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أعلنــت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية 
بلغت خالل الربــع األول من عام 2022 )يناير 
– مــارس( 9 مليــار و176 مليون دوالر مقابل 
7 مليار و671 مليــون دوالر خالل نفس الفترة 
من عام 2021 بفارق مليار و505 مليون دوالر 

محققة نسبة زيادة بلغت %20.
وقالت الوزيرة إن المؤشرات اإليجابية الملموسة 
التي حققتها الصادرات الســلعية المصرية خالل 
الربــع األول من العام الجارى رغــم التداعيات 
الحــرب  عــن  الناجمــة  العالميــة  االقتصاديــة 
الروســية األوكرانيــة وجائحة فيــروس كورونا 
ترجــع إلــى إلى اســتقرار الطلــب العالمي على 
المنتجــات المصريــة فــي مختلــف القطاعــات 
اإلنتاجيــة والحفــاظ على  األســواق التصديرية 
وفتح أسواق جديدة باإلضافة إلى ارتفاع تنافسية 
المنتج المصري باألســواق الخارجية فضاًل عن 
االســتفادة من كافة الفــرص التصديرية المتاحة 
وبصفــة خاصة بأســواق دول القــارة اإلفريقية، 
مشــيرة إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمســاندة 
الصادرات ورد األعباء واســتمرار برامج سداد 
المســتحقات التصديريــة  المتأخرة لدى صندوق 
تنميــة الصادرات ســاهمت في اســتمرار تحقيق 
الصادرات المصرية لمعدالت نمو ملموسة رغم 

التحديات االقتصادية العالمية الكبيرة .
وأضافــت جامــع أن اتفاقيــات التجــارة الحــرة 
والتفضيليــة الموقعــة مــع عدد كبير مــن الدول 
والتكتــالت االقتصاديــة العالمية توفــر أرضية 
صلبة للصــادرات المصرية للمنافســة بعدد من 
األســواق اإلقليميــة والعالميــة، مشــيرًة إلى أن 
الفتــرة الحالية تشــهد اعتماد عدد من األســواق 
العالميــة على المنتج المصري ال ســيما في ظل 
تباطــؤ العمليــة اإلنتاجيــة بعدد كبيــر من الدول 
نظــراً للتوترات الجيوسياســية الحالية وتداعيات 

جائحة كورونا.
ولفتــت الوزيرة إلى انه وفقــا للتقرير الذى اعده 
مســتودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات - فقد أوضح 
أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خالل 
الربع األول من عام 2022  تضمن قارة أفريقيا 
بــدون الــدول العربية بقيمــة 515 مليون دوالر 
مقابل 382 مليــون دوالر خالل نفس الفترة من 
عــام 2021 بنســبة زيادة بلغــت 35% وجامعة 
الــدول العربيــة بقيمــة 2 مليــار و998 مليــون 
دوالر مقابل 2 مليار و342 مليون دوالر خالل 
نفس الفتــرة من عام 2021 بنســبة زيادة بلغت 
28% والواليات المتحــدة األمريكية بقيمة 623 
مليــون دوالر مقابــل 513 مليــون دوالر خالل 
نفس الفتــرة من عام 2021 بنســبة زيادة بلغت  

21 % واالتحــاد األوروبي بقيمة 2 مليار و505 
مليون دوالر مقابل 2 مليار و199 مليون دوالر 
خالل نفــس الفترة من عام 2021 بنســبة زيادة 
بلغت 14% وأسواق أخرى بقيمة 2 مليار و535 
مليون دوالر مقابل 2 مليار و235 مليون دوالر 

خالل عام 2021 بنسبة زيادة بلغت %13
وفى هذا اإلطــار أوضح اللــواء/ عصام النجار 
رئيــس الهيئــة العامــة للرقابة علــى الصادرات 
والواردات أن التقرير رصد 11 قطاعاً تصديرياً 
حققت صادراتها زيادة ملموسة خالل الربع األول 
من عام 2022 تضمنت قطاع الطباعة والتغليف 
والــورق والكتب والمصنفــات الفنية بقيمة 312 
مليــون دوالر مقابــل 196 مليــون دوالر خالل 
نفس الفتــرة من عام 2021 بنســبة زيادة بلغت 
59% وقطــاع المالبــس الجاهــزة بقيمــة 625 
مليــون دوالر مقابــل 435 مليــون دوالر خالل 
نفس الفتــرة من عام 2021 بنســبة زيادة بلغت  
44% وقطــاع مــواد البنــاء بقيمة مليــار و905 
مليــون دوالر مقابل مليــار و415 مليون دوالر 
خالل نفــس الفترة من عام 2021 بنســبة زيادة 
بلغــت 35% وقطاع الغزل والمنســوجات بقيمة 
279 مليــون دوالر مقابــل 211 مليــون دوالر 
خالل نفــس الفترة من عام 2021 بنســبة زيادة 
بلغت  32% وقطاع السلع الهندسية واإللكترونية 
بقيمــة 977 مليــون دوالر مقابــل  744 مليون 
دوالر خالل  نفس الفترة من عام 2021 بنســبة 
زيــادة بلغــت 31% وقطاع المنتجــات الكيماوية 
واألســمدة بقيمة مليار 935 مليون دوالر مقابل 
مليــار 567 مليــون دوالر خالل نفس الفترة من 

عام 2021 بنسبة زيادة بلغت %23.
وأضــاف أن القطاعــات التصديريــة تضمنــت 
ايضاً قطــاع الجلود واألحذية والمنتجات الجلدية 
بقيمــة 26 مليون دوالر مقابل 21 مليون دوالر 
خالل نفــس الفترة من عام 2021 بنســبة زيادة 
بلغــت 22% وقطــاع المفروشــات بقيمــة 183 
مليــون دوالر مقابــل 152 مليــون دوالر خالل 
نفس الفتــرة من عام 2021 بنســبة زيادة بلغت 
20% وقطــاع الصناعــات الطبيــة بقيمــة 210 
مليــون دوالر مقابــل 177 مليــون دوالر خالل 
نفــس الفتــرة من عام 2021 بنســبة بلغت %19 
وقطــاع الحاصالت الزراعيــة بقيمة مليار و33 
مليــون دوالر مقابــل 937 مليــون دوالر خالل 
نفس الفتــرة من عام 2021 بنســبة زيادة بلغت 
10% وقطــاع الصناعــات الغذائيــة بقيمة مليار 
و19 مليــون دوالر مقابــل 967  مليــون دوالر 
خالل نفــس الفترة من عام 2021 بنســبة زيادة 

بلغت %5
وأشــار النجار إلى أن أكبر األســواق المســتقبلة 
للصــادرات المصريــة خــالل الربــع األول من 

عــام 2022تضمنت الواليات المتحدة األمريكية 
بقيمــة 623 مليــون دوالر والمملكــة العربيــة 
السعودية بقيمة 601 مليون دوالر وتركيا بقيمة 
565 مليــون دوالر وإيطاليــا بقيمة 580 مليون 
دوالر واإلمــارات العربية المتحــدة بقيمة 579 
مليون دوالر وإســبانيا بقيمة 284 مليون دوالر 
وبريطانيــا وأيرلندا الشــمالية بقيمة 274 مليون 
دوالر والهنــد بقيمــة 274 مليــون دوالر وليبيا 
بقيمة 271 مليون دوالر والســودان بقيمة 265 

مليون دوالر.
عقــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيس 
مجلــس الــوزراء، اجتماعا، الســتعراض 
لتعميــق  الصناعــي  االســتثمار  فــرص 
التصنيــع المحلي، وذلك بحضور الســيدة/ 
نيفيــن جامــع، وزيرة التجــارة والصناعة، 
واللواء محمــد الزالط، رئيس الهيئة العامة 
للتنميــة الصناعيــة، والمهنــدس محمد عبد 
الكريــم، المديــر التنفيــذي لمركــز تحديث 
الصناعة، والســيد/ حاتم العشري، مستشار 
وزيرة التجارة والصناعة لشــئون االتصال 
المؤسســي، والدكتور محمــد لبيب، معاون 

وزيرة الصناعة للسياسات التجارية.
وأكــد  الدكتــور/ مصطفــى مدبولى رئيس 
الوزراء أن هناك تكليفات من السيد الرئيس 
بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات 
عمــل الحكومة خالل هــذه المرحلة، حيث 
تعمــل الحكومــة علــى اتخاذ اإلجــراءات 
والقرارات التي من شــأنها توطين مختلف 
القطــاع  بمشــاركة  وذلــك  الصناعــات، 
الخاص، الذي يعد الشريك األساسي للدولة 
في التنميــة االقتصادية الشــاملة، الفتا إلى 
تكليفات الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
رئيــس الجمهورية، مؤخرا، بشــأن إطالق 
مبــادرة دعم وتوطيــن الصناعات لالعتماد 
علــى المنتــج المحلــي وتقليل الــواردات، 
وذلك من خالل تعزيز دور القطاع الخاص 
في توطيــن العديد مــن الصناعات الكبرى 
والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 

مصر.
وأشــار مدبولــي أن الحكومــة عازمة على 
تقديــم المزيد مــن الحوافــز الداعمــة لهذا 
القطاع الحيــوي، كما أنها مســتعدة التخاذ 
أي قــرارات تســهم في تيســير إجــراءات 
اســتخراج التراخيــص المطلوبــة للبدء في 

تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.
ومن جانبها أشــارت الســيدة/ نيفين جامع، 
وزيرة التجــارة والصناعة إلــى الخطوات 
التنفيذيــة التي تم اتخاذها لتشــجيع االعتماد 
علــى الصناعــة الوطنية، والتي مــن بينها 
إعــداد قائمة مبدئيــة للفرص االســتثمارية 
المتاحــة في القطاع الصناعي، والتي يمكن 

للقطــاع الخاص الدخول في شــراكات بها، 
وتشــمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل 
المحليــة منها وفقا الحتياج الســوق المحلية 
وقــدرة الصناعــة الوطنية علــى توفيرها، 
وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات 
المصريــة، الفتــة إلى أنه تــم تصنيف تلك 
المنتجات طبقا لنوعية االســتثمار المطلوبة 
مــن حيــث كونهــا اســتثمارات جديــدة أو 

توسعات الستثمارات قائمة.
ونّوهــت وزيــرة التجــارة والصناعــة إلى 
تفعيل وتحديث خريطة االستثمار الصناعي 
المشــروعات  لجميــع  للترويــج  كمنصــة 
واألراضــي الصناعية التي تقــوم الوزارة 
والقوانيــن  الشــروط  ووضــع  بطرحهــا 
والحوافز التي تنظم السياســات الصناعية، 
وذلك بالتنســيق مع الهيئة العامة لالستثمار 

والمناطق الحرة.
وبــدوره أوضح المهندس محمد عبد الكريم 
المديــر التنفيــذي لمركز تحديــث الصناعة 
أن مــن بين المنتجــات المســتهدف تعزيز 
االستثمارات الصناعية بها 94 مدخل إنتاج 
تتركز في قطاعــات الصناعات الكيماوية، 
واألخشــاب،  والنســيجية،  والمعدنيــة، 
وكــذا  والدوائيــة،  الطبيــة  والصناعــات 
الصناعات الغذائية، مشــيرا في هذا الصدد 
إلى تفاصيل خطة االســتثمار في القطاعات 
الصناعية المستهدفة خالل السنوات الخمس 

المقبلة.

وفــي هذا اإلطار، عــرض المدير التنفيذي 
لمركز تحديث الصناعة أهم فرص االستثمار 
االســتثمارية  والمشــروعات  الصناعــي 
الضخمــة المقترح التركيز عليها خالل هذه 
المرحلــة، وتشــمل صناعات المــواد الخام 
وصناعــات  والبتروكيميائيــة،  الكيميائيــة 
ألــواح الصلــب المعدنية والصلــب المقاوم 
للصدأ، وصناعــات المركبــات الكهربائية 
واألجهــزة  لهــا،  المغذيــة  والصناعــات 
والصناعــات  واإللكترونيــة  الكهربائيــة 
المغذية لها، والمحركات الكهربائية، وإنتاج 
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة والصناعــات 
المكملة لها، وصناعات البطاريات وســبل 
تخزين الطاقة، وأشباه الموصالت، وتحلية 

المياه والصناعات المغذية لها.
ورحــب رئيــس الــوزراء بالقائمــة المعدة 
القطاعــات  فــي  االســتثمارية  بالفــرص 
الصناعيــة المختلفــة، وكلّف بســرعة عقد 
سلســلة مــن االجتماعــات مــع مســئولي 
الشــركات المتخصصــة فــي الصناعــات 
المستهدفة؛ الستعراض الفرص االستثمارية 
، الفتاً إلى إســتعداده لالجتماع مع مسئولى 
هذه الشركات في أقرب وقت وعرض تلك 
الفرص المتاحة وكذا إســتعداده أيضا لتقديم 
كل صور الدعم لسرعة إنشاء وتشغيل هذه 
المصانــع، وتوفير مســتلزمات اإلنتاج من 

الصناعات المحلية«.

رئيس الوزراء يستعرض فرص االستثمار 
الصناعي لتعميق التصنيع المحلي 

مدبولي: تكليفات من الرئيس بوضع 
الصناعة على أجندة األولويات.. واتخاذ 

اإلجراءات لتوطين مختلف الصناعات

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الصادرات المصرية 
غير البترولية خالل الربع األول من العام الجاري

نيفين جامع: 9 مليار و176 مليون دوالر قيمة الصادرات 
السلعية خالل الربع األول من عام 2022 بنسبة زيادة %20
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة أن مبــادرة الشــراكة الصناعيــة بين 
مصــر واإلمــارات واألردن تســتهدف تعزيــز 
التعــاون  وتحقيــق  والدوائــي  الغذائــي  األمــن 
الصناعــة  مجــاالت  فــي  المشــترك  والتكامــل 
واالستثمار وسالسل التوريد والزراعة واألسمدة 
والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرة 
إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً البناء على العالقات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية االستراتيجية 
بين الدول الثالث وترجمتها لمشــروعات تعاون 
ملموســة تصب فــي مصلحة اقتصاديــات الدول 

الثالث وشعوبها الشقيقة.
وقالت الوزيرة إن المبادرة تســهم في استكشــاف 
فــي  واالســتثمار  الشــراكة  ومقومــات  فــرص 
عــدد كبير مــن المجاالت الحيويــة ذات االهتمام 
المشــترك، فضــاًل عــن تعظيــم االســتفادة مــن 
المقومــات الصناعيــة والمزايا التنافســية للدول 

الثالث.
شــهد مراســم التوقيع كال من الدكتور/ مصطفي 
مدبولــي رئيــس مجلس الوزراء والســيد/ بشــر 
الخصاونــة رئيــس الــوزراء األردني والشــيخ/ 
منصــور بن زايــد آل نهيان نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير شــئون الرئاســة بدولة اإلمارات 

وبحضــور عــدد من الــوزراء المعنييــن بالدول 
الثالث. 

وأشــارت جامع إلى أن المبادرة تستهدف تطوير 
صناعات مشتركة قادرة على المنافسة باألسواق 
اإلقليمية والعالمية من خالل تعزيز االستثمار في 
القطاعات التكاملية والمساهمة في تكامل سالسل 
التوريد وتحسين األمن االقتصادى للدول الثالث، 
الفتــًة إلــى أن المبــادرة ترتكــز على االســتفادة 
من مصــادر الطاقة المتجددة واســتخدام الموارد 
الطبيعيــة وخلــق اقتصاد دائــرى وذلك في إطار 

االلتزامات الدولية الخاصة بالمناخ.
ولفتــت وزيــرة التجــارة والصناعة إلــى أن أهم 
أهــداف المبــادرة تتضمن تحقيق تكامل سالســل 
اإلنتاج في مجــال األمن الغذائى بدءاً من زراعة 
المحاصيل ومشــروعات تسمين الثروة الحيوانية 
والمشــروعات الصناعيــة القائمة علــى الحبوب 
والمنتجــات الحيوانية ووصواًل إلى مشــروعات 
التعبئــة والتغليف وذلك من خالل االســتفادة من 
المقومــات الكبيرة للدول الثــالث لتنمية قطاعات 
الزراعة وإنتاج األســمدة، وكذا تنمية مشروعات 
التعــاون المشــترك فــي مجاالت األمــن الدوائى 
واســتغالل مقومــات توافــر الكــوادر المؤهلــة 
والمدخــالت التصنيعيــة وحجم الســوق الكبير ، 

مشــيرة إلى أن المبادرة تســتهدف أيضاً التعاون 
في مجاالت صناعة الغزل والنســيج والصناعات 

المعدنية وصناعة البتروكيماويات.
وفي هذا االطار اكدت جامع التزام الدول الثالث 
بتقديــم الدعم الالزم للقطاع الخــاص في كل من 
مصــر واالمــارات واالردن لتنفيــذ مشــروعات 
التعــاون المقترحــة مــن خالل تيســير اجراءات 
ممارســة االعمال وازالة اى تحديات تقف حائاًل 
امــام تدفــق رؤوس االمــوال وانســياب حركــة 

التجارة البينية.
وأضافــت الوزيرة أنه بموجب هــذه المبادرة فقد 
تم االتفاق على إنشــاء لجنة عليا ثالثية للشــراكة 
برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثالث، باإلضافة 
إلــى لجنــة تنفيذيــة مكونة مــن وكالء الوزارات 
المعنيــة، حيث ســتعمل هــذه اللجان مــع القطاع 
الخــاص لتســريع وتيــرة الفــرص ذات الجدوى 
االقتصادية، وستنسق اللجنة مجموعة المشاركين 
من القطاع الخاص ومســارات العمــل المطلوبة 
لتحقيــق أهــداف هذه الشــراكات، الفتــًة إلى أن 
اللجنة ستتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق 
وتســهيل التعاون واإلشــراف عليــه والنظر في 
قطاعات ومشــاريع اضافية للشراكة االقتصادية 

االستراتيجية بين الدول الثالث.

الشراكة  مبادرة  يوقعون  واألردن  واإلمارات  مصر 
الصناعية التكاملية المشتركة 

التجارة والصناعة  سلسلة لقاءات مكثفة لوزيرة 
مع وسائل اإلعالم اإلمارتية والعربية

نيفين جامع: المبادرة تستهدف تعزيز األمن الغذائي 
والدوائي بين الدول الثالث والتعاون في مجاالت 
الصناعة واالستثمار والزراعة واألسمدة والمنسوجات 

والمعادن والبتروكيماويات

أكــدت الســيدة / نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة ان القطاع الصناعي المصري يشهد 
تطوراً ملموســاً خالل المرحلــة الحالية بفضل 
نجاح برنامج الحكومــة لإلصالح االقتصادي 
الذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات 
البنيــة التحتيــة واالنشــائية وهو االمــر الذي 
انعكــس ايجابا علــى تحقيق معــدالت ايجابية 
غير مســبوقة ســواء في معدالت النمو ونسبة 
مســاهمته في الناتج المحلــى اإلجمالي، فضال 
عن تحقيق اعلى معدل في الصادرات السلعية 

في تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت %27.
وقالت ان مصــر تمتلك حاليا العديد من المدن 
الصناعية المتخصصة ومن بينها مدينة الجلود 
بالروبيكــى والتي ســتجعل من مصــر مركزاً 
لتصنيع الجلــود بدءاً من الدباغة ووصوال الى 
المنتــج النهائي، مشــيرًة في هــذا اإلطار الى 
انــه تم االنتهاء من انشــاء 100 مصنع جاهز 

لتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع.
 تصريحــات الوزيرة جاءت عقب مشــاركتها 
فــي لقاء دولة رئيس مجلــس الوزراء الدكتور 
مصطفــى مدبولــي برؤســاء 30 شــركة من 
المســتثمرة  االماراتيــة  الشــركات  كبريــات 
بالخــارج، الذي عقد بالعاصمــة االماراتية أبو 

ظبي ونظمه مكتب التمثيل التجاري بدبي.
واشــارت الوزيرة الى  إن الحكومة المصرية 
ال تدخــر جهــًدا فــي تهيئة بيئــة األعمال حتى 
يتســنى جذب المزيد من االستثمارات األجنبية 
للســوق المصري وبصفة خاصة االستثمارات 
اإلماراتيــة، موجهــًة  الدعــوة الى الشــركات 
االماراتيــة لالطــالع علــى المــدن الصناعية 
المتخصصــة فــي مصــر والســعي  لزيــادة 
تواجدهم في الســوق المصري، لالســتفادة من 
مزايــا وحوافز االســتثمار واتفاقيــات التجارة 
الحرة والتفضيليــة الموقعة مع عدد من الدول 
والتكتــالت االقتصاديــة الرئيســية والتي تتيح 
النفــاذ الحــر للمنتجــات المصرية لعــدد كبير 

من األســواق العالمية وبصفة خاصة الســوق 
األفريقي.

وفى هذا اإلطار لفتــت جامع الى ان العالقات 
التجاريــة بين البلدين تشــهد تطــوراً ملحوظاً 
على الرغم من التداعيات السلبية التي يشهدها 
االقتصــاد العالمــي، حيــث بلغ حجــم التبادل 
التجــاري خــالل عام 2021 حوالــي 3 مليار 
و623 مليــون دوالر، مؤكدة حرص الوزارة 
علــى تحقيق مزيد من التواصل مع الشــركات 
التجــاري  المكتــب  خــالل  مــن  االماراتيــة 
المصري بدبي لتقديم كل الدعم والمساهمة في 
تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات االمارتية 

المستثمرة في مصر.

أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
واالردن  واإلمــارات  مصــر  أن  والصناعــة 
يرتبطون بعالقات وثيقة اســتراتيجية تســتند إلى 
أرضية صلبة من العالقات التاريخية المتميزة بين 
القاهرة وأبو ظبي وعمان، مشــيرة الى ان القيادة 
السياســية المصريــة تولي اهتماماً كبيــراً لتعزيز 
كافة أوجــه التعاون بين الدول الثالث في مختلف 
المجاالت ال سيما المجاالت االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية.
وقالــت الوزيرة إن الحكومــة المصرية حريصة 
علــى فتــح مجاالت عمــل جديدة على المســتوى 
الثالثــي خاصًة وأن هناك فرصــة كبيرة للتعاون 
االســتثماري المشــترك بيــن مصــر واإلمارات 

واالردن.
جــاء ذلك خــالل تصريحــات صحفيــة أدلت بها 
الوزيرة لوســائل إعــالم إماراتيــة وعربية عقب 
توقيــع مبادرة الشــراكة الصناعيــة التكاملية بين 

مصر واإلمارات واألردن.
وأوضحــت جامع إلى أن الــدول الثالث تربطهما 
عالقات اقتصادية متميزة تستند الى تاريخ طويل 

من التعاون بين القاهرة وابوظبي وعمان، مشيرًة 
الــى اهمية تنســيق الجهــود المشــتركة والتعاون 
الكامــل في مواجهة التحديات االقتصادية العالمية 

الحالية.
وأشارت الوزيرة الى اهمية تفعيل العمل المشترك 
بين الدول الثالث لزيادة معدالت التبادل التجاري 
وتســهيل مشــاركة القطاع الخاص في المعارض 
التجاريــة والصناعية والترويجية بهدف التعريف 
بالمنتجــات الوطنية، مــع تقديم كافة التســهيالت 
المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري المشترك.

ولفتت جامع الى اهمية توحيد الجهود المشــتركة 
لتوفيــر احتياجــات اســواق مصــر واالمــارات 
واالردن فــي ظل التحديــات االقليميــة والعالمية 
الحاليــة، مشــيرًة الــى أهميــة ترجمــة العالقات 
المتميــزة التــي تربــط حكومــات الــدول الثالث 
لمشــروعات تعاون تجاري واســتثماري ملموسة 

تصب في مصلحة الشعوب الثالثة الشقيقة.
وأشــارت الوزيــرة إلــى أن العالقات المشــتركة 
بيــن مصر واإلمارات واألردن تشــهد في اآلونة 
األخيرة زخماً كبيراً يمهد لبدء مرحلة من التعاون 

المثمر على مختلف األصعــدة وخاصًة األصعدة 
السياســية واالقتصادية واالستثمارية، مشيرًة إلى 
أن هناك تنســيق دائم بين حكومات الدول الثالث 
للبنــاء علــى العالقات األخوية التــي تربط القيادة 
السياســية بهــا وتحويل هذه العالقــات الطيبة إلى 

مشروعات على أرض الواقع.
وحــول معــدالت التبــادل التجــاري بيــن مصر 
واإلمارات واألردن خالل عام 2021، أشــارت 
الوزيرة إلــى ان حجم التبادل التجاري بين مصر 
واإلمــارات بلــغ حوالــى 3 مليــار و623 مليون 
دوالر، فــي حيــن بلغ حجم التبــادل التجاري بين 

مصر واألردن نحو 900 مليون دوالر.

 30 برؤساء  الوزراء  مجلس  رئيس  لقاء  في  مشاركتها  خالل 
شركة إماراتية مستثمرة بالخارج 

وزيرة التجارة والصناعة تدعو الشركات اإلماراتية لزيارة المدن 
الصناعية المتخصصة وزيادة استثماراتهم في السوق المصري 
نيفين جامع: 3,6 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر 

واإلمارات خالل عام 2021
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واالبتــكار  التكنولوجيــا  مراكــز  وقعــت 
الصناعي التابعة لوزارة التجارة والصناعة 
والمركــز القومي لبحوث البناء واإلســكان 
التابــع لوزارة اإلســكان بروتوكــول تعاون 
– لمــدة عام – في مجال إنتــاج مواد البناء 
الخضراء، وقــع البروتوكول الســيد/ أحمد 
رضــا معــاون الوزيــرة لشــئون الصناعة 
التكنولوجيــة  المراكــز  علــى  والمشــرف 
والدكتــور/ خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة 

المركز القومي لبحوث البناء واإلسكان.
وتتضمــن األهــداف الرئيســية لبروتوكول 
بنــاء  منتجــات  مبــادرة  اطــالق  التعــاون 
خضراء بعالمــة ُموثقة من الجهتين وتأهيل 
الشــركات للحصــول علــى المنــح للعالمة 
و  الضوابــط  Green Label  ووضــع 
اإلجــراءات الالزمة لتحديد المنتج األخضر 
ووضــع المعاييــر و االختبــارات الالزمــة 
لمنح العالمة وتحديــد الفترة الزمنية لتجديد 
العالمة والتنســيق مع جميع الجهات المعنية 
بعملية المنح و االعتماد لمنتجات مواد البناء 
الخضــراء فضاًل عن التنســيق فــي اختيار 
التصميــم للوجو الخاص بهــا والتعاون بين 
الجهتين فيمــا يتعلق بإجراء االختبارات مع 
مراكز تكنولوجيا الرخام والتعدين واإلنتاج 

األنظف والبالستيك واألثاث واألخشاب.
وقال الســيد/ أحمــد رضا معــاون الوزيرة 
لشــئون الصناعة والمشــرف على المراكز 
التكنولوجية إن مراكز التكنولوجيا واالبتكار 
الصناعــي تعــد المحرك الوطنــي لالبتكار 
والتكنولوجيا حيث تقدم مجموعة شاملة من 
الخدمــات وتقوم بإعــداد وتنفيذ برامج ربط 
الصناعة بالبحث العلمي وتشــجيع االبتكار 
وريــادة األعمــال باإلضافــة إلــى تعميــق 
التصنيع المحلي في جميع القطاعات وخلق 

فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أن المراكز تســهم أيضاً في تشجيع 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ونقل 
واســتخدام التكنولوجيــات الحديثة للصناعة 

المصرية وتشــجيع ودعم ريادة األعمال في 
مجال الطاقة النظيفة وصناعة التدوير

ومــن جانبــه أوضح الدكتــور/ خالد الذهبي 
رئيــس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث 
البنــاء واإلســكان إن المركــز يقــوم بدور 
هام فــي االرتقــاء بقطــاع التشــييد والبناء 
في مصر، كما يســاهم فــي إدارة المنظومة 
الفنيــة للبنــاء واإلســكان لوصــول للجودة 
العالمية للمنشــآت المختلفة وكــذا الوصول 
الي ٌمنشأ آمن واقتصادي من خالل األبحاث 
واالستشــارات الفنية والكوادر والتشريعات 
واالختبــارات فــي معامله المعتمــدة عالمياً 
باالستعانة بمجموعة مميزة من الباحثين يتم 

تدريبهم وتأهليهم عالمياً.
ويتضمن دور الجهتين في إطار بروتوكول 
التعــاون وضع المعاييــر الالزمة للحصول 

على عالمة منتج مواد بناء خضراء وتأهيل 
الشــركات و التكامل في اســتخدام المعامل 
و األجهزة الموجــودة لدى الجهتين إلجراء 
جميع االختبــارات الالزمة لعمليــة التأهيل 
و المنــح للعالمة و متابعة تجديدها، ووضع 
الضوابــط و اإلجــراءات الالزمــة لتحديــد 
المنتج االخضــر وتحديد المجاالت الخاصة 
بمنــح العالمــة الخضــراء لمــواد البنــاء، 
باإلضافــة إلى تبــادل المنفعة بيــن الجهتين 
في إجراء االختبارات مع مراكز تكنولوجيا 
الرخام والتعديــن واالنتاج االنظف واالثاث 
واالخشــاب والمشــاركة في وضع التسعير 
لعملية التأهيل والمنح للعالمة وكذا التنســيق 
بيــن الجهتيــن في اختيــار وتنفيــذ التصميم 

الخاص بمنتج مواد بناء خضراء .

أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة أن الــوزارة تعمل خالل المرحلة 
الحاليــة على التوســع في إنشــاء المجمعات 
الصناعيــة واالســتفادة من كافــة اإلمكانات 
والمقومــات الصناعيــة باالقتصــاد القومــي 
بهــدف تعميــق وتوطيــن التصنيــع المحلي 
وتوفير فرص العمل الالئقة والمنتجة للشباب 
باإلضافــة إلــى إحــالل الــواردات وتوفيــر 
احتياجات الســوق المحلــي بمنتجات وطنية 
للمواصفــات  ذات جــودة عاليــة ومطابقــة 

المحلية والعالمية.
وفــي هــذا اإلطــار أوضحــت الوزيــرة أن 
الــوزارة ممثلــة فــي الهيئــة العامــة للتنمية 
الصناعيــة قامت خالل الربع األول من العام 
الجــاري بمنح 3904 رخصة بناء وتشــغيل 
تضمنت 204 رخصة بناء و3700 رخصة 

 1737 ومنــح  تشــغيل، 
ســجل صناعي دائم ومحدد 
المدة تضمن 1285 ســجل 
صناعي دائم و452 ســجل 
صناعــي محدد المــدة، كما 
قامت الهيئة بإجراء 1589 
دراســة منها 840 دراســة 
التخفيضــات  مجــال  فــي 
الجمركيــة و749 في مجال 

تنمية المنتجات المحلية. 
تصريحــات الوزيرة جاءت 
في سياق التقرير الذي تلقته 
حول مؤشــرات أداء الهيئة 
العامــة للتنميــة الصناعيــة 
خالل الربع األول من العام 

الجاري. 
وأشــارت جامــع أن الهيئة 
أصــدرت ايضاً خالل الربع 
األول مــن العــام الجــاري 
717 موافقــة بيئيــة، و66 
خطاب إفراج جمركي و59 
االحتياجات  تحديــد  خطاب 
الســنوية للمــواد الكيماويــة 
الخطــرة إلى جانــب إجراء 
192 دراســة فنيــة لطلبات 
الطرح تضمنت 83 دراسة 

خاصــة باألراضــي و109 دراســة خاصــة 
بالمجمعــات الصناعيــة وكذا إجــراء 1807 

معاينة فنية. 
ومن جانبه أوضح اللواء/ محمد الزالط رئيس 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشــرات 
اإليجابيــة التــي حققتهــا الهيئــة خــالل الربع 
األول مــن العام الجاري تأتــى تتويجاً للجهود 
الكبيــرة التــي تقوم بهــا الهيئة لخدمــة القطاع 
الصناعــي في إطــار الخطة الشــاملة لوزارة 

التجارة والصناعة الهادفة إلى االرتقاء بالقدرة 
التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها 
على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل 
اإلمكانــات الصناعيــة الكبيرة التــي تتمتع بها 

مصر. 
وفيما يخص موقف المجمعات الصناعية التي 
تتولى الهيئة إنشائها، أوضح الزالط أنه تم حتى 
نهاية شــهر مارس تخصيص عدد 703 وحدة 
في 4 مجمعات صناعية بالســادات وبورسعيد 
وبــدر ومرغــم 1، منهــا 277 وحــدة بمجمع 
الســادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة 
ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة 

بمجمع مرغم 1. 
وحول الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خالل 
شــهر أكتوبر 2020، لفت الــزالط إلى أنه تم 
حتــى نهاية شــهر مــارس الماضي تخصيص 
801 وحدة شملت 195 وحدة 
بمجمع مرغم 2 باإلســكندرية 
و163 وحــدة بمجمع الغردقة 
بمحافظة البحر األحمر و227 
وحــدة بمجمــع المحلة الكبرى 
بمحافظــة الغربية و37 وحدة 
بمحافظــة  البغــدادي  بمجمــع 
األقصــر و40 وحــدة بمجمع 
المطاهرة بمحافظة المنيا و28 
وحــدة بمجمــع غــرب جرجا 
بمحافظة سوهاج و111 وحدة 
بمجمع بياض العرب بمحافظة 
بنــي ســويف، وجــارى حالياً 
اســتكمال إجراءات تخصيص 
الـ7  الوحدات فــي المجمعات 
التشــغيل  إجــراءات  واتخــاذ 
وبدء اإلنتاج للوحدات التي تم 

تخصيصها بالفعل.
التنميــة  هيئــة  ونــوه رئيــس 
الهيئــة  أن  إلــى  الصناعيــة 
اعتمــدت خالل الربــع األول 
من العام الجاري 47 عقد بيع 
أراضي موقــع بين المطورين 
الصناعيين والمستثمرين داخل 
الصناعــي  المطــور  مناطــق 
جديــدة،  مشــروعات  إلقامــة 
مشــيراً إلى أن الهيئة قامــت أيضاً بتخصيص 
20 قطعــة أرض صناعية من خالل الخريطة 
االســتثمارية بمســاحة 37 ألــف و674 متــر 

مربع.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة 
للتنمية الصناعية خالل الربع األول من العام الجاري

نيفين جامع: منح 3904 رخصة بناء وتشغيل و1737 
 1589 وإجراء  المدة  ومحدد  دائم  سجل صناعي 

دراسة
احمد رضا: البروتوكول يستهدف إطالق مبادرة منتجات 

مواد بناء خضراء وتأهيل الشركات للحصول على 
العالمة الخاصة بالمبادرة

بروتوكول تعاون بين مراكز التكنولوجيا واالبتكار 
الصناعي والمركز القومي لبحوث البناء واإلسكان 

في مجال إنتاج مواد البناء الخضراء 
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة حــرص الحكومة علــى تقديم الدعم 
والمساندة الالزمة للشــركات الصناعية العاملة 
في الســوق المصري بهدف تعزيز اســتثمارات 
هذه الشركات سواء من خالل انشاء مشروعات 
جديدة او اقامة توســعات لمصانع قائمة وهو ما 
يســهم في زيادة قدراتهــا اإلنتاجية والتصديرية 
ومــن ثــم خلق المزيــد من فــرص العمل ودعم 

االقتصاد المصري.
وقالت إن القيادة السياســية تولي ملف الصناعة 
اهتماماً كبيــراً وبصفة خاصــة تعميق التصنيع 
المحلي واحالل المنتجات المســتوردة بمنتجات 
وطنيــة وذلك فــي ضوء توافر كافــة االمكانات 
والمقومــات الصناعية والتــي تجعل من مصر 
محــور ارتكاز للتصنيــع والتصدير الى مختلف 

دول العالم.
جاء ذلــك خالل اللقاء الذي عقدتــه الوزيرة مع 
الســيد/ ســمير اللبار الرئيس التنفيــذي اإلقليمي 
لشــركة بروكتــر أنــد جامبــل العالميــة لمصر 
ومنطقة شــمال افريقيا حيــث تناول اللقاء خطط 
الشركة االستثمارية الحالية والمستقبلية بالسوق 
المصــري، كما اســتعرض أوجه التعــاون بين 
الشــركة والــوزارة لتعظيــم دور الشــركة فــي 
االقتصــاد المصري، حضر اللقاء الســيد/ تامر 
يونــس عضو مجلس إدارة الشــركة ومدير عام 
العالقــات الخارجيــة للشــركة بمنطقــة شــمال 

افريقيا.
وقالــت الوزيــرة أن ســعى الشــركات العالمية 
لالستثمار بالسوق المصري يعكس نجاح جهود 

الحكومــة في تهيئة مناخ األعمال وتوفير المزيد 
من الحوافز والضمانات لالســتثمارات العالمية 
للتواجد بالســوق المصري والنفاذ لعدد كبير من 
األســواق بمنطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا، 
مشــيدًة في هذا اإلطار بقرار شركة بروكتر أند 
جامبــل بافتتاح أحــدث خط انتــاج جديد إلنتاج 
المنظفات الســائلة والتي كان يتم استيرادها من 
الخــارج وذلك لتلبية احتياجات الســوق المحلى 

والتصدير لألسواق الخارجية.  
وأشــارت جامع الى أهمية التوســع بمشروعات 
الشــركة بالســوقين المصري واألفريقي خاصة 
فــي ظل خطة الوزارة الهادفة الى تنمية التعاون 
االقتصــادي المشــترك مــع عــدد مــن الــدول 
الرئيســية بشــرق وغرب القارة ومساعدتها في 
بناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو األمر 
الذي ينعكس إيجاباً على معدالت التجارة البينية 

واالستثمارات المشتركة.
ومن جانبه اشــار الســيد/ ســمير اللبار الرئيس 
التنفيــذي اإلقليمي لشــركة بروكتــر أند جامبل 
العالميــة لمصــر ومنطقــة شــمال افريقيــا إلى 
التزام الشــركة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة 
الصــادرات المصرية لألســواق العالمية بصفة 
عامة وأســواق قارة إفريقيا بصفة خاصة، الفتاً 
إلى حرص الشــركة على االســتفادة من شــبكة 
اتفاقيات التجــارة الحرة التفضيلية الموقعة على 
عــدد كبير مــن الــدول والتكتــالت االقتصادية 

الرئيسة في العالم.
 ولفــت اللبــار إلى أن الشــركة تعمل بالســوق 
المصري منذ ما يزيد عن ثالثين عاماً ويتجاوز 

حجم اســتثماراتها حاليا 3,5 مليار جنيه وتوفر 
نحــو 1300 فرصــة عمل مباشــرة و10 آالف 
فرصة في خدمات مســاندة ألعمال الشــركة في 
مصــر، وتقوم بالتصدير لـ 37 دولة حول العالم 
بإجمالي صادرات سنوية تصل الى 250 مليون 
دوالر، مشــيراً إلى أن فرع الشركة بمصر يعد 
واحد من 3 أفرع رئيســية مسئولة عن التخطيط 
لسالســل االمداد للشركة في منطقة أسيا باسيفك 

والشرق األوسط وأفريقيا.
وقــال إن الشــركة تبــذل جهــود كبيــرة لتمكين 
المــرأة وتعظيم دورهــا بالمجتمع المصري من 
خالل أنشــطتها االجتماعية المختلفة، فضاًل عن 
أن فــرع الشــركة بمصــر يعــد االول من حيث 

االهتمام بتعيين ذوي الهمم.
وأضاف اللبار أن الشــركة تتوســع في الســوق 
المصري بصورة دائمة من خالل زيادة خطوط 
اإلنتاج وزيــادة معدالت االنتاجيــة خاصة وان 
السوق المصري يعد محور استراتيجي تصنيعي 
وتصديري ألسواق منطقة الدول العربية وقارتي 
إفريقيا واوروبا، مشيداً في هذا الصدد بقرارات 
القيادة السياســية والحكومة باستثناء مستلزمات 
االنتــاج من قرار االعتمادات المســتندية والذى 
اعطى انتعاشة لكافة المصانع الستمرار دوران 
عجلــة االنتاج والحفاظ علــى معدالت االنتاجية 
واســواق التصديــر وكــذا العمالة الفنيــة ويمثل 
ايضاً شــهادة ثقة بقدرة االقتصاد المصري على 

التعامل مع التحديات العالمية.

ترأســت الســيدة/ نيفيــن جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة االجتمــاع األول لمجلس الصناعات 
النسيجية بعد إعادة تشكيله حيث استعرض اللقاء 
خطــة تطوير منظومة زراعــة القطن واالرتقاء 

بصناعة الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة.
حضــر اللقاء الدكتــور/ احمــد مصطفى رئيس 
مجلــس إدارة الشــركة القابضة للغزل والنســيج 
والمهنــدس/ محمــد المرشــدي رئيــس غرفــة 
الصناعــات  باتحــاد  النســيجية  الصناعــات 
والمهنــدس/ محمــود عبدالســميع ممثــل غرفة 
اتحــاد  ادارة  بمجلــس  النســيجية  الصناعــات 
الصناعات والســيد/ ســعيد احمد رئيس المجلس 
التصديري للغزل والنسيج والسيدة/ ماري لويس 
رئيــس المجلــس التصديري للمالبــس الجاهزة 
والدكتــور/ عــادل عبــد العظيــم وكيــل مركز 
البحــوث الزراعية وكل من المهنــدس/ محمود 
امين والســيد/ حازم وجدي والسيد/ محمد السيد 
مــن ذوي الخبرة الى جانب اللواء محمد الزالط/ 
رئيــس هيئــة التنميــة الصناعية واللــواء كامل 
هالل/ مستشــار الوزيرة للمشروعات الصناعية 
والدكتور/ اشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق 
الصناعيــة المؤهلــة والمهنــدس/ محمود محرز 
رئيــس شــركة القاهــرة لالســتثمار والمهندس/ 

محمــد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث 
الصناعة. 

السياســية  القيــادة  اهتمــام  الوزيــرة  وأكــدت 
والحكومــة باالرتقــاء بمنظومــة صناعة الغزل 
والنســيج والمالبس الجاهزة للوفــاء باحتياجات 
الســوق المحلــى والتصدير لألســواق الخارجية 
وذلك من خالل االستفادة من المقومات الزراعية 
والصناعيــة الكبيــرة لالقتصاد القومــي في هذا 
الصدد وكذا االستفادة من السمعة الطبية والمكانة 
المتميزة للقطن المصري بكافة األسواق العالمية

واشــارت جامــع الــى ان المجلــس الجديد يضم 
ممثليــن عن كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير 
كافــة حلقات صناعة الغزل والنســيج والمالبس 
الجاهــزة فــي مصــر حيــث يهدف الــى وضع 
رؤيــة شــاملة للنهوض بهــذا القطــاع الحيوي، 
الفتــًة الى ان الدولة تســتهدف التوســع في كافة 
مراحل االنتاج بدءاً من زراعة القطن المصري 

ووصواًل للمنتج الكامل.
ولفتــت الوزيرة الــى ان المجلس ســيقوم خالل 
الفترة المقبلة بوضع خطة شاملة لتنمية وتطوير 
قطــاع الصناعــات النســيجية تتضمــن الوضع 
الحالــي لهذه الصناعة واهــم الفرص والتحديات 
التي تواجهها الى جانب تقديم مقترحات التطوير

ونوهــت جامع إلــى ان القطاع الخاص شــريك 
أساســي فــي منظومــة التنميــة االقتصاديــة في 
مصر، مشــيرًة إلــى توجيهات القيادة السياســية 
بتعزيز الشــراكة مع القطاع الخاص للمشــاركة 
في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض 

مصر في كافة القطاعات اإلنتاجية والخدمية
ومن جانبها اشــارت السيدة/ ماري لويس رئيس 
المجلس التصديري للمالبس الجاهزة الى اهمية 
وضع القطن المصري ضمــن قائمة الصناعات 
االستراتيجية باالقتصاد القومي، الفتًة الى اهمية 
زيــادة دعــم الدولة لمركــز البحــوث الزراعية 
بهدف تطوير زراعة القطن في مصر والتوســع 
في المســاحات المزروعة لتصل الى 600 ألف 

فدان.
وبدوره أكــد المهندس/ محمد المرشــدي رئيس 
غرفــة الصناعات النســيجية باتحــاد الصناعات 
اهميــة االهتمــام بتوفيــر كافــة مدخــالت انتاج 
صناعــة الغزل والنســيج والمالبس الجاهزة في 
مصــر محليــاً والتــي تشــمل الى جانــب القطن 
االليــاف الصناعية وخيوط البوليســتر، مشــيراً 
الى اهمية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري 
وزيادة قدرته على المنافســة باألســواق المحلية 

والخارجية.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع الرئيس 
اإلقليمي لشركة بروكتر أند جامبل خطط 

الشركة التوسعية في السوق المصري 
وزيادة معدالت التصدير

الصناعات  األول لمجلس  االجتماع  وتترأس 
النسيجية بعد إعادة تشكيله

نيفين جامع: االرتقاء بكافة حلقات صناعة 
الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة على رأس 

أولويات خطة عمل الحكومة
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عقــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيــس 
مجلــس الــوزراء، اجتماعــا، مــع رؤســاء 
بهــدف  التصديريــة؛  المجالــس  ومســئولي 
اســتعراض المقترحــات المتعلقــة بإحــداث 
نقلــة نوعية في حجم الصــادرات المصرية، 
وذلك بحضور الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة 
التجارة والصناعــة، واللواء عصام النجار، 
رئيــس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والــواردات، والســيد/ إبراهيــم الســجيني، 

مساعد الوزيرة للشئون االقتصادية.
وقــال الدكتــور / مصطفى مدبولــي رئيس 
الــوزراء إلــى أن العالم يمــر اآلن بأزمة لم 
يشــهدها منذ عشــرات الســنين، مضيفا: إنه 
على الرغــم من حجم الضغــوط والتحديات 
القائمــة، إال أن الحكومة ترى أنها فرصة لنا 
كي نعمل على اإلسراع في بعض المسارات 
المهمــة، وعلــى رأســها قطــاع الصناعــة 

والتصدير.
وأشــار مدبولي إلى أن اجتماعاتــه المتتالية 
مــع رؤســاء المجالس التصديرية تســتهدف 
التوصــل لحلــول للتحديات واالســتماع إلى 
مقترحاتهــم وحل أي مشــكلة، والعمل على 
تيسير اإلجراءات المختلفة في سبيل دفع هذا 

القطاع الحيوي.
وأضــاف رئيس الوزراء أن مصر قد حققت 
بالفعــل نتائــج جيــدة خــالل العــام الماضي 
من خــالل تحقيق زيــادة ملحوظة في مجال 
التصديــر للخارج، وتعمل الحكومة من أجل 

تحقيق طفرات في الصادرات.
كمــا وجــه مدبولى الشــكر لجميــع الصناع 
المصريين على مختلــف الجهود التي قاموا 
بها خالل الفترة الماضية، وال ســيما في ظل 
التحديــات واألزمات المتعاقبــة التي مر بها 

العالم.
وكلــف رئيــس الــوزراء وزيــرة التجــارة 
والصناعــة بالتعاون والتنســيق مع المجالس 
التصديرية؛ إلعــداد ورقة عمل عامة يكون 
هدفهــا اإلســهام فــي زيــادة بــل مضاعفــة 
الصادرات، على أن يكون هناك ورقة عمل 

خاصة بكل مجلس تصديري على حدة.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي بســرعة 
اإلعــالن عن األراضــي الصناعية المتاحة، 
وآلية التخصيص بنظام حــق االنتفاع، وكذا 
آلية الشــراء، ونظام الســداد، وكذا إجراءات 

تيسير الحصول على التراخيص.
   أشــارت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة 

الصــادرات  أن  إلــى  والصناعــة  التجــارة 
المصرية حققت خالل الربع األول من العام 
الجاري زيادة بنسبة 20% مقابل الفترة نفسها 
من العــام الماضي، األمر الــذي يثبت قدرة 
الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود 

رغم التحديات الكثيرة التي يمر بها العالم. 
ونوهت الوزيرة أنــه تم عقد عدة اجتماعات 
مع مســئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ 
لتنفيــذ تكليفــات رئيــس الــوزراء بســرعة 
إصــدار التراخيص المطلوبــة، موضحة أنه 
تم خــالل اجتماعهــا األخير معهم اإلشــارة 
إلــى أنه جار حالياً تنفيذ خطة تطوير شــاملة 
لمنظومــة اإلجراءات والخدمات التي تقدمها 
الهيئة؛ بهدف منح مزيد من التيســيرات أمام 
المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية؛ 
تســتهدف،  المصريــة  الدولــة  إن  حيــث 
خــالل المرحلــة الحالية، جــذب المزيد من 
االســتثمارات المحلية واألجنبية لالســتثمار 
في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة 
مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي وتوفير 

فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
ولفتت جامع إلى أنها اتفقت مع مسئولي الهيئة 
علــى ضرورة وضع تصور شــامل لتطوير 
وتبسيط منظومة اإلجراءات والخدمات التي 
تقدمهــا الهيئــة للمجتمع الصناعــي، بما في 
ذلك اإلجــراءات المتعلقــة بإتاحة األراضي 
بنظــام حــق االنتفاع، وتحديد آلية تســعيرها 
وفقــاً للتكاليــف الفعلية للترفيــق، فضاًل عن 
بتخصيــص  المتعلقــة  اإلجــراءات  تبســيط 
المجمعات الصناعية لتشــجيع الشــباب على 

بدء مشروعاتهم اإلنتاجية. 
كمــا أشــارت وزيــرة التجــارة والصناعــة 

إلــى لقائهــا، مؤخــرا، برؤســاء المجالــس 
التصديريــة، الفتــة إلى أنه تــم التأكيد خالل 
هــذا اللقاء على حرص الــوزارة على تفعيل 
منظومــة رد األعبــاء التصديريــة، كمــا تم 
التأكيــد أن مبادرة الســداد الفوري ســاهمت 
في سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة 
للشــركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة 
والتصدير، واستفاد منها العديد من الشركات 
في زيادة قدراتهم اإلنتاجية وتعزيز تنافســية 

منتجاتهم.
وبدورهم، توجه رؤساء المجالس التصديرية 
بالشــكر علــى الدعــم الكبيــر الــذي تقدمــه 
الحكومــة للمصدرين بتوجيهــات من فخامة 
الرئيــس عبد الفتــاح السيســي، مؤكدين أن 
لديهــم ثقة بأن أثر هذا الدعم ســيظهر قريبا، 
وأن الفــرص التصديريــة تتزايــد يومــا بعد 
يــوم بفضل اإلجراءات التــي تقررها القيادة 
السياســية وتتخذها الحكومــة على الفور من 
أجل مساندة هذا القطاع المهم رغم الظروف 
العالميــة الصعبــة المحيطة بنــا والتحديات 

القائمة.
وتقدم رؤساء المجالس التصديرية بمجموعة 
من األطروحات والمقترحات التي من شأنها 
تحقيــق دفعة لحركة الصــادرات المصرية، 
وفــي هذا اإلطار، طالب المصدرون بأن تتم 
زيادة فترة تقسيط ثمن األراضي الصناعية، 
مؤكديــن في الوقت نفســه أهمية الدور الذي 
يمكن أن تقوم به الحكومة للمســاعدة في فتح 
أسواق جديدة وتيســير نقل البضائع، إضافة 
إلــى األهمية الكبيــرة لدور مكاتــب التمثيل 

التجاري في تسهيل مختلف اإلجراءات.

أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة انه جــاري حالياً تنفيذ خطة تطوير 
شــاملة لمنظومة االجــراءات والخدمات التي 
تقدمهــا الهيئة العامة للتنميــة الصناعية بهدف 
منــح مزيــد من التيســيرات امام المســتثمرين 
في مختلف القطاعات الصناعية، مشــيرًة الى 
االهتمــام الكبير الــذي توليه القيادة السياســية 
والحكومة لدفع حركة االســتثمار وتذليل كافة 
التحديات التي تواجــه القطاع الصناعي وذلك 
في إطار خطة الحكومــة للتعامل مع تداعيات 

االزمة االقتصادية العالمية
جــاء ذلك خــالل اللقاء الموســع الــذي عقدته 
الوزيــرة مــع قيــادات الهيئــة العامــة للتنمية 
الصناعيــة بحضــور اللــواء مهنــدس/ محمد 
الزالط رئيس الهيئة حيث استعرض االجتماع 
المنظومة الحالية لتقديم الخدمات واالجراءات 
المرتبطــة بها وكذا الرؤية المســتهدفة لتعزيز 
دور الهيئة خالل المرحلة المقبلة، وقد شــارك 
فــي اللقــاء الســيدة/ أماني الشــيمي مستشــار 
الوزيرة للتخطيط االستراتيجي والسيدة/ حنان 

ســالم مستشــار الوزيرة للتطوير المؤسســي 
والموارد البشرية والسيد/ ياسر حلمي مستشار 

الوزيرة للتحول الرقمي.
وقالــت الوزيرة ان الدولة المصرية تســتهدف 
خــالل المرحلــة الحاليــة جــذب المزيــد مــن 
االســتثمارات المحليــة واالجنبيــة لالســتثمار 
فــي القطاع الصناعي وهو ما يســهم في زيادة 
مســاهمته في الناتج المحلــي االجمالي وخلق 
فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًة 
فــي هذا اإلطــار الى اهميــة الدور الرئيســي 
والمحــوري للهيئــة العامة للتنميــة الصناعية 
والتــي تعد أحد أهــم األذرع الرئيســية التابعة 
للــوزارة لوضــع وتنفيذ السياســات الصناعية 
مــن خالل توفير االراضي الصناعية واصدار 
الصناعيــة  المجمعــات  وانشــاء  التراخيــص 

المتخصصة.
 ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية 
بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط  منظومة 
االجــراءات والخدمــات التــي تقدمهــا الهيئة 
للمجتمــع الصناعــي بما في ذلــك االجراءات 

المتعلقــة بإتاحة االراضــي بنظام حق االنتفاع 
وتحديــد آلية تســعيرها وفقاً للتكاليــف الفعلية 
للترفيق، فضاًل عن تبسيط االجراءات المتعلقة 
بتخصيــص المجمعــات الصناعيــة لتشــجيع 
الشباب على بدء مشروعاتهم االنتاجية وتفعيل 
الخدمات المقدمة من خدمة العمالء بالهيئة بما 
فيها خدمة الخط الســاخن وزيادة التواصل مع 
المســتثمرين، الفتًة الــى ان المنظومة الجديدة 
ســتتضمن تحديد المدة الزمنيــة لتقديم الخدمة 

واعالنها لكافة المتعاملين مع الهيئة.
وفي هذا الصدد اشــارت الوزيرة الى ضرورة 
االرتقــاء بإمكانــات وقدرات العامليــن بالهيئة 
وفروعهــا من خــالل تقديم البرامــج التدريبية 
المتخصصة لتطوير منظومة االداء فضاًل عن 
منح الصالحيات الالزمة للعاملين بفروع الهيئة 
والتي تصل الى 28 فرع ومكتب منتشــرة في 
مختلــف المناطق الصناعية التخــاذ القرارات 
واالجراءات الالزمة للتيسير على المستثمرين 

بداًل من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.

خالل لقاء رئيس الوزراء برؤساء 
ومسئولي المجالس التصديرية

تكليفات بإعداد ورقة عمل عامة يكون 
هدفها اإلسهام في زيادة ومضاعفة 

الصادرات

وزيرة التجارة والصناعة تلتقي قيادات 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

نيفين جامع: جاري حاليًا وضع خطة تطوير 
شاملة لمنظومة إجراءات وخدمات التنمية 
الصناعية للتيسير على المستثمر الصناعي
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة حرص الدولة المصريــة على تنمية 
والتجاريــة  االقتصاديــة  العالقــات  وتطويــر 
واالســتثمارية مع دولــة بولندا على المســتويين 
الثنائي ومتعدد االطراف، مشيرًة الى الدور الهام 
لدوائــر االعمــال في البلدين فــي تعزيز التعاون 
المشــترك فــي مختلــف المجــاالت وعلــى كافة 

االصعدة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خالل مشاركتها 
بفعاليــات منتــدى األعمــال المصــرى البولندى 
والــذى نظمــه االتحــاد العــام للغــرف التجارية 
بالتعــاون مع التمثيل التجــاري المصرى، وذلك 
بحضــور فخامــة الرئيــس/ أندريــه دودا رئيس 
جمهوريــة بولنــدا والدكتور/ مصطفــى مدبولى 
رئيــس مجلــس الــوزراء وعــدد من الــوزراء 
والمســئولين فــي البلديــن، الــى جانــب ممثلــى 
اتحادات وتجمعات األعمال والقطاع الخاص في 

مصر وبولندا.
وأشــارت الوزيــرة الــى ان منتــدي األعمــال 
المصــري البولندي المشــترك يمثل منصة هامة 
لتعزيز وتنمية العالقات االقتصادية واالستثمارية 
بيــن البلديــن، الفتة إلــى أهمية تعزيــز الجهود 
المشتركة لمواجهة التحديات االقتصادية العالمية 

الحالية .
وقالــت جامــع أن الصادرات الســلعية المصرية 
ســجلت عــام 2021 وللمــرة األولــى تاريخيــاً 
32.3 مليــار دوالر محققــة معــدل نمــو بلــغ 
27%،مشــيرة إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً رائداً 
قــادت هذه الزيادة حيث اســتحوذ على نحو%90 
من إجمالي الصــادرات غير البترولية، تضمنت 
المنتجــات الكيماويــة واألســمدة ومــواد البنــاء 
والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية واإللكترونية 
الجاهــزة  والمالبــس  الزراعيــة  والحاصــالت 
والطباعــة والــورق والتغليف ومنتجــات الغزل 
والمنسوجات والمفروشــات والصناعات الطبية 
والجلود واألحذية واألثاث والصناعات اليدوية.

ونوهــت الوزيــرة إلــى أن النمــو الملموس في 
الصــادرات المصريــة غيــر البتروليــة العــام 
الماضــي بالرغــم مــن التداعيــات االقتصاديــة 
العالمية نتج عن استقرار وتنامي الطلب العالمي 
على المنتجات المصريــة من مختلف القطاعات 
اإلنتاجية، باإلضافة إلى تبنى سياســات حكومية 
جادة لمساندة وتوسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة 
المضافة المرتفعة الموجهــة للتصدير المرتفعة، 

فضــال عن تعظيم االســتفادة من مزايــا اتفاقيات 
التجــارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير 
من الــدول والتكتــالت االقتصاديــة والتى توفر 
أرضية صلبة تزيد من تنافســية المنتج المصرى 

باألسواق الخارجية اإلقليمية والعالمية.
وأضافــت جامــع أن معــدالت التجــارة البينيــة 
والصــادرات المصريــة الى بولنــدا كانت جزءاً 
مهمــا من تلك المؤشــرات اإليجابيــة، فقد ارتفع 
حجم التبادل التجارى بين البلدين في عام 2021 
ليصل الى رقم غير مســبوق أيضاً حيث بلغ نحو 
720 مليــون دوالر بزيادة جاوزت 20% مقارنة 
بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات 
المصرية الى الســوق البولنــدى والتي زادت في 
عام 2021 لتصل الــى نحو 300 مليون دوالر 
بنســبة ارتفــاع جاوزت الـــ 60% مقارنــة بعام 
2020 ،مشــيرة إلى أن النمو الملحوظ والمطرد 
فــي حجــم التبادل التجــارى بيــن البلدين يعكس 
اهتماما متزايدا من الشــركاء في الجانبين بأهمية 
العمــل والتعــاون في ظل التحديــات االقتصادية 

الحالية .
ولفتــت الوزيــرة إلــى أهميــة زيــادة معــدالت 
االســتثمارات المشــتركة لترقــى لحجــم واهمية 
للعمــل  المتاحــة  الهائلــة  والفــرص  الدولتيــن 
واالســتثمار المشترك، مشــيرة إلى تطلع الدولة 

المصريــة إلى زيــادة توجه الشــركات البولندية 
نحو االســتثمار والعمل في مصر لالســتفادة من 
المنــاخ الجاذب لالســتثمار ومنظومــة الحوافز 
والتيســيرات المميــزة التــي تطرحهــا الحكومة 
المصرية أمام المســتثمرين األجانب في مختلف 

القطاعات اإلنتاجية والخدمية.
ونوهــت جامــع إلى وجــود العديد مــن الفرص 
والمجاالت الواعدة لتدشــين شراكات استثمارية 
تصنيعيــة مصريــة بولندية في قطاعــات حيوية 
متنوعة باالقتصاد المصري، تتضمن الصناعات 
الهندســية وخاصة اآلالت والمعــدات الزراعية 
واالقتصاد األخضر والطاقــة الجديدة والمتجددة 
وتحويــل الســيارات للعمــل بالغــاز وصناعــة 
السيارات وقطع الغيار باالضافة الى المشروعات 
الزراعيــة والصناعات الغذائية وخاصة منتجات 
األلبان والنظم الحديثة في الري والصرف وتنقية 

المياه فضاًل عن الرقمنة واألمن المعلوماتي .
وأشــارت وزيرة التجــارة والصناعة إلى نموذج 
التعــاون الناجح بيــن أحدى كبريات الشــركات 
البولنديــة ووزارة االنتــاج الحربــي والذي جاء 
نتيجــة للجهــود الكبيــرة التي قــام بهــا المكتب 
التجــاري المصري بالعاصمة البولندية وارســو 
حيــث أثمر عن التوصل الــى بروتوكول تعاون 
لبدء التصنيع المشترك ألنظمة تحويل المركبات 

للعمل بالغاز، الفتًة إلى أن هذا التعاون سيســهم 
فــي انجاز البرنامج القومى الذى تتبناه الحكومة 
المصريــة لتحويل الســيارات للعمــل بالغاز فى 
وقت اســرع وبتكلفة أقل، كمــا يمثل بداية جيدة 
لتوطين تلك الصناعــة الهامة فى مصر لتصبح 
مركز اقليميا  بالتعاون مع شــريك بولندى رائد 

فى هذا المجال .
وفيمــا يتعلــق بالدعــم الفنــي وتبــادل الخبرات 
االقتصاديــة، نوهــت الوزيرة إلى وجــود آفاق 
كبيــرة للتعــاون في مجــال تنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة ذلك القطاع الحيوى الذى 
يمثل عماد اقتصادي الدولتين واألكثر قدرة على 
النمو والتطور، موجهة الدعوة للكيانات المعنية 
فــي البلدين بتنميــة هذا القطاع الهــام  لصياغة 
برنامــج طمــوح للتعــاون المشــترك وتبــادل 

الخبرات في الصدد .
ولفتــت جامع إلى الدور الهــام لمجلس األعمال 
المشــترك فــي تدعيــم العالقــات االقتصاديــة 
والتجاريــة بين مصر وبولندا مــن خالل تنظيم 
وتكثيف التفاعل بين مجتمع األعمال في البلدين 
فــي إطار مؤسســى، مشــيرة إلــى أن المجلس 
سيسهم في دفع التعاون االقتصادى االستثمارى 
والتجارى المشترك ، وتعزيز االستفادة من كافة 
الفرص واالمكانات االقتصادية والمزايا النسبية 

المتاحة بالبلدين.

خـالل مشاركـة وزيرة التجارة والصناعة بمنتـــــــــدى اإلعمال 
المصري البولندي

نيفين جامـع: حريصـون على تنميـة وتطويـــــــــر العالقات 
االقتصاديـة والتجارية واالستثماريـة مع بولنـــــــــــدا على 

أصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامــع المستويين الثنائي ومتعدد االطراف
وزيرة التجــارة والصناعة قراراً 
بتشــكيل الجانــب المصــري في 
مجلس األعمال المصري البولندي 
برئاســة الدكتور/ أســامة السعيد، 
الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
المخصــوص  للصلــب  العربيــة 
عمــرو  المهنــدس/  وعضويــة 
قنديل، شركة كاما لطالء وتشغيل 
المعادن والســيد/ هشام السويدي، 
للصناعــات  انيرجيــا  شــركة 

الحديديــة والمهندس/ باســل الباز، شــركة 
الشرقيون للبتروكيماويات والمهندس/ سمير 
الليثــي، الشــركة المصرية النتــاج االلكيل 
بنزيــن الخطى )ايــالب(، والمهندس/ أحمد 
حافظ، شــركة ايديال استاندرد انترناشيونال 
والســيد/ عمــر مهنا، شــركة االســكندرية 
لالطارات والمهندس/ أحمد التوني، شــركة 
بي انــد جي للعصائر والمركزات والســيد/ 
محمد الدماطي، شــركة الصناعات العربية 
الغذائيــة )دومتي( والمهندس/ حازم مؤمن، 
شــركة وجــدي مؤمن وشــركاه للصناعات 
النســيجية والدكتور/ عالء عرفة، الشــركة 
السويســرية للمالبس الجاهــزة والمهندس/ 
طلبــة رجب، شــركة تي ان ســي للمالبس 
الجاهــزة والســيد/ خالد البنا، شــركة مصر 
الخضــراء لالســتثمار الزراعــي )أجرين( 
والسيد/ عالء دياب، شركة الزراعة الحديثة 
)بيكو( والسيد/ هاني أمين، شركة النساجون 
الشرقيون انترناشيونال والسيد/ عالء الدين 
شــحاتة، شــركة ماك للموكيت والمهندس/ 
المتحــدة  شــركة  الجمــل،  العزيــز  عبــد 
للصناعــات )الســويدي( والمهنــدس/ خليل 
ابراهيــم، شــركة فريش الكتريــك لالجهزة 
المنزلية والمهندس/ ايمن عبد العليم، شركة 
القاهــرة لصناعــة مــواد التعبئــة والتغليف 

)كوباك( والســيد/ أمجد 
نصــر، شــركة بالنيت 
للســياحة، الــى جانــب 
ممثل عن كل من الهيئة 
القومية لالنتاج الحربي 
والهيئة العربية للتصنيع 
لتنمية  العامــة  والهيئــة 
االقتصاديــة  المنطقــة 

لقناة السويس.
وقــد نص القــرار على 
عمــل  مــدة  تكــون  أن 
المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع 
المصريــة وتضمــن أن يرفع رئيس الجانب 
المصــري تقريراً دورياً نصف ســنوي عن 
جهود ونشــاط المجلس إلى وزيــر التجارة 
والصناعــة متضمناً ما قام بــه المجلس من 
نشــاط وما يــراه مــن اقتراحــات وخططه 
المســتقبلية لتنميــة المصالح المشــتركة بين 
البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية 
والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب 
التجاريــة بمعاونة المجلس فــي أداء مهامه 
وتيســير مباشــرته الختصاصاتــه وتزويده 
بمــا يطلبه مــن بيانات أو معلومــات تتعلق 

بنشاطه.
وقالت الوزيرة ان تشكيل الجانب المصرى 
بمجلس األعمــال المصــرى البولندي يأتي 
في إطار حرص الوزارة على إيجاد قنوات 
تواصل فعالة لتعزيز حركة التبادل التجارى 
واالستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي 
بيــن مصر وبولنــدا خالل المرحلــة المقبلة 
خاصًة في ظل العالقات المتميزة التي تربط 
البلديــن، الفتــًة إلى أن التشــكيل يضم عدد 
مــن الكفاءات والخبرات في القطاعات التي 
تمثل الركيزة األساســية للتعاون االقتصادي 

والتجاري المشترك بين مصر وبولندا.

قرار وزاري بتشكيل الجانب 
المصري في مجلس األعمال 

المصري البولندي برئاسة 
أسامة السعيد لمدة ثالث 

سنوات

720 مليون دوالر حجم التبادل 
التجاري بين البلدين ...و60% زيادة 

في الصادرات المصرية لبولندا 
العام الماضي
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فــي إطار تنفيذ توجيهات الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة بتطبيــق أعلــى 
وإدارة  األداء  لتحســين  القياســية  المعاييــر 
الجــودة لالرتقــاء بمســتوى الجهــات التابعة 
للــوزارة، نجح الجهاز التنفيــذي للهيئة العامة 
لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابع 
للــوزارة فــي الحصــول على شــهادة األيزو 
9001:2015 لمدة 3 سنوات في مجال تقديم 

الخدمات االستشارية والهندسية.

وقــال المهنــدس/ محمد أنــور، رئيس الجهاز 
التنفيــذي للهيئــة العامــة لتنفيذ المشــروعات 
الصناعيــة والتعدينية إن الحصــول على هذه 
الشــهادة يأتــي في إطار حــرص الجهاز على 
التحســين والتطويــر المســتمر للجهــاز بكافة 
إداراتــه وفق أهداف ســنوية للجودة ومتابعتها 
لتطويــر أداء نظــم الجودة من خالل تحســين 
الخدمــات التي يقدمها الجهاز وتعزيز ســرعة 
االســتجابة لمتطلبات الجهــات المعنية وتنفيذ 
كافــة المتطلبات التي تدخل فــي نطاق أعمال 
الجهاز ووضع أســس لنظم إدارة الجودة التي 
تراقب سريان العمل للتأكد من كفاءته وفاعليته 
من خالل وضع أطر ألهداف الجودة ومتابعة 

تنفيذها بشكل فعال. 
وأشــار إلى أن هذه الشــهادة ســيكون لها دور 
أيضــاً في توفير برامــج تدريبية عالية الجودة 
واالســتعانة بكــوادر علمية ذات كفــاءة عالية 
ســواء خارجيــة أو داخليــة مــن خــالل نقــل 
المعرفة، باإلضافة إلى االهتمام بتعيين كوادر 
وظيفية ذات خبــرة وإمدادهم بأفضل البرامج 
التدريبيــة لتحقيــق أهــداف الجهــاز وتطوير 
رؤيتــه المســتقبلية، فضاًل عــن التعرف على 
المخاطــر والفــرص المتعلقــة بنظــام الجودة 
وتقييمها والســعي إلــى تحقيــق وتنفيذ برامج 
العمــل الموضوعــة للتعامــل مــع المخاطــر 

المتوقعة أو الحالية. 

وأضاف أنور أن الجهاز في ظل هذه الشــهادة 
سيشــهد تطوراً ملحوظاً في تقديم خدماته التي 
تشمل دراسات الجدوى االقتصادية لمشروعات 
التشييد الصناعية، وتحديد االحتياجات واعداد 
وتقســيمات  وعناصــر  األوليــة  الدارســات 

التقديريــة  والتكاليــف  المشــروع  ومراحــل 
والبرنامــج الزمني والتمويلي للمشــروعات، 
وإعداد دراســات التوسعات ومراحل التطوير 
للمشــروعات وتحليــل وتقييــم الوضــع القائم 

وتحديث الدراسات السابقة من منظور هندسي 
والتصميمــات  وتنمــوي،  وبيئــي  اقتصــادي 
الهندســية التفصيلية للمشروعات والمجسمات 

التوضيحية للمشروعات.

في إطار توجيهات وزيرة التجارة والصناعة 
لتطوير منظومة األداء داخل الجهات التابعة 

للوزارة
الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات 

الصناعية والتعدينية يحصل على شهادة األيزو 
9001:2015 في مجال تقديم الخدمات االستشارية 

والهندسية

كشف أحدث تقرير تلقته السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة حــول مؤشــرات إداء الهيئة 
العامة للرقابة على الصــادرات والواردات خالل 
الربــع األول من العــام الجــاري )يناير–مارس( 
2022 قيام الهيئة باستقبال 26 ألف و724 رسالة 
تضمنت 13 ألف و559 رســالة واردات صناعية 
و13 ألــف و165 رســالة واردات غير صناعية، 
حيث بلــغ عدد الرســائل الصناعيــة المقبولة 12 
ألــف و941 رســالة، كما بلغ عدد الرســائل غير 

الصناعيــة المقبولــة 12 ألــف و782 
رسالة. 

وقالــت الوزيرة إن الوزارة تعمل خالل 
المرحلــة الحالية علــى تطوير منظومة 
العمــل بالهيئــة العامــة للرقابــة علــى 
الصــادرات والواردات وبما يســهم في 
تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر 
ومختلف الــدول والتكتالت االقتصادية 
العالمية، مشــيرًة إلــى أن الفترة الحالية 
تشــهد تطويــر مختلــف فــروع الهيئة 
وميكنة كافة الخدمــات المقدمة لمجتمع 
باإلضافــة  والمســتوردين  المصدريــن 
إلــى إنشــاء عــدد كبيــر مــن المعامل 
الجديــدة لتغطى كافة بنــود الصادرات 

والواردات.

ومن جانبه أوضح المهندس/ عصام النجار رئيس 
الهيئة العامة للرقابة علــى الصادرات والواردات 
إن الهيئة تقوم بدور محوري في حماية المواطنين 
من تداول السلع والمنتجات الرديئة بالسوق المحلى 
كما تســهم في الحفاظ على سمعة وتنافسية المنتج 
المصــري باألســواق الخارجية وذلــك من خالل 
فروع الهيئة المنتشــرة بالموانئ البحرية والجوية 
والمنافذ البرية لتقديــم الخدمات المتعلقة بمنظومة 

التجارة الخارجية. 

وأضــاف النجار أن الهيئة قامت خالل الفترة محل 
التقرير بإصدار 99 ألف و210 شــهادة منشأ إلى 
جانــب إجراء الفحص المعملــي لـ50 ألف و552 
عينــة منها 34 ألف و633 عينة بالمعامل الغذائية 
والكيماويــة و15 ألــف و919 عينــة بالمعامــل 
الصناعيــة، الفتاً إلــى أن الهيئة أصدرت 7 آالف 
و57 تســجياًل تجاريــاً تضمنــت 2057 ســجل 
مســتوردين و1901 ســجل مصدريــن باإلضافة 
إلى 430 سجل للوكالء التجاريين و1965 سجل 
مستلزمات إنتاج، و504 سجل وسطاء 
عقاريين، و200 سجل لوكاالت الدعاية 

واإلعالن. 
ونــوه رئيس الهيئة العامــة للرقابة على 
الصــادرات والــواردات إلــى أن الهيئة 
قامــت بتنظيم برامج تدريبية لعدد 485 
متــدرب في مجاالت مزاولــة التصدير 
واالســتيراد وبرامج الجودة والســالمة 
والصحــة المهنيــة، كما ســاهم التطور 
الكبيــر الذي يشــهده الموقع اإللكتروني 
للهيئة في تخطي عدد الزائرين 33 ألف 
زائر، الفتــاً إلى أن الهيئــة تلقت 340 
و568  آالف   7 وأعــدت  استفســاراً، 

تقرير قطاع أعمال.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة 
على الصادرات والواردات خالل الربع األول من العام الجاري
عصام النجار: الهيئة استقبلت 26 ألف و724 رسالة واردات 

صناعية وغير صناعية ...وقبول 25 ألف و723 رسالة
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة حــرص الدولــة على الحفــاظ على 
المؤشرات اإليجابية التي حققها قطاع الصناعة 
والتصديــر خالل العام الماضــي والنهوض بها 
إلى مســتويات أفضل بما يسهم في دعم منظومة 
االقتصــاد المصــري وزيــادة تنافســية المنتــج 
المصــري بالمقارنة بالمنتجات المثيلة ال ســيما 
فــي ظــل التداعيــات االقتصاديــة الصعبة التي 
يشــهدها العالم حالياً، مشــيرًة إلــى أن الحكومة 
تــدرك الــدور المحــوري الذي يقوم بــه رجال 
الصناعة للنهــوض باالقتصاد المصري خاصًة 
وأن الحكومــة تنظــر لقطــاع الصناعة على أنه 

قاطرة النمو االقتصادي. 
جــاء ذلك خــالل اللقــاء الموســع الــذي عقدته 
الوزيــرة مــع رؤســاء المجالــس التصديريــة 
الستعراض عدد من أهداف خطة الوزارة لزيادة 
نســب الصادرات المصرية، شــارك فــي اللقاء 
الدكتورة/ جيهان صالح، المستشــار االقتصادى 
إبراهيــم  والســيد/  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
السجيني، مســاعد الوزيرة للشؤون االقتصادية 
واللــواء/ عصــام النجــار رئيس الهيئــة العامة 
للرقابــة على الصــادرات والــواردات والوزير 
مفوض تجارى/ يحيى الواثق باهلل رئيس التمثيل 

التجــارى والدكتــورة/ أماني الوصــال الرئيس 
التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات. 

وقالت الوزيــرة إن الصادرات المصرية حققت 
خالل الربع األول من العام الجاري زيادة بنسبة 
20% مقابــل نفــس الفتــرة من العــام الماضي، 
األمــر الــذي يثبت قــدرة الصناعــة والمنتجات 
المصرية على الصمــود رغم التحديات الكثيرة 
التــي تعرض لهــا العالم والتي تمثــل عائقاً أمام 

حركة الصادرات والتبادل التجاري. 
وأشــارت جامــع إلــى أن الدكتــور/ مصطفــى 
مدبولي، رئيــس مجلس الوزراء خالل المؤتمر 
الصحفي العالمي المنعقد الشــهر الماضي وجه 
بضــرورة تقديم مزيد مــن التيســيرات الرامية 
إلى زيــادة معــدالت التنمية الصناعيــة وزيادة 
الصادرات من خالل تيسير إجراءات استخراج 
التراخيــص الصناعية، الفتًة في هذا الصدد إلى 
أن هــذه اإلجراءات التــي تنفذها الهيئــة العامة 
للتنميــة الصناعيــة وهــو األمــر الذي ســيحقق 
انتعاشــة كبيــرة في قطــاع الصناعة وسيســهم 
فــي توفيــر التكلفة والوقت والجهــد على رجال 

الصناعة. 
ولفتــت جامــع إلى حرص الــوزارة على تفعيل 

منظومــة رد األعباء التصديريــة وميكنة العمل 
بالصندوق، مشيرًة إلى أن مبادرة السداد الفوري 
ســاهمت فــي ســرعة رد المســاندة التصديرية 
المســتحقة للشــركات المصدرة ودعــم قطاعي 
الصناعة والتصدير حيث تم منذ إطالق المبادرة 
في ديسمبر 2020 وحتى نهاية المرحلة الرابعة 
فــي مايــو الماضي صــرف نحــو 25.3 مليار 
جنيه اســتفاد منها العديد من الشركات في زيادة 

قدراتهم اإلنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم. 
هذا وقد أشاد رؤساء وممثلو المجالس التصدرية 
باإلجــراءات الجديــدة التــي تســتهدف الوزارة 
اتخاذهــا خــالل الفتــرة المقبلة لخدمــة مجتمع 
الصناعة والتصدير وبما يعود بالنفع على تطور 

حركة الصادرات المصرية.
وتقدمــوا بمجموعة مــن المقترحات تســتهدف 
تحقيــق دفعــة لحركــة الصــادرات المصريــة 
لألســواق الخارجيــة حيث تضمنــت إجراءات 
لتيســير منظومة صرف المســاندة التصديرية، 
والتنســيق مــع البنك المركــزي ووزارة المالية 
لتســهيل إجراءات التســجيل بمنظومة التسجيل 
المســبقِ ACI، وفتــح االعتمادات المســتندية، 
وضــرورة بــدء صــرف المســتحقات الخاصة 

بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية. 

ترأســت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة االجتمــاع االول للجنــة المختصة 
بوضع ضوابط الســيطرة على ســوق األجهزة 
واألطــراف  الحركــة  ومســاعدات  التقويميــة 

الصناعية. 
وقالت الوزيرة إن اللقاء اســتعرض مهام عمل 
اللجنــة في ضوء التكليفات الرئاســية بضرورة 
تكامل جهود كافة الجهات المعنية بهدف تعميق 
التصنيــع المحلي في مجال األجهــزة التقويمية 
والتعويضيــة وبناء القــدرات الوطنية للتصنيع 
واإلنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار 
مناســبة، وتوفير برامج التأهيــل للتدريب على 
اســتخدام تلك األطراف وفًقا ألحــدث المعايير 
الدوليــة، بما يســهم فــي توفير خدمــة متكاملة 
للمواطنين من ذوي اإلعاقة الحركية بهدف رفع 
المعاناة عن كاهلهم، ومساعدتهم على االندماج 

في جميع المجاالت داخل المجتمع.
وأوضحت جامــع أن اللجنة بحثــت المتطلبات 
األطــراف  ســوق  لتنميــة  توافرهــا  الواجــب 
الصناعية في مصر ســواء فيما يتعلق بعمليات 
التصنيــع أو سالســل االمــداد، مشــيرًة إلى أن 
الســوق المحلــي يعتمــد فــي تلبيــة احتياجاتــه 

مــن األطــراف الصناعية واألجهــزة التقويمية 
ومســاعدات الحركــة فــي المقــام األول علــى 
االســتيراد الــذي بلغ خــالل عــام 2020 نحو 

48.6 مليون دوالر. 
وأكــدت الوزيــرة أهميــة ربط احتياجــات هذا 
السوق الهام بمخرجات التعليم الجامعي ال سيما 
كليات العالج الطبيعي والهندســة والعمل على 
اســتحداث أقســام بالكليات أو مراكــز لتخريج 
وتدريــب فنيين لصيانة تلك األجهزة وتشــغيلها 
ومن ثم التوســع في تصنيعهــا، وتوفير خدمات 

ما بعد البيع لمستخدمي هذه االجهزة. 
وأضافت جامع أن النتائج التي ســتتوصل اليها 
اللجنة ســتكون نواة جيدًة في المشروع القومي 
المقترح إلنشاء مجمع صناعي شامل لألطراف 
الصناعيــة واألجهــزة التعويضية ومســاعدات 
الحركــة وذلــك باالســتعانة بالخبــرات الدولية 
وكبريــات الشــركات العالمية، حيــث تتضمن 
أهداف المشروع إنشاء منظومة موحدة لتصنيع 
التقويميــة  واألجهــزة  الصناعيــة  األطــراف 
ومساعدات الحركة وفقاً للمواصفات والمعايير 
الدوليــة تعتمــد على نقــل وتوطيــن تكنولوجيا 
التصنيــع وتوفير الخبرات الالزمة للعاملين في 

هذا المجال وتدريبهم وتأهيلهم  الى جانب توفير 
خدمــة الصيانة وخدمات مــا بعد البيع، ووضع 
تصــور لتقديــم خدمــة موحــدة ومتكاملة لذوى 
اإلعاقــة الحركية لتعزيز اســتقالليتهم ودمجهم 

بالمجتمع.
ومــن جانبه أكــد المهندس/ محمد عبــد الكريم 
المديــر التنفيــذي لمركــز تحديــث الصناعــة 
ورئيــس األمانة الفنية للجنــة أن المقترح الذي 
تعده اللجنة يغطي كافة جوانب الســوق المحلي 
فــي هذا المجــال والتــي تتضمــن التراخيص، 
والتصنيع، والرقابة على المصانع ومنافذ البيع، 
وتداول المنتج بالسوق المحلى، واالستثمار بما 
يضمن جودة المنتجات التي يتم طرحها بالسوق 
المحلى، مشــيراً إلى ضــرورة حصر الوحدات 
االنتاجيــة العاملــة في هذا المجال بشــكل غير 
رســمي للعمل على تقنين أوضاعها للمســاهمة 
فــي النهوض بهــذا القطاع الواعد الــذي توليه 
الدولــة المصرية حالياً اهتماماً بالغاً، فضاًل عن 
اجراء حصر شامل ألعداد المواطنين من ذوي 
اإلعاقــات الحركية للوقوف علــى االحتياجات 

الحقيقية بالسوق المحلي.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع رؤساء 
المجالس التصديرية مستهدفات الوزارة لزيادة 

معدالت الصادرات المصرية
نيفين جامع: مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة 

للشركات المصدرة منذ إطالق مبادرة السداد الفوري وحتى 
مايو الماضي

وتترأس االجتماع األول للجنة حوكمة سوق 
األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية

نيفين جامع: الحكومة تسعى إلنشاء منظومة 
موحدة لتصنيع األطراف الصناعية واألجهزة 
التعويضية وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية
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وافقــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة على األفراج الفوري عن الســيارات 
التــي تم تســجيلها بالفعل على منظومة التســجيل 
علــى  وحصلــت   ACI للمشــحونات  المســبق 
رقــم تعريفي ACID بعــد قيام مصلحــة الرقابة 
الصناعية بالتأكد من اســتيفاء الســيارات المشار 
اليها للقرار الوزاري رقم 9 لســنة 2022 بشــأن 
اشتراطات اإلفراج عن سيارات الركوب الواردة 
لالتجار حتى 7 مقاعد بخالف الســائق، وكذا قيام 
الشركات المستوردة بســداد كامل قيمة السيارات 
للشــركات الموردة مــن الخــارج ،  وذلك بهدف 
توفيــر الســيارات المحجــوزة للمســتهلكين مــن 

الشركات المستوردة للسيارات. 
وأهابت الوزيرة بالشــركات المستوردة للسيارات 
ضــرورة االمتثال للقــرار الوزاري المشــار اليه 
لعدم تكــرار هذه المخالفــات وااللتزام بالحصول 
علــى الموافقــة المســبقة مــن مصلحــة الرقابــة 
الصناعيــة قبل التعاقــد لتجنب حــدوث تأخير أو 

تعطيل اإلفراج عن السيارات. 
وأضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة كانت 
قد اتخذت عدداً من اإلجراءات بعد إصدار القرار 

الوزاري المشــار اليه بهدف الحفاظ على الحقوق 
المســتقرة وعدم المســاس بها أو تأخيــر االفراج 
عن الســيارات التي تم شــحنها أو تحويل قيمتها، 
حيث تضمنــت هذه اإلجراءات إصــدار تعليمات 
لمصلحة الجمارك باإلفراج عن السيارات التي تم 
شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن 

اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.
جديٌر بالذكــر أن وزارة التجارة والصناعة كانت 
قــد أصــدرت مطلع شــهر يناير الماضــي قراراً 
بتحديد اشــتراطات اإلفراج عن سيارات الركوب 
مــن الفئــة M1 الــواردة لالتجار حتــى 7 مقاعد 
بخــالف الســائق تتضمــن وجود مراكــز صيانة 
معتمــدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناســب طاقاتها 
االســتيعابية للخدمة مــع عدد المركبــات المباعة 
ســنوياً بالســوق المحلــي، وتوافــر قطــع الغيار 
األساســية ذات الصلة بجــداول الصيانة الصادرة 
من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة  
15% مــن عدد المركبات، وكــذا احتواء المركبة 
على عدد 2 وسادة هوائية على األقل، وذلك دون 
اإلخالل بالشــروط المنصوص عليها في الملحق 
رقــم 3 المرفــق بالئحــة القواعد المنفــذة ألحكام 

القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن االستيراد 
والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة الســلع 
المســتوردة والمصــدرة الصــادرة بقــرار وزير 

التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005. 
وقد اســتهدف القرار توافر اشــتراطات الســالمة 
واألمان في المركبات الواردة للســوق المحلي بما 
فيهــا خدمات ما بعد البيع من خالل وجود مراكز 
صيانــة معتمدة فــي كافة محافظــات الجمهورية، 
وضمان جودة الصيانــة التي تتم على المركبات، 
األمر الذي يســهم في الحفاظ على ســالمة وأمان 
المســتهلك والحــد مــن اإلصابــات الناتجــة عن 
حــوادث الطرق، فضــاًل عن توافر قطــع الغيار 
األساسية للمركبات بما ال يخل بالمواصفات الفنية 
بالمركبة والسمات األساسية وتصميمها طبقاً لسنة 
الموديــل بحيث تغطى بحد أدنى نســبة 15% من 
عدد المركبات، فضــاًل عن تعزيز عوامل األمان 
مــن خالل اشــتراط احتواء المركبــة على عدد 2 
وســادة هوائية علــى األقل بما يتوافــق مع النظم 

والمعايير الدولية .

أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع، وزيــرة التجارة 
توفيــر  علــى  الــوزارة  حــرص  والصناعــة 
األراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي 
في مختلف القطاعات اإلنتاجية وذلك في إطار 
التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة 
التصنيــع المحلــي وتوفيــر بدائــل االســتيراد 
ومستلزمات اإلنتاج فضاًل عن تلبية احتياجات 
التوســعات الصناعيــة األمــر الذي يســهم في 
تعزيــز تنافســية المنتــج المصــري وتوفيــر 
احتياجات الســوق المحلي والتصدير لألسواق 
الخارجيــة إلى جانب توفيــر المزيد من فرص 

العمل أمام الشباب
جاء ذلك خالل تصريحــات الوزيرة بالمؤتمر 
الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور/ مصطفى 
مدبولــي رئيس مجلس الــوزراء لإلعالن عن 
خطــة الحكومــة للتعامل مع تداعيــات األزمة 
االقتصاديــة العالميــة، بنــاء علــى تكليف من 

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالــت الوزيــرة انــه فيمــا يتعلــق بمنظومــة 
تخصيص األراضي الصناعية فقد اصدر دولة 
رئيــس مجلــس الوزراء قــراراً بتشــكيل لجنة 
برئاســة رئيس الهيئة العامــة للتنمية الصناعية 
وعضويــة رئيــس الهيئــة العامــة لالســتثمار 
ومســاعد وزير اإلسكان ومساعد وزير التنمية 
المحلية وتختص بوضــع القواعد واإلجراءات 
الخاصة بتخصيــص األراضي الصناعية على 
مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصالحيات 
الالزمة لتيســير عمليــة التخصيص مع ضمان 
جديــة المشــروعات التــي ســتقام علــى هــذه 
األراضي مشيرًة إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها 
بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة 

الطلبات المقدمة من المستثمرين 
وفي هــذا اإلطار أوضحت جامــع أن الوزارة 
ســتتولى بالتنســيق مــع أجهزة الدولــة المعنية 
توفير األراضي الصناعية للمســتثمرين بنظام 

حق االنتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق

وفــى ردهــا على تســاؤل حــول أهميــة ربط 
الحوافز التي ســتمنح للمستثمرين بالحفاظ على 
حقوق العمالة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة 
أن كافة المســتثمرين التي التقت بهم على مدى 
الشهور الثالثة الماضية لبحث تداعيات األزمة 
الروســية االوكرانية على االقتصاد المصري، 
قــد أكــدوا التزامهــم بالحفاظ علــى العمالة بل 
والســعي لزيــادة رواتبهــم لمواجهــة ارتفــاع 
األســعار، وهــو ما حــدث أيضا خــالل ازمه 

كورونا.
ووجهــت وزيــرة التجــارة والصناعــة التحية 
الوطنيــة  مواقفهــم  علــى  الصناعــة  لرجــال 
وتجاوبهــم مــع الحكومــة في امتصــاص اثار 
األزمــات االقتصاديــة العالميــة، واســتمرار 
دوران عجلــة اإلنتاج وهو ما ســاهم في زيادة 
معدال اإلنتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل 

جديدة

في تصريحات لوزيرة التجارة والصناعة خالل 
المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية
نيفين جامع: تنسيق كامل مع كافة أجهزة 
الدولة لتوفير األراضي الصناعية للمستثمرين 
بنظام حق االنتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة 

الترفيق

تيسيرًا على شركات السيارات لتلبية احتياجات 
المستهلكين

وزيرة التجارة والصناعة توافق على اإلفراج 
الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة داخل 

الدائرة الجمركية
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أكــدت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أن مصر ورواندا ترتبطان بعالقات 
ثنائيــة متميزة تعكــس دور القاهــرة في تعزيز 
الجهــود  ودعــم  اإلفريقيــة  التنميــة  مســارات 
اإلقليميــة فــي القارة الســمراء إلرســاء قواعد 
التنميــة المســتدامة وأجنــدة االتحــاد اإلفريقي 
2063، مشــيرة إلــى أن البلدين تتشــاركان في 
عدد من القواسم واالهتمامات المشتركة أبرزها 
عضويتهما في عدد مــن المنظمات والتجمعات 

االقتصادية اإلقليمية.
وقالت إن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة 
تأتــي تكلياًل لنتائج القمة الرئاســية الناجحة التي 
عقــدت بالقاهرة بين فخامــة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي والســيد/ بول كاجامى رئيس جمهورية 
رواند خالل شــهر مارس الماضــي، كما تدعم 
جهــود البلديــن لتعزيــز العالقــات االقتصادية 

المشتركة. 
 جــاء ذلك في ســياق كلمة الوزيــرة التي ألقاها 
نيابــة عنها الســيد/  إبراهيم الســجينى مســاعد 
الوزيرة للشــؤون االقتصادية في افتتاح فعاليات 
ملتقى االعمال المصري الرواندي والذى نظمه 
اتحــاد الصناعات المصريــة بالتعاون مع قطاع 
االتفاقيات التجارية بــوزارة التجارة والصناعة 
، وذلك بمشاركة الســيد/ أنطوان كاجانجوى – 
نائــب وزير التجارة الرواندي، والســيد/ الفريد 
جاكوبا كاليزا - ســفير رواندا بالقاهرة  والسيد/ 
روبير بافاكوكيرا- رئيس اتحاد القطاع الخاص 
الروانــدي والســيد/ ســتيفن روزيبيــزا- المدير 
التنفيــذي لالتحــاد القطــاع الخــاص الرواندى 
باإلضافــة الــى الدكتور شــريف الجبلي  رئيس 
لجنــة التعــاون اإلفريقــي باتحــاد الصناعــات 
والدكتــور خالــد عبد العظيــم المديــر التنفيذي 
التحــاد الصناعات المصرية  الى جانب  ممثلي 
الشــركات المصريــة وممثلــي أكثــر من 100 

شركة رواندية.
وأضافــت جامع ان العالقات بين مصر ورواندا 
تكتســب أهميــة جيوسياســية كونهمــا دولتيــن 
بحــوض نهــر النيل، مؤكدًة في هــذا اإلطار ان 
التعاون والتكامل االقتصادي القاري بين البلدان 
اإلفريقية يســهم في دعم الوصول إلى األســواق 
الدولية الكبرى عبر القاهرة الســيما وان مصر 
تعد البوابة األولي واألكبر للتجارة االفريقية مع 

العالم.
 وأكــدت الوزيرة أهمية زيــادة معدالت التجارة 
البينيــة بيــن مصــر وروانــدا لتعكــس الفرص 
واإلمكانيــات الكبيرة المتاحة بــكال البلدين على 
أرض الواقــع حيــث بلغ حجم التبــادل التجاري 
بيــن البلديــن حوالــي 40 مليــون دوالر خالل 
عام 2020، مشــيرة الى ان زيــارة وفد رجال 
االعمــال الروانديين للقاهــرة تمثل فرصة هامة 
لتعظيــم حجم العالقات التجاريــة في القطاعات 

الواعدة.

ووجهــت جامــع الدعــوة للشــركات الرواندية  
لالســتفادة من الفرص والمبــادرات التي تبنتها 
مصر مؤخــرا لتحقيــق التنميــة الصناعية وفقاً 
لرؤيــة مصــر  2030 والتــي تضمنت إطالق 
الحكومــة المصريــة عــدة مشــروعات لزيادة 
معدالت النمــو الصناعي المتمثلة في مشــروع 
اإلصــالح التشــريعي واإلجرائــي، ومشــروع 
توفيــر األراضــي الصناعية، ومشــروع توفير 
التجمعــات الصناعيــة الصديقة للبيئــة والهادفة 
لتعميق الصناعة، باإلضافة الى مشروع خريطة 
االســتثمار الصناعــي بالمحافظات، ومشــروع 
تحســين تنافســية الصناعــة، ومشــروع تنميــة 
االبتكار وربط الصناعــة بالبحث العلمي، وكذا 

مشروع تنمية االقتصاد األخضر.
جديــر بالذكــر بانه عقب افتتــاح الملتقى تم عقد 
لقــاءات عمل بيــن ممثلي الشــركات المصرية 
ونظيرتهــا الروانديــة لبحــث تعزيز الشــراكة 
االســتثمارية والتجارية بين القطاع الخاص في 
البلديــن وبصفــة خاصــة في قطاعــات االدوية 
والمنســوجات والمالبس الجاهزة والمفروشات 

ومواد البناء ومستحضرات التجميل.
ومــن جانبه أوضــح الدكتــور/ ألفريــد جاكوبا 
كاليســا، ســفير دولة رواندا بالقاهــرة إن مصر 
ورواندا تشــتركان في عضويتهما في العديد من 
التكتــالت االقتصاديــة االفريقية مثل الكوميســا 
واالتحــاد االفريقي كما كانتا مــن أوليات الدولة 
الموقعــة علــى اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحرة 
القارية اإلفريقية AFCFTA ما يعكس الرغبة 
المشــتركة لتحقيق التكامل االقتصادي االفريقي 
الذي يحقق مصالح شــعبي وحكومتــي البلدين، 
مشــيراً إلى أن الزيارة الرســمية الناجحة للسيد/ 
بول كاجامــي رئيس جمهورية روانــدا للقاهرة 
خالل شــهر مــارس الماضي رســمت الطريق 
لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين بما 
يســهم في تعميق التبادل التجاري واالستثماري 

واالقتصادي. 
وبدوره أشــار الدكتور شريف الجبلي الى اهمية 
تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين مصر 
ورواندا واالســتفادة من حجم الســوق الرواندي 
والذي يتجــاوز 11 مليون مســتهلك الى جانب 
االســتفادة من اسواق الدول المجاورة باعتبارها 
محوراً تجارياً ولوجيستياً لهذه االسواق، الفتاً الى 
اهمية االســتفادة من الفرص االستثمارية بدولة 

روانــدا وبصفة خاصة فــي مجاالت الصناعات 
والصناعــات  الجاهــزة  والمالبــس  النســيجية 
الجلدية وصناعات التعبئة والتغليف، فضاًل عن 
اهمية تدشين مركز تجاري ولوجيستي مصري 
برواندا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق 
الروانــدي، ال ســيما وأن مصــر تمتلك صناعة 
متميــزة فــي كافــة المجــاالت وبصفــة خاصة 
صناعــات مواد البنــاء والصناعــات الكيماوية 
والغذائية والهندســية، حيــث يمكن الترويج لهذه 
المنتجات لتوســيع انتشــارها بالســوق اإلفريقي 

وخاصًة السوق الرواندي. 
وشدد الدكتور/ خالد عبد العظيم المدير التنفيذي 
التحاد الصناعات المصريــة على أهمية زيارة 
الوفد الرواندي المشــارك بالمنتــدى الذي يضم 
عــدداً كبيــراً مــن رجــال األعمال مــن رواندا 
المهتميــن ببنــاء أواصر تعــاون مــع نظرائهم 
المصرييــن وتفعيل الشــراكة القائمــة بين اتحاد 
الصناعــات المصريــة واتحاد القطــاع الخاص 
الروانــدي ال ســيما فــي ظــل اتفاقيــة التعاون 
الموقعة بين الطرفين خالل عام 2018 لتنشــيط 
تبادل الوفود الصناعية بين البلدين وتشجيع عقد 
شــراكات أعمال باإلضافة إلى تبادل المعلومات 

والخبرات. 
وأكد الســيد/ روبــرت بافاكوكيــرا رئيس اتحاد 
القطاع الخاص الرواندي أن االقتصاد الرواندي 
شــهد تطورات كبيرة خالل الســنوات الماضية 
وأصبح القطاع الخاص الطموح عنصراً أساسياً 
في بناء اقتصاد رواندا الشــامل وهو ما يتوازي 
مــع التجربــة المصريــة حيــث كان االقتصــاد 
المصري من أبرز االقتصادات التي نجحت في 
مواجهة أزمة جائحة كورونا رغم تأثر العديد من 
دول العالم بتداعياتها، مشيراً إلى أن التعاون مع 
رواندا سيعزز استفادة مجتمع األعمال المصري 
من رواندا باعتبارها نافذة أساســية على ســوق 
جمهورية الكونغو وهو ســوق استهالكي كبير، 
فضــالً عــن بيئة االســتثمار الرواندية ال ســيما 
وأن الحكومة الرواندية خصصت العام الجاري 
300 مليون دوالر لتمويل االســتثمار في قطاع 
التصنيع على مدار 15 عاماً األمر الذي سيوفر 

آليات تمويلية ضخمة للمستثمرين. 
وبدوره لفت السيد/ أنطوين كاجانجوي، مدير عام 
التجارة واالســتثمار بوزارة التجارة والصناعة 
الروانديــة إلــى أن هناك فرص كبيــرة لتعزيز 
التعــاون التجــاري واالســتثماري بيــن البلدين 
خاصًة في مجاالت الكيماويات ومســتحضرات 
التجميل والشــاي والبن، كما أن الوفد المشارك 
بالمنتــدى يضم قطاعات اإلنشــاءات والســياحة 
والصحة وغيرها، الفتاً إلى أن حكومتي البلدين 
تبــذالن جهوداً حثيثة للتغلب على التحديات التي 
قــد تعترض التبادل التجاري بين مصر ورواندا 
وأهمهــا صعوبــة اللوجســتيات والشــحن جواً 
وبحراً لقلة الموانئ برواندا كونها دولة حبيسة.

عقــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة اجتماعاً مع وفد شركة مرسيدس-
بنز ايجيبت برئاســة الســيد/ جيرد بيترليش، 
الرئيــس والمديــر التنفيــذي للشــركة، لبحث 
والمســتقبلية  الحاليــة  الشــركة  مشــروعات 
بالسوق المصري وتوجهات الشركة لتوطين 
صناعة السيارات الكهربائية في مصر خالل 

المرحلة المقبلة. 
وقالــت الوزيــرة أن الــوزارة حريصة على 
تشــجيع االســتثمارات األجنبيــة العاملــة في 
مصــر علــى نمــو أعمالهــا خاصــًة في ظل 
بيئــة األعمال المواتية التــي تتمتع بها مصر 
حاليــاً فضــاًل عــن الخطــوات التــي اتخذتها 
الدولــة لتشــجيع وتعزيــز منــاخ االســتثمار 
والســعي لتوطيــن الصناعــة المحليــة وعلى 
رأسها صناعة السيارات، مشيرة إلى حرص 

الحكومــة على تذليل كافة العقبات التي تواجه 
المســتثمرين بما يســهم في جعل مصر نقطة 
تمركز لالســتثمارات األجنبيــة وزيادة تدفق 

الصادرات إلى األسواق الخارجية. 
وأضافت جامع أن القيادة السياســية في مصر 
تولــي اهتمامــا بالغاً بتحفيــز توطين صناعة 
الســيارات والصناعــات المغذيــة لهــا محلًيا 
والوصول ألكبر قدر ممكن من نسب التصنيع 
واإلنتــاج المحلي لهــا، الفتًة إلى أن الســوق 
المصــري يتمتع بكافة المقومــات التي تؤهله 
ليصبح مركزاً رئيســياً لتصنيع السيارات في 

منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا.
ومن جانبه أكد السيد/ جيرد بيترليش، الرئيس 
والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ايجيبت 
أن الشركة تدعم توجهات الحكومة المصرية 
نحــو توطيــن صناعــة الســيارات وتعتبــر 

الســوق المصري ســوقاً واعداً ومحوراً هاماً 
في منطقة الشــرق األوســط لتصنيع سيارات 
مرســيدس - بنز، الفتاً إلى أن الشركة شهدت 
نمــواً كبيراً بالســوق المصري خالل األعوام 
القليلة الماضية حيث يجري حالياً االنتهاء من 
مركز لوجســتي للشركة بالمنطقة االقتصادية 
لقناة السويس على مساحة 20 ألف متر، كما 
قامت الشركة بزيادة عدد وكالءها في السوق 
المصــري ليصلوا إلى 5 وموزعين معتمدين 
تتضمــن 12 معرض لخدمــات البيع وما بعد 
البيع بأنحــاء الجمهوريــة باإلضافة للتصنيع 
المحلــي لســيارات الدفع الرباعــي GLE و

GLS وهو ما يعكس اهتمام الشركة العالمية 
بتوسيع نطاق أعمالها بالسوق المصري خالل 

المرحلة الحالية.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع شركة 
مرسيدس-بنز ايجيبت خطط الشركة 

لتعزيز استثماراتها في السوق المصري

وتؤكد في كلمتها أمام ملتقى األعمال 
المصري الرواندي

دور رئيسي للدولة المصرية في تعزيز مسارات 
التنمية بدول القارة اإلفريقية
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أصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعة 
قــراراً باختصــاص الهيئــة العامــة للرقابــة علــى 

شــهادات  بإصــدار  والــواردات  الصــادرات 
البيــع الحــر للســلع والمنتجــات الصناعية 

التــي يشــترط عنــد تصديرهــا وجــود 
هذه الشــهادات، ويعمــل بالقرار من 

اليــوم التالي لتاريخ نشــره بالوقائع 
المصريــة، على أن يتــم إصدار 
قــرار من الهيئة العامــة للرقابة 
والــواردات  الصــادرات  على 
واإلجــراءات  بالشــروط 
والقواعد المنفــذة إلحكام هذا 

القرار.
وأوضح اللواء/ عصام النجار 
رئيــس الهيئة العامــة للرقابة 
والواردات  الصــادرات  على 
أن شــهادات البيــع الحر تثبت 
تصديــره  المــراد  المنتــج  أن 

يتــم بيعــه أو تداوله في الســوق 
بعينهــا  لســلع  وتطلــب  المحلــي 

عنــد التصدير لبعــض الدول والتي 
تشمل منتجات التجميل والمستلزمات 

واألجهــزة الطبية المعقمة وغير المعقمة 
وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض 

مواد صناعة الدواء.
وفــي ســياق متصل وافقــت الســيدة/ نيفيــن جامع 

وزيرة التجارة والصناعة على اســتثناء الرسائل الواردة 
لالســتخدام الخاص للشــركات والمصانع والتي تم شــحنها حتى 

تاريــخ 2022/4/26 مــن تطبيق احكام القرار الــوزاري رقم 126 
لســنة 2022 بشــأن تعديل بعض أحكام الئحة القواعد المنفذة ألحكام 
القانون رقم 11 لســنة 1975 في شــأن االســتيراد والتصدير ونظام 
إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار 
الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع األعمال واستجابة لمطالبهم.
جديــر بالذكر أن االســتيراد لالســتخدام الخاص هو كل ما يســتورد 
إلتمــام النشــاط وليس لالســتخدام الشــخصي لتحقيق منفعة النشــاط 
المســتورد مثل قطع الغيار، واآلالت، والمستندات االستيرادية عبارة 
عــن رخصــة للنشــاط او موافقة االســتثمار او أي مســتند دال على 

ترخيص نشاط.

أعلن الوزير مفوض تجــاري يحيى الواثق 
باهلل رئيس جهاز التمثيل التجاري أن جهود 
المكتب التجاري المصري في برلين ساهمت 
في قيام الشــركات المصرية المشــاركة في 
فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض 
فــروت لوجســتيكا فــي العاصمــة األلمانية 
برلين خالل الفتــرة من 5-7 أبريل 2022 
بإبــرام تعاقدات تصديريــة بقيمة 30 مليون 
يــورو حيث شــارك بالمعرض 23 شــركة 
مصريــة ضمت شــركات منتجــة لمختلف 
المحاصيــل الزراعيــة، منهــا 12 شــركة 
شــاركت من خالل الجنــاح المصري الذي 
أقيــم على مســاحة 221 متر مربــع، بينما 

شاركت 11 شركة بشكل منفرد.
وأوضــح الواثــق باهلل أن المكتــب التجاري 
المصــري بالعاصمــة األلمانيــة برليــن قام 
ايضــاً بعقد اجتماع موســع مع مجلس إدارة 
اتحاد صناعات والية دوســلدورف األلمانية 
بحضور ممثلــي اتحاد مصنعــي المنتجات 
المعدنيــة واإلليكترونية، وكبرى الشــركات 
الهندســية األلمانية في دوســلدورف، حيث 
تــم خالل اللقاء االتفاق مع مســئولي وزارة 
االقتصــاد التابعة للواليــة على وضع خطة 
عمل تنفيذية للوالية مع مصر تتضمن إقامة 
أنشــطة مشــتركة في كل من دوســلدورف 
والقاهرة تحت مســمي »الملتقي االقتصادي 

السنوي مصر/ شمال الراين فيستفاليا«. 
وفــي هــذا االطــار أشــار الوزيــر مفوض 
تجارى/ عبد العزيز الشريف رئيس المكتب 
التجاري المصــري ببرلين إلى أن معرض 
فروت لوجستيكا يعقد سنوياً منذ عام 1993 
ويعتبــر أهــم معــرض على اإلطــالق في 
مجال الحاصــالت الزراعية ليس فقط على 
مســتوى السوق األلماني وإنما على مستوى 
العالــم، حيــث يشــمل المعــرض منتجــات 
الخضر والفاكهة الطازجة، الفواكه المجففة 
والمكسرات، وتكنولوجيا التعبئة والتغليف، 
والنقــل والخدمات اللوجيســتية، والتخزين، 
ونظم الزراعة، وأحــدث التكنولوجيات في 
المجــال الزراعي والصوب، الفتــاً إلى أن 
هذه الدورة من المعرض شــهدت مشــاركة 

قوية من 2000 شــركة عارضة من 
نحــو 87 دولــة، كمــا زار المعرض 
أكثــر من 40 ألف زائــر من مختلف 

أنحاء العالم. 
وأوضــح أنــه فــي إطــار التحضيــر 
للمشــاركة المصرية في المعرض قام 
المكتــب التجاري المصري في برلين 
بالتنســيق مع مكاتب التمثيل التجاري 
فــي دول االتحاد األوروبــي للترويج 
للمشــاركة المصرية فــي المعرض، 
وإعــداد دليــل المصــدر إلى الســوق 
األلمانــي متضمناً كافــة البيانات التي 
تتيح للمصدر المصري التعرف على 
السوق بشكل مبدئي ودراسة تسويقية 
عن ســوق الخضر والفاكهة الطازجة 
في المانيا متضمنة بيانات عن االنتاج 
واالســتهالك والواردات والصادرات 
االلمانيــة وكــذا أهــم المنتجــات التي 
يتــم تصديرهــا من مصــر باإلضافة 
إلــى بيانات االتصال بأهم الشــركات 
المستوردة للخضر والفاكهة الطازجة 
فــي الســوق األلمانــي، الفتــاً إلى أن 
مكتــب التمثيــل التجاري فــي برلين 
عقد عــدداً من اللقــاءات الثنائية على 
هامش فعاليات المعرض شــملت لقاء 
مــع ممثلــي الملف الزراعي بشــركة 
Bayern، حيث تناول اللقاء إمكانيات 
التعاون المشــترك بين مصر وألمانيا 
لتطويــر القطاع الزراعــي في مصر 
مــن خالل مقتــرح قيام الشــركة بنقل 
التكنولوجيا الخاصة بتقليل كمية المياه 

المســتخدمة لزراعــة المحاصيل، وكذا لقاء 
 Berliner»مسئولي سوق الجملة األلماني
Grossmarket«، حيــث تنــاول اللقــاء 
إمكانيات التعاون المشــترك بين الشــركات 
المصرية وســوق الجملــة بهدف تخصيص 

مساحات لمنتجات الشركات المصرية. 
وحول االجتماع مــع اتحاد صناعات والية 
دوســلدورف األلمانية، أشــار الشريف إلى 
انه تم االتفاق على عقد لقاء افتراضي يضم 
المكتب التجاري ومسئولي وزارة االقتصاد 

للوالية، ومســئولي وكالة الترويج الحكومية 
التابعة لحكومة الوالية والمسئولة عن وضع 
وتنفيذ خطط الترويج االقتصادي للشــركات 
التابعــة للوالية مــع دول العالم وذلك بهدف 
وضــع اإلطار العام لخطة تنفيذية مشــتركة 
مع مصر، الفتاً إلى أن الشــركات األلمانية 
أشــادت بالتطورات االقتصادية التي تجري 
حالياً علــى أرض مصر وبصفة خاصة في 
مجــاالت الطاقــة والبنية التحتيــة والتحول 
الرقمــي باإلضافة إلي مشــروعات المنطقة 

االقتصادية لقناة السويس.

تتويجًا لجهود المكتب التجاري 
المصري ببرلين 

23 شركة مصرية تنجح في إبرام 
تعاقدات تصديرية بقيمة 30 مليون يورو 
خالل فعاليات معرض فروت لوجستيكا 

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا باختصاص 
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات 
الصناعية المصدرة
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تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي 
وحضور دولة رئيس الوزراء

العاصمة اإلدارية تستضيف فعاليات 
النسخة السادسة لمؤتمر مصر 

تستطيع بالصناعة

وزيرة التجارة والصناعة: قطاع الصناعة 
يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة 

السياسية والحكومة كونه قاطرة التنمية 
االقتصادية فى مصر

11,7% نسبة مساهمة قطاع الصناعة في 
الناتج المحلي اإلجمالي...ويستحوذ 

على 28,2% من إجمالي العمالة

جهود الدولة في تنفيذ 
المشروعات القومية انعكست 

إيجابًا على زيادة معدالت 
إنتاجية المصانع وإتاحة آالف من 

فرص العمل الجديدة

إتاحة 43,5 
مليون متر مربع 
أراضي صناعية 

مرفقة خالل الـ6 
سنوات الماضية

982 مليار جنيه قيمة 
الناتج الصناعي 

خالل عام 2021... 
ومنظومة اتفاقيات 

تجارية تتيح نفاذ 
المنتج المصرى لـ2 

مليار مستهلك

مصر تمتلك بنية تشريعية محفزة 
لالستثمار في مختلف القطاعات 
االقتصادية وبصفة خاصة القطاع 

الصناعي
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شــهدت العاصمة اإلدارية الجديدة على مــدار يومي 31 مايو و1 يونيه 
انعقاد فعاليات النســخة السادســة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي 
نظمته وزارة الهجرة وشــئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارات 
التجارة والصناعة وقطاع االعمال العام واالنتاج الحربي والهيئة العربية 
للتصنيع والهيئة العامة لالستثمار تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيســي وحضــور الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيــس مجلس الوزراء 
وبمشاركة مجموعة من الوزراء وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء 
مصــر بالخارج الى جانب نخبة من رجال الصناعة في مصر وعدد من 

ممثلي الشركات العالمية.
وخالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر استعرض الدكتور/ مصطفى مدبولي، 
رئيــس مجلــس الوزراء أبرز جهــود الدولة في مجــال تعميق الصناعة 
الوطنية، مشــيراً إلى أن ما شــهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة 
فــي مجال النهوض بالبنية التحتية خالل الســنوات الماضية مكننا 
اليــوم من العمل مــن أجل مضاعفة الصادرات، واســتهداف 
الوصول إلــى رقم 100 مليار دوالر كصادرات مصرية 

خالل سنوات قليلة مقبلة.
وأضــاف مدبولــي أن ما تم إنجازه فــي هذا الصدد 
أثمر عن البنية األساســية الالزمــة لتحقيق تقدم في 
قطاع الصناعة، حيث شــمل ذلــك تطورا في قطاعات 
الكهربــاء، والغاز الذي يعُد مدخاًل أساســياً في العديد من 
المنتجــات، ومياه الشــرب والصــرف الصناعــي للمصانع، 

وشــبكات الطــرق التــي تصل بيــن المناطق 
الصناعيــة الجديــدة، وشــبكة الموانــئ البحرية 
والجافــة، لتحريك حجم االنتــاج وخدمة المدخالت 
والمخرجــات الخاصــة بالصناعــة، باإلضافــة إلى 
المناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال 

ضخمة.
وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مســبوق من 
الدولــة المصرية باعتباره قاطرة التنمية االقتصادية 
فــى مصــر وركيــزة أساســية لتحقيــق االســتقرار 
االجتماعــي من خالل توفير فرص العمل وتحســين 
مســتوى معيشــة المواطنيــن، مشــيرًة إلــى أن هذا 
االهتمــام الكبير كان له أكبر االثر فى تحقيق قفزات 
وتطــورات نوعيــة فى قطــاع الصناعــة المصرية 
على مســتوى التشــريعات واالســتثمارات الجديدة 
والتوســعات فى المدن والمناطــق الصناعية فضاًل 
عن ارتفاع مؤشــرات الصــادرات لكافة القطاعات 

الصناعية خالل األعوام الماضية. 
وقالــت الوزيــرة إن القيــادة المصريــة أولت قطاع 
التصدير اهتماماً كبيراً ســاهم في تحقيق مؤشــرات 
التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ خاصة فيما 
يتعلــق بزيادة معدالت التصديــر وتراجع الواردات 

وتحقيــق تطور ايجابي فى مؤشــرات الميــزان التجاري لمصر مع دول 
العالــم، الفتًة إلى أن هذه العوامل ســاهمت في ارتفــاع قيمة الصادرات 
الســلعية المصرية خالل عــام 2021 لتبلغ 32.34 مليــار دوالر وهو 

اعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.
واستعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات اإليجابية حول قطاع الصناعة 
فــي مصر، والــذي يأتي في مقدمــة القطاعات االقتصادية حيث يســهم 
بنســبة 11,7% في الناتج المحلي االجمالي ونســتهدف الوصول به الى 
15%  خــالل الفتــرة القريبة المقبلة ، ويســتوعب حوالــي 28.2% من 
اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت اســتثماراته حوالي 49 مليار جنيه 
خالل العام المالي )2021/2020( وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي 
االستثمارات العامة، فضاًل عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 

982 مليــار جنيــه فــي عــام 2021، باإلضافة إلى تمتــع مصر بقاعدة 
صناعية متنوعة تشــمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة 

محافظات مصر. 
وأشــارت جامــع إلى أن مصر ترتبــط بمنظومة اتفاقيــات تجارية ثنائية 
ومتعــددة االطــراف مــع عدد كبيــر من الــدول والتكتــالت االقتصادية 
الدوليــة تتيــح نفــاذ المنتج المصــرى لحوالــى 2 مليار مســتهلك حول 
العالم، باإلضافة إلى توافر بيئة تشــريعية محفزة لالســتثمار في مختلف 
القطاعات االقتصاديــة بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة 
ابرزها قانون تيســير اجراءات منح التراخيص والئحته التنفيذية وقانون 
االســتثمار الجديد، وقانون المناطق االقتصاديــة الخاصة، وقانون تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضاًل عن التعديالت 

الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده االقتصاد العالمي من تحديات 
منــذ بدء جائحــة كورونا فقد وجه فخامــة الرئيس بتعزيز الشــراكة مع 
القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، واالعتماد 
على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في 
تحفيز اإلنتاج الوطني من خالل االستثمار فـــي البنيـــة التحتيـة كمحرك 
أساسي للنهوض باالقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن 
إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة السكة الحديد 
لنقل البضائع، قناة الســويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيــــادة 
أطــــوال االرصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء 

الجديدة، واســتصالح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل 
مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.

وأوضحت أن تلك المشــروعات االســتراتيجية ســاهمت في خلق طلب 
محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة واهمها مواد بناء 
وتشييد، وصناعة الكيماويات، واألثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها 
بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشــروعات، كما 
ساهمت تلك المشــروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع 
وزيــادة طاقتها اإلنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يســهم في 
تحســين مستوى المعيشة للمواطن، الفتًة إلى أن هذه الجهود ساهمت في 
جعل االقتصاد المصري اقتصاد جاذب لالســتثمارات األجنبية باإلضافة 
إلى تسهيل النفاذ لألسواق العالمية من خالل مضاعفة الطاقة االستيعابية 

للبنيــة التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجســتية متطورة والربط 
مع الطرق اإلقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة اإلنتاج وزيادة 
تنافســية الصــادرات باختصــار الوقــت المســتغرق للنفاذ إلــى الموانئ 
والنهــوض بالبنية التحتية الصناعية مــن مدن صناعية ومجمعات ومدن 

جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.
ونوهت جامع إلى أن الحكومة اتخذت خالل الـ 8 سنوات الماضية عدداً 
من االجراءات لتحفيز االستثمار في القطاع الصناعي تضمنت إقامة 17 
مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية 
إجماليــة بلغت 10 مليــار جنيه، وإجمالي وحــدات صناعية يبلغ عددها 
5046 وحدة توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشــرة، وإنشــاء 4 مدن 
صناعيــة جديدة شــملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينــة األثاث الجديدة 
بدمياط ومدينة الرخام بالجاللــة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة باإلضافة 
الــى افتتاح المرحلة األولى من مجمع صناعات الغزل والنســيج بمنطقة 

الروبيكي ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات. 
وأكــدت جامــع أهميــة دور القطاع الخاص فــي تحقيق اهــداف التنمية 
الصناعية باعتباره شــريكاً رئيســياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية 
الصناعية المســتهدفة، مشيدًة بالدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص 
في توفير الســلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خالل 
ازمــة كورونا او في ظــل االزمة الحالية للحرب الروســية واالوكرانية 
وهو االمر الذي ســاهم في الحفاظ على معــدالت انتاجية المصانع وكذا 

حرصهم على عدم تسريح العمالة واالبقاء عليها.
وفي هذا اإلطار أشــارت الوزيرة إلى أنه تم إنشــاء 12 منطقة صناعية 
مــن خالل 8 مطورين صناعييــن من القطاع الخاص باجمالي مســاحة 
42 مليــون متــر مربع، الفتًة إلى أنه تم أيضــاً منح موافقات وتراخيص 
إلنشــاء مصانع جديدة وتوســعات بمصانــع قائمة بلــغ اجماليها 6223 
منشــأة صناعية بتكلفة اســتثمارية تصــل الى 225 مليــار جنيه اتاحت 
حوالــي 370 ألــف فرصة عمل وذلك خــالل الفترة مــن يونيو 2014 
وحتى صدور قانون 15 لســنة 2017 والخاص بتيســير اجراءات منح 
التراخيص، إلى جانب منح 61253 رخصة تشــغيل و 4946 رخصة 
بناء و40087 شــهادة ســجل صناعــي وذلك منذ صدور قانون تيســير 

اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2022.
وحــول خطــة عمل الــوزارة لتحقيق مســتهدفات الـــ100 مليار دوالر 
صــادرات التــي أعلن عنهــا الرئيس السيســي، نوهت جامــع أن جهود 
الــوزارة نجحت فــي تحقيق زيادة غير مســبوقة في معــدالت التصدير 
خــالل الفترة الماضية، إذ بلغ اجمالي الصادرات الســلعية المصرية فى 
عــام 2015 حوالــي 18.6 مليار دوالر ارتفعت مــع نهاية عام 2021 
لتصل الى 32.3 مليار دوالر بنســبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت 
هذه المؤشــرات االيجابية فى اصالح الخلل فى الميزان التجاري لمصر 
مــع دول العالم والذي بلغ فــى نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار 

دوالر مقارنة بـ 53.4 مليار دوالر فى عام 2014.
وأوضحت جامع أن الوزارة تستهدف استمرار معدالت زيادة الصادرات 
ســنوياً مــن خالل فتح اســواق جديــدة وتعظيم االســتفادة مــن منظومة 
االتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من االســواق على 
رأسها السوق االفريقي من خالل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة 

القارية االفريقية وكذا اتفاقية الشــراكة المصرية االوروبية 
والميركســور والتجارة الحرة العربيــة، وتحقيق أقصى 

اســتفادة من تــرأس مصر لقمــة الكوميســا وموافقة 
الــدول األعضاء على المبــادرة المصرية لتحقيق 
التكامــل الصناعي اإلقليمي، وتنفيذ شــراكات مع 

عدد مــن الدول العربيــة لتحقيق التكامــل الصناعي 
العربي، علــى غرار توقيع مبادرة الشــراكة الصناعية 

بيــن كل من مصر واالمارات واالردن بهدف تعزيز االمن 
الغذائي والدوائي بين الدول الثالث، توقيع اتفاق تعزيز التكامل 

الصناعــي بيــن مصــر والعــراق واالردن لتعظيم االســتفادة من 
المقومات الصناعية في هذه الدول. 

ومــن جانبها قالت الســفيرة/ نبيلــة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج إن مؤتمر »مصر تستطيع« يعمل على حشد العقول 
المصريــة المهاجرة لالســتفادة من خبراتهم، وتــم تنظيم دورات متتابعة 
خالل فترة كورونا، للتجهيز للنســخة السادسة من المؤتمر التي عنوانها 

»مصر تستطيع بالصناعة«
وأوضحت الدكتورة/ هالة الســعيد وزيــرة التخطيط والتنمية االقتصادية 
إن كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي لالقتصاد 
المصري، كما تســعى الدولة للوصول بها إلى 50% من حجم االقتصاد 
األخضــر عــام 2025، الفتة إلى أن المبــادرات الرئاســية مثل »حياة 
كريمة« لها مستلزمات إنتاج وبالتالي فهي تحفز قطاع الصناعة وخلقت 
نــوع مــن القرى المنتجــة في مشــروعات مختلفة ويعمــل على توطين 

الصناعة على مستوى المحافظات وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
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ســلطت الجلســة الضوء على موضوع التحول األخضر 
وأهــم ملفــات البيئــة والمنــاخ، واالســتفادة مــن خبرات 
وتجارب المصريين بالخارج المتخصصين في هذا المجال 
لدعم اســتراتيجية الدولة المصريــة نحو التحول األخضر 
والجهــود المبذولــة للحفاظ علــى البيئة، وذلك بمشــاركة 
المهنــدس/ طارق المال وزير البتــرول والثروة المعدنية، 
والمهنــدس/ محمــد أحمــد مرســي وزير الدولــة لإلنتاج 
الحربي والدكتورة/ ياســمين فؤاد وزيرة البيئة، والســيدة/ 

ريم استماني، رئيس الوكالة األلمانية للتعاون 
الدولي، والدكتورة/ إيرينى اســتمالك استشاري 

الهندسة البيئية ونائب رئيس الهيئة األلمانية للتعاون 
الدولــي والمهنــدس/ رامي عــازر، الرئيــس التنفيذي 

لشــركة بابايــروس األســترالية، الدكتــور/ هيثم رمضان 
مديــر أول معهد فرنســي لتخزيــن الهيدروجين، الســيد/ 
لوران جريمســين، خبير صناعة األســمنت والمتخصص 

في شؤون تغير المناخ.

ســلطت الجلسة الضوء على موضوع 
المناطق اللوجستية للموانئ تحقق نمًوا 
متســارًعا في صناعة النقل البحري، 
ومــن ثم خدمــة التجــارة العالمية مع 
وجــود 6 موانــئ بحريــة بالمنطقــة 
االقتصادية لقناة السويس، واستقصاب 
و  والمتوســطة  الثقيلــة  الصناعــات 

مقومات البنية التحتية ومرافق متكاملة 
وشبكة طرق قريبة من المنطقة تسهل 
انتقال البضائع واألفراد للمدن الجديدة، 
شارك في الجلسة السفيرة/ نبيلة مكرم 
وزيــرة الهجــرة، والمهنــدس/ محمد 
أحمد مرســي وزيــر اإلنتاج الحربي، 
والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة 

االقتصاديــة لقناة الســويس، والســيد/ 
وليــد جمال الدين نائــب رئيس الهيئة 
لشئون االستثمار، والنائب/ محمد أبو 
العينيــن وكيل مجلــس النواب، فضاًل 
عن مشــاركة رجال أعمال مصريين، 
والوفود األجنبية المشــاركة بالمؤتمر 
وعدد من الخبراء المصريين بالخارج. 

» الصناعة الخضراء: الطريق إلى 
»COP27 قمة المناخ

»شركاء النجاح: آفاق االستثمار الصناعي في مصر«

استعدادات وتجهيزات لعقد المؤتمر
قبيل أيام من تنظيم المؤتمر

وزارة التجارة والصناعة تنظم زيارات ميدانية للوفود المشاركة 
بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالمدن والمجمعات الصناعية

جلسات اليوم األول للمؤتمر
»التمويل الصناعي والتوجهات االستراتيجية لالستثمار الصناعي«

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين 
بالخــارج زيــارات ميدانيــة بالمدن والمجمعــات الصناعية للوفود المشــاركة 
بفعاليات النســخة السادســة لمؤتمر مصر تســتطيع بالصناعــة بهدف إطالع 
الوفود المشــاركة على التطور الكبير الذي تشــهده كافة القطاعات الصناعية 
مــن خالل المقومات واالمكانات الصناعية الهائلــة المتوافرة في مصر ودعم 
توجهات الدولة نحو توطين الصناعة الوطنية والترويج للفرص والمقومات 
االســتثمارية باالقتصاد المصرى وكذا االستفادة من الكوادر والخبرات 
المصريــة بالخارج فى تطوير القطــاع الصناعى وجذب المزيد من 

االستثمارات.
تضمنــت الزيارات الميدانيــة التي نفذتها الهيئــة العامة للتنمية 
الصناعيــة ومركــز تحديــث الصناعة زيــارة لمجمــع الروبيكى 
الصناعى بمدينة بدر والمجمع الصناعى بمحافظة بورســعيد ومدينة 
الــدواء بمحافظــة القليوبية ومدينة العاشــر من رمضــان ومدينة العبور 

ومجمع بنى سويف الصناعي. 

المبذولــة  الجهــود  الجلســة  اســتعرضت 
لتنفيذ اســتراتيجية الدولة في مجال توطين 
الصناعــة، وفتح فرص أكبــر لدعم جهود 
الدولة في االستثمار الصناعي في المرحلة 
المقبلــة، إلى جانــب تعظيم االســتفادة من 
خبــرات العلمــاء المصريين حــول العالم 

لدعــم جهود التنمية فــي مصر في مختلف 
المجاالت، وقد شارك في الجلسة المهندس/ 
محمــد الســويدى رئيس اتحــاد الصناعات 
المصريــة والدكتــور/ هاني دميــان خبير 
الماليــة  االقتصاديــة ووزيــر  السياســات 
األســبق، والدكتور/ هانــي مصطفى مدير 

مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتورة/ 
حنان مرســي، نائبة األمين التنفيذي وكبير 
االقتصاديين للمفوضية االقتصادية ألفريقيا 
باألمم المتحدة، والســفير/ ألبرت موتشانجا 

المفوض االقتصادي لالتحاد األفريقي.
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انعقدت الجلســة الحوارية السابعة من المؤتمر 
تحــت عنوان »رواد األعمــال المصريين في 
الخارج واألفارقة وتحقيق التنمية المستدامة«، 
بحضور الســفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، 
وبمشــاركة عــدد مــن الخبــراء المصرييــن 
بالخــارج واألجانــب. وأدار الجلســة د. أحمد 

رستم الخبير المصري بالخارج.
وأكــدت الســفيرة نبيلــة مكــرم حرصها على 
اســتضافة األشــقاء من القارة األفريقية، تنفيذا 
لتوصيات القيادة السياســية في منتدى شــباب 
العالــم، وإتاحة الفرصة لتبــادل الخبرات بين 

الشباب من مصر وأفريقيا، بجانب تشجيعهم وتحفيزهم.
ومن جانبها، قالت مستشــار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
إن الوزارة تعمل دائما على دعم ريادة األعمال على مختلف مستوياتها، 
الفتة إلى أنه تم إنشاء مركز االبتكار »كرياتيفا« وله 7 فروع موزعة 
بالمحافظات للتدريب على ريادة األعمال وتقديم الدعم واإلرشاد لتعزيز 

األفكار.
فــي ســياق متصل، أوضحــت د. غادة خليــل، مدير مشــروع »رواد 
2030« التابــع لــوزارة التخطيــط، أهمية العمل علــى 3 محاور، من 
بينها التعليم بالتعاون مع جامعات عالمية لتوفير تدريب مهني للشباب، 

وكذلك حملة المليون ريادي لمليون 
شخص في مصر، وتوفير حاضنات 

االعمال في الذكاء االصطناعي، وكذلك 
الحاضنــة المصريــة األفريقيــة أونالين، 

وتخطــي  لالنطــالق  مشــروعاتهم  ودعــم 
العقبــات، وأضافت أن هناك استشــارات يتم 
تقديمها للشــركات الناشــئة ومســاعدتهم على 
تخطي المشكالت التقنية والتمويلية، موضحة 
أن وزارة التخطيــط تســعى إلطــالق ملتقيات 
لتوظيــف الشــركات الناشــئة، واالنتقــال بهم 

لمرحلة أكبر.
فيما أكد حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين، 
أكــد أن مصر لها تجربة رائدة في مجال شــباب األعمال، الفتا إلى أن 
الســيد الرئيس عبد الفتاح السيســي وجه خالل مؤتمر شباب العالم عام 
2018، بإنشاء مركزا إقليميا لدعم الشباب رواد األعمال، وتابع: »أكبر 
التحديات التي تواجه رواد األعمال في القارة هي مسألة التمويل، فنحو 
45% مــن رواد األعمال يتحدثون عن صعوبة الحصول على التمويل، 
وصوال إلى مســألة التدريب«، وأشار إلى وجود أفكار كبيرة لحل هذه 

التحديات، لكن تحتاج لتكاتف الجميع.

»الصناعة: قاطرة التنمية في أفريقيا«

توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة االقتصادية لقناة السويس 
وشركة H2 األلمانية في مجال الطاقة النظيفة 

شارك في الجلسة السفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة 
الهجرة، وبمشــاركة كل مــن الدكتور/ محمد 
فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، 
والمهنــدس/ أحمــد الســويدي، رئيس مجلس 
إدارة الســويدى اليكتريــك، والوزير مفوض 
تجاري، يحيى الواثق باهلل رئيس جهازالتمثيل 
التجاري، والدكتور/ شــيرين حلمي، الرئيس 
التنفيــذي والعضــو المنتــدب لشــركة فاركو 
لألدويــة، والدكتــور/ هانــي دميــان الخبيــر 
االقتصادي ووزير المالية األسبق، والدكتور/ 
حنان مرســي، نائبــة األمين التنفيــذي وكبير 
االقتصادييــن للمفوضيــة االقتصادية ألفريقيا 
باألمم المتحدة، والدكتور/ أحمد رســتم، خبير 
أول شــئون التمويل والقطــاع المالي وقطاع 
خبــراء التمويل التنافســي واالبتــكار بمنطقة 
وســط وغرب أفريقيا، والسيد/ منصور أحمد 
مديــر عالقــات االتصــاالت المؤسســية في 
مجموعة Dangote، والســيد/ توفيق تركي 
رئيــس غرف التجــارة والصناعــة الزراعية 
في شرق إفريقيا EACCIA ورئيس مجلس 
األعمال األفريقــي للجنة البنيــة التحتية، إلى 

جانب عدد من رجال األعمال األفارقة.
أكــد الوزير مفوض تجــاري يحي الواثق باهلل 
رئيــس التمثيل التجاري اهمية تعزيز التعاون 
القارى المشــترك لتحقيــق التكامل الصناعي 
بالقارة االفريقية واالســتفادة من توافر المواد 
الخــام الالزمــة لعــدد كبيــر مــن الصناعات 
بكافــة دول القارة الســمراء، الفتا الى امكانية 
االستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدول 

مصــر ونيجيريا وجنــوب أفريقيــا وغانا في 
تنمية وتطوير الصناعة األفريقية. 

وقــال الواثق بــاهلل ان القــارة االفريقية تمثل 
ارض الفرص حيــث تضم 54 دولة باجمالى 
1.3 مليــار نســمة باالضافــة الــى فــرص 
صناعية وتجارية واستثمارية ضخمة، مشيرا 
الى ان القارة تستورد بنحو 600 مليار دوالر 
سنويا وتســتهلك بنحو 4 تريليون دوالر وفقا 
الحصــاءات عام 2020، كما انه من المتوقع 
أن يــزداد هذا المعدل ليصل الــى 6 تريليون 

دوالر فى عام 2025.
ان  التجــاري  التمثيــل  رئيــس  واوضــح 

االســتثمارات االجنبية المباشــرة بدول القارة 
االفريقيــة بلغت العام الماضي نحو 46 مليار 
دوالر كما تبلغ االســتثمارات المصرية بدول 
القــارة 13 مليــار دوالر، مشــيرا الى اهمية 
االرتقــاء بمعــدالت التجارة البينيــة االفريقية 
والتى تبلغ 18% فقط من اجمالى حجم التجارة 
بالقارة، ونوه الواثق باهلل الى اســتعداد مكاتب 
التمثيل التجاري المنتشرة بعدد من دول القارة 
لتقديم كافــة اوجه الدعــم لمجتمعات االعمال 
بالقــارة االفريقيــة فــى مختلــف المجــاالت 

االقتصادية والتجارية.

شــهدت الســفيرة نبيلــة مكــرم وزيــرة الهجرة 
وشــئون المصريين بالخــارج والمهندس محمد 
أحمد مرســي وزيــر اإلنتاج الحربــي، والنائب 
محمــد أبو العينين وكيل مجلس النواب مراســم 
توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة االقتصادية لقناة 
الســويس وشــركة Industries H2 األلمانية 
المتخصصــة في تخزيــن الطاقة، إلنشــاء أول 
محطــة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر 
في المنطقة االقتصادية، باســتثمارات تبلغ نحو 
4 مليــارات دوالر وبطاقة إنتاجية للمحطة تبلغ 
300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين األخضر، 
وقــع مذكرة التفاهم المهندس/ يحيى زكي رئيس 
المنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس والســيد/ 
 H2 مايــكل ســتوش الرئيــس التنفيذي لشــركة

.Industries

انعقــدت الجلســة الحواريــة الثامنــة مــن 
جلســات المؤتمر تحت عنــوان »الصناعة 
 ،»COP27 إلــى  الطريــق  الخضــراء: 
بحضــور الســفيرة نبيلــة مكــرم وزيــرة 
الهجــرة، وبمشــاركة عــدد مــن الخبــراء 
المصرييــن بالخارج واألجانــب. وأدارت 

الجلسة اإلعالمية ليندا عبد اللطيف.
قــال الســيد/ أحمــد مهينــة، رئيــس قطاع 
التخطيط االســتراتيجي بــوزارة الكهرباء، 
إن مصــر نجحــت فــي تحقيــق هدفها في 

زيادة نســبة مســاهمة الطاقــة المتجددة في 
إجمالــي الطاقة المولدة إلــى 20 % بحلول 
العــام الجاري، مضيفــا أن هناك ثقة دولية 
متزايــدة في الســوق المصري فــي مجال 
الطاقة الشمســية، خاصة بعد فوز مشروع 
»بنبان« بأســوان بجائزة من البنك الدولي 

كأحد أفضل المشروعات من ذلك النوع.
مايــكل   / الســيد  أوضــح  جانبــه  ومــن 
 H2 ســتوش، الرئيــس التنفيــذي لشــركة
Industries، إن استضافة مصر لمؤتمر 

األمــم المتحدة لتغير المنــاخ نوفمبر المقبل 
يأتــي فــي توقيــت هــام يشــهد العديد من 
التغيرات العالمية، مشــيراً الي أن شــركته 
وقعت مذكرة تفاهم ألول مشروع في مصر 
إلنتاج الهيدروجين األخضر من المخلفات، 
حيث أكد أن اســتخدام تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة فــي الهيدروجين األخضر يجعل 
القــارة اإلفريقيــة أكثــر توافًقا مــع البيئة، 
مشــيًرا إلى أنه يتطلــع إلى العمل أيضا في 

عمان والسعودية وإفريقيا.

ســلطت الجلســة الضوء على اســتراتيجية 
الدولــة لمواكبــة معطيات العصــر الرقمي 
والتفاعــل مع أهم تكنولوجيات هذا العصر، 
ولترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في 
مجال الذكاء االصطناعــي إقليمًيا وعالمًيا، 
فضــال عن التجــارب المختلفة من عدد من 
الدول وكيفية تطبيقها في مصر، شارك في 
الجلسة السفيرة/ نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة 
وشؤون العاملين بالخارج، والدكتورة/ ريم 
بهجــت، رئيس جامعة مصــر للمعلوماتية، 
والمهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي 
لمركز تحديــث الصناعة، والمهندس رامى 
عــازر الرئيس التنفيذي لشــركة بابايروس 
األســترالية، والدكتور/ عالء محمد علوان 
مستشــار الحكومــة الفيدراليــة األمريكيــة 
لشــؤون الصناعة وأستاذ هندســة التصنيع 
بجامعة تكساس، والدكتور/ عادل المغربي 
رئيــس قســم هندســة االتصــاالت، ومدير 
البحث واالبتــكار والتحول الرقمي بجامعة 

لويزفيل، والدكتور/ رشيق المراغي ورئيس 
ومؤسس شركة صافي كواليتي، والدكتور/ 
أحمــد العــدل خبيــر الــذكاء االصطناعي، 
ومبتكــر اســتراتيجيات التطويــر بالقــوات 
الجوية األمريكية، والدكتور/ باســل مفتاح، 
عضــو لجنة االســتثمار في شــركة »دبي 
أنجيــل إنفســتورز، والدكتــورة/ رضــوى 
حزين  ومســئول أول صناعة البرمجيات، 
والقائم بأعمال رئيس شــركة »إماراتيك«، 

والدكتور/ عمرو عوض هللا مؤسس ورئيس 
شركة زيير للذكاء االصطناعي، والدكتور/ 
يمنى عبد الرحمن أســتاذ األمن اإللكتروني 

بالكليــة الحربيــة األلمانيــة فــي ميونخ، 
والمهندس/ حازم نبيل، نائب الرئيس 

التنفيــذي لهيئــة تنميــة صناعــة 
لتأمين  المعلومات  تكنولوجيا 

المعامالت اإللكترونية.

 جلسة »رواد األعمال المصريين في الخارج 
واألفارقة وتحقيق التنمية المستدامة«

جلسات اليوم الثاني

»COP27 جلسة »الصناعة الخضراء: الطريق إلى

جلسة »الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات«
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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 333  مصنع، و إجمالي 
عدد المصانع التي تم منحها العالمة ٢8٠  مصنع، وتم رفض 53 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح العالمة، وقد تم 
إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مرة آخرى للمركز 3١ مصنع بطلبات 

بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.
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المصدر: الموقع االلكتروني للمنتدى االقتصادي العالمي
مســتقبل  الحضــور  ناقــش  كذلــك 
العولمــة، وكيفيــة تجــاوز أزمــة الطاقــة 
الحــرب  ظــل  فــى  العالميــة  والغــذاء 
لألزمــة  واالســتجابة  أوكرانيــا  فــى 
ــة  ــن حماي ــالً ع ــاك، فض ــانية هن اإلنس
وتعزيــز  العالمــي،  العلمــي  التعــاون 

العالــم. فــي  األزمــات  إدارة  قــدرة 
ــة  كمــا اهتــم المنتــدى بموضــوع العدال
تفشــي  أدى  حيــث  االجتماعيــة، 
ــدم  ــم ع ــى تفاق ــد -١9 إل ــة كوفي جائح
المســاواة الموجــودة مســبقًا، ومــن ثــم 
ــة  ــي العدال ــت مناقشــة االســتثمار ف تم
أصحــاب  دمــج  وضــرورة  الصحيــة 
اإلعاقــات مــن خــالل االبتــكار، وكيفيــة 

القضــاء علــى الفقــر العالمــي.
الســنوى  االجتمــاع  خــالل  تــم  وقــد 
ــن  ــادرات، م ــدة مب ــوس إطــالق ع لداف
لمبــادرة  الرســمي  اإلطــالق  بينهــا 
لتحويــل  ســنتان  مدتهــا  رئيســية 
و«مشــروع  الميــاه،  اقتصــادات 
تمكيــن االســتثمار األجنبــي المباشــر 
الرقمــي« الــذي يهــدف إلــى تعزيــز 
ــي  ــر العالم ــي المباش ــتثمار األجنب االس
ــذا برنامــج  ــي االقتصــاد الرقمــي، وك ف
 ،Generation Valuable
والــذى يمثــل نقطــة انطــالق لمزيــد مــن 
ــج  ــالل دم ــن خ ــل م ــى العم ــمول ف الش

اإلعاقــات. ذوي 

اســتضافت مدينــة دافــوس السويســرية 
االجتمــاع الســنوي للمنتــدى االقتصادي 
العالمــي ٢٠٢٢ خــالل الفتــرة مــن ٢٢ 
الــى ٢٦ مــن مايــو الجــارى وذلــك فــي 
ــو  ــر اللحظــات الجيوسياســية والجي أكث
اقتصاديــة أهميــةً خــالل العقــود الثالثــة 
عاميــن،  دام  توقــف  بعــد  الماضيــة 
حيــث شــارك بــه أكثــر مــن ٢٠٠٠ مــن 
القــادة والخبــراء مــن جميــع أنحــاء 

العالــم.
 8 الســنوى  االجتمــاع  وتنــاول 
موضوعــات رئيســية تضمنــت الطبيعــة 
عــدالً،  أكثــر  اقتصــادات  والمنــاخ، 
الوظائــف  واالبتــكار،  التكنولوجيــا 
والمهــارات، أعمــال أفضــل، الصحــة 
والرعايــة الصحيــة، التعــاون العالمــى، 

والمســاواة. والمجتمــع 
رئيســى  بشــكل  الفعاليــات  وناقشــت 
كيفيــة تســريع العمــل المناخــي، وإدارة 
ــدي  ــود التقلي ــن الوق ــًدا ع ــول بعي التح
وتبنــي إجــراءات التكيــف مــع المنــاخ، 
والتحــول المناخــي فــي االقتصــادات 
ــتثمار  ــادة اس ــن زي ــئة، فضــالً ع الناش
الشــركات فــي الطبيعــة، وإيجــاد بدائــل 

ــران. ــى الطي ــون ف ــتخدام الكرب الس
كمــا تناولــت الجلســات كيفيــة إعــادة 
يعــود  بحيــث  االقتصــادات  تشــكيل 
ــن  ــر م ــدد أكب ــى ع ــدة عل ــو بالفائ النم
اســتدامة  ضمــان  وبالتالــي  النــاس، 

المحــرك االســتثنائي للتنميــة البشــرية، 
وكذلــك بنــاء االقتصــادات فــي األســواق 
ــاد  ــز االقتص ــا، وتعزي ــة وتمويله الهش
ــى  ــت الضــوء عل ــا ألق االجتماعــي. كم
التوقعــات االقتصاديــة العالميــة والــدور 

العالمــي المتنامــي ألفريقيــا.
وفــى مجالــى التكنولوجيــا والوظائــف، 
األمــن  آفــاق  الحضــور  ناقــش 
الســيبراني العالمــي، وكيفيــة تشــكيل 
الـــ  خــالل  مــن  مشــترك  مســتقبل 
الــى  باإلضافــة   ،metaverse
ــة،  ــف المؤقت مســتقبل اقتصــاد الوظائ
ودمــج الالجئيــن فــي ســوق العمــل، 

جديــدة. عمــل  فــرص  وخلــق 
وفــى ظــل التحديــات العالميــة الحاليــة، 
ركــز المنتــدى أيضــاً علــى تهيئــة بيئــة 
أفضــل لألعمــال، وتعزيــز التصنيــع، 
ــل  ــريع سالس ــياحة، وتس ــيط الس وتنش
شــبكات  وبنــاء  المســتدامة،  القيمــة 

ــؤولة. ــداد مس إم
أمــا فيمــا يتعلــق بالصحــة والرعايــة 
الصحيــة، فقــد أعلنــت شــركة فايــزر 
عــن اتفاقيــة جديــدة خــالل المنتــدى 
لتقديــم مجموعــة مــن المنتجــات لعالــم 
أكثــر صحــة. كمــا تناولــت الجلســات 
إطــالق العنــان لقــوة الصحــة الرقميــة، 
الحكومــة  بيــن  التعــاون  وتعزيــز 
والقطــاع الخــاص لوضــع الصحــة فــي 

صميــم العمــل المناخــي.

مدينة دافوس السويسرية 
تستضيف االجتماع السنوي 

للمنتدى االقتصادي 
العالمي 2022

المنتدى ناقش 
8 موضوعات 

رئيسية... وإطالق 
عدة مبادرات في 
مجاالت اقتصادات 

المياه وتمكين 
اإلستثمار الرقمي
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• بلغت الصادرات المصرية غير البترولية خالل الربع األول 
مــن عــام ٢٠٢٢ )يناير – مــارس( 9 مليار و١7٦ مليون 
دوالر مقابل 7 مليار و٦7١ مليون دوالر خالل نفس الفترة 
مــن عام ٢٠٢١ بفارق مليــار و5٠5 مليون دوالر محققة 

نسبة زيادة بلغت ٢٠%.

• بلــغ حجــم التبــادل التجاري بيــن مصر واإلمــارات خالل عام 
٢٠٢١ حوالــي 3 مليار و٦٢3 مليون دوالر و بلغ حجم التبادل 

التجاري بين مصر واألردن نحو 9٠٠ مليون دوالر. 
• بلغ حجم الواردات المصرية من األطراف الصناعية واألجهزة 
التقويميــة ومســاعدات الحركــة خالل عــام ٢٠٢٠ نحو ٦.48 

مليون دوالر.

• بلغت صادرات قطاع المنتجات الكيماوية واألسمدة خالل الربع 
األول من العــام الجاري مليار 935 ومليون دوالر مقابل مليار 
و5٦7 مليــون دوالر خالل نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنســبة 
زيــادة بلغــت ٢3% كما بلغــت صادرات قطاع الجلــود واألحذية 
والمنتجــات الجلديــة ٢٦ مليون دوالر مقابــل ٢١ مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت ٢٢%.

• منحــت هيئــة التنمية الصناعيــة خالل الربــع األول من العام 
الجــاري 39٠4 رخصة بناء وتشــغيل تضمنــت ٢٠4 رخصة 
بناء و37٠٠ رخصة تشغيل، ومنح ١737 سجل صناعي دائم 
ومحدد المدة تضمن ١٢85 ســجل صناعي دائم و45٢ ســجل 
صناعــي محــدد المدة، كمــا قامت بإجراء ١589 دراســة منها 
84٠ دراســة في مجال التخفيضات الجمركية و749 في مجال 

تنمية المنتجات المحلية.

• بلغت الصادرات المصرية لقطاع المفروشات خالل الربع األول 
مــن العام الجاري ١83 مليــون دوالر مقابل ١5٢ مليون دوالر 
خالل نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنســبة زيادة بلغت ٢٠% كما 
بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية ٢١٠ مليون دوالر مقابل 
١77 مليــون دوالر خــالل نفــس الفترة من عام ٢٠٢١ بنســبة 

بلغت ١9%.

• أصــدرت هيئــة التنميــة الصناعية خالل الربــع األول من العام 
الجــاري 7١7 موافقة بيئية، و٦٦ خطــاب إفراج جمركي و59 
خطــاب تحديــد االحتياجات الســنوية للمــواد الكيماويــة الخطرة 
إلــى جانــب إجراء ١9٢ دراســة فنيــة لطلبات الطــرح تضمنت 
83 دراســة خاصة باألراضي و١٠9 دراســة خاصة بالمجمعات 

الصناعية وكذا إجراء ١8٠7 معاينة فنية.

• بلغت صادرات قطاع الحاصالت الزراعية خالل الربع األول من 
العام الجاري مليار و33 مليون دوالر مقابل 937 مليون دوالر 
خالل نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنســبة زيادة بلغت ١٠% كما 
بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية مليار و١9 مليون دوالر 
مقابــل 9٦7 مليــون دوالر خــالل نفس الفترة مــن عام ٢٠٢١ 

بنسبة زيادة بلغت %5.

• خصصــت هيئــة التنميــة الصناعيــة حتى نهاية شــهر مارس 
مــن العام الجــاري بالمجمعــات الصناعية عــدد 7٠3 وحدة في 
4 مجمعــات صناعيــة بالســادات وبورســعيد وبــدر ومرغم ١، 
منها ٢77 وحدة بمجمع الســادات، و١١7 وحدة بمجمع جنوب 
الرســوة ببورسعيد و8٢ وحدة بمجمع بدر و٢٢7 وحدة بمجمع 

مرغم ١.

• تضمنت أكبر األســواق المســتقبلة للصادرات المصرية خالل الربع 
األول مــن عــام ٢٠٢٢الواليــات المتحــدة األمريكيــة بقيمــة ٦٢3 
مليــون دوالر والمملكة العربية الســعودية بقيمة ٦٠١ مليون دوالر 
وتركيــا بقيمة 5٦5 مليــون دوالر وإيطاليا بقيمة 58٠ مليون دوالر 
واإلمارات العربية المتحدة بقيمة 579 مليون دوالر وإســبانيا بقيمة 
٢84 مليــون دوالر وبريطانيا وأيرلندا الشــمالية بقيمة ٢74 مليون 
دوالر والهنــد بقيمــة ٢74 مليــون دوالر وليبيا بقيمــة ٢7١ مليون 

دوالر والسودان بقيمة ٢٦5 مليون دوالر.

• أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خالل الربع 
األول من العام الجاري 7 آالف و57 تسجياًل تجارياً تضمنت ٢٠57 
ســجل مستوردين و١9٠١ سجل مصدرين باإلضافة إلى 43٠ سجل 
للوكالء التجاريين و١9٦5 ســجل مســتلزمات إنتاج، و5٠4 ســجل 

وسطاء عقاريين، و٢٠٠ سجل لوكاالت الدعاية واإلعالن. 
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شروط استحقاق المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات 
والمعاشات الجديد للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة 

المدنية 
في إطار جهــود وزارة التجــارة والصناعة 
لالرتقــاء بالعنصــر البشــري وتوفيــر بيئة 
عمــل جاذبة ومحفزة للعاملين، نظمت وحدة 
المــرأة وتكافــؤ الفرص حفل تكريــم العامل 
المثالــي لعــام ٢٠٢٢ وذلــك تحــت رعاية 
السيدة الفاضلة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة، حيــث تــم تكريــم 3٠ موظــف 
وموظفة ممن اســتطاعوا تحقيــق إنجازات 

ملموســة وكانــت لهــم إســهامات مباشــرة 
فــي تطويــر منظومــة العمل داخــل الوزارة 

والجهات التابعة لها.
شــارك في االحتفالية كل من الســيدة/ حنان 
سالم، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي 
والمــوارد البشــرية والســيد/ ياســر جابر، 
رئيــس اإلدارة المركزيــة للعالقــات العامة 
واإلعــالم وخدمــة المواطنيــن والمتحــدث 

اإلعالمي للــوزارة والدكتــور/ محمد ظالم، 
رئيــس اإلدارة المركزية للموارد البشــرية 
وأعضــاء وحــدة المــرأة وتكافــؤ الفــرص 
برئاســة الســيدة/ الشــيماء علي مدير عام 
االستراتيجيات والمشــروعات التنموية إلي 
جانــب لفيف من العامليــن بمختلف الهيئات 

والجهات التابعة للوزارة

برعاية كريمة من وزيرة التجارة والصناعة
تكريم 30 من العاملين بالوزارة وهيئاتها بجائزة العامل المثالي 

لعام 2022

الفرق بين العالوات التشجيعية والمكافآت التشجيعية 
بقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية 

فــي إطار الحملــة التوعوية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 
لشــرح وتوضيح مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لســنة 2016 ، نشــر 
الجهاز عدد من االنفوجرافات توضح الفرق بين العالوة التشجيعية والمكافأة 

التشجيعية .
تأتي قيمة العالوة الدورية بمقدار 5% من األجر الوظيفي للموظف وتتضمن 
شــروط اســتحقاقها أال تمنح للموظف أكثر من مــرة كل ثالثة أعوام ، وأن 
تكــون كفاية الموظف بمرتبة كفء على األقل عن العامين األخيرين ، وأال 
يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العالوة على 10% من عدد الموظفين 
فــي وظائف كل مســتوى من كل مجموعة نوعية علــى حدة ، ويأتي تاريخ 

استحقاقها وفقاً للقرار من السلطة المختصة  .

وفيما يتعلق بمعايير المفاضلة في حالة التزاحم فتكون باألعلى في في مرتبة 
الحصــول على تقويم اآلداء في الســنتين األخيرتيــن ، فاألعلى في مجموع 
الدرجات ، فاألقدم في ذات المستوى الوظيفي ، وتأتي إجراءاتها بأن تعرض 
إدارة المــوارد البشــرية على لجنة الموارد البشــرية أو الســلطة المختصة 
بحسب األحوال بياناً بالموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها 

في القانون وفي الحدود المبينة به .
أما المكافأة التشــجيعية فهي جوازية للســلطة المختصة ولها ثالثة شــروط 
تشــمل أن يقــدم الموظف خدمات ممتازة أو أعمــال أو بحوث أو اقتراحات 
، وأن يســاعد ذلك على تحســين طرق العمل أو رفع كفاءة األداء أو توفير 

النفقات ، وأن يسمح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة .

وقد شملت قائمة التكريم كل من:
إيمان رفعت عبد الستار –   قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية

مايكل محســن عطا   –  اإلدارة المركزية للعالقات العامة واالعالم  - مكتب 
الوزير

وليد على محمود على – اإلدارة المركزية للموارد البشرية
عصام الدين كمال الدين جمعة – اإلدارة العامة للسكرتارية    - مكتب الوزير

رحاب على صادق   - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
عــالء الديــن عصمت نجــم الدين -  الهيئــة العامة للرقابة علــى الصادرات 

والواردات
إيمان سعيد عبدالحميد  - مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهنى

حسين عبدالفضيل قاسم   - مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهنى
مها محب أحمد محمد   - مصلحة الرقابة الصناعية

عال محمد الدردير محمد   - مصلحة الرقابة الصناعية
جيهــان علــى عبدالعاطــى الجمال   - الهيئــة المصرية العامــة للمواصفات 

والجودة
أيمن على جمعة محمود  - الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

  دعاء محمد شافعى  - جهاز التمثيل التجارى 
محمد فاروق محمد ثابت  - جهاز التمثيل التجارى

سالى محمد القاضى  - مركز تحديث الصناعة
عماد رأفت عبدالواحد  -مركز تحديث الصناعة

تقى هشــام محمد محمود راشــد  - جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات 

اإلحتكارية
أحمد حســن محمد حســن مطر   - جهاز حماية المنافســة ومنع الممارسات 

اإلحتكارية
دعاء بيومى على حسن   - الهيئة العامة للتنمية الصناعية 

طارق صبحى مصطفى  - الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أمل رزق شحاتة خاطر -   الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن

أحمد بيومى عبدالحميد قنديل - الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن
نهى ثروت محمد رفعت  - الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

أشرف مصطفى أحمد  - الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
هويدا أحمد سعد على   - الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية

أحمــد رفعــت حســينى أحمــد   - الجهاز التنفيــذى للمشــروعات الصناعية 
والتعدينية

لطيفة شطورى محمد بخيت  - صندوق تنمية الصادرات
أحمد على عبدالمعبود على  - صندوق تنمية الصادرات
دولت السيد إسماعيل  - معهد التبين للدراسات المعدنية

عبدالمسيح توفيق يوسف  - معهد التبين للدراسات المعدنية
وقد اختتمت فاعليات الحفل باإلعالن عن بروتوكول تعاون بين وحدة المرأة 
وتكافــؤ الفرص وإدارة المواهب التابعة لإلدارة المركزية للموارد البشــرية 
يهــدف الى ترســيخ قيم العطــاء واالنتمــاء، وتحفيز الجميع علــى االرتقاء 
بمســتويات األداء وااللتــزام بمعايير الجــودة، وذلك للمســاهمة في تحقيق 

أهداف رؤية مصر ٢٠3٠.

حددت المادة 102 من الالئحة التنفيذية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات، 
ضوابط وشــروط اســتحقاق معاش تأمين الشــيخوخة والعجز والوفاة، وحددت 

الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.
وجــاء البند رقم )7( فى حاالت اســتحقاق المعاش وهو فــى حالة انتهاء خدمة 
أو عمل أو نشــاط المؤمن عليه لغير بلوغ ســن الشيخوخة أو العجـــز أو الوفاة 

)المعاش المبكر(، ويشترط الستحقاق المعاش وفًقا لهذه الحالة ما يأتى:
1. انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط . 

2. توفر مدد اشتراك فى تأمين الـــشيخوخة والعجـــز والوفـاة تعطي الحـق فى 
معاش ال يقل  عن 50 % من أجر أو دخل التسوية األخير، وبمـــا ال يقـــل عن 

65 %  من الحد األدنى ألجر االشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش. 
3. أن تتضمن مدة االشــتراك المشــار إليها عشرين ســنة فعلية ما يعادل 240 
شهراً ، وتزاد هذه المـــدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية ما يعادل 300 شهراً 

اعتبارا من أول يناير 2025.
4. تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المحدد لذلك .

5. أال يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفًقا ألحكـام 
القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقــا للمادة، يشــترط لصرف المعاش ف الحالة رقــم )7( من هذه المادة أداء 
جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد االشـــتراك أو القيمـــة 

الحاليـة لألقـساط المستحقة.
فمــن أهم مزايــا قانون المعاش، الحفــاظ على كافة االمتيازات الســارية وعلى 
األخص للمســتحقين فى المعــاش، وتخفيض اشــتراكات التأميــن االجتماعى، 
وتحسين وزيادة المعاشات، فضال عن استحداث نظام للمعاش اإلضافي، وتنظيم 
عمل العمالة غير المنتظمة، وإنشــاء صندوق موحد لنظم التأمينات االجتماعية 
والمعاشــات فى مصر، بما يضمن حوكمة استثمار أموال التأمينات االجتماعية 

والمعاشات.
فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط 
اســتحقاق المعاش يســتحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشــتراكه في تأمين 

الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من األجـر السنوي عن كل سنة من سنوات 

مدة االشتراك في التأمين.
ويقصد باألجر الســنوى أجر أو دخل التســوية وفًقا للمادة )22( من هذا القانون 

مضروبا في إثنى عشر.
ويصرف هذا التعويض في الحاالت اآلتية:-

1. مغادرة األجنبي للبالد نهائًيا أو اشــتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه 
بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

2. هجرة المؤمن عليه.
3. الحكــم نهائًيــا علــى المؤمن عليه بالســجن بقدر المــدة الباقية لبلوغه ســن 

الشيخوخة.
4. إذا نشـــأ لدى المؤمن عليه خالل مدة ســجنه عجز جزئى مســتديم يمنعه من 

مزاولة العمل.
5. انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

6. عجز المؤمن عليه عجًزا كامال.
7. وفــاة المؤمن عليــه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المســتحقة بأكملها إلى 
مســتحقى المعاش عنه حكًما موزعة عليهم بنســبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم 
يوجد ســوى مســتحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد 

أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
8. بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ويســتثنى من تطبيق شــرط انتهاء النشاط الحاالت المنصوص عليها بالبنود )5 
، 6 ،7 ، 8( بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانًيا من المادة )2( 

من هذا القانون.

وفى الحاالت المنصوص عليها في البنود )6 ، 7 ، 8( يصرف مبلغ التعويض 
مضاًفا إليه مبلغ يحســب بنســبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة  خالل المدة 
من نهاية االشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق 

الصرف من مبلغ التعويض.
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

 - األرمل أو األرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- االبنة بشرط أال تكون متزوجة.

- االبن بشرط أال يكون بلغ 21 عاًما إال لو كان عاجزا أو طالب علم.
- اإلخوة واألخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط الالئحة 

التنفيذية.
التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

- صــرف نفقــة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشــهر خــالل 3 أيام من تقديم 
الطلب

- تصرف لألرامل أو األرملة أو ألرشد األوالد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت 
قيامه بتحمل نفقات الجنازة.
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أهــم  احــدى  الزيــوت  صناعــة  تعــد    
لكونهــا  القومــي؛  باالقتصــاد  الصناعــات 
ســلعة مــن الســلع الغذائيــة االســتراتيجية ال 
يمكــن االســتغناء عنهــا، باإلضافــة لدورهــا 
ــن  ــر م ــية لكثي ــالت أساس ــر مدخ ــي توفي ف
الصناعــات األخــرى كصناعــة الصابــون 
ومســتحضرات التجميــل، وصناعــة بعــض 

الطبيــة. المســتحضرات 
مــن  العديــد  الزيــوت  صناعــة  تمتلــك   
مــن  فهــي  والنســبية،  التنافســية  المزايــا 
الصناعــات كثيفــة العمالــة والتــي تســاهم 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــكلة البطال ــل مش ــي ح ف
ــيل  ــن المحاصـ ــدد م ــة ع ــن زراع ــه يمك أن
ــي  ــتصلحة فه ــي األراضــي المس ــة ف الزيتي
ذات احتياجات مائيـــة منخفـــضة، وبالتـــالي 
يمكن االستفادة مـــن األراضـــي الصحراوية 
ــوادي  ــراوي ل ــر الصح ــيناء والظهي ــي س ف
النطــرون فــي زراعــة مثــل هــذه المحاصيل
يتنــوع إنتــاج الزيــوت فــي مـــصر مــن 
المحاصيــل الزيتيــة التــي قــد تــزرع بغرض 
اســتخراج الزيــوت مــن بذورهــا، أو قــد 
ــى  ــة إل ــري باإلضاف ــراض أخـ ــزرع ألغـ ت
اســتخراج الزيــت، وتشــمل محاصيــل دوار 
ــول  ــم، الفـ ــا، السمس ــول الصوي ــمس، ف الش
ــان،  ــذرة الكت ــن وب ــذرة القط ــسوداني، ب الـ
ويعتمــد إنتــاج الزيــوت النباتيــة الغذائيــة فــي 
مصــر بصفــة أساســية علــى كل مــن زيـــت 

ــا. ــول الصوي ــت ف ــذرة القطــن وزي ب
ــر  ــام بمص ــوت الطع ــاج زي ــي إنت ــل ف يعم
القابضــة  للشــركة  التابعــة  الشــركات 
للدولــة  المملوكــة  الغذائيــة  للصناعــات 
وتتضمــن اإلســكندرية للزيــوت والصابــون، 
والميــاه  والصابــون  للزيــوت  وطنطــا 
الطبيعيــة، وأبــو الهــول للزيــوت والمنظفات 
وشــركة  والمنظفــات  للزيــوت  والنيــل 
ــة لعــدد مــن  ــوت المســتخلصة باإلضاف الزي
ــج  ــة للقطــاع الخــاص وتنت الشــركات التابع
ــا يشــمل  ــام، بم ــت الطع هــذه الشــركات زي
ــة  ــر بشــكل أساســي، إضاف ــات التكري عملي
إلــى بعــض عمليــات عصــر البــذور الزيتية.
وفــي إطــار التوجــه العــام للدولــة للنهــوض 
بقطــاع الصناعــة وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي 
ــم  ــادة حج ــتيراد وزي ــورة االس ــض فات وخف
اإلنتــاج المحلــى مــن هــذه الســلعة الحيويــة 
اإلجــراءات  مــن  بالعديــد  الدولــة  قامــت 
الصناعيــة  العمليــات  تطويــر  تضمنــت 
مجــال  فــي  العاملــة  بالشــركات  الحاليــة 

الزيــوت وتقديــم التدريــب للعمالــة الفنيــة 
ــاج  ــة أحــدث خطــوط اإلنت ــا لمواكب وتأهيله
وتشــغيل  الزيــوت  صناعــة  مجــال  فــي 
الطاقــات العاطلــة فــي المصانــع وكذلــك 
المســاحات  رقعــة  زيــادة  علــى  العمــل 
الشــمس  عبــاد  بمحصولــي  المزروعــة 
زراعــة  فــي  والتوســع  الصويــا  وفــول 
األصنــاف عاليــة اإلنتاجيــة وذات المحتــوى 
العالــي مــن الزيــت فــي األراضــي الجديــدة، 
والعمــل علــى تشــجيع صناعــة اســتخالص 

الزيــوت ودعمهــا.
ــية بضــرورة  ــادة السياس ــت القي ــد وجه  وق
الجهــات  كافــة  بيــن  والتنســيق  التعــاون 
المعنيــة بصناعــة الزيــوت لتحقيــق االكتفــاء 
الذاتــي وخفــض فاتــورة االســتيراد خاصــة 
ــة أمــن  ــاره قضي ــام باعتب ــوت الطع مــن زي
غذائــي وعليــة فإنــه يجــري حاليــا التنســيق 
بيــن وزارة التمويــن والزراعــة، ومركــز 
الغــرف  وممثلــي  الزراعيــة  البحــوث 
ــة  ــات، والجمعي ــاد الصناع ــة، واتح التجاري
وكذلــك  الزراعيــة  للحاصــالت  العامــة 

شــركات القطــاع الخــاص  
وتعكــف الحكومــة حاليــاً علــى إعــادة هيكلــة 
شــركات الزيــوت مــع األخــذ فــي االعتبــار 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  فخامــة  توجيهــات 
الجديــدة  المواقــع  اختيــار  فــي  السيســي، 
محــاور  مــن  بالقــرب  لتكــون  للمصانــع 
ــع  ــى التوس ــة إل ــئ باإلضاف الطــرق والموان
فــي زراعــة المحاصيــل الزيتيــة خاصــةً 
األصنــاف عاليــة اإلنتاجيــة وذات المحتــوى 
العالــي مــن الزيــت فــي األراضــي الجديــدة 
عــالوة علــى االهتمــام باإلرشــاد الزراعــي 
بتفعيــل دوره فــي إقنــاع المزارعين بزراعة 
فــول الصويــا والمحاصيــل الزيتيــة األخرى 
ــوت  ــات الزي ــادة كمي ــى زي ــل عل ــا يعم مم

ــاً. ــام المنتجــة محلي الخ

 كمــا تســعي الحكومــة حاليــاً لجعــل مصــر 
مركــًزا رئيســيًا لتصنيــع وتصديــر زيــت 
المنطقــة،  دول  إلــى  الماليــزي  النخيــل 
واالســتفادة مــن المزايــا النســبية لمصــر 
بتوقيعهــا علــى اتفاقــات التجــارة الحــرة مــع 
الــدول العربيــة واألفريقيــة واألوروبيــة، 
التيســيرات  أيضــا  الحكومــة  وتبحــث 
والمحفــزات التي يمكن تقديمها للمســتثمرين 
المحلييــن واألجانــب والعــرب لتشــجيعهم 

علــى االســتثمار فــي هــذا القطــاع.
النباتيــة  الزيــوت  بلغــت صــادرات  وقــد 
خــالل األربــع أشــهر األولــي مــن العــام 
الحالــي 71 مليــون دوالر وجــاءت ســوريا 
ــى  ــتحوذت عل ــي اس ــدول الت ــة ال ــي مقدم ف
النباتيــة  الزيــوت  مــن  صــادرات مصــر 
ــي  ــي ف ــون دوالر ويأت ــة 17.558 ملي بقيم
بقيمــة 13.199  األردن  الثانيــة  المرتبــة 
مليــون دوالر وفــي المرتبــة الثالثــة الجزائــر 
ويليهــا  دوالر  مليــون   12.825 بقيمــة 

المغــرب وليبيــا 
مــن الجهــات المعنيــة بصناعــة الزيــوت 
ــة  ــات الغذائي ــري للصناع ــس التصدي المجل
لــوزارة  التابعــة  الجهــات  إحــدى  وهــو 
التجــارة والصناعــة والــذي يعمــل علــى 
ــتراتيجية  ــداف اس ــة وأه ــق رؤي ــم تحقي دع
تصديــر المــواد الغذائيــة وتلبيــة مطالبــه 
بهــدف تطويــر وتحديــث القــدرات التنافســية 
المحلــي  بالســوقين  المصريــة  للمنتجــات 

والعالمــي.
التصديــري  المجلــس  مــع  للتواصــل 
ــن  ــد م ــة المزي ــة ومعرف ــات الغذائي للصناع

الخدمــات 
- العنــوان: 80 شــارع 250 – ســرايات 
المعــادي – المعــادي – القاهــرة، الــدور 
 Swiss  األرضــي وحــدة رقــم 2 مبنــى
جرانــد  معــادى  مــن  )بالقــرب    Plaza

ــول(  م
- الموقع الرسمي :

www.feceg.com 
الصفحة الرسمية على الفيسبوك : 

www.facebook.com/
/F o o d E x p o r t C o u n c i l

- تليفون : 01092190390
- البريد اإللكتروني:

Info@feceg.com 

الزيوت النباتية صناعة استراتيجية.... تخطو 
نحو تحقيق االكتفاء الذاتي
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