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أعلنــت الســيدة / نيفيــن جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة أن 
مصر ستســتضيف خالل شهر 
يوليو الجاري، االجتماع األول 
الشــراكة  العليــا لمبادرة  للجنة 
الصناعيــة التكامليــة الموقعــة 
بيــن كل من مصــر واإلمارات 
واألردن، والتي ســتعقد برئاسة 
الــدول  فــي  الصناعــة  وزراء 
الثالث، وتستهدف تعزيز األمن 
المشــترك  والدوائــي  الغذائــي 
والتعاون في مجاالت الصناعة 
واالستثمار والزراعة واألسمدة 
والمعــادن  والمنســوجات 

والبتروكيماويات.
جاء ذلك خــالل االجتماع الذى 
عقدته الوزيرة من مدينة شــرم 
الشــيخ مــع كل مــن   الدكتور 
سلطان الجابر وزير الصناعات 
االمــارات  بدولــة  المتقدمــة 

والســيد / يوسف الشــمالى وزير 
والتمويــن  والتجــارة  الصناعــة 
بالمملكــة األردنيــة ، وذلك  عبر 
تقنيــة الفيديــو كونفرانــس  ، وقد 
ضم الوفد المصري المشارك فى 
االجتماع كل من المهندسة/ راندة 
أول رئيــس  المنشــاوي مســاعد 
مجلس الــوزراء واللــواء /محمد 
الزالط رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية والسيد / حاتم العشرى 
لالتصــال  الوزيــرة  مستشــار 
المؤسســى والمهندس/ محمد عبد 
الكريــم المديــر التنفيــذى لمركز 

تحديث الصناعة
وقالت الوزيرة أن الوزراء أكدوا 
حرص قيادات الدول الثالث على 
االســراع فى تفعيل هــذه المبادرة 
ووضعهــا موضع التنفيذ ، واتخاذ 
كافة االجراءات الالزمة لبدء تنفيذ 

مشــروعات مشــتركة تحقق التكامل االقتصادى 
والصناعــى المنشــود ، و تنعكــس اثارها ايجاباً 

على شعوب مصر واالمارات واألردن . 
وأشــارت جامع إلى أن االجتماع قد اســتعرض 
النظام األساسى للمبادرة وكذا اإلطار العام لمهام 
اللجنــة العليا ودورية انعقادهــا واللجنة التنفيذية 

المنبثقــة عنهــا، الفتًة فى هذا اإلطــار الى انه تم 
االتفاق على ســرعة تشــكيل اللجنة التنفيذية بكل 
دولــة وتكليفهــا ببــدء عقد اجتماعــات مكثفة مع 
مجتمع األعمال لبحث ألية اشراك القطاع الخاص 
فــى البلدان الثالث فى المجاالت والمشــروعات 
التــى تتضمنها مبــادرة الشــراكة، وتحديد قائمة 

بالشركات المؤهلة لبدء تنفيذ هذه المشروعات.

وفي هذا اإلطار أكدت جامع التزام الدول الثالث 
بتقديــم الدعم الالزم للقطــاع الخاص في كل من 
مصــر واإلمــارات واألردن لتنفيذ مشــروعات 
التعــاون المقترحة مــن خالل تيســير إجراءات 
ممارســة األعمال وإزالة اى تحديات تقف حائاًل 
أمــام تدفــق رؤوس األمــوال وانســياب حركــة 

التجارة البينية.

التقــى الدكتور/ مصطفــى مدبولي، رئيس 
مجلــس الــوزراء، الســيدة / نيفيــن جامع، 
وزيــرة التجــارة والصناعة، الســتعراض 
تقريــراً حــول ما تــم من أعمــال وفعاليات 
خــالل انعقــاد منتــدى ســانت بطرســبرج 
االقتصادي الدولــي، وكذا متابعة االجتماع 

الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.
واســتهلت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجارة والصناعة، اللقاء، باإلشارة إلى ما 
تــم عقده مــن اجتماعات ولقــاءات مع عدد 
مــن المســئولين الدولييــن، وكذا مســئولي 
الشركات الروسية، لبحث سبل دعم وتعزيز 
أوجه التعــاون االقتصادية واالســتثمارية، 
وذلــك على هامــش فعاليات منتدى ســانت 
بطرسبرج االقتصادي الدولي، الذي ُعقدت 
دورته الخامسة والعشرين خالل الفترة من 

15 إلى 18 يونيو الماضي.
ونوهــت الوزيــرة إلــى أهميــة مشــاركة 
مصر كضيف شــرف للمنتــدى في دورته 
التــي يحتفــل فيهــا بيوبيله الفضــى، حيث 
تضمنت المشاركة افتتاح الجناح المصري، 
والذي عكــس الهوية الحضاريــة والثقافية 
العديــد مــن  المصريــة، كمــا اســتضاف 
الفعاليــات واللقاءات المهمة، الســتعراض 
المقومات االقتصاديــة المصرية، والجهود 
المبذولة من جانب مختلــف أجهزة الدولة، 

لتهيئــة مناخ االســتثمار، وجذب المزيد من 
االســتثمارات فــى العديــد مــن القطاعات 
الواعــدة، اســتغالاًل للفــرص المتاحة على 

مستوى الجمهورية. 
ولفتت جامع إلى أن فعاليات منتدى ســانت 
بطرســبرج االقتصــادي الدولــي، تضمنت 
العديد من الجلســات، منها مــا يتعلق بقارة 
افريقيــا، والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود 
المشــتركة لتنمية أطر التعاون االقتصادية، 
ودور مصر فى هذا الصدد، باعتبارها بوابة 
افريقيــا، فضاًل عما تتمتع به من العديد من 
المزايا النســبية، التــى تجعلها وجهة لجذب 

المزيد من االستثمارات، عبوراً الفريقيا. 
ونوهــت الوزيــرة إلى اإلقبــال الذي حظي 
به الجناح المصري من جانب المشــاركين 
فى فعاليات المنتدى، الذين أشادوا بمستوى 
الجنــاح ودوره فى توضيح حجم التطورات 
التــى شــهدتها مصــر مؤخراً فــى مختلف 
المجــاالت والقطاعــات، وذلــك بما يعكس 

قيمة مصر ومكانتها.
وكشــفت وزيــرة التجــارة والصناعة عن 
الجــاري  الحــرة  التجــارة  اتفــاق  أهميــة 
التفاوض بشــأنه بين مصــر ودول االتحاد 
األوراســي، ودور هذا االتفــاق فى تعزيز 
وتنمية العالقات االقتصادية المشــتركة بين 
الجانبين في مختلــف المجاالت وعلى كافة 

االصعدة، مؤكدة ان هذا االتفاق يعد محركا 
رئيســيا لتنميــة وتطويــر معــدالت التبادل 
المشــتركة  التجاري وزيادة االســتثمارات 
بيــن الدول األعضــاء لمســتويات متميزة، 
وبما يســهم في مصلحة االقتصاد المصري 

واقتصاديات دول االتحاد على حد سواء.
كمــا تناولــت وزيــرة التجــارة والصناعة 
متابعة لما تم من فعاليات للمؤتمر الوزارى 
الثانــى عشــر لمنظمــة التجــارة العالمية، 
والذي اســتضافته مدينة جنيف السويسرية 
مؤخراً، مشيرة إلى أن المؤتمر شهد العديد 
مــن المفاوضــات والمناقشــات، التــى من 
شأنها خدمة مصالح الدول األعضاء خاصة 
فى ظل األزمات الصحية واالقتصادية التى 

يشهدها العالم حاليا.
وأوضحــت الوزيــرة أن الجلســة الختامية 
للمؤتمر، والتى شــارك فيهــا وفود لـ 164 
دولة، شــهدت إصدار وثيقــة تضمنت عدداً 
من القرارات واالعالنات الوزارية المتعلقة 
باتفاق لدعم مصايد األسماك، وتمكين الدول 
النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها 
مــن اللقاحــات لمكافحــة جائحــة كورونــا 
والجوائح المســتقبلية، واالستجابة الطارئة 
لمواجهــة أزمات األمن الغذائى، فضال عن 

تعزيز وتيسير المبادالت اإللكترونية.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التجارة 
والصناعة نتائج المشاركة المصرية بمنتدى 

»سانت بطرسبرج« واالجتماع الوزاري 
لمنظمة التجارة العالمية

عبر تقنية الفيديو كونفرانس
 وزراء صناعة مصر واإلمارات واألردن يعقدون 

اجتماعا موسعا لتفعيل مبادرة الشراكة 
الصناعية التكاملية 
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عقدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة عــدد من اللقــاءات مــع عدد من 
رؤســاء وممثلــي مجتمــع األعمال الروســي 
ومقومــات  فــرص  اســتعراض  اســتهدفت 
االستثمار بالسوق المصري وإمكانيات تعزيز 
التعــاون المشــترك بيــن القطــاع الخاص في 
البلدين فــي المجاالت االقتصاديــة والتجارية 

والصناعية.
وقد استهلت الوزيرة سلسلة اللقاءات بعقد جلسة 
مباحثات مع الســيد/ شــامل اورلــوف رئيس 
الجانب الروســي بمجلــس األعمال المصري 
الروســي المشــترك، تناولــت أهميــة تفعيــل 
دور المجلــس للحفاظ على معــدالت التجارة 
البينية، وتعزيز الشــراكة بين القطاع الخاص 
مــن الجانبيــن، وبصفة خاصة فــي المجاالت 
التــي تتميز بها الدولتين بمزايا تنافســية، كما 
اســتعرض االجتماع رغبة الجانب الروســي 
فــي تنظيم بعثات تجارية لمجتمع األعمال إلى 

مصر خالل المرحلة المقبلة.
كمــا عقــدت جامــع لقاءاً موســعاً مع الســيد/ 

ايفــان  فيدتــوف 
رابطــة  مديــر 
األقاليــم االبتكارية 
حيــث  الروســية، 
تنــاول اللقاء بحث 
التعــاون  فــرص 
الشــركات  بيــن 
المتواجدة  الروسية 
أعضــاء  باألقاليــم 
الرابطة والشركات 
المصرية ال ســيما 

فى مجــاالت الصناعــات التكنولوجيــة، كما 
استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك 
فــى مجــال تنميــة المشــروعات الصغيــرة 
والمتوسطة ودعم ريادة االعمال، خاصة وان 
هذه النوعية من المشــروعات تمثل الشريحة 

األكبر فى هيكل االقتصاد المصرى.
التجــارة  لقــاءات وزيــرة  وشــملت سلســلة 
والصناعــة لقــاء مع كل من الســيد/ فالديمير 
فالديميروف محافظ اقليم ستافروبول الروسية 

والســيد/ جروديف فاســيلى وزير االســتثمار 
بمقاطعة ســخالين، حيث تناول اللقاءين بحث 
االســتفادة مــن القــدرات اإلنتاجيــة الخاصة 
بإنتاج الحبوب والزيوت بمقاطعة ستافروبول 
الروســية، وامكانيــة تصدير هــذه المنتجات 
للســوق المصــرى، فضــال عن اســتعراض 
ســخالين  لمقاطعــة  االقتصاديــة  المقومــات 
وفــرص وإمكانيات تعزيز التعــاون التجاري 
واالســتثماري المشترك بين المقاطعة ومصر 

خالل المرحلة المقبلة.

أكــدت الســيدة/ نيفيــن 
جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة أن العالقات 
االقتصاديــة المصريــة 
تطوراً  تشــهد  الروسية 
ملموســاً فــي معــدالت 
التبــادل التجاري، وكذا 
المشتركة  المشروعات 
إنشاء  خاصة مشــروع 
الصناعيــة  المنطقــة 
مصــر  فــي  الروســية 
فــي  القائــم  والتعــاون 
قطاعات الطاقة والنقل.

جــاء ذلك خالل جلســة المباحثات التــي عقدتها 
الوزيــرة مــع الســيد/ دينيس مانتــوروف وزير 
هامــش  علــى  الروســي  والتجــارة  الصناعــة 

مشاركتها في منتدى سانت بطرسبرج الدولي.
وقالــت الوزيــرة أن اللقــاء تنــاول أهميــة تنمية 
حركة التبادل التجــاري بين البلدين خالل الفترة 
الحالية خاصة وأن السوق الروسي يمثل أحد اهم 
األســواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية 

بمعدالت تتجاوز الـ 500 مليون دوالر سنوياً.

ونوهت جامع أن االجتماع تطرق آلخر تطورات 
إنشــاء المنطقــة الصناعيــة الروســية في مصر 
والتي ستسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مستويات 
التعاون التجــاري والصناعي بيــن الدولتين من 
خــالل توطين عدد من الصناعات الروســية في 
مصــر ونفاذ منتجاتهــا لعدد كبير من األســواق 
الدولية، الفتًة إلى أنه تم التشــاور بشأن مشروع 
التعاون المصري الروسي في مجال النقل لتوريد 
1300 عربة قطار ســكة حديــد، حيث تم توريد 
جــزء كبير من العربــات وفقاً للعقــد المبرم بين 

هيئة ســكك حديد مصــر والتحالف 
الروســي المجري، وجــارى توريد 

الكمية المتبقية.
ومــن جانبــه أكــد الســيد/ دينيــس 
مانتوروف وزير الصناعة والتجارة 
الروسي حرص بالده على االرتقاء 
التجــاري  التعــاون  بمســتويات 
والصناعي واالستثماري بين مصر 
وروســيا لمســتويات جديــدة تصب 
فــي مصلحة االقتصاديين الروســي 
والمصري على حد ســواء، مشــيراً 
إلى أهمية االســتفادة مــن العالقات 
االقتصادية المتميزة بين البلدين كركيزة أساســية 
للمضي قدماً في تطوير المشــروعات المشتركة 
الحالية وإنشــاء المزيد من المشــروعات الجديدة 

خالل المرحلة المقبلة.
وقــال أن مشــروع إنشــاء المنطقــة الصناعيــة 
الروســية في مصر يمثل احد اهم المشــروعات 
الواعدة على خريطة االســتثمار الروســي، ومن 
المخطط أن تشهد الفترة المقبلة تطورات إيجابية 

في هذا االطار.

أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة أهميــة تعزيــز الجهــود المشــتركة 
لتنمية وتطويــر العالقات االقتصاديــة االفريقية 
الروســية وبما يسهم في تعزيز التعاون التجاري 
واالســتثماري وانشــاء المزيد من المشــروعات 
المشــتركة وتوطيــن الصناعات الروســية بدول 
القارة باإلضافة الى نقل التكنولوجيات الصناعية 
المتطورة للصناعة االفريقية، مشــيرًة الى أهمية 
االســتفادة من موقع مصر كبوابة للقارة السمراء 
وكذا االتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول 
القــارة في تعزيز الروابط والعالقات المشــتركة 

بين مصر وروسيا ودول القارة االفريقية.
 جــاء ذلــك فــي ســياق كلمــة الوزيــرة خــالل 
مشــاركتها بفعاليات جلسة » روســيا- أفريقيا«  
المنعقدة ضمن فعاليات منتدى ســانت بطرسبرج 
االقتصــادي الدولى، والتى شــارك بها عدد  من 
وزراء الصناعــة والتجارة االفارقــة الى جانب 
لفيــف من المســئولين الروس المعنييــن بتعزيز 

التعاون مع دول القارة السمراء .
وقالــت الوزيــرة أن حجم التبــادل التجاري بين 
دولــة روســيا وقــارة أفريقيا بلغ العــام الماضي 
نحــو 16.9 مليــار دوالر مقارنــة بنحو 13.9 

مليار دوالر عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 
.%21.6

وأوضحت جامع أن حجم التدفقات االســتثمارية 
إلى أفريقيا بلغ عام 2021 نحو 97 مليار دوالر 
مســجاًل زيادة كبيرة بنســبة 147% مقارنًة بعام 
2020، الفتــة أن مصــر حافظت علــى ترتيبها 
األول فــي القــارة من حيــث تدفقات االســتثمار 

األجنبــي المباشــر، مســجلًة 5.9 مليــار دوالر 
خالل عــام 2021 مقارنًة بـــ 5.5 مليار دوالر 
فــي 2020، وهــو ما يشــكل حوالــي 53% من 
إجمالي االســتثمارات األجنبية المباشرة إلى دول 
شــمال أفريقيا ويؤكد مكانة مصــر كأكبر متلقي 
لالستثمار األجنبي المباشر في القارة للعام الثالث 

على التوالي.

باإلنابــة عــن فخامــة 
الرئيــس/ عبــد الفتاح 
السيدة/  قامت  السيسي 
نيفيــن جامــع وزيــرة 
والصناعــة  التجــارة 
الجنــاح  بافتتــاح 
المشــارك  المصــري 
بفعاليات منتدى سانت 
الدولــي،  بطرســبرج 
حيــث تشــارك مصر 
كضيف شرف المنتدى 
والمنعقــد خالل الفترة 
مــن 15الى 18 يونيو 

الماضي.  
وقد شارك في مراسم االفتتاح السيد / دينيس 
مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروســي 
والسفير نزيه النجارى سفير مصر بموسكو، 
والوزيــر مفوض تجارى يحيــى الواثق باهلل 
رئيــس التمثيــل التجــارى والمفــوض العام 
للجنــاح المصري، والســيد / حاتم العشــرى 
مستشار الوزيرة لالتصال المؤسسى والوزير 

مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب 
التجارى المصرى بموسكو إلى جانب كل من 
السيد / أنطــــون كوبيـاكـــوف رئيس اللجنة 
المنظمة للمنتدى والسيد/ الكسندر بـيجلـــوف 

عمدة مدينة سان بطرسبرج.
وقالــت الوزيرة أن مشــاركة مصر كضيف 
شرف المنتدى في دورته الخامسة والعشرين 
تأتى في إطــار حرص الدولة المصرية على 

الســنوية  المشــاركة 
وفعاليــات  بأعمــال 
انطالقه  منذ  المنتدى 
 ،1997 عــام  فــي 
كمــا تأتــى مصاحبة 
باليوبيــل  لالحتفــال 

الفضي للمنتدى.
 وأشــارت جامع إلى 
المصري  الجناح  أن 
بمــا  تصميمــه  تــم 
الهويــة  يعكــس 
الحضاريــة والثقافية 
كمــا  المصريــة، 
سيســتضيف الجنــاح العديــد مــن الفعاليات 
والجلســات الحواريــة الهامــة بيــن القطــاع 
الخــاص التــي تعكس المقومــات االقتصادية 
لمصر وتســلط الضوء علــى مقومات قطاع 
السياحة المصري، وكذا مجال التعليم، فضاًل 
عن اســتعراض الفــرص المتاحــة فى اطار 

المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

باإلنابة عن فخامة الرئيس السيسي
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح الجناح المصري ضيف 

شرف فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولي 

تعزيز  التعاون االقتصادي واالستثماري المشترك بين 
منظمات األعمال المصرية والروسية

خالل جلسة » روسيا - أفريقيا « بمنتدى سانت 
بطرسبرج االقتصادي الدولي

نيفين جامع: مصر تحتفظ بصدارة الدول األفريقية في 
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بإجمالي 5.9 

مليار دوالر خالل عام 2021

وتبحث مع نظيرها الروسي سبل تنمية أطر التعاون 
االقتصادي المشترك بين القاهرة وموسكو
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أكدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة أهمية اتفــاق التجــارة الحرة 
الجاري التفاوض بشــأنه بين مصر ودول 
االتحــاد األوراســي حيــث يمثل جســراً 
جديداً لتعزيز وتنمية العالقات االقتصادية 
المشــتركة بيــن الجانبيــن فــي مختلــف 
المجــاالت وعلى كافة األصعدة، مشــيرة 
إلــى أن االتفــاق يعــد المحرك الرئيســي 
لتنمية وتطوير معــدالت التبادل التجاري 
بيــن  المشــتركة  االســتثمارات  وزيــادة 
الــدول األعضاء لمســتويات متميزة وبما 
يصــب في مصلحــة االقتصــاد المصري 
واقتصاديات دول االتحاد على حد سواء.

 وقالت الوزيرة أن المرحلة الماضية شهدت عقد 
أربعة جــوالت مفاوضات بين مصر ومفوضية 
االتحاد األوراســي ، مشيرة إلى أهمية التوصل 
إلى اتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب 
المصــري و شــعوب دول االتحاد االورواســى  
لتنميــة التبــادل التجــاري و تعزيــز التعــاون 
الصناعــي واالســتثماري باإلضافــة إلــى كافة 

مناحي التعاون االقتصادي. 
جاء ذلك خالل جلســة المباحثات الموسعة التي 
عقدتها الوزيرة مع السيد/ أندريه سليبنيف وزير 
تجارة االتحاد االقتصادي األوراســي وذلك فى 
ختام مشاركة الوزيرة فى فعاليات منتدى سانت 

بطرسبرج االقتصادى الدولى  .
وأشــارت الوزيــرة إلــى أن الجولــة الرابعــة 
للمفاوضــات تبعهــا العديــد مــن االجتماعــات 

الخبــراء مــن كال  بيــن  الفنيــة والتحضيريــة 
الجانبيــن بهــدف تقريــب وجهات النظــر بغية 
الوصــول لصيغــة توافقيــة لتلــك المفاوضــات 
تحقــق األهداف والفرص المنشــودة والتي يأتي 
علــى رأســها تنمية معــدالت التبــادل التجاري 
وتعزيــز التعــاون الصناعي المشــترك وجذب 
المزيد من االستثمارات من دول االتحاد للسوق 
المصري مشــيرًة في هذا اإلطار إلى أن القاهرة 
ستســتضيف خالل الفترة القريبة المقبلة الجولة 

الخامسة للمفاوضات. 
ومن جانبه أكد الســيد / اندريه ســليبنيف وزير 
تجــارة االتحاد االقتصادى األوراســى  حرص 
دول االتحــاد على إبــرام اتفاق التجــارة الحرة 
مــع مصــر خاصــة وأن هنــاك توافــق كبيــر 
فــي الــرؤى  بيــن الجانبيــن حــول العديــد من 
موضوعات المفاوضات ،مشيراً إلى أن االتفاق 

سيســهم في تعزيــز التعاون 
المشــترك بين مصــر ودول 
االتحاد األوراسى فيما يتعلق 
العالقــات  وتطويــر  بتنميــة 
المســتويين  التجاريــة علــى 
الثنائــي واإلقليمــي وتوطين 
الصناعات المشتركة وتعزيز 
بيــن  االســتثماري  التعــاون 

الجانبين.
ومــن ناحيــة أخــرى عقدت 
الســيدة / نيفين جامع وزيرة 
التجارة والصناعــة لقاءاً مع 
السيد / الماظ حكيموف وزير التنمية االقتصادية 
باقليم بنزا الروســى تناول ســبل تعزيز التعاون 
التجــارى والصناعــى بين القطــاع الخاص فى 
الجانبيــن  ، وامكانيــة توريــد منتجات مصرية 
لتلبية احتياجات ســكان االقليم خاصة فى ضوء 
التحديات التى تواجه روســيا حاليا ، ومن بينها 
المنتجات الهندسية وااللكترونيات وقطع الغيار 
، فضال عن دراســة اقامة مشــروعات صناعية 

وزراعية مشتركة .
وفى هذا الصدد اشارت الوزيرة الى ان المكتب 
التجارى المصرى بموســكو ســيتولى ترتيبات 
عقــد لقــاء بين مســئولى اقليــم بنــزا والمجلس 
التصديــرى للصناعات الهندســية للتعرف على 
قائمة المنتجات المطلوبة، االمر الذي يســهم فى 
فتــح نافذة جديدة أمــام الصادرات المصرية الى 

السوق الروسى.

شــارك الوزيــر مفوض تجارى يحيــى الواثق 
باهلل رئيس جهاز التمثيل التجاري كمتحدث في 
الجلســة الخاصة بالتعاون في اطار دول تجمع 
االتحــاد االقتصــادي االوراســى وذلك ضمن 
فعاليات منتدى ســانت بطرســبرج االقتصادي 
الدولي والذى تشارك فيه مصر كضيف شرف 
المنتــدى ، وتترأس الوفد المصري الســيدة ،/ 

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
وقد شــارك كمتحدثيــن فى هذه الجلســة نائب 
رئيــس وزراء كازاخســتان ووزيــر تجــارة 

ارمينيا ووزير تجارة تجمع االوراسى 
وقد ارتكزت الجلسة الحوارية على استعراض 
اهميــة تنمية ممر الشــمال الجنوب لخدمة دول 

االتحاد والذى يمر عبر كازاخستان .
وتحدث الواثق باهلل عن أفــاق التعاون الممكنة 
بيــن مصــر ودول االتحــاد االوراســى فــى 
القــارة األفريقيــة وذلك من خــالل الدخول فى 
مشــروعات مشتركة ســواء بشــكل ثنائى بين 
مصر ودول االتحاد او بشــكل ثالثى بالشراكة 

مع دول افريقية اخرى 
المنطقــة  اســتخدام  أهميــة  إلــى  أشــار  كمــا 

االقتصاديــة لقنــاة الســويس كقاعــدة النطالق 
الصناعات المشــتركة بين دول القارة السمراء 

ودول االتحاد االوراسى 
كما عــرض رئيس التمثيل التجــاري إمكانات 
القارة األفريقية والفرص المتاحة بها ومعدالت 
النمو واالستهالك المتوقعة خالل الفترة المقبلة 
بالنســبة لــدول القارة وكــذا معــدالت التجارة 
واالســتثمار فيما بينها، وكــذا عرض الفرص 
المتاحة لدى مصر والتي يمكن االســتفادة منها 
مــع الجانب االوراســى ، مشــددا علــى أهمية 
تعزيز  التعاون بين االتحاد ودول القارة خاصة 

في ضوء الفرص المتاحة .

أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة أن العالقــات المصريــة الروســية 
عالقــات تاريخيــة متميزة انعكســت فــي العديد 
واالســتراتيجية  الكبــرى  المشــروعات  مــن 
الداعمة لالقتصاد المصري، مشيرة الى الجهود 
المشــتركة المبذولة حاليا لبناء عالقات اقتصادية 
االقتصاديــة  المتغيــرات  تواكــب  واســتثمارية 
على الســاحة الدولية وتتماشــى مــع التطورات 
الثــورة  ومتطلبــات  المتســارعة  التكنولوجيــة 
الصناعية الرابعــة والعمل على دمج التطورات 
التكنولوجيــة ونظم المعلومــات ضمن المنظومة 

الصناعية.  
جــاء ذلك في ســياق كلمــة الوزيرة التــي ألقتها 
خالل المشاركة بفعاليات ملتقى األعمال »مصر 
– روسيا« بمنتدى سانت بطرسبرج االقتصادي 
الدولي، وقد شــارك في فعاليات الجلســة السيد/ 
دينيــس مانتــروف وزيــر الصناعــة والتجــارة 

الروسي.
وقالــت الوزيــرة إن األعــوام الماضية شــهدت 
اجتماعــات ولقــاءات عديــدة بيــن المســئولين 
الحكوميين وكذلك رجال االعمال والصناعة من 

الجانبين وذلك في ظل تحسن مؤشرات االداء 
االقتصادي في البلدين األمر الذي ســاهم في 
فتــح آفــاق أرحب للتعــاون ويحقــق مصالح 
الطرفين والمنفعة المتبادلة لكل من الشركات 
المصرية والروسية على الصعيدين التجارى 

واالستثماري.  
وأشارت جامع إلى أن العالقات التجارية بين 
مصر وروسيا شــهدت تطوراً ملموساً خالل 
الفتــرة الماضيــة حيث بلــغ إجمالــي التبادل 
التجاري بيــن البلدين خالل عام 2021 نحو 
4.7 مليــار دوالر مقابــل 4.5 مليار دوالر 

خالل عام 2020 بنسبة زيادة %5.1.
للســوق  المصريــة  الصــادرات  أن  وأضافــت 
الروســي بلغت خالل عــام 2021 نحو 591.7 
مليون دوالر مقارنة بنحو 515.6 مليون دوالر 
خالل عام 2020 محققة زيادة بلغت نسبتها نحو 
14.7% كما حققت الصادرات الروســية للسوق 
المصري زيادة خالل عام2021 بنســبة %3.9 
حيــث بلغت نحو 4 مليــار و178 مليون دوالر 
مقارنة بنحو 4 مليــار و19 مليون دوالر خالل 
عام 2020، وهو االمر الذي مثل تطوراً ايجابياً 

علــى صعيد التبادالت التجاريــة بين البلدين في 
إطار التعافي مــن التداعيات الناجمة عن جائحة 

كورونا والتحديات االقتصادية العالمية.
وأكــدت جامــع ترحيــب الحكومــة بالمزيد من 
االســتثمارات الروســية في الســوق المصري، 
موجهة الدعوة للشــركات ورجــال االعمال في 
البلدين القامة شــراكات ومشروعات استثمارية 
مشــتركة واســتغالل منــاخ االعمــال االيجابي 

والمحفز بين البلدين.

عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد 
من المسئولين والشــركات الروسية استهدفت 
استعراض فرص ومقومات االستثمار بالسوق 
المصري وسبل تنمية وتطوير عالقات التعاون 
االقتصادي المشترك بين مصر وروسيا خالل 
المرحلــة المقبلــة، وذلــك فــي ختــام زيارتها 
الحالية لدولة روســيا للمشــاركة فــي فعاليات 

منتدى سانت بطرسبرج االقتصادي الدولي.
وقــد اســتهلت الوزيرة سلســلة اللقــاءات بعقد 
لقــاء موســع مــع الســيد/ أنطــون كوبياكوف 
مستشــار الرئيس الروســي ورئيس مؤسســة 
ســانت  لمنتــدى  المنظمــة  كونجــرس  روس 
بطرســبرج االقتصادي الدولي تناول االشــادة 
بمشــاركة مصر كضيف شــرف منتدى ســان 
بطرسبرج االقتصادي الدولي بنسخته الخامسة 
والعشــرين، كما تناول االجتماع اهمية تعزيز 
الروســية  المصريــة  االقتصاديــة  العالقــات 
المشــتركة وتعزيز التعاون بيــن الجانبين في 

مجال السياحة.
كما عقدت جامع جلســة مباحثات موســعة مع 

السيد/ الكسندر افيدف محافظ مقاطعة فالديمير 
الروســية حيــث تــم اســتعراض المقومــات 
االقتصادية للمقاطعة وفــرص تعزيز التعاون 
المشــترك مع مصــر خالل المرحلــة المقبلة، 
خاصة وان المقاطعة تمتلك امكانات تصنيعية 
كبيرة فى مجال الصناعات الهندســية واالالت 
العضويــة  واالســمدة  والغذائيــة  الزراعيــة 

والزجاج واالخشاب .
وقالــت الوزيرة ان االجتماع اســتعرض عدد 
مــن مقترحات التعــاون المشــترك بما يهدف 
إلى تنمية العالقات التجارية واالستثمارية بين 
مصــر ومقاطعة فالديمير وكذا الدعوة لترتيب 
اجتماعــات ثنائية بين الجانبيــن للتعرف على 
خبــرات مقاطعة فالديمير فــي إدارة المناطق 

الصناعيــة، والمناطــق االقتصاديــة وتعزيــز 
التعــاون بيــن القطاع الخــاص فــي الجانبين 
، مشــيرة الــى ان اللقاء تنــاول امكانية تنظيم  
زيارة لوفد من الشــركات الروســية المتواجدة 
بالمقاطعــة والمهتمــة بالســوق المصري  الى 
مصــر للتعــرف علــى المنطقــة الصناعيــة 
الروســية واستكشاف فرص التعاون المشترك 
مع الشــركاء المحتملين ســواء على المستوى 

الحكومي أو القطاع الخاص. 
وشــملت لقــاءات الوزيرة لقــاءاً مع الســيد / 
كيريل ليبا رئيس شــركة ترانســماش هولدينج  
وهى اكبر شــركة فــى العالم منتجــة لعربات 
الســكك الحديديــة حيث تم اســتعراض موقف  
تنفيذ العقد المبرم مع الجانب الروســي لتوريد 

1300 عربة سكك حديدية لصالح هيئة السكك 
الحديدية المصرية ، حيث افادت الشــركة بانه 
تم بالفعل توريد 650 عربة وجارى اســتكمال 
الكمية المتبقية، وقد اشــادت الشــركة بالتنسيق 
الجــارى مــع وزارة النقل المصريــة وجديتها 
والتزامهــا  فى تنفيذ بنــود العقد وفق التوقيتات 
المحــددة ، مشــيرين الــى انــه وفقــا للعقد فإن 

الشركة ستقدم خدمات الصيانة لما بعد البيع 
كمــا التقــت جامع بالســيد / رافائيــل خبيروف 
رئيــس شــركة  Mobi Truck  حيــث تــم  
اســتعراض خبرات ونشاط الشــركة في مجال 
انتاج العربات المتنقلة وبحث انشــاء خط انتاج 
للشــركة فى الســوق المصرى ، لالستفادة من 
امكانيــات النفــاذ الحــر للمنتجــات المصنعــة 
بالســوق المصري استناداً الى شــبكة اتفاقيات 
التجــارة الحرة والتفضيليــة الموقعة بين مصر 
وعدد كبير مــن الدول والتكتــالت االقتصادية 

حول العالم . 
وفى هذا اإلطار اكدت الوزيرة استعداد الوزارة 
لتوفيــر كافة اوجه الدعم والتســهيالت الالزمة 
النشاء هذا المشروع، مطالبة الشركة الروسية 
بتقديــم دراســة الجــدوى الخاصة بالمشــروع 
متضمــة االحتياجــات المطلوبة لتســهيل ايجاد 

شريك مصرى القامة هذا المشروع.

بحضور وزيرا التجارة والصناعة في البلدين 
 افتتاح ملتقى األعمال المصري الروسي بمنتدى سانت 

بطرسبرج االقتصادي الدولي
نيفين جامع: 14.7 % زيادة في الصادرات المصرية للسوق 

الروسي خالل العام الماضي 

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع وزير تجارة االتحاد 
اتفاق  بشأن  الجارية  المفاوضات  موقف  االوراسى 

التجارة الحرة بين مصر ودول االتحاد

سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين 
والشركات الروسية

رئيس التمثيل التجاري المصري 
يشارك في جلسة » الشراكة مع 

االتحاد األوراسي والفرص« 
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نيفين  الســيدة/  أصدرت 
التجارة  وزيــرة  جامــع 
والصناعة قراراً بتشكيل 
لجنــة اشــتراطات منــح 
التراخيص بالهيئة العامة 
للتنمية الصناعية برئاسة 
رئيس الهيئــة وعضوية 
اتحــاد  عــن  ممثليــن 
الصناعــات المصريــة، 
الهيئــة  رئيــس  ونائــب 
الصناعية  للتنمية  العامة 
للتراخيــص والخدمــات 
وممثليــن  الصناعيــة، 
عــن قطــاع التراخيص 
الصناعيــة  والخدمــات 
بالهيئة، الى جانب 3 من 
الخبــراء المتخصصيــن 
الدفــاع  مجــاالت  فــي 
المدنــي والبيئة، واألمن 
والســالمة  الصناعــي، 
والصحــة المهنيــة، وقد 
القــرار علــى بدء  نص 

العمــل به اعتبــاراً من اليوم التالي لنشــره 
بالوقائع المصرية.

وقالــت الوزيــرة أن هــذا القــرار يأتي في 
إطــار تنفيــذ توجيهات دولــة رئيس مجلس 
الوزراء بتفعيل قانون التراخيص الصناعية 
وتنفيذ التيســيرات الواردة بالقانون والئحته 
التنفيذيــة بهدف منــح الترخيص في مدة ال 
تتجــاوز 20 يــوم عمــل، وتكليــف التنمية 
الصناعيــة في انهــاء االجــراءات المتعلقة 
بالحمايــة المدنية والبيئــة واالمن الصناعي 
وذلــك نيابة عن المســتثمر، مؤكدًة حرص 
الوزارة على تفعيل القانون وتيسير منظومة 
االجراءات االمر الذي يسهم في تنفيذ خطة 
ورؤيــة الــوزارة لتعزيــز االســتثمار فــي 

القطاع الصناعي 
وفي هــذا االطــار اوضــح اللــواء/ محمد 
للتنميــة  العامــة  الهيئــة  الــزالط، رئيــس 

الصناعية إن اللجنة ستتولى االختصاصات 
المنصــوص عليها في المادة 14 من قانون 
تيســير إجراءات منح تراخيص المنشــآت 
الصناعيــة والمادة 7 من الالئحــة التنفيذية 
للقانون، حيــث تتضمن تلك االختصاصات 
تحديد جميع االشتراطات الالزمة للحصول 
على التراخيــص وفقا ألحــكام القانون بما 
في ذلك اشــتراطات الدفاع المدني، والبيئة، 
واألمــن الصناعــي، والســالمة والصحــة 
المهنية، وتصنيف هذه االشتراطات بحسب 
درجــة المخاطــر التــي تمثلهــا األنشــطة 
الصناعيــة، وتحديــد اشــتراطات وأكــواد 
المبانــي المخصصة لألنشــطة الصناعية، 
غيــر  االشــتراطات  تحديــد  جانــب  إلــى 
الجوهرية التي ال تؤثر على سالمة المنشأة 
الصناعية وصالحيتها للتشــغيل، مع جواز 
وضــع اشــتراطات ميســرة خاصــة تالئم 
طبيعة المشــروعات المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر، ومراجعة االشــتراطات 
الالزمة للحصول علــى التراخيص، والتي 
تــرد إلــى الجهــة اإلداريــة المختصــة من 
الجهات المعنية األخــرى ذات الصلة ومن 
الخبراء المتخصصين، ووضع آلية لتحديث 
اشــتراطات منح التراخيص بشــكل دوري 
ومســتمر، مع الوضع فــي االعتبار أفضل 
الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال، 
فضاًل عن وضع اشتراطات توفيق أوضاع 

المشروعات الصناعية القائمة. 
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان 
اللجنة سوف تعقد اجتماعتها بصفة اسبوعية 
مع رفع تقرير لوزيــرة التجارة والصناعة 
بنتائــج اعمــال اللجنة يتضمن اشــتراطات 
منــح التراخيــص الصناعيــة وغيرها من 
االشــتراطات وفقاً لقانون تيســير إجراءات 
منح تراخيص المنشــآت الصناعية والئحته 

التنفيذية.

أكدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعة ان تعزيز الشــراكة بين الحكومة 
والقطــاع الخاص يمثل ركيزة اساســية في 
خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة 
المصريــة نحــو التنمية الصناعية الشــاملة 
والمســتدامة والوصول بالصادرات السلعية 
الــى 100 مليــار دوالر خــالل الســنوات 
القليلة المقبلة، مشــيرًة في هــذا االطار الى 
توجيهات القيادة السياســية بمنح المزيد من 
الدعم والمســاندة لرجال الصناعة للمساهمة 
في توســيع القاعــدة الصناعيــة للصناعات 
الكبيــرة والمتوســطة وتحقيق مســتهدفات 
الخطــط التنموية للدولــة المصرية في كافة 

القطاعات االنتاجية والخدمية.
وأشــادت الوزيرة بالــدور الوطني الذي قام 
به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات 
لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خالل 
ازمــة فيــروس كورونا او فــي ظل االزمة 
الحالية للحــرب الروســية االوكرانية وهو 
االمر الذي ســاهم في الحفاظ على معدالت 
انتاجيــة المصانع وكــذا حرصهم على عدم 
تســريح العمالة واالبقــاء عليها، فضاًل عن 

المساهمة في زيادة معدالت التصدير
جــاء ذلك خــالل لقاء الوزيــرة مع اعضاء 
مجلــس ادارة اتحــاد الصناعــات برئاســة 
الســويدي، وبحضــور  المهنــدس/ محمــد 
رؤســاء الغرف الصناعية وعدد من قيادات 
الــوزارة ومنهم اللواء/ محمد الزالط رئيس 
الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية والســيد/ 
حاتم العشــري مستشــار الوزيرة لالتصال 
المؤسســي والمهنــدس/ محمــد عبدالكريــم 
المديــر التنفيــذي لمركز تحديــث الصناعة 
الــى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير 

التنفيذى التحاد الصناعات .
وقالــت الوزيــرة ان الــوزارة تقــوم حاليــاً 
لالجــراءات  جديــدة  منظومــة  باعــداد 

التنميــة  هيئــة  تقدمهــا  التــي  والخدمــات 
الصناعيــة لمجتمع الصناعة وتشــمل اتاحة 
تخصيــص االراضــي بنظام حــق االنتفاع 
وبتكلفة الترفيق وتبســيط اجراءات اصدار 
الســجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون 
التراخيــص الصناعية، بحيــث تتولى هيئة 
التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع 
فــي مدة ال تزيد عن 20 يوم عمل، على ان 
تنــوب الهيئة عن المســتثمر في التعامل مع 
باقي اجهزة الدولــة وبصفة خاصة الحماية 

المدنية والبيئة.
كمــا اســتعرضت الوزيرة موقف تســويق 
المجمعــات الصناعيــة ومنظومــة الحوافز 
غيــر المســبوقة التــي وضعتهــا الــوزارة 
للتيســير علــى المنتجيــن، مطالبــة االتحاد 
وغرفه الصناعيــة باالطالع على الوحدات 
المتاحة لتعظيم االستفادة من هذه المجمعات 
الســماح  تشــمل  التيســيرات  خاصــة وان 
للمســتثمر بالحصــول علــى 8 وحدات في 

المجمع الواحد.
وتناولــت جامــع ايضــاً مبــادرة الشــراكة 
المصريــة االماراتيــة االردنيــة والتــي تم 
توقيعهــا والتــي تمثل نقلة هامة في مســار 
التكامــل الصناعي العربي المشــترك حيث 
تتضمن التعاون المشــترك في 27 مشروع 
تكامل صناعي يتــم تنفيذها على 3 مراحل 
حيث تســتهدف تحقيق المصلحة المشتركة 
القتصــادات الدول الثالث على حد ســواء، 
مشــيرًة الــى ان مشــاركة مصــر فــي هذه 
المبادرة تســتهدف االســتفادة من المقومات 
الكبيــرة لالقتصــاد المصري والتي تشــمل 
الســوق الكبير والقاعــدة المتميــزة لرجال 
الصناعــة من القطاع الخاص باالضافة الى 
شــبكة اتفاقيات التجارة الحــرة والتفضيلية 
الموقعــة بين مصر وعدد كبيــر من الدول 
والتكتــالت االقتصاديــة العالمية الى جانب 

االستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ 
للسوق االفريقي. 

واضافــت ان مشــروعات المرحلة االولى 
زراعيــة  مشــروعات  تتضمــن  للمبــادرة 
ومشــروعات انتــاج حيوانــي الــى جانــب 
واالســمدة  البتروكيماويــات  مشــروعات 
ومشــروعات صناعــة الــدواء وصناعات 
والبوليســتر  اش  والصــودا  الســيلكا 
والمنسوجات والمفروشات، مطالبًة االتحاد 
وغرفه الصناعية باعداد تصور لمشــاركة 
القطــاع الخــاص المصــري فــي تنفيذ هذه 
اللجنــة  المشــروعات وذلــك مــن خــالل 
التنفيذية المشــكلة لهذا الغرض والتي تضم 
فــي عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات 
باعتبــاره الممثل الرئيســي للقطاع الخاص 

الصناعي
ومــن جانبه اكد المهندس/ محمد الســويدي 
رئيــس اتحــاد الصناعات حــرص االتحاد 
وغرفه الصناعية على المســاهمة وبشــكل 
فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية 
خاصــة في ظــل الدعــم الكبير مــن القيادة 
السياســية والحكومــة للقطــاع الصناعــي، 
مشــيراً الى اهمية االســتفادة مــن الخبرات 
الكبيــرة التــي يضمهــا االتحاد فــي وضع 
خارطــة طريــق لتنمية وتطويــر الصناعة 

المصرية
وأكد اعضاء مجلس ادارة االتحاد ورؤساء 
الغرف الصناعية على اهمية القرارات التي 
تتخذهــا الحكومــة حالياً لتعزيز االســتثمار 
فــي القطــاع الصناعــي وكذا االجــراءات 
التي اعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة 
لتيســير اتاحة االراضي ومنح التراخيص، 
مشيرين الى ضرورة ربط السياسات النقدية 
والمالية بالسياســات الصناعية والعمل على 
توفير العمالت الصعبة الستيراد مستلزمات 

االنتاج والماكينات

قرار وزاري بتشكيل لجنة اشتراطات منح 
التراخيص بهيئة التنمية الصناعية 

نيفين جامع: القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات 
رئيس الوزراء...ويستهدف تفعيل التيسيرات 

الواردة بقانون التراخيص الصناعية والئحته 
التنفيذية

وزيرة التجارة والصناعة تلتقي مجلس إدارة 
اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية
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أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أن توقيــع مذكــرة التفاهــم بين 
مجموعــة الســويدي إلكتروميتــر وشــركة 
كهربــاء الكونغــو فــي مجال تصديــر ونقل 
خبرات تشــغيل منظومة عــدادات الكهرباء 
الذكيــة تأتي في إطار التوجــه الحالي للدولة 
االقتصــادى  التعــاون  لزيــادة  المصريــة 
والتجــارى والصناعــى واالســتثمارى مــع 
دول القارة األفريقيــة وذلك في إطار إتفاقية 
التجــارة الحــرة القاريــة األفريقية، مشــيرة 
الى أن هــذا االتفاق يدعــم منظومة التعاون 
المصــرى األفريقــي فيمــا يتعلــق بزيــادة 
الصــادرات المصرية ألســواق دول القارة، 
فضــاًل عــن تعزيز التواجــد المصرى بدول 

القارة السمراء.
جــاء ذلك خــالل حفــل توقيع مذكــرة تفاهم 
بين مجموعة الســويدى إلكتروميتر وشركة 
كهربــاء الكونغــو فــي مجال تصديــر ونقل 
خبرات تشــغيل منظومة عــدادات الكهرباء 
الذكيــة والــذي شــهدته الوزيــرة والدكتور/ 
محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والسيد/ 
دينيــس كريســتيل وزيــر التعــاون الدولــي 
الكونغولــي والســيد/ اوتوريــه ســاي وزير 

الطاقة بدولة الكونغو. 
واشــارت جامــع الى حرص الــوزارة على 
تحقيــق التكامــل الصناعي ودعــم منظومة 
التنمية الصناعية بالدول األفريقية من خالل 
توطين المشــروعات الصناعية بدول القارة 
ونقــل الخبــرات والتكنولوجيــات الصناعية 
المصرية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص 

في مصر ودول القارة السمراء.
ونوهت الوزيــرة أن االتفــاق يعكس اهتمام 
الدولــة المصرية بدول شــرق أفريقيا وذلك 
في إطار ترأســها الحالي لدول تجمع الشرق 
والجنــوب األفريقي »الكوميســا« الفتًة في 
هذا اإلطار إلــى أن الحكومة المصرية تقوم 
خالل المرحلة الحالية بجهود كبيرة لتيســير 
منظومة الصادرات المصرية ألسواق القارة 
األفريقيــة تشــمل اإلرتقــاء وبمنظومة النقل 
والتخزيــن اللوجيســتى ودعم تكلفة الشــحن 
لدول القارة باإلضافة إلى تفعيل دور المكاتب 

التجارية بدول القارة األفريقية. 
ومن جانبه أكد الدكتور/ محمد شــاكر وزير 
الكهربــاء والطاقــة المتجددة حــرص الدولة 
المصريــة علــى تعزيــز عالقــات التعاون 
والشــراكة مــع دول القــارة االفريقيــة فــي 

مجــال الكهربــاء والطاقــة واالســتفادة من 
المــوارد الطبيعيــة المتوافرة بــدول القارة، 
مشــيراً الــى اهمية هــذا االتفاق فــي تعزيز 
التعــاون بين مصر ودولة الكونغو في مجال 
تصنيــع العــدادات الذكيــة ونقــل الخبــرات 
والتكنولوجيات الصناعية المصرية للصناعة 
الكونغوليــة باالضافــة الــى توفيــر البرامج 

التدريبية لعمليات التشغيل 
واضــاف شــاكر ان وزارة الكهربــاء تتطلع 
للمزيد من التعــاون مع دول القارة االفريقية 
في مجال الربط الكهربائي السيما وان هناك 
مشروعات حالية للربط الكهربائي بين مصر 
وليبيا والســودان وتســعى الوزارة لتوســيع 
قاعدة الدول المشاركة في هذه المشروعات 
وبــدوره قال الســيد/ عماد الســويدي رئيس 
شركة الســويدي الكتروميتر ان هذا االتفاق 
والذي يمتدد لـ 10 سنوات قابلة للتمديد يمثل 
بداية للشــراكة الصناعية بيــن دولتي مصر 
والكونغــو في مجال الكهرباء، كما ان الفترة 
المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين 
في مجال المياة والغاز، مشيراً الى ان شركة 
الســويدي لديها اســتثمارات حاليــة بعدد من 
الدول االفريقية تشمل غانا وزامبيا واثيوبيا.

أعلنــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة ان وزير الصناعة والتجارة المغربي 
ســيقوم بزيــارة للقاهــرة علــى رأس وفــد فني 
الســتعراض عــدد من الموضوعــات والملفات 
المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في المجاالت 
الصناعيــة والتجارية وبحث التحديات التجارية 
العالقة بين البلدين وايجاد حلول عاجلة لها وبما 
يســهم في تنمية وتطوير معدالت التجارة البينية 
واالســتثمارات المشــتركة بيــن البلديــن خالل 

المرحلة المقبلة
جاء ذلك خالل جلســة المباحثــات التي عقدتها 
الوزيرة مع السيد/ رياض مزور وزير الصناعة 
والتجــارة المغربــي وذلــك في إطــار زيارتها 
الحاليــة للمغــرب والتــي تضمنت عقد سلســلة 
لقاءات مكثفة مع مســئولين ورجال اعمال، وقد 
شــارك في االجتماع السفير/ ياسر عثمان سفير 
مصر بالمغرب، والسيد/ حاتم العشري مستشار 
الوزيرة لالتصال المؤسســي، والوزير مفوض 
تجاري ســليمان خليل رئيــس المكتب التجاري 

المصري بالمغرب.
وقالت الوزيــرة ان مصر والمغــرب ترتبطان 
بعالقــات تاريخيــة كبيــرة، مؤكــدًة ضــرورة 
تنمية وتطويــر العالقات التجاريــة والصناعية 
واالســتثمارية لمستويات متميزة ترقى لمستوى 
العالقات والروابط المتميزة بين فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي وجاللة الملك محمد السادس 
وتعكــس المقومــات واالمكانــات االقتصاديــة 

الكبيرة لكال البلدين.
واشارت جامع الى ان اللقاء تناول االتفاق على 
اعادة تشكيل مجلس االعمال المصري المغربي 

المشــترك بجانبيه بما يســهم في تعزيز التعاون 
والتكامل االقتصادي المشــترك وتشجيع القطاع 
الخــاص علــى زيــادة معــدالت االســتثمارات 
المشــتركة والتجــارة البينية بيــن البلدين، وكذا 
اســتعرض مقومات صناعات السيارات بمصر 
والمغرب وامكانيــات تحقيق التكامل الصناعي 

بين البلدين في هذا الصدد.
 ونوهت الوزيرة الى انه تم استعراض أوضاع 
قطاعــى التجــارة والصناعــة بالبلديــن فى ظل 
األزمــة الروســية األوكرانيــة والتدابيــر التى 
تتخذهــا الدولتيــن لتغطيــة إحتياجات الشــعبين 
المصرى والمغربى، مشــيرًة إلى أنه تم اإلتفاق 
علــى أهميــة تفعيل منظومــة تبــادل الزيارات 
والوفــود بين رجال األعمال فى البلدين وتعزيز 
اإلســتفادة من مبادرة التجــارى وفا بنك لتعزيز 
التعــاون االقتصــادى المشــترك بيــن مصــر 

والمغرب ودول غرب ووسط إفريقيا.
وأوضحت جامــع أن حجم التبادل التجاري بين 
مصر والمغرب بلغ العام الماضي نحو 758.7 
مليــون دوالر مقارنة بنحــو 617 مليون دوالر 
عــام 2020 محققًة نســبة زيــادة بلغت %23، 
مشــيرًة الــى ان قيمــة الصــادرات المصريــة 
للمغرب بلغــت العام الماضي نحو 711 مليون 
دوالر مقارنــة بنحــو 468 مليــون دوالر عام 

2020 محققًة نسبة زيادة بلغت %52.
ومــن جانبه اكد الســيد/ الســيد/ ريــاض مزور 
وزيــر الصناعــة والتجــارة المغربــي حرص 
بالده على تنميــة وتطوير العالقات االقتصادية 
المشــتركة مع دولة مصر في مختلف المجاالت 
وعلى كافة األصعدة وذلك استناداً الى العالقات 

االخوية والتاريخية بين شعبي وحكومتي البلدين 
، مشــيراً الــى اهمية االســتفادة مــن المقومات 
التجاريــة والصناعيــة المتميــزة لــكال البلدين 
وترجمتها لمشــروعات تعاون  ملموســة تصب 
في مصلحــة االقتصادين المغربــي والمصري 

على حد سواء
وفى ســياق متصل عقدت الســيدة / نيفين جامع 
لقاًء مع الســيد/ اســماعيل الدويري المدير العام 
لمجموعــة التجارى وفا بنــك المغربى حيث تم 
إســتعراض تطــورات العمــل بمبــادرة روابط 
األعمــال اإلفريقيــة والخاصة بتعزيــز التعاون 
التجــارى والصناعي مع دول القــارة اإلفريقية 
وبصفــة خاصــة دول وســط وغــرب إفريقيا، 
مشــيرًة إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق التكامل 
االقتصادى بيــن دولتى  مصر والمغرب ودول  
وسط وغرب القارة وذلك باالستفادة من السمعة 
الدولية واإلنتشــار الجغرافــى للتجارى وفا بنك 

بدول القارة اإلفريقية.
كمــا عقــدت وزيــرة التجــارة والصناعــة لقاًء 
مع الســيد/ حميد الشــعبى رئيــس احدى كبرى 
الشــركات المغربيــة العاملة في مجــال االثاث 
حيث تم مناقشــة إنشــاء مركزيــن تجاريين فى 
المغــرب لتســويق األثــاث المصــرى وخاصة 
األثــاث الدمياطــى والتقليدى واليــدوى وهو ما 
يســهم فى زيارة صــادرات األثــاث المصرى 
للســوق المغربى، حيث تم اإلتفــاق على تنظيم 
زيــارة لوفد من مجموعة الشــعبى لمصر للقاء 
كبــار مصدرى األثاث المصرييــن تمهيداً للبدء 

فى تدشين هذا المشروع.

بحضور وزيرة التجارة والصناعة ووزير 
الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرا التعاون 

الدولي والطاقة بدولة الكونغو
توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة 

السويدي إلكتروميتر وشركة كهرباء 
الكونغو في مجال تصدير ونقل خبرات 

تشغيل منظومة عدادات الكهرباء الذكية

خالل زيارتها لدولة المغرب
وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع نظيرها 
المغربي تعزيز التعاون االقتصادي المشترك 

وزيادة التجارة البينية
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اســتقبل اللواء ا ح مهندس محمــد الزالط رئيس 
الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية وفــدا صناعيا 
عمانيا برئاســة عبد هللا بن علي الشــافعي رئيس 
فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة  
وضم  19 رجل أعمال من أصحاب المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة في سلطنة عمان في اطار 
زيارة رسمية لمصر خالل الفترة من 17 – 22 
الماضــي 2022  ، وذلــك لبحث ســبل التعاون 
الصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين ومناقشــة 
الفــرص االســتثمارية المتاحــة واالســتفادة من 
الخبــرات المصريــة في مجــال تنميــة وتطوير 
المناطق الصناعية وأنشــاء المجمعات الصناعية 
المتكاملة والمدن المتخصصة والتجربة المصرية 
الناجحة في مشــروع المطور الصناعي بحضور 
نائب رئيس الوفد المهندس ســالم بن سعيد عضو 
مجلــس غرفــة عمــان ، وقيــادات هيئــة لتنمية 
الصناعية وعدد من ممثلي الشــركات الصناعية 

بسلطنة عمان.
الــزالط علــى أن وزارة  وخــالل كلمتــه أكــد 
التجــارة والصناعة حريصة على تعزيز أواصر 
التعــاون بيــن الصنــاع فــي البلديــن، والبدء في 
أنشاء مشروعات مشــتركة السيما في المجاالت 
التــي يحتاجها الســوق العمانــي، لتحقيق التكامل 

الصناعي المشترك
وأوضــح رئيس الهيئــة أن هناك فــرص واعدة 
للتعاون الصناعي المشــترك مع الجانب العماني 
في ظل البيئة االستثمارية المواتية في مصر حاليا 
لجذب رؤوس األموال العربية واألجنبية موضحا 
أن الهيئــة بوصفها الذراع المنفذ الســتراتيجيات 
وسياســات وزارة التجارة والصناعة فقد اتخذت 
عــدة محــاور رئيســية للعمــل أهمهــا اإلصالح 
اإلجرائي والتشــريعي مما يعزز ويســاند القطاع 
الخاص من خالل توفير بيئة استثمارية واقتصاد 

مستقر وامن وفرص متساوية لرجال األعمال.

وأضاف اللواء الزالط أن الهيئة تقوم حاليا بالعمل 
على تحديث وتطوير خريطة االستثمار الصناعي 
وما توفره للمستثمر من معلومات حول المقومات 
والمــوارد بــكل منطقــة في مصر والتشــريعات 
المنظمــة والحوافــز االســتثمارية المتاحــة، مما 
يســاعده على اتخاذ قراره االســتثماري الصحيح 
كما تتيح فرص اســتثمارية مبلورة وواضحة في 
الصناعات ذات الجدوى االقتصادية العالية والتي 
يحتاجها السوق المحلي والخارجي , موضحا أن 
المســتثمرين بالوطن العربي وبجميع دول العالم 
سيمكنهم االطالع على مزايا الخريطة الصناعية 
وكافة الفرص االســتثمارية أونالين من أي مكان 

بالعالم .
كما أكد على قيام الهيئة بميكنة إجراءاتها الكترونيا 
وربــط فروع الهيئة البالــغ عددها 27 فرع على 
مســتوى الجمهورية لتقديم خدماتها للمستثمرين، 
الصناعيــة  المــدن  مشــروع  اســتعرض  كمــا 
المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة 
األثــاث بدمياط وكذا مدينــة كنوز الجاللة للرخام 
والجرانيــت والفرص االســتثمارية المتاحة بها، 
كما اســتعرض مشروع إنشاء مجمعات صناعية 
للصناعــات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل 

استراتيجية وزارة الصناعة.
واكد علــي حرص الهيئة على تقديــم كافة أوجه 
الدعم لتحقيق الشــراكة على الصعيدين الحكومي 
والخاص، في كل ما يتعلق باالستثمار الصناعي 
من خــالل توفير كافــة البيانــات المطلوبة ونقل 
الخبرة وتقديم االستشارات الفنية وتذليل العقبات 

التي تواجه البدء في هذا التعاون.
ودعا رئيس الهيئة خالل االجتماع رجال األعمال 
العمانيين لالســتثمار بالســوق المصري في ظل 
الحوافز االســتثمارية غير المسبوقة التي تشهدها 
البالد ، فضال عن المقومات االســتثمارية العديدة 
التي تتمتع بها مصر من توافر العمالة وانخفاض 

تكلفــة الشــحن والخدمــات  اللوجســتية ، وكــذا 
االتفاقيات التجارية التي عقدتها مصر مع أوروبا 
وأمريــكا الشــمالية والجنوبية وأفريقيــا والوطن 
العربي مما يســهل على المستثمر الوصول لهذه 
األسواق , فضال عن الحوافز الكبيرة التي أقرتها 
الحكومــة للمســتثمرين المحليين واألجانب لضخ 

استثماراتهم في مصر .
كاشفا عن اهتمام الجانب العماني الشقيق بعدد من 
القطاعات للدخول في اســتثمارات مشــتركة في 
مجال الصناعات البالســتيكية والتعبئة والمعادن 
والهندســية واألخشــاب  الغذائيــة  والصناعــات 
ومواد البناء والرخام والجرانيت وذلك في ســبيل 
تســويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى 

مشروعات على ارض الواقع.
مــن جهته صرح الســيد عبد هللا بــن علي رئيس 
فرع غرفة تجــارة وصناعة عمان ورئيس الوفد 
أن الســلطنة تربطهــا بمصــر عالقات سياســية 
واقتصاديــة قويــة متطلعــا لمزيــد مــن التعاون 
على المســتوى الصناعي والتجاري، مشيرا إلى 
أن االجتمــاع يهــدف إلى التعــرف على الفرص 
االســتثمارية الصناعية في مصر واالستفادة من 
الخبــرات المصريــة في إنشــاء المناطق والمدن 
الصناعية المتخصصــة والتطلع لترجمة التوافق 
السياســي بيــن قيــادة البلديــن إلى تعــاون مثمر 
فــي المجال االقتصــادي والصناعــي على وجه 
الخصوص في ظل التطور االقتصادي الملموس 
الذي تشــهده مصر في شتى المجاالت في ضوء 
المشــروعات الكبــرى التي تم أطالقهــا مؤخراً 
بعــد حزمة من اإلجــراءات الجوهرية لإلصالح 
االقتصــادي للحكومــة المصرية...كاشــفا عــن 
انــه جــارى اإلعــداد لتنظيم معــرض في مصر 

للشركات العمانية سبتمبر القادم .

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يستعرض 
مجاالت التعاون الصناعي مع وفد غرفة 

التجارة والصناعة العماني

تحــت رعاية الســيدة / نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعة، وقــع المعهد القومي 
للجــودة والهيئــة الســعودية للمواصفــات 
والمقاييــس والجــودة برنامــج تعاون فني 
فــي مجــال نظــم اإلدارة والجــودة، وقع 
االتفــاق الدكتور/محمــد عتمــان رئيــس 
المعهد القومي للجودة والدكتور ســعد بن 
عثمــان القصبي محافظ الهيئة الســعودية 

للمواصفات والمقاييس والجودة. 
وقال الدكتور/ محمد عتمان رئيس المعهد 
القومي للجودة أن برنامج التعاون -والذي 
يمتــد لمــدة ثالث ســنوات قابلــة للتجديد-
يأتي فــي إطار اتفاقية التعاون االقتصادي 
والتجــاري واالســتثماري والفني الموقعة 
بين مصــر والمملكــة العربية الســعودية 

وتنفيــذاً للتوصيــات الصــادرة عــن اجتماعات 
الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية 
المشــتركة والتــي عقــدت خالل شــهر مارس 
الماضي بالرياض برئاســة وزيــرا التجارة في 
البلدين والتي أكــدت على أهمية تعزيز التعاون 
بيــن البلدين فــي مجال المواصفــات والمقاييس 

والجودة.
وأضاف أن االتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين 
الجانبين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات 

والدراســات واألبحــاث العلميــة فــي مجاالت 
الجــودة، والمواصفات الدوليــة المتعلقة بنظمها 
وكذا تطبيقاتها والممارســات واالســتراتيجيات 

المتعلقة بها. 
وأوضــح رئيــس المعهــد القومــي للجــودة أن 
االتفــاق يتضمن أيضا التعاون في مجال ترجمة 
المواصفــات الدوليــة المتعلقــة بالجــودة إلــى 
اللغــة العربية، والمشــاركة فــي تنظيم الندوات 
والحلقــات العلميــة وورش العمــل والزيارات 

الميدانية باإلضافة إلى تنســيق المواقف 
بيــن الجانبيــن فــي المحافــل اإلقليميــة 
والدوليــة وبمــا يتوافق مع التشــريعات 

والقوانين الوطنية. 
ونــوه عتمــان إلــى أن أهــداف االتفاق 
تتضمن أيضــا التعاون فــي مجال تنفيذ 
المشــتركة  التدريبية والتعليمية  البرامج 
فــي مجــاالت الجــودة ونقــل الخبرات 
المصرية للجانب السعودي، مشيرة إلى 
أن االتفاق ينص على تحديد نقاط اتصال 
مــن الجانبيــن لمتابعــة تنفيــذ البرامــج 
والدراســات  والمشــاريع  والمبــادرات 

والبحوث ذات االهتمام المشترك. 
  ومــن جانبــه أوضح الدكتور ســعد بن 
عثمان القصبي محافظ الهيئة الســعودية 
للمواصفــات والمقاييس والجودة أن هذا االتفاق 
يأتــي فــي إطار تعزيز الشــركة االســتراتيجية 
بين المملكة العربية الســعودية ومصر في كافة 
المجاالت، مشــيرا إلى الدور الهــام للجودة في 

زيادة معدالت التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في 
مجاالت األبحاث والدراســات العلمية والتعاون 
في مجــاالت المواصفات الدولية وبناء القدرات 

البشرية وترسيخ ثقافة الجودة.

 المعهد القومي للجودة والهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس يوقعان برنامج تعاون 

فني في مجال نظم اإلدارة والجودة 
د. محمد عتمان: البرنامج يستهدف تعزيز 

التعاون المشترك لتنفيذ برامج تدريبية 
وتعليمية في مجاالت الجودة ونقل الخبرات 

المصرية للجانب السعودي 
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عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
مــع  موســعة  مباحثــات  جلســة  والصناعــة 
الدكتــور/ روبيــرت هابــك وزيــر االقتصاد 
وحمايــة المنــاخ ونائــب المستشــار األلماني 
حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير عالقات 
التعــاون االقتصادى المشــترك فــي قطاعات 
التجــارة والصناعة واالســتثمار، كما تضمن 
اللقــاء تبــادل وجهــات النظر بشــأن مختلف 
القضايا االقتصاديــة اإلقليمية والعالمية وعدد 
مــن الملفــات والموضوعــات ذات االهتمــام 

المشترك.
وقالــت الوزيرة أن اللقاء تنــاول اإلعداد لعقد 
الدورة السادســة للجنة االقتصادية المشــتركة 
والمقررة خالل شــهر ســبتمبر المقبل وبحث 
إمكانيــة تنظيم منتدى أعمــال مصري ألماني 
على هامش فعالياتهــا، الفتة الى أهمية اللجنة 
فــي دعــم الحــوار بيــن الجانبيــن المصرى 
واأللمانــى فى مختلف المجــاالت االقتصادية 
وبما يسهم في دعم التعاون في مجاالت التجارة 
واالســتثمار والنقــل والكهربــاء والجمــارك 

والطاقة والتعاون الفني بين البلدين.
واســتعرضت جامــع أهــم اإلجــراءات التي 
لمواجهــة  المصريــة  الحكومــة  اتخذتهــا 
التداعيات الســلبية الناتجة عــن أزمة كورونا 
والحرب الروســية األوكرانية والتي تضمنت 

خطــة شــاملة للتعامل مع األزمــة االقتصادية 
العالمية الراهنــة تتضمن العديد من المميزات 

والتطمينات للمستثمرين.
ولفتــت الوزيــرة إلــى أهميــة تفعيــل مجلس 
األعمــال المصــري األلماني المشــترك وبما 
يســهم فــي تعزيز معــدالت التبــادل التجاري 
مــن  واالســتفادة  المشــتركة  واالســتثمارات 
المقومات االقتصاديــة الكبيرة لمصر وألمانيا 
وترجمتها لمشــروعات تعاون ملموسة تصب 

في مصلحة البلدين.
كما اســتعرضت جامع االستعدادات المصرية 
الجاريــة إلســتضافة الــدورة الـــ 27 لمؤتمر 
األطــراف التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطارية 
حــول تغير المنــاخ عام 2022 خــالل الفترة 
من 7-18 نوفمبر المقبل 2022 بمدينة شــرم 

الشيخ.
وفى هذا الصدد اشــارت الوزيــرة الى جهود 
الدولــة المصريــة للتحول الى مركــز إقليمي 
للطاقــة ودخولها في مجال إنتاج الهيدروجين، 
الفتــًة إلــى أن خطــة مصــر في هــذا الصدد 
وتأسيس منتدى غاز شــرق المتوسط تتماشى 
مــع الخطط األلمانيــة لتأمين مصــادر للطاقة 
النظيفة الســيما وأن ألمانيا تقــوم حاليا بتغيير 
مصــادر الطاقة الخاصة بهــا وفق مخططاتها 

لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وأضافــت جامع أن الحكومــة المصرية بدأت 
باتخــاذ خطــوات فعليــة للدخول فــي صناعة 
الهيدروجين وإنتاجــه كمصدر نظيف للوقود، 
مشــيرة إلى أنه جار العمــل حالياً على تطوير 
بصناعــة  خاصــة  اســتراتيجية  وصياغــة 
الهيدروجين في مصر من خالل لجنة وزارية 
الكهربــاء  وزارات  فيهــا  تشــارك  مختصــة 
والطاقــة والبترول والثروة المعدنية وعدد من 
الوزارات المعنية حيث يجري تنفيذ مشــروع 

تجريبي بالتعاون مع شركة سيمنس.
وأكــدت ان الحكومــة المصرية تولــي أهمية 
كبيــرة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
بهــدف خلق قاعــدة صناعية قويــة يمكن من 
خاللها اختــراق األســواق الخارجية وتحقيق 
مســتهدفات الدولة للوصــول بالصادرات الى 

100 مليار دوالر سنوياً.

وقعــت وزارة التجــارة والصناعــة المصرية 
االقتصاديــة  للشــؤون  الفيدراليــة  والــوزارة 
والعمــل المناخي بجمهوريــة ألمانيا االتحادية 
إعالن نوايا مشــترك بشأن اســتمرار التعاون 
األلمانــي المصــري في تنفيــذ برنامج تدريب 
مديــري األعمــال التنفيذييــن، الــذي ُوقع في 
8 ديســمبر2020، حتــى نهاية عــام 2025، 
وقــع االتفاق عــن الجانب المصرى الســيدة/ 
نيفيــن جامع وزيرة التجــارة والصناعة وعن 
الجانب االلمانى الدكتور روبيرت هابك وزير 

االقتصاد وحماية المناخ.
وقالت الوزيرة ان االتفاق يعكس تطلع البلدين 
لتعزيــز التعاون االقتصادي المشــترك ويأتي 
في إطار البرنامج العالمــي لتدريب المديرين 
التابــع لوزارة الشــؤون االقتصادية األلمانية، 
مشــيرة الى ان البرنامج يركز على الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وأكــدت جامع الدور الهــام الذي يلعبه مديري 
األعمال المؤهلين في تحقيق النمو االقتصادي، 

مشيرًة الى أن التدريب المتقدم لرجال األعمال 
أمــٌر محــورى لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة 

وتعزيز عالقات مصر االقتصادية الدولية.
وأضافــت أن هذا التعاون قد ســاهم في تحقيق 
نتائج ملموســة في تنمية العالقات االقتصادية 
والتجاريــة بيــن البلديــن، وكذلك فــي تعزيز 
التواصل بين رجال األعمــال وتعميق التفاهم 
المتبــادل بيــن مصــر والمانيا، الفتــة الى ان 
البرنامج ســاهم في تدريب 271 مديراً تنفيذياً 
عبر اإلنترنت وفــي ألمانيا بتمويل من وزارة 

الشؤون االقتصادية األلمانية.
وأوضحــت جامع أن مركــز تحديث الصناعة 
ســيمثل الوزارة فى تنفيذ البرنامج عن الجانب 
المصــرى وكذلك المؤسســة األلمانية للتعاون 

الدولي )GIZ( عن الجانب األلمانى.
وشــددت الوزيرة على حــرص الوزارة على 
ضمان حصول جميع المتقدمين المناسبين على 
فرص متكافئة ومشــاركة جميــع المحافظات 
المصريــة في البرنامج، الفتًة الى قيام الجانب 

المصــري بتنظيم تدريب تحضيري في مصر 
للمشاركين المختارين.

وأضافــت جامــع أن المســاهمة األلمانيــة في 
البرنامــج ستشــمل تنظيــم نــدوات تتضمــن 
برامــج تدريبيــة عمليــة وزيارات للشــركات 
والتواصل مع الشــركات سواء عبر اإلنترنت 
أو فــي ألمانيا، مشــيرًة الى أنه ســيتم إنشــاء 
مجموعــة عمــل مصرية-ألمانيــة لتقييم نتائج 
تنفيذ البرنامج وتقديم مقترحات لتحسين كفاءة 
إجراءات التدريب لمديري األعمال التنفيذيين. 
كما شــهدت وزيرة التجارة والصناعة ووزير 
االقتصاد وحماية المناخ األلمانى توقيع تجديد 
مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع 
الممارســات االحتكاريــة المصــري ونظيره 
األلمانــي لتعزيز الشــراكة المصرية االلمانية  
في مجال حماية المنافســة ومنع الممارســات 
االحتكاريــة ، حيث وقع عن الجانب المصري 
الدكتــور محمــود ممتــاز رئيس جهــا حماية 

المنافسة.

وزيرة التجارة والصناعة ووزير االقتصاد األلماني 
يبحثان سبل تنمية وتطوير العالقات االقتصادية 

بين البلدين

ويوقعان إعالن نوايا مشترك في مجال تدريب مديري األعمال 
التنفيذيين في مصر

ويشهدان توقيع تجديد مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة 
ومنع الممارسات االحتكارية المصري ونظيره األلماني

وقعــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعة والســفير/ عبد العزيــز المخالفي أمين 
عــام غرفة التجــارة والصناعة العربيــة األلمانية 
مذكرة تفاهم بشأن فتح مكتب إقليمي للغرفة بمبنى 

االتحاد العام للغرف االتحادية بالقاهرة.
وقالــت الوزيرة إن هذا االتفاق الذي يســتمر لمدة 
5 أعــوام يأتي إيماناً من حكومتــي مصر وألمانيا 
بأهمية التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين والدور 
الهــام للغرف التجارة والصناعية في خلق تواصل 
مباشــر بين رجال األعمال ومجتمعي األعمال من 
الجانبين، مشيرة إلى أن الغرض األساسي من فتح 
هذا المكتب هو تمثيل الغرفة في الترويج التجاري 
والتعــاون اإلقتصادي بين مصر والمانيا االتحادية 

والدول المحيطة بها.
وأوضحــت جامــع أن الغرفة ستباشــر عــدداً من 
األنشطة في سبيل تحقيق أهدافها تتضمن التواصل 
مــع المؤسســات المصريــة المناظــرة والجهــات 

الحكومية ومجتمع األعمال المصري إلنشاء قنوات 
اتصــال على المســتويين التجاري واإلســتثماري 
بيــن البلدين، وترتيــب وتنظيم البعثــات التجارية 
واإلقتصادية من وإلى المانيا، واألعمال المرتبطة 
بتلك الزيارات والبعثات، إلى جانب تقديم الخدمات 
للشركات ذات التمويل األلماني، وتسهيل التواصل 
بينهــا وبين الجهــات الحكوميــة ومجتمع األعمال 

المصري لتعزيز العالقات التجارية واإلستثمارية 
بين تلك الشركات ونظيرتها المصرية.

وأضافــت الوزيرة أن األنشــطة التي ستباشــرها 
الغرفة تتضمن أيضاً الترويج لمشــاركة الشركات 
بالفعاليــات التجاريــة واإلقتصاديــة والمعــارض 
والمؤتمرات والتواصل مــع كافة الجهات المعنية 
في هذا الشــأن على المستويين المحلي واإلقليمي، 
والمســاهمة فــي ترتيب وتنظيــم تلــك الفعاليات، 

والمشاركة بها.
ومن جانبه أكد السفير/ عبد العزيز المخالفي أمين 
عــام غرفة التجــارة والصناعة العربيــة األلمانية 
توقيع هذا االتفاق يمثل نقطة انطالقة قوية لنشــاط 
الغرفة في المنطقة العربية ال سيما مصر باعتبارها 
من أهم الشــركاء التجاريين واالقتصاديين أللمانيا 
في المنطقة، مشــيراً إلى اهتمام كبريات الشركات 
األلمانيــة العاملة فى مجاالت االســتثمار والتجارة 

بالعمل والتعاون مع الجانب المصري.

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
أن العالقات المصريــة األلمانية عالقات تاريخية 
واستراتيجية تستند الى شراكات ناجحة بين البلدين 
في مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة، مشيرة 
الــى ان زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســى 
األولــى إلــى ألمانيا عــام 2015 مهــدت الطريق 
لبــدء مرحلة جديدة للتعــاون الثنائى في المجاالت 
االقتصاديــة والتنموية والعلميــة والثقافية امتد إلى 
قطاعــات جديــدة تشــمل الطاقة والنقــل وصناعة 

السيارات والتحول الرقمى . 
 جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خالل  
مشــاركتها بفعاليــات الملتقي االقتصــادي العربي 
األلمانــي الخامس والعشــرين الــذي نظمته غرفة 
التجــارة والصناعــة العربية األلمانيــة بالعاصمة 
األلمانيــة برلين بحضور الدكتــور بيتر رامزاور 
رئيــس غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية، 
والســفير/ عبد العزيز المخالفي أمين عام الغرفة، 
وحوالى 600 من رجال االعمال االلمان والعرب.  
وقالت الوزيرة إن مصر وألمانيا تحتفالن هذا العام  
بمرور 70 عاماً على إقامة العالقات الدبلوماســية 
بيــن البلدين، األمر الذي ســيصاحبه إجراء العديد 
مــن الزيارات وتنظيــم الفعاليات المشــتركة على 
كافــة األصعدة، الفتــًة الى أن تنظيم هــذا الملتقي 
فــي الوقت الراهن واختيار مصر شــريكا ألعمال 
دورته الحالية يعد خطوة إيجابية لتشــجيع التعاون 
التجاري واالســتثماري بين مصر وألمانيا والبناء 
علــى الزخــم الــذي تشــهده العالقــات المصرية 
األلمانيــة، وبمــا يســهم فى زيــادة حجــم التبادل  
التجــاري بين البلدين، والــذي بلغ نحو 5,1 مليار 
يورو خالل عام 2021، مشــيرة الــى اهمية بذل 
المزيــد من الجهود المشــتركة لزيادة حجم التبادل 
التجاري بما يعكس العالقات المتميزة بين البلدين .  

ولفتت إلى أهمية تشــجيع االســتثمارات المصرية 
األلمانية المشتركة خاصًة في ظل الفرص العديدة 
التــي تتمتــع بها مصــر وألمانيــا لتنميــة التعاون 
االســتثماري وكــذا الروابط السياســية القوية التي 
تربط البلدين، مشــيرًة إلى أهمية هــذا الملتقى في 
إتاحة الفرصة للشــركات المشــاركة للتعرف على 
المجــاالت المتاحــة والفــرص الواعــدة للتعــاون 
المشــترك، وتكوين شــراكات تجارية واستثمارية 
تســاهم في تنمية العالقــات االقتصادية بين مصر 
وألمانيــا خاصــًة وأن الحكومــة المصريــة تولي 
اهتمامــاً بجذب المزيد من االســتثمارات األلمانية 
إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة 
وإدارة  وتدوير المخلفات والتحول الرقمي ، الفتة 
الى ان  االستثمارات األلمانية في مصر  تبلغ نحو 

2.9 مليار دوالر. 
ووجهت جامع الدعوة للشــركات ورجال االعمال 
من البلدين إلقامة شــراكات واستثمارات مشتركة 
لالســتفادة من إمكانيات السوق المصري وفرص 
االنطالق إلى األســواق العربية واالفريقية خاصة 

في ظل المشــروعات الكبرى المقامة في مجاالت 
االنشــاءات والزراعــة  والتكنولوجيــا ومختلــف 
المجــاالت الصناعيــة التــي تتيــح فــرص حقيقية 
لالســتثمار المشترك تحقق المنافع المتبادلة السيما  
في مجاالت  الســكك الحديدية والسيارات وتدوير 
المخلفــات، مشــيرة إلــى تطلع مصر إلــى تفعيل 
دور منظمات االعمال المختلفة في البلدين لحشــد 
الطاقــات واإلمكانات والتعريف بفــرص التعاون 
المتاحــة أمــام القطاع الخــاص باعتبــاره قاطرة 

التنمية االقتصادية. 
 ونوهــت الوزيــرة الى أن الشــهر الماضي شــهد 
حدثــاً تاريخيا تمثل في توقيــع الحكومة المصرية 
لعقد القطار الكهربائي الســريع مع شركة سيمينز 
األلمانيــة وهــو االتفاق األكبــر تاريخيا للشــركة 
األلمانية منذ نشــأتها، مشــيرًة إلى أن هذه الشــبكة 
ستتكون من ثالث خطوط رئيسية بإجمالى أطوال 
نحــو 2000 كيلو متر بعدد 60 محطة وســتربط 
نحــو 60 مدينة مصرية لتجعل من مصر ســادس 

أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم.  

وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية 
توقعان مذكرة تفاهم لفتح مكتب إقليمي للغرفة بالقاهرة

خالل مشاركتها في فعاليات الملتقى االقتصادي العربي األلماني
نيفين جامع: 5.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين البلدين خالل 

العام الماضي ... و 2.9 مليار دوالر قيمة االستثمارات األلمانية 
بالسوق المصري
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة أهميــة تضافــر جهــود كافــة الدول 
العربية سواء على مستوى الحكومات أو القطاع 
الخــاص بهــدف تحقيــق التكامــل االقتصــادي 
العربي بما يســهم في مواجهة األزمات المتعاقبة 
علــى مــدار العاميــن الماضييــن والتــي بــدأت 
بأزمــة انتشــار جائحة كورونا مــروراً بالحرب 
الروســية األوكرانيــة وما تال ذلــك من تداعيات 
أثرت ســلباً على االقتصاد العالمي، الفتًة إلى أن 
الــدول العربية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها 
إلحراز تقدم كبير فــي ملفات التعاون الصناعي 

والتجاري واالستثماري.
وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية وضعت خطة 
شــاملة لمواجهة التداعيات الســلبية التى يشهدها 
االقتصــاد العالمــي حالياً وما ترتــب عليهما من 
موجــة تضخــم عالميــة وارتفاع اســعار غالبية 
السلع وال سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب 
سالسل األمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث 
تباطؤ فــى حركة التجارة الدوليــة وارتفاع غير 
مســبوق فى اســعار النفط والطاقة، مشــيرًة في 
هذا اإلطــار الى قيام الوزارة بإتخــاذ العديد من 
اإلجــراءات والتدابيــر اإلقتصاديــة بتوجيه من 
القيادة السياســية للمســاهمة في تخفيف حدة هذه 
االزمــة على االقتصاد المصــري والحفاظ على 
معــدالت االنتــاج والتصدير لمختلف االســواق 
الخارجيــة، والتخفيــف عــن كاهــل المواطــن 

المصري.
وأوضحت جامع أن الحكومة أعلنت خالل شهر 
مايــو الماضــي عن حزمــة جديدة مــن الحوافز 
الصناعية واالســتثمارية للمستثمرين المصريين 
واألجانــب تضمنــت قــرارات بشــأن الســماح 
للمشــروعات االســتثمارية العاملــة في عدد من 
القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص 
عليهــا في قانون االســتثمار، إلــى جانب إعطاء 
دفعة لألنشــطة االســتثمارية بالقطــاع الصحي، 
وتقديــم حوافز لالســتثمار فــي المــدن الجديدة، 

الذهبيــة  الرخصــة  واســتصدار 
لالستثمار.

ولفتت الوزيرة إلى أن اإلجراءات 
التــي أعلنت عنها مصــر مؤخراً 
لمواجهة تحديات األزمة الروسية 
تعزيــز  تضمنــت  األوكرانيــة 
دور القطــاع الخاص في النشــاط 
وتوطيــن  ودعــم  االقتصــادي، 

المنتــج  الوطنيــة لالعتمــاد علــى  الصناعــات 
المحلي، إلى جانــب خطة واضحة لخفض الدين 
العــام كنســبة من الدخــل القومي وطــرح رؤية 
متكاملــة للنهوض بالبورصــة المصرية وتوفير 
السلع األساسية بأسعار مدعمة، وتنفيذ إجراءات 

للحماية االجتماعية.
ومن جانبهم أشــاد رؤساء غرف التجارة العربية 
بمبادرة الشــراكة الصناعيــة الموقعة بين مصر 
الماضــي  الشــهر  نهايــة  واإلمــارات واألردن 
بهدف تعزيــز األمن الغذائــي والدوائي وتحقيق 
التعاون والتكامل المشترك في مجاالت الصناعة 

واالستثمار.
كما تقدموا بعــدد من المقترحات لتعزيز التعاون 
بين الدول العربية التي تضمنت بحث استراتيجية 
عربيــة للتكامل والربط بين الموانئ اللوجســتية 
وذلــك تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة، 
وضــرورة تقديــم تيســيرات لتســهيل تحركات 
رجــال األعمال العرب وممثلــي الغرف العربية 
في مختلف الدول العربية، فضاًل عن بحث ســبل 

التكامل العربي في صناعات الدواء.
كمــا عقدت الوزيرة عــدداً من اللقاءات مع وفود 
غــرف التجارة العربية المشــاركة تضمنت عقد 
لقاء مع الســيد/ محمد جاسم الصقر رئيس غرفة 
تجــارة وصناعــة الكويــت اســتعرضت خاللها 
الجهــود المصرية لتحقيــق االكتفــاء الذاتي من 
السلع الغذائية ال سيما في ظل األزمة االقتصادية 

العالمية الحالية.
وقالــت الوزيرة إن وفد كويتي ســيزور القاهرة 

خالل األســبوع األول من شــهر أكتوبــر المقبل 
لبحث فرص االســتثمار في السوق المصري في 

مختلف القطاعات اإلنتاجية والخدمية.
ومن ناحيــة أخرى التقت الوزيرة الشــيخ خليفة 
بن جاســم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة 
قطــر، حيث رحــب الجانبــان بعــودة الزيارات 
االقتصاديــة والتجاريــة بين البلدين وبما يســهم 
في زيادة معدالت التجارة البينية واالســتثمارات 
المشــتركة بيــن مصــر وقطــر خــالل المرحلة 

المقبلة.
وأوضحت جامع أن اللقاء اســتعرض الترتيبات 
الخاصة بزيارة وفد من رجال األعمال القطريين 
للقاهرة األســبوع المقبل، مشــيرة إلــى ترحيب 
الحكومــة المصريــة بجذب المزيــد من رؤوس 

األموال القطرية لالستثمار بالسوق المصري.
وأشــارت الوزيــرة إلــى أن اللقــاء أكــد أهميــة 
المصــري  األعمــال  مجلــس  تشــكيل  إعــادة 
القطــري المشــترك لتحقيق أقصى اســتفادة من 
المقومــات االقتصادية لــكال البلديــن وترجمتها 
إلى مشــروعات تعاون ملموسة تصب في صالح 
الشــعبين الشــقيقين، الفتًة إلى ترحيــب الجانب 
القطري بإقامة معــرض للمنتجات المصرية في 

قطر مطلع العام المقبل.
ونوهــت جامــع إلــى اهتمــام الجانــب القطري 
باالســتثمار في الســوق المصري فــي قطاعات 
الســياحة والفنادق ال سيما في ظل النجاح الكبير 
الــذي حققته تجربة بنــك قطر الوطني في مصر 
كأفضــل تجربة له على مســتوى االســتثمارات 

الخارجية.

 اختتمــت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة زيارتهــا للعاصمــة االلمانية برلين 
بعقــد سلســلة لقــاءات موســعة مــع اعضــاء 
االتحاد االلماني لمصنعي الســيارات ومسئولي 
سلســلة محالت تجارة تجزئــة ALDI االلمانية 
استعرضت خاللهما فرص ومقومات االستثمار 
بالســوق المصري وامكانيــات جذب المزيد من 
االستثمارات األلمانية الى مصر خالل المرحلة 

المقبلة.
وقــد شــملت لقاءات الوزيــرة لقاءاً موســعاً مع 
أعضــاء االتحــاد األلماني لمصنعي الســيارات 

الشــركات  مــن  المزيــد  جــذب  ســبل  تنــاول 
واالســتثمارات األلمانيــة للعمــل فــي الســوق 
المصــري في مجــال إنتاج الســيارات التقليدية 
والكهربائيــة لتلبية احتياجات الســوق المصري 
والتصديــر لألســواق اإلقليمية واالســتفادة من 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة والتفضيليــة الموقعة 
بيــن مصــر وعدد كبير مــن الــدول والتكتالت 

االقتصادية الرئيسية اإلقليمية والعالمية
 وقالت الوزيرة ان اللقاء استعرض االستراتيجية 
الوطنيــة لصناعــة الســيارات والحوافــز التي 
تمنحهــا الحكومــة لمصنعــي الســيارات بهدف 

توطيــن هــذه الصناعــة في الســوق المصري، 
مشيرًة الى اهتمام الدولة المصرية لجذب المزيد 
من االســتثمارات االلمانية الســيما في قطاعات 

صناعة السيارات.
واضافت جامع ان اللقاء يعكس اهتمام مصنعي 
الســيارات بدولة المانيا باالســتثمار في السوق 
المصري باعتباره احد اهم المقاصد االستثمارية 
بمنطقة الشــرق االوســط وقارة افريقيا، مشيرًة 
الى ان اللقاء تناول امكانيات التعاون مع الجانب 
االلمانــي في مجــال نقل تكنولوجيــات صناعة 

السيارات للصناعة الوطنية.

كما عقدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة لقاًء موســعاً مع مســئولي سالســل 
حيــث  التجزئــة،  لتجــارة  االلمانيــة   ALDI
اســتعرض اللقاء مقومات قطاع تجارة التجزئة 
في مصر وإمكانيات دخول المجموعة لالستثمار 

بالسوق المصرى خالل المرحلة المقبلة.
 ALDIوقالــت الوزيــرة أن وفد مــن مجموعة
األلمانيــة ســيقوم بزيــارة للقاهرة خالل شــهر 
سبتمبر المقبل بهدف دراسة البدء في فتح فروع 
لها في مصر، مشــيرة إلى أن الزيارة ستتضمن 
لقــاءات مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية 

وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية.
وأضافــت جامــع أن اللقــاء اســتعرض إمكانية 
تنظيــم بعثة تجارية مصريــة أللمانيا تضم عدد 

من الشركات المصرية المعنية بالتصدير للسوق 
األلمانــي لعــرض منتجاتهــا علــى المجموعة، 
موجهة الدعوة لمســئولى المشتريات الخارجية 

بالمجموعــة لزيارة مصــر وبحث إمكانية 
استيراد عدد من المنتجات الغذائية والسلع 

الزراعية من مصر.
ومن جانبهم أكد مسئولى مجموعة سالسل 
محالتALDI األلمانية اهتمام المجموعة 
بالســوق المصــرى باعتبــاره أحــد أكبر 
األســواق االســتهالكية بالمنطقة بما يزيد 
عن 100 مليون مســتهلك، مشــيرين إلى 
أن المجموعة تعد أحد أهم وأكبر سالســل 
التجزئة منخفضة الســعر في ألمانيا بصفة 
خاصة وفي قارة أوروبا بشكل عام وتمتلك 

مــا يزيد عن 4500 فرع في ألمانيا و10 آالف 
فرع في 20 دولة حول العالم.

قام وفــد من مركز تكنولوجيــا اإلنتاج األنظف 
التابــع لمراكز التكنولوجيا و االبتكار الصناعي 
، ومركــز تحديث الصناعة بزيارة لدولة تونس 
الشقيقة استهدفت اســتعراض التجربة التونسية  
وتبادل الخبــرات ونقل التكنولوجيــا المتطورة 
في مجال التســخين بالطاقة الشمسية في القطاع 
الصناعي ، وذلك في إطار مشــروع »التسخين 
الشمســي في العمليــات الصناعيــة« الذي يتم 
تنفيــذه مــن خــالل مركــز تكنولوجيــا اإلنتاج 
األنظــف ومركــز تحديــث الصناعة بــوزارة 
التجــارة والصناعة بالتعاون مــع منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو«  وبتمويل 

من مرفق البيئة العالمي . 
وقال السيد/ أحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون 
الصناعة والمشــرف على مراكــز التكنولوجيا 
التســخين  واالبتــكار الصناعــي ان مشــروع 
الشمســي فــي العمليــات الصناعيــة يســتهدف 
تعميــق التصنيــع المحلي لتكنولوجيــات الطاقة 
الجديدة والمتجددة وتشجيع تطبيقها في عمليات 
التســخين في الصناعة وبما يســهم في الحد من 
استخدام الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية 
في مصــر وتنويع مصــادر الطاقــة وتوفيرها 

للقطاع الصناعي.
 وأضــاف رضــا ان زيارة وفد الــوزارة لدولة 
تونس اســتهدفت تبادل الخبرات واســتعراض 
التجربة التونســية ونقل تكنولوجيات التســخين 
بالطاقة الشمســية الى الســوق المصــري وبما 
يســهم في بناء قدرات الكــوادر الفنية المصرية 
وخلق فرص عمل جديدة وتشــجيع مشروعات 

ريادة األعمال.
  و من جانبه اشار المهندس / محمد عبد الكريم 
المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الى ان 

المركــز يقوم حاليا بتنفيــذ خارطة طريق لدعم 
التصنيع المحلي ألنظمة تســخين المياه بالطاقة 
الشمسية، بالتعاون مع  القطاع الخاص والجهات 
المعنيــة وبدعم من منظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعيــة » اليونيــدو« مــن خالل مشــروع 
اســتخدام الطاقة الشمســية الحراريــة للعمليات 
الصناعيــة ، الفتــا الــى أن هذه الزيــارة تأتى 
فى إطار جهود تحســين كفاءة اســتخدام الطاقة 
الجديدة والمتجددة في الصناعة الوطنية، ورفع 
جودة الخدمــات والمنتجات المقدمة للمســتهلك 

وتعميق التصنيع المحلي.
 وبــدوره قــال الســيد/ محمــد صبــري المدير 
التنفيذي لمركــز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف أنه 
تم خالل الجولة التعرف على العناصر المختلفة 
لســوق الطاقة الشمســية الحراريــة في تونس، 
وعقــد لقــاءات مع مقدمــي الخدمــات، وزيارة 
المؤسسات العامة، والمنظمات غير الحكومية، 
الماليــة،  والمؤسســات  االختبــار،  ومرافــق 
ومختلف شركات الطاقة الشمسية الحرارية من 

سلسلة القيمة، وكذلك المنشآت الصناعية.

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع رؤساء غرف 
التجارة العربية خطط الحكومة المصرية لمواجهة 

األزمات االقتصادية العالمية وتحقيق التكامل العربي

وفد من وزارة التجارة والصناعة يزور تونس 
الستعراض تجربتها في مجال تسخين المياه 

بالطاقة الشمسية في القطاع الصناعي

وتلتقي أعضاء االتحاد األلماني لمصنعي السيارات ومسئولي 
سلسلة ALDI لتجارة التجزئة



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

قامــت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة يرافقها المستشــار محمد عبد الوهاب 
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق 
الحــرة بجولة داخــل مركز خدمات المســتثمرين 
بالهيئــة، شــملت الخدمات المقدمــة عبر منظومة 
الشــباك الواحد بدءاً من تأســيس الشركات ومنح 

الموافقات والتراخيص.
وقــد أجــرت الوزيرة زيــارة لمقر الهيئــة العامة 
للتنميــة الصناعية بمركــز خدمات المســتثمرين 
وذلك للتعرف على ارض الواقع عن مدى رضاء 
المســتثمرين المتعاملين مع الهيئة حول الخدمات 
المقدمــة، حيث تبادلت الوزيــرة الحديث مع عدد 
مــن المســتثمرين وممثلــى الشــركات المتقدمين 

للحصــول علــى خدمات الهيئــة والمتمثلة فى 
منح التراخيص والسجل الصناعى والموافقات 

المتعلقة بالبيئة والمجمعات الصناعية.
وأكــدت جامع للمســتثمرين ســعى الــوزارة 
التاحة كافــة خدمات الهيئة مــن خالل فروع 
الهيئة المنتشــرة فى غالبيــة المحافظات وكذا 
من خــالل فروع جهــاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة والمنتشــرة فــى كافة 
محافظــات مصر، فضال عــن مراكز خدمات 
المســتثمرين التابعــة لهيئة االســتثمار، وذلك 
بهدف تيسير حصول المستثمر الصناعى على 
خدمات متميزة فى أسرع وقت ممكن، مشيرة 

فــى هذا اإلطار الى انه يجــرى حاليا االنتهاء من 
وضــع منظومة حوافز وتيســيرات جديدة لتعزيز 

االستثمار فى القطاع الصناعى. 

أصــدرت الســيدة/ نيفين جامع 
وزيرة التجارة والصناعة قراراً 
بإلزام المصنعين والمستوردين 
لمنتجات الدهانات والورنيشات 
ال  بحيــث  الرصــاص  بنســب 
تزيــد فــي الدهانات األساســية 
غيــر الملونة عــن 100 جزء 
في المليون كحــد أقصى، وفي 
الدهانات الملونــة عن 5 آالف 
جزء فــي المليون كحد أقصى، 
على أن ينشــر القــرار بالوقائع 
المصريــة ويعمل بــه من اليوم 
التالي لتاريخ نشــره، وقد نص 
القــرار علــى منــح المنشــآت 
الصناعيــة مهلــة 6 أشــهر من 
تاريــخ صدور القــرار لإللتزام 

بتطبيق أحكامه. 
وقــال الدكتــور/ خالــد صوفــي رئيــس الهيئة 
المصرية العامة للمواصفات والجودة إن القرار 
يأتــي فــي إطار التوجهــات العالميــة للتخلص 
التدريجي من ممارسات الطالء المحتوية على 
نســب عالية مــن الرصاص باعتبــاره من بين 

المواد الكيميائية الـ10 التي تشــكل مصدر قلق 
في مجال الصحة العامة. 

وأوضح صوفي أن إصدار هذا القرار الوزاري 
سيضع مصر على خريطة األمم المتحدة ضمن 
الــدول التي أصدرت تشــريعات بشــأن تحديد 
نســب الرصاص فــي الدهانات بما يســهم في 
الحفاظ علــى الصحة العامة لإلنســان ويحافظ 

علــى البيئة مــن التلوث، الفتاً إلــى أن منظمة 
األمــم المتحــدة أصــدرت خالل عــام 2020 
تقريراً عن الوضع العالمي للقيود القانونية على 
الرصــاص في الطالء الذي أشــار إلى أن 79 
دولة بها تشــريعات أو قــرارات وزارية تحدد 

نسبة الرصاص في الدهانات.

اســتقبلت مدينــة الجلود بالروبيكــي وفداً رفيع 
المســتوي من لجنة األمم المتحــدة االقتصادية 
للتنميــة  المتحــدة  األمــم  ومنظمــة  ألوروبــا 
الصناعيــة »اليونيــدو«، بهدف دعم وتســريع 
العمــل مــن أجل االســتدامة وتطويــر صناعة 
المالبس والجلود وتســخير إمكانــات االبتكار 
للعنايــة الواجبــة وتقليــل األثــر البيئــي وذلك 
في إطــار الطريق إلــى اتفاقية األمــم المتحدة 
اإلطارية بشــأن تغيــر المنــاخ COP27 في 
مصــر، وكان فــي اســتقبال الوفــد المهندس/ 
محمود محرز، رئيس شركة القاهرة لالستثمار 

والتطوير الصناعي والعمراني. 
واستعرض محرز خالل الجولة أهم اإلنجازات 
التي تحققت من خالل مشروع نقل المدابغ من 
وســط القاهــرة إلى مدينــة الجلــود بالروبيكي 
وأحدث التوســعات بالمدينة ومنطقة اســتكمال 
مصانع الغراء والبالغ عددها 40 مصنع والتي 
تــم االنتهاء من مرحلة التشــطيبات النهائية بها 
وكذا منطقة اســتكمال المدابغ لباقي مســتحقي 
مدابــغ مجــرى العيــون لعــدد 101 مســتفيد، 
مؤكــداً حــرص الحكومــة ممثلــة فــي وزارة 
التجارة والصناعة على تنمية وتطوير صناعة 
الجلــود بكافــة حلقاتها التصنيعية مــن الدباغة 
وحتى المنتج تــام الصنع وذلك بهدف االرتقاء 
بجــودة وتنافســية المنتجــات المصنعــة محلياً 
وزيــادة قيمتها المضافة ومن ثم زيادة معدالت 
التصديــر، فضــاًل عن توفيــر كل االحتياجات 
لتكــون مدينة خضراء متوافقــة بيئياً طبقا لكل 

المقاييس البيئية

وقال رئيس شركة القاهرة لالستثمار والتطوير 
الصناعي والعمرانــي ان مدينة الجلود بمنطقة 
الروبيكــي تبــوأت منزلة رفيعــة على خريطة 
األسواق العالمية المنتجة للجلود تامة التشطيب 
وأصبحــت نقطة انطالق لتطوير هذه الصناعة 
الواعدة والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافســية 
كبيــرة تؤهلهــا لتكون محور ارتــكاز لصناعة 
الجلــود اقليميــاً ودوليــاً، مشــيراً إلــى أنه من 
المخطــط نقــل كافــة مصانــع وورش الجلود 
على مســتوى الجمهورية إلــى منطقة مجاورة 
لمدينــة الجلــود بالروبيكى علي مســاحة 800 
فــدان لتصبح أحــد أكبــر التجمعــات العالمية 

المتخصصة فى صناعة الجلود
وأوضــح محــرز أن الدولــة وفــرت تمويــاًل 
يبلــغ 7.2 مليار جنيه لمشــروع مدينة الجلود 
بالروبيكــى بمراحلــه الثالث  األولــى والثانية 
ومحطــات الميــاه والصــرف  باإلضافــة إلى 
المرحلــة الثالثة والتى تضــم »منطقة الـ100 
مصنــع« حيــث تــم االنتهاء مــن العمــل بها 
وأصبحــت جاهــزة للطرح علي المســتثمرين 
المحليــن و االقليميــن والدولييــن، الفتاً إلى أن 
قطــاع دباغة الجلــود والمنتجــات الجلدية من 
أبــرز القطاعــات التي حققت زيــادة كبيرة في 
الصــادرات خالل عــام 2021 حيث بلغ حجم 
صادراتــه حوالي 100 مليون دوالر بالمقارنة 
بعام 2020 بنســبة زيــادة بلغت حوالي %65، 
كمــا تضمنــت أهــم األســواق التي اســتقبلت 
منتجــات الجلود والدباغة المصرية خالل العام 

الماضي الصين وإسبانيا والهند وإيطاليا

وبحــث محرز مع أعضــاء الوفد زيادة ســبل 
التعــاون والدعم لهذا القطاع، مشــيداً بما تحقق 
من خالل التعاون مع الوكالة اإليطالية للتعاون 
من أجل التنمية والذي ساهم من خالل الخبرات 
اإليطاليــة فــي عملية نقــل المدابغ مــن منطقة 
مجــري العيون الي مدينة الجلــود بالروبيكي، 
والتعــاون مــن قبــل االمــم المتحــدة واالتحاد 

األوروبي. 
وأشــاد أعضاء الوفــد خالل جولتهــم بالمدينة 
بما تشــهده المدينــة من تقدم ملحــوظ وخاصًة 
تطور هــذا القطاع الهــام وااللتــزام بالمعايير 
القياسية بشــأن حماية البيئة ومعالجة المخلفات 
الناتجــة عن هذه الصناعة، االمر الذي يعد من 
أهــم المعاييــر الالزمة للتصدير الي األســواق 
األوروبيــة والعالميــة وتأهيــل المدابغ المنتجة 
للحصول على شــهادات الجودة التي بدونها ال 
يمكن االســتمرار باحتالل المكانــة التصديرية 

على خريطة الدول المصدرة.
كمــا أشــاد أعضــاء الوفد خالل زيــارة مركز 
تكنولوجيا دباغة الجلود ومدبغة سرج الحاصلة 
على شــهادة تطبيــق معايير الجــودة وااللتزام 
البيئي )ال دبليو جي( بالمنتجات المتنوعة عالية 
الجــودة التي تــم تصنيعا بأحــدث التكنولوجيا 
التــي وصلــت لها هــذه الصناعــة وذلك على 
الرغــم من الظروف الصعبة التي شــهدها هذا 
القطاع مؤخرا، وباإلضافة إلى تداعيات انتشار 

فيروس كورونا.

مدينة الجلود بالروبيكي تستقبل وفدًا رفيع 
المستوى من لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

ألوروبا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
»اليونيدو«

بهدف التوافق مع التوجهات العالمية
قرار وزاري بتحديد نسب الرصاص في منتجات 

الدهانات والورنيشات المحلية والمستوردة...ومنح 
المنشآت الصناعية مهلة 6 أشهر لتوفيق األوضاع
د. خالد صوفي: القرار يضع مصر على خريطة األمم 

المتحدة ضمن الدول المصدرة لتشريعات تخفض من 
استخدام الرصاص في الدهانات

وزيرة التجارة والصناعة تقوم بجولة داخل مقر 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمركز خدمات 

المستثمرين بهيئة االستثمار
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شــهدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة والمستشــار محمد عبــد الوهاب 
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامة لالســتثمار 
والمناطــق الحرة توقيع اتفاقية شــراء أصول 
بقيمة 630 مليون جنيه من الشركة المصرية 
البلجيكيــة لالســتثمارات الصناعيــة لصالــح 
شــركة صافــوال للصناعات الغذائيــة، وذلك 
في إطار الخطط التوســعية  لشــركة صافوال 
في الســوق المصري للدخول في مجال إنتاج 
صناعات غذائية جديدة مثل الوجبات الخفيفة 
المخبــوزة التــي تشــمل منتجات الســندويش 
لحصيلــة  تضــاف  والكرواســون،  والكيــك 
المنتجــات المتنوعة التي تقدمها الشــركة في 
الســوق المصري علــى مدار أكثــر من 30 
عامــاً، وذلك بحضور  الســيد/ محمد تميمي، 
الســعودية  لســفارة  االقتصــادي  المستشــار 
بالقاهرة  إلى جانب عدد من كبار الشخصيات 

العامة وذلك بمقر هيئة االستثمار.  
وقالت الوزيــرة إن مصر والمملكــة العربية 
اقتصاديــة  بعالقــات  ترتبطــان  الســعودية 
مــن  كبيــر  إلــى عــدد  تســتند  اســتراتيجية 
المشروعات االستثمارية المشتركة التي تعود 
بالنفع على اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين، 
مشــيرًة إلى أن القيادة السياســية فــى البلدين 
تدعم وتســاند تعزيز حركة االســتثمارات في 
كال البلديــن وهــو األمــر الذى يمثــل فرصة 
ذهبية إلقامة شــراكات إســتثمارية بين رجال 

القطاع الخاص في الدولتين.
ولفتــت جامع الى ان توقيــع هذا االتفاق رغم 
الظروف االســتثنائية التي يشــهدها االقتصاد 
العالمــى يعكس ثقة المســتثمرين فى الســوق 
المصــرى كأحــد أهــم االســواق الواعدة فى 

منطقة الشرق األوسط وافريقيا .
العامــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــار 
لالستثمار والمناطق الحرة إلى أن مصر تمثل 
ســوقاً نشطاً لالستثمار والتعاون التجاري بين 
الكيانات االقتصادية بمصر والسعودية، وهو 
ما يعد أحد الركائز األساســية لدعم العالقات 
االقتصاديــة وتعزيــز حركــة االســتثمارات 
المشــتركة، مؤكــداً حرص الهيئــة على دعم 
االســتثمارات الكبيــرة التــي تنفذهــا شــركة 
صافــوال وغيرهــا مــن الشــركات العربيــة 

الشقيقة، والعمل على تسهيل كافة اإلجراءات 
لزيادة استثماراتها في مصر.

وأوضح عبد الوهاب أن هذه االتفاقية ســتفتح 
مجاالت جديدة لجذب مزيد من االســتثمارات 
الســعودية إلى مصــر، وأن مجتمعا األعمال 
المصري والسعودي قادران على إيجاد صيغ 

إيجابية للتعاون االستثماري المشترك.
ومــن جانبــه، أشــاد الســيد/ محمــد تميمي، 
الســعودية  لســفارة  االقتصــادي  المستشــار 
الراســخة  التاريخيــة  بالعالقــات  بالقاهــرة 
والروابــط المشــتركة بين البلديــن في جميع 
المجاالت وعلى مختلــف األصعدة، الفتاً إلى 
اســتمرار بالده في بــذل المزيد مــن الجهود 
الحثيثة بهدف تعزيز التعاون مع مصر وذلك 
من خالل المبادرات وتوقيــع االتفاقيات التي 
تعمل على تعزيز التعاون المشــترك بما يخدم 

مصلحة البلدين.  
وفي هذا اإلطار أشــار الســيد/ محمد بدران، 
رئيس قطاع األعمال الجديدة واالســتراتيجية 
فــي صافــوال، إن هذا االســتحواذ يعــد جزًء 
من االســتراتيجية التوســعية للشــركة والذي 

سبقه االستحواذ على شركة بيارة للصناعات 
الغذائيــة، وهــي شــركة رائــدة فــي إنتــاج 
المكســرات والبهارات والبقوليــات في دولة 
اإلمــارات ودول الخليــج، فــي صفقــة بقيمة 
260 مليــون دوالر خالل عام 2021، حيث 
أطلقت الشــركة نفــس المنتجــات تحت نفس 
االســم للعالمة التجاريــة »عافية« في مطلع 
عــام 2022 فــي المملكــة«، الفتــاً إلــى أن 
صافوال تتواجد في كل من مصر والسعودية، 
باإلضافة للعديد من دول شــمال إفريقيا وقارة 
آســيا وتركيا، وتعد من أكبر المســتثمرين في 
مجــال الصناعات الغذائية فــي مصر، حيث 
بلغ حجم اســتثماراتها بالسوق المصري أكثر 
من 5,5 مليار جنيه، إلى جانب تمتع الشــركة 
بخبرات واســعة تمتد ألكثر من 30 عاماً من 
خــالل العديد مــن المنتجــات المعروفة، كما 
تســعى من خالل حصيلــة منتجاتها المتنوعة 
إلى التوجه إلى أســواق جديدة، مما يؤدي إلى 
المزيد من التوســع عبر زيادة خطوط اإلنتاج 

وتوفير فرص العمل.

أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أن التوجه نحــو التحول الرقمي 
في مجالــي التجارة والصناعة واالســتثمار 
لــم يعد خيــاراً أمــام الدول التي تســعى إلى 
تعزيز مكانتهــا بين مصاف الــدول العربية 
واألفريقيــة، الفتة إلى أن مصــر تعي تماماً 
الــدور المحــوري للتحول الرقمــي في دفع 
قاطرة التنمية المســتدامة ومواكبة تطورات 
الثورة الصناعية الرابعة وربطها بالمنظومة 
الصناعيــة األمر الذي يتطلب التكامل ما بين 
الرؤى اإلستراتيجية وترسيخ االبتكار ورفع 
جــودة التعليــم وتطويــر المهــارات وتأهيل 

الشركات.
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزيرة التى ألقتها 
خــالل مشــاركتها بفعاليــات افتتــاح مؤتمر 
»وطــن رقمــي« والمعــرض المصاحب له 
والــذي نظمتــه غرفــة صناعــة تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصاالت بالتعــاون مع هيئة 
تنمية صناعــة تكنولوجيــا المعلومات وذلك 
تحــت رعاية الدكتور/ عمــرو طلعت وزير 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات والذي 
ألقــى كلمتــه المهنــدس/ خالد العطــار نائب 
الوزيــر للتحــول الرقمــي، وقد شــارك في 
فعاليــات المؤتمر الدكتــور/ فليكس موتاتي، 
وزيــر التكنولوجيــا والعلوم بدولــة زامبيا، 
والمهنــدس/ خالــد إبراهيــم، رئيــس غرفة 
صناعة تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت 
والســيد/ حمد المنصوري، مديــر عام هيئة 
دبــي الرقميــة، إلــى جانب عدد مــن ممثلي 
الجهات الحكومية والشركات المعنية بمجال 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وقالــت الوزيــرة إنه ســيتم خــالل المؤتمر 
اإلعــالن عن 3 مبــادرات من خــالل اتحاد 

الصناعــات المصرية تتضمــن مبادرة لجنة 
التحــول الرقمي باتحاد الصناعات المصرية 
لدعم مســيرة الغــرف المختلفة خالل خطتها 
 go to Africa للتحــول الرقمي، ومبــادرة
التــي تســتهدف بحــث الفــرص التصديرية 
للشــركات المصريــة فــي القارة الســمراء، 
ومبــادرة Manu Tech لربــط قطاعــات 

الصناعة المختلفة بالثورة الرقمية.
وأشــارت الوزيــرة إلى أن مؤتمــر »وطن 
رقمــي« نجــح فــي جــذب أنظار األشــقاء 
العــرب واألفارقــة للتعرف علــى المميزات 
التنافســية المصرية وتبادل الخبرات الرقمية 
وبحث آفاق التعاون المستقبلية، الفتًة إلى أن 
المؤتمــر يحظى بمشــاركة نخبــة من ممثلي 

الدول األفريقية لتعظيم الشــراكات اإلقليمية 
وتقليل الفجوة بين فرص التوســع للشركات 
المصرية في القارة السمراء ومتطلبات الدول 

المختلفة وبحث سبل التعاون المستقبلية.
وأضافت جامع أن المؤتمر يعد همزة الوصل 
بيــن مختلــف الغــرف بإتحــاد الصناعــات 
المصرية والمســئولة عن تطويــر قطاعاتها 
المختلفــة وبيــن قــادة صناعــة االتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات، فــي تجمــع فريد 
من شــأنه فتح مجاالت للحوار وبحث ســبل 
التعاون من خالل رصد المتطلبات والوقوف 
على المعوقات وشــرح القيمــة المضافة من 

التطبيقات الحديثة ألدوات التحول الرقمي.

وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات 
مؤتمر »وطن رقمي« والمعرض 

المصاحب له
نيفين جامع: اإلعالن عن 3 مبادرات 

جديدة ينفذها اتحاد الصناعات المصرية 
في مجال التحول الرقمي

وتشهد توقيع اتفاقية شراء أصول بين 
شركة صافوال للصناعات الغذائية والشركة 

المصرية البلجيكية لالستثمارات الصناعية 
بقيمة 630 مليون جنيه
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التقــت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة السيد/ محمد بن حمد بن جاسم آل 
ثانى وزير التجارة والصناعة القطري حيث 
تنــاول اللقاء ســبل تنمية وتطويــر عالقات 
التعــاون االقتصــادي المشــترك وإمكانيات 
االســتفادة مــن المقومــات الكبيــرة للبلديــن 
وترجمتها لمشــروعات مشــتركة تســهم في 
االرتقــاء باقتصادي البلدين، كما اســتعرض 
اللقاء تطورات الوضــع االقتصادي العالمي 
وعــدد مــن الموضوعــات والملفــات ذات 
االهتمام المشــترك، وذلك في إطار زيارتها 

الحالية لدولة قطر.
حضر اللقاء الســفير عمرو الشــربينى سفير 
مصر بقطر والوزير مفوض تجارى/ يحيى 
الواثــق باهلل رئيس التمثيل التجارى والســيد 
حاتم العشــرى مستشــار الوزيــرة لالتصال 

المؤسسي.
وقالت الوزيرة ان اللقاء أكد أهمية االســتفادة 
من العالقــة الطيبة التى تربــط البلدين قيادة 
وشعبا لتعزيز العالقات التجارية والصناعية 
واالســتثمارية المشــتركة، موجهــة الدعوة 
للشــركات القطريــة لإلســتثمار فى الســوق 
المصرى واالستفادة من الفرص االستثمارية 

المتميزة المتاحة في عدد كبير من القطاعات 
االنتاجيــة والخدميــة، كما دعت الشــركات 
القطريــة فى القطاعــات ذات األهمية تحديد 
الواردات القطرية وإستيفاء هذه االحتياجات 

من الجانب المصري.
واشــارت جامع الى أن اللقــاء تناول االتفاق 
على إعادة تشكيل مجلس األعمال المصري 
القطري المشترك بجانبيه واالستعانة بكوادر 
متميــزة وبمــا يســهم فــي تعزيــز التعــاون 
والتكامل االقتصادي وتشجيع القطاع الخاص 
في البلدين على زيادة معدالت االســتثمارات 
المشــتركة والتجارة البينية بين مصر وقطر 

خالل المرحلة المقبلة 
 ونوهــت جامع الــى أهمية تعزيــز الجهود 
المشتركة بين حكومتي ومجتمعي األعمال في 
البلدين للتوســع في المشروعات االستثمارية 
المصرية القطرية السيما وأن هناك شراكات 
صناعية بين 4500 شركة مصرية وقطرية، 
مشــيرة الى أهمية تعريف الشركات القطرية 
بالفرص والمقومات التجارية واالســتثمارية 
فــي مصر لتشــجيعها على ضــخ المزيد من 
االستثمارات بالسوق المصري حيث وجهت 
الدعــوة لوفــد من غرفة تجــارة قطر لزيارة 

القاهرة خالل الفترة القريبة المقبلة. 
ولفتت الوزيرة الى ان اللقاء اســتعرض كافة 
االتفاقيــات التجاريــة الموقعــة بيــن البلدين 
وإمكانيات االستفادة من هذه االتفاقيات وكذا 
اتفاقيــة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
في زيــادة معــدالت التبــادل التجــاري بين 

البلدين خالل المرحلة المقبلة.
وأوضحــت جامــع ان اللقــاء بحــث أيضــاً 
إمكانية إقامة معرض للمنتجات المصرية فى 
الدوحة خالل شــهر فبراير المقبل ومعرض 
آخــر للمنتجات التراثية كمــا بحث إمكانيات 
مشــاركة دولــة قطــر فــى معــرض تراثنا 

للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية.  
ومن جانبه أكد السيد/ محمد بن حمد بن جاسم 
آل ثانــى وزير التجــارة والصناعة القطري 
حــرص بالده على تنميــة وتطوير العالقات 
المشتركة مع دولة مصر الشقيقة في مختلف 
المجاالت وعلى كافة األصعدة، مشــيراً إلى 
أهميــة البنــاء علــى العالقــات األخوية بين 
شــعبي البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون 
ملموســة تصــب فــي مصلحــة االقتصادين 

القطري والمصري على حد سواء

نيفيــن جامــع وزيــرة   / الســيدة  واصلــت 
التجارة والصناعة سلســلة لقاءاتها الرســمية 
مــع الــوزراء وكبــار المســئولين بالحكومة 
القطريــة، حيث عقدت الوزيرة لقاًء موســعاً 
مع السيد / أحمد بن محمد السيد وزير الدولة 
القطري للمناطق الحرة تناولت اســتعراض 
مقومات وإمكانيــات المناطق الحرة بالبلدين 
والفرص االســتثمارية والمزايا االســتثنائية 
المتاحة بها، وســبل تعزيز التعاون المشترك 
بين الجانبين فــي هذا الصدد وذلك في إطار 

زيارتها الحالية للعاصمة القطرية الدوحة.
 حضر اللقاء الســفير عمرو الشربينى سفير 
مصر بقطر والوزير مفوض تجارى/ يحيى 
الواثــق باهلل رئيس التمثيل التجارى والســيد 
حاتم العشــرى مستشــار الوزيــرة لالتصال 

المؤسسي.   
وقالت الوزيرة أن اللقاء أكد الدعم السياســي 
غير المســبوق لدفــع العالقــات االقتصادية 
والتجاريــة بيــن البلدين لمســتويات متميزة، 
موجهــة الدعــوة للوزيــر القطــري لزيــارة 
القاهــرة لبحث فــرص وإمكانيــات التعاون 
بيــن البلدين في مجال تطوير المناطق الحرة 
وزيــادة االســتثمارات بهــا حيث ستشــارك 
وزارة التجــارة والصناعة فــي اإلعداد لهذه 

الزيارة والترتيب لعقد ورشة عمل خاللها.
وأشارت جامع إلى أن اللقاء تناول إمكانيات 
التعاون بين البلدين في مجال ريادة األعمال 
والعمــل علــى تبــادل الخبــرات ومشــاركة 
التجــارب الناجحة للبلدين في هــذا المجال، 
مشــيرة إلــى أنــه تــم التوافــق مــع الجانب 
القطــري علــى أهميــة مراجعــة االتفاقيات 

واالقتصادية  التجاريــة 
بين البلدين وبما يتوافق 
مــع متطلبــات المرحلة 
والمتغيــرات  الحاليــة 
اإلقليميــة  االقتصاديــة 

والعالمية.
الوزيرة  واســتعرضت 
التجربــة المصريــة في 
وإدارة  إنشــاء  مجــال 
الصناعيــة  المجمعــات 
والتي أسفرت عن انشاء 
صناعــى  مجمــع   17
بـــ 15 محافظــة علــى 

مســتوى الجمهوريــة تضم كافــة القطاعات 
اإلنتاجية.

ومــن جانبــه أكــد الســيد / أحمد بــن محمد 
الســيد وزير الدولة القطــري للمناطق الحرة 
أهميــة تعزيز التعــاون المشــترك بين قطر 
ودولة مصر الشــقيقة فــي مختلف المجاالت 
االقتصاديــة وبصفة خاصة قطــاع المناطق 
الحــرة واالســتفادة من الفــرص والمقومات 
الكبيــرة للبلدين في هذا الصدد، مشــيرا الى 
الــدور الهام لصنــدوق المناطق الحرة بدولة 
قطر والذي يبلغ رأســماله مليــار دوالر في 
تطويــر المناطق الحرة وتمكين مشــروعات 

القطاع الخاص بالدولة.
وفــى ســياق متصل عقــدت الســيدة / نيفين 
جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء موســعاً 
مع الســيد / منصور بن إبراهيم رئيس جهاز 
قطر لالســتثمار تناول استعراض القطاعات 
والمشــروعات والفــرص االســتثمارية في 

مصر وســبل االســتفادة من برامــج الجهاز 
فــي تمويــل مشــروعات جديدة في الســوق 

المصري خالل المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة أن اللقاء اســتعرض المناطق 
والمــدن والمجمعــات الصناعيــة في مصر 
والفرص استثمارية المتاحة بها، مشيرة إلى 
ترحيــب الحكومــة المصرية بجــذب المزيد 
من االســتثمارات القطرية للسوق المصرى 
الســيما في مشــروعات االقتصاد األخضر 

ومجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة.
الجديــدة  المعاييــر  جامــع  واســتعرضت   
للمواصفــات والجــودة في مصــر والهادفة 
لزيــادة جــودة وتنافســية المنتــج المصرى 
بالســوقين المحلى والعالمى، موجهة الدعوة 
لوفد من جهاز قطر لالستثمار لزيارة مصر 
االســتثمار  ومنــاخ  مقومــات  الســتعراض 
بالســوق المصرى وامكانيات إنشــاء المزيد 
من الشراكات االستثمارية بين البلدين خالل 

المرحلة المقبلة.

عقدت الســيدة / نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة لقــاًء موســعاً مع رابطــة رجال 
األعمال القطريين برئاســة الشيخ فيصل بن 
قاســم استعرضت فرص االســتثمار بالسوق 
المصرى والمشــروعات الحالية والمستهدفة 

للشركات أعضاء الرابطة في مصر.
وأكــدت الوزيــرة الــدور الهــام لمجتمعــى 
األعمــال بمصــر وقطر في تعزيــز أواصر 
التعاون االقتصادى بين البلدين وإنشاء المزيد 
من المشروعات االستثمارية المشتركة وبما 
يســهم في تحقيق التنميــة االقتصادية وتلبية 
طموحات الشعبين الشقيقين وخلق المزيد من 

فرص العمل.
وأشــارت جامــع إلى حرص الــوزارة على 
تقديم كافة أوجه الدعم والمســاندة للشــركات 

القطريــة المســتثمرة بالســوق 
المصرى وتذليل كافة العقبات 
يســهم  وبمــا  تواجههــا  التــي 
في التوســع في االســتثمارات 
اســتثمارات  وضــخ  الحاليــة 
جديدة في مصر خالل المرحلة 
المقبلة، مشــيرة إلــى أن هناك 
العديد من الفرص اإلستثمارية 
المصــرى  بالســوق  المتاحــة 
والذي يعد بوابة رئيســية للنفاذ 

إلــى الســوقين اإلفريقى واألوروبــى وذلك 
بفضــل اإلتفاقيات التجارية التــى ترتبط بها 

مصر مع هذه األسواق.
وأضافــت الوزيرة أن اللقاء تنــاول الترتيب 
لزيــارة وفــد رابطة الشــركات القطرية إلى 

مصــر خالل الفترة القريبــة المقبلة لالطالع 
على الفرص االستثمارية المتاحة في مختلف 
القطاعــات اإلنتاجية والخدمية، مشــيرة إلى 
أنه تم التباحث مع الشركات أعضاء الرابطة 
بشــأن إمكانيات إنشــاء فنــدق بمدينة دمياط 

لألثاث باستثمارات قطرية.

وزيرة التجارة والصناعة تلتقي نظيرها 
القطري لبحث سبل تنمية وتطوير 
عالقات التعاون االقتصادي المشترك

في إطـار زيارتهـا لدولة قطـر
وتلتقي وزير الدولة القطري للمناطق 

الحرة ورئيس جهاز قطر لالستثمار

وتدعو أعضاء رابطة رجال األعمال القطريين 
لالستثمار في السوق المصرى
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أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعة حرص الوزارة على إتاحة األراضي 
المرفقــة لتلبية احتياجات االســتثمار في القطاع 
الصناعي ســواء اســتثمارات جديدة او توسعات 
فــى مشــروعات قائمــة، مشــيرة إلــى أن دولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء أصدر قرارا بتشــكيل 
لجنة لتخصيص األراضي الصناعية وتســعيرها 
برئاســة هيئــة التنمية الصناعيــة وعضوية كافة 

الجهات المعنية.
وقالت الوزيرة ان اللجنة تختص بتوحيد جـــــهة 
التعامـل مع المســتثمر للحصــول على موافقات 
الجــــهات المعنية في ضــوء اإلجراءات المتبعة 
التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات 
المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي 
صناعيــة، ووضع إجراءات تســتهدف ســرعة 
البت في الطلبات المقدمة للجنة من المســتثمرين 
وســرعة  صناعيــة،  أراضــي  فــي  الراغبيــن 
إصدار تراخيص البناء والتشــغيل النهائية خالل 
فتــرة زمنية محــددة ووضع مخطــط توضيحي 
بالخطوات التي يســير عليها كل مستثمر وصوال 
الــى حصوله علــى الموافقة النهائيــة لترخيص 
مصنعه،  مشــيرًة فى هذا االطار الى انه  تم من 
خالل اللجنة تخصيص أراضي لعدد 79 مستثمر 

بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع. 
وأوضحت جامع أنه تم أيضاً إعداد قائمة بـ 100 

إجــراء تحفيــزي للنهوض بالصناعــة المصرية 
وجذب المســتثمرين لالســتثمار فــي القطاعات 
الصناعيــة المختلفــة شــملت 58 إجــراء قصير 
األجل و33 إجراء متوســط األجل و9 إجراءات 
طويلــة األجل، وتــم االنتهاء من 66 إجراء منها 
حتى األن، الفتًة إلى أن هذه اإلجراءات تستهدف 
توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة 
الصــادرات المصريــة لألســواق العالميــة وفًقا 
لخطة ممنهجة ترتكــز على قبول ورواج المنتج 

المصري بهذه األسواق.
وأشــارت الوزيــرة إلى أنــه تم خــالل المؤتمر 
الصحفــي العالمي الذي عقــده الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منتصف الشــهر 
الماضي اإلعــالن عن حزمة جديدة من الحوافز 
الصناعية واالســتثمارية للمســتثمرين المحليين 
واألجانــب تضمنــت قــرارات بشــأن الســماح 
للمشــروعات االســتثمارية العاملــة في عدد من 
القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص 
عليهــا في قانون االســتثمار، إلــى جانب إعطاء 
دفعة لألنشــطة االســتثمارية بالقطــاع الصحي، 
وتقديــم حوافز لالســتثمار فــي المــدن الجديدة، 

واستصدار الرخصة الذهبية لالستثمار.
ولفتــت جامع إلــى أن الفتــرة الماضية شــهدت 
تنفيــذ شــراكات مــع عــدد مــن الــدول العربية 
لتحقيــق التكامــل الصناعي العربــي كان أهمها 

مبادرة الشــراكة الصناعيــة التكاملية بين مصر 
تطويــر  تســتهدف  التــي  واألردن  واإلمــارات 
صناعــات قادرة على المنافســة عالميــاً وتعزيز 
اإلنتاج المحلي وتنمية صناعات مستدامة وقادرة 
على المنافســة عالميــاً في القطاعات الرئيســية 
وتعزيــز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، 
وذلــك من خالل تســريع وتســهيل اســتثمارات 
الشــركات في القطاعــات التكاميلية، وسالســل 
القيمة المترابطة لتحقيق المرونة واالكتفاء الذاتي 
والتنــوع االقتصادي في البلدان الثالثة، مشــيرة 
إلــى أن المبادرة تقــوم على تنفيذ 27 مشــروع 
تصنيع مشــترك في جميع القطاعات التصنيعية، 
وتــم تقســيم عملية التنفيذ إلى ثــالث مراحل هي 
مرحلــة تحقيق األمن الغذائي والدوائي، ومرحلة 
توطيــن الصناعــات وزيــادة تنافســية الصناعة 
وتحقيق النمو االقتصــادي، ومرحلة الصناعات 

المتوسطة وطويلة المدي من ناحية النمو.

أكــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعة امام الجلسة العامة لمجلس النواب – 
أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز االســتفادة 
من  منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية 
تلك المجمعات الحتياجات الصناعة المحلية من 
مستلزمات اإلنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، 
مشــيرًة فــي هــذا الســياق إلــى أن منظومــة 
المجمعات الصناعية ال تشمل فقط إقامة وحدات 
إنتاجيــة لخدمة أنشــطة صناعية بعينها، بل هي 
منظومة متكاملة تســتهدف توفير المناخ والبيئة 
والبنية التحتية الالزمة لدعم الصناعات المقامة 
بهــا و توفير  فرصاً للتوســع  بتلك الصناعات، 
حيــث حرصت وزارة التجارة والصناعة  علي 
إنشــاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة 
الخدمــات الالزمــة ) مبانــي إداريــة – مراكز 
تدريب – منشــآت خدمية ولوجيســتية  – بنوك  
( لضمان إســتدامة األنشــطة اإلنتاجية وربطها 

بسالسل اإلنتاج المتكاملة. 
الــوزارة  الــى ان خطــة  الوزيــرة  واشــارت 
اســتهدفت إنشــاء 17 مجمع صناعــى في عدد 
من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ 
عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة 

عمل مباشرة، 

وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين 
بالمجمعــات  وحــدات  علــى  الحصــول  فــي 
الصناعيــة اوضحــت جامع ان الــوزارة قامت 
بمراجعة شــروط طــرح تلك الوحــدات بهدف 
التيسير على المســتثمرين الصناعيين، وتبسيط 
وخفــض  المطلوبــة  والمســتندات  الشــروط 
التكاليــف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من 
التسييرات غير المســبوقة لتشجيع المستثمرين 
وبصفة خاصــة صغار المســتثمرين للحصول 
على وحــدات بالمجمعــات الصناعيــة الجديدة 
وبدء مشــروعاتهم الصناعيــة، وكان من أبرز 

هذه التيسيرات:
- تخفيض ســعر كراســة الشــروط من 2240 
جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحســب 

مساحة الوحدة.
- الغــاء تكاليــف الفحص والتكاليــف المعيارية 

والتي كانت تبلغ 6146 جنيه.
- الغاء شــرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على 
ســجل تجارى ومنحه مهلة 3 أشهر الستخراج 

المستندات. 
- خفــض فتــرة الفحص والترســية من 45 يوم 

لتصل الى 15 يوم فقط.
- الغاء رســوم اجراء التظلمــات في حاله عدم 
الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 

جنيه.
- الغــاء شــرط اعداد دراســة جدوى ودراســة 
استثمارية من محاسب قانونى، واالكتفاء بإعداد 
دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية 
المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية 

الصناعية.
- ومن أبرز التيســيرات أيضا، مد عقد االيجار 
مــن 5 ســنوات ليصل الى 10 ســنوات بزيادة 
ســنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل 
مع )المستأجر – المالك( وفقاً للصيغة التعاقدية 
المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة 
عــن كراســة الشــروط، وتاجيــل ســداد القيمة 
االيجارية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ االستالم.

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة 
التداعيات الســلبية التي يشــهدها االقتصــاد العالمي 
منذ انتشــار فيروس كورونا المســتجد وكذا األزمة 
الروســية األوكرانيــة وما ترتب عليهمــا من موجة 
تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع وال سيما 
المــواد الخام إلى جانب اضطراب سالســل األمداد 
العالمية، وهو ما ســاهم في حدوث تباطؤ في حركة 
التجــارة الدوليــة وارتفاع غير مســبوق في أســعار 
النفط والطاقة، مشيرًة في هذا اإلطار إلى قيام وزارة 
التجــارة والصناعة باتخــاذ العديد مــن اإلجراءات 
والتدابيــر االقتصاديــة بدعــم وتوجيــه مــن فخامة 

الرئيــس عبد الفتاح السيســي ودولــة رئيس مجلس 
الوزراء أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم 
الصناعة الوطنية ومســاندتها بإجــراءات وقرارات 
فوريــة واســتثنائية للمســاهمة في تخفيــف حدة هذه 
األزمــة على الصناعة المصرية بل ومســاندتها في 
الحفــاظ على معــدالت اإلنتاج والتصديــر لمختلف 

األسواق الخارجية.
وقالــت الوزيــرة انه  في ضــوء اســتمرار األزمة 
الروســية األوكرانيــة، فقــد أعدت  الــوزارة  خطة 
تحــرك عاجلــة بالتنســيق والمشــاركة مــع رجــال 
الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات 
التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير 

مســبوقة لتشجيع المســتثمرين على االســتثمار في 
القطــاع الصناعــي وبصفة خاصة فــي مجال طرح 
وتخصيــص األراضي حيث تقــرر طرح األراضي 
بنظــام حق االنتفــاع وبأســعار الترفيق مــع تحديد 
اليــة واضحة للتســعير، فضال عن اعــداد منظومة 
تيســيرات جديــدة فــى كافــة الخدمات التــى تقدمها 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمســتثمر الصناعي 
ســواء فيما يتعلــق باصدار التراخيــص ومنحها فى 
مــدة ال تتجــاوز 20 يــوم عمل وأنشــاء المجمعات 
الصناعيــة المتخصصــة فضــال عن تفعيــل فروع 
الهيئــة بالمحافظات وتطبيــق الالمركزية في إتاحة 

الخدمات.

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
أن الصــادرات الســلعية المصريــة حققــت طفــرة 
تاريخيــة وغير مســبوقة خالل عــام 2021، حيث 
ســجلت نحــو 32,3 مليار دوالر وبمعــدل نمو بلغ 
نحو27 % مقارنة بعــام 2020، لتحقق بذلك اعلى 
معدل تصديري في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، 
مشــيرًة إلى تنامى معــدالت التصديــر بعدد )12( 
قطــاع تصديري حيث اســتحوذت علــى 90% من 
إجمالــي هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدالت 

نمو تراوحت بين 5% إلى %62.
وقالت الوزيرة أن مؤشــرات الربع األول من العام 
الجاري )يناير – مارس( ســجلت ارتفاعاً ملحوظاً 
في الصادرات الســلعية حيث ســجلت زيادة بنسبة 
22% مقارنــة بنفــس الفترة من عــام 2021، الفتًة 
إلى انه من المســتهدف الوصــول بقيمة الصادرات 
مع نهاية عام 2022 إلى حوالي 40 مليار دوالر.

وأشــارت جامع خــالل اســتعراضها لرؤية وخطة 
وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات األزمة 
االقتصادية العالمية أمام مجلس النواب إلى االهتمام 
الكبير الذي توليه الحكومة والقيادة السياســية لملف 
التصديــر باعتبــاره أحــد المصادر الرئيســية لنمو 
االقتصــاد القومــي ورافــد أساســي لتوفيــر العملة 
الصعبــة وزيــادة االحتياطي النقدي مــن العمالت 

األجنبية. 

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ســعت خالل الفترة 
الماضيــة لتحقيــق عدد مــن المســتهدفات في ملف 
التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة 
الدوليــة تضمنت تحقيق اســتدامة فــي معدالت نمو 
الصــادرات المصرية غيــر البترولية وخفض حدة 
التأثيرات الســلبية لألزمة االقتصادية العالمية على 
القطاعــات التصديريــة المختلفة إلــي جانب توفير 
االحتياجــات االســتراتيجية من الســلع والمنتجات 
األساسية لتلبية احتياجات السوق المحلى، باإلضافة 
إلــى توفيــر البدائل المحليــة للمنتجات المســتوردة 
ودفع اســتراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة  
للمساهمة في ســد االحتياجات الصناعية في ضوء 
ضعــف قنــوات التوريــد الدولية جــراء التداعيات 
االقتصادية لألزمة الروســية األوكرانية، الفتًة إلى 
أن المســتهدفات تضمنت أيضــاً التركيز على عدد 
من القطاعات ذات األولوية في التصدير واالرتقاء 
بالقــدرة التنافســية للصناعة المصرية واالســتفادة 
مــن االتفاقات التجارية واإلقليميــة لفتح المزيد من 
األســواق أمام المنتج المصري، وتشـــجيع التحول 
نحــو الصادرات ذات القيمة المرتفعـــة، فضاًل عن 
تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة 
بهدف االرتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق 

المصري.
وأضافــت جامــع أن الــوزارة اتخــذت عــدداً من 

فــي  الهامــة  التجاريــة  والسياســات  اإلجــراءات 
ضــوء توجيهات الســيد رئيــس الجمهورية ودولة 
رئيــس مجلس الــوزراء والتي ســاهمت في تحقيق 
مســتهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأســها 
قرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ، و سداد 
المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية 
الصادرات حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة 
الماليــة بإطالق عدد من المبادرات التي اســتهدفت 
تعزيــز عمليات ســداد مســتحقات المصدرين لدي 
صنــدوق تنميــة الصــادرات خاصة خــالل الفترة 
الماضيــة كأحــد أهم السياســات التجاريــة المتخذة 
لتوفير التمويل الالزم الســتدامة األنشطة الصناعية 
وعمليات التصدير خالل األزمة االقتصادية العالمية 
وبما يســاهم في الحفاظ علــى العمالة وتخفيف حدة 
اآلثار الســلبية لألزمة على القطاعــات التصديرية 

األكثر تأثراً. 
ولفتــت الوزيرة في هذا اإلطــار إلى انه تم صرف 
نحو 34 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة 
عبر مبادرات رد األعباء التصديرية المتأخرة لدى 
صنــدوق تنميــة الصــادرات، منذ بــدء تنفيذها في 
أكتوبــر 2019 وحتى األن، وهو مــا يمثل ركيزة 
أساســية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة 

المصرية إلى مختلف األسواق الخارجية.

أعلنت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
انه يجرى حاليا إعداد مشــروع قانــون لتقديم حوافز 
ومزايــا لبعض الصناعــات من بينها تقديــم إعفاءات 
ضريبية، بهدف مســاندة هذه الصناعات ومســاعدتها 
على النمو وزيادة إنتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على 

التصدير.
وفى ردها على طلبات اإلحاطة خالل الجلســة العامة 
لمجلــس النــواب ، أكدت جامع   إن الســنوات القليلة 
الماضية شهدت تطوراً كبيراً في منظومة التشريعات 
المنظمة لالســتثمار وإقامة األنشطة الصناعية وتقنين 
أوضــاع المنشــآت الصناعيــة غيــر الرســمية حيث 
تضمنــت قانــون تيســير إجــراءات منــح تراخيص 
وقــرار  التنفيذيــة،  والئحتــه  الصناعيــة  المنشــآت 
وزيــر التجــارة والصناعة بشــأن قواعــد وإجراءات 
وضوابــط منــح تصاريــح تشــغيل مؤقتة للمنشــأت 
والمحــال الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنمية 
المشروعات المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
والئحته التنفيذية الذي قــدم العديد من اآلليات لتوفيق 
أوضاع المشروعات العاملة في مجال االقتصاد غير 
الرســمي، وطرح بدائل ميســرة، وتبسيط اإلجراءات 
المنصــوص عليها فــي قانون التأمينــات االجتماعية 
والمعاشات وقانون العمل، إلى جانب إتاحة العديد من 
الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات.

وأوضحــت الوزيــرة أن قانــون تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغــر كفل الحق  
للمشــروعات غير الرســمية في التقدم لجهــاز تنمية 
المشروعات المتوســطة والصغيرة لتوفيق أوضاعها 
واســتيفاء كافــة اإلجراءات التي تجعلها تعمل بشــكل 
رســمي، حيث أصــدر الجهاز نحــو 4837 رخصة 
توفيــق أوضاع تم تحويــل 2669 منها إلــى نهائية، 
باإلضافــة إلى إصــدار 8935 رخصة لمشــروعات 
جديــدة تــم تحويل 7362 منهــا إلى نهائيــة، كما أنه 
جاري حصــر كافة المشــروعات الصناعية المخالفة 
للتواصل معها والبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، 
فــي ضوء توجيهات الســيد رئيس الجمهورية في هذا 

الشأن.
ونوهت جامع أن هيئــة التنمية الصناعية تقوم بإتاحة 
البديــل المناســب إلقامة النشــاط الصناعي من خالل 
طــرح مجمعات صناعية جاهــزة وكاملة الترقيق في 
العديد من المحافظات بمســاحات مختلفة تتناســب مع 
حجم مختلف األنشــطة، وتبســيط إجراءات الحصول 

على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة.
وأشــارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل بكافة هيئاتها 
على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي واالهتمام 
بالتدريب والتطوير المســتمر للعنصر البشري وذلك 
مــن خالل توفير برامج تدريبــة للقوى العاملة الحالية 

والجديدة، لزيادة المهــارات المطلوبة طبقاً لمتطلبات 
الســوق، حيــث قــام مركز تحديــث الصناعــة بتنفيذ 
187 برنامــج تدريبــي لعــدد 1850 متــدرب خالل 
2021، والتعــاون مــع شــركاء التنميــة فــي مجال 
التدريــب الصناعــي مثــل المشــروع األلمانــي لبناء 
قدرات وتدريب 140 من شــباب رجــال األعمال أو 
الذين يعملون باإلدارة العليا أو المتوســطة بالمنشــآت 
الصناعية ووكالة التنمية األلمانية خالل العام 2020-

.2021
ولفتت جامــع في هذا الصدد إلى أن الوزارة وضعت 
عــدد من البرامج والمشــروعات تكون لها مخرجات 
تســاهم في تطويــر التعليــم الفني والتدريــب المهني 
خاصــة بمراكــز التدريــب المهني بمصلحــة الكفاية 
اإلنتاجية من خالل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 
لتطويــر منظومــة التدريــب المهني وتحســين جودة 
البرامج التدريبية والمنشأت والتنمية المهنية للمدرسين 
والمدربيــن والفنييــن واإلدارييــن واعتمــاد مناهــج 
دراســية قائمة على منهجيــة الجدارات والتواصل مع 
أربــاب األعمال لتطوير هــذه المناهج، باإلضافة إلى 
توزيع مراكز التدريب علي مســتوي الجمهورية طبقاً 
للتخصصــات المختلفــة، حيث تم توزيــع 44 مركز 

بـ17 محافظة بالتخصصات الموجودة بها.

وزيرة التجارة والصناعة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة شملت 

58 إجراء قصير األجل و33 إجراء متوسط األجل و9 إجراءات 
طويلة األجل .... وتم االنتهاء من 66 إجراء حتى األن

خطة متكاملة إلنشاء 17 مجمع صناعي بإجمالي 5046 
وحدة تتيح 48 ألف فرصة عمل مباشرة

مصر حققت طفرة تاريخية في معدالت التصدير خالل عام 2021 بنسبة زيادة 
27% ... ونستهدف الوصول إلى 40 مليار دوالر مع نهاية العام الجاري

جارى إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات

الوزارة أعدت خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال 
الصناعة إليجاد حلول جذرية لتحديات القطاع الصناعي 
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ووزارة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  وقعــت 
التخطيط والتنمية االقتصادية والمؤسســة الدولية 
االســالمية لتمويل التجارة وجمعيــة المصدرين 
المصريين »اكســبولينك« خطاب نوايا النشــاء 
اكاديميــة للتصدير في مصر فــي اطار المرحلة 
الثانيــة مــن برنامج مبــادرة المســاعدة من اجل 
التجــارة للدول العربية » افتيــاس 2.0«  وذلك 
على هامش االجتماعات السنوية للبنك االسالمي 
للتنمية 2022 والتي اقيمت بمدينة شــرم الشــيخ 
تحــت رعايــة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيســي 
ومشــاركة الدكتــور/ مصطفــى مدبولــي رئيس 
مجلــس الوزراء وممثلــي 57 دولة االعضاء في 

البنك االسالمي للتنمية.
وقــع خطاب النوايا الســيدة/ نيفيــن جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة والدكتــورة/ هالــة الســعيد 
وزير التخطيط والتنميــة االقتصادية والمهندس/ 
هاني ســنبل الرئيــس التنفيذي للمؤسســة الدولية 
االســالمية لتمويل التجارة والســيد/ محمد قاســم 
رئيس مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين 

»اكسبولينك«،
وقالــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة ان خطاب النوايا يســتهدف تأســيس 
كيــان اكاديمــي متخصــص يدعــم جهــود زيادة 

الصــادرات المصرية لالســواق الخارجية وذلك 
من خــالل بناء القــدرات وتأهيل الكــوادر الفنية 
المتخصصة بما يســهم في زيادة عدد المصدرين 
الجدد في مصــر والدول العربية واالفريقية، كما 
يســتهدف دعم قطاع االعمال المصدر في مصر 
والدول االفريقية لزيادة معدالت التبادل التجاري 

بين الدول العربية واالفريقية
وأشارت جامع إلى أن مشروع أكاديمية التصدير 
يهــدف أيضــاً إلــى تعزيــز التكامــل االقتصادى 
وزيــادة معدالت التجارة البينية على المســتويين 

األقليمى والقارى بين الدول العربية  ودول القارة  
األفريقية المســتهدفة ودعم جهود ترويج التجارة 
الوطنيــة وخلق فــرص عمل جديدة للمؤسســات 
التجارية والصناعية مما يســهم فــي زيادة النمو 
االقتصادى وتعزيزالصادرات المصرية لألسواق 
العالمية باإلضافة إلى العمل على خلق جيل جديد 
مــن المصدرين المصريين في إطــار توجهمات 
الدولــة المصرية لزيادة الصادرات للوصول إلى 

100 مليار دوالر سنوياً .

 قامــت الســيدة / نيفيــن جامــع 
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
الهيئــة  بزيــارة جنــاح كل مــن 
لعامــة للتنميــة الصناعية ومركز 
تحديــث الصناعــة المقامان لمقام 
بمعرض األعمال الخاص ضمن 
مجموعــة  اجتماعــات  فعاليــات 
البنك اإلسالمي للتنمية في دورته 
المنعقــدة  واألربعيــن  الســابعة 
بشرم الشــيخ تحت عنوان: »بعد 
التعافــي مــن الجائحــة: الصمود 

واالستدامة«
وقد استعرض اللواء ا ح مهندس 
الهيئــة  رئيــس  الــزالط  محمــد 
موجــز عن منظومــة اإلجراءات 
في الهيئة ومؤشــرات اإلداء فيما 
للتيســير  يخص تطوير الخدمات 
علــى المســتثمرين وخطــة عمل 
الهيئة في ضوء التكليفات األخيرة 
لدولة رئيس الوزراء، وما يتم من 
مجهــودات لميكنــة اإلجــراءات 
وتيسير تقديم الخدمات الصناعية 
للمســتثمر فضــال عــن موقــف 
المجمعــات  بمشــروع  األعمــال 
الصغيرة  للمشروعات  الصناعية 

والمتوسطة.
وقــال الزالط أن مشــاركة الهيئة 

في الفعاليات والمؤتمرات الدولية 
تمثــل فرصــة ســانحة للترويــج 
المتاحــة  االســتثمارية  للفــرص 
بمصــر والتيســيرات التي تقدمها 
الهيئــة ضمن حزمة الحوافز التي 
الدولة مؤخرا لتحســين  أطلقتهــا 
البيئة االســتثمارية لجذب رؤوس 

األموال المحلية والعالمية. 
ومن جانبــه قام المهنــدس محمد 
عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز 
تحديث الصناعة بإطالع الوزيرة 
على الخدمات التــي يتم عرضها 
مــن خالل جنــاح المركــز والتي 
تضــم الفــرص االســتثمارية في 
القطاعات الصناعية والتي أعدها 
مركز تحديث الصناعة في كتيب 

باللغتين العربية واإلنجليزية.
وأشار إلى أنه تم إجراء اجتماعات 
ثنائية مع عدد من ممثلي الهيئات 
لتنميــة  المصــري  البنــك  منهــا 
 ، لينــك  إكســبو  الصــادرات، 
بنــك التمويــل اإلســالمي، ملتقي 
وغرفــة  الســنوي،  االســتثمار 
التجــارة والصناعــة والزراعــة 
والمناجم بجمهوريه تشاد، مصنع 

ITCAN لألثاث الحديث.

 وقعــت وزارة التجــارة والصناعــة 
والمؤسســة الدولية اإلسالمية لتمويل 
التجارة والمؤسســة اإلسالمية لتأمين 
االســتثمار وائتمان الصادرات وبنك 
األفريقــي  والــواردات  الصــادرات 
برنامج عمل لصالح جمهورية مصر 
العربيــة في إطــار برنامج جســور 
التجــارة العربية األفريقية يســتهدف 
تنفيــذ مشــروعات داعمــة لالقتصاد 
المصــري وتعزيز قدرات القطاعات 
التصديريــة في مصر خــالل عامي 
2022-2023 ، وذلــك على هامش 
االجتماعات السنوية للبنك اإلسالمي 
للتنميــة 2022 والتــي أقيمت بمدينة 
شــرم الشــيخ تحــت رعايــة فخامة 

الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة 
الدكتــور/ مصطفى مدبولــي رئيس 
مجلس الــوزراء وممثلــي 57 دولة 
األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية.
وقــع برنامــج العمل الســيدة / نيفين 
جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة 
والمهنــدس / هانــى ســنبل الرئيــس 
التنفيذي للمؤسســة الدولية اإلسالمية 
لتمويل التجارة والسيد / أسامه القيسى 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية 
لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
والدكـــتور/ بينيدكت أورامـا رئيـس 
بنــك التصدير واالســتيراد األفريقي 

)أفريكسم بنك ( .
وقالت جامــع أن برنامج العمل يأتي 

فــي إطــار جهــود دعــم الصــادرات المصرية 
باألسواق األفريقية  وتعزيز االستفادة من اتفاقية 
التجارة الحرة القارية األفريقية ، مشــيرة إلى أن 
األنشــطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات 
تجارية مصرية لعدد من الدول األفريقية، ودعم 
مشــاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات 
االقتصاديــة والمعارض التجارية بــدول القارة 
إلى جانــب دعم مشــاركة الشــركات المصرية 
بعدد من ورش العمــل والمؤتمرات، فضاًل عن 
تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية 
بأفريقيــا إلى جانب توفير تمويــالت وضمانات 

للصادرات المصرية لألسواق األفريقية.
وقعــت وزارة التجــارة والصناعة والمؤسســة 
الدوليــة اإلســالمية لتمويل التجارة والمؤسســة 
اإلســالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
وبنــك الصادرات والــواردات األفريقي برنامج 
عمــل لصالــح جمهوريــة مصــر العربيــة في 
إطار برنامج جســور التجــارة العربية األفريقية 
يســتهدف تنفيــذ مشــروعات داعمــة لالقتصاد 
المصــري وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية 
فــي مصر خالل عامــي 2022-2023 ، وذلك 
على هامش االجتماعات السنوية للبنك اإلسالمي 
للتنمية 2022 والتي أقيمت بمدينة شــرم الشيخ 
تحــت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيســي 

ومشــاركة الدكتــور/ مصطفــى مدبولي رئيس 
مجلــس الوزراء وممثلي 57 دولة األعضاء في 

البنك اإلسالمي للتنمية.
وقــع برنامج العمل الســيدة / نيفين جامع وزيرة 
التجــارة والصناعــة والمهنــدس / هانى ســنبل 
الرئيــس التنفيذي للمؤسســة الدولية اإلســالمية 
لتمويل التجارة والســيد / أسامه القيسى الرئيس 
التنفيذي للمؤسســة اإلســالمية لتأمين االستثمار 
وائتمان الصادرات والدكـتور/ بينيدكت أورامـا 
رئيـــس بنك التصديــر واالســتيراد األفريقي ) 

أفريكسم بنك ( .
وقالــت جامــع أن برنامج العمــل يأتي في إطار 
جهــود دعــم الصــادرات المصرية باألســواق 
األفريقية  وتعزيز االســتفادة من اتفاقية التجارة 
الحرة القارية األفريقية ، مشيرة إلى أن األنشطة 
المقترحة للبرنامج تشــمل تنظيــم بعثات تجارية 
مصريــة لعــدد مــن الــدول األفريقيــة، ودعــم 
مشــاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات 
االقتصاديــة والمعارض التجارية بــدول القارة 
إلى جانــب دعم مشــاركة الشــركات المصرية 
بعدد من ورش العمــل والمؤتمرات، فضاًل عن 
تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية 
بأفريقيــا إلى جانب توفير تمويــالت وضمانات 

للصادرات المصرية لألسواق األفريقية.

بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء 
 وزيرتا التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية االقتصادية توقعان

مشروع تعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية 
االسالمية لتمويل التجارة النشاء اكاديمية للتصدير في مصر

بمشاركة بنك التصدير واالستيراد األفريقي
وزيـرة التجـارة والصناعـة والرئيس التنفيـذي للمؤسسة الدوليــــــــــة اإلسالمية 

لتمويل التجارة يوقعان برنامج عمل بين الحكومة المصرية والمــــــــــــؤسسة لتنفيذ 
مشروعـات داعمة لالقتصـاد المصـري وتعزيـز قدرات القطاعـــــــــــات التصديرية 

في مصر خالل عامي 2023-2022

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد جناحي هيئة العامة للتنمية 
الصناعية ومركز تحديث الصناعة 
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الرئيس السيسى 
و8 سنوات من 
االنجازات فى 

قطاعي الصناعة 
والتجارة الخارجية

توجيهات الرئيس 
ساهمت فى زيادة 

االعتماد على الصناعة 
الوطنية لتلبية احتياجات 

المشروعات القومية

YEARS
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعــة أن قطاعي الصناعــة والتجارة 
حققــا تطوراً ملموســاً خالل الـ 8 ســنوات 
الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيســى مقاليــد الحكم عــام 2014، حيث 
أولت الحكومة المصريــة بدعم وتوجيهات 
مــن القيادة السياســية اهتماماً غير مســبوق 
وزيــادة  الصناعيــة  القطاعــات  بتطويــر 
معــدالت التصدير بإعتبارهمــا من الدعائم 
األساســية لالقتصاد القومى وقاطرة التنمية 
االقتصاديــة الشــاملة في مصــر، ولدورها 
المحوري في تحقيق االســتقرار االجتماعي 
من خالل توفير فرص العمل أمام الشــباب 

وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقالت إن الصناعة المصرية إستطاعت أن 
تحقق العديد من المؤشرات اإليجابية والتى 
وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات 
االقتصادية حيث يســهم بنســبة 11,7% في 
الناتج المحلي االجمالي، ويســتوعب حوالي 

28.2% مــن اجمالي العمالة المصرية، كما 
بلغــت اســتثماراته حوالــي 49 مليار جنيه 
خالل العام المالي )2021/2020( وهو ما 
يمثل حوالي 6% من اجمالي االســتثمارات 
العامــة، فضــاًل عــن ارتفــاع قيمــة الناتج 
الصناعــي إلــى حوالــي 982 مليــار جنيه 
في عــام 2021، باإلضافة إلى تمتع مصر 
بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 
منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات 

مصر. 
وأشــارت جامــع إلــى أن فخامــة الرئيس/ 
عبد الفتاح السيســى قد أرسى دعائم التنمية 
والتــي  الشــاملة والمســتدامة  االقتصاديــة 
اســتندت بصفــة أساســية علــى النهــوض 
بالصناعة الوطنية من خالل توفير األراضى 
الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات 
الصناعية المتخصصة باإلضافة إلى إنشــاء 
شــبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية 
وتدعــم منظومــة النقــل اللوجســتي فضال 

عــن توفيــر برامــج تمويلية ميســرة لكافة 
المشروعات اإلنتاجية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر 
تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها 
للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد 
الخام والكوادر البشــرية المؤهلة ومصادر 
الطاقــة التقليديــة والمتجــددة باإلضافة إلى 
سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من 
خالل بيئة مالئمة وحزم تشريعية وإجرائية 
داعمة لإلستثمار الصناعى، مشيرًة فى هذا 
اإلطــار إلى إنتهاء الحكومة من إعداد قائمة 
بـ100 إجــراء تحفيزي للنهوض بالصناعة 
المصرية وجذب المستثمرين لالستثمار في 
القطاعــات الصناعية المختلفة شــملت 58 
إجــراء قصير األجل و33 إجراء متوســط 
األجــل و9 اجــراءات طويلة األجــل، وتم 
االنتهــاء مــن 66 إجــراء منهــا حتى األن 
وجاري االنتهاء من باقي اإلجراءات، حيث 
تســتهدف هذه اإلجراءات توفير احتياجات 

الســوق المحلية إلى جانــب زيادة الصــادرات المصرية 
لألســواق العالمية وفًقا لخطة ممنهجــة ترتكز على قبول 

ورواج المنتج المصري بهذه األسواق.
ولفتــت الوزيــرة إلى أنه بالتزامن مع ما شــهده االقتصاد 
العالمــي مــن تحديات منذ بــدء جائحة كورونــا فقد وجه 
فخامــة الرئيس بتعزيز الشــراكة مع القطاع الخاص فيما 
يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، واالعتماد على 
الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشــروعات، 
بما يســهم في تحفيز اإلنتاج الوطني من خالل االستثمار 
فـــي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض باالقتصاد، 
مشــيرة إلى أن أبرز تلك المشــروعات تضمن إضافة ما 
يتخطــى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة الســكة 
الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ 
التجارية وزيــادة أطــوال االرصفة، وانشاء 8 مطارات 
جديدة، انشــاء محطات الكهرباء الجديدة، واســتصالح 4 
مليون فدان، وتدشــين المشروعات التنموية مثل مشروع 

تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.
وأوضحت أن تلك المشروعات االستراتيجية ساهمت في 
خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية 
المختلفة واهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، 
واألثاث، والصناعات الهندســية، وغيرهــا بهدف توريد 
حوالــي 70% مــن إجمالي احتياجات تلك المشــروعات، 
كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة 
المصرية للتوســع وزيادة طاقتها اإلنتاجية وتوفير المزيد 
من فرص العمل، بما يســهم في تحسين مستوى المعيشة 
للمواطــن، الفتــًة إلــى أن هذه الجهود ســاهمت في جعل 
االقتصاد المصري اقتصاد جاذب لالســتثمارات األجنبية 
باإلضافة إلى تســهيل النفاذ لألســواق العالمية من خالل 
مضاعفة الطاقة االســتيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات 
وتوفيــر خدمات لوجســتية متطورة والربــط مع الطرق 
اإلقليميــة والعالمية بما يســهم في تخفيــض تكلفة اإلنتاج 
وزيادة تنافســية الصادرات باختصار الوقت المســتغرق 
للنفــاذ إلى الموانــئ والنهوض بالبنيــة التحتية الصناعية 
مــن مدن صناعية ومجمعات ومــدن جديدة وموانئ برية 

وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.
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وأضافــت جامع أن قطــاع التصدير حظى 
أيضــاً بإهتماماً كبيراً مــن الدولة المصرية 
وذلك لدوره المحــورى فى منظومة التنمية 
االقتصادية التى تتبناها الدولة إذ بلغ إجمالي 
الصادرات السلعية المصرية فى عام 2014 
حوالي 22.2 مليار دوالر ارتفعت مع نهاية 
عــام 2021 لتصل الى 32.4 مليار دوالر 
بنســبة زيادة بلغت 46% وهــو أعلى معدل 
للصــادرات في تاريــخ التجــارة الخارجية 
لمصــر، وقــد ســاهمت هــذه المؤشــرات 
االيجابيــة فى اصــالح الخلل فــى الميزان 
التجــاري لمصر مــع دول العالم والذي بلغ 
فــى نهاية عــام 2021 حوالي 47.6 مليار 
دوالر مقارنة بـ 53.4 مليار دوالر فى عام 

.2014
ونوهــت أن اإلدارة المصريــة نجحــت في 
تحويــل التحديــات االقتصاديــة والصحيــة 
العالمية إلى فرص واعــدة أمام الصادرات 
المصريــة وهو ما ســاهم في النفــاد للمزيد 
من األسواق الدولية ودخول منتجات جديدة 
بقائمــة الصادرات المصريــة باإلضافة إلى 
زيادة الطلب العالمى على المنتج المصري، 
الفتــًة إلــى أن جهــود الحكومــة فــي هــذا 

اإلطــار تســتهدف اســتمرار 
الصــادرات  زيــادة  معدالت 
ســنوياً من خالل فتح اسواق 
االســتفادة  وتعظيــم  جديــدة 
االتفاقيــات  منظومــة  مــن 
التجاريــة التــي ترتبــط بهــا 
مــن  العديــد  مــع  الــوزارة 
االســواق على رأسها السوق 
االفريقــي من خــالل اتفاقية 
الكوميســا واتفاقيــة التجــارة 
الحــرة القارية االفريقية وكذا 
اتفاقيــة الشــراكة المصريــة 
والميركســور  االوروبيــة 
العربيــة،  الحــرة  والتجــارة 

وتحقيــق أقصى اســتفادة من تــرأس مصر 
لقمة الكوميسا وموافقة الدول األعضاء على 
المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي 
اإلقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول 
العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي. 

وفيمــا يتعلــق بملــف المســاندة التصديرية 
وســداد المســتحقات المتأخــرة للمصدرين 
لفتــت جامــع الى انــه قد تم حل هــذا االمر 
جذرياً، ويحســب للقيادة السياسية ولحكومة 

الدكتــور مصطفى مدبولــي انها ادارت هذا 
الملــف بمهنيــة كبيرة، حيث تــم انهاء ملف 
المتأخــرات مــن خــالل طــرح العديد من 
المبــادرات ومنها مبــادرة الســداد النقدي، 
وبرامج مســاندة المعارض والشحن الجوي 
ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة 
منذ العام المالي 2014/2013 وحتى نهاية 
شــهر مايو 2022 نحــو 54.3 مليار جنيه 

لعدد تخطى الـ2700 شركة.

مركز تحديث الصناعة 

جهاز التمثيل التجارى

المراكز التكنولوجية

قطاع االتفاقيات 
والتجارة الخارجية



نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة3637نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

مصلحة الكفاية االنتاجية 
والتدريب المهنى

مشروع إصالح التعليم 
الفنى والتدريب المهنى

الهيئة المصرية العامة المعالجات التجارية
للمواصفات والجودة

الهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات

جهاز حماية المنافسة ومنع 
الممارسات االحتكارية

المجلس الوطنى لالعتماد المعهد القومى للجودة
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هيئة تنمية الصادرات مركز تدريب التجارة صندوق تنمية الصادرات
الخارجية

الهيئة العامة للمعارض 
والمؤتمرات

السياسات البيئية

الهيئة العامة للمطابع 
االميرية

الهيئة العامة لتنفيذ 
المشروعات الصناعية والتعدينية 

الهيئة العامة للتحكيم 
واختبارات القطن
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مصر تشارك 
بالمؤتمر الوزاري 

الثاني عشر 
لمنظمة التجارة 

العالمية

الوفد المصري ينتصر لحقوق الدول 
النامية المستوردة الصافية للغذاء 

... وإصدار إعالن وزاري يتضمن قرارًا 
بشأن االستجابة الطارئة لمواجهة 

أزمات األمن الغذائى

اســتضافت مدينة جنيف السويســرية فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشــر لمنظمة التجارة العالمية وذلك خالل الفترة من 
12-15 يونيو الماضي، حيث شاركت مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 

وقد شارك الوفد المصري بالعديد من االجتماعات الرسمية والفعاليات المنعقدة على المستويين االقليمي والعالمي الى جانب 
عقد عدد من اللقاءات مع وفود الدول العربية واالفريقية المشاركة.

كلمة مصر خالل 
المؤتمر الوزاري

اكدت الســيدة/ نيفيــن جامع، وزيرة التجــارة والصناعة 
التزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد االطراف 
وتفعيل دوره في مواجهــة التحديات االقتصادية العالمية 
الحالية، مشــيرًة الى الدور الهام لمنظمة التجارة العالمية 
في تنمية معدالت التجارة الدولية وتطوير سالسل القيمة 

ودمج الدول النامية واالقل نمواَ في االقتصاد الدولي. 
واشــارت الوزيــرة الى ضــرورة التوصل لنتائج تســهم 
في مواجهة ازمة الغــذاء العالمية وتعزيز االمن الغذائي 
العالمي باالضافة الى توفير وتســهيل الوصول للقاحات 
واالدويــة والمســتلزمات الطبيــة، معربة عــن تقديرها 
للجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والدول االعضاء 
على مدار األعوام الســابقة في مواجهة صعاب وتحديات 
أظهرت ضرورة النظام التجارى متعدد األطراف لرعاية 
وتنظيــم العالقــات التجاريــة وتحقيق التنمية المســتدامة 

ورفع مستويات المعيشة
واشــارت جامــع الى اهمية ان يســهم هــذا االجتماع في 
اســتعادة مصداقيــة النظــام التجاري متعــدد األطراف، 
وإثبــات تمتعــه بالقــدر الكافي مــن المرونة لالســتجابة 
للتحديــات التــي يشــهدها العالــم حالياً ســواء االزمات 
الصحية، واالقتصادية والجيوسياسية من خالل التوصل 
إلى مخرجات تســاهم بشــكل ملموس وفعال في معالجة 
أثــار تلــك التحديات وبناء نظم أكثر قــدرة على مواجهة 
األزمات المســتقبلية، وتعزيز أركان نظام تجاري يتســم 

بالعدالة والشمولية واحترام القواعد.
ولفتت الوزيرة الى ضرورة ابقاء البعد التنموي في صلب 
كافة المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، مع األخذ في 
االعتبار االحتياجــات التنموية للدول النامية واألقل نمواً 
األكثر تأثــراً بالتحديات العالميــة الراهنة، بهدف تحقيق 

تعافي اقتصادي سريع ومستدام.

واكدت جامع  ضرورة التوصل إلى قرار بشأن مقترح اإلعفاء المؤقت 
من تطبيق بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية 
الفكريــة لضمان حصول الدول على فرص متســاوية في الوصول الى 
اللقاحــات وأدوات التشــخيص والعالجــات الالزمــة لمواجهــة جائحة 
كورونا، مشــيرًة الى أهمية قيام الدول األعضاء بتعزيز وتشــجيع  نقل 
التكنولوجيا للدول النامية واالقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها التصنيعية ، 

والتكنولوجية والعلمية  المتعلقة بتحديات  الصحة العامة . 
ونوهــت وزيرة التجــارة والصناعة 
الــى ان تفاقــم أزمة الغــذاء العالمية 
الحالية تؤكد محورية ملف مفاوضات 
الزراعــة وأهميــة  الوصــول إلــى 
مخرجــات تنموية وعادلة تســهم في 
مواجهة التحديات؛ من خالل معالجة 
الخلــل القائم باتفــاق الزراعــة فيما 
بين الــدول النامية والــدول المتقدمة 
بما في ذلك إيجــاد حل دائم للتخزين 
الحكومي ألغــراض األمن الغذائي، 
وآليــة الوقاية الخاصة للدول النامية، 
وإصــالح االختــالالت الهيكليــة في 
محور الدعم المحلي مع إعطاء الدول 
الناميــة الســيما الــدول المســتوردة 
الصافيــة للغذاء والــدول األقل نمواً 
القدر المناسب من المساحة واالدوات 
لوضع اســتراتيجيات مالئمة تمكنها 
مــن زيادة انتاجها المحلي من الســلع االســتراتيجية المعنية وذلك وفقاً 

ألحكام منظمة التجارة العالمية .
وفيما يتعلق بمفاوضات دعم مصايد األســماك، اشارت جامع الى ثقتها 
فــي قدرات الــدول االعضاء للتوصــل إلى اتفاق يدعم أهــداف التنمية 
المســتدامة ويوفر القدر الالزم من أحــكام المعاملة الخاصة والتفضيلية 
للدول النامية واألقل نمواً التى تراعى االعتبارات التنموية للدول النامية 

واألقل نمواً ويحقق التوازن في الحقوق وااللتزامات بين الدول.
واكدت الوزيرة أن تحقيق تعافى االقتصاد العالمي بشكل سريع ومستدام 
يتطلــب تمكين الــدول النامية من بناء نظم اقتصاديــة أكثر مرونة تقوم 
علــى التنوع االقتصــادي واالنخراط بدرجة أكبر فــي النظام التجاري 
متعــدد األطــراف، االمر الذي يســتلزم مراجعــة وتفعيل كافــة أحكام 
المعاملــة الخاصة والتفضيليــة بأجندة الدوحة للتنميــة لجعلها أكثر دقة 

وفاعلية وقابلية للتنفيذ.
ونوهــت جامع الــى اهمية التوافق خــالل المؤتمر على تدشــين حوار 
حــول برنامج إصالح منظمة التجارة العالمية، ومنح األولوية للوصول 
إلى حل فوري ألزمة جهاز االســتئناف، على أن يتضمن هذا البرنامج 
محددات العمل المستقبلي للمنظمة في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئها 
واهدافهــا، الفتــًة في هذا الصــدد الى اهمية ان يتســم البرنامج بالعدالة 
والتــوازن ويضع فــي اعتباره التحديــات التي تواجهها الــدول النامية 
واألقل نمواً وكذا مســاهمات هذه الدول ومقترحاتها حول ُسبل إصالح 
المنظمة بشكل يعزز من مشاركتها في النظام التجاري متعدد األطراف. 
واكــدت الوزيرة موقف مصر الداعم لحصول فلســطين وجامعة الدول 
العربيــة على صفة المراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة 
العالميــة والمؤتمــرات الوزاريــة، باإلضافــة إلى أهمية اعتمــاد اللغة 
العربيــة لغة رســمية بالمنظمــة، وكذا وضع معاييــر واضحة ومحددة 

لتسهيل واسراع عملية انضمام الدول النامية واألقل نمواً. 
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فعاليات على هامش المشاركة بالمؤتمر

اجتماع وزراء التجارة األفارقة

اجتماع وزراء التجارة العرب

نتائج اجتماع وزراء التجارة العرب دعم وزراء التجارة االفارقة للمقترح المصري بشأن تحديات 
األمن الغذائي

ترأست الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعة وفد مصر المشــارك في اجتماع 
وزراء تجــارة الــدول األفريقيــة األعضاء 
بالمنظمــة حيث أكدت الوزيــرة في كلمتها 
علــى أهميــة تعزيز الجهود المشــتركة بين 
دول القــارة اإلفريقيــة لمواجهــة التحديات 
االقتصاديــة والصحية التي يشــهدها العالم 
حالياً، مشــيرة إلى أهمية العمل على توافق 
الرؤى بين دول القــارة لتبني موقف موحد 
يعكس مصالحهــا المشــتركة داخل منظمة 

التجارة العالمية.
وأشــارت الوزيــرة إلى أهمية قيــام منظمة 
التجــارة العالميــة بدور فعال فــي مواجهة 
الجوائــح من خــالل تيســير الحصول على 
العالجات واللقاحات، والمستلزمات الطبية 
الحتــواء الجائحــة، الفتــًة إلــى أن الــدول 
اإلفريقية لم تلمس وبعد مرور ما يقرب من 
عامين ونصف من تفشــي الجائحة أي نتائج 
حقيقية في هذا الشــأن، وأصبحت تعاني من 
تداعيات أخرى فيمــا يتعلق باألمن الغذائي 

نتيجة األزمة االقتصادية العالمية.
ولفتــت جامــع إلى ضــرورة تضافر جهود 
الوزراء األفارقة خــالل المؤتمر الوزاري 
الثاني عشر لجعل محور التنمية أساس لكافة 
المخرجــات التي ســتصدر عــن المؤتمر، 
وضمــان أن يعكس العمل المســتقبلي البعد 
التنموي ويأخذ في االعتبار احتياجات الدول 
النامية ال ســيما الــدول النامية المســتوردة 
الصافيــة للغــذاء، واعتبــارات واحتياجات 

الدول االقل نمواً.
ونوهت الوزيرة إلى أهمية إعطاء األولوية 

للوفاء بالمســائل المتعلقة باألمــن الغذائي، 
والعمل علــى الدفع بالمقتــرح الذي تقدمت 
به مصر بالنيابة عن المجموعات اإلفريقية 
والعربية والدول األقل نمواً ســعياً للوصول 
من خالل منظمة التجارة العالمية لالستجابة 
لتحديــات األمــن الغذائي في الــدول النامية 
المســتوردة الصافيــة للغذاء والــدول األقل 
نمــواً وذلك من خالل وضــع برنامج عمل 
يهدف لتحســين فاعلية تنفيــذ قرار مراكش 
باآلثــار  المتعلقــة  باإلجــراءات  الخــاص 
الســلبية المحتملة لبرنامج إصالح الزراعة 
على هــذه الــدول، ويتضمــن التوصل إلى 
فهم بشــأن الجوانــب التجارية إليجــاد آلية 
تمويل تعويضية تضمــن لهذه الدول تمويل 
المســتويات العاديــة لواردتها مــن الغذاء، 
وإعطائها الحق المؤقت في دعم إنتاجها من 

الغذاء.
وشــدد جامــع علــى أهميــة إصــالح نظام 
فــض المنازعات ليراعــي الصعوبات التي 

تواجه الدول النامية عند اللجوء إليه خاصة 
الصعوبــات المالية والتقنيــة، وأن يتعرض 
الخاصــة  المعاملــة  لموضــوع  اإلصــالح 
والتفضيليــة الممنوحة للــدول النامية بهدف 
تحويلهــا لحزمــة مناســبة مــن السياســات 
واألدوات التي تمكــن الدول النامية والدول 
األقــل نمــواً من تحقيــق أهدافهــا التنموية، 
مشــيرًة إلــى أهميــة تكثيــف العمــل خالل 
المرحلة المقبلة بشــأن برنامج عمل التجارة 
اإللكترونية من منظور تنموي بما يسهم في 
تضييق الفجــوة الرقمية بين الــدول النامية 
والــدول المتقدمة ويســاعد فــي دمج الدول 
الناميــة والــدول األقــل نمواً فــي االقتصاد 
مبــادرات  اعتمــاد  خــالل  مــن  الرقمــي، 
ومشــروعات فــي مجــال التحــول الرقمي 
والشــمول المالي مع التركيــز على مجتمع 
األعمــال خاصــة أصحــاب المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة لتعظيم استفادتهم من 

اإلقتصاد الرقمي.

اكدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة دعــم مصــر لــدور المجموعة 
العربيــة فــى منظمة التجــارة العالمية وبما 
يدعــم حقوقهــا بمنظومة إتخــاذ القرار فى 
كافــة الموضوعات التفاوضيــة المطروحة 
على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، 
مشــيرًة إلــى أهمية وضــع أجنــدة تجارية 
عربيــة طموحة وبلــورة موقف مترابط فى 
كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال 
المنظمــة وكــذا التنســيق مــع المجموعات 
الممثلــة للــدول النامية فــي المنظمة بهدف 
العمــل المشــترك إلعطــاء األولويــة لكافة 
الملفــات التفاوضيــة التي تلبــى احتياجات 
الــدول النامية واألقــل نموا وتســاعد على 

تحقيق التنمية المستدامة.
وقالــت الوزيــرة ان االزمــات االقتصادية 
والصحيــة العالميــة المتتالية أثرت بشــكل 
كبيــر علــى كافة دول العالــم، حيث انه من 
المتوقع، وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ 
النمــو العالمــي من 5.5% فــي عام 2021 
الــى 3.2% في عــام 2022 وذلك في ظل 
انخفــاض الطلــب وتراجــع الدعــم المالي 
والنقدي في جميع أنحاء العالم، مشــيرًة الى 
ان التحديــات تتطلب جهود المجتمع الدولى 
بصفــة عامــة ومنظمــة التجــارة العالميــة 
بصفــة خاصة لوضع رؤيــة وحلول ناجزة 
لها وبشــكل يتناسب مع تداعياتها على دول 

الوطن العربى من المحيط للخليج. 
ولفتت الوزيرة الى أهمية إصالح الخلل فى 
إتفاقية الزراعة والذى يؤثر بشــكل مباشــر 
علــى قدرة الــدول ال ســيما الــدول النامية 
المستوردة الصافية للغذاء واألقل نموا على 
تنمية القطاع الزراعى لديها وزيادة اإلنتاج 
المحلى بما فــى ذلك من إصالح حقيقي فى 

كافة الملفات خاصة الدعم المحلي، مشــيرًة 
إلى أن مشروع القرار الوزارى الذى تقدمت 
بــه مصر بالنيابــة عن كل مــن المجموعة 
العربيــة ومجموعة الدول األقل نمواً يهدف 
إلى توفير هذه السياســات والوسائل الكافية 
إتساقاً مع أحكام منظمة التجارة العالمية بما 
يسهم في مســاعدة الدول النامية المستوردة 
الصافيــة للغــذاء والــدول األقل نمــواً على 

مواجهة تحديات األمن الغذائي فيها. 
وأشارت إلى ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة 
التخزين الحكومي ألغراض االمن الغذائي 
باعتبــاره أحد الوســائل التي من الممكن أن 
تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول 
العربية لمواجهة تحديات االمن الغذائي، مع 
التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة 
للدول النامية، مشيدة بالدعم والتأييد العربي 

لمصر في هذا المجال. 
ونوهــت جامع إلى الحاجة لبدء المناقشــات 
حــول إصــالح منظمــة التجــارة العالميــة 
بطريقة شــاملة وشــفافة، داعيــة إلى أهمية 

التوافــق على »أجنــدة إصــالح« متوازنة 
تعــزز التنميــة لتوجيه العمل بعــد المؤتمر 

الوزاري الثاني عشر للمنظمة. 
وأشادت جامع بكافة العناصر التي تضمنها 
االعالن الصــادر عن االجتمــاع الوزاري 
للمجموعة العربية بالمنظمة في نهاية أكتوبر 
2021 وباألخــص تلك العناصــر المتعلقة 
بثوابت الموقف العربي حيث ســتظل مصر 
متمســكة بموقفهــا وتأييدهــا المطلــق لحق 
فلســطين في الحصول علــى  صفة مراقب 
بمنظمــة التجــارة العالميــة، وكــذا موقفها 
الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول 
على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية 
والمجلــس العــام وكافــة هيئــات المنظمة، 
مؤكدة أهمية تســريع عملية انضمام المزيد 
من الدول العربيــة للمنظمة، وكذا ضرورة 
إدخال اللغة العربية كأحد اللغات الرســمية 
فــي المنظمة من أجل اإلســهام فــي تعميق 
اندمــاج الدول العربية فــي النظام التجاري 

الدولي متعدد األطراف. 

تأكيــد الوزراء التزامهم بالمبادئ واألهداف 
الواردة في »اتفاق مراكش« المنشئ لمنظمة 
التجارة العالميــة، وبتعزيز النظام التجاري 
متعدد األطراف القائم على القواعد؛ وكذلك 
التزامهم بـ »أجندة الدوحة للتنمية«، وبعمل 

منظمة التجارة العالمية العام.
التشــديد على الحاجة إلى مزيد من المرونة 
لتمكين الدول النامية، وال سيما الدول النامية 
المســتوردة الصافية لألغذية والبلدان األقل 
نمواً، من تعزيز قدراتها اإلنتاجية الزراعية 
ونظمها الزراعيــة، ودعوة أعضاء منظمة 
التجارة العالميــة إلى عدم فرض قيود على 
الصادرات الزراعيــة واالمتناع عن وضع 
حواجــز تجارية غير مبررة على المنتجات 
اإلنتــاج  الزراعيــة والغذائيــة ومدخــالت 
الزراعــي الرئيســية، مــع مراعــاة احتياج 

البلدان النامية المســتوردة الصافية لألغذية 
والبلــدان األقل نمواً إلى تقييد صادراتها من 
المنتجــات الغذائية حســبما تــراه ضرورياً 
ألغراض األمــن الغذائي، وكذلك لضرورة 
وضــع تدابير وأوجــه مرونة محــددة لهذه 

البلــدان في جميــع المفاوضــات الزراعية، 
لضمان اســتمرار تدفق األغذية والمدخالت 
الزراعــي  اإلنتــاج  الضروريــة لسالســل 

والغذائي واإلمداد.

اعلنــت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيرة 
التجارة والصناعــة ان اجتماع وزراء 
التجــارة االفارقة اختتم فعالياته باعتماد 
عــن  الصــادر  الــوزاري  االعــالن 
المجموعــة االفريقية بمنظمــة التجارة 
العالميــة والــذي يتضمــن دعــم وتبنى 
مســاعدة  بشــأن  المصــري  المقتــرح 
المســتوردة الصافيــة  الناميــة  الــدول 
للغذاء والدول األقل نمواً على مواجهة 
تحديــات األمــن الغذائــي، والتوصيــة 

برفعه الى المؤتمر الوزاري الثاني عشر. 
وقالت الوزيرة ان المقترح المصري يركز 
على محورين اساســيين أولهما تفعيل قرار 
مراكــش الخــاص باآلثــار الســلبية لعملية 
اصالح التجــارة في الســلع الزراعية على 

الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من 
خالل تبنــى برنامج عمل في لجنة الزراعة 
بالمنظمة يهدف الى انشاء آلية تمويل تعوض 
فارق ارتفاع االسعار العالمية، مع االحتفاظ 
بحقــوق الدول الناميــة وعدم خفض محاور 
الدعــم المحلى الخاص بالتنميــة، والمحور 

الثانــي يتضمــن إطــالق حــدود الدعم 
المحلى المتاح للــدول النامية وذلك في 
إطار دعم توجــه الدولة المصرية نحو 
زيادة معدالت االكتفاء الذاتي من السلع 

االستراتيجية وعلى رأسها القمح.
هــذا وقــد تضمــن االعالن الــوزاري 
االفريقيــة  المجموعــة  الصــادر عــن 
التأكيد على البعــد التنموي في القضايا 
المطروحــة علــى المؤتمر الــوزاري 
الثاني عشــر لمنظمة التجارة العالمية، 
وترســيخ دور المنظمــة فــي دعــم التنمية 
االقتصاديــة الشــاملة والتحديــث الصناعي 
بدول القارة الســمراء، مع ايالء ملف االمن 
الغذائي والتصدي للجوائح المستقبلية اهمية 

خاصة.
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المشاركة في جلسة 
استعراض التحديات 
التى تواجه النظام 

التجارى العالمي

المشاركة بجلسة تغير 
المناخ والتجارة والبيئة

مباحثات مصرية سعودية لتطوير 
العالقات التجارية واالستثمارية بين 

البلدين

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
 أهمية التجــارة الدولية في دفع عملية النمو والتنمية 
االقتصاديــة في عصر يرتكز فيه األداء االقتصادي 
العالمي على كفاءة سالسل القيمة والتوريد الدولية، 
وارتبــاط تحقيــق النمو وازدهــار التجــارة الدولية 
بضمــان االســتقرار والقــدرة علــى التنبــؤ بقواعد 
وشــروط المعامــالت التجاريــة عبر الحــدود بين 

مختلف الدول.
وقالــت الوزيرة إن منظمة التجارة العالمية شــهدت 
علــى مدار الـ27عاماً الماضية تغيرات عميقة على 
الســاحة التجارية الدولية، بعضها يتعلق بالتوازنات 
الجيوسياسية في ضوء  التغير النسبي في ثقل الدول 
ذات االقتصــادات الكبــرى، وبعضهــا يتعلق بتأثير 
التطــور التكنولوجي والتحوالت الرقمية على هيكل 
ونمــاذج اإلنتــاج واألســاليب المبتكــرة للتجارة في 
الســلع والخدمات، الفتًة إلى أن هــذه المتغيرات لم 
تكــن مصحوبة بأي تحديــث أو تطوير ملموس في 
القواعد التجارية الدولية متعددة األطراف واتفاقيات 
المنظمــة، األمــر الذي يؤكــد قصور هــذه القواعد 

أكد الوفد المصري المشــارك في فعاليات االجتماع 
الــوزارة لمنظمــة التجــارة العالميــة علــى الــدور 
المحــوري للتجــارة في الحــد من التغيــرات البيئية 
وتعزيــز قــدرات الــدول علــى التحــول األخضر، 
مشــيرة الى اهميــة تعزيز العمل المشــترك لوضع 
أطــر حاكمة للعالقــة بين التجــارة والمناخ، تعكس 
إرادة سياســية حقيقيــة للتعاون والعمــل الجماعي، 
ونية جادة لتضمين أولويات وشــواغل الدول النامية 
واألقل نمواً، بما يســاعد علــى تحقيق أهداف العمل 

المناخي والتنمية المستدامة.
وأشــار الوفــد إلــى أن أحد أهــم أولويــات العالقة 
بين التجــارة والمناخ هو ضمــان أن تكون التجارة 
داعمــة لجهود العمل المناخي وتحقيق التنمية، الفتة 
إلــى أهميــة مراعاة االتســاق التام للتجــارة الدولية 
والسياســات التجارية مع األجنــدات الدولية القائمة 
في مجاالت المناخ والتنمية المســتدامة، مع االلتزام 
بما تتضمنه تلك األجندات من مبادئ متفق عليها. 

ولفــت إلــى أهميــة مراعــاة الفــروق القائمــة بين 
الدول، ســواًء فيما يتعلق باإلمكانيات أو المســتوى 
االقتصــادي والتنمــوي، وعــدم تجاهــل احتياجات 
الــدول النامية واألقل نمــواً من الدعــم الفني وبناء 
القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل لتحقيق االنتقال 
العادل والتحول األخضر، مشــيرة الــى اهمية بذل 
الــدول النامية لقصارى جهدهــا لتحقيق هذا التحول 
كونها األكثــر تضرراً من تغير المناخ، على الرغم 
من أنها األقل إسهاماً في االنبعاثات حيث تبلغ نسبة 
االنبعاثات في افريقيا نحو4% وفي مصر على وجه 

التحديد نحو %0.6. 
ودعا الوفد واضعي التشريعات والسياسات المتصلة 
بالتجارة الدولية في مختلف الدول التأني في دراسة 
تلك التشــريعات والسياسات قبل اعتمادها في ضوء 
الترابــط بين الــدول، وعدم اســتباق احكام بوجوب 
تطبيق حزمة تشــريعات محددة دون غيرها، والتي 
قد يكون لها عواقب تنموية وخيمة على دول أخرى.
كما تناولت الجلســة موضوع االمــن الغذائى حيث 
تم مناقشــة مشــروع قرارين وزاريين االول خاص 
باألمــن الغذائــى والتجــارة والثانى خــاص باعفاء 
مشــتريات برنامج الغذاء العالمــي لالغراض غير 
االنســانية غير التجارية من اجــراءات القيود على 

الصادرات.
وقــد اكدت مصر فى إطار هذه الجلســة على اهمية 
موضوع االمــن الغذائى وأولويتــه القصوى للدول 
الناميــة المســتوردة الصافيــة للغذاء والــدول االقل 
نمــواً، واهمية االخذ فى االعتبــار عناصر المقترح 
المصــري الذي تقدمت بــه بالنيابة عن المجموعات 
االفريقيــة والعربية والدول االقل نمواً والذي يهدف 
الى توفيــر القدر الالزم من المرونــة للدول النامية 
المستوردة الصافية للغذاء والدول االقل نمواً لتعزيز 
قدراتها االنتاجية من الســلع االســتراتيجية الالزمة 

ألمنها الغذائي.

عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة 
التجــارة والصناعــة لقــاًء موســعاً مع 
الدكتــور/ ماجد بــن عبــد هللا القصبي، 
وزير التجــارة الســعودي لبحث تطور 
العالقــات التجاريــة واالســتثمارية بين 

البلدين. 
وقالــت الوزيــرة إن اللقــاء اســتعرض 
الملفــات ذات االهتمــام المشــترك بين 
مصر والسعودية وخاصًة النمو المستمر 
للعالقــات التجاريــة بين البلديــن والتي 
انعكســت فــي تبــوء الســعودية المرتبة 
الثانية كأكبر ســوق مستقبل للصادرات 
المصريــة الســلعية خالل عــام 2021 
بإجمالــي مليــار و994 مليــون دوالر، 
فيما تبوأت مصر المرتبة السابعة كأكبر 
ســوق مســتقبل للصــادرات الســعودية 
الســلعية في نفس العام بإجمالي 2 مليار 

و478 مليون دوالر.
وأشــادت جامع بنتائــج االجتماع األول 
لفريــق المتابعة للدورة الـ17 من اللجنة 
المشتركة والذي ُعقد في الرياض خالل 
شــهر مــارس الماضي والتــزام الفريق 
باســتمرار التواصــل لتفعيــل توصيات 
االجتماع فــي مختلف مجاالت التعاون، 
الفتــًة إلــى حــرص الجانــب المصري 
علــى تقديــم كافة ســبل الدعــم لمجلس 
األعمال المصري الســعودي المشــترك 
بما يســهم في تعميق التعــاون التجاري 
واالســتثماري بين رجــال األعمال في 
البلدين، والترحيــب بتلقي أية مقترحات 
من شــأنها تعزيــز دور المجلس لتحقيق 

تلك األهداف.

واوضحــت الوزيرة انه تــم خالل اللقاء 
االتفــاق علــى عقــد ملتقى اســتثمارى 
موســع بالقاهــرة الســتعراض فــرص 
االســتثمار المتاحــة بالســوق المصرى 
امــام رجال القطاع الخاص الســعودي، 
وبما يسهم فى اقامة مشروعات مشتركة 
بيــن المســتثمرين بالبلديــن، مــع منــح 
اولوية للمســتثمرين السعوديين الحاليين 
فــى مصر الراغبين فى اقامة توســعات 

لمشروعاتهم.
ومن جانبه أكــد الدكتور/ ماجد القصبي 
وزيــر التجارة الســعودى حرص بالده 
علــى تعزيز التعــاون االقتصــادى بين 
تعكــس  متميــزة  لمســتويات  البلديــن 
العالقــات الثنائيــة االســتراتيجية التــي 
تربط القاهرة والرياض، مشــيراً إلى أن 
مصــر تحظى بمكانة خاصــة لدى كافة 

شعوب الدول العربية.
واشــار القصبــي الى ان مصــر تمتلك 
االن كافــة المقومات التى تؤهلها لتكون 
محور اســتثمارى جاذب لالســتثمارات 
االجنبيــة والعربية خاصــة بعد التطور 
الكبيــر فــى مجــال البنية التحتيــة وكذا 
القــرارات التــى اعلنت عنهــا الحكومة 
مؤخراً لتيســير منظومة االســتثمار فى 
مختلــف القطاعات، مؤكــداً على اهمية 
تعزيز الشراكة االستثمارية بين القطاع 
الخــاص فــى البلديــن من خــالل تفعيل 
مجلــس االعمــال الســعودى المصرى 
المشترك ليقوم بدوره فى تنمية العالقات 
واالســتثمارية  والصناعيــة  التجاريــة 

المشتركة بين البلدين الشقيقين.

فــي مواجهــة الواقع العصــري وآمال 
الشعوب ومتطلباتها في الوقت الراهن، 
ال ســيما وأن العديد من الدول وخاصة 
الناميــة واألقــل نمــواً تفتقــد القدرات 
البشــرية والمالية  المؤسسية والموارد 
المطلوبــة للنهوض من هذه المتغيرات 

على النحو المنشود.
وأوضحت جامع أن السنوات الماضية 
شهدت تراكم العديد من التحديات غير 
المسبوقة أمام منظمة التجارة العالمية، 
سواء كانت تحديات من  داخل المنظمة 
أو خارجهــا؛  حيــث بــدأت التحديــات 
باألزمة المالية العالمية في عام 2008 
ثــم الصراعــات التجارية بيــن القوى 
االقتصادية العظمــى، وتداعيات أزمة 
جائحــة كورونــا، وتغير المنــاخ، إلى 
جانــب األزمة األوكرانيــة، والتي نتج 
عــن جميعها إجــراءات حمائية أحادية 
خروجاً علــى قواعــد المنظمة، األمر 
الذي ســاهم   في تراجــع دور المنظمة 
ووظائفها الثالثة األساسية، التي تشمل 
تسوية المنازعات التجارية، والتفاوض 
لتطويــر القواعــد التجاريــة، ومتابعة 
تنفيــذ االتفاقات التجارية، مشــيرًة إلى 

أن هــذه التحديــات وضعــت النظــام 
التجاري متعدد األطراف على المحك، 
األمــر الــذي يجعل من هــذا االجتماع 
الــوزاري نقطة  محورية في مســتقبل 

هذه المنظمة. 
وأكــدت جامــع أهميــة توفيــر اإلرادة 
والتعامل بجدية مع كافة األمور المتعلقة 
للمنظمــة  المؤسســية   باإلصالحــات 
لتحسين كفاءة عمل وظائفها األساسية، 
األمر الذي  ســيضمن ســرعة استجابة 
المنظمــة لمواجهة األزمــات المختلفة 
التــي تفرضها الظــروف الدولية، مثل 
جائحــة كورونا وأزمة الغذاء العالمية، 
باإلضافة إلى دراســة أوجــه القصور 
في اتفاقيات المنظمــة بهدف تطويرها 
علــى نحو يمكن الــدول النامية واألقل 
نمواً من وضع التشريعات والسياسات 
الالزمة لتنفيذ أهدافهــا التنموية، الفتًة 
إلــى ضرورة عمــل المنظمة في إطار 
مــن الشــفافية والشــمولية بمــا يضمن 
المشــاركة الفعالة للدول النامية واألقل 
لتحقيــق طموحاتهــا  التجاريــة  نمــوا 
وتعزيز إدماجها في االقتصاد العالمي.
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لقاء وزيري تجارة جنوب افريقيا ولبنان 

وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات واالعالنات 
الرئيسية وذلك على النحو التالى: 

اختتام فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى 
عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف

اســتعرضت الســيدة/ نيفين 
التجــارة  وزيــرة  جامــع 
والصناعــة خــالل لقاءهــا 
مــع الســيد/ ابراهيــم باتيل 
وزيــر التجــارة والصناعة 
والمنافســة الجنوب افريقى 
التجارية  العالقــات  مســار 
واالقتصادية واالســتثمارية 
بين مصر وجنــوب افريقيا 
التعــاون  تعزيــز  وســبل 
المشــترك على المســتويين 
إلــى  واالقليمــي،  الثنائــي 
جانــب متابعــة الخطــوات 
التنفيذية لما تــم طرحه من 
مناقشــات ووجهــات نظــر 
ورؤى خالل لقاء الوزيرين 
بمدينة ديربان خالل شــهر 

نوفمبر الماضي.
وقالــت الوزيــرة إن اللقــاء أكــد أهميــة 
التشـــاور وتبادل اآلراء المستمر بين أكبر 
اقتصادين فى القارة االفريقية ســواء على 
الصعيــد الثنائي أو المتعــدد األطراف بما 
يخدم التنسيق وتوافق اآلراء إزاء القضايا 
المطروحة بمنظمة التجــارة العالمية التى 
تمــس مصالــح الــدول النامية واألســواق 

الناشئـــة.
ومن جانبه أكد الســيد/ إبراهيم باتيل وزير 
التجــارة والصناعــة والمنافســة الجنوب 
افريقي حرص بالده على تعزيز العالقات 
االقتصادية المشــتركة مــع مصر خاصة 
وان اقتصاد الدولتين يعدان من اهم وأكبر 
اقتصادات دول القارة السمراء، مشيراً الى 

ان تحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة 
هامــة نحو تعزيز التعــاون القارى خاصة 
فى ظل عضوية مصر وجنوب افريقيا فى 

اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية.
كما عقدت جامع جلسة مباحثات مع السيد/ 
أمين سالم وزير االقتصاد اللبناني تناولت 
سبل تنمية العالقات االقتصادية بين مصر 
ولبنــان وكــذا تطــور حركة التجــارة بين 
البلدين خالل المرحلــة المقبلة، كما تناول 
اللقــاء عدد مــن الموضوعــات والملفات 
االقتصاديــة المطروحــة على الســاحتين 

االقليمية والعالمية.
وقالت الوزيرة ان اللقاء تناول ايضا رغبة 
الجانــب اللبنانى فى االســتفادة من الخبرة 
المصريــة الكبيرة فى مجال مكافحة الدعم 
واالغــراق، وذلك من خــالل تولى قطاع 

المعالجــات التجاريــة المصــرى تدريــب 
الكوادر اللبنانية وتبــادل الخبرات فى هذا 
المجال، مؤكدة فى هذا اإلطار الى حرص 
مصــر علــى تقديــم كل الدعم والمســاندة 
للجانــب اللبناني، مع االشــارة الى موقف 
مصــر الداعم لطلب انضمام لبنان لمنظمة 

التجارة العالمية.
ومــن جانبه أكد الســيد/ أمين ســالم وزير 
االقتصاد اللبناني حرص بالده على توسيع 
اطــر التعاون المشــترك بيــن البلدين في 
مختلــف المجاالت وعلــى كافة االصعدة، 
مشــيراً الى تطلع الحكومة اللبنانية لزيادة 
معــدالت التبــادل التجــاري بيــن البلدين 
وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالمنتجات 
الغذائيــة والحاصــالت الزراعيــة حيــث 
تستورد لبنان حوالي 90% من احتياجاتها.

اختتمــت فعاليات المؤتمر الــوزاري الثانى 
عشــر لمنظمــة التجــارة العالميــة والــذي 
استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى 
اســبوع كامل، حيث شهدت المفاوضات بين 
الــدول االعضاء قدرا كبيرا من المناقشــات 
الرغبــة  ان  اال  المواقــف،  فــى  والتبايــن 
واالرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء 
منظمــة التجــارة العالميــة دفعت بمــد فترة 
المفاوضــات يومين اضافييــن للتوصل الى 
نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول 
األعضاء خاصــة فى ظل االزمات الصحية 

واالقتصادية التى يشهدها العالم حاليا.
وقد أعلنت السيدة انجوزى ايويال المدير العام 
للمنظمة فى الجلســة الختامية للمؤتمر والتى 
شــارك فيها وفود لـ 164 دولة عضو نجاح 
المؤتمر، واصدار وثيقة بنتائج المؤتمر وكذا 
عدد مــن القــرارات واالعالنــات الوزارية 
المتعلقة باتفاق لدعم مصايد األسماك وتمكين 
الــدول النامية من زيــادة قدراتها على زيادة 
انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا 
والجوائح المســتقبلية، واالســتجابة الطارئة 
لمواجهة أزمات األمــن الغذائي، فضال عن 

تعزيز وتيسير المبادالت االلكترونية.  
وفى هذا اإلطار أوضحت السيدة نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعة ورئيــس الوفد 
المصرى المشــارك فى فعاليات المؤتمر أن 
االعالن الوزارى الصادر بشــأن االستجابة 
الطارئــة لمواجهــة أزمــات األمــن الغذائى 
يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية 

المســتوردة الصافيــة للغــذاء بقيــادة الوفــد 
المصــري، حيث نجحــت مصر فى تضمين 
االعالن اجراءات  فعالة وملموســة لدراسة 
منــح الــدول الناميــة المســتوردة الصافيــة 
للغــذاء المرونــة الكافيــة لزيــادة قدراتهــا 
االنتاجية والحصول على التمويل المناســب 
لتمويــل وارداتهــا من الغذاء، الفتــًة الى ان 
القــرار تضمــن وضع برنامــج عمل يناقش 
كيفيــة تعزيز قدرة الدول النامية المســتوردة 
الصافية للغذاء علــى مواجهة ازمات االمن 
الغذائي، على ان يناقش هذا البرنامج تعزيز 
المرونــات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة 
التى تســاعد هذه الدول على زيــادة انتاجها 
الزراعى والســبل التكنولوجية لذلك، فضال 
عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء. 
وأشــارت جامــع إلى أن »صفقــة او حزمة 
جنيف » الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـنت 
وثيقة بنتائــج المؤتمر شــملت تأكيد حرص 

الــدول االعضاء على تعزيــز نظام تجاري 
متعــدد االطــراف منفتح، وعادل، وشــامل 
وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد 
علــى أحكام المعاملــة الخاصــة والتفضيلية 
للــدول النامية والدول األقــل نموا كجزء ال 
يتجــزأ من اتفاقيات منظمــة التجارة العالمية 
، مــع أهمية التصدي للتحديــات التي تواجه 
منظمة التجــارة العالميــة، وضمان اصالح  
المنظمــة وفقــا الحكامها واهدافهــا، واالخذ 
الناميــة  الــدول  احتياجــات  االعتبــار  فــى 
والحرص على دمجها بشكل اكبر فى النظام 
التجارى متعدد االطراف، الى جانب التاكيد 
على اهميــة التعاون الذي يتــم بين المنظمة 
والمنظمــات الدولية ذات الصلة فى مجاالت 
التمكين االقتصادى للمرأة، وتعزيز مشاركة 
فــى  الصغيــرة والمتوســطة  المشــروعات 
التجارة العالمية ، فضــال عن اهمية العالقة 

بين التجارة والبيئة.

االول: اتفــاق دعــم مصايد األســماك والذي 
اســتغرق التفاوض بشــانه ما يقرب من 21 
عام، ويهدف االتفاق الى حظر الدعم للصيد 
غيــر القانونى وغيــر المنظم وغير المخطر 
عنــه وذلــك حفاظــا علــى الثروة الســمكية 
العالمية وضمان اســتدامة المخزون السمكى 
العالمــى وفقــا للبند رقــم 14-6 من اهداف 

التنمية المستدامة.
اســتجابة  بشــأن  وزارى  اعــالن  الثانــي: 
المنظمة لجائحة كورونا واالستعداد للجوائح 

المســتقبلية ويتضمــن االشــارة الــى القرار 
الوزاري بشــأن االعفــاء المؤقت من بعض 
احــكام اتفاق الجوانــب التجارية ذات الصلة 
بحقــوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية 
مــن زيادة قدراتهــا على زيــادة انتاجها من 
اللقاحات لمكافحــة جائحة كورونا والجوائح 

المستقبلية.
الخــاص  الــوزارى  االعــالن   الثالــث: 
باالســتجابة الطارئة لمواجهة ازمات االمن 

الغذائى .

الرابع: قرار بشــان اعفاء مشتريات برنامج 
الغــذاء العالمــى لالغــراض االنســانية من 

القيود على الصادرات.
الخامــس: قــرار بشــأن تمديد عــدم فرض 
المبــادالت  علــى  الجمركيــة  الرســوم 
االليكترونيــة الى المؤتمر الــوزارى الثالث 
عشــر فى عام 2023 حفاظا على اســتقرار 

المعامالت االلكترونية.

هذا وقد تضمن الوفد المصري السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى منظمة االمم المتحدة 
ومنظمة التجارة العالمية بجنيف والسيد/ ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون االقتصادية والوزير 
مفوض تجاري د/ احمد مغاوري رئيس المكتب التجاري بجنيف والسيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة 

لالتصال المؤسسي والسيد/ ياسر جابر رئيس اإلدارة المركزية للعالقات العامة واإلعالم والمتحدث الرسمى 
للوزارة  والسيدة/ ايمان رفعت رئيس االدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع االتفاقات والتجارة 

الخارجية والسيد/ وحيد عدلي المستشار تجاري بجنيف والسيدة/ نيرمين المليجي بقطاع االتفاقات والتجارة 
الخارجية والسكرتير تجاري بجنيف شيماء هداية.

لقاء وزير التجارة والسياحة 
الجيبوتى 
اعلنت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة ان وفــداً مــن دولــة جيبوتــى 
برئاســة وزير التجارة والســياحة سيزور 
القاهــرة خالل شــهر يوليوالجــاري على 
رأس وفــد من كبــار المســتوردين لبحث 
تلبية احتياجات دولة جيبوتى من المنتجات 

الغذائية والمحاصيل الزراعية.
واشــارت جامــع الى ان اللقاء اســتعرض 
ســبل تعزيز التعاون االقتصادى المشترك 
بين البلدين، ســواء على المســتوى الثنائي 
واإلقليمــي، خاصــة فــي منطقتــي القرن 
ان  األفريقــي والبحــر األحمــر، مؤكــدًة 
المرحلــة المقبلة ستشــهد دفع أطر التعاون 
المشترك في مختلف المجاالت وبما يحقق 

مصالح الشعبين الشقيقين.  
ولفتت الوزيرة الى انه ســيتم تنظيم لقاءات 

لوفد المســتوردين من دولة 
زيارتهــم  خــالل  جيبوتــى 
المجالــس  مــع  لمصــر 
التصديريــة وبصفة خاصة 
المجالس المعنية بالمنتجات 
والمحاصيــل  الغذائيــة 

الزراعيــة للتعــرف على قوائــم المنتجات 
المطلوبــة وبحث تلبيتها ، مشــيرًة فى هذا 
االطــار الــى ان وجود خط شــحن بحرى 
يقوم برحالت اســبوعية منتظمة وكذا خط 
الطيــران المباشــر والذى بدأ تشــغيله من 
شــهور قليلة يمثالن ركيزة اساسية لتيسير 
حركة التجارة البينية وانتقال المســتثمرين 

بين مصر وجيبوتى .
ومن جانبه أكد السيد/ محمد ورسمه ديريه 
وزيــر التجارة والســياحة بدولــة جيبوتى 

حرص بــالده على تنمية اواصر العالقات 
االقتصادية مــع مصر بهدف تحقيق طفرة 
فــي معدالت التبادل التجاري، واالســتفادة 
من الخبرات المصريــة الكبيرة فى تعزيز 

القدرات الصناعية لدولة جيبوتي.
واعــرب ديريــه عن شــكره لمصــر قيادة 
وحكومة وشــعبا على حرصهم المســتمر 
لتلبية االحتياجات التنموية لبالده، مشــيراً 
الى ان زيارته المقبلة لمصر تستهدف فتح 
آفاق جديــدة لتطوير العالقــات ودفع أطر 

التعاون المشترك في مختلف المجاالت 
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المصدر: الموقع االلكتروني للبنك الدولي

كشــف تقريــر االفــاق االقتصاديــة 
والعالميــة الصــادر عــن البنــك 
تداعيــات  أن  مؤخــراً  الدولــي 
االوكرنيــة  الروســية  االزمــة 
واالضــرار الناجمــة عــن جائحــة 
فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( 
– قــد ادت إلــى تفاقــم التباطــؤ 
االقتصــادي  النمــو  وتيــرة  فــي 
الركــود  وتزايــد  العالمــي، 
فــي  التســبب  مــع  التضخمــي، 
الضــرر  محتملــة  عواقــب 
متوســطة  االقتصــادات  علــى 
حــد  علــى  الدخــل  ومنخفضــة 

ســواء.
واشــار التقريــر الــى انــه مــن 
النمــو  يتراجــع  أن  المتوقــع 
العالمــي مــن 5.7% فــي عــام 
عــام  فــي   %2.9 إلــى   2021
أقــل  نســبة  وهــي   -  2022
ــت  ــي كان ــبة الت ــن النس ــر م بكثي

ينايرالماضــي  شــهر  فــي  متوقعــة 
والبالغــة 4.1%، كمــا يتوقــع أن يتابــع 
النمــو العالمــي تأرجحــه حــول تلــك 
الفتــرة مــن 2023  الوتيــرة خــالل 
ــه  ــت تتســبب في ــي وق ــى 2024، ف إل
تعطيــل  فــي  أوكرانيــا  فــي  الحــرب 
واالســتثماري  االقتصــادي  النشــاط 
ونتيجــة  العالمــي،  والتجــاري 
لألضــرار التــي نجمــت عــن الجائحــة 
نصيــب  مســتوى  ســيظل  والحــرب، 
االقتصــادات  فــي  مــن  الفــرد  دخــل 
الناميــة هــذا العــام منخفضــاً بنحــو 

5% عــن معدالتــه الســائدة قبــل تفشــي 
الجائحــة.

ظــل  إذا  أنــه  إلــى  التقريــر  ويشــير 
التضخــم مرتفعــاً، فــإن تكــرار قــرارات 
الســابقة  التضخمــي  الركــود  فتــرة 
يمكــن أن يُترجــم إلــى هبــوط حــاد فــي 
جنبــاً  العالمــي  االقتصــادي  النشــاط 
إلــى جنــب مــع أزمــات ماليــة فــي 
بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

الناميــة. واالقتصــادات 
ويقــدم التقريــر كذلــك رؤًى وأفــكاراً 
الحــرب  آثــار  حــول  جديــدة  ثاقبــة 
علــى أســواق الطاقــة وكيــف تلقــي 

المســتقبلية  اآلفــاق  علــى  بظاللهــا 
الحــرب  أدت  فقــد  العالمــي،  للنمــو 
ــي  ــاد ف ــاع ح ــى ارتف ــا إل ــي أوكراني ف
األســعار فــي مجموعــة كبيــرة مــن 
الســلع األوليــة المرتبطــة بالطاقــة، 
وســيؤدي االرتفــاع فــي أســعار الطاقة 
الحقيقــي،  الدخــل  انخفــاض  إلــى 
وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج، وتشــديد 
األوضــاع الماليــة، فضــالً عــن زيــادة 
القيــود فــي سياســات االقتصــاد الكلــي 
المســتوردة  البلــدان  فــي  ســيما  ال 

للطاقــة.
 ومــن المتوقــع أن تــزداد حــدة تباطــؤ 

تباطؤ حاد في وتيرة  النمو  االقتصادي...
وارتفاع  مخاطر  الركود التضخمي

النمــو فــي االقتصــادات المتقدمــة 
مــن 5.1% فــي عــام 2021 إلــى 
2.6% فــي عــام 2022، كمــا يتوقع 
أن يــزداد تراجــع النمــو ليصــل إلــى 
ــا  ــو م ــام 2023، وه ــي ع 2.2% ف
مواصلــة  كبيــر  حــد  إلــى  يعكــس 
الماليــة  سياســة  دعــم  تقليــص 
العامــة والسياســية النقديــة الــذي 

كان يُقــدَّم خــالل الجائحــة.
 إضافــة إلــى مــا ســبق، مــن المتوقع 
ــادات  ــي اقتص ــو ف ــض النم أن ينخف
واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 
الناميــة مــن 6.6% فــي عــام 2021 
إلــى 3.4% فــي عام 2022، أي أقل 
بكثيــر مــن المتوســط الســنوي البالغ 
الفتــرة  خــالل  ســاد  الــذي   %4.8
وقــد   ،2019 إلــى   2011 مــن 
ــام  ــو لع ــرات النم ــل تقدي جــرى تعدي
2022 بالخفــض فــي نحــو %70 
مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 
واالقتصــادات الناميــة، ويشــمل ذلــك 
أغلــب البلــدان المســتوردة للســلع 
األوليــة، عــالوة علــى 80% مــن 

ــل. ــدان منخفضــة الدخ البل
 ويبــرز التقريــر الحاجــة إلــى اتخــاذ 
صعيــد  علــى  حاســمة  إجــراءات 
والعالميــة  الوطنيــة  السياســات 
للحــرب  عواقــب  أســوأ  لتجنــب 
الدائــرة فــي أوكرانيــا علــى االقتصاد 

العالمــي، وهــذا بــدوره ســيتضمن 
جهــوداً عالميــة للحــد مــن األضــرار 
مــن  المتضرريــن  علــى  الواقعــة 
االثــار  وتخفيــف  الحــرب،  جــراء 
الناجمــة عــن ارتفــاع أســعار النفــط 
ــف  ــر تخفي ــريع تدابي ــذاء، وتس والغ
توســيع  وكذلــك  الديــون،  وطــأة 
نطــاق حمــالت التلقيــح فــي البلــدان 
منخفضــة الدخــل، كمــا ســيتضمن 
ــي  ــة ف ــة وقوي ــتجابات فعال ــك اس ذل
المســتوى  علــى  العــرض  جانــب 
ــغيل  ــى تش ــاء عل ــع اإلبق ــي م الوطن
العالميــة  األوليــة  الســلع  أســواق 

بشــكل فعــال.
علــى  ينبغــي  ذلــك،  علــى  عــالوة 
مــن  الحــد  السياســات  واضعــي 
سياســات ضوابــط األســعار، وفــرض 
التــي  الصــادرات،  علــى  الحظــر 
الســيئ  الوضــع  تفاقــم  أن  يمكــن 
الناجــم عــن الزيــادة األخيــرة فــي 
أســعار الســلع األوليــة. وفــي ضــوء 
ــي تتضمــن  ــة الت ــة الصعب هــذه البيئ
التضخــم،  مســتويات  ارتفــاع 
وضعــف النمــو، وتشــديد األوضــاع 
الماليــة، فضــالً عــن حيــز التصــرف 
المحــدود المتــاح من خالل سياســات 
ــى  ــب عل ــث يج ــة، حي ــة العام المالي
ــات  ــب أولوي ــات إعــادة ترتي الحكوم
الدعــم  برامــج  لصالــح  اإلنفــاق 

ــر  ــكانية األكث ــات الس ــة للفئ الموجه
احتياجــاً.

اآلفاق اإلقليمية:
شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ: مــن 
المتوقــع أن يتباطــأ معــدل النمــو إلــى 
4.4% فــي 2022 قبــل أن يتحســن 

ويرتفــع إلــى 5.2% فــي 2023.
مــن  الوســطى:  وآســيا  أوروبــا   
االقتصــاد  يســجل  أن  المتوقــع 
اإلقليمــي انكماشــاً بنســبة 2.9% فــي 
ــبة  ــو بنس ــل أن ينم ــام 2022 قب ع

 .2023 عــام  فــي   %1.5
 أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي: 
مــن المتوقــع أن يتباطــأ معــدل النمــو 

إلــى 2.5% فــي عــام 2022
ــا:   الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
معــدل  يتســارع  أن  المتوقــع  مــن 
ــل  ــى 5.3% فــي 2022 قب النمــو إل
أن يتراجــع إلــى 3.6% فــي 2023. 
أن  المتوقــع  مــن  آســيا:  جنــوب 
 %6.8 إلــى  النمــو  معــدل  يتباطــأ 
فــي عــام 2022 و5.8% فــي عــام 

.2023
مــن  الصحــراء:  جنــوب  أفريقيــا   
إلــى  النمــو  يتراجــع  أن  المتوقــع 
ــع  ــم يرتف ــي عــام 2022 ث 3.7% ف

فــي عــام 2023.  إلــى %3.8 

في أحدث تقرير للبنك الدولي
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وافــق مجلس الوزراء على مشــروع قــرار الدكتور 
مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلس الــوزراء بإطالق 
مــدد اإلعارات واإلجازات الخاصــة بدون أجر للعمل 
بالخــارج، بحيــث تســري أحكامــه علــى الموظفين 
الخاضعيــن ألحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة، وكذا 
العامليــن بالهيئــات العامــة الخدميــة واالقتصادية، 
وشــركات القطــاع العــام، وقطــاع األعمــال العــام، 
وغيرهــا من الشــركات المملوكــة بالكامــل للدولة، 
والشــركات التــي تملك فيهــا الدولة حصــة حاكمة، 

والمؤسسات الصحفية القومية. 
ونص مشــروع القرار علــى أن تطلق مدد اإلعارات 
واإلجازات الخاصة بــدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً 
لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على اإلعارة 
أو اإلجازة الخاصة بــدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً 
ألحــكام هــذا القرار، لمدة عام كامــل، مالم يكن طلب 
اإلعــارة أو اإلجازة مقروناً بمدة أقــل، ويتم التجديد 
لإلعارة أو اإلجازة الخاصة المشــار إليهما، ســنوياً، 
بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء 
مدة اإلعارة أو اإلجازة بثالثين يوماً على األقل، دون 

اشــتراط حضوره شــخصياً للموافقة 
علــى التجديد، حيث يجــوز في هذه 
الموظف/العامــل  ينيــب  أن  الحالــة 
أحــد أقاربه حتى الدرجــة الثانية، أو 

غيرهم بموجب توكيل خاص. 
كمــا نص مشــروع القــرار على أنه 
المختصــة،  الســلطة  علــى  يتعيــن 
الموافقــة علــى الطلــب الُمقــدم من 
الموظف/ العامــل، المخاطب بأحكام 
هــذا القــرار، بغيــة الحصــول على 
إعــارة أو إجــازة خاصة بــدون أجر 

للعمــل بالخــارج، أو تجديدهمــا، في مــدة ال تجاوز 
خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محااًل 
للمحاكمــة التأديبية أو الجنائيــة، أو في حالة وجود 
التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها. 
ونص مشروع القرار أيضاً على أنه ُيشترط للموافقة 
علــى تجديد اإلعــارة أو اإلجــازة الخاصة بدون أجر 
للعمــل بالخارج، ســداد األقســاط المســتحقة للهيئة 
القوميــة للتأميــن االجتماعــي، عــن المدة الســابقة 

لإلعــارة أو اإلجازة، وذلك مــع مراعاة أحكام قانون 
التأمينات االجتماعية والمعاشات والئحته التنفيذية. 
وتضمــن مشــروع القرار اإلشــارة إلــى أن أحكامه 
تســري لمدة خمس ســنوات مــن تاريــخ العمل به، 
وال تســري أحكامــه على أعضاء الجهــات والهيئات 
القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، 
وأعضــاء هيئة الشــرطة، وضبــاط وأفــراد القوات 
المســلحة، حيث يخضعون ألحــكام القوانين المنظمة 

لشئونهم. 

وجهــت الســيدة / نيفين جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة التهنئة لكافة العاملين بأجهزة الدولة 
بصفة عامــة والعامليــن بالــوزارة واجهزتها 
التابعــة بصفة خاصــة ، وذلك بمناســبة اليوم 
العالمــي للخدمة العامة والــذي يوافق يوم 23 

يونيو من كل عام.
وقالــت الوزيــرة ان العامــل البشــرى يمثــل 
الركيــزة االساســية لتحقيق مســتهدفات خطة 
الوزارة للتنمية الصناعية الشــاملة والمستدامة 
وهو ما ســاهم فى تحقيق العديد من المؤشرات 
االيجابيــة ، حيث بلغت نســبة مســاهمة قطاع 
الصناعــة فى الناتج المحلــى االجمالى حوالى  
11,7 % وكــذا دوره الرئيســى فى تنفيذ خطة 
تنميــة الصادرات المصرية والتى حققت خالل 
العام المنقضى أعلى قيمة للصادرات الســلعية 
فــى تاريخ التجــارة الخارجية  لمصر مع دول 

العالــم ، مؤكــدة ان اى انجاز تحقــق هو نتاج 
لمجهــود كافــة العامليــن بالــوزارة واجهزتها 

التابعة .
واشــارت جامــع فى هــذا الصــدد الى حرص 
الــوزارة علــى االرتقــاء بامكانــات وقــدرات 
العامليــن الفنية واالداريــة لمواكبة التطورات 
الكبيــرة فــى منظومــة االقتصــاد المصــرى 

والعالمــى خاصــة فــى ظــل توجهــات الدولة 
المصريــة نحو خلــق مناخ اســتثمارى جاذب 
لالســتثمارات المحليــة واالجنبيــة ، وهــو ما 
يتطلــب خلق بيئة اســتثمارية مواتية ومنظومة 
اجــراءات محفــزة ، وكوادر فنيــة على أعلى 
مســتوى من الخبرة والكفــاءة االدارية والفنية 

للتيسير على مجتمع االعمال .
وأكــدت وزيــرة التجــارة والصناعــة حرص 
الوزارة على اســتمرار كافة الجهــود الداعمة 
 ، واجهزتهــا  بالــوزارة  بالعامليــن  لالرتقــاء 
مــن خالل البرامــج والــدورات التدريبية لثقل 
للتطــورات  مواكبتهــم  وضمــان  مهاراتهــم 
التكنولوجيــة و التقنيــة الكبيــرة التى تشــهدها 
الدول المصرية فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

أصــدر الدكتور صالح الشــيخ رئيس الجهاز 
المركزي للتنظيم واإلدارة القرار رقم )155( 
الموظفيــن  بترقيــة  الخــاص   2022 لســنة 
المخاطبين بأحــكام قانون الخدمة المدنية رقم 
81 لسنة 2016 ،ويُرقى الموظفين الذين أتموا 
في مســتوياتهم الوظيفية حتى 2022/6/30 
مــدًدا ال تقل عن المدد البينيــة المحددة قرين 
كل مســتوى وظيفــي إلــى المســتويات التي 
تعلوهــا، وفًقا للجدول المرفق بالقرار اعتباًرا 
مــن 2022/7/1، مــع احتفاظهــم باألقدمية 
بالمســتوى الوظيفــي بعــد الترقيــة، على أال 
تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، 
شــريطة التأكد من تســكين هؤالء الموظفين 
طبًقا للوضع في 2016/11/2، اســتناًدا إلى 
المــادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة 

المدنية.
ونص القــرار أيًضــا على أن يُرقى شــاغلو 
الوظائــف الكتابية والفنية بالدرجة الخامســة 
المعينون قبل العمــل بأحكام القانون رقم 81 
لســنة 2016 والمســتوفون مــدة بينية ال تقل 
عن خمس ســنوات حتــى 2022/6/30 إلى 

المستوى الوظيفي الرابع )ب(.
ويســتحق الموظف اعتباًرا من 2022/7/1، 
األجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، 
أو أجــره الســابق مضاًفــا إليه عــالوة ترقية 
بنســبة 5% مــن هــذا األجر الوظيفــي، أيهما 
أكبر، محسوبة على أجره في 2022/6/30.
الترقيــات طبًقا ألحكام هذا القرار وقتية، وتتم 

بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر 
فيهم مانع من موانع الترقية في 2022/6/30 
وفًقا ألحــكام قانون الخدمــة المدنية والئحته 
التنفيذية الُمشــار إليهمــا حتى ولو زال المانع 

أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
تكــون الترقيــة وفًقــا ألحــكام هــذا القــرار 
باســتخدام المســتويات الوظيفية أو الدرجات 
الممولة والشــاغرة المدرجة بنهاية اســتمارة 
موازنــة وظائف الوحــدة عن طريــق إعادة 
التوزيــع والتمويل الذاتي، بحســب األحوال، 
وفي حالــة عدم توافر مســتويات أو درجات 
ممولة وشــاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى 
إليهــا خصًما على االحتياطــي العام بموازنة 
الباب األول وفًقا للتأشــيرات العامة للموازنة 
العامــة للدولــة والتأشــيرات العامــة للهيئات 

االقتصاديــة، علــى أن توضــح الوحدة 
عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي 
ومجموعــة وظيفيــة ونوعية، ويُرســل 
مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز 
إلعمــال  واإلدارة  للتنظيــم  المركــزي 

شئونه.
تتولــى كل وحــدة اتخــاذ الــالزم نحــو 
الخصــم بالتكاليف المترتبــة على تنفيذ 
هــذا القرار خصًمــا علــى االعتمادات 
المدرجــة بالبــاب األول بموازنتها وفًقا 
للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة 
والتأشــيرات العامة للهيئات االقتصادية 
للسنة المالية 2023/2022، وفي حالة 

عدم كفايتهــا يتم الرجوع إلــى وزارة المالية 
إلعمال شئونها.

وتُصدر الســلطة المختصة قرار الترقية طبًقا 
للقواعد الســابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما 

هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.
يذكــر أن الجهاز المركــزي للتنظيم واإلدارة 
http:// االلكترونــي   الموقــع  أطلــق  قــد 
p r o m o t i o n . c a o a . g o v. e g /
LevelCal.aspx ، والذي يمكن الموظفين 
-المخاطبيــن بأحــكام قانون الخدمــة المدنية 
رقــم 81 لســنة 2016 أو من يمثــل القانون 
لهم الشــريعة العامة، من االستعالم عن مدى 
اســتحقاقهم للترقيــة، بالتزامن مــع االحتفال 
باليــوم العالمــي للخدمة العامــة والذي يوافق 

يوم 23 يونيو من كل عام.

وزيرة التجارة والصناعة تهنيء العاملين بالوزارة 

وأجهزتها التابعة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة يصدر قرارًا بترقية 
الموظفين بالجهاز اإلداري للدولة

تأتــي مدونــة الســلوك الوظيفــي كميثــاق لســلوك 
وأخالقيــات الوظيفــة العامــة كأحــد مداخــل تطوير 
اإلدارة العامــة التي يسترشــد بهــا موظفوا العموم ، 
ممــا يؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق األخالقي 

داخل الجهاز اإلداري للدولة .
تطبق مدونة الســلوك الوظيفي على الجهاز اإلداري 
للدولــة ووحدات اإلدارة المحليــة والهيئات العامة ، 
ورؤســاء هذه الوحــدات والعاملين بهــا ، كما تتمثل 
أهداف المدونة في تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق 
عليــه مــن قبل كافــة العامليــن في الجهــاز اإلداري 
للدولــة ، وتوحيــد معايير المحاســبة والمســاءلة ، 
وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العالقة 
أي مــا بين جهة العمــل والموظف ، وكذلك الوصول 
إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن من إدارة موارد 
الدولــة ويعلــي رضاء المواطــن طبقــاً لرؤية مصر 

. 2030
 s’KPI وفيمــا يتعلــق بمؤشــرات األداء الرئيســية
فتشمل نسبة الشكاوى المبلغ عنها من قبل المواطنين 
أو العاملين ، نســبة االنحرافات في السلوك الوظيفي 
، متوســط عدد التحقيقات القانونيــة التي خضع لها 
الموظف العام ، نســبة إنتاجية العامل ، نســبة الهدر 
فــي مــوارد جهة العمــل ، متوســط عدد الســاعات 
الالزمة إلتمام تقديم الخدمات ، متوسط عدد الخدمات 

التي يتم اســتيفائها للمواطن من أول مرة ، ونســبة 
رضاء المواطن .

تعتمــد مدونة الســلوك الوظيفي علــى مجموعة من 
القيم األساسية تتمثل في احترام القانون ، والحيادية 
، والنزاهــة ، والشــفافية ، والفاعليــة ، والكفاءة ، 

والجودة ، واالحترافية / المهنية .
ولجهــة العمل عــدد مــن االلتزامات تجــاه الموظف 
البــد وأن تقوم بهــا منها تعريــف الموظفين بقواعد 
السلوك الوظيفي المنصوص عليه بالمدونة ، وتهيئة 
ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للموظفين ، تحديد 
مهام الموظف ومســئولياته وما يتوقع منه من إنجاز 
بوضــوح تام ، مع توفير كافة المعلومات التي تمكنه 
من آداء تلك المهام ، توفير فرص التدريب المناسب 
والمستمر لتحسين فرص تقدمه في مساره الوظيفي 
وفقاً لنظام الخدمة المدنية ، ضمان حق الموظف في 
التظلــم أو الشــكوى من أي قرار خاطــئ اتخذ بحقه 
وفقــاً ألحــكام قانون الخدمة المدنيــة ، معاملة جميع 
العامليــن معاملة عادلة من الناحيــة اإلدارية بما في 
ذلك عدالة األجر ،وأخيراً توفير كافة قواعد السالمة 

المهنية .
وعلــى الجانب اآلخر تتمثــل التزامات الموظف العام 
تجــاه جهة العمــل في الوالء واإلخــالص لجمهورية 
مصــر العربية وقيادتها واحترام الدســتور والقانون 

واألنظمــة المعمــول بهــا ، وااللتــزام بجــودة تقديم 
الخدمة ، وعدم ممارســة أي نشاط سياسي ، وتجنب 
األعمــال التــي تتعــارض مــع القواعــد القانونية أو 
األخالقيــة والتــي يمكــن أن تكــون ســبباً البتزازهم 
الشــخصي المتعلق بأداء الواجبات الرسمية ، تجنب 
األعمال التي تمثل إساءة أو تشهير أو إفشاء أسرار 
جهــة العمــل ، تجنب اإلســاءة بالقــول أو الفعل إلى 
رمــوز الدولــة وقيادتهــا ، عــدم مزاولة أيــة أعمال 
أو القيام بأية نشــاط من شــأنه أن يؤدي إلى نشــوء 
تضــارب حقيقي أو ظاهــري أو محتمل بين مصالحه 
الشــخصية من جهة ومســؤلياته الوظيفية من جهة 
أخرى ، أن تمثل الحســابات الشــخصية على مواقع 
التواصل االجتماعي أصحابها فقط ،حيث اليجب على 
الموظــف أن يعبــر عن آرائه بصفتــه الوظيفية على 
تلــك المواقــع ، كما يحظر على الموظــف إبداء رأي 
سلبي أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على حسابه 
الشــخصي ، عدم نشــر أو كتابة المقاالت المجهولة 
أو غيــر المجهولــة التــي تســئ إلى جهــة عمله أو 
المســئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل عام ، وكذلك 
ضرورة االلتزام بحســن المظهر والسلوك واالحترام 
،واللباقــة فــي عالقات العمل والمحافظــة على المال 
العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة 

 .

التزامات جهة العمل والموظف بمدونة 
السلوك الوظيفي 

الموافقة على مشروع قرار إطالق مدد اإلعارات 
واإلجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
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إحــدى  النحــاس  صناعــة  تعــد 
الصناعــات االســتراتيجية  أهــم 
والتــي  القومــي  باالقتصــاد 
احتياجــات  ســد  فــي  تســاهم 
والتصديــر  المحلــي  الســوق 
ــا  ــا أنه ــة، كم ــواق الخارجي لألس
مــن الصناعــات المغذيــة التــي 
يعتمــد عليهــا عــدد كبيــر مــن 
تشــمل  األخــرى  الصناعــات 
والكابــالت  األســالك  صناعــة 
القيــاس،  وأجهــزة  الكهربائيــة 
والبطاريــات  والســبائك، 
والعــدادات الكهربائيــة وأوانــي 
الطهــي كمــا تدخــل فــي ســك 
وصياغــة  المعدنيــة  النقــود 
المجوهــرات والفنــون الزخرفيــة 
ويدخــل النحــاس أيضــاً ضمــن 

البنــاء. مــواد 
ــة  ــن أهــم الســلع التجاري ــد النحــاس م    يع
يمتلــك  حيــث  تــداوالً،  األكثــر  العالميــة 
تميــزه  التــي  الخصائــص  مــن  العديــد 
للتــآكل  المــواد األخــرى كمقاومتــه  عــن 
ــدرات  ــة، والق ــة الفائق ــة الكهربائي والموصلي
الهيكليــة، ونقــل الحــرارة بكفــاءة عــالوة 
حفاظــا  المــوارد  أكفــأ  مــن  إنــه  علــى 
ــاً  ــة، وتحقيق ــا الطبيعي ــة وثرواته ــى البيئ عل
لالســتدامة ممــا أدي لزيــادة اســتخدامه مــن 
جانــب المصنعيــن وإحاللــه محــل المنتجــات 
ــع أهــداف  ــة تماشــياً م البالســتيكية والورقي
ــى رأس  ــي عل ــي تأت ــتدامة الت ــة المس التنمي

أولويــات العالــم حاليــاً.
   كمــا يمثــل النحــاس المكــون الرئيســي 
ــي  ــول األخضــر العالم ــة التح ــي  منظوم ف
ــو  ــراء لنح ــيارات الخض ــاج الس ــث تحت حي
النحــاس مقارنــة  أربعــة أضعــاف كميــة 
ــاج  ــا تحت ــة، كم ــرى التقليدي ــادن األخ بالمع
التــي  المتجــددة،  الطاقــة  شــبكات  إليــه 
ســيعتمد عليهــا العديــد مــن دول العالــم فــي 
ــع  ــي تصني ــاس ف ــل  النح ــتقبل، ويدخ المس
توربينــات الريــاح والخاليــا الكهروضوئيــة 
والهواتــف الذكيــة ، وغيرهــا مــن األجهــزة 
ــة المتجــددة  و  ــا الطاق المرتبطــة بتكنولوجي
يســتخدم  أيضــاً فــي التصاميــم الداخليــة 
ــط  ــي تثبي ــه ف ــبب خاصيت ــفيات، بس للمستش

ــبة  ــل نس ــا يقل ــم، م ــا والجراثي ــو البكتري نم
انتشــار األمــراض ، وهــذا يعنــي أن الطلــب 
ــل  ــي ظ ــد ف ــي  يتزاي ــج النحاس ــى المنت عل
الطفــرة الصناعيــة التــي يشــهدها العالــم 

ــة. ــرة الحالي ــالل الفت خ
     حيــث تمتلــك مصــر أجود أنواع النحاس 
فــي العالــم المعــروف دوليــاً بكفاءتــه وتحمله 
ــع  ــه م ــر لون ــدم تغيي ــدي وع ــكيل باألي التش
ــت، وتتواجــد خامــات النحــاس  مــرور الوق
الزنــك  بخامــات  مختلطــة  مصــر  فــي 
بجنــوب  مختلفــة  بمناطــق  والرصــاص 
ــي  ــل ف ــرقية، ويعم ــراء الش ــط الصح ووس
مصــر عــدد كبيــر مــن المصانع والشــركات 
فــي مجــال صناعــة النحــاس كمــا اتجــه 
العديــد منهــا إلــى إنشــاء مصانــع للكابــالت 
ــة ــدول األفريقي ــة فــي ال واألدوات الكهربائي
الصــادرات  إجمالــي  بلــغ  وقــد         
ومصنوعاتــه                  النحــاس  مــن  المصريــة 
العــام  مــن  األولــي  أشــهر   5 الـــ  خــالل 
مليــون دوالر  نحــو 189.255  الجــاري 
ــتقبلة  ــواق المس ــر األس ــت أكب ــث تضمن حي
العربيــة  المملكــة  المصريــة  للصــادرات 
دوالر  مليــون   104 بقيمــة  الســعودية 
والجزائــر بقيمــة 20.145 مليــون دوالر 
دوالر  مليــون   19.468 بقيمــة  ولبنــان 
ــا  ــون دوالر وتركي ــة 13 ملي ــن بقيم والصي

دوالر. مليــون   11.8 بقيمــة 
     كمــا تقــوم الــوزارة بالتنســيق والتعــاون 
مــع كافــة الــوزارات والجهــات المعنيــة 
ــى  ــب عل ــاس والتغل ــة النح ــر صناع لتطوي
ومــن   ، تواجهــا   التــي  التحديــات  كافــة 
أهمهــا غرفــة الصناعــات المعدنيــة، باتحــاد 
الصناعــات المصريــة التــي تعمــل علــي 
خلــق مجتمــع صناعــي قــوى ومســتقر قــادر 
ــس  ــك المجل ــا ، وكذل ــة عالمي ــي المنافس عل
والحراريــات  البنــاء  لمــواد  التصديــري 
والصناعــات المعدنيــة والــذي يعــد احــد 
اذرع وزارة التجــارة والصناعــة  الرئيســية 
ــة  ــاع صناع ــر قط ــة وتطوي ــة  بتنمي المعني

وتصديــر منتجــات النحــاس .
للتواصــل مــع المجلــس ومعرفــة المزيــد 

مــن الخدمــات 
العنــوان : 166 شــارع األمــل - الشــويفات، 

التجمــع الخامــس، القاهــرة الجديــدة، مصــر
الموقع الرسمي :

www.ecbm-eg.org 
الموقع على الفيسبوك :

/www.facebook.com/ECBMEG 
تليفون : 0201279998836

البريد اإللكتروني :
bmc@ecbm-eg.org 

»النحاس« صناعة استراتيجية تفي باحتياجات 
السوق المحلي والتصدير لألسواق الخارجية
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