


باب االخبار صفحة  4

باب مجتمع الموظفين 40

باب حول العالم 36  صناعة فى سطور 42

اقرأ فى
هذا العدد ...

الرئيس السيسي يتابع 
خطط وزارة التجارة 

والصناعة لزيادة االستثمارات 
الصناعية وتعزيز إنتاج 

المجمعات الصناعية

وزير التجارة والصناعة يلقي 
كلمة مصر أمام القمة السادسة 
لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة 

في أسيا »سيكا« بالعاصمة 
الكازاخية استانا

بدء االنتقال التدريجي 
لموظفي وزارة التجارة 

والصناعة للعاصمة اإلدارية 
الجديدة 

ضرورة تعزيز التعاون العالمي 
المشترك لمواجهة تحديات 

األزمة االقتصادية الحالية

انعقاد المؤتمر االقتصادي مصر 
2022 على مدار 3 أيام لبحث 

مستقبل االقتصاد المصري

ملفات وتقارير  26

صناعة األدوية... ركيزة مصر 
لتحقيق األمن الدوائي وفرص 

واعدة للتصدير 

MTI_Egypt



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة45نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

فــي إطار الدفعــة األولى من المرحلة الخامســة 
من مبــادرة الســداد الفوري للمصدريــن، أعلن 
المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة والصناعة 
أن صنــدوق تنميــة الصادرات أصدر شــهادات 
صرف لعدد ٦٨٤ شــركة بإجمالي مســاندة ٥.٤ 
مليار جنيــه، وبصافي مســاندة ٤.٣ مليار جنيه 
بعد خصم نســب التعجيل والمديونيات، مشــيرًا 
إلى أن عدد الشــركات التي اســتفادت خالل هذه 

الدفعة بلغ 9٦7 شركة.
وقال الوزير إن سداد هذه الدفعة من المستحقات 
يأتي تنفيًذا للتوجيهات الرئاســية بمساندة القطاع 
التصديــري، وســرعة رد األعبــاء التصديريــة 
المســتحقة للشــركات المصــدرة ودعــم قطاعي 
الصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن رد مستحقات 
المصدرين لــدى الصندوق يمثل عامل رئيســي 
في زيادة القدرات اإلنتاجية للشــركات المصدرة 
وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في األسواق 

ظــل  فــي  خاصــًة  الخارجيــة 
األزمــات االقتصاديــة المتالحقة 
التي تعاني منها دول العالم حاليًا. 
ومن جانبهــا أوضحت الدكتورة/ 
أماني الوصــال الرئيس التنفيذي 
لصندوق تنمية الصادرات أن هذه 
الدفعة استفاد منها كافة القطاعات 
التصديرية المســتفيدة من برامج 
المســاندة، مشــيرًة إلى أن الدفعة 
الثانية من المرحلة الخامســة من 
المبادرة سيتم صرفها خالل شهر 

ديسمبر المقبل. 
جديــر بالذكــر أن مبادرة الســداد الفــوري هي 
مبــادرة أطلقتهــا وزارتــا التجــارة والصناعــة 
والمالية بالتنسيق مع البنوك وهي تتيح سداد نسبة 
٨٥٪ عن مشــحونات الصــادرات حتى ٣0-٦-
2021 ونســبة 92٪ عن مشحونات الصادرات 

إعتبــارا مــن 1-7-2021 مــن إجمالــي قيمــة 
المســتحقات فورًا، بدال من ســدادها على أقساط 
قد تســتغرق عدة ســنوات، األمر الذي يسهم في 
توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة 
من الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالئها والحفاظ على 

العمالة.

اجتمــع فخامــة الرئيــس عبــد الفتاح السيســي 
مــع الدكتور مصطفــى مدبولــي رئيس مجلس 
الوزراء، والمهندس أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعــة، وتناول االجتمــاع »متابعة مخطط 
وزارة التجارة والصناعة لزيادة االســتثمارات 
الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية.

وقــد وجه فخامــة الرئيس بقيــام وزارة التجارة 
المتعلقــة  اإلجــراءات  بتبســيط  والصناعــة 
باالســتثمارات الصناعية، والتواصل المســتمر 
والمنتظــم مع مجتمع رجــال األعمال الوطنيين 
مــن ذوي الخبــرة واإلدارة المحوكمة واإلنتاج 
المتميز، للوقوف علــى التحديات التي تواجههم 
وســرعة توفير الحلــول لتذليل أيــة عقبات في 
هــذا الصدد، وذلك بهدف دعــم قطاع الصناعة 
الوطنية وتعزيز الشــراكة مــع القطاع الخاص، 
ســعيًا نحــو شــحذ طاقــات الدولة فــي المجال 

الصناعي.
وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى 
الجمهورية، وجه الســيد الرئيس بأن يتم تعزيز 
نشــاطها للوصــول إلــى أقصى حــد ممكن من 
قدرتهــا اإلنتاجية الصناعية، عــن طريق تذليل 
أية عقبات قد تواجه شــباب المستثمرين، خاصًة 
في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع 
إطالق البرامج الترويجية في هذا اإلطار، وكذلك 

التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما 
لذلك من مردود مباشــر على توفير المعلومات 
الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح 

المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
وزيــر  ســمير  أحمــد  المهنــدس  واســتعرض 
التجــارة والصناعة الموقف التنفيذي لالســتفادة 
مــن منظومــة المجمعــات الصناعيــة بجميــع 
المحافظــات علــى مســتوى الجمهورية، فضاًل 
عــن جهود متابعــة تنفيذ األنشــطة المســتهدفة 
بتلك المجمعات، والتــي يبلغ عددها 17 مجمعًا 

صناعيــًا بإجمالي ٥0٤٦ وحــدة صناعية. كما 
اســتعرض مقترحــات الــوزارة ارتباطــًا بدعم 
األنشــطة الصناعيــة وتحفيــز الصناعــة على 
المســتوى الوطنــي، خاصًة عــن طريق تعزيز 
عمليــات االســتثمار الصناعــي، بمــا ينعكــس 
بصورة إيجابية علــى أداء القطاعات الصناعية 
والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك 
بالتنســيق مع مختلف الجهــات المعنية، خاصًة 
ما يتعلق بإجراءات تحســين المناخ االستثماري 

الصناعي.
اســتقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيســي وفــدًا اقتصاديــًا كويتيًا 
من رموز مجتمــع األعمال بدولة 
الكويــت برئاســة محمــد جاســم 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الصقــر 
غرفــة تجارة وصناعــة الكويت، 
وذلك بحضــور الدكتور مصطفى 
مدبولــي رئيس مجلــس الوزراء، 
والمهنــدس أحمــد ســمير صالح 

وزير التجارة والصناعة.«
وصرح المتحدث الرســمي باســم 
رئاســة الجمهوريــة بــأن الســيد 
الرئيــس طلــب نقــل تحياتــه إلى 
شــقيقيه صاحــب الســمو الشــيخ 
نواف األحمد الجابر الصباح أمير 

دولة الكويت، وســمو الشــيخ مشــعل األحمد 
الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، معربًا 
ســيادته عن ترحيبه باللقاء الذي يجســد روح 
التعــاون األخوي بين مصر ودولــة الكويت، 
ومؤكدًا ســيادته تطلع مصــر لتطوير عالقات 
التعــاون االقتصــادي والتجاري مــع مجتمع 
رجــال األعمال والشــركات الكويتيــة وتنمية 
اســتثماراتها في مصــر على خلفيــة الفرص 
االســتثمارية المتنوعــة فــي كافــة القطاعات 
التنمويــة، وذلك في ضوء مــا تتمتع به مصر 
على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساســية 
حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة 
النقــل والطــرق والموانــئ الحديثــة، وكذلك 
االطار التشــريعي المتطور لعملية االستثمار، 
باإلضافة إلى اإلرادة القوية والقرار السياســي 

الداعــم من أعلى مســتوى، وهي كلها عوامل 
تمثل قاعدة راسخة وداعمة لالستثمار األجنبي 

في مصر. 
ومــن جانبهم نقــل رجال األعمــال الكويتيون 
إلى الســيد الرئيس تحيات شقيقيه سمو األمير 
نــواف الصبــاح، وســمو ولــي العهد مشــعل 
الصبــاح، معربيــن عن تشــرفهم بلقاء الســيد 
الرئيــس، والــذي يمثل فرصة كبيــرة لتعزيز 
أواصر األخوة والتعاون المشــترك، ومؤكدين 
تطلعهــم لبحث إمكانــات تعظيــم التعاون بين 
البلدين الشــقيقين، خاصًة مع توافر العديد من 
المجــاالت والفرص االســتثمارية الواعدة في 
مصر، الســيما في قطاعــات الطاقة المتجددة 
والســياحة واإلنشــاءات والتطويــر العقــاري 

والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.
كمــا أشــاد الحضور من الجانــب الكويتي بما 

شهدته مصر خالل السنوات 
الماضية من نقلة نوعية الفتة 
في جميع القطاعات التنموية 
فــي البــالد على نحــو غير 
مســبوق وفــي فتــرة زمنية 
قياسية، وكذلك لما يلمسونه 
الشــخصية  المتابعــة  مــن 
الحثيثــة والمنتظمــة للســيد 
الرئيس لإلجراءات المتخذة 
لتســهيل تدفق االستثمارات 
إلى مصر وكافة اإلجراءات 

ذات الصلة. 
وقــد شــهد اللقــاء التباحث 
بشــأن آفاق تكثيــف التعاون 
مصــر  بيــن  االقتصــادي 
المشــتركة  المصالــح  لتحقيــق  والكويــت 
للجانبين، مع استعراض خطط رجال األعمال 
الكويتيين لالســتثمار في مصر أو للتوسع في 
مشــروعاتهم القائمة في العديد من المجاالت، 
والتشــديد في هذا الصدد علــى أهمية كٍل من 
مجلس التعاون المشــترك، ومنتدى االستثمار 
واألعمــال المصري الكويتــي، بهدف تعزيز 
التواصــل بيــن ممثلــي القطــاع الخــاص في 
البلدين لدفع العالقــات الثنائية االقتصادية إلى 
آفــاق أرحب تتالقــى مع طموحات الشــعبين 
الشــقيقين، فضاًل عن تكثيــف مجتمع األعمال 
الكويتي لزياراته التفقدية للمشروعات القومية 
الكبــرى في مصر للتعرف على أرض الواقع 

على الفرص االستثمارية المتاحة.

رموز  مـن  اقتصاديـًا  وفدًا  ويستقبـل 
وأعضاء  الكويت  بدولة  األعمال  مجتمع 

غرفة تجارة وصناعة الكويت

من  الخامسة  المرحلة  من  األولى  الدفعة  إطار  في 
مبادرة السداد الفوري للمصدرين

لـ6٨4  شهادات  إصدار  يعلن  والصناعة  التجارة  وزير 
شركة بإجمالي مساندة 5.4 مليار جنيه

التجارة  الرئيس السيسي يتابع مخطط وزارة 
وتعزيز  الصناعية  االستثمارات  لزيادة  والصناعة 

إنتاج المجمعات الصناعية
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عقــد الدكتور مصطفــى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماعًا بمقر الهيئة العامة لالستثمار، 
مع وفد كويتي ضم نحو ٤٥ من رجال األعمال 
واالقتصــاد والتجــارة والبنــوك، تمثــل غالبية 

القطاعات االقتصادية الكويتية. 
وحضــر االجتمــاع المهنــدس أحمــد ســمير، 
وزيــر التجــارة والصناعة، والمستشــار محمد 
عبــد الوهاب، الرئيــس التنفيذي للهيئــة العامة 
لالســتثمار والمناطــق الحــرة، والســيد/ محمد 
جاســم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة 
بالكويــت، ورئيــس الجانــب الكويتــي بمجلس 
التعــاون المصــري الكويتــي، والســفير/ غانم 
صقر الغانم، ســفير دولة الكويت لدى القاهرة، 
والســيد/محمد المصــري، نائــب رئيــس اتحاد 
الغــرف التجارية، والســيد/ عــالء عز، األمين 

العام التحاد الغرف التجارية. 
واســتهل رئيس الــوزراء االجتمــاع بالترحيب 
بالوفد الكويتي، مؤكدًا عمق وقوة العالقات بين 
مصر والكويت، وُمشيرا إلى الزيارات المتبادلة 
بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 

إلى الكويت في فبراير الماضي. 
وأضــاف أن تعــدد التحديــات الدوليــة الراهنة 
تفــرض على الــدول العربيــة تعزيز التنســيق 
والتعاون فيما بينها؛ للتكاتف معا من أجل مجابهة 
هــذه التحديــات، خاصة في شــقها االقتصادي، 
الســيما أن مؤسســات الفكر العالميــة تؤكد أن 
الظروف التي يمر بها العالم اآلن هي األصعب 
منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تطال تداعيات 

هذه األزمات جميع الدول بمختلف مستوياتها.
وأعــرب رئيس الوزراء عــن ترحيب الحكومة 
المصريــة بزيــادة حجم االســتثمارات الكويتية 
فــي مصر خالل الفترة المقبلــة، وكذا حرصها 
على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي 
والدولــي، خاصة مع ما تتبنــاه الدولة اآلن من 

سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن قانون االستثمار 
المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس 
األمــوال واألرباح للمشــروعات في أي وقت، 
كمــا أصدرت الحكومة قانــون اإلفالس لحماية 

المستثمر في حالة التصفية أو اإلغالق.
وطمــأن رئيس الــوزراء الوفد الكويتي بشــأن 
ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية 
إذا ما رغب المســتثمر في ذلــك، وكذا لتحويل 

األرباح للخارج. 
العديــد مــن  اتخــذت  الحكومــة  أن  وأضــاف 
اإلجــراءات خــالل العام الماضــي لتهيئة مناخ 
األعمال أمام المستثمرين، وأهم هذه اإلجراءات 
هــو اإلعالن عــن الرخصــة الذهبيــة التي يتم 
إصدارها مباشــرة من مجلس الوزراء، ويُجب 
الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من 

جميع الجهات المعنية األخرى.

وأوضــح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية 
منفتحــة علــى أية اتفاقات شــراكة مــع الجانب 
الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية 
مشــيرًا إلي أن هذه النوعية من المشروعات لها 
جدوى اقتصاديــة كبيرة، والحكومة بذلت جهدا 
ملحوظــا على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه 

الصوامع والمراكز اللوجستية.
وأضــاف أن الحكومــة المصرية لديهــا أولوية 
قصوى فيما يتعلق بتحقيق معدالت تنمية أكبر، 
موضحــا في هــذا الصــدد أننا نواجــه تحديات 
تتعلق بالزيــادة الســكانية، وتوفير فرص عمل 

للشباب.
ومــن جانبه قــال المهندس/أحمد ســمير، وزير 
التجــارة والصناعــة إن الوفــد الكويتــي يضم 
ُممثليــن عــن القطاعــات االقتصاديــة المختلفة 
بدولة الكويت، وهو ما يعكس األهمية القصوى 

لهذا الوفد.
وأضاف الوزيــر أن خريطة العالم تتغير خالل 
هذه المرحلة مؤكــدًا أن هذه الفرصة لن تتكرر 
حيــث أنه فــي وقت األزمات ُتصنــع الثروات، 
وأنه يجب استغالل هذه الفرصة بأفضل طريقة 

ممكنة.
ومن جانبه أعرب الســيد/ محمد جاسم الصقر، 
رئيس غرفة التجــارة والصناعة بالكويت، عن 
شــكره وتقديره لرئيس الوزراء والتحاد الغرف 
التجاريــة المصرية؛ لحفاوة االســتقبال، مؤكدًا 
أنهم يتابعون باهتمام تطورات برنامج اإلصالح 
 ،201٦ العــام  منــذ  المصــري  االقتصــادي 
وحضــور هذا الوفــد، الذي يمثــل تقريبا أغلب 
القطاعات فــي االقتصاد الكويتــي يعكس مدى 

االهتمام بالسوق المصرية.
وتابع أن مؤشــرات االقتصــاد المصري كانت 
تســير بشــكل جيــد جــدًا حتــى وقعــت األزمة 
الروســية-األوكرانية، وحدث أن تأثرت مصر 
مثلما تأثــر العالم أجمع بهذه األزمة، خاصة أن 
االقتصاد المصري يعتمــد على هاتين الدولتين 
بشــكل كبيــر فــي اســتيراد الحبــوب، كما أن 
الســياحة األوكرانية والروسية تمثل نسبة كبيرة 
من الســياحة الوافدة إلى مصر، معربًا عن ثقته 
في قــدرة االقتصاد المصري علــى التعافي لما 

يتمتع به من مقومات متنوعة.

والصناعة يجتمعان  التجارة  الوزراء ووزير  رئيس 
مع 45 رجل أعمال كويتي بمقر هيئة االستثمار

م. أحمد سمير: خريطة العالم تتغير خالل هذه 
المرحلة ... ويجب استغالل هذه الفرصة بأفضل 
طريقة ممكنة ... فوقت األزمات ُتصنع الثروات

ويعقد لقاًء موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
الكويت واتحاد الغرف التجارية المصرية

فــي عدد من المشــروعات الكبرى فــي مصر في 
مجــاالت الزراعــة والكهرباء والنقــل والصناعة 
ومياه الشــرب والصــرف الصحي، الفتــًا الى ان 
عدد من المشــروعات االســتثمارية المشتركة بين 
مصــر والكويــت تبلــغ 1٣٣7 مشــروعًا في عدد 
من القطاعات على رأســها القطاع المالي والقطاع 

الصناعي.
واشــار الوزير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة 
لمواجهــة التحديــات االقتصادية العالميــة الحالية 
وتحويلها لفــرص تعزز من القــدرات االقتصادية 
للبلديــن وتحقــق المزيد مــن التكامــل االقتصادي 

الثنائي والعربي.
ومن جانبه اشــار السيد/ محمد جاسم الصقر رئيس 
غرفــة تجــارة وصناعة الكويــت   ان زيارة الوفد 
الكويتــي للقاهرة والذي يضم ٤٦ من قيادات المال 
واالعمال تســتهدف تعزيــز التعــاون االقتصادي 
واالســتثماري المشــترك بين مصر والكويت الى 
جانب المســاهمة في زيادة معدالت التجارة البينية 

بين البلدين الشقيقين
وأشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة 
ومناخ االســتثمار والتي بدأتها منذ عام 201٦ في 
إطــار رؤية مصر 20٣0، مشــيرا الــى ان أبرز 
هذه االجراءات تضمنت قانون االســتثمار وقانون 
الشــركات واالفــالس ووثيقة سياســة ملكية الدولة 

والتي تســهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام 
والخاص. 

وأضــاف ان مصــر تفتــح ابوابهــا دائمــا امــام 
االســتثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة 
خاصة، مشــيرا الى ثقــة القطاع الخاص المصري 
فــي اقتصاد بالده وتوجهه الدائــم لضخ المزيد من 

االستثمارات في السوق المصري.
وبــدوره اشــار الســيد / محمــد المصــري النائب 
االول لرئيــس االتحاد العام للغــرف التجارية إلى 
تطلــع مصر لتطوير عالقــات التعاون االقتصادي 
والتجــاري مع مجتمع رجال األعمال والشــركات 
الكويتيــة وتنمية اســتثماراتها في مصر ، الفتا الى 
الفرص االستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة 
بشبكة البنية األساسية الحديثة والتي تشمل امدادات 
الطاقة، وشــبكة النقــل والطــرق والموانئ وكذلك 
اإلطــار التشــريعي المتطــور وتوافــر األراضي 
التملــك،  او  االنتفــاع  بحــق  ســواء  الصناعيــة  
والرخصة الذهبيــة، باإلضافة إلــى اإلرادة القوية 

والقرار السياسي الداعم  لالستثمار في مصر. 
ولفــت الــى انه تــم االتفاق مــع الجانــب الكويتي 
وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة 
والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف 
وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، 
وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل 
المشكالت، مشــيرا الى ان الوحدة ســتقوم بالربط 
بين المســتثمرين من الجانبيــن لخلق تحالفات قوية 
سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات 
البنية التحتية واالعمار في مصر وافريقيا والوطن 

العربي.
وأضــاف المصــري ان اتحــاد الغــرف التجارية 
سيســعى خــالل المرحلــة المقبلة لخلق مســارات 
لوجســتية اقتصادية بين مصر والكويت سواء من 
خالل خط بحري مباشــر او انشــاء شركات حديثة 

للنقل البري واالستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر 
والمفعلــة فــي مصر والكويــت والتي يقــوم اتحاد 

الغرف المصرية بإدارتها.
وعلــى صعيد متصل شــهد المهندس احمد ســمير 
وزيــر التجــارة والصناعة والدكتــور محمد معيط 
وزير المالية توقيــع بروتوكول تعاون بين االتحاد 
العــام للغرف التجاريــة المصريــة وغرفة تجارة 
وصناعــة الكويت، وقع البروتوكول الســيد/ محمد 
المصرى النائب األول لرئيس االتحاد العام للغرف 
التجاريــة المصرية والســيد/ محمد جاســم الصقر 

رئيس غرفة وصناعة الكويت. 
ويستهدف البروتوكول ترســيخ وتطوير العالقات 
التجارية المباشــرة بين الجانبين وتعزيز العالقات 
التجاريــة وتوطيد وتنمية التعــاون االقتصادي بين 

مصر والكويت. 
ويلتزم الطرفين بموجب االتفاق بتبادل المعلومات 
بشــأن التبــادل التجــاري بيــن البلدين، ومســاندة 
وتشــجيع قطــاع األعمال في البلدين على تأســيس 
الشــركات بنظام المشــاركة ســواء في بلديهما أو 
بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف 
االخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية 
والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة 
ســواء كانــت اقتصاديــة أو فنية، وإقامــة الندوات 
والمؤتمرات وأية أنشــطة أخرى مشــابهة بأي من 

البلدين تحقيقًا لمبدأ تعزيز التعاون االقتصادي.
ونــص علــى تعــاون الجانبين فــي تنظيــم الوفود 
التجاريــة المتبادلــة وكذا بعثات دراســة الســوق، 
وإقامــة اتصــاالت تجارية مســتمرة أو أية روابط 
أخرى تســهم في تنمية العالقات التجارية المتبادلة 
بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشــر 
علــى انســياب التجــارة البينية، أو على مســتوى 
التعــاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد 

طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.

أكــد المهندس/ احمد ســمير وزير التجــارة والصناعة ان 
مصــر والكويت ترتبطان بعالقات اقتصادية اســتراتيجية 
ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف 
المجــاالت وعلى كافة االصعدة، مشــيرًا الــى الدور الهام 
لمجتمعــي االعمال في البلدين فــي تنمية وتطوير التعاون 
التجاري والصناعي واالســتثماري المشــترك وبما يصب 
فــي مصلحة الشــعبين الشــقيقين واالقتصاديــن المصري 

والكويتي على حد سواء.
جــاء ذلــك في ســياق كلمة الوزيــر التي القاهــا نيابة عن 
الدكتــور مصطفى مدبولي رئيس مجلــس الوزراء خالل 
افتتاحــه لفعاليات ملتقى االعمال المصري الكويتي، وذلك 
بحضور الدكتــور محمد معيط وزيــر المالية، والدكتورة 
جيهان صالح المستشــار االقتصــادي لدولة رئيس مجلس 
الــوزراء، الــى جانــب عــدد كبير مــن رجــال االعمال 

المصريين والكويتيين.
ونقــل الوزير تحيات وتقديــر فخامة الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي والحكومــة والشــعب المصــري لدولــة الكويت 
الشــقيقة ولرجال االعمال والمســتثمرين بها، مشــيرًا الى 
الحــوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيســي والشــيخ 

نواف االحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.
واشــار ســمير الــى ان انعقــاد ملتقى االعمــال المصري 
الكويتــي يتزامــن مــع ذكــرى المولــد النبوي الشــريف 
واحتفــاالت مصر واالمــة العربية بنصــر اكتوبر العظيم 
وكذا انتخابات مجلس االمة الكويتي واســتكمال المســيرة 

المتميزة في العمل النيابي البرلماني.
ولفــت الوزيــر الــى ان العالقــات المصريــة الكويتيــة 
المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك 
لجعل الســالم واالمان مظلة ينطلق منها الرخاء للشــعبين 
الشــقيقين، والتضامــن لحل القضايــا التي تعــوق التنمية 
بالمنطقــة العربيــة، باالضافــة الــى تحقيــق التكامل بين 
االمكانات واالفكار وفرص االستثمار الواعدة على اجندة 
الدولــة المصرية نحــو الجمهورية الجديدة وبين اســاليب 
التمويــل المتوازنــة والمدروســة، فضــاًل عن التشــارك 
فــي التصنيع في كافــة القطاعات االقتصاديــة واالنتاجية 

المتطورة والتصدير لألسواق االقليمية والعالمية.
ونــوه ســمير الى ان آليات العمل المســتقبلي بيــن البلدين 
تتضمــن تحفيز االســتثمار وبما يحقق المزيــد من العوائد 
والمزايا للبلدين الشــقيقين الســيما في ظــل حرص القيادة 
السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع 
الخــاص بالداخــل والخارج فــي االقتصاد القومــي، الفتًا 
الــى المزايــا والمقومات االســتثمارية في مصــر الجاذبة 
للمســتثمر الكويتي وعلى رأســها توافر الدراسات الوافية 

والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.
واشار الوزير الى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها 
الدولــة المصريــة مؤخــرًا ببنيتها االساســية المقامة على 
اعلى مســتوى من التميز ووفقــًا لمقاييس الجودة العالمية، 
الفتًا الى ان الدولة انشأت ايضًا العديد من الكيانات والمدن 
الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصًا اســتثمارية متميزة 

امام دوائر االعمال الكويتية.
وحــول العالقــات التجاريــة بين مصــر والكويت اوضح 
سمير ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا ملحوظًا 
خالل السنوات الماضية حيث بلغ نحو ٣0٥ مليون دوالر 
خــالل عــام 2021 مقابل 2٥2 مليــون دوالر خالل عام 
2020 بنســبة ارتفاع بلغت 21٪ كما سجل حجم التجارة 
خالل أول 7 أشهر من العام الجاري 2٤2 مليون دوالر، 
مشــيرًا إلى أن هذه األرقــام ال ترقى لحجم وقوة العالقات 
التاريخيــة بيــن مصــر والكويت األمر الــذي يتطلب بذل 
مزيد من الجهود للنهوض بمســتوى التعاون التجاري بين 

البلدين. 
ونــوه ســمير الــى ان االســتثمارات الكويتيــة في مصر 
حققــت زيادة ملموســة بعــد ثــورة ٣0يونيو الســيما في 
ظل اســتثمارات ومســاهمات الصندوق الكويتــي للتنمية 

أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة 
أهمية تعزيز الجهود المصرية الكويتية المشــتركة 
رجــال  ومســتوى  الحكومــى  المســتويين  علــى 
األعمال لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، وصاحب الســمو الشــيخ نواف األحمد 
الجابــر الصباح أمير دولــة الكويت لتنمية التعاون 
االقتصادي والشــراكة االســتثمارية بيــن القطاع 
الخــاص في البلدين خاصة فــي مجاالت التصنيع 
المشــترك وتكامــل مدخــالت االنتــاج وتشــجيع 
االســتثمارات وتنميــة التجــارة البينيــة والزراعة 
والتصنيع الغذائي والنقل واللوجســتيات والسياحة 
وربط شبكات الكهرباء، مشيرًا إلى أهمية االستفادة 
مــن اإلمكانات الوطنية والســعي لتكامل الموارد، 
بمــا يعمق التعاون المشــترك فــي مواجهة تبعات 
األزمــات االقتصاديــة العالميــة المتالحقة ويعود 

بالنفع على اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين. 
وقــال الوزير خــالل لقاءه بأعضــاء مجلس إدارة 
غرفــة تجارة وصناعة الكويت إن اســتقبال فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي ألعضاء غرفة تجارة 
وصناعة الكويت وكــذا لقائهم بالدكتور/ مصطفى 
مدبولي رئيــس مجلس الوزراء يعكس دعم الدولة 

المصريــة لقيادات المال واالعمــال بدولة الكويت 
الشــقيقة بهــدف تعزيز التعاون فــي كافة مجاالت 
االستثمار والتجارة في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا 
إلى أهمية االســتفادة من توافق الرؤى بين قيادتي 
وحكومتي البلدين وبما يســهم فــي إحداث نقلة في 
مســتوى العالقات االقتصادية بين مصر والكويت 

خالل المرحلة المقبلة. 
وأشــار ســمير إلى اســتعداد الــوزارة لتقديم كافة 
البيانــات والمعلومــات الالزمة لدراســات جدوى 
المشــروعات المقترحــة مــن الجانــب الكويتــي، 
إلــى جانــب تيســير كافــة اإلجــراءات وتوفيــر 
كافة التســهيالت، والتنســيق مع كافــة الوزارات 
واألجهــزة المعنيــة، لتعجيل تحويل تلــك األفكار 
الى مشــروعات جادة علــى ارض الواقع، مطالبًا 
أعضــاء الغرف المصريــة والكويتية بعمل حصر 
بالتحديــات والحلــول المقترحــة، وكــذا الفــرص 
االستثمارية المســتهدفة، او التي استحدثتها مصر 
في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة او الصندوق 
الســيادي المصري، او المشروعات الكبرى، إلى 
جانــب رغباتهم في إنشــاء تحالفات بيــن الجانبين 
للدخول في مشــاريع االعمار والبنيــة التحتية في 

مصر وافريقيا والوطن العربي، فضاًل عن تعزيز 
التبــادل التجــاري بين البلدين وبمــا يحقق المنفعة 
المتبادلــة وترجمة هذه الخطــوات الى خطة عمل 

محددة بتوقيت زمني واليات تنفيذية.
ومن جانبه اكد الســيد/ محمد جاســم الصقر رئيس 
الوفــد الكويتي اهمية تعزيــز العالقات االقتصادية 
المشــتركة بين مصــر والكويت على المســتويين 
الثنائي ومتعــدد االطراف مع دول مجلس التعاون 
الخليجــي، الفتــًا الى ان اســتقبال فخامــة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي لوفد رجــال االعمال الكويتي 
يعكــس اهتمــام الدولــة المصرية بتنميــة وتطوير 
اطر التعاون المشترك في كافة المجاالت التجارية 

والصناعية واالستثمارية. 
وبدوره قال الســيد/ محمــد المصري النائب االول 
لرئيــس االتحــاد العام للغرف التجاريــة ان الدولة 
المصريــة حريصة على تحقيق التنمية االقتصادية 
في مختلف المجاالت وعلــى كافة االصعدة، الفتًا 
الى ان هناك فرصًا اســتثمارية متميزة امام دوائر 
االعمال بدولة الكويت الشقيقة في مجاالت الصناعة 

والزراعة والسياحة والخدمات واالنشاءات.

باإلنابـة عـن دولـة رئيــــــــس مجلس الوزراء
وزيـر التجـارة والصناعـــــــــة يفتتح الملتقى االقتصادي المصري الكويتي بمشاركة عدد 

كبيـر من رجال األعمـــــــــال بالبلدين
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تتيح للمستثمرين والمنتجين والمصدرين التعرف 
علــى مزايا التمور األســوانية التــى تتميز بجودة 
فائقــة وقيمــة اقتصادية عالية بدعــم غير محدود 
مــن جائزة خليفــة الدولية لنخيــل التمر واالبتكار 
الزراعي، مؤكدًا حرصه على اعتماد التمور كأحد 
المحاصيل االســتراتيجية بالمحافظة ، وأن تكون 
المحافظــة مــن المحافظات األعلى عــددًا للنخيل 
ومنتجــات التمــور المتنوعــة من خــالل تطوير 
القطاعات الصناعية والتصديرية بمزايا تنافســية 

كبيرة بإقامة مشروعات استثمارية حقيقية.
وفــى نفس الســياق أشــار الدكتور عبــد الوهاب 
زايــد، أمين عــام جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيل 
التمــر واالبتــكار الزراعــي، الــى أن  تنظيم هذا 
المهرجــان برعايــة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
يؤكد عمق العالقات الثنائية بين البلدين والشعبين 
الشقيقين، وعلى الثقة الكبيرة التي أوالها صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان، رئيس 
دولــة اإلمــارات لتطويــر وتنمية قطــاع زراعة 
النخيل وإنتاج التمور بمصر، مشــيرًا إلى أن هذا 
المهرجــان حظي بدعم وتعاون كبار المســؤولين 

بدولة اإلمارات في مقدمتهم ســمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيــان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير ديوان الرئاســة، بدولــة االمارات، ومعالي 
الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيان، وزير التســامح 
والتعايــش، رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
ووجــه أميــن عام جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيل 
التمــر واالبتــكار الزراعي الشــكر إلى شــركاء 
الجائــزة االســتراتيجيين مصــر وعلــى رأســهم 
وزارات التجــارة والصناعة، والزراعة، والبيئة، 
ومحافظات مطــروح، والوادي الجديد، والجيزة، 
وأسوان، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية 
والمجلس التصديري للحاصالت الزراعية، مشيدًا 
بدعــم كافة المنظمات اإلقليميــة والدولية )منظمة 
الفــاو، ايــكاردا، ارينينا، أكســاد(، بالتنســيق مع 
ســفارة اإلمارات بالقاهرة التي لم َتّدخر جهدًا في 
تقديم التسهيالت والدعم لضمان نجاح المهرجان، 
وإبراز الوجه الحضاري المشــرق لمصر العربية 
والــدور الريادي لدولة اإلمارات ومســاهمتها في 

تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وفــى ســياق متصل تفقــد المهندس/ أحمد ســمير 
وزير التجارة والصناعة واللواء/ أشــرف عطية، 
محافــظ أســوان المعــرض المقــام علــى هامش 
المهرجــان والــذي يضــم 7٤ جناح ويشــارك به 
11٤ عــارض يمثلــون 10 محافظــات مصرية 
و٤ دول عربية هى االمارات والسودان واألردن 
وليبيا، إلى جانب مشــاركة أكثر من ٨0 من كبار 
المشــترين والمصدرين وممثلي كبريات سالســل 

التوزيع فى مصر. 
كمــا قــام الوزيــر ومحافــظ اســوان وأميــن عام 
جائــزة خليفــة الدولية لنخيل التمر بتســليم جوائز 
لـ9 مشــاركين بالمســابقات التي اقيمت في إطار 
المهرجــان في مجاالت فئــة أفضل عبوة مبتكرة، 
أفضــل مصنــع، وأفضل مزرعــة، وأفضل منتج 
غذائي للمصانع ولألفــراد، وأفضل بحث علمي، 
وأفضــل منتــج صناعــة يدويــة، وأفضــل إنتاج 
لصنفي البرتمودا والملكابي، حيث تقدم للمســابقة 
20٤ متســابق مــن 10 محافظــات وتبلــغ القيمة 
اإلجمالية للجوائز 1٨0 ألف جنيه، بواقع 20 ألف 

جنيه لكل متسابق. 

أكــد المهنــدس أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعة بأن التوســع في األنشطة الصناعية 
بمحافظات الصعيد وضخ استثمارات جديدة فى 
مختلف القطاعات الصناعية يمثل ركيزة أساسية 
للوصول إلى مســتهدفات خطة الوزارة لتحقيق 
التنمية الصناعية الشــاملة والمســتدامة، مشيرًا 
إلى حرص الوزارة على تعظيم اإلســتفادة من 
المزايا التنافسية والموارد المتاحة بكل محافظة 
وبما يســهم في زيادة معدالت اإلنتاجية ، ومن 
ثم زيادة مســاهمة القطــاع الصناعي في الناتج 
المحلــي اإلجمالى ، فضاًل عــن زيادة معدالت 
التصدير وتوفيــر المزيد من فرص العمل أمام 

أبناء الصعيد .
جاء ذلك خالل إفتتاح وزير التجارة والصناعة 
واللــواء أشــرف عطيــة محافــظ أســوان لـ ٤ 
مصانع متوســطة وصغيــرة ضمن 27 مصنع 
تم تشــغيلها فعليًا وذلــك من إجمالى ٣٤ مصنع 
جارى افتتاحها على مراحل بحجم إســتثمارات 
1٥0 مليون جنيه بعد االنتهاء من ترفيها حيث 
ستســاهم في توفير الماليين من فرص العمل ، 
وخــالل نفس الجولة قام بهــا الوزير والمحافظ 
لمنطقة العالقي الصناعية بأســوان ، وبحضور 
المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة 
للتنميــة الصناعيــة والتــى تفقــدوا خاللها عدد 
مــن المنشــأت الصناعية العاملة فــى مجاالت 
الكيماويــات والرخام والجرانيت ، وقد شــارك 
فى الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ 
، وأحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة 
والمشــرف على مراكــز التكنولوجيا واالبتكار 

الصناعي .
 قــال الوزيــر أن محافظة أســوان تمتلك كافة 
المقومــات التي تؤهلها لتكــون مركزًا تصنيعيًا 
للعديد من األنشــطة الصناعية، وبصفة خاصة 
الصناعــات التعدينيــة الســيما فى ظــل توافر 
العديد من الخامات والمواد األولية والمحجرية 
وهو ما يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات ، 
فضاًل عن العمالة الفنية والقوى البشرية القادرة 

على تلبية إحتياجات القطاعات الصناعية .
وأشــار ســمير إلى أنه تم مؤخــرًا طرح مجمع 
الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة بمحافظــة 
أســوان وذلــك ضمــن ٣ مجمعات تــم طرحها 

وشــملت  الماضــى  أغســطس  شــهر  خــالل 
أيضــًا محافظتى أســيوط وقنــا، ليصل إجمالى 
المجمعــات الصناعيــة التــي إنشــأتها الوزارة 
بالصعيد إلــى 10 مجمعات ، وهو األمر الذى 
يعكس اإلهتمام غير المسبوق الذى توليه الدولة 
بتنميــة محافظات الصعيد ، وتعظيم اإلســتفادة 
من إمكانياتهــا ومقوماتها اإلقتصادية الكبيرة ، 

وكذا الثروات الطبيعية المتاحة بها ، هذا 
وقد إســتمع وزير التجــارة والصناعة ومحافظ 
أســوان إلى شرح من مســئولى منطقة العالقى 
الصناعيــة حــول تطــورات العمليــة اإلنتاجية 
بالمنطقــة، كمــا تفقــدا الوزيــر والمحافظ عدد 
مــن المصانع بالمنطقــة والتى شــملت مصنع 
مرمونيــل لتقطيــع وصقــل وتلميــع الجرانيت 
والرخام بإســتثمارات تصل إلى ٦ مليون جنيه 
ويوجه إنتاجه لتلبية إحتياجات الســوق المحلى 
وتصدير الفائض لألسواق الخارجية، كما تفقدا 
مصنع إلنتاج البويات والورنيش باســتثمارات 

٣ مليون جنيه.
ومــن جانبه قــدم اللواء أشــرف عطية شــكره 
لوزيــر التجارة والصناعة على حرصه لزيارة 
وتفقــد المنطقة الصناعيــة الواعدة إســتثماريًا 
بمنطقة العالقى، ممــا يؤكد على النهج الهادف 
والبنــاء الذي تتنهجــه الحكومــة المصرية فى 
الجمهوريــة الجديــدة بقيادة الدكتــور مصطفى 
مدبولى رئيس الوزراء للنهوض بالمشروعات 
التنموية والخدمية التى تســاهم بشــكل مباشــر 
فــى خلق فرص عمل مباشــرة وغير مباشــرة 

للشباب.
وأكد أشرف عطية على حرص المحافظة على 

تنوع أنشــطة المصانع الجديدة ليتم تخصيصها 
فى صناعات الرخام والجرانيت وتدوير مخلفات 
المحاجر ، وأيضًا مصانع لألبواب والشــبابيك 
الخشــبية واللوحات الكهربائية والتعبئة والمواد 
الغذائيــة والعصائــر واألعــالف والمســامير 
واللحوم وخراطيم الهيدرولك وفرش السيارات 
والثلج وثالجات الحفظ ، مشــيرًا الى أن إمتداد 
المنطقــة الصناعيــة بالعالقى والــذى يقع على 
مســاحة ٥0 فــدان ، والصادر لــه قرار رئيس 
الجمهورية رقم 1٥٨ لســنة 201٦ يســتهدف 
تلبية احتياجات التوســعات المســتقبلية للمنطقة 
إلنشــاء مصانع جديدة تحقق اإلســتفادة المثلى 
للمزايا النســبية المتعلقــة باإلحتياطيات الهائلة 
مــن الخامات التعدينية ، الســيما من الجرانيت 
والرخــام بداًل مــن نقله إلى الشــمال ، وبالتالى 
الحفاظ على شــبكات البنية التحتية من أى تلف 

أو أضرار مستقبلية .
وبدوره أكد المهنــدس محمد عبد الكريم رئيس 
الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية بــأن منطقة 
العالقــى الصناعيــة بمحافظة أســوان أنشــئت 
بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقم 
1٤09 لســنة 199٤ وتقع على مســاحة 27٣ 
فدان وتضم 7٨ مصنعًا في مجاالت الصناعات 
الغذائية والكهربائية والبنائية والحرفية والبيئية 
ويبلــغ نســبة اإلشــغال بهــا 7٥ ٪، كما تصل 
نسب الترفيق إلى ٨0٪ شاملًة شبكات )الطرق 
والكهرباء والمياه والصرف الصحى(، مشــيرًا 
فــي هذا اإلطــار إلى أن إجمالــي التمويل الذي 
قدمته الهيئة ألعمــال الترفيق بالمنطقة بلغ ٣٦ 

مليون جنيه.

أكــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعة حرص الدولة المصرية على النهوض 
بقطاع التمــور باعتباره مــن القطاعات الواعدة 
من حيث خلق فــرص العمل وزيادة الصادرات 
والمجتمعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  وتحقيــق 
المنشودة، مشــيرًا إلى أن هذا التوجه يتوافق مع 
حركة المشروعات الحديثة العمالقة التي تنفذها 
مصر حاليًا في إطار التوجيهات الرئاســية التي 
تتضمن انشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 

2.٥ مليون نخلة بمنطقتي توشكي والعوينات.
وقال الوزير إن التمر يمثل محصواًل إستراتيجيًا 
خاصــة وأن مصــر تعد أكبــر منتج فــي العالم 
للتمــور حيــث تنتــج حوالــي 1٨٪ مــن اإلنتاج 
العالمــي، و2٤٪ من اإلنتاج العربي، بعدد نخيل 

مثمر يتجاوز حوالي 1٦ مليون نخلة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خالل 
افتتاحــه لفعاليــات المهرجــان الدولي الســادس 
للتمور الــذي يقام تحت رعاية كريمة من فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي بمحافظة أسوان في 
الفترة من ٨ حتى 10 من شــهر أكتوبرالماضي 
وذلــك بمشــاركة اللواء/ أشــرف عطية، محافظ 
أســوان و اللواء محمد الزملــوط محافظ الوادى 
الجديــد والدكتور/ عبد الوهــاب زايد، أمين عام 
جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتكار 
الزراعي الى جانب ســفير جمهورية اندونيســيا 
بالقاهــرة وممثــل عــن ســفارة دولــة االمارات 
العربيــة المتحــدة بالقاهــرة، والمهنــدس/ محمد 
عبدالكريــم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
والســيد/ احمد رضا المشرف العام على مراكز 
التكنولوجيــا واالبتكار الصناعي بوزارة التجارة 
والصناعــة ، واللواء شــريف صالح رئيس هيئة 

تنمية الصعيد 
المهرجــان يحظــى  وأوضــح ســمير أن هــذا 
بأهميــة كبيــرة خاصــة في ضوء ســعي وزراة 
التجــارة والصناعة لتطوير القطاعات الصناعية 
والتصديريــة الواعــدة التــى تمتلك مصــر فيها 
مزايا تنافســية كبيرة وذلك للمســاهمة في تحقيق 
مســتهدفات خطة الــوزارة نحو زيادة مســاهمة 
قطاع الصناعة في الناتج المحلى اإلجمالى، الفتًا 

إلى أن الــوزارة حريصة علــى تأهيل المصانع 
القائمة وانشــاء المصانــع الحديثــة والتي تعمل 
علــي تعظيم القيمة المضافة واالســتفادة بفائض 
التمــور، حيث يصل عــدد المنشــآت الصناعية 
العاملــة في مجال تصنيع وتعبئة التمور كنشــاط 
رئيسي حوالي 1٤0 مصنع قائم، كما يصل عدد 

مصدرى التمور إلى حوالي 2٤ ُمصدرًا.
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها مختلف الجهات 
لتنظيــم هــذا الحدث الهــام وفي مقدمتهــا جائزة 
خليفــة الدولية لنخيل التمر واالبتــكار الزراعي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل دعمهم 
المستمر الذي يعد امتدادًا ألواصر التعاون البناء 
والمعهود بين البلدين في كافة المجاالت التنموية 
وذلك في إطار مســاندة صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان رئيــس دولة اإلمارات 
رحمــه اهلل وباعتبــاره مؤســس جائــزة خليفــة 
الدوليــة لنخيل التمــر، موجهًا الشــكر لمحافظة 
أســوان ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
)اليونيــدو( ومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة 
والزراعة )الفاو( ووزارة الزراعة واســتصالح 
األراضي وغرفــة الصناعات الغذائية والمجلس 
والمجلــس  الغذائيــة  للصناعــات  التصديــرى 
التصديرى للحاصــالت الزراعية وجمعية تنمية 
وتطوير الصادرات البستانية )هيا(، على دعمهم 
لهذا المهرجان ومساهمتهم الدائمة لقطاع التمور 

والعمل على النهوض به.
ولفت ســمير إلى أن المهرجان يســتهدف توحيد 
جهــود كافــة الجهــات مــن مؤسســات حكومية 
للنهــوض  بحثيــة ومنظمــات دوليــة  وجهــات 
بالقطــاع، وإيجــاد الحلــول التطبيقيــة للتحديات 
التــي تواجه منتجي ومصنعــي التمور من داخل 
مصر وخارجها وإقامة روابط قوية بينهم، فضاًل 
عن تشــجيع االبتكار والمنافسة ونقل المعلومات 
الحديثــة وتبــادل الخبــرات باإلضافــة الى فتح 
أفاق جديــدة لمنتجي ومصنعي التمور لتســويق 

وتصدير منتجاتهم. 
وأشــار الوزير إلى أن الوزارة ممثلة في مراكز 
التكنولوجيــا واالبتــكار الصناعي تبــذل جهوًدا 
حثيثــة لتطوير قطاع التمور فــي مصر أبرزها 

االنتهاء من تأهيــل مجمع تمور محافظة الوادي 
الجديد، ومصنع تمور ســيوة الحكومي بمحافظة 
مطروح، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات 
البحرية بمحافظة الجيزة، إلى جانب تأهيل 1٦0 
مزرعة بســيوة للحصول على شهادات الزراعة 
العضويــة، وتنظيــم ٥ دورات مــن المهرجــان 
الدولي للتمور المصرية، فضاًل عن دعم مشاركة 
ممثلــي مصانــع التمــور المصريــة بالمعارض 
والمهرجانات الدولية، إلى جانب إعداد دراسات 
فنيــة بدعم من جائزة خليفــة الدولية لنخيل التمر 
واالبتــكار الزراعــي وتمويل مــن حكومة دولة 
االمارات العربية المتحدة بهدف تحســين الجودة 

واإلنتاجية وتطوير القطاع.
وأضــاف ســمير أن جهــود الــوزارة تضمنــت 
أيضــًا إصدار االســتراتيجية المصريــة لتطوير 
قطــاع التمــور بمصــر بالتعــاون مــع وزارة 
الزراعة واستصالح األراضي ومنظمة األغذية 
والزراعة لألمم المتحــدة، وجاري حاليًا تحديث 
االســتراتيجية بالتعــاون مــع كافــة األطــراف 
المعنيــة، باإلضافــة إلى تقديم مركــز تكنولوجيا 
الصناعــات الغذائية والتصنيــع الزراعي- التابع 
للوزارة- الدعم الفني واالستشــارات الفنية ونقل 
التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة زيادة 
التنافســية وتأهيل مصانع التمور للحصول علي 
شــهادات الجودة العالمية، واعتماد تلك المصانع 
مــن الهيئــة القومية لســالمة الغــذاء واالنضمام 
لعضويــة المجلســين التصديريــن للحاصــالت 
الزراعيــة والصناعات الغذائيــة، هذا باإلضافة 
إلى قيام جهاز التمثيل التجاري بإعداد 2٨ دراسة 
تســويقية للتمــور المصريــة بعدد من األســواق 
الدولية المســتهدفة وإتاحتها للمصدرين، ووضع 
قطــاع التمــور ضمــن القطاعــات التصديريــة 
المستفيدة من برنامج مساندة الصادرات لتشجيع 

التصدير لألسواق الخارجية. 
ومن جانبــه رحب اللواء أشــرف عطية محافظ 
أســوان باستضافة أســوان لهذا الحدث التاريخى 
والذى يشــكل منعطفًا رئيسيًا للتنمية واالستثمار 
علــى أرض الدهب وبين ضفاف نيلها المرمري 
األســمر، وشمسها المشــرقة على األثار الخالدة 
والطبيعة الســاحرة، الفتًا إلى أن تنظيم وإنطالق 
المهرجان الدولى السادس للتمور بأسوان يؤسس 
لمرحلــة جديــدة وواعــدة لالنتقــال مــن مرحلة 
الزراعــة والتجــارة التقليديــة فــى التمــور إلى 
مرحلــة زيادة سالســل القيمة المضافــة باإلنتاج 
والتصنيــع  والتغليــف  والتعبئــة  المتخصــص 
لمنتجات تناســب كافــة أصناف التمــور الجافة 
والنصف جافة مثل تصنيع مسحوق التمر وسكر 

التمر وخل التمر والكحول وغيرها.
وأشــار عطيــة إلــى أن هذا الحــدث ليس مجرد 
مهرجان، ولكنه مظلة اســتثمارية غير مســبوقة 

تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية
الدولي  المهرجان  فعاليات  يفتتح  والصناعة  التجارة  وزير 

السادس للتمور بمحافظة أسوان
م. أحمد سمير: مصر تمتلك إمكانات تنافسية كبيرة في 
عالميًا  األولي  المرتبة  التمور...وتحتل  إنتاج وتصدير  مجال 

في اإلنتاج بنسبة 1٨% وعربيًا بنسبة %24

افتتاح وتفقد 6 مصانع بمنطقة العالقى الصناعية بأسوان
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عقــد الدكتــور مصطفى مدبولــي، رئيس 
مجلس الوزراء، اجتماعــًا، لمتابعة جهود 
دعــم وتطوير الصناعــة المصرية، وذلك 
بحضور الدكتــور على المصيلحى، وزير 
التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا 
المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة 
هالة الســعيد، وزيــرة التخطيــط والتنمية 
معيــط،  محمــد  والدكتــور  االقتصاديــة، 
وزيــر الماليــة، والســيد/ الســيد القصير، 
وزيــر الزراعــة واســتصالح األراضي، 
والمهندس محمود عصمــت، وزير قطاع 
األعمــال العــام، والمهندس أحمد ســمير، 
وزيــر التجارة والصناعة، والســيد/ أحمد 
كجــوك، نائــب وزيــر المالية للسياســات 
المالية، والمهندس/ عبد الحميد الدمرداش، 
رئيــس المجلــس التصديــري للحاصالت 
الزراعية، والمهندس هاني برزي، رئيس 
المجلــس التصديري للصناعــات الغذائية، 
والمهنــدس محمــود بــزان، نائــب رئيس 
المجلــس التصديري للصناعــات الغذائية، 
والســيد/ فؤاد طارق، نائب رئيس المجلس 

التصديري للحاصالت الزراعية.
وأشــار الدكتــور مصطفــى مدبولــي، فى 
مســتهل االجتماع، إلــى توجيهات الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي، رئيــس الجمهورية، 
المســتمرة للحكومة بدعــم وتطوير قطاع 
الصناعــة، والعمــل علــى زيــادة حجــم 
الصــادرات، ومــن ثــم تقديــم المزيد من 
للمصدريــن  والمحفــزات  التيســيرات 

المصرييــن، ســواء فيما يتعلــق بالنقل، أو 
إقامــة المخازن اللوجســتية خاصة بالدول 
االفريقيــة، وما اتخذ مــن خطوات فى هذا 
الشــأن، موضحًا أن مــن بين ذلك ما حدث 
لشــركة النصر للتصدير واالســتيراد، من 
تطوير، وأصبحت شــركة »جسور وأشار 
إلي أهمية تعظيم االســتفادة من االتفاقيات 
التــى وقعتهــا مصــر.. وكــذا االســتفادة 
مــن الفــرص التصديريــة المتاحــة حاليًا 
لقطاعي الصناعات الغذائية، والحاصالت 

الزراعية، على وجه الخصوص.
من جانبــه، أكد رئيس المجلس التصديري 
للحاصالت الزراعية، أن الموســم السابق 
شــهد زيادة فى قيمة الصادرات الزراعية 
بلغــت نحــو ٣00 مليــون دوالر، رغــم 
التحديات التي كانت تفرض آثارها، مشيرًا 
إلــى أن التحدي الكبيــر يتمثل في عمليات 
»الشــحن« بصفة عامة، حيث تم عقد عدة 
اجتماعــات مــع وزيــر النقل، ويتــم حاليًا 
التجهيز لتوفير الســفن المطلوبة للشــحن، 
حيــث أن نجاح هذه الخطوات سيســهم في 

حل الكثير من المشكالت. 
وأجــرى رئيس الوزراء، خالل االجتماع، 
اتصاال بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، 
الذي أكد اســتعداده لشــحن أى كميات من 
الحاصالت الزراعية إلى األسواق الدولية 

المختلفة.
كمــا اســتعرض المهنــدس عبــد الحميــد 
الدمــرداش قائمة الدول التــي يتم التصدير 

لهــا، وتنــاول أيضــًا عــددًا مــن الفرص 
الواعدة في القارة اإلفريقية، وكذا التحديات 
الموجودة، مشــيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة 
التوسع في األسواق األسيوية، والتي تعتبر 

سوقًا كبيرة.
ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات 
الغذائيــة، خــالل االجتماع، إلــى أن قيمة 
صــادرات مصر من الصناعــات الغذائية 
بلغــت 2.٣ مليــار دوالر حتى أغســطس 
الماضي، حيث أن الــدول العربية ُتعد من 
أكبر األسواق المستوردة لمنتجاتنا، مشيرًا 
فى هذا الصدد إلى معدالت نمو الصادرات 
للسوق األمريكية، وكذا االتحاد األوروبي.
كمــا أشــار المهنــدس هانــي بــرزي إلى 
اســتراتيجية  هنــاك  تكــون  أن  ضــرورة 
واضحة للصناعة المصريــة، والتصدير، 
تحتوي على مستهدفات واضحة، وفى هذا 
الصدد عّقب رئيس الوزراء مؤكدًا أن أحد 
أهم التكليفــات لوزير التجــارة والصناعة 

هي إعداد هذه االستراتيجية.
من جانبهم، اســتعرض الوزراء الحضور 
جهــود الدولــة فــى دعــم وتطويــر قطاع 
الصناعة فــى مختلف المجــاالت، وإتاحة 
المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من 
شــأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي 
يسهم بشكل كبير في تحقيق معدالت النمو 
االقتصادي المرجوة، وعلى رأســها سداد 

ورد قيمة األعباء التصديرية.

عقد الدكتــور مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماًعا لمتابعة سبل تنمية الصادرات 
المصريــة لدول القارة اإلفريقية، وذلك بحضور 
الدكتــور محمد معيــط، وزير الماليــة، والفريق 
كامــل الوزيــر، وزيــر النقل، والســيد/ الســيد 
القصير، وزير الزراعة واستصالح األراضي، 
والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، 
والســيدة/ نجالء نزهي، مستشــار محافظ البنك 
المركــزي للشــئون اإلفريقيــة، واللــواء/ محمد 
صــالح، رئيس مجلــس إدارة الشــركة الوطنية 
للصناعات الزراعية، والسيدة/ رنا بدوي، وكيل 
محافظ البنك المركزي، والسفير/ شريف عيسى، 
مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــئون اإلفريقيــة، 
والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، 
والسيد/ طارق شعراوي، مساعد وزيرة التعاون 
الدولي، والســيدة/ غدير حجازي، مساعد وزيرة 
التعاون الدولي، ومســئولي الوزارات والجهات 

المعنية.
وفي مســتهل االجتماع، أكــد رئيس الوزراء أن 
هناك اهتماًما من ِقبل الحكومة بزيادة الصادرات 
في هذه المرحلة، ويتم عقد عدة اجتماعات إليجاد 
آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات، مع رؤســاء 
الغــرف التجاريــة، ومن ثــم تأتي أهميــة النقل 
كوســيلة مهمة للمســاعدة في زيادة الصادرات، 
وكذا وجود مراكز لوجستية في الدول اإلفريقية، 
لتساعد في تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول 
اإلفريقيــة، موجًهــا بهيكلة مســاندة الصادرات، 
وزيادة المســاندة المقدمة إلــى التصدير الخاص 

بإفريقيا.

وخالل االجتماع، أوضح الســيد/ السيد القصير، 
الزراعــة واســتصالح االراضــي، أن  وزيــر 
الــوزارة تنســق مــع المصدريــن الزراعييــن؛ 
بهــدف تذليــل العقبــات التي تواجههم، وتيســير 
اإلجــراءات؛ لزيادة صادراتهــم الزراعية بوجه 
عام، وخاصة إلى الدول اإلفريقية، شارًحا ما يتم 

من خطوات في هذا الشأن.
وقــال الدكتــور محمد معيــط وزيــر المالية أن 
الوزارة مســتعدة بالتنســيق مــع وزارة التجارة 
مســاندة  برامــج  هيكلــة  إلعــادة  والصناعــة، 
الصــادرات، مــع زيادة المخصصــات الموجهة 
للصــادرات الخاصــة بإفريقيــا، وكذا اســتعداد 
الوزارة للتنسيق بشــأن تذليل أية عقبات في هذا 

الملف.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تعمل بالتعاون 
مــع لجنة األمــم المتحــدة االقتصاديــة إلفريقيا، 
والبنــك االفريقــي للتصدير واالســتيراد، وعدد 
مــن الــدول االفريقية على تفعيــل منصة التبادل 
التجاري االفريقية )ATEX( والتي سوف تعمل 
على تعزيز التبادل التجاري بين الدول اإلفريقية 

وخاصة في السلع الزراعية.
وخالل االجتماع، أوضح المهندس أحمد سمير، 
وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم التنسيق بشأن 
زيــادة المســاندة التصديرية الموجهــة إلفريقيا، 
مشــيًرا إلــى أهميــة أن يكــون هنــاك ضمــان 
للصادرات، ووسائل نقل وخطوط شحن منتظمة.

وقــام الفريــق كامــل الوزيــر، وزيــر النقــل، 
باســتعراض ما تقوم به شــركة الجسر العربي، 
وغيرها من الشــركات األخرى، من جهود لنقل 

البضائع والمنتجات المصرية إلى الدول المختلفة، 
واإلجراءات المتخذة؛ لزيادة الشــاحنات، مشيًرا 
إلى أنــه في حالة وجود تعاقــدات تصديرية إلى 
أفريقيا، أو غيرها، فوسيلة النقل ستكون جاهزة.

وقالــت الســيدة/ نجالء نزهي، مستشــار محافظ 
البنك المركزي للشئون اإلفريقية أن هناك فرصة 
ذهبية لزيادة صادراتنا إلى شرق إفريقيا، خاصة 
الصادرات الزراعية، وقامت بشرح رؤيتها لدفع 

الصادرات الزراعية إلى القارة اإلفريقية.
وخالل االجتماع، تطرق السفير شريف عيسى، 
مســاعد وزير الخارجية للشــئون اإلفريقية، إلى 
ضــرورة تحديد الدول الٌمســتهدفة فــي البداية، 
وكــذا اإلمكانــات التصديريــة مــن المنتجــات 
المختلفــة، وكذلــك العمــل على حل المشــكالت 
تواجه التصدير، خاصــة إلفريقيا، والعمل على 
توحيــد الجهات الخاصة بالتصدير حتى ال تتعدد 

المسئوليات.
وأضاف عيســى أن مصر لديها منطقة لوجستية 
فاعلــة حالًيا فــي تنزانيا، بالتنســيق مــع رجال 
األعمــال، ونعمل على إنشــاء منطقــة في دولة 
أخرى مشــيرًا إلى وأن وزارة الخارجية مستعدة 

لتقديم كل سبل الدعم المطلوب.
ووجــه رئيس الوزراء، بتشــكيل مجموعة عمل 
مــن عــدة وزارات معنيــة، والبنــك المركــزي 
والجهــات المعنية؛ لوضع تصــور وخطة عمل 
واضحــة، لمســتهدفات كميــة ونوعيــة؛ لزيادة 
الصادرات، خاصة إلى األشقاء في إفريقيا، وأن 

تكون هناك متابعة مستمرة لهذا الملف الهام.

رئيس الوزراء يتابع جهود دعم وتطوير 
قطاعات الصناعة وزيادة الصادرات

ويتابع سبل تنمية الصادرات المصرية لدول 
القارة اإلفريقية

الدكتور مصطفى مدبولي يوجه بهيكلة 
مساندة الصادرات وزيادة المساندة المقدمة 

إلى التصدير الخاص بإفريقيا
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عقــد المهنــدس احمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعة جلســة مباحثات موســعة مع الســيد/ 
ووســكينباييف كيربيك وزير الصناعة وتطوير 
البنية التحتية الكازاخي  وذلك  في اطار زيارته 
لدولــة كازاخســتان للمشــاركة بفعاليــات القمة 
السادســة لمؤتمر التفاعل وتدابيــر بناء الثقة في 
أســيا »ســيكا » نيابة عن فخامة الســيد الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســى رئيــس الجمهورية حيث 
تناول اللقاء ســبل تعظيم االستفادة من االمكانات 
والمقومات االقتصادية الكبيــرة وتوافر الموارد 
الطبيعيــة بالبلدين في تعزيز التعــاون والتكامل 
الصناعي المشــترك وكذا االستفادة من الخبرات 
الصناعيــة الكازاخيــة فــي تطويــر الصناعــة 
الوطنيــة، حضر اللقاء الســفيرة منال الشــناوي 
ســفيرة مصــر بكازاخســتان والوزيــر مفوض 
تجــاري يحيى الواثق باهلل رئيــس جهاز التمثيل 

التجاري.
وقــال الوزيــر ان اللقاء اســتعرض اهمية تنمية 
العالقات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في 
البلديــن والدخول في شــراكات صناعية تنعكس 
اثارها ايجابًا على زيادة معدالت التبادل التجاري، 
مشــيرًا في هذا االطار الى ترحيب مصر بتنمية 
التعاون المشترك مع دولة كازاخستان في مجال 
صناعة الدواء، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة 
التي تمتلكها شركات الدواء المصرية، مع اهمية 
قيام الجانب الكازاخي بتيســير اجراءات تسجيل 

الدواء المصري بالسوق الكازاخي.
وأشــار ســمير الى ان هناك فرصًا كبيرة لزيادة 
التعاون المشترك مع دولة كازاخستان خاصة في 
قطاعات التعدين والنقل واللوجيستيات، الفتًا في 
هذا اإلطار الى اهمية تســيير رحالت نقل جوي 
بين البلدين لنقل المنتجات والحاصالت الزراعية 
المصرية الى الســوق الكازاخي وايضًا السواق 

منطقة وسط آسيا، وكذا لنقل القمح الكازاخي الى 
السوق المصري

وأعــرب الوزيــر عن تطلع الحكومــة المصرية 
للتعــاون مــع الجانــب الكازاخي النشــاء منطقة 
صناعيــة كازاخية في مصر خاصة وان الجانب 
الكازاخــي ابــدى اهتمامــه باقامة تلــك المنطقة 
لتكون نافذة تصدير الى الدول االفريقية والعربية 
مــع التركيــز على التصنيــع المشــترك لالالت 

والمعدات الزراعية والصناعات الثقيلة.
ووجه وزير التجــارة والصناعة الدعوة لنظيره 
الكازاخي لزيارة مصر على رأس وفد من رجال 
االعمــال للتعــرف على الفــرص االســتثمارية 
المتاحة وبصفة خاصة فــي المنطقة االقتصادية 
لقنــاة الســويس والتــي تتيــح العديد مــن المزايا 
للشــركات المســتثمرة ســواء باالنتــاج للســوق 
المصري او التصدير لالسواق الخارجية خاصة 
لالســواق التــي ترتبــط معهــا مصــر باتفاقيات 

تفضيلية.

ومن جانبه اعرب الســيد/ ووسكينباييف كيربيك 
وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخي 
عن ســعادته بزيارة الوفد المصري خاصة وانها 
اول زيــارة رســمية لوزير التجــارة والصناعة 
خارج مصر وهو ما يعكس عمق العالقات التي 

تربط مصر وكازاخستان.
وأشار الى ان بالده حريصة على تعزيز عالقات 
الشراكة مع مصر خاصة وانها احدى اهم الدول 
المحورية بمنطقة الشرق االوسط وافريقيا، الفتًا 
الــى ان المرحلة المقبلة ستشــهد تنميــة التعاون 
الصناعــي المشــترك وبمــا يعكــس االمكانــات 

والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتين.
ولفــت الــى انــه قــد اســتعرض خــالل جلســة 
المباحثات تجربة كازاخستان في تطوير المناطق 
االقتصاديــة الخاصة ، منوهًا الــى اهمية تعزيز 
التعاون المشــترك في مجال النقل والتنســيق مع 
احدى شركات الطيران المصرية لتنظيم رحالت 

منتظمة بين القاهرة واستانة.

باإلنابــة عــن فخامــة الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي ألقى المهندس/ أحمد ســمير وزير 
التجارة والصناعة كلمة مصر خالل فعاليات 
القمة السادســة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء 
الثقة في أسيا »سيكا« التي عقدت بالعاصمة 
الكازاخية أستانا على خالل 12 و1٣ أكتوبر 
الماضــي بحضــور عــدد كبير من رؤســاء 
الدول والحكومات والمســؤولين والوزارات 
مــن مختلف دول العالــم، الى جانب أعضاء 
الوفد المصرى والذى يترأسه وزير التجارة 

والصناعة.
ونقل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي لرئيس جمهورية كازاخستان وكافة 
القــادة والمشــاركين في القمــة وتأكيده على 
تقدير مصر للجهود التي بذلتها كازاخســتان 
خالل فترة رئاســتها للقمة في الفترة 2020-
2022 رغم الظروف العصيبة التي يواجهها 
العالم بأســره بدءًا بجائحة كورونا وما تالها 

من أزمات إقليمية ودولية أخرى.
وأكد ســمير في ســياق الكلمة 
الدور الهــام لمنظمــة مؤتمر 
التفاعــل وتدابير بناء الثقة في 
آسيا »سيكا« في تحقيق السالم 
واألمــن بقــارة آســيا وتحقيق 
االســتقرار علــى المســتويين 
اإلقليمي والعالمي، مشيرًا إلى 
تقديــر مصر للجهــود الكبيرة 
لدولة كازاخســتان في إنشــاء 
المنظمة ودعم التزاماتها ببناء 
الثقة بين الدول األعضاء على 

مدار ٣0 عامًا. 
وأشاد الوزير بدور جمهورية 
كازاخســتان في إنشاء منظمة 
»ســيكا« خالل عــام 1992 
بمبــادرة كريمــة مــن رئيس 
كازاخســتان  جمهوريــة 
حينــذاك، حيــث كانت مصر 

من بين األعضاء المؤسســين لهذه المنظمة، 
مشــيرًا إلى أن تمديد فترة رئاسة كازاخستان 
للقمــة حتــى عــام 202٤ يثبت دعــم الدول 
أعضاء القمة لجهود كازاخســتان وثقتهم في 

أهمية الدور الذي تضطلع به القمة.
وأوضح ســمير أن مصر لن تدخر جهدًا في 
االلتزام بالمحاور الرئيســية للقمة من خالل 
نشــر الســالم واألمن واالســتقرار في آسيا، 
ومناهضة كافة مظاهر وصور اإلرهاب، إلى 
جانــب تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي 
مــن أجل تحقيــق االزدهار واالســتقرار في 
آســيا، الفتًا إلــى أن الدولــة المصرية تؤمن 

بمســتقبل وأهمية المنظمة كمســاهم قوي في 
األمــن الدولي، حيث ترحب مصر بتدشــين 
مفاوضات بناءة وشاملة وشفافة بشأن تحويل 
المنظمــة تدريجيًا إلى منظمــة إقليمية دولية 
مــن خالل إضفــاء الطابع المؤسســي عليها 

وتعزيز قدراتها. 
وشــدد الوزيــر علــى التزام مصر بأنشــطة 
وبرامج المنظمة المستندة إلى مبادئ المساواة 
واحترام الحقوق في الســيادة، وعدم استخدام 
القــوة أو التهديــد بها، باإلضافة إلى ســالمة 
األراضي وفض المنازعات بالطرق السلمية 
وعــدم التدخل في الشــؤون الداخليــة للدول 
األعضاء، وحفظ حقوق اإلنســان والحريات 

األساسية، وتعزيز التعاون 
االقتصــادي واالجتماعــي 

والثقافي. 
وأشــار ســمير إلــى أنــه 
تماشــيًا مــع التــزام مصر 
بأنشــطة المنظمــة فقــد تم 
محمــد  الســيد/  ترشــيح 
العرابــي وزيــر خارجيــة 
لمجلــس  األســبق  مصــر 
كبار المسؤولين المفترض 
وكذلــك  قريًبــا،  إطالقــه 
األهــرام  مركــز  ترشــيح 
السياســية  للدراســات 
لمنتــدى  واالســتراتيجية 
مركــز الفكــر واألبحــاث 

التابع لمنظمة سيكا.
وأضاف الوزير أن مصر 
تتطلع إلــى تضمين التزام الــدول األعضاء 
بالتمســك باللغة والمواقــف والمبادئ المتفق 
عليهــا مســبًقا، خاصــة فيما يتعلــق بقضية 
الســالم في الشرق األوســط التي تظل على 
رأس أولويــات السياســات الخارجية لمصر 
العربيــة  الــدول  مــن  والعديــد  وفلســطين 
واإلســالمية، مشــيرًا إلــى أن مصر ترحب 
بتعزيــز التعاون بين منظمة ســيكا ومختلف 
المنظمــات اإلقليميــة ال ســيما جامعة الدول 
العربيــة واالتحــاد األفريقــي، كمــا ترحب 
وتدعــم منح الكويت وضــع دولة عضو في 

منظمة سيكا خالل هذه القمة. 

اختتم المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعة مشاركته بفعاليات القمة السادسة 
لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أســيا 
»ســيكا« التي عقدت بالعاصمة الكازاخية 
أستانا على خالل 12 و1٣ أكتوبر الماضي 
بحضــور عــدد كبيــر مــن رؤســاء الدول 
والحكومــات والمســؤولين والــوزراء من 

مختلف دول العالم.
وعلــى هامــش المشــاركة أجــرى الوزير 
مباحثات مع عدد من الوزراء والمسؤولين 
المشاركين بالقمة شملت محادثات مع السيد/ 

ســهيل المزروعــي، وزيــر الطاقــة اإلماراتي، 
والدكتور/ عبد اللطيف بن راشــد الزياني، وزير 
الخارجيــة البحرينــي، والشــيخ محمــد بن حمد 
بــن قاســم آل ثاني، وزيــر التجــارة والصناعة 
القطري، والسيد/ عادل تورسونوف، نائب وزير 
خارجية كازاخســتان لبحث سبل تعزيز التعاون 

االقتصادي المشترك خالل المرحلة المقبلة.

وأكد ســمير حرص مصر على تعميق عالقاتها 
مــع مختلف الــدول العربية الشــقيقة فــي إطار 
جهود تعزيز العمل العربي المشــترك، الفتًا إلى 
أن التعاون مع اإلمارات والبحرين يشهد تطورًا 
مســتمرًا وحراكًا على مختلــف األصعدة والتي 
كان أخره توقيع الشراكة التكاملية الصناعية بين 

اإلمارات ومصر واألردن والبحرين.
ولفــت الوزير إلى حالــة التوافق في الرؤى التي 

تشــهدها مصر وقطر حاليــًا وحرص البلدين 
علــى تعزيــز أواصر التعــاون فــي مختلف 
المجــاالت خاصــًة فــي ظــل زيــارة فخامة 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي األخيرة للدوحة 
التي ســاهمت في بدء صفحة جديدة للعالقات 
المصريــة القطريــة واالنتقــال بهــا إلى آفاق 

أرحب.
وأشــار ســمير إلــى أن هنــاك فــرص كبيرة 
للتعــاون المثمــر بين مصر وكازاخســتان ال 
ســيما في ظــل توافــق الرؤى بيــن حكومتي 
البلديــن علــى ضــرورة النهوض بمســتوى 
التعاون بين البلدين في مختلف المجاالت خاصة 

التجارية واالقتصادية. 
وقد ضم الوفد المصري المشارك بفعاليات القمة 
والذي ترأسه المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة 
والصناعة كاًل من السفيرة/ منال الشناوي سفيرة 
مصــر بكازاخســتان والوزير مفــوض تجاري/ 
يحيى الواثق باهلل رئيس جهاز التمثيل التجاري.

باإلنابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وزير التجارة والصناعة يلقي كلمة مصر أمام 

القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة 
في أسيا »سيكا« بالعاصمة الكازاخية استانا

ويبحث مع وزير الصناعة الكازاخي تعزيز أطر التعاون 
الصناعي المشترك بين البلدين

مباحثات مكثفة مع عدد من الوزراء العرب 
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في اطار المبادرة الرئاســية » مصنعك جاهز 
للترخيــص« لتشــغيل الشــباب ودعــم قطاع 

المشروعات الصغيرة ، وخطة وزارة
التجــارة والصناعــة للتوســع فــي مشــروع 
المجمعــات الصناعيــة للصناعــات الصغيرة 
والمتوســطة ، وخلــق محاور تنمويــة جديدة 
وخاصــة في صعيد مصر ، وتنفيذًا لتوجيهات 
المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة 
الصناعيــة  للتنميــة  العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
عــن طــرح مجمعيــن صناعييــن بمحافظــة 
الفيــوم ، األول مجمع خرســاني يشــمل ٥7٦ 
وحــدة والمجمــع الثاني معدني ويشــمل 11٦ 
بإجمالــي ٦92 وحدة صناعيــة كاملة المرافق 
الغذائية  والتجهيــزات تســتهدف الصناعــات 
والكيماوية والهندسية والقوى وصناعة الغزل 

والنسيج .
يأتــي هــذا الطــرح فــي إطــار خطــة وزارة 
التجــارة والصناعــة الهادفــة إلــى إقامة 17 
مجمع صناعــي بـ 1٥ محافظة بتكلفة إجمالية 
بلغــت 10 مليــار جنيــه، ممــا يوفــر ٥0٤٦ 
وحدة صناعية جاهزة لرواد األعمال وصغار 
المســتثمرين في محافظــات الجمهورية، على 
أرقى المســتويات اإلنشائية بالتعاون مع الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة وعلى اعلى المعايير 

التكنولوجية والبيئية. 
وقــال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة 
العامــة للتنمية الصناعيــة ان هذا الطرح ياتي 
فــي إطار اســتراتيجية متكاملــة تنفذها وزارة 
التجارة والصناعة إلنشــاء مجمعات صناعية 
على مستوى الجمهورية تضم وحدات مجهزة 
بمساحات مختلفة بنشــاطات صناعية متنوعة 
اســتثمارا للميزة النســبية للمحافظــة التي يقع 
بهــا المجمع، بهدف تعميــق الصناعة المحلية 
وخلــق جيــل جديــد مــن رواد االعمــال من 
الشــباب وصغــار الصناع للمشــاركة الفاعلة 
فــي المنظومة االقتصادية والحصول على كل 
الدعم والمســاندة الحكومية فضال عن اجتذاب 
مشــروعات القطاع غير الرسمي للدخول في 
منظومة االقتصاد الرســمي والتمتــع بالمزايا 
التــي توفرها الدولة الســيما مــع الدعم الكبير 
الذي يلقاه المشــروع   من فخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، وتوجيهاته المباشرة بضرورة 
التوســع فــي إنشــاء المجمعــات الصناعيــة 
وخاصة بمحافظات الصعيد وسائر محافظات 
الجمهوريــة لدفــع عجلــة التنميــة الصناعيــة 

وتشغيل الشباب
وأضــاف عبــد الكريــم ان هــذا الطــرح يعد 
اســتكماال لجهــود وزارة التجــارة والصناعة 

ممثلــة فــي هيئة التنميــة الصناعية لإلســراع 
فــي توفير وحــدات صناعية جاهــزة المرافق 
واالنشــاءات للمســتثمر الصناعــي وخاصــة 
فــي صعيد مصر حيث تم طــرح ٣ مجمعات 
صناعيــة مؤخــرا بمحافظات )أســيوط – قنا 
-أســوان( منــذ اقل من شــهرين بإجمالي عدد 
وحدات بلغ نحو 1000 وحدة صناعية، ليصل 
اجمالي مــا تم طرحه من مجمعــات صناعية 

على المستثمرين 1٥ مجمع.
ولفــت رئيس الهيئة الى ان محافظة الفيوم من 
المحافظات الواعدة صناعيا متوقعا اقباال كبير 
مــن رواد االعمال على التقــدم على الوحدات 
المطروحــة بها مــع التســهيالت الكبيرة التى 
االنشــطة  ان  موضحــا  الحكومــة،  تقدمهــا 
المطروحة تشــمل غذائي وكيماوي وهندســي 
وقــوى وتعبئــة وتغليــف وفرز مــواد غذائية 
جافــة وتعبئة نباتات عطريــة ومالبس جاهزة 

ومنسوجات.
وحول آلية الحصول على الوحدات بالمجمعات 
المطروحة أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية 
الى قيام المستثمر بالتقدم ببطاقة الرقم القومى 
)لألنشــطة الجديدة صاحب المنشــأة الفردية / 
الممثل القانونى األصلى للشركة( دون اشتراط 
الســجل التجاري ويتم طرح الوحدات واتاحة 
ســحب كراسات االشــتراطات لمدة شهر بدءا 
2٣ أكتوبر وينتهي فــي 22 نوفمبر الجاري، 
ويتم تقديم الطلبات مستوفاه كافة االشتراطات 
والمســتندات خالل فتــرة أقصاها 21 يوم من 

تاريخ شراء كراسات االشتراطات.   
 ولفــت عبــد الكريــم الــى انــه تيســيرا على 
المســتثمرين تم توفير الكراســات بمقر الهيئة 
الرئيســي وفروعهــا اإلقليميــة بالمحافظــات 
وكذلــك بكافة افرع جهاز تنمية المشــروعات 
 ٥00 مبلــغ  نظيــر  والمتوســطة  الصغيــرة 
جنيــه... كما يمكــن طلب الكراســة إلكترونيًا 

www. من خالل موقع الخريطة االستثمارية
investinegypt.gov.eg ، مضيفــا انــه 
تــم اتاحة كافــة تفاصيل الوحــدات الصناعية 
المطروحة والمعلومــات الالزمة على البوابة 

 www.ida.gov.eg االلكترونية للهيئة
وأشــار إلــى انــه روعــي فــي هــذا الطــرح 
وعلــى غرار الطرح الســابق تقديــم مزيد من 
التيسيرات غير المســبوقة للمستثمرين، حيث 
شــملت تخفيض ســعر كراسة الشــروط وكذا 
الغــاء التكاليــف المعيارية لدراســة الطلبات، 
وتكاليــف مقابل تقديم العــروض. واوضح انه 
تم طرح الوحدات بنظامى التمليك او االيجار، 
حتى 10 ســنوات قابلة للتجديد، كما تم تأجيل 
تحصيــل ايجار الوحدات من المســتثمرين لما 
بعــد الـ9 اشــهر األولــى من اســتالم الوحدة، 
كمــا يمكــن للمســتثمر الحصول علــى تمويل 
منخفــض الفائدة )٥٪ متناقصة( وبتســهيالت 
قــد تصل إلــى 100٪ مــن قيمــة الوحدة من 
خالل عدة بنوك تم توقيع بروتوكوالت تعاون 
معها.  وكذلك االســتفادة من دعم جهاز تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم 
تســهيالت تمويلية لتوفيــر الماكينات وخطوط 
االنتــاج ومســتلزمات االنتــاج، باإلضافة الى 
خدمات تســويقية... هذا وتبلغ مســاحة الوحدة 
بالمجمع الخرسانى ٤٨ م2 بينما تبلغ مساحتها 
بالمجمع المعدنى ٦٤٨ م2، ويتاح للمســتثمر 
الحصــول علــى أكثر مــن وحدة الســتيعاب 
نشــاطة الصناعــي بدون حد اقصــى في نفس 

القطاع.
كما أعلنــت الهيئــة العامة للتنميــة الصناعية 
عــن طرح عدد مــن الوحدات الشــاغرة بعدد 
من المجمعــات الصناعية بالتعاون مع الجهاز 
التنفيــذي للمشــروعات الصناعيــة والتعدينية 
فــي كل مــن منطقة الكوثر بمحافظة ســوهاج 
ومجمع العصافرة بمحافظة الدقهلية ومجمعي 
مرغم )1( وبرج العرب باالسكندرية وساحل 
سليم باســيوط والشالل باسوان .. وذلك بنظام 
االيجار او التمليك بمساحات وانشطة متنوعة 
علــى ان تكون األولوية فــي التخصيص لتلك 
الوحدات للتوسعات واولوية الحجز ، كما سيتم 
طرح كراسات الشروط للبيع من خالل فروع 
ومكاتب الهيئة اإلقليمية بالمحافظات المشــار 
اليهــا ، علــى ان يتم ســحب الكراســات لتلك 
الوحدات الشاغرة بدءا من 2٣ أكتوبرالماضي 
ويتــم   ، الجــاري  نوفمبــر   7 فــي  وينتهــي 
تقديــم الطلبــات مســتوفاه كافة االشــتراطات 
والمســتندات خالل فتــرة أقصاها 21 يوم من 

تاريخ شراء كراسات االشتراطات.

تنفيذًا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة
هيئة التنمية الصناعية تطرح 692 وحدة صناعية 

جاهزة بمجمعين جديدين بالفيوم
طرح الوحدات الشاغرة بالمجمعات الصناعية 
بمحافظات سوهاج والدقهلية واإلسكندرية 

وأسيوط وأسوان أمام المستثمرين

اســتضافت وزارة التجــارة والصناعــة 
فعاليــات نــدوة »االنتقــال الــى االدارة 
الرشــيدة والحوكمه فى زمــن الرقمنة« 
التــي نظمهــا المعهــد القومــى للجــودة 
الالزمــة  اآلليــات  ووضــع  للتوعيــة 
للحوكمــة من خــالل التحــول الرقمي، 
وقد شــارك في فعاليات الندوة الدكتور/ 
محمــد عتمان، رئيــس المعهــد القومى 
للجــودة، والدكتور/ عبــد الوهاب غنيم، 
نائب رئيــس االتحاد العربــي لالقتصاد 
الرقمــي بمجلــس الوحــدة االقتصاديــة 
بجامعة الدول العربية، والدكتور/ طارق 
الحصري، استشاري التطوير المؤسسي 
ووكيل المعهد العربي للدراســات العليا، 
والمهندس/ أســامة المليجي، استشــاري 

الجودة الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة توتال، 
والدكتــور/ هانــیء توفيق استشــاري نظم اإلدارة 

الدولية.
وقال الدكتور/ محمد عتمان، رئيس المعهد القومى 
للجــودة إن تنظيم هذه الندوة يأتــي في إطار تنفيذ 
توجيهــات المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة بتفعيــل دور المعهد تماشــيًا مع رؤية 
القيادة السياسية بتبني المعايير الدولية للحوكمة في 
إدارة مؤسسات الدولة وما تقوم به من مشروعات 
قوميــة كبــرى وانطالقا من أهميــة دور الحوكمة 
للوصول الى االدارة الرشيدة والتحول الرقمى في 

ظل التغيرات التكنولوجية السريعة.
وأوضــح عتمان أن النــدوة تناولت عرض نموذج 
لالنتقــال الســريع والمرن الــى االدارة الرشــيدة 

والحوكمــة وإدارة المخاطــر مــن خــالل تطبيق 
المبــادىء والمعاييــر الدوليــة طبقــا للمواصفــة 
القياســية الدوليــة ISO ٣7000 واالمتثال القابل 
للتطبيق فــي كافة االجهزة الحكومية والشــركات 
المعنيــة باالســتدامة والتميز فــي األداء والمرونة 
ومواجهــة التغيرات الحــادة غير المســبوقة على 
الصعيــد االقتصــادي والبيئــي والمجتمعــي فــي 
إطــار إســتراتيجية التنميــة المســتدامة من خالل 
 Agile Governance( نمــوذج مقدم للحوكمة
Model( في ســياق التحول الرقمي، الفتًا إلى أن 
الندوة سلطت الضوء على ٤ محاور هي المعايير 
والمواصفات القياســية الدولية للحوكمة، ومبادرة 
الدولــة للتحــول الرقمــي وبنــاء مصــر الرقمية، 
والحوكمة في الجهــاز االداري للدولة، والحوكمة 

المؤسسية في إطار المسؤولية المجتمعية.

وأشار رئيس المعهد القومى للجودة إلى 
أن إدارة األعمــال فــي الوقــت الراهن 
صارت أمــرًا معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر 
بســبب تحديات التحــول الرقمي، األمر 
الذي يتطلب امتثــال اإلدارات للحوكمة 
بعمليــة التحــول الرقمــي ألهميتهــا في 
نجاح التحــول وذلك بوضــع الضوابط 
ووســائل الرقابــة التــي تضمن حســن 
إدارة المؤسســات واســتغالل المــوارد 
المتاحــة وتعظيــم الربحية علــى المدى 
الطويــل وهــو مــا يعكس مــدى اهتمام 
اإلدارة بالمصالح األساسية للمجتمع في 
مجاالت الصحة العامة وتطوير الموارد 
البشــرية، وحمايــة البيئة، مشــيرًا إلى 
ضرورة االستفادة من جميع المتغيرات 
المحليــة واإلقليميــة والعالميـــة والتحديــات التى 
تواجه المؤسســات عن طريق اإلبداع، واالبتكار، 
والتنافــس اإلقليمــي والعالمي، والجودة الشــاملة، 

والمسؤولية المجتمعية، والتقدم التكنولوجي.
وأضــاف عتمان أن حوكمة المؤسســات أصبحت 
ضرورة في كافة المؤسسات والمنظمات اإلقليمية 
والدوليــة لحمايــة مصالــح األفراد والمؤسســات 
والمجتمعات بما يساهم في دعم االقتصاد وتحقيق 
التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة، 
وتحقيــق الجــودة والتميــز فــي األداء عن طريق 
اختيار األســاليب المناســبة لتنفيــذ خطط وأهداف 
المؤسسات من خالل القواعد والنظم واإلجراءات 
التــي تحقــق أفضل حمايــة وتوازن بيــن مصالح 

المؤسسات واألطراف المعنية.

المعهد القومي للجودة ينظم ندوة »االنتقال إلى اإلدارة 
الرشيدة والحوكمة في زمن الرقمنة« 

د. محمد عتمان: التحول الرقمي عامل رئيسي في حوكمة 
المؤسسات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة
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أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة 
تطلــع الدولــة المصرية إلى زيادة توجه الشــركات 
اإلماراتيــة نحــو االســتثمار والعمــل فــي مصــر 
لالســتفادة من المناخ الجاذب لالســتثمار ومنظومة 
الحوافــز و التيســيرات المميــزة التــي تطرحهــا 
الحكومــة المصرية أمــام المســتثمرين في مختلف 
القطاعــات اإلنتاجيــة والخدمية، فضــاًل عما يتيحه 
ذلك من فرص االســتفادة من مزايا اتفاقات التجارة 
الحــرة الموقعة بين مصــر ودول العالم والتجمعات 
االقتصاديــة واإلقليميــة المختلفــة، خاصة أســواق 
الــدول العربية ودول القارة االفريقية التي تمثل في 

مجملها سوقًا واعدًا. 
جــاء ذلك في ســياق كلمة الوزير خالل مشــاركته 
بفعاليات مجلس األعمال المصري اإلماراتي والذي 
عقد بحضور كل من السيد/ عبد اهلل بن طوق المري، 
وزير االقتصاد لدولة اإلمارات الشقيقة والمهندس/ 
جمال الســادات، رئيس الجانــب المصري لمجلس 
األعمال المصري اإلماراتي والسيد/ خديم الدرعي، 
رئيس الجانب اإلماراتي لمجلس األعمال اإلماراتي 
المصري، والوزير مفوض تجارى أشــرف حمدي 

رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.
وأكــد الوزير علــى العالقات المتميــزة التي تربط 
البلدين الشــقيقين والمبنية علــى التفاهم العميق بين 
مصــر ودولة اإلمارات العربيــة المتحدة، وذلك في 
إطــار العالقات األخوية والتقديــر الذي تكنه القيادة 

السياسية والشعب المصري لنظيره اإلماراتي.
وأشار ســمير إلى أن العالقات المصرية اإلماراتية 
تتســم باألخــوة والصداقــة والدعــم المشــترك في 
جميع المجــاالت وتعتبر نموذجًا ناجحــًا يحتذى به 
فــي التعاون بيــن األشــقاء، والقائم على المســاواة 
والمصالــح المشــتركة، وذلك على كافة مســتويات 
التعــاون الثنائــي ،مشــيرًا إلى أن البلدين الشــقيقين 
يتمتعان بعالقات تاريخية متميزة شارك في إرسائها 
المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، الذي 
كان يؤمــن بــدور مصــر المحــوري ومكانتها في 
المنطقــة باعتبارهــا ركيــزًة لالســتقرار السياســي 
واألمنــي في منطقة الشــرق األوســط، وقلب األمة 
العربيــة النابض، في حين َتعتبــر جمهورية مصر 
العربية دولة اإلمارات العربية المتحدة الداعم األول 
لهــا ولألمــة العربية عمومــًا في مختلــف المحافل 

الدولية.
ونوه الوزير إلى أن العالم يشهد حاليًا ظروف دولية 
اســتثنائية على وقــع أزمتين عالميتيــن متتاليتين - 
جائحة كورونا منذ يناير 2020 واألزمة الروســية 
األوكرانيــة منذ فبراير الماضي- وقد ألقتا بظاللهما 
علــى الواقــع االقتصــادي الراهن بتداعيــات غير 
مسبوقة نتج عنها ارتفاع معدالت التضخم، وتباطؤ 
نمــو االقتصــاد العالمــي وتراجع معــدالت اإلنتاج 
وتدفقات االستثمار، وعدم استقرار سالسل التوريد 
العالمية وارتفاع مســتويات المديونية، الفتًا إلى أن 

تعزز التعاون والعمل المشترك يمثل السبيل الوحيد 
لتجــاوز المحن واألزمات واســتغالل ما تتيحه من 

فرص ومنح.
ولفت ســمير إلى أن الســعي لدفــع وتنمية العالقات 
االقتصاديــة بيــن مصــر واإلمــارات يســتند إلــى 
قاعدة راســخة من العالقات السياســية المتميزة بين 
البلدين، وهــو توجه يلقى كل الدعم والمســاندة من 
القيادة السياســية في البلدين الشــقيقين، مشــيرًا إلى 
حــرص مصر على خلق مناخ مــن التواصل الدائم 
مع األشــقاء اإلماراتيين والذي من شــأنه الوصول 
إلى صيغ مشــتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم 
للعالقات على كافة األصعدة والمستويات وباألخص 

العالقات التجارية واالستثمارية.
ولفــت الوزيــر إلــى أن دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة تعد ثاني أكبر شــريك تجــاري لمصر في 
العالــم العربي، وثاني أكبر مســتثمر بمشــروعات 
بلغــت قيمتها 7.٨ مليــار دوالر حتى مايو 2022، 
في مجــاالت مختلفة مــن بينها التطويــر العقاري، 
والســياحة، والصناعــة، والتمويــل، واالتصاالت، 

وتكنولوجيا المعلومات، واالستثمار الزراعي.
وأشــار ســمير إلى أن مناخ االستثمار في مصر قد 
شــهد خالل الفترة األخيــرة العديد من اإلصالحات 
المؤسســية بهدف تيسير وتبســيط اإلجراءات على 
المســتثمرين األمــر الذي ســاهم في تحقيــق نتائج 
إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت 
والتكلفــة وإجــراءات بــدء النشــاط، وبالتزامن مع 
ذلك، تم ســّن حزمة من التشــريعات التي تستهدف 
خلــق مناخ جــاذب لالســتثمار المحلــي واألجنبي، 
شــملت قوانين الضرائب، واالســتثمار، ومشاركة 
القطــاع الخاص في مشــروعات البنية األساســية، 
والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، 
فضال عن إطالق حزمة حوافز إضافية لالســتثمار 
في مشــروعات االقتصاد األخضر اتساقًا مع توجه 

الدولة في هذا الشأن. 
وأكــد الوزير على اســتقرار السياســات النقدية في 
مصر بما يســمح بتحويل أرباح الشــركات األجنبية 
المســتثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة 
تقــدم حمايــة وضمانــات  المصريــة  التشــريعات 

للمستثمر الوطني واألجنبي.
ووجه ســمير الدعــوة لمجتمع األعمــال اإلماراتي 

لالســتثمار فــي المجــاالت والقطاعات التــي تقدم 
فــرص اســتثمارية واعــدة بمصــر والتــي تشــمل 
االســتثمار العقــاري، ومشــروعات البنيــة التحتية 
وخاصة مشــروعات تحلية المياه، واالســتثمار في 
األوراق المالية، واالســتثمار في مجال االستصالح 
الزراعي )مشــروع المليون ونصف فدان(، إضافًة 
إلــى الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي المنطقة 
االقتصادية لقناة الســويس، وكذا فــي مجال الطاقة 
النظيفة بمصر، مرحبًا بمشــاركة الجانب اإلماراتي 
في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شــرم الشيخ في 

نوفمبر 2022.
وأشــار الوزير إلــى أن هذا االجتمــاع يمثل خطوة 
كبيــرة نحــو تنظيــم وتكثيــف التفاعل بيــن مجتمع 
األعمال في البلدين، في إطار سيســهم بال شــك في 
دفع التعــاون االقتصادي بين البلدين خالل المرحلة 
المقبلة، مؤكــدًا على أهمية الدور المحورى للقطاع 
الخــاص فــى البلدين لتحقيــق طفرة فــى العالقات 

االقتصادية واالستثمارية المشتركة بين البلدين. 
وتوجه الوزير بالشــكر لرئيســي وأعضاء الجانبين 
المصــري واإلماراتي بمجلس األعمــال المصري 
اإلماراتــي وكافة القائمين على تنظيــم هذه الفعالية 
المصــري  األعمــال  مجتمــع  ولممثلــي  الهامــة 
واإلماراتي لحرصهم على المشــاركة في االجتماع 
والفعاليــات التي ســتعقبه متمنيًا للجميع مشــاورات 

ناجحة ومثمرة.
 جانبه اكد الســيد/ عبــد اهلل بن طوق المري، وزير 
االقتصــاد لدولة اإلمــارات أن هــذا االجتماع يمثل 
تجسيدًا للعالقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 
بيــن البلديــن لتتــم العــام الحالي خمســين عامًا من 
التعاون في شــتى المجــاالت االقتصادية والتجارية 
واالستثمارية، مشــيرًا إلى أن البلدين يتطلعان لبدء 
خمســين عامــًا قادمة تقــوم على مشــروعات أكثر 
اســتدامة ونموًا بسواعد رجال وسيدات األعمال من 
البلدين باعتبارهما المحرك األساســي لقاطرة النمو 
االقتصادي والتعــاون الثنائي في مصر واإلمارات 
والطــرف المنــوط به استكشــاف واغتنــام الفرص 
االقتصاديــة المتميزة في كال الســوقين واإلماراتي 
خاصــًة في ظــل األزمات العالميــة المتعاقبة خالل 
الســنوات األخيرة أثــرت على اقتصــادات مختلف 

الدول. 
ولفــت المــري إلى ضــرورة عقد مجلــس األعمال 
االجتماعــات  مــن  مزيــد  اإلماراتــي  المصــري 
والفعاليــات لطــرح األفــكار والــرؤى وضروري 
تشــكيل فرق عمــل قطاعية تركز علــى القطاعات 
ذات االهتمــام المشــترك في قطاع األمــن الغذائي 
والتصنيــع والتحــول الرقمي وتكنولوجيــا التمويل 
والمجــال الطبي لتنميــة هذه القطاعــات والخروج 
بحلــول للتغلــب علــى التحديــات التــي قــد تواجه 
المســتثمرين من كال البلدين في سوق الدول الشقيقة 
وطرح سبل إقامة بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى 

أن وزارته على أتم استعداد للتعاون المثمر مع مجلس 
األعمال وتذليل أية عقبات تحول دون تحقيق تطلعاته 

وأهدافه. 
وأضــاف وزير االقتصــاد اإلماراتــي أن الحكومتين 
المصريــة واإلماراتيــة بذلــت جهودًا حثيثــة لوضع 
التشــريعات والقوانين المالئمة لجذب االســتثمارات، 
حيث كان للهيكلــة االقتصادية التي أجرتها اإلمارات 
خالل أخر عامين دور هام في تحقيق النمو االقتصادي 
فقد تم تعديل قانون الشــركات بهدف تعزيز تنافســية 
اإلمــارات، ومواكبــة أفضــل الممارســات العالميــة 
المحفزة للشــركات القائمة حيث أتــاح القانون التملك 
األجنبــي الحــر بنســبة 100٪ في أغلــب القطاعات 
االقتصاديــة، ووضع قانون لجذب المهارات واإلقامة 
الذهبيــة والخضــراء للعمالة الحــرة، كل ذلك لخدمة 

المستثمرين من مختلف الدول.
وبدوره أكد المهندس/ جمال الســادات، رئيس الجانب 
المصــري لمجلــس األعمال المصــري اإلماراتي أن 
االستثمار في مصر حاليًا يعتبر فرصة ذهبية ال سيما 
فــي ظل المشــروعات التي تفتتحها مصــر حاليًا في 
مختلف المجــاالت الزراعية والصناعيــة واإلنتاجية 
بالشــراكة مع القطاع الخاص، وكذا الحوافز والمزايا 
غير المســبوقة التــي توليهــا الدولة المصريــة حاليًا 
للمســتثمرين المحليين واألجانب وليس أدل على ذلك 
مــن اجتماع فخامــة الرئيس عبد الفتاح السيســي منذ 
أيــام مع ممثلي مجتمع األعمال من مختلف القطاعات 
للتأكيد على الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص لدعم 
مســيرة التنمية للدولــة المصرية وحرص الدولة على 
تيســير اإلجــراءات المتعلقة باالســتثمار فــي القطاع 

الصناعي. 
وقال الســيد/ خديم الدرعي، رئيس الجانب اإلماراتي 
لمجلــس األعمــال اإلماراتــي المصــري إن الجانب 
اإلماراتــي يتطلــع لزيادة االســتثمارات في الســوق 
المصــري لتصبــح بذلــك أكبــر مســتثمر عربي في 
مصر وتحقيق أقصى اســتفادة مــن الحوافز والمزايا 
التــي تقدمهــا الحكومــة المصرية للمســتثمرين وكذا 
الفــرص االســتثمارية الواعــدة المتاحــة على أرض 
مصــر، موجهًا الدعــوة لرجال األعمــال المصريين 
لضخ استثمارات جديدة بالسوق اإلماراتي ال سيما في 
ظــل الدعم الكبير الذي توليه اإلمارات لزيادة التعاون 
االقتصادي واالستثماري مع مصر وتذليل اي عقبات 
قد تواجه المستثمرين المصريين باالمارات وبما يعود 

بالنفع علي اقتصادي البلدين الشقيقين.

أكد المهندس/ احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان 
العالقات المصرية اإلماراتيــة تمثل نموذج للعالقات 
االســتراتيجية القائمة على تحقيق التكامل في مختلف 
المجــاالت وعلــى كافة االصعدة وبدعــم ورعاية من 
القيادة السياســية في كال البلدين، مشيرًا الى ان الشهر 
شــهد احتفال البلديــن بمرور ٥0 عامًا على تأســيس 
العالقات الدبلوماســية واالخوية بيــن البلدين وهو ما 
يعكس حرص البلدين على اســتدامة وتطور العالقات 

المشتركة.
جاء ذلك خالل جلســة المباحثات الموسعة التي عقدها 
الوزيــر مع الســيد/ عبداهلل بــن طوق المــري وزير 
االقتصاد االماراتي والوفــد المرافق له، حضر اللقاء 
الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق باهلل رئيس جهاز 

التمثيل التجاري. 
وقــال الوزيــر ان دوائــر االعمــال في البلديــن تقوم 
بدور رئيســي فــي تنمية وتطوير العالقــات التجارية 
واالســتثمارية المشتركة وتنفيذ خطط حكومتي مصر 
واالمــارات لتعزيز التعــاون االقتصادي المشــترك، 
الفتــًا الى المشــروعات القومية الكبــرى التي تتبناها 
الدولة المصريــة خالل المرحلة الحالية وكذا الفرص 
االستثمارية المتميزة المتاحة في السوق المصري في 

عدد كبير من القطاعات االنتاجية والخدمية
ووجــه ســمير التهنئــة لوزيــر االقتصــاد اإلماراتي 
بمناســبة مــرور ٥0 عامــًا علــى تأســيس العالقات 
الدبلوماســية بيــن البلدين الشــقيقين، معربًا عن تطلع 
الجانــب المصري لدفــع وتنمية العالقات المشــتركة 
لمســتويات متميزة تصــب في مصلحــة االقتصادين 

المصري واالماراتي على حد سواء.
وأعــرب الوزير عــن تقديره لجهود دولــة االمارات 
العربية في انجاح المشــاركة المصرية باكســبو دبي 
2020 والدعــم الكبير الذي قدمتــه للجناح المصري 
والــذي حقــق نجاحــًا غيــر مســبوق مقارنــة بكافــة 

المشــاركات المصريــة بمعــارض اكســبو حيث فاز 
الجناح المصري بالمركز الثالث علي مستوي االجنحة 
متوســطة المساحة المشــاركة في اكسبو 2020 دبي 
مــن حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المســابقة 

الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض.
وأشــار ســمير الى اهمية تعزيز التعــاون بين البلدين 
فــي مجال الســياحة خاصة وان مصــر تمتلك العديد 
من المقومات الســياحية التي تؤهلها لجذب المزيد من 

السائحين من دولة االمارات العربية المتحدة.
ولفــت الى اهميــة مبادرة التكامــل الصناعي الموقعة 
بين مصر واالمــارات واالردن والبحرين في تعزيز 
االمــن الغذائــي والدوائــي ال ســيما في ظــل االزمة 
االقتصادية العالمية الحالية وتحقيق التعاون والتكامل 
المشــترك في مجاالت الصناعة واالستثمار وسالسل 
التوريد والزراعة واالســمدة والمنسوجات والمعادن 

والبتروكيماويات.  
ومن جانبه أكد الســيد/ عبداهلل بن طوق المري وزير 
االقتصــاد االماراتي حرص بالده على تنمية وتطوير 
العالقــات الثنائية مع دولة مصر الشــقيقة في مختلف 
المجاالت وعلى كافة االصعدة، موجهًا الشكر والتقدير 
للدولة المصرية على مشاركتها المتميزة باكسبو دبي 
2020 حيث ساهم التابوت االثري المعروض ضمن 
محتويــات المعرض فــي زيادة االقبال علــى الجناح 

المصري بصفة خاصة واكسبو دبي بصفة عامة.
وأشــار الــى الجهــود الكبيــرة لفخامة الرئيــس عبد 
الفتاح السيســي لتحقيــق التنمية االقتصادية الشــاملة 
والمســتدامة ومتابعته المستمرة لمختلف المشروعات 
القوميــة واالنتاجية الجاري انشــائها في مصر، الفتًا 
الى الدعم المســتمر الذي تقدمه االمارات للمستثمرين 
المصرييــن بالدولة وبما يعكس العالقات االخوية بين 
البلدين والدور الهام للمستثمرين في تحريك مؤشرات 

التجارة واالستثمار

وأشــاد الوزير بالمشروعات االســتثمارية والتنموية 
واالهــداف والخطط االســتراتيجية التي تنفذها الدولة 
المصريــة خــالل المرحلة الحالية ال ســيما مشــروع 
اســتزراع 1.٥ مليون نخلة بجنوب مصر فضاًل عن 
مشــروعات انتاج القمح والذرة والفاكهة باستثمارات 
اماراتية بمنطقة توشــكى، الفتًا الى ان االحتفال الذي 
نظمته البلدين بمناســبة مرور ٥0 عامًا على تدشــين 
العالقات المشــتركة يضم فعاليــات اقتصادية وثقافية 

واعالمية ويشارك به اكثر من 20 مستثمر اماراتي
ونــوه المــري الى ان االمــارات ستشــارك بفعاليات 
مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شــرم الشــيخ وذلك 
دعمــًا للدولة المصرية في هذا المحفل العالمي الكبير 
وكــذا في اطار اســتعدادها الســتضافة مؤتمر المناخ 
المقبــل COP 27، مشــيرًا الــى ان البلدين يمثالن 
محور تجاري ولوجيســتي عالمي وتعتبر مصر بوابة 
لــدول القارة االفريقية كما تعد االمارات محورًا لدول 

قارة آسيا.
هذا ووجه وزير االقتصاد االماراتي الدعوة للمهندس 
احمد ســمير وزير التجارة والصناعة للمشاركة على 
رأس وفــد من رجال االعمال المصريين في المؤتمر 
االســتثماري العالمي الذي تنظمه الحكومة االماراتية 
خالل شــهر مــارس المقبــل بأبوظبي لعــرض رؤية 
الدولــة المصريــة لجــذب المزيــد من االســتثمارات 
االجنبية لالســتثمار في الســوق المصري واالستفادة 

من منظومة الحوافز االستثمارية.

أكد المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة والصناعة 
أن األزمــات العالميــة التــي ظهرت مؤخــرًا وأثرت 
ســلبًا على منظومــة االقتصاد العالمــي دفعت الدول 
العربيــة إلي التوجه الي تعزيز جهود التكامل تحســبًا 
لحدوث مزيد من التباطؤ في سالسل االمداد العالمية، 
مشــيرا في هذا االطار الي أهمية تضافر الجهود بين 
المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق 

هذا التكامل المنشود. 

جــاء ذلك خالل مشــاركة الوزير بجلســة »العالقات 
المصريــة اإلماراتيــة: شــراكة اقتصاديــة متكاملة« 
والتــى عقدت فــي اطار فعاليــات الملتقي االقتصادي 
المقــام بمناســبة االحتفال بمــرور ٥0 عاما على بدء 
العالقات الدبلوماســية بين مصــر واالمارات، وذلك 
بحضــور الدكتــورة/ هالة الســعيد وزيــرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية، والســيد/عبد اهلل بن طوق المري 
وزير االقتصــاد االماراتي، والدكتور/ ثاني الزيودي 
وزيــر الدولة اإلماراتي للتجارة الخارجية، الي جانب 
لفيــف من الــوزراء مــن الدولتين وممثلــي منظمات 

االعمال المصرية واالماراتية.
وقال الوزير إنه تم اطالق مبادرة الشــراكة الصناعية 
التكاملية بين مصر واالمارات واالردن خالل شــهر 

مايــو الماضي وانضمــت اليها مملكة 

البحريــن مؤخرا بهدف تعزيز التعــاون والتكامل في 
عدة مجاالت أبرزها الصناعة واالســتثمار وسالســل 
التوريد والزراعة واألســمدة والمنسوجات والمعادن 
والبتروكيماويــات، مشــيرا الــي انــه تــم اعتماد ٨7 
مشــروع فــي اطار الشــراكة، وتم االتفــاق علي بدء 
التعــاون في 12 مشــروع منها باجمالي اســتثمارات 
٣.٤ مليار دوالر وجاري دراسة باقي المشروعات.

وأوضح ســمير ان المرحلة الثانية من المبادرة تركز 
على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة 
فــي دول المبــادرة األربعــة وتعزيز التعــاون بينها، 
مشــيرا الي هناك العديد من الفــرص الواعدة لتعزيز 
التعاون التجاري واالستثماري والصناعي بين البلدين 

خالل المرحلة المقبلة.

في إطـار فعاليـات االحتفـال بمرور 50 عامًا 
على العالقات المصـرية اإلماراتيـة

تحت شعار »مصر واإلمارات قلب واحد«
وزير التجارة والصناعة ووزير االقتصاد اإلماراتي يترأسان 

ويبحثان سبل تنمية وتطوير العالقات االقتصادية المشتركة اجتماع مجلس األعمال المصري اإلماراتي المشترك
بين البلدين خالل المرحلة المقبلة

وزير التجارة والصناعة يشارك بجلسة نقاشية بعنوان 
»العالقات المصرية اإلماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة«
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اكــد المهنــدس احمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة ان مبادرة تنفيذ اول صفقة تجارية 
فــي اطــار اتفاقيــة التجــارة الحــرة القارية 
االفريقية AFCFTA   تعد خطوة أساســية 
ومبدئية لتحقيق االستفادة القصوى من تفعيل 
االتفاقيــة وايجــاد االليات والســبل التي من 
شأنها اســتغالل المميزات التي تتيحها للدول 
األعضــاء ، مشــيرًا إلى ان مشــاركة مصر 
في هذه المبادرة كان من اهم أولويات الدولة 
المصريــة خــالل الفتــرة الماضيــة حيث تم 
العمل مع كافة أجهزة الدولة علي تذليل كافة 
العقبــات امام المصدريــن للبدء في التصدير 
تحــت مظلــة االتفــاق، لتكون هــذه المبادرة 
نقطة االنطالق نحو تفعيــل التبادل التجاري 

التفضيلي.
 جاء ذلك في ســياق كلمة الوزير التى القاها 
خــالل مشــاركته -افتراضيــا – بفعاليــات 
االجتماع الوزاري العاشــر التفاقية التجارة 
   AFCFTA اإلفريقيــة   القاريــة  الحــرة 
المنعقد بالعاصمة الغانية اكرا ، ويترأس وفد 
مصر المشــارك فى االجتماع السيد/ إبراهيم 
السجينى مساعد الوزير للشئون االقتصادية .
ونوه الوزير إلى توجيهات رؤساء وحكومات 
الدول األعضاء باإلســراع فى بــدء التجارة 
التفضيلية في إطار الـ AFCFTA، مشــيرًا 
إلــى أن االجتمــاع يعــد خطــوة هامــة تجاه 

التطبيق الفعال والمتكافئ لالتفاقية.
وأشــار ســمير إلى أن الصفقة تشمل تصدير 
منتجات غذائية من مصر الي غانا، على ان 
تتوالــى التجــارة التفضيلية تباعــا، الفتًا إلى 
تأكيد مصــر أهمية قيام الســكرتارية بتنظيم 
لقــاءات B2B بيــن رجال االعمــال لبحث 
فــرص تصديرية في قطاعات جديدة ، حيث 
تعمــل وزارة التجارة والصناعــة على عقد 
ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدي المصنعين 
والمصدرين بأهمية االتفاق ومدي االســتفادة 

التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته.
ونــوه الوزيــر إلــى أن الهــدف النهائي من 
إقامــة منطقة تجارة حرة قاريــة إفريقية هو 
تحقيق المكاســب للجميع والتنمية المستدامة 
لكافــة الدول مــن خالل االرتقاء بالمســتوي 
الصناعي والتجاري للدول األعضاء موجهًا 
الدعــوة لكافــة دول القــارة لإلســراع فــي 
تنفيــذ االتفاق تمهيدا لفتح األســواق وتحقيق 
التنمية االقتصادية الشــاملة والنمو المتكامل 

والمتوازن. 
وتقدم سمير بخالص الشكر والتقدير لحكومة 
دولــة غانا علــى الدعم الذي تقدمــه لالتفاق 

ولوفود الدول المشــاركة وكذا الســكرتارية 
علــى الجهــد المبــذول للمضــي قدمــا للدفع 
بمســيرة مفاوضــات منطقة التجــارة الحرة 
القاريــة االفريقية والعمل على انجاحها رغم 
كافة التحديات العالمية غير المســبوقة والتي 

عانت خاللها كافة دولنا.
كمــا توجه بالشــكر الــي ســكرتارية منطقة 
التجــارة الحرة القارية اإلفريقية على اقتراح 
مبــادرة تنفيــذ اول صفقة تجاريــة في إطار 
االتفاقيــة وعلى الخطــوات التنفيذية التي تم 
اتخاذها بشــكل ســريع ومنظم بالتنســيق مع 
الــدول للترتيب لهــذه الصفقة وهــذا الحدث 

الهام.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة يشارك بها عدد 
محدود من الــدول االطراف حيث تضم إلى 
جانــب مصر كل من غانــا وتنزانيا ورواندا 

والكاميرون وموريشيوس.
وفــي هذا اإلطار فقد تم انشــاء لجنة من قبل 

ســكرتارية االتفــاق وبعضوية الســت دول 
لمناقشــة تفاصيل تنفيذ الصفقة ويمثل مصر 
فى هــذه اللجنة قطــاع االتفاقيــات والتجارة 
الخارجيــة التابع لوزارة التجارة والصناعة، 
حيث عقدت اللجنة اجتماعات بشكل اسبوعي 

لإلعداد لتنفيذ الصفقة.
وقــد قــام قطــاع االتفاقيــات بالتنســيق مــع 
القطــاع الخاص، وكذا التنســيق مــع الهيئة 
العامــة للرقابة على الصــادرات والواردات 
ومصلحة الجمارك بشــأن تعميم اإلجراءات 

التنفيذية للصفقة.
 ويعــد اتفاق منطقــة التجارة الحــرة القارية 
اإلفريقيــة ثانــي أكبر تجمــع اقتصادي )٥٥ 
دولة إفريقية( على مستوى العالم بعد منظمة 
التجــارة العالميــة )1٦٤ دولــة(، حيــث انه 
اتفاق شامل ال يقتصر علي فتح أسواق جديدة 
للصــادرات المصريــة فقط بل يمتد ليشــمل 

كافة أوجه التعاون بين الدول.

فــي إطار سلســلة اللقــاءات الدورية 
التــى يعقدهــا المهندس احمد ســمير 
مــع  والصناعــة،  التجــارة  وزيــر 
اعضاء المجالس النيابية، عقد الوزير 
لقــاءًا مــع عــدد من اعضــاء مجلس 
النواب وبحضور قيادات ومســئولى 
الــوزارة، حيث تم إســتعراض رؤية 
وخطــة عمــل الــوزارة للتعامل مع 
التحديــات التــى تواجه المســتثمرين 
فى كافــة المناطق الصناعية بمختلف 
محافظات الجمهورية، كما إستعرض 
النــواب عــدد مــن التحديــات التــى 
تواجــه المســتثمرين والتــى تقع فى 
إطار مســئولية أجهزة وزارة التجارة 

والصناعة.
 وقــال الوزير أن الــوزارة حريصة 
على تحقيق التواصل الدائم والمستمر 
مــع المجالــس النيابية بهــدف بحث 
كافــة المعوقات التى تواجــه القطاع 
الصناعى والعمل علــى إيجاد حلول 
ناجــزة لها وبما يســهم فى اســتمرار 
دوران عجلة اإلنتــاج وتوفير المزيد 
من فرص العمل أمام الشباب السيما 
فــى ظل التداعيــات الســلبية لألزمة 
االقتصاديــة العالميــة الحالية، مؤكدًا 
فــى هذا اإلطار أنــه أصدرتوجيهات 
لكافــة قيــادات الــوزارة بضــرورة 
التعامــل وبجدية مع كافــة التحديات 
وإيجــاد حلــول عاجلــة لهــا وتقديــم 
المزيــد مــن المرونــة للتيســير على 

المستثمرين.
وأوضح ســمير أنه فيما يتعلق بملف 
األراضــى فقــد أصدر دولــة رئيس 
مجلس الوزراء  قرارًا بتحديد أسعار 
األراضــى الصناعيــة فــي مختلــف 
أنحــاء الجمهوريــة والتــى تضمنت 
الترفيــق  بســعر  األراضــى  إتاحــة 
بنظــام التمليــك ، وكــذا بنظــام حق 
اإلنتفــاع ، مــع إتاحتها بأســعار أقل 
فى محافظات الصعيد بهدف تشــجيع 
حركة االســتثمار فى الوجه القبلى  ، 
مشيرًا فى رده على طلب أحد السادة 
النواب حــول ضرورة منــح حوافز 
للمســتثمرين الراغبيــن فى الحصول 

علــى أراضــى بالمنطقــة الصناعية 
بجنوب الرســوة ببورسعيد بأن الهيئة 
العامــة للتنمية الصناعيــة إنتهت من 
ترفيــق المنطقــة بالكامــل وتــم منح 
حوافــز  للمســتثمرين بالمنطقــة من 
خــالل تخفيض مقــدم التعاقــد ومنح 
تيســيرات فى ســداد االقساط للتيسير 

على المستثمرين 
وفــى رده على تســاؤل احــد النواب 
حول التحديات التى تواجه الشركات 
المصدرة لصرف المساندة التصديرية 
واســتيفاء المســتندات ، وجه الوزير 
مســئولى صندوق تنميــة الصادرات 
بضرورة تيسير االجراءات لمساعدة 
برامــج  مــن  المســتفيدة  الشــركات 
 ، مســتحقاتهم  لصــرف  المســاندة 
خاصة وأن هذه المســاندة تمثل دافع 
رئيسى لحفاظ الشركات على اسواقها 

التصديرية .
وحول جهود الوزارة لإلرتقاء بالتنمية 
الصناعية بمحافظات الصعيد أشــار 
ســمير إلى أن الوزارة تســعى خالل 
المرحلة الحالية على تعظيم االستفادة 
من االمكانات والمقومات االقتصادية 
لكافة محافظات الجمهورية من خالل 
انشاء مشــروعات اســتثمارية تعتمد 
علــى المــوارد الطبيعيــة واالنتــاج 

الزراعي بهذه المحافظات.
ومــن جانبهــم أكــد أعضــاء مجلس 
النــواب ثقتهــم فــى الرؤيــة الجديدة 
للــوزارة حاليــًا وتجاوبهــا فــى حل 
مشــاكل المنتجين، مطالبيــن بأهمية 
التيســيرات  مــن  المزيــد  تقديــم 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  للمســتثمرين 
بإجراءات الحصول على التراخيص 
وإتاحة األراضى الصناعية وصرف 
مستحقات برنامج مساندة الصادرات 
ورد األعباء وكذا تيســير إشتراطات 
إنشــاء وتشــغيل المحطات التدريبية 
التابعــة لمصلحــة الكفايــة اإلنتاجية، 
الســيما وأن هذه المحطات تسهم فى 
تخريــج اآلآلف مــن الطالب ســنويًا 
وتوفــر إحتياجات القطــاع الصناعى 

من العمالة الفنية المؤهلة.

في إطار سلسلة لقاءاته الدورية مع أعضاء 
المجالس النيابية

وزير التجارة والصناعة يبحث مع عدد من أعضاء 
مجلس النواب التحديات التي تواجه المستثمرين 

.. ويكلف قيادات الوزارة بتقديم المزيد من 
المرونة للتيسير على المستثمرين

ويشارك - إفتراضيًا - باالجتماع الوزاري العاشر 
التفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية  .... ويعلن 

إبرام أول صفقة تجارية تحت مظلة اإلتفاق



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة2021نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط 
والتنميــة االقتصادية اجتماعا مــع المهندس 
أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وذلك 
لبحث الموقف التنفيذي للخطة االســتراتيجية 

لتنمية الصادرات المصرية لقارة أفريقيا.
وفي بدايــة االجتماع، قدمــت الدكتورة هالة 
الســعيد التهنئــة لوزير التجــارة والصناعة، 
علــى توليــه الحقيبــة الوزاريــة، وتمنت له 
التوفيــق فــي أول اجتمــاع مشــترك، مؤكدة 
أهمية التنسيق بين الوزارتين وخصوصا في 
ظل وجود عــدد من الملفات المشــتركة بين 

الوزارتين.
وأضافــت الدكتورة هالة الســعيد أن الملفات 
المشــتركة بيــن الوزارتيــن تأتي فــي إطار 
تحقيــق األهــداف التنمويــة لرؤيــة مصــر 
مرتفعــة  نمــو  معــدالت  وتحقيــق   ،20٣0
وتحقيــق مصلحة المصــدر وخدمة قطاعات 
الصناعة والتجــارة الخارجية ورفع القدرات 

التصديرية المصرية.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد ســمير وزير 
التجارة والصناعة أهمية العمل والتنسيق مع 
وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة لدفع 
عجلة العمل في كافة القطاعات وخصوصا في 
تطوير الصناعة وتحقيق مســتهدفات برنامج 
االصالحــات الهيكليــة وتنفيذ االســتراتيجية 
الوطنيــة لتنمية الصادرات وخصوصا للدول 
االفريقية، ودعم جهود الحكومة في مشروع 
تنميــة الصعيــد وكذلــك التنســيق الفعال في 

ملفات التعاون مع المؤسسات الدولية.
وتــم خــالل االجتماع اســتعراض عــدد من 
الملفات على رأســها االســتراتيجية الوطنية 
لتنمية التبادل التجــاري مع الدول األفريقية، 
إلى جانب استعراض أهم الفرص التصديرية 

إلى القارة األفريقية.
واســتعرض الدكتور محمد صقر، مستشــار 
وزيرة التخطيط الدراســة التي أعدتها وزارة 
التخطيــط والتنمية االقتصادية وتم مناقشــتها 
مــع عــدد مــن الــوزارات والهيئــات ذات 

االختصاص، كما تم مناقشــة ملف التكتالت 
االقتصاديــة بصعيد مصر، ضمن مشــروع 

تنمية الصعيد.
كمــا تضمــن االجتمــاع اســتعراض موقف 
برنامــج اإلصالحات الهيكليــة، حيث قامت 
الدكتورة ندى مسعود، المستشار االقتصادي 
لوزيــرة التخطيــط بعــرض كافــة جوانــب 
البرنامج والتركيز علــى الجوانب المرتبطة 
بــوزارة التجــارة والصناعــة، باعتبــار أن 
الصناعات التحويلية أحد أهم مكونات برنامج 

االصالحات الهيكلية.
الجــرف،  منــى  الدكتــورة  واســتعرضت 
مستشار وزيرة التخطيط؛ الملفات المشتركة 
بيــن وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصادية 
فــي إطــار عمل مؤسســات مجموعــة البنك 
االســالمي والتي تضم عدد من المشروعات 
والبرامج منها مشــروع أكاديمية المصدرين 
ودورهــا في التجــارة الدوليــة، وغيرها من 

المشروعات.

عقــد المهنــدس/ احمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة سلســلة لقــاءات مكثفة مــع عدد من 
كبريات الشــركات العالمية المســتثمرة بالسوق 
المصــري والعاملــة فــي مجــاالت االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات والســيارات والتســويق 
االلكتروني اســتعرضت جهود الحكومة لتوفير 
المناخ الجاذب لالستثمار لدعم القطاع الصناعي 
وتعزيز الشــراكة مــع القطاع الخاص، وســبل 
جذب المزيد من االستثمارات الصناعية للسوق 
المصــري والعمــل على زيــادة نســب المكون 

المحلــي وتعميق الصناعة باإلضافة إلى تطوير 
سالســل التوريــد للصناعــة الوطنيــة وتحقيق 

التكامل فيما بينها.
وقــال الوزيــر ان الدولة المصريــة تنفذ خالل 
االجــراءات  مــن  العديــد  الحاليــة  المرحلــة 
والمبــادرات الهادفة لدعم الصناعــات الوطنية 
والتي تشمل توفير االراضي الصناعية المرفقة 
وتيســير اجــراءات الحصول علــى التراخيص 
الصناعيــة باالضافــة الــى اتاحــة المزيــد من 
التيسيرات للمستثمرين لتوفير مدخالت االنتاج.

واشــار ســمير الى حرص الــوزارة على جذب 
المزيــد مــن الشــركات العالمية لالســتثمار في 
الســوق المصــري باعتبــاره مقصــدًا رئيســيًا 
لالســتثمارات االجنبية المباشرة بمنطقة الشرق 
االوسط وقارة افريقيا، الفتًا الى حرص الوزارة 
علــى تعزيــز التعــاون المشــترك مــع كبريات 
الشــركات العالمية وبما يســهم في نقل الخبرات 
الصناعية المتطورة للســوق المصري وتوطين 
الصناعــات التكنولوجيــة والصناعات الصديقة 

للبيئة في مصر.

وقد استهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد لقاء مع 
السيد/ جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي 
مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء 
المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وسبل 
االستفادة من السوق المصري كمحور لتوسع 
انشطة الشــركة باالســواق االقليمية واسواق 

دول القارة االفريقية.

كما تناول اللقاء عدد من االنشــطة المستقبلية 
المقترحــة للشــركة فــي الســوق المصــري 
والتــي تشــمل مجــاالت الــذكاء االصطناعي 
والحوسبة السحابية والطاقة الخضراء والنظام 
االيكولوجــي لبناء القــدرات ومراكز البيانات 

والحلول الرقمية.

كما التقى الوزير بوفد شــركة جنرال موتورز 
العالمية لصناعة الســيارات برئاســة الســيدة/ 
شــارون نيشي المدير التنفيذي للشركة لمصر 
ومنطقة شــمال افريقيا حيث اســتعرض اللقاء 
مشــروعات الشركة في مصر ورؤية الشركة 
المســتقبلية حــول توطين صناعة الســيارات 

الكهربائية بالسوق المصري.
وأشــار الوزيــر خــالل اللقاء الــى االمكانات 
والمقومات الكبيرة لالقتصاد المصري لتوطين 

صناعــة ســيارات حقيقيــة تفــي باحتياجــات 
السوق المصري والتصدير لالسواق االقليمية 
واســواق دول القــارة االفريقية، مشــيرًا الى 
حرص الوزارة علــى توفير كافة اوجه الدعم 
لشركات الســيارات العالمية لالنتاج والتوسع 
في الســوق المصري بشرط ضخ استثمارات 
حقيقيــة وتوطين الصناعــة وتوفير المزيد من 

فرص العمل امام الشباب.

كمــا عقــد الوزيــر لقاء مع الســيد/ نــوح ما، 
نائب رئيس شــركة أوبــو ) oppo( العالمية 
لــه حيــث  المرافــق  والوفــد  لاللكترونيــات 
اســتعرض اللقاء مشروع الشــركة الجديد في 
الســوق المصري والذي ســيبدأ االنتاج بداية 
العام المقبل بالعاشــر من رمضان ومقام على 
مســاحة 1٥ ألف متر بطاقة انتاجية تبلغ نحو 

٤ مليون هاتف محمول  ســنويًا بنســبة مكون 
محلي تبلغ ٤0٪ .

كمــا اســتعرض اللقاء مشــروعات الشــركة 
الحالية والمستقبلية في السوق المصري حيث 
تمتلك الشــركة حاليًا فروعــًا بكافة محافظات 
الجمهورية ولديها 20 مركز صيانة وتوفر 7 

آالف فرصة عمل مباشرة.

كما التقى الوزير بالسيد/ عمر الصاحي مدير 
عام شــركة امازون مصر والوفد المرافق له، 
وبحضــور المهندس/ محمد عبد الكريم رئيس 
الهيئــة العامــة للتنمية الصناعيــة حيث تناول 
اللقاء ســبل االستفادة من امكانيات الشركة في 
الترويج للمنتجات المصرية باالسواق العالمية 
وذلــك بالتعاون والتنســيق مع كافــة الكيانات 
الصناعيــة والتجارية المعنية والجهات التابعة 

للوزارة.
واســتعرض اللقاء انشــطة الشــركة بالســوق 
المصــري والتي بدأت العام الماضي بانشــاء 

أكبر مســتودع لتخزين المنتجات بقارة افريقيا 
باســتثمارات بلغــت مليار جنيه، كما انشــات 
الشــركة 22 محطــة توزيــع، حيــث توفــر 
مشــروعات الشركة في مصر ما يزيد عن ٣ 

آالف فرصة عمل.
كما تناول اللقاء عدد من المشــروعات الحالية 
والمســتقبلية للشــركة في مصر والتي تشــمل 
افتتــاح أكبــر مركــز اقليمي لخدمــة العمالء 
والســعودية  االمــارات  دول  يخــدم  والــذي 
والمانيا، كما سيتم افتتاح مستودع تخزين اخر 
للشركة خالل النصف الثاني من العام المقبل.

وزير التجارة والصناعة يعقد سلسلة لقاءات مكثفة 
مع مسئولي عدد من كبريات الشركات العالمية 

المستثمرة بالسوق المصري في مجاالت تكنولوجيا 
المعلومات والسيارات والتسويق اإلليكتروني

لقاء مع شركة هواوي مصر

لقاء مع شركة جنرال موتورز العالمية لصناعة السيارات

  لقاء مع شركة أوبو ) oppo( العالمية لإللكترونيات

 لقاء مع شركة أمازون مصر

ويبحث مع وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 
الموقف التنفيذي للخطة االستراتيجية لتنمية 

الصادرات المصرية لقارة أفريقيا
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وزيــر  ســمير  أحمــد  المهنــدس/  قــام 
تفقديــة  بجولــة  والصناعــة  التجــارة 
للصناعــة  االول  الدولــى  بالمعــرض 
الســويدى  محمــد  المهنــدس/  يرافقــه 
 رئيــس اتحــاد الصناعــات المصريــة. 
وتفقــد الوزيــر اجنحة المعــرض المقام 
بمركــز مصر للمؤتمــرات الدولية على 
مســاحة 12 الف متر مربع ويشارك به 
عدد من القطاعات الصناعية الرئيســية 
ومن بينها الصناعات الهندسية والغذائية 
واآلالت  البنــاء    ومــواد  والنســيجية 
عــن  فضــال  والماكينــات  والمعــدات 
 االثــاث والمنتجات الحرفيــة واليدوية .
وأشاد سمير بجودة المنتجات الصناعية 
المعروضــة والتــى تعكــس االمكانات 
والمقومــات الكبيرة للصناعــة الوطنية 
ومواكبتها للتطورات التقنية والتكنولوجية 
العالمية، الفتا الى قدرة الصناعة الوطنية 

علــى الوفاء باحتياجات الســوق المحلى 
 والتصدير لألســواق االقليمية والعالمية

واســتمع الوزير خالل الجولــة التفقدية 
الــى رؤية عــدد من الصنــاع اصحاب 
االبتــكارات الجديــدة والتــى تعظم من 
القيمــة المضافــة للمنتجــات الوطنية ، 
فضــال عــن خططهــم لتنميــة قدراتهم 
االنتاجية وفتح اسواق تصديرية جديدة .

اكــد المهنــدس/ احمــد ســمير وزيــر التجــارة 
عبــد  الرئيــس  فخامــة  موافقــة  ان  والصناعــة 
الفتــاح السيســي علــى منــح الرخصــة الذهبيــة 
لكافــة المســتثمرين تمثل انفراجة كبيــرة لمجتمع 
اساســية  ركيــزة  وتعــد  مصــر  فــي  االعمــال 
للنهــوض بالقطــاع الصناعــي وزيــادة التدفقات 
 االســتثمارية المحلية والعالمية باالقتصاد القومي. 
وقــال ان وزارة التجــارة والصناعة تقــوم حاليًا 
وتطويــر  لتنميــة  شــاملة  اســتراتيجية  باعــداد 
الصناعــة المصريــة وذلــك بالتنســيق والتعاون 
مــع كافة منظمــات االعمال وعلى رأســها اتحاد 
الصناعــات، الفتــا الى انــه من المقــرر االنتهاء 
 من االســتراتيجية في غصون الـ٣ أشهر المقبلة. 
الوزيــر خــالل  كلمــة  فــي ســياق  ذلــك  جــاء 
مشــاركته بفعاليات الجلســة الختاميــة لـ«الملتقى 
والمعــرض الدولــي االول للصناعــة« والــذي 
نظمــه اتحــاد الصناعات المصريــة ويتواكب مع 
مــرور مائــة عام على انشــاء االتحــاد أحد أكبر 
 واقــدم منظمــات اصحــاب االعمال فــي مصر.
واشــار الوزير ان قطــاع الصناعة يحظى خالل 
المرحلــة الحاليــة باهتمــام كبيــر ورعايــة  غير 
مســبوقة من قبــل الدولة المصرية وعلى رأســها 
فخامــة  الرئيس عبدالفتاح السيســي والذي يولي 
هــذا القطــاع اهمية كبيــرة لكونه قاطــرة التنمية 
االقتصاديــة واحــد الدعائــم االساســية لتحقيــق 
 التنميــة الشــاملة والمســتدامة للدولــة المصرية.
واوضح الوزير ان ما شهدته مصر من انجازات 
في مجال التنمية االقتصادية الشــاملة والمستدامة 
خالل الســنوات الـ ٨ الماضية كان عاماًل رئيسيًا 
فــي زيــادة القدرة التنافســية للصناعــة المصرية 
 خاصــة فيمــا يتعلق بمشــروعات البنيــة التحتية. 
ونــوه ســمير الــى ان جهــود الدولــة فــي مجال 
انشــاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية 
والمبــادرات التنمويــة ومــن بينهــا مبــادرة حياة 
كريمة ســاهمت في زيادة الطلــب على المنتجات 
المحلية، ال سيما في ظل توجيهات فخامة الرئيس 
بــأن يتم توريــد احتياجات هذه المشــروعات من 
الصناعــة المصريــة، وهــو االمر الــذي يعكس 
حرص الدولة على تشجيع االعتماد على الصناعة 
الوطنيــة ومن ثم زيادة معدالت االنتاج الصناعي 
 واتاحــة المزيــد من فــرص العمل امام الشــباب. 
ولفــت الوزير الــى تضافر الجهــود  لتوفير بيئة 
تشــريعية محفزة لالستثمار في مختلف القطاعات 

االقتصاديــة بصفة عامة وفي القطــاع الصناعي 
بصفــة خاصة وهــو ما ســاهم في صــدور عدد 
مــن القوانين المؤثرة في زيادة جاذبية االســتثمار 
فــي الســوق المصري فضــاًل عن قانــون تنظيم 
 .2019 لســنة   70 رقــم  الصناعــات   اتحــاد 
واشــار  الى ان رعاية ومشــاركة فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي بهــذه الفعاليــة تعكس اهمية 
الدولــة  قيــادة  لــدى  الصناعــة  قطــاع  ومكانــة 
المصرية وحكومتها، معربًا عن تمنياته ان تساهم 
التوصيات الصادرة عن الملتقى في وضع خارطة 
طريــق لمســتقبل الصناعــة المصريــة وتحقيــق 
رؤيــة ومســتهدفات الدولــة نحــو نقــل وتوطين 
التكنولوجيا الحديثة واالســتعداد للثورة الصناعية 
 الرابعــة والتحول الرقمــي والصناعة الخضراء.
التحــاد  الشــكر  بخالــص  الوزيــر  وتوجــه   
الصناعــات المصريــة على حســن تنظيمها لهذه 
 الفعاليــة والتــى شــهدت اطــالق مبــادرة ابــدأ. 
ووجه ســمير التحيــة والتقدير لكافة المســتثمرين 
الذيــن حرصــوا علــى اســتمرار مشــروعاتهم 
االنتاجية في السوق المصري وزيادة استثماراتها 
بهــدف الحفاظ على دوران عجلة االنتاج والحفاظ 
علــى العمالــة خــالل الفتــرة الماضيــة، وتعهــد 
الوزير بتطوير منظومة العمل داخل هيئة التنمية 
 الصناعية والتطبيق التام لقانون التنمية الصناعية. 
ومن جانبه أكد المهندس/ محمد الســويدى رئيس 
اتحــاد الصناعات أن قطاع الصناعة يشــهد حاليًا 
زخمــًا كبيــرًا خاصــة فــي ظــل التكليفــات التي 

وجه بهــا فخامة الرئيس السيســي خالل المؤتمر 
والتــي تتعلق بإصــدار الرخصة الذهبيــة لجميع 
المســتثمرين  بما يســهم في ازالة المعوقات التي 
تواجه المســتثمرين، واستعداد الدولة للشراكة مع 
المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير 
الصناعة »ابدأ«، مشيرا الي ان الصناعة المحلية 
هي خط الدفاع الثاني في مصر والتي اســتطاعت 
اجتيــاز التحديــات التي واجهتها خالل الســنوات 
 االخيــرة نتيجــة االزمــات الداخليــة والخارجية. 
وتوجــه الســويدي بالشــكر لكافــة الجهــات التى 
ســاهمت فى انجــاح الملتقى والمعــرض الدولي 
االول للصناعــة ونجــاح المعــرض فــي ابــراز 
الــدور  وكــذا  المصريــة  التصنيعيــة  القــدرات 
المجتمعي للمؤسسات الصناعية في خدمة المجتمع 
والنهوض بالعمالة الفنية والمهنية لتلبية احتياجات 
الصناعــة، معربًا عــن تطلع االتحــاد القامة هذا 
الملتقي والمعرض ســنويًا بمشاركة رجال أعمال 
مــن مختلــف دول العالــم الســتعراض التطــور 
 الــذي تشــهده الصناعــة الوطنية عامــًا بعد عام. 
وأشــار رئيس اتحاد الصناعات الي الدور الكبير 
لوزيــر التجــارة والصناعــة خالل توليه رئاســة 
اللجنــة االقتصاديــة بمجلــس النــواب فــي اعداد 
قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية 
وقانون استقالل اتحاد الصناعات المصرية، الفتا 
الي اهميــة ازالــة المعوقــات البيروقراطية التي 
تواجه المســتثمرين خاصة االجراءات المرتبطة 

بهيئة التنمية الصناعية.

خالل كلمة وزير التجارة والصناعة في 
الجلسة الختامية للملتقى والمعرض الدولي 

االول للصناعة
م. أحمد سمير: توجيهات فخامة الرئيس بمنح الرخصة 
الذهبية للمستثمرين ركيزة لتعزيز حركة االستثمار في 

القطاع الصناعي وزيادة التدفقات االستثمارية باالقتصاد 
القومي

م. أحمد سمير: المعرض يعكس االمكانات الكبيرة لمنتجات 
القطاعات الصناعية المصرية 

وزير التجارة والصناعة يتفقد أجنحة المعرض 
الدولى االول للصناعة
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عقــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة جلســة مباحثات مع الســيد/ جاريث 
بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز 
التعاون االقتصادي بين مصر وبريطانيا خالل 
المرحلة المقبلة، وقد شــارك فــي اللقاء الوزير 
مفوض تجاري/ يحيى الواثق باهلل رئيس جهاز 
التمثيل التجاري، والدكتورة/ شــيرين الصباغ، 
مستشار السياسات التجارية بالسفارة البريطانية 
بالقاهرة والســيدة/ أنيســة داثــي، مديرة مكتب 
وزارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية لدى 

مصر.
وقــال الوزيــر إن مصر حريصــة على تعزيز 
عالقــات الشــراكة االســتراتيجية بيــن مصر 
وبريطانيا بما يعود بالنفع على مستوى التعاون 
بيــن  واالســتثماري  والتجــاري  االقتصــادي 
البلدين، والحفاظ على العالقات الثنائية المتميزة 
مــع بريطانيــا، الفتًا إلــى أن البلديــن ترتبطان 
بعالقات وطيدة تستند لتاريخ طويل من التعاون 
المشــترك فــي مختلــف المجاالت فضــاًل عن 
اهتمــام الحكومتيــن في مصــر وبريطانيا بدفع 
أطــر التعــاون االقتصادي لتحقيــق نقلة نوعية 
في معدالت التجارة البينية وزيادة المشروعات 

االستثمارية للشركات البريطانية في مصر.
وأوضــح ســمير أن حكومتــي البلديــن وقعتــا 
اتفاقيــة المشــاركة المصريــة البريطانية نهاية 
عــام 2020 والتــي دخلــت حيــز التنفيذ مطلع 
عام 2021 لتشــكل اإلطار العام للعالقات بين 
الدولتين في مختلف المجاالت وتعكس االهتمام 
بتعزيز أوجه التعاون بينهما واالرتقاء بها آلفاق 
أرحب بما يعظم من مصالحهما المشتركة، الفتًا 
إلى أن المباحثات تناولت أهمية جذب المزيد من 
االســتثمارات البريطانية لإلستثمار فى السوق 
المصرى خاصة فى ظل الحوافز االســتثمارية 

المشجعة التى أقرتها الدولة المصرية مؤخرًا.
وأشــار الوزير إلى أن اللقاء اســتعرض ســبل 
االســتفادة مــن اآلليــات التمويلية التــى تتيحها 
مؤسســات التمويــل البريطانية مثل المؤسســة 
البريطانيــة الدوليــة لإلســتثمار ووكالة تمويل 
الصــادرات البريطانيــة بهــدف تعزيــز حركة 
وتشــجيع  الدولتيــن  بيــن  التجــاري  التبــادل 
المســتثمرين من الجانبين على إقامة شــراكات 
إســتثمارية وبصفة خاصة فى قطاعات الطاقة 
األخضــر  واالقتصــاد  والمتجــددة  الجديــدة 
والبنيــة التحتية والرعايــة الصحية، فضاًل عن 

المشــروعات المرتبطة بالصناعــات التعدينية 
وزيــادة القيمــة المضافــة للثــروات التعدينيــة 
المصريــة خاصًة في ضوء المشــروعات التي 
افتتحهــا فخامــة الرئيس عبــد الفتاح السيســي 

مؤخرًا والخاصة بالرمال السوداء.
وفى هذا اإلطار أكــد وزير التجارة والصناعة 
استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيالت للشركات 
البريطانية ســواء المســتثمرة حاليًا فى الســوق 
المصرى أو الراغبة فى بدء مشروعات جديدة، 
وقيام الوزارة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة 
المعنية إلزالة أى تحديات قد تواجه الشــركات 

البريطانية العاملة فى السوق المصرى.
وأشــار ســمير إلى أن العالقــات التجارية بين 
مصر وبريطانيا تشــهد نموًا مســتمرًا حيث بلغ 
حجم التجارة بين البلدين خالل عام 2021 نحو 
2 مليــار و917 مليــون دوالر مقابــل 2 مليار 
و1٦٣ مليــون دوالر بنســبة ارتفاع تصل إلى 
٣٥٪، الفتــًا في هذا اإلطار إلى أنه من المقرر 
عقد اجتماع مجموعة عمل الزراعة المنبثقة من 
اللجنــة الفرعية للتجارة واالســتثمار المصرية 
البريطانية خالل شــهر ديســمبر المقبل، حيث 
يســتهدف االجتماع بحث ســبل تعزيز التعاون 
القائــم بين البلديــن في مجــال الزراعة وزيادة 

معدالت الصــادرات المصرية من الحاصالت 
الزراعية إلى السوق البريطاني.

ومن جانبه أعرب الســيد/ جاريث بايلى ســفير 
بريطانيــا بالقاهــرة عــن تطلــع بــالده لتعزيز 
الشــراكة االقتصادية واالســتثمارية مع مصر 
واالســتفادة من عمــق العالقات الوطيــدة التى 
تربــط البلديــن وبمــا يحقــق مصالــح مجتمــع 
األعمال المصرى والبريطانى على حد ســواء، 
خاصــًة في ظــل الجهود الكبيــرة التي تقوم بها 
الحكومــة المصريــة حاليًا لتعزيــز بيئة ومناخ 

االستثمار في السوق المصري.
وأشــار بايلــى إلــى أن العديــد من الشــركات 
البريطانيــة لديها الرغبة فى ضخ اســتثمارات 
جديــدة فــى الســوق المصــرى خاصــة وأن 
مصــر تمثل أحد أهم األســواق الواعدة الجاذبة 
لإلســتثمار وهو ما تؤكــده االحصاءات الدولية 
بــأن مصــر تحتــل المرتبــة األولى فــى جذب 

االستثمارات األجنبية المباشرة فى إفريقيا.
ولفت سفير بريطانيا بالقاهرة إلى أن هناك عدد 
من القطاعات المســتهدفة للمســتثمر البريطانى 
الهيدروجيــن  مشــروعات  خاصــة  وبصفــة 
األخضروالرعايــة الصحيــة والمراكز البحثية 

والتعليمية فضاًل عن المشروعات التعدينية.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير 
بريطانيا بالقاهرة سبل تعزيز عالقات الشراكة 

االستراتيجية بين البلدين في المجاالت 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية المشتركة

أكــد المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة ان مصــر ونيجيريــا ترتبطــان 
بعالقــات ثنائية تاريخية والتي بدأت منذ ٦1 
عامًا وتســتند الــى الثقة واالحتــرام المتبادل 
وتضافــر الجهــود المشــتركة فــي مختلــف 
المجاالت وعلى كافة االصعدة، مشــيرا الى 
حــرص القيــادة السياســية فــي البلدين على 
تعزيز اطر التعاون المشــترك لالستفادة من 
المــوارد المتاحــة بالبلدين لتحقيق مســتقبل 

أفضل للشعبين المصري والنيجيري.
جاء ذلك في ســياق كلمــة الوزير التي ألقاها 
نيابًة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء خــالل االحتفال الذي أقامته 
ســفارة نيجيريا بالقاهرة إحيــاًء لذكرى عيد 
االســتقالل الـ٦2 لنيجيريــا، وذلك بحضور 
وزيــر اإلســكان والعمل النيجيري والســيد/ 
ناورا أبا ريمي، ســفير نيجيريا بالقاهرة إلى 
جانب لفيف من ســفراء الــدول االجنبية في 

مصر.
ونقل الوزير تحيات وتهنئة الدكتور مصطفى 
مدبولــي رئيس مجلــس الــوزراء للحكومة 
والشــعب النيجيري والجاليــة النيجيرية في 

مصر بمناســبة االحتفــال بالذكــرى الـ ٦2 
لالستقالل.

واشــار ســمير الى ان العالقات االقتصادية 
بيــن البلديــن شــهدت زخمــًا غير مســبوق 
خــالل الســنوات القليلة الماضيــة من خالل 
تواجــد عدد من الشــركات المصرية الرائدة 
فــي الســوق النيجيــري وذلك فــي مجاالت 
الصناعــة والطاقة والمقــاوالت في عدد من 
المشــروعات الكبــرى وباســتثمارات بلغت 
مليــار دوالر، الفتًا الى اهمية تعزيز الجهود 
المشتركة لالرتقاء بمعدالت التبادل التجاري 
بين البلدين وبما يعكس االمكانات والمقومات 
االقتصاديــة الكبيرة لمصــر ونيجيريا حيث 
بلــغ حجم التبادل التجاري بيــن البلدين العام 

الماضي نحو 1٤٥ مليون دوالر.
وأضــاف الوزير ان التنميــة االقتصادية في 
قــارة أفريقيا تأتي على رأس أولويات الدولة 
المصريــة فــي الوقــت الراهــن، الفتــًا الى 
الحضــور القوي لكل من مصر ونيجيريا في 

مختلف المحافل والكيانات األفريقية. 
ونــوه ســمير الــى اهميــة تعزيــز التعــاون 
المشــترك بين البلدين للتفعيل الكامل لمنطقة 

 AFCFTA التجارة الحرة القارية األفريقية
لالستفادة من المزايا التي تتيحها األمر الذي 
سيسهم في تشجيع حركة التبادل التجاري في 

شتى المجاالت. 
ومن جانبه قال السيد/ ناورا أبا ريمي، سفير 
نيجيريــا بالقاهرة إن نيجيريــا تتمتع بالعديد 
مــن الخصائــص التــي تؤهلها لتبــوء مكانة 
مميزة في قلب القارة السمراء أهمها الموارد 
الطبيعيــة العديدة والموقــع الجغرافي المميز 
فــي غرب افريقيــا باإلضافة الــي االقتصاد 
الذي يســجل نمــوًا عامًا بعد عــام، الفتًا إلى 
أن بــالده حريصة في إطار عالقاتها الدولية 
واإلقليميــة على تعزيز قضايــا الديمقراطية 

والمساواة وسبل مواجهة تغيرات المناخ. 
وأضــاف ريمــي أن بــالده حريصــة علــى 
تعزيــز العالقات االقتصاديــة والتجارية مع 
مصر والبناء علــى العالقات التاريخية التي 
تربط البلدين في الوصول بمستوى العالقات 
إلى آفــاق أرحب تلبــي طموحات الشــعبين 
المصــري والنيجيــري وتصــب فــي صالح 

اقتصادي البلدين.

باإلنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة يشارك في فعاليات 

االحتفال بذكرى عيد االستقالل الـ62 لنيجيريا
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بتكليف وحضور فخامة 
السيد رئيس الجمهورية

العاصمة اإلدارية الجديدة 
تستضيف المؤتمر 

االقتصادي مصر 2022 
على مدار 3 أيام لبحث 
مستقبل االقتصاد المصري

على مدار 3 أيام استضافت العاصمة اإلدارية الجديدة فعاليات المؤتمر 
االقتصادي مصر 2022 بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث 

مستقبل االقتصاد المصري وذلك بمشاركة عدد كبير من المسؤولين 
والوزراء ورجال االقتصاد، والفكر، والخبراء المتخصصين، بهدف التوافق 

على خارطة الطريق االقتصادية للدولة خالل الفترة المقبلة، واقتراح 
سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة االقتصاد 

المصري، فضاًل عن اإلعالن عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين 
لتحقيق المستهدفات القومية وناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل االقتصاد 

المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار االقتصاديين، والمفكرين، 
والخبراء المتخصصين.

الهدف من المؤتمر 
بحث سبل مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لألزمة االقتصادية العالمية 

وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع األعمال واالستثمار إليجاد حلول 
عاجلة لمواجهة المشكالت التي تعرقل ملف االستثمار في مصر، ومناقشة 
تحديات مصر االقتصادية واالستماع إلى رؤى االقتصاديين والمستثمرين 

ورجال األعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكالت، حتى يكون لهذا 
المؤتمر آثاره اإليجابية والكبيرة لدعم االقتصاد الوطني ومواجهة مشكالت 

المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية.
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الرئيس السيسي يؤكد اعتماد توصيات 
ومخرجات المؤتمر كخارطة طريق 

لالقتصاد المصري

رئيس الوزراء نستهدف تعظيم العائد 
من األصول المملوكة للدولة من خالل 
شراكات ناجحة مع القطاع الخاص 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد توصيات 
ومخرجــات المؤتمر االقتصادي مصر2022 
كخارطــة طريق لمســار االقتصــاد المصري 
خــالل المرحلة المقبلــة، وتحويل المؤتمر إلى 
منصة اقتصادية مســتقرة تقدم كشــف حساب 
كل عام بما تم إنجــازه في مختلف المجاالت، 
مشــدًدا على ضــرورة أن تكون هنــاك آليات 

مؤسسية مستمرة تتناول مشكالت التنفيذ.
كما أكــد فخامة الرئيــس التزام الدولــة بتنفيذ 
كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر، مشيًرا 
إلى أنه ســيتلقى تقريرا كل ثالثة أشــهر بما تم 

إنجازه من توصيات.
وأضاف: »أتفق معكم علــى أن يعقد المؤتمر 

االقتصادي كل عــام، ونحن حريصون منذ ٥ 
ســنوات أو أكثر على عمل منصة حوار وكنا 
نقول إن هذا المؤتمر هو مؤتمر الشباب وسيتم 
تنــاول قضايــا الدولة كلها فيه وليســت قضية 
شــباب فقط، بل القضايــا االقتصادية والثقافية 
والفكريــة، ونجحنــا في عمــل هــذا المؤتمر 
بشــكل أو بآخر في المحافظــات ثم قمنا بعمله 
ســنويا على مستوى العالم، ولم نستطع تكملته 
بنفس المســتوى الذي كنا نتمناه، بسبب جائحة 

كورونا«.
 وقد وجه فخامــة الرئيس الحكومة بتنفيذ عدد 
من التكليفــات المتعلقة بالتوصيــات الصادرة 

عن المؤتمر تناولت:

• التوجيــه بالبــدء الفوري لوضع السياســات 
والتشــريعات الالزمة لتنفيذ توصيات المؤتمر 
االقتصــادي ونصائــح الخبــراء االقتصاديين 
لمســار االقتصــاد  لتكــون خارطــة طريــق 
المصري خالل الســنوات المقبلــة، مع توجيه 
الحكومــة بإجراء تقييم شــامل بشــكل دوري 

لإلجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليتها. 
• التوجيه بتشــكيل مجلس أمناء لمتابعة مسار 
السياســات والتشــريعات الخاصــة بتوصيات 

المؤتمر االقتصادي.
• عــدم تحميل المواطــن ألعباء إضافية خالل 
الفتــرة المقبلــة نظــرا للظــروف االقتصادية 

العالمية، وتوفير فرص عمل للشباب

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء أن نتائــج المؤتمر تضمنت عدد من 
الرســائل الرئيسية حيث أكد حرص الحكومة 
على نهج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، 
على النحو الذي عكسته بالفعل مداخلة مجتمع 
األعمال في ســياق الجلســة الخاصــة بوثيقة 
سياســة الملكية، والتي أشــارت إلــى أن هذا 
النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات 
بالنســبة للقطاع الخاص، مؤكــدًا أن الحكومة 
ملتزمــًة بمواصلة هذا النهج في كل ما ســيتم 
تبنيــه ويخص مجتمع األعمال خالل المرحلة 

المقبلة.
ولفت رئيس الــوزراء إلى أن المؤتمر حظي 
بحضور واســع النطاق ومشــاركة فعالة من 
قبــل كافــة الفئــات الُممثلة في هــذا المؤتمر، 
حيث تجاوز عددهم نحو 1200 مشارك، كما 
شهد المؤتمر نسب تفاعل ومشاركة كبيرة من 
خــالل منصاته االلكترونيــة، حيث تجاوزت 
نســبة المشــاهدة 2٥0 ألــف مشــاهدة خالل 
يومين، فضاًل عن أنه تم تلقي ما يعادل ٦00 
مقتــرح، الفتًا إلى أن مــا يميزهم أن غالبيتهم 
من الشباب، بما يعكس تفاعال كبيرا للغاية من 

الشباب المصري لعرض مقترحات كثيرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوجيه 
بتشــكيل لجنة فنية بالتنســيق مــع الوزارات 
المقترحــات،  هــذه  كل  لدراســة  المختلفــة، 
وصياغــة خطط تنفيذيــة لالقتصاد المصري 
خــالل الفترة القادمة، مضيفا انه تم من خالل 
جلسات المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة 
التي تواجه القطاع الخاص في مصر، بهدف 
الوصول إلى خارطة طريق توافقية لالقتصاد 

المصري في الفترة المقبلة.
كمــا أكد مدبولي اهتمام الحكومة بخفض ُكلفة 
أداء األعمــال على القطاع الخاص من خالل 
العديــد من اآلليات وتوفير جميع ســبل الدعم 
للقطاع الخاص، الفتًا إلى أنه تم التأكيد خالل 
جلســات المؤتمر على أن مجلس الوزراء قد 
أصــدر قرارًا ُيلــزم الجهــات الحكومية بعدم 
فــرض أي رســوم جديــدة إال بعــد الرجوع 
لمجلــس الــوزراء، كمــا تــم خالل جلســات 
المؤتمــر دعــوة الُمصنعين ورجــال األعمال 
للتواصــل مباشــرة مع مجلس الــوزراء حال 
فرض أي رســوم جديدة لم تكن مفروضة من 

قبل من أية جهة حكومية.
وأشــار رئيــس الــوزراء كذلــك إلــى التزام 

أفضــل  التنافســي وفــق  بالحيــاد  الحكومــة 
الممارســات الدولية، الفتًا إلــى أن ذلك تمت 
ترجمته مــن خالل التعديالت التــي تم تبنيها 
مؤخــرًا فــي األطر التشــريعية والمؤسســية 
حمايــة  جهــاز  دور  لتعزيــز  والتنظيميــة 
المنافســة، ومــن بينها صدور قرار تأســيس 
اللجنــة العليا للحياد التنافســي، وقــرار إلزام 
الجهــات الحكوميــة بعــدم تبني أيــة قرارات 
ُتؤثــر على الحيــاد التنافســي، والرجوع إلى 
جهــاز حمايــة المنافســة في هــذا الصدد قبل 
إصدار أيــة قرارات بهذا الشــأن، إلى جانب 
التزام الشركات المملوكة للدولة بالمبادئ التي 
تضمن الحياد التنافســي الصادرة عن منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية.
كما تضمنت الرسائل الرئيسية للمؤتمر التأكيد 
علــى أن الحكومة تســتهدف تعظيم العائد من 
األصول المملوكة للدولة من خالل شــراكات 
ناجحة مع القطــاع الخاص في عدد كبير من 
المجــاالت ذات األولويــة، من خــالل آليات 
ُمتعددة للشــراكة، سواًء فيما يتعلق بالمشاركة 
فــي الملكيــة، أو اإلدارة، أو التشــغيل، حيث 
أوضح رئيس الوزراء أن فكرة تخارج الدولة 

ليس معناها البيع، موضحًا أن خيار البيع يمثل 
آلية فقط من بين آليات كثيرة جدًا، وتم التوافق 
علــى أن تكــون األولويــة حال لجــوء الدولة 
إلى هــذا الخيار، من خالل طرح الشــركات 
المملوكــة للدولة في البورصة لتوســيع قاعدة 

الملكية من قبل المواطنين.
أن  مدبولــي  مصطفــى  الدكتــور  وأضــاف 
الحكومة ســتعمل خالل األجــل القصير على 
تنفيذ مجموعة من اإلجراءات تتمثل في تبني 
آليــة تواصل مســتمرة بيــن الحكومة وجميع 
الفئــات األخــرى للتعرف على أهــم العقبات 
التي تواجه القطاعات المختلفة ووضع حلول 

عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.
وتابــع أن هــذه اإلجــراءات تشــمل أيضــا 
اقتراح عقد مؤتمر اقتصادي ســنوي للترويج 
لالســتثمار فــي مصر يتــم من خاللــه دعوة 
الشــركات العالمية لعرض فرص االستثمار، 
وكــذا لمراجعة وتقييم مــا تم االتفاق عليه من 
خارطــة طريــق وعرضها أمام الــرأي العام 
والمتخصصيــن، مشــيرًا الــي ان الحكومــة 
تســتهدف أن يكــون المؤتمــر األول في هذا 

الشأن في النصف األول من عام 202٣.
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وزير التجارة والصناعة يشارك في جلسة 
»خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: 

تحديات وآليات تحفيز القطاع« في إطار 
فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر االقتصادي

شــارك المهنــدس أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعة في جلسة  خارطة طريق لتطوير قطاع 
الصناعة: تحديات وآليــات تحفيز القطاع« لبحث 
آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية والتغلب 
على التحديات التي تواجه المســتوردين من خالل 
تكاتف جهود كافــة الجهات المعنية لتخفيض حجم 
الــواردات وزيــادة الصــادرات، وذلــك في اطار 
فعاليات اليوم الثالث والختامي للمؤتمر االقتصادي 
الــذي تنظمــه الحكومــة المصريــة ، شــارك في 
فعاليــات الجلســة الدكتــور/ مصطفــى مدبولــي 
رئيــس مجلس الوزراء والســيد/ حســن عبد اهلل، 
محافــظ البنك المركــزي، والدكتور/ محمد معيط، 
وزير المالية، إلى جانب عدد من الســادة الوزراء 
وأعضــاء مجلســي النــواب والشــيوخ ومنظمات 

األعمال والخبراء االقتصاديين.
وأكد سمير أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للنهوض 
بالقطاع الصناعي وذلك في إطار الخطة الشــاملة 
للحكومــة المصرية لالرتقــاء باالقتصاد المصري 
وزيادة قدرته التنافســية خاصــة في ظل االزمات 
االقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على مختلف 

االقتصادات خاصة الدول الناشئة.
وقــال الوزير انه يجرى حاليًا وضع اســترا تيجية 
شــاملة لتنميــة وتطوير الصناعــة المصرية بكافة 
قطاعاتهــا وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع كافــة 
االجهــزة المعنية على ان يتــم االنتهاء منها خالل 
الـ٣ أشــهر المقبلة، مشــيرًا في هذا اإلطار الى ان 
الفترة الماضية شــهدت اجتماعــات مكثفة مع عدد 
من منظمات االعمال وممثلي االحزاب السياســية 

لوضع االطر العامة لهذه االستراتيجية.
وأوضــح الوزيــر إن التقاريــر الدولية تشــير إلى 
أن مصــر تعد من أكثر الدول تضــررًا باألزمات 
االقتصادية العالميــة المتالحقة التي تتضمن أزمة 
جائحة كورونا ثم الحرب الروسية األوكرانية وما 
تالهما من ارتفاع في أسعار المحروقات والطاقة، 
واضطرابــات سالســل اإلمداد، وقلــة المعروض 
وارتفــاع نســب التضخــم عالميًا، مشــيرًا في هذا 
اإلطار إلى أن هناك دول عديدة قامت بفرض غلق 
كامــل والبعض االخر فــرض غلق جزئي وهو ما 
أحــدث اضطرابات في حركــة التصنيع والتجارة 

وسالسل التوريد حول العالم. 

وفي هذا اإلطار أشــار المهندس احمد ســمير إلى 
أن الــوزارة قامت بإجراء دراســة لهيكل الميزان 
التجــاري المصري للتعرف علــى اثر هذه األزمة 
وتداعياتها وتبين ان ٥٦٪ من الواردات المصرية 
هي مستلزمات انتاج لتشغيل المصانع وبالتالي فان 
توقف او تراجع معدالت استيراد هذه المستلزمات 
ســيؤثر ســلبًا علــى معــدالت االنتاجيــة ومــن ثم 
معــدالت الصادرات، مؤكــدًا ان هذا االمر يتطلب 
التوجه نحو تعميــق التصنيع المحلي إليجاد قطاع 

صناعي قوي قادر على تحمل الصدمات. 
وأوضح ســمير أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع 
الصناعــة ترتكز على ٣ مســارات رئيســية أولها 
رفع معدالت االســتثمار الصناعي وتعميق المنتج 
المحلي من خالل استهداف بعض الصناعات ذات 
األولوية التي تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية 
والمعدنية والنسيجية والغذائية والزراعية والطبية 
واألثــاث ومواد البنــاء، باإلضافة إلى تنويع هيكل 
اإلنتــاج الصناعي، وتبســيط اإلجــراءات وتهيئة 
منــاخ األعمــال وتحريــر القطــاع الصناعي من 
القيــود، مشــيرًا إلى أنه تــم في ســبيل تحقيق هذا 
الهــدف إرســاء بيئة تشــريعية محفزة لالســتثمار 
فــي مختلــف القطاعــات االقتصادية حيــث وافق 

مجلس الوزراء على تعديل قانون االستثمار ومنح 
حوافز جديدة، وصدر قانون تيســير إجراءات منح 
التراخيــص الصناعيــة والئحتــه التنفيذية وقانون 
اإلفــالس والصلــح الواقي وتعديالتــه، إلى جانب 

قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 
وفيما يخص توحيد اجراءات تخصيص االراضي 
الصناعية، أشار الوزير إلى أنه صدر قرار رئيس 
مجلــس الوزراء رقم 2100 لســنة 2021 لتوحيد 
جهة التعامل مع المســتثمر الســتصدار الموافقات 
الالزمة للحصول على االراضي الصناعية وسرعة 
البت في طلبات الحصول على تلك االراضي، وتم 
بموجب القرار تشــكيل لجنة تخصيص االراضي 
الصناعية وتســعيرها تضم كافــة الجهات المعنية، 
والتي قامت بوضع عدد من االطر التنظيمية لعملية 
تخصيص االراضــي الصناعية، كما وافق مجلس 
الــوزراء على االجــراءات المتعلقة بالتصرف في 
االراضي واتاحتها بنظام التمليك وحق االنتفاع  . 
ولفت ســمير إلــى أن هذه اللجنة انبثــق عنها لجنة 
فرعية تضم جميع جهات الوالية وتختص بتسعير 
االراضي والمجمعات الصناعية بكافة المحافظات 
والمــدن الجديــدة، وعملت في إطــار قرار مجلس 
الــوزراء رقم 20٦7 لســنة 2022 ومــا تضمنه 

من اعتماد نتائج التســعير من دولة رئيس مجلس 
الوزراء، مشــيرًا إلى أن اللجنة اتخذت عددًا من 
االجــراءات الخاصة بمراجعة تســعير االراضي 
الصناعيــة وصدر بموجبها قــرار رئيس مجلس 

الوزراء رقم ٣٣0٨ لسنة 2022.
الممنوحــة  التيســيرات  الوزيــر  واســتعرض 
الســتصدار التراخيــص الصناعيــة التي تشــمل 
اصــدار رخصــة التشــغيل باإلخطــار خــالل 7 
ايــام عمل وهــي تمثل حوالــي ٨٥٪ من اجمالي 
التراخيــص، ورخصة التشــغيل المســبق خالل 
20 يــوم عمل مــن تاريخ تقديم الطلب مســتوفي 
كل االوراق والمســتندات وتســتحوذ على ٪1٥ 
من اجمالــي التراخيص، إلى جانب إقرار حوافز 
ضريبيــة وغيــر ضريبية للمســتثمرين وتيســير 
البيئــة اإلجرائية لممارســة األعمال، مشــيرًا في 
هذا اإلطار إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 
قيمة الضريبة العقارية المســتحقة عن 19 قطاع 
صناعي لمدة ٣ ســنوات اعتبارًا من مطلع شــهر 
ينايــر المقبــل وذلك فــي إطار اإلجــراءات التي 
اتخذتها الحكومة لمواجهــة التحديات االقتصادية 

العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي. 
وأشــار ســمير إلــى أن الــوزارة نجحــت خالل 
الســنوات الماضية في إنشاء منظومة المجمعات 
الصناعيــة في مختلف المحافظــات بإجمالي 17 
مجمــع  تضــم ٥0٤٦ وحــدة صناعية، مشــيرًا 
إلــى أنــه تــم تبســيط آليــة تخصيــص الوحدات 
الصناعية بهذه المجمعات وتخفيض المدة الزمنية 
للتخصيــص لتصل إلى 10-1٥ يومــًا طبقًا لعدد 
الطلبــات، منوهًا إلــى انه تم انشــاء وحدة داخل 
الوزارة لحل مشــاكل المستثمرين وبصفة خاصة 
فيمــا يتعلــق بمنظومــة الخدمــات واالجــراءات 
المقدمة للمســتثمر حيث تلقت الوزارة شكر وثناء 
من العديد من المســتثمرين حول اداء هذه الوحدة 

وسرعة التعامل مع المشكالت. 
وتابع الوزير أن الهدف الثاني من الخطة هو تنمية 
الصــادرات الصناعية من خــالل تعزيز برنامج 
رد األعباء التصديرية، ومساندة الشحن لألسواق 
المستهدفة، والتنسيق مع وزارتي النقل والتخطيط 
لعمل خطة نفاذ لألســواق الجديدة خاصة أفريقيا، 
إلــى جانب حوكمة وإعادة هيكلة الكيانات المعنية 
بتنمية الصادرات، وزيادة االســتفادة من اتفاقيات 
التجــارة الحرة، وتفعيــل دور التمثيــل التجاري 
لتوفير الدراســات التسويقية لألسواق المستهدفة، 
فضــاًل عن دعم خطة االشــتراك فــي المعارض 
الدولية، الفتًا إلى أنه ســيتم عقد اجتماع االسبوع 
المقبــل لمجلس ادارة صنــدوق تنمية الصادرات 
وذلــك لعرض مقتــرح وزارة التجارة والصناعة 
بان يكون برنامج المســاندة ديناميكي وقادر على 
مواجهــة المتغيــرات فضــاًل عن  الســعي لمنح 
ميزات اضافية للنفاذ الى بعض االسواق الجديدة 
وبعض المدن الصناعية مثــل الروبيكي ودمياط 
لألثاث والصعيــد والمناطق الحدودية، باإلضافة 

إلى مساندة العالمات التجارية المصرية ووضع 
برنامج للصفقات المتكافئة

 وأضاف سمير أن الهدف الثالث لخطة الوزارة 
هو الحوكمة والتطوير المؤسسي حيث تستهدف 
الــوزارة توقيع بروتوكول مــع وزارة التخطيط 
وشركة اي فاينانس لتطوير منصة رقمية لتقديم 
الخدمات للمســتثمر الصناعي والتي ستسهم في 
االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، 
والتعامــل مــع بوابــة موحــدة للحصــول على 
جميــع الخدمــات الصناعية، إضافــًة إلى توفير 
الســوق الصناعــي لجميع مســتلزمات اإلنتاج، 
وبوابــة للدفــع والتحصيل، وقاعــدة بيانات بكل 
المصانــع، وإتاحــة الحصــول علــى التمويــل، 
وأنظمة معلومات وحلول تقنية إلدارة وتشــغيل 
المصانع، إلى جانب محفظة إلكترونية لمستندات 
جميع المصانع المســتخدمة في جميع المعامالت 
مــع مختلف الجهــات، وإتاحة فرص اســتثمارية 
والتشــريعات والقوانيــن والقــرارات الوزاريــة 
الخاصــة بالصناعــة وتنفيــذ جميــع اإلجراءات 
والتعرف على موقف الخدمــة المقدمة إلكترونيًا 

وتوفير خدمة مستشارك الصناعي الذكي. 
ونوه أن الصــادرات المصرية بلغت خالل العام 
الماضــي ٣2.٤ مليار دوالر شــملت كيماويات 
وأســمدة بنســبة 2٤٪، ومواد بناء بنســبة ٪22، 
وصناعات غذائية بنســبة 1٤٪، وســلع هندسية 
وإلكترونيــة بنســبة 11٪، وحاصــالت زراعية 
 ،٪7 بنســبة  جاهــزة  ومالبــس   ،٪9 بنســبة 
وطباعــة وورق وتغليــف بنســبة ٣٪، وغــزل 
ومنســوجات بنســبة ٣٪، وصناعات طبية بنسبة 
٣٪، ومفروشــات بنســبة 2.2٪، وأثاث بنســبة 
1٪، وحــرف يدوية بنســبة 1٪، وجلود وأحذية 

ومنتجات جلدية بنسبة ٣.٪0.

خرج المؤتمر االقتصــادي بعدة توصيات 
ومكاسب للقطاع الخاص والتي طالب بها 

على مدار عدة أسابيع وأبرزها: 
• إعالن الحكومة إلغاء العمل باالعتمادات 
المســتندية في غضون 60 يوما استجابة 

لمطالب المصنعين والمصدرين
للصناعــات  الدخــل  ضريبــة  رد   •
االستراتيجية بنسبة 55% خالل 45 يوما 
وتفعيل قانون تفضيــل المنتج المحلى في 
العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة 
مــن رد أعباء التصديــر بواقع 5.5 مليار 

جنيه.
• رد ضريبــة الدخل بنســبة 55% في مدة 
ال تزيــد عــن 45 يومــا وذلــك لعــدد من 

القطاعات االستراتيجية والصناعية
• ســرعة االنتهــاء من الرؤيــة المتكاملة 

الستراتيجية الصناعة الوطنية
• استهداف بعض الصناعات ذات األولوية 

وتعميق التصنيع المحلى 

األعبــاء  رد  عبــر  الصــادرات  تنميــة   •
وتسهيل النفاذ ألسواق جديدة

• تفعيــل دور مكاتــب التمثيــل التجــاري 
المصرية والمعارض الدولية

• تعزيز دور مبادرة »ابدأ« ونشاطها في 

دعم وتطوير الصناعة
• تفعيــل قانــون تفضيــل المنتــج المحلى 

لتحفيز اإلنتاج وقطاع الصناعة
• تحويل المناطق الصناعية لمدن متكاملة 

لتقليل تكلفة انتقال العاملين

توصيات ونتائج المؤتمر
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام ٢0١6 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 359 مصنع، و إجمالي 
عدد المصانع التي تم منحها العالمة 30١  مصنع، وتم رفض 58 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 لصندوق النقد الدولي

يواجه االقتصــــاد العالمــــي حاليـــا عــــدد مــن 
التحديــــات الكبيــرة والتــي تنوء بأعباء ثقيلـــة 
مــــن جــــراء ارتفــــاع التضخــــم إلى مســتوى 
لــم يشــــهده علــــى مــــدى عــــدة عقــود، وذلك 
بســبب األزمــة الروســية األوكرانيــة وجائحــــة 

فيــروس كورونــا.
وتســهم عــــودة السياســات النقدية وسياســات 
الماليــــة العامــــة إلى األوضــــاع العاديــــة في 
تخفيف الطلـــب بينمـــا يهـدف صناع السياسات 
إلــى تخفيــض التضخــم وإعادتــه إلى مســــتواه 
المســــتهدف، ولكــــن هنــــاك نســــبة متزايــدة 

مــــن االقتصــادات التــي تشــهد إمــــا تباطــؤ في 
النمــو أو انكماشــــًا مباشــــرًا، وتعتمــد صحــــة 
اعتمــادًا  المســتقبلية  العالمــــي  االقتصــــاد 
حاسما علــــى المعايــــرة الناجحــــة للسياســــة 
ــا،  ــرب فــي أوكرانيــ ــار الحــ ــة، ومســ النقديــ
واحتمــال حــــدوث مزيــــد مــــن االنقطاعــــات 
ــب  ــى جان ــا علــ ــة كورون ــة بجائحــ المرتبطــ

العــرض.
وتشــير التنبــؤات إلــى تباطؤ النمــــو العالمــــي 
مــــن 6,0% فــي عــام ٢0٢١ إلــى 3,٢% فــي 
فــي عــام ٢0٢3.  ثــم 7,٢%  عــام ٢0٢٢ 

ــذ  ــو منــ ــاط النمــ ــف أنمـ ــك أضعــ ــل ذلــ ويمث
عــــام ٢00١ باستثناء فتــــرة األزمـة الماليــة 
العالميــــة والمرحلــــة الحــــادة مــــن جائحــــة 
ــى أن  ــؤات إل ــير التنبــ ــا تش ــد-١9، كم كوفيــ
 %4,7 مــــن  ســيرتفع  العالمــــي  التضخــــم 
لكنــه  فــي ٢0٢٢  إلــى %8,8  فــي ٢0٢١ 
وإلــى  فــي ٢0٢3   %  6,5 إلــى  ســيتراجع 
ــاع المفاجــئ  ــي ٢0٢4. وكان االرتف 4,١% ف
فــي التضخــم أكثــــر انتشــارا فــي االقتصــادات 
المتقدمــة، مــع زيــادة درجــات التباين علــى 
الصاعــدة  األســــواق  اقتصــادات  مســــتوى 

في أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد 
الدولي حول آفاق االقتصاد العالمي

ضرورة تعزيز التعاون العالمي المشترك 
لمواجهة تحديات األزمة االقتصادية 

الحالية

واالقتصــادات الناميــة.
بصــــورة  كبيــــرة  المخاطــــر  تــــزال  وال 
اســتثنائية ومائلــة نحــو التطــورات الســــلبية، 
ــواب  ــة الصــ ــة النقديــ ــب السياســ ــد يجان فق
فــي حســــاب الموقــــف الصحيــــح لتخفيــــض 
التضخــــم. ومــن الممكــن أن يســتمر تباعــد 
االقتصــــادات  فــي  السياســــات  مســــارات 
الكبــــرى، فيــــؤدي إلى اســــتمرار االرتفــــاع 
في ســــعر الــــدوالر األمريكــــي، وقــد يــؤدي 
حــــدوث مزيــــد مــــن صدمــــات أســــعار 
الطاقــــة والغــــذاء إلــى اســــتمرار التضخــــم 
لمــــدة أطــــول، ومــــن الممكــــن أن يتســــبب 
ــي  ــي ف تشــــديد أوضــــاع التمويــــل العالمــ
ــة  ــدة فــي مرحلــ ــواق الصاعــ ــول األســ دخــ
ــع،  ــاق واســ ــى نطــ ــة علــ ــة حرجــ مديونيــ
ومــــن شــــأن وقــــف إمــــدادات الغــــاز مــــن 
روســــيا أن يضعــــف النــــاتج فــي أوروبــــا، 
وقــــد يواجــــه النمــــو مزيــــدا مــــن العوائــق 
حــــال تفشــي جائحــة كوفيــد-١9 مجــددا أو 
ظهــــور مخــــاوف صحيــة عالميــــة جديــدة.

 ومــن شــأن التشــرذم الجغرافي -السياســي 
أن يعــــوق التجــارة والتدفقــات الرأســمالية، 
ويضــع مزيــدا مــن العراقيــل أمــام التعــاون 
بشــــأن سياســــة المنــــاخ، ويميــــل ميــــزان 
المخاطــر نحــــو التطــورات الســلبية بقــوة، 
ــوالي ٢5%  ــبتها حــ ــة نســ ــاك احتماليــ فهنــ
بــــأن يشــــهد النمــــو العالمــــي هبوطــا لعــام 

قــــادم إلى أقــــل مــــن 0.٢% .
ــة  ــدأ بمواصلــ ــر يبــ ــذه المخاطــ إن درء هــ
السياســــة النقديــــة العمــــل علــــى اســــتعادة 
اســــتقرار األســــعار، و يشــــكل التشــــديد 
النقــــدي القــــوي في البدايــــة أهميــــة بالغــة 
لتجنــــب انفــــالت التضخــــم عــــن الركيــــزة 
المســتهدفة بســبب اســتناد توقعــات األســر 
والشــــركات بشــــأن األجــــور واألســــعار إلى 
تجربتهــــا مــــع التضخــــم مؤخــــرا، وتتمثــل 
أولويــة سياســة الماليــة العامــة في حمايــة 
ــه  ــم موجــ ــم دعــ ــة بتقديــ ــات الضعيفــ الفئــ
للمســــتحقين فــي األجــــل القريــــب لتخفيــــف 
العــــبء مــــن أزمــــة غالء المعيشــــة التــــي 
انعكســــت آثارهــــا فــي مختلــــف أنحــــاء 
العــــالم، ولكــــن ينبغــــي أن يظــــل موقفهــــا 
ــاء  ــي إلبقــ ــة تكفــ ــى درجــ ــددا ككل إل متشــ
ــو  ــار نحــ ــى المســ ــة علــ ــة النقديــ السياســ
تحقيــق الهــدف، وال بــد مــن تحســين أطــر 

تســــوية الديــون بشــــكل ملمــوس لمعالجــة 
الحرجــــة  الحكوميــــة  المديونيــــة  حالــــة 
المتزايــدة بســبب انخفــاض النمــو وارتفــاع 
ــق  ــل تضييــ ــراض، وفــي ظــ ــف االقتــ تكاليــ
األوضــــاع الماليــــة، ينبغــــي االســــتمرار في 
ــة  ــالمة االحترازيــ ــات الســ ــاج سياســ انتهــ
الكليــــة للحمايــــة مــــن المخاطــــر ، ويمكــــن 
تخفيــــف النقــــص فــي اإلمــدادات مــن خــالل 
ــي  ــة إل ــة الرامي ــة المكثف ــات الهيكلي اإلصالح
تحســين اإلنتاجيــة والقــدرات االقتصاديــة، 
ــي  ــة ف ــة النقديــ ــم السياســ ــم دعــ ــن ثــ ومــ
مكافحتهــــا للتضخــــم، وتحقــــق السياســــات 
الراميــــة إلــى تســــريع مســــار التحــــول إلــى 
الطاقــــة الخضــــراء مــــردودًا طويــل المــدى 
علــى أمــن إمــدادات الطاقــة وتكاليــف تغيــر 
المنــــاخ المســــتمر، ســيبقي اتخــاذ التدابيــر 
الصحيحــــة بالتدريــج علــى مــدى الســــنوات 
االقتصاديــــة  التكاليــف  القادمــة  الثمانــي 

الكليــــة فــي حــــدود يمكــــن تحملهــــا.
إن نجاح التعــاون متعــدد األطــراف ســيحول 
دون التشــــرذم الــــذي يمكــــن أن يعكــــس 
مســــار مكاســــب الرفاهيــــة االقتصاديــــة 
التــــي تحققــــت علــــى مــدي ثالثيــــن عامــــا 

مــــن التكامــــل االقتصــــادي.
اآلفاق والسياسات العالمية

العالمــي  االقتصــادي  النشــاط  تباطــؤ  بــات 
واســع النطــاق وأكثــر حــدة ممــا كان متوقعــا، 
ــا  ــى مم ــتوى أعل ــم لمس ــاع التضخ ــع ارتف م
شــهدناه لعقــود، وتتوقــف آفــاق االقتصــاد 
ــن السياســة  ــكل م ــرة الناجحــة ل ــى المعاي عل
النقديــة وسياســة الماليــة العامــة، ومســار 

الحــرب فــي أوكرانيــا، وآفــاق النمــو فــي 
الصيــن، وينبغــي لصنــاع السياســات التركيــز 
علــى اســتعادة اســتقرار األســعار والتخفيــف 
يــزال  وال  المعيشــة.  تكلفــة  ضغــوط  مــن 
ــا لتســريع  التعــاون متعــدد األطــراف ضروري
الخضــراء  الطاقــة  إلــى  التحــول  مســار 

والحيلولــة.
ــد-١9  ــب كوفي ــور عق ــة األج ديناميكي

ــعار ــور واألس ــة األج ــر دوام ومخاط
منــذ  يشــهده  لــم  مســتوى  التضخــم  بلــغ 
االقتصــادات.  بعــض  فــي  عامــا  أربعيــن 
بشــكل  األجــور  نمــو  بقــاء  مــن  وبالرغــم 
عــام دون مســتوى التضخــم حتــى اآلن، فقــد 
ــة دخــول  ــن إمكاني ــن م حــذر بعــض المراقبي
األســعار واألجــور فــي عمليــة دفــع متبــادل، 
حيــث تتصاعــد األجــور وتتضخــم األســعار 

فــي دوامــة أجــور وأســعار مســتمرة.
قصيــر  الكلــي  االقتصــادي  التأثيــر 
مــن  التخلــص  لسياســات  المــدى 

لكربــون ا
عقــود مــن التأجيــل جعلــت مــن التحــول الــذي 
كان يمكن أن يكون سلســا نحو مجتمع يعيش 
فــي ظــل الحيــاد الكربونــي إلــى مــا يرجــح أن 
ــذا  ــة ه ــة، فبنهاي ــد صعوب ــوال أش ــح تح يصب
العقــد، ينبغــي أن يكــون االقتصــاد العالمــي قــد 
خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 
بنســبة ٢5% عــن مســتوى عــام ٢0٢٢ حتــى 
تتــاح لــه فرصــة للنضــال مــن أجــل الوصــول 
إلــى األهــداف التــي تحــددت فــي باريــس عــام 
٢0١5 وتجنــب اضطرابــات مناخيــة كارثيــة.
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بلغت الصادرات المصرية خالل العام الماضي 3٢.4 مليار دوالر 
شملت كيماويات وأسمدة بنسبة ٢4%، ومواد بناء بنسبة ٢٢%، 
وصناعات غذائية بنسبة ١4%، وسلع هندسية وإلكترونية بنسبة 
١١%، وحاصــالت زراعية بنســبة 9%، ومالبس جاهزة بنســبة 
7%، وطباعــة وورق وتغليــف بنســبة 3%، وغزل ومنســوجات 
بنســبة 3%، وصناعــات طبية بنســبة 3%، ومفروشــات بنســبة 
٢.٢%، وأثــاث بنســبة ١%، وحــرف يدوية بنســبة ١%، وجلود 

وأحذية ومنتجات جلدية بنسبة %0.3.

بلــغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 305 مليون 
دوالر خــالل عــام ٢0٢١ مقابل ٢5٢ مليــون دوالر خالل عام 
٢0٢0 بنســبة ارتفاع بلغت ٢١% كما سجل حجم التجارة خالل 

أول 7 أشهر من العام الجاري ٢4٢ مليون دوالر.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا العام الماضي نحو 
١45 مليون دوالر. 

تعــد مصــر أكبر منتج في العالم للتمور حيــث تنتج حوالي ١8% 
مــن اإلنتاج العالمي و٢4% من اإلنتــاج العربي بعدد نخيل مثمر 

يتجاوز ١6 مليون نخلة. 

بلغــت الصــادرات المصرية غيــر البترولية خــالل النصف األول 
مــن عام ٢0٢٢ لقــارة أفريقيا بدون الــدول العربية مليار و46 
مليون دوالر مقابل 863 مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 

٢0٢١ بنسبة زيادة بلغت ٢١%.

بلغت الصادرات المصرية غير البترولية خالل النصف األول من 
عــام ٢0٢٢ لجامعة الدول العربية 5 مليار و78١ مليون دوالر 
مقابــل 4 مليار و806 مليون دوالر خــالل نفس الفترة من عام 

٢0٢١ بنسبة زيادة بلغت ٢0%.

بلغت الصادرات المصرية غير البترولية خالل النصف األول من 
عــام ٢0٢٢ للواليــات المتحــدة األمريكية مليــار و309 مليون 
دوالر مقابــل مليار و90 مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 

٢0٢١ بنسبة زيادة بلغت ٢0%.

 بلغــت صادرات قطاع الجلود واألحذية والمنتجات الجلدية خالل 
النصــف األول من عــام ٢0٢٢ بقيمة 5٢ مليــون دوالر مقابل 
4٢ مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام ٢0٢١ بنسبة زيادة 

بلغت ٢4%.

اســتقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خالل 
النصف األول من العام الجاري )يناير – يونيو( 46 ألف و904 
رســالة منها 3١ ألف و548 رسالة صناعية و١5 ألف و356 
رســالة غير صناعية حيث بلغ عدد الرسائل الصناعية المقبولة 
٢9 ألــف و844 رســالة في حين بلغ عدد الرســائل الصناعية 
المرفوضــة ١704 رســالة وبلغ عدد الرســائل غير الصناعية 
المقبولة بلغ ١4 ألف و943 رسالة بينما بلغ عدد الرسائل غير 

الصناعية المرفوضة 4١3 رسالة.

قامــت الهيئــة العامة للرقابة علــى الصادرات والــواردات خالل 
النصف األول من عام٢0٢٢ بفحص ١05 ألف و685 رســالة 
منهــا 7767 عينة غذائية و45 ألف و6١6 عينة كيمائية و47 

ألف و١6١ عينة صناعية و5١4١ عينة تعاقد.

قامــت الهيئــة العامة للرقابة علــى الصادرات والــواردات خالل 
النصف األول من عام ٢0٢٢ باســتخراج ١٢ ألف و974 سجل 
قيــد جديد وتجديد وإضافة، تضمنت 3566 ســجل مســتوردين 
و3497 ســجل مصدرين و87١ ســجل وكالء تجاريين ومكاتب 
أجنبية و3934 ســجل مســتلزمات إنتاج و787 سجل سمسرة 

عقارية و3١9 سجل دعاية وإعالن.
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     أصــدر الدكتــور محمد ظالم رئيــس اإلدارة المركزية للموارد البشــرية 
بالــوزارة القــرار رقــم 436 لســنة ٢0٢٢ بشــأن ترقية بعــض الموظفين 
المخاطبيــن بأحكام قانــون الخدمة المدنية ، وكذلك القرار رقم 437 لســنة 

٢0٢٢ بشأن منح بعض الموظفين حافز 5 % .
   حيــث تضمــن القــرار رقــم 436 لســنة ٢0٢٢ ترقية بعــض الموظفين 
المســتوفون لشــروط الترقية وانتفــاء موانعها الذين اتموا في مســتوياتهم 
الوظيفيــة حتــى 30 / 6/ ٢0٢٢ المدد البينية الالزمة للترقية وذلك اعتبارًا 
مــن ٢0٢٢/7/١ مع احتفاظهم باألقدمية بالمســتوى الوظيفي بالمجموعات 
النوعية المختلفة بعد الترقية وكان عددهم )397( موظف بمختلف الدرجات 

الوظيفية.
  كمــا تضمــن القرار رقم 437 لســنة ٢0٢٢ منح بعــض الموظفين الذين 
مضى على شــغلهم في احد المســتويات الوظيفية مده ثالث ســنوات او اكثر 
من غير الوظائف القيادية واإلدارة اإلشــرافية حافز بنســبة 5 % من االجر 
الوظيفــي في ٢0٢٢/6/30 بحد ادنــي مبلغ ١00 وبحد اقصي ١50 جنية 
شــهريًا وذلــك اعتبــارًا مــن ٢0٢٢/7/١ وكان عددهــم ) 465(  موظــف 

بمختلف الدرجات الوظيفية .
 وهناك 5 فئات ال يتم ترقيتهم وفًقا لقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية 

تشمل :-
-الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة »كفء«  وتقدر 
بـ »ممتاز« في العامين الميالديين السابقين مباشرة على اإلعالن عن حركة 
الترقيــة، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة ٢9 من قانون الخدمة المدنية 

8١ لسنة ٢0١6.
- كما ال يجوز في ضوء مواد قانون الخدمة المدنية الثمانية الخاصة بالترقيات 

ترقية الموظــف الُمعار، ويحرم من 
هذه الترقية حتــى يعود لجهة عمله 
األصلية، وانتهاء اإلعارة واستكمال 
المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة 
األعلى مباشرًة، كما أن مدة اإلعارة 
ال تدخــل ضمن المدة البينية الالزمة 

للترقية.
- كمــا يحرم مــن الترقية كل موظف 
توقع عليــه عقوبات وأحكام تأديبية 
أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي 
تلقائيا بحكم نــص القانون، اإليقاف 
عــن العمــل، علــى أن يتــم حجــز 

الوظيفــة للموظــف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو 
ُقضي بمعاقبته باإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تزيد على ١0 أيام وجبت 

ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.
 -ويحــرم الموظــف المحال للمحاكمة التأديبيــة أو الجنائية، من الترقية وال 
يجوز ترقيته حتى يتم محو الجزاء ألي ســبب كان كما ُيحرم الموظف معارا 
خارجيــا ألي جهــة، وهــذا يمنعه من الحصــول على الترقيــة إال بعد انتهاء 

اإلعارة أو التحاقه بالعمل بجهة األصلية فور عودته منها.
-ويحــرم ايضــًا الموظف الحاصل على إجازة بــدون أجر من الترقية للدرجة 
األعلى أثناء فترة إجازته بدون أجر، ويســتثنى من هذا النوع من اإلجازات 
الفئــات الحاصلــة على إجازة مرضية، أو إجازة الســيدات العامالت بســبب 

رعاية الطفل.

بدء االنتقال التدريجي لموظفي وزارة التجارة والصناعة 
للعاصمة اإلدارية الجديدة 

خالد عباس: نقل موظفي الدولة بالكامل مارس 
المقبل وبدل انتقال للراغبين في السكن خارج 

العاصمة اإلدارية

وفقًا لقانون الخدمة المدنية: ترقية موظفي وزارة 
التجارة والصناعة المستوفين للشروط

  فــي إطار تنفيــذ توجيهات المهندس 
أحمد ســمير وزير التجارة والصناعة 
بضرورة انتقال العاملين بالوزارة الى 
المقر الجديد بمبنى العاصمة اإلدارية، 
قامت الوزارة اعتبارًا من بداية شــهر 
أكتوبــر الماضي بالبدء الفعلي النتقال 
العاملين بالــوزارة الى مبنى الوزارة 
الجديــد بالعاصمــة اإلداريــة. حيــث 
يجرى حاليــًا نقل العديد من اإلدارات 
والقطاعات الداخلية بالوزارة بشــكل 
تدريجي للعمل بالعاصمة اإلدارية منها 
قطاع االتفاقيــات والتجارة الخارجية 
وقطــاع المعالجــات التجارية، قطاع 

األمانة العامة ، وقطاع البحوث ، وكذلك اإلدارة العامة للشئون القانونية 
، واإلدارة المركزيــة للتفتيش والرقابة ومراكــز التكنولوجيا واالبتكار 
الصناعــي بالوزارة . وقــد جاءت تلك الخطوة بعــد االنتهاء من ميكنة 

كافــة المســتندات الورقيــة داخــل الوزارة، 
وذلك في إطار مشــروع الذاكرة المؤسســية 
الرقمية الذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم 
واإلدارة، يهدف إلى تحويل كافة المستندات 
المتاحــة بالــوزارة إلى صيغــة رقمية قابلة 
للبحــث اإللكترونــي لضمــان العمــل رقميا 
وتفعيــل قرار رئيــس الجمهورية رقم ٥01 

لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.
 وتجدر اإلشــارة إلى أن الوزارة انتهت قبل 
االنتقــال إلى مقرهــا الجديــد بالعاصمة من 
تطوير هيكل تنظيمي يتالءم مع اختصاصات 
الوزارة والجهات التابعة وأدوارها المختلفة.
 ويعــد االنتقــال للعاصمة اإلداريــة الجديدة 
مرحلــة فارقة في تاريــخ الجهاز اإلداري للدولة ، خاصة وأنه يشــكل 
نقلــة نوعية فــي األداء الحكومي واالرتقاء بآليــات العمل على مختلف 

األصعدة.

اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري
الحكومة تقر عالوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب 

المعاشات بواقع 300 جنيه 
رفع الحد األدنى لألجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه

أعلن الدكتور مصطفــى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إقرار 
عالوة اســتثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشــات 
بقيمــة ٣00 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهــات الرئيس عبد الفتاح 
السيســي في المؤتمر االقتصادي مصر 2022 بتطبيق حزمة 

من إجراءات الحماية االجتماعية.
 وأشار مدبولي الي موافقة مجلس الوزراء على إقرار مجموعة 
من قرارات الحماية االجتماعية، والتي سيبدأ تطبيقها بدءا من 
الشــهر الجاري وتبلغ تكلفتها ٦7 مليار جنيه ، كما تقرر رفع 

الحد األدنى لألجور من 2700 جنيه لـ٣000 جنيه.

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب 
لشــركة العاصمــة اإلدارية للتنميــة العمرانية، إنه ســيتم نقل 
موظفــي العاصمة اإلدارية بداية من شــهر يناير، على أن يتم 
نقل 10 وزارت شــهريًا، وتنتهي إجراءات النقل بشــكل كامل 

بنهاية مارس 202٣.
وأوضح عباس أنه تم بناء 10 آالف وحدة ســكنية بمدينة بدر 
لتكون جاهزة لســكن موظفي الدولة، الفتًا إلى أنه جاِر أعمال 

التخصيص للوحدات السكنية لممارسة الحياة الطبيعية.
وأشــار رئيس شــركة العاصمة اإلدارية أنه ســيتم إضافة بدل 
انتقــال لبعض الموظفين الراغبين في الســكن خارج العاصمة 
اإلدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل خطوط نقل لربط 
العاصمــة اإلداريــة بالمدن المجــاورة عن طريــق التعاقد مع 

شركات النقل التابعة للقطاع الخاص.
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ــم الصناعــات  ــة احــدى أه ــد صناعــة األدوي تع
ــهم  ــي تس ــي الت ــاد القوم ــتراتيجية باالقتص االس
الدوائــي وســد حاجــات  األمــن  تحقيــق  فــي 
الســوق المحلــي وزيــادة الصــادرات المصريــة 

لألســواق الخارجيــة 
تمتلــك مصــر إمكانــات ومقومــات هائلــة تؤهلهــا 
ــتي  ــارى ولوجيس ــز صناعــي وتج ــون مرك لتك
ــة  ــر وجه ــل مص ــث تمث ــة ، حي ــي لألدوي إقليم
جاذبــة لالســتثمار لشــركات األدويــة والرعايــة 
البنيــة  بفضــل  الجنســيات  متعــددة  الصحيــة 
التكنولوجيــة  والقــدرة  والبحثيــة  العلميــة 
ــي هــذا المجــال  ــة لمصــر ف ــة الحديث والصناعي
الحيــوي ، باإلضافــة إلــى االتفاقيــات التجاريــة 
دول  مــن  العديــد  مــع  وقعتهــا مصــر  التــي 
تفضيليــة  مميــزات  تتيــح  والتــي  العالــم 
للمنتجــات المصريــة بعــدد كبيــر مــن األســواق 
ــات  ــب  السياس ــي جان ــة ، ال ــة والعالمي اإلقليمي
المصريــة  الحكومــة  تبنتهــا   التــي  الشــاملة 
ــن   ــد م ــذب المزي ــدواء  لج ــة ال ــن صناع لتوطي
االســتثمارات األجنبيــة، وإقامــة المشــروعات 
االســتثمارية؛ بهــدف تشــجيع صناعــة الخامــات 

الدوائيــة فــي مصــر.
 وقــد تــم  افتتــاح »مدينــة الــدواء« فــي أبريــل 
2021، والتــي تعتبــر األكبــر مــن نوعهــا فــي 
بمحافظــة  أنشــئت   والتــي  األوســط  الشــرق 
القليوبيــة  وفقــا ألحــدث  النظــم التكنولوجيــة 
المتطــورة علــى مســتوى العالــم فــي مجــال 
إلنتــاج  الدولــة  أذرع  أحــد  لتكــون  الــدواء، 
مناســبة،  بأســعار   ، والفعــال  اآلمــن  الــدواء 
وذلــك علــى مســاحة 1٨0 ألــف م2  وتصــل 
الطاقــة اإلنتاجيــة للمدينــة لـــ 100 مليــون عبــوة 
ســنويًا خــالل المرحلــة األولــى، حيــث تنتــج 
1٥0 نوعــًا مــن األدويــة بمصانعهــا، فــي حيــن 
تهــدف لتصديــر مــن 1٥ لـــ 20٪ مــن اإلنتــاج 
ــى  ــداول ألول ــدأ الت ــد ب ــى مراحــل ، هــذا وق عل
المســتحضرات الطبيــة المنتجــة بشــركة چيبتــو 
الــدواء  الــدواء( فــي ســوق  فارمــا  )مدينــة 
وتضمنــت    2021 ســبتمبر  فــي  المصــري 
الخاصــة  األدويــة  إنتــاج  األولــي  المرحلــة 
ــة  ــا واألمــراض المزمن ــروس كورون بعــالج في
كالضغــط والقلــب والكلــى والمــخ واألعصــاب، 
بينمــا ســيتم تخصيــص المرحلــة الثانيــة مــن 
تمتــد  والتــي  المســتقبلية”  “المرحلــة  المدينــة 
علــى مســاحة ٦0 ألــف م2 لتصنيــع األدويــة 
المتخصصــة مثــل أدويــة األورام والهرمونــات 

ومشــتقات البالزمــا.
الــدواء  توطيــن صناعــة  إجــراءات  وتشــمل 
فــي مصــر تنفيــذ ٤ مشــروعات قوميــة إلنتــاج 
 ٤ إلــى  باإلضافــة  الحيويــة،  المســتحضرات 
الهرمونــات،  مســتحضرات  إلنتــاج  خطــوط 
إنتــاج  خطــوط   ٣ وتشــغيل  إنشــاء  وكــذا 
مضــادات حيويــة، إلــى جانــب إنشــاء وتشــغيل 

ــن ــرات العي ــاج قط ــوط إلنت ــص ٤ خط وترخي
وفــي إطــار حــرص وزارة التجــارة والصناعــة 
علــى تعزيــز صــادرات الصناعــات الدوائيــة 
إلــى  الــدواء  قطــاع صناعــة  تــم ضــم  فقــد 
البرنامــج  مــن  المســتفيدة  القطاعــات  قائمــة 
الجديــد لمســاندة الصــادرات بهــدف تشــجيع 
ــة  ــر لألســواق الخارجي ــى التصدي ــن عل المنتجي
ــل  ــا تعم ــي كم ــة خاصــة للســوق األفريق وبصف
الــوزارة أيضــا علــى حــل المشــاكل التــي تواجــه 
صــادرات هــذا القطــاع بالتعــاون مــع المنتجيــن 

والمصدريــن والــوزارات المعنيــة.
ــة  ــود المبذول ــم الجه ــد حج ــا يؤك ــرز م ــل أب لع
ــن  ــم توطي ــه ت ــوي هــو ان ــف الحي ــي هــذا المل ف
صناعــة األنســولين فــي مصــر لتحقيــق االكتفــاء 
ــدة  ــدول الرائ ــن ال ــد مصــر م ــث تع ــي حي الذات
إقليمًيــا فــي إنتــاج قطــرات العيــون أحاديــة 

ــة. الجرع
وتصــل نســبة التصنيــع المحلــي مــن احتياجــات 
ــث  ــي ٨٨٪، حي ــى حوال ــدواء إل ــن ال ــة م الدول
تمتلــك مصــر أكثــر مــن 700 خــط إنتــاج، 
مســتوى  علــى  وذلــك  صيدليــة،  ألــف  و70 
الجمهوريــة، فيمــا يوجــد حوالــي 1٥2 مصنعــًا 

ــاء. ــت اإلنش ــر تح ــًا آخ ــة و٤0 مصنع لألدوي
وقــد وصلــت صــادرات الصناعــات الطبيــة 
ــون  ــي ٥٤٦ ملي ــام الحال ــن الع ــو م ــة يولي بنهاي
مقارنــة   ٪ حوالــي ٤2  زيــادة  بنســبة  دوالر 
بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي وتتضمــن 
الطبيــة  للصناعــات  المســتوردة  الــدول  أهــم 
والســودان  واليمــن  الســعودية  المصريــة 

واإلمــارات. والعــراق 

تخــدم  التــي  الكيانــات  مــن  العديــد  هنــاك 
ــة  ــة صناع ــا غرف ــة منه ــة األدوي ــاع صناع قط
األدويــة ومســتحضرات التجميــل والمســتلزمات 
ــة باتحــاد الصناعــات وتســتهدف مســاندة  الطبي
الشــركات العاملــة بقطــاع الصناعــات الدوائيــة.
ويعــد المجلــس التصديــري للصناعــات الطبيــة 

التابعــة  التصديريــة  المجالــس  أحــد   ECMI
ــز  ــة بتعزي ــة المعني ــارة والصناع ــوزارة التج ل
ــة  ــتحضرات المصري ــدواء والمس ــادرات ال ص
المجلــس  يجمــع  حيــث  الخارجيــة  لألســواق 
والممثليــن  والمصدريــن  السياســات  صنــاع 
لصياغــة  بالصناعــة  المرتبطيــن  الحكومييــن 

وتنفيــذ اســتراتيجيات التصديــر.
يعمــل المجلــس علــى وضــع مصــر كمــورد 
اإلقليمــي  الســوق  مــن  لــكل  متميــز  طبــي 
والعالمــي مــن خــالل دعــم عمليــات تســجيل 
الشــركات فــي األســواق الخارجيــة وتبســيط 
إجــراءات التصديــر والتســجيل محلًيــا وتطويــر 
ــز  ــة لتعزي ــدورات التدريبي ــة وال ــات الفني الخدم
تشــجيع  الــي  باإلضافــة  القطــاع،  قــدرات 
الشــركات العالميــة باســتخدام مصانعهــا فــي 

مصــر كمركــز تصنيــع وتوزيــع إقليمــي.
األدويــة  صناعــة  غرفــة  مــع  للتواصــل 
ومســتحضرات التجميــل والمســتلزمات الطبيــة:
119٥ كورنيــش النيــل - بــوالق , محافظــة 

القاهــره
+20)2(257965902-

+20)2( 257970746-
+20)2(257965934-

+20)2(25766672
Info@Fei.Org.Eg

 للتواصل مع المجلس التصديري للصناعات
:الطبية والدوائية

 العنوان: هيليوبوس - شارع أحمد تيسير-
 التطبيق رقم -305 عمارات المرور الجديدة

3 
Tel: +20224187919-

Fax:  +20224187914-
Mob:+201012120757

E-mail: info@ecmi-eg.org

صناعة األدوية... ركيزة مصر لتحقيق األمن 
الدوائي وفرص واعدة للتصدير 
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