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عقــد الدكتور مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس 
الــوزراء، اجتماعاً لمتابعة الخطــوات التنفيذية 
لدعم األنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، وذلك 
بحضور الســيدة/ نيفين جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة و الدكتــورة /هالة الســعيد، وزيرة 
التخطيط والتنمية االقتصادية، والدكتورة/ رانيا 
المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور/محمد 
معيط، وزير المالية، واللواء/ محمود شعراوي، 
وزير التنمية المحلية، ، والســيد القصير، وزير 
الزراعة واستصالح األراضي، وأحمد كجوك، 
نائب وزير المالية للسياســات المالية، وعدد من 
مســئولى البنك المركــزى والهيئــات والجهات 

المعنية.
   واستهل رئيس الوزراء االجتماع بتجديد التأكيد 
على االهتمام الذى يحظى به قطاع الصناعة من 
جانب القيادة السياســية، والتوجيهات المســتمرة 
للرئيــس عبدالفتاح السيســي، رئيس الجمهورية 
بأهميــة دعم وتحفيز هذا القطــاع، والعمل على 
مضاعفــة الصادرات، لما له مــن دور مهم فى 

تحقيق أهداف التنمية المنشودة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن خطة الـ 100 إجراء 
لتحفيــز الصناعــة، تأتــى ضمــن اإلصالحات 
الهيكليــة لالقتصــاد المصــرى، وذلــك ســعياً 
للنهوض بهذا القطــاع المهم، موضحاً أن هدف 
اجتمــاع اليــوم هو متابعــة الخطــوات التنفيذية 

إلجراءات التحفيز بصورة دورية، والتى ســبق 
وأن تم االتفاق عليها، مؤكداً أن تلك اإلجراءات 

ستسهم وبشكل كبير فى دفع عجلة الصناعة.
ووجه رئيــس الوزراء خــالل االجتماع بأهمية 
وضــع توقيتــات محددة لالنتهاء مــن الخطوات 
التنفيذيــة لإلجراءات الـــ 100 الخاصة بتحفيز 
قطــاع الصناعــة، مؤكــداً أن مجلــس الوزراء 

سيتولى متابعة تنفيذ تلك الخطوات.
وخــالل االجتماع، اســتعرضت الســيدة/ نيفين 
جامــع، وزيرة التجارة والصناعــة ، باعتبارها 
لتحفيــز  إجــراء   100 الـــ  مجموعــة  منســق 
الصناعــة، بيانــاً بالتوزيع النوعــي لإلجراءات 
علــى الجهــات المعنيــة، الفتة إلى أنــه تم البدء 
فى تنفيذ خطة تنســيق مع 20 جهة من الجهات 
المعنية بتنفيذ إجــراءات التحفيز، قالت الوزيرة  
أنــه تم التنســيق مع تلك الجهــات لوضع خطط 
تنفيذية لإلجــراءات المقترحة لتحفيز الصناعة، 
حيــث تم وضــع خطة عمل للبدء فــى تنفيذ 25 
إجراء تحفيزياً مقترحاً يتعلق بتيســير إجراءات 
اإلفراج الجمركــي والحوافز الضريبية وتحفيز 
الصادرات، وذلك بالتنســيق مع وزارة المالية، 
كمــا تــم التنســيق مــع وزارة التنميــة المحلية 
فيمــا يتعلق بتنمية ودعم أنشــطة المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة 
إلى انه تم من التنسيق أيضا مع عدد من الجهات 

المعنيــة األخرى، بشــأن اإلجــراءات المقترحة 
لتحفيز قطاع الصناعة، وذلك نظراً الرتباط هذه 

اإلجراءات بنشاط تلك الجهات.
ونوهت جامع  إلى الخطــوات التنفيذية المتخذة 
من قبل الوزارة فى شــأن اإلجراءات المرتبطة 
بها، وخاصــة فيما يتعلق بتفعيــل برامج مركز 
تطويــر  تســتهدف  التــى  الصناعــة  تحديــث 
المصانع، واالســتفادة من التجــارب الدولية فى 
هــذا الصــدد، إلى جانب ما تم مــن خطوات فى 
إطار تبســيط إجراءات الحصــول على وحدات 
بالمجمعات الصناعية الجديدة، وكذا تفعيل دور 
المراكــز التكنولوجية، وجهــود تطوير منظومة 
المواصفات المصرية تماشــيا مــع المواصفات 
الدولية، خاصة المعمول بها فى أسواق التصدير 

المستهدفة.

  عقــد الدكتور مصطفــى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماعا موســعاً لمتابعة تنفيذ التكليفات 
الرئاســية بشــأن االلتزام بالمعايير األوروبية في 
السلع والمنتجات المستوردة، والعمل على حوكمة 
منظومة االســتيراد، وذلك بحضور السيدة/ نيفين 
جامــع، وزيــرة التجــارة والصناعــة، والدكتور 
تامــر عصــام، رئيــس هيئــة الــدواء المصرية، 
والدكتــور إيهــاب أبو عيش، نائــب وزير المالية 
للخزانــة العامة، والدكتور خالــد صوفي، رئيس 
الهيئــة المصرية العامــة للمواصفــات والجودة، 
والدكتور حســين منصور، رئيــس الهيئة القومية 
لســالمة الغــذاء، والشــحات الغتــوري، رئيــس 
مصلحة الجمــارك، والدكتور محمد عبدالوهاب، 
رئيــس قطــاع مكتب وزيــر الصحــة، والدكتور 
أحمــد العطــار، رئيــس اإلدارة المركزية للحجر 

الزراعي.
واســتهل رئيس الوزراء االجتماع، باإلشارة إلى 
أنه في إطار تطبيق الدولة حالًيا لمنظومة التسجيل 

الُمســبق للشــحنات »ACI«، فهنــاك تكليف من 
الرئيس باالهتمام بمعايير ومواصفات السلع التي 
يتــم اســتيرادها من الخــارج؛ بحيــث تكون على 
مســتوى عاٍل من الجــودة، ولــذا فالحكومة تتابع 

تنفيذ هذا التكليف.
 ومن جانبها أشــارت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة 
التجــارة والصناعــة إلى أنــه تم إعــداد منظومة 
لحوكمة االســتيراد تعتمد علــى االلتزام بالمعايير 
األوروبية وأن هذه المنظومة تقوم على محورين؛ 
األول يقــوم علــى تعظيم االســتفادة مــن المنصة 
اإللكترونيــة )نافــذة( والتــي تــم إنشــاؤها لتنفيذ 
منظومة التســجيل المسبق للشــحنات المستوردة 
»ACI« ، وإعداد بيان بالجهات المانحة لشهادات 
المطابقة لكل منتج، ورفــع صورة إلكترونية من 
شــهادة االعتماد الدولي الخاصــة بالجهة المانحة 

لشهادات المطابقة لكل منتج.
وأوضحت جامع  أن المحور الثاني من المنظومة 
يعتمــد علــى تعزيــز نظــام المطابقــة المصري 

لحوكمة دخول المنتجات إلى األســواق المصرية 
)محلى ومســتورد(، ويعتمد ذلك في المقام األول 
علــى منظومة تقييم مخاطــر، لتصنيف المنتجات 
إلــى )عالــي الخطــورة – متوســط الخطورة – 
منخفض الخطورة( على أن يتم تطبيق هذا النظام 

مرحليا.
وبــدوره أوضــح الدكتور حســين منصــور، إلى 
أن الهيئة القومية لســالمة الغــذاء  كانت أول من 
قــام بتطبيق مفهــوم المخاطر، بمعاييــر محددة، 
ودرجــات مختلفــة، مضيفا أنه يتــم تقييم التجربة 
حاليــا، وأن الهيئة تقــوم بإعداد النســخة الجديدة 
مــن هــذه المعاييــر إذ أنهــا معاييــر مرنــة طبقا 
للمســتجدات، الفتا إلى أنه مــع تطبيق المنظومة، 
فإنــه من المســتهدف تخفيض زمــن اإلفراج عن 
الســلع الغذائية في مدة 3 أيام، بينما المدة االن 5 
أيام، حيث تعمل الهيئة القومية لسالمة الغذاء على 
التأكــد من جودة الســلع المســتوردة، وفي الوقت 

نفسه سرعة اإلفراج عنها.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات 
الرئاسية بشأن االلتزام بالمعايير األوروبية 

في السلع والمنتجات المستوردة

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض 
أمام رئيس الوزراء إجراءات تحفيز 

الصناعة و مضاعفة الصادرات
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برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس الجمهورية 
إنطلقت فعاليات الملتقى التسويقي المصري االول للتمور بمدينة الخارجة 
بمحافظــة الوادي الجديد والذي نظمتــه وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
فــي مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائيــة والتصنيع الزراعى بالتعاون 
مــع محافظة الــوادي الجديد وذلك لمــدة 3 ايام ) 16 الــى 18 أكتوبر 

الماضي(.
وقد شهد وزراء التجارة والصناعة والتموين والتنمية المحلية والزراعة 

ومحافظ الوادى الجديد فعاليات الحفل الختامي للملتقى و ذلك بمشــاركة 
محافظــو بورســعيد و مطــروح و أســوان و كفرالشــيخ و الســويس ، 
إلي جانب  ســفيرى إندويســيا والمغرب ونائب ســفير السعودية بمصر 
والمهنــدس/ محمد عبد الكريم المديــر التنفيذى لمركز تحديث الصناعة 
والســيد/ أحمد رضا معاون وزيرة التجارة والصناعة  والمشــرف على 
المراكــز التكنولوجية والدكتــور/ أمجد القاضى رئيس مركز تكنولوجيا 

الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى .

وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القيادة السياسية 
تولــي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور 
فــي مصــر باعتباره أحــد أهم القطاعــات اإلنتاجية باالقتصــاد القومي 
والذي يســهم في زيادة الصادرات لألســواق الخارجيــة وتحقيق التنمية 
االقتصاديــة والمجتمعيــة وخلق فرص العمل ، مشــيرًة إلى أن الملتقى 
التســويقي األول للتمــور فى مصر يعــد خطوة هامــة للنهوض بقطاع 

التمور وزيادة قدرته التنافسية بالسوقين المحلى والعالمى .  
وقالــت الوزيــرة ان وضــع الملتقى تحــت رعاية فخامــة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي يعكس االهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتنمية 
وتطوير هذا القطاع الذي تمتلك فيه مصر مزايا تنافســية عديدة تؤهلها 

لتكون مركزاً لزراعة النخيل وإنتاج التمور.
القطاعــات  تنميــة  علــى  الــوزارة  حــرص  إلــى  جامــع  واشــارت 
الصناعيةوالتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة 
وهــو األمر الــذي يأتي على رأس أولويات خطــة عمل الحكومة خالل 

المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها في االقتصاد القومي ، الفتًة إلى 
أنه يجرى حالياً  اإلعداد لتنظيم المهرجان الخامس  للتمور بأســوان في 

نهاية ديسمبر المقبل.
وأضافت جامع أن الملتقى استهدف توحيد جهود كافة الجهات الحكومية 
والبحثيــة والمنظمــات الدولية للنهوض بقطاع التمــور، وإيجاد الحلول 
التطبيقيــة للمشــاكل التي تواجه منتجــي ومصنعي التمور الســتهداف 
األســواق التصديريــة، باالضافــة الــى عــرض أهــم أصنــاف التمور 
المصرية، وأهم متطلبات مصانع التمور من خدمات، فضاًل عن تشجيع 
اإلبتكار والمنافســة ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات باإلضافة 
إلــى فتح أفــاق جديــدة لمنتجــي ومصنعي التمــور لتســويق وتصدير 
منتجاتهــم، وتوثيق الروابط وتعزيــز التعاون بين العارضين والزائرين 

من داخل وخارج مصر.
ولفتــت وزيرة التجارة والصناعة إلــى أن قطاع التمور فى مصر يضم 
140 منشــأة صناعية تنتشــر بمختلــف مناطق اإلنتاج بالــوادي الجديد 

والواحات البحرية وســيوة وأسوان واألقصر والبدرشين والفيوم وبرج 
العــرب والعامريــة والدلتا ودمياط والشــرقية، الفتًة إلــى أن محصول 
التمــور في مصر يعد محصواًل اســتراتيجياً حيث تعتلي مصر المرتبة 
األولــى عالمياً بإجمالي 18% من اإلنتاج العالمي للتمور، واألولى على 
المســتوى العربي بإجمالي 24% ، فضاًل عن التزايد المستمر في أعداد 

النخيل في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.
ونوهــت جامع إلــى أن الــوزارة بذلت جهــوداً كبيرة خالل الســنوات 
الماضيــة لتطوير قطاع التمــور تضمنت إعداد االســتراتيجية الوطنية 
لتطوير قطاع التمور من خالل التعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات 
العالميــة الوطنيــة باالرتقاء بقطــاع التمور وتنشــيط صناعة وتصدير 
التمور، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة 
والتــي تعد من أكبر المناطق إنتاجا للتمور بمصر، باإلضافة إلى تأهيل 
وتحديث مصنع تمور سيوة الحكومي، ومجمع تمور الوادي الجديد، وما 
يزيــد عــن 30 مصنع خاص على مســتوى الجمهورية تضمنت أعمال 
تحديــث المصانع وتطوير المنتجات والتأهيــل ألنظمة جودة واالعتماد 
ورفع كفاءة الموارد البشــرية، وتقديم استشــارات فنية وإعداد دراسات 

الجدوى وتخطيط 8 مصانع جديدة.
 هــذا وقد قامت الســيدة نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة واللواء/ 
محمــد الزملــوط محافــظ الوادي الجديد بتســليم جوائز لـ 26 مشــارك 
بالمســابقات التي اقيمت في إطار الملتقى  في  مجاالت افضل مزرعة 
وافضــل مصنع تمور وافضل صنف تمر وافضــل عبوة باالضافة الى 
افضل شخصية وافضل منتج يدوي وأفضل لوحة وملكة جمال التمور ، 

حيث تقدم للمسابقة 66 متسابق  من 4 محافظات وتبلغ القيمة اإلجمالية 
للجوائز 400 ألف جنيه  .

كمــا قامت الوزيــرة يرافقها عدد من الوزراء والمحافظين المشــاركين 
بفعاليــات الحفــل الختامي للملتقــى بجولة تفقدية داخــل معرض التمور 
والذى شارك به100 عارض يمثلون 12 محافظة من منتجى ومصنعى 
التمور على مســتوى الجمهورية وبعــض الدول العربية إلى جانب تفقد 
مجمــع التمــور بالــوادي الجديد والذى قامــت الــوزارة بتأهيله مؤخراً 
بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه بهدف تحسين جودة وانتاجية قطاع التمور 
بالمحافظــة باعتبارها احدي المحافظات الرئيســية في إنتاج التمور في 

مصر.

افتتح وزراء التجارة والصناعة والتموين والتنمية المحلية 
والزراعة ومحافظ الوادى الجديد مصنعاً النتاج االعالف 
الحيوانية والداجنة ، وذلك خالل زيارتهم لمدينة الخارجة 

بمحافظة الوادى الجديد .
 وقالت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان 
المصنــع الجديد يعد اضافة هامة لحركة التنمية الصناعية 
بالمحافظــة ، خاصــة وان الــوادى الجديــد يمتلــك كافــة 
المقومات للتوســع فى محــور التنميــة الصناعية وبصفة 

خاصة فى مجاالت التصنيع الغذائى والزراعى .
واشارت الوزيرة الى ان استثمارات المصنع الجديد تصل 
الــى 55 مليــون جنيه وحجم انتــاج  يصل الى 400 طن 

يومى ويقع على مساحة 4500 متر مربع.
هذا وقد تفقد الوزراء يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ 
الــوادى الجديد احدى مزارع انتــاج التمور وافتتاح واحة 
الحرير الى جانب تفقد مشــروع الصوب الزراعية ، كما 
شارك فى الجولة محافظى بورسعيد والسويس ومطروح 

واسوان وكفر الشيخ .

انطـالق فعاليـات الملتقى التسويقــــــي المصري األول للتمور بمحافظة 
الوادي الجديد 

تحـــت رعايـــة الرئيـــــس عبد الفتاح السيسي

نيفين جامع : مصر األولى عالميًا فى إنتاج التمور بنسبة 
18% وعربيًا بنسبة 24% ....وجاري اإلعداد لتنظيم المهرجان 

الخامس  للتمور بأسوان نهاية ديسمبر المقبل

افتتاح مصنع جديد إلنتاج االعالف الحيوانية والداجنة
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استضافت مدينة جنيف السويسرية اجتماعات 
الجولــة االولــى لمفاوضــات تحريــر تجارة 
الســلع الزراعية المصنعة بيــن مصر وتجمع 
اآلفتــا والذي يضم كل من سويســرا والنرويج 
وايســلندا وامارة ليختنشــتاين حيث استهدفت 
االجتماعات التفاوض بشــأن تبادل االعفاءات 
الجمركية على السلع الزراعية المصنعة ذات 

المنشأ من الجانبين.
وقد تــرأس الجانب المصري الســيد/ ابراهيم 
الســجيني مســاعد وزيرة التجــارة والصناعة 
للشــئون االقتصادية والمشــرف علــى قطاع 
االتفاقــات والتجــارة الخارجيــة، كمــا ترأس 
جانب اآلفتا الســيد/ ســفين انرسون المستشار 

التجاري لبعثة ايسلندا بجنيف.
واشــار الســجيني الى ان هناك تقــدم ملحوظ 
في العمليــة التفاوضية على كافة المســتويات 
حيث تمت مناقشــة  اهمية أن يلبي هذا االتفاق 
تطلعــات شــعوب الجانبين وتجمعــات رجال 

االعمــال لتنميــة التبادل التجــاري بين مصر 
وتجمــع اآلفتا، مؤكــداً اهمية اشــراك القطاع 
الخــاص وتفعيل دوره في تنفيــذ مواد االتفاق 
وتنفيــذ الصفقات التجارية، وكــذا اهمية خلق 
قنــوات اتصال مباشــرة بين تجمعــات رجال 

االعمال من الجانبين.
ونــوه مســاعد الوزيــرة الــى ان المناقشــات 
تضمنــت االتفاق علــى اهمية تبــادل البيانات 
التفصيليــة الخاصــة بالصــادرات والواردات 
بين مصــر وتجمع اآلفتــا فيما يتعلق بالســلع 
الزراعية المصنعة خالل شهر نوفمبر المقبل، 
وكذلــك تبــادل القوائــم الســلعية للســلع ذات 
االولويــة بالنســبة للصــادرات لــكال الجانبين 
خــالل شــهر ديســمبر المقبــل علــى ان يقوم 
كل طرف بدراســتها واختيار افضــل البدائل 
المتاحة لتحرير الســلع، مشيراً الى ان الجانب 
المصــري يفضل اجــراء المفاوضات بشــكل 
ثنائــي مــع كل دولة مــن دول التجمــع نظرا 

لوجــود بعض االختالفات داخــل دول التجمع 
فيما يتعلق بالتكويد الجمركي.

ولفــت الــى ان المفاوضات قــد تناولت ايضاً 
موقف التجارة البينية بين مصر ودول التجمع 
واهم الســلع التي يتم تبادلها حالياً، مشــيراً في 
هذا االطار الى ان هناك توافق فى الروئ بين 
الجانبيــن فيما يتعلق بالقطاعات التي ســتركز 

عليها المفاوضات في المرحلة المقبلة
وتاتي هذه المفاوضات بعد خمســة عشر عاما 
مــن دخــول اتفاق التجــارة الحــرة بين مصر 
وتجمــع اآلفتــا حيز النفاذ عــام 2007 والذي 
تضمــن تحرير الســلع الزراعيــة والصناعية 
وتــم تاجيل تحرير الســلع الزراعية المصنعة 
لمرحلــة الحقة وفقا التفاق الطرفين من خالل 
اللجنة المشتركة وهو ما اقرته اللجنة المشتركة 
بين مصر وتجمع اآلفتا والتي عقدت بالقاهرة 

عام 2019.

تحت رعاية الســيدة/ نيفين 
التجــارة  وزيــرة  جامــع 
والصناعــة نظمت مصلحة 
الكفايــة االنتاجية والتدريب 
المهنــي بالتعاون مع مركز 
تحديث الصناعة ملتقى ربط 
البرامج التدريبية بالصناعة 
شــركة   100 بمشــاركة 
صناعية وذلك تنفيذاً لرؤية 
مصــر للتنميــة المســتدامة 
2030 وتوجهــات الوزارة 
بدعــم التعاون مــع القطاع 
الخــاص باعتبــاره قاطــرة 

التنمية الصناعية 
وقد شــارك فــي فعاليات الملتقــى – والذي 
اســتضافه مركز التكنولوجيا المتميز ومعهد 
تدريب الكوادر - الوكالــة االلمانية للتعاون 
الدولــى ) GIZ ( ، وعــدد كبير من ممثلى 
فــى  المتخصصــة  الصناعيــة  الشــركات 
المجــاالت المهنيــة المختلفــة خاصة أنظمة 

التحكم الرقمي وااللكترونيات.
واكد اللــواء/ خالدأبو مندور رئيس مصلحة 
الكفاية االنتاجيــة والتدريب المهني حرص 
المصلحــة علــى دعــم أوجــه التعــاون بين 
المصلحة والقطاع الخاص لتحقيق اســتفادة 
القطاع الصناعي من االمكانات والمقومات 
التي تمتلكها المصلحة واالستفادة من الكوادر 
البشــرية والتكنولوجية المتميزة فى تدريب 
وتأهيــل كوادر بشــرية بالقطــاع الصناعي 
تســهم فى نمو االقتصاد القومــى، وكذا في 

تلبيــة احتياجــات القطاعــات الصناعية من 
العمالــة الفنية المدربة بهــدف تحقيق رؤية 
والصناعــة  التجــارة  واســتراتيجية وزارة 
الهادفــة الــى االرتقاء بالصناعــة المصرية 

وزيادة معدالت التصدير.
ومن جانبه اشار المهندس/ محمد عبدالكريم 
المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة الى 
اهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى 
والخــاص بهــدف تنميــة وتطويــر القطاع 
الصناعــي ونقــل التكنولوجيــات والتقنيات 
العالمية المتطورة للصناعة الوطنية، مشيداً 
بدور مصلحــة الكفاية االنتاجيــة الرائد فى 
نقــل الخبــرة وتخريــج عمالة فنيــة ماهرة 
متميــزة لما تمتلكــه من معــدات وماكينات 
وبرامــج تدريبية متميزة يمكــن من خاللها 

إحداث طفرة صناعية بالدولة .
وقــد تضمنــت فعاليــات الملتقــى عــرض 

فيديــو توضيحــى حــول رؤية 
وأنظمــة  المصلحــة  ورســالة 
التدريــب المتوفــرة بها بجانب 
التخصصات المهنيــة المختلفة 
التــى يتــم التدريــب عليهــا ، 
باالضافة الى عرض فيديوهات 
التكنولوجيا  لمركــز  توضيحية 
المتميــز الذى يعــد أحد مراكز 
مصلحة الكفاية االنتاجية والذي 
يســاهم فى تخريج خريج دبلوم 
فنى فوق المتوسط مؤهل للعمل 
داخل وخــارج مصر باالضافة 
الى عــرض اخر حــول معهد 
تدريــب الكوادر البــراز دوره 
الهــام فــي تأهيل الكــوادر البشــرية بجميع 
التخصصــات المختلفــة وتقديم استشــارات 

مهنية على مستوى عالى من التميز .
واختتم الملتقى بتنظيم جوالت تفقدية لممثلي 
الشــركات الصناعيــة للمعامــل والــورش 
المتوفرة بكل من مركز التكنولوجيا المتميز 
ومعهد تدريب الكوادر لعرض ما يتوفر بهما 
من امكانيات وموارد عالية الجودة والكفاءة 
وما يتم تنفيذه من برامج تدريبية تســاهم فى 
تنمية وتطوير الصناعة الوطنية ودفع عجلة 
االقتصاد القومى، وقد اشاد ممثلو الشركات 
الصناعيــة باالمكانات المتوافرة في المركز 
ســواء مــن حيــث المقومــات المعمليــة أو 

البشرية المتوافرة.

انطالق اجتماعات الجولة األولى 
لمفاوضات تحرير تجارة قطاع السلع 

الزراعية المصنعة بين مصر ودول تجمع 
اآلفتا بجنيف

الكفاية االنتاجية وتحديث الصناعة ينظمان 
ملتقى »ربط البرامج التدريبية بالصناعة« 
بمشاركة الوكالة االلمانية للتعاون الدولي 

وممثلي 100 شركة صناعية

إبراهيم السجيني: نسعى للتوصل إلى اتفاق يعزز من 
صادرات مصر الزراعية المصنعة لدول اآلفتا
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اكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعة ان القـارة االفريقية تقف على أعتـاب 
مرحلـة جـديـدة من التكـامـل االقتصادي االقليمي 
باطــالق اتفاقية التجارة الحــرة القارية االفريقية 
ودخولهــا حيــز التنفيــذ مطلــع العــام الجاري، 
مشــيرًة الى ان االتفاقية تربــط القارة بأكملها في 
ســــــــــوق حر واحد وتســهم في تسهيل حركة 
التجــارة البينيــة االفريقية وتمثل خطــوة لالمام 
نحو توحيد الجهود الرامية النشــاء تجمع اقتصاد 

أفريقي واحد. 
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى القاها نيابة 
عنها الســيد/ ابراهيم الســجيني مســاعد الوزيرة 
للشــئون االقتصاديــة ، خالل فعاليــات االجتماع 
الســابع لمجلس وزراء التجــارة لمنطقة التجارة 
الحــرة القاريــة االفريقيــة AFCFTA والــذي 
اســتضافته العاصمة الغانية أكرا وذلك بحضور 
الســيد/ محمــدو ايســوفو رئيس منطقــة التجارة 
الحــرة القارية االفريقية، والســيد / إبراهيم باتيل 
وزيــر التجــارة والصناعــة والمنافســة لجنوب 
افريقيا والسيد/ وإمكيلي مينی سكرتير عام اتفاق 

منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية.
واشــارت جامع الى تقدير الدولة المصرية للجهد 
المبذول للمضي قدما والدفع بمســيرة مفاوضات 
منطقــة التجارة الحرة القاريــة األفريقية والعمل 
على انجاحها رغم كافة التحديات غير المســبوقة 
الناتجــة عــن انتشــار جائحــة فيــروس كورونا 

المستجد »كوفيد 19«.
واضافت الوزيرة ان االجتماع الوزاري الســابع 
يســتهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات 

دول القــارة للمضــي قدمــاً نحو التطبيــق الفعال 
المتكافــئ للتجــارة التفضيليــة في اطــار منطقة 
التجارة الحرة القارية االفريقية من خالل االنتهاء 
مــن الموضــــــوعات العالقة في مفاوضــــــات 
النفاذ لالســواق الســيما تحرير التجارة الســلعية 
ومــا يتعلق بهــا من قواعد المنشــأ وكذا الخروج 
بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشـــروع 
جــداول  تطبيــق  بشـــــأن  الــوزاري  التوجيــه 
التخفيضـــــات الجمركيــة، وكــذا التوافق حول 

النقاط الخالفية في قواعد المنشأ. 
واكــدت جامــع أهميــة التوافــق حول مشــروع 
التوجيــه الــوزاري للوقــوف على تنفيــذ االتفاق 
وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، اضافة الي التأكيد 
على شــمول كافة الدول اخذاً في االعتبار تداخل 
عضويــات الدول في تكتــالت اقليمية تختلف في 
مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول االعضاء في 
االتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل 
اختالف المســتويات التنموية وما يســتتبعه ذلك 
مــن تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول 
لالنتهــاء مــن اجــراءات التصديق حتى يتســنى 

قانونياً بدء التطبيق وتبادل االعفاءات.
واشادت جامع بالجهود الكبيرة العضاء مجموعة 
العمــل الخاصــة بقواعــد المنشــأ لما تــم انجازه 
حتــى االن وذلــك علــى الرغم مــن الصعوبات 
التــي واجهتها المفاوضات الخاصــة بها كنتيجة 
طبيعيــة للعدد الكبير من الدول االعضاء، وتباين 
المصالح، واختالف القدرات التصنيعية وتفاوت 
المــوارد المتاحــة فــي كل دولــة باالضافــة الى 
الطبيعــة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة 

الشــكر للســكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي 
تــم تقديمها في تلك المفاوضات لتحريك المواقف 
والوصول الى تســويات مرضيــة والتي نجحت 

بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات.
واضحــت جامــع ان إقامــة منطقة تجــارة حرة 
قاريــة إفريقيــة تراعي التوازنــات واالختالفات 
داخل القارة الســمراء، كما تراعي كافة المصالح 
واالحتياجات للــدول االعضاء يمثل تحقيق لمبدأ 
العدالة دون اســتبعاد الي إقليم او دولة، حيث ان 
الهدف النهائي من االتفاقية هو تحقيق المكاســب 
للجميع والتنمية المســتدامة لكافة الدول من خالل 

االرتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري.
وتوجهت الوزيرة بالشــــكر الي الدول االعضاء 
والســكرتارية وكافة شــــركاء التنمية والفاعلين 
الرئيســيين لما تم بذله من مجهود للوصــول إلى 
تلــك المرحلــة من االتفاق والذ تــم بدء التفاوض 
بشــــــأنه في مطلع عــام 2016 ،والتغلب على 
العديد مــن التحديات لخروج االتفــاق إلى النور 
للعالم أجمع، موكدًة محورية دور ســــــــكرتارية 
االتفاق فى غانا الســتكمال ما بدأته مفوضــــــية 
االتحاد االفريقيــة وتقديم كافة أوجو الدعم للدول 
االعضــاء نحــو تنفيــذ االتفاق وتحقيق أقصــــى 
اســــتفادة منة، واتوجو بدعوة الــدول االعضاء 
لالســراع بالتصــــــديق على االتفاق ليكون نواة 
متينــة ومثــال يحتــذى به مــن قبــل دول القارة 
الســمراء تمهيداً لفتح االســواق وتحقيــق التنمية 
االقتصادية الشــاملة والنمو المتكامل والمتوازن 

لكافة دول القارة

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة 
حــرص  والصناعــة  التجــارة 
الــوزارة علــى تعزيــز أواصر 
اإلفريقيــة  الــدول  مــع  الصلــة 
والتكتالت  المنظمــات  ومختلف 
اإلفريقيــة وفي مقدمتها الســوق 
المشــتركة لدول شــرق وجنوب 
أفريقيــا »الكوميســا«، وتضافر 
الجهود لمواجهة أي ممارســات 
احتكاريــة علــى مســتوى دول 
أعضــاء الكوميســا، األمر الذي 

يســهم فــى تدعيم قواعــد اقتصاد الســوق 
الحر، مشيرًة إلى أن زيادة التعاون والتبادل 
التجارى مع الدول األفريقية يعد إحدى أهم 
أولويات وتوجهات الدولة المصرية حالياً.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء الوزيرة مــع وفد 
برئاســة  بالكوميســا  المنافســة  مفوضيــة 
الدكتــور/ ويالرد مويمبــا الرئيس التنفيذي 
للمفوضية، وذلك بحضور الدكتور/ محمود 
ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافســة ومنع 

الممارسات االحتكارية. 
وقالــت الوزيــرة إن اللقــاء تنــاول فرص 
تعزيــز التعــاون مــع تجمع الكوميســا في 
مجــال حماية المنافســة بهدف إيجــاد بيئة 
تجارية عادلة وتحقيق اســتقرار األســواق 
اإلفريقية من خالل ســن التشــريعات التي 
تمنع حدوث الممارسات االحتكارية وتعوق 
فعالية األسواق، الفتًة إلى استعداد الوزارة 

لتقديم كافة سبل الدعم الفني لتعزيز الجهود 
المشــتركة فــي مجال حماية المنافســة من 
خالل أجهزة الوزارة المعنية وعلى رأسها 
جهــاز حماية المنافســة ومنع الممارســات 
االحتكاريــة باعتبــاره إحــدى أهــم ركائز 
منظومــة االقتصــاد المصري لــدوره في 
إيجاد مناخ مالئم للمنافســة العادلة وكشف 

الممارسات التجارية الضارة.
وأوضحت جامع أنه من الضروري تعزيز 
الوعــي لــدى الــدول األعضــاء والجهات 
المعنية بقانون المنافسة الصادر عن تجمع 
الكوميســا حتى يتســنى تطبيقــه بما يحقق 
تعميــق التكامل اإلقليمــي من خالل وضع 

برامج وآليات واضحة للدول األعضاء. 
ومن جانبه أوضح الدكتور/ ويالرد مويمبا 
الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بتجمع 
الكوميســا حرص الكوميســا علــى تعزيز 

التعاون مع مصر باعتبارها من 
أبرز األسواق اإلفريقية وإحدى 
أهــم الــدول أعضاء الكوميســا 
التــي تقــوم بدور محــوري في 
دعــم التجمع وتفعيــل دوره في 
تعزيز حركة التبــادل التجارى 
واالســتثمارات المشــتركة بين 

الدول األعضاء، 
وأشاد الرئيس التنفيذي لمفوضية 
المنافســة بتجمع الكوميسا بأداء 
جهــاز حمايــة المنافســة ومنع 
الممارســات االحتكاريــة المصري خاصة 
وأنه من أبرز األجهزة على مستوى إفريقيا 
التــي لها بــاع طويل في منع الممارســات 
االحتكارية الضارة باألسواق ولديها العديد 
مــن الكــوادر والخبــرات في هــذا المجال 
فضاًل عــن التعاون الدائم مع المؤسســات 

والمنظمات الدولية المعنية. 
وبــدوره أوضح الدكتور/ محمــود ممتاز، 
ومنــع  المنافســة  حمايــة  جهــاز  رئيــس 
الممارسات االحتكارية أن الجهاز حريص 
على تعزيز روابط التعاون مع كافة أجهزة 
المنافســة بالــدول اإلفريقية، الفتــاً إلى أن 
الجهاز يقوم بعمل دراســات بشأن عمليات 
االندماجــات واالســتحواذات التــي تتم في 
دول الســوق المشتركة للشــرق والجنوب 
اإلفريقي، وســبل تطويــر وتعزيز التعاون 
بين الجهاز ومفوضية المنافسة بالكوميسا.

خالل فعاليات االجتماع السابع لوزراء التجارة 
AFCFTA لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية
نيفين جامع: اطالق اتفاقية التجارة الحرة القارية 

االفريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام 
الجاري يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة للتكامل 

االقتصادي االفريقي

و تبحث مع وفد مفوضية المنافسة بالكوميسا 
سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية 

المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية
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أعلنــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجــارة والصناعــة أن الصــادرات 
المصرية غير البترولية حققت  زيادة 
ملموســة خالل شهر سبتمبر  من عام 
2021 بنســبة  16 %  حيــث بلغــت 
2 مليــار و 560 مليون دوالر مقابل  
2 مليــار و 212 مليون دوالر خالل 
شــهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق  

349 مليون دوالر.  
الــواردات  أن  الوزيــرة  وقالــت   
المصرية شــهدت أيضاً خالل شــهر  
ســبتمبر الماضــى تراجعــاً ملموســاً 
حيــث بلغــت 4 مليــار و914 مليون 
دوالر مقابــل 5 مليــار و297 مليون 
دوالر خــالل شــهر ســبتمبر من عام 
2020بنســبة 7% ، وهــو االمر الذي 
ســاهم فى تحقيق انخفــاض في عجز 
الميــزان التجارى بنســبة 24% حيث 
ســجل 2 مليــار و 353 مليون دوالر 
مقارنــة بـ3 مليار و 85 مليون دوالر 
خالل شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 

732 مليون دوالر.   
وفــي هذا االطــار اوضحت جامع ان 

المؤشــرات االيجابية التي تحققت خالل شــهر 
سبتمبر الماضى تأتى إستكمااًل لمعدالت الزيادة 
التى تشــهدها الصادرات السلعية المصرية منذ 
مطلــع العام الجارى والتى بلغت نســبتها خالل 
الـ9 أشــهر األولى من عــام 2021 حوالى 25 
% مقارنــة بنفس الفترة مــن العام الماضى وهو 
مــا يعكس الجهود الكبيــرة التي بذلتها الحكومة 
والتصديريــة  اإلنتاجيــة  القطاعــات  لمســاندة 
خــالل أزمــة جائحة فيروس كورونا المســتجد 
»كوفيد 19« األمر الذى ســاهم فى إســتمرار  
دوران عجلــة اإلنتــاج والحفاظ على األســواق 
التصديريــة، وكــذا بعد اقــرار البرنامج الجديد 
للمساندة التصديرية والذي يمثل ركيزة اساسية 
لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة 

الصادرات الى 100 مليار دوال سنوياً.
الجغرافــى  التوزيــع  أن  الوزيــرة     ولفتــت 
للصادرات المصرية خالل شهر سبتمبرالماضي  
تضمنــت اإلتحاد األوروبــى بقيمة 739 مليون 
دوالر مقابــل 463مليــون دوالر خــالل نفس 
الفتــرة مــن العام الماضي بنســبة زيــادة بلغت 

60% والواليــات المتحدة األمريكية بقيمة 205 
مليــون دوالر  مقابل 135 مليون دوالر خالل 
نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 
52% وقــارة إفريقيا بدون الدول العربية  بقيمة 
171  مليــون دوالر مقابل 131 مليون دوالر 
خالل نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 
بلغــت 31% واألســواق األخــرى  بقيمة 686 
مليــون دوالر مقابــل 593 مليون دوالر خالل 
نفــس الفتــرة من العــام الماضى  بنســبة زيادة 

بلغت %16  .
 ونوهت جامع إلــى أن 10 قطاعات تصديرية 
شــهدت صادراتها زيادة ملموســة  خالل شهر 
ســبتمبر  مــن العــام الجــارى تضمنــت قطاع 
الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات 
الفنيــة بقيمــة 91 مليــون دوالر مقارنــة بـــ 
52مليــون دوالر خــالل نفس الفتــرة من العام 
الماضــي بنســبة زيــادة بلغــت76%، وقطــاع 
السلع الهندســية وااللكترونية بقيمة 324مليون 
دوالر مقارنة بـ 242 مليون دوالر خالل نفس 
الفتــرة من العــام الماضي وبنســبة زيادة بلغت 
34%، وقطــاع الجلــود واالحذيــة والمنتجــات 

الجلديــة بقيمة 7 مليــون دوالر مقارنة بـ 
5 مليــون دوالر خــالل نفــس الفترة من 
العام الماضي وبنســبة زيادة بلغت %33 
، وقطاع المفروشــات بقيمــة 57 مليون 
دوالر مقارنــة بـ 45 مليون دوالر خالل 
نفــس الفترة مــن العام الماضي وبنســبة 
المالبــس  بلغــت 26% وقطــاع  زيــادة 
الجاهزة بقيمة 176 مليون دوالر مقارنة 
146 مليون دوالر خالل نفس الفترة من 

العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت %21
    

القطاعــات  ان  الــى  الوزيــرة   ولفتــت 
التصديرية تضمنت ايضاً قطاع المنتجات 
الكيماوية واالســمدة بقيمــة 469 مليون 
دوالر مقارنــة بـــ 396 مليــون دوالر 
خــالل نفــس الفترة مــن العــام الماضي 
بنســبة زيادة بلغــت 18%.باالضافة الى 
قطاع الصناعات الطبية بقيمة 55 مليون 
دوالر مقارنة بـــ 49مليون دوالر خالل 
نفــس الفترة مــن العام الماضى وبنســبة 
زيــادة بلغــت 11% ، وقطاع الحاصالت 
الزراعية بقيمة 107 مليون دوالر مقابل 
97 مليون دوالر خــالل نفس الفترة من 
العام الماضي بنســبة زيادة بلغت 11% وقطاع 
الغــزل والمنســوجات بقيمــة 81 مليون دوالر 
مقابــل 74 مليون دوالر خــالل نفس الفترة من 
عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% واخيراً قطاع 
الصناعــات الغذائية بقيمــة 326 مليون دوالر 
مقابل  306 مليون دوالر خالل نفس الفترة من 

عام 2020 بنسبة زيادة بلغت %6.
 

 وقــد اشــار التقرير الــى ان اكبر 10 اســواق 
مســتقبلة للصــادرات المصريــة خــالل شــهر 
ســبتمبر من العــام الجاري تضمنــت الواليات 
المتحــدة االمريكية والمملكة العربية الســعودية 
وتركيــا وايطاليــا ومالطة واالمــارات العربية 
المتحــدة وإســبانيا وبريطانيــا وشــمال إيرلندا 
الشمالية وليبيا والسودان، واضاف  التقرير ان 
اكبر 10 دول مصدرة للســوق المصري خالل 
شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت الصين 
والواليــات المتحدة االمريكيــة والمانيا وتركيا 
وايطاليا وروســيا والهند واالمارات والسعودية 

والبرازيل واألرجنتين.

عقــدت الســيدة/ نيفين جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة و الدكتــورة هالة الســعيد، وزيرة 
اجتماًعــا  االقتصاديــة؛  والتنميــة  التخطيــط 
التنميــة  التنفيذيــة لمحــور  الخطــة  لمناقشــة 
االقتصاديــة ضمن محاور المبادرة الرئاســية 
»حياة كريمة« والتي تشــمل عدد من المحاور 
منهــا التنميــة االجتماعية، والثقافيــة والبيئية، 

وتحسين جودة الحياة. 
وقالــت الســيدة/ نيفين جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة إن االجتمــاع تنــاول وضــع آلية 
لتنســيق الجهود في محــور التنمية االقتصادية 
تنميــة  جهــاز  تنفيــذه  علــى  يشــرف  الــذى 
المشــروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر، ويســاهم فيه عدد كبير من الوزارات 

والجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكدت الوزيــرة أن محور التنمية االقتصادية 
يســتهدف بشكل أساسي توفير فرص عمل من 
خالل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، 

وبناء سالسل إمداد وتغذية 
المتوســطة،  الصناعــات 
وكذلــك اســتغالل الميــزة 
النســبية فــي كل قرية من 
قرى »حياة كريمة« للبناء 
االســتفادة  وتعظيم  عليهــا 
وتحقيــق أعلــى عائــد من 
هذه الميــزات لصالح أبناء 
القــرى، الفتــًة فــى هــذا 
االطار الى انه جاري حاليا 
اتخــاذ االجراءات الالزمة 
النشــاء مجمعات صناعية 
و حرفية ومهنية في القرى 
األم  ضمن المبادرة الرئاســية »حياة كريمة« 
، حيــث تمثل هذه المجمعات احد محاور خطة 
عمل الوزارة  لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة 
مســاهمة القطاع الصناعي فــي الناتج المحلى 
اإلجمالــي وتوفير فــرص عمل امام الشــباب 
وتلبية احتياجات الســوق المحلى من المنتجات 

الصناعية.
التنفيــذي  الموقــف  أن  جامــع  وأوضحــت   
للمشــروع حتى نهايــة يوليــو 2021 تضمن 
انتهــاء جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 
قرية حيــث تم إعداد خطة العمــل لهذه القرى 
طبًقا لعدد الســكان بكل قرية ونســبة الشــباب 
إلى إجمالي ســكان القرية وأيًضا نسبة البطالة 
والفقر، مشــيرة إلى أنه تم أيًضــا االنتهاء من 
إعداد دراســة تفصيليــة لهذه القــرى في عدد 
52 مركز المســتهدفة في المرحلة األولى من 

المبادرة، حيث شــملت الدراسة تحديد البيانات 
والمؤشــرات والمقومــات االقتصاديــة للقرية 
وتحديــد أهم المزايا التنافســية والمشــروعات 
المميــزة لكل قرية باإلضافــة الى وضع خطة 

عمل للتنمية االقتصادية بالقرية. 
 ومــن جانبهــا قالت الدكتــورة هالة الســعيد، 
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة إن  وزيــرة 
المبــادرة الرئاســية »حياة كريمــة« تعد أكبر 
مبــادرة تنمويــة فــي العالم من حيــث التمويل 
الذى يصل إلى 700 مليار جنيه على مدار 3 
ســنوات، ومن حيث المستفيدين من التدخالت 
التنموية للمبادرة والذين يصل عددهم إلى 58 
مليون نسمة، وهو ما يعكس أكبر عملية لتحقيق 
توطين أهداف التنمية المســتدامة، مشيرة إلى 
أن »حيــاة كريمة« تحقق كل األهداف األممية 

للتنمية المستدامة. 
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 
أنــه تمت مناقشــة عملية خلق فرص تشــغيلية 
ألبنــاء قرى »حياة كريمة« فــي إطار محور 
التنميــة االقتصاديــة ضمن محــاور المبادرة، 
مؤكــدة أن العمل اآلن يجــرى ليس فقط لخلق 
فــرص عمــل ولكن لضمــان اســتدامة فرص 
العمل وتحســين مســتوى الدخل لســكان قرى 
المبــادرة، وذلك من خالل تمويل مشــروعات 
صغيرة ومتناهيــة الصغر بالتعاون مع جهات 
التمويــل والجمعيات األهليــة والبنك الزراعى 
المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر.

في أحدث تقرير حول مؤشرات آداء التجارة 
الخارجية غير البترولية لمصر خالل شهر سبتمبر 2021
16% زيادة في الصادرات وتراجع الواردات بنسبة 

7% وانخفاض العجز فى الميزان التجارى بنسبة %24

وزيرتا الصناعة و التخطيط  تعقدان اجتماًعا 
تنسيقًيا لمناقشة آليات »تنفيذ محور التنمية 

االقتصادية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة«

نيفين جامع : نستهدف 
إنشاء مجمعات صناعية 

و حرفية في القرى 
األم في إطار مبادرة 

حياة كريمة
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اكــدت الســيدة / نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة الــدور الهــام للقطــاع الخاص في 
مصر وفرنســا في تعزيز العالقات االقتصادية 
والتجاريــة واالســتثمارية بيــن البلديــن خالل 
المرحلة المقبلة، مشــيرًة الــى ترحيب الحكومة 
المصريــة بجــذب المزيــد مــن االســتثمارات 
الفرنســية للعمل بالســوق المصرى  واالستفادة 
مــن الفرص االســتثمارية المتميــزة ومنظومة 
الحوافــز والمزايــا التفضيليــة التــى يتمتع بها 
االقتصاد المصــرى واالتفاقات التجارية الحرة 
والتفضيلية الموقعة مع اهم االسواق والتكتالت 
العالمية والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية الى 

اسواق تضم اكثر من 2  مليار مستهلك 
جــاء ذلــك خــالل مشــاركة الوزيرة بمراســم 
توقيــع البروتوكــول  الخاص بتجديــد التعاون 
بيــن المجلــس التصديــري للمالبــس الجاهزة 
 UIT واتحــاد الصناعات النســيجية الفرنســي
والذي يهدف الــى تعزيز وتنمية التجارة البينية 
والتعاون الصناعي بين مصر وفرنسا في مجال 
الغــزل والنســيج ، وذلك بحضــور ممثلين عن 

 MEDEF مجلس اربــاب االعمال الفرنســي
ومجلس االعمال المصري الفرنسي المشترك؛ 
وعدد من الشــركات الفرنسية العاملة في مجال 
صناعة الغزل والنســيج، وذلــك خالل زيارتها 
للعاصمة الفرنسية باريس ضمن الوفد الوزاري 
المصــري رفيــع المســتوى برئاســة الدكتور/ 

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
واشارت جامع الى حرص الوزارة على تعزيز 
معــدالت التبــادل التجــاري بيــن البلدين خالل 
المرحلــة الحالية وذلك في ظل العالقات الثنائية 
المتميــزة التي تربط القاهرة وباريس، مشــيرًة 
الى ان معدالت التجارة البينية بين البلدين بلغت 
خالل الـ 9 أشهر االولى من العام الجاري نحو 

مليار و831 مليون دوالر.
وقــد تم توقيع البروتوكول عقب اللقاء الموســع 
الــذي عقده الدكتــور مصطفــى مدبولى رئيس 
مجلس الوزراء  مع عدد من كبريات الشركات 
الفرنســية العاملة فــي قطاعات الطاقــة والبنية 
التحتيــة واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات 
والصناعــات الغذائيــة باالضافة الــى عدد من 

مؤسسات التمويل الفرنسية وذلك بحضور عدد 
من وزراء الحكومــة المصرية، وقد نظم اللقاء 
المكتب التجاري المصري فى باريس برئاســة 
الوزير مفوض تجارى سيد فؤاد وذلك بالتعاون 

مع مجلس ارباب االعمال الفرنسي.

كمــا نظم المكتــب التجارى المصــرى بباريس 
3 اجتماعــات موســعة في مجــاالت الكهرباء 
والطاقــة واالتصاالت وتكنولوجيــا المعلومات 
والبنية التحتية بمشــاركة 90 شــركة فرنســية 
وذلك في اطار حرص الشركات الفرنسية على 
التواجــد في الســوق المصــري خاصة في ظل 
النتائج االيجابية التي حققها االقتصاد المصري 
على المستويين االقليمي والقاري خالل جائحة 
انتشار فيروس كورونا المستجد »كوفيد 19« 
وقــد اكدت الشــركات الفرنســية حرصها على 
زيادة استثماراتها في السوق المصري بمختلف 
القطاعات االنتاجية وذلك نظراً الهميته الكبيرة 

بمنطقة الشرق االوسط وقارة افريقيا.

خالل زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس 
وزيرة التجارة والصناعة تشهد توقيع بروتوكول 
تعاون بين المجلس التصديري للمالبس الجاهزة 

واتحاد الصناعات النسيجية الفرنسي
مليار و831 مليون دوالر حجم التجارة البينية بين 

البلدين خالل الـ 9 أشهر االولى من العام الجاري

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم االنتهاء 
من إعداد دليل للمتعاملين االقتصاديين بشأن قواعد المنشأ االنتقالية 
الجديدة األورومتوســطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في 
المنطقة األورومتوســطية قريباً، مشيرًة إلى أن إعداد هذا الدليل تم 
بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ممثلة في قطاع االتفاقيات التجارية 
واالتحــاد من أجــل المتوســط UFM، والوكالة األلمانيــة للتعاون 

 .GIZ الدولي
وقالــت الوزيرة إن مصر انتهت مؤخراً مــن المفاوضات الخاصة 
بملحق قواعد المنشــأ التفصيلية الجديدة للســلع فــي إطار المعاهدة 
اإلقليميــة للمنشــأ األورومتوســطي والتــي صادقــت عليها مصر 
خــالل عام 2013 وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة 
لتبسيط قواعد المنشأ األورومتوسطية على المصنعين والمصدرين 
المصريين، حيث تضمنت تعديالت القواعد الجديدة إلغاء ازدواجية 
وتعــدد القواعد للســلعة الواحــدة للعديد من البنود الســلعية وتوحيد 
النسب الخاصة بالمكون األجنبي ألغلب السلع الصناعية فضاًل عن 
إيجاد قواعد بديلة عديدة لبعض السلع يمكن للمصنعين االختيار فيما 

بينها بحسب طبيعة وهيكل كل صناعة.
وأضافت أن ممثلي الصناعة المصرية ساهموا بشكل كبير في كافة 

مراحــل التفاوض عن طريق اســتطالع آرائهم في جميع مشــاريع 
القواعد المقترحة بما يعكس مصالحهم الصناعية في االتفاق، الفتًة 
إلــى أن تطبيــق هــذه القواعد على النحو الصحيح سيســمح للســلع 

المصرية أن تتمتع باإلعفاءات والمزايا المقررة. 
وأوضح السيد/ إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون االقتصادية 
والمشــرف على قطاع االتفاقيات والتجــارة الخارجية بالوزارة أن 
هذا الدليل يســتهدف شــرح القواعد الجديــدة والتعديالت التي تمت 
علــى قواعد المنشــأ في هــذا اإلطار والتي تمثل تبســيط للعديد من 
القواعــد الخاصة بالســلع والمنتجات المصدرة للــدول أعضاء في 

االتفاقيات القائمة حالياً في اإلطار األورومتوسطي.
وأشــار الســجيني إلى أن القواعد الجديدة ستحل محل بروتوكوالت 
قواعد المنشأ الملحقة باتفاقيات التجارة الحرة المطبقة مع تلك الدول 
والتجمعــات وتحديــداً االتحــاد األوروبي ومجموعــة دول أغادير 
ومجموعــة دول االفتا وتركيا باعتبارها األســواق التي تشــكل في 
مجموعها الشــريك التجــاري األول لمصر، الفتاً إلــى أن القواعد 
الجديدة ســتطبق جنباً إلــى جنب مع القواعد المطبقــة حالياً ولفترة 

انتقالية لحين إلمام المشغلين االقتصاديين بها.

بالتعاون مع االتحاد من أجل المتوسط 
والوكالة األلمانية للتعاون الدولي

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار دليل قواعد 
المنشأ االنتقالية األورومتوسطية الجديدة
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اســتضافت مدينة الجلــود بالروبيكي وفد من 
كليــة القــادة واالركان الزامبية يضم 19 فرد 
برئاسة  الجنرال العام موسوندا بوليا يرافقهم 
ممثليــن عن هيئــة التنميــة الصناعية، حيث 
اســتهدفت الزيــارة االطــالع علــى التجربة 
والخبــرات المصرية في مجال دباغة الجلود 
والمصنوعات الجلدية وبحث سبل وامكانيات 
االســتفادة منهــا فــي تطوير صناعــة الجلود 

بدولة زامبيا.
 وقد اســتعرض المهنــدس / محمود 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  محــرز 
والعضــو المنتــدب لشــركة القاهرة 
لالستثمار المسئولة عن إدارة مدينة 
الجلــود بالروبيكــي خالل اســتقباله 
للوفــد الزامبــي اســتراتيجية الدولة 
ووزارة التجــارة والصناعة لتحقيق 
التعاون المثمر والبناء مع دول قارة 
افريقيــا بصفــة عامة ودولــة زامبيا 
بصفة خاصة، مشيراً إلي التوجيهات 
الرئاســية بنقل كافة مصانع الدباغة 
علي مســتوي الجمهوريــة كمرحلة 

أولــي لمدينــة الروبيكــي وبناء مائــة مصنع 
كاملة بالمعدات للمنتجات النهائية إلتاحة بيئة 
مواتية الســتقدام الماركات العالمية ودراســة 
نقل كل مصانع المنتجــات الجلدية إلي مدينة 
الجلــود بالروبيكــي لتصبــح مدينــة متكاملة 

تضاهي المدن العالمية.
واشــار محرز الــى مراحل التصنيــع بمدينة 
الروبيكــى والتــي تتضمــن وحــدات دباغــة 
الجلود ووحــدات الغراء منطقة المائة مصنع 

ومحطات المياه والصرف الصحي، مشــيراً 
الــى امكانية التعاون مع دولة زامبيا للنهوض 

بقطاع الجلود بها .
ومــن جانبه أشــاد الجنــرال موســوندا بوليا 
رئيس الوفد الزامبي بمدينة الجلود بالروبيكي 
وقطــاع صناعة الجلود في مصر، معرباً عن 
املــه في ان تصــل صناعة الجلــود في دولة 
زامبيــا لنفــس مســتوى الصناعــة المصرية 
وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن الخبرات 
والتكنولوجيات الصناعية المصرية 

في هذا الصدد
وقد تضمنت الزيارة عرض تقديمي 
عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي 
شــمل كافة مراحل المشروع كما تم 
تقديم فيديــو تعريفي بمــا كان عليه 
الوضــع في منطقة مجــرى العيون 
والوضــع االن فــي مدينــة الجلــود 
بالروبيكــي، وتم ايضــاً عمل زيارة 
ميدانية تفقدية للمشــروع تضمنت 3 

مدابغ  متميزة.

مدينة الجلود بالروبيكي تستقبل وفد كلية 
القادة واألركان الزامبي

م.محمود محرز: الزيارة استهدفت بحث إمكانية 
نقل الخبرة المصرية لتطوير صناعة الجلود الزامبية

شاركت 8 شــركات مصرية فى 
الزراعية  الحاصــالت  مجــاالت 
والصناعــات الغذائيــة بفعاليــات 
الــدورة الـ30 لمعرض موســكو 
أقيــم  والــذى  لألغذيــة  الدولــى 
خالل الفترة من 21-24 سبتمبر 
الروســية  بالعاصمــة  الماضــى 
موســكو ، حيث نجحت الشركات 
فــي اجــراء تعاقــدات تصديرية 
مبدئية تصل الى حوالى 7 مليون 

دوالر .
وقد تضمنت الشركات المشاركة 
فــى المعــرض  3 شــركات فى 

قطــاع الحاصالت الزراعية و 5 شــركات فى 
قطــاع الصناعــات الغذائية شــملت المجمدات 
والجيالتين ومنتجات األجبان والزيتون وزيت 
الزيتون كما شاركت إحدى شركت الصناعات 
الغذائية المتخصصة فى مجال تصدير األسماك 

كزائر
وقــد قــام مكتب التمثيــل التجارى في موســكو 
برئاسة الوزير مفوض تجارى/ ياسر مصطفى 
والسكرتير األول التجارى/ محمد نجيب باإلعداد 
لكافــة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالشــركات 

المصرية المشاركة والزائرة للمعرض، فضاًل 
عن الترويج للشركات المصرية المشاركة لدى 
كبرى الشــركات وتجمعات رجال األعمال في 
روســيا االتحادية وسالســل التجزئــة وموافاة 
الشركات المشاركة بالتقارير التسويقية المحدثة 
، وتنظيم عدة اجتماعات B2B للشــركات مع 

نظيراتها الروسية.
وقــال الوزير مفوض تجارى  ياســر مصطفى 
رئيس المكتب التجارى بموســكو أن المعرض 
يعــد أحــد الفعاليــات الدولية الهامــة فى مجال 
المنتجــات الغذائيــة لعرض أحــدث التطورات 

والمســتجدات فــى هذا القطاع، مشــيراً الى ان 
المعــرض  يحظــى باهتمــام كبرى الشــركات 
العالميــة العاملة فى هــذا القطاع الهام، كما يعد 
الملتقــى األكبــر إلبرام تعاقــدات تصديرية مع 

الشركات الروسية واألجنبية.
 وأضــاف أن مكتــب التمثيــل التجــارى فــي 
موســكو  أوصى الشركات المصرية المشاركة 
في المعرض وكذا المصدرة للســوق الروســى 
بشــكل عام بأهمية االلتزام باشتراطات الحجر 
الزراعــي الروســي فيمــا يخــص المنتجــات 

الزراعية

في أحدث تقرير أعده المكتب التجاري 
المصري بروسيا

8 شركات مصرية تشارك بمعرض موسكو الدولى 
لألغذية...و7 مليون دوالر تعاقدات تصديرية
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اكدت الســيدة /  نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة  ان برنامــج تنمية الصعيد الذى 
تنفــذه الحكومــة المصريــة بالتعــاون مــع 
البنــك الدولى يســتهدف دفع عجلــة التنمية 
بمحافظتــى ســوهاج وقنــا كنمــوذج يمكن 
تعميمــه بمحافظــات الصعيد، مشــيرة الى 
انه تمــت مؤخرا توســعة البرنامج جغرافياً 

ليشمل أيضا محافظتى المنيا واسيوط . 
وقالت ان برنامج تنميــة محافظات الصعيد 
يتكامــل مع  مبادرة حياه كريمة ويســتهدف 
تدشــين منظومــة تنمويــة متكاملــة للتنمية 
الحضريــة والتنميــة االقتصاديــة، مشــيرة 

تنميــة  ان  الــى 
الصناعى  القطــاع 
اهم  ضمــن  تأتــى 
اولويــات البرنامج 
ترفيــق  وتتضمــن 
المناطق  وتطويــر 
وانشــاء  الصناعية 
عدد مــن التكتالت 

االقتصادية. 
جــاء ذلــك خــالل 
ببعثة  الوزيرة  لقاء 
الدولــى  البنــك 
الدكتــور  برئاســة 
محمد ندا خبير أول 
الحضرية  التنميــة 
بالبنك ، وبحضور 
اللــواء محمد الزالط 
رئيــس هيئــة التنمية 
والســيد/  الصناعيــة 
احمــد رضــا معاون 
لشــؤون  الوزيــرة 
والدكتور  الصناعــة 
الهلبــاوى  هشــام 
التنمية  برنامج  مدير 
المحلية  ، الى جانب 
مشــاركة عــدد مــن 
ممثلــى البنك الدولى 
الفيديو  تقنيــة  »عبر 

كونفرانس« 
الوزيرة  وأوضحــت 
التطــورات  آخــر  اســتعرض  اللقــاء  ان 
برنامــج  بتنفيــذ  المتعلقــة  والمســتجدات 
التنميةالمحليــة بمحافظــات الصعيد وبصفة 
خاصــة مايتعلــق بتنمية وتطويــر المناطق 

الصناعية والتكتالت االقتصادية . 
وأكدت جامــع أن البنك الدولى يعد احد اهم 
الشــركاء الرئيســيين للدولــة المصرية من 
خــالل تنفيذ عدد كبير  من البرامج التنموية 
والتمويليــة الهادفــة لدعم منظومــة التنمية 

المستدامة باالقتصاد القومي . 
وأشــارت الوزيــرة الــى ان خطــة تعزيــز 

التنميــة الصناعية بمحافظتى قنا وســوهاج 
تســتهدف جــذب المزيــد مــن الصناعــات 
الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين ،  
الى جانب طــرح المجمعات الصناعية وفقا 
لقطاعات وأنشــطة ترتبط بالميزات النسبية 

لكل محافظة. 
ولفتــت جامــع  انــه  يجــرى حاليا دراســة 
طــرح  ال 4 مناطــق صناعية بالمحافظتين 
بنظام الشــراكة مع القطاع الخاص كتجربة  
مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد حيث سيتم 
إشــراك القطاع الخاص في ادارة وتســويق 
هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة 

بها . 
ومــن جانبهــم اكد ممثلو بعثــة البنك الدولى 
حــرص البنك  علــى متابعة معــدالت تنفيذ 
مشــروع تنميــة الصعيــد  والــذي يضــع 
دعــم القطــاع الصناعــى وزيــادة تنافســية 
المشــروعات االنتاجية ضمــن اهم اولوياته 
وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خالل 
تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتالت 
االقتصادية وتيســير الخدمــات التى تقدمها 
الحكومة لمجتمع األعمال، مشيدين بحجم ما 
تــم انجازه خالل الفترة الماضية خاصة فيما 
يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق 

الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج.
وفيمــا يتعلق بالتكتــالت االقتصادية اوضح 
ممثلــو البعثــة انــه تم البــدء فــي تنفيذ عدد 
بمحافظــات  االقتصاديــة  التكتــالت  مــن 
ســوهاج وقنا والمنيا واســيوط في مجاالت 
الصناعــات اليدويــة  والحرفيــة واالثــاث 
والعسل االسود والرمان والنباتات العطرية 
حيــث ســيتم ربط هــذه التكتــالت بمصادر 
التمويل وتنمية القدرات، والتى تشــمل  10 
تكتالت بمحافظتى سوهاج وقنا و 4 تكتالت 
بمحافظتى اســيوط والمنيا وذلــك فى اطار 
خطة شــاملة تتضمن 145 تكتل ، مشيرين 
الى اهمية استمرار الدور الحيوى الذى يلعبه 
كل من جهاز تنمية المشــروعات المتوسطة 
والصغيــرة ومركــز تحديــث الصناعة فى 
االرتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتالت .

أعلنت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة أنه تم اإلتفاق مع هيئة الشــراء 
الموحــد علــى وضع خطة عمل لبــدء تنفيذ 
مبــادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
لدعم األطباء الشــبان، مشــيرة الى ان خطة 
العمــل تتضمن إقامة سلســلة من المعارض 
المتخصصــة بالقاهرة وعدد من المحافظات 
الرئيســية لتوفير التجهيزات الطبية لألطباء 
ومراكز األشــعة وإتاحتها من خالل برامج 
تمويلية ميســرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع 

نقابة االطباء .
 جــاء ذلك خالل اللقاء الموســع الذى عقدته 
الوزيرة مع  اللواء/ بهاء زيدان رئيس هيئة 
الشــراء الموحد لبحث آليــات تنفيذ المبادرة 
الرئاسية لدعم األطباء الشبان وذلك بحضور  
المهندس/ طارق شــاش نائــب رئيس جهاز 
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر والســيد/ مى عسل رئيس 
الهيئة المصرية العامة للمعارض والدكتور 
محمد السيد رئيس اإلدارة المركزية لالمداد 

والتمويــن الطبــي والدكتور يوســف حمزة 
أمين عام اتحاد المهن الطبية.

 وقالــت الوزيرة أن الهدف من هذه المبادرة 
هو تشــجيع األطباء الشبان على بدء حياتهم 
العملية فــى مصر من خالل االســتفادة من 
كافــة الخدمــات التــى تقدمها الدولــة لدعم 
الشــباب ،مشــيرًة إلى ان التوجهات الحالية 
للبنــك المركزي بزيــادة محفظــة  التمويل 
الصغيــرة  للمشــروعات  المخصصــة 
والمتوسطة إلى 25% تسهم في توفير برامج 
تمويلية بشــروط ميسرة للشباب في مختلف 

القطاعات االنتاجية. 
  وأضافت جامع  إلى أن سلســلة المعارض 
المقــررة  فــي اطــار المبادرة ســتقام تحت  
رعاية فخامــة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
وســيتم البــدء بتنظيــم معــرض لمحافظات 
القاهــرة الكبــرى ثــم اإلنتقــال لعــدد مــن 

محافظات الوجه البحري والصعيد.
 واوضحــت الوزيــرة أن الجهــات  التــي 
ستشــارك بهــذه المبادرة تشــمل الشــركات 

المصنعــة والمســتوردة للتجهيــزات الطبية 
والمؤسســات التمويلية باالضافة الى جهاز 
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر والبنوك المصرية .
 ومن جانبه أشــاد اللواء/ بهاء زيدان رئيس 
هيئــة الشــراء الموحد بالدور الهــام لوزارة 
التجــارة والصناعــة فــي توفيــر احتياجات 
القطاع الطبي خالل جائحة فيروس كورونا 
المســتجد » كوفيد 19« وفــى نفس الوقت 
الحفــاظ على األســواق التصديريــة لقطاع 
المســتلزمات الطبيــة المصرية باألســواق 

العالمية .
وأضــاف زيــدان أن هنــاك فرصــة لكافــة 
الشــركات المتعاملة مع هيئة الشراء الموحد 
للمشاركة مبادرة دعم األطباء الشبان والبالغ 
عددهــا حوالى 200 شــركة محلية وأجنبية 
متخصصــة فى مجــال التجهيــزات الطبية 
،مشــيراً إلى أنه ســيتم توفير كافة المنتجات 
لألطباء في إطار المبادرة بأسعار التعاقد بين 

هيئة الشراء الموحد والشركات الموردة.

وزيرة التجارة والصناعة  تستعرض مع 
بعثة البنك الدولي تطورات ومعدالت 

تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات 
الصعيد

و تعقد اجتماع موسع مع رئيس هيئة 
الشراء الموحد لبحث آليات تنفيذ المبادرة 

الرئاسية  لدعم األطباء الشبان
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كشــف أحدث تقرير تلقته الســيدة 
/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة من المكتــب التجاري 
مدريــد  االســبانية  بالعاصمــة 
حــول مؤشــرات أداء الصادرات 
المصرية للســوق األسباني خالل 
النصف األول مــن العام الجاري 
أن الصــادرات المصريــة حققت 
زيادة كبيرة بنســبة 69.1% حيث 
بلغت نحــو 450.7 مليون يورو 
مليــون   266.4 بنحــو  مقارنــة 
يورو خــالل نفس الفترة من العام 

الماضي . 
وفــى هذا االطــار أكــد الدكتور/ 
أحمــد مغــاورى رئيــس التمثيــل 
المؤشــرات  هــذه  أن  التجــارى 
الهــام  الــدور  اإليجابيــة تعكــس 
للمكاتب التجارية بالخارج في دعم 
لألســواق  المصرية  الصــادرات 
اســتراتيجية  وتنفيــذ  الخارجيــة 

وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تنمية 
الصادرات المصرية لمختلف دول العالم .

ومن جانبه أوضح المستشار تجارى / أحمد 
نصــر رئيس المكتــب التجــاري المصري 
بالعاصمــة اإلســبانية مدريــد أن أهــم بنود 
الصــادرات المصريــة التي شــهدت زيادة 
كبيــرة خالل النصف األول من عام 2021 
تضمنــت الحديــد الزهر والحديــد والصلب  
بقيمــة 145.3 مليــون يــورو مقارنة بنحو 
25.3 مليــون يــورو بنســبة زيــادة بلغت 
472.4% حيــث مثلــت 32.2%مــن قيمــة 

الصادرات المصرية للسوق اإلسباني .
وأوضــح رئيــس المكتب التجــاري بمدريد 

أن صادرات الفواكه ســجلت خالل النصف 
األول من العــام الجارى نحو 24.9 مليون 
يورو مقارنة  بنحو 8.2 مليون يورو خالل 
نفــس الفترة من العام الماضي بنســبة زيادة 
بلغت 204.7 %، مشــيراً إلى أن صادرات 
الســكر والمصنوعات الســكرية بلغت نحو 
4.3 مليــون يورو مقارنــة بنحو 965 ألف 
يــورو خالل نفس الفتــرة من العام الماضي 

بنسبة زيادة بلغت %347.7  .
ولفــت نصــر إلــى أن صــادرات المالبس 
الكروشــيه ســجلت خــالل النصــف األول 
من العــام الجــاري نحو 32 مليــون يورو 
مقارنة بنحو 17.3 مليون يورو خالل نفس 

الفترة من العام الماضي بنســبة زيادة بلغت 
84.1% , مشــيراً إلى أن صادرات اللدائن 
ومصنوعاتها بلغت نحو 49.1 مليون يورو 
مقارنــة بنحــو 32.5 مليــون يورو بنســبة 

زيادة بلغت %50.9.
وأوضــح رئيــس المكتب التجــاري بمدريد 
أن صــادرات الملــح والكبريــت و األتربة 
واألحجــار والمــواد الجبســية و األســمنت 
بلغت خالل النصف األول من العام الجاري 
نحــو 3.099 مليون يــورو مقابل 1.071 
مليــون يورو خالل النصف األول من العام 

الماضي بنسبة بلغت نحو %189.4.

في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، 
أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق 
تنمية الصادرات أصدر 338 شــهادة لعدد 456 شــركة مصدرة 
بإجمالي مســاندة بلغــت 874.8 مليون جنيــه وبصافي 785.5 
مليون جنيه بعد اســتقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات 

الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1634 شركة. 
وأوضحــت الوزيرة أن اتاحة هذه المســتحقات المالية تأتى تنفيًذا 
للتوجيهات الرئاســية بمســاندة القطاع التصديري، وســرعة رد 
األعباء التصديرية المســتحقة للشــركات المصدرة، الفتًة إلى أن 

رد مســتحقات المصدرين لدى الصندوق سيســهم بشكل كبير في 
زيــادة قدراتهم اإلنتاجية وتعزيز تنافســية المنتجات المصرية في 

األسواق الخارجية خاصًة في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا 
التجارة والصناعة والمالية بالتنســيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 
85% من إجمالي قيمة المســتحقات فوراً، بداًل من ســدادها على 
أقســاط قد تســتغرق عدة ســنوات، األمر الذي يســهم في توفير 
الســيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها 

تجاه عمالئها والحفاظ على العمالة.

في بداية تنفيذ المرحلة الثالثة من 
مبادرة السداد الفوري للمصدرين

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار 
صندوق تنمية الصادرات 338 شهادة 

للمصدرين بإجمالي مساندة 874.8 
مليون جنيه

أعده المكتب التجاري بالعاصمة مدريد
69.1% زيادة في الصادرات المصرية 
السبانيا خالل النصف األول من العام 

الجاري .... و الحديد والصلب والحديد 
الزهر والسكر والمالبس واللدائن 

والكبريت واألسمنت أبرز المنتجات 
المصدرة
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 أكدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة حــرص الوزارة على تحســين 
لمجتمــع  المقدمــة  الخدمــات  منظومــة 
المصدرين والمستوردين من خالل االلتزام 
بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في 
إجراءات الفحص واإلفراج عن الشــحنات 
المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير 

حركة التجارة بين مصر ودول العالم .
وقالــت الوزيــرة أن الهيئــة العامــة للرقابة 
علــى الصــادرات والــواردات تمثل محور 
رئيسي ضمن اســتراتيجية الوزارة الهادفة 
إلــى تعزيــز وتنميــة التجــارة الخارجيــة 
وتحقيق مســتهدفات خطة الوزارة للوصول 
بقيمــة الصــادرات إلى 100 مليــار دوالر 
ســنوياً خاصــة في ظل امتــالك الهيئة لعدد 
كبيــر من الكفــاءات والكوادر الشــابة التي 
يمكن اإلســتفادة منها فى االرتقاء بمنظومة 
الخدمــات وســرعة تنفيذ اإلجــراءات وبما 
يتواكب مع متطلبــات التحول الرقمي الذي 

تتبناه الدولة.
 جــاء ذلك خــالل لقاء الوزيــرة بالمهندس/ 
عصــام النجــار رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
العامة للرقابة علــى الصادرات والواردات 
وعــدد مــن رؤســاء اإلدارات المركزيــة 
بالهيئة ومصلحة الكيمياء  حيث تناول اللقاء 
خطة عمــل الهيئة خــالل المرحلــة المقبلة 
وســبل تفعيل دورهــا في تطويــر منظومة 
التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وتنمية 
االقتصاد القومي، حضر اللقاء السيدة/ حنان 
سالم  مستشار الوزيرة  للتطوير المؤسسي 

والموارد البشرية.
واشارت جامع الى إن المرحلة الحالية تتطلب 
تضافــر جهود كافة العاملين بالهيئة لمواكبة 
التطــورات الكبيرة التي يشــهدها االقتصاد 
المصــري، موجهًة التهنئــة للدكتورة/ داليا 
طلعــت شــهاب رئيــس االدارة المركزيــة 
للصادرات والمنشــأ بالهيئة لحصولها علي 

جائزة التميز الحكومي مؤخراً .

ووجهت الوزيرة بتشــكيل لجنة من قيادات 
الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصــادرات 
والواردات ومصلحة الكيمياء لوضع تصور 
شــامل لتنفيذ قــرار دمج الجهتيــن في جهة 
واحــدة يراعى كافــة االعتبــارات الخاصة 
بالعامليــن واجهــزة االختبــار واالصــول 
المتوافــرة وبمــا يعظــم االســتفادة من كافة 

االمكانات المتاحة.
ومــن جانبهم اكدت قيــادات الهيئــة العامة 
والــواردات  الصــادرات  علــى  للرقابــة 
حرصهــم على االرتقاء بدور ومكانة الهيئة 
خاصــة في ظل االهتمــام الكبير الذي توليه 
الوزارة لتنميــة وتطوير هذا الكيان الضخم 
والــذي يتواجد فــي كافة المنافــذ الجمركية 
باعتبــاره صمام األمان للحفاظ على ســمعة 
المنتــج المصــري في الخارج وكــذا حماية 
السوق المحلي من دخول اى منتجات رديئة 
الجودة ووصولها الى المستهلك المصري.

اصــدرت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
التجارة والصناعة قراراً بتكليف اللواء 
مهنــدس/ عصام محمود النجار رئيســاً 
لمجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات وذلك لمدة ثالثة 
أشــهر أو لحين انتهاء اجــراءات تعيين 
رئيــس مجلــس االدارة وفقــاً للقوانيــن 

واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتــي هــذا القــرار فــي اطار ســعي 
الــوزارة لضخ دمــاء جديدة فــي قيادة 

الجهــات التابعة، االمر الذي يســهم فى 
تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة 
الى تعزيز التنميــة الصناعية والتجارة 

الخارجية لمصر مع كافة دول العالم.
ويشــغل اللواء مهنــدس/ عصام النجار 
حالياً رئيس االدارية المركزية لشــئون 
مكتــب رئيس الهيئة العامة للرقابة على 
الصــادرات والــواردات وذلك منذ عام 
2017، وعضــو مجلــس ادارة الهيئة، 
كما انه حاصل على بكالوريوس العلوم 

العســكرية عــام 1987، وبكالوريوس 
هندســة جامعة القاهرة في عام 1995، 
فضاًل عن ماجيســتير العلوم العسكرية 
من كلية القادة واالركان في عام 1997.

هــذا وقد وجهت الســيدة/ نيفيــن جامع 
وزيرة التجارة والصناعة الشــكر للواء 
مهندس/ اسماعيل جابر الرئيس السابق 
للهيئة على الفترة التى تولى فيها رئاسة 

الهيئة.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا 
بتكليف عصام النجار رئيسًا لمجلس 

إدارة الهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات لمدة 3 أشهر

و تبحث مع قيادات هيئة الرقابة على 
الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء 

االرتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة 
لمجتمع األعمال
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نظــم المكتــب التجــاري المصــري بالعاصمة 
اليابانيــة طوكيو نــدوة افتراضيــة حول فرص 
 Japan-Egyptاالســتثمار فى مصر بعنوان
  Business & Investment Seminar
بالتنســيق مع منظمة اليونيــدو بطوكيو ومركز 
اليابــان للتعــاون مــع الشــرق األوســط حيــث 
استهدفت الندوة الترويج للمناخ االستثماري في 
مصر وفرص االستثمار المتاحة في القطاعات 
الواعدة والتي تشــمل قطاعــات الطاقة الجديدة 
واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والنقل 
والمنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس وذلــك 
بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المصرية 
والجهات والشــركات اليابانيــة، كما تابع الندوة 
أكثــر من 260 جهة وشــركة يابانيــة للتعرف 
على اهم المشروعات والفرص االستثمارية في 

مصر. 
وقد شارك في فعاليات الندوة السفير/ ايمن كامل 
ســفير مصر باليابان والســفير/ نوكي ماساكي 
ســفير اليابان بالقاهرة الــى جانب رئيس مكتب 
اليونيــدو في طوكيو ، والرئيس التنفيذي لمركز 
 ،JCCME اليابان للتعاون مع الشرق األوسط
ونائــب الرئيــس التنفيــذي لسياســات التجــارة 
الدوليــة بوزارة االقتصاد والتجــارة والصناعة 
اليابانيــة، و مستشــار الرئيس التنفيــذي للهيئة 
العامة لالســتثمار والمناطق الحــرة، باالضافة 
الى المديــر التنفيذي للمنطقــة االقتصادية لقناة 
الســويس وممثل عــن الهيئة العامة لالســتثمار 
والمناطــق الحــرة ، وممثــل عن هيئة الســكك 
الحديديــة المصريــة، ومديــر مكتــب الجيترو 
بالقاهرة ورئيس قطاع وزارة الكهرباء والطاقة 
المتجــددة للتخطيــط  ونائــب رئيــس الشــركة 
القابضــة للغاز ، وكذا ممثل عــن وكالة اليابان 
للتعــاون الدولــى JICA وممثل شــركة تويوتا 

تسوشو اليابانية.
وأكد الســفير/ ايمن كامل ســفير مصر باليابان 

االقتصاديــة  العالقــات  أن 
مصــر  بيــن  والسياســية 
خــالل  شــهدت  واليابــان 
الســنوات األربــع الماضية  
تطورات غير مســبوقة في 
مختلــف المجــاالت وعلى 
كافــة االصعدة، مشــيداً بالمشــروعات التنموية 
التي نفذتها اليابان في مصر في مجاالت الطاقة 

المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل.

ومن جانبه اشــار الســفير/ نوكي ماساكي سفير 
اليابان بالقاهرة الى الزخم الذي شهدته العالقات 
المصريــة اليابانيــة خــالل الســنوات الماضية 
مشــيداًباالصالحات االقتصادية التــي انتهجتها 
الحكومــة المصريــة والتــي مكنــت االقتصــاد 
المصــري مــن اجتياز ازمــة جائحــة فيروس 

كورونا المستجد »كوفيد 19«.
وبــدوره اوضح رئيس مكتــب اليونيدو باليابان 
أن مصــر اصبحت احــدى اهم الــدول الجاذبة 
لالســتثمارات االجنبية في منطقة شمال افريقيا 
والشرق االوسط ، الفتاً الى أن هذه الندوة تمثل 
فرصة متميزة للترويج للفرص االستثمارية في 

مصر في مختلف القطاعات االقتصادية. 
وقد استعرض مســؤول الهيئة االقتصادية لقناة 
الســويس أهــم الصناعــات المســتهدفة في كل 
منطقة صناعية بالهيئة االقتصادية لقناة السويس 
والفرص االستثمارية المتاحة بها، مشيراً الى ن 
الهيئة لديها اربع مناطق صناعية رئيسية وستة 

موانيء بحرية. 
كما اســتعرض ممثل الهيئة  العامة لالســتثمار 
اهم المؤشرات االقتصادية في مصر على مدار 
االعوام االربعة الماضية والتى شــهدت تحســناً 
ملموســاً خالل هذه الفترة، مشيراً الى أن مصر 
تتمتع بمزايا اســتثمارية عديدة تشــمل ارتباطها 
باتفاقات تجارية مــع مختلف الدول والتجمعات 
االقتصاديــة العالمية والموقع الجغرافي المتميز 
وتوفــر العمالــة الماهــرة الــى جانــب اصدار 
القوانين والتشــريعات الالزمة لجذب االستثمار 

وتطوير بيئة االعمال.
واشــارممثل هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا 

المعلومــات بــوزارة االتصــاالت المصرية أن 
مصــر نجحت فــي جــذب اســتثمارات لكبرى 
االتصــاالت  قطــاع  فــي  العالميــة  الشــركات 
وتكنولوجيــا المعلومــات نظــراً لتمتع الســوق 
المصري بعدة مزايا على رأسها العمالة المدربة 
وتنافســية تكلفــة االنتــاج، الفتــا الــى الحوافز 
االســتثمارية والدعم الحكومي المقدم للمستثمر 
االجنبــي فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.
و اســتعرض ممثل وزارة الكهرباء استراتيجية 
مصــر في مجــال الطاقــة بحلول عــام 2035 
والتي تستهدف الوصول إلى 40 % من مصادر 
الطاقة المتجددة ، كما استعرض اهم مشروعات 

في مجال الطاقة النظيفة في مصر.
وفــي ختام اعمــال النــدوة اكد رئيــس المكتب 
التجــاري المصــري في طوكيو قــوة العالقات 
االقتصادية واالســتثمارية بيــن مصر واليابان، 
معربــاً عن رغبة الحكومــة المصرية في تقديم 
كافة اوجه الدعم للشركات اليابانية بهدف جذب 
مزيــد مــن االســتثمارات اليابانية إلى الســوق 
المصــري فــي القطاعــات  ذات االهمية وعلى 
رأسها الطاقة والنقل واللوجستيات واالتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.
واشــار الــى ان المكتب سيســعى خــالل الفترة 
القادمــة لتنظيم عدد مــن الفعاليــات الترويجية  
والبعثــات التجاريــة لعرض أحــدث التطورات 
المتعلقة بمناخ االســتثمار فــي مصر والترويج 
لالســتثمار في الســوق المصري، الفتاً في هذا 
االطــار الى ان المكتــب التجاري المصري في 
طوكيــو ســوف ينظم وعلى مدار ثالثة اســابيع 
حوالــى 30 اجتماع ثنائــي للجهات والوزارات 
المصرية التي شــاركت في الندوة االســتثمارية 
مــع الشــركات اليابانيــة المهتمــة باالســتثمار 
فــي مصــر ، حيــث ســيتم مناقشــة امكانــات 
التعاون المشــترك في مجــاالت الطاقة  والنقل  
واالتصــاالت وتكنولوجيا المعلومــات ، فضاًل 
عــن الرد على استفســارات الشــركات اليابانية 
فيما يخص مناخ االستثمار في مصر والحوافز 
التــي تقدمهــا الحكومــة المصريــة للشــركات 

االجنبية التي ترغب في االستثمار في مصر.

اســتقبلت الســيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة 
والصناعة السيد/ ســالم مبارك آل شافي سفير 
قطــر بالقاهرة حيث تنــاول اللقاء ســبل تنمية 
والتجاريــة  االقتصاديــة  العالقــات  وتطويــر 
واالستثمارية بين البلدين خالل المرحلة المقبلة 
الى جانب اســتعراض عدد مــن الموضوعات 
والملفات االقتصادية ذات االهتمام المشــترك، 
حضــر اللقــاء الدكتور أحمد مغــاوري رئيس 

التمثيل التجاري.
وقالت الوزيرة ان الفترة الحالية تشــهد جهوداً 
مكثفــة لحكومتــي البلديــن لتحقيــق المزيد من 
التقــارب بيــن مصر وقطــر على المســتويين 
السياســي واالقتصــادي، مشــيرًة الــى اهمية 
ترجمة ما تم االتفاق عليه بين القيادة السياســية 
في البلدين لمشــروعات تعاون ملموسة تصب 
فــي مصلحة الشــعبين الشــقيقين واالقتصادين 

المصري والقطري على حد سواء.
واشارت جامع الى اهمية البناء على االرضية 

الصلبــة التي وضعها فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي وســمو االمير تميم بــن حمد آل ثاني 
واالســتفادة منها فــي تعزيز معــدالت التبادل 
التجــاري وتنميــة االســتثمارات المشــتركة، 
الفتــًة الى اهمية وضع اطر جديدة للتعاون بين 
البلدين فــي المجاالت التجارية واالســتثمارية 
والصناعيــة وكــذا العمــل على تشــكيل لجنة 
تجارية مصرية قطرية لمتابعة كافة مشروعات 
وملفــات التعــاون الثنائــي بيــن البلدين خالل 

المرحلة المقبلة.
واكــدت الوزيرة اهمية تفعيل العمل المشــترك 
بين البلدين على المستوى الوزاري بهدف دفع 
العالقــات الثنائية بين مصر وقطر لمســتويات 
غير مســبوقة، موجهًة الدعــوة لوزير التجارة 
والصناعــة الجديد بدولة قطــر لزيارة القاهرة 
لالتفــاق على ملفات ومحاور العمل المشــترك 

بين البلدين خالل المرحلة المقبلة. 
ومن جانبه اكد الســيد/ ســالم مبارك آل شافي 

ســفير دولة قطر بالقاهــرة ان الدولة المصرية 
تمثل عمق اســتراتيجي لدول المنطقة ، مشيراً 
الى الرغبة المشــتركة لكال البلدين لبدء مرحلة 
جديــدة من التعاون الثنائي في شــتى المجاالت 

وعلى مختلف االصعدة.
ولفت السفير القطري الى اهمية تعزيز معدالت 
التجارة البينية واالســتثمارات المشــتركة بين 
مصــر وقطر لتعكــس االمكانــات والمقومات 
الكبيرة لكال البلدين وتترجم العالقات المتميزة 
التي تربط الشــعبين الشقيقين خاصة وان هناك 
توافــق بيــن الحكوميتين المصريــة والقطرية 

حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك.
واشــاد آل شــافي باالصالحــات االقتصاديــة 
والتطــورات العمرانيــة التــي تنفذهــا الدولــة 
المصرية خــالل المرحلة الحالية، الفتاً الى ان 
االســتثمارات القطرية ظلت متواجدة بالســوق 
المصــري خــالل المرحلــة الماضيــة وبصفة 

خاصة في القطاعات المالية والعقارية 

وزيرة التجارة والصناعة تستقبل السفير 
القطري بالقاهرة لبحث سبل تنمية 

وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية 
واالستثمارية بين البلدين خالل المرحلة 

المقبلة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
المكتب التجاري المصري بطوكيو ينظم 

ندوة حول فرص االستثمار فى مصر
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون 
مــع كافة المؤسســات والكيانات االســتثمارية 
العربية وترجمته لمشروعات انتاجية ملموسة 
تصب في مصلحة االقتصاد المصري وتســهم 
فــي خلــق المزيــد من فــرص العمــل وتوفير 
ســلع ومنتجات وطنيــة بجودة عالية واســعار 
تنافسية، مشيرًة الى ان الوزارة تقدم كافة اوجه 
الدعم لكافة المشــروعات االستثمارية العربية 
والعالميــة لبدء اســتثمارات فعلية لها بالســوق 
المصري واالســتفادة من الفرص االستثمارية 
الحــزم والبرامــج  المتاحــة وكــذا  الضخمــة 
التحفيزيــة التــي توفرهــا الدولة للمســتثمرين 

خالل المرحلة الحالية.
جــاء ذلك خــالل اللقاء الموســع الــذي عقدته 
الوزيرة مع الســيد/ محمد بن عبيد المزروعي 
رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واالنمــاء 

الزراعي والوفد المرافق له والذي اســتعرض 
عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية للهيئة 

في مصر.
وقالت الوزيرة ان الخطط التوســعية للمؤسسة 
في الســوق المصري تعكس ثقتهــا الكبيرة في 
اهمية وجدوى االســتثمار في مصر باعتبارها 
أحــد أهم االســواق بمنطقة الشــرق االوســط، 
مشــيرًة الى ترحيــب الحكومة بالمشــروعات 
الجديدة التي تدرس الشــركة انشــائها بالسوق 
المصــري خالل المرحلــة المقبلة في مجاالت 
التونــة  وتعليــب  وتصنيــع  االجبــان  انتــاج 
والفاصوليــا واالســتزراع النباتــي والســمكي 
باالضافة الى انتاج الذرة وفول الصويا وتقاوي 
البطاطس والمحاصيل االستراتيجية فضاًل عن 

الخدمات اللوجيستية.
ومــن جانبــه اكــد الســيد/ محمــد بــن عبيــد 
المزروعــي رئيــس الهيئة العربية لالســتثمار 

واالنماء الزراعــي ان مصر تعد احدى الدول 
الرئيسية المستهدفة لتوسيع انشطة ومشروعات 
الهيئة بها خالل المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان 
مشــروعات الهيئة في الدول العربية تستهدف 
تحقيــق االمن الغذائي العربي من خالل تحقيق 

تنمية زراعية مستدامة في الوطن العربي.
واشار الى ان اهم القطاعات االستثمارية الحالية 
للشركة تتضمن قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 
48% وقطــاع االنتــاج الحيواني بنســبة %25 
وقطــاع االنتــاج النباتــي بنســبة 23% وقطاع 
الخدمات بنسبة 4% ، مشيراً الى ان استراتيجية 
الشــركة لعام 2021-2025 تتضمن التوســع 
فــي عدد مــن القطاعــات االنتاجية الرئيســية 
تشمل التوســع االنتاجي والصناعي والخدمات 

اللوجسيتية وخدمات القطاع الزراعي.

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
وفد الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء 

الزراعي توسيع استثماراتها في 
السوق المصري 

اكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجــارة والصناعــة أن مصر ورومانيا 
ترتبطــان بعالقــات اقتصاديــة وتجارية 
متميزة تســتند الى التنســيق المشــترك 
وتقــارب وجهــات النظر فــى العديد من 
القضايــا اإلقليميــة والدولية ، مشــيرًة 
الــى ان زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي لرومانيا عــام 2019 وكذلك 
كالوس  للســيد/  الحاليــة  الزيــارة 
جوهانســون رئيس جمهوريــة رومانيا 
الى مصر تمثالن ركيزة اساســية لتنمية 
وتطوير العالقات التجارية واالقتصادية 

بين البلدين خالل المرحلة المقبلة
جاء ذلك في ســياق كلمــة الوزيرة التي 
القاها نيابة عنها الوزير مفوض تجاري 
ناصــر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل 
التجاري خالل فعاليــات منتدى األعمال 
المصــري الرومانــي والــذي يعقــد في 
اطــار زيــارة الســيد/ كالوس جوهانس 
رئيــس جمهورية رومانيا للقاهرة وذلك 
بحضــور الســيدة/ دانيــال نيكوليســكو 
نائــب وزيــر االقتصاد وريــادة االعمال 
والسياحة بجمهورية رومانيا  وعدد من 
ممثلي الشــركات الرومانيــة  وكذا عدد 
من رجال االعمال ومســئولي الشركات 

المصريــة والذي نظمــه االتحاد العــام للغرف 
التجارية المصرية.

وقالت الوزيرة ان هناك فرصة متميزة للتعاون 
بيــن رجــال االعمال فــي البلدين فــي مجاالت 
والصناعــات  والبتروكيماويــات  الكيماويــات 
الزراعيــة  الجــرارات  وتصنيــع  الهندســية 
بجانــب االهتمــام بصناعــة الغــزل والنســيج. 
أيضــا الكهربــاء والطاقة المتجددة والســياحة 
واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات واالمن 

السيبراني.
المصريــة  الصــادرات  ان  واوضحــت جامــع 
للسوق الروماني بلغت خالل النصف األول من 
عــام 2021 نحــو 107 مليون دوالر  مقارنة  
بنحــو 72.29 مليــون دوالر  من نفس الفترة 
مــن عام 2020  بنســبة زيــادة بلغت %48 ، 
حيــث تحتل رومانيا المرتبــة الـ 13 في قائمة 
دول االتحــاد االوروبــي المســتقبلة للصادرات 
المصرية، مشــيرًة الى ان اهم بنود الصادرات 
البالســتيك  فــي  تتمثــل  لرومانيــا  المصريــة 
ومنتجاتــه واألســمدة والمنتجــات الصيدالنية 

والزجاج والسلع الزراعية.

واعربــت جامــع عــن تطلــع الــوزارة لتعزيز 
العالقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري 
بين البلديــن خاصة وان رومانيا تحتل المرتبة 
الثانية عشــر بين اقتصادات االتحاد األوروبي 
وفقــا للناتج المحلي  ، كمــا أن مصر تعد ثالث 

أكبر االقتصادات العربية واالفريقية.
ولفتــت جامع الى ان جهود الحكومة المصرية 
خــالل الســنوات الماضيــة قــد انعكســت على 
التقييمــات الصادرة مــن المؤسســات الدولية 
وكالــة  عــن  الصــادر  التقريــر  جــدد  حيــث 
»موديــز« تثبيــت التصنيــف االئتماني لمصر 
عند B2 بنظرة مســتقبلية مســتقرة وذلك في 
يوليــو 2021، حيث أكدت الوكالــة أن تثبيت 
التصنيــف االئتمانــي لمصر جــاء نتيجة القيام 
بالعديــد من اإلصالحات الماليــة واالقتصادية، 
كمــا توقعت الوكالة تحســن النمــو االقتصادي 
بفضل االســتمرار في تنفيذ اإلصالحات الفعالة 

في بيئة األعمال.
واوضحــت ان جهــود الحكومــة المصرية في 
تطويــر القطــاع الصناعي المصري، أســهمت 

فــي زيادة نســبة مســاهمة القطــاع الصناعي 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتصــل إلــى 
17,1% خــالل العــام المالــي 2020/2019 
مقارنة بما نســبته 16,4% خــالل العام المالي 
2019/2018، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 

.%6,3
وتابعــت الوزيــرة انــه وفقــاً للتقريــر الصادر 
عــن مؤتمر االمم المتحــدة للتجارة والتنمية » 
األنكتــاد« فقد جاءت مصر في صــدارة الدول 
المتلقية لالستثمار األجنبي المباشر في افريقيا 
خــالل العام الماضــي 2020 بمــا قيمته 5.9 
مليــار دوالر بما يمثــل 14.75% من اجمالي 
االســتثمارات الواردة للقــارة والتي بلغت 40 

مليار دوالر.
فــي  الرومانيــة  االســتثمارات  ان  واضافــت 
مصــر، تبلغ نحــو 88 مليــون دوالر في عدد 
81 مشــروعاً كمــا يبلغ اجمالي االســتثمارات 
المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دوالر 
فــي مجــاالت الصناعــات الهندســية والتعبئة 

والتغليف والخدمات.

وفي كلمتها خالل فعاليات منتدى 
األعمال المصري الروماني

نيفين جامع: 48% زيادة في الصادرات 
المصرية للسوق الروماني خالل النصف 

األول من عام 2021
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احتفلــت مصر يوم 30 أكتوبر الماضي باليوم 
الوطني من قلب ســاحة الوصل بمدينة إكسبو 
2020 دبي وذلك بتشريف وحضور الدكتور/ 
مصطفــى مدبولــي، رئيــس مجلــس الوزراء 
التجــارة  وزيــرة  جامــع،  نيفيــن  والســيدة/ 
والصناعــة والدكتــورة/ هالة الســعيد وزيرة 
التخطيــط والدكتــور/ عاصــم الجــزار وزيــر 
االســكان والدكتورة/ غــادة والي وكيل األمين 
العــام لألمم المتحدة والمديــر التنفيذى لمكتب 
األمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر 
األمم المتحدة في فيينا إلى جانب عدد كبير من 

مسؤولي مصر واإلمارات. 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــوزراء أن الحكومــة المصريــة حرصت أن 
تكون مشــاركتها في الدورة الحالية لإلكســبو 
متميــزة من كافــة الجوانــب؛ ســعياً للظهور 
بالشــكل الذي يليق بمكانــة مصر وثقلها على 
المستويين اإلقليمّي والعالمّي وتاريخها العريق 
بين دول الشــرق األوسط وقارة أفريقيا، الفتا 
إلى حرص الحكومة على أن تكون المشــاركة 
متنوعة؛ بحيث تســتهدف مختلف االهتمامات 
البشــرية وكافة المجاالت التي تهم اإلنســان، 
لذلك فقد اســتلهمت مصر فلســفة مشــاركتها 

من موضوع اإلكسبو لهذا العام وظهر الجناح 
مســتعرضاً الحضارة المصرية العريقة ورؤية 

مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل.
ومن جانبها قالت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة إن المشــاركة المصرية 
باكســبو 2020 دبــي تعــد المشــاركة األكبر 
واألبــرز للمشــاركات المصرية في اإلكســبو 
على مدار تاريخه ـ حيث تأتي هذه المشــاركة 
والتــي أولتها مصر اهتماماً كبيراً نظراً القامة 
هــذا الحدث على أرض دولة عربية ألول مرة 
في تاريخ إكسبو وهي دولة اإلمارات الشقيقة 

التي تربطها بمصر عالقات مميزة وفريدة.
وقالــت ان هذه المشــاركة المميزة تركز على 
ابــراز الهوية الوطنيــة المصرية التي صنعت 
التاريخ وتســتعرض الحاضر وتشــكل اساس 
لمســتقبل مشــرق، فرســالة مصر انهــا دولة 
سالم تتكامل مع دول العالم من خالل مبادراتها 
التنموية العمالقة على النطاق االقليمي العربي 
واالفريقي والنطاق الدولي ايضا، مشــيرًة الى 
أن هذاالحــدث العالمــي يمثل فرصــة عظيمة 
ليــرى العالم مصر المســتقبل وما يحدث على 
أرضهــا اآلن من تنمية ومشــروعات عمالقة 
نحــو  حثيثــة  خطــوات  لتخطــو  وانجــازات 

الجمهورية الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن معرض إكســبو 2020 
دبــي يعد حدثــاً فريــداً من نوعه، واســتكمااًل 
لمســيرة معارض إكسبو التي يتم تنظيمها منذ 
عــام 1851 وكانت شــاهدة علــى التطورات 
التي مر بها العالم، الفتًة إلى أن إكســبو يمثل 
فرصــة متميزة لتعزيــز العمل المشــترك بين 
الدول، لتبــادل الخبــرات ونقــل التكنولوجيا، 
ودفــع الجهــود المشــتركة الهادفــة لتحقيــق 

التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل.
وفــى هذا اإلطــار أعربت جامع، عن شــكرها 
وتهنئتهــا لقيادة دولة اإلمــارات على نجاحها 
فــي تنظيم هــذا الحــدث العالمي والــذي يقام 
ألول مــرة فــي دولة عربيــة، حيث نجحت فى 
تجميــع أكثر من 190 دولــة في مكان واحد، 
على الرغم من التحديات العديدة التي واجهها 
العالــم من جراء أزمة فيــروس كورونا األمر 
الذي يؤكد الرؤية المســتقبلية لدولة اإلمارات 
الشــقيقة قيــادة وشــعباً ويعكس مــا توصلت 
إليه اإلمــارات من تطور وانفتــاح على العالم 
ويفتح الباب أمام باقي الشعوب العربية لزيادة 
طموحها باستضافة مثل هذا الحدث الفريد في 

المستقبل. 

مصر تبهر العالم بجناح 
متميز بإكسبو 2020 دبي 

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات اليوم 
الوطني لمصر من قلب مدينة 

إكسبو دبي بحضور كبار المسؤولين 
بحكومتي مصر واإلمارات 

نيفين جامع: المشاركة المصرية باكسبو 2020 
دبي هى األكبر واألبرز للمشاركات المصرية في 

اإلكسبو على مدار تاريخه
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افتتاح الجناح المصري
وسط اقبال كبير من الزائرين وحضور كبار 

المسؤولين بالحكومة اإلماراتية
افتتاح الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي...

وانطالق فعاليات وأنشطة الجناح رسمياً 

نيفين جامع: الجناح المصري يعكس سمات 
الشخصية المصرية بين عراقة الماضي 

واستشراف المستقبل

أبرز الزيارات الرسمية 
للجناح خالل الشهر األول 

افتتحت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة الجناح المصري باكســبو 2020 
دبي والمقام على مساحة عرض 3 آالف متر 
مربع وتستمر فعالياته على مدار الستة أشهر 
المقبلة، حيث دشــنت الوزيرة رســمياً اعمال 
وانشــطة الجنــاح المصري وذلــك بحضور 
معالــى/ نــورة بنــت محمــد الكعبــي وزيرة 
الثقافــة والشــباب بدولــة االمارات والســيد/ 
شــريف البديــوى الســفير المصــري بدولــة 
االمارات العربية المتحدة والســفير/ اشــرف 
الديــب القنصل العــام لمصر بدبــي والوزير 
مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب 
التجــاري المصــري بدبــي ونائــب المفوض 
العــام للمشــاركة المصريــة باكســبو 2020 
دبي الى جانب الســيد/ جمال الجروان االمين 
العام لمجلس االمارات للمستثمرين بالخارج، 
التنفيــذي  المديــر  القرقــاوي  فهــد  والســيد/ 
لموسســة دبــي لالســتثمار والســيد/ ســعود 
الشــمري مدير ادارة الرقابــة التجارية بدائرة 
التنميــة االقتصاديه عجمان، والســيد / محمد 
ابو العينين ممثل شــركة ســينرجى  والســيد/ 

حازم حمادة رئيس شركة يونيتد جروب. 
وقالت الوزيــرة ان الجناح المصري يعد أحد 

أهم االجنحة المشاركة باالكسبو حيث يقع في 
منطقــة الفرص بجوار جنــاح دولة االمارات 
العربيــة المتحــدة وهــو ما يعكــس العالقات 
االســتراتيجية واالخويــة التي تربــط البلدين 
الشــقيقين، مشــيرًة الى ان المشاركة المتميزة 
للدولــة المصرية تعكس حــرص مصر على 
انجــاح هذه الدورة والتــي تعقد الول مرة في 

دولة عربية. 
واضافــت جامــع أن الجناح المصرى شــهد 
منذ إفتتاح اإلكســبو إقبااًل كبيراً للزائرين من 
مختلف دول وقارات العالم وذلك نظراً لتميز 
الجناح بمحتويات فريدة غير مسبوقة فى تاريخ 
معارض اكسبو وعلى رأسها التابوت األثرى 
للكاهن بسماتيك والذي يسرد العقيدة والمبادئ 
المصرية القديمة التي صنعت حضارة مصر 
العريقة وكذا عدد من المستنسخات الفرعونية 
والتي ســيكون لها دور كبير فى جذب الكثير 
من الزاور خالل فترة إنعقاد االكســبو، فضاًل 
عن العــرض الشــيق لكافة التطــورات التي 
تشــهدها مصر حاليا واالنجازات التي تحققت 
وبصفة خاصة فــي مجاالت الصناعة والبنية 
التحتية والمدن الذكية والمشــروعات القومية 
وذلــك عبر شاشــات تفاعلية بأعلــى التقنيات 

والتكنولوجيا لتعكس مدى التقدم الذي تشــهده 
مصر في كافة مناحى الحياة.

واوضحت الوزيرة ان االكســبو يمثل فرصة 
متميــزة الطالع زوار الجنــاح المصري من 
مختلــف دول العالــم علــى التجربــة التنموية 
المصريــة والتــي اســتغرقت 7 ســنوات من 
العمل الجاد والمضني واسفرت عن انجازات 
غير مســبوقة في مختلف القطاعات، مشــيرًة 
الى ان الجناح المصري يتميز عن العديد من 
أجنحــة الدول المشــاركة في إكســبو 2020 
دبــي باإلبهار وطريقة العرض المتميزة وكذا 
بالرســالة المتضمنــة من خــالل الحكاية التي 
يحكيهــا الجنــاح عن مصر من خالل شــعار 
»عراقة تعزز المســتقبل« لتأخــذ الزائر في 
رحلــة عبــر الزمــن بيــن حضــارة الماضي 

وانجازات الحاضر ورؤية المستقبل.
ومــن جانبهــا اعربــت معالي نــورة الكعبى 
وزيرة الثقافة والشباب االماراتية عن سعادتها 
بالجناح المصرى باكســبو دبي والذي يعكس 
قوة ومكانة مصر كدولة ذات حضارة عريقة 
ومســتقبل واعد ايضاً، مؤكــدة عمق عالقات 
االخــوة والصداقــة التــى تربط قيادة وشــعبا 

البلدين الشقيقين. 

عدد زوار الجناح خالل 
الشهر األول

 
يعد الجناح المصري أحد اهم 

االجنحة المشاركة في إكسبو 
2020 دبي من حيث اقبال الزائرين 
حيث استقبل أكثر من 150 ألف 
زائر خالل الشهر األول من افتتاح 

اإلكسبو وذلك لتميزه باللمسة 
الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر 

الحديثة،

زيارة الشيخ/ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس 

دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي: 

شهد الجناح املرصي املشارك بإكسبو 2020 ديب زيارة 
من صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب برفقة عدد من رموز وقيادات دولة االمارات.

وقد اطلع سمو الشــيخ على محتويات 
الجنــاح والتــى تشــمل اقســام الطاقة 
والزراعــة والصناعة والمشــروعات 
المصرية والمبادرات التنموية العمالقة 
والتابوت األثري للكاهن بسماتيك، كما 
اســتمع سموه الى شــرح عن التابوت 
وكيــف يســاهم وجــوده في اســتكمال 
الفكرة التي يتم استعراضها في مجمل 
محتوى الجناح والتي يعبر عنها شعار 
مصــر فــي اكســبو 2020 دبي وهو 

»مصر: عراقة تعزز المستقبل«.
واشــار مغاورى الى ان هــذه الزيارة 
تأتى تتويجاً لالهتمام الكبير الذي يوليه 
الجانــب االماراتى للجنــاح المصرى 
حيث ســبق وان قام عــدد من الوزراء 
وكبار المسئولين بالحكومة االماراتية 
بزيارة الجنــاح المصرى منذ االفتتاح 
وحتــى اليوم وهو مــا يعكس العالقات 
التاريخيــة الوطيــدة التى تربط شــعبا 

البلدين الشقيقين.
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كما استقبل الجناح المصري باكسبو 2020 
دبــى علــى مــدار الشــهر األول العديد من 
الزيــارات الرســمية التي تضمنــت زيارة 
الســيد/ حســين بن إبراهيم الحمادي، وزير 
والســيدة/  اإلماراتــي،  والتعليــم  التربيــة 
تشيليشــي كابويبوي الســكرتير العام لتجمع 
السوق المشتركة للشرق والجنوب االفريقى 
»الكوميســا«، والدكتورة غادة والي، وكيل 
األمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذى 

لمكتب األمم المتحــدة للمخدرات والجريمة 
ومدير مقر األمم المتحدة في فيينا، والســيد/ 
ماركوس بونتس وزير العلوم والتكنولوجيا 
واالبتــكار البرازيلــي، والســيد/ كريســتر 
نيلســون، وزير الدولــة الســويدي للتجارة 
الخارجية وشــؤون دول الشــمال، والسيد/ 
دينيــس مونــكادا وزير الشــؤون الخارجية 
بجمهوريــة نيكاراجــوا، ومحافــظ مقاطعة 
ماريبور في ســلوفينيا، والمهندس/ عويضة 

مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، 
واألســتاذ/ خالد آل الشــيخ المفــوض العام 
لجنــاح مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
فــي إكســبو 2020 دبي، ومســؤولي نادي 
دبي للصحافة، واإلعالمية/ هالة ســرحان، 
و والدكتور/ احمد مراد نائب المفوض العام 
لجنــاح جامعه االمــارات العربيــه المتحده 
بإكسبو 2020، والنائب /محمد ابو العينين، 

وكيل مجلس النواب المصري. 

شــهد الجناح المصري باكســبو 2020 
دبي انعقاد عدد مــن الفعاليات والندوات 
خالل الشــهر األول منذ افتتاح اإلكســبو 
أهمهــا ندوة حول فرص االســتثمار فى 
تكنولوجيــا المعلومــات والبنيــة التحتية 
فــى مصــر، والتــي حظيــت بحضــور 
الدكتور/ عمرو طلعت وزير االتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات، ونــدوات عن 
واســتراتيجيات  مصــر  فــي  الســياحة 

الســياحة الخضــراء، وقنــاة الســويس، 
ونقل وتوطيــن تكنولوجيا الفضاء ودور 
شــباب الباحثين في مجال علوم الفضاء، 
ومواجهــة التحديــات البيئيــة اإلقليميــة 
باســتخدام تكنولوجيــا االستشــعار مــن 
البُعد، و بهية أنشــودة الســالم، وفرص 
اإلداريــة،  العاصمــة  فــي  االســتثمار 

والمنطقة االقتصادية لقناة السويس
شــهد الجنــاح أيضــاً توقيــع بروتوكول 

تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
نايــل  وشــركة  »ايتيــدا«  المعلومــات 
أون اليــن للتوســع فى أعمال الشــركة 
فــى مصر، وعقــد لقاء بين وفــد وزارة 
التعليــم العالي والبحث العلمي المصري 
مع مســؤولي عدد من المراكــز البحثية 
الماليزيــة بالجنــاح المصــري بإكســبو 
2020 لبحث فــرص التعاون في مجال 

تكنولوجيات الفضاء. 

زيارة سمو الشيخ/ عبد 
اهلل بن زايد وزير الخارجية 

والتعاون الدولي بدولة 
االمارات العربية المتحدة 

حيث تفقد كافة المعروضات ومحتويات الجناح 
والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات 

االثرية والشاشات التفاعلية. 

وأعرب بن زايد عن فخره بالمشاركة 
المصرية القويــة والمتميزة بفعاليات 
االكســبو والذي يمثل حدث تاريخي 
باالمــارات ويتزامــن مــع اليوبيــل 
الذهبــي لدولــة االمــارات العربيــة 
المتحدة، مشــيراً الى ان هذا االبهار 
المتميــز للجنــاح المصــري يعكس 
لمحــة من تاريــخ مصــر وعراقتها 

اقليمياً ودولياً
وقال ان مصر بشــعبها وحضاراتها 
وتاريخهــا المتنوع الذي من الصعب 
ان نجــده في دولة اخرى غير مصر 
يمثــل عامل جــذب للزائرين لزيارة 
اكســبو 2020 بدبــي بصفــة عامة 
وزيــارة الجنــاح المصــري بصفــة 

خاصة. 

أبرز الفعاليات المقامة 
بالجناح خالل الشهر األول
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام 2016 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 349  مصنع، 
و إجمالي عدد المصانع التي تم منحها العالمة 246  مصنع، وتم رفض 48 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح 

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

مقدمة:
العالمــي  االقتصــاد  تعافــي  يــزال  ال 
جديــدة  موجــة  ظــل  فــي  مســتمراً 
ــد  ــتجد » كوفي ــا المس ــروس كورون لفي
يحقــق  أن  المتوقــع  مــن  19«حيــث 
ــدره %5,9  ــوا ق ــي نم االقتصــاد العالم
فــي عــام  فــي عــام 2021 و%4,9 
2022، ويعكــس تخفيــض التوقعــات 
المتعلــق  الخفــض   2021 لعــام 
والــذي  المتقدمــة  باالقتصــادات 
ــي  ــات ف ــى االنقطاع ــا إل ــع جزئي يرج
المتعلــق  وكذلــك  اإلمــداد   سالســل 
الدخــل،  منخفضــة  الناميــة  بالبلــدان 
ــم  ــى تفاق ــه إل ــي معظم ــع ف ــذي يرج ال
هــذا  ويتــواِزن  الجائحــة.  ديناميكيــة 
ــاق  ــع تحســن اآلف ــا م ــض جزئي التخفي
قصيــرة األجــل فــي بعــض اقتصــادات 
واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 
األوليــة.  للســلع  المصــدرة  الناميــة 

موجــة جديــدة تفــرض تحديــات فريــدة 
علــى صعيــد السياســات

فــي خضــم موجــة جديــدة مــن عــدوى 
الجائحــة تفــرض تحديــات فريــدة علــى 
صــدور  فمنــذ  السياســات،  صعيــد 
التنبــؤات الســابقة فــي يوليــو الماضــي، 
بحالــة  المتعلقــة  الفجــوات  اتســعت 
التعافــي بيــن مجموعــات االقتصــادات 
بيــن  الحــال  هــو  كمــا  المختلفــة، 
االقتصــادات المتقدمــة والبلــدان النامية 

منخفضــة الدخــل.
هنــاك حاجــة قويــة لبــذل  المزيــد مــن 
الجهــود متعــددة األطــراف إلرســاء 
السياســات المالئمــة فيمــا يخــص نشــر 
والســيولة  المنــاخ  وتغيــر  اللقاحــات 
الدوليــة بهــدف تعزيــز آفــاق االقتصــاد 
السياســات  تكــون  وحتــى  العالمــي. 
للجهــود  مكمــال  عنصــرا  الوطنيــة 
ــد  ــذل جه ــن ب ــددة األطــراف، يتعي متع
أكبــر بكثيــر لتطويعهــا حســبما يتــالءم 

في أحدث تقرير لصندوق النقد  الدولى حول 
آفاق االقتصاد العالمي

ــدة . ــى ح ــد عل ــروف كل بل ــع ظ م
ارتفاع التضخم

أدى التعافــي االقتصــادي إلــى الزيــادة 
المتســارعة فــي التضخــم هــذا العــام 
المتقدمــة  لالقتصــادات  بالنســبة 
الصاعــدة،  األســواق  واقتصــادات 
ونقــص  الطلــب  بزيــادة  مدفوعــا 
المعــروض، وتصاعــد أســعار الســلع 

. األوليــة 
االقتصــاد  »آفــاق  تقريــر  ويتوقــع  
ــم  ــاع التضخ ــتمر ارتف ــي« أن يس العالم
القادمــة  الشــهور  فــي  علــى األرجــح 
ــل  ــا قب ــتويات م ــى مس ــود إل ــل أن يع قب
الجائحــة بحلــول منتصــف 2022، وإن 
ظلــت مخاطــر تســارع التضخــم قائمــة.

ــدى  ــى الم ــم عل ــات التضخ ــم توقع وتتس
الثبــات،  مــن  جيــدة  بدرجــة  الطويــل 
يزالــون  ال  االقتصــاد  خبــراء  ولكــن 
اســتمرارية  مــدى  حــول  مختلفيــن 
حيــث  لألســعار  الرافعــة  الضغــوط 
يــرى البعــض ان إجــراءات التنشــيط 
الحكوميــة قــد تدفــع معــدالت البطالــة 
بمــا يكفــي إلعطــاء  إلــى االنخفــاض 

ــي  ــاد ف ــال االقتص ــور وإدخ ــة لألج دفع
حالــة مــن النشــاط.

دور هــام لزيــادة االنتاجيــة فــي تحقيــق 
النمــو االقتصــادي

  لقــد عــادت جائحــة كورونــا بالتقــدم 
الــوراء  إلــى  عقــودا  االقتصــادي 
الماليــات  فــي  وأشــاعت االضطــراب 
العامــة، وإلعــادة البنــاء بصــورة أفضــل 

لكــم  مســتدام  تمويــل  توفيــر  يتعيــن 
ــث  ــة حي ــتثمارات العام ــن االس ــر م كبي
ــو  ــركات النم ــدي مح ــة اح ــد اإلنتاجي تع
طويــل األجــل كمــا ان هنــاك دور كبيــر 
اإلنتاجيــة  نمــو  تحفيــز  فــي  لالبتــكار 

علــى المــدى الطويــل. 

االقتصـــاد العالمـــي يحقـــــق نمو بنسبة 
كورونا  وموجـــــــة   ...2021 عام   % 5.9
الجديدة تفرض سياسات اقتصـــــــادية جديدة
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فــازت كل مــن الدكتورة داليا شــهاب رئيس 
اإلدارة المركزية للصادرات والمنشــأ بالهيئة 
العامة للرقابــة على الصــادارت والواردات 
بجائــزة التميــز الحكومي - فئــة رئيس إدارة 
مركزيــة – الجوائــز الفرديــة ، كمــا فازت 
األســتاذة شــيماء عاشــور الكيمائية بمصلحة 
الكيمياء بجائزة التميز الحكومي -  فئة أفضل 
موظــف – الجوائــز الفرديــة ، وذلك خالل 
الحفــل الذي أقامتــه وزارة التخطيط والتنمية 
االقتصاديــة تحت  رعاية فخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي ، وبحضور الدكتور مصطفى 
مبدولي رئيس الوزراء، وبمشــاركة السيدة / 
نيفيــن جامع وزيرة التجارة والصناعة و عدد 

من الوزراء والقيادات الحكومية.
ويتمثل الهدف الرئيســى لهذه الجائزة السنوية 
التنافــس والتميــز علــى  فــي تحفيــز روح 
مســتوى الموظفين من جهة، وعلى مســتوى 
المؤسســات الحكومية من جهــة أخرى. ويتم 
تكريــم المتميزين فــي أداء الخدمــات العامة 
تكريمــاً معنوياً ومادياً مما يرســخ قيم العطاء 
واالنتمــاء والتميــز، ويحفــز الجميــع علــى 
االرتقاء بمســتويات األداء وااللتزام بمعايير 

الجودة والتميز.

تأتــي جائــزة التميــز 
فــي  الحكومــي 
ضــوء خطــة التنمية 
»رؤيــة  المســتدامة 
مصر 2030« والتي 
تقضــي بتكوين جهاز 
إداري كــفء وفعــال 
محوكم يســاهم بدوره 
فــي تحقيــق التنميــة 

وخدمة المواطنين، 
تصميــم  تــم  وقــد 
التميــز  منظومــة 
وإعــداد  الحكومــي 

معاييرها واســتخدامها كاســاس للتقييم بحيث 
تشــمل ثالث محــاور رئيســية تتضمن مدى 
تحقيــق الرؤيــة ،ودرجــة تشــجيع االبتــكار 

،ومدى توافر ممكنات التميز.
وتستهدف تلك المحاور تحديد مستوى النضج 
الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو 
الريــادة، وتحديد مجاالت وفرص التحســين 
التي تســاعدها في تحقيــق أهدافها الطموحة، 
واستكشاف الجديد فى أسلوب تفكير وطريقة 
تخطيــط وتنفيــذ وتطويــر العمــل الحكومي 

باعتمــاد مبادئ ومفاهيم مبتكرة تمت تجربتها 
وتطبيقها في حكومــة دولة اإلمارات وأثبتت 
فاّعليّتهــا في تحقيق نتائج رائــدة. وتأتى تلك 
الجائزة فى اطار الشــراكة االستراتيجية بين 
مصــر ودولــة االمــارات والتــي تطمح إلى 
تحقيــق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على 
تصميم نظام متابعة وقياس مؤشــرات األداء 
فــي منظومــة العمــل الحكومــي المصرية، 
باالســتناد إلى التجربة اإلماراتية المتميزة في 

هذا الصدد .

بمصلحــة  المــرأة  وحــدة  نظمــت 
الكيمياء بــوزارة التجارة والصناعة 
بالتعــاون مع مستشــفى بهيــة الندوة 
السنوية للتثقيف والتوعية للموظفات 
العامــالت بالمصلحة  مــن اإلصابة 
بســرطان الثدي ، حيث قــام الفريق 
الطبــي للمستشــفى  بعــرض كافــة 
المعلومــات عــن تعريــف المرض 
وكيفية الوقاية منه ، وأهمية الكشــف 
المبكر له ، وكذلك توضيح الخطوات 
المطلوبــة فــي حالة العلــم باإلصابة 

ال قــدر هللا مــن خالل شــرح طرق 
ومراحل العالج .

حضــرت النــدوة الســيدة / انتصار 
البــارودي رئيــس اإلدارة المركزية 
للمــوارد البشــرية بــوزارة التجارة 
والصناعــة ورئيــس وحــدة المــرأة 
ود.   ، بالــوزارة  الفــرص  وتكافــؤ 
داليا شهاب رئيس اإلدارة المركزية 
للصادرات والمنشــأ بالهيئــة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات .

وزارة التجارة والصناعة تحصد جائزتين من 
جوائز مصر للتميز الحكومي 2021

 بالتعاون بين وحدة المرأة بمصلحة الكيمياء 
ومستشفى بهية

 عقدت الندوة السنوية للتثقيف والتوعية من اإلصابة 
بسرطان الثدي

أطلــق الجهاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة بالتنســيق مع وزارة 
اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانية، رابطــاً إلكترونياً، 
لترتيــب انتقــال الموظفيــن للعمــل بالعاصمــة اإلداريــة الجديدة 
والمتقدمين للحصول على وحدات ســكنية بمشــروع سكن مصر، 
حيث تم إرســال الرابط وكلمة الســر لجميــع الموظفين المنتقلين، 
من خالل رســالة نصية على الهاتف المحمول لكل موظف لملء 

االستمارة المعدة لذلك، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.
وتضمنت االســتمارة اإللكترونية عدة أسئلة يجيب عنها الموظف 
بشــأن رغبتــه في الحصــول علــى وحدة ســكنية مــن الوحدات 
المخصصة للموظفين ســواء في مشــروع سكن مصر بمدينة بدر 
أو بالحي السكنى R3 بالعاصمة، أو بدل نقدي نظير انتقاله للعمل 
بالعاصمــة اإلدارية الجديدة ، كما قام الجهاز بتشــكيل فريق عمل 
متخصــص يعمل على مــدار الســاعة، للرد على االستفســارات 
التي ترد من مســئول االتصال بــكل جهة، والذي قام بدوره بتلقى 

االستفسارات من زمالئه المرشحين لالنتقال بشأن التطبيق.
كارت تدريبي لكل موظف مرشح لالنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة 

والجديــر بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة  يقوم بتنفيذ الخطة 
التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز اإلداري للدولة المرشــحين لالنتقال إلى 
العاصمة اإلدارية الجديدة، والتي تشــمل حزمة برامج أساسية، تمنح لكل 
الموظفين المرشــحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة 
برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، وحزمة برامج الجدارات، والتي 
تُبنــى على أســاس نتائج تقييم الجدارات الســلوكية. وفي هــذا اإلطار تم 
االنتهاء من إعداد »كارت« تدريبي لكل موظف مرشــح لالنتقال، بحيث 

يكون التدريب مستجيًبا لالحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم 
على أساسها.

كمــا تتضمــن الخطة حزمة البرامــج التخصصية، حيث يتــم تدريب كل 
مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشــرية، وتدريب العاملين بإدارة 
التعاقــدات، وتدريــب العاملين بالشــئون القانونية، ويتم التنســيق في هذه 
البرامج مع الوزارات واألجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة 
برامح التطبيقات تدريبا عمليا على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر 
تعميمهــا في العاصمة اإلدارية الجديــدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون 

على دراية كاملة قبل االنتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج .

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس 
الــوزراء، إن اللجنــة العليــا إلدارة أزمــة 
فيروس كورونا اتخذت قراًرا برئاســة دولة 
رئيس الوزراء بإلزام كافة العاملين بالجهاز 
اإلداري للدولــة بتلقي لقــاح فيروس كورونا  
بحــد أقصــى الخامس عشــر مــن نوفمبر ، 
وكذلــك المواطنيــن المتعاملين مــع الجهات 
الحكوميــة لــن يســمح لهم بدخــول المقرات 
الحكوميــة بدًءا من أول ديســمبر حتى تلقي 

اللقاح. 
وقال ســعد  أن الدولة لديها  حالياً حجم كبير 
جداً مــن اللقاحات تكفي لتغطية المســتهدف 
ويزيــد، ولذا تقرر البــدء في تطبيق اإلجراء 
اإللزامــي إعتبــاراً من 15 نوفمبر بالنســبة 
للموظفيــن، حيث يجب علــى الموظف تقديم 

ما يثبت تلقيه على األقل الجرعة األولى. 
وأوضــح أنــه هنــاك 3 طــرق متاحــة أمام 
الموظف إلثبات تلقيه اللقاح تشمل الحصول 

علــى بطاقــة إثبــات تلقيه 
الجرعة األولى من مركز 
تلقي اللقاح ،وكذا التسجيل 
علــى موقــع تلقــي اللقاح 
شــهادة  علــى  للحصــول 
مميكنة تفيد بتلقيه جرعتي 
اللقــاح وفقــاً لإلجــراءات 

المتبعة.
أمــا الطريقــة الثالثــة هي 
األســهل واألكثر تيســيراً 
لكنهــا  المواطنيــن  علــى 
التدشــين،  ال زالــت قيــد 
وهــي تطبيــق إلكترونــي 
ســيتم طرحه عبر المتجر 

»آب  أو  بــالي«  »جوجــل  اإللكترونــي 
ســتور«، حيث يحصــل المواطــن بموجبه 
على«كيــو أر كود«، يثبت مــن خالله تلقيه 

إما الجرعة األولى أو الثانية.

وشــدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء 
علــى أن الموظف الــذي لن يتلقــى اللقاح ، 
وســيمتنع عن الذهــاب للعمل ســيتم تحويله 

للشئون القانونية 

إلزام العاملين في الجهاز اإلداري للدولة 
بتلقي لقاح فيروس كورونا بحد أقصى 15 

نوفمبر 2021

رابط الكتروني جديد لترتيب انتقال الموظفين 
للعاصمة اإلدارية الجديدة
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الصناعــات  إحــدى  الزجــاج  صناعــة  تعــد 
الرئيســية باالقتصــاد القومــي وذلــك نظــراً 
لهــذه  الالزمــة  المقومــات  كافــة  لتوافــر 
الصناعــة الهامــة والتــي تشــمل رمــاد الصــودا 
والســيليكا والغــاز الطبيعــي وأيضــاً الرمــال 
مليــار  بحوالــي 20  تقــدر  والتــي  البيضــاء 
وشــبه  الشــرقية  الصحــراء  بمناطــق  طــن 
جزيــرة ســيناء، وهــو مــا يســهم فــي خلــق 
ــل مصــر  ــة تؤه ــذه الصناع ــية له ــزه تنافس مي
لتكــون إحــدى الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال 
ــواق  ــا لألس ــاء بصادراته ــن االرتق ــا م وتمكنه

الخارجيــة
تتداخــل صناعــة الزجــاج مــع عــدد كبيــر 
مــن الصناعــات تشــمل صناعــة الســيارات 
ــاءات  ــة واإلنش ــات الغذائي ــة والصناع واألدوي
علــى  الطلــب  الزديــاد  أدي  الــذي  األمــر 
فــي ظــل  الصناعــة وبصفــة خاصــة  هــذه 
ــا  ــي تنفذه ــرى الت ــة الكب ــروعات العقاري المش
وكــذا  الحاليــة  المرحلــة  خــالل  الدولــة 
مشــروعات اإلســكان التــي ينفذهــا القطــاع 

الخــاص
ظــل  فــي  الزجــاج  صناعــة  أهميــة  تبــرز 
ــر  ــو نش ــاً نح ــة حالي ــة المصري ــاه الحكوم اتج
نظــم الطاقــة الشمســية بهــدف جعــل مصــر 
مصــادر  علــى  واعتمــاداً  اســتدامة  أكثــر 
ــي إطــار  ــك ف ــدة والمتجــددة وذل ــة الجدي الطاق
اســتراتيجية مصــر للتنميــة المســتدامة 2030، 
حيــث أن هنــاك عــدد كبيــر مــن محطــات 
الطاقــة الشمســية فــي مصــر وأهمهــا مشــروع 
ــر  ــة وتطوي ــث تســهم تنمي ــان بأســوان، حي بنب
صناعــة الزجــاج فــي رفــع نســبة المكــون 

المحلــي فــي هــذه القطاعــات.
إلــى  والصناعــة  التجــارة  وزارة  تســعى 
االرتقــاء بصناعــة الزجــاج مــن خــالل تحديــث 
ــة  ــذه الصناع ــي ه ــتخدمة ف ــا المس التكنولوجي
لمواكبــة التطــورات العالميــة، فضــاًل عــن 
تفعيــل التعــاون المشــترك مــع الجهــات المعنيــة 
علــى  الــدول  فــي  الزجاجيــة  بالصناعــات 
ــن  ــي واالســتفادة م المســتوي اإلقليمــي والدول
تجاربهــا، حيــث تــدرس مجموعــة »المــادن« 
تصنيــع  مجــال  فــي  المتخصصــة  العالميــة 
ــن  ــدد م ــاء ع ــية  إنش ــة الشمس ــات الطاق منتج
المشــروعات فــي الســوق المصــري تشــمل 
ــة  ــواح الطاق ــاج أل ــاج زج ــع إلنت ــاء مصن إنش
ــي  ــر مصنع ــن أكب ــا م ــية خاصــة وأنه الشمس
مــع  تحالــف  العالــم وتدشــين  فــي  الزجــاج 
لالســتثمار  وسويســرية  المانيــة  شــركات 

فــي مصــر فــي مجــال إنتــاج الهيدروجيــن 
األخضــر.

ــاج  ــه مــن المخطــط إنشــاء مجمــع إلنت كمــا إن
الصــودا آش ومشــتقاتها ضمــن مشــروعات 
المنطقــة الصناعيــة بالعلميــن حيــث تعتبــر 
اإلنتــاج  مكونــات  أهــم  أحــد  آش  الصــودا 
االســتراتيجية، والرئيســية إلنتــاج الزجــاج، 
وهــذا مــا يمنــح مصــر فرصــة ذهبيــة ألن 
تصبــح أحــد أهــم منتجــي للزجــاج فــي العالــم. 
وتحتــل مصــر المرتبــة األولــي علــى مســتوي 
قــارة افريقيــا فــي مجــال صناعــة الزجــاج 
يليهــا دولتــي الجزائــر وجنــوب افريقيــا وذلــك 
ــا  ــى م ــود إل ــذي يع ــل ال ــخ الطوي نظــراً للتاري
ــرات  ــك الخب ــن 3 آالف   عــام وكذل ــرب م يق
الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا المصريــون فــي هــذا 

الصــدد  
تســعى مصــر لزيــادة صادراتهــا مــن الزجــاج 
لمختلــف االســواق االقليميــة والعالميــة خاصــة 
ــات  ــا وشــبكة اتفاقي ــي ظــل تنافســية منتجاته ف
التجــارة الحــرة والتفضيليــة الموقعــة مــع عــدد 
االقتصاديــة  والتكتــالت  الــدول  مــن  كبيــر 
ــاذ الحــر للمنتجــات  ــح النف ــي تتي ــة والت العالمي
المصريــة الســواق هــذه الــدول والتكتــالت 
حيــث بلغــت صــادرات الزجــاج ومصنوعاتــه 
بنهايــة ســبتمبر مــن العــام الحالــي نحــو 311 

ــون دوالر  ملي
جديــر بالذكــر أن المجلــس التصديــري لمــواد 
البنــاء والحراريــات والصناعــات المعدنيــة يعد 

أحــد  أهــم الجهــات المعنيــة بتعزيــز صــادرات 
المنتجــات المصريــة مــن الزجــاج حيــث يعمــل 
ــادرات  ــري لص ــد المص ــز التواج ــي تعزي عل
القطــاع باألســواق الدوليــة وذلــك  ســواء مــن 
ــة المتخصصــة  ــم البرامــج التدريبي خــالل تقدي
المعــارض  فــي  المشــاركة  ودعــم  وتنظيــم 
الدوليــة الخارجيــة والداخليــة عــالوة علــي 
التعــاون مــع كافــة الجهــات والهيئــات المعنيــة 
بالصــادرات مثــل قطــاع االتفاقيــات التجاريــة 
الجمــارك  ومصلحــة  الخارجيــة  والتجــارة 
وهيئــة الرقابــة علــي الصــادرات و الــواردات 
ومصلحــة  الجــودة  و  المواصفــات  هيئــة  و 
الرقابــة الصناعيــة و جمعيــات رجــال االعمــال 
و المســتثمرين و اتحــاد الصناعــات المصريــة  

ــة. ــس التصديري والمجال

ــد مــن  ــة المزي ــس ومعرف للتواصــل مــع المجل
ــات: الخدم

-الشــويفات،  األمــل  العنــوان: 166 شــارع 
التجمــع الخامــس، القاهــرة الجديــدة، مصــر

www.ecbm-eg.org :الموقع الرسمي
الموقع على الفيسبوك:

/www.facebook.com/ECBMEG  
تليفون: 0201279998836

البريد اإللكتروني:
 bmc@ecbm-eg.org 

صناعة الزجاج.... تاريخ طويل 
ومكانة متميزة على المستويين 

اإلقليمي والعالمي
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