


باب االخبار صفحة  4

باب مجتمع الموظفين 32

باب حول العالم 28  صناعة فى سطور 34

اقرأ فى
هذا العدد ...

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا 
حول موقف الصادرات 

المصرية غير البترولية خالل 
األشهر األربعة األولى من عام  

2021

الرئيس عبد الفتاح السيسي 
يوجه بتعزيز االستثمار 

الصناعي باالشتراك مع 
خبرات القطاع الخاص 

االنتهاء من تدريب 4 آالف 
و942 موظفًا  لالنتقال للعاصمة 

اإلدارية الجديدة

جهود كبيرة للمنظمات الدولية 
لدعم اإلقتصاد العالمي لمواجهة 

تداعيات جائحة كورونا

وزيرة التجارة والصناعة تصدر 
قرارًا بالالئحة التنفيذية لقانون 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

قطاع الطباعة والتغليف .... 
صناعات تكميلية تسهم في 

زيادة جودة وتنافسية المنتجات 
المصرية بالسوقين المحلي 

والعالمي 
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيســي مع 
الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء والســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة تنــاول االجتمــاع 
الــواردات  إحــال  جهــود  اســتعراض 
وزيــادة االعتمــاد على المنتــج المحلي 
لصالــح  اإلنتــاج  وتوفيــر مســتلزمات 

الصناعة الوطنية. 
وقد وجــه الســيد الرئيس باالســتمرار 
فــي الخطــوات المتخذة لزيادة تشــجيع 
االعتماد علــى الصناعة الوطنية، وذلك 
لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، 
وتحقيــق االكتفاء الذاتــي من المنتجات 
المحليــة، مــع القيــام فــي هــذا الصدد 
بإعــداد حصر ســلعي شــامل للمنتجات 
التي يمكن االعتماد على تصنيعها محليًا 
وبتعزيز االستثمار الصناعي باالشتراك 
مــع خبرات القطاع الخــاص العاملة في 

مصــر من ذوي الخبــرة المتميزة، وكذا 
البحــوث  مراكــز  بخبــرات  االســتعانة 
التصنيــع  كفــاءة  لرفــع  التكنولوجيــة 

المحلي. 
واستعرضت السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجارة والصناعة مؤشــرات الواردات 
المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 
الخطــوات  عــن  فضــًا  اآلن،  وحتــى 
التنفيذيــة المتخذة من الوزارة في إطار 
برنامج إحال الواردات لتعميق التصنيع 
المحلي وتشجيع االعتماد على الصناعة 
الوطنيــة، وذلك باالشــتراك والتنســيق 
مع كافــة الجهــات الحكوميــة المعنية، 
في مختلــف القطاعــات الصناعية، بما 
فيهــا الصناعــات الهندســية، ومكونات 
السيارات، ومنتجات األجهزة المنزلية، 
الكيماويــة،  الصناعــات  وقطاعــات 
وصناعــات  الباســتيكية،  والمنتجــات 

الغزل واألقمشة والمابس. 
إلــى التعــاون  كمــا أشــارت الوزيــرة 
المشــترك مع البنك المركــزي في إطار 
بإحــال  الخاصــة  التمويليــة  البرامــج 
الواردات ودعم الصناعة، باإلضافة إلى 
جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك 
مــع بعــض الجهــات الدوليــة المانحــة 
للمســاهمة في نقــل تكنولوجيا اإلنتاج، 
ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات 
الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
بمــا فيها منظمة األمــم المتحدة للتنمية 
الصناعيــة »يونيدو«، وكذلــك الوكالة 
األلمانيــة للتعاون الدولي، وهو التعاون 
المشــترك الذي يهدف إلى تطوير المدن 
الصناعيــة المتكاملــة، وتعزيز عمليات 
تصنيع المنتجــات الوطنية القادرة على 

المنافسة في األسواق الدولية. 
 

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، تقريرا من الســيدة/ نيڨين 
جامــع، وزيــرة التجــارة والصناعة، حول 
موقف الصــادرات المصرية غير البترولية 
خــال األشــهر األربعــة األولــى مــن عام 

 .2021
وأكــد رئيــس الــوزراء أهميــة مضاعفــة 
الجهــود التي يتــم بذلها حاليــا للعمل على 
زيــادة الصــادرات المصرية إلى األســواق 
الخارجيــة، مشــيرا إلــى مســاعي الدولــة 
نحو فتح أســواق جديدة، والسيما في دول 
القــارة األفريقيــة لنفاذ المنتجات والســلع 
المصريــة إلى هذه األســواق، في ضوء ما 
أعلــن عنــه الرئيس بالتطلع إلــى الوصول 
بقيمة الصادرات المصرية إلى الخارج إلى 
100 مليار دوالر خال الســنوات المقبلة، 
خاصــة أن الدولــة تقدم كل الدعــم الممكن 
للمصدريــن، ومن ذلك صرف المســتحقات 
المتأخــرة، هذا إلى جانب العمل على زيادة 
تشــجيع االعتماد على الصناعــة الوطنية، 
وســد الفجوة بين الصــادرات والواردات، 
والعمــل على تحقيــق االكتفــاء الذاتي من 

المنتجات المحلية. 
وخــال تقريرها، أشــارت وزيــرة التجارة 
والصناعــة إلــى أن الصــادرات المصريــة 
غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 
11% خال األشهر األربعة األولى من عام 
2021؛ حيــث بلغــت 9 مليــارات و800 
مليــون دوالر، مقارنــة بنحــو 8 مليــارات 
و853 مليــون دوالر خــال نفــس الفترة 
مــن عام 2020، الفتة إلى أن هذه الزيادة 
تحققت رغم الظــروف الحالية المتمثلة في 
أزمة جائحة كورونا، التي تعاني منها دول 
العالم أجمــع، مؤكدة أن ذلك يرجع للجهود 
التــي بذلتهــا الحكومة لمســاندة القطاعات 

اإلنتاجيــة والتصديرية خــال األزمة، وهو 
ما ساهم في استمرار دوران عجلة اإلنتاج 

والحفاظ على األسواق التصديرية. 
وقالت الوزيرة: شهدت الواردات المصرية 
ارتفاعــًا طفيفــًا بنســبة 5%؛ حيــث بلغــت 
قيمتهــا 23 مليــارا و130 مليــون دوالر، 
مقارنــة بنحــو 21 مليــار و975 مليــون 
دوالر خال نفس الفترة من العام الماضي. 
وجــاء فــي التقرير، الــذي أعدتــه وزيرة 
التجــارة والصناعــة، أن أكبــر القطاعــات 
المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية 
خــال هذه الفترة من العام الجاري تضمنت 
قطاع الصناعات الطبية بقيمة 236 مليون 
دوالر، مقارنــة بـ 148 مليون دوالر خال 
نفــس الفتــرة من العــام الماضــي، بزيادة 
بلغــت نســبتها 60%، وقطــاع الصناعات 
اليدويــة بقيمة 93 مليون دوالر، مقارنة بـ 
61 مليون دوالر بنسبة زيادة بلغت %53، 
وقطــاع الصناعات الهندســية بقيمة 969 
مليــون دوالر مقارنة بـ 655 مليون دوالر 
بنســبة زيادة بلغــت 48%، وقطاع صناعة 
الجلــود واألحذية بقيمــة 28مليون دوالر، 

مقارنة بـــ 20 مليون دوالر بنســبة زيادة 
بلغــت 40%، وقطــاع المابــس الجاهــزة 
بقيمة 586 مليون دوالر، مقارنة بـ 433 

مليون دوالر بنسبة زيادة بلغت %35. 
دول   5 هنــاك  أن  الوزيــرة  وأوضحــت 
استحوذت أســواقها على نســبة 30.1 % 
مــن إجمالي الصــادرات المصرية شــملت 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة بقيمة 676 
مليــون دوالر، وتركيــا بقيمة 651 مليون 
دوالر، والســعودية بقيمــة 633 مليــون 
دوالر، وإيطاليا بقيمة 586 مليون دوالر، 

ومالطا بقيمة 406 مايين دوالر. 
وفيمــا يتعلق بأهم الدول المصدرة للســوق 
المصريــة، أشــار إلــى أن هنــاك 5 دول 
اســتحوذت على نسبة 41.2% من إجمالي 
الــواردات المصريــة فــي الخارج شــملت 
الصيــن بقيمــة 4 مليــارات و109 مايين 
دوالر، والواليــات المتحــدة بقيمة مليارين 
و98 مليــون دوالر، وألمانيــا بقيمة مليار 
و345 مليــون دوالر، وروســيا االتحادية 
بقيمة مليار و118 مليون دوالر، وإيطاليا 

بقيمة 877 مليون دوالر. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتعزيز 
االستثمار الصناعي الوطني باالشتراك مع 

خبرات القطاع الخاص 
وزيرة التجارة والصناعة تستعرض امام الرئيس مؤشرات 

التجارة الخارجية المصرية والخطوات التنفيذية في 
إطار برنامج إحالل الواردات لتعميق التصنيع المحلي 

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول موقف 
الصادرات المصرية غير البترولية خالل األشهر 

األربعة األولى من عام 2021 
 11% زيادة في قيمة الصادرات المصرية غير 
البترولية وارتفاع طفيف في قيمة الواردات 

بنسبة %5   
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أصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة قرارًا باشتراط االفراج 
عن ســيارات الركوب التــى تعمل بمحرك 
كهربائــي أن يتــم فتح اعتماد اســتيرادها 
خال سنة الموديل وذلك أسوًة بالسيارات 
التقليدية وأال يكون قد ســبق اســتخدامها 
واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها 
بائحــة القواعــد المنفــذة ألحــكام قانون 

االستيراد والتصدير. 
ونــص القرار فى مادته الثانية على إلغاء 
القرار الوزاري رقم 255 لســنة 2018 
الصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح 
باســتيراد ســيارات الركــوب الكهربائية 

المســتعملة بشــرط عدم تجاوز عمرها 3 
ســنوات بخاف ســنة االنتاج حتى تاريخ 

الشحن او التملك. 

وقالــت الوزيــرة ان هذا القــرار يأتي في 
إطــار توجــه الدولــة لتشــجيع صناعــة 
الســيارات الكهربائيــة الوطنية من خال 
البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات 
بالتعــاون مع كبرى شــركات الســيارات 
العالمية، مشــيرًة في هــذا الصدد الى ان 
مصر خطــت خطــوات جادة نحــو توفير 
البنيــة التحتية الازمة من حيث التوســع 
فــي انشــاء شــبكات الشــحن والصيانــة 

للسيارات الكهربائية في مصر االمر الذي 
يســهم في تشجيع المستهلك على التوجه 
نحو اســتخدام هذه النوعية من السيارات 

الصديقة للبيئة. 
واشــارت جامع الى حرص الوزارة على 
توطين صناعة الســيارات الكهربائية فى 
الســوق المصري خاصــة وان العالم كله 
يتجــه حاليًا الســتخدام هــذه النوعية من 
السيارات والتي تتيح ميزات هامة كونها 
ســيارات صديقــة للبيئــة كما أنهــا تتميز 
بتكلفــة أقل مــن الســيارات التقليدية فيما 
يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما 

يسهم فى الحد من تلوث البيئة. 

عقــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعة لقــاًء -عبر تقنية 
الســيد/  مــع  كونفرانــس-  الفيديــو 
جويلــوم كارتيه رئيــس مجلس إدارة 
شركة نيســان العالمية لمنطقة إفريقيا 
والشــرق األوســط وأوروبا وعدد من 
مســؤولي الشركة، اســتعرض خاله 
الطرفان مشــروعات الشــركة الحالية 
وخطط الشــركة التوســعية فى السوق 
المصرى خال المرحلة المقبلة، حضر 
اللقاء الدكتورة/ أمانى الوصال الرئيس 

التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات. 
وأكــدت الوزيرة حــرص الوزارة على 
تفعيــل الجهــود التــي تتبناهــا الدولة 
المصريــة لتعزيــز صناعة الســيارات 
الوطنية والتي تســتهدف وضع مصر 
على خارطة تصنيع وتصدير السيارات 
العالمية، مشــيرة الى ســعى الحكومة 

لجذب المزيد من االستثمارات المحلية 
واألجنبيــة لقطــاع صناعة الســيارات 
والصناعات المكملة لها بما يسهم في 
تعميق صناعة الســيارات والصناعات 
التنافســية  الميــزة  ورفــع  المغذيــة 

وتعميق المنتج المحلي. 
وأشــارت جامع إلى أن شــركة نيسان 
العالمية تمثل شريكًا إستراتيجيًا لمصر 
فى مجال صناعة السيارات، الفتًة إلى 
حــرص الحكومة على االســتفادة من 
الخبــرات الكبيرة للشــركة في توطين 
صناعة الســيارات في مصــر لإلنتاج 
للســوق المحلــي والتصدير ألســواق 
منطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا. 

ولفتت الوزيرة الى أن شــركة نيســان 
إحدى الشــركات الرئيســية المشاركة 
بمبادرة إحال الســيارات للعمل بالغاز 

الطبيعى التى تنفذها الحكومة المصرية 
حاليــًا، مشــيرًة إلى أن الشــركة تعمل 
حاليــًا على زيــادة إنتاجيتها بالســوق 
المحلى وزيادة مساهمتها بالمبادرة. 

ومن جانبه أكد الســيد/ جويلوم كارتيه 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة نيســان 
العالميــة لمنطقــة إفريقيــا وأوروبــا 
والشــرق األوسط حرص الشركة على 
التوســع بالســوق المصرى باعتباره 
أحــد أهــم األســواق بمنطقة الشــرق 
األوســط وقــارة إفريقيا خاصــة وأنه 
ســوق اســتهاكي كبير ويمتلك فرصًا 
للتصديــر لعــدد كبيــر مــن األســواق 
الخارجيــة، مشــيرًا إلــى أن الشــركة 
تنفــذ حاليــًا خطــة توســعية حتى عام 
2030 تستهدف التوسع بأسواق دول 
القارة اإلفريقية بصفة عامة والســوق 

المصرى بصفة خاصة.  

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا 
باشتراطات االفراج عن سيارات 

الركوب الكهربائية 

وتبحث مع مسئولى شركة نيسان 
العالمية خطط الشركة اإلستثمارية 
فى السوق المصرى خالل المرحلة 

المقبلة  
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افتتــح الدكتور/ مصطفــى مدبولي، رئيس 
مجلــس الوزراء والســيدة/ نيفيــن جامع، 
واللــواء  والصناعــة،  التجــارة  وزيــرة 
عبد الحميــد الهجــان، محافــظ القليوبية، 
الُمجمــع الصناعي لمجموعــة »العربي« 
بمدينــة قليــوب، المتخصــص فــي إنتــاج 
أجهزة الطهي، بحضور عدد من مســئولي 

المجموعة. 
وفــي مســتهل جولتــه بأرجــاء المجمــع 
الصناعــي الجديد، أكد رئيــس الوزراء أن 
الدولــة تعمل علــى دعم وتشــجيع القطاع 
الخاص، باعتباره شــريكا مهما في مسيرة 
النهضة التنموية التي تقوم بها مصر حاليا 
فــي مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي، رئيس الجمهورية، 
وقــال: لقــد حققنا خطــوات ملموســة في 
برنامــج اإلصــاح االقتصــادي، وال تزال 
أمامنا بعض التحديات، ولذا فمن الضروري 
مشــاركة القطاع الخاص في مواجهة هذه 
التحديات، والتــي من بينها ضرورة العمل 
على توفير مليون فرصة عمل ســنويًا، في 
ظل ظروف صعبة؛ نظًرا لجائحة كورونا. 

كما أكــد رئيس الوزراء ســعي الدولة إلى 
توطين مختلف الصناعات، وتعظيم الُمّكون 
المحلي في التصنيع، إلى جانب االســتعانة 
بالتكنولوجيا الحديثــة في هذه الصناعات، 
باعتبار أن الصناعة ســتقود قاطرة التنمية 

في المرحلة المقبلة. 
واســتمع رئيــس الوزراء لعــرض تقديمي 

حــول المجمــع الصناعي الجديــد، و الذي 
تم تأسيســه علــى مســاحة 27 ألف متر، 
ويوفر ما يقــرب من 2000 فرصة عمل، 
ويضم مصنعين؛ أحدهما إلنتاج بوتاجازات 
»الجيرمانيــا« اإليطاليــة بطاقــة إنتاجيــة 
تصل إلى 500 ألف وحدة ســنويا وبنسبة 

تصنيع محلي تصل إلى %70. 
و ُيعد مصنع بوتاجاز »الجيرمانيا« مصنعا 
إقليميا ُيغطي احتياجات الســوق المصرية، 
وأسواق: أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط 
، وتــم تجهيز المصنع بأعلى مســتوى من 
الدقــة التــي تتيح كمــا هائا مــن البيانات 
والمعلومــات، التــي يتــم من خالهــا تتبُّع 
المنتج في الســوق وتحليــل كل ما يخصه، 
ســواء في مراحــل التصنيــع أو االختبار، 
كمــا تم تجهيــزه طبقا لمواصفــات الجودة 
القياســية المصريــة واألوروبيــة ألجهزة 
الطهــي، والمصنع حاصــل على العديد من 
شــهادات الجــودة العالمية ومنهــا األيزو 
  CE 9001، وعامة المطابقة األوروبية
وأيزو 45001 للسامة والصحة المهنية، 
الطاقــة،  ترشــيد  فــي   50001 وأيــزو 
باإلضافة إلى شهادات أمان الغذاء وعامة 
المطابقــة األوروبية، والحفاظ على البيئة، 
وتتنــوع موديات بوتاجــاز »الجيرمانيا« 
لتصــل إلــى 20 موديا ، وتتميــز بتفرده 

باألمان الكامل. 
وخــال تواجده بمصنــع البوتاجاز، تعرف 
رئيــس الــوزراء ومرافقــوه علــى مراحل 

التصنيــع التــي تتــم داخل المصنــع، ومن 
بينهــا المكابــس ومنطقــة الدهــان، كمــا 
تفقدوا ماكينــات التصنيع، وبعض النماذج 
لمكونــات التصنيــع المحلي والمســتوردة 
المســتخدمة فــي كافــة مراحــل التصنيع، 
وتساءل رئيس الوزراء عن نسبة المكون 
المحلــي، فأوضح المهنــدس محمد العربي 
مديــر المصنــع أنــه يتــم التصنيع بنســبة 
تصنيع محلي تصل إلى 70% ومن المخطط 
زيادة نسبته خال الفترة المقبلة، كما تفقد 
رئيــس الوزراء ومرافقوه خط ســير إنتاج 
البوتاجاز، انتهــاًء بمرحلة نقل المنتج في 
صورتــه النهائيــة عبر المصاعــد؛ تمهيدا 

للتوزيع. 
وأدار رئيــس الوزراء حــوارا مع عدد من 
عمــال المصنع، واستفســر عن المســافة 
بين مقــر المصنــع ومنازلهــم، موضحين 
أنه روعــي أن يكون العمال مــن المناطق 
المحيطــة بمقــر العمل، كما استفســر عن 
رواتبهــم، وظروفهم الصحية في ظل أزمة 
كورونــا، مؤكدين أن إدارة المصنع تراعي 

االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية. 
ورحــب رئيــس الــوزراء بالتقــاط صورة 
تذكاريــة مع عدد من أعضاء مجلس إدارة 
مجموعــة العربــي، وعــدد مــن العاملين 
بالمصنــع، معربــا عــن تمنياتــه بالتوفيق 
للجميع، ومشــيدا بمــا رآه من حرص على 
مواكبــة وإدخــال أحــدث التكنولوجيــا في 

صناعة وإنتاج أجهزة الطهي. 

تحــت رعاية الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعة وقعــت الهيئة العامة 
لشــئون المطابع األميرية والنقابة العامة 
تعاون التاحــة  بروتوكــول  للمحاميــن 
المنصــة الرقميــة للتشــريعات واألحــكام 
المصرية العضاء نقابــة المحامين، وقع 
امــام  أشــرف  المحاســب/  البروتوكــول 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون 
المطابع االميرية والســيد / محمد رجائي 
عطيــة نقيــب المحاميــن ورئيــس اتحاد 

المحامين العرب. 
امام رئيــس  أشــرف  المحاســب/  وقــال 
مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع 
االميرية ان هذا البروتوكول، الذي يستمر 
لمدة ثاث ســنوات قابلة للتجديد، يســهم 
في تعزيز التعاون بين الجانبين لاستفادة 

من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها 
المطبعــة الرســمية للدولة لمســئولة عن 
نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه 
من قوانين وقــرارات رئيس الجمهورية، 
ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة 
الدســتورية العليــا، وكــذا أعــداد الوقائع 
المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية 

وقرارات المحافظين وغيرها. 
واشــار امام الــى ان دور الهيئة في إطار 
البروتوكول يتضمــن اتاحة مجموعة من 
الخدمات تشــمل إطاق منصة التشريعات 
واألحــكام المصريــة بكافــة مــا تتضمنه 
من بنية تشــريعية، علــى أن يتم إتاحتها 
وربطهــا إلكترونيا بموقع نقابة المحامين 
المصريــة، وإتاحــة اســتخدام الموبايــل 
أبلكيشــن الخــاص بمنصــة التشــريعات 

الدعــم  وتوفيــر  المصريــة،  واألحــكام 
الفنــي الكامل الخاص باســتخدام المنصة 
والموبايل أبلكيشن لكافة المستخدمين من 

أعضاء النقابة. 

ومــن جانبــه أكد الســيد / محمــد رجائي 
عطيــة نقيــب المحاميــن ورئيــس اتحاد 
المحاميــن العــرب حرص النقابــة العامة 
كافــة  توفيــر وإتاحــة  للمحاميــن علــى 
التشــريعات واالحكام المصرية لاعضاء 
مــن خال المنصــة الرقمية التــى تتيحها 
هيئــة المطابــع االميرية، مشــيرا الى ان 
النقابــة تعمــل دائمــا على توفيــر وتقديم 
كافة الخدمــات واألدوات واإلمكانات التي 
من شــأنها االرتقاء بالمســتوى القانوني 

والمهني والثقافي والعلمي ألعضائها. 

رئيس الوزراء و وزيرة التجارة والصناعة 
ومحافظ القليوبية يفتتحون المجمع 

الصناعي لمجموعة »العربي« إلنتاج 
أجهزة الطهي 

المطابع األميرية و نقابة المحامين توقعان 
بروتوكول تعاون التاحة منصة التشريعات 

واألحكام المصرية العضاء النقابة 
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أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية 
المشروعات أن تطوير قطاع المشروعات 
الصغيــرة والمتوســطة ومتناهية الصغر 
ومشــروعات ريادة األعمــال يمثل ركيزة 
االقتصاديــة  التنميــة  لتحقيــق  اساســية 
واالجتماعيــة فــي مصــر، مشــيرًة الــى 
الدعــم الكبير الذي يقدمه الســيد الرئيس 
عبد الفتاح السيســي والحكومة المصرية 
لتنمية هذا القطاع الهام من خال إنشــاء 
جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون 
الجديــد لتنمية المشــروعات المتوســطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر. 
جــاء ذلــك فــي ســياق كلمــة الوزيــرة 
التــي ألقتهــا خــال مشــاركتها بفعاليات 
»اطــاق حاضنــات اعمــال بتمويــل من 
االتحاد االوروبــي« – عبر تقنية الفيديو 
كونفرانــس – والــذي نظمتــه االكاديمية 
والنقــل  والتكنولوجيــا  للعلــوم  العربيــة 
البحري وذلك بحضور الدكتور/ اسماعيل 
عبــد الغفــار رئيــس االكاديميــة العربية 
البحــري  للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل 
والســيد/ كريستيان برجر ســفير االتحاد 
االوروبي بالقاهرة والســيد/ احمد الوكيل 
رئيس اتحاد غرف تجارة البحر المتوسط 
والســيد/ طــارق توفيــق نائــب رئيــس 
اتحــاد اصحاب االعمال االورومتوســطي 
والســفير/ رؤوف ســعد مســاعد وزيــر 

المكتــب  ورئيــس  الخارجيــة 
الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة 
بين مصر واالتحاد االوروبي و 
الدكتــور/ رأفــت عباس رئيس 
قطــاع الخدمــات غيــر المالية 
المشــروعات  تنميــة  بجهــاز 
إلــى جانب أكثر مــن 42 هيئة 
متخصصة واتحاد اعمال بدول 
جانبــي المتوســط ومــا يزيــد 
عن 300 مشــارك من قيادات 
حاضنات االعمــال والمنظمات 
المتخصصة األورومتوسطية. 

تنميــة  قانــون  إن  الوزيــرة  وقالــت 
والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 
ومتناهيــة الصغــر الجديــد مهــد الطريق 
المشــروعات  قطــاع  وتطويــر  لتنميــة 
الصغيــرة كمــا أنه اهتــم بالمشــروعات 
الناشــئة واالبتكارات واالقتصــاد الرقمي 
والصناعــات المغذية وخدمات الصناعات 
الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم 
حاضنات ومشــروعات وتجمعات االعمال 
وصناديــق  المصرفيــة  غيــر  واالدوات 
االســتثمار ورأســمال المخاطر وشركات 
التمويل متناهية الصغر الى جانب تشجيع 
ضم المشــروعات غير الرسمية لمنظومة 

االقتصاد الرسمي. 

واوضحت جامــع أن القانون اهتم بتقديم 
حزمــة متكاملــة مــن الحوافــز التمويلية 
حاضنــات  لدعــم  والتســويقية  والفنيــة 
األعمال التي تقدم خدماتها للمشــروعات 
حديثة التأســيس لمســاعدة الشباب علي 
تحويــل ابتكاراتهــم إلي مشــروعات ذات 
جــدوى اقتصادية وقــادرة علي الوصول 
إلى منتــج متميز وقــادر على المنافســة 
فــي األســواق، مشــيرًة إلــى أن القانون 
يتضمــن عددا مــن التيســيرات المتنوعة 
المرتبطــة باعتمــاد آليات جديــدة ومرنة 
إلتاحــة التمويل وتســهيل إجراءات إقامة 
مشــروعات ريادة االعمال والتي حدد لها 
القانون توقيتات معينة ورســوم مخفضة 
تلتــزم بهــا الجهــات المانحــة لتراخيص 
التشــغيل الــى جانــب تســهيل اجــراءات 
مــن  التصاريــح  واســتخراج  التســجيل 
مكاتب وفروع جهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر 

المنتشرة بكافة المحافظات. 
وأضافت أن المشروعات التى تم اطاقها 
بالتعاون مع مختلــف منظمات واتحادات 
االعمال والغــرف ومنظمات دعم االعمال 
وبدعم من االتحاد االوروبي ستســهم في 
تحســين معدالت نمو هذا القطــاع الهام، 
مشيرًة الى الدعم الكبير الذي يقدم شركاء 
التنميــة والمانحين والبنــوك والصناديق 
التنموية والتي ساهمت في تقديم خدمات 
تمويليــة  وغيــر  تمويليــة 
تجاوزت الـ 22 مليار يورو. 
وأشــارت جامع إلــى أهمية 
تعزيز التعاون بين القطاعين 
العــام والخــاص لدعم قطاع 
الصغيــرة  المشــرعات 
والمتوســطة، مشــيرًة إلــى 
اهمية تفعيل العمل المشترك 
والرخــاء  التنميــة  لتحقيــق 
المصري وشــعوب  للشــعب 

الدول اليورومتوسطية. 

عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة لقاًء موسعًا مع مسئولي شركة 
بــي اس اتش )احدى شــركات مجموعة 
برئاســة  العالميــة(  بــوش  روبــورت 
الســيد/ لويس الفاريز الرئيــس التنفيذي 
لشــركة » بي اس اتش لاجهزه المنزلية 
– مصر« حيث تناول اللقاء اســتراتيجية 
الشــركة التوســعية بالســوق المصــري 
ومشروع الشركة الجديد في مصر النتاج 
االجهــزة المنزلية، حضر اللقــاء الوزير 
مفوض تجارى/ محمد الســيد مدير ادارة 

اوروبا بالتمثيل التجاري. 
اســتعرض  اللقــاء  ان  الوزيــرة  وقالــت 
مشروع الشــركة الجديد في مصر النتاج 
وتصنيــع االجهزة المنزلية بالعاشــر من 
رمضان، والذي يستهدف تلبية احتياجات 
الســوق المصرى من االجهــزة المنزلية 

والتصدير لعدد من اســواق دول الشــرق 
االوسط وقارة افريقيا. 

واكــدت جامــع حــرص الحكومــة علــى 
جذب المزيد من االســتثمارات والخبرات 
الصناعية العالمية للسوق المصري وبما 
يسهم في زيادة معدالت النمو االقتصادي 
واالرتقــاء بالصناعة الوطنيــة واالرتقاء 
بجــودة وتنافســية المنتجــات الصناعية 
المصرية وخلق المزيد من فرص العمل 

ولفتــت الوزيــرة الــى ان خطط الشــركة 
التوسعية في الســوق المصري تستهدف 
تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير 
لاسواق االقليمية العالمية، مشيرًة الى ان 
مشروع الشركة الجديد في مصر سيسهم 
الصناعيــة  التكنولوجيــات  توطيــن  فــي 
االلمانية في مجــال االجهزة المنزلية في 

السوق المصري. 

ومــن جانبــه أكد الســيد/ لويــس الفاريز 
الرئيــس التنفيذي لشــركة بــي اس اتش 
لاجهــزة المنزلية مصر حرص الشــركة 
علــى االســتثمار والتوســع في الســوق 
المصــري باعتبــاره أحــد اهــم المحاور 
التصنيعيــة والتصديرية بمنطقة الشــرق 
االوســط وقــارة افريقيا، مشــيرًا الى ان 
الشــركة وقعت مذكــرة التفاهــم الخاصة 
بالمشــروع مع الحكومــة المصرية خال 
عــام 2019 ويجرى حاليــًا االنتهاء من 
كافة االجراءات المشــروع تمهيــدًا لبدء 

عملية االنشاءات. 
ولفــت الى ان المرحلة االولى للمشــروع 
تقــام علــى مســاحة 80 ألف متــر مربع 
وتسهم فى توفير المزيد من فرص العمل 
وتعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية 

في مجال صناعة االجهزة المنزلية. 

وزيرة التجارة والصناعة تشارك بفعاليات 
إطالق حاضنات أعمال بتمويل من 

االتحاد االوروبي 

و تلتقي وفد شركة بي اس اتش 
العالمية لبحث استراتيجة الشركة 

التوسعية بالسوق المصري



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة1213نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

اكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة حرص الحكومــة على تعزيز 
اواصــر التعــاون االقتصــادي بين مصر 
ومملكــة البحريــن بهدف زيــادة معدالت 
التجارة البينية واالســتثمارات المشتركة 
بيــن الجانبيــن خــال المرحلــة المقبلة، 
مشــيرًة الــى اهميــة ترجمــة العاقــات 
المتميــزة التــي تربــط فخامــة الرئيــس 
عبد الفتاح السيســي وجالــة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة لمشــروعات تعاون 
ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. 
جاء ذلك خال اللقاء الموسع الذي عقدته 
الوزيرة مــع وفد غرفة تجــارة وصناعة 
البحرين برئاســة الســيد/ ســمير عبد اهلل 
ناس رئيس الغرفــة ورئيس اتحاد غرف 
تجارة مجلــس التعــاون الخليجي، حضر 
اللقاء الدكتور/ خالد حنفي امين عام اتحاد 
الغــرف العربية والســيد/ حاتم العشــري 
مستشــار الوزيــرة لاتصال المؤسســي 
والدكتــور/ عاء عز ســكرتير عام اتحاد 

الغرف العربية 
وقالــت الوزيــرة ان اللقــاء تنــاول بحث 
انشــاء محــور تجاري مباشــر بين مصر 
ومملكة البحرين لتوفير احتياجات السوق 
البحرينــي بصفــة خاصة واســواق دول 
الخليــج العربــي بصفة عامة من الســلع 
والمنتجــات الزراعية والغذائية المصرية 
والمتوافقــة مــع االشــتراطات والمعايير 
المعتمــدة بمجلس التعاون الخليجي وذلك 
لمواجهة تحديات جائحة انتشــار فيروس 

كورونا المستجد »كوفيد 19« 
واوضحــت جامــع ان مصر ترحــب دائمًا 
بتعزيــز عاقــات التعــاون المشــترك مع 
كافة الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق 
التكامــل االقتصــادي االقليمــي المنشــود 
ولخدمة مصالح الشعوب العربية، مؤكدًة 
علــى اهمية الــدور المحــوري لمنظمات 
االعمــال العربيــة فــي ايجــاد شــراكات 
حقيقيــة بين القطاع الخــاص في مختلف 
الدول العربية للمســاهمة في تحقيق آمال 

وطموحات المواطن العربي 

ومــن جانبــه أكد الســيد/ ســمير عبد اهلل 

تجــارة  غرفــة  رئيــس  نــاس 
وصناعة البحرين ورئيس اتحاد 
غــرف تجــارة مجلــس التعاون 
الخليجــي اهميــة تفعيــل كافــة 
االتفاقيــات التجاريــة الموقعــة 
بيــن مصــر والبحريــن لتعزيز 
التبادل التجاري واالســتثمارات 
المشــتركة بيــن البلديــن خال 
المرحلــة المقبلــة، مشــيرًا الى 
ان الغرفــة تعمــل حاليــًا علــى 

وضــع خطط اســتراتيجية لاســتفادة من 
هــذه االتفاقيات في مجاالت االمن الغذائي 

والزراعة والتصدير الزراعي  
واشــار الــى ان مصر مؤهلــة لتكون أحد 
المصــادر الرئيســية لتوفيــر احتياجــات 
اســواق دول الخليــج العربي من الســلع 
الغذائيــة والمنتجات الزراعيــة، الفتًا الى 
حرص باده على االســتفادة من الخبرات 
الغذائيــة والزراعيــة المصريــة بمملكــة 

البحرين ودول الخليج العربي. 
واوضح نــاس ان الغرفة حددت اولويات 
األمن الغذائي الخليجي مع وزراء التجارة 
بــدول الخليج العربي لوضع اســتراتيجية 
مشــتركة لتوفيــر المــواد الغذائيــة لدول 

المنطقــة خاصة في ظــل جائحة كورونا، 
مشــيرًا الــى امكانية انشــاء مشــروعات 
مصريــة بحرينيــة مشــتركة فــي مجــال 

الصناعات الدوائية 
وبــدوره قــال الدكتور/ خالــد حنفي امين 
عــام اتحاد الغــرف العربية ان مشــروع 
المحــور التجــاري بيــن مصــر ومملكــة 
البحرين يستهدف تعزيز التبادل التجاري 
بيــن مصر ومملكة البحرين بصفة خاصة 
ودول الخليج العربي بصفة عامة، مشيرًا 
الــى ان المشــروع يســهم في االســتفادة 
من فائــض االنتاج الزراعي والغذائي في 
مصر لســد الفجوات االستهاكية بالسوق 
التعــاون  مجلــس  واســواق  البحرينــي 

الخليجي .

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وفد اتحاد 
غرفة تجارة وصناعة البحرين سبل تعزيز التعاون 

التجاري واالقتصادي المشترك

وزيــرة  جامــع  /نيفيــن  الســيدة  عقــدت 
التجارة والصناعة لقاًء موسعًا مع السيد/ 
شــارل عربيد رئيس المجلس االقتصادى 
واإلجتماعى اللبنانى حيث إستعرض اللقاء 
ســبل تعزيز التعاون االقتصادى المشترك 
التجاريــة  المجــاالت  فــى  البلديــن  بيــن 
والخدميــة،  واإلســتثمارية  والصناعيــة 
حضــر اللقاء الســيد/ على الحلبي ســفير 
لبنان بالقاهرة والســيد/ جورج نصراوى 
عضــو المجلس االقتصــادى واالجتماعى 

ونائب رئيس جمعية الصناعيين. 
إســتعرض  اللقــاء  أن  الوزيــرة  وقالــت 
الفرص اإلستثمارية بالقطاعات الصناعية 
والتجاريــة والخدمية المســتهدفة تمهيدًا 
لعرضها على دوائــر األعمال بكا البلدين 
لبدء إســتثمارات مصرية لبنانية مشتركة 
فى هذه المشروعات، مشيرة إلى توجيهات 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز 
التعاون المشــترك مع دولة لبنان الشقيقة 

وبصفة خاصة فى القطاع االقتصادى. 
وأضافــت جامــع أن الحكومــة المصريــة 
خطت خطــوات كبيرة فيمــا يتعلق بتهيئة 
مناخ األعمال وتيسير اإلجراءات والقضاء 
على البيروقراطية، مشيرًة فى هذا الصدد 
إلــى أن هذه اإلجراءات من شــأنها تعزيز 

التعاون التجارى واإلستثماري بين مصر 
ولبنان خال المرحلة المقبلة. 

ومــن جانبــه أكــد الســيد/ شــارل عربيد 
رئيــس المجلس االقتصــادى واالجتماعى 
اللبنانــى حــرص المجلــس علــى تعزيــز 
العاقات اإلســتثمارية بين البلدين وجذب 
المزيد من اإلســتثمارات المصرية للسوق 
اللبنانى فــى عدد من القطاعات الصناعية 
االســتراتيجية، مشــيرًا إلــى أهمية تفعيل 
جهــود البلديــن وإزالــة المعوقــات التــى 
تعتــرض الصــادرات والواردات وتيســير 
إجراءات إنشــاء وتشــغيل المشــروعات 

الصناعية والخدمية. 
وقال إن المجلس يقوم بدور هام فى رســم 
السياســات االقتصادية اللبنانية وذلك من 
خــال التنســيق والتواصل المســتمر مع 
األجهــزة الحكومية ومتخــذى القرار كما 
يعمل المجلس على دعم منظومة التطوير 
والنمــو لإلقتصــاد اللبنانــى بالتعاون مع 
منظمات األعمال بالدول العربية الشقيقة، 
مشــيرًا إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون 
االقتصــادى المشــترك بين مصــر ولبنان 
خاصة فــى مجــاالت التجــارة والصناعة 
والتعليم والخدمات ومشروعات الفرنشايز 

والمشروعات التكنولوجية. 

وأشار إلى حرص المجلس على االستفادة 
مــن التجربة المصريــة الناجحة فى مجال 
ترشــيد وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، 
الفتًا إلــى أن المجلس يقوم خال المرحلة 
الحاليــة بجهــود مكثفة للوصــول للحلول 
اإلجتماعــى  األمــن  لحمايــة  الممكنــة 

واالقتصادى للمواطنين اللبنانيين. 
االقتصــادى  المجلــس  رئيــس  ووجــه 
واالجتماعــى اللبنانــي الدعــوة للســيدة/ 
نيفيــن جامع وزيــرة التجــارة والصناعة 
لزيارة لبنان خــال المرحلة المقبلة للقاء 
ممثلى الحكومة اللبنانية وأعضاء المجلس 
االقتصــادى واإلجتماعى ومجتمع األعمال 
اللبنانــى لوضــع خارطة طريــق للتعاون 

االقتصادى المستقبلى بين البلدين 
وبدوره أكد السيد/ على حلبي سفير لبنان 
بالقاهرة أهمية تعزيز التعاون االقتصادى 
المشــترك بين مصــر ولبنــان القائم على 
التعــاون األخوي بين البلدين الشــقيقين، 
مشــيرًا إلى أن اجتماعــات الدورة المقبلة 
للجنة العليا المشــتركة المصرية اللبنانية 
ســيتم التحضيــر لها فور تشــكيل حكومة 
جديــدة وذلك تمهيدًا لعقدها فى أقرب وقت 

ممكن. 

و تبحث مع رئيس المجلس االقتصادى 
واإلجتماعى اللبنانى سبل تعزيز التجارة 

البينية واإلستثمارات المشتركة بين البلدين 
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شــهد الدكتــور »عمــرو طلعــت« وزير 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
والســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
المنعــم  »عبــد  والفريــق  والصناعــة، 
التراس« رئيس الهيئة العربية للتصنيع، 
والدكتــور »طــال أبــو غزالــة« رئيس 
مجموعــة طــال أبــو غزالــة العالميــة، 
تدشــين خطوط إنتاج التصنيع المشــترك 
ألجهزة التابلت والاب توب وفًقا لمعايير 

الثورة الصناعية الرابعة. 
في هــذا الصدد، أشــاد الدكتــور »عمرو 
طلعــت« بالشــراكة بيــن الهيئــة العربية 
للتصنيــع، ومجموعــة طال أبــو غزالة 

العالميــة والتــي تمثــل نموذًجــا ناجًحــا 
للتكامل بين القطاعين الحكومى والخاص 
لتعزيز الجهــود المبذولة لتوطين صناعة 
االلكترونيات؛ مؤكًدا أن وزارة االتصاالت 
وفًقــا  تعمــل  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
الســتراتيجية محددة لجعل مصــر مركًزا 
اقليمًيــا رائًدا في مجــال تصميم وتصنيع 
االلكترونيــات تنفيــًذا للمبادرة الرئاســية 
مصــر تصنــع االلكترونيات التــي تهدف 
إلــى تعميق التصنيع المحلى، وخلق قيمة 
مضافــة للمنتجــات الُمصنعــة، والســعي 
نحو مضاعفــة الصــادرات المصرية من 

اإللكترونيات.  

ومــن جانبها أكدت الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجارة والصناعــة أهمية تعزيز 
الشــراكات مع الشــركات التقنية العالمية 
لنقــل التكنولوجيات الصناعيــة المتقدمة 
للصناعة الوطنية، مشيرًة إلى أن مشروع 
إنتــاج أجهزة التابلت والــاب توب محليًا 
يمثل ركيزة أساسية لبدء تصنيع األجهزة 
اإللكترونية المتطورة بالســوق المصرى 
المحلــى  الســوقى  بإحيتاجــات  للوفــاء 

والتصدير لألسواق اإلقليمية والعالمية 
التقنيــات  توطيــن  إن  جامــع  وقالــت 
الحديثــة  الصناعيــة  والتكنولوجيــات 
بالصناعــة الوطنية يســهم فــى االرتقاء 

بجــودة المنتــج المصــري وزيادة 
تنافسيته بالسوق المحلي واالسواق 
االقليمية والعالمية، الفتًة الى سعي 
الــوزارة لتزويد الصناعة المصرية 
بالحلــول والتقنيــات المتطورة في 
وحلــول  الرقمــي  التحــول  مجــال 
التشــغيل اآللــي وتوفيــر العمالــة 
الفنيــة المدربــة لتلبيــة احتياجات 

القطاعات الصناعية. 
اهميــة  الــى  الوزيــرة  واشــارت 
تكثيف الجهود لتبني اســتراتيجيات 
صناعية في المجاالت التكنولوجية 
والتركيــز على التطبيقــات الحديثة 
الداعمة لزيادة مستويات اإلنتاجية 
والتنافســية لدعم النمو االقتصادي 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
الفتًة الى اهمية دعم البنية التحتية 
التقنية من خال تطوير مســتويات 
كفاءة شــبكات االتصاالت، وتوجيه 
المزيد من االســتثمارات في مجال 

تكنولوجيا المعلومات.  
كمــا أّكد الفريق عبد المنعم التراس 
على خطة العربيــة للتصنيع لتنفيذ 
الفتــاح  توجيهــات الرئيــس عبــد 
السيســي بتعميق التصنيع المحلي 
وخفض الواردات لوسائل المنظومة 
والتابلــت  والحاســبات  التعليميــة 
الذكيــة  والمعامــل  تــوب  والــاب 
الحديثــة،  اإللكترونيــة  واألجهــزة 
مشيدًا بالشراكة مع مجموعة طال 
أبــو غزالــة لتوطيــن التكنولوجيــا 
الحديثة في هذا المجال باإلســتفادة 
من اإلمكانيات التصنيعية والبشرية 

اإللكترونيــات  بمصنــع  المتميــزة 
التابــع للعربيــة للتصنيــع، حيــث 
تستهدف الهيئة بهذا التعاون إنتاج 
منتــج عربي تحت شــعار صنع في 
مصر لتلبية احتياجات المؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة داخل مصر 
مــن أجهزة  التابلــت والاب توب، 
مع التوســع مســتقبًا في أســواق 
التصدير للسوق األفريقية والعربية 
بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار 
الجــودة  لمعاييــر  وفقــا  منافســة 

العالمية. 
مــن جانبه، أشــاد الدكتــور/ طال 
أبو غزالة بالهيئة العربية للتصنيع 
إمكانيــات  مــن  بــه  تتميــز  ومــا 
ُمتقدمة تؤهلهــا لتوطين تكنولوجيا 
الحديثــة  اإللكترونيــة  الصناعــات 
والقابلة للتطويــر واالبتكار، معرًبا 
عن اعتــزازه الكبير بالشــراكة مع 
هذه المؤسســة المصرية الرسمية 
بتاريخهــا  نعتــز  التــي  العريقــة 
المصــري العربي الوطنــي، مؤكدًا 
أن مجموعــة طــال العالمية قامت 
بنقل وتوطيــن التكنولوجيا الحديثة 
اإلنتــاج  خطــوط  أحــدث  وتوريــد 
الذكيــة  اإللكترونيــة  والمكونــات 
بالشــراكة مــع العربيــة للتصنيــع 
مــن  البشــرية  الكــوادر  وتدريــب 
اإللكترونيــات  بمصنــع  العامليــن 
التابع للهيئة علــى صناعة التابلت 
والــاب تــوب، وفقــا لمســتويات 
الجــودة العالميــة ومعاييــر الثورة 

الصناعية الرابعة. 

تدشين خطوط إنتاج أول منتج 
عربي من التابلت والالب توب 
بالشراكة بين العربية للتصنيع 

ومجموعة طالل أبو غزالة العالمية 
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع 
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
حرص الوزارة على النهوض 
بقطــاع الصناعــات الدوائيــة 
باعتبــاره أحد أهــم القطاعات 
الصناعية باإلقتصاد المصرى 
حيث يسهم فى تلبية احتياجات 
الســوق المحلــى مــن األدوية 
والمستلزمات والمستحضرات 
الطبيــة، الفتــة إلــى حــرص 
الوزارة على زيــادة صادرات 
العالميــة  لألســواق  القطــاع 
الســوق  خاصــة  وبصفــة 
األفريقي لمــا يتمتع به الدواء 
وراوج  ثقــة  مــن  المصــري 

كبيرين في هذا السوق الواعد.  
وقالــت ان دولــة رئيس مجلــس الوزراء 
يتابــع وباهتمــام كبيــر تنمية هــذا القطاع 
الحيــوى، حيث وجه بأهمية دراســة كافة 
التحديــات التى تواجه القطاع والعمل على 
ايجاد حلول جذرية لها، بهدف تحقيق نقلة 

نوعية لهذه الصناعة االستراتيجية  
جــاء ذلــك خــال مشــاركة الوزيــرة فــي 
صــادرات  زيــادة  اســتراتيجية  مؤتمــر 
الــدواء إلــى افريقيا الذي نظمــه المجلس 
التصديري للصناعات الطبية وتناول بحث 
تحديــات القطــاع وســبل زيادة صــادرات 
المســتحضرات الطبيــة والدوائيــة وذلــك 
بمشــاركة ممثلــي لجنــة الصحــة بمجلس 
الشــيوخ الي جانب عــدد من ممثلي بعض 
الجهات والــوزارات المعنية ومنها المالية 
والخارجيــة والصحــة، فضا عــن ممثلي 
شــركات األدويــة والمســتحضرات الطبية 

ومستحضرات التجميل.  
الجديــد  البرنامــج  إن  الوزيــرة  وقالــت 
للمســاندة التصديريــة سيســهم مســاهمة 
كبيرة في دفع معدالت الصادرات المصرية 
للخــارج خال المرحلة المقبلة خاصًة وأن 
البرنامج يســتهدف تعزيــز نفاذ الصادرات 
المصريــة ألســواق دول القــارة األفريقية 
واألســواق الجديدة، مشيرة الى انه وألول 
مــرة ســيتم ضــم قطــاع صناعــة االدوية 
للقطاعات المســتفيدة من البرنامج الجديد 

كما ســتزيد نســب مساندة الشــحن البري 
والبحري والجوي للصــادرات الى افريقيا 
لتصــل الى حوالي 80% بداًل من 50% فى 

البرنامج القديم. 
وحــول مقتــرح تنظيــم اجتمــاع موســع 
بلجنة الصحة بمجلس الشــيوخ بمشــاركة 
كافــة الجهــات المعنية لبحــث ايجاد حلول 
للتحديــات التى تواجه هذا القطاع، أعربت 
جامع عن مســاندتها القامــة هذا االجتماع 
والذي يأتى متوافقًا مــع توجهات الوزارة 

الداعمة لكافة القطاعات الصناعية. 
هــذا وقــد اســتمعت الوزيرة الــي مطالب 
حــول  الشــركات  ممثلــي  واستفســارات 
برنامــج رد أعبــاء التصديــر إلــى جانــب 
إنشــاء مراكز لوجيســتية مصريــة دائمة 
بالعواصم والمدن اإلفريقية، باإلضافة إلى 
التغلب على المشــكات البنكية التى تواجه 
الصادرات المصرية باألســواق اإلفريقية، 
واســتعادة دور مركز تحديث الصناعة فى 
تنمية وتطويــر الصناعــة المحلية وتقديم 

الدعم للشركات والمصانع.   
ومــن جانبــه قــال الدكتور/ ماجــد جورج 
رئيــس المجلــس التصديــري للصناعــات 
الطبيــة إن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة 
»معــًا للتصديــر« التــي أطلقهــا المجلس 
بهدف االرتقاء بصادرات المجلس لألسواق 
الخارجيــة وعلــي رأســها اســواق القارة 
السمراء، مشــيرًا إلى أن اللقاء أستعرض 

أبرز تحديات شركات األدوية 
والمســتحضرات الطبية في 
مصر ونتائج الدراسات التي 
الســواق  المجلــس  أعدهــا 
شــرق أفريقيــا ومجموعــة 
السادك وسبل النفاذ الي هذه 

االسواق.  
وأضــاف جــورج أن قطــاع 
الصناعــات الدوائية يعد من 
أهــم القطاعــات التصديرية 
صــادرات  ارتفعــت  حيــث 
الطبية بمشتقاتها  القطاعات 
من دواء ومســتلزمات طبية 
ومســتحضرات تجميل لتبلغ 
176 مليــون دوالر خــال 
الربــع األول من العام الجاري مقابل 118 
مليــون دوالر خــال الربــع األول من عام 

2020 بنسبة ارتفاع 47 %. 
وبــدوره أكد الدكتور/ محيــي حافظ، وكيل 
المجلس التصديــري للصناعات الطبية أن 
المجلس يتبنى رؤية جديدة لتحقيق قفزات 
فى الســوق االفريقي من خال استراتيجية 
المجلــس التي تركز على زيــادة صادرات 
مصــر مــن الصناعــات الطبيــة واألدوية 
ومســتحضرات التجميــل، مشــيرًا الي أن 
حجم صــادرات المجلس تبلغ 250 مليون 
يتناســب  ال  منخفــض  رقــم  وهــو  دوالر 
وتاريــخ وخبرة المجلس في التصدير التي 
تمتــد ألكثر من 30 عامًا وال يتماشــى مع 
خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية 
لاســواق الخارجيــة لتبلــغ 100 مليــار 

دوالر.  
وأضــاف حافــظ أن المرحلــة األولــى من 
االستراتيجية تســتهدف النفاذ الي اسواق 
األكثــر  الــدول  مــن  أفريقيــة  دولــة   21
اســتيرادا للــدواء والمرحلــة الثانية النفاذ 
الي بقية األســواق األفريقيــة ثم النفاذ الي 
15 دولة من دول االتحاد الســوفيتى يليها 
أســواق الشــرق األقصى التــي تضم دول 
فيتنــام والفلبين وماليزيــا وبعد ذلك طرق 

ابواب أسواق أمريكا الاتينية. 

عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامع 
وزيــرة التجارة والصناعة لقاًء 
موسعًا مع ممثلى شركة يوتنج 
الجيوشــي  الصينية ومجموعة 
إســتعرض  حيــث  موتــورز 
اللقاء مشروع الشــركة المقام 
فــى مصرإلنتاج األوتوبيســات 
والمينــى باصــات بالتعاون مع 
موتــورز  جيوشــى  مجموعــة 
والتوسعات الجديدة التى تعتزم 
الشــركة الصينيــة تنفيذهــا فى 
مصــر خــال المحلــة المقبلــة 
والمينــى  األتوبيســات  إلنتــاج 
بالغــاز  تعمــل  التــى  باصــات 

الطبيعي. 
حضر اللقــاء الســيد/ بنج زاو 
الرئيــس التنفيــذى للمعامــات 
بشركة يوتنج الصينية والسيد/ 

محى الدين جيوشــى رئيــس مجلس إدارة 
مجموعــة الجيوشــى موتــورز والســيد/ 
خالد جيوشــى نائب رئيس مجلس اإلدارة 
إلى جانب الســيد/ حاتم العشــرى مستشار 
الوزيــرة لإلتصال المؤسســي والمهندس/ 
محمــد عبد الكريم المديــر التنفيذي لمركز 

تحديث الصناعة. 
وأكــدت الوزيــرة حــرص الحكومــة على 
توفير كافة أوجه الدعم لمختلف الشــركات 
العالمية لإلستثمار بالسوق لمصرى ونقل 
التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة 
المصرية، مشــيرًة إلــى أن التوجه الحالى 
للدولــة المصريــة يســتهدف التحول نحو 
إســتخدام الطاقــة النظيفــة بوســائل النقل 
الجماعــى والخاصة من خــال العمل على 
إحــال المركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعى 
بالتوازى مــع توطين المركبات التى تعمل 

بالطاقة الكهربائية. 
وأشــارت جامع إلــى أن الدولة تعمل حاليًا 
على تهيئــة البيئة المناســبة للتحول نحو 
الطاقــة النظيفة فى قطــاع النقل من خال 
توفيــر البنيــة التحتيــة الازمــة لتمويــن 
الســيارات التــى تعمــل بالغــاز الطبيعــى 

والكهرباء. 

ونوهــت الوزيــرة إلــى ترحيــب الــوزارة 
بالتعاون مع شركة يوتنج الصينية لتصنيع 
األوتوبيســات والمينى باصات واإلستفادة 
مــن الخبــرات والتكنولوجيــات المتقدمــة 
للشــركة ونقلها للصناعة الوطنية، مشيرًة 
إلــى حــرص الــوزارة على نقــل وتوطين 
التكنولوجيات العالميــة للصناعة الوطنية 
وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بصناعــة 

محركات السيارات. 
ومن جانبه قال الســيد/ بنــج زاو الرئيس 
التنفيذى للمعامات بشركة يوتنج الصينية 
أن الشركة تعد إحدى أهم الشركات الصينية 
العاملــة فــى مجــال تصنيع األوتوبيســات 
والمينــى باصات حيث تســتحوذ على نحو 
40% مــن الســوق الصينــى و13% مــن 
صــادرات األوتوبيســات والمينــى باصات 
الصينية لألســواق العالمية، مشيرًا إلى أن 
الشــركة تنتج نحــو 60-70 ألف أتوبيس 
ومينى باص سنويًا وتصدر منها نحو 10 

آالف أوتوبيس ومينى باص. 
ولفت إلى حرص الشركة على نقل الخبرات 
للصناعــة  المتقدمــة  والتكنولوجيــات 
المصريــة وتوطين صناعة األوتوبيســات 
والمينــى باصــات مــن خال زيادة نســب 

المكــون المحلــي، مشــيرًا إلــى حــرص 
الشــركة على رفع كفاءة العمالة المصرية 
بمشــروعاتها بهــدف رفع كفــاءة المنتج 

المصرى بالسوقين المحلى والخارجي. 
وبدوره قال الســيد/ محى الدين الجيوشى 
رئيــس مجلس إدارة مجموعة الجيوشــى 
موتورز إن تواجد الشركة الصينية بالسوق 
المصــرى يمثــل فرصــة متميــزة لتوطين 
صناعــة األوتوبيســات والمينــى باصــات 
بالســوق المصــرى ونقــل التكنولوجيات 
والتقنيات والخبرات العالمية المســتخدمة 
فــى هــذا الصــدد، مشــيرًا إلى أن نســب 
المكــون المحلــي بمشــروع الشــركة فى 
الســوق المصــرى تبلغ حاليــًا نحو %65 
وتستهدف وصولها إلى 80% خال الفترة 

القريبة المقبلة. 
وأضــاف أن مصنــع الشــركة المقــام فى 
مصر بالعاشــر من رمضــان بالتعاون مع 
مجموعة جيوشــى موتــورز ينتج نحو 3 
آالف أوتوبيــس ســنويًا ويوفر نحو 500 
فرصة عمل، مشــيرًا إلــى أن المصنع بدأ 
حاليــًا فى إنتــاج األوتوبيســات التى تعمل 
بالغــاز الطبيعــى لتلبية إحتياجات الســوق 

المحلي. 

وزيرة التجارة والصناعة تشارك فى 
مؤتمر استراتيجية المجلس التصديرى 

للصناعات الطبية لزيادة صادرات 
الدواء إلى افريقيا 

وتبحث مع مسئولى شركة يوتنج 
الصينية خطط الشركة المستقبلية 

للتوسع فى إنتاج األوتوبيسات 
بالسوق المصرى 
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عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة والســيد / هشــام توفيق وزير 
قطاع األعمال العام اجتماعا موسعا مع عدد 
من مســتثمري الغزل والنســيج والمابس 

الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى.  
شــارك في اللقاء النائب/ محمود الشــامي 
عضــو مجلــس النــواب عــن دائــرة بندر 
المحلــة ونائــب رئيــس غرفــة الصناعات 
النســجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس 
الشــركة القابضة للقطن والغزل والنســيج 
والمابس، والســيدة/ داليا تادرس مساعد 
وزيــر قطاع األعمال العام للشــؤون الفنية 
والمتابعــة، إلــى جانــب عدد من رؤســاء 
شــركات الغــزل والنســيج التابعــة لوزارة 
قطــاع األعمــال العــام، وعدد مــن قيادات 

الوزارتين. 
وقــد اســتعرض اللقــاء أبــرز التحديــات 
التي تواجه المســتثمرين فــي قطاع الغزل 
والنســيج والمابس الجاهزة وسبل التغلب 
عليها والتنســيق بين الــوزارات المختلفة 
إلزالة كافــة المعوقات التي تعترض طريق 
اإلنتــاج والتصديــر وفتــح أســواق جديدة 
للغزل والنســيج المصــري، وقد تم االتفاق 
على قيام الشــركة القابضة للغزل والنسيج 
وشركاتها التابعة بإتاحة إحتياجات مصانع 
القطــاع الخــاص مــن األقطــان والغــزول 
وبأســعار منافســة، وذلــك بهــدف ضمان 
إســتمرار دوران عجلــة اإلنتاج فــى كافة 

حلقات هذه الصناعة الحيوية. 
وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/  وأكــدت 
التجــارة والصناعــة أن الدولــة حريصــة 
علــى النهوض بشــركات الغزل والنســيج 
ســواء شــركات قطاع األعمال، أو القطاع 
الخــاص النهما يمثان فــي نهاية المطاف 
شــقي الصناعــة الوطنيــة بمــا يســهم في 
تعزيز معدالت التصدير وتشــغيل الشــباب 
والحفــاظ علــى العمالــة خاصــة وأن هذا 
القطــاع من القطاعــات كثيفــة العمالة في 
مصــر، الفتة الــي ان هذا اللقــاء يأتي في 
اطــار متابعــة اللقاء الذي عقدتــه الوزيرة 
نهاية شــهر مارس الماضــي مع مجموعة 

من مســتثمري الغزل والنســيج والمابس 
الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى خال زيارة 

الوزيرة لمحافظة الغربية. 
وأضافــت جامع أن الحكومــة نجحت خال 
أزمة فيروس كورونا في صرف مستحقات 
المصدرين لدى صنــدوق تنمية الصادرات 
من خال تدشــين عدد من مبادرات السداد 
األمــر الذي ســاهم فــي اســتمرار العملية 
االنتاجيــة والحفاظ علــي العمالة المصرية 
حيــث بلــغ اجمالــي المســاندة التصديرية 
المنصرفــة حتي شــهر مايــو أكثر من 21 
مليــار جنيــه، مشــيرة الــي أن البرنامــج 
الجديــد للمســاندة التصديريــة يســتهدف 
تحقيق طفــرة فى معــدالت التصدير وعدم 
حــدوث انخفاض فى الصــادرات المصرية 
تأثــرًا بحالة االنكمــاش االقتصادى العالمى 
الناتــج عن تفشــى وباء فيــروس كورونا 
فــى  عالمًيــا، وتحقيــق زيــادة جوهريــة 
الصــادرات المصريــة، باعتبارهــا قاطرة 
النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية 

عالية فى األسواق العالمية.  
واوضح الســيد/ هشــام توفيق وزير قطاع 
األعمال العــام أن الفترة الماضية شــهدت 
اتخــاذ الــوزارة لعدد مــن الخطــوات التي 
ستســهم فــي تخفيــف العبء عــن منتجي 
الغزل والنســيج في مصــر وأهمها االتفاق 
مــع وزارة الزراعة واســتصاح األراضي 

على فتح مناشــئ جديدة إلستيراد األقطان 
قصيــرة التيلة لتلبية إحتياجــات القطاعات 
الصناعيــة، مشــيرًا إلى أن الــوزارة تعمل 
حاليًا على دمج شــركات قطاع األعمال في 
مجال الغزل والنسيج من 23 شركة إلى 8 
شركات فقط ودمج 9 شركات حليج لتصبح 

شركة واحدة فقط. 
وأكد توفيق استمرار الوزارة في العمل على 
فتح مزيد من األسواق الخارجية، من خال 
التوسع فى عدد المراكز الخاصة بالترويج 
للمنتجات المصرية، حيث سيتم ٕانشاء 14 
مركــزًا ترويجيًا للتســويق لهذه المنتجات، 
ولفت الوزير إلى أنه يجري حاليًا العمل على 
ٕانشاء مجمعات صناعية للمابس الجاهزة، 
قائمة على اســتغال ٔاراضي المصانع غير 
المســتغلة، حيث تم البدء باستغال مصنع 
في محافظة الفيوم، مغلق منذ ســنوات ليتم 
تحويلــه إلــى 20 مصنعًا صغيــرًا وطرحه 
أمــام صغار المســتثمرين وبتمويل ميســر 
من جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، فضا عن 
تطويــر المحالــج إلنتــاج أقطــان بجــودة 
عالية خاليــة تماما من الشــوائب، وأولها 
محلــج الفيوم المطور باإلضافة إلى محالج 
الزقازيــق وكفر الزيات وكفــر الدوار التي 
ستكون جاهزة للعمل واإلنتاج الضخم خال 

الموسم المقبل. 

وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/  أكــدت 
التجــارة والصناعــة ان االلتــزام بتطبيق 
المواصفات القياسية على المنتجات يمثل 
ركيــزة اساســية لارتقاء بجــودة المنتج 
المصــري وزيــادة قدرتــه على منافســة 
المنتجات االجنبية داخل الســوق المحلي 
أو في االسواق الخارجية، مشيرًة في هذا 
اإلطــار الى حــرص الوزارة علــى تعزيز 
دور االجهــزة الرقابيــة التابعــة للوزارة 
الحــكام الرقابة على المنتجــات المصنعة 
داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها 
بتطبيــق اعلــى معاييــر الجــودة المحلية 

والدولية. 
وفي هذا اإلطار كشــف أحدث تقرير تلقته 
الوزيــرة حــول مؤشــرات أداء مصلحــة 
الرقابــة الصناعيــة خــال شــهر أبريــل 
بإجــراء  قامــت  المصلحــة  أن  الماضــى 
المصانــع  علــى  تفتيشــية  829 حملــة 
والمراجل واآلالت الحرارية، كما تم إجراء 
1452 دراســة فنيــة متخصصة تضمنت 
الســماح  مجــال  فــي  دراســة202 فنية 
المؤقت والدروباك و1241 دراســة فنية 

متنوعة و9 دراسات مستلزمات انتاج. 
كمــا قامــت المصلحــة بمنــح ترخيــص 
لـ296 مرجــل بخــاري وآلــة حراريــة، 
وصيانــة  خدمــة  مركــز   87 واعتمــاد 
)خدمات ما بعد البيع( والقيام بـ 24 حملة 
رقابيــة موســمية، والتفتيــش علــى عدد 
106 مصنع متنوع، كما قامت المصلحة 
من خال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد 

على 27 شكوى.  

وقــال المهنــدس/ عبد الــرؤوف أحمدى 
رئيــس مصلحــة الرقابــة الصناعيــة ان 
المصلحــة تعمل خــال المرحلــة الحالية 
المصانــع  علــى  الرقابــة  أحــكام  علــى 
وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة 
أن  إلــى  مشــيرا  والعالميــة،  المصريــة 
المصلحة تســهم في تفعيل الدور الرقابي 
علــى المنتجــات الصناعيــة قبــل طرحها 
فــي األســواق ومكافحــة عمليــات الغش 
الصناعي و تســعي المصلحــة دائما الي 
تحســين صــورة المنتج المصــري داخليا 
وخارجيــا وحمايــة األســواق مــن تدوال 
الســلع الردئية غير المطابقة للمواصفات 
الــي جانــب زيــادة مســاهمة الصناعــة 

الوطنيــة في الصــادرات ورفــع القدرات 
التنافسية للمنتج المصري ، باالضافة الي  
نشــر الوعى بأهميــة الجــودة بالمجتمع 

الصناعي وجمهور المستهلكين. 
التفتيــش  حمــات  وأضاف أحمــدي أن 
للمنظفــات  مصانــع  تضمنــت  والرقابــة 
واالســمنت واالعاف والســماد ونيترات 
أمونيــوم وطبع ونشــر وتوزيع باالضافة 
الــى التفتيش على 30 مصنع رخام، الفتًا 
الــى ان الحمات اســتهدفت ايضًا متابعة 
مدى التزام المصانــع بتطبيق االجراءات 
االحترازيــة الخاصــة بانتشــار فيــروس 
كورونــا للحفــاظ علــى ســامة العاملين 

وضمان عدم توقف عجلة االنتاج. 

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
مصلحة الرقابة الصناعية خالل شهر أبريل 

الماضى 

م. عبد الرؤوف أحمدى: إجراء 829 حملة تفتيشية 
على المصانع وإعداد 1452 دراسة فنية وترخيص 296 

مرجل بخاري واعتماد 87 مركز صيانة

وزيرا التجارة والصناعة وقطاع األعمال 
يبحثان توفير احتياجات مصانع النسيج 

من األقطان والغزول 
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مســتوى الجمهورية، وتزويدهــا بالموظفين 
المؤهليــن فــي التخصصــات المختلفة، وكذا 
وضع هيــكل تنظيمي جديد للهيئــة، مبينًا به 
التقسيمات التي تتضمنها الهيئة من قطاعات 
وإدارات مركزيــة وإدارات عامــة ووحــدات 
إداريــة، واللوائح المالية واإلدارية والموارد 
البشــرية للهيئــة، مشــيرًا الى انــه بموجب 
الائحــة فإن قــرارات مجلــس إدارة الهيئــة 
ال تصبــح نافذة إال بعــد اعتمادها من الوزير 
المختص بشــئون التجــارة والصناعة أو بعد 
مضي أســبوعين على تاريخ إباغه بها دون 

االعتراض عليها. 
وقــال الــزالط إن الائحــة تنص أيضــًا على 
المقــررة لهــا  مباشــرة الهيئة للصاحيــات 
باعتبارها الجهة اإلدارية المختصة بالتخطيط 
والتنظيــم في تطبيــق أحكام القانــون المنظم 
للبنــاء فــي المناطــق الصناعيــة وبالنســبة 
للمنشــآت المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
مــع مراعــاة اشــتراطات وأكــواد المبانــي 
المخصصــة لألنشــطة الصناعيــة الصــادرة 
وفقــًا ألحكام القانون المنظــم لمنح تراخيص 
المنشــآت الصناعيــة، الفتــًا إلــى أن الهيئة 
ســتتولى من خال موقعها اإللكتروني إعان 
ونشــر الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات 
الشــاغرة لدى الهيئة أو لدى الجهات صاحبة 
الواليــة ومواصفات هــذه العقــارات وكيفية 
التعامل عليها، وقائمــة باألراضي الصناعية 
التــي تــم التصــرف فيها خــال الســنة التي 
تتضمــن موقع األرض وأبعادهــا بدقة ونوع 
النشــاط الصناعــي المقــام عليهــا وموقــف 
المشــروع، باإلضافــة إلى قائمــة باألراضي 
ألغــراض  ســنويًا  المخصصــة  والعقــارات 
التنمية الصناعية، سواء كانت هذه األراضي 
والعقــارات خاضعة لوالية الهيئــة أو لوالية 
جهــة إداريــة أخــري بالتنســيق مــع الجهة 

صاحبة الوالية. 
مواد الائحة 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
تتولــى الهيئــة إنشــاء فــروع ومكاتــب لها 
علــى مســتوى الجمهوريــة، يتوافــر في كل 
منهــا عدٌد كاٍف من الموظفيــن المؤهلين في 
التخصصــات المختلفة، وذلك بما يضمن قيام 
الهيئــة باختصاصاتهــا، بمــا في ذلــك إتاحة 
األراضــي الصناعية للمســتثمرين وتيســير 
حصولهــم على التراخيــص الصناعية، على 
أن يصدر بإنشــاء الفرع أو المكتب قرار من 
مجلس إدارة الهيئة، بناًء على عرض رئيس 
الهيئة، ويحدد القرار الصادر بإنشــاء الفرع 

أو المكتب اختصاصاته وصاحياته. 
الهيكل التنظيمي للهيئة 

يصدر رئيس الهيئة، بعد اعتماد مجلس إدارة 
الهيئــة، الهيــكل التنظيمي للهيئــة، مبينًا به 
التقسيمات التي تتضمنها الهيئة من قطاعات 
وإدارات مركزيــة وإدارات عامــة ووحــدات 
إدارية، وذلك بمراعاة القرارات الصادرة من 
الوزيــر المختص بتحديــد اختصاصات نواب 

رئيس الهيئة.  
تنمية المناطق الصناعية 

 يضــع مجلس إدارة الهيئة السياســة العامة 
والخطط الازمــة لتنمية المناطق الصناعية، 
ســواء تلــك التــي تخضــع لواليــة الهيئة أو 
غيرهــا من جهات الدولة أو القطاع الخاص، 
واتخــاذ ما يلــزم لتنمية المناطــق الصناعية 
الخاضعة لوالية الهيئة وتطويرها مباشرة أو 
بواســطة تراخيص أو عقــود تنمية أو عقود 

تطوير مع القطاع الخاص. 
المناطق الصناعية الخاصة 

 يضــع مجلــس إدارة الهيئــة الضوابط التي 
تتيح لشــركات القطاع الخاص إقامة وترفيق 
وإدارة المناطــق الصناعية الخاصة، وتوفير 

المســاحات واألراضــي واألماكــن الازمــة 
للمســتثمرين فيها، وذلك بالتنسيق مع جهاز 
شئون البيئة والمحافظات وغيرها من جهات 

الدولة. 
اشــتراطات وأكــواد المبانــي المخصصة 

لألنشطة الصناعية 
 تباشــر الهيئــة الصاحيــات المقــررة لهــا 
باعتبارها الجهة اإلدارية المختصة بالتخطيط 
والتنظيــم في تطبيــق أحكام القانــون المنظم 
للبنــاء، فــي المناطــق وبالنســبة للمنشــآت 
المنصوص عليها في القانون، وذلك بمراعاة 
المخصصــة  المبانــي  وأكــواد  اشــتراطات 
لألنشــطة الصناعيــة الصــادرة وفقــًا ألحكام 
القانــون المنظــم لمنــح تراخيص المنشــآت 

الصناعية. 
مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة 

 يصــدر رئيس الهيئــة، بعــد موافقة مجلس 
إدارة الهيئة، القرارات الازمة لتحديد مقابل 
الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة، ويجب أن 
يتضمن القرار نوع الخدمة المقدمة والشرائح 
التي تقسم إليها إن وجدت والمقابل المستحق 
ألدائهــا، على أن يتم نشــر هذه القرارات في 
الوقائــع المصرية وعلــى الموقع اإللكتروني 
مقابــل  زيــادة  اإلدارة  ولمجلــس  للهيئــة. 
الخدمــات المشــار إليها ســنويًا وفقًا لنســبة 

التضخم المعلنة من الجهة المختصة. 
صندوق دعم المناطق الصناعية 

 يضــع مجلــس إدارة صندوق دعــم المناطق 
الصناعية سياســة وخطط وبرامج الصندوق 
فــي دعم إنشــاء وترفيــق وتطويــر المناطق 
الصناعيــة على مســتوى الجمهورية، وذلك 
بمــا يحقــق خطة التنميــة الصناعيــة للدولة 
واإلجراءات التــي تؤدي إلى زيادة قدرة هذه 
المناطــق على جذب االســتثمارات وتشــجيع 

المنافسة في الداخل والخارج. 

لتعزيز اإلستثمار 
فى القطاع 

الصناعى  
وزيرة التجارة 

والصناعة تصدر 
قرارًا بالالئحة 

التنفيذية لقانون 
الهيئة العامة 

للتنمية الصناعية
فــي خطــوة هامة نحــو تفعيــل دور هيئة 
التنميــة الصناعيــة فــي دعــم الصناعــة 
الوطنيــة وزيــادة مســاهمتها فــى الناتج 
المحلــي االجمالــي وجــذب المزيــد مــن 
االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة ومــن 
ثــم توفير فــرص عمــل للشــباب وتوفير 
احتياجات الســوق المحلي مــن المنتجات 
الصناعيــة وزيــادة الصــادرات المصرية 
لألســواق العالمية، فقد أصدرت الســيدة/ 
نيفيــن جامع وزيــرة التجــارة والصناعة 
قــرارًا بأحــكام الائحــة التنفيذيــة لقانون 
الهيئــة العامة للتنميــة الصناعية الصادر 
بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 
55 مــادة تحدد كافــة الضوابــط المتعلقة 
بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها 
للمســتثمرين الصناعيين، وقد نص القرار 
على نشــره في الوقائع المصرية، والعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نشــره مع إلغاء 

كل حكم يخالف أحكام هذه الائحة. 
وقالــت الوزيــرة إن اصــدار الائحة يأتي 
في إطار حرص الــوزارة على تعزيز دور 
الهيئــة لتقوم بدورهــا الفاعل كهيئة عامة 
اقتصادية لها شخصية اعتبارية للمساهمة 

في تنفيــذ خطط الحكومة إلحــداث التنمية 
الصناعية الشاملة والمستدامة، حيث تتيح 
الائحة تقديم المزيد من الشــرح والتفسير 
لكافــة البنود الــواردة بالقانون بما ييســر 
عملية التطبيق على الهيئة والمســتثمرين 

على حدا سواء. 
وأشارت جامع إلى ان الائحة أفردت مواد 
تحــدد تعريفــات للمشــروعات والمناطق 
الصناعيــة، والسياســة العامــة والخطــط 
الصناعيــة،  المناطــق  لتنميــة  الازمــة 
والضوابــط التــي تتيــح لشــركات القطاع 
الخــاص إقامــة وترفيــق وإدارة المناطق 
الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات 
التــي تقدمهــا الهيئة، والقواعــد المنظمة 
لألنشــطة غيــر الصناعية داخــل المناطق 
الصناعيــة، وكــذا وضــع سياســة وخطط 
وبرامج صندوق دعــم المناطق الصناعية 
في دعم إنشــاء وترفيق وتطوير المناطق 
الصناعيــة علــى مســتوى الجمهوريــة، 
والتعامل على منظومة العقارات واألراضي 
الصناعيــة مــن حيــث تحديــد اجــراءات 
التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة 
المعلومــات، ووضــع القواعــد والضوابط 

المنظمــة للتصــرف فــي هــذه األراضــي 
والعقارات إلقامة المشــروعات الصناعية 
أو التوســع فيهــا، فضــًا عــن تقدير ثمن 
البيع أو القيمة االيجارية أو مقابل االنتفاع 
للعقارات المخصصة إلقامة المشــروعات 
االراضــى  طــرح  وتنظيــم  الصناعيــة، 

للمطورين الصناعيين. 
ومن جانبــه أوضح اللــواء/ محمد الزالط 
رئيــس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان 
الائحــة تمثل ركيزة اساســية لتفعيل دور 
الهيئة واستعادة مكانتها كأحد أهم الكيانات 
الداعمــة للصناعة المصريــة، مؤكدًا على 
االهتمــام الكبير الذي أولته وزيرة التجارة 
والصناعة لانتهاء من وضع هذه الائحة 
وخروجهــا الى النور لبــدء مرحلة جديدة 
من العمل البناء لتحقيق مستهدفات وخطة 
الدولــة المصرية لتنميــة وتطوير القطاع 

الصناعي. 
ولفــت الــى ان الائحة قد تضمنــت العديد 
مــن المــواد المتعلقة بتطبيــق الامركزية 
للتيســير على المســتثمرين فــي الحصول 
علــى خدمــات الهيئــة من خال التوســع 
في إنشــاء فــروع ومكاتــب للهيئــة على 
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حصــر العقــارات المخصصة إلقامة 
المشروعات الصناعية 

بعــد  الواليــة  الجهــات صاحبــة  تلتــزم   
التنســيق مع الجهات المختصــة والمركز 
أراضــي  اســتخدامات  لتخطيــط  الوطنــي 
الدولــة، بموافاة الهيئة بخرائــط تفصيلية 
محــددًا عليها جميــع العقــارات الخاضعة 
لواليتهــا والمخصصة إلقامة مشــروعات 
صناعية إلدراجها في الخريطة الصناعية، 
باإلضافة إلى قاعــدة بيانات كاملة تتضمن 
البنائيــة  والشــروط  والمســاحة  الموقــع 
المقررة والســعر التقديري وحالة المرافق 
واألنشــطة الصناعيــة المائمــة لطبيعتها 
وأســلوب التصــرف فيهــا، وللهيئــة طلب 
أي بيانــات أخــرى الزمــة مــن الجهــات 
صاحبــة الوالية أو غيرها لوضع الخريطة 
الصناعيــة. وتعمــل الهيئــة مــع الجهــات 
صاحبة الوالية على إنشاء البنية األساسية 
للربــط اإللكتروني فيما بينهم وبين الهيئة، 
وذلك بما يســمح بســرعة تبــادل البيانات 
والمعلومات المتعلقة بالعقارات المخصصة 

إلقامة المشروعات الصناعية. 
تحديــث بيانات العقارات المخصصة 

إلقامة مشروعات صناعية 
 يتــم تحديــث البيانات المنصــوص عليها 
في المادة الســابقة بشــكل دوري كل ستة 
أشهر أو بناًء على طلب الهيئة، وفي حالة 
إدخــال أي تعديات على البيانات المشــار 
إليها من قبل الجهة صاحبة الوالية، يتعين 
على هذه الجهة إخطــار الهيئة بالتعديات 
التي أجرتها خال شهر من تاريخ حدوثها، 
وللهيئــة في ضوء ذلــك تقدير مدى أهمية 
طلــب تحديــث شــامل لهــذه البيانــات قبل 

الموعد الدوري المقرر. 
خطة التنمية الصناعية 

تقوم الهيئــة بمراجعة الخرائــط والبيانات 
المرســلة إليها من الجهات صاحبة الوالية 
في ضوء خطة التنميــة الصناعية للدولة، 
وفي حالة وجود تعارض يتم التنســيق مع 
الجهــة صاحبة الواليــة لتوحيــد الخرائط 
والبيانــات الخاصة بالعقــارات المخصصة 
إلقامة المشــروعات الصناعيــة. كما تقوم 
الهيئــة وفقــًا للمراجعــة الســنوية لخطــة 
التنميــة الصناعيــة للدولــة، وبنــاًء على 
تحقيــق معــدالت اإلنجــاز المخطــط لهــا، 
وبالتنسيق مع الجهة صاحبة الوالية، برفع 
قائمة للوزير المختص بالعقارات المطلوب 
نقل ملكيتها أو الوالية أو اإلشــراف عليها 
إلــى الهيئة لعرضها علــى مجلس الوزراء 
للموافقــة عليها، وذلك تمهيدًا الســتصدار 
قرار من رئيس الجمهورية في هذا الشأن.  
تكامل الخريطة الصناعية واالستثمارية 
تقــوم الهيئة بالتنســيق مع الهيئــة العامة 
لاســتثمار والمناطــق الحــرة بالتأكــد من 
والخريطــة  الصناعيــة  الخريطــة  تكامــل 
االســتثمارية وعدم وجــود تعارض بينهما 

في عرض فرص االستثمار الصناعي على 
المســتثمرين، ومتابعة التحديث الدائم بين 
الخريطتين عن طريق الربط االلكتروني أو 

التحديث الدوري كل ستة أشهر. 
فــي  التصــرف  وضوابــط  قواعــد 
إلقامــة  المخصصــة  العقــارات 

المشروعات الصناعية 
القواعــد  الهيئــة  إدارة  مجلــس  يضــع   
والضوابط المنظمة للتصرف في العقارات 
المملوكــة ملكية خاصة للدولــة أو غيرها 
من األشــخاص االعتباريــة العامة بغرض 
إقامة المشــروعات الصناعيــة، وذلك مع 
مراعاة القواعــد الخاصة ببعض العقارات 
الواقعــة فــي المناطــق الجغرافيــة التــي 
تنظمهــا قوانيــن خاصة. وتلتــزم الجهات 
صاحبة الوالية بالقواعد والضوابط المشار 
إليها في الفقرة الســابقة عند التصرف في 
العقارات الخاضعة لواليتها ألغراض إقامة 
المشــروعات الصناعية، وإخطــار الهيئة 
ببيان مفصل بالعقارات التي سيتم التصرف 
فيهــا وطريقة وإجــراءات التصرف، وذلك 

قبل الموافقة على طلب التخصيص. 
إتاحة المعلومات 

 تتولي الهيئة، من خال موقعها اإللكتروني، 
إعان ونشــر الخرائــط والبيانات الخاصة 
بالعقــارات الشــاغرة لدى الهيئــة أو لدى 
الجهــات صاحبة الواليــة ومواصفات هذه 
العقــارات وكيفيــة التعامل عليهــا وقائمة 
باألراضي الصناعية التي تم التصرف فيها 
خال الســنة، ســواء كانت هــذه األراضي 
خاضعــة لواليــة الهيئــة أو لواليــة جهــة 
إدارية أخرى، على أن تتضمن هذه القائمة 
موقع األرض وأبعادها بدقة ونوع النشــاط 
الصناعي المقام عليها وموقف المشروع، 
وغيــر ذلك من البيانــات والمعلومات التي 
تــرى الهيئة تضمينها باإلعــان باالضافة 
الى قائمة باألراضي والعقارات المخصصة 
ســنويًا ألغراض التنمية الصناعية، سواء 
كانــت هذه األراضــي والعقــارات خاضعة 
لواليــة الهيئــة أو لواليــة جهــة إداريــة 
أخري بالتنسيق مع الجهة صاحبة الوالية 
والقواعد والضوابط المنظمة للتصرف في 
العقــارات المملوكــة ملكية خاصــة للدولة 
وغيرها من األشــخاص االعتبارية العامة 
بغرض إقامة المشروعات الصناعية، وأي 

تحديث يتم عليها بصفة دورية. 
اإلنابــة فــي التصرف فــي العقارات 
المشــروعات  إلقامــة  المخصصــة 

الصناعية 
يجــوز للجهــات صاحبة الواليــة أن تنيب 
الهيئة في التصرف في العقارات الخاضعة 
لواليتهــا ألغــراض إقامــة المشــروعات 
الصناعية، وذلك بموافقة السلطة المختصة 
فــي الجهتيــن، علــى أن تــؤول حصيلــة 
التصــرف فــي هذه العقــارات إلــى الجهة 
صاحبــة الوالية. وتســري علــى التصرف 

في هذه الحالة أحكام التصرف المنصوص 
عليها في القانون وهذه الائحة. 

العقــارات  فــي  التصــرف  شــروط 
المشــروعات  إلقامــة  المخصصــة 

الصناعية 
 يكــون التصــرف فــي العقــارات الازمة 
إلقامة المشروعات الصناعية طبقًا لألحكام 
والضوابــط واإلجراءات المنصوص عليها 
فــي القانــون وهــذه الائحــة، بعــد التأكد 
مــن عــدم وجــود أي نزاع جدي بشــأنها، 
وبمراعــاة خطة التنميــة الصناعية للدولة 
وحجم المشروع الصناعي وطبيعة نشاطه 
وقيمــة األمــوال المســتثمرة فيــه. وتلتزم 
الهيئــة والجهة صاحبة الوالية على العقار 
بإخطار كل منهما لآلخر بالتعامات الجدية 
على العقارات المدرجة بالخريطة الصناعية 
خــال ثاثة أيام عمــل على األكثر، ويعتبر 
التعامل جديًا متي قدم في شأنه طلبًا رسميًا 

مرفقًا به كامل المستندات المطلوبة. 
صور التصرف في العقارات المخصصة 

إلقامة المشروعات الصناعية 
 يجــوز التصــرف فــي العقــارات الازمة 
إلقامة المشــروعات الصناعية أو التوسع 
فيها من خال البيع أو اإليجار أو الترخيص 
باالنتفــاع أو اإليجــار المنتهــي بالتملك أو 
المشــاركة بهذه العقارات في المشروعات 
الصناعية في األحوال التي يصدر بها قرار 
من مجلس الــوزراء. ويكون التصرف إما 
بنــاًء علــى طلب صاحب الشــأن أو إعان 
أو دعــوة من الهيئة وفقًا ألحــكام القانون 

وهذه الائحة. 
كمــا يجوز لصاحــب الشــأن أن يتقدم إلى 
الهيئة أو أي من مكاتبها أو فروعها بطلب 
توفيــر عقارات من أمــاك الدولة الخاصة 
إلقامة مشــروع صناعي أو التوســع فيه، 
وذلك علــى النموذج المعد لهــذا الغرض، 
ورقيــًا أو إلكترونيــًا، علــى أن يبيــن فــي 
الطلب الغــرض والمســاحة والمكان الذي 
يرغب فــي إقامة المشــروع عليــه. وتعد 
الهيئــة ســجًا إلكترونيــًا تدون فيــه هذه 
الطلبات بحسب الموقع المطلوب والغرض 
من النشــاط، ويعطى صاحب الشأن إيصااًل 

يفيد استام الطلب. 
التصــرف فــي العقــارات الازمــة 

إلقامة المشروعات الصناعية 
يكــون بنــاًء على طلــب المســتثمر، وفقًا 
للقواعد والضوابط واإلجراءات التي يصدر 
بها قــرار من مجلــس إدارة الهيئة، وذلك 
مــع مراعاة 1( أن يتخذ المشــروع شــكل 
شــركة مســاهمة مصرية ال يقل رأسمالها 
المصدر عن 25% من التكلفة االستثمارية 
للمشــروع، 2( أن يكون نشــاط المشروع 
ضمن أولويــات خطة التنميــة الصناعية، 
3( أن تكون األولوية للمشــروعات كثيفة 
العمالة، 4( استخدام المشروع تكنولوجيا 
حديثــة لتوفير اســتهاك الطاقــة والتعامل 

مع المــوارد الطبيعة والتخلص من النفايات 
المشــروع  يســتهدف  أن   )5 الصناعيــة، 
ســد فجــوة اســتهاكية أو تقليــص الفجوة 

االستيرادية لمنتج معين.  
مهام لجنة البت 

تتولــى لجنة البت المشــكلة بموجب القانون 
عــرض العقــارات المتوفرة لــدى الهيئة أو 
لــدى الجهــات صاحبــة الوالية التــي تائم 
النشــاط الصناعي لصاحب الشأن، مع بيان 
طبيعة العقار واالشــتراطات المتعلقة به وما 
إذا كان مــزودًا بالمرافــق وطريقة التصرف 
فيــه ومقابــل ذلك وغيرها من االشــتراطات 
والبيانــات الازمــة. وعلــى اللجنة دراســة 
طلــب التخصيص المقدم من صاحب الشــأن 
والبــت فيه خال مدة ال تجــاوز ثاثين يومًا 
من تاريخ تقديم الطلب، ويكون التصرف في 
هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها 

في المادة )23( من القانون.  
وال يجــوز أن تزيــد العقــارات التــي يتــم 
التصرف فيها خال الســنة بنــاًء على طلب 
أصحــاب الشــأن على النســبة التــي يصدر 
بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس إدارة الهيئة 
ســنويًا من إجمالي العقارات التي تم طرحها 
وتخصيصها فعليًا في الســنة الســابقة على 

التخصيص. 
وترفــع لجنة البــت تقريرًا لرئيــس الهيئة، 
يتضمــن الــرأي الــذي انتهت إليه بالنســبة 
أو  بالموافقــة  ســواء  التخصيــص  لطلــب 
الرفض، خال مدة أقصاها ســبعة أيام عمل 
مــن تاريخ انتهــاء المدة المحــددة للبت في 
الطلب، وذلك للنظر فــي اعتماد التخصيص 
إذا كانــت مســاحة العقــار محــل التصــرف 
ال تتجــاوز 20,000 م2 أو العــرض علــى 
مجلس إدارة الهيئة فيما زاد على هذا الحد. 
وإذا كانت مســاحة العقــار محل التصرف ال 
تتجــاوز 20,000 م2، ال يكون رأي اللجنة 
نافذًا إال بعد اعتماده من رئيس الهيئة أو بعد 
مضي سبعة أيام عمل على تاريخ إباغه به 
دون االعتراض عليــه، وفي جميع األحوال 
يتعيــن أن يكون قرار رئيــس الهيئة برفض 

اعتماد رأي اللجنة مسببًا. 
اإلعان عن العقارات المخصصة إلقامة 

مشروعات صناعية 
يكــون اإلعــان عــن العقــارات المخصصة 
إلقامة مشــروعات صناعية من خال النشر 
في جريدة يومية واســعة االنتشــار وغيرها 
من وسائل النشر المناسبة بما فيها اإلعان 
علــى الموقع اإللكترونــي للهيئة، ويجب أن 
يتضمــن اإلعان بيانــًا وافيًا عــن العقارات 
المطروحــة ومواقعهــا وآخر موعــد لتقديم 
الطلبــات وغيرها مما يلــزم لتحقيق الغرض 
من اإلعــان، وفي جميع األحــوال يجب أال 
تقل مــدة تقديم الطلبات عن خمســة عشــر 

يومًا من تاريخ اإلعان. 
وتعــد الهيئــة قبل اإلعــان كراســة خاصة 
بمســتندات الطرح، تشــمل الشــروط العامة 
الفنيــة  الجــدوى  ودراســات  والخاصــة 

واالقتصادية المطلوبة والبيانات األساســية 
للعقــارات المطروحــة وأســعارها وصــور 
التصرف فيها وطريقة الســداد وغيرها من 
البيانــات التي ترى الهيئة ضرورة تضمينها 
فــي الكراســة، ويتــم الحصــول علــى هذه 

الكراسة من الهيئة بعد سداد قيمتها. 
وتســري األحــكام المتقدمــة في حالــة قيام 
الهيئــة بتوجيــه الدعوة إلقامة مشــروعات 
صناعيــة فــي مناطــق ومجــاالت محــددة 

ألغراض متصلة بالتنمية. 
ويجوز للهيئــة، بعد موافقة مجلس اإلدارة، 
أن تطرح بعض العقارات الخاضعة لواليتها 
إلقامــة مشــروعات صناعيــة فــي مناطــق 
ومجــاالت محددة ألغــراض تتصــل بتنمية 
المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر.  
إجراءات التخصيص 

 يقــدم طلــب تخصيــص العقــارات الازمة 
إلقامة المشــروعات الصناعيــة إلى االدارة 
أو  فروعهــا  أحــد  أو  بالهيئــة  المختصــة 
مكاتبهــا، علــى النمــوذج المرفق بكراســة 
االشتراطات الخاصة بمستندات الطرح المعد 
لهذا الغرض، ويقيد الطلب في السجل المعد 
لذلــك، ويعطــى الطالب إيصــااًل يتضمن رقم 

وتاريخ وساعة تقديم الطلب. 
ويلتــزم الطالب عند تقديــم طلب التخصيص 
بأداء المبلغ الذي تحدده الهيئة بحسب موقع 
العقار ومساحته كتأمين لجدية الطلب، وفي 
حالــة الموافقــة المبدئية علــى الطلب يلتزم 
الطالــب باســتكمال مقــدم الثمن بمــا ال يقل 
عــن )25%( من القيمــة االجمالية لألرض، 
وذلــك خال المــدة التي تحددهــا الهيئة بما 
ال يجــاوز ثاثيــن يومــًا من تاريــخ اخطار 
الطالــب بالموافقــة المبدئيــة علــى عنوانه 
المبين بالطلب بموجب خطاب مصحوب بعلم 
الوصول، ويســدد الباقي على أقساط سنوية 
لمدة أربع ســنوات مضافًا إليها سعر الفائدة 
المعلن من البنك المركزي وقت السداد ويرد 
تأمين جدية طلب التخصيص كامًا في حالة 
عدم الموافقة على الطلب أو إذا عدل الطالب 
عــن طلبه قبل البت فيه ويجوز للهيئة تعديل 
نظــام الســداد بما يتفــق وحجم المشــروع 

الصناعي والمساحة المخصصة له. 
البيع 

 يجوز التصرف بالبيع في العقارات الازمة 
إلقامة المشــروعات الصناعية أو التوســع 
فيهــا إلــى المســتثمرين الذيــن تتوافر فيه 
الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة، 
وال تنتقل ملكية العقارات إلى المســتثمر في 
هذه الحالة إال بعد ســداد كامــل الثمن وبدء 
اإلنتــاج الفعلــي، وذلك طبقًا للشــروط التي 
تحددها الهيئة والواردة بكراسة االشتراطات 

المعدة لهذا الغرض. 
اإليجار 

 يجوز التصرف في العقارات الازمة إلقامة 
المشــروعات الصناعيــة بنظــام الترخيص 
باالنتفــاع بمقابــل، بشــرط أال تزيــد مــدة 

الترخيص باالنتفاع على خمسين عامًا قابلة 
للتجديد، طالما كان المشــروع مســتمرًا في 
نشــاطه، ودون أن يخــل ذلــك بحــق الجهة 
صاحبــة الواليــة فــي تعديــل قيمــة مقابــل 
االنتفــاع عند التجديد. ويحــدد مجلس إدارة 
الهيئــة، بنــاًء علــى عرض رئيــس الهيئة، 
الشــروط الفنية والمالية التي يجب توافرها 
في المســتثمرين الذين يجــوز التصرف لهم 
بنظــام الترخيص باالنتفــاع بمقابل. على أن 
تســري ذات األحــكام الســابقة علــى أحوال 

التصرف بطريق التأجير. 
المشاركة 

يجوز للجهات صاحبة الوالية أن تشترك في 
المشــروعات الصناعية بالعقــارات كحصة 
عينيــة ضمن رأســمال شــركة المشــروع، 
وذلك شــريطة أن أن تتخذ شركة المشروع 
شكل شركة مساهمة مصرية وأن يتم تقدير 
قيمة الحصة العينية من خال لجنة التسعير 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 31 مــن 
القانــون، علــى أن يعتمد تقريــر التقييم من 
السلطة المختصة في الجهة صاحبة الوالية. 
كما يجوز للجهات صاحبة الوالية المشاركة 
بالعقار في المشروع من خال إحدى الصور 
االتيــة )نظام الشــراكة بيــن القطاعين العام 
والخــاص  )PPP(ونظــام الشــراكة مقابل 
االنتفــاع طويــل األجــل والبناء والتشــغيل 
 Build, Operate,»الملكيــة ونقــل 
والتملــك  والبنــاء    Transfer« BOT
 Build Own,“ والتشــغيل ونقل الملكية
 Operate, Transfer« BOOT

والشراكة بنسبة من إيرادات المشروع. 
وفــي جميــع األحوال يتعيــن موافقة مجلس 
الــوزراء علــى أي مــن حــاالت المشــاركة 

المشار إليها في المشروع الصناعي. 
ويجــب أن يحدد في اإلعان عن المشــاركة 
نوعها وطبيعة العقار وطبيعة النشاط المراد 

إقامته على العقار. 
وتكون المشــاركة بالعقار بنــاء على دعوة 
أو إعــان من الهيئة بالتنســيق مع الجهات 

صاحبة الوالية. 
التصرف بغرض التنمية الصناعية 

يجــوز ألغــراض التنميــة الصناعيــة وفي 
المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس 
الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناًء 
على عرض الوزير المختص، طبقًا للخريطة 
الصناعيــة، التصرف بدون مقابل أو بمقابل 
رمــزي فــي العقــارات المملوكــة للدولة أو 
غيرهــا مــن األشــخاص االعتباريــة العامة 
للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية 
والماليــة التي يتم تحديدها بقرار من مجلس 
الوزراء بناًء على عرض الوزير المختص. 
ويكــون التصــرف بــدون مقابــل أو بمقابل 
رمــزي في الحــاالت المنصــوص عليها في 
المادة الســابقة بطريق البيــع أو اإليجار أو 
الترخيــص باالنتفــاع أو اإليجــار المنتهــي 
بالتملك. وفي جميع األحوال، يلتزم المستثمر 
بتقديــم ضمان نقدي أو ما يقــوم مقامه إلى 
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جهة التصرف بما ال يزيد على خمســة في 
المائة )5%( من قيمة التكاليف االستثمارية 
للمشروع خال خمسة عشر يوم عمل تبدأ 
مــن تاريــخ إعانه بخطــاب مصحوب بعلم 
الوصول بتوافر الشروط الفنية والمالية في 

شأنه، وذلك وفقًا للضوابط اآلتية: 
بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغر: تقديــم خطاب ضمان أو 
مــا يقوم مقامــه بنســبة )2,5%( من قيمة 

التكاليف االستثمارية للمشروع. 

 بالنسبة للمشروعات األخرى: تقديم خطاب 
ضمان أو ما يقوم مقامه بنســبة )5%( من 

قيمة التكاليف االستثمارية للمشروع. 
ويودع الضمان لدى جهة التصرف بالشكل 
الــذي يتفــق مــع طبيعــة الضمــان، وذلك 
بموجب إيصال رســمي مثبتًا به رقم الطلب 
وتاريــخ اإليصــال وال تحســب فائــدة على 
هــذا المبلغ، كمــا تقبل الشــيكات المعتمدة 
مــن المصارف المســحوبة عليهــا، وكذلك 
المســحوبة على مصارف بالخارج بشــرط 
التأشــير عليها بالقبــول من أحد المصارف 
المعتمــدة بالداخــل، ويســترد الضمان بعد 
مرور ثاث سنوات على بدء اإلنتاج الفعلي 
شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.  
وفــي حالة عدم إتمام التعاقد لســبب يرجع 
إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشار إليه 
بعــد خصــم أي مصاريف إداريــة تكون قد 
تكبدتهــا الهيئة أو الجهــة اإلدارية المعنية 
دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.  

حاالت التزاحم 
 يكون التزاحم بين المستثمرين الصناعيين 
فــي حالة زيادة عدد طلبات التخصيص عن 
قطع األراضي الصناعية المتوفرة للنشــاط 
الصناعي وقت الطلب بمراعاة وحدة النشاط 
النوعي، أو زيادة عــدد طلبات التخصيص 
عن عدد المشروعات أو التراخيص المعلن 
عنها، أو زيادة المشــروعات المتماثلة في 
طبيعــة االســتثمار الصناعــي وحجمه عن 
المســاحات المتاحة في المنطقة المستهدفة 

باالستثمار الصناعي. 
أسس المفاضلة في حاالت التزاحم 

المســتثمرين  طلبــات  تزاحــم  وعنــد   
العقــارات  علــى  بالتعامــل  الصناعييــن 
الازمة إلقامة مشــروعات صناعية، تكون 
المفاضلة بين من اســتوفى الشروط الفنية 
والماليــة الازمة للنشــاط الصناعي بنظام 
النقاط وفقًا لألســس اآلتية كلها أو بعضها: 
1( المواصفــات الفنيــة للمشــروع خاصة 
التكنولوجيا المســتخدمة ومــدى حداثتها، 
2( الخبرة السابقة أو الشهرة العالمية، 3( 
قدرة المشــروع على توفيــر النقد األجنبي 
سواء من خال تصدير منتجاته للخارج أو 
توفيــر بديل محلي لمنتج يتم اســتيراده من 
الخارج، 4( التكاليف االستثمارية المتوقعة 

المقــدم  المالــي  العــرض  للمشــروع، 5( 
وأسلوب السداد. 

وفي حالــة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين 
بنظام النقاط المشــار إليه، تجوز المفاضلة 
بينهــم وفقًا ألعلي ســعر يقــدم منهم، وفي 
جميــع األحوال يجب أن يتضمن اإلعان أو 
الدعــوة بيانًا باألســس التي تتــم المفاضلة 

بين المتزاحمين بناًء عليها. 
التسعير 

 تختــص اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي 
المادة 31 من القانون بتقدير ثمن البيع أو 
القيمة االيجارية أو مقابل االنتفاع للعقارات 
المخصصة إلقامة المشروعات الصناعية، 
وفــي حالة خضوع هــذه العقــارات لوالية 
جهــة إدارية أخــرى، فيتعين علــى الجهة 
صاحبة الوالية موافــاة اللجنة بالمعلومات 
والبيانــات التي تمكنها مــن إتمام أعمالها، 
كمــا يتــم إجــراء التقديــر بمعرفــة الهيئة 
مباشــرة قبــل اإلعــان أو الدعــوة إلقامة 
مشروعات صناعية أو لدى تقدم المستثمر 
بطلــب تخصيص عقار معين إلقامة نشــاط 

صناعي عليه. 
صاحيــة تقديــر ثمــن البيــع أو القيمة 

اإليجارية أو مقابل االنتفاع 
تستمر  لمدة سنة من تاريخ تسليمه للهيئة 
أو الجهة صاحبة الوالية، وذلك ما لم تطرأ 
تغييــرات اقتصادية تؤثــر على هذا التقييم، 
وتحــدد بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة 
األتعاب التي تســتحقها الهيئة نظير عملية 
التقديــر إذا كانت العقــارات خاضعة لوالية 
جهة إدارية أخرى، على أن يتم ســداد هذا 
المقابل من الجهة صاحبة الوالية عند إتمام 

إجراءات التقدير. 
لجان البت 

 تتولــى اللجــان المشــكلة بموجــب المادة 
32 من القانون دراســة الطلبــات المقدمة 
من المســتثمرين، للتحقق مــن مدي توافر 
الشــروط الفنية والمالية الموضوعة ســلفًا 
من جانب الهيئة بالتنسيق مع الجهة صاحبة 
الواليــة، على أن يتم البت في هذه الطلبات 
خال مدة ال تجاوز ثاثين يومًا علي األكثر 
مــن تاريــخ ورود الرأي الفنــي من اإلدارة 
المختصة بالهيئة أو الجهة صاحبة الوالية، 
وتعتمــد توصيات هــذه اللجــان من رئيس 
الهيئة، ويخطر بالقــرار الصادر في الطلب 
الجهة صاحبة الوالية، والمستثمر، على أن 
يتضمــن اإلخطار اإلجراءات الازمة إلتمام 
عمليــة التعاقــد، ويتم اإلعان عن أســماء 
المســتثمرين الذين تم التخصيص لهم علي 
الموقــع اإللكتروني للهيئــة، باإلضافة إلي 

وسائل االتصال األخرى.  
نماذج العقود 

نمــاذج  عــرض  الهيئــة  رئيــس  يتولــى 
مشــروعات عقود التصرف فــي العقارات 

بصورهــا المختلفــة أو أي تعديــات تطرأ 
عليهــا العتمادها من مجلــس إدارة الهيئة 
بعــد مراجعتها من مجلــس الدولة، وتكون 
هذه النماذج أساســًا للتعاقد بين المســتثمر 
والهيئة. وتشــكل بقرار مــن رئيس الهيئة 
لجنة برئاســة أحد القانونيين المتخصصين 
من داخــل الهيئة أو خارجهــا وعضو فني 
وعضــو مالي، تتولي إعــداد وتحرير العقد 

في كل حالة وفقًا لنماذج العقود. 
تغيير الغرض 

 يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف 
فــي العقار مــن أجله، وال يجــوز له تغيير 
الغرض المنصــوص عليه في العقد إال بعد 
الموافقــة الكتابيــة مــن الهيئــة، وذلك في 
األحــوال التــي تســمح فيها طبيعــة العقار 
وموقعــه بهــذا التغيير، وبشــرط الحصول 
علــى موافقة كافــة الجهــات المعنية على 
هذا التغيير، على أن يســدد المستثمر ما ال 
يقل عــن 50% من الفارق بين القيمة التي 
تحصــل بها علــى العقار والقيمة الســوقية 
فــي تاريــخ تقديم الطلــب وفقًا لمــا تحدده 
اللجنــة المنصــوص عليها فــي المادة 31 
من القانون. وتلتزم الهيئة بالرد على طلب 
المستثمر سواء بالقبول أو الرفض وأسباب 
القبــول أو الرفــض خال ثاثيــن يومًا من 
تاريــخ تقديــم الطلــب، وإخطار المســتثمر 
بذلك، ويعتبر عدم الرد خال المدة المحددة 
رفضًا للطلــب. وللمســتثمر التظلم من هذا 
القرار أمــام اللجنة المنصــوص عليها في 

المادة 36 من القانون. 
تعديل البرنامج الزمني 

 يتعيــن علــى المســتثمر االلتــزام بمراحل 
البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشــروع، 
والحصول على كافة التراخيص والموافقات 
والبدء في التشــغيل الفعلي للمشــروع في 
الموعد المتفق عليه بحسب شروط التعاقد، 
ويجــوز بنــاًء علــى موافقــة كتابيــة مــن 
الهيئة، وفي ضوء المبــررات التي يقدمها 
المستثمر، منحه مهلة إضافية إلتمام تنفيذ 
المشــروع، وذلك في الحاالت وبالشــروط 
وبعد ســداد التكاليف المعيارية التي يصدر 

بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 
حاالت فسخ العقد واسترداد العقار 

 تتمثــل المخالفــات الجوهريــة التي يترتب 
عليها فســخ العقــد امتناع المســتثمر دون 
ســند عن إزالة المباني المنشــأة بالمخالفة 
للضوابط والرســومات التنفيذيــة المعتمدة 
إلقامــة المشــروع الصناعــي المنصــوص 
عليهــا ببنــود العقــد، أو البدء فــي اإلنتاج 
الفعلي للمشــروع خال المــدة المنصوص 
عليهــا ببنود العقــد أو االلتــزام بالبرنامج 
الزمنــي. وتتولى الهيئة من خال موظفيها 
المختصيــن متابعة مراحل تنفيــذ البرنامج 
الزمني إلقامة منشآت المشروع الصناعي، 
وتقديــم تقاريــر دورية لرئيــس الهيئة بما 

تســفر عنه أعمــال المتابعة مــن مخالفات، 
وفي حالة وجود مخالفات يتم إنذار المتعاقد 
بإزالــة أســباب المخالفة في موعــد أقصاه 
ثاثــون يومًا من تاريخ اإلنذار، وإال تفســخ 
الهيئة العقد وتســحب العقار من المســتثمر 
مــع تحميله المصروفات الازمة لذلك، على 
أن يكون استرداد العقار بموجب قرار مسبب 
مــن رئيس الهيئــة، ويتم إخطار المســتثمر 
بهــذا القــرار، الذي يجوز التظلــم منه طبقا 
لإلجراءات المقررة بالقانون وهذه الائحة. 

إلغاء التخصيص 
يتعيــن على صاحب الشــأن فــي حالة الغاء 
التخصيــص أن يزيــل جميع المنشــآت التي 
يكون قد أقامها خال ســتين يومًا من تاريخ 
إخطــاره بذلــك، وإال قامت الهيئــة بإزالتها 
علــى نفقته، وفي جميــع األحوال ال ُترد أي 
مســتحقات لصاحب الشــأن إال بعد االنتهاء 
من إزالة هذه المنشــآت وإعــادة الحال إلى 
مــا كانت عليه. ويجــوز للهيئة اإلبقاء على 
المنشــآت التــي أقيمــت علــى األرض طبقًا 
لقواعــد االلتصاق بحســن نيــة المنصوص 

عليها في القانون المدني. 
التنازل عن العقار 

يحظر التنــازل عن العقار كله أو جزء منه، 
قبــل انتقــال الملكية إلى المســتثمر، إال بعد 
الحصــول علــى موافقــة كتابية مــن الهيئة 
في الحاالت وبالشــروط التي يضعها مجلس 
إدارة الهيئــة. ويعــد تنــازاًل كل إجــراء من 
شــأنه نقل ملكية العقار أو جزء منه بمقابل 
أو بــدون مقابل أو منح حــق االنتفاع به أو 
تعديل حصص الشركاء في شركة المشروع 

أو الدخــول بالعقار كحصــة عينية في رأس 
مال شركة أخرى. 

شروط قبول التنازل 
 ُيشــترط لقبول طلبات التنازل عن العقارات 
المخصصــة إلقامة المشــروعات الصناعية 
الحصول على كافــة التراخيص والموافقات 
فــي  والبــدء  المشــروع  إلقامــة  الازمــة 
تشــغيله فعليًا، وســداد كامــل ثمن األرض، 
والتكاليــف المعياريــة التــي يقررها مجلس 
إدارة الهيئــة نظيــر التنــازل، باإلضافة إلى 
التــزام المتنازل إليه بالغرض المخصص له 
العقار والبرنامج الزمني لتنفيذ المشــروع، 
فضــًا عن التزام المتنازل إليــه بتنفيذ كافة 
االلتزامــات القانونيــة والتعاقديــة الخاصة 

بالمتنازل. 
المطور الصناعي 

للمطوريــن  تطــرح  أن  للهيئــة  يجــوز   
الصناعيــة  األراضــي  بعــض  الصناعييــن 
جهــة  أي  لواليــة  أو  لواليتهــا  الخاضعــة 
إدارية أخرى بالتنســيق مــع الجهة صاحبة 
الوالية، وفقًا لعقود تســمي »عقود المطور 
الصناعــي«، حيــث تتولــى شــركة المطور 
الصناعــي تطوير وترفيــق وإدارة وترويج 
المنطقة الصناعية المخصصة لها وإدارتها 
والتصــرف فيهــا للمســتثمرين الصناعيين 
باألســعار ووفقًا للشــروط التي يتم االتفاق 
عليها مع الهيئة في عقد المطور الصناعي.  
كراســة مســتندات الطرح للمطورين 

الصناعيين 
 تضــع الهيئــة كراســة خاصــة بمســتندات 
تشــمل  الصناعييــن،  للمطوريــن  الطــرح 

الشروط العامة والخاصة ودراسات الجدوى 
الفنيــة واالقتصاديــة المطلوبــة والبيانــات 
تنميتهــا  المطلــوب  للمنطقــة  األساســية 
وتطويرهــا وصور التصــرف فيها وطريقة 
الســداد وقواعد المفاضلة في حالة التزاحم، 
وتلتزم شــركة المطور الصناعي بالبرنامج 
الزمنــي الذي تضعه الهيئة إلقامة وتشــغيل 
المنطقــة الصناعيــة، ســواء فيمــا يتعلــق 
بأعمــال التعاقــدات والمشــتريات للخدمات 
والبنيــة التحتية أو أعمال التشــييد والبناء 

والبيع أو تشغيل المرافق والخدمات.  
فــي  توافرهــا  الواجــب  الشــروط 
الشركات التي تباشــر نشاط المطور 

الصناعي 
 أن تتخذ الشــركة شــكل شــركة مســاهمة 
مصرية، وأال يقل رأســمال الشركة المصدر 
عــن القيمــة التي تحددهــا كراســة الطرح 
بحســب مســاحة وموقع المنطقة المطلوب 
تنميتهــا وتطويرهــا، وأن يكــون مــن بين 
أغــراض الشــركة تنمية وتطويــر المناطق 
الصناعيــة، وأن يتوافــر فــي القائمين على 
إدارة الشــركة الخبــرة والكفــاءة الازمــة 

لعملها. 
ردود أفعال وسائل االعام 

حظيت الائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية 
الصناعية بإهتمام إعامى غير مسبوق من 
كافة وســائل االعام المقروءة والمسموعة 
والمرئيــة وذلــك ألهمية الائحــة فى تعزيز 
االســتثمار فــى القطــاع الصناعــى وخلــق 
بيئــة مواتية أمــام المســتثمرين المصرين 

واألجانب.
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عامة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطاقها عام 2016 تمنح 
بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة الشاملة 
لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. مدة صاحية  العامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.إجمالي عدد 
المصانع التي تقدمت لمركز تحديث الصناعة وتعاقدت للحصول على العامة 325 مصنع، إجمالي المصانع التي تم تقيمها 
271 مصنع، وإجمالي عدد المصانع التي تم منحها العامة 219 مصنع، وتم رفض 52 مصنع لم يتمكن من التوافق مع 
المعايير الخاصة لمنح العامة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق وفرص التحسين المتاحة 
حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مره أخري 23 مصنع بطلبات للمركز بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم، 

ويتم حاليا تحديد مواعيد زيارة لعدد 54 مصنع فور تأكيد جاهزيتهم إلستقبال لجنة التقييم.
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المصدر: الموقع االلكتروني لصندوق النقد والبنك الدولي 

الدوليــة  االقتصاديــة  المنظمــات  تقــوم 
والبنــك  النقــد  صنــدوق  فــي  متمثلــة 
لمواجهــة  محــوري  بــدور  الدولــي 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  تداعيــات 
)كوفيــد 19( علــى مختلــف االقتصــادات 
ــك مــن خــال دعــم برامــج  ــة وذل العالمي
االســتقرار االقتصــادي وبصفــة خاصــة 
دعــم  برامــج  وتوفيــر  الناميــة  الــدول 
لمســاعدة  مســبوقة  غيــر  وتمويــل 
االقتصــادات العالميــة علــى التعافــي مــن 

للجائحــة  الســلبية  االثــار 

اواًل: صندوق النقد الدولي: 
يعمــل صنــدوق النقــد الدولــي علــى 
أمــام  الماثلــة  للتحديــات  االســتجابة 
العالمــي  االقتصــاد  فــي  السياســات 
جائحــة  أزمــة  تداعيــات  لمواجهــة 
خــال  مــن  »كوفيــد-19«  كورونــا 
تقديــم المشــورة والرقابــة المنتظمــة 
بالــدول  المطبقــة  السياســات  بشــأن 
األعضــاء، خاصــة فيمــا يتعلق بســامة 
اقتصــادات الــدول وقضايــا النقد وســعر 

الماليــة  الصــرف والقضايــا 
محفــوف  التغيــر  ســريع  عالــم 
والقديمــة  الجديــدة  بالتحديــات 
تمثــل جائحــة كورونــا »كوفيــد19« 
الحــادي  القــرن  فــي  ل  َتَحــوُّ نقطــة 
الجائحــة  كشــفت  فقــد   ، والعشــرين 
النقــاب عــن مخاطــر وتداعيــات جديــدة 
،فقــد كانــت آفــاق التغيــر موجــودة حتى 
ــزداد  ــم ي ــة، فالعال ــي الجائح ــل تفش قب
ترابطــا يومــا بعــد يــوم، واتجاهــات 
التحــول الرقمــي آخــذة فــي التســارع، 
ــاخ أصبحــت اآلن  ــر المن ــة تغي ومعالج

أولويــة قصــوى. 
ــات أن  ــاع السياس ــى صن ــن اآلن عل يتعي
يتغلبــوا علــى أزمــة كوفيــد-19، وذلك في 
ــاذ األرواح ومســتويات  ــام األول بإنق المق
الدخــل، وبضمــان تعــاٍف مســتدام وتجنــب 
اإلصابــة بأثــار اقتصاديــة، ولتحقيــق هــذا 
الهــدف، يجــب عليهــم االجابــة علــى عــدد 
مــن االســئلة تشــمل : كيف ينبغــي معايرة 
ــم  ــى الدعــم المائ ــاظ عل السياســات للحف
مــع ضمــان االســتقرار واســتمرار النمــو؟ 
ــي االقتصــادي  ــن إدارة التعاف ــف يمك وكي
الــذي يتســم بمســاراته المتباعــدة وغيــر 
ــي  ــدان الت ــن البل ــث تتمك ــة بحي المتزامن

ــن  ــة م ــع الجائح ــة م ــي معرك ــزال ف ال ت
تجنــب التقهقــر االقتصــادي؟ 

تحديث إطار الرقابة لدى الصندوق 
تتطــور  التغيــرات،  هــذه  لمواجهــة 
مشــورة الصنــدوق بشــأن السياســات، 
ه  ــات ســتوجِّ ــع أولوي ــاك أرب ــث ان هن حي
ــي  ــتقبل والت ــي المس ــدوق ف ــة الصن رقاب

تشــمل: 
ــن  التصــدي للمخاطــر وأوجــه عــدم اليقي
أفضــل  تقييــم  إجــراء  ســيتم  حيــث 
الممكنة،ومــن  النتائــج  لمجموعــة مــن 
شــأن هــذا التقييم أن يســاعد علــى التأهب 
لســيناريوهات أســوأ مــن تلــك المتوقعــة، 

مــن  السياســات  اســتفادة  مــع ضمــان 
المفاجــآت والفــرص اإليجابيــة. 

وطأتهــا  وتخفيــف  التداعيــات  اســتباق 
حيــث  أبــرزت الجائحــة مــدى الترابــط 
العالــم،  مســتوى  علــى  المتبــادل 
فاألحــداث التــي تقــع فــي أحــد البلــدان 
ــر  ــة عب ــار هائل ــا آث ــون له ــن أن يك يمك
مختلــف البلــدان، والتباعــد بيــن مســارات 
التعافــي يمكــن أن يكثــف آثــار العــودة 

العاديــة  السياســات  إلــى 
    تعزيــز االســتدامة االقتصاديــة  مــن 
االقتصاديــة  االســتدامة  فهــم  خــال 
علــى  فالحفــاظ  أشــمل،  منظــور  مــن 
االســتقرار المالــي عبــر الفتــرات الزمنيــة 
االســتدامة  لتحقيــق  ضــروري  أمــر 

االقتصاديــة 
 تبنــي منهــج موحــد فــي تقديــم المشــورة 
ــل التحــدي  ــث يتمث بشــأن السياســات حي
األساســي فــي الموازنــة بيــن األولويــات 
المتنافســة بيــن الــدول، حيــث بــادرت 
الجائحــة  خــال  األعضــاء   البلــدان 
باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن أدوات 
ــك  ــي آن واحــد واقتضــى ذل السياســات ف
وفهمــا عميقــا  دقيقــة  معايــرة  عمليــة 

ألوجــه التكامــل . 
ثانيًا: البنك الدولي  

الدولــي  البنــك  بجهــود  يتعلــق  وفيمــا 
نفــذ  فقــد  كورونــا   جائحــة  لمواجهــة 
البنــك برامــج الشــمول االقتصــادي الــذي 
يعــد جــزءًا أساســيًا مــن مجموعــة أدوات 
السياســات للتخفيــف مــن آثــار الجائحــة، 
وضمــان األمــن الغذائــي، ودعــم االنتعاش 

ــدى المتوســط.  ــى الم االقتصــادي عل
وقــد تضمــن برنامــج الشــمول االقتصادي 

5 محاور اساســية: 
1- تنــوع برامج الشــمول االقتصادي مما 
يحفــز مخططــي البرامج وضــع األولويات 

ــات  ــتوى السياس ــى مس ــدد عل ــي تتح الت
ــي   ــتوى السياســي والتنظيم ــى المس وعل
حيــث تراعــي هــذه األولويــات طبيعــة 
الســياق الُقطــري أو اإلقليمــي، والشــركاء 

ــن وثقافاتهــم المؤسســية  المحليي
قيــد  الشــمول االقتصــادي  2-  برامــج 
التنفيــذ فــي مجموعــة مــن القطاعــات  
تشــمل الحمايــة االجتماعيــة والزراعــة 
مــن    %65 تســتهدف  حيــث  والبيئــة 
للشــمول  الدولــي  البنــك  برامــج 
االقتصــادي إلــى التخفيــف مــن اآلثــار 
المترتبــة علــى تغيــر المنــاخ، وتنميــة 
مــوارد الدخــل المســتدامة عــن طريــق 
ــتدامة، أو  ــة المس ــوارد الطبيعي إدارة الم

التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. 
3-  برامــج الشــمول االقتصادي قابلــة 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــع  للتكيــف 
والسياســية  الجغرافيــة  الســياقات 
والمتعلقــة بالدخــل وأيضــًا مــع مجموعــة 
مــن الفئــات المســتهدفة حيــث  تعمــل هذه 
ــة  ــة الحضري ــن البيئ ــي كل م ــج ف البرام
المنخفضــة  البلــدان  وفــي  والريفيــة، 

الدخــل  والمرتفعــة 

والشــباب  للنســاء  األولويــة   -4
حيــث  يركــز نحــو 90% مــن البرامــج 
وتتبنــي  االجتماعــي،   النــوع  علــى 
البرامــج التــي تخــدم النســاء فــي الغالــب 
مهــارات المشــاِركات وتعــزز ثقتهــن مــن 
خــال التدريــب والتوجيــه. ويســتهدف 
ويتمثــل  الشــباب،  البرامــج  مــن   %64
نتائــج  تحقيــق  فــي  الرئيســي  هدفهــا 
أفضــل مــن حيــث توفيــر الوظائــف ســواء 
العمــل بأجــر أو العمــل الحــر، كمــا يعمــل 
82% مــن البرامــج، البالــغ عددهــا 125 
علــى  الشــباب  تخــدم  التــي  برنامجــًا، 
تعزيــز فــرص العمــل عــن طريــق الجمــع 
تيســير  مــع  والتوجيــه  التدريــب  بيــن 
المالــي  العمــل بأجــر أو تقديــم الدعــم 

للشــركات. 
5-  برامــج الشــمول االقتصــادي تقــدم 
حزمــة متكاملــة مــن التدخــات للتصــدي 
أكثــر  يواجههــا  التــي  العديــدة  للقيــود 
البرامــج  تتضمــن  حيــث  األشــخاص 
األكثــر شــيوعًا التحويــات، والتدريــب 
والتوجيــه،  المهــارات،  اكتســاب  علــى 

الماليــة الخدمــات  وتيســير 

جهود كبيرة للمنظمات الدولية 
لدعم اإلقتصاد العالمي لمواجهة 

تداعيات جائحة كورونا
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• بلــغ حجــم التبادل التجاري بين مصر والســويد خال عام 
• تضمنــت قائمة أكبر القطاعــات التصديرية المصرية خال الـ4 2019 نحو 734 مليون دوالر .

أشــهراألولى مــن العام الجاري قطــاع الصناعــات الطبية بقيمة 
236 مليون دوالر مقارنة بـ148 مليون دوالر خال نفس الفترة 
مــن العام الماضى بزيادة بلغت نســبتها 60% وقطاع الصناعات 
اليدوية بقيمة 93 مليون دوالر مقارنة بـ61 مليون دوالر بنسبة 
زيادة بلغت 53% وقطاع الصناعات الهندسية بقيمة 969 مليون 
دوالر مقارنــة بـــ655 مليون دوالر بنســبة زيــادة بلغت %48 
وقطــاع صناعة الجلود واألحذيــة بقيمة 28مليون دوالر مقارنة 
بـــ20 مليون دوالر بنســبة زيــادة بلغت 40% وقطــاع المابس 
الجاهــزة بقيمة586 مليــون دوالر مقارنة بـ 433 مليون دوالر 

بنسبة زيادة بلغت %35.

• حققــت الصــادرات المصريــة مــن المنتجــات الجلديــة نحو 
52 مليــون دوالر خــال عــام 2020 وتضمنت أهم االســواق 
المســتوردة لمنتجات الجلود إســبانيا بقيمــة 14 مليون دوالر 
والصيــن بقيمــة 10 مليون دوالر والهند بقيمة 6 مليون دوالر 
وإيطاليا بقيمة 5 مليون دوالر والبرتغال بقيمة 5 مليون دوالر.

• أجــرت مصلحة الرقابة الصناعية خال شــهر أبريل الماضي 
829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل واآلالت الحرارية، 
كما أجرت 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة 202 
فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1241 دراسة فنية 

متنوعة و9 دراسات مستلزمات انتاج.

قامــت مصلحة الرقابــة الصناعية خال شــهر أبريل الماضي 
بمنــح ترخيص لـ296 مرجل بخاري وآلــة حرارية، واعتماد 
87 مركــز خدمة وصيانة )خدمــات ما بعد البيع( وإجراء 24 
حملــة رقابيــة موســمية، والتفتيــش على عــدد 106 مصنع 
متنــوع، والرد على 27 شــكوى من خال وحــدة دليل خدمة 

المواطن.

• اســتحوذت أســواق 5 دول على نســبة 30.1% من إجمالي 
الصــادرات المصريــة شــملت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
بقيمــة 676 مليــون دوالر وتركيا بقيمــة 651 مليون دوالر 
والســعودية بقيمــة 633 مليون دوالر وإيطاليــا بقيمة 586 

مليون دوالر ومالطا بقيمة 406 مليون دوالر.

حققت صادرات القطاعات الطبية بمشتقاتها من دواء ومستلزمات 
طبية ومســتحضرات تجميل خال الربــع األول من العام الجاري 
176 مليــون دوالر مقابــل 118 مليون دوالر خال الربع األول 

من عام 2020 بنسبة ارتفاع %47.

• اســتحوذت أســواق 5 دول علــى نســبة 41.2% مــن إجمالى 
الــواردات المصريــة فى الخارج شــملت الصين بقيمــة 4 مليار 
و109 مليــون دوالر والواليــات المتحــدة بقيمــة 2 مليار و98 
مليون دوالر وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دوالر وروســيا 
االتحاديــة بقيمة مليار و118 مليون دوالر وإيطاليا بقيمة 877 

مليون دوالر.

• حققــت الصادرات المصرية لقطــاع الطباعة والتغليف والورق 
خــال الـ 4 أشــهور االولي من عــام 2021  نحو 110 مليون 
دوالر و كانــت اهــم الدول المســتقبلة لصــادرات المصرية دولة 
الســعودية  بقيمة 14 مليون دوالر والســودان بقيمة 11مليون 
دوالر وكينيــا بقيمة 9 مليون دوالر وليبيا بقيمة 9 مليون دوالر 

و الواليات المتحدة االمريكية بقيمة 8 مليون دوالر .

• حققــت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة بنســبة %11 
خــال الـ4 أشــهر األولى من عــام 2021 حيث بلغــت 9 مليار 
و800 مليون دوالر مقارنة بـنحو 8 مليار و853 مليون دوالر 

خال نفس الفترة من عام 2020.
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة عن 
االنتهاء من إعــادة التعيين بالمؤهل األعلى 
 1139 لعــدد  بـ«التســوية«  والمعــروف 
موظفــا فــي 16 وحدة من وحــدات الجهاز 
اإلداري للدولــة، وذلــك خال شــهر أبريل 
الماضي، وقام الجهاز بإرســال موافقته إلى 

وزارة المالية إلتخاذ إجراءات التسوية .
أوضح الجهــاز المركزي للتنظيــم واإلدارة 
عــدة شــروط للتســوية أو إعــادة التعييــن 
للموظــف وفقــا للمــادة 189 مــن قانــون 
الخدمة المدنية 81 لســنة 2016 والئحته 
التنفيذية بهدف رفع درجته الوظيفية إضافة 
الحوافــز المالية المقــررة للمؤهل الحاصل 

عليه الموظف.
وفقا للمادة 189 من قانون الخدمة المدنية 
81 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة فإنه 
يجــوز للســلطة المختصــة إعــادة تعييــن 
الموظف قبل العمل بأحكام القانون والحاصل 
على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتأتي شروط 

التسوية كالتالي : 
- أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل 
بأحكام قانــون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 

2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016.
- أن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
- أن يكــون الموظف قائما بالعمل عند تقديم 

الطلب بإعادة التعيين.

- أن يكــون الموظــف مســتوفيا لشــروط 
الوظيفة المتقدم التعيين عليها.

- أن يكــون إعــادة التعييــن علــى وظائــف 
شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة 
الوظائف المعاد التعيين عليها.

- أن تلتــزم الوحدة بعــدم طلب اإلعان عن 
شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 

3 سنوات.
- أن يتقاضــى الموظف المعــاد تعيينه أجر 
الوظيفــة المعــاد التعييــن إليهــا أو أجــره 

السابق أيهما أكبر.

نشــر الموقع الرســمي للجهاز المركزي 
إســتحقاق  شــروط   ، واإلدارة  للتنظيــم 
الحصول على  العاوة التشجيعية ، وذلك 
فــي إطار حملــة التوعية التــي يقوم بها 
الجهاز للتعريــف بقانون الخدمة المدنية 
رقــم 81 لســنة 2016 ، حيــث وتقــدر 
العــاوة التشــجيعية بـــ 5% مــن األجــر 
الوظيفي ، ويأتي تاريخ اســتحقاقها وفقًا 
للقــرار الصادر من الســلطة المختصة ، 
ومن أهم شروطها الحصول على العاوة 

التشجيعية : 

- أال تمنــح للموظــف أكثــر مــن مرة كل 
ثاثة أعوام .

أن تكون كفاية الموظف بمرتبة   -
كفء على األقل عن العامين اآلخيرين .

- أال يزيــد عدد الموظفين الذين يمنحون 
العاوة على 10 ^% من عدد الموظفين 
في وظائف كل مســتوى من كل مستوى 

من كل مجموعة نوعية على حدة.
وتتضمــن معاييــر المفاضلــة فــي حالة 

التزاحم ما يلي :
- األعلــى في مرتبة الحصول على تقويم 

اآلداء فــي الســنتين األخيرتين من حيث 
األعلى في مجموع الدرجات ، واألقدم في 

ذات المستوى الوظيفي .
الخاصــة  باإلجــراءات  يتعلــق  وفيمــا 
للحصــول عليها فتعــرض اإلدارة العامة 
للمــوارد البشــرية علــى لجنــة الموارد 
البشــرية أو الســلطة المختصة بحســب 
األحــوال بيانــًا بالموظيف الذيــن تتوفر 
فيهــم الشــروط المنصــوص عليهــا في 

القانون وفي الحدود المبينة به .

أعلن المستشــار نادر سعد، المتحدث الرسمى 
لرئاســة مجلــس الــوزراء، بدء عمــل الموقع 
اإللكتروني الذي أنشأه الجهاز المركزي للتنظيم 
واإلدارة لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات 
الجهاز اإلداري للدولة، حتى يتمكن الجهاز من 
دراســة نقل من مّر على انتدابه 4 سنوات إلى 
الوحــدة المنتدب إليها، حال اســتمرار حاجتها 

له، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.
وتأتــي هذه الخطوة في ضــوء اتجاه الحكومة 
نحو التحول الرقمي واستخدام وإدارة البيانات 
والمعلومــات وميكنــة العمــل الحكومي، األمر 
الذي سيســهم بــدوره في تيســير مهمة صانع 
القــرار، حيث حرصــت الحكومة علــى تكليف 
الجهاز بتنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف 
الوظيفــي إلكترونيــًا، والذي قطــع فيه الجهاز 
شــوطًا كبيــرًا، ويهــدف إلى الوصــول لقاعدة 
بيانات دقيقة وشــاملة للعامليــن، وإعداد ملف 
إلكترونــي لكل موظــف على حــدة، إلى جانب 
وضــع خريطــة للطاقــات البشــرية الموجودة 
بالجهــاز اإلداري، من أجل تحقيق االســتخدام 
األكفأ لتلك الطاقــات والعمل على تطوير ورفع 

كفاءتهم.
ومــن جانبه، أوضــح الدكتور صالح الشــيخ، 
رئيس الجهــاز المركزي للتنظيــم واإلدارة أن 
إطاق قاعدة البيانات يأتي في إطار اســتمرار 
الجهــود الخاصــة بتيســير أمــور الُمنتدبيــن 

بمختلــف وحــدات الجهــاز اإلداري بالدولــة، 
http:// : حيث يمكنهم التســجيل على الرابط

وذلــك   ،  /seconded.caoa.gov.eg
عبر إدخال عدة بيانات منها البيانات األساسية 
للموظف، ومحل ســكنه، وبيان حالة وظيفية، 
وتاريــخ بدء الندب بعد قانــون الخدمة المدنية 
الصــادر برقــم 81 لســنة 2016، باإلضافــة 
إلى اإلجــراءات التي اتخذت بشــأن نقلهم -إن 
وجــدت-، وذلــك حتى يتســنى للجهــاز حصر 
البيانــات الخاصــة بهم والتنســيق مع الجهات 
المعنيــة للنظــر فيمــا يمكــن اتخــاذه بشــأنهم 
من إجــراءات تســهم في اســتقرار أوضاعهم 

الوظيفية واألسرية.
وأضاف أنه ســبق للجهــاز وأن أصدر الكتاب 
الدوري رقم 4 لسنة 2020، المتعلق بالقواعد 
التي يتعين ُمـراعاتها عند انتهاء مدة السنوات 
األربــع على النــدب الكلي للموظــف من وحدة 
إلــى أخرى، والذى أكد فيه علــى التزام الجهة 
المنتدب منها الموظف واألخرى المنتدب إليها 
اتخــاذ الــازم قانوًنا، لتيســير إجــراءات نقله 
إليها، طالما انقضت مدة الســنوات األربع على 
الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب 
إليهــا الموظــف، وطلبت اتخاذ إجــراءات نقله 
إليهــا، متى توافرت رغبــة الموظف فى النقل، 
مشــيرًا إلــى أن الكتاب الدوري أكــد أنه يمتنع 
على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار 

بإنهــاء خدمتــه 
ولو  لانقطــاع، 
مــدة  انقضــت 
األربع  السنوات 
على ندبه، طالما 
الموظــف  كان 
بعملــه  قائًمــا 
المنتدب  بالجهة 
وذلــك  إليهــا، 

بهدف التيســير على جميــع المنتدبين بوحدات 
الجهــاز اإلدارى للدولة، ولـــم شــمل األســرة 

المصرية والمحافظة على استقرارها.

و الجديــر بالذكــر، أن التعديل األخيــر لقانون 
الجهاز يخول له دراسة االحتياجات من العاملين 
فــي مختلف المهــن والتخصصات باالشــتراك 
مــع الجهات المختصة، ووضــع نظم اختيارهم 
وتوزيعهــم وإعادة توزيعهم، لشــغل الوظائف 
على أساس الصاحية وتكافؤ الفرض، ويجوز 
بقــرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين 
فيما بين الجهات المختلفة بعد دراســة الجهاز، 
وأخــذ رأي وزارة المالية، مع اســتطاع رأي 
الجهتيــن المنقــول منهــا وإليهــا، وبمراعــاة 
احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية 
التي كان يتقاضاهــا قبل النقل، أو تقاضي أجر 

الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

أعلن الدكتــور صالح الشــيخ رئيس الجهاز 
المركــزي للتنظيــم واإلدارة االنتهــاء مــن 
تدريــب 4 آالف و 942 موظفــا مرشــحا 
لانتقال إلى العاصمــة اإلدارية من الوزارت 
والجهــات المختلفة وذلك خال شــهر أبريل 
الماضــي، وذلك وســط إجــراءات احترازية 

مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
وقــال رئيــس الجهــاز إن الخطــة التنفيذية 
لتدريــب موظفــي الجهــاز اإلداري للدولــة 
المرشــحين لانتقــال إلى العاصمــة اإلدارية 
الجديــدة تشــمل، حزمــة برامــج أساســية 
والتي تقدم لكل المرشــحين، وتشــمل تزويد 
الموظفيــن بالموضوعــات المتعلقــة برفــع 
الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم 
وأبعاد األمن القومي، وتحديات األمن القومي 
المصــري، وشــرح مفهــوم حــروب الجيــل 
الرابــع، ومقومــات نجاح الدولــة، ونطاقات 
األمن القومي، والتوعية بمؤسســات الدولة 
المصريــة والمشــروعات الكبــرى التي يتم 
تنفيذهــا في المجــاالت المختلفــة، ومفاهيم 

الفســاد، فضــا عــن  الحوكمــة ومكافحــة 
المهارات األساسية الستخدام الحاسب اآللي.
وأضــاف أن الخطــة تضــم أيضــا تدريــب 
الموظفيــن المرشــحين علــى حزمــة برامج 
الجــدارات والتــي ُتبنــى على أســاس نتائج 
تقييــم الجــدارات الســلوكية التــي قامت بها 
وزارة التخطيط، وفي هذا اإلطار تم االنتهاء 
مــن إعــداد »كارت« تدريبــي لــكل موظف 
مرشــح لانتقــال، بحيــث يكــون التدريــب 
مستجيًبا لاحتياجات من الجدارات السلوكية 
التي تم التقييم على أساســها، وعليه ســيتم 
تدريــب مــن يحتاج إلــى جدارة معينــة وفًقا 
للتقييم، وتشــمل هذه الجدارات السلوكية كا 
مــن: الدافعية لإلنجاز، واالتــزان الوجداني، 
وفعالية االتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، 
وكفــاءة األداء، واالنفتــاح علــى الخبــرة، 
والثقة بالنفــس، والعمل الجماعــي، واتخاذ 

القرار، وإدارة الوقت.
وأوضــح رئيس الجهــاز أن الخطة التدريبية 
تشــمل أيضــا حزمــة البرامــج التخصصية، 

والتــى تشــمل المــوارد البشــرية، وتدريب 
العامليــن بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين 
بالشــئون القانونية، ويتم التنســيق في هذه 
البرامــج مــع الــوزارات واألجهــزة المعنية 
كل فيمــا يخصــه، كما تشــمل حزمــة برامح 
التطبيقات من خال تدريب عملي على كيفية 
إجادة اســتعمال التطبيقات المقــرر تعميمها 
في العاصمــة اإلدارية الجديــدة بحيث يكون 
الموظفــون المنتقلــون علــى درايــة كاملــة 
قبــل االنتقال بكيفية تشــغيل واســتخدام هذه 

البرامج.
ولفــت إلى أن اهم الشــروط  الواجب توفرها 
بالموظــف المنتقل للعاصمة اإلدارية الجديدة 

وتشمل :
- االلتــزام واالنضبــاط  والرغبــة للتطــور 
والتعلــم المســتمر وأن يكــون الموظف لديه 
مهــارة في مجــال تخصصه ومجيــدًا إلحدى 
اللغات األجنبية وإجادة اللغة العربية ،مشيرًا 
إلى أنــه من المقرر انتهــاء تدريب العاملين 

المنتقلين بنهاية يونيو 2021 .

مجلس الوزراء : بدء تسجيل بيانات 
المنتدبين بين وحدات الجهاز اإلداري للدولة 

إلكترونيًا تمهيدا لنقلهم

االنتهاء من تدريب 4 آالف و942 موظفًا 
مرشحًا لالنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة

التسوية لـ 1139 موظفًا في 16 وحدة من وحدات 
الجهاز اإلداري للدولة

شروط إستحقاق الحصول على العالوة التشجيعية 
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ــورق واحــد  ــف وال ــر قطــاع  الطباعــة والتغلي يعتب
ــات  ــة القطاع ــة لكاف ــات التكميلي ــم الصناع ــن أه م
الغذائيــة  الصناعــات  رأســها  علــى  و  اإلنتاجيــة 
والدوائيــة والكيماويــة وقطاعــات الســياحة والتعليم 
حيــث تعــد جــزًء ال يتجــزأ مــن العمليــة التصنيعيــة 

ــي .  ــج النهائ ــروج المنت وخ
ــن  ــل قطــاع الطباعــة والتغليف حلقــة وصــل بي يمث
بواســطته  ويتــم  واالســتهاك،  اإلنتــاج  مراكــز 
تجهيــز المنتجــات بصــورة مناســبة توافــق المعاييــر 
بالخطــوات  وتخزينهــا  نقلهــا  لضمــان  العالميــة 
الصحيحــة، إلــى جانــب حمايتهــا مــن المؤثــرات 

البيئيــة ومخاطــر التعبئــة والنقــل والتخزيــن . 
 ويتضمــن القطــاع عددمــن المجــاالت االساســية 
 ، والتغليــف  الــورق  إنتــاج  و  الطباعــة  تشــمل 
ومنتجــات التعبئــة والتغليــف الورقيــة ومنتجــات 
ــة  ــات التعبئ ــتيكية ومنتج ــف الباس ــة والتغلي التعبئ
والتغليــف المعدنيــة واإلنتــاج التجــاري والكتــب 

 . والمجــات  والصحــف 
و تعتبــر مصــر ثالــث أكبــر ســوق لمنتجــات التعبئــة 
والتغليــف فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، كمــا أن هنــاك مــا يقــرب مــن 6 آالف 
منشــأة مــا بيــن صغيــرة أو كبيــرة االســتثمارات 
اســتثمارات  حجــم  وتصــل  في القطــاع  تعمــل 

القطــاع إلــى 4 مليــارات جنيــه . 
و تســتهدف الدولــة االرتقــاء بصــادرات القطــاع 
وبصفــة خاصــة ألســواق دول القــارة األفريقيــة 
والــذي يعــد ســوًقا واعــًدا أمــام صــادرات القطــاع، 
حيــث أن هنــاك فــرص جيــدة أمــام المنتــج المصــري 

ــارة .  بأســواق الق
ــة لقطــاع الطباعــة  ــد بلغــت الصــادرات المصري وق
نحــو   2020 عــام  خــال  والــورق  والتغليــف 
323مليــون دوالر وبلغــت خــال الـــ 4 أشــهور 
مليــون   110 نحــو   2021 عــام  مــن  االولــي 
ــتقبلة للصــادرات  ــدول المس ــم ال ــت اه دوالر و كان
المصريــة دولــة الســعودية  بقيمــة 14 مليــون 
ــا بقيمــة  ــون دوالر وكيني والســودان بقيمــة 11ملي
9 مليــون دوالر وليبيــا بقيمــة 9 مليــون دوالر 
ــون  ــة 8 ملي ــة بقيم ــدة االمريكي ــات المتح و الوالي

 . دوالر 
والســلع المصدرة   المنتجــات  وتتضمن أبــرز 
ورق التغليــف والكتــب وأكيــاس التعبئــة والتغليــف 
التواليــت  وورق  والكرتــون  المقــوى  الــورق  و 

والكشــاكيل.  والدفاتــر 
قطــاع  والصناعــة  التجــارة  وزارة  تضــع  كمــا 
اهتماماتهــا  مقدمــة  علــى  والتغليــف  الطباعــة 
فتتضافــر جهــود كافــة االجهــزة والهيئــات التابعــة 
لهــا لمضاعفــة صادراتــه وتطويــر أدائــه حيــث 

تضمــن هــذه االجهــزة : 

مركز تحديث الصناعة 
فــى  دوره  يرتكــز  و 
ــر  ــم الدراســات وتوفي تقدي
ــر  ــول تطوي ــات ح المعلوم
الطباعــة  قطــاع  أداء 
وايجــاد  والتغليــف، 
أمــام  الطــرق  أفضــل 
لتطويــر  المصنعيــن 
خطــوط اإلنتــاج ،وكذلــك 
فــي  المصانــع  مســاعدة 
الحصــول علــى شــهادات 
ــف أنواعهــا  ــزو بمختل األي
لــدوره  وباإلضافــة 
اللقــاءات  توفيــق  فــي 

والتواصــل بيــن المصانــع والخبــراء األجانب لتأهيل 
ــر  ــة وتطوي ــة التصديري ــة للعملي الشــركات المصري
ــى  ــة لتمكينهــم وتشــجيعهم عل مهاراتهــم التصديري
التصديــر وذلــك لمضاعفــة الصــادرات المصريــة 

المصريــة.  الحكومــة  خطــة  إطــار  فــي 
غرفة صناعة الطباعة والتغليف 

وتقــوم  الطباعــة  قطــاع  ملفــات  الغرفــة  تتولــى 
بالمتابعــة الدوريــة لكافــة المســتجدات على الســاحة 
الخاصــة  بالدراســات  المصنعيــن  ومــد  العالميــة 
بالتطويــر لحــل مشــكات القطــاع والتعامــل مــع 
التداعيــات التــي يمكــن أن تؤثــر علــى المصنعيــن . 
باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي العديد من المســابقات 
ــي القطــاع  ــن ف ــارات المصنعي ــة مه ــة لتنمي العالمي
ــف منتجــات  ــدة لتغلي ــم جدي ــكار وتصامي ــم اف وتقدي

 . pack Desginer الشــركات مثــل مســابقة
الهيئة العامة للمطابع األميرية 

تعــد مــن أكبــر الهيئــات الحكوميــة التابعــة للــوزارة 
والتــي تضــم أكثــر مــن 2500 عامــل وتعتبــر 
أهــم مركــز للطباعــة والنشــر فــي مصــر والشــرق 
والتغليــف  الطباعــة  لصناعــة  وقاطــرة  األوســط 
خاصــة وأنهــا مــزوده بأحــدث خطــوط اإلنتــاج التــي 
ــوان  ــة وفصــل األل تشــمل خدمــات الطباعــة الرقمي
وتنفيــذ التصميمــات والتجهيــزات الفنيــة بأحــدث 
تكنولوجيــات طباعــة االوفســت فــي منطقــة الشــرق 
األوســط، فضــا عــن طباعــة كافــة مطبوعــات 
ــة  ــوم بكاف ــا تق ــل« كم ــة » براي ــن بطريق المكفوفي
أعمــال الطباعــة والتجليــد الازمــة للجهــاز اإلداري 
للدولــة ويوجــد بالهيئــة أيضــاً  مدرســة ثانويــة 
ــي  ــل ف ــة للطباعــة لســد احتياجــات ســوق العم فني
مجــال الطباعــة مــن العمالــة الماهــرة المدربــة 
القــادرة علــي التعامــل مــع أحــدث وســائل الطباعــة. 

المجلس التصديري للطباعة والتغليف 
والورق والكتب والمصنفات الفنية 

ــتراتيجيات  ــداد االس ــص بإع ــارية تخت ــة استش جه

كفاءتهــا  ورفــع  الصــادرات  لزيــادة  والخطــط 
مــن أجــل تعزيــز المركــز التنافســي للصــادرات 
ــون مــن  ــة، ويتك ــي األســواق الخارجي ــة ف المصري
5 قطاعــات تشــمل الطباعــة والتغليــف والــورق 
والکتــب و المصنفــات الفنيــة ويختــص بتمثيــل 
المحليــة  الجهــات  أمــام  المصدريــن  مجتمــع 
ــف الجهــات بهــدف  ــط بينهــم ومختل ــة للرب والدولي
تنميــة الصــادرات واقتــراح الخطــط التصديريــة 
وإعــداد الدراســات والخطــط التســويقية والتقاريــر 
ــة  ــة الازم ــة والمالي ــات الفني ــة والدراس اإلحصائي
لتنفيــذ المقترحــات ويهــدف الــى زيــادة وتنميــة 
الصــادرات المصريــة فــى مجــال الطباعــة والتغليف 

والــورق والكتــب والمصنفــات الفنيــة. 
ويقــوم المجلــس بمســاندة  الشــركات للمشــاركة في 
المعــارض الخارجيــة وإعــداد البعثــات التجاريــة 
ــس وإعــداد  ــة ألعضــاء المجل ــدول الخارجي ــى ال ال
ــة  ــركات متخصص ــع ش ــارج م ــي الخ ــات ف المقاب
فــي المجــال وباالضافــة الــى مــد الشــركات بأحــدث 
البيانــات والتقاريــر االحصائيــة لهذا القطــاع وتقديم 
والمعلومــات  والتوجيهــات  التدريبيــة  البرامــج 

ــة.  المائم

مــن  المزيــد  ومعرفــة  المجلــس  مــع  للتواصــل 
الخدمــات 

العنوان : شارع ميرت باشا التاسع عشر ، 
ميدان عبد المنعم رياض ، قصر النيل ، 

القاهرة 11511 ، القاهرة ، مصر 
التليفون : 225744343 

فاكس : 225744343 
 info@ecpp.org.eg :البريد االلكتروني •

الموقع: 
https://www.ecba-eg.com/ar

قطاع الطباعة والتغليف .... صناعات 
تكميلية تسهم في زيادة جودة 

وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين 
المحلي والعالمي  




