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اجتمــع الرئيــس /عبــد الفتاح السيســي مع 
الدكتــور/ مصطفى مدبولــي رئيس مجلس 
الــوزراء، والمهنــدس/ شــريف إســماعيل 
مســاعد رئيــس الجمهوريــة للمشــروعات 
القوميــة واالســتراتيجية، والســيدة/ نيفيــن 
جامع وزيرة التجارة والصناعة، والســيد /

الســيد القصير وزير الزراعة واســتصالح 
األراضي،والمقــدم طيار بهــاء الدين الغنام 
مديــر مشــروع »مســتقبل مصر«،وتناول 
مكونــات  كافــة  »اســتعراض  االجتمــاع 

منظومة األسمدة في مصر«.

وقد وجه الســيد الرئيس بالتنســيق بين كافة 
الجهات المعنية، خاصــًة وزارتي الزراعة 
المراكــز  وكذلــك  والصناعــة،  والتجــارة 
البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة 
الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج األسمدة بهدف 
ضمــان إتاحتهــا للســوق المحلــي، ولتلبية 
التوجــه االســتراتيجي للدولة لزيــادة رقعة 
األراضي الزراعية في مصر بالتوســع في 
المشــروعات القومية العمالقة الســتصالح 

األراضي الصحراوية.  
اســتعراض  الصــدد  هــذا  فــي  تــم  وقــد 

الطاقــات اإلنتاجية المتوفــرة حاليًا وموقف 
المشــروعات قيــد التنفيذ إلنتاج األســمدة، 
وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على 
الساحتين المحلية والدولية، فضاًل عن كون 
األســمدة من أهــم المدخــالت المؤثرة على 
اإلنتــاج الزراعي واألمن الغذائي، وحرص 
الدولــة علــى تعظيــم مســتلزمات اإلنتــاج 
الزراعي بشــكٍل عام، بما يتناسب مع خطط 
الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات األفقية 
والرأسية في األراضي المستصلحة لتغطية 

االحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

عقــد الدكتــور مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماعا موســعًا لمتابعــة جهود تعميق 
الصناعة الوطنية، بحضور الدكتور محمد شاكر، 
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور/ خالد 
عبد الغفار، وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي 
القائم بأعمال وزير الصحة والســكان، والدكتور 
/ عاصــم الجــزار، وزيــر اإلســكان والمرافــق 
والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، 
وزير النقل، والسيدة / نيفين جامع، وزيرة التجارة 
والصناعة، والمهندس / محمد عبد الكريم، المدير 

التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وفــي مســتهل االجتماع أكــد الدكتــور مصطفى 
مدبولــي أن هناك توجيهًا مــن الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، بســرعة تعميق التصنيع المحلي، الفًتا 
إلــى أنه تــم عقد اجتماعــات مــع مختلف غرف 
الصناعات، وهنــاك تكليف من الرئيس بأن تدعم 

الوزارات المعنية هذا التوجه.
وأشار مدبولي إلى أن حجم المشروعات التي تنفذ 
فــي مصر في القطاعات المختلفة كبير جدا، وهو 
مــا يتطلب توطيــن وتعميق الصناعــات المختلفة 

بأقصى سرعة، المرتبطة بهذه المشروعات.

وشدد رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين الوزارات 
المعنية مع رجال الصناعــة المختصين، لتوطين 
ما تحتاجه الدولة في المشــروعات المختلفة الفتًا 
إلى اســتعداد الحكومــة لتقديم حوافــز للقطاعات 
ذات األولويــة، لوضع المســتهدفات والعمل على 

تحقيقها«.
وبدورهــا أشــارت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعــة إلــى أنه تم إعداد دراســات 
فــي مختلــف القطاعــات، تضمنت تحليــل قائمة 
الواردات، وكــذا توافر المادة الخام، وغيرها من 
الجوانب، مضيفة أنه ســيتم إعداد ملف كامل لكل 
وزيــر فيما يخــص قطاعه، للوصــول إلى نتائج 
ســريعة، من خــالل وجود المحفزات التي ســيتم 

وضعها للقطاعات ذات األولوية.
مــن جانبه أكد الدكتور/ خالد عبــد الغفار، وزير 
التعليم العالي أنه قام بالتنسيق مع وزارة الصناعة 
بهدف تعميق التصنيع المحلي لبعض الصناعات، 
وتقليل فاتورة االستيراد، في قطاعات الصناعات 
الغذائيــة والهندســية، والمنتجــات الطبية، مؤكدا 
الجاهزية لتســليم المصنعين الوطنيين المخرجات 
البحثية الخاصة بهذه المنتجات، للبدء في التصنيع.

ومــن جهتــه أكــد الدكتــور/ محمد شــاكر وزير 
الكهرباء أنه ســيتم التواصــل مع رجال الصناعة 
فــي هــذا القطاع، بهــدف التعرف علــى قدراتهم 
التصنيعية لالحتياجات المطلوبة، مشــيرا إلى أن 
هناك الكثير من منتجات هذا القطاع يتم تصنيعها 

في مصر بالفعل.
وأشار الدكتور/ عاصم الجزار وزير اإلسكان إلى 
أنــه تم بالفعل االلتقاء بعــدد من المصنعين بهدف 
توطين الصناعات التي يحتاجها هذا القطاع، مثل 
المصاعد، على ســبيل المثــال، موضحًا أن عددا 
من مســئولي الشــركات الكبرى يدرســون حاليًا 
توطين صناعاتهــم، وأن الوزارة عرضت عليهم 
مقترحــات مــن بينها الدخــول معهم في شــراكة 

باألراضي.
وأكــد المهنــدس/ كامــل الوزير وزيــر النقل أن 
الشــراكات مــع الدولة قــد تكون أحــد المحفزات 
المهمة لتشــجيع الشــركات الكبــرى على توطين 
الصناعة فــي مصر، مضيفــًا أن هناك مصنعين 
وطنيييــن يبذلــون حاليــًا جهودًا واســعة، ولديهم 
نجاحات، والدولة تعمل على دعم هذه التجارب.

رئيس الوزراء يتابع جهود تعميق الصناعة 
الوطنية.... ويوجه بتقديم حوافز 

للقطاعات ذات األولوية

الرئيس السيسي يستعرض محاور 
تطوير منظومة إنتاج األسمدة لتلبية 

التوجه االستراتيجي للدولة لزيادة 
رقعة األراضي الزراعية في مصر 

بحضور وزراء الصناعة والكهرباء 
والتعليم العالى واالسكان والنقل
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اســتضافت وزارة التجارة والصناعة 
مراســم توقيــع مذكرة تفاهــم لتعزيز 
التعاون في مجاالت التكامل الصناعي 
مصر واألردن والعراق، وقع االتفاق 
عن الحكومة المصرية الســيدة/ نيفين 
جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة، 
والمهندس/ يوســف الشــمالي، وزير 
الصناعــة والتجــارة والتمويــن عــن 
الحكومــة األردنيــة ومــن المقرر أن 
يوقــع االتفاق عــن الجانــب العراقي 
وزيــر  الخبــاز،  منهــل  المهنــدس/ 

الصناعة والمعادن. 
وقالــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعة إن هــذا االتفاق- 
الــذي يســتمر مــدة 3 ســنوات قابلة 
للتمديد-  يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي باألمس 
خالل لقائه باألمير/ الحســين بن عبد 
اهلل الثاني، ولي عهد المملكة األردنية 

الهاشــمية بأهمية اإلســراع 
فــي توقيع هذا االتفاق وذلك 
اســتنادًا لنتائج القمة الثالثية 
التــي انعقــدت فــي األردن 
خالل العام الماضي برئاسة 
بالدول  السياســية  القيــادات 
الثــالث والتي أكــدت أهمية 
تنفيذ حزمة من مشــروعات 
التعــاون بين الــدول الثالث 
علــى  العمــل  خــالل  مــن 
إنجــاح جهــود وتنفيــذ مــا 
يجــري التوافــق عليــه من 
مشــروعات مشــتركة فــي 
أســرع وقت ممكــن، فضاًل 
عن تعزيز الشراكة وتعميق 
التنســيق والتعاون والتكامل 
االســتراتيجي بيــن البلــدان 
الشقيقة الثالث، الفتًة إلى أن 

االتفاق سيسهم في تحسين التعاون والتنسيق في مجال التكامل الصناعي 
بما يحقق المنافع المشــتركة لدعم التنمية االقتصادية المنشــودة وتعزيز 
القــدرة االقتصاديــة واالجتماعية للــدول األطــراف، وتحقيق وفورات 

اإلنتاج من خالل تشجيع تطوير القدرات اإلنتاجية. 
وأوضحت جامع أن الدول الثالث ستنشئ بموجب االتفاق لجنة للتنسيق 
والمتابعة إلعداد وتنفيذ خطط وآليات تعزيز التكامل والتعاون االقتصادي 
والصناعي والتجاري بحيث تضم مســؤولين من الدول الثالث وتجتمع 
اللجنة بصفة دورية بالتناوب في إحدى الدول األطراف وترفع تقاريرها 

إلى السادة وزراء الصناعة والتجارة في مصر واألردن والعراق. 
وأشــارت الوزيرة أن االتفاق يســتهدف بناء تكامل صناعي بين الدول 
الثالث وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خالل التعاون 

في مجــال التطوير الصناعي، وتحديد 
إطــار قانوني ينظم أطــر التعاون في 
مختلــف مجــاالت التكامــل الصناعي 
المشــترك، إلــى جانــب دعــم الجهود 
المبذولــة لتنمية عالقــات التعاون في 
المجــاالت االقتصاديــة والترابط بين 
القطــاع الخــاص بمــا يخــدم تطويــر 
القائمة والتوســع  وتحديث الصناعات 
تتــالءم مــع  فــي صناعــات جديــدة 
متطلبات السوق الداخلية للدول الثالث 
للخــارج،  والتصديــر  واحتياجاتهــا 
وتحقيق وفورات في اإلنتاج واتســاع 
حجــم األســواق الــذي سيشــجع على 
تطوير القدرات اإلنتاجية والتنافســية، 
وتعزيــز التنافســية، وجــذب وتوجيه 
االســتثمارات إلى المشــروعات ذات 
االهتمــام المشــترك، فضــاًل عن رفع 
مســتوى رخــاء المواطنيــن فــي كٍل 
مــن مصــر واألردن والعــراق مــن 
الســلع  توفيــر  خــالل 
بأقل األســعار وبالجودة 

المطلوبة.
 

وفيما يخص التعاون في 
مجال التكامل الصناعي، 
لفتت جامع إلى أن مصر 
واألردن والعراق ستقوم 
بموجب االتفاق بتســهيل 
مشــروعات  أنشــاء 
من  مشــتركة  صناعيــة 
خــالل وضــع اآلليــات 
السياســات  وتنســيق 
لتعزيــز  الصناعيــة 
التكامــل الصناعــي في 
الصناعيــة  القطاعــات 
ذات االهتمام المشــترك 
مجــاالت  فيهــا  بمــا 
الكيماويات، واألســمدة والمبيدات الزراعية، والمالبس، والســيراميك، 

والجلود، واألدوية البشرية والبيطرية.  
وأضافــت أن االتفاق ينص أيضًا على ضــرورة معالجة العوائق الفنية 
غيــر الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري بين الدول األطراف 
بمــا يحقق التكامــل الصناعي والتجاري، وتنســيق الجهــود بين الدول 
الثالث إلتمام أنشــاء بوابة تجارة الكترونية لغرض تسهيل نفاذ البضائع 
المتبادلــة وتخصيص مســارات ســريعة للبضائع المتداولة واســتكمال 
الربط اإللكتروني بين اإلدارات الجمركية في أسرع وقت ممكن، فضاًل 
عن النظر في دراســة إمكانية تطبيق ذات المعاملة الجمركية بين الدول 

األطراف دون تمييز وبما ال يتعارض مع االلتزامات الدولية. 

شــهد ســمو األمير الحســين بن عبد اهلل الثاني، 
ولي عهد المملكة األردنية الهاشــمية، ورئيســا 
وزراء البلديــن الدكتــور مصطفــى مدبولــي، 
والدكتور بشــر الخصاونة، التوقيع على مذكرة 
تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة 
االقتصاديــة  المشــاريع  لتطويــر  األردنيــة 
)جيدكو(، لدعم قطاع المشــروعات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر واألردن.
وقــد وقع على مذكــرة التعاون الســيدة / نيفين 
جامــع، وزيــرة التجــارة والصناعــة والرئيس 
التنفيذي لجهاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، ومــن الجانب 

األردني، يوســف الشــمالي، وزير الصناعة والتجــارة والتموين ورئيس مجلس 
إدارة المؤسســة األردنيــة لتطوير المشــاريع االقتصادية )جيدكــو( حيث تهدف 
مذكرة التعاون إلى دعم مجاالت وسبل تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، وذلك من خالل تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وعقد 
دورات تدريبيــة ومعارض مشــتركة ألصحاب المشــروعات، فضــاًل عن تبادل 
برامج نشر ثقافة العمل الحر، والتعرف على فرص التكامل التجاري بين البلدين.

وقالت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للجهاز، 
بأن مذكرة التعاون الموقعة مع المؤسســة األردنية، ســتعمل على تشجيع التعاون 
االقتصــادي واالســتثماري بين مصر واالردن، وذلك من خــالل تبادل الخبرات 

بيــن الجانبين خاصــة في مجــاالت تطوير مهارات 
رواد األعمــال وزيــادة التبــادل التجــاري لمنتجات 

المشروعات الصغيرة. 
وأضافــت الوزيــرة أن الجانبيــن ســيتبادالن وفقــا 
لمذكــرة التفاهــم الخبرات حول المنتجــات التمويلية 
المصرفية وغير المصرفية، وأسس البيئة التشريعية 
المناســبة لتطويــر المشــروعات، وبحــث فــرص 
التكامل للمشــروعات فــي البلدين بما يتيح للشــباب 
فرصــًا تصديريــة للمنتجات تســاعدهم على تطوير 
مشــروعاتهم واستدامتها، ورفع قدراتها التنافسية في 

األسواق المحلية واإلقليمية.
وبدوره أكد الســيد/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة 
والتجــارة والتمويــن، رئيس مجلس إدارة المؤسســة األردنية لتطوير المشــاريع 
االقتصاديــة )جيدكو( أن مذكرة التفاهم ســتفتح آفاقا أوســع للتكامل التجاري بين 
البلديــن مضيفــا أن تماثل أهداف المؤسســة األردنية وجهاز تنمية المشــروعات 
دفــع الجانبيــن إلــى توقيــع المذكــرة، بما يســاعد على تحقيــق مزيد مــن النمو 
للمشــروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين، من خالل تنظيم 
أنشــطة وفعاليات مشــتركة لتدريب الشباب على إقامة مشروعات جديدة، وتنظيم 
المعارض لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتشجيع األفكار المبتكرة القادرة على 

المنافسة واالستمرار في السوق.

عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلســة مباحثات موسعة مع 
المهندس/ يوســف الشــمالي، وزير الصناعة والتجارة والتمويــن األردني تتناول 
بحث ســبل تعزيز التعــاون بين مصر واألردن في المجــال التجاري والصناعي 
واالســتثماري، ويأتــي هــذا اللقاء في إطار الزيــارة التي يقوم بهــا حاليًا األمير/ 
الحســين بن عبد اهلل الثاني، ولي عهد المملكة األردنية الهاشــمية على رأس وفد 

حكومي رفيع المستوى للقاهرة. 
 وقالت الوزيرة إن اللقاء اســتعرض ســبل تنمية التعاون المشــترك في العديد من 
المجاالت الصناعية واالســتثمارية وتعزيــز أواصر الصلة بين مجتمعي األعمال 
بالبلديــن تمهيدًا لبــدء مرحلة جديدة من الشــراكة بين القطــاع الخاص المصري 
واألردني، مشــيرًة إلى أهمية االستفادة من توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين 
فــي مصر واألردن وحرصهما على إحداث نقلــة نوعية في العالقات االقتصادية 

المشتركة.
وأوضحــت جامــع أن اللقاء تناول أيضًا ملف التعــاون الثالثي بين كل من مصر 
واألردن والعراق لتحقيق أقصى اســتفادة من المباحثات والمفاوضات التي جرت 
خــالل الشــهور الماضيــة والوصول إلــى إطار عــام لتحقيق التكامــل والتعاون 
االقتصــادي المشــترك بما في ذلك تذليــل أي عقبات تحول دون انســياب حركة 
التجارة وكذا تعزيز التعاون الصناعي بين شركات القطاع الخاص بالدول الثالث.

ولفتت جامع أن حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين شهد تطورًا كبيرًا خالل 
النصــف األول مــن العام الجاري حيث بلغ 370 مليون دوالر مقابل 283 مليون 
دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 30%، منها 292 مليون 
دوالر صادرات مصرية و78 مليون دوالر واردات من الجانب األردني، مشيرة 
إلى أن هذه األرقام ال ترقى لمستوى اإلمكانات والمقومات التصنيعية المتوافرة في 
مصر واألردن التي يمكن البناء عليها إلحداث طفرة في معدالت التبادل التجاري 

ت  ا ر ســتثما ال ا و
المشتركة.

أكــد  جانبــه  ومــن 
يوســف  المهنــدس/ 
وزيــر  الشــمالي، 
الصناعــة والتجــارة 
األردنــي  والتمويــن 
حــرص بــالده على 
التعــاون  تعزيــز 
والصناعي  التجاري 
ي  ر ســتثما ال ا و
المشــترك مع مصر 

خاصة في ظل العالقات المتميزة التي تربط قيادة وحكومتي البلدين، مشــيرًا إلى 
أن زيارة األمير/ الحســين بن عبد اهلل الثاني، ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية 
لمصر حاليًا تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين مصر واألردن وتمهيدًا أيضًا 
لبــدء مرحلــة جديدة من التعاون االقتصادي المشــترك في كافــة المجاالت وعلى 

مختلف األصعدة. 
وأوضح الشمالي أنه قد زار الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي خالل 
شــهر أكتوبر الماضي حيث أشــاد بجودة المحتوى المقدم بالجناح الذي تتجلى فيه 
عظمــة مصــر والمصرييــن في كل ركن مــن أركان الجناح وال ســيما المحتوى 
الخــاص بالتابــوت الفرعوني والمستنســخات األثرية والمبــادرات المصرية في 

مختلف المجاالت.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون 
في مجاالت التكامل الصناعي بين 

مصر واألردن والعراق

بحضور رئيسا وزراء مصر واألردن
ولي العهد األردني يشهد توقيع مذكرة 

تفاهم لدعم المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر بالبلدين

وخالل جلسة مباحثات لوزيرة التجارة والصناعة ونظيرها األردني 
نيفين جامع: 30% زيادة في حجم التجارة الخارجية بين مصر 

واألردن خالل النصف األول من العام الجاري
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة حرص مصر على تفعيل دورها 
المحــوري بالقــارة األفريقيــة مــن خالل 
تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية مع 
دول القــارة والعمل على تبــادل الخبرات 
ونقــل التكنولوجيا الحديثــة فيما بين الدول 
األفريقيــة، مشــيرًة إلــى أن مصــر تبذل 
جهودا حثيثة لتحقيــق التكامل االقتصادي 
مع كافة الــدول األفريقية وإرســاء قواعد 
التنمية الشــاملة والمستدامة لكافة الشعوب 

األفريقية على حٍد سواء.
خــالل  جــاءت  الوزيــرة  تصريحــات   
ترأســها لوفد مصر المشارك في فعاليات 
افتتــاح الدورة الثانية للمعــرض األفريقي 
للتجارة البينية الذي ينظمه البنك األفريقي 
للتصديــر واالســتيراد »أفريكســيم بنك« 
فــي مدينــة ديربــان بدولة جنــوب إفريقيا 
بالتعــاون مع ســكرتارية االتحاد األفريقي 
ومنطقــة التجارة الحرة القاريــة األفريقية 
خالل الفتــرة من 15 وحتــى 21 نوفمبر 
2021، وقــد افتتــح المعــرض الســيد / 
ســيريل رامــا بــوزا رئيس دولــة جنوب 
أفريقيــا وذلك بحضور رؤســاء 13 دولة 
أفريقيــة  ، وضم وفد مصر المشــارك في 
مراســم افتتــاح المعــرض الســفير/ أحمد 
الفاضلي ســفير مصر في جنــوب إفريقيا 
والمستشــار تجارى/ راجــي عدلي رئيس 
المكتب التجاري المصري بجنوب أفريقيا.

وقالــت الوزيــرة إن المعــرض األفريقي 
للتجــارة البينيــة يعد أحد أكبــر المعارض 
المقامــة بالقــارة األفريقيــة ويوفر منصة 
هائلــة لعرض الســلع والخدمــات وتبادل 
المعلومات الخاصة بالتجارة واالســتثمار 
باألســواق اإلفريقيــة، كمــا يمثــل فرصة 
اســتراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية 
بين الدول األفريقية وتوفير خدمات تمويل 
وتيســير التجــارة بيــن الــدول اإلفريقيــة 
والتركيــز علــى االقتصــاد اإلبداعــي في 

إفريقيا.
 وأوضحت جامــع أن المعرض األفريقي 
للتجــارة البينية هو مبــادرة مصرية حيث 
اســتضافت القاهرة النسخة األولى من هذا 
المعــرض الهــام ونظمتــه وزارة التجارة 
الصناعــة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات 
بالتعــاون مــع البنــك األفريقــي للتصدير 
واالستيراد »أفريكســيم بنك« خالل شهر 
ديســمبر 2018 بهدف دعم جهود التكامل 
االقتصادي اإلفريقــي، الفتًة إلى أن نجاح 
المعــرض فــي دورته األولــى يعد ركيزة 
لنجاح الدورة الثانية واستكمال جهود دول 
القارة السمراء لتحقيق التكامل االقتصادي 

واالندماج اإلقليمي.
وأشــارت الوزيرة إلــى األهميــة الكبيرة 
التي يكتســبها المعرض فــي دورته الثانية 
حيث يحظى بمشــاركة 24 دولــة إفريقية 
تســتعرض فرصها التجارية واالستثمارية 
باإلضافــة إلى معالمها الســياحية والثقافية 
إلــى جانب مشــاركة العديد مــن الجهات 
الدوليــة من خارج القارة الســمراء، الفتة 
إلــى أن الــدورة الثانيــة للمعرض تشــهد 

مشــاركة كبيرة مــن القطاعــات اإلنتاجية 
والخدمية الرئيســية داخل القــارة وهو ما 
يمثل فرصة هامة لتوفير احتياجات القارة 
وتحقيــق التكامل الصناعي واالســتهالكي 
بيــن دولها، حيث تتضمن أهــم القطاعات 
المشاركة الزراعة والصناعات الزراعية 
والمنســوجات  والمالبــس  والســيارات 
والســلع  التحتيــة  والبنيــة  واإلنشــاءات 
اإلبداعيــة  والصناعــات  االســتهالكية 
والتعليــم والطاقــة والصناعات الهندســية 
والتمويل والمنتجات الدوائية واللوجستيات 

والتصنيع.
الصــادرات  وأضافــت جامــع أن حجــم 
المصرية إلى دول أفريقيا بلغت خالل عام 
2019 نحو 4.8 مليــار دوالر بما يعادل 
16% من إجمالي صادرات مصر للخارج 
األمر الذي يعكس أهمية الســوق اإلفريقي 
لمصر ويســلط الضوء على الفرص التي 
يمكن أن توفرها الســوق القــاري الموحد 
الذي أنشــأتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

القارية اإلفريقية.

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة 
التجارة والصناعة أهمية العمل 
علــى بناء عالقــة اســتراتيجية 
جنــوب  ودولــة  مصــر  بيــن 
أفريقيا تســهم في رسم الخريطة 
االقتصاديــة للقــارة األفريقيــة، 
مشــيرة إلى أهميــة تعزيز أطر 
ذات  الملفــات  بشــأن  التعــاون 
االهتمام المشــترك والتي تشمل 
وتحريــر  الصناعيــة  السياســة 
االســتثمارات  وجذب  التجــارة 

وتعميق الصناعة األفريقية وتحقيق التكامل 
بين سالســل اإلنتاج بصــورة تحقق مصالح 

كافة دول القارة السمراء.
جاء ذلك خالل جلســة المباحثات الموســعة 
التي عقدتها مع الســيد/ إبراهيم باتيل وزير 
الجنــوب  والمنافســة  والصناعــة  التجــارة 
أفريقي لبحث ســبل تعزيز التعاون التجاري 
والصناعــي بيــن البلدين، وذلــك في إطار 
مشــاركتهما بفعاليــات المعــرض االفريقي 
الثاني للتجارة البينية والذي أقيم خالل الفترة 
مــن 15 وحتــى 21 نوفمبــر الماضــي في 
مدينــة ديربان بدولة جنــوب إفريقيا، حضر 
اللقاء السفير/ أحمد الفاضلى سفير مصر في 
جنوب إفريقيا، والمستشــار تجاري/ راجي 
عدلي، رئيــس المكتب التجــاري المصري 

بجنوب إفريقيا.
وقالــت الوزيــرة أن مصر تتطلــع لتطوير 
العالقــات التجارية مع دولــة جنوب أفريقيا 

بما يعكس إمكانات وقدرات أكبر اقتصادين 
في القارة وأكثرهما تنوعًا، مشيرة إلى أهمية 
تفعيل العمل المشــترك بيــن الجانبين لتنفيذ 
المبادرات وآليات التعاون المتفق عليها بين 

مصر ودولة جنوب إفريقيا.
وأوضحــت جامــع أن المباحثــات تناولــت 
أهمية التنســيق بين الجانبين لعقد اجتماعات 
اللجنــة التجارية المصريــة الجنوب أفريقية 
والتي اســتضافت القاهرة اجتماعها األخير 
في عام 2016، وكذا السعي لتشكيل مجلس 
األعمال المشترك، مؤكدة أهمية دور القطاع 
الخاص في البلدين للمساهمة في أحداث نقلة 
نوعية في العالقــات االقتصادية التي تربط 
بين مصر وجنوب أفريقيا، فضال عن أهمية 
تنميــة التعاون المشــترك بيــن الجانبين في 

مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
ولفتــت الوزيرة انــه تم أيضا بحــث أهمية 
االنتهــاء مــن محــور القاهرة-كيــب تــاون 
والذى يسهم في جعل مصر وجنوب إفريقيا 

مــن أهــم 10 شــركاء تجاريين 
بالقــارة اإلفريقيــة فــي غضون 
5 ســنوات فمن المســتهدف أن 
يسهم المحور في زيادة معدالت 
التبادل التجاري واالســتثمارات 
المشــتركة، الفتًة إلــى أن حجم 
التبادل التجاري بين البلدين بلغ 
خالل عام 2020 نحو 139.5 
مليون دوالر منها 68.3 مليون 
دوالر صــادرات مصرية، كما 
تعمل في مصر نحو 73 شركة 
جنوب أفريقية بــرأس مال مصدر بلغ حتى 
مطلــع يونيه 2020 نحــو 470.20 مليون 
دوالر، بلغــت مســاهمة الجانــب الجنــوب 
أفريقــي فيهــا نحــو 18.21 مليــون دوالر 
وتشــغل جنــوب أفريقيا المرتبــة الـ64 في 
قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.
ومن جانبه اكد الســيد / إبراهيم باتيل وزير 
الجنــوب  والمنافســة  والصناعــة  التجــارة 
افريقــي  حــرص بــالده على تحقيــق نقله 
نوعيــة في مســتوى العالقــات  االقتصادية 
المشــتركة مع مصــر خاصــة وان اقتصاد 
الدولتيــن يعــدان من اهم واكبــر اقتصادات 
دول القارة الســمراء ، مشيرًا الى ان تحقيق 
التكامــل بيــن الجانبيــن يمثل خطــوة هامة 
نحو تعزيــز التعاون القارى خاصة فى ظل 
عضويــة مصر وجنوب أفريقيــا في اتفاقية 

. Af cfta التجارة الحرة القارية

وزيرة التجارة والصناعة تترأس وفد مصر 
المشارك في افتتاح فعاليات المعرض 

األفريقي للتجارة البينية بجنوب أفريقيا

 وتبحث مع نظيرها الجنوب أفريقي 
سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي 

بين البلدين
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع 
التجــارة والصناعــة  وزيــرة 
حــرص مصــر علــى تفعيــل 
دور القطاع الخاص كشــريك 
رئيســي للحكومــة فــي تنفيــذ 
خطــط اإلصــالح االقتصادي 
التنميــة  معــدالت  وتحقيــق 
المســتهدفة، األمر الذي يسهم 
فــي تبوء االقتصــاد المصري 
مكانــة متميــزة علــى خريطة 
االقتصاد العالمي، مشــيرًة في 
هــذا اإلطــار إلى أن تحســين 
بيئة ومناخ األعمال لن يتحقق 
إال بتضافــر جهــود الحكومة 
ومجتمع األعمال للتوصل إلى 
بنية مشجعة وجاذبة لالستثمار 
المحلــي واألجنبــي علــى حد 

سواء.
مشــاركة  ذلــك خــالل  جــاء 
الوزيرة في جلســة »المواءمة 
بين مصالح الحكومة والقطاع 
التجــارة  لتعزيــز  الخــاص 
البلــدان  بيــن  واالســتثمار 
علــى  المنعقــدة  األفريقيــة« 

هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض األفريقي 
للتجــارة البينية الذي أقيم في مدينة ديربان بدولة 
جنــوب إفريقيا، شــهد الجلســة رؤســاء عدد من 
الــدول األفريقيــة ومنها جنوب أفريقيــا  وزامبيا 
وماالوي وزيمبابــوي ونيجيريا إلى جانب نائب 
رئيس تنزانيا ورئيس وزراء رواندا ، كما شارك 
في فعاليات الجلســة كمتحدثيــن كل من الدكتور/ 
بنديكت أوراما، رئيــس البنك األفريقي للتصدير 
واالستيراد »أفريكســيم بنك«، والسيد/ وامكيلي 
ميني ســكرتير عام اتفاق منطقــة التجارة الحرة 
القاريــة األفريقيــة، والدكتورة/ فيرا ســونجوي 
األمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة 
لألمم المتحدة، والســيدة/ باميــال هاملتون المدير 
التنفيذي لمركز التجارة الدولية، والسفير/ ألبرت 
موتشــانجا مفــوض االتحــاد األفريقــي للتجارة 
والصناعــة، والمهنــدس/ هانــي ســنبل، رئيس 
المؤسســة الدوليــة اإلســالمية لتمويــل التجارة، 
والســيد/ أليكو دانغوتي، رئيس شركة دانغوتي، 
والســيد/ ويل تينوبــو، الرئيس التنفيذي لشــركة 
أوانــدو بي إل ســي، والســيد/ روبرتــو فيريرا، 
المدير التنفيذي بشركة موتا إنجل، والسيد/ أكين 
دادا، الرئيس التنفيذي لبنك االســتثمار بمجموعة 
إيكــو بنك، وأدار الجلســة الســيد/ مــارك إيدو، 

رئيس شركة مارك إيدو ميديا.

وقالــت الوزيــرة إنــه مــن الضــروري إليجــاد 
شــراكات ناجحــة بين القطاعين العــام والخاص 
توفر اإلرادة السياسية الحقيقية واإلطار التشريعي 
والقانوني الالزم لخلق بيئة عمل مواتية والقضاء 
على البيروقراطية، وتمتع الدولة بمؤسسات قوية 
وتبنيهــا لمبــادئ الحوكمة، فضاًل عــن الكوادر 

الفنية المؤهلة.
وأوضحت جامع أن مصر تبنت خالل الســنوات 
الماضيــة العديــد مــن المبــادرات التــي قدمــت 
نموذجًا ُيحتذى به للمســاهمة اإليجابية في القارة 
األفريقيــة لعل أبرزها مبادرة حيــاة كريمة التي 
تبناها الرئيس السيســي وتعتبر أضخم مبادرة في 
التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى األفضل 
وإحداث نقلة نوعية في حيــاة المواطنين بالقرى 
والمراكــز األكثــر احتياًجــا مــن كافــة النواحي 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والصحيــة 
والعمــل علــى حل المشــكالت التــي عانى منها 
الريف المصري ، حيث تستهدف المبادرة تحقيق 
نقلة نوعية في حياة 60 مليون مصري، مشــيرًة 
إلــى أن القطاعــات المالئمــة إلقامة الشــراكات 
بيــن القطاعيــن العام والخــاص تتضمــن البنية 
التحتيــة مثل المياه والصــرف الصحي والطاقة، 
والرعايــة  واالتصــاالت  والنقــل  والمقــاوالت 
الصحيــة والتعليم، حيث تســمح هذه الشــراكات 
بتوزيــع أفضــل للمخاطر بيــن الجهــات العامة 

والخاصــة، وذلك للحد من الفقر 
وتحقيق الرفاهيــة لكال الجانبين 
بصفة مســتدامة، وبلوغ أهداف 
والتصــدي  المســتدامة  التنميــة 

آلثار تغير المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع 
الزراعي يعد من أهم القطاعات 
التي تتميــز فيها القارة األفريقية 
بميزات نســبية كبيرة تتمثل في 
ومســاحاتها  األراضي  خصوبة 
الشاســعة، فضــاًل عــن توافــر 
المياه العذبــة الالزمة من أنهار 
وأمطار، باإلضافــة إلى الثروة 
الحيوانيــة الضخمــة، الفتًة إلى 
ضرورة تشجيع القطاعين العام 
والخاص للدخول في شــراكات 
في هــذا القطــاع الهــام لتحقيق 
التحــول الزراعــي فــي إفريقيا 
الغذائي ورفاهية  وتحقيق األمن 
أبناء وشــعوب القارة، الفتًة إلى 
أن القطــاع المصرفي ممثاًل في 
البنوك التجاريــة وبنوك التنمية 
يــؤدي دورًا هامــًا فيمــا يخص 
إقامة الشــراكات بين القطاعين 
العام والخاص من خــالل توفير مجموعة كبيرة 
من الخبرات واألدوات والخدمات، بدءًا من تقديم 
المشورة المتعلقة بالسياسات العامة لإلصالحات 
التنظيمية والمؤسســية وانتهــاًء بدعم المعامالت 
النهائية، بما في ذلك محفظة قروض واستثمارات 
وضمانــات بمليــارات الــدوالرات، إلــى جانب 
األنشطة التحليلية واالستشارية والقدرة على عقد 

الشراكات.
واســتعرضت الوزيرة اإلجراءات التي تقوم بها 
مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية 
باعتباره مســاهمًا رئيســًيا في الجهــود التنموية، 
فضــال عــن تعزيز دوره في تحقيــق التكامل مع 
دول قــارة من خالل العمل على تدشــين شــركة 
لضمــان مخاطر الصــادرات للقــارة، ومن بين 
الخطــوات المتخــذة في ســبيل ذلــك العمل على 
تفعيل طريق القاهرة كيب تاون وذلك بما يســهم 
في اإلســراع من وتيرة الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص للمســاعدة في تحفيز ودعم منطقة 

التجارة الحرة القارية األفريقية.
وقد ضم وفد مصر المشارك في الجلسة الحوارية 
الســفير/ أحمد الفاضلي ســفير مصر في جنوب 
إفريقيا والمستشــار تجارى/ راجى عدلى رئيس 

المكتب التجاري المصري بجنوب أفريقيا.

قامــت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة بجولة تفقدية للجناح 
المصري المشــارك بمعــرض التجارة 
البينيــة األفريقيــة والــذي أقيــم بمدينة 
ديربان بجنوب أفريقيا خالل الفترة من 
15الى 21 نوفمبر الماضي بمشــاركة 

24 دولة أفريقية.
وأكدت الوزيرة أن المنتجات المصرية 
تمتلــك فرصًا كبيرة للنفاذ إلى أســواق 
فــي  خاصــة  الســمراء،  القــارة  دول 
ظــل أقبال المســتهلك األفريقــي عليها 
لجودتها وســعرها التنافســي، مشــيرًة 
إلــى أن االتفاقيات التجارية التي ترتبط 
بهــا مصــر مــع التكتــالت األفريقيــة 
 AF مثل الكوميســا واالتفاقيــة القارية
CFTA تتيــح مزايــا تفضيليــة للمنتج 

المصري للتواجد في هذه األسواق.
 وقالــت جامع أن هــذا المعرض  مقام 
علــى مســاحة 882 متــر مربــع ويقع 
بجــوار جنــاح دولــة جنــوب إفريقيــا 
ويتكون من 21 قســم متنوع ويتضمن 
مختلــف  مــن  مصريــة  شــركة   41
القطاعات الصناعية وأهمها الصناعات 
الهندســية والكيماوية والغذائية والطبية 
والمالبس الجاهزة واألســمدة والجلود 

والســيارات ووسائل النقل والخدمات 
المصرفيــة، الفتًة إلى أن جهاز تنمية 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
أيضــًا  يشــارك  الصغــر  ومتناهيــة 
فــي المعــرض مــن خالل عــدد من 
الشــركات المتخصصــة فــي مجال 
الصناعــات اليدويــة والحرفية ، إلى 
جانــب مشــاركة فعالة من شــركات 
المجلس التصديرى للمالبس الجاهزة 
للصناعــات  التصديــرى  والمجلــس 
الطبية والمجلــس التصديرى للجلود 

والمنتجات الجلدية .
وقد اســتمعت الوزيــرة خالل جولتها 
إلــى تعليقــات الشــركات المشــاركة 
بالمعــرض، والتــي أشــادت بحســن 
التنظيم من قبل الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات وهو ما ساهم 
في ظهور الجنــاح المصري بطريقة 
تليق باســم ومكانة مصر في محيطها 
اإلقليمــي، مؤكدين أهمية مشــاركتهم 
في مثل هذه المعارض والتوســع في 
أقامتها خاصــة وان المنتج المصري 
يلقــى قبــول كبير في عــدد كبير من 

الدول األفريقية.

جامع تستعرض رؤية مصر بجلسة المواءمة 
بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز 

التجارة واالستثمار بين البلدان األفريقية

وتتفقد الجناح المصري المشارك في 
فعاليات المعرض األفريقي للتجارة 

البينية بجنوب أفريقيا
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أصــدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة القرار الــوزاري رقم 533 لســنة 
2021والخــاص بوقــف اســتيراد المكونــات 
الثــالث عجــالت  ذات  للمركبــات  األساســية 
»التــوك تــوك » وتشــمل القاعــدة والشاســيه 
والمحرك، ويعمل بهــذا القرار من اليوم التالي 

لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
ويأتي هــذا القرار في إطار تنفيــذ خطة الدولة 
الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة 

مركبات آمنة للحفاظ على سالمة المواطنين.
وفــى هذا اإلطار أوضحت جامع أن هذا القرار 
جاء بعد دراسة متأنية من كافة األجهزة المعنية 
ويســتهدف إحالل التوك توك بوســيلة نقل آمنة 
وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاســية الخاصة بإحالل 

المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة 
» الغــاز الطبيعــي » حيث تســتهدف الحكومة 
إتاحة ســيارات »ميني ڤــان »كبديل عن التوك 

توك. 
وأشــارت وزيــرة التجــارة والصناعــة إلى أن 
القرار يســتهدف أيضًا تقنيــن أوضاع مركبات 
» التوك توك »المنتشــرة في كافة المحافظات 
من خالل منح التراخيص للمركبات التي تنطبق 
عليها االشــتراطات الفنيــة المعتمدة من جهات 
التراخيــص، مع دراســة إتاحة آليــات تمويلية 
للراغبيــن فــي إحــالل مركبة »التــوك توك » 
بســيارة ميني ڤان تعمل بالغــاز الطبيعي وذلك 
على غــرار المبــادرة التي يتــم تنفيذهــا حاليًا 

للسيارات المالكي واألجرة والميكروباص

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة 
لوضع قواعــد وآليات إلحــالل المركبات ذات 
الثالث عجالت بســيارات نقــل ركاب صغيرة 
» ميني ڤــان«، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار 
عــدد من التوصيات تم رفعهــا إلى دولة رئيس 
مجلــس الوزراء والذي وجه بســرعة تنفيذ هذه 
التوصيات بهــدف االرتقاء بنمط حياة المواطن 

المصري وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
جديــر بالذكــر أنــه ســبق وأن صــدر القــرار 
الــوزاري رقــم 417 لســنة 2014 والخــاص 
بوقف استيراد الســيارات ذات الثالث عجالت 
» التوك توك » والدراجات النارية وشاسيهاتها 

بغرض اإلتجار.

أصــدرت الســيدة / نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار 
رقــم 907 لســنة 2019 و168 لســنة 2021 
والخاصيــن بفرض تدابيــر وقائية على واردات 
البليت وحديد التسليح ومنتجات األلومنيوم، ويبدأ 
العمــل بهدين القرارين إعتبــارًا من اليوم التالي 

لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالــت الوزيرة إن هذين القراريــن جاءا نتيجة 
لالرتفــاع الكبير الذي يشــهده االقتصاد العالمي 
مــن ارتفــاع معــدالت التضخم وأســعار الطاقة 
وكذا ارتفاع أســعار مواد ومســتلزمات اإلنتاج، 
وهــو األمر الــذى يؤثر ســلبًا علــى القطاعات 
اإلنتاجيــة والتصديرية المصرية، مؤكدًة حرص 
الوزارة على مســاندة كافة القطاعات الصناعية 
خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيســية 

لالقتصاد القومي.

ومــن جانبــه أوضح الســيد/ إبراهيم الســجيني، 
مســاعد الوزيــرة للشــئون االقتصاديــة ورئيس 
قطــاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عددًا 
من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية ، حيث 
تــم بحث أثر فرض الرســوم الوقائيــة على هذه 
القطاعات وذلك في ضوء المســتجدات العالمية 
والمحليــة، وتبين وجود ارتفاع كبير في أســعار 
مدخالت اإلنتاج والســلع الوســيطة، فضاًل عن 
عــدم توافر المنتج المحلي البديــل بالقدر الكافي 
لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على 
ارتفــاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو األمر 
الذي يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية 
من تلك المنتجات وكذا على السياسة االقتصادية 
والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصًة في 
ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق 

التنمية المستدامة.

في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة من الكوادر 
الفنيــة داخل أروقــة وزارة التجــارة والصناعة 
أصدرت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة قرارًا بتكليف الوزير مفوض تجارى 
يحيى الواثق باهلل، برئاسة جهاز التمثيل التجاري 
ومجلس شــؤون الســلك التجــاري اعتبــاًرا من 
منتصف نوفمبر الماضــي، وذلك خلفًا للدكتور/ 
أحمــد مغاوري دياب، الذي ســيتولى مهام عمله 

رئيسًا للمكتب التجاري المصري في جنيف.
وأكدت الوزيرة حرصها على االرتقاء بمنظومة 
العمــل داخــل الــوزارة وأجهزتهــا التابعــة بما 
يســهم في تنفيذ خطــة ورؤية الــوزارة لتطوير 
قطاعــي الصناعة والتجارة الخارجية، الفتًة إلى 
أهميــة الدور المحوري لجهــاز التمثيل التجاري 
المصري باعتباره الذراع التجاري للدبلوماســية 
المصريــة، وإحــدى الركائز لتنميــة الصادرات 

المصرية لألســواق الخارجية وجذب المزيد من 
االســتثمارات األجنبية المباشــرة لالستثمار في 

السوق المصري.
جدير بالذكــر أن الوزير مفوض تجاري/ يحيي 
الواثــق بــاهلل قد تولى عــدة مناصب فــي جهاز 
التمثيل التجاري باإلضافة إلى عمله في عدد من 
المكاتب التجارية المصرية بالخارج حيث شــغل 
منصــب القنصل التجاري لمصــر في مونتريال 
بكندا، ورئيــس المكتب التجــاري المصري في 
برشــلونة، ورئيس المكتب التجــاري المصري 
بالعاصمــة األوروبيــة بروكســل،  كمــا حصل 
علــى العديد مــن الدبلومــات العليــا والدورات 
المتنوعة ســواء في داخل مصر او بالخارج في 
مجــاالت اإلدارة واالقتصــاد الدولي والتســويق 
الدولي والتجارة الدولية ومكافحة غسيل األموال 

والدبلوماسية التجارية.

قرار وزارى بوقف استيراد المكونات 
األساسية للمركبات ذات الثالث عجالت 
»التوك توك« وتشمل القاعدة والشاسيه 

والمحرك

وتصدر قرارًا بتكليف الوزير مفوض 
تجاري يحيي الواثق باهلل رئيسًا للتمثيل 

التجاري

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارين 
وزاريين بإيقاف العمل بالتدابير الوقائية 
المفروضة على واردات البليت وحديد 

التسليح ومنتجات األلومنيوم
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كشــف أحدث تقرير تلقته الســيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشــرات أداء 
مصلحــة الرقابة الصناعية خالل شــهر أكتوبر 
الماضــي أن المصلحــة قامــت بإجــراء 892 
حملة تفتيشية على المصانع والمراجل واآلالت 
الحراريــة ومراكــز الخدمــة والصيانــة وعلى 
جودة المنتجات الصناعية، إجراء 211 دراسة 
فنية متخصصة تضمنت 198 دراســة فنية في 
مجال الســماح المؤقت والدروباك و3 دراسات 
لهيئة االســتثمار والمناطق الحرة و8 دراسات 
الســتخدام  ودراســتين  الضرائــب  لمصلحــة 

حصص الكحول.
 كمــا قامــت المصلحــة بمنح تراخيــص لـ 96 
مرجــل بخــاري وآلــة حراريــة، واعتماد 58 
مركــز خدمــة وصيانة )خدمات مــا بعد البيع( 
والقيــام بـ 17 حملــة رقابية خــارج المخطط، 
تضمنــت التفتيش على 66 مصنــع، كما قامت 
المصلحــة من خالل وحدة دليل خدمة المواطن 
بالرد على 93 شــكوى، وتقديم 464 استشــارة 

فنية.
وقــال المهنــدس/ عبد الــرؤوف أحمدي رئيس 
مصلحــة الرقابة الصناعيــة أن المصلحة تقوم 
بــدور محوري فــي تعزيــز منظومــة الرقابة 
علــى المصانع وعمليــات التصنيــع للتأكد من 
مــدى التزامهــا بتطبيــق أعلى معاييــر الجودة 
المعتمــدة محليًا وعالميًا وبما يســهم في حماية 
المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ 
على ســمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي 
والعالمي، مشــيرًا إلى حــرص المصلحة على 
االرتقــاء بجــودة وتنافســية المنتــج المصري 
لتوفير منتجات آمنة باألســواق المحلية وزيادة 

مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحســين جودة 
المنتج المصري بالســوق الداخلــي والخارجي 
وحماية األســواق من تداول السلع الرديئة غير 
المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مســاهمة 
الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات 
التنافســية للمنتج المصري، باإلضافة إلي نشر 

الوعــي بأهميــة الجــودة بالمجتمــع الصناعي 
وجمهور المســتهلكين، مشــيرًا في هذا اإلطار 
إلى حصول المصلحة على تجديد شهادة األيزو 
للمواصفــات  المطابقــة   2015/9001  ISO

القياسية الدولية.
وأضــاف احمدي أن حمــالت التفتيش والرقابة 
شملت مصانع األثاث والرخام وتقطيع اإلسفنج 
والبــالط وأطبــاق الفــوم ومصانــع الزيــوت 
وســلندرات األلومنيــوم ومصانــع اســطمبات 
الســيراميك والطــوب الحــراري واإلســمنتي 
ومصانــع روالت بولــي بروبليــن ومصانــع 
شاشــات الليد والصناعات الخشبية وكيماويات 
البناء ومصانع الغزل والنسيج مصانع مواسير 
البالســتيك PVC باإلضافة إلــى الواح وبالط 

جبس وعبوات ورقية مــواد البناء والصناعات 
الخشــبية ومســتلزمات إنتاج وتدوير البالستيك 
وأســطوانات أكســجين، حيث تم تنفيذ جزء من 
هــذه الحمــالت بالتعاون والتنســيق مع مباحث 

التموين .
وأوضح أحمــدي أن مصلحة الرقابة الصناعية 
قامت بأخطار الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
بوقــف إعالنات مراكز الصيانة المضللة وغير 
المعتمدة لحين اعتمادها مــن الرقابة الصناعية 
وتوفيق أوضاعها، الفتًا إلى أن المصلحة قامت 
بإطــالق مبــادرة لعمــل قائمة بيضــاء لمراكز 
الصيانــة المعتمــدة للســلع المعمــرة واألجهزة 
الكهربائية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
مصلحة الرقابة الصناعية خالل شهر 

أكتوبر الماضي
إجراء 892 حملة تفتيشية على المصانع 

و إعداد 211 دراسة فنية و اعتماد 58 مركز 
صيانة

أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة التجــارة والصناعة أن الوزارة 
تعكف حاليًا على دراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية لألسواق 
الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دوالر سنويًا في ظل 
االهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات 
وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدالت تصدير كافة 
القطاعــات وبصفــة خاصة القطاعات التي تمتلــك مصر فيها ميزة 
تنافسية، الفتًة إلى أن أغلب القطاعات التصديرية المصرية نجحت 
خالل األشــهر األولــى من العام الجــاري في تحقيق زيــادة كبيرة 
فــي معدالت التصدير رغــم التحديات العالمية التــي تواجه حركة 

الصادرات والتبادل التجاري في العالم. 
جاء ذلك خالل اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء وممثلي 
المجالــس التصديرية لبحث ســبل زيادة الصــادرات المصرية إلى 
مختلف األســواق العالمية، شارك في اللقاء السيد/ ابراهيم السجينى 
مســاعد وزيرة التجارة والصناعة للشــؤون االقتصادية والدكتورة 

أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقالــت الوزيــرة إن الوزارة ال تدخر جهدًا في التنســيق المســتمر 
مع كافــة الجهات المعنية في الحكومــة ومجتمع المصدرين بهدف 
وضع رؤيــة متكاملة لزيــادة معدالت التصدير وتيســير إجراءاته 
ومواجهــة كافة التحديــات التي قد تحول دون انســياب الصادرات 
المصرية لألســواق الخارجية مع التركيز على األسواق التي تتمتع 
المنتجات المصرية فيها برواج كبير وإقبال من المســتهلك النهائي، 
الفتًة إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ساهم بشكل كبير 
في تعزيز قدرة المصدرين على اســتقرار معدالت التصدير خاصًة 
وأن البرنامج يركز على رفع معدالت تشغيل العمالة في الصناعات 
المختلفــة الســتيعاب الطاقــات اإلضافية، وتحقيق نقلــة نوعية في 

االســتثمارات المحلية واألجنبية في الصناعات المختلفة إلى جانب 
تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وأوضحــت جامع أن المبادرات العديدة التــي أطلقتها الحكومة منذ 
مطلــع العــام الماضي لرد األعبــاء التصديرية والتــي كان أخرها 
مبادرة الســداد الفوري ســاهمت مســاهمة فارقة في التيســير على 
المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات 

المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية.
وأشــارت الوزيــرة إلى أن هنــاك عدد من التحديات التي يشــهدها 
االقتصــاد العالمي ومن ثم تؤثر على االقتصاد المصري ومن بينها 
ارتفــاع معدالت التضخم وأســعار الشــحن وكذلك ارتفاع أســعار 
المــواد الخام، مؤكدًة أن الوزارة تســعى جاهدة بالتنســيق مع كافة 
أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات على القطاعات اإلنتاجية 
والتصديرية بما يساهم في الحفاظ على معدالت اإلنتاج والتصدير.

ومــن جانبهم أثنى رؤســاء وممثلــو المجالــس التصديرية بالجهود 
التــي تقوم بهــا الوزارة لمســاندة وتعزيــز المجالــس التصديرية، 
وتقدموا بمجموعة من المقترحات والتي تستهدف زيادة الصادرات 
المصريــة للخــارج تضمنــت إعادة النظر في أســلوب المشــاركة 
بالمعارض الخارجية، وتكثيف الجهود لتوفير المواد الخام المحلية، 
وتوفير التمويل الالزم الســتيراد مستلزمات اإلنتاج، وتقديم حوافز 
لجذب الشــركات العالمية العاملة في أســواق آسيا والتي ترغب في 
تحويــل مصانعها إلى أســواق أخرى، وتوفير ســبل نقل برية لنقل 
الشــحنات للدول المجاورة، وســرعة صرف مســتحقات الشركات 
لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشــاء مراكز لوجيســتية 
مصرية دائمة بالمدن اإلفريقية، وتســهيل منظومة النقل اللوجيستي 

بين مصر ودول القارة.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
ممثلي المجالس التصديرية سبل تعزيز 

الصادرات المصرية لألسواق الخارجية
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 افتتحت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة فعاليات الــدورة الثامنــة للملتقى 
االقتصــادي الــذي نظمتــه دار أخبــار اليوم 
باإلنابــة عــن الدكتــور مصطفــي مدبولــي 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وذلــك بحضــور 
والســياحة  والبتــرول  الكهربــاء  وزراء 
والشباب والرياضة والمهندس/ عبد الصادق 
الشــوربجي رئيس الهيئة الوطنيــة للصحافة 
والكاتب الصحفي/ أحمد جالل رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة أخبار اليوم، إلــى جانب عدد 

كبير من رجال المال واألعمال واالقتصاد.

وأكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة أن برنامــج اإلصالح االقتصادي 
الشــامل الذي تتبنــاه الحكومة يســير بخطى 
ثابتــة نحــو تحقيق أهدافه لتهيئــة مناخ مثالي 
لنمــو الصناعــة الوطنيــة باعتبارهــا قاطرة 
التنمية االقتصادية الشــاملة، مشــيرًة إلى أن 
نجــاح الحكومة في تنفيذ هــذا البرنامج جعل 

من مصر قبلة لالستثمار المحلي واألجنبي.
وقالــت الوزيرة أن هنــاك فرصًا متميزة أمام 
كافــة الكيانات االســتثمارية الدولية والمحلية 
لتوجيــه اســتثماراتها إلى الســوق المصري 
واالســتفادة مــن العمق االســتراتيجي للدولة 
المصرية والعالقات واالتفاقيات المبرمة بين 
مصــر والدول والتكتالت االقتصادية العربية 
واألفريقيــة واألوروبية واألمريكية التي تتيح 
نفاذ المنتجات إلى أســواق هذه الدول بميزات 

تصديرية وتسويقية غير مسبوقة.
وأضافــت جامــع  أن الدولــة قامــت بإطالق 
اســتراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في 
مجال الصناعة على خمســة محاور أساســية 
تتضمن التنميــة الصناعية وتنمية الصادرات 
وتشجيع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب 
المهنــي والفنــي، ورفــع كفاءة المؤسســات 
ونظام الجودة المصرية ،مشــيرة إلى أن هذه 
االستراتيجية تهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي 
متنوع يقــوده القطاع الخــاص ويتميز بمناخ 
مستقر ويحقق نموًا شــاماًل ومستدامًا ويعظم 
القيمــة المضافــة ويخلــق المزيــد من فرص 
العمــل المالئمــة والبناءة، ليصبــح االقتصاد 
المصري العبًا أساسيا في منظومة االقتصاد 

العالمي.
وأضافت أن الوزارة قامت أيضا بإصدار عدة 
قوانين تضمنت قانــون التراخيص الصناعية 
والــذي  بــه،  الخاصــة  التنفيذيــة  والالئحــة 

من شــأنه تبســيط إجراءات الحصــول على 
تراخيص المشروعات الصناعية الجديدة لما 
يقــرب من 80% من الصناعات، وتحديد آلية 
جديدة لتخصيص األراضــي الصناعية، كما 
تم إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية 
مطلع شــهر يوليو الماضي بعد مناقشــته مع 
جميــع القطاعات المصــدرة في مصر بهدف 
المســاهمة في زيــادة الصــادرات المصرية 
لألســواق الخارجية، حيث تضمــن البرنامج 
العديــد مــن المزايا للمصدريــن أهمها تحمل 
صنــدوق تنمية الصــادرات نســبة 80% من 
تكلفة الشــحن للصــادرات المصرية المتجهة 

ألفريقيا بداًل من 50% سابقًا.
ولفتت جامع إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي صدق على قانون تنمية المشروعات 
المتوسطة والصغيرة والئحته التنفيذية والذي 
تضمــن مزايــا وحوافــز غير مســبوقة لهذه 
المشــروعات التــي تمثــل حوالــي 70% من 
هيــكل االقتصاد المصري، والذي يتكامل مع 
ما يقدمه جهاز تنمية المشــروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر من حزم تمويلية 
للعمــالء باإلضافة إلى آلية االســتثمار بنظام 
رأس المــال المخاطــر إلــى جانــب إطــالق 
الجهــاز العديــد مــن المبــادرات فيما يخص 

توفير مستلزمات اإلنتاج الالزمة.
وأوضحــت جامــع أن القطــاع الخــاص قام 
بدور رئيســي جنبــا إلى جنب مــع الحكومة 

المصريــة في جهود التنميــة الصناعية حيث 
تم تنفيذ نموذج ناجح إلنشــاء وإدارة المناطق 
الصناعيــة فــي مصــر بمشــاركة مطــوري 
القطاع الخاص، وقد تم االنتهاء من إنشاء 12 
منطقة صناعية مصممة على أســس ومفاهيم 
المناطق الصناعية المستدامة التي يتوافر فيها 
مراكــز للتدريــب ومراكز لتطويــر األعمال 
ومناطق لوجســتية ومناطــق للخدمات، حيث 
بلغ معدل إشــغال تلــك المناطق ما يقرب من 
95% ممــا يعكس النجاح الكبيــر الذي حققته 

تلك المناطق.
ونوهت الوزيرة إلى أن اإلصالحات الهيكلية 
التي نفذتها مصر جنبًا إلى جنب مع اإلجراءات 
التــي اتخذت لمجابهة جائحة فيروس كورونا 
المســتجد ســاهمت بشــكل كبير فــي تحقيق 
تعافي اقتصادي يتســم بالمرونة واالســتدامة 
وقــدرة علــى تحمل الصدمــات المســتقبلية، 
وهــو ما أشــادت بــه التقارير الصــادرة عن 
العديد من المؤسســات الدولية والتي أشارت 
إلى أن مصر ســتكون من االقتصاديات التي 
ســتتمكن من مواجهة التبعات الســلبية الزمة 
كورونا ومن ثم تحقيق تحســن في المؤشرات 
االقتصادية المســتقبلية، وهو ما تحقق بالفعل 
في العشــرة أشــهر األخيرة من العام الجاري 
والتــي شــهدت زيادة فــي الصــادرات غير 
البترولية بنســبة نمو تعدت الـــ 24% مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات الملتقى 

االقتصادي لدار أخبار اليوم في دورته الثامنة
نيفين جامع :  24 % زيادة في معدالت الصادرات 

المصرية خالل الـ 10 أشهر األولى من عام 2021

أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة حــرص الدولــة المصريــة علــى 
تنمية وتطوير العالقات االقتصادية المشــتركة 
بيــن مصر ومملكــة البحرين لمســتويات غير 
مســبوقة تعكــس مســتوى العالقــات المتميزة 
التــي تربط القيادة السياســية وشــعبي البلدين، 
مشــيرًة إلى الدور الهــام لمجتمعي األعمال في 
مصر والبحرين في تعزيز الروابط الثنائية في 
مختلف القطاعــات االقتصاديــة وترجمة كافة 
ملفات التعاون لمشــروعات ملموسة تصب في 
مصلحة االقتصادين المصري والبحريني على 

حد سواء.
جــاء ذلــك خــالل اللقاء الموســع الــذي عقدته 
الوزيــرة مــع وفــد جمعيــة رجــال األعمــال 
البحرينية والذي ضم 22 من رؤســاء ومديري 
البحرينيــة  والشــركات  المؤسســات  كبــرى 
برئاسة الســيد/ أحمد عبد اهلل بن هندي، حضر 
اللقاء الســيد/ حاتم العشري مستشــار الوزيرة 
لالتصال المؤسسي والمهندس/ مجد المنزالوي 
رئيــس لجنة الصناعة بجمعيــة رجال األعمال 
المصرييــن والســيد/ محمــد يوســف المديــر 

التنفيذي للجمعية.
وقالــت الوزيــرة أن هناك فرصــًا متميزة أمام 
دوائــر األعمال البحرينية لالســتثمار بالســوق 
المصــري واالســتفادة مــن الحــزم التحفيزية 

المتميزة التي يتيحها مناخ االستثمار في مصر، 
مشيرًة إلى إمكانية أنشاء مشروعات استثمارية 
مشــتركة فــي مجــاالت الصناعــة والزراعــة 

واإلنشاءات وتجارة التجزئة
وأوضحــت جامــع أن حجــم التبــادل التجاري 
بيــن مصــر والبحريــن بلغ خالل الـ 7 أشــهر 
األولــى مــن العام الجــاري نحــو 552 مليون 
دوالر، حيــث تضمن اهم بنود التبادل التجاري 
بين البلدين تتضمــن الخضر والفاكهة واألثاث 
والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد 
واأللومنيــوم ومصنوعاتــه، مشــيرًة فــي هذا 
اإلطار إلى ضرورة مضاعفة هذه المؤشــرات 
خاصة في ظل اإلمكانــات والقدرات اإلنتاجية 

التي يمتلكها اقتصادا البلدين.
وأشــارت الوزيــرة إلــى أهميــة تفعيــل دور 
منظمــات األعمــال بالبلديــن بهــدف تعزيــز 
العالقــات االقتصادية المشــتركة فــي مختلف 
المجــاالت وعلــى كافــة األصعدة، الفتــًة إلى 
إمكانية أنشــاء مشــروعات مصريــة بحرينية 
مشتركة والتصدير لألسواق اإلقليمية والعالمية 
وبصفة خاصة لألسواق التي ترتبط معها مصر 

باتفاقيات للتجارة الحرة
ونوهــت الوزيرة إلى اســتعداد الــوزارة لتقديم 
كافــة أوجــه الدعــم للمشــروعات الصناعيــة 
البحرينية بالســوق المصرية بهدف تذليل كافة 

المعوقــات والتحديــات التــي تواجهــا لضمان 
اســتمرار هــذه المشــروعات، مشــيرًة إلى أن 
المنطقة االقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصًا 
اســتثمارية واعدة ومميــزات تنافســية تؤهلها 
لجذب المزيد من االستثمارات البحرينية للسوق 
المصري خاصة وانه تم تعديل الئحة االستيراد 
والتصدير الخاصة بالمنطقة وبما يسمح بدخول 

المنتجات المصنعة بالمنطقة للسوق المحلي
وأشارت جامع إلى أن اللقاء استعرض إمكانية 
أنشــاء معرض دائم للمنتجــات المصرية بدولة 
البحرين وفروع لعدد من الشــركات البحرينية 

في مصر
 ومن جانبه أشار السيد/ أحمد عبد اهلل بن هندي 
رئيــس جمعية رجــال األعمــال البحرينية إلى 
أهمية االستفادة من بيئة ومناخ األعمال الحالية 
في مصر والتي تشــجع على أنشــاء المزيد من 
المشــروعات المشتركة بين دوائر األعمال في 
البلديــن، الفتــًا إلى انــه يجرى حاليــًا الترتيب 
لزيــارة وفد من رجــال األعمال لدولة البحرين 
خالل شــهر فبرايــر المقبل بهدف اســتعراض 
فــرص إمكانيــات تعزيــز التعــاون الصناعي 
واالســتثماري والتجاري المشترك بين البلدين 

خالل المرحلة المقبلة

وتبحث مع وفد جمعية رجال األعمال البحرينية سبل 
تعزيز التعاون التجاري واالستثماري المشترك بين 

البلدين خالل المرحلة المقبلة
نيفين جامع: 552 مليون دوالر حجم التبادل التجاري 

بين مصر والبحرين خالل الـ 7 أشهر األولى من 
العام الجاري
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وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/  افتتحــت 
التجــارة والصناعة فعاليات الــدورة الثالثة 
للمعــرض الدولي »هاتــس مصر 2021« 
األجهــزة  صناعــات  فــي  والمتخصــص 
المنزليــة وأدوات المطبــخ والمائدة والفندقة 
والذي نظمه المجلس التصديرى للصناعات 
الهندســية ورفقها خالل االفتتــاح المهندس/ 
شــريف الصياد رئيــس المجلس التصديري 

للصناعات الهندسية.
الصناعــات  قطــاع  أن  جامــع  وأكــدت   
الهندســية يعد أحد أهــم القطاعات اإلنتاجية 
باالقتصــاد القومــي والذي يســهم في توفير 
والتصديــر  المحلــي  الســوق  احتياجــات 
لألســواق الخارجية، مشــيرًة إلى أن مصر 
تمتلــك مقومــات صناعيــة كبيــرة فــي هذا 
القطاع تؤهلها للمنافســة بالسوقين اإلقليمي 

والعالمي.
وقالــت الوزيــرة إن الملتقى يكتســب أهمية 
كبيــرة حيث يســتقبل أكبــر بعثة مشــترين 
تضم 70 مســتورد أجنبي من 26 سوقًا من 
األســواق الواعدة للقطاع من مختلف الدول 
في إفريقيا والشــرق األوســط وآسيا وشرق 
أوروبــا، كمــا يتضمن عقــد لقــاءات ثنائية 
مــع الشــركات المصرية وتنظيــم زيارات 
لمصانعهــا لالطالع على قدراتها التصنيعية 

واإلنتاجية لتعزيز التعاون المشترك.
يســتهدف  الملتقــى  أن  وأوضحــت جامــع 
المصنعــة  المصريــة  الشــركات  مســاعدة 
والمصــدرة علــى زيادة صادراتهــا وإيجاد 
فرص تصديرية جديدة لها في أسواق مختلفة 
وذلــك في ظــل التطور الكبير الذي تشــهده 
الصناعــة المصريــة في قطــاع الصناعات 
الهندسية والذي يؤهلها للمنافسة في األسواق 

الخارجية من حيث السعر والجودة.
وأشــارت الوزيــرة إلــى صادرات الســلع 
الهندســية حققت زيادة بنسبة 42% خالل الـ 
9 أشــهر األولى من العام الجــاري مقارنة 
بنفــس الفترة من العــام الماضي حيث بلغت 
2.294 مليــار دوالر مقابل 1.612 مليار 
دوالر خــالل نفس الفترة مــن عام 2020، 
الفتًة إلى أن أهم األســواق المســتقبلة للسلع 
الهندســية المصرية تتضمن المملكة المتحدة 

واإلمارات وســلوفاكيا والسعودية 
وفرنسا.

ومــن جانبــه أوضــح المهنــدس/ 
شــريف الصيــاد رئيــس المجلس 
الهندســية  للصناعات  التصديري 
أن اســتقبال بعثات المســتوردين 
يعــد أحد أهم الوســائل الترويجية 
للصادرات المصرية في الخارج، 
وذلك في ظل طلب عالمي مرتفع 
علــى الســلع الهندســية المصرية 

خالل الفترة الحالية. 
بعثــة  أن  الصيــاد  وأوضــح 
المســتوردين المشــاركة بالملتقى 

تخدم قطاعــات األجهــزة المنزلية 
وأدوات المطبــخ ومعــدات الفنادق 
بطريقــة فعالة ومالئمة لطبيعة هذه 
القطاعات، خاصــة أن البعثة تضم 
مشــترين مــن األســواق الواعدة، 
التنســيق  اســتمرار  إلــى  مشــيرة 
مع كافــة أجهــزة وزارة الصناعة 
والتجــارة لتحقيــق أفضل اســتفادة 
من اســتقبال البعثــات األجنبية من 
المســتوردين للترويــج للصناعات 

الهندسية المصرية.

افتتحت الســيدة /نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة المعرض الرســمي للســيراميك 
والبورســلين واألدوات الصحية” سيراميكا 
ماركــت« والــذي أقيم خالل الفتــرة من 4 
-7 نوفمبر الماضي بقاعة المؤتمرات وذلك 
تحــت رعايــة وزارتي الصناعــة والتموين 
والــذي يعــد أكبر معــرض للبيع المباشــر 
للســيراميك والبورسلين المحلى والمستورد 

ويضم أكبر تجمع للتجار والمستوردين. 
وأكدت الســيدة /نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة حــرص الــوزارة علــى تنمية 
وتطوير صناعة السيراميك باعتبارها إحدى 
الصناعات الرئيسية باالقتصاد القومي والتي 
توفر اآلالف من فرص العمل باعتبارها من 
الصناعــات كثيفــة العمالة، مشــيرة إلى أن 
الوزارة تسعى خالل المرحلة الحالية لجعل 
مصــر مركــزًا إقليميــًا لصناعــة وتصدير 
الســيراميك خاصــة فــي ظــل توافــر كافة 
المقومــات الصناعية والتي تشــمل مصادر 

الطاقة والمواد الخام والعمالة المؤهلة. 
ســيراميكا  معــرض  أن  الوزيــرة  وقالــت 
ماركت يعد أحد أهم المعارض المتخصصة 
في مجال السيراميك والبورسلين واألدوات 
الصحيــة حيــث يقام مرتين ســنويًا منذ عام 
2016 ويســتهدف تحقيق التنمية المستدامة 
فــي الصناعــة وخاصــة مجال الســيراميك 
والبورســلين واألدوات الصحية والمطابخ، 
وتنشــيط حركــة المبيعــات واالســتفادة من 

التخفيضات الحقيقية التي يقدمها العارضون 
بالمعــرض، ودعم حركــة التجارة وخاصة 
لمصانع الســيراميك والبورسلين واألدوات 
الصحية، إلى جانب فتح أفاق أسواق أفريقية 
مــن خالل الســفراء الذيــن يحرصون على 
زيــارة المعرض ســنويا، وتســليط الضوء 
على مدى تقدم الصناعــة المصرية في هذا 

المجال. 
وأوضحــت جامع أن المعــرض في دورته 
الحالية ُيقام على مســاحة 8 آالف متر مربع 
ويشــارك به نحو 35 شــركة مــن كبريات 
فــي  المتخصصــة  المصريــة  الشــركات 
السيراميك والبورسلين واألدوات الصحية.

وأشــارت الوزيــرة إلى أن قطــاع صناعة 
السيراميك يسهم في توفير احتياجات السوق 
المحلي والتصدير لألسواق الخارجية حيث 
يتمتــع بتنافســية كبيرة ترجع إلى ان نســبة 
المكون المحلى في صناعة السيراميك تصل 
إلى 90%، مشــيرة إلــى أن صادرات قطاع 
السيراميك لألســواق الخارجية بلغت خالل 
أول 9 أشــهر مــن العام الجــاري نحو 92 
مليون دوالر كمــا بلغت صادرات األدوات 

الصحية 122 مليون دوالر. 
وأضافت أن قطاع مواد البناء من القطاعات 
الرئيســية فى هيكل الصناعة الوطنية، حيث 
يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية 
لألســواق العالمية، إلى جانب تغطية غالبية 
احتياجــات الســوق المحلية مــن المنتجات 
المســتخدمة في قطاع اإلنشاءات، الفتًة إلى 
أن صــادرات مواد البناء بلغت خالل الفترة 
من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 نحو 4 

مليار و683 مليون دوالر.  
ولفتت جامع إلى أن البرنامج الجديد لمساندة 
الصادرات ورد األعباء تضمن وألول مرة 
إدخــال صناعــات جديدة لقائمــة القطاعات 
المســتفيدة مــن المســاندة التصديريــة مــن 
بينها برنامج لمســاندة صادرات السيراميك 
وهــو ما يعكــس اهتمام الدولة بهــذا القطاع 
الهام ويســهم في تعزيز تنافسية الصادرات 

المصرية باألسواق العالمية.

بمشاركة 70 مشتري أجنبي يمثلون 26 دولة 
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح الدورة الثالثة 

للملتقى الدولي »هاتس مصر 2021«

وتفتتح المعرض الرسمي للسيراميك 
والبورسلين واألدوات الصحية »سيراميكا 

ماركت«
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أكدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن الصــادرات المصريــة غير 
البتروليــة لالتحــاد األوروبي شــهدت نموًا 
كبيــرًا خــالل الـ 8 أشــهر األولــي من عام 
2021 حيث بلغت حوالي 4.1 مليار يورو 
مقابــل 2.9 مليار يورو خــالل نفس الفترة 
من عام 2020، بنســبة زيادة قدرها %38، 
مشيرًة إلى أن هذا النمو في حجم الصادرات 
المصرية لالتحاد األوروبي يعود إلى زيادة 
الصــادرات إلــى 23 دولــة أوروبية أهمها 
بنســبة  وإســبانيا  بنســبة %51.6  إيطاليــا 
77.5% وألمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 

 .%30.7
جــاء ذلــك في ســياق أحــدث تقريــر تلقته 
الوزيــرة من المكتب التجاري المصري في 
بروكســل بشــأن تطور حركــة الصادرات 

المصرية إلى دول االتحاد األوروبي. 

وأوضحــت جامــع أن هــذا االرتفــاع الذي 
لالتحــاد  المصريــة  الصــادرات  شــهدته 
األوروبي يأتي نتيجــة جهود الوزارة بكافة 
أجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية 
المصريــة في هــذه الدول والتي تســتهدف 
تنميــة الصــادرات المصرية إلى األســواق 
الخارجيــة، مشــيرًة إلــى حــرص الوزارة 
على تعزيــز التعاون التجــاري مع االتحاد 
األوروبي باعتباره الشريك التجاري األول 
لمصر حيث ترتبط مصر بعالقات اقتصادية 

وثيقة مع مختلف دول االتحاد. 
ومن جانبه أوضــح رئيس التمثيل التجاري 
أن أهم البنود التي مثلت زيادة في الصادرات 
المصرية خالل الفترة محل التقرير تتضمن 
البالســتيك ومنتجاته بقيمــة 494.7 مليون 
يورو مقابل 329 مليون يورو بنســبة زيادة 
50%، واألســمدة بقيمة  378 مليون يورو 

مقابــل 284.4 مليــون يورو بنســبة زيادة 
33%، والحديــد والصلــب بقيمــة 526.5 
مليــون يــورو مقابــل 99.1 مليــون يورو 
بنســبة زيادة 431%، والمواد المصنعة من 
الحديد والصلب بقيمــة 26.5 مليون يورو 
مقابــل 13.4 مليــون يــورو بنســبة زيادة 
98%، واأللومنيــوم بقيمــة 266.7 مليون 
يــورو مقابــل 207.9 مليون يورو بنســبة 
زيــادة 28%، والكيماويــات العضوية بقيمة 
120.9 مليــون يورو مقابــل 96.1 مليون 
يورو بنسبة زيادة 26%، مشيرًا إلى أن أهم 
القطاعات التصديرية التي شهدت زيادة إلى 
االتحاد األوروبي تضمنت الفاكهة واآلالت 
والمعدات الكهربائية وألبســة وتوابع ألبسة 
من غير المصنرات أو الكروشــيه والزجاج 
ومنتجاته واألقطان ومحضرات الخضروات 

والفاكهة والسيراميك ومنتجاته.

فــي إطار تنفيذ الدفعة الثانيــة من المرحلة الثالثة لمبادرة الســداد 
الفــوري للمصدرين، أعلنت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة أن صنــدوق تنميــة الصــادرات أصدر 721 شــهادة 
لعدد 700 شــركة مصدرة بإجمالي مســاندة بلغــت مليار و788 
مليون جنيه وبصافي مليار و625 مليون جنيه بعد استقطاع كافة 

المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز. 
وأوضحــت الوزيرة أن إتاحة هذه المســتحقات المالية يأتي تنفيًذا 
للتوجيهــات الرئاســية بمســاندة القطاع التصديري، وســرعة رد 
األعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الفتًة إلى أن رد 
مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة 
قدراتهم اإلنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في األسواق 

الخارجية خاصًة في ظل أزمة فيروس كورونا.

أن  بالذكــر  جديــر 
مبادرة السداد الفوري 
أطلقتها  مبــادرة  هــي 
التجــارة  وزارتــا 
والماليــة  والصناعــة 
بالتنســيق مــع البنوك 
نســبة  ســداد  وتتيــح 
85% من إجمالي قيمة 
المستحقات فورًا، بداًل 

من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، األمر الذي يسهم 
فــي توفير الســيولة النقدية لتمكين الشــركات المصدرة من الوفاء 

بالتزاماتها تجاه عمالئها والحفاظ على العمالة.

فــي إطــار تنفيذ توجيهــات الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة بضرورة تعريف مجتمع األعمال بالبرنامج الجديد لرد 
األعباء التصديرية، اختتم صندوق تنمية الصادرات أول برامجه 
التدريبيــة التي قدمها على مدار ثالث أيــام متصلة لممثلي قطاع 
الصناعــات الهندســية حيث تنــاول البرنامج التدريبــي التعريف 
بالصندوق وأهدافه والغرض من إنشــائه وإجراءات التسجيل في 

الصندوق. 
وقالــت الدكتورة/ أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية 
الصــادرات إن هذا التدريب يســتهدف رفع الوعــي لدى مجتمع 
األعمــال والمصدرين بكافــة تفاصيل البرنامج الجديد للمســاندة 
التصديرية بما يســهم في تحقيق أقصى اســتفادة من البرامج التي 

يقدمها الصندوق. 
وأوضحت الوصال أن البرنامج تناول قواعد الصرف والمراجعة 
المتبعة والتعريف ببرنامج الصناعات الهندسية والمستندات المطلوبة 
لرد األعباء التصديرية والبنود المستفيدة في القطاع وكيفية حساب 
نسبة رد األعباء وشرح مجموعة من اإلجراءات المحاسبية التي 
تتم لكل شركة في الصندوق من حساب للضرائب واالستقطاعات 

والضوابط  والدمغات، 
القانونية  واإلجــراءات 
التــي يتــم اتخاذها في 
حاالت مخالفة القواعد.

وأضافــت أنه تم خالل 
التدريبــي  البرنامــج 
الرد على جميع أســئلة 
وســماع  المتدربيــن 
وذلــك  مقترحاتهــم 
للوصــول إلــى أفضل 
الفتًة  مســتقبلية،  نتائج 
الصنــدوق  أن  إلــى 
تقديــم  فــي  سيســتمر 
التدريبيــة  البرامــج 

للقطاعات التصديرية المختلفة خالل الفترة القادمة وذلك للتعريف 
بجميع تفاصيل البرنامج الجديد لرد األعباء التصديرية. 

في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة 
الثالثة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين

صندوق تنمية الصادرات يصدر 721 شهادة 
لعدد 700 شركة مصدرة بإجمالي مساندة 

مليار و788 مليون جنيه

ويختتم أعمال أول برنامج تدريبي موجه 
لقطاع الصناعات الهندسية للتعريف بالبرنامج 

الجديد لرد األعباء التصديرية

38% زيادة في الصادرات المصرية لالتحاد 
األوروبي خالل أول 8 أشهر من العام الجاري ... 

والبالستيك واألسمدة والحديد والصلب واأللومنيوم 
والكيماويات العضوية أبرز المنتجات المصدرة
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أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
الدولــة  أن  والصناعــة  التجــارة 
كبيــرًا  اهتمامــًا  تولــي  المصريــة 
بتعزيز دور منظمة التجارة العالمية 
التجاري  للنظــام  باعتبارهــا ركيزة 
العالمــي متعــدد األطراف، مشــيرًة 
إلى دعم الحكومــة المصرية لجهود 
الــدول العربيــة إلــى جانــب كافــة 
الدول األعضــاء بالمنظمة للوصول 
إلــى نتائج ملموســة داعمــة للتنمية 
واالســتدامة في المؤتمــر الوزاري 
الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية 

الشهر الجاري.
جــاء ذلك خالل مشــاركة الوزيــرة – عبر 
تقنية الفيديــو كونفرانس - بفعاليات اجتماع 
وزراء التجــارة بالــدول العربيــة والــذي 
اســتضافته المملكة العربية السعودية وذلك 
في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري الثاني 
عشــر لمنظمة التجــارة العالمية والذى كان 
من المقرر عقده في جنيف خالل الفترة من 
30 نوفمبر - 3 ديسمبر الجاري وتم تأجيله 
بســبب جائحة كورونا، وقد ترأس االجتماع 
الدكتــور/ ماجــد القصبــي، وزيــر التجارة 
السعودي، وبمشاركة السيدة/ أنجيال إالرد، 
نائــب مدير عــام منظمة التجــارة العالمية، 
والدكتــور/ بهجت أبو النصــر، مدير إدارة 
التكامل االقتصادي العربــي بجامعة الدول 
العربية، والدكتور/ نايف الحجرف، األمين 
العــام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، 
إلــى جانب عــدد كبير مــن وزراء التجارة 
بالدول العربية، فضاًل عن الســيد / إبراهيم 
السجينى مســاعد وزيرة التجارة والصناعة 
للشــؤون االقتصادية والسيدة/ إيمان رفعت 
رئيــس اإلدارة المركزيــة لمنظمــة التجارة 

العالمية بقطاع االتفاقيات التجارية.
وأشــارت جامع إلــى أهميــة تضافر جهود 
جميع الــدول األعضاء بالمنظمــة لمعالجة 
القضايــا المعلقة في جولــة الدوحة للتنمية، 
فضــاًل عن ســرعة التوصل إلــى قرارات 
بشــأن األمــور الملحة التــي فرضتها أزمة 
جائحــة فيــروس كورونا المســتجد »كوفيد 
19«، مشــيدًة بالجهود التــي بذلتها المملكة 

العربية الســعودية الســتضافة هذا المؤتمر 
الهــام ودورها الفعــال كمنســق للمجموعة 
العربية بمنظمة التجارة العالمية، فضاًل عن 
الجهــود التــي تبذلها إدارة منظمــة التجارة 
العالميــة لضمــان فعاليــة النظــام التجاري 
متعدد األطراف، إلى جانب جهود الوزراء 
العــرب في ظــل الظــروف الراهنــة التي 
تعيــش فيها دول العالــم أجمع نتيجة لجائحة 
كورونــا وحرصهم علي دعــم التعاون فيما 
بينهم لتنســيق المواقــف التفاوضية العربية 
فــي مختلف مســارات التفــاوض بما يعزز 
مــن المصالــح التجاريــة والتنمويــة للدول 

األعضاء .
ولفتــت الوزيــرة إلى تقدير مصر لتدشــين 
منظمــة التجارة العالميــة لمحفل مخصص 
لبحــث ســبل االســتجابة لجائحــة كورونــا 
باعتبــاره خطــوة علــى الطريــق الصحيح 
للحفــاظ علــى مصداقيــة المنظمــة وتمهيد 
طريــق التعافــي االقتصادي مــن الجائحة، 
خاصًة وأن مصر ســاهمت ضمن مجموعة 
مــن الدول النامية ببعض األفكار والعناصر 
في هذا الصدد، الفتًة إلى أهمية تسريع وتيرة 

المفاوضات للتوصل إلى قرار بشــأن 
طلب الحصول على استثناء مؤقت من 
بعــض أحكام اتفاق »التربس« لتمكين 
الدول النامية من االســتفادة من قدرتها 
التصنيعيــة المتاحــة إلنتــاج اللقاحات 

واألدوية والمستلزمات الطبية.
نجــاح  أن  إلــى  الوزيــرة  وأشــارت 
المؤتمر الوزاري الثاني عشــر يرتبط 
ارتباطــًا وثيقًا بالتوصل إلى مخرجات 
حقيقية في ملف الزراعة ، وبما يســهم 
باإليجــاب فــي تمكيــن الــدول النامية 
وخاصــة المســتوردة الصافيــة للغذاء 
والــدول األقل نمــوًا من مواجهــة تحديات 
األمــن الغذائــي مــع الحفــاظ علــى حيــز 
السياســات الالزم لدعم صغــار المزارعين 
ال ســيما في ظل العواقــب الوخيمة لجائحة 
كورونا على تدهور األمن الغذائي في العالم 
وبخاصــة في القــارة األفريقيــة، الفتًة إلى 
ضرورة التوصل إلى نتائج ملموســة بشأن 
إيجاد حل دائم لمســألة التخزيــن الحكومي 

ألغراض األمن الغذائي.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى تفهم 
الدولة المصرية للحاجة إلى بدء المناقشــات 
حــول إصــالح المنظمــة بطريقــة شــاملة 
وشــفافة والتوافــق على »أجنــدة إصالح« 
متوازنــة تعــزز جهــود التنميــة والعمــل 
المشــترك بعــد المؤتمر الــوزاري المقبل، 
مشــددًة  علــى أهمية إن يتضمــن  اإلعالن 
الصادر عن المؤتمر الــوزاري وباألخص 
العناصــر المتعلقة بثوابــت الموقف العربي 
فيما يتعلق باســتمرار تمسك مصر بموقفها 
وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول 
على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، 
وكــذا موقفها الداعــم لطلب جامعــة الدول 
العربيــة للحصــول على صفــة مراقب في 
المؤتمــرات الوزارية والمجلس العام وكافة 
هيئات المنظمة، مشــيرًة إلى أهمية تســريع 
وتيــرة انضمــام المزيد من الــدول العربية 
للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية 
كأحد اللغات الرســمية في المنظمة من أجل 
اإلسهام في تعميق اندماج الدول العربية في 

النظام التجاري الدولي متعدد األطراف.

عقدت الســيدة / نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة 
لقاءًا مع وفد شــركة طلبات 
المتخصصــة فــي خدمــات 
أهميــة  تنــاول  التوصيــل، 
التوســع في تطبيق األنظمة 
للشركة  الذكية واإللكترونية 
وقــد  المصــري،  بالســوق 
حضــر اللقــاء مــن جانــب 
ســوزان  الســيدة/  الشــركة 
رئيــس  نائــب  ســتوليمير، 
الشركة لالتصال والعالقات 
والمســئولية  الحكوميــة 
االجتماعيــة، والســيدة/ مي 
قطــاع  رئيــس   – يوســف 
العالقــات الحكومية بمنطقة 

الشرق األوسط.
وقــد تناول اللقاء الذي نظمه 
المكتب التجــاري المصري 
ألعمــال  عــرض  بدبــي 
الشــركة في مصر حيث أكد 
مسئولو الشــركة أن السوق 

المصري يعد أحد األســواق الرئيســية 
للشــركة بمنطقة الشــرق األوســط من 
خــالل تواجــد الشــركة فــي 20 مدينة 
مصرية، وتبلغ نسبة مشاركة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة 70% من إجمالي 
هذه الشركات، مشيرين في هذا اإلطار 
إلــى التعاون القائم بين الشــركة وجهاز 
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر. 
واســتعرض اللقاء أيضــا نموذج العمل 
الجديــد الذي دشــنته شــركة طلبات في 
جناحهــا بإكســبو 2020 دبــي، والذي 
 Cloud يطلق عليه المطبخ الســحابي
Kitchen حيث يعتمد بصورة أساسية 
علــى الذكاء االصطناعــي ويقدم خدمة 
المطعــم االفتراضي، مشــيرين إلى أن 
هــذا النموذج يقــوم بتوفير جــزء كبير 

من أعبــاء التكاليف الثابتة التي تتحملها 
المطاعم، ويشارك بالمنصة 30 عالمة 
تجارية معروفة، حيث أن شركة طلبات 
هي شريك رسمي إلكسبو 2020 دبي.

ومــن جانبهــا عبــرت وزيــرة التجارة 
والصناعة عــن إعجابها بنموذج العمل 
الجديد للشــركة والذي يعد غير تقليدي، 
حيــث أن تطبيقــه فــي مصــر سيســهم 
فــي تحقيق نقلة نوعية فــي مجال تقديم 
والوجبــات  والمشــروبات  األطعمــة 
الســريعة، مشــيرًة إلى أهميــة أن تقوم 
الشركة بدراسة تطبيق هذا النموذج في 
مصر وكيفية تحقيق االستفادة منه سواء 

على مستوى المستهلك أو المنتج.
وفى هذا الصدد أشــار مسئولو الشركة 
إلى أنه جاري التواصل مع جهاز تنمية 
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 

ومتناهيــة الصغــر فــي مصــر لدعــم 
صغــار البائعين في مجــال المأكوالت 

والمشروبات لتوسعة أنشطتهم. 
وقد رحبت جامع بالتواصل الجاري بين 
الجهاز وفريق عمل الشركة في مصر، 
معربًة عن تطلعها للوصول إلى صيغة 
تعــاون مثمــرة للطرفيــن فــي المرحلة 

القريبة المقبلة.
 

وفــى نهايــة اللقــاء أشــادت الســيدة / 
رئيــس  نائــب  ســتوليمير،  ســوزان 
الشــركة لالتصال والعالقات الحكومية 
والمسئولية االجتماعية بالجهود الكبيرة 
التــي تبذلها وزيرة التجــارة والصناعة 
في مجال تمكين المرأة، مؤكدة استعداد 
الشــركة لدعم تلك الجهود وخاصة فيما 
.Women in Tech يتعلق بمشروع

في اجتماع موسع نظمه المكتب التجاري 
المصري بدبي

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع مسئولي 
شركة »طلبات« التوسع في تطبيق 

خدمات التوصيل الذكية بالسوق المصري

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وتشارك باجتماع وزراء التجارة العرب 
للتحضير للمؤتمر الوزاري الثاني عشر 

لمنظمة التجارة العالمية



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة2425نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
الدولــة  ان  والصناعــة  التجــارة 
المصريــة تنفذ اســتراتيجية متكاملة 
لتعزيز الروابط المشــتركة مع دول 
القارة االفريقية في مختلف القطاعات 
والتــي تشــمل االقتصــاد والتجــارة 
والصحــة  واالســتثمار  والصناعــة 
والنقــل، مشــيرًة الــى حرص مصر 
علــى دعم جهــود التنمية فــى القارة 
اإلفريقيــة وتطويــر آليــات التكامل 
واالندمــاج األفريقى لضمــان موقع 
جديــد للقارة األفريقيــة على خريطة 

االقتصاد العالمي. 
وقالــت الوزيرة إن الوزارة حريصة 
على تحقيق التكامل االقتصادي بقارة 

إفريقيا والتغلب علــى العقبات التي قد تعترض 
حركــة التجــارة بين الــدول، ومواصلة الجهود 
المصريــة المبذولــة مــع دول القــارة األفريقية 
لتكثيف التعاون االســتثماري بين المســتثمرين 
فــي أفريقيا، وفتح قنــوات اتصال بين حكومات 
الــدول وممثلــي القطــاع الخاص لدفــع حركة 
االســتثمارات داخــل القارة، إلــى جانب تحقيق 
أقصى اســتفادة مــن المــوارد المتاحــة بالقارة 
الســمراء بما يســهم في تحقيق المنفعة المتبادلة 

بين الدول اإلفريقية. 
جــاء ذلك خــالل لقــاء الوزيرة باعضــاء لجنة 
الشئون االفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب/ 
شــريف الجبلي، رئيس اللجنة، حيث استعرض 
اللقــاء خطة الدولــة المصرية لتعزيــز التعاون 
المشــترك مع دول القــارة االفريقية في مختلف 
المجــاالت وعلــى كافــة االصعدة، شــارك في 
اللقاء عدد من أعضــاء اللجنة والوزير مفوض 
تجارى/ يحيى الواثق باهلل، رئيس جهاز التمثيل 
التجــاري، والســيد/ حاتم العشــري، مستشــار 

الوزيرة لالتصال المؤسسي. 
واشــارت جامع الى اســتضافة مصر االسبوع 
الماضــي لقمــة الكوميســا والتي عقــدت تحت 
شــعار »تعزيز القدرة علــى الصمود من خالل 
التكامــل الرقمــي االقتصــادي االســتراتيجي« 
واســتهدفت تعزيز قدرة الــدول أعضاء التجمع 
البالــغ عددها 21 دولة علــى الصمود لمواجهة 
علــى  كورونــا  لجائحــة  الســلبية  التداعيــات 
اقتصاداتها، الى جانب تسلم فخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس 
دولة مدغشقر، باإلضافة إلى إطالق استراتيجية 

الكوميسا متوسطة المدى 2025-2021.

ونوهــت الوزيرة أن الحكومــة المصرية تتطلع 
إلــى تحقيــق أقصى اســتفادة من تــرأس مصر 
للمرة الثانية للكوميسا في زيادة وتعميق أواصر 
التعاون مع دول التجمع في العديد من المجاالت، 
األمر الذي يدعــم التوجه االســتراتيجي للدولة 
المصريــة نحو القارة وتعزيــز جهودها الكبيرة 
في تحقيــق التكامــل االقتصادي بقــارة إفريقيا 
والتغلــب على العقبات التي قــد تعترض حرية 
التجــارة بين الدول أعضاء الكوميســا، مشــيرًة 
في هذا اإلطار إلــى الترحيب الكبير الذي أبدته 
الدول المشاركة بالقمة وكذا سكرتارية الكوميسا 
وفخرهم بتولي فخامة الرئيس السيســي رئاســة 
التجمــع، معربين عــن أن الكوميســا في حاجة 
ماســة الي قيادة حكيمة لدولة عريقة مثل مصر 
لتحقيــق نقلة نوعية فــي اقتصادات دول التجمع 

خالل المرحلة المقبلة. 
ولفتــت جامع إلى أن خطة الوزارة للتوجه نحو 
الســوق اإلفريقــي ترتكــز على االســتفادة من 
االتفاقيــات التجارية الموقعــة بين مصر ودول 
وتكتالت القارة، إلى جانب التوسع في المشاركة 
بالمعــارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل 
التجاري المصري بالعديد من الدول اإلفريقية، 
فضاًل عن دراســة إنشاء مراكز لوجستية جديدة 
تتيــح توافــر المنتــج المصــري في األســواق 

اإلفريقية وبصفة خاصًة في الدول الحبيسة. 
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد للمســاندة 
التصديريــة أتاح العديد من المزايــا لزيادة نفاذ 
المنتج المصري إلى أســواق القارة السمراء بما 
في ذلك زيادة نســبة مســاندة الشحن لتصل إلى 

80% بداًل من 50% في البرنامج السابق. 
وتابعــت جامع أن الفترة الماضي شــهدت إيفاد 
عــدد من البعثــات التجارية واالســتثمارية إلى 

دول إفريقيــا، منهــا بعثــات تجارية 
إفريقيــا  وغــرب  وســط  دول  إلــى 
بهدف استكشــاف الفــرص التجارية 
واالســتثمارية المتاحة بهذه األسواق 
الواعدة وتوطيــد أواصر التعاون مع 
مجتمعات األعمــال األفريقية، حيث 
كانــت باكــورة هــذه البعثــات خالل 
شــهر يوليــو الماضــي إلــى دولتــي 
الســنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق 
والتعــاون بين جهاز التمثيل التجاري 
المصــري والتجاري وفا بنك خاصًة 
والذي يعتبر من أهــم البنوك العاملة 
في هذيــن البلدين، مشــيرًة إلى إيفاد 
وفود مصرية لدولــة زامبيا تضمنت 
التصديــري  المجلــس  وفــد  زيــارة 
للصناعات الهندسية لزامبيا خالل شهر سبتمبر 
الماضــي، والــذي ضــم عــددًا من الشــركات 
المصريــة العاملة في مجاالت األجهزة المنزلية 
والمحــوالت  الزراعيــة  والمعــدات  واآلالت 
والمولــدات الكهربائيــة حيث ســاهمت الزيارة 
في فتح قنوات إتصال بين الشــركات المصرية 
ونظيرتها الزامبية، وتعريف الشركات الزامبية 

باإلمكانات اإلنتاجية للشركات المصرية.
ومن جانبــه أكد النائب/ شــريف الجبلى رئيس 
لجنــة الشــئون االفريقية بمجلس النــواب اهمية 
الــدور المحورى لوزارة التجارة والصناعة فى 
تنفيذ رؤية واسترايجية الدولة المصرية للتوجه 
نحو اسواق دول القارة السمراء، خاصة فى ظل 
منظومــة االتفاقيات التجاريــة التى تربط مصر 
بدول وتكتالت القارة االفريقية والتى تتيح مزايا 
تفضيلية لتواجد المنتج المصرى داخل اســواق 

القارة السمراء.
واشاد بالتحرك الفعال لوزيرة التجارة والصناعة 
فى تحقيق التواصل والتنســيق مــع كافة الدول 
االفريقية وكــذا مع مجتمع االعمــال المصرى 
لفتح المزيد من االسواق امام المنتجات الوطنية 
فى مختلف االســواق االفريقية فضال عن اقرار 
البرنامــج الجديــد للمســاندة التصديريــة والذى 
تضمــن مزايا كبيرة للتصدير للســوق االفريقى 
خاصــة فيما يتعلــق بمســاندة الشــحن، مطالبًا 
باهمية االســراع فى اجــراءات الصرف ليحقق 
البرنامــج اهدافه المرجوة، الى جانب التنســيق 
مــع الجهــاز المصرفى لزيــادة تواجــد البنوك 
المصرية فى االســواق االفريقية لتسهيل حركة 

التجارة البينية 

عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة لقاًء موســعًا مع شــركات تصنيع 
األدوات الصحية في مصر لبحث سبل تنفيذ 
التوجهــات الحالية للدولة المصرية بترشــيد 
استهالك المياه بالمنازل والمنشآت الحكومية، 
حضر اللقاء المهندس ممدوح رسالن رئيس 
الشــركة القابضــة لميــاه الشــرب والدكتور 
خالــد صوفي رئيس الهيئــة المصرية العامة 
للمواصفــات والجــودة والمهنــدس/ محمــد 
المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندســية 

باتحاد الصناعات. 
 وقالــت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتي في إطار 
تنفيــذ تكليفــات الدكتــور مصطفــى مدبولي 
رئيــس مجلس الوزراء بشــأن بحث إمكانية 
تصنيــع خالطات مياه تحتــوي بداخلها على 
الجــزء الخاص بتوفير المياه وذلك في إطار 

الخطة القومية لترشيد استهالك المياه. 

 وأشــارت جامع إلى انه سيتم التنسيق خالل 
المرحلة المقبلة بيــن الوزارة ممثلة في هيئة 
المواصفــات والجــودة وغرفــة الصناعات 
الهندسية وشركات تصنيع األدوات الصحية 
لمتابعــة تطبيق المواصفــة الخاصة بتصنيع 

الخالطات المزودة بقطعة ترشيد بداخلها. 
 ولفتــت الوزيــرة إلــى أهمية االســتفادة من 
خبرات وإمكانات شــركات تصنيع األدوات 
الصحيــة الكبيــرة لدعم الشــركات الصغيرة 
لتمكينها من اإلنتاج وفقا للمواصفة القياسية، 
مشــيرة إلــى أن مبــادرة حياة كريمــة تمثل 
فرصــة ذهبيــة للصناعــة الوطنيــة وبصفة 
خاصــة للصناعــات الصغيرة والمتوســطة 
والتــي يمكنهــا المشــاركة في المبــادرة من 

خالل تطوير إنتاجها وفقا لمتطلباتها. 
 ومن جانبه أشــار المهندس ممدوح رســالن 
رئيــس الشــركة القابضة لمياه الشــرب إلى 

أهمية التزام الشركات المصنعة بالمواصفات 
الخاصة بترشيد المياه لكافة منتجات خالطات 
المياه، مشيرا إلى انه يجري حاليا العمل على 
التوســع في منظومة تركيب العدادات مسبقة 
الدفع والتي تســهم في توفير المياه وذلك في 
إطار الخطة المتكاملة لتركيب عدادات المياه 
مســبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى 

عام 2030. 
 وبــدوره اســتعرض الدكتــور خالد صوفي 
رئيــس الهيئة المصرية العامــة للمواصفات 
المصريــة  القياســية  المواصفــة  والجــودة 
رقــم 8154 لعــام 2018 والخاصة بوضع 
المعاييــر البيئيــة إلجازة منتجــات األدوات 
الصحية بالتنسيق مع القطاع الصناعي وذلك 
فــي إطار جهــود الدولة لترشــيد اســتهالك 

المياه. 

جامع تعقد اجتماع موسع مع 
منتجي األدوات الصحية لبحث سبل 
تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهالك 
المياه بالمنازل والمنشآت الحكومية

وتستعرض مع أعضاء لجنة الشئون 
األفريقية بمجلس النواب استراتيجية 

الدولة لتعزيز العالقات االقتصادية المصرية 
االفريقية
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قامــت مصلحــة الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريب 
المهنــي بتكريــم الطــالب الفائزيــن بمســابقة 
مهارات مصر الثالثة والتي نظمتها األكاديمية 
العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقل البحري 
بالتعاون مع مجمع خدمة الصناعة وذلك تحت 
رعايــة الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة بحضور اللواء إيهاب أمين مســاعد 
وزيــرة التجــارة والصناعــة للشــؤون الفنيــة 
والدكتــورة عبير الســعدي مستشــار الوزيرة 
لشــئون المشــروعات التنمويــة واللــواء خالد 
ابو منــدور رئيــس مصلحة الكفايــة اإلنتاجية 
والتدريــب المهني والدكتور خالــد عبدالعظيم 

المدير التنفيذي التحاد الصناعات.
وقــال اللــواء/ إيهــاب أميــن مســاعد الوزيرة 
للشــئون الفنيــة أن هذا التكريــم يأتي في إطار 
رؤية واســتراتيجية وزارة التجارة والصناعة 
الهادفــة إلــى رعايــة الموهوبيــن والمبتكرين 
وتقديــم كافة أوجــه الدعم لهم واالســتفادة من 
قدراتهــم اإلبداعية في تنمية وتطوير الصناعة 
الوطنية وذلك اتســاقًا مع رؤيــة مصر للتنمية 
المســتدامة 2030، الفتــًا إلــى الــدور الهــام 
لمصلحة الكفاية اإلنتاجية في تطوير المهارات 
ودعــم االبتكار وريادة األعمــال بهدف تعظيم 

االســتفادة مــن هــذه المهــارات فــي تطويــر 
المشروعات وتنمية االقتصاد القومي.

ومــن جانبــه أوضح اللــواء/ خالد ابــو مندور 
رئيس مصلحــة الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريب 
المهنــي أن مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب 
المهنــي تعــد احدى الكيانــات التابعــة لوزارة 
التجــارة والصناعة المعنيــة بتوفير عمالة فنية 
مؤهلــة تفــي باحتياجــات الصناعــة الوطنية، 
مشيرًا إلى أن أنشــطة المصلحة تتضمن نظام 
التلمــذة الصناعية من خالل 44 مركز تدريب 
مهنــي و100 محطــة تدريبيــة على مســتوى 
الجمهوريــة وذلــك في عــدد 58 مهنة يحصل 
خريجيهــا على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل 

والموازي لدبلوم الثانوي الصناعي.
ولفــت إلــى أن المصلحة تقدم أيضــا الدورات 
التدريبيــة القصيــرة علــى المهــن التــي يتــم 
التدريــب عليهــا داخل جميع مراكــز التدريب 
المهنــي، مشــيرا إلى أن المصلحــة تقدم أيضا 
نظام تعليمي فوق المتوســط يقبل طلبة الثانوية 
العامــة والدبلومــات الفنيــة من خــالل مركز 
التكنولوجيــا المتميــز كمــا يقدم معهــد تدريب 
الكوادر بالمصلحة برامج تدريب المدربين كما 
يقوم بنظام التدريب التحويلي وقياس مســتوى 

المهارات. 
وأشــار أبو منــدور أن طلبة مراكــز التدريب 
ومحطــات التدريــب يشــاركون بالمســابقات 
المختلفة ســواء المحلية او الدولية التي تتضمن 
مســابقة نواة ومسابقة شــباب مصر للمهارات 
والتــي تنظمهــا األكاديميــة العربيــة للعلــوم 
والتكنولوجيا والنقل البحري حيث حصلت فيها 
 Net محطــة التدريب أكاديمية مصــر الدولية
skill التابعــة للمصلحة علــى المراكز األولى 
فيهــا في تخصــص أنترنت األشــياء وتصميم 

الجرافيكس.
 ووجه رئيس مصلحة الكفاية اإلنتاجية الدعوة 
لكافــة الشــركات الصناعية ورجــال الصناعة 
للتعــاون المثمر والبنــاء مع المصلحة ســواء 
باختيــار الخريجين للعمــل او لتدريب الكوادر 
الفنية لديهم وكذا تقديم ايه مقترحات تساهم في 
إيجــاد عمالة مدربة طبقا للمهــارات المطلوبة 

لسوق العمل.
 وقــد تم تكريم 7 طالب بدرع مصلحة الكفاية 
اإلنتاجيــة منهــم 5 طــالب في مجــال إنترنت 
األشــياء وهم زيــاد عصام ومحمــود البيومي 
ومــازن محمود وعمــر جمال ومحمد أســامة 
باإلضافــة إلى عمر عصام فــي مجال تصميم 
الجرافكس وعالء الدين وليد في مجال األنسان 
اآللي، مشــيرًا إلى أنه تم منح 6 شهادات تقدير 
فــي مســابقة نــواة لعــام 2019-2020 حيث 
حصــل 4 طالب علــى شــهادات التقدير وهم 
احمد نبيــل وزياد حمدي وماريو مغير وعمار 
ياســر ومنح شــهادة تقدير للطالب حسين عبد 
العظيــم فــي تمثيل مصر في مســابقة مهارات 
الحــزام والطريق بالصين ومنح شــهادة تقدير 
للطالــب مصطفــى عبــد الرحمن في مســابقة 

المهارات العالمية بروسيا. 

الكفاية اإلنتاجية تكرم الطالب الحاصلين 
على المراكز األولى بمسابقة مهارات 

مصر الثالثة

فــي إطار تنفيذ توجيهات الســيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجــارة والصناعة لالرتقاء باإلمكانات 
والقــدرات العلميــة والفكرية لطــالب المراكز 
التدريبيــة وقعــت مصلحــة الكفايــة اإلنتاجية 
والتدريب المهني التابعة للوزارة اتفاق تعاون 
مع مجمع البحوث اإلســالمية باألزهر الشريف 
بهدف توعية الطالب بجميع المراكز التدريبية 
العمــل والمواطنــة  بقيــم  للمصلحــة  التابعــة 
وتحصينهــم مــن األفكار المغلوطــة والهدامة، 
وقــع االتفــاق اللواء/ خالد أبــو مندور، رئيس 
مصلحــة الكفايــة اإلنتاجية والتدريــب المهني 
والدكتــور/ نظيــر عيــاد، األمين العــام لمجمع 

البحوث اإلسالمية.
وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور/ سعيد صالح 
عامر، األمين المساعد لألعالم الديني ورئيس 
لجنة الفتوى باألزهر ونخبة من علماء األزهر 

الشريف.

وقال اللواء/ خالد أبــو مندور، رئيس مصلحة 
الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريــب المهنــي أن هذا 
االتفــاق يأتي في إطار حــرص المصلحة على 
التنســيق والتعــاون مع كافــة أجهــزة الدولة 
بهــدف غرس قيــم العمل والمواطنــة والتنمية 
واإلنتاج لدى الطالب فضاًل عن القيم األخالقية 
التي دعت إليها كافة الرساالت السماوية وذلك 
لرفع وعي الطــالب بمختلف المراكز التدريبية 
التابعة للمصلحة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من 
التدريــب يكتســب أهمية كبيرة لــدى المصلحة 
ال ســيما وأنهــا تضــم 130 مركــًزا مــا بيــن 
مركــز تدريب ومحطة تدريبية داخل الشــركات 
والمصانع تنتشر في 18 محافظة على مستوى 
الجمهوريــة، كما أنها تقوم بالتدريب على 53 
مهنة صناعية بإجمالي أكثر من 53 ألف طالب 
فضــاًل عــن تخريج أكثــر من 15 ألــف خريج 
ســنويًّا في مختلف التخصصــات المهنية التي 

يحتاجها سوق العمل.
وأوضح أبــو مندور أن االتفــاق يتضمن تنفيذ 
برامــج توعويــة بهــدف تصحيــح المفاهيــم 
المغلوطــة ومحاربــة األفــكار الهدامة ونشــر 
ســماحة اإلسالم ووســطيته واعتداله واإلجابة 
علــى األســئلة التــي تــدور بأذهــان الطــالب 

والمتدربين.
ومــن جانبه قــال الدكتور/ نظيــر عياد، األمين 
العام لمجمع البحوث اإلسالمية إن دور المجمع 
في إطار االتفاق يشمل عقد سلسلة من الندوات 
واللقاءات التوعوية الدورية للطالب والطالبات 
بالمراكــز التدريبية التابعة للمصلحة فضاًل عن 
عقــد ورش عمــل وحلقات نقاشــية بمشــاركة 
وعــاظ وواعظات من األزهر الشــريف بهدف 
تحصيــن الطالب من محــاوالت العبث بعقولهم 

من جانب تيارات التطرف الفكري.

وتوقع اتفاق تعاون مع مجمع البحوث 
اإلسالمية باألزهر الشريف لنشر قيم العمل 

والمواطنة لدى طالب المصلحة

خالد أبو مندور: 7 طالب حصلوا على 
المراكز األولي بالمسابقة في مجاالت 
إنترنت األشياء والجرافيكس واألنسان 
اآللي...ومنح 6 شهادات تقدير في 

مسابقة ريادة األعمال

خالد أبو مندور: 
االتفاق يستهدف 

االرتقاء باإلمكانات 
والقدرات العلمية 
والفكرية لطالب 

المراكز الفنية 
والتدريبية
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أصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة 
قرارًا بإلزام منتجي ومســتوردي »النشــون اللحــم« باإلنتاج 
طبًقا للمواصفات القياســية المصرية، علــى أن ُيمنح المنتجون 
والمستوردون مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار 

لتوفيق أوضاعهم وفًقا ألحكامه.
وأشــاد الدكتــور خالد صوفى رئيــس الهيئة المصريــة العامة 
للمواصفــات والجــودة إلى أن القرار  قــد نص أيضا على رفع 
المواصفات القياســية المصرية الغذائية لعدد من المنتجات من 
القــرارات الوزاريــة الملزمة لها من قبــل وتتضمن المواصفة 
رقم 1114الخاصة »النشــون اللحــم »والموصفة رقم 1696 
الخاصة بـ »النشــون لحم الدواجن«، والمواصفة رقم 4049 
والخاصــة بـ الزيوت النباتية المعــدة للطعام »زيت بذر الكتان 
» ويعمــل بهذا القرار من تاريخ اليوم التالي للنشــر في جريدة 

الوقائع المصرية.

أصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بشــأن 
تنظيم تســجيل الشــركات المســتوردة والمنتجة للســجائر اإللكترونية 
والســائل اإللكتروني بالهيئــة العامة المصريــة للمواصفات والجودة، 
ونــص القرار على تشــكيل لجنة فرعيــة من الهيئــة المصرية العامة 
للمواصفات والجودة بهدف تنظيم عمل الشركات المصنعة والمستوردة 

لبدائل السجائر التقليدية السجائر اإللكترونية و السائل اإللكتروني .
وشمل القرار دراسة الملفات المقدمة من الشركات المنتجة والمستوردة 
لمنتج الســجائر والســائل اإللكترونــي والشــركات ذات صلة في هذا 
المجــال وجمــع جميع البيانــات الخاصة بها وأهمها نتائــج تحليل هذه 
المنتجات داخل معامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو 

معامل أخرى معتمدة من الهيئة ووزارة التجارة والصناعة.
ومــن جانبه أوضــح الدكتــور خالد صوفــى رئيس الهيئــة المصرية 
العامــة للمواصفــات والجودة أن القرار نص  أيضــا على التحقق من 
مــدى مطابقة منتجات الســجائر اإللكترونية والســائل اإللكتروني من 
المواصفــات القياســية المصرية الخاصة باالشــتراطات العامة لبدائل 
السجائر التقليدية والصادر لها قرار وزاري سابق ،وإعداد قاعدة بيانات 

بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتســجيل جميع الشركات 
المستوردة والمنتجة للسجائر اإللكترونية والسائل اإللكتروني.

كمــا نــص القرار علــى إصدار قــرارات اعتماد تحليــل منتجات تلك 
الشــركات المســتوردة فــي معامل الهيئــة أو معامل معتمــدة أخرى، 
وإعداد قوائم بيضاء للشــركات المســتوردة لمنــع الغش وإتاحتها على 
موقع الهيئة، وإصدار خطاب من الهيئة يفيد بتسجيل الشركات بالهيئة.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بإلزام 
منتجي ومستوردي »النشون اللحم«

باإلنتاج طبًقا للمواصفات القياسية المصرية 
ومنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم

وتصدر قرارًا بتنظيم تسجيل شركات 
السجائر اإللكترونية ومدى مطابقة 

منتجات السجائر اإللكترونية والسائل 
في اطار توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة اإللكتروني للمواصفات القياسية المصرية

التجارة والصناعة بمتابعة نتائج زيارة السيد/ 
كالوس يوهانــس رئيــس جمهوريــة رومانيا 
للقاهــرة خــالل الفتــرة مــن 26-28 أكتوبــر 
الماضــي والتــي تضمنــت لقــاءات اقتصادية 
ومنتدى اعمال مصري روماني، استقبل جهاز 
التمثيل التجاري برئاسة الوزير مفوض تجاري 
يحيى الواثق باهلل وفد حكومي روماني برئاسة 
السيدة/ دانيال نيكولوسكو نائب وزير االقتصاد 
وريــادة االعمال والســياحة الرومانية حيث تم 
عقد لقاء موســع بين الجانبين لمناقشــة خطة 
العمل للعام المقبــل 2022 لتنفيذ نتائج زيارة 
الرئيــس الرومانــي للقاهــرة و وذلك بحضور 
الوزيــر مفوض تجاري ناصر حامد مدير ادارة 

اوروبا بالتمثيل التجاري.

وقــال الوزير المفوض التجــاري يحيى الواثق 
باهلل رئيس التمثيل التجاري ان اللقاء استعرض 
امكانيات إنشــاء منطقة صناعيــة رومانية في 
المنطقة االقتصادية لقناة السويس، مشيًرا إلى 
ان عدد من الشــركات الرومانية التي تعمل في 

مجــاالت صناعة األثاث والجرارات والقطارات 
والتصنيــع الغذائــي ترغب في االســتثمار في 
مصر واالســتفادة مــن موقعها االســتراتيجي 
كمحور لنفاذ منتجاتها إلى األسواق اإلفريقية.

واشــار الواثــق بــاهلل الــى ان اللقــاء تنــاول 
ايضــًا امكانية تأســيس كونســورتيوم مصري 
- رومانــي في مجــال االنشــاءات والمقاوالت 
لتنفيذ مشــروعات في مصــر ورومانيا والدول 
اإلفريقيــة، الفتًا الى ان الجانب الروماني ابدى 
اهتماًمــا كبيًرا بالتعاون مــع مصر في مجاالت 
الربــط الكهربائــي والخدمات الفنيــة في قطاع 
الكهربــاء وتصنيــع القطــارات بالتعــاون مــع 
الهيئة العربية للتصنيع ومصنع سيماف إلنتاج 

قطارات الركاب في مصر.

ولفــت رئيــس التمثيــل التجــاري الــى انه تم 
االتفــاق مــع الجانــب الرومانــي علــى تنظيم 
زيارة للشــركات الرومانية المهتمة باالستثمار 
فــي الســوق المصــري إلــى القاهــرة خــالل 
الفترة القادمة بالتنســيق مــع وزارة االقتصاد 

الرومانيــة وإعــداد برنامــج زيــارة مكثف لها 
بالتعــاون مــع الجهــات المصريــة المعنيــة، 
مشــيرًا الــى انه تــم االتفاق ايضًا علــى تنظيم 
بعثــة ترويجيــة للشــركات المصريــة العاملة 
فــي مجــاالت الصناعــات الخشــبية واألثــاث 
والصناعــات الكيماويــة والصناعــات الغذائية 
والســلع الهندســية إلى رومانيا خالل النصف 
األول من عــام 2022 وتنظيــم منتدى أعمال 
على هامــش الدورة القادمة للجنة المشــتركة 
المصرية الرومانية التي ستعقد في بوخاريست 

خالل النصف األول من العام المقبل.

جديــر بالذكــر أن رومانيــا تعــد أكبــر دولــة 
فــي جنوب شــرق أوروبــا وتعد محــورًا لنفاذ 
للمنتجــات المصرية إلى دول البلقان والبلطيق 
وقد شــهدت حركة التبــادل التجاري بين مصر 
ورومانيا انتعاًشا كبيرًا خالل النصف األول من 
عام 2021 وتم تجاوز تداعيات جائحة كورونا 
حيــث بلغت قيمة الصادرات المصرية لرومانيا 
نحــو 107 مليون دوالر محققــًة زيادة قدرها 

48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

التمثيل التجاري يستقبل وفد حكومي 
روماني لمتابعة نتائج زيارة الرئيس 

الروماني للقاهرة خالل اكتوبر الماضي
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مصر تستضيف أعمال قمة 
الكوميسا الحادية والعشرين 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة

الرئيس السيسي يتسلم رئاسة القمة...ويعلن 
اطالق استراتيجية الكوميسا 2021 - 2025

استضافت العاصمة اإلدارية الجديدة انعقاد أعمال قمة الكوميسا الحادية والعشرين وذلك يوم الثالثاء 
الموافق 23 نوفمبر الماضي، والتي شهدت تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر 
للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، وذلك في حضور ممثلي الدول اإلفريقية أعضاء التجمع، سواء 

بالمشاركة الفعلية أو االفتراضية، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات 
االقتصادية االفريقية.

وقد تولت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري برئاسة الوزير مفوض تجاري 
يحيى الواثق باهلل اعمال االعداد والتنظيم لهذا الحدث الهام

أبرز فعاليات القمة 
تضمنت أجندة القمة استعراض عدد من التقارير الهامة التي تضمنت:

• إطالق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2025-2021
• تقرير حول موضوعات التكامل االقتصادي ذات األولوية وموقف جائحة كورونا في اإلقليم

• تقرير المجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الماضي
• تقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد منتصف شهر نوفمبر الماضي 

• تقرير حالة التكامل االقتصادي في اإلقليم
• تقرير الدورة الحالية للكوميسا
• تقرير مجلس أعمال الكوميسا.

• إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا لالستئناف والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة لجنة حكماء الكوميسا.
• اإلعالن عن الفائزين بجوائز التميز اإلعالمي واالبتكار، حيث تم تكريم االعالميين الفائزين بجوائز الكوميسا لالعالم الذين تميزوا في تقديم التقارير بشأن 

مبادرات التكامل اإلقليمي، وزيادة الوعي لدى العامة، حيث شهدت الثالث سنوات الماضية فوز ثمانية إعالميين بجوائز إعالم الكوميسا من بينهم اثنين 
من مصر، كما تم تكريم المبتكرين الذين طبقوا العلوم والتكنولوجيا للتوصل إلى حلول للتحديات المعاصرة ومنتجات جديدة تمتلك إمكانية عالية في تعميق 

التكامل اإلقليمي. 

أهداف القمة: 
انطلقــت قمــة الكوميســا تحــت شــعار »تعزيــز القدرة 
علــى الصمود مــن خــالل التكامل الرقمــي االقتصادي 
أدوات  اســتخدام  تشــجيع  وتســتهدف  االســتراتيجي«، 
االقتصاد الرقمي لتيســير ممارســة األعمال داخل تجمع 
الكوميســا وتعزيز قــدرة الــدول أعضاء التجمــع البالغ 
عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية 

لجائحة كورونا على اقتصاداتها. 

مزايا وفوائد ترأس مصر للقمة: 
تتطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى اســتفادة من 
تــرأس مصــر للمرة الثانية للكوميســا وذلــك بعد مرور 
20 عامــًا منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاســة التجمع 
عــام 2001 في زيادة وتعميــق أواصر التعاون مع دول 
التجمع في العديد من المجاالت، األمر الذي يدعم التوجه 
االســتراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم 
تبــوء مصر لهــذا المقعد في تعزيز جهودهــا الكبيرة في 
تحقيــق التكامــل االقتصادي بقارة إفريقيــا والتغلب على 
العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء 
الكوميســا، ومواصلــة الجهــود المصريــة المبذولة مع 
دول القــارة األفريقية لدعم التكامــل االقتصادي القاري، 
وتكثيف التعاون االســتثماري بين وكالء االســتثمار في 
أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي 

القطاع الخاص لدفع حركة االستثمارات داخل القارة.

قامت وزارة التجارة والصناعة بدور محوري 
في عقد القمة سواء من خالل االعداد والترتيب 
لفعاليات القمة أو بصياغة رؤية وطنية شــاملة 
لرئاســة مصر لتجمع الكوميسا، وذلك بالتعاون 

مع مختلف الوزارات.
• توصلــت الوزارة إلى صياغــة رؤية وطنية 
شــاملة لرئاســة مصر لتجمع الكوميســا والتي 
تتضمن عدد من األنشــطة التي تستهدف تعميق 
التكامــل االقتصادي بين مصــر ودول التجمع 
لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام 
ودول الكوميســا بشــكل خاص من خالل تهيئة 
بيئة األعمال لمجتمــع األعمال المصري لدعم 
تعاونه االقتصادي مع دول الكوميســا وتيســير 
مهــام عمله في التجمع لتعزيــز الدور الريادي 
المصري اإلقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع 
األعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين 
تجمعات األعمال لدعم التكامل االقتصادي، بما 
ينعكس على زيادة حركة التجارة واالستثمارات 
البينية، وفتح آفــاق للتعاون في القطاعات ذات 
األولوية، والتي يمكن التركيز عليها خالل عام 
الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات 
المصرية في القطاعات االقتصادية ذات الميزة 
التنافســية مثــل النقــل والطاقــة واالتصــاالت 
والصحة مع الــدول األعضاء لزيــادة التعاون 
المشترك وتحقيق مزيد من التكامل االقتصادي، 

وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.
• حددت الوزارة عددًا من المقترحات وناقشتها 
مع الجهــات المعنية ليتم تنفيذها خالل رئاســة 
مصــر للكوميســا تتضمن مجــال الصناعة من 

خالل الترويج لمبــادرة التكامل الصناعي التي 
أعدتها الوزارة، والتي تستهدف تعميق التكامل 
الصناعــي من خالل ترســيم خريطــة الموارد 
المتاحــة بالــدول األعضــاء وربــط سالســل 
القيمــة اإلقليميــة، ومجال التجــارة والجمارك 
مــن خــالل حــث األعضــاء غيــر المنضمين 
لمنطقة التجارة الحــرة على االنضمام وتطبيق 
اإلعفــاء الجمركــي علــى وارداتهم من الســلع 
ذات منشــأ الكوميســا، واقتــراح تأســيس آلية 
لمراجعة السياســات التجارية لدول الكوميســا، 
ومشــاركة خبرات مصر مع الــدول األعضاء 
في مجال المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
وتجارة الخدمات، وكذا مجال البنية التحتية من 
خالل التعاون مع ســكرتارية الكوميسا والدول 
األعضــاء لتوفيــر مصــادر تمويليــة لممرات 
ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين 
بحيــرة فيكتوريا والبحر المتوســط، إلى جانب 
الزراعــة من خالل تشــجيع مبــادرات التكامل 
الزراعــي بيــن دول الكوميســا ودمــج القطاع 
الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.

• تضمنــت الرؤيــة أيضــًا مجــال الصحة من 
خالل إنشــاء لجنــة للتعاون في مجــال الصحة 
بمشاركة الســادة وزراء الصحة في الكوميسا، 
وذلــك بهــدف صياغــة خطة عاجلــة لمواجهة 
التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونا في 
دول الكوميســا، ومجالي السياحة، والثقافة من 
خالل التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة السياحة 
والحيــاة البرية بالكوميســا والعمل على تكثيف 

برامج التعاون المشترك بين دول الكوميسا.

دور وزارة التجارة والصناعة في 
التحضير للقمة 
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نشاط مكثف لوزيرة التجارة 
والصناعة خالل فعاليات القمة

جامع تعلن ترتيبات استضافة مصر لقمة 
الكوميسا الحادية والعشرين بالعاصمة 

اإلدارية الجديدة

على هامش فعاليات قمة الكوميسا 
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع نظيرها 

الزامبي سبل تعزيز التعاون االقتصادي 
المشترك بين البلدين خالل المرحلة المقبلة

قبيل انعقاد قمة الكوميســا الحادية والعشرين عقدت السيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة والســيدة/ تشيليشي كابويبوي السكرتير العام 
لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي »الكوميسا« مؤتمرًا 
صحفيًا بالقاهرة لإلعالن عن الترتيبات الخاصة بالقمة وأجندة األعمال. 
وأوضحــت الوزيرة أن الوزارة ممثلًة في جهاز التمثيل التجاري تتولى 
مهــام اإلعداد والترتيب لعقد هــذه القمة الهامة بالتعاون والتنســيق مع 
عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة وكذا ســكرتارية الكوميسا في 
لوساكا، كما شــاركت الوزارة في فعاليات االجتماع االفتراضي الـ42 
للمجلــس الوزاري الذي انعقــد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري وذلك في 

إطار األعمال التحضيرية للقمة.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع 
السوق المشتركة للشرق والجنوب االفريقى »الكوميسا« أن انعقاد هذه 
القمــة يأتــي في توقيت بالغ األهمية ال ســيما في ضــوء التحديات التي 
فرضتها جائحة كورونا علــى معظم اقتصادات الدول أعضاء التجمع، 
والتــي تراجــع أدائهــا االقتصــادي في ظــل تباطــؤ األداء االقتصادي 
العالمــي، مشــيرًة إلى أن تحديــات الجائحة تمثل دافعًا لدول الكوميســا 
الســتمرار العمل علــى تعميق التكامل االقتصــادي وتهيئة المناخ لبيئة 
األعمــال وللقطــاع الخاص من خــالل تكثيف الجهــود المبذولة لتنمية 
االستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها 

اإلتصاالت والنقل والمواصالت والطاقة.
وقالــت إن تجمــع الكوميســا يعد أحــد تجمعــات التكامــل االقتصادي 
اإلقليميــة، ويســتهدف تحقيــق التكامل االقتصــادي بين دول الشــمال 
والشرق والجنوب األفريقى، من خالل إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها 
إقامة إتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول 

األعضاء.

عقدت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاًء موســعًا مع 
الســيد/ تشــابوكا مولينجا وزير التجارة والصناعــة الزامبي، وذلك في 
إطار مشاركتهما في فعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين والمنعقدة 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء توافق الرؤى بين مسئولى 
البلديــن لوضــع آليــات تحقيق التكامــل الصناعي المشــترك القائم على 
االســتغالل األمثل للموارد المتاحة بدول القارة لربطها بسالسل القيمة، 
والعمل علــى زيادة التكامل الصناعي بين الدول االفريقية بشــكل عام، 

ومصر وزامبيا بشكل خاص، 
وأكــدت الوزيــرة حــرص مصر على تعزيــز التعــاون االقتصادي مع 
دولة زامبيا من خالل تحقيق التكامل الصناعي وتحســين حركة التبادل 
التجــاري بين البلدين واالســتفادة من كافــة المزايا التــي تتيحها اتفاقية 
الكوميســا لزيــادة معــدالت التجارة البينيــة بين البلدين خــالل المرحلة 
المقبلــة، مشــيرًة الى ان هناك فرص متميزة امــام الصادرات المصرية 
للنفاذ للسوق الزامبي وذلك في قطاعات المنتجات الزراعية والصناعات 
الغذائية والهندســية والنسيجية والكيماويات واألسمدة وقطاع مواد البناء 

والتشييد والصناعات الطبية والدوائية.
وقالــت جامــع ان المباحثات تناولت ســعي مصر خالل فترة رئاســتها 
لتجمع الكوميســا للتنســيق مع كافة الدول األعضاء وفي مقدمتها زامبيا 
لتفعيــل مقترحات التعاون المشــترك، والتي تســتهدف تعميــق التكامل 
االقتصادي بيــن الدول األعضاء في مجاالت التجارة والصناعة والبنية 
التحتية والزراعة والســياحة، الفتًة إلى أن اللقاء استعرض أيضًا أهمية 
تفعيل اللجنة التجارية المصرية الزامبية المشــتركة بهدف تعزيز ســبل 

التعاون التجاري بين البلدين خالل المرحلة المقبلة، باإلضافة إلى الســعي 
لتشــكيل مجلس األعمال المصري الزامبي المشــترك ليقوم بدور فاعل في 
دفــع أوجه الشــراكة بين البلديــن والنهوض بها إلى آفــاق أرحب بما يليق 

بمستوى العالقات التي تربط البلدين. 
وأشــارت الوزيــرة إلى أن حجم التبــادل التجاري بين مصــر وزامبيا بلغ 
العام الماضي نحو 15,1 مليون دوالر منها 14,6 مليون دوالر صادرات 
مصريــة و500 ألف دوالر واردات، مشــيرًة الى ان اهم بنود الصادرات 
المصرية لدولة زامبيا تشــمل األســمدة والكيماويــات والصناعات الغذائية 
والصناعات الهندســية واألثاث ومواد البناء والتشييد والمنتجات الزراعية 

والمالبس والمنسوجات.
ونوهــت جامــع الى حرص الــوزارة على تشــجيع المزيد من الشــركات 
المصرية لزيارة السوق الزامبي لبحث فرص التعاون الصناعي المشترك 
مع الشركات الزامبية لتحقيق المنفعة المتبادلة لكال البلدين، خاصًة في ظل 
وجود العديد من قصص النجاح لشــركات مصرية مســتثمرة في الســوق 
الزامبي، مشــيرًة إلى امكانية التعاون بين البلدين في مجال تطوير القطاع 
الزراعــي الزامبي وذلك فيما يتعلق بزراعة المحاصيل االســتراتيجية في 

زامبيا وتوجيه اإلنتاج للسوق المحلي أو األسواق المجاورة.
واكــدت الوزيرة رغبة الحكومة المصرية في تعزيــز التعاون مع الجانب 
الزامبي في مجاالت تعزيز التكامل في القطاع الصحي مع زامبيا لمواجهة 
تداعيــات جائحة كورونــا، إلى جانب تفعيــل مذكرة التفاهــم الموقعة بين 
الجانبيــن المصري والزامبي لتفعيل االعتراف المتبادل في مجال األدوية، 
وكذا تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال السياحة ال سيما وأن زامبيا 

تعد سوقًا واعدًا للخدمات السياحية والفندقية. 
واضافت جامع ان الفترة الماضية شهدت زخمًا كبيرًا فيما يتعلق بزيارات 
الوفــود المصريــة لدولة زامبيا تضمنــت زيارة وفد المجلــس التصديري 
للصناعات الهندسية لزامبيا خالل شهر سبتمبر الماضي، والذي ضم عددًا 
مــن الشــركات المصرية العاملة فــي مجاالت األجهــزة المنزلية واآلالت 
والمعــدات الزراعيــة والمحــوالت والمولــدات الكهربائية حيث ســاهمت 
الزيارة في فتح قنوات إتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الزامبية، 
وتعريــف الشــركات الزامبية باإلمكانــات اإلنتاجية للشــركات المصرية، 
وكــذا زيارة رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية لزامبيا 
خالل شهر نوفمبر الجاري ولقائه مع وزيرة الصحة الزامبية لبحث فرص 
التعــاون المتاحة فــي مجال تجارة وإنتاج األدوية، الفتــة الي امكانية ايفاد 
بعثــة أخرى لزامبيا تضم عــددًا من المســتثمرين المصريين للتعرف عن 

كثب على فرص االســتثمار المتاحة في زامبيا خاصة في مجاالت األثاث 
والمنسوجات. 

ومن جانبه أكد الســيد/ تشــابوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي 
حــرص بالده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجاالت 
واعطــاء دفعة قوية لمعدالت التبادل التجاري بين البلدين، مشــيرا الي ان 
المستثمرين المصريين لديهم فرصة كبيرة لتلبية احتياجات السوق الزامبي 
خاصــة لما يتمتع به المنتج المصري من مزايا تنافســية كبيرة وقبول لدى 

المستهلك الزامبي. 
وأضاف مولينجا أن الحكومــة الزامبية تتوجه حاليا لزيادة القيمة المضافة 
للمنتجات المحلية الي جانب االســتعانة بالخبرات االفريقية وعلى رأســها 
مصر بداًل من االعتماد على خبرات من خارج حدود القارة السمراء، الفتا 
الي رغبة الجانب الزامبي في تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين 
المصري فضاًل عن االستفادة من الخبرة المصرية الواسعة في التكنولوجيا 
الزراعية في تنمية الزراعة في زامبيا في محاصيل القطن والذرة وغيرها.
وأشاد وزير التجارة والصناعة الزامبي بالتطور الكبير الذي تشهده مصر 
حاليًا وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى 
وعلى رأسها العاصمة اإلدارية الجديدة والتي تم إنشاؤها وفق أحدث طراز 
عالمــي، الفتًا في هذا اإلطــار إلى حرص بالده على نقل الخبرة المصرية 

الرائدة في هذا المجال إلى دولة زامبيا.

عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع الســيدة/ تشيليشــي 
كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب االفريقى 
»الكوميســا« استعرض استعدادات مصر وســكرتارية الكوميسا الستضافة 
قمــة الكوميســا الحادية والعشــرين وخطة مصر الطموحة فيما بعد ترأســها 

للقمة للمرة الثانية. 
وقالت الوزيرة ان مصر ترحب باســتضافة قمة الكوميسا الحادية والعشرين 
وترأسها لتجمع الكوميسا لمدة عام للمرة الثانية، حيث يتضمن ترأسها لتجمع 
الكوميســا خطــط طموحــة وواضحة بمعدالت انجاز ســريعة لزيــادة أوجه 

التعاون مع دول الكوميسا خالل المرحلة المقبلة. 
واوضحت جامع ان الدولة المصرية بدأت االســتعدادات الخاصة الستضافة 
قمة األمم المتحدة للمناخ COP27 والتي ســتعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 
2022، ومــا يســتتبعه من التوجه نحو اســتخدام الطاقــة الخضراء وبصفة 
خاصــة فــي مجاالت الصناعة والنقل والطاقة، مشــيرة الــي أن تبني مبادئ 
االقتصــاد األخضر والطاقــة صديقة البيئة يأتي على رأس أولويات الحكومة 

خالل الفترة الحالية. 
ولفتــت الوزيرة الي انه بمجرد انعقاد قمة الكوميســا وتســلم مصر لرئاســة 
التجمــع ســيتم تكثيف اللقاءات على مســتوى الخبــراء والفنيين لوضع خطة 
عمل زمنية لتحقيق ما تصبو إليه مصر خالل ترأســها للتجمع، الفتة الي ان 
انعقاد أعمال القمة في العاصمة االدارية الجديدة يمثل فرصة متميزة الطالع 
اإلخوة األفارقة على هذا الصرح الهائل الذي تم انشاؤه على الطراز العالمي 

ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى. 

وأشارت جامع الى 
مصــر  رؤيــة  ان 
الكوميسا  لرئاســة 
تســتهدف تشــجيع 
األعمــال  تكامــل 
الشــامل  بمفهومها 
لألعمــال التجارية 
جيــة  نتا ال ا و
ية  ر ســتثما ال ا و
وتيــرة  لتســريع 
مــن  التعافــي 

التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا على اإلقليــم من خالل تنفيــذ عدد من 
المقترحات خالل رئاســتها للتجمع تهدف إلى تنميــة التجارة البينية بين دول 
التجمــع وحث الدول االعضــاء على تطبيق إلتزاماتهــا، باالضافة إلى تنفيذ 

مبادرة التكامل الصناعي االقليمي.  
ومن جانبها أكدت الســيدة/ تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق 
المشــتركة للشــرق والجنوب االفريقي »الكوميسا« أن تجمع الكوميسا يفخر 
بترأس مصر للتجمع خاصة وأن الكوميســا في حاجة ماسة الي قيادة حكيمة 
لدولة عريقة مثل مصر للعبور بأمان من أزمة فيروس كورونا التي عصفت 
بالعالــم أجمــع وبالتالي بالقــارة االفريقية، الفتة الي ان مصــر تعد من أكبر 

القوى االقتصادية بالتجمع. 

وتبحث مع سكرتير عام تجمع الكوميسا استعدادات 
استضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين 
وخطة مصر الطموحة خالل فترة ترأسها للقمة 
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بيانات عن تجمع السوق المشتركة للشرق 
والجنوب األفريقي »الكوميسا«

تعتبر الســوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقى »الكوميسا« أحد 
تجمعــات التكامل االقتصادي اإلقليمية، وتهــدف إلى تحقيق التكامل 
االقتصادي بين دول الشــمال والشرق والجنوب األفريقى، من خالل 
إقامــة منطقة تجارة حــرة، يتبعها إقامة إتحــاد جمركي ثم الوصول 
إلى مرحلة الســوق المشتركة بين الدول األعضاء، وال زال التكامل 
االقتصــادي بين الدول األعضــاء في مرحلة منطقــة التجارة الحرة 

حتى تاريخه.
تم التصديق على إتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي 
)الكوميســا( في ديســمبر 1994 كبديــل إلتفاقية التجــارة التفضيلية 
الُمبرمــة عــام 1981، ووقعــت مصــر على معاهــدة اإلنضمام فى 
1998/6/29، وبدأت فى تطبيق اإلعفاءات الجمركية على وارداتها 
المصحوبة بشــهادة منشــأ معتمدة مــن الدول األعضــاء إعتبارا من 

1999/2/17 وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. 
يشــتمل النطــاق الجغرافي للكوميســا علــى دول حــوض النيل عدا 

تنزانيــا، باإلضافة إلى دول منطقة القرن األفريقي، ومنطقة الجنوب 
األفريقى عدا جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبتسوانا، وموزمبيق، ويتمتع 
بعضويــة اإلتفاقية حاليًا 21 دولة هم: بوروندي، جزر القمر، الكنغو 
الديموقراطيــة، جيبوتي، مصر، إريتريا، إســواتيني، إثيوبيا، كينيا، 
ليبيا، مدغشــقر، مالوي، موريشــيوس، رواندا، سيشــل، الصومال، 
الســودان، تونــس، أوغنــدا، زامبيــا، زيمبابــوي، وتبلغ المســاحة 
الجغرافية لدول الكوميســا ما يقرب من 13 مليون كم2، ويزيد عدد 
ســكانها عن 560 مليون نسمة وفقًا إلحصاءات التعداد السكاني لعام 

.2019
بلــغ متوســط معدل النمــو االقتصــادي للكوميســا 5,6% خالل عام 
2019، وتأثرت هذه المعدالت بفعل جائحة كورونا، إال أن توقعات 
صندوق النقد الدولي تشير إلى أن متوسط معدل النمو االقتصادي في 
إقليم الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4,3% خالل العام الجاري 2021 

وإلى 6% خالل عام 2022.

بلغــت صــادرات الكوميســا 90,3 مليــار دوالر خالل عــام 2020 في 
حيــن بلغت واردات الكوميســا مــن العالم 249 مليــار دوالر، وتركزت 
صادرات الكوميسا في المنتجات الصناعية والتي مثلت 36% من إجمالي 
الصادرات )ســاهمت مصر وتونس والكنغو الديموقراطية وكينيا بحصة 
مجمعــة بلغــت 84%(، ثم المواد الخام والمعادن بنســبة 22% )ســاهمت 
الكنغــو الديموقراطية وزامبيــا وزيمبابوي وكينيــا بالنصيب األكبر(، ثم 
الصناعات الغذائية بنســبة 21% )ســاهمت مصر وكينيا وإثيوبيا وتونس 
وأوغندا ومالوي وإســواتيني ومدغشــقر وزيمبابوي بالنصيب األكبر(، 
ثم الوقود بنسبة 9,3% )ساهمت ليبيا وتونس ومصر بالنصيب األكبر(.

استقبل اإلتحاد األوروبي النصيب األكبر من صادرات الكوميسا للعالم 
عام 2020، والذي بلغت نسبته 25,8% من حجم صادرات الكوميسا، 
تاله الصين بنسبة 10,5%، ثم اإلمارات 10,4%، ثم سويسرا %5,3، 
ثــم جنوب أفريقيا 5%، ثم الواليات المتحدة األمريكية 3%، ثم المملكة 
العربية السعودية 2%، بينما تتضمن قائمة األسواق المصدرة للكوميسا 

االتحاد األوروبي بنســبة 24% من حجم واردات الكوميسا، ثم الصين 
بنســبة 16% ثم الهند بنســبة 6%، ثم جنوب أفريقيــا 5%، ثم الواليات 
المتحــدة األمريكيــة 5%، ثم اإلمارات العربيــة المتحدة 4%، ثم تركيا 

4%، ثم المملكة العربية السعودية 4%، ثم روسيا %2.

بلغــت قيمة الصادرات البينية بالكوميســا خالل عام 2020 نحو 9,7 
مليــار دوالر، وتركــزت أغلب الصــادرات البينية في الكوميســا في 
القطاع الصناعي بنســبة 44%، ثم الغذاء بنسبة 35%، ثم المواد الخام 
والمعادن 12%، ثم الوقود 5%، وســاهمت مصر بالنصيب األكبر في 

صادرات الكوميســا البينية حيث اســتحوذت علــى 20% من إجمالي 
الصــادرات البينية عام 2020، تلتها كينيا بنســبة 18,3%، ثم الكنغو 
الديموقراطية بنسبة 13,3%، ثم زامبيا بنسبة 13,1% ثم أوغندا بنسبة 

.%6,3

تعتبر أوغندا أكبر دولة مســتوردة لمنتجات الكوميســا، حيث تستحوذ 
علــى 15,3% مــن الحصــة اإلســتيرادية البينيــة، تليها ليبيا بنســبة 
12,3%، ثم كينيا بنســبة 11,7%، ثم مصر بنســبة 8,1%، ثم الكنغو 
الديموقراطية بنســبة 6,8%، وتتمثــل أهم المنتجات المتبادلة في إطار 

التجارة البينية بالكوميسا في النحاس، والوقود، والكوبالت، والمنتجات 
الغذائية، واألسمنت، والمخاليط العطرية، والحيوانات الحية، والذهب، 

واألدوية، والكيماويات.

تعــد مصر إحدى أهــم القــوى االقتصادية في تجمع الكوميســا حيث 
ســاهمت بالنصيب األكبر فــي حجم تجارة التجمــع البينية خالل عام 
2020 بإجمالــي 2,7 مليــار دوالر، كما يعد تجمع الكوميســا ســوقًا 
واعدًا للصادرات المصرية حيث اســتحوذت مصر على نســبة %20 
من حجم الصادرات داخل الكوميســا بإجمالــي 2 مليار دوالر، حيث 

تتضمــن أهــم بنود الصــادرات المصرية إلى دول الكوميســا تشــمل 
اللدائن، والملح، والكبريت، والجير واألسمنت، ومنتجات السيراميك، 
واآلالت واألجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، 

والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.

بلغــت واردات مصــر من تجمع الكوميســا 700 مليون دوالر خالل 
عام 2020 وتتضمن أهم بنود الواردات المصرية من دول الكوميســا 
النحــاس ومصنوعاته، والبن والشــاي والبهــارات والتوابل، والوقود 

المعدنــي، والزيوت المعدنية، والحديد والفــوالذ، والخضر والنباتات 
والجذور، والورق المقوى والكرتون، والحيوانات حية.

تعد ليبيا أكبر الشــركاء التجاريين لمصر في الكوميســا، حيث تستقبل 
25% مــن الصادرات المصرية إلى دول الكوميســا، تتبعها الســودان 

بنسة 21%، ثم كينيا بنسبة 15%، ثم تونس بنسبة 6%، ثم إثيوبيا بنسبة 
4%، ثم إريتريا بنسبة 3,5%، ثم أوغندا بنسبة %3.

تجارة الكوميسا مع العالم

أبرز األسواق المصدرة 
والمستوردة من تجمع الكوميسا

التجارة البينية لدول تجمع 
الكوميسا )صادرات(

التجارة البينية لدول تجمع 
الكوميسا )واردات(

مصر وتجمع الكوميسا

واردات مصر من الكوميسا 

أهم شركاء مصر التجاريين 
في الكوميسا
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المصــري  الجنــاح  اســتقبل 
اكســبو  بفعاليــات  المشــارك 
2020 دبي خالل شهر نوفمبر 
الماضي العديد من الشخصيات 
العربية والدوليــة البارزة وكذا 
عدد مــن كبار المســئولين من 

مصر ودول العالم 

اســتقبل الجنــاح المصــري المشــارك بفعاليات معرض 
إكســبو 2020 دبــي، ســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان ولي عهــد أبو ظبي نائــب القائد األعلــى للقوات 
المســلحة، والذي تفقد المعروضــات ومحتويات الجناح 
والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات األثرية 

والشاشات التفاعلية.
وقد عبر سمو الشيخ محمد بن زايد خالل جولته بالجناح 
عن أعجابه بالمعروضــات األثرية وفكرة الجناح والتي 
تجمــع بين أصالــة التاريــخ المصري والرؤيــة الجديدة 

للدولة المصرية.
 كان فــي اســتقبال ولى عهد أبو ظبي الســفير/ أشــرف 
الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري 
أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وتأتى هذه الزيارة في إطار الزيارات المكثفة التي قام بها 
عدد من كبار المسئولين بدولة األمارات العربية المتحدة 
للجناح المصري بإكســبو 2020 بدبي، وهو األمر الذي 
يعكس عمق وخصوصية العالقات المشــتركة التي تربط 

قيادة وشعبا البلدين الشقيقين.

قام السفير أوسمار شحفة رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية بزيارة 
للجنــاح المصري بإكســبو 2020 دبي وذلك علــى رأس وفد يضم 15 

عضوًا من قيادات الغرفة وممثلين عن الشركات البرازيلية 
وقد أعرب رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية عن ســعادته بزيارة 
الجناح المصري واســتعراضه للمحتوى المتميــز للجناح والذي يعكس 
الحضــارة المصرية العريقة والجهود التنمويــة الحالية للدولة المصرية 
ورؤيتها للمســتقبل، مشيدًا بالمبادرات والمشــروعات المختلفة التي يتم 
عرضها من خالل الشاشات التفاعلية وبصفة خاصة المتعلقة باإلنجازات 
والمشروعات االقتصادية والفرصة االستثمارية الكبيرة المتاحة بالسوق 

المصري في كافة القطاعات اإلنتاجية والخدمية.
وأكد شــحفة أن العالقــات المصرية البرازيلية تشــهد تطــورًا ملحوظًا  
وبصفة خاصة في المجال االقتصادي، مشــيرًا إلى لقائه شــهر ســبتمبر 
الماضي بالسيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والتي تم خاللها 
توقيع اتفاق  إلنشــاء مكتب تمثيل تابع للغرفة بالقاهرة وهو األمر الذى 
يعكــس  اهتمام الغرفة بالســوق المصــري باعتباره أحد أهم األســواق 
بمنطقة الشــرق األوســط وقارة إفريقيا، حيث سيســهم هــذا المكتب في 
رعايــة المصالح المشــتركة لرجــال األعمال البرازيلييــن والمصريين 
وتعزيــز حركــة التبادل التجاري بيــن البلدين  على المســتويين الثنائي 
ومتعدد األطراف مع دول أمريكا الالتينية من خالل اتفاقية الميركســور 
وكــذا مــع الــدول اإلفريقية من خــالل اتفاقيــة التجارة الحــرة  القارية 

اإلفريقية. 

قام الســيد / سافاس باراديوس وزير الســياحة القبرصي بزيارة الجناح 
المصري بإكســبو 2020 دبي، حيث أطلع على كافة أقســام ومحتويات 
الجناح، وقد رافق الوزير خالل الجولة الدكتور خالد ميالد مدير الجناح.
وقــد أبدى الوزيــر القبرصي أعجابه بمحتويــات الجناح وبصفة خاصة 
التابوت األثري للكاهن بسماتيك بن أوزير، وكذلك السفر عبر آلة الزمن 
والتي تمثل تجسيدا لشعار المشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي » 

عراقة تعزز المستقبل » 
وأشــار باراديــوس إلى أن هنــاك تعاون وثيق بين قبــرص ومصر في 
المجــال الســياحي، مؤكــدًا حرص بــالده علــى تعزيز أوجــه التعاون 
المشــترك مع مصر وتنمية العالقات السياحية خاصة فى ظل المقومات 

السياحية المتوافرة في البلدين.

قام الدكتور/ مامادو تانجارا وزير الخارجية والتعاون 
الدولى بدولة جامبيا بزيارة للجناح المصري باكســبو 
2020 دبــي اشــاد خاللها بالمحتــوى المتميز للجناح 
والــذي يتضمن انجازات ومبــادرات الدولة المصرية 

في مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة. 

يوميات مصر باكسبو  2020 
دبي خالل شهر نوفمبر

الشيخ محمد 
بن زايد 

ولى عهد أبو ظبي الشيخ محمد 
بن زايد يبدى اعجابه بمحتويات 

الجناح وعظمة األثار المصرية

وفد غرفة التجارة العربية 
البرازيلية

وزير السياحة القبرصي 
يبدى اعجابه باالثار المصرية

وزير الخارجية والتعاون 
الدولى الجامبي 
يستعرض االثار 

والمستنسخات الفرعونية 
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سامح شكري 
وزير الخارجية 

عمرو موسي 
األمين العام األسبق 
لجامعة الدول العربية 

محمد أحمد مرسي 
وزير الدولة لإلنتاج 

الحربي 

 CNN وفد شبكة
اإلخبارية العالمية 

خالد فودة
محافظ جنوب سيناء

بياتريكس كارل المفوض 
العام لجناح دولة النمسا 
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أكد الســيد ســامح شــكري وزيــر الخارجيــة ان الدولة 
المصرية تشــارك بجناح متميز بفعاليات إكســبو 2020 
دبي يستعرض تاريخ مصر القديم والتطور الحالى للدولة 
المصرية ورؤيتها للمســتقبل، مشــيرا إلى ان المشاركة 
المصرية باالكســبو بجناح على درجــة عالية من التميز 
تدعو للفخر وتســهم في جذب انظار العالم لزيارة مصر 

باعتبارها احدى الدول المحورية بالمنطقة العربية.
وقــد تفقــد شــكري خــالل الزيــارة كافــة المعروضات 
والشاشــات التفاعليــة وبصفــة خاصة التابــوت األثري 
للكاهن بســماتيك والمستنســخات الفرعونيــة وغرفة آلة 
الزمن والمشروعات القومية الكبري والتي تعكس تطور 
الحضــارة والدولة المصرية عبــر التاريخ منذ الحضارة 
الفرعونية وحتى بناء الدولة الحديثة ومشروعاتها القومية 

والتنموية المختلفة.

قام المهندس/ محمد أحمد مرسي وزيــر الدولــة لإلنتــاج 
الحربــــي بتفقد الجناح المصري  في معرض »إكســبو 
2020 دبي« والمقام بدولــة اإلمارات العربية المتحدة، 
وجــاء ذلك على هامش زيارته لإلمارات للمشــاركة في 

معــرض »دبـي للطيران 2021«.

قالــت الدكتورة / بياتريكــس كارل المفوض العام لجناح 
دولــة النمســا بإكســبو 2020 دبي ان وفــد يضم 120 
رجــل اعمال نمســاوي ســيقوم بزيــارة االكســبو نهاية 
األسبوع الجاري للمشــاركة في االحتفال باليوم الوطني 
لدولة النمســا، مشــيرة الــى امكانية تنظيم زيــارة للوفد 
للجناح المصــري للتعرف على الفرص والمشــروعات 
االســتثمارية المتاحــة بالســوق المصري فــي قطاعات 
الصناعــة والطاقة والزراعة والنقــل والتطوير العقاري 
الى جانب استعراض المشروعات والفرص االستثمارية 

بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس. 
وقد قامت المفوض العام لجناح دولة النمسا بتفقد الجناح 
المصري بإكســبو 2020 دبي، حيث اســتعرضت كافة 
المعروضات والشاشات التفاعلية وبصفة خاصة التابوت 
األثري للكاهن بسماتيك والمستنسخات الفرعونية وغرفة 
آلة الزمن والمشــروعات القومية الكبــرى والتي تعكس 
عراقــة الحضــارة المصريــة القديمة وانجــازات الدولة 

الحالية ورؤيتها للمستقبل.

قام الســيد / عمرو موســي األمين العام األســبق لجامعة 
الدول العربية بزيارة للجناح المصري باكسبو 2020 دبي 
تفقد خاللها محتويات الجناح والشاشــات التفاعلية والتى 
تضمنت التابوت األثري للكاهن بسماتيك والمستنسخات 
الفرعونيــة الى جانب اســتعراض المشــروعات القومية 
واالستثمارية المعروضة على الشاشات التفاعلية وبصفة 
خاصة المشروعات المتعلقة بالزراعة والطاقة والمنطقة 
االقتصادية لقناة السويس كما استعرض الشاشات الخاصة 

بالشخصيات المصرية األيقونية في مختلف المجاالت.

قام وفد من شــبكة CNN االخباريــة العالمية يضم 15 
عضوا برئاسة السيد/ راني رعد رئيس الشبكة للعمليات 
التجارية العالمية بزيارة للجناح المصري باكسبو 2020 
دبــي، حيث تفقــد الوفد كافــة المعروضات والشاشــات 
التفاعليــة بالجناح وبصفة خاصة التابوت األثري للكاهن 
بســماتيك والمستنســخات الفرعونية وكذا المشــروعات 
القومية واالســتثمارية التى تنفذها الدولة المصرية خالل 

المرحلة الحالية.

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب ســيناء بزيارة للجناح المصري 
باكسبو 2020 دبي اســتعرض خاللها كافة محتويات الجناح والتي 
تشــمل االثار والمستنسخات الفرعونية والشاشــات التفاعلية وأبرز 
المبــادرات المصرية في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية واهم اإلنجازات والرؤى المستقبلية للدولة المصرية.

قام الســيد/ زايد بن راشــد الزياني وزيــر الصناعة والتجارة 
والســياحة بمملكة البحرين يرافقه الســيد/ عمر احمد صوينع 
الســويدي وكيــل وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة 
االماراتي بزيارة للجناح المصري باكســبو 2020 دبى، تفقد 
خاللها كافة المعروضات والشاشــات التفاعلية وبصفة خاصة 
التابــوت األثري للكاهن بســماتيك والمستنســخات الفرعونية 
وغرفة آلة الزمن والمشــروعات القومية الكبري والتي تعكس 
تطــور الحضارة والدولة المصرية عبر التاريخ منذ الحضارة 
الفرعونيــة وحتى بناء الدولــة الحديثة ومشــروعاتها القومية 
والتنمويــة المختلفة، وقد كان فى اســتقباله المستشــار تجاري 

خالد ميالد مدير الجناح المصري باكسبو 2020 دبي. 
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام 2016 تمنح بواسطة مركز 
تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. 
مدة صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم. بلغ إجمالي عدد المصانع التي تم تقييمها 361  مصنع، 
و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة 250  مصنع، وتم رفض 48 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح 

العالمة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مره آخرى للمركز 
31 مصنع بطلبات بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.
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المصدر: مواقع إخبارية مصرية وعالمية

متحــور  “أوميكــرون”  فيــروس  يهــدد 
كورونــا الجديــد تعافــي االقتصــاد العالمي، 
حيــث تفاجــأت األســواق بظهــور الســاللة 
الجديــدة بدولــة جنــوب أفريقيــا، وعلــى 
ــهم  ــلع واألس ــواق الس ــت أس ــا ارتبك أثره
ــة  ــع إعــالن منظم ــًا م ــر تزامن بشــكل كبي
ــد مــن  ــة عــن محــور جدي الصحــة العالمي
 ، بـ”المقلــق  فيــروس كورونــا وصفتــه 
ويثيــر “أوميكــرون” مخــاوف حــول إعادة 
اإلغــالق مــرة أخــرى، إذ فرضــت العديــد 
مــن الــدول قيــودًا علــى الســفر مجــددًا مــن 
جنــوب أفريقيــا وبعــض الــدول المجــاورة 

ــد. ــد اكتشــاف المتحــور الجدي بع
تأثر السلع

فــي  الجديــد  المتحــور  ظهــور  ســاهم   

هبــوط أســعار العديــد مــن الســلع الغذائيــة 
والمعــادن الصناعيــة؛ إذ انخفضت أســعار 
الســكر والقمــح والبــن والــذرة، وهبــط 
األساســية”  للســلع  بلومبــرج  “مؤشــر 
انخفــاض  أكبــر  ليســجل   %3.4 بنســبة 
لــه منــذ  شــهر يونيــو الماضــى، كمــا 
ــر  انخفضــت أســعار الزنــك والنيــكل بأكث
مــن 3%. وهبطــت أســعار الــكاكاو بنســبة 

.  %4.6
البترول  يسجل أسوأ أداء في عام

ــى  ــرول الخــام ألدن انخفضــت أســعار البت
ــذ ســبتمبر الماضــي، وبنســبة  مســتوى من
ــذ أكثــر مــن عــام  هبــوط هــي األعلــى من
ــى  ــت إل ــام برن ــعر خ ــث  وصــل س ، حي
و  للبرميــل،  دوالرًا   73 دون  مســتوى 

بتراجــع يومــي تجــاوزت نســبته %10، 
دون  األمريكــي  الخــام  هبــط  وكذلــك 
69.8  دوالرًا للبرميــل بانخفــاض يومــي 

12% تقريبــًا.
أين وصل متحور كورونا الجديد؟

يبــدو أن الفيــروس الجديــد لــم ينحصــر في 
دولــة جنــوب أفريقيــا فقــط، بــل رصــدت  
دول بريطانيــا وألمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا 
إصابــات بســاللة »أوميكرون«الجديــدة 
مــن فيــروس كورونــا، ويأتــي ظهــور 
ــي  ــا ف ــروس كورون ــدة لفي ــاللة الجدي الس
ــارة  ــي  ق ــرة ف ــه دول كثي ــي في ــت تعان وق
إصابــات كورونــا  تزايــد  مــن  أوروبــا 
علــى  قيــودا  يفــرض  بعضهــا  جعلــت 
ــف  ــة لوق ــي محاول ــي ف ــاط االجتماع النش

ــرض. ــار الم انتش
الــوزاري  المؤتمــر  إرجــاء 

العالميــة التجــارة  لمنظمــة 
أرجــأت منظمــة التجــارة العالميــة  
وزاري  مؤتمــر  أول  األخيــرة 
بســبب  ســنوات،   4 منــذ  لهــا 
ظهــور متحــور كورونــا الجديــد 
للقلــق،  المثيــر  »أوميكــرون« 
اتفــق  طــارئ  اجتمــاع  وبعــد 
أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة 
ــوزاري  ــر ال ــل المؤتم ــى تأجي عل
الثانــي عشــر »إلــى أجــل غيــر 
انتشــار  أعقــاب  فــي  مســمى« 
المتحــور أوميكــرون، وهــو مــا 
دفــع حكومــات كثيــرة إلــى فــرض 
قيــود مشــددة علــى الســفر، مــا 
ــوزراء مــن  ــد مــن ال ســيمنع العدي

التوجــه إلــى جنيــف.
إلــى  تدعــو  المتحــدة  الواليــات 
رفــع الملكيــة الفكريــة للقاحــات 

كورونــا لفيــروس  المضــادة 
اكتشــاف  عــن  اإلعــالن  بعــد 

فيــروس  مــن  جديــدة  متحــورة 
كورونــا صنفتهــا منظمــة الصحــة 
العالميــة »مثيــرة للقلــق«، دعــا 
بايــدن  جــو  األمريكــي  الرئيــس 
إلــى  العالميــة  التجــارة  منظمــة 
رفــع الملكيــة الفكريــة للقاحــات 
كورونــا،  لفيــروس  المضــادة 
ــي  ــريع ف ــع الس ــمح بالتوس ــا يس م

لتصنيــع.  ا
ــدد  ــارات ع ــق مط ــرون يغل أوميك

ــد ــم مــن جدي ــن دول العال م
الســفر  األوروبــي  االتحــاد  قيــد 
بجنــوب   دول  ســبع  وإلــى  مــن 
قــارة أفريقيــا تضمنــت بتســوانا 
ــق  ــوتو وموزمبي ــواتينى وليس وإس
أفريقيــا  وجنــوب  وناميبيــا 
وزيمبابــوى، واســتهدفت الواليــات 
المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة هــذه 
كمــا  مــاالوى،  ومعهــا  الــدول 
ــى هــذه  ــا الســفر ال ــدت بريطاني قي
أنجــوال  ومعهــا  الثمانيــة  الــدول 

وزامبيــا.

متحور كورونا الجديــد
 »أوميـــكرون« يهــــدد اقتصاد العالم
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• شهدت الصادرات المصرية غير البترولية لالتحاد األوروبي 
نموًا كبيرًا خالل الـ 8 أشــهر األولــي من عام 2021 حيث 
بلغت حوالي 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خالل 
نفــس الفترة مــن عام 2020، بنســبة زيــادة قدرها %38 
ويعود النمو في حجم الصادرات المصرية لالتحاد األوروبي 
إلــى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية إيطاليا بنســبة 
51.6% وإســبانيا بنســبة 77.5% وألمانيــا بنســبة %22 

وهولندا بنسبة %30.7.

• بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر واألردن خالل 
النصــف األول مــن العام الجــاري 370 مليون دوالر مقابل 
283 مليــون دوالر خــالل نفــس الفترة من العــام الماضي 
بنسبة زيادة بلغت 30%، منها 292 مليون دوالر صادرات 

مصرية و78 مليون دوالر واردات من الجانب األردني.

• بلــغ حجــم التبــادل التجاري بيــن مصــر والبحرين 552 
مليون دوالر خالل الـ 7 أشهر األولى من العام الجاري.

• بلــغ حجم الصادرات المصريــة إلى دول أفريقيا خالل عام 
2019 نحــو 4.8 مليــار دوالر بما يعادل 16% من إجمالي 

صادرات مصر للخارج.

• قامت مصلحة الرقابة الصناعية خالل شهر أكتوبر الماضي 
بإجراء 892 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل واآلالت 
الحراريــة ومراكز الخدمــة والصيانة وعلى جودة المنتجات 
الصناعيــة وإجراء 211 دراســة فنيــة متخصصة تضمنت 

198 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك.

كمــا قامت المصلحــة بمنح تراخيص لـــ 96 مرجل بخاري 
وآلــة حرارية، واعتماد 58 مركز خدمــة وصيانة )خدمات 
مــا بعد البيــع( والقيام بـ 17 حملة رقابيــة خارج المخطط، 
تضمنت التفتيش علــى 66 مصنع، كما قامت المصلحة من 
خــالل وحــدة دليل خدمــة المواطن بالرد على 93 شــكوى، 

وتقديم 464 استشارة فنية.

• حققت صادرات الســلع الهندسية زيادة بنسبة 42% خالل 
الـــ 9 أشــهر األولى من العام الجــاري مقارنة بنفس الفترة 
مــن العام الماضــي حيث بلغت 2.294 مليــار دوالر مقابل 

1.612 مليار دوالر خالل نفس الفترة من عام 2020.

• حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموســة 
خالل شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 % حيث بلغت 
2 مليــار و560 مليون دوالر مقابل 2 مليار و212 مليون 
دوالر خالل شــهر ســبتمبر من عــام 2020 وبفارق 349 

مليون دوالر.  

• شــهدت الواردات المصرية خالل شــهر ســبتمبر الماضي 
تراجعًا ملموســًا حيــث بلغت 4 مليــار و914 مليون دوالر 
مقابل 5 مليار و297 مليون دوالر خالل شــهر سبتمبر من 

عام 2020بنسبة %7.

• شــهد التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خالل شــهر 
ســبتمبر الماضــي زيادة ملموســة حيــث تضمنــت االتحاد 
األوروبي بقيمة 739 مليون دوالر مقابل 463مليون دوالر 
خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت %60 
والواليات المتحدة األمريكية بقيمة 205 مليون دوالر مقابل 
135 مليــون دوالر خــالل نفــس الفترة من العــام الماضي 

بنسبة زيادة بلغت %52 .
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  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــوزراء، اجتماعــًا ضم عــدد من الــوزراء 
ومســئولي الجهــات المعنية لمتابعــة جاهزية 
بالعاصمــة  المختلفــة  والخدمــات  المنشــآت 
اإلدارية الجديدة؛ تمهيدا لعملية انتقال الموظفين 
والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا 
من شهرديســمبرالمقبل، حيث أكد على سرعة 
إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة 
بمدينــة بدر للموظفين المنتقليــن إلى العاصمة 
اإلدارية الجديدة،تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس 

عبد الفتاح السيسي. 
  ومــن جانبــه قــال الدكتــور / صالح الشــيخ  
رئيــس الجهــاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة 
أنــه تم حصر عــدد المتقدميــن للحصول على 
وحدات ســكنية ســواء في مدينة بــدر، أو في 
حي »3R« بالعاصمــة اإلدارية الجديدة، وتم 
تحليل جميع بياناتهم، كما تم االنتهاء من تحديد 
عدد مــن معايير المفاضلة التي على أساســها 
ســيتم إما حصول الموظف على وحدة ســكنية 
أم ال، وقــد تم وضع هذه المعايير اعتمادا على 

عدد من األسس تتمثل في: العمر، والبعد 
الجغرافــي، والحالة االجتماعية، وطبيعة 
السكن الحالي، ونوع التعيين، إلى جانب 
عدد من المعايير األخرى، مشيرًا إلى أنه 
تم إرســال بيانات الموظفين المســتحقين 
للوحدات السكنية في المرحلة األولى إلى 
وزارة اإلســكان والمرافــق والمجتمعات 
العمرانيــة، على أســاس المعايير التي تم 

التوافق عليها.
وفيمــا يتعلق بالموقف الخــاص بالمباني 
الحكوميــة ومــدى جاهزيتهــا، عرضت 
المهندسة راندة المنشاوي موقف إجراءات 
تشــغيل واستالم التيار الكهربائي المؤمن 
الخــاص بالمبانــي الحكوميــة، وأنظمــة 
تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة، وآلية 
إدارة وتشــغيل المرافق، وتنسيق الموقع 
العام للمحاور والطرق الرئيســية، فضال 

عن إقامــة أبراج المحمــول بمختلف األحياء، 
مســتعرضة بذلك موقف شــبكات االتصاالت 
وأجهزة التليفــون، وأبراج المحمول الخارجية 

والتغطيــة الداخليــة للمبانــي، وموقف األحياء 
الســكنية، وغيرهــا مــن إجــراءات تســكين 

الموظفين، وتشغيل المباني الحكومية.

اعتبارًا من يوم االثنين الموافق 15 نوفمبر 
2021 بــدأت وزارة التجــارة والصناعــة 
وكافة أجهزتهــا التابعة تنفيذ قرار الدكتور 
مصطفــى مدبولي رئيس مجلــس الوزراء 
بشــأن حظــر دخــول العامليــن بالجهــاز 
اإلداري للدولــة مقــار عملهم بــدون تقديم 
مــا يفيد تلقيهــم أي من اللقاحــات المضادة 
لفيــروس كورونــا ، حيــث أكدت الســيد / 
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على 
أن الحفــاظ على ســالمة العامليــن أولوية 

قصوى لدى الوزارة وكافة أجهزتها. 
وأكــدت الوزارة التزامها التام بتطبيق كافة 

اإلجــراءات االحترازيــة والتدابير الوقائية 
بمقــر الوزارة وكافة جهاتهــا التابعة األمر 
الذي يســهم فــى الحد من انتشــار فيروس 
كورونــا حفاًظــا علــى صحــة العامليــن 
والمواطنين المتعاملين مع أجهزة الوزارة. 
جديــر بالذكر ان وزيرة التجارة والصناعة 
كانــت قد شــكلت لجنــة الدارة األزمة منذ 
تفشــى فيــروس كورونا المســتجد ، حيث 
تتابع هــذه اللجنة االجــراءات االحترازية  
التى يتم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس .

رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء 
إجراءات تسليم الوحدات السكنية 

الجاهزة بمدينة بدر للموظفين وتسليمها 
تباعًا للمستحقين ابتداًء من ديسمبر 2021

تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء
وزارة التجارة والصناعة تبدأ حظر دخول العاملين غير 

المتلقين للقاح فيروس كورونا لمقار العمل

تضمــن قانــون الخدمة المدنية الصــادر بالقانون رقم 81 لســنة 2016، 
ضوابط وشــروط لترقية العاملين بالدولة، حيث نص على أنه مع مراعاة 
اســتيفاء الموظف لشــروط شــغل الوظيفة المرقــى إليها، تكــون الترقية 
بموجــب قــرار يصدر من الســلطة المختصة مــن الوظيفة التى تســبقها 

مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
 ويحظــر قانــون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبــل محو الجزاء الموقع 
عليــه، ونص علــى أنه يفضل عند الترقية باالختيــار األعلى فى مجموع 
درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى 
يفضــل األعلــى فى مجمــوع درجات تقويم أداء الســنة الســابقة عليهما، 
فالحاصل علــى درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا 
لما تقرره السلطة المختصة بناًء على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند 
التساوى يفضل األعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فاألقدم فى المستوى 

الوظيفى المرقى منه.
ونص القانون على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المســتوي 
األول )ب( باالختيار على أســاس بيانــات تقويم األداء وما ورد في ملف 
الخدمــة من عناصــر االمتياز، وأن تكون الترقيــة للوظائف التخصصية 

األخرى باالختيار في حدود النسب الواردة.
ووفقــا لقانــون الخدمة المدنية، تكــون الترقية لباقــي الوظائف باألقدمية، 
واشــترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء 

في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وبخصــوص الترقية باالختيــار فى الوظائف التخصصيــة، نص القانون 
علــى أنه يجــب الحصول على تقرير تقويــم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان 

عدد من تتوافر فيهم شــروط الترقية باالختيار من الحاصلين على مرتبة 
ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية باالختيار تكون الترقية فى الجزء 
الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على األقل عن ذات المدة السابقة، 
فــإذا كان عــدد مــن تتوافر فيهم شــروط الترقية باالختيار أقــل من العدد 
المخصــص لها تؤجل الترقيــة وتحجز الوظائف فى الجــزء المتبقى إلى 

أول ترقية تالية.
ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية 
نافــذة من تاريخ صدور القرار بها، ويســتحق الموظــف اعتباًرا من هذا 
التاريــخ األجــر الوظيفي المقــرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره الســابق 

مضافًا إليه عالوة ترقية بنسبة 5% من هذا األجر الوظيفي أيهما أكبر.

الشــيخ،  صالــح  الدكتــور/  أكــد 
رئيــس الجهــاز المركــزي للتنظيم 
واإلدارة، مراحــل انتقال الموظفين 
للعاصمــة اإلدارية الجديدة تتضمن  
انتقــال المســئولين عــن األمن في 
للعاصمــة  الحكوميــة  المقــرات 
اإلدارية الجديدة، ثــم انتقال العمال 
الذيــن يســتلمون أجهــزة التشــغيل 
والمســئولين عن األنظمة اإلدارية 
والمالية ثم المسئولين عن تكنولوجيا 

المعلومات .

وأضاف  الشــيخ  أنه سيتم نقل 40 
ألــف و 410 موظفًا ، تــم تدريبهم 
بشــكل خــاص، وتم عمل اســتبيان 
ورســائل عبر الموبايــل للموظفين 

الذين ســينتقلون للعاصمة اإلدارية 
الجديدة إلبداء أرائهم، حيث شــمل 
االســتبيان الجزء الخاص باإلسكان 
والجزء الخاص باألبناء وإمكانيات 
نقلهــم لمــدارس أخــرى  بجانــب 
االشــتراك فــي المدينــة الرياضية 

العاصمة اإلدارية .
وأوضــح رئيس الجهــاز المركزي 
آالف   9 أن  واإلدارة،  للتنظيــم 
و878  موظفــًا أبــدوا رغبتهم في 
الحصول على بدل انتقال للعاصمة 
اإلداريــة الجديدة، بنســبة 33 % ، 
و17 ألــف و123 موظــًف طلبــوا 
الحصول على سكن في سكن مصر  

بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

9878 موظًفا أبدوا رغبتهم فى الحصول 
على بدل انتقال للعاصمة اإلدارية

محو الجزاءات شرط أساسي من شروط الترقية 
طبقًا لقانون الخدمة المدنية 
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ــم  ــدى أه ــوم إح ــة األلومني ــد صناع تع
الوطنيــة  االســتراتيجية  الصناعــات 
احتياجــات  ســد  علــى  تعمــل  التــي 
ــادرات  ــادة الص ــي وزي ــوق المحل الس
الخارجيــة،  لألســواق  المصريــة 
كمــا أنهــا مــن الصناعــات المغذيــة 
التــي يعتمــد عليهــا عــدد كبيــر مــن 
الصناعــات األخــرى مثــل صناعــة 
مــن  وعــدد  والبنــاء  النقــل  معــدات 
يدخــل  كمــا  الثقيلــة،  الصناعــات 
الصناعــات  مجــال  فــي  األلومنيــوم 
والتعبئــة  التغليــف  مثــل  الخفيفــة 
ومواســير الصــرف الصحــي وتصنيــع 
صناعــة  إلــى  باإلضافــة  األكيــاس، 
األســالك الكهربائيــة وأوانــي المطابــخ 

الكهربائيــة. المنتجــات  وإطــارات 
تظهــر أهميــة صناعــة األلومنيــوم فــي 
ــا  ــا وتأثيره ــط لمكانته ــس فق مصــر لي
المصريــة،  الصناعــة  علــى  الكبيــر 
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــا أيضــا لم وإنم
وازدهــار  لنشــأة  الفرصــة  إتاحــة 

العديــد مــن الصناعــات التــي تعتمــد عليهــا 
ــرة  ــل المباش ــرص العم ــن ف ــد م ــر العدي وتوفي

وغيــر المباشــرة بهــا.
ــزة  ــق قف ــى تحقي ــادر عل االقتصــاد المصــري ق
صناعــة  فــي  كبــرى  واقتصاديــة  صناعيــة 
ــة فــي ظــل مــا  ــرة المقبل ــوم خــالل الفت األلومني
تتمتــع بــه الدولــة مــن ميــزات كبيــرة توفــر مناخ 
صناعــي واســتثماري جيــد يســاعد علــى النمــو 
خاصــة فــي ظــل اإلجــراءات التــي تتخذهــا 
الدولــة وتحــوذ بهــا ثقــة االســتثمارات األجنبيــة. 
تبــذل الحكومــة جهــودًا كبيــرة لالرتقــاء بصناعة 
األلومنيــوم وذلــك مــن خــالل إنشــاء مجمعــات 
صناعيــة بأعلــى مســتويات التكنولوجيــا العالمية 
لتوفيــر بيئــة مواتيــة لالســتثمار الصناعــي، كمــا 
يجــري حاليــًا دراســة إنشــاء مجمــع لأللومنيــوم 
ــع  ــر مجم ــة لتطوي ــذ خط ــفاجا وتنفي ــة س بمنطق
األلومنيــوم بنجــع حمــادي الــذي يعــد مــن أضخم 
القــالع المخصصــة فــي صناعــة األلومنيــوم 
فــي مصــر بــل والعالــم العربــي، حيــث يتــم 
التطويــر مــن خــالل إحــالل الجــزء األكبــر مــن 
ــدة  ــا جدي ــا القديمــة مــع إدخــال تكنولوجي الخالي

أقــل اســتخدامًا للطاقــة الكهربائيــة
ــروعات  ــجيع مش ــي تش ــة عل ــل الدول ــا تعم كم

األلومنيــوم  صناعــة  فــي  الخــاص  القطــاع 
بهــدف   زيــادة حجــم صــادرات األلومنيــوم 
أوروبــا  بقــارات  خارجيــة  أســواق  وفتــح 

وإفريقيــا. الالتينيــة  وأمريــكا 
األلومنيــوم  مــن  مصــر  صــادرات  بلغــت  
ــن  ــى م ــهر األول ــالل الـــ9 أش ــه خ ومصنوعات
دوالر  مليــون   565 نحــو  الحالــي،  العــام 
،وتتضمــن أهــم األســواق المســتقبلة للصــادرات 
المصريــة مــن األلومنيــوم إيطاليــا وإســبانيا 
المتحــدة  والواليــات  والمغــرب  وألمانيــا 
ــر  ــم تصدي ــا يت ــا، كم ــا وفرنس ــة وليبي األمريكي
منتجــات األلومنيــوم المصريــة لعــدد كبيــر مــن 
األســواق العالميــة تشــمل جيبوتــي وروســيا 
االتحاديــة وســاحل العــاج وكولومبيــا و ماليزيــا  
كونــج  وهونــج  أفريقيــا  وجنــوب  ومــالوي 
وبيــرو  وســيراليون  واألرجنتيــن  والســنغال 
ــوب  ــد وجن ــد والهن ــل وتايالن ــو برازفي والكونغ

الســودان وأنجــوال وغينيــا.
 

التصديــري  المجلــس  أن  بالذكــر   جديــر   
والصناعــات  والحراريــات  البنــاء  لمــواد 
المعنيــة  الجهــات  أهــم  أحــد   يعــد  المعدنيــة 
بتعزيــز صــادرات المنتجــات المصريــة مــن 

ــز التواجــد  ــى تعزي ــوم حيــث يعمــل عل األلومني
لألســواق  القطــاع  لصــادرات  المصــري 
الخارجيــة وذلــك  مــن خــالل تنظيــم ودعــم 
ــة  ــة الخارجي ــارض الدولي ــي المع ــاركة ف المش
التعــاون مــع كافــة  والداخليــة عــالوة علــي 
ــل  ــادرات مث ــة بالص ــات المعني ــات والهيئ الجه
قطــاع االتفاقيــات التجاريــة والتجــارة الخارجيــة 
علــي  الرقابــة  وهيئــة  الجمــارك  ومصلحــة 
ــات  ــة المواصف ــواردات و هيئ ــادرات و ال الص
و  الصناعيــة  الرقابــة  ومصلحــة  والجــودة 
المســتثمرين  و  األعمــال  رجــال  جمعيــات 
والمجالــس  المصريــة   الصناعــات  واتحــاد 

التصديريــة.
ــن  ــد م ــة المزي ــس ومعرف ــع المجل ــل م للتواص

الخدمــات
-الشــويفات،  األمــل  شــارع   166 العنــوان: 
التجمــع الخامــس، القاهــرة الجديــدة، مصــر

www.ecbm-eg.org :الموقع الرسمي
https://www. الفيســبوك:   علــى  الموقــع 

/facebook.com/ECBMEG

تليفون: 0201279998836
 bmc@ecbm-eg.orgالبريد اإللكتروني

األلومنيوم صناعة استراتيجية.... 
جهود كبيرة لتطويرها وفرص 

ضخمة بالسوقين المحلي والعالمي
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