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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة حــرص الحكومــة المصرية على 
تعزيــز التعــاون اإلقتصادي العربــي االفريقي 
المشــترك باعتبــاره ركيزة أساســية لتحقيق 
أهــداف التنمية المســتدامة بالمنطقة وتحفيز 
إقتصاديات الدول العربية واإلفريقية وتنشــيط 
حركة التجارة اإلقليمية وتعزيز اإلســتثمارات 
العربية االفريقية المشتركة بما يسهم في فتح 
اســواق جديدة للقطاعات الســلعية والخدمية 

باألسواق الدولية واإلقليمية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة 
باإلنابــة عــن الدكتــور/ مصطفــى مدبولــي، 
رئيس مجلــس الوزارة خــال فعاليات افتتاح 
الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر ومعرض 
والتعــاون  اإلفريقــي  العربــي  »االســتثمار 
الدولي« الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب 
بمقر جامعة الدول العربية واســتمر حتي يوم 
5 نوفمبــر الماضــي، وذلك بحضور الســيدة/ 
دينيــس نياكريــرو، قرينــة رئيــس جمهورية 
الكونغو الديمقراطية والسيدة/ فجر أل خليفة، 
عضو منظمة ويليام جاسر الدولية والدكتورة/ 
هدى يســى رئيس االتحاد إلى جانب عدد كبير 
مــن الــوزراء وممثلــي الحكومــات العربيــة 

واألفريقية وممثلي القطاع الخاص.
وأكــدت الوزيــرة أهميــة خطط دعــم التعاون 
االقتصــادي اإلقليمــي المشــترك بيــن مصــر 
والــدول العربية واإلفريقية والعمل المشــترك 
خــال الفتــرة المقبلــة علــى تحقيــق أهداف 
التكامــل االقتصــادي وذلــك من خــال تكثيف 
الجهــود التنســيقية لدعــم التعاون المشــترك 
بيــن الشــركات وتجمعــات األعمــال العربية 
واإلفريقيــة، بهــدف تحقيــق أقصى إســتفادة 
ممكنــة من المــوارد واإلمكانيــات اإلقتصادية 
المتاحــة بالــدول العربيــة بما يحقــق أهداف 
التنمية والتكامل اإلقليمي المشــترك، مشــيرًة 
إلى أهمية اإلستفادة من المزايا التفضيلية التي 
تتيحها مصر لإلســتثمارات األجنبية للنفاذ إلى 
األســواق اإلقليمية والدولية في إطار إتفاقات 
التجــارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر 
والعديــد مــن الــدول والتكتــات اإلقتصاديــة 
اإلقليمية بما يســاهم في تحقيق أهداف تنشيط 
حركة التجارة اإلقليمية، ومواصلة دعم برامج 
تمكيــن المــرأة وتعزيز دور ســيدات األعمال 
باإلقتصــادات العربيــة بما يســاهم في تحقيق 

أهداف التنمية المجتمعية.
وقالــت جامع إن اســتكمال فعاليــات المؤتمر 
والمعــرض بمدينــة الجالــة يعكــس أهميــة 
هــذه المنطقــة ومســتقبلها الواعــد في جذب 
االســتثمارات خاصــًة باعتبارهــا إحــدى أهم 
المناطق التي تتمتع بكافة المقومات اإلقتصادية 
والطبيعية واللوجيســتية التــي تمكنها من أن 
تصبح منصة تجارية وإســتثمارية تســهم في 
تنشــيط حركة التجارة اإلقليمية ودفع عمليات 

التكامل اإلقليمي العربي اإلفريقي المشترك.
وأوضحت الوزيــرة أن اإلقتصاد المصري قد 
شــهد على مــدار الســنوات الماضيــة تطوراً 
ملحوظــاً مع قيــام الحكومة بتطبيــق برنامج 
االصــاح االقتصــادي والعمــل علــى تنفيــذ 
أهداف االســتراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية 
المســتدامة وتهيئة مناخ األعمال لجذب مزيد 
مــن اإلســتثمارات األجنبيــة وذلــك من خال 
حزمــة مــن السياســات االقتصاديــة والتــي 
كان لهــا أبلــغ األثر فــي جعل مصــر الوجهه 
اإلســتثمارية االولــى لاســتثمارات األجنبية 
المباشــرة فــي أفريقيا وفقاً لتقرير مؤشــرات 
االســتثمار العالمية لعام 2019 والصادر عن 

»األونكتاد«.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية قامت في هذا 
اإلطار بتقديم العديد من التســهيات والحوافز 
االســتثمارية لجذب مزيد من اإلستثمارات في 
القطاعات اإلستثمارية المختلفة والتي تضمنت 
إصدار قانون اإلستثمار الجديد وإطاق حزمة 
جديــدة مــن الحوافز اإلســتثمارية في إطاره، 
وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وتيسير 

إجــراءات تخصيــص األراضــي والمجمعــات 
الصناعية، باإلضافة إلى إقامة مناطق صناعية 
متخصصة بعدد مــن الصناعات ذات األولوية 
منهــا مدينــة الروبيكــي للصناعــات الجلدية 
ومدينــة األثــاث بمحافظة دميــاط، إلى جانب 
إطــاق منظومــة المجمعــات الصناعية لدفع 
وتمكين المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
وتيســير إجراءات بدأ األنشطة اإلنتاجية لتلك 
المشــروعات، وإعــداد خريطــة إســتثمارية 
تتضمــن جميــع فــرص االســتثمار الصناعي 
بالمحافظــات المصرية المختلفــة، فضًا عن 
تقديم العديد من الحوافز والمزايا االستثمارية 
لإلســتثمارات الموجهة للقطاعــات الصناعية 
ذات األولويــة، ال ســيما صناعة الســيارات، 
والكيماويات، والمنسوجات، والجلود، بهدف 
تطويــر هــذه الصناعات ودمجها في ساســل 

التوريد المحلية والعالمية.
ومــن جانبها قالت الســيدة/ دينيــس نيا كيرو 
قرينــة الرئيــس الكونغولــى أن هــذا المؤتمر 
يمثــل نقطة إنطــاق حقيقية لتعزيــز التعاون 
اإلستثمارى المشترك بين الدول العربية ودول 
القــارة اإلفريقية ،مشــيرًة إلى أن المرأة تقوم 
بدور محــورى داخل المنظومة اإلســتثمارية 

العربية اإلفريقية المشتركة .
وأضافــت نيا كيرو أن االتحــاد اإلفريقى يدعم 
جهود المســاواة بين الرجــل والمرأة فى كافة 
القطاعــات اإلقتصاديــة وبصفــة خاصــة فى 
القطــاع اإلســتثمارى ،مشــيدًة بالــدور الهام 
لجامعة الدول العربية الستضافة هذا المؤتمر 

ومساندتها للمرأة العربية واإلفريقية

أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعة منح المســتثمرين المتقدمين للحصول 
علــى وحــدات صناعية بالـ 7 مجمعــات صناعية 
الجديــدة التــى طرحتهــا الهيئــة العامــة للتنمية 
الصناعيــة مؤخــراً فترة ســماح مدتها 6 أشــهر 
لســداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها األمر الذي 
يسهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات 
الصغيــرة وصغارالمســتثمرين ومنحهم الفرصة 

لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة اإلنتاج.
كمــا أعلنــت الوزيرة عن مد فتــرة التقدم بطلبات 
تخصيــص الوحــدات صناعيــة بالـــ7 مجمعــات 
الجديــدة لمدة أســبوعين تنتهي في 12 ديســمبر 
وذلك لمنح فرصة للمســتثمرين العداد دراســات 

الجدوى الخاصة بمشروعاتهم.
جاء ذلك خال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة 
بمقــر الهيئة العامــة للتنميــة الصناعية بحضور 
اللــواء/ محمد الزالط، رئيس الهيئة  مع عدد من 
المســتثمرين الراغبين فى الحصول علي وحدات 

صناعيــة بالمجمعات المطروحــة مؤخراً للوقوف على أبرز التحديات 
التي يواجهونها ومقترحاتهم  وأرائهم للتغلب على هذه التحديات.

وقالــت الوزيــرة أن الهدف من طرح هــذه المجمعــات - والتى تأتي 
في إطار المبادرة الرئاســية لتشــغيل الشــباب وتنمية االســتثمار فى 
القطاع الصناعي - هو تشــجيع المســتثمر الصغير على تحقيق حلمه 
بإقامة مشــروعه الخاص، من خال اتاحــة مجمعات صناعية مرفقة 
مع توفير تمويل للمســتثمرين ورواد األعمــال أصحاب تلك الوحدات 
لشــراء الماكينات والخامات ومســتلزمات اإلنتــاج في تلك المجمعات 
مــن خال إتاحة آليات تمويلية على أقســاط ميســرة فضًا عن تقديم 
المســاعدة فــي اســتخراج المســتندات والتراخيص وتقديــم خدمات 
التدريب والدعم الفني والتسويق ألصحاب المصانع لتوفير كافة سبل 

النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في اإلنتاج.
وأشــارت جامــع الى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئــة العامة للتنمية 
الصناعية على تيســير كافة اجراءات التخصيص وتبسيط االجراءات 
امــام المســتثمرين الراغبيــن فــى الحصــول على وحــدات صناعية 
بالمجمعات الجديدة ، خاصة فى ظل المميزات والحوافز التى تضمنها 
الطرح األخير للمجمعات الصناعية والذى روعي فيه تقديم تيسيرات 
غير مســبوقة للمســتثمرين شــملت تخفيض سعر كراســة الشروط، 
وكــذا الغــاء التكاليف المعيارية لدراســة الطلبــات، والتكاليف مقابل 
تقديم العروض، الفتًة الي ان هذا الطرح شــهد تعاون وتنســيق كبير 
بين هيئــة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر حيث تقــوم الهيئة بإتاحــة المجمعات 
للمســتثمرين في حين يتولى الجهــاز توفير الخدمات التمويلية وغير 

التمويلية للمشروعات التي ستبدأ التشغيل بالمجمعات.
هــذا وقد اســتمعت الوزيــرة لمقترحات واستفســارات المســتثمرين 
المشــاركين في اللقاء والتى تضمنــت أهمية توافر مزيد من المرونة 
خال استكمال اجراءات التخصيص ومدى امكانية تخفيض سعر إيجار 
الوحــدات مع مراعــاة التحديات التى كانت تواجههــم فى الطروحات 

السابقة.

وفى هذا اإلطار أوضحت جامع أن األسعار المقررة الستئجار الوحدات 
تعتبر مناســبة للغاية لصغار المصنعين والمســتثمرين، حيث حرصت 
الدولة على اتاحة الوحدات بسعر اقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة 
الشباب وليس بغرض تحقيق ربح، مشيرًة إلى أنه يجرى حاليا وضع 
الائحــة التنفيذية لقانون تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر والــذي يمثــل نقلة نوعيــة من حيث التيســيرات 
والمميزات والفرص االســتثمارية التي ســيتيحها لهذا القطاع الواعد 

لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم.
ومــن جانبه أكد اللــواء/ محمد الزالط، رئيس الهيئــة العامة للتنمية 
الصناعيــة أن الهيئة بكافة فروعها المنتشــرة بمحافظات الجمهورية 
حريصــة علــى التواصل الدائــم مع المســتثمرين فى كافــة المناطق 
والمجمعات الصناعية لتذليل كافة العقبات التى تواجههم والعمل على 
حل مشــكاتهم اوال بأول، مشــيراً إلى ان االستجابة السريعة لطلبات 
المستثمرين خال هذا اللقاء تعكس المنهج الجديد الذي تتبناه وزارة 
التجــارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لخلق بيئة مواتية لجذب 

المستثمرين الى االستثمار في القطاع الصناعي.
وقــال ان الهيئــة ملتزمــة بتقديم كافة التيســيرات الازمة لمســاعدة 
المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة الستخراج كافة التراخيص 

الازمة لمشروعاتهم .
واضــاف الــزالط أن الوحدات المتاحــة بالمجمعات الجديدة ســتكون 
مميــزة للغايــة وســيكون كل مجمع مجهــز بكافة المرافق وشــبكات 
الصرف الصحي والمياه وشــبكة اإلطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات 
لخدمــة المجمــع الصناعي وشــبكة دفاع مدني، مؤكــداً التزام الهيئة 

بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها.
وفى نهاية اللقاء أشاد المستثمرين باالهتمام الكبير الذى أولته وزيرة 
التجارة والصناعــة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعقد هذا 
اللقاء والذى تم خاله -وألول مرة - اتاحة الفرصة للمستثمرين للتعبير 
عن رؤاهم ومقترحاتهم فــى الطرح الجديد للمجمعات الصناعية، مع 

سرعة االستجابة لمطالبهم.

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح اعمال الدورة 
الثالثة والعشرين لمؤتمر ومعرض »االستثمار 

العربي اإلفريقي والتعاون الدولي«

في استجابة سريعة لطلبات المستثمرين
وزيرة التجارة والصناعة تعلن منح فترة سماح 

6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية 
بالمجمعات الجديدة بعد اتمام اجراءات التخصيص



7 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 6

افتتح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على 
الصــادرات والــوارادت يرافقه اللواء بحــرى أ ح / وليد عوض 
رئيــس هيئة ميناء دمياط معمل إختبار ترشــيد إســتهاك المياه 
وقــدرة التحمل للخاطــات ومحابس المياه بمينــاء دمياط وذلك 
تطبيقــاً لرؤية الدولة في الحفاظ على الموارد المائية، وفي إطار 
توجيهــات فخامــة الرئيس عبد الفتاح السيســي بإنشــاء معامل 
مركزيــة بجميــع الموانــئ المحورية لســرعة إنهــاء إجراءات 
اإلفــراج الجمركي لكافة البضائع وقرارات الســيد رئيس مجلس 
الوزراء بذات الشــأن وكذلك حرص السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة على تطويــر كافة المعامــل بجميع الجهات 

التابعة للوزارة.
واكد المهندس / إسماعيل جابر حرص الهيئة على تطبيق أعلى 
معاييــر المواصفات الدوليه للحفاظ على الموارد المائية وحماية 
المستهلك المصري وإجراء عمليات الفحص واالختبار المختلفة 
بدقــة وجودة عالية فــي أقل وقت ممكن، مشــيراً إلى أن افتتاح 

هــذا المعمل يأتي اســتكماال لخطة تطوير كافــة المعامل الغذائية 
والكيميائيــة بالهيئــة خال ثاث ســنوات بتكلفه تصل إلى 390 
مليــون جنيه والتــي صدق عليهــا رئيس مجلس الــوزراء عام 

.2018
وقــال إن هــذا المعمل يقــوم بفحص كافة أنــواع خاطات المياه 
والصنابيــر والمحابــس طبقــاً للمواصفــات القياســية المصرية 
الملزمــة والمواصفــات العالميــة ويعد أول جهه فــي جمهورية 
مصر العربية تمتلك هذه اإلمكانيات الفتاً إلى انه جاري االستعداد 

إلفتتاح معمل أخر بميناء الدخيلة خال الفترة القريبة المقبلة.
وأشــار جابر الى حــرص الهيئة على ضمــان اإلعتراف الدولي 
الكامل بالشــهادات الصــادرة من المعامل التابعه لها بما يســهم 
في فتح أســواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالمياً 
باإلضافــة إلــى حماية المســتهلك مــن المنتجات غيــر المطابقة 

للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية باألسواق.

أكدت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة 
التجارة والصناعة حرص الوزارة 
على التواصل مــع كافة التجمعات 
فــي كافــة  المنتشــرة  الصناعيــة 
محافظات مصر، وتقديم المساعدة 
الفنيــة الازمــة لتنميــة وتطويــر 
المصانع المتواجدة بهذه التجمعات 
المنافســة  لزيــادة قدرتهــا علــى 
منتجاتهــا  بجــودة  واالرتقــاء 
لتلبيــة احتياجات الســوق المحلي 

والتصدير لاسواق الخارجية
جــاء ذلك خــال الجولــة التفقدية 
التى قامــت بها الوزيرة و يرافقها 

اللــواء عبد الحميد الهجــان محافظ القليوبية لعــدد من التجمعات 
الصناعية بالمحافظة شــملت منطقتى باســوس  والعكرشــة، وقد 
شارك في الجولة اللواء محمد الزالط رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعيــة والســيد/ حاتم العشــري مستشــار الوزيــرة لاتصال 
المؤسســي الى جانب عدد من قيــادات محافظة القليوبية وكل من 
السيد/ هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل و السيد/ 
محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للفروع اإلقليمية  بجهاز 
تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهيــة الصغر الى 

جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.
وقالت الوزيرة ان الوزارة حريصة على تعظيم االستفادة من كافة 
الطاقات التصنيعية المتوافرة في كافة انحاء الجمهورية والســعي 
لحــل كافــة التحديــات التي تقــف حائًا أمــام تنميــة وتطوير هذه 
الطاقات لزيادة مســاهمتها في الناتــج الصناعي االجمالي وتوفير 
المزيــد من فــرص العمل خاصة وان القطــاع الصناعي يمثل احد 

القطاعات الرئيسية التاحة فرص العمل امام الشباب
ولفتت جامع الى ان الوزارة تسعى جاهدة لتقنين اوضاع المصانع 
غيــر المرخصــة وضمها الــى المنظومة الرســمية خاصة في ظل 
منظومة الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر والذي تم اقراره مؤخراً ويســتهدف 
جــذب القطــاع غيــر الرســمي لانضمام الــى منظومــة االقتصاد 

الرسمي واالستفادة من الحوافز العديدة التي يتيحها القانون
وفي هذا االطار اشــارت الوزيرة الى ان كافة اجهزة الوزارة على 
اتم االستعداد لتقديم كل الدعم الازم لمساعدة المصانع على تقنين 
اوضاعها، وكذلك جهاز تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر والذي يتيح خدماته لكافة المشــروعات من خال 

فروعــه المنتشــرة في كافة 
محافظات مصر

وقد تفقدت الوزيرة عدداً من 
المصانع العاملة فى مجاالت 
إنتاج  الكابــات الكهربائية 
والزجــاج والحديد باإلضافة 

إلى المنظفات .
ومــن جانبــه أكــد اللــواء/ 
عبد الحميــد الهجان محافظ 
القليوبية حــرص المحافظة 
بمنظومــة  االرتقــاء  علــى 
للقطاع  المقدمــة  الخدمــات 
الصناعي  واالرتقاء بالبنية 
التحتية لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية والتي تشمل تطوير 
الطرق وتوفيــر الكهرباء والصرف الصحي والصناعي ، مشــيراً 
الى ان هناك 3.6 فدان بمدينة بنها يمكن اســتغالها كمشروعات 

صناعية مرفقة للشباب بمختلف القطاعات الصناعية.
وأوضــح أن المحافظــة حريصــة أيضــاً على التنســيق مع وزارة 

التجارة والصناعة وكافة اجهزتها التابعة لتقنين اوضاع المصانع 
غير المرخصــة لدمجها فى المنظومة الرســمية وتحقيق التوافق 
مع متطلبات االشتراطات البيئية والدفاع المدني، االمر الذى يسهم 
فى زيادة معــدالت انتاجية هذه المصانع وتوفير المزيد من فرص 

العمل امام ابناءالمحافظة  .

خالل تفقدها لعدد من المصانع  بمنطقتى 
باسوس  والعكرشة

نيفين جامع: اهتمام كبير من القيادة السياسية 
بتقديم كامل الدعم لتقنين أوضاع التجمعات 

الصناعية ودمجها فى منظومة االقتصاد الرسمى

الرقابة على الصادرات والواردات تفتتح 
أول معمل مصري الختبار ترشيد استهالك 
المياه وقدرة التحمل للخالطات ومحابس 

المياه بميناء دمياط



9 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 8

رئيس الوزراء يبحث مقترحات تسهيل 
حركة البضائع بين مصر ودول القارة 

اإلفريقية.. ويوجه بصياغة خطة تحرك 
موحدة وبرنامج زمنّي للتنفيذ

عقــد الدكتــور مصطفــى مدبولي، 
رئيــس مجلــس الــوزراء اجتماعاً 
تســهيل  مقترحــات  الســتعراض 
حركــة البضائع بيــن مصر والدول 
اإلفريقيــة، وذلك بحضور الســيدة/ 
التجــارة  وزيــرة  جامــع،  نيفيــن 
كامــل  والمهنــدس/  والصناعــة 
الوزيــر، وزيــر النقــل ، الى جانب 
ممثلي وزارتــي الخارجية، وقطاع 
األعمــال العام، وعدد مــن الجهات 

المعنية.
وقــد اكــد رئيــس الــوزراء خــال 
االجتمــاع علــى االهتمــام الكبيــر 
الذي توليــه مصر بالقارة اإلفريقية 
وحرصها علــى تعزيز العاقات مع 
األشقاء في إفريقيا، ليس فقط على 
المســتوى السياســي وإنمــا أيضاً 
على المســتوى التنمــوي من خال 
زيادة حركــة التبــادل التجاري مع 
دول القارة، بما يحقق مصالح كافة 

األطراف.
وقــال مدبولي إن زيادة حجــم التبادل التجاري ترتبــط ارتباطاً وثيقاً 
بتطوير وســائل وآليات النقل من أجل خفض التكاليف النهائية للسلع 
والبضائــع، ومن ثــّم تأتي أهمية هذا االجتماع من أجل التوافق حول 

السبل المقترحة لتعزيز شبكة النقل بين مصر والدول اإلفريقية.
وقــد اســتعرضت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجــارة والصناعة 
المقترحــات المتعلقة بتســهيل حركة البضائع ما بيــن مصر والدول 
اإلفريقية عن طريق الشحن البحري، بناًء على اإلحصائيات الخاصة 
بحجــم الصــادرات المصرية لهــذه الدول وأهم الصــادرات المصرية 
لألسواق اإلفريقية، باإلضافة إلى حجم التبادل التجاري واالستثماري 
بيــن مصر والقــارة اإلفريقيــة، ووفقاً للدراســة التــي أعدها جهاز 
التمثيــل التجاري حول الحجــم المتوقع للصادرات المصرية إلى كافة 
الدول اإلفريقية، التي توضح قيمة الفرص المتاحة أمام كل منتج في 

كل سوق إفريقي على حدة.
وأشــارت وزيــرة التجارة والصناعــة إلى أنه تــم االنتهاء من خطة 
األنشطة القطاعية الترويجية، التي سيقوم بها جهاز التمثيل التجاري 
مــن وإلى عدد من الــدول األفريقية خال الفتــرة يناير 2021 حتى 
يوليو 2022 وتتضمن 602 بعثة تجارية و5 أســابيع تجارية، و3 

بعثــات مشــترين باإلضافة إلــى برنامج مكثف من النــدوات وورش 
العمل داخل مصر حول ُسبل دخول األسواق األفريقية، مشيرًة إلى أن 
أبــرز التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر والقارة 
اإلفريقية تتضمن ارتفاع أســعار الشــحن والنقل إلــى القارة، وطول 
فتــرة الشــحن التي قد تصــل إلى 38 يومــاً، إلى جانب عــدم توافر 
خطــوط ماحيــة منتظمة مع عدد من األســواق اإلفريقية، فضًا عن 
التكلفة العالية للنقل الداخلي ببعض الدول اإلفريقية، باإلضافة إلى أن 
ثلث القارة اإلفريقية ليس لها ســواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل 

البحري في عمليات التبادل التجاري معها.
وقدمــت جامــع مجموعة من المقترحات للتغلب علــى هذه التحديات 
تشــمل ضرورة توفر موانئ محورية ومناطق لوجيســتية واالعتماد 
على وسائل النقل األخرى كالسكك الحديدية، والنقل البري للنقل إلى 
الدول غير الساحلية فضًا عن انتهاج مسارات غير تقليدية لتصدير 
للســلع والمنتجــات المصريــة تتعلق فــي جزء كبير منهــا بمنظومة 

الشحن البحري.
وفــى ختام االجتماع، وجــه رئيس الوزراء بدمج المقترحات التي تم 
تناولهــا خال االجتماع، لصياغة خطة تحــرك وفق آليات وخطوات 
محددة، وبرنامج زمنّي للتنفيذ، والعرض خال االجتماع المقبل حول 

هذا الموضوع.

أدلت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بصوتها في 
االنتخابات البرلمانية بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وقالــت الوزيــرة فــي تصريحات لوســائل االعام ان اســتحقاق 
االنتخابــات البرلمانيــة يمثــل خطــوة هامة نحو اســتكمال خطط 
التنميــة الشــاملة والمســتدامة لبنــاء مصر الحديثــة ذات الدور 
السياســي واالقتصادي الفاعــل ليس فقط فــي محيطها االقليمي 

ولكن على المستوى الدولي ايضاً.
واشارت الى ان الشعب المصري اثبت للعالم اجمع قدرة فائقة على 
تقرير مصيــره ومواجهة كافة التحديات للوصول الى بناء دولته 
الديمقراطيــة الحديثة تحت القيادة الحكيمــة لفخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، والذي يؤكد دوماً على ثقته في وعي المواطن 

المصري ومشاركته في رسم مستقبل هذه االمة العظيمة.
ولفتــت جامــع الى ان مجلــس النواب الجديد ســيثري المشــهد 
السياســي والحياة النيابيــة بدوره الفاعل والرئيســي في اصدار 
التشــريعات المنظمــة والمحفــزة لكافة القطاعات وعلى رأســها 

القطــاع االقتصادي وهو االمر الذي 
ســينعكس ايجابــاً علــى تنفيذ خطة 
الدولــة المصريــة نحــو اســتكمال 
برامج االصاح االقتصادي ومن ثم 
توفير حياة كريمة ترضي طموحات 

الشعب المصري.
ودعت وزيــرة التجــارة والصناعة 
جموع الشــعب المصــري بضرورة 
هــذا  فــي  االيجابيــة  المشــاركة 
االستحقاق االنتخابي الهام باعتباره 
دســتوري  وحــق  وطنــي  واجــب 
لــكل مواطــن وذلك للمســاهمة في 
اســتكمال مشــوار البنــاء والتنمية 
والعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة 

من النمو واالزدهار.

عقــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة لقاًء موســعاً - عبــر تقنية الفيديو 
كونفرانس - مع الســيدة/ تشيليشي كابويبوي 
الســكرتير العــام لتجمــع الســوق المشــتركة 
للشــرق والجنوب األفريقي )الكوميســا( حيث 
تناول اللقاء عدد مــن الموضوعات والملفات 
المطروحــة على جدول أعمــال التجمع  خال 
المرحلــة الحالية الى جانب االعــداد لفعاليات 
القمة المقبلة  لرؤســاء دول و حكومات تجمع 

الكوميسا والمقرر انعقادها العام المقبل.
وأكــدت الوزيــرة حــرص القيــادة السياســية 

والحكومــة علــى الوفــاء بكامــل إلتزاماتها تجاه كافــة المنظمــات والتجمعات 
االقتصادية اإلقليمية والدولية بهدف مســاندتها في القيام باألدوار المنوطة بها 
على أكمل وجه فضًا عن دعم الدولة المصرية للكوميسا في جهودها لمواجهة 
تداعيــات فيروس كورونا المســتجد على حركة التجارة البينية وانتقال الســلع 
واألفراد بين دول التجمع، مشــيرًة إلى أهمية المنصة اإللكترونية التي أنشأتها 
الكوميســا لتســهيل حركة التبــادل التجاري بين دول التجمــع حيث كانت مصر 
أفادت الكوميســا بتحديد جهات من وزارات التجارة والصناعة والصحة وهيئة 

الشراء الموحد كنقاط اتصال للحكومة المصرية بالمنصة.
ولفتت جامع إلى أهمية حث ســكرتارية الكوميســا للدول الـ 7 أعضاء التجمع 
التــي لم توقع بعد على اتفــاق التجارة الحرة بين التجمعــات االفريقية الثاث، 
مشــيرًة إلى أن مصر كانت ضمن أوائل الدول الموقعة على االتفاق والتصديق 
عليه من البرلمان حيث يســتهدف تحرير حركة التجارة البينية بين دول القارة 
االفريقية وتســهيل حركة انتقال البضائع واألفراد وتيسير حركة النقل بين دول 

القارة.
تنميــة  جهــاز  أن  إلــى  الوزيــرة  ونوهــت 
المشروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر اطلق منصة »50 مليون امرأة أفريقية 
تتحدث« وذلك يوم 18 نوفمبر الماضي وذلك 
بالتعاون مع تجمعات الكوميسا وجماعة شرق 
أفريقيا واإليكواس، حيث ستسهم هذه المنصة 
فــي توفير خدمــات متميزة لســيدات األعمال 
دورهــن  وتفعيــل  القارةاالفريقيــة  دول  فــي 
داخل منظومــة التنمية المســتدامة باالقتصاد 
االفريقي، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري 
بين مصر ودول الكوميسا بلغ 3.9 مليار دوالر العام الماضى مقارنة بنحو 3.2 
مليــار دوالر عام 2018 محققاً زيادة قدرهــا 19.1%، كان نصيب الصادرات 
المصرية لدول التجمع فيها 2.8 مليار دوالر العام الماضى مقارنة بنحو 2.3 

مليار دوالر عام 2018 بزيادة قدرها %22.5.
ومن جانبها أكدت الســيدة/ تشيليشــي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق 
المشــتركة للشــرق والجنــوب االفريقي »الكوميســا« الدور الهــام لمصر في 
دعم الكوميســا وتفعيل دورها في تعزيز حركة التبادل التجارى واالســتثمارات 
المشــتركة بين الدول األعضاء بالتجمع وأضافت أن اجتماع المجلس الوزاري 
غيــر العادى للكوميســا أقر عدد من اإلجــراءات والتدابير االحترازية لمواجهة 
تداعيات أنتشار فيروس كورونا المستجد على منظومة التعاون االقتصادي بين 
دول التجمع تضمنت إجراءات احترازية على ســائقي الشاحنات وإنشاء منصة 
معلوماتيــة إلتاحة كافة البيانات الخاصة بخدمات الســلع والبضائع األساســية 

لتفعيل منظومة التجارة اإللكترونية بين دول الكوميسا.

وزيرة التجارة والصناعة تدلى بصوتها 
بانتخابات مجلس النواب بكلية الفنون 

الجميلة

و تبحث مع سكرتير عام تجمع الكوميسا 
سبل تعزيز التعاون االقتصادي المشترك بين 

دول التجمع خالل المرحلة المقبلة
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فــي اطــار االســتعداد لتنظيــم 
مؤتمر مصر تســتطيع شاركت 
الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
فــي  والصناعــة  التجــارة 
االجتماع الــذي عقده الفريق/ 
عبــد المنعــم التــراس رئيس 
للتصنيــع  العربيــة  الهيئــة 
الهجــرة  وزيــري  بحضــور 
وشــئون المصرييــن بالخارج 
وقطاع األعمال العام للتحضير 
للدورة القادمة للمؤتمر والتى 
ســُتخصص لقطــاع الصناعة، 
االجتمــاع  فــى  شــارك  وقــد 
رئيس الهيئة العامة لإلستثمار 
ورئيس الهيئــة العامة للتنمية 
الهيئــة  ورئيــس  الصناعيــة 

العامــة للرقابــة علــى الصــادرات والــواردات ورئيس هيئــة تنمية 
الصــادرات، الــى جانب رئيس إتحــاد الصناعــات المصرية ورئيس 
االتحــاد العام للغرف التجاريــة ونائب وزير التعليــم العالي ورئيس 
أكاديمية البحث العلمي ومستشار وزيرة التجارة والصناعة لاتصال 

المؤسسى .
خــال المباحثــات أوضحــت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة ان عقد مؤتمر »مصر تستطيع« فى دورته الجديدة حول 
الصناعــة المصريــة يأتى مواكباً لاهتمام الكبيــر الذى توليه الدولة 
وعلى رأســها فخامة الرئيــس عبد الفتاح السيســى لتنمية وتطوير 
الصناعــة المصريــة خاصــة وانهــا تمثل قاطــرة التنميــة لاقتصاد 
القومى، مشيرة الى حرص الوزارة على اتاحة كافة امكاناتها النجاح 
هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة كبيرة الستعراض كافة المقومات 
واالمكانــات التى تمتلكها الصناعة المصريــة فى كافة قطاعاتها الى 
جانب جذب اســتثمارات المصريين فى الخارج لاستثمار فى السوق 

المصرى .
وأشــارت الــى اهميــة تركيز المؤتمر على االســتفادة مــن التجارب 
الدوليــة فى توطيــن التكنولوجيــات الحديثة فى مختلــف القطاعات 
الصناعيــة وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا 
تنافســية، وهــو االمر الذى يحقق مســتهدفات الــوزارة نحو تعميق 
التصنيــع المحلــى واحال الــواردات بمنتجات محليــة الصنع، وبما 
ينعكــس ايجابا على اصــاح العجز فى الميــزان التجارى المصري، 
الفتــًة فى هذا االطار الى امكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشــاركين 
فى المؤتمر من المصريين بالخارج الى المجمعات الصناعية الجديدة 
التى انشــأتها الوزارة للتعرف علــى االمكانيات والخدمات والحوافز 
المتاحة امام المســتثمرين فى القطاع الصناعي، ويصل اجمالى هذه 

المجمعات الى 13 مجمعاً معظمها يغطى محافظات صعيد مصر.
واكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين بالخارج 
الــى اهمية تشــكيل لجنة تنفيذيــة لمؤتمر مصر تســتطيع بالصناعة 
بمشــاركة وزارات الصناعــة وقطــاع األعمــال واإلنتــاج الحربــي 
والعربيــة للتصنيــع وإتحاد الصناعات المصرية لاســتماع لرؤيتهم 
الفنية فــي محاور المؤتمر وتحديد التخصصــات التي يتم مخاطبتها 

بالخــارج،  الخبــراء  مــن 
مؤكدة أهمية اجتــذاب العقول 
المصرية المهاجــرة  من أجل 
المســاهمة فى إنتاج وتصميم 
منتجــات بديلة عــن الواردات 
التي نســتوردها مــن الخارج، 
باإلضافة إلــي البدء في حصر 
لدراســة  اإلنتــاج  مدخــات 
وتشــكيل  محليــاً،  تصنيعهــا 
فــرق عمل مشــتركة لدراســة 
آليــات  ووضــع  اإلحتياجــات 
التنفيذ بتوقيتات محددة سواء 
فيمــا يتعلــق بتصنيــع الســلع 
التي  والمكونات  اإلســتثمارية 

يتم استيرادها من الخارج.
وأشارت الي انه سيتم التعاون 
مــع كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها والتجارة والصناعة وايضا 
قطــاع األعمال واإلنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات 

للتوصل الى خطة عمل شاملة النجاح هذا الحدث الهام.
كما أكد »هشام توفيق« وزير قطاع األعمال أن تشكيل لجنة مشتركة 
لمؤتمر مصر تســتطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين 
وزارة قطــاع األعمــال ووزارة الصناعة والتجــارة ووزارة اإلنتاج 
الحربــي والهيئــة العربية للتصنيع لتوحيد الجهــود وتحقيق التكامل 
لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيًرا 
إلى أن الطريق األمثل للتنمية البد أن يتم بتضافر الجهود واســتثمار 

كافة إمكانيات ُمؤسساتنا الوطنية.
مــن جانبه أكــد الفريــق »التراس« علــى تنفيذ توجيهــات الرئيس 
»عبد الفتاح السيســي« بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة 
وإســتغال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا ألهمية تعزيز الجهود 
لتعميق التصنيــع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل 
علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات 

المصرية.
كما أعرب« التراس »عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها 
لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية 
وربط المستثمرين المصريين واألخوة العرب بوطنهم األكبر، مشيرا 
إلــي إســتراتيجية الهيئــة العربيــة للتصنيع لفتح قنــوات اتصال مع 
العلماء والخبراء لاســتفادة من ثروة مصر الفكرية في مشــروعات 

الهيئة التنموية.
وبدوره أوضح المهندس »محمد السويدي« رئيس إتحاد الصناعات 
أن خطة التعاون المشــترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين 
الحكومة بكافة اجهزتها والقطاع الخاص ممثل فى إتحاد الصناعات، 
الفتــا الى أهمية دعم مؤتمر مصر تســتطيع واإلســتفادة من خبرات 
علمائنــا بالخــارج، مع اهميــة البدء فــى عقد لقاءات موســعة بين 
المسئولين والمصريين فى الخارج لاجابة على استفساراتهم بشأن 
منــاخ االســتثمار فى مصــر، واســتعراض التطورات التى يشــهدها 
االقتصــاد المصري، مؤكدا اهمية هذه اللقــاءات فى صياغة محاور 

المؤتمر وضمان نجاحه.

اجتماع موسع لوزراء الصناعة والهجرة 
وقطاع االعمال ورئيس العربية للتصنيع 

لبحث التحضير واالعداد لمؤتمر مصر 
تستطيع بالصناعة

بحضور ممثلين عن 6 وزارات
وزيرا التجارة والصناعة والسياحة واالثار 

يبحثان الترتيبات الخاصة بمحتوى الجناح 
المصري بمعرض اكسبو دبي 2020

اســتقبل الدكتــور خالــد العنانــي وزيــر 
الســياحة و االثار  الســيدة نيفين جامع، 
وزيــرة التجارة والصناعة بمقر المتحف 
القومــي للحضارة المصريــة حيث عقدا 
اجتماعاً موسعاً لبحث الترتيبات الخاصة 
بالمحتوى الذي ســيتم عرضــه بالجناح 
المصري المشــارك بمعرض إكسبو دبي 
2020 والمقرر عقده خال شهر أكتوبر 

المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.
وقــد شــارك فــي االجتمــاع  الدكتــورة/ 
غادة شــلبي نائب وزير السياحة واالثار  
والدكتور/ أحمد مغــاوري، رئيس جهاز 
العــام  والمفــوض  التجــاري  التمثيــل 
للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 
والســيد/ حاتم العشــري مستشار وزيرة 
التجــارة والصناعة لاتصال المؤسســي 
الى جانب ممثلين عن وزارات االســكان 

والماليــة والتعليــم العالــي والثقافــة والهجرة والســياحة 
واالثار وعدد من الجهات المعنية.

وأكــدت جامــع حــرص الحكومة علــى إنجاح المشــاركة 
المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 والظهور بالشكل 
الائــق بمكانــة مصــر وثقلهــا علــى الســاحتين اإلقليمية 
والدوليــة واإلســتفادة مــن رواج المعرض على مســتوى 
العالم وكونه يقام ألول مرة في بلد عربي، مشــيرًة إلى أن 
الجناح المصري بالمعرض سيســلط الضوء على مساهمة 
الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل 
واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية 

مصر 2030.
وأوضحــت الوزيــرة أن مبني الجناح المصري المشــارك 
بالمعــرض والــذي تفقدته خــال زيارتها لدولــة اإلمارات 
االســبوع الماضي يعكس الحضارة المصرية وأهم ســمات 
الشــخصية المصرية عبر التاريخ، الى جانب التركيز على 
مصر المستقبل واهم الفرص المتاحة امام المستثمرين في 
كافة القطاعات، مشيرة الي ان الجناح المصري سيتضمن 
فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف ابرام صفقات 
تجارية واســتثمارية بما يعظم األثر االقتصادي للمشــاركة 

المصرية بالمعرض

ولفتــت الوزيــرة الــى ان هنــاك تنســيقاً كبيــراً مــع كافة 
الــوزارات واالجهــزة المعنية مــن خال اللجنــة الوطنية 
للمشــاركة المصرية باكســبو دبي والتي تضم حوالي 25 
وزارة فضــًا عن المؤسســات والهيئــات وتجمعات رجال 
االعمال والبنوك وتستهدف انجاح المشاركة المصرية في 

هذا المحفل الدولي الهام
ومن جانبه أكد الدكتور/ خالد العناني، حرص الوزارة على 
اتاحــة كافة امكاناتهــا الظهار الجنــاح المصري بمعرض 
اكســبو بالصورة التي تتناســب مع مكانة مصر باعتبارها 
أحد أهم المقاصد الســياحية واألثرية العالمية، مشــيراً في 
هذا االطار إلى ضرورة ان يكون المحتوى المقدم بالمعرض 
كبير ومســتمر بحيث يتوزع على مدة الـ6 اشــهر الخاصة 
بالمعرض حتى يتسنى جذب الزائرين طوال مدة المعرض.

واوضح الوزير ان العام المقبل سيشــهد اطاق العديد من 
الفعاليــات الهامة وعلى رأســها افتتــاح المتحف المصري 
الكبير، مشــيراً الى أنه يجري دراسة اقامة معرض مؤقت 
لمجموعــة مــن االثــار المصرية بمــكان مؤمــن بالجناح 
المصــري بالمعرض ليبــرز تفرد مصر و يعكس حضارتها 
العريقة، إلى جانب عرض أالف من المستنســخات لزائري 

الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي.
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عقدت الســيدة نيفين جامع / وزيرة التجارة 
والصناعــة لقــاًء مع وفــد الغرفــة العربية 
برئاســة  والتجــارة  للصناعــة  األلمانيــة 
الســيد/ يان نوتــر المدير التنفيــذي للغرفة 
والذي تناول دور الغرفة في دعم ومســاندة 
مشــروعات التعــاون التجــارى والصناعى 
واالســتثمارى بين مصر وألمانيا والخدمات 
التــي تتيحها الغرفة لدوائــر األعمال لتعزيز 
منظومة التعاون االقتصادي المشــترك بين 

البلدين.
وقالــت الوزيرة إن الحكومــة حريصة على 
تقديــم الدعــم الكامل لمختلف االســتثمارات 
المحلية واألجنبية العاملة بالسوق المصرى 
مــن خال توفيــر كافة الخدمــات الصناعية 
والقضــاء علــى التحديات التــي تواجه هذه 
االستثمارات، مؤكدة أن حرص الوزارة على 
نقــل الخبــرات واإلمكانــات والتكنولوجيات 
الصناعية المتطــورة لدولة ألمانيا للصناعة 

الوطنيــة في مختلــف القطاعــات اإلنتاجية 
وذلــك باعتبارهــا احــدى القــاع الصناعية 
العالمية التي تحظى بثقة المجتمع الصناعي 
والمستهلكين المصريين فضًا عن االستفادة 
من التوجه الحالي للمستثمرين األلمان بنقل 
اســتثماراتهم الخارجية للدول القريبة وذلك 
من خــال إعــادة توطيــن هــذه الصناعات 

بالسوق المصري.
وأشارت جامع إلى أهمية المنصات الرقمية 
فــي تعزيز التعاون االقتصادي العالمى خال 
المرحلــة الحالية وفى إطــار جهود مواجهة 
التداعيات الســلبية النتشار فيروس كورونا 
المســتجد على االقتصــاد العالمي، الفتة إلى 
أهميــة االســتفادة مــن الخبــرات األلمانيــة 
الكبيرة في مجال التسويق الرقمي والتجارة 

اإللكترونية باالقتصاد المصري.
ولفتــت الوزيرة إلى أنه يجــرى حالياً وضع 
خطــة جديدة لمنظومة المعــارض الخارجية 

والداخلية باعتبارها ركيزة أساســية لتعزيز 
باألســواق  المصريــة  الصــادرات  تواجــد 
العالمية وزيــادة تنافســية المنتج المصرى 
بالســوقين المحلــى والعالمي، مشــيرة إلى 
أهميــة توفير بدائل فاعلة لمنظومة الترويج 
للصــادرات لتفادى األثار الســلبية لفيروس 
التجــارة  المســتجد علــى حركــة  كورونــا 

العالمية.
ومن جانبه أوضح الســيد/ يان نوتر المدير 
التنفيذي للغرفــة العربية األلمانية للصناعة 
والتجارة أن الغرفة العربية األلمانية للصناعة 
والتجــارة تعد أكبر غرفة تجارية في منطقة 
الشــرق األوســط حيث تضم 2500 شركة، 
مشــيراً إلى أن الغرفة توفر خدمات متميزة 
لكافة الشركات األعضاء وتعمل كحلقة وصل 
بيــن الحكومتين المصرية واأللمانية ورجال 
األعمــال العامليــن والمهتميــن بالســوقين 

المصرى واأللماني.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وفد 
الغرفة العربية األلمانية للصناعة والتجارة 

دعم ومساندة مشروعات التعاون التجاري 
والصناعي واالستثماري بين مصر وألمانيا

وتستعرض المؤشرات اإليجابية 
لالقتصاد المصري خالل فعاليات القمة 

العربية األوروبية
أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع، وزيرة 
التجارة والصناعــة ضرورة تضافر 
جهــود الــدول العربيــة واألوروبية 
لتخطي ازماتهــا االقتصادية لتحقيق 
االستقرار االقتصادي من خال فتح 
افــاق جديدة لاســتثمار واســتغال 
ثروات المنطقة، مشيرًة إلى الجهود 
الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي 
فــي التواصــل مــع شــركاء مصــر 
لدعم منظومــة االســتقرار والنمو، 
والتــي كان أبرزهــا إنشــاء منتدى 
الغــاز لجنوب شــرق البحر األبيض 
المتوســط الــذي يمثل نجاحــا كبيرا 
إلدارة ثــروات البــاد بالتعــاون مع 
دول المنطقة تحقيقا لاستقرار على 

الصعيدين السياسي واالقتصادي.
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزيــرة التي ألقاها نيابًة عنها 
الدكتور/ أحمــد مغاوري، رئيس جهــاز التمثيل التجاري 
خال فعاليات الدورة الخامسة من القمة العربية األوروبية 
التــي انطلقت مــن اليونان عبر تقنيــة الفيديو كونفرانس 
تحت عنــوان »شــراكة اســتراتيجية بين العالــم العربي 
واالتحــاد األوروبي« وذلــك برعاية البرلمــان األوروبي 
ووزارة الخارجيــة اليونانيــة وبمشــاركة وزيــر التنمية 
واالســتثمار اليونانــي وعــدد كبير من الــوزراء وممثلي 

الحكومات العربية واألوروبية.
وأوضحــت جامــع أن تحقيق النمو االقتصــادي المتوازن 
والمســتدام يأتي على رأس أولويــات الحكومة المصرية 
وذلك بهدف خلق اقتصاد تنافســي ومتنوع، الفتة في هذا 
الصــدد إلــى أن مصر قــد تبنت برنامجــاً ناجحاً لإلصاح 
االقتصادي ســاهم في تحقيــق االقتصاد المصري معدالت 
نمو تعتبر األفضل على مســتوى منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، األمر الذي ســاعد مصــر فيما بعد على 
مواجهة التداعيات االقتصادية المترتبة على أزمة فيروس 

كورونا المستجد.
وأشــارت الوزيــرة إلــى أن مصــر قد نجحت فــي تحقيق 
معدل نمو بلــغ 5.9% حتى فبراير الماضي لتتخطى بذلك 
المعدالت المســتهدفة للعام المالي 2020/2019 والتي 
تبلغ 5.7% كحد أدنى، هذا إلى جانب ما سجله االحتياطي 
النقــدي األجنبي من ارتفــاع حيث بلغ 45,5 مليار دوالر 
بالرغم مما تشــير اليــه تقارير المؤسســات العالمية من 
توقعات حدوث انكماش على مســتوى العالم في قطاعات 

مختلفــة بنســب ال تقل عن 4,5 الــى 5% وحدوث تراجع 
شــديد في العديد مــن القطاعات االقتصادية على رأســها 
قطاعات الســياحة والطيران والماحة والتجارة العالمية 
وانخفاض في حجم االســتثمارات العالمية وما تمثله هذه 
التوقعات من ضغط على اقتصادات الدول المختلفة سواء 

المتقدمة أو النامية
وأضافــت أن الحكومــة تتبنــى عــدداً مــن المشــروعات 
االســتراتيجية العماقة المطروحة لاستثمارات الدولية، 
ومــن أهمهــا المنطقــة االقتصاديــة لتنميــة محــور قناة 
الســويس، ومشــروع المثلث الذهبي، والمدن الصناعية 
المتخصصة في الغزل والنســيج والجلود واألثاث ومركز 
الخدمــات اللوجســتية فــي دميــاط، والعاصمــة اإلدارية 
الجديــدة، ومدينــة العلميــن الجديــدة، ومدينــة الجالــة 
العالميــة، ومشــروع اســتصاح 1.5 مليون فــدان، إلى 
جانب مشــروعات الطاقة الجديــدة والمتجددة، مؤكدًة أن 
هــذه اإلجراءات والمشــروعات تأتي في إطــار ما توفره 
مصر من فرص ضخمة أمام المستثمرين األجانب وسعي 
الدولة الحثيث لتذليل كافة العقبات أمام المستثمر األجنبي.
ودعت الوزيرة المشاركين في القمة لضرورة االطاع على 
هذه الفرص االســتثمارية التي تتيحها مصر والمســاهمة 
فيهــا وتمهيد الطرق في ســبيل ذلك وفي إطــار ما يجمع 
مصــر واليونــان ومنظومة االتحاد األوروبــي من تعاون 
مشترك، مؤكدًة أهمية االرتقاء بآلية التعاون بين المنطقة 
العربية واالتحاد األوروبي لانطاق الى أفاق تضمن دعم 

المزيد من األمن واالستقرار بالمنطقة.
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة 
بعاقــات  ترتبطــان  المتحــدة  والمملكــة  مصــر  أن 
اقتصادية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون 
المشــترك في مختلف المجــاالت التجارية والصناعية 
واالســتثمارية، مشــيرًة الى اهتمام القيادة السياســية 
بالبلديــن بتعزيز التعاون االقتصادي المشــترك بهدف 
تحقيــق نقلة نوعية في معدالت التجارة البينية وزيادة 
المشــروعات االســتثمارية للشــركات البريطانية في 

مصر وبصفة خاصة في مرحلة ما بعد البريكسيت.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور/ 
احمــد مغــاوري رئيس جهــاز التمثيل التجاري خــال فعاليات 
االســبوع المصري الذي نظمته الجمعيــة المصرية البريطانية 
والمقــام خــال الفترة مــن  9-12 نوفمبــر2020 الجاري بـ 
»جلســة مســتقبل العاقــات التجاريــة المصريــة البريطانية« 
والتي ادارها الدكتور/ احمد فكري عبد الوهاب بحضور السير/ 
جيفري دونالدســون المبعــوث التجاري للمملكــة المتحدة الى 

مصر واعضاء جمعية االعمال المصرية البريطانية.
وقالــت الوزيرة ان المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول هامة في 
تاريــخ العاقات الثنائية المصرية البريطانية خاصة مع خروج 
المملكــة المتحدة من التكتل االوروبــي وبداية عاقات تجارية 
واســتثمارية ثنائية جديدة مع العالم لتجعل من المملكة المتحدة 
إحدى أهم الشــركاء التجاريين لمصر على المســتوى العالمى، 
مشيرًة الى ان المملكة المتحدة  تأتي في المرتبة االولى عالمياً 
من حيث حجم المساهمة في االستثمار االجنبي المباشر بالسوق 
المصري من خال 1630 شــركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار 

دوالر تتركز اغلبها في القطاع الصناعي .
ونوهت جامع الى حرص الحكومة المصرية على خلق عاقات 
راســخة ومســتدامة مــع مجتمــع األعمــال بالمملكــة المتحدة 
االمــر الذي من شــأنه تعزيــز التعاون االســتثماري والتجاري 
بيــن البلدين خــال المرحلة المقبلة، حيث يعــد منتدى األعمال 
المصرى البريطاني احد ركائز التعاون المشــترك الداعم لمسار 
العاقــات االقتصاديــة بين البلديــن بصفة خاصــة وبين مصر 
والمملكة المتحدة ودول القارة االفريقية بصفة عامة، مشــيرًة 
الــى ان الوقــت الحالي يمثــل فرصة جيدة للتطلع نحو توســيع 
نطــاق التعاون االقتصادي المصري البريطاني المشــترك بدول 
القارة االفريقية الســيما في ظل الدعم السياسي غير المسبوق 

لهــذا الملف الهام بهدف تحقيق االســتفادة القصوى من فرص 
النفــاذ التفضيلي للصــادرات المصرية لاســواق االفريقية في 

AF CFTA إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية
واشــارت الــى ان الدولة المصرية  تتطلــع الى ضخ المزيد من 
االستثمارات البريطانية بالسوق المصري خال الفترة القادمة، 
الفتــًة الى ثقة الحكومة الكاملة فــي مجتمع األعمال البريطاني 
بالقيــام بدور محوري لنقــل التكنولوجيا والخبــرات الصناعية 

البريطانية المتطورة للصناعات الوطنية.
واوضحــت الوزيرة ان الســوق البريطاني يمثل أهم االســواق 
التصديرية المســتقبلة لعدد كبير من بنــود المنتجات المصرية 
الســلعية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول 
لــدى المســتهلك في المملكة المتحدة خاصة بعد ســريان اتفاق 
الشــراكة التجاريــة بين البلدين والمنتظــر التوقيع عليه قريباً، 
مشــيرًة الى أن معدالت التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام 
الماضى نحو 2.14 مليار جنيه استرليني مقارنة بنحو 1,96 

مليار جنيه استرليني في عام 2018.
وتابعت الوزيرة  ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح 
السيســي تسعى لبذل المزيد من الجهود لتحقيق استدامة النمو 
االقتصــادي وذلــك من خــال التركيز على عدد مــن القطاعات 
الواعدة وتنفيذ خطة عمل لإلصاحات الهيكلية بهذه القطاعات 
لزيــادة تنافســيتها وقيمتهــا المضافــة وبصفــة خاصــة قطاع 
الصناعات التحويلية والذى يحظى بأهمية وأولوية لدى الدولة 
المصريــة لكونه مــن القطاعات عالية اإلنتاجية ســريعة النمو 
ولدوره الهام فى خلق فرص العمل الضرورية وتحسين االنتاجية 
، مشــيرًة الى ان قطاع الصناعة التحويلية ســاهم بنسبة %10 
مــن النمو المتحقق فى الربع األول من العام الجارى 2020 ، 
كما زادت مســاهمة القطاع فى نسبة المشتغلين به خال الربع 
األول مــن العام الجاري إلى نحــو 12.8%  مقارنة بـ %12.1 

خال نفس الفترة من العام الماضي .

خالل فعاليات االسبوع المصري البريطاني
نيفين جامع: نسعى لتحقيق نقلة نوعية 

في معدالت التجارة البينية وزيادة 
االستثمارات البريطانية في السوق المصري

بهدف نشر الثقافة القانونية الكترونيا
هيئة المطابع األميرية توقع بروتوكول 

تعاون مع نادى قضاة مصر لتعزيز أوجه 
التعاون في مجال نشر الموسوعات 

القانونية الرقمية
فــي إطــار توجيهــات الســيدة/ نيفيــن 
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة  جامــع، 
لارتقــاء بمنظومــة الطباعــة والنشــر 
بهيئــة المطابــع األميرية، وقع الســيد/ 
أشــرف إمام، رئيس مجلس إدارة هيئة 
المطابــع األميريــة والمستشــار/ محمد 
عبد المحســن، رئيس نادى قضاة مصر 
بروتوكــول تعاون لتعزيز أوجه التعاون 
المشترك بين الجانبين في مجال طباعة 

الموسوعات القانونية والرقمية .
وقال السيد/ أشرف إمام، رئيس مجلس 
إدارة هيئــة المطابــع األميريــة إن هذا 
االتفــاق يأتــي في إطــار حــرص هيئة 
المطابــع األميريــة علــى نشــر الثقافة 
القانونيــة الكترونيا وايمانــاً من دورها 
الريــادى فــي مجال الطباعــة وبصفتها 
الرســمية  للجريــدة  الرســمى  الناشــر 
والوقائــع المصريــة، مشــيراً إلــى أن 
االتفاق يمثل إحدى الخطوات التي تتبناها 
الهيئــة حالياً لتعزيز تعاونها مع مختلف 
الجهات لتحقق رؤيتها بأن تكون منارة 
لنشر الفكر والثقافة والريادة باعتبارها 
أحــد أهــم مراكــز الطباعة والنشــر في 
مصر والشرق األوسط وقاطرة لصناعة 
الطباعــة والتجليــد لتحقق بذلــك أعلى 

معدالت لألداء.
وأوضــح إمام أن الطرفين اتفقا بموجب 
البروتوكــول على العمل في ضوء خطة 
اللجنــة العلمية والثقافيــة بنادى قضاة 
مصر لتقديم خدمة الموسوعات القانونية 
المتكاملــة الكترونيــا والمتضمنــة كافة 
التشريعات والقوانين والتى تختص بها 
هيئة المطابع األميرية كأفضل الخدمات 

ســواء  للقضــاة،  لتقديمهــا  الثقافيــة 
مطبوعــة أو الكترونياً من خال تطبيق 
على أجهزة التليفونات المحمولة والذى 
يتيــح امكانية التصفح والبحث عن كافة 
القوانيــن والقــرارات الصــادرة بصفة 

يومية.
وأضاف رئيس هيئــة المطابع األميرية 
أن هــذه الموســوعات تتضمــن كافــة 
الصــادرة  والقوانيــن  التشــريعات 

والقــرارات المكملة لهــا متضمنة مدى 
سريانها، والتشريعات اليومية المنشورة 
بالجريدة الرســمية والوقائع المصرية، 
باإلضافــة إلى أحكام محكمة النقض منذ 
إنشائها ووفقا لفهرســة الموضوعات، 
وأحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا، 
وأحكام المحكمة االدارية العليا وتوحيد 
المبــادئ، فضــًا عــن فتــاوى الجمعية 

العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع، وزيرة 
التجــارة والصناعة والرئيــس التنفيذي 
لجهاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر حــرص 
الحكومــة المصرية على تشــجيع ثقافة 
العمل الحر وتشــجيع صغــار المصنعين 
والمستثمرين على البدء في مشروعاتهم 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر باعتبارها 
علــى رأس محــاور التنميــة المجتمعية 
واالقتصادية خاصــًة وأن مصر تعد من 
أهم الــدول الداعمة لمشــروعات ريادة 
األعمــال وقطاع المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة مــن حيــث توفيــر برامج 
التعلــم والتدريــب وحاضنــات األعمــال 
باالضافة الــي توفير العديد من األدوات 

التمويلية الازمة لبدء المشروعات.
جــاء ذلك في ســياق الكلمة التــي ألقتها 
الوزيرة خال مشــاركتها االفتراضية في 
فعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال، 
التي تستضيفها مصر للعام الثالث عشر، 
وينظمهــا المجلس الدولي للمشــروعات 
 ،ICSB الصغيرة والمتوسطة بواشنطن
خــال الفترة مــن 15 إلــى 22 نوفمبر 
الماضي، حيث اســتعرضت الوزيرة أهم 
مــا تم إنجــازه فــي مجال المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة وريــادة األعمال 
وخاصــًة خــال أزمــة انتشــار فيروس 

كورونا.
تنميــة  قانــون  إن  الوزيــرة  وقالــت 
والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 
ومتناهية الصغر والذى تم التصديق عليه 
يمثل طفــرة كبيرة من حيث التيســيرات 
والمميــزات والفرص االســتثمارية التي 
ســتتاح لهــذا القطاع لمســاعدة شــباب 
المســتثمرين علــى تنفيذ مشــروعاتهم، 
الفتــًة إلــى أن القانون يتيــح العديد من 
المزايا ألصحاب المشــروعات الصغيرة 

ورواد األعمــال حيث يفــرد القانون باب 
خاص لريــادة األعمال لدورها المحوري 
في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية 
الصغــر وهــو ال ُيعنــى فقــط بالخدمــات 
التمويليــة ولكــن أيضــاً الخدمــات غير 
الماليــة وأهمها التدريــب وفتح مجاالت 

أكثر للمشروعات والتنمية.
ولفتت جامع إلــى أنه جارى حالياً إعداد 
الائحة التنفيذية للقانون وذلك بتنســيق 
وتعاون مــع كافة األطــراف المعنية من 
الجهات والــوزارات ومنظمات المجتمع 
المدنى وشــباب األعمــال بهدف التوصل 
إلــى الئحة تتوافق عليهــا كافة األطراف 
وبما يســهم فى تعظيم المــردود من هذا 

القانون.
وأوضحــت الوزيــرة أن الحكومة ممثلة 
في وزارة التجارة والصناعة تبنت خطة 
طموحة إلنشاء 13 مجمع صناعي جديد 
بنحــو 12 محافظة معظمهــا بمحافظات 
الصعيــد وتشــمل 4307 وحدة صناعية 
جاهزة وكاملة المرافق متاحة بتيسيرات 

كبيرة للمستثمرين الن الغرض األساسي 
منهــا هــو توفير فرصــة عمل للشــباب 
والشابات خاصًة إلقامة صناعات صغيرة 
ومتوســطة، مشــيرًة إلى أنه تــم مؤخراً 
طــرح 7 مجمعات صناعيــة جديدة أمام 
المســتثمرين تتمتــع بالعديد مــن المزايا 
والحوافــز االســتثمارية حيث روعي في 
هذا الطرح تقديم تيسيرات غير مسبوقة 
للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة 
الشــروط، وكذا الغاء التكاليف المعيارية 
لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم 

العروض.
باألســبوع  المشــاركين  ودعــت جامــع 
لاطاع على هذه المجمعات واالســتفادة 
مــن المزايــا التــي تتيحهــا باعتبارهــا 
والخدمــات  المرافــق  كاملــة  مجمعــات 
ومحــدد بها االنشــطة والمنتجــات التي 
يرغب المستثمر في العمل بها واألسواق 
المتاحــة محليــاً تمهيــداً للوصــول إلــى 

مرحلة التصدير لألسواق الخارجية.
وأشادت الوزيرة بدور األسبوع العالمي 
لريــادة األعمــال الهام لما يقــوم به من 
األنشــطة وورش العمل والمسابقات في 
مختلف المحافظات بهدف تسليط الضوء 
على أهم الفــرص الواعدة لمصر في ان 
تصبح واجهة لــرواد األعمال في العالم، 
فضــًا عــن مناقشــة التحديــات الراهنة 
لقطــاع ريــادة األعمــال والمشــروعات 
الصغيرة ومتناهيــة الصغر نتيجة ألزمة 
فيروس كورونا التي فرضت نفسها على 
االقتصاد العالمي خاصة قطاع المشاريع 
الصغيرة ومتناهية الصغر، مشــيرًة إلى 
أنه ســيتم خال األســبوع إطــاق العديد 
مــن المبــادرات وبروتوكــوالت التعاون 
الداعمــة لــرواد األعمــال والمــرأة من 

اصحاب المشاريع متناهية الصغر.

خالل مشاركتها في فعاليات األسبوع 
العالمي لريادة األعمال

نيفين جامع تؤكد حرص الحكومة 
على تشجيع ثقافة العمل الحر وتنمية 

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

اصدار أول دفعة من شهادات صرف 
مستحقات الشركات المصدرة لدى 

صندوق تنمية الصادرات فى إطار مبادرة 
السداد الفورى

أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة ان صندوق 
تنميــة الصــادرات أصدر أول دفعة من شــهادات صرف مســتحقات 
الشــركات المصدرة فــي إطار مبادرة الســداد الفــوري التى أعلنت 
عنها الحكومة مؤخراً لتســوية المســتحقات المتأخرة للشركات لدى 

الصندوق.
وقالت انه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر الماضي وحتى االن 
طلبات من 903 شــركة لاستفادة من مبادرة السداد الفوري، حيث 
بلغ أجمالي المبالغ المســتحقة عن الملفات المستوفاة لحوالى 323 
شركة 3.2 مليار جنيه، الفتًة الى ان الصندوق تواصل مع الشركات 
إلخطارهــم بالمبالغ المســتحقة تمهيدا إلســتكمال إجــراءات إصدار 
شــهادات بالمبالغ بعد اســتقطاع الضرائب والدمغات واي مديونيات 

مستحقة لصالح وزارة المالية.

ولفتــت جامــع الى ان هــذه المبادرة تأتــى تنفيــذاً لتوجيهات فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة 
رد األعبــاء التصديريــة، لدعم قطاعى الصناعــة والتصدير وبصفة 
خاصــة خال هذه المرحلة بســبب تداعيات انتشــار جائحة كورونا، 
حيث تتيح المبادرة ســداد نســبة 85% من اجمالى قيمة المستحقات 
فوراً وذلك بالتنســيق مــع وزارة المالية والبنوك، بداًل من ســدادها 
على أقســاط قد تســتغرق عدة ســنوات، األمر الذي يسهم فى توفير 
الســيولة النقدية لتمكين الشــركات المصدرة مــن الوفاء بالتزاماتها 

تجاه عمائها والحفاظ على العمالة.
وأشــارت الوزيرة إلى اســتمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي 
طلبات الشــركات المصدرة الراغبة في االســتفادة من هذه المبادرة، 

وذلك حتى 30 نوفمبر الماضي.
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أعلنــت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعة 
انه تم تســليم الوحدات االنتاجية الخاصــة بمصانع الغراء 
والتي تم نقلها من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود 
بالروبيكــى وذلــك لعدد 41 مســتفيد بإجمالــى 47 وحدة 
والمقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية 

تبلغ 18 فدان وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.
وأكدت جامع حرص الــوزارة على توفير وحدات صناعية 
لكافة المدابغ واألنشــطة المكملة لها والمنقولة من منطقة 
مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى ، مشيرة إلى أن 
مشروع مدينة الجلود بالروبيكى يعد أحد أهم المشروعات 
القوميــة التــي توليها الدولــة والقيادة السياســية أهتماماً 

كبيراً .
وأضافت أن المشــروع يستهدف إنشــاء منظومة متكاملة 
إلنتاج الجلود المصرية على طراز عالمى ومجهزة بأحدث 
التكنولوجيــات العالميــة فــي مجــال دباغة الجلــود لتكون 
مركزاً لكافة مراحل تصنيع الجلود في مصر ، مشــيرة إلى 
ضرورة إلتزام كافة المنشــآت بالمدينــة بالقواعد المنظمة 

للحفاظ على الشــكل العام للمدينة وتجنب العشوائية وتقليل 
اآلثــار البيئية الناتجــة عن عملية اإلنتــاج حيث أن بعض 
المخالفات سيتم تقنينها والبعض األخر سيتم إزالته فوراً .

ومن جانبه اوضح المهندس/ محمود محرز رئيس شــركة 
القاهــرة لاســتثماروالتطوير العمرانــي انــه بتســليم هذه 
الوحدات يكون قد تم االنتهاء من المرحلة قبل االخيرة لنقل 
مدابــغ مجري العيون الى مدينة الجلود بالروبيكي حيث تم 
تســكين المرحلة األولي للمدابغ واألنشطة المكملة لـ 192 
مســتفيد بعــدد 213 وحدة بإجمالي مســطحات تبلغ 197 
الف متر مربع وبمساحة إجمالية تبلغ 176 فدان و بتكلفة 
قدرها 2.3 مليار جنيه وتتضمن 151 مدبغة و24 مخزن 

كيماويات و 13 مخزن جلود و4 أنشطة مكملة .
واشــار الى أن المرحلة األخيرة ســيتم طرحها في القريب 
العاجل إلســتكمال تســكين باقي المدابــغ المقننة في مدينة 
الروبيكــي  لـــ 96 مســتفيد بعــدد 127 وحــدة باجمالــي 
مســطحات تبلــغ 32 ألــف و 471 متــر مربع وبمســاحة 
إجمالية تبلغ 22 فدان و بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه .

االنتهاء من تسليم 47 وحدة إنتاجية 
لمصانع الغراء بمدينة الجلود بالروبيكي 

بتكلفة اجمالية 200 مليون جنيه

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض 
مع ممثلي البنك الدولي منظومة 

اإلجراءات واالصالحات الهيكلية فى 
االقتصاد المصرى

أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة 
التجارة والصناعة حرص الحكومة 
على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة 
البنــك الدولــي فــى كافــة البرامج 
المشتركة  التنموية  والمشــروعات 
وبصفة خاصة المشروعات المعنية 
باالقتصــاد األخضر وكفــاءة الطاقة 
واالســتفادة مــن تجــارب البنك في 
هــذه المجاالت والتــي حققت نجاحاً 

كبيراً في العديد من الدول.
وقالــت الوزيــرة أن مصــر خطــت 
خطــوات كبيرة فى مجــال اإلصاح 
اإلقتصــادى والتطويــر المؤسســى 
مما أسهم فى تعزيز مكانة االقتصاد 
المصــرى علــى خريطــة االقتصاد 
العالمــى وهــو األمر الذى أشــادت 
به كافة المؤسســات العالمية وعلى 

رأسها البنك الدولى .
جــاء ذلك خال االجتماع الموســع الذي عقدتــه الوزيرة- عبر 
تقنيــة الفيديــو كونفرانس-  مــع ممثلي البنك الدولي برئاســة 
الســيد/ مارك أهيرن، مديــر برامج بالبنك الدولي، شــارك في 
اللقــاء الدكتــور/ وليد درويش، مستشــار الوزيرة للسياســات 

البيئية والسيد/ أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.
وأوضحت الوزيرة أن اللقاء قد إستعرض عدد من الموضوعات 
المتعلقة بتحســين بيئة ومناخ األعمال فى مصر وكذا تحســين 
كفــاءة الطاقة فــى المحــركات الكهربائية فضًا عــن منظومة 

تسهيل التجارة بين مصر ودول العالم.
وأشــارت جامع إلى أنــه فيما يتعلق باإلجــراءات التي إتخذتها 
الــوزارة لتحســين كفــاءة الطاقة فقــد تم إصدار قــرار وزارى 
بإلزام المنتجين والمســتوردين للمحــركات الكهربائية بضوابط 
اإلنتاج واالستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة 
بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ، مؤكدًة حرص الوزارة 
على تفعيل هذا القرار بما يســهم في زيادة استخدام المحركات 

الكهربائية الموفرة للطاقة.
ولفتــت إلــى أن الوزارة تنفــذ أيضاً بالتعاون مــع منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« مشروع استخدام الطاقة 

الشمســية في عمليات التســخين في الصناعــة وذلك في إطار 
مبادرة االقتصاد األخضر، فضًا عن دراســة إنشاء أول منطقة 
صناعيــة خضراء بالتعاون مــع اليونيدو والهيئــة االقتصادية 

لقناة السويس.
ونوهــت جامع إلــى أن الوزارة تــدرس إمكانيــة توفير تمويل 
لمســاعدة المصانع علــى إحال المحــركات الكهربائية الحالية 
بأخرى ذات كفاءة فى إســتهاك الطاقة وذلك من خال الجهاز 
المصرفــى وجهــاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر ، خاصًة وأن الجهاز لديه القدرة على الوصول 
إلــى كافة فئات المشــروعات الصغيرة المســتهدفة، فضًا عن 
قيامه بتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لهذه المشروعات.

ومن جانبهم  أكدوا ممثلو مجموعة البنك الدولى أن االصاحات 
الهيكليــة  التــى شــهدها االقتصــاد المصــرى خــال المرحلة 
الماضية وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة التصدير واإلستيراد 
وتحسين بيئة األعمال وإصدار قانون الجمارك قد أسهمت  فى 
تطوير مؤشــرات أداء االقتصاد المصرى، مشــيدين  فى الوقت 
ذاتــه باإلجراءات التــي اتخذتها وزارة التجــارة والصناعة في 
مجال كفاءة اســتخدام الطاقــة والتوجه نحو الطاقة النظيفة في 

الصناعة.
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افتتحــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعة معــرض »صنع في 
مصــر« الذي اقيم  بمقــر متحف القوات 
الجويــة ونظمته مجلة باشــون بالتعاون 
مع جاليري Art Talks  وتحت رعاية 
جمعية بنحبــك يا مصر للتنمية، وتضمن 
المعــرض عدد مــن المنتجــات الحرفية 
واالكسســوارات  كاألزيــاء  والتراثيــة 
والمجوهــرات المصرية إلى جانب بعض 
التصميمات الفنية واألثاث وسط الطائرات 
والمروحيــات التاريخيــة بالمتحف، وقد 
شــارك في مراســم االفتتاح لــواء طيار 
أ.ح/ مجدي دويدار، مدير متحف القوات 
الجوية، والمهندسة/ زينب بشير، رئيس 
جمعية بنحبك يا مصر للتنمية والســيدة/ 
سوزان ثابت رئيس تحرير مجلة باشون.

وقالــت الوزيــرة إن هــذا المعرض يمثل 
الخبــرات  الســتعراض  كبيــرة  فرصــة 
التصميمــات  فــي  الفنيــة  والمهــارات 

والمشغوالت الحرفية من خال مشاركة نحو 70 مصمم وفنان 
باإلضافــة إلى طاب مركز التصميمات والموضة التابع لوزارة 

التجارة والصناعة وبنك الكساء المصري.
واشــارت جامــع الى أن الــوزارة تولــي اهتماماً بالغــاً بتنمية 
وتطويــر الصناعات الحرفية واليدوية وذلك في إطار توجيهات 
القيــادة السياســية للعمل على النهوض بهــذا القطاع الحيوي، 
وحــل المشــكات التي تواجهــه باعتباره مــن القطاعات كثيفة 
العمالة التي تتيح فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين، الفتًة 
إلــى أن مصــر بها نحو 250 تجمعاً للحــرف اليدوية والتراثية 
تضم 120 حرفة توفر عشرات اآلالف من فرص العمل الدائمة 

والمؤقتة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة 
أطلقــت منــذ عامين مشــروع »كرييتيف ايجيبــت« الذي يضم 
منتجــات تراثيــة متنوعة مــن أكثر من 140 مــورد إلى جانب 
حرفييــن ومصممين ورواد أعمال وتجمعات حرفية في مختلف 
محافظــات الجمهورية، مشــيرًة الى المنصــة االلكترونية التى 
أطلقها البرنامج تضم حتى االن نحو 1500 منتج حرفي ويدوي 

وهــو االمر الذي يســهم في تســويق هذه المنتجات بالســوقين 
المحلي والخارجي.

وأوضحت جامع أن المشروعات اليدوية قادرة على إحداث نقلة 
نوعيــة في الحياة االقتصادية واالجتماعية لشــريحة كبيرة من 
المواطنيــن مــن بينها المرأة التي تتميــز بقدرتها على التطوير 
والتجديــد فــي العمــل اليــدوي داعيــًة العارضين المشــاركين 
بالمعــرض للمشــاركة بمعــرض »تراثنا« الــذي ينظمه جهاز 
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهيــة الصغر 
والــذي يعتبر أكبر معــرض للحرف اليدويــة والتراثية، خاصة 
وانه قد تقرر اقامته 4 مرات ســنوياً ليستفيد منه أكبر عدد من 

أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بهذا القطاع.
وأشادت الوزيرة  بجودة المنتجات المعروضة ورقى التصميمات 
وكــذا التوجه الخيرى لعدد كبير من العارضين بتخصيص عائد 
البيــع لمؤسســات صحية وخيرية لخدمــة المجتمع ، مؤكدة أن 
مثــل هــذه المعــارض تمثل فرصة جيــدة لبث الثقة في شــباب 
المصممين وتشجيعهم على خوض غمار مشروعاتهم الصغيرة 
وبلــورة أفكارهم الناشــئة لتصبح مشــروعاً قائمــاً على أرض 

الواقع .

للحفاظ على معدالت التصدير للسوق 
االوروبي

وزارة التجارة والصناعة تستضيف 
اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة 
بمشاركة ممثلي كافة الوزارات والجهات 

المعنية
فــي اطــار جهــود وزارة التجــارة والصناعــة 
لزيادة معدالت التصدير الى الســوق االوروبي 
والتوافــق مع االشــتراطات والمعاييــر البيئية 
االوروبية، اســتضافت الوزارة – تحت رعاية 
السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
- اجتماعات اللجنــة الحكومية للتجارة والبيئة 
لمناقشــة استراتيجيات االتحاد االوروبي لتنفيذ 
الصفقــة الخضراء وتداعياتهــا المحتملة على 
هيكل الصــادرات المصرية لاتحــاد االوروبي 
وبصفــة خاصة قطاعــات المنتجــات الزراعية 
والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات 

الكيماوية والمخصبات الصناعية.
وقــد شــارك فــي اجتماعــات اللجنــة – والتي 
ترأســها الدكتور اشــرف مختــار رئيس قطاع 
االتفاقيات والتجــارة الخارجية – الدكتور وليد 
درويــش مستشــار وزيرة التجــارة والصناعة 
للسياســات البيئيــة الى جانب ممثلــو وزارات 
التجارة والصناعة والخارجيــة والبيئة والنقل 
والزراعــة وجهــاز التمثيــل التجــاري واتحاد 
الصناعــات المصريــة ومكتب االلتــزام البيئي 
والتنميــة المســتدامة والهيئة العامــة للتنمية 
الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة 
المجلــس التصديــري للحاصــات الزراعية - 
مجلــس الصناعة للتكنوجيــا واالبتكار والهيئة 
العامــة لاســتثمار والهيئــة القومية لســامة 
الغــذاء والهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول 
وجمعيــة رجــال األعمال المصرييــن باإلضافة 
إلــي ممثلــي األمانــة الفنية للجنة مــن اإلدارة 
المركزيــة  لمنظمــة التجــارة العالميــة بقطاع 

االتفاقيات والتجارة الخارجية.
وقد استعرضت اجتماعات اللجنة استراتيجيات 
االتحــاد األوروبي لتنفيذ الصفقــة الخضراء ، 
والتي تتضمن )استراتيجية الزراعة المستدامة 
من المزرعة للمائدة واستراتيجية وخطة عمل 
االقتصاد الدائري من خال التخلي تدريجياً عن 
اســتهاك المنتجات أحادية االســتخدام السيما 
المنتجــات الزراعيــة والغذائية والمنســوجات 
والتي تمثل البنود الرئيسية للصادرات المصرية 
إلي األســواق األوروبية، وتعظيــم المنفعة من 
المخلفــات التــي تنتج عــن المنتجات من خال 
إعــادة تدويرهــا لتحقيــق االســتدامة البيئيــة 
والحفــاظ على المــوارد الطبيعية باالضافة الى 

االســتراتيجية الصناعيــة الخضــراء والرقمية 
الجديدة واســتراتيجية المشــروعات الصغيرة 

.)SMEs والمتوسطة
وقــال الدكتــور اشــرف مختــار رئيــس قطاع 
االتفاقيات والتجارة الخارجية ان القطاع سيقوم 
خــال الفتــرة المقبلــة بالتعاون مع مستشــار 
الوزيرة للسياسات البيئية بالتنسيق مع ممثلي 
الــوزارات المعنية خال الفترة القادمة بشــأن 
رفع الوعي بالسياســات والمعايير اإلشتراطات 
البيئيــة التــي تتضمنهــا هــذه االســتراتيجيات 
للتكيف معها على المستوي الوطني، فضًا عن 
السعى لتوعية المجالس التصديرية ومجتمعات 
االعمال باالشتراطات والمعايير البيئية المزمع 
تنفيذهــا من جانب االتحــاد االوروبي في اطار 

الصفقة الخضراء.
واضاف انه تم عقد فعاليات اللجنة في إطار قيام 
قطــاع االتفاقيات والتجارة الخارجية بمناقشــة 
وصياغــة المواقــف التفاوضية فــي االتفاقيات 
التجارية المتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية 
في العديد من الموضوعات التجارية ذات الصلة 
باالتفاقيــات البيئية المتعــددة األطراف، والتى 
تشــمل التداعيــات التجاريــة الدوليــة التفاقية 
األمم المتحــدة اإلطارية المتعلقة بتغيير المناخ 
واتفــاق باريس الجديد لتغيــر المناخ واتفاقات 
المواد الكيماوية الخطــرة، وذلك لتجنب اآلثار 

الســلبية لهذه االتفاقيات على هيكل الصادرات 
المصرية وقدرتها التنافسية في النفاذ لألسواق 
العالمية مع  الحفاظ على البيئة في إطار تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة 2030.
جديــر بالذكر انه تم البدء فــي اإلعداد للصفقة 
الخضــراء مــن جانــب االتحــاد األوروبي في 
ديســمبر 2019 وذلك بهــدف الوصول للحياد 
الكربونــي بحلول عــام 2050 من خال تنفيذ 
العديــد مــن األنشــطة بتوقيتات زمنيــة معينة 
للوصول لهذا الهــدف، مع توفير الدعم المالي 
لتنفيذ هذه األنشــطة مع دول الجوار والشراكة 
مــع االتحــاد األوروبي، من خــال التحول من 
اســتخدام الوقود االحفوري فــي الصناعة إلي 
اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة والصديقة 
للبيئة واالعتماد بشكل مؤقت على الغاز الطبيعي 
لحيــن التوقف عن اســتخدامه، حيث تأتي هذه 
الصفقــة في اطار مواجهة قضيــة تغير المناخ 
وقضيــة االحترار العالمــي والتنوع البيولوجي 
وما يترتــب عليهما من تداعيات ســلبية وهي 
بمثابة اســتراتيجية يتم من خالها إعادة هيكله 
مختلــف قطاعات االقتصاد األوروبي بما يؤدي 
الى خلــق مجتمع  اكثر ازدهــارا واكثر تحقيقاً 
العتبارات العدالة وذلك باعتماد نمط اقتصادي 
يقــوم علــى التنافســية والكفاءه في اســتخدام 

الموارد.

وزيرة التجارة والصناعة تفتتح معرض 
»صنع في مصر« بمتحف القوات 

الجوية
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اهتمام غير مسبوق لوسائل االعالم 
المصرية والعربية بزيارة وزيرة التجارة 

والصناعة لدولة اإلمارات الشقيقة

مصر واإلمارات

جهود مصرية 
اماراتية لتعزيز 

التعاون االقتصادى 
بين البلدين

على مدى يومين قامت وزيرة التجارة والصناعة السيدة/ نيفين جامع بزيارة ناجحة 
ومثمرة الى دولة االمارات العربية المتحدة، وقد حظيت هذه الزيارة بتغطية اعامية 

مكثفة فى كافة وسائل االعام المصرية واالماراتية والعربية حيث اجرت الوزيرة عدد من 
اللقاءات الصحفية والتليفزيونية مع وسائل االعام ، ونرصد من خال هذا التقرير اهم 

نتائج الزيارة وكذا بعض من التغطية االعامية لكافة فعاليات الزيارة 
وقد عقدت الوزيرة خال الزيارة مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين اإلماراتيين 
لمناقشة سبل تعزيز التعاون االقتصادي المشترك في كافة المجاالت الصناعية والتجارية 
واالستثمارية تضمنت لقاءاًت مع وزراء االقتصاد وريادة األعمال والتجارة الخارجية 

اإلماراتيين ووزيرة الدولة للتعاون الدولي االماراتية وممثلي هيئة موانئ دبي، وصندوق 
أبوظبي للتنمية، وشركة دبي لاستثمار، ومؤسسة دبي لاستثمارات الحكومية، ومجلس 
االمارات للمستثمرين بالخارج ومؤسسة دبي المستقبل ومجموعة ماجد الفطيم للتجزئة، 

كما شاركت الوزيرة أيضاً في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات االقتصاد الرقمي 
»سيمليس الشرق االوسط 2020«.
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دوائر االعمال االماراتية تؤكد رغبتها 
فى تعزيز استثماراتها بالسوق 
المصري باعتباره احد األسواق 

الواعدة بالمنطقة

مصر تتطلع لمشاركة متميزة 
باكسبو دبي 2020

واســتهلت جامع جوالتهــا الميدانية بزيارة لهيئــة موانئ دبي 
العالمية  حيث استعرضت مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية 
بالســوق المصري وســبل تعزيز التعاون بين الهيئة والحكومة 
المصريــة وخاصة الســوق اإلفريقــي، باإلضافة إلــى إمكانية 
التعــاون بيــن الهيئة وجهــاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر فــي مجال التســويق اإللكتروني 
لمنتجــات قطــاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، خاصة 
المنتجات اليدوية والتراثية من خال منصات التســويق الرقمي 
التابعــة للهيئة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياســية في 
مصــر بالترّويــج لمنتجات القطــاع بمختلف األســواق العالمية 

وبصفة خاصة أسواق الدول العربية.
كما تم التأكيد على حرص الهيئة على التوســع في مشــروعات 
التعاون االقتصادي مع الحكومة المصرية في مختلف القطاعات 
اإلنتاجية والتســويقية واللوجستية، حيث أنَّ مشروعات الهيئة 
تتواجد بـ 40 دولة في مختلف قارات العالم وتعمل في مجاالت 
إدارة الموانــئ والمناطق اللوجســتية والنقــل البري والبحري 
والجــوي والنهــري إلــى جانب التســويق الرقمــي والمنصات 

اإللكترونية. 

وأثناء الزيارة تفقدت السيدة/ نيفين جامع الجناح المصري 
بمعرض إكســبو دبــي 2020، الذي حظى بتواجده في أهم 
منطقة بمدينة إكســبو دبي، واستعرضت جامع خال لقائها 
مــع ريم الهاشــمي وزيرة الدولــة للتعــاون الدولي ومدير 
معــرض دبــي 2020، االســتعدادات المصرية للمشــاركة 
فــي هذا الحدث العالمي ســواء من خــال محتويات الجناح 
المصــري وتصميمه الذي يعكــس الهوية المصرية، وكذلك 
تبادل وجهات النظر عن االســتعدادات المصرية -اإلماراتية 

للتحضيــر لليوم الوطني لجمهورية مصــر العربية للظهور 
بالشكل الائق بمكانة مصر الدولية.

وأكــدت الوزيــرة أن الحكومــة والقيادة السياســية توليان 
اهتماماً كبيراً إلنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو 
دبي 2020 والظهور بالشــكل الائــق بمكانة مصر وثقلها 
على المســتويين اإلقليمي والعالمي واالســتفادة من رواج 
المعــرض على الســاحة الدولية وطابعه الفريــد كونه يقام 
ألول مرة في احدى دول المنطقة العربية، حيث من المتوقع 

أن يســتقبل المعــرض 25 مليون زائر مــن حوالي 190 دولة، 
كمــا يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجنــاح المصري بالمعرض 2.5 

مليون زائر.
وأشــارت الوزيرة أن المشاركة المصرية في هذا المعرض الهام 
ســيكون لها آثار اقتصادية كبيرة حيث سيتم تقديم مصر كوجهة 
اســتثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة 
االقتصاديــة لقنــاة الســويس، مشــيرًة إلى أنه ســيتم اســتغال 
المشاركة المصرية بالمعرض للتنسيق مع الدول اإلفريقية لدعم 

استراتيجية مصر نحو أفريقيا.

وقد استعرضت جلسة المباحثات وجهات النظر حيال االستعدادات 
المصرية اإلماراتية للتحضير لليوم الوطني لمصر خال إكســبو 
2020 حتــى يظهر بالشــكل الائق بمكانة مصــر وأيضا ليكون 
متناغماً مع االتجاهات العامة إلكســبو الــى جانب تبادل وجهات 
النظــر حــول اآلليــات المتاحة في اكســبو دبــي 2020 لتعظيم 
اســتفادة الشــركات ورجال األعمال المصريين خال هذا الحدث 
الذي يقام على مدار ستة أشهر فضا عن جهود الدولتين للتعامل 

مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.
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جهود مصرية اماراتيــــــــة لتعزيز التعاون 
االستثمارى بين البلدين

كمــا أجــرت الســيدة  نيفيــن جامع زيــارة ميدانيــة لمجمع دبي 
لاســتثمار بمنطقة جبل على الصناعية، أعقبها جلســة مباحثات 
موســعة مــع نائب رئيس مجلس إدارة شــركة دبي لاســتثمار، 
وتناولت الجلســة عدد من المشــروعات االستثمارية التي تعتزم 
الشركة تنفيذها بالسوق المصري خال المرحلة المقبلة، وأكدت 
الوزيــرة حــرص الحكومــة المصرية بتســهيل المنــاخ الجاذب 
لاستثمار وتقديم كافة الخدمات لاستثمارات األجنبية والعربية، 
مــع توفير الوزارة الدعم الكامل لمشــروع المجمع االســتثماري 
المتكامل الذي تدرس شركة دبي لاستثمار إقامته في مصر خال 

المرحلة المقبلة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم.
وعقــدت جامــع لقــاًء مع الســيد خليفــة الدبوس نائــب الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة دبي لاستثمارات الحكومية، استعرضت خاله 
مؤشــرات أداء االقتصــاد المصري ومناخ االســتثمار الصناعي 
واهتمــام مصر بجــذب مزيد من االســتثمارات اإلماراتية خاصة 
في المجــال الصناعي، إلى جانب عدد من المشــروعات المهمة 
في مصر والتي يمكن للمؤسســة دراســتها بهدف الوقوف على 
اهتمامات مؤسسة دبي لاستثمارات الحكومية في مصر، وأكدت 
على أن الدولة المصرية تســتهدف خــال المرحلة الحالية جذب 
المزيد من االستثمارات الخارجية للسوق المصري باعتباره أحد 
أهم المقاصد االستثمارية  بمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا.

وترأســت الوزيــرة والدكتــور/ عبــد هللا بن طوق المــري وزير 

االقتصــاد االماراتــي االجتماع األول لمجلــس األعمال المصري 
اإلماراتي المشترك، التي جاءت أعماله في ظل تحديات اقتصادية 
عالميــة كبيــرة نتيجة وبــاء كورونا الُمســتجد 19، والذي خلق 
وضعــاً جديــداً وغير مســبوق في بيئة تســيير األعمــال إقليمياً 
وعالمياً، مشــيرًة إلى الدور الهام للمجلس في مســاندة إجراءات 
التعافي االقتصادي وتبني وتطوير آليات جديدة للتعامل مع بعض 

تلك التحديات.
وقالت الوزيرة ان مجلس األعمال المصرى اإلماراتى المشــترك 
يمثل ركيزة أساســية لدعم العاقات اإلســتراتيجية واألخوية بين 
البلدين على كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
مشــيرة إلى اهمية الدور الرئيسي والمحوري العضاء المجلس 
فــي تعظيم االســتفادة مــن تلك العاقــات المتميزة ومد جســور 
التعــاون االقتصادي والتجاري واالســتثماري بيــن البلدين خال 

المرحلة المقبلة.

وطالبــت جامــع المجلس بضرورة خلــق قنوات اتصال مباشــر 
للشــركات بين البلدين للدخول في مشــروعات مشــتركة ووضع 
خطط عمل زمنيــة لتنفيذها وبصفة خاصة في قطاعات االقتصاد 
الرقمي والطاقة النظيفة وتحلية المياه والصرف الصحي، وتنمية 
وتطوير ودعم رواد األعمال، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون 
بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة 

وتعــد العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن مصــر 
واإلمــارات نموذجاً يحتــذي به في العاقــات العربية 
واالقليميــة، فالســوق اإلماراتي يعــد الوجهة األولي 
للصادرات المصرية حيث يســتقبل ســنوياً نحو %11 
مــن إجمالــي صــادرات مصــر للعالــم، كمــا تســاهم 
اإلمــارات فــي الســوق المصــري بمشــروعات تزيد 
اســتثماراتها عــن 7 مليار دوالر وأكثــر من 7 مليار 
دوالر اســتثمارات إضافية من خــال مذكرات التفاهم 
الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل 
اإلمــارات المرتبة بذلك االولى عالمياً في قائمة الدول 

المستثمرة في السوق المصري.
كمــا أشــارت الوزيــرة إلى أن مســاهمات الشــركات 
المصرية في مجاالت التنمية في دولة اإلمارات تتعدى 
مليــار دوالر، حيــث تعــد اإلمارات الشــريك التجاري 
الثاني عربياً والتاســع عالميــاً لمصر، حيث بلغ حجم 
التبــادل التجاري غير البترولي بين البلدين خال عام 
2019 نحــو 6 مليار دوالر بنســبة نمو بلغت %9.6 
بالمقارنة بعام 2018، حيث تعتبر مصر سادس أكبر 
شريك تجاري عربي لدولة االمارات العربية المتحدة.

وأضحت نيفين جامع خال مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض 
تكنولوجيــات االقتصــاد الرقمــي »ســيمليس الشــرق األوســط 
2020« المنعقد بمركز دبــي التجاري العالمي، إنَّ المؤتمر في 
دورتــه الحالية يمثل أهميــة كبيرة حيث يتناول أحــدث التقنيات 
والتحديات في مجال الثورة الرقمية، وذلك من خال ثمان محاور 
رئيسية هي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة 
اإللكترونيــة، وتجــارة التجزئــة، والهويــة الرقميــة والخدمات 

البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.
كمــا عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجــارة والصناعة 
اجتماعاً موســعاً مع عدد من أعضــاء الحكومة االمارتية تضمن 
السيد/ عبد هللا بن طوق المري وزير االقتصاد االماراتي والسيد 
/ أحمد بالهول الفاســي وزير الدولــة االماراتي لريادة األعمال 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسيد/ ثاني بن أحمد الزيودي 

وزيــر الدولــة االماراتــي للتجــارة الخارجيــة، اســتهدفت بحث 
ســبل تطويــر العاقات االقتصادية التي تربــط البلدين وترجمتها 
لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين 
وتدعم االقتصادين المصري واإلماراتي على حد سواء خاصًة في 
ظل الدعم غير المســبوق من القيادة السياسية بمصر واالمارات 

لمنظومة التعاون االقتصادي المشترك.
وقد اســتعرضت الوزيرة خال اللقاء جهــود الحكومة المصرية 
خــال الفترة الماضيــة الحتواء ازمة انتشــار فيــروس كورونا 
دون اللجــوء لإلغاق الكامل حيث نجحــت االجراءات المصرية 
في احتواء االزمة من اســتمرار عجلة االنتاج والتصدير السيما 
مع دولة االمارات، مشــيرًة إلى أن الحكومة المصرية بدأت منذ 
فترة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تبني سياسات 
االقتصــاد الرقمــي والشــمول المالي ال ســيما الحتــواء وتمكين 
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والمتوســطة  الصغيــرة  الصناعــات 
ودمجها في منظومة االقتصاد الرسمي.

وقالت الوزيرة إن دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة تمثــل أكبر شــريك اقتصادي 
لمصــر بمنطقة الشــرق األوســط حيث 
يعد السوق اإلماراتي أحد أكبر األسواق 
المســتقبلية للصــادرات المصرية على 
المستويين اإلقليمي والعالمي كما تمثل 
اإلمارات أكبر مســتثمر أجنبي بالسوق 
المصري حيث تســهم في مشــروعات 

يتجاوز رأسمالها 7 مليار دوالر.
إمكانيــات  الجانبــان  اســتعرض  وقــد 
توســيع نطــاق التعاون المشــترك بين 
مصرف ابوظبــي للتنميــة وبين جهاز 
والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 
مــن  واالســتفادة  الصغــر  ومتناهيــة 
الشــركات  لدعــم  المصريــة  التجربــة 
الصغيــرة من خــال اليــات رأس مال 
المخاطر واالطاع على تجربة مصرف 
ابوظبــي للتنمية التي تركــز على البعد 
االجتماعــي من خال اليــات وقروض 
ميسرة لتمكين الشباب من تمويل اقامة 

المشروعات.
كمــا قامــت الوزيــرة بزيــارة ميدانية 
لمجمع دبي لاستثمار بمنطقة جبل علي 
الصناعية، وذلــك على هامش زيارتها 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
وأعقبها جلســة مباحثات موســعة مع 
الســيد/ خالــد بن كلبــان نائــب رئيس 
مجلــس إدارة شــركة دبي لاســتثمار 

حيــث تناول اللقاء عدد من المشــروعات االســتثمارية التي 
تعتــزم الشــركة تنفيذها بالســوق المصري خــال المرحلة 

المقبلة.
وأكــدت الوزيرة خــال اللقاء حرص الحكومة على تســهيل 
المناخ الجاذب لاستثمار وتقديم كافة الخدمات والتسهيات 
لاســتثمارات األجنبية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، 
مشيرًة إلى دعم الوزارة الكامل لمشروع المجمع االستثماري 
المتكامل الذي تدرس شركة دبي لاستثمار إقامته في مصر 

خال المرحلة المقبلة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم.
وأشــارت إلــى أن الحكومــة حريصــة على تعزيــز التعاون 
المشــترك مع الشــركة في كافة المجاالت وبصفة خاصة في 
مجاالت الصناعــة والعقارات والخدمــات والتعليم والصحة 
وتمويل االستثمارات وذلك باعتبارها إحدى الشركات الرائدة 
إقليميــاً وعالمياً في هذه المجــاالت، وفي هذا اإلطار وجهت 
جامع الدعوة لمسؤولي الشركة لزيارة مصر خال المرحلة 
القريبة المقبلة الستعراض تفاصيل المشروع الجديد للشركة 
وكــذا للتعرف على الفرص االســتثمارية المتاحة في العديد 

من المجاالت وبصفة خاصة المجال الصناعي.
وبدعوة من الشــيخ/ ســيف بن زايد بن ســلطان آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اإلماراتى شاركت 
السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  في فعاليات 
مؤتمــر ومعرض تكنولوجيات االقتصاد الرقمي »ســيمليس 
الشــرق األوســط 2020« المنعقــد بمركــز دبــي التجاري 

العالمي 
وقالــت الوزيرة إن المؤتمر في دورتــه الحالية يمثل اهمية 
كبيرة حيث يتناول أحدث التقنيات والتحديات في مجال الثورة 
الرقمية وذلك من خال ثمان محاور رئيسية هي التكنولوجيا 
المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة اإللكترونية، وتجارة 
التجزئــة، والهوية الرقميــة والخدمات البنكيــة، والبطاقات 
الذكية، وصناعة التأمين، الفتًة إلى أن هذا المؤتمر يأتي في 
توقيت بالغ األهمية خاصًة في ظل ما يشهده العالم حالياً من 
انتشــار فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من توجه 
المشروعات واألعمال إلى التحول الرقمي لمواكبة التغييرات 
الجديــدة حيــث أصبح التحول الرقمي ضــرورة حتمية لبقاء 

المشروعات والصناعات وخاصًة الصغيرة.
واختتمت جامع زيارتها لدولة اإلمارات العربية المتحدة بعقد 
سلســلة مباحثات مكثفة مع عــدد من ممثلي القطاع الخاص 
بدولــة اإلمــارات، تضمنت مجلــس اإلمارات للمســتثمرين 

بالخــارج والمديــر التنفيذي لمؤسســة دبي المســتقبل والرئيس 
التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم.

حيــث أكــدت الوزيرة خــال لقائهــا بأعضــاء مجلــس االمارات 
للمســتثمرين بالخــارج برئاســة جمــال الجــروان، ثقــة الدولــة 
المصريــة في القطاع الخاص ودوائر األعمــال المحلية والعالمية 
كشريك أساسي للحكومة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة 
وتطوير القطاع الصناعي ليتمكن من المنافسة بالسوقين المصري 
والعالمي، مشيرًة إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد 
مــن رؤوس األمــوال اإلماراتيــة للســوق المصري واالســتفادة 
مــن الفرص االســتثمارية المتميــزة المتاحة بمختلــف القطاعات 

اإلنتاجية.
كما استعرضت الوزيرة خال لقائها هاني ويس الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة الفطيم للتجزئة، ُمســتجدات مبــادرة المكتب التجاري 

المصــري باإلمــارات إلقامة تعاون ُمشــترك بين كارفور الشــرق 
األوســط التابع للمجموعة وجهاز تنمية المشــروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر لوضــع برنامج »تنميــة وتطوير 
الموردين«، حيث ســبق االتفاق على تنفيذ مشــروع تجريبي في 

فرع كارفور المعادي لتطوير الموردين المصريين الجدد.
وأشــاد الســيد/ هاني ويــس الرئيــس التنفيــذي لمجموعة ماجد 
الفطيم للتجزئة، بالجهود التي تبذلها مصر لتشــجيع المستثمرين 
األجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، مشيراً إلى أن 
إجراءات اإلصاح االقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية خال 
األعوام الماضية ُتمثل مصدر ثقة للمستثمرين اقليمياً ودولياً وهو 
مــا دفع مجموعة الفطيم على االســتمرار بالســوق المصري منذ 

أكثر من 20عاماً.

دور هام لمجلس االعمال المشترك 
في تفعيل منظومة التعاون 

االقتصادي المصري اإلماراتي
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عامة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطاقها عام 2016 
تمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة 

الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. مدة صاحية  العامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة 
التقييم.. وقد تمكنت 205 منشأة صناعية على مستوى الجمهورية من اجتياز التقييم بنجاح.. سنقوم بعرض نبذة 

مختصرة عن عدد من المنشآت الحاصلة على العامة في مجاالت متنوعة.
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 المصدر: الموقع اإللكتروني لمنظمة التجارة العالمية

منظمــة عــن  صــادر  تقريــر  أحــدث   أكــد 
 التجــارة العالميــة أن نظــام التجــارة العالميــة
ــه بشــكٍل واضــح خــال جائحــة ــت مرونت  أثب
التوريــد تكيــف ساســل  مــع   كوفيــد-19، 
 العالميــة بعــد االضطرابــات األولية واســتمرار
 تدفــق الســلع عبــر الحــدود، حيــث يعــد إبقــاء
 األســواق مفتوحــة أمــام التجــارة يعــد خطــوة
 أساســية لضمــان انتعــاش اقتصــادي قــوي

.بعــد الوبــاء
 وأشــار التقريــر إلــى أن الخدمــات اللوجســتية
 والنقــل البحــري والطيــران مجتمعــًة تمثــل
الماديــة التحتيــة  للبنيــة  الفقــري   العمــود 
بتوصيــل تقــوم  حيــث  العالميــة،   للتجــارة 
أنحــاء جميــع  فــي  للمســتهلكين   البضائــع 
مــن الفعــال  اإلنتــاج  تســهيل  مــع   العالــم 
وقــد العالميــة.  القيمــة  ساســل   خــال 
 واجهــت الشــركات فــي هــذا القطــاع تحديــات
ــا ــت أيًض ــا تكيف ــة خــال الجائحــة، لكنه  هائل
ــي ــة ف ــة وربحي ــر إنتاجي ــا أكث ــرق جعلته  بط

 المســتقبل، كمــا اســتطاعت التجــارة أن تلعــب
 دوًرا محوريــاً فــي االســتجابة لألزمــة، حيــث
اإلمــدادات إلــى  الوصــول  للبلــدان   أتاحــت 
ــر ــاج الكثي ــم إنت ــي يت ــة، والت ــة الحيوي  الطبي

ــيا ــارة آس ــي ق ــا ف .منه
ــد-19 قــد ــر أن جائحــة كوفي  وأوضــح التقري
 تســببت فــي صدمــة قويــة لاقتصــاد العالمــي
 ترتبــت عليهــا أزمــة صحيــة عامــة غيــر
 مســبوقة وأشــد ركــود اقتصــادي منــذ مــا
 يقــرب مــن قــرن، فوفًقــا إلحصــاءات منظمــة
ــارة الســلع ــة، انخفضــت تج ــارة العالمي  التج
 العالميــة بنســبة 21% بالــدوالر األمريكــي
 و17% مــن حيــث الحجــم فــي الربــع الثانــي
 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي؛
 كمــا تضــررت تجــارة الخدمــات بدرجــة أكبــر،
 حيــث انخفضــت بنســبة 23% خــال نفــس
المتعلقــة الخدمــات  هــذا  ويشــمل   الفتــرة، 
البحــري والشــحن  الطيــران  مثــل   بالنقــل 

.والخدمــات اللوجســتية

أصــدرت التطــورات،  هــذه  ضــوء   وفــي 
ــة ــة للتجــارة العالمي ــات محدث  المنظمــة توقع
الماضــي، أكتوبــر  مــن  الســادس   فــي 
 متوقعــًة انخفاًضــا بنســبة 9,2% فــي تجــارة
ــاش ــا بانكم ــام 2020، مصحوًب ــع لع  البضائ
 بنســبة 4,8% فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
 العالمــي، وهــو مــا يعــد أســوء أداء تجــاري
ــاض ــة، واالنخف ــة العالمي ــة المالي ــذ األزم  من
ــى ــي عل ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات  األســوأ ف
ــي ــارة ف ــش التج ــع أن تنتع ــن المتوق ــه م  ان
%7,2 بنســبة  توســع  مــع   2021  عــام 
المحلــي الناتــج  إجمالــي  بنمــو   مصحوًبــا 
التجــارة واإلنتــاج ســيظان  4,9%، إال أن 
.أقــل بكثيــر مــن اتجاهــات مــا قبــل الجائحــة
 ولفــت التقريــر إلــى أن التراجــع التجــاري
ــا ــدة مم ــل ح ــر أق ــام 2020 يعتب ــدر لع  المق
مــن ســابق  وقــت  فــي  المحللــون   توقعــه 
 العــام، لكــن االنتعــاش فــي العــام المقبــل يظــل
 أضعــف مــن المتوقــع، وعلــى الرغــم مــن

في أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية:  
استمرار فتح األسواق الدولية أمام التجارة 
خطوة  أساسية لضمان انتعاش اقتصادى 

قوى بعد جائحة كوفيد19

ــع ــي الرب ــرت ف ــي ظه ــة الت  عامــات المرون
 الثالــث، ال تــزال التوقعــات بشــأن التجــارة غير
 مؤكــدة إلــى حــد كبيــر، حيــث تتعــرض العديــد
ــد-19 ــن كوفي ــة م ــدول لموجــات ثاني ــن ال .م
ســببته مــا  برغــم  أنــه  التقريــر   وأضــاف 
ــع ــي جمي ــارة ف ــاض التج ــن انخف ــة م  الجائح
ــث ــل تضــرًرا، حي ــت آســيا األق  المناطــق، كان
 انخفضــت الصــادرات بنســبة 24% فــي أوروبا
الربــع فــي  الشــمالية  أمريــكا  فــي   و%22 
 الثانــي، بينمــا انخفضــت شــحنات آســيا بنســبة
 6% فقــط. وعلــى صعيــد الــواردات، تراجعــت
بنســبة الشــمالية   واردات أوروبــا وأمريــكا 
 19% و15% علــى التوالــي، بينمــا انخفضــت
 فــي آســيا بنســبة 7% فقــط. وتعكــس هــذه
 االنخفاضــات االقــل تراجــع معــدل اإلصابــة
ساســل ومرونــة  آســيا  فــي   بـــكوفيد-19 

ــة ــي المنطق ــد ف .التوري
ــة ــارة العالمي ــة التج ــر أن منظم ــوه التقري  ون
أحــدث فــي  للتجــارة  مختلفــة  رؤى   قدمــت 
 توقعاتهــا، فــي ظــل تزايد الغمــوض االقتصادي
ســيناريو فبحســب  الحالــي،  الوقــت   فــي 
 متفائــل، ســتتم إدارة الموجــات الثانيــة مــن
 كوفيــد-19 بشــكل أفضــل وســتتوفر اللقاحــات
ــاط ــف 3 نق ــن أن يضي ــا يمك ــو م ــا، وه  قريًب
 مئويــة إلــى نمــو التجــارة فــي العــام المقبــل.
الســيناريو يتوقــع  أخــرى،  ناحيــة   ومــن 
 المتشــائم نمــًوا أبطــأ للناتــج المحلــي اإلجمالــي
ــد-19 ــروس كوفي ــة لفي ــودة القوي ــبب الع  بس
ــؤدي ــد ي ــا ق ــو م ــر اللقاحــات، وه ــة تواف  وقل
 إلــى خفــض نمــو التجــارة بنســبة تصــل إلــى 4

ــام 2021 ــي ع ــة ف ــاط مئوي .نق
 وأضافــت منظمــة التجــارة العالميــة أن صناعة
 الخدمــات اللوجســتية، مثلهــا مثــل الصناعــات
رقمًيــا تحــواًل  مؤخــًرا  شــهدت   األخــرى، 
ــي تســريع ــة ف ــاهمت الجائح ــد س ــا، وق  عميًق
 هــذه العمليــة فقــط، حيــث تخلــق الرقمنــة
الورقيــة »وضًعــا التوريــد غيــر   وساســل 
واللوجســتيات النقــل  فــي  جديــًدا«   طبيعًيــا 
 بينمــا تطــرح تحديــات جديــدة علــى الحكومات،
ــات واألمــن المعلوماتــى ــل اســتقرار العملي  مث

.وتوافــر العمالــة الماهــرة
النقــل يلعبــه  الــذي  الــدور  ظــل   وفــى 
 واللوجســتيات فــي توفيــر المدخــات لألنشــطة
ــة أن ــت المنظم ــرى، أوضح ــة األخ  االقتصادي
 الصدمــات التــي تتعــرض لهــا هــذه الصناعــة
اقتصاديــة تداعيــات  لهــا  يكــون  مــا   عــادًة 
ــتراتيجيات ــإن اس ــك، ف ــع. كذل ــة أوس  وتجاري
ــل ــاع النق ــه قط ــي تواج ــا الت ــة القضاي  معالج
ــط ــد فق ــب أال تعتم ــتية يج ــات اللوجس  والخدم
ــا ــن أيًض ــى جهــود الصناعــة نفســها، ولك  عل
ــاون ــذا كان التع ــة. ول ــة الحكوم ــى سياس  عل
 الدولــي ضروريــاً لتحســين القــدرة علــى التنبؤ
 بالبيئــة التجاريــة التــي تعمــل فيهــا خطــوط
الجــوي ومقدمــو النقــل   الشــحن وشــركات 
 الخدمــات اللوجســتية، وتعتبــر منظمــة التجارة
 العالميــة هــي المنتــدى المثالــي لمناقشــة هــذه

.المخــاوف
ــن أعضــاء ــر ان مجموعــة م  وأوضــح التقري

 المنظمــة أطلقــت مؤخــراً مبــادرة نحــو تعــاون
للخدمــات. المحلــي  التنظيــم  بشــأن   أكبــر 
 ويمكــن أن يكــون للمفاوضــات بشــأن التجــارة
 اإللكترونيــة آثــار عميقــة علــى تجــارة الســلع
 والخدمــات، حيــث ســتعزز هــذه المبــادرات
الخدمــات تجــارة  فــي  والكفــاءة   الشــفافية 
 وتعــود بالنفــع علــى صناعــة النقــل والخدمــات

.اللوجســتية
ــي ــاري العالم ــام التج ــر أن النظ ــاد التقري  وأف
 أثبــت فــي نــواٍح عــدة مرونتــه أثنــاء الجائحــة.
 فبعــد االضطرابات األولية، اســتطاعت ساســل
كبيــر حــد  إلــى  التكيــف  العالميــة   التوريــد 
 واســتمرت البضائــع فــي التدفــق عبــر الحدود،
 كمــا تــم إلغــاء قــرارات حظــر التصديــر األولى،
 ال ســيما فيمــا يتعلــق بالمــواد الغذائيــة، وإزالة
المقيــدة اإلجــراءات  ربــع  مــن  يقــرب   مــا 
ــا ــي نفذته ــة والت ــة بالجائح ــارة المرتبط  للتج
 اقتصــادات مجموعــة العشــرين منــذ بدايــة
 األزمــة، كمــا أن النقــص المتوقــع فــي المــواد
 الخــام والمنتجــات االســتهاكية واإلمــدادات
 الغذائيــة - مــع بعــض االســتثناءات الملحوظــة

ــم يتحقــق .- ل
منظمــة توّثــق  الرقابيــة،  أنشــطتها   وفــي 
ــدة ــة الجدي ــر التجاري ــة التدابي  التجــارة العالمي
 التــي اعتمدهــا األعضــاء منــذ بدايــة األزمــة.
ــر هــذه الجهــود أن الحكومــات أضافــت  وُتظٍه

ــدادات ــر لتســهيل اســتيراد اإلم  بســرعة تدابي
ــات ــض التعريف ــك خف ــي ذل ــا ف ــية، بم  الرئيس
بشــكل المطلوبــة  الســلع  علــى   الجمركيــة 
 عاجــل، وتبســيط اإلجــراءات الجمركيــة. ومــن
 بيــن األدوات المهمــة لتحقيــق ذلــك »اتفاقيــة
 تيســير التجــارة« التابعــة لمنظمــة التجــارة
 العالميــة، والتــي تســاعد البلــدان علــى تبســيط
ــا. فمــن خــال ــة وميكنته ــا الجمركي  إجراءاته
 إنشــاء نظــام تجــاري ال تامســي بشــكل أكبــر،

 ســمحت االتفاقيــة للعديــد مــن االقتصــادات
 بالتغلــب علــى القيــود الماديــة التــي فرضتهــا
االضطرابــات تقليــل  وبالتالــي   الجائحــة 
المقابــل، كان التوريــد. وفــي   فــي سلســلة 
 أداء البلــدان التــي تباطــأت فــي الحــد مــن

.البيروقراطيــة أقــل نجاًحــا
 ومــن بيــن عــدة مئــات مــن التدابيــر الخاصــة
األمانــة جمعتهــا  التــي  كورونــا   بـــفيروس 
 العامــة، ســاهم مــا يقــرب مــن ثلثيهــا فــي
ــث ــث أظهــر مســٌح حدي  تســهيل التجــارة، حي
ــل ــرة للجائحــة مــن قَِب  حــول االســتجابة المبك
 األعضــاء تحســن كبيــر فــي الوصــول إلــى
تــم كمــا  بالتجــارة،  المتعلقــة   المعلومــات 
 تســجيل تحســن فيمــا يتعلــق بحركــة المــرور
للتــداول الضروريــة  )الترانزيــت(   العابــر 
المتعلقــة الحيويــة  الطبيــة  للســلع   الســلس 

كورونــا .بفيــروس 
 وأضــاف التقريــر أن جائحــة كوفيــد-19 تمثــل
ــل ــا تمث ــام التجــاري ولكنه ــًرا للنظ ــا كبي  تحدًي
 فرصــة كبيــرة أيًضــا. فــإن الجائحــة مثلمــا
 تســتطيع تســريع اإلصــاح االقتصــادي - مــن
 العمــل عــن بعــد إلــى االعتمــاد علــى التجــارة
اإلصــاح تســريع  يمكنهــا   -  اإللكترونيــة 
عرقلــة عــدم  ضــرورة  مــع   التجــاري، 
حققتهــا التــي  التنميــة  لمكاســب   الجائحــة 
ــم ــدان فــي جميــع أنحــاء العال ــد مــن البل  العدي

 بعــد جهــد كبيــر، حيــث إن إبقــاء األســواق
ــوًة ــد خط ــارة ُيَع ــام التج ــة أم ــة مفتوح  الدولي
 أساســيًة لضمــان انتعــاش اقتصــادي قــوي
 بعــد الجائحــة. وبالمثــل، ُيَعــد النظــام التجــاري
 الســليم شــرًطا أساســًيا لقطــاع نقــل وخدمــات
 لوجســتية صحــي، لــذا تحــث منظمــة التجــارة
 العالميــة علــى ضــرورة دعــم الحكومــات فــي
النظــام تحســين  ومواصلــة  معهــا   التعامــل 

.لمنفعــة الجميــع
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- بلغ  حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميســا  3.9 
مليــار دوالر العــام الماضــى مقارنــة بنحو 3.2 مليــار دوالر 
عــام 2018 محققاً زيادة قدرهــا 19.1%  وحققت الصادرات 
المصريــة لدول التجمع 2.8 مليار دوالر العام الماضى مقارنة 

بنحو 2.3 مليار دوالر عام 2018 بزيادة قدرها %22.5.

- بلــغ حجــم التبــادل التجــاري غيــر البترولــي  بين مصر 
واإلمارات خال عام 2019 نحو 6 مليار دوالر بنسبة نمو 

بلغت 9.6% بالمقارنة بعام 2018. 

- بلــغ حجم التبــادل التجارى بين مصــر والمملكة المتحدة 
العــام الماضــى نحو 2.14 مليــار جنيه اســترليني مقارنة 

بنحو 1,96 مليار جنيه استرليني في عام 2018.

- حققت الصادرات المصرية للمنتجات الكيماوية واالســمدة 
خــال الـ10 أشــهر األولــى من عام 2020 نحــو 4 مليار 
و153 مليــون دوالر وتمثلــت أهم البنود الســلعية للقطاع 
فــي منتجــات لدائن الباســتيك بقيمة مليــار و376 مليون 
دوالر ومنتجــات أســمدة بقيمة مليــار و146 مليون دوالر 

والمنتجات الورقية بقيمة 408 مليون دوالر.  

- اكبر االسواق المستقبلة للصادرات المصرية خال  الـ10 
أشهر األولى من عام 2020 هي االمارات العربية المتحدة 
بقيمة 2 مليار و457 مليون دوالر والسعودية بقيمة مليار 
و276 مليــون دوالر وتركيــا مليــار و257 مليــون دوالر 
والواليــات المتحــدة االمريكية بقيمة مليــار و199 مليون 

دوالر.

- حققــت الصادرات المصرية للحاصات الزراعية خال الـ10 
اشــهر األولى من عام 2020 نحو مليار و891 مليون دوالر 
وتمثلت أهم البنود الســلعية للقطاع في صادرات الفاكهة 803 
مليــون دوالر والبطاطس 223 مليــون دوالر والموالح 151 

مليون دوالر.

- حققــت الصــادرات المصرية للصناعات الطبيــة خال الـ10 
اشــهر األولى من عام 2020 نحو 418 مليون دوالر وتمثلت 
أهم البنود الســلعية للقطاع في صادرات مستحضرات التجميل 
166 مليون دوالر و االدوية 162 مليون دوالر والمستلزمات 

الطبية 91 مليون دوالر.

- حققــت الصادرات المصرية لقطاع االثاث خال الـ10 اشــهر 
األولــى مــن عام 2020 نحو 189 مليــون دوالر وتمثلت أهم 
البنود الســلعية للقطاع في االثاث الخشــبي 146 مليون دوالر 
وخشب ومشــتقاته 19 مليون دوالر واثاث معدني 18 مليون 

دوالر.  

- حققــت الصــادرات المصريــة لقطــاع الغزل والنســيج خال 
الـ10 اشهر األولى من عام 2020 حوالي 621 مليون دوالر 
وتمثلــت أهم البنــود الســلعية للقطاع في خيــوط قطنية 198 
مليون دوالر وشعيرات تركيبية 141 مليون دوالر وحشو 98 

مليون دوالر.

- يعــد الســوق اإلمارتــي الوجهة األولي للصــادرات المصرية 
ويســتقبل ســنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، 
كما تســاهم االمارات في الســوق المصري بمشــروعات تزيد 

استثماراتها عن 7 مليار دوالر.
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أوضحت إدارة االســتحقاقات باإلدارة العامة 
لشــئون العامليــن التابعة لــإلدارة المركزية 
للموارد البشــرية بوزارة التجارة والصناعة 
،أنــه ســيتم اســتام بطاقات الدفــع الوطنية 
المطورة والمعروفة إعامياً » بكروت ميزة 
» للعامليــن الدائميــن بالــوزارة اعتباراً من 

شهر يناير 2021.
ويأتى هــذا فى إطار التوجــه العام للحكومة 
لتنفيــذ منظومــة التحــول الرقمــى ألجهــزة 
الدولــة ، خاصة بعد أنتشــار جائحة كورونا 
والتى أكدت الحاجة إلى إتاحة وسائل رقمية 
العامليــن  حصــول  لتســهيل  وتكنولوجيــة 
بالجهــاز اإلدارى للدولة على مرتباتهم وكذا 
لتبســيط إجراءات تقديم الخدمــات إلكترونياً 

للموظفين . 

اطلقت وزارة الشــباب والرياضــة دوري الوزارات األول 
في خماســي كرة القــدم للرجال وتنس الطاولة للســيدات 
،والذي نظمته الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء 
بالتعــاون مــع االتحــاد الرياضي العــام للعامليــن بالدولة 

بالمركز األولمبي بالمعادي.
وقــد تم أقامة الــدوري فــي الفترة مــن 21-30 نوفمبر 
الماضــى تحــت شــعار » الرياضــة للمتعــة والحيــاة » 
،بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان 
عام مجلس الوزراء بواقع 15 مشــارك ومشاركة من كل 

وزارة. 
تم افتتاح دوري كرة القدم بحضور وزير الشباب والرياضة 
الدكتــور أشــرف صبحــي وبصحبته عــدد من الــوزراء 
وبحضــور ممثلين عن الــوزارات المشــاركة واالتحادات 
الرياضيــة المختلفة ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة 

المصرية تحت شعار » مصر أواًل .. ال للتعصب«.
وقــد فــاز فريــق وزارة التجــارة والصناعة فــي المباراة 
األولى بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على فريق وزارة 
المجالس النيابية ، كما فاز في المبارة الثانية على التوالي 
بثاثة أهداف مقابل هدف واحد على فريق وزارة الصحة 
وتولــى اإلدارة الفنية للفريق الســيد اللــواء / محمد بدير 

مدير عام اإلدارة العامة لألمن .

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء 
انطالق دوري الوزارات األول ...  تحت شعار 

» مصر أواًل.. ال للتعصب« 

استالم كارت ميزة الحكومية للعاملين الدائمين 
بالوزارة اعتبارًا من يناير 2021

أقــام مركز التدريــب المهني بطنطــا التابع لمنطقــة الوجه البحري 
التابع لمصلحة الكفاية اإلنتاجية ندوة عن التوعية الصحية والتغذية 
الســليمة لحمايــة الجهاز المناعي للطلبة تماشــياً مــع جهود الدولة 
المســتمرة للحفاظ على مناعة الجسم ومكافحته للفيروسات ،خاصة 

في ظل انتشــار فيروس كورونا المســتجد » كوفيد -19 » ،وتجنباً 
لألضرار الســلبية للموجة الثانية من الفيروس خال فصل الشــتاء 
،وقامــت بــإدارة الندوة وإلقاء كلمتها األساســية األســتاذة / نجوى 

إبراهيم الزائرة الصحية بالمركز .

أصــدر د. صالــح الشــيخ رئيــس الجهــاز 
المركــزي للتنظيــم واإلدارة، عــدة تعليمات 
للتيســير علــى الموظفيــن الذيــن مــر على 
انتدابهم )4( سنوات، وذلك بعد رصده عدم 
تيســير العديد من الوحدات إلجــراءات نقل 
الموظفيــن للوحــدات المنتدبيــن إليها على 
الرغم مــن انقضاء مدة أربع ســنوات على 
ندبهــم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم 

بوحداتهم األصلية.
وقــد كشــف رئيــس الجهــاز عن إصــداره 
الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع 
الوزارات والمحافظــات والجهات اإلدارية، 
والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف 
قائًمــا بالعمــل بالجهــة المنتــدب إليها حال 
نهاية الســنة الرابعة لندبه، والتي تحتســب 
مــن تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب 
تاريــخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، 
وذلــك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ 

إجــراءات نقلــه، وكانــت هنــاك رغبــة من 
الموظف كذلك في النقل.

شــدد رئيــس الجهــاز على أنــه يمتنع على 
الجهــة المنتدب منهــا الموظف إصدار قرار 
بإنهــاء خدمته لانقطاع، متى كان الموظف 
مســتمًرا فــي العمل بالجهة المنتــدب إليها، 

ولو انقضت مدة السنوات األربع على ندبه.
كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف 
واألخرى المنتدب إليهــا اتخاذ الازم قانوًنا 
لتيســير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت 

مدة أربع سنوات على الندب.

ندوة عن التوعية الصحية والتغذية السليمة بمركز التدريب 
المهني بطنطا التابع لمصلحة الكفاية اإلنتاجية

في كتاب دوري لجهاز التنظيم واإلدارة
أحقية الموظف المنتدب لمدة تتجاوز الـ4 

سنوات في النقل إلي الجهة المنتدب إليها 
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تعتبــر صناعــة األســمدة فــي مصــر مــن أهــم الصناعــات الواعــدة وذلــك للعائــد 
ــة  ــي خدم ــوي ف ــا الحي ــال دوره ــن خ ــواء م ــي س ــاد القوم ــى االقتص ــي عل اإليجاب
خطــط التنميــة الزراعيــة، أو مــن خــال قدرتهــا الذاتيــة كســلعة صناعيــة تتمتــع بآفاق 
مبشــرة فــي مجــال التصديــر فــي ظــل مــا تتمتــع بــه مصــر مــن ميــزة نســبية فــي هــذه 

ــاً. الصناعــة والتــي يتزايــد الطلــب عليهــا عالمي
ــي مجــال صناعــة األســمدة  ــادة ف ــى الري ــا إل ــرة تؤهله ــات كبي ــك مصــر مقوم وتمتل
ــن  ــاج وم ــي اإلنت ــة ف ــات الرئيســية الداخل ــن الخام ــر م ــر احتياطــي كبي ــك لتواف وذل
ــوادر  ــة والك ــة المدرب ــرة والعمال ــر الخب ــى تواف ــة إل ــي باإلضاف ــاز الطبيع ــا الغ أهمه
الفنيــة المتخصصــة كمــا  تتمتــع مصــر بموقــع اســتراتيجي يعطيهــا الميــزة التصديرية 
مــن خــال الموانــئ المصريــة فضــاً عــن  أن مصــر بهــا العديــد مــن القوانيــن التــي 
ــادة  ــى الم ــم عل ــذى ت ــل ال ــا التعدي ــام ومنه ــاع اله ــذا القط ــية له ــا تنافس ــح مزاي تفت
رقــم 34 مــن قانــون االســتثمار رقــم 72 لســنة 2017، والتــى تســمح بالترخيــص 
لمشــروعات الصناعــات القائمــة علــى الغــاز الطبيعــي كأحــد مدخــات اإلنتــاج، وعلــى 
رأســها األســمدة والبتروكيماويــات، للعمــل بنظــام المناطــق الحــرة حيــث يســهم ذلــك 
ــي  ــة ف ــب الدول ــي المناطــق الحــرة وتحســن ترتي ــوال المســتثمرة ف ــادة األم ــى زي ف

مجــال التنافســية.
كمــا تلعــب مصــر دوراً محوريــاً فــي النهــوض بصناعــة وانتــاج األســمدة فــي العالــم 
العربــي خاصــة وأنهــا تحتضــن االتحــاد العربــي لألســمدة الــذي يعتبــر النــواة الحقيقية 
ــل  ــي إصــدار دلي ــاو ف ــة الف ــع منظم ــاون م ــد شــارك بالتع ــذه الصناعــة فق ــة ه لتنمي

يتنــاول موضوعــات األســمدة بثــاث لغــات هــي العربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة.
ــة المتصــاص نســبة التشــبع مــن الغــاز  ــول القوي وتعــد صناعــة األســمدة أحــد الحل
الطبيعــي فــي الســوق المصــري حيــث يتــم تحويــل جــزء كبيــر منــه لصناعــة األســمدة 
ــي  ــام ألنهــا متعلقــة باألمــن الغذائ ــر جــداً هــذه األي ــم بشــكل كبي ــي يحتاجهــا العال الت
ــا، فمــن أهــم  ــا ومــا بعــد كورون وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي خاصــة فــي زمــن كورون
صناعــات القيمــة المضافــة للغــاز الطبيعــي صناعــة األســمدة التــي يعــد العائــد مــن 

اســتخدام الغــاز الطبيعــي بهــا أفضــل مــن تصديــره.
وتضــع مصــر خطــة اســتراتيجية لصناعــة األســمدة تســير فــي اتجاهيــن، األول 
اســتثمار الفائــض مــن الغــاز الطبيعــي، فهنــاك اســتثمارات جيــدة وتوســع فــي إنتــاج 
الغــاز الطبيعــي، والتوجــه اآلخــر الســتثمار الغــاز الطبيعــي فــي إنتــاج األســمدة، كمــا 

ــة ومنهــا: ــة واالســتثمارية العماق نشــاهده فــي المشــاريع القومي
- مشــروع كيمــا )2(: مــن المشــروعات العماقــة التــي يزيــد تكلفتهــا عــن 11 مليــار 
جنيــه، يهــدف إلــى خلــق مدينــة صناعيــة كاملــة بأســوان وتوفيــر األســمدة للســوق 
ــة فضــا عــن  ــة والعالمي ــر لألســواق األفريقي ــك فتــح مجــاالت التصدي ــي وكذل المحل
إمــداده لمشــروع المليــون ونصــف مليــون فــدان بمختلــف أنــواع األســمدة ويســتهدف 

المشــروع انتــاج 1200طــن مــن األمونيــا يوميــاً و1575 طــن يوريــا يوميــاً 
- مجمــع األســمدة الفوســفاتية المركبــة فــي العيــن الســخنة: يعتبــر ذلــك المشــروع 
هــو األضخــم علــى مســتوي الشــرق األوســط وافريقيــا حيــث يضــم 9 مصانــع إلنتــاج 
ــع  ــه التاب ــار جني ــون طــن ســنوياً بتكلفــة 12 ملي ــة نحــو ملي ــة إنتاجي األســمدة بطاق

لشــركة النصــر للكيماويــات الوســيطة.
- مشــروع شــركة النصــر لألســمدة )ســيمادكو(: إلنشــاء وحــدة انتــاج أمونيــا بطاقــة 

500ألــف طــن ســنوياً
ــم تطويــر المصنــع بمحافظــة  - مشــروع تطويــر مصنــع موبكــو إلنتــاج األســمدة: ت
دميــاط الــذي ينتــج 1% مــن اإلنتــاج العالمــي لســماد اليوريــا ســنوياً بتكلفــة 1.96 
مليــار دوالر وتســاهم التوســعات فــي انتــاج 1.38 مليــون طــن مــن اليوريــا ســنوياً 
ــة  ــك بطاق ــا لألســمدة )ســماد طلخــا(: إلنشــاء وحــدة حامــض نيتري - مشــروع الدلت

330 ألــف طــن ســنوياً
ــاج  ــو(: إلنت ــات الفوســفاتية واالســمدة )وافك ــوادي للصناع - مشــروعات شــركة ال

ــون طــن ســنوياً ــة ملي حامــض فوســفوريك تجــاري بطاق
ــوم  ــرات االموني ــاج نت ــروع إلنت ــي مش ــل ف ــمدة: تتمث ــر لألس ــو قي ــروعات أب - مش
ــن  ــف ط ــة 330 أل ــة إنتاجي ــع بطاق ــنوياً ومصن ــن س ــف ط ــة 200 أل ــة إنتاجي بطاق

ــة ــمدة المركب ــواع األس ــع أن ــت أو جمي ــوم نيتري ــيوم اموني ــاج كالس ــنوياً إلنت س
كمــا تعــد غرفــة الصناعــات الكيماويــة والمجلــس التصديــرى للصناعــات الكيماويــة 

واألســمدة مــن اهــم أذرع الــوزارة الرئيســية المعنييــن بالصناعــات الكيماويــة حيــث 
ــي  ــار تنظيم ــي إط ــة واالســمدة ف ــات الكيماوي ــري للصناع ــس التصدي ــل المجل يعم
يجمــع فــي عضويتــه ممثلــي المصدريــن والمنتجيــن فــي مجــال صناعــة الكيماويــات 
واألســمدة. ويختــص بتقديــم الخدمــات للمصنعيــن والمصدريــن المصرييــن من خال 
ــح األســواق  ــم االستشــارات وفت إعــداد االســتراتيجيات والخطــط والدراســات وتقدي
حيــث يعمــل المجلــس علــى تهيئــة المنــاخ المناســب وتوفيــر عوامــل التكامــل بيــن 
أعضائــه لزيــادة القــدرة التصديريــة التنافســية لمنتجاتهــم مــن الصناعــات الكيماويــة 
وانتشــارها  وتواجدهــا  الخارجيــة  األســواق  الختــراق  يؤهلهــا  بمــا  واألســمدة 

ومضاعفــة حجمهــا باســتمرار.
ــات  ــي تســتهدفها صــادرات منتج ــم األســواق الت ــن أه ــي م ــر الســوق األفريق ويعتب
ــي دراســة  ــري ف ــس التصدي ــده المجل ــا أك ــو م ــة واألســمدة وه الصناعــات الكيماوي
تحليليــة أعدهــا حــول الطلــب المســتهدف مــن المنتجــات المصريــة لألســواق االفريقية 
وباألخــص إلــى 18 ســوقاً افريقيــاً هــي: كينيــا، الســودان، زامبيــا، أوغنــدا، نيجيريــا، 
تنزانيــا، أنجــوال، الجابــون، الســنغال، الكاميــرون، جيبوتــي، غينيــا، الكونغــو، جنــوب 

افريقيــا، اثيوبيــا، كــوت ديفــوار، غانــا، الصومــال.
وقــد بلغــت صــادرات الصناعــات الكيماويــة واالســمدة 4 مليــار و153 مليــون دوالر 

وذلــك خــال الشــهور العشــرة االولــى مــن عــام 2020.
بيانات التواصل
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الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك :

https://www.facebook.com/ChemicalFertilizersExportC
 /ouncil

تليفون
+223420917  -  +201009389325

فاكس
223420202  -  +223420921

 info@cec-eg.com :البريد اإللكتروني
ــة  ــه الغرف ــع ب ــذي تضطل ــدور الرئيســي ال ــان ال ــة ف ــة الصناعــات الكيماوي ــا غرف أم

هــو:
ــا ومصالــح األعضــاء فــي كافــة الموضوعــات التــي تواجههــم ســواء  • تبنــى قضاي
ــرض المنشــآت  ــي تعت ــى أو العالمــي ودراســة المشــكات الت ــى المســتوى المحل عل
الصناعيــة أعضــاء الغرفــة علــى مســتوى الشــعب الصناعيــة النوعيــة بالغرفــة وعقــد 
اجتماعــات دوريــة لممثلــي الشــعب المتنوعــة بالغرفــة بهــدف طــرح قضايــا أعضــاء 
الشــعبة واقتــراح الحلــول وبحثهــا مــع قيــادات جهــة االختصــاص مــن خــال مجلــس 

إدارة الغرفــة.
• المشــاركة فــي دراســة التشــريعات والقــرارات الوزاريــة التــي تخــص قطــاع 
الصناعــات الكيماويــة وإبــداء الــرأي فــي القــرارات والنظــم المتصلــة بهــا بمــا يحقــق 

ــة. ــذه الصناعــة الحيوي ــام له ــح الع الصال
• المشــاركة فــي وضــع أو تعديــل المواصفــات القياســية وبعــض االشــتراطات الفنيــة 
للتشــغيل وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع األجهــزة المتخصصــة )هيئــة المواصفــات 
والجــودة – مصلحــة الكيميــاء – الرقابــة الصناعيــة – التنظيــم الصناعــي –الكفايــة 

اإلنتاجيــة(.
• تقديــم المشــورة ألعضــاء الغرفــة حــول بعــض الموضوعــات المتعلقــة بالتصنيــع 
والشــركات  االســتثمارات  وحجــم  الخامــات  ومصــادر  واالســتيراد  والتصديــر 
المنتجــة لــكل صناعــة والقوانيــن والقــرارات الوزاريــة المنظمــة للنشــاط الصناعــي 

واالقتصــادي.
بيانات التواصل

1195  كورنيش النيل -بوالق- القاهرة - الدور السابع
هاتف: 25797021- 25750240-25797031 )202+(

فاكس: 25756117 )202+(
  cciegy@yahoo.com

 info@cci-egy.com
 www.cci-egy.com

صناعة األسمدة .... 
قالع صناعية بسواعد 

مصرية




