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قــام الدكتور مصطفــى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء بتفقد المنطقة االستثمارية »بيراميدز 
لتنمية المناطــق الصناعية«، وزيارة عدد من 

مصانــع المناطــق الحرة 
الخاصــة بمدينة العاشــر 
مــن رمضــان، لمتابعــة 
المشــروعات  نشــاط 
المناطــق، وخطط  بتلــك 
االســتثمارية  التوســعات 
وذلــك  لهــا،  المســتقبلية 
نيفين  الســيدة/  بحضــور 
جامــع، وزيــرة التجــارة 
والدكتــور  والصناعــة، 
ممــدوح غــراب، محافظ 
والمستشــار  الشــرقية، 
عبدالوهــاب،  محمــد 
الرئيــس التنفيــذي للهيئة 

العامة لالســتثمار والمناطق الحرة، والمهندس 
أحمد عمران أحمد، رئيــس جهاز تنمية مدينة 

العاشر من رمضان.
وقد أكــد الدكتور مصطفــى مدبولي أن قطاع 
الصناعة، يحظي باهتمام كبير من جانب السيد 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، الذى يكلف دوماً 
بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع 
المهم، ومواكبة أحدث التكنولوجيات المتوافرة 
فــى هذا القطاع على المســتوى العالمى، ونقل 

الخبرات الفنية للعمالة الوطنية، وذلك بما يسهم 
فى توفير احتياجات السوق المحلية من مختلف 
المنتجــات والســلع، ويدفــع إلــى زيــادة قدرة 

تنافســية تلك المنتجات فى األســواق العالمية، 
ونمــو حجــم الصــادرات المصرية إلــى تلك 
األسواق، وهو ما ينعكس بدوره على مؤشرات 
االقتصــاد المصري، ويدعم جهــود الدولة في 
توفير المزيد من فرص العمل والحياة الكريمة 

للمواطنين على مستوى مناطق الجمهورية.
وأكــد رئيس الوزراء على ســعي كافة أجهزة 
وجهات الدولة لجذب المزيد من االســتثمارات 
المحليــة واألجنبية، ودعم دور القطاع الخاص 

كشــريك محورى فى مختلف عمليات التنمية، 
وذلــك مــن خــالل العمل علــى تهيئــة المناخ 
االســتثمارى فى مختلف القطاعات، والتوســع 
المناطــق  إقامــة  فــى 
الحرة، بما يســهم فى قيام 
المستثمرين الجادين بضخ 
اســتثماراتهم  مــن  المزيد 
ســواء مــن خــالل إقامــة 
التوسع  مصانع جديدة، أو 
فــى القائــم منهــا، منوهــاً 
إلى االهتمــام بالصناعات 
كثيفــة العمالة، كصناعات 
والغــزل  المنســوجات 
والصناعــات  والنســيج 
الغذائية، لمــا لها من دور 
كبيــر فــى توفيــر المزيد 
من فرص العمل الجديدة، 
حيث ساهمت تلك الصناعات في تراجع معدل 
البطالــة فــي مصر بنهايــة عــام 2021، إلى 
7.4% مــن قوة العمل، مقابل 7.9% خالل عام 

.2020
وقد شملت المصانع التى تفقدها رئيس الوزراء 
ووزيــرة التجارة والصناعــة مصنعين إلنتاج 
الصناعــات الغذائيــة ) المكرونــة، مركــزات 
الصلصلةوالمربــى والعصيــر( فضــال عــن 

مجموعة مصانع النتاج المالبس الجاهزة .

اجتمع فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي 
مــع الدكتــور مصطفى مدبولــي رئيس 
مجلس الوزراء، والســيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجــارة والصناعــة والدكتور/ 
محمد معيط وزيــر المالية، حيث تناول 
االجتماع اســتعراض جهود التعامل مع 
التحديات التــي تواجه قطاعي الصناعة 

والتصدير.
وقد وجه الســيد الرئيس بمواصلة العمل 
علــى توطين الصناعات االســتراتيجية 
وتشــجيع القطاعات الصناعية الوطنية، 

فضاًل عن ســرعة االنتهاء من استكمال 
منظومــة المعلومــات المســبقة لإلفراج 
الجمركي، وذلك في إطار اســتراتيجية 
الدولــة لدعــم األنشــطة الصناعية على 
المســتوى الوطني، والتغلب على أبرز 
العقبــات التي تواجهها، وزيادة معدالت 
األســواق  علــى  والحفــاظ  التصديــر 

التصديرية.
وقد تــم اســتعراض الحلــول المقترحة 
للتصــدي للتحديــات التــي تواجه جهود 
تطويــر قطــاع الصناعــة، فضــاًل عن 

جهــود صياغــة برامــج توافقيــة بيــن 
وزارتــي الماليــة والتجــارة والصناعة 
لتســهيل إجــراءات عمليات االســتيراد 
والتصديــر خالل الفترة القادمة، بما في 
ذلك تبسيط اإلجراءات الجمركية، وكذا 
تعزيــز برامج دعم الصــادرات لتحفيز 
الدولة  التصديــر وتحقيــق مســتهدفات 
فــي هذا اإلطار، خاصــًة في القطاعات 
الســلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية 

في إنتاجها.

الرئيس السيسي يستعرض جهود 
الحكومة للتصدي للتحديات التي 
تواجه قطاعي الصناعة والتصدير 

رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة يتفقدان 
المنطقة االستثمارية »بيراميدز لتنمية المناطق 
الصناعية« وعدد من المصانع بمدينة العاشر 

من رمضان 
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شــهدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة مراســم حلف اليمين القانونية لدفعة 
جديدة تضــم 9 ملحقين تجاريين بجهاز التمثيل 
التجاري، وقد حضر مراسم حلف اليمين الوزير 
مفوض تجاري يحيى الواثق باهلل رئيس التمثيل 
التجــاري، والوزيــر مفوض تجــارى/ طارق 

الكدن مدير شؤون السلك بالتمثيل التجاري.
وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية تولى إهتماماً 
كبيــراً بالتمثيل التجــارى لدوره الرئيســي فى 
تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع كافة 
الــدول والتكتالت االقتصادية العالمية وذلك في 
ظل المتغيرات التى يشــهدها االقتصاد العالمي 
خــالل المرحلــة الحالية، الفتًة إلــى أن التمثيل 
التجــاري يضــم كــوادر وكفاءات علــى أعلى 
درجات التأهيل العلمــي والتميز وهو ما يؤهل 
الجهاز للقيام بدور رئيسي  فى تعزيز العالقات 
التجارية واالقتصاديــة لمصر مع مختلف دول 

العالم. 
وأوضحــت جامع أن الوزارة تنفــذ حالياً خطة 
تطويــر وتفعيل دور جهــاز التمثيــل التجاري 
باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر في 
مختلف أنحــاء العالم، حيث تســتهدف الوزارة 
تعظيم االستفادة من المكاتب التجارية المصرية 
بالخارج في فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج 
الوطني بما يســهم في زيــادة معدالت التصدير 
وكذا جذب المزيد من االســتثمارات الخارجية 
لالستثمار في السوق المصري، الفتًة إلى الدور 
المحــوري الــذي يقوم به التمثيــل التجاري في 
الحفاظ على مصالح مصر مع مختلف الدول ال 

سيما في ظل الظروف االقتصادية التي يشهدها 
العالم في الوقت الراهن. 

وأشــارت الوزيــرة إلــى أن تكليــف ملحقيــن 
تجاريين جدد يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى 
تعزيز الدور المحورى لجهاز التمثيل التجارى 
المصــرى باعتباره أحد الركائز األساســية فى 
تنفيــذ خطة الــوزارة على المســتويين اإلقليمى 
والعالمي لتنمية الصادرات المصرية لألســواق 
الخارجية وترشــيد الــواردات إلى جانب جذب 
المزيــد مــن االســتثمارات األجنبية المباشــرة 
لإلستثمار فى السوق المصرى، الفتًة إلى أهمية 
قيام المكاتب التجاريــة بالخارج بالدور المنوط 
بهــا المتمثل فــي دراســة األســواق الخارجية 
والتواصل مع المســتوردين المحليين والترويج 
للمنتج المصري والترويج لالســتثمار بالســوق 
المصريــة كوجهــة اســتثمارية مهمــة بمنطقة 
الشرق األوسط وقارة أفريقيا، فضاًل عن توفير 
المعلومــات للمصدريــن مــن خــالل موافاتهم 
باحتياجــات األســواق واشــتراطات التصديــر 
لمختلف األســواق واهم المستوردين إلى جانب 
تعزيــز التواصــل بيــن الشــركات المصريــة 

والخارجية.
ولفتت الوزيرة إلــى أهمية منح الملحقين الجدد 
التدريــب الــالزم والكافــى إلكســابهم مهارات 
التفــاوض واإلطــالع على إقتصاديــات الدول 
وطبيعة األســواق المختلفة إلى جانب اإلطالع 
علــى الدوريــات العالميــة والتقاريــر الدوليــة 
للتعرف علــى منظومة التجارة العالمية وجميع 
التطــورات االقتصاديــة والتجاريــة المتعلقــة 

باالقتصــاد المصري تمهيــدا إللحاقهم بمكاتب 
التمثيل التجاري في الخارج.

 ومــن جانبــه أكــد الوزيــر مفــوض تجارى/ 
يحيــى الواثــق باهلل رئيس التمثيــل التجارى ان 
هــذه الدفعة الجديدة مــن الملحقين التجاريين تم 
اختيارهــا وفق معاييــر الكفــاءة والتميز حيث 
سيكون لهذه العناصر الشابة مساهمة كبيرة فى 
تطوير منظومة الدبلوماسية التجارية المصرية 
وتنميــة العالقات المشــتركة مــع مختلف دول 
العالم، الفتاً الى حرص الجهاز على ضخ دماء 
جديدة لتطوير أســلوب وأداء المكاتب التجارية 

بما يعود بالنفع على االقتصاد المصرى. 
وأضــاف الواثــق بــاهلل أن الجهاز يقــوم حالياً 
بتنفيذ خطة تحرك على مســتوى كافة األسواق 
المتواجــد بهــا للنفــاذ ببنــود تصديريــة جديدة 
الــى هذه األســواق بنــاًء على دراســات دقيقة 
الحتياجات كل سوق ومدى تنافسية الصادرات 
المصرية فيه، إلى جانب تكثيف التواجد بأسواق 
تصديرية جديدة خاصة في دول أفريقيا لتعظيم 
فرص نفاذ الصادرات المصرية الى تلك الدول.
والملحقيــن الجدد هــم فريدة خالد عبد الســتار 
قطــب، ونيفيــن محمــود أبو العــال النحراوي، 
وروزان أحمــد طــه إبراهيــم، وبســنت محمد 
ضياء الديــن ربيع محمد، وحســين عبد المنعم 
حســين الســيد أحمد، ومصطفى أحمد حســن، 
ومحمــد وهبة مســعد المتولي زيادة، وإســراء 
فرغلــي محمود قبيــص عبــد هللا، ومحمد عبد 

المنعم عبد الفتاح عبد الصمد.

تضم 9 أعضاء جدد 
وزيرة التجارة والصناعة تشهد مراسم 
من  جديدة  لدفعة  القانوني  القسم 

الملحقين التجاريين

عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة اجتماًعــا موســعاً مــع عضــوات 
جمعية سيدات اعمال مصر برئاسة الدكتورة/ 
يمنى الشــريدي وبمشــاركة 12 ســيدة أعمال 
فــي مجــاالت الصناعــات الطبية والهندســية 
والمنظفات والبتروكيماويات وذلك الستعراض 
أوجــه المســاندة التي تقدمها الــوزارة لمجتمع 
االعمــال وكــذا التحديات التي تواجه ســيدات 
االعمال في مصر وبحث ســبل حلها بالتعاون 

مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
واكــدت الوزيرة خالل اللقــاء حرص الوزارة 
على تهيئــة المناخ الجاذب لالســتثمار وتقديم 
كافة أوجه الدعم للمســتثمرين بهدف مساندتهم 
ال ســيما في ظل الظــروف الحالية وتداعياتها 
الســلبية على كافة دول العالم ، بما يســهم في 
الحفــاظ على اســتمرار دوران عجلــة اإلنتاج 
وتخفيــف التداعيات االقتصاديــة العالمية التي 
أثرت على كافة القطاعات، مشــيرًة الى الدور 
الرئيسى الذى تلعبه المرأة المصرية في تحقيق 
النمــو االقتصادي وزيادة الصــادرات وزيادة 
معدالت اإلنتاج وتحســين مســتويات معيشــة 

األسر المصرية.
وقالــت جامــع أن العالم يمــر حاليــاً بأزمات 
اقتصاديــة طاحنة تتطلب تضافــر كافة جهود 
الدولــة المصريــة والقطاع الخــاص باعتباره 
شــريكاً أساســياً للدولــة والحكومــة لتجــاوز 
هــذه األزمــات ، الفتًة إلى أن قــرارات حظر 
التصدير التي اتخذتها الوزارة مؤخراً تستهدف 
الحفاظ على المخزون االســتراتيجي المصري 
مــن الســلع األساســية أو الســلع التــي تمثــل 

مســتلزمات ضروريــة لإلنتاج، ال ســيما وأن 
أغلب المنتجات التي تم حظر اســتيرادها سلع 
غذائية ال يمكن االستغناء عنها خاصًة في ظل 

األوضاع العالمية غير المستقرة. 
ولفتت الوزيــرة أنه يجرى حالياً التنســيق مع 
 ACI وزارة المالية بشــأن تطبيق منظومة الـ
حيث تم تســجيل كافــة المواصفــات المعتمدة 
بهدف ضمــان جــودة المنتجات المســتوردة، 
مشــيرًة الى اهمية هــذه المنظومــة في حماية 
البــالد من دخول أو خــروج البضائع مجهولة 
المصدر، وتبســيط اإلجراءات وتسهيل حركة 
دخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، بما 
يعزز مــن حركة التجــارة الدولية، فضاًل عن 
المساعدة فى حوكمة اإلجراءات وتنظيم العالقة 
والمسئولية مع المصدرين والمستوردين، وبما 
يقلــل مــن معــدالت التالعب ويقلــص الوقت 

المستغرق للتأكد من صحة المستندات.
ونوهــت الوزيرة إلى اهتمام القيادة السياســية 
والحكومــة بملف تنمية الصــادرات المصرية 
المحــرك  باعتبارهــا  الخارجيــة  لألســواق 
الرئيســي لعــدد كبير من القطاعــات اإلنتاجية 
باالقتصــاد المصــري، الفتًة إلــى أن برنامج 
مســاندة الصادرات الجديد يعكــس التوجهات 
الحاليــة للدولــة المصريــة لتنميــة وتطويــر 
الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية 
لألســواق العالميــة إلــى جانب تخفيــف تأثير 
التداعيات الســلبية لفيروس كورونا المســتجد 
»كوفيد 19« علــى كافة القطاعات اإلنتاجية، 
فضــاًل عن دعم قطاع المشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة. 

وأضافــت جامع أن الــوزارة ال تألو جهداً في 
التيسير على مجتمع األعمال والمستثمرين من 
خالل تبســيط إجراءت التراخيــص الصناعية 
التي تصدرها هيئة التنمية الصناعية، الفتًة إلى 
تــم االنتهاء من ميكنة كافــة المكاتب والفروع 
التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وربطها 
بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات 
الفنية المؤهلة ومنحهــم الصالحيات المطلوبة 
للتيســير علــى المســتثمرين وتوفيــر الوقــت 
والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية. 
ومن جانبها أشادت الدكتورة/ يمنى الشريدي، 
رئيســة جمعية ســيدات اعمال مصــر بالدور 
الهــام الذي تقوم به الوزارة في خدمة ســيدات 
األعمــال وخاصًة من صاحبات المشــروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر والدعم الكبير الذي 
توليه الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً بما يسهم 
في خلق فرص عمل مستدامة للسيدات، مشيرًة 
إلى أهمية مساندة الوزارة للجمعية في مواجهة 
التحديــات التي تواجه ســيدات األعمال وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية 

بالدولة.  
هــذا وقد اســتعرض اللقــاء عدداً مــن مطالب 
ســيدات األعمــال عضــوات الجمعيــة التــي 
المتعلقــة  األخيــرة  القــرارات  تضمنــت 
باالعتمادات المســتندية، وارتفاع رســوم هيئة 
ســالمة الغذاء، وزيادة تكاليف المشــاركة في 
المعارض، وكذا تســهيل إجراءات التراخيص 
للمناطــق  المرافــق  وتوصيــل  الصناعيــة 
الصناعية، وضرورة تبسيط مستندات صرف 

المساندة التصديرية.

سبل  مصر  أعمال  سيدات  جمعية  مع  وتبحث 
مساندة الوزارة لمجتمع االعمال والمستثمرات
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التجــارة  وزارة  حــرص  مــن  إنطالقــاً 
والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات 
بــكل شــفافية للرأى العام ، أصــدر المركز 
اإلعالمى للــوزارة بيانــاً لتوضيح الحقائق 
بشأن ما أثير فى عدد من المواقع اإلخبارية 
حول صدور قرارات بإيقاف وشــطب عدد 

من الشركات المصدرة للسوق المصرى .
وفى هذا اإلطار فقد صدر القرار الوزارى 
رقم 195 لســنة 2022 خالل شهر مارس 
الماضــى والــذى تضمــن تعديــل القواعد 
المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير 
منتجاتهــا إلــى جمهوريــة مصــر العربية  
والــواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لســنة 
2016 بهــدف تيســير اإلجــراءات علــى 
الشــركات ووضــع توقيتات زمنيــة محددة 
للتسجيل ، وبموجب القرار فإنه يتعين على 
الشــركات الراغبة فــى التصدير إلى مصر 
أن تقــوم بتجديد المســتندات التى لها تاريخ 
صالحيــة خالل مدة ال تتجاوز ثالثين  يوماً 

من تاريخ إنتهاء الصالحية.
وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع 
بالهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصادرات 

والواردات تقوم بمراجعــة الملفات المقدمة 
من الشــركات  للتســجيل وذلــك للتأكد من 
أن الشــركة أو المصنــع كيــان قائم ويطبق 
نظــم الجودة علــى منتجاته، وتشــمل قائمة 
المستندات التى تحتاج إلى تجديد ) شهادات 
والســجل  التجاريــة  والعالمــات  الجــودة 

الصناعى (.
ولفــت المركز اإلعالمى إلــى أنه فى حال 
وجــود مســتند انتهت صالحيتــه يتم توجيه 
إنــذار لمــدة أســبوعين على موقــع الهيئة، 
وإن لم يتم التجديــد فيتم البدء فى إجراءات 
اإليقاف لمدة عــام ، وفى حال عدم التجديد 
يتم شــطب الشــركة وذلك لعــدم جديتها فى 
الدخول إلى الســوق المصــرى ، علماً بأن 
مفوضــى الشــركات علــى علــم تــام بهذه 
اإلجراءات حيــث يوقعون إقرارات بتجديد 

كافة المستندات المنتهية الصالحية .
وفيما يتعلق بأســماء بعض الشــركات التى 
وردت ضمــن القائمة الصــادرة من الهيئة 
مؤخــراً ســواء بإيقاف أوشــطب فــإن هذه 
الشــركات لم تستوف المســتندات المطلوبة  
ومــن ثــم تــم إتخــاذ اإلجــراءات القانونية  

حيالهــا تنفيذاً للقواعد المتبعــة فى منظومة 
التســجيل ، علمــاً بــأن الهيئة تقــوم بحذف 
أسماء الشــركات التى توفق أوضاعها أواًل 
بأول ، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة 

منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم .
كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ 
عام 2020 ، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة 
لهــا بمصر ولم تعد فى حاجــة إلى تصدير 
منتجاتها إلى مصر ، وهناك شركات أخرى 
تحمــل عالمات تجارية دولية لم تعد تصدر 
منتجها للســوق المصرى فــى ضوء تواجد 
فــروع للشــركة تعمــل بالســوق المصرى 

وتمتلك أكثر من 25 عالمة تجارية .
وختامــاً فــإن المركــز اإلعالمى لــوزارة 
التجــارة والصناعــة  يؤكــد أن أى قــرار 
أو  بعينهــا  شــركة  يســتهدف  ال  يصــدر 
منتجــات دول محــددة ، ويهيــب المركــز 
بوســائل االعالم تحرى الدقة فيما يتم نشره 
وإســتجالء الحقيقة من مصادرها األساسية 
حتى ال نعطى فرصة للمتربصين ومروجى 
الشــائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول 

االقتصاد المصرى. 

المركز اإلعالمى لوزارة التجارة والصناعة  يؤكد: 
للسوق  أو شطب شركات مصدرة  بإيقاف  الصادرة  القرارات 
المصرى ال تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة  
القرارات تأتى تنفيذًا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بالهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
الشركات التى تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات 

المطلوبة .... وبعضها بدأ اإلنتاج من داخل السوق المصرى 

عقــد  اللواء محمد الــزالط رئيس الهيئة العامة 
للتنمية الصناعية لقاًء موسعا مع اعضاء جمعية 
مصنعي مدينة القاهرة الجديدة برئاسة المهندس 
محمــد عويضــة  وذلك بمقــر الهيئة لمناقشــة 
التحديات التــى تواجه المســتثمرين ومعوقات 
االســتثمار ومطالــب المســتثمرين بالمنطقتين 
الصناعيتيــن القاهرة الجديدة والقطامية،  وذلك 
بحضــور اللــواء محمد ســليم مستشــار رئيس 
الهيئة لتطويــر الفروع والمهنــدس/ احمد عبد 
الــرؤوف مدير صنــدوق دعم انشــاء وترفيق 
المناطــق الصناعية بالهيئة والســيد عبد الحليم 
مصطفــي مديــر  الجمعية ووعدد مــن قيادات 

الهيئة وأعضاء الجمعية
حيــث ياتــي هــذا االجتمــاع في اطار سلســلة 
االجتماعــات التــي يعقدهــا رئيــس الهيئة مع 
جمعيات المســتثمرين ورجــال االعمال بكافة 
المدن الصناعية تنفيذا لتوجيهات السيدة/ نيفين 
جامــع وزيرة التجارة والصناعة لبحث مطالب 
المستثمرين بالقطاع الصناعي وتذليل التحديات 
التي تواجههم لتطوير بيئة االستثمار واالسراع 

في عجلة التنمية الصناعية
وقال الــزالط ان االجتماع اســتعرض مطالب 
المســتثمرين الصناعييــن بــكال مــن منطقتــي 
القاهــرة الجديــدة والقطاميــة وبحــث تحديات 
االســتثمار بهمــا ، كمــا تــم عــرض حزمــة 
التيسيرات االجرائية الجديدة التي اقرتها الهيئة 
في التعامل مع المســتثمر، القامة المشروعات 
االنتاجيــة الجديــدة او التوســع فــي المصانــع 
القائمة ، مشــيرا الى استعداد الهيئة لفتح قنوات 
تواصــل دائمــة مــع الجمعية لحل المشــكالت 
دوريا والتعاون معها فــي تبادل البيانات لتلبية 

االحتياجات الفعلية للمصانع بالمنطقة
كما اشــار الــى بدء الهيئــة في تفعيــل الميكنة 
االلكترونيــة لكافــة خدماتهــا واجراءاتها حيث 
تــم االنتهــاء مــن ميكنة اجــراءات اســتخراج 
التراخيص والسجل الصناعي ، وجارى ميكنة 
اجــراءات التعامــل على االراضــي الصناعية 
كما انتهــت الهيئة من عملية الربط االلكتروني 
لفروعهــا ومكاتبهــا اإلقليميــة  لتقديــم خدمات 

المقــر الرئيســي دعما لــال مركزية وتيســيرا 
لالجراءات على المستثمر الصناعي.

وحــول طلبات بعض المصانــع القائمة بتوفير 
اراض للتوســع الصناعــي، اكد رئيــس الهيئة 
انه تم تشــكيل لجنــة بقرار مــن رئيس مجلس 
الوزراء برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
وعضويــة كل من جهات الوالية والتى تشــمل 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة والهيئــة العامة 
لالســتثمار والمحليات والتي مــن اختصاصها 
العمــل علي توحيد جهة التعامل مع المســتثمر 
إلنشــاء مشــروع صناعــي، وتجميــع طلبات 
المســتثمرين الجادين الخاصــة بالحصول علي 
أراضــي صناعية وخاصة طلبات التوســعات، 
ووضــع االشــتراطات  اإللزاميــة لتنفيــذ تلك 
المشــروعات، ووضع اإلجراءات التي تيســر 
علي المســتثمر لتوحيد اجراءات التعامل على 

االراضي وتسعيرها.
 هــذا وقــد تم خــالل االجتمــاع ايضا مناقشــة 
االجــراءات التي اتخذتها الهيئــة نحو االنحياز 
للمصنعين الجادين ومواجهة تســقيع االراضي 
اعــداد  بصــدد  الهيئــة  ان  حيــث  الصناعيــة 
التقريــر المفصل النهائــي باعمال لجان حصر 

االراض الصناعيــة لكافة األراضى الصناعية 
علــى مســتوى الجمهورية حيث قامــت بعمل 
معاينات على الطبيعة لحصر موقف االراضي 
الصناعيــة  اي كانت جهة واليتها لبيان موقفها 
سواء كانت شــاغرة او عليها مشروع منتج او 
مشروعات متوقفه والتصرفات العقارية عليها 
وذلــك بالتعاون مــع االجهزة المعنية، وســيتم 
اتخــاذ االجراءات المناســبة بعــد االنتهاء من 

التقرير.
مــن جهته أثني المهنــدس /محمد عويضة على 
استجابة اللواء محمد الزالط لطلبات المصنعين 
والعمــل على حل مشــاكل المنطقــة الصناعية 
بالقاهــرة الجديــدة خاصــة المســاهمة في حل 
المشــاكل التــي تواجه المصنعين مــع الجهات 
المعنيــة وكذلــك الخدمــات المقدمة مــن الهيئة 
للمصنعين، مشــيرا الى دور الهيئة في مواجهة 
ظاهرة تسقيع االراضي الصناعية وسحبها من 
المســتثمر غير الجاد واعــادة طرحها وخاصة 
مع تزايــد طلبات التوســعات بمنطقتي القاهرة 

الجديدة والقطامية. 

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يبحث مع 
اعضاء جمعية مصنعي القاهرة الجديدة تطوير 

االستثمار الصناعي بالمنطقة
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شهدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
توقيع خطاب تعاون  بين مصلحة الكفاية االنتاجية 
والتدريــب المهني التابعــة للوزارة ووحــدة ادارة 
برنامــج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق 
المتضــررة من الهجــرة التابعة للوكالــة االيطالية 
للتعــاون اإلنمائــي AICS لتحســين كفــاءة نظام 
التعليــم والتعليم الفني والتدريب المهني في المجال 
الصناعــي بمركــز تدريب العاشــر مــن رمضان 
بمحافظة الشــرقية، وقــع خطاب التعــاون اللواء/ 
خالــد ابو منــدور رئيس مصلحــة الكفاية االنتاجية 
والتدريب المهني، والسيد/ فالديميرو بوزو المنسق 
الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة 
في المناطق المتضررة من الهجرة، وقد شارك في 
مراسم التوقيع السيدة/ جراتزيال ريزا، قنصل بعثة 
االتحاد األوروبي بالقاهرة، والســيد/ بيترو فاكانتي 
نائــب رئيــس البعثــة اإليطالية الى مصــر، ممثال 
عن  الســفارة اإليطالية بالقاهرة، والدكتور/ عمرو 
هزاع، مستشــار الوزيــرة للمشــروعات التنموية 
والدكتــور/ عمرو بصيلة، رئيس االدارة المركزية 
لتطوير التعليم الفني بوزارة التعليم والســيدة/ داليا 

صادق ممثلة عن وزارة التعاون الدولي. 
وقالــت الوزيرة إن هــذا التعاون يســتهدف توفير 
احتياجات الصناعة في منطقة العاشر من رمضان 
مــن العمالة المؤهلة وفقاً للتقنيــات والتكنولوجيات 
الصناعيــة الحديثــة وكــذا رفــع مســتوى قدرات 
التعليــم  مخرجــات  جــودة  وتحســين  المدربيــن 
والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات لتعزيز 
بيئــة اجتماعيــة واقتصادية أكثر شــمولية وتعزيز 
الفــرص االقتصاديــة وتحقيق المســاواة من خالل 
تحســين جــودة التعليم التقني والمهنــي في مصر، 
الفتًة إلى أن االتفاق يتماشى مع مستهدفات الوزارة 
لتطوير التدريــب والتعليم المهني في مصر بهدف 
تطوير سياسات وخدمات وأنشطة التدريب المهني 
للشباب من أجل تأهيلهم للحصول على فرص عمل 
مناســبة وذلك بتأهيلهم وتدريبهم علي مهن تتوافق 

مع متطلبات سوق العمل.
وأوضحــت جامــع أن االتفــاق يأتي تنفيــذاً للقرار 
الجمهوري بشــأن الموافقة علــى االتفاقية الممولة 

االســتئماني  األوروبــي  االتحــاد  صنــدوق  مــن 
لحــاالت الطــوارئ مــن أجــل تحقيق االســتقرار 
ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة 
والنازحين في شــمال افريقيــا لتنفيذ برنامج تعزيز 

العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة 
وأشــارت الوزيرة إلى أن التعــاون يأتي كذلك في 
إطار عمل برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في 
المناطق المتضررة من الهجرة الذي يموله صندوق 
االتحاد األوروبي االستئمانى لحاالت الطوارئ من 
أجل تحقيق االســتقرار ومعالجة األسباب الجذرية 
للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال 
افريقيــا والمنفذ من قبل الوكالــة اإليطالية للتعاون 
اإلنمائــي، بالتعاون مع الحكومة المصرية وتحديًدا 
وزارة التجــارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم 
والتعليــم الفني، الفتًة إلى أن البرنامج يســتهدف ما 
ال يقل عن 2500 شــاب وشابة من شباب محافظة 
الشــرقية )20% مــن النســاء(، والذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بين 16 و35 عاًما، كما سيســتفيد ما ال 
يقل عن 15 ألف مســتفيد بطريقة غير مباشرة من 

البرنامج.
ومــن جانبه أوضح اللواء/ خالــد ابو مندور رئيس 
مصلحــة الكفايــة االنتاجيــة والتدريــب المهني أن 
برنامــج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق 
المتضــررة من الهجــرة والذي ســيتم تنفيذه خالل 
3 ســنوات يستهدف تحســين كفاءة التعليم والتعليم 
الفنــي والتدريــب المهني فــي المجــال الصناعي 
مــن خــالل تحديــث المناهــج وتدريــب المعلمين 
والمدربين وصقل مهارات الطالب، وتعزيز البنية 
التحتية المادية والتقنية لمركز تدريب العاشــر من 
رمضان، باإلضافة إلــى تحديث المعدات واآلالت 
والــورش والفصول بمركز العاشــر من رمضان، 
الفتــاً إلى أن الفئــات المســتهدفة للبرنامج تتضمن 
الطالب والخريجين الشــباب من الذكور واإلناث، 
والمتعلميــن البالغيــن )العامليــن والباحثيــن عــن 
العمل(، وأربــاب العمل والمجتمع المصري ككل، 
بما في ذلك غير المصريين، والمعلمين والمدربين 
مــن مقدمي التعليــم الفني والتدريــب المهني، إلى 
جانب االفراد والمجتمع المحيط بمركز التدريب. 

وأشــار أبو مندور إلى أن البرنامج يستهدف أيضاً 
تحقيق التواصل مع الشــركات والمصانع بالمنطقة 
لتعزيز فرص العمل المتاحة للشباب، وشراء بعض 
المعدات الالزمة لتدريــب المعلمين والمدربين من 
مراكــز التعليــم والتدريب التقني والمهنــي القائمة 
والمدارس الفنية، باإلضافة إلى إشراك األشخاص 
ذوي الهمم  بين المســتفيدين، مثل التدريب الفردي 
وخطــط التنمية الشــخصية من أجل الحصول على 
وظيفــة تتوافق مع ملفاتهم الشــخصية واحتياجاتهم 
وإمكاناتهــم، الفتــاً إلــى أن البرنامــج يركــز على 
عــدد مــن التخصصات واألنشــطة تشــمل اللحام، 
واإللكترونيــات والتقنيات الكهربائيــة، والصباغة 
الكمبيوتــر، وPLC، والميكاترونكس،  بمســاعدة 
والســيارات، والخياطــة، والميكانيــكا، والتبريــد، 
والتكييف، والســالمة واإلسعافات األولية، والطاقة 
الخضــراء، فضاًل عن رفع كفاءة مدربى المدربين 
 TOT بمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
مــن خــالل تعــاون وثيــق بيــن وزارتــي التجارة 
والصناعــة ممثلة  فــي مصلحة الكفايــة االنتاجية 

والتدريب المهني والتربية والتعليم. 
وأشــادت الســيدة/ جراتزيــال ريزا، قنصــل بعثة 
االتحاد األوروبي بالقاهرة، بالشــراكة الجديدة التي 
ستضيف ركيزة جديدة في حوار الهجرة في مصر 
مع االتحاد األوروبي، حيث سيســاهم البرنامج في 
تعزيــز المــوارد البشــرية والمادية لقطــاع التعليم 
والتدريــب الفنــي والمهني بمــا يعــود بالنفع على 
المجتمــع المصــري، فضــاًل عــن المســاهمة في 
مواجهــة ظاهــرة البطالــة التي تعد أحد األســباب 

الجذرية للهجرة غير النظامية.
وبدوره أكد السيد/ بيترو فاكانتي نائب رئيس البعثة 
اإليطاليــة الى مصــر، إن برنامج التعليــم المتعدد 
لتعزيــز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة 
يعد خطوة أساسية نحو تحسين الفرص االقتصادية 
وتكافــؤ الفــرص من خالل تحســين قطــاع التعليم 
والتدريب الفني والمهني، مشــيراً إلى أن البرنامج 
يهــدف إلــى تعزيــز الفــرص المهنية للشــباب مع 
التركيز بشــكل خاص على الفئــات األكثر احتياجا 

والمساواة بين الجنسين.

شهدته وزيرة التجارة والصناعة
مصلحة الكفاية االنتاجية والتدريب المهني توقع خطاب 

تعاون مع الوكالة االيطالية للتعاون اإلنمائي لتحسين 
كفاءة نظام التعليم الفني في مركز تدريب العاشر من 

رمضان بمحافظة الشرقية

أكــد المهندس/محمــد عبــد الكريــم المديــر 
التنفيــذي لمركز تحديث الصناعة إن القطاع 
الصناعــي المصــري شــهد طفــرة كبيــرة 
خالل الســنوات الماضيــة، حيث حقق الناتج 
الصناعــي نمواً بلــغ 163.8% خالل الفترة 
مــن 2014/2013 وحتــى 2020/2019 

الناتــج  قيمــة  لتصــل 
الصناعــي إلــى 942 
مليــار جنيــه مقارنــة 
بحوالــي 357 مليــار 
جنيه في السنة المالية 
 .2 0 1 4 /2 0 1 3
القطــاع  شــهد  كمــا 
حجــم  فــي  طفــرة 
المنفذة  االســتثمارات 
الصناعــات  بقطــاع 
لتتضاعف  التحويليــة 
مــن  مــرات  ســبعة 
6.1 مليــار جنيه عام 
لتصل   2014/2013
إلــى 49 مليــار جنيه 

عام 2020/2019.
واشار عبد الكريم الى 
المؤشــرات  تلــك  أن 
تعد نتــاج لعمــل دائم 
المصريــة  للحكومــة 
وزارة  فــي  ممثلــة 
والصناعــة  التجــارة 
الــوزارات  وكافــة 
الحكوميــة  والجهــات 
والمجتمــع  المعنيــة 
الخــاص  الصناعــي 
والعــام، وكانت نقطة 

االنطالق هي رؤية مصر 2030
جــاء ذلك خالل مشــاركة المهنــدس/ محمد 
عبد الكريم نيابة عــن معالي وزيرة التجارة 
والصناعــة الســيدة/نيفين جامــع فــي الندوة 
االفتراضيــة للغرفة اإلســالمية، وذلك تحت 
عنــوان »دولــة تحــت المجهــر- مصــر«، 
بالشــراكة مع االتحاد العام للغرف التجارية 

المصرية.
ولفــت عبد الكريــم  الــى أن وزارة التجارة 

والصناعة تعمل من خــالل هيئاتها المختلفة 
علــى تعزيــز التصنيــع المحلي مــن خالل 
عــدة برامج وسياســات تنشــيطية وتحفيزية 
تهــدف إلي زيــادة تنافســية المنتــج المحلي 
وزيــادة فرصــه التصديريــة، مشــيرا الــى 
ان هذه البرامج تشــمل رفع كفــاءة منظومة 

برنامــج تنمية الصادرات من خالل توســيع 
قاعدة المنتجات المســتفيدة مــن برامج تنمية 
الصــادرات مــع التركيــز علــى القطاعات 
الصناعيــة ذات القيمــة المضافــة المرتفعة، 
وكذلــك التركيــز علــى أســواق تصديريــة 
جديدة، والترويج للشركات المحلية من خالل 
مساعدة الشركات لالشــتراك في المعارض 
الدوليــة ودعــم اندماجهــا في سلســلة القيمة 

العالمية.

وأشــار المديــر التنفيذي للمركــز إلى أنه تم 
مؤخــراً تطوير 11 مجمــع صناعي تكاملي 
بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمســاهمة 
في تشــجيع االســتثمارات المحلية واألجنبية 
نحــو الصناعــات التكميليــة، وزيــادة دور 
المطــور الصناعي من خالل الســماح لعدد 
صناعــي  مطــور   12
لترفيــق وتجهيــز وبيــع 
الصناعيــة،  األراضــي 
وإتمام عمليات التشــبيك 
الموردين  بين  الصناعي 
المحليين  والمســتوردين 
لتشــجيع االعتمــاد على 
لتوفير  المحلية  الصناعة 
اإلنتــاج،  مســتلزمات 
قائمــة  إعــداد  وأخيــرا 
 )131( تشــمل  مبدئيــة 
منتــج مســتهدف توفيــر 
البدائل المحلية منها طبقاً 
الحتياج الســوق المحلي 
الوطنية  الصناعة  وقدرة 

على توفيرها.
الكريم   واســتعرض عبد 
الخدمــات التــي تقدمهــا 
وزارة التجارة والصناعة 
من خــالل مركز تحديث 
الصناعــة بهــدف رفــع 
التنافســية  القــدرات 
الصناعيــة  للشــركات 
والتــى  المصريــة 
مكون  برامــج  تتضمــن 
الصناعــي،  التدريــب 
التنميــة  وبرنامــج 
المســتدامة، وبرنامج التحول الرقمي والدعم 
التكنولوجي،باالضافــة الــى برنامــج زيادة 
القــدرة التنافســية، وبرنامج عالمــة الجودة 
المصريــة »بــكل فخــر صنع فــي مصر« 
وبرنامج الخدمات المالية وتيســير الحصول 
علــى تمويــل، وبرنامــج االبتــكار وريــادة 
االعمال، والبرنامج القومي لتعميق التصنيع 
األخضــر  االقتصــاد  وبرنامــج  المحلــي، 

وبرنامج تحسين اإلنتاجية.

باإلنابة عن وزيرة التجارة والصناعة
المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة 

يشارك في الندوة االفتراضية للغرفة 
اإلسالمية

و يستعرض أحدث مؤشرات القطاع 
الصناعى .. وخدمات المركز لإلرتقاء 
بالقدرات التنافسية للشركات الصناعية
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 التقــى الدكتور مصطفــى مدبولي، رئيس 
مجلــس الوزراء، بالســيدة/ نيفيــن جامع، 
وزيرة التجــارة والصناعة، الســتعراض 
عدد مــن ملفات العمل بقطاعــات التجارة 
والمشــروعات  والصناعــة  الخارجيــة 

الصغيرة والمتوسطة.
وقد اكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعطي 
أولويــة قصــوى لملف الصناعــة، وتعمل 
علــى تيســير جميــع اإلجــراءات الالزمة 
إلقامة اســتثمارات صناعية في المجاالت 
المختلفة، مشــيرا الى انه على مدار الفترة 
الماضية، تــم عقد عدد مــن االجتماعات؛ 
لبحث ســبل دفع الصناعة المحلية والعمل 
علــى توفيــر مســتلزمات االنتــاج، بهدف 
تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات
ومــن جانبهــا اســتعرضت الســيدة/ نيفين 
جامع، وزيرة التجــارة والصناعة الجهود 

التــي تقــوم بهــا الــوزارة، بالتنســيق مع 
اتحــاد الصناعــات، والغــرف التجاريــة، 
بهدف تعميــق الصناعة المحليــة، وتوفير 
مســتلزمات اإلنتــاج، وبما يســهم في دفع 

الصناعة الوطنية. 
وفى إطار جهود دعم قطاع المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة، أشــارت وزيــرة 
التجــارة والصناعــة إلى قيــام جهاز تنمية 
والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 
ومتناهيــة الصغر بتوقيــع مذكرة تفاهم مع 
شــركة »أمازون مصر«؛ وذلك لمساعدة 
أصحــاب هــذه المشــروعات في تســويق 
منتجاتهم عبر متجر الشــركة، وكذا تمكين 
األعمــال  ورواد  المحليــة  المشــروعات 
والحرفيين المسجلين لدى الجهاز من تنمية 
أعمالهم علــى اإلنترنت، وتوفير منتجاتهم 

للماليين من عمالء أمازون في مصر. 

كما اســتعرضت الوزيرة حصاد مشــاركة 
مصر في إكســبو دبي 2020، مشيرة إلى 
أن الجنــاح المصــري حظــي علــى مدار 
األشــهر الستة لإلكســبو بإقبال كبير حيث 
تخطى عدد زوار الجناح 1.5 مليون زائر 
مــن مختلــف دول العالم، كمــا أن الجناح 
المصري المشــارك بإكســبو دبي 2020 
حقق مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية 
حول اإلكســبو، حيث فــاز بالمركز الثالث 
علي مســتوي االجنحة المشاركة متوسطة 

المساحة. 
واســتعرضت ايضاً نتائــج لقاءات التعاون 
الثنائيــة مع وفود عدد مــن الدول األجنبية 
علــى مدار شــهر مــارس الماضي، حيث 
شــهدت الوزيرة انطالق منتــدى األعمال 

المصري القبرصي. 

رئيس الوزراء يستعرض مع  وزيرة 
التجارة الصناعة ملفات العمل بقطاعات 
التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة توافر السلع 
ومستلزمات اإلنتاج، وذلك بحضور السيدة/ 
نيفين جامــع، وزيــرة التجــارة والصناعة، 
والمهنــدس/ محمــد الســويدي، رئيس اتحاد 
الصناعات، والدكتــور عالء عز، أمين عام 
اتحــاد الغــرف التجارية، والســيد/ أشــرف 
الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية 
إبراهيــم  والمهنــدس  الصناعــات،  باتحــاد 
الســجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة 

للشئون االقتصادية.  
واســتهل رئيــس الوزراء االجتمــاع بتوجيه 
الشــكر التحــاد الصناعات واتحــاد الغرف 
التجاريــة على التعاون والتنســيق المســتمر 
مــع الحكومة فــي مواجهة تداعيــات األزمة 
الروســية األوكرانيــة، معربــا عــن تقديره 

الكبير لهذه الجهود.
وقال الدكتور/ مصطفــى مدبولي ان الهدف 
مــن هــذا االجتمــاع هــو االطمئنــان علــى 
توافر مســتلزمات اإلنتاج، خاصة المرتبطة 

بالصناعــات الغذائيــة، مؤكــدا أن الحكومة 
ســتعمل بالتنســيق مع البنــك المركزى على 
تيســير إجراءات الحصول على مستلزمات 

اإلنتاج وتذليل أي عقبات قد تواجهها. 
وتقدم المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد 
الصناعات، بالشــكر لرئيس الــوزراء على 
االهتمــام الذي يوليه لملف الصناعة وتعميق 
التصنيــع المحلــي، والمتابعــة الدوريــة مع 
الصناع بشأن ســبل النهوض بالقطاع، وكذا 

ما يتعلق بمسألة توافر مستلزمات االنتاج.

أكــد المتحدث الرســمى لــوزارة التجارة 
االقتصاديــة  العالقــات  ان  والصناعــة 
والتجاريــة بين مصر والســعودية تشــهد 
تطوراً ملحوظــاً وذلك فى ضوء عالقات 
قيــادة  التــى تربــط  االخــوة والصداقــة 

وحكومتى وشعبا البلدين الشقيقين.
ومن هذا المنطلق نفى المتحدث الرســمى 
صدور اى قرارات من الوزارة من شأنها 
منع تصدير منتجات ســعودية الى السوق 

المصــرى، مشــيراً الى حــرص الوزارة 
على تقديم التيســيرات الالزمة للشركات 
الســعودية سواء المســتثمرة أو المصدرة 

للسوق المصرى.
وفــى هــذا اإلطار لفــت الى انــه جارى 
توفيق اوضاع بعض الشركات السعودية 
وفقاً لقواعد التســجيل للمصانــع المؤهلة 

للتصدير للسوق المصرى

و يتابع مع وزيرة التجارة والصناعة موقف 
توافر السلع ومستلزمات اإلنتاج

المتحدث الرسمى لوزارة التجارة 
والصناعة ينفى إصدار أى قيود للحد من 

االستيراد من الشركات السعودية 
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كشــف أحدث تقرير تلقته الســيدة/ نيفين 
جامــع وزيرة التجــارة والصناعة حول 
مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية 
خــالل الربع االول من عــام  2022 ) 
ينايــر – مــارس ( أن المصلحــة قامت 
بإجــراء 3608  حملــة تفتيشــية علــى 
المصانــع والمراجــل ومراكــز الخدمة 
والصيانة  وإجراء 1013  دراســة فنية 
متخصصــة تضمنت 975 دراســة فنية 
في مجال الســماح المؤقــت والدروباك 
و18 دراســة لمصلحــة الضرائب و14 
دراسة لهيئة االستثمار والمناطق الحرة  
و6 دراسات الستخدام حصص الكحول.

 كمــا قامــت المصلحة بمنــح تراخيص 
لـــ 200 مرجل بخاري وآلــة حرارية، 

واعتمــاد 220 مركــز خدمــة وصيانة 
)خدمــات ما بعــد البيع( والقيــام بـ 90 
حملة رقابيــة خارج المخطط ، تضمنت 
التفتيش علــى 704 مصنع ، كما قامت 
المصلحــة من خالل وحــدة دليل خدمة 
المواطــن بالــرد على 199 شــكوى، و 

تقديم 7842 استشارة فنية 
وقــال المهندس/ عبد الــرؤوف أحمدى 
رئيــس مصلحــة الرقابــة الصناعية ان 
المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز 
منظومة الرقابة على المصانع وعمليات 
التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق 
أعلــى معاييــر الجــودة المعتمــدة محلياً 
وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين 
من عمليــات الغش الصناعــي والحفاظ 

على ســمعة المنتج المصري بالســوقين 
المحلــي والعالمي، مشــيراً الى حرص 
المصلحة على االرتقاء بجودة وتنافسية 
المنتــج المصري لتوفيــر منتجات آمنة 
مســاهمة  وزيــادة  المحليــة  باالســواق 

الصناعة الوطنية في الصادرات.
واضــاف احمــدي ان حمــالت التفتيش 
والرقابة شــملت مصانع صباغة وورق 
وبويات وتدوير مخلفات بالستيك ومواد 
كيماويــة واخشــاب وصناعــات جلدية 
وصناعــات هندســية ومخازن الشــباب 
وصناعات باســتخدام الرخــام ومصانع 
غــزل ومالبــس ومصانع مســتلزمات 
طبية واجهزة كهربائية وبويات وصرف 

صحي.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
مصلحة الرقابة الصناعية خالل الربع االول من 

عام 2022
إجراء 3608 حملة تفتيشية على المصانع 
وإعداد 1013 دراسة فنية واعتماد 220 مركز 

صيانة

وافقت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
علــى تخصيــص 2,5% مــن االحتياطــي النقدي 
للغرف التجارية بالمحافظات لتوفير شنط رمضان 
للمواطنيــن، حيث صدر قرار الوزيرة بالترخيص 
بالخصــم من االحتياطي والشــراء من خالل لجنة 
مشتركة تضم المحافظات والغرف التجارية، على 
ان يتــم التوزيع من خالل المحافظات او مديريات 
التضامن والتي لديها قوائم باالسر األولى بالرعاية 

بكل محافظة.
ويأتــي هذا عقب االجتماع الموســع الــذي عقدته 
الوزيرة ووزير التموين والتجارة الداخلية مؤخراً 
مع رؤساء مجالس ادارات الغرف التجارية والذي 
تم خالله التأكيد على اهمية تعزيز الدور المجتمعي 
للقطاع الخاص والمساهمة في توفير السلع بأسعار 

مناسبة للمواطنين.
وقالت الوزيرة انه سيتم توفير أكثر من 160 ألف 
شــنطة رمضان مقدمة من الغرف التجارية بـ 19 
محافظة تشــمل اإلســكندرية وأســيوط، والمنوفية 

والدقهليــة والبحــر األحمــر وبورســعيد وســوهاج 
والقليوبيــة والمنوفيــة والســويس وقنا وكفر الشــيخ 
وبنى ســويف والمنيا واالسماعلية واالقصر واسوان 
ودمياط والفيوم، وذلك بخالف ما يتم توزيعه مباشرة 
مــن خالل الشــركات األعضــاء بالغــرف التجارية 

بالمحافظات.
وأضافت جامع ان هذا االجراء يتكامل مع مشــاركة 
المصنعين والمســتوردين والتجار في معارض اهال 
رمضان بكافة المحافظات والتي توفر السلع الغذائية 
األساســية والرمضانية بخصومات تصل الى %30، 
مشــيرًة الى ان هذه المعارض ستستمر لما بعد شهر 
رمضــان بنــاء علــى توجيهــات الدكتــور مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث ســتقوم بعرض 
منتجات المالبس واالحذية المخفضة أيضا اســتعدادا 

الستقبال عيد الفطر المبارك.
 وفــي نفس االطار قرر اتحــاد الصناعات المصرية 
توفير 60 الف شــنطة رمضان مــن موازنة االتحاد 
تــوزع من خــالل قنــوات وزارة التضامــن، وذلك 
بخالف ما يتم توزيعة من خالل الشــركات األعضاء 
باالتحــاد وذلــك في اطــار الدور المجتمعــي للقطاع 
الخــاص ولمواجهة المتغيــرات االقتصادية العالمية، 

وبمناسبة شهر رمضان الفضيل.

بمناسبة شهر رمضان المبارك
وزيرة التجارة والصناعة توافق على 

تخصيص 2.5% من االحتياطي النقدي 
للغرف التجارية بالمحافظات لتوفير شنط 

رمضان للمواطنين
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أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة موافقــة الدول أعضــاء تجمع 
والجنــوب  للشــرق  المشــتركة  الســوق 
اإلفريقــي »الكوميســا« علــى المبــادرة 
الصناعــي  التكامــل  لتحقيــق  المصريــة 
اإلقليمي في الكوميســا حيــث تم اعتمادها 
وتكليف األمانة العامة بالبدء في تنفيذها. 

وقالــت الوزيرة إن هــذه الموافقة صدرت 
خالل اجتماع خبراء الصناعة بالكوميســا 
التجــارة  وزارة  برئاســة  عقــد  الــذي 
والصناعــة ممثلة فــي الســيد/ محمد عبد 
هللا رئيــس المكتــب التجــاري المصــري 
بالعاصمــة الزامبيــة لوســاكا خالل يومي 
تقنيــة  عبــر  الماضــي  إبريــل   12-11
الــدول  بمشــاركة  كونفرانــس  الفيديــو 
األعضاء بالكوميســا وممثلين عن المكتب 
التجاري والســفارة المصرية في لوساكا، 
ومركــز تحديث الصناعــة، وهيئة التنمية 
الصناعيــة، وقطاع اإلتفاقيــات التجارية، 
حيث اســتعرض الجانــب المصري خالل 
االجتمــاع المبــادرة التي أعدتهــا الوزارة 
ممثلة في مركز تحديث الصناعة بالتنسيق 
مع المكتــب التجــاري بلوســاكا واألمانة 
العامــة لدول الكوميســا، وذلــك في إطار 
تنفيذ رؤية رئاســة مصر الحالية للســوق 
المشتركة للشرق والجنوب األفريقي، التي 
أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
خــالل فعاليــات القمة الحادية والعشــرين 

للكوميسا في 23 نوفمبر الماضي. 
مصــر  صياغــة  أن  جامــع  وأوضحــت 
لمبــادرة التكامل الصناعــي اإلقليمي تأتي 
إنطالقاً من مســئوليتها اإلقليمية تجاه دول 
الكوميسا، حيث تتوافق المبادرة مع أهداف 
االستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-
2026 وأجندة التنميــة األفريقية 2063، 
وتســتهدف تحقيق عدداً من األهداف التي 
تتضمــن زيادة القيمــة المضافة التصنيعية 
في إقليم الكوميسا، والنهوض بالصادرات 
الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سالســل 
القيمة اإلقليمية والعمل على إعادة تشــكيل 
هذه السالســل في ظــل المــوارد المتاحة 
لدى دول الكوميســا، وكــذا التحديات التي 
فرضتها جائحــة كورونــا، باإلضافة إلى 
إنشــاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات 

المتاحــة باإلقليم وترســيم الموارد المتاحة 
لدى الدول األعضاء الستغاللها على الوجه 
األمثــل لخدمة أهــداف التكامــل اإلقليمي 
والعمــل علــى تنشــيط دور المؤسســات 
المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم 
في تحقيق الشــمول المالــي لخدمة أهداف 

التكامل الصناعي اإلقليمي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تضمنت 
7 محــاور أساســية وهي تكامل سالســل 
القيمة اإلقليمية، وإدراج الشــمول المالي، 
وتنميــة التجارة البينيــة األفريقية، وزيادة 
الحلــول  تقديــم  الصناعــي،  االســتثمار 
وتنميــة  الرقمــي،  التحــول  االبتكاريــة، 
االقتصاد األزرق المســتدام، الفتًة إلى أن 
كل محــور مــن المحاور يشــمل عدداً من 
األنشطة المستهدف تنفيذها على المستويات 
الوطنيــة واإلقليمية والقارية خالل اآلجال 
القصيــرة والمتوســطة والطويلــة، والتي 
ســيمتد تنفيذها إلــى ما بعد انقضــاء فترة 

رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.
ومن جانبه أكد المهندس/ محمد عبد الكريم 
المديــر التنفيذي لمركــز تحديث الصناعة 
اهتمــام مصر بنقــل خبراتها فــي مختلف 

المجــاالت لدول الكوميســا، ال ســيما وأن 
تعميــق التكامل الصناعي بين دول التجمع 
وتحقيــق المنفعة المتبادلة لجميع األطراف 
يأتي على رأس األولويات المصرية خالل 
فترة رئاســة مصــر للتجمع، مشــيراً إلى 
حرص مصر على التعاون مع كافة الدول 
األعضاء واألمانة العامة للكوميسا لتكثيف 
الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية التصنيع 
بالكوميســا، ووضع خطــة واضحة لتنفيذ 
األنشطة الهادفة لتعميق التكامل الصناعي 
اإلقليمــي وهــو األمــر الــذي قامــت معه 
مصر بصياغة مبــادرة التكامل الصناعي 
اإلقليمي بالكوميســا لعرضهــا على الدول 
األعضــاء والبــدء في تنفيذهــا خالل فترة 

الرئاسة المصرية.
كما أكدت هيئة التنمية الصناعية استعدادها 
لعقــد ورشــة عمــل عبــر تقنيــة الفيديــو 
كونفرانــس للــدول األعضــاء بالكوميســا 
لتبــادل الخبــرات المصرية فــي مجاالت 
التنميــة الصناعية، حيث ســتقوم الوزارة 
بالتنسيق مع األمانة العامة للكوميسا لبحث 

الترتيبات الالزمة لعقد هذه الورشة. 

في إطار رئاسة مصر لتجمع الكوميسا
وزيرة التجارة والصناعة تعلن موافقة الدول 
أعضاء الكوميسا على المبادرة المصرية 
لتحقيق التكامل الصناعي اإلقليمي بين 

دول التجمع

وزيرة التجارة والصناعة تترأس اجتماع لجنة 
إحالل التوكتوك

نيفين جامع: اللجنة استعرضت النماذج 
المقترحة كبديل عن التوكتوك...ونستهدف 

إيجاد وسيلة نقل آمنة وحضارية تعمل 
بالطاقة النظيفة

ترأســت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة اجتماع اللجنة المشــكلة لوضع 
قواعد وآليات إحالل المركبات ذات الثالث 
عجالت »التوكتوك« بســيارات نقل ركاب 
صغيــرة آمنــة وحضارية وذلــك بحضور 
الســيد/ هشــام توفيق، وزير قطاع األعمال 
العــام، وقد شــارك فــي االجتمــاع اللواء/ 
إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية 
واللــواء مهنــدس/ محمــد الــزالط، رئيس 
الهيئة العامــة للتنمية الصناعية، والدكتور/ 
خالــد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة 
للمواصفــات والجــودة والمهنــدس/ محمد 
عبد الكريم المديــر التنفيذى لمركز تحديث 
الصناعة، إلى جانب ممثلي مختلف الجهات 

والوزارات المعنية أعضاء اللجنة.
وقالــت الوزيــرة إن اللجنــة اســتعرضت 
نمــاذج للبدائــل المقترح اســتخدامها كبديل 
عــن التوكتوك، وبصفــة خاصة التي تعمل 
بالطاقــة النظيفة، مشــيرًة في هــذا اإلطار 

إلى أن هناك عــروض مقدمة من وزارتي 
االنتاج الحربي وقطاع االعمال العام إلتاحة 
ســيارات بديلة للتوكتوك وذلك بالتعاون مع 
عدد من الشــركات المصنعة سواء المحلية 

أو العالمية.
وأوضحت جامع أن هناك 3 عوامل رئيسية 
ال بد من توافرها بالمركبة البديلة للتوكتوك 
وهي أن تكون صديقة للبيئة وسهلة الحركة 
مثــل التوكتوك وأن تراعــي االبعاد األمنية 
من خالل ادخال هــذه المركبة في منظومة 
التراخيــص المروريــة، فضاًل عــن توفير 

عوامل األمان للركاب بالمركبة البديلة.
ولفتت وزيــرة التجــارة والصناعة إلى أن 
االجتمــاع أكد أيضــاً على أهميــة االلتزام 
بتطبيق المواصفات القياســية المعتمدة لهذه 
النوعية من المركبــات والتي تتضمن كافة 
االشــتراطات الفنية المطلوبة للتيسير على 
الشــركات المصنعة في عملية االنتاج، إلى 

جانب تسهيل اجراءات الترخيص.

مــن جانبــه، أوضح الســيد/ هشــام توفيق 
وزيــر قطاع األعمال العام أنه يجري حالياً 
التفــاوض مع إحدى الشــركات العالمية في 
مجــال إنتاج وســائل النقل إلنتاج توك توك 
)3 ركاب( يعمــل بالطاقة الكهربائية، الفتاً 
إلى أن هذه المركبة ســتتوفر بها العديد من 
المزايا ســواء من حيــث صغر الحجم وهو 
ما يتناسب مع طبيعة المناطق التي يُستخدم 
بهــا التوك توك حالياً، إلى جانب أنها تعتمد 
علــى الطاقــة النظيفــة فضاًل عــن إمكانية 
تتبعها إلكترونياً للحفاظ على أمن وســالمة 

المواطنين.
جدير بالذكــر أن وزارة التجارة والصناعة 
كانــت قد أصدرت قــراراً بوقف اســتيراد 
المكونات األساســية للمركبات ذات الثالث 
عجالت »التوك توك« والتي تشمل القاعدة 

والشاسيه والمحرك.
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أصدرت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة والصناعة 
قراراً بتشــكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافســة ومنع 
الممارســات االحتكارية لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور/ 
محمــود أحمد ممتــاز، ويعمل بالقرار اعتبــاراً من اليوم 
التالــي النتهــاء مــدة مجلــس اإلدارة الحالي، مع نشــره 

بالوقائع المصرية.
ويضــم المجلس في عضويته كل من المستشــار/ ســامح 
صالح علي شــلبي، نائب رئيــس مجلس الدولة، ورئيس 
التمثيل التجاري، ممثاًل عــن وزارة التجارة والصناعة، 
والســيد/ كريم ســيد جمعة عبد الحليم، ممثال عن وزارة 
التمويــن والتجــارة الداخلية، والســيد/ باهــر محمد أمين 
غازى والمستشــار/ ناجي ســعد الزفتاوي والســيد/ خالد 
منير حسنين الفقي، من المتخصصين فى مجال االقتصاد 
والقانون، والمهندس/ إبراهيم العربي، ممثاًل عن االتحاد 
العــام للغرف التجارية، والســيد/ أحمد عبــد الحميد عبد 
الســالم، ممثال عن اتحاد الصناعات المصرية، والسيدة/ 
ســعاد الســيد الديب، ممثــال عن االتحــاد العــام لحماية 

المستهلك.
وقالت الوزيرة إن التشــكيل الجديــد لمجلس إدارة جهاز 
حماية المنافســة ومنع الممارســات االحتكارية يستهدف 
تعزيز دور الجهاز في إرســاء وتطبيق قواعد المنافســة 
الحــرة والنهــوض بمســتويات أداء األســواق وكشــف 
الممارســات الضارة باالقتصاد القومي، فضاًل عن خلق 
منــاخ تجــاري واســتثماري قائم علــى المنافســة العادلة 
ومبادئ السوق الحر، مشيرًة إلى أنه روعي في التشكيل 
الجديد تمثيل كافة األطراف المعنية بمجال حماية المنافسة 
سواء من الحكومة أو القطاع الخاص بما يحقق األهداف 

المنشودة من الجهاز. 
وأوضحت جامع أن حماية المنافســة تمثل داعماً أساســياً 
للصناعة الوطنية وجذب المزيد من االستثمارات للسوق 
المصري وتحقيق تكافؤ الفــرص بين مختلف القطاعات 
االقتصاديــة إلــى جانــب حمايــة الشــركات المتوســطة 
والصغيرة من أية ممارسات تعيق دخولها األسواق وخلق 
فرص العمل وتعزيز كفاءة االقتصاد الوطني، مشيرة الى 
أهمية عمل مجلس اإلدارة الجديد على نشر الوعي بثقافة 
المنافســة والمســئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة 
ومنع الممارســات االحتكارية بين الشــركات العاملة في 

السوق المصري.

أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة أهمية تعزيز دور منظمات العمل 
العربــي باعتبارها أحــد أهم ركائــز العمل 
المشــترك، واألذرع الفنيــة لجامعــة الدول 
العربيــة وبيوت الخبرة التي تقدم المشــورة 
والنصيحــة فــي شــتى القضايا واألنشــطة 
االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية والمالية، 
مشــيرًة إلى أن هــذه المنظمات تقــوم بدور 
محوري لتحقيــق طموحات الــدول العربية 
في التعاون والتنســيق في جميــع المجاالت 
التــي تتصل بالمواطن العربي، وتؤثر تأثيراً 
مباشراً على مستوى معيشته وتكفل له الحياة 

الكريمة. 
جــاء ذلــك خالل تــرأس الوزيــرة الجتماع 
المجلس االقتصــادي واالجتماعــي لجامعة 
الــدول العربية في دورتــه غير العادية على 
المســتوى الــوزاري والذي ُعقــد عبر تقنية 
الفيديو كونفرانس، وقد شــارك في االجتماع 
سعادة السفير/ أحمد رشــيد خطابي، األمين 
العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس 
قطــاع اإلعالم واالتصال، والســفير/ محمد 
أبــو الخيــر، مندوب مصــر الدائــم بجامعة 
الدول العربية، والســيد/ إبراهيم الســجيني، 
رئيــس الجانب المصري، إلــى جانب وفود 

الدول العربية األعضاء والمنظمات العربية 
المتخصصة. 

وقالــت الوزيــرة إن هذا االجتمــاع يأتي في 
إطــار تنفيذ توصيات الــدورة 109 للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي بهدف اعتماد نتائج 
أعمــال لجنــة المنظمات للتنســيق والمتابعة 
التي عقدت قبيل نهاية شهر مارس الماضي. 
وأوضحــت جامع أن الــدول العربية بادرت 
بإنشاء عدد من منظمات العمل العربي تحت 
مظلة جامعة الدول العربية وذلك إيماناً منها 
بدور هــذه المنظمات في زيادة فعالية العمل 
العربي المشترك ومواكبة متطلبات المرحلة 
الراهنة باعتبارها أداة من األدوات الرئيسية 
لتحقيــق الغايــات المشــتركة التــي تســعى 
إليهــا الــدول العربية في ضــوء المتغيرات 
والتحــوالت غيــر المســبوقة التــي يمر بها 
العالــم، الفتًة إلى أهمية تطويــر برامج هذه 
وتفعيــل  وأهدافهــا  وانشــطتها  المنظمــات 
آلياتهــا بمــا يتيح لهــا التعامــل اإليجابي مع 
هــذه التطورات والتحــوالت في المجتمعات 

العربية والعالمية.
وأشــارت الوزيرة إلى أنــه انطالقاً من تلك 
التحديــات فقــد بــادرت االكاديميــة العربية 
للعلــوم والتكنولوجيا والنقل البحري بصفتها 

المتخصصــة  العربيــة  المنظمــات  إحــدى 
بتطويــر أنظمتهــا بمــا يتوافق مــع مكانتها 
بصفتها صرحــاً علمياً وعربيــاً، ولما تمثله 
مــن تاريخ عريق تحت القيادة المصرية منذ 
انشاءها عام 1975، الفتًة إلى أن األكاديمية 
تقوم بدوٍر ريادي في بناء العنصر البشــرى 
ودعــم خطــة التنمية االقتصاديــة في مصر 
ومــن خــالل فروعهــا فــي الــدول العربية 

الشقيقة. 
ولفتــت جامــع إلــى ضــرورة مســاندة هذه 
النمــاذج التــي يحتذى بهــا عربيــاً وعالمياً 
لتكون أسوة لباقي مؤسســات العمل العربي 
المشــترك، مشيرًة إلى أن االكاديمية ال تزال 
بيت الخبرة العربي المتخصص في مجاالت 
التعليــم والتدريب والبحوث واالستشــارات 
وعونــاً ودعمــاً لألخــوة العــرب فــي كافة 

المجاالت.  
هــذا وقد اعتمد المجلــس التعديالت الخاصة 
بالنظام األساســي لألكاديميــة العربية للعلوم 
والتكنولوجيــا والنقــل البحــري وبمــا يتيح 
اســتمرار منظومة التطوير داخل األكاديمية 
المنظمــات  أهــم  كأحــد  دورهــا  وتفعيــل 

والصروح العلمية العربية.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بتشكيل 
مجلس إدارة جديد لجهاز حماية المنافسة 

ومنع الممارسات االحتكارية

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة تترأس اجتماع المجلس 

االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية في 
دورته غير العادية على المستوى الوزاري
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تســلمت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة خطابيــن رســميين مــن الســيد/ 
بدولــة  الزراعــة  وزيــر  ماتــوس  فرنانــدو 
أوروجواي األول بشأن بدء العمل على اتفاق 
إطاري فى مجال  الترويج وحماية االستثمار 
وتعزيــز التعــاون العلمــي وتبــادل البعثــات 
الطالبية والتعاون في مجال البحث العلمى فى 
مجال إنتاج الهيدروجين األخضر واألســمدة، 
والخطــاب الثانــي بشــأن موافــاة  الجانــب 
األوروجوانــى بقائمــة الشــركات المصريــة 
المصــدرة لألســمدة وبصفة خاصة األســمدة 

الفوسفاتية والنيتروجينية.
جاء ذلك خالل استقبال الوزيرة للسيدة/ أدريانا 
ليسيديني ســفيرة دولة أوروجواي بالقاهرة ، 
حضــر اللقاء  الوزير مفــوض تجارى يحيى 

الواثق باهلل رئيس التمثيل التجارى
وأشــارت الوزيــرة إلــى ترحيــب الحكومــة 
المصرية بفتح أســواق دولة أوروجواي أمام 
الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات 
األســمدة بصفــة خاصة ال ســيما وأنه يجرى 
العمل حالياً على خطة للتوســع فى األســواق 
التصديريــة أمام الســلع والمنتجات المصرية 
فى ظل تداعيات الحرب الروســية األوكرانية 
وتأثيراتهــا الســلبية علــى نفــاذ الصــادرات 

المصرية لهذين السوقين.
وقالت جامع إلى أنه ســيتم العمــل على تنفيذ 
الخطابات الرســمية لدولــة أوروجواي وكذا 
النتائــج الخاصــة بزيــارة وزيــر الزراعــة 
االوروجوانــي للقاهــرة خــالل شــهر فبراير 
الماضــى والتــى اســتهدفت دعم ســبل تنمية 
وتطويــر العالقــات االقتصاديــة المشــتركة 
بين البلديــن فى مجاالت التجــارة والصناعة 
والزراعة واالستثمار بالتنسيق مع الوزارات 

والجهات المصرية المعنية.
وأكــدت الوزيــرة حــرص الدولــة المصرية 

علــى تعزيز التعــاون االقتصادى المشــترك 
بيــن مصــر وأوروجــواى على المســتويين 
الثنائــي ومتعدد األطــراف في إطــار اتفاقية 
الميركســور، مشيرة إلى أن دولة أوروجواي 
تعــد إحــدى الــدول المحورية بقــارة أمريكا 
الالتينية ويمكن االســتفادة منهــا كمحور نفاذ 

الصادرات المصرية ألسواق القارة.
وأضافــت جامــع أن اللقــاء بحــث إمكانيات 
إنشــاء مجلس أعمــال مصــري أوروجوانى 
مشــترك يضم ممثليــن عن تجمعــات رجال 
األعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى 
واألوروجوانى لتعزيز التعاون المشــترك في 

مجاالت التجارة واالستثمار.
وأشــارت الوزيــرة إلــى أن حجــم التبــادل 
التجــارى بيــن مصر وأوروجــواى بلغ العام 
الماضــى نحو 493.3 مليــون دوالر مقارنة 

بنحو 207.3 مليون دوالر عام 2020 محققاً 
نســبة زيادة بلغت نحــو 138%، الفتًة إلى أن 
أهــم بنود التبادل التجارى بين البلدين تتضمن 
األســمدة واألجهزة الكهربائيــة والمحضرات 
الغذائيــة والبــذور الزيتية ومنتجــات األلبان 

والصوف.
ومن جانبها أكدت الســيدة / أدريانا ليســيديني 
ســفيرة دولــة أوروجــواي بالقاهــرة حرص 
بالدهــا على تنمية وتطويــر العالقات الثنائية 
المشــتركة مــع مصر فى مختلــف المجاالت 
وعلى كافــة األصعدة  باعتبارهــا إحدى أهم 
الدول المحورية بمنطقة الشرق األوسط وقارة 
أفريقيا، مشــيرًة الى أن مصــر وأوروجواى 
ترتبطــان بعالقــات دبلوماســية تاريخية تمتد 

لنحو 90 عاماً.

أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح المجلس 
الوطنــي لالعتمــاد »إيجاك« فــي الحصول على تمديــد االعتراف 
الدولــي من المنظمة األوروبية لالعتماد حتى مايو 2024 في مجال 
اعتمــاد جهات اختبــارات الكفــاءة الفنية والجــدارة PTP باعتباره 
الجهــة األولــى والوحيدة من خــارج االتحاد األوروبــي وأول جهة 
عربية وإفريقية تحصل على هذا االعتراف في هذا المجال، مشــيرًة 
إلى أن هذا التمديد يســهم في انســياب التدفقــات التجارية بين مصر 
ودول االتحــاد األوروبــي وتعزيــز الصادرات المصريــة إلى دول 

االتحاد باعتباره الشريك التجاري األكبر لمصر.
وقــال المهندس/ هانئ الدســوقي، المدير التنفيــذي للمجلس الوطني 
لالعتمــاد »إيجاك« أن المجلس نجح فــي الحصول على هذا التمديد 
بعد اجتيازه زيارة التقييم الميدانية الدورية التي أجراها فريق خبراء 
التقييــم الخــاص بالمنظمة األوروبيــة لالعتماد خالل شــهر فبراير 
الماضي لعمل المراجعة للمجلس وزيارة بعض الجهات التي اعتمدها 
المجلــس لتصدر بعدها موافقة المنظمــة على تمديد االعتراف، الفتاً 
إلــى أن المجلــس حصل على هذا االعتراف منذ شــهر مايو من عام 
2019 حين تم توقيع االتفاقية ثنائية األطراف مع المنظمة األوروبية 
لالعتماد بعد إشادة فريق التقييم الدولي للمنظمة بمستوى أداء المجلس 
الفني من خــالل االطالع على كافة المؤشــرات والعمليات الخاصة 

بأنشطة المجلس.
وأوضــح المدير التنفيذي للمجلس الوطني لالعتماد أن المجلس نجح 
فــي تحقيق هــذا اإلنجاز دون المســاس بعضويته فــي باقي الجهات 
الدوليــة واالقليمية من خالل تعزيز العالقات مــع المنظمات الدولية 
التــي تحقــق أهداف المجلــس وال تتعارض مع السياســات والقواعد 
الفنية لهذه المنظمات، مشيراً إلى أن المجلس يعد أيضاً الجهة األولى 
والوحيدة حتى اآلن من خارج دول االتحاد األوروبي التي استطاعت 
الحصــول على االعتراف في مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة 
الفنيــة متفوقــًة على كافة دول الشــرق األوســط وهــي دول الجوار 

لالتحاد األوروبي.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني لالعتماد قد نجح خالل عام 2009 
فــي الحصول علــى االعتــراف الدولى مــن المنظمتيــن العالميتين 

لالعتماد ILAC/IAF عن طريــق توقيع اتفاقية االعتراف المتبادل 
واالتفاقيــة متعددة األطراف MRA/MLA واســتطاع الحفاظ على 
االعتراف الدولى طوال الســنوات الماضيــة وتمكن من تمديد مجال 
االعتراف الدولى ليشــمل اعتماد معامل االختبار والمعايرة وجهات 
التفتيــش وجهات منح شــهادات نظم إدارة الجــودة ومعامل التحاليل 
الطبيــة وجهات منح شــهادات المنتجات وجهات اختبــارات الكفاءة 
الفنيــة وجهات منح شــهادات االفــراد وجهات منح شــهادات حالل 

ومعامل الطب الشرعي ومعامل البنوك الحيوية.
كمــا تمكن المجلــس أيضاً من الحصــول على االعتــراف االقليمى 
مــن كل من منظمة االعتماد األفريقيــة AFRAC والجهاز العربى 

لالعتماد ARAC وتجديده وتمديده.

المجلس الوطني لالعتماد يحصل على تمديد 
االعتراف الدولي من المنظمة األوروبية لالعتماد 

حتى مايو 2024

خالل استقبالها سفيرة دولة أوروجواي 
بالقاهرة

وزيرة التجارة والصناعة تتسلم خطابين 
رسميين من وزير الزراعة بدولة أوروجواي 

بشأن تعزيز التعاون المشترك فى مجاالت 
الترويج وحماية االستثمار والبحث العلمى 

وتبادل البعثات الطالبية وإنتاج الهيدروجين 
األخضر وتصدير األسمدة

م. هانئ الدسوقي: المجلس يعد الجهة االولى 
والوحيدة من خارج دول االتحاد االوروبي الحاصل 

على االعتراف في مجال اعتماد مقدمي اختبارات 
الكفاءة الفنية
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وقعت الهيئــة العامة للرقابة علــى الصادرات 
الكيماويــة  الصناعــات  وغرفــة  والــواردات 
باتحاد الصناعــات المصرية بروتوكول تعاون 
يســتهدف تعزيــز التعاون المشــترك في مجال 
التحاليــل الكيميائيــة بمعامــل الهيئــة وتبــادل 
المعلومات والبيانــات، وذلك في اطار حرص 
الهيئــة على دعم القطاع الصناعي بصفة عامة 
والصناعــات الكيماويــة بصفة خاصة لتيســير 
إنهــاء اإلجــراءات الخاصــة بالمصانــع حيث 
يتضمــن البروتوكــول التعاون الفنــي والتقني 
فــي مجال تحليل عينات الصادرات والواردات 

الخاصة بمصانع أعضاء الغرفة.
وأســتعرض المهنــدس/ عصام النجــار رئيس 
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
، الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحديث وتطوير 
معاملهــا خــالل الفتــرة الماضيــة، خاصة بعد 

االندمــاج مع مصلحة الكيمياء، مشــيراً الى ان 
دمج الجهتين اســتهدف توحيــد جهات الفحص 
واالختبــارات الكيميائيــة تحــت مظلــة الهيئة 
العامــة للرقابة علــى الصــادرات والواردات، 
كونها تمتلك معامل في جميع القطاعات ولديها 
القدرة على مساعدة المســتثمرين على تحسين 
جــودة المنتجــات حتــى تطابــق المواصفــات 
القياســية، حيث أن معامــل الهيئة حاصلة على 

االعتماد الدولي 17025.
والجديــر بالذكــر أن بعــض مســتثمري قطاع 
الصناعــات الكيماوية طالبــوا الهيئة بضرورة 
اإلســراع في تحليــل عينات المنتجــات لتفادى 
فــرض غرامــات تأخيــر عليها حيــث أن تلك 
الغرامــات ترفع من تكلفــة عملية التصنيع مما 
يؤثر على تسعير المنتجات النهائية في األسواق 

على المستهلكين.

عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
جلســة مباحثات موســعة مع الســيدة/ زريدة قمر 
الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية 
والوفــد المرافــق لهــا تناولــت اســتعراض أوجه 
التعــاون الصناعــي واالســتثماري والتجاري بين 
البلدين وعدد من الملفات االقتصادية ذات االهتمام 
المشــترك، وقد شــارك فــي اللقاء الســيد/ زماني 
إسماعيل، ســفير ماليزيا بالقاهرة والسيد/ ابراهيم 
الســجيني مســاعد الوزيرة للشــئون االقتصادية، 
والســيد/ حاتم العشرى مستشار الوزيرة لالتصال 
المؤسســي، إلــى جانب ممثلي مجالس األخشــاب 

والمطاط وزيت النخيل بدولة ماليزيا.
وقالــت الوزيــرة ان اللقــاء تنــاول ســبل تعزيــز 
التعاون المشترك بين البلدين في مجال إنتاج زيت 
النخيــل الماليــزي في مصر والتصدير لألســواق 
اإلقليميــة والقارية، مشــيرة إلــى أن الفترة المقبلة 
ستشــهد مزيداً من التنســيق بيــن المكتب التجاري 
المصري بالعاصمة الماليزية كوااللمبور ومجلس 
زيــت النخيــل الماليــزي لبــدء الخطــوات الفعلية 
إلنشــاء مشــروعات مصرية ماليزية مشتركة في 
مجال إنتاج مشــتقات زيت النخيل واالســتفادة من 
المقومات االســتثمارية المتميزة بالسوق المصري 
وكذا الخبــرات واإلمكانات الماليزيــة الكبيرة في 

هذا المجال. 
وأوضحت جامع أن الســوق المصري يمتلك حالياً 
كافــة المقومات الجاذبة لالســتثمار والتي تشــمل 
البيئة االســتثمارية والتشــريعية المالئمة، والبنية 
األساســية الالزمة إلقامة المشروعات وكذا إنشاء 
المنطقة االقتصادية لقناة الســويس، مشيرًة إلى أن 
مصر تتوجه خالل المرحلة الحالية إلنشاء مصانع 
لإلطــارات والتــي يمكــن أن تعتمد علــى المطاط 
الماليــزي من خالل اســتيراده للســوق المصري 

وتصنيعــه بشــراكة مصرية ماليزيــة وذلك لتلبية 
احتياجات السوق المحلي والتصدير. 

ولفتــت الوزيــرة إلــى أن اللقاء تناول أيضاً ســبل 
تعزيــز التعاون بيــن البلدين في مجال األخشــاب 
لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من األخشــاب 
خاصــة وأن مصــر لديها صناعة أثــاث متطورة 
تضاهــي المســتويات العالميــة كما تمتلــك مزايا 
تنافســية كبيرة تؤهلها لتلبيــة االحتياجات المحلية 

والمنافسة باألسواق الخارجية. 
وأشــارت جامــع إلــى إمكانيــة اســتفادة مجتمــع 
األعمــال الماليــزي من مميــزات االســتثمار في 
الســوق المصري والتي تتضمن اتفاقيات التجارة 
الحــرة والتفضيليــة المبرمــة مــع عــدد كبير من 
الــدول والتكتــالت االقتصاديــة العالميــة وعلــى 
رأســها اتفاقيات الميركســور والكوميسا والتجارة 
الحرة القارية اإلفريقية واالســتفادة من اإلعفاءات 
الجمركيــة المتاحة فــي إطار تلــك االتفاقيات من 
خــالل العمل على توطين الصناعات الماليزية في 
مصر والتصدير إلى األسواق الخارجية واالستفادة 
من الســوق المصري باعتباره نافذة قوية للتصدير 

إلى أسواق الدول المجاورة واألسواق الدولية.
ونوهــت الوزيــرة إلــى أن الصــادرات المصرية 
لماليزيــا بلغت خــالل عام 2021 نحــو 126.7 
مليون دوالر مقارنــة بنحو 94 مليون دوالر عام 

2020 محققة نسبة زيادة بلغت 35%، مشيرًة الى 
ان اهم بنود الصادرات تتضمن الموالح والفوسفات 

واالسمدة الكيماوية والمعدنية والفاكهة. 
ومن جانبها أكدت السيدة/ زريدة قمر الدين وزيرة 
الصناعــات الزراعيــة والســلع الماليزية حرص 
بالدهــا على تعميق أطر التعاون الثنائي مع مصر 
ال ســيما على األصعــدة االســتثمارية والصناعية 
والتجاريــة وذلــك فــي ضــوء التطــور الواضح 
فــي منــاخ االســتثمار واألعمال في مصــر وكذا 
المشــروعات القومية الكبرى التــي تتبناها الدولة 

المصرية خالل المرحلة الحالية. 
وأعربــت عن تطلع بالدها إلنشــاء مصنع إلنتاج 
مشــتقات زيــت النخيــل فــى مصــر والتصديــر 
لألسواق اإلقليمية والقارية وبصفة خاصة ألسواق 
دول قــارة إفريقيا، ال ســيما وأن مصر تمثل بوابة 
رئيســية لتلك األســواق، مشــيرًة إلى أهمية تفعيل 
الجهــود المشــتركة لتعزيــز التعــاون التجــارى 
واالســتثمارى بين البلدين من خالل إنشــاء المزيد 
من المشــروعات اإلستثمارية الماليزية فى السوق 
المصرى والتى تعتمد على مدخالت إنتاج ماليزية 

والتصدير لألسواق العالمية. 
ووجهــت قمــر الديــن الدعــوة لمجتمــع األعمال 
المصــري للمشــاركة في فعاليات معرض الســلع 
الزراعية الدولي الذي ســيُعقد بالعاصمة الماليزية 
كواالمبــور خالل الفتــرة من 26 إلــى 28 يوليو 
المقبــل ويمثل فرصة متميزة لعقــد لقاءات أعمال 
بين المســتثمرين من البلدين واستكشــاف الفرص 
التجاريــة واالســتثمارية المتاحــة وبما يســهم في 
تعزيــز معدالت التبــادل التجاري واالســتثمارات 
المشــتركة بيــن مصــر وماليزيا خــالل المرحلة 

المقبلة.

عقد اللواء ا ح مهندس محمد الزالط اجتماعا 
مــع وفد مــن اإلدارة العامة للحمايــة المدنية 
بوزارة الداخلية برئاسة اللواء احمد عشماوي 
وكيل اإلدارة العامة لالطفاء وذلك لبحث سبل 
تيسير اجراءات اســتيفاء اشتراطات الحماية 
المدنية للمستثمر الصناعي وتذليل اية عقبات 
قد تواجههم لتســريع اإلجراءات ، فضال عن 
بحــث موقــف شــبكات الحريق فيمــا يخص 
المرحلــة األولــى بمدينــة الروبيكــي، وذلك 
بحضــور المهندس محمد أنور رئيس الجهاز 
التنفيذي للمشــروعات الصناعيــة والتعدينية 

وعدد من قيادات الهيئة .
وصرح اللواء محمد الزالط ان االجتماع يأتي 
في اطار تفعيــل بروتوكول التعــاون الموقع 
بيــن الهيئــة واإلدارة العامة للحمايــة المدنية 
ومتابعــة تنفيذ بنوده فى إطــار تفعيل القانون 
رقم 15 لســنة 2017 بشأن تيسير إجراءات 
منح التراخيص الصناعية مشيرا الى حرص 
الجانبيــن على اتخــاذ ما يلزم مــن إجراءات 

لتســهيل مهمة المستثمر الصناعي الستخراج 
التراخيص الالزمة لإلسراع في بدء اإلنتاج

سلســلة  خــالل  انــه  الهيئــة  رئيــس  وأفــاد 
االجتماعــات التــي تــم عقدها مــع جمعيات 
المســتثمرين وروابــط الصناع خــالل الفترة 
الماضية تنفيذا لتوجيهات الســيدة نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة قــد لمــس عدة 
مطالــب خاصــة وعامة فيما يتعلــق بالحماية 
المدنية والتي تم اســتعراضها خالل االجتماع 
ومنها بحث سبل اإلسراع في عملية المعاينات 

للمصانع بعد استيفاءها اشتراطات الوقاية من 
الحريق حفاظا على وقت المســتثمر وإمكانية 
مراجعــة بعــض الرســوم  ، مضيفــا بانه تم 
التأكيد خالل االجتمــاع على ضرورة تواجد 
مندوب من إدارة الحماية المدنية بصفة شــبه 
مســتمرة بمقر الهيئة لمســاعدة المستثمر في 
مراجعة اشــتراطات الحمايــة المدنية وانهاء 

اجراءاته دون تأخير 
وشــدد رئيس الهيئة على اتفاق الجانبين على 
ان تيســير اإلجــراءات ال يعنــى التهاون في 
تطبيق اشــتراطات االمن الصناعي والحماية 
المدنية وذلك حفظا الرواح العمال بالمصانع 

والحفاظ على االستثمارات 
كما تم خالل االجتماع مناقشــة بعض األمور 
المتعلقــة بمنظومة اإلطفــاء بالمرحلة األولى 
بمدينــة الروبيكي للجلود واتخــاذ ما يلزم من 
إجــراءات للتاكد من فعالية شــبكات اإلطفاء 

على اكمل وجه .

عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة لقاًء مع وفد شــركة ليوني األلمانية 
لتصنيع كابالت الســيارات برئاســة المهندس/ 
إنجو ســنبجلر، العضو المنتدب للشركة، حيث 
اســتعرض االجتماع خطط الشركة المستقبلية 
للتوســع فــي الســوق المصــري، شــارك في 
االجتمــاع الدكتــور/ أنيــس كمــون الرئيــس 
التنفيذي لفرع الشــركة بمصر، والســيد/ حاتم 
العشرى مستشار الوزيرة لالتصال المؤسسي. 
وقالــت الوزيــرة ان الحكومــة حريصــة على 
تطوير صناعة السيارات المصرية والصناعات 
المغذيــة لها وتوفير كافــة اإلمكانيات الالزمة 
للنهوض بها من خالل تعزيز مزاياها التنافسية 
األمر الذي يسهم في جعل مصر مركز إقليمي 
لهــذه الصناعة الهامــة، الفتًة إلــى أنه يجري 
حاليــاً االنتهاء من إعداد اســتراتيجية صناعة 
الســيارات المصريــة والتــي تقــدم العديد من 
الحوافز لشــركات تصنيع السيارات وال سيما 
المغذيــة  والشــركات  الكهربائيــة  الســيارات 

للسيارات. 
وأوضحــت جامع أن الشــركة تتمتع بانتشــار 
جغرافــي متميز بالســوق المصري فهي تعمل 
فــي المنطقة الحــرة بمدينة نصــر ومدينة بدر 
ومدينــة أســيوط وهو ما يتوافق مــع توجهات 

ومســتهدفات الدولة المصريــة بأهمية إحداث 
تنميــة في محافظــات الصعيــد وتوفير فرص 
العمــل الالئــق وتشــجيع الشــركات األجنبية 
علــى ضخ مزيــد من االســتثمارات بالســوق 
المصري، الفتًة إلى أن الوزارة بكافة أجهزتها 
ال تألو جهداً في دعم الشركات األجنبية العاملة 
بالســوق المصري وبذل كافــة الجهود الممكنة 
لتذليــل أي عقبــات تقــف حائاًل دون انســياب 

عملها بالسوق المصري. 
وأشارت الوزيرة إلى أهمية استفادة الشركة من 
حزمــة الحوافز التي يوفرها قانون االســتثمار 
الجديــد التي تتضمــن حوافز الــرد الضريبي 
والمناطق الحرة، الفتًة إلى أن برنامج مســاندة 
صــادرات الســيارات الذي تــم اقــراره العام 
الماضــي بقيمــة 500 مليون جنيه يســتهدف 

تشــجيع شركات صناعة السيارات على وضع 
روئ طويلــة المدى وضخ اســتثمارات جديدة 
لتوطين وتعميق صناعة الســيارات ومكوناتها 
للتوســع في االنتاج والتصدير لالســواق التي 
ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية واقليمية.  

ومن جانبــه أوضح المهندس/ إنجو ســنبجلر، 
العضو المنتدب لشركة ليوني األلمانية لتصنيع 
كابالت الســيارات أن الشــركة لديها أكثر من 
100 مقــر إنتاجــي فيما يزيد علــى 30 دولة 
وتوظف نحو أكثر من 100 ألف موظف على 
مســتوى العالم، الفتاً إلى أن الشركة تعمل في 
مصر منذ 25 عاماً وتمتلك 14 مصنعاً منها 10 
مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ومصنعين 
بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ومصنع بمدينة 
أســيوط بإجمالــي عمالة تبلــغ 5600 عامل، 
ويســتفيد من منتجاتها أبرز العالمات التجارية 

العالمية في مجال السيارات. 
وأضــاف ســنبجلر أن الشــركة حريصة على 
تعزيــز مكانتهــا بالســوق المصــري باعتباره 
مــن أهــم األســواق بالمنطقــة والحفــاظ على 
قدرات الشــركة التنافســية وزيــادة صادراتها 
إلى األســواق المســتهدفة خاصًة وأن إجمالي 
صادرات الشــركة بلغ خالل عام 2021 نحو 

100 مليون يورو.

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يبحث مع 
الحماية المدنية سبل تسهيل اإلجراءات وتذليل 

العقبات امام المستثمر الصناعي

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وزيرة الصناعات 
الزراعية والسلع الماليزية سبل تعزيز التعاون 

االقتصادي بين البلدين

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وغرفة 
الصناعات الكيماوية توقعان بروتوكول تعاون 

في مجال تحليل العينات وتبادل المعلومات

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع وفد شركة 
ليوني األلمانية لتصنيع كابالت السيارات خطط 

الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام ٢٠١٦ 
تمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة 

الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. مدة صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة 
التقييم. بلغ إجمالي عدد المصانع التي تم تقييمها 3٢9  مصنع، و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة ٢77     
مصنع، وتم رفض 5٢ مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح العالمة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك 
المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مره آخرى للمركز ٢١ مصنع بطلبات 

بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.
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 في أحدث تقرير لصندوق النقد العربي 

فــي هــذه األثنــاء، تأثــرت أســواق الطاقــة 
عــن  الناتجــة  باالنعكاســات  الدوليــة 
التطــورات العالميــة األخيــرة، مــا أدى فــي 
مجملــه إلــى ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز 
لتســجل خــالل شــهر مــارس ٢٠٢٢ أعلــى 
حيــث   ،٢٠٠8 عــام  منــذ  مســتوياتها 
شــهدت أســعار النفــط والغــاز الطبيعــي 
ارتفاعــاً بنســبة 4٠ فــي المائــة و١١٢ 
مــن  األول  الربــع  خــالل  المائــة  فــي 
عــام ٢٠٢٢ مقارنــة بمتوســط األســعار 

المســجلة فــي عــام ٢٠٢١.

ــع  ــن المتوق ــورات، م ــذه التط ــل ه ــي ظ ف
ــة  ــو االقتصــادات العربي ــدل نم ــاع مع ارتف
عــام  فــي  المائــة  فــي   5.٠ نحــو  إلــى 
انتــاج  فــي  بالزيــادة  مدعومــاً   ٢٠٢٢
ــة،  ــواق الدولي ــي األس ــعاره ف ــط وأس النف
اســتمرار  جــراء  للنمــو  الداعــم  واألثــر 
ــة خــالل  ــدول العربي ــي ال ــز ف حــزم التحفي
عــام ٢٠٢٢، التــي ارتفــع حجمهــا إلــى 
39٦ مليــار دوالر أمريكــي. يعكــس معــدل 
الجــاري ارتفــاع  للعــام  المتوقــع  النمــو 
معــدل نمــو االقتصــادات العربيــة المصــدرة 
جــراء  المائــة  فــي   5.٦ بنحــو  للنفــط 
ناتــج قطاعــي  فــي  المســجلة  الزيــادات 
بعــام  يتعلــق  فيمــا  أمــا  والغــاز.  النفــط 
٢٠٢3، فمــن المتوقــع انخفــاض معــدل 
نمــو الــدول العربيــة كمجموعــة إلــى نحــو 
ــب  ــة كنتيجــة لتراجــع الطل ــي المائ 4.٠ ف

لحــزم  التدريجــي  والســحب  العالمــي، 
ألســعار  المتوقــع  واالنخفــاض  الدعــم، 

األساســية. الســلع 

فــي هــذا اإلطــار، مــن المتوقــع ارتفــاع 
معــدل نمــو دول مجلــس التعــاون لــدول 
ــي عــام ٢٠٢٢ ليصــل  ــة ف ــج العربي الخلي
إلــى نحــو 5.8 فــي المائــة، مقابل 3.١ في 
المائــة فــي عــام ٢٠٢١، بفعــل مجموعــة 
االقتصــادي  للنمــو  الداعمــة  العوامــل 
فــي كل مــن القطاعــات النفطيــة وغيــر 
ــي لإلصالحــات  ــر اإليجاب ــة، والتأثي النفطي
االقتصاديــة الهادفــة إلــى زيــادة مســتويات 
التنويــع االقتصــادي، وجــذب االســتثمارات 
علــى  عــالوة  واألجنبيــة،  المحليــة 
للتحفيــز  حــزم  تبنــي  فــي  االســتمرار 
ــد-١9،  داعمــة للتعافــي مــن جائحــة كوفي
ــرة  ــاض وتي ــع انخف ــن مــن المتوق ــي حي ف

فــي إطــار الجهــود التــي يبذلهــا صنــدوق 
ــي  ــرار ف ــي لدعــم متخــذي الق ــد العرب النق
الــدول العربيــة، أطلــق الصنــدوق اإلصــدار 
»آفــاق  تقريــر  مــن  عشــر  الســادس 
يتضمــن  الــذي  العربــي«،  االقتصــاد 
ــدول  ــي لل ــادي الكل ــات األداء االقتص توقع
ــالل  ــدة خ ــن األصع ــدد م ــى ع ــة عل العربي

و٢٠٢3.  ٢٠٢٢ عامــي 

العالــم  بينمــا كان  أنــه  التقريــر  أوضــح 
يجاهــد فــي بدايــة عــام ٢٠٢٢ للتغلــب 
علــى التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
النتشــار فيــروس كوفيــد-١9 ومتحوراتــه 
شــهد  التوالــي،  علــى  الثالــث  للعــام 
عالميــٍة  تطــوراٍت  العالمــي  االقتصــاد 
ــعار  ــاع أس ــا ارتف ــج عنه ــة نت ــر مواتي غي
العديــد مــن الســلع الزراعيــة والصناعيــة 
ــر لسالســل  ــات أكب ــة، وتحدي ومــواد الطاق
اإلمــداد الدوليــة التــي لــم تكــن قــد تعافــت 
بعــد مــن التأثيــرات الناجمــة عــن جائحــة 
التطــورات  تلــك  أدت  كمــا  كوفيــد-١9. 
إلــى تزايــد مســتويات المخاطــر، وعــدم 
ــات التــي خلفتهــا  ــن فــي ظــل التداعي اليقي
والتــي اتســع نطــاق تأثيرهــا ليشــمل كافــة 
ــا  ــج عنه ــر، ونت ــواق واألس ــدول واألس ال
تراجــع مســتويات القــوة الشــرائية خاصــة 
بالنســبة لألســر ذات الدخــل المنخفــض 
بشــأن  مخــاوف  وأثــارت  والمتوســط، 

األمــن الغذائــي العالمــي.

المؤسســات  تقديــرات  كانــت  وفيمــا 
ــى  ــك التطــورات إل ــل تل ــة تشــير قب الدولي
نمــو االقتصــاد العالمــي بمــا يتــراوح بيــن 
4 و4.5 فــي المائــة فــي عــام  ٢٠٢٢ 
ــع الســيما  ــي المتوق بفعــل اســتمرار التعاف
المتقدمــة  االقتصــادات  مــن  عــدد  فــي 
والناميــة، وانخفــاض وتيــرة النمــو فــي 
ــن ٢.3  ــراوح بي ــا يت ــى م ــام ٢٠٢3 إل ع
ــي  ــة نتيجــة االســتمرار ف ــي المائ و3.8 ف
الســحب التدريجــي لحــزم التعافــي، جــاءت 
لتفــرض  األخيــرة  العالميــة  التطــورات 

ــو  ــدالت النم ــى مع ــس عل ــا وتنعك تأثيراته
ــع. ــق التوق ــالل أف خ

فــي هــذا اإلطــار، تشــير التقديــرات الدولية 
إلــى  ســتؤدي  التطــورات  تلــك  أن  إلــى 
ــي  ــاد العالم ــو االقتص ــدل نم ــاض مع انخف
للتطــورات  الســابقة  بالتوقعــات  مقارنــةً 
األخيــرة بمــا يتــراوح بيــن ٠.5 و١.٠ 
عــام  خــالل  األقــل  علــى  مئويــة  نقطــة 
٢٠٢٢، وســينتج عنهــا ارتفــاع متوقــع 

لمعــدل التضخــم العالمــي بمــا يتــراوح بيــن 
٢.5 و3.٠ نقطــة مئويــة، فيمــا ســينتج 
عــن تلــك التطــورات انخفــاض محتمــل 
للناتــج اإلجمالــي العالمــي بنحــو ١ فــي 
المائــة فــي عــام ٢٠٢3، مــا يمثــل خســارة 
ــاع  ــي، وارتف ــون دوالر أمريك بنحــو تريلي
إضافــي لمعــدل التضخــم بنحــو نقطتيــن 

مئويتيــن.

مؤشــرات ايجابيـة لمعـدالت نمــــــو االقتصادات العربية رغم 
التداعيات االقتصادية العالمية
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مــن بعــض الــدول العربيــة التــي تتبنــى 
الفائــدة  لرفــع  للصــرف  مرنــة  نظمــاً 
المســجل  األخيــر  االرتفــاع  ظــل  فــي 
والضغوطــات  التضخــم،  معــدالت  فــي 
التــي تواجــه أســواق الصــرف األجنبــي 
ــرة. فــي  ــة األخي نتيجــة للتطــورات العالمي
ــة  ــل، ســتواصل المصــارف المركزي المقاب
ومؤسســات النقــد العربيــة جهودهــا علــى 
صعيــد تطبيــق أدوات السياســة النقديــة 
وحفــز  التعافــي  لدعــم  التقليديــة  غيــر 
النشــاط االقتصــادي، والتركيــز علــى تبنــي 
تســتهدف  التــي  اإلصالحــات  مــن  عــدد 
والمالــي،  الســعري  االســتقرار  تحقيــق 
ودعــم التحــول الرقمــي، بمــا يشــمل جهــود 
إصــدار عمــالت رقميــة، وترخيــص البنوك 
الرقميــة والخدمــات المصرفيــة المفتوحــة، 

لزيــادة الشــمول المالــي.

علــى صعيــد األوضــاع الماليــة، يُتوقــع 
أن ينخفــض العجــز فــي الموازنــة العامــة 
الُمجمعــة للــدول العربيــة فــي عــام ٢٠٢٢ 
ليبلــغ ٢.4 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي مقابــل 4.٦ فــي المائــة فــي 

المتوقعــة  الزيــادة  جــراء   ٢٠٢١ عــام 
لإليــرادات النفطيــة، خاصــةً فــي ظــل توقــع 
تحســن األوضــاع الماليــة وتحقيــق دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
فائضــاً فــي موازنتهــا الُمجمعــة فــي عــام 
ــاض  ــة انخف ــذ موج ــرة من ٢٠٢٢ ألول م
أنــه  غيــر   .٢٠١4 فــي  النفــط  أســعار 
ــات  ــاء عجــوزات الموازن ــع بق مــن المتوق
العربيــة  الــدول  مجموعــة  فــي  العامــة 
والــدول  للنفــط،  الُمصــدرة  األخــرى 
ــتويات  ــد مس ــه عن ــتوردة ل ــة المس العربي

مرتفعــة نســبياً فــي عــام ٢٠٢٢.

ــيتأثر  ــي، س ــاع الخارج ــد القط ــى صعي عل
أداء ميــزان المعامــالت الجاريــة للــدول 
العربيــة كمجموعــة خــالل عــام ٢٠٢٢ 
ــد-١9،  ــة كوفي ــات جائح ــتمرار تداعي باس
العالميــة  التطــورات  آثــار  إلــى  إضافــة 
ــة  ــاع األســعار العالمي ــى ارتف ــي أدت إل الت
األساســية  والســلع  والغــاز  للنفــط 
ــة،  ــة خاصــة أســعار المــواد الغذائي وبصف
والضغــوط الناشــئة عــن تواصــل التحديات 
التــي تواجــه سالســل اإلمــداد الدوليــة. كما 

ــة  ــالت الجاري ــزان المعام ــيتأثر أداء مي س
باالرتفــاع فــي مســتويات الفائــدة العالميــة 
والــذي بــدأت أول مراحلــه فــي الظهور في 
شــهر مــارس مــن العــام الجــاري. إضافــة 
إلــى آثــار اتخــاذ بعــض الــدول العربيــة 
لعــدد مــن اإلجــراءات االحترازيــة للحد من 
ــة  ــة األجنبي ــى العمل ــب عل مســتويات الطل
فــي ضــوء التحديــات التــي تواجــه أســواق 
الصــرف األجنبــي. فــي ضــوء التطــورات 
ســالفة اإلشــارة، مــن المتوقــع ارتفــاع 
فائــض ميــزان المعامــالت الجاريــة للــدول 
 ٢٠٢٢ عــام  فــي  كمجموعــة  العربيــة 
ــار دوالر  ــي ١8٦.٦ ملي ــى حوال ليصــل إل
ــة،  ــا 44.١ بالمائ ــادة قدره ــي، بزي أمريك
ــن  ــة م ــي المائ ــي ٦.4 ف ــادل حوال ــا يع م
الناتــج المحلــي اإلجمالــي للــدول العربيــة. 
عــام  خــالل  بالتوقعــات  يتعلــق  فيمــا 
ــاض  ــى انخف ــرات إل ٢٠٢3، تشــير التقدي
فائــض ميــزان المعامــالت الجاريــة إلــى 
حوالــي ١49.٦ مليــار دوالر أمريكــي، 
ــن  ــة م ــي المائ ــي 4.9 ف ــادل حوال ــا يُع م
ــة  ــدول العربي ــي لل ــي اإلجمال ــج المحل النات

كمجموعــة.

نمــو دول المجموعــة العربيــة إلــى ٦.3 
ــام ٢٠٢3. ــي ع ــة ف ــي المائ ف

أمــا فيمــا يتعلــق بالــدول العربيــة األخــرى 
أن  المتوقــع  فمــن  للنفــط،  المصــدرة 
تســتفيد مــن الزيــادات المقــررة فــي كميات 
أوبــك+«،  »اتفــاق  إطــار  فــي  اإلنتــاج 
العالميــة  األســعار  فــي  االرتفــاع  ومــن 
ــدل نمــو  ــك مع ــع بذل ــاز، ليرتف ــط والغ للنف
المجموعــة إلــى نحــو 4.٦ فــي المائــة فــي 
عــام ٢٠٢٢، مقابــل 3.3 فــي المائــة فــي 
ــدل  ــع تراجــع مع ــا يتوق عــام ٢٠٢١، فيم
نمــو دول المجموعــة إلــى 3.9 فــي المائــة 
فــي عــام ٢٠٢3 بفعــل الظــروف الداخليــة 
فــي بعــض بلــدان المجموعــة المؤثــرة 
علــى النمــو االقتصــادي، والتحديــات التــي 
ــتويات  ــادة مس ــد زي ــى صعي ــا عل تواجهه

ــال. ــات األعم ــة بيئ جاذبي

علــى مســتوى الــدول العربيــة المســتوردة 
للنفــط، مــن المتوقــع تســجيلها لوتيــرة 
نمــو معتدلــة في عــام ٢٠٢٢ بحــدود 3.7 
ــة  ــي المائ ــل نحــو ٢.5 ف ــة مقاب ــي المائ ف

الضغوطــات  بســبب   ،٢٠٢١ عــام  فــي 
التــي تواجــه دول المجموعــة علــى صعيــد 
توازناتهــا الداخليــة والخارجيــة التــي تؤثر 
ــى مســتويات االســتهالك واالســتثمار،  عل
فيمــا يتوقــع تحســن ملمــوس لمعــدل النمــو 
ليســجل  المجموعــة  لــدول  االقتصــادي 
ــام ٢٠٢3،  ــي ع ــة ف ــي المائ ــي 5 ف حوال
ــع تحســن مســتويات  ــى توق ــزى إل ــا يُع بم
الطلــب الكلــي فــي هــذه البلــدان، وانحســار 
تدريجــي للضغوطــات التــي تواجــه أوضاع 
ــات العامــة وموازيــن المدفوعــات  الموازن
المتوقــع  النســبي  االنخفــاض  نتيجــة 
ــل. ــام المقب ألســعار الســلع األساســية الع

مــن جهــة أخــرى، أشــار تقريــر آفــاق 
ــع  ــه مــن المتوق ــى أن ــي إل االقتصــاد العرب
ارتفــاع معــدل التضخــم فــي الــدول العربيــة 
كمجموعــة ليســجل نحــو 7.5 فــي المائــة 
ــي  ــع 5.7 ف ــة م ــام ٢٠٢٢، مقارن ــي ع ف
المائــة فــي عــام ٢٠٢١، فيمــا يتوقــع 
ــام  ــي ع ــم ف ــدل التضخ تراجــع نســبي لمع
فــي   7.٠ حوالــي  إلــى  ليصــل   ٢٠٢3

المائــة. يعكــس هــذا االرتفــاع المتوقــع 
التحديــات  تأثيــر  التضخــم  لمعــدالت 
التــي تواجــه سالســل اإلمــداد الدوليــة، 
واالرتفاعــات المســجلة فــي أســعار الســلع 
الطاقــة،  ومــواد  والصناعيــة  الزراعيــة 
الراهنــة،  العالميــة  للتطــورات  نتيجــة 
عــالوة علــى تأثيــر الزيــادة فــي مســتويات 
الطلــب الكلــي، ورفــع معــدالت ضرائــب 
االســتهالك فــي بعــض الــدول العربيــة، 
وأثــر التمريــر الناتــج عــن انخفــاض قيمــة 
ــالت  ــل العم ــة مقاب ــالت العربي ــض العم بع
تضخميــة  عوامــل  وتأثيــر  الرئيســة، 
أخــرى تتبايــن مــن دولــة عربيــة ألخــرى.

المتوقــع  مــن  ماســبق،  علــى  بنــاًء 
علــى  التقييديــة  االتجاهــات  تغلــب  أن 
توجهــات السياســة النقديــة فــي الــدول 
ــس  ــا يعك ــع بم ــق التوق ــالل أف ــة خ العربي
توجهــات المصــارف المركزيــة الدوليــة 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــي عــدد م ــي ظــل تبن ف
ألنظمــة ســعر الصــرف الثابــت الســيما 
مقابــل الــدوالر األمريكــي، وتوجــه مماثــل 
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•  بلــغ حجم التبادل التجارى بيــن مصر وأوروجواى خالل 
عــام ٢٠٢١ نحــو 493.3 مليــون دوالر مقارنــة بنحــو 
٢٠7.3 مليون دوالر عام ٢٠٢٠ محققاً نســبة زيادة بلغت 
نحــو ١38% وتضمن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين  
األسمدة واألجهزة الكهربائية والمحضرات الغذائية والبذور 

الزيتية ومنتجات األلبان والصوف .

• بلغــت الصــادرات المصريــة لماليزيا  خــالل عام ٢٠٢١ 
نحــو ١٢٦.7 مليــون دوالر مقارنة بنحو 94 مليون دوالر 
عام ٢٠٢٠ محققة نســبة زيــادة بلغت 35% و تتضمن اهم 
بنــود الصادرات الموالح والفوســفات واالســمدة الكيماوية 

والمعدنية والفاكهة. 

•  قامــت مصلحــة الرقابة الصناعية خالل الربــع االول من عام 
٢٠٢٢ بإجراء 3٦٠8  حملة تفتيشــية على المصانع والمراجل 
ومراكز الخدمة والصيانة  وإجراء ١٠١3  دراسة فنية متخصصة 
تضمنت 975 دراســة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك 
و١8 دراســة لمصلحة الضرائب و١4 دراســة لهيئة االســتثمار 

والمناطق الحرة  و٦ دراسات الستخدام حصص الكحول .

•  قامــت مصلحــة الرقابــة الصناعيــة  خــالل الربــع االول من 
عام٢٠٢٢  بمنح تراخيص لـ ٢٠٠ مرجل بخاري وآلة حرارية، 
واعتماد ٢٢٠ مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( والقيام 
بـ 9٠ حملة رقابية خارج المخطط ، تضمنت التفتيش على 7٠4 
مصنــع  كما قامت المصلحة من خالل وحدة دليل خدمة المواطن 

بالرد على ١99 شكوى و تقديم 784٢ استشارة فنية .

•  بلغــت الصــادرات المصريــة لجامعــة الدول العربيــة ٢ مليار 
و998 مليــون دوالر مقابل ٢ مليــار و34٢ مليون دوالر خالل 

نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت ٢8% 

•  بلغــت الصــادرات المصريــة خالل الربــع االول من عام 
٢٠٢٢ لقــارة أفريقيــا بدون الــدول العربيــة 5١5 مليون 
دوالر مقابــل 38٢ مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 

٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت %35 .

•  بلغــت الصــادرات المصرية خالل الربع االول من عام ٢٠٢٢ 
للواليــات المتحــدة األمريكيــة ٦٢3 مليــون دوالر مقابل 5١3 
مليــون دوالر خــالل نفس الفتــرة من عام ٢٠٢١ بنســبة زيادة 

بلغت  ٢١ % .

•  بلغــت الصادرات المصريــة لإلتحاد األوروبي ٢ مليار و5٠5 
مليــون دوالر مقابــل ٢ مليــار و١99 مليــون دوالر خالل نفس 

الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت ١4% 

•  حقق قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 
صادرات بقيمة 3١٢ مليون دوالر مقابل ١9٦ مليون دوالر خالل 

نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت %59 .

• حقــق قطــاع الغزل والمنســوجات صادرات بقيمــة ٢79 مليون 
دوالر مقابل ٢١١ مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام ٢٠٢١ 

بنسبة زيادة بلغت  %3٢ .

• حقق قطاع المالبس الجاهزة صادرات بقيمة ٦٢5 مليون دوالر 
مقابل 435 مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة 
زيادة بلغت  44% وقطاع مواد البناء صادرات بقيمة مليار و9٠5 
مليــون دوالر مقابل مليار و4١5 مليــون دوالر خالل نفس الفترة 

من عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت %35 
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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد االجازة الرسمية لعيد 
العمال وعيد الفطر المبارك

تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 
، ســعت الحكومــة خالل األشــهر الماضية، وعلى رأســها الدكتور 
مصطفــى مدبولــي رئيس مجلس الــوزراء إلى إصــدار حزمة من 
اإلجراءات للحماية االجتماعية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، 
والقدرة على  مواجهة موجة ارتفاع األسعار العالمية، ومن بين تلك 
اإلجــراءات كانت زيادات المرتبات الجديدة ابتداًء من شــهر إبريل 

. 2022
وقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لســنة 2019 رفع 
الحــد األدنى لألجور الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات 
العامــة االقتصادية من خالل مادتيــن : المادة األولى تنص على أنه 
اعتباًرا من أول إبريل 2022، يتم تعديل الحد األدني إلجمالي األجر 
الــوارد في نص المادة األولى من قــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
1627 لسنة 2019، والمعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 
و1455 لســنة 2021 بحيــث يكون الحد األدنــي لألجور للموظفين 
والعامليــن بأجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية واالقتصادية طبقاً 
لجــدول الحد األدنى للمرتبات والعاملين في القطاع الحكومي، ووفقاً 

للدرجات المالية كما يلي :

وتنص المادة الثانية من القرارعلى أن يســتحق الموظف أو العامل حافًزا تكميلًيا 
يتمثــل في الفــرق بين األجر اإلجمالي والحد األدنى لألجور ضمن المادة األولى 
مــن القــرار مع مراعاة أنه عند حســاب الفرق يؤخذ فــي االعتبار أى بدالت أو 
مكافــآت أو مزايــا نقدية أخرى لهــا صفة العمومية أو تُصــرف بصفة جماعية، 
سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وفق ما 
قــرر القانون رقم 16 لســنة 2022 من عالوات دوريــة أو خاصة وزيادة فئات 
الحافز اإلضافي أًيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازى الذي يتم الخصم عليه 

ويحسب متوسطها الشهري بالجنيه في بداية إبريل 2022.

فــي إطار الحملة التوعويــة التي يقوم 
بها الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 
لشــرح وتوضيح مواد قانــون الخدمة 
المدنية رقم 81 لســنة 2016 ، نشــر 
الجهــاز انفوجرافاً يوضــح به العالوة 

الدورية .
تأتــي قيمة العالوة الدورية بمقدار %7 
مــن األجر الوظيفــي للموظف، وفيما 
يتعلق بشــروط استحقاقها فهي كالتالي 
: انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة 
أو انقضاء ســنة من تاريخ اســتحقاق 
العالوة الدورية السابقة ، ويأتي تاريخ 
اســتحقاقها في األول من يوليو من كل 

عام .

بناًء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
زيادة الحد األدنى  ألجور الموظفين والعاملين في 

أجهزة الدولة والهيئات العامة االقتصادية اعتبارًا من 
مرتب إبريل 2022

األجور والعالوات بقانون الخدمة المدنية والئحته 
التنفيذية 

اإلسكان: مد فترة التسجيل وسداد مقدمات جدية 
الحجز للمرحلة األولى لحجز الوحدات السكنية بمدينة 

)بدر( بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة 
اإلدارية 

أعلنــت مي عبد الحميــد، الرئيس التنفيذي لصندوق 
اإلســكان االجتماعــي ودعم التمويــل العقاري، أنه 
تم مد فترة التســجيل وســداد مقدمــات جدية الحجز 
للمرحلة األولى لحجز الوحدات السكنية بمدينة )بدر( 
بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة اإلدارية 
، حتى يوم الخميس الموافق 28ابريل2022، بهدف 

استيعاب كافة أعداد المتقدمين.
وأشارت إلى أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء 
رقم )135( بتاريخ 15مارس2021 للبدء في طرح 
الوحدات السكنية للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين 
إلى العاصمة اإلدارية، حيث قام صندوق اإلســكان 
االجتماعــي ودعم التمويل العقاري في وقت ســابق 
بفتــح باب الحجز للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين 
للعاصمــة اإلداريــة الجديــدة لعــدد 9024 موظفــا 
كمرحلة أولى، وذلك بداية من يوم 16مارس2022، 
من خالل الدخول على الموقع اإللكتروني للصندوق 
https://nrh.shmff.gov.eg للقيــام بتســجيل 

ورفع المستندات الخاصة بحجز الوحدات.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه حتى تاريخه قام عدد 
5702 موظــف بســداد مقدمات جديــة الحجز ببنك 
التعميــر واإلســكان وقــام 5279 موظفا بتســجيل 
بياناتهم على الموقع اإللكتروني للصندوق اســتعداداً 
للبــدء فــي إجــراء القرعــة العشــوائية لتخصيص 
وحداتهم الســكنية، وبعدها تبدأ إجراءات االستعالم 
االئتمانــي ومنــح التمويــل والتعاقــد علــى الوحدة 
الســكنية. هذا مع التأكيد على أنه تم بالفعل إرســال 
رســائل نصية لعــدد 3446 موظفا لم يقوموا بإنهاء 
إجراءات الســداد والتسجيل حتى تاريخه، إلعالمهم 

بالموعــد الجديد للتقديم وســرعة اتخــاذ الالزم من 
جانبهــم منعاً لضياع فرصة حصولهم على وحداتهم 

السكنية.
وأضافــت الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق اإلســكان 
االجتماعــي ودعــم التمويل العقاري، أنــه في حالة 
الرغبــة في أي استفســار أو تســاؤل يتــم االتصال 

علــى األرقــام الهاتفيــة الخاصة بمركــز اتصاالت 
خدمــة عمــالء الصندوق علــى أرقــام: 5999 أو 
5777 أو 1188 مــن أي تليفــون محمــول، ورقم 
090071117 مــن أي خط أرضي من الســاعة 9 
صباحــاً حتى 3 عصــراً، طوال أيام األســبوع عدا 

يومي الجمعة والسبت.

أصــدر الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيس 
مجلــس الــوزراء، قــراراً بــأن تكــون الفترة 
من يوم الســبت الموافــق 30 أبريل حتى يوم 
الخميــس الموافــق 5 مايــو 2022، اجــازة 
رســمية مدفوعة األجر للــوزارات والمصالح 
الحكوميــة والهيئات العامــة ووحدات اإلدارة 
المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع 

األعمــال العام، وذلك بمناســبة عيــد العمال، 
وعيد الفطر المبارك.

ويحصــل الموظفــون على 6 أيــام اجازة عيد 
الفطــر 2022. الــى جانــب 3 أيــام أخــرى 
تتضمن الجمعة 29 أبريل، والتي تســبق أول 
األيام الرسمية الجازة عيد الفطر ، ثم الجمعة 
6 مايــو بعد االجازة الرســمية، ثم الســبت 7 

مايو الذي يعد أيضا اجازة رســمية في بعض 
الهيئات والقطاعات.

وتأتي اجازة عيــد العمال ضمن فترة االجازة 
التي اعتمدتها رئاســة مجلس الوزارء احتفاال 
بـــInternational Works Day، والذي 
تحتفــل بــه أكثــر مــن 130 دولــة بالعالــم، 

ويعتبرونه اجازة رسمية.
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ــات  ــم الصناع ــدى أه ــكر إح ــة الس ــد صناع تع
ــر،  ــا مص ــز به ــي تتمي ــة الت ــة التاريخي الوطني
واحــدي الســلع الغذائيــة االســتراتيجية التــي ليس 
ــع،  ــراد المجتم ــع أف ــتهالكي لجمي ــل اس ــا بدي له
ــى  كمــا أن صناعــة الســكر ال تقتصــر فقــط عل
إنتــاج الســكر، وإنمــا هنــاك صناعــات تكامليــة 
تعتمــد عليهــا، مثــل الــورق والكحــول والخشب 

الحبيبي وغيرهــا.
ــكر  ــة الس ــد بصناع ــة العه ــت حديث ــر ليس مص
ــع حديــث  ــخ إنشــاء أول مصن حيــث يعــود تاري
للســكر فــي مصــر إلــى عــام 1818، وقــد 
تقدمــت صناعــة الســكر بعــد ذلــك حتــى أصبــح 
عــدد المصانــع حوالــي 15 مصنعــا موزعــة 
ــر  ــك تعتب ــات مصــر، ولذل ــم محافظ ــن معظ بي
صناعــة الســكر إحــدى الصناعــات القوميــة 

التاريخيــة.
علــى  مصــر  فــي  الســكر  صناعــة  تعتمــد 
ويــزرع  القصــب  أساســين همــا  محصوليــن 
الســكر  وبنجــر  القبلــي  الوجــه  بمحافظــات 
الوجــه  محافظــات  فــي  زراعتــه  وتتركــز 
فــي  القصــب  ســكر  إنتــاج  ويتــم  البحــري، 
ــات  ــسكر والصناع ــركة الـ ــطة ش ــر بواس مص
التكامليــة المصريــة، والتــي  يتبعهــا ثمانيــة 
ــد  ــة تزي ــصب بطاق ــكر القـ ــاج س ــع إلنت مصان
عــن مليــون طــن ســنوياً، تتركـــز جميعهـــا فـــي 
ــع نجــع  ــي وهــي مصان محافظــات الوجــه القبل
حمـــادي و دشـــنا و  قــوص والتابعــة لمحافظــة 
قنــا، ومصانــع  إدفــو و كـــوم أمبـــو  بمحافظــة 
أســوان ، و مصنــع جرجــا بمحافظــة ســوهاج، 
ــع  ومـــصنع أرمنــت بمحافظــة األقصــر ومصن

ــا. ــة المنيـ ــاص بمحافظ ــو قرق أب
ــن أنشــطة شــركة الســكر والصناعــات  وتتضم
التكامليــة المـــصرية إنتــاج وتكريــر الســكر 
ــر  ــات التقطي ــر، وصناع ــصب والبنجـ ــن القـ م
العطــور  وصناعــة  الكيماويــة،  والصناعــات 
اآلالت  وصناعــة  التجميــل،  ومســتحضرات 
وتصنيــع المعــدات، وصناعــة الحلــوى وصناعة 
الخشــب الحبيبــي ولـــب الـــورق، حيــث يجــري 
ــر وتحديــث  ــاً اعــداد دراســة شــاملة لتطوي حالي
شــركة الســكر والصناعــات التكاملية المـــصرية 
ــل  ــاءة التشــغيل مــع االســتغالل األمث ــع كف ورف
ــة. ــة المضاف ــم القيم ــة وتعظي ــات الثانوي للمنتج

ــي  ــر ف ــكر البنج ــة س ــق بصناع ــا يتعل ــا فيم أم
ــبياً  ــد نس ــة العه ــة حديث ــر صناع مصــر، فتعتبـ
بمقارنتهــا بصناعــة ســكر القصــب حيــث ازداد 
الطلــب  لمواجهــة  الصناعــة  بتلــك  االهتمــام 
المحلـــي المتزايــد علــى الســكر، مــع األخــذ 
فـــي االعتبــار أن زراعـــة محصــول بنجــر 
الســكر يمكــن أن يتــم فــي األراضـــي الجديـــدة 
بانخفــاض  يتميــز  أنــه  كمــا  المســتصلحة، 
احتياجاتــه المائيـــة بمقارنتــه بمحصــول قصــب 
الســكر، لذلــك تـــم إنـــشاء عــدد مــن  الشــركات 

ــدلتا  ــركات الـ ــي ش ــر، وه ــكر البنج ــاج س إلنت
 ، والنوباريــة   ، والفيــوم  والدقهليــة  للـــسكر، 
الشــرقية    ، للســكر   الفيــوم  للســكر،  والنيــل 
اإلســكندرية  فــي  متمثلــة  ، صافــوال  للســكر 
والمتحــدة(، وحديثــاً انضمــام مصنــع القنــاة.  
فضــالً عــن وجــود شــركات إنتــاج ســـكر بنجـــر 

ــي طــور التأســيس  فـ
ــي أنشــئت عــام  ــا للســكر الت ــد شــركة الدلت وتع
ــا  ــم تطويره ــيخ وت ــر الش ــة كف 1979 بمحافظ
وتحديثهــا عــام 2019 أحــد أكبــر المصانــع 
المنتجــة للســكر مــن بنجــر الســكر فــي مصــر 
ــدة نحــو  ــاق جدي ــح أف ــي اســتطاعت أن تفت والت
المنتجــات  اســتغالل  فــي  المضافــة  القيمــة 
الثانويــة والتــي تشــمل تفــل البنجــر والمــوالس 
ــدة  ــود بفائ ــا يع ــة مم ــاج األعــالف المتكامل إلنت
علــى الصناعــة وســد جــزء كبيــر مــن احتياجات 
الدولــة مــن األعــالف لتقليــل االســتيراد مــن 

ــر.  ــي مص ــالف ف ــات األع مكون
إلــى  الراميــة  الدولــة  جهــود  إطــار  وفــي 
جــاءت  المصريــة  بالصناعــة  النهــوض 
اســتراتيجية تطويــر صناعــة الســكر فــي مصــر 
ترتكــز علــى عــدة محــاور بعضهــا  والتــي 
يتعلــق بالتصنيــع والنقــل والتوزيــع وأخــرى 
تتعلــق بالزراعــة و مــن أهــم هــذه المحــاور  
ضــرورة اعتمــاد تقنيــات حديثــة لتوفيــر الطاقــة 
المســتخدمة، وتقليــل معــدالت تلــوث الهــواء 
للبيئــة  الصديقــة  الصناعــات  إحــدى  لتصبــح 
الحاليــة  المصانــع  تطويــر  إلــي  باإلضافــة 
ورفــع كفاءتهــا لتقليــل الفاقــد، وتحقيــق معــدالت 
تنافســية فــي تكلفــة الصناعــة تــوازى األســعار 
بشــكل  المســتهلك  علــى  وتنعكــس  العالميــة، 
ــاء  ــي إنش ــع ف ــي  التوس ــة إل ــي، باإلضاف ايجاب
ــدة  ــة جدي ــة أو محلي ــع باســتثمارات أجنبي مصان
ــكر  ــاج الس ــدة إلنت ــع جدي ــاء مصان ــيما إنش الس
مــن البنجــر  و التوســع فــي اســتثمارات تصنيــع 
اســتخدام  فـــي  والتوســع  القصــب،  مخلفــات 
التقنيـــات الحديثــة والبحــوث الخاصــة بصناعــة 
ومنتجاتهمــا  والبنجــر  القصــب  مــن  الســكر 
ــة ،  ــة ممكن ــي منفع ــق أقص ــا يحق ــة، بم الثانوي
ــر بالتوجــه نحــو  ــي   االهتمــام الكبي عــالوة عل
إفريقيــا وتعزيــز الصــادرات إليهــا؛ لمــا تربطهــا 
بمصــر مــن عالقــات اســتراتيجية وتجاريــة 

ــة هام
وتعمــل الدولــة علــي  إنشــاء أكبــر مشــروع 
ــي قطــاع الســكر  ــل ف صناعــي زراعــي متكام
بمصــر وهــو مصنــع القنــاة لصناعــة ســكر 
ــا   ــرب المني ــة غ ــوي بمنطق ــز مل ــر بمرك البنج
وســط صعيــد مصــر، بطاقــة إنتاجيــة تقــدر 
بحوالــي 900 ألــف طــن ســنويًا، ويضــم أكبــر 
ــة  ــة تخزيني ــم، بطاق ــي العال ــكر ف ــة للس صومع
تبلــغ 417 ألــف طــن و يهــدف المشــروع لتوفير 
أجنبيــة  اســتثمارات  وضــخ  عمــل،  فــرص 
ــادة معــدل نمــو االقتصــاد   ــدة، لزي مباشــرة جدي
المصــري باإلضافــة إلــي ســد الفجــوة بيــن 
اإلنتــاج المحلــى واالســتهالك لمنتــج الســكر فــي 
مصــر، إلــي جانــب اســتصالح وزراعــة 180 
ــة  ــا المصري ــة المني ــرب محافظ ــدان غ ــف ف أل

ــي. ــكل رئيس ــكر بش ــر الس ــاج بنج إلنت
ويعــد المشــروع نموذجــا للمشــروعات صديقــة 
البيئــة، حيــث يتــم اســتخدام تكنولوجيــا متطــورة 
مراحــل  خــالل  الطاقــة  مــن   %30 لتوفيــر 
التصنيــع، كمــا يتــم اســتخدام تكنولوجيــا حديثــة 
ــى  ــاظ عل ــي مصــر للحف ــرة ف ــتخدم ألول م تس
ــى اســتخدام  ــة إل ــى جــودة للســكر، باإلضاف أعل

ــاج االعــالف. ــي إنت ــة ف ــات الزراعي المخلف
وينقســم إنتــاج الســكر فــي مصــر إلــى 900 
ألــف طــن ســكر مــن قصــب الســكر و1.7 
مليــون طــن ســكر مــن بنجــر الســكر كذلــك 
إنتــاج 250 ألــف طــن/ ســكر مــن محليــات 
مــن  فركتــوز(  -وهــاي  )جلوكــوز  صناعيــة 
الــذرة ليشــكل مجمــل اإلنتــاج المحلــي 2,850 

ــن. ــون ط ملي
ــي  ــكر ف ــة الس ــة بصناع ــات المعني ــن الجه وم
للصناعــات  التصديــري  المجلــس  مصــر 
الغذائيــة، وهــو إحــدى الجهــات التابعــة لــوزارة 
ــذي يعمــل علــى دعــم  التجــارة والصناعــة، وال
تحقيــق رؤيــة وأهــداف اســتراتيجية تصديــر 
المــواد الغذائيــة وتوفيــر الخدمــات للمجتمــع 
ــة  ــة وتلبي الصناعــي بقطــاع الصناعــات الغذائي
القــدرات  وتحديــث  تطويــر  بهــدف  مطالبــه 
بالســوقين  المصريــة  للمنتجــات  التنافســية 

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

الخدمــات 
ســرايات   –  250 شــارع   80 العنــوان:   -

القاهــرة   – المعــادي   – المعــادي 
- الموقع الرسمي

   www.feceg.com 
- الصفحة الرسمية على الفيسبوك:

www.facebook.com 
FoodExportCouncil

- تليفون:   01092190390 
Info@feceg.com :البريد اإللكتروني -

صناعة السكر...صناعة استراتيجية وخطط توسعية 
لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لألسواق 
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