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توقعان مذكرة تفاهم 

إلجراء دراسة حول جدوى 
إبرام اتفاق شراكة تجارية 

واقتصادية بين البلدين 

اكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة ان مذكــرة التفاهم التي تــم توقيعها 
صبــاح اليوم بين مصر وكوريا الجنوبية بشــأن 
إجراء دراســة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق 
شــراكة تجارية واقتصادية بيــن البلدين، والتي 
شــهدها فخامــة الرئيس عبــد الفتاح السيســي، 
والســيد/ مون جيه إن، رئيــس جمهورية كوريا 
الجنوبيــة، تأتــي في إطــار سلســلة المباحثات 
المكثفــة التي تمت خــال الفتــرة الماضية بين 
وزيــرا التجــارة بالبلديــن وذلك بهــدف تعزيز 
التعــاون االقتصــادي والتجــاري والصناعــي 

المشترك خال المرحلة المقبلة.
وقالــت الوزيــرة خــال تصريحــات صحفيــة 
لوسائل االعام إن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل 
مجموعة عمل مشــتركة يترأســها عــن الجانب 
المصري قطــاع االتفاقات والتجــارة الخارجية 
بالوزارة وعن الجانب الكوري الجنوبي اإلدارة 
المعنيــة بالسياســات التجارية لمناطــق التجارة 
الحرة، مشــيرًة إلى أن أهــداف مجموعة العمل 
تشمل إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام 
اتفــاق للشــراكة التجاريــة واالقتصادية وتحديد 
المنافــع االقتصادية لاتفاق باإلضافة إلى وضع 
السياســات والتوصيات بناء علــى تقييم جدوى 

االتفاق.
وأضافت جامع أن مجموعة العمل تضم ممثلين 
عــن الــوزارات المعنية وعن القطــاع الخاص 
والجهــات األكاديمية، مشــيرًة إلــى أن التقرير 
النهائي لمجموعة العمل سيتم تقديمه في غضون 

6 أشهر من بدء الدراسة المشتركة.
ونوهت الوزيرة إلــى أن مذكرة التفاهم تتضمن 
إجراء دراســة مشــتركة وتقديم توصيات حول 

السياســات فــي الهيــاكل االقتصاديــة للبلديــن 
واالتجاهــات الحديثــة فــي العاقــات التجارية 
واالستثمارية واالقتصادية المشتركة، باإلضافة 
إلــى دراســة جــدوى إبــرام اتفــاق للشــراكة 
االقتصادية  يســتهدف إلغاء أو الحد من العوائق 
التجارية التي تواجه تجارة الســلع باإلضافة إلى 
الموضوعــات االخــرى المتعلقة بتجارة الســلع 
والخدمات واالستثمار، فضًا عن تعزيز التنمية 
الصناعية واالستثمارية بين البلدين والتعاون في 
مجال ساسل التوريد وكذا التعاون في عدد من 

المجاالت األخرى ذات االهتمام المشترك.
وحــول تطــور العاقــات التجاريــة بين مصر 
وكوريــا الجنوبية اوضحت الوزيرة ان معدالت 
التبادل التجاري بين البلدين تشهد حاليا معدالت 
نمــو متميزة حيــث بلغت خــال الـ10 أشــهر 
األولــى مــن عــام 2021مليــار و890 مليون 
دوالر مقارنــة بنحــو مليــار و286.6 مليــون 
دوالر خــال نفس الفترة من عام 2020 محققة 

نسبة زيادة قدرها %46.9.
وأكدت جامع ان مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان 
بعاقــات ثنائيــة تاريخية ســاهمت في تدشــين 
منظومــة متميزة للتعاون االقتصادي المشــترك 
في مجــاالت التجــارة والصناعة واالســتثمار، 
مشــيدًة باختيــار دولــة كوريــا الجنوبية لمصر 
لتكون شــريكها االســتراتيجي في المشروعات 

التنموية بقارة افريقيا ومنطقة الشرق االوسط.
واشارت الوزيرة الى امكانية االستفادة من رغبة 
الجانــب الكوري في تعزيز صادراته الى الدول 
االفريقية من خال توطين بعض الصناعات في 
مصر والتصدير إلى الســوق االفريقي في إطار 
االتفاقيات التجاريــة المبرمة بين مصر والدول 

االفريقية واالســتفادة من اإلعفــاءات الجمركية 
المقــررة فــي إطار تلــك االتفاقيــات، الفتًة الى 
امكانيــة اســتخدام الســوق المصــري كبوابــة 
لصادرات كوريا الجنوبيــة إلى القارة االفريقية 
وكــذا لتحقيق التكامل التجــاري والصناعي بين 

دول القارة،
وأوضحــت جامــع فــي هــذا الصــدد أن مصر 
تتمتع بحكــم عضويتها في عدد مــن االتفاقيات 
التفضيلية االفريقية بالعديد من المزايا الجمركية 
اتفاقيــة  خاصــة  وبصفــة  الجمركيــة،  وغيــر 
الســوق المشــتركة للشــرق والجنوب االفريقي 
»الكوميســا« واتفاقيــة منطقــة التجــارة الحرة 
القاريــة االفريقيــة والتي تشــمل تضمين مكون 
التكامــل الصناعي فــي االتفاقيــة القارية االمر 
الذي من شــأنه فتح آفاق للتعــاون والتكامل مع 
54 دولة افريقية والســيما في ظل توجه مصر 
حالياً لتهيئة المناخ االستثماري وتبني إجراءات 

لتسهيل التجارة.
ولفتــت الوزيرة الى ان هناك فرصاً اســتثمارية 
متميــزة امــام دوائــر االعمــال الكوريــة فــي 
مصر في عــدد كبير من القطاعــات الصناعية 
واالســتفادة من شــبكة اتفاقيات التجــارة الحرة 
والتفضيليــة الموقعة مع عدد كبير من التكتات 
االقتصاديــة العالميــة والتــي تتيــح تخفيضات 
واعفاءات جمركية على المنتجات المصنعة في 
مصر، مشيرًة الى حرص مصر على االستفادة 
مــن الخبرات الكورية في اســتخدام التكنولوجيا 
الحديثة والمتطورة لنقل هذه الخبرات الى الدول 
االفريقيــة من خال التعــاون الثاثي بين مصر 

وكوريا الجنوبية والدول االفريقية.

شــهدت الســيدة / نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة ونظيرها الســيد / مون ســونغ ووك 
وزير التجارة والصناعــة والطاقة بدولة كوريا 
الجنوبيــة توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن التمثيــل 
التجــارى المصرى والوكالــة الكورية للترويج 
للتجــارة واالســتثمار »كوتــرا« بشــأن تعزيز 
التعاون المشــترك بين مصــر وكوريا الجنوبية 
فــى مجــاالت التجــارة واالســتثمار، وقــد وقع 
مذكــرة التفاهــم الوزير مفوض تجــارى/ يحي 
الواثــق باهلل رئيس التمثيل التجارى والســيد/ يو 
جيونــج يــول رئيــس الوكالة الكوريــة للترويج 

للتجارة واالستثمار.
وقــد تضمنت مذكرة التفاهــم االتفاق على تبادل 
المعلومــات المتعلقة بالترويــج للصادرات وكذا 
تبادل الخبرات وتطوير االستراتيجيات الخاصة 
بتقنيــات تعزيز الصــادرات مــع التركيز على 
صادرات المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 

باالضافة الى االستفادة من  الخبرات الكورية في 
مجال تنظيم المعارض والبعثات التجارية وفتح 
قنوات لتبادل المعلومــات والبيانات بين التمثيل 
التجــاري ووكالــة كوتــرا فيما يتعلــق بالوضع 
االقتصــادى والتجارى واالســتثماري بالبلدين، 
وكــذا القوانين واللوائح التجارية واالســتثمارية 
والتعاون في مجال إجراء الدراســات والبحوث 
السوقية في المجاالت والقطاعات التجارية ذات 

االهتمام المشترك.
وقــال الوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق باهلل 
رئيس التمثيل التجارى أن االتفاق الذي يســتمر 
لمــدة 3 ســنوات يأتى فــي إطار جهــود وزارة 
التجــارة والصناعــة لتطوير العمل المؤسســى 
بالتمثيل التجارى من خال الدخول في شراكات 
مستدامة مع شركاء دوليين مثل وكالة »كوترا« 
الكوريــة والتي تمتلك خبــرات كبيرة في تدويل 
أنشطة الشــركات الكورية خاصة المشروعات 

الصغيرة والمتوســطة، مشــيراً الــى أن مذكرة 
التفاهــم تمثــل أساســاً للتعــاون المؤسســى بين 
الجانبيــن بما يســهم فــي دعم التبــادل التجارى 
وفرص االســتثمار المشترك بين مصر وكوريا 

الجنوبية.
وأشــار رئيس التمثيل التجارى الــى أن مذكرة 
التفاهم تتضمن تشــجيع شركات القطاع الخاص 
بمصــر وكوريــا الجنوبيــة على المشــاركة في 
المعــارض التجاريــة التى تقام فــي كا البلدين 
لعــرض منتجاتهــا وخدماتهــا باإلضافــة الــى 
تنظيــم البعثــات التجاريــة الهادفــة الى تيســير 
التجــارة واألعمــال بيــن البلدين، الفتــا الى انه 
تم االتفــاق على تقديم الوكالــة الكورية لترويج 
التجارة واالســتثمار دعم فنــي للتمثيل التجاري 
المصري في صورة برامج تدريبية متخصصة 
فــي الموضوعــات المتعلقــة بالتجــارة وجذب 

االستثمار األجنبي.

شهدها الرئيس السيسي ونظيره مون جيه 

نيفين جامع :46.9 % زيادة في معدالت 
التبادل التجاري بين البلدين خالل الـ10 اشهر 

األولى من عام 2021

بحضور وزيرا التجارة فى البلدين
الكورية  والوكالة  المصري  التجارى  التمثيل 
مذكرة  يوقعان  واالستثمار  للتجارة  للترويج 
تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجاالت 

التجارة واالستثمار

تبادل  ويتضمن  سنوات   3 مدته  االتفاق  باهلل:  الواثق  يحيى 
معلومات الترويج للصادرات واالستفادة من الخبرات الكورية في 

مجال تنظيم المعارض والبعثات التجارية
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فــي إطار زيــارة الرئيس الكــوري لمصر، وفي 
ضــوء تنفيذ توجيهات الســيدة نيفين جامع وزيرة 
التجارة والصناعة نظم التمثيل التجاري اجتماعاً 
موســعاً للســيد Kwang-hee Hong رئيس 
مجلس إدارة اتحاد المســتوردين الكوريين والوفد 
المرافــق لــه مــع ممثلــي المجالــس التصديرية 
للمنســوجات والمفروشات المنزلية، والصناعات 
الطبيــة  والصناعــات  واألســمدة  الكيماويــة 
ومســتحضرات التجميل، والصناعــات الغذائية، 
والحــرف اليدوية وذلك بهدف بحث ســبل تعزيز 
الشــراكة بيــن القطــاع الخاص فــي البلدين وبما 

يسهم في تنمية التجارة البينية.
وأشــار الوزيــر مفوض تجــارى يحيــي الواثق 
بــاهلل رئيــس التمثيل التجاري أن هــذا اللقاء يأتي 
فــي إطار حــرص الحكومة المصريــة ممثلة في 
وزارة التجارة والصناعة لتيسير نفاذ الصادرات 
المصريــة الــى االســواق الخارجية ومــن بينها 
السوق الكوري الجنوبي، خاصة في ظل االهتمام 
الكبيــر الــذي يوليــه الجانب الكوري فــي الوقت 
الراهــن لتعزيز عاقاتــه االقتصاديــة مع الدول 

االفريقية وعلى رأسها مصر.
واشــار رئيس التمثيل التجاري الى انه تم االتفاق 
خــال االجتماع علــى خطة عمــل تتضمن عقد 
ورش عمــل قطاعيــة افتراضيــة بيــن الجانبين 
وامــداد االتحاد الكوري بعــروض تقديمية باللغة 
اإلنجليزيــة عن القطاعــات اإلنتاجيــة المصرية 
محــل االهتمام لتعميمها على الشــركات الكورية 
المعنيــة من خال موقعه اإللكتروني، إضافة إلى 
توفير المعلومات المرجعية والعروض التصديرية 

والعينات التي سيقوم بالحصول عليها.
كما تم االتفاق على مضاعفة المساحة المخصصة 
للجنــاح المصري في معرض كوريا لاســتيراد 
Import Fair الــذي ســيعقد فــي يونيــو القادم 

واالتفاق على ارســال عينات من قطاعات محددة 
لعرضهــا فــي مقر اتحــاد المســتوردين بشــكل 
مســتديم. كما تــم خال االجتماع بحــث إمكانات 
الدخول في شــراكات تصنيعيــة في مصر بهدف 
التصدير الى الســوق الكوري وكذا االستفادة من 
اتفاقات التجــارة الحرة المصرية مــع العديد من 
الدول والتكتــات االقتصادية خاصــة مع الدول 

العربية واألفريقية .
 Kwang-hee Hong ومن جانبه أشار السيد
رئيس اتحاد المســتوردين الكــوري الى أن هناك 
اهتمــام كبيــر بالســوق األفريقي واالســتفادة من 
الســوق المصري كســوق اســتراتيجي للتصنيع 
مــن أجل األســواق األفريقيــة، الفتاً الــى انه تم 
االتفاق على تنظيم بعثة مشــترين كوريين لمصر 
خــال العام الجاري لقطاعات ســلعية يتم االتفاق 
عليهــا، وكــذا تنظيم نــدوات إلكترونية لقطاعات 

إنتاجيــة محــددة يتــم خالهــا دعــوة الشــركات 
الكورية المستوردة لتعريفهم باإلمكانيات المتقدمة 
للصناعــة المصريــة. وعقــد عدد مــن الفعاليات 
االفتراضيــة بيــن الجانبيــن للتغلب على مشــكلة 
صعوبة التنقــل في ظل اإلجــراءات االحترازية 

المفروضة.
وتجــدر اإلشــارة أن هذا االتحاد تم تأسيســه عام 
1970 كأول منظمــة أعمــال كورية متخصصة 
في مجال تدبير االحتياجات االســتيرادية للســوق 
المحلــي الكــوري. والــذي يضــم االتحــاد فــي 
عضويته عدد 8500 شركة كورية مستوردة في 
مختلف القطاعات، والتي تتراوح أنشطتها ما بين 
اإلنتاج الصناعي أو االستيراد ألغراض التسويق 
والتوزيع والبيع والخدمات اللوجســتية، كما يقوم 
االتحاد بإدارة قاعدة بيانات يشترك بها 140 ألف 

من شركات وكيانات كورية وأجنبية.

المستوردين  اتحاد  لرئيس  موسعًا  اجتماعًا 
لبحث  التصديرية  المجالس  مع  الكوريين 
المصري  الخاص  القطاع  بين  الشراكة  تعزيز 

والكوري الجنوبي

نظمة التمثيل التجارى

شاركت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ألول 
مــرة بجناح متميز في منتدى شــباب العالم 
في نســخته الرابعة والذي عقد تحت رعاية 
فخامــة الرئيس عبد الفتاح السيســي رئيس 
الجمهورية بمدينة شــرم الشيخ، وإستهدفت 
المشــاركة التعريف بدور الهيئة في تحقيق 
التنميــة الصناعية وعــرض الخدمات التي 

تقدمها للمستثمر الصناعي. 
وأوضــح اللــواء/ محمــد الــزالط، رئيــس 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن مشــاركة 
الهيئــة في منتدي شــباب العالــم جاءت في 
إطار توجيهات الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعة بأهمية الترويج للفرص 
االســتثمارية المتاحــة والتيســيرات التــي 
تقدمها الهيئــة في إطار المبادرة الرئاســية 
النشاء مجمعات صناعية جاهزة للصناعات 

الصغيرة والمتوســطة بغرض إتاحة فرص 
اســتثمارية جديدة لتشــغيل الشباب وصغار 
المســتثمرين وتحقيــق العديــد مــن الفوائد 
واالقتصاديــة للدولة المصرية التي تتضمن 
الحد من الــواردات وزيادة المكون المحلي 
ودعــم القــدرات التصديرية لزيــادة الدخل 
القومي، الفتاً إلى أن المشــاركة في المنتدى 
جــاءت إيمانــاً منهــا بأهمية الوصــول إلى 
الشــباب ودعمهم في الحصول علي فرص 

للعمل واالستثمار. 
وقــال الزالط إن جناح الهيئة قدم  للجمهور 
الفرص والمســاحات والتيســيرات المتاحة 
بالمجمعــات الســبع التي تــم طرحها خال 
شــهر أكتوبر من عــام 2020 في عدد من 
المحافظات، الفتاً إلى أن الهيئة تستعد حالياً 

لطرح 5 مجمعات صناعية جديدة.

وأضــاف رئيس هيئة التنميــة الصناعية أن 
جناح الهيئة المشارك بالمنتدى قدم المحتوى 
بأســاليب عــرض جديدة من خال شاشــة 
تفاعلية تسمح للشــباب بتصفح تلك الفرص 
االستثمارية والوصول الي ما يناسبهم منها، 
إضافًة إلى توفير كتيبات ترويجية مترجمة 
الي 6 لغات للتعريف بمشروع مدينة الجلود 
بالرويبكــي والــذي يعــد من المشــروعات 
القوميــة الرائدة لما له مــن عوائد اقتصادية 
واجتماعية وبيئيــة كبيرة خاصة فيما يتعلق 
بزيــادة القيمــة المضافة للمنتجــات الجلدية 
المصريــة وزيــادة قدرتهــا على المنافســة 
فــي األســواق الخارجية وزيــادة صادرات 
المصنوعات الجلديــة وتعزيز قدرة القطاع 

على خلق المزيد من فرص العمل.

ألول  تشارك  الصناعية  للتنمية  العامة  الهيئة 
مرة بجناح في منتدى شباب العالم لعرض 
خدمات الهيئة والفرص االستثمارية المتاحة 

بالمجمعات الصناعية
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عقد الدكتــور مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماعا مع رؤســاء وممثلي المجالس 
التصديرية؛ بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة 
الصادرات المصرية خال الفترة المقبلة، وذلك 
بحضــور الســيدة/ نيفين جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعة، وإبراهيم الســجيني، مســاعد وزير 
التجــارة والصناعــة، والوزير مفــوض تجاري 
يحيي الواثق باهلل، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وفي مســتهل االجتمــاع، وجه رئيــس الوزراء 
الشــكر للحضــور على الطفرة التــي تحققت في 
معــدل نمــو الصــادرات المصرية خــال العام 
الماضــي، حيث تخطت الصــادرات  المصرية 
32 مليــار دوالر، وهي خطوة جيدة نحو تحقيق 

حلم الوصول إلى 100 مليار دوالر.
وقــال الدكتــور مصطفى مدبولي: أبلغت الســيد 
الرئيــس بأنه ســيتم عقــد اجتمــاع بحضوركم، 
وكلفني بتوجيه التحية لكم، كما وجه بأن نســتمر 
في العمل على زيادة الصادرات المصرية خال 
الفترة المقبلة، والســعي بكل جهد ممكن إلحداث 
طفرات أخرى وقفزات ملموســة في هذا القطاع 

المهم.
وأعــرب رئيس الوزراء عن اســتعداد الحكومة 
لتقديــم كل التســهيات الممكنة مــن جانبها؛ من 
أجل تحقيق هذه المستهدفات، كما سبق أن نفذت 
الحكومة مطالبكم بخصــوص عدد من الملفات، 
أهمها صرف المتأخرات التصديرية؛ ألن الدولة 
تســتحق أن نبذل جميعــا أقصى جهودنا من أجل 

تحقيق تلك المستهدفات.
وطالــب رئيــس الــوزراء رؤســاء ومســئولي 
المجالــس التصديريــة بأن تكــون لديهم »روح 
المغامرة«، قائًا: »توســعوا في إنتاجكم بهدف 
التصديــر، فلديكــم فــرص واســعة، والحكومة 

تدعمكم«.

من جانبها أشــارت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة لتأكيــد جميــع المصدرين 
أن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومة كان لها 
الفضــل في زيــادة صادراتهم، الفتــة في الوقت 
نفســه إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المصدرين؛ 
بهــدف وضع مســتهدفات للمجالــس التصديرية 
المختلفة، حيث تمت مناقشة بعض المطالب التي 
طرحهــا المصدرون، وســيتم العمــل على تلبية 
هذه المطالــب من خال الوزارة،  أو الوزارات 

األخرى المعنية.
القطاعــات  موقــف  الوزيــرة  واســتعرضت 
التصديريــة المختلفــة، وجهودهــا خــال الفترة 
الماضيــة، الفتــة إلــى أن 13 قطاعــاً تصديرياً 
حققــت صادراتهــا زيــادة ملموســة خــال عام 
2021، مشــيرة إلــى أن المؤشــرات اإليجابية 
غير المســبوقة التي حققتها الصادرات الســلعية 
المصريــة العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب 
العالمــي علــى المنتجات المصريــة في مختلف 
القطاعــات اإلنتاجيــة، وكــذا الجهــود الكبيــرة 
التــي بذلتها الحكومة لمســاندة كافــة القطاعات 
اإلنتاجيــة والتصديريــة، والســيما خال جائحة 
كورونا، وهو ما أســهم في الحفاظ على األسواق 

التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.
مــن جانبهــم، توجه رؤســاء وممثلــو المجالس 
التصديرية بالشــكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، 
رئيــس الجمهورية، على دعمه المســتمر بهدف 
زيــادة الصــادرات المصريــة، وتحقيق مطالب 

عديدة للمصدرين.
وفــي هذا الســياق، اســتعرض رؤســاء وممثلو 
المجالــس التصديرية عــددا مــن المطالب التي 
يرون أنها تســهم في زيادة الصادرات، وتحقيق 
الطفــرة المرجوة خــال المرحلــة المقبلة، وفي 
مقدمتهــا وجــود أســطول بحري يضــم مراكب 

ســريعة تصل إلــى األســواق الخارجية، خاصة 
في أوروبا وإفريقيا بأقصى ســرعة ممكنة، كما 
طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن 
تتولى الحكومة دعم المقــار التجارية والمخازن 
للســلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير؛ 
بحيــث يتــم عــرض المنتجــات المصريــة بها، 

خاصة في الدول األفريقية.
كمــا أكــدوا، فــي الوقت نفســه، ضــرورة دعم 
منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات 
المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود 
منصات قوية للتســويق عبر اإلنترنت، والسيما 
للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج لصناعاتنا 

المختلفة التي نتميز بها.
المجالــس  مســئولو  قــدم  االجتمــاع،  وخــال 
التصديريــة مقترحــا بأهميــة تنظيــم مؤتمــر، 
علــى غــرار المؤتمــر االقتصادي، الــذي عقد 
فــي 2015، بحيــث يتــم دعوة جميع مســئولي 
الصناديــق العقاريــة علــى مســتوى العالم، مع 
أهمية تنظيم زيارات ميدانية لهم في مشــروعاتنا 
العقاريــة الكبرى الُمنفذة حاليا، وهو ما سيســهم 

في تنشيط الصادرات العقارية بوجه عام.
كمــا تضمنــت مقترحــات مســئولي المجالــس 
التصديرية ضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ 
مصنعا للمواد األولية ومدخات اإلنتاج، وهو ما 

سيكون له أثر إيجابي واسع.
كمــا طالبوا بتفعيــل بعض التيســيرات الخاصة 
بالبنوك، وأكد رئيس الوزراء أنه ســيتواصل مع 
محافظ البنك المركزي بشــأن عقد اجتماع خال 
الفترة القريبة المقبلة بحضور مسئولي المجالس 

التصديرية.
وأعرب مســئولو المجالــس التصديرية أن لديهم 
الحمــاس واالســتعداد الكامــل لزيــادة اإلنتــاج 
والصادرات، في ضوء ما نشهده حاليا من تطور 
ملحوظ في مختلف المجاالت والقطاعات بالدولة، 
إلى جانب ما يتم تنفيذه من مشــروعات تتضمن 
تبطين الترع، ومعالجــة مياه الصرف الصحي، 
وتطبيــق الــري الحديــث، فضا عن مشــروع 
»مســتقبل مصــر«، وغيرها من المشــروعات 
التنموية األخرى، التي ســيكون لها تأثير إيجابي 
كبيــر على زيادة حجــم الصــادرات الزراعية، 
علــى وجــه الخصوص، مشــيرين كذلك إلى أن 
مصر حققت نقلة كبيرة في زراعة التمور، وهو 
مــا يتطلب إحداث نقلة كبيرة موازية في نشــاط 
التعبئــة والتغليف بهدف التصدير، مضيفين أنهم 
سيعملون من جانبهم على مواكبة كل هذا التطور 
المذهــل، انطاقا من اإلمكانــات المتوافرة لديهم 

لتحقيق الزيادة المنشودة في الصادرات.

رئيس الوزراء  يعقد اجتماعًا مع رؤساء المجالس 
التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية 

لألسواق الخارجية 

بحضور وزيرة التجارة والصناعة 

اســتعرضت الســيدة /نيفين جامــع، وزيرة 
التجــارة والصناعة، خــال اجتماع مجلس 
الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 
مؤشــرات أداء الصــادرات المصرية غير 
البترولية خال عام 2021 وكذا مستهدفات 

القطاع للعام 2022.
وخــال العــرض، أشــارت الوزيــرة إلى 
ارتفــاع قيمة الصادرات المصرية لتســجل  
32 مليار دوالر بنهاية عام 2021، بمعدل 
نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة األولى 
تاريخيــا، متخطيا متوســط قيمة الصادرات 
المصرية الســنوية خال الفتــرة )2016-

.)2020
وأوضحــت الوزيرة أن معــدالت التصدير 
شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي 
اســتحوذت علــى 90%مــن إجمالــي هيكل 
الصادرات غيــر البترولية، وبمعدالت نمو 

تراوحت بين %62-5.
وعرضــت جامــع  تطــور أداء القطاعات 
التصديريــة خال العــام الماضي، والوزن 
النســبي ألكبر 12 قطاعا؛ وهى: المنتجات 
الكيماوية واألســمدة، ثم قطــاع مواد البناء، 
الهندســية  والســلع  الغذائيــة،  والمنتجــات 
الزراعيــة،  والحاصــات  واإللكترونيــة، 
ثــم المابس الجاهــزة، والطباعــة والورق 
والتغليف، ومنتجات الغزل والمنســوجات، 
والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود 

واألحذية، واألثاث، والصناعات اليدوية. 
وعــزت الوزيــرة نمــو الصــادرات غيــر 
البترولية خال العام الماضي، إلى عدد من 
العوامل، وهي تســوية المستحقات المتأخرة 
للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، 

وتوســيع قاعــدة المنتجــات المســتفيدة من 
برامج المساندة التصديرية مع التركيز على 
القطاعــات الصناعيــة ذات القيمة المضافة 
المرتفعــة، وزيادة نســبة المســاندة المقدمة 

للصادرات الموجهة للدول اإلفريقية.
وأضافــت جامــع أن هنــاك أســبابا أخرى 
لتنامي معدالت الصــادرات تضمنت زيادة 
الطلــب العالمــي على الســلع مــع التعافي 
التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً 
لتقرير مؤشــرات التجــارة العالمية الصادر 
عن منظمة UNCTAD تشــير التقديرات 
إلى ارتفاع معدالت التجارة السلعية الدولية  

بنسبة 23%  خال عام 2021 مقارنة بعام 
2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019. 

وتابعت الوزيرة أن بعض األسواق اتجهت 
لاعتمــاد علــى المنتجــات المصرية لتحل 
بديًا عن منتجات بعض األســواق التقليدية 

مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك األسواق.
وأوضحــت أنــه في ضــوء معــدالت النمو 
المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض 
اســتمرار نمو الطلب العالمي بنسبة %10، 
فمــن المســتهدف زيــادة قيمة الصــادرات 
المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دوالر 

بمعدل نمو %25.

خالل اجتماع مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مؤشرات 

الصادرات غير البترولية خالل 2021
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وافقــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة على إقامــة فعاليات الــدورة الـ55 
لمعــرض القاهــرة الدولــي خــال الفتــرة من 
9-18 مارس المقبل وذلك بمشــاركة عدد كبير 
من كبريــات الشــركات المصرية فــي مختلف 

القطاعات اإلنتاجية.
وأوضحــت الســيدة/ مــي عســل رئيــس الهيئة 
المصريــة العامــة للمعــارض والمؤتمرات أن 
المعــرض يأتي في إطار االهتمــام الكبير الذي 
توليه الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة 
بالمعارض باعتبارها إحدى الركائز األساســية 
الداعمة لاقتصاد القومي، الفتًة إلى أن المعرض 
يســهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير 
منتجــات ذات جــودة مرتفعة بأســعار مناســبة 

باإلضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصري.
وأضافت رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات أن 
معرض هذا العام يســتهدف مشاركة العديد من 
الدول العربية واألجنبيــة ودول القارة اإلفريقية 
وكذلك مشــاركة أهم وأكبر القطاعات اإلنتاجية 
المنتجــات  قطاعــات  تشــمل  والتــي  المحليــة 
الكهربائيــة واإللكترونيــة والكيماوية واألغذية 
والمشــروبات والمابس والمفروشات والجلود 

وغيرها.
وأشارت عســل إلى أن معرض القاهرة الدولي 
يقدم للشــركات العارضة فرصاً متميزة لتسويق 
منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر على المستويين 
المحلــي والدولــي وكــذا التعــرف علــى كل ما 
هــو جديد في شــتى المجاالت إلــى جانب تبادل 

الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها من 
مختلف الدول المشاركة.

جديــر بالذكر أن فعاليات الــدورة الـ54 لم تُعقد 
فــي موعدها المعتاد خال شــهر مارس من كل 
عــام حيث انعقدت نهاية شــهر ســبتمبر ومطلع 
شــهر أكتوبر من العام الماضي كدورة استثنائية 
نظراً لظروف جائحة فيــروس كورونا وحققت 
نجاحاً كبيراً وحظيت بمشاركة العديد من الدول.

أكد مصدر مســؤول بوزارة التجارة والصناعة 
أن االتحاد األوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة 
التجارة العالمية ضد اإلجراءات التي تشــترطها 
مصر لتســجيل الواردات التي يســتقبلها السوق 
المصري، وإنما ما قام به االتحاد األوروبي هو 
تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة 
المصريــة للتوصل إلى حلــول فيما يخص هذه 

االشتراطات.
 

وأشــار إلى إنــه وفقــاً ألحــكام المــادة الرابعة 
مــن تفاهم تســوية المنازعات بمنظمــة التجارة 
العالمية، فإن المشاورات تستمر لمدة 60 يوماً، 
ويحق بعدهــا للطرف المتضرر التقدم بطعن ما 

لم يتم التوصل لحل يرضي الطرفين.

 
وقال المصدر المســؤول أن الحكومة المصرية 
حريصــة علــى تعزيــز عاقاتهــا االقتصاديــة 

والتجاريــة مــع الجانــب األوروبــي والذي يعد 
أحد أهم الشــركاء التجاريين لمصر، مؤكداً في 
هذا اإلطار التزام مصر بالقواعد والتشــريعات 
المنظمــة للتجــارة الدوليــة وذلــك فــي إطــار 

عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
 

يُذكــر أن وزارة التجــارة والصناعــة كانت قد 
أصدرت مطلع عام 2016 قراراً بإنشــاء سجل 
للمصانع المؤهلــة لتصدير بعض المنتجات إلى 
مصــر ومنــع اإلفراج عــن المنتجــات الواردة 
بصفــة االتجار إال إذا كانــت من إنتاج المصانع 
المدرجة في الســجل وذلــك بهدف ضمان جودة 
المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسامة 

المستهلك المصري.

تفقدت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة والمهندس/ محمد أحمد مرســي 
وزير الدولة لإلنتاج الحربي نموذجاً لمركبة 
خفيفة ذات أربع عجات، وذلك بمقر ديوان 

عام وزارة اإلنتاج الحربي.
وقــد أشــادت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعة بالمركبــة وإمكانياتها، 
مثنية على أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك 
نظــام ثنائي )بنزين/غاز طبيعــي( بما يقلل 
من تكلفــة النقل والتشــغيل ويجعلها مركبة 
صديقــة للبيئة، مضيفًة أن هذا التعاون يدعم 
خطــة الدولة لتطوير منظومة وســائل النقل 
وإتاحــة مركبــات آمنة للمواطنيــن، مؤكدًة  
اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية 
بتحقيق االســتفادة المثلى من ثروات مصر 
من الغاز الطبيعــي وتعظيم قيمتها المضافة  
وهو ما يســهم بفعالية في الحفاظ على البيئة 
وتقليل تلوث الهواء من خال استخدام الغاز 

الطبيعــي كوقــود نظيف يعمل علــى تقليل 
االنبعاثــات الضــارة  التي لها تأثير ســلبي 

على المواطنين واالقتصاد.
ومــن جانبه أوضــح وزير الدولــة لإلنتاج 
الحربي أن هذه المركبة تعد عينة لمشــروع 
مقتــرح تنفيذه بيــن الهيئة القوميــة لإلنتاج 
الحربــي وإحدى شــركات القطــاع الخاص 
وهــي »جي بي اتو غبــور« لتوفير مركبة 
ذات أربع عجــات بديلــة للتوكتوك والتي 
تعمــل بمحــرك نظــام ثنائــي )بنزين/غاز 
طبيعي(، وتســعى وزارة اإلنتــاج الحربي 
لتنفيــذ هذا المشــروع بالتعاون مــع القطاع 
الخاص في ضوء توجيهات الســيد الرئيس/ 
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ 
خطــة طموحة وغير مســبوقة للتوســع في 
اســتخدام الغاز الطبيعي كوقود للســيارات 
الصناعــات،  مختلــف  توطيــن  وتعميــق 
وذلك دعمــاً لخطط واســتراتيجيات التنمية 

المســتدامة بالدولة من خال االعتماد على 
قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة. 

جدير بالذكر أن المركبة تتميز بأنها ستكون 
مناســبة للعمــل باألماكن الضيقــة والطرق 
الغير قياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل 
إلــى )550( كم بدون إعادة ملء )250 كم 
بنزيــن و300 كم غــاز طبيعي(، كما يمكن 
أن يتــم العمــل علــى إنتاج المركبــة لتعمل 
بمحرك كهربائي فــي منتصف العام المقبل 
فهذا التعاون يســاهم في إنتاج مركبات أكثر 
محافظــًة علــى البيئــة والمــوارد الطبيعية 
لضمــان اســتدامتها حفاًظــا علــى حقــوق 
األجيــال القادمــة، كمــا أن المركبة حاصلة 
على شــهادة E-Mark األوروبية واعتماد 
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 

لهذه الشهادة.

انطالق فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة 
الدولي مارس المقبل

مي عسل: المعرض يضم قطاعات المنتجات 
الكهربائية واإللكترونية والكيماوية واألغذية 
والمشروبات والمالبس والمفروشات والجلود 

...ويستهدف مشاركة واسعة من الدول األجنبية 
والعربية واإلفريقية

وزيرا الصناعة واإلنتاج الحربي يتفقدان 
نموذج لمركبة بديلة للتوكتوك

مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة يؤكد: 
االتحاد األوروبي لم يتقدم بطعن أمام 
منظمة التجارة العالمية ضد االشتراطات 

المصرية لتسجيل الواردات
االتحاد تقدم بطلب لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية...وقواعد 

تسوية المنازعات بالمنظمة تتيح 60 يومًا للتوصل إلى حلول
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وقعــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة والدكتور/ باســل الخطيــب المدير 
اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
»اليونيــدو« بالقاهــرة وثيقــة مشــروع تنميــة 
وتطويــر المجمعات الصناعيــة الصديقة للبيئة 
في مصر في إطار البرنامج العالمي للمجمعات 
الصناعيــة الصديقــة للبيئــة في الــدول النامية 
والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية. 
حضر مراســم التوقيع الســيدة/ ايفــون باومان 
ســفيرة سويســرا بالقاهرة والســيد/ احمد رضا 
معــاون الوزيرة لشــئون الصناعة والمشــرف 
على المراكز التكنولوجية والســيد/ احمد رزق 
نائــب المدير االقليمــي لمنظمة االمــم المتحدة 

للتنمية الصناعية »اليونيدو« بالقاهرة
وقالت الوزيرة أن المجمعات الصناعية الصديقة 
للبيئــة توفــر فرصــا للتخطيــط االســتراتيجي 
واإلدارة الفعالــة للمجمعــات الصناعية لتحقيق 
األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 
وتعتبر أداة فعالة للتغلب على التحديات المتعلقة 

بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
واضافت جامع أن المناطق الصناعية المستدامة 
تســهم فــي جــذب المزيــد مــن االســتثمارات 
الصناعية المحلية واألجنبية مما يسهم في توفير 
فــرص العمل وزيادة الدخل، مــع الحفاظ على 
البيئة وتسهيل االنتقال نحو الصناعة الخضراء 
واالقتصاد الدائري من خال الحد من انبعاثات 
الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التصنيعية 

باإلضافة إلى االستخدام االمثل للموارد.
 ولفتــت وزيــرة التجــارة والصناعــة أن هــذا 
المشــروع ســيدعم جهــود الحكومــة لتحســين 
األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي للمناطق 
الصناعيــة، حيث يركــز المشــروع على دعم 
السياسات الصناعية والتشــريعات الازمة من 
أجل اتباع نهج المناطق الصناعية المســتدامة، 
، مشــيرًة إلى أن المشروع يوفر خدمات الدعم 
الفنــي للجهــات المســئولة عــن إدارة المناطق 
والمصانــع  الخدمــات  ومقدمــي  الصناعيــة 
الصغيــرة والمتوســطة وتأهيلهــم للتوافــق مع 
المعايير الدولية لاســتدامة، حيث ســيتم تأهيل 
عدد مــن المناطق الصناعيــة كنموذج تجريبي 
بهــدف تطبيقــه علــى نطــاق أوســع فــي كافة 

المناطق الصناعية في مصر.
وأشــارت جامع إلى أن توقيع هــذا االتفاق يعد 
اســتكمااًل لتنفيــذ برنامج الشــراكة مــع الدولة 
)PCP( الذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية 

ومنظمــة اليونيدو العــام الماضي بهدف تحقيق 
التنمية الصناعية الشــاملة والمســتدامة، والذي 
يتضمن ســتة محاور رئيسية تشــمل السياسات 
االســتثمار  وترويــج  والحوكمــة،  الصناعيــة 
والصناعة الخضراء والمــدن الذكية والمناطق 
الصناعية المســتدامة وساســل القيمة والثورة 

الصناعية الرابعة.
ومن جانبه أشار الدكتور/ باسل الخطيب المدير 
اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  
إلــى تقديــر اليونيــدو للتعــاون المســتمر بيــن 

الحكومة السويســرية وجمهورية مصر العربية 
حيث يعد المشروع هو جزء من المكون الرابع 
لبرنامج الشــراكة مع الدولــة المعني بالمناطق 
الصناعيــة المســتدامة والذي يهــدف إلى زيادة 
التنافسية واالبتكار واالستدامة في المدن الذكية 
والمناطــق الصناعيــة ، مشــيرًة إلــى أن هــذا 
المشــروع سيتبع  نهج جديد متكامل يركز على 
الحد من النفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة مع 
جذب اســتثمارات وخلق فرص عمل بالمناطق 

الصناعية في مصر«

الســيدة/  شــاركت   
نيفيــن جامع وزيرة 
والصناعة  التجــارة 
نيابــة عــن فخامــة 
عبــد  الرئيــس 
السيســي  الفتــاح 
بفعاليــات اإلطــاق 
لنظــام  التجــاري 
المدفوعات  تســوية 
 PAPSS الـــ 
بمنطقــة  الخــاص 
الحــرة  التجــارة 
الـ  األفريقية  القارية 
والتــي   AfCFTA
بالعاصمــة  أقيمــت 
برعاية  اكرا  الغانية 

رئيــس  ادو  اكوفــو  نانــا  الســيد/ 
جمهورية غانا، وذلك تحت عنوان 
»ربط المدفوعات وتسريع التجارة 
في افريقيا« بهدف تعظيم االستفادة 
من هذا النظام، والعمل على تحقيق 
التكامــل التجاري بيــن دول القارة 
األفريقيــة وذلــك بحضور الســيد/ 
محمــودو باويوميــا، نائــب رئيس 
دولــة غانا والســيد/ وامكيلي ميني 
ســكرتير عام اتفاق منطقة التجارة 
الحرة القارية االفريقية، والدكتور/ 
البنــك  أورامــا، رئيــس  بنديكــت 
واالســتيراد  للتصديــر  األفريقــي 

»أفريكســيم بنك«، والســيد/ أكينومي أديسينا، 
رئيس البنك األفريقي للتنمية، والســيد/ موسى 
فقي، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، وفخامة 
الســيد/ مامادو إيسوفو الرئيس السابق للنيجر، 
والسيد/ كين أوروفي أتا، وزير المالية الغاني، 
والســيد/ جودويــن ايميفيــل، رئيــس مجلــس 
تســيير نظام المدفوعات والتسويات اإلفريقية، 
والســيد/ مايك أوجبالو، الرئيس التنفيذي لنظام 
المدفوعــات والتســويات اإلفريقيــة، كما ضم 
الوفد المصري المشــارك كل من السفير ايمن 
الدســوقي ســفير مصــر بدولة غانــا والوزير 
مفــوض تجــاري يحيــى الواثــق بــاهلل رئيس 

التمثيل التجاري. 
وأكــدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على 
تحقيــق التكامل االقتصــادي اإلفريقي وتعزيز 
حركة التجارة البينية بين دول القارة الســمراء 
ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، مشيرة إلى 

أهمية تفعيــل العمل القاري المشــترك لتحقيق 
االســتفادة القصوى من اتفاقيــة التجارة الحرة 
القاريــة اإلفريقيــة وتلبيــة احتياجــات القــارة 
واالستغال االمثل لمواردها ومقوماتها الكبيرة 

وتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.
وقالت جامع أن نظام تســوية المدفوعات يتيح 
التبادل التجاري بين الدول اإلفريقية بالعمات 
المحلية وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة 
وتيســير حركــة التجــارة بين الــدول أعضاء 
االتفاقيــة، مشــيرًة إلــى أن النظــام يعد إحدى 
األدوات التشــغيلية الخمــس الخاصــة باتفاقية 
التجــارة الحــرة القارية االفريقيــة التي أطلقها 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خال ترأس 
مصــر لاتحــاد االفريقي عــام 2019، وذلك 
خال فعاليات القمة االســتثنائية الثانية عشــر 
لاتحــاد االفريقي والتي عقــدت بمدينة نيامي 

عاصمة دولة النيجر.  
وأوضحت الوزيرة أن نظام تسوية المدفوعات 

الخاص بمنطقة التجارة 
االفريقية  القارية  الحرة 
تيســير  يســتهدف 
المصرفيــة  العاقــات 
القارية، بغرض تسهيل 
حركــة التجــارة البينية 
االقتصادية  واألنشــطة 
بيــن الــدول األفريقيــة 
في إطــار المنطقة، بما 
الفعال  التدفــق  يضمــن 
للمدفوعات بشــكل آمن 
عبر الحــدود األفريقية، 
إلى  المخاطــر  وتقليــل 
الحد األدنى، مشيرًة الى 
انه سيتم بدء المعامات 
التجاريــة بموجب نظام 
الـــ )PAPSS( بين البنوك المركزية 
فــي المنطقــة النقديــة لغــرب افريقيا 
)WAMS( وذلــك تمهيــداً لإلطــاق 

التجاري للنظام وفقاً لمقررات القمة.
جدير بالذكر أن مشــروع نظام تسوية 
المدفوعــات الخاص بمنطقــة التجارة 
الحــرة القاريــة االفريقيــة تــم تنفيــذه 
بالتعاون مع بنك التصدير واالســتيراد 
 AFREXIM BANK األفريقــي 
البنــوك  الماليــة ومحافظــي  ووزراء 
المركزيــة بالــدول االفريقيــة بهــدف 
تطويــر اإلطار التنظيمــي للمدفوعات 
عبــر الحــدود وتوفيــر خدمــة الدفــع 
والتســوية التي يمكن للبنوك التجارية ومقدمي 
خدمــات الدفــع والشــركات المالية فــي جميع 

أنحاء المنطقة التعامل بها.
ومن ناحية اخرى اجرت الســيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة مباحثات مكثفة على 
هامــش فعاليات االجتماعات شــملت  الســيد/ 
محمــودو باويوميــا، نائــب رئيس دولــة غانا  
والسيد/ وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاق منطقة 
التجــارة الحــرة القارية االفريقيــة، والدكتور/ 
بنديكت أوراما، رئيس البنك األفريقي للتصدير 
واالســتيراد »أفريكســيم بنــك«، الــى جانب 
لقــاءات مع كبار المســئولين بالحكومة الغانية 
شملت كل من الســيد/ ارنست اديسون محافظ 
البنك المركزي الغاني، والســيد/ يوفي جرانت 
رئيس مركز تنمية االســتثمار ومســئول ملف 

االستثمار بمكتب الرئاسة.

بتمويل من الحكومة السويسرية
وزارة التجارة والصناعة ومنظمة األمم 

المتحدة للتنمية الصناعية  توقعان وثيقة 
مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية 

الصديقة للبيئة في مصر

باإلنابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وزيرة التجارة والصناعة تشارك بفعاليات 
إطالق نظام تسوية المدفوعات الخاص 
بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

بالعاصمة الغانية اكرا
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افتتحــت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة فعاليــات الدورة الثامنة عشــر من 
معرض إيجى باســت الذي أقيم  بمركز مصر 
للمعارض الدولية لمدة 4 أيام، واستقبل ما يزيد 
عن 22 ألف زائر، شــارك في مراسم االفتتاح 
المهنــدس/ خالــد أبــو المكارم رئيــس المجلس 

التصديري للصناعات الكيماوية واألسمدة.
 وقالت الوزيرة أن المعرض يعد الحدث األكبر 
محليــاً وإقليميا لرجال اإلعمال المهتمين بقطاع 
صناعــة الباســتيك والبتروكيماويــات حيــث 
يحظى بمشاركة واســعة من مختلف الشركات 
العارضة بإجمالي 340 شــركة عارضة، منها 
70 شــركة محليــة مصنعة ومصــدرة و270 
شركة أجنبية من 9 دول تتضمن الهند والصين 
والسعودية واإلمارات وفيتنام وسويسرا والمانيا 
وتركيا وقطر، الفتة الي ان المعرض يقام على 

مساحة 20 ألف متر. 
 وأشــارت جامــع إلــي أن صناعة الباســتيك 
أصبحــت من الصناعات التــي لها مكانة بارزة 
فــي اإلنتــاج الصناعــي المحلــي خاصة خال 
السنوات العشر األخيرة نتيجة إحال الباستيك 
محــل مواد أخرى كالزجاج والمعادن باإلضافة 
إلى القيمة المضافة لصناعة الباستيك واعتماد 
العديــد مــن الصناعات األخــرى عليها فأغلب 
المصانــع التي تنتج أليافــاً صناعية تعتمد على 
نحــو 40-60%  مــن طاقتهــا اإلنتاجيــة علــى 
الهوالــك مــن الباســتيك والــذي يعــاد تدويره 
كمادة خام، مشــيرة إلي أن صناعة الباســتيك 
مــن الصناعات المغذية للعديــد من الصناعات 
األخرى كصناعة التعبئة والتغليف والصناعات 
الهندســية، وتدخل أيضاً في مشــروعات البنية 
التحتية مثل مواســير المياه والصرف وكابات 
الكهربــاء باإلضافــة إلــى العبــوات الدوائيــة 
والصناعــات الكيميائيــة والســلع االســتهاكية 

المعمرة وصناعة السيارات.
 ونوهــت الوزيــرة إلــي أن اهتمــام الحكومــة 
بصناعة الباستيك ينعكس في قيامها بتخصيص 

مجمعــي مرغــم 1 ومرغــم 2 باإلســكندرية 
وحــدة   442 بإجمالــي  الباســتيك  لصناعــة 
صناعيــة تعتبر نواة لمدينة صناعة الباســتيك 

في محافظة اإلسكندرية. 
 وأضافــت جامــع أن الحكومــة بذلــت جهوًدا 
حثيثة لمساندة القطاعات اإلنتاجية والتصديرية 
خال أزمة جائحة فيروس كورونا، مما ســاهم 
في اســتمرار دوران عجلة اإلنتاج، وعدم غلق 
المصانــع للحفــاظ على األســواق التصديرية ، 
الفتــًة إلــى أن هذه الجهود ســاهمت في تحقيق 
الصــادرات المصريــة من منتجات الباســتيك 
نمو كبير خال الســنوات القليلة الماضية حيث 
ســجل قطاع الصناعــات الكيماوية واألســمدة 
خــال أول 11 شــهر من عــام 2021 نحو 5 
مليــار و954 مليــون دوالر مقارنة بحوالي 4 
مليــار و165 مليون دوالر خــال نفس الفترة 
من عــام 2020، كما تصدرت قائمة صادرات 
الصناعــات الكيماويــة صــادرات الباســتيك 
بإجمالــي 2 مليــار و70 مليــون دوالر مقابــل 
مليــار و448 مليون دوالر خــال نفس الفترة 

من العام 2020. 

ومن جانبه أوضــح المهندس/ خالد أبو المكارم 
رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية 
واألسمدة أن المعرض يعد فرصة متميزة اللتقاء 
رجــال الصناعــة واالقتصاد المهتميــن بقطاع 
صناعة الباســتيك والبتروكيماويات المصرية 
والذي شــهد نمــواً هائا خــال اآلونة األخيرة 
مما ســاهم فــي وضع القطاع علــى رأس أكثر 
القطاعــات نمــوا وربحية وجذباً لاســتثمارات 
وأيضــا كأكثر القطاعــات بحجــم الصادرات، 
الفتا إلي أنه ألول مرة يتم بالمعرض تخصيص 
مساحة للشــركات متناهية الصغر تحت رعاية 
ودعم المجلس  التصديري للصناعات الكيماوية 
واألســمدة وذلــك لتأهيلهــم لعمليــات التصدير 

للخارج  ودمجهم داخل القطاع.
وقــد تفقــدت الوزيــرة عــدد من أجنحــة الدول 
العربيــة واألجنبيــة المشــاركة باإلضافــة إلى 
أجنحة كل من المجلــس التصديري للصناعات 
الكيماويــة والهيئة المصرية العامة للمواصفات 

والجودة ومركز تحديث الصناعة .

بمشاركة 340 شركة عارضة محلية وأجنبية
جامع تفتتح فعاليات الدورة الثامنة عشر 

من معرض إيجى بالست المتخصص في 
صناعة البالستيك والبتروكيماويات

التجــاري المصــري  المكتــب  نظــم 
بالعاصمة الكينيــة نيروبي وبالتعاون 
والتنســيق مــع المجلــس التصديرى 
للصناعــات الغذائيــة وتحــت رعاية 
غرفــة التجــارة والصناعــة الكينيــة 
منتدى األعمال المصري الكيني وذلك 
بمشــاركة بعثــة الشــركات المصرية 
أعضــاء المجلس التــي تضمنت 21 
شــركة من مختلف القطاعات الغذائية 
التي تلبــى احتياجات الســوق الكيني 

وأسواق الدول الحبيسة المجاورة.
 شارك في فعاليات المنتدى متحدثون 
رســميون عــن الجانــب الكينــي من 
وزارة الصناعــة والتجــارة وتنميــة 
المشــروعات الكينية، وغرفة التجارة 
والصناعــة الكينيــة ومســئولو اتحاد 
وافتتــح  الكينــي،  الخــاص  القطــاع 
الفعاليات السفير/ خالد األبيض، سفير 

مصر في كينيا. 
عمــرو  تجــارى/  المستشــار  وقــال 

البكــري رئيس المكتب التجاري المصري 
بالعاصمــة الكينيــة نيروبــى إن تنظيم هذا 
المنتــدى يأتــي في إطــار تنفيــذ توجيهات 
التجــارة  نيفيــن جامــع وزيــرة  الســيدة/ 
المحــاور  تنفيــذ  بضــرورة  والصناعــة 
األساســية الســتراتيجية الــوزارة للتحرك 
نحــو قــارة أفريقيا لزيــادة االســتثمارات 
إلــى  المصريــة  الصــادرات  ومضاعفــة 
أســواق القــارة، الفتاً إلــى أن المنتدى يعد 
أول حــدث اقتصادي بعد اســتضافة مصر 
لقمــة الكوميســا الحادية والعشــرين خال 

شهر نوفمبر الماضي وتولي فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي رئاسة الكوميسا.

وأوضــح البكــري أن المنتــدى شــهد عقــد 
600 اجتماع ثنائي بين الشركات المصرية 
ونظرائهــا بهــدف بحــث إمكانيــة التعاون 
مــع الشــركات الكينيــة المســتوردة لتوريد 
احتياجاتهــا من مصر، الفتــاً إلى أن أعمال 
االجتماعــات الثنائيــة ســاهمت فــي موافاة 
المســتوردة  الكينيــة  الشــركات  كبريــات 

لبنــود الصناعــات  والتجــار والموزعيــن 
للمنتجــات  بعــروض تصديريــة  الغذائيــة 
الغذائيــة المصرية، تمهيــداً إلبرام تعاقدات 
تصديرية تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دوالر 
يتــم توريدها على مدار العام الجارى بصفة 
منتظمة خاصــة من بنود الســكر األبيض، 
األجبــان، الزيــوت، منتجــات المطاحــن، 
والحلويات، وبما ينعكس على زيادة إجمالي 
حجم الصادرات المصرية لكينيا خال عام 

 .2022

وأضاف رئيــس المكتب التجاري المصري 
بالعاصمــة نيروبى أن فعاليات االجتماعات 
الثنائية شهدت حضوراً مكثفاً لعدد كبير من 
المســتوردين والموزعين ومديري التوريد 
وشــهد الحدث إقبال على المنتجات الغذائية 
المصريــة باعتبارهــا من أبــرز المنتجات 
المنافســة بالســوق الكينيــة نظــراً لجــودة 
المنتجــات المصرية وأســعارها التنافســية 
فضــًا عــن تمتعها بإعفــاءات جمركية في 

إطار اتفاقية الكوميسا.

بمشاركة 21 شركة أعضاء بالمجلس 
التصديرى للصناعات الغذائية

المكتب التجاري المصري بالعاصمة 
نيروبى ينظم منتدى أعمال مصري 

كيني
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 أعلنت السيدة / نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة انــه جــاري 
االنتهــاء مــن أعمال اإلنشــاءات 
بمنطقــة الـــ 100 مصنــع إلنتاج 
منتجات الجلود تامة الصنع مشيرة 
إلــى أن نســبة اإلنجــاز بالمنطقة 
تبلغ  حاليا90ً% حيث من المخطط 
أن يتــم االنتهاء منها نهاية الشــهر 
أمــام  لطرحهــا  تمهيــداً  المقبــل، 

المستثمرين.
 جاء ذلك خال الجولة التفقدية التي 
قامــت بها الوزيــرة  لمدينة الجلود 
بالروبيكــى، وقــد رافــق الوزيرة 
محمــد  اللــواء/  الزيــارة  خــال 
الزالط رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية والمهندس محمود محرز 
رئيس شــركة القاهرة لاســتثمار 
الصناعي والمســؤولة عــن إدارة 
مدينة الجلــود بالروبيكى والســيد 
حاتم العشــري مستشــار الوزيرة 
والمهندس/  المؤسســي  لاتصــال 
محمــود ســرج رئيــس المجلــس 

التصديري للجلود والسيد/ أحمد رضا معاون 
الوزيــر لشــؤون الصناعة والمشــرف على 

المراكز التكنولوجية.
 وقــد تضمنــت الجولــة تفقد توســعات مدينة 
الجلــود بالروبيكى ومنطقة اســتكمال مصانع 
الغراء والبالغ عددها 54 مصنع والتي يجرى 
االنتهاء مــن مرحلة التشــطيبات النهائية بها 
وكذا منطقة اســتكمال المدابغ لباقي مستحقي 
مدابــغ مجرى العيــون، كما تفقــدت الوزيرة 
المركــز التكنولوجي الجــاري إعادة تطويره 

حالياً.
 واكــدت الوزيــرة ان الوزارة تولــي اهتماماً 
كبيــراً بتنمية وتطوير صناعــة الجلود بكافة 
حلقاتها التصنيعية مــن الدباغة وحتى المنتج 
تــام الصنــع وذلــك بهــدف االرتقــاء بجودة 
وتنافســية المنتجات المصنعــة محلياً وزيادة 
قيمتهــا المضافــة ومــن ثــم زيــادة معدالت 

التصدير.
 وقالــت ان مدينــة الجلــود الجديــدة بمنطقة 

الروبيكــي تمثــل نقطة انطــاق لتطوير هذه 
الصناعــة الواعــدة والتي تمتلــك فيها مصر 
مزايا تنافســية كبيــرة تؤهلها لتكــون محور 

ارتكاز لصناعة الجلود اقليمياً ودولياً.
 ولفتــت الوزيرة حــرص الحكومة المصرية 
بالروبيكــى  الجلــود  مدينــة  تطويــر  علــى 
واالرتقــاء بهــا لمســتويات المــدن العالميــة 
المتخصصة في صناعة الجلود، مشــيرة إلى 
أنه من المســتهدف نقــل كافة مصانع وورش 
الجلود على مســتوى الجمهوريــة إلى مدينة 
الجلود بالروبيكى لتصبح أحد أكبر التجمعات 

العالمية المتخصصة في صناعة الجلود.
 وقالــت جامع  أن الدولــة وفرت تمويًا يبلغ 
7.2 مليــار جنيــه  لمشــروع مدينــة الجلود 
بالروبيكــى بمراحلــه الثــاث تضمنت 2.5 
مليار جنيه للمرحلة األولى و 1.6 مليار جنيه 
لمحطات المشروع والمرحلة الثانية باالضافة 
إلى 2.9 مليار جنيه للمرحلة الثالثة » منطقة 

الـ100 مصنع ».
 وأشــادت الوزيــرة خــال جولتهــا بالمدينة 

بالتــزام العمالة الفنية بالتواجد داخل المصانع 
وذلــك علــى الرغم مــن الظــروف المناخية 
الصعبة التي تشــهدها الباد حالياً، مؤكدًة أن 
اســتمرار دوران عجلة اإلنتــاج في ظل هذه 
الظــروف باالضافــة إلــى  تداعيات انتشــار 
فيروس كورونا تعد عامل رئيسي في الحفاظ 
على معدالت إنتاجية قطــاع دباغة وصناعة 

الجلود ومن ثم زيادة معدالت التصدير.
وفي هذا اإلطار أشــارت جامع إلى أن قطاع 
دباغــة الجلــود والمنتجات الجلديــة من أبرز 
القطاعــات التــي حققــت زيادة كبيــرة خال 
عام 2021 حيث بلــغ حجم صادراته 86.3 
مليون دوالر مقابــل 52 مليون دوالر خال 
عام 2020 بنســبة زيادة بلغــت 64%، الفتًة 
إلى أن أهم األســواق التي اســتقبلت منتجات 
الجلــود والدباغــة المصريــة خــال العــام 
الماضــي تضمنــت الصين بقيمــة 27 مليون 
دوالر وإسبانيا بقيمة 18 مليون دوالر والهند 
بقيمــة 11 مليــون دوالر وإيطاليــا بقيمــة 7 

مليون دوالر.

وزيرة التجارة والصناعة تقوم بجولة تفقدية بمدينة 
الجلود بالروبيكي

 نيفين جامع: تم إنجاز 90% من أعمال إنشاءات 
منطقة الـ100 مصنع للمنتجات تامة الصنع...
واالنتهاء منها نهاية الشهر المقبل تمهيدًا 

لطرحها للمستثمرين
نيفيــن  الســيدة/  عقــدت 
جامــع، وزيــرة التجــارة 
موســعاً  لقاًء  والصناعــة 
مع المهندس/ هاني سنبل 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
لتمويل  اإلسامية  الدولية 
التجــارة والوفــد المرافق 
لــه تناولــت اســتعراض 
خطة عمل المؤسســة في 
مصر خــال عام 2022 
ومتابعة المشروعات التي 
تنفذها المؤسسة في مصر 
فــي مجاالت دعم التجارة 
وبرامــج تمكيــن المــرأة 
اللقاء  حضــر  وغيرهــا، 
الوزيــر مفــوض تجاري 
عمــرو هــزاع مستشــار 

الوزيــرة للمشــروعات التنموية 
ممثــل  جمــال  هبــه  والســيدة/ 
اإلســامية  الدوليــة  المؤسســة 

لتمويل التجارة بمصر.
وقالــت الوزيــرة أن المؤسســة 
تعــد أحــد أهــم شــركاء التنمية 
حيــث  المصريــة  للدولــة 
فــي دعــم  تســهم مشــروعاتها 
التجــارة والصناعــة  قطاعــات 
الصغيــرة  والمشــروعات 
تمكين  ومشروعات  والمتوسطة 
المرأة باإلضافة إلى دعم اواصر 
التعــاون التجــاري بيــن الدول 
العربيــة ودول القــارة االفريقية 
فــي اطار مبادرة المســاعدة من 

اجل التجارة للدول العربية.
وأشــارت جامع الــى انه يجرى 
حالياً وضــع الترتيبات الخاصة 
النشاء اول اكاديمية للمصدرين 
في مصر بالتعاون مع المؤسسة 
لتمويــل  الدوليــة  االســامية 
التجــارة، الفتــًة الــى انــه مــن 

المخطط ان تضم االكاديمية كيان مؤسسي يقدم 
برامج تدريبية لدعم المصدر المصري وتعزيز 
قدراته على النفاذ للمزيد من االسواق العالمية 

وأضافت الوزيرة ان اللقاء تناول امكانية تنظيم 
نســخة من معــرض تراثنا للمنتجــات التراثية 
والحــرف اليدوية والــذي ينظمه جهــاز تنمية 
المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر وذلك خال فعاليات االجتماع الســنوي 
لمجلس محافظي البنك االسامي للتنمية والذي 
ســيعقد بمدينة شــرم الشيخ خال شــهر يونيو 
المقبل بمشاركة 57 دولة ومايزيد عن 3 آالف 

مشارك.
ومــن جانبــه اكد المهندس/ هاني ســالم ســنبل 
الرئيس التنفيذي للمؤسســة الدولية االســامية 
لتمويــل التجارة حــرص المؤسســة على تنفيذ 

البرامــج  مــن  المزيــد 
مصــر  فــي  التنمويــة 
احــدى  باعتبارهــا 
الشــريكة  الــدول  اهــم 
الى  مشــيراً  للمؤسسة، 
اهميــة تحقيــق التكامل 
بين كافة شركاء التنمية 
في مصر بهدف تحقيق 
لدعــم  النتائــج  افضــل 

االقتصاد المصري.
انــه  ســنبل  واضــاف 
االعداد  حاليــاً  يجــرى 
المؤسســة  لمشــاركة 
بفعاليــات قمة المناخ الـ 
27 والتــي تســتضيفها 
شــرم  بمدينــة  مصــر 
شــهر  خــال  الشــيخ 
نوفمبــر المقبل، مشــيراً الى ان 
مجلــس ادارة المؤسســة وافــق 
علــى اطــاق المرحلــة الثانيــة 
لبرنامــج المســاعدة مــن اجــل 
 « العربيــة  بالــدول  التجــارة 
االفتيــاس 2 » والتي تســتهدف 
تحســين بيئة التجارة الدولية في 
المنطقــة العربيــة وجعلها اكثر 
كفــاءة وشــمولية وتوفير المزيد 
مــن فرص العمل واالســهام في 
تحقيــق التنميــة المســتدامة في 
الوطــن العربــي وتســهيل نفاذ 
الصــادرات العربيــة للمزيد من 

االسواق العالمية.
التنفيــذي  الرئيــس  واوضــح 
االســامية  الدوليــة  للمؤسســة 
لتمويــل التجــارة ان االجتمــاع 
السنوي لبرنامج جسور التجارة 
العربيــة االفريقيــة ســيعقد فــي 
مصــر خــال الفترة مــن 14-
المقبــل بمشــاركة  15 مــارس 
عدد كبير مــن الوزراء وممثلي 
المؤسســات التنمويــة العالميــة، الفتــاً الى ان 
المؤسســة اعتمــدت تمويــل قــدره 2.6 مليار 
دوالر لتمويل المشروعات التنموية التي تنفذها 
في مصر، كما ان هناك امكانية لتبني المؤسسة 
لـ 50 سيدة مصرية في مجال المنتجات اليدوية 
والتراثية وتوفير برامج دعم لمشروعاتهن لنفاذ 

منتجاتها لاسواق الدولية

وتلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
اإلسالمية لتمويل التجارة الستعراض خطة 

عمل المؤسسة في مصر خالل العام 
الجاري ومتابعة المشروعات الجاري 

تنفيذها
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عقدت الســيدة/ نيفيــن جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة 
لقــاًء موســعاً مــع الدكتــور/ 
بيتــر رامــزاور رئيس غرفة 
التجــارة والصناعــة العربية 
األلمانيــة تناولت ســبل تنمية 
وتطوير العاقات االقتصادية 
فــي  األلمانيــة  المصريــة 
التجارية  القطاعــات  مختلف 
واالســتثمارية  والصناعيــة 
باإلضافــة إلى قطــاع الطاقة 
اللقــاء  حضــر  المتجــددة، 
الدكتور/ خالد حنفي أمين عام 
اتحاد الغرف العربية والسيد/ 
الســفير  هارتمــان  فرانــك 
األلمانــي بالقاهــرة والســيد/ 
مســاعد  الســجينى  إبراهيــم 
الوزيرة للشــئون االقتصادية 
والوزيــر مفــوض تجــاري/ 

يحيى الواثق باهلل رئيس التمثيل التجاري .
وأكــدت الوزيرة حرص الدولــة المصرية على 
تعزيــز العاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين في 
مختلف المجاالت وعلــى كافة األصعدة خاصة 
وأن ألمانيا تعد احدى أهم الشركاء االقتصاديين 

لمصر بدول االتحاد األوروبي.
وأشــارت  جامع إلى أن االجتماع تضمن بحث 
عقــد اللجنــة االقتصاديــة المصريــة األلمانيــة 
المشــتركة خال النصف الثاني من شهر يونيو 
المقبــل بالعاصمــة األلمانيــة برليــن، الفتًة إلى 
إمكانيــة إقامة منتــدى لرجال األعمــال بمصر 
وألمانيا الستعراض فرص التعاون االستثماري 
المشــترك  بيــن البلديــن خاصــة وأن ألمانيــا 
ستســتضيف خال هــذه الفترة فعاليــات منتدى 
األعمــال العربي األلماني والذى ســيعقد خال 
الفتــرة من 21-23 يونيو المقبــل وهو ما يمثل  
فرصــة متميزة لعرض المشــروعات والفرص 
االســتثمارية المتاحــة فــي مصــر فــي مختلف 
القطاعات أمام دوائر األعمال في الدول العربية 

وكذا دولة ألمانيا .
وأعربــت الوزيرة عن تطلع الحكومة المصرية 
للتعــاون مــع ألمانيا في مجال الطاقــة المتجددة 
ولاســتفادة من الخبرات األلمانية الكبيرة بهدف 
توفير  بدائل  لمصادر الطاقة  التقليدية والحفاظ 
علــى  البيئــة وبصفة خاصة فيمــا يتعلق بإنتاج 

الهيدروجين األخضر والذى يعتمد إنتاجه بصفة 
رئيســية على الطاقة الشمســية والتي تتوفر في 
مصر على مدار العام، مشيرًة إلى أن المباحثات 
تناولــت أيضاً حــرص الوزارة على االســتفادة 
من التطور الكبير في مجال صناعة الســيارات 
األلمانيــة والســعي لجــذب اســتثمارات المانية 
لاســتثمار في السوق المصري سواء في مجال 

صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها .
ونوهــت جامــع إلى أهميــة التنســيق بين غرفة 
التجــارة والصناعة العربيــة األلمانية والمكتب 
التجــاري المصــري بالعاصمة برليــن للترويج 
بالمنطقــة  الواعــدة  االســتثمارية  للفــرص 
االقتصادية لقناة الســويس بدولة ألمانيا، مشيرًة 
إلى أنه تم تعديــل الائحة الخاصة بالمنطقة بما 

يسمح للمصانع العاملة بالمنطقة للتصدير للسوق 
المحلى.

ومــن جانبه أكد الدكتــور/ بيتر رامزاور رئيس 
غرفة التجــارة والصناعة العربيــة األلمانية أن 
مصــر تتمتــع بمكانة كبيــرة لدى دولــة ألمانيا 
باعتبارهــا إحــدى الــدول المحوريــة بمنطقــة 
الشــرق األوسط، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية 
تشهد زخماً غير مســبوق فيما يتعلق بالزيارات 
المتبادلة بين المسئولين ورجال األعمال وممثلي 
منظمات األعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق 

وأهمية العاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.
وأشــار إلى حرصه على بذل المزيد من الجهود 
لدفــع العاقــات الثنائيــة المصريــة األلمانيــة 
لمستويات متميزة وترجمتها لمشروعات تعاون 
ملموسة تصب في مصلحة الجانبين، مشيراً إلى 
أن زيــارة الدكتــور مصطفى مدبولــي األخيرة 
لبرلين على رأس وفد اقتصادي رفيع المســتوى 
يضم 8 وزراء ســاهمت بشكل كبير في توسيع 
أطــر التعاون االقتصادي المشــترك في مختلف 

المجاالت.
ومن جهته أشــار الدكتور/ خالد حنفي أمين عام 
اتحاد الغرف العربية إلى الفرص االســتثمارية 
الواعدة بالســوق المصري والــذي يمثل محوراً 
استثماريا وتصديرياً رئيسياً ألسواق دول الشرق 
األوسط وقارة افريقيا إلى جانب السوق المحلى 

الكبير والذي يتجاوز 100 مليون مستهلك.

مصلحــة  نظمــت 
اإلنتاجيــة  الكفايــة 
المهنــي  والتدريــب 
تحت رعاية الســيدة/ 
نيفيــن جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعــة 
حفــل ختــام مبــادرة 
)أتعلــم صــح ادهــن 
صــح( والذي تضمن 
مــن   202 تخريــج 
المشاركين من شباب 
والمدربين  الخريجين 
وتكريــم 26 خريــج 
بدروع  مدربيــن  و9 
وشــهادات  التكريــم 
وذلــك  التقديــر، 
بحضور اللواء/ خالد 
أبــو منــدور، رئيس 

مصلحــة الكفايــة اإلنتاجية والتدريــب المهني 
والســيدة / منال جمــال الدين مدير عــام إدارة 
تدريــب الشــباب بــوزارة الشــباب والرياضة 
والدكتــورة/ مــي التاوي رئيــس مجلس أمناء 
 )LEAD( مؤسســة القيادات المصرية للتنمية
والســيد/ هانــي البلوني رئيس قطاع التســويق 
والمبيعــات للمجموعة الدولية للدهانات الحديثة 

)ميدو( .
وقــال اللواء/ خالد أبو منــدور، رئيس مصلحة 
الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريــب المهنــي أن تنفيذ 
مبادرة )أتعلم صــح وادهن صح( يعكس جهود 
وزارة التجــارة والصناعة ممثلــة في مصلحة 
الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريب المهنــي في القيام 
بعمليات التطوير المســتمر وإدخال مهن جديدة 
بمراكــز التدريــب التابعــة لهــا باإلضافــة إلى 
االستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة بالمصلحة 
فــي كافــة التخصصات لتلبية احتياجات ســوق 
العمل مــن العمالة الفنية المدربة ، مشــيراً إلي 
أن مبــادرة أتعلــم صح ادهن صــح عبارة عن 
برنامج  تدريبي أطلقته المصلحة بالتنســيق مع 
 ،) LEAD( مؤسسة القيادات المصرية للتنمية
والمجموعة الدولية للدهانــات الحديثة )ميدو(، 
ووزارتي التعليم العالي والشــباب والرياضة ، 
بهدف  تأهيل الشــباب والفتيات علي المهارات 

الفنيــة فــي دهان األخشــاب ودوكو الســيارات 
ورفع مستوي  القدرات المهنية للمتدربين.

وأوضــح أبو منــدور أن المبادرة بدأت منذ عام 
واســتهدفت تدريــب 202 متــدرب منهــم 70 
فتــاة ومتدرب واحد مــن ذوي الهمم على مهنة 
»فنــي دوكــو« الســيارات ودهان األخشــاب، 
من ســن 18 إلى 40 ســنة لتعلم مهارات دهان 
الســيارات ودهــان األخشــاب وتمكينهــم مــن 
اكتســاب المهارات الفنية والســلوكية والقدرات 
والمعلومــات المطلوبة وتطبيقها بصورة عملية 
وكذا معرفة أساســيات مهارات دهان السيارات 
ودهان األخشــاب بصورة صحيحة والمساهمة 
في توجيههم  للعمل بشركات وإنشاء مشروعات 

صغيرة خاصة.

وأشار رئيس المصلحة 
برنامــج  أن  إلــي 
التأهيــل  تضمــن عقــد 
فــي مجــال  7 دورات 
و3  األخشــاب  دهــان 
دورات في مجال دهان 
بمراكــز  الســيارات 
التدريب المهني بدمياط  
والعاشر من رمضان و 
بشبرا  السيارات  مركز 
التكنولوجية  والجامعــة 
وكليــة التربية النوعية، 
الفتــاً الــى ان المبادرة 
اســتهدفت ايضــاً عقــد 
دورات TOT لمدربين  
اإلنتاجيــة  الكفايــة 
القائميــن علــى العملية 
لتأهيلهــم  التدريبيــة 
لتدريب الطلبــة والطالبات وشــباب الخريجين 

بالمراكز التدريبية .
ووجــه رئيــس الكفاية االنتاجيــة الدعوة لجميع 
الشــركات الصناعية ورجال الصناعة للتعاون 
المثمــر والبنــاء مــع المصلحة ســواء باختيار 
الخريجين للعمل أو لتدريب الكوادر الفنية لديهم 
وكذا تقديم أية مقترحات من جانبهم تســاهم في 
إيجــاد عمالــة مدربة طبقاً للمهــارات المطلوبة 
لســوق العمل ، الفتــاً الــى ان المصلحة تتميز 
بالمرونة في التدريب وإعداد المناهج التدريبية 
للصناعــة  المســتمر  التحديــث  تناســب  التــي 
المصرية وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي في إطار استراتيجية ورؤية 

مصر للتنمية المستدامة 2030.

وزيرة التجارة والصناعة تلتقي برئيس غرفة 
التجارة والصناعة العربية األلمانية لبحث سبل 

تنمية وتطوير العالقات االقتصادية المصرية 
األلمانية في مختلف القطاعات التجارية 

والصناعية واالستثمارية

اختتام مبادرة »اتعلم صح وادهن صح« وتكريم 
المشاركين من شباب الخريجين والمدربين

خالد أبو مندور: 202 شاب وفتاة شاركوا بالمبادرة 
في مجالي فني دهان السيارات واألخشاب 

بتعاون وتنسيق مع وزارتي التعليم العالي 
والشباب وإحدى المجموعات الصناعية
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عقــد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيس 
مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ الستكمال متابعة 
خطــوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز 
قطــاع الصناعة، وذلك بحضور الســيدة / 
نيفيــن جامــع، وزيرة التجــارة والصناعة، 
والمهنــدس/ محمــد عبــد الكريــم، المدير 

التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
واســتهل رئيس الوزراء االجتماع، بالتأكيد 
أن الدولــة تعول على قطاع الصناعة ليقود 
قاطــرة نمــو االقتصــاد المصــري خــال 
المرحلــة المقبلة، ومن ثــم فهناك ضرورة 
ملحة لإلســراع بخطــوات تنفيــذ الـ 100 
إجــراء المقترحــة لتحفيز هــذا القطاع، في 
ضــوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
رئيس الجمهورية، بتعزيز خطوات تشجيع 

االعتمــاد علــى الصناعــة الوطنيــة، وذلك من 
خال التنســيق بين الــوزارات المعنية ومجتمع 
رجال األعمال والقطاع الخاص والمستثمرين؛ 
بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد 
الفجوات االســتيرادية لعدد من مدخات اإلنتاج 

المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية.
   من جانبها، أكدت السيدة / نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة أن اإلجــراءات المقترحة 
تســتهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى 
جانب زيــادة الصــادرات المصرية لألســواق 
العالمية وفًقــا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج 
المنتــج المصري بتلك األســواق، اعتمادا على 

زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
التنفيــذي  الموقــف  الوزيــرة  واســتعرضت 
للخطــوات التنفيذيــة التــي اتخذتها الــوزارات 
والجهــات المعنية خال الفترة الماضية بشــأن 
الـ 100 إجراء تحفيزي لقطاع الصناعة، الفتة 
في هذا الصدد إلى أنه تم تقسيم اإلجراءات إلى 
مدد زمنيــة؛ من أجل إتاحــة الفرصة لمراجعة 
اإلجراءات والوقوف على معدالت األداء بشكل 
دورّي، بحيــث تكون قصيــرة األجل وتتضمن 
58 إجــراء، ومتوســطة األجــل وتتضمن 33 

إجراء، وطويلة األجل وتتضمن 9 إجراءات.
كما نوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم 
االنتهاء من 30 إجــراء مع عدد من الوزارات 
والجهات، وجار اســتكمال التنسيق مع الجهات 
األخــرى لتحديث البيان تباعــا، حيث تضمنت 
اإلجــراءات المنتهية زيادة دعــم الهيئة القومية 
لســامة الغذاء، ورفع الكفــاءات الفنية بها، بما 

يســهم في تيســير عمليات التصدير، وتوســيع 
نطاق االستفادة من المجالس التصديرية القائمة 
لتشــمل الصناعات الغذائيــة الصغيرة، خاصة 
منتجــي صناعــات منتجــات األلبــان، ووضع 
آليــات لتحفيز صغار المنتجيــن على االنضمام 

لتلك المجلس.
وأضافــت الوزيــرة أنه تــم كذلــك االنتهاء من 
تفعيــــل لجــان الفحــص المشــترك بالموانــئ 
والمنافذ الجمركية، وربطهــا إلكترونياً بجهات 
االختصاص التابعـــة، فضًا عن تبســيط نظام 
الشــهادات  وإصــدار  والتراخيــص  التكويــد 
الزراعيــة بســهولة، وتقليل الجهــات المتعامل 
معهــا وتقريبها من المــزارع، وتعميم منظومة 

تداول القطن على كافة محافظات الجمهورية.
وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى االنتهاء 
أيضــا مــن تفعيــل دور برامج مركــز تحديث 
الصناعة التي تســتهدف تطويــر المصانع، بما 
يســهم في تشــجيع الشــركات المســتثمرة على 
زيــادة نســبة المكــون المحلــي، ووضــع حزم 
تشــجيعية للصناعــات المغذيــة لزيــادة نســب 
المكون المحلي، باإلضافة إلى تبسيط إجراءات 
الحصــول على وحدات بالمجمعــات الصناعية 
الجديدة التي تــم طرحها وخفض التكاليف ذات 
الصلــة بعمليــات التقييــم ودراســات الجدوى، 
والتعاون مع مراكز التصاميم الدولية واالستفادة 
من خبــرات المصممين ذوي الســمعة العالمية 
لتطوير اإلنتاج بما يتناســب مع أذواق األسواق 

المستهلكة، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية.
كمــا نوهــت جامــع إلــى االنتهــاء كذلــك من 
إجــراءات تعزيــز الشــراكة بيــن الجامعــات 
ومراكــز البحوث مع القطاع الخاص؛ إلنشــاء 

وتفعيــل المراكز البحثية الخاصــة في المناطق 
الصناعية الجديدة، وإنشاء التجمعات االبتكارية 
فــي القطاعات ذات األولوية، وتعزيز اســتفادة 
الصناعــات اإللكترونية ومنتجاتهــا من حوافز 
برنامــج تنميــة الصــادرات، وميكنــة صندوق 
تنمية الصادرات؛ من أجل تسريع إجراءات رد 

المساندة التصديرية. 
وتضمنــت اإلجــراءات المنتهية أيضا التوســع 
أعمــال شــركات ضمــان مخاطــر  وتســهيل 
التصديــر، وتعزيز عمليات فتــح فروع للبنوك 
فــي الدوائر الجمركية، وإنشــاء فروع صغيرة 
للبنوك بالمحافظــات والمناطــق النائية، فضًا 
عــن تفعيل تخصيص نســبة ال تقــل عن 20 % 
من المشــتريات الحكومية لصالح المشروعات 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، وتفعيــل إعفاء 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية 
الصغر من ضريبة األرباح الرأسمالية في حالة 
بيع اآلالت والمعدات واستخدام العائد في شراء 

آالت ومعدات جديدة.
كما تم إعداد دليل إجراءات لتحويل المشروعات 
من القطاع غير الرســمي إلى القطاع الرسمي، 
فضًا عــن اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الازمة 
للمســاعدة فــي المحافظــة على المشــروعات 

التراثية.
وفــي ختــام االجتمــاع، شــدد رئيس الــوزراء 
على ضــرورة متابعة تنفيذ جميــع اإلجراءات 
المقترحة، مؤكدا على أنه سيتم استمرار متابعة 
هذا الملف الحيوي بصفة دورية؛ حتى يتســنى 
االنتهاء في أقرب وقت ممكن، واالســتفادة من 

كل اإلجراءات لتحفيز قطاع الصناعة.

استقبل اللواء/ محمد الزالط رئيس الهيئة العامة 
للتنميــة الصناعية بمقر الهيئة وفداً صناعياً من 
دولة العراق برئاســة المهندس/ عمار عبد هللا 
مستشــار وزيــر الصناعة والمعــادن العراقية 
لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون الصناعــي بين 
البلديــن واالســتفادة مــن الخبــرات المصرية 
فــي مجال تنميــة وتطوير المناطــق الصناعية 
وانشــاء المجمعات الصناعية المتكاملة والمدن 
المتخصصــة والتجربة المصريــة الناجحة في 
مشــروع المطور الصناعي فضــًا عن بحث 
دخــول القطــاع الخاص المصري في شــراكة 
مــع الجانب العراقي لتأهيــل المصانع العراقية 
فــي ظــل التوجــه الرئاســي لتعزيــز التعاون 
االقتصادي بين الجانبين، شــارك في االجتماع 
السيد/ حامد عواد، مدير هيئة المدن الصناعية 
العراقيــة وقيــادات هيئــة التنميــة الصناعيــة 
وعدد من ممثلي الشــركات االستثمارية العامة 

بالعراق.
وأكــد الزالط ان هذا االجتمــاع يأتي في إطار 
توجيهات الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة بضرورة تعزيز اواصــر التعاون 
بيــن المصنعيــن في مصــر والعــراق والبدء 
في انشــاء مشــروعات مشــتركة ال ســيما في 
المجاالت التي يحتاجها السوق العراقي لتحقيق 
التكامل الصناعي المشــترك، الفتاً إلى أن تلك 
االجتماعــات والزيارات تأتي تفعيا لتوصيات 
اللجنة العليا المصرية العراقية المشــتركة التي 
انعقدت خال شــهر اكتوبر 2020 بالعاصمة 
العراقيــة بغــداد، برئاســة رئيســي الــوزراء 
بالبلدين، وكذلك تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة 
فــي الشــأن الصناعــي بيــن وزيــرة التجارة 
والصناعة ووزير الصناعة والمعادن العراقي، 
والتي تمثل نقطة انطاقة في مستوى العاقات 

االقتصادية والصناعية بين البلدين.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان اللقاء 
اســتعرض الخدمات التي تقدمها الهيئة وحزمة 
االصاحات التشريعية واالجرائية التي اتبعتها 
الحكومــة لتحســين البيئة االســتثمارية، فضا 
عــن بحــث إمكانية قيــام الشــركات المصرية 
والشــراكة  والتأهيــل  والتطويــر  باالســتثمار 

بالمصانع العراقية، والعــروض المتاحة حالياً 
من الجانب العراقي، مشيراً الى ان هناك مجال 
كبيــر للتعاون في عدة قطاعات صناعية والتي 
ابــدى الجانب العراقي اهتماما بها ومنها دباغة 
الجلود والغزل والنســيج والصناعات الهندسية 

والكيماويات والصناعات الدوائية. 
واكد الزالط حرص وزارة التجارة والصناعة 
ممثلــة فــي الهيئة على تقديم كافــة أوجه الدعم 
لتحقيــق الشــراكة علــى الصعيديــن الحكومي 
باالســتثمار  يتعلــق  مــا  فــي كل  والخــاص، 
الصناعــي مــن خــال توفيــر كافــة البيانات 
المطلوبــة ونقل الخبــرة وتقديم االستشــارات 
الفنيــة وتذليل العقبات التي تواجه البدء في هذا 
التعاون، وذلك بالتنســيق الكامل بهذا الشأن مع 
اتحــاد الصناعــات والتمثيل التجــاري وقطاع 

االتفاقيات التجارية بالوزارة.

ومــن ناحية اخرى نظمت الهيئــة جولة تفقدية 
للوفد العراقي بمدينــة الجلود بالروبيكي وذلك 
بحضــور رئيــس شــركة القاهرة لاســتثمار 
المســئولة عن إدارة مدينــة الروبيكي المهندس 
محمــود محــرز، والمهنــدس محمــود ســرج 
رئيــس المجلــس التصديــري للجلود والســيد/ 
محمــد مهــران رئيس شــعبة الجلــود بالغرفة 
التجاريــة وذلــك لاطاع 
على تجربة إنشــاء المدن 
المتخصصــة  الصناعيــة 
وسبل إدارتها، حيث أشاد 
بمســتوى  العراقي  الوفــد 
الحديثــة  التكنولوجيــا 
المتبعة في جميع المراحل 
التصنيعيــة للجلود، والتي 
التــام  التكامــل  تحقــق 
بيــن المصانــع والــورش 
الموجودة بالمدينة إلخراج 
منتج نهائــي عالي الجودة 
بمستويات ومعايير عالمية 
بالتصديــر  لهــا  تســمح 

للخارج.

هيئة التنمية الصناعية تستقبل وفدًا صناعيًا 
عراقيًا لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين

الزالط: المباحثات تناولت 
االستفادة من الخبرات 

المصرية في اقامة المناطق 
والمجمعات الصناعية 

المتكاملة والمدن الصناعية 
المتخصصة بدولة العراق

تنظيم جولة تفقدية للوفد 
بمدينة الجلود بالروبيكي 

ومدينة الدواء بالقليوبية 
وعقد لقاء مشترك مع رجال 
األعمال المصريين المهتمين 
باالستثمار بالسوق العراقي

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض أمام رئيس الوزراء 
الموقف التنفيذي للخطوات التنفيذية التي اتخذتها 

الوزارات والجهات بشأن الـ 100 إجراء تحفيزي 
لقطاع الصناعة 
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أعلنــت الســيدة / نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
غيــر  المصريــة  الصــادرات  أن  والصناعــة 
البتروليــة بلغــت عــام 2021 وألول مرة 32 
مليــار و128 مليــون دوالر مقابــل 25 مليار 
و427 مليون دوالر خــال عام 2020 بفارق 
6 مليار و701 مليون دوالر محققة زيادة كبيرة 

بنسبة %26.
وقالــت الوزيــرة أن المؤشــرات اإليجابية غير 
المســبوقة التــى حققتهــا الصــادرات الســلعية 
المصرية العام الماضى  ترجع إلى زيادة الطلب 
العالمى علــى المنتجات المصريــة في مختلف 
القطاعــات اإلنتاجية وكذا الجهــود الكبيرة التى 
بذلتها الحكومة المصريــة بصفة عامة ووزارة 
التجارة والصناعة  بصفة خاصة لمســاندة كافة 
القطاعات اإلنتاجيــة والتصديرية خال جائحة 
فيروس كورونا المســتجد » كوفيد 19 » وهو 
ما ســاهم في الحفاظ على األســواق التصديرية 
والنفاذ إلى أسواق جديدة ، مشيرًة إلى أن إقرار 
البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد األعباء 
وســداد المســتحقات التصديريــة المتأخرة لدى  
صنــدوق تنمية الصادرات ســاهمت في تحقيق 

هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات.
وأضافــت جامــع أن الدولــة نفــذت عــدد مــن 
اإلجــراءات والجهود التي ســاهمت بدورها في 
الوصول لهــذه المعدالت التصديريــة المتميزة 
تضمنت إعادة تشكيل المجلس األعلى للتصدير 
برئاســة فخامــة الرئيس عبــد الفتاح السيســي 
وإعادة تشــكيل المجالــس التصديرية باإلضافة 
الــى العمل على تحقيق االســتفادة القصوى من 
المكاتــب التجارية فــي الخارج وكــذا اتفاقيات 
التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير 

من الدول والتكتات االقتصادية العالمية.
ولفتت الوزيرة الــى انه وفقا للتقرير الذى اعده 
مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات - فقد أوضح 
أن التوزيــع الجغرافــي للصــادرات المصرية 
خــال عــام 2021 تضمن االتحــاد األوروبي 
بقيمــة  9 مليار و153 مليــون دوالر مقابل 5 
مليــار و881 مليون دوالر خــال عام 2020 
بنســبة زيــادة بلغــت 56% والواليــات المتحدة 
األمريكية بقيمــة 2 مليار و 446 مليون دوالر 
مقابــل مليار و618 مليون دوالر بنســبة زيادة 
بلغــت 51 % وأســواق أخــرى بقيمــة 9 مليار 
و128 مليــون دوالر مقابــل 6 مليــار و978 

مليــون دوالر خال 
عــام 2020 بنســبة 
زيــادة بلغــت %31 
وقــارة أفريقيا بدون 
بقيمة  العربية  الدول 
مليون  و853  مليار 
مليار  مقابــل  دوالر 
و445 مليون دوالر 
خــال عــام 2020 
بنســبة زيــادة بلغت 

. %28
ونوهت جامع إلى أن 
13 قطاعاً تصديرياً 
صادراتهــا  حققــت 
ملموســة  زيــادة 
خــال عــام 2021 
قطــاع  تضمنــت 
واألحذيــة  الجلــود 

والمنتجــات الجلديــة بقيمــة 86 مليــون دوالر 
مقابــل 53 مليــون دوالر خــال عــام 2020 
بنســبة زيــادة بلغــت 64% وقطــاع الطباعــة 
والتغليف والــورق والكتــب والمصنفات الفنية 
بقيمــة 977 مليــون دوالر مقابــل 642 مليون 
دوالر خــال عام 2020 بنســبة زيــادة بلغت 
52% وقطاع السلع الهندسية واإللكترونية بقيمة 
3 مليــار و387 مليــون دوالر مقابــل 2 مليار 
و315 مليــون دوالر خال عام 2020 بنســبة 
زيــادة بلغت 46% وقطاع المنتجــات الكيماوية 
واألســمدة بقيمة 6 مليــار و702 مليون دوالر 
مقابل 4 مليــار و614 مليون دوالر خال عام 
2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع المابس 
الجاهزة بقيمة 2مليار و27 مليون دوالر مقابل 
مليــار و457 مليون دوالر خــال عام 2020 

بنسبة زيادة بلغت %39.
واوضحــت الوزيرة أن القطاعــات التصديرية 
تضمنت أيضــا قطاع المفروشــات بقيمة 653 
مليــون دوالر مقابــل 496 مليون دوالر خال 
عــام 2020 بنســبة زيادة بلغــت 32% وقطاع 
الصناعــات الطبيــة بقيمة 690 مليــون دوالر 
مقابــل 530 مليــون دوالر خــال عام 2020 
بنســبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات 
بقيمــة 923 مليــون دوالر مقابــل 724 مليون 
دوالر خــال عام 2020 بنســبة زيــادة بلغت  
27% وقطــاع الصناعــات اليدويــة بقيمة 254 

مليــون دوالر مقابــل 206 مليون دوالر خال 
عــام 2020 بنســبة زيادة بلغــت 23% وقطاع 
الصناعــات الغذائية بقيمــة 4مليار و57 مليون 
دوالر مقابــل 3مليــار و371  مليــون دوالر 
خــال عــام 2020 بنســبة زيــادة بلغت %20 
وقطاع األثاث بقيمــة 267 مليون دوالر مقابل 
245 مليــون دوالر خــال عام 2020 بنســبة 
زيــادة بلغت 9% وقطــاع الحاصات الزراعية 
بقيمة 2مليار و525 مليون دوالر مقابل 2مليار 
و392 مليــون دوالر خال عام 2020 بنســبة 
زيادة بلغت 6% وقطاع مواد البناء بقيمة 6مليار 
و538 مليون دوالر مقابل 6مليار و245 مليون 
دوالر خال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت %5.

وقد أشار التقرير إلى أن أكبر األسواق المستقبلة 
للصادرات المصرية خال عام 2021 تضمنت 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة بقيمــة 2 مليار 
و446 مليون دوالر والمملكة العربية السعودية 
بقيمة مليار و995 مليــون دوالر وتركيا بقيمة 
مليــار و975 مليون دوالر وإيطاليا بقيمة مليار 
و852 مليون دوالر واإلمارات العربية المتحدة 
بقيمة مليار و196 مليــون دوالر ومالطا بقيمة 
مليــار و159 مليــون دوالر واســبانيا بقيمــة 
مليار و156 مليــون دوالر وبريطانيا وأيرلندا  
الشــمالية بقيمة مليــار و79 مليون دوالر وليبيا 
بقيمــة 938 مليــون دوالر وكنــدا بقيمة 823 

مليون دوالر.

عقدت الســيدة/ نيفين جامــع، وزيرة التجارة 
والصناعة لقاًء مع وفد غرفة التجارة العربية 
البريطانيــة ضــم الســيد/ بنــدر علــي رضا 
االمين العام والرئيس التنفيذي والســيد/ عبد 
الســام االدريسي نائب االمين العام للغرفة، 
حيث تناول اللقاء سبل تفعيل دور الغرفة في 
تنمية وتطوير عاقــات التعاون االقتصادي 
التجاري والصناعي واالستثماري المشترك 
بين مصر والمملكــة المتحدة خال المرحلة 

المقبلة.
وأشــارت الوزيرة إلى أهميــة تفعيل الجهود 
المشــتركة بين مســئولي ومجتمعي االعمال 
فــي البلديــن لتحقيــق اقصى اســتفادة ممكنة 
من اتفاقية المشــاركة المصريــة البريطانية 
والتي تــم توقيعها بين البلديــن عقب خروج 
بريطانيا من االتحاد االوروبي، الفتًة إلى أن 
الصادرات المصرية ألسواق المملكة المتحدة 
بلغت العــام الماضي نحو مليار و79 مليون 
دوالر مقارنــة بنحو 738 مليون دوالر عام 

2020 محققة نسبة زيادة بلغت %46.2.
ونوهت الوزيــرة الى ان اللقاء بحث امكانية 

تنظيــم منتــدى اعمــال مصــري بريطانــي 
بالبلديــن  االعمــال  مجتمعــي  بمشــاركة 
الســتعراض الفــرص االســتثمارية المتاحة 
بــكل من مصر والمملكة المتحدة في مختلف 
القطاعــات االنتاجية والخدميــة االقتصادية 
المتميــزة لكا البلدين بهــدف زيادة التدفقات 
االســتثمارية المشــتركة خاصــة فــي ظــل 
المقومــات والفــرص االســتثمارية المتميزة 

بكا البلدين 
ولفتت جامع الى الــدور الهام لغرفة التجارة 
العربيــة البريطانيــة فــي تعزيــز العاقات 
التجاريــة واالســتثمارية بين الــدول العربية 
والمملكــة المتحــدة، الفتــًة الى اهميــة قيام 
الغرفــة بالترويــج لاقتصــاد المصري لدى 
دوائر االعمال البريطانية وتعريف المستثمر 
بالفرص والحوافز االســتثمارية المتاحة في 
مصــر وبصفة خاصة فيما يتعلــق بالحوافز 
االســتثمارية والمجمعــات الصناعيــة وأهم 

القطاعات االستثمارية المستهدفة.
ومن جانبه أكد السيد/ بندر علي رضا االمين 
العــام والرئيــس التنفيــذي للغرفــة التجارية 

العربية البريطانيــة حرص الغرفة على فتح 
قنوات للتواصل والحوار بين الدولة المصرية 
ودوائر االعمال بالمملكة المتحدة بهدف نقل 
الصورة الحالية حول المشــروعات التنموية 
التــي نفذتهــا مصر مؤخــراً وكــذا الفرص 
االســتثمارية المتاحــة بمختلــف القطاعــات 
االنتاجيــة وذلــك بهــدف جــذب المزيد من 
رؤوس االموال البريطانية للسوق المصري 
والمقومــات  االمكانــات  مــن  واالســتفادة 
والتقنيات والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة 

ونقلها للصناعة المصرية.
وأشــار رضــا الــى اهميــة تعزيــز الجهود 
المشــتركة بيــن الحكومــة المصرية وغرفة 
التجارة العربية البريطانية لتعريف المجتمع 
البريطاني بصفة عامة ودوائر االعمال بصفة 
خاصة بالمقومات الكبيرة لاقتصاد المصري 
واالســتثمارية  الصناعيــة  والمشــروعات 
القائمة والمســتهدفة باإلضافة الــى الحوافز 
الضريبيــة والتمويلية المتاحة وتوافر العمالة 
المؤهلة للمشروعات الصناعية تحت رعاية 

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وفد غرفة 
التجارة العربية البريطانية سبل تعزيز العالقات 

االقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة

فى أحدث تقرير أعده مستودع بيانات 
التجارة الخارجية بهيئة الرقابة على الصادرات 

والواردات
ألول مرة في تاريخ التجارة الخارجية 

المصرية.... الصادرات السلعية المصرية تتجاوز 
الـ32 مليار دوالر وتحقق نسبة زيادة %26
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اعلنت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة 
والصناعــة انــه يجرى حالياً اعداد دراســة 
متكاملة لارتقاء بصناعة السجاد المصري 
وزيادة قدرته التنافســية سواء داخل السوق 
المحلــي او فــي االســواق الخارجية، وذلك 
بالتنسيق والتعاون مع كافة االجهزة المعنية 
والقطــاع الخــاص ممثــًا فــي الشــركات 
العاملة في انتاج السجاد والغرف الصناعية 

والمجالس التصديرية المعنية
جــاء ذلك خــال ترأس الوزيــرة لاجتماع 
االول للجنــة دعــم صناعــة الســجاد فــي 
مصــر والتــي شــكلها دولة رئيــس مجلس 
الــوزراء بعضويــة وزارات المالية وقطاع 
االعمــال العــام والتعــاون الدولــي وجهاز 
تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر وجهاز مشروعات الخدمة 
الوطنية والهيئة العامة لاســتثمار وغرفتي 
الصناعــات النســيجية والمابــس الجاهزة 
باتحــاد الصناعــات والمجلــس التصديري 
للمفروشــات الى جانب عدد من الشــركات 

المنتجة للسجاد المصري.
وقد شــارك فــي اللقــاء الدكتــورة/ جيهان 

صالح المستشار االقتصادي لرئيس مجلس 
الــوزراء والمهنــدس طــارق شــاش نائب 
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر 
والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي 
لمركز تحديــث الصناعة إلى جانب ممثلين 

عن الجهات األعضاء باللجنة.
وقالــت الوزيرة إن تشــكيل اللجنة يأتي في 
إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياســية بشــأن 
تنميــة وتطويــر صناعة الســجاد المصري 
خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات ومقومات 
كبيرة تؤهلها لتعميــق هذه الصناعة وزيادة 
قيمتها المضافة األمر الذي يســهم في زيادة 
معدالت اإلنتاجيــة والجودة ومن ثم إحداث 

طفرة في معدالت التصدير.
وأشــارت جامع إلى أن االجتماع استعرض 
عدد من المحاور تضمنت تعظيم االســتفادة 
من االتفاقيــات التجارية الموقعة بين مصر 
ودول العالــم لتســهيل نفــاذ منتــج الســجاد 
المصــري إلــى األســواق الخارجيــة مــع 
دراســة توقيــع اتفاقيات شــراكة جديدة مع 
الدول المســتهدف النفاذ إلى أسواقها وتقديم 

مزيــد من خدمات الدعم الفني والتكنولوجي 
للشــركات وبمــا يســهم في زيــادة معدالت 
اإلنتاج وخفض التكلفة، فضًا عن دراســة 
إنشــاء مدرســة للتعليم الفني متخصصة في 
تعليم صناعة السجاد لتخريج وتأهيل العمالة 
الفنيــة والتوســع فــي مشــاركة الشــركات 
المصريــة في معــارض الســجاد العالمية، 
وكــذا توفير آليــات وبرامج تمويلية ســواء 
إلقامة توســعات فــي مشــروعات قائمة أو 
بــدء مشــروعات جديدة مع الســعي لتوفير 
مدخــات تلــك الصناعــة محلياً، ودراســة 
اســتخدام أليــاف النخيل بديًا عن اســتيراد 

الجوت.
ولفتــت الوزيــرة إلــى أن صناعة الســجاد 
المصري تحظــى بإقبال وثقة المســتهلكين 
ســواء داخل السوق المحلى أو في األسواق 
الخارجية، مشــيرًة في هــذا اإلطار إلى أن 
صادرات مصر من الســجاد شــهدت زيادة 
خــال الســنوات الخمــس الماضيــة حيث 
ارتفعــت مــن 298 مليــون دوالر في عام 
2016 لتصــل إلــى 340 مليون دوالر في 

عام 2020.

أصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجارة والصناعة قراراً يحدد اشــتراطات 
اإلفــراج عن ســيارات الركوب مــن الفئة 
M1  الــواردة لاتجــار حتــى 7 مقاعــد 
بخــاف الســائق تتضمــن وجــود مراكز 
صيانــة معتمدة طبقــاً للتوزيــع الجغرافي 
تتناسب طاقاتها االستيعابية للخدمة مع عدد 
المركبات المباعة ســنوياً بالسوق المحلي، 
وتوافــر قطع الغيار األساســية ذات الصلة 
بجــداول الصيانة الصادرة من الشــركات 
المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة  %15 
مــن عدد المركبات، وكــذا احتواء المركبة 
علــى عــدد 2 وســادة هوائية علــى األقل، 
وذلك دون اإلخال بالشــروط المنصوص 
عليهــا فــي الملحق رقــم 3 المرفق بائحة 
القواعــد المنفذة ألحــكام القانون رقم 118 

لســنة1975  في شأن االستيراد والتصدير 
ونظــام إجــراءات فحــص ورقابة الســلع 
المســتوردة والمصــدرة الصــادرة بقــرار 
وزيــر التجارة والصناعة رقم 770 لســنة 
2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد 

شهر من نشره في الوقائع المصرية.
وقــال الســيد/ إبراهيــم الســجيني مســاعد 
الوزيــرة للشــؤون االقتصاديــة إن القرار 
يأتي فــي إطار حرص الدولــة على توافر 
كافــة اشــتراطات الســامة واألمــان فــي 
المركبات الواردة للســوق المحلي بما فيها 
خدمــات مــا بعــد البيــع من خــال وجود 
مراكــز صيانة معتمدة فــي كافة محافظات 
الجمهوريــة، وضمان جــودة الصيانة التي 
تتــم على المركبات، األمر الذي يســهم في 
الحفاظ على سامة وأمان المستهلك والحد 

من اإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق. 
ومــن جانبه أوضح الدكتــور/ خالد صوفي 
رئيس الهيئــة المصرية العامة للمواصفات 
والجــودة أن القــرار يســتهدف توافر قطع 
الغيــار األساســية للمركبــات بمــا ال يخل 
بالمواصفــات الفنيــة بالمركبــة والســمات 
األساســية وتصميمهــا طبقاً لســنة الموديل 
بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد 
المركبات، مشــيراً إلى أن اشتراط احتواء 
المركبــة على عدد 2 وســادة هوائية على 
األقــل يتوافق مع النظــم والمعايير الدولية 
بحيث يكون حجمها مائمــاً لنظام التوجيه 
وحمايــة مقعــد الســائق ومقعــد الكابينــة 
األمامية عند حــوادث االصطدام، ليتكامل 
نظــام الوســائد الهوائيــة مع باقــي أنظمة 

ومكونات المركبة.

قرار وزارى باشتراطات اإلفراج عن 
سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة 
لالتجار حتى 7 مقاعد بخالف السائق

وزيرة التجارة والصناعة تترأس االجتماع 
األول للجنة دعم صناعة السجاد المصري
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اســتقبلت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة الدكتــور/ ســامة الغويــل وزير 
الدولــة الليبــي للشــئون االقتصاديــة حيــث 
اســتعرض اللقاء آخر تطورات ومســتجدات 
عاقــات التعــاون االقتصادي المشــترك بين 
البلديــن وســبل تعزيــز العاقــات التجاريــة 
واالســتثمارية والصناعيــة بين مصــر وليبيا 
خــال المرحلة المقبلة، حضــر اللقاء الوزير 
مفــوض تجــارى يحيــي الواثق بــاهلل رئيس 

التمثيل التجاري.
وقالت الوزيــرة إن الدولة المصرية حريصة 
علــى تعزيز أطر التعاون المشــترك مع دولة 
ليبيا الشقيقة في مختلف المجاالت وعلى كافة 
االصعدة، الفتًة إلى أهمية البناء على العاقات 
التاريخية الوطيدة وعاقات الجوار والعروبة 
وترجمتها لمشــروعات تعاون ملموسة تصب 
في مصلحة الشــعبين الشــقيقين واالقتصادين 

المصري والليبي على حد سواء.
وأشــارت جامع إلــى أن الفترة الحالية تشــهد 
تعاونــاً ملموســاً بيــن البلديــن فــي المجــال 
الصناعي يســتهدف نقل الخبــرات الصناعية 
المصريــة لاقتصــاد الليبــي بهدف اســتعادة 
دوران عجلــة اإلنتــاج بهــا واالســتفادة مــن 
المقومات الكبيــرة لاقتصاد الليبي، الفتًة إلى 
مكانية تعزيز التعــاون الثنائي بين البلدين في 

المجال االستثماري.
وأوضحت الوزيرة أن الســوق الليبي يعد أحد 
أكبر األســواق المستقبلة للصادرات المصرية 
عــام 2021 حيث احتل المرتبة الـــ9 عالمياً 
بقيمة صــادرات بلغــت 938 مليــون دوالر 
مقارنــة بنحو 570 مليــون دوالر خال عام 

2020 محققة نسبة زيادة بلغت %64.5.
ومن جانبه أكد الدكتور/ ســامة الغويل وزير 
الدولــة الليبــي للشــئون االقتصاديــة حرص 

باده على تعزيز أواصر التعاون االقتصادي 
المشــترك بين البلديــن وبما يعكــس الروابط 
التاريخية والجغرافية مع دولة مصر الشقيقة، 
مشــيراً إلــى حــرص الحكومــة الليبيــة على 
نقــل التجربــة االقتصادية المصريــة الناجحة 
لاقتصــاد الليبــي وبصفة خاصــة فيما يتعلق 
بتطويــر القطــاع الصناعي وتعزيــز التجارة 
الخارجية وتنمية وتطوير القطاع االستثماري.
وأشــار الغويل إلــى أهمية ترجمــة المواقف 
المشــتركة بيــن البلديــن لمشــروعات تعاون 
ملموســة تعود بالنفع على كا البلدين، مشيراً 
إلى ضرورة تفعيل الجهود الحكومية لاستفادة 
من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين 
خال زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور 
مصطفى مدبولي لليبيا خال شــهر إبريل من 

العام الماضي.

وزيرة التجارة والصناعة تستقبل وزير الدولة 
الليبي للشئون االقتصادية لبحث آخر 

تطورات ومستجدات التعاون االقتصادي 
المشترك بين البلدين

قرار وزارى بمد فترة صالحية األسماك المجمدة 
لتكون 9 أشهر والكبد المجمد 10 أشهر من 

تاريخ الذبح 
د. خالد صوفي: القرار يسهم في استقرار سالسل 
االمداد والتوريد وتلبية احتياجات المستهلك المصري

اســتقبلت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة 
التجــارة والصناعة وفد غرفة التجارة 
العربية األمريكية برئاســة السيد/ نائل 
الكباريتي رئيس الجانب العربي للغرفة 
حيث تناول اللقاء ســبل تعزيز التعاون 
والغرفــة  المصريــة  الحكومــة  بيــن 
فــي الترويــج للصــادرات المصريــة 
باألسواق األمريكية وكذا جذب المزيد 
مــن االســتثمارات األمريكية للســوق 

المصري. 
حضر اللقاء الدكتور/ خالد حنفي امين 
عام اتحــاد الغرف العربية والدكتورة/ 
ســارة الجزار المستشــار االقتصادي 
التحــاد الغرف العربية والســيد/ فواز 

المضف مساعد المدير العام للشئون االقتصادية 
للغرفة العربية األمريكية.

وأكــدت الوزيرة حــرص الوزارة علــى تعزيز 
أطــر التعاون المشــترك مع منظمــات األعمال 
االقليميــة والدوليــة واالســتفادة مــن إمكاناتهــا 
الكبيرة في تنمية وتطوير العاقات التجارية بين 

مصر ومختلــف دول العالم، مشــيرًة إلى الدور 
الهــام للغرفــة التجاريــة العربيــة األمريكية في 
دعم حركــة التجارة البينية بين مصر والواليات 
المتحــدة األمريكيــة وتبــادل البعثــات التجارية 

واالستثمارية بين البلدين .
وأشارت جامع إلى أهمية االستفادة من اإلمكانات 

الكبيــرة للغرفــة والتــي تعــد إحــدى الكيانات 
المعتــرف بها رســمياً مــن قبل جامعــة الدول 
العربيــة واالتحاد العــام للغــرف العربية وهو 
ما يســهم في تمكــن الغرفة مــن توفير خدمات 
كبيــرة لمجتمعات األعمــال المصرية والعربية 
واألمريكيــة وتفعيل دورها فــي تعزيز التعاون 

االقتصادي المشترك.
ومن جانبه قال الســيد/ نائــل الكباريتي الرئيس 
العربــي لغرفــة التجارة العربيــة األمريكية أن 
الغرفــة تقــوم بدور محوري فــي تعزيز حركة 
التجــارة البينية واالســتثمارات المشــتركة بين 
الواليات المتحدة االمريكية وكافة الدول العربية 
من خال توفير المعلومات والتشبيك بين دوائر 
األعمال العربية واألمريكيــة وتوفير الخدمات 
للشركات العربية المتعاملة مع السوق األمريكي 
المعامــات  علــى  التصديــق  إلــى  باإلضافــة 
االقتصادية وتشــريع الوثائق بين الجانبين، الفتاً 
إلى أن الغرفة تعمل على تشــجيع االســتثمارات 
االمريكية بالمنطقة العربية وتشجيع مشروعات 

ريادة األعمال بمنطقة الشرق األوسط.

أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجارة والصناعة قــراراً بمد فترة 
صاحية األســماك والكبــد المجمدة 
الــواردة وفــق المواصفة القياســية 
رقــم )2613-2/ 2008( الخاصة 
بفتــرات صاحية المنتجات الغذائية 
الجــزء الثانــي، فتــرات الصاحية 
والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 
لســنة  و434   2006 لســنة   285
2008 و209 و653 لسنة 2020، 
لتكــون  وكــذا 322 لســنة 2021 
بالنســبة لألســماك المجمدة 9 أشهر 
وبالنسبة للكبد المجمد 10 أشهر من 
تاريــخ الذبح، على أن يُعمل بالقرار 
في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيه 

2022 وينشر بالوقائع المصرية. 
وقال الدكتــور/ خالد صوفي رئيس 
مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة 
القــرار  إن  والجــودة  للمواصفــات 
يســهم في استقرار ساســل االمداد 
والتوريــد والبيــع لهــذه المنتجــات 
بالســوق المحلي في ظــل تداعيات 
الموجــة الثالثــة لجائحــة فيــروس 

كورونا المستجد.
وأشار صوفي إلى أن صدور القرار 
جاء بتنسيق كامل مع وزارة التموين 
والتجارة الداخلية وغرفة الصناعات 
الغذائية حيث لم تُســجل أي شــكوى 
أو مشــكلة منذ بدايــة تطبيق القرار 

األخير في هذا الصدد.

وتبحث مع وفد غرفة التجارة العربية 
األمريكية سبل زيادة الصادرات المصرية 

لألسواق األمريكية وجذب المزيد من 
االستثمارات للسوق المصري
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تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
افتتاح فعاليات المهرجان الدولي الخامس 

للتمور المصرية بسيوة

أهداف المهرجان: 
• إلقــاء الضوء علــى قطاع التمــور بمصر وتوحيــد جهود كافة 
الجهات من المؤسســات الحكومية والجهــات البحثية والمنظمات 

الدولية للنهوض بالقطاع.
• إيجاد الحلول التطبيقية للمشــاكل التــي تواجه منتجي ومصنعي 

التمور وإقامة روابط قوية بين تلك الجهات.
• توثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من 

داخل مصر وخارجها.
• تشجيع االبتكار والمنافسة ونقل المعلومات الحديثة. 

• تبــادل الخبــرات وفتح أفاق جديــدة لمنتجي ومصنعــي التمور 
لتسويق وتصدير منتجاتهم.

نبذة عن قطاع التمور المصرية: 
• قطاع التمور في مصر يضم حوالي 150 منشأة صناعية تنتشر 
بمختلف مناطق اإلنتاج بالوادي الجديد والواحات البحرية وســيوة 
وأســوان واألقصر والبدرشــين والفيوم وبرج العــرب والعامرية 

والدلتا ودمياط والشرقية. 

أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة أن الدولة المصرية تولى اهتماماً 
كبيــراً بتنمية وتطوير قطاع التمور باعتباره 
أحد أهم القطاعات االنتاجية الواعدة لتحقيق 
التنميــة االقتصاديــة والمجتمعيــة وزيــادة 
الصــادرات وخلق فــرص العمــل الجديدة، 
مشــيرة إلى أن مصر تحتــل المرتبة األولي 
علــى المســتوى العالمــي في انتــاج التمور 
بنسبة 18%، واألولي على المستوى العربي 

بنحو %23.
جــاء ذلك فــي ســياق كلمة الوزيــرة خال 
افتتاح لفعاليات »المهرجان الدولي الخامس 
للتمور المصرية بسيوة »بمحافظة مطروح 
والذى يقام تحــت رعاية فخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي والتي ألقاها نيابة عنها  السيد/ 
أحمد رضا معاون الوزير لشــئون الصناعة 
والمشرف على مراكز التكنولوجيا و االبتكار 
الصناعي وذلك بحضور اللواء/ خالد شعيب  
محافظ مطروح، والسيد/ لطفى رؤوف سفير 
اندونيســيا بالقاهــرة والدكتــور عبد الوهاب 
زايد أميــن عام جائزة خليفــة الدولية لنخيل 
التمــر واالبتكار الزراعــي والدكتور/ أمجد 
القاضــي رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات 

الغذائية والتصنيع الزراعي.
وقالت الوزيرة أن هذا المهرجان يعد خطوة 
هامة نحــو النهوض بقطاع التمــور وزيادة 
قدرته التنافسية دوليا وبما يسهم في االرتقاء 
بالصــادرات المصريــة وتوفير فرص عمل 
منتجــة للشــباب والحد من معــدالت البطالة 
وتحقيــق انطاقــة كبيــرة جديــدة لاقتصاد 
المصــري تضع مصر في مكانها المناســب 

على خريطة التنافسية العالمية. 
ولفتــت وزيرة التجــارة والصناعــة إلى أن 
مهرجان التمور المصرية بدورته الخامســة 
يعكس النجاح الكبير الذي حققته المهرجانات 
الســابقة، والتي تضمنت مشــاركة أكثر من 
600 عــارض وتقديــم 40 جائــزه تغطــي 
كافة حلقات سلســله القيمــة، والوقوف على 
المشكات التي تواجه القطاع وطرح الحلول 
العلمية التطبيقية، وكذا نقل الخبرات المتقدمة 

وتطبيقها لتطوير قطاع التمور في مصر.
واشــارت جامع إلى أن التعــاون المثمر بين 
الوزارة وجائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعــي للنهــوض بقطــاع التمــور فــي 
مصر والذي نتــج عنه عدد كبير من النتائج 

االيجابيــة تتضمن اقامــة مهرجانات التمور 
المصرية بســيوة واالنتهاء من تأهيل مصنع 
تمور سيوة الحكومي بقيمة 10 مليون جنيه، 
وتأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي 
بهدف زيادة طاقته اإلنتاجية وتحسين الجودة 
وتطويــر المنتجات وتطوير منظومة التعبئة 
والتغليــف لتعظيــم القيمة المضافــة للتمور 
بتكلفة 13 مليون جنيه باإلضافة إلى انشــاء 
مخــازن مبردة للتمــور بالواحــات البحرية 
بقــدرة تخزينية تبلــغ 4000 طن فضًا عن 
استقدام خبراء بالتعاون مع مركز تكنولوجيا 
الصناعــات الغذائيــة فــي اعــداد دراســات 
مشــروعات جديدة لتعظيم القيمــة المضافة 
والقدرة التصديرية علي مدار سلســلة القيمة 
لقطــاع التمور وكــذا تأهيــل 160 مزرعة 
بســيوة للحصــول علــى شــهادات الزراعة 

العضوية.
وفى هذا االطار لفتت الوزيرة الى ان الوزارة 
تنفذ خطــة متكاملة لتنميــة وتطوير صناعة 
التمــور تشــمل تعزيز قــدرة مصانع التمور 
للوصول إلى أعلى معدالت الكفاءة اإلنتاجية 
عن طريق وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ 
التميز التشــغيلي وتقنيات الثــورة الصناعية 
الرابعــة، وربــط االبحاث العلميــة الخاصة 
بالتمــور بالصناعــة إليجاد حلول للمشــاكل 
التــي تواجه منتجــي ومصنعــي التمور، و 

ابتكار منتجــات غذائية جديده مــن التمور، 
فضا عــن االســتفادة من مخلفــات التمور 
والنخيــل و اعــادة تدويرها لخلــق منتجات 
جديدة، ورفع متوسط سعر التصدير، وزيادة 
المــوارد المالية للميزانيــة العامة للدولة من 
تصدير التمور وفتح أسواق جديدة ومضاعفة 
الصادرات، والســعي لعمــل عامة تجارية 
مناســبة عالمياً للتمور المصريــة، وتطوير 

سلسلة القيمة ورفع القيمة المضافة للمنتج.
وأشادت جامع بالجهود الكبيرة لجائزة خليفة 
الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة على دعمها 
فــي تنظيم هــذا الحــدث والذي يعــد بمثابة 
امتــداد ألواصر التعاون البناء والمعهود بين 
دولة االمارات العربيــة المتحدة وجمهورية 
مصر العربية في كافــة المجاالت التنموية، 
كما اشــادت بالدور الهــام لمحافظة مطروح 
ومنظمــة االغذية والزراعة لألمــم المتحدة 
)الفاو( وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس 
التصديــرى للصناعــات الغذائيــة والمجلس 
التصديــرى للحاصــات الزراعية واالتحاد 
العربــي لألســمدة ودعمهم لهــذا المهرجان 
ومســاهمتهم الدائمة للنهوض بقطاع التمور 

واالرتقاء به.

وزيرة التجارة والصناعة تؤكد: الدولة المصرية تولي 
اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير قطاع التمور...ونسعى 

لعمل عالمة تجارية عالمية لمنتجات التمور المصرية 
مصر تحتل المرتبة االولى عالميًا في انتاج التمور بنسبة 

18% واالولى عربيًا بنحو %23 
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تصريحات المشاركين بفعاليات افتتاح المهرجان 
محافظ مطروح: سيوة جزء رئيسى من المبادرة 

الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة...ونمتلك 80 ألف نخلة 
على مساحة تزيد عن 9 آالف فدان  

أمين عام جائزة خليفة لنخيل التمر: نسعى للمساهمة 
فى االرتقاء بقطاع زراعة النخيل وانتاج التمور فى مصر 

وتأهيله للمنافسة فى االسواق الدولية   

»المواصفات والجودة« تشارك في فعاليات المهرجان 
الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

د. خالد صوفي: جاري دراسة مشروع مواصفة قياسية 
جديدة للتمر المجدول

ومــن جانبــه أكد اللــواء خالد شــعيب محافظ 
مطــروح أن إقامة هذا المهرجــان الدولى في 
أقصــى غرب جمهورية مصــر العربية عقب 
أيام قليلة من إقامة منتدى شــباب العالم بشــرم 
الشيخ يبعث رســالة للعالم أجمع أن مصر بلد 
آمنة مســتقرة وتفتــح ذراعيها دائماً ألشــقائها 
وأصدقائهــا مــن جميــع دول العالــم للتعاون 
في كافــة المجاالت مــن اجل تحقيــق التنمية 

المنشودة. 
وقال أن انطاق مهرجان التمور بواحة سيوة 
للعام الخامس هو خير دليل على التعاون الجاد 
من أجل مســتقبل أفضل لتطوير هذه الصناعة 
وتحقيق المنافســة الجادة، وتعظيم العائد منها، 
وهــو مــا يعكــس االهتمــام برعاية الشــجرة 
المباركة وتحســين ســالتها بأصناف جديدة ، 
مع الحفاظ على المتميــز منها ،لزيادة اإلنتاج 
وتحســين الصناعة بتنوع مُخرجاتها من أجل 
التوســع  فــي  تصديرها وفتح أســواق جديدة 
مــع ما تمثله مــن قيمة اقتصاديــة للصادرات 
المصرية، وبما يعود بالنفع على المزارع من 
خــال خلق مزيد من فرص العمل الجديدة، و 

بما يسهم في تعزيز االقتصاد الوطني. 
وأشــار محافظ مطروح إلى أن الفترة القادمة 
ستشهد اطاق مشــروع تطوير سلسلة القيمة 
وانشــاء عامة تجارية لتمور سيوة الذي ينفذه 
مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع 
الزراعي بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق 

مــع المحافظــة بتمويل من التعــاون االيطالي 
بقيمة 9 مليون جنيه، وهو ما يتماشى مع خطة 
الدولة المصرية لارتقاء بقطاع التمور وتنفيذ 
مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لزراعة 2,5 
مليون نخلة،  والتي تم اطاقها في عام 2018 
لتكــون بمثابــة الدعــوة إلعادة الحيــاة إلنتاج 

التمــور المصرية على مســاحة نحو 40 ألف 
فدان، وتمثل سيوة بالتأكيد جزء كبير منها بما 
تزخــر به مــن العديد من الكنــوز ومنها ثروة 
النخيــل المعروفــة والمتميزة بنحــو 80 ألف 
نخلة بأنواعها على مساحة تزيد عن  9 آالف 

فدان في عمق صحراء مصر الغربية.

وبــدوره أكــد الدكتور عبد الوهاب زايــد أمين عام جائــزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شئون الرئاسة، وتهانيه لمصر 
بافتتاح الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للتمور المصرية بسيوة، برعاية 
كريمــة مــن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي رئيــس جمهورية مصر 
العربية، مما يؤكد  عمق العاقات الثنائية بين البلدين والشــعبين الشقيقين 
، مشيداً بجهود كافة الجهات المشاركة من الجانبين اإلماراتي والمصري 
التي لم تدخر جهداً في توفير كافة عناصر النجاح خال تنظيم المهرجان 

في دوراته السابقة.
وأوضــح زايــد أن األمانــة العامــة للجائزة تعمــل على تحقيــق أهدافها 
االستراتيجية على تطوير وتنمية البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج 
التمور في عدد من الدول العربية ومن بينها جمهورية مصر العربية عبر 
تنظيــم المهرجان الدولــي للتمور المصرية وذلك بهــدف االرتقاء بقطاع 
زراعة النخيل وانتاج التمور وتأهيله للمنافســة في االســواق الدولية، الى 
جانــب تتفيد عدد من المشــروعات التنموية بالتعاون مــع وزارة التجارة 
والصناعــة، إلى جانب عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية، وبالتنســيق 

مع سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في القاهرة، معرباً عن امله في 
إنجاح هذا التعاون األخوي بين البلدين.

كما أكد الســيد/ لطفي رؤوف ســفير جمهورية اندونيسيا بالقاهرة خال 
كلمتــه  عمق العاقات بين مصر واندونيســيا، مشــيراً إلى أن العاقات 
التجارية المشتركة أثبتت أن حكومتي وشعبا كا البلدين لديهم قدرة على 
الصمود في ظل جائحة كورونا، حيث ســجل حجم التبادل التجاري بين 
مصر واندونيســيا نمــواً إيجابياً، حيث زاد حجم التبادل التجاري بنســبة 
53,52% فــي الفتــرة من يناير-نوفمبر 2021 مقارنــة بنفس الفترة من 
عام 2020، وخال الفترة يناير-نوفمبر 2021،  وقد بلغت نسبة زيادة 
الصادرات المصرية إلى إندونيسيا حوالى 60% وتمثلت اهم الصادرات 
المصرية الرئيســية في الفوســفات، والتمور، ودبس الســكر، والموالح، 

والبطاطس.
وأوضــح رؤوف ان التمور تعد من أهم الصادرات المصرية لجمهورية 
اندونيســيا حيث وصلت صادرات منتجات التمور 10,34 مليون دوالر 
أمريكــي بإجمالــي 112,548 طن متري بحصة ســوقية 17,89% من 
إجمالــي الصــادرات المصرية من التمور إلى العالم، وكذا دبس الســكر 
حيــث وصلــت صــادرات دبــس الســكر 9,75 مليــون دوالر بإجمالي 

65,850 طن متري بحصة ســوقية 14،82% مــن إجمالي الصادرات 
المصرية من دبس السكر إلى العالم. 

أعلــن الدكتور / خالد صوفــي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات 
والجودة أنه يجرى حالياً دراســة مشــروع مواصفة قياســية جديدة للتمر 
المجــدول، خاصــة وأن مصر تعد أكبــر منتج للتمور على المســتويين 
اإلقليمــي والدولــي، ممــا يعطيها ميزة تنافســية كبيرة على المســتويين 

اإلقليمي والعالمي.
وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان الهيئة تشارك 
بجناح خاص بالمهرجان الدولي الخامس للتمور بواحة سيوة خال الفترة 
من 22 حتى 24 يناير الماضي، مشيراً الى أن سعي الهيئة إلصدار هذه 
المواصفــة الجديدة يأتي في إطار دعــم جهود الدولة المصرية ممثلة في 
وزارة التجــارة والصناعة إلنتاج أصناف مــن التمور بمواصفات عالية 

الجودة، وهو األمر الذي يســهم في زيادة معدالت 
التصدير خال المرحلة المقبلة.

وفي هذا اإلطار أوضح صوفي أنه تم عقد اجتماع 
مشــترك بين هيئــة المواصفات والجــودة وغرفة 
الصناعات الغذائية بشــأن البدء في مناقشة مقترح 
اعــداد الهيئة لمواصفة قياســية للتمــر المجدول، 
حيــث تناولــت المناقشــات المواصفــة القياســية 
بالبلــح  المصريــة 375-2013/1 »والخاصــة 
المجفــف المعبــأ« لتحديــد اإلطــار والمرجعيات 
التي ســيتم االعتماد عليها في مشروع المواصفة 

الخاصة بالتمر المجدول من حيث تعريف المنتج واالشتراطات والمعايير 
التي تمييزه عن باقي أصناف التمر وهذا ما ستسعى اليه الهيئة لتوفيره.
ومن جانبه أشار الدكتور/ أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا 
الصناعــات الغذائية والتصنيع الزراعي أن النــدوات العلمية المقامة في 
إطار اليوم الثاني للمهرجان تشــمل ندوة حول التغيرات المناخية وأثرها 
على زراعة وإنتاج التمور، والممارسات الحديثة في مجال ري وتسميد 
أشجار نخيل البلح، وأهم التحديات التي تواجه قطاع نخيل التمر في دول 
الشرق األدنى وشمال افريقيا، فضًا عن استراتيجية تطوير إنتاج التمور 
الجافة، وترشيد اســتهاك الموارد لمصانع التمور إلى جانب ندوة حول 

ثقافة تصدير التمور المصرية.
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أحمد رضا: دور كبير للوزارة في تأهيل مزارعي التمور 
وإنشاء المبردات وتحسين مراحل الفرز والتعبئة والتغليف 

وتحسين قدرات المصنعين على تصنيع منتجات التمور 

المهرجان يستضيف ندوة بعنوان » الصادرات المصرية 
للتمور وأهم التوصيات لتنميتها«

ندوة بعنوان »األثر اإليجابي لتحديث المواصفات 
القياسية المصرية على قطاع التمور«

على هامش فعاليات المهرجان الدولي 
الخامس للتمور المصرية بسيوة

ندوة تعريفية بالمسابقة الوطنية للمنتجات 
الغذائية المحلية والتراثية

أوضــح الســيد/ أحمــد رضا معــاون الوزير 
لشــئون الصناعــة والمشــرف علــى مراكز 
التكنولوجيــا واالبتــكار الصناعــي أن إقامة 
المهرجــان فــي ســيوة فــي نســخته األولــى 
كان نقطــة اإلنطاق إلقامة نســخ أخرى في 
الــوادي الجديــد والواحــات البحريــة ، الفتاً 
محــوري  دور  لهــا  كان  الــوزارة  أن  إلــى 

فــي تأهيــل مزارعي نخيــل التمور وإنشــاء 
المبــردات لتخزين التمور وتحســين مراحل 
الفــرز والتعبئــة والتغليف، وتحســين قدرات 
المصنعين على تصنيــع منتجات التمور مثل 

الخل ودبس التمر وبدائل السكر والمربى. 
وأشــار رضا إلــى أن الهدف مــن المهرجان 
هــو التركيز علــى نقل التكنولوجيــا الحديثة، 

وتحسين الفسائل المصرية وزيادة صادراتها 
وفتح أســواق جديدة لها، وتحقيق التوافق بين 
الهيئــات والوزارات المعنيــة بقطاع التمور، 
حيث تعمل الوزارة حالياً بالتنسيق مع وزارة 
الزراعــة، والنقل إلنشــاء مناطق لوجســتية 

بهدف زيادة النخيل المزروع في مصر

اســتضاف المهرجــان الدولي الخامــس للتمور 
المصرية بســيوة نــدوة بعنــوان » الصادرات 
المصريــة للتمــور وأهم التوصيــات لتنميتها« 
التي اســتعرضت تطور الصــادرات المصرية 
العالميــة من التمــور، التعريف بأهم دول العالم 
المســتوردة، وأهم دول العالم المنافســة، شارك 
في فعاليات الندوة المهندس/ تميم الضوي نائب 
المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات 

الغذائية. 
وقــال المهنــدس/ تميم الضــوي نائــب المدير 
التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية 
ان هناك فرصة كبيرة للمصدرين لاستفادة من 
االتفاقيــات التجاريــة الدولية بيــن مصر ودول 

أفريقيــا كاتفافية الكوميســا التي تتيــح الفرصة 
لدخول المنتجات المصرية لألســواق األفريقية 
الموجودة ضمن إطــار االتفاقية بصفر جمارك 
مقارنــة بالــدول العربية التــي تضطر لدفع من 
25% إلى 30% جمارك، مشــيراً إلى أن التمور 
تحصــل علــى مســاندة تصديريــة 15% دعــم 
أساســي باإلضافة للمساندة التي أقرها صندوق 
تنميــة الصــادرات والتي تصل إلــى 50% في 
حالــة التصدير إلفريقيــا، وعليه تحصل فاتورة 
التصديــر مــن التمور األساســية على مســاندة 

تصل إلى %22.5.
وأشــار الضوي إلى ميزة ميزة أخرى يحصدها 
قطــاع التمــور للشــركات القائمــة بالمناطــق 

الحدوديــة والصعيد حيث تحصل على مســاندة 
تصديريــة بنســبة 50% فتصل قيمة المســاندة 
علــى الفاتــورة إلــى 30% وإذا كان التصديــر 
بعامــة تجاريــة مصرية تصل المســاندة على 
الفاتــورة إلى 32%، الفتاً إلى أن صندوق تنمية 
الصادرات يقدم مســاندة تصديرية على الشحن 
الدولــي تصل إلى 80% في حالة الشــحن لدول 
افريقيــا علــى أن يكون المصــدر حاصًا على 
المســاندة التصديريــة بشــرط تحقيقــه لمعادلة 
القيمــة المضافة، وذلك في الوقــت الذي يعاني 
فيه العالم أجمع من اسعار الشحن الدولية والتي 
وصلــت إلى عشــرة أضعــاف التكلفة للشــحن 

لبعض األسواق.

شــهدت فعاليــات المهرجــان الدولــي الخامس 
للتمــور المصريــة بســيوة انعقاد نــدوة بعنوان 
»األثر اإليجابي لتحديث المواصفات القياســية 
المصريــة على قطــاع التمور« بهدف تســليط 
الضوء على أهمية توافر المواصفات القياســية 
التي تســاعد على زيــادة التنافســية للصادرات 
المصرية باألسواق الخارجية وخاصة التمور، 
من خــال العمل علــى إصــدار مواصفة كود 
الممارســات الزراعية الســليمة للتمور، شارك 
في الندوة المهندس/ الشــحات سليم نائب المدير 
التنفيذي للتشــريعات والشئون الحكومية بغرفة 
الصناعات الغذائية، والمهندسة حنان فؤاد مدير 
إدارة المواصفــات الغذائيــة بالهيئــة المصرية 

العامة المواصفات والجودة.
وقــال المهندس/ الشــحات ســليم نائــب المدير 
التنفيذي للتشــريعات والشئون الحكومية بغرفة 
الصناعــات الغذائيــة إن المواصفات القياســية 
المصريــة تعتبر حجر الزاويــة لتطوير اإلنتاج 
المصــري وزيــادة قدرتــه التنافســية، وبالتالي 
أصبحنا نستطيع التصدير المباشر للخارج ألننا 
متوافقيــن دولياً، مشــيراً إلى أن الفكــر الجديد 
المعتمــد حاليــاً المتمثل في تقديــم منتج صحي 
وســليم وذو قيمة غذائية مرتفعــة تلبي رغبات 
المستهلكين هو األساس في االستفادة بان مصر 
االولى في إنتاج التمور عالميا من خال اعتماد 
منتجات جديد كالتمر المجدول أو المجهول كما 

كان يطلق عليه سابقاّ.
واوضح أنه جــاري حالياً العمل على مجموعة 
مــن المعايير واالشــتراطات العتماد مشــروع 
المواصفــة الخاصة بالتمــر المجدول وتتضمن 
هذه المعايير الكودكس بصفة أساسية كمرجعية 
إلــى  باإلضافــة  المواصفــة،  إلعــداد  اولــى 
المواصفات اإلقليمية، والقواعد الفنية الصادرة 
عــن الهيئة القومية لســامة الغــذاء التي تنظم 
اســتخدام المبيدات والملوثات والمواد المضادة 
باإلضافــة إلــى الدراســات والتحاليــل للمنتــج 
المتــداول فــي الســوق المصــري والمنتجــات 

المستوردة من هذا الصنف. 

شــهدت فعاليات المهرجان الدولــي الخامس 
للتمــور المصريــة بســيوة انعقــاد عــدد من 
الندوات والمراســم التــي كان أولها عقد ندوة 
تعريفية بالمســابقة الوطنية للمنتجات الغذائية 
المحلية والتراثية، وذلك بمشــاركة المهندس/ 
محمــد صبري مدير مركز تكنولوجيا اإلنتاج 
األنظف التابــع لوزارة التجــارة والصناعة، 
والســيد/ أحمــد رزق نائب المديــر اإلقليمي 
وممثل منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 

»اليونيدو« 
وأشــار المهندس محمد صبــري مدير مركز 
تكنولوجيا اإلنتاج األنظف إلى حرص المركز 
على المشــاركة بالمهرجــان الدولي الخامس 
للتمور المصرية بسيوة لزيادة التوعية بأهمية 
ترشــيد اســتهاك المــوارد من ميــاه وطاقة 

وخامات إنتاج خاصة لمصانع التمور. 
وقال صبري ان مصر حققت معدالت ترشيد 
للمياه المســتخدمة في الصناعــة وصلت إلى 
10 مليــون متــر مكعب ســنوياً، كمــا حققت 
ترشــيد فــى الطاقة وصــل إلــى 880 جيجا 
وات/الساعة ســنوياً، الفتا الى انه فيما يتعلق 
بتقليل االنبعاثات حققت مصر انخفاضاً وصل 
إلــى 90 ألف طــن من ثاني أكســيد الكربون 
ســنوياً، وحول انخفاض المخلفات الصناعية 
حققت مصر معدالت انخفاض بلغت 15 ألف 
طن سنوياً، مما حقق لمصر عوائد تصل الى 

نصف مليار جنيه سنويا. 
واوضــح أن الكثيــر مــن الجهــات األجنبية 
تستعين باالرقام التي حققتها مصر في ترشيد 
الموارد حيث اشار االتحاد األوروبي الى هذه 
االرقام في سياق تقريره الدوري حول ترشيد 
الدول الستخدام الموارد للتأكيد على كيف أن 

مصر اســتطاعت كدولة تحقيق الترشــيد في 
استهاك الموارد. 

ومــن جانبــه أكــد الســيد/ أحمــد رزق نائب 
المدير اإلقليمــي وممثل منظمة االمم المتحدة 
للتنمية الصناعية »اليونيدو« حرص المنظمة 
على المشــاركة بالتعاون مــع وزارة التجارة 
والصناعــة كشــريك اســتراتيجي بالمســابقة 
الوطنيــة للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية، 
مشــيراً الى ان مشــاركة اليونيدو بالمهرجان 
الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة تعكس 
اهميتــه الكبيــرة باعتباره أحد أهــم الفعاليات 
التــي تركز على قطاع التمــور ومنتجاته في 

مصر. 
وأوضــح رزق ان التمور من أكثر المنتجات 
الغذائيــة التقليديــة المصريــة التــي ظهــرت 

بالمسوح الرصدية للمنتجات المحلية التقليدية 
التراثية، مشــيراً الــى أن محافظــة مطروح 
ومدينة ســيوة مــن أكثر المحافظــات حرصاً 
على تشــجيع منتجاتها وحمايتها والعمل على 
الترويج لها بكافة األسواق اإلقليمية والدولية. 
وأضاف ان المهرجــان يعد حلقة وصل قوية 
بين المنتجين والموردين من المتاجر وساسل 
القيمــة الدولية والساســل التجاريــة العالمية 
وغيرها من الشركات السياحية والفنادق، الفتاً 
إلى أنه تم فتح باب التسجيل بالمسابقة لمنتجي 
ومصنعــي المنتجــات الغذائيــة المصرييــن، 
وللراغبين فى المشــاركة عليهم التسجيل عن 
طريق فروع مركــز تحديث الصناعة أو من 
خال الموقع اإللكترونى للمســابقة، لتشــجيع 

منتجي التمور على المشاركة بفاعلية. 
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع، وزيــرة التجــارة 
والصناعة حرص الحكومة على تعظيم االســتفادة 
من القيمة االقتصادية الكبيرة لقناة السويس على 
المســتويين اإلقليمي والدولي لتعزيز مكانة مصر 
كمركــز تجــارى ولوجيســتي عالمــي خاصة في 
ظل الموقع االســتراتيجي الــذى تحتله القناة على 
خارطــة العالم الجغرافيــة باعتبارها أقصر طريق 
يربــط بين الشــرق والغرب، وحلقــة الوصل بين 
البحر األحمر والبحر األبيض المتوســط، مشــيرة 
إلى ان القناة تعد همزة الوصل بين مراكز اإلنتاج 
فــي منطقــة الشــرق األقصــى ومراكــز التوزيع 
واالســتهالك فــي منطقة الشــرق األوســط ودول 
قارات أوروبا واألمريكتين، وهو األمر الذى يتيح 
لمصــر تعزيز عالقاتهــا التجارية مع مختلف دول 
العالم وتيســير نفاذ صادراتها إلى كافة األســواق 

الخارجية . 
جــاء ذلك خالل مشــاركة الوزيرة بفعاليات الندوة 
التي نظمتها هيئة قناة السويس بالجناح المصري 
بإكســبو ٢٠٢٠ دبــي بعنــوان »قنــاة الســويس 

وتحديــات التجــارة العالمية« وذلــك بالتعاون مع 
المكتــب التجــاري المصري بدبي، حيث ســلطت 
الضوء على اهمية قناة الســويس في دعم حركة 
التجــارة العالميــة والربــط بيــن مختلــف قارات 
العالم  وناقشــت تعافي سالســل التوريــد العالمية 
بعــد وباء كورونا، واســتدامة الصناعــة البحرية 
وذلك بمشاركة الفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة 
قنــاة الســويس، والمهندس/ يحيــى زكى، رئيس 
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، 
للغرفــة  العــام  االميــن  والســيد/ جــاى بالتــن، 
الدوليــة للشــحن،  والســيدة/ هنريتــا هالبيــرج، 
المديــر التنفيذي لألســطول والعالمــات التجارية 
االســتراتيجية بشــركة )ايــه بى مولر ميرســك(، 
والســيد/ كيجــى تومادا، نائب رئيــس اتحاد مالك 
الســفن اليابانية ورئيــس اللجنة الفرعية للقنوات 
بالغرفــة المالحة الدولية ورئيس لجنة سياســات 

النقل البحري التحاد مالك السفن اآلسيوية.
وقالت الوزيرة إن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة 
حيــث تتزامن مــع الخطــوات التنفيذيــة المتخذة 

لتعزيز التعاون المشــترك بين الوزارة وهيئة قناة 
السويس والمنطقة االقتصادية لقناة السويس من 
اجل بلــورة الرؤيــة المصرية نحو دعــم التجارة 
الخارجيــة خاصة فــي ظل التحديــات التي تواجه 
التجارة العالمية في الوقت الراهن وبما يساهم في 
دعم تنفيذ استراتيجيات اإلصالح الهيكلي وتعزيز 
السياســات االقتصاديــة العامــة؛ فضــال عن دعم 
الخطوات المتخذة الســتكمال تنفيذ محاور برنامج 
اإلصــالح االقتصادي واالجتماعــي الذي تم البدء 

في تنفيذه منذ عام ٢٠16. 
وأوضحت أن قناة الســويس تعتبر واحدة من أهم 
الممرات المائية التجارية في العالم و أسرع طريق 
للعبور بين المحيط األطلسي والمحيط الهندي، مما 
يســهم في ســرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة 
النقل ومن ثم التكلفة النهائية للســلع المســتوردة 
او المنتجــة من خالل مســتلزمات اإلنتاج الواردة 
عبر القناة، مشيرًة إلى أن ان القناة تحظى بأهمية 
كبيــرة في مجــال المالحة البحرية على مســتوى 
العالــم حيــث يمثل النقل البحري مــا يقارب %9٠ 

مــن حجم التجارة العالميــة، كما ان نحو 1٢ % 
مــن حجم التجارة العالمية وما يقارب ٢٢% من 

تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس. 
وأشــارت جامع إلى أن قناة السويس تقوم بدور 
محــوري في دعم كافــة القطاعــات االقتصادية 
واالســتثمارية والتنمويــة والبيئيــة في مصر، 
الفتــة الى تقديــر القيــادة السياســية المصرية 
لمكانة قناة السويس، حيث أنشأت قناة السويس 
الجديدة عام ٢٠15، والتي ساهمت في تقليص 
فتــرة العبور، مما كان لــه األثر اإليجابي الكبير 
على الناقلين كخطوط مالحية وأصحاب الســلع 

والبضائع التي تمر عبر القناة. 
ونوهــت إلى أن حركة التجــارة العالمية تواجه 
في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها 
جائحة فيروس كورونا والتي أدت الى انخفاض 
معــدالت نمــو التجــارة العالمية، وذلــك نتيجة 
لعمليات اإلغالق والقيود المفروضة على السفر 
وإغــالق الحدود إلى جانب إغــالق االقتصادات 
فــي جميع أنحــاء العالم، باإلضافــة إلى ارتفاع 
أســعار الطاقة ومن ثم أســعار الشحن ووسائل 
النقل وتأثير ذلك على التكلفة اإلجمالية، مشيرًة 
فــي هــذا اإلطار إلــى أنه وفقــا لتقريــر منظمة 
التجارة العالمية حول توقعاتها لمســار التجارة 
الدوليــة فان هناك نموا لحجم التجارة الســلعية 
العالمية   بنسبة 1٠.8% في عام ٢٠٢1، ومن 
المتوقــع ان تليها زيادة بنســبة 4.7 % في عام 
٢٠٢٢، كما أشــار التقرير إلى أن ندرة وسائل 
الشــحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى 
إجهاد سالســل التوريد وثقــل كاهل التجارة في 
مناطــق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون 

لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية. 
واشــارت جامــع الــى ان الحكومــة المصريــة 
العديــد مــن اإلجــراءات االســتثنائية  اتخــذت 
التي ســاعدت على اســتمرار العمل في القطاع 
الصناعــي وعدم التوقــف خالل فتــرة الجائحة 
وهــو ما ســاهم فــي  توافــر الســلع والخدمات 
بالســوق المحلي، موضحة انه تــم اتخاذ العديد 
من اإلجراءات االســتثنائية لتيسير االفراج عن 
الرســائل والبضائــع الــواردة الســتمرار حركة 
التجارة وعدم توقف سالسل التوريد، والتنسيق 
مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم 
االفــراج الجمركي من خالل الربــط االلكتروني 
بيــن الجهــات المعنيــة وكذا البدء فــي التطبيق 
الفعلــي لنظــام االفراج المســبق عن الشــحنات 
بداية من اكتوبر ٢٠٢1 بما يســاهم في خفض 
زمن االفراج عن المواد الخام الالزمة للصناعة. 
ولفتت الوزيــرة الى انه كان هناك تأثير إيجابي 
لبــدء  الحكومــة المصريــة  باتخــاذ الخطوات 
الالزمــة  لتنفيــذ المرحلــة الثانية مــن برنامج 
اإلصــالح االقتصــادي واالجتماعــي وذلــك من 
خــالل إطــالق »البرنامج الوطنــي لإلصالحات 
الهيكلية« والذي يســتهدف البنــاء على النتائج 

اإليجابيــة المتحققــة لمؤشــرات أداء االقتصاد 
المصــري خــالل الفترة مــن )٢٠16-٢٠٢1( 
من خالل  المســاهمة  في تحسين مناخ األعمال 
وتنميــة دور القطاع الخاص، وتعزيز الشــمول 
المالي ورفع نســبة مســاهمة عدد من األنشطة 
والقطاعات االقتصادية بالناتج المحلي اإلجمالي 
مما يزيد من  مرونة االقتصاد المصري، ويعزز 

من قدراته التنافسية. 
واشــارت جامع الى ان الــوزارة  تولت بدورها 
تنفيــذ اســتراتيجية شــاملة للنفــاذ إلــى المزيد 
من االســواق وتعزيز القدرة التنافســية للمنتج 
المصــري مــن أجــل الوصــول إلى مســتهدف 
1٠٠ مليــار دوالر صــادرات ســنوياً وذلك من 
خــالل وضــع أطر النســيابية ونمــو الصادرات 
وترســيخ الــدور االيجابــي للدولــة فــي تنمية 
وتحفيــز الصــادرات وزيادة معدالتها والســعي 
لوضــع مصــر علــى خريطــة سالســل التوريد 
العالميــة ، الفتًة فى هذا االطار إلى انه تم إعادة 
تشكيل المجلس االعلى للتصدير برئاسة فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد أطار الخطط 
والسياســات لتعظيــم الصــادرات وتفعيــل دور 
صنــدوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شــبكة 
الشــراكات التجارية مع االسواق الخارجية من 
خــالل تفعيل العالقــات مع الشــركاء التجاريين 
واالســتفادة مــن اتفاقيــات التكامــل االقليمــي 

والتجارة التفضيلية. 
ونوهــت الــى ان هــذه اإلجراءات ســاهمت في 
تحقيــق الصادرات المصريــة لقفزة كبيرة خالل 
عام ٢٠٢1 لتتجاوز قيمتها لــ 31 مليار دوالر، 
باإلضافة الى ارتفاع مساهمة االنتاج الصناعي 

في الناتــج المحلي االجمالــي لتبلغ 17 %خالل 
العام المالــي ٢٠٢٠/٢٠19 مقارنة بنحو 16 

% خالل العام المالي ٢٠18/٢٠19. 
ولفتــت جامــع الى انه تــم العمل على تحســين 
البيئة االســتثمارية والتشــريعية من خالل عدد 
مــن االجــراءات لتحفيــز الصــادرات وضمــان 
الحفــاظ على معــدالت إيجابية لنمــو الصادرات 
المصريــة في ظل االثار الســلبية لتفشــي وباء 
كورونا علــى االقتصاد العالمــي وتحقيق زيادة 
جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم 
مصادر النقد االجنبي، وقاطرة النمو للصناعات 
ذات القدرة التنافسية في االسواق العالمية وكذا 
رفع معدالت تشــغيل العمالة الستيعاب الطاقات 
االضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض االنشــطة 

االقتصادية وخاصة قطاع الخدمات. 
واوضحت الوزيرة ان الحكومة المصرية ترحب 
بتعزيــز التعاون التجاري والصناعي المشــترك 
مــع كافــة الدول لتعزيــز تواجدها االســتثماري 
فــي مصر واالســتفادة من المزايــا التي يتيحها 
الســوق المصــري، والتــي مــن أهمهــا النفاذ 
لألســواق العالميــة من خالل اتفاقيــات التجارة 
التفضيلية الُمبرمة بين مصر والعديد من الدول 
و التجمعــات اإلقليميــة والدوليــة والتــي تتيح 
للمنتجات ذات المنشــأ المصري النفاذ لما يقرب 
مــن ٢,6 مليار نســمة حول العالــم، فضاًل عن 
تكثيــف الجهــود التنســيقية لدعم التعــاون بين 
الشركات وتجمعات األعمال ومؤسسات التمويل 
بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد 

واإلمكانيات المتاحة.

يوميات مصر باكسبو 2020 دبي 
خالل شهر يناير 2022

وزيرة التجارة والصناعة تشارك في ندوة تحت 
عنوان »قناة السويس وتحديات التجارة العالمية« 
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 رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري 
بإكسبو 2020 دبي

تنظيم ندوة حول برنامج 
مصر النووي بمشاركة 

واسعة من كبرى الشركات 
العالمية

عقد منتدى األعمال المصري اإلماراتي بمشاركة 
كبيرة من القطاع الخاص بالبلدين

المفوض العام للمشاركة المصرية: 800 ألف زائر 
للجناح المصري منذ افتتاحه وحتى اليوم...

واستقبال وفود وزيارات رسمية من كبار 
المسؤولين من شتى أنحاء العالم

اســتقبل الجنــاح المصري بإكســبو 2020 
بدبي وفد مجلس النواب برئاســة المستشار/ 

حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ورافق الوفد البرلماني خال الجولة السفير/ 
أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي، 
والوزيــر مفــوض تجاري/ أشــرف حمدي 
المفوض العام للمشــاركة المصرية بإكســبو 
التجــاري  المكتــب  دبــي ورئيــس   2020

المصري بدبي.
وقال المستشــار/ حنفي جبالي رئيس مجلس 
النــواب أن الجناح المصري بإكســبو يعكس 
مقومــات الجمهورية الجديــدة وترابطها مع 
حضــارة المصريين العريقة ويقدم للجمهور 
رسالة صادقة عن مصر في ثوبها الجديد. 

وأشــاد الجبالي بتوجيهات القيادة السياســية 

الحكيمة إلياء كافة أشــكال الدعم للمشاركة 
المصريــة في هــذا المحفــل العالمــي على 
أرض دولــة اإلمارات الشــقيقة، فضًا عن 
الــدور المحوري الذي قامت به الدولة بكافة 
أجهزتها للخروج بهذا الجناح بالشــكل الذي 
يليق بصورة مصر ومكانتها إقليمياً ودولياً. 
وفــي هــذا اإلطــار أوضح الوزيــر مفوض 
تجــاري/ أشــرف حمــدي المفــوض العــام 
للمشــاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي أن 
الجناح المصري بإكســبو 2020 دبي حظي 
بإقبــال كبيــر منذ بداية العــام الجاري وذلك 
بالتزامــن احتفــاالت رأس الســنة الميادية 
حيــث بلغ عــدد زائري الجناح منــذ افتتاحه 
وحتى األن نحو 800 ألف زائر من مختلف 

دول العالم. 

وأشــار حمدي إلى أن الجناح شهد منذ بداية 
شــهر يناير العديــد من الزيارات الرســمية 
التي تضمنت زيارة البنك األفريقي للتصدير 
واالستيراد »أفريكسيم بنك«، ووفد حكومي 
مــن جمهورية مالطــا، والدكتــور/ محمود 
محيــي الديــن المديــر التنفيــذي لصنــدوق 
النقــد الدولي، والســيد/ نايف حميدي، وزير 
السياحة واآلثار بالمملكة األردنية الهاشمية، 
والســيدة/ / احام مدني، وزيرة االســتثمار 
بجمهوريــة  المكلــف  الدولــي  والتعــاون 
الســودان، والكابتن محمود الخطيب، رئيس 
النــادي األهلــي، والســيد/ ماهــر ناصــر، 
المفوض العام لجناح االمم المتحدة بإكسبو.

تنظيم ندوة حول مطار القاهرة الدولي 
والمناطق االستثمارية المتاحة

شهد الجناح المصري تنظيم واحدة من اهم الندوات العلمية والخاصة 
ببرنامج مصر النووي، وذلك بمشــاركة واسعة من هيئة المحطات 

النووية المصرية وكذا الشركات الدولية المعنية بهذا القطاع.
وقــد اســتعرض الدكتــور أمجد الوكيــل رئيس مجلــس إدارة هيئة 
المحطــات النوويــة لتوليد الكهربــاء أبرز مراحــل برنامج مصر 
النــووي الذي بدأ منذ خمســينات القرن الماضي وتضمنت إنشــاء 
لجنة الطاقة الذرية، وإنشــاء مؤسســة الطاقة الذرية، وإنشــاء هيئة 
المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وإنشــاء المجلس األعلى للطاقة، 
وإنشاء هيئة المواد النووية، ثم اختيار موقع الضبعة إلنشاء محطة 
مصــر النوويــة، وتوقيع اتفاقية حكومية دولية بين مصر وروســيا 

بشأن التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في 
مصر باستخدام التكنولوجيا الروسية.

ومن جانبه اكد السيد/ ألكسندر فوركانوف، المدير اإلقليمي لشركة 
روساتوم الروسية قال إن هناك تاريخ طويل من التعاون بين مصر 
وروسيا في مجال إنتاج الطاقة النووية وتضمن ذلك تأهيل الكوادر 
المصريــة العاملــة بالمجال وتطوير البحوث، الفتــاً إلى أن محطة 
الضبعــة للطاقة النووية مزودة بأعلى مســتويات األمان والســامة 

العالمية حيث تنتمي مفاعاتها للجيل الثالث المتطور.

استضاف الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي منتدى األعمال المصري 
اإلماراتي المنعقد يوم 27 يناير الماضي، وذلك على هامش مشــاركة اتحاد 
الغرف التجارية المصرية في فعالية منتدى الغرف التجارية العربي الروسي 

والذي عقد في مركز دبي للمعارض يومي 25 و26 يناير، 
هــذا وقد قــام المكتب التجــاري المصري في دبــي بالترتيب لعقــد الفعالية 
المصريــة اإلماراتيــة بالجناح المصري وذلك بالتنســيق مــع االتحاد العام 
للغــرف التجاريــة المصريــة، وغــرف اإلمــارات، ومجلــس اإلمــارات 

للمستثمرين بالخارج.
شــارك بالمنتدى متحدثين من الجانبين المصري واإلماراتي ممثلين في كل 
من الســيد/ محمد المصــري – نائب رئيس االتحاد العــام للغرف التجارية 

المصريــة، والدكتــور / عــاء عــز – األمين العــام لاتحاد العــام للغرف 
التجارية المصرية، والســيد/ جمال الجــروان – أمين عام مجلس اإلمارات 
للمستثمرين بالخارج، كما شهد المنتدى تمثيل حكومي من الجانب اإلماراتي 
ممثًا في الســيد / راشــد الطنيجي – مدير إدارة ترويج االســتثمار بوزارة 
االقتصاد اإلماراتية، كما شارك بالجلسة السيد الدكتور خالد حنفي – األمين 

العام التحاد غرف التجارة العربية، 
هذا وقد شهد المنتدى حضوراً من أعضاء الغرف اإلماراتية، وكذا حضور 
من رؤســاء الغرف التجاريــة بالمحافظات المصرية حيث تــم عقد لقاءات 

عمل بين الجانبين عقب الجلسة.

اســتضاف الجنــاح المصــري المشــارك بإكســبو 2020 
دبــي اليوم ندوة بعنوان »مطار القاهــرة الدولي والمناطق 
االستثمارية« والتي سلطت الضوء على الفرص االستثمارية 
المتاحة بمطار القاهرة الدولي من خال األراضي المحيطة 
بالمطــار، وذلك بحضور المهندس/ محمد ســعيد محروس 
رئيس الشــركة القابضة للمطارات والماحة الجوية وعدد 
من ممثلي شــركة ميناء القاهرة الجوي وممثلي الشــركات 

العالمية والمهتمين بمجال االستثمار حول العالم.
وقــد اســتعرضت النــدوة الفــرص االســتثمارية المتاحــة 
والممثلة في خمســة مناطق اســتثمارية رئيسية والمعروفة 
بمدينة اإليربورت ســيتي، باعتبارها من أهم المشروعات 
االســتثمارية بقطاع الطيران المدني المصري، وتستهدف 

اســتغال األراضــي المحيطــة بمطــار القاهــرة الدولــي وطرحهــا 
لاســتثمار بمجاالت متنوعة تتضمن الشــحن الجوي واللوجســتيات 
والتجارة الحرة والخدمات الفندقية والترفيهية والعاجية واألغراض 
التجارية واإلدارية، ومن المتوقع أن توفر آالف فرص العمل للشباب 

وتسهم في تحسين الدخل القومي.

وتضمنــت فعاليــات الندوة عرض فيديو توضيحــي عن مكانة مطار 
القاهرة الدولي في القارة اإلفريقية، وموقعه المحوري واالستراتيجي 
بيــن مطــارات العالم في ربــط حركة الطيران بين الشــرق والغرب 
باعتبــاره مطــارا محوريــا، إضافــة الــى اإلمكانيــات والتجهيزات 
اإلنشائية الهائلة ومشروعات التطوير المستمرة بالمطارات المصرية 

لرفع طاقتها االستيعابية.
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام ٢٠16 تمنح بواسطة مركز 
تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. 
مدة صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم. بلغ إجمالي عدد المصانع التي تم تقييمها 315  مصنع، 
و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة ٢65  مصنع، وتم رفض 5٠ مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح 

العالمة، وقد تم إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مره آخرى للمركز 
٢1 مصنع بطلبات بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.
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المصدر: الموقع اإللكتروني للبنك الدولي 
ــادي  ــو االقتص ــوي للنم ــاش ق ــد انتع بع
يُقــدَّر بنســبة 5.5% فــي 2021، مــن 
النمــو  معــدل  ل  يُســِجّ أن  المتوقــع 
ــي 2022  ــا ف ــؤا ملحوظ ــي تباط العالم
إلــى 4.1% فيمــا يُعــَزى إلــى الموجــات 
ــا،  ــروس كورون ــة لجائحــة في المتواصل
المالــي،  الدعــم  تدابيــر  وتقليــص 
واســتمرار اختناقــات ساســل اإلمــداد.

ومــع أنــه مــن المتوقــع عــودة مســتويات 
الناتــج واالســتثمار فــي االقتصــادات 
ــا  ــى اتجاهاته ــادم إل ــام الق ــة الع المتقدم
الســائدة قبــل حلــول الجائحــة، فإنهــا 
فــي  االتجاهــات  هــذه  دون  ســتظل 
الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 
ــة بســبب معــدالت  واالقتصــادات النامي
التطعيــم المنخفضــة، وتشــديد سياســة 
النقديــة،  والسياســة  العامــة  الماليــة 
واســتمرار تداعيــات الجائحــة وآثارهــا.

احتمــاالت  المســتقبل  آفــاق  وتشــوب 
منهــا  األوضــاع  لتدهــور  مختلفــة 
تعطيــات متزامنــة للنشــاط االقتصــادي 
ر أوميكــرون، واســتمرار  بفعــل الُمتحــِوّ
اختناقــات جانــب العــرض، وخــروج 
عــن  بعيــداً  التضخــم  توقعــات 
الماليــة،  والضغــوط  المســتهدف، 

والكــوارث المرتبطــة بتغيــر المنــاخ، 
طويــل  النمــو  كات  ُمحــِرّ وانحســار 
األجــل. ومــع عــدم امتــاك اقتصــادات 
واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 
الناميــة لحيــز للتصــرف مــن خــال 
السياســات لدعــم النشــاط االقتصــادي 
اذا اقتضــت الحاجــة، قــد تتفاقــم مخاطــر 

حــدوث هبــوط حــاد.
ــم  ــة تدعي ــد هــذه األوضــاع أهمي وتؤِكّ
أواصــر التعــاون الدولــي لدعــم توزيــع 
ــو  ــى نح ــرع وعل ــرة أس ــات بوتي اللقاح
منصــف، وتصحيــح السياســات الصحية 
واالقتصاديــة، وتعزيــز القــدرة علــى 
ــون  ــاء الدي ــل أعب ــي تحمُّ ــتمرار ف االس
ومعالجــة  فقــرا،  البلــدان  أشــد  فــي 

ـر المنــاخ التكاليــف المتزايــدة لتغيّـُ

1- مــن المتوقــع تباطــؤ معــدل النمــو 
العالمــي في ٢٠٢٢ و٢٠٢3 

مســاهمات االقتصــادات الكبــرى فــي 
ــي ــو العالم النم

ــى أن معــدل النمــو  ــرات إل تشــير التقدي
العالمــي سيشــهد تباطــؤاً حــاداً مــع تبــدُّد 
لاســتهاك  األوليــة  االنتعــاش  آثــار 
بتدابيــر  العمــل  وإنهــاء  واالســتثمار، 
دعــم االقتصــاد الكلــي. ويُعــَزى جانــب 
كبيــر مــن التباطــؤ العالمــي فــي الفتــرة 
إلــى  التنبــؤ  يغطيهــا  التــي  الزمنيــة 
االقتصــادات الكبــرى، وهــو مــا ســيؤثِّر 
أيضــا علــى الطلــب فــي اقتصــادات 
واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

الناميــة.

٢- مــن المحتمــل أن تشــهد 
اقتصــادات األســواق الصاعدة 
ــاً  ــة تعافي ــادات النامي واالقتص
فــي  المتوقــع  مــن  أضعــف 

المتقدمــة.   االقتصــادات 
 انحــراف الناتــج عــن اتجاهــات 

مــا قبــل الجائحــة
الوضــع  مــن  النقيــض  علــى 
المتقدمــة،  االقتصــادات  فــي 

مــن المتوقــع أن تشــهد معظــم 
اقتصــادات األســواق الصاعــدة 
تراجعــاً  الناميــة  واالقتصــادات 
جــراء  مــن  للناتــج  كبيــراً 
ــن تكــون مســارات  الجائحــة، ول
النمــو فيهــا قويــة بالقــدر الكافــي 
لعــودة االســتثمار أو الناتــج إلــى 
ــي  ــل الجائحــة ف ــا قب اتجاهــات م
يغطيهــا  التــي  الزمنيــة  الفتــرة 

.2023-2022 التنبــؤ 

 3-بعــد االتجــاه الصعــودي للتضخــم 
العالمــي علــى غيــر المتوقــع فــي 
يظــل  أن  المنتظــر  مــن   ،٢٠٢1

معدلــه مرتفعــا هــذا العــام.
للتضخــم  المحلليــن  تنبــؤات  متوســط 

العالمــي
فقــد ســاهم انتعــاش النشــاط االقتصــادي 
العالمــي مــع تعطُّــل ساســل اإلمــداد 
ومنتجــات  األغذيــة  أســعار  وارتفــاع 
ــم  ــدالت التضخ ــاع مع ــي ارتف ــة ف الطاق
البلــدان.  مــن  الكثيــر  فــي  الكلــي 

مــن  أكثــر  وشــهد 
اقتصــادات  نصــف 
األســواق الصاعــدة 

واالقتصادات 
التــي  الناميــة 
مســتويات  تُحــِدّد 
مســتهدفة لمعــدالت 
ارتفــاع  التضخــم 
هــذه المعــدالت عــن 

األمــر  عــام 2021،  فــي  المســتهدف 
إلــى  المركزيــة  البنــوك  دفــع  الــذي 
ــير  ــية. ويش ــدة الرئيس ــعار الفائ ــع أس رف

متوســط تنبــؤات المحلليــن إلــى أن معــدل 
ــي  ــا ف ــيظل مرتفع ــي س ــم العالم التضخ

.2022 عــام 

ــادي  ــاط االقتص ــي النش ــادة ف ــات الح ــِكّل االضطراب 4-تُش
التــي دفــع إليهــا االنتشــار المتســارع والمتزامــن للمتحــور 
أوميكــرون عامــالً رئيســياً يُنبِــئ بتراجــع النمــو فــي األمــد 

القريــب.
اآلثار المحتملة على النمو للمتحور أوميكرون في 2022

وقــد يكــون امتــداد تباطــؤ النمو العالمــي مــن 2021 إلى 2022 
أشــد وطــأةً لــو أن االنتشــار الســريع للمتحــور أوميكــرون طغــى 
علــى قــدرات األنظمــة الصحيــة ودفــع إلــى إعــادة فــرض تدابير 
صارمــة بســبب الجائحــة فــي االقتصــادات الكبــرى. ومــن 
المحتمــل أن تــؤدي اضطرابــات األنشــطة االقتصاديــة الناجمــة 
عــن المتحــور أوميكــرون إلــى مزيــد مــن التراجــع لمعــدل 
النمــو العالمــي هــذا العــام بمــا يتــراوح مــن 0.2 إلــى 0.7 

نقطــة مئويــة وذلــك تبعــا لافتراضــات األساســية الُمســتخدمة. 
ــات فــي  ــى اختناق ــة أيضــا إل ــؤدي االختــاالت المصاحب ــد ت وق

ــة. ــم الضغــوط التضخمي إمــدادات المعــروض وتفاق

5- ســيلزم تعــاون دولــي واتبــاع سياســات وطنيــة فعالــة 
لمعالجــة التكاليــف الشــديدة المصاحبــة للكــوارث المرتبطة 

بالطقــس والمنــاخ.
الخســائر االقتصاديــة الناجمــة عــن الكــوارث المرتبطــة بالطقس 

ــر المناخ وتغي
قــد تــؤدي أيضــا الكــوارث الطبيعيــة والظــروف املناخيــة الشــديدة إىل تعــرُّ التعــايف 

يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. ومثــة حاجــة إىل تعــاوٍن دويل 

ــاخ،  ــق أهــداف اتفــاق باريــس بشــأن تغــر املن ــرة الســعي نحــو تحقي ــع وت لترسي

وللحــد مــن اآلثــار االقتصاديــة والصحيــة واالجتامعيــة لتغــر املنــاخ التــي يُؤثِّــر كثــر 

منهــا عــى الفئــات األكــر احتياجــاً واألوىل بالرعايــة مــن الســكان أكــر مــن غرهــم.

 وُيِكــن للمجتمــع الــدويل أيضــا اإلســهام يف هــذا الســعي عــن طريــق تكثيــف تدابــر 

ــادة االســتثامرات الخــراء، وتســهيل التحــول  ــاخ، وزي ــار تغــر املن ــف مــع آث التكي

ــرٍ مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات  ــة الخــراء يف كث نحــو الطاق

ــدف  ــة به ــم خطــط عمــل السياســات الوطني ــة. ويكــن أيضــا تصمي النامي

تعزيــز االســتثامرات يف الطاقــة املتجــددة والبنيــة التحتية، والنهــوض بالتنمية 

التكنولوجيــة. عــاوًة عــى ذلــك، يســتطيع واضعــو السياســات إعطــاء أولوية 

ــات  ــة األزم ــب ملجابه ــادة التأه ــو وزي ــز النم ــة إىل تعزي ــات الرامي لإلصاح

املرتبطــة باملنــاخ يف املســتقبل.

في أحدث تقرير للبنك الدولي حـــــــول االقتصاد العالمي2022
ضرورة تعزيز التعاون العالمي لمواجهة 

تداعيات »أوميكرون« واتخاذ تدابير 
التكيف مع آثار تغير المناخ وتسهيل 

التحول نحو الطاقة الخضراء
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بناًء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
رفع الحد األدنى 

لألجور إلى 2700 جنيه 
للموظفين المخاطبين 
بقانون الخدمة المدنية

أصــدرت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعة قراراً بتشــكيل وحدة 
رئيســية خاصــة بالمــرأة وتكافؤ الفرص 
بديوان عام الوزارة برئاسة السيدة/ الشيماء 
علي شــعبان، مديــر عــام اإلدارة العامة 
التنموية  لاســتراتيجيات والمشــروعات 
باإلدارة المركزية للتخطيط االستراتيجي 
وعضويــة كل من الســيد/ أحمد أبو العا 
زيادة، مدير عام اإلدارة العامة للموازنة، 
والســيدة/ منى ســيف شــوقي، أخصائي 
شؤون عاملين ثالث، والسيدة/ سمر يحيى 
محمــد عوض، أخصائي شــؤون عاملين 
ثالث، والســيدة/ حنان حلمــي مصطفى، 
أخصائي شــؤون عاملين ثالث، والسيدة/ 
إيمان جابر صبري، أخصائي مكتب فني 
ثالث، والســيد/ أشرف محمد عبد الحميد، 

كاتب سكرتارية إدارية ثان. 
وقالــت الســيدة/ حنــان ســام مستشــار 
الوزيــرة للتطويــر المؤسســي والموارد 
البشــرية أن هذه الوحدة ســتتولى متابعة 
تحقيــق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفرص 
بيــن العاملين والعامات فــي ديوان عام 
الــوزارة والهيئات والجهــات التابعة لها، 
وكذا المســاهمة في حل المشــكات التي 
تواجهها المرأة بالوزارة والجهات التابعة. 
وأوضحت ســام أنه سيتم تشكيل وحدات 
فرعية خاصــة بالمرأة بالهيئات والجهات 
التابعــة للــوزارة تضم رئيــس وأعضاء 
يختارهــم رئيــس الجهة وتتبعه مباشــرة 
علــى أن تتولــى هــذه الوحدة نفــس مهام 

الوحدة الرئيسية محل هذا القرار.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بتشكيل وحدة 
رئيسية خاصة بالمرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام الوزارة 

حنان سالم: جاري تشكيل وحدات فرعية للمرأة 
بالهيئات والجهات التابعة للوزارة

ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 
اعتبارًا من أول يوليو 2022

أصــدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة القرار رقم 265 لســنة 
2021 ، بترقية السادة الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية 
، وبناء على الكتاب الدوري للجهاز رقم ) 1 ( لسنة 2021 بشأن القواعد 
التنفيذية للقرار رقم )265( لســنة 2021 المشــار إليه بعاليه ،وبناء على 
موافقة لجنة الموارد البشــرية بمحضرها رقم )12( لســنة 2021 بجلسة 
2021/10/31 ، والمعتمد من السلطة المختصة بتاريخ 2021/12/12 
، وعلى مذكرة الســيد األســتاذ / مدير عام شئون العاملين المؤرخة يناير 
2022 ، تم ترقية السادة الموظفين ، والمستوفين لشروط الترقية وانتفاء 
موانعها الذين اتموا في مستوياتهم الوظفية حتى 2021/6/30 المدد البينية 
الازمة للترقية وذلك اعتباراً من 2021/7/1 مع احتفاظهم باألقدمية في 

المستوى الوظيفي بالمجموعات النوعية المختلفة بعد الترقية .

كمــا تــم منــح الســادة الموظفيــن ، والذين مضــى على عملهــم في أحد 
المســتويات الوظيفيــة مدة )ثاث ســنوات أو أكثر ( مــن غير الوظائف 
القيادية واإلدارة اإلشــرافية حافز بنســبة ) 5% ( من اآلجر الوظيفي في 
2021/6/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شــهرياً 

، وذفلك من 2021/7/1 . 

وفــي هذا االطار فقد صدر قرار تنفيذي رقم 31 لســنة 2022 والخاص 
بترقية السادة العاملين بوزارة التجارة والصناعة والذين اتموا المدد البينية 

الازمة للترقية.

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي توجيهات برفــع الحد 
إلــى 2700  األدنــى لألجــور 
جنيــه، وإقــرار عاوتين بتكلفة 
8 مليــار جنيــه، األولى عاوة 
دوريــة للموظفيــن المخاطبيــن 
بقانــون الخدمــة المدنية بنســبة 
الوظيفــي،  األجــر  مــن   %7
والثانية عــاوة خاصة للعاملين 
غيــر المخاطبين بقانون الخدمة 
المدنية بنسبة 13% من المرتب 

األساسي
 وأكد الدكتور محمد معيط وزير 

الماليــة، أن تطبيــق توجيهــات 
الرئيــس عبــد الفتاح السيســي، 
الخاصــة بزيــادة الحــد األدنى 
لألجــور والعــاوات، وتعييــن 
المدرســين الجدد، ستجري في 
العــام الجديــد 2022- 2023، 
مشــيرا إلــى أن إجمالــي تكلفة 
الزيــادات الجديدة التي ســتطرأ 
على الموازنة فــي العام المالي 
المقبــل، تصــل إلــى 45 مليار 
جنيه، مؤكــدا أن التطبيق بداية 

من شهر يوليو.
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أهــم  إحــدى  الســيراميك  صناعــة  تعــد 
الصناعــات االســتراتيجية الوطنيــة التــي 
تســهم فــي ســد احتياجــات الســوق المحلــي 
ــة،  ــة والعالمي ــواق االقليمي ــر لألس والتصدي
كمــا تعتبــر مــن الصناعــات كثيفــة العمالــة 
العمــل  فــرص  مــن  اآلالف  توفــر  التــي 
وتتمتــع  المباشــرة،  وغيــر  المباشــرة 
نســبة  أن  إلــى  ترجــع  كبيــرة  بتنافســية 
المكــون المحلــي بهــا تصــل إلــى %90.
تشــهد صناعــة الســيراميك خــال المرحلــة 
ــادة  ــي زي ــع إل ــاً يرج ــواً ملموس ــة نم الحالي
الطلــب   فــي ظل المشــروعات القومية التي 
تنفذهــا الدولــة والتــي تشــمل مشــروعات 
التجمعــات  ومشــروعات  الجديــدة  المــدن 
الســكنية والخدميــة وتطويــر العشــوائيات 
بخــاف مشــروعات القطــاع الخــاص مــن 
وفنــادق  ســياحية  وقــرى  ســكنية  مبانــي 

ــا ــة وغيره ــز تجاري ومراك
يمتلــك االقتصــاد المصــري كافــة المقومــات 
واإلمكانــات المؤهلــة لتحقيــق قفــزة صناعية 
مجــال صناعــة  فــي  كبــرى  واقتصاديــة 
الســيراميك خــال الفتــرة المقبلــة والتــي 
والمــواد  الطاقــة  توافــر مصــادر  تشــمل 
علــى  عــاوة  المؤهلــة  والعمالــة  الخــام 
ــة ومتعــددة  ــات التجــارة الحــرة الثنائي اتفاقي
االطــراف الموقعــة مــع عــدد كبيــر مــن 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــات العالمي ــدول والتكت ال
المنــاخ الصناعــي واالســتثماري المائــم.
 يأتــي قطــاع صناعــة الســيراميك   ضمــن 
ــا  ــز  عليه ــي ترتك ــية الت ــات الرئيس القطاع
والصناعــة  التجــارة  وزارة  اســتراتيجية 
الحاليــة  المرحلــة  خــال  تســعى  والتــي 
لصناعــة  إقليميــاً  مركــزاً  مصــر  لجعــل 
وتصديــر الســيراميك حيــث تبنــت الــوزارة 
خــال المرحلــة الماضيــة مجموعــة مــن 
إلــى  الهادفــة  واإلجــراءات  القــرارات 
ــة  ــة الصناع ــدالت إنتاجي ــى مع ــاظ عل الحف
ــروس  ــار في ــات انتش ــن تداعي ــة م المصري
بينهــا صناعــة  ومــن   ، عالميــاً  كورونــا 
ــر  35  ــي مص ــد ف ــث يوج ــيراميك حي الس
مصنعــا  للســيراميك والبورســلين يعمــل 
بهــا نحــو 600 ألــف عمالــة مباشــرة وغيــر 

مباشــرة، ومــن أهــم هــذه اإلجــراءات التــي 
تبنتهــا الــوزارة  إدخــال صناعــة الســيراميك 
ضمــن القطاعــات المســتفيدة مــن البرنامــج 
ــاء   ــادرات ورد األعب ــاندة الص ــد لمس الجدي
التصديريــة والــذي يتضمــن أيضــاً  مســاندة 
تكلفــة الشــحن لكافــة القطاعــات التصديريــة 
الســيراميك  قطــاع صناعــة  بينهــا  ومــن 
وذلــك ألســواق دول القــارة اإلفريقيــة والتــي 
ــة  ــاً للصــادرات المصري ــل مقصــداً هام تمث
فــي مختلــف الصناعــات التابعــة لقطــاع 

ــاء ــواد البن م
المصريــة  الســيراميك  منتجــات  تتمتــع 
بمكانــة متميــزة بالســوقين المحلــي والعالمي 
واأللــوان  والــذوق  الجــودة  حيــث  مــن 
حاليــاً  تصديــره  يتــم  حيــث  والمقاســات 
ألســواق عــدد كبيــر مــن الــدول األوروبيــة 
وفرنســا  انجلتــرا  تتضمــن  والعربيــة 
وتركيــا ولبنــان والســعودية واألردن وليبيــا 
ــد بلغــت صــادرات  ــارات وق ــن واإلم واليم
 227 نحــو   2021 خــال  الســيراميك 
مليــون دوالر مقابــل 154 مليــون دوالر 

%47.4 زيــادة   بنســبة   2020 خــال 
 

المجلــس  أن  إلــى  اإلشــارة  بنــا  يجــدر 
والحراريــات  البنــاء  لمــواد  التصديــري 
أهــم  أحــد   يعــد  المعدنيــة  والصناعــات 
صــادرات  بتعزيــز  المعنيــة  الجهــات 

المنتجــات المصريــة مــن الســيراميك  حيــث 
المصــري  التواجــد  تعزيــز  علــى  يعمــل 
لصــادرات القطــاع باألســواق الدوليــة وذلك  
ســواء مــن خــال تقديــم البرامــج التدريبيــة 
المتخصصــة للشــركات العاملــة بصناعــة 
الســيراميك   و تنظيــم ودعــم المشــاركة فــي 
الدوليــة الخارجيــة والداخليــة  المعــارض 
ــات  ــة الجه ــع كاف ــاون م ــى التع ــاوة عل ع
والهيئــات المعنيــة بالصــادرات مثــل قطــاع 
االتفاقيــات التجاريــة والتجــارة الخارجيــة 
ــي  ــة عل ــة الرقاب ــارك وهيئ ــة الجم ومصلح
الصــادرات و الــواردات و هيئة المواصفات 
والجــودة ومصلحــة الرقابــة الصناعيــة و 
جمعيــات رجــال األعمــال و المســتثمرين 
ــس  ــة  والمجال واتحــاد الصناعــات المصري

التصديريــة.
للتواصــل مــع المجلــس ومعرفــة المزيــد 
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