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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــوزراء، ُمجمعــي الصناعــات الصغيــرة 
والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة، واللذين تم 
إنشــاؤهما في إطار مبادرة »مصنعك جاهز 
للترخيــص«، التــي تتولــى وزارة التجارة 
والصناعــة تنفيذها في إطار جولته بمحافظة 

الفيوم.
ورافق رئيس الوزراء كل من المهندس أحمد 
ســمير، وزير التجــارة والصناعة والدكتور 
عاصــم الجــزار، وزير اإلســكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية، واللواء هشــام آمنة، 
وزيــر التنميــة المحليــة، والدكتــور احمــد 
األنصــاري، محافظ الفيــوم، واللواء محمد 
زين، مساعد مدير إدارة األشغال العسكرية. 
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوســع 
في المجمعــات الصناعية التي تمثل حاضنة 
توفر المقومات التي تســهم في دعم مختلف 
الصناعات وتنميتهــا، على النحو الذي يدفع 
االقتصاد الوطني ويســاهم في توفير فرص 

العمل ودعم المنتج المحلي لينافس عالمياً. 
وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة 
والصناعة، أن هذا المشروع جزء من خطة 
الوزارة للتوسع في تنفيذ الُمجمعات الصناعية 
بمختلف المحافظات، الفتاً إلى أن المشروع 
المقــام بالفيــوم الجديدة ســيضم الصناعات 
الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذا صناعة 
المالبس الجاهزة والمفروشــات، حيث سيتم 

طــرح المجمعين أمــام المســتثمرين قبل نهاية 
العــام الجاري بنظــام التمليك بتيســيرات غير 

مسبوقة أو اإليجار بأسعار رمزية. 
وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة تتيح 
تيسيرات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين في 
المجمعــات الصناعية الجديدة، تشــمل تخفيض 
ســعر كراســة الشــروط وتخفيض تأمين جدية 
الحجــز، واإلعفاء من التكاليف المعيارية نظير 
دراســة الطلب، واإلعفاء من سداد مقابل تقديم 
العروض والســماح للمستثمر بطلب واحد على 
أكثــر مــن وحدة وبــدون حد أقصــى للوحدات 
فــي نفس القطــاع الصناعي، إلــى جانب زيادة 
عدد البنوك الممولة للحصــول على الوحدات، 
وتقديم تيســيرات بشــأن تمويــل الحصول على 
اآلالت والمعدات ومســتلزمات اإلنتاج، وتقليل 
المدة الزمنية إلجراءات الدراســة والتخصيص 
وإعفاء المستثمرين من ســداد القيمة اإليجارية 
للوحــدات لمدة 9 أشــهر من تاريخ االســتالم، 

فضــاًل عــن تحديد مــدة إيجــار الوحــدة بـ10 
سنوات قابلة للتجديد بحد أقصى 5 مدد أخرى.

واســتمع مدبولــي إلى شــرح من اللــواء محمد 
زين، مســاعد مدير إدارة األشــغال العسكرية، 
الذي أوضح أن المشــروع يتكون من مجمعين 
صناعيين، متعددي األنشــطة على مساحة 51 
فدانــاً، األول عبارة عن مجمع خرســاني يضم 
576 وحــدة صناعيــة، ويتكــون مــن أرضي 
ودورين تصل مســاحة الوحــدة الكلية إلى نحو 
48 م2، والثاني عبارة عن مجمع معدني يضم 
116 وحدة صناعية، تبلغ مساحة الوحدة الكلية 

432 م2.
وأضــاف أن المشــروع تنفــذه إدارة األشــغال 
العسكرية على مســاحة إجمالية تصل إلى نحو 
51.2 فــدان، بتكلفة تقدر بحوالــي 1.2 مليار 

جنيه، ونسبة تنفيذ %100.
ولفت إلى أن المشروع به مبان خدمية بمساحة 
إجماليــة 5227 م2، تشــمل: مبنــى المعارض 
علــى مســاحة 3110 م2، ومنافــذ بيــع علــى 

مســاحة 720 م2، وخدمات بنكية على مساحة 
320 م2، وكــذا مبنى إداري ومطعم وكافتيريا 

ومسجد.
كما أشــار إلى أنه تم مراجعة األنشــطة المقرر 
طرحها وفقاً الحتياجات المنطقة، حيث سيكون 
أحــد المبانــي بالمجمــع الخرســاني مخصصاً 
والمالبــس  بالمنســوجات  المتعلقــة  لألنشــطة 
الجاهزة والسجاد اليدوي، والصناعات المكملة، 
فضاًل عن مبنى لألنشــطة القائمة على التصنيع 
الزراعي، ومنتجات النخيــل، والنباتات الطبية 
والعطرية، من التعبئة والتغليف وغيرها، وكذا 

مبنى لألنشطة الصناعية والحرفية.
وفيمــا يتعلق بموقف المرافق، أوضح مســاعد 
مدير إدارة األشــغال العســكرية أنه تم االنتهاء 
من الربط الخارجي للصرف الصحي، ورصف 
المداخل الخاصة بالمجمعين، ومراعاة مناسيب 
طريق أســيوط الغربي، مــع توصيل الكهرباء، 
ومنظومــة االتصاالت، وجار تركيب العدادات 

الكودية مسبقة الدفع.

عقــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيس 
مجلــس الــوزراء، اجتماعــا، مــع أعضاء 
مجلــس إدارة اتحاد الصناعــات المصرية، 
وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير 
التجارة والصناعة، والدكتور هاني محمود، 
الوزير األسبق، عضو مجلس إدارة االتحاد، 
والمهنــدس محمــد زكي الســويدي، رئيس 

اتحاد الصناعات المصرية.
واســتهل رئيس الوزراء االجتماع باإلشارة 
إلــى حرصه علــى عقد لقــاءات دورية مع 
اتحاد الصناعات لمناقشــة ســبل دعم قطاع 
الصناعة باعتباره أحــد أهم القطاعات التي 
من شأنها أن تســهم في تحقيق معدالت نمو 
االقتصــاد المرجوة، منوهاً فــي هذا الصدد 
إلــى توجيــه فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي، رئيــس الجمهوريــة بــأن تكــون 
هناك اســتراتيجية وطنية متكاملة للصناعة 
فــي مصر، تتضمن العديد من المســتهدفات 
النوعيــة والكميــة الواضحــة، وذلك ســعياً 
لتعظيم االســتفادة من المقومات واإلمكانات 
التــي تمتلكهــا مصر، وتجعلهــا نقطة جذب 
لمزيــد مــن رؤوس األموال والمســتثمرين 

المحليين واألجانب.
وكشــف رئيس الوزراء خالل االجتماع عن 
بــدء االســتعدادات لعقد مؤتمــر اقتصادي، 
تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
رئيــس الجمهوريــة، والتــي تتضمن وضع 
جلســات  لموضوعــات  ومقترحــات  رؤي 

الموضوعــات  تســتحوذ  حيــث  المؤتمــر، 
المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، 
وكذا إجــراءات تعميق الصناعــة الوطنية، 
وتوطين العديد مــن الصناعات، فضاًل عن 
زيــادة حجم الصادرات، النصيب الكبير من 
الجلســات، مبدئياً اهتمامه بــأن تكون هناك 
مشــاركة فعالة من جانــب اتحاد الصناعات 
المصريــة، مــن خالل إعــداد ورقــة عمل 
متكاملة تتضمن إجــراءات محددة للنهوض 

بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب.
وأوضح رئيس الوزراء أن األزمة التي يمر 
بها العالم حالياً، بقدر صعوبتها، إال أنها في 
الوقت نفســه تُعد فرصــة للصناعة الوطنية 
من خالل االهتمام، خاصة بقطاع الصناعة، 
وتعميــق وتوطيــن العديد مــن الصناعات، 
والســعي لزيادة حجــم الصــادرات، مؤكداً 
ضــرورة قيــام كل غرفة من غــرف اتحاد 
الصناعــات بإعــداد ورقــة عمــل وخطــة 
تنفيذيــة متكاملــة يتم عرضها فــي المؤتمر 
االقتصــادي، وصــوال إلقرارهــا، وتنفيذها 

محتوياتها على الفور.
وأكــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي خــالل 
االجتماع، أن الحكومة قطعت شــوًطا كبيًرا 
في تنفيــذ العديد من المطالب للُصنَّاع، وكذا 
تقديــم المزيــد مــن التيســيرات، منها على 
ســبيل المثــال ال الحصر، إتاحــة األراضي 
الصناعيــة بحــق االنتفاع، وتســعيرها طبقاً 
لتكلفة توصيل المرافــق، إلى جانب إصدار 

التراخيــص خالل 20 يوم عمــل، وغيرها 
من التيسيرات والمحفزات األخرى.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف 
األسمى للحكومة حالًيا هو كيفية القفز بقطاع 
الصناعة، وبذل المزيد من الجهود للنهوض 

به، تحقيقاً للمستهدفات المنشودة منه.
من جانبه، أشار المهندس أحمد سمير وزير 
التجــارة والصناعــة، إلــى ما تــم عقده من 
اجتماعــات ولقــاءات مع اتحــاد الصناعات 
لمناقشــة  إدارتــه،  ومجلــس  المصريــة، 
واســتعراض عدد مــن الملفــات والقضايا، 
وكــذا المقترحات المختلفة، التي من شــأنها 

الدفع بقطاع الصناعة خالل هذه المرحلة.
وأشــار المهنــدس محمــد الســويدي، خالل 
االجتماع، إلى أن االتحاد على أتم االستعداد 
للمشاركة في إعداد االستراتيجية المطلوبة، 
للمؤتمــر  اإلعــداد  فــي  المشــاركة  وكــذا 
االقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، رئيس الجمهورية، مؤكداً سرعة 
االنتهــاء مــن إعــداد ورقة العمــل والخطة 
التنفيذيــة الخاصــة بــه؛ وعرضهــا علــى 
الحكومــة تمهيداً لمناقشــتها خالل جلســات 

المؤتمر.
وخــالل االجتماع، اســتمع رئيــس الوزراء 
إلى عدد من مداخالت أعضاء مجلس إدارة 
اتحــاد الصناعات المصرية، والتي تضمنت 
عرضا لمختلف المقترحات، والرؤى؛ التي 

من شأنها أن تدفع بقطاع الصناعة.

رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة 
يتفقدان مجمعي الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة

م. أحمد سمير: المجمعان سيتم 
طرحهما أمام المستثمرين قبل نهاية 

العام الجاري بنظام التمليك بتيسيرات 
غير مسبوقة أو اإليجار بأسعار رمزية

ويلتقيان بأعضاء اتحاد الصناعات المصرية
مدبولي: تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم 

الصادرات على أجندة المؤتمر االقتصادي 
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أكد المهندس/ احمد سمير، وزير التجارة والصناعة 
أن االرتقاء باإلمكانــات والمقومات الفنية والمعملية 
للجهات واألجهزة التابعــة تأتى على رأس أولويات 
خطــة عمل الوزارة خالل المرحلة الحالية، مشــيراً 
إلى حرص الوزارة على التوســع في إنشــاء معامل 
الفحــص المتخصصة والمعتمــدة بهدف تنفيذ أحدث 
النظم والقواعد المتبعــة دولياً في إجراءات الفحص 
واإلفراج عن الشــحنات المصدرة والمستوردة وبما 
يســهم في تيســير حركــة التجارة بيــن مصر ودول 

العالم.
وقــال إن الــوزارة تعمــل علــى تطويــر المنظومة 
اإلجرائيــة بفــروع هيئــة الرقابة علــى الصادرات 
والــواردات وتســريع وتيرة الفحــص واألفراج عن 
الشــحنات بالتنسيق مع األجهزة المعنية، األمر الذي 
يســهم في تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع 
المصدرين والمســتوردين، مشــدداً علــى ضرورة 
االلتزام بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة 
على كافة المنتجات المســتوردة، للحفاظ على صحة 

وسالمة المستهلك المصري.
جــاء ذلك خالل افتتاح الوزيــر يرافقه اللواء عصام 
النجار رئيس الهيئــة العامة للرقابة على الصادرات 
والــواردات لمعمــل فحــص المحــركات الكهربائية 
وأعمــال التطويــر بالمقر الرئيســي للهيئــة بمطار 
القاهرة الدولي، وذلك في إطار زيارة الوزير للهيئة 
والتي تفقد خاللهــا إدارات ومعامل الهيئة، كما عقد 

لقاءاً موسعاً مع قيادات ومسئولي الهيئة. 
وقال الوزير أن افتتاح المعمل الجديد يأتي في إطار 
سعي الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع 
الصناعــي ليتواكــب مع التطــور الصناعي العالمي 
واالتجــاه نحو اســتخدام حلول وتقنيــات متطورة ال 
سيما في قطاع المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، 
وكذلــك االرتقــاء بالمواصفــات القياســية المصرية 
والعمــل على توافقها مع المواصفــات العالمية وبما 
يســهم في تقليل اســتهالك الطاقة وتحسين اإلنتاجية 

الصناعية.
وأضاف ســمير أن المعمل متخصص في اختبارات 
المحــركات  واختبــار  للمحــركات  الطاقــة  كفــاءة 
المستوردة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا 
للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة وبما يضمن 
توافــق المعايير التقنيــة للمحركات المســتوردة مع 
ضوابط االســتيراد ومثيالتها العالميــة، لتكون أكثر 
كفاءة في اســتخدام الطاقة في إطار برنامج »اإلنتاج 

باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة«.
وأشــار الوزير-خــالل افتتاحــه ألعمــال التطويــر 
علــى  للرقابــة  العامــة  للهيئــة  اإلداري  بالمبنــى 
الصــادرات والــواردات - أن أعمــال التطوير تأتى 
فــي اطار تعزيز دور الهيئة كمحور أساســي ضمن 
اســتراتيجية وزارة التجارة والصناعــة الهادفة إلى 
تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مســتهدفات 
خطتهــا للوصول بقيمة الصــادرات إلى 100 مليار 

دوالر.
ومن جانبه أوضح اللواء/ عصام النجار رئيس الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن  إنشاء 
معمل المحــركات الجديد والذى تــم تنفيذه بالتعاون 
مــع شــركة ABB للصناعات الكهربائيــة يأتي في 
اطار برنامــج اإلنتاج باســتخدام التكنولوجيا الذكية 

وكفــاءة الطاقة، والذي تــم إطالقه عام 2015 
وتنفــذه وزارة التجــارة والصناعة بالتعاون مع 
مؤسســة التمويل الدولية IFC ويستهدف زيادة 
تنافســية القطاع الصناعي من خالل رفع كفاءة 
اســتخدامات الطاقة في الصناعة، مشــيرا إلى 
أن البرنامــج حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع 
مواصفة قياسية لمســتويات الطاقة بالمحركات 
الكهربائيــة ووضــع خارطة طريــق للتصنيع 
المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة 

للطاقة.
وأضــاف أن افتتاح هذا المعمل يأتي اســتكماال 
لمنظومــة معامل اختبــارات المحركات بالهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي 
تتضمن معمل ميناء بورسعيد والمتخصص في 
فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 

1.5 كيلو وات، ومعمل ميناء الدخيلة والمتخصص 
في فحص المحركات الكســرية من 750 وات حتى 

7.5 كيلو وات.
وأشــار إلــى أن تطوير المقر الرئيســي تضمن رفع 
كفــاءة المبنى وتزويده بأحــدث اإلمكانات واألجهزة 
وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتعزيز 
قدراتهم االنتاجية ورفع مستوى اإلداء واإلنتاج، إلى 
جانب تحديث وتوســيع ســعة مركــز خدمة العمالء 
CALL CENTER  من حيث زيادة عدد العاملين 
وعــدد الخطوط مــع إتاحة الخدمــة باللغتين العربية 
واإلنجليزيــة، الفتــاً في هــذا االطار إلــى أن الهيئة 
تمتلك عدد كبير من الكفاءات والكوادر الشــابة التي 
يمكن االســتفادة منها في االرتقاء بمنظومة الخدمات 
وســرعة تنفيذ اإلجراءات وبما يتواكب مع متطلبات 

التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
معمــل  إنشــاء  فــي   ABB شــركة  دور  وحــول 
المحــركات الكهربائيــة الجديــد بهيئــة الرقابة على 
الصــادرات والــواردات أوضح أحمــد حماد رئيس 
مجلس إدارة مجموعة شــركات إيــه بي بي مصر: 
»أن االســتراتيجية الوطنية لتغيــر المناخ في مصر 
2050 ترتكــز على وجود عدد مــن الفرص خالل 
المرحلــة الحالية البد أن تســتفيد منها مصر، وعلى 
رأســها قطاع الطاقة. لذا كانت مشــاركة إيه بي بي 
بإهــداء معمل قياس متخصص فــي اختبارات كفاءة 
الطاقــة للمحركات خطوة في ســبيل المســاهمة في 
تحقيــق جزء من هذه االســتراتيجية كشــركة رائدة 
عالميا في مجال تصنيــع المحركات الموفرة للطاقة 

والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية«.
هــذا وقد قــام المهندس احمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة بجولــة تفقديــة بالمعامــل الغذائية حيث 
استعرض منظومة العمل بها والتي يصل عددها إلى 
118 معمــاُل تغطى كافة الموانــئ الجوية والبحرية 
والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقاً 
ألحدث النظم العالمية، كما قام الوزير بتفقد المعامل 
الصناعية حيث استعرض منظومة معامل اختبارات 
الجودة للسلع الصناعية والهندسية والتي يبلغ عددها 
136 معمل منتشــرة بكافة منافــذ الجمهورية، حيث 
تقــوم تلــك المعامــل بإجــراء االختبــارات الالزمة 
للسلع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، 
والكيماويــات ومــواد البنــاء والحراريــات، ولعب 
األطفــال وذلك طبقاً للمواصفات القياســية المصرية 

والعالميــة، كما تفقد الوزير معامل البطاريات ولعب 
األطفال والســيور باإلضافة إلى معملي المســاعدين 
وفالتــر الهــواء واســتعرض إجــراءات الفحــص 

واالختبار بتلك المعامل.
وتفقد ســمير المبنى اإلليكتروني بالهيئة واستعرض 
العمل بمركز التحكم اإلليكتروني بشــبكة المعلومات 
والــذي يربط جميع الفروع التابعة للهيئة في مختلف 
الموانــئ، كما يربط الهيئة بكافــة الجهات الحكومية 
المعنيــة وهو ما يســهم في تســهيل اإلجراءات دون 

األخالل بأحكام اإلجراءات الرقابية.
وقــام الوزير أيضــا بزيارة مركز خدمــات التجارة 
والمنــوط بتقديــم الخدمــات المباشــرة للمصدريــن 
والمســتوردين والرد على االستفسارات والشكاوي 
وحــل المعوقــات، كما اســتعرض الوزيــر الموقع 
اإللكتروني للهيئة والذي يســهم في تحقيق التواصل 
الفعال مع مجتمع التجارة الخارجية وتسهيل منظومة 
التصديــر واالســتيراد وخدمة المواطنيــن والذي تم 
تطويــره وإطالقه فــي عام 2018 ليصبح النســخة 
الثالثة منذ إنشــاء الموقــع اإللكتروني للهيئة في عام 
2004 وتعــد الهيئة العامــة للرقابة على الصادرات 
والواردات من أوائــل الجهات الحكومية التي قامت 
بإطالق بوابــة إلكترونية متميزة متاحة بثالث لغات 
العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية لمواكبة تطورات 
العمل ومن أبرز مالمح التطوير المســتقبلي إطالق 
الخدمــات التي تقدمها الهيئــة على اإلنترنت ليصبح 
منصــة إلكترونية لكافة خدمات الهيئة من أنهاء كافة 
الخدمــات للمتعاملين وتحصيل الرســوم عن طريق 

الدفع اإللكتروني والبوابة اإللكترونية للهيئة.
وفــى ختام جولته تفقد ســمير إدارة قطــاع األعمال 
بالهيئة وهي احــدى اإلدارات الهامة  التابعة لمركز 
خدمات التجارة والمنوطة بإصدار التقارير والبيانات 
والدراســات اإلحصائيــة عــن حركــة الصــادرات 
والــواردات والتقارير الخاصة بالتبادل التجاري بين 
مصر ودول العالم كما أنها تقوم بعمل بيان إحصائي 
شــهري لشــرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية 
وتقدم خدماتها لمختلف الجهات منها رئاســة مجلس 
الــوزراء، ووزارة التجــارة والصناعــة، والجهــاز 
المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، والغــرف 
التجارية، والســفارات والتمثيل التجاري، الجامعات 
والمعاهد التعليمية بما يخدم مجتمع التجارة الخارجية 

ودعم  متخذي القرار.

أكد المهندس/ أحمد ســمير، وزير 
التجارة والصناعــة أهمية تحقيق 
المزيــد مــن التعــاون والتنســيق 
فــي كافة مجاالت العمــل العربي 
التحديــات  لمواجهــة  المشــترك 
االقتصاديــة واالجتماعية العالمية 
الحاليــة، مشــيراً إلــى أن الدورة 
االقتصــادي  للمجلــس  الـــ 109 
ترأســتها  والتــي  واالجتماعــي 
مصر شــهدت زخمــاً كبيــراً في 
العمليــة التفاوضية وســاهمت في 
تحقيق المزيد من التقارب العربي 
وتيســير التفاهمات حول القضايا 

محل االهتمام المشترك.
جــاء ذلك في ســياق كلمة الوزير 
التــي ألقاهــا خالل مشــاركته في 
الجلســة االفتتاحية ألعمال الدورة 
االقتصــادي  للمجلــس  الـــ 110 
الــدول  لجامعــة  واالجتماعــي 
بمقــر  عقــدت  والتــي  العربيــة 
وبحضــور  بالقاهــرة،  الجامعــة 
الســفيرة/ هيفاء ابو غزالة األمين 
العــام المســاعد لجامعــة الــدول 
العربيــة للشــئون االجتماعية إلى 

جانب عدد كبير من الوزراء ورؤســاء وأعضاء 
وفود الدول األعضاء.

وقال سمير إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة 
للمجلس منذ فبراير الماضي، حيث ُعقدت خاللها 
الــدورة العاديــة ألعمال المجلــس باإلضافة ألي 
دورتيــن غير عاديتين على المســتوي الوزاري 
والتي شهدت مناقشات مكثفة على مستوى الفنيين 
وكبــار المســئولين في العديد مــن الموضوعات 
الهامة وعلي رأســها ملف المجلــس االقتصادي 
واالجتماعي المرفوع للعرض على القمة العربية 

المقبلة في دورتها العادية الـ 31 بالجزائر.
وأشــاد الوزيــر بمخرجات المجلس فــي دورته 
الســابقة والتــي تعكــس إيمــان الــدول العربيــة 
بأهميــة وضع اطار قانونى واضح وموحد يعمل 
على تقديم التســهيالت والمزايا الكافية وتبســيط 
اإلجراءات التي تعيق حركة النقل عبر األراضي 
العربيــة ، مشــيراً إلــى أن اهم هــذه المخرجات 
تضمنــت اعتماد آليــة االلتزام للــدول األعضاء 
بقرارات المجلــس االقتصادي واالجتماعي ذات 
الصلــة بمنطقة التجارة الحــرة العربية الكبرى، 
وقبول شــهادة المنشــأ الصادرة الكترونيا األمر 
الــذي يعد من متطلبات تســهيل التجــارة لتحقيق 
مزيد مــن االندماج في األســواق العالمية، وكذا 
اعتماد دليل المســتخدم لقواعد المنشــأ في إطار 
المنطقــة والذي يســاعد كل المتعاملين في مجال 
المنشــأ بشرح األحكام العامة والقواعد التفصيلية 
وجميع االستفسارات التي تخص قواعد المنشأ ، 
واالنتهاء من المالحق المكملة للبرنامج التنفيذي 

التفاقيــة منطقــة التجارة الحــرة العربية الكبرى 
واعتماد اتفاقيــة النقــل بالعبور)الترانزيت( بين 
الدول العربية وهو ما ينعكس إيجابا على المنطقة 

العربية وتجارتها البينية.
كما أشــار ســمير إلي نتائــج فعاليات األســبوع 
العربــي للتنميــة المســتدامة )النســخة الرابعة( 
التــي ُعقــدت برعاية فخامة الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي خالل شــهر فبرايــر 2022، حيث تم 
االطــالع على العديد من المبادرات ذات األهمية 
علــى الســاحة الدوليــة واإلقليمية، الفتــاً إلى أن 
اهــم النتائج تضمنت إطالق تقرير تمويل التنمية 
المستدامة في مصر، والذي يعد األول من نوعه 
عالمًيــا كتقرير لتمويــل التنمية المســتدامة على 

المستوى الوطني.
وأضــاف أنه في إطار حرص مصر على تحقيق 
نقلة نوعيــة في العمل المناخي العالمي، تســتعد 
الحكومة المصرية حاليا الستضافة الدورة )27( 
لمؤتمــر أطراف اتفاقية األمــم المتحدة اإلطارية 
حــول تغير المناخ في المدينة الخضراء »شــرم 
الشــيخ« خــالل شــهر نوفمبــر المقبل وتســعي 
للخــروج بتوصيــات للتنفيــذ، ليس فقــط بالبناء 
علــى مخرجــات مؤتمــر جالســكو، خاصة في 
مجال تمويل المناخ، ولكن بتســريع وتيرة العمل 
المناخــي، وتقديــم التدخــالت العاجلــة لمواجهة 
آثــار تغير المناخ، وعرض قصــص النجاح في 

مواجهة آثار تغير المناخ. 
وقــد وجــه وزيــر التجــارة والصناعــة الدعوة 
لكافــة الدول العربيــة للمشــاركة الفعالة في هذا 

الحــدث الهام مــن خالل طرح 
بيئيــة ومناخية خالل  مبادرات 
الملتقــى الدولي، الفتــاً إلى أن 
مصــر انتهت مؤخًرا من إعداد 
االســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر 

المناخ 2050.
وفي نهاية كلمته ســلم المهندس 
احمــد ســمير وزيــر التجــارة 
المجلــس  رئاســة  والصناعــة 
االقتصــادي واالجتماعي خالل 
دورته الـــ )110( إلى المملكة 
المغربيــة، وأعــرب عــن امله 
فــي أن يكــون العمــل العربي 
االقتصادي  والتنسيق  المشترك 
واالجتماعي بين الدول العربية 
مــن  المزيــد  لتحقيــق  ســبياًل 
للشعوب  والطموحات  األهداف 
العربيــة نحــو التقــدم والنمــو 

واالزدهار.
شــارك  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
المهنــدس احمــد ســمير وزير 
التجارة والصناعة  مع عدد من 
وزراء الدول العربية التي تمثل 
ترويــكا المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي )مصر، والمغرب، وليبيا(، عالوة 
علــي ترويكا القمة التنموية )الســعودية، ولبنان، 
وموريتانيــا( واألميــن العــام المســاعد لجامعة 
الــدول العربية للشــئون االجتماعية، في فعاليات 
االجتماع الوزاري الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات 
الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية االقتصادية 
واالجتماعية والتي عقــدت بالجمهورية اللبنانية 
فــي 20 يناير من عــام 2019 والتحضير للقمة 
في دورتها الخامسة والمقرر عقدها بالجمهورية 
الموريتانية خالل عــام 2023،  وذلك بحضور 
الســيد / إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون 
االقتصاديــة، حيث تم اعتماد مشــاريع القرارات 
التــي تم مناقشــتها خــالل االجتماع الذى ســبقه 
على مســتوى كبار المســئولين بمشــاركة قطاع 
االتفاقيــات والتجارة الخارجيــة )نقطة االتصال 
المصريــة الرســمية فــي المجلــس االقتصادي 

واالجتماعي(، ومن أهمها: 
-        الترحيــب باإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
األمانة العامــة والدول األعضاء لتنفيذ القرارات 
والتوصيــات الصادرة عن أعمــال الدورة للقمة 
العربيــة التنموية التي عقدت فــي مدينة بيروت 

بالجمهورية اللبنانية
-        اســتعراض الموضوعــات المقترحة من 
الدول األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة 
إلدراجها ضمن مشــروع جــدول أعمال الدورة 
الخامســة للقمة العربيــة التنموية فــي موريتانيا 

والتي ستعقد في يونيو 2023.

وزير التجارة والصناعة يلقي كلمة مصر في افتتاح أعمال 
لجامعة  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس   110 الـ  الدورة 
الدول العربية...ويسلم رئاسة المجلس إلى دولة المغرب

ويفتتح أحدث معمل لفحص المحركات الكهربائية وأعمال 
الصادرات  على  الرقابة  لهيئة  الرئيسي  بالمقر  التطوير 

والواردات
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فــي إطــار الجهــود المبذولــة لتهيئــة مناخ 
االســتثمار وإتاحة المزيد من التيســيرات، 
جذبــا لالســتثمارات المحليــة واألجنبية في 
مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، 
الذي يُعد أحد أهم القطاعات التي من شــأنها 
المســاهمة فــي تحقيــق النمــو االقتصادي 
المنشــود، وافــق مجلــس الــوزراء، خالل 
اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 
على مشــروع قرار رئيس مجلس الوزراء 
بشأن تحديد أسعار األراضي الصناعية التي 

يتم طرحها للمستثمرين.
ونــص مشــروع القــرار علــى أن تتولــي 
قــرار رئيــس  بموجــب  المشــكلة  اللجنــة 
مجلــس الوزراء رقم 2067 لســنة 2022 
تجميع ودراســة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
للتخصيــص الفوري لألراضــي الصناعية 
المرفقة للمســتثمرين بعد استيفائهم األوراق 
والمســتندات المطلوبــة، علــى أن يكــون 
التصــرف فــي األراضي الصناعيــة بنظام 
)التملــك – حــق االنتفــاع(، وذلــك وفقــاً 

لمجموعة من الضوابط.
وفيمــا يتعلــق بضوابط نظــام التملك، نص 
مشــروع القــرار علــى أن يكــون تمليــك 

األراضــي الصناعيــة باألســعار التــي تم 
تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من 

تكلفة أعمال الترفيق.
كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط 
نظــام حــق االنتفــاع، فيكون حــق االنتفاع 
ســنويا، ويتــم تحديد المقابــل بواقع 5% من 
ســعر متر التمليــك، وأن يتم تثبيــت مقابل 
حق االنتفاع السنوي ألول أربعة أعوام من 
التعاقد، وذلــك طبقا لقرار مجلس الوزراء، 
على أن يتم احتســاب زيادة سنوية تراكمية 
بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد 
إلــى 10 % ســنويا طــوال باقــي مــدة حق 

االنتفاع.
وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة 
حق االنتفاع الســنوي بمعرفــة جهة الوالية 
بحــد اقصى خمســون عاماً قابلــة للتجديد، 
بالشــروط المتفق عليها، طالما كان النشاط 
مســتمرا وتم إثبات الجدية عليه باســتخراج 
رخصة التشــغيل والسجل الصناعي، ودون 
أن يخــل ذلك بحق جهة الواليــة في تعديل 
قيمــة مقابل االنتفاع وقت التجديد في ضوء 
القوانيــن والقرارات واللوائــح المعتمدة في 

حينه.

وفــى جميع األحــوال يلتــزم المخصص له 
بكافــة ضوابــط التخصيــص، ومــن بينهــا 
تنفيــذ المشــروع والبدء في التشــغيل خالل 
ثالث ســنوات بحد أقصي من تاريخ استالم 
األرض، مــع االلتــزام بالبرنامــج الزمنى 
المحدد، وإال يتم ســحب األرض مع ســداد 

مقابل االنتفاع خالل مدة شغله األرض.
وسرد مشــروع القرار بيانا مفصال ألسعار 
التصــرف فــي األراضي الصناعيــة بنظام 
التملــك، وكذا حق االنتفــاع، وذلك لمختلف 
المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأجاز مشروع القرار للمخصص له االنتقال 
من نظــام حق االنتفــاع إلى نظــام التملك، 
أثناء ســريان مدة حق االنتفاع، وذلك عقب 
مرور خمس ســنوات علــى األقل من إقامة 
المشروع، والحصول على رخصة التشغيل 
والســجل الصناعي والبدء فى التشغيل، إلى 
جانب ســداد ثمن األرض بعد إعادة تقييمها 
بالســعر التجــاري بالكامل مــع خصم ما تم 

سداده مقابل حق االنتفاع.
وأوضح مشروع القرار أن األسعار الواردة 
به تسري على التعاقدات التي تتم خالل مدة 

سنة من تاريخ العمل به.

عقــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيس 
مجلس الوزراء اجتماعا مع المهندس أحمد 
ســمير، وزير التجارة والصناعة والدكتور 
محمد معيــط، وزير الماليــة، الذي حضر 

عبر تقنية »فيديو كونفرانس«. 
واســتهل رئيس الوزراء االجتماع بالتأكيد 
أن الحكومــة تولــي أهميــة كبيــرة لقطاع 
الصناعة، وتوفر الدعم الكامل له، مشــيرا 

إلــى أن هنــاك تكليفــا واضحــا بالتنســيق بين 
الــوزارات المعنية لمتابعة توفير مســتلزمات 
اإلنتــاج للمصانع، وكــذا متابعة عمل منظومة 

. ACI اإلفراج الجمركي
وقال الســفير نادر ســعد، المتحدث الرســمي 
باســم رئاســة مجلس الــوزراء، إن االجتماع 
تطــرق إلى ضرورة إســراع الخطى في ملف 
توطيــن الصناعة وتعميــق المكون المحلي في 

عملية التصنيع وهو ما تضمنته االســتراتيجية 
الوطنيــة للصناعــة المصرية، مشــيرا إلى أن 
ذلك يســتهدف أيضا زيادة معــدالت صادراتنا 

لألسواق الخارجية. 
وأضــاف »ســعد« أن االجتماع شــهد التأكيد 
علــى أهمية دعم قطــاع التصدير والعمل على 
زيادة تنافسية المنتجات المصرية في األسواق 
العالمية، وتوفير الســيولة النقديــة للمصدرين 
للوفــاء بالتزاماتهــم، وفــي هذا الســياق، تمت 

اإلشارة إلى أنه تم صرف ما يقرب من 33 
مليار جنيه للمصدرين خالل المبادرات منذ 

بداية تنفيذها في أكتوبر 2019. 
وتطرق االجتماع إلى التعاون الجاري بين 
الحكومات المصرية واإلماراتية واألردنية 
والبحرينية ضمن مبادرة الشراكة الصناعية 
التكامليــة التــي تم إطالقهــا منتصف العام 
الجــاري بيــن مصر واإلمــارات واألردن 
والبحريــن، وفــي هــذا الصــدد، أكــد رئيس 
الــوزراء أنه منــذ إطالق المبــادرة يتم متابعة 
تنفيذهــا بشــكل دوري، مؤكد حرص الحكومة 
علــى إزالة أي عقبات أو إجــراءات إدارية أو 
بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشــروعات التي 
ســيتم تنفيذها ضمــن المبــادرة، موجها وزير 
الصناعة بأن تكون مشــروعات المبادرة على 

أجندة أولوياته. 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماعا موســعاً لبحث وضع آليات 
تحفيز المشروعات الصناعية، وذلك بحضور 
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس 
أحمــد ســمير، وزيــر التجــارة والصناعــة، 
والمستشــار محمــد عبــد الوهــاب، الرئيــس 
التنفيــذي للهيئــة العامة لالســتثمار والمناطق 
الحرة، والســيدة/ شيرين الشــرقاوي، مساعد 
أول وزيــر المالية، والســيد/ رامي يوســف، 
مســاعد وزيــر الماليــة للسياســات والتطوير 

الضريبي.
وفــي مســتهل االجتمــاع، أكد رئيــس مجلس 
الــوزراء أن انعقاد هــذا االجتماع يأتي بهدف 
وضع آليات لتحفيز المشــروعات الصناعية، 
التي تســتهدفها الدولة المصرية في صناعات 
وأنشــطة اقتصاديــة محــددة؛ وذلــك من أجل 

تشجيع المســتثمرين من القطاع الخاص على 
المشاركة فيها.

وقــال الدكتور مصطفى مدبولــي أنه في ظل 
أزمــة الطاقة العالمية حاليــا، يجب أن تتعاون 
وزارة التجارة والصناعة مع هيئة االســتثمار 
لجــذب الصناعــات المســتهدفة لتوطينها في 
مصر، وزيادة االســتثمارات األجنبية، مشددا 
علــى ضرورة التركيز علــى الصناعات التي 

ليس لها مصانع في مصر ويتم استيرادها.
وحول جهود الترويج للمحفزات الجديدة، أشار 
رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ســتعمل على 
اســتهداف بعثــات »طرق أبــواب« لكبريات 
الشــركات والمصانع للترويج للمحفزات التي 
ســيتم اإلعالن عنها خالل الفترة المقبلة بشكل 
تفصيلــّي، إضافــة إلــى التيســيرات المقدمــة 
للمستثمرين الصناعيين على وجه الخصوص، 

الفتــا إلــى ضــرورة مراعــاة أن تكــون تلك 
المحفــزات مخصصة لصناعــات جديدة وفي 

مناطق جغرافية محددة.
وصرح الســفير نادر سعد، المتحدث الرسمّي 
باســم رئاســة مجلس الوزراء، بأن االجتماع 
شــهد مناقشــة عدد مــن الجوانــب التحفيزية 
لبعض الصناعات والمشروعات االستثمارية، 
وذلك من خــالل عدة بدائل مقترحة في ضوء 
التوجيهات المســتمرة للقيادة السياسية بدراسة 
وإقــرار حــزم تحفيزيــة لتوطيــن الصناعات 
المختلفة، وخاصة االســتراتيجية، على النحو 
الذي يُسهم في تعظيم قدراتنا اإلنتاجية وتوسيع 
القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات 

المصرية في األسواق العالمية.
وقــال المتحدث الرســمّي أن االجتماع أشــار 
إلــى انــه فــي ظــل التحديــات العالميــة التي 
تواجــه المجتمــع الصناعي مــن نقص بعض 
المــواد األوليــة والخامات وارتفاع أســعارها 
بشــكل كبير، فــإن الحزم التحفيزيــة التي من 
الممكن تقديمها ستُســهم في توطين الصناعات 

االستراتيجية، وتعزيز النمو االقتصادي.
وأضــاف أنــه تم التوافــق، خــالل االجتماع، 
علــى تحديد الصناعات والمناطق المســتهدفة 
لالســتفادة مــن الحوافــز الجديــدة التي ســيتم 
إقرارهــا وإعالنها تفصيليا، بعــد االنتهاء من 
وضعها بشكل نهائّي، مع تحديد آليات التحفيز 
وتنفيذهــا بشــكل دقيــق، وذلك بالتنســيق مع 

الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزيري الصناعة والمالية 
لمتابعة ملفات توفير مستلزمات اإلنتاج للمصانع

وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي 

الوزراء يوافق على مشروع قرار بتحديد  مجلس 
طرحها  يتم  التي  الصناعية  األراضي  أسعار 

للمستثمرين
التصرف في األراضي الصناعية بنظام )التملك 
– حق االنتفاع( وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط

ويستعرض آليات تحفيز المشروعات الصناعية 
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اســتقبل المهنــدس / احمــد ســمير وزيــر 
التجارة والصناعة الســيدة/ تشــيانا مينديز 
بيرتولو وزيــرة الدولة اإلســبانية للتجارة 
واالســتثمار حيث استعرض الجانبان سبل 
تنمية وتطوير عالقات التعاون االقتصادي 
المشــترك بيــن البلدين كما تم اســتعراض 
تطورات الوضع االقتصادي العالمي وعدد 
من الموضوعات والملفــات ذات االهتمام 
المشــترك، حضــر اللقــاء الســيد/ البارو 
ايرانثو ســفير إســبانيا بالقاهــرة والوزير 
مفــوض تجاري / يحيى الواثق باهلل رئيس 

جهاز التمثيل التجاري
 وقال الوزير ان دولة اســبانيا تعد شــريكاً 
اقتصاديــاً رئيســياً لمصــر فــي مختلــف 
المجاالت وعلى كافة األصعدة، مشيراً إلى 
ان زيارة وزيرة الدولة االســبانية للتجارة 
واالســتثمار علــى رأس وفد يضــم ممثلي 
30 شركة من كبريات الشركات االسبانية 
يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون 
االقتصادي المشترك على كافة المستويات 
كما يؤكد اهتمام دوائر االعمال اإلســبانية 
بالسوق المصري باعتباره إحدى المقاصد 
االســتثمارية الرئيســية بالمنطقــة ومحور 

تجاري عالمي.

وأشــار ســمير الى اهمية »ملتقى الشراكة 
متعددة االطراف مصر- اســبانيا« والذي 
اســتضافته القاهــرة نهاية شــهر ســبتمبر 
الماضي  في توسيع أطر التعاون المشترك 
بيــن البلدين فــي كافه المجــاالت التجارية 
والصناعية واالســتثمارية مشــيرا إلى أن 
الملتقــى يعكس حرص دولة اســبانيا على 
تعزيز الشراكة االستثمارية مع مصر ودفع 
العالقــات الثنائيــة بين البلدين لمســتويات 
متميــزة وبما يصب في مصلحة الشــعبين 
البلدين  المصري واالســباني واقتصــادي 

على حد سواء
ولفــت الوزيــر الى حرص الــوزارة على 
االستفادة من الخبرات الصناعية االسبانية 
الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة في تنمية 
وتطويــر الصناعة الوطنية لالســتفادة من 
توافــر المــوارد الطبيعيــة والتعدينيــة في 
مصر، مشــيراً الى ان اللقاء قد استعرض 
ايضــاً اهمية تعزيــز التعاون بيــن البلدين 
فــي مجــال الصناعات المغذية للســيارات 
وتطويــر سالســل القيمة لهــذه الصناعات 
بمنطقة حوض البحر المتوســط واالستفادة 
مــن المزايا التفضيلية التــي تتيحها اتفاقية 

الشراكة المصرية االوروبية

ومن جانبها أكدت الســيدة/ تشــيانا مينديز 
بيرتولو وزيــرة الدولة االســبانية للتجارة 
واالســتثمار حــرص بالدها علــى تعزيز 
اواصــر التعــاون االقتصــادي المشــترك 
مــع مصر على المســتوين الثنائي ومتعدد 
االطــراف فــي اطــار اتفاقيــة الشــراكة 
المصريــة االوروبيــة واتفاقيــات التعاون 
اليورومتوســطي، مشــيرة الى الدور الهام 
لملتقى الشــراكة متعددة االطراف مصر- 
اسبانيا  في فتح قنوات للتواصل بين دوائر 
االعمــال بالبلديــن واســتعراض الفــرص 
والمقومــات التجاريــة واالســتثمارية لكال 
البلدين وتدشين شراكات اقتصادية في عدد 
كبير من المجاالت ذات االهتمام المشترك 
السيما في مجاالت الطاقة المتجددة والمياة 

والنقل واعادة التدوير.
وأشادت الوزيرة بجهود الحكومة المصرية 
في دعم الشــركات االسبانية المستثمرة في 
الســوق المصري، وهو االمر الذي ساهم 
في تشــجيع العديد من الشــركات االسبانية 
لضخ المزيد من االســتثمارات ســواء في 
مشــروعات جديــدة او اجــراء توســعات 

لمشروعات قائمة

أكــد المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة قوة العالقــات التي تربط مصر 
وإســبانيا والتــي ترجــع إلى تاريــخ طويل 
مــن التعاون المشــترك والمثمر في مختلف 
المجــاالت وأبرزهــا المجــاالت الصناعية 
والتجاريــة واالســتثمارية، مشــيراً إلى أن 
الســنوات األخيرة شــهدت زيــارات رفيعة 
المســتوى مــن الجانبيــن كان أولهــا زيارة 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي إلسبانيا 
خالل عــام 2015، وأخرها زيارة الســيد/ 
بيدرو سانشيز رئيس الوزراء اإلسباني إلى 
مصر في ديسمبر من العام الماضي، األمر 
الذي ســاهم في إعطاء دفعة كبيرة لمستوى 

التعاون االقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزير التي ألقاها 
نيابــة عنــه الوزير مفوض تجــارى/ يحيى 
الواثق بــاهلل رئيس جهــاز التمثيل التجاري 
خالل افتتاح فعاليات ملتقى الشراكة متعددة 
االطــراف مصر-اســبانيا الذي اســتضافته 
القاهــرة على مدار يوميــن، وذلك بحضور 
السيدة/ تشيانا مينديز وزيرة الدولة االسبانية 
للتجارة واالســتثمار، والسيد/ البارو ايرانثو 
جوتييريــث، ســفير إســبانيا بالقاهــرة، إلى 
جانــب ممثلــي عــدد كبيــر من الشــركات 

والجهات الحكومية اإلسبانية والمصرية.
وقال الوزير إن إسبانيا تعد من أهم الشركاء 
التجارييــن لمصــر فــي االتحــاد األوروبي 
حيــث تخطى حجم التجارة بين البلدين 2.7 
مليــار يورو خالل عــام 2021 مقابل 2.1 
مليار يورو خالل عام 2020 بنســبة زيادة 
31.3%، كمــا بلغت الصــادرات المصرية 
مليار و192 مليون يورو خالل عام 2021 
مقابــل 659 مليون يورو خالل عام 2020 

بنسبة زيادة %80.5.
وأوضح سمير أن االستثمارات اإلسبانية في 
مصــر بلغت 826 مليون يورو في مجاالت 
توليــد الكهرباء، والطاقــة المتجددة، ومواد 
البنــاء، والصناعــات الغذائيــة، إلى جانب 
التعــاون الكبير بين البلديــن في قطاع النقل 
نظــراً لالهتمام الكبير الــذي توليه الحكومة 
المصرية لهذا القطاع، مشــيراً إلى أن مناخ 
االســتثمار فــي مصر شــهد في الســنوات 
القليلــة الماضيــة العديــد مــن اإلصالحات 

التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط 
اإلجــراءات للمســتثمرين، وبما يســهم في 
تحقيــق نتائــج إيجابيــة فــي مجال تأســيس 
الشــركات من حيث الوقــت والتكلفة وعدد 

اإلجراءات الالزمة لمباشرة النشاط.
وأشــار الوزير إلــى أن مصر تولــي حالًيا 
اهتماًمــا كبيــًرا إلقامة مشــروعات تنموية 
في مجــاالت الطاقة الخضــراء، والصرف 
الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية 
التحتية، داعياً الشــركات اإلســبانية العاملة 
في مجال الطاقة والطاقة المتجددة للمشاركة 
في الخطة الطموحة التي تتبناها مصر حالياً 
لقيــادة ثورة الهيدروجين األخضر مســتفيدة 
مــن قدرتهــا على توليــد الطاقــة المتجددة، 
واستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر 

المقبل.
ولفــت وزير التجارة والصناعة إلى ترحيب 
الحكومة المصرية بضخ استثمارات إسبانية 
جديــدة بالســوق المصــري وحرصها على 
تقديم كافة أشــكال الدعم للشركات المصرية 
العاملة في مصــر من أجل تعزيز العالقات 
االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية بين 
البلديــن ال ســيما في ظل التحديــات الحالية 
التي يواجهها االقتصاد العالمي، مشيراً إلى 
أن الحكومة تحث الشــركات اإلسبانية على 
االســتفادة من المزايا والحوافز التي توفرها 
مصر لالستثمار وأهمها الوصول التفضيلي 
لألســواق اإلقليميــة والدوليــة مــن خــالل 

اتفاقيــات التجارة الحــرة الموقعة بين مصر 
ومجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين 
والتكتــالت االقتصادية اإلقليميــة والدولية، 
إلــى جانب موقع مصــر الفريد على مفترق 
طرق ثالث قارات، وقناة السويس، التي تعد 

أهم رابط بحري في العالم.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أن الحكومة 
المصرية تســعى جاهدة لتوفيــر بيئة جاذبة 
وداعمة لألعمال واالســتثمارات، من خالل 
تطويــر الهيكل التشــريعي المعني بتســهيل 
التجارة واالســتثمار في مختلف المجاالت، 
وكذلك إزالة جميــع التحديات البيروقراطية 

واإلجرائية التي قد تعيق حركة االستثمار.
 

ومــن جانبهــا قالت الســيدة/ تشــيانا مينديز 
وزيرة الدولة االســبانية للتجارة واالستثمار 
إن مصــر حليف اســتراتيجي إلســبانيا في 
المنطقة حيث تســتند العالقات بيــن البلدين 
إلــى تاريــخ طويل من التعــاون في مختلف 
المجاالت الداعمة القتصادي البلدين، مشيرًة 
إلــى أن هنــاك اتفاقيــات كثيــرة موقعة مع 
مصر لتحقيق الشراكة والتكامل االقتصادي 
واالســتثماري إلى جانب توفيــر العديد من 
اآلليات التمويلية لمســاندة الشركات الراغبة 
في التعاون المشــترك بمــا يعود بالنفع على 
االقتصاديــن المصري واإلســباني على حٍد 

سواء.

وزير التجارة والصناعة يستقبل وزيرة الدولة 
اإلسبانية للتجارة واالستثمار لبحث سبل تنمية 

وتطوير عالقات التعاون االقتصادي المشترك 
بين البلدين

ويؤكد في كلمته خالل فعاليات ملتقى 
الشراكة متعددة األطراف مصر-إسبانيا

م. أحمد سمير: 2.7 مليار يورو حجم التبادل 
التجاري بين البلدين خالل العام الماضي...
و80% زيادة في الصادرات المصرية للسوق 

اإلسباني
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أكــد المهندس/ احمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة أن الدولــة المصرية تبذل جهوداً 
كبيــرة لتعزيــز العمــل االفريقي المشــترك 
وتحقيــق التكامل االقتصــادي القاري خالل 
فترة رئاستها لتجمع السوق المشتركة للشرق 
والجنوب االفريقي »الكوميسا«، مشيراً الى 
ان مصــر بــدأت بالفعل في اتخــاذ خطوات 
جــادة في هــذا الصدد تضمنــت العمل على 
إنشــاء معرض للتجــارة البينية بالكوميســا، 
وإعــداد مبادرة للتكامــل الصناعي االفريقي 
الســتغالل الموارد المتاحة بــدول القارة في 
إقامــة قواعد صناعية وكذا تشــجيع التجارة 

البينية االفريقية.
جــاء ذلــك فــي ســياق كلمــة الوزيــر التي 
القاهــا نيابــه عنه الســيد/ ابراهيم الســجيني 
مســاعد الوزيــر للشــئون االقتصادية خالل 
افتتــاح فعاليــات منتــدى البحوث الســنوي 
التاســع للكوميســا والــذي تســتضيفه مصر 
بصفتها ضيف شــرف المنتــدى وذلك خالل 
الفتــرة مــن 12 الــى 15 ســبتمبر الماضي 
وذلك في ظل رئاســة مصر للــدورة الحالية 
لتجمع الســوق المشتركة للشــرق والجنوب 
االفريقــي »الكوميســا« وبحضور الســيدة/ 
تشيليشــي كابويبوي األمين العام للكوميســا 
والســيد/ ســكيبيان أوليفيرا جوميز، مساعد 
األمين العام لمنظمة الدول األفريقية والبحر 
الكاريبي والمحيط الهادي، عبر تقنية الفيديو 
كونفرانــس، الي جانب ممثليــن عن األمانة 
العامة للكوميســا، ومؤسســة بنــاء القدرات 
األفريقيــة، وشــركاء التنمية مــن المنظمات 
والهيئــات الدوليــة واإلقليميــة، وحكومــات 
الدول األعضــاء بالكوميســا، باإلضافة الى  
عــدد كبير مــن أســاتذة الجامعــات ومعدي 

األوراق البحثية واألكاديميين.
وقــال الوزيــر أن المنتدى الســنوي التاســع 
للبحوث بالكوميسا يدعم الجهود واإلجراءات 
التي تتخذها الدول األعضاء لتســريع وتيرة 
التعافــي االقتصادي في ظــل التحديات التي 
فرضتها جائحة فيروس كورونا، والتحديات 
االقتصاديــة الدوليــة الراهنــة، مشــيراً إلى 
أن المنتــدى يعــد محفل دولــي يضم صناع 
السياسات والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات 
الفكــر والــرأي والقطــاع الخاص لمناقشــة 
القضايا المستجدة المتعلقة بالتكامل االقليمي، 
وذلــك تجســيداً للعمــل األفريقي المشــترك 
لتحقيق التكامل اإلقليمي في القارة السمراء، 
حيث يعد المنتدى أحد مبادرات بناء القدرات 
البحثيــة والتحليليــة فــي مجــال السياســات 

بهدف  والتجارية  االقتصادية 
تعميــق التكامــل فــي إقليــم 

الكوميسا. 
وأشار سمير إلى أن المنتدى 
والــذي يعقد هــذا العام تحت 
تنافســية  »تعزيــز  شــعار 
األعمــال التجاريــة وقدرتها 
على الصمود من أجل تعزيز 
التجارة البينية في الكوميسا«، 
التجــارة  أهميــة  يبــرز 

والتنافسية كأحد أهم سبل تعزيز اقتصاديات 
دول التجمع لمواجهة التحديات على الساحة 
اإلقليميــة والعالمية، وذلك باعتبارهما ضمن 
إحدى مسارات التعافي االقتصادي المستدام 
للدول األعضاء، وخاصة من تداعيات أزمة 
كورونــا، واألزمة الروســية االوكرانية وما 
نتــج عنهــا من تأثيرات ســلبية علــى األمن 
الغذائــي في القــارة وغيرها مــن التحديات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية التي 

يواجهها كافة دول العالم حاليا. 
ونــوه الوزيــر إلى أن المنتــدى يناقش أيضا 
عدد مــن الموضوعــات الفرعيــة وتأثيرها 
علــى التجــارة البينية فــي إقليم الكوميســا، 
حيث تمثــل أهمية كبيرة فــي الدفع بالتجارة 
البينية واقتصاديات الــدول األعضاء لألمام 
والتي تشمل دراسة تأثير صدمات االقتصاد 
الكلي والتركيز على القيمة المضافة المحققة 
والتوجه للرقمنة واالهتمام بدور المشروعات 
الصغيرة والمتوســطة في دفع التجارة، وكذا 
موضوعــات الحواجز على التجارة والتأثير 
الســلبي لتحديــات النقل واللوجســتيات على 
حجــم التجــارة بيــن دول التجمــع، مشــيراً 
الــى ان هناك فرصاً متميــزة خالل فعاليات 
المنتدى لدراســة هــذه الموضوعات والعمل 
علــى مواجهــة التحديــات وبمــا يســهم في 

تعزيــز حركة التجارة البينية بين دول تجمع 
الكوميسا. 

وأعــرب ســمير عــن ثقتــه فــي ان يســهم 
المنتدى في اســتكمال مسيرة العمل األفريقي 
المشــترك، وما سيســفر عنه مــن توصيات 
تشــكل أساســا التخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بصياغة السياســات التجارية اإلقليمية للدول 
األعضــاء وتعــزز اإلنجــازات والمكاســب 
التــي تحققــت في إطــار العمــل االقتصادي 
واالجتماعي األفريقي المشــترك، من خالل 
المشاركة الفعالة واالســهامات الموضوعية 

للمشاركين.
تشيليشــي  الســيدة/  أكــدت  جانبهــا  ومــن 
كابويبــوي األمين العام للكوميســا أن منتدى 
البحوث هو أحد السبل الرئيسية التي تشارك 
األمانــة العامة من خاللها الــرؤى المعرفية 
والسياســات الخاصــة بالكوميســا مــع كبار 
العلمــاء والباحثيــن واألكاديمييــن والخبراء 
اإلقليمييــن والدولييــن الذيــن يراجعون هذه 
البحــوث لالســتفادة منها في اتخــاذ صياغة 
وتنفيذ السياســات واالســتراتيجيات السليمة 
المعنيــة بالتجارة والتكامل اإلقليمي، موجهة 
الشــكر لمصر علي اســتضافتها هذا المحفل 
الهــام والمشــاركة فــي تنظيمــه وخروجــه 

بالشكل الالئق.

مصطفــى  الدكتــور  التقــى 
مجلــس  رئيــس  مدبولــي، 
الــوزراء، المهنــدس أحمــد 
التجــارة  وزيــر  ســمير، 
والصناعة وذلك لمتابعة عدد 

من ملفات عمل الوزارة.
واســتهل الوزيــر االجتماع، 
باإلشــارة إلى ما تم عقده من 
اجتماعــات ولقاءات مع عدد 
المستثمرين الصناعيين؛  من 
حيث تم مناقشة واستعراض 
واالرتقــاء  النهــوض  ســبل 
التجارة والصناعة،  بقطاعي 
موضًحا أن هناك فريق عمل 
يتبعــه مباشــرة، يتابــع على 

مــدار اليــوم موقف المصانــع للتعرف على 
المشكالت التي من الممكن أن تواجهها سعًيا 
إليجاد حلول ســريعة لتلك المشكالت وتذليل 
أي عقبات تقف أمام أصحاب هذه المصانع.

وخالل اللقاء، تطرق المهندس /أحمد سمير، 

وزيــر التجارة والصناعة إلــى الزيارة التي 
قــام بها لمدينة الجلــود بالروبيكي، حيث أكد 
الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير 
كافــة التجمعات الصناعية، وذلك بما يســهم 
في زيادة القيمــة المضافة للصناعة الوطنية 

المنتجات  تنافســية  وتعزيــز 
المحلية  بالســوقين  المصرية 
والعالميــة، مشــيًرا إلــى أن 
ستشــهد  الحاليــة  المرحلــة 
العديد من الزيارات الميدانية 
المكثفــة لمختلــف المناطــق 
الصناعيــة  والتجمعــات 
للوقــوف علــى أرض الواقع 
علــى أي تحديــات، والعمل 
علــى إيجــاد حلــول جذرية 
لهــا بالتنســيق والتعــاون مع 

مختلف أجهزة الدولة.
أحمــد  المهنــدس  وأضــاف 
ســمير، أنه تم إعداد دراســة 
مســاندة  برنامــج  وتقييــم 
الصــادرات، مؤكــداً فــي هــذا الشــأن على 
االستمرار في صرف مستحقات المصدرين، 
وذلك بما يســهم في زيادة حجم الصادرات، 

ويدعم قطاع الصناعة.

أعلن المهندس / أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعــة أن الدكتــور/ مصطفــى مدبولي 
رئيــس مجلس الــوزراء قــد أصدر قــراراً 
بتكليــف المهندس محمد عبــد الكريم المدير 
التنفيــذي لمركــز تحديــث الصناعــة للقيام 
بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
لمــدة عــام أو لحين تشــكيل مجلــس اإلدارة 

الجديد للهيئة.
وفــى هــذا اإلطــار عقــد الوزيــر اجتماعاً 
مــع كل مــن اللواء محمــد الــزالط الرئيس 
الســابق للهيئة والمهنــدس محمد عبد الكريم 
الرئيس الجديد، حيث تم استعراض الموقف 
التنفيــذي لمنظومــة العمل بالهيئــة، خاصة 
المجمعــات الصناعية وتخصيص األراضي 

ومنــح التراخيــص، فضال عن 
المشــروعات الجــاري تنفيذها 
في مختلف المناطق والتجمعات 

الصناعية. 
وأشــار ســمير إلى أن المرحلة 
المقبلة ستشهد تفعيل دور الهيئة 
وتعزيــز مكانتها باعتبارها أحد 
الركائــز األساســية لتنفيذ رؤية 
واســتراتيجية الــوزارة لتحقيق 
الشــاملة  الصناعيــة  التنميــة 
والمســتدامة، فضال عن وضع 
السياســات الهادفة لتهيئة المناخ 
الجــاذب لالســتثمار في القطاع 

الصناعي.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التجارة والصناعة 
ملفات عمل الوزارة

ويصدر قرارًا بتكليف المهندس محمد عبد الكريم 
للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية 

لمدة عام 
وزير التجارة والصناعة يلتقي بالرئيس السابق والجديد للهيئة ...ويؤكد: 

المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الهيئة وتعزيز مكانتها للمساهمة في 
تنفيذ استراتيجية الوزارة لخلق المناخ الجاذب لالستثمار الصناعي

في ظل ترأس مصر للدورة الحالية للتجمع 
القاهرة تستضيف فعاليات منتدى البحوث 

السنوي التاسع للكوميسا تحت شعار »تعزيز 
تنافسية األعمال التجارية وقدرتها على الصمود«
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أكــد المهنــدس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في 
تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض 
بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية االقتصادية 
الشــاملة، مشــيراً إلــى الــدور الهــام التحاد 
الصناعــات المصريــة فــي خدمــة الصناعة 

المصرية بكافة قطاعاتها. 
جــاء ذلك خالل لقاء الوزيــر بأعضاء مجلس 
إدارة اتحــاد الصناعــات المصريــة برئاســة 
المهندس/ محمد الســويدي، ورؤساء وممثلي 
مختلف الغرف الصناعية، إلى جانب الدكتور 

خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لالتحاد. 
وقال الوزير أن الوزارة تعمل حالياً وبتنســيق 
كامل مــع مجتمع األعمال لمراجعة السياســة 
الصناعيــة لمصــر ، وكــذا كافة التشــريعات 
واإلجــراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام 
يتوافــق مع رؤية وتوجهــات الدولة المصرية 
نحو االرتقاء بالقطاعات اإلنتاجية والتي تمثل 
محرك رئيســي لتحقيــق التنميــة االقتصادية 
الشاملة والمســتدامة من خالل زيادة معدالت 
اإلنتاجيــة لتلبيــة احتياجــات الســوق المحلى 
وتصديــر الفائــض لألســواق الخارجية وهو 
األمــر الذى ينعكــس إيجاباً على زيادة نســبة 
مســاهمة قطــاع الصناعة في الناتــج المحلى 
اإلجمالي ، فضاًل عن توفير المزيد من فرص 

العمل .
وفى هذا اإلطار أشــار سمير إلي أن الوزارة 
تعكــف حاليــا علــى مراجعة وتقييــم عدد من 
التشــريعات الخاصــة بالصناعة منهــا قانون 
تفضيــل المنتــج المحلــي وتعديالتــه وقانون 
التنميــة الصناعية باإلضافــة إلى تطوير دور 

الهيئــات والجهــات التابعــة للــوزارة للقيــام 
بــاألدوار المنوطــة بها بما يســهم فــي خدمة 

الصناعة المصرية. 
ولفــت الوزير إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها 
تسعى جاهدة إليجاد حلول عاجلة لتوفير المواد 
الخام ومستلزمات اإلنتاج للقطاعات الصناعية 
لضمان استمرار دوران عجلة اإلنتاج، مؤكداً 
في هذا اإلطار حرص الوزارة على التنســيق 
المســتمر مع كافــة األجهزة المعنيــة للتعامل 

الفوري مع مثل هذه التحديات.
وفى رده على تســاؤالت أعضاء مجلس إدارة 
االتحــاد بشــأن المعوقــات الخاصــة بإصدار 
التراخيــص ، أكد ســمير أنه أعطى توجيهات 
لهيئة التنمية الصناعية لاللتزام  بتطبيق قانون 
التراخيــص الصناعية وتنفيــذ توجيهات دولة 
رئيس مجلس الوزراء  بمنح التراخيص خالل 
7 أيــام للترخيص باألخطــار و20 يوم عمل 
للترخيص المسبق كما يجرى حالياً ميكنة كافة 
الخدمــات التي تقدمها هيئــة التنمية الصناعية 
للمستثمرين ، وكذا تفعيل منظومة الالمركزية 
بكافة فروع الهيئة، مطالبــاً األعضاء بموافاة 
الــوزارة بأية حاالت تتعدى هذه المدد الزمنية 

المحددة التخاذ إجراء حاسم بشأنها .
ومن جانبه أكد المهندس/ محمد السويدي رئيس 
اتحــاد الصناعــات المصرية حــرص االتحاد 
علــى دعم جهود الوزارة في االرتقاء بالقطاع 
الصناعي مــن خالل تبادل الــرؤى للوصول 
إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، 
مشــيراً في هذا اإلطار إلى انتهاء االتحاد من 
إعداد تصور شامل بكافة اإلصالحات الالزمة 
على مســتوى كافة القطاعات الصناعية لدفع 

النمو الصناعــي وتحفيز االســتثمار األجنبي 
المباشر في القطاعات الصناعية.

وأشــار الســويدي إلى أهمية إعداد دراســات 
حــول األثــر االقتصادي أليــة أعبــاء جديدة 
يتــم فرضها علــى القطاع الصناعــي وقياس 
مــدى جدواهــا، فضاًل عــن ضــرورة تفعيل 
قانون تفضيل المنتج المحلى في المشــتروات 
الحكومية وكذا في تنفيذ المشــروعات القومية 
النعــكاس ذلك علــى زيادة إنتاجيــة المصانع 

وتوفير فرص العمل.
وبــدوره أكد المهنــدس/ طــارق توفيق وكيل 
االتحــاد علــى أهميــة تطوير سالســل القيمة 
المحليــة والتركيــز على الصناعــات المغذية 
بهــدف تحقيــق التكامــل بين كافــة القطاعات 
الصناعية، مطالباً بضرورة توفير المزيد من 
اآلليات التمويلية الميســرة أمام المشــروعات 
اإلنتاجيــة بهــدف منح دفعــة لالســتثمار في 

القطاع الصناعي.
ومن جانبهم أشــاد رؤســاء وأعضــاء الغرف 
الصناعية بتولي المهندس أحمد ســمير حقيبة 
التجارة والصناعة ضمن التعديالت الوزارية 
الجديــدة بحكومــة الدكتور مصطفــى مدبولي 
وذلك نظراً لدرايته الكاملة بمتطلبات وتحديات 
القطاع الصناعي، مشــيرين إلى أهمية تعزيز 
الجهود المشــتركة بين كافة الوزارات المعنية 
ومنظمــات األعمــال إليجــاد حلــول عاجلــة 
لكافــة تحديــات قطاعــي الصناعــة والتجارة 
الخارجيــة وذلك في ظل األزمــة االقتصادية 
العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروســية 

األوكرانية وجائحة كورونا.

وزير التجارة والصناعة يستعرض مع مجلس إدارة 
اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية رؤية الوزارة 

للنهوض بالصناعة المصرية

اعلــن المهنــدس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة انه ســيتم اعتباراً من األسبوع المقبل 
عقد سلســلة لقاءات مكثفة مع رؤساء ومسئولي 
المجالــس التصديرية تضم ممثلي كل 5 مجالس 
على حدا بهدف اســتعراض رؤى وخطط عمل 
المجالس التصديريــة الهادفة لزيادة الصادرات 
المصرية واالســتفادة من المقومات واالمكانات 
االقتصاديــة الكبيــرة لمصــر وذلك  فــي اطار 
التوجهــات الحاليــة للدولــة المصريــة لزيــادة 
الصــادرات الــى 100 مليــار دوالر ســنوياً ، 
مشــيراً الى ان هذه اللقاءات تســتهدف التوصل 
لرؤيــة موحدة للــوزارة والمجالــس التصديرية 
لعرضهــا خــالل فعاليات المؤتمــر االقتصادي 
الــذي وجه بإقامتــه فخامة الرئيس عبــد الفتاح 

السيسي.
جــاء ذلــك خــالل اللقــاء الموســع الــذي عقده 
الوزير مع رؤســاء المجالــس التصديرية لبحث 
سبل مســاندة المصدرين خالل المرحلة الحالية 
والنهوض بالصادرات لتلبي مســتهدفات الدولة 
المصرية، شــارك فــي اللقــاء الســيد/ إبراهيم 
السجيني، مســاعد الوزيرة للشؤون االقتصادية 
والوزيــر مفــوض تجــارى/ يحيــى الواثق باهلل 
رئيــس التمثيــل التجــاري والدكتــورة/ أمانــي 
الوصــال الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق تنميــة 

الصادرات.
وقــال الوزير إن ملف التصدير يأتي على رأس 

اولويات خطة عمــل وزارة التجارة والصناعة 
خــالل المرحلة الحالية حيث تســتهدف الوزارة 
جذب المزيد من االســتثمارات العالمية وتوطين 
الصناعــة وزيــادة معــدالت اإلنتاجيــة ومن ثم 
زيــادة الصادرات، مشــيراً إلــى أن الصادرات 
استطاعت رغم التحديات التي تواجهها مختلف 
دول العالــم حاليــاً في تحقيق مؤشــرات إيجابية 
خــالل العــام الماضي وكــذا خالل الـ8 أشــهر 

االولى من العام الجاري.
وأوضح ســمير أن الوزارة تســتهدف استمرار 
لتحقيــق  معــدالت زيــادة الصــادرات ســنوياً 
مســتهدفات خطة الدولة للنهــوض بالصادرات 
المصريــة، حيــث تركز خطة الــوزارة في هذا 
اإلطــار على فتــح أســواق جديدة للصــادرات 
وتيســير اإلجراءات أمــام المصدريــن وتوفير 
آليــات تمويلية فضاًل عن تعظيم االســتفادة من 
منظومــة االتفاقيــات التجارية التــي ترتبط بها 
الوزارة مع العديد من األســواق، مشيراً إلى أن 
الوزارة ال تألو جهداً في التواصل والتنسيق مع 
كافــة منظمات مجتمع االعمــال وبصفة خاصة 
المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لتيسير 
إجــراءات التصديــر وزيادة حجــم الصادرات 
وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في مختلف 
الــدول، والتعامل مع كافــة التحديات التي تقف 
عقبة أمام انســياب وتدفق الصادرات المصرية 

لألسواق الخارجية.

ولفــت الوزير الى حرص الــوزارة على توفير 
احتياجــات القطاعــات الصناعيــة من مدخالت 
االنتــاج بهدف اســتمرار دوران عجلة االنتاج، 
مشــيراً في هــذا اإلطار إلــى أن الحكومة بكافة 
أجهزتهــا تســعى إليجــاد حلول عاجلــة لتوفير 
المــواد الخام ومســتلزمات اإلنتــاج للقطاعات 
الصناعيــة، مؤكــداً فــي هــذا اإلطــار حرص 
الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة األجهزة 
المعنية للتعامل الفوري مع مثل هذه التحديات.

وقد تقدم رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية 
بعدد مــن المقترحــات والمطالب التي ستســهم 
فــي إعطــاء دفعة لقطــاع الصناعــة والتصدير 
خــالل المرحلة المقبلة تضمنــت تفعيل منظومة 
المساندة التصديرية، إلى جانب تيسير إجراءات 
االســتثمار لجــذب الشــركات العالميــة لدخول 
السوق المصري، وتوفير آليات جديدة للتمويل، 
المصريــة  التجاريــة  المكاتــب  دور  وتفعيــل 
بالخــارج، وزيادة التوجه إلى الســوق اإلفريقي 
باعتبــاره ســوق واعــد للصــادرات المصرية، 
باإلضافة إلى تعميــق التصنيع المحلي وتطوير 
الصناعات المغذية وتيســير إجــراءات إصدار 
التراخيص الصناعية، وســرعة إدماج المنشآت 
الصناعية غير الرســمية في منظومة االقتصاد 
المؤهلــة  الفنيــة  العمالــة  وتوفيــر  الرســمي، 
والمدربــة، وضــرورة إعادة النظر في أســعار 

الخدمات األساسية للمنشآت الصناعية.

ويؤكد خالل لقائه برؤساء المجالس التصديرية
م. أحمد سمير: عقد سلسلة اجتماعات مكثفة 

مع المجالس التصديرية لوضع رؤية موحدة لتنمية 
الصادرات المصرية لعرضها أمام المؤتمر االقتصادي
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أعلــن المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
صياغــة  بصــدد  الــوزارة  أن  والصناعــة 
اســتراتيجية جديــدة للصناعــة الوطنية ترتكز 
علــى توفيــر بيئــة تشــريعية وماليــة داعمــة 
وحوافــز جغرافيــة وقطاعيــة باإلضافــة إلى 
سياســة صناعية واضحة ومرنة، مشــيراً إلى 
أن االســتراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار 
المجتمعي بمشــاركة كافة األطراف والجهات 
ذات الصلة وبمشــاركة أكاديميين واستشاريين 

متخصصين من القطاع الصناعي.
جــاء ذلــك خــالل اللقاء الموســع الــذي عقده 
الوزيــر مع وفد مــن نواب وأعضاء تنســيقية 
شــباب األحزاب والسياســيين برئاســة النائبة 
غــادة على، والذي تناول خطــة عمل الوزارة 
للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات 

خالل المرحلة المقبلة.
وقــال الوزيــر أن الــوزارة تعمل حاليــاً على 
مراجعة التشــريعات الخاصة بقطاع الصناعة 
إلجــراء التعديالت الالزمة عليها وبما يســهم 
في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي 
وتعزيــز تنافســية المنتــج الوطني بالســوقين 
المحلــي والعالمي باإلضافة إلــى خلق المزيد 
من فرص العمل، مشــيراً فــي هذا اإلطار إلى 
حــرص الوزارة علــى تعزيز أطــر التواصل 
مــع مختلــف األحــزاب السياســية والمجالس 
النيابية للتوصل لرؤى مشــتركة وخطط عمل 
واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو 

الجمهورية الجديدة.
ونــوه ســمير إلى انه يجرى حاليــا العمل على 
تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة 
الوطنيــة ولوائحهــا التنفيذيــة بهــدف تفعيلهــا 
وتحقيق االســتفادة القصوى منها، مشــيراً في 
هذا الصــدد إلى انه جاري العمــل على تفعيل 
قانــون التراخيــص الصناعية رقم 15 لســنة 
2017 وكــذا قانــون تفضيــل المنتــج المحلي 
رقــم 5 لســنة 2015 والــذي يعطــي افضلية 
للمنتجــات الوطنية في المناقصــات الحكومية 
حيث يتم دراسة منح افضلية ايضاً لمشروعات 
توطين الصناعــة وتعميق المنتج المحلي وكذا 
المشــروعات التي تســهم في توفير المزيد من 

فرص العمل.
وقــال الوزير أن األزمة الروســية األوكرانية 
كان لهــا تداعيات ســلبية على عــدد كبير من 
الــدول حول العالم ومــن بينها مصر، الفتاً في 
هــذا الصدد إلى أن الوزارة تتابع عن كثب مع 

مختلــف الــوزارات والجهات المعنيــة توفير 
احتياجــات القطاعــات الصناعية من مدخالت 
اإلنتاج بهدف اســتمرار دوران عجلة اإلنتاج، 
حيــث تســتهدف الــوزارة مضاعفة مســاهمة 
الناتــج الصناعي في الناتــج المحلي اإلجمالي 
من خالل االســتفادة من المقومات والمميزات 
الكبيرة لالقتصاد المصري وكذا االســتفادة من 

الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.
ولفت ســمير إلى انه على الرغم من التحديات 
الكبيرة التي يشــهدها االقتصاد العالمي، اإل أن 
الصادرات المصريــة حافظت على معدالتها، 
حيث شــهدت زيادة خالل الـ 7 أشــهر األولى 
مــن العام الجاري، مؤكــداً أهمية الحفاظ على 
أســواق التصدير بــل وفتح أســواق جديدة مع 
تعظيم االســتفادة من شــبكة اتفاقيــات التجارة 
الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير 
من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيســية في 
العالــم والتي تتيــح وصول المنتــج المصري 
لمــا يزيــد عن 2 مليار مســتهلك حــول العالم 

بمميزات تفضيلية.
وفي رده على تساؤل حول آلية تسعير األراضي 
الصناعيــة أوضح الوزيــر أن مجلس الوزراء 
وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن 
تحديد أسعار األراضي الصناعية للمستثمرين 
وذلك بنظام التملــك او حق االنتفاع، الفتاً إلى 
أن مشــروع القرار نــص على أن يكون تمليك 
األراضي الصناعية باألسعار التي يتم تحديدها 
وفقــاً لنصيب المتــر المربع مــن تكلفة أعمال 
الترفيــق، كمــا تتضمن ضوابط حــق االنتفاع 
تحديد المقابل بواقع 5% من ســعر متر التمليك 
مــع إمكانية التملك فيما بعــد والخصم مما قام 

المستثمر بسداده.
ومــن جانبها أعربت النائبــة غادة علي عضو 
مجلــس النواب ورئيس الوفد عن ثقة تنســيقية 
شباب األحزاب والسياسيين في الرؤية الجديدة 
إلدارة ملــف التجارة والصناعة، مشــيرًة إلى 
اســتعداد تنسيقية شــباب األحزاب والسياسيين 
للمشــاركة في إعداد االســتراتيجية الصناعية 
التــي تعكــف وزارة التجــارة والصناعة على 

صياغتها حالياً.
ولفتــت إلــى أن التنســيقية لديهــا العديــد مــن 
المنتديات المتخصصة في العديد من المجاالت 
ومنهــا الملــف االقتصادي والتحــول الرقمي، 
وهــو األمر الذي ســاهم في توافــر العديد من 
الكــوادر الشــبابية والخبــرات الكبيــرة والتي 

تغطي كافة القطاعات التنموية واالقتصادية
وبدورهم أشاد أعضاء تنسيقية شباب األحزاب 
والسياســيين باختيار القيادة السياسية للمهندس 
احمــد ســمير إلدارة ملفي الصناعــة والتجارة 
الخارجيــة بالحكومــة الجديدة الســيما في ظل 
خبراتــه السياســية والبرلمانيــة الكبيــرة وكذا 
درايتــه الكاملــة بكافــة الملفــات االقتصاديــة 
والتجاريــة والصناعيــة وكذا التحديــات التي 
تواجــه تنمية وتطوير هذه القطاعات من خالل 
ترأســه للجنتي الصناعة والشئون االقتصادية 
بالبرلمــان، مشــيرين إلى اســتعداد التنســيقية 
للتعــاون مع وزارة التجارة والصناعة في عدد 
كبير من الملفــات المتعلقة بالتنمية االقتصادية 
خاصــة في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين 
التنســيقية والــوزارة والذي اســفر عن تحقيق 
العديد من اإلنجازات خالل المرحلة الماضية. 

خالل لقائه بوفد تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين
م. أحمد سمير: نستهدف صياغة استراتيجية جديدة 

للصناعة الوطنية...وطرحها للحوار المجتمعي 
عقد المهندس/ احمد سمير وزير التجارة بمشاركة كافة األطراف المعنية

والصناعــة لقــاًء موســعاً  مــع الســيد/ 
يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة 
والتمويــن األردنــي حيث تنــاول اللقاء 
سبل تنمية وتطوير العالقات االقتصادية 
واالســتثمارية  والتجاريــة  الصناعيــة 
المشــتركة بين البلدين على المســتويين 
الثنائــي ومتعــدد األطــراف مــع الدول 
العربية الشقيقة، كما استعرض اللقاء أخر 
تطورات ومستجدات الوضع االقتصادي 
العالمــي وما تفرضه من تحديات إقليمية 
ودوليــة، وذلــك علــى هامش مشــاركة 
الوزيريــن باجتماعات الــدورة الـ 110 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة 
الدول العربية، حضر اللقاء السفير امجد 
العضايلة سفير األردن بالقاهرة والسيد/ 
إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون 

االقتصادية.
وقال الوزيــر أن اللقاء أكد أهمية تعزيز 
العمــل المشــترك لتذليل كافــة التحديات 
التــي تعتــرض حركة التبــادل التجاري 
بيــن البلدين وذلك انطالقــاً من العالقات 

األخوية بين البلدين وكذا العالقات السياسية 
المتميــزة بيــن القيــادة السياســية في مصر 
واألردن، مشــيراً إلــى أن مصــر واألردن 
ترتبطــان بعالقــات اقتصادية اســتراتيجية 
وذلــك علــى المســتويين الثنائــي ومتعــدد 
األطــراف ومن خــالل الشــراكة الصناعية 
بيــن مصر وكل مــن األردن والعراق وكذا 
الشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم كل 

من مصر واألردن واإلمارات والبحرين.
ولفــت ســمير إلــى أهميــة االســتفادة مــن 
اإلمكانــات والمقومــات االقتصادية الكبيرة 
وترجمتهــا  واألردن  مصــر  مــن  لــكل 
لمشــروعات تعــاون ملموســة تصــب في 
مصلحة الشــعبين الشــقيقين وتدعم معدالت 
نمــو االقتصادين المصــري واألردني على 
حد سواء، الفتاً إلى أن هناك توافق كبير في 
الرؤى بيــن مســئولي الحكومتين المصرية 
واألردنيــة بأهمية زيــادة معــدالت التبادل 
التجــاري بين مصــر واألردن لمســتويات 
متميزة تعكس العالقات الثنائية االستراتيجية 

التي تربط البلدين.
وأوضــح الوزير أن حجم التبــادل التجاري 
بيــن البلديــن بلغ خــالل عــام 2021 نحو 
775 مليون دوالر منها 572 مليون دوالر 
صــادرات مصريــة و203 مليــون دوالر، 

مشــيراً إلــى أن اهم بنــود التبادل 
واألردن  مصــر  بيــن  التجــاري 
تتضمن المنتجات الغذائية واألثاث 
واألســمدة  الزراعيــة  والســلع 

واألدوية البيطرية والسجاد.
ومــن جانبــه اكد الســيد/ يوســف 
الشــمالي وزير الصناعة والتجارة 
والتمويــن األردني حــرص بالده 
على االرتقاء بمســتويات العالقات 
الثنائيــة مــع دولــة مصر الشــقيقة 
لمســتويات متميزة تعكس الروابط 
التاريخيــة بين الشــعبين الشــقيقين 
والعالقــات المتميــزة بيــن قيادتي 
وحكومتــي البلديــن، مشــيراً إلــى 
أهميــة تعزيــز الجهود المشــتركة 
بيــن مصــر واألردن لتفعيــل كافة 
االتفاقــات الموقعــة بيــن البلديــن 
مــن  كبيــر  عــدد  تغطــي  والتــي 
مجاالت التعاون المشترك ال سيما 
فــي ظــل المتغيــرات االقتصادية 
العالميــة والتــي فرضــت تحديات 

جديدة تســتلزم المزيد من التعاون والتكامل 
االقتصادي على المستويين الثنائي والعربي.
ولفــت الوزير إلــى أهمية تعظيم االســتفادة 
من الشــراكة الصناعية التكاملية التي تربط 
المملكة وكل من مصر واإلمارات والبحرين 

لتعزيــز التعاون االقتصادي واالســتثماري 
العربي، مشــيرا في هذا اإلطار إلى انه من 
المقرر عقد االجتماع الوزاري المقبل للجنة 
العليا للشراكة الصناعية بالعاصمة األردنية 

عمان.

وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره األردني لبحث 
سبل تنمية وتطوير العالقات التجارية والصناعية 

واالستثمارية بين البلدين ومستجدات الوضع االقتصادي 
العالمي
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اســتقبل المهنــدس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة، الدكتــور/ أشــرف صبحــي وزير 
التعــاون  تعزيــز  لبحــث  والرياضــة  الشــباب 
المشــترك بيــن الوزارتين، وســبل تقديــم الدعم 
الفنــي للمبــادرات والبرامج التــي تنفذها وزارة 
الشــباب والرياضــة لخدمــة قطاع الشــباب في 
مختلــف أرجاء الجمهورية بهــدف توفير فرص 
عمل جديدة وإعداد كوادر شــبابية وأجيال قادرة 
على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجاالت، 

وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين. 
اتفــق الوزيــران علــى االســتفادة مــن اآلليات 
والحوافــز التي تقدمها وزارة الصناعة لتشــجيع 
القطاع الخاص على التوســع في إنشــاء مصانع 
وتجهيــزات  الرياضيــة،  المســتلزمات  إلنتــاج 
المالعب واألندية بهدف تلبية احتياجات الســوق 
المحلــي مــن األدوات الرياضيــة، والتصديــر 
لألســواق الخارجية«، إضافة إلى دراســة إتاحة 
مجموعــة من الوحــدات بالمجمعــات الصناعية 
التــي تتولى وزارة الصناعة إنشــاءها، للشــباب 

المستفيدين من مبادرات وزارة الشباب والرياضة 
خاصــًة وأن هذه المجمعات بها وحدات صناعية 
صغيــرة تبدأ من 48 متر مربع وتقدم تيســيرات 
عديدة لصغار المســتثمرين لتشــجيعهم على بدء 

أنشطتهم اإلنتاجية.
وأوضح وزيــر التجارة والصناعــة أن الوزارة 
علــى أتم االســتعداد لتوفيــر كافة أشــكال الدعم 
للشباب من خالل أجهزتها التابعة حيث تم خالل 
اللقــاء االتفاق علــى تنفيذ برنامج معايشــة لنحو 
30 شــاباً وفتاة بجهاز التمثيل التجاري في إطار 
برنامج الدبلوماســية الشــبابية الذي تنفذه وزارة 
الشــباب والرياضة، وكــذا تعزيز التعــاون بين 
مصلحة الكفاية اإلنتاجية وأجهزة وزارة الشباب 
والرياضــة لتنظيــم ملتقيــات توظيــف لخريجي 

المراكز التدريبية بالمصلحة.
 وأشــار ســمير إلى انه تــم االتفــاق أيضا على 
قيــام مركز تحديث الصناعــة بتقديم الدعم الفني 
الالزم لتدريب الفتيات في مجال الحرف اليدوية 
والتراثية وذلك فــي إطار برنامج »أندية الفتاة« 

الذي تنفذه وزارة الشــباب والرياضة في مختلف 
المحافظات.

ومــن جانبه أكد الدكتور/ أشــرف صبحي وزير 
الشــباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز 
التعاون المشــترك مع كافة أجهــزة الدولة لتقديم 
المزيــد من الدعــم لألفــكار الشــبابية وتنميتها، 
والعمل على تبنى وتنفيــذ مبادراتهم على أرض 

الواقع.
وأشاد وزير الشــباب والرياضة بالتعاون المثمر 
مــع وزارة الصناعــة مــن خــالل تنفيــذ برامج 
مشــتركة على صعيــد تدريب وتنميــة مهارات 
الشــباب، وإقامة ملتقيات التوظيــف في مختلف 
المحافظــات، والمشــاركة في منصــة »توظيف 
مصــر« ومنصة »طــور وغير«، مســتعرضاً 
مجموعــة من المبــادرات والبرامــج التي تنفذها 
الــوزارة منها منصة »كيانــى« التي تقدم كل ما 
يهم الشباب من خدمات، ومشروع »طور وغير 

» لتنمية مهارات الشباب.

اســتقبل المهنــدس / أحمــد ســمير 
وزير التجارة والصناعة الســفيرة/ 
ســها جندي وزيــرة الدولة للهجرة 
وشئون المصريين بالخارج والوفد 
المرافق لها حيث اســتعرض اللقاء 
ســبل تعزيــز التعــاون والتنســيق 
المشــترك بين الوزارتيــن لتمكين 
بالخــارج  المقيميــن  المصرييــن 
مــن المشــاركة في المشــروعات 
القوميــة والتنمويــة واالســتثمارية 
في مصــر خالل المرحلــة الحالية 
لالســتفادة من طاقاتهــم وخبراتهم 
الكبيــرة لخدمة االقتصــاد القومي، 
كما تنــاول اللقــاء آخــر تطورات 
ومستجدات مشــروع إنشاء شركة 
مساهمة للمصريين بالخارج والذي 
يســتهدف االســتثمار في عدد كبير 
من القطاعــات اإلنتاجية والخدمية 
ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات 
المصرية بالخارج في المشروعات 
االستثمارية خالل المرحلة الحالية، 
شــارك في اللقــاء الوزير مفوض 
تجــاري يحيى الواثق بــاهلل رئيس 

جهاز التمثيل التجاري 
وقال الوزيــر أن الوزارة حريصة 
علــى تقديــم كافــة أوجــه الدعــم 
والمســاندة لهــذا المشــروع الهــام 
مــن خالل جهــاز التمثيل التجاري 
والمكاتب التجارية المنتشــرة بعدد 
كبير من العواصم والمدن الرئيسية 
حــول العالم وكذا من خــالل كافة 
أجهــزة الــوزارة المعنيــة بتوفيــر 
الخدمات والتيسيرات لالستثمارات 
أهميــة  إلــى  مشــيراً  الصناعيــة، 
هذا المشــروع في دعــم االقتصاد 
القومي وتوفيــر المزيد من فرص 
العمــل أمام الشــباب باإلضافة إلى 

تعظيم استفادة المصريين بالخارج من الفرص 
والمقومــات االســتثمارية الكبيــرة لالقتصــاد 

المصري حالياً.
ولفــت ســمير إلى أن الــوزارة ســتقوم بموافاة 
وزارة الهجــرة بقائمــة الفــرص االســتثمارية 
المتاحة فــي القطاع الصناعي خاصة تلك التي 
تحقق رؤية ومســتهدفات الــوزارة نحو توطين 
وتعميــق التصنيع المحلي لهذه المنتجات بهدف 
تعظيــم االســتفادة مــن المــوارد واإلمكانــات 
المتاحة وزيادة القيمة المضافة لها، مشــيراً الى 
استعداد الوزارة إلعداد دراسات جدوى مبدئية 
للمشــروعات الصناعية التي سيتم تحديدها في 

إطار خطة عمل الشركة الجديدة

وأشــار وزير التجارة والصناعــة الى حرص 
الحكومــة علــى تقديــم المزيد من التيســيرات 
والحوافز امام المســتثمرين لضخ استثماراتهم 
في الســوق المصري، واالستفادة من منظومة 
االتفاقــات التجارية التي ترتبــط بها مصر مع 
عــدد كبير من الــدول والتكتــالت االقتصادية 
والتي تتيح نفــاذ المنتج المصري الى أكثر من 

2 مليار نسمة حول العالم
ومن جانبها أشارت السفيرة/ سها جندي وزيرة 
الدولــة للهجرة وشــئون المصرييــن بالخارج 
إلــى أنــه يجرى حاليــاً تشــكيل مجموعة عمل 
تضــم كافة الــوزارات والجهــات المعنية لبدء 
اتخــاذ الخطــوات التنفيذيــة لمشــروع شــركة 

المصريين بالخارج وكذا تحديد األنشــطة 
المســتهدفة فــي القطاعات االســتثمارية 
المختلفة والمشــروعات القومية الكبرى، 
مشــيرًة إلى أن الســوق المصري  يمتلك 
فرصاً اســتثمارية متميزة تلبى التوجهات 
االســتثمارية للجاليات المصرية بالخارج 
وفقا لما تم طرحه عليه من استبيان و في 
مجاالت  الطبية و العقارية والبنية التحتية  
واألوعية االدخارية والمجاالت الصناعية  
والزراعية وكذا مجاالت اإلنتاج الحيواني 

والمزارع السمكية .
ونوهت الوزيرة إلى أن الشــركة المزمع 
إنشــائها ستتضمن مجموعة من الشركات 
الفرعيــة تغطى عدد كبيــر من القطاعات 
االستثمارية، مشيرًة إلى أن الوزارة استطلعت 
آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول 
توجهاتهــم االســتثمارية في الســوق المصري 
حيــث مــن المقرر أن تغطى مجاالت الشــركة 

عدد كبير من المشروعات المقترحة.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التوســع في إقامة 
المعارض التجارية المصرية للمنتجات الغذائية 
والســلع الزراعيــة المصريــة بــدول الخليــج 
المصري الســيما في ظل الطلــب المتزايد من 
قبل الجاليات المصرية في هذه الدول على هذه 
المنتجات خالل المرحلة الحالية، مقترحة تقديم 
مزيد من المحفزات للجهات المنظمة للمعارض 

الخارجية المختلفة

وزير التجارة والصناعة يستقبل وزير الشباب 
والرياضة ويستعرضان سبل التوسع في تصنيع 

المستلزمات الرياضية وتعظيم استفادة الشباب 
من البرامج والمبادرات التنموية

ويستقبل وزيرة الهجرة ويستعرضان سبل تنفيذ 
مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج 

وتعزيز مشاركتهم في المشروعات التنموية 
واالستثمارية في مصر خالل المرحلة الحالية
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فــي إطار تنفيذ توجيهــات فخامة الرئيس/ 
عبد الفتاح السيســي وتكليفــات المهندس/ 
احمــد ســمير وزيــر التجــارة والصناعة 
بتيســير خدمــات الفحص وإنشــاء معامل 
مركزية بكافة الموانئ الرئيســية وبسرعة 
زمــن  وتقليــص  العمــل  وأداء  اإلنجــاز 
اإلفــراج الجمركــي من اجــل دعم حركة 
التجــارة الخارجية، أعلن المهندس عصام 
النجار رئيــس الهيئة العامــة للرقابة على 
التشــغيل  بــدء  والــواردات  الصــادرات 
التجريبي للمعامــل الصناعية بفرع الهيئة 

بميناء العين السخنة مطلع شهر سبتمبر.
وأشــار النجــار إلــى حــرص الهيئة على 
اجراء عمليات الفحص واالختبار المختلفة 
بدقــة وجــودة عالية وفى أقــل وقت ممكن 
للتأكــد من مطابقــة العينــات للمواصفات 
والســالمة  الصحــة  ومعاييــر  القياســية 
واألمان، مشــدداً على ضرورة قيام جميع 
العامليــن ببذل المزيد مــن الجهد من اجل 

أنهاء العمل بسرعة ودقة عالية.
علــى  الرقابــة  هيئــة  رئيــس  وأوضــح 
الصــادرات والــواردات أن معامل الهيئة 
بالعين السخنة تتضمن معامل فالتر الزيت 
وفالتر الوقود والبطاريات ولعب األطفال 
طــن   100 والشــد  واألحذيــة  والجلــود 
والضغط االنفجاري، باإلضافة إلى معامل 

التحليل الطيفي واالختبارات 
البيئيــة والطلمبــات وكفاءة 
الطاقــة لألجهــزة المنزليــة 
واألمان  اإلداء  واختبــارات 

لألجهزة المنزلية
أن  إلــى  النجــار  وأضــاف 
تشــمل  الجديــدة  المعامــل 
الطاقــة  كفــاءة  معمــل 
والتــي  المنزليــة  لألجهــزة 
الســخانات  تتضمــن 
والمكانــس  والثالجــات 
والغساالت واألفران البيليت 
جانــب  الــى  والســخانات، 
العينــات  تجهيــز  ورشــه 
معمــل  إلــى  باإلضافــة 
واألمــان  اإلداء  اختبــارات 
والتــي  المنزليــة  لألجهــزة 
والكاتــل  الغاليــات  تشــمل 
واالفران والمــكاوي والعدد 
اليدويــة واجهــزة تحضيــر 
والبوتجــازات  الطعــام 
الكهربائيــة، مشــيراً الى انه 
يجــرى حاليــاً العمــل على 

تجهيــز معامــل احجــار الجلــخ والجنوط 
واالطارات.

هــذا وقــد قــام المهنــدس عصــام النجار 

بجولــة تفقدية بمبنــى المعامــل الصناعية 
الجديــد بميناء العين الســخنة لمتابعة كافة 
التجهيــزات والتحضيــرات لبــدء العمــل 

التجريبي للمعامل.

نظم قطــاع المعالجــات التجاريــة بوزارة 
التجــارة والصناعة برنامجــاً تدريبياً لوفد 
وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة 
األردنية الهاشــمية الشقيقة في مجال حماية 
الصناعة المحلية من الممارســات الضارة 
فــي التجارة الدولية خــالل الفترة من 8-4 
ســبتمبر الماضي، وذلك فــي إطار تعزيز 
أطر التعاون المشــترك بيــن مصر ودول 
الجوار العربية وخاصة دولة األردن بهدف 
تبادل الخبرات في مجال مكافحة اإلغراق.

وقــال الســيد/ إبراهيــم الســجيني مســاعد 
الوزير للشــئون االقتصادية ورئيس قطاع 
المعالجــات التجارية إن محــاور البرنامج 
التدريبــي تضمنــت كيفيــة تقديــم شــكوى 
مســتوفاة األركان القانونيــة التــي نصــت 
عليهــا اتفاقيــات منظمة التجــارة العالمية، 
وســبل التصــدي للتحايــل علــى الرســوم 
المفروضة على الدول التي تمارس سياسة 
اإلغراق، حتى يتســنى للــدول المتضررة 

حمايــة اقتصادها القومي من الممارســات 
الضارة في التجارة الدولية في إطار وفائها 
بالتزاماتهــا الدوليــة وحفاظها علي حقوقها 
في إطار القانون الدولي بما يوفر للصناعة 
المحليــة مناخا اقتصاديا آمناً للنمو والتنمية 
المستدامة، الفتاً إلى أن البرنامج استعرض 
أيضــاً دور ســلطة التحقيــق المصرية في 
الدفاع عن صادراتها حال تعرضها لرسوم 
معالجات تجاريــة في بلد أخر لضمان نفاذ 
صادرات الــدول دون عائق تذلياًل للعقبات 

أمام المصدرين.
وأوضح الســجيني أن تنظيــم هذا البرنامج 
يأتــي تنفيــذاً للتوصيــات الصــادرة عــن 
اجتماعــات الــدورة الثالثيــن للجنــة العليا 
المصرية األردنية المشتركة، والتي ُعقدت 
خــالل شــهر فبرايــر الماضــي بالقاهــرة 
برئاسة رئيســي وزراء البلدين، وتضمنت 
االتفاق على تقديم المســاعدة الفنية بتدريب 
الكوادر في مجال المعالجات التجارية، لما 

لمصــر من خبرة وريادة فــي هذا المجال، 
خاصًة وأن قطاع المعالجات المصري يعد 
األول في منطقة الشــرق األوسط وأفريقيا، 
الفتاً إلى سعي مصر الدائم الستعادة دورها 
الريــادي فــي العالــم العربــي واإلفريقي، 
واســتخدام قوتهــا الناعمة لتقويــة أواصر 
الصلــة مــع الــدول العربيــة واإلفريقيــة، 
واالســتفادة من الخبــرة الطويلــة والريادة 
التــي يتمتع بها قطــاع المعالجات التجارية 

المصرية في هذا المجال.
وأضاف رئيــس قطاع المعالجات التجارية 
أن القطــاع قد قام بتقديم العديد من البرامج 
التدريبيــة في مجــال المعالجــات التجارية 
لعدد من الدول العربية واألفريقية تضمنت 
اليمن والعراق، مشيراً إلى أنه نظراً للطلب 
المتزايــد فــي اآلونــة األخيرة مــن الدول 
األفريقية للمساعدة في بناء كوادرها فقد تم 
تقديم برامج تدريبة مثيلة لكل من ليســوتو، 

ومدغشقر، وبتسوانا، وزيمبابوي.

تنفيذًا لتوصيات اجتماعات الدورة الثالثين للجنة 
العليا المصرية األردنية المشتركة 

قطاع المعالجات التجارية ينظم برنامجًا تدريبيًا 
لوفد وزارة الصناعة والتجارة والتموين األردني 

في مجال المعالجات التجارية

بهدف دعم حركة التجارة الخارجية لمصر
بدء التشغيل التجريبي لمعامل الهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة
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أكــد المهندس احمد ســمير وزير 
التجارة والصناعة حرص مصر 
علــى دعــم التعــاون االقتصادي 
المشــترك مع دولة لبنان الشــقيقة 
فــي كافــة المجــاالت التجاريــة 
والصناعية واالستثمارية، مشيرا 
إلى أن هنــاك فرصا اســتثمارية 
متميــزة لدوائر األعمــال بالبلدين 
واســتثمارات  شــراكات  إلقامــة 
مشــتركة واالستفادة من إمكانيات 
الســوق المصري واالنطالق إلى 
واألوروبيــة  العربيــة  األســواق 
واألفريقيــة، الســيما في مجاالت 
اإلنشــاءات والزراعــة والطاقــة 
والتكنولوجيــا ومختلف المجاالت 

الصناعية. 
جــاء ذلك في ســياق كلمة الوزير 
مشــاركته  خــالل  ألقاهــا  التــي 
باجتماع الدورة السادسة للجمعية 

المصريــة اللبنانيــة لرجال األعمــال والذي 
عقد تحت رعايــة الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيــس مجلــس الــوزراء ونظمتــه الجمعية 
المصريــة اللبنانية لرجال األعمال برئاســة 
المهنــدس فتــح هللا فــوزي وذلك بمشــاركة 
الســفير علي الحلبي ســفير لبنــان بالقاهرة، 
والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف 
العربية والســيد/ محمد شقير رئيس الهيئات 
االقتصادية اللبنانية والسيد/ رؤوف ابو ذكي 

رئيس مجموعة االقتصاد واألعمال. 
وقــال الوزيــر أن الــوزارة حريصــة على 
تعزيز التبادل التجاري بيــن البلدين انطالقاً 
من مبدأ تعزيز المنافع المشتركة والمكاسب 
المتبادلــة، وتذليــل أي معوقــات أو تحديات 
تحــول دون انســياب الصــادرات اللبنانيــة 
إلى مصر، وهو ما ســاهم فــي ارتفاع قيمة 
الــواردات المصرية من لبنان بنســبة %71 
لتصل إلى نحو 228.5 مليون دوالر خالل 
عــام 2021 مقارنــة بنحــو 133.8 مليون 

دوالر خالل عام 2020. 
 ونوه سمير إلى أن مصر حرصت دائما على 
تعزيــز تواجدها في الســوق اللبناني، وتلبية 
احتياجــات المواطنيــن اللبنانييــن بمنتجات 
تجمع بين الجودة، والسعر التنافسي، مشيراً 

فــي هذا اإلطار إلــى أن نمو الصادرات بين 
البلدين ساهم في تطور حجم التبادل التجاري 
ليصل إلى نحو 579.5 مليون دوالر خالل 
عــام 2021 مقارنــة بنحــو 427.8 مليون 
دوالر خــالل عــام 2020 وبنســبة ارتفاع 

بلغت نحو %35.4. 
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن مصر 
تفتح ذراعيها للمستثمرين اللبنانيين لالستثمار 
فــي بلدهم الثاني مصر، حيــث جاءت لبنان 
في المركز الـ )13( كأكبر الدول المستثمرة 
في مصر بإجمالي استثمارات تقارب 1.28 
إلــى أن اســتثمارات  مليــار دوالر، الفتــا 
الشــركات اللبنانيــة فــي القطــاع تتركز في 
والخدميــة  لماليــة والصناعيــة  القطاعــات 
والعقارية حيث يبلغ عدد الشــركات اللبنانية 

في مصر 1904 شركة.
وأوضــح ســمير أن هنــاك فــرص حقيقيــة 
لالســتثمار المشترك وتحقق المنافع المتبادلة 
فــي العديــد من المجاالت الســيما في ضوء 
دعم ومســاندة حكومتي البلدين للمستثمرين، 
مشــيرا إلــى أهميــة تفعيــل دور منظمــات 
األعمال المختلفة في البلدين لحشــد الطاقات 
واإلمكانــات والتعريــف بفــرص التعــاون 
المتاحــة، خاصــة وان القطــاع الخاص يعد 
قاطــرة النمو واألداة األكثــر فاعلية ومرونة 

في التحرك.
ونوه ســمير إلــى أن الفترة الحاليــة تُعد من 
أصعــب الفتــرات التــي يمــر بهــا النظــام 
االقتصــادي العالمي، حيــث فرضت جائحة 
األوكرانيــة  الروســية  واألزمــة  كورونــا، 
والتوتر في بحر الصين الجنوبي، ومشــاكل 
سالســل االمــداد العالميــة تحديــات عديدة 
وتداعيــات متنوعة علــى اقتصاديات الدول 
وتراجــع في معدالت النمــو االقتصادي في 
بعض البلدان، وتباطؤها في البعض اآلخر، 
فضــاًل عن اآلثــار الســلبية لتلــك التحديات 
على التضخم وأســعار الغذاء والطاقة، وهو 
األمــر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود 
المشــتركة  على المستوى المحلي واإلقليمي 

و الدولي ليتسنى لتجاوز تلك األزمة. 
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الدولة 
المصريــة تتابع باهتمام تطــورات األحداث 
االقتصاديــة الجاريــة، معربــا عــن امله أن 
يســهم قرب إبــرام اتفاق لبنــان مع صندوق 
النقد الدولي في دعم جهود الحكومة اللبنانية 
لمساعدة البالد على تجاوز التحديات الراهنة، 
وبما يعزز إجراءات تسمية الحكومة النيابية 
المنتخبــة الجديــدة، األمــر الذي يســهم في 
تحقيــق مزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين 

اللبنانيين.

أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة 
والصناعــة أن الدولــة المصريــة تدعم 
وجــود نظــام اعتمــاد أفريقــي حاصل 
باعتبــاره  الدولــي  االعتــراف  علــى 
ركيــزة أساســية لتنمية التجــارة البينية 
داخل القــارة االفريقية وزيادة تنافســية 
صــادرات القارة الســمراء إلى مختلف 
األســواق العالميــة فضــال عــن زيادة 
معــدالت التجــارة الدولية مــع مختلف 
دول العالم وتلبية تطلعات المســتهلكين، 
مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على 
تفعيــل دور المنظمة االفريقية لالعتماد 
في دول القارة اإلفريقية وإنشــاء أجهزة 
اعتمــاد فــي كافة أنحــاء القارة تســهم 

في تقريب الفــروق الفنية للخدمــات والمنتجات 
المتداولة بين مختلف الدول اإلفريقية.  

جــاء ذلــك في ســياق الكلمة التي ألقاهــا الوزير 
خــالل الجلســة االفتتاحية الجتماعــات الجمعية 
العموميــة للمنظمــة االفريقيــة لالعتمــاد التــي 
اســتضافتها القاهــرة خالل الفترة مــن 30-26 
ســبتمبر الماضي وذلك بحضور الدكتور/ رون 
جوســياس، رئيــس المنظمة اإلفريقيــة لالعتماد 
والدكتــور/ سيلســتين اوكانيا، رئيــس  المنظمة 
االفريقيــة للبنيــة التحتيــة للجــودة، والمهندس/ 
هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني 
لالعتماد »إيجاك« إلى جانب مشاركة عدد كبير 
من ممثلي جهات االعتماد اإلفريقية، وقد شــارك 
في فعاليات الجلســة الدكتور تامر عصام، رئيس 
هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسين منصور، 
رئيــس الهيئة القومية لســالمة الغذاء، وعدد من 

قيادات الوزارة.
وقال الوزيــر إن ثقافة االعتمــاد أصبحت واقعاً 
ملموســاً داخــل القــارة اإلفريقية حيــث نجحت 
المنظمــة االفريقيــة لالعتمــاد فــي أن تغطــى 
كافــة أنحاء القــارة االفريقية كمــا حصلت على 
االعتــراف الدولي مــن منظمة التعــاون الدولي 
العتمــاد المعامــل )ILAC( والمنتــدى الدولي 
لالعتماد )IAF(، مشــيراً إلــى أن المنظمة تمثل 
ركيــزة للتعاون وتطوير البنية األساســية للجودة 
واالعتمــاد في القارة الســمراء لدورها الهام في 
التكامل بين الشــعوب األفريقية وتيســير التجارة 
البينيــة القارية والعالمية خاصَة وأن نشــر ثقافة 
الجــودة واالعتمــاد أصبــح خيــاراً اســتراتيجياً 

لمواكبة التطورات العالمية وتحديث االقتصاد.
وأوضــح ســمير أن وزارة التجــارة والصناعة 
خطت خطوات حثيثة لتحســين جــودة المنتجات 
والخدمات من أجل زيــادة الصادرات المصرية 
لألســواق العالمية حيث وضعــت الوزارة خطة 
طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة 
في مصر لتتوافق مــع االعراف والنظم المطبقة 
فــي دول العالــم المتقــدم، إلــى جانــب تطويــر 
المواصفــات المصريــة لتتوافــق مــع مثيالتهــا 

العالميــة، وتطويــر منظومة القيــاس والمعايرة 
الصناعيــة والقانونيــة، باإلضافــة إلــى تطوير 
اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة 
وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش 

وصواًل الى منحها االعتماد الدولي.
ولفت سمير إلى أن الوزارة وهيئاتها التابعة قامت 
بتنفيــذ العديد من المبــادرات في مجاالت تحقيق 
التوافــق بين المواصفات المصرية والمواصفات 
العالميــة والحصــول علــى االعتــراف الدولــي 
بمنظومــة االعتمــاد المصــري مــن المنظمات 
العالمية حيث تمكن المجلس الوطني لالعتماد من 
تجديد اعترافه الدولي من كل من منظمة التعاون 
الدولــي العتمــاد المعامــل )ILAC( والمنتدى 

الدولي لالعتماد IAF حتى عام 2025.
وتابــع ســمير أن تحقيــق التكامــل االقتصــادي 
أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية 
المتالحقة فى منظومة االقتصاد العالمي، في ظل 
التوجهــات العالمية إلقامــة التكتالت والتحالفات 
لمواجهة األزمات االقتصادية وهو ما دفع القارة 
اإلفريقية إلى إطالق منطقة التجارة الحرة القارية 
AFCFTA، والتي تعد خطوة كبيرة نحو إقامة 
الســوق األفريقية المشتركة، وصواًل إلى االتحاد 

االقتصادي األفريقي.
وأضــاف الوزيــر أن مصر تســعى مــن خالل 
ترأســها للدورة الحالية لتجمع الســوق المشتركة 
للشــرق والجنــوب االفريقــي »الكوميســا« الى 
تحقيــق التكامــل االقتصادي القاري مــع البلدان 
االفريقيــة حيث تمت الموافقة على المبادرة التي 
تقدمــت بها مصــر لتحقيــق التكامــل الصناعي 
بيــن الدول اعضــاء التجمع من خالل اســتغالل 
المــوارد المتاحة بدول التجمع فــي اقامة قواعد 
صناعية وهو ما يزيد من حجم التجارة االفريقية 
ويؤكــد أهميــة دور االعتماد في تعزيز تنافســية 
الصادرات، مشــيراً إلى تطلــع مصر إلى تجديد 
االعتــراف الدولي بالمنظمــة األفريقية لالعتماد 
»أفــراك« كمنظمــة اقليميــة لالعتمــاد بالقــارة 
األفريقيــة مع منظمــة التعاون الدولــي العتماد 
المعامــل )ILAC( والمنتــدى الدولــي لالعتماد 

)IAF( مــع تمديــد مجــال االعتــراف 
ليشــمل مجــاالت اعتمــاد جديــدة تحقق 
رؤيــة المنظمــة وذلك تتويجــاً لجهودها 
طوال الســنوات الماضية ودعماً للحركة 

التجارية بالقارة االفريقية.
ومن جانبه أكد الســيد/ رون جوســياس، 
رئيس »المنظمــة األفريقيــة لالعتماد« 
)أفــراك( أهمية تطبيق سياســات حماية 
صحــة وســالمة الشــعوب األفريقية فى 
العالميــة  االقتصاديــة  التحديــات  ظــل 
الحاليــة، مشــيراً الــى ان المنظمة قامت 
بالفعــل باتخــاذ تدابيــر يمكن أن تشــجع 
التنمية المستدامة بالقارة في إطار اتفاقية 
منطقــة التجارة الحرة القاريــة األفريقية 
AFCFTA، بهــدف تســهيل قبــول المنتجــات 
والخدمــات االفريقيــة في دول القــارة ومختلف 

بلدان العالم.
وبــدوره أكد المهنــدس/ هانئ الدســوقي المدير 
التنفيــذي للمجلــس الوطني لالعتمــاد أن مصر 
ممثلة في المجلــس الوطني قامت بدور محوري 
فــي إنشــاء المنظمــات االقليمية مثــل منظمتي 
والعربيــة   )AFRAC( االفريقيــة  االعتمــاد 
)ARAC( اللتــان تم إطالقهما مــن القاهرة في 
عامــي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على 
العضويــة الكاملــة فيهما وانضمــت كعضو في 
المنظمــة األوروبيــة لالعتماد منــذ عام 2010 
من خــالل المجلس الوطنــي لالعتماد وحصلت 
على االعتــراف المتبادل من المنظمة األوروبية 
لالعتماد )EA( في توسيع مجال االعتماد ليشمل 

شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.
وقال إن مصر تعد عضواً معترف به في منظمة 
 )ILAC( التعــاون الدولــي العتمــاد المعامــل
في مجــاالت معامل االختبــار ومعامل المعايرة 
وجهات التفتيش ومعامــل التحاليل الطبية، وكذا 
في المنتدى الدولي لالعتماد )IAF( في مجاالت 
منح شــهادات نظــم إدارة الجــودة ونظم اإلدارة 
البيئية، الفتاً إلى أنه تم إجراء المراجعة الشــاملة 
والفاحصة على المجلس الوطني لالعتماد خالل 
عامــي 2017 و2021 تحت اشــراف منظمتي 
والعربيــة   )AFRAC( االفريقيــة  االعتمــاد 
)ARAC( حيــث أوصــى فريــق المراجعيــن 
التوصية بتمديــد االعتراف الدولي بمصر ممثلة 
في المجلس الوطني لالعتماد حتى عام 2025.

وأضاف أن المجلس له دور هام في نشــر وعي 
وثقافة االعتماد فــي مصر ودوره الرائد كعضو 
مؤســس فى المنظمة األفريقية لالعتماد، مشيراً 
إلى أن الجهــات المعتمدة من المجلس في مصر 
تتضمن 350 معمــل اختبار و57 معمل معايرة 
و47 معمــل طبي و34 جهــة تفتيش و57 جهة 
منح شــهادات نظم جــودة و14 معمل كفاءة فنية 
و5 جهات منح شــهادات االفراد و5 جهات منح 

شهادات المنتجات.

وزير التجارة والصناعة يفتتح أعمال اجتماعات 
الجمعية العمومية للمنظمة األفريقية لالعتماد بالقاهرة

ويؤكد خالل مشاركته باجتماع الدورة 
السادسة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال 

األعمال
م. أحمد سمير: مصر تدعم تعزيز التعاون االقتصادي المشترك مع دولة 

لبنان الشقيقة في كافة المجاالت التجارية والصناعية واالستثمارية
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اســتقبل الفريق محمــد عباس حلمــي وزير 
الطيــران المدنــي بمقــر الــوزارة المهندس 
أحمد ســمير وزير التجــارة والصناعة حيث 
بحثــا ســبل تعزيز التعــاون بيــن الوزارتين 
وتبــادل الرؤى حول تنشــيط حركة الشــحن 
وبصفــة  المصريــة  للصــادرات  الجــوي 
خاصة صادرات الســلع الزراعية بما يســهم 
فــي االســتفادة مــن المقومــات واإلمكانــات 
االقتصاديــة الكبيــرة لمصر وذلــك في إطار 
التوجهــات الحاليــة للدولة المصريــة والتي 

تهدف لزيادة الصادرات واالستثمارات.
وفــى بداية اللقاء رحــب الفريق محمد عباس 
بالمهنــدس أحمــد ســمير والوفــد المرافق له 
مؤكداً حرص وزارة الطيران المدني وجميع 
شــركاتها التابعة على تقديم كافة التيســيرات 
والدعــم الكامل وتذليل كافة العقبات التي من 
شــأنها تنشــيط الصادرات المصرية وجذب 
المزيــد مــن االســتثمارات وذلك بالتنســيق 
المستمر مع وزارة التجارة والصناعة مشيراً 
إلى أن االهتمام بالشــحن الجــوي يأتي على 
قمة أولويات وزارة الطيران المدني لتســهيل 
حركة شــحن البضائع والصادرات المصرية 
حيــث جاء مطار القاهرة فــي المركز الثاني 
إفريقيــاً في مجال الشــحن الجــوي من حيث 
حركــة البضائــع خــالل عــام 2021 وفــق 

إحصاءات المجلس الدولي للمطارات  .

ومــن جانبه أكد المهندس أحمد ســمير وزير 
التجــارة والصناعــة حــرص الــوزارة على 
تســهيل منظومة الشــحن والنقل اللوجيســتي 
للصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات 
الحاصــالت الزراعيــة بصفــة خاصة والتي 
تتطلب مواصفات خاصة لمنظومة الشــحن، 
الفتاً إلى أن الفترة الحالية تشــهد تنسيقاً كبيراً 
مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية 
للحفاظ على األســواق ومعدالت الصادرات 
الزراعيــة المصريــة باألســواق الخارجيــة 
السيما في ظل التحديات االقتصادية العالمية 
التــي فرضتهــا األزمة الروســية االوكرانية 

وجائحة فيروس كورونا.
وأشــار إلــى أن شــركة مصر للطيــران تعد 
شــريكاً رئيســياً فــي توفيــر منظومــة النقل 
اللوجيســتي للصــادرات المصريــة لمختلف 

األســواق الخارجيــة، الفتاً إلــى أن اللقاء قد 
استعرض منظومة الشحن الجوي لصادرات 
الحاصالت الزراعية خاصة مع بدء الموســم 

الجديد إعتباراً من مطلع شهر أكتوبر.
شارك في اللقاء عبد الحميد الدمرداش رئيس 
المجلــس التصديري للحاصــالت الزراعية، 
والمهندس شــريف البلتاجــي عضو المجلس 
التصديــري للحاصــالت الزراعيــة، ومــن 
وزارة التجــارة والصناعــة الســيد / إبراهيم 
السجيني مســاعد الوزير للشئون االقتصادية 
والدكتــورة أماني الوصــال الرئيس التنفيذي 

لصندوق تنمية الصادرات
ومــن وزارة الطيــران المدنــي أماني متولي 
الوكيل الدائم لوزارة الطيران والطيار جاسر 
حســين رئيــس مجلــس إدارة شــركة مصر 

للطيران للشحن الجوي.

فازت مصر ممثلة فــي الهيئة المصرية 
العامــة للمواصفــات والجــودة بعضوية 
مجلــس إدارة المنظمــة الدوليــة للتقييس 
-2023( المقبلــة  للــدورة  »ايــزو« 

2025( بالمجموعــة الثالثة وذلك خالل 
االجتماعات الســنوية للجمعية العمومية 
رقــم 44 للمنظمــة والتي عقــدت بدولة 
اإلمــارات العربية المتحــدة خالل الفترة 
مــن 19-23 ســبتمبر الماضــي حيــث 
حصدت مصر اصوات 60 دولة متفوقة 

على كل من سنغافورة وفيتنام.
وقــال الدكتــور خالــد صوفــي رئيــس 
مجلــس إدارة الهيئــة المصريــة العامة 
للمواصفــات والجــودة أن فــوز مصــر 
بهــذا المقعد يعد تتويجــاً حقيقيا لالهتمام 
الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف 
المواصفــات والجــودة وإيمانــا بأهميته 
وإدراكاً لمــا تلعبُه منظومــُة الجودة من 

أدوار فــي دفِع عجلِة االقتصــاد المصرّي 
وتحقيــِق أهــداِف التنميــة المســتدامة في 
إطــار »رؤيــة مصــر 2030«، بمختلف 
أبعادهــا االجتماعية واالقتصادية، مشــيراً 
فــي هذا االطــار الــى الدعم الكبيــر الذي 
قدمه المهندس احمد ســمير وزير التجارة 
والصناعــة لتعزيز دور الهيئة ومســاندتها 

في الترشــح لهذه االنتخابات 
بهــدف تفعيل الدور الريادي 
لمصر لتكــون ضمن الدول 
الفاعلة في وضع  السياسات 
الخاصــة  واالســتراتيجيات 
بأنشطة المواصفات وأنشطة 
علــى  المختلفــة  التقييــس 

المستوى الدولي
وفــي هــذا اإلطــار أعــرب 
صوفي عن شكره واعتزازه 
بمســاندة كافة الدول العربية 
العالم  والصديقــة مــن دول 
لمصــر، وكذا الــدور الكبير 

للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  لعبتــه  الــذي 
الصناعية والتعدين وأيضا دولة األمارات 
العربيــة المتحدة المســتضيفة لالجتماعات 
في حشــد الــدول للتصويــت لمصر خالل 

االنتخابات.
جديــر بالذكر ان المنظمــة الدولية للتقييس 
ومقرهــا مدينة جنيف في سويســرا تضم، 
167 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 

340 لجنــة فنيــة في مختلــف المجاالت، 
القطاعيــن  بيــن  وتشــكل جســراً حيويــاً 
الحكومــي والخاص لتطويــر المواصفات 
القياسية الدولية، حيث شارك في االجتماع 
أكثــر من 5000 عضــو بالمنظمة وخبير 
دولــي بالحضور المباشــر أوعــن طريق 
تقنيــة االتصال المرئي، ممثلون عن 123 

دولة عضو، و31 مراقباً.

ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات 
والجودة

مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية 
للتقييس »ايزو« للدورة المقبلة 2025-2023

وزيري الطيران المدني والتجارة والصناعة 
يبحثان سبل تعزيز خدمات الشحن الجوي لنقل 

الصادرات المصرية لألسواق الخارجية

د. خالد صوفي: انتخاب مصر لعضوية مجلس إدارة االيزو تتويجًا 
لدورها الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستويين 

اإلقليمي والدولي



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة2627نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

اســتقبل المهندس/ أحمد ســمير، وزير 
التجــارة والصناعــة الســفير/ أســامة 
بــن أحمد نقلي ســفير المملكــة العربية 
الســعودية بالقاهــرة حيث اســتعرض 
االقتصــادي  التعــاون  ملفــات  اللقــاء 
المشترك وســبل تعزيز التجارة البينية 
واالســتثمارات بيــن مصــر والمملكة 
خــالل المرحلــة المقبلة، حضــر اللقاء 
السيد/ إبراهيم السجينى مساعد الوزير 
للشــؤون االقتصادية، والوزير مفوض 
تجارى/ يحيى الواثق باهلل رئيس جهاز 
التمثيل التجاري والسيد/ زايد االسمري 
الممثــل التجــاري الســعودي بســفارة 

المملكة بالقاهرة. 
وقــال الوزيــر أن العالقــات التاريخية 
مصــر  تربــط  التــي  واالســتراتيجية 
والمملكــة قيــادًة وحكومًة وشــعباً تمثل 
ركيــزة أساســية لتعزيز اطــر التعاون 
االقتصــادي المشــترك والنهــوض بها 
لمســتويات تحقــق مصالــح الشــعبين 
مصــر  أن  إلــى  مشــيراً  الشــقيقين، 
تفتــح ذراعيهــا الســتقبال المزيــد من 
الشــركات الســعودية لالســتثمار فــي 

السوق المصري في مختلف القطاعات 
اإلنتاجيــة والخدميــة وإقامة شــراكات 
صناعية بين القطاع الخاص في البلدين

ولفت سمير إلى أن مصر لديها قدرات 
تصنيعية هائلة فــي مختلف الصناعات 
والمنتــج المصري لــه رواج كبير في 
مختلف األســواق الخارجية، مشيراً في 
هــذا اإلطار إلى ســعي مصــر لتعظيم 
االســتفادة من كافة الثــروات الطبيعية 
المتاحة والتوســع فــي تصنيعها بهدف 
زيــادة قيمتها المضافــة وإتاحتها لتلبية 
احتياجات الســوق المصري وأســواق 

الدول العربية 
وأشــار وزير التجــارة والصناعة إلى 
أن حجــم التبــادل التجــاري بين مصر 
والمملكــة العربية الســعودية بلغ العام 
الماضــي 4 مليار و570 مليون دوالر 
مقارنــة بنحــو 3 مليــار و236 مليون 
دوالر عــام 2020 محققا نســبة زيادة 

بلغت %41. 
ومن جانبه أكد الســفير/ أسامة بن أحمد 
نقلي ســفير المملكة العربية الســعودية 
بالقاهــرة حرص بالده علــى النهوض 

بمســتوى التعاون الصناعي والتجاري 
مع مصر والوصول به إلى آفاق أرحب 
تعكــس العالقات الثنائية االســتراتيجية 
التــي تربط القاهــرة والرياض، خاصة 
وأن مصــر تمتلك كافــة المقومات التي 
تؤهلهــا لتكون محــوًرا صناعياً يجذب 
مختلف االستثمارات األجنبية والعربية 
والتي تشــمل الموقع الجغرافي المتميز 
واأليــدي العاملــة الماهــرة والمدربــة 
وتوافر المــوارد الطبيعية الالزمة لقيام 
الصناعــة فضاًل عن تبنــي التكنولوجيا 
الحديثــة في اإلنتــاج والصناعــة وكذا 
التطور الكبير في مجال البنية التحتية.

ولفــت الســفير أن المملكة تشــهد حالياً 
حراكاً كبيراً وبصفة خاصة فيما يتعلق 
بتنويــع المــوارد االقتصادية من خالل 
تعظيــم االســتفادة من كافــة المقومات 
واإلمكانــات المتاحة مــع التركيز على 
األنشطة الصناعية واالستثمارية، وهو 
األمر الذي يعزز من عالقات الشــراكة 
بين المملكة والدول العربية بصفة عامة 

ومصر بصفة خاصة

وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير 
السعودية بالقاهرة تعزيز أطر التعاون 

االقتصادي المشترك بين البلدين

اســتقبل المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة 
والصناعــة الســيد/ أنطونيو باتريوتا ســفير 
البرازيــل بالقاهــرة حيث تناول اللقاء ســبل 
تنميــة وتطوير عالقات التعــاون االقتصادي 
المســتويين  علــى  البلديــن  بيــن  المشــترك 
الثنائــي ومتعــدد االطراف في اطــار اتفاقية 
الميركســور، كما استعرض اللقاء مستجدات 
الوضــع االقتصــادي العالمــي وســبل زيادة 
معــدالت التبــادل التجــاري بيــن البلدين في 
عــدد من المنتجات االســتراتيجية بالســوقين 
المصــري والبرازيلي، حضر اللقاء الســيد/ 
ابراهيــم الســجيني مســاعد الوزير للشــئون 
االقتصاديــة والوزير مفــوض تجاري يحيى 

الواثق باهلل رئيس التمثيل التجاري
وقــال الوزير ان مصــر والبرازيل ترتبطان 
بعالقــات اقتصادية اســتراتيجية في مجاالت 
والنقــل  والزراعــة  والصناعــة  التجــارة 
واالســتثمار والتي تســتند الــى تاريخ طويل 
من العالقــات الثنائية المتميــزة بين البلدين، 
مشــيراً الى اهمية مشروعات التعاون الحالي 
بيــن البلديــن فــي مجــاالت صناعة وســائل 
النقل واالســمنت والطيران المدني والزراعة 

وادارة المياه.
واشــار ســمير الى اهمية اتفاقية الميركسور 
البرازيــل واالرجنتيــن  مــع دول  الموقعــة 

واورجــواي وباراجــواي في توفيــر المزيد 
من الفرص التصديريــة للمنتجات المصرية 
بأســواق هذه الــدول بصفة خاصة واســواق 
دول قــارة امريــكا الجنوبيــة بصفــة عامة، 
مشــيراً الــى ان االتفاقيــة تتيــح النفــاذ الحر 
لمئــات البنود التصديرية المصرية ألســواق 
دول التجمــع كما تســهم في توفيــر عدد من 
السلع االستراتيجية بالسوق المصري بأسعار 

تنافسية.
واوضح الوزير ان معدالت التبادل التجاري 
بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 2 مليار 
و551 مليــون دوالر مقارنــة بنحــو مليــار 
و969 مليون دوالر عام 2020 محققة نسبة 
زيادة بلغت 29.5%، مشيراً الى ان اهم بنود 
التبادل التجاري بين البلدين تشــمل المنتجات 

الزراعية والمواد الغذائية واالسمدة.
ومن جانبه اكد السيد/ أنطونيو باتريوتا سفير 
البرازيل بالقاهرة حــرص بالده على تعزيز 
اطر التعاون االقتصادي المشترك مع مصر 
فــي مختلف المجاالت وعلــى كافة االصعدة 
وذلــك باعتبارها الدولة المحورية الرئيســية 
بالمنطقة العربيــة وثاني اكبر اقتصاد بالقارة 
االفريقية، مشــيراً الى اهميــة تعزيز الجهود 
المشــتركة بيــن البلدين لزيادة االســتثمارات 
البرازيليــة بالســوق المصــري واالســتفادة 

من الحوافز والفرص االســتثمارية المتميزة 
بمنطقــة محــور قناة الســويس الســيما وان 
دولــة البرازيل تمتلك عدد من المشــروعات 
الصناعيــة الناجحــة في مصر فــي مجاالت 

تصنيع االتوبيسات وصناعة االسمنت.
واشــار باتريوتــا الــى الــدور الهــام لغرفة 
التجــارة العربية البرازيلية في تعزيز الحوار 
بيــن دوائر االعمال بدولــة البرازيل والدول 
العربية وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة 
تصب في مصلحة الجانبين على حد ســواء، 
الفتــاً الــى ان افتتــاح مكتب اقليمــي للغرفة 
بالقاهرة سيسهم في خدمة المصالح المشتركة 
لرجــال االعمــال البرازيلييــن والمصرييــن 
ودعم التعاون التجاري المشترك بين البلدين.
ووجــه الســفير أنطونيــو باتريوتــا الدعــوة 
للمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة 
لزيــارة دولة البرازيل علــى رأس وفد يضم 
مســؤولين ورجــال اعمــال لبحــث فــرص 
التعاون المشــترك فــي المجــاالت التجارية 
واالســتثمارية الســيما في ظل اهتمام دوائر 
االعمــال البرازيلية بالســوق المصري وكذا 
الفرص التصديرية الكبيرة بالسوق البرازيلي 
والــذي يضم 200 مليون مســتهلك الســيما 
في قطاعــات االســمدة والمنتجــات الدوائية 

واالجهزة الطبية والسلع الزراعية.

ويستقبل سفير البرازيل بالقاهرة لبحث سبل 
تنمية وتطوير عالقات التعاون االقتصادي 

المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد 
األطراف
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فــي إطــار توجيهــات المهنــدس/ أحمد 
والصناعــة  التجــارة  وزيــر  ســمير، 
الفنــي  التدريــب  بمنظومــة  لالرتقــاء 
والمهني وقعت مصلحة الكفاية اإلنتاجية 
والتدريــب المهني وشــركة أبــو زعبل 
لألســمدة الكيماويــة برتوكــول تعــاون 
إلنشــاء أول محطة تدريبيــة داخل مقر 
الشــركة بمحافظة القليوبية بهدف تأهيل 
وإعــداد فنييــن إنتاج وصيانــة متميزين 
مــا  أحــدث  اســتيعاب  علــى  قادريــن 
توصلــت إليه الثــورة الصناعية الرابعة 
لتلبيــة احتياجات ســوق العمــل المحلية 
واإلقليميــة، وقــد وقع االتفــاق   اللواء/ 
خالــد أبو مندور رئيــس مصلحة الكفاية 
اإلنتاجية والتدريــب المهني والمهندس/ 
مصطفى الجبلي العضو المنتدب لشركة 

ابوزعبل لألسمدة الكيماوية

وقــال اللــواء/ خالــد أبو منــدور رئيس 
مصلحــة الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريــب 
المهني إن توقيع هــذا البروتوكول يأتي 
تنفيذاً لالتفاق الموقع مع غرفة الصناعات 
الكيماويــة باتحاد الصناعات بهدف ربط 
مخرجــات التعليم باحتياجــات الصناعة 
الوطنيــة مــن العمالــة المؤهلــة وبنــاء 
اإلمكانيات والقدرات التدريبية والبشرية 
لــدي الشــركات والمؤسســات وجهات 
التدريــب المختلفة وربطهــا باحتياجات 
سوق العمل في كافة قطاعات اإلنتاج. 

ولفت أبو مندور إلى أن المحطة ســتبدأ 
بفصــل دراســي واحــد فــي تخصــص 
الصيانــة الميكانيكيــة بالعــام الدراســي 
2022/ 2023 علــى أن يتــم إضافــة 
تخصصات أخــري في العام الدراســي 
القــادم، مشــيراً إلــى أن الدراســة فــي 

المحطات التدريبية الصناعية تنقسم إلى 
دراسة نظرية بنسبة 30% وعملية بنسبة 

 .%70
وأشــار إلــى حــرص المصلحــة علــى 
التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات 
الصناعية بهدف ربــط التدريب المهني 
باحتياجات سوق العمل وتدريب العمالة 
الفنية، حيث تُعنى المصلحة بنظام التلمذة 
الصناعية والتدريب المهني للعمالة الفنية 
في مراكز تدريب فنية متخصصة تابعة 
لهــا، وكذلك إمكانات وخبــرات تدريبية 
هائلــة متوفــرة لديها، وبمــا تحتويه من 
تجهيــزات ومعدات وماكينــات وأجهزة 
ومساعدات تعليمية وتدريبية ومجموعة 
متخصصة مــن ذوي الكفــاءات العالية 
والمؤهلــة علــى أعلــى مســتوى لتنفيذ 

دورات تدريبية نظرية وعملية.

مصلحة الكفاية اإلنتاجية وشركة أبوزعبل 
لألسمدة الكيماوية توقعان برتوكول تعاون 

إلنشاء أول محطة تدريبية بالشركة 

عقــد المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة لقاًء مع الشــيخ/ خليفة بن جاســم 
آل ثانــي رئيس غرفة تجــارة وصناعة قطر 
لبحث ســبل تنمية وتطويــر عالقات التعاون 
االقتصادي المشــترك بين منظمات األعمال 
في البلدين، حضر اللقاء الدكتور/ عالء عز، 
أمين عــام اتحاد الغــرف التجارية المصرية 
والوزير مفوض تجــارى/ يحيى الواثق باهلل 

رئيس جهاز التمثيل التجاري. 
وقال الوزيــر إن هناك توافق في الرؤى بين 
مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم االستفادة من 
المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين 
وترجمتها لمشــروعات مشــتركة تســهم في 
االرتقاء باقتصاديهما وتلبي طموحات وآمال 
الشــعبين الشقيقين، الفتاً إلى أن زيارة فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي خالل األســبوع 
الماضــي للدوحــة إلى جانب زيــارة األمير/ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للقاهرة 
نهاية شــهر يونيــة الماضي ســاهمتا في بدء 
صفحة جديــدة للعالقات المصريــة القطرية 

واالنتقال بها إلى آفاق أرحب. 
وأشــار ســمير إلى أهميــة الدور الــذي يقوم 
بــه مجتمــع األعمــال بالبلديــن فــي تعزيــز 
أطــر التعاون المشــترك وإقامــة المزيد من 
المشــروعات االستثمارية المشــتركة وخلق 
المزيد من فرص العمــل، الفتاً إلى ضرورة 

تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات األعمال 
في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات 
والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص 
االستثمارية المتاحة في كال البلدين بما يسهم 
في إقامة شــراكات اســتثمارية في العديد من 

المجاالت اإلنتاجية والخدمية. 
وفي هذا اإلطار أوضــح الوزير أن الوزارة 
أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التي 
تمتلك فيها مصر ميزات تنافســية مع مراعاة 
الميــزة النســبية لــكل محافظــة حيــث يمكن 
للمســتثمر األجنبي االسترشــاد بهذا الحصر 
للوقوف علــى المقومات التــي يحتاجها لبدء 
مشروعه الجديد بالســوق المصري وتحقيق 
أقصــى اســتفادة من الفــرص االســتثمارية 
المتاحــة في مختلف أرجاء الجمهورية، الفتاً 
إلى اســتعداد الوزارة التــام لتقديم كافة أنواع 
الدعم للشــركات القطرية المستثمرة بالسوق 
المصــري وتذليل كافة العقبات التي تواجهها 
لتشــجيعها علــى التوســع في االســتثمارات 
الحاليــة وضــخ اســتثمارات جديدة بالســوق 

المصري في المستقبل القريب. 
وأضــاف ســمير أن العالقــات التجارية بين 
مصر وقطر شهدت تطوراً كبيراً خالل العام 
الماضي حيــث حققت زيادة بنســبة %84,3 
مقابــل عام 2020، كما بلغت االســتثمارات 
القطريــة في مصــر 121.8 مليــون دوالر 

خالل الربع األول مــن العام المالي 2021-
2022، مشــيراً إلى أن هناك فرصاً تجارية 
واعــدة أمــام المصدرين والمســتوردين من 
البلديــن لتلبية احتياجات الســوقين المصري 
والقطــري والتصديــر لألســواق الخارجيــة 
بفضــل االتفاقيــات التجارية التــي ترتبط بها 

مصر مع مختلف األسواق الدولية. 
ومــن جانبه أكد الشــيخ/ خليفة بن جاســم آل 
ثانــي رئيــس غرفة تجــارة وصناعــة قطر 
حرص الغرفة على توطيد التعاون والتنسيق 
مع الوزارة والبناء على العالقات القوية التي 
تربــط البلدين لخدمــة االقتصادين المصري 
والقطري على حٍد ســواء فضاًل عن إفســاح 
المجــال للمصنعين والمصدريــن من البلدين 
إلقامة مشــروعات مشتركة تعود بالنفع على 
الجانبيــن، والعمل علــى إزالة التحديات التي 
قــد تعوق حركة التبــادل التجاري بين مصر 

وقطر. 
ولفــت إلــى أن هناك فــرص كبيــرة لتعزيز 
التعاون المشــترك بين البلدين على المستوى 
اإلقليمــي والدولي من خــالل عضوية مصر 
وقطر فــي اتحاد الغــرف التجاريــة العربية 
واتحاد الغرف اإلســالمية وعــدد من غرف 
التجارة الدوليــة، وهو األمر الذي يتيح إقامة 
شراكات ومشروعات مشتركة في دول ثالثة.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع رئيس غرفة 
تجارة وصناعة قطر سبل تنمية وتطوير 

عالقات التعاون االقتصادي المشترك ودفع 
حركة التجارة بين البلدين خالل الفترة المقبلة
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احمد  المهنــدس/  اســتقبل 
التجــارة  وزيــر  ســمير، 
أنطونيو  السيد/  والصناعة 
لوبيــز اســتوريز عضــو 
البرلمــان األوروبــي عن 
حزب الشــعب األوروبي، 
حيث استعرض اللقاء سبل 
تنميــة وتطويــر العالقات 
المستويين  على  المشتركة 
الثنائي ومتعــدد األطراف 
واالتحــاد  مصــر  بيــن 
تــم  كمــا  األوروبــي، 
استعراض آخر مستجدات 
االقتصــادي  الوضــع 

العالمي، حضر اللقاء النائب طارق رضوان 
رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب.

وقــال الوزيــر أن الدولــة المصرية حريصة 
االقتصــادي  التعــاون  أطــر  توســيع  علــى 
المشترك مع دول االتحاد األوروبي باعتباره 
أحــد أهــم الشــركاء التجارييــن لمصر على 
الصعيدين اإلقليمي والعالمي، مشــيراً إلى أن 
حجــم التبــادل التجاري بين مصــر واالتحاد 
األوروبــي بلــغ العــام الماضي نحــو 29.6 
مليار دوالر مقارنة بنحو 23.8 مليار دوالر 
خالل عــام 2020 محققاً نســبة زيادة بلغت 

.%24.5

وأشــار ســمير إلى أن االتحاد األوروبي يعد 
ثانــي أكبــر األســواق المســتقبلة للصادرات 
المصرية عالميــاً، الفتاً إلى حرص الحكومة 
المصرية على نقــل التكنولوجيات الصناعية 
األوروبيــة المتطــورة للصناعــة المصريــة 
وكذا جذب المزيد من االســتثمارات األوربية 
للســوق المصري واالستفادة من حجم السوق 
المصــري الكبير وشــبكة اتفاقيــات التجارة 
الحــرة التفضيلية الموقعة مــع عدد كبير من 
الــدول والتكتــالت االقتصادية الرئيســية في 
العالم وبصفة خاصة من أســواق دول القارة 
األفريقيــة فــي إطــار اتفاقية التجــارة الحرة 

القارية األفريقية.
ومــن جانبــه أكــد الســيد/ 
انطونيــو لوبيز اســتوريز 
األوروبي  البرلمان  عضو 
علــى  البرلمــان  حــرص 
التعــاون  آطــر  توســيع 
الحكومــة  مــع  المشــترك 
والمجالس النيابية في مصر 
فــي كافــة الموضوعــات 
االهتمــام  ذات  والملفــات 
المشــترك وذلك في إطار 
توجهــات تعزيــز سياســة 
مشــيراً  األوربية،  الجوار 
إلى أن مصر تعتبر احدى 
الوجهات الرئيســية لتوفير الغاز لدول القارة 
األوروبية وذلك في إطار مساعيها نحو تنويع 

مصادر الغاز خالل المرحلة الحالية
وأشــار إلــى تقديــر القــارة األوربيــة للدور 
المحــوري للدولــة المصريــة علــى مختلف 
األصعــدة وذلــك باعتبارهــا احــدى الــدول 
الرئيســية بمنطقة الشــرق األوســط وجنوب 
البحر المتوســط، الفتاً إلــى حرص البرلمان 
الدبلوماســية  دور  تفعيــل  علــى  األوربــي 
البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع 
مصــر لتعزيز الحوار في كافة الموضوعات 

والملفات ذات االهتمام المشترك

التقى المهندس/ احمد سمير وزير التجارة 
والصناعة بوفد شركة »شيفت أي في« 
وهــي أول شــركة في مصــر والمنطقة 
تعمــل فــي مجــال تكنولوجيــا تحويــل 
المركبــات للعمــل بالطاقــة الكهربائية، 
حيث استعرض الوفد تجربة الشركة في 
تصميــم وتصنيع البطاريــات الكهربائية 
وكذا تحويل المركبات من العمل بالوقود 

التقليدي إلى الطاقة الكهربائية
وقال الوزير أن الــوزارة حريصة على 
إدخــال التقنيــات الحديثة فــي الصناعة 
المصرية خاصة صناعة السيارات لتلبية 
متطلبات واحتياجات المستهلك المصري 
خالل المرحلة الحالية والمستقبلية، وكذا 
للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد 
مركبات صديقــة للبيئة وهو األمر الذي 

تعكســه اســتضافة مصــر لقمــة المناخ 
COP 27 خــالل شــهر نوفمبر المقبل 

بمدينة شرم الشيخ.
وأشار سمير إلى قيام الوزارة وأجهزتها 
التابعــة بتقديــم كل الدعــم الــالزم لبدء 
وتشــغيل المصنع والــذي يعد األول من 
نوعــه في مصــر، مطالباً وفد الشــركة 
بضرورة الســعي لزيادة نســب المكون 
المحلي في هذه الصناعة لتلبية احتياجات 
الســوق المحلــي والتصديــر لألســواق 

الخارجية.
ومــن جانبه أوضح الدكتور علي الطيب 
العضو المنتدب للشركة واحد المؤسسين 
أن المصنــع يعمــل حاليــاً فــي مرحلــة 
التشــغيل التجريبي، حيث تم تحويل عدد 
من مركبات االساطيل التجارية )سيارات 

نقل بضائع وأفراد( وســيتم خالل الفترة 
القريبة المقبلة االفتتاح الرسمي للمصنع 
واإلعالن عن بدء التشغيل الفعلي، الفتاً 
إلى أن اســتثمارات المصنــع تصل إلى 
9 مليــون دوالر بالتعــاون مــع عدد من 

الصناديق االستثمارية العالمية
وبــدوره أشــاد الدكتــور عمــرو حلمي 
المدير التقنــي واحد المؤسســين بالدعم 
الكبيــر للشــركة من قبل أجهــزة وزارة 
التجارة والصناعــة خاصة الهيئة العامة 
للتنميــة الصناعيــة والهيئــة المصريــة 
العامــة للمواصفــات والجــودة، خاصة 
فيمــا يتعلــق بوضــع اإلطــار القانونــي 
واإلجــراءات الالزمة للتعامــل مع هذه 

الصناعة الجديدة في مصر

وزير التجارة والصناعة يلتقي بممثلي أول 
شركة مصرية تعمل في مجال تكنولوجيا 
تحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية

خالل لقائه بعضو البرلمان األوروبي
م. أحمد سمير: مصر حريصة على توسيع 

أطر التعاون االقتصادي المشترك مع دول 
االتحاد األوروبي.... و24.5% زيادة في 

التجارة البينية خالل العام الماضي
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استهل الوزير سلســلة الزيارات بزيارة 
لمدينــة الجلــود بالروبيكي حيــث   أكد 
حرص الــوزارة علــى تنميــة وتطوير 
كافة التجمعات الصناعية بما يســهم في 
زيادة القيمــة المضافة للصناعة الوطنية 
وتعزيــز تنافســية المنتجــات المصرية 
بالســوقين المحلي والعالمي، مشيراً إلى 
أن المرحلــة الحالية ستشــهد العديد من 
الزيــارات الميدانيــة المكثفة لمســئولي 
الــوزارة لكافــة المناطــق والتجمعــات 
الصناعيــة للوقوف علــى ارض الواقع 
على التحديات والعمل على إيجاد حلول 
جذريــة لها بالتنســيق والتعاون مع كافة 

أجهزة الدولة.
وقال الوزير إن الــوزارة تولى صناعة 
الجلــود اهتماماً كبيراً بهدف جعل مصر 
مركزاً اســتراتيجياً لصناعة الجلود ليس 
على المســتوى المحلى أو اإلقليمي فقط 
وانمــا علــى المســتوى الدولــي، وذلك 
مــن خــالل تحقيق التكامل بين سالســل 
القيمــة فــي صناعــة الجلــود المصرية 
للوصــول الى منتج عالــي الجودة قادر 
علــى المنافســة فــي الســوقين المحلــى 
تعــد  المدينــة  أن  والخارجــي، مؤكــداً 
إحدى اهم المدن الصناعية المتخصصة 
المصممة وفق أحــدث المعايير العالمية 
حيث يصل إجمالي االستثمارات التي تم 
ضخها بالمدينة حتــى األن حوالي 7.2 

مليار جنيه. 
وأضــاف ســمير أن الوزارة تســتهدف 
زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة 
بمدينة الروبيكي وتكامل سالســل القيمة 

بهــا حيث تم إنشــاء 100 مصنــع بالمدينة 
وفقاً للتوجيهات الرئاسية إلتاحة بيئة مواتية 
لصناعــة المنتجات تامــة الصنع من أحذية 
وحقائــب ومالبس جلدية لتلبيــة احتياجات 
الســوق المحلــي وتقليــل االعتمــاد علــى 
االســتيراد، مشــيراً إلى أن هــذه المصانع 
تتراوح مســاحاتها بين 1000 إلى 4000 
متر مربع إلى جانب وجود وحدات إنتاجية 

صغيرة على مساحة 120 متر مربع و68 
متر مربع، باإلضافة إلى مركز تكنولوجي 
ومركز تدريب ومناطــق تجارية ومخازن 
لوجســتية وذلك باســتثمارات تخطت 2.9 
مليار جنيه، وســيتم خالل المرحلة القريبة 

المقبلة طرحها أمام المستثمرين.
واستمع وزير التجارة والصناعة إلى عرٍض 
قدمه المهندس/ محمود محرز رئيس شركة 
القاهــرة لالســتثمار والتطويــر العمرانــي 

والصناعــي تناول الموقــف الحالي للمدينة 
والتي تبلغ مســاحتها 506 فدان، باإلضافة 
الى مســاحة 282 فدان لمحطات الصرف 
والميــاه التي تخدم المدينة، ومســاحة 800 
فدان غابة شــجرية الستيعاب مياه الصرف 
الصناعــي، واالنتهاء مــن المرحلة األولى 
للمشــروع بإجمالــي 213 وحــدة إنتاجيــة 
لنحــو 195 مســتثمر علــى مســاحة 176 
فدان، تــم نقلهم من منطقــة مجرى العيون 
بتكلفــه وقدرهــا 2,2 مليار جنيه، وإنشــاء 
كافــة مصانع الغــراء للمنتقلين من مجرى 
العيون والتخصيص لعدد 40 مصنع بتكلفة 
180 مليــون جنيه على مســاحة 18 فدان، 
فضاًل عن اإلنشاءات الجاري االنتهاء منها 
الستكمال مدابغ المرحلة المكملة لعدد 101 
صانع بمســطحات 22 فدان بإجمالي تكلفة 

300 مليون جنيه.
وفــي هــذا اإلطار وجــه ســمير بضرورة 
التنســيق مــع وزارة اإلســكان ممثلــة في 
الشــركة القابضة لمياه الشــرب والصرف 
الصحي لإلســراع من انتهاء أعمال تأهيل 
محطــات الصــرف والمعالجة الســتيعاب 
حركــة الصــرف بالمدينــة، خاصــة فــي 
ظل توافــر اعتماد بقيمــة 1.6 مليار جنيه 

مخصص لهذا الغرض.
كما تفقد الوزير المركز التكنولوجي لدباغة 
الجلود بالمدينة ووجه بإعداد تصور شــامل 
إلعادة تشغيل المركز التكنولوجي بالكفاءة 
المطلوبــة بمــا يحقــق الهــدف من إنشــاء 
المركز، الفتا إلى أن المركز مجهز بأحدث 
المعدات التي تخدم صغار المصنعين وكذا 

المعامل الكيميائية لتقديم خدمات التحليل. 
وخــالل جولتــه تفقد المهندس أحمد ســمير 
عدداً من خطوط اإلنتاج، وتابع سير العملية 
اإلنتاجية بدًء بالجلــود الخام ومروراً بكافة 
العمليات التصنيعية المختلفة، وأكد الوزير 
أن الوزارة لن تألو جهداً في تقديم كل الدعم 
والمساندة لكافة الوحدات اإلنتاجية بالمدينة 
لالرتقاء بجودة المنتجــات وزيادة معدالت 

التصدير.

قــام المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعــة بزيارة للمقر الرئيســي للهيئة العامة 

للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة.
وقد اســتهل الوزيــر جولته والتــي رافقه خاللها 
المهنــدس/ محمــد عبــد الكريــم الرئيــس الجديد 
للهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية، بتفقــد مركز 
خدمــة العمالء، حيــث تابع عمليــة تقديم الخدمة 
للمستثمرين والذين تصادف وجودهم داخل المقر 
الرئيســي، واســتمع إلــى آرائهم حــول الخدمات 
المقدمة واقتراحاتهم لتيسير عملية تقديم الخدمة.

كمــا تفقــد الوزير فــرع الهيئــة لمنطقــة التجمع 
الخامــس المتواجد داخل المقر الرئيســي، فضاًل 
عــن مركــز اســتقبال المســتثمرين الراغبين في 
الحصــول علــى أراض صناعية فــي إطار لجنة 
2100 والمعنية بتخصيص األراضي لألنشــطة 

الصناعية.
وقال ســمير إن هيئة التنميــة الصناعية تمثل أحد 
أهم األذرع الرئيســية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية 
الصناعية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن تفعيل 
دور الهيئــة المنوطــة به يمثل أحــد أهم أولويات 

الوزارة خالل المرحلة الحالية.
وأشــار الوزيــر إلــى أن الــوزارة تســعى خالل 
المرحلــة الحالية إلى تحســين منظومة الخدمات 
المقدمــة لمجتمــع الصناعة، ســواء فيمــا يتعلق 
بإصــدار التراخيــص أو تخصيــص األراضــي 
فضــاًل عن دورها التنموي في إنشــاء المجمعات 
الصناعيــة والتي يصل عددها إلى 17 مجمع في 

15 محافظة.
ولفــت ســمير إلــى أنه أصــدر توجيهاتــه للقيادة 
الجديدة للهيئة بضرورة تحقيق مزيد من التواصل 
مــع منظمــات األعمــال المختلفــة، لوضع رؤى 
مشــتركة تحقــق اســتراتيجية الحكومــة إلحداث 
التنميــة الصناعية المســتهدفة بمفهومها الحقيقي، 
مشــيداً في هذا اإلطار بالجهود الكبيرة التي بذلها 
اللــواء/ محمد الزالط الرئيس الســابق للهيئة في 
تطويــر منظومــة العمــل واالرتقــاء بالخدمــات 

المقدمة لمجتمع األعمال. 
وفى هذا اإلطار وجه الوزير بضرورة اإلســراع 
فــي عملية ميكنة الخدمات المقدمة للمســتثمرين، 
فضــاًل عن الشــفافية في تطبيق اإلجــراءات بما 
يحافــظ علــى مصداقيــة الهيئــة، والتوســع فــي 
تطبيــق الالمركزية من خالل منــح فروع الهيئة 
كافة الصالحيات المتوافرة في المركز الرئيســي 
للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد. 

كمــا عقد المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة لقــاءاً مــع عــدد مــن قيــادات الهيئة 
اســتعرض خالله رؤية وأهــداف الوزارة لتفعيل 
دور الهيئــة خــالل المرحلة المقبلة، مشــيراً في 
هــذا اإلطار إلــى ثقته الكبيرة فــي القيادة الجديدة 
للهيئــة وقدرتــه على إحــداث التطوير المنشــود 
لكافة عناصر منظومــة العمل داخل هيئة التنمية 
الصناعية، وذلك بالتعاون مع الكفاءات والكوادر 

التي تزخر بها الهيئة. 
وأكــد الوزيــر أهميــة تفعيــل قانــون اســتخراج 
تراخيص المنشــآت الصناعية الســتعادة فلســفته 
وأهدافه التي صدر مــن أجلها، موجهاً بضرورة 
الســتخراج  المطلوبــة  المســتندات  تخفيــض 
التراخيص واقتصارها على 3 مســتندات أساسية 

بما يقلل من الدورة المستندية لإلجراءات. 
وفيما يتعلق بتخصيص األراضي الصناعية، وجه 
الوزير بضرورة التــزام الهيئة بتوفير األراضي 
بمختلف المســاحات خالل المرحلة المقبلة لتلبية 
احتياجــات المصنعيــن إلقامــة المشــروعات أو 
التوسعات وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

ومن جانبه أكد المهندس/ محمد عبد الكريم رئيس 
الهيئــة العامة للتنمية الصناعيــة أن الهيئة تمتلك 
العديــد مــن المقومــات واإلمكانات التــي تؤهلها 
للمســاهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية 
بكافــة قطاعاتها، مشــيراً إلى أن الهيئة ســتعمل 
خــالل المرحلة المقبلة على رفــع كفاءة فروعها 
بالمحافظــات وكذلــك تأهيــل الكــوادر العاملــة 
بالفروع لتكــون على المســتوى المطلوب لتقديم 

الخدمة لمجتمع المستثمرين.
ولفــت عبــد الكريــم إلى أنــه يجري حاليــاً عمل 
حصر شــامل بكافــة الطلبات المقدمــة لإلدارات 
المختلفة بالهيئة يومياً للوقوف على عددها والمدة 
المســتغرقة في البت في هذه الطلبات حتى يتسنى 
العمل على تسريع وتيرة بحث الطلبات بما ييسر 

على المستثمرين. 

قـام المهنـدس/ أحمـد سميـر وزيـر التجــــــــارة والصناعة بسلسلة من الزيارات الميدانية 
المكثفة للهيئات والجهات واألجهزة التابعـــــــــة للوزارة لتفقد سير العمل بها ومتابعة 

منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصــــــــدرين والمستوردين
زيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة زيارة مدينة الجلود بالروبيكي

للتنمية الصناعية الوزير يتفقد عدد من المدابغ ووحدات إنتاج الغراء ومنطقة 
إعالء الشفافية في تطبيق اإلجراءات وتقليل الـ 100 مصنع للمنتجات تامة الصنع والمركز التكنولوجي

المستندات المطلوبة من المستثمرين
تفعيل الخدمات المقدمة 

للمجتمع الصناعي وتحقيق 
مزيد من التواصل مع المصانع 

في كافة المحافظات لزيادة 
معدالت اإلنتاجية والتصدير 
أبرز توجيهات الوزير خالل 

الزيارة 

زيارة مركز تحديث 
الصناعة

أجــرى المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة زيارة لمركــز تحديث الصناعة بهدف 
متابعة منظومة العمل بالمركز واســتعراض كافة 
الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين والقطاع 

الصناعي.
وقــام الوزير خــالل الزيارة بتفقــد كافة اإلدارات 
والوحــدات بالمركــز وخاصــة اإلدارات المعنية 
بخدمــة القطاعات الصناعية في مجاالت تحســين 
الجودة واإلنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة واالقتصاد 
األخضر والتخطيط االستراتيجي والتحول الرقمي 

والثورة الصناعية الرابعة.
وأكد ســمير حــرص الــوزارة على متابعــة أداء 
المركــز باعتبــاره أحــد أذرع الوزارة الرئيســية 
لتنميــة وتحديــث الصناعــة المصريــة بمختلــف 
قطاعاتهــا، الفتاً إلــى أن المركز يقــوم بدور هام 
في تعزيــز القدرة التنافســية للصناعــة المصرية 

بالسوقين المحلي والخارجي.
ووجه الوزير مســئولي المركز بضــرورة تفعيل 
الصناعــي  للمجتمــع  المقدمــة  الخدمــات  كافــة 
وتحقيق مزيــد من التواصل مع المصانع في كافة 
المحافظات من خالل فروع المركز المنتشــرة في 
كافة أنحــاء الجمهورية، والمســاهمة في مواجهة 
التحديات التي تواجه المصانع وبصفة خاصة قيما 
يتعلق بزيادة اإلنتاجيــة واالرتقاء بمعايير الجودة 

وزيادة معدالت التصدير.
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أعلــن المهندس/ احمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة أن شــركة ريتشــى العالمية بصدد 
إنشــاء مشــروع إلنتاج كومبروســر التكييف 
فــي مصــر بالتعاون مــع مجموعــة العربي 
باســتثمارات إجمالية تبلــغ 33 مليون دوالر 
وبطاقــة إنتاجية تبلغ 6 مليون كباس ســنوياً، 
حيــث من المخطط بدء اإلنتــاج الفعلي خالل 

عام 2024.
جــاء ذلك خــالل اللقاء الموســع الــذي عقده 
الوزير مع وفد شــركة ريتشــى العالمية ضم 
السيد/ تشــن شــينج تيان رئيس مجلس إدارة 
الشركة والسيد/ فينج مينج فا الرئيس التنفيذي 
للشــركة، إلى جانب المهنــدس محمد محمود 
العربــي الرئيس التنفيــذي لمجموعة العربي 
والمهنــدس محمــد عبد الجيــد العربي رئيس 

العمليات بالمجموعة.
وقال الوزير أن المشــروع الجديد سيتم إقامته 
بالمنطقة الصناعية بكوم ابو راضي بمحافظة 
بني ســويف على مساحة 60 ألف متر مربع، 
مشيراً إلى أن حجم اإلنتاج المبدئي للمشروع 
يبلغ 2 مليون وحدة يصل إلى 6 مليون وحدة 

في غصون 5 سنوات
وأضاف ســمير ان المشروع يســتهدف تلبية 
احتياجات السوق المحلي وتصدير 50 % من 
اإلنتاج لألسواق اإلقليمية والعالمية باالستفادة 
مــن المميزات التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات 
التجــارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير 
مــن الدول والتكتــالت االقتصادية الرئيســية 
حــول العالم، مشــيراً إلى أن المصنع ســينتج 
كومبروســر التكييف بقدرة 1.5 – 3 حصان 
وتبلغ نســبة المكون المحلــي بالمنتج النهائي 

50% في بداية اإلنتاج وستزداد تدريجياً.
واكــد الوزيــر حرص الــوزارة علــى جذب 
الشــركات الصناعية العالمية لالســتثمار في 
الســوق المصــري والمســاهمة فــي توطين 
الصناعــات التكنولوجيــة مــع االعتماد على 
المواد الخام والثروات الطبيعية المتوافرة في 

السوق المصري.
ومن جانبه اكد الســيد/ تشن شينج تيان رئيس 
مجلس إدارة شــركة ريتشــى العالمية حرص 
الشــركة على االســتثمار والتوسع في السوق 
المصري باعتباره احد المقاصد االســتثمارية 

الرئيسية بمنطقة الشرق األوسط والذي يتمتع 
بالعديد من المميزات االســتثمارية التي تشمل 
إمكانيــات النفــاذ الحــر للمنتجات فــي اطار 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة وانخفــاض تكلفة 
الشــحن  لــدول االتحاد األوروبــي باإلضافة 
إلــى إمكانيــة االســتفادة مــن قنــاة الســويس 
باعتبارها احد الممرات المالحية الرئيسية في 
العالم، مشــيرا إلى أن الشــركة االم تنتح نحو 
20 مليون وحدة كومبروســر تكييف ســنوياً 
وتحتــل المرتبــة الرابعة ضمــن أكبر منتجي 

الكومبروسر بسالسل التوريد العالمية .
وبــدوره أوضــح المهنــدس/ محمــد محمود 
العربــي الرئيس التنفيــذي لمجموعة العربي 
انه يجرى حالياً التفاوض مع شــركة ريتشــى 
العالميــة ألنشــاء عــدد من المشــروعات في 
السوق المصري في مجاالت إنتاج الثالجات 
وأجهــزة التكييف، مشــيراً إلــى أن مجموعة 
العربي ســتفتتح قريباً أحــد المصانع الجديدة 
المتخصصة في مجال تشــريح الصاج والذي 
يوفر أحد مدخالت اإلنتاج الرئيسية لصناعات 

األجهزة المنزلية بالمجموعة.

وزير التجارة والصناعة يلتقي بوفد شركة 
ريتشي العالمية ومجموعة العربي

عقــد المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة لقاًء موســعاً مع وفد اتحاد الغرف 
األلمانية للصناعة والتجارة برئاسة الدكتور/ 
مارتــن فانســليبن، المدير التنفيــذي لالتحاد، 
حيث اســتعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون 
الصناعي واالســتثماري بيــن مصر وألمانيا 
خالل المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء السيد/ 
عماد غالي، رئيس الغرفــة األلمانية العربية 
للصناعة والتجارة، والسيد/ يان نوتر، المدير 
التنفيــذي للغرفة األلمانيــة العربية للصناعة 
والتجــارة والوزيــر مفوض تجــارى/ يحيى 

الواثق باهلل رئيس جهاز التمثيل التجاري. 
وقــال الوزير إن اللقاء تنــاول أبرز مجاالت 
التعــاون المتاحة بين البلديــن والتي تتضمن 
إنتــاج الطاقــة الجديــدة والمتجــددة كالرياح 
والشمس في مصر وكذا تصنيع الهيدروجين 
لتلبية احتياجات الســوق المحلــي والتصدير 
للخارج ال ســيما في ظــل الزخم الكبير الذي 
تشهده العالقات المصرية األلمانية في اآلونة 
األخيرة، مشــيراً إلى أهمية البناء على توافق 
الروئ بيــن حكومتي وقيادتــي البلدين حالياً 
وترجمــة ذلك إلى مشــروعات حقيقية تصب 

في صالح الشعبين المصري واأللماني. 
وأكد سمير أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تهيئة 

مناخ األعمال في مصر لجذب االســتثمارات 
األجنبيــة وخاصًة االســتثمارات األلمانية لما 
لها من باع طويل في العمل بالسوق المصري 
يتجســد في العديد من الشركات الناجحة وفي 
مقدمتها شــركة سيمنز، الفتاً إلى أهمية إقامة 
شراكات تجارية واستثمارية تساهم في تنمية 
العالقــات االقتصاديــة بيــن مصــر وألمانيا 
خاصــًة وأن الحكومــة تولــي اهتماماً بجذب 
المزيد من االســتثمارات األلمانية إلى مصر 

في مختلف القطاعات. 
وأشــار إلــى أن الــوزارة تتطلع إلــى تفعيل 
دور منظمــات االعمال المختلفــة في البلدين 
وعلى رأسها اتحاد غرف التجارة والصناعة 
األلمانية لحشد الطاقات واإلمكانات وتعريف 
مجتمعي األعمال المصري واأللماني بفرص 

التعاون المتاحة. 
ومن جانبــه أكد الدكتــور/ مارتن فانســليبن 
المديــر التنفيــذي التحــاد الغــرف األلمانية 
للصناعــة والتجــارة حــرص االتحــاد على 
تعزيــز أطر التعاون مع مصر ال ســيما وأن 
الشــركات األلمانيــة تســعى إليجاد شــريك 
قــوي لها فــي الســوق اإلفريقــي خاصًة في 
ظــل األزمــة العالميــة الحاليــة وتداعياتهــا 
االقتصادية، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة 

المقومات التي تؤهلهــا لتكون محوراً إلنتاج 
حلول الطاقــة النظيفة وبصفة خاصة الخاليا 

الشمسية والهيدروجين. 
ولفــت الســيد/ عماد غالــي، رئيــس الغرفة 
األلمانيــة العربية للصناعــة والتجارة إلى أن 
مصــر تعد واحدة من الوجهات االســتثمارية 
المهمــة التي يتوجه إليها المســتثمر األلماني 
حيث تتمتع مصر وألمانيا بفرص اســتثمارية 
واعدة، مشــيداً بالعالقات المثمرة بين الغرفة 
والــوزارة على مدار الســنوات الماضية في 
تعزيــز آفاق التعاون بيــن دوائر األعمال في 

مصر وألمانيا. 
وبــدوره أوضح الســيد/ يــان نوتــر، المدير 
التنفيــذي للغرفة األلمانيــة العربية للصناعة 
والتجــارة أن الغرفــة تُعنــى منذ نشــأتها في 
مصــر قبــل 70 عامــاً بتعميــق العالقــات 
االقتصاديــة المشــتركة بين مصــر وألمانيا، 
وتضم الغرفة 2500 شركًة معظمها شركات 
مصرية، الفتاً إلى أن الغرفة تعد أكبر منظمة 
مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر 
مــن جهــة والعالــم العربي من جهــة أخرى 
لدورها المحوري في تعزيز التعاون وتشجيع 

االستثمار المصري األلماني المشترك.

ويبحث مع وفد اتحاد الغرف األلمانية 
للصناعة والتجارة فرص تعزيز التعاون 

الصناعي واالستثماري بين مصر وألمانيا خالل 
المرحلة المقبلة  م. أحمد سمير: مشروع جديد إلنتاج كومبروسر التكييف 

في مصر باستثمارات 33 مليون دوالر وبطاقة إنتاجية تبلغ 
6 مليون وحدة سنويًا
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فــي إطــار متابعة تنفيــذ منظومة تداول 
القطــن فــي كافــة المحافظــات لموســم 
2023/2022، اختتمــت فعاليــات أول 
مــزاد للتــداول علــى محصــول القطن 
بمحافظة الفيــوم وذلك بحضور أعضاء 
لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، 
وبمشاركة عدد )14( شركة من العاملين 

في مجال تجارة األقطان.
وقد شــهدت أول جلســة مــزاد بيع عدد 
2151 كيــس بإجمالــي 2600 قنطار، 
حيــث تم توريد هذه الكميات إلى مراكز 
تجميع )دسيا – الحادقة – سنورس1 – 

طامية( بمحافظة الفيوم.
يشــار إلــى أن منظومــة تــداول القطن 
الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على 
التوالــي، حيث تعتمد علــى بيع األقطان 
من خالل نظام المزاد في مراكز للتجميع 
المحافظــات  فــي  إداري  بــكل مركــز 
حســب المســاحات المنزرعــة، وتوفر 
هــذه المراكز أكياس الجــوت والدوبارة 
القطنيــة للمزارعين لتعبئــة األقطان بها 
وتســليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة 

عليها بين شركات التجارة.
وتهــدف المنظومة إلى تنظيم وتحســين 
عملية تــداول األقطــان والحفــاظ على 

نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها 
عالميا، مع تحقيــق أعلى عائد للمزارع 

مقابل أقطانه من خالل المزايدة.
وأصــدر المهنــدس/ أحمد ســمير وزير 
التجارة والصناعة والسيد/ السيد القصير 
وزيــر الزراعة واســتصالح االراضي 
قراراً مشــتركاً بشأن نظام تداول القطن 

الزهر لموسم 2022/ 2023.
وقد نــص القرار علــى أن يكون تداول 
أقطان اإلكثــار وغيرها من األقطان في 
كافة المحافظات لموســم 2023/2022 
وفقــا ألحكام نظام التــداول الملحق بهذا 

القرار.
كمــا تضمن القرار تشــكيل لجنة تنفيذية 
منبثقــة مــن اللجنة الوزارية المشــتركة 
للقطــن لمتابعــة نظام تــداول القطن في 
كافــة المحافظات برئاســة معاون وزير 
التجارة والصناعة للسياســات التجارية 
وعضويــة ممثلين عــن وزارة الزراعة 
واســتصالح األراضي، ومساعد وزير 
قطــاع األعمال العــام، ورئيــس الهيئة 
العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل 
عن البنــك الزراعي المصري، ورئيس 
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 
والمالبــس، وممثل عن شــركات تجارة 

األقطــان من القطــاع الخاص، والعضو 
المنتــدب لشــركة مصر لتجــارة وحليج 
األقطــان )مدير النظام(، على أن يعاون 
مديــر النظام في تنفيــذ النظام خالل هذا 
الموســم كل من رئيس اإلدارة المركزية 
للفــرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات 
القطن ، ومدير عام محافظة كفر الشــيخ 

بهيئة تحكيم واختبارات القطن.
ويحدد القــرار اختصاص اللجنة بوضع 
األســس واإلطــار االســتراتيجي لتنفيذ 
نظــام تداول األقطان لمحصول 2022/ 
2023، ومتابعــة تنفيــذ نظــام تــداول 
محصــول القطن فــي مراكــز التجميع 
المختــارة، واعتمــاد الهيــكل التنظيمي 
والموازنــة التقديرية للمشــروع وآليات 
التنفيــذ، إلى جانب اعتماد أســس تحديد 
أســعار فتح المزادات بمراكــز التجميع 
وتحديــد قيمــة التأمين لدخول شــركات 
التجاريــة المســجلة المــزادات، ووضع 
الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، 
واإلعــداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن 
المطور بواســطة البورصــة المصرية 
للســلع، وغير ذلك مــن االختصاصات 
المكلفــة بها وفقاً لنظام التــداول الملحق 

بهذا القرار.

بمشاركة 14 شركة
لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن 

تشهد فاعليات أول مزاد لبيع األقطان 
بمحافظة الفيوم لموسم 2023/2022 

بإجمالي 2600 قنطار

نظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات بالتعاون مــع مصلحة الجمارك 
المصرية ورشــة عمل للمصدرين »بعنوان 
آليــات تنفيذ نظــام الُمصــِدر الُمعتمد وذلك 
بمشــاركة خبير بالجمارك اإليطالية لعرض 
الوضع التنفيذي المطبــق باالتحاد األوربي 

لتنفيذ آليه المصدر المعتمد.
وأكــد المهندس عصام النجــار رئيس الهيئة 
العامة للرقابة على الصــادرات والواردات 
أنه سيتم إتاحة بدء التسجيل ببرنامج المصدر 
www.goeic. المعتمد على موقــع الهيئة
gov.eg إعتبــاراً مــن األول مــن شــهر 
أكتوبر الجاري مشــيراً إلى انه ســيتم البدء 
بتســجيل عدد 107 شركة المنضمين لنظام 
الفاعل االقتصادي كمرحلة أولى وتســجيل 
باقي الشركات المصدرة في المرحلة الثانية.
وأوضــح النجار أن نظــام المصدر المعتمد 
يمنح المصدرين المتوافر لديهم االشتراطات 

المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية للنظام 
ميــزة هامــه تمكنهم مــن االســتعاضة عن 
Eur- & 1.Eur « إصدار شهادات المنشأ
Med « بالفاتــورة التجارية أو أي مســتند 
تجــاري آخــر، مع تدويــن النــص المدرج 
بقواعــد المنشــأ التفاقيه اليورو متوســطي 
والتي تثبت منشــأ البضائع التفضيلي ومنح 
هذا المصدر » كــود مصدر معتمد« ، كما 
يعامل المســتند التجاري المــدون به النص 

ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.
وأضــاف رئيس الهيئة العامــة للرقابة على 
الصــادرات والــواردات أن نظــام المصدر 
المعتمــد تم النــص عليه باتفاقية المشــاركة 
المصرية األوروبية واتفاقية أغادير واتفاقية 
التجارة الحرة بيــن مصر وتركيا باإلضافة 
إلــى اتفاقية اإلفتا واتفاقية التجارة الحرة بين 
مصــر والمملكة المتحــدة، مشــيراً إلى أنه 
جــارى إدخال هذا النظــام باالتفاقيات محل 

التفــاوض حالياً والتي تشــمل اتفاق التجارة 
الحــرة بين مصر ودول االتحاد األوراســي 
واتفاقيــة التجارة الحــرة القاريــة األفريقية 

.AFCFTA
ولفت النجار إلى أنه جاري تعديل االتفاقيات 
الســارية حالياً بين مصر وعدد من الشركاء 
التجاريين إلدراج هذا النظام ببروتوكوالت 
قواعد المنشــأ الملحقة بها كاتفاقية الكوميسا 

ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة داليا شهاب 
رئيس اإلدارة المركزية للصادرات والمنشأ 
بالهيئــة العامــة للرقابــة على الصــادرات 
كافــة  العمــل  خــالل ورشــة  والــواردات 
اإلجــراءات والتعليمات التنفيذية للتســجيل 
بنظــام المصدر المعتمد كما تم إجراء حوار 
مفتــوح مــع المصدريــن للــرد علــى كافة 
التســاؤالت واالستفســارات الخاصة بكيفية 
التسجيل واالنضمام لنظام المصدر المعتمد.

نظمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات ومصلحة الجمارك المصرية 

ورشة عمل للمصدرين في مجال آليات تنفيذ 
نظام المصدر المعتمد بمشاركة أحد خبراء 

الجمارك اإليطالية  
م. عصام النجار: بدء التسجيل ببرنامج المصدر المعتمد 

على موقع الهيئة إعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر الجاري
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أكــد المهندس/ احمد ســمير وزير التجارة 
والصناعة أن مصر وكوت ديفوار ترتبطان 
بعالقات مشــتركة راسخة وتاريخية تستند 
إلى دعم سياســي قوي في مختلف المحافل 
والمنتديــات اإلقليمية، مشــيراً إلــى التزام 
مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الدول 
اإلفريقية الشقيقة في تنفيذ الخطط الطموحة 
لتحويل القارة إلى » أفريقيا التي نريدها«.

جــاء ذلك في خالل مشــاركة الوزير نيابة 
عــن الدكتــور مصطفــى مدبولــي رئيس 
مجلس الوزراء في فعاليات االحتفال باليوم 
الوطنــي ال 62 لدولة كــوت ديفوار وذلك 
بحضــور الســيد/ ثيموتي ايزوان، ســفير 
كــوت ديفوار بالقاهرة، إلى جانب عدد من 
ســفراء الــدول األجنبية ورؤســاء البعثات 

الدبلوماسية بمصر 
ونقــل الوزيــر – خــالل كلمتــه – تحيات 
الدكتــور مصطفى مدبولــي رئيس مجلس 
الوزراء لحكومة وشعب دولة كوت ديفوار 
وكذا للســفير االيفواري بالقاهرة بمناســبة 
االحتفــال باليــوم الوطنــي للدولــة، متمنياً 
تحقيــق الســالم والرخــاء بمصــر وكوت 

ديفوار
وأشــار ســمير إلى أن التنميــة االقتصادية 
األفريقيــة تعــد احدى اهم أولويــات الدولة 
المصريــة، الفتــاً إلــى أن مصــر تســعى 
إلــى تحقيق هــذه التنمية مــن خالل تعزيز 
االســتثمارات وتحســين معــدالت التبادل 
التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية 
باإلضافة إلى دعم خطــط التصنيع بالقارة 

األفريقية.

ونوه وزير التجارة والصناعة إلى حرص 
الدولــة المصريــة علــى تعزيــز التعاون 
االســتثماري مع دول القــارة األفريقية من 
خالل تعزيــز الروابط اإلقليميــة والتكامل 
أن  إلــى  مشــيراً  القــاري،  االقتصــادي 
االســتثمارات المصرية بأفريقيــا ارتفعت 
عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دوالر ليصل 
إجمالي االستثمارات المصرية بالقارة إلى 
10.2 مليــار دوالر فــي حين يبلغ إجمالي 
االستثمارات األفريقية في مصر نحو 2.8 

مليار دوالر.
وأوضــح الوزيــر انــه خــالل الســنوات 

الماضيــة عملــت الحكومتــان المصريــة 
وااليفواريــة ومجتمعــا األعمــال بالبلدين 
عن كثب على تعزيز العالقات االقتصادية 
والتجارية بين البلدين، السيما وان معدالت 
التجارة البينية بين مصر وكوت ديفوار ال 
تعكــس اإلمكانات والمقومــات االقتصادية 

الكبيرة لكال البلدين.
ولفــت إلــى أن حجم التبــادل التجاري بين 
البلديــن بلــغ العــام الماضــي نحــو 149 
مليــون دوالر مقارنة بنحــو 53.5 مليون 
دوالر خالل عام 2020 محققاً نسبة زيادة 
بلغــت 178.5%، مشــيراً إلى أن اهم بنود 
التبادل التجاري بين البلدين تشــمل اآلالت 
والمعــدات واألجهزة الكهربائيــة واللدائن 
والصلــب  والحديــد  والزجــاج  والــورق 

والكاكاو والخشب والفاكهة. 
وأعرب سمير عن امله في تعزيز التعاون 
بيــن القطاع الخــاص بالبلدين واالســتفادة 
من بــدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية 
األفريقيــة AFCFTA في مضاعفة حجم 
التبــادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار 

خالل السنوات القليلة المقبلة.
ولفــت الوزير إلى أن هنــاك فرصاً كبيرة 
للتعــاون بين مصر وكــوت ديفوار خاصة 
في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة 
والتعديــن والصناعات الهندســية والطاقة 
وتكنولوجيــا  والمنســوجات  واإلنشــاءات 

المعلومات

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة يشارك في االحتفال 
باليوم الوطني ال 62 لدولة كوت ديفوار 

بالقاهرة

عقد المهندس/ أحمد ســمير، وزيــر التجارة 
الدكتــورة/ ســوزانا  مــع  لقــاًء  والصناعــة 
تشوندوروســكي، الممثــل اإلقليمــي للجنــة 
االقتصادية لألمم المتحدة لشمال أفريقيا لبحث 
سبل تنمية وتطوير صناعة األثاث في مصر، 
شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى/ يحيى 
الواثق بــاهلل رئيس جهاز التمثيــل التجاري، 
والمهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي 
لمركــز تحديث الصناعــة، والوزير مفوض 
تجــاري عمــرو هــزاع، مستشــار الوزيــر 
للمشــروعات التنمويــة، والمهنــدس/ إيهاب 

درياس رئيس المجلس التصديري لألثاث. 
وقــال الوزيــر إن اللقاء اســتعرض الميزات 
التنافســية التي يتصف بهــا قطاع األثاث في 
مصــر ورؤيــة الــوزارة لالرتقاء بتنافســية 
المنتج المحلي وتعزيز البيئة المناسبة لتحسين 

اإلنتاجيــة وتقديــم المســاعدة الفنيــة لزيــادة 
الصادرات المصرية من األثاث. 

وأوضــح ســمير أن الحكومة تولــي اهتماماً 
كبيراً للنهوض بصناعة األثاث باعتبارها من 
الصناعــات كثيفة العمالة التــي تتمتع مصر 
فيها بميزات تنافســية تؤهلها لتلبية احتياجات 
الســوق المحلي والتصدير لمختلف األسواق 
الدولية خاصة في ظل جودة المنتج المصري 
التــي تلقى قبــواًل في العديد من األســواق ال 

سيما األسواق العربية واإلفريقية.
ولفــت الوزير إلى أنــه يمكن االســتفادة من 
الدراســات التفصيليــة التــي أعدهــا مركــز 
تحديث الصناعة التابع للوزارة على تجمعات 
صناعة األثاث فــي مصر للتعرف عن كثب 
علــى وضــع الصناعة وطبيعــة التصميمات 
واآلالت المستخدمة خاصة وأن المركز يقدم 

خدماتــه لعدد كبير مــن القطاعات الصناعية 
وأبرزهــا قطاع األثاث، الفتــاً إلى أن أهمية 
إجــراء زيــارات ميدانيــة لمصانــع وورش 
صناعــة األثــاث للوقوف على ســبل اإلنتاج 

والتصنيع والمواد الخام واآلالت.  
ســوزانا  الدكتــورة/  أكــدت  جانبهــا  ومــن 
تشوندوروســكي، الممثــل اإلقليمــي للجنــة 
االقتصاديــة لألمــم المتحــدة لشــمال أفريقيا 
حــرص اللجنة على تقديم كافة أشــكال الدعم 
للنهــوض بصناعة األثاث فــي مصر والبناء 
على الجهود والنتائــج التي حققتها مصر في 
هــذا القطاع الواعد، مشــيرًة إلــى أن اللجنة 
تقــدم دعماً فنياً للمصنعين والمنتجين يتضمن 
حلواًل للذكاء االصطناعي واالبتكار والتحول 
الرقمــي وتدريب على التصدير والمشــاركة 

في المعارض الخارجية.

ويبحث مع الممثل اإلقليمي للجنة االقتصادية 
لألمم المتحدة لشمال أفريقيا سبل تنمية 

وتطوير صناعة األثاث في مصر
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إطالق االستراتيجية 
الوطنية للملكية الفكرية 

 االستراتيجية تعكس حرص الدولة 
على مواكبة التطورات العالمية

في احتفالية كبرى أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت مصر االستراتيجية 
الوطنية للملكية الفكرية حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على 

االستراتيجية إيذانا باإلعالن عن إطالقها رسميا وذلك بحضور السيد/ دارين تانغ مدير عام المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وكبار المسئولين 

والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية ورؤساء الجامعات المصرية.

تضمنت فعاليات االحتفالية افتتاح معرض مصر األول لحقوق الملكية الفكرية حيث ضم عدد من األجنحة 
الخاصة ببراءات االختراع والنماذج الصناعية والعالمات التجارية واألصناف النباتية والشركات 

التكنولوجية الناشئة واالبتكارات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء 
في كلمته خــالل االحتفاليــة، أن إطالق هذه 
االســتراتيجية يعد الخطوة األولى من نوعها 
فــي مصر، وتعــد انعكاســا حقيقيــا الهتماِم 
الدولــة المصرية البالــغ بهذا الملــف، إيمانا 
بأهميتــه، وإدراكاً لما تلعبُــه منظومُة الملكيِة 
الفكريــِة مــن أدوار في دفِع عجلــِة االقتصاد 

المصرّي، وتحقيِق أهداِف التنمية المســتدامة 
بمختلف أبعادها االجتماعية واالقتصادية.

وأضاف أن إطالق االستراتيجية يأتي في ظّلِ 
حــرِص مصر على مواكبــة التطوِر العالمّيِ 
في هذا المجــال، وإلمامها بالــدوِر المتعاظِم 

القتصاد المعرفة والتطوِر التكنولوجي.
وأعــرب مدبولــي عن ثقتــه الكاملــة في أن 

جميع الجهاِت والمؤسساِت المعنيِة في الدولة 
لن تدخــَر جهًدا فــي االضطــالِع بأدوارها، 
وتنفيذ المهام المطلوبة منها، سواء من ِخالِل 
اتّخاِذ سياساٍت قطاعية مالئمة تتسق وأهداف 
ومحاور االســتراتيجية، أو من خالل مباشرة 
خطط العمل والمشــروعات المســتهدفة، من 

أجل تحقيق تلك األهداف.

اســتقبل الرئيــس عبد الفتاح السيســي الســيد/ 
دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية 
الفكريــة »وايبــو«، وذلك بحضــور الدكتور 
مصطفــي مدبولــي رئيــس مجلس الــوزراء، 
والدكتــور/ محمد أيمن عاشــور وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي 
باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد حرص 
مصر على دمج موضوعــات الملكية الفكرية 
فــي سياســتها الوطنيــة، وذلك في ظــل يقين 
الدولة بأن المعرفــة واالبتكار والبحث العلمي 
هم ركيزة أساســية للتقدم والتنمية االقتصادية، 

حيث تدعم مصر في هذا اإلطار أوجه التعاون 
مــع المنظمــة فــي مختلــف مجــاالت عملها، 
خاصــة البحث العلمي، والعلــوم والتكنولوجيا 
واالبتكار، ودعــم رواد األعمال والمبتكرين، 
كمــا تم من هذا المنطلق إطالق االســتراتيجية 

الوطنية للملكية الفكرية في مصر.

معرض الملكية الفكرية 

الرئيس السيسي يستقبل مدير عام 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية »وايبو«
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األعلى لتنظيم 
اإلعالم ينظم 

مؤتمرا صحفيًا حول 
إطالق االستراتيجية 

الوطنية للملكية 
الفكرية بحضور وزير 

التجارة والصناعة

نبذة عن االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

األهداف العامة لالستراتيجية 

صياغة االستراتيجية

المبادئ التي استندت إليها االستراتيجية: 

الجهات المعنية بالملكية الفكرية 

التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية

شــارك المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة 
والصناعة بفعاليــات المؤتمر الصحفي الذي 
نظمه المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم برئاسة 
الكاتب الصحفي كرم جبر وبحضور الدكتور 
/ علــى المصيلحى وزيــر التموين والتجارة 
الداخليــة والدكتــورة / رانيا المشــاط وزيرة 
التعــاون الدولــي والدكتــور/ أيمن عاشــور 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد أشــاد المؤتمــر باالســتراتيجية الوطنية 
للملكيــة الفكريــة التــي تــم إعدادهــا تنفيــذاً 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  الســيد  لتوجيهــات 
السيســي، في هذا الشــأن، وترتبــط أهدافها 
ومحاورهــا مع كل من أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المســتدامة، وأجندة المنظمة العالمية 
للملكية الفكريــة للتنمية، وكذا »رؤية مصر 
2030«، وكذا برنامج اإلصالحات الهيكلية 
الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق 
التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة 

في جميع المجاالت.
رئيــس  للســيد  الشــكر  المؤتمــر،  ووجــه 
الجمهوريــة على إطالق هذه االســتراتيجية 
بعدمــا كانت هنــاك مطالبــات دولية ومحلية 
بانضمام مصر إلــى اتفاقية الملكية الفكرية، 
كذلك توجيه الشكر لرئيس الوزراء الدكتور/ 
مصطفــي مدبولــي على رعايــة إطالق هذه 

االستراتيجية.
وأكــد المهندس أحمد ســمير، وزير التجارة 
والصناعــة أن الــوزارة مرتبطــة باتفاقيــة 
دوليــة للملكية الفكرية وخاصة بنقل المعرفة 
والعالمــات التجاريــة، مشــيراً أن الوزارة 

تعمل على وجود مقومات داعمة لالبتكار.
وأشار ســمير إلى أن الملكية الفكرية تساعد 
على نمو ونهضة النشــاط االقتصادي، الفتاً 
أن الــوزارة حــددت أهداًفا إلتاحــة براءات 
االختراع الســتخدامها بشــكل فعال وتحقيق 

التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الوزارة عملت بالتنســيق 
مع باقي الجهــات على تحديد أهداف الملكية 
الفكرية، الخاصة بالوزارة، وتم وضع آليات 
التنســيق مع الجهات المعنيــة تحقيًقا للتكامل 
بين المؤسســات البحثية واألكاديمية وقطاع 
باألولويــات  خريطــة  وإعــداد  الصناعــة، 
والمشــروعات المســتهدفة ودراسة الحوافز 
والتســهيالت الالزمة لتطوير جهود البحث، 
كذلك العمل على إتاحــة معلومات البراءات 
وغيرها من عناصر الملكية الفكرية المسموح 
بتداولها للملك العام تمهيدا الســتخدامها على 

نحو فعال.
ولفت سمير إلى أن الوزارة تعمل على توعية 
المواطنيــن بأهميــة الملكية الفكريــة، كذلك 
يتم التنســيق مــع الجامعات ودراســة حزمة 
مــن الحوافز لتحفيز أعضــاء هيئة التدريس 

ومراكز البحوث لخدمة الصناعة. 

1. حوكمة البنية المؤسســية للملكية الفكرية: 
من خالل إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، 
ودعــم التحــول الرقميــة وإتاحــة الخدمات 
التكنولوجيــة الحديــث، وتدريب  بالوســائل 
وتطوير العنصر البشــري، وربــط إدارات 
ومكاتــب الملكيــة الفكريــة بباقــي الجهــات 
والمؤسســات فــي الدولــة، إلى جانــب إنفاذ 
واحترام حقوق الملكية الفكرية، وتعظيم دور 
مصــر في منظومة الملكيــة الفكرية العالمية 
والعمــل على التنســيق والتعاون مع الجهات 

والمنظمات الدولية. 
2. تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية: على 
المــدى القصير: العمل على حل المشــكالت 

الجوهرية العاجلة المتعلقة بمنظومة الملكية، 
وعلى المدى المتوســط: المراجعة الشــاملة 

للتشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية. 
3. تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفكرية 
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: من خالل 
تعزيز وتشــجيع ودعم االســتغالل التجاري 
ألصــول الملكية الفكرية، وتعظيم االســتفادة 
من الملكية الفكرية في البحث العلمي وربطه 
باحتياجــات الصناعــة الوطنيــة، باإلضافة 
إلــى تطبيــق سياســات رشــيدة ومتوازنــة 
للملكيــة الفكريــة فــي مجال الصحــة العامة 
وإتاحة الــدواء، وتعظيم القيمــة االقتصادية 
للمشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام 

أدوات الملكيــة الفكريــة، وتعظيــم المردود 
والتــراث  الســياحة  لقطاعــي  االقتصــادي 

باستخدام أدوات الملكية الفكرية. 
4. توعية فئات المجتمــع المصري بالملكية 
الفكرية: من خالل نشر وتعزيز الوعي العام 
الفكرية ومحــاور االســتراتيجية،  بالملكيــة 
ودمــج مفاهيم االبــداع واالبتــكار والملكية 
الفكرية فــي العملية التعليميــة بالمرحلة قبل 
الجامعيــة، وتعزيز الوعــي بالملكية الفكرية 
فــي الجامعات والمؤسســات البحثية وتحفيز 
الطــالب والدارســين علــى إنتــاج الملكيــة 

الفكرية. 

صدرت توجيهات الســيد رئيس الجمهورية 
بتشــكيل لجنــة برئاســة مجلــس الــوزراء 
المعنيــة  والجهــات  الــوزارات  وعضويــة 
بــإدارة وحماية الملكية الفكرية وكذا المجلس 

االستشــاري لعلمــاء وخبــراء مصــر وذلك 
لصياغة اســتراتيجية للملكية الفكرية، وبناًء 
عليه صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس 
الوزراء رقم 2372 لســنة 2020 بتشــكيل 

لجنــة برئاســة ممثل عــن هيئة مستشــاري 
مجلــس الــوزراء وعضويــة ممثليــن عــن 

الوزارات والجهات المعنية.

• مكتب بــراءات االختراع بأكاديمية البحث 
العلمي والتكنولوجيا. 

التجاريــة  للعالمــات  المركزيــة  اإلدارة   •
والتصميمــات  الجغرافيــة  والمؤشــرات 
والنمــاذج الصناعيــة بجهاز تنميــة التجارة 

الداخلية 
• اإلدارة العامــة للتراخيــص الفنيــة بقطاع 

شئون اإلنتاج الثقافي بوزارة الثقافة. 
• إدارة حمايــة حقوق الملكية الفكرية بقطاع 

الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة 

• مكتــب قيد التصرفات بــاإلدارة المركزية 
للرقابة على المصنفات الســمعية والبصرية 

باألمانة العامة للمجلس األعلى للثقافة 
• إدارة حماية حق المؤلف باإلدارة المركزية 
للشــتون األدبية والمســابقات باألمانة العامة 

للمجلس األعلى للثقافة
• مكتب حمايــة البث والمصنفات الســمعية 
والبصرية بالمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 

• مكتب حماية برامج الحاسب اآللي وقواعد 
البيانــات بهيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا 

المعلومات 
• مكتــب حمايــة األصناف النباتيــة بوزارة 

الزراعة
• اإلدارة العامــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة 
بقطــاع االتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة 

التجارة والصناعة
• جهاز نقطة االتصال لشــئون حماية حقوق 

الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة
• اللجنــة الوطنيــة للملكية الفكريــة بوزارة 

الداخلية

تتشــكل المنظومــة الدوليــة لحقــوق الملكية 
الفكريــة مــن عــدد مــن االتفاقيــات الدولية 
الجوانــب  اتفاقيــة  التجاريــة علــى غــرار 
المتصلــة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
»تريبس« تحت مظلة منظمة التجارة العالمية 
والتفاقيات التجــارة الحــرة الثنائية ومتعددة 
االطراف واالقليمية واتفاقيات االستثمار في 
كافــة اشــكالها الى جانب االتفاقيــات متعددة 
االطراف التي تم اقرارها تحت مظلة وادارة 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
وبشــكل عــام تلتــزم مصــر باحــكام التفاقة 

التجــارة العالميــة واتفاقيــة انشــاء المنظمة 
العالميــة للملكية الفكرية وعدد من معاهداتها 
والتــي تتضمن فــي مقدمتها مجــال الملكية 

الصناعية كالتالي:
• اتفــاق استراســبورج الخــاص بالتصنيف 

الدولي للبراءات
• اتفاق الهاي بشــق االيداع الدولي للرسوم 

والنماذج الصناعية
• اتفــاق مدريــد بشــأن التســجيل الدولــي 

للعالمات
• بروتوكول مدريد الخاص بالتسجيل الدولي 

للعالمات
• اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع 

الزائفة او المضللة
• اتفاق نيس بشــأن التصنيف الدولي للســلع 

والخدمات الغراض تسجيل العالمات
• اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

• معاهدة التعاون بشأن البراءات
• معاهدة قانون العالمات

• معاهدة نيروبي لحماية الشارة االولمبية
• معاهدة واشنطن حول الملكية الفكرية فيما 

يتعلق بالدوائر المتكاملة

• احترام الملكية الفكرية. 
االجتماعيــة  والعدالــة  الفــرص  تكافــؤ   •

وااللتزام بمعايير الشفافية. 
• دعم محاور التنافســية ومنع الممارسات 

االحتكارية 
• كفالة حرية الفكر والرأي وحقوق اإلبداع 
الفني واألدبي وترسيخها، وتنمية المواهب 

وتشــجيع االبتكار والبحــث العلمي، ودعم 
وتطوير مؤسساته

• رعايــة الباحثين والمخترعيــن، وحماية 
حقوقهم المكتسبة. 

• تحقيــق التوازن األمثــل بين منح الحقوق 
االســتئثارية لتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار 
واالســتثمار في شتى المجاالت من جانب، 

وبين تحقيق المصلحــة العامة للمجتمع في 
مختلف مناحي الحياة من جانب آخر 

• الحوكمــة وتعزيــز العمل المؤسســي في 
الجهة التي ســيناط بها االختصاص برعاية 

حقوق الملكية الفكرية وحمايتها 

التزمت مصر تاريخيا بحماية وإنفاذ حقوق 
الملكية الفكرية وفقا لالتفاقيات والمعاهدات 
الدوليــة التي انضمت اليهــا في هذا المجال 
وسعت نحو تعظيم دورها وتفعيل مشاركتها 
في المجتمــع الدولي ومــا تمخض عنه من 
منظمات وروابط دولية في مختلف مجاالت 

الملكية الفكرية. 
وفــي ضــوء مــا توليــه الدولــة المصرية 
وقيادتهــا من اهتمام بالــغ بمنظومة الملكية 
الفكرية الماماً بدورها وادراكا منها لتقاطعها 
وتداخلها في عديد من القطاعات والمحاور 

مــع »رؤيــة مصــر 2030: اســتراتيجية 
التنمية المستدامة« تداخال برزت معه أهمية 
الملكيــة الفكريــة كأحد الممكنات الرئيســية 
لتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة فقد بات 
لزاماً الســعي بخطوات حثيثــة نحو تطوير 
منظومــة متكاملــة وفعالــة لحمايــة حقوق 

الملكية الفكرية. 
وإذ وضعت مصــر نصب عينيها ما يزخر 
به التطور العالمي في مجال الملكية الفكرية 
من فــرص اقتصادية وتنموية واعدة كما لم 
تغفــل ما تنطوي عليــه مواكبة ذلك التطور 

مــن تحديات ال فكاك مــن التغلب عليها فقد 
أعدت هذه االستراتيجية لتكون مبادرة جادة 
من الدولة المصرية تضع بها حجر األساس 
لمنظومــة شــاملة للملكية الفكريــة مقترحة 
فيها بعض الوســائل والخطوات الضرورية 
لوضــع بيئــة تشــريعية ومؤسســية مالئمة 
للحــاق بالتطــور العالمــي في هــذا المجال 
ورسم خطة عمل واضحة تعظم من خاللها 
االســتفادة بدور الملكيــة الفكرية في تحقيق 

أهداف الدولة في مختلف القطاعات. 
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام ٢٠١٦ 
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 35٢  مصنع، و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة ٢9٦      
مصنع، وتم رفض 5٦ 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 مرة آخرى للمركز 3١ مصنع بطلبات 

بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.
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المصدر: الموقع اإللكتروني للبنك الدولي

الدولــي  البنــك  مجموعــة  أصــدرت 
وصنــدوق  العالميــة  التجــارة  ومنظمــة 
النقــد الدولــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 
وبرنامــج األغذيــة العالمــي بيانــا مشــتركاً 
لمواجهــة  عاجــل  تحــرك  إلــى  يدعــو 
تداعيــات األزمــة االقتصاديــة العالميــة 
األمــن  أزمــة  تتضمــن  والتــي  الحاليــة 
أســعار  وارتفــاع  العالمــي،  الغذائــي 
الطاقــة واألســمدة، واضطرابــات سالســل 

اإلمــداد.
ــة  ــذاء العالمي ــعار الغ ــع أس ــم تراج وبرغ
ــر  ــن البح ــوب م ــر الحب ــتئناف تصدي واس
ــال  ــن من ــدا ع ــذاء بعي ــل الغ ــود، يظ األس
األســعار  الرتفــاع  نتيجــة  الكثيريــن 
الجويــة ، وتشــير  وصدمــات األحــوال 
التوقعــات إلــى أن أعــداد الذيــن يواجهــون 
انعدامــا حــادا فــي األمــن الغذائــي فــي 
أنحــاء العالــم ســتواصل االرتفــاع، وال 
تــزال أســواق األســمدة متقلبــة، وال ســيما 
نقــص  أدى  حيــث  أوروبــا،  قــارة  فــي 
إمــدادات الغــاز الطبيعــي وارتفاع أســعاره 
إلــى قيــام عــدد كبيــر مــن منتجــي اليوريــا 
ــؤدي  ــد ي ــاج ، وق ــف اإلنت ــا بوق واألموني
معــدالت  انخفــاض  إلــى  األمــر  هــذا 
ــة  ــم الزراع ــي موس ــمدة ف ــتخدام األس اس
ــة  ــن شــأنه إطال ــر الــذي م المقبــل، األم

ــة. ــر األزم ــد تأثي أم
شــاملة  مســتمرة  جهــود  بــذل  ويتعيــن 
اإلنتــاج  كفــاءة  دعــم  بهــدف  ومنّســقة 
ــل  ــفافية، وتعجي ــين الش ــارة، وتحس والتج
المشــترك  والتخطيــط  االبتــكار  وتيــرة 
الغــذاء. واالســتثمار فــي تحــول نظــم 

دعم كفاءة اإلنتاج والتجارة 
جميــع  فــي  الحكومــات  علــى  يجــب 
البلــدان أن تتحــرك بشــكل عاجــل إلعــادة 

ــلع  ــارة الس ــي تج ــا ف ــي تدخالته النظــر ف
علــى  والتشــجيع  وأســواقها،  الزراعيــة 
إنتــاج األطعمــة المغذيــة، و الحفــاظ علــى 
االنفتــاح التجــاري فــي أســواق المــواد 
والطاقــة،  الزراعيــة  والســلع  الغذائيــة 
بالتعهــدات  البلــدان  تلتــزم  أن  وينبغــي 
الــوزاري  المؤتمــر  التــي قطعتهــا فــي 
ــة  ــارة العالمي ــة التج ــر لمنظم ــي عش الثان
األغذيــة  تصديــر  علــى  القيــود  بكبــح 
الالزمــة  التدابيــر  واتخــاذ  واألســمدة 

التجــارة. لتيســير 

 تحسين مستوى الشفافية
 تتيــح مراقبــة أســواق المــواد الغذائيــة 
آليــة مهمــة لإلنــذار المبكــر تتســم بالكفــاءة 
ويجــب أن تكملهــا عمليــة تتبــع شــفافة 

للتمويــل الــذي يقدمــه المجتمــع الدولــي 
مــن أجــل مواجهــة أزمــة الغــذاء، وينبغــي 
ــوارد  ــات والم ــر البيان ــات أن توف للحكوم
الالزمــة لدعــم نظــام معلومــات األســواق 
الزراعيــة ، الــذي يعــزز الشــفافية فــي 
مراقبــة  خــالل  مــن  الغــذاء  أســواق 
الغذائيــة  المحاصيــل  وتوفيــر  األســعار 
الرئيســية وتشــجيع التحــرك علــى صعيــد 
السياســات، كمــا يعمــل التحالــف العالمــي 
مــن أجــل األمــن الغذائــي فــي الوقــت 
الراهــن علــى اتســاق نظــم التتبــع الحاليــة 
تمكــن  مؤشــرات  لوحــة  خــالل  مــن 
بالبلــدان  المعنيــة  والفــرق  الحكومــات 
المختلفــة مــن تحديــد احتياجاتهــا وتوجيــه 
ــة. ــالزم نحــو التصــدي لألزم ــل ال التموي

 

 تعجيــل وتيــرة االبتــكار والتخطيــط 
المشــترك

ــي  ــر ف ــوث والتطوي ــطة البح ــي أنش  تعان
القطــاع الزراعــي مــن نقــص مزمــن، فــي 
ــتويات  ــى مس ــد أعل ــق أح ــا تحق ــن أنه حي
العائــدات علــى اإلنفــاق العــام ،  ويكتســب 
مواجهــة  فــي  بالغــة  أهميــة  االبتــكار 
األمــن  أمــام  المــدى  طويلــة  التحديــات 
الغذائــي والتغذيــة علــى مســتوى العالــم 
ــور  ــاخ، وتده ــر المن ــا تغي ــي يفرضه والت
حالــة األراضــي والنظــام البيئــي، واآلفات، 
ــرة  ــات العاب ــات والحيوان ــراض النبات وأم
للحــدود، وينبغــي العمــل علــى المزيــد مــن 

التنســيق المنهجــي والتخطيــط المشــترك 
ــطة  ــرة ومتوس ــرص قصي ــن الف ــط بي للرب
وطويلــة المــدى وتقديــم الدعــم فــي الوقــت 

المناســب.
االستثمار في تحول نظم الغذاء

الغــذاء  نظــم  صالبــة  تعزيــز  إن   
فيهــا  بمــا  المخاطــر،  مواجهــة  فــي 
المناخيــة  والظواهــر  الصراعــات، 
االقتصاديــة  ،والصدمــات  المتطرفــة 
لتعزيــز  واألمــراض مطلــب ضــروري 
ــة  ــتدامة، وتكتســب معالج ــتجابة المس االس
كل مــن االختناقــات فــي البنيــة التحتيــة 
واالختناقــات فــي عــرض المدخــالت مثــل 
ــة بالغــة للوصــول  ــذور أهمي األســمدة والب

يتســم  الغذائيــة  لإلمــدادات  نظــام  إلــى 
ــال  ــم الفع ــم الدع ــيكون تقدي ــاءة، وس بالكف
مطلبــا  المزارعيــن  لصغــار  والمســتدام 
حيويــا لضمــان شــمولهم كجــزء مــن الحــل 

اإلمــداد. سالســل  وتوطيــن 
 واختتــم البيــان بالتأكيــد علــى االلتــزام 
االحتياجــات  لتلبيــة  المشــترك  بالعمــل 
العاجلــة مــن األمــن الغذائــي والتغذيــة، 
ومعالجــة القضايــا الهيكليــة فــي الســوق 
اآلثــار  تفاقــم  إلــى  تفضــي  قــد  التــي 
المعاكســة، وبنــاء صالبــة البلــدان لمنــع 
ــف مــن  ــوع األزمــات مســتقبال والتخفي وق

تأثيرهــا.

تحركات عالمية لمواجهة تداعيات 
األزمة االقتصادية الحالية
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• بلــغ حجــم التبادل التجاري بين مصــر واألردن خالل عام 
٢٠٢١ نحــو 775 مليون دوالر منهــا 57٢ مليون دوالر 
صــادرات مصرية و٢٠3 مليــون دوالر وتضمنت اهم بنود 
التبــادل التجاري بيــن البلديــن المنتجات الغذائيــة واألثاث 

والسلع الزراعية واألسمدة واألدوية البيطرية والسجاد.

• بلــغ حجــم التبــادل التجاري بيــن مصر وجيبوتي خــالل العام 
الماضــي 95 مليون دوالر مقابل 8٢.١ مليون دوالر خالل عام 
٢٠٢٠ بنســبة زيــادة ١5.7%، كما بلغت الصــادرات المصرية 
إلى جيبوتي 88.3 مليون دوالر وبلغت الواردات المصرية 7.٦ 

مليون دوالر.

• بلغــت معدالت التجــارة البينية بيــن مصر والمملكــة العربية 
الســعودية العام الماضي 4 مليــار و57٠ مليون دوالر مقارنة 
بنحــو 3 مليــار و٢3٦ مليون دوالر عام ٢٠٢٠ محققا نســبة 

زيادة بلغت %4١. 

• بلغــت معدالت التجارة البينية بين مصر والســودان خالل عام 
٢٠٢١ نحــو مليــار و١٦5 مليــون دوالر مقارنــة بنحو 7٢5 
مليون دوالر عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٦٠% وبفارق 44٠ 

مليون دوالر.

• بلــغ حجم التبادل التجاري بين مصــر واالتحاد األوروبي العام 
الماضي نحو ٢9.٦ مليار دوالر مقارنة بنحو ٢3.8 مليار دوالر 

خالل عام ٢٠٢٠ محققاً نسبة زيادة بلغت ٢4.5 %.

• بلغت صادرات قطاع المالبس الجاهزة خالل النصف األول من 
عام ٢٠٢٢ مليار و٢8١ مليون دوالر مقابل 9٠4 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت %4٢

• بلــغ حجم التبــادل التجاري بين مصر وكوت ديفــوار العام الماضي 
نحــو ١49 مليــون دوالر مقارنة بنحو 53.5 مليون دوالر خالل عام 
٢٠٢٠ محققاً نســبة زيادة بلغت ١78.5% وتضمن اهم بنود التبادل 
التجــاري بيــن البلدين تشــمل اآلالت والمعدات واألجهــزة الكهربائية 
واللدائــن والــورق والزجــاج والحديــد والصلــب والكاكاو والخشــب 

والفاكهة.

•  بلغت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات 
الفنيــة خالل النصــف األول من عام ٢٠٢٢ بقيمة ٦١3 مليون دوالر 
مقابــل 449 مليــون دوالر خالل نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنســبة 

زيادة بلغت %3٦.

• بلغــت صادرات قطاع الصناعات الطبية خالل النصف األول من عام 
٢٠٢٢بقيمة 4٦9 مليون دوالر مقابل 347 مليون دوالر خالل نفس 

الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة بلغت %35.

• بلغــت معدالت التجارة البينية بين مصر والبرازيل العام الماضي نحو 
٢ مليــار و55١ مليــون دوالر مقارنة بنحو مليار و9٦9 مليون دوالر 

عام ٢٠٢٠ محققة نسبة زيادة بلغت ٢9.5%.

• بلغــت صــادرات قطاع المنتجــات الكيماوية واألســمدة خالل النصف 
األول من عام ٢٠٢٢ بقيمة 4 مليار 3٠١ مليون دوالر مقابل 3 مليار 
٢١7 مليــون دوالر خــالل نفس الفتــرة من عام ٢٠٢١ بنســبة زيادة 

بلغت %34.

• بلــغ حجم التجــارة بين مصر وإســبانيا ٢.7 مليار يــورو خالل عام 
٢٠٢١ مقابــل ٢.١ مليــار يــورو خــالل عــام ٢٠٢٠ بنســبة زيــادة 
3١.3%، كمــا بلغــت الصــادرات المصرية مليــار و١9٢ مليون يورو 
خــالل عــام ٢٠٢١ مقابل ٦59 مليون يورو خالل عام ٢٠٢٠ بنســبة 

زيادة 5.%8٠.

• بلغت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خالل النصف األول من عام 
٢٠٢٢ بقيمة 55١ مليون دوالر مقابل 4٢7 مليون دوالر خالل نفس 

الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت ٢9%.

•  بلغت صادرات قطاع السلع الهندسية واإللكترونية بقيمة مليار 887 
مليون دوالر مقابل مليار 48٢ مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 

٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت ٢7%.
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في إطــار تنفيذ توجيهــات المهندس احمد 
ســمير وزير التجــارة والصناعــة بأهمية 
هيئــات  لكافــة  المجتمعيــة  المشــاركة 
ومؤسســات الوزارة وضــرورة التواصل 
مــع المجتمــع األكاديمي والبحــث العلمي 
لمســاعدة وإعداد شــباب الجامعات لسوق 

العمل بشكل أفضل.
    قام المهندس محمد أنور رئيس الجهاز 
التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية 
بتكريــم آخــر دفعة مــن طــالب الجامعات 
المصريــة )جامعــة القاهــرة، جامعة عين 
شــمس، جامعة حلوان، جامعة الزقازيق( 
الذين حصلوا على تدريب صيفي بقطاعات 

الجهــاز المختلفة متمنًيا لهــم التوفيق في 
حياتهم الدراسية في المرحلة المقبلة.

   حيث قام الجهاز التنفيذي بإعداد وتنفيذ 
برنامج تدريبي صيفي خالل الفترة من شهر 
يوليو حتى شهر سبتمبر في كافة المجاالت 
المتاحة بقطاعات الجهاز المختلفة اقســام 
الهندســة المختلفة والتي تشــمل الهندسة 
الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة 
المدنية والهندسة المعمارية، وكذا األقسام 
اإلداريــة والمحاســبية، وأقســام الفنــون 
التطبيقية، والحاســبات والمعلومات، وكذا 

العالقات العامة.
الطــالب  إكســاب  الفعاليــات  وتضمنــت   

المهــارات المطلوبــة للعمــل مــن خــالل 
المحاضرات التفاعليــة والزيارات لمواقع 
العمــل المختلفــة وذلــك بمشــاركة نخبــة 
مــن كــوادر وكفــاءات الجهاز الهندســية 

والُمحاسبية واإلدارية.

 يعد مشــروع القطــار الكهربائــي الخفيف 
الســالم،  مــدن  يغطــى  الــذي   ،»LRT«
والعاشــر من رمضان، والعاصمة اإلدارية 
الجديــدة لالنتقال الســهل لموظفي العاصمة 
وكذلــك المواطنيــن، أحد أهم المشــروعات 

القومية الضخمة
وقد افتتح الرئيس السيســي المرحلة األولى 
 ،»LRT« مــن القطار الكهربائــي الخفيف
الــذي ســينقل ما يقــرب من مليــون راكب 
يومًيــا، ويجــرى تنفيــذه علــى 3 مراحــل، 
المرحلة األولى التي تم افتتاحها يوم 3 يوليو 
الماضي، بطــول 70 كم وبعدد 12 محطة، 
والمرحلــة الثانيــة الجــاري تنفيذهــا بطول 
18.5 كم وبعدد 4 محطات، ثم الثالثة بطول 

16 كم وبعدد 3 محطات.
وفــى هذا اإلطــار فقد صدر قــرار بإصدار  
لــكل   %50 بنســبة  مخفضــة  اشــتراكات 
الخفيــف  الكهربائــي  القطــار  مســتخدمي 
»LRT«، وتخفيــض قيمــة التذاكر بنســبة 
تتراوح بيــن 30 و40%، لحين االنتقال إلى 

العاصمــة اإلداريــة الجديدة، حرص 
الدولة ممثلة فــي وزارة النقل، على 
المواطنيــن  احتياجــات  كل  توفيــر 
وتوفيــر خدمــة مميزة لهــم، وتوفير 
وســيلة نقــل نظيفــة وآمنــة مدعمة 
للمواطنين، ألن قيمة التذكرة الخاصة 
بالقطار الخفيف ال تتناسب مع الخدمة 
المميــزة التــي تقــدم للمواطن خالل 
اســتقالله القطار، الذى يعتبر واحًدا 
مــن وســائل المواصــالت الجماعية 
النظيفــة واآلمنة، فالخدمة المقدمة به 

مميزة للغاية.
 وقد قررت وزارة النقل اعتباراً من يوم 17 
سبتمبر الماضي إصدار اشتراكات مخفضة 
القطــار  مســتخدمي  لجميــع   %50 بنســبة 
الكهربائــي الخفيــف »LRT«، وتخفيــض 
قيمة التذاكر بنســبة تتراوح بين 30 و%40، 
وذلــك لحين االنتقال إلــى العاصمة اإلدارية 

الجديدة.

نظم الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، 
عدداً من ورش العمل لتدريب مسئولي 
تحديــث الملــف الوظيفــي إلكترونًيا ، 
وذلك في إطار تنفيذ المشــروع القومي 
لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً الذي 
ينفــذه الجهــاز، ليصــل عــدد الجهات 
اإلدارية التي تسلمت متطلبات التحديث 

إلى 309 جهة.
وقد انتهــى الجهاز من المرحلة األولى 
من المشــروع القومــي لتحديث الملف 
الوظيفي إلكترونيا والتي تشمل دواوين 
عموم الــوزارات واألجهزة المركزية، 
وقطــع شــوطا كبيــرا فــي المرحلتين 
الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف 
تحديــث ملفــات العاملين فــي الجهات 
الهيئــات  للــوزارات وكذلــك  التابعــة 
والجامعــات  واالقتصاديــة  الخدميــة 

والمحافظات .
ويهدف المشــروع إلى الوصول لقاعدة 
بيانات دقيقــة للعاملين بالدولة، ووضع 
خريطــة للطاقات البشــرية وفقــا لعدة 
،والمؤهــالت  الســن  تشــمل  عوامــل 
وغيرهــا،  والنــوع  ،والتخصصــات، 
والمســاهمة في رســم سياســات دقيقة 

حول االستخدام األكفأ للطاقات البشرية 
المتاحــة بالجهــاز اإلدارى للدولة، إلى 
جانــب ربــط قاعــدة بيانــات العاملين 
المتاحــة  األخــرى  البيانــات  بقواعــد 

السياســات  بالتحــول الرقمي لترشــيد 
الخاصة باإلصــالح اإلدارى، كقواعد 
والدفــع  والوفيــات  المواليــد  بيانــات 

اإللكتروني والتأمينات االجتماعية  .

تيسيرا لحركة نقل موظفي العاصمة اإلدارية:
النقل يعلن تشغيل القطار الكهربائي الخفيف »المونوريل« في نوفمبر المقبل

»LRT« اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكل مستخدمي القطار

الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ينظم ورش عمل لتدريب 
مسئولي تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا

فــي إطار الحملة التوعوية التي يقوم بها 
الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة لشــرح 
وتوضيح مواد قانون الخدمة المدنية رقم 
8١ لســنة ٢٠١٦ ، نشــر الجهازعــدداً 
مــن االنفوجرافات لتوضيــح اإلجراءات 
اإلجــازات  أنــواع  لبعــض  التنظيميــة 
للعامليــن بالدولة ، وبعنــوان »اإلجازات 
االعتياديــة للعاملين بالمناطــق النائية« 
وضــح االنفوجــراف أن هــذه اإلجــازة 
المختص بتحديــد المنطقة رئيس مجلس 
الوزراء وتكون بأجر كامل ،وال تزيد عن 
١5 يوم باإلضافة إلى اإلجازة االعتيادية 
المقــررة ، والمختــص بتحديــد اإلجــازة 
الســلطة المختصة ويستفيد بها العاملون 
بالمناطــق النائية ،والعاملون بأحد فروع 

الوحدة خارج الجمهورية .
وفيمــا يتعلــق بإجــازة الوضــع فأوضح 
االنفوجــراف أنهــا إجــازة وجوبية بأجر 
كامــل لمــدة أربعة أشــهر ،وبحــد أقصى 
ثــالث مرات طــوال مــدة الخدمــة وتبدأ 
باليوم التالي لتاريخ الوضع أو قبل شهر 

من التاريخ المتوقع للوضع .
كما أوضح فيديو جراف شروط الحصول 
على إجازة بدون مرتب ،حيث أشــار إلى 
أن توقــف حركة الترقيــات للموظف من 
الشروط األساسية للحصول على اإلجازة 

،مــع ضرورة تقديــر الســلطة المختصة 
ألســباب الحصــول على اإلجــازة ،والتي 
لهــا الحق في اتخــاذ القــرار بالقبول أو 
بالرفض بحســب العجز والزيــادة بأعداد 
العامليــن بالمــكان للحفــاظ علــى كفاءة 

وجودة األداء بالعمل 
هذا ويختلــف األمر فيما يخــص اإلجازة 
بــدون مرتــب لرعاية الطفــل ألنها تعتبر 
إجــازة وجوبيــة بحكــم القانــون ،وعلى 

السلطة المختصة الموافقة عليها .

بعد انتهاء برنامج التدريب الصيفي
الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية يكرم 

المتدربين من طالب الجامعات المصرية

اإلجراءات التنظيمية إلجازات العاملين بالدولة طبقًا لقانون 
الخدمة المدنية   



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة5455نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

ــم  ــدى أه ــزة اح ــس الجاه ــة المالب ــل صناع تمث
ــا مصــر  ــك فيه ــي تمتل ــة الت الصناعــات التنموي
ميــزات نســبية وتنافســية هائلــة تؤهلهــا لتكــون 
ــزة  ــس الجاه ــر المالب ــع وتصدي ــزا لتصني مرك
ــى  ــي، وعل ــي والعالم ــتويين اإلقليم ــى المس عل
رأســها البيئــة االســتثمارية المواتيــة واالســتقرار 
والمناطــق  والمجمعــات  المدربــة  والعمالــة 
جميــع  فــي  المنتشــرة  المؤهلــة  الصناعيــة 

محافظــات الجمهوريــة.
وتحــرص الدولــة المصريــة علــى االرتقــاء 
بمنظومــة صناعــة الغــزل والنســيج والمالبــس 
الجاهــزة للوفــاء باحتياجــات الســوق المحلــى 
مــن  وذلــك  الخارجيــة  لألســواق  والتصديــر 
الزراعيــة  المقومــات  مــن  االســتفادة  خــالل 
ــذا  ــي وك ــاد القوم ــرة لالقتص ــة الكبي والصناعي
االســتفادة مــن الســمعة الطيبة والمكانــة المتميزة 
للقطــن المصــري بكافــة األســواق العالميــة. 

ــة  ــر كاف ــة وتطوي ــى تنمي ــة عل كمــا تعمــل الدول
حلقــات صناعــة الغــزل والنســيج والمالبــس 
ــع  ــتهدف التوس ــث تس ــي مصــر حي ــزة ف الجاه
ــة  ــن زراع ــدًءا م ــاج ب ــل االنت ــة مراح ــي كاف ف
القطــن المصــري ووصــواًل للمنتــج الكامــل، 
بتوفيــر  االهتمــام  علــى  الدولــة  تعمــل  كمــا 
كافــة مدخــالت انتــاج صناعــة الغــزل والنســيج 
والمالبــس الجاهــزة فــي مصــر محليًــا كمــا 
تعمــل علــى زيــادة القيمــة المضافــة للمنتــج 
المنافســة  علــى  قدرتــه  وزيــادة  المصــري 

والخارجيــة. المحليــة  باألســواق 
وتمثــل صناعــة المالبــس الجاهــزة محــوًرا هاماً 
ورئيســيًا مــن محاور خطة عمــل وزارة التجارة 
والصناعــة مــن خــالل العمــل علــي توطيــن 
ــق  ــة وتحقي ــا الحديث ــل التكنولوجي الصناعــة ونق
مــن مدخــالت  العديــد  فــي  الذاتــي  االكتفــاء 
ــوات  ــاء قن ــي بن ــوزارة  عل ــل ال ــاج  وتعم اإلنت
اتصــال بيــن مراكــز المعلومــات والمصدرييــن 
ــة واضحــة  والمنتجيــن المصرييــن لتوفيــر رؤي
عــن احتياجــات األســواق المســتهدفة والســلع 
المنافســة للمنتجــات المصريــة و تعمــل  كذلــك 
اإلنتاجيــة  السياســات  بيــن  التنســيق  علــى 
ــزل  ــركات الغ ــع لش ــات التصني ــن وسياس للقط
وتحقيــق  الجاهــزة  والمالبــس  والمنســوجات 
بينهــا عــالوة علــى االهتمــام  التكامــل فيمــا 
بتوفيــر العمالــة المؤهلــة مــن خــالل تطويــر 
منظومــة التدريــب المهنــي بمصلحــة الكفايــة 

اإلنتاجيــة  .
وفــي إطار اســتراتيجية الــوزارة الهادفة إلنشــاء 
17 مجمــع صناعــي بـــــ 15 محافظــة علــى 
ــع  ــاء المجم ــم انش ــد ت ــة، فق ــتوى الجمهوري مس
ــة  ــة الكبــرى بمحافظــة الغربي الصناعــي بالمحل

توفيــر  األول  المقــام  فــي  يســتهدف  والــذي 
ــات  ــاع المفروش ــزة لقط ــة جاه ــدات إنتاجي وح
قطاعــي  جانــب  إلــى  الجاهــزة  والمالبــس 
ــغ  ــث يبل ــة والهندســية، حي الصناعــات الكيماوي

عــدد الوحــدات بالمجمــع 611 وحــدة.
ــام  ــدور ه ــزة ب ــس الجاه ــام قطــاع المالب ــد ق لق
ــات  ــة تداعي ــة لمواجه ــود الدول ــار جه ــي إط ف
فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( حيــث ســاهم فــي 
ــة  ــس الطبي ــية والمالب ــات القماش ــر الكمام توفي
المحلــى  الســوق  احتياجــات  لتلبيــة  الوقائيــة 

ــة ــواق العالمي ــض لألس ــر الفائ وتصدي
ــزة  ــس الجاه ــاع المالب ــادرات قط ــت ص  وبلغ
العــام الماضــي نحو 2 مليــار و56 مليون دوالر 
مقارنــة بنحــو مليــار و458 مليــون دوالر عــام 
ــن  ــت 41 % وتتضم ــادة بلغ ــبة زي 2020 وبنس
ــس  ــادرات المالب ــتقبلة لص ــواق المس ــم األس أه
الجاهــزة أســواق الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
إســبانيا، المانيــا، األمــارات، بريطانيــا، تركيــا، 

ــا الســعودية، إيطاليــا هولنــدا وليبي
هنــاك عــدد مــن الكيانــات الرئيســية المعنيــة 
الجاهــزة  المالبــس  قطــاع  وتطويــر  بتنميــة 
صناعــة  غرفــة  تشــمل  صادراتــه  وزيــادة 
ــي  ــات والت ــاد الصناع ــزة باتح ــس الجاه المالب
المعلومــات  توفيــر  فــي  هــام  بــدور  تقــوم 
فــي قطــاع  للعامليــن  والبيانــات والدراســات 
خدمــات  تقديــم  وكذلــك  الجاهــزة  المالبــس 
بالمصانــع  الخاصــة  للمنتجــات  تســويقية 

بالغرفــة. المشــتركة 
للمالبــس  التصديــري  المجلــس  يعــد  كمــا 
بتعزيــز  المعنيــة  الجهــات  مــن  الجاهــزة 
ــس  ــن المالب ــة م ــات المصري صــادرات المنتج
الجاهــزة عــن طريــق تطويــر األســواق الحاليــة 
وفتــح أســواق جديــدة للصــادرات المصريــة 
والتعــاون مــع كافــة اإلدارات والهيئــات المعنيــة 

بالصــادرات والتــي تشــمل قطــاع االتفاقيــات 
التجــارة  بــوزارة  الخارجيــة  والتجــارة 
والصناعــة ومصلحــة الجمــارك وهيئــة الرقابــة 
علــى الصــادرات والــواردات وجمعيــات رجــال 
الصناعــات  واتحــاد  والمســتثمرين  األعمــال 
األخــرى  التصديريــة  والمجالــس  المصريــة 
تحديــث  ومركــز  التكنولوجيــة  والمراكــز 

الصناعــة

للتواصــل مــع غرفــة صناعــة المالبــس الجاهزة 
ومعرفــة المزيــد مــن الخدمات:

 , بــوالق  النيــل  :1195كورنيــش  العنــوان 
القاهــرة محافظــة 

تليفون:
+20 )2( 25796590 - 2 
+20 )2( 25797074 - 6
+20 )2( 25796593 - 4
+20 )2( 25766672

البريد االلكتروني:
Info@Fei.Org.Eg

ــس  ــري للمالب ــس التصدي ــع المجل  للتواصــل م
ــات  ــد مــن الخدم ــة المزي الجاهــزة ومعرف

الشــويفات،  مدرســة  شــارع   166 العنــوان: 
ــوري  ــدان ب ــام مي ــي األول، أم ــة 6 الح المنطق
التجمــع  الرئيســي،  التســعين  مــن  -متفــرع 

الجديــدة. القاهــرة  الخامــس، 
الموقع على الفيسبوك

 www.facebook.com/ApparelExportCouncil
 تليفون:  01000756728 

البريد اإللكتروني:
info@rmgec-egypt.com    

المالبس الجاهزة ...صناعة استراتيجية كثيفة 
العمالة تسهم في توفير احتياجات السوق 

المحلي والتصدير لألسواق العالمية
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