سينعكس على زيادة الصادرات المصرية 
الى السوق الســوداني من بنود الخدمات  
الــى جانب فتح المجاالت امام الشــركات  
المصريــة لتنفيــذ مشــروعات انشــائية 

اخرى بالسودان.
 وأعــرب الجانب الســوداني عن حرص 
بالده على تعزيز افاق التعاون االقتصادى 
مــع مصــر وبصفة خاصــة فــى المجال 
الصناعى ، حيث تستهدف السودان خالل 
هــذه المرحلة التركيز على انتاج منتجات 
ذات قيمــة مضافة عالية وهو االمر الذى 
يمكــن تحقيقه عبر الشــراكة بين القطاع 
الخاص المصرى والسودانى، كما أعرب 
عن تطلع بالده لتنفيذ مشروعات مشتركة 
مع مصر خاصة فى مجاالت النقل النهرى 
والبحــرى والبــرى والربط الســككى بين 
الســكك الحديدية فى البلدين ، فضال عن 

التعاون فى مجاالت صناعة السفن .

وواصلــت الوزيــرة  مباحثاتهــا مــع وزراء الحكومة 
الســودانية حيــث عقــدت لقاًء موســعا مــع الدكتورة 
هبــة محمد علي وزيرة الماليــة والتخطيط االقتصادي 
السودانية ، تناول سبل تنمية وتطوير مجاالت التعاون 

المشترك في كافة المجاالت االقتصادية.
حيث اســتعرض اللقاء المشــرعات االســتثمارية ذات 
األولوية للســودان خالل الفتــرة القادمة وكذا التعرف 
على التوجه االقتصادي لدولة  السودان خالل المرحلة 
المقبلــة خاصة بعــد رفع العقوبــات الدولية وما يمكن 
لمصــر مــن تقديمــه دعما للســودان في مجــال خطط 
االصــالح االقتصــادي، فضال عــن بحث اهميــة ازالة 
المعوقــات التجارية التى تقف حائال امام تدفق الســلع 
بين البلدين وبصفة خاصة بعض السلع التى يتم فرض 

ضريبة جمركية كبيرة عليها .
كمــا تناول اللقاء امكانية  دعم مصر لدولة الســودان الشــقيقة 
فيما يتعلق بصياغة خريطة اســتثمارية صناعية واالستفادة من 

التجربة المصرية في هذا الشــأن وكذا تعزيز التعاون المشــترك 
بيــن البلدين  في مجاالت انشــاء وادارة المجمعات الصناعية و 

المناطق الحرة .

كمــا عقدت جامع لقــاًء مع المهنــدس / خيري 
عبــد الرحمن وزير الطاقة والتعدين الســودانى 
تنــاول بحث امكانيــة تعزيز التعاون المشــترك 
بيــن البلدين فى مجال تصنيع الخامات التعدينية 
لالستفادة من الخامات التعدينية المتاحة بمصر 

والسودان من خالل بدء تعاون مشترك لتصنيع 
هــذه الخامات لزيادة قيمتها المضافة خاصة فى 
ظل توافر خبرات كبيرة فى هذا المجال بالبلدين 
واستغاللما تمتلكه الدولتان من امكانات تؤهلهما 

ليكونا مركزاً اقليمياً ودولياً للطاقة والتعدين.

ترأست السيدة نيفين جامع  وزيرة 
التجــارة والصناعــة  ونظيرهــا 
الســوداني الســيد/ مدنــى عباس 
مدنى وزيــر الصناعــة والتجارة 
االجتمــاع  فعاليــات  الســودانى 
األول  لمجلــس األعمال المصري 
السوداني المشــترك  والذى أقيم 
االعمــال  ملتقــى  هامشــه  علــى 
المصرى الســودانى والذى نظمه 
اتحاد اصحــاب العمل الســودانى 
برئاسة السيد / هشام صالح مطر  
وذلــك بحضور الســفير /حســام 
عيســى سفير مصر لدى السودان 
والدكتور/ شــريف الجبلى رئيس 
الجانب المصرى بمجلس األعمال 
المصرى الســودانى  ،حيث أكدت 
حــرص الحكومــة المصرية على 

تفعيــل دور مجلــس األعمــال المصــري 
السوداني في تعزيز أطر العالقات التجارية 
واإلقتصادية بين البلديــن وذلك باعتباره 
أحــد أهــم أدوات الحــوار اإلســتراتيجي 
المشــترك ، كما ان عقــد االجتماع األول 
لمجلــس األعمال – بعد إعادة تشــكيله - 
رغــم تداعيات انتشــار  فيــروس كورونا  
المشــتركة  الرغبــة  تعكــس  المســتجد  
لدوائر االعمال بمصر والســودان في بدء 
مشــروعات تعــاون ملموســة تصب في 
مصلحة االقتصادين المصري والسوداني 

على حد سواء.
  

  و قد اكد االجتماع أهمية تفعيل دور مجلس 
األعمال المصرى السودانى المشترك فى 
أستشــراف افاق جديدة للتعاون التجاري 
والصناعــي بيــن البلديــن،  وتبني  عدة 
محاور لتعزيز التعاون المشــترك تشــمل 
تكثيــف الجهود التنســيقية لدعم التعاون 
بين الشركات وتجمعات األعمال المصرية 
والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية 
مشتركة تهدف إلى توعية دوائر األعمال 
بالبلديــن بأهم الفــرص التجارية المتاحة 
بالقطاعات ذات اإلهتمام المشــترك ، الى 
جانب بحث فــرص تعزيز اإلســتفادة من 
المزايا والتســهيالت التي  تتيحها اتفاقية 
والجنــوب  للشــرق  المشــتركة  الســوق 

اإلفريقي )الكوميسا( لدفع معدالت التبادل 
التجــاري بين البلديــن، والتغلب على أيه 
عقبات من شــأنها أن تعيق إنسياب حركة 
التجــارة  باالضافة الي  تكثيف مشــاركة 
ممثلــي مجتمــع األعمــال بالبلديــن بأهم 
الفعاليــات التجاريــة واإلقتصادية المقرر 
إقامتها خــالل الفترة المقبلة والبناء على 
النتائج اإليجابيــة المتحققة باالضافة الى 
التركيــز على بحث ســبل تعزيــز التعاون 
الصناعــي ونقل التكنولوجيا واإلســتفادة 
من الخبرات المصرية والســودانية لتنفيذ 
مشــروعات صناعيــة مشــتركة بالبلدين 
تخــدم تحقيق أهداف التنميــة اإلقتصادية 

بكال البلدين.
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وقد وقعت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس 
التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر والمهندس/ مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة 
السوداني  خالل الزيارة مذكرة تفاهم إلنشاء مجموعة عمل 

مشتركة لتعزيز التعاون في مجال تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر بقطاع الصناعات اليدوية والحرفية.

اهتمام كبير من وسائل االعالم السودانية بزيارة 
وزيرة التجارة والصناعة للعاصمة الخرطوم

أجرت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة عدد من المقابالت مع وســائل 
االعالم السودانية سواء صحف او قنوات 

تليفزيونية او وكاالت أنباء .
وقد شملت قناة الخرطوم الفضائية ، قناة 
ســودانية 24، وكالة االنباء السودانية » 
سونا«،جريدة السودان الدولية ، وصحف 
الحاكم واالهرام اليوم والمواكب والجريدة   

فضال عن مقابلة مــع مندوب وكالة انباء 
الشرق االوسط بالخرطوم.
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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 212 منشأة صناعية على مستوى الجمهورية من اجتياز التقييم بنجاح.. سنقوم بعرض نبذة 

مختصرة عن عدد من المنشآت الحاصلة على العالمة في مجاالت متنوعة.
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المصدر: موقع  البنك الدولي والمنتدى االقتصادي العالمي و سكاي نيوزعربية ومواقع اخبارية عالمية.

ــاؤل حــذر وتوقعــات  ــد بتف ــم العــام الجدي اســتقبل العال
بتعــاٍف تدريجــي لالقتصــاد العالمــي، مدفوعــا باالعالن 
غمــوض  وســط  كورونــا،  فيــروس  لقاحــات  عــن 
ــا،  ــدة وأثره ــاللة الجدي ــات الس ــن تداعي ــاوف م ومخ
ورهينــة  مفتوحــة  الســيناريوهات  كل  يجعــل  ممــا 

تطــورات الجائحــة.
وتتوقــع المنظمــات الدوليــة تعافيــا تدريجيــا خــالل 
عــام 2021، فــي الوقــت الــذي ُيعتقــد فيــه أن التعافــي 
الكامــل مــن تداعيــات الجائحــة ربمــا يحتــاج مــن 
ــل  ــن أج ــى األرجــح؛ م ــوام عل ــة أع ــى ثالث ــن إل عامي
ــل  ــا قب ــس مســتويات م ــي لنف عــودة االقتصــاد العالم

ــاء. ــي الوب تفش
»األزمــة غيــر المســبوقة التــي شــهدها االقتصــاد 
كانــت علــى عكــس  والتــي  فــي 2020،  العالمــي 
ومتخــذي  االقتصادييــن  دفعــت  الســابقة،  األزمــات 
القــرار إلــى حلبــة غيــر اقتصاديــة، تتضــاءل فيهــا 
التحفيــز  وحــزم  االقتصاديــة  السياســات  فعاليــة 
االقتصــادي، وكانــت ومــا تــزال الكلمــة النهائيــة فيهــا 
لمراكــز البحــوث العلميــة الطبيــة وليــس االقتصــاد 

كبيــرة«. بدرجــة 
وقدأشــارت تقاريــر صــادرة عــن منظمــات دوليــة، مــن 
بينهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، الــى إن 
آفــاق االقتصــاد العالمــي تتحســن علــى رغــم الموجــة 
الثانيــة مــن تفشــي فيــروس كورونــا، وأرجعــت ذلــك 

آفاق وتحديات اإلقتصاد 
العالمي لعام 2021

اللقاحــات. وتتوقــع  الحديــث عــن  التحســن بفضــل 
المنظمــة نمــواً بنســبة 4.2 بالمئــة لالقتصــاد العالمــي 

فــي العــام الجديــد.
وتحــدث صنــدوق النقــد الدولــي عــن تحقيــق االقتصــاد 
العالمــي نمــو بنســبة 4.2 بالمئــة خــالل العــام الجديــد، 
إن  الدولــي  البنــك  عــن  تقريــر صــادر  أشــار  كمــا 
االقتصــاد العالمــي مــن المتوقــع أن ينمــو بنســبة %4 

عــام 2021.
 وتتضمــن  أولويــات السياســيات فــي المــدى القريــب 
ــان  ــا وضم ــروس كورون ــار في ــي انتش ــم ف ــي التحك ه
نشــر اللقــاح بســرعة وعلــى نطــاق واســع. وكــذا 
أهميــة دعــم التعافــي االقتصــادي، مــن خــالل تســهيل 
تهــدف  التــي  االســتثمار  إعــادة  دورة  الحكومــات 
ــن  ــى الدي ــاداً عل ــل اعتم ــو مســتدام أق ــق نم ــى تحقي إل

الحكومــي.
وقــد ناقشــت أعمــال المنتــدى االقتصــادى العالمــى 
والــذى عقــد إفتراضيــا خــالل الفتــرة مــن 25- 29 
ينايــر الماضــي5 محــاور رئيســة  تضمنــت محــور 

قيــادة تحــول الصناعــة ومحــور تعزيــز إدارة أزمــة 
ــى  ــة ال ــات الكربوني ــض االنبعاث ــة وخف ــاخ العالمي المن
جانــب محــور كيفيــة خلــق نظــم اجتماعيــة عادلــة 
واقتصاديــة، حيــث تطــرق هــذا المحــور إلــى مســتقبل 
الوظائــف، وكيفيــة خلــق حيــاة كريمــة لجميــع شــعوب 
العالــم باالضافــة الــى محــور التعــاون العالمــي وكيفيــة 
إنشــاء أنظمــة متعــددة األطــراف تكــون أكثــر شــموالً، 
وتتكيــف مــع احتياجــات القــرن الحــادي والعشــرين 

ــر«. ــل الخي ــن أج ــا م ــور »التكنولوجي ــر مح واخي
المنتــدى  ألعمــال  االفتراضيــة  القمــة  رســالة 
الجائحــة  أن  مفادهــا  العالمــي 2021،  االقتصــادي 
بمفــرده  فــرد  أو  مؤسســة  توجــد  ال  أنــه  أظهــرت 
والبيئيــة  االقتصاديــة  التحديــات  مواجهــة  يمكنــه 
واالجتماعيــة والتكنولوجيــة للعالــم المترابــط وانــه 
قــد حــان الوقــت إلعــادة بنــاء الثقــة واتخــاذ الخيــارات 
الحاســمة بســرعة، حيــث تتطلــب الحاجــة  إعــادة 
تعييــن األولويــات والحاجــة الملحــة إلصــالح األنظمــة 

االقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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انتصــار  الســيدة  اصــدرت 
اإلدارة  رئيــس  البــارودي 
المركزية للموارد البشــرية 
قــرار رقــم )795( لســنة 

2020
الســادة  بمنــح  والخــاص 
العامليــن بموازنــة ديــوان 
عــام الــوزارة  العالوتيــن 
المقررتيــن  الخاصتيــن 
بالقانــون رقــم 70 لســنة 
2010 والمرســوم بقانون 
رقم 2 لســنة 2011 مع ما 
يترتب علــي ذلك من إعادة 
الوظيفــي  األجــر  حســاب 
واألجر المكمــل وفقاً لقرار 
مجلس الــوزراء رقم 499 

لسنة 2018

اســتعرض الدكتــور مصطفــى مدبولي، 
رئيــس مجلــس الــوزراء، تقريــرا مــن 
الدكتــور صالح الشــيخ، رئيــس الجهاز 
المركــزي للتنظيــم واإلدارة، عــن جهود 
انتقالهــم  المقــرر  الموظفيــن  تدريــب 

للعاصمة اإلدارية الجديدة.
وأشــار مدبولي إلــي  أهمية هذه البرامج 
التدريبيــة التــي يتــم منحهــا للموظفين 
المرشــح انتقالهــم للعمــل فــي العاصمة 
اإلداريــة الجديــدة، الفتــا إلــى أن هنــاك 
تكليفات مســتمرة من رئيس الجمهورية 
بمتابعــة هــذا الملف، ليكــون لدينا جهاز 
حكومــي علــى أعلى قــدر مــن الكفاءة، 
مشــيدا بتنوع البرامج التدريبية التي يتم 

منحها للموظفين.
 ومــن جانبه أكد  الدكتور صالح الشــيخ 
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، 
أنــه تم االنتهاء مــن تدريب عدد 18 ألفا 
و694 موظفــا من المرشــحين لالنتقال 
للعاصمــة اإلداريــة كما يواصــل الجهاز 
أعمــال تدريــب الموظفيــن علــى حزمة 
بالتعــاون مــع  تنفــذ  برامــج أساســيه، 
األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك 

مع االلتــزام بتطبيــق جميــع االجراءات 
االحترازيــة للوقاية من فيروس كورونا، 
حيث تم تدريــب 13 ألفا و428 موظفا، 
وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على 
حزم برامج الجدارات، حيث انتهى الجهاز 

من تدريب 5 آالف و224 موظفا.
وتشــمل الخطة التنفيذية لتدريب موظفي 
الجهاز اإلداري للدولة المرشحين لالنتقال 
إلــى العاصمــة اإلدارية الجديــدة، حزمة 
برامــج أساســية تقــدم لكل المرشــحين، 
وتشــمل تزويد الموظفيــن بالموضوعات 
المتعلقــة برفع الوعــي الوطني وباللياقة 
الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد األمن القومي، 
ومفاهيــم الحوكمــة ومكافحــة الفســاد، 
المهارات األساســية الســتخدام الحاسب 

اآللي.
كمــا تتضمــن  الخطــة التنفيذيــة تدريب 
الموظفين المرشــحين على حزمة برامج 
الجدارات والتي ُتبنى على أســاس نتائج 
تقييــم الجــدارات الســلوكية التــي قامت 
بهــا وزارة التخطيــط، وفــي هــذا اإلطار 
تــم االنتهاء من إعــداد »كارت« تدريبي 
لــكل موظــف مرشــح لالنتقــال، بحيــث 

يكون المتدرب مســتجيًبا لالحتياجات من 
الجدارات الســلوكية التي تم التقييم على 
أساسهاوتشــمل هذه الجدارات السلوكية 
كال مــن: الدافعيــة لإلنجــاز، واالتــزان 
الوجدانــي، وفعاليــة االتصــال، وكفــاءة 
األداء،  وكفــاءة  الواقــع،  مــع  التعامــل 
واالنفتــاح على الخبــرة، والثقة بالنفس، 
والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة 

الوقت.
وتضــم  الخطــة التدريبيــة أيضــا حزمة 
البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل 
مجموعة في مجال عملها مثل اســتكمال 
وتدريــب  البشــرية،  المــوارد  تدريــب 
وتدريــب  التعاقــدات،  بــإدارة  العامليــن 
العامليــن بالشــئون القانونيــة، حيث يتم 
التنســيق في هذه البرامــج مع الوزارات 
واألجهــزة المعنية كل فيمــا يخصه، كما 
تشــمل حزمة برامج التطبيقات من خالل 
تدريب عملي على كيفية إجادة اســتعمال 
التطبيقــات المقــرر تعميمها في العاصمة 
اإلدارية الجديــدة بحيث يكون الموظفون 
المنتقلون علــى دراية كاملة قبل االنتقال 

بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

بنــاًء علي تعليمــات رئاســة مجلس 
الوزراء ووزارة المالية بتطبيق غرامة 
فوريــة علــي المواطنيــن المخالفين 
لمواجهــة  االحترازيــة  لإلجــراءات 
انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد 
اعتبــاراً من األحد 2021/1/3 ، فقد 
صدر منشور داخلي يحظر علي جميع 
العامليــن بوزارة التجــارة والصناعة 
الكمامــة  ارتــداء  بــدون  التواجــد 
وعلــي اإلدارة العامــة لألمن تحصيل 
الغرامــات الفوريــة المقــررة في هذا 
الشــأن بالتعاون مع اإلدارة المركزية 
للمــوارد البشــرية واإلدارة المركزية 

للشئون المالية  

تدريب أكثر من 18 ألف موظف مرشح 
غرامة فورية على مخالفى اإلجراءات لالنتقال للعاصمة اإلدارية

اإلحترازية لمواجهة فيروس كورونا 

إعادة تدرج األجر األساسي للعاملين بموازنة 
ديوان عام وزارة التجارة والصناعة
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يمثــل قطــاع مــواد البناء القاطرة الرئيســية 
للصناعــة المصريــة وأحــد أهــم القطاعــات 
التصديريــة باالقتصــاد القوميحيــث يســاهم 
المصريــة  الصــادرات  مــن  بنحــو %25 
لألســواق العالميــة وبقيمــة 5 مليــار دوالر 
ــات  ــة احتياج ــي تلبي ــهم ف ــا يس ــنوياً كم س
ــذا  ــاء وك ــواد البن ــن م ــي م ــوق المحل الس
المشــروعات  الدولةإلنجــاز  احتياجــات 
شــبكة  تشــمل  والتــى  الكبــرى  القوميــة 
البنيــة  ومشــروعات  والكبــاري  الطــرق 
المــدن  انشــاء  ومشــروعات  األساســية 
الجديدةباالضافــة الــى التجمعــات الســكنية 
ــر العشــوائيات بخــالف  ــة  وتطوي والخدمي
ــي  ــن مبان ــاص م ــاع الخ ــروعات القط مش
ســكنية وقــري ســياحية وفنــادق وغيرهــا.

علــى  كبيــرة  بنســبة  القطــاع  يعتمــد 
الخامــات التعدينيــة المحليــة  مثــل المحاجر 
والمناجــم والمالحــات المصريةممــا يعطيــه 
فــرص حقيقيــة للنمــو وتنافســية كبيــرة 

ــات أساســية او  ــاع كخام ــات القط ــث تدخــل منتج ــي  حي ــي والعالم بالســوقين المحل
ــي. ــاط صناع ــن 30 نش ــر م ــي اكث ــاعدة  ف مس

ويضــم القطــاع  عــدد كبيــر مــن الصناعــات العمالقــة فــى االقتصــاد القومــى وعلــى 
الصحيــة  واألدوات  والســيراميك  واألســمنت  والصلــب  الحديــد  صناعــة  رأســها 
ــو االقتصــاد المصــرى . ــدالت نم ــز مع ــى تعزي ــى تســهم ف والمحاجــر والرخــام والت

يتمتــع القطــاع بفــرص كبيــرة لتكــون مصــر محــوراً تصديريــاً عالميــاً لــدول القــارة 
ــا  ــن باســواق القارةكم ــول ورواج كبيري ــث تحظــى منتجــات القطــاع بقب االفريقيةحي
تســتحوذ منتجــات مــواد البنــاء والحراريــات والصناعــات المعدنيــة المصريــة علــى 
حصــص ســوقية كبيــرة بأســواق دول قــارة أوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة .

ــون  ــار و149 ملي ــو  6 ملي ــام 2020 نح ــاء ع ــواد البن ــاع م ــت صــادرات قط وبلغ
دوالر مقارنــة بنحــو 5 مليــار و140 مليــون دوالر عــام 2019   بنســبة زيــادة 
بلغــت 20% ،وقــد اســتحوذت اســواق 10 دول علــى غالبيــة صــادرات قطــاع مــواد 
ــار و139  ــة 2 ملي ــدة بقيم ــت االماراتالعربيةالمتح ــث تضمن ــام 2020حي ــاء ع البن
مليــون دوالر وكنــدا بقيمــة 632 مليــون دوالر وإيطاليــا بقيمــة 492 مليــون دوالر  
والمملكــة العربيــة الســعودية بقيمــة 317 مليــون دوالر وليبيــا بقيمــة  158 مليــون 
ــة  ــة  بقيم ــات المتحــدة األمريكي ــون دوالر والوالي ــة 105 ملي ــر بقيم دوالر والجزائ
ــة 116  ــبانيا  بقيم ــون دوالر وأس ــة 128 ملي ــون دوالر والســودان بقيم 118 ملي

ــون دوالر. ــا بقيمــة 154 ملي ــون دوالر وتركي ملي
ــات  ــاء والحراري ــواد البن ــة بالنهــوض بقطــاع م ــات المعني ــن الجه ــد م ــاك العدي وهن

والصناعــات المعدنيةمنهــا :
المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية

يمثــل المجلــس التصديــري لمــواد البنــاء والحراريــات والصناعــات المعدنيــة إطــارا 
تنظيميــاً خدميــاً يجمــع كافــة المصدريــن والمنتجيــن فــي كافــة قطاعــات مــواد البنــاء 
ــة  ــس التصديري ــد المجال ــد أح ــه يع ــا أن ــة ، كم ــات المعدني ــات و الصناع و الحراري
المعنيــة بتعزيزصــادرات المنتجــات المصريــة مــن الرخــام والجرانيــت والصناعــات 
ــي والمجوهــرات والمــواد  ــاء والحل ــات ومــواد البن ــة والســيراميك والكيماوي المعدني
العازلــة والمواســير والمســبوكات والمعدنيــة واالســمنت والحراريــات والزجــاج 
والمــواد المحجريــة واالدوات صحيــة والخالطــات والطــوب والبــالط والبالســتيك 

ــب ــد والصل ــاوالت والحدي ــة والمق ــط الجاهزةواالســقف المعلق والحوائ
ويعمــل المجلــس علــي تعزيــز التواجــد المصــرى لصــادرات القطــاع باالســواق 

الدوليــة وخاصــة اإلفريقيــة مــن خــالل :
ــات  ــة قطاع ــة بكاف ــواق اإلفريقي ــة لألس ــادة الصــادرات المصري ــي زي ــاهمة ف -المس

ــات ــاء والخدم ــواد البن م
- تقديم البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع »مركز تحديث الصناعة«.

-تنظيم ودعم المشاركة في المعارض الدولية الخارجية والداخلية.
- التعــاون مــع كافــة الجهــات والهيئــات المعنيــة بالصــادرات مثــل قطــاع االتفاقيــات 
التجاريــة والتجــارة الخارجيــة ومصلحــة الجمــارك ،وهيئــة الرقابــة علــي الصــادرات 
و الــواردات ،و هيئــة المواصفــات و الجــودة ،ومصلحــة الرقابــة الصناعيــة ،و 
ــة  والمجالــس  ــات رجــال االعمــال و المســتثمرين  اتحــاد الصناعــات المصري جمعي

ــة. التصديري
للتواصل مع المجلس ومعرفة المزيد من الخدمات

ــدة،  ــع الخامــس، القاهــرة الجدي ــل - الشــويفات، التجم ــوان : 166 شــارع األم العن
مصــر

www.ecbm-eg.org : الموقع الرسمي
/https://www.facebook.com/ECBMEG : الموقع على الفيسبوك

تليفون : 0201279998836
 bmc@ecbm-eg.org : البريد اإللكتروني

قطاع مواد البناء... قاطرة 
الصناعة الوطنية وآفاق عالمية 

للتصدير




