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مــع وزارة البيئة اليفاد ممثلين عــن ادارة تقييم االثر 
البيئي بجهاز شــئون البيئــة للتواجد بمقر هيئة التنمية 
الصناعية بصفة دورية كل اسبوع لمراجعة الدراسات 
البيئية لالنشطة الصناعية عالية المخاطر واستيفاوها 
من المســتثمر خالل 15 يوم عمــل، مع التزام جهاز 
شئون البيئة باصدار الموافقة البيئية خالل يومي عمل 

من تاريخ استالم الدراسة واالستيفاءات المطلوبة.
وأشــارت جامع الى انه سيتم االستعانة ايضاً بضباط 
من الحماية المدنية للتواجد بمقر هيئة التنمية الصناعية 
اسبوعياً لمراجعة تقارير الوقاية ضد اخطار الحريق 
واصــدار الموافقات المبدئية على هذه التقارير، الفتًة 
الى انه تم تحديد االشــتراطات غير الجوهرية ليتسنى 
للهيئة اصدار رخص تشــغيل مســبق مؤقتة لمدة عام 
وقابلة للتجديد بحد اقصى ثالث سنوات لحين االنتهاء 
من تنفيذ اعمال الحماية المدنية وذلك تنفيذاً للمادة 11 
من قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017
وحــول االجــراءات المتخــذة لتخصيــص األراضي 
الصناعية  اشــارت وزيــرة التجــارة والصناعة الى 
انــه تنفيــذا لتوجيهات دولــة رئيس مجلــس الوزراء 
فانه ســيتم تخصيص االراضى بأســعار الترفيق فقط 
لنظــام التمليــك مــع اتاحــة التخصيص ايضــاً بنظام 
حق االنتفاع للتيســير علــى المســتثمرين ، الفتًة فى 
هــذا االطار الى اللجنة المشــكلة بقرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم 2100 لسنة 2021 والتى تتولى وحدها 
مســئولية تخصيــص االراضــي الصناعيــة فى كافة 

انحــاء الجمهوريــة ، حيث تــم توحيد 
أولوية التخصيص طبقا لطلبات التوسع 
للمشــروعات القائمة التى تثبت الجدية  
والمشروعات التى تسهم في سد الفجوة 
االستيرادية باإلضافة الى المشروعات 
التى تســهم في زيــادة سالســل القيمة 
المضافة وزيــادة الناتج المحلي، فضال 
عــن مشــروعات ذات عالمــة تجارية 
التــى  المشــروعات   وكــذا  عالميــة 

تستهدف التصدير للخارج. 
واضافــت انه تم انشــاء وحدة مختصة 
مــن كافــة االدارات المعنية الســتقبال 
التنميــة  بهيئــة  المســتثمرين  طلبــات 
الصناعية تتولى تلقي الطلبات وإجراء 
المقابالت الشــخصية مع المســتثمرين 
وتقديم الدعم الفني باإلضافة الى دراسة 
الجدوى االقتصادية للمشروع وعرض 
الطلبــات على اللجنة الفنية المشــتركة 
مع كافة جهــات الوالية وعرض نتائج 
اللجنة الفنية على اللجنة العليا للتوصية 
بالموافقــة علــى التخصيــص على ان 
تلتــزم الوحــدة باالنتهــاء من دراســة 
كافــة الطلبات المقدمــة  خالل 15 يوم 
، مشــيرة  أنه تم تشــكيل ثــالث لجان 
فرعيــة مــن مختلــف جهــات الوالية، 
تختــص بتوحيــد إجــراءات تخصيص 
األراضــى، و التســعير ، والبــت فــى 
دراســات الجدوى الفنيــة واالقتصادية 
بشــأن الطلبــات المقدمة وذلــك تمهيداً 
لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية.
وأشــارت الوزيــرة  إلــى أن اللجنة الُمشــكلة بالقرار 
رقــم 2100 لســنة 2021، قامــت بالموافقــة علــى 
إتاحة وتخصيص األراضي الصناعية للمشــروعات 
الراغبة في االســتثمار الصناعي لعدد 87 مشروعاً، 
تشمل  توســعات، وتخصيص جديد، بإجمالي مساحة 
810982 م2 ، وذلــك بمــدن العاشــر مــن رمضان 
والمنيــا وبــدر وبرج العــرب الجديدة وبنى ســويف 
وبورسعيد وقنا والسادات والعبور والقطامية وسوهاج 

باالضافة الى شمال خليج السويس .
كما اســتعرضت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة خطة الوزارة إلنشــاء 13 مجمع صناعي 
بـ 12 محافظة بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 10 مليار 
جنيه وتضــم 4413 وحدة صناعية، حيث  أشــارت 
إلى قيام الوزارة خالل شــهر أكتوبر من عام 2020 
بطــرح عــدد 7 مجمعات، باجمالى عــدد وحدات بلغ 
1751 وحدة بمحافظات اإلســكندرية والبحر األحمر 
والغربيــة وبني ســويف والمنيا وســوهاج واألقصر 
وذلــك بمســاحات تتراوح ما بيــن 48 متر الى 792 

متر وفقاً لنوع األنشطة المستهدفة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المجمعات تتضمن مجمع 
مرغــم 2 باإلســكندرية باجمالى عــدد وحدات 204 
وحــدة مخصصــة للصناعــات البالســتيكية، ومجمع 
الغردقــة بالبحــر األحمــر باجمالى عــدد وحدات بلغ 
218 وحدة تســتهدف أنشــطة الصناعــات الغذائية، 
والهندســية، والكيماويــة، ومــواد البنــاء الديكورية، 

باإلضافــة إلى المجمــع الصناعي بالمطاهــرة بالمنيا 
باجمالــى عــدد وحدات بلــغ 68 وحدة فــي مجاالت 

الصناعات الغذائية، والهندسية والكيماوية.
وأشــارت جامــع ان المجمعات تشــمل ايضا المجمع 
الصناعــي ببياض العرب ببني ســويف بإجمالى عدد 
وحدات بلغ 266 وحدة  تستهدف الصناعات الهندسية 
والغذائية والكيماوية، والمجمــع الصناعي بالبغدادي 
باألقصــر باجمالــى عــدد وحــدات بلــغ 206 وحدة 
تســتهدف الصناعات الغذائية والهندســية والكيماوية 
ومواد البناء، باإلضافة الى المجمع الصناعي بالمحلة 
الكبرى بالغربية بإجمالي عدد وحدات بلغ 611 وحدة 
تســتهدف صناعات المفروشــات والمالبس الجاهزة 
والصناعات الكيماوية والهندســية، فضال عن المجمع 
الصناعي بغرب جرجا بسوهاج باجمالى وحدات بلغ 
178 وحدة ، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية 

والكيماوية.
ونوهــت وزيرة التجــارة والصناعة الــى أنه يجري 
حاليــاً االنتهاء من إنشــاء عــدد 6 مجمعات صناعية 
بمحافظات أســيوط وأســوان والبحيرة وقنــا والفيوم 
بإجمالــي عــدد وحــدات يبلــغ نحــو 2556 وحــدة 
صناعية وتســتهدف الصناعات الكيماوية والهندســية 
والغذائيــة والطباعــة والتغليــف واألثــاث واالدويــة 
والجلود والمالبس الجاهزة، الفتًة إلى أنه سيتم طرح 
3 مجمعــات بمحافظــات قنا وأســيوط وأســوان أمام 
المستثمرين عقب عيد األضحى المبارك و طرح الـ3 
مجمعات المتبقية بمحافظتى الفيوم والبحيرة قبل نهاية 

العام الجارى .
وحــول التيســيرات التــي اتاحتهــا الوزارة لتشــجيع 
الشــباب علــى االســتفادة من هــذه المجمعــات لفتت 
جامع الى ان الــوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا 
والحوافز غير المســبوقة، تضمنت تبســيط الشــروط 
والمســتندات المطلوبــة للحصــول علــى الوحــدات 
بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض ســعر كراسة 
الشــروط مــن  2500 جنيــه باالضافة الــى ضريبة 
القيمــة المضافة ســابقا الى 500 جنيه فقــط ،كما تم 
الغاء التكاليف المعيارية نظير دراســة الطلب البالغة 
2500 جنيــه باالضافة الــى ضريبة القيمة المضافة، 
كمــا تم تخفيض مبلــغ جدية الحجز من 50 الف جنيه 
الــى 10 االف جنيــه ، وتم ايضا اعفاء المســتثمرين 
من ســداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذا 
الغــاء رســوم تقديــم التظلم في حالة رفــض الطلبات 
والبالغــة 10 االف جنيــه  مضافــا اليهــا الضريبــة 
باالضافة الى تبســيط المستندات االدارية المقدمة مع 
طلــب التخصيص، مشــيرة الى انه تم ايضا توســيع 
قاعــدة البنوك الممولة لتصل الــى 8 بنوك باالضافة 
الى جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر ورفع ســقف التمويــل ليصل الى 
100 % مــن قيمة الوحــدة ، كما تضمنت االجراءات 
تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 اشهر 
مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة االيجارية 
والتــى تم تخفيضها مؤخراً الــى 15,5 الى 27 جنيه 
للمتر بداًل من 20-31 جنيه للمتر مع مد فترة االيجار 
للوحدات لتصل الى 10 ســنوات بدال من 5 سنوات، 
كمــا تم ايضــا اتاحة فرصة للحصــول على اكثر من 

وحدة بحد اقصى 8 وحدات.

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
حــرص الحكومــة علــى اتخــاذ كافة اإلجــراءات 
الالزمــة لخلق بيئة محفزة لالســتثمار فــي القطاع 
الصناعي خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي توليه 
الدولة المصرية االرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة 
المصريــة والتــي تمثــل أحد أهــم الركائــز لتحقيق 
مستهدفات خطة الحكومة للتنمية االقتصادية الشاملة 

والمستدامة
وقالــت أن الــوزارة اتخــذت عدداً مــن اإلجراءات 
وذلك تنفيــذاً للتوجيهــات الرئاســية وتكليفات دولة 
رئيس مجلس الوزراء لتســهيل منظومة اإلجراءات 
المتعلقــة باألنشــطة الصناعية وخلق منــاخ جاذب 
أمــام المســتثمر الصناعــي األمــر الذي يســهم في 
جذب اســتثمارات محليــة واجنبية جديدة في القطاع 

الصناعي.
جــاء ذلــك في ســياق تصريحــات وزيــرة التجارة 
والصناعــة خــالل المؤتمــر الصحفي الــذي نظمه 
المركز اإلعالمي لمجلــس الوزراء عقب االجتماع 
األســبوعي للمجلس والذي اســتعرضت خالله عدد 
مــن الموضوعات والملفات المتعلقة بجهود الوزارة 

لتحفيز االستثمار في القطاع الصناعي.
وفي هذا اإلطار أشــارت وزيرة التجارة والصناعة 
إلى انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشــكيل 
لجنة تضم 18 وزارة وجهة مختلفة برئاســة وزارة 
الماليــة  التجــارة والصناعــة وعضويــة وزارات 
والتخطيــط وقطاع األعمــال العــام، باإلضافة إلى 
البنــك المركزي ولجنــة الصناعة بمجلــس النواب 
وممثليــن عن اتحاد الصناعــات ومنظمات األعمال 
بهدف تحديد اإلجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.
وأوضحــت جامع أنه تم إعــداد قائمة بـ100 إجراء 
لتحفيــز الصناعــة المصريــة وجذب المســتثمرين 
لالســتثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 
47 إجراء قصير األجل و35 إجراء متوسط األجل 
و18 إجراء طويل األجل، الفتًة إلى أنه تم تنفيذ 81 
إجراء من إجمالي الـ100 إجراء المقترحة وجاري 
العمل على االنتهاء من الـ19 إجراء المتبقية، كونها 
إجراءات ذات طابع تشــريعي، ومشروعات كبيرة 
ومنهــا اإلســراع في عمليــة ميكنة صنــدوق تنمية 
الصادرات، وزيادة نســبة المكــون المحلي واقتراح 
حــزم تشــجيعية للصناعــات المغذيــة، باإلضافــة 
إلى صياغــة خطة لتطوير المــدارس الفنية وزيادة 
اعدادهــا، وتحويلهــا للتخصصــات ذات األولويــة 

وخطط التنمية الصناعية. 
فــي  تركــزت  اإلجــراءات  إن  الوزيــرة  وقالــت 
والجمــارك  بالضرائــب  الخاصــة  الموضوعــات 
اللوجيســتيات  والنقــل  واألراضــي  والتراخيــص 
والتشــريعات والقوانين فضال عن إجراءات خاصة 

بالتدريب والتأهيل. 
ولفتــت جامــع إلــى أن أبــرز اإلجــراءات المنفذة 
تضمنــت إنهاء إجراءات البت في طلبات تخصيص 
األراضــي الصناعية، وإدراج المجمعات الصناعية 
علــى الخريطــة االســتثمارية، وكــذا مــد مبــادرة 
السداد الفوري لمســتحقات المصدرين، واستصدار 
قــرار رئيس الجمهورية بإعفاء مســتلزمات االنتاج 
مــن االعتمــادات المســتندية، إلــى جانــب حصــر 

121 منطقــة صناعيــة بعــدد 18 محافظة وربطها 
بالخريطــة االســتثمارية، وإصدار دليــل إجراءات 
مفصل للتراخيــص الصناعية يتضمن كافة خدمات 
هيئــة التنميــة الصناعيــة والمســتندات المطلوبــة 
والتكلفة المعيارية والزمن المحدد إلنهاء كل خدمة، 
وإدراج صناعة الســيارات والصناعات اإللكترونية 
ومنتجاتهــا والصناعات المغذية لألجهزة الكهربائية 

والمنزلية ببرنامج رد األعباء التصديرية. 
وأضافــت أن أهم اإلجراءات شــملت أيضاً أنشــاء 
وحدة لبحث شــكاوى المســتثمرين بمجلس الوزراء 
برئاســة مســاعد رئيس مجلــس الــوزراء، وتفعيل 
قراري مجلس الوزراء بشــأن التيســيرات المتعلقة 
بتخصيص األراضي واســتخراج رخص التشــغيل 
وكــذا توحيد جهــة التعامل مع المســتثمرين، فضاًل 
عن تفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي من 
كافــة الضرائب الســابقة وإيقاف أي قضايا في حالة 
تقدمها لتوفيق أوضاعها، وتفعيل المعاملة الضريبية 
بنظــام الضريبــة المبســطة )الضريبــة القطعيــة( 
ومتناهيــة  والصغيــرة  المتوســطة  للمشــروعات 
الصغر، وميكنة جميع اإلجراءات الخاصة بالموانئ 
البحرية إلكترونيا وربطها بجميع الجهات المتعاملة 
   ACI مع الميناء، وتفعيل نظام المشــحونات المسبق
بالموانــئ البحرية عبــر منظومة المنصــة القومية 
الموحــدة للتجارة الخارجية، باإلضافة إلى التوســع 
في إنشــاء فــروع للبنــوك بالمحافظــات والمناطق 

بالموانــئ، إصــدار  الجمركيــة  والدوائــر  النائيــة 
تيسيرات جديدة لتشــجيع الشباب على االستفادة من 

منظومة المجمعات الصناعية الجديدة.
وفي هذا الســياق أعلنت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة 
التجارة والصناعة انتهاء الوزارة من إعداد منظومة 
إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت 
الصناعية وفقاً لقانون 15 لسنة 2017، مشيرًة الى 
انــه بموجب هذه االجراءات ســتتولى الهيئة العامة 
للتنميــة الصناعية نيابة عن المســتثمر التنســيق مع 
الجهات المعنية إلصدار كافة الموافقات والتصاريح 
الالزمة إلصدار رخصة التشغيل باالخطار خالل 7 
أيام عمل، ورخصة التشــغيل المسبق خالل 20 يوم 
عمــل من تاريخ تقديم الطلب مســتوفي كل األوراق 

والمستندات.
وأوضحــت جامــع أنــه تــم تشــكيل لجنــة لوضــع 
اشــتراطات منــح تراخيــص المنشــآت الصناعيــة 
وتضم أعضاء مــن هيئة التنميــة الصناعية واتحاد 
الصناعات وخبراء متخصصين في مجاالت الدفاع 
المدني والبيئة واألمن الصناعي والسالمة والصحة 
المهنية، كما تم إصدار قرار وزاري بتنظيم شروط 
وقواعــد وإجــراءات الترخيــص لمكاتــب االعتماد 
بهــدف تفعيل قانون التراخيص الصناعية من خالل 
االستعانة بمكاتب االعتماد في فحص المنشأت نيابة 

عن الهيئة للتيسير على المستثمرين.
وفيمــا يتعلــق بالموافقــات البيئية والحمايــة المدنية 
أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التنسيق 

نيفين جامع: االنتهاء من إعداد قائمة بـ 100 إجـــــــــراء لتحفيز االستثمار في القطاع الصناعي...
تم االنتهاء من 81 إجراء وجاري تنفيذ 19 إجراء

في مؤتمر صحفي لوزيرة التجــــــــارة والصناعة بمقر مجلس الوزراء

إقرار منظومة إجراءات جديدة لتيسير 
إصدار التراخيص الصناعية...تشمل إصدار 

الترخيص خالل 7 أيام بنظام اإلخطار 
و20 يوم عمل للمسبق
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أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أن مصر َخَطــت خطوات كبيرة 
لتطويــر الصناعة الوطنيــة وزيادة معدالت 
التصديــر في إطــار بيئة اســتثمارية ُمَحِفزة 
ومعاييــر متقدمــة للجودة الشــاملة وفي ظل 
إرادة سياســية جــادة ووفقــا لرؤيــة تنموية 
تركــز على تعظيم دور القطــاع الخاص في 
شــتى مجاالت التنمية، مشيرًة إلى أن منتدى 
األعمــال المصــري الصربي يمثــل فرصة 
حقيقية لتعزيز التعاون التجاري واالستثماري 
ووضع أسس جادة للشــراكة والتعاون البنّاء 

بين البلدين خالل المرحلة المقبلة.
 جــاء ذلــك في ســياق كلمة الوزيــرة خالل 
مشاركتها بفعاليات منتدى األعمال المصري 
الصربــي والذي افتتحه فخامــة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي والرئيس الصربي ألكســندر 
فوتشيـــــتش وحضره عدد كبيــر من ممثلي 

مجتمع األعمال بالبلدين.
وقالــت الوزيــرة ان افتتــاح فخامــة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي وفخامة الرئيس ألكسندر 
فوتشيــــتش لفعاليات المنتــدى يعكس الدعم 
السياســي الكامــل للقطاع الخاص كشــريك 
رئيسي للتنمية وتفعيل دوره في تنمية وتطوير 
معــدالت التبــادل التجــاري واالســتثمارات 
المشــتركة بين مصر وصربيا، مشــيرًة الى 
ان مشــاركة كبــرى الشــركات المصريــة 
والصربيــة بالمنتــدى تؤكــد تكاتــف القطاع 
الخــاص مع حكومتى البلديــن لثقل العالقات 
االقتصادية المشــتركة تماشــياً مع العالقات 

السياسية المتميزة التى تربط الدولتين.
وأضافــت جامع ان مصر تفتــح أبوابها أمام 
االســتثمارات االجنبية الجادة، في العديد من 
القطاعات المســتحدثة والمشروعات الكبرى 
والتي تشــمل مشــروع المنطقــة االقتصادية 
لمحور قناة الســويس، ومــا يتكامل معه من 
مناطــق صناعيــة ولوجيســتية، ومشــروع 
اســتصالح المليــون ونصــف فــدان، ومــا 
يتطلبــه من تصنيع لمعدات زراعية عمالقة، 
والعشرات من مدن الجيل الرابع، والمناطق 
الصناعية الحديثة، باإلضافة الى مشروعات 
البنيــة التحتية في مجــاالت الكهرباء والغاز 
والمياه والصرف الصحي، والطرق والسكك 

الحديدية، والموانئ والمطارات.
 وأوضحــت الوزيــرة ان الحكومة المصرية 
تســابق الزمــن لخلــق مناخ متميــز وجاذب 
لالســتثمار، انطالقــاً مــن ثــورة تشــريعية 
وإجرائية، متضمنــة حزمة من اإلصالحات 
الهيكليــة واالقتصاديــة وعــدد مــن الحوافز 
الفعالة والمرنة، وتفعيل دور القطاع الخاص 
في إطار شــراكته مع الحكومة لخلق فرص 
اســتثمارية واعدة، مشيرًة الى ان مصر تعد 
أكبر ســوق فــي أفريقيــا والوطــن العربي، 
بأكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل 
متنامي للفــرد، باإلضافة الموقــع الجغرافي 

المتميز كمعبر للتجارة العالمية.
وأشــارت جامع الى ان مصر ستظل مركزاً 
للتصنيــع من أجل التصديــر إلى أكثر من 3 
مليار مســتهلك وذلك باالستفادة من اتفاقيات 

التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير 
من الــدول والتكتالت االقتصادية الرئيســية 
اإلقليميــة والعالميــة والتــي تشــمل االتحاد 
األوروبي واإلفتا والكوميسا ومنطقة التجارة 
العربية، والميركسور والواليات المتحدة من 
خالل الكويز وتركيــا، والمملكة المتحدة من 
خــالل االتفاقيات الثنائية، الفتــًة الى ان هذه 
االتفاقيات توفر تسهيالت إجرائية وجمركية، 
واســتراتيجية للنفاذ لتلك األســواق من خالل 
ربــط المناطــق الصناعية الحديثــة بالموانئ 
العالميــة، وإنشــاء مناطــق حــرة ومراكــز 
لوجســتية متطــورة تتكامل مع طــرق قارية 
عابرة تشمل اإلسكندرية - كيب تاون، وسفاجا 
- داكار، وبورسعيد – داكار وبما يتكامل مع 
تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 
التي أطلقها فخامة الســيد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي أثناء رئاسة مصر لالتحاد األفريقي.
ولفتت الوزيرة الى أنه جاري دراسة امكانية 
عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا، 
وكــذا تفعيل التعاون بيــن الجمارك والحجر 
الزراعــي والصحي فــي البلديــن، وتعجيل 
تسجيل األدوية، ووضع ألية للفحص المسبق 
للصادرات بين البلدين، باالضافة الى وضع 
آلية لتسهيل تدفق مستلزمات اإلنتاج لمواجهة 
تعطل سالســل اإلمداد العالمية، مشــيرًة الى 
اهمية تفعيــل دور مجلس األعمال المصري 
الصربي المشترك كآلية هامة لتنمية العالقات 

االقتصادية بين البلدين في كافة المجاالت.

في إطــار زيارتها لدولة صربيا ضمن الوفد 
المرافق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
رئيــس الجمهوريــة التقــت الســيدة/ نيفيــن 
جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة الســيدة/ 
تاتيانــا ماتيتــش وزيــرة التجارة والســياحة 
واالتصــاالت الصربيــة حيث تنــاول اللقاء 
تبــادل وجهــات النظــر بشــأن ســبل تعزيز 
التداعيــات  لمواجهــة  المشــترك  التعــاون 
االقتصاديــة العالميــة الحاليــة الناجمــة عن 
األزمة الروسية األوكرانية وجائحة فيروس 
كورونا، كما تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير 
العالقــات االقتصادية المشــتركة بين البلدين 
فــى مجــاالت الصناعة والتجارة والســياحة 
خالل المرحلــة المقبلة، حضر اللقاء الوزير 
مفــوض تجــاري يحيــى الواثق بــاهلل رئيس 
جهاز التمثيل التجاري والسيد/ حاتم العشري 

مستشار الوزيرة لالستصال المؤسسي .
وقالــت الوزيــرة أن هنــاك فرصــاً كبيــرة 
لتعزيز التعاون المشــترك بين البلدين السيما 
فــى مجــاالت تنميــة وتطوير المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة والتدريب الصناعى 
باالضافــة  اللوجيســتية  المناطــق  وإنشــاء 
إلــى جــذب المزيد من الســائحين مــن دولة 

وتوفيــر  مصــر  إلــى  صربيــا 
العالجيــة،  للســياحة  برامــج 
الفتــًة إلــى إمكانية التعــاون بين 
القطــاع الخاص فــى البلدين فى 
الســيارات  صناعــة  مجــاالت 
والزراعة والمســتلزمات الطبية 
وتكنولوجيــا  واالتصــاالت 

المعلومات .
ولفتــت جامع إلــى ان اللقاء اكد 
اهميــة زيــادة معــدالت التجارة 
البينيــة وتســهيل حركــة التبادل 
التجــارى بيــن البلديــن، فضــاًل 
عن تفعيــل دور مجلس االعمال 
الصربي المشــترك وبما يســهم 
في االســتفادة من كافة المقومات 

والفــرص االســتثمارية والتجاريــة بالبلدين 
وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب 
في مصلحة االقتصادين المصري والصربي 

على حد سواء.
ونوهت الوزيرة ان معدالت التبادل التجاري 
بيــن مصر وصربيا بلغــت عام 2021 نحو 
79.7 مليــون دوالر منهــا 42.4 مليــون 
دوالر صــادرات مصريــة و37.4 مليــون 
دوالر واردات، مشــيرًة الــى ان اهــم بنــود 

التبادل التجاري بين البلدين تشمل الفوسفات 
والخضــروات والفاكهة واللدائن واالســمدة 

والتبغ واآلالت واالجهزة الكهربائية.
واشــارت جامع الــى امكانية االســتفادة من 
الســوق الصربــي كمحورلنفــاذ الصادرات 
المصرية الســواق دول شرق وجنوب قارة 
اوروبــا، الفتــًة الى ان هنــاك فرصة كبيرة 
لزيادة الصــادرات المصريــة لدولة صربيا 
خاصة فيمــا يتعلق بمنتجات البتروكيماويات 
والمســتحضرات الطبيــة والملــح والبولــي 

ايثيلين ومواد البناء والسلع الهندسية.
واوضحــت وزيرة التجــارة والصناعة 
ان دولــة صربيا تشــارك  في الســوق 
المصري في مشروعات يبلغ رأسمالها 
47 مليــون دوالر وذلك فــي قطاعات 
واالنشــاءات  والخدمــات  الصناعــة 
والســياحة واالتصــاالت وتكنولوجيــا 

المعلومات والزراعة.
هــذا ووجهــت جامع الدعــوة لنظيرتها 
الصربيــة لزيــارة مصر خــالل انعقاد 
معــرض تراثنــا ، وتخصيــص جنــاح  

لدولة صربيا بالمعرض.
ومن جانبها اكدت السيدة/ تاتيانا ماتيتش 
وزيرة التجارة والســياحة واالتصاالت 
الصربيــة حــرص بالدها علــى تعزيز اطر 
التعــاون االقتصــادي المشــترك مــع مصر 
باعتبارها احدى اهم الدول الرئيســية بمنطقة 
الشرق االوسط ومحور تجاري هام السواق 
دول القــارة االفريقيــة، مشــيرًة الــى اهمية 
البناء على العالقات السياســية المتميزة التي 
تربــط البلدين وكذا االســتفادة من المقومات 
لمصــر  الكبيــرة  االقتصاديــة  واالمكانــات 
وصربيــا وترجمتهــا لمشــروعات تعــاون 

ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين.

تبحثان  الصربية  ونظيرتها  والصناعة  التجارة  وزبرة 
سبل تنمية وتطوير العالقات االقتصادية المشتركة 

بين البلدين

األعمال  منتدى  بفعاليات  وتؤكد خالل مشاركتها 
المصري الصربي

نيفين جامع: مصر َخَطت خطوات كبيرة لتطوير 
الصناعة الوطنية وزيادة معدالت التصدير
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وافقــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة علــى خطة قبول دفعــة جديدة للعام 
التدريــب  بمراكــز   2023/2022 التدريبــي 
المهني بمصلحة الكفاية اإلنتاجية التابعة للوزارة 
وذلك للطالب الحاصلين على الشهادة اإلعدادية 
العامــة واألزهرية للحصــول على دبلوم التلمذة 
الصناعية المعادل لشــهادة دبلوم المدارس الفنية 
الصناعيــة، ويبلغ عدد الطــالب المقرر قبولهم 
العــام الحالــي 16 ألــف طالــب وطالبــة لحين 

الوصول للطاقة االستيعابية لكل مركز. 
وقــال اللواء/ خالــد أبو منــدور رئيس مصلحة 
الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريــب المهنــي إن قبول 
الدفعــة الجديــدة يأتي فــي إطار الــدور المنوط 
بالمصلحــة لالرتقــاء بمنظومــة التدريب الفني 
والمهنــي لمســتويات متميــزة وبمــا يســهم في 
إحداث توازن بين مخرجات التعليم واحتياجات 
الصناعــة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشــيراً 
الى ان المصلحة تستهدف تخريج نوعية متميزة 
مــن العمالــة الماهرة التــي تحمل علــى عاتقها 
تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة 
باألســواق المحليــة واإلقليميــة والعالمية وذلك 

باعتبارها قاطرة التنمية االقتصادية في مصر.
وأوضــح أبــو منــدور أن خطــة العــام الحالي 
تتضمن استمارة التقديم اليكترونيا فقط من خالل 
روابط تسجيل للطلبة المتقدمين والتى تم نشرها 
من بداية التقديم على الصفحة الرسمية للمصلحة 
بموقــع التواصــل االجتماعى بنموذج اســتمارة 
تقديــم لطلب االلتحــاق بمراكــز التدريب مجاناً 
http://pvtd.gov. على الموقــع االليكتروني
eg/ اعتباراً من يوم 17 يوليو الماضي، مشيراً 
إلى أنه تــم وضع الحد االدنــي لدرجات القبول 
في كل مركز على حدة، وذلك تماشــياً مع مدى 
اإلقبال والكثافة الســكانية، مع الحفاظ علي نسبة 
قبول الفتيات في المهن التدريبية المناســبة لهم، 
كما سيشــمل مكتب القبول خــالل العام الجاري 

مركزى سيارات محرم بك وكفر الزيات.
وأشــار إلى أن مراكز التدريب التابعة للمصلحة 
تضــم مهن الحاســب اآللي وســيارات المراكز 
الكوريــة والتبريــد والتكييف واللحــام والحدادة 
والخراطــة وماكينات الورش وااللواح المعدنية 
والعــدد والضبعات وبرادة المواســير وســباكة 
المعــادن وااللوميتــال والكريتــال والميكانيــكا 
والطباعــة والغزل والنســيج ومهن الســيارات 
والطباعة والمالبس الجاهزة ونجارة األثاث، و
CNC، وPLC ومهــن أخــرى، الفتــاً إلى أن 
المصلحة تعمل على التطوير المســتمر للمراكز 
والمهــن الفنية بها حيث تــم خالل العام الجاري 
وادخال مهارات »تحويل الســيارات من بنزين 
إلــى غــاز« إلى البرامــج التدريبيــة لتخصص 
صيانــة الســيارات، وتطويــر 17 مهنــة فــي 
مجموعات مهنية تشــمل المعدنية والميكانيكية، 
والكهربيــة واإللكترونية، والطباعة، إلى جانب 

استحداث تخصص الطاقة الكهروضوئية بنظام 
الجدارات وتطبيقه فى مراكز المظالت وأسيوط 
واألميريــة التجريبي وتــم تخريج أول دفعة من 

الطلبة العام الماضى.  
وأضاف رئيس المصلحة أنه بناًء على احتياجات 
ســوق العمل فقد تم اســتحداث عدة تخصصات 
تتضمن فني صيانة وإصــالح األجهزة الطبية، 
وفنى البتــرول والبتروكيماويات، وفنى صيانة 
الهواتــف المحمولــة، وفنــى المالحــة والنقــل 
البحرى، وبرمجة الحاســب، وتصميم الجرافيك 
وبرمجة مواقع االنترنت، والبرمجة والتطبيقات 
الصناعيــة، وفنى بصريــات، وتصنيع منتجات 
االلبان، باالضافة الى بعض المهن اليدوية التى 
تم اســتحداثها بمركــز االســمرات وتضم مهنة 
تشكيل الزجاج والتطريز اليدوى وطباعة السلك 
الســكرين والتغليف وتشــكيل المعادن وتصنيع 
الحلــى(، الفتــاً إلى أنــه يجرى اســتحداث عدة 
تخصصــات منها الــذكاء اإلصطناعــي، وفنى 
السينما والتليفزيون، وتطوير مهنة فنى الكيمياء 

والتحاليل.
ونوه إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع القطاع 
الخــاص بتطوير عدد من المراكز التدريبية عن 
طريق الشــراكة مع شركة ABB لتطوير مهن 
التحكــم اآللي بمراكز التدريــب المهني بكٍل من 
مناطق الحوامدية وشــبرا الخيمة ودار الســالم 
والعاشــر واإلســكندرية، باإلضافة إلى الشراكة 
والتعــاون مع مؤسســة ام حبيبــة للتدريب على 
مهنة الطاقة الجديدة والمتجددة بمركزي أســوان 
وكــوم أمبو، فضاًل عن توقيــع برتوكول تعاون 

مع قطــاع التدريــب بــوزارة االنتــاج الحربى 
بهــدف تدريب طالب مدرســة حلــوان الثانوية 
للتكنولوجيــا التطبيقية بمركز صيانة الســيارات 
الكورية بإمبابة على نظام الجدارات ولالستفادة 
من التجهيزات والمعدات والماكينات وأالجهزة 

والمساعدات التعليمية والتدريبية.
وتتضمــن شــروط االلتحــاق بمراكــز التدريب 

المهني ما يلي: 
• الحصــول علــى شــهادة اإلعداديــة العامة أو 
األزهريــة خــالل العام الحالــي 2022/2021 
والسابق 2021/2020  )وتكون اللغة األجنبية 

هي االنجليزية(.
• أال يزيد عمر )الطالب / الطالبة( عن 18 سنة 

في أول أكتوبر للعام الدراسي 2023/2022.
• الحصول على الدرجات التي يحددها تنســيق 

القبول لكل مركز.
• اجتيــاز اختبارات القدرات المهنية والكشــف 

الطبي لممارسة المهنة المتقدم إليها.
• يفضل إن يكون من أبناء المنطقة السكنية التي 

بها المركز.
• أولويــة القبــول فــي مهن )الحاســب اآللي – 
الســيارات - CNC خراطــة - CNC فرايــز 
–التبريــد والتكييــف( لألعلى مجموعــاً وطبقاً 

للتنسيق الداخلي الذي يعتمده رئيس المصلحة.
• ال يتــم تســجيل الطالب وإخطــاره بتخصصه 
أال بعد تســليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه 
االختبارات المذكورة بعالية وسداد المصروفات 

الدراسية المقررة.

المصريــة  الهيئــة  اســتضافت 
والجــودة  للمواصفــات  العامــة 
االجتماع الرابع للجنة المصرية 
الســعودية المشــتركة في مجال 
والتي  والمقاييــس  المواصفــات 
عقدت بمقر الهيئة بالقاهرة وذلك 
تحت رعاية الســيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجــارة والصناعة، وقد 
ترأس الجانب المصري الدكتور/ 
خالد حسن صوفي رئيس مجلس 
ادارة الهيئــة المصريــة العامــة 
للمواصفــات والجــودة وتــرأس 
الجانب الســعودي الدكتور/ سعد 
بن عثمان القصبي محافظ الهيئة 

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وقد شارك في اعمال اللجنة اللواء عصام النجار 
رئيــس الهيئــة العامــة للرقابة علــى الصادرات 
والــواردات وممثليــن عــن قطــاع االتفاقيــات 
التجاريــة بوزارة التجــارة والصناعة الى جانب 
كل من المهندس/ ســعود بن راشد العسكر نائب 
المحافــظ لشــؤون المطابقة والعمليات والســيد/ 
عمــر بن محمد الخلف مدير عــام إدارة التعاون 
الدولي والســيد/ محمد بن أحمد الشــهراني مدير 

مكتب المحافظ.
وقــال الدكتــور خالــد صوفــي ان زيــارة الوفد 
الســعودي للقاهرة تأتي في إطار تعزيز أواصر 
الصداقــة واألخــوة بين البلدين الشــقيقين وتأكيد 
دعــم التعــاون الفني المشــترك والــذي يأتي في 
إطار تفعيل برنامــج التعاون بين الهيئتين لتذليل 
كافة العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجارى 
بين البلدين، مشيراً في هذا اإلطار الى ان انعقاد 
اعمال اللجنة المشــتركة في مجــال المواصفات 
والمقاييس تأتي تنفيذاً لمخرجات اللجنة التجارية 
المصريــة الســعودية المشــتركة والتــي عقدت 
بالرياض خالل شــهر مارس الماضي وترأسها 

وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين.
وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة الى انه تم 
التأكيد خالل اجتماعات اللجنة على اهمية وجود 
السلع والمواصفات السعودية باألسواق المصرية 
وكذلــك الحــال بالنســبة للســلع والمواصفــات 
المصرية فى السوق السعودى، معرباً عن تطلعه 
إلــى تعزيز ودعم التعاون المشــترك بين البلدين 
الشــقيقين ليس فــى مجال المواصفــات والجودة 

فقط ولكن فى كافة المجاالت.
ولفــت صوفي الى ان اللجنــة قد انتهت الى عدد 

من القرارات شملت:
- االتفــاق على تفويض الهيئــة المصرية العامة 
للمواصفــات والجــودة لمنــح عالمــة الجــودة 

الســعودية للمنتجــات المصريــة المصــدرة الى 
السوق السعودي لصناعات االسمنت والسيراميك 

وحديد التسليح.
- موافقــة الجانــب الســعودي علي قبــول الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة 
تقييــم مطابقة في مجــاالت الــورق والمنظفات 
والبطاريــات الكهربائيــة و مالمســات الغــذاء 

وأجهزة الجهد المنخفض
- اإلتفــاق علي عقد ورش عمــل تدريبية نصف 
المواصفــات   ( المصريتيــن  للهيئتيــن  ســنوية 
والجودة والرقابة علــي الصادرات والوردات ( 
للتدريب علي  إســتخدام تطبيقات  منصة ســابر 
وكذلك علــي اللوائح الفنية الســعودية المطلوب 
التســجيل بهــا كجهــات تقويم مطابقــة وذلك في 
ســبيل تذليــل أي عقبات أو صعوبــات قد تواجه 

الهيئات المصرية .
sub–( الجزئــى  التفويــض  توقيــع  تــم   -
contractor(  بيــن الهيئــة العامــة للرقابــة 
علي الصــادرات والواردات والهيئة الســعودية 
للمواصفــات والمقاييــس والجــودة  فــي مجال 

البالستيك القابل للتحلل.
- االتفاق على تعزيز التعاون فى مجال التدريب 

ونقــل الخبــرات الفنيــة فــى 
القطاعــات المختلفة التى تقدم 
فيهــا الهيئة المصرية البرامج 
التدريبيــة إما بإيفــاد متدربين 
ســعوديين للهيئــة المصريــة 
أو تنفيــذ التدريــب بالمملكــة 
الســعودية من خالل الخبراء 
المختصييــن  المصرييــن 

بالهيئة.
- تنســيق زيــارة للمختصين 
بالهيئة السعودية فى موضوع 
المختبرات لزيارة المختبرات 
العامــة  المصريــة  بالهيئــة 
حتى  والجــودة  للمواصفــات 
يتســنى الوقوف على البرامج المطلوب التعاون 
بشأنها سواء فى مجال المقارنات البينية المعملية 

أو التدريب.
- وضــع خطة عمــل للتعاون بيــن الجانبين وتم 
تحديد نقاط االتصال بشأن تنفيذ البرامج التدريبية 

وتحديداً فى المختبرات بين الهيئتين.
- االتفــاق على تعزيز التعــاون بين الهيئتين فى 
ملــف تمكين المــرأة وتعزيز دورها فى مجاالت 

البنية التحتية الوطنية للجودة.
ومن جانبه أكد الدكتور ســعد بن عثمان القصبى 
محافظ الهيئة الســعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة على أن العالقة بين الشــعبين المصري 
والسعودي عالقة أصيلة وعالقة تؤأمة في جميع 
المجاالت في ظل العالقات العميقة والوثيقة التى 

تربط البلدين.
 وأشــار إلــى أهمية هــذه الزيــارة في مناقشــة 
االتفاقيــات المبرمــة بيــن الجانبين مؤكــداً على 
أنــه يجــب أن ننتقل بهذه االتفاقيــات إلى التفعيل 
والتنفيــذ حيــث أن الهــدف من هــذه الزيارة هو 
االرتقــاء بالســلع والمواصفــات التــي تحرص 
على ســالمة الشعبين الشــقيقين حيث أن سالمة 
المســتهلك هــى من أولويــات العمل فــى مجال 
المواصفات والجودة مع األخذ فى االعتبار دعم 

التنمية االقتصادية.
وأكــد أن مصــر بلد العلــم والخبــرة وأن الهيئة 
الســعودية قد اســتفادت من الخبــرات الموجودة 
بالهيئــة المصرية على مدار الســنوات الماضية 

من خالل العالقات الوثيقة التى تربط البلدين.
وأكد على دعم المملكة العربية السعودية الكامل 
ومواصلة الجهــود لموقف مصر للحصول على 
المقعد الشــاغر بالمجموعة الثالثة بمجلس إدارة 
منظمة األيــزو خالل االنتخابات التى ســتجرى 
على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لأليزو 

فى سبتمبر المقبل.

تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة
للجنة  الرابع  االجتماع  تستضيف  والجودة  المواصفات  هيئة 
المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس
د. خالد صوفي: االتفاق على تعزيز التعاون المشترك في 
مجال المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية 

لتيسير حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة

بإجمالي 16 ألف طالب وطالبة
وزيرة التجارة والصناعة توافق على خطة قبول دفعة 
التدريب  بمراكز   2023/2022 التدريبي  للعام  جديدة 

المهني بمصلحة الكفاية اإلنتاجية
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عقــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيس 
مجلــس الــوزراء اجتماعــا مــع الســيدة/ 
نيفيــن جامــع، وزيرة التجــارة والصناعة؛ 
اإلنتاجيــة  المشــروعات  الســتعراض 
والصناعيــة المقترحــة مــن جانــب إحدى 
الشــركات المصرية لالستثمار في عدد من 
القطاعــات، وذلك بحضــور كل من اللواء 
محمد الزالط، رئيس الهيئــة العامة للتنمية 
الصناعيــة، والمهندس محمــد عبد الكريم، 

المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وخــالل االجتمــاع، قدمت وزيــرة التجارة 
والصناعة تقريرا حــول العروض المقدمة 
مــن إحــدى الشــركات المصريــة لتنفيــذ 
مجموعة من المشروعات المقترحة في عدة 
قطاعات إنتاجية وتصنيعية، مشيرة في هذا 
اإلطــار إلى أن وزارة التجــارة والصناعة 
تقــدم الدعم الــالزم للمســتثمرين، كما تقدم 
التســهيالت المطلوبة لعمليات التوســع في 
المشــروعات الصناعية القائمــة؛ من أجل 

العمــل علــى إعداد قاعــدة صناعيــة قوية 
تغطي احتياجات الســوق المحلية، وتســهم 
في زيــادة الصادرات المصرية لألســواق 

الخارجية.
من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الكريم 
المديــر التنفيــذي لمركز تحديــث الصناعة 
إلــى الخطــة االســتثمارية المقترحــة مــن 
جانب الشــركة لتنفيذ توسعات في عدد من 
المشــروعات القائمة في مجــاالت الطاقة، 
وتوصيل الغاز للمنازل، وتحويل السيارات 
للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى التوســع 
فــي مشــروع توليــد الكهرباء مــن الطاقة 
الشمســية، وكذلك التوســع في مشروعات 
صناعة الورق والكرتون، فضال عن التوسع 
فــي مجال صناعــة األغذيــة والحاصالت 
الزراعية، بجانب التوسع في إنتاج الصوف 

الصخري والزجاجي.
وأضــاف عبــد الكريــم أن هنــاك مجاالت 
أخــرى مقترحــة مــن الشــركة المصريــة 

لتنفيذ مشــروعات جديدة بجانب التوسع في 
الصناعــات القائمــة، موضحا أن الشــركة 
قدمــت مقترحا في مجــال الطاقة يتمثل في 
تصنيــع خط أنابيــب افتراضي، كما تخطط 
إلنتاج وقود خليط، فضال عن مشــروعات 
أخرى تعدينية وفي المسبوكات والصناعات 
والمشــغوالت  البنــاء،  ومــواد  الهندســية 

الحديدية والمعدات.
وصــرح الســفير نــادر ســعد، المتحــدث 
الرسمّي باســم رئاسة مجلس الوزراء، بأن 
رئيس الوزراء وجه خالل االجتماع بسرعة 
دراسة المشــروعات المطروحة، وال سيما 
أنها تتــالءم مع الفرص االســتثمارية التي 
أعدتها وزارة الصناعة واحتياجات التوسع 
في الســوق المحليــة خالل الفتــرة المقبلة، 
كما سيتم ضخ اســتثمارات من الخارج في 
القطاعات اإلنتاجية والتصنيعية، مكلفا بعقد 
لقاء مع مسئولي الشركة وسرعة التفاوض 

بشأن المشروعات المقترحة.

عقــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيس 
لمتابعــة  اجتماعــاً،  الــوزراء،  مجلــس 
المتعلقــة بتخصيص األراضي  اإلجراءات 
الصناعيــة، وذلك بحضور اللــواء محمود 
شــعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور 
عاصــم الجزار، وزير اإلســكان والمرافق 
والمجتمعــات العمرانيــة، والســيدة/ نيفين 
والصناعــة،  التجــارة  وزيــرة  جامــع، 
والمستشــار محمــد عبد الوهــاب، الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لالســتثمار والمناطق 
الحــرة، واللواء محمد الزالط، رئيس الهيئة 
العامــة للتنميــة الصناعيــة، والدكتور وليد 
عباس، معاون وزير اإلســكان لشئون هيئة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديدة، المشــرف 
والمشــروعات،  التخطيــط  قطــاع  علــى 

ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأشــار رئيس الوزراء إلــى أهمية اإلعالن 
عن أســعار األراضــى الصناعيــة، والتى 
ستكون مقصورة على تكلفة المرافق، مؤكدا 
على أنه ســيتم طرح األراضــى الصناعية 
للمســتثمرين، من خالل نظــام التمليك طبقاً 
ألســعار المرافــق، أو من خــالل نظام حق 
االنتفاع، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً لهذا القطاع 
الحيوى، الذى يُعد من أهم قطاعات التنمية.
ووجــه رئيس الــوزراء، بأهميــة أن تكون 
هنــاك محفــزات لألراضــى الصناعية فى 
الصعيد، مؤكداً أن هدف الدولة هو تشــجيع 
قطاع الصناعة، وخاصة في المدن الجديدة، 
المشــروعات  إن  حيــث  حديثــاً،  المنشــأة 
الصناعية تُسهم في سرعة تنمية هذه المدن.

ومن جانبها أوضحت الســيدة / نيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة، خالل االجتماع، 
أن هناك لجنة مشــكلة لمتابعــة اإلجراءات 
المتعلقــة بتخصيــص األراضــى الصناعية 
التــي تتبع أي جهــة، وأن من بين مهام هذه 
اللجنة تســعير هذه األراضــى بغض النظر 
عــن جهة الواليــة، مضيفــة أن اللجنة تعقد 
اجتماعاتها بصفة دورية، وبالفعل درســت 
أيضــاً آلية تخصيــص األراضى بنظام حق 

االنتفاع. 
وبــدوره اســتعرض اللــواء محمــد الزالط 
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقريراً 
حول نتائج لجنة تسعير األراضي الصناعية 
في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 2067 
لســنة 2022، مؤكــداً أنه تم وضــع القيمة 
التقديريــة لســعر المتر المربــع لألراضي 
الصناعية استرشــاداً بنصيب المتر المربع 

من تكلفة أعمال الترفيق فقط.
وتناول الــزالط ما قامت به لجنة التســعير 
من إجراءات تتعلق بعمليات التقييم والتقدير 
لســعر المتــر المربع لألراضــي والمناطق 
الصناعيــة بُمختلــف المحافظــات والمــدن 
الجديــدة حتــى تاريخه، وذلك ســواء لنظام 
التمليك، أو لنظام حق االنتفاع، الفتاً إلى أنه 
ال يتــم قبول طلب التحــول إلى نظام التملك 
إال بعــد إثبــات الجدية واســتخراج رخصة 

التشغيل والسجل الصناعي.
ونوه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 
خــالل االجتمــاع، إلى عدد مــن المحفزات 
المقترح تطبيقهــا على األراضي الصناعية 

بمحافظات الصعيد والمدن الجديدة، ســواء 
مــا يتعلــق بنظــام التمليــك، أو نظــام حق 
االنتفاع، وذلك ســعياً لرفع وتنمية معدالت 
النمو االقتصادي بمحافظات الصعيد والمدن 
الجديدة، وجــذب المزيد من االســتثمارات 

لتلك المناطق.
وأوضح الــزالط، أن الهيئــة العامة للتنمية 
الصناعية قامت بإنشــاء وحدة ُمختصة من 
كافــة اإلدارات المعنيــة الســتقبال طلبــات 
راغبــي االســتثمار الصناعــي تعمــل وفقاً 
لعــدد من اآلليات التي من شــأنها أن تُســهم 
فــي االنتهاء من دراســة مختلــف الطلبات 
الُمقدمــة خــالل 15 يوم عمــل، مضيفاً أنه 
تم تشــكيل ثــالث لجان فرعيــة من مختلف 
جهــات الواليــة، إحداهــا تختــص بتوحيد 
إجــراءات تخصيــص األراضــي، وأخرى 
للبــت فــي  لتســعير األراضــي، والثالثــة 
دراســات الجدوى الفنية واالقتصادية بشأن 
الطلبــات المقدمــة مــن راغبي االســتثمار 
الصناعــي، تمهيداً لعرضهــا على أعضاء 
اللجنة الرئيسية الُمشكلة بالقرار رقم 2100 

لسنة 2021.
ونوه رئيــس الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
إلى أن اللجنة الُمشــكلة بالقرار رقم 2100 
لسنة 2021، وافقت على إتاحة وتخصيص 
األراضي الصناعية للمشــروعات الراغبة 
في االستثمار الصناعي لعدد 87 مشروعاً، 
بها مشــروعات توســع، وتخصيص جديد، 
بإجمالي مساحة 810982 م2 فى عدد من 

المحافظات.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع رئيس 
الوزراء عدد من المشروعات اإلنتاجية 

والصناعية 

تخصيص  منظومة  حول  عرضًا  وتقدم 
األراضي الصناعية
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جامــع  نيفيــن  الســيدة/  شــهدت 
وزيرة التجــارة والصناعــة توقيع 
محضــر أعمــال الدورة الخامســة 
للجنــة التجارية المصريــة الهندية 
بالقاهرة  المشــتركة والتي عقــدت 
وترأســها عــن الجانــب المصري 
الوزيــر مفــوض تجــاري/ يحيــى 
الواثق باهلل رئيس التمثيل التجاري، 
وعــن الجانــب الهنــدي الدكتــور/ 
ســريكار ريدي، أمين عــام وزارة 
التجــارة والصناعة الهندية ورئيس 
الوفد الهندي، وقد شارك في أعمال 
اللجنة الســيد/ اجيت جوبتيه ســفير 
الهند بالقاهرة وممثلين عن وزارات 
النقــل، واالتصــاالت وتكنولوجيــا 
والتعاون  والكهربــاء،  المعلومات، 
الدولي، وجهاز تنمية المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة لالستثمار، 
والهيئة االقتصادية لقناة الســويس، وهيئة الدواء 
المصريــة، والهيئــة العامة للخدمــات البيطرية، 

والحجر الزراعي. 
وأكــدت الوزيرة حــرص الوزارة علــى تعزيز 
التعاون الثنائي مع دولة الهند فى مختلف المجاالت 
ال ســيما على األصعدة االقتصاديــة والصناعية 
والتجارية، فضــاًل عن العمل على زيادة وتنويع 
التبادل التجارى بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر 
الصلة بين المصدرين والمســتوردين من البلدين 
واالستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومتين 
المصرية والهندية لتســريع وتيــرة تدفق التجارة 
بين البلدين، مشيرًة إلى أهمية تفعيل دور مجلس 
االعمــال المصــري الهنــدي في تنميــة عالقات 
التعــاون االقتصادي المشــترك واالســتفادة من 
الفرص االســتثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين 
وترجمتهــا لمشــروعات تعاون ملموســة تســهم 
فــي توفيــر فرص عمــل وزيادة معــدالت النمو 

االقتصادي لمصر والهند. 
وقالــت جامــع أن اللجنــة التجاريــة المشــتركة 
تعد إحــدى اآلليات الرئيســية لتعزيــز العالقات 
االقتصاديــة الثنائيــة مع الهنــد وتعميق عالقات 
التعاون االستراتيجي القائم واستشراف مجاالت 
جديــدة للتعاون خاصة في مجــال األمن الغذائي 
وتوفيــر احتياجــات مصــر من بعــض الحبوب 
والسلع الزراعية االستراتيجية خاصة بعد تعديل 
مصر لقواعد اســتيراد القمح واعتماد هيئة السلع 

التموينيــة للهنــد كدولــة مصدرة للقمــح لمصر، 
الفتــًة إلى حــرص الدولة المصريــة على توفير 
مناخ جاذب لالســتثمار من خالل دعم الشركات 
الهندية العاملة بالســوق المصري أو الراغبة في 
االستثمار فيه حيث من المتوقع أن تشهد العالقات 
االســتثمارية بين مصر والهند نقلة نوعية خالل 
الفتــرة المقبلــة خاصة في مجــال الطاقة الجديدة 
والمتجــددة من خــالل دخول اســتثمارات هندية 
جديــدة إلــى مصر بعــد تجديــد اتفاقية تشــجيع 

االستثمارات 
ومــن جانبــه أوضح الوزيــر مفــوض تجاري/ 
يحيــى الواثــق باهلل رئيــس التمثيــل التجاري أن 
اللجنــة ُعقدت على مــدار يومين وناقشــت عدد 
مــن الموضوعات في مختلف مجــاالت التعاون 
تضمنــت االســتثمار والتنميــة الصناعيــة وبناء 
القدرات والطاقة واالمن الغذائي والمشــروعات 
الزراعــي  والحجــر  والمتوســطة  الصغيــرة 
واالتصــاالت والبترول، مشــيراً إلــى أن ممثلي 
عــدة جهــات مصريــة أعربوا عــن تطلعهم إلى 
بحث سبل االســتفادة من خبرات الجانب الهندي 

من خالل برامج التأهيل والتدريب. 
وأضاف الواثق باهلل أن حجم التبادل التجاري بين 
مصر والهند قد شــهد نمًوا تاريخياً غير مسبوق 
خــالل عام 2021 حيث وصل إلــى 6.3 مليار 
دوالر، حيث تأتي الهند في المرتبة الثامنة كأكبر 
شــريك تجاري لمصــر حيث نمــت الصادرات 
المصريــة إلى الهند بشــكل ملحــوظ خالل العام 
الماضــي لتصــل إلــى حوالــي 3 مليــار دوالر 

ألول مــرة فــي تاريــخ العالقات 
التجاريــة بين البلديــن، وتتضمن 
أبــرز بنود الصــادرات المصرية 
المنتجــات البتروليــة، والمنتجات 
واألمونيا،  واألســمدة،  الكيمياوية 
والقطــن، والموالــح بينمــا تتمثل 
أبرز الواردات المصرية من الهند 
في اللحوم، واألرز، والمركبات، 
والمنتجــات الدوائيــة، والشــاي، 
والبن، الفتــاً إلى أن مصر والهند 
التبادل  تســتهدفان االرتقاء بحجم 
التجــاري بينهمــا خــالل الخمس 
ســنوات المقبلــة ليصــل إلى 12 
مليــار دوالر، إلى جانــب تعزيز 
االســتثمارات الهنديــة في مصر 
والتي بلغت حوالي 3 مليار دوالر 

حتى 2021. 
ومن جانبه، أكد الدكتور/ ســريكار ريدي، أمين 
عــام وزارة التجارة والصناعــة الهندية ورئيس 
الوفــد الهنــدي حــرص بــالده علــى اســتغالل 
اللجنة المشــتركة في توطيد أواصر التعاون مع 
مصر، حيث ترتبط البلدان بعالقات اســتراتيجية 
تاريخيــة، وتقديرها للدعم الــذي تقدمه الحكومة 
المصرية للشركات الهندية المستثمرة في مصر، 
مشــيراً إلى اســتعداد الجانب الهنــدي للنظر في 
فــرص التعاون فــي مجاالت جديــدة ذات أهمية 
مشــتركة لكال البلدين وكذا تعزيز التعاون الفني 
من خالل ترتيب لقاءات افتراضية بين الشركات 
والجهــات الوطنية الهنديــة ونظيرتها المصرية 

لنقل الخبرات الهندية إلى مصر. 
وقد عقد علــى هامش فعاليــات اللجنة االجتماع 
الخامــس لمجلــس األعمــال المصــري الهندي 
المجلــس  رئيســى  نائبــى  برئاســة  المشــترك 
وبمشــاركة الســفير الهنــدي بالقاهــرة وممثلــي 
عــدد مــن المؤسســات والشــركات واتحــادات 
األعمال بالبلدين، وقد قام خالل االجتماع رئيســا 
الجانبين المصري والهندي باطالع المشــاركين 
على أهم ما تم مناقشــته واالتفــاق عليه باجتماع 
اللجنة التجارية المشــتركة، كما قام الســيد نائب 
رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة 
لقنــاة الســويس بعرض اهــم المزايــا والحوافز 
االستثمارية والقطاعات ذات األولوية بالمنطقة، 
كمــا تم اســتعراض تجارب عدد من الشــركات 

المصرية والهندية المستثمرة بالبلدين.

أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة أهميــة تعزيــز الجهــود المشــتركة 
لتحقيــق التكامل االقتصــادي العربي وازالة كافة 
الحواجــز الجمركية وغير الجمركية وبما يســهم 
في انســياب حركة التجــارة البينية وجذب المزيد 
من االستثمارات االجنبية للمنطقة العربية، مشيرًة 
الــى الدور الهــام لجامعة الــدول العربية في دعم 
العمــل العربي المشــترك لالســتفادة من الفرص 
والمقومــات الكبيــرة للــدول العربيــة ومواجهــة 
االقليميــة  االقتصاديــة  المتغيــرات  تداعيــات 

والعالمية.
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزيرة التي القتها نيابة 
عنها الدكتورة دينا محمــود وكيل وزارة التجارة 
والصناعــة في افتتاح أعمــال الدورة غير العادية 
للمجلــس االقتصادي واالجتماعــي لجامعة الدول 
العربية والتى ترأس مصــر دورتها الحالية، وقد 
شــارك فى االجتماع من الجامعة العربية كل من 

الســفيرة هيفاء ابــو غزالة األمين العام المســاعد 
للشــئون االجتماعية والســفير مبــارك الهاجرى 
االميــن العــام المســاعد للشــئون االقتصادية الى 
جانب عدد مــن الوزراء وكذا رؤســاء واعضاء 

وفود الدول العربية.
وقالــت الوزيــرة ان أعمال المجلــس االقتصادى 
واالجتماعــى فــى الــدورة غير العاديــة للمجلس 
تناقــش العديد مــن الموضوعــات الهامة لإلعداد 
واالجتماعــي  االقتصــادي  للملــف  والتحضيــر 
المقــرر رفعه الــي مجلس جامعة الــدول العربية 
على مســتوى القمة في دورتها الحادية والثالثون 

بالجزائر الشقيق في نوفمبر 2022.
واشــارت جامع الى ضرورة الخــروج بقرارات 
تتعلــق بموضوعات اســتراتيجية للعمــل العربي 
المشــترك وقابلــة للترجمــة الــى عمــل ملموس 
علــى ارض الواقع، ومنها االســتراتيجية العربية 
لالســتخدامات الســلمية للطاقــة الذريــة، ومجال 

التنمية الزراعية العربية المستدامة واالستراتيجية 
العربيــة للنهــوض بعمــل المــرأة وغيرهــا من 
الموضوعات االقتصادية واالجتماعية التي ترفع 
ضمــن الملــف االقتصــادي واالجتماعي لمجلس 

جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
واوضحــت الوزيــرة ان التحديــات األخيرة التي 
شــهدتها الســاحة العالمية ومن ضمنهــا المنطقة 
العربيــة مــن انتشــار جائحــة كورونــا واالزمة 
الروسية األوكرانية، ســاهمت في انخفاض حجم 
التجــارة البينيــة العربيــة وهو االمر الــذي يؤكد 
اهمية اتخاذ قــرارات ايجابية لدفع عملية التكامل 
االقتصــادى العربى بما يحقــق الرفاهية والرخاء 
للمواطــن العربــى، معربــة عــن ثقتهــا الكبيرة 
فــي نجــاح هذه الــدورة والخروج بنتائــج حقيقية 
وقــرارات عملية تأخذ بعيــن االعتبار المتغيرات 
الســريعة والمتالحقــة التــي يشــهدها االقتصــاد 

العالمي في الوقت الراهن.

وزيرة التجارة والصناعة تشهد توقيع محضر 
أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية 

الهندية المشتركة
نيفين جامع: فرص كبيرة لتعزيز العالقات 
التجارية واالستثمارية المشتركة بين مصر 

والهند خالل المرحلة المقبلة

وتؤكد في كلمتها خالل افتتاح أعمال الدورة 
غير العادية للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

لجامعة الدول العربية

نيفين جامع: أهمية تعزيز الجهود المشتركة 
لتحقيق التكامل االقتصادي العربي وانسياب 

حركة التجارة البينية وجذب المزيد من 
االستثمارات األجنبية للمنطقة العربية
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نجحت مصر ممثلة في الهيئة المصرية 
فــي  والجــودة  للمواصفــات  العامــة 
الفوز بعضوية مجلــس إدارة المنظمة 
األفريقيــة للتقييس ARSO للفترة من 
2022- 2025 فــي االنتخابــات التي 
تم اجراؤها خــالل اجتماعات الجمعية 
العموميــة للمنظمة والتى اســتضافتها 
العاصمــة الكاميرونيــة ياونــدى تحت 
شعار »المواصفات التي نريدها -أجندة 
ومنطقــة   2063 األفريقــي  االتحــاد 
التجارة الحرة القارية األفريقية: »دور 
التقييــس وتقييم المطابقــة خالل رحلة 

مدتها 41 عاًما« .
صوفــى  خالــد  الدكتــور/  وصــرح 
رئيــس هيئة المواصفــات والجودة ان 
اعــادة انتخــاب الهيئة كممثــل للدولة 
المصريــة فــي عضوية مجلــس إدارة 
المنظمــة االفريقيــة للتقييــس والــذي 
شــغلته لعدة فترات سابقة أخرها الفترة 
مكانــة  يعكــس   2022-2019 مــن 
مصر الريادية فــى مجال المواصفات 

والجودة على مستوى القارة السمراء، 
مشيراً الى ان الهيئة ستواصل التعاون 
مــع جميع الــدول األفريقيــة فى مجال 
اصدار المواصفات األفريقية الموحدة 
والمشــاركة بفعاليــة فى اللجــان الفنية 
وكافة األنشــطة المتعلقة بالمواصفات 

وتقييم المطابقة.
ومــن ناحيــة اخــرى قام رئيــس هيئة 
المواصفــات والجــودة بعقــد عدد من 

االجتماعــات مــع رؤســاء المنظمات 
الدوليــة واالقليميــة المشــاركين فــى 
اجتماعــات الجمعية العمومية رقم 28 
لمنظمة االرســو لبحث ســبل التعاون 
بين الجانبين ، شملت منظمة االيزو و 
ASTM و هيئة التقييس لدول مجلس 
 GSO التعاون لدول الخليــج العربية
ومعهد المواصفــات والمقاييس للدول 

. SMIIC اإلسالمية

مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة 
 ARSO المنظمة األفريقية للتقييس

للفترة من 2022 وحتى 2025

اختتمــت فعاليات المشــاركة المصرية بالدورة 
السادسة واألربعين لمعرض دار السالم الدولي 
والذي عقــد خالل الفترة مــن 28 يونيو وحتى 
13 يوليو الماضي بتنزانيا، حيث شاركت مصر 
بجناح مقام على مساحة 360م2 وبمشاركة 25 
شــركة وهيئة مصرية في مجــاالت الصناعات 
الجاهــزة  والمالبــس  والكيماويــات  الهندســية 
والجلــود واألثــاث إلــى جانــب منتجــات خان 
الخليلي باإلضافة إلى جهاز تنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة، لتكون بذلك أكبر الدول 
المشــاركة بالمعرض من بين 21 دولة مشاركة 

بفعاليات المعرض.
   وقــد قام الســيد/ محمد ابوالوفا ســفير مصر 
بتنزانيــا يرافقه الســكرتير ثانــي تجاري محمد 
عطيــة رئيس المكتب التجاري في دار الســالم 
بافتتاح وتفقد الجناح المصري الرسمي والذي تم 
تنظيمه بالتعاون والتنســيق بين الهيئة المصرية 
والمكتــب  والمعــارض  للمؤتمــرات  العامــة 
التجاري بدار السالم، وقد شهدت الفعاليات عقد 
لقــاءات مع كافة الشــركات والجهات المصرية 
المشــاركة، وقــد شــارك فــي افتتــاح الجنــاح 
المصــري ممثلين عــن الهيئة القوميــة لإلنتاج 

الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضــح الوزير مفوض تجــاري يحيى الواثق 
باهلل رئيس التمثيل التجارى ان مشاركة التمثيل 
التجــاري بالمعــرض تاتي في  إطــار تكليفات 
الســيدة / نيفين جامع وزيــر التجارة والصناعة 
لمكاتــب التمثيــل التجــاري بالخــارج بتعزيــز 
وتكثيف التواجد المصري في الفعاليات التجارية 
ومواصلــة  المختلفــة،  الدوليــة  واالســتثمارية 
جهودهــا في تقديــم الدعم للشــركات المصرية 
الدوليــة، مشــيراً  المعــارض  فــي  للمشــاركة 
الــى ان معرض دار الســالم الدولــي  يعد أهم 
معــرض تجارى عام يقام بدولــة تنزانيا وقد تم 
االفتتاح بمشــاركة رفيعة المستوى من عدد من 
المســئولين التنزانيين الى جانب السيد/ وامكيلي 
ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية AFCFTA ضيف شرف المعرض .
وأضــاف أن الجنــاح المصري حظــي باهتمام 
وتقديــر كبير من قبل الحكومــة التنزانية، حيث 
اســتقبل الجنــاح عــدد كبيــر من الشــخصيات 
التنزانيــة رفيعــة المســتوى أبرزهــا وزيــرة 
ووزيــرة  والصناعــة  والتجــارة  االســتثمار 

الخارجية، ومحافظ دار السالم.

 وأضــاف الواثــق باهلل ان المشــاركة المصرية 
بالمعرض تعكس العالقات المتميزة بين البلدين 
والجهود المبذولة على كافة المستويات لالرتقاء 
التجارية واالســتثمارية المشــتركة،  بالعالقات 
مشــيراً الى أنه من المتوقع أن تساهم المشاركة 
المصريــة فــي المعــرض فــي تعزيــز تواجد 
منتجات الشركات المصرية في السوق التنزانية 
مــن خالل مــا يتيحه من فــرص لعقــد لقاءات 
مباشرة بين الشــركات المصرية والمستوردين 

والمستهلكين التنزانيين.
 وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين مصر 
وتنزانيــا قــد شــهد ارتفاعاً ملموســا خالل عام 
2021، حيث بلــغ 51.4 مليون دوالر مقارنة 
بنحو 37.7 مليون دوالر في عام 2020 وبنسبة 
زيــادة بلغت 36.3%، كمــا ارتفعت الصادرات 
المصرية بشــكل ملموس لتســجل 47.9 مليون 
دوالر عــام 2021 مقارنــة بنحو 34.7 مليون 
دوالر عــام 2020، في حين بلغــت الواردات 
المصريــة من تنزانيــا 3.5 مليون دوالر خالل 

عام 2021.

بمشاركة 25 شركة وجهة مصرية
اختتام فعاليات المشاركة المصرية بالدورة 
الـ 46 لمعرض دار السالم الدولي بـ تنزانيا

يحي الواثق باهلل: 36.3% زيادة في 
معدالت التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا 

خالل عام 2021
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أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة 
التجارة والصناعة حرص الوزارة 
بكافة هيئاتهــا وجهاتها التابعة على 
المســاهمة فــي جهــود الدولة لدعم 
التحــول إلــى االقتصــاد األخضر 
فــي مختلــف القطاعــات اإلنتاجية 
والخدميــة والحــد مــن االنبعاثات 
ظاهــرة  ومواجهــة  الكربونيــة 
الحــراري والتغيــرات  االحتبــاس 
المناخيــة وتحقيــق االســتدامة، ال 
ســيما فــي ظــل االهتمــام العالمي 
بالبحــث عن بدائل تســاهم في الحد 
من االنبعاثات الضــارة، الفتًة إلى 
أن اســتضافة مصــر لقمــة المناخ 
COP27 خــالل شــهر نوفمبــر 
المقبل يعد فرصة جيدة الستعراض 
هــذه الجهــود التي تقوم بهــا الدولة 
االســتراتيجية  ظــل  فــي  خاصــًة 
الوطنيــة لتغيــر المنــاخ في مصر 
2050 التي أطلقها مجلس الوزراء 
بهــدف التصــدي آلثــار وتداعيات 
تغير المناخ وما يترتب على ذلك من 

تحســين جودة الحيــاة للمواطن المصري، 
والنمو االقتصادي المستدام، والحفاظ على 
الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز 
ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال 

تغير المناخ.
وأوضــح المهندس/ عصــام النجار رئيس 
الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصادرات 
اهتمامــاً  أولــت  الهيئــة  أن  والــواردات 
بالغــاً برفع كفــاءة البنية التحتيــة لمعاملها 
وتزويدها بأحدث وأدق وأســرع األجهزة 
المعمليــة والتــي تدعم جميــع االختبارات 
الالزمة للــواردات والصادرات لمطابقتها 
للمواصفــات العالمية مما يدعم تنافســيتها 
فــي األســوق العالميــة وذلــك مــن خالل 
فحص واختبــار المنتجــات القابلة للتحلل 
البيولوجــي، وقيــاس البصمــة الكربونية 

للمنتجــات المصنعــة والمصدرة، وفحص 
واختبار وســائط التبريد »غاز الفريون«، 
واختبــارات تعظيــم كفــاءة الطاقة، فضاًل 
عــن تبني اتجاهــات االســتهالك واإلنتاج 
المســتدامة للحــد مــن انبعاثــات غــازات 
االحتباس الحراري من النشاطات األخرى 

غير المتعلقة بالطاقة. 
وأشــار النجــار إلــى أن الهيئــة أنشــأت 
العــام الماضــي معمل لفحــص المنتجات 
البالستيكية القابلة للتحلل طبقاً للمواصفات 
العالميــة ومنهــا المنظفات القابلــة للتحلل 
علــى  الحاصلــة  النســيجية  والمنتجــات 
عالمــة األيكولوجيــة، كمــا حصلت على 
االعتماد في مجال الالئحة الفنية السعودية 
للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلل تشجيعاٌ 
لدخول الصادرات المصرية إلى األسواق 
الســعودية، الفتــاً إلــى أن هــذه الخطــوة 

ستسهم في تيسير نفاذ الصادرات 
المصرية مــن هذه المنتجات إلى 
العديد مــن دول العالــم وخاصة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وبعــض الــدول األفريقيــة التي 
تسعى إليجاد بدائل مناسبة وذات 
جــودة عالية تمكنهــا من التحول 

إلى االقتصاد األخضر.
ولفــت رئيــس الهيئــة أن خطــة 
 2023/2022 للعــام  الهيئــة 
تتضمن إنشــاء معمل متخصص 
إلجراء اختبار التحلل البيولوجي 
ومنهــا  المصــدرة  للمنتجــات 
المنظفــات والمنتجات النســيجية 
والمنتجــات الورقية وغيرها من 
خالل قيــاس البصمــة الكربونية 
العالمــي  للتشــريع  ومطابقتهــا 
 ،OECD/OCDE TG310
الفتاً إلى أن الهيئة قامت بالتعاون 
مع وزارة البيئة بإنشاء 5 معامل 
إلحكام الرقابة على الواردات من 
وســائط التبريد »غاز الفريون« 

طبقاٌ لبروتكول مونتلاير. 
وأضــاف النجــار أن الهيئة قامت بإنشــاء 
8 معامــل لفحــص »بطاقة كفــاءة الطاقة 
لألجهزة« وإجراء اختبارات ترشيد الطاقة 
لألجهزة المنزلية بأنواعها من غســاالت، 
وثالجات، وأفــران، ولمبــات، ومراوح، 
وتكييفــات، ومكانــس، كما تخطــط الهيئة 
إلنشاء 5 معامل إلجراء اختبارات ترشيد 
الطاقــة لألجهــزة المنزليــة بفــرع الهيئة 
بمينــاء الســخنة، مشــيراً إلــى أن برنامج 
»بطاقــة كفــاءة الطاقــة لألجهــزة« يُعنى 
بوضع مواصفات الختبار األجهزة وقياس 
اســتهالك الطاقــة لهــا وتصميــم بطاقات 
لكفاءة الطاقة، مما يســهم في تشجيع شراء 
المنتجــات عاليــة الكفاءة، تحســين كفاءة 
استهالك الطاقة وتقليل فاتورة االستهالك.

في إطار استعدادات الحكومة الستقبال مصر 
 COP27 لقمة المناخ

إنشاء معامل جديدة بالهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات في مجاالت المنتجات 

القابلة للتحلل البيولوجي وقياس البصمة 
الكربونية وفحص واختبار وسائط التبريد 

واختبارات تعظيم كفاءة الطاقة

نظم مركــز تكنولوجيا االنتاج االنظف 
التابع لمراكــز التكنولوجيــا واالبتكار 
الصناعــي بوزارة التجــارة والصناعة 
ورشــة عمــل لبحث ســبل التعاون مع 
الجهات المعنية لتنفيذ مقترح مشــروع 
المخلفــات  لتبــادل  منصــة  إطــالق 
الصناعــات  وتشــجيع  الصناعيــة 
الصغيرة والمتوســطة وريادة األعمال 
فــي مصــر، وقد شــارك فــي فعاليات 
الورشــة الســيد/ أحمــد رضــا معاون 
وزير التجــارة والصناعة والمشــرف 
علــى مراكــز التكنولوجيــا واالبتــكار 
الصناعــي، والدكتور/ وليــد درويش، 
مستشــار وزيــرة التجــارة والصناعة 
للسياســات البيئية، والمهنــدس/ محمد 
لمركــز  التنفيــذي  المديــر  صبــري، 
تكنولوجيا اإلنتاج األنظف، والمهندس/ 
ترشــيد  قســم  رئيــس  فــؤاد  ميســره 
المــوارد واالقتصاد األخضــر بمركز 

تكنولوجيا اإلنتاج األنظف والدكتور/ أمجد 
القاضــي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا 
الصناعــات الغذائية والتصنيــع الزراعي، 
إلــى جانــب ممثلي عدد كبير مــن الجهات 
البحثية والتمويلية المحلية والدولية المعنية 
بالمخلفات الصناعية تضمنت منظمة األمم 
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة »اليونيــدو« 
والبنك الدولــي, الوكالــة األلمانية للتعاون 
الدولي, البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير, 
ووزارة البيئة ووزارة االتصاالت والجامعة 

األلمانية بجمهورية مصر العربية.
وقــال الســيد/ أحمــد رضا معــاون وزير 
التجارة والصناعة والمشــرف على مراكز 
التكنولوجيا واالبتكار الصناعي ان ورشــة 
عمــل تأتي فــي إطــار توجيهات الســيدة/ 
نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة 
بتكثيف استعدادات الوزارة وجهاتها التابعة 
 COP27 الســتضافة مصر لقمــة المناخ
خالل شــهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن 
إطــالق هذه المنصة سيســهم فــي الترويج 
للتجربة المصرية في التعامل مع المخلفات 
الصناعية من خــالل إعادة إنتاجها لتصبح 
مدخــل إنتــاج جديــد بمــا يدعــم التحــول 
لالقتصاد األخضر فــي مختلف القطاعات 
اإلنتاجيــة والخدمية والحد مــن اإلنبعاثات 
الكربونيــة، وتقليــل التكلفــة المترتبة على 

شراء أو استيراد المواد الخام الجديدة. 
وأوضــح رضــا أن التكلفــة االســتثمارية 
المتوقعة للمشــروع تبلغ حوالي 15 مليون 
جنيــه كما يتوقع أن يشــترك بالمنصة نحو 
300 شــركة و120 رائــد أعمــال و100 
باحــث وذلك لتحقيــق الربط بين مخرجات 
البحث العلمي ومتطلبــات الصناعة كبداية 

لها، الفتــاً إلى أن أبرز أهداف المشــروع 
تشــمل ربط المنشــآت الصناعيــة المنتجة 
للمخلفات والمســتفيدين والمســتخدمين لها 
بإعــادة التدويــر إلنتاج منتجــات مصرية 
مبتكــرة وذات قيمة مضافــة، وتقليل األثر 
البيئــي الضــار من خالل تشــجيع إنشــاء 
ومبتكــرة،  جديــدة  مشــروعات صغيــرة 
والتوصل إلــى تكنولوجيات جديدة صديقة 
للبيئة، باالضافة إلى زيادة كفاءة اســتخدام 
المــوارد بيــن المصانــع المصريــة فــي 

القطاعات الصناعية المختلفة.
وأضاف معاون الوزير لشئون الصناعة أن 
فكرة المشــروع هي نتاج المنصة الســابقة 
والتــي كانــت إحــدى مخرجات مشــروع 
»النمو األخضر: إدارة المخلفات الصناعية 
وتشــجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
وريــادة األعمال في مصر« الذي تم تنفيذه 
بالتعــاون مع بنــك التنميــة االفريقي بدعم 
قدره 2 مليون دوالر وتم من خاللها إنشاء 
منصة إلكترونية لتبادل المخلفات وســجلت 
بها حوالي 160 شركة وأسفرت عن تبادل 
فعلي للمخلفات بين الشركات وصل إلى 70 
عملية تبادلية، مشيراً إلى أن أهم مخرجات 
هذا المشــروع تضمنــت عمل حصر لكافة 
المخلفات الصناعية وفقاً للتوزيع الجغرافي 
خاصة بأكبر مدينتين صناعيتين في مصر 
بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، 
وإنشاء وحدتين إلدارة المخلفات الصناعية 
في مدينة قويســنا الصناعية ومدينة العاشر 
مــن رمضان، باإلضافة إلــى إعداد نماذج 
عمــل إلدارة المخلفــات الصناعية، فضاًل 
عــن إعداد دراســة إلدماج المنشــآت غير 

الرسمية في االقتصاد الرسمي.
ومن جانبه أوضح الدكتور/ وليد درويش، 

والصناعــة  التجــارة  وزيــرة  مستشــار 
تقــوم  الــوزارة  أن  البيئيــة  للسياســات 
بأنشــطة ومســاهمات كثيــرة فــي مجــال 
الحفــاظ علــى البيئــة ووضــع اإلجراءات 
التشــريعية المنظمة لذلك وأهمها المشاركة 
فــى إعــداد قانــون تنظيــم إدارة المخلفات 
والئحتــه التنفيذيــة، والمشــاركة فى إعداد 
اإلســتراتيجية الوطنيــة للحد من اســتخدام 
األكياس البالستيكية أحادية االستخدام، الفتاً 
إلى أهمية ربط اشتراك المنشآت الصناعية 
في هــذه المنصــة ببصمة الكربــون وفتح 
المجال للشــركات غير الرسمية لالنضمام 
للمشروع وتشجيعها على التحول لالقتصاد 

الرسمي. 
وأوضح الســيد/ أحمــد رزق، نائب المدير 
اإلقليمــى لمنظمــة األمــم المتحــدة للتنمية 
الصناعية »اليونيدو« أن المنظمة حريصة 
علــى إنجــاح المشــروع من خــالل تقديم 
الخبــرة والمعرفــة والتكنولوجيــا الالزمة 
خاصًة وأن اليونيدو تعمل على مشروعات 
عديدة في هذا المجال أهمها مشروع تطوير 
قطاع التمــور، ومشــروع النمو األخضر 
المستدام في صعيد مصر ومشروع أكياس 

البالستيك أحادية االستخدام.
كمــا كانت ردود الفعــل اإلجابية من جانب 
ممثلــي الوكالــة األلمانية للتعــاون الدولي 
حيث عرضوا المشــاركة بالمشــروع عن 
طريق بناء القدرات والمشــاركة في نشــر 
فكرة المشــروع بين جميع شركاء المجتمع 
الصناعــي, باإلضافــة إلى رغبــة كاًل من 
البنك األوروبي العــادة االعمار والتنمية, 
االتصــاالت  ووزارة  البيئــة  ووزارة 
للمشاركة بالمشروع كشركاء نجاح لوزارة 

التجارة والصناعة.

ومركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ينظم ورشة عمل 
حول مشروع إطالق منصة لتبادل المخلفات الصناعية
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أكــدت الســيدة نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة عمــق وتاريخيــة العالقــات الثنائية 
بيــن مصر ودولــة البرازيل باعتبارها الشــريك 
التجــاري االكبر لمصــر بقارة امريــكا الالتينية 
بمعــدالت تبــادل تجاري بلغت نحــو 2.5 مليار 
دوالر عام 2021، مشــيرة إلى أن هناك فرصا 
استثمارية متميزة امام مجتمع األعمال البرازيلي 
في السوق المصري في مجاالت صناعة وسائل 
النقل وقطع الغيار واألدوية والصناعات الهندسية 

والنسجية والطاقة الجديدة والمتجددة. 
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خالل مشاركتها 
بفعاليات المنتدى االقتصــادي العربي البرازيلي 
عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي عقد بحضور 
الرئيــس/ جاييــر بولســونارو رئيــس جمهورية 
البرازيل الفيدرالية والسيد/ اوزمــــار شحـــــفي 
رئيس الغرفة العربيــة البرازيلية للتجارة  وعدد 
كبير مــن الوزراء والســفراء وممثلــي البعثات 

الدبلوماسية .
ونقلــت الوزيــرة تحيــات فخامة الرئيــس/ عبد 
الفتاح السيســي رئيس جمهوريــة مصر العربية 
لجمهورية البرازيل الفيدرالية قيادة وشعبا متمنيا 

لها مزيدا من االستقرار والتقدم. 
ووجهــت جامــع  الدعوة لجميع الشــركاء بدولة 
البرازيل لزيارة مصــر، والوقوف على مظاهر 
التقدم واالنجازات التي حققها االقتصاد المصري 
علــى مدار 8 ســنوات، والتعــرف على الفرص 
المتاحة للتعاون في جميع المجاالت واالســتفادة 
مــن اتفاقات التجارة الحرة  الموقعة مع اكتر من 
80 دولة تمكن الشــركات من االنتاج في مصر، 

والتصدير لتلك الدول دون رسوم جمركية. 

وقالــت الوزيــرة ان اتفاقية التجــارة الحرة بين 
مصــر ودول الميركســور، والتــي دخلت حيز 
النفاذ  عام 2017 تقوم بدور محوري في تعزيز 
التجــارة بين مصر ودول التجمع وعلى األخص 
دولة البرازيل، مشيرة إلى أن  االتفاقية ساهمت 
في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، 
وتعزيــز نفاذها ليس للبرازيل فقــط ولكن لدول 
الميركسور كافة نظراً لما يمثله السوق البرازيلي 
من نقطة ارتكاز محورية في نفاذ وتسويق السلع 

لدول الجوار .
المصريــة  الصــادرات  ان  جامــع  وأضافــت   
للبرازيــل  ارتفعت بعد دخول االتفاق حيز النفاذ 
مــن 155 مليون دوالر عــام 2017 إلى 541 
مليــون دوالر فــي 2021، الفتة الى ان االتفاق 
اتاح الحصول على العديد من السلع االستراتيجية 

بأسعار منافسة. 
واســتعرضت الوزيــرة أهم ما أنجــزه االقتصاد 
المصري خالل عامي جائحة كورونا حيث حقق 
الناتــج االجمالي المحلي معدل نمو نســبته 3.3 
% في العام المالي 2020/2021، حيث أشــادت 
وكالــة فيتــش  بهذا االداء ووصفتــه بأنه األعلى 
بين االقتصادات الناشــئة، مشــيرة الى ان معدل 
التضخم استقر عند نسبة 5% والبطالة عند 7 %، 
كما ارتفعت قيمة  الصادرات غير البترولية العام 
الماضــي  لتصل الــى  32.4 مليار دوالر وهو 

أعلى قيمة سنوية للصادرات.
وأشــارت جامــع الــى اهميــة نقــل العالقــات 
االقتصاديــة بين الــدول العربيــة والبرازيل من 
مرحلة االستيراد والتصدير الى مرحلة الشراكة 
الفعليــة، الفتًة الــى ان الوضع العالمــي الحالي 

يستلزم بلورة رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات 
الطارئة بما في ذلك تقلبات اسعار السلع الغذائية 

والوقود وتحديات التعامل مع تغير المناخ
ونوهــت الوزيــرة الــى ان الفترة الحالية تشــهد 
زخمــاً غيــر مســبوق فيمــا يتعلــق بالزيــارات 
الرســمية وزيــارات وفــود رجــال االعمال بين 
مصــر والبرازيــل والتي من شــأنها فتــح آفات 
جديــدة للتعامل بين البلدين في مختلف المجاالت 

االقتصادية
هذا وقدمــت جامع التهنئة لغرفة التجارة العربية 
البرازيليــة بمناســبة اإلحتفــال بمــرور 60 عام 
على انشــائها، مشيدة بجهودها في دعم العالقات 
االقتصاديــة بين الدول العربيــة والبرازيل، كما 
قدمــت التهنئــة للغرفــة علــى افتتاحهــا لمقرها 
االقليمــي بالقاهــرة والــذي سيســهم فــي تعزيز 

العالقات التجارية بين البلدين.

ُعقدت بالقاهرة جلســة مشاورات مصرية أردنية 
موســعة برئاســة وزير الخارجية الســيد/ سامح 
شــكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
األردني السيد/ أيمن الصفدي، وبمشاركة كل من 
الدكتور/ محمــد معيط وزير الماليــة، والفريق/ 
كامل الوزير وزير النقل، والســيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة، عن الجانب المصري؛ 
وكل من الدكتور محمد العســعس وزير المالية، 
والسيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة 
والتموين عــن الجانب األردنــي، باإلضافة إلى 

عدد من كبار المسئولين بالبلدين الشقيقين.   
وقد تناولت جلســة المشاورات عدًدا من مجاالت 
التعــاون الثنائــي ذات األولويــة للجانبيــن على 
ضــوء تصاعــد التحديــات الدوليــة واإلقليمية، 

والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة. وتم 
التطرق أيًضا إلى ُســبل تعزيــز أوجه العالقات 
خــالل الفتــرة المقبلة ال ســيما علــى الصعيديّن 
االقتصادي واالســتثماري وتعزيز حركة التبادل 
التجــاري وفــي مجــال النقــل، وبما يتســق مع 
توجيهــات قيادة البلديّــن بالُمضــي ُقدًما في دفع 
مختلف أطر وآليات التعاون بين مصر واألردن 

في كافة المجاالت.
وقد اتفق الجانبان على إزالة القيود التي تحد من 
انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين ، مع 
تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية  
بمصر واألردن  لتيسير االجراءات والتعامل مع 
اى تحديات مســتقبلية ، فضال عن تحديد نقطتى 

اتصال لهذا الهدف فى سفارتى البلدين .

كما تم خالل اللقاء التباحث بشــأن المشــروعات 
الثنائيــة المصريــة األردنيــة فــي العديــد مــن 
القطاعات لمتابعة مســار تنفيذ هذه المشروعات 
علــى نحو يُعظــم المصالح المشــتركة للجانبين، 
وبما يعكس عمق وتجذر العالقات االستراتيجية 
القائمة بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن على ضوء 
مــا يربطهما مــن أواصر أخوة ووحــدة مصير 

وأهداف مشتركة.

عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة جلســة مباحثات موســعة مع 
الدكتــورة/ ياســمين فؤاد، وزيــرة البيئة 
الســتعراض أخــر المســتجدات الخاصة 
بترتيبات اســتضافة مصــر للدورة الـ27 
لمؤتمــر الدول األطراف في اتفاقية األمم 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المناخ 
COP27 المقــرر انعقاده بمدينة شــرم 
الشــيخ خالل شــهر نوفمبرالمقبــل، وقد 
شــارك فــى االجتمــاع عدد مــن قيادات 

وزارتى الصناعة والبيئة  
وقالت الوزيرة إن اســتضافة مصر لهذه 

القمــة تمثل فرصــة كبيرة الســتعراض جهود 
الدولــة لدعــم التحــول لالقتصــاد األخضر في 
مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة والخدمية والحد 
مــن اإلنبعاثــات الكربونيــة ومواجهــة ظاهرة 
االحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق 

االستدامة. 
وأوضحــت جامــع أن اللقــاء اســتعرض دور 
الصناعــة والقطــاع الخاص فــي فعاليات القمة 
حيث يجــري حاليــاً االنتهاء من وضــع أجندة 

اليوم المخصص للصناعة المصرية، باإلضافة 
إلى المعرض المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء 
والــذي ســيضم المنتجات الصناعيــة المصرية 
الصديقــة للبيئــة وكــذا أحــدث التكنولوجيــات 
المستخدمة في هذا اإلطار، فضاًل عن المبادرة 
الخاصــة بالــدول االفريقيــة والتــي تســتهدف 
الشــركات اإلفريقية العاملة فــي مجاالت كفاءة 
الطاقة واســتخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة 
ومشــروعات االقتصاد الدوار ال سيما في ظل 

ترأس مصر حالياً لتجمع الكوميسا. 

ومن جانبها قالت الدكتورة/ ياسمين فؤاد، 
وزيرة البيئة انه فى إطار تحضير اللجنة 
العليا إلستضافة المؤتمر فقد اقرت اللجنة 
بوجــود يوم خاص »بخفض االنبعاثات« 
ضمــن األيــام غيــر الرســمية للمؤتمــر 
والمنوط به وزارتى الصناعة والبترول، 
وستضم عدداً من الصناعات الثقيلة بهدف 
فتــح حوار منطقى وعلمى مع ممثلي هذه 
الصناعات لسماع آراهم ووجهة نظرهم، 
حــول كيفية التزامهم بخفــض االنبعاثات 
للحــد من آثار التغيرات المناخية، واآللية 

التى سيتم العمل بها فى هذا الشأن. 
وأكدت الدكتورة ياســمين فــؤاد أنه وألول مرة 
يتــم مناقشــة خفــض االنبعاثات فــى مؤتمرات 
المناخ، حيث قامت وزارة الخارجية بالتنســيق 
مع ســكرتارية األمم المتحدة إلطالق هذا اليوم، 
مشــيرة أن اليوم سيضم عدد من الجلسات منها 
جلســة خاصة بالقارة األفريقية وأخرى للقطاع 
الخاص، وســيتم عرض أجنــدة العمل المناخى 

الوطنى فى هذا الشأن بهدف نشرها عالمياً.

أعلنــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة ان االتحــاد الجمركي لدول شــرق 
افريقيا EAC أصدر قراراً بمنح كينيا الموافقة 
علــى مــد اإلعفــاءات الجمركيــة للصــادرات 
المصريــة ودول الكوميســا حتــى 30 يونيــو 
2023، وهو األمر الذي يتيح اســتمرار إعفاء 
الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم 
الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع شهريوليو 

الماضي.
وقالت الوزيرة إن المكتــب التجارى المصري 
بالعاصمة الكينية نيروبى قام باجراء اتصاالت 
مكثفــة على كافة األصعدة الدبلوماســية ، وكذا 
مع مختلف الدوائــر الحكومية وغير الحكومية 
للعمــل علــى تجديد هــذا القرار بمناســبة قرب 
موعد إنتهاء االستثناء الممنوح لكينيا من تجمع 
شــرق افريقيــا لعام آخــر والتي تنتهــى بتاريخ 
2022/6/30 ، مشــيرًة فــى هــذا االطار الى 
االهتمــام الكبير الــذى توليه الدولــة المصرية 
لتعزيــز العالقــات المصريــة االفريقيــة على 
الشــقين اإلقتصادى واإلســتثمارى ودعم تنفيذ 
إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة 
الصــادرات المصريــة والعمل علــى مواجهة 

التحديات التي تعيق حركة الصادرات المصرية 
لمنطقة شرق أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالعوائق 

التجارية. 
ومــن جانبه أكد الوزير مفــوض تجارى يحيى 
الواثــق بــاهلل رئيس جهاز التمثيــل التجارى أن 
خطــة التحــرك التى نفذهــا المكتــب التجارى 
المصرى بكينيا شــملت اجراء اتصاالت  مكثفة 
مع مسئولي كبرى الشركات الكينية المستوردة 
لتفــادى إحتجاز أيــة شــحنات مصرية لفرض 
رســوم جمركيــة، فضاًل عــن مســئولى إدارة 
الشــئون الدولية للجمارك ومراقبة الحدود بهيئة 
اإليرادات الكينية لضمان إلتزام سلطات مفتشى 
الجمــارك بمينــاء مومباســا بتنفيــذ اإلعفاءات 
الجمركية بموجب أحكام إتفاقية الكوميســا وبما 
يدعــم المصالح المصرية، حيث أســفرت خطة 
التحــرك واإلتصاالت المكثفة عن صدور قرار 
بمد إعفاء الصادرات المصرية للســوق الكينى 
من الرســوم الجمركيــة لمدة عام اعتبــاراً من 

مطلع يوليو الجارى وحتى يونيو 2023  .
وأشــار الواثــق باهلل الــى إرتفاع حجــم التبادل 
التجــاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنســبة 
4.7% ليســجل مــا قيمتــه 666 مليــون دوالر 

مقارنــه بما قيمتــه 635.8 مليــون دوالر عام 
2020، ليرتفــع بذلــك فائض الميــزان لصالح 
مصــر بنســبة 1.6% ليســجل 265.4 مليــون 
دوالر مقارنة بمــا قيمته 261.2 مليون دوالر 
عام 2020، كما إرتفعت الصادرات المصرية 
بنســبة 3.3% لتســجل 465.7 مليــون دوالر 
مقارنــة بما قيمتــه 448.5 مليــون دوالر عام 
2020، ممــا يؤكــد على أهمية الســوق الكيني 
لمصر وكذلك ثقة المســتورد والمستهلك الكيني 

في السلع المصرية.
 وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق 
الكينــي كل مــن الكيلنكــر، الــورق ومنتجاته، 
ســكر القصب، منتجات الحديد والصلب، آالت 
وأجهزة كهربائية، لدائن البالستيك، والصابون 
والمنظفات، الصناعــات الغذائية من المكرونة 

والنشا، واالعالف الحيوانية.
جديٌر بالذكر ان الصادرات المصرية إلى كينيا 
تحتــل المركــز األول لعــدد )28( بنــد ضمن 
قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، 
وبنسبة إستحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة 

بمثيلتها من صادرات الدول األخرى.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة تلقي كلمة مصر 

بفعاليات المنتدى االقتصادي العربي البرازيلي

بعد اتصاالت مكثفة لجهاز التمثيل التجاري 
وزيرة التجارة والصناعة تعلن استمرار إعفاء 

الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم 
الجمركية لمدة عام

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع وزيرة البيئة 
أخر مستجدات التحضير الستضافة مصر لقمة 

المناخ COP27 خالل شهر نوفمبر المقبل

خالل جلسة مباحثات وزارية مصرية أردنية مشتركة
االتفاق على إزالة القيود لتحقيق انسياب في حركة التجارة 

بين البلدين ... وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة التنفيذ
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أصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
باســتمرار  التجارة والصناعة قراراً 
حظــر تصديــر األكســجين إال بنــاًء 
علــى موافقة تعتمد من وزير الصحة 
والسكان ووزير التجارة والصناعة، 
وذلك لمدة عــام اعتباراً من منتصف 
شــهر يوليــو الماضي، ومــن تاريخ 

نشر القرار بالوقائع المصرية. 
وأوضــح الســيد/ إبراهيم الســجيني 
مساعد الوزيرة للشــئون االقتصادية 
أن القرار األول صدر العام الماضي 
في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية 

المواطنيــن مــن أي تداعيات محتملة 
لفيــروس كورونا وتوفيــر احتياجات 
المستشــفيات والمنشــآت الطبيــة من 
الــالزم لتقديــم الخدمــة  األكســجين 

الطبية.  
ولفت السجيني إلى أنه باستطالع رأي 
وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة 
اســتمرار العمل بالقرار بهدف توفير 
األكسجين المســال لضمان استمرار 
الخدمــة الطبيــة للمواطنيــن وعــدم 
حــدوث أي معوقات ينتــج عنها تأثر 

الخدمة الطبية المقدمة.

في إطــار تنفيذ قرار وزيــرة التجارة 
والصناعــة باختصــاص الهيئة العامة 
للرقابــة على الصــادرات والواردات 
بإصــدار شــهادات البيع الحر للســلع 
والمنتجــات الصناعيــة التي يشــترط 
عند تصديرها وجود هذه الشــهادات، 
أصدرت الهيئــة العامــة للرقابة على 
الصادرات والواردات 14 شهادة بيع 
حر لشــركات مصريــة مصدرة لدول 
تونــس والمغرب والكويــت والجزائر 
واقــالم  الصابــون  لمنتجــات  وذلــك 

الرصاص وااللوان واالحذية.
وقال المهنــدس/ عصام النجار رئيس 
الهيئة العامــة للرقابة على الصادرات 
والــواردات أن إصــدار هذه الشــهادة 
يأتي تنفيذاً لقرار الوزيرة باختصاص 
الهيئــة بإصــدار شــهادات البيع الحر 
للســلع والمنتجــات الصناعيــة التــي 
يشــترط وجودهــا عنــد التصدير، بما 
يســهم فــي تيســير نفــاذ الصــادرات 

األســواق  مختلــف  إلــى  المصريــة 
الخارجيــة، وتماشــياً مع اســتراتيجية 
الــوزارة لدعــم المصدريــن وزيــادة 
الصــادرات المصرية إلى 100 مليار 

دوالر سنوياً.
وأوضــح النجــار أن الهيئــة تراعــي 
عامل الوقت في إصدار الشهادة حيث 
تــم إصدارهــا في خــالل أربعــة أيام 
عمل فقط شــاملة االختبارات المعملية 
الالزمة وذلك من خالل وحدة إصدار 
شهادات المطابقة بالهيئة، الفتاً إلى أن 
شــهادات البيع الحر تثبــت أن المنتج 
المــراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في 
الســوق المحلي وتطلب لســلع بعينها 
عنــد التصدير لبعــض الــدول والتي 
تشــمل منتجات التجميل والمستلزمات 
وغيــر  المعقمــة  الطبيــة  واألجهــزة 
المعقمــة وبعــض المنتجــات الغذائية 
والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء. أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 

والصناعــة قــراراً بإعادة تشــكيل الجانب 
المصــري فــي مجلس االعمــال المصري 
األلمانــي برئاســة الدكتور/ نــادر رياض، 
رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتدب 
لشركة بافاريا وعضوية كل من المهندس/ 
هانــي عــازر عضو المجلس االستشــاري 
العلمي للسيد رئيس الجمهورية، والمهندس/ 
أحمد صادق الســويدي شــركة الســويدي 
اليكتريــك، والمهندس/ ســميح ســاويرس 
والتنميــة،  للفنــادق  أوراســكوم  شــركة 
والدكتور/ أحمد فكري عبد الوهاب شــركة 
اجــا لصناعــة الســيارات، والســيد/ حامد 
الشيتي شركة ترافكو للسياحة، والمهندس/ 
سعيد نايل شركة لينين جروب، والدكتور/ 
أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة 
األلمانية، والدكتور/ ســمير النجار شــركة 
دالتكس للتطوير الزراعي، والدكتور/ وليد 
جمــال الدين رئيــس المجلــس التصديري 
لمــواد البنــاء والســيد/ شــريف المغربــي 
شــركة مافا للحاصالت الزراعية، والسيد/ 
عمر مهنا شــركة اإلســكندرية لإلطارات، 
والســيد/ كريم سامي سعد شركة المصرية 

األلمانية للســيارات، والسيد/ حلمي عيسى 
شــركة نهضة مصــر، والمهنــدس/ عالء 
دياب الشــركة الزراعية الحديثــة )بيكو(، 
والمهندس/ طلبة رجب طلبة، شركة تي ان 
سي للمالبس الجاهزة، والسيد/ كريم نجار 
شــركة كيان للتجارة، والســيد/ هاني أمين 
شركة النساجون الشرقيون، والسيد/ حسام 
الدين حســن جبر شركة لوتس هاي فاشون 

للمالبس الجاهزة. 
ونــص القــرار علــى أن تكون مــدة عمل 
المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع 
المصريــة وتضمن أن يرفع رئيس الجانب 
المصري تقريراً دورياً نصف ســنوي عن 
جهود ونشــاط المجلس إلــى وزير التجارة 
والصناعــة متضمناً ما قــام به المجلس من 
نشــاط ومــا يراه مــن اقتراحــات وخططه 
المشــتركة  المصالــح  لتنميــة  المســتقبلية 
بيــن البلدين، وأن تقــوم الجهات المصرية 
المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا 
المكاتــب التجاريــة بمعاونــة المجلس في 
أداء مهامه وتيسير مباشرته الختصاصاته 
وتزويــده بما يطلبه من بيانات أو معلومات 

تتعلق بنشاطه.

وأوضحت جامع أن إعادة تشــكيل الجانب 
المصــرى  األعمــال  بمجلــس  المصــرى 
األلمانــي يأتــي فــي إطــار الزخــم الكبير 
الــذي تشــهده العالقــات بيــن البلدين على 
الصعيديــن الحكومي والخــاص من خالل 
العمل على تعزيــز حركة التبادل التجارى 
والتعــاون  المشــتركة  واالســتثمارات 
مصلحــة  فــي  يصــب  الــذي  الصناعــي 
االقتصاديــن المصــري واأللمانــي، الفتًة 
إلى أن التشــكيل الجديــد للجانب المصري 
بالمجلس يضم لفيفاً من الكفاءات والخبرات 
فــي القطاعــات التى تمثل أســاس التعاون 

االقتصادي بين مصر وألمانيا.
ويأتي هذا القرار في أعقاب جولة المباحثات 
التي أجرتها وزيرة التجارة والصناعة قبل 
أسبوعين خالل زيارتها للعاصمة األلمانية 
برلين حيث أكدت الوزيرة خالل لقاءها مع 
الدكتــور/ روبيرت هابــك وزير االقتصاد 
وحمايــة المناخ ونائب المستشــار األلماني 
أهميــة تفعيل مجلــس األعمــال المصري 
األلمانــي المشــترك بما يســهم فــي تعزيز 
معدالت التبــادل التجاري واالســتثمارات 

المشتركة بين البلدين.

لمدة 3 سنوات 
وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بإعادة 
تشكيل الجانب المصري بمجلس األعمال 

المصري األلماني برئاسة د. نادر رياض

تنفيذًا لقرار وزيرة التجارة والصناعة
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

تصدر 14 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة 
لتونس والمغرب والكويت والجزائر

عصام النجار: المنتجات شملت الصابون وأقالم 
الرصاص واأللوان واألحذية...وإصدار الشهادة 

خالل 4 أيام عمل

قرار وزاري: استمرار العمل بقرار حظر تصدير األكسجين 
إال بموافقة وزيري الصحة والتجارة والصناعة 

إبراهيم السجيني: القرار يستهدف توفير األكسجين 
المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين
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كشــف أحدث تقرير تلقته الســيدة/ 
التجــارة  وزيــرة  جامــع  نيفيــن 
والصناعــة حــول مؤشــرات أداء 
مصلحــة الرقابــة الصناعية خالل 
النصــف األول مــن عــام 2022 
)ينايــر – يونيــو( أن المصلحــة 
قامت بإجراء 7068 حملة تفتيشية 
علــى المصانع والمراجل ومراكز 
الخدمــة والصيانة وإجراء 1721 
دراســة فنية متخصصــة تضمنت 
1646 دراســة فنيــة فــي مجــال 
الســماح المؤقت والدروباك و38 
دراســة لهيئة االستثمار والمناطق 
لمصلحــة  دراســة  و27  الحــرة 
الضرائب و10 دراسات الستخدام 

حصص الكحول.
 كما قامت المصلحة بمنح تراخيص 
لـــ 1773مرجــل بخاري  وأذون 
 466 واعتمــاد  حراريــة،  وآلــة 
مركز خدمــة وصيانة )خدمات ما 
بعد البيــع( والقيام بـــ 198 حملة 
رقابية متنوعــة، تضمنت التفتيش 
علــى 1421مصنــع، كمــا قامت 
المصلحــة مــن خالل وحــدة دليل 

خدمــة المواطــن بالــرد على363 شــكوى، 
وتقديم 14198استشارة فنية.

وقال المهندس/ عبــد الرؤوف أحمدي رئيس 
مصلحة الرقابــة الصناعية أن المصلحة تقوم 
بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على 
المصانــع وعمليات التصنيــع للتأكد من مدى 
التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة 
محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين 

من عمليــات الغش الصناعــي والحفاظ على 
ســمعة المنتــج المصــري بالســوقين المحلي 
والعالمي، مشــيراً إلى حرص المصلحة على 
االرتقــاء بجودة وتنافســية المنتــج المصري 
لتوفير منتجات آمنة باألسواق المحلية وزيادة 

مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف احمدي أن حمالت التفتيش والرقابة 
شــملت مصانــع متخصصة فــي الصناعات 
الكيماوية ومواد البناء والصناعات الهندســيه 

ومصانع بطاريات وغاليات ومالبس جاهزة 
وأخشاب وألومنيوم ومعادن وبالستيك ورخام 
وصناعــات جلديــه ومصانع طالء وتشــغيل 
معــادن وأجهــزه تكييف ومصنــع للمحوالت 
الكهربائية ومفاتيح التوزيع والتحكم ومصانع 
صباغــة وورق وبويــات وتدويــر مخلفــات 
بالســتيك ومــواد كيماوية ومخازن اخشــاب 
ومصانع غزل ومالبس ومصانع مســتلزمات 

طبية وأجهزة كهربائية.

اســتقبل اللواء محمــد الزالط رئيــس الهيئة 
العامــة للتنميــة الصناعيــة وفــدا عســكريا 
كاميرونيا من مدرســة الحرب الدولية العليا 
فــي ياونــدي برئاســة العقيــد تيــوكاب بيير 
لوتــو، والــذي ضم مــا يقرب مــن 70 من 
أعضاء هيئة التدريس والدارســين من دولة 
الكاميــرون فضال عن بعض الدارســين من 
دول أفريقيــة مختلفــة، للتعــرف على خطط 
التنميــة الصناعيــة بمصر وذلــك في إطار 
الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى مصر وزيارة 

عدد من الجهات الحكومية.
وقــال الــزالط بــأن التعــاون المشــترك مع 
الجانب الكاميروني يأتي استكماال لمجهودات 
الدولــة ووزارة التجــارة والصناعة للتعاون 
االقتصــادي بين مصر والكاميــرون وتنفيذا 
لتوجيهــات القيادة السياســية لتعزيز التعاون 
االقتصادي مع األشقاء بدول القارة األفريقية 
فــي مختلــف مجــاالت التصنيــع، وحرص 
الوزارة علــى توطيد العالقــات االقتصادية 
والصناعيــة بين مصــر والكاميــرون على 

المستوى الثنائي واإلقليمي. 
وأشــار الي ان االجتماع تناول تبادل الرؤى 

ونقــل الخبــرات واإلطــالع الدارســين من 
مدرســة الحــرب الدولية العليــا الكاميرونية 
على نشــاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات 
لتنميــة الصناعــة وتعميق التصنيــع المحلي 
وتوطيــن التكنولوجيــا الحديثــة والخدمــات 
المختلفــة التي تقدمهــا للمصنعين،مضيفا أن 
االجتمــاع اســتهدف أيضــا إطــالع الجانب 
الكاميرونــي على اإلجراءات التي قامت بها 
الحكومــة المصريــة من خالل هيئــة التنمية 
الصناعيــة في مجال إنشــاء وإدارة المناطق 
الصناعيــة وكذا نقل الخبرات لالســتفادة من 
التجربة المصرية في مجال إنشاء المجمعات 
الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوســطة 
، والشــراكة الناجحــة بين القطــاع الخاص 
والحكومــة من خالل عرض تجربة المطور 
الصناعــي كما تم اســتعراض اســتراتيجية 
التنمية الصناعية وجهــود الدولة في توطين 
الصناعات من خالل إنشــاء المدن الصناعية 
المتخصصــة لتحقيــق التكامــل الصناعــي 
وتطويــر الصناعــة تكنولوجيــا ومنها مدينة 
الجلــود بالروبيكــى ومدينة األثــاث بدمياط 
ومدينــة كنوز الجاللــة للرخــام والجرانيت 

بالسويس.
ولفــت رئيس الهيئة أن اإلصالح االقتصادي 
الذي شــهدته مصر مؤخرا وما اســتتبعه من 
إصالح إجرائــي وتشــريعي كان له مردود 
كبير علــى جــذب االســتثمارات الصناعية 
وخاصــة األجنبيــة لالســتفادة مــن الحوافز 

الكبيرة التي منحتها الدولة.
ومــن جانبــه أكد العقيــد تيــوكاب بيير لوتو 
رئيس الوفــد الكاميروني حرص بالده على 
تعزيز العالقات مع دولة مصر الشــقيقة في 
كافة المجاالت الصناعيــة والتنموية، وعلي 
رأسها تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين 
التكنولوجيــا والتدريب، مشــيرا الــى أهمية 
زيارة الوفــد الكاميرونى لمقــر هيئة التنمية 
الصناعية لالطالع علــى التجربة المصرية 
الرائدة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة 
فــي ظل التطور االقتصــادي الملموس الذي 
تشهده مصر واالستفادة من الخبرات الكبيرة 
التــي تمتلكهــا فــي مجــال انشــاء وتطوير 
المناطــق الصناعيــة و المجمعــات الخاصة 

بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .

لالستفادة من الخبرات المصرية في 
إنشاء وتطوير المناطق الصناعية

الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستقبل 
وفد عسكري من دولة الكاميرون

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
مصلحة الرقابة الصناعية خالل النصف 

األول من عام 2022
إجراء 7068 حملة تفتيشية على المصانع 

وإعداد 1721 دراسة فنية واعتماد 466 مركز 
صيانة
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اختتمــت بالعاصمة الغانية اكــرا االجتماع 
التاســع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة 
الحــرة القاريــة اإلفريقية والــذي عقد على 
مــدار يوميــن بحضــور عــدد مــن وزراء 
التجارة للدول أعضاء االتفاق وســكرتارية 
االتفاقية وممثلين عن شــركاء التنمية ومنهم 
بنك التنمية االفريقي وبرنامج االمم المتحدة 
للتنميــة ومنظمــة الجمــارك العالمية وبنك 

االستيراد والتصدير االفريقي.
مــن  اعتمــاد عــدد  االجتمــاع  واســتهدف 
القــرارات فــي مجــال التجــارة في الســلع 
والخدمــات والملكيــة الفكريــة والمنافســة 
واالستثمار وفض المنازعات  وإيجاد حلول 
توافقيــة وتوجهات سياســية بشــأن عدد من 
الموضوعــات العالقة بمفاوضــات المرحلة 
األولــي وعلي رأســها جــداول التخفيضات 
الجمركية وقواعد المنشــأ، حيــث تعقد هذه 
االجتماعــات بصفــة دوريــة منــذ دخــول 
االتفــاق حيز النفاذ في مايــو 2019 بهدف 
تفعيــل التجارة التفضيليــة في إطار المنطقة 
ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في 
الموضوعــات التي انتهي التفاوض بشــأنها 
ودخلــت حيــز التنفيــذ او الموضوعات قيد 

التفاوض. 
وفــي هــذا االطــار أكــد الســيد/ إبراهيــم 
السجيني مســاعد وزيرة التجارة والصناعة 
للشــئون االقتصاديــة خــالل مشــاركته في 
االجتمــاع نيابــة عن الســيدة/ نيفيــن جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة حرص مصر 
منذ بدايــة المفاوضات على التزامها الكامل 
ومشــاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض 
في االمور الفنية العالقة من المرحلة االولي 
للمفاوضــات وعلى رأســها قواعد المنشــأ 
وتفعيــل تطبيق االتفاقية من خالل التصديق 
ونشر جداول التخفيضات الجمركية، مشيراً 

الــى ان جمهوريــة مصر العربيــة وقيادتها 
السياســية تؤمــن بقــدرة الــدول األفريقيــة 
الشــقيقة علــى خلــق سياســات اقتصاديــة 
إقليمية تسهم في صمودها أمام األزمات بما 
يحقــق زيادة حجم التجــارة البينية األفريقية 
والتكامــل اإلقتصــادي، وتنفيــذاً ألهــداف 

ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.
وفيمــا يتعلــق بالتجــارة فــي الســلع، أكــد 
الســجيني أهمية الوصول إلي حلول توافقية 
حــول القضايا العالقة فــي مفاوضات قواعد 
المنشــأ وتحديــداً فــي قطاعات الســيارات 
والسكر والمنســوجات والمالبس نظراً إلي 
أن االمتيــازات المتمثلــة في توســيع نطاق 
فوائد هذه االتفاقية لتشمل القطاعات المعلقة 
المهمــة لالقتصاديات اإلفريقية تفوق الوقت 
الطويــل الــذي يتم قضــاؤه فــي المزيد من 
التفاوض عليها، مما يحول دون تمتع القطاع 
الخــاص االفريقي بالمميزات والفرص التي 
يمكــن أن تقدمهــا االتفاقية، مشــيراً الى ان 
المجلس الوزاري اعتمد برامج عمل اللجان 
الفرعيــة المعنية بالحواجــز غير الجمركية 
والحواجــز الفنية علــي التجارة، فضال عن 
دليــل قواعد المنشــأ لمنطقة التجــارة الحرة 

القارية اإلفريقية. 
ولفت مســاعد الوزيرة للشــئون االقتصادية 
الــى ان الــدول األعضــاء وعلــي رأســها 

مصــر وجنــوب أفريقيــا أثنــت علــي جهد 
ســكرتارية االتفاقية إلعداد حزمــة توافقية 
لقطــاع المركبــات واجزائها والتــي تتكون 
من اســتراتيجية إقليمية لصناعة الســيارات 
وخطة تنفيذية لها مع قواعد ميســرة لبعض 
البنود في الفصل 87 كحل توافقي قد يسرع 
من التوافق بين الدول في هذا القطاع لتحقيق 
التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة االفريقية 

بشكل متكافئ.
وفــي إطــار التجــارة فــي الخدمات اشــار 
الســجيني الــى ان اللجنــة اعتمــدت جدول 
االلتزامــات المحددة لـــ 15 دولة طرف في 
االتفاقيــة ممــا يعد خطوة كبيــرة إلي األمام 
لبدء التبــادل التجاري في مجال التجارة في 
الخدمــات في إطار المنطقــة، الفتاً  الى ان 
انــه تــم االتفاق على مد موعــد االنتهاء من 
الموضوعــات المتعلقة بمفاوضات المرحلة 
الثانيــة وموضوعــات االســتثمار وحقــوق 
الملكيــة الفكرية والمنافســة، ونظرا لوجود 
بعض القضايــا الهامــة بالمفاوضات والتى 
تتطلــب المشــاورات لدي الــدول االطراف 
على المستوى الوطني، كما تم أيضاً اعتماد 
القواعــد اإلجرائية للجنة االختيــار المعنية 
بتعيين أعضاء هيئة االستئناف والمطروحة 

في إطار تسوية المنازعات. 
وقد قام بنــك التنمية االفريقي وســكرتارية 
االتفاقيــة علي هامش االجتمــاع الوزاري، 
بتوقيــع اتفاقية تمويل تقــدر بحوالي 11.4 
مليون دوالر وذلك في إطار مشروع الدعم 
المؤسسي من أجل تنفيذ فعال ألنشطة اتفاقية 

منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية.
جديــر بالذكر انه تم عقــد االجتماع الحادي 
عشــر للجنــة على مســتوى كبار مســئولي 
التجــارة بالعاصمــة اكرا خــالل الفترة من 

20-24 يوليو 2022.

مصر تشارك في االجتماع التاسع لمجلس 
وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية 

االفريقية بالعاصمة الغانية اكرا
ابراهيم السجيني: االجتماع استهدف ايجاد 
حلول توافقية لموضوعات التجارة في السلع 

والخدمات واالستثمار والملكية الفكرية 
والمنافسة وفض المنازعات

عقــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة، والسيد/ هشام توفيق وزير قطاع 
األعمال العام، اجتماًعا لمناقشة االستعدادات 
الخاصــة بتطبيــق منظومــة تــداول األقطان 
للموسم الجديد 2023/2022 والذي يبدأ في 
شهر ســبتمبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين 
 عن وزارة الزراعة واســتصالح األراضي. 
وأكدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة حرص الــوزارة على اســتقرار 
نظــام تــداول االقطــان بمصــر خاصــة فى 
ضوء االيجابيات التى حققتها منظومة تداول 
األقطــان الزهــر التى تم تعميمهــا على كافة 
محافظات الجمهورية موســم 2021/2022 
وذلــك بعــد نجاحهــا منــذ بــدء تطبيقهــا فى 
الحفاظ على جودة القطن المصرى وحصول 
المزارع على أعلى سعر وفقاً ألسعار األقطان 
 العالمية والميزات النســبية للقطن المصرى .
وأشارت إلى أنه تم التوافق على استمرار عمل 

اللجنــة التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ منظومة 
تداول القطن والتى تضم ممثلين عن وزارات 
التجــارة والصناعــة وقطــاع األعمــال العام 
والزراعة واستصالح األراضى وذلك للموسم 
 الجديد الذى يبدأ اعتبار من أول سبتمبر المقبل.

ولفتــت الوزيرة الــى الدور الهــام لمنظومة 
تــداول أقطــان الزهر فــى توفير مــواد خام 
ومدخــالت إنتــاج ذات جودة مرتفعــة  تلبى 
والنســيج  الغــزل  صناعــة  احتياجــات  
والمالبــس الجاهــزة الوطنيــة وبمــا يســهم 
 فــي الوفــاء بإحتياجــات الســوق المحلــي.
ومن جانبه أكد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع 
األعمال العــام، أن المنظومة الجديدة لتداول 
األقطــان حققت علــى مدار الثالث ســنوات 
الماضيــة العديد مــن النجاحات، وســاهمت 
بشــكل كبيــر فــي تحســين تجــارة األقطان 
ونظافتها وتحقيق الشــفافية الكاملة في تحديد 
أســعار األقطان وربطها باألســعار العالمية، 

 باإلضافــة إلى تحقيق ســعر عادل للمزاعين.
وأوضــح أن وزارة قطــاع األعمــال العــام 
مــن خــالل شــركة مصــر لتجــارة وحليــج 
تســتكمل  ســوف  لهــا  التابعــة  األقطــان 
متابعــة تنفيذ المنظومــة في الموســم الجديد 
هــذه  نقــل  يتــم  أن  علــى   2023/2022
المهمــة إلى إحــدى الجهات التابعــة لوزارة 
 التجــارة والصناعــة بــدًءا من العــام المقبل.
إلــى الجهــود الجاريــة  وأشــار »توفيــق« 
للتحــول إلى التــداول اإللكتروني عبر إدراج 
القطــن في بورصة الســلع، وذلــك بالتعاون 
مــع بورصة الســلع التابعة لــوزارة التموين 
والتجــارة الداخليــة والبورصــة المصريــة، 
حيث يتم اســتالم األقطان مــن المزارعين - 
وفًقا للمنظومة - في مراكز للتجميع بالمراكز 
اإلداريــة فــي المحافظات وإجــراء عمليات 
الوزن والفــرز، ثم تقام المــزادات إلكترونًيا 

عبر شاشات البورصة.

وزيرا التجارة والصناعة وقطاع االعمال 
العام يبحثان منظومة تداول األقطان 

للموسم الجديد
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بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء
مصر تستضيف فعاليات االجتماع 

الثاني للجنة العليا للشراكة 
الصناعية التكاملية مع اإلمارات 
واألردن ... واإلعالن عن انضمام 

مملكة البحرين 

اســتضافت القاهرة خالل األسبوع األخير 
من شهر يوليو الماضي فعاليات االجتماع 
الثانــى للجنــة العليــا للشــراكة الصناعية 
التكاملية لتنمية اقتصادية مســتدامة والتى 
تضــم كل من مصر واإلمــارات واألردن 
حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول 
األربــع وهم الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة 
التجارة والصناعة و الدكتور/ ســلطان بن 
أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة بدولة اإلمــارات العربية المتحدة 
والســيد/ يوسف الشــمالي وزير الصناعة 
والتجــارة والتمويــن بالمملكــة األردنيــة 
الهاشــمية، والســيد / زايــد الزياني وزير 

الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.

وقــد اعتمــدت اللجنــة العليــا التوصيات 
الصــادرة عــن اللجنــة التنفيذية للشــراكة 
الصناعية والتى عقــدت على مدى يومين 
بالقاهرة بمشــاركة الشــركات العاملة فى 
مجــاالت الزراعــة واألغذيــة واألســمدة 
واألدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً 
مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 
12 مشــروعاً مؤهال للدخــول فى مرحلة 
دراســات الجدوى فى قطاعــات الزراعة 
واألغذيــة واألســمدة واألدويــة كمرحلــة 
أولى بإستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار 
دوالر، مــع التركيز فــى المرحلة القادمة 
والكيماويــات  المعــادن  قطاعــات  علــى 

والبالستيك والمنسوجات والمالبس.
وفى كلمتها خالل االجتماع اكدت الســيدة/ 
نيفيــن جامع وزيــرة التجــارة والصناعة 
ان تحقيــق التكامــل الصناعــي العربــي 

يمثل ضرورة حتميــة لمواجهة التداعيات 
الســلبية لالزمة االقتصادية العالمية والتي 
عكســت اهميــة تعزيز الشــراكة االقليمية 
بيــن الــدول العربية وتفعيــل دور القطاع 
الخاص كالعب رئيســي فــي تنفيذ خطط 
التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب 

المنطقة العربية
وقالــت الوزيــرة ان الشــراكة الصناعيــة 
التكامليــة الموقعــة بيــن كل مــن مصــر 
واالمارات واالردن تمثل ركيزة اساســية 
لتحقيــق التكامل الصناعي المنشــود وذلك 
مــن خالل تأمين سالســل التوريد وتحقيق 
االكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل 
سالســل القيمــة، للوصول إلــى صناعات 
متكاملة ذات قيمــة مضافة، وتحقيق تنمية 
اقتصادية مســتدامة، تسهم في خلق المزيد 
مــن فــرص العمــل، معربة عــن ترحيب 
مصــر الكبير بانضمــام مملكــة البحرين 
الشقيقة الى هذه الشراكة والتي ستسهم في 
توســيع نطاق الشــراكة وتعظيم االستفادة 

من المقومات الصناعية للدول االربع.
وأوضحــت جامــع ان اســتضافة القاهرة 
الجتمــاع اللجنة العليا للشــراكة الصناعية 
التكامليــة يأتي فــي إطار تعزيــز الجهود 
المشــتركة بين مصر واالمارات واالردن 
والبحريــن، للتوصــل إلــى صيــغ تعاون 
مشــترك لتحقيق التكامــل الصناعي وبما 
يســهم في دفــع العالقــات االقتصادية بين 
الــدول االعضــاء المشــاركة لمســتويات 
متميــزة وبمــا يعــود بالنفع على شــعوب 

الدول الشقيقة.
واشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى إن 

الفترة الحالية تشــهد العديد من المتغيرات 
السياســية واالقتصاديــة علــى الســاحتين 
اإلقليمية والعالمية، وهو األمر الذي يدعو 
إلــى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين 
الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات 
النســبية  الحمايــة  لتوفيــر  االقتصاديــة 
لشــعوب الدول األربع من التقلبات الحالية 

والمستقبلية.
ولفتت جامع إلى أهمية األستفادة من فرص 
التعاون المشــترك والمقومات االقتصادية 
الكبيرة وكذا اإلمكانيات البشــرية والعلمية 
والتكنولوجيــة المتاحة بالدول االربع لدعم 
العالقــات االقتصاديــة مــن خــالل تبادل 
الخبرات، وإقامة الشراكات واالستفادة من 
اســواق الدول األربع فــي تعزيز معدالت 

التجارة البينية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الشراكة الصناعية 
بين مصــر واالمارات واالردن والبحرين  
تســهم فــى تعزيــز التعــاون فــي تحقيق 
تكامل لسالســل القيمة بين الــدول األربع 
من خالل مشــروعات صناعية مشتركة، 
وكــذا تنميــة تحقــق المصالح المشــتركة 
ســعياً نحو تحقيق االكتفاء الذاتي، والتنمية 
االقتصادية الشــاملة والمســتدامة، مؤكدة 
حــرص الحكومــة المصريــة علــى تقديم 
كافة التيســيرات التي من شــأنها دعم هذه 
الشــراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول 
المشاركة، واتخاذ كافة اإلجراءات العاجلة 
الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها 
المختلفــة، لتحقيق الهدف المشــترك، وبما 

يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
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اإلعالن عن انضمام مملكة البحرين للمبادرة

رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على انضمام 
البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية 

اقتصادية مستدامة

تصريحات الوزراء المشاركين في االجتماع
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة االمارات العربية

وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة األردنية الهاشمية 

أهمية انضمام مملكة البحرين للشراكة

شــهد الدكتــور/ مصطفــي مدبولــي رئيس 
مجلس الوزراء مراسم التوقيع على انضمام 
مملكة البحرين، شــريكاً رابعــاً الى مبادرة 
الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية 

مستدامة. 
وجددت الدول األعضاء في المبادرة دعوتها 
لكل األشــقاء والشــركاء لالنضمام إلى هذه 
الشراكة التي أصبحت تضم دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة، ومصر، المملكة األردنية 
الهاشــمية، ومملكة البحريــن، وتهدف إلى 
تعزيز التعاون والتنســيق والتكامل بين هذه 
الــدول، وتمكين القطــاع الصناعي وتعزيز 
دوره، وزيادة مســاهمته فــي الناتج المحلي 
اإلجمالــي، ومنح شــركات القطاع الخاص 
الفرصــة للتوســع فــي أعمالهــا، وتعزيــز 
الشــراكات وعقدها فــي المنطقــة، وزيادة 
فــرص العمــل الجديــدة والنوعية، وخفض 

كلف المنتجات، وحماية سالسل التوريد.
وقد وقع على االتفاقية كل من معالي السيدة/ 

نيفيــن جامع، وزيــرة الصناعــة والتجارة، 
والدكتور/ ســلطان بن أحمــد الجابر، وزير 
الصناعــة والتكنولوجيا المتقدمــة في دولة 
اإلمارات، والســيد/ يوسف الشمالي، وزير 

الصناعــة والتجــارة والتموين فــي المملكة 
األردنية الهاشــمية، والســيد/ زايد الزياني، 
وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.

قال معالي الدكتور/ سلطان بن أحمد الجابر وزير 
الصناعة والتكنولوجيــا المتقدمة لدولة االمارات 
العربيــة المتحــدة فــي بدايــة كلمته فــي اجتماع 
اللجنة العليا للشــراكة التكامليــة الصناعية لتنمية 
اقتصادية مســتدامة: »تؤكد رؤية سيدي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولــة ، حفظه هللا، على أهمية التعاون وتضافر 
الجهــود وتكاملهــا لتحقيــق التنميــة االقتصادية 
التي ننظر إليها كممّكن أساســي الســتقرار ونمو 
وازدهــار المجتمعات، واالســتفادة من مجاالت 
التكامل والمزايا التنافسية واإلمكانات لدى الدول 
الشقيقة المشــاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية 

مستدامة. »
وأضــاف معاليه: »تؤكــد دولة االمــارات على 
التزامهــا الجــاد بالشــراكة من خــالل الصندوق 
االســتثماري الذي ستديره شــركة »القابضة« /
ADQ/ بقيمة 10 مليارات دوالر لالستثمار في 
المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات 

المتفق عليها. ولقد حددنا 
األول  االجتمــاع  فــي 
القطاعات  العليــا  للجنــة 
وقائمة  األساسية  الخمس 
المشــاريع العشر األولى 
التــي ســتركز عليها هذه 
واستشــرفنا  الشــراكة، 
الفرص الصناعية والنمو 
الذي نطمح إليه، والقيمة 
المتوقعــة،  االقتصاديــة 
وانتقلنــا اآلن إلى مرحلة 
المســتهدفات  هــذه  تنفيذ 
التــي تــم إعالنهــا عنــد 
بدء هــذه الشــراكة، من 
الفنية  االجتماعات  خالل 
وورش العمــل التــي تم 

عقدها«.
وقال معاليه » نرحب بانضمام البحرين شــريكاً 
أساســياً وفاعــاًل في هذه الشــراكة، حيــث يقوم 
القطاع الصناعي في مملكة البحرين بدور حيوي 
وأساســي فــي التنميــة االقتصاديــة المســتدامة، 
كمــا أن للبحريــن تجربتها الصناعيــة الناجحة، 
التــي  ومبادراتهــا  الصناعيــة،  واســتراتيجيتها 
ســتعزز من هذه الشراكة الرباعية، وتتميز أيضاً 
بالموقع االستراتيجي وتوفر الخدمات اللوجستية 
المتقدمة، والموارد البشــرية المدربة والمبتكرة، 
وبيئــة االعمال الداعمــة لالســتثمارات، إضافة 
إلــى توافق اســتراتيجيتهم الصناعيــة مع أهداف 
الشــراكة الصناعيــة التكاملية لتنميــة اقتصادية 

مستدامة«.
وأضــاف معاليــه »نتوجــه بالشــكر إلــى مصر 
الشــقيقة على اســتضافتها الجتماع اللجنة العليا، 
ونقدر الــدور الفاعل الذي يقوم به الشــركاء في 
كل مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة، 

وجمهوريــة مصر العربية، مــن أجل إنجاح هذه 
الشــراكة بكل الوســائل والجهــود المبذولة. كما 
نوجه الشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة 
الصناعيــة التكامليــة لتنمية اقتصادية مســتدامة 
علــى جهودهم خــالل الفترة الماضيــة بالتعاون 
مع شــركات القطاع الخاص، للوصول إلى قائمة 
محّدثة للمشــاريع المشــتركة المحتملــة، ونتطلع 
الستعراض هذه القائمة والوقوف على الخطوات 
القادمــة المطلوبة من شــركات القطاع الخاص، 
وأيضا من الجهات الحكوميــة والهيئات الداعمة 
لضمان جدوى المشــاريع، وكذلك ضمان تنفيذها 
بشكل سريع وفق أفضل المعايير والممارسات«.
وقــال معاليه: »أدعو الشــركات إلى االســتفادة 
القصــوى مــن الشــراكات النوعيــة، والمزايــا 
التنافســية فــي الــدول المشــاركة، واالنتقال إلى 
مراحــل متقدمــة من دراســات الجــدوى للتنفيذ، 
وبالنســبة لنــا كجهــات وهيئات حكوميــة، علينا 
دراســة الممّكنات المطلوبة لهذه المشاريع، وبذل 
كل ما في وســعنا لتذليــل العقبات، وتوفير الدعم 
والمســاندة لضمــان التنفيــذ األمثــل للمشــاريع، 
وتحقيق أقصــى اســتفادة اقتصاديــة واجتماعية 

مستدامة«. 
مفتوحــة  الشــراكة  هــذه   « معاليــه  وأضــاف 
النضمــام مزيد مــن األطراف الراغبــة بتطوير 
القطــاع الصناعي، وتحقيــق التكامل في الموارد 
والصناعات، واالستفادة من المزايا التنافسية في 
كل دولــة، حيــث يمكن لتضافــر الجهود والعمل 
الجماعــي أن يؤدي إلى نتائــج مثمرة، من خالل 
خفض التكاليف، وتأمين سالســل اإلمداد، وخلق 
المزيد من فرص العمل، والمســاهمة في التنمية 
االقتصاديــة، وتعزيــز االكتفاء الذاتــي، إضافة 
إلى االســتفادة من خطط التطويــر التكنولوجي، 

واستشراف المستقبل«.

قال الســيد/ يوســف الشــمالي وزيــر الصناعة 
والتجــارة والتموين بالمملكة األردنية الهاشــمية 
»إن اجتماعنا يأتى إســتكمااًل إلجتماعات اللجنة 
التنفيذية للشــراكة ومشــاركة فعاليات القطاعات 
الخاصــة وتتويجــاً لإلجتماعــات وورش العمل 
القطاعيــة التــى عقــدت بزخــم خالل األســابيع 
الماضية وضمت المختصين فى دولنا وأصحاب 
األعمال فى قطاعات األدوية والزراعة واألسمدة 
واألغذية، حيث مر شــهران على إعالن األردن 
ودولــة اإلمارات ومصر على إطالق الشــراكة 
الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة فى 

أبو ظبي. 
وأشار الشــمالي إلى توجيهات جاللة الملك عبد 
هللا الثانــى بن الحســين أن يكون األردن ســباقاً 
دائماً فى دعم األشــكال المختلفــة للعمل العربى 
المشــترك وهو ما يستند إليه إجتماعنا من رؤي 
قادة دولنا حول تضافر جهود التعاون والتنســيق 
والقمــم التى عقدوها لهذه الغاية والتى ســتصبح 
نــواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول األربع، الفتاً 
إلى أن هذا اإلجتمــاع يأتي تأكيداً على العالقات 
السياســية واالقتصاديــة بيــن دولنــا وإنطالقــة 
لمرحلة جديدة من الســعى المنهجى نحو تكاملية 
إقتصاديــة فعليــة يلمس أثرها شــعوبنا ويجتذب 
نجاحها إنضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة 

لتدشــين مرحلــة جديدة مــن التعاون المشــترك 
والتكامل االقتصادي البناء. 

ولفــت إلــى أن تواجــد ممكلة البحريــن فى هذه 
الشــراكة سيشــكل دفعة قوية وزخمــاً إقتصادياً 
لمبادرة الشــراكة الصناعية بما يسرع فى تحقيق 
التكامــل االقتصــادى المنشــود وبناء شــراكات 
صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة 
وتحقيق النمو االقتصادى فى بلداننا ورغد العيش 
لشــعوبنا بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم 
على التعــاون الوثيق والعمل المشــترك لتحقيق 

رؤي قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا. 
وأضــاف الشــمالي أنه مــع بروز أزمــة األمن 
الغذائــى العالمى فيجب ترتيب األولويات إليجاد 
حلــول عمليــة جــادة للحد مــن إنعكاســتها على 
شعوبنا ودولنا وإكساب إقتصاداتنا القوة الالزمة 

للتصــدى ألي إضطرابــات عالميــة مســتقبلية، 
مشــيراً إلى أن هناك فرصــة حقيقية لترجمة ما 
تم التوافق عليه إلى مشــروعات فعلية من خالل 
شــراكات جديدة بين رجال األعمال من األردن 
ومصر واإلمارات والبحرين وتوســيع مجاالت 
التعاون واإلتفاق على إســتثمارات تنعكس إيجاباً 

على التنمية المستدامة التى ننشدها. 
ونوه وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة 
األردنية الهاشــمية أن الدول األربع بحثت خالل 
االجتماع مشاريع ذات االهتمام واألولوية لبلداننا 
من شــأنها تعزيز األمن الغذائي واألمن الدوائى 
بما يكفل إســتدامة توفير الســلع ويحول دون أى 
انقطاعــات أو إختــالالت وما قد ينتــج عن ذلك 
من تشــوهات ســعرية بل ويحفــز النمو والتنوع 
االقتصــادى ويخفض تكاليف الورادات ويســهل 
إيجــاد مصادر بديلة للســلع، الفتاً إلى أن لقاءات 
القمــم التى جمعت جاللة الملك عبد هللا الثانى بن 
الحســين وأشقائه جاللة الملك حمد بن عيسي آل 
خليفة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو 
الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان أكــدت أهمية 
تحقيــق هذه األهداف وأظهــرت تطابق وجهات 
النظر حول العديد من المسائل المشتركة وقضايا 

المنطقة العربية.

يشــكل انضمــام البحريــن التــي 
يبلــغ ناتجهــا المحلــي اإلجمالي 
39 مليار دوالر، إضافة إيجابية 
للشــراكة، حيــث مــن المتوقــع 
زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالي 
لدول الشــراكة إلــى 809 مليار 
قطــاع  فــرص  دوالر، وزيــادة 
الغــذاء والزراعــة بمقــدار 1.7 
مليــار دوالر، و4 مليــار دوالر 
في المنتجــات المعدنيــة، و1.7 
مليار دوالر في المواد الكيماوية 
والبالستيكية، و0.5 مليار دوالر 
من المنتجــات الطبية، اضافة ما 
قيمتــه 2.36 مليــار دوالر مــن 

صادرات األلمنيوم الخام.
وســوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة 
الشــراكة فــي القيمــة الصناعيــة المضافة 
للشــرق األوسط من 106.26 مليار دوالر 
إلــى 112.56 مليــار دوالر، وهو ما يمثل 
30% مــن القيمــة الصناعيــة المضافة في 
الشــرق األوســط. وتضيــف البحرين 2.3 
مليــار دوالر من قيمة خامــات الحديد التي 
يمكن اســتخدامها في التنميــة الصناعية في 

البلــدان األربعــة، وتمتلك البحريــن قطاعاً 
صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شــركة 
صناعيــة و55000 موظف فــي الصناعة 
و4.3 مليار دوالر من االســتثمار األجنبي 

المباشر المحدد لقطاع الصناعة. 
وتركــز مملكــة البحرين منذ عــام 1975 
علــى القطاع الصناعي، والــذي يهدف إلى 
تنويع مصادر الدخل واالقتصاد، وأنشــأت 
البحرين مناطق صناعية جديدة، كما عملت 

على جــذب االســتثمارات األجنبية 
عن طريق تشجيع وتعزيز المشاريع 
الصناعيــة، باإلضافــة إلى توســيع 
القطاع من أجل تسهيل نمو الصناعة 
المحليــة، حيث تركز الصناعات في 
البتروكيماويــات،  علــى  البحريــن 
والبالســتيك، وصهــر األلمونيــوم، 
ومعالجة الغــذاء، وصناعة المالبس 
الجاهزة، والهندســة، باإلضافة إلى 
إصــالح الســفن، وعمليــات تحبيب 
الحديــد، وصناعة األســمدة، إضافة 
إلى وجود قطاع مصرفي نشــط في 

المملكة.
وتصــدر البحرين منتجــات معدنية 
بقيمــة 4 مليــار دوالر ســنوياً، كما 
يُســمح بالملكية األجنبيــة الكاملة في قطاع 
الصناعــة، وتعــد البحريــن مركــز مثالي 
للعمليات في منطقة الخليج العربي، ويتميز 
ميناء ســلمان الذي يقع فــي المنامة، بقيامه 
بعمليات تحميل وشــحن وتصدير واستيراد 
على مســتوى عــال، إضافة إلــى العمليات 
اللوجســتية الجويــة فــي مجــال التخزيــن 

والشحن والمساحات المتوفرة.



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة3031نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

وزير الصناعة والتجارة في مملكة 
مهام اللجنة العلياالبحرين 

عرض تفصيلي حول الشراكة

مداخالت مهمة للرؤساء التنفيذين

مزايا الدول في الشراكة الصناعية

من جهته نقل سعادة زايد بن راشد الزياني 
وزيــر الصناعــة والتجــارة فــي مملكــة 
البحريــن في كلمته تحيات صاحب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتقديره 
لدعم انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة 
التــي تنم عن الحرص على تعزيز التكامل 
الصناعــي بيــن الــدول العربيــة والعالم، 
والســعي لتحقيق تنمية صناعية مســتدامة 
وهو ما ينسجم مع رؤى وتطلعات صاحب 
الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة 
ملك البحرين، لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة 

األبعاد، وخلق الفرص النوعية الواعدة.
وقال ســعادته »لقد حققــت مملكة البحرين 
نجاحاً ونمواً متواصاًل على مدى السنوات 
الماضيــة فــي القطــاع الصناعــي، وجاء 
ذلك نتيجة للسياســات التي تبنتها الحكومة 
منذ ســتينيات القرن الماضــي والتي كانت 
تهــدف إلــى عــدم االعتماد علــى منتجات 
النفــط والغــاز الطبيعــي فحســب، وجعل 
القطاع الصناعي قطاعاً متنوعاً عن طريق 
تأسيس مصانع تعمل في مجاالت األلمنيوم 
والبتروكيماويــات وغيرهــا، عــالوة على 
إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى 
جــذب االســتثمارات األجنبيــة عن طريق 
تشــجيع المشــاريع الصناعيّة وتهيئة البنية 

التحتية إلقامتها«.

وأضــاف ســعادته »ومــن أجــل 
النهوض بالقطاع الصناعي، دشنت 
حكومة مملكة البحرين استراتيجية 
قطاع الصناعــة )2026-2022( 
فــي 30 ديســمبر2021، كجــزء 
التعافــي  خطــة  مــن  محــوري 
 5 تتضمــن  والتــي  االقتصــادي 
تعزيــز  هــي  رئيســية  محــاور 
الصناعــات الوطنية، واالســتثمار 
في البنية التحتية، وتحســين تجربة 
المســتثمرين، وتوجيــه البحرينيين 
التشــريعات  وتحديــث  مهنيــاً، 
والقوانيــن، وتهدف إلى رفع الناتج 

المحلّي اإلجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة 
صــادرات القطاع وطنية المنشــأ، وتوفير 
فــرص عمل واعــدة للمواطنيــن. وترتكز 
االســتراتيجية على دعم تحّول القطاع نحو 
الثورة الصناعيــة الرابعة، وتطبيق مفهوم 
االقتصــاد الدائــري للكربــون والحوكمــة 
البيئية واالجتماعية، وتشجيع االستثمار في 
البنية التحتية التكنولوجية ورقمنه التصنيع، 
وزيــادة كفاءة سالســل اإلمــداد والتوريد 
عبر تكامل الصناعــات الخليجية للوصول 
لصناعــة متطورة ومســتدامة ترتكز على 
مبادرات مبتكرة وُمتقّدمة، حيث نســتهدف 
من خــالل هــذه االســتراتيجية عــدداً من 
الصناعــات التــي تتقاطع مــع الصناعات 

المســتهدفة في هذه المبــادرة، والتي نؤمن 
بأنهــا توّفــر فرصــاً للنمــو واالزدهار ال 
ســيما الصناعــات التحويليــة فــي قطاعي 
األلمنيــوم والبتروكيماويات، باإلضافة إلى 
الصناعــات النظيفــة والمتمثلة فــي الطاقة 
المتجددة والهيدروجين األخضر واألزرق 
ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول 
إلــى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، 
إلــى جانب الصناعــات الغذائية والدوائية، 

وصناعات اإللكترونيات الدقيقة«.
ووجــه معاليه الشــكر الجزيــل إلى وزارة 
مصــر  بجمهوريــة  والصناعــة  التجــارة 
العربية على اســتضافة هــذه االجتماعات 
وهــذا الحــدث الهــام فــي مســيرة التنمية 

الصناعية.

وخــالل االجتمــاع، قــدم ســعادة عبــدهللا 
الصناعــة  وزارة  وكيــل  الشامســي، 
والتكنولوجيــا المتقدمــة المســاعد لقطــاع 
للتنميــة الصناعيــة فــي دولة اإلمــارات، 

عرضــاً تنــاول أبرز المســتجدات بشــأن 
الشــراكة الصناعيــة، ومــا توصلــت إليه 
ورش العمــل حول القطاعات المســتهدفة، 
وفرص االســتثمار الصناعي والمشــاريع 

ذات األولويــة فــي القطاعات المســتهدفة، 
واإلضافة التي سيشكلها انضمام البحرين، 
وأبــرز التطلعات خالل الفتــرة المقبلة من 

أجل تطوير هذه الشراكة.

كما شــهد االجتمــاع الثانــي للجنــة العليا 
لشــراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية 
مستدامة التصديق على دليل االنضمام إلى 
الشــراكة الصناعية التكامليــة، والتصديق 

على محضر االجتمــاع األول للجنة العليا 
للشــراكة، كمــا تم عــرض تقاريــر عمل 
لقطاعــات الزراعــة واألغذية واالســمدة، 
األنســجة  وقطــاع  األدويــة،  وقطــاع 

والملبوســات، وقطاع المعادن، إضافة إلى 
االســتماع إلى مداخالت ومشاركات مهمة 
للرؤساء التنفيذين من شركات صناعية في 

الدول المشاركة.

تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي لكل من ) االمارات 
ومصر واالردن(  30% من مساهمة قطاع 
الصناعة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيــا، وفي عــام 2019، وصلت القيمة 
اإلجماليــة لصادراتهــا الصناعية إلى 65 
مليار دوالر، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان 
فــي هذه الدول 122 مليون نســمة يمثلون 

27% من ســكان منطقة الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب 
دون سن 24 عاماً، ووصلت قيمة االستثمار 
األجنبــي المباشــر فــي دولة اإلمــارات، 
ومصــر، واألردن إلــى151  مليار دوالر 
خــالل الفتــرة 2016-2020، كما تصل 
قيمة الصــادرات اإلجمالية إلى دول العالم 
من هذه الــدول إلى 433 مليار دوالر كما 

فــي عــام 2019، وبلغت قيمــة الواردات 
ومبــادرات  تقريبــاً،  دوالر  مليــار   399
واســتراتيجيات داعمة للقطــاع الصناعي، 
وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، 
والشــحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، 
ورؤوس األموال، والمناطق الصناعية، في 
ظل قوانين وتشــريعات تدعم االستثمارات 

المحلية واألجنبية.

وتُعنــى اللجنة العليــا للشــراكة الصناعية 
مســتدامة  اقتصاديــة  لتنميــة  التكامليــة 
بمجموعــة مــن المهــام، أبرزهــا تمكيــن 
جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشــاريع 
االســتثمارية الخاصة بالشراكة، من خالل 

إشــراك الشــركات المهتمة باالستثمار في 
المشــاركة،  بالدول  الرئيســية  القطاعــات 
وتحديد دراســات الجدوى للمشــاريع ذات 
األولويــة، ووضع خارطــة الطريق لتنفيذ 
المشــاريع ذات األولويــة ضمــن المرحلة 

األولــى، وكذلــك رصــد أهــم التحديــات 
والممكنــات لتحفيــز االســتثمار الصناعي 
بالشراكة مع القطاع الخاص، وصواًل إلى 
تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات 

األولوية.
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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 338  مصنع، و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة ٢84     
مصنع، وتم رفض 54 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح العالمة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك 
المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مرة آخرى للمركز ٢١ مصنع بطلبات 

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

دعــا رؤســاء منظمــة األغذيــة والزراعــة 
الدولــي  الدولي،والبنــك  النقــد  وصنــدوق 
ومنظمــة  العالمــي  األغذيــة  وبرنامــج 
مشــترك  بيــان  فــي  العالميــة،  التجــارة 
ــن  ــة األم ــة أزم ــل لمعالج ــى تحــرك عاج إل

العالميــة. الغذائــي 
وانقطــاع  كوفيــد-19،  جائحــة  أدت  لقــد   
فــي  الدوليــة، والحــرب  سالســل اإلمــداد 
ــى اضطــراب حــاد فــي أســواق  ــا إل أوكراني

الغــذاء والوقــود واألســمدة. 
يونيــو 2022، زاد عــدد  وبحلــول شــهر 
ــي األمــن  ــون مــن نقــص حــاد ف ــن يعان الذي
إمكانــات  قلــت  الذيــن  أي   – الغذائــي 
حصولهــم علــى الغــذاء فــي األجــل القصيــر 
إلــى مســتوى يعــرض حياتهــم وأرزاقهــم 
للخطــر – إلــى 345 مليــون نســمة فــي 
ــي.  ــة العالم ــج األغذي ــا لبرنام ــدا طبق 82 بل
وممــا زاد األمــر ســوءا أن حوالــي 25 بلــدا 
بفــرض  الغــذاء  أســعار  ارتفــاع  واجهــت 
قيــود علــى الصــادرات، ممــا أثــر علــى 
أكثــر مــن 8% مــن تجــارة الغــذاء العالميــة.  
كمــا زاد تعقيــد اســتجابة اإلمــدادات الغذائيــة 
مــن جــراء زيــادة أســعار األســمدة علــى 
مــدار االثنــي عشــر شــهرا الماضيــة بمقــدار 
المدخــالت  لتكاليــف  انعكاســا   ، الِضعــف 
مثــل الغــاز الطبيعــي التــي ســجلت ارتفاعــا 
ــي  ــعار، ينبغ ــض األس ــى تنخف ــيا، وحت قياس
تحريــر المخزونــات العالميــة التــي تراكمــت 
بصــورة مطــردة علــى مــدار العقــد الماضي، 
كل هــذا يحــدث فــي وقــت بــات فيــه الحيــز 
ــغ  ــات بال ــتجابة الحكوم ــاح الس ــي المت المال
الضيــق عقــب جائحــة كوفيــد-19، وبخــالف 

المــدى القصيــر، فــإن تغيــر المنــاخ يؤثــر 
تأثيــرا هيكليــا علــى اإلنتاجيــة الزراعيــة فــي 

ــدان. ــر مــن البل كثي
ــق  ــي تحقي ــات ف ــن النكس ــد م ــب المزي ولتجن
اتخــاذ  يتعيــن  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف 
إجــراءات قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل 
ــر  ــمل توفي ــية تش ــاالت أساس ــة مج ــي أربع ف
وتيســير  الضعيفــة،  للفئــات  فــوري  دعــم 
التجــارة وإمــدادات الغــذاء الدوليــة، وتعزيــز 
ــادرة  ــة الق ــي الزراع ــتثمار ف ــاج، واالس اإلنت

ــاخ. ــر المن ــل تغي ــى تحم عل
 

توفير دعم فوري للفئات الضعيفة
التعجيــل  األولويــة  ذات  اإلجــراءات  مــن   
بتقويــة شــبكات األمــان االجتماعــي لمســاعدة 
األســر الضعيفــة علــى المســتوى الوطنــي 
برنامــج  لــدى  المــوارد  كفايــة  وضمــان 
ــات األشــد  ــى يخــدم الفئ ــة العالمــي حت األغذي
ــات البرنامــج  احتياجــا، وينبغــي تيســير عملي
ــاق  ــى غــرار االتف عــن طريــق إجــراءات عل

منظمــة  أعضــاء  بيــن  مؤخــرا  تــم  الــذي 
بعــدم  يقضــي  والــذي  العالميــة  التجــارة 
ــن  ــترياتها م ــر مش ــى تصدي ــود عل ــرض قي ف
ــن  ــم يك ــا ل ــانية، وم ــذاء لألغــراض اإلنس الغ
إلــى  بدقــة  موجهــا  والغــذاء  الطاقــة  دعــم 
المســتحقين، فإنــه يصبــح باهــظ التكلفــة و 
مفتقــرا إلــى الكفــاءة، ومــن ثــم ينبغــي إحاللــه 
بتحويــالت نقديــة ال تصــل إال إلــى الفئــات 
األشــد ضعفــا، وبمــرور الوقــت، قــد يتــم 
التوســع فــي نظــم الحمايــة االجتماعيــة الفعالــة 

لكــي تغطــي أعــدادا أكبــر، وتتضمــن أفضــل 
النظــم فــي هــذا الصــدد دقــة االســتهداف 
ــع  ــع، م ــليم، والدف ــجيل، والتس ــاءة التس وكف
االســتفادة فــي أغلــب األحــوال مــن إمكانــات 

التكنولوجيــا.
تيسير التجارة وإمدادات الغذاء الدولية

ــى النحــو  ــات عل ــر المخزون سيســاعد تحري
منظمــة  قواعــد  مــع  والمتســق  المالئــم 
التجــارة العالميــة علــى معالجــة مســألتي 
ومعقوليــة  الغذائيــة  اإلمــدادات  توافــر 

تكلفتهــا، ومــن الضــروري تيســير التجــارة 
وتحســين كفــاءة وصمــود أســواق الغــذاء 
والزراعــة العالميــة، بمــا فــي ذلــك الحبــوب 
ــاج  ــالت اإلنت ــن مدخ ــا م ــمدة وغيره واألس
اإلعــالن  فــي  ورد  حســبما  الزراعــي، 
ــة بشــأن  ــة التجــارة العالمي ــوزاري لمنظم ال
ــة لمواجهــة أزمــة األمــن  االســتجابة الطارئ
الغذائــي ، ويســاعد إلغــاء قيــود التصديــر 
واعتمــاد عمليــات أكثــر مرونــة للفحــص 
انقطاعــات  تقليــل  علــى  والترخيــص 
اإلمــدادات وتخفيــض األســعار، وســيكون 
مــن الضــروري زيــادة الشــفافية عــن طريــق 
ــة  ــى منظمــة التجــارة العالمي اإلخطــارات إل

وتحســين متابعــة التدابيــر التجاريــة.
تعزيز اإلنتاج

 هنــاك حاجــة التخــاذ إجــراءات مــن شــأنها 
تشــجيع المزارعيــن وصيادي األســماك على 
ــاج الغذائــي المســتدام – ســواء  تعزيــز اإلنت
فــي البلــدان الناميــة أو المتقدمــة – وتحســين 
ــن  ــم وبي ــط بينه ــي ترب ــداد الت ــل اإلم سالس
العالــم،  ثمانيــة مليــارات مســتهلك حــول 
ويتطلــب هــذا توفيــر األســمدة والحبــوب 
ــن  ــة ع ــة معقول ــرى بتكلف والمدخــالت األخ
طريــق القطــاع الخــاص باعتبــاره المتعامــل 
األساســي فــي هــذه األســواق، ويمثــل توفيــر 
رأس المــال العامــل للمنتجيــن القادريــن على 
ــة أساســية أيضــا، وســيكون  المنافســة أولوي
قيــام منظمــة األغذيــة والزراعــة ومجموعــة 
المعرفــة  بنشــر  وآخريــن  الدولــي  البنــك 
المتعلقــة بالممارســات الفُضلــى أمرا أساســيا 
فــي زيــادة االســتخدام الكــفء لألســمدة عــن 
ــة  ــط الترب طريــق اإلســراع فــي نشــر خرائ
وخدمــات اإلرشــاد الزراعــي وتكنولوجيــا 
الزراعــة الدقيقــة، فمــن شــأن ذلــك أن يوفــر 
للمنتجيــن الدرايــة الفنيــة الضروريــة للحفــاظ 
علــى مســتويات اإلنتــاج وتعزيــز االســتخدام 

ــة. المســتدام للمــوارد الطبيعي
علــى  القــادرة  الزراعــة  فــي  االســتثمار 

المنــاخ تغيــر  تحمــل 
الطاقــة  فــي  االســتثمارات  دعــم  إن   
تغيــر  تحمــل  علــى  القــادرة  الزراعيــة 
ــر  ــع تغي ــف م ــر الدعــم للتكي ــاخ، وتوفي المن
ــم  ــالك والنظ ــار الم ــزارع صغ ــاخ ولم المن
مناخيــا،  الذكيــة  والتكنولوجيــات  الغذائيــة 

كلهــا أمــور ضروريــة إليجــاد زراعــة ذكيــة 
ــاخ  ــر المن ــل تغي ــى تحم ــادرة عل ــا وق مناخي
الســنوات  فــي  المطــرد  اإلنتــاج  تضمــن 
ــم أيضــا وضــع قواعــد  ــة، ومــن المه القادم
ــن  ــتقرة لألم ــر مس ــا ومعايي ــارف عليه متع
الغذائــي والبنيــة التحتيــة لسالســل القيمــة 
التبريــد،  ومنشــآت  التخزيــن،  )منشــآت 
والبنيــة التحتيــة المصرفيــة، والبنيــة التحتيــة 
للتأميــن( مــن أجــل زيــادة فــرص الحصــول 
ــاواة. ــدم المس ــن ع ــد م ــذاء والح ــى الغ عل

أهميــة  علــى  الســابقة  التجــارب  وتدلــل 
مــن  المتضــررة  الناميــة  البلــدان  دعــم 
ــى  ــذاء حت ــص الغ ــعار ونق ــات األس ارتفاع
الخــروج  دون  الملحــة  احتياجاتهــا  تلبــي 
عــن مســار تحقيــق أهــداف التنميــة األطــول 
ــي  ــل اإلنمائ ــح التموي ــي أن يتي أجــال، وينبغ
ــة تســتعيض  ــل ممكن ــدان األعضــاء بدائ للبل
ــى  ــي عل ــالق الذات ــات االنغ ــن سياس ــا ع به
ــامل  ــم الش ــر أو الدع ــر التصدي ــرار حظ غ
لــواردات األســمدة، وتعــد االســتثمارات فــي 
شــبكات األمــان االجتماعــي القابلــة للتطوير، 
تغيــر  تحمــل  علــى  القــادرة  والزراعــة 
المنــاخ، ومصائــد األســماك ومشــروعات 
االســتزراع المائــي المســتدامة، أمثلــة جيــدة 

لسياســات مضمونــة النجــاح.
ودعــا البيــان المشــترك  البلــدان إلــى تعزيــز 
وتيســير  االجتماعــي،  األمــان  شــبكات 
التجــارة، وزيــادة اإلنتــاج، واالســتثمار فــي 
الزراعــة القــادرة علــى تحمــل تغيــر المنــاخ، 
وينبغــي تحديــد احتياجــات البلــدان وتعريفهــا 
عــن طريــق عمليــة تركــز علــى كل بلــد 
علــى حــدة لتعبئــة االســتثمارات مــن بنــوك 
التنميــة متعــددة األطــراف بغيــة الربــط بيــن 
ــط  ــدى المتوس ــر والم ــدى القصي ــرص الم ف
التــزام  البيــان  وأكــد  الطويــل،  والمــدى 
المنظمــات الدوليــة بالعمــل معــا لدعــم هــذه 
العمليــة مــن خــالل التحالــف العالمــي لألمــن 
تأسيســه  فــي  اشــتركت  الــذي   ، الغذائــي 
ومجموعــة  الســبعة  مجموعــة  رئاســة 
ــاع  ــركات ارتف ــة مح ــي، لمتابع ــك الدول البن
األســعار وتأثيــر هــذا االرتفــاع، والمســاعدة 
ــل  ــتثمار والتموي ــة االس ــان إتاح ــى ضم عل
ــى  ــة بالممارســات الفُضل ــات والمعرف والبيان

ــا. ــاج إليه ــي تحت ــدان الت للبل

عاجل  لتحـــــــرك  تدعــو  الدوليـة  المنظمـــات 
بشأن أزمة األمن الغذائي العالمي
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• بلغ حجــم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل نحو 5.٢ 
مليــار دوالر عــام ٢٠٢١ وحققــت الصــادرات المصريــة 
للبرازيل ارتفعا بعــد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر 
ودول الميركســور حيــز النفاذ مــن ١55 مليون دوالر عام 

٢٠١7 إلى 54١ مليون دوالر في ٢٠٢١

• بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا خالل عام ٢٠٢١، 
نحــو 5١.4 مليون دوالر مقارنــة 37.7 مليون دوالر في عام 
٢٠٢٠ وبنســبة زيــادة بلغت 3٦.3%، كمــا ارتفعت الصادرات 
المصرية لتســجل 47.9 مليون دوالر عام ٢٠٢١ مقارنة بنحو 
34.7 مليون دوالر عام ٢٠٢٠، وبلغت الواردات المصرية من 

تنزانيا 3.5 مليون دوالر خالل عام ٢٠٢١.

• بلــغ حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا عام ٢٠٢١ نحو 
79.7 مليــون دوالر منها 4٢.4 مليون دوالر صادرات مصرية 

و37.4 مليون دوالر واردات.

• قامــت مصلحــة الرقابــة الصناعيــة خــالل النصــف األول من عام 
٢٠٢٢ )يناير – يونيو( بإجراء 7٠٦8 حملة تفتيشية على المصانع 
والمراجــل ومراكــز الخدمة والصيانــة وإجراء ١7٢١ دراســة فنية 
متخصصــة تضمنــت ١٦4٦ دراســة فنية في مجال الســماح المؤقت 
والدروباك و38 دراسة لهيئة االستثمار والمناطق الحرة و٢7 دراسة 
لمصلحة الضرائب و١٠ دراســات الســتخدام حصص الكحول و١٢4 

متابعة لمستلزمات اإلنتاج.

• بلــغ حجــم التبادل التجــاري بين مصر والمغــرب عام ٢٠٢١ 
نحو 758.7 مليون دوالر مقارنة بنحو ٦١7 مليون دوالر عام 
٢٠٢٠ محققًة نســبة زيادة بلغت ٢3%، وبلغت قيمة الصادرات 
المصريــة للمغرب عام ٢٠٢١ نحــو 7١١ مليون دوالر مقارنة 
بنحــو 4٦8 مليون دوالر عام ٢٠٢٠ محققًة نســبة زيادة بلغت 

.%5٢

• بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة روســيا وقارة أفريقيا عام 
٢٠٢١ نحو ١٦.9 مليار دوالر مقارنة بنحو ١3.9 مليار دوالر 

عام ٢٠٢٠ محققاً نسبة زيادة بلغت ٢١.٦%.

• بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خالل عام ٢٠٢١ 
نحو 4.7 مليار دوالر مقابل 4.5 مليار دوالر خالل عام ٢٠٢٠ 

بنسبة زيادة ١.%5.

• بلغت الصادرات المصرية للســوق الروســي خالل عام ٢٠٢١ 
نحــو 59١.7 مليون دوالر مقارنــة بنحو 5١5.٦ مليون دوالر 
خــالل عام ٢٠٢٠ بنســبة زيادة ١4.7% كمــا حققت الصادرات 
الروســية للسوق المصري زيادة خالل عام٢٠٢١ بنسبة %3.9 
حيــث بلغت نحــو 4 مليار و١78 مليــون دوالر مقارنة بنحو 4 

مليار و١9 مليون دوالر خالل عام ٢٠٢٠.

• بلــغ حجم التبــادل التجاري بين مصر والهند خالل عام ٢٠٢١ 
نحــو ٦.3 مليــار دوالر حيث نمت الصادرات المصرية إلى الهند 

خالل العام الماضي لتصل إلى حوالي 3 مليار دوالر.

• بلغ حجم االســتثمارات الهندية في مصر حوالي 3 مليار دوالر 
حتى ٢٠٢١.

•  قامت مصلحة الرقابة الصناعية خالل النصف األول من العام الجاري 
بمنــح تراخيــص وأذون لـ ١773مرجل بخاري وآلــة حرارية تضمنت 
ترخيص لـ 373 مرجل بخاري وآلة حرارية ومنح ١4٠٠أذون إدارة، 
واعتمــاد 4٦٦ مركــز خدمة وصيانة )خدمات ما بعــد البيع( والقيام بـ 
١98 حملــة رقابية متنوعة، تضمنت التفتيش على ١4٢١مصنع، كما 
قامــت المصلحــة من خالل وحدة دليل خدمــة المواطن بالرد على3٦3 

شكوى، وتقديم ١4١98استشارة فنية.
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اختتمــت الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة تنفيــذ 
البرنامــج التدريبي »المدير المعتمــد« لكافة قيادات 
الهيئة والكوادر المرشــحة لتولــى المناصب القيادية 
بهــا وذلك لرفــع المهــارة اإلدارية والقياديــة لديهم 
وتطويــر األداء المهني والســلوكي ورفــع كفاءتهم 
بالتعــاون مــع األكاديميــة العربيــة للعلــوم اإلدارية 
والماليــة والمصرفيــة المنبثقة عن مجلــس الوحدة 

االقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.
وقال اللواء محمد الزالط رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعيــة  أن البرنامــج يأتــي في إطــار توجيهات 
الســيدة نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة نحو 
تنفيذ خطة شــاملة لتدريب قيــادات الهيئة وكوادرها 
ومهندســيها لتنمية مهاراتهم ورفع كفائتهم لمواكبة 
مســئوليات الهيئــة ومهامهــا تجــاه تقديــم خدماتها 
للمســتثمر الصناعــي علــى الوجه األكمــل من خالل 
توجيــه الطاقات لتحقيق أفضل مســتوى من اإلنجاز 
، وذلــك في إطار خطــة التطويــر اإلداري والهيكلي 
واإلجرائــي الــذي تشــهده الهيئــة حاليا حيــث بدأت 
الهيئة التنفيذ المرحلي لخطتها الشاملة بتنفيذ برامج 

تخصصية للعاملين بها.
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج التدريبي اســتفاد 
منــه أكثــر مــن ١5٠ متــدرب مــن قيــادات الهيئة 
والمرشــحين للقيادة بالمناصب العليا والتنفيذية من 
خــالل 3٠ ســاعة تدريبيــة معتمدة لــكل منهم، وتم 

مراعــاة أن تكــون الدورات مكثفة وتــم عقدها بمقر 
الهيئة وفي توقيتات تحقق االستفادة المثلى منها في 
أقل وقت حتى ال يؤثر على سير العمل، كما تم تدريب 
عــدد من المتدريبين من فروع الهيئة باألقاليم بتقنية 

التعليم عن بعد اونالين .
وأشــار الزالط إلــى أن برنامــج »المديــر المعتمد« 
أشــرف على تنظيمه إدارة الموارد البشــرية بالهيئة 
بالتنســيق والتعــاون مــع االكاديمية العربيــة للعلوم 
اإلدارية ، واالســتعانة بكبار الخبــراء والمحاضرين 
المعتمديــن باألكاديمية ، واســتهدف البرنامج إعداد 
مدراء محترفين قادرين على تحقيق األهداف بكفاءة 

وفاعليــة وإعداد صف ثان من القيــادات قادرة على 
تحمل المســئولية بما يخدم خطــط الهيئة في تحقيق 
التنمية الصناعية الشــاملة وتقديــم الخدمة للمجتمع 

الصناعي بالجودة التي ينشدها المستثمر.
يذكــر أن البرنامــج التدريبــي اشــتمل علــى تنميــة 
المهارات اإلدارية مثل مهارات التخطيط االستراتيجي 
القــرار  وصنــع  والرقابــة  والتوجيــه  والتنظيــم 
واالستثمار األمثل لكافة الموارد التنظيمية والبشرية 
والمالية والمعلوماتية بالهيئة لرفع معدالت األداء... 
وخلق جيل قادر على تولــي المناصب القيادية العليا 

والوسطى والتنفيذية بالهيئة.

أصــدر الجهاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة، 
الكتاب الدوري رقم )1( لســنة 2022 بشــأن 
القواعــد التنفيذيــة لقــرار رئيس الجهــاز رقم 
)155( لسنة 2022 الصادر بترقية الموظفين 
المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك 
في ضوء حرص الدولة على تحســين أوضاع 
الموظفيــن والدفع بذوي الكفــاءة إلى الوظائف 
األعلــى بغية االرتقاء وتطوير مســتوى األداء 
داخل وحدات الجهاز اإلداري للدولة، وتحفيًزا 
لهــم على بــذل مزيد من الجهد بمــا يؤدي إلى 
تقديــم خدمــات ذات جودة أعلــى تلقى رضاء 

المواطنين.
وقــد أعد الجهــاز القواعــد المرافقــة لاللتزام 
بها عنــد تنفيذ القرار الصــادر بترقية موظفي 
الجهاز اإلداري للدولة الذين أتموا المدة البينية 
الالزمــة للترقية فــي 2022/6/30 وذلك في 
إطــار الحرص علــى تحقيق العدالــة والحفاظ 
على حقــوق جميــع الموظفيــن، وضماًنا لدقة 
تنفيذ القرار المشــار إليه من قبل جميع وحدات 

الجهاز اإلداري للدولة المخاطبة بأحكامه.
وقــد طور الجهــاز تطبيًقا إلكترونًيا لمســاعدة 
الوحــدات المختلفة فــي إجراء عمليــة الترقية 

بســهولة ويســر، ويمكن اســتخدامه من خالل 
الرابط 

)http://promotion.caoa.gov.eg(

أكــد العميد خالد الحســيني، المتحدث 
باســم العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، 
أن جميــع الــوزارات متواجــدة فــي 
العاصمة بشــكل نســبي لحيــن إتمام 
عمليــة االنتقال، الفتاً إلى أن االنتقال 
بشــكل كامل للــوزارات والموظفين 

سيكون بنهاية العام 2022.
وأضاف أن نســب التنفيذ في األحياء 
السكنية بداية من الحي السكني األول، 
وحتى الحي السادس تتراوح من 70 
إلى 90%، بينما تجاوزت نسب التنفيذ 
في الحي الحكومي 98% مشــيراً إلى 
أن جــاري العمل علــى عملية الربط 

فيما يتعلق بالبنية التحتية الذكية.
وأكد الحسيني، أن جميع المشروعات 
في العاصمــة اإلدارية مســتمرة ولم 
تتوقــف وبــال انخفاض فــي معدالت 
معــدالت  أن  إلــى  مشــيراً  األداء 
العمل فــي العاصمة تمضــي بوتيرة 

متسارعة.

الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة يصدر القواعد التنفيذية 

لترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية 

االنتقال الكامل للوزارات والموظفين للعاصمة اإلدارية 
الجديدة نهاية 2022

عقــدت فعاليــات االجتمــاع الثانــي للجنة الرئيســية 
لمكافحة الفســاد بوزارة التجارة والصناعة برئاســة 
اللواء/ إيهاب أمين مســاعد الوزيرة للشــئون الفنية 
وبحضور أعضــاء اللجنة وذلك بمقــر الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات.
وقــد اســتعرضت اللجنة أهداف وخطــة عمل اللجنة 
للمرحلــة المقبلة وذلك في إطار تنفيذ االســتراتيجية 

الوطنية لفساد.
جديــر بالذكر أنه قد صدر قرار الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجارة والصناعة رقم ٢44 لســنة ٢٠٢٢ 
بتشــكيل اللجنــة الرئيســية لمكافحة الفســاد بوزارة 
التجــارة والصناعة والتي تضم في عضويتها قيادات 

وممثلين عن كافة األجهزة التابعة للوزارة.

بعد إعادة تشكيلها بقرار من وزيرة التجارة والصناعة
اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بوزارة التجارة 

والصناعة تعقد اجتماعها الثاني بمقرالهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار برنامج تدريبي شامل لرفع كفاءة قياداتها 
وكوادرها

الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختتم برنامج »المدير 
المعتمد« بالتعاون مع األكاديمية العربية
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يعــد قطــاع الدهانــات والبويــات فــي مصــر 
الواعــدة  الصناعيــة  القطاعــات  أهــم  أحــد 
ــى  ــي عل ــد إيجاب ــق عائ ــي تحقي ــذي يســهم ف وال
االقتصــاد القومــي ســواء مــن خــالل الــدور 
مــن  االالف  توفيــر  فــي  للقطــاع  الحيــوي 
ــر  ــة ، وتوفي ــن البطال ــد م ــل والح ــرص العم ف
احتياجــات الســوق المحلــي والتصديــر لألســواق 
الخارجيــة ، وتســتخدم الدهانــات فــي عــدد كبيــر 
ــيارات،  ــات  الس ــمل صناع ــات تش ــن القطاع م
و إصــالح وإعــادة بنــاء الســفن،  والخشــب، 
والقطــاع المعمــاري  للمظهــر الجمالي وللحماية 
مــن التغييــرات المناخيــة خــالل فصــول الســنة
االقتصاديــة  المقومــات  كافــة  مصــر  تمتلــك 
ــي تشــمل   ــوي والت للنهــوض بهــذا القطــاع الحي
مقومــات صناعيــة هائلــة وقطاعــات إنتاجيــة 
المحلــي  بالســوقين  المنافســة  علــى  قــادرة 
والعالمــي، وموقــع جغرافــي متميــز يؤهلنــا 
ــات  ــك عالق ــه، وكذل ــر ألســواق خارجي للتصدي
دوليــة متميــزة واتفاقيــات تجاريــة مــع  دول 

وتكتــالت عديــدة.
يتــم تقســيم ســوق الدهانــات والطــالء والبويــات 
ــا  فــي مصــر حســب نــوع الراتنــج والتكنولوجي
ــوع  ــب ن ــي ،  فحس ــتخدم النهائ ــة المس وصناع
الراتينــج ، يتــم تقســيم الســوق إلــى أكريليــك  
وألكيــد  وبولــي يوريثين  وإيبوكســي  وبوليســتر 
وغيرهــا ، وعلــى أســاس التكنولوجيــا  يتــم 
الميــاه   تحملهــا  تقنيــات  إلــى  الســوق  تقســيم 
و   ، أخــرى  وتقنيــات  المذيبــات   وتحملهــا 
حســب صناعــة المســتخدم النهائــي  يتــم تقســيم 
الســوق إلــى الصناعــات المعماريــة  والســيارات  
والخشــب  والحمايــة  وغيرهــا مــن الصناعــات 

ــي. ــتخدم النهائ للمس
ويعــد قطــاع الدهانــات والبويــات أحــد أهــم 
اســتراتيجية  التــي ترتكــز عليهــا  القطاعــات 
مصــر  لجعــل  والصناعــة  التجــارة  وزارة 
لصناعــة  وتصديريًــا  صناعيًــا  محــوًرا 
الدهانــات والبويــات ألســواق الــدول العربيــة 
وأســواق منطقــة الشــرق األوســط وتحســين 
ــوق المصــري  ــج المصــري بالس ــية المنت تنافس
ــاً  ــك تزامن ــي، وذل ــي والعالم ــوقين اإلقليم والس
التــي  الكبــرى   القوميــة  المشــروعات  مــع  
الماضيــة،  الفتــرة  خــالل  الدولــة   أطلقتهــا  
ــور  ــدة ومح ــة الجدي ــة اإلداري ــا العاصم أبرزه
تنميــة قنــاة الســويس، باإلضافــة إلــى مدينــة 
ــية   ــادرة الرئاس ــك المب ــدة ، وكذل ــن الجدي العلمي
المبنيــة  المبانــي  واجهــات  بطــالء  الخاصــة 
لنشــر  إيجابيــة  كخطــوة  األحمــر  بالطــوب 
المظهــر الحضــاري الالئــق، تلــك المشــروعات 

ــادرات  التــي كانــت  والمب
بمثابــة الفــرص الواعــدة 
لزيــادة الطلــب علــي ذلــك 
ــود  ــف  جه ــاع وتكثي القط
إلــي  الراميــة  الدولــة 

. بتطويــره  االهتمــام 
االهتمــام  مــن  وانطالقًــا 
علــى  بالحفــاظ  العالمــي 
البيئــة وتحقيــق طموحــات 
الوصــول  فــي  الــدول 
انبعاثــات  »صفــر  إلــى 
ــع  ــاً م ــة«؛ وتزامن كربوني
اســتضافة مصــر لمؤتمــر 

التغيــر المناخــي cop 27 والطلــب المتزايــد 
علــى الطــالءات الصديقــة للبيئــة، تعتــزم مصــر 
دخــول مجــال صناعــة الدهانــات »الخضــراء« 
تاريخهــا   فــي  مــرة  ألول  للبيئــة  الصديقــة 
حيــث أن شــعبة البويــات باتحــاد الصناعــات 
إلنتــاج  مواصفــات  وضــع  مــن  انتهــت  قــد 
دهانــات مصريــة ذات جــودة أوروبيــة وفقــا 
لرؤيــة وظــروف مصريــة كمواصفــة الدهانــات 
الخضــراء ، تأتــي هــذه المواصفــات لتعــزز مــن 
ــرار  ــك ق ــة ، وكذل ــة للبيئ ــات صديق ــاج دهان انت
وزيــرة  التجــارة والصناعــة  بإنشــاء مــا يعــرف 
ــي ستســاهم  ــات الت ــي للدهان ــة األداء البيئ ببطاق
فــي وضــع حــدود للمحافظــة علــى الصحــة 
العامــة لجمــوع المصرييــن مــع عــدم اإلخــالل 
بجــودة المنتــج بحيــث يتــم إلــزام المصنعيــن 
والمســتوردين لمنتجــات الدهانــات والورنيشــات 
بنســب الرصــاص بحيــث ال تزيــد فــي الدهانــات 
ــي  ــزء ف ــن 100ج ــة ع ــر الملون ــية غي األساس
المليــون كحــد أقصــى، وفــي الدهانــات الملونــة 
ــون كحــد أقصــى  ــي الملي عــن 5 آالف جــزء ف
وهــذه النســب تتوافــق مــع النســب العالميــة 

ــات. ــي الدهان ــاص ف ــبة الرص لنس
يضــم  المصــري  الســوق  أن  بالذكــر  جديــر 
عــدد كبيــر مــن الشــركات  العاملــة فــي قطــاع 
العديــد  اتجهــت  وقــد   ، والبويــات  الدهانــات 
ــاع  ــي قط ــة ف ــة العامل ــركات المصري ــن الش م
الدهانــات والبويــات فــي الســنوات األخيــرة 
إلــي انتــاج وتصديــر الدهانــات المائيــة فــي 
ــة  ظــل االتجــاه العالمــي نحــو المنتجــات صديق
ــي   ــة ف ــد نجحــت المنتجــات المصري ــة، وق البيئ
دخــول ألســواق جديــدة، منهــا أســواق دول قــارة  
ــن دول  ــدد م ــا، وع ــة، وماليزي ــكا الجنوبي أمري

ــا. ــارة أفريقي ــوب  ق ــط وجن وس
 وقــد بلغــت صــادرات مصــر مــن االحبــار 
ــن  ــى م ــات   خــالل الـــ 6 أشــهر األول والدهان

2022 نحــو 135مليــون دوالر ومــن المتوقــع 
ــة فــي هــذا  زيــادة حجــم الصــادرات المصري
هــذا  فــي  المبذولــة  الجهــود  نتيجــة  القطــاع 
ــة  ــة الجهــات المعني الملــف وتشــبيك جهــود كاف
الدهانــات والبويــات ومنهــا شــعبة  بصناعــة 
ــاد  ــة باتح ــات الكيماوي ــة الصناع ــات بغرف البوي
منتجــات  لتقديــم  تســعي  التــي  الصناعــات 
ــات القياســية والتصــدي  ــع المواصف ــة م متطابق
ــات  لمحــاوالت الغــش التجــاري ودراســة تحدي
القطــاع والعمــل علــي مواجهتهــا  باإلضافــة الي 
التواصــل والتعــاون مــع  الشــعب و االتحــادات 
النظيــرة اقليميــا ودوليــا واالنضمــام الــى محافــل 

ــة ــات خارجي ــام ببعث ــة والقي دولي
للصناعــات  التصديــري  المجلــس  وكذلــك 
ــوزارة  ــة واألســمدة وهــو أحــد أذرع ال الكيماوي
الرئيســية المعنيــة بتعزيــز صــادرات المنتجــات 
الخدمــات  بتقديــم  ويختــص  المصريــة، 
وذلــك  المصرييــن  والمصدريــن  للمصنعيــن 
مــن خــالل إعــداد االســتراتيجيات والخطــط 
وفتــح  االستشــارات  وتقديــم  والدراســات 
ويعمــل  التســويقية  الطــرق  بكافــة  األســواق 
المجلــس علــى تهيئــة المنــاخ المناســب وتوفيــر 
ــدرة  ــادة الق ــه لزي ــن أعضائ ــل بي ــل التكام عوام
الدهانــات  لمنتجــات  التنافســية  التصديريــة 
األســواق  الختــراق  يؤهلهــا  بمــا  والبويــات 
الخارجيــة وتواجدهــا وانتشــارها ومضاعفــة 

حجمهــا 
ــن  ــد م ــة المزي ــس ومعرف ــع المجل ــل م للتواص

الخدمــات العنــوان:
شــارع امتــداد رمســيس -أبــراج وزارة الماليــة 

-بــرج رقــم 6 -الــدور, 11 
الصفحة الرسمية على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/Che
 /micalFertilizersExportCouncil

تليفون:  00223420921 
info@cec-eg.com البريد اإللكتروني
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