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 اجتمــع الســيد الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
مجلــس الوزراء، والســيدة/ نيفيــن جامع 
وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد 
معيط وزير المالية،  واللواء أ.ح إيهاب الفار 
 رئيس الهيئة الهندســية للقوات المســلحة.
إقامــة  »متابعــة  االجتمــاع  وتنــاول 
مختلــف  فــي  الصناعيــة  المجمعــات 
دعــم  وجهــود  الجمهوريــة،  محافظــات 

 األنشــطة الصناعيــة وتحفيــز الصناعــة«
وقد وجه الســيد الرئيس بســرعة االنتهاء 
مــن المجمعــات الصناعيــة قيــد اإلنشــاء 
ودراســة إنشــاء مجمعــات إضافية خاصة 
فــي مجــال إنتــاج مســتلزمات  الصناعة، 
تلــك  ولتوطيــن  القــدرة  المتــاك  وذلــك 
الســوق  الحتياجــات  تلبيــًة  الصناعــات 
فــي  الذاتــي  االكتفــاء  وتحقيــق  المحلــي 

الوطنــي. لاقتصــاد  دعمــاً  األول   المقــام 
وقد عرضت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة 
التنفيــذي  الموقــف  والصناعــة  التجــارة 
الســتكمال منظومــة المجمعــات الصناعية 
بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية 
من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضًا 
عن جهود متابعة تنفيذ األنشطة المستهدفة 
 بتلك المجمعات ونســب اإلنجاز الفعلي بها.

كمــا قامــت وزيــرة التجــارة والصناعــة 
باســتعراض أهــم الخطــوات واإلجــراءات 
المقترحة بالتنســيق مــع مختلف الوزارات 
والجهــات المعنية، الســيما وزارة المالية، 
من أجل تحقيق المســتهدفات المرجوة من 
قطــاع الصناعــة وتعزيــز أداء القطاعــات 
الصناعية ذات األولوية والتغلب على أبرز 
العقبــات التــي تواجهها، خاصــًة ما يتعلق 
بتفعيل دور برامــج مركز تحديث الصناعة 

التي تســعى إلى تطوير المصانع واالرتقاء 
ذات  الصناعيــة  المنشــآت  إدارة  بنظــم 
الصلــة بتوفيــر احتياجات الســوق المحلي 
مــن مســتلزمات اإلنتــاج األولية والســلع 
الوســيطة، إلى جانب االستمرار في تبسيط 
إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات 
طرحهــا  تــم  التــي  الجديــدة  الصناعيــة 
وخفــض التكاليــف ذات الصلــة بعمليــات 
باإلضافــة  الجــدوى،  ودراســات  التقييــم 

إلــى وضــع حــزم تشــجيعية للصناعــات 
 المغذيــة لزيــادة نســب المكــون المحلــي.
كمــا تم عــرض نتائــج المراجعة الشــاملة 
والحصــر الدقيــق لقطع األراضــي التي تم 
تخصيصهــا لألنشــطة الصناعيــة ولــم يتم 
اســتغالها في تنفيذ األنشــطة المســتهدفة 
منهــا على مســتوى الجمهوريــة، وأفضل 
الســبل للتعامل معها في ضوء االحتياجات 
االستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة.

الرئيس السيسي يوجه بتركيز نشـــــــاط المجمعات الصناعية فى 
تصنيع مستلزمات اإلنتاج لتعميــــــــق الصناعة وتحقيق االكتفاء الذاتي 

للسوق المحلي 
وزيرة التجارة 

والصناعة 
تستعرض أمام 

الرئيس الموقف 
التنفيذي لمنظومة 

المجمعات 
الصناعية وجهود 

دعم األنشطة 
الصناعية وتحفيز 

الصناعة
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شهد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــوزراء، بمقــر مجلــس الــوزراء، مراســم 
توقيــع بروتوكول تعاون بيــن كل من وزارتي 
التجــارة والصناعــة واالتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، بشــأن تنفيذ مشــروع ميكنة دورة 
العمــل بصنــدوق تنميــة الصــادرات، بحضور 
السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة 
والدكتــور/ عمــرو طلعــت، وزيــر االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.
وقع البروتوكول المهندســة/ غادة لبيب، نائب 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لشئون 
التطوير المؤسسي، والدكتورة/ أماني الوصال، 
تنميــة  لصنــدوق  التنفيــذي  الجهــاز  رئيــس 
الصــادرات، ويهــدف البروتوكــول إلى تطوير 
وميكنة ُنظم وإجراءات دورة العمل في صندوق 
تنميــة الصــادرات، فيمــا يخــص برنامــج رد 
األعباء التصديرية، إلى جانب تحقيق االستفادة 
القصوى من الوقت والمــوارد المتاحة؛ لتقليل 
الهدر وتحســين الكفاءة التشــغيلية، فضًا عن 
إتاحــة بيانات دقيقة على مدار الســاعة لإلدارة 
وصنــاع القــرار فــي وضــع وتنفيــذ الخطــط 
والسياســات التصديريــة وتقييمهــا، مع العمل 
على تطوير البنية التكنولوجية لصندوق تنمية 
الصــادرات فيمــا يخــص التطبيقــات، وتعزيز 
الشــفافية الكاملة في اإلجــراءات والمعلومات 
للمصدريــن المتعامليــن مع الصندوق، ســواء 
أفراد أو شــركات، مــع تحقيق الفصل التام بين 

مقدم الخدمة والمستفيدين.
وأكد رئيس الــوزراء أن هذا البروتوكول يأتي 
فــي إطار المشــروع القومي للتحــول الرقمي، 
الذي ترعاه القيادة السياســية، ويعكس حرص 
الحكومــة على تنفيــذ هذا المشــروع بمختلف 
الــوزارات والجهــات التابعــة لهــا، والســعي 
الدؤوب لميكنة وتحديث دورة العمل بما يواكب 
التطــور التكنولوجي الهائل حاليــاً، بما يضمن 
تحقيــق ســرعة وكفــاءة األداء فــي قطاعــات 

الدولة.
ومــن جانبها أوضحــت الســيدة/ نيفين جامع، 
وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا البروتوكول 
الموقــع مــع وزارة االتصــاالت، يأتي في إطار 
االهتمام الــذي توليه وزارة التجارة والصناعة 
لتحديــث نظــم العمل وتيســير اإلجــراءات في 
الوزارة والجهات التابعة لها، بما يتماشــى مع 
رؤيــة الدولــة والقيادة السياســية نحو التحول 
الرقمي، وميكنة العمل في القطاعات المختلفة.
وأضافــت جامــع أن الوزارة ســتعمل، بموجب 

االتفاق، على المشــاركة في إعداد الدراســات 
والمواصفــات  الشــروط  وكراســات  الفنيــة 
والتقييمــات الفنية الازمــة لتنفيذ نطاق أعمال 
البروتوكــول، إلــى جانب االشــتراك في أعمال 
الطــرح والترســية واالســتام واالستشــارات 
الفنية للمشــروع، باإلضافة إلى االشــتراك مع 
وزارة االتصــاالت فــي لجــان العمــل الدائمة، 
وتحديــد مســئولياتها، وخطط عملهــا لضمان 
نجاح األعمال وتحقيق أهدافها، وإعداد الخطط 
التنفيذية، مع العمل على توفير البيانات الازمة 
والمحتوى لتنفيذ المشــروعات الواردة بالخطة 

التنفيذية.
وبدوره أشــار الدكتــور/ عمرو طلعــت، وزير 
االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومــات، أن نطاق 
عمــل البروتوكــول يتمثــل في تطويــر وميكنة 
نظم وإجــراءات دورة العمل في صندوق تنمية 
الصادرات طبقاً الحتياجات التشغيل، وذلك على 
مرحلتين؛ حيث تشــمل المرحلــة األولى تحديد 
نطــاق األعمــال واالحتياجــات والمواصفــات 
الفنيــة، من خــال تحليل االحتياجــات الخاصة 

بتطوير وتحسين دورة عمل برنامج رد األعباء 
التصديريــة، ووضــع خطــة تفصيليــة بهــذه 
االحتياجــات، كما تتضمن هــذه المرحلة إعداد 
وثيقة مشــروع باالحتياجــات الفنية من برامج 
وتطبيقــات وبنية أساســية، إلى جانــب تحديد 
الخطــة الزمنيــة لتنفيــذ المشــروع والموازنة 

المطلوبة.
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزيــر  وأضــاف 
المعلومــات أن المرحلــة الثانية تشــمل متابعة 
وتنفيذ المشــروع، من خال عــدة محاور تبدأ 
بإنشــاء بوابــة إلكترونيــة خاصــة بالصندوق 
لتنفيــذ برنامــج رد األعبــاء التصديرية، ورفع 
كفــاءة البنيــة التحتيــة للصندوق بما يتناســب 
قاعــات  وتجهيــز  المشــروع،  واحتياجــات 
الفحص الستقبال متلقي الخدمة المتعاملين مع 
الصندوق، مع العمل على رفع بيئة االستضافة 
المناســبة، وتوفيــر خطــوط الربط، الفتــاً إلى 
أن المرحلــة الثالثــة تتعلق بتقييــم االحتياجات 
وتدريــب ورفــع كفــاءة العامليــن للتعامل مع 

التطبيقات والبرامج المستخدمة.

عقد الدكتــور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماعا مع الدكتور/ هشــام توفيق، 
وزيــر قطــاع األعمال العــام، والســيدة/ نيفين 
جامــع، وزيــرة التجــارة والصناعــة، وذلــك 
لمتابعــة خطــوات إطاق اســتراتيجية صناعة 

السيارات في مصر.
مــن  الهــدف  أن  الــوزراء  رئيــس  وأوضــح 
االجتمــاع هــو التجهيــز إلطاق اســتراتيجية 
صناعة السيارات في مصر، وإعانها، واتخاذ 
ما يلزم من خطوات لبــدء التنفيذ الفوري لها، 
وذلــك تنفيــذاً لتوجيهــات الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، بأهمية إعداد اســتراتيجية متكاملة 
لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية 
لهــا فى مصــر، والعمل على نقــل التكنولوجيا 
المتطــورة ألكبــر نســبة ممكنة مــن المكونات 
المحليــة، بما يدعم هذه الصناعة، ويســهم فى 
جــذب المزيد من االســتثمارات في هذا القطاع 

المهم والحيوى.
وخــال االجتماع، قدمت الســيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجــارة والصناعة عرضاً موجزاً ألهم 
الخطوات التنفيذيــة المتخذة فيما يتعلق بقطاع 
صناعة السيارات، حيث أشارت إلى أن الوزارة 
تعمل على عدد من المحاور تتعلق بهذا القطاع 

المهم، من بينها تنفيذ المبادرة الرئاسية إلحال 
الســيارات المتقادمــة للعمل بالغــاز الطبيعي، 
الفتة إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدفة 
خــال برنامج اإلحال تبلغ 250 ألف ســيارة 
علــى مدار 3 ســنوات، بحيث ســيتم البدء في 
المرحلــة األولــى من المشــروع بإجمالي عدد 
ســيارات مســتهدفة تصل إلى 70 ألف سيارة 
في السنة األولى، على أن يتم زيادة المستهدف 
إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.

وأوضحــت الوزيــرة أنــه يتــم تنفيــذ المرحلة 
األولى من المبادرة الرئاسية إلحال السيارات 
المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي في 7 محافظات 
هــي القاهرة، الجيزة، القليوبية، اإلســكندرية، 
بورســعيد، البحــر األحمــر، الســويس، وذلك 
اســتغااًل لما يتوافر بهــذه المحافظات من بنية 

تحتية ومحطات للغاز الطبيعي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوافق خال تنفيذ 
المرحلة األولى من المبادرة على االعتماد على 
الشركات المصنعة للسيارات محلياً، والتنسيق 
مع عدد تلك الشــركات لتوفيــر 9 طرازات من 
الســيارات للمواطنين الراغبين، وذلك بأسعار 
أقــل مــن مثيلتهــا بالســوق المحلــي، بهــدف 
تعميــق الصناعــة المحلية، منوهــة إلى ما تم 

من اتصاالت وتنسيق مع هذه الشركات لزيادة 
الطاقة االنتاجية لها خال الفترة المقبلة، حيث 
أكد عدد من الشــركات سعيها لضخ المزيد من 
االستثمارات، وتشغيل خطوط إنتاج جديدة، فى 
إطــار خططها للتوســع فى الســوق المصرية، 
التى تعتبر أحد أهم األســواق بمنطقة الشــرق 
األوســط وإفريقيا، وذلك نظــراً لحجم متطلبات 
الســوق المحلي، وكذا فــرص التصدير للعديد 

من األسواق الخارجية.       
واســتعرضت الوزيــرة خــال االجتمــاع بياناً 
تفصيليــاً حــول أعــداد طلبــات االســتفادة من 
المبادرة الرئاســية إلحال السيارات المتقادمة 
للعمــل بالغــاز الطبيعى، والتــى تضمنت أعداد 
المتقدميــن، ومــن حصل منهم علــى موافقات 
ســواء من شركات السيارات، أو البنوك، وكذا 
أعداد من قاموا باســتام سياراتهم الجديدة، أو 

تسليم سياراتهم القديمة لتخريدها.
كما قدم وزير قطاع األعمال تقريراً عما يتم من 
جهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى 
مصر، وكذا المحفزات ســواء لشركات تصنيع 
هــذه الســيارات، أو للراغبيــن فــى الحصــول 

عليها.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول 
تعاون بين وزارتي التجارة واالتصاالت 
لتنفيذ مشروع ميكنة العمل بصندوق 

تنمية الصادرات

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض 
أمام رئيس الوزراء خطوات إطالق 

استراتيجية صناعة السيارات فى مصر
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ترأســت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة وفــد مصر المشــارك باجتماعات 
الـــ«108« للمجلــس االقتصــادي  الــدورة 
واالجتماعــي لجامعــة الــدول العربيــة على 
المستوى الوزاري والتي عقدت بمقر جامعة 
الدول العربية بالقاهرة، برئاســة دولة ليبيا، 
وبمشــاركة وفــود الــدول العربيــة األعضاء 

والمنظمات العربية المتخصصة.
وأكدت الوزيرة التزام مصر الدؤوب بقرارات 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي وأحــكام 
اتفاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل التجــاري 
بيــن الدول العربيــة ومنطقة التجــارة الحرة 
العربيــة الكبــرى، واتخاذ أية إجــراءات من 
شــأنها تيســير حركــة التجــارة البينيــة بين 
مصر وأشــقاؤها العرب، وإزالة أية معوقات 
تعترض ســبل تنمية حركة التبــادل التجاري 
وعــدم اتخــاذ أية إجــراءات تعــوق ذلك، بما 
يعــود بالنفــع علــى مصــر وكافة الشــعوب 
العربية، مشيرًة إلى سعي الحكومة المصرية 
لتوفير المناخ المائم لاســتثمارات األجنبية 
وبخاصة االستثمارات العربية سواء بتشجيع 
االســتثمارات القائمة والتغلب على التحديات 
والمعوقــات التي تعترضها أو جذب مزيد من 
االســتثمارات العربيــة الجديدة ال ســيما بعد 
إصــدار قانون االســتثمار المصــري الجديد، 
بما يســهم في ضخ المزيد من االســتثمارات 

العربية بالسوق المصري.
وأوضحت جامع أن جدول أعمال االجتماعات 
ناقش عــدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل 
االقتصــادي واالجتماعــي العربي المشــترك 
تضمنــت متابعة مســتجدات منطقــة التجارة 
الحــرة العربيــة الكبــرى واالتحــاد الجمركى 
العربــى، الفتــًة الى انــه تم اعتمــاد عدد من 
القرارات والتوصيات التي من شــأنها تعميق 
التكامــل بين الــدول العربية وتنميــة التبادل 
التجــاري البينــي تشــمل بــدء تطبيــق آليات 
المعالجــات التجارية اعتبــاراً من مطلع العام 
المقبــل، واعتمــاد تبــادل شــهادات المنشــأ 
الصــادرة إلكترونياً بين الــدول العربية، وكذا 
إنضمام سلطنة عمان التفاقية تحرير التجارة 

فى الخدمات بين الدول العربية.
واضافــت الوزيــرة انــه مــن المقــرر ان يتم 
اســتكمال مناقشــة موضــوع تراكــم المنشــأ 
بيــن الدول األعضــاء بهدف تحقيــق التكامل 
الصناعــي بين الدول العربيــة في الصناعات 

المختلفــة، بهــدف االســتفادة مــن المزايــا 
النســبية فــي القطاعات الصناعيــة المختلفة 
لــدى كل دولــة علــى حــدا، مشــيرًة إلى أن 
االجتماعــات ناقشــت عدد مــن الموضوعات 
المدرجــة على جدول األعمال واتخاذ قرارات 
بشــأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من 
القــرارات االقتصاديــة واالجتماعية الصادرة 
عن الدورة الســابقة )107(، والتوافق حول 
الموضوعــات المقرر ادراجهــا ضمن الملف 
االقتصادي واالجتماعي على مســتوى القمة 
القادمــة فى الــدورة العاديــة )31( والمقرر 

عقدها بالجزائر.
ونوهت جامــع ان اهم القرارات التي صدرت 
عن اعمال المجلس تضمنت اإلشــادة بالدعم 
المقــدم من جمهورية مصر العربية والمملكة 
العربيــة الســعودية والجمهوريــة الجزائرية 
الديمقراطيــة فــي إطــاق المرحلــة الثانيــة 
مــن برنامــج المســاعدة مــن اجــل التجارة 
للــدول العربيــة )افتيــاس( وذلك لاســتفادة 
من االنشــطة التــي تقدم لتعزيــز التجارة في 
المنطقة العربيــة، وكذا اتخاذ القرار بالتجديد 
لوالية قضاة محكمة االســتثمار العربية لمدة 

ثــاث ســنوات أخــرى الســتكمال الفصل فى 
القضايــا المعروضــة على المحكمــة فى ظل 

الظروف الحالية لجائحة كورونا. 
واوضحــت الوزيرة ان اهم القرارات تضمنت 
ايضــاً اســتضافة جمهوريــة مصــر العربية 
ألعمــال الــدورة )27( مــن مؤتمــر الــدول 
األطــراف فى اتفاقية األمــم المتحدة اإلطارية 
بشــأن تغير المناخ المقــرر عقدها خال عام 
2022 وترحيــب الدول العربيــة بذلك، وكذا 
تقديــم الشــكر لمصــر علــى مبــادرة فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم مساعدات 
لدعــم إعمار قطــاع غزة، وكذا المســاعدات 
اإلغاثية العاجلة التي قدمت من صندوق تحيا 

مصر.
وكان السيد/ ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة 
للشــئون االقتصادية قد ترأس الوفد المصري 
باالجتماعات التحضيرية للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي بجامعــة الدول العربية واجتماع 
كبــار المســئولين والتي عقدت خــال الفترة 
من 29 أغســطس وحتى 1 سبتمبر الماضي 
وذلك بمشــاركة عدد من وفود الدول العربية 

والمنظمات العربية المتخصصة.

عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة سلســلة لقاءات مكثفة مع عدد 
من وزراء التجارة واالقتصاد المشــاركين 
للمجلــس   108 الــدورة  فعاليــات  فــي 
االقتصــادي واالجتماعــي لجامعــة الــدول 
العربيــة والتــي انطلقــت على المســتوى 

الوزاري.
وقد شــملت اللقاءات التي عقدتها الوزيرة 
كل مــن وزيرة الصناعة والتجارة االردنية 
ووزير االقتصاد الفلسطيني، حيث أوضحت 
جامــع ان هــذه اللقــاءات تأتــي فــى إطار 
حرص الدولة المصرية على تعزيز عاقات 
التعاون المشــترك مــع البلدين الشــقيقين 
وبصفة خاصة في المجال االقتصادي وبما 

يخدم مصالح الدول الثاث.
وقــد شــملت لقــاءات الوزيــرة لقــاءاً مع 
المهندســة/ مهــا العلــي وزيــرة الصناعة 
والتجارة والتمويــن االردنية حيث تناولت 
المباحثــات اهميــة تعزيــز اطــر التعــاون 
واالســتثماري  والتجــاري  االقتصــادي 
المشــترك بين البلدين بهدف تحقيق طفرة 
في معدالت التجــارة البينية خال المرحلة 

المقبلة.
واوضحــت جامــع ان اللقــاء اســتعرض 
ايضاً اهم محاور تنمية التعاون المشــترك 
الصناعيــة  المجــاالت  مــن  العديــد  فــي 
واالســتثمارية خاصة في ظــل توافر كافة 
المقومات واالمكانيات لدى مصر واالردن 
القامــة شــراكات بين القطــاع الخاص في 
البلديــن، مؤكدًة في هذا اإلطار على اهمية 

االســتفادة مــن توافق الرؤى بيــن القيادة 
السياســية فــي البلديــن وحرصهــم علــى 
تحقيق نقلة نوعية في العاقات االقتصادية 

المشتركة.
ولفتت الوزيرة الــى ان المباحثات تناولت 
كل  بيــن  الثاثــي  التعــاون  ملــف  ايضــاً 
مــن مصــر واالردن والعــراق، حيــث أكد 
الجانبان اهمية االســتفادة مــن المباحثات 
والمفاوضــات التــي جرت خال الشــهور 
الماضية والوصــول الى اطار عام لتحقيق 
التكامل والتعاون االقتصادي المشترك بما 
في ذلك تذليل كافة العقبات التي تقف عائق 
أمام انســياب حركــة التجارة وكــذا تعزيز 
التعــاون الصناعــي بيــن شــركات القطاع 

الخاص بالدول الثاث.
ومن جانبهــا أكدت المهندســة/ مها العلي 
والتمويــن  والتجــارة  الصناعــة  وزيــرة 
التعــاون  تعزيــز  ان  االردنيــة  بالمملكــة 
االقتصــادي والتجــاري مــع مصــر يمثــل 
اهميــة كبيــرة للمملكــة االردنيــة خاصــة 
في ظــل العاقــات الوطيدة بيــن حكومتي 
وشــعبا البلديــن وهو االمر الــذي يجب ان 
ينعكــس علــى معــدالت التبــادل التجاري 

واالستثماري.
هــذا وقد شــملت اللقــاءات التــي عقدتها 
الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعة لقاء مع الســيد/ خالد العســيلي 
وزيــر االقتصاد الفلســطيني حيــث تناولت 
المباحثــات التأكيــد علــى رغبــة البلديــن 
الشقيقين في تعظيم االستفادة من العاقات 

التاريخية المشــتركة ووحدة المصير التي 
تجمــع شــعبا مصر وفلســطين فــي تنمية 
العاقــات االقتصاديــة الحاليــة والوصول 
بهــا الــى معدالت تلبــي طموحــات القيادة 

السياسية في البلدين.
ولفتــت الوزيــرة الــى انــه تم اســتعراض 
اهميــة تعزيز التعاون المشــترك في مجال 
المواصفــات والجودة ودراســة االعتراف 
المتبــادل بمنظومة المواصفات والمقاييس 
بيــن البلديــن وكذا االســتفادة مــن الخبرة 
المصريــة في مجال التصديــر خاصة وان 
الجانب الفلســطيني أصبــح لديه العديد من 
المنتجــات التي يســعى لتصديرها الى عدد 

كبير من االسواق الخارجية.
ومــن جانبــه أكــد الســيد/ خالد العســيلي 
وزيــر االقتصاد الفلســطيني ان هذا اللقاء 
يعكــس عمق العاقات والراوبط التي تربط 
الشــعبين الشــقيقين ويؤكــد مكانــة مصر 

المتميزة لدى الشعب الفلسطيني.
االقتصــاد  وزارة  حــرص  الــى  واشــار 
الفلســطينية علــى احداث شــراكة حقيقية 
بين مجتمع االعمال في البلدين بما ينعكس 
ايجابــاً على حجم التبــادل التجاري خاصة 
وان االرقــام الحالية ال تعكس عمق العاقة 
بين الشعبين الشقيقين، الفتاً في هذا اإلطار 
الى اهمية تيســير حركة الســفر بين رجال 
االعمال في البلدين لبدء شراكات صناعية 
وتجاريــة تعزز مــن العاقــات االقتصادية 

المشتركة. 

وزيرة التجارة والصناعة تترأس وفد 
مصر في االجتماع الوزارى للمجلس 

االقتصادى واالجتماعى بجامعة الدول 
العربية

وتبحث مع وزيري التجارة واالقتصاد 
االردني والفلسطينى سبل تعزيز التعاون 

االقتصادي واالستثماري المشترك خالل 
المرحلة المقبلة
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اعلنــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
جمركــى  تخفيــض  تطبيــق  بــدء  والصناعــة 
لـ6900 ســلعة متبادلة بيــن مصر ودول تجمع 
الميركســور اعتباراً من اليوم الثانى من شــهر 
ســبتمبر 2021 وذلك فى اطــار اتفاق التجارة 
الحــرة الموقع بين مصــر ودول التجمع والذي 
يضم كل مــن البرازيل واالرجنتيــن واروجواي 
وباراجــواي، مشــيرًة الــى ان اهــم بنــود هذه 
الســلع والواردة بالقائمتين الثالثة والرابعة من 
االتفاق تتضمن الوبريات والمنســوجات والسلع 

الهندسية والزجاج والكريستال
وقالــت الوزيــرة أن هنــاك تطــوراً ملحوظاً فى 
العاقات االقتصادية والتجارية بين مصر ودول 
تجمع الميركســور خــال الـ4 أعــوام الماضية 
منذ إبــرام إتفاق التجــارة الحرة بيــن الجانبين 
ودخولــه حيــز النفاذ فى األول من ســبتمبر من 
عام 2017، مشــيرًة الى حــرص الوزارة على 
االســتفادة مــن اســواق كافــة الــدول االعضاء 
بالتجمــع والتــى تضم نحو 260 مليون نســمة 
واســتخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية 

السواق دول قارة امريكا الجنوبية
واشــارت جامــع الــى انه جــارى تعميــم قوائم 
السلع التى تشــملها التخفيضات الجمركية على 
كافــة المجالــس التصديرية وتجمعــات االعمال 
وبصفة خاصة الشــركات الصغيرة والمتوسطة 
لتعزيز االســتفادة من الميزة التنافســية الكبيرة 
للصــادرات المصريــة فى النفاذ لهذه األســواق 
الهامــة والبــدء فــي التواصــل مــع الشــركات 

المنتجــات  لهــذه  المســتوردة 
بدول تجمع الميركسور

ومــن جانبــه أوضــح الســيد/ 
مســاعد  الســجينى  إبراهيــم 
الوزيــرة للشــئون االقتصادية 
والمشــرف على قطاع التجارة 
الخارجية واإلتفاقيات التجارية 
الجمركيــة  التخفيضــات  أن 
التى ســيتم بدء تطبيقها تشمل 
تخفيض جمركى بنحو %62.5 

علــى الصــادرات المصريــة للســلع المدرجــة 
بالقائمــة الثالثــة والتــى تشــمل علــى أكثر من 
3400 ســلعة ، باإلضافة إلى تخفيض جمركى 
للســلع المدرجــة بالقائمة الرابعــة بنحو %50 
والتــى تشــمل على نحــو 3500 ســلعة ، الفتاً 
إلى أن هذه الشــريحة الجديــدة من التخفيضات 
الجمركية تأتى إســتكمااًل لقائمة الســلع التى تم 
تحريرهــا بالكامل من الرســوم الجمركية خال 
ســبتمبر من العــام الماضى والتى شــملت نحو 

600 سلعة.
وأشــار إلى أن الصادرات  المصرية لدول تجمع 
الميركسور حققت منذ دخول االتفاق حيز النفاذ 
نســبة زيادة كبيرة حيث بلغت عام 2020 نحو 
396 مليــون دوالر مقارنــة بنحو 184 مليون 
دوالر عام 2017 بنســبة زيادة قدرها %115، 
الفتــاً إلى أن الصــادرات المصريــة تركزت في 
المــواد الكيماوية مثل )األســمدة النيتروجينية، 
األسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل( 

وهــي من الســلع التــي تمتعت بتحريــر فورى 
من كافة الرســوم الجمركية منــذ دخول االتفاق 
حيز النفاذ، هــذا باالضافة الى الخضر والفاكهة 
المحضرة أو المحفوظة وايضا الطازجة ويعتبر 
الثــوم والبرتقــال والعنب من اكبر الســلع التي 
بدات مصر في تصديرها الى دول التجمع اضافة 

الى الزيتون بكافة انواعه واشكاله.
جديــر بالذكــر ان مصــر قامــت بتوقيــع اتفاق 
تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور )البرازيل 
واالرجنتيــن واروجــواي وباراجــواي في عام 
2010 ودخــل حيز النفاذ اعتباراً من االول من 
ســبتمبر 2017، ذلك االتفــاق الذي ينص على 
االعفاء التدريجي علــى عدة اعوام وصواًل الى 
االعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة 
على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقاً 
 B ،ًاعفاءاً فوريا A( لعدة قوائم مرفقة باالتفاق
اعفــاءاً على ثاث ســنوات، c اعفــاءاً على 7 

سنوات، D اعفاءاً على 9 سنوات(

اســتقبلت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
محمــد  الدكتــور/  والصناعــة  التجــارة 
معيط وزيــر المالية حيث تم اســتعراض 
التــى وضعتهــا  التحفيزيــة  اإلجــراءات 
الــوزارة لتســهيل اإلســتثمار الصناعــى 
فى إطار مبــادرة الـ100 إجراء تحفيزى 
وبحــث  الصناعــى  بالقطــاع  للنهــوض 
المحاور الخاصة بوزارة المالية فى إطار 

المبادرة.
وقالت ان مبادرة تحفيز القطاع الصناعي 
الرئيــس  توجيهــات  اطــار  فــي  تأتــي 
القطــاع  لتنميــة  السيســي  عبدالفتــاح 
الصناعي والنهــوض باالقتصاد الوطني، 
مؤكــدًة في هذا االطــار ان تنمية وتطوير 
القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات  
خطة عمل الحكومة خال المرحلة الحالية 
بهــدف زيــادة مســاهمتها فــى االقتصاد 
القومى وتلبية إحتياجات الســوق المحلى 
من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير 
والمواصفات المصريــة والعالمية وتوفير  
فرص العمل الائقة والمنتجة أمام الشباب 
باإلضافــة إلــى زيــادة تنافســية المنتــج 
المصــرى بالســوقين المحلــى والعالمــى  
وزيــادة الصــادرات المصريــة لألســواق 

الخارجية .
وأضافت جامع ان هناك توافق فى الرؤى 
بين وزارتي التجــارة والصناعة والمالية 
بشأن اهمية تنفيذ االجراءات التي حددتها 
الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، 
مشيرًة الى إن لجنة تحفيز الصناعة حددت 
100 إجــراء لدعــم الصناعــة الوطنيــة 
ســيتم تنفيــذ عدد كبير منهــا بالتعاون مع 
الــوزارات والجهــات الحكوميــة المعنيــة 
كما ســتقوم الــوزارة بدورهــا ومن خال 
أجهزتهــا المختلفــة بتنفيذ عــدد من هذه 

اإلجراءات.
وأوضحــت الوزيــرة أنه تــم اإلتفاق خال 
اإلجتمــاع علــى تشــكيل مجموعــة عمل 
تضم عدد من مســئولى وزارتــى التجارة 
والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ 
اإلجــراءات الخاصــة بــوزارة المالية فى 
إطار المبادرة، مشــيرًة إلــى أن مجموعة 
العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب 
المصريــة ومصلحة الجمــارك والضرائب 
العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة 
العامــة للرقابة على الصادرات والواردات 

ومركز تحديث الصناعــة وصندوق تنمية 
الخارجيــة  التجــارة  الصــادرات وقطــاع 
باالضافــة إلــى جهاز تنمية المشــروعات 

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ونوهــت جامــع إلــى أن مجموعــة العمل 
ستقوم بدراسة االجراءات الخاصة بوزارة 
المالية في اطار المبادرة وذلك فى مجاالت 
تعديل بعــض اللوائح والقوانيــن الحاكمة 
لألنشطة الصناعية  وتشجيع اإلستثمارات 
الصناعيــة الجديــدة  ونقــل التكنولوجيــا 
األولويــة  ذات  الصناعيــة  بالقطاعــات 
باإلضافــة إلــى دعــم األنشــطة الصناعية 
المرتبطــة بعمليــات التصديــر فضــًا عن 
اإلجــراءات ذات الصلــة بتيســير عمليات 
توفيــر المــواد الخــام  الازمــة للصناعة 
وتفعيــل آليــات الرقابــة على الــواردات، 
مشــيرة إلى أن اإلجــراءات  تتضمن أيضاً 
تيســير عمليات النقل والشــحن للمنتجات 
الصناعيــة وتشــجيع األنشــطة الصناعية  
والصغيــرة  المتوســطة  للمشــروعات 
باالقتصــاد  ودمجهــا  الصغــر  ومتناهيــة 

المصرى .
ومــن جانبه أكــد الدكتــور/ محمــد معيط 
وزيــر المالية، حرص الــوزارة على دعم 
الصناعــة الوطنيــة، وتعظيم مســاهتمها 
فــى الناتــج المحلــى اإلجمالــى، وتعزيــز 
بنيــة االقتصــاد القومــى، مشــيًرا إلى أن 
اإلجــراءات الخاصــة بــوزارة المالية فى 

إطــار مبــادرة »100 إجــراء تحفيــزى 
للنهوض بالقطاع الصناعى« تشــمل 26 
إجراء تحفيزي يســتهدف توفير تسهيات 
ضريبيــة وجمركيــة وإجرائيــة للمنتجين 
المشــروعات  وأصحــاب  والمصدريــن 

الصغيرة والمتوسطة.
وأضــاف الوزير، أن هذه المبادرة من أهم 
أولويــات الحكومة خــال المرحلة الحالية 
لتعزيز األنشــطة اإلنتاجيــة والتغلب على 
العقبات والتحديــات التى تواجه المنتجين 
والمصدريــن، األمر الذي ُيســهم في خلق 
بيئــة أعمــال جاذبــة أمــام االســتثمارات 
المحليــة واألجنبية، الفتاً إلــى أنه اعتباًرا 
مــن مطلــع العــام المقبــل ســيتم تطبيــق 
منظومــة لــرد ضريبــة القيمــة المضافة؛ 

اعتماًدا على الفاتورة اإللكترونية. 
أوضــح أن الــوزارة ماضيــة بقــوة فــى 
تنفيذ المشــروع القومــى لتحديث وميكنة 
منظومتى الضرائب والجمارك؛ بما ُيســهم 
فى تبســيط ورقمنة اإلجراءات، والتيسير 
على مجتمع األعمال، على نحو يساعد فى 
تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، 
وتقليــص زمن اإلفــراج الجمركــى، ومن 
المقــرر بــدء التطبيــق اإللزامــى لنظــام 
التســجيل المســبق للشــحنات »ACI«؛ 
مــن أجل خفض تكاليف عملية االســتيراد 
والتصدير، ومن ثم خفض أســعار الســلع 

والخدمات باألسواق.

بدء تطبيق تخفيضات جمركية لقائمة 
جديدة من الصادرات المصرية ألسواق دول 

الميركسور بإجمالي 6900 سلعة
التخفيضات الجمركية تشمل 3400 سلعة 

بالقائمة الثالثة بنسبة 62.5%... و3500 سلعة 
بالقائمة الرابعة بنسبة %50

وزيرا التجارة والصناعة والمالية 
يبحثان تنفيذ مبادرة تحفيز الصناعة 

المصرية 
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أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
تنميــة  لجهــاز  التنفيــذي  والرئيــس  والصناعــة 
ومتناهيــة  والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 
الصغر انــه جاري حاليا اتخاذ االجــراءات الازمة 
النشــاء 317 مجمــع صناعي حرفــي ومهني في 
القرى األم  ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير 
الريــف المصــري »حياة كريمة« والــذي يأتى في 
اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
للنهــوض بالصناعة الوطنية، مشــيرة الى ان هذه 
المجمعــات تعــد احــد محــاور خطة عمــل الوزارة  
لتعزيــز التنمية الصناعية وزيادة مســاهمة القطاع 
الصناعي في الناتج المحلى اإلجمالي وتوفير فرص 
عمل امام الشــباب وتلبية احتياجات السوق المحلى 

من المنتجات الصناعية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي القتها الوزيرة خال 
مشــاركتها في مؤتمر »ميــاد الجمهورية الجديدة 
..بحياة كريمة« والذي نظمته مؤسسة دار التحرير 
للطبع والنشــر برئاســة الســيد / اياد ابــو الحجاج  
وذلــك تحــت رعايــة الدكتــور مصطفــى مدبولــي 
رئيــس مجلس الــوزراء وبحضور اللــواء محمود 
شــعراوى وزير التنميــة المحلية والســفيرة نبيلة 
مكرم وزيــرة الدولــة للهجرة وشــئون المصريين 
بالخــارج والدكتورة نيفين القبــاج وزيرة التضامن 
الــى جانــب عدد من الســادة المحافظيــن واعضاء 
مجلسى النواب والشيوخ فضا عن المهندسة غادة 
لبيب نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
للتطويــر المؤسســى والكاتب الصحفــى عبد النبى 
الشــحات رئيــس تحريــر جريــدة المســاء وموقع 

الجمهورية اون الين  .
وقالــت الوزيرة إن هذه المجمعات تســتهدف إقامة 
مشــروعات صناعيــة وحرفية تتناســب مع طبيعة 
المقومــات االقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى، 
مشيرة الى ان هيئة التنمية الصناعية ستقوم بإنشاء 
المجمع كما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد 
الدراســات الفنية ودراســات الجدوى للمشروعات 
وكذا اتاحة تمويل ميســر إلقامة هذا المشــروعات 
باإلضافــة إلــى دعمها في اســتخراج المســتندات 

وتوفير الخدمات غير المالية. 
واضافــت جامــع انه بمجــرد اإلعان عن تدشــين 
مشروع حياة كريمة صدرت توجيهات دولة رئيس 
مجلس الــوزراء الدكتور/ مصطفــى مدبولي لكافة 
الــوزارات والهيئــات لضرورة التعاون والتنســيق 
العاجل لتنفيذ هذا المشــروع العماق الذي تســتهل 
به الجمهورية الجديدة أول عهد لها، مشيرة الى انه 
تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية االقتصادية وفرص 
العمل برئاســة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وعضويــة وزارات 
التجارة والصناعة والزراعة واستصاح االراضي 
والتخطيــط واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
والتمويــن والتجــارة الداخليــة والمــوارد المائيــة 

والــري والتضامــن االجتماعــي والقــوى العاملــة 
والتنمية المحلية باإلضافة الى مؤسسة حياة كريمة 
بهــدف اعــداد الدارســات الخاصة بالمشــروعات 
والخدمــات لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة وتوفير 
فــرص العمــل ومتابعــة تنفيذ أعمال المشــروعات 
والخدمــات التي اقرتها اللجنة الرئيســية باإلضافة 
الــى إعداد تقاريــر دورية بنتائــج األعمال للعرض 

على اللجنة الرئيسية. 
واوضحت الوزيرة  ان الموقف التنفيذي للمشروع 
حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
من زيــارة 1413 قرية حيث تم اعداد خطة العمل 
لهــذه القــرى طبقا لعدد الســكان بكل قرية ونســبة 
الشــباب الــى اجمالي ســكان القرية وأيضا نســبة 
البطالــة والفقر، مشــيرة الى انه تــم ايضا االنتهاء 
من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 
مركز المســتهدفة في المرحلة األولى من المبادرة، 
حيث شــملت الدراســة تحديد البيانات والمؤشرات 
والمقومات االقتصادية للقريــة وتحديد أهم المزايا 
التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية باإلضافة 

الى وضع خطة عمل للتنمية االقتصادية بالقرية. 
ونوهــت جامع الى ان الجهاز قــام ايضاً بالتواصل 
مــع المحافظين لتشــكيل لجنة التنميــة االقتصادية 
وتوفير فرص العمل بالمحافظة برئاســة مدير فرع 
الجهاز وعضوية الجهات المعنية، مشــيرة الى انه 
تم اصدار 17 قرار تشــكيل لجان، وجاري التنسيق 
إلصــدار باقــي قــرارات تشــكيل اللجان فــي باقي 

المحافظات. 
ولفتــت الوزيــرة الى انه تم توقيــع بروتوكول بين 
جهاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ووزارة الزراعة لدعم وتمويل مشــروعات الثروة 
الحيوانيــة كما قــام الجهاز بإعــداد وتحديث 150 

دراســة جــدوى استرشــادية صناعيــة وزراعيــة 
تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة. 

واشــارت جامــع ان الجهــاز يســتهدف ضخ 1.4 
مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 
ألــف فرصــة عمل في إطــار المشــروع، الفتة الى 
ان الجهاز قام بضــخ 424.6 مليون جنيه بالقرى 
المســتهدفة خال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 
2021 تضمنــت تمويــل 2025 مشــروع صغيــر 
بقيمة 117.6 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 
1840 فرصــة عمــل، كما تــم تمويــل 15.704 
مشــروع متناهي الصغر بقيمــة 307 مليون جنيه 

ساهمت في توفير 26 ألف و348 فرصة عمل. 
ونوهــت الوزيرة إلى ان جهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم خدمات 
غيــر ماليــة خــال الفتــرة مــن يناير حتــى نهاية 
اغسطس 2021 تضمنت تنفيذ 647 ندوة للتعريف 
بخدمات الجهاز وتشــجيع ثقافة العمل الحر، وتنفيذ 
98 دورة تدريبيــة لعــدد 1781 متــدرب ومتدربة 
حــول كيفية اعداد فكــرة المشــروع الجديد والبدء 
في تنفيذه وكيفية تطوير المشــروعات القائمة، الى 
جانب اصــدار 827 رخصة نهائية و924 رخصة 
مؤقتــة و142 رخصــة توفيق أوضــاع، باإلضافة 
الــى 1207 رقم قومي للمنشــأة وشــهادة تصنيف 
للمشــروعات، و580 شــهادة مزايــا، فضــًا عن 
590 بطاقة ضريبية و169 سجل تجاري، و417 
تأمين اجتماعي، مشــيرة الــى انه تم تقديم 4472 
خدمــة غيــر مالية متنوعة تضمنــت 1999 خدمة 
معلومــات و75 خدمة تكامل مشــروعات و1875 
خدمــة اتاحــة دراســات الجــدوى للعمــاء و276 
خدمــة تســجيل موردين و20 بالساســل التجارية 
و21 باركــود  وترشــيح 206 عمــاء لاشــتراك 

بالمعارض.

أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أنه يجري حالياً التنســيق لتنظيم 
منتدى أعمال مصري سويدي مشترك لتعزيز 
التعــاون الصناعــي والتجاري بيــن مجتمعي 
األعمــال بالبلديــن، الفتــة إلى أهميــة الدور 
المحوري لدوائر األعمال في مصر والســويد 
في تفعيل أطر الشــراكة االستراتيجية وتعزيز 
التعــاون التجاري واالســتثمارى بين البلدين 

خال المرحلة المقبلة. 
جاء ذلــك خال جلســة المباحثات الموســعة 
التــي عقدتها الوزيرة مع الســيدة/ انا هلبرج 
وزيــرة التجــارة الســويدية والوفــد المرافق 
لهــا والتى تناولت بحث ســبل تعزيز التعاون 
المشــترك بيــن البلديــن فــي كافــة المجاالت 
والتجــاري  االســتثماري  التعــاون  وخاصــًة 
وتنميــة المشــروعات الصغيــرة، شــارك في 
اللقاء الســيد/ هاكان إمســجارد سفير السويد 
بالقاهــرة، والوزيــر مفوض تجــاري/ ناصر 
حامــد مديــر إدارة االتحاد األوروبــي بجهاز 
التمثيــل التجــاري، والســيد/ حاتم العشــرى 

مستشار الوزيرة لاتصال المؤسسي. 
وقالت الوزيــرة إن المباحثات تناولت اإلعداد 
لتشــكيل أول مجلس أعمال مصري ســويدي 
مشــترك ليمثل ركيــزة أساســية للتعاون بين 
البلدين في المجاالت التجارية واالســتثمارية 

والصناعية، الفتًة إلــى حرص الجانبين على 
تعزيــز التعــاون المشــترك في مجــال تنمية 
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك 
من خال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر ونظيره السويدى، 
بهدف إتاحة آليات تمويلية وغير تمويلية من 
الجانب السويدي للجانب المصرى عبر جهات 
التمويــل الدولية وذلك في عدد من القطاعات 

ذات االهتمام المشترك.
ولفتــت جامع إلى أن العاقــات التجارية بين 
مصر والســويد لم تتأثر بفعــل أزمة فيروس 
كورونــا بل شــهدت ارتفاعــاً ملحوظــاً حيث 
بلــغ حجم التبادل التجارى بيــن البلدين خال 
دوالر  مليــون   913.4 نحــو  عــام 2020 
مقابل 734 مليــون دوالر خال عام 2019 
بنســبة زيــادة بلغــت حوالــى 25 %  حيــث 
تمثل األخشــاب واآلالت والمعــدات والخضار 
والفاكهة أبرز الســلع المتبادلــة بين البلدين، 
الفتــًة إلى أن الســويد تأتي في المرتبة الـ40 
فــي قائمة أكبر الــدول المســتثمرة في مصر 
حيث بلغت االســتثمارات الســويدية فى مصر 
حتى نهاية شهر مايو من عام 2020 حوالي 

142 مليون دوالر. 
وأشــارت الوزيرة إلى أن الجانبين بحثا سبل 
تعميق التعاون بين مصر والســويد في مجال 

األخشاب لتلبية احتياجات الصناعة المصرية 
حيــث تعتبر الســويد مــن الــدول الرائدة في 
مجــال إنتاج األخشــاب عالية الجــودة وثاني 
أكبر مصدر لألخشــاب الى مصر ، فضًا عن 
إقامــة تعاون مشــترك في مجــال الصناعات 
الخشبية في مصر بمشاركة الجانب السويدي 
نظــراً لما تتمتع به الســويد من خبرات كبيرة 
فــي هــذا المجــال، مشــيرًة إلــى أن صناعة 
األثــاث تعد مــن الصناعات الوطنيــة الواعدة 
التى تمتلــك مصر فيها مزايا تنافســية كبيرة 
تؤهلها لتلبية االحتياجات المحلية والمنافســة 
باألســواق الخارجيــة فــي ظل وجــود مدينة 
مصريــة متخصصة في هذا المجال هي مدينة 
دمياط لألثاث التي تعد إحدى القاع الصناعية 
المتميزة والتي تتمتع منتجاتها برواج وقبول 

كبيرين في مختلف األسواق الخارجية.  
ومن جانبها أكدت الســيدة/ انا هلبرج وزيرة 
التجارة والصناعة السويدية حرص الحكومة 
الســويدية علــى تعزيز العاقــات االقتصادية 
واالســتثمارية والتجارية مع مصر باعتبارها 
من أهم الشــركاء في منطقة الشــرق األوسط 
وأفريقيا، معربة عن تقدير الحكومة السويدية 
لخطط التنمية الشاملة والمشروعات العماقة 
التي تنفذها مصر حالياً والتي تســهم وبشكل 
كبير في تحقيق طفرة في االقتصاد المصري. 

خالل مشاركتها في مؤتمر ميالد 
الجمهورية الجديدة ...بحياة كريمة

نيفين جامع: نستهدف إنشاء 317 مجمع 
صناعي حرفي ومهني في القرى األم 

في إطار مبادرة حياة كريمة

مباحثات مصرية سويدية لتعزيز سبل 
النهوض بالتعاون االقتصادى واالستثماري 

بين البلدين
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التجــارة  وزيــرة  جامــع  نيفيــن  الســيدة/  أكــدت 
والصناعــة ان الحكومــة المصريــة بذلــت جهوداً 
كبيرة النجاح المشــاركة المصرية باكسبو 2020 
دبي من خال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر 
على المستويين اإلقليمي والعالمي وذلك بتوجيهات 
مــن فخامة الرئيــس عبد الفتاح السيســي ومتابعة 
مســتمرة من جانــب دولة رئيس مجلــس الوزراء 

الدكتور مصطفى مدبولي.
وقالت انه تم التنســيق على اعلى المســتويات بين 
كافــة الوزارات واالجهــزة المعنية من خال اللجنة 
الوطنية للمشــاركة المصرية باكســبو 2020 دبي 
والتــي تضــم 25 وزارة فضــًا عن عــدد كبير من 
المؤسســات والهيئــات وتجمعــات رجــال األعمال 
وذلــك بهدف المشــاركة بجناح يليق بإســم الدولة 
المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق 

األوسط وقارة أفريقيا
جــاء ذلك خال الجلســة الحواريــة المفتوحة التي 
نظمهــا المجلــس األعلــى لتنظيم االعام برئاســة 
الكاتب الصحفي كرم جبــر بحضور وزيرة التجارة 
والصناعة لإلعان عن تفاصيل المشاركة المصرية 
باكســبو 2020 دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، واســتعراض ملــف مبادرة حيــاة كريمة 
وملف المجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة 
وذلــك بحضــور عــدد كبيــر مــن رؤســاء تحرير 
الصحــف والمواقــع اإلخباريــة ووســائل االعــام 
المصرية، شارك في اللقاء الدكتور/ أحمد مغاوري 
رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشــاركة 

المصرية باكسبو 2020 دبي. 
وأوضحت الوزيرة ان الدولة المصرية حريصة على 
تقديم مشاركة متميزة بفعاليات اكسبو 2020 بدبي 
تعكــس الحضــارة المصرية العريقــة ورؤية مصر 
لتطور الحاضر واستشــراف المستقبل، مشيرًة إلى 
ان الحكومة المصرية تعّول على مشــاركتها بجناح 
متميــز في هــذا المحفل الهام وتســتهدف أن يكون 
الجناح المصري من أبرز واهم األجنحة ذات اإلقبال 
الكبير في االكســبو وذلــك بفضل ما تتمتع به مصر 
بحضارة عريقة ومكانة راســخة في المنطقة فضًا 
عــن حركة التنمية المســتدامة التــي خاضت مصر 

غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.
ولفتــت جامــع ان الجناح المصــري يتميز بتواجده 
في أهم منطقة بمدينة اكسبو دبي حيث يقع بمنطقة 
الفــرص بجوار جناح دولة اإلمارات وهو ما يعكس 
أهميــة مصر كمركــز لتاقي الفرص لمــا تتميز به 
مــن الخبــرات والحضــارة المصريــة ومــا تنفــرد 
بــه الشــخصية المصرية مــن ســمات متميزة عبر 
التاريخ، حيث تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في 
هــذا الحدث في مفهــوم التكامل مــع العالم لتحقيق 
مســتقبل أفضل، مشــيرًة إلى أنه ســيتم عرض ثقل 
مصر في محيطها العربي واألفريقي والدولي كدولة 

سام وتنمية.
وتابعت الوزيرة أنه ســيتم تقديم مصر في االكسبو 

كوجهة اســتثمارية متميــزة بالمنطقة لما تتمتع به 
من مشــروعات قوميــة ضخمة في البنيــة التحتية 
وإجراءات لجذب االستثمارات األجنبية ومدن ذكية 
ومناطــق صناعيــة إلى جانب المنطقــة االقتصادية 
لقناة الســويس، مشــيرًة إلى ان الجنــاح المصري 
ســيحظى بحضــور فعــال على مســتوى األنشــطة 
االقتصاديــة والتجارية واالســتثمارية الســتعراض 

أخر التطورات المتعلقة بهذا الملف.
وفــي هــذا االطار اشــارت جامــع إلــى ان الجناح 
المصري سيشــهد طوال مدة االكســبو إقامة 113 
فعاليــة تتضمــن ورش عمــل ولقــاءات نقاشــية 
ولقــاءات أعمــال وصالونات ثقافيــة، إلى جانب 9 
معــارض متخصصــة في مجــاالت اآلثــار والتعليم 
واالســتثمار العقــاري ومعرض تراثنــا، فضًا عن 
الفعاليــات الترفيهيــة والثقافيــة، مشــيرًة إلــى ان 
األحــداث والفعاليات تتضمن عدد من الموضوعات 
الخاصــة بالمــدن والتطويــر العمراني، الســياحة، 
التنميــة المســتدامة، الصحــة، الزراعة وتحســين 
مســتوى المعيشــة، المــرأة والشــباب، فضًا عن 
االســتعدادات التــي ُتجــرى علــى أعلــى مســتوى 
للتحضيــر لليوم الوطني لمصر والمقرر اقامته يوم 

30 أكتوبر المقبل.
واضافت الوزيرة ان الجناح المصري اســتقبل 10 
آالف زائر في إطار فعاليات االفتتاح التجريبي الذي 
أجرته ادارة اكســبو وهو ما يعكــس أهمية الجناح 

المصري والمحتــوى المتميز الذي أعدته الحكومة 
المصرية للمشاركة بالجناح، مشيرًة إلى ان عرض 
تابوت أثري بالجناح للكاهن بســماتيك والمكتشــف 
مؤخــراً بمنطقة ســقارة يمثل حدث فريد من شــأنه 
وضــع الجنــاح المصــري فــي مصاف أكبــر وأهم 

األجنحة المشاركة.
ومن جانبه أوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس 
المجلــس األعلــى لتنظيــم االعام أن هذه الجلســة 
الحوارية تأتي ضمن الجلسات التي يعقدها المجلس 
بين الوزراء والمسئولين واإلعاميين والصحفيين 
حتى يكون هناك جسر تواصل بينهم داخل المجلس 
األعلى لإلعام، حيث أصبح هناك حالة من التفاهم 
بيــن اإلعامييــن والــوزراء والمســئولين وصناع 
القرار ليكون اإلعــام دائًما مطلًعا على التطورات، 
مشــيراً إلى أن وزارة التجــارة والصناعة لها دور 
كبير في مبــادرة حياة كريمة وتنفيذ المشــروعات 
التي تشــهدها المحافظات المستهدفة بهذه المبادرة 
العظيمــة، كذلك لها دور مهم جــًدا في دعم وتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب الشباب 
وتمكيــن المــرأة، ونهاية بالمشــاركة المصرية في 
معــرض »إكســبو 2020 دبــي«، وتأتــي أهميــة 
المشــاركة فــي هــذا الحــدث العالمي فــي الترويج 
للنهضة التي تشــهدها مصر وللمقاصد الســياحية 

والمنطقة األثرية التي تزخر بها مصر.

خالل جلسة حوارية نظمها المجلس األعلى 
لتنظيم اإلعالم

وزيرة التجارة والصناعة تعلن تفاصيل 
المشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي قبيل 

أيام من االفتتاح الرسمي

افتتحت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فعاليات 
الــدورة الـــ 54 لمعرض القاهــرة الدولي وذلــك باالنابة عن 
الدكتــور مصطفى مدبولي رئيس مجلــس الوزراء، حيث يقام 
المعرض خال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الماضى 
و نظمته الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات  بمركز 
القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك بحضور سفراء دول المملكة 
العربية السعودية وباراجواي وجورجيا وباكستان واالكوادور 

ولبنان الى جانب سفراء الدول المشاركة بالمعرض.
وقالت الوزيرة ان المعرض يعد الحدث التجاري األهم واألكبر 
في مصر والشــرق األوســط ويحظــى باهتمام عــدد كبير من 
الدول على المســتويين االقليمي والعالمي، مشيرًة إلى اهمية 
المعــرض في توفير احتياجــات المواطن المصري بمواصفات 
وجودة عالية وأســعار تنافسية السيما وأنه يتواكب هذا العام 
مع افتتاح العام الدراســي الجديد وهو ما يمثل فرصة لزائري 
المعــرض للحصــول على المســتلزمات واألدوات المدرســية 

بأسعار مناسبة
واكــدت جامع  حرص الوزارة على إنجاح هذا المعرض الهام 
وظهوره بالصورة التى تليق بإســم وأهمية وتاريخ المعرض 
باعتباره أحد أقدم المعارض المقامة فى مصر، مشيرة إلى أن 
المعرض يعد أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها 
ومنتجاتها حيث حقق المعرض نجاحاً واســتمرارية على مدار 

53 عاماً.
 واضافــت الوزيرة ان المعرض يســهم في الترويج للمنتجات 
المصرية باألســواق العالمية  خاصة وأن هناك عدد كبير من 
الدول تشــارك بفعاليــات المعرض، كما يســهم فى رفع جودة 

وتنافسية المنتجات المتداولة بالسوق المحلى .
ولفتــت جامــع الــى أن المعرض يقام هذا العام  على مســاحة 
10 آالف متر مربع وبمشاركة 7 دول تشمل المملكة العربية 
السعودية وإندونيسيا والســودان وفيتنام وسريانكا وأوغندا 
باإلضافة إلى دولة العراق والتى تشارك كضيف شرف الدورة 
الـ54 للمعرض، مشــيرة الى  ان المعرض يضم أكبر األسماء 
التجارية من مختلف القطاعات اإلنتاجية والتي تشمل قطاعات 
الصناعات الغذائية والمابس الجاهزة والمفروشات واألجهزة 

الكهربائية والمنزلية واألثاث والمصنوعات الجلدية والمراتب 
والكيماويات باالضافة الى منتجات عدد من الجهات الحكومية.

ومن جانبها اوضحت الســيدة/ مي عسل القائم بأعمال رئيس 
الهيئــة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان  القطاعات 
المشــاركة بالمعــرض تتضمــن قطــاع الصناعات الهندســية 
و يضــم  7 جهات مشــاركة في مجاالت االجهــزة الكهربائية 
والمنزليــة، وقطــاع المابس الجاهزة بمشــاركة 6 شــركات 
وقطاع الصناعات الغذائية ويضم 10 شركات وقطاع المراتب 
والمفروشــات بمشاركة 12 شــركة وقطاع األدوات المنزلية  
ويضم شــركتين  وقطاع األثاث بمشاركة شركتين و 4 جهات 
بقطاعــات متنوعة ، كما  ان هناك عدد من الجهات الحكومية 
ستشــارك فــي فعاليــات المعــرض تشــمل الشــركة القابضة 
للصناعات الكيماوية بمشــاركة 8 شــركات والشركة القابضة 
للصناعــات الغذائيــة  بمشــاركة 5 شــركات وجهــاز تنميــة 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة 
14 شــركة واالتحاد التعاونى اإلنتاجى بمشــاركة 5 شــركات 
إلــى جانب عدد من الشــركات من الدول المشــاركة بفعاليات 

المعرض .
واشــارت الى أنه  ســيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش 
المعــرض تشــمل تنظيــم نــدوة خاصة بدولــة فيتنــام وتقديم 
عــروض فنية من دولة ســريانكا وتقديم عروض للطعام إلى 

جانب االحتفال بيوم دولة العراق.

باإلنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات الدورة الـ 54 

لمعرض القاهرة الدولي
نيفين جامع: المعرض يعد الحدث التجاري األهم 

واألكبر في مصر والشرق األوسط...ويسهم في 
توفير احتياجات المواطن بأسعار مناسبة

7 دول عربية وأجنبية تشارك في المعرض ... ودولة 
العراق ضيف شرف الدورة الحالية

نيفين جامع: دعم غير مسبوق من القيادة 
السياسية إلنجاح المشاركة المصرية 

باالكسبو...وجهود كبيرة للحكومة للمشاركة 
بجناح يعكس ثقل مصر كدولة سالمة وتنمية
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اكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة ان مصــر واالمــارات ترتبطــان 
بعاقات ثنائية استراتيجية تستند الى أرضية 
صلبــة من العاقــات التاريخية المتميزة بين 
القاهرة وابوظبي، مشيرًة الى اهمية تنسيق 
الجهــود والتعاون الكامل فــي مواجهة كافة 
األزمــات الطارئــة وبصفــة خاصــة جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
جــاء ذلك خال اللقاء الموســع الذي عقدته 
الوزيرة مع الســيد/ عبد هللا بن طوق المري 
وزيــر االقتصــاد بدولــة االمــارات العربيــة 
المتحدة ، تناول اللقاء سبل االرتقاء بمنظومة 
التعاون االقتصادي بين البلدين، واستعرض 
عدد من الموضوعات والملفات ذات االهتمام 
المشترك، وقد شــارك في المباحثات السيد/ 
ابراهيم الســجيني مســاعد الوزيرة للشئون 
االقتصادية والدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس 
التمثيــل التجارى والمهنــدس/ محمد الزالط 

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 
وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية المصرية 
تولــي اهتمامــاً كبيــراً لتعزيــز كافــة أوجه 
التعاون بين مصر ودولة اإلمارات الشــقيقة 
فــي مختلــف المجــاالت ال ســيما المجاالت 

االقتصادية والتجارية واالســتثمارية، الفتًة 
إلى أن الحكومية المصرية برئاسة الدكتور/ 
مصطفــى مدبولــي، رئيس مجلــس الوزراء 
حريصــة على فتح أســواق ومجــاالت عمل 
جديدة بين البلديــن خاصًة وأن هناك فرصة 
كبيــرة للتعاون االســتثماري المشــترك بين 

مصر واإلمارات. 
ولفتــت جامع الى ان حجــم التبادل التجاري 
بين مصر ودولة االمــارات العربية المتحدة 
بلــغ خال النصــف االول من العــام الجاري 
نحو مليار و596 مليون دوالر، مشيرًة الى 
أن الطرفان اتفقا على تشكيل فريق عمل من 
الجانبين لبحث ســبل تفعيل التبادل التجاري 
بين مصر واإلمارات وإعادة النظر في هيكل 
المنتجــات المتبادلة بينهما بما يتناســب مع 
حركة التنميــة الصناعية والتكنولوجية التي 

تشهدها مصر واإلمارات حالياً. 
وأضافت أن الوزارة تتابع عن كثب مستجدات 
التجهيز للمشاركة المصرية بمعرض إكسبو 
دبــي 2020 والــذي ســيتم افتتاحــه نهاية 
الشهر الجاري حتى يخرج هذا الحدث الكبير 
بالشــكل الائق بمكانة مصر فضًا عن إلقاء 
الضــوء على التطور الملحوظ الذي تشــهده 

مصــر حالياً من خال فعاليات ضخمة تجذب 
أكبر عدد من الزوار من مختلف الجنســيات 

لزيارة الجناح المصرى.
ومــن جانبــه أكد الســيد/ عبــد هللا بن طوق 
المري وزير االقتصاد بدولة االمارات العربية 
المتحــدة حرص بــاده على تنميــة وتطوير 
العاقات االقتصاديــة والتجارية والصناعية 
مــع دولة مصر الشــقيقة باعتبارها أحد اهم 
الشــركاء التجاريين لدولة االمارات العربية 
المتحــدة بمنطقــة الشــرق االوســط وقــارة 
افريقيا، مشــيراً الــى ان الســوق االماراتي 
يعد أحد أهم االســواق المستقبلة للصادرات 
المصرية على المستويين االقليمي والعالمي.
واشــار الــى اهمية التنســيق بيــن الجهات 
المصريــة المعنيــة ومؤسســة دبــي لتنمية 
الصادرات لبحث ســبل التعــاون الممكنة بما 
يخدم التجارة بيــن البلدين، الفتاً الى حرص 
دولة االمارات العربيــة المتحدة على انجاح 
المشــاركة المصريــة بمعرض اكســبو دبي 
2020 والمشــاركة بجنــاح متميــز يعكــس 
مكانة مصر وثقلها على المستويين االقليمي 

والعالمي.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع 
وزير االقتصاد اإلماراتي سبل تعزيز 

التعاون االقتصادى المشترك بين البلدين 
خالل المرحلة المقبلة

أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة حرص الوزارة على تعزيز العاقات 
االســتثمارية بيــن مصــر ودولــة االمــارات 
العربيــة المتحــدة وزيــادة تواجــد الشــركات 
االماراتيــة بالســوق المصري لاســتفادة من 
مزايا وحوافز االســتثمار واتفاقيــات التجارة 
الحــرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول 
والتكتــات االقتصادية الرئيســية والتي تتيح 
النفاذ الحــر للمنتجات المصرية لعدد كبير من 

االسواق العالمية.
وقالــت إن العاقات المصريــة اإلماراتية تعد 
نموذًجــا يحتــذى بــه فــي العاقــات العربية- 
العربيــة، من حيــث قوتها ومتانتهــا وقيامها 
على أُســس راســخة مــن التقديــر واالحترام 
وكــذا  المشــتركة،  والمصالــح  المتبــادل 
اســتقرارها ونموها المســتمر، باإلضافة إلى 
ديناميكية هذه العاقة والتواصل المستمر بين 
قيادتي وكبار المسئولين بالبلدين، مشيرة إلى 
الزيــارات المتبادلــة بين الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي والشــيخ محمــد بن زايــد ولى عهد 
أبوظبــى، وذلك فــى الفترة مــن 2014 حتى 
2021  تعكــس عمــق واســتثنائية العاقات 

المصرية اإلماراتية. 
جاء ذلك خال سلســلة اللقاءات التي عقدتها 
الوزيــرة خــال زيارتهــا لدبــى مع عــدد من 
كبريــات الشــركات االماراتيــة الراغبــة فــي 
االســتثمار في مصر والتي تضمنت مجموعة 
المــادن االماراتيــة وشــركة نــون للتجــارة 
االلكترونية وقد شارك في اللقاءات المستشار 
محمد عبــد الوهاب الرئيــس التنفيذي للهيئة 
العامــة لاســتثمار والســيد/ حاتــم العشــري 
مستشار الوزيرة لاتصال المؤسسي والوزير 
مفوض تجارى/ أشــرف حمدي رئيس المكتب 

التجاري المصري بدبي.
وقد اســتهلت الوزيرة سلســلة اللقاءات بعقد 
اجتمــاع مع الســيد/ غانــم المزروعي رئيس 
مجلــس إدارة مجموعــة المــادن اإلماراتيــة 
اســتعرضا خالهــا عــدد مــن المشــروعات 
اإلســتثمارية التى تعتزم الشــركة تنفيذها فى 

السوق المصرى خال المرحلة المقبلة.
وأشــارت الى أن الوزارة حريصة على تعزيز 
قدرة مصر على التوســع فى إنشــاء محطات 
الطاقة الشمسية الصغيرة واستكمال انجازات 
الدولــة فــى مجــال إنشــاء محطــات الطاقــة 
الشمســية العماقــة، حيــث تتجــه الحكومــة 
المصرية حالياً نحو نشر نظم الطاقة الشمسية 
بهدف جعل مصر أكثر استدامة واعتماداً على 

مصــادر الطاقة الجديدة والمتجــددة وذلك في 
إطار اســتراتيجية مصــر للتنمية المســتدامة 
2030، الفتة إلــى أن الدولة المصرية تتبنى 
العديــد من مشــروعات الطاقــة تتضمن طاقة 

الرياح والطاقة الشمسية.
وأضافــت جامع أن مجموعــة المادن العالمية 
المتخصصة فى مجال تصنيع الطاقة الشمسية 
تتطلــع خال المرحلة المقبلة إلى إنشــاء عدد 
من المشروعات فى السوق المصرى تتضمن 
تدشــين مشــروع للطاقــة الشمســية بأحــدث 
التكنولوجيــات العالميــة المطبقــة عالميا فى 
هــذا الصدد، كمــا تعتزم ايضا انشــاء تحالف 
مع شركات المانية وسويسرية لاستثمار في 
مصــر في مجال إنتــاج الهيدروجين األخضر، 
مشــيرة إلى أن الشــركة تدرس أيضاً انشــاء 
مصنع النتــاج زجاج ألواح الطاقة الشمســية 
خاصــة وأنها مــن أكبر مصنعــي الزجاج فى 

العالم. 
ومــن جانبــه أكــد الســيد/ غانــم المزروعي 
رئيس مجلــس إدارة مجموعة المادن حرص 
المجموعة على االســتثمار بالسوق المصرى 
باعتبــاره أحــد أهــم الوجهــات االســتثمارية 

بمنطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا، مشيراً 
إلــى أن المجموعة تعد إحدى أكبر الشــركات 
العاملة فى مجال الطاقة الشمسية في العالم. 

وأضــاف المزروعــي أن الشــركة تنتــج نحو 
400 ألــف لــوح كهروضوئي ســنوياً، ومن 
المخطط زيادتها إلى 600 ألف لوحاً، مشــيراً 
إلــى أن الشــركة تســتهدف توســيع نطــاق 
مشــروعاتها بالمنطقــة، وهو مــا يعزز خطط 
زيادة استثمار الشركة خال السنوات المقبلة.
كما عقدت الوزيرة لقاًء موسعاً مع وفد شركة 
نــون للتجــارة اإللكترونيــة برئاســة الســيد/ 
فــراز خالد، الرئيس التنفيذى للشــركة، حيث 
استعرض اللقاء خطط الشركة الحالية بالسوق 
المصري واستثماراتها المستقبلية للتوسع في 

مصر والشرق األوسط.
وقالــت جامع إن اللقــاء تناول بحــث إمكانية 
تعزيــز التعــاون بيــن الــوزارة وشــركة نون 
الصــادرات  حجــم  زيــادة  فــي  للمســاهمة 
المصريــة إلــى دول الخليج عبــر منصة نون 
نظــراً لتواجدها المكثف في أســواق محورية 
للمنتجات المصرية كأســواق المملكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتبحث مع عدد من كبريات الشركات 
اإلماراتية فرص ضخ استثمارات جديدة 

في السوق المصري في مجاالت 
الطاقة الشمسية والتجارة اإللكترونية
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افتتحت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة والمهندســة/ مهــا العلي وزيرة 
الصناعــة والتجــارة والتمويــن األردنيــة 
فعاليــات الــدورة الـــ 14 فعاليــات الدورة 
بــاألردن  المصريــة  المنتجــات  لمعــرض 
والــذي أقيم بالعاصمة عمــان خال الفترة 
من 23 ســبتمبر وحتى 2 أكتوبر بمشاركة 
36 شركة مصرية في قطاعات الصناعات 
الهندســية والكيماوية والغذائية والمعدنية 
اليدويــة  والحــرف  الجلديــة  والمنتجــات 
واألثــاث المنزلــي باإلضافة إلــى عدد من 
منتجــات قطــاع المشــروعات المتوســطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر.
حضر االفتتاح الســفير/ شريف كامل سفير 
مصــر لــدى المملكــة االردنية الهاشــمية 
والســيد/ حاتم العشــرى مستشــار وزيرة 
التجــارة والصناعــة لاتصال المؤسســى 
والســيد/ محمد المغربى المستشار تجارى 
بــادارة المشــرق العربــى بجهــاز التمثيل 
التجارى والسيدة/ منى عبود رئيس المكتب 

التجارى المصرى بعمان.
وقالت الوزيرة ان الدولة المصرية حريصة 
علــى تعزيــز العاقــات االقتصاديــة بيــن 
مصــر واألردن واالرتقــاء بها لمســتويات 
متميزة وبصفة خاصة في مجاالت التجارة 
والصناعة واالســتثمار والنقل، مشيرًة إلى 
أهمية تفعيل العمل المشــترك بين حكومتي 
البلدين إلنشــاء مشروعات تعاون ملموسة 
تســهم في زيادة معــدالت النمو االقتصادي 
الشــعبين  مصالــح  وتحقيــق  بالبلديــن 

الشقيقين.
وأوضحــت جامــع أن معــرض المنتجــات 
المصريــة بــاألردن يمثــل أحــد المعارض 
الناجحــة التي تكتســب مكانــة خاصة لدى 
المنتجيــن المصرييــن ال ســيما وأنــه يقام 
بدولة األردن الشــقيقة، مشيرة إلى حرص 
وزارة التجارة والصناعة على دعم أواصر 
التعــاون بين مصــر واألردن والتوجه نحو 
دعم المشــروعات المشــتركة بيــن القطاع 
الخاص ورفع معــدالت التكامل االقتصادي 

والتبادل التجارى بين مصر واألردن.
واضافت الوزيــرة ان المعرض يلقى قبواًل 
مــن جانب الشــركات المصرية الراغبة في 

االنفتــاح علــى الســوق األردنــي باعتباره 
ســوقاً واعداً ونافــذة قوية على األســواق 
المجــاورة التــي تتضمن الســوق العراقي 
والفلســطيني والســوري كما يعد المعرض 
فرصــة قوية إلبرام تعاقدات بين الشــركات 
المصرية ونظائرها من الشــركات األردنية 
وبنــاء عاقــات تجارية طويلــة األجل بين 
الجانبين، مشــيرًة إلــى أن المعرض يحظى 
بإقبــال كبير من المســتهلك األردني خاصة 
لمــا تتمتــع بــه المنتجات من ســمعة طيبة 

ورواج كبير بالسوق االردني.
ومــن جانبها أكــدت المهندســة/ مها العلي 
والتمويــن  والتجــارة  الصناعــة  وزيــرة 
األردنية حرص المملكة على تنمية وتطوير 
العاقــات المصريــة األردنية فــي مختلف 
المجاالت وعلى كافة االصعدة، مشيرًة إلى 

أهميــة العمــل على زيادة معــدالت التجارة 
بيــن  المشــتركة  واالســتثمارات  البينيــة 
مصــر واألردن لمســتويات متميــزة تصب 
فــي مصلحة شــعبي البلديــن واالقتصادين 

المصري واالردني على حد سواء.
واشــادت العلي بالتنظيــم المتميز للمعرض 
وجــودة المنتجــات المصريــة المعروضــة 
والتي تحظى بقبول ورواج كبيرين بالسوق 
االردني، كما أشادت باالجراءات االحترازية 
المكثفة لتأمين كل من العارضين والزائرين 

بمستوى طبي وقائي متميز.
وبدورهــا قالت الســيدة/ مي عســل رئيس 
للمعــارض  العامــة  المصريــة  الهيئــة 
والمؤتمــرات ان المعــرض يعكــس عمــق 
واالردنيــة  المصريــة  الثنائيــة  العاقــات 
ويحظــى بثقل اقتصــادي متميز على صعيد 
المنطقة العربيــة والدولية المعرض ويمثل 
نافــذة لزيــادة معدالت التجــارة البينية بين 
مصــر واألردن خــال المرحلــة المقبلــة، 
مشــيرًة إلــى ان المعــرض تنظمــه الهيئة 
المصريــة العامــة للمعــارض والمؤتمرات 
ويقــام علــى مســاحة 3500 متــر ويضم 
منتجات 36 شركة موزعة على 16 جناح 

متنوع.

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة أن العاقــات المصرية األردنية 
تشهد في األونة األخيرة زخماً كبيراً سيمهد 
لدخول البلدين مرحلة مــن التعاون المثمر 
علــى مختلف األصعــدة وخاصــًة األصعدة 
واالســتثمارية،  واالقتصاديــة  السياســية 
مشــيرًة إلــى أن هنــاك تنســيق دائــم بين 
حكومتــي البلديــن للبنــاء علــى العاقــات 
األخويــة التــي تربــط القيــادة السياســية 
بالبلدين وتحويل هــذه العاقات الطيبة إلى 
مشــروعات على أرض الواقع تلبي طموح 

الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خــال اللقاء الذي عقدته الوزيرة 
مع الســفير/ أمجد العضايلة ســفير األردن 
بالقاهــرة، حيــث تنــاول اللقــاء عــدداً من 
الملفات ذات االهتمام المشترك بين البلدين 
وعلى رأســها تعزيز التعاون المشترك في 
المجال الصناعي والتجاري وتذليل العقبات 
التــي قــد تواجــه المســتثمرين األردنييــن 
في الســوق المصــري، فضًا عن تيســير 
التدفقــات التجاريــة بيــن مصــر واألردن، 
وكــذا تعزيز التعــاون المشــترك في مجال 
تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر، حضــر اللقاء الســيد/ 
حاتم العشــري مستشــار الوزيرة لاتصال 

المؤسسي.
وقالت الوزيرة إن اللقاء سلط الضوء على 

مبــادرة حيــاة كريمــة التي تتبناهــا الدولة 
المصريــة حاليــاً لتطويــر وتنميــة القــرى 
المصريــة وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة فى 
قــرى الريف المصــرى، حيث تم تخصيص 
317 موقعــا إلنشــاء مجمعــات صناعيــة 
صغيــرة في القرى المصريــة بهدف توفير 
فــرص عمل لمواطني الريف تراعي الميزة 
التنافســية لكل قرية بما يســهم في تحقيق 
تنمية اجتماعية واقتصادية شــاملة يستفيد 
منهــا نحــو 55 مليــون مصري، مشــيرًة 
إلــى أن الرئيس عبد الفتاح السيســي وجه 
بــأن تكون كافة مســتلزمات تنفيذ المبادرة 
مصرية بالكامل األمر الذي سيمثل انتعاشة 
كبيــرة للمصنعيــن المصريين فــي مختلف 
محافظات الجمهورية وسيســهم في تشغيل 

كافة الطاقات اإلنتاجية.
اســتعرض  اللقــاء  أن  جامــع  وأوضحــت 
أيضــاً نقــل التجربــة المصرية فــي تنمية 
المشــروعات الصغيــرة مــن خــال جهاز 
تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر باعتباره الجهة المصرية 
المنــوط بهــا االرتقــاء بهــذه النوعية من 
المشــروعات مــن خــال خدمــات الجهاز 
التــي تتضمــن التمويــل المباشــر وغيــر 
المباشــر والخدمات غيــر التمويليــة التي 
تشــمل التســويق والتدريــب وبرامج إدارة 
المشــروعات، مشيرًة إلى أن صدور قانون 

تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر والئحته التنفيذية سيشكل 
طفــرة فــي االمتيــازات والتيســيرات التي 
توفرهــا الدولــة لهذه المشــروعات بهدف 
مساندة المشــروعات القائمة علي التوسع 
ورفع اإلنتاجية والقدرات التنافسية وأيضا 
تشــجيع الشــباب والمواطنين علــي إقامة 
مشــروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة 
وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي 
لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها 

ومشاركتها الفعالة في االقتصاد الوطني.
ومــن جانبه أكد الســفير / أمجــد العضايلة 
سفير المملكة االردنية بالقاهرة أن التنسيق 
والتعــاون األردنــي المصري فــي مختلف 
المجاالت االقتصادية والسياسية يسير وفق 
رؤى الملك عبــد هللا الثاني وأخيه الرئيس 
عبد الفتاح السيســي تجــاه تعزيز العاقات 
والشراكة االستراتيجية التي تجمع البلدين 

الشقيقين.
وثّمن العضايلة مستوى الشراكة االقتصادية 
الثنائــي  والحــرص  المصريــة،  األردنيــة 
للبنــاء علــى النماذج الناجحة وتوســيعها، 
وبمــا يفتح االبواب أمــام مزيٍد من الفرص 
والفرص االســتثمارية الواعدة، التي يمكن 
البنــاء عليهــا لتعزيز التعــاون االقتصادي 

البيني.

بمشاركة 36 شركة مصرية
وزيرة التجارة والصناعة ونظيرتها األردنية 

تفتتحان فعاليات الدورة الـ 14 لمعرض 
المنتجات المصرية بالعاصمة عمان

وتبحث مع سفير األردن بالقاهرة تعزيز التعاون 
االقتصادي المشترك بين البلدين خالل المرحلة 

المقبلة
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عقدت الســيدة / نيفيــن جامع وزيرة 
التجــارة والصناعة لقاءاً موســعاً مع 
السيد/ هاني سنبل رئيس مجلس إدارة 
المؤسســة الدولية اإلســامية لتمويل 
التجارة تناول المشــروعات والبرامج 
التي تنفذها المؤسسة حالياً في مصر 
وعــدد من المشــروعات المســتقبلية 
التــي تعتــزم تنفيذهــا بالتعــاون مــع 
الحكومــة المصريــة خــال المرحلــة 
المهنــدس  اللقــاء  حضــر  المقبلــة، 
طارق شــاش نائب الرئيــس التنفيذى 
لجهــاز تنمية المشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تنــاول  اللقــاء  ان  الوزيــرة  وقالــت 
ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك في 
إطار اإلتفاقيــة اإلطارية الموقعة بين 
الجانبين لتوسيع نطاق إستفادة الفئات 
واألنشــطة الصناعيــة مــن البرامــج 

التمويليــة التي تتيحها المؤسســة وتعزيز 
التعاون الفني لدعم أنشــطة المشــروعات 
المتوسطة والصغيرة بالقطاعات الصناعية 
المســتهدفة، مشــيرًة الى انه قد تم اإلتفاق 
علــى أهميــة اإلســراع فــي تنفيــذ برامج 
التعــاون الفنــي والمالي القائمــة حالياً بما 

يحقق االهداف المرجوة.
واكــدت جامع أهمية توســيع أطر التعاون 
المشــترك بين الجانبين في مجال الترويج 
لتصدير منتجات المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة وربطهــا بساســل التصديــر، 
مشــيرًة الى انه تم إقتراح أن يتم التنســيق 
المشترك بين الجانبين لوضع خطة تنفيذية 
تســتهدف تعزيــز مشــاركة المشــروعات 
واألنشطة الصغيرة والمتوسطة بالمعارض 
الدوليــة، فضــًا عن تعزيز اإلســتفادة من 
برنامــج التعاون المشــترك مع المؤسســة 

إلنشاء » أكاديمية تنمية التصدير.
واشــارت الوزيــرة الــى إســتمرار تعزيز 
التعــاون المشــترك لدعــم برامــج تمكيــن 
المرأة ودمجها بسوق العمل وتوسيع نطاق 

اإلســتفادة من برامــج المؤسســة القائمة 
فــي هــذا اإلطار والتــي يأتي على رأســها 
 She« برنامج المرأة في التجارة العربية
المؤسســة  تنفــذه  والــذي    ”Trades
بالتعاون مع الوزارة ممثلة في هيئة تنمية 
الصادرات، الفتًة الى  أهمية هذا المشروع 
في دعم رائــدات األعمال فى قطاع الحرف 
اليدوية فى مصر لتعزيز قدراتهن لاندماج 
فى ساســل القيمة العالميــة والقيام بدور 
اقتصادى واجتماعى وسياسى أكثر فعالية، 
ومــن ثــم تحقيــق الهــدف النهائــي وهــو 
التمكيــن االقتصــادى للمرأة لدعــم التنمية 
الشــاملة والمستدامة والمساهمة فى النمو 
االقتصــادى للباد، ومســاهمة الشــركات 
األهــداف  تحقيــق  فــى  تنافســية  األكثــر 

المرتبطة برؤية 2030.
ونوهــت جامــع الــى انــه تمــت مناقشــة 
ترتيبــات عقد أعمــال دورة العــام الجاري 
مــن معــرض تراثنــا للمنتجــات التراثيــة 
والحــرف اليدويــة والــذى ينظمــه جهــاز 
تنمية المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وتقديم الدعوة للمؤسسة الدولية اإلسامية 

لتمويل التجارة للمشاركة بأعمال المعرض 
للعــام الثاني على التوالي عقب مشــاركتها 
المتميــزة فــي عــام 2020، بحيــث يتــم 
اإلستفادة من المعرض  لتعريف العارضين 
بأهــم البرامج وخدمات تنمية األعمال التي 

تقدمها المؤسسة.
ومن جانبه اكد الســيد/ هاني ســنبل رئيس 
مجلس إدارة المؤسســة الدولية اإلساميه 
لتمويــل التجــارة حــرص المؤسســة على 
تعزيــز التعــاون المشــترك مــع الحكومــة 
التجــارة  وزارة  فــي  ممثلــة  المصريــة 
والصناعــة وجهــاز تنميــة المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة في البرامج المتعلقة 
بتعزيز التجارة وتنمية المرأة، مشــيراً الى 
اهمية برنامجي »جســور التجارة العربية 
اإلفريقيــة« و«مبادرة المســاعدة من أجل 
التجارة للــدول العربية«  في دعم  أواصر 
التعــاون  التجــارى بيــن الــدول العربيــة 
والقــارة اإلفريقية واالســتفادة من الفرص 
واإلمكانــات المتاحــة بالتركيزعلــى عــدة 
قطاعــات فــى مقدمتها التصنيــع والتجارة 

اإللكترونية وتبادل المعلومات والخبرات.

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة ان المرحلة المقبلة ستشــهد 
تفعيــل التعــاون المشــترك بيــن القطــاع 
الخاص المصري والعراقي من خال تنظيم 
عدد مــن المعــارض المتنقلــة للمنتجات 
المصرية في عدد من المحافظات العراقية 
وبصفــة خاصة فــي مجــاالت الصناعات 
النســيجية والجلديــة والدوائية فضًا عن 
اآلآلت والمعدات وخطوط االنتاج، مؤكدًة 
حرص الدولــة المصرية قيــادة وحكومة 
وشــعباً على تعزيــز عاقة الشــراكة مع 
دولة العراق الشــقيق فــي كافة المجاالت 

وعلى مختلف االصعدة.
وقالــت ان الزيــارات المتتاليــة للرئيــس 
عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس 
الوزراء الدكتــور مصطفى مدبولي لدولة 
العــراق خــال االشــهر القليلــة الماضية 
تعكس خصوصية العاقات االســتراتيجية 
التــي تربط مصــر والعراق، وهــو االمر 
الذي يجب ترجمته الى مشروعات تعاون 
ملموسة تنعكس اثارها ايجاباً على اقتصاد 

البلدين الشقيقين.
جــاء ذلك خال لقاء الوزيــرة بوفد اتحاد 
الصناعات العراقية برئاسة الدكتور/ عاء 

العكيلي، نائب رئيــس االتحاد، وبحضور 
المديــر  العظيــم،  عبــد  خالــد  الدكتــور/ 
التنفيــذي التحــاد الصناعــات المصرية، 
والوزيــر مفوض تجــاري عمــرو هزاع 
مدير ادارة الــدول العربية بجهاز التمثيل 
التجــاري، ويأتي هــذا اللقاء على هامش 
مشــاركة الوفد العراقي في مؤتمر العمل 

العربي الذي استضافته مصر مؤخراً.
وقالت الوزيرة ان هناك تنسيقاً على أعلى 
مستوى مع الحكومة العراقية لتعزيز أطر 
التعاون الصناعى والتجاري واالستثماري 
المشــترك بيــن البلدين، والمســاهمة فى 
إعــادة تأهيــل المصانــع العراقيــة وكــذا 
نقــل التكنولوجيــات الصناعيــة المصرية 
المتطورة للصناعات العراقية، بما يســهم 
فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مســتوى 
الشــراكة بين البلدين خاصًة في المجاالت 
ذات االهتمــام المشــترك بيــن الجانبين، 
فضًا عــن زيادة معدالت التبادل التجاري 
واالســتثمارات المشــتركة خال المرحلة 

المقبلة.
وفي هــذا اإلطار اكدت جامــع ان القطاع 
الخــاص يمثــل ركيــزة اساســية لتحقيق 
خطــط ومســتهدفات حكومتــي البلديــن، 

مثمنــة الدور الرئيســي التحاد الصناعات 
المصــري والعراقــي فــي تعزيــز عاقة 
الشــراكة الصناعيــة بين اوســاط مجتمع 
االعمــال والبــدء فــي تنفيذ مشــروعات 
احتياجــات  تلبــي  مشــتركة  اســتثمارية 
الشــعبين الشــقيقين خاصــة وان المنتج 
المصــري يلقى رواج كبير داخل الســوق 

العراقي
ومن جانبه أوضح الدكتور/ عاء العكيلي، 
نائــب رئيس اتحــاد الصناعــات العراقية 
حرص االتحــاد على تعزيز أوجه التعاون 
االقتصــادي واالســتثماري مع الشــقيقة 
مصر وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات 
المصريــة الطويلــة فــي شــتى المجاالت 
الصناعية وخاصــًة دباغة الجلود والغزل 
والنســيج والصناعات الهندســية ال سيما 
وأن المنتــج المصــري ُيطلب باالســم في 
الســوق العراقي، الفتاً إلــى رغبة االتحاد 
في االســتعانة برجــال الصناعة المصرية 
في إقامة مدبغة جلود نموذجية والتوســع 
في الصناعات الدوائيــة وصناعة الجلود 
والمنسوجات وإقامة المجمعات الصناعية 
المتكاملة مع التركيز على تحقيق التكامل 

الصناعي المشترك.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وفد 
اتحاد الصناعات العراقية تعزيز الشراكة 

الصناعية بين البلدين

وتستعرض مع رئيس المؤسسة الدولية 
اإلسالمية لتمويل التجارة مشروعات 

التعاون بين المؤسسة والحكومة 
المصرية في مجاالت تعزيز التجارة 

ودعم المرأة
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وقــد أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
كلمتهــا خــال  فــى  التجــارة والصناعــة 
المنتــدى الخاص باالعــان عن فتح مكتب 
إقليمى لغرفــة التجارة العربيــة البرازيلية 
بالقاهــرة والتــى ألقاهــا نيابة عن الســيد/ 
إبراهيم الســجينى مساعد الوزيرة للشئون 
السياســية  القيــادة  تقديــر  االقتصاديــة 
والحكومــة للعاقات التاريخيــة التي تربط  
مصر والبرازيل كأحد أهم وأقوى الشركاء 
للدولــة المصريــة  بقارة أمريــكا الاتينية 
على الصعيديــن  السياســي واإلقتصادى، 
مشــيرة الى الــدور الهام للقطــاع الخاص 
ومنظمــات األعمــال فــي توطيــد العاقات 
الثنائية  بيــن البلدين في مختلف المجاالت 

التجارية والصناعية واالستثمارية.
واضافــت جامــع ان تفعيل اتفــاق التجارة 

الحــرة بين مصــر وتجمع الميركســور 
والــذى دخــل حيــز النفــاذ في ســبتمبر 
2017  ســاهم فــي توطيــد العاقــات 
التجاريــة  بين مصــر والبرازيل وبصفة 
خاصة في ظل جائحة كورونا ، مشــيرة 
الى ان اجتماع اللجنة المشــتركة الثانية 
بيــن مصــر والميركســور والــذى عقد 
منتصف شهر ســبتمبر الجارى قد شهد 
نجاحا ملموســاً ومشــاركة قوية من جانب 
وكــذا  والبرازيليــة  المصريــة  الســلطات 

سلطات دول األرجنتين وباراجواى .
ولفتت  الوزيــرة   الى الدور الهام للمكتب  
فــي تنميــة التبــادل التجــاري بيــن مصر 
والبرازيــل وكنقطــة انطاق للتعــاون بين 
مصــر والبرازيل الى اســواق دول افريقيا  
وتحقيق االســتفادة مــن اتفاقــات التجارة 
الحــرة التــي تربــط مصــر بــدول القــارة 
االفريقيــة والتى تشــمل اتفاقية الكوميســا 
واتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تعمل 
علــى تحرير التجارة بيــن كافة دول القارة 

السمراء. 
ومن جانبه أوضح السيد/ هاميلتون موراو، 
نائب رئيس جمهوريــة البرازيل االتحادية 

أن إنشاء مكتب للغرفة التجارية البرازيلية 
بالقاهــرة سيســهم في اعطــاء دفعة كبيرة 
لمســتوى التعاون االســتثماري والتجاري 
بيــن البلدين خال المرحلــة المقبلة خاصة 
وأن هــذا المكتب يعد المكتب الثاني للغرفة 
بعــد تجربتها الناجحــة بفتح مكتب في دبي 
منذ عامين األمر الذي يعكس قوة العاقات 
بيــن مصــر والبرازيل، الفتــا الي ضرورة 
تضافر الجهود بين حكومتي البلدين ورجال 
االعمــال لتعزيز حركة التجــارة بين مصر 
والبرازيــل التي تخطــت 2.5 مليار دوالر 
خــال العام الماضــي رغم أزمــة فيروس 

كورونا. 
وأشــاد موراو بما نجحت مصر في تحقيقه 
خال الســنوات الماضية من تقدم ملموس 
علــى صعيد اإلصاح االقتصــادي وتحقيق 
التنميــة الشــاملة وتعزيــز البنيــة التحتية 
حيــث يتوقع ان تكــون مصر مركز انطاق 
البرازيل، نحــو دول القارة اإلفريقية، الفتا 
الي انه ناقش مع الرئيس السيســي اهمية 
ربط القاهرة وســاوبالو بخط تبادل تجاري 
مباشر، وتوسيع التجارة والخدمات ونطاق 

التبادل الحضاري والتجاري.

وقعــت وزارة التجــارة والصناعة وغرفة 
التجارة العربية البرازيلية مذكرة تفاهم بشأن 
إنشــاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف 
الترويج التجاري والتعاون اإلقتصادي بين 
مصر والبرازيل والدول المحيطة بها، وقع 
االتفاق السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة والســيد/ اوسمار شحفة رئيس 
غرفــة التجــارة العربية البرازيلية، شــهد 
مراســم التوقيع الســيد/ هاميلتــون مورآو 
نائــب رئيس جمهوريــة البرازيل االتحادية 
والســيد / أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل 
بالقاهــرة والدكتور/ خالــد حنفى أمين عام 
اتحــاد الغرف التجارية العربية والمهندس/ 
إبراهيــم العربى رئيس االتحاد العام للغرف 

التجارية . 

وقالــت الوزيــرة إن هــذا االتفــاق والــذي 
يســتمر مدة 5 أعوام يأتي في إطار حرص 
الــوزارة على خلــق أطر مائمــة للتعاون 
بين رجــال االعمال بالبلديــن وذلك انطاقاً 
مــن أهميــة التعــاون بين القطــاع الخاص 

في مصــر والبرازيل، مشــيرًة إلى ترحيب 
الحكومــة والقطاع الخاص المصري وعلى 
رأســه االتحاد العام للغــرف التجارية بفتح 
مكتــب اقليمــي لغرفــة التجــارة العربيــة 
البرازيليــة بالقاهــرة وهو ما سيســهم في 
خدمــة المصالح المشــتركة لرجال االعمال 
المصرييــن والبرازيلييــن ودعــم التعاون 
التجاري وتســهيل حركة السلع والخدمات 
اتفــاق  ظــل  فــي  البلديــن، خاصــة  بيــن 
التجــارة الحــرة الموقــع بين مصــر ودول 
تجمــع الميركســور والذي يضــم البرازيل 
واالرجنتين و أوروجواي وباراجواي حيث 

دخل حيز النفاذ الفعلي منذ عام 2017
ولفتت جامع الى الدور الهام للمكتب- الذي 
ســيتخذ مقراً لــه بمبنى مقر االتحــاد العام 
للغرف التجارية المصري- في تنمية التبادل 
التجاري بين مصر والبرازيل حيث سيكون 
نقطــة انطاق للتعاون بين مصر والبرازيل 
الى اســواق دول افريقيا وتحقيق االستفادة 
من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر 
بدول القارة االفريقية والتى تشــمل اتفاقية 

الكوميســا واتفاقية التجــارة الحرة القارية 
والتي تعمل علــى تحرير التجارة بين كافة 

دول القارة السمراء.

ومن جانبه أوضح الســيد/ اوســمار شحفة 
رئيــس غرفة التجــارة العربيــة البرازيلية 
أن الخدمات التي ســيقدمها المكتب تتضمن 
التواصل مع المؤسسات المصرية المناظرة 
ومجتمــع  الحكوميــة  والجهــات  للغرفــة 
األعمــال المصري إلنشــاء قنــوات إتصال 
على المستويين التجاري واإلستثماري بين 
البلدين، وترتيــب وتنظيم البعثات التجارية 
واإلقتصاديــة من وإلــى البرازيل، وترتيب 
وتنظيم كافة أنشطة األعمال المرتبطة بتلك 
الزيــارات والبعثــات، باإلضافــة إلى تقديم 
الخدمات للشركات ذات التمويل البرازيلي، 
وتســهيل التواصــل بينهــا وبيــن الجهات 
المصــري  األعمــال  ومجتمــع  الحكوميــة 
لتعزيز العاقات التجارية واإلستثمارية بين 

تلك الشركات ونظيرتها المصرية.

وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة 
العربية البرازيلية توقعان مذكرة تفاهم 

إلنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة

وتؤكد فى كلمتها خالل فعاليات المنتدى 
الخاص باإلعالن عن فتح المكتب اإلقليمي 

بالقاهرة

نيفين جامع: 
البرازيل أحد أهم 

وأقوى شركاء 
الدولة المصرية بقارة 

أمريكا الالتينية 
على الصعيدين  

السياسي 
واالقتصادى

نائب رئيس البرازيل : ضرورة 
تضافر جهود حكومتي البلدين 

ورجال األعمال لتعزيز حركة التجارة 
واالستثمارات المشتركة
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أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة بدء تنفيذ خطة شــاملة إلعادة 
هيكلة مركز تحديث الصناعة بهدف حوكمة 
واإلجــراءات  اللوائــح  وتحديــث  المركــز 
التعاقدية والمالية والئحة الموارد البشرية 
وســلطات االختصــاص للمركــز بما يحقق 
الشفافية واستدامة العمل بالمركز، مشيرًة 
فى هذا اإلطار إلى أن إعادة الهيكلة تشــمل 
أيضــاً تصعيــد كوادر مــن الشــباب لتولى 
مراكــز قيادية داخــل المركــز، األمر الذى 
يســهم فــى ضخ دمــاء جديدة قــادرة على 
تنفيذ  السياســات والرؤي التــى تتضمنها 
إســتراتيجية المركــز والتــى تــم إقرارهــا 
من مجلــس إدارة مركز تحديــث الصناعة 

مؤخراً.
جاء ذلك خال اللقاء الموســع الذي عقدته 
الوزيــرة مــع العامليــن بالمركــز ومديرو 
الفــروع وذلك بحضــور المهنــدس محمد 
عبد الكريم المديــر التنفيذى لمركز تحديث 

الصناعة
وقالــت الوزيرة أن الوزارة تســعى جاهدًة 
إلســتعادة المركــز لمكانته داخــل منظومة 
الصناعة الوطنية بإعتباره الذراع الرئيسي 
للــوزارة لتنمية وتحديث الصناعة الوطنية 
بمختلف قطاعاتها، مشيرًة إلى أن الوزارة 
ستعمل خال المرحلة المقبلة على إستعادة 
المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات 

الهامة فى منظومة تنمية وتطوير الصناعة 
الوطنية

واضافت جامــع أن المركز يضم عدد كبير 
مــن الكفاءات والكودار الشــابة التى يمكن 
اإلســتفادة منها فى تحســين الخدمات التى 
يقدمهــا المركز للقطاع الصناعى من خال 
تنفيذ السياســات والــرؤى الجديدة للمركز 
التى من شأنها اإلرتقاء بالصناعة الوطنية 
وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين 

المحلى والعالمى.
ونوهت الوزيرة إلى أن مجلس إدارة مركز 
تحديــث الصناعــة ســينعقد بصفــة دورية 
خــال المرحلــة المقبلــة لبحث ومناقشــة 
التطــورات الجديــدة وإقرارهــا وبما يخدم 
مصلحة العاملين بالمركزويسهم فى تطوير 

الصناعة المصرية. 
وفى إطار الهيكلــة الجديدة للمركز وتفعيل 
تواصله مع مجتمع األعمال شهدت الوزيرة 
إطــاق الموقع اإللكترونــى الجديد للمركز 
http:// باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة

www.imc-egypt.org يتضمن كافة 
األنشــطة والخدمــات التى يقدمهــا المركز 
للقطــاع الصناعــى، كما إســتعرضت آخر 
التطورات التى أجراها المركز لتطوير كافة 
المنصات على مواقع التواصل اإلجتماعى.
وبدوره أوضح المهندس / محمد عبد الكريم 
المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن 

الدعــم الامحدود من الوزارة للمركز يمثل 
ركيزة أساسية لتنفيذ اإلستراتيجية الجديدة 
لمركــز تحديــث الصناعة والتى تســتهدف 
تعزيز دور المركز ليقوم بدور أكثر فاعلية 
فــى تنميــة وتطويــر الصناعــة المصرية 

بالتنسيق والتعاون مع مجتمع األعمال.
وأشار إلى أنه فى إطار دعم الوزارة للمركز 
فقد أصبــح مركز تحديث الصناعة شــريك 
رئيســي فــى تنفيذ العديــد مــن المبادرات 
واالستراتيجيات القومية الهادفة إلى تنمية 
وتحديــث قطاعــات صناعيــة مختلفة وهو 
األمــر الذي يعزز مــن دور ومكانة المركز 
كأحــد أهــم الكيانــات الفاعلــة بمنظومــة 

االقتصاد المصرى.
هــذا وقــد إســتمعت جامــع آلراء عدد من 
العاملين بالمركز والذين أكدوا أن اإلهتمام 
الــذي توليه الوزيرة بالمركــز يؤكد أهمية 
ودور المركــز فى دعــم الصناعة الوطنية، 
كما أشادوا بالسياسات الجديدة التى تتبناها 
الــوزارة لتطوير المركز وإعــادة الهيكلة، 
وكذا بوجود لوائح محددة تنظم سير العمل 
بالمركز وتســمح للشــباب بتولى المناصب 
القياديــة وهو األمر الذي ســتنعكس آثاره 
إيجاباً على رفع الــروح المعنوية للعاملين 
وتشــجيعهم علــى تقديــم أفضل مــا لديهم 

لتعزيز دور المركز خال المرحلة المقبلة

أصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة قراراً بتكليف الدكتور مهندس خالد 
حســن صوفي للقيــام بأعمــال رئيس مجلس 
ادارة الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات 

والجودة.
ويأتــي هــذا القــرار في إطــار خطــة الوزارة 
لاســتعانة بكــوادر قياديــة شــابة فــي ادارة 
االجهــزة التابعــة للوزارة بهــدف تنفيذ رؤى 
وسياســات تتوافــق مع اســتراتيجية الوزارة 
الحــداث تنميــة صناعية حقيقيــة ترتكز على 
االرتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري في 
الســوقين المحلي والخارجــي ومن ثم تحقيق 
مستهدفات الوزارة نحو الوصول بالصادرات 

المصرية الى 100 مليار دوالر سنوياً.
جدير بالذكر ان الدكتور مهندس/ خالد صوفي 
يتمتع بمؤهات علمية رفيعة المســتوى فهو 
حاصــل على الدكتوراه فــي الضبط االحصائى 
وتوكيد الجودة من جامعة القاهرة وماجستير 

نظــم ادارة الجــودة مــن االكاديمية 
والتكنولوجيــا  للعلــوم  العربيــة 
والنقــل البحــري فضــًا عــن تقلده 
العديــد من المناصب داخــل القوات 
جهــاز  رئيــس  ومنهــا  المســلحة، 
مراقبــة وضمان الجــودة، حيث انه 
خريج الكلية الفنية العســكرية قسم 
هندســة ميكانيكيــة، وحاصــل على 
دورات تدريبيــة متقدمة في مجاالت 
القياس والمعايــرة وضمان الجودة 
والمختبــرات ونظــم ادارة ســامة 

الغذاء
كمــا يمتلك الرئيــس الجديــد لهيئة 
المواصفــات والجودة خبــرة كبيرة 
في العمل بالمنظمات الدولية وبصفة 
خاصــة االمــم المتحــدة، ويعــد أحد 
الخبــراء في مجال االنتاج الصناعى 

وتحسين الجودة

اصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة قــراراً باعــادة تشــكيل الجانــب 
المصــري فــي مجلــس االعمــال المصــري 
النيجيري برئاســة الدكتور/ وليد جمال الدين 
رئيــس المجلــس التصديــري لمــواد البنــاء 
وعضو مجلس ادارة الشــركة الحديثة للمواد 
العازلــة وعضويــة كل من المهنــدس/ رامي 
جال المجموعــة الدولية للدهانــات الحديثة/ 
ميــدو، الســيد/ تامر يونــس شــركة بروكتر 
وجامبل مصر، المهندس/ محمد الســيد شركة 
كابســي للدهانــات، المهنــدس/ جون بشــاي 
شركة الشرق للتجارة والصناعة، السيد/ عمر 
مهنا شركة االسكندرية لاطارات، المهندس/ 
خالد ســعد شــركة الزامل للهيــاكل الفوالذية، 
المهندس/  أحمد الســويدي الشــركة المتحدة 
للمعادن الســويدي، المهنــدس/ أحمد البكري 
الشــركة الدولية لتكنولوجيا العزل/ انســوتك، 
المهندس/ هشام البنهاوي شركة النيل للمواد 
العازلــة/ بيتونيل، الدكتور/ هشــام عبدالحميد 

الشــركة الوطنية لمنتجات الــذرة، المهندس/ 
فــودز،  دهيــدرو  شــركة  مصطفــى  احمــد 
السيدة/ ســهام عبدالمجيد شــركة سامسونج 
الكترونيكــس مصــر، الدكتور/ أحمــد كياني 
الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية/ 
الشــركة  الدكتــور/ شــرين حلمــي  ايبيكــو، 
االســامية لادويــة/ فاركو، الدكتــور/ ماجد 
جــورج  شــركة ماميبــا مصر لمســتحضرات 

التجميل. 
وقــد نــص القــرار علــى أن تكون مــدة عمل 
المجلس 3 ســنوات من تاريخ نشره بالوقائع 
المصريــة وتضمن في مادتــه الثانية أن يرفع 
رئيس الجانب المصــري تقريراً دورياً نصف 
سنوي عن جهود ونشــاط المجلس إلى وزير 
التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس 
من نشــاط وما يــراه من اقتراحــات وخططه 
المســتقبلية لتنميــة المصالح المشــتركة بين 
البلدين، وأن تقــوم الجهات المصرية المعنية 
والســفارات المصرية بالخــارج وكذا المكاتب 

التجاريــة بمعاونــة المجلس فــي أداء مهامه 
وتيسير مباشــرته الختصاصاته وتزويده بما 
يطلبه مــن بيانات أو معلومات تتعلق بنشــاط 

المجلس.
واوضحــت جامــع ان اعــادة تشــكيل الجانب 
المصرى بمجلس االعمال المصري النيجيري 
يأتــي في إطار جهود الــوزارة لزيادة معدالت 
التجارة البينية واالســتثمارات المشتركة بين 
مصــر ودولــة نيجيريــا بصفــة خاصــة ومع 
دول القــارة االفريقيــة بصفــة عامــة خــال 
المرحلة المقبلة واالســتفادة من كافة الفرص 
والمقومــات االقتصادية الكبيرة لــكا البلدين 
خاصًة في ظل العاقات السياسية واالقتصادية 
المتميــزة بين البلدين، الفتًة إلى أن التشــكيل 
الجديــد تضمــن عدد مــن الكــوادر والخبرات 
فــي القطاعات التــي تمثل الركيزة األساســية 
للتعــاون االقتصادي والتجاري المشــترك بين 

مصر ودولة نيجيريا.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا 
بتكليف الدكتور خالد صوفي 

رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المواصفات 
والجودة

وتصدر قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري 
في مجلس االعمال المصري النيجيري 

وتستعرض مع العاملين بمركز تحديث 
الصناعة رؤية الوزارة لتفعيل دور المركز 

خالل المرحلة المقبلة
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 اكــدت الســيدة نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة حرص الدولة المصرية على تعزيز 
الروابــط االقتصاديــة والتجارية مــع مختلف 
الــدول والثقافــات بمحيطهــا االقليمــي وعلى 
المستوي العالمي، مشيرة الى ان مصر ستظل 
محــور تجاري ولوجســتي وثقافــي يربط بين 

الشرق والغرب 
جاء ذلك خال كلمة الوزيرة التى القتها باالنابة 
عن الدكتور مصطفــى مدبولى رئيس مجلس 
الــوزراء خال افتتاحهــا للمهرجــان الثقافي 
الدولــي األول  للتــذوق »جوتيه«  في دورته 
األولى  والذى نظمته مجلة نصف الدنيا بقصر 
البــارون تحت رعاية مؤسســة االهرام وذلك 
تحت شــعار« عالم واحــد - ثقافات متعددة »  
وقد شــارك فى االفتتاح  الدكتور خالد العناني 
وزير الســياحة واآلثار والكاتب الصحفى كرم 
جبــر رئيــس المجلس االعلــى لتنظيم االعام 
والمهنــدس عبــد الصادق الشــوربجى رئيس 
الهيئــة الوطنيــة للصحافــة والكاتب الصحفى 
عبــد المحســن ســامة رئيس مجلــس إدارة 
مؤسســة األهــرام  والكاتبــة الصحفية مروة 
الطبجــي رئيــس تحريــر مجلة نصــف الدنيا 
ورئيس المهرجان الى جانب مشــاركة سفراء 

و ممثلين عن 17 دولة .
ونقلــت الوزيــرة تحيــات الدكتــور مصطفــى 
مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمشاركين في 
هــذا المؤتمر الهام والــذي يهدف الى التعرف 
على ثقافات دول العالم، مشــيرة الى ان جميع 
االديــان دعــت الــى التعــارف والتألــف بين 
شعوب العالم المختلفة لنشر السام والمعرفة 

واالخاء. 
وقالــت جامع ان الدولة المصرية اســتطاعت 
علــى مر العصــور تنمية عاقاتها السياســية 
واالقتصادية واالجتماعيــة والفكرية مع كافة 
دول العالم، مشيرة الى ان الحضارة المصرية 
كانت مــن اولى الحضارات في نقــل الثقافات 
بيــن دول العالــم عن طريق التبــادل التجاري 
بيــن مصــر والعالــم، حيــث رســمت التجارة 
بدايــات التطور الحضــاري وتبــادل الثقافات 

والعادات واألفكار واالختراعات. 
واضافت الوزيرة ان مصر استطاعت في العقد 
االخيــر أن تعــود إلى قــارة أفريقيــا وأن تعيد 
أفريقيا إليها، بفضل رؤية حكيمة ودبلوماسية 

نشــطة واعيــة قادها 
الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســى فاســتعادت 
بريقهــا  مصــر 
وســط  ومكانتهــا 
األفارقــة،  األشــقاء 
ان  إلــى  مشــيرة 
مصر ارتبطــت ايضا 
بعــدد مــن االتفاقيات 
مــع عــدد كبيــر من 
التكتــات االقتصادية 
تضمنــت  العالميــة 
الشــراكة  اتفاقيــة 
االوروبية  المصريــة 
االوروبي  االتحاد  مع 
واتفــاق الميركســور 

مــع دول امريــكا الاتينية وجــاري التفاوض 
على قدم وســاق لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع 

دول االتحاد االوراسي. 
المعــارض  اهميــة  الــى  جامــع  واشــارت   
والمؤتمــرات لمــزج الثقافــات والحضــارات 
بين دول العالم، مشــيرة الــى ان جهاز تنمية 
المشــروعات اســتطاع تدويل معــرض تراثنا 
)الذي يعرض الفنون والحرف والمشــغوالت 
اليدويــة المصريــة( لتعريــف العالــم بالثقافة 
والفنــون المصريــة ولربــط ثقافــات العالــم 
بالثقافــة المصرية العظيمة حيث ســيتم تنظيم 
نســخة من معــرض هذا العام ضمــن فعاليات 

اكسبو 2020 بدبي.
ومــن جانبه أكــد الدكتور خالــد العناني وزير 
الســياحة واالثــار ان هــذا المهرجــان دعوة 
للــدول من جميع انحــاء العالم الــى التعارف 
والتآلــف والســام وذلك تحت شــعار »عالم 
واحد، ثقافات متعددة« وانه بيعمل على تبادل 
الثقافــات ومزج الحضارات بيــن بلدان العالم 
المختلفــة، من خــال قيام كل دولة مشــاركة 
بتقديــم أشــهر اكاتهــا وفنونهــا ومنتجاتهــا 

اليدوية.
واشــار الــى انــه تــم بالتعــاون مــع منظمة 
الســياحة العالميــة، الترويج لســياحة الطعام 
من خــال اختيار عدد مــن األكات المصرية 
التراثية الشــهيرة لتقــوم المنظمــة باعدادها 
وبتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام، التي 

تعد إحدى أدوات الترويج الســياحي الحديثة، 
وتجذب الكثير من السائحين حول العالم.

ولفــت العنانــى الــى أن االمين العــام لمنظمة 
الســياحة العالمية قد قام بتسليم مطوية لوزير 
الســياحة واالثار اثناء تواجــده في مصر في 
ابريل الماضي للمشــاركة في حضور احتفالية 

موكب المومياوات الملكية.
وبــدوره أكــد الكاتب الصحفى/ عبد المحســن 
ســامة رئيس مجلس إدارة مؤسســة األهرام 
أن هذا الحدث الهام يأتي في إطار الجهود التي 
تقوم بها مؤسسة األهرام والتي تتنوع ما بين 
المؤتمــرات العلمية والمعــارض المتخصصة 
وذلك بدعم كبير من الهيئة الوطنية للصحافة، 
الفتاً إلــى أن المهرجان يقام على أرض قصر 
البــارون باعتبــاره واحــداً مــن أهــم األماكن 
الســياحية في مصــر والتي نجحــت الحكومة 
ممثلة في وزارة الســياحة واآلثار في ترميمه 
ليعود لما كان عليه سابقاً من أصالة وإبهار.

هذا وقد تضمن المهرجان تقديم وتذوق أشهر 
االطبــاق التقليدية وتقديم عــروض فلكلورية 
ومعروضــات لمنتجــات ومشــغوالت يدويــة 

تشتهر بها الدول المشاركة. 
 وقد ضمت قائمة الدول المشاركة فى فعاليات 
المهرجان كل من فلســطين، الجزائر، تونس، 
أرميينيا، تاياند، كولومبيا، روســيا، إسبانبا، 
ســلوفيينيا، ايرلنــدا، الهند، بيــرو، أوكرانيا، 

إندونسيا، بلجيكا، جورجيا، مصر .

باإلنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء
 وزيرة التجارة والصناعة تفتتح 

المهرجان الثقافى الدولى األول 
أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة للتذوق »جوتيه« 

والصناعة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم 
لمبــادرات تعزيــز التنمية الصناعيــة بمحافظة 
بورســعيد باعتبارهــا مــن أهــم المحافظــات 
الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به 
من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، وهو األمر 
الذي يؤهلها لتكون منطقة جذب لاســتثمارات 
المحليــة واألجنبية فضًا عــن موقعها المتميز 
علــى البحــر المتوســط وقناة الســويس األمر 
الــذي يجعل منهــا مركزاً صناعياً ولوجيســتياً 
لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف األسواق 

الخارجية. 
وقالــت ان الحكومة تســعى لتحويل بورســعيد 
من محافظة تجارية الى محور تنموي صناعي 
انتاجــي دعماً للتصنيع المحلــي وزيادة القيمة 
المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من 

فرص العمل أمام ابناء بورسعيد
جاء ذلك خال افتتاح الوزيرة والدكتور/ محمد 
معيــط وزير الماليــة واللواء/ عــادل الغضبان 
محافــظ بورســعيد للمعرض الصناعــي األول 

بالمحافظة والذي يعقد تحت شعار 
بورســعيد«والذي  فــي  »صنــع 
نظمته الغرفة التجارية ببورسعيد 
خــال الفتــرة مــن 17 ســبتمبر 
إلى األول مــن أكتوبر وذلك على 
هامش منتدى بور سعيد االقتصاد 
الذى اســتمر يومين تحت رعاية 
الدكتور مصطفــى مدبولى رئيس 
مجلــس الــوزراء، وقــد شــارك 
فــي مراســم االفتتــاح الدكتورة/ 
فايــزة ابو النجا مستشــار رئيس 
الجمهورية لشئون األمن القومى 
واللــواء محمــد الــزالط رئيــس 
الهيئــة العامة للتنميــة الصناعية 
والنائب معتز محمود رئيس لجنة 
الصناعة بمجلس النواب والسيد/ 

محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد 
الــى جانب عــدد من اعضــاء مجلــس النواب 

وقيادات محافظة بورسعيد.
وقالت الوزيــرة إن هذا المعرض الهام يتزامن 
مــع الطفــرة غيــر المســبوقة التــي تشــهدها 
بورســعيد حالياً فــي مجال التنميــة الصناعية 
األمر الذي ينعكس في المشــروعات الصناعية 
العماقــة التى أقيمت ببورســعيد مؤخراً والتي 
جعلت من المحافظة واحدة من أبرز المحافظات 
الصناعيــة في مصــر، الفتًة إلــى أن المعرض 
يســتهدف تعميــق الصناعة المحلية وتشــجيع 
المســتهلكين علــى االعتمــاد علــى المنتجات 
المحلية بديًا عن المنتجات المســتوردة، وكذا 

دعــم المشــروعات الصناعيــة المقامــة على 
أرض بورســعيد، خاصة لصغار المســتثمرين 

والمصنعين.
وفي هذا اإلطار اشــارت جامع الى ان الوزارة 
الصغيــرة  للصناعــات  مجمــع  اول  أنشــئت 
علــى  الرســوة  جنــوب  بمنطقــة  بالمحافظــة 
مســاحة اجماليــة تبلغ 181 ألــف م2 حيث تم 
طــرح 118 وحدة صناعية فــي إطار المبادرة 
الرئاسية لدعم المشــروعات الصغيرة وانشاء 
مجمعات صناعيــة بكافة محافظات الجمهورية 
»مصنعــك جاهز بالترخيص« يشــمل انشــطة 
صناعــات غذائيــة وكيماوية وغزل ونســيج، 
وتتراوح مســاحة الوحدات بالمجمع بين 420 
م2، 1080 م2، الفتــًة الــى ان المجمــع تــم 

تخصيص وحداته بالكامل للمســتثمرين 
ويســتوعب مايقرب مــن الفي عامل من 

ابناء المحافظة.
وأضافــت جامع أن المعــرض يضم 26 
شــركة في شــتى القطاعــات الصناعية 
وهــو ما يمثــل فرصة متميــزة لتعريف 
المستهلك في بورسعيد بأخر ما توصلت 
إليه الصناعة بالمحافظة فضًا عن فرص 
عقــد الصفقات التجاريــة بين المصنعين 
والموردين وفرص التشــبيك بين حلقات 
الصناعة، مشــيرًة الى ان عدد كبير من 
الشــركات المشــاركة بالمعرض حصلت 
على خدمات مالية وغير مالية من جهاز 
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر تمثلت فــى االقراض 
المباشر وكذا خدمات تدريب من حاضنة 
بورســعيد فضا عن اصدار شــهادات تصنيف 

ومزايا وباركود.
ومن جانبه أكد اللــواء/ عادل الغضبان محافظ 
بورســعيد أن المعــرض ضــم 48 جناحــا قدم 
فيهــا 26 عارضــا منتجات مصانعهــم المقامة 
بالمنطقة الصناعية فى بورســعيد، حيث تشمل 
المعروضــات عدة منتجــات منها:«الحلويات، 
والمــواد  والدهانــات،  األلبــان،  ومنتجــات 
والعطــور  الجاهــزة،  والمابــس  الغذائيــة، 
والبخــور، والمصنوعات الجلديــة، والزيوت، 
واألدوات  والبطاريــات،  والمنســوجات، 

الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات.

بمشاركة 26 شركة
وزيرا التجارة والصناعة والمالية ومحافظ 

بورسعيد يفتتحون معرض
»صنع في بورسعيد«
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كشف أحدث تقرير تلقته السيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة حول مؤشــرات 
أداء مصلحــة الرقابــة الصناعية خال شــهر 
قامــت  المصلحــة  أن  الماضــى  أغســطس  
بإجراء 1279 حملة تفتيشــية على المصانع 
والمراجــل واآلالت الحراريــة، كما تم إجراء 
1980 دراســة فنيــة متخصصــة تضمنــت 
285 دراســة فنية في مجال السماح المؤقت 
والدروبــاك و 1682 دراســة فنيــة متنوعة 

و13 دراسات مستلزمات انتاج 

كمــا قامت المصلحة بمنــح ترخيص لـ91 
مرجل بخــاري وآلة حرارية، واعتماد 78 
مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( 
والقيــام بـــ 45 حملــة رقابية موســمية، 
تضمنــت التفتيش علــى 124مصنع ، كما 
قامت المصلحة من خال وحدة دليل خدمة 

المواطن بالرد على 50 شكوى.
وقال المهنــدس/ عبد الرؤوف أحمدى رئيس 
مصلحــة الرقابة الصناعية ان المصلحة تقوم 
بــدور محــوري في تعزيــز منظومــة الرقابة 
علــى المصانــع وعمليــات التصنيــع للتأكــد 
مــن مــدى التزامهــا بتطبيــق أعلــى معايير 
الجــودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يســهم 
فــي حمايــة المواطنين مــن عمليــات الغش 
المنتــج  ســمعة  علــى  والحفــاظ  الصناعــي 
المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً 
الــى حرص المصلحــة على االرتقــاء بجودة 

وتنافســية المنتــج المصري لتوفيــر منتجات 
آمنــة باالســواق المحليــة وزيادة مســاهمة 

الصناعة الوطنية في الصادرات.

التفتيــش  حمــات  أن  أحمــدي  وأضــاف 
والرقابــة تضمنت 124 مصنــع في مجاالت 
الصناعــات المعدنيــة والكيماويات والنســيج 
والمبيدات والكمامــات واالعاف والمنتجات 
الورقيــة واالســمدة الكيماويــة واســطوانات 
الغــاز واالســمنت والمنظفــات الصناعيــة و 
االلوميتال واالثات المنزلي والزجاج والبللور 
والمسامير وتشكيل المعادن والسكر والرخام 
والمــواد  ومصانــع  والجبــس  والســيراميك 
الكيميائيــة و والروالت الباســتيك واالجهزة 
الكهربائية والمابس الجاهزة والباستيك كما 
قامت بالتفتيش علي شركات الصرف الصحي 

والمحطات المائية .

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
مصلحة الرقابة الصناعية خالل شهر 

أغسطس 
إجراء 1279 حملة تفتيشية على المصانع 

وإعداد 1980 دراسة فنية واعتماد 78 
مركز صيانة

في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 
لتعزيز حركة التجارة مع األســواق األفريقية، 
حققــت البعثــة التجارية المصريــة للصناعات 
إيجابيــة  نتائــج  زامبيــا  لدولــة  الهندســية 
تضمنــت تعريف الشــركات المصريــة بطبيعة 
الســوق الزامبي ومزاياه عــاوة على تعريف 
مجتمــع األعمــال الزامبي بالقــدرات اإلنتاجية 
والتصديريــة للشــركات المصريــة، وقدرتهــا 
على منافســة أهم الدول المصــدرة لزامبيا من 

المنتجات المماثلة. 
وقد أكد أحدث تقرير تلقته السيدة/ نيفين جـامع 
وزيرة التجارة والصناعة من المكتب التجاري 
المصــري بالعاصمــة الزامبيــة لوســاكا حول 
نتائــج الزيــارة أن البعثــة التجارية ضمت 15 
شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري 
للصناعــات الهندســية وتعمــل فــي مجــاالت 
إنتــاج األجهــزة المنزليــة، واآلالت والمعدات 
الزراعية والمباني مسبقة التصنيع، وبطاريات 
الســيارات، واألدوات والمنتجــات الكهربائيــة 
وذلك خال الفترة 19 - 22 سبتمبرالماضي.

وأوضح الدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس التمثيل 
التجارى أن الزيارة تضمنت عقد منتدى روابط 
األعمــال بمشــاركة الشــركات المصرية و45 
شركة زامبية عاملة في القطاعات المستهدفة، 
وذلك بهــدف تشــبيك الشــركات المصرية مع 
الشــركات الزامبيــة من خال عقــد إجتماعات 
أعمال ثنائية، وكذا تعريف الشــركات المصرية 
بأهم مامح بيئة وحوافز االستثمار في زامبيا، 
كما تضمنــت الزيارة قيام الشــركات المصرية 
بزيــارات ميدانيــة لمقــار الشــركات الزامبية 
لبحث فرص التعاون المشــترك والتعرف على 

إحتياجاتها من المنتجات المصرية

وأضــاف رئيــس التمثيــل التجــارى أن وزيرة 
التجــارة والصناعة قد وجهت المكتب التجاري 
في لوساكا بالمتابعة مع كل المجلس التصديري 
للصناعــات الهندســية والشــركات المصريــة 

أعضاء البعثة وكذا الشركات الزامبية 
للوقــوف علــى مســتجدات التعــاون 
المشــترك وبذل كافة الجهود الازمة 
لضمان تحقيق األهداف المرجوة من 

الزيارة خال الفترة القادمة.
وأوضح السيد/ محمد عبد هللا رئيس 
المكتــب التجاري المصري بالعاصمة 
لوســاكا ان الزيارة اسفرت عن ردود 
أفعــال إيجابيــة من جانب الشــركات 
المصرية ونظيرتها الزامبية، خاصة 
مع وجود العديد من الفرص المتاحة 

للتعــاون والتــي يمكــن البنــاء عليها 
خال الفترة القادمة لتعزيز الصادرات 
المصرية من المنتجات الهندســية إلى 
زامبيــا والتي تمثل حالياً نســبة %15 
مــن إجمالي الصــادرات المصرية إلى 
زامبيا التي بلغت في عام 2020 نحو 

15 مليون دوالر.

أعده المكتب التجاري بلوساكا
وزيرة التجارة والصناعة تتلقى تقريرًا 
حول نتائج البعثة التجارية لدولة زامبيا

أحمد مغاوري: البعثة تأتى تنفيذًا 
الستراتيجية الوزارة للتوجه نحو السوق 

اإلفريقى...وفرص واعدة أمام الصناعات 
الهندسية المصرية بالسوق الزامبي

عبد الرؤوف 
أحمدى: 

الحمالت شملت 
مصانع النتاج 

صناعات معدنية 
وكيماويات 

ونسيج وكمامات 
ومبيدات وأعالف 

ومنتجات 
ورقيةومالبس 

جاهزة
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أكدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة حــرص الــوزارة علــى تعزيز 
أواصــر التعــاون االقتصــادي بيــن مصــر 
وســلطنة عمــان خاصــة فــي ظــل توافــق 
الــرؤى وعاقات األخوة التــي تربط القيادة 
مشــيرة  البلديــن،  وحكومتــي  السياســية 
الــي اهمية ترجمــة هذه العاقــات الوطيدة 
إلــى مشــروعات كبــرى تعــود بالنفع على 
المصــري والعمانــي وتلبــي  االقتصاديــن 
طموحات الشعبين الشــقيقين وتخلق مزيداً 

من فرص العمل.
جــاء ذلك خال اللقــاء الذي عقدته الوزيرة 
مع أعضاء مجلس األعمال المصري العماني 
مــن الجانبيــن في أعقــاب االجتمــاع األول 
للمجلس بعد إعادة تشــكيله، وذلك بحضور 
المهندس/ رضا بن جمعة آل صالح، رئيس 
غرفــة تجــارة وصناعــة عمان والســفير/ 
محمد فهمي غنيم ســفير مصر في ســلطنة 
عمــان والســيد/ أحمــد بن علــوي، رئيس 
الجانب العماني بمجلــس األعمال المصري 
العماني، والدكتــور/ أحمد مغاوري، رئيس 

التمثيل التجارى.
وقالت الوزيرة إن مجلس األعمال المصري 
العمانــي يضطلع بدور محوري في تنشــيط 
حركة التبادل التجاري وتعزيز االستثمارات 
المشــتركة بيــن القطــاع الخــاص بالبلدين 
بمــا يســهم فــي إحــداث نقلــة  نوعيــة فى 
مســتوى العاقات االقتصادية بين البلدين، 
الفتــًة إلى أهميــة دورية انعقــاد اجتماعات 

المجلس لتبــادل وجهات النظر والمعلومات 
حول فــرص االســتثمار الصناعــي فى كا 
البلدين بغــرض تعميق الشــراكة في إقامة 
واالســتثمارية  الصناعيــة  المشــروعات 
المشــتركة وزيــادة التجــارة البينية وبحث 
الحلــول ألي تحديــات تواجه المشــروعات 

المقامة بالسوق المصري والعماني. 
وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف الجهود بين 
مصر وسلطنة عمان على مستوى الحكومات 
بمعــدالت  للنهــوض  األعمــال  ومجتمعــي 
التجــارة البينية واالســتثمارات المشــتركة 
بيــن البلدين لترقى  لمســتوى العاقات بين 
البلديــن حيــث يصل حجم التبــادل التجاري 
بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دوالر، 
الفتًة إلى أن االســتثمارات العمانية بالسوق 
المصــري تبلغ 77.5 مليون دوالر موزعة 
علــى 92 شــركة فــي مجــاالت الصناعــة 
والســياحة واإلنشاءات والزراعة، في حين 
تبلغ االستثمارات المصرية بالسوق العماني 
680 مليــون دوالر موزعــة علــى 142 
شركة متخصصة في مجاالت البنية التحتية 
ومشروعات الطرق واالستثمار العقاري.  

ومن جانبه أشــار المهندس/ رضا بن جمعة 
آل صالــح، رئيــس غرفة تجــارة وصناعة 
عمــان إلى أهمية تعزيــز العاقات التجارية 
واالســتثمارية بين البلديــن، وزيادة التبادل 
التجــاري وفــرص الشــراكة بيــن رجــال 
األعمــال العمانيين ونظرائهــم المصريين، 
وبحث المعوقات التي تحول دون انســيابية 

الحركة التجارية بين القاهرة ومسقط، الفتاً 
إلــى أنه تــم عقــد االجتمــاع األول لمجلس 
األعمــال المصــري العماني المشــترك بعد 
إعادة تشكيله حيث تناول عدداً من المحاور 
أهمها التنســيق بين الجانبين خال المرحلة 
المقبلة لبحث إقامة مشــروعات استثمارية 

مشتركة، وإنشاء بنك مصري عماني.
وأشــار الســيد/ أحمــد بــن علــوي، رئيس 
الجانب العماني بمجلــس األعمال المصري 
المشــترك إلى حرص أعضاء المجلس على 
تعزيز الشــراكة االستثمارية والتجارية بين 
البلديــن في مختلف القطاعات ذات االهتمام 
المشــترك وعلــى رأســها القطــاع الطبــي 
وااللكترونيــات،  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
الفتــاً إلــى أن المجلس تم إنشــاؤه منذ عام 
1997 ونسعى لتفعيل دوره خال المرحلة 
المقبلــة بما يحقق مصالح مجتمعي األعمال 

المصري والعماني على حٍد سواء. 
ومــن جانبــه أشــار الدكتور/ أحمــد رضا، 
عضــو مجلس األعمــال المصــري العماني 
عــن الجانــب المصــري الــي انه تــم خال 
اجتماع المجلس االتفاق على تدشــين موقع 
الكتروني يحتوي على الفرص االستثمارية 
المتاحة في البلدين تمهيداً لبدء مشروعات 
مشــتركة بين رجال القطــاع الخاص بمصر 
وســلطنة عمــان، الفتــاً الــي انه تــم ايضا 
االتفاق على عقد اجتماعات المجلس بصفة 
دوريــة لمدة 4 مرات ســنوياً بالتناوب بين 

البلدين.

القاهرة تستضيف االجتماع األول 
لمجلس األعمال المصري العماني

أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة حــرص مصر 
علــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي 
والتجاري واالســتثماري مع كوريا 
الجنوبيــة خاصــًة لمــا ترتبــط بــه 
البلــدان مــن عاقــات اســتراتيجية 
ترتكــز إلى تاريخ طويل من التعاون 
في مختلف المجاالت وعلى مختلف 
حــرص  إلــى  مشــيرًة  األصعــدة، 
الحكومــة المصرية على االســتفادة 
ونقلهــا  الكوريــة  الخبــرات  مــن 
فــي  خاصــًة  المصريــة  للصناعــة 
مجال الصناعــات التكنولوجية التي 
تتميز فيها كوريــا بخبرات وميزات 

تنافسية كبيرة. 
جــاء ذلك خــال جلســة المباحثات 
التــي عقدتهــا الوزيرة عبــر تقنية 

الفيديــو كونفرانــس مع الســيد/ هان 
كــوو يو، وزير التجــارة بدولة كوريا 
الجنوبية، لبحث ســبل تعزيز العاقات 
االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلدين 
خــال المرحلــة المقبلــة، شــارك في 
اللقاء الدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس 

التمثيل التجارى. 
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول أهمية 
دفــع مســيرة التعــاون بيــن البلديــن 
وإعطــاء دفعــة كبيرة لحركــة التبادل 
االســتثماري  والتعــاون  التجــاري 
المشــترك، الفتًة إلى أنه جاري حالياً 
دراسة تشكيل مجموعة عمل مشتركة 
من وزارتي التجارة في البلدين لبحث 

تعزيــز الشــراكة التجاريــة واالقتصاديــة بين 
مصر وكوريا الجنوبية. 

ولفتت الوزيــرة إلى أن المباحثــات قد تناولت 
أيضاً أهمية تيســير نفاذ الصــادرات الزراعية 

المصرية للسوق الكوري )البرتقال( خاصًة في 
ظــل التزام مصر بكافة االشــتراطات والمعايير 
الصحيــة الدوليــة وهــو األمــر الــذي أكســب 
الصــادرات المصريــة رواجاً كبيــراً في العديد 
من األســواق الخارجية وبصفة خاصة أسواق 

االتحاد األوروبي والصين واليابان. 
وأشــارت جامــع أن حجــم التبــادل 
وكوريــا  مصــر  بيــن  التجــاري 
الجنوبيــة بلغ خــال النصف األول 
من العام الجاري مليار و51 مليون 
دوالر مقابــل 795.6 مليون دوالر 
خال نفس الفتــرة من عام 2020 
بنســبة ارتفــاع 32.2% كما حققت 
الصادرات المصرية للسوق الكورية 
ارتفاعاً بنســبة 11.3% حيث بلغت 
مقابــل 222  دوالر  مليــون   247
مليــون دوالر خــال نفــس الفتــرة 
مــن العام الماضي، مشــيرًة إلى أن 
االســتثمارات الكوريــة فــي مصــر 
تبلــغ حوالي 570 مليون دوالر في 
عــدد 181 مشــروعاً فــي مجاالت 
الصناعــة والخدمــات واإلنشــاءات 
المعلومات  وتكنولوجيا  واالتصاالت 

والسياحة والزراعة.
ومن جانبه أوضح السيد/ هان كوو 
يــو، وزيــر التجــارة بدولــة كوريا 
كل  تحــرص  بــاده  أن  الجنوبيــة 
الحرص على تعزيز العاقات الثنائية 
مع مصر باعتبارها شريك اقتصادي 
رئيســي لكوريا الجنوبية في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 
مشــيراً إلــى أن الحكومــة الكورية 
تثــق فــي أداء االقتصــاد المصري 
والــذي حقــق معدل نمــو اقتصادي 
بلــغ 3.6% خال عام 2020 برغم 
تداعيــات انتشــار جائحــة فيروس 
كورونا المستجد على المستوى العالمي والتي 
ساهمت في خفض معدالت النمو في عدد كبير 

من الدول المتقدمة.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 

نظيرها الكوري سبل تعزيز التعاون 
االقتصادي والتجاري واالستثماري بين 

مصر وكوريا الجنوبية خالل المرحلة 
المقبلة
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة ان االتحاد العام للغرف التجارية 
يمثل احد االذرع الرئيســية لوزارة التجارة 
والصناعــة فــي تنفيــذ مســتهدفات الدولة 
الشــاملة  االقتصاديــة  التنميــة  لتحقيــق 
والمســتدامة، مشــيرًة الــى اهميــة  دور 
االتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة محافظات 
الجمهوريــة  فــي دعم المنشــأت التجارية 
الصغيرة والمتوســطة  ودمج القطاع غير 
الرســمى فى منظومة االقتصاد الرســمى، 
األمر الذى يســهم فى زيــادة معدالت النمو 
االقتصــادى واالرتقاء بمســتويات التجارة 
وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة الى 
جانب تقديم خدمــات متميزة لكافة اعضاء 

االتحاد.
جاء ذلك خال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس 
ادارة االتحاد العام للغرف التجارية برئاسة 
المهنــدس/ ابراهيــم العربــي حيــث تناول 
اللقاء مستهدفات وخطط عمل االتحاد خال 
المرحلة المقبلة وســبل تفعيل دور االتحاد 
في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة 
الصادرات وتنمية االقتصاد القومي، حضر 
اللقاء الســيد/ ابراهيم الســجيني مســاعد 

الوزيرة للشئون االقتصادية. 
وقالــت الوزيرة ان المرحلة الحالية تتطلب 
تضافر جهود كافة منظمات االعمال وبصفة 
خاصة االتحاد العام للغرف التجارية واتحاد 
الصناعــات المصريــة لمواكبــة التطورات 

الكبيــرة التي يشــهدها االقتصاد المصري، 
مؤكدًة في هذا االطار حرص الحكومة على 
توفير المناخ والبيئة االســتثمارية الجاذبة 
للمستثمرين ســواء المصريين او االجانب 
لضــخ اســتثمارات جديــدة فــي العديد من 
القطاعــات خاصة في ظل الطفــرة الكبيرة 
التــي تشــهدها مصــر حاليــاً فيمــا يتعلق 
بتنفيــذ العديــد مــن المشــروعات القومية 
والمبادارت التنموية وهو االمر الذي يتيح 

فرص واعدة امام المستثمرين.
واشــارت جامع الى حرص الــوزارة على 
تذليــل كافــة التحديات التــى تواجه االتحاد 
وغرفــه بمختلــف محافظــات الجمهوريــة 
واالعضــاء المنتســبين لــه، موجهــًة الى 
اهميــة تحديد كافة التحديــات اليجاد حلول 
عاجلــة لها بالتنســيق مع رئيــس االتحاد 

العام للغرف التجارية
وفــي هذا الصــدد اســتمعت الوزيــرة الى 
مطالــب عدد مــن اعضــاء مجلــس ادارة 
االتحــاد والتي تركزت معظمها حول اهمية 
مراجعة الرســوم الخاصة باسواق الجملة 
بعــدد مــن المحافظــات وتيســير منظومة 
االجــراءات الخاصــة باســتخراج الســجل 
التجــاري، وانشــاء مقــار اضافيــة لبعض 
الغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات 
المســاحات الشاســعة والتي تتطلب وجود 

اكثر من مقر للغرف التجارية.
ولفتــت جامع الى ان صــدور قانون تنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والئحته 
التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة 
االجرائية خاصــة وان القانون يتيح العديد 
مــن المزايــا والحوافز لهذه الشــريحة من 
الشــركات، مشــيرًة الــى انه يجــري حالياً 
التنســيق بيــن جهــاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغر 
واالتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ خطة 
شــاملة لتوعيــة اعضاء الغــرف التجارية 
بأهميــة  الجمهوريــة  محافظــات  بكافــة 
شهادة التصنيف وشــهادة المزايا وشهادة 
الحوافز التي ســتقوم الدولة باصدارها من 
مركز االصدارات المؤمنة لتعظيم اســتفادة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة من 
المزايــا والحوافــز التــي يتيحهــا القانون 

الجديد
ومن جانبه اشاد المهندس ابراهيم العربى 
رئيــس االتحــاد العــام للغــرف التجاريــة 
بالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة 
لارتقــاء بمنظومــة عمل االتحــاد وتوفير 
الخدمــات لاعضــاء ومواجهــة التحديات 
التــي تواجــه االتحــاد والغــرف التجارية 
والمحافظــات، مشــيراً الــى ان االتحاد يعد 
أكبــر ممثــل لمنظمــات االعمــال في مصر 
والمظلة الرئيســية الصحاب المشــروعات 
فــي كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد عن 

5 مليون عضو ومنتسب.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث 
مع مجلس إدارة اتحاد الغرف 

التجارية سبل تفعيل دور االتحاد 
في تنمية االقتصاد المصري

أكــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة حــرص الــوزارة علــى تقديم كافة 
أوجــه الدعــم للشــركات األجنبيــة العاملــة أو 
الراغبة في االستثمار بالسوق المصري وتذليل 
كافــة العقبات التــي قد تعتــرض طريق نموها 
بما يســهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي 
في منطقة الشــرق األوســط وإفريقيــا وتعزيز 

الصادرات المصرية إلى األسواق الخارجية. 

جاء ذلك خــال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع 
 PVH السيد/ كينيد ويليامز، نائب رئيس شركة
األمريكية لشــؤون إفريقيا والشــرق األوســط 
لبحث خطط الشــركة المستقبلية لاستثمار في 
الســوق المصري في مجال المابس الجاهزة، 
حضر اللقاء الدكتور/ أشــرف الربيعي، رئيس 

وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.

وأشــارت جامع إلى اســتعداد الــوزارة لتوفير 
كافــة التيســيرات التي تحتاجها الشــركة لبدء 
مشروعاتها بالســوق المصري وذلك بالتعاون 
والتنســيق مع مختلف الجهــات المعنية، ومن 

بينهــا تخصيص مســاحات االراضــي الازمة 
لتلبية االحتياجات التصنيعية للشركة.

وأوضحــت جامــع أن الشــركة تســعي إلقامة 
شــراكة مــن أحــد مصانــع المابــس الجاهزة 
بمحافظتــي اإلســكندرية والمنيــا خاصــًة وأن 
هنــاك تجــارب ناجحة لعدد كبير مــن المصانع 
بالمحافظتيــن، الفتًة إلــى أن مصر تمتلك كافة 
المقومــات التي تؤهلها لتكــون مركزاً لتصنيع 
وتصديــر المابــس الجاهــزة للعديــد من دول 
العالم وعلى رأسها البيئة االستثمارية المواتية 
واالســتقرار والعمالــة المدربــة والمجمعــات 
والمناطــق الصناعية المؤهلة والمنتشــرة في 

جميع محافظات الجمهورية. 

وأشــارت إلــى أن الــوزارة تتبنــى حالياً خطة 
طموحــة لزيــادة الصادرات المصرية للســوق 
األمريكي في إطار اتفاقيــة المناطق الصناعية 
المؤهلــة مــن مليــار دوالر إلى نحــو 5 مليار 
دوالر ســنوياً، الفتًة إلى حــرص الوزارة على 
االستفادة من خبرات الشركة الطويلة في زيادة 

صادرات المابس الجاهزة في إطار االتفاقية. 
ومن جانبه أوضح الســيد/ كينيد ويليامز، نائب 
رئيس شركة PVH األمريكية لشؤون إفريقيا 
والشــرق األوسط أن الشــركة تعد من كبريات 
الشــركات العالمية وثاني أكبر شركة للمابس 
الجاهــزة في الواليات المتحدة األمريكية بحجم 
مبيعات ســنوية يبلــغ 10 مليــار دوالر، الفتاً 
إلــى أن الشــركة يمتــد تاريخها لعــام 1881 
وهــي تمتلك عدداً من أبــرز العامات التجارية 
العالمية في مجال المابس الجاهزة وتســتورد 

جزًء من منتجاتها من مصر. 

وأكــد نائب رئيس شــركة PVH األمريكية أن 
الشــركة تنظر للســوق المصري باعتباره من 
أبرز األســواق الواعدة فــي المنطقة لما يتمتع 
به مــن مزايا اســتثمارية هامــة أبرزها توافر 
البيئــة الجاذبة لاســتثمارات األجنبية واأليدي 
العاملــة المدربــة وحجم الســوق الكبير وعدم 
تمركز النشــاط الصناعي بالعاصمة وانتشارها 
في كافة محافظات مصر والتوسع في استخدام 

التكنولوجيات الحديثة في عملية التصنيع

وتبحث مع إحدى كبريات الشركات 
األمريكية المتخصصة في مجال 
المالبس الجاهزة ضخ استثمارات 

جديدة بالسوق المصري
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أوضحت الســيدة/ نيفين جامع 
القطــاع  ان  التجــارة  وزيــرة 
الصناعــى يقوم بدور رئيســي 
في تنفيذ المشــروعات القومية 
الكبــرى التــي تنفذهــا الدولــة 
خــال المرحلــة الحاليــة وذلك 
بإعتباره أحد الدعائم األساسية 
لاقتصاد القومــي والذي يوفر 
إحتياجات الســوق المحلى من 
المنتجــات الصناعيــة ويســهم 
فى توفيــر مايين فرص العمل 
إلــى جانب زيــادة الصــادرات 

المصرية لألسواق العالمية.
جاء ذلك خال مشاركة الوزيرة 

باحــدى جلســات ملتقى »بنــاة مصر« في 
دورته السادســة والتى عقدت تحت عنوان 
» دور التمويــل فى تعزيز التعاون التجارى 
المصرى العربى االفريقى« وذلك بمشاركة 
الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتورة/ 
رانيا المشــاط وزيرة التعــاون الدولى، وقد 
أدار الجلســة المهنــدس وليــد عبــد الفتاح 
المدير االقليمى لشــركة هيل انترناشــيونال 
ويشــارك فــى فعاليــات الملتقــى أكثــر من 
300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات 
المقاوالت واالستثمار العقاري والمؤسسات 
الماليــة والبنكية والطاقة ومطــوري البنية 
التحتيــة، ممثليــن لـــ 25 دولــة أفريقيــة 

وعربية.
 وقالت الوزيرة ان القيادة السياســية تولي 
اهتمامــاً كبيــراً بتنميــة القطــاع الصناعي 
التكنولوجيــات  الحــدث  وفقــاً  وتطويــره 
العالميــة، كمــا وجهــت بطــرح العديــد من 
المبادرات لدعم ومساندة الصناعة المصرية 
فــي كافــة قطاعاتها ومــن بينهــا المبادرة 
الرئاســية النشــاء المجمعات المتخصصة، 
حيــث تســتهدف الــوزارة خــال المرحلــة 
الحاليــة التوســع فــي إنشــاء المجمعــات 
الصناعيــة بجميــع محافظــات الجمهورية 
وبكافة القطاعات اإلنتاجية وبما يســهم في 

تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع 
المحلي وتوفير احتياجات الســوق المصري 
مــن الصناعات الوطنية، باإلضافة إلى خلق 
المزيــد من فرص العمل، وتوطين صناعات 

جديدة بتكنولوجيات متقدمة
واوضحت جامع الى أن مبادرة حياة كريمة 
تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير 
كافة المســتلزمات واالحتياجــات الصناعية 
الازمــة لتنفيــذ المبــادرة، مشــيرًة إلى أن 
المبادرة والتي أطلقهــا الرئيس عبد الفتاح 
السيســي لتحســين مستوى معيشــة القرى 
الريفية وتحقيق التنمية المســتدامة بجميع 
أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على 
الصناعة المحلية حيث ستســهم في تشغيل 
المصانع بكامل طاقاتها االنتاجية، كما تمثل 
فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق 
المحلــي فضًا عن خلــق فرص عمل جديدة 

للشباب.
وقالــت إن هذه المبادرة تشــهد زخماً كبيراً 
خاصــًة وأنها تشــمل 4209 قرية بإجمالي 
175 مركــز علــى مســتوي 20 محافظة، 
ويبلــغ عدد المســتفيدين منهــا 50 مليون 
مستفيد كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار 
جنيــه منهــا 50-60% منتجــات صناعيــة 
محليــة الصنع وذلك في 4 محــاور تنموية 
الميــاه والصــرف  رئيســية هــي شــبكات 

الصحي والطريــق والكباري، 
والمنظومــة الصحية بالقرى، 
التعليمية  المؤسسات  وتطوير 
بالقــرى والمراكــز المصرية، 
الفتًة إلى أن الرئيس السيسي 
وجه بضرورة تعميق وتوطين 
وإتاحــة  المحليــة  الصناعــة 
فرصة للصناعة المصرية في 
تنفيذ هــذا المشــروع القومي 
بحيــث تكــون جميــع مكونات 
مــن  المشــروع  ومنتجــات 
الصناعــة الوطنية بما ينعكس 
على تحفيز التنمية االقتصادية 

وتحسين معدالت التوظيف.
وتابعــت جامــع إن قطاع مــواد البناء يمثل 
أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية، 
حيث يســهم بنحو 24.5% مــن الصادرات 
المصريــة لألســواق العالميــة ، إلى جانب 
تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من 
المنتجات المستخدمة فى قطاع اإلنشاءات، 
مشــيرًة إلى حــرص الــوزارة علــى زيادة 
القطــاع  لمنتجــات  المصريــة  الصــادرات 
لألســواق العالمية، حيــث يتضمن البرنامج 
الجديد لمساندة الصادرات والول مرة ادخال 
صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة 
من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس 
ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج 
لمساندة صادرات الســيراميك، خاصة وان 
نســبة المكــون المحلــي في هــذه الصناعة 

تتعدي الـ %90. 
وأوضحــت الوزيــرة ان صــادرات قطــاع 
مواد البناء تحتــل المرتبة االولى فى قائمة 
الصــادرات المصرية، كما شــهدت معدالت 
تصديــر القطــاع نمواً ملموســاً خــال عام 
2020 بنســبة 21.5% حيــث ســجلت 6 
مليــار و242 مليــون دوالر مقارنــة بنحو 
5 مليــار و139 مليــون دوالر خــال عام 

.2019

خالل مشاركتها بفعاليات الدورة 
السادسة لملتقى بناة مصر

نيفين جامع: دور رئيسي للقطاع 
الصناعي في تنفيذ المشروعات 

القومية الكبرى وتوفير فرص عمل 
أمام الشباب

عقدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة لقــاًء موســعاً مــع الســيد/ أنــس 
ســعيد العتيبــة المدير العــام لمجلس اإلمارات 
للشــركات الدفاعية والوفد المرافق له حيث تم 
استعراض فرص وامكانات التعاون الصناعي 
واالســتثماري المشــترك بيــن مصــر ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال المرحلــة 
المقبلــة، حضــر اللقاء اللــواء/ ايهــاب أمين 
مســاعد الوزيرة للشؤون الفنية والسيد/ أحمد 

رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة. 
وقالت الوزيــرة ان اللقاء تناول امكانية اقامة 
شــراكات صناعيــة بيــن الشــركات المصرية 
ونظيراتها اإلماراتية لانتاج لألسواق المحلية 
والتصدير ألسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا 
واالســتفادة مــن الموقع االســتراتيجي لمصر 
وشــبكة اتفاقيــات التجارة الحــرة والتفضيلية 
الموقعــة مع عــدد كبير من الــدول والتكتات 
االقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة 
اتفاقية الشــراكة المصرية األوروبية واتفاقية 
 ، AF cefta التجارة الحرة القارية األفريقية
مشــيرًة إلى ان الحكومة المصرية تتيح حزمة 
حوافــز متميزة للشــركات المنتجة والمصدرة 
بالســوق المصري من خال قانون االستثمار 
الجديد والبرنامج الجديد لرد األعباء ومساندة 

الصادرات.
وأضافــت جامع ان الســوق األفريقي يعد أحد 
أهم األســواق المستهدفة للصادرات المصرية 
خــال المرحلــة الحاليــة، حيث تســاند الدولة 
تكلفــة الشــحن ألســواق دول القــارة بنســبة 
80%، مشــيرًة الى دعم الــوزارة الكامل لكافة 
الشــراكات الصناعيــة المصريــة اإلماراتيــة 
ســواء بالســوق المصــري أو بأســواق دول 

القارة االفريقية.
واكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون المشترك 
بيــن مصر ودولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
في مجال المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
خاصــة وأن مصــر تمتلــك خبــرات كبيرة في 
هــذا المجال، مشــيرًة في هذا االطــار الى أنه 
ســيتم تنظيــم عدد مــن الفعاليــات االقتصادية 

واالســتثمارية بالجنــاح المصــري المشــارك 
باكســبو 2020 دبي ومن بينها جلســة تحت 
عنــوان »اســتثمر فــي مصــر« وذلــك على 
هامــش فعاليــات االكســبو وذلــك بمشــاركة 
الشــركات المصريــة واالماراتيــة الراغبة فى 
االســتثمار بالســوق المصري بهــدف تعريف 
هذه الشــركات بالفرص االســتثمارية المتاحة 
في مصر وبرامج وحزم الحوافز االســتثمارية 

والتصديرية التي توفرها الدولة حالياً.
ومــن جانبه أكد الســيد/ أنس العتيبــة المدير 
العــام لمجلــس اإلمــارات للشــركات الدفاعية 
حرص المجلس على تعزيز التعاون المشــترك 
مــع مجتمــع األعمــال المصري فــي عدد من 
القطاعات الصناعية الرئيسية لإلنتاج بالسوق 
اإلقليميــة  لألســواق  والتصديــر  المصــري 
والعالمية، مشــيراً الــى ان المجلس يضم 80 
شركة يعمل عدد كبير منها في مجال التصنيع 

المدني.
واشــار الــى ان مصــر تمثل وجهــة صناعية 
واستثمارية متميزة حيث تتمتع بكافة مقومات 
اإلنتــاج وانخفاض تكلفة التصنيــع ، الفتاً الى 
ان مجلس االمارات للشركات الدفاعية سيقوم 

خال المرحلــة المقبلة بتنظيم مؤتمر صناعي 
اســتثماري عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرانــس 
بمشــاركة عدد كبير من الشــركات اإلماراتية 
الطاعهــا علــى مزايــا وحوافــز االســتثمار 

واالنتاج بالسوق المصري
 ولفــت العتيبــة الــى أهميــة تفعيــل العمــل 
المشــترك بيــن البلديــن لخلــق اســتراتيجية 
لتشجيع الصادرات االماراتية للسوق المصري 
والصادرات المصرية ألســواق دولة االمارات 
العربية المتحدة واسواق دول القارة االفريقية، 
مشــيراً الــى ان هيئة موانئ دبــي أطلقت أول 
منصــة B2B بالمنطقــة العربيــة تســتهدف 
واالســتثماري  الصناعــي  التعــاون  تعزيــز 
المشترك وتشجيع انشاء الشراكات الصناعية 

بدول المنطقة
ونوه المدير العام لمجلس اإلمارات للشــركات 
الدفاعيــة الــى أهميــة اطــاع المجلــس على 
احتياجات االقتصاد المصــري الصناعية لبدء 
تدشــين شــراكات صناعية بين دوائر األعمال 
بــكا البلدين مــع توفير حوافز غير مســبوقة 
هــذه  فــي  المشــاركة  المصريــة  للشــركات 

المشروعات.

وتبحث مع المدير العام لمجلس 
اإلمارات للشركات الدفاعية فرص 

إنشاء عدد من المشروعات االستثمارية 
المشتركة بالسوق المصري خالل 

المرحلة المقبلة
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تعريف بمعرض إكسبو 2020 دبي

انطلقــت فعاليــات معرض إكســبو 2020 دبي بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الثاثين من شــهر 
ســبتمبر الماضي بمشــاركة 192 دولة ألول مرة في 
منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث 
ُيقــام المعرض تحت شــعار »تواصــل العقول وصنع 

المستقبل«. 
كانت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
قــد قامــت منتصف شــهر ســبتمبر الماضــي بزيارة 
للجناح المصري المشــارك بفعاليات اكســبو 2020 

بدبــي لتتفقــد االســتعدادات النهائية بالجنــاح تمهيداً 
النطاق فعاليات اكسبو 2020 بدبي. 

وقالــت الوزيــرة إن الدولــة المصريــة حريصة على 
تقديم مشــاركة متميزة بفعاليات اكســبو 2020 دبي 
تعكــس الحضــارة المصريــة العريقــة ورؤيــة مصر 
لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرًة الى ان 
الجناح المصري سيكون محط انظار زائري المعرض 
وسيبهر العالم لما يتضمنه من روعة في التصميمات 

والمحتوى وبما يعكس الهوية المصرية.

معرض إكســبو ليس معرضاً تقليدياً بالمعنــى المتعارف عليه 
بــل هو محفل طويل األجل مقره هذه الدورة في دولة اإلمارات 
حيث يستمر المعرض لمدة 6 أشهر ويجتذب زوار من مختلف 
دول العالم ويبدأ المعرض من أول شــهر أكتوبر 2021 حتى 

نهاية شــهر مارس 2022، ومن المتوقع أن يســتقبل إكسبو 
2020 دبــي نحــو 25 مليون زائــراً من مختلــف دول العالم 
وُيقام معرض اكسبو منذ عام 1851 وال تزال معارض اكسبو 

من أكبر وأهم األحداث العالمية.

تقديم مشاركة متميزة بفعاليات اكسبو 2020 
بدبي تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية 
مصر لتطور الحاضر واستشــراف المستقبل، 
وتسليط الضوء على مساهمة الدولة المصرية 
فــي منظومــة التنمية العالمية وبناء مســتقبل 
واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في 
إطار رؤية مصر2030، وكذا تقديم مصر في 
اإلكســبو كوجهة اســتثمارية متميزة بالمنطقة 
لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في 
البنية التحتية وإجراءات لجذب االســتثمارات 
األجنبيــة ومدن ذكيــة ومناطــق صناعية إلى 
جانــب المنطقــة االقتصادية لقناة الســويس، 
حيث تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا 
الحدث في مفهوم التكامل مع العالم، من خال 

مبادرات مصر التنموية الكبرى في كافة مناحي الحياة
ســتكون مشــاركة مصر بالمعرض فرصة ذهبية إلطاع العالم 
علــى مدار نصــف عام با انقطاع على مــا حققته مصر خال 
الســنوات األخيرة من بناٍء للدولة واإلنســان على حد ســواء 
ومــا جنتــه من ثمــار اإلصاحــات االقتصادية والمشــروعات 

القومية العماقة والنهضة الصناعية والتنموية في شتى ربوع 
الجمهوريــة، ومــا حققتــه من 
نجاحــات في مختلــف قطاعات 
والصحــة  والتعليــم  االقتصــاد 

والسياحة وغيرها .

إكسبو 2020 دبي...تواصل 
العقول وصنع المستقبل

الهدف من المشاركة المصرية 
بإكسبو 2020 دبي

تعرف عن قرب على التواجد المصرى المتميز فى 
اكسبو 2020 دبى؟ تصفح معنا النسخة الرقمية لكتيب 

المشاركة المصرية فى فعاليات اكسبو 2020 دبى 
 QR واستمتع بعراقة حضارة  تعزز المستقبل ..استخدم

لتحصل على نسختك الرقمية
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الجنــاح المصري سيشــهد طوال مدة االكســبو إقامــة حوالي 
116 فعاليــة فــي موضوعــات المــدن والتطويــر العمرانــي، 
الســياحة، التنميــة المســتدامة، الصحــة، الزراعة وتحســين 
مســتوى المعيشة، المرأة والشــباب وتتضمن الفعاليات ورش 
عمل ولقــاءات نقاشــية ولقاءات أعمــال وصالونــات ثقافية، 
باإلضافــة إلــى إقامــة 9 معــارض مصاحبــة متخصصــة في 
مجاالت اآلثار والتعليم واالســتثمار العقــاري ومعرض تراثنا، 
فضًا عن الفعاليات الترفيهية والثقافية، كما سيشــهد اإلكسبو 
زيارات لعدد من أبرز الرموز والشــخصيات المصرية في شتى 
المجاالت العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري 

في رسالة ترويجية إلى العالم.

المشــاركة المصريــة بإكســبو 2020 دبي ســيكون لها آثار 
اقتصادية كبيرة حيث سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما 
تتضمنه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة االقتصادية 
لقناة الســويس كما ســيتم االستفادة من المشــاركة المصرية 
بإكســبو للتنســيق مع الدول اإلفريقية لدعم استراتيجية مصر 

نحو أفريقيا.
وســتحظى مصــر بحضور فعال خال المعرض على مســتوى 
األنشــطة االقتصاديــة والتجارية واالســتثمارية الســتعراض 
التطــورات في هذا الملف من حيث نتائج االصاح االقتصادي 

والمشــروعات العماقة، فضــًا عن وجود فرص لعقد لقاءات 
بين الشركات بهدف ابرام صفقات تجارية واستثمارية. 

وتولــي القيادة السياســية والحكومــة اهتماماً كبيــراً إلنجاح 
المشــاركة المصرية بإكســبو 2020 دبي والظهور بالشــكل 
الائق بمكانة مصر وثقلها على المستويين اإلقليمي والعالمي 
واالستفادة من رواج المعرض على الساحة الدولية، والترويج 
لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية واألثرية العالمية، 
ال ســيما وأن هــذا الحــدث الدولــي يمثل فرصة الســتعراض 

المقومات السياحية واالثرية والتراثية المصرية أمام العالم.
تابــوت للكاهن بســماتيك بن أوزيــر، وهو تابوت أثرى مكتشــف 
مؤخراً بمنطقة سقارة األثرية، ويعد أحد التوابيت الخشبية الملونة 
التــي اكتشــفتها البعثة األثريــة التابعــة للمجلس األعلــى لآلثار، 
والتابــوت ذو هيئــة آدمية من الخشــب الملون، وقــد ُزّيِن بقادة 
نباتية كبيرة، تنتهي برأسي صقر، وتظهر المعبودة )نوت( ناشرة 
أجنحتهــا، وتحمل ريشــتي الماعــت )الحق والعدالــة(. أما الجزء 
األوســط منه فقد زخرف بنصوص تقدمــة القرابين وتعاويذ دينية 
والجوانــب محاطة بصفين لمعبــودات حاملة صولجــان )الواس( 
بأيديها، وفي الجزء الســفلي تظهر هيئتــان للمعبود أنوبيس فوق 

مقصورته أمام المتوفى. 

الفعاليات المقامة بالجناح 
المصري بإكسبو 2020 دبي

المكاسب االقتصادية المتوقعة من مشاركة مصر 
بإكسبو 2020 دبي

أبرز سمات الجناح المصري 
بإكسبو 2020 دبي

نبذة عن التابوت األثري المقرر عرضه بالجناح 
المصري بإكسبو 2020 دبي

يقع الجناح المصري في منطقة الفرص 
والتي تعتبر أهم منطقة بإكســبو دبي، 
بجوار جنــاح دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة وهو ما يعكــس اهمية مصر 
كمركــز لتاقــي الفرص لمــا تتميز به 
مــن الخبــرات والحضــارة المصريــة 
العريقة عبر التاريخ، ومن المتوقع أن 
يبلغ عــدد زوار الجناح المصري 2.5 

مليون زائر. 
المصــري  الجنــاح  مبنــي  ويعكــس 
المشارك باإلكسبو الحضارة المصرية 
وأهــم ســمات الشــخصية المصريــة 
عبر التاريخ، الــى جانب التركيز على 
مصر المســتقبل وأهم الفرص المتاحة 
أمام المســتثمرين في كافــة القطاعات 
، حيــث ســيتضمن الجنــاح المصري 
عــرض تابــوت للكاهن بســماتيك بن 
أوزير، وســيتم أيضــاً عرض عدد من 
المستنســخات األثرية، وذلك في إطار 
التنســيق بين وزارتي السياحة واالثار 
والتجارة والصناعة لإلعداد للمشاركة 
المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

وســيتم عرض ثقل مصر في محيطها 

واالفريقــي  العربــي 
والدولي كدولة ســام 
االمر  وهــو  وتنميــة، 
الــذي روعــي إظهاره 
داخل الجناح من خال 
المضمــون المعروض 
بالجناح وكــذا خارجه 
من خال الكلمات التي 
تم نقشها على واجهة 

الجنــاح المصــري باللغــة الفرعونية 
والتــي تمثــل مجموعــة من الرســائل 
الُمتعــارف عليها في التعاليم المصرية 

القديمة.
ويتضمــن تصميــم الجنــاح المصــري 
بالداخــل والخــارج صــور وخلفيــات 
وجداريــات تعكــس جهــود المصريين 
القدماء فــي مجاالت البناء والتشــييد 
والصناعة والحــرف كما تبرز األلوان 
والتصميمــات داخل الجنــاح المصري 
الهوية المصرية التي تجمع بين عراقة 
الماضي وتطور الحاضر واستشــراف 

المستقبل. 
الجنــاح  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن 

المصري محط انظار زائري المعرض 
لمــا يتضمنه من إبهار في التصميمات 
والمحتوى وانعكــس للهوية المصرية 
حيــث ســيكون الجناح المصــري من 
أبــرز واهم األجنحة ذات اإلقبال الكبير 

في االكسبو.
وقد شهدت فعاليات االفتتاح التجريبي 
الــذي أجرتــه إدارة اإلكســبو بدولــة 
االمــارات يوم 24 ســبتمبر الماضي، 
استقبال الجناح المصري المشارك في 
اكسبو 2020 دبي الكثر من 10 االف 
زائــر في يوم واحد ما يؤكد أن الجناح 
أساســية  المصــري ســيكون وجهــة 

لزائري المعرض. 
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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. بلغ إجمالي عدد المصانع التي تم تقييمها 340  مصنع، 
و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العامة 238  مصنع، وتم رفض 49 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح 

العامة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مره آخرى للمركز 
29 مصنع بطلبات بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.
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المصدر: الموقع االلكتروني لصندوق النقد العربي

فــي ظــل حــرص صنــدوق النقــد العربــي 
البحثيــة  إســهاماته  تواكــب  أن  علــى 
ــار  ــي إط ــاء وف اهتمامــات دولــه األعض
الجديــدة 2025-2020،  اســتراتيجيته 
أصــدر الصنــدوق دوريــةً بحثيــةً ســنويةً 
جديــدةً بعنــوان »مرصــد التقنيــات المالية 
الحديثــة فــي الــدول العربيــة«، بهــدف 
رصــد أبــرز النمــاذج الناجحــة فــي مجــال 
التقنيــات الماليــة الحديثــة القابلة للتوســع 
والتطبيــق، وقــد تطــرق العــدد الثانــي مــن 
التقريــر إلــى منصــات التمويــل الجماعــي 
الصغيــرة  المؤسســات  تمويــل  فــي 

والمتوســطة.
قطــاع  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
المؤسســات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
الفقــري  العمــود  يعتبــر  والمتوســطة، 
ــدول   ــكل مــن االقتصــادات المتقدمــة وال ل

ظــل  فــي  الناميــة، 
مســاهمته الكبيــرة فــي 
وخلــق  الناتــج  توليــد 
مــع  العمــل.  فــرص 
القطــاع  يواجــه  ذلــك، 
التحديــات  مــن  العديــد 
ــوه  ــول دون نم ــي تح الت
مــن  لعــل  وتوســعه، 
ــاذ  ــات النف ــا صعوب أهمه
الٌمقــدم  التمويــل  إلــى 
مــن المؤسســات الماليــة 
فــي  ممثلــةً  التقليديــة 

المصرفــي. القطــاع 
فــي الــدول العربيــة علــى 
يُشــكل  التحديــد،  وجــه 
المؤسســات  قطــاع 

يزيــد عــن  مــا  والمتوســطة  الصغيــرة 
90 فــي المائــة مــن إجمالــي المؤسســات 
الرســمية فــي عــدد كبيــر منهــا، ويســهم 
بنحــو 45 فــي المائــة مــن الناتــج المحلي 
اإلجمالــي، ونحــو ثلــث فــرص العمالــة 
فــي القطــاع الرســمي. رغــم ذلــك يواجــه 
هــذا القطــاع تحديــات علــى صعيــد النفــاذ 
ــى التمويــل حيــث ال يتعــد نصيبــه مــن  إل
مجمــل التســهيات المصرفيــة فــي الــدول 
العربيــة نحــو 8 فــي المائــة مــن إجمالــي 
هــذه التســهيات نظــراً الرتفــاع مخاطــر 
إقــراض هــذا القطــاع الفتقــاره للضمانــات 
الكافيــة، وعــدم وجــود ســجات ائتمانيــة 
ــه، وهــو  ــة ب خاصــة بالمؤسســات العامل
مــا يبــرز الحاجــة إلــى تطويــر آليــات 
ــة  ــذه النوعي ــة له ــدة ومائم ــل جدي تموي

ــات. ــن المؤسس م

وقــد بيــن التقريــر أن نشــاط التمويــل 
الجماعــي -الــذي يمثــل أحــد األنشــطة 
التقنيــات  أنشــطة  بيــن  مــن  الواعــدة 
خــال  حظــي  قــد  الحديثــة-  الماليــة 
الســنوات القليلــة الماضيــة باهتمــام كبيــر 
وتأســيس  األعمــال  ريــادة  مجــال  فــي 
المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
ــة  ــى آلي ــه إل ــي ظــل تحول والمتوســطة ف
ــذي مــن شــأنه  ــل ناجحــة، األمــر ال تموي
أن يســاعد فــي ســد جانــب مــن فجــوة 
ــادة مســاهمته  ــل هــذا القطــاع، وزي تموي

ــل. ــرص العم ــق ف ــي خل ف
وأشــار التقريــر إلــى نمــو نشــاط التمويــل 
ــة  ــدول العربي الجماعــي فــي عــدد مــن ال
عــدد  ليصــل  األخيــرة  اآلونــة  خــال 
الرئيســة  الجماعــي  التمويــل  منصــات 
إلــى نحــو 32 منصــة للتمويــل الجماعــي. 

فى أحدث تقرير لصندوق النقد العربي

رافــق ذلــك اهتمــام الســلطات اإلشــرافية 
بتنظيــم هــذا النشــاط، الســيما فيمــا يتعلــق 
بمنصــات التمويــل الجماعــي القائمة على 
ــي  ــل الجماع ــات التموي ــراض ومنص اإلق
القائمــة علــى المشــاركة فــي الملكيــة 
التــي تعتبــر مــن أهــم األنشــطة التــي 
ــى وضــع  ــز الســلطات اإلشــرافية عل ترك
األطــر التنظيميــة المائمــة لهــا نظــراً 
ــات  ــل للقطاع ــر التموي ــي توفي ــا ف لدوره
المخدومــة  غيــر  أو  ماليــاً  المســتبعدة 
ماليــاً بشــكل كاف خاصــة المؤسســات 
عــام  بشــكل  والمتوســطة.  الصغيــرة 
ــاً  ــة حالي ــة القائم ــر التنظيمي تســمح األط
فــي عــدد مــن الــدول العربيــة بنشــاط 
ــك  ــل الجماعــي ســواًء تل منصــات التموي
القائمــة علــى اإلقــراض أو المشــاركة فــي 

الملكيــة )إصــدار األســهم(.
ــم  ــة الخاصــة بتنظي ركــزت األطــر الرقابي
منصــات التمويــل الجماعــي علــى وضــع 
هــذه  دور  بتدعيــم  الكفيلــة  األســس 
محــددة  فئــات  تمويــل  فــي  المنصــات 
الصغيــرة  المؤسســات  الســيما  بعينهــا 
والمتوســطة ورواد األعمــال والمبتكرين، 
علــى  قصــوى  حــدود  اشــتراط  وعلــى 
علــى  يســاعد  بمــا  التمويــات  هــذه 
تنظيــم المنافســة مــا بيــن هــذه المنصــات 
والقطــاع المصرفــي التقليــدي، عــاوة 
علــى تبنــي العديــد مــن التدابيــر التــي 
مــن شــأنها الحــد مــن المخاطــر المرتبطــة 
بهــذا النــوع مــن أنــواع التمويــات ال 
ــة  ــق بالمخاطــر االئتماني ســيما فيمــا يتعل
والتشــغيلية، وضمــان حمايــة المقرضيــن 
والمســتثمرين بهــا مــن خــال أطــر قويــة 
للحوكمــة تتناســب مــع آليــات وطبيعــة 

عمــل منصــات التمويــل الجماعــي.
فــي ضــوء مــا ســبق، خلــص التقريــر 
إلــى بعــض االســتنتاجات علــى صعيــد 
صنــع السياســات علــى النحــو التالــي:
اإلشــرافية  الســلطات  تركيــز  أهميــة   •

علــى تحفيــز منصــات التمويــل الجماعــي 
فــي  المتبعــة  اآلليــات  أحــد  باعتبارهــا 
ــتقبلية  ــتراتيجية المس ــرؤى االس ــار ال إط
لدعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وبلــوغ 
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• التركيــز علــى وجــود منظومــة مــن 
األطــر الداعمــة لنشــاط منصــات التمويــل 
نشــاط  تعزيــز  فــي  ممثلــةً  الجماعــي 
ومــد  االئتمانــي،  االســتعام  شــركات 
المشــروعات  ليشــمل  نشــاطها  نطــاق 
متناهيــة الصغــر والصغيرة والمتوســطة، 
ــات القــروض  ــل دور أنظمــة ضمان وتفعي
الموجهــة إلــى هــذه المؤسســات ومــن 

بينهــا نظــم الضمانــات المنقولــة.
• التحديــث الــدوري لألطــر التنظيميــة 
لمنصــات التمويــل الجماعــي بمــا يســاعد 
للتطــورات  المســتمرة  المواكبــة  علــى 
المســتمرة  والقــدرة  النشــاط  هــذا  فــي 
ــه،  ــة ب ــر المرتبط ــواء المخاط ــى احت عل

ــاءم مــع  ــة تناســبية تت ــق أطــر رقابي وف
أنشــطة هــذه المنصــات وال تشــكل عائقــاً 
ــق أفضــل الممارســات  ــام تطورهــا وف أم

الدوليــة.
علــى  المركزيــة  المصــارف  تركيــز   •
التــي  بالمخاطــر  االهتمــام  ضــرورة 
قــد تنشــأ عــن هــذه المنصــات الســيما 
ــراً  ــغيلية، نظ ــة والتش ــر االئتماني المخاط
ــرة  ــك الخب ــذه المنصــات ال تمتل ــون ه لك
الكافيــة إلدارة االئتمــان مقارنــةً بالقطــاع 
ــى  ــا تعتمــد عل ــي مــن جهــة، كم المصرف
تقديــم  فــي  الحديثــة  الماليــة  التقنيــات 

منتجاتهــا مــن جهــة أخــرى.
• ضمان التطبيق األمثل ألدوات السياســة 
االحترازيــة الكليــة مــن خــال توســيع 
المظلــة الرقابيــة لتشــمل كافــة مؤسســات 
اإلقــراض بمــا فــي ذلــك منصــات التمويــل 
الجماعــي بمــا يكفــل تقييــم أدق لمخاطــر 

االئتمــان

دور هام لمنصات التمويل الجماعـــــــي فى دعم مشروعات ريادة األعمال 
وتحقيق أهداف التنمية المستــــــــدامة 2030
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• بلــغ حجم التبــادل التجاري بيــن مصر واالمــارات مليار 
و596 مليون دوالر خال النصف االول من العام الجاري.

• بلــغ حجــم التبادل التجاري بين مصــر وكوريا الجنوبية خال 
النصــف األول من العام الجاري مليار و51 مليون دوالر مقابل 
795.6 مليون دوالر خال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة 
ارتفاع 32.2% كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكورية 
ارتفاعــاً بنســبة 11.3% حيث بلغــت 247 مليون دوالر مقابل 

222 مليون دوالر خال نفس الفترة من العام الماضي.

• يحتــل قطاع مواد البناء المرتبة االولى ضمن قائمة الصادرات 
المصرية بنسبة %24.5

• شــهدت معدالت تصدير قطاع مواد البناء نمواً ملموســاً خال 
عام 2020 بنسبة 21.5% حيث سجلت 6 مليار و242 مليون 
دوالر مقارنــة بنحــو 5 مليــار و139 مليــون دوالر خــال عام 

.2019

• بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد خال عام 2020 
نحــو 913.4 مليــون دوالر مقابل 734 مليون دوالر خال عام 

2019 بنسبة زيادة بلغت حوالي 25 %.

• قامت  مصلحة الرقابة الصناعية خال شهر أغسطس  الماضى 
بإعتمــاد 78 مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( والقيام 
بـ 45 حملة رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 124مصنع 
، كمــا قامت المصلحة من خال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد 

على 50 شكوى.

• بلغت االســتثمارات الســويدية في مصر حتى نهاية شهر 
مايو من عام 2020 حوالي 142 مليون دوالر.

• بلغــت صــادرات قطاعــي الصناعــات الغذائيــة والحاصــات 
الزراعيــة خال الـ 8 أشــهر االولى من العــام الجاري 4 مليار 
و585 مليون دوالر مقارنة بـ 4 مليار و35 مليون دوالر خال 

نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة %13.6.

• قامت  مصلحة الرقابة الصناعية خال شهر أغسطس  الماضى 
بإجراء 1279 حملة تفتيشــية على المصانع واآلالت الحرارية، 
كمــا تم إجــراء 1980 دراســة فنية متخصصــة تضمنت 285 
دراســة فنية فــي مجال الســماح المؤقت والدروبــاك و 1682 

دراسة فنية متنوعة و13 دراسات مستلزمات انتاج .

• بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر واألردن نحو 370 
مليــون دوالر خال النصــف األول من العام الجاري بواقع 292 
مليــون دوالر صادرات مصرية و78 مليــون دوالر واردات من 
الجانــب األردني مقابل 283 مليون دوالر خال نفس الفترة من 

عام 2020أي بنسبة زيادة حوالي %30.
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أكد الدكتــور مصطفى مدبولي رئيــس مجلس الوزراء 
أن االنتقــال إلى العاصمة اإلداريــة الجديدة يتواكب مع 
خطة الدولــة إلعادة هيكلة الوزارات، وذلك بالتنســيق 

بين الوزارات، والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة .
وأشــار مدبولــي إلــى توجيهــات الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي بضرورة االلتزام بالجــداول الزمنية المحددة 
وبضوابــط ومعاييــر اإلنشــاء الهندســية لــكل المباني 
والمنشــآت الجــاري العمل بهــا داخل نطــاق العاصمة 

اإلدارية الجديدة.

نجــح الجهاز المركــزي للتنظيم واإلدارة 
برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في تحقيق 
العديد من اإلنجازات التي تســاهم بشــكل 
كبيــر فــي تطويــر آداء الجهــاز اإلداري 
للدولــة المصرية، حيث اســتطاع الجهاز 
أن يســير على قدم وســاق نحو تحســين 
الخدمــات المقدمــة للموظفيــن، إضافــة 
إلــى الحفاظ الكامل علــى حقوق المدنيين 

العاملين بالدولة المصرية.
ومن أهــم وأبرز اإلجــراءات والخطوات 
التــي قــام بها الجهــاز من أجل تحســين 

الخدمات والحفاظ على حقوق المدنيين:
1- التسوية لـ 152 موظفاً في 15 جهة 

إدارية
االنتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل 
األعلى والمعروف إعاميا بـ » التســوية 
لعدد 220 موظفــا في 16 جهة بالجهاز 
اإلداري للدولة، وتم إخطار وزارة المالية 
إلعمال شــئونها، حيث يأتي ذلك في إطار 
تنفيــذ خطــة الجهــاز بتحســين وتطوير 

مستوي الخدمات المقدمة للموظفين.  
2- تنفيذ السياسات العامة

تولــي الحكومــة أهميــة خاصــة لتطوير 
الجهــاز اإلداري للدولــة، وتؤمن بدوره 
الهام سواء كموظفين أو قيادات في تنفيذ 
السياســات العامــة وإجــراءات اإلصاح 
اإلداري، وقد تبلورت أهم محاور اإلصاح 
اإلداري التــي قامت عليها خطة اإلصاح 
اإلداري فــي 5 محاورتشــمل اإلصــاح 
التشــريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء 
وتنمية القــدرات، إلى جانب بناء وتكامل 
قواعــد البيانــات والمعلومات وتحســين 

الخدمات العامة.
3- رفع كفاءة العاملين بالجهاز

يعطي الجهــاز المركزي للتنظيم واإلدارة 
أهميــة شــديدة لرفــع كفــاءة العامليــن 
داخــل الجهــاز وذلــك فــي إطــار خطــة 
الجهاز لتحقيق خطة التنمية المســتدامة 

واستراتيجية 2030.
لمعرفــة  إلكترونــي  موقــع  إطــاق   -4

استحقاقات الترقيات
ترسيخاً لقيم الشفافية والنزاهة في الجهاز 
اإلداري للدولــة، أطلــق الجهاز المركزي 
للتنظيــم واإلدارة برئاســة الدكتور صالح 

الشيخ الموقع اإللكتروني  
 http://promotion.caoa.gov.eg
للعامليــن فــي وحــدات الجهــاز اإلداري 
للدولــة، كمــا يمكــن للموظــف من خال 
الموقع معرفة المستوى الوظيفي المسكن 
عليــه في 2 نوفمبــر 2016 وهو تاريخ 
العمــل بقانــون الخدمة المدنيــة رقم 81 
لســنة 2016، حيث يحتوي الموقع على 
الضوابــط العامة للترقيــة وكذلك الموانع 

التي تحيل دون الترقي.
ويســهم هــذا التطبيق في مســاعدة كافة 
الموظفيــن وكذلــك الجهــات الحكوميــة 
المختلفة على تطبيق قرار رئيس الجهاز 
المركزي للتنظيم واإلدارة رقم 65 لســنة 
2019 الخــاص بالترقيــة بمــرور المدد 

البينية .

رئيس الوزراء: االنتقال إلى العاصمة 
اإلدارية يتواكب مع خطة الدولة إلعادة 

هيكلة الوزارات

التنظيم واإلدارة: نعمل على إنشاء جهاز 
إداري كفء يتمتع بنزاهة وشفافية ويحافظ 

على حقوق العاملين المدنيين

قــرر مجلس الوزراء في جلســته المنعقدة 
في الثاني والعشــرين من سبتمبر الماضي 
برئاســة الدكتــور  مصطفــى مدبولــي أن 
يتولي الوزراء اصــدار قرار تنظيمي بعدم 
الســماح بدخول العاملين للمقار الحكومية 
اعتباراً من تاريــخ محدد وبحد أقصي بعد 
شــهرين من تاريخ صدور القــرار إال بعد 
الحصــول علي اللقــاح المضــاد لفيروس 
  PCR كورونا المستجد أو تقديم تحليل الـ
كل ثاثة أيام ، وذلك في إطار جهود الدولة 
لمواجهــة جائحة انتشــار فيروس كورونا 

المستجد »كوفيد 19«

في ضــوء توجيهــات فخامــة الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي بترقيــة موظفــي الجهاز 
اإلداري للدولــة ممــن أتمــوا المــدد البينية 
الازمــة للترقية في 30 يونيو 2021، فقد 
صدر قــرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم 
واإلدارة رقم ) 265 ( السنة 2021 بشأن 
ترقيــة الموظفين المخاطبيــن بأحكام قانون 
الخدمة المدنية ، والذي اســتهدف تحســين 
أوضــاع الموظفيــن والدفع بــذوي الكفاءة 
إلــى الوظائف األعلى بغية االرتقاء وتطوير 
مستوى األداء داخل وحدات الجهاز اإلداري 
للدولة وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد 
بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى 

تلقى رضاء المواطنين
وتســري أحــكام القــرار علــى الموظفيــن 
بالوزارات والمصالــح واألجهزة الحكومية 
ووحــدات اإلدارة المحلية الخاضعين ألحكام 
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
81 لســنة 2016 ، والعامليــن بالهيئــات 

الخدميــة  العامــة 
واالقتصادية الذي 
يعد قانون الخدمة 
المشــار  المدنيــة 
الشــريعة  إليــه 

العامة لهم.
ويشــترط القــرار 
الموظف  لترقيــة 
اعلــى  لوظيفــة 
توافــر شــروطها 
موانعها  وانتفــاء 
طبقا للمادة )65( 
من قانون الخدمة 
المدنية والمادتين 
مــن   )92  ،91(
التنفيذية،  الئحته 

أو القوانيــن واللوائح الخاصــة ، وذلك في 
30 يونيو 2021

وينــص القــرار علــى ان يحتفــظ المرقون 

بأقدمياتهــم المتبقية بعد الترقية اعتبارا من 
1 يوليــو 2021 ، علــى أال تتعــدى ترقية 

الموظف مستوى وظيفي واحد.

التنظيم واإلدارة يصدر قرارًا بشأن ترقية 
الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

توجيه حكومي  بضرورة حصول  العاملين 
بالجهاز اإلدارى للدولة  علي التطعيم ضد   

فيروس كورونا
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و  الكهربائيــة  األجهــزة  صناعــة   تعــد 
المنزليــة  أحــد أهــم القطاعــات الصناعيــة 
باألقتصــاد القومــي  حيــث يضــم عــدد 
الهامــة تشــمل  الصناعــات  كبيــر مــن  
ــة   ــة واألجهــزة المنزلي األجهــزة الكهربائي
  ، وغيرهــا  والمطبــخ  المائــدة  وأدوات 
وقــد اســتطاعت منتجــات القطــاع التواجــد 
بعــدد كبيــر مــن األســواق اإلقليميــة نظــراً 
لجودتهــا العاليــة المطابقــة للمواصفــات 

العالميــة 
الكهربائيــة  األجهــزة  قطــاع  يســاهم   
و المنزليــة  بصــورة كبيــرة فــي زيــادة 
االعتمــاد علــي المنتــج الوطنــي ، وإتاحــة 
منتجات  وطنية بالســوق المحلى وهو  ما 
يتوافــق مــع توجهــات  الدولــة وتوجيهــات 
القيــادة السياســية  والبرنامــج القومــي 
لتعميــق الصناعــة الوطنيــة  الــذي يهــدف 
ــة  ــية للصناع ــدرة التنافس ــادة الق ــى زي إل
المصريــة وتعميــق التصنيــع المحلــى مــن 
ــة  ــة متنوع ــدة صناعي ــر قاع ــال تطوي خ
وتعظيــم االســتفادة مــن الطاقــات اإلنتاجية 
ــن  ــدالت االســتفادة م ــع مع المتاحــة، ورف
االســتثمارات الصناعيــة باإلضافــة إلــى 
وإحــال  الصناعيــة  بالمعرفــة  االرتقــاء 
بأخــرى  المســتوردة  اإلنتــاج  مدخــات 
المنتــج  تواجــد  زيــادة  بهــدف  محليــة  
تحــت  الخارجيــة  باألســواق  المصــري 

ــي مصــر«  ــع ف شــعار  »صن
التجــارة  تســتهدف  اســتراتيجية وزارة 
ــة   ــة المصري ــق الصناع ــة  تعمي والصناع
التنافســية  القــدرة  زيــادة  خــال  مــن 
للمنتــج المحلــي وتحقيــق التكامــل بيــن 
ساســل اإلنتــاج الوطنيــة للمســاهمة فــي 
تطويــر قاعــدة صناعيــة مصريــة متكاملــة 
وذلــك مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن المحــاور 
تتضمــن االتجــاه نحــو  التكامــل التصنيعــي 

واالســتفادة مــن اإلمكانيــات التصنيعيــة  
الكبيــرة للمصانــع المصريــة  والمطوريــن 
توفيــر  بهــدف  المصرييــن  الصناعييــن 
الصناعــي  للقطــاع  إنتــاج  مدخــات 
ــزة  ــة األجه ــاع صناع ــي قط المصــري  ف

المنزليــة والكهربائيــة  
يعمــل بالســوق المصــري عــدد كبيــر مــن 
العاملــة  والعالميــة  الوطنيــة  الشــركات 
فــي مجــال إنتــاج األجهــزة الكهربائيــة 
توفيــر  فــي  تســهم  والتــي  والمنزليــة 
والتصديــر  المحلــي  الســوق  احتياجــات 
حيــث  والعالميــة  االقليميــة  لاســواق 
مــاركات مصريــة  حاليــاً  تمتلــك مصــر 

تتواجــد بعــدد كبيــر مــن دول العالــم.
بالنهــوض  المعنيــة  الجهــات  وحــول 
التصديــري  المجلــس  فــان   بالقطــاع 
بإعــداد  يقــوم  الهندســية   للصناعــات 
بكيفيــة  المتعلقــة   الســوقيه  الدراســات 
اختــراق األســواق  الدوليــة وإتاحــة كافــة 
ــتهدفة ،  ــواق المس ــن األس ــات ع المعلوم
واحتياجــات هــذه األســواق مــن المنتجــات 
، وتقديــم مشــروعات ومبــادرات التدريــب 

والتأهيــل للشــركات باإلضافــة إلــي تقديــم 
ــرة  التيســرات ومســاندة الشــركات الصغي
المعــارض  فــي  والمتوســطة لاشــتراك 
صادراتهــا  زيــادة  أجــل  مــن  الدوليــة 

الخارجيــة. لألســواق 
ــة  ــزة الكهربائي ــل  شــعبة األجه ــا  تعم كم
النهــوض  علــي  الصناعــات  باتحــاد 
النمــو  معــدالت  زيــادة  و  بالقطــاع  
ــدرات   ــز الق ــاع  وتعزي ــتقرار بالقط واإلس
الصناعــة  تقــدم  أجــل  مــن  اإلنتاجيــة 
الجــودة  مســتوى  رفــع  و  المصريــة 
وتحقيــق   العالميــة  المنافســة  لمســتوى 

.2030 المســتدامة   التنميــة  خطــة 
وقــد بلغــت صــادرات صناعــة األجهــزة 
المائــدة  وأدوات  والمنزليــة  الكهربائيــة 
العــام  مــن  األولــي  أشــهر  الـــ8  خــال 
الجــاري نحــو 895 مليــون دوالر تتضمن 
األجهــزة الكهربائيــة بقيمــة 586 مليــون 
دوالر واألجهــزة المنزليــة بقيمــة 291 
مليــون دوالر وأدوات المائــدة والمطبــخ 

بقيمــة 18 مليــون دوالر

صناعة األجهزة الكهربائية 
والمنزلية  ..... دور كبير في 

توفير احتياجات السوق المحلي 
وفرص تصديرية كبيرة باألسواق 

اإلقليمية والعالمية
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