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استعرضت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة أمــام الرئيس عبد الفتاح السيســي-
خــال زيارة فخامته لمحافظة قنــا الفتتاح لعدد 
من المشروعات التنموية ومن بينها 5 مجمعات 
صناعية -خطة التنميــة المتكاملة إلقليم الصعيد 
والخطوات المتخــذة لتنفيذ المحاور ذات الصلة 
بتنميــة وتطويــر األنشــطة الصناعيــة بصعيد 

مصر. 
وقالــت الوزيــرة أن تحقيــق التنميــة الصناعية 
الشــاملة والمســتدامة بمحافظــات الصعيد تأتى 
علــى رأس أولويات خطة عمــل الوزارة خال 
المرحلة الحالية، مشــيرًة إلى أن الوزارة تسعى 
بالتنســيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير 
المناطــق الصناعيــة القائمــة وإنشــاء مناطــق 
جديدة والتوسع في إنشــاء المجمعات الصناعية 
المتخصصــة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية 

بمحافظــات الصعيد واالســتفادة من اإلمكانيات 
االقتصاديــة والثــروات الطبيعيــة المتاحة وكذا 

خلق المزيد من فرص العمل.
وعرضــت جامــع محــاور التحــرك الرئيســية 
لــوزارة التجارة والصناعة لتحقيق خطة التنمية 
الموضوعــة لتطويــر محافظات وقــرى صعيد 
مصر والتي تضمنت تحديد األنشطة االقتصادية 
المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة 
واســتهداف تعميق التصنيع المحلي واالســتفادة 
من المبادرة الرئاســية لتطوير الريف المصري 
»حياة كريمة« لتعزيز نســبة مســاهمة المراكز 
المســتهدفة فــي توفيــر بعــض مــن احتياجات 
األنشــطة الصناعيــة إلــى جانب االســتفادة من 
التكتــات االقتصاديــة القائمــة بالفعــل لتطوير 
األنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة ، فضًا 
عــن وضع خطــة تنفيذية لرفع كفــاءة المناطق 

الصناعيــة القائمــة وإنشــاء وحــدات صناعية 
جديدة لخدمة أهداف التوسع باألنشطة الصناعية 
المســتهدفة، وكــذا التوســع في توفيــر التمويل 
وبرامــج التدريــب المهنــي الازمة لألنشــطة 
الصناعية بالقرى المســتهدفة وربطها بساســل 

التوريد والقيمة. 
التحــرك  خطــة  أن  إلــى  الوزيــرة  وأشــارت 
الصناعيــة  بالتنميــة  الخاصــة  الموضوعــة 
لمحافظــات الصعيد تتضمن 3 محاور أساســية 
حيث يشــمل المحور األول استكمال ترفيق 20 
منطقــة صناعية بتكلفــة مالية تقــدر بنحو 2,8 
مليــار جنيه، وذلــك فيما يتعلق بشــبكات المياه 
والصــرف والكهربــاء والطاقــة واالتصاالت، 
الفتًة إلى أن هذه المناطق تتضمن منطقة بياض 
العرب ببني ســويف بنسبة إنجاز 99% ومنطقة 
المطاهــرة شــرق بالمنيــا بنســبة إنجــاز %75 

ومنطقة البغدادي باألقصر بنسبة إنجاز %80 .
هــذا باإلضافة إلــى منطقتين بمحافظة أســيوط 
تتضمن عرب العوامر بنســبة إنجاز 75% وبني 
غالب بنســبة إنجاز 93%، باإلضافة إلى منطقة 
الكاحين بمحافظة قنا بنسبة إنجاز 83% ومنطقة 
كوم أوشــيم بالفيوم بنسبة إنجاز 82% إلى جانب 
منطقتين بمحافظة سوهاج تتضمن الكوثر بنسبة 
إنجــاز 65% وغرب جرجا بنســبة إنجاز %49 
للمرحلــة األولى وكــذا منطقة الداخلــة بالوادي 
الجديد بنسبة إنجاز 98% ومنطقة وادي العاقي 
بأســوان بنســبة إنجاز 74% ، هذا باإلضافة إلى 
تأهيل وتطوير البنية التحتية لـ 4 مناطق صناعية 
بمحافظتي قنا وســوهاج وذلك في اطار برنامج 
التنميــة المحليــة لمحافظات الصعيــد والذى يتم 
تنفيــذه بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية 
المحلية، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه حتى االن 

نحو 3,2 مليار جنيه . 
وأوضحــت جامــع أن المحــور الثانــي لخطــة 
العمل يتضمن تحديد أهم الفرص والمشروعات 
المتاحة لاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي 
تبلغ  234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة 
تتــراوح تكلفتها االســتثمارية ما بين مليون  إلى 

25 مليــون جنيــه حيث تم تصنيفهــا وفقاً لحجم 
المشروع المســتهدف وإعداد دراسات تفصيلية 
لكل فرصة، مشــيرًة إلى أن المعايير األساســية 
فــي اختيــارات األنشــطة المســتهدفة تتضمــن 
تعميــق التصنيــع المحلي ومقومــات وإمكانيات 
المحافظــات إلــى جانــب جــذب القطــاع غير 
الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص 
دمجها فضًا عن إتاحة فرص العمل والمميزات 

التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة. 
ونوهت جامع إلى أن جهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر يســهم 
بــدوره في خطة تنميــة الصعيد حيث قام بتحديد 
المســتهدفة  للمراكــز  االقتصاديــة  المقومــات 
بمبــادرة حياة كريمة حيث تم توفير 563 مليون 
جنيه لتمويل المشــروعات المســتهدفة في إطار 
المبادرة التي بلغت 21 ألف مشروع والتي توفر 
نحو 38 ألف فرصة عمل، مشيرًة إلى أن الجهاز 
قــام بضخ 16 مليــار جنيه لتمويــل نحو  827 
ألف مشروع  متوسط وصغير ومتناهي الصغر 
بالصعيــد خال الفترة مــن 2014- 2021 ، ، 
وهــو ما يمثل حوالى 65 % من التمويل الموجه 

لمحافظات الصعيد منذ إنشاء الجهاز .

وأشــارت وزيــرة التجــارة والصناعــة إلى أن 
المحــور الثالــث لخطــة عمل الــوزارة يتضمن 
اســتكمال منظومة الطرح للمجمعات الصناعية 
بالصعيد والتي تتضمــن 10 مجمعات صناعية 
توفــر 2628 وحدة صناعية، الفتًة إلى أن الـ 5 
مجمعــات صناعية التي افتتحهــا فخامة الرئيس 
قبيــل نهاية ديســمبر 2021 تضم 1178 وحدة 
تشــمل البغدادي باألقصر وبيــاض العرب ببني 
ســويف والمطاهــرة بالمنيــا والغردقــة بالبحر 
األحمر وهو بقنا وتعمل في مجاالت مواد البناء 
والصناعــات الكيميائيــة والهندســية والغذائيــة 

والنسيجية ومواد البناء الديكورية. 
وفــى هذا االطــار أوضحت جامــع أن الوزارة 
قامــت بتقديــم العديد من المزايــا والحوافز غير 
المســبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات 
المطلوبــة للحصول على الوحــدات بالمجمعات 
الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط 
مــن  2500 جنيه باإلضافــة إلى ضريبة القيمة 
المضافــة ســابقا إلــى 500 جنيه فقــط ،كما تم 
الغــاء التكاليــف المعيارية نظير دراســة الطلب 
البالغة 2500 جنيه باإلضافة إلى ضريبة القيمة 
المضافــة، كما تــم تخفيض مبلغ جديــة الحجز 
مــن 50 الف جنيــه إلــى 10 األف جنيه ، وتم 
أيضا إعفاء المســتثمرين من ســداد مقابل تقديم 
العــروض البالغ الــف جنيه وكذا الغاء رســوم 
تقديــم التظلــم في حالة رفض الطلبــات والبالغة 
10 األف جنيه  مضافا اليها الضريبة باإلضافة 
إلى تبسيط المستندات اإلدارية المقدمة مع طلب 
التخصيص، مشيرة إلى انه تم أيضا توسيع قاعدة 
البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك باإلضافة إلى 
جهاز تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر ورفع ســقف التمويل ليصل 
إلــى 100 % مــن قيمــة الوحدة ، كمــا تضمنت 
اإلجراءات تقديم دراســة جدوى مبســطة ومنح 
مهلة مدتها 6 اشــهر مــع إمكانية زيادتها إلى 9 
اشــهر لدفع القيمة االيجارية والتي تم تخفيضها 
مؤخراً إلــى 15,5 إلى 27 جنيه للمتر بداًل من 
20-31 جنيه للمتر مع مد فترة اإليجار للوحدات 
لتصل إلى 10 ســنوات بدال من 5 سنوات، كما 
تــم أيضا إتاحة فرصة للحصــول على اكثر من 

وحدة بحد اقصى 8 وحدات.
ولفتــت وزيــرة التجــارة والصناعــة إلــى أن 
المجمعــات الصناعية التي تــم افتتاحها تتضمن 
مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف والذي 
تبلــغ عدد وحداته 266 وحدة ومجمع المطاهرة 
بمحافظــة المنيــا والــذي تبلغ عــدد وحداته 68 
وحــدة باإلضافة إلــى مجمع الغردقــة بمحافظة 
البحــر األحمر والــذي تبلغ عــدد وحداته 218 
وحــدة، إلى جانب مجمع هو بمحافظة قنا والذي 
تبلغ عدد وحداتــه 420 وحدة فضا عن مجمع 
البغدادي باألقصر والذي تبلغ عدد وحداته 206 

وحدة.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض أمــــــام الرئيس السيسي خطة 
التنمية الصناعيـة المتكاملـة إلقليــــــم الصعيد

نيفين جامع: إنشاء 10 مجمعات صناعية 
بمحافظات الصعيد بإجمالي 2628 وحدة 

وافتتاح 5 مجمعات تضم 1178 وحدة  
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في إطار تنفيــذ الدفعة األولى من 
المرحلــة الرابعة لمبادرة الســداد 
أعلنــت  للمصدريــن،  الفــوري 
وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/ 
التجــارة والصناعــة أن صندوق 
تنميــة الصــادرات أصــدر 465 
شــهادة لعدد 455 شركة مصدرة 
بإجمالي مســاندة بلغــت 957.4 
مليون جنيــه، الفتة الي أن الدفعة 
الثانيــة والثالثة من هــذه المرحلة 
ســتكونان نهايــة شــهري فبراير 

وإبريل المقبلين. 
وقالــت الوزيــرة إن اتاحــة هــذه 
المســتحقات الماليــة يأتــي تنفيًذا 
بمســاندة  الرئاســية  للتوجيهــات 
القطاع التصديري، وســرعة رد 
المســتحقة  التصديريــة  األعبــاء 
للشــركات المصدرة، الفتــًة إلى 
أن رد مستحقات المصدرين لدى 
الصندوق ســاهم مســاهمة كبيرة 
في تخطي الصــادرات المصرية 
حاجــز ال31 مليــار دوالر مــع 

نهاية عام 2021. 
المرحلــة  أن  جامــع  واضافــت 

االولي من مبادرة السداد الفوري 
تضمنت صرف 13.2 مليار لعدد 
1069 شــركة، والمرحلة التانية 
4.6 مليــار لعــدد 923 شــركة، 
والمرحلة التالثة 1.8 مليار لنحو 
700 شركة، الفتة إلى أن إجمالي 
المســاندة التصديريــة المنصرفة 
منذ انطاق مبادرة السداد الفوري 
وحتى األن بلغ 20.5 مليار جنيه 

لعدد 1751 شركة. 
جدير بالذكــر أن مبادرة الســداد 
أطلقتهــا  مبــادرة  هــي  الفــوري 
وزارتا التجارة والصناعة والمالية 
خال شــهر نوفمبر 2020 وذلك 
بالتنسيق مع  البنك المركزى و 4 
بنوك وتتيح ســداد نسبة 85% من 
إجمالــي قيمة المســتحقات فوراً، 
بداًل من ســدادها على أقســاط قد 
تستغرق عدة سنوات، األمر الذي 
يســهم في توفير الســيولة النقدية 
لتمكيــن الشــركات المصدرة من 
الوفــاء بالتزاماتها تجــاه عمائها 

والحفاظ على العمالة.

المصــري  التجــاري  المكتــب  نظــم 
نــدوة  باريــس  الفرنســية  بالعاصمــة 
افتراضيــة حــول »قطــاع الزراعــة 
والمنتجات الزراعية في مصر« وذلك 
بالتنســيق مــع غرفة التجــارة العربية 
التجــارة  وغرفــة  بفرنســا  الفرنســية 
والصناعة الفرنســية بمصر ومؤسسة 
بهــدف   The Global Diwan
االستفادة من الخبرات الفرنسية الكبيرة 
فــي هــذه القطاعــات وكــذا معــدالت 
النمــو الكبيرة التي يشــهدها االقتصاد 
المصــري حالياً فــي تعزيــز التعاون 
التجــاري بيــن البلدين فــي المجاالت 

التجارية والزراعية.
وقد افتتح فعاليات الندوة الســفيرمارك 
باريتي سفير فرنسا بالقاهرة وبمشاركة 
الوزيــر المفوض التجاري/ ســيد فؤاد 
رئيــس المكتــب التجــاري المصــري 
بباريــس وممثلــي مــا يزيــد عن 70 
شــركة فرنســية ومصرية متخصصة 
الزراعيــة  المنتجــات  قطاعــي  فــي 
مــن  وعــدد  الغذائيــة،  والصناعــات 

الجهات الفرنسية المعنية.
واســتعرض الوزير مفــوض تجاري 

ســيد فــؤاد رئيس المكتب التجــاري المصري بباريــس التطورات 
التي شــهدها االقتصاد المصري خال الســنوات األخيرة وخاصة 
المؤشــرات اإليجابية خال انتشار فيروس كورونا، كما استعرض 
المناخ االستثماري ومزايا االستثمار في مصر وضرورة االستفادة 
مــن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر للنفاذ إلى األســواق 
العربيــة واألفريقيــة باإلضافة إلى المشــروعات الكبرى في مصر 
والفــرص المتاحــة في قطاعــات الزراعة والصناعــات الزراعية 

والغذائية.
واســتعرضت الشــركات الفرنســية أنشــطتها في مجاالت القطاع 
الزراعــي والمنتجات الغذائية حيــث رحبت ببحث إمكانيات تعزيز 

التعاون مــع نظيرتها المصرية خال الفتــرة المقبلة، والعمل على 
زيادة الصــادرات المصرية من المنتجــات والحاصات الزراعية 

إلى السوق الفرنسي.
جدير بالذكر أن جهود مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس 
ســاهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الســوق الفرنسي 
خال الفترة يناير -اغســطس2021 بنســبة 30% لتبلغ نحو 516 
مليــون يورو مقارنُة بنحو 400 مليون يورو خال نفس الفترة من 
عام 2020 محققة زيادة قدرها 118 مليون يورو، وهو ما ســاهم 
في انخفاض حجم العجز التجاري بين مصر وفرنســا بنســبة %42 
ليبلغ نحو 620 مليون يورو خال يناير -أغســطس 2021 مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2020.

في إطار تنفيذ الدفعة األولى من المرحلة 
الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين

تعلن إصدار صندوق  والصناعة  التجارة  وزيرة 
تنمية الصادرات 465 شهادة لعدد 455 شركة 
مصدرة بإجمالي مساندة 957.4 مليون جنيه

نيفين جامع: 20.6 مليار جنيه إجمالي المساندة 
التصديرية المنصرفة منذ انطالق مبادرة السداد 

الفوري وحتى اآلن

بمشاركة 70 شركة فرنسية ومصرية
المكتب التجاري المصري في باريس 

ينظم ندوة افتراضية حول »قطاع الزراعة 
والمنتجات الزراعية في مصر«
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افتتحــت الســيدة /  نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة باإلنابة عن دولــة رئيس مجلس الوزراء  
فعاليات الدورة  السادســة لمعــرض »فوود افريكا« 
والــذى أقيم بمركــز مصر للمعــارض الدولية خال 
الفترة من 12-14 ديســمبر الماضي بمشاركة 400 
شــركة محليــة وعالميــة ، وذلك بحضــور الدكتور 
علــى المصيلحى وزير التمويــن والتجارة الداخلية ، 
والمهنــدس هاني برزي رئيــس المجلس التصديرى 
للصناعــات الغذائية والنائب عبــد الحميد الدمرداش 
رئيــس المجلــس التصديــرى للحاصــات الزراعية 
والمهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات 
الغذائيــة والســيد / احمد جابر رئيــس غرفة صناعة 

التعبئة والتغليف باتحاد الصناعات .
مجلــس  رئيــس  رعايــة  تحــت  المعــرض  وأقيــم 
الــوزراء ووزارتــي التجــارة والصناعــة والتموين 
والتجــارة الداخليــة وبالتعاون مع عدد من الشــركاء 
االســتراتيجيين وهم المجلــس التصديري للصناعات 
الغذائية والمجلس التصديــري للحاصات الزراعية 
وجهاز التمثيل التجاري وهيئة سامة الغذاء، وشارك 
في المعرض أكثر من 22 جناح وطني، كما شاركت 
دولة روسيا بجناح يضم 30 شركة باعتبارها ضيف 
شرف المعرض هذا العام، ويتضمن المعرض تنظيم 
بعثة مشــترين دوليين تضم أكثر من 500 مشــترى 

دولي.
وأكــدت الوزيــرة حــرص الــوزارة علــى االرتقاء 
بمنظومة المعــارض المحلية والدولية باعتبارها أحد 
أهــم الركائز الداعمــة لاقتصاد المصــري وركيزة 

لتعميق العاقات االقتصادية واالســتثمارية وتبادل 
الخبــرات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
وقالــت جامع أن معرض فــوود أفريكا في دورته 
السادسة يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية 
بتنمية وتطوير عاقاتها االقتصادية والتجارية مع 
كافة دول القارة األفريقية كما يعكس خطة الوزارة 
الهادفة إلى زيادة الصــادرات والترويج للمنتجات 
المصريــة المتميــزة بهــدف كســب ثقة األســواق 

المحلية والعالمية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان المعرض 
يعد أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة 
فــي الصناعــات الغذائيــة والزراعية على مســتوى 
القارة الســمراء حيــث يتضمن المعــرض عدد كبير 
من المنتجات تشــمل الخضــروات والفاكهة المجمدة 
والحلــوى  والمخبــوزات  والحلويــات  والمكرونــة 
والعصائر والمشروبات واألغذية المحفوظة والتمور 

ومنتجات األلبان.
وأشــارت إلــى أن الوزارة قامت بإعــداد خطة عمل 
للتوجه نحو أفريقيا ترتكز على تعزيز االســتفادة من 
اتفاقات التكامل اإلقليمي الموقعة بين مصر ومختلف 
شــركائها من الدول والتجمعــات اإلفريقية باإلضافة 
إتاحــة المزيد من الحوافز للصادرات المصرية لدول 
القارة في إطار البرنامج الجديد لمســاندة الصادرات 
ورد األعباء والذي يتضمن زيادة نســبة مساندة تكلفة 

الشحن لدول قارة إفريقيا بنسبة %80..
وأضافت جامع أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت 

خال الـ 9 أشهر األولى من عام 2021نحو 3 مليار 
و104 مليون دوالر مقارنة بـ 2 مليار و608 مليون 
دوالر خال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة زيادة 
بلغت 19%، حيث احتلت صــادرات القطاع المرتبة 
الثالثــة كأكبر قطاع تصديري فــي هيكل الصادرات 
المصرية لألســواق الخارجية، مشــيرة إلــى أن اهم 
الدول المســتقبلة لصادرات القطاع تتضمن السعودية 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة واألردن والجزائــر 

وليبيا.
ولفتــت الوزيــرة إلــى أن صــادرات مصــر مــن 
الحاصات الزراعية بلغت خال الـ 9 أشــهر األولى 
مــن عــام 2021 نحو مليــار و976 مليــون دوالر 
مقابل مليار و822 مليون دوالر وبنســبة زيادة بلغت 
8% بنفس الفترة من عام2020، مشــيرة إلى أن أهم 
األسواق المستقبلة للصادرات المصرية تشمل روسيا 
االتحادية والســعودية وبريطانيــا واإلمارات العربية 
المتحدة وتتضمن أهم الحاصات الزراعية المصدرة 
األرز والحبوب والبصل والثوم والبطاطس والخضر 

والفاكهة والموالح والفول السوداني.

شهدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
والدكتور/ علــي المصيلحي وزير التموين والتجارة 
الداخليــة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية والمجلــس التصديرى للصناعات الغذائية 
في مجــال تعزيز التعاون والتنســيق المشــترك في 
التجاريــة واالقتصاديــة واالســتثمارية  المجــاالت 
وصــواًل لألهــداف المشــتركة لارتقــاء بالصناعة 
الوطنيــة وتنميــة صادراتهــا، وقــع االتفــاق اللواء 
مهندس/ محمد الزالط رئيس هيئة التنمية الصناعية 
والمهندس/ هانــي برزي رئيس المجلس التصديرى 

للصناعات الغذائية. 
وقــال اللــواء/ محمــد الــزالط رئيس الهيئــة العامة 
للتنميــة الصناعيــة إن مذكرة التفاهم- التي تســري 
لمــدة عــام- تســتهدف تحقيــق المزيد مــن التعاون 
والتنسيق بين الهيئة والمجلس التصديرى للصناعات 
الغذائيــة من خال تبــادل المعلومات والخبرات بين 

الجانبين بهدف توســيع التعاون المشــترك بينهما في 
المشروعات التي تقوم بها الهيئة وذلك باالستفادة من 
خبــرات المجلس الكبيرة في المجــاالت االقتصادية 
والتجاريــة والتي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة 
الصادرات وترشــيد الواردات وجذب االستثمارات 
العربيــة واألجنبيــة، وزيــادة فرص نفــاذ المنتجات 

لألسواق الدولية. 
أن المجلس سيقوم بموجب االتفاق بالتعاون والتنسيق 
المســتمر مــع الهيئة فــي مختلف مجــاالت المذكرة 
خاصــة فــي المجــاالت االســتثمارية واالقتصادية 
للوصول إلى التنمية المســتدامة وتقديــم المعلومات 
والخبرات المتعلقة بمجال التنمية الصناعية والمبنى 
علــى األســس واالســتراتيجيات الحديثــة الداعمــة 
لخطة الدولة االســتثمارية واالقتصادية واالجتماعية 
باإلضافــة إلــى تقديم الدعم الفني والمشــورة  للهيئة 
في إعداد الدراســات األولية ألية مشروعات مخطط 
تنفيذهــا إلى جانــب تقديــم المعلومات والدراســات 
والخبــرات التي تحتاج إليها الهيئة في ســبيل تحقيق 
أهدافهــا التنمويــة، فضــا عــن تقديم الدعــم الفني 
وتسهيل مشــاركات التنمية الصناعية في المعارض 

الدولية التي يقوم بها المجلس.

كما شهدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة والدكتور على المصيلحى وزير 
التموين والتجارة الداخلية  توقيع بروتوكول 
تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس 
التصديري للصناعات الغذائية  حيث يهدف  
البروتوكول  -والذي يســري لمدة عام يجدد 
تلقائيا بحد أقصى ثاث ســنوات- إلى تعزيز 
التعاون بيــن الجانبين في مجال دعم وتنمية 
الصناعــة المصريــة بمختلــف قطاعاتها و 
بصفة خاصــة النهوض بقطــاع الصناعات 
األغذيــة، وقع البروتوكول المهندس / محمد 
عبــد الكريم  المدير التنفيذي لمركز  تحديث 
الصناعــة والمهنــدس  / هاني برزي رئيس 

المجلس التصديري للصناعات الغذائية .

وقــال المهندس محمــد عبد الكريــم  المدير 
أن   الصناعــة   تحديــث  لمركــز  التنفيــذي 
البروتوكــول يســتهدف  تلبيــة احتياجــات 
الكيانــات الصناعية الخاصة بتطوير اإلدارة 
التســويقية و اإلداريــة و المالية، كما يهدف  
إلى تقديــم خدمات التدريب و تنمية مهارات 
العاملين بقطاع  الصناعات الغذائية من خال 
تنظيــم  ورش العمــل والــدورات التدريبية 

التوعيــة،  وبرامــج 
بغــرض رفــع كفــاءة  
وتحســين  المصانــع 
إنتاجيتها وفتح أسواق 
خارجيــة  و  داخليــة 
البيع  عمليــات  لزيادة 
والتصدير ، مشيرا إلى 
أن  دور المركــز في 
اطــار االتفاق يتضمن 
تقديم خدمــات تدريب 
بالشــركات  للعامليــن 
المسجلة لدي المجلس 
التصديري للصناعات 

الغذائية لرفع قدراتهــم وكفاءتهم الفنية على 
أن يتم ذلك بمعرفــة العاملين بمركز تحديث 

الصناعة من ذوي الخبرة في هذا المجال .

  ومــن جانبه أوضــح المهندس هاني برزى 
رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية 
أن  الجهــات المســتفيدة   مــن البروتوكول 
تتضمن كيانــات المجتمع الصناعي الخاص 
والصناعــات الملحقــة بقطــاع الصناعــات 
الغذائيــة  والمنشــآت الصغيرة والمتوســطة 

والمتناهيــة الصغر من المســجلين بالمجلس 
التصديري للصناعات الغذائية، مشــيرا إلى 
أن دور المجلــس فــي اطــار البروتوكــول  
يتضمــن توفير خدمات للمجتمــع الصناعي 
بقطــاع الصناعــات الغذائية وتلبيــة مطالبه 
بهــدف تطويــر وتحديث القدرات التنافســية 
للمنشــآت القائمة وتنميــة قدراتها من خال  
تســهيل عملية التواصل بيــن مركز تحديث 
الصناعة وبين األعضاء المسجلين بالمجلس 
التصديري للصناعات الغذائية و رفع قدرات 

الصناعات الغذائية تسويقياً في الخارج.

التقت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعة مع الســيد / ولفــرام دينير رئيس 
مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لهيئــة 
والوفــد  األلمانيــة  دوســلدورف  معــارض 
المرافــق له حيــث تناول اللقاء ســبل تعزيز 
التعاون المســتقبلي بين الجانبين واالســتفادة 
من الخبــرات الكبيرة لدولة ألمانيا في مجال 
إقامة المعارض لتطوير قطاع المعارض في 
مصر، حضر اللقاء السيد / يان نوتر المدير 
التنفيــذي للغرفة العربيــة األلمانية للصناعة 
والتجــارة والوزيــر مفوض تجــاري يحيى 
الواثق باهلل والســيدة مي عســل رئيس الهيئة 

المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات. 
 وأكــدت الوزيــرة حــرص الــوزارة علــى 
تطويــر منظومــة المعــارض لوضع مصر 
علــى خريطة المعــارض العالميــة وجعلها 
مركــزاً إقليمياً وعالمياً للمعــارض الدولية، 
مشيرًة إلى أن السوق المصري يمثل محوراً 
رئيســياً لنفاذ الصــادرات العالمية ألســواق 

منطقة الشرق األوسط ودول قارة إفريقيا.
وأشــارت الوزيــرة إلــى اهتمــام الــوزارة 

بتعزيز التعاون المشــترك مع هيئة 
معــارض دوســلدورف األلمانيــة 
وذلك باعتبارهــا أحد أهم الكيانات 
هــذا  فــي  المتخصصــة  العالميــة 
المجال، مشيرًة إلى إمكانية استفادة 
الهيئة مــن المقومــات واإلمكانات 
التي يمتلكها الســوق المصري في 
تنظيم المزيد من الفعاليات التجارية 
فــي مختلــف القطاعــات اإلنتاجية 
خاصــة وأن الفعاليــات المقامة في 
مصر تحظى باهتمام عدد كبير من 

الدول وبصفة خاصة دول القارة اإلفريقية.
ومن جانبه أشــار الســيد/ لفرام دينير رئيس 
مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لهيئــة 
معارض دوســلدورف األلمانيــة إلى التوجه 
الحالي للهيئة نحو السوق المصري باعتباره 
نافذة رئيســية للهيئة ألســواق منطقة الشرق 
األوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن مشاركة 
الهيئــة في تنظيم معارض فوود افريكا وباك 
بروسيس فى مصر يعكس اهتمامها بالسوق 
المصري الواعد في قطاع المعارض الدولية

ولفــت إلــى إمكانيــة تنفيذ مبــادرة » الغذاء 
اآلمــن » التــي تنفذهــا الهيئــة بالتعاون مع 
منظمــة األمم المتحدة في مصر وتســتهدف 
مســاعدة الــدول الناميــة على إنتــاج وتعبئة 
وتخزيــن منتجــات زراعيــة آمنة وبنســب 
فاقد أقل، مشــيراً إلى إمكانية االســتفادة من 
منصات التسويق اإللكترونية الخاصة بهيئة 
معارض دوســلدورف االلمانيــة فى تعزيز 
التعــاون التجــاري المشــترك بيــن دوائــر 

األعمال بمنطقة الشرق األوسط.

وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات الدورة 
السادسة لمعرض »فوود افريكا« بمشاركة أكثر 

من 400 شركة محلية وعالمية

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء

وزيرا التجارة والصناعة والتموين يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة 
التنمية الصناعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لتعزيز التعاون 

والتنسيق في المجاالت التجارية واالقتصادية واالستثمارية

ويشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس 
التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز التعاون المشترك في مجال دعم 

وتنمية الصناعة المصرية

في إطار مشاركته في معرض فوود افريكا
وزيرة التجارة والصناعة تلتقي رئيس هيئة معارض دوسلدورف األلمانية 

لبحث تعزيز التعاون المشترك واالستفادة من الخبرات األلمانية الكبيرة في 
مجال المعارض
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شــهدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة توقيــع اتفاقيتــي تعاون بين شــركة 
جيوشــي لصناعة وســائل النقل وشركة ويتشاي 
الصينيــة ) احــدى شــركات مجموعة شــاندونج 
فــي مجــاالت   ) الثقيلــة  للصناعــات  العالميــة 
تصنيــع الحافات وتوزيع المولدات والمحركات 
ومحطات الطاقة وقد وقع اتفاقتي التعاون السيد/ 
خالد جيوشــي العضو المنتدب لشــركة جيوشــي 
لصناعة وســائل النقــل والدكتور/ صن جو نائب 
الرئيس التنفيذي لمجموعة شــاندونج للصناعات 
الثقيلــة، وحضــر مراســم التوقيــع الســيد/ لياو 
ليتشيانج الســفير الصيني بالقاهرة والسيد/ محي 
الدين جيوشي رئيس مجلس ادارة شركة جيوشي 
لصناعة وســائل النقل، والســيد/ حاتم العشــري 

مستشار الوزيرة لاتصال المؤسسي
وقالــت الوزيــرة أن هذيــن االتفاقيــن يأتيان في 
اطــار توجــه الــوزارة نحــو تعميــق الصناعــة 
المحليــة ودعم التوجــه نحو اســتخدام الحافات 
والمحــركات الصديقــة للبيئة خاصــة في ضوء 
المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها حالياً والمتعلقة 
بإحــال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مؤكدًة 
حــرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمســاندة 
للمصانع المصرية لزيادة نســب المكون المحلي 
في المنتجات الوطنية والبدء في تصنيع المنتجات 
والمســتلزمات التــي يتم اســتيرادها من الخارج 
وذلــك في اطــار الخطــة الشــاملة التــي تنفذها 
الــوزارة حالياً إلحال الواردات بمنتجات محلية 

الصنع
وأضافــت جامع أن هذا التوقيع يســهم في تعزيز 
محــور اســتخدام الطاقة النظيفة فــي إطار خطة 
الدولة نحو االعتماد على االقتصاد األخضر كما 
يســهم في نقل التقنيات والتكنولوجيات الصناعية 
الصينيــة المتطورة للصناعة المصرية، مشــيرًة 
إلى أهميــة تعزيز التعاون التجــاري بين البلدين 
فيما يتعلق بإنشاء معارض متخصصة للمنتجات 
المصريــة بالســوق الصينــي خاصــة وان عدد 
كبير من الســلع والمنتجات المصرية يتم إنتاجها 

بمواصفات عالمية
وأشــارت الوزيرة إلى أن التعاون بين شــركات 
القطاع الخاص بمصــر والصين يعزز العاقات 
الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبكين ويسهم 
فــي تفعيل التوجيهــات الرئاســية بتنفيــذ اتفاقية 
الشــراكة االســتراتيجية الموقعة بيــن البلدين في 
عدد كبيــر من المجــاالت وعلى رأســها تعزيز 
والتجــاري  الصناعــي  المجــال  فــي  التعــاون 

واالســتفادة من موقع مصر المتميز كبوابة لنفاذ 
الصادرات الصينية إلى السوق األفريقي.

 ومــن جانبه قال الســيد/ لياو ليتشــيانج الســفير 
الصينــي بالقاهرة ان باده تقدر العاقات الثنائية 
التاريخيــة التي تربط مصر والصين خاصة وان 
البلديــن يرتبطان بعاقــات دبلوماســية منذ 65 
عاماً حيث تعــد مصر أول دولة عربية وافريقية 

ترتبــط بعاقــات دبلوماســية مــع 
دولة الصين، مشــيراً الى ان توقيع 
هذيــن االتفاقيــن يعكســان حرص 
الدولتيــن على المضــي قدماً نحو  
تعزيــز وتنمية العاقــات التجارية 
بين البلدين خــال المرحلة المقبلة 
خاصــة في ضــوء توافــق الرؤى 
بيــن القيادة السياســية فــي القاهرة 
وبكيــن بأهمية تحقيــق نقلة نوعية 
في مســتوى العاقــات االقتصادية 
المشــتركة وبما يصب في مصلحة 

الشعبين المصري والصيني.
وبدوره قال الســيد/ خالد جيوشــي 
العضو المنتدب لشــركة جيوشــي 
لصناعة وسائل النقل تقدير الشركة 
لجهود الدولة المصرية الرامية الى 
تنميــة الصناعة الوطنيــة وتطوير 
وتحديــث اليــات االنتــاج وجذب االســتثمارات 
والخبــرات والتكنولوجيــات العالميــة لاقتصاد 
المصري، مشيراً الى ان شركة جيوشي لصناعة 
وســائل النقل تعد احدى الكيانات الوطنية العاملة 
في مجال تصنيع الحافات التجارية والســياحية 

والمحركات الصديقة للبيئة.

كشــف أحــدث تقرير تلقتــه الســيدة/ نيفين 
جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة حول 
مؤشــرات أداء مصلحــة الرقابة الصناعية 
خال شــهر نوفمبــر 2021 أن المصلحة 
قامــت بإجــراء 967 حملة تفتيشــية على 
المصانــع والمراجــل واآلالت الحراريــة 
ومراكــز الخدمــة والصيانة وعلــى جودة 
المنتجات الصناعية، وإجراء 248 دراسة 
فنية متخصصة تضمنت 236 دراســة فنية 
في مجال السماح المؤقت والدروباك و12 
دراســة لهيئــة االســتثمار والمناطق الحرة 
و8 دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين 

الستخدام حصص الكحول.
  كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ 63 
مرجل بخــاري وآلة حرارية، واعتماد 92 
مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( 
والقيام بـ 16 حملة رقابية خارج المخطط، 

تضمنــت التفتيش علــى 110 مصنع، كما 
قامت المصلحة من خال وحدة دليل خدمة 
المواطــن بالــرد على 90 شــكوى، وتقديم 

2624 استشارة فنية.
 وقــال المهنــدس/ عبــد الــرؤوف أحمدي 
أن  الصناعيــة  الرقابــة  مصلحــة  رئيــس 
المصلحــة تقوم بدور محــوري في تعزيز 
منظومــة الرقابة علــى المصانع وعمليات 
التصنيــع للتأكد من مــدى التزامها بتطبيق 
أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً 
وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات 
الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج 
المصــري بالســوقين المحلــي والعالمــي، 
مشــيراً إلى حرص المصلحة على االرتقاء 
بجــودة وتنافســية المنتج المصــري لتوفير 
منتجــات آمنة باألســواق المحليــة وزيادة 
مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

 وأوضح أن المصلحة تعمل على تحســين 
جــودة المنتــج المصري بالســوق الداخلي 
والخارجــي وحماية األســواق مــن تداول 
الســلع الرديئة غير المطابقــة للمواصفات 
إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية 
فــي الصادرات ورفــع القدرات التنافســية 
للمنتج المصري، باإلضافة إلي نشر الوعي 
بأهميــة الجــودة لــدى المجتمــع الصناعي 

وجمهور المستهلكين.
 واضــاف احمــدي ان حمــات التفتيــش 
للمنتجــات  مصانــع  تضمنــت  والرقابــة 
الباستيكية والكرتون والعطور واالسمنت 
والكيماويات والفحم والطباعة والتغليف إلى 
جانب مصانع للمنتجات الغذائية والغايات 
واالثــاث والخراطة والبصريات واالدوات 
الكهربائية والصحية والمابس والسيارات 
واالعاف ومحطات للحاصات الزراعية

بحضور السفير الصيني بالقاهرة
وزيرة التجارة والصناعة تشهد توقيع اتفاقيتي 
تعاون بين شركة جيوشي ومجموعة شاندونج 

العالمية في مجاالت تصنيع الحافالت وتوزيع 
المولدات والمحركات ومحطات الطاقة

في أحدث تقرير حول مؤشرات آداء مصلحة 
الرقابة الصناعية خالل شهر نوفمبر 2021

المصانع  على  تفتيشية  حملة   967 إجراء 
مركز   92 واعتماد  فنية  دراسة   248 وإعداد 

صيانة
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أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
أنــه جــاري حالياً إعــادة تشــكيل المجلــس األعلى 
للصناعــات النســيجية بهــدف تفعيــل دوره خــال 
المرحلــة المقبلــة حيــث ســيضم ممثلين عــن كافة 
الجهــات المعنية بتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة 
الغزل والنســيج والمابس الجاهزة في مصر بهدف 
وضع رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوى . 

جاء ذلك خال مشــاركة الوزيرة في ندوة »صناعة 
الغزل والنســيج: فرص واعــدة لإلنتاج والتصدير« 
التي عقدت بمدينة شــبرا الخيمة، شارك في فعاليات 
الندوة اللــواء/ عبد الحميد الهجــان محافظ القليوبية 
والمهندس/ أشرف رشاد، األمين العام لحزب مستقبل 
وطن، والسيد/ محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة 
غرفــة الصناعات النســيجية ، واللواء محمد الزالط 
رئيس الهيئــة العامة للتنمية الصناعيــة واللواء عبد 
الرؤوف أحمــدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية 
والمهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز 
تحديث الصناعة والســيد / حاتم العشــرى مستشــار 
الوزيرة لاتصال المؤسسى وعدد من نواب القليوبية 
من مجلســي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد كبير 
من ممثلي جمعيات المســتثمرين في صناعة الغزل 

والنسيج من مختلف أنحاء الجمهورية. 
وقالــت الوزيــرة إن الحكومــة تولي اهتمامــاً كبيراً 
لارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والمابس 
الجاهــزة في مصر للوصول بها لمســتويات عالمية 
تفــي باحتياجات الســوق المحلى وتعــزز صادرات 
المابس الجاهزة المصرية لألسواق العالمية، وذلك 
من خال التوســع في كافــة مراحل اإلنتاج بدءاً من 
زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز 
وانتهــاء بقطاع المابــس الجاهزة، مشــيرًة إلى أن 
قطاع الغزل والنســيج  يعد مــن الصناعات الحيوية 
التــي تمتلك مصر فيها مزايا تنافســية كبيرة تؤهلها 
لمضاعفــة صادراتها منهــا والنفاذ إلــى المزيد من 

األسواق.

وأوضحت جامع أنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس 
السيســى فان الوزارة تســعى حاليــا لتقنين اوضاع 
المصانــع غيــر المرخصــة أو التى تواجه مشــكلة 
فــى تجديد الترخيص ، مشــيرًة  فى هذا االطار إلى 
أن القانــون الجديد لتنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر يســتهدف فــي المقام 
األول دمــج القطــاع غيــر الرســمي فــي منظومــة 
االقتصاد القومي من خــال تقنين أوضاع المصانع 
الواقعة خــارج المناطق الصناعية بما يحقق الحفاظ 
على الصناعة وتحســين تنافســية وقدرة المصنعين 

على التصدير المباشر للخارج دون وسطاء. 
ونوهت أن الوزارة ال تدخر جهداً في تحقيق التنسيق 
والتواصل الدؤوب مع ممثلى قطاع الغزل والنســيج 
من اتحــاد الصناعات المصرية والغــرف التجارية 
التصديريــة  والمجالــس  المســتثمرين  وجمعيــات 
للوقــوف علــى التحديــات والمعوقات التــى تواجه 

القطاع والعمل على إيجاد حلول لها.
ولفتت جامع إلى أن الــوزارة نجحت خال العامين 
الماضيين في التصدي لظاهرة التاعب فى استيراد 
مســتلزمات االنتــاج بكميات تفوق النســب المحددة 
بالسجل الصناعى للمصانع ، حيث تم اتخاذ اجراءات 
قانونيــة ضد اكثر من 100 مصنع  نتيجة اســتيراد 
مســتلزمات إنتــاج بغرض اإلتجار وليــس التصنيع 
، مشــيرًة إلــى أن الوزارة تراجع باســتمرار وضع 
اتفاقيــات التجــارة الحرة الموقعة بيــن مصر وباقي 
الدول للوقوف على أي مظاهر لإلضرار بالصناعة 

المحلية وبما ال يخل بالتزامات مصر الدولية.  
وأشــارت الوزيرة إلى حــرص كافة الجهات التابعة 
للــوزارة والتــي تقــدم خدمــات لمجتمــع األعمــال 
علــى تبســيط وتوضيح اإلجــراءات الخاصــة ببدء 
المشروعات الصناعية سواء كانت إجراءات تشغيل 
أو اســتخراج تراخيص أو إجــراءات وقائية للحفاظ 
على ســامة العمالة، الفتة إلى انه سيتم ايجاد ممثل 
لهيئــة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر لمســاعدة 
مصانــع منطقة شــبرا الخيمــة على توفيــق وتقنين 

اوضاعها . 
ولفتــت جامــع إلى أن القيــادة السياســية توجه دائماً 
بضــرورة تقديــم الدعــم للمصنعيــن والمصدريــن 
وإيجــاد البيئــة المائمة إلقامة الصناعــات المختلفة 
وهو ما دفع الوزارة إلنشــاء المجمعــات الصناعية 
المتخصصــة فــي كافــة أنحــاء الجمهوريــة، لتلبية 

احتياجات الصناعة المحلية من مســتلزمات اإلنتاج 
والسلع الصناعية الوســيطة، مشيرًة في هذا السياق 
إلى أن منظومة المجمعات الصناعية ال تشــمل فقط 
إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، 
بــل هي منظومــة متكاملة تســتهدف توفيــر المناخ 
والبيئــة والبنيــة التحتيــة الازمة لدعــم الصناعات 
المقامة بها وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات. 

ومن جانبه أوضح اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ 
القليوبيــة بجهود الوزيــرة في دعــم صناعة الغزل 
والنســيج وإعطاء دفعة لمستثمري محافظة القليوبية 
خاصــًة وأن هذه تعــد المرة الثالثة التــي تزور فيها 
الوزيرة المحافظة خال مدة وجيزة، مشــيراً إلى أن 
المحافظة على أتم اســتعداد للتعاون مع مســتثمري 
الغزل والنســيج فــي القليوبية وتحديداً مدينة شــبرا 
الخيمة حتــى تعود المدينة لســابق عهدها كقلعة في 
صناعة الغزل والنســيج والمابس الجاهزة والمدينة 
الثانية في إنتاج الغزل والنسيج بعد المحلة الكبرى. 
وأوضــح الســيد/ محمد المرشــدي، رئيــس مجلس 
إدارة غرفة الصناعات النســيجية أن صناعة الغزل 
والنســيج تتمتــع بالعديد مــن القدرات التــي تمكنها 
مــن إنتاج أقمشــة تضاهي الجودة العالمية ال ســيما 
وأن نســبة كبيــرة من الصادرات المصرية للســوق 
األوروبي واألمريكي تشــكلها منتجات المنسوجات 
والمابس الجاهزة، الفتاً إلى أهمية دراســة تحديات 

الصناعة من خال وضع تصنيف قطاعي لها. 
وبــدوره أشــار المهنــدس/ أشــرف رشــاد، األمين 
العــام لحزب مســتقبل وطــن إلى أن مصــر تعيش 
حاليــاً العصر الذهبي لدعــم الصناعة بقيادة الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي بهــدف فتــح أســواق جديدة 
للصــادرات الصناعية وإيجاد فرص عمل للشــباب 
وتوفير التمويل من خال جهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغــر ومختلف 
البنوك، فضــًا عن ابتكار حلول جديدة للتغلب على 

مشكلة تسويق المنتجات. 
وقــد اســتمعت الوزيــرة إلــى عــدد مــن المطالب 
والمقتــرح من جموع المســتثمرين في قطاع الغزل 
والنســيج والتــي تضمنت أهمية وضع اســتراتيجية 
كاملــة للقطاع تضم كافة األطراف المعنية، وإنشــاء 
مصانــع إلنتاج المــواد الخــام، وتبســيط إجراءات 
تجديد الرخص الصناعية لسهولة التصدير، وخفض 
تكاليف اإلنتاج، ووضع حلول للدخول غير الرسمي 

للمنتجات المستوردة إلى السوق المحلي.

شهدت الســيدة/ نيفين 
التجارة  وزيرة  جامع 
توقيــع  والصناعــة 
تعــاون  بروتوكــول 
بين الــوزارة وجائزة 
لنخيل  الدوليــة  خليفة 
واالبتــكار  التمــر 
الزراعي التابعة لدولة 
العربيــة  اإلمــارات 
تنظيم  بشأن  المتحدة، 
الدولــي  المهرجــان 
المصريــة  للتمــور 
أســوان  بمحافظــة 
 2022 عــام  خــال 
من  كريمــة  برعايــة 
الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي وبمشــاركة 
ومصنعــي  منتجــي 
القطاع  مــن  التمــور 
الخــاص والحكومــي 

مــن المناطق الجغرافية المختلفــة بكافة أنحاء 
الجمهوريــة والــدول العربيــة، وقــع االتفاق 
الســيد/ إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة 
والصناعــة للشــئون االقتصاديــة، والدكتور/ 
عبــد الوهاب زايد، األميــن العام لجائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي. 
وقالت الوزيرة إن هــذا االتفاق يأتي في إطار 
التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة وجائزة 
خليفــة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 
الذي انعكس في النجــاح الذي حققته الدورات 
األربــع الســابقة للمهرجــان الدولــي للتمــور 
المصرية بواحة ســيوة والذي شــرفت دوراته 
الثاثــة األخيــرة برعاية فخامــة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، وكذا الملتقي التسويقي للتمور 
المصريــة بمحافظة الــوادي الجديد ومهرجان 

تمور الواحات البحرية.
وأوضحت جامع أن االتفاق يســتهدف التنسيق 
لتنظيــم المهرجــان الدولي للتمــور المصرية 
بأســوان بهدف تشــجيع قطاعي إنتاج وتصنيع 
التمــور، وعرض أجــود أصنــاف التمور بما 
فيها األصنــاف النادرة، والمنتجــات الثانوية، 
والشــتات النســيجية، ومعدات تصنيع وتعبئة 
التمــور، وتقنيــات وخدمات زراعــة النخيل، 
والتوعيــة بالجانــب الصحي والقيمــة الغذائية 
للتمــور، وعــرض أفــام متخصصــة وكتب 
وإصــدارات علميــة عــن النخيــل والتمــور 

ولوحــات فنية وصور، وتقديــم عرض تراثي 
للمنطقة المستضيفة للمهرجان، إلى جانب نقل 
كل ما هو جديد في مجال إنتاج وتصنيع التمور 
مــن خــال ورش عمــل المهرجــان، وإيجاد 
حلــول للتحديات التــي تواجه إنتــاج وتصنيع 
التمــور، باإلضافة إلى تبادل الخبرات وتوثيق 
الروابط بيــن المزارعيــن ومنتجي ومصنعي 
التمــور داخــل مصــر وخارجهــا، فضًا عن 
تحفيز االبتكار من خال مسابقات المهرجان، 

والترويج للتمور المصرية.
وأضافت أن الوزارة تنفذ اســتراتيجية شــاملة 
للنهوض بهذا القطاع الواعد بالتعاون مع كافة 
األطراف المعنية تســتهدف دعم سلسلة القيمة 
واإلرتقاء بجودة وتنافسية قطاع التمور، الفتًة 
إلى أن مصر تتربــع على عرش إنتاج التمور 
عالمياً بنسبة 18% من اإلنتاج العالمي، وتحتل 

األولــى عربياً  المرتبة 
بنســبة 24% وذلك في 
التزايد المســتمر  ظــل 
في عــدد النخيل المثمر 
فــي كافــة محافظــات 
البالغ عدده  الجمهورية 
16 مليــون نخلــة تنتج 
مليــون   1.7 حوالــي 
طــن تمــر، باإلضافــة 
إلى اســتحداث أصناف 
أخــرى مثــل المجدول 

والبرحي. 
أوضــح  جانبــه  ومــن 
السيد/ إبراهيم السجيني 
التجارة  مســاعد وزير 
للشــئون  والصناعــة 
دور  أن  االقتصاديــة 
إطــار  فــي  الــوزارة 
االتفــاق ســيتمثل فــي 
كافــة  بيــن  التنســيق 
الجهات المشــاركة داخلياً وخارجياً، وإصدار 
قرار تشــكيل اللجنة التنظيمية للمهرجان على 
أن تضــم فــي عضويتهــا عضواً مــن وزارة 
الزراعــة واســتصاح األراضــي، والمكتب 
اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
»يونيدو«، والمكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية 
والزراعــة لألمم المتحدة »فــاو«، إلى جانب 
مخاطبــة جميع الــوزارات والجهــات المعنية 

لتقديم الدعم المطلوب للمهرجان.
وبــدوره أكــد الدكتــور/ عبــد الوهــاب زايد، 
األميــن العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي أن الجائزة تستهدف تحفيز 
الباحثيــن والمزارعين والمصدريــن المعنيين 
بزراعة نخيل التمر واالبتكار الزراعي، ودعم 
األبحاث المتعلقة بتنمية مختلف نواحي صناعة 
التمر ونشــر ثقافة نخيل التمر على المستويات 
المحليــة واإلقليميــة والدولية ودعم وتشــجيع 
االبتــكارات المتعلقة بقطاع صناعــة التمور، 
الفتــاً إلــى أن المهرجان ســيمثل فرصة جيدة 
اللتقاء كافة األطراف المهتمة بزراعة وتصنيع 
التمــور حيــث ســيتضمن عقد نــدوات علمية 
متخصصة لتسليط الضوء على زراعة النخيل 
في العالم بشــكل عام، ومصــر بصفة خاصة، 
مــع التركيز علــى تقنيــات اإلكثــار واإلنتاج 
ومكافحة األمراض واآلفات، والمعوقات التي 

تواجه تصنيع التمور وتسويقها. 

خالل مشاركتها ومحافظ القلوبية في ندوة صناعة 
الغزل والنسيج ... فرص واعدة لإلنتاج والتصدير

وزيرة التجارة 
والصناعة تعلن: 

جاري إعادة 
تشكيل المجلس 

األعلى للصناعات 
النسيجية 

للنهوض بصناعة 
الغزل والنسيج 

والمالبس الجاهزة

وزارة التجارة والصناعة توقع بروتوكول 
تعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي لتنظيم المهرجان الدولي 
للتمور المصرية بأسوان خالل عام 2022
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قــام وفد من كليــة الدفاع الوطنــي الكينية يضم 
15 دارس مــن دولة كينيا وعدد من الدارســين 
من دول بنجاديش وبوروندي وزامبيا برئاسة 
اللواء / كهاريرى شــارلز مديــر الكلية بزيارة 
للهيئــة العامة للتنمية الصناعيــة ومدينة الجلود 
بالروبيكى ، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاء مع 
اللــواء محمد الزالط رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية اســتعرض بحث ســبل التعاون ونقل 
الخبــرات  و إطاع الدارســين مــن كلية القادة 
واألركان الكينية علي نشــاط الهيئة وما تقوم به 
من مجهودات لتنمية الصناعة وتعميق التصنيع 
المحلــي وتوطيــن التكنولوجيا الحديثة وإنشــاء 
المناطــق الصناعيــة ورفــع كفاءتهــا وإنشــاء 

مجمعات صناعية لصغار المستثمرين.
واســتعرض الــزالط جهود الــوزارة في مجال 
وإنشــاء  الصناعيــة  المناطــق  وإدارة  إنشــاء 
المجمعــات الصناعيــة للصناعــات الصغيــرة 
والمتوســطة لتوفيــر فــرص عمــل للشــباب، 
وتحقيــق شــراكة حقيقيــة بين القطــاع الخاص 
والحكومــة من خــال عرض تجربــة المطور 
الصناعي كما تم اســتعراض مشروع الخريطة 
الصناعيــة للفرص االســتثمارية واســتراتيجية 
التنميــة الصناعية وجهــود الدولة فــي توطين 

الصناعــات من خال إنشــاء المــدن الصناعية 
المتخصصة 

ومن جانبه أكد اللواء كهاريري شــارلز رئيس 
الوفــد الكينــي اهتمام بــاده بتعميــق العاقات 
مع دولة مصر الشــقيقة وبمــا يعكس العاقات 
المتميــزة بيــن قيادتــي البلديــن وبصفة خاصة 
المجال االقتصادي والصناعي وذلك لاســتفادة 
ونقل التجربة المصرية الرائدة في تحقيق التنمية 
الصناعية المستدامة في ظل التطور االقتصادي 
الملموس الذي تشهده مصر في شتى المجاالت  
هذا وقد قــام الوفد الكيني بجولــة تفقدية بمدينة 
الجلــود بالروبيكــي حيــث كان في اســتقبالهم 
المهندس/ محمود محرز رئيس شــركة القاهرة 
لاســتثمار الصناعي والذي قــام باطاع الوفد 
علــى تجربة إنشــاء مدينــة الجلــود بالروبيكي 
والتــي تعــد واحــدة من اهــم المــدن الصناعية 
المتخصصــة وتســتهدف جعــل مصــر مركزاً 

لدباغة وتصنيع الجلود
كما اســتقبلت مدينة الجلود بالروبيكي وفداً من 
نقابــة المهندســين مــن دولتي اوغنــدا وتنزانيا 
يرافقهــم عــدد مــن اعضــاء نقابة المهندســين 
المصريين حيث اســتهدفت الزيارة استعراض 
التجربــة والخبرات المصريــة في مجال دباغة 

الجلــود والصناعــات الجلديــة وامكانيــات نقل 
هذه الخبرات واالســتفادة منهــا بدولتي اوغندا 

وتنزانيا.
وقد اســتعرض المهندس/ محمود محرز رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة 
المســئولة عــن إدارة مدينة الجلــود بالروبيكي 
خال استقباله للوفد خطة الدولة وجهود وزارة 
التجــارة والصناعة لتنمية وتطوير قطاع دباغة 
وصناعة وتســويق الجلود في مصر من خال 
أنشــاء مدينة عالمية لصناعة الجلود بالروبيكي 
تتضمن كافة مراحل صناعة المنتجات الجلدية، 
مشــيراً إلــى إمكانية نقــل الخبــرات المصرية 
الكبيــرة في مجال صناعة الجلــود لدول القارة 

األفريقية
ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفد األوغندي بحجم 
اإلنجازات الموجودة في مجال دباغة وصناعة 
الجلــود في مصر معربين عن تطلعهم لنقل هذه 
التجربة الناجحة لدولهم واالستفادة من الخبرات 
المصريــة الكبيرة في هذا الصدد، وقد تضمنت 
الزيــارة جولة ميدانية لمدبغتيــن ومنطقة المائة 

مصنع كاملة والوقوف على حجم اإلنشاءات.
 

التنمية الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكى 
تستقبالن وفد كلية الدفاع الوطني الكينية 

للتعرف على التجربة المصرية في مجال 
إنشاء وإدارة المدن الصناعية المتخصصة

والروبيكي تستقبل وفد من نقابتي 
المهندسين بدولتي أوغندا وتنزانيا

عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد/ قيس 
بــن محمد اليوســف وزير التجــارة والصناعة وترويج االســتثمار 
العماني جلســة مباحثــات موســعة-عبر تقنية الفيديــو كونفرانس-
تناولــت تعزيز أطــر التعاون االقتصــادي المشــترك وذلك بهدف 
تنميــة وتطوير العاقات التجاريــة والصناعية واالســتثمارية بين 
مصر وســلطنة عمان لتعكس عمق وتاريخية العاقات المشــتركة 
بين مصر والســلطنة وكذا العاقات السياســية المتميزة التي تربط 

قيادتي البلدين.
حضــر اللقــاء الســيد/إبراهيم الســجينى مســاعد الوزيرة للشــئون 
االقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيي الواثق باهلل رئيس التمثيل 
التجاري والمهندس / رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة 
وصناعة ســلطنة عمان والســيد/ عبد هللا الرحبي الســفير العماني 

بالقاهرة والسيد/ خالد راضي السفير المصري بعمان.
وقالــت الوزيــرة أن اللقاء تناول دعــوة الجانب العمانــي لها للقيام 
بزيــارة  للعاصمة مســقط خال الربع األول مــن العام المقبل على 
رأس وفد يضم مســئولين ورجال أعمال بهدف بحث ســبل توســيع 
مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري المشترك بين 
البلديــن خال المرحل المقبلة، مشــيرًة إلــى انه من المخطط خال 
الزيــارة تنظيم لقاءات مكثفة على المســتويين الرســمي ومســتوى 
رجال األعمال حيث ســيتم عقــد اجتماع لمجلس األعمال المصري 
العماني المشــترك بجانبيه وكذا عقد منتدى أعمال اســتثماري بين 
مجتمعي األعمال بالبلدين لطرح واســتعراض الفرص االستثمارية 

المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان .
وأشــارت جامع إلى إمكانية االستفادة من الســوق العماني كمحور 

لنفاذ الصادرات المصرية ألســواق دول مجلــس التعاون الخليجي 
وعدد من األسواق التي ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة، 
الفتــًة إلى أنــه يمكن أيضا االســتفادة من الســوق المصري كنافذة 
لدخــول المنتجات العمانية ألســواق دول القــارة اإلفريقية وبصفة 
خاصة أســواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب اإلفريقي » 

الكوميسا« والبالغ عددها 21 دولة.
ونوهــت الوزيــرة إلى إمكانيــة التوقيع خــال الزيــارة على عدد 
من مذكــرات التفاهم بين البلدين في مجــاالت المعالجات التجارية 
والمواصفات والمقاييس بهدف تعزيز التعاون بين مصر وســلطنة 
عمان في مجاالت تدريب الفنيين وعمل المقاييس المرجعية والربط 

بين معامل االختبار وإعداد المواصفات.
ومــن جانبــه أكد الســيد/ قيــس بن محمد اليوســف وزيــر التجارة 
والصناعــة وترويج االســتثمار العماني حرص الســلطنة على مد 
جســور التعاون المشــترك مع الشقيقية مصر في مختلف المجاالت 
وعلى كافة األصعدة، مشيراً إلى تطلع باده لاستفادة من التجارب 
والخبرات المصرية في المجاالت االقتصادية والتجارية والصناعية 

واالستثمارية.
وأشــار إلى أهمية تفعيــل دور مجلس األعمال المصــري العماني 
المشــترك في توطيــد العاقات االســتثمارية والتجارية بين البلدين 
وبمــا يســهم في تحقيق رؤيــة عمان 2040 والتي تســتهدف جعل 
القطاع الخاص المحرك األساسي لاقتصاد وأن يقوم بدور محوري 
في تعزيز العاقات االقتصادية للســلطنة مع مختلف الشركاء على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها العماني 

يستعرضان أطر تنمية التعاون التجاري 
والصناعي واالستثماري المشترك بين 

البلدين خالل المرحلة المقبلة
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أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة حــرص الدولــة المصريــة على 
تنميــة وتطوير عاقات التعــاون االقتصادي 
المشــترك مع دولة كوريا الجنوبية لمستويات 
العاقــات  غيــر مســبوقة ترقــى لمســتوي 
السياســية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرة 
إلى أن كويا الجنوبية تعد إحدى أهم الشــركاء 
التجاريين لمصر بمنطقة شرق وجنوب شرق 
آســيا، كمــا تعد وجهــة هامة لنقــل الخبرات 
والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة 

المصرية.
جاء ذلك خال جلســة المباحثات االفتراضية 
التــي عقدتها الوزيــرة – عبر تقنيــة الفيديو 
كونفرانــس -مــع الســيد/ يو هان كــو وزير 
التجارة بدولة كوريــا الجنوبية، حضر اللقاء 
الســيد/ إبراهيــم الســجينى مســاعد الوزيرة 

للشئون االقتصادية.
وقالــت الوزيــرة أن المرحلــة الحالية تشــهد 
زخماً غيــر مســبوق فيما يتعلــق بالزيارات 
واللقــاءات رفيعــة المســتوى بيــن مســئولي 
البلدين، مشــيرًة إلى أن زيارة فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي للعاصمة الكورية سيول 
عام 2016 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة 
مــن العاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في 

مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة.
وأشارت الوزيرة أن معدالت التبادل التجاري 
بين البلدين  حققت خال الـ 10 أشهر األولى 
من العام الجاري نســبة زيــادة قدرها 46.9 
% حيــث بلغت مليــار و890 مليــون دوالر  
مقارنــة بنحو مليــار و 286.6 مليون دوالر 
خــال نفس الفتــرة من عــام 2020 ، الفتة 
إلى أن الصادرات المصرية للســوق الكوري 
حققــت خال هذه الفترة نســبة زيــادة قدرها 
62.3 % حيــث بلغــت 531.5 مليون دوالر 
مقارنــة بنحــو 327.5 مليــون دوالر خال 
نفس الفترة من عام 2020 حيث تتضمن أهم 
بنود التبادل التجــاري  بين البلدين المنتجات 
البتروليــة واألســمنت والرخــام والجرانيت 
واأللومنيوم والمنتجات الدوائية والمفروشات 
المنزليــة والمابــس الجاهــزة باإلضافة إلى 
الســيارات واآلالت والمعدات وعربات المتر 

واألجهزة الطبية .
ومن جانبه أعرب الســيد/ يــو هان كو وزير 
التجارة بدولة كوريا الجنوبية عن تقدير باده 
للنجــاح الكبير الذي حققــه برنامج اإلصاح 
االقتصــادي المصري ومســاهمته في تحقيق 
االقتصاد لمعــدالت نمو إيجابيــة بلغت 3.6 

خــال عــام 2020 في ظل جائحــة فيروس 
كورونــا وتداعياتهــا الســلبية علــى مختلف 
االقتصادات العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة 
الكوريــة حريصــة علــى تعزيــز التعــاون 
المشــترك مع نظيرتها المصرية في مجاالت 
والطاقــة  والصناعــة  واالســتثمار  التجــارة 
والصحــة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمواجهة 

فيروس كورونا المستجد » كوفيد 19 ». 
وطالب وزير التجارة الكوري بتأييد الحكومة 
المصريــة للملــف الكــوري المقــدم للمكتب 
الدولي للمعارض والخاص بطلب اســتضافة 
معرض إكســبو 2030 بمدينة بوســان خال 

الفترة من 1 مايو وحتى 31 أكتوبر 2030

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع  نظيرها الكوري 
الجنوبي سبل تنمية وتطوير عالقات التعاون 

االقتصادي المشترك بين البلدين خالل المرحلة 
استقبل اللواء ا.ح مهندس/  محمد الزالط رئيس المقبلة

الهيئة العامة للتنمية الصناعية السيد/  أحمد ابو 
هيســه وزير الصناعة والمعــادن الليبي والوفد 
المرافــق لــه بمقر الهيئــة ، وتنــاول االجتماع 
بحث ســبل التعاون ونقل الخبرات  في  أنشــاء 
وتطويــر المناطق الصناعيــة وعدد من ملفات 
التعاون المشــترك وذلك فــي اطار زيارة الوفد 
الصناعــي الليبــي رفيع المســتوى إلى مصر، 
وقــد حضــر االجتمــاع المهندس محمــد انور 
رئيس الجهاز التنفيذي للمشــروعات الصناعية 
والتعدينيــة ،والســيد /مصطفــى الســمو وكيل 
وزارة الصناعة الليبية لشئون اإلنتاج والمناطق 
الصناعية والســيد/ عبدالكريم مصطفى رئيس 
ديوان وزارة الصناعة والمعادن والسيد / محمد 
عبــد الملك رئيس مجلس إدارة الشــركة الليبية 

للحديد والصلب فضا عن قيادات الهيئة.
ويأتــي هذا االجتماع اســتكماال للمباحثات التي 
قامت بها الســيدة / نيفيــن جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة خــال اجتماعهــا بنظيرهــا الليبي 
والوفــد المرافق له لبحث ســبل تعزيز التعاون 
بين البلدين في مجال أنشــاء وتطوير وتشــغيل 
المناطــق الصناعيــة وإمكانات نقــل الخبرات 
المصرية الكبيرة في هذا الصدد للشــقيقة ليبيا، 
حيــث وجهــت الوزيــرة بترتيب زيــارة للوفد 
الليبــي لهيئــة التنمية الصناعيــة لاطاع على 
التجربــة المصرية في أنشــاء وإدارة المناطق 

والمجمعات الصناعية.

وخــال اللقاء قــام اللواء محمــد الزالط رئيس 
الهيئــة بعرض تقديمي الطــاع الجانب الليبي 
علي نشــاط الهيئة وما تقوم بــه من مجهودات 
لتنميــة الصناعــة وتعميــق التصنيــع المحلــي 
وتوطيــن التكنولوجيا الحديثة وأنشــاء المناطق 
الصناعيــة ورفــع كفائتهــا وأنشــاء مجمعــات 

صناعية لصغار المستثمرين.
وصــرح الزالط بــان التعــاون المشــترك مع 
الجانــب الليبــي يأتــي فــي إطــار مجهــودات 
الدولــة ووزارة التجــارة والصناعــة للتعــاون 
االقتصــادي بين مصر وليبيــا تنفيذا لتوجيهات 
القيادة السياسية لتعزيز التعاون االقتصادي مع 
األشقاء في مختلف مجاالت التصنيع، وحرص 
الــوزارة علــى توطيــد العاقــات االقتصادية 
والصناعيــة بين مصــر وليبيا على المســتوى 

الثنائي واإلقليمي.
وأشــار إلى انــه تم اطاع الجانــب الليبي على 
اإلجراءات التي قامت بهــا الحكومة المصرية 

مــن خــال هيئة التنميــة الصناعيــة في مجال 
إنشــاء وإدارة المناطــق الصناعيــة وكــذا نقل 
الخبرات لاســتفادة من التجربــة المصرية في 
مجال أنشــاء المجمعــات الصناعية للصناعات 
الصغيرة والمتوســطة ، والشراكة الناجحة بين 
القطــاع الخاص والحكومة مــن خال عرض 
تجربــة المطــور الصناعي كما تم اســتعراض 
مشــروع تحديث الخريطــة الصناعية للفرص 
االســتثمارية واســتراتيجية التنميــة الصناعية 
وجهود الدولة في توطين الصناعات من خال 
أنشــاء المــدن الصناعية المتخصصــة لتحقيق 
التكامل الصناعي وتطوير الصناعة تكنولوجيا 
فضا عن نقلهــا الورش اإلنتاجيــة والمصانع 
بعيــدا عــن الكتلة الســكنية كما تــم في صناعة 
الجلــود ونقلها من مجرى العيون إلى الروبيكي 

ببدر.
مــن جهته أكد احمد أبو هيســة وزير الصناعة 
والمعادن الليبي على حرص باده على تعزيز 
عاقــات الشــراكة مــع دولــة مصر الشــقيقة 
فــي كافــة المجــاالت الصناعيــة والتنمويــة، 
مثــل مجــاالت تعميــق التصنيع المحلــي ونقل 
وتوطين التكنولوجيا والتدريب وأنشاء المناطق 
الصناعيــة والمــدن الصناعيــة المتخصصــة 
وكذلك االستفادة من التجربة المصرية الناجحة 
فــي اإلصــاح التشــريعي فيما يخــص قوانين 
الصناعــة ال ســيما القوانين المنظمــة للهيئات 

التابعة للوزارة

اســتقبلت مدينة الجلود بالروبيكــى وفداً من دولة 
ليبيا الشــقيقة برئاسة السيد/ أحمد أبو هيسه وزير 
الصناعة والمعادن والذي قام بجولة داخل المدينة 
اســتطلع خالهــا اإلمكانات التصنيعيــة المتوافرة 
بعدد من وحدات المدابغ وكذا اإلنشاءات الخاصة 

بباقي مراحل المشروع.
وفــى هذا اإلطار أوضح المهندس/ محمود محرز 
رئيــس مجلــس اإلدارة والعضو المنتدب لشــركة 
القاهــرة أن هــذه الزيــارة تأتــى في إطار جلســة 
المباحثات التي أجرتها السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعة مع نظيرهــا الليبي، والتي تم 
خالهــا التباحــث حــول إمكانية تعزيــز التعاون 

المشــترك في مجال دباغة وصناعة الجلود خاصة 
في ضوء اإلمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في 

هذا المجال.
وأشــار إلى أن الوفد الليبي قام بزيارة ميدانية لعدد 
من المدابغ وكذا منطقة المائة مصنع والتي ســتضم 

وحــدات لتصنيــع المنتجات تامة الصنــع، الفتاً في 
هذا اإلطار إلى حــرص الدولة المصرية ممثلة في 
وزارة التجارة والصناعة على إقامة مدينة متكاملة 
للجلــود بدءاً من مراحل الدباغة وصواًل إلى المنتج 
النهائــي وهو األمر الذي يعزز من تنافســية المنتج 

المصري في السوقين المحلى والعالمي.

ولفت محرز إلــى أنه تم عرض اإلمكانات المتاحة 
بالمدينة سواء المرحلة األولى والتي تشمل وحدات 
الدباغــة وكــذا مصانع الغــراء ومحطات الصرف 
والمعالجة واإلنشــاءات الخاصة بالمرحلتين الثانية 
والثالثة، مشــيراً إلى أن التكلفة اإلجمالية للمشروع 
فــي مراحله الثــاث تصل إلى حوالــي 7.2 مليار 
جنيه منهــا 2.5 مليار جنيه للمرحلة األولى و1.8 
مليــار جنيه لمحطات المشــروع والمرحلــة الثانية 

و2.9 مليار جنيه للمرحلة الثالثة.
وفــى نهاية الزيارة أشــاد الســيد/ أحمد أبو هيســه 
وزيــر الصناعة والمعادن بجهــود الدولة المصرية 
إلنشــاء هذا الصرح الصناعي الكبير والذي يجعل 
من مصر مركزاً رئيســياً لصناعــة الجلود، مؤكداً 
حرصه على تعزيز التعاون المشــترك بين البلدين 
في هــذا المجال واالســتفادة من الخبــرة المصرية 

الكبيرة للنهوض بصناعة الجلود بدولة ليبيا.

رئيس التنمية الصناعية يستقبل وفد ليبي لالطالع 
على التجربة المصرية في إنشاء وتطوير المناطق 

والمجمعات الصناعية

ومدينة الجلود بالروبيكى تستقبل وفدًا ليبيًا 
برئاسة وزير الصناعة والمعادن لتعزيز التعاون المشترك 

في مجال صناعة ودباغة الجلود
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أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة أن الوزارة تنفذ اســتراتيجية شــاملة 
لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدالت التصدير 
وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة، 
مشــيرًة إلى أن قطــاع الصناعة يمثــل القاطرة 
الرئيســية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو 
اإلصاح االقتصادي الشــامل والمستدام والذي 
تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس/ 

عبد الفتاح السيسي 
بلــورة خطــة  الــوزارة تســتهدف  أن  وقالــت 
اســتراتيجية للنفــاذ إلــى المزيــد من األســواق 
وتعزيز القدرة التنافســية للمنتــج المصري من 
أجل الوصول إلى مســتهدف 100 مليار دوالر 
صــادرات ســنوياً وذلك من خــال وضع أطر 
النســيابية ونمــو الصــادرات وترســيخ الدور 
اإليجابــي للدولة في تنمية وتحفيــز الصادرات 
وزيــادة معدالتها والســعي لوضــع مصر على 

خريطة ساسل التوريد العالمية
جــاء ذلك خال مشــاركة الوزيرة في الجلســة 
االفتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر االقتصادية 
والتــي تعقــد تحت رعايــة دولة رئيــس مجلس 

الوزراء، وذلك بحضور الدكتورة/ هالة الســعيد 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، إلى جانب 

لفيف من رجال المال واألعمال.
 وأوضحت جامع أن الوزارة تعمل على تعميق 
الصناعــة مــن خــال زيــادة نســب المكونات 
المحليــة ورفع مســتويات الجودة لرفــع المزايا 
التنافســية للمنتجــات المصريــة فــي األســواق 
الخارجيــة حيث يتركز المحور األبرز للبرنامج 
علــى تعميق الصناعة مــن خال  تطبيق معيار 
القيمــة المضافــة وزيــادة اســتخدام المكونــات 
المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة 
التصديريــة بنســبة 50% إضافيــة لمشــحونات 
الصــادرات خال العام المالــي 2022-2021 
مــن اجل التغلب على صعوبات التصدير فضًا 
عــن محاور تنمية الصعيــد والمناطق الحدودية 
حيث يتم منح نســبة 50% إضافية من المســاندة 
األساســية لصــادرات المصانــع المقامــة فــي 
محافظــات الصعيد وأيضا المحافظات الحدودية 

ومدينة دمياط لألثاث ومدينة الروبيكي.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف وضع 
خطط الســتيعاب زيادة الطلــب المتوقع وتوفير 

احتياجــات الســوق المحلــي وهو االمــر الذي 
دعــا وزارة التجــارة والصناعة للتحرك بوضع 
خطة لتحفيــز الصناعة الوطنيــة لزيادة اإلنتاج 
بما يتناســب مع الزيــادة المتوقعة في احتياجات 
الســوق المحلــي، حيث تم إعــداد خطة تتضمن 
تنفيذ عدد 100 إجراء تحفيزي يستهدف تحسين 
المنــاخ الصناعــي وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 
المتاحة وذلــك على المدى القصير والمتوســط 
والطويــل ، مشــيرًة في هذا االطــار إلى انه تم 
بالفعــل االنتهــاء مــن التوافق علــى 30 إجراء 
مــع 9  وزارات ، كمــا تــم طــرح وتخصيص 
عــدد  7 مجمعات صناعيــة بهدف ضخ طاقات 
إنتاجيــة صناعيــة جديــدة على المــدى القصير 
والمتوسط الستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب 
الداخلي على بعض السلع االستراتيجية وجاري 
اســتكمال خطة أنشاء عدد 6 مجمعات صناعية 
جديدة بلغت نســبة اإلنجاز في اإلنشاءات %98 
باإلضافة إلى تبســيط إجــراءات الحصول على 
وحــدات بالمجمعات الصناعيــة الجديدة التي تم 
طرحهــا من خال خفــض التكاليف ذات الصلة 
بعمليات التقييم ودراسات الجدوى والتنسيق مع 
وزارة الماليــة ووزارة النقــل لرفــع كفاءة نظم 
االفــراج الجمركي من خــال البدء في التطبيق 
الفعلي لنظام االفراج المسبق عن الشحنات بداية 
مــن اكتوبر 2021 بما يســاهم في خفض زمن 

االفراج عن المواد الخام الازمة للصناعة 

لتحفيــز  المنفــذة  اإلجــراءات  اهــم  وحــول 
الصــادرات خــال الفترة من ينايــر 2020 – 
يوليــو 2021 أشــارت جامع إلى انــه تم إعادة 
تشــكيل المجلس األعلى  للتصدير وتحديد أطار 
الخطط والسياســات لتعظيــم الصادرات وتفعيل 
دور صنــدوق تنمية الصادرات حيث تم ســداد 
المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار 
جنيه، فضًا عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة 
التصديرية اعتباراً من أول يوليو الماضي، وكذا 
تطوير شــبكة الشــراكات التجارية مع األسواق 
الخارجية من خال تفعيل العاقات مع الشركاء 
التجارييــن واالســتفادة مــن اتفاقيــات التكامــل 

اإلقليمي والتجارة التفضيلية 
اإلجــراءات  هــذه  أن  إلــى  جامــع  وأشــارت 
المنفــذة لتحفيز الصادرات ســاهمت في تحقيق 
خــال  كبيــرة  لقفــزة  المصريــة  الصــادرات 
العشــرة أشــهر األولى من عــام 2021 لتصل 
قيمتهــا لــ 25.9 مليار دوالر وبارتفاع بنســبته 
24.5%مقارنــة بنفــس الفترة من عــام 2020 
باإلضافة إلى ارتفاع مساهمة اإلنتاج الصناعي 
في الناتــج المحلي اإلجمالــي لتبلغ 17 %خال 
العــام المالــي2020/2019 مقارنــة بنحو 16 

%خال العام المالي 2019/2018 .

جامــع  نيفيــن  الســيدة/  أعلنــت 
وزيــرة التجــارة والصناعة عن 
تنظيم الوزارة للمســابقة الوطنية 
المحليــة  الغذائيــة  للمنتجــات 
والتراثيــة بالتعــاون مــع منظمة 
األمــم المتحدة للتنميــة الصناعية 
وذلك خال الفترة من 6 إلى 14 
فبراير 2022 ، مشــيرة إلى أنه 
تم فتح باب التســجيل بالمســابقة 
المنتجــات  ومصنعــى  لمنتجــى 
وللراغبين  المصرييــن،  الغذائية 
فــى المشــاركة عليهم التســجيل 
عن طريق فــروع مركز تحديث 
الصناعــة أو مــن خــال الموقع 
https:// للمســابقة  اإللكترونى 
egyptianfoodcontest.
com/index.php/home 

المســابقة  أن  الوزيــرة  وقالــت 
للتعريــف  ناجحــة   آليــة  تعــد 
بالتــراث الغذائــي والحفاظ على 
الهويــة التاريخيــة للغــذاء لــكل 
دولــة والمســاهمة فــى التنميــة 
للمناطــق  المحليــة  االقتصاديــة 
والفئــات العاملة فــى هذا القطاع 
، خاصــة فــى ضــوء التجــارب 
الناجحــة لتلــك المســابقة والتى 
تــم تنظيمهــا فى عدد مــن الدول 

. والمغــرب  تونــس  و  سويســرا   ومنهــا 
وأوضحت جامع أن المســابقة تســتهدف تحقيق 
عــدد مــن األهــداف منهــا الترويج والتســويق 
التراثيــة المصريــة بمــا  الغذائيــة  للمنتجــات 
يســاهم فــي زيــادة المبيعــات وخلــق فــرص 
عمــل للمنتجيــن والموزعيــن لتلــك المنتجات 
والمســاهمة في تطوير الريف المصري ودعم 
مبادرات الدولة لتوفيــر حياة كريمة للمواطنين 
، فضًا عن إتاحة فرص لربط قطاع الســياحة 
وذلــك  التراثيــة  الغذائيــة  المنتجــات  بقطــاع 
مــن خــال تشــجيع تنظيــم برامــج ورحات 
ســياحية الكتشــاف التراث الغذائي في مختلف 
المحافظــات والترويج الســياحي لتلك المناطق 
إلــى جانب المســاهمة فــى زيــادة الصادرات 
والحــد مــن الــواردات للمنتجــات الغذائية مما 
 يســهم فى خفض العجز فــي الميزان التجاري.

ولفتــت الوزيــرة إلى أنه ســوف يتولــى إدارة 
المســابقة لجنة اســتراتيجية عليا برئاسة وزيرة 
التجارة والصناعة حيث ستقوم هذه اللجنة بالدور 
الرئيســي في االشــراف على المسابقة وتطوير 
العامــة التجارية لها وتدبير المــوارد الازمة 
لتنظيم وإعداد المسابقة  وذلك بمشاركة كل من 
منظمــة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، وزارة 
التضامــن االجتماعي، وزارة التموين والتجارة 
الداخلية، وزارة الزراعة واستصاح األراضي، 
وزارة البيئة، وزارة السياحة، مركز تكنولوجيا 
الصناعات الغذائية و التصنيع الزراعي، جهاز 
تنمية المشــروعات متناهية الصغر والصغيرة 
الغذائيــة،  الصناعــات  غرفــة  والمتوســطة، 
المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومركز 
 تحديث الصناعة، وجمعيــة الطهاة المصريين.

جدير بالذكر أن المسابقة سيتم تنظيمها 
على أربعة مراحــل وهي )1( مرحلة 
التــذوق: تتشــكل لجنــة مكونــة مــن 
ثاثــة أشــخاص )مســتهلك – منتج – 
أخصائــي( والتي تقــوم بتقييــم المنتج 
مــن حيث المظهــر والطعــم والرائحة 
ثــم تحــدد قائمــة المنتجــات الفائــزة. 
)2( حفــل تســليم الجوائــز ألصحاب 
المنتجات الفائــزة. )3( تنظيم معرض 
فرصــة  المعــرض  يعتبــر  للبيــع: 
للمنتجيــن ورواد األعمــال للمنتجــات 
الغذائيــة المحليــة والتراثيــة لعــرض 
منتجاتهــم والتعريــف بها وفتــح منافذ 
للبيع وزيــادة أرباحهــم. )4( الترويج 
لتلــك المنتجــات: يتــم عمــل حمات 
ترويجيــة وبرامــج ســياحية للتعريف 
 بالمنتجات الغذائيــة المحلية والتراثية.

فــي  المســابقة  وتســتهدف 
التاليــة: الفئــات  األولــى   نســختها 
الحلويات والفاكهة المصنعة: التمور   •
المعلبة – العجوة – الفاكهة المجففة – 
المربات – العســل األسود – العصائر 
 – الحــاوة الطحينية – عســل النحل.
 – الجبــن  األلبــان:  منتجــات   •
الكشــك.  – الزبــده   –  الســمن 
منتجات اللحوم واألسماك: اللحوم –   •
 البسطرمة – المأكوالت البحرية المملحة أو المتبلة.
واألعشــاب  والزيــوت  الخضــروات   •
العطريــة: الملوخيــة – الفافــل – المخلــات 
الزيتــون  زيــت   – الكتــان  بــذور  زيــت   –
األعشــاب.  – القطــن  بــذرة  زيــت   – 
الخبــز   – األرز  ومنتجاتهــا:  الحبــوب   •
األخــرى. الحبــوب  منتجــات   – الفطيــر   – 

وتــدل الخبــرة الدولية على أن هذه المســابقة - 
والتــي تســتمر فاعليتهــا لمــدة أســبوع- حدث 
عالمــي يلتف حوله كافة أجهــزة الدولة المعنية 
بالتنمية ويشــارك فيه مئــات المنتجين بحضور 
آالف المســتهلكين من أهل البلــد باإلضافة إلى 
نجاحه في جذب أنظار السائحين والمستوردين 
الدوليين وساسل المتاجر الدولية المهتمين بهذا 

الشأن.

خالل مشاركة وزيرة التجارة والصناعة في 
افتتاح قمة مصر االقتصادية

نيفين جامع: الوزارة تنفذ 
استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع 

المحلي وزيادة معدالت التصدير 
بالتعاون مع أجهزة الدولة

وزيرة التجارة والصناعة تعلن عن إطالق المسابقة 
الوطنية للمنتجات الغذائية  المحلية والتراثية 

بالتعاون مع اليونيدو 
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عقدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعة لقاءاً موســعاً مع الســيدة/ شــيانا 
مينديــز وزيــر الدولــة اإلســبانية للصناعة 
والتجارة على هامش مشــاركتهما بفعاليات 
منتــدى األعمال المصري اإلســباني والذي 
افتتحه رئيســا وزراء البلديــن، حيث تناول 
اللقاء ســبل تعزيــز التعاون المشــترك بين 
البلديــن في مختلف القطاعــات االقتصادية 
والتجارية والصناعية واالســتثمارية خال 
المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السيد/ رامون 
جينــا كاســاريس ســفير اســبانيا بالقاهــرة 
والوزيــر مفوض تجارى يحــي الواثق باهلل 

رئيس التمثيل التجاري. 
وقالــت الوزيرة أن اللقاء اســتعرض تطور 
العاقــات االقتصادية والتجارية بين البلدين 
وســبل تنميتها خال الفترة القادمة، مشيرة 
إلــى أن حجــم التبادل التجــاري بين مصر 
وإســبانيا بلغ خال ال 9 أشــهر األولى من 
عــام 2021 نحو مليار و961 مليون يورو 
مقابل مليار و583 مليون يورو خال نفس 
الفتــرة من عــام 2020 وبنســبة نمو بلغت 

.%23.8
 وأشــارت إلى انه تم أيضا اســتعراض اهم 
المشــروعات التي تقوم بتنفيذها الشــركات 

اإلسبانية في مصر خاصة الممولة في إطار 
بروتوكــول التعــاون المالــي بيــن البلدين، 
والمزايا التي يتيحها البروتوكول في مجاالت 
تمويــل دراســات الجــدوى وتقديــم الدعــم 
الفنــي لعدد من المشــروعات في القطاعات 
والتــي  المصريــة  للدولــة  األولويــة  ذات 
تشــمل قطاعات الطاقة الجديــدة والمتجددة 
والمشــروعات  الهيدروجين  ومشــروعات 

السمكي  باالستزراع  الخاصة 
وتنميــة  البحــري  والصيــد 

الثروة السمكية.
وأشــارت الوزيرة إلى أهمية 
تعزيز التعاون بين الشــركات 
اإلسبانية  ونظيرتها  المصرية 
في قطــاع المابــس الجاهزة 
والمفروشــات المنزلية، الفتة 
إلــى إمكانيــة االســتفادة مــن 
خبــرات المراكز التكنولوجية 
اإلسبانية في مجال الصناعات 
الغذائية والمنتجات الزراعية.

ومــن جانبهــا أكدت الســيدة/ 
شــيانا مينديــز وزيــر الدولة 
للصناعة والتجارة  اإلســبانية 
حــرص بادها علــى تعزيز 

أطر التعاون المشــترك مع مصر باعتبارها 
أحد اهم االقتصادات الفاعلة بمنطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا، الفتًة إلى أن زيارة رئيس 
وزراء إسبانيا للقاهرة تعكس عمق العاقات 
المشــتركة بين البلدين وكــذا الرغبة األكيدة 
فــي تحقيق نقلة نوعية في هذه العاقات في 

كافة المجاالت وعلى كافة األصعدة.

أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة أن إســبانيا تعد شــريكاً اســتراتيجياً 
المجــاالت  مختلــف  فــي  المصريــة  للدولــة 
االقتصادية والتجارية واالســتثمارية، مشــيرًة 
إلى أن العاقات المشــتركة بين البلدين تشــهد 
خــال المرحلة الحاليــة تطوراً غير مســبوق 
خاصــًة في ظــل الدعــم السياســي الكبير من 

قيادتي البلدين.
جاء ذلك في ســياق الكلمــة التي ألقتها الوزيرة 
خال مشــاركتها في فعاليــات منتدى األعمال 
المصري اإلسباني بحضور الدكتور/ مصطفى 
مدبولــي، رئيــس مجلــس الــوزراء والســيد/ 
بيــدرو سانشــيز، رئيــس الوزراء اإلســباني، 
والسيدة/ شيانا مينديز، وزيرة الدولة للصناعة 
والتجارة والســياحة اإلسبانية، والسيد/ رامون 
جيا كاســاريس، ســفير إســبانيا بالقاهرة، إلى 
جانب عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية 
التجــارة  وزارة  المنتــدى  نظــم  واإلســبانية، 
والصناعــة بالتعاون مع االتحــاد العام للغرف 

التجارية.
واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية 
خال الســنوات الماضية لإلصاح االقتصادي 
والتــي انعكســت على التقييمــات الصادرة من 
المؤسســات الدولية حيث جدد التقرير الصادر 
عن وكالة »موديز« خال شهر يوليو 2021 
تثبيت التصنيف االئتماني لمصر عند المؤشــر 
B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل قيام 
الحكومــة المصريــة بالعديد مــن اإلصاحات 
المالية واالقتصادية، فضًا عن اإلدارة الفعالة 
للديــن، إلــى جانــب توقعــات الوكالة تحســن 
النمــو االقتصادي بفضل االســتمرار في تنفيذ 

اإلصاحات الفعالة في بيئة األعمال. 
وأوضحــت جامــع أنه وفقــا للتقريــر الصادر 
عــن مؤتمر األمم المتحدة للتجــارة والتنمية » 

األونكتــاد« فقــد جاءت 
مصر في صدارة الدول 
لاســتثمار  المســتقبلة 
المباشــر فــي  األجنبــي 
 2020 عــام  أفريقيــا 
بقيمــة 5.9 مليار دوالر 
بما يمثــل 14.75% من 
االســتثمارات  أجمالــي 
الــواردة لقــارة إفريقيــا 
والتــي بلغــت 40 مليار 

دوالر.
وأشــارت الوزيــرة إلى 
أن إســبانيا تعــد احد اهم 
التجارييــن  الشــركاء 

لمصر عالمياً حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر 
مســتقبل للصادرات المصرية بين دول االتحاد 
األوروبي خــال عامي 2020-2021، حيث 
بلــغ إجمالي حجم التبــادل التجاري بين البلدين 
نحــو مليــار و961 مليــون يورو خــال الـ9 
أشــهر األولــى من عــام 2021 مقابــل مليار 
و583 مليــون يورو خال نفس الفترة من عام 
2020 بنســبة زيــادة 23.8%، الفتــًة إلى أن 
حجم الصادرات المصريــة غير البترولية إلى 
إســبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خال أول 
9 أشــهر من عام 2021 مقابل 379.5 مليون 
يورو خال نفس الفترة من عام 2020 بنســبة 
نمو بلغت 84.4% األمر الذي يشير إلى تعافي 
حركــة التبــادل التجاري بيــن البلدين وتجاوز 
الصعوبــات التــي نجمت عن جائحــة فيروس 

كورونا.
وتابعت الوزيرة أن االستثمارات اإلسبانية في 
مصر بلغت حتى مطلع عام 2020 نحو 826 
مليون يورو، في عدد 280 مشروعاً، موجهة 
الدعــوة للشــركات اإلســبانية لاســتفادة مــن 

فرص االســتثمار الواعدة بيــن البلدين خاصًة 
في قطاعــات الصناعات الغذائيــة، وقطاعات 
الغزل والنسيج، والجلود، والصناعات المغذية 
للســيارات والصناعــات المعدنيــة، فضًا عن 
القطاع الزراعي، خاصة في ضوء تبني مصر 
لمشــروع اســتصاح مليــون ونصــف مليون 

فدان.
ومن جانبها قالت الســيدة/ شــيانا مينديز وزير 
الدولة اإلســبانية للصناعــة والتجارة أن زيارة 
رئيس وزراء إســبانيا للقاهــرة على رأس وفد 
حكومــي رفيــع المســتوى وممثلي الشــركات 
اإلســبانية تعكس عمــق العاقــات القوية التي 
تربــط البلديــن ورغبــة الحكومــة اإلســبانية 
إحــداث نقلــة نوعية في مســتوى العاقات في 
كافة المجاالت التعاون المشــترك، مشيرة إلى 
أن هناك العديد من الشــركات اإلســبانية تعمل 
في مصــر في مجاالت المياه والزراعة والنقل 
والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتولى شركة 
واحدة إســبانية إنتاج 80% من الطاقة المتجددة 

في مصر. 

خالل كلمتها بمنتدى األعمال المصري اإلسباني
وزيرة التجارة والصناعة تستعرض جهود 

الحكومة لدعم االقتصاد المصري

و تبحث مع نظيرتها اإلسبانية سبل تعزيز التعاون 
بين البلدين في مجاالت االقتصاد والتجارة والصناعة 

واالستثمار 
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أكدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن العاقات المصرية اإليطالية 
تشــهد خال المرحلة الحاليــة تطوراً كبيراً 
في مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية 
وعلى كافة األصعــدة، الفتًة إلى أن إيطاليا 
تعد أحد أهم الشركاء االستراتيجيين لمصر 

في االتحاد األوروبي.
جــاء ذلك خال اللقاء الموســع الذي عقدته 
الوزيــرة مع الســيد/ مايكل كارون، ســفير 
إيطاليــا الجديد بالقاهرة لبحث ســبل تعزيز 
التعاون االقتصادي والتجــاري بين البلدين 
خــال المرحلة المقبلة، شــارك فــي اللقاء 
الدكتــور/ مارتينــو ميللــي، مديــر الوكالة 
والوزيــر  اإلنمائــي،  للتعــاون  اإليطاليــة 
مفوض تجــارى/ يحيى الواثــق باهلل رئيس 

جهاز التمثيل التجاري.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول بحث مجاالت 
التعــاون القائمة بين مصر وإيطاليا وســبل 
إعطاء دفعة لمســتوى الشــراكة بين البلدين 
وإمكانيــة نقــل الخبــرات والتكنولوجيــات 
الصناعيــة المتطورة للصناعــة المصرية، 
الفتًة إلى أن من أبرز مشــروعات التعاون 
التــي ســاهم فيهــا الجانــب اإليطالــي يأتي 
مشــروع مدينة الروبيكــي للجلود وذلك في 
إطار برنامج المســاعدة الفنيــة الموقع بين 

حكومتــي البلديــن بمنحة إيطاليــة قدرها 6 
مليــون يــورو، حيــث ترغب الــوزارة في 
االستعانة بالخبرات اإليطالية لتنفيذ المرحلة 
الثالثــة من مشــروع الروبيكي التي تشــمل 
إنشــاء 100 مصنع للمنتجــات الجلدية تامة 
الصنع و78 ورشــة صغيرة بحيث ستكون 
منطقــة مكملــة لمنطقــة المدابــغ ومــزودة 
االنتــاج  لمســتلزمات  تجاريــة  بوحــدات 

ومعرض دائم.
وأوضحت جامع أن مدينة الروبيكي للجلود 
تمثل نقطــة انطاق لتطوير هــذه الصناعة 
الواعدة والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية 
كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة 
الجلود اقليمًيا ودولًيــا، الفتًة إلى أن المدينة 
حظيت خال األشــهر الماضية بزيارة عدد 
كبير من الوفود الحكومية ووفود الشــركات 
العربية واإلفريقيــة والدولية لاطاع على 

هذا الصرح الكبير.
ولفتــت جامــع إلــى أن العاقــات التجارية 
بين مصر وإيطاليا تشــهد حالياً زخماً كبيراً 
فقد بلغ حجــم التبادل التجــاري بين البلدين 
خال أول 8 أشــهر مــن عام »2021« 3 
مليار و657.5 مليون يورو مقابل 2 مليار 
و557.5 مليــون يورو خــال نفس الفترة 
من عام 2020 بنســبة نمو 43%، الفتًة إلى 

أن الصــادرات المصرية للســوق اإليطالي 
ســجلت نمــواً بنســبة 15.8% حيــث بلغت 
مليــار و215.5 مليون يــورو مقابل مليار 
49.9 مليــون يورو خــال نفس الفترة من 

عام 2020.
وأضافت الوزيــرة أن إيطاليا تعد أحد أبرز 
شــركاء مصر االســتثماريين على مستوى 
االتحــاد األوروبــي وعلــى مســتوى العالم 
أيضاً حيث يبلغ حجم االستثمارات اإليطالية 
فــي مصــر حوالي 2.7 مليــار دوالر، كما 
يبلغ عدد الشركات اإليطالية العاملة بالسوق 
المصري 1200 شــركة تعمل في مجاالت 
الصناعــة والزراعة والســياحة والخدمات 
اإلنشائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات 

المالية.
ومن جانبه أكد الســيد/ مايكل كارون، سفير 
إيطاليــا بالقاهرة حرص بــاده على تعزيز 
أواصــر الصلــة مع مصــر خاصــًة وأنها 
مــن أهم شــركائها فــي المنطقــة، الفتاً إلى 
أن المرحلــة الثانيــة من المســاعدات الفنية 
المقدمــة مــن الحكومــة اإليطاليــة تبلــغ 3 
مليــون يورو وتســتهدف التعاون مع مصر 
في مجال الجلود بالروبيكي واألثاث بمدينة 

دمياط والرخام بالمدينة الصناعية بإطفيح.

أصــدرت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم 
مكافحــة إغــراق نهائية بنســبة 9% من 
القيمة CIF )التكاليف والتأمين وأجور 
الشــحن( على الــواردات المصرية من 
 )PVC( صنف البولــي كلوريد الفينيل
ذات منشــأ أو المصــدرة مــن الواليات 
المتحــدة األمريكية والتــي تندرج تحت 
البنــد )3904100090( من التعريفة 
الجمركية المنســقة، على أن يُعمل بهذا 
القــرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ 

نشره بالوقائع المصرية.
وقال الســيد/ إبراهيم الســجيني مساعد 
الوزيــرة للشــؤون االقتصادية ورئيس 
قطــاع المعالجات التجارية بالوزارة إن 
القــرار جاء بنــاًء على توصيــة اللجنة 
االستشارية  المختصة والتوصيات التي 
توصل إليها القطاع بعد دراســة شكوى 
الصناعــة المحليــة وبعــد موافقة وزير 
التجارة والصناعة خال شــهر ديسمبر 
مــن عــام 2020 علــى بدء إجــراءات 
التحقيــق ضــد الــواردات المغرقة من 

هــذه األصناف مــن الواليــات المتحدة 
األمريكية، مشــيراً إلى أنه بعد دراســة 
وتحليــل جميع البيانــات توصل القطاع 
إلــى أن الــواردات مــن المنتــج محــل 
التحقيق ترد بأســعار مغرقــة وبهامش 

إغــراق يبلغ 9% مــن القيمة CIF وهو 
األمر الذى يؤكد توافر العاقة الســببية 
بيــن الواردات المغرقة مــن هذه الدولة 
وبيــن الضــرر الواقــع علــى الصناعة 

المحلية.

أصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
بفــرض  قــراراً  والصناعــة  التجــارة 
رســوم مكافحــة إغــراق نهائيــة علــى 

قطاعــات  مــن  المصريــة  الــواردات 
اليــو بي في ســي UPVC ذات منشــأ 
أو المصــدرة مــن تركيا والتــي تندرج 
تحت البنــود )391620، 392520( 
مــن التعريفة الجمركية المنســقة، حتى 
وإن وردت تحــت البنــود )391690، 
3925900090(، على أن يُعمل بهذا 
القــرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ 

نشره بالوقائع المصرية.
وقال الســيد/ إبراهيم الســجيني مساعد 
الوزيــرة للشــؤون االقتصادية ورئيس 
قطــاع المعالجات التجارية بالوزارة إن 
القــرار جاء بنــاًء على توصيــة اللجنة 
االستشارية  المختصة والتوصيات التي 
توصل إليها القطاع بعد دراســة شــكوى 

الصناعــة المحليــة وبعد موافقــة وزير 
التجارة والصناعة خال شــهر ديســمبر 
مــن عــام 2020 علــى بدء إجــراءات 
التحقيق ضــد الواردات المغرقة من هذه 
األصناف من تركيا، مشــيراً إلى أنه بعد 
دراســة وتحليــل جميع البيانــات توصل 
القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل 
التحقيــق ترد بأســعار مغرقــة وبهامش 
إغــراق تتــراوح بيــن 8% و10% مــن 
القيمة CIF وهو األمر الذى يؤكد توافر 
العاقة الســببية بين الــواردات المغرقة 
مــن هذه الدولة وبين الضرر الواقع على 

الصناعة المحلية.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بفرض 
رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات 
 PVC األمريكية من البولي كلوريد الفينيل

لمدة 5 أعوام

و تصدر قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات 

التركية من قطاعات اليو بي في سي UPVC لمدة 5 أعوام

إبراهيم السجينى: 
القرار جاء نتيجًة 

لتوافر العالقة السببية 
بين الواردات المغرقة 
والضرر الواقع على 

الصناعة المحلية

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
السفير اإليطالي بالقاهرة تنمية التعاون 

االقتصادي والتجاري بين البلدين خالل 
المرحلة المقبلة
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فــي إطار تنفيــذ توجيهات الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة بتعريــف مجتمع 
األعمال بالبرنامج الجديد لرد األعباء التصديرية، 
نظم صنــدوق تنمية الصادرات دورات تدريبية 
للمصدريــن للتعــرف على الصنــدوق وأهدافه 
والغرض من إنشــائه وإجراءات التســجيل في 
الصنــدوق وذلك لعــدد 36 شــركة تضمنت 7 
شركات بقطاع الصناعات الهندسية و7 شركات 
بقطاع الصناعات الكيماوية و18 شركة بقطاعي 
الحاصات الزراعيــة والصناعات الغذائية و4 

شركات بقطاع الصناعات النسيجية. 
وقالــت الدكتــورة/ أمانــي الوصــال الرئيــس 
التنفيــذي لصنــدوق تنميــة الصــادرات إن هذا 
التدريــب يســتهدف رفــع الوعي لــدى مجتمع 
األعمــال والمصدرين بكافــة تفاصيل البرنامج 
الجديــد للمســاندة التصديريــة بمــا يســهم فــي 
تحقيق أقصى اســتفادة مــن البرامج التي يقدمها 
الصندوق، مشــيرًة إلى أن البرنامج الجديد يلقى 
قبــول مجتمع المصدرين منــذ إقراره لما له من 
دور هــام في رفــع معدالت التصديــر للخارج 

وفتح أسواق جديدة. 
وأوضحــت الوصــال أن التدريــب اســتعرض 
قواعد صرف المســاندة التصديرية والمراجعة 
المتبعة والتعريف بالبرنامج الخاص بكل قطاع 
على حــدا والمســتندات المطلوبة لــرد األعباء 

التصديرية والبنود المســتفيدة في القطاع وكيفية 
حســاب نسبة رد األعباء وشــرح مجموعة من 
اإلجراءات المحاســبية التي تتم لكل شــركة في 
الصندوق من حساب للضرائب واالستقطاعات 
والدمغــات، والضوابط واإلجــراءات القانونية 

التي يتم اتخاذها في حاالت مخالفة القواعد.
وأضافــت أنــه تــم خــال التدريب الــرد على 

جميع أسئلة المتدربين وسماع مقترحاتهم وذلك 
للوصــول إلى أفضل نتائج في المســتقبل، الفتًة 
إلــى أن الصنــدوق مســتمر في تقديــم البرامج 
التدريبية للقطاعــات التصديرية المختلفة خال 
الفتــرة المقبلــة وذلــك للتعريف بكافــة تفاصيل 

البرنامج الجديد لرد األعباء التصديرية.

أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة قــوة ومتانــة العاقــات الثنائية 
االســتراتيجية التي تربط مصــر وأوكرانيا، 
مشــيرة إلــى أن الحكومــة المصريــة تتطلع 
لتحقيــق المزيــد مــن التعــاون بيــن القاهرة 
وكييف فــي المجاالت االقتصادية والتجارية 
االهتمــام  ذات  والقطاعــات  واالســتثمارية 
المشــترك بيــن مصــر و أوكرانيــا خــال 

المرحلة المقبلة. 
جــاء ذلك فــي ســياق كلمــة الوزيــرة التي 
ألقاها نيابة عنها الســيد/ ابراهيم الســجيني، 
مســاعد وزيرة التجارة والصناعة للشــئون 
االقتصاديــة خــال افتتاح منتــدى األعمال 
الســيدة/  بحضــور  األوكرانــي  المصــري 
يولياســفير دينكو، نائب أول رئيس الوزراء 
ووزيــر االقتصــاد األوكرانــي والدكتورة/ 
رانيا المشــاط، وزيرة التعــاون الدولي، إلى 
جانب نخبة من المســؤولين ورجال األعمال 

في كل من مصر وأوكرانيا.
وقالــت الوزيرة إن هذا المنتدى يمثل فرصة 
حقيقيــة الستشــراف آفــاق أَرحــب لتعزيز 
التعــاون التجــاري واالســتثماري ووضــع 
أســس شــراكة جادة وتعاون بنّاء بين مصر 
وأوكرانيــا، الفتــًة إلى أن نتائــج اجتماعات 
الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة المصرية 
األوكرانيــة للتعاون االقتصــادي، والعلمي، 
والفنــي التي انعقدت على مســتوى الخبراء، 
المصريــة  للعاقــات  جديــدة  لبنــة  تشــكل 
االوكرانيــة بمــا يدعــم التعاون بيــن البلدين 
الصديقين ويحقق مصالح الشعبين المصري 

واألوكراني على حٍد سواء. 
وأوضحــت جامــع أن العاقــات التجاريــة 
بين مصر واوكرانيا شــهدت تطــوراً كبيراً 
خــال الســنوات الماضية، حيث انعكســت 
جهود التنســيق والتعــاون بصــورة إيجابية 
علــى حجم التبادل التجاري ليســجل ما يزيد 
عــن 1,6 مليار دوالر خال عــام 2020، 
حيــث اســتطاعت مصر أن تحقــق نمواً في 
حجــم صادراتهــا إلى أوكرانيا بنســبة  %47 
بعد تداعيات جائحــة كورونا على االقتصاد 

العالمي. 

ولفتــت جامــع إلــى أنــه علــى الرغــم من 
التطــورات اإليجابية التي تــم تحقيقها خال 
الســنوات الماضيــة، إال أن مصر تســتهدف 
تحقيق مزيد من التعاون الذي يليق بإمكانات 
مصــر ومواردهــا االقتصاديــة والبشــرية، 
والمســاهمة الفعالــة مــن القطــاع الخــاص 
بالبلديــن، خاصــة وأن مصــر  بذلــت فــي 
الفتــرة األخيرة جهوداً كبيــرة لتعزيز األداء 
االقتصــادي وتطوير الكيانــات اإلنتاجية بها 
وتوفــــير منـــاخ مائم وجاذب لاســتثمار، 
مشــيرًة إلى أن الحكومــة المصرية وضعت 
خطة شــاملة لتطوير منظومة النقل النهري، 
خاصة فيما يتعلق  بنقل البضائع من الموانئ 
البحرية، وتجديد أســطول الوحدات النهرية، 
باإلضافــة إلى إجراء عــدد من اإلصاحات 
التشــريعية التــي تحفــز القطــاع الخــاص 
والمســتثمرين، والتخطيــط إلنشــاء موانــئ 
نهرية جديدة وربطها بالموانئ البحرية، ذلك 
باإلضافة إلى تجديد الســكك الحديدية، وتنفيذ 
مشروعات بتكلفة 3 مليار جنيه ، فضًا عن 
تبني منظومة رقمية حديثة للتجارة الخارجية 
لتيســير عمليات التبادل التجاري، وانسيابية 

تدفق البضائع مع الشركاء التجاريين. 
وأضافــت أن الــوزارة علــى ثقــة مــن أن 
مســتوى العاقــات الوطيدة التــي تتميز بها 

مصر وأوكرانيا حالياً ســتكون هي الســبيل 
للوصــول إلى الغايات التــي تصبو إليها كلتا 
البلدين، كما ســتكون االستثمارات المشتركة 
أحد الروافد األساسية التي ستسهم في تحقيق 

آمال وطموحات األجيال القادمة.
ومن جانبها قالت الســيدة/ يولياسفير دينكو، 
نائب أول رئيس الــوزراء ووزير االقتصاد 
األوكرانــي إن مصر تعد من أهم الشــركاء 
التجارييــن ألوكرانيــا فــي منطقــة إفريقيــا 
والشرق األوسط وهي بوابة لدخول أوكرانيا 
إلــى األســواق األفريقية من خــال التجارة 
التصنيع المشترك، مشيرة إلي حرص بادها 
على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خال 
المرحلــة المقبلة وتحقيق أقصى اســتفادة من 

الفرص المتاحة بين البلدين. 
وأضافت دينكو ان اوكرانيا شهدت تطورات 
كبيرة خال السنوات القليلة الماضية شهدت 
إجراء إصاحات هيكلية وتشــريعية إلعطاء 
دفعــة قويــة للنمــو االقتصادي وتهيئــة بيئة 
األعمال لجذب االســتثمارات األجنبية فضا 
عــن إحــداث طفــرة فــي تبنــي التكنولوجيا 
مختلــف  فــي  الرقمــي  والتحــول  الحديثــة 

القطاعات وأجهزة الدولة.

نيفين جامع: فرص كبيرة لتعزيز التبادل 
التجاري بين البلدين ...و47% زيادة في 

الصادرات المصرية الوكرانيا خالل عام 2020

صندوق تنمية الصادرات يواصل دوراته خالل افتتاح منتدى األعمال المصري األوكراني
التدريبية لتعريف المصدرين بالبرنامج 

الجديد لرد األعباء التصديرية
أماني الوصال: االنتهاء من تدريب 
36 شركة في قطاعات الصناعات 

الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية 
والحاصالت الزراعية
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افتتحت الســيدة/ نيفين جامع، 
والصناعة  التجــارة  وزيــرة 
متخصصــة  معــارض   4
الصناعــات  مجــال  فــي 
»مــاك  تضمنــت  الهندســية 
تــك« للماكينــات والمعــدات 
ومعرض »اندلينج اكســبو« 
وماكينات  واألوناش  للروافع 
التعبئــة والتغليــف ومعرض 
لضواغــط  »ايرتــك« 
ومجففات الهــواء والطلمبات 
موفينج«  »ايــرث  ومعرض 
للمعــدات الثقيلــة والحفارات 
واللــوادر، وذلــك بحضــور 
الســيد/ اجيــت جوبتة ســفير 
الهنــد بالقاهــرة والمهنــدس/ 
محمــد المهندس رئيس غرفة 
الصناعــات الهندســية باتحاد 
الصناعــات والســيد / حاتــم 
الوزيرة  مستشــار  العشــري 

لاتصال المؤسسي.
وقالــت الوزيــرة إن قطــاع 
يعــد  الهندســية  الصناعــات 
أحد اهــم القطاعات اإلنتاجية 
باالقتصــاد المصــري والذي 
يســهم في توفيــر احتياجات 
الســوق المحلــي والتصديــر 
والعالمية،  اإلقليمية  لألسواق 
الفتــًة إلــى أن القطــاع يوفر 
آالت ومعــدات تعتمــد عليها 
قطاعــات صناعيــة وخدمية 
أخــرى وهــو مــا يســهم في 
دوران عجلــة اإلنتاج وزيادة 

معدالت التشغيل.
وأشــارت جامــع إلــى أهمية 
هــذه المعــارض فــي زيــادة 
المنتجــات  وتنافســية  رواج 

المصريــة فــي قطــاع الصناعــات الهندســية 
بالسوق المصري واألســواق الخارجية، الفتًة 
إلــى أن هــذه المعــارض تحظى بــرواج كبير 
علــى المســتويين اإلقليمي والعالمــي وهو ما 
ينعكس في مشــاركة 200 شــركة من مختلف 
دول العالم بفعاليــات المعارض األربعة، وفي 
مقدمتهــا شــركات ألمانيــة وصينيــة وتركيــة 

وتايوانية وهندية. 
وأشــارت الوزيــرة إلــى أهميــة المعــارض 
الداخليــة والخارجيــة في الترويج والتســويق 
للمنتجــات المصرية إلى جانب االرتقاء بجودة 
ومواصفــات الصناعــات المصرية فضًا عن 

نقل التكنولوجيات العالميــة المتقدمة للصناعة 
الوطنيــة، الفتًة إلى الدور الهام لهذه المعارض 
األربعــة فــي توفيــر آالت ومعــدات متطورة 
تنتــج منتج نهائي متميــز ومطابق للمواصفات 
المحليــة والعالميــة إلــى جانب زيادة تنافســية 

المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي. 
وأضافــت الوزيــرة أن الصــادرات المصرية 
لقطــاع الصناعات الهندســية واإللكترونية تعد 
رابــع أكبر قطاع مصدر للخــارج حيث بلغت 
خال 9 أشــهر من العام الجاري نحو 2 مليار 
و 294 مليــون دوالر مقارنــة بمليــار و612 
مليون دوالر خال نفس الفترة من عام 2020 
بزيادة قدرها 42%، مشيرًة إلى أن اهم األسواق 

للصــادرات  المســتقبلة 
المصرية تتضمــن بريطانيا 
والســعودية  وســلوفاكيا 
العربية  واألمــارات  وتركيا 
المتحدة، وتتضمن اهم البنود 
السلعية للصادرات المصرية 
واألجهزة  والمعدات  اآلالت 
واإللكترونيــة  الكهربائيــة 
الزراعيــة  واآلالت 
والمراجــل  والطلمبــات 
ومكونــات  والمحــركات 
السيارات واألجهزة المنزلية 

.
جديــر بالذكــر أن المعرض 
األول »ماك تك« ويضم فى 
دورته الحادية والعشــرون، 
قطاعــات ماكينــات تشــكيل 
المــــعادن متعــددة المحاور 
ســى  ان  ســى  وماكينــات 
وماكينــات الليزر، ومخارط 
حـــفر  وماكينــات  وفرايــز 
بالشــرارة وقطــع بالســلك، 
ومناشــير  وايركــت 
هيدروليكيــة  ومقــــصات 
ومعــدات  وتنــايـــــات، 
اللحام والقطع ومســتلزماتها 
وجميع أنواع العدد الــيدوية 
والروبوتــات  والكهربائيــة 
الصناعيــة وأجهــزة القياس 
الصناعى،  االمــن  ومهمات 
والمعرض الثانى »هاندلينج 
اكســبو« يضــم كافة معدات 
المصانــع  داخــل  المناولــة 
الــــروافع  تشــمل  والتــي 
واألونــاش وأرفف التخزين 
وماكيــنات تصنيع الكارتون 
الشــوكة وصناديق  وأوناش 
التعبئــة  وماكيـــنات  والموازيــن  المناولــة 
والتغليف، والمعرض الثالث »ايرتك« ويضم 
الشــركات المنتجــة لجميــع أنــواع ضواغــط 
الهــواء الحلزونية والتردديــة ومجففات الهواء 
المضغــوط، ومبــردات وفاتــر تنقيــة الهواء 
ونظــم إدارة الهواء ونوافــخ الهواء، وطلمبات 
شفط الســوائل الحلقية وأنظمة توزيع وتخزين 
الهــواء، ومولــدات النيتروچيــن واالكســجين 
وكل مــا يتعلــق بتكنولوجيــا محطــات الهواء 
المضغوط، فيما يضم المعرض الرابع »ايرث 
موفينــج« قطاعات المعدات الثقيلة والحفارات 

واللوادر.

بمشاركة 200 شركة محلية وعالمية
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح 4 معارض 

متخصصة في مجال الصناعات الهندسية

ترأســت الســيدة/ نيفين جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة االجتماع األول لمجلس إدارة الهيئة 
العامة لتنفيذ المشــروعات الصناعية والتعدينية 
بعــد إعادة تشــكيله وذلــك بحضــور المهندس/ 
محمــد انــور رئيــس الجهــاز التنفيــذي للهيئة 
وأعضاء مجلس اإلدارة الجدد حيث اســتعرض 
اللقاء سبل تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاعات 
الصناعيــة والتعدينيــة والخدمية ومشــروعات 

البنية األساسية.
وأكــدت الوزيرة أهمية الهيئــة باعتبارها احدى 
الجهــات التابعة للوزارة والتي تســهم في تقديم 
الخدمات االستشارية والهندســية وتنفيذ وإدارة 
والصناعــي  العمرانــي  التشــييد  مشــروعات 
والتنموي ومشــروعات البنية األساسية، مشيرًة 
إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الجهاز في 
تعزيــز منظومة التنميــة االقتصادية باالقتصاد 
القومــي واالســتفادة مــن الطاقــات والمقومات 

الكبيرة للهيئة.
وقد اســتعرض المهنــدس/ محمد انــور رئيس 
الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات 

الصناعية والتعدينية اهم الخدمات واألنشطة التي 
يقوم بها الجهاز والتي تتضمن تقديم االستشارات 
والدراســات والخدمات الهندســية للمشروعات 
واإلشــراف على تنفيذها وإدارة برامج التمويل 
وخطط تنفيذ المشــروعات باإلضافة إلى أنشاء 
مشروعات التجمعات الصناعية فضًا عن تنفيذ 
مشــروعات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف 
الصحي والصناعي وانشــاء مشــروعات البنية 

األساسية للمياه والكهرباء والطرق والصرف
وأضاف انور ان خدمــات الهيئة تتضمن أيضا 
أنشــاء المناطــق الصناعية والمــدن الصناعية 
المتخصصة والموانئ وإدارة وتشــغيل وصيانة 
محطــات الميــاه باإلضافــة إلــى مشــروعات 

الصناعات الثقيلة والتعدينية.
وقــد وافــق مجلــس اإلدارة علــى عــدد مــن 
الموضوعــات المعروضــة تضمنــت الموافقة 
علــى تعديــل مقابل خدمــات الشــحن والتفريغ 
بميناء سفاجا بما يتناسب مع األسعار االعتبارية 
والحاليــة وكــذا الموافقــة علــى تعديــل مقابل 
خدمات إمداد الشــركات العاملة بالميناء بالطاقة 

الكهربائيــة باإلضافة إلى الموافقــة على إعداد 
دراســة شــاملة بشــأن تقديــم الخدمــات الطبية 

المقدمة لموظفي الهيئة
جديــر بالذكــر انه صدر مؤخراً قــرار الدكتور 
مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلــس الــوزراء 
بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
لتنفيذ المشــروعات الصناعيــة والتعدينية لمدة 
3 ســنوات برئاسة الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة وعضويــة مديــر المركز 
الوطنــي لتخطيط اســتخدامات أراضي الدولة، 
وأحد مستشــاري مجلس الدولــة ورئيس الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية ورئيس الجهاز التنفيذي 
للهيئــة العامــة لتنفيــذ المشــروعات الصناعية 
والتعدينية ) مقرراً للمجلس ( إلى جانب ممثلين 
والماليــة  والصناعــة  التجــارة  وزارات  عــن 
والبترول والثروة المعدنية والبيئة باإلضافة إلى 
ممثل عن االتحاد العام لمقاولي التشــييد والبناء 
ورئيس قســم الهندســة اإلنشــائية بكلية الهندسة 

جامعة القاهرة وممثل من ذوي الخبرة.

بعد إعادة تشكيله بقرار من رئيس مجلس 
الوزراء

وزيرة التجارة والصناعة تترأس االجتماع 
األول لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ 

المشروعات الصناعية والتعدينية



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة2829نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن مصــر ولبنــان ترتبطان 
بعاقــات ثنائيــة اســتراتيجية وتاريخية 
تســتند إلى عاقــات الجــوار والعروبة 
والتوافق الدائم في الرؤي بشأن مختلف 
القضايــا اإلقليميــة والعالميــة والملفات 
ذات االهتمــام المشــترك، مشــيرًة إلى 
حرص الدولــة المصرية قيادة وحكومة 
وشعباً على االرتقاء بمستويات العاقات 
لمســتويات  البلديــن  بيــن  المشــتركة 
متميزة تســهم في تعزيــز معدالت النمو 
االقتصــادي بمصر ولبنــان وتصب في 

مصلحة الشعبين الشقيقين.
جــاء ذلك خال جلســة المباحثات الموســعة 
التــي عقدتهــا الوزيــرة مع الدكتــور/ عباس 
الحاج حســن وزير الزراعــة اللبناني والوفد 
المرافــق له، حضر اللقاء الســيد على الحلبي 
الســفير اللبنانــي بالقاهــرة والســيد إبراهيــم 
السجينى مساعد الوزيرة للشؤون االقتصادية 
والوزير مفــوض تجاري يحيــي الواثق باهلل 
رئيس التمثيل التجاري والســيد حاتم العشري 

مستشار الوزيرة لاتصال المؤسسي.
المصريــة  الحكومــة  أن  الوزيــرة  وقالــت 

حريصة على دعم ومســاندة الشــعب اللبناني 
فــي ظل األزمــات التي ألمت بلبنان الشــقيق 
خــال الســنوات األخيــرة وذلك مــن خال 
تعزيــز العاقــات االقتصاديــة الحاليــة، مع 
تعزيز عاقات الشــراكة بين القطاع الخاص 
في البلدين لاستفادة من الفرص االستثمارية 
المتاحــة وبنــاء شــراكات تســهم فــي زيادة 
معــدالت التبــادل التجــاري واالســتثمارات 

المشتركة.
وأشــارت جامع إلــى أن المباحثــات تناولت 
أهميــة مواجهة التحديات التــي تعترض نفاذ 
المنتجــات الزراعيــة بيــن البلديــن، خاصة 

فــي ظل توافــق الرؤي بين مســئولي 
الحكومتيــن بأهميــة تعزيــز العاقات 
التجاريــة واالقتصاديــة وبمــا يحقــق 
لاقتصاديــن  المشــتركة  المنفعــة 

المصري واللبناني على حد سواء 
ومــن جانبــه أكــد الدكتــور/ عبــاس 
الحاج حســن وزير الزراعــة اللبناني 
تقدير باده للــدور المصري الهام في 
اســتعادة االستقرار لدولة لبنان، مشيداً 
بالتوجيهات المباشــرة لفخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي بدعــم دولة لبنان 
مــن خــال دعــم وتعزيــز منظومــة 
التعاون االقتصادي المشــترك خال المرحلة 

الحالية.
وأشــار إلى أهميــة تعزيز التعــاون التجاري 
المشترك بين البلدين وبما يسهم في أن تصبح 
مصر الشــريك التجاري األول للبنان، مشيراً 
إلى أن الســوق المصري يمثل مقصداً رئيسياً 
للصــادرات اللبنانية وبصفة خاصة المنتجات 
الزراعية، الفتا إلى إمكانية إنشاء مشروعات 
مصرية لبنانية مشــتركة وبما يسهم في زيادة 
ثقة المؤسســات المالية العالمية لتوفير برامج 

تمويلية لهذه المشروعات بفائدة ميسرة.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وزير 
الزراعة اللبناني سبل تيسير حركة التبادل 

التجاري بين البلدين

أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة أن مصر وليبيــا ترتبطان بعاقات 
ثنائية أخوية واســتراتيجية تســتند لتاريخ طويل 
مــن التفاهم وتوافق الرؤي والتعاون المشــترك 
فــي مختلف المجــاالت وعلى كافــة األصعدة، 
مشيرًة إلى أهمية ترجمة كافة االتفاقيات الموقعة 
بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب 
في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء 
االهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياســية في 
البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العاقات 
االقتصاديــة المشــتركة وبما يســهم فــي تنمية 

االقتصادين المصري والليبي على حد سواء.
جــاء ذلــك خــال اللقاء الموســع الــذي عقدته 
الوزيــرة مــع الســيد/ أحمــد ابو هيســه وزير 
الصناعــة الليبي والوفد المرافق له والذي تناول 
سبل تعزيز العاقات االقتصادية بين البلدين في 
قطاعات الصناعة والتجارة واالستثمار، حضر 
اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق باهلل 

رئيس التمثيل التجاري.
وقالــت الوزيــرة أن اللقــاء تناول ســبل تعزيز 
التعــاون بيــن البلدين في مجال أنشــاء وتطوير 
وتشــغيل المناطــق الصناعيــة وإمكانــات نقل 
الخبــرات المصريــة الكبيــرة فــي هــذا الصدد 
للشــقيقة ليبيــا، مشــيرًة إلــى أن مصــر تمتلك 
حالياً كافــة المقومات الداعمة للقطاع الصناعي 
والتي تتضمــن البنية األساســية وتوافر الطاقة 

والسياســات والبيئــة الصناعيــة باإلضافة إلى 
العمالة المؤهلة.

ولفتــت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشــترك 
بيــن حكومتــي البلديــن لبــدء تفعيــل مذكرات 
التفاهــم الموقعة مؤخراً في ختــام أعمال اللجنة 
العليا المصرية الليبية المشتركة وبصفة خاصة 
المتعلقــة بتنمية وتطوير التعاون المشــترك في 
القطــاع الصناعــي، مشــيرًة إلــى إمكانية نقل 
الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي 
الليبــي الســيما في مجــاالت تحديــث الصناعة 
وتطوير المؤسســات البحثية وتقديم الدعم الفني 
ورفــع كفــاءة المصانع إلى جانــب التعاون في 

مجال التدريب.
ونوهــت الوزيرة إلى أهميــة وضع خطة عمل 
مقترنــة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من 
الجانبين لتنفيذ بنــود مذكرة التفاهم الموقعة بين 
الجانبيــن في القطاع الصناعي، الفتًة إلى أهمية 
تكثيــف الزيــارات المتبادلــة بيــن البلدين على 
المســتويين الحكومي ومســتوى رجال األعمال 
الستعراض فرص وإمكانات ومقومات التعاون 

المشترك في مختلف القطاعات االقتصادية.
وأشــارت جامع إلى أن الســوق الليبي يعد أحد 
أكبر األســواق المســتقبلة للصادرات المصرية 
حيــث يحتــل المرتبة الـــ 11 عالميــاً والرابعة 
عربيــاً، الفتًة إلى أن حجم الصادرات المصرية 
للســوق الليبي بلغ نحو 572 مليون دوالر عام 

2020 حيــث تضمنــت اهــم بنــود الصادرات 
اإلسمنت والمنتجات الغذائية واآلالت والمعدات 
الكهربائيــة واأللومنيــوم ومصنوعاتــه ومــواد 

الدباغة واللدائن
ومــن جانبه أكد الســيد/ احمد أبو هيســه وزير 
الصناعــة الليبــي حــرص بــاده علــى تعزيز 
العاقــات المشــتركة مع دول الجــوار وبصفة 
خاصــة مع الشــقيقة مصــر والتي تمثــل البعد 
العربي والقومي والجغرافي لدولة ليبيا، مشيراً 
إلى أن ليبيا تســتهدف تعزيــز التعاون التجاري 
والصناعي بين البلدين لمســتويات غير مسبوقة 
تعكــس العاقــات المتميــزة التي تربط شــعبي 

وحكومتي البلدين
وأشــار إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات 
المصريــة للصناعــة الليبيــة وبصفــة خاصــة 
المناطــق  الليبيــة وأنشــاء  توطيــن الصناعــة 
الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة 
لاستثمار، الفتاً إلى أن ليبيا تتطلع لدور مصري 
رئيســي في مشــروعاتها التنموية خاصة وأنها 
تمتلــك العديد مــن اإلمكانــات والمقومات التي 
تؤهلهــا لتكون احدى الدول الجاذبة لاســتثمار 
بالمنطقة والتي تشــمل الموقــع المتميز وتوافر 
المــواد الخام الازمة للصناعــة حيث أن هناك 
فــرص اســتثمارية رائدة في مجــاالت البترول 
والتعدين والحديد والصلب واإلسمنت والرخام.

وتبحث مع نظيرها الليبي سبل تنمية 
وتطوير العالقات االقتصادية المشتركة 

وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي
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 أكدت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة 
التجارة والصناعــة عمق وتاريخية 
الروابط الثنائية والعاقات المشتركة 
بيــن مصــر ومملكــة البحريــن في 
كافــة  وعلــى  المجــاالت  مختلــف 
األصعدة، مشــيرًة إلــى أن العاقات 
مصــر  بيــن  المتميــزة  السياســية 
والمملكة تمثل ركيزة أساسية لتنمية 
وتطويــر منظومة تعــاون صناعي 
وتجــارى واســتثماري تســهم فــي 
تنمية اقتصــادي البلدين وتصب في 

مصلحة الشعبين الشقيقين.
 جــاء ذلــك خال جلســة المباحثات 
التي عقدتها الوزيرة مع السيد/ زايد 

بن راشــد الزيانى وزير الصناعــة والتجارة 
والســياحة البحريني والوفد المرافق له والتي 
تناولــت عدد من ملفات التعــاون االقتصادي 
بيــن البلديــن والموضوعــات ذات االهتمــام 
المشــترك، حضــر اللقــاء الوزيــر مفــوض 
تجــارى /يحــي الواثق بــاهلل رئيــس التمثيل 

التجاري. 
وأضافــت جامع أن حجم التبادل التجاري بين 
البلدين بلغ خال الـ 7 شــهور األولى من عام 

2021 نحو 552 مليون دوالر حيث تتضمن 
أهــم بنــود التبــادل التجــاري الخضــروات 
والحديــد  الكهربائيــة  واألجهــزة  والفاكهــة 

والصلب واأللومنيوم والباستيك.
وأشــارت الوزيــرة إلــى أن مملكــة البحرين 
تحتــل المرتبــة الـــ 16 فــي قائمــة الــدول 
المستثمرة في الســوق المصري حيث تساهم 
بمشروعات استثمارية يبلغ رأسمالها 3 مليار 
و286 مليــون دوالر وذلــك فــي عدد 216 
مشــروعاً في قطاعات التمويل واإلنشــاءات 

والســياحة  والزراعــة  والصناعــة 
وتكنولوجيا  واالتصاالت  والخدمات 

المعلومات.
ومن جانبه أكد السيد/ زايد بن راشد 
الزيانى وزيــر الصناعــة والتجارة 
والســياحة البحريني حــرص مملكة 
وتطويــر  تنميــة  علــى  البحريــن 
العاقــات الثنائية مع الشــقيقة مصر 
المجــاالت  فــي  خاصــة  وبصفــة 
االقتصاديــة والصناعيــة والتجارية 
والســياحية، مشيراً إلى أهمية العمل 
على االســتفادة من كافــة المقومات 
االقتصاديــة الكبيرة فــي البلدين في 
دفع منظومــة التنمية بكل من مملكة 

البحرين ومصر.
وأشــاد الزيانى بالمشاركة المصرية المتميزة 
باكســبو 2020 بدبــي والتــي تنقــل للعالــم 
حضــارة 7 آالف عام وكــذا اإلنجازات التي 
حققتها الدولة المصريــة في مختلف المناحى 
االقتصاديــة إلــى جانــب رؤيتهــا الطموحة 
للمســتقبل، كما أشــاد بفريق العمــل بالجناح 
المصري باالكسبو والذي يقدم صورة مشرفة 

تليق باسم ومكانة مصر.

وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها البحريني 
يبحثان عدد من الملفات المتعلقة بالشأن 

االقتصادي المشترك بين البلدين

 في إطار توجيهات الســيدة/ نيفين جامع وزير 
التجارة والصناعة نحو دعم دور مكاتب التمثيل 
التجــاري بالخارج في تعزيــز عاقات التعاون 
االستثماري والتجاري مع الشركاء االقتصاديين 
لمصر، نظم المكتب التجاري بالسفارة المصرية 
بالعاصمة البولندية وارســو بالتعاون مع الهيئة 
البولندية لتنمية الصناعــات الغذائية والزراعية 
والمكتب التجاري بالسفارة البولندية في القاهرة 
-عبــر خاصيــة الفيديــو كونفرانــس -المؤتمر 

المصري البولندي األول للغذاء والزراعة. 
وقــد شــارك في فعاليــات المنتدى مــن الجانب 
المصــري  المستشــار تجاري/ عصــام النجار 
رئيــس المكتــب  التجــاري المصري بوارســو 
وممثلين عــن المجلس التصديــري للحاصات 
واســتصاح  الزراعــة  ووزارة  الزراعيــة 

األراضــي وغرفــة الصناعات الغذائيــة باتحاد 
الزراعيــة،  البحــوث  ومركــز  الصناعــات 
ومبــادرة محاصيل مصر والهيئة العامة للتنمية 
الصناعيــة والبنك الزراعــي المصري وجمعية 
رجــال األعمــال المصريــة األفريقيــة، ومــن 
الجانــب البولندي ممثلين عن الســفارة البولندية 
فــي القاهرة ومركــز الدعم الوطنــي للزراعة، 
ووزارة الزراعــة والتنميــة الحضريــة وبنــك 
التنميــة الوطني وجامعة وارســو لعلــوم الحياة 
والغرفــة التجاريــة البولنديــة واتحــاد منتجــي 
البطاطس واتحاد مربي الماشية ومنتجي األلبان 
ورابطة موزعي الخضروات والفاكهة وجمعية 
المنتجات الغذائية وأكثر من 80 شــركة بولندية 

متخصصة في مجال الغذاء. 
وقــد اســتعرضت فعاليــات المؤتمــر مجاالت 

التعــاون الممكنــة بيــن مصــر وبولنــدا لتنمية 
الصــادرات واالســتثمارات المشــتركة والتــي 
تتضمن مشــروعات الصوب الزراعية وتدوير 
المخلفات الزراعيــة وتجهيز المعامل الزراعية 
والتجفيــف غير الحراري للمنتجــات باإلضافة 
إلــى فــرص التعــاون االســتثماري بين مصر 

وبولندا بدول القارة األفريقية. 
كما أشاد الجانب البولندي بالتطورات اإليجابية 
علــى صعيــد العاقات االقتصادية بيــن البلدين 
وكذا وجــود فرص حقيقية للتعــاون بين مصر 
وبولنــدا في عــدد كبير مــن المجــاالت، حيث 
يجــري االنتهــاء من اتفــاق للتعــاون في مجال 
البحــوث الزراعية وتنمية الثروة الســمكية بين 

البلدين.

نظمه المكتب التجاري المصري بالعاصمة 
وارسو عبر تقنية الفيديو كونفرانس

عقد المؤتمر المصري البولندي األول للغذاء 
والزراعة بمشاركة 80 شركة بولندية وعدد 
من الجهات الحكومية ومنظمات األعمال 

بالبلدين
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وزيرة التجارة والصناعة 
تستعرض حصاد قطاع 
الصناعة خالل عام 2021

أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة أن عام 2021 شهد تحقيق قفزات 
وطفرات غير مســبوقة فى القطاع الصناعى 
وذلــك علــى الرغم من اآلثــار الســلبية التى 
يشهدها االقتصاد العالمى من تداعيات إنتشار 
فيــروس كورونــا المســتجد، مشــيرًة إلى أن 
االهتمــام الكبير الذى توليــه الدولة المصرية 
بقيــادة فخامــة الرئيس عبــد الفتاح السيســي 
وجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يعد 
الداعــم الرئيســي لتحقيق خطط ومســتهدفات 
وزارة التجــارة والصناعــة لتعزيــز التنميــة 
الصناعية الشــاملة والمســتدامة ومن ثم خلق 

المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وقالــت الوزيــرة إن انحياز الرئيس السيســي 
للصناعة المصرية قد ظهر جلياً فى توجيهات 

فخامتــه بأهمية تعظيم االســتفادة من الطاقات 
اإلنتاجيــة المصرية ســواء لتلبيــة إحتياجات 
السوق المحلى وترشيد االستيراد من الخارج 
أو لتلبية إحتياجات المشــروعات القومية التى 
تنفذها الدولة المصرية وعلى رأســها مبادرة 
»حيــاة كريمة« ومبــادرة إنشــاء المجمعات 
الصناعية وكذا إنشاء عدد من المدن الصناعية 
المتخصصــة فــى مجــاالت الجلود والنســيج 
واألثــاث والصناعــات الغذائيــة، فضًا عن 
توفير البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعى 
مــن خال ترفيق وتأهيــل المناطق الصناعية 

فى كافة محافظات مصر. 
وأشــارت إلى أن الصناعــة المصرية حققت 
العديــد من المؤشــرات اإليجابيــة خال عام 
2021 تمثلت فــى تحقيق معدل نمو صناعى 

6.5% خــال العــام المالــي 2021/2020، 
كمــا بلغت مســاهمة الناتــج الصناعي حوالي 
17% في الناتج المحلي االجمالي، كما ســاهم 
قطاع الصناعة فــي توفير اآلآلف من فرص 
العمــل خــال عام 2021 وذلــك على الرغم 
من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها 

االقتصاد العالمي.
وفــى هذا اإلطار أوضحت جامع أن الحكومة 
بكافــة أجهزتهــا تتعــاون مــع وزارة التجارة 
والصناعة لتوفير المناخ الجاذب لإلستثمار فى 
القطاع الصناعي، حيث تم إعداد قائمة بـ100 
إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات دولة 
رئيس مجلس الــوزراء للنهــوض بالصناعة 
المصرية وجذب المســتثمرين لإلســتثمار فى 

القطاعات الصناعية المختلفة. 

حصاد 
الصناعة 
عام 2021

نيفيــن جامــع : إنحيــاز الرئيــس 
السيســي للصناعــة المصريــة ســاهم 
فــى تحقيــق طفــرات غير مســبوقة 
فــى معــدالت النمــو واإلنتــاج وتوفير 

فــرص العمــل

اإلنتهاء من المرحلة األولى لمدينة 
الجلود بالروبيكى وجارى اإلنتهاء من 

المرحلتين الثانية والثالثة

1749 خدمة قدمها مركز تحديث الصناعة 
لـ683 شركة فى مجال الدعم الفنى 

للشركات الصناعية بتكلفة 37.9 مليون جنيه

2021
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إصــدار 834 مواصفــة مصرية ودراســة 
قياســية  مواصفــة  مشــروع   2500
أجنبية...ومنــح عالمــة حــالل لـــ198 

ــج ــج 3601 منت ــأة تنت منش

إســتمرار االعتــراف الدولــى للمجلــس 
ــات  ــن المنظم ــاد م ــى لالعتم الوطن
 623 واإلقليمية...وإعتمــاد  الدوليــة 

ــة ــم مطابق ــة تقيي جه

المطابع األميرية تصدر موسوعة التشريعات 
واألحكام المصرية...وإدخال نشاط الطباعة 

باألحبار الخاصة والمؤمنة ألنشطة الهيئة
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وزيرة التجارة والصناعة 
تستعرض حصاد تجارة مصر 

الخارجية خالل عام 2021

حصاد 
التجارة 
عام 2021

نيفيــن جامــع: 27% زيــادة فــي 
ــالل الـــ  ــلعية خ ــر الس ــادرات مص ص
ــام 2021... ــن ع ــى م ــهر االول 11 ش

وتوقعــات بتخطــي الصــادرات حاجــز 
ــام ــة الع ــار دوالر بنهاي الـــ 31 ملي

زيارات مكثفة لعدد من الدول العربية 
واالفريقية لتعزيز العالقات االقتصادية بين مصر 
وكل من العراق والسودان والسنغال وجنوب 

افريقيا واالمارات واالردن وجنوب السودان

إعادة تشكيل المجلس االعلى للتصدير 
برئاسة الرئيس السيسي ابرز القرارات الداعمة 

للصادرات المصرية خالل عام 2021

اعلنــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة ان الصــادرات المصريــة نجحت 
خال عام 2021 في تحقيق مؤشــرات إيجابية 
حيــث بلغ إجمالــي قيمة الصــادرات المصرية 
لألســواق الخارجية خال الـ11 شــهر األولي 
من العام الحالــي 29 مليار و87 مليون دوالر 
مقارنــة بنحــو 22 مليــار و868 مليون دوالر 
خال نفس الفترة من عام 2020 بنســبة زيادة 
بلغــت 27% بفــارق 6 مليــار و219 مليــون 
دوالر، الفتــةً إلــى انه من المتوقــع أن تتخطى 
الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دوالر 
مع ختــام عام 2021، األمر الــذي يثبت قدرة 
القطاعات التصديريــة على التعامل مع األزمة 
العالميــة التي فرضتهــا أزمة انتشــار فيروس 
كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك 
على الرغم من التحديات التي يشهدها االقتصاد 
العالمــي والتــي تؤثــر بدورها علــى االقتصاد 
المصــري ومن بينها ارتفــاع معدالت التضخم 

وأسعار الشحن.
وقالــت الوزيــرة ان هذه المؤشــرات االيجابية 
المحققة تعكس االهتمام الكبير الذي توليه القيادة 
السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي 
على رأس اولويــات خطة عمل وزارة التجارة 

تمثــل  الصــادرات  وان  والصناعــة، خاصــة 
احد اهــم المصادر الرئيســية لاقتصاد القومي 
وعنصر اساســي في جلب العملة الصعبة ومن 
ثم زيادة االحتياطي النقدي من العمات االجنبية
واشارت جامع الى ان قرار الرئيس عبد الفتاح 
السيسي باعادة تشكيل المجلس االعلى للتصدير 
برئاســة فخامته يعكــس االرادة الحقيقية للدولة 
المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا 
القطــاع الهــام وهو االمر الذي يســهم في تنفيذ 
توجيهــات الســيد رئيس الجمهوريــة للوصول 

بالصادرات الى 100 مليار دوالر سنوياً
ولفتــت الوزيــرة الــى ان ترأس مصــر لتجمع 
الكوميســا يأتي اتســاقاً مع الجهود الكبيرة التي 
تبذلهــا الحكومــة المصريــة لتعزيــز عاقاتها 
االقتصاديــة مع الســوق االفريقــي والذي يأتي 
على رأس االســواق المســتهدفة لخطة الوزارة 
لمضاعفــة الصادرات، مشــيرًة في هذا االطار 
الــى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى 
اســتفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا 
وذلك بعد مــرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت 
فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة 
وتعميــق أواصــر التعاون مــع دول التجمع في 
العديد من المجــاالت، األمر الذي يدعم التوجه 

االستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث 
سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها 
الكبيــرة في تحقيــق التكامل االقتصــادي بقارة 
إفريقيا والتغلب علــى العقبات التي قد تعترض 
حريــة التجارة بيــن الدول أعضاء الكوميســا، 
ومواصلــة الجهود المصريــة المبذولة مع دول 
القــارة األفريقيــة لدعــم التكامــل االقتصــادي 
القاري، وتكثيف التعاون االستثماري بين وكاء 
االســتثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين 
حكومــات الدول وممثلي القطــاع الخاص لدفع 

حركة االستثمارات داخل القارة.
وفيما يتعلق بملف المســاندة التصديرية وســداد 
المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى 
انه قد تم حل هذا االمر جذرياً، ويحســب للقيادة 
السياســية ولحكومة الدكتــور مصطفى مدبولي 
انهــا ادارت هذا الملف بمهنيــة كبيرة، حيث تم 
انهــاء ملف المتأخرات من خــال طرح العديد 
من المبــادرات ومنهــا مبادرة الســداد النقدي، 
وبرامج مســاندة المعــارض والشــحن الجوي 
وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية 
المنصرفــة خال عــام 2021 نحو 6.9 مليار 

جنيه استفادت منه 1355 شركة.
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ــرض  ــري بمع ــاح المص ــاح الجن نج
ــذاب  ــي اجت ــي ف ــبو 2020 دب اكس
أكثــر مــن نصــف مليــون زائــر خــالل 

ــهر  أول 3 أش

ــى  ــة تلق ــات التجاري ــاع المعالج قط
42 شــكوى مــن الصناعــة المحليــة...

وبــدء اجــراءات التحقيق فــي قضية 
واحــدة

توقيــع مذكــرة تفاهــم غرفــة التجــارة 
العربيــة البرازيليــة إلنشــاء مكتــب 
للترويــج  بالقاهــرة  للغرفــة  تمثيــل 
ــن  ــادي بي ــاون اإلقتص ــاري والتع التج
مصــر والبرازيــل والــدول المحيطــة بهــا
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يوميات مصر باكسبو 2020 
دبي خالل شهر ديسمبر

الجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي 
يتخطى حاجز الـ500 ألف زائر 

فــي أول زيــارة ملكيــة للجنــاح المصــري 
المشــارك بإكســبو 2020 دبي، قــام جاللة 
الملك/ كارل الســادس عشــر غوستاف، ملك 
الســويد بجولة بالجناح المصري، حيث كان 
في اســتقباله الوزير مفوض تجاري/ أشرف 
حمــدي المفــوض العام للمشــاركة المصرية 

باكسبو 2020 دبي ورئيس المكتب التجاري 
المصري بدبي، وقد اطلع جاللته على مختلف 
األقســام الموجودة بالجنــاح والتي تجمع ما 
بين أصالة التاريخ المصري والجهود الكبيرة 
التي تبذلها الدولة المصرية حالياً للتكامل مع 

العالم.

أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعة أن الجناح المصري المشارك بفعاليات 
إكسبو 2020 دبي نجح في تخطي حاجز النصف 
مليــون زائر وذلك منذ االفتتاح وحتى قبيل انتهاء 
شهر ديسمبر، وهو ما يضعه ضمن قائمة األجنحة 
األكثــر جذباً للزائرين، الفتًة إلــى أن هذه األعداد 
الكبيــرة تكللها االنطباعــات اإليجابية التي يبديها 
الزائــرون عــن محتوى الجنــاح وطريقة العرض 

الشيق. 
وقالــت الوزيــرة إن كلمــة الســر لكــون الجنــاح 
المصــري من أبــرز المحطات الحالية في إكســبو 
هي الرســالة التي يقدمها الجناح للزائر من خالل 
الحكايــة التي يحكيهــا الجناح عن مصر من خالل 
شــعار »عراقة تعزز المستقبل« لتأخذ الزائر في 
رحلــة عبر الزمن بين حضارة الماضي وانجازات 
الحاضر ورؤية المســتقبل، مشيرًة إلى أن الجناح 

شــهد مؤخــراً إطــالق وزارة الهجــرة وشــئون 
المصرييــن بالخــارج فعاليات المبادرة الرئاســية 

»اتكلم عربي«. 
هــذا وقــد اســتقبل الجنــاح المصــري المشــارك 
بفعاليات اكســبو 2020 دبي خالل شهر ديسمبر 
الماضي العديد من الشــخصيات العربية والدولية 
البــارزة وكذا عدد من كبار المســئولين من مصر 

ودول العالم. 

في أول زيارة 
ملكية 

الجناح المصري 
بإكسبو 2020 
دبي يستقبل 

ملك السويد



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة4243نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

أول رائد فضاء إماراتي يزور الجناح المصري 
المشارك بإكسبو 2020 دبي

األمين العام  لجامعة الدول العربية يزور الجناح 
المصري باكسبو 2020 دبي

الجناح المصري باكسبو 
2020 دبي يستقبل رئيس 
البنك االسالمي للتنمية 

وفد روسي برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة 
يزور الجناح المصري باكسبو 2020 دبي

قام الســيد/ هزاع المنصوري أول رائد فضاء 
إماراتــي بزيارة الجناح المصري المشــارك 
بإكســبو 2020 دبي حيث أعــرب عن فخره 
واعتــزازه بحمل علم بــاده وأعام عدد من 

الدول ومــن بينها مصر خال رحلته للفضاء 
وذلــك باعتبار ان علم الدولــة هو أغلى رمز 
يعبــر عن الحــب والتقديــر، وأبــدى إعجابه 
بالجناح المصري وما يعرض به من محتوى 

يعكس الماضي العريق والمســتقبل المزدهر، 
معربا عــن تمنياته بأن تكــون رحلته القادمة 

للفضاء برفقه رائد فضاء مصري.

اســتقبل الجنــاح المصري المشــارك 
بفعاليات اكســبو 2020 دبي الســيد/ 
أحمــد أبوالغيط األميــن العام  لجامعة 
الــدول العربيــة والــذي أعــرب عن 
فخــره بالمســتوي المتميــز والمبهــر 
للجناح المصــري من حيث محتويات 

الجنــاح وقصــة الحضــارة المصرية 
والمستنسخات واآلثار الفرعونية وكذا 
المشروعات القومية التى تنفذها الدولة 
فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة 

واالجتماعية والثقافية. 

شــهد الجناح المصرى المشــارك فى 
اكســبو 2020 دبــى زيــارة الســيد/ 
وزيــر  نائــب  جروزديــف  أليكســى 
الصناعة والتجارة في االتحاد الروسى 
حيث تم خال الزيارة استعراض أهم 
محتويات الجناح وعلى رأسها التابوت 
األثــري للكاهــن بســماتيك وعــرض 

المشــروعات القوميــة التــى نفذتهــا 
الدولة كمدينــة العالمين والمدن الذكية 
المصريــة الجديدة وأبــرز المبادرات 
المجــاالت  مختلــف  فــي  المصريــة 
والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
واإلنجازات التي شهدتها مصر خال 

السنوات الماضية.

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية اإلماراتي يزور 

الجناح المصرى باكسبو 
2020 دبى

شهد الجناح المصري باكسبو 2020 
دبي زيارة سمو الشيخ/ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية بدولة االمارات العربية المتحدة، 
وقد استعرض ال نهيان األقسام المختلفة 
بالجناح التي تشمل المعروضات األثرية، 

مثل التابوت الفرعوني، والنقوش، والنسخ 
األثرية، والشاشات التفاعلية التي تظهر 

أصالة وعظمة التاريخ المصري باإلضافة 
إلى الرؤية الجديدة للمستقبل، وتراث وثقافة 
مصر مع استعراض المشروعات المصرية 

العمالقة والمبادرات المجتمعية الحالية.

كما اســتقبل الجناح المصري عدداً من الشــخصيات الرســمية 
التــي تضمنت الســيد/ روالند بوش، الرئيس التنفيذي لشــركة 
ســيمنز العالمية، والســيد/ تشــايوت ثاناكامانورســون، وزير 
االقتصاد الرقمي والمجتمع التايلندي، والســيد/ تيتو كريســين، 
وزير العلوم والتكنولوجيا الكولومبي، وســمو الشــيخة/ موزة 
آل مكتوم، والســيد/ أيمن السجيني، رئيس المؤسسة االسامية 
لتطوير القطاع الخاص، والســيد/ ستيفانو دومينيكالي، الرئيس 

التنفيــذي لبطولة العالم لســباقات ســيارات فورمــوال 1، ووفد 
االتحــاد الدولي لخدمات المعارض، والدكتور/ أحمد الجروان، 
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسام، ووفد هيئة االستثمار 
بدولة مالي، والدكتور/ على سعيد بن حرمل الظاهري، النائب 
األول لرئيــس مجلــس إدارة غرفــة أبو ظبي، واللــواء/ محمد 

الزملوط محافظ الوادي الجديد.

قــام الدكتــور محمــد الجاســر رئيــس البنــك االســامي 
للتنميــه بزيــارة للجنــاح المصــري باكســبو 2020 دبى 
حيــث اســتعرض كافة محتويــات الجنــاح والتى تتضمن 
اآلثــار والمستنســخات الفرعونيــة والشاشــات التفاعلية 
والمشروعات القومية والتنموية الكبري الى تنفذها الدولة 
المصريــة الــى جانب الفرص االســتثمارية فــى مختلف 
القطاعــات االنتاجيــة والخدمية، وقد رافقــه خال الجولة 

الدكتور خالد مياد مدير الجناح المصري باالكسبو. 
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام 20١٦ تمنح بواسطة مركز 
تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. 
مدة صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم. بلغ إجمالي عدد المصانع التي تم تقييمها 307  مصنع، 
و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة 257  مصنع، وتم رفض 50 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح 

العالمة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مره آخرى للمركز 
3١ مصنع بطلبات بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.
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المصدر: الموقع اإللكتروني لمعهد ماستر كارد 

كشــف معهــد ماســتركارد لاقتصــاد عن 
تقريــر “اقتصــاد 2022” الــذي يتضمــن 
توقعــات لواقــع االقتصــاد العالمــي للعــام 
الجــاري باالســتناد إلــى أبــرز التوجهات 

من منظــور المســتهلكين.
ــر عــن خمســة عوامــل  ويكشــف التقري
رئيســية ســتواصل تشــكيل االقتصــاد 
ــمل   ــارى تش ــام الج ــال الع ــي خ العالم
االدخــار واإلنفــاق، وساســل التوريــد، 
ــاع  ــارع، وقط ــي المتس ــول الرقم والتح
الســفر العالمــي، والمخاطــر االقتصادية 
تقريــر  إطــاق  تــم  وقــد  المتناميــة، 
“اقتصــاد 2022″ خــال فعاليــة خاصــة 
ــي  اقيمــت بمعــرض إكســبو 2020 بدب
الرئيســية  المخرجــات  تشــمل  حيــث 

ــر: للتقري

اإلدخار واإلنفاق
 يمكــن أن يســاهم إنفــاق المســتهلكين 
مــن مدخراتهــم المتراكمــة فــي ارتفــاع 
العالمــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 
بمقــدار ثــاث نقــاط مئويــة إضافيــة 
خــال عــام 2022 ، حيــث ارتفعــت 
الضعــف  بمعــدل  األســر  مدخــرات 
2021،ومــن  عــام  خــال  تقريبــاً 

إنفــاق  ثــم ســيكون لســرعة أو بــطء 
تأثيــر  مدخراتهــم  مــن  المســتهلكين 
العالمــي. االقتصــاد  علــى  مضاعــف 

سالسل التوريد
تحــوالً  األســر  إنفــاق  ميــزان  يشــهد 
الســلع  علــى  اإلنفــاق  مــن  قياســياً 
إلــى اإلنفــاق علــى الخدمــات، وذلــك 
بمعــدالت تبلــغ حاليــاً 6 نقــاط مئويــة 

مقارنــة بــذروة الجائحــة ، حيــث أدت 
جائحــة  كورونــا إلــى نمــو اإلنفــاق على 
الســلع مــن 39% إلــى نحــو 47% ، وهو 
ــات  ــك اقتصــاد الخدم ــذي أرب ــر ال األم
ساســل  علــى  ثقيلــة  بأعبــاء  وألقــى 
التوريــد، ومــن المتوقــع عــودة التــوازن 
إلــى طبيعتــه فــي عــام 2022 بالتزامــن 
مــع فتــح الحــدود وســهولة الحصــول 

ــرى. ــرة أخ ــات م ــى الخدم عل

في أحدث تقرير لمعهد ماستركــــــارد لإلقتصاد حول »اقتصاد 2022«

التجارة الرقمية
ــع  ــي مواق ــد اكتســبت االشــتراكات ف  لق
ــاً  ــة زخم ــارة اإللكتروني ــات التج ومنص
كبيــراً خــال عــام 2021، حيث شــهدت 
حوالــي 88% مــن الــدول فــي 32 ســوقًا 
ــة  ــتراك مقارن ــات االش ــي خدم ــادة ف زي

بالعــام الســابق.

قطاع السفر
يشــهده  الــذي  االنتعــاش  ســيتواصل 
ــتمرار  ــع اس ــي م ــفر الترفيه ــاع الس قط
فتــح الــدول لحدودهــا، وارتفــاع اإلقبــال 
علــى الرحــات المتوســطة والطويلــة 
ــهد  ــد ش ــام 2022، وق ــدى خــال ع الم
عــام 2021 ارتفاعــاً فــي وتيــرة الســفر 
البــري والجــوي، إال أن تواصــل هــذه 

علــى  بالضــرورة  يتوقــف  التوجهــات 
الجديــدة  المتحــورات  احتــواء  جهــود 
لفيــروس كورونــا والتــي تــؤدي إلــى 

ــفر. ــر الس حظ

المخاطر
ــة  ــع إمكاني ــة م ــزال المخاطــر قائم  ال ت
تعطــل وتيــرة النمــو االقتصــاد العالمــي 
الجديــدة  المتحــورات  تمثــل  حيــث   ،
المتحــور  مثــل  كورونــا  لفيــروس 
“أوميكــرون” أكبــر خطــر مباشــر علــى 
نمــو االقتصــاد العالمــي، ويقــوم المعهــد 
بمتابعــة نحــو 12 خطــراً إضافيــاً يمكــن 
أن تســاهم فــي عرقلــة مســيرة االنتعاش، 
بمــا فــي ذلــك إعــادة تقويــم حادة ألســعار 
العقــارات العالميــة التــي ارتفعــت بنســبة 
البتــرول  أســعار  وارتفــاع   ،  %66

االقتصــادات  فــي  الماليــة  والمشــاكل 
ــة  المتقدمــة، وصــراع الرســوم الجمركي

ــي. ــتوى العالم ــى المس عل

منهجية التقرير
لاقتصــاد  ماســتركارد  معهــد  طــور 
الشــركات  ألداء  ماســتركارد  مؤشــر 
الصغيــرة كنظــام تصنيــف أكثــر شــمولية 
والمتوســطة.  الصغيــرة  للشــركات 
خوارزميــة  مــن  المؤشــر  ويســتفيد 
شــاملة تعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي 
لتحديــد مؤشــرات فريــدة، مثــل عــدد 
وعــدد  المبيعــات  وحجــم  المواقــع 
المبيعــات  نشــاط  ضمــن  المعامــات 
التراكمــي ومجهــول المصــدر فــي شــبكة 

ماســتركارد.

االدخار واإلنفاق وسالسل التوريد 
والتحول الرقمي والسفر والمخاطر 

اإلقتصادية عوامل رئيسية تشكل مالمح 
االقتصاد العالمي العام الجاري
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وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/  تفقــدت 
التجــارة والصناعة مقر الــوزارة الجديد 
اإلداريــة  بالعاصمــة  الحكومــي  بالحــي 
الجديــدة لمتابعة مدى جاهزيته الســتقبال 
الموظفين المنتقلين للعاصمة، حيث عقدت 
الوزيــرة اجتماعــاً موســعاً ضم الســيدة/ 
أماني الشــيمي مستشار الوزيرة للتخطيط 
االستراتيجي ورئيس اللجنة المشرفة على 
انتقــال الوزارة للعاصمــة إلى جانب عدد 
مــن قيــادات ومســئولي الــوزارة لوضع 
الترتيبات النهائية النتقال الوزارة رســمياً 

للعاصمة اإلدارية الجديدة. 
وقالــت الوزيرة إن انتقــال الحكومة للعاصمة 
اإلداريــة الجديــدة يمثل إنجــازاً جديداً يضاف 
لسلسلة اإلنجازات التي حققتها الدولة المصرية 
في إطــار تحولها نحــو الجمهوريــة الجديدة، 
الفتًة إلــى أن االنتقــال للعاصمة ليــس انتقاال 
مكانياً فحســب بــل يمثل نقلة إداريــة وخدمية 
وتقنيــة غير مســبوقة تســهم في تطويــر أداء 

الجهاز اإلداري للدولة وتحســين الخدمات 
المقدمة للمواطنين ومجتمع األعمال.

وقــد تفقدت الوزيــرة مقر الــوزارة الجديد 
الكائــن ضمن الحي الحكومي حيث تجولت 
بكافــة طوابــق المبنــى البالغــة 7 طوابق 
إلــى جانــب االطاع علــى كافــة المرافق 

والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى.
وأكدت علــى ضرورة االنتهاء مــن الخدمات 
الازمة لنقل الموظفين المنتقلين إلى العاصمة 

اإلداريــة، خاصة مع بدء االنتقال الكامل لكافة 
الموظفين، وفي مقدمتها وسائل النقل.

أكــد الســفير نــادر ســعد، المتحدث باســم 
مجلس الــوزراء، أن انتقــال الحكومة إلى 
العاصمــة اإلدارية يســتغرق فترة تجريبية 
مدتها 6 أشــهر ، حيث ستتســلم الوزارات 
المباني الخاصة ، بعد التأكد من عمل كافة 

المرافق وخاصة االتصاالت .
وأشــار إلى أنه تم ترشيح 42 ألف موظف 
لانتقــال للعاصمــة اإلدارية بعــد تدريبهم 
واجتيــاز الدورات التدريبية، منوها بأنه تم 
اســتطاع رأي الموظفين الذين سيتم نقلهم 
علــى مدار الفترة االنتقالية في األفضل لهم 
هــل يحصلون علــى بدل انتقــال، أم وحدة 

ســكنية مــن المخصصــة للموظفين ،حيث 
سيتم إرسال رسائل للموظفين الفترة المقبلة 
لتأكيــد تنفيذ ما اختاروه، ويصل بدل انتقال 

الموظف إلى 2000 جنيه شهريا  .
وفيما يتعلق بالموظفين الذين لن يتم انتقالهم 
للعاصمة الجديدة في الوقت الحالي، أوضح 
ســعد  أنه ســيتم تجميع الموظفين الذين لم 
ينتقلوا بأحد المبانــي التابعة للوزارة لحين 
اســتكمال انتقال الموظفين ، مشيراً إلى أن 
الخدمات التي تقدم للمواطنين في القاهرة أو 
أي محافظــة  لن تتأثر من انتقال الموظفين 

للعاصمة اإلدارية.

تمهيدًا لالنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة
وزيرة التجارة والصناعة تتفقد مقر الوزارة 
بالحي الحكومي وتستعرض الترتيبات 

النهائية النتقال الموظفين

رسائل هامة للموظفين المنتقلين للعاصمة اإلدارية 
الجديدة

نشــرت الصفحة الرســمية للجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة على الفيس 
بوك انفوجراف لتوضيح دور الموظف تجاه ما يقدم له من تدريب لتنمية 
مهاراته ، وذلك في إطار سلســلة الحلقات التوعوية التي ينشــرها الجهاز 

للتعريف بقانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 .
أوضح االنفوجراف ما يلي :

- تعد فترة التدريب فترة عمل وتخلفه عنها يمثل إخااًل بواجباته الوظيفية.
- يستحق الموظف خال فترة التدريب كامل أجره .

- يتعيــن على الموظف الذي تم تدريبه داخل مصر أن يقضي في الخدمة 
ضعف مدة تدريبه.

- يتعين على الموظف الذي تم تدريبه خارج مصر أن يقضي في الخدمة 
ستة أشهر على األقل ،أو ضعف المدة أيهما أطول .

- تتحمــل الوحــدة كافة مصروفــات التدريب ما لم يجتاز الموظف نســبة 
النجاح المقررة حيث يتم استردادها من الموظف .

- يلتزم المتدرب بنقل ما اكتســبه من معرفة ومهارات إلى زمائه بوحدة 
العمل .

يقام الحي الحكومي – أحد  أحياء للعاصمة 
اإلداريــة الجديدة الـ 9- على مســاحة 4.8 
مليــون متــر مربع،حيــث تشــغل المباني 
مســاحة 60 فدانا منــه، بينما تم ترك البقية 
للمســاحات الخضــراء والنوافيــر لرســم 
الطابــع الجمالــي علــى الحــي،  كما تضم 
ساحة الشــعب أضخم سارية علم في العالم 

بطول 185 مترا.
الحي الحكومي أحد معالم العاصمة اإلدارية 
الجديدة تشــمل المرحلة األولــى من الحي 
مبنى مجلــس النواب، ومجلــس الوزراء، 
باإلضافة إلى المرحلــة األولى من المباني 
الوزاريــة بإجمالي 34 مبنى على مســاحة 
153 فداًنا، ويعمل ما يقرب من 18 شركة 
كبيرة من الشــركات المصرية الوطنية في 

تنفيذ الحي الحكومي.
 يعتبر الحــي الحكومي بالعاصمة اإلدارية 
الجديدة بداية لنظام إلكتروني تشغيلي جديد 
ألول مــرة في مصر، ويصل عدد العاملين 
بالحي الحكومي إلى  50 ألف عامل. ومن 
اهم  مميــزات الحي الحكومــي بالعاصمة 

اإلداريــة  وقوعــه على بعد 15 دقيقة عن الحي الســكني، كما أن جميع 
المباني مقاومة  لكل أنواع المخاطر )الزالزل والحرائق(.

وتقع وزارة التجارة والصناعة  بمجمع آخر يضم 6 وزارات، هي قطاع 
األعمال والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والهجرة واالستثمار 

والتعاون الدولي.
بــدأ العمل في الحى الحكومى في عــام 2015 بالتزامن مع وضع حجر 
أساســا العاصمة اإلدارية، وتشــمل المباني تقام على مســاحة 28% فقط 
وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء، والمباني الحكومية مجهزة 
بأحدث التكنولوجيا، حيث ســيتم نقل داووين الوزارات والمســئولين عن 

مكاتب الوزراء للعاصمة اإلدارية كمرحلة أولى لحين انتهاء عملية النقل 
بشكل كامل.

يشــمل الحــي الحكومــي  10 مجمعــات وزاريــة بإجمالــى 34 وزارة 
باإلضافــة لمبنى رئاســة مجلس الوزراء ومبنــى مجلس النواب ومحور 
رئيسى يتوســط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2، ويتوسط الحى 
الحكومــى منطقة بازا ســتكون ســاحة ترفيهية للموظفيــن تضم حدائق 
ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكاســيكي وفي الشوارع 
بين المباني تم اســتخدام حجر البازلت ، وتبلغ مســاحة كل مجمع 170 

ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر ربع.

مميزات الحى الحكومى بالعاصمة اإلدارية الجديدة 

شروط الحصول على التدريب للموظف
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تعــد صناعــات الباســتيك إحــدى أهــم الصناعــات 
مرتفعــة  نمــو  معــدالت  تحقــق  والتــي  الوطنيــة 
ســنوياً  كمــا تحقــق معــدالت كبيــرة مــن الصــادرات 
للعديــد مــن دول العالــم، وتعتبــر صناعــة الباســتيك 
ــات  ــن الصناع ــد م ــة للعدي ــات المغذي ــن الصناع م
األخــرى كصناعــة التعبئــة والتغليــف والصناعــات 
ــة  ــروعات البني ــي مش ــل أيضــاً ف ــية، وتدخ الهندس
التحتيــة مثــل مواســير الميــاه والصــرف وكابــات 
الدوائيــة  العبــوات  إلــى  باإلضافــة  الكهربــاء 
االســتهاكية  والســلع  الكيميائيــة  والصناعــات 

ــة الســيارات ــرة وصناع المعم
أصبحــت صناعــة الباســتيك مــن الصناعــات التــي 
ــي خاصــة  ــاج الصناع ــي اإلنت ــارزة ف ــة ب ــا مكان له
خــال الســنوات العشــر األخيــرة نتيجــة احــال 
الباســتيك مــكان مــواد أخــرى كالزجــاج والمعــادن 
باإلضافــة إلــى القيمــة المضافــة لصناعــة الباســتيك 
واعتمــاد العديــد مــن الصناعــات األخــرى عليهــا 
فأغلــب المصانــع التــي تنتــج أليافــاً صناعيــة تعتمــد 
ــى  ــة عل ــا اإلنتاجي ــن طاقته ــو 40-60%  م ــى نح عل
الهوالــك مــن الباســتيك والــذي يعــاد تدويــره كمــادة 

خــام 
ــام  ــد حظــي قطــاع الصناعــات الباســتيكية باهتم لق
ــة  ــة رئيســية مــن جانــب الدول ــر مســبوق وأولوي غي
ــتثمارات  ــريعات أو االس ــتوى التش ــى مس ــواء عل س
فــي  والرأســية  األفقيــة  والتوســعات  الجديــدة 
ــة  ــاذ كاف ــم اتخ ــد ت ــة وق ــق الصناعي ــدن والمناط الم
ونقــل  الصناعــة  لتوطيــن  الازمــة  اإلجــراءات 
التكنولوجيــا الحديثــة، وســد الفجــوة بيــن الصــادرات 
والــواردات وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن العديــد مــن 

ــاج ــات اإلنت مدخ
ــاء  ــي إنش ــع ف ــراءات التوس ــك اإلج ــرز تل ــن أب وم
المجمعــات الصناعيــة المتخصصــة  فــي الصناعــات 
الباســتيكية والمجهــزة بالتراخيــص لتبــدأ مصــر 
مرحلــة جديــدة فــي إحــداث تنميــة صناعيــة متنوعــة 
ــة  ــك  المجمعــات الصناعي بحيــث ال يقتصــر دور تل
علــى مجــرد إقامــة وحــدات إنتاجيــة لخدمــة أنشــطة 
صناعيــة بعينهــا، بــل لتكــون منظومــة متكاملــة 
توفــر البيئــة المواتيــة والبنيــة التحتيــة الازمــة لدعــم 
الصناعــات الباســتيكية بهــا وتوفــر فرصــاً للتوســع 
المجمعــات  هــذه  تعمــل  كمــا   الصناعــات  بتلــك 
علــى القضــاء علــى عشــوائية الصناعــات والتحــول 
إلــى القطــاع الرســمي، ويمثــل مجمــع »مرغــم« 
ــًزا  ــا متمي ــكندرية نموذًج ــة االس ــي بمحافظ الصناع
يســهم  ، حيــث  المتكاملــة  الصناعيــة  للحاضنــات 
فــي إعــداد وتأهيــل صغــار المســتثمرين ورجــال 
القيمــة  ذات  المشــروعات  فــي  للريــادة  األعمــال 
المضافــة العاليــة التــي تســهم فــي االرتقــاء بالمنتــج 

إلــى  مرغــم  منطقــة  أهميــة  وترجــع   المحلــى، 
اقترابهــا مــن مصانــع البتروكيماويــات، المنتجــة 
ــل  للخامــات المســتخدمة فــي صناعــة الباســتيك مث
البولــى إيثيليــن والبولــى بروبيليــن، فضــا عــن تميز 
ــا  ــاء اإلســكندرية  وهــو م ــن مين ــا م ــة بقربه المنطق
يســهل مــن عمليــات التصديــر لألســواق الخارجيــة.

 يضــم مجمــع مرغــم)1( 238 وحــدة صناعيــة كاملة 
التجهيــز )تــم تســليمها بالكامــل(، كمــا يشــمل مجمــع 
مرغــم)2( 204 وحــدات صناعيــة )165 وحــدة تــم 
ــا  ــم تخصيصه تســليمها للمســتثمرين، و16 وحــدة ت
وحــدة(.   23 تخصيــص  إنهــاء  وجــار  مؤخــًرا، 
ليصبــح إجمالــي الوحــدات التــي جــرى توفيرهــا 
لمدينــة  نــواة  تعتبــر  التــي  442 وحــدة صناعــة 
صناعــة الباســتيك فــي محافظــة اإلســكندرية، حيــث 
تــدرس الحكومــة إدراج المجمــع ضمــن مــوردي 

ــة. ــاة كريم ــادرة حي مب
فــي  والصناعــة جهــداً  التجــارة  تدخــر وزارة  ال 
حمايــة الصناعــة الوطنيــة مــن الممارســات الضــارة 
وزيــرة  أصــدرت  حيــث  العالميــة  التجــارة  فــي 
ــة  ــراراً بفــرض رســوم نهائي التجــارة والصناعــة، ق
لمكافحــة اإلغــراق علــى الــواردات مــن صنــف 
البولــى كلوريــد الفينيــل ذات منشــأ أو المصــدرة مــن 
ــوق  ــرد للس ــي ت ــة والت ــدة األمريكي ــات المتح الوالي

المصــري بأســعار مغرقــة. 
ــارض  ــام بالمع ــى االهتم ــوزارة عل ــا تحــرص ال كم
تنظيــم  الباســتيك حيــث ســيتم  بقطــاع  الخاصــة 
ــدورة الثامنــة عشــر مــن معــرض ايجــى باســت  ال
ــز  ــل بمرك ــر المقب ــن 9 – 12 يناي ــرة م ــال الفت خ
مصــر للمعــارض الدوليــة، ويعــد المعــرض الحــدث 
األول محليــا وقاريًــا لرجــال االعمــال المهتميــن 
بقطــاع صناعــة الباســتيك والبتروكيماويــات حيــث 
ــف  ــن 22 أل ــد ع ــا يزي ــتقبل م ــع أن يس ــن المتوق م

ــر. زائ
لزيــادة  شــاملة  اســتراتيجية  الــوزارة  تبنــت  لقــد 
الصــادرات المصريــة لألســواق العالميــة والحــد 
مــن الــواردات ارتكــزت علــى التوســع فــي األســواق 
الخارجيــة لتشــمل عــددا كبيــرا مــن الــدول والتكتات 

االقتصاديــة العالميــة والنفــاذ ألســواق جديــدة وزيــادة 
بنــود الصــادرات المصريــة لألســواق الخارجيــة 
مــن خــال إدخــال ســلع ومنتجــات جديــدة لمنظومــة 

ــة، ــادرات المصري الص
وقــد ســاهمت هــذه الجهــود فــي تحقيــق الصــادرات 
ــنوات  ــال الس ــرداً خ ــواً مط ــة نم ــلعية المصري الس
ــات  ــادرات منتج ــت ص ــث بلغ ــة حي ــة الماضي القليل
الباســتيك بنهايــة أغســطس مــن العــام الجــاري نحــو 

ــون  دوالر . ــار و 499 ملي ملي
ومــن الجهــات المعنيــة بصناعــة الباســتيك المجلــس 
ــة واألســمدة  وهــو  التصديــري للصناعــات الكيماوي
بتعزيــز  المعنيــة  الرئيســية  الــوزارة  اذرع  احــد 
صــادرات المنتجــات المصريــة ، حيــث يعــد  إطــار 
ــن  ــي المصدري ــه ممثل ــي عضويت ــع ف ــي يجم تنظيم
والمنتجيــن فــي مجــال صناعــة الكيماويات واألســمدة 
والباســتيك  ويختــص المجلــس بتقديــم الخدمــات 
مــن  وذلــك  المصرييــن  والمصدريــن  للمصنعيــن 
خــال إعــداد االســتراتيجيات والخطــط والدراســات 
وتقديــم االستشــارات وفتــح األســواق بكافــة الطــرق 
التســويقية ويعمــل المجلــس علــى تهيئــة المنــاخ 
ــه  ــن أعضائ ــل بي ــل التكام ــر عوام ــب وتوفي المناس
لمنتجــات  التنافســية  التصديريــة  القــدرة  لزيــادة 
الصناعــات الكيماويــة واألســمدة والباســتيك بمــا 
يؤهلهــا الختــراق األســواق الخارجيــة وتواجدهــا 
وانتشــارها ومضاعفــة حجمهــا باســتمرار وذلــك مــن 

خــال:
  • تعظيــم حجــم الصــادرات الســنوي المحــدد لــكل 

شــعبه مــن شــعب المجلــس. 
ومســاندة  بالقطــاع  المصدريــن  قاعــدة  توســيع   •

التنافســية. قدراتهــم  لزيــادة  القائميــن  المنتجيــن 
• مســاندة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لكــي 

تصــل بمنتجاتهــا إلــى مســتوى التصديــر.
• العمــل علــي رفــع مســتوى الصــادرات المصريــة 
مــن الكيماويــات واألســمدة وفتــح األســواق الخارجية 

مها ما أ
المعــارض  فــي  الجماعــي  االشــتراك  تشــجيع   •

المتخصصــة. الخارجيــة 
مــن  المزيــد  ومعرفــة  المجلــس  مــع  للتواصــل 

العنــوان: الخدمــات 
الماليــة  وزارة  -أبــراج  رمســيس  امتــداد  شــارع 

-الــدور, 11  رقــم 6  -بــرج 
الصفحة الرسمية على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/Chemica
 /lFertilizersExportCouncil

تليفون 00223420921 
info@cec-eg.com البريد اإللكتروني

صناعة البالستيك.... تنوع في 
المنتجات وفرص واعدة في التصدير 

لألسواق الخارجية 
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