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وقعت مصر وروســيا محضر اجتماع الدورة 
الروســية  للجنــة المصريــة  الثالثــة عشــر 
المشــتركة للتعــاون التجــاري واالقتصــادي 
والعلمــي والفنــي حيــث تــم االتفــاق علــى 
تنميــة وتعزيز أواصر التعاون المشــترك في 
مختلف القطاعــات االنتاجية والخدمية وعلى 
رأســها مجاالت االقتصاد والتجارة والتمويل 
والصناعــة واالســتثمار والطاقــة والمــوارد 
المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر 
الزراعي واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون 
الثقافــي وذلك في ختام فعاليــات الدورة التي 
ُعقدت بالعاصمة الروســية موسكو وترأسها 
عــن الجانب المصــري الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة وعــن الجانــب 
الروســي الســيد/ دينيس مانتــوروف، وزير 

الصناعة والتجارة. 
 وقالت الوزيرة ان اجتماعات اللجنة عكســت 
الروابــط الوثيقــة التــي تربــط بيــن مصــر 

وروســيا، وجاءت متواكبة مع توجهات 
حكومتي البلدين الهادفة الى تفعيل العمل 
المشــترك في مختلف المجاالت التجارية 
واالقتصاديــة والصناعيــة والعلمية بما 
يحقــق مصالح الشــعبين ويدعــم جهود 
التنمية باالقتصادين المصري والروسي 

على حٍد سواء. 
 وأشــارت جامــع إلــى أن الجانبين أكدا 
خــال اللجنــة اســتعدادهما لبــذل كافــة 
الجهــود الممكنة لتنفيذ اتفاقية الشــراكة 
الشــاملة والتعاون االستراتيجي الموقعة 
بيــن البلدين خال شــهر أكتوبر 2018 
واالتفاقيــات الخاصــة بتعميــق العاقات 
الثنائيــة ذات المصلحة المتبادلة التي تم 
التوصل إليها، الفتًة إلى ان نجاح الدورة 
الثالثة عشــر للجنة المشــتركة المصرية 
الروســية للتعاون التجاري واالقتصادي 
والعلمــي والفنــي يعكس التطــور الكبير 

في العاقات االقتصادية والتجارية بين مصر 
وروسيا ويؤسس لمرحلة جديدة من العاقات 
االستراتيجية المدعومة بالمساندة القوية من 

القيادة السياسية فى البلدين. 
 وفى هذا االطار اكــدت  الوزيرة على اهمية 

تفعيــل دور مجلــس االعمــال المشــترك فى 
تعزيــز العاقــات االقتصاديــة بيــن البلدين ، 
مشــيرة الــى انه تــم االتفاق على اســتضافة 
القاهــرة الجتماعــات الــدورة الرابعة عشــر 

للجنة  والمقرر انعقادها خال عام 2022. 
 ومــن جانبه أكد الســيد/ دينيــس مانتوروف 
وزير الصناعة والتجارة الروســى أن النتائج 
اإليجابيــة الجتماعــات الــدورة الحاليــة من 
اللجنة المصرية الروســية المشــتركة تعكس 

عمق العاقات المصرية الروســية وأهميتها 
على المســتويين الحكومي والشعبي ، مشيرًا 
الــى ان نتائــج هذه اللجنة تمثــل خطوة هامة 
نحــو تحقيــق التكامــل االقتصــادي والتعاون 

االستراتيجي بين البلدين. 
المنطقــة  مشــروع  إن   وقــال 
الصناعيــة الروســية فــى مصر 
يمثل ركيزة هامة لتعزيز التعاون 
حيــث  البلديــن  بيــن  الصناعــى 
تســهم هــذه المنطقة فــى توطين 
الصناعــات الروســية المتطــورة 
فــي مصــر وجــذب المزيــد مــن 
االســتثمارات مــن دول االتحــاد 
األوراســى للعمــل بالمنطقــة إلى 
المنتجــات  نفــاذ  تعزيــز  جانــب 
الروســية لألســواق العالمية من 
خــال اتفاقيــات التجــارة الحــرة 
التفضيليــة الموقعــة بيــن مصر 
والعديــد مــن الــدول والتكتــات 

االقتصادية اإلقليمية والعالمية. 
 وفى هذا الصدد اشار مانتوروف 
الــى حرص بــاده على توســيع 
الشــراكة الصناعية مع مصر وبصفة خاصة 
فــي مجــال صناعة الســيارات وليــس توريد 
معــدات وقطــع غيار فقــط، ولكــن أيضا من 
خال التجميع الصناعي للســيارات الروسية 

في مصر. 

وقــد عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة جلســة مباحثــات مــع نظيرهــا الســيد/ 
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  مانتــوروف  دينيــس 
الروســى وذلــك بحضور الســفير ايهاب نصر ســفير 
مصــر بموســكو، والدكتور احمــد مغــاورى رئيــس 
التمثيــل التجارى والمهنــدس اســماعيل جابر رئيس 
الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصادرات والــواردات 
واللــواء محمــد الزالط رئيــس الهيئة العامــة للتنمية 
الصناعية، والمهنــدس محمــد عبــد الكريــم المديــر 

التنفيذى لمركز تحديث الصناعة. 
وقــد أكــدت جامــع  حــرص الحكومــة المصرية على 
تنمية وتطوير العاقات االقتصادية المصرية الروسية 
لمســتويات غير مســبوقة ترقــى لمســتوى العاقات 
السياســية التي تربط البلدين، مشيرًة إلى أن المرحلة 
الحالية تشــهد زخمًا اقتصاديًا بين القاهرة وموســكو 
يشــمل مشــروع إنشــاء المنطقة الصناعية الروسية 
في مصــر ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر 
ودول االتحاد األوراســي والتعاون القائم في قطاعات 
الطاقــة والنقــلK جــاء ذلك خــال جلســة المباحثات 
الموســعة التــي عقدتهــا الوزيــرة مــع علــى هامش 
ترأســهما الجتماعات الدورة الـــ 13 للجنة المصرية 
بالعاصمــة  حاليــًا  والمنعقــدة  المشــتركة  الروســية 

الروسية موسكو، وقد شارك فى اللقاء  
وقالــت الوزيرة ان اللقاء اســتعرض عدد من الملفات 
والموضوعــات المطروحة على جــدول األعمال على 

المســتويين الثنائــي واالقليمــي، مشــيرًة إلــى أنه تم 
اســتعراض آخر تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق 
التجارة الحرة بين مصر ودول االتحاد األوراسي حيث 
تم تحقيــق تقدمًا كبيرًا بالجولــة الرابعة التى اختتمت 
اعمالهــا بموســكو صباح اليوم وجــاري اإلعداد لعقد 

الجولة الخامسة بمصر خال شهر نوفمبر المقبل. 
وأضافت جامع ان اللقاء تناول حركة التبادل التجاري 
بين البلدين خال الفترة الحالية والتي تشهد استقرارًا 
نسبيًا رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا 
المستجد »كوفيد 19« على االقتصاد العالمي، مشيرًة 
إلى أن السوق الروسي يمثل أحد اهم االسواق العالمية 
المســتقبلة للصــادرات المصرية بمعــدالت تتجاوز الـ 

500 مليون دوالر سنويًا. 
ونوهــت الوزيــرة إلــى أن االجتمــاع تطــرق آلخــر 
تطورات انشــاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر 
والتي ستســهم فــي تحقيق نقلة كبيرة في مســتويات 
التعــاون التجاري والصناعي بيــن الدولتين من خال 
توطيــن عدد من الصناعات الروســية في مصر ونفاذ 
منتجاتهــا لعــدد كبيــر مــن األســواق الدولية، الفتــًة 
إلــى أنه تم التشــاور بشــأن تعزيز التعــاون المصري 
الروســي في مجال االخشاب من خال انشاء مشروع 
مشــترك لتوفير احتياجات مصر من األخشــاب، فضًا 
عن  بحث مشــروع انشــاء مركز لوجيســتي لتخزين 
وتوزيع الحبوب الروسية وربطه بمشروعات تحويلية 
خاصــة بالصناعــات الغذائية المعتمدة علــى الحبوب 

لخدمة الســوق المحلي والتصدير لألســواق اإلقليمية 
والعالمية.  

وأوضحــت جامــع أن اللقــاء تناول مشــروع التعاون 
المصــري الروســي في مجــال النقــل لتوريد 1300 
عربــة قطار ســكة حديد، مشــيرًة إلى أنه تــم مؤخرًا 
البــدء في توريد العربات وفقــًا للعقد المبرم بين هيئة 
ســكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري المتمثل 
فــي شــركة ترانســماش هولدنــج، الفتًة إلــى أنه  تم 
بحــث مقترح انشــاء مركــز مصري روســي للتدريب 
واالستشــارات والدعــم الفنــي بالتعــاون مــع معهــد 
التبين للدراســات المعدنية لخدمــة المجتمع الصناعي 
المصــري والشــركات والمصانــع الروســية المخطط 
إقامتهــا بالمنطقــة الصناعيــة الروســية بمصر وذلك 
فــي مجاالت إجــراء القياســات والمعايــرات لألجهزة 

والوحدات االنتاجية والمصانع والشركات. 
ومــن جانبه أكــد الســيد/ دينيــس مانتــوروف وزير 
الصناعة والتجارة الروسي حرص باده على االرتقاء 
بمستويات التعاون التجاري والصناعي واالستثماري 
بين مصر وروسيا لمستويات جديدة تصب في مصلحة 
االقتصادييــن الروســي والمصــري على حد ســواء، 
مشــيرًا إلى أهمية االســتفادة من العاقــات التاريخية 
السياســية واالقتصادية بين البلدين كركيزة اساســية 
للمضي قدمًا في تطوير المشروعات المشتركة الحالية 
وإنشاء المزيد من المشروعات الجديدة خال المرحلة 

المقبلة. 

وعلى هامش زيارة السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة للعاصمة موســكو ، عقدت الوزيرة جلســة 
مباحثات موســعة مــع الســيد/ أندريه ســليبنيف وزير 
تجــارة االتحــاد االقتصادي األوراســي وذلــك بحضور 
الســفير ايهــاب نصر ســفير مصر بموســكو والســيد/ 
ابراهيم الســجينى مســاعد الوزيرة للشئون االقتصادية 
ورئيــس الجانب المصرى فــى المفاوضات، والمهندس 
اســماعيل جابــر رئيــس الهيئــة العامــة للرقابــة على 
الصــادرات والواردات والدكتور احمــد مغاورى رئيس 

التمثيل التجارى . 
وقد تناولت جلســة المباحثات اســتعراض نتائج الجولة 
الرابعــة لمفاوضــات اتفاق التجارة الحــرة بين مصر و 
االتحــاد االوراســى والتــي اختتمت أعمالهــا بالعاصمة 

موسكو بنجاح كبير . 
وقــد أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة أن نجاح الجولة الرابعــة لمفاوضات اتفاق 
التجــارة الحــرة بيــن مصــر ودول االتحــاد االقتصادى 
األوراســى، والتى اُختتمت فعالياتها بالعاصمة الروسية 
موســكو تعكــس االرادة القوية للجانبيــن للمضي قدما 
نحــو اســتكمال المفاوضات والتوصل الى اتفاق شــامل 
ومتــوازن يلبــي طموحات الشــعب المصري وشــعوب 
دول االتحاد االورواسى لتنمية التبادل التجاري وتعزيز 
التعــاون الصناعــي واالســتثماري باالضافــة الى كافة 

مناحي التعاون االقتصادي.  
وقالــت ان الحكومــة المصرية حريصة على اإلســراع 
بوتيــرة المفاوضات الخاصة باتفــاق التجارة الحرة مع 
دول االتحــاد األوراســي لانتهاء منهــا خــال المرحلة 
القريبة المقبلة، مشيرة إلى أن االتفاق سيسهم في تعزيز 
وتطويــر العاقات المشــتركة بين مصــر ودول االتحاد 
والتي تضم روســيا االتحادية وبياروسيا وكازاخستان 
وأرمينيا وقرغيزستان في مختلف المجاالت االقتصادية 

والتجارية واالستثمارية. 

واوضحــت جامــع ان هــذا االتفــاق سيســهم فــي 
تعزيــز التعاون التجاري والصناعي واالســتثماري 
المشــترك بين مصــر ودول االتحــاد االوراســي، 
الفتة الى ان االتفاق ســيدعم منظومة نقل الخبرات 
والتكنولوجيــات الصناعيــة المتطــورة للصناعــة 

الوطنية في مختلف القطاعات اإلنتاجية. 
وأضافت الوزيرة أن االتفاق يدعم منظومة التجارة 
البينيــة اإلقليميــة بين مصر ودول وســط وشــمال 

قارتى آسيا وأوروبا عبر دول االتحاد، وبين دول االتحاد 
األوراسى وأسواق الدول العربية ودول القارة األفريقية 
عبر السوق المصري ومن خال اتفاقيات التجارة الحرة 
والتفضيليــة التى تربط مصر بهذه االســواق، مشــيرة 
الــى ان حجم التبادل التجاري بيــن مصر ودول االتحاد 

األوراسي بلغ عام 2020 نحو 4,69 مليار دوالر. 
ومــن جانبه أكد الســيد / اندريه ســليبنيف وزير تجارة 
االتحاد االقتصادى األوراســى حرص دول االتحاد على 
إبــرام اتفاق التجارة الحرة مــع مصر خاصة وأن هناك 
توافــق كبير في الــرؤى بين الجانبين حــول العديد من 
موضوعات المفاوضات، مشيرًا إلى أن االتفاق سيسهم 
فــي تعزيز التعاون المشــترك بين مصــر ودول االتحاد 
األوراسى فيما يتعلق بتنمية وتطوير العاقات التجارية 
على المســتويين الثنائي واإلقليمي وتوطين الصناعات 

المشتركة وتعزيز التعاون االستثماري بين الجانبين. 
وحــول نتائــج الجولة الرابعــة للمفاوضات أكد الســيد/ 
ابراهيم الســجينى مســاعد الوزيرة للشئون االقتصادية 
ان  المفاوضــات،  فــى  المصــرى  الجانــب  ورئيــس 
المفاوضات شهدت توافق كبير فى الرؤى بين الجانبين 
حيث تــم توقيع المحضــر الختامــى للمفاوضات والذي 
تضمن كافة النتائج التى تم التوصل اليها، الفتًة إلى أن 
القاهرة ستســتضيف خال شــهر نوفمبر المقبل الجولة 
الخامســة لمفاوضات اتفــاق التجارة الحــرة بين مصر 

واالتحاد االوراسي 

واوضــح انه بالنســبة لمفاوضــات التجارة فى الســلع 
فقــد تم التأكيــد على اهمية تحرير الســلع المتبادلة بين 
الجانبيــن إيمانًا بأن تحرير التجارة هو الســبيل الوحيد 
لتنميــة العاقــات التجارية بــل وأيضًا تعميــق التعاون 
الصناعــي واالســتثماري بين الجانبيــن، ومن ثم العمل 
على توفير االعفاء من الرســوم الجمركية على الســلع 
المتبادلــة بين الجانبيــن وفقا لجــداول زمنية محددة ال 
تتدعى عشر سنوات مع وجود قائمة تشمل سلع سوف 

يتم تحريرها مع دخول االتفاق حيز النفاذ. 
كما اشار الجانب المصري الى اهمية العمل على اهمية 
ازالــة ايــه قيود كميــة امــام الصــادرات المصرية الى 
اســواق دول االتحاد االوراسي مثل الحصص الكمية او 

الموسمية. 
ولفت الســجينى الى ان المفاوضات شهدت تقدم ملحوظ 
في المفاوضــات الخاصة بقواعد المنشــأ واالنتهاء من 
غالبية المواد المتعلقة بالقواعد العامة، مشــيرًا الى انه 
سيتم خال الفترة المقبلة التفاوض بشأن قواعد المنشأ 

الصناعية والزراعية   
وقد اتســمت المفاوضات في مجال المعالجات التجارية 
بااليجابيــة بيــن الجانبين حيــث تم االتفــاق على تبادل 
المعلومــات حــول النصــوص المقترحــة والتــي لم يتم 
االنتهــاء منها بعد، وذلك لدراســتها وإعــداد الصياغة 

النهائية لاتفاق ككل. 

مصر وروسيا توقعان البيان الختامي لفعاليات 
الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية 

المشتركة بموسكو 

جلسة مباحثات لتعزيز التعاون االقتصادي المشترك 
بين القاهرة وموسكو 

نجاح مفاوضات الجولة الرابعة التفاق التجارة الحرة بين مصر 
ودول االتحاد األوراسى 

دينيس مانتوروف: 
النتائج اإليجابية للجنة 

المشتركة تعكس 
عمق العالقات المصرية 

الروسية وأهميتها على 
المستويين الحكومي 

والشعبي

نيفين جامع: نجاح اعمال اللجنة يؤسس لمرحلة جديدة 
للعالقات االستراتيجية المدعومة بالمساندة القوية من 

القيادة السياسية فى البلدين 
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شــهدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
بيــن  إطاريــة  اتفاقيــة  توقيــع  والصناعــة 
المنطقة االقتصادية لقناة السويس ونظيرتها 
البولنديــة بإقليــم كاتوفيتســا إلنشــاء منطقة 
صناعية بولندية في العين الســخنة بالمنطقة 

االقتصادية. 
وقــد وقع االتفاقيــة كًا مــن المهندس يحيى 
لقنــاة  االقتصاديــة  المنطقــة  رئيــس  زكــي 
ميخاليــك  يانــوش  والدكتــور/  الســويس 
رئيــس المنطقــة االقتصادية الخاصــة بإقليم 
كاتوفيتســا بحضــور نائــب وزيــر الخارجية 
البولنــدي Paweł Jabłoński ووزيــر 
 Grzegorz االقتصاديــة للتنميــة  الدولــة 
البولنــدي  Piechowiak والســفير 
بالقاهــرة Michał Łabenda واللــواء 
محمد شعبان نائب رئيس المنطقة االقتصادية 
لقنــاة الســويس، والدكتور/ احمــد مغاوري 
رئيس التمثيل التجاري والسيد/ حاتم العشري 
مستشــار وزيرة التجارة والصناعة لاتصال 
المؤسسي ونحو 50 مسئول بولندي ورجال 

أعمال. 
يأتــي توقيــع االتفاقيــة بهدف إنشــاء منطقة 
اقتصادية بولندية في العين الســخنة بمساحة 
من 400 إلى 1000000 متر مربع تستهدف 
صناعــات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع 
غيار الســيارات، حيث رافــق الوفد البولندي 
18 شــركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية 
بالعين الســخنة ورؤية مايتناســب معهم من 
الصناعــات المســتهدف إقامتها فــي المنطقة 

البولندية بالسخنة. 
وقالت الوزيرة ان مشروع المنطقة الصناعية 
البولنديــة في مصــر يعد خطــوة هامة لدعم 
وتنميــة العاقــات االقتصاديــة بيــن مصــر 
وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة 
العاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة 
المســتويات ومختلف االصعدة، مشــيرًة الى 
ان هذا المشــروع الهام ســيصبح أول منطقة 
صناعية لدولة من االتحاد االوروبى في مصر 
حيث سيســهم فــي فتح أفاق جديــدة للتجارة 
البينية واالســتثمارات المشتركة بين البلدين 
ونقــل الخبــرات الصناعية البولنديــة الكبيرة 
للصناعــة الوطنية فــي مجــاالت تكنولوجيــا 
والســكك  والمعــدات  واآلالت  المعلومــات 

الحديدية والنقل والمواصات.  
واشــارت جامــع الى حــرص الــوزارة على 
إنجــاح هذا المشــروع الهام مــن خال اتاحة 
كافــة امكانياتهــا وتقديــم كافــة التســهيات 
الازمة للمشــروع وذلك بالتعاون مع الهيئة 

االقتصاديــة لقنــاة الســويس، 
الفتــة الــي ان منطقــة العيــن 
المنطقــة  قلــب  تعــد  الســخنة 
الســويس  لقنــاة  االقتصاديــة 
وتتمتع بموقع استراتيجي فريد 
إقليميًا وعالميًا يتيح للمنتجات 
المصريــة فــرص النفــاذ الحر 
األســواق  مــن  كبيــر  لعــدد 
العالمية التي ترتبط مصر معها 
باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث 
تمثــل المنطقة نافذة قوية لهذه 
األسواق وبصفة خاصة اسواق 

الدول العربية ودول القارة األفريقية.  
واضافــت انــه يجــري حاليــا بحث عــدد من 
مبــادرات التعــاون المســتقبلي بيــن مصــر 
وبولنــدا تشــمل مجــاالت الثروة الســمكية، 
وتحويــل المركبات للعمــل بالغــاز الطبيعي، 
والتعــاون بين بورصتــي القاهرة ووارســو 
وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب 
في مصلحــة االقتصادين المصري والبولندي 
على حد ســواء، مشــيرة الى التطــور الكبير 
الــذي شــهدته حركة التبــادل التجــاري بين 
البلدين خال السنوات األخيرة حيث تضاعف 
اجمالــي حجم التجارة بيــن البلدين ليبلغ نحو 

672 مليون دوالر خال عام 2019.  
مــن جانبــه أعرب المهنــدس يحيى زكي عن 
سعادته بهذه الخطوة التي تمهد إلقامة مجتمع 
صناعي بولندي ألول مرة خارج بولندا داخل 
المنطقــة االقتصادية لقناة الســويس،مما يعد 
إضافة للمنطقة وللمشروعات القائمة متطلعًا 
إلــى مزيــد مــن االســتثمارات البولنديــة في 

المنطقة. 
واضــاف يحيــى زكــي إن المنطقــة تقدم كل 
الدعــم للمســتثمرين والمطوريــن بالمنطقــة 
وتعمل علــى الوفاء بالتزاماتها وتســهيل كل 
الصعوبــات وتوفيــر كل اإلمكانات في ســبيل 
رضــا المســتثمر وتوفيــر بيئة عمــل جاذبة 
لاســتثمار والتي انعكســت في إصدار بعض 
التعديات الخاصة بالائحة التنفيذية للمنطقة 
وإصدار قواعد االســتيراد والتصدير والدليل 

الجمركي . 
وعقــب انتهــاء مراســم التوقيع قــدم رئيس 
المنطقــة االقتصاديــة عرضــًا تقديميــًا عــن 
المتاحــة  االســتثمارية  والفــرص  المنطقــة 
بها ومــا تتمتع به كل من المنطقة الشــمالية 
والجنوبية لمحور التنمية من مميزات للموقع 
الجغرافــي وكذلك تجهيــزات البنيــة التحتية 
بجانب الموانئ التابعة التي من شأنها تسهيل 

حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس.
 Grzegorz أعــرب آخــر،  جانــب  علــى 
للتنميــة  الدولــة  Piechowiak وزيــر 
االقتصادية والعمل والتكنولوجيا عن سعادته 
بتوقيــع هــذه االتفاقية اإلطارية التي ترســخ 
وتؤكد علــى عقد جديد من التبــادل التجاري 
واالقتصادي بين مصر وبولندا، مؤكدًا أن هذا 
النجــاح يضاف للبلديــن وخاصة في ظل هذه 
الظروف الصعبة بســبب جائحــة كوفيد-19، 
متمنيــًا المزيــد مــن التعــاون بيــن المنطقة 
االقتصاديــة ومنطقــة كاتوفيتســا البولندية، 
حيث ترغب الشركات البولندية في االستثمار 
بهــذه المنطقــة الواعــدة وخاصــة الجديــدة 

البولندية التي ستقام في العين السخنة. 
وخــال كلمته أشــاد دكتور يانــوش ميخاليك
منطقــة  Janusz Michałek رئيــس 
بمعــدالت  الخاصــة  االقتصاديــة  كاتوفيتســا 
تنفيذ المشــروعات المقامة والجاري تنفيذها 
بالمنطقــة ومعدالت التنفيــذ، خاصة تلك التي 
أعلــن عنهــا مؤخرًا، مؤكــدًا أن عــددًا كبيرًا 
مــن الشــركات البولندية ترغب في التوســع 
باســتثماراتها بمصــر فــي ظــل اإلجــراءات 
االقتصاديــة التــي اتخذتهــا مصــر مؤخــرًا 

لتحسين بيئة االستثمار. 
وبدوره أوضح الدكتور/ أحمد مغاوري رئيس 
التمثيــل التجــاري المصرى أن هــذا االتفاق 
يأتــي نتيجة للجهــود المكثفــة التى قــام بها 
مكتــب التمثيل التجارى المصــرى بالعاصمة 
البولنديــة وارســو لتعزيز مســتوى العاقات 
االقتصادية واالســتثمارية بين مصر وبولندا، 
والتي أسفرت عن تنظيم االتحاد العام للغرف 
التجارية لمنتــدى األعمال المصرى البولندى 
األمــر الذي يعكس االهتمــام المضاعف الذي 
يوليــه مجتمــع األعمال فــى البلديــن بأهمية 
العمل معا لخلق شــراكات اســتثمارية تحقق 

المصلحة للجميع.

نيفين  الســيدة/  التقــت 
جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة مع عدد من 
نواب تنســيقية شــباب 
والسياســيين  االحزاب 
لبحــث مجموعــة مــن 
المرتبطة  الموضوعات 
بخطــة عمــل الــوزارة 
تعزيــز  فــي  ودورهــا 
االســتثمار  وتنميــة 
فــي القطــاع الصناعي 
مواتيــة  بيئــة  وخلــق 
المســتثمرين،  امــام 
فضــًا عــن دور جهاز 

تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر فــي ظل صدور القانون 
والائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز، 
العشــري  حاتــم  الســيد/  اللقــاء  حضــر 

مستشار الوزيرة لاتصال المؤسسي. 
تســعى  الــوزارة  ان  الوزيــرة  وقالــت 
وبالتنســيق والتعــاون مــع كافــة اجهزة 
الحكومة الحداث تنميــة صناعية حقيقية 
من خال تحســين بيئة ومناخ االســتثمار 
للمســتثمرين  متميــزة  خدمــات  وتقديــم 
الصناعيين، مشــيرًة في هــذا اإلطار الى 
الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل قانون 
هيئــة التنميــة الصناعية والــذي صدرت 
الئحته التنفيذية مؤخرًا وتســتهدف وضع 
الضوابــط المتعلقــة بتنظيم عمــل الهيئة 

والخدمات التي تقدمها للمستثمرين. 
واشــارت جامــع الــى ان خطــة التنميــة 
الصناعية التي تتبناها الوزارة تســتهدف 
كافــة محافظات مصر من خال التوســع 
فى انشــاء المجمعات والمــدن الصناعية 
علــى  التســهيل  بهــدف  المتخصصــة 
صغــار  خاصــة  وبصفــة  المســتثمرين 
المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي 
بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة، 

مؤكــدًة فــي هــذا اإلطــار علــى االهتمام 
الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف 
الصناعــة وتعميــق الصناعــة الوطنيــة 
وتوطيــن التكنولوجيــات الحديثة لمواكبة 

التطورات العالمية المتاحقة. 
واوضحت وزيــرة التجارة والصناعة انه 
يجرى حاليًا مراجعــة منظومة تخصيص 
االراضــي بهدف الوقوف على مدى جدية 
المســتثمرين فى اقامة المشروعات التي 
تم على اساسها منح االراضي والتزامهم 
بالجــدول الزمنــي المحــدد لانتهــاء من 
المشروع وبدء االنتاج، مؤكدًة ان الوزارة 
لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع االراضي 
وانــه تم بالفعل ســحب قطــع أراضي من 
المســتثمرين غير الجادين تمهيدًا العادة 

طرحها مرة اخرى. 
حيــاة  مبــادرة  بتنفيــذ  يتعلــق  وفيمــا 
كريمــة لفتــت جامع الى ان جهــاز تنمية 
والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 
ومتناهيــة الصغر قــد قام باجراء مســح 
شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة 
والتــي يصــل عددها الــى حوالي 1500 
قرية وذلك للوقوف على الميزة النســبية 
لــكل قرية والمقومات االقتصادية المتاحة 
بهــدف تحديــد المشــروعات التــي يمكن 

البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب 
ورواد االعمال، مشيرًة في هذا االطار الى 
انه تم االتفاق مع الســيد وزيــرة التنمية 
المحليــة التاحة مســاحة فــدان أو نصف 
فــدان في كل محافظة التاحة مجمع ورش 
صغيــرة )على دوريــن( لتوفيــر وحدات 
مجهــزة للراغبيــن في بدء مشــروعاتهم 

داخل هذه القري. 
 وفي ختــام اللقاء اكدت الوزيرة حرصها 
علــى التواصــل الدائم مع النــواب وعقد 
لقــاءات دوريــة للتعــرف علــى آرائهــم 
كافــة  فــي  خبراتهــم  مــن  واالســتفادة 

الموضوعات المتعلقة بالوزارة 
 ومن جانبه أكد النائب/ طارق الخولي ان 
هذا اللقاء يأتي في إطار حرص تنســيقية 
شــباب االحــزاب والسياســيين على خلق 
جسر من التواصل ونقل نبض الشارع الى 
المســئولين وذلك بهدف تعظيم االستفادة 
مــن الجهود التي تبذلهــا الحكومة لخدمة 
المواطــن المصــري في كافــة محافظات 
مصــر، مقترحــًا في هــذا اإلطــار توقيع 
بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنســيقية 
شباب االحزاب لتحقيق التواصل المستمر 

والفعال بين الوزارة والمواطنين. 

وزيرة التجارة والصناعة تشهد توقيع 
اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس 

ومنطقة كاتوفيتسا البولندية إلنشاء 
نيفين جامع: حريصون على التواصل منطقة صناعية بولندية في مصر

والتنسيق مع كافة القوى السياسية لتحقيق 
مستهدفات خطة الحكومة لالرتقاء بالتنمية 

الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 

و تلتقي بأعضاء تنسيقية شباب 
االحزاب والسياسيين 
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اكدت السيدة / نيفين جامع، وزيرة التجارة 
والصناعــة ان مصــر تولي أهميــة كبيرة 
لتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي بالقارة 
األفريقية، مشــيرة إلى أهمية تفعيل العمل 
القاري المشترك لتحقيق التكامل الصناعي 
والزراعــي وتعزيز التجــارة البينية ودعم 
المشــروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق 
المزيــد من فــرص العمل وبما يســهم في 
تحقيق اهداف التنمية المســتدامة 2030 
علــى المســتوى القــاري وأجنــدة 2063 

التنموية لإلتحاد األفريقي.  
جــاء ذلك فــي ســياق كلمة الوزيــرة التي 
ألقتها خال مشــاركتها في جلســة »سعي 
إفريقيا لاضطاع بدور أكبر في األســواق 
العالميــة« التــي انعقــدت علــى هامــش 
فعاليات منتدى »وكاالت ترويج االستثمار 
في أفريقيــا: التكامل من أجل النمو« الذي 
أقيــم بمدينــة شــرم الشــيخ لمــدة 5 أيــام 
بحضــور رؤســاء هيئــات االســتثمار من 
33 دولــة أفريقية وعدد من المؤسســات 
الدوليــة، وعدد من الوزراء والمســؤولين 

ورجال األعمال المصريين واألفارقة. 
شــارك في فعاليات الجلســة الطيار/ محمد 
منار، وزيــر الطيران المدنــي، والدكتور/ 
الدائــم  الســكرتير  كاهيــرارا،  جوديــوس 
لاســتثمار بمكتب رئيــس وزراء تنزانيا، 
الرئيــس  الســويدى  احمــد  والمهنــدس 
التنفيــذي لمجموعة الســويدي والدكتور/ 
أونتونيــو هنريــك، رئيــس مجلــس إدارة 
وكالة أنجوال لاســتثمار الخاص والترويج 
للصادرات وأدار الجلسة المهندس/ طارق 
توفيق، عضو مجلــس إدارة الهيئة العامة 
لاستثمار ورئيس غرفة التجارة األمريكية 

في مصر. 
وقــد ارتكــزت الجلســة علــى 3 محــاور 
المحلــي  اإلنتــاج  زيــادة  رئيسية شــملت 
ألفريقيــا وفــرص التعــاون اإلقليمــي فــي 
وصــول  وســبل  والصناعــة،  الزراعــة 
المنتجات الزراعيــة والصناعية األفريقية 
إلــى األســواق العالميــة في خضــم تجارة 
عالمية بطيئة الخطى، باإلضافة إلى تعزيز 
الشــحن الجوي ألفريقيا كوسيلة للنهوض 
التوريــد  وساســل  المتبادلــة  بالتجــارة 

والصادرات.  
وقالت جامع ان هذا المؤتمر يعكس حرص 
مصر ودول القارة األفريقية على مواصلة 
الجهــود المبذولة لدعم التكامل االقتصادي 
القــاري وتكثيف التعاون االســتثماري بين 
وكاء االســتثمار في أفريقيا، وفتح قنوات 
إتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع 
الخــاص لدفع حركــة االســتثمارات داخل 
القــارة، الفتــة الى الدعــم الكامــل للدولة 
المصريــة ألنشــطة وعمل االتفاقيــة التي 
تمثــل بداية واعــدة نحو االندمــاج القاري 
األفريقــي، ســعيًا نحــو تحقيــق التكامــل 
االقتصــادي والتجاري لدول القارة، خاصًة 
وأن االتفاقية تدعم جهود التنمية في القارة 
من خــال تعزيــز الترابــط بين األســواق 

اإلفريقية.  
و أشــارت الوزيرة إلى المســئولية الكبيرة 
التــي تقــع علــى عاتــق حكومــات الدول 
االفريقيــة لتوفيــر كافــة الســبل وتمهيــد 
الطريق لتحقيق االندماج القاري، من خال 
إتاحــة الفرصــة لممثلــي القطــاع الخاص 
الستعراض الفرص التجارية واالستثمارية 
المتاحــة وتبــادل المعلومــات التــي تخدم 
مصالحهم المشتركة، السيما في القطاعات 
التــي تتمتــع بميزة تنافســية داخــل القارة 

والقطاعــات غير المســتغلة، باإلضافة إلى 
اســتعراض العقبــات التي تواجه انســياب 
حركة التجارة بين دول القارة وبحث ســبل 
تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل 

اإلقليمي إلى شراكات فعلية.  
ونوهــت جامع  الى ان مصر  أطلقت خال 
عــام 2019 مبــادرة التكامــل الصناعــي 
األفريقي »صنع في أفريقيا«، حيث نظمت 
وزارة التجــارة والصناعــة  ورشــة عمل 
»صنــع في أفريقيا » فــي نوفمبر 2019 
والقطــاع  الحكومــات  ممثلــي  بمشــاركة 
الخاص بعدد من الدول األفريقية، مشــيرة 
الــى ان هــذه المبــادرة اســتهدفت تعميق 
التكامل الصناعي بين دول القارة في إطار 
رؤيــة التنميــة األفريقيــة 2063 والعمل 
على ربــط األســواق األفريقية باألســواق 
العالميــة، وذلــك مــن خال تكثيــف جهود 
حكومات الدول األفريقية في ترسيم الموارد 
المتاحة واالســتفادة من المزايا التنافســية 
في القطاعــات االنتاجيــة المختلفة، وربط 
ساســل القيمــة المحليــة إقليميــًا لتعميق 
اإلنتــاج الصناعــي القــاري، باالضافة الى 
زيــادة نســبة المكــون المحلــي األفريقــي 
فــي اإلنتــاج، وزيادة قدرته التنافســية في 

األسواق العالمية.

التقت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة بالسيد/ وامكيلي ميني سكرتير 
القاريــة  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  عــام 
اإلفريقيــة وذلك على هامش مشــاركتهما 
بأعمال منتدى »وكاالت ترويج االستثمار 
في أفريقيا: التكامل من أجل النمو« الذي 
أقيم بمدينة شــرم الشيخ خال الفترة من 
11 إلــى 13 يونيه الماضي، شــارك في 
اللقــاء الســيد/ حاتم العشــرى مستشــار 
الوزيــرة لاتصــال المؤسســى وكل مــن 
الســيد / محمــد علــى مدير التجــارة في 
السلع والمنافسة والسيدة/ ايميلي نيجري 
مديــرة التجارة في الخدمات واالســتثمار 

بسكرتارية االتفاقية. 
علــى  مصــر  الوزيرة حــرص  وأكــدت 
استكمال دورها الفاعل في االتفاقية حيث 
كانــت مصــر من أولــى الــدول الموقعة، 
مــرورًا بدخــول اتفاقيــة التجــارة الحرة 
القارية اإلفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها 
لاتحاد اإلفريقي، وكذا التأكيد على حرص 
مصر الكامل على تحقيق التكامل اإلفريقي 
وتعزيز التجارة بين دول القارة الســمراء 

ودمجها بمنظومة التجارة العالمية. 
واشــارت جامع الــى توجيهــات الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي بتحقيــق التكامل 
االقتصــادي مع دول القــارة األفريقية في 
المجــاالت التجارية واالقتصادية مشــيرة 
الــى ان زيــارة الســكرتير العــام التفاقية 
التجارة الحــرة القاريــة األفريقية لمصر 

مرتيــن خــال 4 أشــهر يعكــس الــدور 
المصري الكبير في تفعيل االتفاقية. 

المباحثــات  الوزيــرة ان   واوضحــت 
استعرضت اخر التطورات الخاصة بتفعيل 
اتفاقيــة التجارة الحــرة القارية األفريقية 
وكــذا التحضير الجتمــاع وزراء التجارة 
األفارقــة المزمع عقده خال شــهر يوليو 
الجاري عبــر تقنية الفيديــو كونفرانس، 
والذي ســيتناول آليــات تفعيل التجارة في 
الســلع باإلضافة الــى موضوعات خاصة 
بتبنى بروتوكول خاص بتعزيز دور المرأة 
في التجارة وكذا آليات تسوية المدفوعات، 
الفتًة الــى اهميــة تفعيل الجهــود الرامية 
لتعزيــز استفادة المشــروعات الصغيــرة 

والمتوسطة من االتفاقية.    
وشــددت جامــع على حــرص مصر على 
التطبيق الفعلي لاتفاقية، حيث كانت مصر 
مــن أولى الــدول التي تقدمــت بعروضها 
لتحرير التجارة في السلع والخدمات على 
حد سواء حيث تتابع الوزارة عن كثب بدء 
التجارة الفعلية في إطار االتفاقية، مشيرة 
في هذا اإلطار إلى اســتعداد الوزارة التام 
لتقديــم كافــة الخبــرات الفنية والبشــرية 
لســكرتارية االتفاقية في مجال المعالجات 
التجاريــة وحماية المنافســة، التي تتميز 

فيهما مصر بخبرات كبيرة. 
وأشــارت الوزيرة إلى أهميــة قيام الدول 
التــي لم تصــدق حتــى حينــه بالتصديق 
علــى االتفاقية، وكذا االنتهــاء من تعميم 

وثائــق التجــارة والمســتندات المطلوبــة 
على الجمــارك والجهــات المعنية بالدول 

األفريقية حتى يتسنى بدء التطبيق. 
وامكيلــي  أكد الســيد/  جانبــه  ومــن 
ميني الســكرتير العــام لمنطقــة التجــارة 
الحرة القارية األفريقية ان زيارته لمصر 
تعد الثانية فى اقل من 4 أشهر حيث تأتي 
في إطار تقديره وتفهمه للجهود المصرية 
فى تفعيل االتفاقية، مشــيرا الى ان الفترة 
الماضية شهدت تنفيذ برنامج عمل مكثف 
لمدة شــهرين تضمــن اجتماعات فنية في 
مجاالت التجارة في السلع وقواعد المنشأ 
والخدمات واســتهدفت تفعيل االتفاق بعد 

دخوله حيز النفاذ. 
وأشــار الى ان عــدد الــدول التي صدقت 
علــى االتفاقية يبلغ حتــى االن 38 دولة، 
الفتًا الى انه يقــوم خال المرحلة الحالية 
بجــوالت مكثفة بالدول التي لم تصدق بعد 
على االتفاقية للقيــام بالتوضيحات الفنية 
الازمــة حتــى يتســنى لهــا التوقيع على 

االتفاقية. 
ولفــت الــى ان هنــاك توصيات مــن قمة 
بصياغــة  االفريقيــة  الــدول  رؤســاء 
بروتوكــول يشــمل آليات خاصــة بالمرأة 
والشباب في التجاره اإلفريقية حيث سيتم 
تقديــم المقترحات الخاصــة بالبروتوكول 

خال القمة المقبلة لرؤساء الدول.

وزيرة التجارة والصناعة تشارك فى 
جلسة » تعزيز التواجد االفريقى في 

األسواق العالمية« بمنتدى ترويج 
االستثمار بشرم الشيخ 

وتبحث مع سكرتير عام اتفاقية التجارة 
الحرة القارية االفريقية سبل تفعيل االتفاقية 

وتعزيز حركة التجارة بين دول القارة السمراء 
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أعلنت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن الصــادرات المصريــة غيــر 
البترولية حققت  زيادة ملموسة بنسبة %19 
خــال الـــ5 أشــهر األولى من عــام 2021 
حيث بلغت 12 مليــار و 323 مليون دوالر 
مقابل نحو 10 مليــار و 375 مليون دوالر 
خــال نفس الفترة من عــام 2020 وبفارق 
مليــار و948 مليــون دوالر ،مشــيرًة إلــى 
أن الزيــادة فــى الصــادرات المصرية جاءت 
بفضل الجهود الكبيــرة التى بذلتها الحكومة 
لمســاندة القطاعــات اإلنتاجيــة والتصديرية 
خال أزمة جائحة فيروس كورونا المســتجد 
»كوفيد 19« األمر الذى ساهم فى إستمرار  
دوران عجلة اإلنتاج والحفاظ على األســواق 

التصديرية 
االصــاح  برنامــج  ان  الوزيــرة  وقالــت 
االقتصــادي الــذي تتبناهــا الحكومــة يمثــل 
ركيــزة اساســية فــي تحقيــق معــدالت نمو 
ايجابيــة وبصفــة خاصــة في المشــروعات 
االنتاجيــة والتي تنعكس اثارهــا ايجابًا على 
زيادة معــدالت التصدير وتوفير فرص العمل 
الجديــدة، مشــيرًة فــي هــذا اإلطــار الى إن 
الصادرات المصرية شــهدت إرتفاعــًا كبيرًا 
خال شــهر مايو الماضى بنسبة 50 % حيث 
بلغــت 2 مليــار و288 مليــون دوالر مقابل 
مليار و522 مليون دوالر خال شــهر مايو 
من عام 2020 وبفارق 765 مليون دوالر. 
وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت 
خــال الـ5 أشــهر األولى من العــام الجارى 
أيضًا إرتفاعًا طفيفًا بنسبة 10 % حيث بلغت 
29 مليــار و161 مليــون دوالر مقابل 26 
مليار و 422 مليون دوالر خال نفس الفترة 
مــن عــام 2020 وبفارق 2 مليــار و739 

مليون دوالر. 
وأضافــت الوزيــرة أن التوزيــع الجغرافــى 
للصادرات المصرية خال الفترة محل التقرير 
تضمــن اإلتحــاد األوروبــى بقيمــة 3 مليار 
و885 مليــون دوالر وجامعة الدول العربية 
بقيمــة 3 مليار و719 مليــون دوالر وقارة 
إفريقيــا بــدون الــدول العربيــة بقيمة 661 

مليــون دوالر والواليات المتحــدة األمريكية 
بقيمة 852 مليون دوالر واألسواق األخرى 

بقيمة 3 مليار و206 مليون دوالر. 
ونوهت جامــع إلى أن 12 قطاعــًا تصديريًا 
شــهدت صادراتها زيادة ملموســة  خال الـ 
5 أشــهر األولى  من العــام الجارى تضمنت 
قطاع الصناعــات الطبية بقيمة 280 مليون 
دوالر مقارنــة بـــ180 مليــون دوالر خال 
نفــس الفتــرة مــن العــام الماضى وبنســبة 
زيــادة بلغت 55% وقطاع الجلــود واالحذية 
والمنتجات الجلديــة بقيمة 35 مليون دوالر 
مقارنة بـ 23 مليون دوالر خال نفس الفترة 
من العام الماضي وبنســبة زيادة بلغت %54 
وقطاع السلع الهندســية وااللكترونية بقيمة 
مليــار و180 مليــون دوالر مقارنة بـ 775 
مليــون دوالر خــال نفــس الفترة مــن العام 
الماضي وبنســبة زيادة بلغت 52%، وقطاع 
االثاث بقيمــة 104 مليون دوالر مقابل 81 
مليــون دوالر خــال نفــس الفترة مــن العام 
الماضي بنســبة زيادة بلغــت 29%، وقطاع 
المابس الجاهــزة بقيمة 719 مليون دوالر 
مقارنــة بـــ 491 مليــون دوالر خال نفس 
الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 
46% وقطاع المنتجات الكيماوية واالســمدة 
بقيمة 2 مليار و401 مليون دوالر مقارنة بـ 
مليار و825 مليون دوالر خال نفس الفترة 
من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت %32.  
واشارت الوزيرة الى ان القطاعات التصديرية 
تضمنــت ايضًا قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 
115 مليــون دوالر مقارنــة بـــ 70 مليون 
دوالر خــال نفس الفترة مــن العام الماضي 
بنســبة زيادة بلغت 65% باالضافة الى قطاع 
المفروشات بقيمة 244 مليون دوالر مقارنة 
بـــ 171 مليون دوالر خال نفس الفترة من 
العــام الماضــي وبنســبة زيــادة بلغت %43 
وقطــاع الطباعة والتغليــف والورق والكتب 
مليــون  بقيمــة 326  الفنيــة  والمصنفــات 
دوالر مقارنــة بـــ 250 مليــون دوالر خال 
نفــس الفترة من العام الماضي بنســبة زيادة 
بلغت 31%، باالضافــة الى قطاع الصناعات 

الغذائيــة بقيمــة مليــار و672 مليون دوالر 
مقابل مليار و456 مليون دوالر خال نفس 
الفتــرة من عــام 2020 بنســبة زيادة بلغت 
15% وقطــاع الغــزل والمنســوجات بقيمــة 
345 مليون دوالر مقابل 289 مليون دوالر 
خــال نفس الفتــرة من عام 2020 بنســبة 
زيــادة بلغت 19% واخيــرًا قطاع الحاصات 
الزراعيــة بقيمة مليــار و387 مليون دوالر 
مقابل مليار و366 مليون دوالر خال نفس 
الفتــرة من العام الماضي بنســبة زيادة بلغت 

 %2
ومن جانبه اوضح المهندس اســماعيل جابر 
رئيــس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والــواردات ان اكبــر 10 اســواق مســتقبلة 
للصادرات المصرية خال الـ 5 أشهر االولى 
من العام الجــاري تضمنت الواليات المتحدة 
االمريكية بقيمة 852 مليون دوالر والمملكة 
العربية الســعودية بقيمة 788 مليون دوالر 
وتركيا بقيمــة 786 مليــون دوالر وايطاليا 
بقيمــة 709 مليــون دوالر ومالطــة بقيمــة 
العربيــة  واالمــارات  دوالر  مليــون   507
المتحدة بقيمة 432 مليون دوالر وبريطانيا 
وايرلندا الشــمالية بقيمة 408 مليون دوالر 
وليبيــا بقيمة 365 مليون دوالر والســودان 
بقيمــة 320 مليــون دوالر والمانيــا بقيمــة 

309 مليون دوالر 
واضــاف ان أكبر 10 دول مصدرة للســوق 
المصري خال الـ 5 أشــهر االولى من العام 
الجاري تضمنت الصين بقيمة 5 مليار و128 
مليــون دوالر والواليات المتحــدة االمريكية 
بقيمــة 2 مليار و550 مليون دوالر والمانيا 
بقيمة مليــار و685 مليون دوالر وروســيا 
بقيمــة مليــار و325 مليــون دوالر وتركيا 
بقيمة مليــار و377 مليــون دوالر وايطاليا 
بقيمــة مليــار و117 مليــون دوالر والهنــد 
بقيمــة مليار و66 مليون دوالر والســعودية 
بقيمــة 875 مليــون دوالر والبرازيل بقيمة 
800 مليــون دوالر واوكرانيــا بقيمة 772 

مليون دوالر.  

أعلنــت الســيدة نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة عن إطاق بعثــات تجارية إلى دول 
وســط وغرب إفريقيا بهدف استكشاف الفرص 
التجارية واالســتثمارية المتاحة بهذه األسواق 
الواعدة وتوطيد أواصــر التعاون مع مجتمعات 
األعمــال األفريقيــة، حيث ســتكون باكورة هذه 
البعثــات خال شــهر يوليو الحالــي إلى دولتي 
الســنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق والتعاون 
بيــن التمثيل التجاري المصــري والتجاري وفا 
بنــك خاصــًة وأنه من أهــم البنــوك العاملة في 

هذين البلدين. 
وقالــت الوزيــرة إن هذا التوجــه يأتي في إطار 
حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه 
الدعــم والمســاندة لدول القــارة االفريقية لرفع 
قدراتهــا في جميــع المجــاالت المتعلقة بتحرير 
التجارة وتشجيع االستثمار، ومشاركة التجربة 
المصريــة في دعم القطاع الصناعي ومســاندة 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
جــاء ذلك فى ســياق كلمة الوزيــرة التي ألقتها 
خــال فعاليات منتــدى روابط األعمال مع غرب 
افريقيــا الذي ينظمه التمثيــل التجاري بالتعاون 
مع التجاري وفا بنك لإلعان عن االستراتيجية 
الجديدة للنفاذ إلى أسواق وسط وغرب إفريقيا، 
شارك في فعاليات المنتدى السفير/ حمدي لوزا 
مساعد وزير الخارجية للشئون االفريقية وعدد 
من ســفراء الدول االفريقية ورؤساء المجالس 

التصديرية. 
وأوضحــت جامــع ان انعقاد هــذا المنتدى يبرز 
االســاس الذي تعتمد عليه مصر مع شــركائها 
االقتصادييــن، ويســتند الــى تأســيس التحالف 
االستراتيجي بين أجهزة الدولة وكل من القطاع 
الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية واإلقليمية، 
ويدعم من خاله رجال المال واألعمال العاقات 
الثنائيــة مــن خال االســتثمار في مشــروعات 
مشــتركة تعــود بالنفــع على جميــع االطراف، 
وتعمل على تحفيز مستويات النمو االقتصادي، 

ومن ثّم توفر فرص العمل لألجيال القادمة. 
واشــارت إلــى أهمية تعزيز العاقــات التجارية 
بين مصر ودول غرب افريقيا لتعكس اإلمكانات 
االقتصاديــة الهائلــة التــي يتمتع بهــا الجانبين 
ال ســيما في ظل دخــول اتفاقية التجــارة الحرة 
القارية االفريقية حيز النفاذ األمر الذي سيكون 
من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من 
خال فتح األســواق األفريقية أمــام المصدرين 

والمستثمرين بدول القارة.  
ولفتــت جامــع الــى ان القــارة االفريقيــة تقف 
علــى اعتاب مرحلة جديدة مــن مراحل التكامل 
االقتصــادى اإلقليمــي باطــاق اتفاقيــة منطقة 
التجــارة الحــرة األفريقيــة القاريــة والبدء في 

تربط  والتي  تنفيذهــا، 
فــي  بأكملهــا  القــارة 
واحــد  حــر  ســوق 
العقبــات  لتذليــل 
المصدريــن  أمــام 
فــي  والمســتثمرين 
القــارة،  دول  جميــع 
مشيرة الى ان االتفاقية 
ستســمح بتبادل السلع 
والخدمــات بدون قيود 
أو عوائــق جمركيــة، 
كمــا انها تمثــل خطوة 
توحيــد  نحــو  لألمــام 

الجهود الرامية إلنشاء تجمع اقتصادي افريقي.  
واشــارت الوزيــرة الى ان هــذا المنتدى يعكس 
إدراك الحكومــات للمســئولية الكبيرة التي تقع 
على عاتقها لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق 
لتحقيــق االندمــاج القــاري، مــن خــال إتاحة 
الفرصــة لممثلــي القطاع الخاص الســتعراض 
الفرص التجارية واالســتثمارية المتاحة وتبادل 
المعلومات التي تخدم مصالحهم المشــتركة، ال 
ســيما في القطاعات غير المستغلة والقطاعات 
التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة باإلضافة 
إلــى اســتعراض العقبــات التي تواجه انســياب 
حركــة التجــارة بيــن دول القارة وبحث ســبل 
تذليلهــا، ممــا يتيح الفرصــة لترجمــة التكامل 

اإلقليمي إلى شراكات فعلية. 
وأشــادت جامــع بالجهود التــي بذلهــا التمثيل 
التجاري المصــري والتجاري وفا بنك للخروج 
بهــذا الحــدث على الوجــه األمثــل، معربة عن 
املهــا في ان يؤتي ثماره لدعم وتقوية العاقات 
االقتصاديــة والتجاريــة بيــن رجــال االعمــال 
المصرييــن ونظرائهــم فــي دول وســط وغرب 

افريقيا الشقيقة.  
وأعرب السيد/هشــام الســفا، العضــو المنتدب 
للتجاري وفا بنك إيچيبت عن ســعادته النطاق 
مبــادرة »جســر األعمــال بيــن مصــر وغرب 
ووســط أفريقيــا« والتــي تلقــى دعــم ورعاية 
البنــك خاصــة في ظــل تواجده القــوى في 15 
دولــة افريقية وبصفة خاصة دول منطقة غرب 
افريقيا، مشــيرًا إلــى أن التواجــد واإلمكانيات 
التــي يتمتع بها البنك هنــاك تؤهله للقيام بدور 
محوري في ترتيــب وتنظيم اجتماعات األعمال 
بين المشــاركين من مصر ونظرائهم في دولتي 
الكاميرون والسنغال لعقد صفقات أعمال مثمرة 

بين جميع األطراف. 
واضــاف أن تجــاري وفا بنــك يشــغل المرتبة 
األولى بدولة الســنغال ويستحوذ على 17% من 
حصة السوق ويمتلك هناك 86 فرعًا فضا عن 

تبوءه المركز الرابع في دولة الكاميرون بحصة 
سوقية تبلغ 10% و55 فرع، الفتًا الي ان فروع 
البنك في هاتين الدولتين ستســتقبل المشاركين 
في البعثة للمساعدة في متابعة وتوفير الفرص 
التصديرية لعقد صفقات تجارية مع نظرائهم في 

السنغال والكاميرون.  
ومــن جانبــه أوضــح الدكتــور احمــد مغاوري 
رئيس التمثيل التجاري ان إطاق مبادرة روابط 
األعمال المصريــة األفريقية الموجهة إلى دول 
وسط وغرب أفريقيا تعد خطوة هامة نحو تنفيذ 
اســتراتيجية وزارة التجــارة والصناعة لزيادة 
الصادرات المصرية وتحقيق طموح   الــ100 

مليار دوالر صادرات سنويا. 
وقــال ان التمثيــل التجــاري نجــح فــي وضــع 
استراتيجية مفصلة الستكشاف الفرص الواعدة 
بغرب افريقيا، ســواء للصــادرات المصرية أو 
إلحــال الواردات المصرية بواردات افريقية أو 
لاستثمار المشــترك، من خال تكوين شراكات 
مــع جهــات ذات نفوذ قــوي في القــارة لتنظيم 
فعاليات لفتح قنوات اتصال مباشــرة بين قطاع 

االعمال في الجانبين.  
واضــاف مغــاوري أن هنــاك نحــو 34 دولــة 
افريقيــة مرشــحة لزيادة القوائم الســلعية حتى 
عــام 2024، الفتا الي ان المبادرة بدأت بدولي 
الســنغال والكاميرون نظرا الن السنغال عضوًا 
في تجمــع االيكــواس والكاميــرون عضوا في 
الســادك، حيث يمكن التعــاون مع هذين البلدين 
في العديد من المجاالت ال سيما مجال المقاوالت 
والبنيــة التحتيــة والمنتجات الطبيــة وخدمات 
االتصــاالت واالالت الزراعيــة والطاقــة، فضا 
عن اهمية االســتفادة من ميناء داكار باعتباره 

من أكبر الموانئ بدول غرب افريقيا  
ولفــت مغــاوري الــي ان مصر تتمتــع بعاقات 
تجارية قويــة مع دول تشــاد وغينيا والجابون 
والكونغــو، الفتــا الي ضــرورة تحقيــق أقصى 
اســتفادة من مكاتب التمثيل التجاري الموجودة 

بدول القارة السمراء. 

في أحدث تقرير حول مؤشرات آداء التجارة 
الخارجية غير البترولية لمصر خالل الـ 5 أشهر 

االولى من عام 2021 
نيفين جامع: 19% زيادة في قيمة الصادرات 
وارتفاع طفيف في الواردات بنسبة %10...

وصادرات شهر مايو تقفز بنسبة %50 

بالتعاون بين التمثيل التجاري المصري وتجاري 
وفا بنك 

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إطالق بعثات تجارية 
مصرية الى دول وسط وغرب افريقيا 
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اكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة ان اقرار البرنامــج الجديد لرد 
اعباء الصــادرات يمثل خطــوة هامة نحو 
تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة 
الصادرات والوصــول بها الى 100 مليار 
دوالر ســنويًا خاصــة فــي ظــل االهتمــام 
غير المســبوق من قبل القيادة السياســية 
والحكومة بملف تنمية الصادرات لاسواق 
الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيســية 
لتوفير النقد االجنبي في االقتصاد المصري 
وقالــت الوزيــرة ان البرنامــج الجديــد تم 
اعــداده بالتنســيق والتعــاون مــع القطاع 
الصناعــي والمجالــس التصديريــة وكافة 
الــوزارات واالجهــزة الحكوميــة المعنيــة 
بهــدف الوصول الــى توافق كامل من كافة 
االطــراف وبما يضمن تحقيق مســتهدفات 
البرنامــج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية 
في معدالت التصدير خال المرحلة المقبلة  
الجديــد  البرنامــج  ان  وأوضحــت جامــع 
يبــدأ تطبيقــه اعتبــارًا مــن مطلــع شــهر 
يوليوالجــاري ولمدة 3 ســنوات، مشــيرًة 
الــى ان البرنامج يســتهدف رفــع معدالت 
تشــغيل العمالة فــي الصناعــات المختلفة 
الســتيعاب الطاقات اإلضافية، نتيجة توقف 
بعض األنشــطة االقتصادية، وتحقيق نقلة 
نوعية فى االســتثمارات المحلية واألجنبية 
فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب 
المتغيرات االقتصادية الناجمة عن تفشــي 
وبــاء كورونــا عالميــًا الى جانــب تعميق 

الصناعة ورفع مستويات الجودة. 
وأشــارت إلى أن البرنامــج يتضمن والول 
لقائمــة  جديــدة  صناعــات  ادخــال  مــرة 
المســاندة  مــن  المســتفيدة  القطاعــات 
ادارة  مجلــس  وافــق  حيــث  التصديريــة 
صنــدوق تنمية الصــادرات علــى برنامج 
قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب 
والســيارت التجارية لمدة 7 ســنوات وكذا 
الموافقــة على برنامج لمســاندة صادرات 
الســيراميك باالضافــة الى ضــم مجموعة 
جديدة مــن البنــود ذات االهميــة لبرنامج 
والصناعــات  االدويــة  تشــمل  المســاندة 
المغذية لاجهــزة االلكترونية والكهربائية 
وخطوط االنتاج واالسطمبات وبعض بنود 

القطاعات الكيماوية. 

ولفتــت الوزيــرة إلى ان محــاور البرنامج 
الجديــد لــرد أعبــاء الصادرات تشــمل 8 
محــاور أولهــا محــور تعميــق الصناعــة 
من خــال تطبيــق معيار القيمــة المضافة 
بحيث تتحدد قيمة المســاندة للمصدر وفقا 
للقيمة المضافة للصــادرات على ان يكون 
الحد األدنى للقيمــة المضافة 30%، وذلك 
مع اســتثناء برامج الحاصــات الزراعية 
والصناعــات النســيجية والحرفية من هذه 
القاعــدة ويتضمــن المحور الثانــي تنمية 
ومدينــة  الحدوديــة  والمناطــق  الصعيــد 
الروبيكــي ومدينــة دميــاط لاثــاث حيــث 
تمنح صادرات الشــركات المنتجة في هذه 
المناطق 50% إضافية من نســبة المساندة 

األساسية 
واضافــت وزيــرة التجــارة والصناعة ان 
المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات 
المقامــة فــي المنطقــة االقتصاديــة لقناة 
النســبة  نفــس  تمنــح  حيــث  الســويس 
المخصصــة لصــادرات المصانــع المقامة 
في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور 
الرابــع  تعزيــز النفاذ الفريقيا واالســواق 
الجديدة حيث تمنح الصادرات السواق دول 
القــارة االفريقية نســبة 50% اضافية من 
نسبة المساندة االساسية وتحمل من تكلفة 
الشــحن الفريقيــا لجميــع الصــادرات عدا 
السلع المســتثناه بنســب متدرجة تتراوح 
بيــن 50 الى 80% ، كما يتم منح المصدر 
نسبة 50% اضافية من المساندة االساسية 
 CIS الســواق روســيا والصين ودول الـ

واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول امريكا 
الاتينية وامريكا الوســطى وغيرها، الفتة 
الى ان  المحور الخامس يتضمن مســاندة 
النقــل ويشــمل برنامــج مســاندة الشــحن 
الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا. 
جامع ان المحور الســادس يتضمن الزيادة 
فــي الصــادرات حيث يتم منــح المصدرين 
نســبة إضافيــة للمســاندة على الزيادة في 
الصادرات، بينمــا يشــمل المحور الســابع 
منح نســبة اضافيــة 2% للصــادرات التى 
تحمل عامة تجارية مصرية، مشــيرة الى 
ان المحور االخير يتضمن البنية االساسية 
المعــارض  مســاندة  للتصدير ويشــمل 
ومســاندة مكافحة ذبــاب الفاكهة وبرنامج 

الشحن الجوي وبرامج اخرى 
ومــن جانبهــا اوضحــت الدكتــورة/ أماني 
لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس  الوصــال 
تنمية الصــادرات انه تمــت الموافقة على 
مســاندة تكلفــة النقــل للواليــات المتحــدة 
االمريكية والدول االوروبية بنســبة %25 
لمــدة 6 أشــهر اعتبارًا من مشــحونات 1 
يوليــو الجاري وكــذا الموافقــة على دعم 
تكلفــة النقــل لدولة تنزانيا بنســبة %100 
اعتبــارًا مــن مشــحونات 1 ابريل 2021 
ولمدة عام، مشــيرًة الى ان البرنامج يلزم 
الشــركات المتعاملة مع الصنــدوق بتقديم 
ما يفيــد االشــتراك في منظومــة الفاتورة 
االلكترونيــة اعتبارًا مــن 1 يوليو 2021 
وذلك للشــركات التى تطلــب وزارة المالية 
انضمامها لمنظومة الفاتورة االلكترونية. 

بعد اعتماده من مجلس الوزراء  
وزيرة التجارة والصناعة تستعرض محاور 

وآليات البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات 

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن الــوزارة تولــى اهتمامــًا 
كبيرًا بتعزيز مشــاركة المرأة في منظومة 
التنمية االقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص 
فــي التوظيــف فــي كافــة القطاعــات بما 
في ذلــك المشــروعات الصغيــرة وريادة 
األعمــال، وزيــادة مســاهمتها فــي تنمية 
الصادرات المصرية لاســواق الخارجية، 
مشــيرًة إلــى أهمية مشــروع المــرأة في 
 SheTrades التجــارة الدولية بمصــر
Egypt فــي دعــم رائــدات األعمال فى 
قطــاع الحــرف اليدوية فى مصــر لتعزيز 
قدراتهــن لاندمــاج فــى ساســل القيمة 
العالمية والقيام بدور اقتصادى واجتماعى 
وسياســى أكثــر فعاليــة، ومن ثــم تحقيق 
الهــدف النهائى وهــو التمكين االقتصادى 
للمرأة لدعم التنمية الشــاملة والمستدامة 
والمســاهمة فى النمــو االقتصادى للباد، 
ومســاهمة الشــركات األكثر تنافســية فى 
تحقيق األهداف المرتبطة برؤية 2030. 
الوزيــرة  مشــاركة  خــال  ذلــك  جــاء 
والدكتــورة/ هالة الســعيد، وزير التخطيط 
والتنمية االقتصادية، فــي فعاليات إطاق 
مشروع المرٔاة في التجارة الدولية بمصر 
» SheTrades Egypt« الذي ينفذه 
مركــز التجارة الدولية بدعــم وتمويل من 
لتمويــل  اإلســامية  الدوليــة  المؤسســة 
التجــارة والبنــك اإلســامي للتنمية، من 
خــال برنامــج المعونة من أجــل التجارة 
للــدول العربيــة »األفتيــاس« بالشــراكة 
مــع وزارة التجارة والصناعــة ممثلة في 
هيئــة تنمية الصــادرات ووزارة التخطيط 
والتنميــة االقتصاديــة، والمجلس القومى 
للحــرف  التصديــرى  والمجلــس  للمــرأة 
والصناعات اليدوية إلى جانب المؤسسات 
الشــريكة والقطــاع الخــاص، شــارك في 
فعاليات إطاق المشروع المهندس/ هانى 
سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية 
اإلسامية لتمويل التجارة، والدكتورة/ مايا 
مرســى، رئيس المجلــس القومى للمرأة، 

إلــى جانب ممثلي مركز 
الدوليــة،  التجــارة 
والبنك  المتحدة،  واألمم 

اإلسامى للتنمية.  
وأشــارت الوزيــرة إلى 
أهمية المشروع في دعم 
للمؤسســات  القــدرات 
المشــاركة بمــا يمكنها 
من االســتمرار مستقبًا 
وتحســين  تقديــم  فــى 
لرائــدات  خدماتهــا 
األعمال والمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة 
فــى جميــع القطاعــات 

اإلنتاجيــة والتصديريــة، الفتــًة الــى إن 
المرأة المصريــة لها نصيب كبير في هذه 
النوعية من المشــروعات وبصفة خاصة 
المشــروعات الحرفيــة واليدويــة، حيــث 
تســتحوذ المــرأة على 20% مــن إجمالي 
الشــركات المصريــة العاملــة فــي قطاع 

الحرف اليدوية. 
وأوضحــت جامع أن هذا المشــروع يدعم 
الــدور الذي تقوم بــه المرأة في النشــاط 
االقتصادى ويأتي فــي إطار »رؤية مصر 
2030« و«االستراتيجية الوطنية لتمكين 
المــرأة 2030« اللتان تحثان على تعزيز 
التمكين االقتصــادى للمرأة من خال دعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة 
األعمــال لتعظيم االســتفادة مــن الطاقات 
اإلنتاجية واإلبداعية التى تتمتع بها المرأة 
فضًا عن زيــادة القيمة المضافة وتحقيق 
النمو الشــامل والمســتدام، الفتــًة إلى أن 
المشروع يســتهدف تعزيز قدرات رائدات 
األعمــال المصريــات وتقديــم الدعم لهن 
في قطاع الحــرف اليدوية فى مصر وذلك 
لاندماج فى ساسل القيمة العالمية والقيام 
بدور اقتصادى واجتماعى وسياســى أكثر 
فعالية، ومن ثم تحقيق التمكين االقتصادى 
للمرأة لدعم التنمية الشــاملة والمستدامة 
والمســاهمة فــى النمــو االقتصــادى في 

مصر، ومساهمة الشركات األكثر تنافسية 
فــى تحقيــق األهــداف المرتبطــة برؤيــة 

 .2030
وأضافت الوزيرة أن المشــروع يستهدف 
تحقيق االســتدامة فى مصر من خال دعم 
القدرات للمؤسسات المشاركة بما يمكنها 
من االستمرار مستقبًا فى تقديم وتحسين 
خدماتهــا لرائدات األعمال والمشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات 
اإلنتاجية والتصديرية، خاصًة بعد النجاح 
الكبيــر الــذي حققه البرنامج فــي المملكة 

المغربية.  
 ولفتــت جامع إلى أن المشــروع ســيعمل 
علــى تعزيــز قــدرات الشــركات الصغيرة 
التي تقودها الســيدات من خال التدريبات 
على اإلنتاج والتعبئة والتغليف والخدمات 
اللوجســتية والمعلومات التجارية وإدارة 
الجــودة والتســويق والمبيعــات الخاصة 
الشــركات  وستســتفيد  معيــن،  بقطــاع 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغر 
التي تــم اختيارهــا من أفضل ممارســات 
التصديــر والتواصل مع أســواق التصدير 
والمشــترين، مشــيرًة إلى أن المشــروع 
سيقدم أيضًا الدعم لهيئة تنمية الصادرات 
المصرية في خدمات المعلومات التجارية، 

وتطوير السوق وإدارة الجودة.  

و تؤكد خالل مشاركتها في فعاليات إطالق 
مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر 

نيفين جامع: الحكومة حريصة على تحقيق 
التمكين االقتصادي للمرأة لدعم التنمية 

الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو 
االقتصادي للدولة المصرية 
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علــى  والســعودية  مصــر  اتفقــت 
تنميــة وتعزيــز أواصــر التعــاون 
المشــترك فــى مختلــف القطاعات 
االنتاجيــة والخدمية وعلى رأســها 
والصناعــة  التجــارة  قطاعــات 
والصحــة  والزراعــة  واالســتثمار 
والبتــرول  والنقــل  والتعليــم 
والمواصفــات  والبيئــة  واالعــام 
والمقاييس والمشروعات الصغيرة 
والمتوســطة والقطاعــات الماليــة 
وكــذا  والجمركيــة  والمصرفيــة 
قطاعــات الغذاء والــدواء والصحة 
والثــروة المعدنيــة، جــاء ذلك فى 
الســابعة  الــدورة  فعاليــات  ختــام 
عشــر للجنــة المصرية الســعودية 
المشــتركة والتي عقــدت بالقاهرة 
وترأســها عــن الجانــب المصــري 
السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة وعن الجانب الســعودي 
الدكتور/ماجــد بن عبد اهلل القصبي 
وزير التجارة واالســتثمار بالمملكة 

العربية السعودية . 
وقالــت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
عكســت  اللجنــة  اجتماعــات  ان  والصناعــة 
الروابط األخوية الوثيقــة بين مصر والمملكة 
العربية الســعودية وتنفيــذًا لتوجيهات فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي والملك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز خــادم الحرمين الشــريفين 
بأهميــة تفعيــل العمــل المشــترك لتوثيق هذه 
الروابط واالنتقال بالتعاون الثنائي لمســتويات 
متميزة تصب في مصلحة الشــعبين الشقيقين 
واالقتصاديــن المصــري والســعودي على حد 

سواء. 
وتوجهــت الوزيــرة بالشــكر للســيد/ ابراهيم 
الســجيني مســاعد وزيرة التجارة والصناعة 
للشــئون االقتصاديــة عن الجانــب المصري، 
والســيد/ مشــعل بن مقبل المقبــل وكيل هيئة 
التجــارة الخارجية للعاقــات الدولية واللجان 
المشــتركة عن الجانب الســعودي على ترأس 

اعمال اللجنة التحضيرية. 
واكــدت الوزيــرة ان مصر والمملكــة العربية 
الســعودية ترتبطان بعاقات اســتراتيجية تعد 
نموذجــًا ناجحــًا للتعــاون بين األشــقاء القائم 

على المســاواة وتحقيق المصلحة المشــتركة 
للشــعبين الشــقيقين واالقتصاديــن المصــري 
والســعودي على حد ســواء، مشــيرًة الى أن 
العاقة الوطيدة التي تربط قيادتي البلدين تمثل 
ركيزة اساســية لتعزيز التعاون المشترك بين 
مصر والســعودية فــي كافة المجــاالت وعلى 
مختلف االصعدة ويعكس ذلك استقبال الرئيس 
السيســي لولي العهد الســعودي االمير/ محمد 
بن سلمان بمدينة شــرم الشيخ مؤخرًا، فضًا 
عــن االتفاق في الــرؤي بين قيــادات البلدين 

بشأن القضايا الدولية واإلقليمية. 
اللجنــة  اجتماعــات  أن  إلــى  جامــع  ولفتــت 
المشــتركة تعكــس حرص القاهــرة والرياض 
علــى ترجمة كافة المبادرات إلى مشــروعات 
ملموســة تصــب فــي مصلحــة االقتصاديــن 
المصري والســعودي على حد سواء، مشيرًة 
الى ان هذه االجتماعات تستهدف خلق تواصل 
دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات 
ترقى بالتعاون االقتصادي نحو مستويات غير 
مســبوقة وتعزز العاقات المصرية السعودية 
والتي تعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على 
تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. 

الدعــوة  جامــع  ووجهــت 
لرجال االعمال والشــركات 
والســعودية  المصريــة 
مــن  الكاملــة  لاســتفادة 
بيــن  المتميــزة  العاقــات 
وترجمتهــا  الدولتيــن 
لمشروعات تعاون ملموس 
في شتى المجاالت، مشيرًة 
التنســيق  ان جهــود  الــى 
والتشــاور المســتمر بيــن 
البلديــن انعكســت بصورة 
ايجابية علــى حجم التبادل 
التجاري والذي يشهد نموًا 
وزيــادة مطــردة عاما بعد 
عــام حيث تخطــى الـ 5.5 
مليار دوالر عام 2020. 

وأشــارت الوزيرة الى انها 
الســعودى  ونظيرها  قامت 
محضــر  علــى  بالتوقيــع 
اجتماعات الدورة الســابعة 
المصريــة  للجنــة  عشــر 
الســعودية المشــتركة والــذي تضمــن تعزيز 
التعــاون المشــترك فــي مختلــف المجاالت و 
علــى كافــة األصعــدة ،كمــا تم  االتفــاق على 
عقــد فعاليات الدورة الـــ 18 للجنة بالعاصمة 
الســعودية الريــاض وعلــى تعزيــز التعــاون 

المشترك بين البلدين. 
 ومــن جانبه أكد الدكتور/ ماجد القصبي وزير 
التجارة واالســتثمار الســعودي قوة العاقات 
التي تربــط مصر والســعودية بروابط األخوة 
والجــوار والتاريــخ الطويــل مــن التعاون في 
مختلــف المجاالت، مشــيرًا إلى حــرص خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن عبد 
العزيز، وولي العهد األمير/ محمد بن ســلمان 
بــن عبد العزيــز علــى تعزيز أواصــر الصلة 

والتكامل مع مصر على كافة األصعدة،  
وأضــاف أن الشــركات الســعودية لديهــا ثقة 
كبيــرة في الســوق المصري وهو مــا يتجلي 
فــي وجود 6225 شــركة ســعودية تعمل في 
مصــر باســتثمارات تبلــغ 30 مليــار دوالر، 
كمــا أن هناك 518 شــركة مصرية تعمل في 
الســوق الســعودي الــي جانب انتشــار 285 
عامــة تجاريــة مصرية في الســعودية، الفتا 

الــي ان هذه االرقام تعكس البيئة االســتثمارية الجادية 
التي تتمتع بها مصر حيث شهدت الفترة الماضية ازالة 
العديد من التحديات التي واجهت الشــركات الســعودية 

بالسوق المصري وتقديم العديد من التيسيرات لها.  
ولفت وزير التجارة واالســتثمار السعودي الي ان باده 
تتطلع الي ان تكون الشريك التجاري االول لمصر خال 

الخمس سنوات المقبلة. 
و يفتتحان فعاليات مجلس األعمال المشترك 

وعلي هامش أعمال اللجنة المصرية المشتركة ترأست 
السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور/ 
ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية 
فعاليــات اجتماع مجلــس األعمال المصري الســعودي 
المشــترك وذلك بحضور السيد/ عبد الحميد أبو موسي 
رئيس الجانب المصري بالمجلس والسيد/ بندر العامري  
رئيس الجانب السعودي إلى جانب أعضاء المجلس من 
الجانبين الى جانب الســيد / اسامة بن احمد نقلى سفير 
الســعودية بالقاهرة والســفير احمد فاروق سفير مصر 
لدى السعودية و المستشار / محمد عبد الوهاب رئيس 
الهيئة العامة لاســتثمار والسيد / محمد المصرى نائب 
رئيــس االتحاد العام للغرف التجارية والســيد / ابراهيم 

الســجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون االقتصادية والدكتور 
عاء عز ، أمين االتحاد العام للغرف التجارية . 

وقــد أكدت ان التعاون التجاري واالســتثماري بين رجــال األعمال بمصر 

والمملكــة العربيــة الســعودية يعد أحد الركائز األساســية لدعــم العاقات 
االقتصاديــة المصريــة الســعودية، مشــيرًة الــى ان إطــاق دورة جديدة 
لمجلس األعمال المشــترك يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مســتهدفات القيادة 
السياســية فــي البلديــن المتعلقة بتشــجيع ودعم القطــاع الخاص وجذب 
االســتثمارات األجنبيــة خاصة في ظل العمل المشــترك على مشــروعات 

عمرانية وصناعية كبرى.  
وقالت الوزيرة ان اجتماع مجلس األعمال المصري الســعودي المشــترك 
والــذي يتزامن مــع أعمال الدورة الســابعة عشــر من اللجنــة المصرية 
الســعودية المشــتركة يعكس الترابــط الواضح بين العاقــات االقتصادية 
الثنائية على المســتوى الرســمي ومستوى رجال األعمال، مشيرًة الى ان 
المجلس يلعب دورًا رئيسيًا فى تنشيط وتدفق التجارة واالستثمار بالبلدين.  
ولفتــت جامــع الى انــه رغم الظــروف االســتثنائية التي يشــهدها العالم 
جــراء جائحــة فيــروس كورونــا وتداعياتهــا االقتصادية التي انعكســت 
ســلبًا علــى التجــارة العالمية وتدفقــات االســتثمار، إال أن أرقــام التبادل 
التجاري واالســتثماري بين مصر والمملكة العربية الســعودية قد عكست 
الخصوصية الشــديدة للعاقات المصرية الســعودية في المجالين التجاري 
واالســتثماري، مشــيرًة الى ان المملكة العربية الســعودية تعد ثاني أكبر 
ســوق خارجي للصــادرات المصرية، كمــا تعد مصر ثامن أكبر مســتقبل 

للصــادرات الســعودية بإجمالي تبــادل تجاري في الســلع البترولية وغير 
البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دوالر. 

واضافت الوزيرة ان المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في 
جمهورية مصر العربية باستثمارات تخطت الـ 6 مليار دوالر موزعة على 
أكثر من 500 مشــروع اســتثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في 
قائمــة أكبر الدول التي تم اصدار رخص اســتثمارية لها بالمملكة العربية 
عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية كما بلغ اجمالي االستثمارات 
المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دوالر بنهاية عام 2020، مشيرًة 
الــى ان هــذه المؤشــرات تعد مؤشــرات إيجابية للغاية فــي ظل انخفاض 
تدفقات االســتثمار العالمي بنســبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 

وفقًا لتقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد«. 
واعربــت جامــع عن ثقتها فــي ان يقوم المجلس الحالي بتشــكيله الجديد 
بتقديم مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجاري واالستثماري 
المشترك بين البلدين، مؤكدًة استعداد كافة الجهات الرسمية المعنية بتقديم 
مختلــف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس في أداء مهامه 

بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين. 
ومن جانبه أكد الدكتور/ ماجد القصبي وزير التجارة واالستثمار السعودي 
ان مصر والســعودية ترتبطان بعاقــات تاريخية وثيقة في كافة المجاالت 
وعلــى مختلــف االصعدة، مشــيرًا الــي اهمية تعزيــز التعاون المشــترك 
لمواجهــة التحديــات االقليميــة والعالميــة وعلى رأســها تداعيات جائحة 

فيروس كورونا.  
واشــار الــي اهمية تعميق التعــاون بين حكومتــي البلدين بتهيئــة البيئة 
التجاريــة واالســتثمارية امــام دوائر االعمــال بمصر والمملكــة العربية 
السعودية، معربًا عن ثقته في مجلس االعمال المصري السعودي المشترك 
فــي تعميق التعــاون االقتصادي وترجمة كافة المبادرات الي مشــروعات 
ملموســة مبنية على تكافؤ الفرص وخدمة المصالح المشــتركة، مشــيرا 
الي الدور الهام للقطاع الخاص باعتباره شــريك اساســي لدعم مستويات 

التجارة البينية واالستثمارات المشتركة بين البلدين. 

فى ختام فعاليات الدورة الســــــــابعة عشر للجنة المصرية 
السعودية المشتركة بالقاهرة

مصر والسعودية تتفقان على تنمية وتعـــــــــزيز أواصر التعاون المشترك فى 
مختلف القطاعات االنتاجية والخدمية

و يفتتحان فعاليات 
مجلس األعمال المشترك 
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أكد أحدث تقرير تلقته السيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشــرات 
أداء مصلحــة الرقابــة الصناعيــة خــال 
شــهر مايو الماضــى أن المصلحــة قامت 
بإجراء 658 حملة تفتيشية على المصانع 
والمراجل واآلالت الحرارية، كما تم إجراء 
1192 دراســة فنية متخصصــة تضمنت 
الســماح  فــي مجــال  132 دراســة فنية 
المؤقت والدروباك و1050 دراســة فنية 
متنوعة و10 دراسات مستلزمات انتاج. 

 كمــا قامــت المصلحــة بمنــح ترخيــص 
حراريــة،  وآلــة  بخــاري  لـ223 مرجــل 
واعتماد 60 مركز خدمة وصيانة )خدمات 
مــا بعد البيع( والقيام بـــ 18 حملة رقابية 
موســمية، شــملت التفتيش على عدد 73 
مصنــع، كمــا قامــت المصلحة مــن خال 
وحــدة دليل خدمة المواطن بالرد على 24 

شكوى. 
  وقــال المهنــدس/ عبد الــرؤوف أحمدى 
الصناعيــة ان  الرقابــة  رئيــس مصلحــة 
المصلحــة تعمــل خــال المرحلــة الحالية 
علــى أحكام الرقابة على المصانع وضمان 
مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية 
والعالمية، مشــيرا إلى أن المصلحة تسهم 
فــي تفعيل الــدور الرقابي علــى المنتجات 

األســواق  فــي  قبــل طرحهــا  الصناعيــة 
ومكافحة عمليات الغش الصناعي و تسعي 
المصلحة دائما الي تحســين صورة المنتج 
المصري داخليا وخارجيا وحماية األسواق 
من تــدوال الســلع الردئية غيــر المطابقة 
للمواصفــات الــي جانــب زيادة مســاهمة 
الصناعــة الوطنيــة في الصــادرات ورفع 
القــدرات التنافســية للمنتــج المصــري ، 
باالضافة الي  نشــر الوعى بأهمية الجودة 
بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين. 
التفتيــش  حمــات   وأضاف أحمــدي أن 
للمنظفــات  مصانــع  تضمنــت  والرقابــة 
والســيارات  الكهربائيــة  واالجهــزة 
والمستلزمات الطبية والنسيج والصناعات 
الهندســية والكيماويــة والخشــبية ومواد 
البناء وصناعة الشنط وكسارات الباستيك 
الــى جانــب مصانــع للرخــام والجرانيــت 
والتكييفــات الصحراويــة باالضافــة الــى 
مراكز خدمة وصيانة الســيارت واالجهزة 
المنزلية، الفتًا الى ان الحمات اســتهدفت 
ايضًا متابعــة مدى التزام المصانع بتطبيق 
االجــراءات االحترازيــة الخاصة بانتشــار 
فيــروس كورونــا للحفــاظ علــى ســامة 
العاملين وضمان عدم توقف عجلة االنتاج. 
قامــت  المصلحــة  ان  أحمــدي   واوضــح 

بحمــات تفتيشــية علــى مراكــز الخدمــة 
والصيانــة المعتمدة الغــراض التجهيزات 
والتعديات للمركبــات وذلك للوقوف على 
مدى التــزام هذه المراكــز بالقواعد الفنية 
المتعبة في هذا الشــأن، مشــيرًا الى انه تم 
الغــاء اعتماد 4 مراكــز للخدمة والصيانة 
بمحافظات البحيرة والمنوفية وبني سويف 
والدقهلية لعــدم التزامهــا بالقواعد الفنية 
المتبعــة وقــد تــم اخطــار االدارة العامــة 

للمرور بأسماء هذه المراكز 
 واشــار الــى ان المصلحــة قامــت بعقــد 
اجتمــاع مع مركز تحديــث الصناعة لبحث 
ســبل تعزيز التعاون لنشر اهمية الحصول 
على شــعار »بــكل فخر صنــع في مصر« 
والتأكــد مــن احقيــة الشــركات المســجلة 

الستخدام هذه العامة  
وفــي اطار حرص المصلحة على التواصل 
مــع كافة منظمات االعمال قــام المهندس/ 
عبــد الــرؤوف أحمــدى رئيــس مصلحــة 
الرقابة الصناعية بحضور اجتماع موســع 
مع اعضاء جمعية مســتثمري العاشر من 
رمضان تناول بحث التحديات واستعراض 
المعوقات التي تواجههم والعمل على ايجاد 
حلــول جذريــة لها، حيــث تم اســتعراض 
فلسفة المصلحة في متابعة التزام المصانع 
والمواصفــات  الجــودة  معاييــر  بتطبيــق 
القياســية على منتجاتهم، وذلــك فى اطار 
الــدور التوعوي الذي تقــوم به المصلحة، 
وقد تم االتفاق على التواصل المستمر بين 
الجمعيــة والمصلحــة في حالــة وجود اي 

شكاوي لدى المستثمرين. 
وفــى هــذا الصــدد اشــار الدكتور ســمير 
عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من 
رمضان بأن الجمعية ستقوم بحملة توعية 
للمصانــع والشــركات تتضمــن التعريــف 
بالمصلحــة وتخصصاتهــا فى إطــار خطة 
المصلحة لمســاندة المصانــع وحل العديد 
من المشكات التى تواجه المستثمرين مع 

بعض الجهات األخرى.

وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/  اكــدت 
التجــارة والصناعة ان القيادة السياســية 
تولــي اهتمامــا كبيــرًا بتحفيــز القطاعات 
االقتصادية المختلفة لتبني مفاهيم التحول 
الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، مشيرًة 
الى اهمية محــور »العلــوم والتكنولوجيا 
واالبتــكار« باســتراتيجية مصــر للتنمية 
المســتدامة »رؤيــة مصــر 2030«، في 
تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز واالبتكار 
في العلوم والتكنولوجيــا واالبتكار وإنتاج 
التكنولوجيــا  وتوطيــن  ونقــل  المعرفــة 

التنميــة  فــي  للمســاهمة 
االقتصادية والمجتمعية. 

جــاء ذلك في ســياق كلمة 
الوزيــرة خال مشــاركتها 
التــي  النقاشــية  بالحلقــة 
األمــم  منظمــة  نظمتهــا 
المتحــدة للتنمية الصناعية 
عنوان  تحــت  »اليونيدو« 
القطاع  جاهزيــة  »تعزيــز 
لتبني  الصناعي المصــري 
مفاهيــم الثــورة الصناعية 
بحضور  وذلــك  الرابعــة« 
المشــاط  رانيــا  الدكتــورة 
وزيــرة التعــاون الدولــي، 
والســيد / باســل الخطيــب 

المديــر والممثــل اإلقليمــي لمنظمة األمم 
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة فــي مصــر 
والدكتورة / عبير السعدي مستشار وزيرة 
التجارة والصناعة للمشروعات التنموية 

الصناعــي  القطــاع  ان  الوزيــرة  وقالــت 
العالمي شــهد فــي العقود األخيــرة تطوًرا 
وتحواَل ســريًعا من اإلنتــاج الكمي الضخم 
والمعتمــد علــى كثافة القــوى العاملة في 
خطــوط اإلنتاج إلــى اســتخدام الروبوتات 
والذكاء اإلصطناعي لزيادة الكفاءة، فضا 
عن تطور مفهوم الصناعة التحويلية نحو 
االعتمــاد على أدوات التحــول الرقمي من 

خال الرقمنة واألتمتة الصناعية. 
واضافــت ان الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
تعكس االتجــاه نحو عمليــة التصنيع ذات 
القيمــة المضافة األعلى من خال تطبيقات 
المتقدمــة  التصنيــع  وتقنيــات  الرقمنــة 
واالســتخدام الفعال للموارد، مشــيرًة الى 
اهميــة الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز 
الكفــاءة اإلنتاجيــة وتقليــل االعتماد على 

العمالة البشرية وزيادة التنافسية. 
واشارت جامع ان الوزارة تسعى من خال 
هيئاتهــا المختلفة وشــراكائها مع الجهات 
الدولية إلى تبني سياسات تهدف إلى تعزيز 

توطين التكنولوجيات المتطورة بالصناعة 
المصرية وتبني اتجاه واضح للتحول نحو 
الصناعــات ذات القيمــة المضافــة العالية 
والمعتمدة على المكون العالي والمتوســط 
الكهربائيــة،  الســيارات  صناعــة  مثــل 

والحاسبات واآلالت والمعدات.  
ونوهــت الــى ان الــوزارة قامــت مؤخرا 
بصياغة رؤيــة وتصور متكامــل لمواكبة 
الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، 
فــي ضوء تقييم التجارب العالمية الناجحة 
في رسم سياسات التحول الرقمي والثورة 
الصناعية الرابعة فضا عن 
التعــاون القائــم مــع منظمة 
اليونيدو في برنامج الشراكة 
الــذي تــم إطاقه في شــهر 
مايــو 2021، مشــيرًة الى 
ان هذه الرؤية تؤكد ضرورة 
الــوزارات  جهــود  تضافــر 
المجتمــع  ومؤسســات 
لوضــع  المعنيــة  المدنــي 
القوميــة  »االســتراتيجية 
الرابعة«  الصناعيــة  للثورة 
وتطبيقها في كافة القطاعات 
تشــمل  والتــي  االقتصاديــة 
القطــاع الصناعــي وقطــاع 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
المعلومــات والقطــاع الزراعــي والقطاع 

السياحي والقطاع المصرفي . 
التحــول  عمليــة  أن  الوزيــرة  واضافــت 
علــى  تأتــي  عديــدة  تحديــات  ســتواجه 
رأســها خلق آلية وطنية شــاملة لألنشطة 
والمجتمعيــة  الحكوميــة  والمجهــودات 
الداعمة للبيئة االبتكارية في مصر ونقص 
البرامــج التمويليــة الخاصــة ببرامج بناء 
القــدرات الداعمة للتحــول الصناعي نحو 
الجيــل الرابــع فضا عن جاهزيــة القطاع 
الصناعي لتبني مفاهيــم الثورة الصناعية 

الرابعة. 

في أحدث تقرير تلقته وزيرة التجارة والصناعة 
حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية 

خالل شهر مايو الماضى 
إجراء 658 حملة تفتيشية على المصانع 

وإعداد 1192 دراسة فنية وترخيص 223 مرجل 
بخاري واعتماد 60 مركز صيانة

وزيرة التجارة والصناعة تشارك في 
حلقة نقاشية حول جاهزية القطاع 
الصناعي المصري لتبني مفاهيم 

الثورة الصناعية الرابعة 

نظمتها  منظمة اليونيدو  
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عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة جلســة مباحثــات موســعة مع 
السيد/ موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة 
والتجــارة المغربــي – عبر تقنيــة الفيديو 
كونفرانــس – تناولــت مســتقبل التعــاون 
االقتصادي المشترك وسبل تعزيز العاقات 
التجاريــة واالســتثمارات المشــتركة بيــن 
البلدين خال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء 
السفير/ اشرف ابراهيم سفير مصر بالمملكة 
المغربية الدكتــورة/ دينــا محمــود رئيس 
االدارة المركزية لاتفاقيات التجارية بقطاع 
االتفاقيات والتجارة الخارجية  والمستشار 
تجــاري نهــى كمــال مديــر ادارة المغرب 
العربــي بالتمثيــل التجاري والســيد/ أحمد 
شــوقى رئيس المكتب التجــاري المصري 
بالمغرب والســيد/ عبــد الواحد رحال مدير 
عــام التجارة بــوزارة التجــارة والصناعة 

المغربية. 
واكــدت الوزيرة عمــق وتاريخية العاقات 
الثنائيــة المصريــة المغربية والتي تســتند 
الــى عاقــات الترابــط االخــوي والعربــي 
بيــن البلديــن، مشــيرًة الى اهميــة ترجمة 
العاقات المتميــزة التي تربط الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي والملــك محمد الســادس 
تجــاري  اقتصــادي  تعــاون  لمشــروعات 
واســتثماري ملمــوس تصب فــي مصلحة 
االقتصاديــن المصــري والمغربــي وتعود 

بالنفع على الشعبين الشقيقين 
وقالــت جامــع انه تــم االتفاق مــع الجانب 
المغربــي علــى تشــكيل مجموعــة عمــل 
مــن وزارتي التجــارة فــي البلدين لحصر 
المعوقــات والتحديات التــي تعترض حركة 
التبادل التجاري والتعاون االستثماري بين 
البلدين وايجاد حلول جذرية لها في أســرع 
وقــت ممكــن، مشــيرًة الى اهمية تدشــين 
آلية عمل ميســرة بيــن البلدين ترتكز على 
اجراءات واضحة وضوابــط زمنية محددة 
لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لاسواق 
المغربيــة والصــادرات المغربيــة للســوق 

المصري. 
واشــارت جامع الى ان اســتراتيجية العمل 
التــى تــم توقيعهــا مؤخــرًا بيــن الحكومة 
المصريــة والتجــاري وفــا بنــك المغربي 
لتعزيز تواجد الصادرات المصرية باسواق 
دول غــرب افريقيــا تعد ترجمــه للعاقات 
االقتصاديــة الوطيــدة التــي تربــط مصــر 
والمغــرب وتعكس ثقــة الدولــة المصرية 
في المؤسســات المصرفيــة المغربية وكذا 
حرصهــا علــى تعزيز التعــاون االقتصادي 

بين مصر والمغرب ودول غرب افريقيا  
واضافت الوزيرة ان الســوق المغربي يعد 
أحد اهــم االســواق المســتقبلة للصادرات 
المصرية بمنطقة الشــرق االوســط وقارة 
افريقيا، مشــيرًة الى ان اجمالي الصادرات 
المصريــة لدولة المغرب بلغ العام الماضي 
نحــو 468 مليون دوالر كمــا بلغ اجمالي 
الصــادرات المصريــة خــال الـ 5 أشــهر 
االولــى مــن العــام الجــاري 265 مليون 

دوالر. 
ووجهت جامع الدعوة للسيد/ موالي حفيظ 
العلمي وزير الصناعــة والتجارة المغربي 
لزيــارة القاهرة لبحث ســبل تعزيز التعاون 
االقتصــادي المشــترك واســتعراض كافــة 

الملفــات المطروحــة على جــدول االعمال 
وكذا التشــاور بشــأن كافــة الموضوعات 
والقضايــا االقتصادية االقليميــة والعالمية 

محل االهتمام المشترك. 
ومــن جانبــه أكــد الســيد/ مــوالي حفيــظ 
العلمي وزير الصناعــة والتجارة المغربي 
حــرص باده على تعزيــز عاقات التعاون 
االقتصادي المشــترك مع مصر لمستويات 
متميــزة وبصفــة خاصــة فــي القطاعــات 
التجارية واالســتثمارية، مشيرًة الى اهمية 
تفعيــل العمــل المشــترك لتحقيــق تــوازن 
بمعدالت التبادل التجــاري وتعديل الميزان 
التجــاري بيــن البلدين والذي يميل بشــدة 

لصالح مصر. 
واشــار العلمــي الــى اهميــة فتــح صفحة 
جديدة للتعاون التجاري واالســتثماري بين 
مصــر والمغرب من خــال العمل على حل 
كافة المشــكات والتحديــات التي تعترض 
انسياب التجارة البينية وتدفق االستثمارات 
المشــتركة بيــن البلدين، الفتًا الــى اهمية 
زيــادة معــدالت التجارة البينيــة بين مصر 
بالعاقــات  تليــق  لمســتويات  والمغــرب 
السياســية المتميــزة التــي تربــط البلدين 

الشقيقين. 

تحــت رعاية الســيدة نيفين جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعــة وبمشــاركة الدكتورة 
هالــة الســعيد وزيــرة التخطيــط والتنمية 
االقتصاديــة ومحافظ مصــر لدى مجموعة 
البنك االســامى للتنمية، اختتمت فعاليات 
البرنامــج األول لتدريب المصدرين والذي 
عقد خال الفترة من 6-10 يونيو الماضي 
حــول » الدخــول لألســواق األفريقيــة« 
ونظمته هيئــة تنمية الصــادرات بالتعاون 
مع المؤسســة الدولية االســامية لتمويل 

التجارة تحــت مظلة برنامج جســور التجارة 
العربية االفريقية. 

وقد شــارك فى فعاليات حفل الختام المهندس 
التنفيذي للمؤسســة  الرئيــس  هانــي ســنبل 
الدولية االســامية لتمويل التجــارة والوزير 
مفوض تجاري ممدوح ســالمان رئيس هيئة 
تنميــة الصــادرات والدكتور شــريف الجبلى 
رئيــس لجنــة الشــئون االفريقيــة بمجلــس 

النواب. 
وقالت السيدة نيفين جامع أن السوق األفريقي 
يعد أحد أهم األسواق اإلستراتيجية للصادرات 
المصريــة فــي مختلف القطاعــات االنتاجية، 
مشــيرة الى أهمية تعزيز الجهود المشــتركة 
لاســتفادة مــن كافــة المقومــات واإلمكانات 
اإلقليميــة  التجاريــة  التجاريــة واالتفاقيــات 
بالقارة األفريقيــة لزيادة الصادرات المصرية 

لألسواق األفريقية. 
وأشــارت الوزيرة الــى أهمية هــذا البرنامج 
في رفع قدرات ومهارات الشــركات المصرية 
المصــدرة للدخول لألســواق األفريقية، الفتًة 
الــى أن البرنامــج يأتــي في إطــار توجيهات 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي للوصول 
بالصــادرات المصريــة لـــ 100 مليار دوالر 
ســنويا حيث تعد القارة االفريقية سوقًا واعدًا 
للصــادرات، ويمكــن تحقيــق زيادة ســنوية 
فــى الصــادرات المصرية من خال الســوق 

األفريقى. 
واضافــت جامــع ان البرنامــج يعكــس توجه 
الدولــة نحــو األســواق األفريقيــة الواعدة، 
وبما يســاهم فى تحقيق اســتراتيجية الوزارة 
لتنمية الصادرات، مشــيرًة إلى أن الصادرات 
المصرية ألســواق دول القارة اإلفريقية بلغت 
العــام الماضى نحو 3.9 مليار دوالر وهو ما 

يمثل أقل من 1% من ورادات القارة. 

ولفتــت الوزيــرة الى انــه  فى إطــار التوجه 
التجاريــة  العاقــات  لتعزيــز  االســتراتيجى 
واالقتصاديــة مــع دول القــارة األفريقية فقد 
قامــت الوزارة بإعداد خطة عمل للتوجه نحو 
أفريقيا وتعزيز االستفادة من اتفاقيات التكامل 
اإلقليمى الموقعة بين مصر ومختلف شركائها 
من الــدول والتجمعات األفريقية، حيث ترتكز 
خطة العمل على عدد من المحاور الرئيســية 
أولهــا محور التجارة والذى يركز على تعظيم 
االســتفادة من االتفاقيــات التجارية مع الدول 
األفريقيــة مــن خــال تذليــل كافــة العقبــات 
التــى تواجــه الصــادرات المصريــة ومتابعة 
المفاوضــات الفنيــة الخاصــة بالتخفيضــات 
الجمركيــة وقواعــد المنشــأ فى ظــل اتفاقية 
 AFCFTA التجارة الحرة القارية األفريقية

والتى تضم )55( دولة أفريقية. 
كمــا تتضمــن خطــة العمــل محــورًا خاصــًا 
باللوجســتيات والــذي يركــز على اســتكمال 
منظومة المراكز اللوجســتية، والتنســيق مع 
الجهــات الوطنية للتغلب علــى عقبات حركة 
النقــل الجــوى المباشــر باإلضافــة للتعــاون 
مــع وزارة النقل لدراســة تســيير خطوط نقل 
ماحية مباشــرة للدول األفريقية خاصة لدول 

غرب أفريقيا. 
ومــن هذا المنطلق اكــدت جامع حرص مصر 
على مد جســور التعاون االقتصادى بين دول 
القارة األفريقية ورسم خارطة طريق واضحة 
نحــو التكامــل الصناعى األفريقــى من خال 
تبادل األفكار وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق 
التعاون الصناعى والتجارى بين دول القارة، 
حيــث يمثــل إنشــاء منطقــة التجــارة الحرة 
القارية األفريقية إنجــازًا حقيقيًا نحو التكامل 

االقتصادى األفريقى. 
واوضحت الوزيرة ان هذا البرنامج التدريبى 
يأتى ضمن االنشــطة المقترحة مع المؤسسة 

االسامية لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية 
وورش التوعيــة لرفــع قــدرات المصدريــن 
المصرييــن فــى التعريف بمتطلبــات الدخول 
للســوق االفريقــى باعتبــاره أحــد االســواق 
الرئيســية ونافــذة قويــة لتنميــة الصــادرات 

المصرية. 
ومــن جانبها اشــادت د.هالة الســعيد وزيرة 
التخطيط والتنميــة االقتصادية ومحافظ مصر 
لــدي مجموعــة البنــك االســامى  ببرنامــج 
تدريب المصدرين لدخول االســواق االفريقيه 
والذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة 
العربيــة األفريقيــة، والذي يســتهدف بدوره 
تعزيــز التجــارة بين الــدول العربيــة والدول 
االفريقيــة وتعظيــم االســتفادة مــن الفــرص 
االقتصاديــة الواعدة المتاحة في هذا المجال، 
في إطار خطة تشــغيل تستهدف تعزيز كفاءة 
األشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات 
الصلــة بالتجارة، مع إقامــة منصة افتراضية 
تهــدف إلى إقامة شــراكات وربط مؤسســات 
الدعم التجاري وصانعي السياســات وغيرهم 
من المشاركين في مجال التجارة الدولية.   

واكــدت ان برنامج تدريب المصدرين للدخول 
لاســواق االفريقية يتفــق تماما مــع اهداف 
البرنامج الوطنى لاصاحات الهيكلية والذي 
يهــدف الي تطويــر اداء االقتصــاد المصرى 
وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافســيه 
للصــادرات المصريــه ورفع كفاءتــه وتعزيز 
القطاعــات القــادره علــى النفــاذ لاســواق 
الخارجيــه ورفــع معــدالت التصديــر وتنويع 

السلع والمنتجات والخدمات المصدره. 
هــذا وقــد قامت الســيدة نيفين جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة بتسليم الشهادات لمسئولى 
واخصائــى التصديــر المشــاركين بالبرنامج 
التدريبي من 50 شركة في مختلف القطاعات 

التصديرية. 

بالتعاون بين المؤسسة الدولية لتمويل التجارة 
و هيئة تنمية الصادرات 

اختتام البرنامج األول لتدريب المصدرين حول 
» الدخول لألسواق األفريقية«

عبر تقنية الفيديو كونفرانس 
وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها 

المغربي يبحثان سبل تيسير حركة 
التبادل التجاري بين البلدين 
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شهدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة توقيــع اتفاقية 
المصدريــن  جمعيــة  بيــن  شــراكة 
»اكســبولنيك«  المصرييــن 
االســامية  الدوليــة  والمؤسســة 
لتمويــل التجــارة لتعزيــز مشــاركة 
رواد األعمــال ببرنامج اكســبولنيك 
حاضنــة التصدير وذلــك تحت مظلة 
برنامــج جســور التجــارة العربيــة 
واالفريقيــة وبقيمة 60 ألف دوالر، 
هانــي  المهنــدس/  االتفــاق  وقــع 
ســنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الدولية االســامية لتمويــل التجارة 
والمهنــدس/ خالــد الميقاتي، رئيس 
المصدريــن  جمعيــة  ادارة  مجلــس 

المصريين«اكسبولنيك«.  
وقالــت الوزيــرة إن هذا االتفاق يســتهدف 
إتاحــة فرصــة ألكبر عدد ممكــن من رواد 
االعمــال والراغبين بالتصدير عبر برنامج 
اكسبولينك حاضنة التصدير الذي يستهدف 
بنــاء القدرات التصديريــة في مصر وخلق 
واالقتصاديــة  والتنميــة  العمــل،  فــرص 
الشــاملة على المدى الطويل، مشــيرًة إلى 
أن البرنامج يتوافق مع االهداف الرئيســية 
لتمويــل  االســامية  الدوليــة  للمؤسســة 
التجارة التي ُأنشئت لتحقيق تنمية التجارة 
فــي البلــدان االعضــاء بمنظمــة التعــاون 
االســامي والتــي ستســهم فــي تحســين 
االوضاع االجتماعيــة واالقتصادية وتقديم 
الحلــول التجارية للدول االعضاء بالمنطقة 

العربية واالفريقية. 
برنامــج حاضنــة  أن   وأوضحــت جامــع 
التصديــر الــذي تنظمه جمعيــة المصدرين 
المصرين »اكسبولينك« بالتعاون مع اتحاد 
الصناعات المصرية ومركز تدريب التجارة 
الخارجيــة التابع للــوزارة من اهم البرامج 
االكاديمية العمليــة التي اثبتت نجاحًا كبيرًا 
فــي تطويــر مهــارات المصدريــن الجــدد 
واصحاب المشــاريع الصغيرة والمتوسطة 
ورواد االعمال وتعزيز قدراتهم التصديرية 
وتعلــم أفضــل الممارســات لبنــاء فريقهم 
والتطوير من منتجاتهم، ليتمكنوا من النفاذ 

إلى األســواق المســتهدفة إقليميا وعالميًا، 
الفتًة إلى أن الشــراكة بيــن وزارة التجارة 
والصناعــة والقطــاع الخــاص المتمثل في 
جمعية المصدرين المصريين »اكسبولينك« 
تعمــل علــى تنظيــم وادارة برامــج ترويج 
وتنمية الصادرات المصرية على المستوى 
العالمي ووضع الحلول المتكاملة للنفاذ الى 
االسواق العالمية وتذليل كافة العقبات التي 
تواجــه المصدريــن اثناء عمليــة التصدير 
وذلك من خال تنظيم برامج تدريبية عديدة 
تعمــل علــى رفــع الوعي التصديــري لدى 

المصدرين. 
ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف مد جسور 
التواصل بين مصر والدول االفريقية ودول 
المنطقة العربية وذلك لدعم مبادرة الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي لوصــول الصادرات 
المصرية الــى 100 مليار دوالر ســنويًا، 
مشــيرًة فــي هذا الصــدد إلى أنــه قد تقرر 
تشــكيل المجلس األعلى للتصدير برئاســة 
الســيد رئيس الجمهورية األمر الذي يؤكد 
اهتمام الدولة بملف التصدير ووضعه على 
رأس أولوياتها باعتباره مشــروعًا قوميًا، 
خاصة مــع إعــان الحكومة عــن برنامج 
اإلصــاح الهيكلــي الــذي يتضمــن عملية 
اإلصــاح الهيكلي فــي القطــاع الصناعي 
بهدف زيادة مســاهمة قطــاع الصناعة في 
الناتــج المحلــي االجمالــى وكذلــك تحقيق 

زيادة فى معــدالت الصادرات ومن 
ثم زيادة معدالت التوظيف من خال 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  
 ومــن جانبــه أوضــح  المهندس/ 
هانــي ســنبل، الرئيــس التنفيــذي 
للمؤسسة الدولية االسامية لتمويل 
يأتــي  التعــاون  هــذا  إن  التجــارة 
اســتجابة للظــروف التــي فرضتها 
جائحة كورونــا لتمكين المصدرين 
علــى  الحصــول  مــن  المصرييــن 
األدوات الازمــة لدخــول أســواق 
جديدة وبنــاء القــدرات التصديرية 
متطلبــات  مــن  األعمــال،  لــرواد 
وأهميتــه  اإللكترونــي  التصديــر 
الستهداف العماء المحتملين حول 
العالم وبخاصة السوق االفريقي إلى جانب 
والتعــرف  اإللكترونــي،  التصديــر  أدوات 
المســتقبلية  التصديــر  اتجاهــات  علــى 
والتعامــل مــع مختلــف القضايــا المتعلقة 
بالشحن، والجمارك، والعقود اإللكترونية، 
والمعامات«، مشــيرًا إلــى أن هذا االتفاق 
يأتــى تحت مظلــة برنامج جســور التجارة 
العربية األفريقية ويعكس حرص المؤسسة 
علــى النهوض بقــدرة المجتمــع التجاري 
بوجــٍه عــام من خــال توفيــر أدوات بناء 
القــدرات الازمة لهم والتي من شــأنها أن 
تمكن الشركات المصدرة من خوض غمار 

السوق العالمي بنجاح. 
ســتلتزم  المؤسســة  أن  ســنبل  وأضــاف 
بموجــب االتفــاق بوضع الشــعار الخاص 
بجمعية »اكســبولنيك« وشــعار »برنامج 
حاضنة التصدير« على الموقع اإللكتروني 
علــى  االعانيــة  والحمــات  للمؤسســة 
صفحــات فيســبوك ولينكــدإن للمؤسســة 
وبرنامج جســور التجارة العربية االفريقية 
كذلــك كافــة المــواد الدعائية والتســويقية 
والتغطيات اإلعامية لألنشطة التي ينظمها 
أو تمولهــا المؤسســة في مجــال التدريب 
وبناء القدرات، فضًا عن الترويج لبرنامج 
حاضنة التصدير في أوساط مجتمع األعمال 
المصــري مــن خــال المكتــب اإلقليمــي 

للمؤسسة في القاهرة.  

اســتقبلت الســيدة/ نيفين جامع، 
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
الدكتــور/ خالــد العنانــي، وزير 
الســياحة واآلثار بمقــر الوزارة 
الترتيبــات  مســتجدات  لبحــث 
المصرية  بالمشــاركة  الخاصــة 
فى معرض إكســبو دبي 2020 
المقرر عقده خال شــهر أكتوبر 

المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر. 
وقد شارك في االجتماع الدكتور/ 
أحمــد مغاوري، رئيــس التمثيل 
العــام  والمفــوض  التجــاري 
للمشاركة المصرية بإكسبو دبي 
2020، والســيدة/ لمياء كامل، 
مســاعد وزير الســياحة واآلثار 
الترويــج، والدكتــور/  لشــؤون 
الطيــب عبــاس مســاعد الوزير 
لشئون المتحف الكبير، والسيدة/ 
نيڤيــن نــزار، معــاون الوزيــر 

لتطوير الخدمات في المواقع األثرية.  
وقالــت الوزيــرة أن هذا اللقــاء يأتى فى 
إطــار التنســيق والتعــاون بين الــوزارة 
وكافة أجهزة الحكومة إلنجاح المشــاركة 
المصرية في معرض إكســبو دبي 2020 
لتعكس مكانة مصر وثقلها على الساحتين 
اإلقليمية والدولية، خاصة وزارة السياحة 
واآلثــار لما تمتلكه مــن إمكانات وخبرات 
كبيــرة فى هــذا المجــال وبصفــة خاصة 
بعــد تنظيــم موكــب الموميــاوات الملكية 
الذي ســاهم في رفع سقف توقعات الدول 
المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 
والجمهور حول العالم عما ستقدمه مصر 
خــال المعــرض، الفتًة إلــى أن الدكتور/ 
مصطفى مدبولي أشــاد بالجناح المصري 
بالمعرض ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم 
لــه ليحقــق األهــداف المنشــودة للجناح 
المصــري بالمعرض التــي تتضمن إبراز 
مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مســتقبل 
أفضــل، من خال مبادرات مصر التنموية 

العماقة في كافة مناحي الحياة. 
وأوضحــت جامــع أنه ســيتم تقديم مصر 
في المعــرض كوجهة اســتثمارية رائجة 

بالمنطقــة لمــا تتمتع به من مشــروعات 
التحتيــة  البنيــة  فــي  ضخمــة  قوميــة 
وإجــراءات لجذب االســتثمارات األجنبية 
ومــدن ذكية ومناطــق صناعية إلى جانب 
الســويس،  لقنــاة  المنطقــة االقتصاديــة 
حيــث يقــع الجنــاح المصرى فــى منطقة 
الفــرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكســبو 
دبي، بجوار جناح دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة وهو ما يعكــس أهمية مصر وال 
ســيما لما تتميز به من خبرات وتتمتع به 
حضارتهــا العريقة وتنفرد به الشــخصية 
المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، 
مشيرًة إلى أن الجناح المصري بالمعرض 
سيشــهد طوال مدة المعرض إقامة 106 
فعالية ما بين ورش عمل ولقاءات نقاشية 
ولقــاءات أعمال وصالونــات ثقافية، إلى 
جانب 9 معــارض متخصصة في مجاالت 
العقــاري  واالســتثمار  والتعليــم  اآلثــار 
ومعــرض تراثنــا، فضــًا عــن الفعاليات 
الترفيهية والثقافية لجذب أكبر عدد ممكن 

من جمهور وزائري المعرض.  
ومن جانبه أوضح الدكتور/ خالد العناني، 
وزيــر الســياحة واآلثــار أن هــذا اللقاء 
يأتــي اســتكمااًل لسلســلة اللقــاءات التي 

عقدها مع وزيــرة التجارة والصناعة في 
أعقــاب تفقده للجناح المصري المشــارك 
بمعرض إكســبو دبي 2020 خال شــهر 
مايو الماضي، خاصًة وأن وزارة التجارة 
والصناعة تعد صاحبــة الريادة في تنظيم 
المشــاركة المصريــة في هــذا المعرض، 
مشــيدًا بالمجهــود الكبيــر المبــذول فــي 
بالمعــرض  المصــري  الجنــاح  تصميــم 
بالداخل والخــارج الذي يبرز هوية مصر 
مــن خال الرســومات الفرعونية ورموز 
الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح، 
حيث ســيكون هذا المعــرض عامل جذب 

كبير للسياحة األجنبية لمصر. 
وأكد حرص وزارة الســياحة واألثارعلى 
اختيــار الصــور والخلفيــات والجداريات 
المعروضة بالجنــاح المصري بالمعرض 
بعنايــة لتعكس جهــود المصريين القدماء 
فــي مجــاالت البناء والتشــييد والصناعة 
والحرف وأن تبــرز األلوان والتصميمات 
داخــل الجناح المصــري الهوية المصرية 
التي تجمــع بين عراقــة الماضي وتطور 
الحاضر واستشــراف المســتقبل، مشيرًا 
إلى أنه سيتم تنظيم معرض للمستنسخات 

اآلثرية طوال مدة انعقاد المعرض.  

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
وزير السياحة واآلثار االستعدادت 

الخاصة بالمشاركة المصرية بمعرض 
إكسبو دبي 2020 

و تشهد توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية 
المصدرين المصريين والمؤسسة الدولية 

االسالمية لتمويل التجارة لتعزيز مشاركة 
رواد األعمال ببرنامج حاضنة التصدير 
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اصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعة قرارًا بإســتمرار 
فــرض رســم صــادر على صــادرات 
األســمدة اآلزوتيــة المنصوص عليه 
بالقــرار الــوزاري رقــم 59 لســنة 
2021 علــى أن تعــدل فئــة الرســم 

لتكون بواقع 2500 جنيهًا للطن. 
وقالــت الوزيرة ان القــرار – والذي 
يعمل بــه لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 
نشــره بالوقائــع المصريــة – جــاء 
نتيجة للمتابعــة الدورية التى تجريها 
اجهــزة الــوزارة لاســعار العالميــة 
لاســمدة حيث تاحظ حــدوث ارتفاع 
كبير في االســعار خال الـ 3 شــهور 
الماضيــة وهو االمر الذي اســتوجب 

اعادة النظر في الرسم المقرر. 
واشــارت جامع الى أن رسم الصادر 
المقــرر على األســمدة األزوتية ينظم 
عمليــات تصديرهــا ويوفــر الحصــة 
الشــهرية المقــررة لــوزارة الزراعة 
وإستصاح األراضى لتلبية احتياجات 
الســوق المحلــي وتســهيل حصــول 
الفاح على الكميات الازمة للزراعة، 
الفتًة الى ان الشــركات التي ســتلتزم 
بتوريد حصتها المقررة سيســمح لها 
تصديــر نفــس الكميــات بدون رســم 
الصــادر، وســيقتصر ســداد الرســم 
المفــروض علــى الكميــات االضافية 
لــوزارة  المقــرر توريدهــا  للحصــة 

الزراعة 

فــي إطــار تنفيــذ المرحلــة الثانية من مبــادرة الســداد الفورى 
للمصدرين، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
أن صنــدوق تنميــة الصادرات أصدر حتى األن 1186 شــهادة 
لعــدد 925 شــركة مصدرة بإجمالي مســاندة بلغــت 4,6 مليار 
جنيــه وبصافي 4,3 مليار جنيه بعد اســتقطاع كافة المديونيات 
الضريبيــة ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشــركات المتقدمة 

1601 شركة. 
واشــارت الى ان هذه الشــهادات تصدر عن الملفات المســتفيدة 
مــن المبــادرة والتي تمــت الموافقة من قبل علــى مد أجلها من 
31 ينايــر 2021 إلى نهاية شــهر أبريــل الماضي وذلك بهدف 
التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، 
الفتــًة في هذا اإلطار الــى ان اجمالي ما تم صرفه من الصندوق 
بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ إطاق مبادرات الحكومة لســداد 

المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
وأوضحــت جامع أن اتاحة هذه المســتحقات المالية تأتى تنفيًذا 
للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة 

رد األعباء التصديرية 
للشركات  المســتحقة 
المصــدرة، الفتًة إلى 
مســتحقات  رد  أن 
لــدى  المصدريــن 
سيســهم  الصنــدوق 
بشكل كبير في زيادة 
اإلنتاجيــة  قدراتهــم 

وتعزيــز تنافســية المنتجــات المصرية في األســواق الخارجية 
خاصًة في ظل أزمة فيروس كورونا.

جديــر بالذكــر أن مبادرة الســداد الفــوري هي مبــادرة أطلقتها 
وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنســيق مع البنوك وتتيح 
ســداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المســتحقات فورًا، بداًل من 
ســدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، األمر الذي يسهم 
في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء 

بالتزاماتها تجاه عمائها والحفاظ على العمالة.

التقــت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة بالدكتور/ حمد ســعيد الشامســي 
ســفير دولة اإلمارات العربية المتحدة الجديد 
لدى مصــر، حيث تنــاول اللقاء تعزيز ســبل 
التعــاون بين البلدين الشــقيقين فــي مختلف 
المجاالت وعلى رأســها التعــاون االقتصادي 

واالستثماري.  
وقالــت الوزيــرة إن اللقاء اســتعرض أهمية 
تحقيــق أقصى اســتفادة من عاقــات األخوة 
التي تربط القيادة السياسية بمصر واالمارات 
ودفعهما ألوجه التعاون االقتصادي المشترك 
األمــر الذي ســاهم فى نقل العاقــات الثنائية 
بيــن البلدين إلى آفاق أرحــب وبصفة خاصة 
في قطاعات التجارة والصناعة واالســتثمار، 
مشيرة الى أهمية البناء على العاقات القوية 
التــي تربط البلدين حكومًة وشــعبًا وترجمتها 
لمشــروعات كبرى تعود بالنفع على الشعبين 
المصــري  االقتصاديــن  وتدعــم  الشــقيقين 

واإلماراتي على حد سواء. 

وأضافت جامع أن اإلمارات تمثل أكبر شــريك 
تجاري لمصر بمنطقة الشــرق األوســط حيث 
بلــغ حجم التبادل التجــاري بين البلدين خال 
عــام 2020 نحــو 4 مليــار و111 مليــون 
دوالر مقابــل 3 مليــار و356 مليــون دوالر 
خال عام 2019، كما بلغ إجمالي الصادرات 
المصرية للسوق اإلماراتي خال عام 2020 
نحــو 2 مليار و882 مليــون دوالر مقابل 2 
مليــار و51 مليون دوالر خال عام 2019، 
الفتًة إلى أن اإلمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي 
بالسوق المصري حيث تسهم في مشروعات 

يتجاوز رأسمالها 7 مليار دوالر. 
ومن جانبه أكد الدكتور/ حمد سعيد الشامسي 
ســفير دولة اإلمارات العربية المتحدة الجديد 
لدى مصــر حرص باده علــى تعزيز أواصر 
التعــاون مع مصــر خاصًة في ظــل العاقات 
االستراتيجية الوثيقة بين البلدين والتي تستند 
إلــى تاريــخ طويل من العاقــات االخوية بين 
البلدين، مشــيرًا إلى أن هذه العاقات شهدت 

تطــورًا ملحوظًا خال الســنوات الماضية في 
عدة قطاعات رئيســية ال ســيما في المجالين 

االقتصادي والتجاري. 
كمــا أشــاد الســفير بالنهضــة الحديثــة التي 
تشــهدها مصــر بقيــادة الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي في مختلف المناحي والتي تضمنت 
مبادرات ومشــروعات عماقة وعلى رأسها 
مشــروع العاصمــة اإلداريــة الجديــدة الذي 
ســيكون نموذجــًا ُيحتــذى علــى المســتوى 

اإلقليمي والدولي. 
وأشــار الشامســي إلــى أن نجــاح الحكومــة 
المصريــة فــي احتواء ازمة انتشــار فيروس 
كورونا وعــدم اللجوء لاغــاق الكامل على 
غــرار ما حدث في العديد من دول العالم يمثل 
تجربــة فريدة تســعى العديد من الــدول حاليًا 
لتبنيهــا بهدف الحفاظ على اســتمرار دوران 
عجلة اإلنتاج وتحقيق مؤشــرات نمو إيجابية 

وبصفة خاصة في مجال التصدير. 

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
سفير اإلمارات لدى مصر سبل تعزيز 

التعاون االقتصادي والتجاري بين 
البلدين 

و تصدر قرارًا بتعديل رسم الصادر على 
صادرات االسمدة االزوتية بواقع 2500 

جنيه للطن لمدة عام 

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة 
السداد الفورى للمصدرين 

صندوق تنمية الصادرات يصدر 1186 شهادة 
للمصدرين بإجمالي مساندة 4.6 مليار جنيه 
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تحت رعاية السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة نظمــت المراكــز 
التكنولوجيــة التابعــة للــوزارة- عبر 
تقنيــة الفيديــو كونفرانــس- بالتعاون 
مع المؤسسة األلمانية للتعاون الدولى 
GIZ واتحاد الصناعات المصرية الحفل 
الختامــي لجائــزة االبتــكار الصناعي 
2020 بهدف تشــجيع الشركات التى 
لديها القدرة على االبتكار وذلك بغرض 
نشــر الوعي  بثقافــة االبتكار ودورها 

في النمو الصناعي. 
وقــال االســتاذ/ أحمــد رضــا، معاون 
الوزيرة لشــئون الصناعة والمشــرف 
العــام علــى المراكــز التكنولوجية ان 
هذا الحدث يأتي في إطار اســتراتيجية 
االبتــكار فــي الصناعة بالتعــاون بين 
وزارة التجــارة والصناعة ومشــروع 
تنمية القطاع الخاص والذي يتم تنفيذه 
بالتعــاون مع وكالة التعــاون االلماني 
بهدف تعزيز دور االبتكار في تحســين 
تنافســية الصناعــة المصريــة وزيادة 
قيمتهــا المضافــة، فضًا عن تشــجيع 
ريــادة األعمال، وإنشــاء مشــروعات 
صناعيــة جديدة، وتوفيــر فرص عمل 

منتجة للشباب. 
واوضح رضا ان االبتكار الصناعى هو 
الطريــق نحو مواكبة الثورة الصناعية 
الرابعة في ظل التحوالت التي يشهدها 
العالــم فــي جميــع المجــاالت نتيجــة 
األفكار الجديدة المبتكرة، وأصبح على 
الشــركات الصناعية تشــجيع االبتكار 
الصناعــي والعمــل علــى االســتعانة 

بمختلف التقنيات.  
واضــاف ان االبتــكار يعــد أداة أساســية 
لتحقيق اهداف مبادرة حياة كريمة من خال 
االرتقــاء بالمجتمعــات وتحســين الظروف 
المعيشــية للمواطن المصــري، وهو أيضًا 
ولإلنتاجيــة  االقتصــادي،  للنمــو  محــرك 
والكفاءة، ويساعد في إيجاد فرص عمل. 

ومن جانبه أكد السيد/ أوڤى جيلين، رئيس 

قســم التعاون التنموي بالســفارة األلمانية 
بالقاهرة أهمية االبتكار للشركات الصغيرة 
والمتوســطة وتأثيــره على نمــو االقتصاد 
وذلك لمســاهمة االبتكار الصناعي بشــكل 
كبيــر فــي النمــو االقتصــادي خاصــة في 
أوقــات األزمــات، الفتًا الــى ان البحث عن 
أفكار وفرص جديدة أمــًرا ضرورًيا لتنمية 
األعمــال التجاريــة واســتدامتها، وأهمية 
إضفاء الطابــع المصري علــى االبتكارات 

التي تقوم الشركات بتطويرها وتنفيذها. 
وفي ختام الحفل تم االعان عن 4 شركات 
شــركات فائزة بالجائزة وهي شــركة اكرو 
مصر المتخصصة في تصنيع أنظمة الشدات 
والسقاالت، وشركة فيوتك المتخصصة في 
تصنيع وتصميم منتجات اإلضاءة، وشركة 
بــور لــوك المتخصصــة فــي توصيــات 
الســامة الكهربائية، وشركة العربي وهي 

إحدى شركات مجموعة العربي. 

وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/  أكــدت 
التجارة والصناعة ان انتاج أول اتوبيس 
كهربائــي مصــري بالتعاون بيــن وزارة 
االنتــاج الحربــي ومصنــع MCV يمثل 
خطوة هامــة للتحول نحو الطاقة النظيفة 
والحــد من االنبعاثات الضــارة للمركبات 
التقليديــة بهــدف الحفــاظ علــى البيئــة 
وتقليل االحتباس الحراري، مشــيرًة الى 
حــرص الــوزارة على تقديــم كافة اوجه 
الدعم للمبادرات الهادفة لتوطين صناعة 
المركبــات الكهربائية بالســوق المصري 
والتــي تمثل توجهًا عالميًا خال المرحلة 

الحالية. 
جــاء ذلك خــال مشــاركة الوزيــرة في 
فعاليات مراسم توقيع عقد إنتاج وتصنيع 
أول أوتوبيــس كهربائــي مصــري بيــن 
الهيئــة القوميــة لإلنتاج الحربــي ممثلة 

في مصنع 200 الحربي وشركة صناعة 
وســائل النقــل MCV ، وذلــك بحضور 
وزراء التنميــة المحليــة والبيئة وقطاع 
االعمال العام واالنتــاج الحربى ومحافظ 

القاهرة . 
وقالت الوزيــرة ان المركبات الكهربائية 
تتمتــع بمميزات تنافســية كبيرة تشــمل 
انخفاض تكلفة الوقود وعمليات الصيانة 
وهــو مــا يؤهلهــا للحصول علــى حصة 
ســوقية كبيرة بالســوق المصــري خال 
المرحلة المقبلة، مشيرًة الى ان البدء فى 
عملية االنتاج يؤهل مصر لتصبح مركزًا 
اقليميــًا لصناعــة وتصدير هــذه النوعية 
من السيارات لاسواق االقليمية واسواق 

دول القارة االفريقية 
واشــادت جامــع بالــدور الهــام لــوزارة 
االنتــاج الحربــي فــى تنفيــذ توجيهــات 

القيــادة السياســية وتوجهــات الحكومة 
المصرية للتوســع في تصنيــع المركبات 
الكهربائيــة فــي مصــر وذلــك فــي اطار 
المبادرة الرئاســية التــي اطلقها الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي خــال افتتاحــه 
لتكنولوجيــا  االول  المعــرض  لفعاليــات 
تحويــل واحال المركبــات للعمل بالطاقة 
النظيفة مطلع العام الجاري، مشــيرًة الى 
اهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك 
بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية 
انتــاج  مجــال  فــي  العاملــة  والوطنيــة 
المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه 
الصناعــة المتطورة ونقــل كافة الخبرات 
والتكنولوجيــات العالمية المطبقة في هذا 

الصدد للصناعة المحلية. 

بحضور وزراء الصناعة والتنمية 
المحلية والبيئة وقطاع األعمال 

واالنتاج الحربى 
توقيع عقد إنتاج وتصنيع أول 
أوتوبيس كهربائي مصري 

المراكز التكنولوجية تنظم الحفل 
الختامي لجائزة االبتكار الصناعي 

2020… و4 شركات مبتكرة تفوز 
بالجائزة 
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فى إطــار التحضيــر للمراجعــة الدورية 
الثانية للشــركة المانحة لشــهادة األيزو 
وفقــًا   الجــودة  إدارة  نظــم  مجــال  فــي 
لمتطلبــات المواصفــة القياســية الدولية 
علــي  بنــاء   »2015/9001 »أيــزو 
تعاقد الوزارة مع شــركة أنظمة التسجيل 
 )URS-EGYPT( المتحــدة - مصــر
المعتمــدة لدى هيئة اإلعتمــاد البريطانية 
))UKAS والمجلــس الوطني لإلعتماد 
)ايجــاك( وذلك لتنفيذ مراجعة تقييم نظام 
ادارة الجــودة وفقــًا لمتطلبات المواصفة 
الدولية لإلدارات العامة والمركزية مجال 
التطبيــق بديوان عــام الوزارة وتشــمل 
اإلدارات المركزيــة للتفتيــش والرقابــة، 
الموارد البشــرية، الشــئون المالية وكذا 
اإلدارة العامة لخدمة المواطنين، اإلدارة 
بمكتــب  اإلداريــة  للســكرتارية  العامــة 
الوزير، تم  عقد االجتماع الخامس للجنة 
العليــا للجودة لمراجعة اإلدارة وذلك يوم 
اإلثنيــن الموافــق 5/31/ 2021 بمقــر 
الــوزارة بمدينة نصر بحضــور عدد من 
قيــادات الــوزارة ومنهــم: أ. علــي أمين 
رئيــس قطــاع األمانــة العامة، أ. ياســر 

جابر رئيــس اإلدارة المركزيــة للعاقات 
العامة واإلعام وخدمة المواطنين وعدد 
من الســادة مديري عموم اإلدارات مجال 
التطبيق بالوزارة والذي تم خاله التنويه 
عــن موعــد المراجعة الدورية الســنوية 
الثانية للشــركة المانحــة والمقرر عقدها 
يومــي 28، 29 يوليــو القــادم لتجديــد 

صاحية شهادة األيزو. 
 وقد أكد االستاذ  / سيد عبد العزيز رئيس 
والرقابــة  للتفنتيــش  المركزيــة  اإلدارة 
وممثل اإلدارة العليا للجودة علي ضرورة 
بــذل المزيد مــن الجهد من أجــل الحفاظ 
على استمرارية وتحسين كفاءة وفاعلية 
نظــام إدارة الجودة بديــوان عام الوزارة 
هــو  الجــودة  ادارة  نظــام  أن  باعتبــار 
مجموعــة من المبــادئ والمتطلبات التى 
ترســخ ثقافة ومنهج عمل يمثل األساس 
لنجاح تطبيــق أى مبادئ ومعايير أخرى 
تســتهدف تطوير الجهاز اإلداري للدولة 
وادارته طبقا لمبادئ ومعايير الحوكمة. 

وفــى إطار االســتعداد إلجــراء المراجعة 
تنفيــذ  تــم  الثانيــة  الســنوية  الدوريــة 
برنامج للمراجعة الداخلية على االدارات 

المركزيــة والعامــة مجــال تطبيــق نظام 
إدارة الجــودة خال الفتــرة من 24-22 
مــارس 2021 لمتابعــة موقــف تطبيق 
ومــدي  اإلدارات  بهــذه  الجــودة  نظــام 
فاعليته، وكــذا متابعة تنفيــذ االجراءات 
التصحيحيــة التى اتخذتها االدارات مجال 
التطبيــق لتصويب حاالت عــدم المطابقة 
الناجمة ســواء عــن المراجعــة الدورية 
الســنوية األولــي للشــركة المانحة التي 
تمت في أغسطس الماضي أو المراجعات 
الداخليــة التي تتم من قبــل فريق الجودة 

باإلدارة العامة لرقابة الجودة.  

جدير بالذكر أن هذا المشروع - الذي يتم 
حاليًا تنفيذ المرحلة األولي منه والخاص 
بانشــاء وتوثيــق وتطبيــق نظــام إدارة 
الجــودة بديــوان عام الــوزارة والجهات 
التابعــة - يهدف إلي مطابقة أنظمة العمل 
بالوزارة مع متطلبات ومعايير المواصفة 
الدوليــة بمــا يمثــل خطــوة هامــة نحــو 
التحســين المستمر إلجراءات العمل وبما 
ينعكــس علــى مســتويات االداء واحداث 
التطوير والتميز المؤسسى المستهدف.  

اكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة حرص الوزارة على التنســيق 
والتعاون مــع كافة الــوزارات والجهات 
صاحبــة الوالية على االراضــي وبصفة 
خاصة لانشــطة الصناعية بهدف تنظيم 
عملية اتاحة االراضي للقطاع الصناعي، 
خاصــة وان هــذه االراضــي تمثــل أحــد 
العناصر االساســية لتنفيــذ خطة الوزارة 

للتنمية الصناعية المستدامة. 
وقالت ان لجان حصر االراضي الصناعية 
مســتمرة فــى عملهــا وتقــوم بمراجعــة 
تخصيــص كافــة االراضــي فــي مختلف 
محافظــات مصــر ســواء كانــت واليتها 
لهيئة التنمية الصناعية او المحافظات او 

هيئة المجتمعات العمرانية 
جــاء ذلك خــال مشــاركة الوزيــرة في 
الجلســة التــي عقدتهــا لجنــة الصناعة 
بمجلــس النــواب برئاســة النائــب معتز 
محمــود وبحضــور اللواء محمــد الزالط 
رئيــس الهيئة العامة للتنميــة الصناعية 
والســيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة 
لاتصــال المؤسســي الى جانــب ممثلين 

عن وزارتي التنمية المحلية واالسكان 
واشارت الوزيرة الى انه بصدور الائحة 
التنفيذيــة لقانون التنميــة الصناعية فان 
الوزارة تســعى جاهدة لتيسير االجراءات 
علــى كافــة المســتثمرين بهــدف تعزيز 
االســتثمار فــي هــذا القطــاع الحيــوي، 
مؤكدًة في هذا اإلطار الى حرص الوزارة 
على التعاون والتنســيق مع كافة الجهات 
لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمســتثمرين 

سواء المحليين او االجانب. 
وفــي ردها على ما اثاره أحد النواب عن 
محافظــة الجيــزة بوجود مشــكات لدى 
308 مصنع ترغب في تقنيين اوضاعها 

ولديهــا مشــكات مــع بعــض االجهــزة 
غيــر التابعة لوزارة التجــارة والصناعة 
اشــارت جامع الــى انها ســتقوم بتكليف 
فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر بمحافظة 
الجيــزة بتشــكيل لجنة عاجلــة لمراجعة 
موقف هذه المصانع خاصة وأنها مصانع 
صغيرة وينطبــق عليها منظومة الحوافز 
الجديــدة الواردة بالقانــون الجديد لتنمية 
والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 

ومتناهية الصغر 
وفي هــذا الصــدد اكدت وزيــرة التجارة 
والصناعــة ان الــوزارة ترحب بتلقي اي 
استفســارات من النواب حــول التحديات 
التي قد تواجه المستثمرين في اي منطقة 
صناعية ســواء كانت هــذه المناطق تقع 
واليتها تحت مظلة الوزارة او اي وزارة 
اخــرى، الفتًة في هــذا اإلطار الى حرص 
الــوزارة على اشــراك لجنة الصناعة في 
كافة اللجــان والموضوعات التي تتوالها 
الــوزارة لتحفيز االســتثمار فــي القطاع 

الصناعي. 

ومــن جانبــه أكــد النائب/ معتــز محمود 
رئيــس لجنــة الصناعة بمجلــس النواب 
ان هــذا االجتمــاع تم عقــده لبحث فض 
التشــابكات بين الوزارات صاحبة الوالية 
علــى االراضــي خاصــة وان قانون 95 
لســنة 2018 والــذي صــدرت الئحتــه 
التنفيذيــة مؤخــرًا قد منح هيئــة التنمية 
الصناعية والية هذه االراضي مشيرًا الى 
ان تعدد الوالية على االراضي يمثل عائق 
كبيــر امــام حركة االســتثمار في مختلف 

القطاعات الصناعية 
وبدوره اوضح اللواء محمد الزالط رئيس 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة 
ال تالوا جهدًا في مســاندة كافة القطاعات 
الصناعيــة ســواء فيمــا يتعلــق باتاحــة 
االراضــي وترفيقها او تســهيل اجراءات 
التراخيص، مشيرًا في هذا اإلطار الى ان 
هنــاك لجان متعددة مــن الهيئة متواجدة 
حاليــًا في العديد مــن المحافظات لمتابعة 
اعمال حصر االراضي وكذا الوقوف على 
التحديات التى تواجههم وذلك بمشــاركة 

وتمثيل من مجتمع الصناعة

خالل لقاء وزيرة التجارة والصناعة 
باعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب 

نيفين جامع: حريصون على 
التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات 

والجهات صاحبة الوالية على 
االراضي لتنظيم عملية اتاحة 

االراضي لالنشطة الصناعية

بحضور عدد من القيادات  
عقد االجتماع الخامس للجنة العليا 

للجودة لمراجعة اإلدارة و متابعة 
تطبيق نظام الجودة بالوزارة 
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حظــي قطاع الصناعة على مدى الســنوات 
الـــ7 الماضيــة باهتمام غير مســبوق من 
االدارة المصريــة وعلــى رأســها فخامــة 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي والذي أولى 
هــذا القطاع أولوية رئيســية ليــس لكونه 
فــى مصــر  االقتصاديــة  التنميــة  قاطــرة 
فحســب وانما النه أحد أهم الدعائم لتحقيق 
االســتقرار االجتماعــي مــن خــال توفير 
فرص العمل وتشــغيل الشباب وزيادة دخل 

المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. 
هذا االهتمام الملحوظ كان له أكبر االثر فى 
تحقيق قفزات وتطــورات نوعية فى قطاع 
الصناعــة المصرية ســواء على مســتوى 
الجديــدة  االســتثمارات  أو  التشــريعات 
والتوســعات االفقية والرأســية فــى المدن 
والمناطــق الصناعيــة فضــًا عــن ارتفاع 
القطاعــات  لكافــة  الصــادرات  مؤشــرات 

الصناعية
وقــد حظي قطاع التجارة الخارجية بأهتمام 
كبيــر ايضــًا مــن القيــادة المصريــة حيث 
شهدت مؤشــرات التجارة الخارجية لمصر 
تحســنًا ملحوظًا خاصة فيمــا يتعلق بزيادة 
معدالت التصدير وتراجع الواردات ومن ثم 

تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان 
التجاري لمصر مع دول العالم 

الســلعية  الصــادرات  اجمالــي  بلــغ  وقــد 
المصريــة فى عــام 2015 حوالي 18.6 
مليــار دوالر ارتفعت مع نهاية عام 2020 
لتصل الى 25.3 مليار دوالر، بينما شهدت 
الواردات السلعية المصرية من دول العالم 
تراجعًا ملحوظًا حيث بلغت فى عام 2015 
حوالي 72 مليار دوالر مقابل 63.5 مليار 
دوالرفي عــام 2020، وقد ســاهمت هذه 
المؤشــرات االيجابية فى اصاح الخلل فى 
الميــزان التجــاري لمصر مــع دول العالم 
والــذي بلغ فى نهاية عــام 2020 حوالي 
38.3 مليــار دوالر مقارنة بـ 53.4 مليار 

دوالر فى عام 2014.
كما جاءت مؤشــرات الربــع األول من عام 
2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدالت 
التصديــر بنســبة 6% حيــث بلــغ إجمالــي 
الصــادرات7 مليــار و438 مليــون دوالر 
مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دوالر 

خال نفس الفترة من عام 2020.
وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة ان برنامج االصاح االقتصادى 

الشــامل الــذى تبنــاه فخامــة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة 
فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر 
بمكانتهــا وموقعهــا االســتراتيجي المعزز 
بعوامــل االســتقرار والمناخ االســتثماري 
الجاذب قبلة لاســتثمار وبصفة خاصة فى 
القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية 
لاقتصــاد المصــري حيث يســاهم بحوالي 
المحلــي االجمالــي  الناتــج  17.1% مــن 
وكذا بنســبة 28.2% مــن اجمالي العمالة 

المصرية. 
واشــارت الــى ان الرئيس دائمــًا ما يوجه 
الحكومة بأهمية اســتمرار الجهود الداعمة 
لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي 
ثابــت للدولــة، واتخــاذ كافــة االجــراءات 
الازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا 
الحديثــة ، وســد الفجــوة بيــن الصادرات 
والــواردات وتحقيــق االكتفــاء الذاتى من 
العديــد مــن مدخــات االنتــاج، بمــا يلبي 
الطموح غير المحدود للدولة المصرية في 
التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك 
توفير فرص عمل جديدة حاليًا ومستقبليًا ،

نيفين جامع 
توجيهات الرئيس 

ساهمت فى 
زيادة االعتماد 
على الصناعة 
الوطنية لتلبية 

احتياجات 
المشروعات 

القومية انجازات التجارة والصناعة خالل الفترة 
من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021

انشاء 3 مدن صناعية 
جديدة...و17 مجمع 
صناعي للصناعات 

الصغيرة بـ15 محافظة 
بتكلفة استثمارية 10 

مليار جنيه
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وأوضحــت جامــع ان التنميــة الشــاملة التــى 
ارســى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة في 
المشــروعات القومية الكبرى وسلســلة المدن 
الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشــروعات 
المســتقبلية علــى المــدى القريــب، وأبرزهــا 
مشــروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة 
كريمة  ، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية 
حيــث وجه فخامته بــأن يتم توريــد احتياجات 
هذه المشــروعات من الصناعة الوطنية ، وهو 
األمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشــجيع 
االعتمــاد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة 
معــدالت االنتــاج الصناعى واتاحــة المزيد من 

فرص العمل امام الشباب .  
وقد اســتهدفت الوزارة مــن خال هيئة التنمية 
الصناعيــة إقامــة 17 مجمــع صناعــي بـ15 

محافظة على مستوى 
الجمهوريــة بتكلفــة إســتثمارية اجمالية بلغت 
حوالــي 10 مليــار جنيــه، بإجمالــي وحــدات 
صناعيــة يبلــغ عددهــا 5046 وحــدة، توفر 
نحــو 48 الف فرصة عمل مباشــرة، وفي ذلك 
اإلطار، فقد تم االنتهاء من انشاء وتخصيص 4 

مجمعات صناعية بنسبة %100 
وبدأت المصانع العمل بها فعليا، 

وهي:  
بمدينــة  الصناعــى  المجمــع 
الســادات بالمنوفيــة: باجمالــى 
وحــدة   296 بلــغ  وحــدات 
بمســاحات تتــرواح بيــن 300 
تســتهدف  متــر،   720 إلــى 
األنشطة اإلنتاجية في الصناعات 
الدوائية، الهندسية، والغذائية.  

بمحافظــة  الصناعــى  المجمــع 
الرســوة(:  )جنــوب  بورســعيد 
باجمالــى عدد وحدات بلغ 118 

وحدة بمســاحات تتــرواح بين 300 إلى 840 
متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها 
الصناعات الكيماوية، والهندســية، والغذائية، 

والغزل والنسيج  
المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى 
عــدد وحدات بلغ 87 وحدة بمســاحات تترواح 
بين 680 إلى 1360 متر، تســتهدف األنشطة 
اإلنتاجيــة في الصناعات الغذائية – الهندســية 

– الكيماوية.   
المجمــع الصناعــى بمرغــم 1 باإلســكندرية: 
باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة 

للصناعات الباستيكية. 
ولفتــت جامع الى انه إســتكمااًل لخطة إنشــاء 
المجمعــات الصناعية فقد قامــت الوزارة خال 
شــهر أكتوبر مــن عام 2020 بطــرح عدد 7 
مجمعــات، باجمالــى عدد وحــدات بلغ 1657 
وحدة بمحافظــات االســكندرية والبحر االحمر 
والغربيــة وبنــي ســويف والمنيــا وســوهاج 
واالقصــر وذلــك بمســاحات تتــراوح مــا بين 
48 متــر الــى 792 متر وفقًا لنوع األنشــطة 

المستهدفة، وذلك على النحو التالي: 
 * مجمع مرغم 2 باإلســكندرية: باجمالى عدد 
وحــدات 204 وحــدة مخصصــة للصناعــات 

الباستيكية.  
* مجمــع الغردقــة بالبحــر األحمــر: باجمالــى 
عدد وحدات بلغ 218 وحدة تســتهدف أنشطة 
الصناعات الغذائية، والهندســية، والكيماوية، 

ومواد البناء الديكورية.  
* المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى 
عــدد وحدات بلــغ 68 وحــدة فــي الصناعات 

الغذائية، الهندسية، الكيماوية. 

* المجمــع الصناعــي ببيــاض العــرب ببنــي 
سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، 
تســتهدف الصناعــات الهندســية، والغذائيــة، 

والكيماوية.  
باألقصــر:  بالبغــدادي  الصناعــي  المجمــع   *
باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف 
الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد 

البناء. 
* المجمــع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: 
باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف 
صناعــات المفروشــات والمابــس الجاهــزة، 

الكيماوية، الهندسية.  
    المجمــع الصناعي بغرب جرجا بســوهاج: 
باجمالــى وحــدات بلغ 178 وحدة، تســتهدف 

الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. 
هــذا ويجــري حاليًا اإلنتهــاء من إنشــاء عدد 
6 مجمعــات صناعيــة بمحافظات )اســيوط – 
أســوان – البحيــرة – قنا – الفيــوم( بإجمالي 
عــدد وحدات تبلغ نحــو 2556 وحدة صناعية 
تستهدف الصناعات )الكيماوية – الهندسية – 

الغذائية – الطباعة والتغليف – األثاث(. 
كما تم أيضًا إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت 
مدينــة الجلــود بالروبيكي على مســاحة 506 
فــدان )تم االنتهاء من المرحلة األولى( ومدينة 

األثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان 
)تم افتتاحها( وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة 
الخانكــة علــى مســاحة 180 ألف متــر مربع 
باإلضافة الى افتتاح المرحلة األولى من مجمع 
صناعــات الغزل والنســيج بمنطقــة الروبيكي 
علــى مســاحة 430 فدان فضًا عن انشــاء 5 
مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 
3 مناطق صناعية بمدينة الســادات ومنطقتين 
بمدينة العاشــر مــن رمضان 
باجمالــي 646 قطعــة ارض 
وتبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 
مربــع  متــر  مليــون   9.7
اراضي صناعية مرفقة وتبلغ 
 23 المتوقعــة  اســتثماراتها 
مليــار جنيــه وتوفر 37 ألف 

فرصة عمل. 
إنشــاء  حاليــًا  يجــري  كمــا 
لصناعــة  هنجــر   100
المغذية  والصناعــات  الجلود 
بمدينــه  الثالثــة  بالمرحلــة 
الجلــود بالروبيكــي على ان 
تكــون منطقــه متكاملة تشــمل ارض معارض 
ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب 
ومحات تجارية ومخازن وورش على مساحة 
78 فدان وتم االنتهاء من 65% من اإلنشاءات. 
وتــم منح موافقات وتراخيص إلنشــاء مصانع 
جديدة وتوســعات بمصانع قائمــة بلغ اجماليها 
بتكلفــة  صناعيــة  منشــأة  و140  ألــف   17
استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 
ألف فرصة عمل وذلــك خال الفترة من يونيو 
2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 
والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، وقد 
شــملت الموافقات كافة محافظــات الجمهورية 
وذلــك فى عدد من االنشــطة ومنها الصناعات 
الهندســية وااللكترونية والكهربائية والغذائية 
والمشــروبات ومــواد البناء وخــزف وصيني 
وحراريــات وغــزل ونســيج ومابــس وجلود 

وصناعات تحويلية وكيماويات. 
وفيما يتعلق برخص التشــغيل والبناء والسجل 
الصناعــي قامت الهيئــة بمنح 48 ألف و989 
رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألف 
و74 شــهادة ســجل صناعي وذلك منذ صدور 
قانــون تيســير اجــراءات منــح التراخيص في 

يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021 

* اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص 
الصناعية وإصدار الئحته التنفيذية 

لاســتثمار  متكاملــة  خريطــة  اول  إطــاق   *
الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة 

* إصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون تفضيــل 
المنتجــات الصناعيــة المصريــة فــي العقــود 
الحكومية والتى تلــزم الجهات المعنية بالتعاقد 
علــى منتجــات محلية وإعــداد دليل ارشــادي 
حول القانــون والئحته التنفيذية وتوزيعه على 
المنتجيــن والصنــاع وإتاحتــه على الوســائل 

االلكترونية للتعريف باحكامهما. 
* تقديــم حزمــة مــن التيســيرات علــى قيمــة 
التكاليــف المعياريــة لخدمــات هيئــة التنميــة 
الصناعيــة تشــمل تخفيــض التكاليــف بنســبة 
75% لمشــروعات الصناعات الصغيرة و%50 
لمشــروعات الصناعــات المتوســطة وإعفــاء 
كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة 
النهائيــة داخــل المناطــق الصناعيــة وإعفاء 
الصناعات الصغيرة بنســبة 90% والصناعات 
المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد 
اإلرتفاعات للمشــروعات ذات الطبيعة الخاصة 
وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 
50% مــن قيمة تكاليف تحديد النســبة البنائية 

للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة 
* إطــاق البرنامــج القومي لتعميــق التصنيع 
المحلــي والــذي يســتهدف االرتقاء بتنافســية 
الصناعة المصرية واحــال المنتجات الوطنية 
محــل المســتوردة وايجاد قاعــدة صناعية من 

الموردين المحليين 
* إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
والئحتــه التنفيذيــة واللــذان جعا مــن الهيئة 
العامــة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية 
لهــا شــخصية اعتبارية مســتقلة تابعة لوزارة 
الصناعــة وتكون مســئولة عن تنظيم النشــاط 
الصناعي فــي جمهورية مصــر العربية، وهو 
األمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى 
ويمنحهــا وحدهــا ســلطة إصــدار التراخيص 
وتخصيــص وترفيــق األراضــى الصناعية في 

مصر.  
* إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل 
حصول صغــار المســتثمرين علــى المجمعات 
الصناعيــة المتخصصة شــملت تخفيض ســعر 
كراســة الشــروط مــن 2000 جنيه للكراســة 
إلــى 500 جنيــه و300 جنيــه فــي بعــض 
الحاالت، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة 
الطلبــات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضًا 
عن تخفيــض قيمة جدية الحجــز من 50 ألف 
جنيــه إلــى 10 آالف جنيه، ومد فتــرة اإليجار 
للوحدة من 5 ســنوات ســابًقا إلى 10 سنوات 
باإلضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 
8 وحدات بداًل من 4 وحدات سابًقا وإلغاء نظام 

التوكيات. 
* إصــدار قــرار بتعديــل بعض احــكام الائحة 
لســنة 1977  رقــم 24  للقانــون  التنفيذيــة 
والخــاص بـــالسجل الصناعــي ويتضمن إلغاء 
السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل 

صناعى مشــروط لضمان جدية المشــروع بما 
يتوافــق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد 
ويســهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين 

لمستلزمات االنتاج بغرض االتجار   
* اطــاق البرنامــج القومــي لتحويــل واحال 

المركبات للعمل بالطاقة النظيفة 
* توقيــع اتفاقيــة إنشــاء المنطقــة الصناعيــة 
الروســية بمحــور قنــاة الســويس بيــن مصر 
وروسيا بمنطقة شــرق بورسعيد على مساحة 

5.25 مليون متر مربع بنظام حق االنتفاع 
* توقيــع بروتوكول تعاون بيــن الوزارة وبين 
شــركة إيه بــي بــي العالمية يســتهدف تعزيز 
التعــاون المشــترك في مجــال التدريــب الفني 
والمهني وتحســين كفاءة اســتخدام الطاقة في 
القطــاع الصناعي من خال تطويــر االمكانات 
الفنيــة والتدريبيــة بـــ5 مراكــز تدريــب تابعة 
لمصلحــة الكفايــة االنتاجيــة وتحســين كفاءة 

الطاقة بمنشأتين صناعيتين. 
* توقيــع مصــر ممثلــة فــي وزارة التجــارة 
والصناعــة وألمانيا ممثلة في وزارة الشــئون 
البرلمانيــة وثيقــة مشــتركة لتعزيز الشــراكة 
االقتصاديــة بين البلدين فــى مجاالت الصناعة 
والسياســات التجاريــة واالســتثمار والطاقــة 

والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة. 
* بدء تصنيع األتوبيسات ذات الطابقين المكيفة 
والمنتجــة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي 
تــم تشــغيلها داخل شــوارع وضواحــي مدينة 

القاهرة. 

* توقيــع مصر و43 دولــة افريقية على اتفاق 
إطاق منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية  
    االنتهــاء من إجراءات التصديق على اتفاق 
 .AfCFTA(( التجارة الحرة القارية االفريقية
    توقيــع وثيقــة اإلطــار العــام للمفاوضــات 
الخاصــة باتفاق التجارة الحرة مع دول االتحاد 

األوراسي.  
*  توقيــع مصــر علــى اتفاقيــة تحريــر تجارة 
الخدمــات بين الدول العربية فــى إطار فعاليات 
اجتماعــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعي 
رقــم 29 بالريــاض بمــا يســهم في رفــع أية 
قيود تعيق انســياب التبادل التجاري بين الدول 

العربية. 
* استضافة القاهرة لفعاليات المعرض اإلفريقي 
 2018 عــام  خــال  البينيــة  للتجــارة  األول 
بمشــاركة نحــو 1055 شــركة افريقيــة منها 
300 شــركة مصريــة باإلضافة الى مشــاركة 
34 دولة بأجنحــة وطنية خال المعرض حيث 
تــم توقيــع أكثــر مــن 10 اتفاقيــات ومذكرات 
تفاهم بين شــركات القطاع الخاص وكذلك على 
مســتوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى 
جانــب توقيع اتفاقات وصفقــات تجارية قيمتها 

30 مليار دوالر. 
* اســتضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر الســابع 

لوزراء التجــارة األفارقة بمشــاركة 54 دولة 
افريقيــة لمناقشــة إجــراءات دخــول اتفاقيــة 

التجارة الحرة القارية االفريقية حيز النفاذ. 
*  توقيــع اتفاق شــراكة بين مصــر وبريطانيا 
عقــب خروجها مــن االتحاد االوروبــي لتعزيز 
التعــاون التجاري وضمان اســتمرار المصالح 

االقتصادية المشتركة 
* تعديــل بعض احــكام الئحة القواعــد المنفذه 
لقانون االســتيراد والتصدير واجراءات فحص 

ورقابة السلع المستوردة والمصدرة 
* اســتضافة مدينة شرم الشــيخ لمؤتمر توقيع 
اتفاقية التجارة الحرة بين التكتات االقتصادية 
االفريقية الثاث )الكوميسا – السادك – تجمع 

شرق افريقيا( 
* انتخــاب مصر لقيــادة المجموعــة األفريقية 
داخل منظمــة التجارة العالميــة في مفاوضات 
الزراعــة والنفــاذ لألســواق للســلع الزراعية 
انطاقــًا من الــدور القيادي لمصر فــي الدفاع 
عن مصالح الــدول النامية في إطار مفاوضات 

منظمة التجارة العالمية.  
* اصــدار قــرار بوقف اســتيراد المنتجات ذات 

الطابع الشعبي والنماذج االثرية المصرية 
* توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة التجــارة 
والصناعــة وهيئة التجارة الخارجيــة اليابانية 

»جيتــرو« في مجال تعزيــز العاقات التجارية 
المشــتركة بين مصــر واليابان، بهــدف تنمية 
التعاون المشــترك في مجال الترويج للمنتجات 
والفرص االســتثمارية في الســوقين المصرى 

واليابانى.  
* قــرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 
22 مــن الئحة القواعد المنفــذة ألحكام قانون 
االستيراد والتصدير بما يسمح لألشخاص ذوي 
اإلعاقة باســتيراد ســيارات ووسائل نقل فردية 
دون اشــتراط أن تكــون مجهزة تجهيــزًا طبيًا 
خاصًا وذلك حتى يتســنى لهم اســتيراد سيارة 
يقودها لهم الغير ووفقًا لما تقره الجهات الطبية 
المعنيــة، وبما يضمن حقوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقة ومنحهم مزيد من التســهيات في كافة 
النواحــي الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصادية 
والسياســية والثقافية والتعليميــة وغيرها من 

مناحي الحياة. 
* قرار وزاري باشــتراط اإلفراج عن ســيارات 
الركــوب التي تعمل بمحــرك كهربائي وأن يتم 
فتح اعتماد استيرادها خال سنة الموديل وذلك 
أســوًة بالســيارات التقليدية وأال يكون قد سبق 
استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص 
عليهــا بائحــة القواعد المنفذة ألحــكام قانون 

االستيراد والتصدير. 

وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع 
الصناعى على النحو التالى : 

 وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالى 
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وفيمــا يتعلق بالمشــروعات التنمويــة فتقوم الوزارة مــن خال مجلس 
المشــروعات التنموية بتنســيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية 
وتطويــر قطاع الصناعة والتجارة الخارجيــة، وتمتد حتى عام 2026، 
كمــا يقــود المجلس مفاوضات مع مختلف شــركاء التنميــة لطرح ودفع 
أولويات تنموية بما يتســق مع خطة الوزارة والدولة، ســواء حكومات، 
أو منظمات إقليمية ودولية، أو وكاالت تنمية دولية، أو وزارات وجهات 

مصرية. 
*  تنفيــذ 17 مشــروع مختلــف، تضمنــت: مشــروع اعداد الدراســات 
التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتمويل 3.2 مليون دوالر، ومشــروع 
اتاحــة وتيســير بيئة اســتثمارية متكافئــة بتمويل 2.3 مليــون دوالر، 
وبرنامــج التجــارة وتعزيز الســوق المحلي بتمويــل 20 مليون يورو، 
والمشــروع االقليمي لتنمية الصناعات والتجمعــات الصناعية والثقافية 
واالبداعيــة بتمويل 6.5 مليون يــورو، باالضافة الى مبادرة تحول دول 
البحر المتوســط نحو االنتاج واالســتهاك المســتدام بتمويل 440 ألف 
يورو، ومشــروع مبــادرة التجارة الخضراء بتمويــل 55 مليون جنيه، 
ومشروع تشغيل الشباب والتنمية االقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 
ألف دوالر، ومشــروع توظيف الشــباب لتحقيق االســتقرار االجتماعي 
واالقتصــادي فى صعيد مصر بتمويل مليون دوالر، وبرنامج »اشــتغل-

ابتكر-صدر« بتمويل حوالى مليون يورو. 
ومن أهم هذه المشروعات: 

*  مشروعات متعددة بتمويات مختلفة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة 
للتنميــة الصناعية )اليونيدو( UNIDO في اطار برنامج الشــراكة مع 
 »ISID-PCP« للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة )PCP( الدولة
، والذي ســيتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة، لتعزيز التنمية 
الصناعيــة الشــاملة والمســتدامة في مصــر من خال العمل على ســتة 
محاور رئيسية هي: السياسات الصناعية والحوكمة، ترويج االستثمار، 
الصناعــة الخضــراء، المــدن الذكية والمناطــق الصناعية المســتدامة، 
ساســل القيمــة، وتعميم الثــورة الصناعية الرابعة فــي القطاعات ذات 

األولوية. 
*  ويغطــى البرنامــج: المجمعــات الصناعية الصديقــة للبيئة في مصر 
GEIPP، مشــروع النمو االخضر الشــامل فى مصر IGGE ، تمكين 
 ،MENA المراة من اجل تنمية صناعية شــاملة ومســتدامة في منطقة
القطــن المصرى، ساســل القيمة لمحصول الطماطم، تعزيز ممارســات 
االقتصاد الدائرى فى سلســلة القيمة لمنتجات الباســتيك ذات االستخدام 

الواحد،.. وغيرها. 
 TVET -برنامج اصاح التعليم الفني والتدريب المهني مرحلة ثانية  *

II الممول من االتحاد األوروبي بقيمة 117 مليون يورو(. 
    تنمية المهارات بمحافظة أسوان ASWAN –ASDP الممول من 

الحكومة الكندية بقيمة 10.15 مليون دوالر كندى(. 
* برنامج تنمية المشــروعات الصغيرة والمتوسطة )بتمويل 14 مليون 

يورو( 
    البرنامــج األلمانــي لتأهيــل وتدريــب المنشــآت الصناعية للشــراكة 
 Fit to Partnership with اقتصاديــًا مع دولة ألمانيا االتحاديــة
Germany بتمويــل غيــر مباشــر في صــورة اتاحة فــرص تدريبية 
لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية 
*  تشغيل الشباب في مصر: ايجاد سبب للبقاء )مع منظمة العمل الدولية 

ILO، بتمويل 2 مليون دوالر(. 
*  مشــروع القطن من البذرة للكســوة بتمويل 1,5 مليون يورو والذي 
يتماشــى مع الرؤيــة اإلســتراتيجية للوزارة بشــأن التنميــة الصناعية 
المســتدامة، فضًا عن أجندة SDS والبرنامج الذي تم تطويره مؤخرًا 
للشراكة القطرية بين مصر واليونيدو، حيث تم تحديد قطاع المنسوجات 
القطنية باعتبارها سلسلة قيمة ذات أولوية، وحصل المشروع على دعم 
كبير إلحياء سلســلة قيمــة القطن المصري وجعلها أكثر اســتدامة. كما 
تم االتفاق على في مرحلة ثانية من المشــروع لتوســيع وتقوية النتائج 
الملحوظة التي تم تحقيقها حتى اآلن ودعم اإلستراتيجية الوطنية إلحياء 

العامة التجارية للقطن المصري. 
* البرنامــج المصري لتعزيز كفاءة المحــركات الكهربائية في الصناعة 

بتمويل 2,7 مليون دوالر امريكي  
    برنامج اســتخدام الطاقة الشمســية فى عمليات التســخين فى القطاع 

الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دوالر امريكي 
* البرنامــج المصري لتعزيز كفاءة المحــركات الكهربائية في الصناعة 

بتمويل 2,8 مليون دوالر امريكي 

* إعــداد المراجعــة الرابعة للسياســة 
عــام 2018  فــي  لمصــر  التجاريــة 
والتــي  العالميــة  التجــارة  بمنظمــة 
أشــادت كافة الدول أعضــاء المنظمة 
بنجاحهــا،  المنظمــة  وســكرتارية 
وتحقيــق وفاء مصــر بالتزاماتها فيما 
يتعلــق بالشــفافية بمنظمــة التجــارة 
العالميــة بالتقدم باإلخطارات المصرية 

المطلوبة في كافة مجاالت المنظمة 
* مراجعة وتوقيــع مذكرات تفاهم في 
مجــال التعــاون التجاري مــع كل من 

جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة 
الثنائيــة وكــذا االتفاقيات اإلقليمية وأهمها منطقة التجــارة الحرة العربية 
الكبــرى، وإعــداد المواقــف التفاوضية وكــذا التفاوض إلبــرام اتفاقيات 
تجارية على المســتوى الثنائية أو اإلقليميــة )مفاوضات التكتات الثاثة 
االفريقية »الكوميســا – الســادك – جماعة شــرق افريقيــا«، مفاوضات 
االتحــاد األوراســي( ومفاوضــات اتفاقية منطقــة التجارة الحــرة القارية 

االفريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي. 
*  تفعيــل اتفــاق التجــارة الحرة بيــن مصر وتجمع الميركســور حيث تم 
تحريــر القائمــة االولى منذ دخول االتفاق حيز النفاذ في ســبتمبر 2017 
وتحريــر القائمة الثانية في ســبتمبر 2020 وبذلك تصل الســلع المعفاة 
تماًمــا من الرســوم الجمركية في إطار االتفاق الــى ما يقرب من 3200 
سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد 

البناء والمنسوجات والمابس الجاهزة. 
*  دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة 
الجمركية وحماية الصناعة وإحال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل 
علــى تعميــق الصناعة المحليــة وتنظيم العديد مــن ورش العمل للتوعية 

باالتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية االستفادة منها. 

*  إعداد دراســات فيمــا يتعلق بتصدير 
بعض الســلع وقد نتــج عند ذلك إصدار 
65 قــرار وزاري لتنظيــم تصديــر تلك 
الســلع، واتخــاذ اإلجــراءات القانونية 
بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف 
أنواعها والتــي بلغ عددهــا خال فترة 
التقرير 42050 قضية واستفسارات،  
مــن  موضــوع   79042 دراســة    *
موضوعــات التجــارة الخارجية والبت 
فيها واتخاذ اإلجراءات الازمة بشأنها 
ســواء بالتصالح واســتيداء التعويض 
االســتيرادي فــي حالــة االفراج أو إعــادة التصديــر، وإعداد الدراســات 
الازمة لتنظيم االســتيراد والتصدير وحماية الســوق المحلي من الســلع 

غير المطابقة للمواصفات وحماية حقوق الملكية الفكرية. 
*  اتخــاذ كافة اإلجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تســهيل التجارة 
لمنظمــة التجــارة العالميــة وإخطــار المنظمــة باالنضمام إلــى االتفاق، 
والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري 
مــن االنضمام للمفاوضات الجاريــة بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة 
التجارة اإللكترونية، ومبادرة تســهيل االستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد 
األســماك، فضًا عن التنســيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في 
كافة الموضوعات المتعلقة باالتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة 

في المؤتمرات الدولية ذات الصلة. 
* التنســيق مــع كافة الجهــات وخاصة مصلحة الجمــارك والهيئة العامة 
للرقابــة على الصادرات والواردات لحل المشــاكل التي تواجه المصدرين 

والمستوردين. 
* التنســيق مــع وزارة الزراعة واســتصاح األراضــي ووزارة التموين 
والتجــارة الداخليــة والجهات األخرى ذات الصلة فــي كافة الموضوعات 

المتعلقة بالتجارة الخارجية. 

    قامــت الوزارة من خال قطاع المعالجــات التجارية باجراءات تحقيق 
فــي 74 قضيــة دعم واغراق ووقاية منهــا 12 قضية عام 2014 و13 
قضيــة عام 2015 و14 قضية عــام 2016 و9 قضايا عام 2017 و6 
قضايــا عــام 2018 و6 قضايا عام 2019 و9 قضايــا عام 2020 و5 

قضايا عام 2021. 
- وتتضمــن القضايــا 55 قضيــة فــي مجاالت اوانــي المائــدة واطارات 
الحافــات واالجبــان والبولي ايثليــن والبطاطين وحديد التســليح والياف 
البوليســتر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة واقطاب اللحام والثقاب 
والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وادوات 

المائدة والمطبخ واقام الحبر الجاف وعوازل االتربة وسلفونايتد نفثالين 
فورمالدهيد والسجاد وااللومنيوم. 

- الــى جانــب 7 قضايــا دعم في مجــاالت االجبان نصف الجافــة )االيدام 
والجــودة( والبولي ايثليــن تريثفيات وحديد التســليح باالضافة الى 12 
قضيــة وقايــة في مجاالت حديد التســليح والســكر االبيــض والبطاريات 

والبولي ايثلين ومنتجات األلومنيوم.  
- وقد صدر بناًء على إجراءات التحقيق هذه 16 قرارًا وزاريًا إما بفرض 
تدابير مؤقتة أو نهائية أو اســتمرار أو تعديل أو إنهاء الرســم المفروض 

على السلع ذات الصلة.  

    بلغ اجمالي ما تم صرفه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات 
ورد االعباء 43.4 مليار جنيه   

    دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية 
الصــادرات مــن حيث المناهــج والمعايير المســتخدمة لدعــم الصادرات 

والقواعد واألدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.  
    دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل 
الصناعــات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصــادرات من القطاعات 

المستفيدة وعدد الشركات ومعدالت النمو للصادرات. 
    دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد االعباء التصديرية المستفيدة 
مــن الصندوق وتحليل النتائــج لتقييم األداء العام ومــدى تحقق األهداف 

المختلفة واالرتقاء بمنظومة الصادرات المصرية. 
    صياغــة وتنفيــذ برنامــج رد األعبــاء التصديريــة فــي 2016/7/1 
ومــا يتضمنه مــن معايير وقواعد روعي فيها رفــع كفاءة صرف المبالغ 
المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة 

التنفيذ باالشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.  
    تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 2019/7/1. 
    صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 2020/7/1 
يراعــي المتغيرات االقتصاديــة الجديدة بعد وباء كورونــا وتنفيذ أهداف 

الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة. 
ويستهدف الصندوق خال المرحلة الحالية: 

    التغلــب علــى االثار الســلبية لجائحــة كورونا على االقتصــاد العالمي 
والحفــاظ علــى معدالت إيجابية لنمو الصــادرات المصرية وتحقيق زيادة 

جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد األجنبي. 
    وضع مصر على خريطة ساسل التوريد العالمية، ورفع معدالت تشغيل 
العمالة فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة من خال اشتراط زيادة 
اســتخدام المدخات المحلية ورفع مســتويات الجودة على نحو يرفع من 
المزايا التنافســية للمنتجــات المصرية فى األســواق الخارجية، وتحقيق 
نقلة جوهرية فى االستثمارات المحلية واألجنبية فى الصناعات المختلفة  

* إبــرام تعاقــدات تصديرية بلغــت 2.6 مليار 
الغذائيــة  الصناعــات  قطاعــات  فــي  دوالر 
والحاصات الزراعية، والكيماويات واألسمدة، 
والمنســوجات،  والمابــس  البنــاء،  ومــواد 
السلع الهندســية، والنباتات الطبية والعطرية، 
والمنتجات التراثية في أســواق الدول إشــراف 

المكاتب.  
* المســاهمة فــي توفيــر عــدد مــن الفــرص 
االســتثمارية بقيمة تقديريــة ألهمها بلغت نحو 
8.9 مليــار دوالر فــي العديــد مــن المجــاالت 

اإلنتاجية والخدمية. 
    إتاحة نحو 609 مناقصة دولية خارجية. 

بأهــم  االســتثمارية  للفــرص  الترويــج   *
المشــروعات  ومنهــا  القوميــة  المشــروعات 
الصناعيــة بمنطقــة قناة الســويس ومشــروع 
المليــون ونصــف المليــون فــدان ومشــروع 
المثلث الذهبي ومشــروعات العاصمة اإلدارية 
ومشروعات تطوير منظومة النقل ومشروعات 
الكهربــاء  إنتــاج وتوزيــع  تطويــر منظومــة 
ومشــروعات الطاقــة المتجــددة ومشــروعات 

االستزراع السمكي والزراعات المحمية.  
*  ترتيب الشــق االقتصادي لعدد 2822 زيارة 

رســمية تضمنت الزيارات الرئاســية ورئاســة 
مجلــس الــوزراء، والزيــارات التجاريــة وكذا 
ترتيــب جــوالت التفــاوض الخاصــة باتفاقات 

التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي 
* توفير معلومات تسويقية للشركات المصرية 
باألســواق  الطلــب  وطبيعــة  معــدالت  حــول 
الخارجيــة، والتعامل مع 56 ألف و182 طلب 

ترويج واستعام تجاري. 
* إتاحة 9541 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 

4.7 مليار دوالر 
    تنســيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات 
المشــتريين فــي 960 معــرض دولــي بمصر 

والخارج،  
* التدخــل لتســوية عــدد 747 نزاعــا تجاريا 
بالطــرق الوديــة تجنبــا للدخول فــي منازعات 

قضائية طويلة ومكلفة. 
*  إعــداد 12 ألــف و695 دراســة وتقريــر 

تسويقي ونوعي.  
* التدخل إلزالة القيود غير الجمركية لتســهيل 
نفــاذ المنتجــات المصريــة ألســواق التصدير 
أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من 
بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة 

مثــل العنب والفراولــة والبرتقــال والبطاطس 
لبعض األسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا 
والكويت والمملكة العربية الســعودية والصين 

والبرازيل. 
    نجــاح جهــود التمثيــل التجــارى المصرى 
فــى التنســيق مــع عــدد من الــدول لتســهيل 
تصدير المنتجات المصرية من الســلع الغذائية 
والحاصــات الزراعيــة منــذ إنتشــار فيروس 
كورونا على ســبيل المثال التنســيق مع الهيئة 
الفيدرالية الروســية إلعتماد إرســال شــهادات 
الصحة النباتية للســلع الزراعية المصدرة من 
مصر بالبريد اإللكترونى بســبب توقف الشحن 
الجوى، حيث نتج عن ذلك إعتماد عدد 3929 
شهادة صحة نباتية لشــحنات مصرية مصدرة 
بإجمالــى 221 ألف طن تقــدر قيمتها بحوالى 

118 مليون دوالر 
    إعــداد تقاريــر نوعية عــن تجارب عدد من 
الــدول فــي مجــال دعــم وتنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات 
مع الجهات المعنية في مصر لاهتداء بها عند 

صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة. 

جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الخارجية  

وقد جاءت جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق 
تنمية الصادرات كما يلي: 

وحول جهود الوزارة في مجال االتفاقات التجارية 

وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية
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وفيما يخص الترويج للصادرات المصرية  

وفى مجال تحديث الصناعة  

وفى مجال الرقابة والتفتيش ومعامل اإلختبار  

    قامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس 
التنســيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة 
خدمة وحل مشــاكل المصدريــن التي قامت بحل 53 مشــكلة تعرض لها 
المصدريــن وقدمــت العديد من المقترحات لتذليــل معوقات التصدير منها 
تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، 
والتنســيق مع المجلس التصديــري للحاصات الزراعية لرفع الحظر عن 
صــادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من ِقَبل البحرين والكويت 
واإلمارات، إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية 
عــن أهم المنتجات المصرية الواعدة واألســواق المســتهدفة األكثر جذبًا 
للمنتجــات المصرية، وتوســيع قاعدة المصدرين وإدخــال مصدرين جدد 
فــي العملية التصديريــة، وكذلك التعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشــروع 
ريــادة االعمال للمــرأة She Trade، وتنظيم العديــد من ورش العمل 

لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع األعمال وتعريفهم بجميع الخطوات 
المتعلقــة بالعمليــة التصديريــة، باإلضافة إلى تنظيــم 63 معرض دولي 
متخصــص، وكذلك عــدد 10 بعثــات تجارية، وعدد 2 أســبوع تجاري، 
وعدد 32 بعثات مشــترين أجانب، فضًا عن إطــاق البوابة االلكترونية 
للصــادرات المصرية لتكون بمثابة منصــة إلكترونية للمصدر المصري، 
وتنفيــذ عــدد 185 دورة تدريبيــة وحوالي 40 برنامــج تدريبي، وتنفيذ 

برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير. 

    وقــد حصلت الهيئــة على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 
2018 التــي ينظمهــا مركز التجــارة الدولي ITC، كذلــك الفوز بجائرة 
التميز المؤسســي كأفضل مؤسسة حكومية عربية وأفضل موقع حكومي 

عربي والتي تنظمها أكاديمية التميز باإلمارات.  

أواًل: الهيئــة العامــة للرقابــة علــى 
الصادرات والواردات 

    استقبال نحو مليون و69 ألف و120 رسالة 
صناعية منها مليون و55 ألف و252 رســالة 
مقبولــة و13 ألــف و868 رســالة مرفوضة، 
واســتقبال نحو 570 ألف و716 رســالة غير 
صناعية منها 558 ألف و721 رســالة مقبولة 
و11 ألــف و995 رســالة مرفوضــة، كما بلغ 
عــدد رســائل الصــادرات المقبولــة: 2 مليون 

و858 ألف و148 رسالة.  
    اعتمــاد وتجديــد اعتمــاد 38 معمــل غذائى 
وكيمــاوى طبقــًا للمواصفــة القياســية الدولية 
ISO 17025 وعــدد اإلختبــارات المعتمــدة 
320 إختبار، واعتماد وتجديد اعتماد عدد 27 
معمل صناعى طبقًا للمواصفة القياســية الدولية 
ISO 17025  وعــدد اإلختبــارات المعتمــدة 
83 إختبــار، واســتمرار منــح الهيئــة شــهادة 
نظــام اإلدارة طبقًا للمواصفة القياســية الدولية 
ISO 9001، كما حصلت الهيئة على اإلعتماد 
لوحدة منح شــهادات المطابقــة للمنتجات طبقًا 
 ،ISO 17025 للمواصفة القياســية الدوليــة
واإلعتمــاد في مجال ســحب العينــات والفحص 
طبقــًا  الكهربائــي  التيــار  لقواطــع  الظاهــري 
 ،ISO 17020 للمواصفة القياســية الدوليــة
فضــًا عــن متابعة إصدار 3 مليــون و28 ألف 
372 شــهادة منشــأ طبقًا لبروتوكوالت قواعد 
المنشأ باالتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر 
والدول والتكتات االقتصادية لتطبيق اإلعفاءات 
التــي تمنــح للصــادرات  والمزايــا الجمركيــة 
المصريــة، وإجراء 208 ألف و354 تســجيًا 
تجاريًا ما بين اســتخراج وتجديد وتعديل شملت 
سجل المســتوردين وســجل المصدرين وسجل 
الوكاء التجاريين والمكاتب وســجل مستلزمات 

اإلنتاج والسمسرة العقارية.  
    فحــص 2 مليــون و169 ألف و265 عينة 
منهــا 867 ألف و360 عينــة غذائية، و809 
ألف و650 عينــة صناعية، و82 ألف و638 
عينة تعاقد، و409 ألف و617 عينة كيميائية، 
باإلضافــة إلى اســتحداث وتطويــر 231 معمل 
كيميائــي وصناعي وغذائي تضمنت اســتحداث 
45 معمــل وتطوير 186 معمل، فضًا عن الرد 
على نحو 165 ألف و98 استفســار وشكوى، 
وتدريــب نحــو 17 ألــف و817 متــدرب مــن 
موظفي الهيئة في نحو 1143 برنامج تدريبي.  

وتضمنت إنجازات الهيئة أيضًا االتي:  
    افتتــاح وتطويــر منظومــة اإلحصاء وتعديل 

 .Tera Data البيانات
    إعــادة تشــغيل المعامل الغذائيــة والكيماوية 

بفرع الهيئة بأسوان. 
    تطويــر مركــز خدمة العماء إلســتقبال كافة 
التســاؤالت للســادة المتعاملين مع الهيئة وحل 
كافة المشاكل والعقبات التي تواجه كافة العماء 

وذلك باللغة العربية واللغة االنجليزية 
    تشــغيل خدمــة الحجــز المســبق لخدمــات 
الهيئــة  موقــع  علــى  التجاريــة  التســجيات 

اإللكترونى. 

    ميكنــة إجــراءات رســائل الصــادر وذلــك 
لصــادرات الســلع الصناعية فقــط لتصبح عدد 
المســتندات المقدمة لطلبــات الفحص والنماذج 
اإلحصائية من 10 إلى 4 مستندات والمنشأ من 

8 مستندات إلى مستندين. 
    إطــاق منظومة التدريــب عن بعد من خال 
التســجيل عن بعد للدورات التدريبية وبدء تنفيذ 
الــدورات التدريبيــة عبــر البوابــة االلكترونية 
للهيئــة من خــال المؤتمــرات المرئيــة وكذلك 
لبرنامجــي منــح شــهادات مزاولــة اإلســتيراد 
والتصديــر لرجــال األعمال وتلقــي الطلبات لها 
إلكترونًيا من خال الموقع اإللكتروني الرســمي 

للهيئة على االنترنت. 
المنشــأ  إدراج شــهادة  إطــاق منظومــة      
إلكترونيــًا من خال الموقــع اإللكتروني للهيئة 
عــن طريق المصدرين تماشــيًا مع السياســات 
التجاريــة العالمية للدول المبــرم معها اتفاقيات 
تجارية دولية ولســرعة إنهاء إجراءات اإلفراج 
عن الرســائل المصدرة إلى الخــارج في موانئ 
الوصــول وُتصــدر شــهادات المنشــأ من جميع 
فروع الهيئــة بالموانئ والمنافــذ الجمركية في 
خــال 5 دقائق من التقــدم بالطلب طبقًا لبيانات 
نمــوذج SAD الخــاص بالشــحنة عــن طريق 
المراكــز اللوجيســتية والمنقــول علــى شــبكة 

الهيئة.

ثانيًا مصلحة الرقابة الصناعية:   
    إجراء 82913 حملة تفتيشية منها 59965 
حملــة تفتيش على المراجــل واآلالت الحرارية 

و22948 تفتيش على جودة المنتجات. 
    عمل 27076 دراسة سماح مؤقت ودروباك 

و40661 دراسة فنية متنوعة. 
    إصدار 25290 ترخيص وإذن إدارة مراجل 

بخارية وآالت حرارية.  
    إعتماد وتجديد 5392 مركز خدمة وصيانة 
)خدمــة مابعد البيع( وعمل 201 إذن تســجيل 

مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.  
    مخاطبة 5567 جهة إدارية بشــأن المصانع 
المخالفــة وعمل 6008 إنذار وقضية إســتقبال 
وفحص 8062 شــكوى تــم عمل 469 حمات 
رقابية موســمية متنوعة على المصانع ومركز 

خدمة للتأكد من جودة المنتجات 
    إجــراء 379 دراســة مســتلزمات االنتــاج 
و4348 لجنــة فنيــة وســحب 6709 عينــة 

للفحص واالختبار.  

ثالثًا: مصلحة الكيمياء:                
-  تحليــل واختبــار مــا يقــرب مــن 300 ألف 
عينــة بمعاملها المختلفة وذلــك فى إطار جهود 
المصلحــة لتطبيــق اعلى معايير الجــودة لكافة 
المنتجــات والســلع ومســتلزمات اإلنتــاج وكذا 
تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية 
الخاصــة بجــودة المنتجات حفاظًا على ســمعة 
ومكانــة المنتجــات المصرية وصحة وســامة 

المستهلك 
-  إنشــاء وتجهيــز فرعــي المصلحــة بمطــار 

القاهرة للشــحن الجوي بقرية البضائع، وميناء 
سفاجا البحري. 

-  توفير أجهزة معملية وعلمية بفرع المصلحة 
بمدينــة الجلــود بالروبيكــي، وإدارة التحاليــل 
الدقيقــة والكروماتوجــراف بالمركز الرئيســي 

وفرعي باإلسكندرية وأسيوط. 
- الحصــول علــى االعتمــاد لنحــو 16 معمــل 
بالمركز الرئيسي وفرعي اإلسكندرية وأسيوط. 
-  تأهيــل وتجهيــز 4 معامــل ميكروبيولوجــي 

واعتمادهم. 
-  يجــرى حاليــًا ميكنــة كافــة الخدمــات التي 
تقدمهــا المصلحــة والربط مع منظومــة النافذة 
الموحــدة MTS، كمــا يجــرى تأهيــل عدد من 
الفروع والمعامل التابعة للمصلحة تشمل معامل 
اإلسكندرية وأسيوط ودمياط البحري وبورسعيد 
البحــري الــى جانــب إنشــاء وتجهيــز المعامل 

المركزية الموحدة الخاصة بالموانئ.  

انجازات مركز تحديث الصناعة:  
    بلغ عدد الخدمات التي قدمها المركز للقطاع 
الصناعي خال هذه الفترة نحو 11244 خدمة 
بتكلفة إجمالية 749 مليون و117 ألف جنيه، 
وقــد تنوعــت هــذه الخدمات لتشــمل: 5084 
خدمة فــي مجال تحســين التنافســية والجودة 
و2883 خدمــة في مجال بنــاء القدرات ونقل 
المعرفــة و283 خدمــة فــي مجــال تحســين 
االنتاجيــة و565 خدمــة في مجــال تكنولوجيا 
المعلومــات والتحــول الرقمــي و836 خدمــه 
فــي مجال االقتصــاد االخضر و245 خدمة في 
مجال تنمية الصادرات و1289 خدمة في مجال 
االستشــارات الماليــة و119 خدمــة في مجال 

التجمعات التراثية والحرفية والصناعية.  
    تضمنت أهم األنشطة التي نفذها المركز: 

    برنامج تنمية الموردين المحليين 
    وإطاق عامة بكل فخر صنع في مصر: بلغ 
عدد المنشــآت التي حصلــت على العامة 214 

منشأة بإجمالي عقود 10 مليون جنيه 
    التجهيــز واإلعداد للجناح المصري بمعرض 
إكســبو أســتانا 2017، والمشــاركة في تنظيم 
الجناح المصري المشــارك في أسبوع التصميم 
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 )2019
    إطــاق وتنفيــذ البرنامــج القومــي لتعميــق 
التصنيــع المحلــي خال عــام 2018 حيث قام 
المركز بإعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشــأة 
صناعيــة و110 مــورد محلــى ليصــل عــدد 
المســجلين بقاعدة البيانــات الخاصة بالبرنامج 
الي 320 شــركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة 
صناعيــة و74 مــورد محلى إلحــال المنتجات 
المســتوردة، ونجــح البرنامــج فــي إدارة 40 
عملية تشــبيك بين المصنعين مــن خال توقيع 
خطابــات تعاون وإتمام عمليــات توريد منتجات 

محلية. 
    إجــراء اســتبيان بالتعاون مــع منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« للقطاعات 

الصناعيــة المحتلفة وذلك إلعداد مؤشــر تأثير 
جائحــة كورونــا على القطاعــات الصناعية في 
مصــر وإعداد دليل إرشــادات للقطاع الصناعي 

للتعايش والحد من أثار جائحة كوفيد-19. 
    إعــداد مقتــرح متكامل لمعــرض »صنع فى 
أفريقيــا« الذي تــم عقده علــى هامش معرض 
إســتثمر فى أفريقيا فــى الفترة من 28 إلى 29 

نوفمبر 2019. 
دول  إلــى  إستكشــافية  بعثــات   3 تنفيــذ      
أوزباكستان وكازاخســتان بمشاركة 20 شركة 
وكينيا بمشــاركة 20 شــركة وأوغندا بمشاركة 
10 شــركات للتعــرف علــى فرص االســتثمار 
بهذه األســواق وتشبيك الشــركات المصرية مع 

نظيراتها بهذه الدول.  
    المشــاركة فــي تنظيم عدة معــارض أهمها: 
معرض »األســبوع الصناعي الكبير« ومعرض 
»بلدنــا«، ومعرض Mach Teck، ومعرض 

القاهرة الدولي لألخشاب والماكينات. 
    االشــتراك في عــدد من المســابقات أهمها: 
مســابقة »بــاك ديزاينــر 2019«، ومســابقة 

القاهرة للتصميم. 
    تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير االعمال 
في صورة استشــاريين حاليين، وتدريب 197 
من أصحاب االعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ 
برنامــج تدريــب وتأهيــل المديريــن التنفيذيين 
)الجيــل الثانــى( بإجمالــي عدد تدريــب وتأهيل 

120 مديــر تنفيــذى )الجيــل الثانــى( علــى 
االســتراتيجيات الحديثــة إلدارة االعمال وذلك 
في إطار برنامج تطوير االستشاريين وأصحاب 
األعمال بالتنسيق مع الوكالة االلمانية للتعاون 

الدولي 
    توقيــع بروتوكوالت تعــاون مع عدة جهات 
أهمهــا: معهــد بحــوث اإللكترونيــات بهــدف 
اســتغال مخرجــات مشــروعات المعهــد مــن 
منتجات وخدمات خاصة في مجاالت وتطبيقات 
الثــورة الصناعية الرابعة وتســويقها للمجتمع 
المصريــة  والجامعــة  المصــري،  الصناعــي 
اليابانية بهدف التعاون في الملفات القومية مثل 
مبادرة تطوير الريف المصري »حياة كريمة »، 
ومشــروع تصنيع الســيارات الكهربائية محليا، 
وهيئــة تنميــة صناعــة تكنولوچيــا المعلومات 
بهدف تشــبيك الشــركات الناشــئة التكنولوجية 
التابعــة للهيئة بمجتمعات اإلبــداع التكنولوجية 
المختلفــة بالقاهــرة والمحافظــات  بالشــركات 
العاملــة بالقطــاع الصناعــي المســجلة بقاعدة 

المستفيدين لدى المركز. 
    تولــي مســؤولية حصر الطاقــات التصنيعية 
فــي بعــض القطاعــات الصناعيــة )الصناعات 
الهندســية – الصناعــات المعدنيــة – صناعات 
مــواد البناء – الصناعات الكيماوية( لتشــبيكها 

مع مبادرة »حياة كريمة« 
    فــوز المشــروع المصــري »نظــم الخايــا 
Egypt- الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة

PV« الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز 
األول مــن بيــن أفضــل المشــروعات المقدمــة 
عالميًا ضمن فئة »خفض االنبعاثات الكربونية« 
في المسابقة الســنوية »EI Awards« لعام 
2020 فــي دورتها الحادية والعشــرين والتي 

ينظمها معهد الطاقة البريطاني. 
    كما يتم خال العام المالي المقبل االنتهاء من 
1162 خدمــة للقطاع الصناعي بتكلفة إجماليه 

تبلغ 124 مليون و704 ألف جنيه.  
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وفى مجال الجودة واالعتماد 

وفي مجال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب 
 TVET Egypt المهني

فى مجال توفير العمالة الفنية المدربة فى 
القطاع اإلنتاجي 

العامــة  المصريــة  الهيئــة  أواًل: 
للمواصفات والجودة:

 
    

إصــدار 4100 مواصفــة قياســية مصرية في 
مختلف المجاالت 

    إعداد استراتيجية موجهة الستخدام األكياس 
الباستيكية أحادية اإلستخدام. 

    إعــداد خطة إلحال واردات منتجات األدوات 
الصحيــة )خاطات المياه لإلســتخدام المنزلى( 

ومستلزمات إنتاجها. 
    المشــاركة فــي اللجنــة الخاصــة بالبنيــة 
المحلــى  والتصنيــع  والمواصفــات  التحتيــة 
الخاصــة بالعــدادات الذكيــة ومســبقة الدفــع 
)كهرباء – غاز – مياه( وكذلك اإلشــتراك مع 
القوات المســلحة فى إعداد الدراسات الخاصة 

باختبارات عدادات المياه. 
    المشاركة في دراسة دليل التصنيف المهنى 
المصرى الصــادر عن مجلس الوزراء وكذلك 
مناهج وزارة التربيــة والتعليم والتعليم الفنى 

باإلضافــة إلــى األدلــة الصــادرة مــن مصلحة 
الكفايــة اإلنتاجيــة فى مجال صيانة الســيارات، 
محــركات الديزل واســتخدامها كمرجــع إلعداد 

مشاريع مواصفات قياسية. 
    إعــداد اشــتراطات الكمامة المنســوجة طبقًا 
ألحدث المراجــع الدوليــة واألوروبية الصادرة 
وتم إســتخدامها فى إنتاج الكمامات المنســوجة 
للمحافظة على صحة وسامة المواطن المصرى 
مما أدى إلى توافرها للمواطن البسيط لمواجهة 

تحديات جائحة كورونا. 
    مشاركة الهيئة في المنتدى العالمي للمركبات 
للجنة اإلقتصادية ألوروبا WP29 بهيئة األمم 
المتحدة UNECE وتســجيلها كسلطة إعتماد 
للمركبــات ومكوناتهــا فــى خمس لوائــح فنية 
جديدة 2021 كمــا تم اختيار مصر كأحد الدول 
الرائدة فى تطبيق إتفاقية األمم المتحدة 1958. 
    إتاحــة المواصفــات القياســية على المنصة 
التنفــس  بأجهــزة  الخاصــة  اإللكترونيــة 
والمســتلزمات التى تســتخدم من األطقم الطبية 
أو األفراد لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

    إنشاء 17 معمل جديد في مجاالت االختبارات 
المختلفــة، واســتكمال تأهيل معمل الباســتيك 
بــاإلدارة العامــة لإلختبــارات الكيماوية ومعمل 

مواد البناء والتشييد. 
    إجــراء اختبــارات على عينــات القماش من 
36 شركة لتصنيع الكمامات وفق معايير األمان 
والصحة والســامة في إطــار مواجهة تحديات 

فيروس كورونا. 
    تجديــد تأهيــل 12 معمــل خاص بالقياســات 

والمعايرات الصناعية بعدد 33 باراميتر. 
    التســجيل في برنامج ســابر السعودي التابع 
 »Saso« للهيئة السعودية للمقاييس والجودة

فى عدد 11 الئحة. 
    في مجال حماية المســتهلك تم التنســيق مع 
جهــاز حماية المســتهلك والرد علــى ما يقرب 
مــن 10000 شــكوى ســنويًا والعمــل علــى 
إزالــة أســباب شــكاوى المســتهلكين من خال 
اللجان المشــكَّلة من الهيئة وإجــراء الفحوص 
واإلختبــارات والعمــل علــى تحســين وتطوير 

الصناعات الوطنية.

 ثانيًا: المجلس الوطنى لإلعتماد  

    الحصــول علــى االعتراف االقليمــى العربى 
لاعتمــاد  العربــى  الجهــاز  مــن  بالمجلــس 
ARAC، واالعتــراف القــارى بالمجلــس من 
 ،AFRAC لاعتمــاد  األفريقيــة  المنظمــة 
واالعتراف الدولى مــن المنتدى الدولى لهيئات 

 .IHAF اعتماد الحال
    إضافــة مجــال اعتمــاد جهــات التفتيش الى 
المجال المعترف به دوليًا من من منظمة التعاون 
الدولى العتماد المعامل ILAC، وإضافة مجال 
اعتمــاد جهات منح شــهادات نظــم إدارة البيئة 
الــى المجال المعترف بــه دوليًا من من المنتدى 

  .IAF الدولى لاعتماد
    تنفيذ عمليات اعتماد لما يزيد عن 500 جهة 
تقييــم مطابقــة )معامل اختبــار / معايرة / طبية 
/ طب شــرعى وجهــات منح شــهادات وجهات 
تفتيش وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح 

شهادات المنتجات(. 

    تنفيذ مشــروع للتوأمة بين المجلس الوطنى 
لاعتمــاد واالتحــاد األوروبــى بغــرض تعزيز 
قدرات المجلس المؤسسية لدعم المجلس للتقدم 
 BLA لتوقيع اتفاقية االعتراف ثنائى األطراف
 2015( EA مع المنظمــة األوروبية لاعتماد

 )2017 –

    تأســيس وعضويــة المجلــس لمجلس إدارة 
 IHAF المنتدى الدولى لهيئــات اعتماد الحال

ورئاسة اللجنة الفنية للمنتدى. 
    تقدم المجلس الى المنظمة األوروبية لاعتماد 
EA لتوقيــع اتفاقيــة اعتراف ثنائــى األطراف 
األوروبيــة  والمنظمــة  المجلــس  بيــن   BLA
لاعتمــاد فــى مجال اعتمــاد جهــات اختبارات 
الكفــاءة الفنية PTP طبقــًا للمواصفة الدولية 
االتفاقيــة  توقيــع  وتــم   17043  ISO/IEC
والحصول على االعتراف القارى من المنظمة. 
    عضويــة المجلــس لجــان منظمــة األيــزو 
 309 ISO/TC العالمية وخاصة اللجان الفنية
 ISO والمختصــة بالحوكمة ومكافحة الرشــوة
 ISO19600 37001 ونظــم إدارة التوافــق

وحماية الشهود 
    المحافظة على اســتمرار ســريان االعتراف 
الدولــى بالمجلس الوطنــى لاعتماد من منظمة 
 ،AFRAC ومنظمة ،IAF ومنظمــة ،ILAC
األوروبيــة  والمنظمــة   ،ARAC ومنظمــة 

لاعتماد مع تمديد مجال االعتراف. 
    إنشــاء إدارات جديــدة لاعتمــاد مثــل إدارة 
األفــراد  اعتمــاد  وإدارة  المنتجــات  اعتمــاد 
واختبارات الكفاءة وجهات منح شهادات الحال 

واعتماد معامل الطب الشرعى 
    تفعيــل مذكــرات تفاهم موقعــة بين المجلس 
و11 جهــة اعتمــاد عالميــة ودوليــة في مجال 
تســهيل القبــول المتبادل للســلع والخدمات بين 

مصر ودولة جهة االعتماد النظيرة 

ثالثًا المعهد القومي للجودة:  

    تأهيــل 44 جهــة وفقًا لمتطلبات المواصفات 
الدولية 

    تنظيــم 160 دبلومــة وبرنامــج تدريبــي 
لـ3886 متدرب 

    مراجعة نظم الجودة لـ280 منشــأة صناعية 
إلــى جانب إصــدار شــهادات الصاحية لجهات 

التأهيل والتدريب لـ280 جهة  
    إعتماد 38 مقرر تدريبى فى مجال الجودة  

    إعتمــاد عــدد 12 إستشــارى فــى مجــاالت 
الجودة ونظم اإلدارة الدولية   

    جــارى إعتماد 62 إستشــارى جودة ومدير 
جودة ومــدرب معتمد وأخصائي مراقبة وتوكيد 

الجودة.  

قامــت الــوزارة ممثلــة فــى مصلحــة الكفايــة 
االنتاجية والتدريب المهني بما يلي:  

    تخريج سبع دفعات اعتبارًا من العام التدريبي 
2014 وحتــى 2020 لعــدد 70.6 ألف طالب 
وطالبــة فــي جميــع التخصصــات المتاحــة في 
كل عــام تدريبي بمتوســط نســبة نجاح 98.2؛ 
ومتوقع تخريــج 14000 طالــب وطالبة العام 
التدريبــي الحالــي 2020 / 2021 بإجمالــي 
85600 طالــب وطالبــة تلمــذة صناعية نظام 

ثاث سنوات حتى اغسطس 2021 
    تخريــج خمس دفعات فني فوق متوســط في 
تخصصــات )ميكاترونكــس - مصاعد - أحذية( 
اعتبارًا من العام  التدريبي  2016 )أول دفعة( 
وحتي 2020 لعدد 320 طالب وطالبة بنســبة 
نجــاح 99.8% طالــب وطالبــة ومتوقع تخريج 
83 طالب وطالبة دبلوم فني فوق متوسط العام 
التدريبــي الحالي بإجمالــي 403 طالب وطالبة 
دبلوم فني فوق متوسط  حتي اغسطس 2021   
    تطويــر وتأهيــل 36 مركــز تدريــب مهنــي 
بالقاهــرة والمحافظــات بتكلفــة اجماليــة بلغت 
72.177 مليــون جنيه كما يجري حاليا تطوير 
وتأهيل 6 مراكز بتكلفة اجمالية تبلغ 32 مليون 

جنيه. 
    اســتحداث مهنــة دباغــة الجلــود بمركز دار 
الســام بنظام تبادلي ومهنة الصناعات الجلدية 

بمركز األميرية. 
    تطويــر مركز الصناعات النســيجية بشــبرا 

الخيمة من خال المنحة المقدمة من دولة الهند 
بقيمــة إجماليــة 4.31 مليــون جنيــة مصري 

لتطوير مهنة الغزل والنسيج والتريكو. 
    افتتاح مركز تدريب مهني دمياط بعد االنتهاء 
من تطويره )قســم األثاث والنجــارة( من خال 

المنحة االيطالية 
    اســتحداث مهنــة صيانة وإصــاح ماكينات 
الطباعة بمحطة نهضة مصر بالتعاون مع إدارة 

الكتب باإلدارة العامة للبرامج والمواصفات 
    تــم إدراج مهنة صيانة أجهزة تبريد وتكييف 
ضمن خطة الهيئة المصرية العامة للمواصفات 
والجودة لعمل مواصفــة مهنية معيارية للمهنة 

لتعميمها على جميع جهات التدريب  
    المشــاركة مع الهيئــة المصرية للمواصفات 
والجودة لمراجعة واعتماد المواصفات المهنية 
التــي تم إرســالها من المصلحــة ودخلت ضمن 
خطة العمل بالمرحلة األولي وهي مهن )التبريد 
والتكييــف – اللحــام – الخراطــة – الصيانــة 
الميكانيكيــة – أعمال الصــاج – صيانة أجهزة 
إلكترونيــات صناعيــة –  كهربيــة منزليــة – 
مابس جاهزة – نجارة اثاث – طباعة أوفست( 
واالنتهــاء مــن اســتصدار أول مواصفة مهنية 

لمهنة التبريد والتكييف 
    فتح ما يقرب من 10 محطات جديدة بالجيزة 
والغربيــة مــع عمل معاينــة لمحطــات تدريبية 

جديدة باإلسكندرية ودمياط والجيزة 
    فوز المصلحة بالمركز الثاني بمســابقة نواة 

جائــزة االبداع المصريــة لريادة االعمــال لعام 
 2020

    فتــح عــدد 13 محطــة تدريبيــة جديــدة في 
إطار التمكين الجغرافي واتاحة الفرصة النتشار 
اوســع في المناطق التــي تفتقد مراكــز تدريب 

مهني. 
    تنفيــذ عــدد 865 برنامــج تدريبي في مجال 
التدريب المهنــي والفني حضرها 880 متدرب 
من داخل المصلحة، وعـــدد 4413 متدرب من 
خارج المصلحة يمثلون عدد 612 شركة وعدد 

220 فرد. 
    تطويــر مهنــة صناعــة األحذيــة مــن نظام 

تخصصي إلى نظام وحدات تدريبية. 
    اســتحداث مهنــة تشــغيل وصيانــة وإصاح 
المحــركات البحريــة إلدخالها بمحطــة تدريبية 

بمنطقة شرق اإلسكندرية. 
    اســتحداث مهنــة »فنــي بصريــات« بإحدى 

محطات وجه بحري. 
    تعزيز القدرات المؤسسية بـ47 مركز تدريب 
مهنــي بـ18 محافظة بقيمــة 1.3 مليون يورو 
منحة مــن االتحاد األوروبي فضــًا عن تطوير 
إدارة عاقــات العمــاء بـــ47 مركــز تدريــب 
مهنــي بقيمة 92 ألف يورو منحــة من االتحاد 

األوروبي. 
    إنشــاء مركز تدريب مهنى بحى األســمرات 
لخدمــة أهالى المنطقة بتكلفــة بلغت 29 مليون 

جنيه  

    تقديم برامج بناء القدرات والتاهيل والتدريب 
وورش العمــل وتنميــة المهــارات لـــ53 الف 
و671 مســتفيد وتقديــم برامج ريــادة األعمال 

واالبتكار لـ 141 الف و930 طالب وخريج. 
    قــام البرنامج بتطوير )100( حقيبة تدريبية 

لتدريب المعلمين فى الجهات المعنية.  
    تــم مســح وتقييــم عــدد )120( برنامــج 

تدريبــي قصير وتــم تطوير عــدد )150( إطار 
لبرامــج تدريبية قصيرة وتم اإلنتهاء من تطوير 
عــدد )50( برنامج تدريبي قصيــر بالكامل فى 
القطاعــات المســتهدفة وفقًا إلحتياجات ســوق 

العمل.  
    تقديــم خدمــات التوجيه واإلرشــاد من خال 
مدربــي البرنامج لما يقرب من 92 ألف و840 

طالــب وطالبــة مــن مــدارس ومراكــز التعليم 
والتدريب الفني والمهني وباحث عن عمل 

    إعداد إطار إســتراتيجي قومى لقطاع التعليم 
والتدريــب الفنــي والمهنــي وتــم عرضه على 
الجهات المعنية ودمجه فى إســتراتجية التنمية 

المستدامة 2030. 

فى مجال توفير العمالة الفنية المدربة فى 
القطاع التصديرى   
    قامت الوزارة ممثلة فى مركز تدريب التجارة 
الخارجية بتنفيذ برنامج للتدريب والتشــغيل من 
أجل التصديــر بإجمالى تكلفــة بلغت 500 ألف 
دوالر مقدمة من المؤسســة اإلســامية لتمويل 
التجارة حيث تم تدريب 550 متدرب وتم تشغيل 

65% منهم.  
    كمــا قام المركــز أيضًا بتنفيذ مبادرة التجارة 
الخضــراء من خال عقد 5 برامج تدريبية حول 
لوجســتيات تصديــر الحاصــات الزراعية لعدد 
115 متــدرب وتنظيــم 7 نــدوات تعريفية عن 

لوجســتيات تصديــر الحاصــات الزراعية لعدد 
440 متدرب 

    تماشــيًا مع تداعيات إنتشار فيروس كورونا 
فقد قام المركز بتقديم برامج تدريبية عبر تقنية 
الفيديــو كونفرانــس، حيــث تم تدريــب 2130 
متدرب على برامج مزاولة التصدير واإلستيراد 

وإعداد أخصائي تصدير 
    تنفيــذ عدد من برامج الحاضانات التصديرية 
إلجمالى 49 شركة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد 
الصناعــات وجمعيــة المصدريــن المصرييــن، 

مما ســاهم فى زيادة معدالت تصدير الشــركات 
المستفيدة من البرامج بنسبة %11. 

    توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن المركــز 
وجمعية المصدرينالمصريين وإتحاد الصناعات 
والوكالــة المصرية للشــراكة من أجــل التنمية 
التابعــة لوزارة الخارجية المصرية ويســتهدف 
إتاحــة برامج مركــز تدريب التجــارة الخارجية 
للمصدريــن والمســتوردين األفارقة األمر الذي 
يسهم فى فتح المزيد من األسواق األفريقية أمام 

المنتجات المصرية  
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في مجال التكنولوجيا واإلبتكار  

في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  

وفي مجال المعارض والمؤتمرات:  

وفي مجال الطباعة والتغليف:  

وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بتحكيم واختبارات القطن

وفي مجال السياسات البيئية فقد قامت الوزارة باألتى 

قامت الــوزارة ممثلة فى المراكــز التكنولوجية 
باألتى :  

• تقديــم حوالي 6 آالف استشــارة فنية للورش 
والمصانــع في مجاالت تحســين الجــودة ورفع 
الكفاءة والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات 
الباســتيكية والكيماويــات والصناعات الغذائية 
والصناعــات التعدينية والرخام وصناعة االثاث 
وفــى مجــال التصميمــات والموضــة وصناعة 

الحلى والجلود.
• إجــراء 166 ألــف و 153 اختبار متخصص 
لتطويــر المنتجــات الصناعيــة وزيــادة القيمة 
المضافــة واختبــارات جــودة المنتــج لزيــادة 
الصادرات المصرية الي األسواق الدولية وذلك 
فــي مجــاالت صناعــة الباســتك والصناعــات 
الغذائية والصناعات التعدينية والرخام وصناعة 

االثاث وصناعة الجلود. 
•تــم تقديــم خدمــات التعقيــم النباتــات الطبيــة 
والعطريــة حيث تــم تعقييم 5098.91 طن من 
النباتــات الطبية والعطرية واالعشــاب والتوابل 
بوحــدة التعقيم ألكثر من 35 شــركة منهم 23 

ُمصدر. 
• بلــغ عدد الشــركات المســتفيدة مــن خدمات 
المراكز التكنولوجية 16 ألف و962 شركة في 

مختلف القطاعات الصناعية 
• بلغ عدد العمالة الفنية المســتفيدة من خدمات 
المراكز 13  ألف و913 عامًا كما اســتفاد من 

خدمات المراكز 2302 رائد أعمال. 
 • قامت المراكز التكنولوجية بعمل ما يقرب من 
135 دراســة فى المجاالت الصناعية المختلفة 
من اهمها إســتخدام المواتير في مصر و فرص 
إنتاج المنسوجات المســتورة للحد من واردتها 
و تقليــل اســتهاك اكياس الباســتيك وإنشــاء 
ثاجات لتخزين التمور بمناطق اإلحتياج الفعلي 

بسيوة و الوادي الجديد و الواحات البحرية. 

• ســاهمت األنشــطة والخدمــات المقدمــة من 
الصناعيــة  للمنشــآت  التكنولوجيــة  المراكــز 
المصريــة في زيــادة اإلنتاجيــة وتقليــل الفاقد 
فــي اإلنتــاج بنســبة تصل الــى 35% في بعض 
المنشــآت الصناعية وترشــيد استهاك الموارد 
المختلفة )الطاقة -المياه -المواد الخام( بنســبه 
20-30 % وزيادة نسبة تصدير بعض المنتجات 
الصناعية بنســبة 30% وخلق منتجات مصرية 
جديــدة ذات قيمة مضافة عاليــة وتوفير العديد 
من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة فضًا 
عن تقليل اســتهاكات الكيماويات بنســبة 10-

 .%20
• تنفيــذ عــدد من المشــروعات واألنشــطة في 
مجــال تشــجيع رواد األعمال المبتكرين تشــمل 
مشــروع إدارة المخلفــات الصناعية وتشــجيع 
ريــادة األعمال المصرية ومشــروع رفع كفاءة 
رواد األعمــال فــي مجال الصناعــات الخضراء 
ودعم ابتكار العامة المصرية باإلضافة الى دعم 
عامــات تجارية جديدة  حيث تم تقديم الخدمات 
والدعــم  الفنــي لعمــل اكثــر مــن 30 عامــة 
تجاريــة منهــا مجموعــة مبتكرة مــن الحقائب 
 Paf و Hakeeba – تحمــل اســم )حقيبــة
dolls(( إلنتــاج المصنوعــات الجلديــة ودعم 
العامــة التجاريــة )NINA( إلطاق مجموعة 
جديدة من الســجاد اليدوي المدموج بين خامتي 
الكليم والجلود الطبيعية من خال حضانة مركز 
تكنولوجيــا صناعــة الجلــود ومشــروع اعادة 
استخدام مخلفات المابس والهادر من األقمشة، 
فضًا عــن دعم عامة تجارية جديــدة )كنداكا( 
لمنتجات نسجيه من عوادم األكياس الباستيكية 
وحقائب ومحافظ سيدات وإشراك رواد األعمال 
المبتكريــن الذين تولــت المراكــز التكنولوجية 

مساعدتهم بالمعارض المتخصصة.  
• تأهيــل أكثــر من 200 شــركة من الشــركات 

المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية 
للتسجيل فى نظام الــ REACH وايضا العاملة 
فــى قطاع صناعة الرخــام والجرانيت للحصول 
علــى عامة الـــ CE MARK من خال تقديم 
الدعــم الفنــى وخدمــات اختبــارات منتاجاتهــم 

المصدرة الوروبا.  
• تأهيــل أكثــر من 190 شــركة من الشــركات 
المصريــة العاملــة فــي القطاعــات المختلفــة 
 ISO22000 ،  للحصول على شــهادات )مثل

  .)ISO 50001
• وإجــراء أكثــر مــن 2000 اختبــار جــودة 
المنتجــات الباســتيكية الحالية معمليــا لتحديد 
الوضــع الحالي لجودة المنتجــات وعمل بطاقة 
وصف لــكل خامة أو منتــج ، والتأهيل المبدئي 
للشــركات العاملــة فــي صناعــة المنســوجات 
للحصــول على شــهادة OKOTEX  للتصدير 
الــى دول االتحــاد االوروبــي وعمــل اختبارات 
الصابة والتحليل الكيميائي للفلزات والافلزات. 
• كما قام المجلس بتنفيذ أكثر من 45 مشــروع 
لدعــم الصناعــة الوطنيــة فــي مجــاالت نقــل 
التكنولوجيــا الصديقة للبيئيــة وادارة المخلفات 
الصناعيــة وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل 
وتســويق التكنولوجيا و دعــم االبتكار وتعميق 
التصنيع المحلي لاجهزة المنزلية وتطوير قطاع 
األثــاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير 
قطاع دباغة الجلود ووتطوير صناعة الباستيك 
وصناعــة المنســوجات وتنفيذ مشــروع تعميق 
التصنيع المحلــى لتكنولوجيات الطاقة المتجددة 
باإلضافــة الى تحســين الجــودة واإلنتاجية عن 
طريق بناء القدرات الفنيــة وتقديم الدعم الفني 
الازم ونقل اســتخدام التكنولوجيات الحديثة في 
الدباغة مما يقلل مــن وجود االماح داخل مياه 

الصرف الصناعي للمدابغ 

مجــاالت ابداء الرأي في القرارات والسياســات 
الحكومية ومشــروعات القوانيــن باالضافة الى 

تعديات تشريعات المنافسة. 
    إعــداد برامــج توعيــة لكافــة فئــات مجتمع 
األعمــال والجهات المختلفة تضمنت تنظيم عدد 
66 ورشــة عمل في إطار برامج توعية مجتمع 
والقضائيــة،  الحكوميــة  والجهــات  األعمــال، 
والجهــات األكاديميــة، والصحافــة واإلعــام، 
وإصــدار مــواد إعاميــة مــا بيــن مطبوعــات 
وكتيبــات ومنشــورات وفيديوهات عــن أحكام 

القانون وثقافة المنافسة  
    التعــاون مــع كليــات الحقــوق قســم اللغــة 
الفرنســية بجامعتــي القاهرة واإلســكندرية في 
إعداد منهــج علمي لتدريس قانون وسياســات 
المنافســة، لتدريســه الفتــرة القادمــة، وإعداد 

برنامج تدريبي سنوي لطلبة الجامعات المصرية 
مــن كليات الحقــوق واالقتصــاد؛ للتدريب على 
قانون المنافسة ودراسة األسواق والكشف عن 
المخالفــات، وقد تم تدريب مــا يقرب من 300 

طالب. 
    توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جهاز المنافســة 
النمســاوي في يونيو 2015، لتوطيد العاقات 
المصرية النمســاوية في مجال المنافسة وتبادل 

الخبرات. 
    اســتضافة األســبوع الثالــث مــن البرنامــج 
 ZHAW التدريبي المكثــف الذي تقدمه جامعة
 School of Management and
Law عــن قوانيــن المنافســة الدولية وســبل 
التوافــق معهــا بمقــر جهــاز حماية المنافســة 
فــي الفتــرة من 20 إلــى 22 نوفمبــر 2018 

وبمشــاركة ممثليــن عــن أجهزة المنافســة في 
الــدول العربيــة )تونــس- فلســطين- الجزائر- 

األردن- المغرب(  
    مشاركة الجهاز كعضو دائم بمجموعة العمل 
الناشــئة الخاصــة »باالتفاقات األفقيــة العابرة 
للحــدود« التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتجارة 

والتنمية 
    اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة 
الجلسات التي تعقدها منظمة التعاون االقتصادي 
والتنميــة للســنة الثانيــة علــى التوالــي ضمن 
فعاليــات المنتــدى العالمي المعنــي باجتماعات 
المنافســة وفرق العمــل التابعة لهــا بالعاصمة 

الفرنسية باريس في 6 ديسمبر 2019 
    تــرأس الجهــاز لفريــق حمايــة المنافســة 

ومراقبة االحتكار بالدول العربية 

    االنتهاء من مناقشــة نحو 156 حالة فحص 
ودراسة تناولت قطاعات وأسواق مختلفة، منها 
24 حالــة في مجــال الرعاية الصحية و17 في 
مجــال االعام والنشــر و17 في مجــال المواد 
الغذائيــة و13 في مجال مــواد البناء و11 في 
مجــال خدمــات النقــل و10 في مجــال صناعة 
الســيارات و10 في مجال الصناعات الكيميائية 
و9 فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات و8 في 
مجــال البترول والغــاز الطبيعــي و7 في مجال 
االتصاالت و5 في مجال المنســوجات واالحذية 
و4 في مجال الخدمات الســياحية و4 في مجال 
التاميــن و4 في مجال التشــييد والبناء و3 في 
مجــال االلكترونيــات واالجهــزة الكهربائية و3 
في مجال الزراعة و3 في مجال ادارة وتاسيس 

الشــركات و1 فــي مجــال االنشــطة المهنيــة 
والعلمية والتقنية و1 في مجال الكهرباء والغاز 
و1 في مجال صناعة االسلحة والذخائر و1 في 

مجال التعليم. 
    حصل الجهاز خال الفترة من يونيو 2014 
إلــى يونيــو 2021 علــى العديــد مــن األحكام 
القضائيــة الصــادرة عــن الجهــات القضائيــة 
المختلفة ســواء المحاكــم االقتصادية أو محاكم 
مجلــس الدولة، والتــي أيدت قراراتــه، وأكدت 
على صحتها واتفاقها مــع صحيح حكم القانون 
تضمنــت 9 قضايا فــي مجاالت حديد التســليح 
والدواجــن  واالدويــة  الطبيــة  والمســتلزمات 

واالعام وكرة القدم 
    فحص ودراســة اإلخطارات الخاصة بعمليات 

االندماجــات واالســتحواذات التي تتــم في دول 
الســوق المشــتركة لشــرق وجنــوب إفريقيــا 
)الكوميســا( وقــد بلــغ عددهــا 75 إخطــاًرا، 
باإلضافة إلــى تلقي اإلخطارات بشــأن عمليات 
االندماجــات واالســتحواذات وإقامــة االتحادات 

داخل مصر والتي بلغ عددها 239 إخطاًرا. 

    التواصــل مــع العديد من الجهــات الحكومية 
والقضائيــة والــوزارات المختلفــة للعمــل على 
صياغة سياســة عامة للمنافســة، وإبداء الرأي 
في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة 
بتنظيم المنافســة، باإلضافة إلى السياســات أو 
القــرارات التي من شــأنها اإلضرار بالمنافســة 
وقد تضمنــت جهود الجهــاز 68 موضوعًا في 

قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات بما يلي:  

    تنظيــم 258 معــرض خارجــي منهــا 213 
معــرض متخصــص و45 معــرض دولــي عام 
ومعــارض المنتجات المصريــة، وتنظيم 255 
معــرض داخلــي بإجمالــي مســاحة 9 مليــون 

و136.5 ألــف متــر مربع، وتنظيــم 37 حفل 
و15 مؤتمر.  

    منحــت الهيئــة خــال هذه الفتــرة تراخيص 
للشــركات والجهات إلقامــة 236 معرض منها 
125 معــرض خارجي متنــوع ما بين معارض 
عقاريــة وتجاريــة واشــتراك منفــرد بعدة دول 

و111  مختلفــة  وأفريقيــة  وأجنبيــة  عربيــة 
معرض داخلي.   

    تطوير مجمع صاالت العرض 
    إعــادة تأهيــل قاعــات المؤتمــرات )قاعات 

نفرتيتى، منقرع، خوفو( 

قامت الوزارة ممثلــة في الهيئة العامة للمطابع 
األميرية بما يلي:  

    إطاق بوابة التشــريعات واالحكام المصرية 
لنشــر الثقافة القانونية وتتضمــن البوابة تراث 
الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات 
الصــادرة مــن )قوانيــن – مراســيم بقوانين – 
قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – 
قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات( 
    البدء في انشــاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة 

االداريــة لخدمــة كافــة القطاعــات الحكوميــة 
أحــدث  شــراء  علــى  التعاقــد  وتــم  بالدولــة 
ماكينــات للطباعــة الرقمية والتشــطيب ليكون 
مواكبــا الحــدث التكنولوجيا فى مجــال الطباعة 
والتشطيب ويتضمن الفرع ماكينة طباعة رقمية 
5 لــون وعــدد 2 ماكينة طباعــة رقمية احادية 
اللون وماكينة بشر الكتب والعديد من الماكينات 
الخاصة بالتشطيب الخراج المطبوعات بمستوى 

عالى من الجودة  

    اضافــة نشــاط طباعة الكتــب بطريقة برايل 
وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل 
 )Roll Feed( للمكفوفيــن تغذيــة شــريطية
لطباعة الكميــات الضخمة وقد تم طباعة العديد 
مــن كتب التربية والتعليم وبعض الكتب الثقافية 
بطريــق برايــل كما انه تم إضافــة خدمة طباعة 
إصدارات الجريدة الرســمية والوقائع المصرية 

بطريقة برايل. 

قامت هيئة تحكيم واختبارات القطن بما يلي:  
    إنشاء معمل األكواالب لتقدير نسبة الرطوبة 

في القطن علي أحدث الطرق العالمية.  
    ربــط جميــع مناطــق الهيئــة على مســتوي 

الجمهورية بشــبكة اإلنترنت وتزويــد المناطق 
ومركز التوثيق والمعلومات بأحدث األجهزة. 

    الحصــول على االعتماد لمعامل االســترجاع 
الرطوبي للقطن الشعر طبقًا للمواصفات الدولية 

 ISO-IEC17025:2017
    إنشــاء وتجهيــز معمل الميكــروالب لتحليل 

األلياف والغزول والخيوط. 
    تحديث وتطوير معمل إختبارات الشوائب 

    تطوير المجمعات الصناعية: توقيع بروتوكول 
تعــاون بين جهاز شــئون البيئــة والهيئة العامة 
للتنميــة الصناعيــة لتنظيــم عمــل الجهتيــن في 
التفتيش على المنشآت الصناعية، والتوافق على 
»إصدار موافقات بيئيــة طبقا للمراجعات البيئية 

السنوية«. 
 تشــكيل لجنــة للمــرور علــى محطــات الصرف 
ووحــدات المعالجة للصــرف الصناعي والصحي 
بنــاء على قــرار رئيس الوزراء رقــم )1010( 
لسنة 2020: حيث تم االنتهاء من معاينة جميع 
محطات الصرف الصناعي والصحي بالجمهورية 

علــى 3 مراحــل وإعــداد تقارير بتلــك المراحل 
وموقف المحطات الحالية والخطوات التصحيحية 

واالستثمارات المطلوبة. 
إعــداد اســتراتيجية وطنيــة للمخلفــات الخطرة 
على مســتوى الدولــة: إبداء الرأي في مســودة 
البيئــة  وزارة  أعدتهــا  التــي  االســتراتيجية 
والمقترحــات بشــأن الجوانب الماليــة ومصادر 

التمويل لمنظومة إدارة المخلفات الخطرة. 
 RDF اســتخدامات الوقود البديــل من المخلفات
بمصانع األســمنت: التنســيق مــع وزارة البيئة 
ومصنعي األســمنت واتحاد الصناعات المصرية 

والتوصل آلليــة تنفيذية وترتب على ذلك صدور 
قــرار وزيــرة البيئة بشــأن تنظيم عمــل مصانع 
األسمنت في استخدام الوقود البديل من المخلفات 

بجانب استخدام الفحم. 
 لجنــة االســتثمار في تحويــل المخلفــات لطاقة 
الُمشــكلة مــن وزارة البيئــة: تقييــم حوالي 92 
شــركة وتحالفات أجنبية راغبة في االستثمار في 
تحويل المخلفات لطاقة، وتأهيل 53 شركة منهم 

25 شركة مصرية و28 شركة أجنبية. 
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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..بلغ إجمالي عدد المصانع التي تقدمت لمركز تحديث 
الصناعة وتعاقدت للحصول على العامة 327 مصنع، حيث إجمالي المصانع التي تم تقييمها279 مصنع، وبلغ إجمالي عدد المصانع 

التي تم منحها العامة 225 مصنع، وتم رفض 54 مصنع لم تتمكن 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.
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المصدر: الموقع االلكتروني للبنك الدولى 

نظرة عامة 

ــا  ــا قوي ــي انتعاش يشــهد االقتصــاد العالم
الحاليــة حيــث يتركــز  المرحلــة  خــال 
ــن االقتصــادات  ــل م ــدد قلي ــي ع ــو ف النم
معظــم  تتخلــف  حيــن  فــي  الكبــرى، 
اقتصــادات األســواق الناشــئة والبلــدان 
ــي  ــذا النمــو، فف ــة عــن اللحــاق به النامي
آثــار  أدت  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان 
التــي  المكاســب  تبديــد  إلــى  الجائحــة 
ــن  ــد م ــال الح ــي مج ــل ف ــن قب ــت م تحقق
الفقــر وأدت إلــى تفاقــم انعــدام األمــن 
التحديــات  مــن  ذلــك  وغيــر  الغذائــي 
القائمــة منــذ عهــد بعيــد، ويواجــه واضعو 
األســواق  اقتصــادات  فــي  السياســات 
ــي  ــة ف ــة صعوب ــدان النامي ــئة والبل الناش
إلــى  يســعون  فيمــا  التــوازن،  تحقيــق 
علــى  الحفــاظ  مــع  االنتعــاش  تعزيــز 
اســتقرار األســعار و اســتدامة الماليــة 
السياســات  لواضعــي  ويمكــن  العامــة. 
المســاعدة فــي ترســيخ االنتعــاش الدائــم 
ــزز  ــات تع ــوض بإصاح ــال النه ــن خ م
ــو  ــا نح ــة اقتصاداته ــه دف ــو، وتوجي النم
الشــاملة  الخضــراء  التنميــة  مســار 

التحديــات.  مواجهــة  علــى  والقــادرة 
التوقعات العالمية 

مــن المتوقــع أن ينمــو االقتصــاد العالمــي 
وهــو   -  2021 %عــام  بنســبة 5.6  
أقــوى معــدل للنمــو فــي فتــرات مــا بعــد 
الركــود منــذ 80 عامــا،  وهــذا االنتعــاش 
متفــاوت ويعكــس إلــى حــد كبيــر حــاالت 
انتعــاش حــادة فــي بعــض االقتصــادات 
ــن اقتصــادات  ــد م ــي العدي الرئيســية، وف
األســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة ال 

تــزال العقبــات التــي تعتــرض حمــات 
النشــاط  تلقــي بظالهــا علــى  التطعيــم 
 ،2022 عــام  وبحلــول  االقتصــادي، 
شــهدها  التــي  الخســائر  ُتعــوض  لــن 
ــرد مــن الدخــل خــال العــام  نصيــب الف
الماضــي بشــكل كامــل فــي حوالــي ثلثــي 
اقتصــادات األســواق الناشــئة والبلــدان 
الناميــة، وال تــزال التوقعــات العالميــة 
ــا  ــرة، بم ــاض كبي ــر انخف عرضــة لمخاط
فــي ذلــك احتمــال تفشــي موجــات جديــدة 
مــن فيــروس كورونــا والضغــوط الماليــة 
فــي ظــل ارتفــاع مســتويات الديــون فــي 
اقتصــادات األســواق الناشــئة والبلــدان 
الناميــة،  وســوف يكــون لزامــا علــى 
واضعــي السياســات تحقيــق التــوازن بين 
الحاجــة إلــى دعــم االنتعــاش والمحافظــة 
واســتدامة  األســعار  اســتقرار  علــى 

ــود  ــوا الجه ــة، وأن يواصل ــة العام المالي
الراميــة إلــى تعزيــز اإلصاحــات المعــززة 

ــو.  للنم
التوقعات اإلقليمية 

االنتعــاش  يكــون  أال  المتوقــع  مــن 
فــي معظــم مناطــق األســواق الناشــئة 
للتغلــب علــى  كافيــا  الناميــة  والبلــدان 
ــول  الضــرر الناجــم عــن الجائحــة، وبحل
يظــل  أن  المتوقــع  مــن   ،2022 عــام 
الناتــج فــي جميــع المناطــق دون توقعــات 
اســتمرار  بســبب  الجائحــة،  قبــل  مــا 
ــاع  الجائحــة وتبعاتهــا، ومــن بينهــا ارتف
ــت  ــي لحق ــرار الت ــون واألض ــاء الدي أعب
بالكثيــر مــن العوامــل المحركــة للناتــج 
يكــون  أن  المتوقــع  ومــن  المحتمــل، 
الصغيــرة  االقتصــادات  فــي  االنتعــاش 
ــا  ــا م ــياحة ضعيف ــى الس ــد عل ــي تعتم الت

ــفر  ــى الس ــة عل ــود المفروض ــت القي دام
قائمــة، وال تــزال جميــع المناطــق عرضــة 
لتفشــي فيــروس كورونــا مــن جديــد، 
وتفاقــم الضغــوط الماليــة بســبب ارتفــاع 
ــات الجائحــة  ــون، وتداعي مســتويات الدي
واالضطرابــات  المتوقــع،  مــن  األكبــر 
االجتماعيــة المتصاعــدة وتشــمل توقعــات 
المســتوى  علــى  االقتصــادي  النمــو 

االقليمــي مــا يلــي: 
الهادئ: مــن  والمحيــط  آســيا  - شــرق 
ــي  ــو ف ــرة النم ــارع وتي ــع أن تتس المتوق

 2021 عــام   %7.7 بنســبة  المنطقــة 
و5.3% فــي 2022.   

- أوروبــا وآســيا الوســطى: من المتوقــع 
نمــو اقتصــاد المنطقــة بنســبة 3.9% هــذا 

العــام و3.9% فــي العــام المقبــل 
والبحــر  الاتينيــة  -  أمريــكا 
النشــاط  نمــو  المتوقــع  الكاريبي: مــن 
االقتصــادي للمنطقــة بنســبة 5.2% عــام 

المقبــل.   العــام  و%2.9   2021
وشــمال  األوســط  - الشــرق 
أفريقيا: يتوقــع نمــو النشــاط االقتصــادي 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا بنســبة 2.4% فــي العــام الجــاري 

المقبــل.  العــام  و%3.5 
أن  المتوقــع  آســيا: من  -   جنــوب 
المنطقــة  فــي  النمــو  وتيــرة  تتســارع 
ــي  بنســبة 6.8% عــام 2021 و6.8% ف

  .2022
الصحراء: مــن  جنــوب  -  أفريقيــا 
ــي  ــو ف ــرة النم ــارع وتي ــع أن تتس المتوق
 2021 عــام   %2.8 بنســبة  المنطقــة 

.2022 فــي  و%3.3 

في أحدث تقرير للبنك الدولـــــــي حول آفاق االقتصاد العالمي 

 5.6% معدالت نمو االقتصاد 
العالمي عام 2021 
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بــدأت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصادية 
للتنظيــم  المركــزي  الجهــاز  بالتعــاون مــع 
واإلدارة في تنفيذ عدة برامج تدريبية خاصة 
بالتخطيط االســتراتيجي والسياســات ،وذلك 
في إطار قيــام الجهاز بتنفيــذ الحزمة الثالثة 
والخاصــة بالبرامــج التخصصيــة للموظفين 

المرشحين لانتقال إلى العاصمة اإلدارية . 
وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار حرص 
الحكومــة على رفع قدرات وكفاءة الموظفين 
الجديــدة  اإلداريــة  للعاصمــة  المنتقليــن 
وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات الازمــة 
لضمــان جودة الخدمات التــي يقدمونها حيث 
تســتهدف رفع قــدرات العاملين فــي وحدات 
التخطيط االستراتيجي والسياسات في الجهاز 
اإلدارى للدولــة مــن خــال مناقشــة عملية 
ومراحل إدارة اســتراتيجية الوحدة، ومراعاة 
ربــط خطــة الوحــدة االســتراتيجية ببرنامج 
الحكومــة، كما تتناول عــرض مختصر حول 
الدليل اإلجرائي لعملية التخطيط االستراتيجي 
والذي يعد المرجعية الرئيســية لعمل وحدات 
التخطيــط االســتراتيجي بالدولــة، كما يركز 

التدريــب على أهمية ربط خطــة الجهات مع 
برنامج الحكومة، واألجنــدة الوطنية للتنمية 
المســتدامة؛ رؤيــة مصــر 2030 وأهــداف 

التنمية المستدامة األممية. 
وقــد اوضــح د. صالح الشــيخ رئيس الجهاز 
المركــزي للتنظيــم واالدارة إن الجهــاز قــام 
باســتحداث وحــدات لــإلدارة االســتراتيجية 
بكافة الــوزارات في إطار تنفيــذ قرار رئيس 
الوزراء رقم 1146 لســنة 2018«، وتضم 
الوحدة المشــار إليها عدة تقسيمات تنظيمية 
فرعيــة تتمثــل فــي التخطيــط االســتراتيجي 
والسياســات و إدارة المشروعات و المتابعة 
والتقييم  وإدارة األزمات والكوارث والحد من 
المخاطر، وذلك وفق قرار رئيس الجهاز رقم 
86 لسنة 2019.. مشــيًرا إلى أن البرنامج 
التدريبــي الخــاص بالتخطيــط االســتراتيجي 
يســتهدف الموظفين الذين يعملون باإلدارات 
المعنيــة فــي الــوزارات والجهــات المنتقلة 

للعاصمة . 
وأضاف أن الخطــة التنفيذية لتدريب موظفي 
الجهــاز اإلداري للدولة المرشــحين لانتقال 

إلــى العاصمة اإلدارية الجديدة تشــمل حزمة 
برامــج أساســية لــكل المرشــحين وتتضمن 
تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع 
الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية وكذا حزمة 
برامج الجدارات والتي ُتبنى على أساس نتائج 
تقييم الجدارات الســلوكية، وفــي هذا اإلطار 
تــم االنتهاء من إعــداد »كارت« تدريبي لكل 
موظف مرشح لانتقال، بحيث يكون التدريب 
مستجيًبا لاحتياجات من الجدارات السلوكية 
التي تم التقييم على أساسها، وحزمة البرامج 
التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في 
مجال عملها مثل الموارد البشــرية، وتدريب 
العاملين بــإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين 
بالشــئون القانونيــة، ويتم التنســيق في هذه 
البرامــج مــع الــوزارات واألجهــزة المعنية 
كل فيمــا يخصــه، كما تشــمل حزمــة برامح 
التطبيقــات من خال تدريب عملي على كيفية 
إجــادة اســتعمال التطبيقات المقــرر تعميمها 
فــي العاصمــة اإلدارية الجديــدة بحيث يكون 
الموظفــون المنتقلون علــى دراية كاملة قبل 
االنتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج

بــدأ الجهــاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة في 
تنفيــذ البرامــج التخصصية فــي مجال خدمة 
المواطنين لتنمية قدرات الموظفين المرشحين 
لانتقال للعاصمة اإلدارية العاملين في إدارات 
ومكاتب خدمة المواطنين، وذلك بالتعاون مع 
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة 
مجلس الــوزراء، وذلك في إطار قيام الجهاز 
بإدارة عمليــة تدريب الموظفين المرشــحين 

لانتقال للعاصمة . 
وقــال الدكتور/ طارق الرفاعي مدير منظومة 
الشــكاوى الحكوميــة الموحــدة أن التعــاون 
بيــن المنظومة والجهاز فــي تدريب الزماء 
العاملين في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين 
والمرشحين لانتقال للعاصمة اإلدارية، ياتي  
في إطار تنمية قدرات الزماء المتعاملين مع 
الســادة المواطنين، وتنفيــذا لتوجيهات دولة 
رئيــس مجلس الــوزراء، بضرورة التيســير 
على أصحاب الشــكاوى، وتيســير سبل تلقى 
ورصــد شــكاوى المواطنين وســرعة إتخاذ 

اإلجراءات الازمة لحلها . 
وأوضــح الرفاعــي  أن البرنامــج التدريبــي 

يحتوى على عدة محاور أساسية تشمل :  
- اإلطار القانوني لخدمة المواطنين ومصادر 
تسجيل ورصد الشــكاوى والنظام اإللكتروني 

للشكاوى الحكومية. 
-  فــن التعامــل مــع المواطنيــن والمتابعــة 

الميدانية للخدمات. 
 كما تضمن البرنامج اســتعراض تطور خدمة 
المواطنيــن، وتنــاول قرارات إنشــاء مكاتب 
للشــكاوى بجميــع الجهــات الحكوميــة ، ثم 
إنشــاء إدارات لخدمة المواطنين تتبع الوزير 
المختص بشــكل مباشــر وصواًل لقرار السيد 
رئيــس الجمهورية رقم 314 لســنة 2017 
بشــأن إنشــاء منظومة الشــكاوى الحكومية 
الموحدة، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء 
رقــم 1855 لســنة 2017 بشــأن إنشــاء 
منظومة الشــكاوى الحكومة الموحدة وإعادة 
تنظيــم إدارات خدمــة المواطنيــن، فــي ظــل 

جهود الدولة لمواكبــة التطور في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت وســعيا لتيســير سبل 
تواصــل المواطنيــن مع الحكومــة بما يحقق 
ســهولة تلقي ورصد شــكاوى واستفسارات 
التعامــل  وســرعة  المواطنيــن  ومقترحــات 
معهــا بفاعليــة ، مشــيرا إلــى أنه تــم تدعيم 
العــروض التقديميــة بمقاطــع فيديــو لتعامل 
القيــادة السياســية مــع شــكاوي المواطنين 
واالســتجابات التي ال تنقطــع، والتي تنم عن 
اقتناع كامل بحق المواطن في وصول صوته 

للمسئول والتعامل مع شكواه. 
وأشــار مدير منظومــة الشــكاوى الحكومية 
إلــى أهمية التدريب والمتابعة المســتمرة في 
رفــع كفاءة الموظفيــن العاملين فــي إدارات 
ومكاتــب خدمة المواطنين ومســايرة التطور 
التكنولوجي في آليات تلقى وتسجيل الشكاوى 
ومتابعتها، خاصة وأنهم مرآة الجهاز اإلداري 
للدولة، واقتناعا بأهمية دورهم في تعزيز ثقة 
المواطن في آداء الجهات مقدمة الخدمات . 

فــي إطار المتابعة المســتمرة لتنفيذ حزم 
البرامــج التدريبيــة المقدمــة للموظفين 
المرشحين لانتقال إلى العاصمة اإلدارية 
الجديدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلــس الوزراءبالدكتــور صالح 
الشــيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم 
واإلدارة، حيــث أكــد رئيس الــوزراءأن 
االنتقال إلــى العاصمة اإلداريــة الجديدة 
ال يتضمــن فقط نقل الــوزارات والجهات 
األخــرى مــن مقارها الحالية، بل يشــمل 
نقلة نوعية في أسلوب وآليات العمل داخل 
الحكومة وأجهزتهــا، من خال تطبيقات 
التحول الرقمي والربط اإللكتروني، ومن 
خال موظفين لديهــم المهارات المؤهلة 
للتعامــل مع هــذه التطبيقــات، من خال 

التدريب عليها.
وقد اطلع رئيس الوزراء على مستجدات 
العمــل فيمــا يخص الموقــع اإللكتروني، 
الــذي أطلقه الجهــاز المركــزي للتنظيم 
واإلدارة مؤخــرا بشــأن المنتدبين، حيث 
تعرف على أعداد الموظفين الذين تقدموا 
للتســجيل علــى الموقــع، والتــي بلغــت 
1176 موظًفــا منهم 515 مــن الذكور 
بنســبة 44%، و661 من اإلناث بنســبة 

تبلغ 55 %.
ومن جانبه قال الدكتور صالح الشيخ بلغ 
عدد المسجلين على موقع المنتدبين ممن 
تجاوز الســنوات األربع بلغ 343 بنسبة 
تقــدر بـــ 29% مــن إجمالي المســجلين 
بالقاعــدة حتــى اآلن، بينمــا بلــغ عــدد 

المســجلين بالقاعدة من المنتدبين للسنة 
الرابعــة والذين لــم تنتِه الســنة الرابعة 
لهــم بعدد 534 بنســبة 45%، وفي هذا 
الصــدد وجــه رئيــس الوزراء بســرعة 
اتخاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمة في 

هذا الشأن.
وعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم 
واإلدارة ،موقــف الموظفين المرشــحين 
لانتقال إلى العاصمــة اإلدارية الجديدة، 
حيث تجاوز إجمالي عدد المرشحين حتى 
اآلن 40 ألف موظف، مشــيرا إلى أنه تم 
تحديث الملفات الوظيفية لعدد 36770؛ 
أي بنســبة بلغت نحو 88,8%، وقال إنه 
جار اســتكمال تحديث الملفــات الوظيفية 

لبقية المرشحين لانتقال.

رئيس مجلس الوزراء: نقلة نوعية 
في أسلوب وآليات العمل داخل 

الحكومة وأجهزتها بالعاصمة 
اإلدارية الجديدة 

بدء تنفيذ برامج التخطيط االستراتيجي والسياسات 
للموظفين المرشحين لالنتقال للعاصمة اإلدارية 

بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 
برئاسة مجلس الوزراء 

بدء تنفيذ برامج خدمة المواطنين للموظفين المرشحين 
لالنتقال للعاصمة اإلدارية
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أحــد  المفروشــات   قطــاع   يعتبــر 
حيــث  مــن  الصناعيــة  القطاعــات  أهــم 
مســاهمته فــي منظومــة اإلقتصــاد القومــي 
ــد احــد  ــو يع ــة فه ــدي العامل وتشــغيل االي
ــرة  لفــرص العمــل  أهــم القطاعــات الموف
ــر المباشــرة ،حيــث يعمــل  المباشــرة وغي
بــه أكثــر مــن مليــون ونصــف عامــل، 
ويمثــل ثانــي أكبــر مشــغل بيــن الصناعــات 
ــر  ــه أكب ــا ان ــبة 15%، كم ــة بنس التحويلي
مشــغل للنســاء بنســبة 42 %   وهــو مــن 
القطاعــات التــي  توليهــا الحكومــة اهتماًما 
كبيــًرا باعتبــاره مــن الصناعــات الحيويــة 
التــي تتمتــع فيهــا مصــر بميــزات تنافســية 
كبيــرة تؤهلهــا لتكــون مــن الــدول الرائــدة 
ــاء  ــي هــذا المجــال وتمكنهــا مــن االرتق ف

ــة .  ــواق الخارجي ــا لألس بصادراته
 تســعى وزارة التجــارة والصناعــة إلــى 
خــال  مــن  الهــام  القطــاع  تطويرهــذا 
وتحديــث  المحليــة،  الصناعــة  تعميــق 
التكنولوجيــات المســتخدمة فــي الصناعــة 
لمواكبــة التطــورات العالميــة، فضــًا عــن 
التوســع فــي إنشــاء تجمعــات صناعيــة 
متكاملــة تتضمــن كافــة حلقــات الصناعــة 
للصناعــات  قويــة  قاعــدة  وإرســاء 

المغذيــة. 
بالمحلــة  الصناعــي  المجمــع  يعــد 
ــي المفروشــات  ــة ف ــة نقل ــرى بالغربي الكب
المشــاريع  أكبــر  أحــد  والمابــس و 
ــغ  ــث تبل ــة، حي ــي المحافظ ــة ف االقتصادي
مســاحته 11 فدانــا، ويضــم 615 ورشــة 
)48م2(، مصمــم ومــزود بأعلــى التقنيات 
الوحــدات  داخــل  االنتــاج  تخــدم  التــي 

 . الغربيــة  محافظــة 
لقطــاع  المصريــة  الصــادرات  حققــت 
ــي  ــال الـــ 5 أشــهر األول المفروشــات خ
مــن العــام الجــاري زيــادة بلغــت %43 
مقارنــة  دوالر  مليــون   244 بقيمــة 
بـــ171 مليــون دوالر خــال نفــس الفتــرة 
وبلغــت صــادرات  الماضــي  العــام  مــن 
نحــو   2020 عــام  خــال  المفروشــات 

  . دوالر  496مليــون 
المســتقبلة  األســواق  أبــرز  وكانــت 
قطــاع  مــن  المصريــة  للصــادرات 
المفروشــات الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

و المملكــة العربيــة الســعوديه وألمانيــا 
االتحاديــة وايطاليــا و بريطانيــا و أيرلنــدا 
البنــود  أهــم  الشــمالية ، كمــا تضمنــت 
الســلعية ســجاد وأغطيــة أرضيــات مصنــع 
ــدوي  ــات ي ــة أرضي ــجاد وأغطي ــا و س الي
ووبريــات وبياضــات أســرة و بطاطيــن. 
بهــذة  اإلرتقــاء  علــي  الــوزارة  وتعمــل 
الصناعــة الهامــة مــن خــال عــدد مــن 

 : وتشــمل  المعنيــة  الكيانــات 
الجاهــزة  المابــس  صناعــة  غرفــة 

المنزليــة:  والمفروشــات 
الشــركات  بمســاعدة  الغرفــة  تقــوم 
والمتناهيــة  والصغيــرة  المتوســطة 
وتعريفهــا  صادراتهــا  لزيــادة  الصغــر، 
باإلجــراءات الجمركيــة بكافــة دول العالــم 
المحليــة  والمواصفــات  للمعاييــر  طبًقــا 
مــع  الغرفــة  تتعــاون  كمــا  والعالميــة 
كافــة الجهــات و القطاعــات الحكوميــة، 
ــي تســاعد  ــاخ والظــروف الت ــر المن لتوفي
صادراتهــا  زيــادة  علــى  المصانــع 
بالجــودة المطلوبــة، كمــا تقــوم الغرفــة 
بمســاندة ودعــم المشــاركة فــي العديــد 
مــن المعــارض المتخصصــة فــي قطــاع 
المابــس والمفروشــات باإلضافــة لدورهــا 
فــي التدريــب والتشــغيل للعامليــن بمصانع 
القطــاع فــي المحافظــات المختلفــة إلــى 
ــة  جانــب إعــداد الدراســات المختلفــة لكاف

المتغيــرات فــي مجــال القطــاع  . 
المجلــس التصديــري للغــزل والمنســوجات 
والمفروشــات  الجاهــزة  والمابــس 

المنزليــة 
للغــزل  التصديــري  المجلــس  يعمــل 
الجاهــزة  والمابــس  والمنســوجات 

إطــار  فــي  المنزليــة  والمفروشــات 
ــن  ــي المصدري ــن ممثل ــع بي ــي يجم تنظيم
والمنتجيــن، ويعتبــر بمثابــة مركــز أبحــاث 
للقطــاع حيث يقــوم بإعداد االســتراتيجيات 
والخطــط لزيــادة الصــادرات مــن منتجــات 
الجــودة  عاليــة  المنزليــة  المنســوجات 
لمنتجــات  التنافســية  القــدرة  وزيــادة   ،
للقطــاع فــي جميــع أنحــاء العالــم ، ويتيــح 
المنزليــة  للمنســوجات  النفــاذ  فــرص 
ــة .   ــواق العالمي ــف األس ــة لمختل المصري
تعزيــز  علــي  المجلــس  يعمــل  كمــا 
التجاريــة  المعــارض  فــي  المشــاركة 
وورش  الترويجيــة  والبرامــج  الدوليــة 
العمــل واتاحــة المعلومــات الخاصــة بهــذا 
القطــاع وزيــادة حصــة مصــر  في الســوق 
العالمــي وفتــح أســواق جديــدة وتوفيــر 
ــي  ــويقية الت ــن األدوات التس ــة م مجموع

المجلــس.  تــروج ألنشــطة 
- للتواصــل مــع المجلــس ومعرفــة المزيــد 

مــن الخدمــات 

http://www. : االلكترونــي الموقــع 
 /egyptianhometextiles.org

- صفحة الفيس بوك 
https://www.facebook.com/

 /egyptianhometextiles
تليفون  23422345)02( 

البريد االلكتروني
 egy.htec@gmail.com 

 info@egyptianhometextiles.org

قطاع المفروشات ... توفير احتياجات 
السوق المحلي والتصدير لألسواق 

العالمية وخلق فرص عمل 




