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عقد الدكتــور مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس 
الــوزراء، اجتماعا مــع الدكتور/ جيــرد مولر، 
مدير عام منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
»اليونيدو« لمناقشــة جوانب التعاون بين مصر 
والمنظمة فيمــا يتعلق بقطاع الصناعة، وبرنامج 
الشــراكة مع المنظمة، وذلك بحضور المهندس/ 
أحمد ســمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير 
مفــوض تجارى/ يحيى الواثق باهلل، رئيس جهاز 
التمثيــل التجــاري، والســيد/أحمد رزق، ممثــل 
المنظمــة، ومدير مكتب »اليونيــدو« في مصر 

باإلنابة.
وفي مســتهل االجتماع، أعــرب رئيس الوزراء 
عن تقدير مصر لدور »اليونيدو« في دعم التنمية 
الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، خاصة 
في المجــاالت المتعلقة بالتخطيط االســتراتيجي 
الصناعــي، وكفــاءة الطاقــة، والطاقــة الجديدة، 

والقيمة المضافة في مجال اإلنتاج الزراعي.
وقــال الدكتــور/ مصطفى مدبولــي إن الحكومة 
تتطلــع إلــى المســاهمة اإليجابيــة للمنظمــة في 
دعــم تحديــث االســتراتيجية الوطنيــة للصناعة 
خــالل األشــهر الثالثــة المقبلــة، بمــا لليونيــدو 
مــن خبرات بارزة فــي هذا المجــال، مؤكدًا أن 

هذه االســتراتيجية تمثــل أولوية بالنســبة للدولة 
المصريــة، وفقــا لتوجيهــات القيادة السياســية، 
حيث تســتهدف الحكومة تطبيقها على مدار ١٠ 
سنوات مقبلة، من أجل إحداث نقلة نوعية لقطاع 

الصناعة في مصر.
وأشــار مدبولي إلــى أهمية البناء علــى التعاون 
القائــم بين مصر والمنظمة، واالســتفادة من ذلك 
فــي دعم برامج توطين الصناعــة، والعمل على 
إعداد مصر كمركز إقليمي لعدد من الصناعات، 
وفى مقدمتها الهيدروجين األخضر، واالســتفادة 
مــن االتفاقيــات الموقعــة بين مصــر والتكتالت 
واالتحــاد  العربيــة  الــدول  وكــذا  االفريقيــة، 

االوروبي.
وتطــرق رئيــس الوزراء إلــى مناقشــة برنامج 
المصريــة ومنظمــة  الحكومــة  بيــن  الشــراكة 
»اليونيــدو« الــذي يقوم على عدد مــن المحاور 
منها جذب االســتثمارات الصناعيــة، واالبتكار 
والسياســات  المتقدمــة،  والتقنيــات  والرقمنــة، 
الصناعيــة، مؤكدًا حرص مصر على االســتفادة 
من برامج ومشــروعات »اليونيدو« في تطوير 
القطــاع الصناعــي، وتعزيــز القدرة التنافســية 
المحليــة  األســواق  فــي  المصريــة  للمنتجــات 

والعالميــة، الســيما و أن هنــاك عــدد كبير من 
مشــروعات التعــاون الناجحــة بيــن الحكومــة 
المصرية والمنظمة في مجاالت الطاقة المتجددة، 

وتحسين كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة.
ومــن جانبه أعرب الدكتــور/ جيرد مولر، مدير 
عــام منظمة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعية 
للدولــة المصريــة  »اليونيــدو«؛ عــن تقديــره 
ونجاحها في تنظيم قمة المناخ COP27، مشيدًا 
بمــا تضمنته الكلمة االفتتاحية للرئيس عبد الفتاح 

السيسي من رسائل ونقاط مهمة للغاية.
 وأكــد حــرص المنظمة علي اســتمرار التعاون 
القائم مع الحكومة المصرية، خاصة في مجاالت 
المشــروعات التي تستهدف االســتدامة والطاقة 
المتجددة والهيدروجين األخضر، مشــيرًا الي أن 
السوق المصرية سوق هائلة، فضاًل عن امتالكها 
مناطق اقتصادية واعدة مثل المنطقة االقتصادية 

لقناة السويس.
كمــا أعرب عن ترحيبه بالتعــاون مع مصر في 
تحديث االستراتيجية الوطنية للصناعة، وكذا في 
مجــال التدريب المهني، خاصة وأن مصر تتمتع 
بقوة عمل شــابة، تستطيع المســاهمة بفاعلية في 

جهود تطوير الصناعة المصرية.

شــهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، مراســم توقيــع بروتوكول تعاون بين 
وزارة التخطيط والتنميــة االقتصادية، ووزارة 
التجارة والصناعة، وشــركة تكنولوجيا تشــغيل 
المنشــآت المالية »إي فاينانس« بشــأن إنشــاء 
تقديــم  لتيســير  الرقميــة  الصناعيــة  المنصــة 
الخدمات واإلجراءات المختلفة للمســتثمرين في 
قطاع الصناعة، وذلــك بحضور الدكتورة هالة 
الســعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، 
التجــارة  وزيــر  ســمير،  أحمــد  والمهنــدس/ 

والصناعة.
وقع البروتوكول الســيد/ أشــرف عبــد الحفيظ، 
مســاعد وزير التخطيــط والتنميــة االقتصادية 
للتحول الرقمي، والســيد/ ياسر حلمي، مستشار 
وزيــر التجــارة والصناعــة للتحــول الرقمي، 
والمهنــدس/ إبراهيــم ســرحان، رئيــس مجلس 

إدارة شركة »إي فاينانس«.
ويســتهدف بروتوكــول التعاون تقديــم خدمات 
الخدمــات  منصــة  وتشــغيل  وإدارة  تصميــم 
الصناعية الرقمية التي تســاهم فــي تقديم خدمة 
أفضــل للمســتثمرين والمصنعين والتيســير في 
ســرعة إنهاء اإلجراءات المطلوبــة وحوكمتها 
من خالل استحداث منظومة رقمية الكترونية. 

وأكــدت الدكتــورة/ هالــة الســعيد أن وزيــرة  
التخطيط والتنمية االقتصادية أن الوزارة  ستقوم 

في إطار التنســيق مع باقي أطراف البروتوكول 
بالتواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التي 
تتعامل مع القطــاع الصناعي في مصر، فضاًل 
عــن إعــداد خطط العمــل وأعمــال التنفيذ، إلى 
جانب تقديم االستشــارات االداريــة والتنظيمية 
الالزمــة، والدعــم الفنــي المطلــوب وتوفيــر 
األجهزة والمعدات لضمان نجاح المشروع، مع 

إتاحة الربط مع كافة المنصات.
وأضافــت أن توقيــع بروتوكول التعــاون يأتي 
فــي إطــار الدور الــذي تقــوم به الــوزارة من 
أجــل تعزيز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية 
في جميع القطاعات؛ من خالل اســتخدام جميع 
الوســائل اإللكترونيــة الحديثــة لتحقيق »رؤية 
مصــر 2٠۳٠«، بمــا يحقق جهــود الدولة نحو 
اإلسراع في تحويل االقتصاد إلى كيان قائم على 
العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع 

الحكومي.
ومــن جانبــه أوضــح المهنــدس / أحمد ســمير  
وزيــر التجارة والصناعــة أن دور الوزارة في 
هــذا البروتوكــول يتمثل ـ بالتنســيق مــع باقي 
أطــراف البروتوكــولـ  في تشــكيل مجموعات 
العمــل الالزمــة لتفعيــل المشــروع، وتحديــد 
الخدمــات الُمقدمــة مــن الجهــات والمســتهدفة 
بأعمــال الميكنة، إلى جانــب تنظيم ورش عمل 
لوضع دورات العمل المستندية لتحسين مستوى 

الخدمــات المقدمة، وإتاحة المحتــوى والبيانات 
الالزمة لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل من 
المتخصصين للتدريب على إدارة وتشغيل النظم 
الالزمة للمشــروع، وإتاحة المواقع التي ســيتم 
فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتجهيزها. 

وأوضــح الوزيــر أن هــدف الــوزارة االرتقاء 
بالخدمــات المقدمة للقطــاع الصناعي من خالل 
إتاحــة جميع خدمات الــوزارة والجهات التابعة 
لهــا علــى منصــة رقميــة تفاعلية تدعــم خطة 

التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.
وبدوره أشار المهندس/ إبراهيم سرحان، رئيس 
مجلس إدارة شركة »إي فاينانس« إلى أن دور 
الشركة يتمثل في إتاحة الخدمات المستهدفة عبر 
المنصة إلكترونيُا لتيسير تقديمها لمتلقي الخدمة 
مــن خالل تصميــم وتنفيــذ وإدارة بوابة خاصة 
بميكنــة الخدمات الرقمية الصناعية، وكذا إتاحة 
الربــط ببوابة الســداد لمركز الدفــع والتحصيل 
اإللكترونــي لــوزارة المالية، إلــى جانب اتاحة 
التدريــب في بيئة العمل علــى الحلول المطورة 

وتوفير البنية المعلوماتية وخطوط الربط.
ولفــت ســرحان إلى أن الشــركة تقــدم خدمات 
تصميم واستضافة وتشــغيل وإدارة المنظومات 
اإللكترونيــة من خالل اإلمكانيــات التكنولوجية 
والكوادر البشــرية التي تتميــز بها ولها خبرات 

سابقة وناجحة في تقديم هذه الخدمات. 

بحضور وزير التجارة والصناعة 
ويعقد اجتماعا مع مدير عام منظمة »اليونيدو« 
لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول 
الصناعية  منصة مصر  وتشغيل  وإدارة  إنشاء 

الرقمية
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عقــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة لقاًء موسعًا مع اعضاء رابطة رجال 
األعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم 
آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة لبحث سبل 
تنميــة وتطويــر عالقــات التعــاون االقتصادي 

المشترك بين منظمات األعمال في البلدين. 
وقــال الوزير ان هناك فــرص تصديرية واعدة 
أمــام المصدريــن والمســتوردين مــن البلديــن 
لتلبية احتياجات الســوقين المصــري والقطري 
والتصدير لألسواق االقليمية والعالمية واالستفادة 
من اتفاقيــات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة 
بيــن مصــر وعدد كبيــر من الــدول والتكتالت 
االقتصاديــة العالمية والتي تتيــح نفاذ المنتجات 
المصرية بمزايا تفضيلية ألســواق تجاوز ال 2 

مليار مستهلك.  
ونوه ســمير الــى ان المؤتمــر االقتصادي الذي 
نظمته مصر مؤخرًا طرح عدد كبير من فرص 
االستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصري، 
كمــا اعدت الــوزارة قائمة تضــم حوالي ١٤٠ 
فرصــة تصنيعيــة جميعها في مجــاالت تصنيع 
مدخــالت االنتــاج، فضــاًل عــن المشــروعات 
المتعلقــة بالصناعات التعدينية خاصة في ضوء 
حــرص الحكومة المصرية علــى تعظيم القيمة 
المضافة للثروات التعدينية المتوافرة في مصر. 
وأوضــح الوزير ان اللقاء اســتعرض عددًا من 
مشــروعات التعــاون المقترحة التي من شــأنها 
إحداث نقلة نوعية في مســار التعاون بين مصر 
وقطر خالل المرحلــة المقبلة، الفتا الى ان هذه 
المشــروعات تعتمد علــى اســتغالل المميزات 
النســبية التنافســية لمصــر والتي تشــمل توافر 

العمالة الماهرة والسوق االستهالكي 
النفــاذ ألســواق  وفــرص  الكبيــر 
دولية متنوعــة وتوافر المواد الخام 
االساسية وبيئة االعمال المميزة من 
ناحية االجراءات والسياسات، وكذا 
المميــزات التنافســية الكبيرة لدولة 
قطــر والتي تشــمل البنيــة التحتية 
المميــزة لتكنولوجيــا المعلومــات، 
واللوجســتيات عالية الكفــاءة التي 

تخدم التجارة. 
ومــن جانبــه اكد الشــيخ فيصل بن 
قاســم آل ثاني رئيــس مجلس إدارة 
رابطة رجــال االعمــال القطريين 
ان هنــاك رغبــة اكيدة مــن رجال 
االعمــال القطريين لالســتثمار في 
الســوق المصري وتعزيز الشراكة 

االســتراتيجية بيــن البلديــن الشــقيقين، خاصة 
في ظــل توافــر الدعم الكامــل من قبــل الدولة 
المصرية، مشيرًا الى ان قائمة المشروعات التي 
تم عرضها خالل االجتماع قد القت استحســان 
العديد من الشــركات، حيث عبروا عن رغبتهم 
في دراســة بعض من هذه المشروعات ومن ثم 

اتخاذ قرار االستثمار في السوق المصري.
وبــدوره أكــد المهندس/ محمد الســويدي رئيس 
اتحــاد الصناعــات المصريــة اهميــة التواصل 
الدائم بين مجتمع االعمــال المصري والقطري 
الســتثمار الفرص المتاحة ليــس فقط في مجال 
الصناعــة ولكن فــي كافة القطاعــات االخرى، 
منوهــًا الى قيــام االتحاد بــدوره كحلقة اتصال 
لمنظمات االعمال المصرية مع رابطة االعمال 
القطريين لتنمية التعاون المشــترك واستكشاف 

الفرص االستثمارية المتاحة في كال البلدين.
هــذا وقــد اســتعرض المهنــدس/ محمــد عبــد 
الكريم رئيــس هيئة التنميــة الصناعية عدد من 
الفرص االستثمارية المتميزة بالسوق المصري 
والمحــددة بنــاء على تحليــل هيكل الــواردات 
وتوجهات الدولة المصرية بالتركيز على بعض 
الصناعــات المســتهدفة فــي ضــوء المتغيرات 
العالميــة الحالية، مشــيرا الى ان هــذه الفرص 
البتروكيماويــات  تصنيــع  مجــاالت  تتضمــن 
واخشــاب MDF واالبالكاج والخاليا الشمسية 
واطارات الشــاحنات واالتوبيســات وســيارات 
الركوب فضــال عن كابالت االليــاف الضوئية 
وبطاريــات الليثيــوم والمحــركات الكهربائيــة 

وخيوط البوليستر.
ومن ناحية أخري شــهد المهندس/ احمد ســمير 
وزيــر التجــارة والصناعة والســيدة/ 
تماضر آل ثاني ممثلة السفارة القطرية 
بالقاهــرة توقيع بروتوكول تعاون بين 
اتحــاد الصناعــات المصرية ورابطة 
رجــال االعمــال القطرييــن لتعزيــز 
التعاون المشــترك في كافة المجاالت 
االقتصاديــة والصناعيــة والتجاريــة 
الفــرص  واستكشــاف  والعلميــة 
االستثمارية المتاحة بالبلدين باإلضافة 
الى تطوير الشــراكات ومشــروعات 
ريادة االعمال، وقد وقع مذكرة التفاهم 
المهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد 
الصناعات والشــيخ/ فيصل بن قاســم 
آل ثانــي رئيس رابطة رجال االعمال 

القطريين. 

وزير التجارة والصناعة يلتقي وفد رابطة رجال 
التعاون  فرص  الستعراض  القطريين  االعمال 

االستثماري المشترك بين البلدين
ويشهد توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون المشترك بين اتحاد 

الصناعات المصرية ورابطة رجال االعمال القطريين

أكــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون 
االقتصــادي مع إيطاليــا في مختلــف المجاالت 
باعتبارها من أهم الشركاء االستراتيجيين لمصر 
فــي قارة أوروبا، مشــيرًا إلى ضــرورة تضافر 
جهــود البلدين على المســتوى الحكومي ورجال 
األعمال خاصًة في ظل األزمات العالمية الحالية 
للنهوض بمســتقبل العالقات المشتركة وبما يلبي 

طموحات الشعبين المصري واإليطالي. 
جــاء ذلك خــالل جلســة المباحثات التــي عقدها 
ســفير  كارون،  مايــكل  الســيد/  مــع  الوزيــر 
دولــة إيطاليــا بالقاهــرة لبحث مســتقبل التعاون 
االقتصادي واالســتثماري بين مصــر وإيطاليا، 
شــارك في اللقاء الدكتــور/ مارتينو ميللي، مدير 
الوكالــة اإليطالية للتعــاون اإلنمائــي، والوزير 
مفوض تجارى/ يحيــى الواثق باهلل رئيس جهاز 

التمثيل التجارى 
وقــال الوزيــر إن الحكومــة اتخــذت عــددًا من 
الخطــوات الجــادة لمواجهــة األزمــات العالمية 
المتعاقبــة حيــث أعلنــت مؤخرًا أنه ســيتم نهاية 
العام الجاري إطالق سياســة ملكيــة الدولة التي 
ســتتيح بموجبها مشروعات أمام القطاع الخاص 
بقيمــة ١٠ مليــار دوالر ســنويًا علــى مــدار ٤ 
ســنوات بإجمالــي ٤٠ مليــار دوالر، باإلضافة 
إلى القرارات الخاصة بتحرير ســعر العملة أمام 
الجنيه في الســوق المصري، الفتًا إلى أن الدولة 
المصريــة لم تتوانى عن دعم مواطنيها لمواجهة 
هــذه األزمات ســواء من خــالل تثبيت أســعار 
الكهربــاء حتــى يونيه مــن العام المقبــل وزيادة 
األجــور لمواجهــة ارتفاع أســعار الســلع نتيجة 
ارتفــاع معدالت التضخم عالميًا، مشــيرًا إلى أن 
القطاع الصناعي بدأ في استعادة عافيته واالنتفاع 
بالمزايا والدعم غير المســبوق الذي توليه القيادة 
السياســية المصريــة للنهوض بقطــاع الصناعة 
باعتبــاره قاطــرة التنميــة االقتصاديــة الشــاملة 

والمستدامة. 
وأوضــح ســمير أن هنــاك العديــد مــن الفرص 
لتعزيــز التعاون المشــترك بين مصــر وإيطاليا 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خالل 
عام 2٠2١ نحو ۳ مليار و29 مليون يورو، منها 
مليــار و٤٤2 مليون يورو صــادرات مصرية، 
الفتــًا إلــى أن إيطاليا من أكبر الدول المســتثمرة 
بالســوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت في 
إبريل 2٠22 نحو مليار و7٠7 مليون يورو في 
أكثر من ١2۳۳ مشــروعًا تعمــل في القطاعات 
الصناعيــة والزراعيــة والســياحية والخدمــات 
واإلنشــاءات وتكنولوجيــا المعلومات والخدمات 

المالية.

أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
الجلــود  مدينــة  مشــروع 
بالروبيكــي يعــد مــن أهم 
التعــاون  مشــروعات 
اإليطالــي  الجانــب  مــع 
الــوزارة  ترغــب  حيــث 
فــي االســتعانة بالخبــرات 
المرحلة  لتنفيــذ  اإليطاليــة 
مشــروع  مــن  الثالثــة 
الروبيكي التي تشمل إنشاء 
للمنتجــات  مصنــع   ١٠٠
الجلدية تامــة الصنع وذلك 
لالستفادة من حزم الحوافز 
الحكومــة  تقدمهــا  التــي 

لالســتثمار في هذا المشــروع الكبيــر، الفتًا إلى 
حرص الوزارة على مشاركة كبريات الشركات 
اإليطاليــة المتخصصــة في صناعــة الجلود في 
مشــروع مدينــة الروبيكي لتوطيــن الصناعة ال 
سيما وأن المدينة بها مركز تكنولوجي على أعلى 
مســتوى ومجهز بأحــدث المعــدات والماكينات 

اإليطالية. 
ودعا ســمير الشــركات اإليطالية التي اضطرت 
لوقــف اإلنتاج كليــًا أو جزئيًا علــى خلفية أزمة 
ارتفاع أســعار الطاقة األخيرة، إلقامة شــراكات 
ناجحــة مــع نظرائها في مصر ســواء من خالل 
اإلنتــاج من إيطاليــا والتصدير ألســواق إفريقيا 
والشــرق األوســط مــن خــالل مصــر أو بنقل 
المصانــع إلى الســوق المصري واالســتفادة من 
المزايا النســبية التي تتميز بهــا مصر، الفتًا إلى 
إمكانية تنظيم لقاءات تجمع الشركات من البلدين 
لعــرض الحوافــز المتاحة التي تشــمل انخفاض 
أســعار الطاقة وتوافــر األيدي العاملــة المدربة 
والماهــرة والموقع الجغرافــي المتميز واتفاقيات 
التجــارة الحرة التي تتيح نفــاذ الصادرات للعديد 

من األسواق العالمية. 
ولفــت الوزير إلى أن الحكومة على أتم اســتعداد 
لتقديم أوجــه الدعم الممكنة للشــركات اإليطالية 
العاملة بالســوق المصري وتذليــل أية عقبات قد 
تواجهها، مشــيرًا إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا 
عن خطوات لتطوير وتيســير إجراءات اإلفراج 

الجمركي لزيادة تدفق حركة التجارة. 
ومن جانبه أكد السيد/ مايكل كارون، سفير دولة 
إيطاليا بالقاهرة حرص بالده على تعزيز أواصر 
التعاون مع مصر ال سيما في ظل األزمات التي 
عصفت بالعالم مؤخرًا وكان أخرها أزمة الحرب 
الروســية األوكرانية وتداعياتها االقتصادية على 
السوق األوروبية بصفة عامة والسوق اإليطالية 
بصفة خاصة والتي شــملت ارتفاع أسعار الطاقة 

مــا أدى إلى تراجــع معــدالت اإلنتاجية وتوقف 
بعــض المصانع عن العمل، مشــيرًا إلى أن هذه 
التداعيات تمثل فرصة لتعزيز العالقات التجارية 
واالســتثمارية بين البلدين خاصًة في ظل حرص 
مصر على تعميق الصناعة المحلية واالســتعانة 

بالخبرات المتقدمة لتحقيق طفرة صناعية.
خــالل  ستســتضيف  مصــر  إن  كارون  وقــال 
االســبوع الثاني من شــهر ديســمبر وفــد رجال 
أعمــال إيطاليين في قطــاع الزراعة يمثلون كل 
حلقات سالسل القيمة بالزراعة التي تشمل الري 
والزراعــة والتكنولوجيات المتطــورة والمعايير 
البيئيــة لتعزيــز التعــاون مع الجانــب المصري 
خاصــًة وأن إيطاليــا تتمتــع بخبــرات كبيرة في 
هذا المجال، الفتًا إلى أنه جاري وضع اللمســات 
األخيــرة الطــالق الخــط المالحــي بيــن مصر 
وإيطاليا وهو ما سيسهم في زيادة حركة التجارة 
واالســتثمارات بيــن البلديــن وزيــادة صادرات 
المشــروعات اإليطاليــة العاملة فــي مصر التي 

تصدر منتجاتها السواق أوروبا الشرقية. 
وأشــار ســفير دولــة إيطاليــا بالقاهــرة إلــى أن 
الحكومــة اإليطاليــة ترصــد تمويــاًل بقيمة ١٠ 
مليــون يــورو لمشــروعات تعاون مــع مصر، 
حيث تخصص جزء منــه للمرحلة الثانية بمدينة 
الجلــود بالروبيكي والمرحلة الثانيــة من منطقة 
شــق الثعبان، مشيرًا إلى اهتمام الجانب اإليطالي 
أيضًا بتعزيز التعاون مع مصر في مجال صناعة 

األثاث خاصة مدينة األثاث بدمياط.
وبــدوره أوضح الدكتور/ مارتينــو ميللي، مدير 
الوكالــة اإليطالية للتعــاون اإلنمائي مدير مكتب 
الوكالــة أن مشــروعات التعاون مــع مصر من 
خــالل الوكالة تشــمل مشــروع تطوير سالســل 
القيمــة للطماطم ومركزاتهــا والذي تنفذه منظمة 
األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة »يونيــدو« 

وبتمويل من الوكالة االيطالية.

تنمية  بالقاهرة  إيطاليا  سفير  مع  ويبحث 
العالقات االقتصادية واالستثمارية المشتركة 

بين البلدين
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عقــد المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة جلسة مباحثات مع السيدة/ ليسجي 
شرينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون 
اإلنمائي الهولندية تناولت تبادل الرؤى بشأن 
مختلــف الموضوعات والملفــات االقتصادية 
االقليميــة والعالمية ذات االهتمام المشــترك 
وســبل االرتقاء بالعالقات االقتصادية الثنائية 
لمستويات تحقق طموحات الشعبين المصري 
والهولنــدي وتصــب في مصلحــة اقتصادي 

البلدين على حد سواء،
 حضــر اللقاء الوزير مفــوض تجاري يحيى 
الواثق بــاهلل رئيس جهاز التمثيــل التجاري، 
والســيد/ محمد يوســف رئيس قطاع الترويج 
بالهيئــة العامة لالســتثمار الى جانب الســيد/ 
مارك جيريتســن مدير ادارة الشرق االوسط 
وشــمال افريقيــا بــوزارة التجــارة الهولندية 
والســيدة/ مارجولين جونجمان رئيس القســم 

االقتصادي بالسفارة الهولندية بالقاهرة.
وقــال الوزيــر ان اللقــاء اســتعرض ســبل 
تعزيز التعاون الصناعي واالســتثماري بين 

البلدين وإقامة مشــروعات مشــتركة في عدد 
من القطاعــات ذات االولوية تشــمل االدوية 
والزراعة ومشروعات االمن الغذائي والطاقة 
الجديــدة والمتجــددة وإدارة المــوارد المائية 
والنقــل والخدمــات اللوجســتية والصناعات 

القائمة على االبتكار.
ولفــت ســمير ان اتفــاق الحكومــة المصرية 
االخيــر مع صنــدوق النقد الدولي من شــأنه 
دعم اســتقرار االقتصــاد القومي في مواجهة 
االقتصاديــة  لالزمــة  الســلبية  التداعيــات 
العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية 
االوكرانيــة، مؤكــدًا حــرص الحكومة على 
توفيــر المنــاخ االســتثماري المواتي لجذب 
االستثمارات االجنبية لالســتثمار في السوق 

المصري
ونوه سمير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة 
لزيــادة معدالت التبادل التجــاري بين مصر 
وهولندا خــالل المرحلة المقبلة، الفتًا الى ان 
حجم التبــادل التجاري بيــن البلدين بلغ العام 
الماضــي نحــو مليــار و759 مليــون دوالر 

مقارنــة بنحو مليار و52٠ مليون دوالر عام 
2٠2٠ محققًا نسبة زيادة بلغت ١5.7%

ومن جانبها اكدت السيدة/ ليسجي شرينماخر 
وزيرة التجــارة الخارجية والتعاون اإلنمائي 
الهولنديــة حرص بالدها على تعزيز اواصر 
التعــاون االقتصادي المشــترك مع مصر في 
مختلف المجاالت وعلى كافة االصعدة وذلك 
باعتبارهــا احدى الــدول المحوريــة بمنطقة 
الشــرق االوســط وقارة افريقيا، مشــيرًة الى 
اهتمــام دوائر االعمال الهولندية باالســتثمار 
فــي الســوق المصــري والذي يمثــل محور 
تجــاري وصناعــي ولوجيســتي هــام علــى 

المستويين االقليمي والعالمي.
واشــارت الــى انــه يجــرى حاليــًا االعــداد 
لتنظيــم بعثــة تجاريــة الى مصر بمشــاركة 
عدد مــن كبرى الشــركات الهولندية ورجال 
األعمال خالل العام المقبل وذلك الستعراض 
المقومــات والفرص التجارية واالســتثمارية 
المتاحة للتعاون المشــترك بين البلدين خالل 

المرحلة المقبلة.

رئيــس  الســيد  فخامــة  لتوجيهــات  تنفيــذًا 
المؤتمــر  فعاليــات  خــالل  الجمهوريــة 
االقتصادي بتبســيط إجراءات االستثمار في 
القطاع الصناعي و توجيهات وزير التجارة 
والصناعــة بســرعة تنفيــذ انهــاء اجراءات 
تخصيص األراضي لصناعية للمســتثمرين 
وتلبيــة طلباتهم ، عقدت الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية اجتماعًا للجنة تخصيص األراضي 
الصناعيــة برئاســة المهنــدس محمــد عبــد 
الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز 
تحديث الصناعة  لبحث الطلبات المقدمة من 
المستثمرين على االراض لعمل مشروعات 
صناعية جديدة او توسعات والبت فيها وذلك 
بحضور كل من المستشار محمد عبد الوهاب 
، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالســتثمار ، 
والدكتور وليد عباس معاون وزير االســكان 
لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس 
اشــرف رأفت مستشــار رئيس هيئة التنمية 
الصناعية لتنميــة المناطق الصناعية وممثل 

عن وزارة التنمية المحلية.
وقــال عبد الكريــم ان اللجنة تتولى دراســة 
طلبــات المســتثمرين كل طلــب علــى حدة 
الخاصــة  الدراســات  علــى  واالطــالع 
بالمشــروع المقــدم وتقييمه، مشــيرًا الى ان 
اللجنة تتولى التخصيص المباشــر وفق عدد 
مــن األولويات التي نظمها قرار دولة رئيس 

الوزراء، ومن أهمها ان تكون قطعة االرض 
المطلوبة توســع لمصنع قائم وايضا ان يقوم 
المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية 
وكذا المشروعات التي تعزز التصدير وكذا 
المشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا 

الجديدة.
واكــد رئيس هيئة التنميــة الصناعية حرص 
التجــارة  وزيــر  ســمير  احمــد  المهنــدس 
والصناعــة علــى متابعــة تقاريــر واعمال 
اللجنــة أوال بأول وفق توجيهات دولة رئيس 
الــوزراء ومتابعة آليــة تخصيص االراض 
الصناعية للمســتثمر الجــاد وانهاء اجراءاته 

في أسرع وقت.
وفــى هذا اإلطار اشــار عبــد الكريم الى ان 
اللجنــة حققــت تطــورًا ملحوظًا فــي عملية 
تخصيــص واتاحــة األراضي حيــث وافقت 
خالل ۳ اســابيع وعلى مدار اجتماعين على 
تخصيــص مســاحة ٤١٠ ألــف م2 اراض 
صناعيــة لعدد 75 مشــروع صناعي، منهم 
٤9 مشروع جديد و2٦ توسعات مشروعات 
قائمة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب 
من ١٤.5 مليــار جنيه، وذلك في محافظات 
الدقهلية والمنوفية والشــرقية والفيوم والمنيا 
وقنا والوادي الجديد، وتضم انشــطة غذائي 
وهندسي وتعديني وكيماوي وغزل ونسيج.

مؤكدا ان ذلك يعد مؤشــرا ايجابيا ورســالة 

طمأنة تعكس المناخ االستثماري الجاذب في 
مصــر رغم الظروف واالزمــة العالمية في 
ظل حزمة التيســيرات واالجراءات المحفزة 
التجــارة  ووزارة  الحكومــة  اقرتهــا  التــي 

والصناعة مؤخرا.
واوضح رئيــس هيئة التنميــة الصناعية ان 
إجمالــي مســاحة األراضــي الصناعية التي 
قامــت اللجنة بتخصيصها منذ قرار انشــائها 
بلغــت ما يقرب مــن 2.2 مليون متر مربع، 
لعــدد 2١٠ مشــروع صناعــي منهــم ١2١ 
مشــروع جديد و٨9 توســع، بإجمالي تكلفة 

استثمارية تتخطى ٤١ مليار جنيه.
جدير بالذكر انه تم تشــكيل اللجنة بقرار من 
دولــة رئيس مجلــس الوزراء رقــم 2٠٦7 
لســنة 2٠22 برئاســة الهيئة العامــة للتنمية 
الصناعية وعضوية كافة جهات الوالية وهي 
)هيئــة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة 
لالســتثمار – المحليــات( وتختــص بتوحيد 
جهة التعامل مع المســتثمر إلنشاء مشروعه 
الصناعــي، وتجميــع طلبــات المســتثمرين 
الجاديــن الخاصة بالحصــول على أراضي 
صناعيــة ووضــع اإلجــراءات التي تيســر 
على المســتثمر لتوحيــد إجــراءات التعامل 
على االراض وتســعيرها وفقا للتكلفة الفعلية 
للترفيــق وتحديــث الخريطــة االســتثمارية 

الصناعية.

تنفيذًا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة 
الصناعية  األراضي  تخصيص  إجراءات  إنهاء 
يترأس  الصناعية  التنمية  رئيس   ... للمستثمرين 
دولة  بقرار  المشكلة  األراضي  تخصيص  لجنة 

رئيس الوزراء

2.2 مليون م2 إجمالي 
مساحة األراضي التي تم 

تخصيصها منذ تشكيل 
اللجنة لعدد 210 مشروع 

باستثمارات 41 مليار جنيه

الهولندية  ونظيرته  والصناعة  التجارة  وزير 
االقتصادية  بالعالقات  االرتقاء  سبل  يبحثان 

المشتركة بين البلدين خالل المرحلة المقبلة
15.7% زيادة في حجم التبادل التجاري بين 

مصر وهولندا خالل العام الماضي
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وقعت مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب 
المهني ومؤسسة التعليم من اجل التوظيف 
مذكرة تفاهم تهدف لتقديم خدمات التدريب 
والتوظيــف للطالب والباحثيــن عن عمل 
والترويــج والتســويق المشــترك لبرامــج 
التدريــب والتوظيف المقدمة لفئة الشــباب 
بكافــة المحافظات، وقع المذكــرة اللواء / 
خالــد أبو منــدور، رئيس مصلحــة الكفاية 
االنتاجية والتدريب المهني والســيدة/ نوره 
أبو الســعود، الرئيــس التنفيذي لمؤسســة 

التعليم من أجل التوظيف. 
وقــال اللــواء / خالــد أبو منــدور، رئيس 
مصلحة الكفاية االنتاجية والتدريب المهني 
أن االتفاق يأتي في إطار الرؤية المشتركة 
والباحثيــن  الطلبــة  لمســاعدة  للجانبيــن 
عــن عمل من خريجــي الكفايــة اإلنتاجية 
لاللتحاق بســوق العمل مــن خالل تأهليهم 
وتزويدهــم بالمهــارات الحياتيــة او الفنية 
التــي تلبــي احتياجــات الســوق باإلضافة 
إلي تلبية تطلعاتهم المهنية لمســتقبل أفضل 

يساعد على تنمية المجتمع ورخائه. 
وأشــار ابومنــدور أن الجانبيــن اتفقا على 
تعزيز التعاون المشــترك في عدة مجاالت 

تساهم في تحقيق رؤية وأهداف كل طرف 
باإلضافــة الي تحقيــق التكامل في البرامج 
المختلفــة لديهمــا بمجــال تنميــة المــوارد 

البشرية.
ومن جانبها قالت السيدة/ نوره أبو السعود، 
الرئيس التنفيذي لمؤسســة التعليم من أجل 
التوظيــف أن المؤسســة تعمل فــي مجال 

الخدمة المجتمعية غير الهادفة للربح وذلك 
منذ تأسيســها عــام 2٠٠٨، الفتــًة إلى أن 
الطرفيــن اتفقا على التعاون المشــترك في 
مجال الترويج والتسويق المشترك لبرامج 
التدريــب والتوظيف المقدمة لفئة الشــباب 
وتقديم خدمات التدريب والتوظيف للطالب 

بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة. 

عقــد المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعة لقاًء موســعًا مع السيد/ تشونكي 
كوان رئيس مجلس إدارة شــركة سامسونج 
مصــر والوفد المرافق له حيث اســتعرض 
اللقاء مشــروعات الشركة الحالية في مصر 
وخططهــا التوســعية في الســوق المصري 
خالل المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير 
مفــوض تجــاري يحيى الواثق بــاهلل رئيس 

جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير ان مشــروع شركة سامسونج 
العالمية في الســوق المصــري يعد أحد اهم 
مشــروعات األجهزة اإللكترونية في مصر 
وقصــة نجاح مهمــة في االقتصــاد القومي 
حيث تلعــب دورًا هامًا في تعميق الصناعة 
الوطنية وزيادة نســب المكــون التكنولوجي 
بالصناعــة وزيــادة معــدالت التشــغيل ال 
ســيما بمحافظــات الصعيــد، مؤكدًا حرص 
الــوزارة علــى جذب المزيد من الشــركات 
العالمية لالســتثمار في السوق المصري في 
مجال تصنيــع المنتجــات اإللكترونية فائقة 
التكنولوجيــا وهو ما يمثل أحد محاور خطة 

عمل الوزارة خالل المرحلة المقبلة.
الــوزارة  حــرص  الــى  ســمير  وأشــار   
علــى توفيــر كافة أوجــه الدعم والمســاندة 
للمشــروعات االستثمارية العاملة في مصر 
ســواء المحلية او االجنبية وحــل التحديات 
التــي تواجــه هــذه المشــروعات من خالل 
الــوزارة وأجهزتهــا التابعة وبالتنســيق مع 
مختلــف الوزارات المعنيــة، مؤكدًا حرص 
الــوزارة علــى االرتقــاء بالبنيــة التحتيــة 
للمناطــق الصناعيــة في كافــة المحافظات 
للتيســير على المســتثمرين وتشــجيع اقامة 
مشــروعات جديــدة في مختلــف القطاعات 

الصناعية. 
ولفــت الوزير الــى ان هناك فرصة متميزة 
لزيــادة صــادرات الشــركة ألســواق دول 
القــارة االفريقيــة وذلك فــي إطــار اتفاقية 
التجارة الحرة القارية االفريقية، مشيرا الى 
ان تصديــق ٤۳ دولة من إجمالي 55 دولة 
افريقية علــى االتفاقية يفتح آفاقا جديدة أمام 
الصادرات المصرية للسوق األفريقي والذي 
يمثل ســوقًا واعدًا للصادرات المصرية من 

مختلف القطاعات اإلنتاجية حيث شهد شهر 
أكتوبر الماضي إبرام أول صفقة تجارية في 

إطار االتفاق بين مصر وغانا.
 ومن جانبه أكد السيد/ تشونكي كوان رئيس 
مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حرص 
الشــركة على التوســع في السوق المصري 
باعتبــاره أحد أهم األســواق الواعدة وبوابة 
رئيسية لنفاذ منتجات الشركة ألسواق منطقة 
الشــرق األوســط وقارة افريقيا، مشيرًا الى 
سعي الشركة إلدخال منتجات جديدة للسوق 
المصري وزيادة معدالت التصدير لألسواق 

اإلقليمية وأسواق دول القارة االفريقية.
واضــاف ان الشــركة تعــد مســاهمًا قويــًا 
فــي هيــكل الصــادرات المصريــة وتحتل 
مرتبــة متميزة في قائمة شــركات االجهزة 
االلكترونيــة المصدرة لألســواق الخارجية 
حيــث تصــدر الشــركة ٨5% مــن انتاجها 
ألســواق 5٠ دولة بمنطقة الشــرق األوسط 
والــدول العربيــة وعــدد مــن دول قارتــي 

أفريقيا وأوروبا.

الكفاية اإلنتاجية توقع مذكرة تفاهم مع 
مؤسسة التعليم من أجل التوظيف في 

مجال تقديم خدمات التدريب والتوظيف 
والترويج والتسويق بكافة المحافظات

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد 
شركة سامسونج مصر مشروعات الشركة 

وخططها التوسعية بالسوق المصري 
خالل المرحلة المقبلة
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افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة 
٤ معارض دولية كبري، تشــمل معرض ماك تك 
لماكينات تشــكيل وتشــغيل المعادن ســي ان سي، 
معدات اللحام والعدد الصناعية ومعرض هاندلينج 
اكســبو لمعــدات المناولــة، تجهيــزات المخازن، 
األونــاش والروافــع ومعرض ايرتــك لتكنولوجيا 
الهــواء المضغوط والكومبريســورات ويصاحبهم 
معــرض ايرث موفينج لللــوادر والمعدات الثقيلة، 
وقد شــارك فى فعاليات االفتتــاح المهندس محمد 
عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 وعقــدت هــذه المعــارض التــي نظمتها شــركة 
إنترناشــيونال فيــرز جروب IFG تحــت رعاية 
وزارة التجــارة والصناعــة خــالل الفترة من ١7 
الــى 2٠ نوفمبر الماضي بمركز مصر للمعارض 
الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة اكثر من ١2٠٠ 
مــن كبرى العالمــات التجاريــة الرائدة، بحضور 
2٠ ألــف زائر متخصص مــن مختلف القطاعات 

الصناعية.
وقال الوزير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد 
أهم الصناعات االســتراتيجية الواعدة التي توليها 
الــوزارة اهتمامــٌا كبيــرًا خاصة في ظــل التطور 
الكبير الذي يشهده هذا القطاع والذي تعكسه جودة 
المنتجات الهندســية المنتجة محليــًا وكذا معدالت 
تصديرها لألســواق الخارجية، مشــيرًا الى أهمية 
هذه المعارض المتخصصة في تقديم تكنولوجيات 
وتطبيقــات صناعيــة متطــورة تظهــر ألول مرة 

في الســوق الصناعية بمصر وبصفة خاصة في مجــال تصنيع الماكينات 
واآلالت، وهو االمر الذي يحقق رؤية وخطة الوزارة نحو توطين وتعميق 

الصناعة الوطنية. 
وأوضــح ســمير ان المعارض ال ٤ تعــد بمثابة منصــة للتواصل وبحث 
الفرص االســتثمارية المشــتركة وتوســيع نطاق االعمال وعقد شــراكات 
وخلق تنوع وتعددية في مصادر التوريد الحتياجات المشــروعات وتبادل 
الخبــرات مما سيســهم فى ابــرام تعاقــدات وصفقات تجاريــة كبري بين 

الشركات العارضة والزائرين من القطاعات الصناعية.

عقــد المهنــدس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة جلســة مباحثات موسعة مع السيد/ 
لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل 
تعزيــز التعاون االقتصادي بين البلدين وتذليل 
العقبــات لزيادة التدفقــات التجارية بين مصر 
والصيــن خــالل المرحلة المقبلة، وقد شــارك 
في اللقاء الســيد/ زو زينجتشــينج المستشــار 

االقتصادي بالسفارة الصينية بالقاهرة
وقــال الوزيــر إن مصــر والصيــن ترتبطان 
بعالقــات اســتراتيجية تمثــل ركيــزة لتعزيز 
التعــاون االقتصادي والتجاري واالســتثماري 
بين البلدين، مشــيرًا إلى حرص الوزارة على 
دعــم التعاون المشــترك بين مصــر والصين 
والنهوض به إلى آفــاق أرحب خالل المرحلة 
المقبلة بما يتناســب مع حجــم العالقات القوية 
بيــن البلديــن، وبمــا يعكــس عالقــة الصداقة 
الوطيدة التي تربــط فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيســي رئيس الجمهورية بالســيد/ شى جين 

بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية
وأشار سمير إلى أن المباحثات قد تناولت التأكيد 
على أهمية تنمية التعاون االقتصادي المشترك 
خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها 
االقتصاد العالمي حاليا، مؤكدًا ترحيب الوزارة 
باستقبال المزيد من االستثمارات الصينية لبدء 
مشــروعاتها في الســوق المصري واالستفادة 
من حــزم الحوافز والمزايا التــي يتيحها مناخ 

مصر،  في  االســتثمار 
وكذا اســتعداد الوزارة 
لحــل أي تحديــات قــد 
المســتثمرين  تواجــه 
مــع  ســواء  الصينيــن 
أجهزة الوزارة أو كافة 

الجهات المعنية.
ولفت الوزير إلى أهمية 
تيسير إجراءات تصدير 
الزراعيــة  المنتجــات 
المصريــة إلى الســوق 
الصينــي وذلــك جنبــًا 
إلى جنب مع المنتجات 
وبصفــة  الصناعيــة 
الكيماويــات  خاصــة 
والصناعات النسيجية.

ومن جانبه أكد الســيد/ 
ليــاو ليتشــيانج ســفير 

الصيــن بالقاهــرة حرص بــالده علــى تنمية 
آفاق التعاون المشــترك مع مصــر باعتبارها 
أحد أهم الشــركاء االستراتيجيين لدولة الصين 
بمنطقة الشــرق األوســط وإفريقيا، مشيرًا إلى 
أن العالقــات المصريــة الصينية تمثل نموذجًا 
يحتذى به للعالقــة القائمة على تحقيق مصالح 

الشعبين المصري والصيني.
وأشار الى أن المباحثات التي جمعت الرئيسين 

الصيني واالمريكي علــى هامش فعاليات قمة 
مجموعــة العشــرين والتــي عقــدت بجزيرة 
بالــي بإندونيســيا قد اكــدت اهميــة القرارات 
والتوصيــات الصادرة عن قمــة المناخ بمدينة 
شــرم الشــيخ، ودور الدولتيــن فــي تنفيذ هذه 
القــرارات إلنجاح هذه الــدورة، موجهًا التحية 
للدولــة المصريــة علــى التنظيم الرائــع لكافة 

فعاليات القمة.

ســمير  احمــد  المهنــدس/  التقــى 
وزير التجــارة والصناعة الســيد/ 
ســفير  بوريســينكو  جيورجــى 
روســيا بالقاهرة لبحث سبل تنمية 
العالقــات االقتصاديــة المصريــة 
الروســية فــي مختلــف القطاعات 
والســياحية  والتجارية  الصناعيــة 

واالستثمارية.
وقــال الوزير ان اللقــاء أكد اهمية 
تعزيــز العالقــات التجاريــة بيــن 
البلدين ال سيما وان السوق الروسي 
يمثــل أحد أهــم االســواق العالمية 
المســتقبلة للصــادرات المصريــة 
فضاًل عن متابعة تطورات مشروع 
إنشــاء المنطقة الصناعية الروسية 

فــي مصــر، والمقــرر إقامتها في 
المنطقة االقتصادية لقناة السويس، 
والتي تمثل محور لنفاذ الصادرات 
الروســية ألســواق الدول العربية 

ودول القارة االفريقية.
ومــن جانبه أكد الســيد / جيورجى 
بوريسينكو ســفير روسيا بالقاهرة 
أن العالقــات المصرية الروســية 
عالقات وطيدة ومتميزة في مختلف 
المجــاالت وعلى كافــة األصعدة، 
مشــيرًا إلى أهمية مشــروع إنشاء 
المنطقــة الصناعيــة الروســية فى 
مصــر والــذي سيســهم فــي تنمية 
العالقات االقتصادية واالستثمارية 

المشتركة بين البلدين.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير الصين 
بالقاهرة سبل تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين 

بمشاركة 1200 من كبرى العالمات التجارية 

ويبحث مع السفير الروسي بالقاهرة سبل تنمية 
التعاون االقتصادي بين البلدين

م. أحمد سمير: العالقات المصرية الصينية عالقات 
استراتيجية...ونرحب باستقبال المزيد من الشركات 

الصينية لالستثمار في السوق المصري

ويفتتح 4 معارض دولية لماكينات تشكيل المعادن 
واآلالت والمعدات الصناعية والروافع واالوناش ... 
تشمل معرض ماك تك وايرتك وهاندلينج اكسبو 

وايرث موفينج
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كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة 
العامــة للتنمية الصناعية عن إقرار تيســيرات 
كبيرة في مجال  التراخيص الصناعية لمصانع 
الجلــود بمدينــة الروبيكــي بنظــام الترخيص 
المســبق للصناعات عالية المخاطر فيما يتعلق 
بإجــراءات الحمايــة المدنية حيث تم التنســيق 
مع اإلدارة العامة للحمايــة المدنية، والموافقة 
علــى منــح التراخيــص للمشــروعات عالية 
المخاطــر بالمدينة بعد اســتيفاء االشــتراطات 
الخاصــة باإلطفاء والحماية المدنية فضال عن 
تيســيرات فيمــا يتعلق بمنح الموافقــات البيئية 
بالتنســيق مع جهاز شــئون البيئة وذلك تنفيذا 
لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة 
والصناعة بســرعة تذليل كافة المعوقات امام 
اصحاب مشــروعات الجلود بالروبيكي لرفع 
معدالت التشــغيل واالنتاج بالمدينة مما يســهم 
في رفــع القيمة المضافة ، وتحقيق التنافســية 
والقدرة التســويقية للمنتجات للتصدير بوصف 

الروبيكــي مركــزا اقليميــا لصناعــة الجلــود 
بالمنطقة.

واشــاد عبد الكريــم بتضافر جهــود االجهزة 
الحكوميــة للوصول الفضل الحلول للتيســير 
على المســتثمر والحرص المشترك من الهيئة 

واإلدارة العامــة للحماية المدنية للخروج بحل 
جــذري البــرز التحديــات التي تواجــه مدينة 
الروبيكــي في إصــدار التراخيــص للمصانع 
عاليــة المخاطــر ،وكذلك التعــاون المثمر مع 
جهاز شــئون البيئة في ذات الشــأن من خالل 
االتفاق على الحصــول على االصحاح البيئي 
لمشــروع الروبيكي في اطار تبسيط إجراءات 
الحصول على الموافقات البيئية لالنشطة عالية 
المخاطــر، وذلــك دون اإلخالل باشــتراطات 
الســالمة والبيئة والحماية المدنية، مما يحسن 
مناخ االســتثمار ويفتح المجــال امام مزيد من 
ضــخ االســتثمارات فــي أحد اهــم القطاعات 

الواعدة استثماريا.
وأكد علــى تطبيق مبــادئ االقتصاد األخضر 
بالمشــروع في كافــة مراحله بأعلــى معايير 
التوافق البيئي ليصبح مشــروعا مدينة الجلود 

متكامال وصديقا للبيئة.

في إطــار حرص الدولة المصريــة على بناء 
مصــر الرقمية للوصول إلــى مجتمع مصري 
يتعامــل رقميا في كافة مناحي الحياة وانطالقا 
من اســتراتيجية الدولة التي تهدف إلي رســم 
سياســة لرفــع وتطويــر مســتوي المصانــع 
واكساب األيدي العاملة بها المهارات الالزمة 
لتحقيق النمو واالنطالق نحو وظائف المستقبل 
من خالل تدريبهم على مســتوي عالي الجودة 

لمواكبة التطور اإلقليمي والعالمي.
وقــع اللــواء خالد أبو منــدور  رئيس مصلحة 
الكفاية إلنتاجية والتدريــب المهني والمهندس  
طاهــر محمــد ســعيد  المدير العام لشــركة » 
CAD Masters » مذكــرة تفاهــم تهــدف 
الى إعداد كوادر في المجال الصناعي والفني 
على مســتوي عال مــن التدريب وكذلك اتاحة 
التعــرف علــي أســهل وأفضــل البرامــج في 
مجــال التصميــم والنمذجــة بالحاســب اآللي 
والتي تســاعد المتدربين علــى مواكبة أحدث  
التكنولوجيــات الموجودة حاليا في هذا المجال 
من خالل تدريــب ١٠٠ متدرب علي برنامج 
 Autodesk الخاص بشركة Fusion۳٦٠
العالميــة، وحصول المتدربين علي شــهادتين 
األولــي مــن الشــركة والثانيــة مــن شــركة 

Autodesk العالمية.
وجديــر بالذكر أن لمصلحــة الكفاية اإلنتاجية 
والتدريــب المهنــي التابعــة لــوزارة التجارة 
والصناعــة تقوم بدور رائــد فى تخريج عمالة 

وماهــرة  متميــزة  فنيــة 
العمــل  لســوق  مؤهلــة 
الصناعي من مراكز فنية 
يتبع  حيــث  متخصصــة، 
مصلحــة الكفاية اإلنتاجية 
والتدريــب المهنــي عــدد 
بيــن  مــا  مركــزا   ١۳٠
مركــز تدريــب ومحطــة 
تدريبيــة داخل الشــركات 
والمصانــع منتشــرة فــي 
١٨ محافظة على مستوي 
الجمهوريــة كما أنها تقوم 
بالتدريب علــى 5۳ مهنة 

صناعية فضال عن أنها تقوم بتخريج أكثر من 
١5 ألف خريج سنويا في مختلف التخصصات 

المهنية التي يحتاجها سوق العمل.

وتعــد شــركة » CAD Masters » واحدة 
من أكبــر الشــركات المتخصصة فــي مجال 
التدريب الهندســي وشــريك أكاديمي لشــركة 
مصــر  بجمهوريــة  العالميــة   Autodesk
العربية والتي تتميز بالتخصصية واالحترافية 
بمــا لديها من فريق عمــل مكون من نخبة من 
المهندســين ذوي الخبرات في المجال العملي 

والتعليمي.
ووفقــًا لمذكــرة التفاهم تعهــد الطرفان ببعض 
االلتزامــات التى من شــأنها تطويــر مهارات 
مدربي المصلحة فى مجال التصميم الهندســي 
المطبقــة  المختلفــة  بالمهــن  والميكانيكــى 

بالمصلحة.

بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية 
التنمية الصناعية تعلن عن تيسيرات جديدة 

للتراخيص الصناعية )المسبقة( لمصانع مدينة 
الجلود بالروبيكي

مذكرة تفاهم بين الكفاية اإلنتاجية والتدريب 
CAD Masters  المهني وشركة

عقــد المهنــدس/ احمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعة لقاًء موسعًا مع السيد/ فرانك هارتمان 
ســفير المانيــا بالقاهرة تناول التأكيــد على اهمية 
تضافــر جهــود الحكومتين المصريــة وااللمانية 
ومجتمعــي االعمال بالبلدين لالرتقــاء بالعالقات 
االقتصاديــة المشــتركة لمســتويات متميزة تدعم 
اقتصادي البلدين وتســهم فــي مواجهة التداعيات 
الســلبية لالزمة االقتصادية العالمية الحالية، كما 
اســتعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات 
ذات االهتمــام المشــترك، حضر اللقــاء الوزير 
مفوض تجــاري يحيى الواثق بــاهلل رئيس جهاز 
التمثيل التجاري والسيد/ اليكسيس بيلو المستشار 

االقتصادي بالسفارة االلمانية بالقاهرة.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض موقف وتطورات 
االســتثمارات االلمانية بالسوق المصري وجهود 
الحكومة لتوفير كافة اوجه الدعم والمســاندة لهذه 
المشــروعات الســيما في ظل االزمة االقتصادية 
العالميــة الحالية، الفتًا الــى حرص الوزارة على 
تعظيــم االســتفادة مــن التكنولوجيــات االلمانيــة 
المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية 
وتعزيز الشــراكة بين القطاع الخاص في البلدين 
وبمــا يســهم في زيــادة معدالت االســتثمار وكذا 

زيادة الصادرات المصرية لالسواق الخارجية

وأشار سمير إلى أن العالقات التجارية بين مصر 
وألمانيا تشــهد حاليًا تطــورًا كبيرًا حيث بلغ حجم 
التبــادل التجاري بين البلديــن العام الماضي نحو 
5.١ مليــار يورو، الفتًا إلى أن دولة المانيا تحتل 
المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المســتثمرة بالسوق 
المصــري باســتثمارات تبلغ 2.9 مليــار دوالر 
في عدد ١۳٨2 مشــروعًا فــي مجاالت الصناعة 
والخدمــات والســياحة واإلنشــاءات والزراعــة 

والتمويل واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
ولفــت الوزيــر الــى ان اللقــاء اســتعرض ايضًا 
قانون انشــاء المجلس االعلى لصناعة السيارات 
والذي وافق عليه مجلس النواب ويستهدف تدشين 
صناعــة ســيارات حقيقيــة في مصــر من خالل 
زيادة نســب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية 
للمصنعيــن وتعميــق الصناعة الوطنيــة، موجهًا 
الدعوة لشــركات الســيارات االلمانية لالستثمار 
في السوق المصري في مجال صناعة السيارات 
الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات الســوق المحلي 
والتصديــر الســواق الدول المجاورة واالســواق 

االقليمية. 
ومــن جانبه أكــد الســيد/ فرانك هارتمان ســفير 
المانيــا بالقاهــرة حرص بالده علــى تعزيز اطر 
واالســتثماري  والصناعــي  التجــاري  التعــاون 

المشترك مع مصر خالل المرحلة المقبلة، مشيرًا 
الى ان المانيا ستشــارك بوفد رفيع المستوى بقمة 
المناخ COP 27 والتي تســتضيفها مصر يضم 
المستشــار االتحادي االلماني ووزراء الخارجية 

والزراعة والبيئة والتعاون االنمائي.
ونــوه الســفير االلماني الــى ان اتفــاق الحكومة 
المصرية مع صنــدوق النقد الدولي واالجراءات 
وكافــة  المصــري  المركــزي  للبنــك  االخيــرة 
مخرجــات المؤتمــر االقتصــادي يمثــل انفراجة 
كبيرة الســتعادة معــدالت التبادل التجــاري بين 
البلدين، مشــيرًا الى التوجهــات االيجابية لدوائر 
االعمال االلمانية لالســتثمار بالســوق المصري 
ال ســيما في ظل اقرار القانون الخاص بسياســة 
ملكية الدولة والذي سيســهم في فتح آفاق وفرص 
اســتثمارية جديدة امام الشركات االلمانية للتواجد 

بالسوق المصري.
واشار الى اهمية عقد لقاء موسع مع شركات انتاج 
الســيارات االلمانية الطالعها على اســتراتيجية 
صناعة السيارات الجديدة ونسب المكون المحلي 
بهــا وذلك لتمكينها من وضع الخطط المســتقبلية 
لالستثمار في السوق المصري في مجال صناعة 

السيارات

وزير التجارة والصناعة يلتقي سفير المانيا بالقاهرة 
لبحث سبل االرتقاء بالعالقات االقتصادية المشتركة 

بين البلدين خالل المرحلة المقبلة
5.1  مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر 

والمانيا العام الماضي
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أكــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة أن الدولة المصرية قطعت شــوطًا 
كبيــرًا نحــو تخفيــض انبعاثــات الكربون فى 
الصناعــة المحليــة مــن خــالل جهــود وزارة 
التجــارة والصناعة لتحول القطــاع الصناعى 
الســتخدام التكنولوجيــات الخضــراء وضمان 
إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون 
بالمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر تدعم 
التحــول نحو االقتصاد األخضــر حيث عملت 
منــذ أكثر من 2٠ عامًا على تعزيز االســتدامة 
فى القطــاع الصناعى من خالل خفض التلوث 
وزيــادة كفاءة الموارد والتوســع فى اســتخدام 
الطاقة المســتدامة من خــالل التعاون الدائم مع 
الشــركاء من المنظمــات العالميــة والممولين 
لتخفيض انبعاثــات الكربون بالقطاع الصناعى 

المصري.
وقال الوزير خالل مشــاركته بفعاليات الجلسة 
االفتتاحيــة ليوم خفــض االنبعاثــات الكربونية 
، بمشــاركة الســيد/ جــون كيــري، المبعــوث 
االمريكــي الخاص للمنــاخ والمهندس/ طارق 
المال وزير البترول والثروة المعدنية والســيد/ 
جيــرد مولر مدير عــام منظمة االمــم المتحدة 
للتنميــة الصناعيــة »اليونيــدو« إلــى جانــب 
عــدد كبير من الوزراء والشــخصيات العالمية 
المشــاركة بالمؤتمر إن دول العالم أجمع تعانى 
حاليــًا من تغيــر المنــاخ وتبذل جهــودًا حثيثة 
لتحقيق مســتقبل أخضر وأكثــر رخاء لألجيال 
  COP27القادمة، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ
المنعقــد تحت عنوان »معًا للتنفيذ« بمشــاركة 
الحكومــات والقطــاع الخــاص واألكاديمييــن 
والمجتمع المدنى يســتهدف تعزيــز قابلية تنفيذ 

أهداف المناخ.
وأشار سمير إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية 
المشــتركة لتحقيــق أهــداف المنــاخ من خالل 
إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة 
الكربون بالصناعة، خاصة وأن قطاع الصناعة 
يتســبب فى نحو ثلث االنبعاثــات الملوثة للبيئة 
عالميًا، ال ســيما قطاعات الصلب واالســمنت 
واأللومنيوم واألسمدة ومواد البناء والكيماويات 

والتى تتســبب فــى 7٠% من هــذه االنبعاثات، 
مشــيرًا إلى أن القطاع الصناعى فى مصر يعد 
أحد أهم القطاعات اإلنتاجية باالقتصاد القومى 

ويسهم فى نمو الناتج المحلى االجمالي. 
وأوضــح الوزيــر أن الوزارة نفذت مشــروعًا 
بالتعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات العالمية 
لتعزيــز كفاءة الطاقــة فى القطــاع الصناعى، 
إلى جانب قيام الوزارة برفع وعى المستثمرين 
بالمناطــق الصناعيــة ومســاعدتهم بإجراءات 

ومشروعات للتحول نحو الطاقة النظيفة.
ولفت سمير إلى أهمية »يوم خفض االنبعاثات 
الكربونية« فى تســليط الضــوء على التحديات 
التــى تواجــه الصناعة كثيفة اســتهالك الطاقة 
وإيجاد حلول واعدة واالعالن عن خطط عمل 
وشــراكات جديــدة لتمكين خفــض االنبعاثات 
الكربونيــة لهــذه الصناعات، الفتــًا إلى أهمية 
تعزيز الجهود المشــتركة بين الــدول المتقدمة 
والناميــة فــى هــذا الصــدد وذلــك مــن خالل 
التركيــز علــى ۳ محــاور هــي التكنولوجيــا، 
الخاصــة  والبيانــات  واالســتثماروالتمويل، 

بشفافية األسواق.
وفيمــا يتعلــق بالمحــور األول أكــد الوزيــر 
أهمية قيام الحكومات بالتشــجيع على استخدام 
التكنولوجيــات الخاصــة بخفــض االنبعاثــات 
الكربونيــة للقطاعــات كثيفة اســتهالك الطاقة 
ونقل المعرفة والخبرات الخاصة بها ألنها غير 
معممة حتى األن، الفتًا إلى حاجة الدول النامية 
إلى المزيد من التعــاون التكنولوجى مع الدول 
المتقدمــة بهدف التحرك فى المســار الصحيح 
نحــو خفــض االنبعاثــات الكربونيــة وزيــادة 
وعى القطــاع الصناعى بالحلــول والخيارات 
التكنولوجيــة لخفــض االنبعاثــات الكربونيــة، 
وكذا المعرفــة والمهارات الالزمة لتطبيق هذه 

التكنولوجيات وتشجيع استخدامها.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى، أشــار ســمير إلى 
ضــرورة ضــخ اســتثمارات ضخمــة في عدة 
قطاعات كالصلب ومواد البناء لتحول عملياتها 
اإلنتاجية نحــو تخفيض االنبعاثــات الكربونية 
وكذا العمل المشــترك لتحفيز هذه االستثمارات 

ومنــع تأخــر الــدول الناميــة في هــذا الصدد 
وضمان توجيه هذه االســتثمارات لكافة مناطق 
العالــم فى نفس التوقيــت، الفتًا إلى أن المحور 
الثالث يؤكــد الحاجة إلتاحــة البيانات الخاصة 
بالكربــون لإلســتفادة منها فى اتخــاذ قرارات 
بشــأن خفض االنبعاثــات الكربونية، مع االخذ 
في االعتبار األثار البيئية والمناخية للمنتجات.

ونــوه الوزيــر إلى أن الدولــة المصرية تعكف 
حاليــًا على وضع برنامج »النجمة الخضراء« 
والــذي يتضمــن تفضيــل المنتجــات منخفضة 
الكربون فى المشتريات الحكومية، وكذا تدشين 
خطة وطنية للتداول الخاص باالنبعاثات والتى 
ستســهم فى مساعدة الســوق المحلى على نشر 

التكنولوجيات منخفضة الكربون.
ولفت ســمير إلى حرص الدولة المصرية على 
تضمين مناقشــات مؤتمر المناخ ربط مجريات 
األحداث فى الــدول المتقدمة باحتياجات القارة 
االفريقيــة ودول الجنوب، بما يســهم في تحديد 
مســار إزالــة الكربــون للقطــاع الصناعــى، 
موجهًا التحية والتقدير لشــركاء مصر وبصفة 
خاصة منظمة األمــم المتحدة للتنمية الصناعية 
»اليونيــدو« لقيامهــا بوضع أطــر يوم خفض 
االنبعاثات الكربونية بما يسهم فى تحقيق تنمية 

صناعية صديقة للبيئة فى مصر.

استضافت 
مدينة رشم الشيخ مؤمتر 

األمم املتحدة للمناخ COP27 خالل الفرتة 
من 6 إىل 19 نوفمرب املايض مبشاركة عدد كبري من 

رؤساء الدول والحكومات من كل بالد العامل لبحث 
سبل مواجهة التغريات املناخية واالحتباس الحراري، 
وزيادة االحرتار العاملي، وقد تبنت القمة أهداف 

رئيسية تضمنت كيفية التعامل مع التغريات املناخية، 
وآليات التكيف مع الظواهر املتعلقة باالحتباس الحراري، من 

أعاصري وأمطار غزيرة يف معظم دول العامل وذوبان الجليد، وتقديم 
الدول املتقدمة صناعياً الدعم الالزم ملساعدة الدول الفقرية والنامية التي تعد من 

أكرب ضحايا التغري املناخي. 
وقد تولت مرص رئاسة قمة املناخ وافتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس فعاليات القمة 

العاملية للمناخ COP27 مبشاركة وحضور120 من قادة وزعامء العامل ورؤساء 
الحكومات ولفيف من الشخصيات العاملية.

مشاركة متميزة لوزارة التجارة والصناعة 
في مؤتمر األمم المتحدة للمناخ 

 COP27
بشرم الشيخ 

جهود وزارة التجارة والصناعة خالل فعاليات القمة
وزير التجار والصناعة يشارك بفعاليات الجلسة 

االفتتاحية ليوم خفض االنبعاثات الكربونية على 
هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ
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وزير التجارة والصناعة يقوم بجولة تفقدية للمنطقة 
الخضراء ويتفقد المنتجات والحلول االبتكارية 

المقدمة من الشركات والجهات المشاركة

المواصفات والجودة تنظم جلسة حوارية تحت 
عنوان »دور المواصفات فى مواجهة االثار السلبية 

للتغيرات المناخية وتحقيق االستدامة«

المراكز التكنولوجية تشارك في جلسة حوارية نحو 
صناعة مصر خالية من الكربون

وزراء الصناعة والتعليم العالى والسياحة يشهدون توقيع 
اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس االعلي لالثار 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسكو وااليسسكو 
لتركيب نظم خاليا شمسية بمواقع سياحية ومتاحف آثرية

قــام المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعــة بجولــة تفقدية داخل عــدد من أجنحة 
المنطقة الخضراء بقمة المناخ COP27 شملت 
عدد من الشــركات والمشــروعات منها سيمنز، 
 ،EG MEDومايكروســوفت، وإيفــا فارمــا، و
ومنصــور شــيفورليه، والمراكبــي للصلــب، و

 ،Papyrusومشــروع نيــرك، و ،Shift EV
وشــاحن، إلى جانــب جناح المنطقــة االقتصادية 
لقنــاة الســويس وجناح مركز تميــز الطاقة التابع 

لجامعة عين شمس. 
وقد أشاد الوزير بما تقدمه الشركات من منتجات 
وحلــول ابتكاريــة وصناعــات ذات تكنولوجيــا 
حديثــة ومتطورة ومتوافقة مع التوجهات العالمية 
وذلك في مختلف المجــاالت وخاصًة الصناعات 
الهندســية واإللكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، 
والمنتجــات الكيماويــة واألســمدة، والصناعات 

الثقيلة، وصناعات طبية.
وأوضح ســمير أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا 
كبيــرًا للمنطقة الخضراء وذلك تماشــًيا مع رؤية 

مصر نحو مســتقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة، 
الفتــًا إلــى أن المنطقة تمثل فرصــة جيدة لطرح 
أفــكار ورؤى المجتمع غير الرســمي والشــباب 

والمــرأة وغيرهم، وإيجاد الحلــول المبتكرة لكل 
موضــوع يخــص تحديــات المناخ خــالل الفترة 

المقبلة.

العامــة  المصريــة  الهيئــة  نظمــت 
للمواصفات والجودة برئاسة الدكتور 
خالــد صوفــى رئيس مجلــس ادارة 
الهيئة جلسة حوارية ضمن فعاليات 
يوم خفــض االنبعاثــات الكربونية، 
تحــت عنــوان »دور المواصفــات 
فى مواجهة االثار السلبية للتغيرات 
المناخية وتحقيق االستدامة » وذلك 
بمشــاركة السيد / ســبرجيو موجيكا 
سكرتير عام منظمة االيزو ، واللواء 
/ عصام النجار رئيس الهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات.
وقد استعرض الدكتور خالد صوفى 
رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية 

العامــة للمواصفــات والجــودة خــالل الجلســة  
االنشــطة التى تقدمها الهيئة والتى تتماشــى مع 
اســتراتيجية  وزارة التجــارة والصناعة لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ورؤية_مصر 2٠۳٠ .
كما اســتعرض االنشطة المســتحدثة بالهيئة فى 
اطــار الموائمــة مع التغيــرات المناخيــة والحد 
مــن انبعاثات المــواد الضارة باالنســان والبيئة 
من خالل اســتحداث وحدة لقيــاس االداء البيئى 
للمنتجــات المختلفة والتى بدات نشــاطها بقياس 

االداء البيئى للدهانات.
ومن جانبه استعرض الســيد / سيرجيو موجيكا 

، ســكرتير عــام منظمــة االيــزو خــالل كلمته 
اســتراتيجية عمل منظمة التقييس الدولية )أيزو( 
وتوجهها نحو مشــاركة كل االطراف والجهات 
ذات الصلــة انشــطة التقييــس الدوليــة لضمان 
مواصفات دولية تتناسب مع جميع االقتصاديات 

والصناعات المختلفة.
كما قــدم المهندس عصام النجــار رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصادرات 
والــواردات عرضًا حــول دور الهيئــة المتميز 
فــي مواجهة التأثير الســلبي للتغيــرات المناخية 
وتحقيــق االســتدامة فــي الحفــاظ علــى البيئــة 
وتحــت شــعار » ال يمكنــك إدارة مــا ال يمكنك 

قياســه« ولذلك أنشــأت الهيئة العامة 
للرقابة على الصــادرات والواردات 
اإلقتصــاد  لدعــم  اختبــار  معامــل 
األخضر ومــن بينهــا معمل لفحص 
المنتجــات البالســتيكية القابلة للتحلل 
وحصوله على االعتماد الدولي طبقا 
للمواصفات العالمية ، ومعمل فحص 
الفيزيائية  »االختبــارات  البالســتيك 
والكيميائيــة والميكانيكية« و المطاط 
المعــاد تدويــره وخــردة ومخلفــات 

البالستيك والمطاط .
واشــار الى ان الهيئة تستهدف خالل 
الفتــرة المقبلة إنشــاء معمــل اختبار 
التحلــل الحيــوي لتقديــر االنبعاثات 
الكربونيــة وغــازات االحتبــاس الحــرارى من 
المنتجات المختلفة ، فضال عن إنشــاء ٨ معامل 
لفحص بطاقــة كفاءة الطاقة لألجهزة و٤ معامل 
إلجراء اختبارات ترشيد الطاقة لألجهزة المنزلية 
بأنواعهــا و المحــركات الكهربائيــة ووحــدات 
اإلضاءة، و إنشــاء 5 معامل اختبارات وســائط 
التبريــد وذلك بالتعاون مــع وزارة البيئة إلحكام 
الرقابــة على الــواردات، و إنشــاء معمل كفاءة 
األداء البيئــى للدهانات المتخصــص فى اختبار 
المواد الكربونية العضويــة المتطايرة والمعادن 

الثقيلة والفورمالدهيد.

شارك السيد / احمد رضا معاون الوزير لشئون 
الصناعــة والمشــرف على مراكــز التكنولوجيا 
واالبتــكار بوزارة التجــارة والصناعة بجلســة 
»نحو صناعة مصرية خالية من الكربون والتي 
نظمتهــا منظمــة االم المتحدة للتنميــة الصناعية 
»اليونيدو«وذلك في إطار جهودها في الشــروع 
إلزالة الكربــون من القطاع الصناعي المصري 
وتحســين كفاءة الطاقة فــي الصناعة كأحد أكثر 
التدابير فعالية من حيث التكلفة ومساعدة البلدان 
الناميــة والعمل على تلبية الطلــب المتزايد على 
الطاقــة وتخفيــف الصلة بين النمــو االقتصادي 

والتدهور البيئي 
وتناولت الجلســة نشــر تقنيات الطاقــة المتجددة 
وكيفية تحديد مســار لفتح ســوق تســخين المياه 
بالطاقة الشمسية في مصر وتحسين كفاءة الطاقة 
ودوره فــي انخفــاض واردات الطاقــة، وتقليل 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، والمزيد من 
الوظائف المحلية، وتقليل االعتماد على أســعار 

المتقلبــة، وأســعار الطاقــة  الطاقــة 
األرخص على المدى المتوسط. 

و اشار الســيد/ احمد رضا ان انشاء 
مركز االنتاج االنظــف بالتعاون مع 
منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 
عام 2٠٠5 يعد دخول فعلي في حيز 
التطبيقات السياسية لالتجاة والتحول 
للصناعــة الدائرية و الخضراء كأداة 
فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث 
يرتكز دور المركــز في التحول الى 
الصناعة الخضــراء وذلك من خالل 
المســاعدات التقنية والفنية في مجال 
ترشيد وتحسين كفاءة الموارد )طاقة 

- ميــاه - مواد خام- مخلفات( ودعم السياســات 
للتصنيع الدائرى.

 ونــوه رضــا ان نتاج ثمار التعــاون بين وزارة 
التجارة والصناعة و منظمة االمم المتحدة للتنمية 
الصناعية-اليونيــدو كان بــارزًا في اطالق اكثر 

مــن 2٠ مبادرة لدعم الصناعة في مجاالت عدة 
ومنها ترشــيد الموارد وترشيد الطاقة واستخدام 
الطاقــة الجديــدة والمتجددة فــي الصناعة ومن 
خالل الجلسة اكد احمد رضا علي اطالق منصة 

  )IWEX( خاصة بتبادل المخلفات الصناعية

شــهد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعــة والدكتــور ايمن عاشــور وزير التعليم 
العالى والسيد/ احمد عيسى وزير السياحة واالثار 
توقيــع اتفاق تعــاون بين مركز تحديــث الصناعة 
وكل مــن المجلــس االعلي لالثــار وبرنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائي واليونســكو وااليسســكو لنشــر 
وتركيب نظم خاليا شمســية في عــدد من المواقع 
الســياحية والمتاحف التي تشمل المتحف المصري 
الكبيــر ومتحــف شــرم الشــيخ ومتحــف الغردقة 
ومركز زوار منطقة االهرام.                                         

وقــال المهندس/ محمــد عبد الكريــم رئيس الهيئة 
العامــة للتنمية الصناعيــة والمدير التنفيذي لمركز 
تحديــث الصناعــة إن هذا االتفاق يأتــي في إطار 
المشــروع القومي لنظم الخاليا الشمسية الصغيرة 
المتصلة بالشــبكةEgypt-PV، الذي ينفذه مركز 
تحديــث الصناعــة بالشــراكة مــع برنامــج األمم 
المتحدة اإلنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، 
الفتًا إلى أن هذا المشروع يستهدف تعميق التصنيع 
المحلــي، وزيادة القــدرة التنافســية، والتوجه نحو 

االقتصــاد األخضــر، واإلعداد للثــورة الصناعية 
الرابعــة والتحــول الرقمــي والدعــم التكنولوجي، 
وبنــاء القدرات، ونقل المعرفــة، واالبتكار وريادة 
األعمــال، واالهتمــام بمعاييــر المهــارات العمالة 

المحلية.
وأوضــح عبد الكريم أن هذا التعــاون يعد نموذجًا 
يحتــذي به حيث يدمج بيــن التكنولوجيا الخضراء 
ممثلــة فــي الطاقــة الشمســية والقيمــة التاريخية 
والســياحية والتراثيــة التــي يمثلهــا المتحف، كما 

مصــر  اســتراتيجية  يدعــم 
2٠۳٠ للتنميــة المســتدامة، 
وأهــداف التنمية المســتدامة 
كفــاءة  بتحســين  المرتبطــة 
اســتخدام الطاقــة ومضاعفة 
إنتــاج الكهرباء من الطاقات 
المتجددة بحلول عام 2٠۳٠ 
باإلضافة التفاق باريس للحد 
من انبعاث غازات االحتباس 

الحراري.
وأضاف أن مشروع نظم الخاليا الشمسية قام بتقديم 
دعم تنفيذ وتركيب ١٤١ محطة شمســية في الفترة 
مــن 2٠١٨ إلى 2٠22 فــي ١٦ محافظة بإجمالي 
قــدرات ١٤.5 ميجــاوات، وتعد محطــات الطاقة 
الشمســية بالمتاحــف خاصــة المتحــف المصري 
الكبير من المشــروعات الهامة التي يتم تنفيذها من 
خالل المشــروع حيث أن لها بعــد بيئي وتوعوي 

وسياحي وتاريخي هام.



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة2021نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

مباحثات مكثفة لوزير التجارة والصناعة مع 
عدد من ممثلي الجهات الدولية والوزراء 

والمسؤولين المشاركين بأعمال القمة
جلسة مباحثات مع مدير عام منظمة التجارة العالمية 
لبحث تحديات أزمة األمن الغذائى وسبل تعزيز النظام 

التجاري العالمي متعدد األطراف

و يبحث مع مدير عام منظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعية »اليونيدو« تعزيز التعاون المشترك لالرتقاء 

بتنافسية القطاعات الصناعية

ويلتقي الرئيس التنفيذى لشركة بيبسيكو العالمية ألفريقيا 
والشرق األوسط وجنوب أسيا الستعراض مشروعات 

وخطط الشركة التوسعية فى مصر خالل المرحلة المقبلة

لقاء مع المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية الستعراض 
انشطة المركز الحالية والمستقبلية في مصر

عقــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة جلســة مباحثات مع السيدة/ انجوزي 

إيويال مدير عام منظمة التجارة العالمية. 
وأكــد الوزيــر أهمية تضافــر الجهــود الدولية 
لوضــع قواعد تجارية تتصدى للتحديات الحالية 
والمســتقبلية لألمــن الغذائي وبنــاء القدرة على 
الصمود في البلدان األقــل نموًا والبلدان النامية 

المستوردة الصافية للغذاء.
وقــال إن الدولــة المصريــة تؤمن بــأن تعزيز 
القــدرات اإلنتاجية للبلدان األقل نمــوًا والبلدان 
النامية المستوردة الصافية للغذاء ركيزة لتعزيز 
أمنها الغذائي المحلي، وكذا بالدور الحيوي الذي 
يقــوم به اإلنتــاج المحلي والتجارة في تحســين 

األمن الغذائي العالمي بجميع أبعاده.
وأوضح سمير أن مصر وجميع الدول األفريقية 
تولــي اهتمامــًا كبيــرًا لألمن الغذائــي باعتباره 
قضيــة حيوية إلى جانب حرصهم على ســرعة 
تنفيذ  »إعالن االستجابة الطارئة لمواجهة أزمة 
األمــن الغذائي« الصادر عن المؤتمر الوزارى 
الثانى عشــر لمنظمة التجارة العالمية من خالل 
إنشاء برنامج عمل مخصص في لجنة الزراعة 
يأخذ في االعتبــار احتياجات البلدان األقل نموًا 
والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء لزيادة 
قدرتها على الصمود في االستجابة ألزمة الغذاء 
المتفاقمــة والتــى أدت الى االرتفــاع الكبير فى 

اســعار الغذاء ومدخالت 
بما  الزراعيــة،  االنتــاج 
في ذلك النظر في أفضل 
لتعزيز  الممكنــة  الســبل 
وأمنها  الزراعي  إنتاجها 
فــى  المحلــي  الغذائــي 

حاالت الطوارئ. 
أن  إلــى  الوزيــر  ونــوه 
العمــل يجب أن  برنامج 

يهتــم بتعزيــز اإلنتاج واإلنتاجيــة الزراعية في 
البلــدان الناميــة المســتوردة الصافيــة لألغذية 
والبلــدان األقل نموًا، وزيادة النفاذ إلى أســواق 
الغــذاء الدوليــة، وتحســين القدرة علــى تمويل 
المســتويات العاديــة للــواردات الغذائيــة فــي 

مواجهة صدمات األسعار والعرض.
كمــا أكد ســمير التزام مصر بالنظــام التجارى 
متعدد األطراف ومحورية دور منظمة التجارة 
العالميــة فى ظل التحديــات الحالية التي تواجه 
النظــام التجــاري العالمــي متعــدد األطراف، 
الفتــًا إلى أهمية مراعاة مبــدأ المعاملة الخاصة 
والتفضيليــة فيما يتعلق بإصالح منظمة التجارة 
العالمية وذلك لدعــم البلدان النامية واألقل نموًا 
فى مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز اندماجها 

في النظام التجاري متعدد االطراف. 
وأشــار ســمير إلى تأييــد مصر الكامــل لكافة 

الجهود التى تبذلها مدير عام المنظمة فيما يتعلق 
باصــالح المنظمــة وتفعيل دورها لالســتجابة 
للتحديات الحالية والمستقبلية، معربًا عن تطلعه 
أن يكلل المؤتمر الوزارى القادم لمنظمة التجارة 

العالمية بالنجاح.
ومــن جانبها اشــادت الســيدة انجــوزي إيويال 
مدير عام منظمة التجــارة العالمية بدور مصر 
الريادي في إطار المنظمة وخاصة في المؤتمر 
الوزاري االخير ال ســيما فيما يتعلق بموضوع 
األمن الغذائى، كما طالبت بالحصول على دعم 
مصــر فيما يتعلــق بإحياء الوظيفــة التفاوضية 
للمنظمــة وخاصــة مفاوضــات الزراعة والتي 

تمثل اهمية لكافة الدول اعضاء بالمنظمة. 
واكــدت إيويــال اهمية المضي قدمــًا فيما يتعلق 
بالتصديق على اتفاق دعم مصايد االسماك الذي 
تــم التوصل اليه في االجتمــاع الوزاري الثاني 
عشــر للمنظمة حيــث حثت مصر علــى التقدم 

بوثيقة قبول االتفاق. 

عقد المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعة جلســة مباحثــات مع الدكتور/ 
جيــرد مولــر، مدير عــام منظمــة األمم 

المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو«.
وأكــد الوزيــر حــرص الــوزارة علــى 
ومشــروعات  برامــج  مــن  االســتفادة 
منظمة األمــم المتحدة للتنميــة الصناعية 
» اليونيــدو« في تنميــة وتطوير القطاع 
التنافســية  القــدرة  وتعزيــز  الصناعــي 
للمنتجــات المصريــة بالســوقين المحلي 

والعالمــي، مشــيرًا الــى مشــروعات التعــاون 
الناجحــة بيــن الحكومة المصريــة والمنظمة في 
مجــاالت الطاقة المتجددة وتحســين كفاءة الطاقة 

والتجارة الخضراء والتنمية المستدامة.

وقــال ســمير أن اللقاء اســتعرض أوجه التعاون 
وبرامــج الشــراكة بيــن منظمــة األمــم المتحدة 
للتنمية الصناعية والحكومة المصرية فيما يتعلق 
بتنميــة وتطوير القطاعات الصناعية، فضال عن 
الــدور الهام للمنظمة فى دعــم التنمية الصناعية 

الشــاملة والمستدامة في مصر خاصة في 
مجاالت التخطيط االستراتيجي الصناعي 
وزيادة القيمــة المضافة في مجال اإلنتاج 

الزراعي.
ومــن جانبــه أكــد الســيد/ جيــرد مولر، 
المديــر العام لمنظمة األمم المتحدة للتنمية 
المنظمــة  أن  »اليونيــدو«  الصناعيــة 
تحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة 
المصرية على مختلف األصعدة وفي كافة 
المجــاالت وذلك من خالل المشــروعات 
التي تنفذها المنظمة حاليًا في مصر، مشــيرًا إلى 
أن المنظمــة تدعــم جهود مصــر لتحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة من خــالل تشــجيع وتعزيز 

التصنيع الشامل

عقد المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة والصناعة 
لقاًء موســعًا مع الســيدة/ باميال كوك هاميلتون المدير 
التنفيــذي لمركــز التجــارة الدولية اســتعرض خالله 
المشــروعات والبرامج التي ينفذها المركز في مصر 
ودول القارة االفريقيــة وذلك في مجاالت الدعم الفني 
وبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب وزيادة تنافسية 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وربطها بسالســل 

القيمة العالمية.
وقال الوزير إن الدولة المصرية تدعم أنشــطة المركز 
الهادفــة لتخفيف وطأة التداعيــات االقتصادية العالمية 
الراهنة الناجمة عن جائحة كورونا واالزمة الروســية 
االوكرانية على الدول النامية ومســاعدتها على تحقيق 

النمو االقتصادي والتنمية المستدامة.
واوضح ســمير ان اللقاء استعرض المشروعات التي 
يشــارك بها مركز التجارة الدولية في مصر بالتعاون 
مع عــدد من الجهات الدولية والوطنيــة المعنية والتي 
تشمل مشــروع تعزيز دور المرأة في التجارة الدولية 
“She Trades”  والهــادف الــى دعــم وتشــجيع 
االعمال الخاصة بالمرأة ال سيما المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة لتصدير منتجات الحرف اليدوية.
ولفــت الى انه تم اســتعراض ايضًا مشــروع جيتكس 
ميناتكس والذي يقدم مساعدة فنية لدعم قطاع المالبس 
والمنســوجات من اجل تعزيز وتحســين سلسلة القيمة 
الخاصــة بــه وتنويع منتجاتــه وتعزيز تواجــد المنتج 
المصري باالســواق الحالية وفتح اســواق جديدة حيث 
حقــق المشــروع نجاحًا ملموســًا في زيــادة االنتاجية 

والصادرات وترشيد اســتهالك الطاقة والمياه، معربًا 
عن تطلع مصر لتنفيذ برامج مماثلة لهذا المشروع في 

قطاعات صناعية اخرى.
ونــوه الوزيــر الــى ان اللقاء تنــاول ايضًا المشــروع 
الصغيــرة  الشــركات  بتدريــب  الخــاص  االقليمــي 
والمتوســطة علــى التصدير في اطــار منطقة التجارة 
الحــرة القاريــة االفريقية AFCFTA وكذا مشــروع 
آلية تيســير التجارة واالستثمار االورومتوسطية، الفتًا 
الى تطلع مصر لالســتفادة من مبادرات مركز التجارة 
الدولية فى مجــاالت زيادة اإلنتاجية ودعم الصادرات 
للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة من خالل تطوير 
وبناء قدرات العاملين بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة 
والمصدرييــن لرفــع الوعــي بالسياســات التجاريــة 
والتعامل مع االســواق الخارجية وكذا المشــاركة فى 

المعارض الداخلية والخارجية .

وأشــار ســمير إلى أن اللقاء اســتعرض برامج تسهيل 
التجارة المقدمــة فى إطار البرامج والمنح التى يقدمها 
المركز، الفتًا إلى حرص الوزارة على االســتفادة من 
برامــج المركــز فى مجاالت الطاقــة والتغير المناخى 

والتحول الرقمى.
وأعــرب الوزير عن تطلع الجانــب المصري لتعزيز 
التعــاون مــع المركز في مجــال التطوير المؤسســي 
والدعــم الفنــى للجهــات المصريــة المعنيــة بالتجارة 
الخارجيــة والترويج للصادرات وعلى رأســها وزارة 
التجــارة والصناعــة والجهــات التابعة لهــا من خالل 
تدريب الملحقين التجارييــن الجدد على آليات التجارة 
الدولية الجديدة واألطر الحديثة فى جذب اإلستثمارات 

األجنبية.
ومــن جانبها أشــارت الســيدة/ باميال كــوك هاميلتون 
المديــر التنفيــذي لمركــز التجــارة الدوليــة حــرص 
المركز على توســيع أطر وبرامج التعاون المشــترك 
مــع الحكومــة المصريــة، الســيما فيما يتعلــق  بدعم 
وتمكين المرأة المصرية وزيادة مســاهمتها فى النشاط 
االقتصــادى، مشــيرًة إلى أن المركز يســتهدف خالل 
المرحلــة المقبلة بدء المرحلة الثانية لمشــروع تعزيز 
  ”She Trades “ دور المــرأة في التجارة الدوليــة
والتــى تســتهدف  زيــادة أثــر البرنامج على مســاندة 
مشــروعات المرأة المصرية من خالل توفير البرامج 
التدريبيــة والدعم الفنى لهذه المشــروعات خاصة فى 
ضــوء االثر االيجابــى الكبيــر الذى حققتــه المرحلة 

األولى من المشروع .

التقــى المهندس أحمد ســمير وزير التجارة والصناعة 
بالســيد/ يوجيــن ويليمســن الرئيس التنفيذى لشــركة 
بيبســيكو العالمية ألفريقيا والشــرق األوســط وجنوب 
أســيا لبحث مشــروعات وخطط الشــركة التوســعية 
بالســوق المصرى وفرص ومقومــات قطاع صناعة 

األغذية والمشروبات فى مصر.
وقال الوزير إن قطاع األغذية والمشــروبات يعد أحد 
القطاعات اإلنتاجية الرئيسية باالقتصاد القومى والذي 
يســهم فى توفير احتياجات الســوق المحلى والتصدير 
لألســواق الخارجية، مشــيرًا إلى أهمية االستفادة من 
االمكانات والمقومات الكبيرة للسوق المصرى فى هذا 
القطاع والتى تشــمل توافر مدخالت اإلنتاج والســوق 
االســتهالكى الكبير إلى جانب إمكانيات التصدير لعدد 
كبير من األســواق األقليمية والعالمية باالســتفادة من 
اتفاقيــات التجارة الحرة والتفضيليــة المبرمة مع عدد 
كبيــر من الــدول والتكتالت االقتصادية الرئيســية فى 

العالم.
وأشــار ســمير إلى حرص الــوزارة علــى تقديم كافة 
أوجــه الدعم والمســاندة لمشــروعات القطاع الخاص 
وتعزيز دورها داخل منظومة االقتصاد القومى، الفتًا 
إلــى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فيما 
يتعلق بالتحول المســتدام للقطــاع الصناعى فى إطار 
التوجهات الوطنية والعالمية نحو االقتصاد األخضر.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء اســتعرض االســتراتيجية 
التى أطلقتها شــركة بيبســيكو العالميــة العام الماضى 

بكافــة األســواق التى تعمل 
بها الشــركة بما فيها السوق 
المصــرى والتى تســتهدف 
تطبيــق االســتدامة فى كافة 
مراحل اســتثمارت الشركة 
بدءًا مــن مكونــات اإلنتاج 
وكذا  والتســويق  والتصنيع 
المبــادرات اإليجابيــة التى 
تؤثر على األفراد والمجتمع 

والبيئة.
ومــن جانبه أشــار الســيد/ 
يوجيــن ويليمــس الرئيــس 
بيبســيكو  لشــركة  التنفيذى 
العالميــة ألفريقيا والشــرق 
األوســط وجنوب أســيا إلى 
فــى  تتواجــد  الشــركة  أن 

الســوق المصــرى منــذ 7٠ عامًا وتمتلــك 9 مصانع 
و۳5 مركــز توزيع وتوفــر ١٤ ألف فرصة عمل كما 
تســتهدف الشركة زيادة حجم اســتثماراتها فى السوق 
المصرى خالل الســنوات الخمس المقبلة، الفتًا إلى أن 
مشروع شركة بيبسيكو مصر الزراعى يحتل المرتبة 
الثانية فى قائمة أكبر مشــروعات الشركة عالميًا حيث 
يتضمن زراعــة ٤٠ ألف فدان بمحصــول البطاطس 
ســواء بالزراعة المباشــرة أو بالتعــاون مع مزارعى 

البطاطس المصريين .

ولفــت إلــى أن الشــركة تنفذ عــددًا من المشــروعات 
والبرامج التنموية فى مصر فى مجاالت الممارســات 
الزراعية المســتدامة وتمكين المــرأة وإدارة المخلفات 
باالضافــة إلــى الحفــاظ على الميــاه، مشــيرًا إلى أنه 
فى اطار اســتضافة مصر لقمــة المناخ CO27  فإن 
الشركة تحرص على توســيع نطاق برامجها التنموية 
فى مصر فى مجاالت االســتدامة وحماية البيئة وذلك 
بالتعــاون مــع الحكومــة والقطاع الخــاص ومختلف 

الجهات المعنية .
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وزيرا التخطيط والتجارة والصناعة يلتقيان رئيس المؤسسة 
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة الستعراض البرامج 

والمشروعات الحالية والمستقبلية للمؤسسة في مصر
شاركت الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتنميــة االقتصاديــة فى االجتمــاع الذي عقده 
المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة 
مــع المهندس/ هاني ســنبل رئيس مجلس إدارة 
المؤسســة الدوليــة اإلســالمية لتمويــل التجارة 
التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والذي 
تناول بحث المشــروعات والبرامج التي تنفذها 
المؤسسة حاليًا في مصر وعدد من المشروعات 
المســتقبلية التــي تعتــزم تنفيذها بالتعــاون مع 

الحكومة المصرية.
وقالت د. هالة السعيد ان المؤسسة تعد من أبرز 
شركاء التنمية لمصر حيث تسهم مشروعاتها في 
دعم قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة 
باالضافة الى دعم ســبل التعــاون التجاري بين 
الدول العربية ودول القارة االفريقية، مشيرًة الى 
اهمية تعظيم االستفادة من البرامج التمويلية التى 
تتيحها المؤسســة للمساهمة فى توطين عدد من 
الصناعات فى مصر وبصفة خاصة الصناعات 

الخضراء ومشروعات األمن الغذائى.
ومن جانبه أشــاد المهندس احمد ســمير  وزير 
التجارة والصناعــة بالتعاون القائم بين الوزارة 
والمؤسسة في تنفيذ خطة العمل السنوية لبرنامج 
جســور التجــارة العربية األفريقيــة في مصر، 
حيــث تــم االتفــاق على قيــام البنك اإلســالمي 
للتنمية بتمويل بعثــات ترويجية لعدد من الدول 
األفريقية بالتعاون مــع التمثيل التجاري ووحدة 
المشــروعات التنمويــة بالــوزارة وذلــك فــي 
القطاعــات ذات األولوية للمصدرين المصريين 
بحيث يقتصر التمويل على األنشــطة الترويجية 
والتســويقية للبعثة، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة 

بالفعــل على تمويل البنك لخمــس بعثات خالل 
الربــع األخير من عــام 2٠22 والنصف األول 
من عــام 2٠2۳ لدول تونس والجزائر الكونغو 
الديمقراطيــة وكــوت ديفــوار والمغــرب فــي 
قطاعــات الصناعات الطبيــة والدوائية، ومواد 
التعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية، وغيرها 

من القطاعات.  
وأشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض ايضا تنفيذ 
 She Trades المرحلــة الثانية من مشــروع
الــذي أطلقــه مركز التجــارة الدولية خالل عام 
2٠2٠ لعــدد ١٠٠ ســيدة أعمال بالشــراكة مع 
وزارة التجــارة والصناعة، والمؤسســة الدولية 
اإلســالمية لتمويــل التجارة والبنك اإلســالمي 
للتنميــة، وعدد مــن الجهات الوطنيــة المعنية، 
بهدف دعم وتشجيع األعمال التي تقودها المرأة 
ال ســيما المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
لتصدير منتجات الحــرف اليدوية إلى الخارج، 
معربــًا عــن رغبــة مصــر فــي زيــادة عــدد 

المستفيدات من هذا البرنامج وكذا توسيع نطاقه 
ليشمل مزيدًا من القطاعات.

ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات 
انشــاء اكاديمية التصدير، ومتابعة تنفيذ برنامج 
التدريب من أجــل التصدير بالتعاون مع مركز 

تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة.
وبــدوره أكــد المهنــدس/ هانــي ســنبل رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 
التجارة حرص المؤسســة علــى تعزيز التعاون 
المشــترك مــع الحكومــة المصريــة وذلك في 
البرامج المتعلقة بتعزيز التجارة وتنمية المرأة، 
مشيرًا الى اهمية برنامج جسور التجارة العربية 
اإلفريقية في دعم أواصر التعاون التجارى بين 
الدول العربية اإلفريقية واالســتفادة من الفرص 
واإلمكانات المتاحة بالتركيزعلى عدة قطاعات 
فــى مقدمتهــا التصنيــع والتجــارة اإللكترونية 

وتبادل المعلومات والخبرات.

التقى المهندس/ أحمد سمير 
وزير التجــارة والصناعة 
بالســيد/ أندرياس بيكيرز، 
الرئيــس التنفيذي لشــركة 
تيســين كــروب األلمانيــة 
فــي مصــر المتخصصــة 
في مجال هندسة المصانع 
مشــروعات  الســتعراض 
الشــركة الحالية وخططها 
فــي  للتوســع  المســتقبلية 
السوق المصري.                                         
وقــال الوزيــر ان اللقــاء 
مــن  عــدد  اســتعرض 

المشــروعات التى تستهدف الشــركة اقامتها فى 
مصــر ومن بينها مشــروعات فى مجــال الطاقة 
التعدينيــة  والمشــروعات  والمتجــددة  الجديــدة 
والكيماوية، مشيرًا الى أن الشركة أمامها فرصة 
كبيرة للتوســع في الســوق المصــري خاصًة في 
ظــل االهتمــام الكبير الــذي توليــه الحكومة منذ 
عدة ســنوات بتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال 
البنية التحتيــة الالزمة للصناعة المحلية حيث تم 
إنشــاء العديد مــن المدن والمجمعــات الصناعية 
المتخصصــة التــي تخدم خطــة الدولة الشــاملة 

للتنمية الصناعية.

وأوضــح ســمير إن تواجد الشــركة فى الســوق 
المصرى منذ أكثر من ١٠٠ عام، ووجود مكتب 
دائــم لها في مصر منذ عــام 2٠٠٤ يمثل ركيزة 
اساسية لتوسيع االنتشــار المحلي للشركة وإقامة 
عالقــة أوثــق مــع العمــالء في مصر والشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا ، الفتًا الى أن الشــركة 
متخصصــة في بنــاء المصانع من خــالل إعداد 
تصميماتهــا وتوريــد معداتها، واإلشــراف على 
التركيبــات، حيث ســاعدت الشــركة في إنشــاء 
ثالثة خطوط إنتاج ألحد كبار مصانع األســمنت 
فــي ثمانينيات القرن الماضي، وتعاونت مع عدد 

كبيــر مــن الشــركات المصرية في 
مجاالت البتروكيماويات، واألسمنت 

والبروبلين والبولي بروبلين. 
ومــن جانبــه أكــد الســيد/ أندرياس 
بيكيــرز، الرئيــس التنفيذي لشــركة 
تيسين كروب األلمانية في مصر أن 
الشركة تعتز بالنجاح الذي حققته في 
السوق المصري على مدار أكثر من 
قرن حيث تدخل الشركة في شراكات 
دائمة مع كبرى الشركات المصرية، 
وذلك في بناء أغلب مصانع األسمدة 
في مصر، مشــيرًا إلــى أن خدمات 
الشــركة تتنوع في مجاالت إنشــاء 
مصانع األسمنت والمصانع والعمليات الكيماوية 
وتقنيات الضغط العالي ومصانع األسمدة والنفط 

والغاز والتكرير.
ولفــت إلى أن عام 2٠١٤ شــهد طفرة كبيرة في 
تاريخ وتطور الشــركة في مصر حيث تم وضع 
رؤيــة جديدة كاملة لتطوير الشــركة من شــركة 
خدمات هندسية صغيرة إلى مركز محلي للهندسة 
والمشــتريات واإلنشــاءات والتشــغيل التجريبي 
قادر على تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم 

في هذا المجال.

التقــى المهنــدس أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعــة الســيد/ مارتــن روكســى، المديــر 
التنفيذى لشــركة جوجل لمنطقة الشــرق األوسط 
وشــمال إفريقيا لبحث ســبل تعزيــز التعاون بين 
الــوزارة وشــركة جوجل فــي تحقيــق أولويات 
الوزارة الحالية لتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة 

في القطاع الصناعى.
وقــال الوزيــر إن اللقــاء تناول إمكانيــة التعاون 
بيــن الجانبين في مجال توفيــر برامج التدريب، 
والتحــول الرقمــي بمــا يســهم في تنفيــذ أهداف 
الــوزارة لتنميــة وتطويــر الصناعــة المصرية 
وذلــك مــن خــالل برنامــج »مهــارات« الذي 
تتيحه الشــركة بالمجان، فضال عن تنمية قدرات 
الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج 
أكاديمية شــركاء جوجل الذى اطلقته الشركة فى 
مصر خالل عام 2٠١٤ ويستهدف بناء منظومة 
متكاملة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
وهــو برنامــج مصمــم لدعــم محترفــي الويــب 
والــوكاالت التي تســاعد الشــركات على النجاح 

عبر اإلنترنت.
واشــار ســمير الى ان اللقاء تناول ايضا امكانية 
االســتفادة من برامج الشــركة فى ربط المناطق 
والتجمعــات الصناعيــة فى مختلــف المحافظات 
المصريــة عبــر برامج خرائط جوجــل للتعرف 

علــى كافة المســتجدات بهذه المناطق وتحســين 
كفاءتها لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين، فضال 
عن امكانية التعاون المشــترك للترويج لعدد من 
القطاعات التصديرية المصرية ومنها القطاعات 
الكيماويــة والهندســية وااللكترونيةالــى جانــب 

تحديد معلومات حول االسواق الخارجية.
ومــن جانبه أكد الســيد/ مارتن روكســى المدير 
التنفيذى لشــركة جوجل لمنطقة الشــرق األوسط 
وشــمال إفريقيا ان الســوق المصــرى يمثل أحد 
االســواق المهمة للشركة بمنطقة الشرق األوسط 

وشــمال افريقيا حيث تصل اجمالى اســتثمارات 
الشــركة منذ بدء نشــاطها فى مصــر الى حوالي 
7٠٠ مليون دوالر وتســتهدف الشــركة توســيع 
حجم اســتثماراتها خالل المرحلة المقبلة، خاصة 
فــى ظل التعاون المثمر مع عدد كبير من اجهزة 

الحكومة المصرية.
 واشــار الى ان الشركة توفر العديد من البرامج 
لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة 
االعمال وتستهدف مســاعدة هذه الشركات على 

زيادة إمكاناتها الرقمية

لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسين كروب األلمانية 
لبحث خطط الشركة الحالية للتوسع بالسوق المصري فى 
مجاالت الطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية والتعدينية

وزير التجارة والصناعة يلتقي وفد شركة جوجل لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
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وزير التجارة والصناعة يبحث مع رئيس إحدى كبريات 
الشركات التركية المتخصصة في صناعة األجهزة المنزلية 

مشروعاتها المستقبلية في السوق المصري

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الدولة البرلمانى بوزارة 
االقتصاد االلمانية مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين 

البلدين في مجاالت التجارة والصناعة واالستثمار

عقــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة لقــاًء موســعًا مــع الســيد/ هــاكان 
بولجورلــو الرئيس التنفيذي لشــركة أرتشــليك 
التركية الدولية المتخصصة في تصنيع األجهزة 
المنزلية لبحث مشــروعات الشــركة المستقبلية 

في السوق المصري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض المشروع الذي 
تخطط الشــركة إلطالقه في الســوق المصري 
نهايــة العام المقبــل لتصنيع األجهــزة المنزلية 
باســتثمارات تبلــغ ١٠٠ مليــون دوالر وبطاقة 
إنتاجية ١.5 مليون جهاز ســنويًا ويوفر 2٠٠٠ 
فرصــة عمل مباشــرة بهــدف تلبيــة احتياجات 
الســوق المحلي والتصدير للخارج، مشيرًا إلى 

أن الشركة تستهدف أن تتخذ 
من مصــر مركــزًا لتصنيع 
منتجاتها وتصديرها لألسواق 
أن  وتســتهدف  الخارجيــة 
تخصــص ٦٠ % من انتاجها 

للتصدير. 
أن  إلــى  ســمير  ولفــت 
فــي  الشــركة  اســتثمارات 
تتضمن  المصــري  الســوق 
وتشــغيل  اإلنتــاج  بجانــب 
التكنولوجيــا  نقــل  العمالــة 
منتجات  وإنتــاج  والمعرفــة 
ذات قيمــة مضافــة عالية ال 

ســيما وأن الشركة لها خبرة مدتها ۳٠ عامًا في 
مجال البحث والتطوير، مشــيرًا إلى أن الشركة 
تتبنــى مبــادئ وأهــداف التنمية المســتدامة من 

خالل منتجات تحافظ على سالمة البيئة.

 
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تشجيع 
الشركات األجنبية الراغبة في ضخ استثمارات 
جديدة في مصر فــي ظل بيئة األعمال المواتية 
التي تتمتع بها مصر حاليًا فضاًل عن الخطوات 
التــي اتخذتهــا الدولــة لتشــجيع وتعزيــز مناخ 
االســتثمار والســعي لتوطين الصناعة المحلية، 
الفتــًا إلى حــرص الحكومــة على تذليــل كافة 
العقبات التي تواجه المســتثمرين بما يســهم في 
جعل مصر مقصد لالســتثمارات األجنبية التي 
تلبــي احتياجات الســوق المصــري والتصدير 
لألســواق اإلقليميــة، واالســتفادة مــن اتفاقيات 
التجــارة الحرة والتفضيليــة الموقعة بين مصر 

وعــدد كبير مــن الدول والتكتــالت االقتصادية 
الرئيسية اإلقليمية والعالمية.

ومن جانبه أكد السيد/ هاكان بولجورلو الرئيس 
التنفيذي لشركة أرتشليك التركية الدولية حرص 

الشــركة على التواجد بالسوق المصري وجعله 
مركــزًا إقليميــًا للتصدير وتطويــر الصناعات 
المغذيــة والبحث والتطوير وتوظيف الكفاءات، 
مشيدًا بالدعم الذي تلقاه من الوزارة فيما يخص 
استخراج رخصة اإلنشاء في وقت وجيز تمهيدًا 

لبدء إجراءات إقامة المشروع 
وأوضح أن الشركة تأسست عام ١955 وتضم 
١2 عالمــة تجاريــة وتــوزع منتجاتها في ٤٨ 
دولــة وتمتلــك 2٨ مصنعًا في تركيــا و٨ دول 
فــي إفريقيا وآســيا وأوروبا وتوظــف أكثر من 
٤٠ ألــف فــرد، الفتــًا إلــى أن الشــركة إحدى 
شركات مجموعة كوتش التركية القابضة وهي 
أكبر مجموعة اســتثمارية في تركيا وتتخصص 
األجهــزة  مجــاالت  فــي 
المنزلية والتمويل والطاقة 

وصناعة السيارات. 
أن  بولجورلــو  وأضــاف 
حاليــًا  تــدرس  الشــركة 
المرحلــة  فــي  الدخــول 
االســتثمار  مــن  الثانيــة 
التي تضــم مكيفات الهواء 
إلــى أن  والتلفــاز، الفتــًا 
باقــي الشــركات التابعــة 
لمجموعــة كوتــش تدرس 
أيضًا االستثمار في مصر 
فــي مجــاالت المحركات 
الكهربائيــة  الســيارات  وشــواحن  الصناعيــة 
والتكنولوجيا المالية، إلى جانب أنشطة السياحة 
والرعاية الصحية والطاقة وصناعة السيارات.

عقــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة لقــاًء موســعًا مــع الســيد/ جوهان 
والتجــارة  الدولــى  التعــاون  وزيــر  فورســيل 

الخارجية السويدى. 
وأعلــن الوزيــر خالل اللقــاء انه يجــرى حاليا 
االعــداد لتنظيم منتدى اعمال مصرى ســويدى 
مشترك لتعزيز العالقات التجارية واالستثمارية 
بيــن القطــاع الخاص فــى البلديــن، الفتــًا الى 
انــه مــن المقــرر ان يعقــد المنتــدى بالعاصمة 
الســويدية ستوكهولم خالل الربع االول من العام 
المقبــل بمشــاركة وفد كبير مــن رجال االعمال 

المصريين.
وقــال ان هــذا المنتــدى يمثــل فرصــة كبيــرة 
الســتعراض الفــرص االســتثمارية المتاحة فى 
السوق المصرى ال سيما فى المنطقة االقتصادية 
لقناة السويس، مؤكدًا حرص الوزارة على جذب 
المزيد من االســتثمارات السويدية لالستثمار فى 
الســوق المصرى لالســتفادة من حــزم الحوافز 
المتاحــة وكذا االســتفادة مــن اتفاقيــات التجارة 
الحرة التى ترتبط بها مصر مع مختلف االسواق 
والتكتــالت االقتصاديــة ومنها اتفاقيــة التجارة 
الحرة القارية االفريقية والتى تتيح نفاذ المنتجات 

بمعاملة تفضيلية ألسواق 5٤ دولة افريقية.
وأشــار ســمير إلى ان المباحثات تناولت اهمية 
االســتفادة مــن الخبــرات الســويدية الكبيرة فى 
الصغــر  متناهيــة  المشــروعات  دعــم  مجــال 
والصغيرة والمتوســطة والتى تمثل أحد الركائز 
األساســية التى يقوم عليها االقتصاد الســويدى، 

وكذا االســتفادة من الخبرة 
السويدية الكبيرة فى مجال 
الطاقــة المتجــددة والعمل 
علــى زيادة االســتثمارات 
السويدية فى مصر فى هذا 

المجال.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء 
تنــاول امكانيــات التعاون 
بيــن البلديــن فــى مجــال 
نقل التكنولوجيا الســويدية 
المتطورة للقطاع الزراعى 
للمشــروعات  خاصــة 
المتعلقــة بتحقيــق االمــن 
الغذائى والتى تمثل اولوية 

كبيرة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية توسيع 
نطاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة 
الســويدية الدولية للتعــاون االنمائى SIDA فى 
مجــاالت تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات 

للكوادر العاملة بالقطاع الحكومى في مصر.
ونوه ســمير إلــى أن حجم التبــادل التجارى بين 
البلديــن بلــغ العــام الماضى نحــو 92٨ مليون 
دوالر، مشيرًا إلى أن االستثمارات السويدية فى 
مصــر تبلــغ ١٤5 مليون دوالر فــى عدد 222 
مشــروعًا فى مجــاالت الصناعــة واالتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومات والتمويل واالنشــاءات 

والخدمات والسياحة والزراعة.
ومــن جانبــه أعــرب الســيد/ جوهان فورســيل 
وزيــر التعــاون الدولــى والتجــارة الخارجيــة 

السويدى حرص بالده على تعزيز أطر التعاون 
االقتصادى مع مصــر خاصة فى ظل العالقات 
التاريخيــة الممتــدة بين شــعبا البلديــن، موجهًا 
التحية للدولة المصرية على حسن تنظيم فعاليات 

مؤتمر المناخ.
واوضــح ان الســوق المصــرى يعــد أحــد أهم 
االسواق الجاذبة للمستثمر السويدى حيث تتواجد 
فى مصر العديد من كبريات الشركات السويدية 
ســواء فى مجال انتــاج االجهــزة الكهربائية او 
وســائل النقل خاصــة االتوبيســات بالتعاون مع 
القطاع الخاص المصرى، مشــيرًا الى ان هناك 
العديــد مــن الفرص الواعــدة لتعزيز الشــراكة 
االســتثمارية بيــن مجتمــع االعمــال المصرى 

والسويدى. 

عقــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة جلســة مباحثات موســعة مع الســيد/ 
ســتيفان وينــذل وزير الدولــة البرلمانى بوزارة 
االقتصــاد والمنــاخ االلمانية، حيث اســتعرض 
اللقــاء ملفــات ومشــروعات التعــاون الحاليــة 
والمســتقبلية بيــن البلديــن في مجــاالت التجارة 
والصناعة واالســتثمار وعدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك. 
وقال الوزير ان اللقاء استعرض أهم االجراءات 
التــي اتخذتهــا الحكومــة المصريــة لمواجهــة 
التداعيــات الســلبية الناتجة عــن جائحة كورونا 
واالزمة الروسية األوكرانية وكذا خطة الحكومة 
للتعامل مع األزمة االقتصادية العالمية الراهنة، 
والتــى تتضمــن تعزيــز دور القطــاع الخــاص 
الوطني في النشــاط االقتصادي، ودعم وتوطين 
الصناعات الوطنية لالعتماد على المنتج المحلي، 

فضاًل عن إجراءات الحماية االجتماعية.
واكــد ســمير اهتمــام الدولــة المصريــة بعقــد 
اجتماعات اللجنة االقتصادية المصرية االلمانية 

المشــتركة لمناقشــة إمكانيــات تعزيــز التعاون 
الثنائــي في المجــاالت االقتصادية ذات االهتمام 
المشترك والتى يأتي على رأسها مجاالت الطاقة 
والتجارة واالســتثمار والجمارك والمشروعات 
الصغيرة والمتوســطة والتدريب والتعاون الفني 

والتكنولوجي. 
واوضــح الوزير ان التبادل التجاري بين البلدين 
بلغ العــام الماضى نحو 5.١ مليــار يورو، كما 
بلغت االستثمارات األلمانية في مصر حتى نهاية 
شهر ابريل 2٠22 نحو 2,9 مليار دوالر، الفتا 

الــى حرص الحكومة على جــذب المزيد من 
االســتثمارات األلمانية للســوق المصري في 
قطاعــات صناعة الســيارات والطاقة وإدارة 

وتدوير المخلفات والتحول الرقمى. 
ومن جانبه أكد الســيد/ ســتيفان وينذل وزير 
الدولــة البرلمانى بــوزارة االقتصاد والمناخ 
االلمانية ان بالده حريصة على تنمية وتطوير 
العالقــات االقتصاديــة المشــتركة مع مصر 
خاصة فى ظل العالقــات التاريخية المتميزة 
التــى تربــط البلديــن، مشــيرًا الــى االهتمام 
الكبير الذى توليه الشركات االلمانية بالسوق 
المصرى باعتباره احد أهم اسواق منطقة الشرق 

االوسط وافريقيا.
واشــاد وينــذل بالجهــود التــى تبذلهــا الحكومة 
المصريــة خالل المرحلة الحاليــة اليجاد حلول 
للتحديات التى تواجه الشــركات المســتثمرة فى 
الســوق المصرى، مشــيرًا فى هــذا اإلطار الى 
التعاون القائم بين الجانبين فى مجال المشروعات 

الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وزيرى التجارة بمصر والسويد يبحثان سبل تنمية وتطوير 
العالقات التجارية واالستثمارية المشتركة بين البلدين
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وزير التجارة والصناعة يلتقي رئيس البنك األفريقي 
للتنمية الستعراض مشروعات وبرامج البنك الحالية 

والمستقبلية في مصر

ويبحث مع وفد شركة تتراباك خطط الشركة المستقبلية 
لزيادة استثمارتها في السوق المصري فى مجال التعبئة 

والتغليف وانتاج الورق المقوى

عقــد المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعــة لقاًء مــع الدكتــور/ اكينوومي 
اديســينا رئيــس مجموعة البنــك األفريقي 
للتنمية حيث اســتعرض اللقاء مشــروعات 
وبرامج البنك الحالية والمستقبلية في مصر

وأكد الوزير حرص الحكومة على االستفادة 
من اآلليات والبرامج التمويلية التي يتيحها 
البنــك األفريقي للتنمية في تطوير قطاعات 
الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي بما 
يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 
والنهــوض باالقتصاد القومي، مشــيرًا إلى 
الــدور الهام للبنك في تحقيق األمن الغذائي 

والدوائي بقارة إفريقيا. 

وقال ســمير ان اللقاء اســتعرض جهــود البنك 
االفريقــي للتنمية فــي تحقيق التنميــة الزراعية 
الشــاملة بدول القارة االفريقيــة من خالل ضخ 
تمويل بقيمــة ١.5 مليــار دوالر لتعزيز االمن 
الغذائــي االفريقــي ودعم مشــروعات البحوث 
والتطوير في القطــاع الزراعي وبصفة خاصة 
لمحاصيل القمح واالرز والذرة والصويا وذلك 
بالتعــاون مع ١2 مليون مــزارع افريقي بهدف 
تحقيق االكتفاء الذاتي من الحبوب بدول القارة، 
الفتًا الى اهمية االســتفادة مــن برامج وخبرات 
البنك في زيادة معدالت انتاجية محصول القمح 
في مصر من خالل ادخال ســالالت مســتحدثة 
تعتمد علــى التكنولوجيات المتقدمــة في عملية 

اإلنتاج. 
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تعميق 
صناعــة األدوية ونقــل المعرفــة والتكنولوجيا 

الحديثــة بالتعــاون مــع البنــك واالســتفادة من 
خطة البنك الطموحــة لبناء قدرات ورفع كفاءة 
الشركات المتميزة في صناعة األدوية في إفريقيا 
مــن خــالل توفير التدريــب لكوادرهــا وتوفير 
البنيــة التحتية الالزمة إلرســاء صناعة حقيقية 
للدواء بالقارة، الفتًا الى ان اللقاء قد تناول ايضا 
امكانية االستفادة من التواجد القوى للبنك داخل 
دول القــارة الســمراء فى الترويــج للصادرات 

المصرية بكافة قطاعاتها التصديرية.
ونوه ســمير للدور الهام للبنك في تنمية وتطوير 
قطاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة في 
مصر من خالل تقديم تمويل بقيمة ١٦٠ مليون 
دوالر لبنك مصر لدعم هذه المشروعات، الفتًا 
إلــى ترحيــب الــوزارة برغبة البنك فــي إقامة 
مناطــق صناعيــة زراعية متكاملــة في مصر 
تجمــع كل حلقات سلســلة القيمة في مكان واحد 
علــى غــرار التجربــة الناجحة للبنــك في هذا 

الصدد بدول افريقية. 
ومــن جانبــه أكــد الدكتــور/ اكينوومــي 
اديســينا رئيس مجموعــة البنك األفريقي 
للتنمية حرص البنك على تعزيز عالقات 
التعــاون مع مصر خاصًة وأنها من أبرز 
شــركاء التنميــة حيــث تمتــد العالقة بين 
الجانبين ألكثر من ٤٠ عامًا انعكست في 
تطــورات تنموية وإنجــازات في مختلف 
المجاالت، وتحقيق نمو اقتصادي شــامل 

ومستدام ينعكس على حياة المواطنين. 
واشــار الــى حــرص البنك علــى توفير 
التمويل الالزم لتحقيق التنمية المســتدامة 
فــى مختلف دول القــارة االفريقية، وذلك 
مــن خالل دعــم توافــر البنية التحتيــة لتوطين 
الصناعات ذات التكنولوجيــا المتقدمة، وبصفة 
خاصــة فى مجــال الطاقة الجديــدة والمتجددة، 
حيــث ســاهم البنك فــي تنفيذ عدة مشــروعات 
فــى مجال الطاقة الشمســية بالســاحل اإلفريقي 
وكذا مشــروع محطة بنبان للطاقة الشمسية في 
أسوان، حيث يستهدف البنك دعم صناعة وإنتاج 
األلواح الشمســية والبولي ســيليكون في إفريقيا 
إلحالل الواردات وتقليل فاتورة االســتيراد من 

هذه المنتجات.  
ودعا اديسينا وزير التجارة والصناعة للمشاركة 
في الدورة القادمة من منتدى االستثمار األفريقي 
الــذي ينظمــه البنــك ســنويًا منذ عــام 2٠١٨ 
وتشــارك فيــه جميع جهــات التمويــل العالمية 
لتمويل المشروعات المطروحة من المستثمرين 

خالل المنتدى.

التقى المهندس أحمد سمير 
وزيــر التجــارة والصناعة 
السيد/ وائل خوري العضو 
تتراباك  لشــركة  المنتــدب 
فــي  المتخصصــة  مصــر 
المعالجة والتعبئة والتغليف، 
لمناقشة واستعراض خطط 
فــي  المســتقبلية  الشــركة 

السوق المصري.

اللقــاء  إن  الوزيــر  وقــال 
اســتعرض جهود الشــركة 
لتقديــم الحلول الالزمة فيما 
يتعلــق باالســتدامة وإعادة 
تغيــر  التدويــر ومواجهــة 
المنــاخ، ودعــم المصنعين 

المحليــن في مجــال األغذية والمشــروبات، كذا 
وبحث سبل مساهمة الشركة في جهود الحكومة 
لتحقيــق أهدافها، مشــيرًا إلى أن الشــركة تعمل 
في مصر منذ أكثر ٤٠ ســنة وتتعاون مع معظم 
مصنعــي المنتجات الغذائيــة ويوجد ختم عالمة 
»تتراباك«علــى العديــد مــن عبــوات منتجات 

شــركات العصائر والجبن ومنتجات األلبان في 
مصر.

ولفت ســمير إلى أن اللقاء اســتعرض الشــراكة 
التي تعتزم الشركة إقامتها إلنتاج الورق المقوى 
باستثمارات تبلغ 2,5 مليون يورو إلعادة تدوير 
العبوات الكرتونية المستخدمة في مصر، مؤكدًا 
حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمســاندة 

لتوســيع حجــم اعمــال الشــركة فى 
السوق المصرى. 

ومــن جانبــه أوضــح الســيد/ وائل 
خــوري العضــو المنتــدب لشــركة 
تترابــاك مصــر أن شــركة تتراباك 
العالمية تشــارك بقوة في قمة المناخ 
المنطقــة  فــي  خاصــة   COP27
الزرقاء لالستفادة من دورها المؤثر 
علــى مســتوى العالــم وخبراتها في 
قطاع صناعة وتعبئة المواد الغذائية 
لتســريع وتيرة اإلجــراءات الرامية 
لمكافحة التغيــرات المناخية وتمكين 
التحــول نحــو أنظمــة غذائيــة أكثر 
مرونة واســتدامة وُنظم تغذية أصح 

للمستهلكين.
وأشــاد خــوري باهتمــام الــوزارة 
وتعاونها المثمر والبنــاء مع المصنعين ودعمها 
الحثيث للنهوض بقطاع التجارة الخارجية ودعم 
التصنيــع المحلــي فــي مصر وخاصــة في ظل 
الفتــرة العصيبة التي يمر بهــا العالم أثر األزمة 
االقتصاديــة العالمية، فضاًل عن جهود الحكومة 

لبحث سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية.
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام ٢٠١٦ تمنح بواسطة مركز تحديث 
الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. مدة 

صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم. بلغ إجمالي عدد المصانع التي تم تقييمها 3٦5 مصنع، و إجمالي 
عدد المصانع التي تم منحها العالمة 3٠٦  مصنع، وتم رفض 59 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح العالمة، وقد تم 
إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مرة آخرى للمركز 3١ مصنع بطلبات 

بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.

إسم املنشأة: املرصية السعودية لصناعة املالبس الجاهزة واملنسوجات
تاريخ التأسيس: 2007  عدد الفروع: 1  

تاريخ الحصول عيل العالمة: 2022 
نوع املنتج: مالبس جاهزة متنوعة من الرتيكو ـ أقمشة تريكو دائري 

متنوعة خام ـ مالبس جاهزة متنوعة من أقمشة منسوجة.
السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي.

https://www.egypt-sa.com :املوقع االلكرتوين

تاريخ التأسيس: 1997    عدد الفروع: 2  
تاريخ الحصول عيل العالمة: 2022 

نوع املنتج: كمر صاج أشكال وسمك مختلف ـ صاج معرج ـ كباري 
معدنية ـ ألواح ساندويتش بانل ـ تقطيع وترشيح صاج بأنواعه.

السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي
http://www.alexform.com :املوقع االلكرتوين

تاريخ التأسيس: 1995  عدد الفروع: 1  
تاريخ الحصول عيل العالمة: 2017 

نوع املنتج: أتوبيس ديزل وغاز طبيعي ـ سيارات نقل ثقيل 
ومقطورات ـ خزانات وصناعات معدنية.

السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي
http://www.Egypt-power.com :املوقع االلكرتوين

تأسست الرشكة عام 2007 مبحافظة اإلسكندرية بغرض تلبية احتياجات السوق املحيل من املالبس الجاهزة بجودة عالية باستخدام 
أجود األقمشة املصنوعة من القطن املرصي 100%، وتهتم الرشكة بأعىل نظم الجودة يف التصنيع واإلنتاج.

ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, WRAP, FAMA املنشأة حاصلة عىل شهادات

اإلسكندرية لتشكيل املعادن رشكة تصنيع عاملية رائدة يف صناعة الصلب وصناعة األلواح العازلة منذ أكرث من ستون عاماً وعىل مر السنني 
أصبحت رؤية الرشكة موجهة نحو بناء مستقبل مستدام حيث يعمل فريق البحث والتطوير جنبًا إىل جنب مع املكتب الفني عىل ابتكار وتوفري 

تقنيات جديدة تساهم يف بناء مجتمع أخرض.
ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, CE Mark  املنشأة حاصلة عىل شهادات

إيجيبت باور للتجارة والتوكيالت رشكة متخصصة يف القطاع الهنديس وقطاع السيارات وخدمات االصالح العامة والعمرات وإعادة التأهيل 
وتجهيز وبناء هياكل األتوبيسات وتجهيز شاسيهات سيارات النقل الثقيل وإنتاج املقطورات والخزانات والصناعات املعدنية بأنواعها املختلفة.

ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 املنشأة حاصلة عىل شهادات

المصرية السعودية لصناعة
المالبس الجاهزة والمنسوجات

اإلسكندرية لتشكيل 
المعادن ـ اليكس فورم

إيجيبت باور
 للتجارة والتوكيالت

تاريخ التأسيس: 1986  عدد الفروع: 1  
تاريخ الحصول عيل العالمة: 2018 

نوع املنتج: اقالم فلوماسرتـ اقالم جاف ـ اغطيه بالستيكية للزجاجات.
السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي

http://www.linkpens.com :املوقع االلكرتوين

تاريخ التأسيس: 2015  عدد الفروع: 1  
تاريخ الحصول عيل العالمة: 2020 

نوع املنتج: أسالك وضفائر كهربائية للسيارات ـ مولدات كهربائية 
تعمل مبحركات الديزل ـ لوحات توزيع كهربائية ضغط منخفض ـ 

لوحات تحكم ـ وحدات إنارة برجية.
السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي

http://www.epytro.com :املوقع االلكرتوين

تاريخ التأسيس: 2008  عدد الفروع: 2  
تاريخ الحصول عيل العالمة: 2018 

نوع املنتج: اإلسفنج الصناعي والطبي املضغوط ـ املراتب السوست 
واإلسفنجية والطبية ـ شاسيه سوست مراتب ـ وسائد وخداديات 

ومساند ـ ماليات ولحاف لألرسّة.
السوق املستهدف : السوق املحيل.

http://www.qualityfoameg.com :املوقع االلكرتوين

تعترب رشكة الناجي لألدوات الكتابية ـ لينك من رواد صناعة األدوات الكتابية والبالستيكية يف جمهورية مرص العربية وكذلك من كبار مصدري 
األدوات الكتابية والبالستيكية يف الرشق األوسط.

ISO 9001 املنشأة حاصلة عىل شهادات

ايبرتو للصناعة واملقاوالت لحلول الطاقة متخصصة تصنيع وتجميع املولدات كهربائية التي تعمل مبحركات ىف الديزل والغاز الطبيعي بقدرات 
تصل اىل 3250 ك. ف. أ. وأبراج اإلنارة ولوحات توزيع كهرباء جهد منخفض وأنظمة الطاقة الشمسية.

ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 املنشأة حاصلة عىل شهادات

مصنع كواليتي هو أول مصنع متكامل لصناعة اإلسفنج واملراتب مبحافظات الصعيد، ويقدم منتجات ذات جودة عالية مصنعة طبقا للمواصفات القياسية كام 
أنشئ مصنع آخر يف عام 2021 لتصنيع املراتب والشاسية السوست الخاص باملراتب وايضا املراتب والوسائد واملاليات ولحاف الرسير.

ISO 9001:2015 :املنشأة حاصلة عىل شهادة

مصنع الناجي
لألدوات الكتابية 

ايبترو
للصناعة والمقاوالت

كواليتي
لصناعة اإلسفنج والمراتب
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المصدر: مجلة السياسة الدولية وعدد من المواقع اإلخبارية العالمية 
االندونســية  بالــي  جزيــرة  اســتضافت 
الشــهر الماضــي فعاليــات قمــة مجموعــة 
العشــرين والتــي عقــدت تحــت شــعار 
»التعافــي معًا...التعافــي بشــكل اقــوى« 
وســط تحديــات عالميــة صعبــة، حيــث 
ســيطر الملــف االقتصــادي علــى جــدول 
ملفــات  جانــب  الــى  القمــة  اعمــال 
ــي  ــة والتعاف ــية االوكراني ــة الروس االزم
االقتصــادي والتعــاون الدولــي والتحــول 

الرقمــي والتغيــرات المناخيــة.
ظروف انعقاد القمة 

جــاءت القمــة هــذا العــام فــي وقــت يتجــه 
العالــم نحــو ركــود عالمــي، فالبنــوك 
أســعار  رفــع  فــي  شــرعت  المركزيــة 
الفائــدة لكبــح جمــاح التضخــم، واألســعار 
مــا زالــت تكافــح للعــودة إلــى مســتويات 
البنــك  أفــاد  وقــد  الجائحــة،  قبــل  مــا 
الدولــي أن هــذه الزيــادات إلــى جانــب 
أن  يمكــن  الماليــة  األســواق  ضغــوط 
تــؤدي إلــى تباطــؤ نمــو الناتــج المحلــي 
العــام   ٪٠.5 إلــى  العالمــي  اإلجمالــي 
المقبــل، األمــر الــذي مــن شــأنه زعزعــة 
ــرى وضعــف  اســتقرار االقتصــادات الكب
ــي  ــر ف ــار الفق ــف آث ــى تخفي ــا عل قدرته
ــث ينحــدر االقتصــاد  ــة، حي ــدول النامي ال
العالمــي نحــو الركــود، متأثــرا بالتضخــم 

المرتفــع والفقــر الغذائــي.       

التحول الرقمي واالعتماد على الطاقة 
المستدامة وتعزيز الصحة العالمية اهم 

مستهدفات خطة عمل مجموعة 
العشرين خالل المرحلة المقبلة

الملــف االقتصــادي محــور رئيســي بالبيــان 
الختامــي:

وقــد تضمنــت بنــود البيــان الختامــي للقمــة 
التزامهــا  علــى  األعضــاء  الــدول  تأكيــد 
بأســعار الصــرف الصــادرة عــن وزارات 
الــدول  فــي  المركزيــة  والبنــوك  الماليــة 
 ،٢٠٢١ أبريــل  شــهر  خــالل  االعضــاء 
قيمــة  فــي  التقلبــات  ظــل  فــي  خاصــًة 
إجــراءات  واتخــاذ  العــام،  هــذا  العمــالت 
مؤقتــة للمســاعدة فــي توفيــر الطاقــة للــدول 

األكثــر تأثــرا بارتفــاع األســعار. 

كمــا رحــب البيــان الختامــي بـــاتفاق تصديــر 
ــا اشــار  ــر األســود، كم ــر البح ــوب عب الحب
ــى الســعي  ــدول العشــرين عل ــاق ال ــى اتف ال

للحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة عالميــا 
الــى جانــب االتفــاق علــى ضــرورة االلتــزام 
بالقوانيــن الدوليــة والنظــم الثنائيــة التــي 

ــن واالســتقرار.  ــي األم تحم

القرارات االقتصادية للقمة:
التقلبــات  بتجنــب  التزامهــا  القمــة  أكــدت 
المفرطــة ألســعار الصــرف، حيــث تراقــب 
البنــوك المركزيــة لمجموعــة العشــرين عــن 
كثــب تأثيــر ضغــوط األســعار علــى توقعــات 
المناســب  التقييــم  وســتواصل  التضخــم، 
لوتيــرة تشــديد السياســة النقديــة بطريقــة 
ــا تضــع  ــات، كم ــى البيان ــد عل واضحــة تعتم
فــي اعتبارهــا أيضــا الحاجــة إلــى الحــد مــن 
التداعيــات المحتملــة، فــي إشــارة إلــى القلــق 
بيــن االقتصــادات الناشــئة إزاء التأثيــر الــذي 
يمكــن أن تحدثــه قــرارات رفع أســعار الفائدة 

ــى أســواقها ــة بشــكل حــاد عل األميركي

أهم مقترحات زعماء دول العشرين:
تضمنــت اهــم المقترحــات التــي قدمتهــا دول 
مجموعــة العشــرين، تعزيــز الوحــدة بيــن 
مــن  والتحذيــر  العشــرين  مجموعــة  دول 
ــا الغــذاء والطاقــة إلــى ســالح  تحويــل قضاي
العالميــة  التحديــات  لمواجهــة  ،والدعــوة 
كورونــا  جائحــة  تشــمل  والتــي  الحاليــة 
االقتصــاد  هشاشــة  وزيــادة  المســتمرة، 
سياســية،  الجيــو  والتوتــرات  العالمــي، 
والطاقــة  الغــذاء  أزمتــي  إلــى  باإلضافــة 
ــدة،  ــع أســعار الفائ ــات رف والحــد مــن تداعي
البيئــى  التلــوث  قضايــا  فــى  واالنخــراط 
الرائــدة  الـــ٢٠  االقتصاديــات  وأن  خاصــة 

مســئولة عــن 8٠٪ مــن انبعاثــات أكســيد 
ــة  ــد الســالم والتنمي ــا، وتأيي ــون عالمي الكرب

العالميــة. 

توصيات القمة بشأن حماية المناخ:
تســعى دول مجموعــة العشــرين لتحســين 
جهــود حمايــة المنــاخ، ورحبــت فــي البيــان 
الختامــي باإلجــراء العــام الممتــد والجديــد 
المتعلــق بالمنــاخ، كمــا دعت جميــع األطراف 
لخفــض االنبعاثــات، والتكيــف مــع تداعيــات 
مجموعــة  حثــت  كمــا  المناخــي،  التغيــر 
العشــرين علــى اســتمرار المفاوضــات بشــأن 
ــة  ــل األضــرار الناجم ــم تعويضــات مقاب تقدي
عــن التغيــر المناخــي فــي المناطــق الفقيــرة، 
االحتبــاس  أن خفــض  البيــان  فــي  وجــاء 
ــة ســنويا،  ــى ١.5 درجــة مئوي الحــراري إل
المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة باريــس المناخيــة 
مــن  والتــزام  فعالــة  إجــراءات  ســيتطلب 

ــدول. ــع ال ــب جمي جان
                       

علــى  الدوليــة  المنظمــات  وتعليقــات  أراء 
االمــم  منظمــة  للقمــة  الختامــي  البيــان 

لمتحــدة ا
ــن  ــو جوتيريــش األمي صــرح الســيد/ انطوني
قمــة  أن  المتحــدة  األمــم  لمنظمــة  العــام 
البدايــة  العشــرين تمثــل نقطــة  مجموعــة 
الجيوسياســية  االنقســامات  هــوة  لكســر 
التــي  المتعــددة  لألزمــات  حلــول  وإيجــاد 
يعانــي منهــا العالــم اليــوم مثــل تغيــر المنــاخ 
ــة  ــاع تكلف ــة ارتف ــط الناجــم عــن أزم والضغ
المعيشــة والتضخــم، والتغلــب علــى معوقــات 

تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. 
وحــث جوتيريــش مجموعــة العشــرين علــى 
التنميــة  أهــداف  تحفيــز  حزمــة  اعتمــاد 

تــزود  أن  شــأنها  مــن  التــي  المســتدامة 
باالســتثمار  الجنــوب  بلــدان  حكومــات 
والســيولة، وتقــدم اإلغاثــة وإعــادة الهيكلــة، 
مشــيرًا إلــى أن حزمــة التحفيــز هــذه تعــد 
خطــوة أوليــة وضروريــة لتخفيــف أزمــة 
الغــذاء والطاقــة ومنــع المزيــد مــن المعانــاة 

المســتقبل. فــي  والمصاعــب 

البنك الدولي:
اشــار بيــان صــادر عــن البنــك الدولــي الــى  
إن انعــدام األمــن الغذائــي مــا يــزال يمثــل 
مشــكلة كبيــرة علــى الرغــم مــن الدالئــل 
علــى أن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة قــد 
تراجــع فــي األشــهر األخيــرة، ولفــت البيــان 
إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يعانــي أكثــر مــن 
مــن  العالــم  حــول  شــخص  مليــون   ٢٠٠
ــام  ــالل ع ــديد خ ــي الش ــن الغذائ ــدام األم انع
٢٠٢٢ واســتمرار تضخــم أســعار الغــذاء 

ــي. المحل

مستقبل مجموعة العشرين:
أوضــح العديــد مــن الخبــراء والمراقبيــن أن 
قمــة المجموعــة العشــرين مهــدت إلزالــة 
ــدة أو  ــة جدي ــات دولي ــاء عالق ــات وبن الخالف
ــى  ــواء عل ــد، س ــم الجدي ــم العال ــد معال تحدي
ــح  ــات السياســية أو المصال مســتوى التحالف

االقتصاديــة.

:G20 عن مجموعة العشرين
مجموعــة  هــي  العشــرين  مجموعــة 
دولــة   ٢٠ أكبــر  مــن  تتكــون  اقتصاديــة 
صناعيــة، باإلضافــة إلــى االتحــاد األوروبــي. 
ــدول  ــذه ال ــات ه ــة اقتصادي وتشــكل مجموع
ــي.  ــج العالم ــي النات ــن إجمال ــبة 9٠٪ م نس
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تعد إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي 
اســتثمارات بلغت فــي إبريل ٢٠٢٢ نحو مليــار و7٠7 مليون 
يورو في أكثر من ١٢33 مشروعًا تعمل في القطاعات الصناعية 
والزراعيــة والســياحية والخدمــات واإلنشــاءات وتكنولوجيــا 

المعلومات والخدمات المالية.

بلــغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا خالل عام ٢٠٢١ 
نحو 3 مليار و٢9 مليون يورو، منها مليار و44٢ مليون يورو 

صادرات مصرية.

بلــغ حجم التبادل التجــاري بين مصر وألمانيا العام الماضي نحو 
5.١ مليار يورو.

 تحتل المانيا المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المســتثمرة بالســوق 
المصــري باســتثمارات تبلغ ٢.9 مليــار دوالر في عدد ١38٢ 
مشــروعًا في مجاالت الصناعة والخدمات والسياحة واإلنشاءات 

والزراعة والتمويل واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والســويد العام الماضي نحو 
9٢8 مليون دوالر .

تبلغ قيمة االستثمارات السويدية في مصر ١45 مليون دوالر في 
عدد ٢٢٢ مشروعًا في مجاالت الصناعة واالتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات والتمويل واالنشاءات والخدمات والسياحة والزراعة.

بلغ حجــم التبادل التجاري بين مصر وهولندا العام الماضي نحو 
مليــار و759 مليــون دوالر مقارنة بنحو مليــار و5٢٠ مليون 

دوالر عام ٢٠٢٠ محققًا نسبة زيادة بلغت ١5.7٪.
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كشــف السفير نادر ســعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، موعد صرف بدل 
االنتقال والسكن للموظفين بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

وقــال ســعد، إن مجلس الــوزراء كان من أوائــل الجهات التــي نقلت بعض 
إداراتهــا إلــى العاصمــة اإلدارية الجديــدة؛ وقد بدأ بالفعل انتظــام عمل عدٍد 
من اإلدارات ضمن الهيكل التنظيمي لرئاســة مجلس الوزراء، وذلك بشــكل 
مســتدام طوال أيام األســبوع، من المكاتب الُمخصصة والُمجهزة لهم، بمقر 
الحكومــة بالعاصمة اإلدارية الجديدة تمهيًدا لبــدء األعمال، مؤكًدا أن بعض 

اإلدارات األخرى نقلت جزًءا منها للعمل من العاصمة. 

وشــدد المتحدث باســم الحكومة، على أنه اعتباًرا من ١ يناير ٢٠٢3 سيتم 
صــرف بدل االنتقال للموظفين الذين يعملــون بالعاصمة ويذهبون إليها عبر 
المواصالت، وكذلك ســيتم تقديم بدل ســكن للموظفين الذين سيحصلون على 

سكن إقامة للعمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
وأكد المتحدث الرسمي، أن ترتيبات انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة اإلدارية 
الجديدة، تســير بوتيرة ســريعة، ووفق برنامج زمني محدد، بهدف الوصول 

إلى عمل الوزارات كافة بصورة كاملة من مقارها بالحي الحكومي.

صندوق اإلسكان االجتماعي والتنظيم واإلدارة يطلقان 
استبيان لمنتفعي الوحدات السكنية بالعاصمة اإلدارية

بدء صرف بدل االنتقال والسكن للموظفين بالعاصمة 
اإلدارية يناير 2023

 تسعى الحكومة المصرية إلى إتمام انتقال الموظفين للعاصمة اإلدارية، 
وأال يكون االنتقال على مستوى المباني فقط، وإنما إحداث طفرة نوعية 
فــي آليات وإدارة العمل داخــل الجهاز اإلداري للدولــة، للوصول إلى 
أعلــى كفــاءة للعاملين، وذلك فــي إطار توجيهات فخامــة الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
حيث قام صندوق اإلســكان االجتماعي بالتعــاون مع الجهاز المركزي 
للتنظيــم واإلدارة بإطــالق اســتبيان الكتروني وذلك مــن خالل أجهزة 
الهاتف المحمولة الســتطالع رأي كل من لهم احقية االنتفاع بالوحدات 
الســكنية بالعاصمــة اإلدارية بالمرحلــة االولي ومعرفــة رغباتهم فيما 
يخــص تأثيــث الوحدات الســكنية مــن االحتياجات المعيشــية واألثاث 
المنزلــي واألجهزة الكهربائية، حيث ســيتم إقامة معرض ضخم خالل 
األشــهر القادمة بتسهيالت في السداد من الحكومة سواء بالتقسيط على 

فترات طويلة او بالدفع الفوري للموظفين.
وأرســل الجهــاز المركزي للتنظيم واإلدارة الرابــط اإللكتروني وكلمة 
الســر والرقم القومــي لجميع الموظفيــن المنتفعين بالوحدات الســكنية 
بالعاصمة بالمرحلة االولي، والمتقدمين للحصول على وحدات ســكنية 

بمشروع سكن مصر.
 هذا وقد تضمن االســتبيان عدة أســئلة يجيب عنها الموظف بشأن مدى 
احتياجاته بالوحدة السكنية الجديدة من أجهزة كهربائية وغرف معيشية، 
وكذلك المفروشــات المنزلية المتعددة باإلضافة الي حقل فارغ إلضافة 

ما يحتاجه الموظف.

متى يتم حرمان الموظف من أجره .. قانون الخدمة 
المدنية يجيب

اعتبارًا من يناير 2023       
رفع الحدين األدنى واألقصى ألجر االشتراك التأميني

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية 
للتأميــن االجتماعي، أنه اعتباًرا من أول يناير 2٠2۳ ســيتم 
رفع الحد األدنى ألجر االشتراك التأميني ليكون ١7٠٠ جنيه 
بــداًل من ١٤٠٠ جنيه، كما ســيتم رفع الحــد األقصى ألجر 
االشــتراك التأميني ليكــون ١٠9٠٠ جنيه بــداًل من 9٤٠٠ 

جنيه.
وأكــد عوض، أن قرار رفــع الحدين األدنى واألقصى ألجر 
االشــتراك التأمينــي يأتــي تطبيًقا ألحــكام قانــون التأمينات 
والمعاشــات الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة 2٠١9 
الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار 

تنفيذ محــاور إصالح نظام التأمينات االجتماعية بهدف تحســين 
قيمــة معاشــات المؤمــن عليهم عند انتهــاء خدمتهم واســتحقاق 

المعاش.

وأوضح رئيس الهيئة، أن من اآلثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار 
أن يصبح الحد األدنى لمعاش المنتهي خدمته؛ اعتباًرا من شــهر 
ينايــر 2٠2۳ مبلــغ ١١٠5 جنيهــًا في حين يبلــغ الحد األقصى 

للمعاش ٨72٠ جنيًها.

حدد قانون الخدمة المدنية الحاالت التي يحرم فيها الموظف من أجره ، 
حيث تنص المادة )٤5( من القانون على أنه ُتحدد السلطة المختصة أيام 
العمل في األســبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة 
العامة، على أال يقل عدد ســاعات العمل األسبوعية عن خمس وثالثين 

ساعة وال تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي اإلعاقة، 
والموظفــة التي ترضع طفلها وحتــى بلوغ العامين، والحاالت األخرى 

التي تبينها الالئحة التنفيذية.
حرمان من األجر

ال يـجـــوز للموظف أن ينقطـــع عن عملـــه إال إلجازة ُيرخص له بها 
في حدود اإلجازات المقـــررة في قانون الخدمة المدنية ووفقًا للضوابط 
واإلجــراءات التــي تحددها الالئحة التنفيذيــة، وإال ُحرم من أجره دون 

إخالل بمسئوليته التأديبية.
إنهاء خدمة الموظف

تنــص المــادة )٦٨( مــن قانون الخدمــة المدنية على أنــه تنتهي خدمة 
الموظف ألحد األسباب اآلتية:

  ١/  بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار 
إليه : ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية العتبارات يقدرها مد الخدمة 

لشاغلي الوظائف القيادية لمدة ال تجاوز ثالث سنوات.
2 /  االستقالة.

۳ /  اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

٤ /  فقــد الجنســية أو 
انتفــاء شــرط المعاملة 
بالمثل بالنســبة لرعايا 

الدول األخرى.
عــن  االنقطــاع    /  5
العمل بدون إذن خمسة 
عشــر يومًا متتالية ما 
لم يقدم خالل الخمســة 
عشــر يومــًا التالية ما 
يثبت أن االنقطاع كان 

بعذر مقبول.
٦ /  االنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثين يومًا غير متصلة في السنة.

7 /  عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
٨ /  االلتحــاق بخدمــة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية 

مصر العربية.
9 /  الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة 

بالشرف أو األمانة أو تفقده الثقة واالعتبار.
١٠ /  الوفــاة، وفــي هذه الحالــة ُيصرف ما يعادل األجــر الكامل لمدة 
شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن 

يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
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تعــد صناعــة الحديــد والصلــب  إحــدى أهــم 
الصناعــات االســتراتيجية الوطنيــة التــي تســهم 
فــي ســد احتياجــات الســوق المحلــي والتصديــر 
لألســواق االقليميــة والعالميــة ، وترجــع أهميــة 
صناعــة الحديــد والصلــب  لدورهــا المؤثــر  
فــي منظومــة  التنميــة الصـــناعية واالقتصاديــة 
الصناعــات  بالعديــد مــن  الوثيــق  الرتباطهــا 
األخــرى والتــي تتمثــل فــي الصناعــات المغذيــة 
الحديــد والصلــب   مثــل صناعــة  لصناعــة 
التعديــن والحراريــات والســبائك الحديديــة و 
أهمهــا  مــن  لمنتجاتهــا  مســتهلكة  صناعــات 
صناعــة الســيارات والســفن واألجهــزة المنزليــة 
ــن  ــد م ــدات والعدي ــناعة المعـ ــات وصـ والمعلب
الصناعــات الهندســية األخــرى،  كمــا يوجــد 
ــب  ــد  الصل ــة الحدي ــن صناع ــق بي ــاط وثي ارتب
المرافــق  ومشــروعات  التشــييد   وقطــاع 
البتــرول  قطــاع  إلــي  باإلضافــة  والخدمــات 
ــد  ــي ، وتحظــي صناعــة الحدي ــاز الطبيعـ والغـ
لكونهــا    خاصــة  كبيــرة  بأهميــة   والصلــب  
مــن الصناعــات كثيفــة العمالــة التــي توفــر 
اآلالف مــن فــرص العمــل المباشــرة وغيــر 
المباشــرة ممــا يجعــل  لهــا دورا  اجتماعيــا 
ــى  ــدور اإلنتاج ــالف ال ــرا، بخ ــا كبي و اقتصادي
الهــام والمســاهمة المباشــرة فــى بنيــة االقتصــاد 

المصــري. 
تشــهد صناعــة الحديــد والصلب  خــالل المرحلة 
الحاليــة نمــوًا ملموســًا يرجــع إلــي زيــادة الطلــب  
ــئها   ــي تنش ــة الت ــروعات القومي ــل المش ــي ظ ف
الدولــة حاليــًا والتــي تشــمل مشــروعات المــدن 
الســكنية  التجمعــات  ومشــروعات  الجديــدة 
والخدميــة وتطويــر العشــوائيات ، باالضافــة 
إلــي أن  صناعــة الحديــد والصلــب تقــوم   بــدور 
هــام  فــي قطاعــات مختلفــة ذات الصلــة بالطاقــة 
ــة  ــة الشمســية وطاق ــل الطاق ــة مث ــة للبيئ الصديق
التحتيــة  البنيــة  مشــروعات   وكــذا  الريــاح، 
القطــاع  الكهرومائية،ومشــروعات  للطاقــة 

ــا. ــة وتوزيعه ــاج الطاق ــي، وإنت الزراع
تمتلــك  مصــر العديــد مــن  المقومــات لتوطيــن 
توافــر  تشــمل   ، والصلــب  الحديــد  صناعــة 
القــوى البشــرية المؤهلــة  مــع توافــر المــدن 
أســفرت   ولقــد   ، الصناعيــة  واألراضــى  
الدراســات عــن وجــود خــام الحديــد فــي مصــر 
فــي مناطــق كــوم امبــو واســوان وبحيــرة ناصــر 
والنوبــه ، كمــا يقــدر اجمالــي انتــاج مصــر 
ــون طــن ســنويًا  ــب الخــام ١٠.۳ ملي مــن الصل
وتســعى  مصــر لتحقيــق االســتغالل الصناعــي 
المزيــد  بإنشــاء  المعدنيــة  للثــروات  اآلمــن 
مــن الصــروح اإلنتاجيــة فــي مجــال الحديــد 

والصلــب
بــدءا  مراحــل  بعــدة  الحديــد  صناعــة  تمــر 

الحديــد  ثــم  الحديــد  مكــورات  مــن  بالخــام   ً
االســفنجي ومــرورا بمربعــات البيليــت / الــواح 
الصلــب وحتــى تصنيــع حديــد التســليح وتنقســم 
ــى ۳  ــر إل ــي مص ــب ف ــد والصل ــع الحدي مصان
ــج  ــي  تنت ــة والت ــع متكامل ــي مصان ــواع، وه أن
المنتــج  االســتخراجية وحتــى  الخامــات  مــن 
ــج  ــة وتنت ــف المتكامل ــركات نص ــي والش النهائ
ــد  ــي مــن صهــر الخــردة أو الحدي ــج النهائ المنت
تقــوم  التــي  الدرفلــة  مصانــع  ،و  اإلســفنجي 
بشــراء عــروق الصلــب مــن مصــدر محلــى أو 

مســتورد ودرفلتهــا إلــى حديــد التســليح.
لتلبيــة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  تســعي 
منتجــات  مــن  المحليــة  الســوق  احتياجــات 
الحديــد والصلــب ، وتوفيــر المتطلبــات الالزمــة 
ــا  ــة  ، كم ــة االقتصادي ــط التنمي ــعات خط لتوس
ــه  ــواق تصديري ــح أس ــي فت ــوزارة عل ــل ال تعم
جديــدة خاصــة بالــدول االفريقيــة وكذلــك تفعيــل 
ــة  ــة اتفاقي ــه خاص ــة الموقع ــات التجاري االتفاقي
الكبــري  العربيــة   الحــرة  التجــارة  منطقــة  
والســوق المشــتركه للشــرق والجنــوب االفريقي 
ــارة  ــة التج ــي اتفاقي ــة إل ــا« باالضاف »الكوميس

 AFCFTA الحــرة القاريــة االفريقيــة
هنــاك العديــد مــن الكيانــات التــي تخــدم قطــاع  
الحديــد والصلــب  وتعمــل علــي تعزيــز تنافســية 
منتجاتــه منهــا  معهــد التبيــن للدراســات المعدنية 
التابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة والــذي  يقوم 
ــة  ــات صناع ــات ومتطلب ــات  وتكنولوجي بدراس
الحديــد والصلــب لتكويــن قاعــدة علميــة للبحــث 
والتطويــر للصلــب والســبائك الحديديــة وتدريب 
التقنييــن علــى هــذه التكنولوجيــات بهــدف تعزيز 
ــي مصــر،  ــب ف ــد والصل ــة الحدي ــاءة صناع كف
وتلبيــة متطلبــات التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة،  
ــة باتحــاد  ــة الصناعــات المعدني ــوم غرف ــا تق كم
ــات  ــم السياس ــي رس ــام  ف ــدور ه ــات ب الصناع

والصلــب،   الحديــد  قطــاع  بتطويــر  المتعلقــة 
ــاء  ــواد البن ــرى لم ــس التصدي ــوم المجل ــا يق كم
كأحــد  المعدنيــة  والصناعــات  والحراريــات 
بتعزيــز  المعنيــة  الرئيســية  الــوزارة  اذرع 
صــادرات المنتجــات المصريــة مــن الحديــد 
الفنيــة   التدريبــات  يقــدم  حيــث  والصلــب  
للعامليــن بقطــاع الحديــد والصلــب  بالتعــاون مع  
»مركــز التدريــب الصناعــي و مركــز تحديــث 
الصناعــة« ، و تســيير البعثــات الترويجية لكافة 
ــة  ــود التجاري ــب الوف ــة و جل االســواق الخارجي

ــم. ــة دول العال لمصــر مــن كاف
تحقيــق  فــي  الجهــود  هــذه  ســاهمت  وقــد 
الصــادرات الســلعية المصريــة نمــوًا مطــردًا 
بلغــت  حيــث  الماضيــة  الســنوات  خــالل 
الحديــد  منتجــات  مــن  مصــر  صــادرات 
والصلــب فــي الفتــرة مــن ينايــر حتــي اكتوبــر 
ــون  ــار و5٨5.٤  ملي ــاري  ملي ــام الج ــن الع م
دوالر  حيــث تضمنــت أهــم الــدول المســتوردة 
للحديــد والصلــب المصــري  إســبانيا والمملكــة 
ــدا  ــة وكن ــات المتحــدة االمريكي ــة والوالي العربي

والبرتغــال.
للتواصــل مــع المجلــس التصديــرى لمــواد البناء 
والحراريــات والصناعــات المعدنيــة ومعرفــة 

المزيــد مــن الخدمــات 
ــادى  ــف الن ــة - خل ــارع الطاق ــوان : ١7 ش العن

ــرة ، مصــر ــة نصــر، القاه ــى، مدين األهل
ــدور  ــز , ال ــد العزي ــارع عب ــواق ش ــى اس  أعل

الثالــث شــقة ۳٠١
www.ecbm-eg.org : الموقع الرسمي

الموقع على الفيسبوك : 
/facebook.com/ECBMEG

تليفون : 0201279998836
البريد اإللكتروني :

bmc@ecbm-eg.org 

»الحديد والصلب« صناعة استراتيجية تفي 
باحتياجات السوق المحلي والتصدير لالسواق 
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