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أدي المهنــدس/ أحمــد ســمير صالــح اليميــن 
الدســتوري أمــام فخامــة الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي رئيــس الجمهوريــة وزيــرًا للتجارة 
والصناعة ضمن التعديــل الوزاري الجديد في 
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 

الوزراء.
وقــد اجتمــع الرئيس عبــد الفتاح السيســي مع 
الدكتــور مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلــس 
الــوزراء، والوزراء الجدد عقــب أدائهم اليمين 
الدســتورية بالقصر الجمهوري بمدينة العلمين 

الجديدة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي 
باســم رئاســة الجمهورية، بــأن الرئيس رحب 
بالوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في 
مهمتهم، بما يرقى لطموحات الشعب المصري 
ويساهم في تحقيق استراتيجيات الدولة وغايتها 

الكبرى وحماية مصالحها ومقدراتها.
وشــدد الرئيــس على الــوزراء الجــدد التحلي 
بالتجــرد والموضوعية والتفاني وترســيخ مبدأ 
الكفــاءة واألداء المتميــز وبــذل اقصــى جهــد 
كمنهج إدارة ثابت إلعــاء مصلحة الوطن في 
المقــام األول، وذلــك لحجم المســؤولية الكبيرة 
التــي يتولونها في ظل المتغيــرات الدولية التي 
انعكســت داخليًا علــى دول العالم ومنها مصر 
وفرضــت العديــد مــن التحديات التــي تتطلب 
العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبا كلل.
كمــا وجه الرئيــس، الوزراء الجــدد، بالوقوف 
بدقة علــى كافــة أدوات وإمكانيــات وزاراتهم 
والمؤسســات والهيئــات التابعــة لهــا وحســن 
إداراتهــا لتعظيم نتاج تلــك اإلمكانيات وتطوير 
أســلوب عملهــا بهــدف تحقيق اقصى اســتفادة 

وعائــد ممكن، مع االنتبــاه جيدا لكفــاءة آليات 
التنفيذ كعامل حاســم في نجاح التخطيط ليصبح 

واقع ملموس. 
كمــا وجــه الرئيــس بتطويــر برامــج التدريب 
البشــرية  المــوارد  قــدرات  والتأهيــل ورفــع 
خاصة من الشــباب مــع التركيز على العناصر 
المتميزة، باعتبارهــم الكتلة الواعدة التي تمتاز 
بالكفــاءة العمليــة والذهنية بجانــب القدرة على 
إنتاج األفكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل 

مبتكر غير تقليدي. 
وأضــاف المتحــدث الرســمي أن الرئيس وجه 
كذلك بأهميــة التواصل المنتظم مع المواطنين، 
وتقديــم أفضل الخدمات لهم في مجال عمل كل 
وزارة، مــع نشــر وتعميق الوعي العام بشــأن 
التحديــات الدوليــة واإلقليميــة والداخليــة التي 
تواجه الدولة، وكذلك الجهود وحجم اإلنجازات 
والتطــورات الحالية في إطار التنمية الشــاملة 
التــي تشــهدها مصر علــى امتــداد محافظاتها 

ورقعتها الجغرافية.
ومــن جانبه أكد الدكتــور/ مصطفى مدبولي أن 
الــوزراء الجــدد عازمين على العمــل بأقصى 
طاقاتهــم والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات 

ودراسات الستكمالها وتنفيذها، والحرص على 
التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات 
وأجهــزة الدولة المختلفة، علــى نحو يعظم من 
عمليــة التنفيــذ األمثــل لبرامج وخطــط الدولة 
مشــيرًا إلى أن الحكومة تحرص على اإلسراع 
بوتيــرة إنجــاز مختلــف المشــروعات القومية 

وتنفيذ جميع التكليفات الموكلة إليها.
وقــد تقلد المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعــة عدد من المناصــب القيادية بمجلس 
النواب تضمنت رئيس لجنة الشئون االقتصادية، 
ورئيس لجنة الصناعة، كما شغل سمير منصب 
نائــب رئيس مجلــس إدارة جمعية مســتثمري 
مدينة الســادس من أكتوبــر للعاقات الخارجية 
وعضو مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر

كما شــارك ســمير في إعداد عدد مــن القوانين 
االقتصادية تضمنت تعديات قانون االستثمار، 
وتنظيم وســائل الدفع غير النقدي وقانون البنك 
المركزي والقطــاع المصرفي، إلى جانب عدد 
مــن القوانين الخاصــة بالرقابة المالية شــملت 
التمويل االستهاكي، واإليداع والقيد المركزي، 

والتامين الموحد، وسوق رأس المال.

أكــد المهنــدس/ أحمد ســمير، وزيــر التجارة 
والصناعــة حرصــه علــى النهــوض بقطاعي 
الصناعــة والتجــارة الخارجيــة والمضي قدمًا 
فــي كافة الملفات التي تديرها الوزارة بما يعود 
بالنفــع على االقتصــاد القومــي وينعكس على 
حيــاة المواطن المصري، الفتًا إلى أن الوزارة 
ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة 
المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة 
وجذب االستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية 
جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق 

المصري حالًيا ومستقبًا. 
وفــي هــذا اإلطــار أعــرب وزيــر التجــارة 
والصناعــة عــن تقديــره واعتــزازه بالجهــود 
الكبيــرة للســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة خال فتــرة توليها الــوزارة والتي 
نتج عنها تحقيــق العديد من االنجازات، مؤكدًا 
ان الوزارة ســتمضي قدمًا في تعظيم االستفادة 
مــن هذه الجهــود والبناء عليهــا بهدف احداث 
نقلــة نوعية فــي قطاعــي الصناعــة والتجارة 

الخارجية.
وقــال الوزيــر إن القيــادة السياســية تحــرص 
علــى ضخ دمــاء جديدة في صفــوف الحكومة 
المصرية وإدماج عنصر الشباب في الوزارات 
وهو ما ظهر جليًا في التعديل الوزاري األخير، 
موجهًا الرســالة للشــباب المصري المجتهد أن 
يوســع أفاق أحامه ويركز على أهدافه وسيجد 

في بلده الفرصة التي يستحقها. 
وأوضح ســمير أن هناك عددًا من الملفات التى 
ستتصدر أولويات الوزارة خال الفترة المقبلة 
يأتي على رأســها ملف تعميق التصنيع المحلي 
وزيــادة نســب المكــون المحلي فــي المنتجات 
ومســتلزمات  الخامــات  وتوفيــر  النهائيــة، 
اإلنتاج لدفع عجلة اإلنتاج، وتشــجيع اســتخدام 
التكنولوجيــات الحديثــة والعمل علــى توطين 
عــدد مــن الصناعــات خاصــة فــي المنتجات 
التي يتم اســتيرادها من الخــارج، الفتًا إلى أنه 
ســيتم تقييم السياســة الصناعيــة الحالية وبحث 
ومراجعة التشــريعات االقتصادية والسعي إلى 
اتخاذ قرارات حاســمة بهدف االرتقاء بتنافسية 

القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات 
التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافســية للمساهمة 
في زيادة نســبة مســاهمة الناتــج الصناعي في 
الناتــج المحلــي االجمالي وكذا زيــادة معدالت 
الصــادرات وفتــح المزيــد من األســواق أمام 
المنتــج المصــري لتحقيــق مســتهدفات الدولة 
المصرية للوصــول بالصادرات المصرية إلى 

100 مليار دوالر سنويًا.
وأضــاف الوزيــر أن المتغيــرات الدولية التي 
يشــهدها العالــم حاليــًا من جراء أزمــة جائحة 
كورونا واألزمة الروسية األوكرانية وما ترتب 
عليهمــا من تداعيات اقتصادية أثرت على دول 
العالم أجمع ومن بينها مصر فرضت العديد من 
التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل 
بإرادة قوية لتعزيز منظومة االقتصاد المصري 
وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات 

قد تطرأ مستقبًا. 
وأكد ســمير أنه ســيعمل علــى تنفيــذ تكليفات 
الرئيس السيســي للوزراء الجــدد والهادفة إلى 
ترسيخ مبدأ الكفاءة واالداء المتميز وبذل اقصى 
جهــد إلعــاء مصلحة الوطــن والوقوف على 
كافة ادوات وامكانيات وزاراتهم والمؤسســات 
والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج 

تلك االمكانيات وتطوير اســلوب عملها بهدف 
تحقيق اقصى استفادة وعائد ممكن، مع االنتباه 
جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح 
التخطيــط ليصبــح واقــع ملمــوس، فضًا عن 
تطوير برامــج التدريب والتأهيل ورفع قدرات 
الموارد البشرية خاصة من الشباب مع التركيز 
علــى العناصــر المتميــزة، باعتبارهــم الكتلة 
الواعــدة التــى تمتاز بالكفــاءة العملية والذهنية 
بجانب القــدرة على إنتاج االفــكار للتعامل مع 
مختلــف القضايا بشــكل مبتكر وغيــر تقليدي، 
الفتــًا في هذا اإلطار إلى تعظيم االســتفادة من 
كافــة الكوادر الفنية بالــوزارة وإتاحة الفرصة 
أمام الجميع للمســاهمة في تنفيــذ رؤية وخطة 

عمل الوزارة خال المرحلة المقبلة. 
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن المرحلة 
المقبلة ستشــهد مزيدًا من التنســيق والتواصل 
مــع مجتمع األعمــال من منتجيــن ومصدرين 
ومســتوردين لوضع مامح المرحلــة المقبلة، 
والتأكيد على مســتهدفات خطــة عمل الوزارة 
خاصًة وأنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع 
وتنفيذ رؤيــة الدولة المصرية ممثلًة في وزارة 
التجارة والصناعة لارتقــاء بقطاعي التصنيع 

والتصدير.

أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة
ويؤكد في أول تصريح

االرتقاء بتنافسية المنتج المصري وتعميق التصنيع المحلي 
التكنولوجيات  استخدام  وتشجيع  الصادرات  وزيادة 
خالل  الوزارة  عمل  خطة  أولويات  رأس  على  الحديثة 

المرحلة المقبلة
مراجعة منظومة التشريعات االقتصادية واتخاذ قرارات حاسمة لتحقيق 

مستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة
أمام  الفرصة  الفنية...وإتاحة  الكوادر  كافة  من  االستفادة  تعظيم 

الشباب للمساهمة في تنفيذ خطط اإلصالح داخل الوزارة
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في اطار المبادرة الرئاســية » مصنعك 
جاهــز للترخيــص« لتشــغيل الشــباب 
ودعم قطــاع المشــروعات الصغيرة ، 
وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع 
الصناعيــة  المجمعــات  فــي مشــروع 
 ، والمتوســطة  الصغيــرة  للصناعــات 
وخلق محــاور تنموية جديــدة وخاصة 
في صعيد مصر، اعلن المهندس/ احمد 
ســمير وزيــر التجــارة والصناعة عن 
طــرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ 

3 مجمعــات صناعية جديدة تشــتمل على 1000 
وحدة صناعيــة كاملة المرافق والتجهيزات في 3 
محافظات بالصعيد وهي )قنا– أسيوط – أسوان( 
والهندســية  الكيماويــة  الصناعــات  وتســتهدف 
والغذائية  والدوائية ومواد البناء والنســيجية،  كما 
ســتعلن الهيئــة عن وحــدات المرحلــة الثانية من 
المجمعــات الصناعيــة المتوافرة فــي كل من بني 
سويف والمنيا والبحر األحمر والسادات والغربية 

وسوهاج واألقصر.
وقــال الوزيــر أن مشــروع انشــاء المجمعــات 
والمتوســطة  الصغيــرة  للصناعــات  الصناعيــة 
والتوســع فيهــا يأتي علــى راس اولويــات خطة 
عمــل الــوزارة وهيئــة التنمية الصناعيــة، حيث 
يلقــى هــذا المشــروع دعمــًا غيــر مســبوق من 
فخامــة الرئيس عبد الفتاح السيســي ، وتوجيهاته 
المباشــرة بضرورة التوســع في انشاء المجمعات 
الصناعيــة وخاصــة الهــل الجنوب لدفــع عجلة 
التنمية الصناعية وتشغيل الشباب بالصعيد وسائر 
محافظات الجمهورية، مشــيرًا الى ان المشــروع 
يســتهدف تعميق الصناعة المحلية من خال دعم 
ساســل التوريــد وربط منتجات تلــك المجمعات 
بالصناعــات الكبرى وتوفير فــرص عمل حقيقية 
للشــباب في كافة محافظات الجمهورية فضا عن 
اجتذاب مشــروعات القطاع غير الرسمي للدخول 
في منظومــة االقتصاد الرســمي والتمتع بالمزايا 

التي توفرها الدولة.
وأشــار ســمير إلــى أن هذا الطــرح يأتــي تنفيذًا 
لخطــة وزارة التجــارة والصناعــة الهادفــة إلــى 
إقامــة 17 مجمع صناعي بـــ 15 محافظة بتكلفة 
إجماليــة بلغــت 10 مليــار جنيــه، وتضم 5030 
وحــدة صناعية جاهــزة لرواد األعمــال وصغار 
المســتثمرين في محافظات الجمهورية، الفتًا إلى 
أن هذه المجمعات تم انشــاؤها بالتعاون مع الهيئة 
الهندســية للقوات المســلحة ووفقًا ألعلى المعايير 

التكنولوجية والبيئية. 
وحــول التيســيرات الجديــدة في هــذا الطرح اكد 
وزيــر التجــارة والصناعــة انه تنفيــذًا لتوجيهات 
القيادة السياســية فقد تم منح مزيد من التيســيرات 
لصغــار المســتثمرين، حيــث تم تخفيض أســعار 
الوحدات الصناعية بالمجمعات المطروحة بنســبة 
40% عــن تكلفتها الفعلية بمحافظات الصعيد )في 
كل مــن المنيا واســيوط وقنا واالقصر وســوهاج 
واســوان ( وذلــك فــي اطار حــرص الدولة على 

توجيــه مؤشــر التنميــة الصناعية نحــو الصعيد 
وتشــغيل الشباب من أبناء الجنوب ، مضيفا انه قد 

روعي في هذا الطرح.
ومــن جانبــه أوضح اللــواء ا ح مهنــدس/ محمد 
الزالط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه تم 
فتح باب سحب كراسات االشتراطات للمستثمرين 
على الـ 3 مجمعات الصناعية بمحافظات )أسيوط 
– أســوان – قنا( بإجمالي عــدد وحدات بلغ نحو 
1000 وحدة صناعية، بواقع  272 وحدة بمجمع 
عــرب العوامــر بمحافظة أســيوط على مســاحة 
اجماليــة 74 فــدان مخصصة لصناعــات غذائية 
وهندســية وكيماويــة ودوائيــة وجلــود ، و 420 
وحدة صناعية بمجمع منطقة هو بمحافظة قنا على 
مساحة اجمالية 74 فدان مخصص النشطة غذائية 
وهندسية وكيماوية ، و308 وحدة بمجمع الجنينة 
والشباك بمحافظة اسوان على مساحة اجمالية 18 

فدان .
وأضــاف ان االعان اشــتمل على طرح المرحلة 
الثانيــة  بالمجمعــات الصناعية  بالســادات وبني 
ســويف والمنيــا وســوهاج واالقصــر والمحلــة 
بالغربية والغردقة بالبحر االحمر بأنشطة هندسية 
وكيماويــة وغذائية  ودوائية ومــواد البناء وغزل 

ونسيج.
وحــول آلية الحصول على الوحــدات بالمجمعات 
المطروحــة اكد رئيس الهيئة بان يقوم المســتثمر 
بالتقــدم ببطاقة الرقــم القومى )لألنشــطة الجديدة 
صاحب المنشأة الفردية / الممثل القانونى األصلى 
للشــركة( دون اشــتراط الســجل التجاري تيسيرا 
على المستثمر، وتسحب الكراسات ابتداءًا من يوم 
2022/8/23  ، ويتم التقدم بالطلبات فى خال الـ 
15 يوم األولى من كل شهر، على أن يتم التجديد 
لفترات السحب والتقديم دوريًا حتى نفاذ الوحدات 

بالمجمعات الصناعية المطروحة.
الفتــا الى انه تيســيرا على المســتثمرين تم توفير 
الكراسات بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها اإلقليمية 
بالمحافظــات وكذلــك بكافــة افــرع جهــاز تنمية 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة كمــا يمكن 
طلب الكراسة إلكترونيًا من خال موقع الخريطة 
www.investinegypt.gov. االســتثمارية 
eg ، مضيفــا انه تم اتاحة كافة تفاصيل الوحدات 
الصناعيــة المطروحــة والمعلومات الازمة على 
 www.ida.gov.eg البوابــة االلكترونية للهيئة

.

وكشــف اللــواء/ الزالط عن انــه في اطار 
المشــروع القومــي للمجمعــات الصناعية 
يتــم تســليم المســتثمر الوحــدة الصناعيــة 
كاملــة االنشــاءات وتتمتع بكافــة المرافق 
مــن مياه وكهرباء صرف وشــبكات طرق 
واتصاالت ويشتمل المجمع الصناعي على 
وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتســويق 
منتجات المســتثمرين داخل المجمع فضا 
عــن مباني إدارية وخدمية , ووحدة صحية 
, وبنك ، ومسجد، ومطاعم وكافيتريات...

فضــا عــن مســاعدة المســتثمر فــى اســتخراج 
المستندات و استصدار كافة التراخيص الصناعية  
الازمــة، ودعــى رئيــس الهيئة الشــباب ورواد 
االعمال باستثمار الفرصة الراهنة للبدء في تحقيق 
احامهــم باقامة المشــروع الصناعي الخاص بهم 
الســيما وان كافــة اجهــزة الدولــة تســاندهم منذ 
الحصول على الوحدة وتســتمر المســاندة والدعم 

الفني حتى بعد بدء التشغيل.
ولفت الى انه على غرار الطرح الســابق تم تقديم 
مزيد من التيســيرات غير المسبوقة للمستثمرين، 
حيــث شــملت تخفيض ســعر كراســة الشــروط  
لتتراوح ما بين 300 الى 500 جنيه للكراسة بدال 
مــن 2000 جنيه ، وكذا الغاء التكاليف المعيارية 
لدراسة الطلبات ، وتكاليف مقابل تقديم العروض. 
واوضــح  رئيــس هيئــة التنمية الصناعيــة انه تم 
طــرح الوحدات  بنظامــى التمليــك او االيجار ، 
مضيفا انه بالنســبة السعار الوحدات بنظام التملك 
فقــد تم طرح الوحدات بأســعار مائمــة وبالتكلفة 
الفعليــة للمرافق، كما ان نظــام اإليجار تم تحديده 
بتيســيرات كبيرة  حتى 10 ســنوات قابلة للتجديد 
، كمــا تــم تأجيــل تحصيــل ايجار الوحــدات من 
المســتثمرين لما بعد الـ9 اشهر األولى من استام 
الوحدة ، كما يتاح  للمســتثمر الحصول على أكثر 
من وحدة الســتيعاب نشــاطه الصناعي بدون حد 

اقصى في نفس القطاع .
وأفــاد انه في ضــوء البروتوكــوالت التي وقعتها 
الهيئة مع عدد مــن البنوك العامة والخاصة يمكن  
للمســتثمر الحصول على تمويــل منخفض الفائدة  
)5% متناقصة( وبتســهيات قد تصل إلى %100 
مــن قيمــة الوحدة .   فضا عــن دعم جهاز تنمية 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والذي يقدم 
خدمــات كبيرة في دعم المســتثمر الصغير بتقديم 
تســهيات تمويليــة لتوفيــر الماكينــات وخطوط 
االنتاج والخامات. باإلضافة الى خدمات تسويقية 

للترويج لمنتجه.
وأضــاف الــزالط الــى ان الهيئــة مــن خــال 
اســتراتيجيتها في تقديم المســاندة الفنية للمستثمر 
الصناعــي منذ اســتام وحدته وما بعــد اإلنتاج ، 
ســتواصل عقــد ورش عمل مــع الحاصلين على 
الوحدات الصناعية  لتقديم المشورة الفنية لصغار 
المســتثمرين وتذليل اية عقبات قد تواجههم والرد 
علــى استفســاراتهم وســماع مقترحاتهــم وبحث 

مطالبهم.

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، المهندس أحمد ســمير، وزير التجارة 
والصناعــة، لمناقشــة عــدد مــن ملفــات عمل 

الوزارة.
وأكــد رئيس الوزراء في مســتهل اللقاء على ما 
يحظى به قطــاع الصناعة من اهتمــام ومتابعة 
دوريــة مــن قبل الرئيــس عبد الفتاح السيســي، 
رئيــس الجمهوريــة، لما لــه مــن دور مهم في 

تحقيق النمو المنشود لاقتصاد المصري.
وأشــار الدكتــور/ مصطفى مدبولــي إلى جهود 
الدولــة وتحركاتهــا على مدار الفتــرة الماضية 
لدعــم قطاع الصناعــة، وذلك علــى الرغم من 
التحديــات العالميــة المتاحقــة بدايــة من أزمة 
كورونا، وصواًل لألزمة الروســية األوكرانية، 
موضحًا أن تلك الجهــود تضمنت تطبيق العديد 
مــن اإلجراءات والحوافز التي من شــأنها الدفع 
بهــذا القطاع الحيــوي إلى آفــاق أرحب، ومنها 
مبــادرة رد األعبــاء التصديريــة التــي كانــت 
متأخــرة منذ ســنوات، حيث بلــغ  إجمالي ما تم 
صرفه للمصدرين نحو 33 مليار جنيه كما وافق 
مجلــس الوزراء علــى البدء في تنفيــذ المرحلة 
الخامسة من مبادرة الســداد الفوري لمستحقات 
المصدريــن، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه«، 
دعما للصــادرات المصرية، وبمــا يعطي دفعة 

قوية للشركات لزيادة حجم صادراتها.
وأضاف رئيس الوزراء: أن الدولة اتخذت أيضًا 
العديد من اإلجــراءات المهمة لتوفير األراضي 
الصناعية للمصنعين، ســواء بحــق االنتفاع، أو 

بتيسيرات لمن يرغب في التملك.
وكشــف مدبولــي أنــه بالرغــم مــن التحديــات 
والظــروف العالميــة الحاليــة، وكــذا االزمات 

الخاصــة بالطاقة والعمالــة، إال أن مصر لديها 
العديد مــن الفرص الواعدة في قطاع الصناعة، 
مؤكــدًا أننا جاهــزون بالمزيد مــن المحفزات، 
خاصة في الصناعات االستراتيجية، حيث سيتم 
توفير الرخصــة الذهبية لهذه المصانع تيســيرًا 
عليهــم، وبالتالــي يجــب العمل في هــذا الملف 

ووضعه على أجندة األولويات«.
وأكــد رئيس الــوزراء على المتابعة المســتمرة 
لمختلــف ملفات عمل الــوزارة، نظــرًا ألهمية 
هذا الملــف، ومردوده على النمــو االقتصادي، 
مشــيرًا إلى ضــرورة المتابعــة الدورية لموقف 
تشغيل المجمعات الصناعية التي تم طرح جزء 
منها، وجار طرح الباقي، وفى هذا الصدد أشار 
وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجه 
هيئة التنميــة الصناعية بإعــداده للوحدات التي 
تــم التصرف فيهــا بالمجمعــات الصناعية على 
مســتوى الجمهوريــة، ونســب تشــغيلها، وذلك 
للعمل على ســرعة التعامل مــع أي تحديات أو 
معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغليها، 
ســعيًا لتشــغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك 

المجمعات.
وخال اللقاء اســتعرض المهندس/ أحمد سمير 
وزيــر التجــارة والصناعة رؤية عمــل وزارة 
التجــارة والصناعــة خــال المرحلــة القادمة، 
مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة 
الصناعيــة المطبقــة فــي مصــر، وخاصــة ما 
يتعلق بالشــق التشــريعي، وكذا السياسة المالية 
والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياســة ملكية 

الدولة.
ولفت إلى أنه ســيتم العمل على مراجعة مختلف 
التشريعات، ســعيًا إلتاحة المزيد من التيسيرات 

لهــذا القطــاع المهم، خاصــة ما يتعلــق بتوفير 
األراضــي الصناعية، وتأهيــل وإدارة المناطق 
الصناعيــة الجديــدة بما يتناســب مــع المقاييس 
والمعاييــر العالمية في هذا الصــدد، إلى جانب 
تنفيــذ آليــة للوصول إلــى مجتمعــات صناعية 
متكاملــة جاذبة تشــجيعًا على ضــخ المزيد من 
االســتثمارات المحليــة واألجنبية خــال الفترة 

القادمة.
وأكــد وزير التجارة والصناعــة أنه جار العمل 
علــى مجموعة من اإلجراءات التي من شــأنها 
ســرعة إصدار االعتمادات المســتندية الازمة 
لشــراء المواد الخام، وقطع الغيــار، إلى جانب 
تســهيل الحصــول علــى التمويــل مــن القطاع 

المصرفي.
ولفــت المهندس/ أحمد ســمير إلــى أهمية وثيقة 
سياســة ملكية الدولة، في دعــم القطاع الخاص 
وزيادة نسبة مشــاركته في النشاط االقتصادي، 

وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.
وتطــرق وزير التجارة والصناعــة إلى الجهود 
بالناتــج  بالوصــول  الخاصــة  واإلجــراءات 
الصناعــي المصــري إلــى أعلى معــدالت له، 
وكــذا ما يتعلــق بزيادة نســبة المكــون المحلي 
وتعميــق الصناعة، فضًا عن توطين العديد من 
الصناعــات في مصر، تعظيمًا لما تمتلكه مصر 

من مقومات وثروات طبيعية.
واســتعرض الوزيــر عــددًا مــن اإلجــراءات 
المقترحــة بالتشــاور مع الشــركاء مــن القطاع 
الخــاص، والتي من شــأنها دعم قطاع الصناعة 
وتنمية الصادرات، فضــًا عن تعميق التصنيع 

المحلي. 

وزير التجارة والصناعة يستعرض مع رئيس 
الوزراء ملفات عمل الوزارة

في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

هيئة التنمية الصناعية تطرح 1000 وحدة صناعية بـ 3 
مجمعات جديدة بمحافظات أسيوط وقنا وأسوان

مدبولي: قطاع الصناعة يحظى باهتمام ومتابعة دورية 
من قبل الرئيس... ولدينا العديد من الفرص الواعدة
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المهنــدس/ احمد ســمير  أكــد 
والصناعــة  التجــارة  وزيــر 
حــرص الوزارة علــى تعزيز 
التعاون والتنسيق المشترك مع 
كافة منظمات األعمال وبصفة 
خاصة اتحاد الصناعات واتحاد 
الغــرف التجاريــة وجمعيــات 
والمجالــس  المســتثمرين 
التصديرية باعتبارهم شــركاء 
رئيســيين فــى تنميــة وتطوير 
االقتصاد المصرى، مشددًا بأن 
الوزارة لن تعمل فى معزل عن 
مجتمع االعمال، حيث ستشهد 
المرحلة المقبلــة التركيز على 
اتباع النهج التشاركى مع كافة 
االطراف المعنية بهدف توحيد 
الجهــود والتوصــل الى رؤية 

موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة فى مصر.
وقــال الوزيــر ان القطاع الخــاص يلعب دورًا 
رئيســيًا فى منظومــة التنميــة االقتصادية التى 
تشــهدها مصر حاليــا ، خاصة فى ظل االهتمام 
الكبيــر الذى توليــه القيادة السياســية والحكومة 
المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة 
القطاعــات الصناعيــة لتلبية احتياجات الســوق 

المحلى والتصدير لألسواق الخارجية .
 جــاء ذلك خال سلســلة اللقــاءات التى عقدها 
الوزير مــع كل من المهندس/ محمد الســويدى 
رئيــس اتحــاد الصناعــات والمهنــدس إبراهيم 

العربي رئيس االتحاد العام للغرف التجارية.
وأشــار ســمير  الى أن المرحلة الحالية تتطلب 
تضافر كافة الجهود ســواء الحكومة او القطاع 
الخــاص لمواجهة التحديات االقتصادية العالمية 

وتداعياتها على االقتصاد المصرى ، مؤكدًا على 
اهمية تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات 
الحكومــة ورؤيــة ومتطلبات مجتمــع األعمال 
األمر الذى يسهم في تحسين بيئة ومناخ األعمال 
فــى مصر ومن ثم تحقيق معــدالت نمو إيجابية 

فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
ولفــت الوزير إلــى أن الفتــرة القريبــة المقبلة 
ستشــهد عقــد اجتماعات موســعة مع مجلســي 
إدارة االتحاديــن وكذا باقى منظمــات االعمال 
الســتعراض التحديــات التــى تواجــه مجتمــع 
االعمــال ، وبحــث ايجــاد حلول عاجلــة لها  ، 
األمر الذى يســهم فى تحقيق مســتهدفات الدولة 
المصريــة نحــو  تنميــة وتطويــر القطاعــات 

اإلنتاجية والخدمية.
 ومــن جانبــه عبــر المهندس/ محمد الســويدي 

رئيــس اتحــاد الصناعــات عن 
رجــال  احــد  بتولــى  تفاءلــه 
الصناعة قيــادة وزارة التجارة 
المرحلــة  خــال  والصناعــة 
الحاليــة ، خاصــة  فــي ظــل 
التحديــات الكبيــرة التي تواجه 
القطاع الصناعي والتي تتطلب 
واجــراءات  قــرارات  اتخــاذ 
حاسمة لخلق بيئة اعمال مواتية 
لجــذب االســتثمارات المحليــة 
فــى هــذا  واألجنبيــة، مؤكــدًا 
االطار حــرص االتحاد وغرفه 
الصناعيــة علــى التعــاون مع 
وزارة التجارة والصناعة وكافة 
أجهزة الدولــة المعنية لارتقاء 
بالصناعــة المصريــة وزيــادة 
الناتــج  فــى  نســبة مســاهمتها 
المحلــى االجمالى ، ومن ثم زيــادة الصادرات 

وتوفير المزيد من فرص العمل .
وبدوره أكــد المهندس/ إبراهيــم العربي رئيس 
االتحــاد العام للغرف التجاريــة حرص االتحاد 
على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة 
والصناعة للمســاهمة فــي تنفيذ خطــط التنمية 
االقتصادية التي تتبناها الحكومة خال المرحلة 
الحالية ، مع اتاحة كافة امكانات االتحاد وغرفه 
بالمحافظــات للمســاهمة فى تحقيق االســتقرار 
بالســوق المحلــى وذلك من خال توافر الســلع 
للمواطنين بأســعار مناسبة وتشــجيع االستثمار 
في مشــروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهية 

الصغر .

أصدر المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة 
والصناعة والســيد/ الســيد القصيــر وزير 
قــرارًا  الزراعــة واســتصاح االراضــي 
مشــتركًا بشــأن نظام تداول القطــن الزهر 

لموسم 2022/ 2023.
وقــد نــص القــرار علــى أن يكــون تداول 
أقطــان اإلكثــار وغيرهــا مــن األقطان في 
كافة المحافظات لموسم 2023/2022 وفقا 

ألحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار. 
كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة 
من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة 
نظــام تــداول القطن فــي كافــة المحافظات 
برئاســة معــاون وزير التجــارة والصناعة 
للسياســات التجارية وعضويــة ممثلين عن 
وزارة الزراعــة واســتصاح األراضــي، 
ومساعد وزير قطاع االعمال العام، ورئيس 
الهيئــة العامــة للتحكيم واختبــارات القطن، 
وممثــل عــن البنــك الزراعــي المصري، 
ورئيــس الشــركة القابضة للقطــن والغزل 
والنســيج والمابــس، وممثل عن شــركات 
الخــاص،  القطــاع  مــن  األقطــان  تجــارة 
والعضــو المنتــدب لشــركة مصــر لتجارة 
وحليــج االقطــان )مدير النظــام(، على أن 
يعاون مديــر النظام في تنفيــذ النظام خال 
هذا الموسم كل من رئيس االدارة المركزية 
للفــرز والتحكيــم بهيئة تحكيــم واختبارات 

القطــن ، ومدير عــام محافظة كفر الشــيخ 
بهيئة تحكيم واختبارات القطن. 

ويحــدد القــرار اختصــاص اللجنــة بوضع 
األســس واإلطار االســتراتيجي لتنفيذ نظام 
تداول األقطــان لمحصول 2022/ 2023، 
ومتابعــة تنفيذ نظام تــداول محصول القطن 
فــي مراكــز التجميــع المختــارة، واعتماد 
التقديريــة  والموازنــة  التنظيمــي  الهيــكل 
للمشــروع وآليات التنفيذ، إلى جانب اعتماد 
أســس تحديد أســعار فتح المزادات بمراكز 
التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات 
ووضــع  المــزادات،  المســجلة  التجاريــة 
الشــروط والقواعد الماليــة المنظمة لعملها، 
واإلعــداد لتطبيق نظــام المزايــدة المميكن 
المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، 
وغيــر ذلك من االختصاصــات المكلفة بها 

وفقًا لنظام التداول الملحق بهذا القرار. 
وتتولــى اللجنة تقديم تقرير متابعة شــهري 
لوزيــري التجارة والزراعة بموقف التداول 
فــى مراكــز التجميــع والكميــات المتداولة 
واســعار البيع وكــذا تقديم تقريــر في نهاية 
الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتافي 
السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات 

للتطوير.
وقــد ُألحــق بالقــرار نظــام تــداول أقطــان 
محصول موســم 2022/ 2023 على كافة 

المحافظات ويســتهدف تطوير نظام التداول 
الحالي والتغلب على ســلبياته بما يســهم في 
استعادة ســمعة ومكانة القطن المصري في 
األســواق العالمية وحصــول المزارع على 

العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.
وتتضمــن مامح هــذا النظام قصــر تداول 
القطــن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها 
والمســاحات  لألصنــاف  وفقــًا  واماكنهــا 
المزروعــة ومنع تداول القطــن خارج هذه 
المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على 
أعلى ســعر من خال عرض األقطان التي 
ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن 
تحدد أسعار األســاس وفقًا ألسعار األقطان 
العالميــة والميزة النســبية للقطن المصري، 
باإلضافة إلى إشــراف الهيئة العامة لتحكيم 
واختبارات القطن على األقطان ســواء التي 
تــرد الــى مراكــز التجميع او عنــد دخولها 
المحالــج، وكذا في المخــازن الخاصة دون 
الســماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع 
خارج مراكز التجميــع المخصصة في هذا 
الشــأن فــي المحافظات، كما ينــص النظام 
على ربــط مراكز التجميع تحقيقا للشــفافية 
والوقوف على كافة أســعار التداول وأن يتم 
حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في محالج 
محددة وفقًا لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار 

المرفق به هذا النظام .

وزيرا التجارة والزراعة يصدران قرارًا مشتركًا بشأن 
نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/ 2023

وزير التجارة والصناعة يبحث مع رئيسي 
اتحادي الصناعات والغرف التجارية رؤية مجتمع 

األعمال لالرتقاء بقطاعي التجارة والصناعة
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شــهد الدكتور/ مصطفــى مدبولي، 
رئيــس مجلــس الــوزراء، توقيــع 
مذكــرة تفاهم بيــن »الهيئــة العامة 
الحــرة«،  والمناطــق  لاســتثمار 
 »Stellantis-وشركة »ستيانتس
العالميــة المتخصصــة فــي تصنيع 
الســيارات؛ لتوســيع نطاق التعاون 
القائم بين الحكومة والشــركة خال 

الفترة المقبلة.
حضــر مراســم التوقيــع المهندس/ 
التجــارة  وزيــر  ســمير،  أحمــد 
والصناعة، واللــواء مهندس مختار 
عبداللطيــف، رئيــس الهيئة العربية 
للتصنيــع. ووقع على مذكرة التفاهم 
عبدالوهــاب،  محمــد  المستشــار 
العامــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 
لاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ 
ســمير َشــْرفان، الرئيــس التنفيذي 

لقطاع العمليات للشــرق األوســط وإفريقيا 
بشركة »ستيانتس«.

وقال المستشــار/ محمــد عبدالوهاب، على 
هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تســتهدف 
توســيع نطاق التعاون القائــم بين الحكومة 
المصرية )ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع( 
والشــركة في مجال تصنيع السيارات، في 
ضــوء الدعــم الذي تقدمــه » اســتراتيجية 
صناعة الســيارات« التي اطلقتها الحكومة 
مؤخرا لتشــجيع الشــركات العاملة في هذا 
القطاع على ضخ مزيد من االستثمارات في 

السوق المصرية. 
ومن جانبه أشــار الســيد/ سمير َشْرفان إلى 
أن مذكــرة التفاهــم التــي تم توقيعهــا اليوم 
بين شــركة »ســتيانتس« و«الهيئة العامة 
لاســتثمار والمناطق الحرة« تأتي لدراسة 

ضــخ اســتثمارات إضافية وزيــادة الطاقة 
اإلنتاجيــة فــي مصانــع »الشــركة العربية 
االمريكية للســيارات« والتي تمثل نموذجًا 
ناجحًا لتكامل االســتثمار الصناعي الوطني 

واالجنبي منذ أكثر من 45 عاما. 
وأشــاد »شــرفان« بالرعاية غير المسبوقة 
التــي يحظى بهــا قطاع الســيارات من قبل 
الحكومة الحالية، ُمثمنًا تضافر جهود جميع 
الوزارات والجهات ومنظمات االعمال ذات 
الصلــة التي نتج عنها إعداد االســتراتيجية 
الوطنية لصناعة الســيارات فــي صورتها 
الحالية وتم إطاقها من قبل رئيس الوزراء 
خــال زيارتــه للمنطقة الصناعية بشــرق 

بورسعيد يونيو الماضي.
وأكــد أن الشــركات يمكنهــا االســتفادة من 
المزايــا النســبية التــي يتمتــع بهــا منــاخ 
االســتثمار في مصر من توافــر بنية تحتية 

صناعية وعمالة شــابة قابلة للتأهيل ومزايا 
لوچيســتية، فضا عــن إمكانية االســتفادة 
من العديد مــن اتفاقيات التجارة الحرة التي 
تؤهل مصر القتحام أســواق تصدير واعدة 

في المنطقة وفي افريقيا. 
لقطــاع  التنفيــذي  الرئيــس  وأضــاف 
العمليات للشــرق األوســط وإفريقيا بشركة 
»ســتيانتس«: من المتوقــع أن ينمو حجم 
الســوق المصريــة من 1.1 مليون ســيارة 
حاليا ليتجاوز 5 مايين ســيارة بحلول عام 
2035، الفتا إلى أن االستراتيجية الوطنية 
لتنمية صناعة السيارات سوف تؤهل مصر 
ألن تكــون فــي مصــاف الــدول الُمصدرة 
المنطقــة واألســواق  للســيارات ألســواق 
األفريقية اعتمادا بشكل أكبر علي السيارات 

الكهربائية والسيارات صديقة البيئة. 

تفقد الدكتــور/ مصطفــى مدبولي، رئيس 
مجلس الــوزراء، والوفد المرافق له مبنى 
الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصادرات 
والــواردات بالميناء وذلك خــال زيارته 

لميناء الدخيلة باإلسكندرية.
واطلع رئيــس الوزراء خــال جولته في 
المبنى على الجهــود التي قامت بها الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 
والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل 
الهيئــة بمينــاء الدخيلة، ومــا تضمنه ذلك 
من إنشــاء مبنى جديد للمعامــل الكيميائية 
الــواردة  الرســائل  لفحــص  والصناعيــة 
لميناءي اإلسكندرية والدخيلة، حيث أشار 
اللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة 
للرقابــة على الصادرات والــواردات إلى 
أن المبنــى الجديد تم افتتاحه خال شــهر 
فبراير الماضي، ويضم 29 معمًا تغطي 
كافة مجاالت الفحص التقليدية، وعددا من 
المجاالت الجديدة والتي تتواجد ألول مرة 
في مصر والشرق األوسط حيث تم إنشاء 
4 معامــل متخصصة فــي مجاالت جديدة 
تشــمل البوليمــرات، والباســتيك القابــل 
للتحلــل وفحــص المنظفــات والصابون، 
باإلضافــة إلــى فحــص األخشــاب ومواد 

البناء، واختبارات جودة النسيج.
وأضاف اللواء/ عصــام النجار أن المبنى 
الجديــد يتكون من 4 طوابق، يضم الطابق 
األرضــي 5 معامــل في مجــاالت فحص 

المنتجات البترولية، والكيماويات األمنية، 
والكابــات الكهربائيــة، وقواطــع التيــار 
المنزليــة باإلضافــة إلى مقابــس ومفاتيح 

اإلنارة والشاسيهات الكهربائية.
معامــل   10 األول  الطابــق  ويتضمــن 
متخصصــة، مــن بينهــا معامــل فحــص 
الكرتون والمنتجات الورقية واالختبارات 
الغذائيــة،  المنتجــات  علــى  الكيميائيــة 
والخصائص الطبيعية للمنتجات باإلضافة 
البيولوجيــة،  الفيروســات  معمــل  إلــى 
فيمــا يتضمــن الطابــق الثانــي 8 معامل 
تشــمل مجــاالت البوليمرات والباســتيك 
القابــل للتحلــل، وتقديــر بقايــا العناصــر 
الثقيلــة وفحص التبغ والســجائر، وفحص 
األخشــاب ومــواد البنــاء باإلضافــة إلى 
فحــص البصريات، واختبــارات الكيمياء 
الصناعيــة فضًا عن اختبــار المنظفات، 
وفحــص الدهانــات واألحبــار واألدوات 
الكتابيــة، كما يضم الطابــق الثالث للمبنى 
6 معامــل متخصصة فى مجــاالت تقدير 
متبقيات المبيدات، وتقدير السموم الفطرية، 
وتقدير المــواد المضافة إلى جانب فحص 
النسيج والجلود ولعب األطفال، والفريون، 

والمعايرة .
وتفقد رئيس الوزراء خال جولته بالمبنى 
معمل الباستيك القابل للتحلل، والذي يدعم 
استعدادات الدولة الستضافة مؤتمر المناخ 
معمــل  وكــذا   ،  »COP27« العالمــي

الحبوب حيث يعد المعمان ضمن منظومة 
المعامل المركزية بالميناء، واستمع رئيس 
الوزراء إلى شــرح، تمت اإلشــارة خاله 
إلى أن معمل البوليمرات والباستيك القابل 
للتحلــل ُيعد أحــدث المعامل التى أنشــأتها 
الهيئة مؤخرًا، حيث يقوم بفحص المنتجات 
الباستيكية القابلة للتحلل طبقًا للمواصفات 
العالميــة، ومنها المنظفــات القابلة للتحلل 
والمنتجات النسيجية الحاصلة على عامة 
اإليكولوجية، حيث يســهم فــى تحديد نوع 
خامة الباســتيك، وتحديد إذا كان البوليمر 
ُمعــاد تدويره من عدمــه، واختبار مقاومة 
المخففــة ألدوات  األحمــاض والقلويــات 
المائدة مــن اللدائن، وكــذا اختبار مقاومة 
الحــرارة المنخفضــة والحــرارة الجافــة 

ألدوات المائدة من اللدائن. 
كما تمت اإلشــارة إلــى أن معمل الحبوب 
ُيعد مســئوال عن فحص جميــع اختبارات 
الغذائيــة  للســلع  الطبيعيــة  الخصائــص 
وبصفــة خاصــة الحبــوب، وأن المعمــل 
مجهــز بأحــدث األجهــزة الســريعة ذات 
التقنيــة العاليــة، ويعتبر نســخة من معمل 
فــي  المتخصــص  األمريكــي   GIPSA
فحــص الحبــوب، كمــا أنه حاصــل على 
شهادات األيزو 17025 /2004، األيزو 
2017/17025 مــن المجلــس الوطنــي 
لاعتمــاد فــي جميــع اختبــارات فحوص 

القمح.

بحضور وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع مذكرة 

تفاهم بين »هيئة االستثمار« وشركة 
»ستيالنتس« العالمية لصناعة السيارات 

لتوسيع نطاق التعاون بين الحكومة والشركة 
خالل المرحلة المقبلة 

ويتفقد مبنى الهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات بميناء الدخيلة

الفحص  مجاالت  تغطي كافة  معماًل   29 يضم  المبني 
تتواجد  والتي  الجديدة  المجاالت  من  وعددا  التقليدية 

ألول مرة في مصر والشرق األوسط
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عقــدت الدكتــورة/ ياســمين فؤاد وزيــرة البيئة، 
والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، 
أول اجتمــاع موســع بعــد توليــه حقيبــة وزارة 
التجارة والصناعة، الستعراض ومناقشة الملفات 
ذات التعاون المشــترك بين الوزارتين، ومتابعة 
اخر المستجدات   الخاصة بإستعدادات استضافة 
مصر لمؤتمر المنــاخ cop27,، والمقرر عقده 
نوفمبــر المقبل بشــرم الشــيخ ، وذلــك بحضور 
الدكتــور على أبو ســنة الرئيــس التنفيذى لجهاز 
شــئون البيئة، والســفير أيمن ثــروت ممثا عن 
وزارة الخارجيــة  وعــدد من القيــادات المعنية 

بالوزارتين. 
وفى مستهل االجتماع، تقدمت الدكتورة/ ياسمين 
فــؤاد بالتهنئة، للمهندس احمد ســمير على توليه 
مهام منصبه وزيرًا للتجارة والصناعة متمنية له 
التوفيق والنجاح في مهام عمله، موجهة الشــكر 
لألســتاذة نفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة 
الســابقة، علــى المجهــود الذي بذل خــال فترة 
توليها الوزارة، مشــيدة بالتعــاون المثمر والبناء 
بيــن الوزارتيــن بهــدف توافــق الصناعــة مــع 
االشــتراطات البيئية، والذي يساعد على منافسة 
منتجاتنــا عالميا والتصدير للخارج. مشــيرة إلى 
بروتوكــول التعــاون بيــن الهيئة العامــة للتنمية 
الصناعيــة وجهــاز شــئون البيئة، بشــأن تعزيز 
التعاون المشــترك فيما يتعلق بتيســير إجراءات 
منــح التراخيص واســتيفاء االشــتراطات البيئية 
بالمنشــآت الصناعيــة، وتحقيــق التكامــل بيــن 
مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشــآت، بما 
يسهم في تشجيع االستثمارات الصناعية في ظل 

توفير بيئة صحية سليمة.
وأشــارت الدكتورة/ ياســمين فؤاد إلى مشــروع 
التحكــم فــى التلــوث الصناعي-المرحلــة الثالثة 
التابــع لــوزارة البيئة، والتعاون بيــن الوزارتين 
في هذا الصــدد، موضحة أنه يعد واحدًا من أهم 
المشــروعات بــوزارة البيئة، ويهــدف إلى دعم 
الصناعة المصرية لتحسين األداء البيئي وتحقيق 
االلتــزام بالقوانين البيئية. كما أنــه يتيح قروضًا 
ميســرة للشــركات الصناعية الراغبــة في تنفيذ 
مشروعات بيئية.حيث يتم إتاحة قرض للمصانع 
بنســبة 3.5%، وهــي اقل من اي نســبة  مقارنه 
بالبنــوك التجاربــة بمصر ،وهذا بدعــم من بنك 
االســتثمار األوربي، والبنــك األلماني، والوكالة 

الفرنســية للتنميــة الدولية،  ويقوم جهاز شــئون 
البيئــة بإعــداد الدراســات الفنية لعمــل الجدوى 
االقتصاديــة ونســاعد المصانــع علــى توفيــق 
اوضاعهــا البيئيــة،  وبهــذه الطريقــة تــم تغيير 
األســلوب القديم القائم علــى التفتيش والغرامات 
، مشــيرة انــه تم تلقــي العديد مــن  الطلبات من 
المصانع المختلفة التي ترغب في تحســين االداء 
البيئــي ،ألن ذلك يصب فى مصلحتهم من توفير 
فى الطاقة والميــاه وغيرها ، ويصب فى النهاية 
فى صالح الحفاظ على البيئة. مؤكدة أن الحكومة 
المصرية حكومة متضامنة تعمل جميعها لصالح 

الدولة المصرية.
كما اســتعرضت وزيــرة البيئــة االســتراتيجية 
الوطنيــة للحد مــن األكياس الباســتيكية احادية 
االســتخدام،  وأوجــه التعــاون المشــترك بيــن 
الوزارتيــن فــي  هذا الشــأن،  مشــيرة  أنه يعد 
توجه عالمى ، مؤكدة على الســعى إليجاد بدائل 
متعــددة منها الــورق والقمــاش وغيرها ، وذلك 
للحــد من االثار الســلبية لتلك االكياس، موضحة 
الجهــات التى يتم التعاون معهــا فى هذا الصدد،  
ومنهــا هيئــة المواصفــات والجــودة والمعنيــة 
بوضع االشــتراطات حيث تم تشكيل لجنة وطنية 
وفنيــة من عدد مــن الجهات المعنيــة وتم وضع 
مواصفــة إلنتــاج تلك االكيــاس ، وتم ارســالها 
لهيئــة المواصفــات والجــودة ، والتشــاور عند 
وضــع تلك المواصفه مــع المنتجين والمصنعين 
،، والهدف من ذلك هو تقليل اســتخدام الباستيك 
أحادى اإلستخدام، وتسهيل عملية جمعه وتدويره 
، وأيضًا تــم إصدار مواصفــة خاصة باألكياس 

القابلة للتحلل الحيوى كأحد البدائل الموجودة.
 ومــن جانبه أكــد المهندس/ احمد ســمير وزير 
التجارة والصناعة حــرص الوزارة على تعزيز 
التعــاون المشــترك مــع وزارة البيئــة لتحقيــق 
التوافــق فيما بين خطط الــوزارة لتحقيق التنمية 
الصناعية الشــاملة والمســتدامة والمعايير البيئية 
الواجب توافرها فى المنشــآت الصناعية، وذلك 
بهــدف تقديــم خدمــات عالية المســتوى لمجتمع 
المصنعين والحفاظ على أمن وســامة المنظومة 
البيئيــة فى مصــر وبمــا يتوافق مــع التوجهات 

العالمية والوطنية في هذا الصدد.
 وقــال الوزير ان اســتضافة مصــر لقمة المناخ 
تمثــل فرصة كبيرة الســتعراض جهــود الدولة 

لدعــم التحــول لاقتصــاد األخضر فــي مختلف 
مــن  والحــد  والخدميــة  اإلنتاجيــة  القطاعــات 
االنبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة االحتباس 
الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق االستدامة، 
وتســليط الضوء علــى دور الصناعــة والقطاع 
الخــاص في فعاليات القمــة، الفتًا الى انه يجري 
حاليا االنتهاء مــن وضع أجندة اليوم المخصص 
للصناعــة المصريــة، باإلضافة إلــى المعرض 
المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء والذي ســيضم 
المنتجــات الصناعيــة المصرية الصديقــة للبيئة 
وكــذا أحــدث التكنولوجيات المســتخدمة في هذا 
اإلطــار، فضــا عن المبــادرة الخاصــة بالدول 
االفريقيــة والتي تســتهدف الشــركات اإلفريقية 
العاملــة في مجاالت كفاءة الطاقة واســتخدامات 
الطاقة النظيفة والمتجددة ومشــروعات االقتصاد 

الدوار.
وحول التنسيق بين اجهزتى الصناعة والبيئة فيما 
يتعلق باصــدار التراخيص للمنشــأت الصناعية 
اشــار ســمير الى اهمية تعريف مجتمع االعمال 
باالشــتراطات البيئيــة المطلوبــة للحصول على 
الموافقات والتراخيــص الصناعية، الفتًا الى ان 
التزام المصانع بكافة االشــتراطات البيئية يسهم 
في زيادة الصادرات المصرية لاسواق العالمية.
كما تم خال االجتماع مناقشــة آخر المستجدات 
الخاصة باالســتعداد الســتضافة مؤتمــر المناخ 
cop27، والوقــوف علــي مجهــودات فريــق 
العمــل المشــترك مــن الوزارتيــن فــي إنجــاز 
الترتيبــات الازمــة لتنظيــم عدد مــن الفعاليات 
الخاصة باالســتدامة البيئية، حيث تم مناقشــه ما 

تــم من ترتيبــات للمعرض المقام بالمنطقة الخضراء  والذى ســيضم 
التكنولوجيات الصديقة للبيئة من الصناعات المصرية ، وكيف  يمكن 
من خاله دعوة دول العالم إلى عقد شــراكات دولية ، كما  سيتضمن 
المؤتمر عدد من األحداث الجانبية تخرج عن الجزء الوطنى لتعرض 
الشــراكات ليكون ذلك فرصة حقيقة للقطاع الخاص ســواء المصرى 
أو األجنبــى ليكــون مؤتمرًا تنفيذيًا يعرض صــورة حقيقية للتطبيقات 
البيئيــة فى القطاع الصناعى، كما ســتعرض المنطقة الزرقاء صورة 
لتوافــق القطــاع الخــاص المصــرى مع البيئــة حيث يقوم مشــروع 
التحكم فى التلوث الصناعى والمهتم بكفاءة اســتخدام الموارد وخفض 
االنبعاثات حاليًا بإعداد دراســات على مشروعات خاصة بالصناعات 
التى اســتطاعت خفض االنبعاثات للحد من آثــار التغيرات المناخية، 
وسيتم كذلك التحضير لتوقيع برنامج جديد على هامش مؤتمر المناخ 
ليكون فرصة جديدة لمصر فى العديد من المشروعات الصديقة للبيئة. 
كما يتم العمل على مشــروع الصناعة الخضراء والمستدامة الجارى 

إعداده إلعطاء فرص للقطاع الخاص للتطبيقات البيئية. 
 كما تم مناقشة اإلعداد والتحضير  لليوم الخاص » بخفض الكربون«، 
والذى تم إقراره ضمن االيام الموضوعية غير الرسمية خال مؤتمر 
قمــة المنــاخ القــادم COP27 ، والمهام المنوط بهــا وزارة التجارة 
والصناعة  خال الفترة القادمة ، كما تم  استعراض بعض المبادرات 
المقترحــة الطاقها خال المؤتمر ، ومنها في مجال التخفيف مبادرة 
نقــل الطاقــة، و التي تركز علــى آليات وادوات وأفضل ممارســات 
نقــل الطاقــة، وتبني على المبادرات الســابقة مثل المبــادرة األفريقية 
للطاقــة المتجددة وتكرارها في مناطــق اقليمية أخرى، ومبادرة النقل 
المســتدام بمفهومه الواســع واالســتفادة مــن التكنولوجيــات الحديثة 
واتاحتها للدول النامية، وآليات إشــراك القطــاع الخاص والمواطنين 
فــي تبني هذا المفهوم.و أيضا في مجال الزراعة مبادرة نظام االنذار 
المبكر للمحاصيــل الزراعية واألمن الغذائي وعاقته باألمن المائي، 
والربــط بيــن مبادرتي ندرة المياه وإدارة المناطق الســاحلية وغيرها 
من المبادرات ،وتم االتفاق خال االجتماع على سرعة اعتماد المهام 
والجهود المنوط بها وزارة الصناعة واألجندة النهائية للفعاليات حتى 
يتــم توظيفها  بمناطــق المؤتمر من المنطقه الخضــراء ، أو المنطقة 

الزرقاء ، أو الجزء الخاص باالجتماعات

 COP في إطار اســتعدادات مصر لمؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ
27 بشــرم الشــيخ هذا العام، وبحضور الدكتورة ياســمين فؤاد وزيرة البيئة، 
وقع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم مذكرة 
تفاهم بين المركز وجهاز شئون البيئة برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز الدكتور 
على أبو ســنة والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسســة استدامة 
جــودة الحياة للتنميــة والتطوير وذلك إلطاق جائزة مواجهــة التغير المناخي 

..Africa Grows Green
وتهدف جائزة مواجهة التغير المناخي Africa Grows Green إلى تشجيع 
كافة القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها 
ســيدات وجهات التمويل األخضر والجامعات والمراكز البحثية والمؤسســات 
علــى اتباع نهج صديق للبيئــة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي وتطبيق 
مبــادرات قائمة على االبتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات 

مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتولى مؤسسة استدامة تنظيم المسابقة واختيار لجان التحكيم وإعان الفائزين 
فــي فئات المســابقة األربع، ويأتي تنظيم هذه المســابقة تحــت رعاية وزارتي 
البيئــة والتجارة والصناعة انطاقًا من ســعي جهاز شــئون البيئة للحفاظ على 
البيئة والموارد الطبيعية وحســن اســتغالها وعدم اســتنزافها ومراعاة حقوق 
األجيــال القادمــة وتكاما مع الدور الــذي تقوم به وزارة التجــارة والصناعة 
مــن خال هيئاتها المختلفة إلعطاء قوة دفــع لصناعة مصرية حديثة، حيوية، 

تنافسية ومستدامة. 
كما تم خال االجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج 
التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII أحد مبادرات وزارة البيئة بهدف دعم 
وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في إطار محافظات مصر 
وبوجــه خاص المســاهمة في مســاعدة الصناعة على تحســين األداء وخفض 
اســتهاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح 

البيئية، وترسيخ مفهوم االقتصاد األخضر.

وزيـرا التجارة والصناعـة والبيئة يناقشـان الملفــــــــات ذات التعاون 
المشترك بين الوزارتين ... ويتابعـان استعــــــــــــدادات استضافة قمة 

cop27 المناخ
م. احمد سمير: حريصون على تعزيز 

التعاون المشترك مع وزارة البيئة لتحقيق 
التوافق فيما بين خطط التنمية الصناعية 

المستهدفة والمعايير البيئية الواجب 
توافرها في المنشآت الصناعية

توقيع مذكرة تفاهم 
بين مركز تحديث 

الصناعة وجهاز 
شئون البيئة إلطالق 

جائزة مواجهة التغير 
المناخي في إفريقيا 
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شــهد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلــس الــوزراء، بمقــر الحكومــة في 
مدينــة العلميــن الجديدة، مراســم توقيع 
عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين 
الثاني والثالث لمترو األنفاق، بواقع 40 
قطــارا جديدا، وذلك بيــن الهيئة القومية 
لألنفاق وتحالف شركات هيونداي روتيم 
الكوريــة الجنوبيــة / نيــرك )الشــركة 
الســكك  الوطنيــة المصريــة لصناعــة 

الحديدية(.
حضــر التوقيع الدكتورة/ هالة الســعيد، 
وزيــرة التخطيط والتنميــة االقتصادية، 
والفريق مهندس/ كامــل الوزير، وزير 
النقل، والدكتورة رانيا المشــاط، وزيرة 

التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير 
التجــارة والصناعة، وســفير جمهورية كوريا 

الجنوبية بالقاهرة.
ووقع عقد االتفاق اللواء مهندس/ شريف حسن 
ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لألنفاق، 
ومن جانب شركة هيونداي روتيم السيد/ يونج 
باي لــي، الرئيس والمدير التنفيذي للشــركة، 
ومن جانب الشركة الوطنية المصرية القومية 
لصناعة السكك الحديدية )نيرك( الدكتور أحمد 
فكرى عبد الوهاب، العضو المنتدب للشركة.

التوقيــع )عامــْي الضمــان(،  ويشــمل عقــد 
باإلضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 ســنوات 
وعــدد )1( عمرة جســيمة لكل قطــار، وذلك 

بقيمة إجمالية 656 مليون دوالر. 
وعلى هامــش التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن 
توقيــع هذا العقد يعتبر خطــوة مهمة في إطار 
تنفيــذ توجيهــات فخامــة الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، رئيــس الجمهوريــة، نحــو توطين 
الصناعــات الثقيلة في مصــر، ومنها صناعة 
الوحــدات المتحركــة وفق أحدث األســاليب، 
وذلــك بمــا يتوافق مــع المعاييــر العالمية من 
خــال التعاون مــع كبرى الشــركات العالمية 
المتخصصــة، وفي ضــوء توجيهــات القيادة 
السياســية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في 
مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل.
وعقب التوقيــع، صرح الفريق مهندس/ كامل 
الوزير، وزير النقل، بأن الحكومة المصرية، 
ممثلة في وزارتي النقل والتخطيط، تبنت خطة 
عالمية لتطوير وتحديث قطارات مترو األنفاق 
وقطــارات الجــر الكهربائــي؛ بهــدف تعزيز 
شــبكة النقل فــي جمهوريــة مصــر العربية، 
وهــو أمر ضــروري لدعم النمــو االقتصادي 

والتوســع العمراني الحالي، مشيرا إلى أن هذا 
التوقيع يجســد التعاون بيــن الدولة، ممثلة في 
هيئــة األنفاق والصندوق الســيادي المصري، 
التابع لوزارة التخطيــط والتنمية االقتصادية، 
 والهيئــة العامــة للمنطقــة االقتصاديــة لقنــاة 
الســويس، والقطاع الخاص، المكون من عدد 
من الشــركات المصرية الوطنية المتعاونة مع 
الجهات الثاث في تأســيس الشــركة الوطنية 
 ،  NERIC الحديديــة  لصناعــات  الســكك 
باإلضافة إلــى القطاع الخاص الدولي المتمثل 
الكوريــة  فــي شــركة »هيونــداى روتيــم« 
الجنوبيــة، وهي إحدى الشــركات العالمية في 

هذا المجال.
كما أوضح وزير النقل أن التعاون مع شــركة 
هيونــداي يشــمل تصنيــع وتوريــد 40 قطار 
مترو بعــدد 320 عربة متــرو مكيفة جديدة، 
بنســبة توطيــن ال تقل عن 30%، مشــيرا إلى 
أن التعاقــد يأتي فــي إطار التوســع في زيادة 
أســطول القطارات العاملة علــى  الخط الثاني 
وكــذا الخط الثالث للمترو؛ من أجل اســتيعاب 
الزيــادة فــي أحجــام النقل، حيث مــن المقرر 
أن ينقل الخطان الثاني والثالث بعد اســتكماله 
حوالي 3 ماييــن راكب/يوم، كما أن التعاون 
مع كبرى الشركات العالمية، المتخصصة في 
مجــال توطيــن صناعة الوحــدات المتحركة، 
يجعــل مصر أولى الــدول المصنعة للوحدات 
المتحركة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

وقــال الفريــق مهنــدس/ كامل الوزيــر: عقد 
االتفاق يمثل الخطــوة األولى في تحقيق الُحلم 
بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى 
في هذا المجــال، مضيفا أن التعاقد يهدف إلى 
نقــل التكنولوجيا المتقدمة  في هــذه الصناعة، 
وفتح آفــاق جديدة لزيادة الدخــل القومي عبر 

التصديــر إلى مختلــف دول العالم، 
خاصة قــارة  أفريقيا، بجانب توفير 
المشــروعات  احتياجــات  جميــع 
القومية الضخمة، التي تنفذها الدولة 
في مجال مشروعات مترو األنفاق 
ووســائل الجر الكهربائــي، لتوفير 
العملة الصعبة التي كانت تستخدمها 
الدولة الستيراد هذه القطارات، كما 
سيســهم فــي توفيــر فــرص العمل 

للشباب.
كما أشــار الوزير إلى أن هذا العقد 
يأتي اســتمرارًا للتعاون المثمر مع 
الشــركة الكوريــة الجنوبيــة، التي 
سبق أن قامت بتوريد عدد كبير من 
القطارات لخطوط المترو الثاثة، حيث قامت 
بتوريــد 20 قطــارا مكيفا للخــط األول دخلت 
جميعهــا الخدمــة، كمــا تم توريــد 6 قطارات 
للخــط الثانــي للمترو دخلــت الخدمــة أيًضا، 
وتوريــد 22 قطارا للخط الثالــث من إجمالي 
32 قطارا، الفتًا إلى أنه من المخطط اســتام 
عدد من القطارات خال العام الحالي بالتعاون 

مع »سيماف«. 
مــن جانبه، أشــار الســيد/ وليد جمــال الدين، 
رئيس الهيئة العامــة للمنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، إلى أن مشروع شركة »نيرك« يعد 
نموذًجا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات 
الحكوميــة والقطاع الخاص، كمــا أنه يبرهن 
على جديــة خطوات المنطقــة االقتصادية في 
ملف توطين القطاعات الصناعية المســتهدفة؛ 
حيــث يقــع المشــروع علــى مســاحة حوالي 
300 ألــف متر مربع فــي المنطقة الصناعية 
بشــرق بورســعيد، ويعد التكامل بين المنطقة 
الصناعيــة والمينــاء هو أحد األســس الداعمة 
لنجاح المشروع شأنه شأن كل الصناعات التي 
تســتفيد مــن المنطقة االقتصاديــة في عمليات 
االســتيراد والتصديــر من خــال التكامل بين 

مناطقها الصناعية وموانئها التابعة.
وأضــاف رئيــس الهيئة أن مشــروع شــركة 
»نيــرك«، الــذي يهدف إلى توطيــن صناعة 
الســكك الحديدية بمصر، يمهــد الطريق لعدد 
كبيــر مــن المجمعات الصناعية، حيث تشــهد 
منطقة شــرق بورســعيد مجمًعا صناعًيا آخر 
لصناعــة الســيارات، تتعــاون فيــه المنطقــة 
االقتصاديــة مــع شــركاء دولييــن فــي مجال 

صناعة السيارات

بحضور وزير التجارة والصناعة
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 

320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو األنفاق مع 
اتحاد شركات هيونداي روتيم / نيرك

قــام اللــواء ا ح مهندس/ محمــد فاضل الزالط 
رئيــس الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية على 
رأس وفــد فنــي من قيادات الهيئــة بعقد اجتماع 
موســع بأعضاء الغرف الصناعيــة بمقر اتحاد 
الصناعــات المصرية لبحث فرص االســتثمار 
الصناعــي والتواصــل مع المســتثمرين وتذليل 
أبــرز  وعــرض  تواجههــم  التــي  التحديــات 
التيســيرات التــي تــم إقرارها، وخطــط التنمية 

الصناعية خال الفترة القادمة.
وذلك بحضور الســيد المهندس/ محمود ســرج 
عضــو مكتب هيئــة االتحــاد والدكتــور/ خالد 
عبــد العظيم المدير التنفيــذي التحاد الصناعات 
المصريــة والدكتــورة/ ناهد يوســف مستشــار 
رئيــس الهيئــة للتراخيــص وعدد من رؤســاء 
الغرف والشعب الصناعية واألعضاء باالتحاد. 
وأوضح رئيس الهيئة أن توفير مناخ االســتثمار 
الصناعــي وتقديــم الخدمــة علــى أكمــل وجه 
للمســتثمر هــي محور عمل الهيئــة، مثمنا دور 
اتحــاد الصناعــات المصريــة في دعــم خطط 

التنمية الصناعية للدولة بمساهماته الفاعلة.
 وأشــار إلــى حرصه على عقد لقــاءات دورية 
مــع أعضــاء االتحاد للوقــوف علــى التحديات 
وآخر المستجدات ومعدالت االنجاز في القضايا 
المطروحــة وتنفيــذا لتوجيهــات الــوزارة بفتح 

قنوات اتصال دائمة مع مجتمع األعمال.
لتبســيط  الهيئــة  الــزالط جهــود  واســتعرض 
اإلجــراءات فيما يتعلــق بالتراخيص الصناعية 
وتعديل احكام قانون تيسير استخراج التراخيص 
الصناعية رقم 15 لســنة 2017، حيث كشــف 
انه تــم تعديل الائحة التنفيذيــة بمد فترة توفيق 
األوضاع للمنشــآت الصناعية القائمة والســابق 
حصولهــا علــى رخص تشــغيل مــن المحليات 
)الرخصة الكرتونية( قبل العمل بالقانون سالف 
الذكر بما يتيح لها التقدم بشــكل فورى للحصول 
علــى رخصة بنظــام توفيــق األوضاع ســواء 
للمشــروعات قليلــة المخاطــر )باالخطــار( او 
مرتفعة المخاطر )بالمســبق( حيث تم فتح فترة 

توفيق األوضاع لمدة عام.
وفيمــا يتعلــق بتوفيــق أوضــاع المشــروعات 
القائمة وليس لها رخصة طبقا لتوجيهات القيادة 
السياسية »بشرعنة« تلك المشروعات )القطاع 
غير الرســمي( تم اقتراح مشروع تعديل المادة 
3 بقانــون 15 لعام 2017 فقد تم موافقة مجلس 
الــوزراء علــى مشــروع قانون بتعديــل أحكام 
المــادة المذكــورة بمــا يســمح بتقنيــن أوضاع 
المشــروعات الصناعية غير المرخص لها بان 
تمنحهــا الهيئة تصاريح تشــغيل مؤقتة لمدة عام 
لتوفيق أوضاعهــا ويجوز مد التصريح المؤقت 
لفترتيــن إضافيتين بمقترح مــن الهيئة وبموافقة 

وزير التجارة والصناعة.
ولفــت رئيــس التنميــة الصناعيــة  انــه تنفيــًذا 
بإصــدار  الــوزراء  رئيــس  دولــة  لتكليفــات 

التراخيــص الصناعية فــي مدة أقصاها 20 يوم 
عمل وتكليــف الهيئة بإنهاء اإلجراءات المتعلقة 
بالحماية المدنية والبيئة واألمن الصناعي وذلك 
نيابة عن المســتثمر، فقد صدر القرار الوزاري 
بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشات 
الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
طبقــا للقانون 15 لعام 2017 ، مشــيرًا الى ان 
اللجنــة تواصــل أعمالهــا لتنفيذ تكليفــات دولة 
رئيــس الوزراء علــى الوجه األكمــل الختزال 
اإلجــراءات والخــروج بحلــول مثلى للتيســير 
على المســتثمرين ،الســيما وان تشــكيلها يضم 
ممثــل عن اتحاد الصناعات باللجنة ، فضا عن 
ضــم اللجنة لنخبة مــن الخبــراء المتخصصين 
فــي مجاالت الحماية المدنيــة واألمن الصناعي 
والســامة المهنيــة والبيئــة والمركــز القومــي 
لبحوث اإلســكان والبنــاء المعنى بإصدار أكواد 
الحماية المدنية وذلك بمــا يضمن تحقيق اللجنة 

ألهدافها. 
وأوضح انه تم التنسيق مع مركز بحوث اإلسكان 
والبناء لتصنيف االشــتراطات الجوهرية وغير 
الجوهرية للحماية المدنية للتيسير على المستثمر 
وعدم تعطيل إصــدار التراخيص له ،مؤكدا انه 
جار تحديد قائمة اشــتراطات ومتطلبات الحماية 
المدنية تكون ثابتة وواضحة للمســتثمر ، حيث 
انه تيســيًرا على المستثمر فقد اشتمل قرار دولة 
رئيــس الــوزراء علــى قيــام المســتثمر بتوقيع 
إقرار بالمســئولية التامة عن عمل المصنع وفقا 
لاشــتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية 
وكافة الضوابط المقررة ،على ان تتولى الجهات 
المعنيــة إجراء المعاينات الازمــة بعد االنتهاء 
من إقامة المصنع توفيرا لوقت المســتثمر وعدم 

تعطيل اإلنتاج
وأشار اللواء/ محمد الزالط ان الهيئة تقوم حاليا 
بتفعيل دور مكاتب اعتماد االشتراطات الخاصة 
بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه، 
وســرعة إنهاء إجراءاته، وفــي ضوء تفعيل ما 
ورد في قانون تيســير استخراج التراخيص من 

تيســيرات واختزال اإلجراءات للمستثمر. الفتًا 
خــال عرضه ألهــم التيســيرات واإلجراءات 
التــى اتخذتها الهيئة أيًضا انه جار تنفيذ منظومة 
مميكنة بين الجهات المعنية باصدار التراخيص 
منًعا للتأخير، كما انه تم دمج معاينات الترخيص 
والسجل الصناعي في إجراء واحد منعا للتكرار
وتنفيذا لامركزية أوضــح ان الهيئة تمتلك 28 
فرع ومكتــب إقليمى على مســتوى الجمهورية 
لتقديم خدمــات التراخيص والســجل الصناعي 
وجــار تفعيل خدمــة تراخيص البنــاء فى أفرع 
الهيئة، كاشــفا عن ان الهيئة بدأت خطة تطوير 
كبيــرة في الفروع حيث تم عمل ربط إلكترونى 
لكافــة فروع الهيئة وتم تطويــر 5 فروع ورفع 
كفاءتها، كما يجري اإلعداد لفتح فرعين جديدين 
للهيئــة بمحافظتــي البحيرة وكفر الشــيخ لتقليل 

الضغط على فرع الهيئة باإلسكندرية. 
وفيما يتعلق باآللية الجديدة لتخصيص االراض 
الصناعيــة وتوحيد جهة التعامل مع المســتثمر، 
أكــد رئيس الهيئة انه تم تشــكيل لجنة بقرار من 
رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 
برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية 
كل من جهات الواليــة وهي ) هيئة المجتمعات 
العمرانية – الهيئة العامة لاستثمار – المحليات( 
والتــي من اختصاصهــا العمل علي توحيد جهة 
التعامل مع المســتثمر إلنشاء مشروع صناعي 
، وتجميع طلبات المســتثمرين الجادين الخاصة 
بالحصــول علــي أراضــي صناعيــة و وضع 
االشــتراطات لتنفيذ تلك المشروعات ، و وضع 
اإلجراءات التي تيســر علي المســتثمر لتوحيد 
إجــراءات التعامــل علــى االراض وتســعيرها 
وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق ، موضًحا ان اللجنة 
تــدرس طلبات المســتثمرين كل حالة على حدة 
ويتــم التخصيــص المباشــر وفق عــدة معايير 
وأولويــات أهمها التوســع لمصنع قائــم وإنتاج 
منتج يســد فجوة استيرادية او المشروعات التى 
تعزز التصديــر وكذا المشــروعات التى تعتمد 

على نقل التكنولوجيا الجديدة.

خالل لقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية بأعضاء 
اتحاد الصناعات المصرية

محمد الزالط: تعديالت على بعض أحكام قانون 
التراخيص الصناعية لمد مهلة تقنين أوضاع 

المشروعات الصناعية
مدبولي: توقيع العقد خطوة مهمة في تنفيذ توجيهات الرئيس 

لتوطين الصناعات الثقيلة في مصر وفق أحدث األساليب بما يتوافق 
مع المعايير العالمية
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أكــد المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعــة أهميــة تحقيــق التكامــل بيــن 
السلطتين التشــريعية والتنفيذية وبما يسهم 
فى تنفيذ مســتهدفات خطــة الدولة لتحقيق 
التنمية االقتصادية الشــاملة والمســتدامة، 
مشــيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون 
الدائــم مع المجالس النيابيــة نظرًا لدورها 
الرئيســي في إصدار التشــريعات وإقرار 

القوانين الداعمة لاقتصاد القومي.
جــاء ذلك خال اللقاء الموســع الذي عقده 
الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس 
النــواب برئاســة المهنــدس/ معتز محمود 
وبحضــور النائــب محمد الســاب وكيل 
اللجنة حيث اســتعرض اللقــاء الدور الهام 
للجنة في دعم ومســاندة الصناعة الوطنية 
القطــاع  تواجــه  التــي  التحديــات  وأهــم 

الصناعي خال الفترة الحالية.

وأوضح الوزيــر أهمية تكاتف جهود كافة 
أجهــزة الدولــة لزيــادة مســاهمة القطاع 
الصناعــي فــي الناتــج المحلــى اإلجمالي 
والذي يبلغ حاليًا 11.7 % وذلك من خال 
جذب المزيد من االستثمارات في قطاعات 
صناعيــة جديدة وزيادة االســتثمارات في 
المشــروعات القائمــة إلــى جانــب زيادة 
نســب المكون المحلــى وتعميق الصناعة، 
فضًا عن تطوير ساســل القيمة للصناعة 
المحليــة وتحقيق التكامل بيــن الصناعات 

المتواجدة في مصر.
ونــوه وزير التجــارة والصناعــة إلى أن 
الوزارة ســتعمل خــال المرحلــة المقبلة 
على تيســير إجراءات التراخيص وتفعيل 
اآللية التي أقرهــا مجلس الوزراء مؤخرًا 
بشــأن األراضي الصناعيــة باإلضافة إلى 
العمل على إيجاد آليات تمويلية للتوسعات 

االســتثمارية الجديدة بمختلــف القطاعات 
الطاقــات  اســتغال  بهــدف  الصناعيــة 

اإلنتاجية للمصانع بصورة كاملة.
ومن جانبــه قال المهنــدس/ معتز محمود 
رئيــس لجنة الصناعة بمجلــس النواب أن 
اللجنة تعقد آمااًل كبيرة على وزير التجارة 
والصناعة الجديد الســيمًا وأنه على دراية 
كاملــة بكافة الملفــات والتحديات الخاصة 
بقطــاع الصناعــة في مصر، مشــيرًا إلى 
أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد مزيــد مــن 
التنســيق والتعــاون بيــن اللجنــة ووزارة 
التجــارة والصناعــة لتحديــد التشــريعات 
الجديــدة المطلوب إقرارهــا وكذا مراجعة 
التشــريعات الحاليــة المرتبطــة بالقطــاع 
الصناعي، فضــًا عن مناقشــة التحديات 
التي تواجه المنتجيــن للوصول إلى حلول 

عاجلة وجذرية لهذه التحديات.

وزير التجارة والصناعة يستقبل أعضاء لجنة 
الصناعة بمجلس النواب 

م. أحمد سمير: حريصون على تحقيق التكامل 
بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتنفيذ 

مستهدفات خطة الدولة نحو التنمية االقتصادية 
الشاملة والمستدامة 

أكــد المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة حرص الــوزارة على تقديم كافة 
أوجه الدعم والمســاندة للمنطقة االقتصادية 
لقناة الســويس باعتبارها أحد المشــروعات 
القومية االســتراتيجية والتي تسهم في جذب 
االســتثمارات المحليــة والعالميــة وتوفيــر 
المزيــد مــن فــرص العمــل، مشــيرًا إلــى 
أهمية تعزيز جهــود تنمية وتطوير المنطقة 
باعتبارها وجهة اســتثمارية متميزة ومحور 

تجارى وصناعي ولوجيستي عالمي.
جــاء ذلك خــال اللقاء الموســع الذي عقده 
الوزير مع الســيد/ وليد جمال الدين الرئيس 
الجديــد للهيئــة العامة للمنطقــة االقتصادية 
لقناة السويس والوفد المرافق له الستعراض 
المشروعات الصناعية والفرص االستثمارية 

بالمنطقة.
وقــال ســمير أن الدولــة المصريــة تعمــل 
خــال المرحلــة الحالية على تقديــم المزيد 
من الحوافز والتسهيات لكافة المشروعات 
الصناعيــة المقامة داخل مصر وبما يســهم 
فى زيــادة مســاهمة القطــاع الصناعى فى 

الناتــج المحلــى اإلجمالــى وتحقيــق التنمية 
االقتصادية الشاملة والمستدامة ، مشيرًا إلى 
أن المنطقــة االقتصادية لقناة الســويس تقوم 
بجهــود كبيــرة لتطوير واســتغال إمكانات 
القنــاة والمناطق المحيطــة بها وخلق فرص 
اســتثمارية متميزة بعدد كبير من القطاعات 
الصناعيــة والخدميــة، وبما يســهم فى دفع 
عجلــة التنمية االقتصادية في مصر وتعزيز 

حركة التصدير لألسواق العالمية.
وأشــار الوزيــر إلــى أن اللقاء تناول ســبل 
تعزيــز التنســيق المشــترك بيــن الــوزارة 
للمشــروعات  الخدمــات  لتوفيــر  والهيئــة 
المقامة بالمنطقة االقتصادية لقناة الســويس 
كما اســتعرض رؤية المنطقة لجذب المزيد 
مــن االســتثمارات فــي مجــاالت الصناعة 

والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
ووجــه وزيــر التجــارة والصناعــة التهنئة 
للســيد/ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة 
للمنطقــة االقتصاديــة لقناة الســويس، على 
توليه مؤخرا رئاســة الهيئــة، متمنيًا له دوام 
النجاح واســتكمال االنجــازات التي حققتها 

الهيئة خال الفترة الماضية.
ومن جانبه أشــار الســيد/ وليــد جمال الدين 
رئيــس الهيئة العامــة للمنطقــة االقتصادية 
لقناة الســويس إلى التنسيق والتواصل الدائم 
بيــن الهيئة العامة للمنطقــة االقتصادية لقناة 
الســويس ووزارة التجــارة والصناعة فيما 
يخــص المشــروعات االســتثمارية الجديدة 
في القطــاع الصناعي وكذا التوســعات في 
المشــروعات القائمــة، مشــيرًا إلــى أهمية 
التوصــل لحلول أكثر اســتدامة بالتعاون مع 
الوزارة لتســهيل نفاذ منتجات المشروعات 
المقامة بالمنطقة االقتصادية لقناة الســويس 

للسوق المحلى.
ولفــت جمال الدين إلى أن اللقاء إســتعرض 
عدد من المشــروعات القائمة والمشروعات 
لقنــاة  االقتصاديــة  بالمنطقــة  المســتهدفة 
الســويس فــى عــدد مــن القطاعــات اإلنتا 
جيــة الرئيســية باالقتصــاد القومى وســبل 
التعــاون بين الوزارة والهيئة لتســهيل تقديم 
الخدمات وتيســير اإلجراءات الخاصة بهذه 

المشروعات.

ويستقبل رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس الستعراض 
المشروعات الصناعية والفرص االستثمارية بالمنطقة

م. أحمد سمير: نسعى لتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات 
لكافة المشروعات الصناعية في مصر لدفع عجلة التنمية 

االقتصادية وزيادة معدالت التصدير
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تفقــد المهندس/ أحمد ســمير، وزيــر التجارة 
والصناعــة فعاليــات البرنامــج التدريبي الذي 
ينظمه قطاعي المعالجات التجارية واالتفاقات 
والتجــارة الخارجية، وذلك في مجال شــكاوى 
والدعــم  »اإلغــراق  التجاريــة  المعالجــات 
والوقايــة« بمشــاركة 50 متــدرب من طاب 
الجامعات المصرية، ويستمر برنامج التدريب 
الصيفى لطلبة الجامعات أسبوعين.، وقد رافق 
الوزير السيد/ ابراهيم السجينى مساعد الوزير 

للشئون االقتصادية .
وأكــد الوزيــر أهمية ربــط مخرجــات التعليم 
بمتطلبــات ســوق العمــل من خــال مثل هذه 
البرامج، مشيرًا إلى أهمية االستفادة من وجود 
خبــرات وكــوادر فنيــة فــي الــوزارة وطرح 
االستفســارات حول طبيعــة العمــل وامكانية 
المســاهمة بأفــكار جديــدة لتحســين وتبســيط 
االجراءات ومناقشــة الموضوعــات الفنية مع 

المحاضرين. 

وأشار سمير الي ضرورة النظر الي المستقبل 
والعمــل علــى تطوير الذات بشــكل مســتمر 
للحصــول على فــرص عمل مائمــة في ظل 
المنافســة الشــديدة الحالية، الفتًا إلى ضرورة 

المتابعة والتطوير للبرنامج التدريبي الســنوي 
على ضوء ما يرد من اقتراحات من المتدربين 

أكد المهندس/ أحمد سمير، 
وزيــر التجــارة والصناعة 
أن الــوزارة تســعى خال 
المرحلة الحالية وبالتنســيق 
محافظــات  مختلــف  مــع 
المزايا  لتحديــد  الجمهورية 
لــكل  اإلنتاجيــة  التنافســية 
بالسياســة  لربطها  محافظة 
والتصديريــة  الصناعيــة 
التــي تعدها الــوزارة حاليًا 
بما يسهم في رفع الكفاءات 
للمحافظــات  اإلنتاجيــة 
فــي  مســاهماتها  وزيــادة 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
لألســواق  وصادراتهــا 

الخارجية.
جاء ذلــك خال اللقاء الذي 
عقــده الوزيــر مــع كٍل من 
الغضبــان  عــادل  اللــواء/ 
محافظ بورسعيد والدكتور/ 

ممدوح غراب محافظ الشــرقية لبحث األنشــطة 
اإلنتاجيــة والصناعيــة بالمحافظتيــن والوقوف 
علــى أبرز التحديــات التي يواجههــا المصعنين 

والمصدرين وإيجاد حلول لها.
وقــال الوزيــر إن المحافظــات المصريــة على 
اختــاف مواقعهــا الجغرافيــة غنيــة بمواردها 
الطبيعيــة المتنوعــة والقدرات اإلنتاجيــة الهائلة 
والعمالــة الماهــرة، مشــيرًا إلى ســعي الوزارة 
إلى تقديم كافة أشــكال الدعم للمحافظات لتحقيق 
أقصى استفادة من مواردها المتاحة بما يسهم في 

توفير فرص عمل جديدة للشباب.
ولفت ســمير إلــى أن الوزارة تعمــل حاليًا على 
تفعيــل مبــدأ الامركزيــة فــي كافــة الجهــات 
التابعــة للوزارة والتي تنتشــر فروعها في أغلب 
المحافظــات وميكنة العمل بهــذه الفروع وزيادة 
الصاحيــات المتاحة بفروع الهيئات بما يســهم 
في خدمــة المنتجين والمصنعيــن وتوفير الجهد 
والوقت والتكلفة، مشــيرًا إلــى أن مركز تحديث 
الصناعة التابع للوزارة يقوم بدور هام في تشبيك 
المصانــع والمنتجين بالمصانــع المغذية وتحديد 
مستلزمات اإلنتاج التي بها فجوة إنتاجية لسهولة 

تلبية هــذه االحتياجات من الصناعة المحلية بداًل 
من االستيراد.

وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض أيضًا أهمية 
تقنين أوضاع المصانع غير الرســمية وإدماجها 
فــي منظومة االقتصاد الرســمي وذلك من خال 
تعزيــز التعاون بين أجهــزة المحافظات وهيئات 

الوزارة المعنية في هذا الصدد.
ومن جانبه أوضح اللواء/ عادل الغضبان محافظ 
بورسعيد أن المحافظة رغم صغر مساحتها وقلة 
عدد سكانها تسهم بنحو 1.8% من إجمالي الناتج 
المحلي وذلــك بفضل تنوع األنشــطة الصناعية 
والتجاريــة للمحافظــة التــي توفــر اآلالف مــن 
فــرص العمل، الفتــًا إلــى أن المحافظة نجحت 
خال الســنوات الماضية في تحول بورسعيد من 
التجارة إلى الصناعــة واإلنتاج من خال جهود 
المحافظــة بالتعاون مع مختلــف الجهات المعنية 
وفــي مقدمتهــا وزارة التجــارة والصناعة، وهو 
األمر الذي ساهم في إقامة العديد من المشروعات 
الصناعيــة الكبــرى داخل المحافظــة إلى جانب 
إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب 
الرسوة، فضًا عن المشروعات الجديدة الجاري 
تنفيذهــا ومــن بينها مشــروع إلحدى الشــركات 

الصينيــة المنتجــة للجوارب ومشــروع أخر في 
مجال الغازات الطبية والصناعية.

وبــدوره أكــد الدكتــور/ ممدوح غــراب محافظ 
الشرقية أن المحافظة تزخر بالعديد من المناطق 
الصناعيــة مثــل مدينــة العاشــر مــن رمضــان 
والصالحيــة وبلبيس الصناعيــة والزوامل والتي 
تعــد من كبريــات القــاع الصناعيــة في مصر 
األمر الذي يســهم في توفير فــرص عمل عديدة 
حيث تســتقبل محافظ الشرقية حوالي 600 ألف 
عامــل يوميًا مــن داخل المحافظــة والمحافظات 
المجــاورة، مشــيرًا إلــى أن مســاحة المحافظة 
تبلــغ 1.1 مليــون فــدان منهــا 870 ألــف فدان 
أراضــي زراعيــة تســاهم مســاهمة كبيــرة في 
اإلنتاج الحيواني والســمكي وإنتــاج الحاصات 
الزراعية المصدرة للخارج، حيث تعد الشــرقية 
أكبر محافظة في إنتاج القمح بإجمالي 660 ألف 
طن خــال العام الحالي، وهي ثانــي أكبر منتج 
لألســماك فــي مصر بفضــل المزارع الســمكية 
المنتشــرة في المحافظة، حيث يســهم هذا التنوع 
فــي األنشــطة الصناعية والزراعيــة بالمحافظة 
في إتاحة فــرص كبيرة لزيادة معدالت اإلنتاجية 

والتصدير لألسواق الخارجية.

بمشاركة 50 متدرب من طالب الجامعات المصرية
وزير التجارة والصناعة يتفقد فعاليات البرنامج 

التدريبي المنعقد بمقر الوزارة في مجال اإلغراق 
والدعم والوقاية

ويستقبل محافظي بورسعيد والشرقية الستعراض 
سبل تعزيز فرص االستثمار الصناعي المتاحة 

بالمحافظتين
م. أحمد سمير: تنسيق كامل مع كافة 

المحافظات لربط المزايا التنافسية لكل محافظة 
بالسياسة الصناعية والتصديرية للوزارة لتحقيق 

التكامل الصناعي وزيادة معدالت التصدير
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فــي إطــار اهتمــام الدولة 
المصرية بتعزيز مشــاركة 
لتطوير  الخــاص  القطــاع 
القــوى العاملة ورفع كفاءة 
ســوق العمــل مــن خــال 
تحســين بيئة العمل وتنمية 
المهــارات وزيــادة فرص 
العمــل، وقع مركز تحديث 
الصناعــة مذكرتــي تفاهم 
مع مشــروع »قوى عاملة 
 Workforce(»مصــر
Egypt( الُممــول من قبل 
الوكالــة األمريكيــة للتنمية 
 )USAID( الدوليــة 
المصريــة  و»الجمعيــة 
البشــرية«  الموارد  إلدارة 

برنامــج  تنفيــذ  بهــدف   ،)EHRMA(
»تحســين اســتراتيجيات الموارد البشرية 
في مؤسسات القطاع الخاص R3، بهدف 
تعزيز مشــاركة القطاع الخــاص لتطوير 

القوى العاملة.
وأكد المهنــدس/ محمد عبد الكريم، المدير 
التنفيــذي لمركــز تحديــث الصناعــة، في 
كلمتــه عقب توقيع مذكــرة التفاهم أن بناء 
شــراكة مع مشروع قوى عاملة مصر من 
شــأنه بناء قدرات القوى العاملة المصرية 
وفقــًا للمعاييــر الدوليــة مما سيســاهم في 
توفير خدمــات تطوير األعمال وتحســين 
اســتراتيجيات المــوارد البشــرية وتوفير 
للشــركات والمصانــع  الماهــرة  العمالــة 

الُمسجلة لدي مركز تحديث الصناعة.
وأوضــح عبــد الكريــم أن مركــز تحديث 
الصناعة ممثا لوزارة التجارة والصناعة 

يعمــل على رفــع تنافســية وتطويــر أداء 
القطــاع الخــاص الصناعي ومــن محاور 
العمــل تطوير منظومة التدريب الصناعي 
فــي مصر، وبناء شــراكات محلية ودولية 
لبناء قدرات القــوى العاملة وتوفير عمالة 
فنية ماهرة قادرة على التعامل مع التحديات 
التكنولوجيــا ومتطلبات الثــورة الصناعية 
الرابعــة واحتياجــات قطــاع الصناعة من 
تدريــب ورفع مهارات لتوفير فرص عمل 

مناسبة لهذه الثورة الصناعية.
ومــن جانبــه قــال الســيد/محمد فــوزي، 
نائــب مدير مشــروع قــوى عاملة مصر 
أهميــة  ان   )Workforce Egypt(
تعزيــز دور القطــاع الخــاص لبرنامــج 
»تحســين اســتراتيجيات الموارد البشرية 
في مؤسسات القطاع الخاص« والمختص 
»بالتوظيــف، وإعادة التدريب، واســتبقاء 
 R3 العمالة« والمعروف باســم برنامج الـ

مــن خال الشــراكة 
تحديث  مركــز  مــع 
والجمعية  الصناعــة 
إلدارة  المصريــة 
البشــرية  المــوارد 
وهي جمعية رائدة في 
مجــال تنمية الموارد 
وإدارتهــا،  البشــرية 
ســوف يأتــي بثماره 
على تنميــة مهارات 
وتقليــص  العامليــن 
دوران  معــدالت 
لضمــان  العمالــة 

االستدامة.
ويعمل مركز تحديث 
علــى  الصناعــة 
تطويــر منظومــة التدريــب الصناعي في 
مصر، وبناء شــراكات محلية ودولية من 
شأنها بناء قدرات القوى العاملة المصرية 
وفقــًا للمعاييــر الدولية، األمــر الذي يؤكد 
علــى توفيــر عمالــة فنيــة ماهــرة تلبــي 
احتياجات قطــاع الصناعة وتوفير فرص 
عمــل مــن شــأنها أن تؤمن حيــاة كريمة 
للعامــل المصري؛ فســيقوم المركــز وفقًا 
لمذكرة التفاهم الموقََّعة بترشــيح بعض من 
أعضاء فريق العمل بالمركز لبناء قدراتهم 
لتقديم برنامج الـ3R، وترشــيح بعض من 
الشركات الُمسجلة بالمركز لتنفيذ البرنامج 
بها، وتخصيص مسؤول أو أكثر من فريق 
عمل المركز الرئيســي واألفرع التابعة له 
لتوّلي مسؤولية برنامج الـ R3، وذلك في 
ضــوء معايير ُمحددة ُمســبقًا ومتفق عليها 

من قبل الطرفين.

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي بالعمل على حوكمة المنافذ 
الحدودية بالدولة، وإنشــاء معامل مركزية 
للفحص واالختبــار تغطى جميع القطاعات 
الجغرافية لجمهورية مصر العربية لسرعة 
إنهــاء إجــراءات اإلفــراج الجمركي لكافة 

البضائع.
افتتح المهندس/ عصام النجار رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والــواردات معامل االختبــارات الكيميائية 
بفــرع الهيئة بنويبــع بعــد تطويرها ورفع 
كفــاءة البنية التحتية لهــا وتجهيزها بأحدث 
أجهــزة الفحــص الســريع والمســتلزمات 
واألجهــزة المســاعدة وتدريــب الفاحصين 
علــى مطابقة الســلع الــواردة للمواصفات 
القياســية المصريــة وذلــك بأحــدث طرق 

الفحص.
وقد شارك في فعاليات االفتتاح اللواء/ ياسر 

عزت العاصي رئيس ميناء نويبع، والسيدة/ 
المركزيــة  ســحر عطيــة رئيــس اإلدارة 
للمعامل الكيميائيــة والغذائية بالهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشــار المهنــدس/ عصام النجــار الى أن 
تطويــر معامل الهيئــة بنويبــع بتكلفة تزيد 
عــن 10 مليــون جنيــه مصري يســتهدف 
فحص رســائل الكيماويــات وكذلك إجراء 
االختبــارات الكيميائية على عينات الســلع 
الصناعيــة )منظفــات والمــواد الاصقــة 
– منتجــات العنايــة بالشــعر – العبــوات 
الفورميكا(  والمنتجــات الورقية- أخشــاب 
الواردة إلى ميناء نويبع للتأكد من مطابقتها 
للمواصفات القياســية المصريــة ،الفتا إلي 
أن التطويــر تضمــن  رفــع البنيــة التحتية 
الازمــة  بالبنشــات  وتجهيزهــا  للمعامــل 
وتجهيــز المعامل بأحدث أجهــزة الفحص 
الســريع كما تم تجهيز المعمل بالكيماويات 

والمســتلزمات واألجهــزة المســاعدة كمــا  
تــم تدريــب الفاحصين على مطابقة الســلع 
الــواردة للمواصفــات القياســية المصريــة 

وذلك بأحدث طرق الفحص.
ولفت إلــى أن هذا التطوير يأتي اســتكماال 
لخطــة تطويــر كافــة المعامــل الصناعية 
وتنفيــذًا  بالهيئــة  والكيميائيــة  والغذائيــة 
الســتراتيجية الهيئــة التي تتمثــل في تقليل 
زمــن اإلفــراج عــن الرســائل وعــدم نقل 
العينــات خــارج الموانــئ بهــدف االرتقاء 
لمجتمــع  المقدمــة  الخدمــات  بمنظومــة 
المصدرين والمستوردين عن طريق تطبيق 
اعلــى معايير الجودة الدولية بما يســهم في 
تيســير حركة التجارة بين مصر واألسواق 
الخارجية ولحماية المستهلكين من المنتجات 
الرديئة غير المطابقــة للمواصفات وتوفير 

منتجات ذات جودة عالية باألسواق.

رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 
يفتتح أحدث معامل لالختبارات الكيميائية 

بميناء نويبع 
م. عصام النجار: المعامل مزودة بأحدث 

أجهزة الفحص السريع والمستلزمات واألجهزة 
المساعدة بإجمالي تكلفة 10 مليون جنيه  

مركز تحديث الصناعة يوقع مذكرة تفاهم مع 
مشروع »قوى عاملة مصر« لتحسين استراتيجيات 

الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص 
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اســتقبل المهندس/ أحمد سمير، 
والصناعــة  التجــارة  وزيــر 
الدكتور/ طــارق رحمي محافظ 
الغربيــة حيث اســتعرض اللقاء 
الصناعيــة  التنميــة  منظومــة 
بالمحافظــة والتعــرف على اهم 
التحديات التــي تواجه المنتجين 
والســعي لحلها بهدف اســتمرار 
اإلنتاجيــة  األنشــطة  وتنميــة 
بالمحافظــة وبما يســهم في تلبية 
المحلــي  الســوق  احتياجــات 

والتصدير لألسواق الخارجية.
وقال الوزير أن الوزارة حريصة 
على تقديم كافة أوجه الدعم لتنمية 
وتطويــر قطــاع الصناعة بكافة 
واالســتفادة  مصــر  محافظــات 
مــن كافة اإلمكانــات التصنيعية 
المتاحة واالرتــكاز على الميزة 
التنافســية لكل محافظــة، األمر 
الذي يســهم في زيــادة الطاقات 
اإلنتاجية ومن ثم زيادة معدالت 
مســاهمة قطــاع الصناعــة في 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلى 

جانب زيادة معدالت التصدير.
وأشار سمير إلى أن اللقاء قد استعرض 
اهــم المقومــات الصناعيــة المتوافــرة 
بمحافظة الغربية وكذا بعض التحديات 
التي تواجــه المنتجين، حيث تم االتفاق 
مع محافــظ الغربية على دراســة كافة 
التحديات مــن قبل المختصين بالوزارة 
إلى جانــب أجراء زيارات ميدانية لهذه 
المناطــق التخــاذ اإلجــراءات الازمة 
نحو االرتقاء بهذه القطاعات اإلنتاجية.

الدكتــور/ طــارق  ومــن جانبــه اكــد 
رحمــي محافــظ الغربيــة أن المحافظة 

تعد احــدى اهم المحافظــات الصناعية 
فــي مصر الســيما فــي ظل مــا تتمتع 
بــه مــن إمكانــات ومقومــات صناعية 
كبيرة وبصفــة خاصة في قطاع الغزل 
والنسيج والمابس الجاهزة وعدد كبير 
من الصناعات الصغيرة والمتوســطة، 
فضًا عن وجود 23 قرية منتجة تشمل 
صناعات األثاث وعسل النحل والزبيب 
والمنتجــات الجلديــة، مشــيرًا إلــى أن 
المحافظــة تســعى إلنشــاء مجمعــات 
صناعية متكاملة لهــذه الصناعات بكل 
مجموعة من القرى تضم ورش ومركز 

تدريب مهني ومعارض وبما يســهم في 
زيادة اإلنتاج وتوفير اآلالف من فرص 

العمل للشباب.
ولفــت محافظ الغربيــة إلى أن المرحلة 
المقبلــة ستشــهد مزيــد مــن التنســيق 
ووزارة  المحافظــة  بيــن  والتعــاون 
تنميــة  بهــدف  والصناعــة  التجــارة 
وتطويــر الصناعــات القائمة والســعي 
إلنشــاء مصانع جديدة وذلك للمساهمة 
فــي توفير المزيد من فرص العمل أمام 

شباب محافظة الغربية.

وزير التجارة والصناعة يستقبل محافظ 
الغربية ويستعرضان منظومة التنمية 

الصناعية بالمحافظة
م. أحمد سمير: حريصون على االرتقاء 

باألنشطة اإلنتاجية والصناعية بكافة 
محافظات مصر واالستفادة من الميزة 

التنافسية المتاحة بكل محافظة

عقــد المهندس/ احمد ســمير وزيــر التجارة 
المستشــار  مــع  موســعًا  لقــاًء  والصناعــة 
محمــد عبــد الوهــاب رئيــس الهيئــة العامة 
لاســتثمار والمناطق الحرة استعرض خاله 
آليات التنســيق المشــترك لتيســير وتبســيط 
اجــراءات حصول المســتثمرين علــى كافة 
الموافقات والتصاريــح والتراخيص الازمة 
للمشروعات االستثمارية، حضر اللقاء اللواء 
محمد الــزالط رئيــس الهيئة العامــة للتنمية 
الصناعية وعدد من مســئولي الوزارة وهيئة 

االستثمار.
وقــال الوزيــر ان المرحلــة المقبلة ستشــهد 
لتفعيــل  االجــراءات  مــن  العديــد  اتخــاذ 
منظومــة الامركزية بكافة الجهــات التابعة 
للــوزارة وبصفــة خاصــة المعنيــة بالتعامل 
مع المســتثمرين بهــدف تيســير االجراءات 
واختصــار الوقــت ورفع االعبــاء عن كاهل 
مجتمع االعمال، مشــيرًا في هذا االطار الى 
ضــرورة ايجاد مزيد من التنســيق والتعاون 
بيــن هيئة التنميــة الصناعية والهيئــة العامة 
لاستثمار بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين 
وبمــا ينعكــس ايجابًا على الخدمــات المقدمة 

للمستثمرين.
واشــار ســمير الى ان اللقاء تنــاول عدد من 

التحديات التــي تواجه المســتثمرين بالقطاع 
الصناعــي ومناقشــة ســبل حلها مــن خال 
مراكــز خدمــات المســتثمرين، حيــث وجه 
الوزيــر هيئة التنمية الصناعيــة بموافاة هيئة 
االســتثمار بدليــل منــح التراخيص ليتســنى 
تعميمه على كافة مراكز خدمات المستثمرين 
وكــذا زيادة اعــداد الكوادر الفنيــة المتواجدة 
فــي مراكز الخدمــات مع اعــادة توزيع هذه 
الكــوادر وفــق احتياجــات ومتطلبات خطط 
التنمية والتوســعات بالمدن الصناعية، فضًا 
عــن اتاحة خدمــة اصدار بطاقات التســجيل 
بسجل مســتلزمات االنتاج من خال الكوادر 
التابعــة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات المتواجدة بالمقر الرئيسي لمركز 

خدمة المستثمرين بالهيئة العامة لاستثمار.
ومــن جانبه اوضــح المستشــار/ محمد عبد 
الوهــاب رئيــس الهيئــة العامــة لاســتثمار 
والمناطق الحرة ان الهيئة تتيح كافة الخدمات 
للمســتثمرين بالقطــاع الصناعــي من خال 
مراكز خدمات المســتثمرين المتواجدة بـ 15 
محافظة على مستوى الجمهورية والتي تضم 
ممثليــن عن كافة الجهــات الحكومية المعنية 
باالســتثمار الصناعي االمر الذي يســهم في 
تيســير حصــول المســتثمر علــى الموافقات 

الازمة النشــاء وتشــغيل الشــركات، مشيدًا 
بســرعة اســتجابة وزير التجــارة والصناعة 
واصدار توجيهاته بتذليــل كافة العقبات امام 
المســتثمرين وهو االمر الــذي يؤكد حرص 
الحكومــة على تهيئة مناخ اســتثماري جاذب 

لكافة االستثمارات المحلية واالجنبية.
وبــدوره اوضح اللــواء/ محمد الزالط رئيس 
الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة ان هناك 
تعاون وتنســيق كامليــن بين الهيئــة والهيئة 
العامة لاســتثمار وبما يســهم في إتاحة كافة 
الخدمات التى تقدمهــا هيئة التنمية الصناعية 
من خال مكاتب هيئة االستثمار بالمحافظات 
، الفتــًا الــى انه يجرى حاليــًا تطوير واعادة 
الصناعيــة  التنميــة  هيئــة  فــروع  هيكلــة 
بالمحافظــات وبما يســهم في اســتيعاب كافة 
طلبــات الحصول علــى الموافقات الصناعية 
بكافــة محافظات الجمهوريــة، كما ان الهيئة 
بدأت خطة تطوير كبيرة في الفروع حيث تم 
عمــل ربط إلكترونى لكافــة فروع الهيئة وتم 
تطوير 5 فــروع ورفع كفاءتها ، كما يجري 
اإلعــداد لفتح فرعيــن جديدين للهيئة بكل من 
البحيرة وكفر الشــيخ لتخفيــف الضغط على 

فرع الهيئة باإلسكندرية.

ويلتقي رئيس الهيئة العامة لالستثمار 
لبحث منظومة إجراءات االستثمار 

الصناعي وسبل التيسير على المستثمرين
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام ٢٠١٦ 
تمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة 

الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. مدة صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة 
التقييم. بلغ إجمالي عدد المصانع التي تم تقييمها 344  مصنع، و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة ٢89      
مصنع، وتم رفض 55 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح العالمة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك 
المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مرة آخرى للمركز ٢١ مصنع بطلبات 

بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.
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المصدر: الموقع االلكتروني لصندوق النقد العربي:

اإلقليميــة  التطــورات  خضــم  فــي 
ــات  ــة، واســتمرار تداعي ــة الراهن والعالمي
ــهد  ــه، يش ــد- 19 ومتحورات ــة كوفي جائح
االقتصــاد العالمــي تحديــات عديــدة أثــرت 
علــى ساســل التوريــد العالميــة، وأدت 
ــلع  ــن الس ــد م ــعار العدي ــاع أس ــى ارتف إل
األساســية، مــا أثــار بعــض المخــاوف 
بشــأن األمــن الغذائــي العالمــي، دفعــت 
هــذه الظــروف االســتثنائية المؤسســات 
وضــع  تقييــم  اعــاده  الــى  الدوليــة 
االقتصــاد العالمــي مــن خــال خفــض 
ينايــر 2022  فــي  المصــدرة  توقعاتهــا 
للنمــو االقتصــادي العالمــي المتعلقــة بعــام 
المنظمــات  توقعــات  تراوحــت   2022
ــه للنمــو االقتصــادي الصــادرة فــي  الدولي
ــن 2.9% و  ــا بي ــام 2022 م ــف ع منتص
3.2%  ، مقابــل التوقعــات المصــدرة فــي 
بدايــه العــام والتــي تراوحــت بيــن %3.5 
و 4.4 % ، بينمــا أشــارت أحــدث توقعــات 
ــى نســب تراوحــت  ــام 2023 ال النمــو لع

و%3.5  2.9 بيــن 
بــدأت المصــارف المركزيــة العالميــة فــي 
تغييــر توجهــات موقــف السياســات النقديــة 
لتصبــح انكماشــية اكثــر منهــا تيســيرية 
لعــدد من االســباب، أهمها زيــادة الضغوط 
التضخميــة التــي خلفتهــا السياســات النقدية 
التوســعية المتبعــة خــال فتــرة جائحــة 
كوفيــد 19 لمعالجــة الركــود االقتصــادي، 
وارتفــاع أســعار الســلع األساســية، وعلــى 
ــورات  ــر للتط ــر المباش ــن التأثي ــم م الرغ
العالميــة  ، إال ان هنــاك بعــض الضبابيــة 
ــدى  ــي الم ــات ف ــق التوقع ــول آف ــوم ح تح
الجهــود  ظــل  فــي  الســيما  القصيــر، 
الدوليــة الدوليــة المســتمرة لتقليــل تاثيــرات 
جائحــه كوفيــد 19 وتفــادى تاثــر المجتمــع 

ــم  ــى الرغ ــة عل ــات القائم ــي بالتحدي الدول
مــن تأثــر بعــض الــدول العربيــة المباشــر 
مــن  بإعتبارهــا  الراهنــة  بالتحديــات 
المســتوردين الرئيســيين للســلع الغذائيــة 
الــدول  معظــم  أن  إال  الحبــوب،  مثــل 
العربيــة يمكــن أن تلعــب دورًا كبيــرًا فــي 
ــي  ــذاء العالمــي والعرب تقليــص فجــوة الغ
وتحقــق االكتفــاء الذاتــي فــي بعــض الســلع 

ــة. ــات البترولي ــح والمنتج ــل القم مث
الدوليــة  الطاقــة  أســواق  تأثــرت 
التطــورات  عــن  الناتجــة  باالنعكاســات 
العالميــة األخيــرة مــا أدى فــي مجملــه 
الــى ارتفــاع اســعار النفــط والغــاز لتســجل 

أعلــى   2022 مــارس  شــهر  خــال 
عــام  منــذ  االســمى  للســعر  مســتوياتها 
ــاده  ــتمرار الزي ــع اس ــن المتوق 2008 وم
فــي مســتويات الطلــب علــى النفــط، ولكــن 
بوتيــرة اقــل خــال عــام 2022 مقابــل 
ارتفــاع فــي مســتويات العــرض بشــكل 
خــاص مــن خــارج اوبــك، وبالتالــي مــن 
المتوقــع بقــاء االســعار العالميــة للنفــط 
عنــد مســتوى مرتفــع نســبيًا خــال مــا 
ــي  ــا ف ــام 2022 ، وتراجعه ــع ع ــى م تبق
المتوقــع  التباطــؤ  نتيجــه   2023 عــام 
للنشــاط االقتصــادي، كمــا يتوقــع حــدوث 
ــد  ــعار العدي ــبيا ألس ــرة نس ــات كبي ارتفاع

ــن الســلع االساســية خــال عــام 2022  م
للضغوطــات  تدريجــى  تاشــي  مــع 

التصاعديــة فــي عــام 2023
نمــو  معــدل  يشــهد  ان  المتوقــع  مــن 
االقتصــادات العربيــة ارتفاعــا فــي عــام 
2022 ليســجل نحــو 5.4% مقابــل %3.5 
مدفوعــًا   ،  2021 عــام  فــي  المســجل 
ــى رأســها  ــي عل ــل يأت ــن العوام ــد م بالعدي
التحســن النســبي فــي مســتويات الطلــب 
ــو قطاعــى  ــدالت نم ــاع مع ــي وارتف العالم
الحكومــات  ومواصلــة  والغــاز  النفــط 
العربيــة تبنــي حــزم للتحفيــز  لدعــم التعافي 
االقتصــادي عــاوة علــى األثــر اإليجابــي 
اإلصــاح  برامــج  مــن  العديــد  لتنفيــذ 
واالســتراتيجيات  والــرؤى  االقتصــادي 
تعزيــز  تســتهدف  التــي  المســتقبلية 
ــاح  ــادي وإص ــوع االقتص ــتويات التن مس

القطــاع  دور  األعمــال وتشــجيع  بيئــات 
البشــري  المــال  رأس  ودعــم  الخــاص 
وزيــادة مســتويات المرونــة االقتصاديــه 
يتوقــع  فيمــا  الصدمــات،  مواجهــة  فــي 
تراجــع النمــو االقتصــادي للــدول العربيــه 
فــي عــام 2023 ليســجل نحــو 4% بمــا 
النمــو  معــدل  انخفــاض  مــع  يتواكــب 
االقتصــادي العالمــي والتراجــع المتوقــع 
وأثــر  األساســية  الســلع  أســعار  فــي 
السياســات  مــن  التدريجــي  االنســحاب 
الماليــة والنقديــة التوســعية الداعمــة لجانــب 

الطلــب الكلــي
شــهدتها  التــي  التطــورات  مــع  تماشــيًا 
ــتة  ــهر الس ــال األش ــم خ ــدالت التضخ مع
ــن  ــدد م ــي ع ــام 2022 ف ــن ع ــى م األول
ارتفــاع  المتوقــع  مــن  العربيــة  الــدول 
المســتوى العــام لألســعار بالــدول العربيــة 

خــال عــام 2022 ليعكــس تواصــل تأثيــر 
التطــورات الدوليــة واثرهــا علــى ساســل 
مســتويات  وزيــاده  الدوليــة،  اإلمــداد 
األســعار العالميــة للنفــط والمــواد األساســية 
خاصــة مــن الســلع الغذائيــة، اضافــه إلــى 
ــي،  ــب المحل ــتويات الطل ــاع مس ــر ارتف أث
ــب االســتهاك أو  ــادة معــدالت ضرائ وزي
البــدء فــي فرضهــا ببعــض الــدول العربيــة 
ــج عــن تراجــع  ــر النات ــر التمري ــك أث وكذل
ــة  ــات العربي ــض العم ــرف بع ــعر ص س
كمحصلــة  الرئيســية  العمــات  مقابــل 
للتطــورات المذكــورة ، مــن المتوقــع خال 
عــام 2022  أن يبلــغ معــدل التضخــم فــي 
الــدول العربيــة نحــو 7.6% ، أمــا بالنســبه 
معــدل  يصــل  أن  فيتوقــع   2023 لعــام 

ــي %7.1 ــى حوال ــم ال التضخ

يرصد  العربي  النقد  لصندوق  تقرير 
مالمح األداء االقتصادي للدول العربية

) 2023 – 2022 ( 
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قام المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة 
والصناعــة بجولــة تفقديــة داخــل مقر 
الــوزارة بالحــي الحكومــي بالعاصمــة 
جاهزيتــه  لمتابعــة  الجديــدة  اإلداريــة 
الســتقبال الموظفيــن المنتقلين للعاصمة 
خــال الفترة القريبــة المقبلة، وقد رافق 
الوزيــر خــال جولته عدٌد مــن قيادات 

الوزارة.
وفي مســتهل الجولة اســتمع الوزير إلى 
شــرح مفصــل حــول األعمــال التي تم 
تنفيذهــا بمقر الــوزارة، تمهيــدًا النتقال 
الموظفيــن علــى مراحــل متتابعة وفق 
خطــة االنتقــال التــي أعدتها الــوزارة، 
إلــى جانب االطاع علــى كافة المرافق 
والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى 

والذي يضم 7 طوابق.
وقال سمير إن العاصمة اإلدارية الجديدة 
تمثل مشــروعًا قوميًا يعكس رؤية مصر 
نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز اإلداري 
للدولــة مما يزيد مــن احترافيته ويرتقي 
بالخدمــات التــي يقدمها ويحســن أداءه 
وهــي إضافة جديدًة لسلســلة اإلنجازات 
التى حققتها الدولة المصرية في طريقها 
نحــو الجمهوريــة الجديدة، مشــيرًا إلى 
أن األنظمــة الرقميــة واإللكترونية التي 
ســتحكم منظومة العمل بالحي الحكومي 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة ستحقق طفرة 
غير مســبوقة في األداء اإلداري وتسهم 
في اختصار الوقت والمجهود المبذولين 
والتيســير  الروتينيــة  اإلجــراءات  فــي 
علــى متلقــي الخدمات الحكومية ســواء 
مــن المواطنين أو المســتثمرين ورجال 

األعمال. 
وفى هــذا اإلطــار وجه وزيــر التجارة 
بأهميــة  الــوزارة  قيــادات  والصناعــة 
االرتقــاء باالمكانــات الفنيــة واالدارية 
اســتخدام  فــى  والتوســع  للعامليــن 
التكنولوجيات الحديثة، االمر الذي يسهم 
فى تحســين منظومة الخدمــات المقدمة 

لمجتمع األعمال.

في إطار حرص الوزارة على التطوير المســتمر للعاملين وتنمية 
قدراتهم ومهارتهم ورفع كفاءتهم الوظيفية، بما يسهم رفع معدالت 

األداء وطبقًا لرؤية الوزارة.
نظمت اإلدارة المركزية للموارد البشــرية برئاســة الدكتور محمد 
ظــام مجموعة مــن البرامــج التدريبيــة على مســتوى التدريب 
الداخلــي، بناء على اعتماد خطة التدريب الســنوية لعام 2022 / 
2023 خال شــهر أغسطس الماضي، وقد تضمنت هذه البرامج 
بناء فريق العمل، وإدارة الوقت، واإلدارة االســتراتيجية، ومفهوم 

السامة والصحة المهنية، وإدارة الجودة الشاملة، وضغوط العمل، 
وإدارة تطويــر الــذات، والــذكاء االصطناعي والتحــول الرقمي، 
وإدارة األزمات والكوارث، وتفعيل الدور القيادي للمرأة وتأثيرها 

في البيئة المحيطة. 
وعقــدت البرامــج التدريبية لمدة يوم تدريبي واحــد بمقر الوزارة 
بمبنــى مدينة نصــر » الدور األول – قاعــة التمثيل التجاري »، 
حيــث تــم تنظيم 10 برامــج تدريبية بمشــاركة 600 متدرب من 

مختلف قطاعات الوزارة.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع قيادات الوزارة ترتيبات انتقال 
العاملين للمقر الجديد بالعاصمة اإلدارية

م. أحمد سمير: العاصمة اإلدارية مشروع قومي يعكس رؤية مصر 
نحو الجمهورية الجديدة ويستهدف إحداث نقلة حضارية للجهاز 

اإلداري للدولة

برامج تدريبية للعاملين بالوزارة لتنمية المهارات ورفع 
معدالت األداء

اســتضافت الهيئة المصرية العامة 
للمواصفــات والجــودة االجتمــاع 
الفســاد  مكافحــة  للجنــة  الثالــث 
بالــوزارة برئاســة اللــواء إيهاب 
للشــئون  الوزيــر  أميــن مســاعد 
الفنية حيث ناقــش االجتماع خطة 
عمــل اللجنة للمرحلــة المقبلة في 
إطار تنفيذ االســتراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد.
كما ناقش االجتمــاع جهود وزارة 
لتطبيــق  والصناعــة  التجــارة 
المصريــة  القياســية  المواصفــة 
الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة 
٢٠١8/8٢45 والتــي تتوافق مع 
 ISO المواصفة القياســية الدولية
إدارة  بنظــم  الخاصــة   37٠٠١
مكافحــة الرشــوة الصــادرة عــن 

المنظمــة الدوليــة للتقييس )أيزو( 
حيــث تقــدم المواصفــة القياســية 
المصريــة إرشــادات لوضــع نظام 
مكافحة الرشــوة وتطبيقه والحفاظ 
عليه ومراجعتــه بهدف إعالء قيم 
الســلوك الوظيفــي فــي المنشــآت 
الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة 

ومكافحة الفساد بكل صوره.
وقد تم االتفاق خالل االجتماع على 
بدء تنظيم برامج تدريبية للعاملين 
بالوزارة وكافة الجهات التابعة لها 
لممثلــي اإلدارة العليــا والتنفيذيين 
القومــي  المعهــد  مــع  بالتعــاون 
للجــودة وذلك للتعريف بالمواصفة 
القياســية الخاصة بمكافحة الفساد 
والرشــوة وســبل تطبيقهــا بكافة 

الجهات التابعة للوزارة.

المواصفات والجودة تستضيف االجتماع الثالث للجنة 
مكافحة الفساد بوزارة التجارة والصناعة
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ــز  ــة مــن الركائ يعــد قطــاع الصناعــات المعدني
مصــر،  فــي  القومــي  لاقتصــاد  األساســية 
ــة  ــات الصناعي ــن القطاع ــدد م ــم ع ــث يض حي
االســتراتيجية التــي توفــر احتياجــات الســوق 
الخارجيــة،  لألســواق  والتصديــر  المحلــي 
وتتمثــل أهــم المزايــا االقتصاديــة لهــذا القطــاع 
فــي قدرتــه علــى إمــداد العديــد مــن الصناعــات 
األوليــة  الخــام  بالمــواد  والنهائيــة  الوســيطة 
المدخــات  تشــكل  التــي  المصنعــة  ونصــف 
األساســية لهــذه الصناعــات منهــا األلومنيــوم 
باإلضافــة  والرصــاص  والزنــك  والنحــاس 
للمعــادن الحديديــة والزهــر عــاوة علــي الذهــب 

والمعــادن الثمينــة.
تظهــر أهميــة الصناعــات المعدنيــة فــي مصــر 
ليــس فقــط لمكانتهــا وتأثيرهــا الكبيــر علــى 
الصناعــة المصريــة، وإنمــا أيضــا لمــا يترتــب 
عليهــا مــن إتاحــة الفرصــة لنشــأة وازدهــار 
العديــد مــن الصناعــات التــي تعتمــد عليهــا 
ــرة  ــل المباش ــرص العم ــن ف ــد م ــر العدي وتوفي

وغيــر المباشــرة بهــا.
يمتلــك االقتصــاد المصــري كافــة المقومــات 
ــة  ــزة صناعي ــق قف ــة لتحقي واإلمكانــات المؤهل
الصناعــات  مجــال  فــي  كبــرى  واقتصاديــة 
ــمل  ــي تش ــة والت ــرة المقبل ــال الفت ــة خ المعدني
توافــر مصــادر الطاقــة والمــواد الخــام والعمالــة 
المؤهلــة عــاوة علــى اتفاقيــات التجــارة الحــرة 
الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة الموقعــة مــع عــدد 
كبيــر مــن الــدول والتكتــات العالميــة باإلضافــة 
إلــى توافــر منــاخ صناعــي واســتثماري مائــم 
يســاعد علــى النمــو وفــي ظــل االجــراءات التــي 
تتخذهــا الدولــة وتحــوذ بهــا ثقــة المؤسســات 
والحكومــات األجنبيــة فــي االقتصــاد المصــري. 
ومــن أبــرز الجهــود المبذولــة لتطويــر صناعــة 
خطــة  تنفيــذ  حاليــا  يجــري  انــه  األلومنيــوم 
حمــادي  بنجــع  األلومنيــوم  مجمــع  لتطويــر 
الــذي يعــد مــن أضخــم القــاع المخصصــة فــي 
صناعــة األلومنيــوم فــي مصــر بــل والعالــم 
العربــي كلــه ويتــم التطويــر مــن خــال إحــال 
الجــزء األكبــر مــن الخايــا القديمــة مــع إدخــال 
للطاقــة  اســتخدامًا  أقــل  جديــدة  تكنولوجيــا 

الكهربائيــة، وذلــك بطاقــة 250 ألــف طــن.
ــق  ــة لتحقي ــوات الرامي ــم الخط ــن أه ــًا م وأيض
ــادن  ــب والمع ــال الذه ــي مج ــة ف ــزة صناعي قف
علــى  العمــل  حاليــًا    يجــري  إنــه  الثمينــة 
إنشــاء مدينــة الذهــب علــى مســاحة 150 فــدان 
بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة، لتكــون أول مدينــة 
ــر  ــة وتطوي ــى تنمي ــة تهــدف إل ــة متكامل صناعي
صناعــة وتجــارة الذهــب فــي مصــر؛ وفــق 

ــال. ــذا المج ــي ه ــات ف ــدث التقني أح
االســتغال  المصريــة،  الدولــة  حققــت  وقــد 
الصناعــي اآلمــن للثــروات المعدنيــة بإنشــاء 
المزيــد مــن الصــروح اإلنتاجيــة فــي مجــال 
ــة أيضــا  ــم الحكوم ــا تهت ــب، كم ــد والصل الحدي
بصناعــة النحــاس باعتبــاره أحــد الصناعــات 
تدخــل كمكــون رئيســي  التــي  االســتراتيجية 

لعــدد كبيــر مــن الصناعــات.
وتبــذل وزارة التجــارة والصناعــة جهــود كبيــرة 
لرصــد ومعرفــة إنتاجيــة المصانــع ومــا يحتاجــه 
مــن  نفســه  المصنــع  يحتاجــه  الســوق، ومــا 
خامــات، إلعــداد قاعــدة بيانــات تســمح بتشــبيك 
لتعميــق  يهــدف  متكامــل  بشــكل  المصانــع 
التصنيــع المحلــي باإلضافــة إلــى تفعيــل قنــوات 
ــدف  ــن به ــن المصريي ــن المصنعي ــل بي التواص
تبــادل الخبــرات والتنســيق مــع القطــاع الخــاص 
لتفعيــل منظومــة ساســل القيمــة الوطنيــة وذلــك 
فــي كافــة القطاعــات اإلنتاجيــة ومــن بينهــا 

ــة. ــات المعدني ــاع الصناع قط
البنــاء  لمــواد  التصديــري  المجلــس  ويقــوم 
بإعــداد  المعدنيــة  والصناعــات  والحراريــات 
األســواق  اختــراق  كيفيــة  حــول  الدراســات 
ــا،  ــة له ــة، والدخــول بالمنتجــات المصري الدولي
وكذلــك إتاحــة كافــة المعلومــات عــن األســواق 
المســتهدفة، واحتياجــات هــذه األســواق مــن 
ومبــادرات  مشــروعات  وتقديــم  المنتجــات، 

للشــركات والتأهيــل  التدريــب 
كمــا يقــوم معهــد التبيــن للدراســات المعدنيــة 
مــن  المتخصصيــن  بإعــداد  للــوزارة  التابــع 
ــات  ــي الجامع ــن خريج ــم م ــين وغيره المهندس
ــة  ــات الصناع ــر احتياج ــا لتوفي ــد العلي والمعاه

مــن العمالــة المؤهلــة فــي مجــاالت الصناعــات 
الكيماويــة  والصناعــات  والتعدينيــة  المعدنيــة 

والحراريــات
وتعــد أيضــًا غرفــة الصناعــات المعدنيــة باتحــاد 
الصناعــات أحــد أهــم الجهــات التــي تهتــم بدعــم 
قطــاع الصناعــات المعدنيــة وتعزيــز القــدرة 
التنافســية للصناعــات المعدنيــة المصريــة محليــا 

وعالميــًا.
للتواصــل مــع المجلــس التصديــري لمــواد البناء 
والحراريــات والصناعــات المعدنيــة ومعرفــة 

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

www.ecbm-eg.org الموقع الرسمي
الموقع على الفيسبوك 

www.facebook.com/ECBMEG
تليفون: 0201279998836

البريد اإللكتروني:
bmc@ecbm-eg.org  

للتواصل مع معهد التبين للدراسات المعدنية:
 227155170 
 227155171

info@tims.gov.eg
tims.gov.eg 

للتواصل مع غرفة الصناعات المعدنية:
1195 كورنيش النيل

بوالق، محافظة القاهرة
25796590 -2
25797074 -6

Info@Fei.Org.Eg

الصناعات المعدنية ....... قاطرة التنمية 
الصناعية وإحدى ركائز االقتصاد القومي
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