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ترأس الدكتــور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء اجتمــاع اللجنة الوزاريــة االقتصادية، 
لمناقشــة عدد مــن الملفــات االقتصادية.وحضر 
االجتماع كل من الســيد/ حســن عبد هللا، محافظ 
البنك المركــزي، والمهندس طارق المال، وزير 
البتــرول والثــروة المعدنيــة، والدكتــور علــى 
المصيلحــي، وزير التموين والتجــارة الداخلية، 
والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس 
أحمد ســمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ 
أحمد عيســى، وزير الســياحة واآلثار، والســيد/ 
رامــي أبو النجا، نائب محافــظ البنك المركزي، 

ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخــالل االجتمــاع اســتعرض المهنــدس أحمد 
سمير وزير التجارة والصناعة الموقف التنفيذي 
للخطة االستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية 
ألفريقيــا، وهــي الخطــة التــي تســتهدف تنمية 

الصادرات السلعية المصرية إلى القارة األفريقية 
لتبلــغ 15 مليار دوالر خالل ســنوات قليلة، في 
ظل تبني ِحزم »ُمنتقاة« من األسواق والمنتجات 

التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية. 
وتــم خــالل االجتمــاع عــرض معــدالت نمــو 
الصــادرات المصريــة ألفريقيــا، والتــي زادت 
بنســبة 25,4% في الربع األول من عام 2022، 

مقارنة بالربع األول من عام 2021.
وأوضــح وزيــر التجــارة والصناعــة أن العــام 
الماضي 2021، شهد تنامياً للصادرات المصرية 
للقارة األفريقية بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات 
المصريــة الكلية للعالم الخارجي، فضال عن نمو 
صــادرات المجالس التصديريــة في الربع األول 
من العام الجاري 2022، مقارنة بالربع المناظر 

من العام الماضي. 
واســتعرض الوزيــر أهم الصــادرات المصرية 

ألفريقيــا خــالل الربــع األول من عــام 2022، 
وكذلك التواجد االستثماري المصري الحالي في 

بعض الدول األفريقية. 
كما استعرض االجتماع أنشطة التواجد التجاري 
في أفريقيا لعام 2022، والمتمثلة في المعارض 
والبعثــات التجاريــة، وتوزيع الفعاليات حســب 

الصناعات. 
ووجــه رئيس الــوزراء بتحديد مــا نحتاجه فورا 
من خدمات النقل واألسواق المستهدفة، وخالفه، 

حتى يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ. 
الوزاريــة  المجموعــة  اجتمــاع  واســتعرض 
االقتصادية أيضاً مجموعة من المقترحات لزيادة 
االستثمارات األجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة 
الدوالريــة، والمحفــزات الممنوحــة للمصريين 
بالخــارج، وطروحــات األراضــي والوحــدات 

السكنية الخاصة بهم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الــوزراء اجتماعاً مع المهندس 
أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، 
الستعراض أبرز مالمح االستراتيجية 
الوطنيــة للتنميــة الصناعيــة 2022-

2027-2026 /2023
االهتمــام  الــوزراء   رئيــس  وأكــد 
الــذي تُوليــه الدولــة لتنميــة القطــاع 
تقــود  قاطــرة  باعتبــاره  الصناعــي، 
العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو 
االقتصادي، والسيما في ظل ما يسهم 
به هذا القطاع مــن توطين الصناعات 

وبالتالي زيادة فرص التشغيل.
ومــن جانبــه أوضح المهنــدس/ أحمد 
ســمير وزيــر التجــارة والصناعة أن 
هذه االستراتيجية تســتهدف إحراز 5 
أهداف أساســية بحلول عــام 2026-
 %8 نســبة  تحقيــق  تشــمل   ،2027
لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب 
الصناعــة إلى 20% من الناتج المحلي 
اإلجمالــي، مــع الوصول إلــى معدل 
نمو للصــادرات ما بين 18 إلى %25 

ســنوياً، والتوســع في التحول نحــو الصناعات 
الخضــراء واالقتصاد الدائــري، وذلك من أجل 
تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل 

في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دوالر.
وأوضح الوزير أن االســتراتيجية تسعى لجذب 
باســتهداف  الصناعــة،  لتعميــق  اســتثمارات 
قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها 
قاعــدة تصنيعيــة وفرصاً ومزايا تنافســية على 
المســتويين اإلقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم 
حزمــة متكاملة من الحوافــز والدعم الفني، بما 
يتــالءم مع احتياجات كل قطــاع صناعّي، وفي 
هذا اإلطــار عــرض الوزير قائمــة القطاعات 
المســتهدفة؛ ســواء المطلوبة لتعميــق الصناعة 
وترشــيد الواردات، أو تلــك القطاعات الالزمة 
لتعظيم القيمــة المضافة والقائمة على المنتجات 
الطبيعيــة، باإلضافة إلى القطاعات القائمة على 

المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتطورة.
كما تطرق ســمير إلى جهــود توطين الصناعة 
وتعميــق التصنيــع المحلي، حيث أنــه تم تحديد 
152 منتجــاً مســتهدف توفير البدائــل المحلية 
منهــا، طبقــاً الحتيــاج الســوق المحليــة وقدرة 
الصناعة الوطنية على توفيرها، مؤكدا أن جهود 
توطين الصناعة تســتهدف جذب استثمارات في 
تلــك المنتجــات بهدف تعميــق التصنيع المحلي 
وزيادة المكــون المحلي والقيمــة المضافة، بما 
يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم 

حجم االستثمارات.
وأوضــح الوزير أنه في ضــوء تحليل واردات 
القطاع الصناعي، تم تحديد الفرص االستثمارية 
والعمــل  قطــاع صناعــي،  كل  فــي  الواعــدة 
علــى إعــداد وصف دقيــق لطبيعــة كل فرصة 
وصياغتها في شــكل ترويجــّي ودعائي ّجذاب 

يتنــاول أهم المالمح ومزايا االســتثمار في تلك 
الفرصة، مشــيراً إلى أن االستراتيجية تستهدف 
أيضاً رفع كفاءة تشــغيل المجمعــات الصناعية 
القائمة وتوجيهها للصناعات الُمستهدفة إلحالل 
الــواردات، من خالل عــدة آليات، منها تيســر 
اإلجراءات، وتوفير اآلليات واألدوات التمويلية 
الالزمــة للمســتثمرين بشــروط ميســرة، وفتح 
قنــوات التواصل المباشــر مع المســتثمرين من 
المجمعــات الصناعية، للوقــوف على التحديات 
وســرعة العمل علــى تذليلها مــع الجهات ذات 

الصلة.
وأضــاف ســمير أنــه جــارى إطــالق »منصة 
مصر الصناعية الرقميــة« تتيح تقديم الخدمات 
الكترونيــاً للمســتثمرين ، موضحــاً أن المنصة 
تســتهدف تنميــة الصناعــة مــن خــالل دعــم 
الُمصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل 
التــي يمر بها المصنــع، والنهــوض بالخدمات 
المقدمــة للقطــاع الصناعــي؛ من خــالل إتاحة 
جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم 

خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.
وأشــار الوزير إلى أنه جارى العمل كذلك على 
تحديــث خريطة االســتثمار الصناعــي ذبهدف 
توفيــر جميــع المعلومــات الفنيــة واالقتصادية 
عن الفرص االســتثمارية للمستثمر، مما يمكنه 
بســهولة مــن عمــل دراســة جدوى المشــروع 
الراغــب فــي إنشــائه، باإلضافــة إلــى توفيــر 
المعلومــات عــن األرض المناســبة والمتاحــة 
وأســعارها، وآلية التقديــم إلكترونيا وتلقي كافة 
الخدمات المقدمــة وكل المعلومات ذات الصلة، 
مع إيضاح مدى توافر المواد الخام المســتخدمة 
فــي بعض المحافظات، وحجــم ونوعية العمالة 
بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافســية 
لبعــض المنتجــات الصناعيــة، واحتياج مصر 

لنقــل التكنولوجيــا لبعض المنتجــات األخرى، 
باإلضافة إلى األراضــي المتاحة ومدى توافقها 
مــع المشــروعات المقترحة كفــرص صناعية، 
كما ســتبين الخريطة جميــع الحوافز الصناعية 
الممنوحــة للمســتثمر، والتشــريعات المنظمــة 
لالســتثمار الصناعّي، وكذا مخططات المناطق 

الصناعية.
كما عرض سمير جهود الترويج لعالمة الجودة 
المصرية »بكل فخر صنع في مصر«، مشــيراً 
إلى أنه يتم الترويج لهذه العالمة بين الشــركات 
المصريــة، لما تتمتع به مــن مزايا، حيث تعتبر 
شــعاراَ للمنشــآت التــي تطبــق معاييــر الجودة 
الشــاملة المعتمدة من جهات االعتماد المصرية 
الدوليــة، وكذلــك بيــن المســتهلكين باعتبارها 

ضمانا لجودة المنتجات.
وتطرق الوزير أيضاً إلى جهود الوزارة لزيادة 
كفاءة اســتغالل الموارد فــي الصناعات القائمة 
فــي كل القطاعــات، مــن خــالل التوجــه نحو 
التكنولوجيــا ووســائل اإلنتاج األكثر اســتدامة 
واســتخدام الكيماويــات الخضراء، كمــا تناول 
خطوات تطبيق مبادرة »تنمية صناعية متوازنة 
جغرافيــاً« والتــي تشــمل محافظــات الصعيــد 
والمناطق الحدودية، وتقوم على تشجيع توطين 
الصناعة من خالل توفير حوافز إضافية للتنمية 
الصناعيــة في محافظــات الصعيد، مــع توفير 
أدوات تمويلية ميســرة لالستفادة من المجمعات 
الصناعية بالصعيد، فضاًل عن تحديث المناطق 
الصناعيــة بالصعيــد؛ لتصبح مســتدامة وتعمل 
بكفــاءة، وزيــادة نســبة حوافز دعــم صادرات 
المحافظــات،  بتلــك  القائمــة  المشــروعات 
والمشــاركة في الجهود التنموية التي يتم تنفيذها 

في قرى المبادرة الرئاسية »حياة كريمة«.

الوزارية  اللجنة  اجتماع  خالل  ويستعرض 
االقتصادية

االستراتيجية  للخطة  التنفيذي  الموقف 
لتنمية الصادرات المصرية ألفريقيا

وزير التجارة والصناعة يستعرض أمام رئيس الوزراء 
مالمح االستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 
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أكــد المهنــدس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
تحقيــق  علــى  مصــر  حــرص  والصناعــة 
التكامــل االقتصادي اإلقليمــي بين دول تجمع 
السوق المشتركة للشــرق والجنوب األفريقي 
»الكوميســا« وتبني قضايــا التجمع والتعاون 
مع الــدول األعضاء الشــقيقة واألمانة العامة 
للكوميســا لخدمة أهــداف التكامل االقتصادي 
وتذليــل أية عقبــات تواجهها، مشــيراً إلى أن 
مصــر تؤمــن بأهميــة التكامــل االقتصــادي 
اإلقليمــي والقــاري باعتبــاره الســبيل األمثل 
لتحقيــق النمو واالزدهار لبالد وشــعوب دول 

التجمع.
وقــال الوزيــر إن الدولــة المصرية تحــرص دائماً 
علــى المشــاركة بفعاليــة فــي البرامــج اإلقليميــة 
للكوميســا في مختلف المجاالت، كما تعمل الحكومة 
المصرية بالتنســيق مع حكومات الدول الشــقيقة من 
خــالل االجتماعات الفنية وإجتماعــات أجهزة صنع 
السياســات علــى تذليل كافة العقبــات التي تقف أمام 
التكامــل االقتصادي اإلقليمي، كما تشــارك خبراتها 
مع الــدول األعضاء وتتقدم بمبادرات لتنمية التعاون 

االقتصادي بين دول اإلقليم. 
جــاء ذلك في ســياق كلمة الوزير التــي ألقاها خالل 
ترأســه أعمــال اجتمــاع المجلــس الــوزاري الثالث 
واألربعيــن للســوق المشــتركة للشــرق والجنــوب 
األفريقي »الكوميســا« الذي ُعقد بالعاصمة الزامبية 
لوســاكا علــى مدار يومــي 1 و2 ديســمبر الماضي 
بمشــاركة الســيدة/ موتالي نالومانجــو، نائب رئيس 
جمهوريــة زامبيــا، والســيدة/ تشيلشــيا كابوابــوي، 
أميــن عام تجمع الكوميســا، إلى جانــب وزراء دول 
وحكومــات الســوق المشــتركة للشــرق والجنــوب 
األفريقــي، ورؤســاء وممثلــو المنظمــات الدوليــة 
واإلقليميــة، وقــد ضــم الوفــد المصري المشــارك 
باالجتماع الوزيــر مفوض تجارى يحيى الواثق باهلل 
رئيــس جهاز التمثيــل التجارى ورئيــس اجتماعات 
كبار المســئولين لدول التجمع، والسفير/ معتز أنور، 
سفير مصر في زامبيا والسيد/ محمد عبد هللا، رئيس 

المكتب التجاري المصري بزامبيا.
وأوضح ســمير أنــه في ضوء ما يواجهــه االقتصاد 
العالمــي مــن تحديــات، فــإن مصــر تعمــل خالل 
رئاســتها الحالية للتجمع على تشجيع مجتمع األعمال 
المصــري على زيادة تعاونه مع مجتمع األعمال في 
دول الكوميســا بما يســاهم في تنمية التجــارة البينية 
اإلقليمية، مشــيراً إلــى أن إجمالي التبــادل التجاري 
بيــن مصــر ودول الكوميســا بلــغ 4,2 مليار دوالر 
خــالل عام 2021، منها 2,8 مليار دوالر صادرات 
مصريــة، فــي حين بلغــت الــواردات المصرية من 
الكوميسا 1,4 مليار دوالر، وقد شكلت تجارة مصر 
مع دول الكوميســا 22.5% من إجمالي حجم التجارة 

البينية في التجمع. 
ولفــت الوزيــر إلــى أن التبــادل التجــاري بين دول 
التجمــع والــذي بلغت قيمته 13 مليــار دوالر خالل 
عــام 2021 ال يتناســب مــع القــدرات الهائلة لدول 

التجمــع ومواردهــا وقدراتها اإلنتاجيــة، إال أنه تأثر 
بفعــل التحديات التي فرضتها الجائحة خالل العامين 
الماضييــن، مشــيراً إلى ضــرورة اســتمرار العمل 
المشــترك لمواجهة هذه التحديات وتشــجيع التجارة 
البينيــة بمــا ينعكــس باإليجــاب علــى اإلقتصاديات 

الوطنية للدول األعضاء.
ودعا ســمير جميع الدول االعضاء لتضافر جهودها 
لتعزيز حركــة التجارة البينية واســتمرار العمل مع 
مصر خالل رئاســتها لتطبيق رؤيتها لتعزيز التعاون 
االقتصــادي والتجــاري بيــن دول التجمــع وتعميق 
األعمــال بمفهومهــا الشــامل، ومشــاركة مصر في 
تطبيــق مبادراتهــا المقدمــة لــدول التجمــع وتحقيق 
خطوات جادة وملموســة لتطبيق تلك المبادرات على 
أرض الواقع وعلى رأسها مبادرة التكامل الصناعي 
اإلقليمــي، الفتــاً إلــى أن المفاوضــات االقتصاديــة 
على المســتوى العالمي واإلقليمي شــهدت العديد من 
التطــورات خالل الســنوات االخيرة، حيث شــهدت 
القــارة األفريقية تقدماً ملحوظاً في مفاوضات منطقة 
التجــارة الحرة القاريــة، وصاحب ذلك وضع المزيد 
من المســئوليات على عاتق الدول األعضاء لمواكبة 
حركة المفاوضات التجارية االقليمية والدولية ليصبح 
للكوميســا دوراً أساســياً في صياغة تلك المفاوضات 
بما يسهم في تحقيق مصالحها ومصالح شعوبها، ولن 
يتحقق ذلك إال من خالل تضافر القوى التفاوضية في 

المحافل االقليمية والدولية.
وأشــار ســمير إلى أن هذا التكامل االقليمي والقاري 
يواجــه العديد من التحديات العالمية والتي يأتي على 
رأســها استمرار التأثيرات الســلبية لجائحة كورونا، 
واألزمة الروسية األوكرانية، وهو ما انعكس مباشرًة 
علــى العالقات االقتصادية االقليميــة والدولية للدول 
االعضــاء مــع شــركائهم الدوليين، وكــذا على أداء 
االسواق وشكل ضغوط تضخمية أثرت بالسلب على 
أســعار السلع والخدمات في عدد من الدول االعضاء 
بالكوميســا، الفتــاً إلى أهمية االســتفادة مــن التكامل 
االقليمــي  لدول الكوميســا كنافذة لمواجهة توابع تلك 
االزمــات من خالل االلتزام بتحقيــق أهداف التكامل 
وإزالــة العديد من القيــود الجمركية وغير الجمركية 
التي تعيق حركة التجارة البينية بين أعضاء التجمع. 
ونــوه الوزير إلى أنه على الرغــم من هذه التحديات 
إال أن هناك فرص متميزة لدول الكوميســا لتســريع 
وتيــرة التعافي من التحديات، ال ســيما وأن تحديات 

أزمة كورونا والحرب الروســية األوكرانية 
ستؤدي إلعادة تشكيل سالسل القيمة العالمية 
واإلقليميــة، وهــو األمر الــذي يمكن لدول 
الكوميســا اســتغالله لتعزيز سالســل القيمة 
اإلقليميــة علــى المدى المتوســط والطويل، 
ويمكن اســتغالل مبــادرة التكامل الصناعي 
التي طرحتها مصر خالل رئاستها للكوميسا 
في تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن هذه التحديات 
تشكل دافعاً لدول الكوميسا الستمرار العمل 
علــى تعميــق التكامــل االقتصــادي وتهيئة 
المنــاخ لبيئــة األعمــال وللقطــاع الخــاص 
لتحقيــق التكامــل اإلقتصــادي اإلقليمي من 
خالل تكثيف الجهــود المبذولة لتنمية االســتثمارات 
المشــتركة في قطاعات البنية التحتيــة المختلفة وفي 

مقدمتها اإلتصاالت والنقل والمواصالت والطاقة.
وأشــار ســمير إلى أهمية خــروج اجتمــاع المجلس 
الــوزاري بتوصيــات عمليــة بنــاءة لخدمــة أهداف 
التكامــل االقتصادي اإلقليمي وتعميق على مســتوى 
دول التجمــع وكذلــك علــى مســتوى دول القــارة 
األفريقيــة بأكملها، وهو ما ســينعكس باإليجاب على 
معدالت األداء االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة 

وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول األعضاء. 
وقــال الوزيــر أن مصــر تتشــرف برئاســة هــذا 
االجتمــاع حضوريــاً بعد ما يقرب مــن ثالثة أعوام 
مــن عقد اجتماعات الكوميســا افتراضيــاً، وذلك في 
ظل التداعيات الســلبية التي فرضتها جائحة كورونا 
خالل االعوام الماضية، موجهاً الشــكر لدولة زامبيا 
الســتضافتها لفعاليــات إجتماعــات أجهــزة صنــع 
السياســات بالكوميســا، وكذا لممثلي الدول االعضاء 
الذيــن شــاركوا فــي فعاليــات االجتماعــات الفنيــة 
والوزاريــة القطاعية التي ســبقت هذا االجتماع على 
الجهود التفاوضية الكبيرة التي بُذلت خالل االشــهر 
الســابقة لتحقيق انجازات ملموســة تنعكس بااليجاب 

على تحقيق أجندة التكامل االقتصادي اإلقليمي.
هــذا وقد تنــاول اجتمــاع المجلس الــوزاري الثالث 
واألربعيــن للســوق المشــتركة للشــرق والجنــوب 
األفريقــي »الكوميســا« مناقشــة واعتمــاد عدد من 
التقارير الهامة والتي كان من أهمها تقرير االجتماع 
األول للجنــة وزراء الصحــة بالكوميســا، وتقريــر 
االجتماع الثامن لوزراء الزراعة والبيئة بالكوميسا، 
وتقرير االجتماع الخامس والعشــرين لوزراء العدل 
ونواب العموم بإقليم الكوميســا، باإلضافة إلى تقرير 
اللجنــة الحكومية الثالث واالربعين، وقد ترأس الوفد 
المصــري خــالل االجتماع الوزير مفــوض تجارى 

يحيى الواثق باهلل رئيس جهاز التمثيل التجارى. 
جدير بالذكر أن تم على مدار يومي اجتماع المجلس 
الوزاري الثالث واألربعين للكوميســا عقد االجتماع 
الثالــث واألربعين للجنة الحكومية لكبار المســؤولين 
للدول الـ21 برئاســة الوزيــر مفوض تجارى/ يحيى 
الواثــق باهلل رئيس جهاز التمثيــل التجارى، وترأس 
خاللــه الوفــد المصري الســفير/ معتز أنور، ســفير 

مصر في زامبيا.

في إطار رئاسة مصر الحالية للكوميسا
وزير التجارة والصناعة يترأس أعمال اجتماع المجلس 

الوزاري الـ43 لدول التجمع بزامبيا
عقد المهندس/ أحمد ســمير وزير 
التجــارة والصناعــة على هامش 
تــرأس أعمــال اجتمــاع المجلس 
الــوزاري الـــ43 لــدول الســوق 
والجنــوب  للشــرق  المشــتركة 
األفريقي »الكوميســا« بالعاصمة 
مــن  سلســلة  لوســاكا  الزامبيــة 
اللقــاءات المكثفــة مــع عــدد من 
بالــدول  والــوزراء  المســؤولين 
أعضاء التجمــع تضمنت لقاًء مع 
الســيدة/ موتالــي نالومانجو نائب 
رئيس جمهورية زامبيا باعتبارها 
ضيف شرف االجتماع، والسيدة/ 

تشيليشي كابويبوي، أمين عام الكوميسا، والسيد/ 
تشــيبوكا مولينجــا وزيــر التجــارة والصناعــة 
الزامبي، والسيد/ موسى كياري، وزير التجارة 
والصناعــة الكيني، والســيدة/ شــانتال نيجبير، 
وزيــرة التجــارة والصناعــة والنقل والســياحة 
البورونديــة، والســيد/ مارك كاتســونجا فيري، 

وزير التجارة والصناعة بدولة مالوي. 
وقال الوزير إن لقاء الســيدة/ موتالي نالومانجو 
نائب رئيس جمهورية زامبيا تناول اهتمام مصر 
بدعــم التعاون االقتصادي مــع الجانب الزامبي 
وحرص مصر على تشــجيع العالقات التجارية 
بيــن البلدين في ظل المزايا التــي تتيحها اتفاقية 
الكوميســا، مشيراً إلى أن مصر وزامبيا تتمعان 
بعالقات متميزة تســتند إلى رغبــة الطرفين في 
تنمية العالقات المشــتركة في مختلف المجاالت 

وال سيما العالقات التجارية واالستثمارية. 
ووجــه ســمير الشــكر لنائب رئيــس جمهورية 
زامبيا على استضافة الحكومة الزامبية لفعاليات 
االجتمــاع وحســن التنظيــم لالجتمــاع للخروج 

بالشكل الالئق. 
ومــن جانبها أكدت الســيدة/ موتالــي نالومانجو 
نائــب رئيــس جمهورية زامبيا حــرص الجانب 
الزامبي على تعزيز التعــاون لمصر باعتبارها 
تعد شريك هام لزامبيا في إطار اتفاقية الكوميسا 
وكذا لجهود مصر المبذولة خالل ترأسها الحالي 
للتجمع لدعم التكامل اإلقليمي وعلى اســتعدادها 
التــام للتعــاون مــع الحكومة المصريــة لتعميق 

التعاون االقتصادي بين البلدين.  
وأوضــح الوزيــر أن لقــاء الســيدة/ تشيليشــي 
كابويبوي، أمين عام الســوق المشــتركة للشرق 
والجنــوب األفريقــي »الكوميســا« اســتعرض 
اهتمام مصر خالل رئاســتها للكوميسا بالتكامل 
اإلقليمــي االقتصادي وتشــجيع األمانــة العامة 
للقيــام بدورهــا بفعالية، مشــيراً ان مصر خالل 

رئاســتها الحاليــة للكوميســا أطلقــت عــدداً من 
المبــادرات مثــل مبــادرة التكامــل الصناعــي 
األقليمي ومبادرة تشــكيل لجنــة وزراء الصحة 
بالتجمع التي عقدت أول اجتماعاتها خالل شهر 
يونيو 2022 باإلضافة إلى تنظيم ورشــة عمل 
لمشاركة الخبرات المصرية مع الجانب الزامبي 
في مجال إدارة المجمعات الصناعية واستضافة 
مصــر لعدد مــن الفعاليات خالل رئاســتها مثل 
المنتــدى التاســع للبحــوث الخاص بالكوميســا 
واجتمــاع محافظيــن البنوك المركزيــة بالدول 

أعضاء الكوميسا
ولفت ســمير إلى أن مصر تولــي اهتماماً كبيراً 
إلطالق مبــادرات جديدة خالل الفتــرة المتبقية 
في رئاستها للتجمع وذلك بالتعاون والتنسيق مع 

األمانة العامة للكوميسا.
ومن جانبها أشادت السيدة/ تشيليشي كابويبوي، 
أمين عام الســوق المشــتركة للشــرق والجنوب 
األفريقي »الكوميســا« بالدور الفعال الذي تقوم 
بــه مصر حالياً خالل ترأســها للتجمع حيث تعد 
مــن الــدول الرائدة داخــل التجمــع فيما يخص 
تحقيق أهداف وأجنــدة التكامل االقتصادي على 
المســتوى اإلقليمي وكذا المستوى القاري وعلى 
مســتوى اتفاقية منطقــة التجارة الحــرة القارية 

اإلفريقية. 
كما التقى الوزير الســيد/ تشيبوكا مولينجا وزير 
التجــارة والصناعة الزامبــي، وأكد خالل اللقاء 
حــرص الدولة المصريــة على تنميــة عالقات 
التعــاون االقتصادي المشــترك وزيادة معدالت 
التجــارة البينية بين مصر وزامبيا في القطاعات 
الســلعية المختلفة ال ســيما القطاعات التى تتمتع 
بها مصر بميزات تنافســية وقبول داخل السوق 
الزامبــي خاصــة قطــاع الصناعات الهندســية 
والصناعات الطبية والدوائية والصناعة الغذائية 

والكيماويات واالسمدة ومواد البناء. 
واشــار ســمير الى حرص مصر على تشــجيع 

الشــركات المصرية على تنمية التبادل 
التجاري مــع زامبيا والعمل على تذليل 
كافة العقبات التى تواجه حركة التجارة 
البينية بين البلدين واالستفادة من المزايا 
التى تتيحها الســوق المشــتركة للشرق 

والجنوب االفريقي »الكوميسا«.
االســتثمارات  الــى  الوزيــر  ولفــت 
المصرية في السوق الزامبي خاصة في 
قطاعات الصناعات الهندسية والكهرباء 
والخدمــات  واالتصــاالت  والطاقــة 
الطبيــة والصناعــات الغذائية، مشــيرا 
الى حــرص مصر على االســتفادة من 
المقومــات المتاحة بالبلديــن في تعزيز 
التعــاون المشــترك خاصــًة وان زامبيــا تتمتع 
بمقومــات وموارد طبيعية يمكن االســتفادة منها 
في تعميق الصناعة الزامبية واالستفادة منها فى 

تنمية سالسل القيمة االقليمية. 
ونوه ســمير الى حرص مصر على التعاون مع 
زامبيا خالل رئاســتها لتجمع الكوميســا والعمل 
على التنسيق المشترك بشأن المواقف التفاوضية 
المختلفــة، مشــيدا بالــدور الهــام الــذي تقوم به 
الحكومــة الزامبيــة لتنمية التكامــل االقتصادي 
االقليمــي ال ســيما وان زامبيا هــي مقر األمانة 

العامة الكوميسا.
ومن جانبه وجه/ الســيد تشيبوكا مولينجا وزير 
التجــارة والصناعــة الزامبي الشــكر للمهندس/ 
احمــد ســمير وزيــر التجــارة والصناعة على 
ترأســه االجتماع الوزاري للكوميســا، الفتا الى 
رغبة زامبيا في تعزيز اواصر التعاون التجاري 
مع مصر ال سيما وان المنتجات المصرية تتمتع 
بســمعة جيدة في الســوق الزامبي كما ان هناك 
عدد من المنتجات الزامبية التى يمكن االســتفاد 
منها كمدخالت انتاج في الصناعة المصرية مثل 

النحاس والمنجنيز ومنتجات الدباغة. 
واشــار الــى اهميــة قيــام الحكومــة المصرية 
بتشــجيع الشــركات المصريــة لالســتثمار في 
السوق الزامبي واالستفادة من الحوافز والمزايا 
االســتثمارية التــى تتيحهــا زامبيا للمســتثمرين 

األجانب.
وفــي ســياق متصــل عقــد الوزير لقــاءات مع 
الســيد/ موسى كياري، وزير التجارة والصناعة 
الكيني، والسيدة/ شانتال نيجبير، وزيرة التجارة 
والصناعة والنقل والسياحة البوروندية، والسيد/ 
مارك كاتسونجا فيري، وزير التجارة والصناعة 
بدولة مــالوي، حيث أكد الوزير خاللها حرص 
مصر على دعم التعاون الثنائي مع الدول الثالث 

في إطار التكامل االقتصادي اإلقليمي.

و يعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولين 
سبل  لبحث  بالتجمع  األعضاء  الدول  ووزراء 
التكامل  إطار  في  مصر  مع  التعاون  تعزيز 

االقتصادي اإلقليمي
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أعلــن المهنــدس/ احمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة انه يجــري حالياً اعداد اســتراتيجية 
قطــاع الصناعــة 2022-2026 بالتعــاون مع 
مختلف منظمات االعمال واالحزاب، مشيراً الى 
انه من المقرر ان يتم االنتهاء من االســتراتيجية 

منتصف شهر يناير الجارى .
وقــال الوزير ان االســتراتيجية تســتهدف تنمية 
وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة 
الناتج الصناعي في الناتج القومي االجمالي ومن 

ثم توفير المزيد من فرص العمل
واوضح سمير ان الوزارة لم تتخذ اي اجراءات 
بحظــر او منع االســتيراد في ظــل التزام مصر 
بقواعــد التجارة الدولية، مشــيراً الــى ان %56 
من الواردات المصرية مســتلزمات انتاج لقطاع 

الصناعة 
ونوه الوزير ان التداعيات الســلبية التي شــهدها 
االقتصــاد العالمــي والمصــري خــالل الـ 10 
سنوات الماضية والتي تضمنت ارتفاع معدالت 
التضخم العالمي واضطراب سالسل االمداد كان 
لهــا اثر كبير على القطــاع الصناعي، الفتاً الى 
انه رغم كل هذه االزمات فقد شهدت الصادرات 
المصريــة خالل الـ 10 أشــهر االولى من العام 
الماضى زيادة بنســبة 13%، حيث بلغت 29.6 
مليــار دوالر مقابــل 26.3 مليــار دوالر خالل 

نفس الفترة من العام 2022. 
وفيمــا يتعلــق بمنظومــة التراخيــص الصناعية 
اشــار ســمير الــى ان الــوزارة حريصــة على 
تيســير االجراءات واقتصارها على 3 مستندات 
اساســية الســتخراج الرخصة مع اتاحة امكانية 
تجديد رخصة التشغيل الكترونياً، مشيراً الى انه 
تقرر االســتعانة بالمكاتب االستشــارية الهندسية 
المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة اصدار 

التراخيص تيسيراً على المستثمرين.
ولفت الوزير إلى ســعي الوزارة إلقامة صناعة 
قويــة ومرنة قادرة علــى التعامل مع المتغيرات 
العالمية من خــالل تصنيع المنتجات التي تمتلك 
فيهــا مصر مزايا تنافســية، مؤكــدا انه ال توجد 

دولة في العالم تصنع كل المنتجات. 
واضــاف ســمير ان الــوزارة حريصــة علــى 
إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني 
والتدريــب المهنــي فــي مصر من خــالل ادارة 
مراكــز التدريب المهني التابعــة للوزارة بهدف 
ايجاد الكــوادر الفنيــة المدربة والمؤهلــة لتلبية 

احتياجات القطاع الصناعي.

افتتــح الدكتــور/ علــى المصيلحــى وزيــر 
والمهنــدس/  الداخليــة  والتجــارة  التمويــن 
أحمــد ســمير وزيــر التجــارة والصناعــة 
فعاليات المعــرض التجاري الدولي لألغذية 
والمشــروبات »فــوود افريــكا« للصناعات 
الغذائية في دورته السابعة الى جانب معرض 
باك بروســيس« للتعبئة والتغليف والتصنيع 
الغذائي ومعرض »فريــش وتمور افريكا« 
للحاصالت الزراعيــة، وذلك بحضور عدد 
كبير مــن أعضاء مجلس النواب والســفراء 
والمجالــس  الصناعيــة  الغــرف  ورؤســاء 
التصديرية والمنظمات الدولية، وممثلي هيئة 

معارض دوسلدورف. 
وفي كلمته أشــار الدكتور/ علي المصيلحي 
وزيــر التموين والتجــارة الداخلية أن افتتاح 
المعــرض اليــوم يمثــل قيمة كبيــرة لقطاع 
الصناعات الغذائية، كما وجه الشكر والتقدير 
لكافة المشاركين والمنظمين في المعرض. 

وأكــد وزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة 
علــى أهميــة التواجد في الســوق بالمنتجات 
ذات الجــودة العالية والســعر المناســب، مع 
ضــرورة توجيــه الدعوة مــن القائمين على 
تنظيــم المعــرض للــدول االفريقيــة لزيارة 
أجنحة واقســام المعــرض المختلفة للتعريف 
بالمنتج المصري وزيادة الفرص التصديرية 
لمــا للمعارض من اهميــه خاصة ألنها تمثل 
تجمع متميــز وخاصة في مجال الحاصالت 
الزراعيــة والصناعــات الغذائيــة مع اهمية 
تطوير كافة الكيانــات والقطاعات الزراعية 
التنميــة  لتحقيــق  والتجاريــة  والصناعيــة 

المستدامة.
واكــد المصيلحي أن افتتاح الدورة الســابعة 
للمعرض يشــمل تواجــد 3 قاعات كبيرة بها 
أكثر من 700 شــركة وبمشــاركة 32 دولة 
وهو ما يعكس أهمية الدعم والتعاون الحقيقي 
بيــن غرفــة الصناعــات الغذائيــة، ومجلس 
الحاصالت الزراعيــة والمجلس التصديري 

للصناعات الغذائية.
ومن جانبه أكد المهندس/ أحمد ســمير وزير 

التجارة والصناعــة أن معرض فوود أفريكا 
يعد من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال 
المعــارض المتخصصة بالقــارة االفريقية، 
مشيراً إلى أن إقامة هذه الفعاليات في توقيت 
ومكان واحد بمشاركة أكثر من 700 شركة 
تمثــل 32 دولــة، وأكثر من 500 مشــترى 
دولي من مختلــف دول العالم، يعكس أهمية 
هــذا المعرض والذي أصبــح واحداً من أهم 
المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي. 
وأشــار ســمير إلى أن المعرض يمثل تجمعاً 
كبيــراً للصناعــات الغذائيــة والحاصــالت 
الزراعيــة ومدخــالت االنتــاج وتكنولوجيا 
التصنيــع الغذائــي والتعبئــة والتغليف، كما 
للمنتجــات  حقيقيــة  انطــالق  نقطــة  يمثــل 
المصريــة ألســواق العالم ويســهم أيضا في 
توســيع نطاق وزيادة حركــة التجارة البينية 
بين مختلف دول القــارة األفريقية، الفتاً إلى 
أن إقامة المعرض للعام الســابع على التوالي 
يعكس اهتمام الشــركات المصرية والعالمية 
بالســوق األفريقــي وحرصها علــى التواجد 

بهذا السوق الواعد.
ولفــت الوزيــر إلــى ان الســوق األفريقــي 
يمثــل أحد أهــم اولويات اســتراتيجية الدولة 
المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق 

مســتهدفاتها للوصول بالصادرات الســلعية 
الــى 100 مليار دوالر ســنوياً، خاصًة وأنه 
سوق استهالكى ضخم، وقادر على استيعاب 
نســب كبيرة من صــادرات المــواد الغذائية 
المصرية، مشــيراً إلى أن ابــرام أول صفقة 
لتصديــر منتجات غذائية مصرية لدولة غانا 
خالل شهر أكتوبر الماضي في إطار اتفاقية 
 AFCFTA التجارة الحرة القارية االفريقية
يعكــس اهتمــام وثقــة دول القــارة االفريقية 
بالصناعــات الغذائية المصرية وكذا الفرص 
التصديرية الكبيــرة المتاحة أمام هذا القطاع 

بمختلف االسواق األفريقية. 
ورحــب الوزيــر بوفــود الــدول المشــاركة 
ومــن بينها دولــة االمارات الشــقيقة ضيف 
شــرف المعرض لهذا العام وذلك تزامناً مع 
االحتفال بمرور خمسون عاماً على العالقات 
المصريــة االماراتيــة وغيرهــا مــن الدول 
الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى تطلع الوزارة 
إلى خروج المعرض والجلســات المصاحبة 
له بتوصيات تســهم فى وضع رؤية شــاملة 
لتنميــة وتطوير قطاعات الصناعات الغذائية 
والحاصالت الزراعية والتعبئة والتغليف فى 

مصر وزيادة معدالت التصدير.

بمشاركة أكثر من 700 شركة و500 مشترى دولى
وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة 
للصناعات  افريكا  يفتتحان فعاليات معرض فوود 
الغذائية في دورته السابعة ومعرض باك بروسيس 
للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي ومعرض فريش 

وتمور افريكا للحاصالت الزراعية

أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
وزير التجارة والصناعة يستعرض جهود الوزارة 

لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات
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أكد المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة والصناعة أن 
الجهاز العربــى لالعتماد يمثل ركيزة اساســية للتعاون 
وتطويــر البنيــة التحتيــة لمنظومــة الجودة فــي الدول 
العربيــة، مشــيراً إلى أن الجهــاز يقوم بــدور كبير فى 
التقريب والتكامل بين الشــعوب العربية وتيسير التجارة 

البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.
جاء ذلك فى ســياق كلمة الوزير خــالل احتفالية مرور 
10 ســنوات علــى إطــالق الجهــاز العربــى لالعتماد 
والتي ألقاهــا بالنيابة عنه الوزير مفوض تجارى/ يحيى 
الواثق بــاهلل رئيس جهاز التمثيل التجارى، وقد شــارك 
في فعاليات االحتفالية الســيدة/ أمينة احمد رئيس الجهاز 
العربــى لالعتمــاد »أراك«، والســيد/ عــادل الصقــر 
مديــر عام المنظمة العربية للتنميــة الصناعية والتقييس 
والتعديــن، والدكتور/ بهجت أبــو النصر مندوب جامعة 
الدول العربية، والســيد/ هاكان إيمسجورد سفير السويد 
بالقاهــرة، والمهندس/ هانئ الدســوقي المديــر التنفيذي 
للمجلــس الوطني لالعتماد، والســيد/ رفيــق الفقى مدير 
برنامــج التعاون بمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

»اليونيدو« وأعضاء الجهاز العربى لالعتماد. 
وأشــار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربى لالعتماد 
والــذي تم إطالقه من مصر منذ 10 ســنوات حيث يعد 
الداعــم األول لكافــة الــدول العربية فيما يخــص البنية 
التحتية للجودة بشــكل عــام واالعتماد وتقييــم المطابقة 
بشــكل خاص، الفتاً إلى أن استضافة مصر خالل شهر 
سبتمبر الماضى الجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة 
األفريقية لالعتماد، وكذا استضافتها االجتماعات السنوية 
للجهــاز العربى لالعتماد يؤكد اهتمــام الدولة المصرية 

بانتهاج المعايير الدولية واإلقليمية للجودة.
وأشــاد الوزير بحصول الجهاز العربــى لالعتماد على 
االعتــراف الدولــى مــن المنظمــات العالميــة كمنظمة 
اقليميــة لالعتمــاد تضــم حالياً عــدداً كبيراً مــن أجهزة 
اعتماد الدول العربية، السيما وأن نشاط االعتماد أصبح 
محوراً أساســياً داخــل منظومة الجــودة العربية، مؤكداً 
أهميــة دور الجهاز فى نشــر وعى وثقافــة االعتماد فى 
الــدول العربية، واســتمراره في تحقيــق أهدافه بوجود 
أجهــزة اعتماد بجميع الدول العربيــة لتقريب الفروقات 
الفنية للخدمات والمنتجــات المتداولة بين مختلف الدول 
والشــعوب ، وبالتالــى توحيد متطلبــات القبول فى كافة 

انحاء الوطن العربي. 
ولفت الوزير إلــى أن تحقيق التكامل االقتصادى أصبح 
ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتالحقة فى 
منظومــة االقتصاد العالمى، حيث يتجه العالم نحو إقامة 
التكتــالت والتحالفــات لمواجهة األزمــات االقتصادية، 
مشــيراً إلى أهمية العمل على اســتحداث اســتراتيجيات 
ومبادرات فعالــة وتغيير فى الثقافــة والمفاهيم اإلدارية 
والفنيــة لتتوافــق مــع التطــورات الســريعة المتالحقة 
لنظــم اإلدارة واالعتماد العالميــة والتغير المتالحق فى 
معاييرها والمنافســة التى ال تعــرف الحدود حتى يمكن 
االســتجابة للمتطلبــات الخاصــة بتطلعــات المســتهلك 

المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.
واوضــح ســمير أن الــوزارة وضعــت خطــة طموحة 

لتطويــر منظومــة الجــودة وتقييــم المطابقــة فى مصر 
لتتوافــق وتتواكب مع االعراف والنظم المطبقة فى دول 
العالــم المتقــدم، وذلك فى إطار جهودها لتحســين جودة 
المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية 
الــى االســواق العالمية، الفتــاً إلى أن الخطــة تضمنت 
تطويــر المواصفــات المصريــة لتتوافــق مــع مثيالتها 
العالميــة، وتطويــر منظومــة القياس والمعايرة ســواء 
المعايــرة الصناعيــة أو المعايرة القانونيــة، كما اهتمت 
المنظومــة بتطويــر اســاليب تقييم المطابقــة من معامل 
اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص 

والتفتيش وذلك وصواًل الى منحها االعتماد الدولى.
واشــار الوزيــر إلــى أن المجلس الوطنــى لالعتماد بدأ 
فــى أنشــطة اعتماد جديدة تشــمل اعتمــاد معامل الطب 
الشــرعى والبنــوك الحيويــة ويجــرى التجهيز إلطالق 
إدارة اعتمــاد منتجى المواد المرجعيــة مما يعطى دفعة 
كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية الختراق االســواق 
العالميــة كما يرفــع ســقف التوقعات لجــودة المنتجات 

والخدمات المصرية لدى دول العالم.
وأعــرب ســمير عن أملــه ان يســتمر التطــور والنمو 
للجهــاز العربى لالعتماد واســتمرار االعتراف الدولى 
لــه مع المنظمتيــن العالميتين لالعتمــاد كمنظمة اقليمية 
لالعتمــاد بالوطن العربــى مع تمديد مجــال االعتراف 
ليشــمل مجاالت اعتمــاد جديدة تحقــق الرؤية الطموحة 
لكافة الــدول العربية ويكون ذلك تتويجاً لجهودها طوال 
الســنوات الماضيــة ودعمــاً للحركة التجاريــة بالوطن 

العربى.
ومن جانبها استعرضت السيدة/ أمينة أحمد محمد رئيس 
الجهــاز العربــي لالعتماد أهــم إنجــازات الجهاز على 
المستوى العربي والدولي خالل العشرية الماضية والتى 
تضمنــت تطور عــدد أعضاء الجهــاز ليبلغ 21 عضوا 
يغطــون 19 دولة عربية، كما بلغ عدد الجهات المعتمدة 
التي تغطيها اتفاقيات االعتراف المتبادل للجهاز العربي 
لالعتماد 2064 جهة، باإلضافة إلى تدريب وتأهيل 18 
مقيِّــم نظراء من الــدول العربية لتقييــم أجهزة االعتماد 
العربية واألجنبية ويجرى حالياً تأهيل ضعف هذا العدد، 
مشيرًة الى ان الجهاز قام باتمتة إجراءات عمله وأنشطة 
التدريــب والتأهيــل، وكــذا اجراءات طلبــات العضوية 
واصدار الوثائق وانشــاء منصة للتدريــب االلكتروني، 
كما قام الجهاز بالتوســع في اســتراتيجية الرقمنة لتشمل 
أيضــا المســاهمة فــي رقمنــة اجــراءات عمــل أجهزة 

االعتماد االعضاء 
واضافت ان اتفاقيات االعتراف المتبادل للجهاز العربي 

لالعتماد ساهمت في منح الثقة في خدمات تقييم المطابقة 
فــي الدول العربية وتســهيل عقد االتفاقيــات البينية بين 
عــدد من الــدول العربيــة باالضافــة الى تســهيل قبول 
المنتجات العربية في االســواق الدولية، مشــيرًة الى ان 
الجهاز حصل على االعتراف الدولي في المجاالت ذات 
االولوية للــدول العربية والتي تشــمل اعتماد مختبرات 
الفحــص والمعايــرة والمختبرات الطبيــة وجهات منح 
الشــهادات لنظم االدارة وجهــات التفتيش، كما تم وضع 
خطة اســتراتيجية لضمان اســتمرارية وحوكمة أعمال 
الجهــاز العربي لالعتمــاد حتى يتمكن من التوســع في 

مجاالت االعتراف المتبادل التي يقدمها لالعضاء.
وبدوره أكــد المهندس/ هانئ الدســوقى المدير التنفيذى 
للمجلــس الوطنى لالعتمــاد أن مصر ممثلة في المجلس 
الوطني اضطلعت بدوٍر أساســي في تأســيس المنظمات 
اإلقليمية عربياً وإفريقياً مثل منظمتي االعتماد االفريقية 
)AFRAC( والعربيــة )ARAC( اللتــان تم إطالقهما 
مــن القاهــرة فــي عامــي 2010 و2011 وقد حصلت 
مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو في 
المنظمة األوروبيــة لالعتماد منذ عام 2010 من خالل 
المجلــس الوطني لالعتمــاد وحصلت علــى االعتراف 
المتبــادل من المنظمــة األوروبية لالعتمــاد )EA( في 
توســيع مجال االعتماد ليشــمل شــهادات مقدمي خدمة 

الكفاءة الفنية.
وأوضح الدسوقي أن حصول المجلس الوطنى لإلعتماد 
على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية االعتراف المتبادل 
 )ILAC( مع كل مــن اإلتحاد الدولي إلعتمــاد المعامل
والمنتدي الدولي لإلعتماد )IAF( يعد خطوة كبيرة نحو 
تحقيــق المصداقية لنظام االعتمــاد المصري ونظم تقييم 
المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيراً إلى 
أن المجلــس يســعى إلي تحقيق االعتــراف المتبادل بين 
كل الــدول العربية فى جميع أنشــطة االختبارات وتقييم 
المطابقة بما يرفع مســتوى التبــادل التجارى بين الدول 

وما يتبعه من رخاء اقتصادى.
وأضــاف المدير التنفيذى للمجلــس الوطنى لالعتماد أن 
الجهــات المعتمدة من المجلــس في مصر تتضمن 350 
معمل اختبار و57 معمل معايرة و47 معمل طبي و34 
جهــة تفتيش و57 جهة منح شــهادات نظــم جودة و14 
معمــل كفــاءة فنية و5 جهات منح شــهادات االفراد و5 

جهات منح شهادات المنتجات.
كمــا شــهدت االحتفاليــة مراســم توقيــع شــهادة تجديد 
االعتــراف للمجلــس الوطنــى لالعتمــاد وكذلــك تمديد 
مجــال االعتمــاد المعترف به دولياً مــن الجهاز العربى 
لالعتمــاد حتى عام 2026 ليشــمل اعتمــاد جهات منح 
شــهادات المنتجــات واعتمــاد جهــات منــح شــهادات 
األفــراد، حيث وقع شــهادة التجديد الســيدة/ أمينة أحمد 
محمد رئيس الجهاز العربى لالعتماد ARAC والمدير 
التنفيــذى لمركز اإلمارات العالمى لالعتماد، والســيدة/ 
النا المراشــدة رئيس لجنــة ومجموعة اتفاقية االعتراف 
متعدد األطــراف للجهاز العربى لالعتماد – مدير نظام 
االعتمــاد األردني، والمهنــدس هانئ الدســوقى المدير 

التنفيذي للمجلس الوطنى لالعتماد.

شــهد الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيس 
مجلــس الــوزراء، افتتاح مركــز التصنيع 
بحلــوان،  الُمحــركات  بمصنــع  الرقمــي 
التابــع لـ«الهيئة العربيــة للتصنيع«، وذلك 
بحضــور المهنــدس/ أحمــد ســمير، وزير 
التجــارة والصناعــة، واللــواء/ خالــد عبد 
العال، محافظ القاهرة، والفريق/ عبد المنعم 
التــّراس، رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق 
لـ«الهيئــة العربيــة للتصنيــع«، واللــواء/ 
مختــار عبــد اللطيف، رئيــس مجلس إدارة 
»الهيئــة العربيــة للتصنيــع«، والدكتــور/ 
سيد إســماعيل، نائب وزير اإلسكان لشئون 
البنيــة األساســية، والدكتور/ عبــد العزيز 
قنصــوة، رئيس جامعة اإلســكندرية، وعدد 

من المسئولين 
وقــال اللــواء/ مختار عبــد اللطيف، رئيس 
مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة للتصنيع إن 
افتتاح مركز التصنيع الرقمي يأتي في إطار 
تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيســى، 
بزيــادة نســب التصنيــع المحلــي، وتعميق 
القاعدة الصناعية بالهيئة، معبرا عن تقديره 
لتشــريف رئيــس مجلــس الــوزراء افتتاح 
هــذا المركز، ككيــاِن جديِد ينضــم لمصنع 
المحركات، التابع للهيئة العربية للتصنيع« 
والذى يعد تتويجاً لجهود وشــراكة مستمرة 
بيــن الهيئــة ووزارة اإلســكان والمرافــق 
والمجتمعــات العمرانيــة، وبالتعــاون مــع 
كبرى الشركات العالمية، لتحقيق الريادة في 
توطيــن تكنولوجيا تصنيــع الطلمبات بكافة 
األنواع واالســتخدامات؛ وذلك بهدف تلبية 
احتياجات وزارة اإلســكان، والمشروعات 
التنمويــة بالدولــة مــن الطلمبــات بمختلف 
أنواعهــا، بجانب التصديــر للدول األفريقية 
والعربية، فضاًل عن إتاحة العديد من فرص 

العمل للشباب من المهندسين والفنيين.
وأوضح عبد اللطيف أنه تمت االستفادة من 
مصنــع المحركات وخبراته في هذا المجال 
لتوطيــن هذه التكنولوجيــا المتقدمة حيث تم 
إنتــاج أنواع مختلفة مــن الطلمبات بقدرات 
وطاقــات مختلفــة، واعتمادهــا مــن الهيئة 
القوميــة لمياه الشــرب والصرف الصحي، 
وتســجيلها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، 

ومنها »ُطلمبات الرفع الرأسية« المستخدمة 
فى محطات الصرف الصحي، كما تم اإلنتاج 
الُمستخدمة  الُمنشــطرة  للُطلمبات  التجريبي 
فــي محطــات المياه، الفتــا إلــى أن الهيئة 
تستهدف بتأســيس مركز التصنيع الرقمي، 
توطين تكنولوجيا صناعــة الطلمبات بكافة 
األنواع واالســتخدامات بالكامل في مصر، 
وفقاً لمعايير الدقة والجودة العالمية، وبنسبة 
مكــون محلي تصل إلــى 78%، وبمعدالت 
إنتاج 200 طلمبة شــهريا، تحت شــعار » 

صنع في مصر«. 
وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه جانباً 
من أقسام المركز، وأستمع في أثناء ذلك إلى 
عرض تقديمي قدمه اللواء/ جمال رمضان، 
رئيــس مجلــس إدارة مصنــع المحركات، 
وأوضح خالله أن قرار رئاسة الهيئة العربية 
للتصنيع بإنشــاء المركز، جــاء بهدف رفع 
الطاقة االنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية، 
واســتجابة لتوجيهات القيادة السياسية للهيئة 
برفــع الطاقــة االنتاجية لمصنــع مضخات 
الميــاه مــن 25 إلى 200 مضخة شــهرياً، 
لتغطيــة احتياجــات المشــروعات القوميــة 
الكبــرى، ومــن أبرزهــا مشــروع القرن، 
المبادرة الرئاســية »حيــاة كريمة« لتطوير 

الريف المصري.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة المصنــع أن 
المركــز هــو األحــدث فــي مصــر، بنظام 
الكاملــة، ومتطلبــات  الرقمنــة الصناعيــة 
التحول الرقمــي، والذي يضم مجموعة من 
مراكز التشغيل الُمرقمنة، والتي تصل حتى 
5 محاور، تقوم بجميع أعمال التشغيل، مما 
ســاهم في تخفيض زمن التصنيع للمضخة، 
من 38 ساعة على الماكينات التقليدية، إلى 
ســاعتين و20 دقيقة على الماكينات الرقمية 

المبرمجة.
وتفقــد الدكتــور مصطفى مدبولــي، رئيس 
مجلــس الــوزراء، المعــرض الُمقــام على 
هامــش افتتــاح مركــز التصنيــع الرقمــي 
بمصنع محركات »الهيئة العربية للتصنيع، 
والذي تضمن مجموعة من منتجات مصنع 
المحــركات مثــل أجــزاء مــن محــركات 
الطائرات، والضاغــط والتوربينة منخفض 
الســرعة، ومروحــة الضغــط المنخفــض، 
الطائــرات  وعمــرة وإصــالح محــركات 
المختلفة، وأنظمة الفرامل الهوائية، وأنظمة 
تثبيــت القضبــان وأجهزة التصــادم والجر 

لمجال السكك الحديدية. 

مصر تستضيف احتفالية مرور 10 سنوات على 
إطالق الجهاز العربي لالعتماد .. وتوقيع تجديد 

االعتراف للمجلس الوطني لالعتماد حتى عام 2026 

بحضور وزير التجارة والصناعة
رئيس الوزراء يشهد افتتاح مركز التصنيع 
الرقمي بمصنع محركات »الهيئة العربية 

للتصنيع«
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أعلــن المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعــة انــه تم االتفاق مــع االتحاد العام 
للغــرف التجاريــة على التــزام كافة الغرف 
بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض 
مــن الســلع والمنتجــات واتاحتهــا بأســعار 
تتناســب وقيمتهــا الحقيقيــة دون اضافة أي 
زيادات غير مبررة على المســتهلك، خاصة 
في ظــل التيســيرات التي قدمتهــا الحكومة 
والبنــك المركزي لالفراج عن كميات كبيرة 
من الســلع ومســتلزمات االنتاج المستوردة 
خالل شهر ديسمبر الماضى وهو االمر الذي 
يســهم في زيــادة معدالت انتاجيــة المصانع 
الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من الســلع 

لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال الوزير ان دولة رئيس مجلس الوزراء 
قــد وجــه بتبكيــر عقــد معــارض »اهــاًل 
رمضان« لتنطلق خالل شــهر يناير الجارى 
في كافة المحافظات التاحة الســلع باســعار 
مخفضــة للمواطنين، االمر الذي يتطلب قيام 
الغرف التجارية بالتنســيق مــع المحافظات 
لالعداد لهذه المعارض والتي ستشــمل كافة 

محافظات الجمهورية . 
جــاء ذلك خــالل تــرأس الوزيــر الجتماع 

مجلس ادارة االتحاد العــام للغرف التجارية 
والــذي عقد بمقــر وزارة التجارة والصناعة 
بحضــور المهندس/ ابراهيــم العربي رئيس 
االتحــاد ونائبي الرئيس واميــن عام االتحاد 
ورؤســاء الغرف بالمحافظات وتناول ســبل 
ضمــان توفيــر الســلع االساســية المخفضة 
للمواطنيــن خاصة مع اقتراب حلول شــهر 

رمضان المعظم.
واوضــح ســمير ان دولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء قــد وجــه خــالل اجتمــاع مجلس 
المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل 
محافظــة ومدها بالكهرباء والتأمين واعفائها 
مــن كافــة الرســوم القامة معــارض »اهاًل 
رمضــان«، حيث ســتتولى الغرف التجارية 
انشاء وادارة المعرض من يناير وحتى بداية 
شــهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع 
منافــذ وزارات الدفــاع والداخلية والزراعة 
والتموين الــى جانب مئات المنافذ المتحركة 
التي ســتجوب القرى والنجوع للوصول الى 
المستهلكين في كافة ربوع مصر، هذا فضاًل 
عن المعرض الرئيســي الذي ســيقام بمركز 
القاهــرة الدولــى للمؤتمــرات بمدينــة نصر 

خالل شهر مارس المقبل. 

ولفت الوزيــر الى اهمية الــدور الذي يلعبه 
القطــاع الخاص ومنظمات االعمال المختلفة 
كشــريك رئيســي للحكومة في الحفاظ على 
اســتقرار االســعار وزيادة المعــروض من 
الســلع االســتهالكية لمواجهــة ظاهرة غالء 
االســعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين 

خاصة محدودي الدخل.
وفي هذا االطار شــدد سمير على اهمية قيام 
الغــرف التجاريــة بتوعيــة التجــار لاللتزام 
باالعــالن عن اســعار كافة الســلع باعتباره 
حق اصيل للمســتهلك الختيــار المنتج الذي 
يرغــب فــي شــرائه، مؤكــداً ان االجهــزة 
الرقابيــة بالدولة ســتتولى تطبيــق الغرامات 
علــى المخالفين بعد انتهاء مهلة االســبوعين 

التي اقرها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ومــن جانبهم أكد رؤســاء الغــرف التجارية 
بالمســئولية  ومنتســبيهم  الغــرف  التــزام 
المجتمعيــة للقطــاع الخــاص، خاصة خالل 
الظــروف االقتصادية العالميــة والتي يجب 
علــى الدولــة والقطــاع الخــاص والمواطن 
المشــاركة فــي امتصاص آثارهــا حتى تمر 

بأمان.

عقد الدكتور/ علــي المصيلحى وزير التموين 
والتجــارة الداخليــة والمهندس / أحمد ســمير 
وزير التجــارة والصناعة لقاًء موســعاً لبحث 
آليات توفير الســلع الغذائية للمواطنين بأسعار 
مناســبة وذلك يحضور اللواء / أحمد حســنين 
الرئيس التنفيذى للشــركة القابضة للصناعات 
الغذائيــة والمهندس/أيمن حســام رئيس جهاز 
حماية المستهلك واألستاذ/أحمد مهدي مستشار 
الوزيــر للرقابــة والتوزيــع، واألســتاذ عادل 
ناصــر نائب رئيــس اتحاد الغــرف التجارية، 
والدكتور عالء عز األمين العام التحاد الغرف 
التجارية والمهندس أشــرف الجزايرلي رئيس 
غرفــة الصناعات الغذائية باتحــاد الصناعات 
المصريــة، إلى جانب عدد مــن أعضاء اتحاد 
الغرف التجارية واتحاد الصناعات والموردين 
والمنتجيــن والمصنعيــن وأصحاب السالســل 

التجارية وشركات السلع الغذائية .
وأكــد الدكتور على المصيلحى/ وزير التموين 
والتجارة الداخلية أنه سيتم اقامة معارض أهال 
رمضــان هذا العــام بداية من الشــهر الجاري 

بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي ومجلس الوزراء، وذلــك لتوفير كل 
احتياجــات المواطنين من الســلع وبتخفيضات 
مناسبة، مشيراً إلى أن معارض أهال رمضان 
ســوف تنطلــق بدايــة مــن 1-1-2023 بكل 

المحافظات وستستمر لنهاية شهر رمضان.
وأشار المصيلحى إلى أن اإلفراجات الجمركية 
التى أقرتها الدولة مؤخرا هدفها هو توفير السلع 
وكذلك مستلزمات اإلنتاج حيث طالب رؤساء 
الغرف التجاريــة بالمحافظات بضرورة اقامة 
مــا ال يقل عــن خمس معارض بــكل محافظة 
كحــد أدنــى وكذلك إنشــاء ركن بكل سلســلة 
تجاريــة لســلع أهــاًل رمضان وتثبيت أســعار 
عــدد من الســلع أيضا، مشــيًرا إلى أنه ســيتم 
التنسيق مع المحافظين لتوفير االماكن الخاصة 
بالمعارض دون تكلفة على العارضين.            

ومــن جانبه أكد المهندس/ أحمد ســمير وزير 
التجــارة والصناعة أنه تــم عقد اجتماعات مع 
االتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف 

التجاريــة والمصنعين لزيــادة المعروض من 
الســلع والمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين، 
الفتــاً الــى أن الدولــة اتخــذت كافــة التدابير 
الالزمة لخروج السلع ومستلزمات اإلنتاج من 

المواني .   

وطالــب وزيــر التجــارة والصناعــة التجــار 
بطرح الســلع للمواطنين بســعر عــادل، حيث 
أن التنافسية هى من ستخلق هذا السعر العادل 
للمواطنيــن، الفتاً إلى أنه تم إعداد الدراســات 
الالزمــة مــع الغــرف التجاريــة والمحافظين 
الختيار األماكن المناسبة بكل محافظة لتنتشر 

تلك المعارض بكل أرجاء المحافظات.  
وقــد تم االتفاق خالل االجتماع على أنه ســيتم 
التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واالتحاد 
العــام للغرف التجارية إلنشــاء غرفة عمليات 
مركزية مشــتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة 
االفراج عن مســتلزمات اإلنتاج بالتنســيق مع 

البنك المركزي المصري.   

فى اجتماع مشترك لوزيرى التموين والتجارة 
الداخلية والتجارة والصناعة 

االتفاق على بدء معارض أهاًل رمضان اعتبارًا من 
مطلع يناير و حتى نهاية شهر رمضان لتوفير 

السلع بأسعار مخفضة للمواطنين 

خالل ترأسه الجتماع مجلس ادارة االتحاد العام 
للغرف التجارية

وزير التجارة والصناعة يؤكد التزام التجار 
والصناع بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع 

االستهالكية وتحقيق االستقرار في االسعار
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تحــت رعايــة المهنــدس/ أحمد ســمير وزير 
التجارة والصناعة والدكتور/ أشــرف صبحي 
وزيــر الشــباب والرياضة واتســاقا مع رؤية 
المســتدامة 2030  التنميــة  لتحقيــق  مصــر 
افتتح اللــواء / خالد أبو مندور رئيس مصلحة 
الكفاية اإلنتاجية والتدريــب المهني المعرض 
والملتقــى الدولــي األول للتوظيف والتشــغيل 
وذلــك بالتعاون مع وزارة الشــباب والرياضة 
مــن خــالل اإلدارة المركزية لتمكين الشــباب 
)اإلدارة العامة للمبادرات الشــبابية وبمشاركة 
م / ماجــد بــركات المديــر التنفيــذي لبرنامج 
دعــم وتطوير التعليم الفنــي والتدريب المهني 
TVET، وذلــك بمقر مركز التنمية الشــبابية 

بالجزيرة.
واســتهدف الملتقي إلــى اتاحة فــرص العمل 
للشــباب من خالل مشــاركة عدد 45 شــركة 
بتوفيــر 3500 فرص عمــل وهو يعد فرصة 
المهنــي  التدريــب  خريجــي  وعــي  لزيــادة 
بالمهــارات الالزمــة ورفــع مكانــة المهنــة 
والنهوض بها في ظل التطورات التكنولوجية 
ومتابعــة  الصناعــة  مجــال  فــى  المســتمرة 

احتياجــات ومتطلبات ســوق العمــل، إلعداد 
خريــج قادر علــى المنافســة، والتعــاون بين 
المصلحة، ومؤسسات ســوق العمل فى إعداد 
خريج قادرة على المنافسة والتميز و من أجل 
توفير تدريب على مستوى عال، وخبرة عملية 
كافية الكتســاب المهارات العلميــة، والعملية 
الحديثــة، واســتكمال جوانب الخبــرة الالزمة 
لــدى الطــالب، فضــاًل عــن اتاحــة الفرصة 
الربــاب االعمــال والمؤسســات للبحــث عن 
النوابغ والخريجين المتميزين، المؤهلين لتلبية 

متطلبات هذه المؤسسات بخريجين أكفاء.
وقــد جــاء هــذا الملتقــى فــى اطــار حرص 
مصلحة الكفاية االنتاجية علي تحقيق رســالتها 
في تخريج كــوادر مهنية متميــزة قادرة علي 
المنافســة في ســوق العمل وخدمة الطالب من 
الجانب التدريبى والتســويقى عن طريق وحدة 

ستتبع الخريجين بالمصلحة. 
وجديــر بالذكر انه تــم تكريم اوائــل خريجى 
التلمذة الصناعية للعام التدريبى 2022/2021 
على هامش الملتقى كما تم عقد لقاءات وندوات 
مــع الطلبة والقائميــن على العمليــة التعليمية 

بهدف مد جسور التواصل بين مصلحة الكفاية 
االنتاجية ومؤسســات ســوق العمل،والخروج 
بتوصيــات للملتقــى وضــع رؤيــة لمتطلبات 
الســوق الخارجــي، وإعداد خريــج قادر على 

المنافسة والتميز. 
وقد قامت الشركات المشاركة بالملتقى بتوفير 
فــرص عمل مختلفة في عدد من التخصصات 
)فنييــن ميكانيكــي وكهربــاء ، فنــي صيانــة 
ميكانيكية ، مراقبين جــودة بائعين ، كهربائي 
سيارات ، سمكري ســيارات ، دهان سيارات 
، كاشــير ، لحامين ، خراطة ، نجارة ، سباكة 
، مراقبة مخازن ، مندوب مبيعات ، مهندسين 
إنتــاج ، إنتاج وصيانة إتصاالت ، مهندســين 
ميكا ترونكس، عمال نظافة ، عمال فرد مقص 
، عمال أوفر وســنجر ، طباخين ، عمال فنين 
انتاج ، توظيف قواعد بيانات للشركات ، فنيين 
تركيبات ، عمال تركيبات ، ســائقين ، خياطة 
، حقن بالســتيك ، فني صيانة أجهزة منزلية ، 
فني صيانة تكييف ، فني صيانة شاشات ، فني 
كهرباء شبكات ، فني كهرباء ابار خفيفة، فني 

صناعة مصنوعات جلدية. 

تحت رعاية وزيرى التجارة والصناعة والشباب 
والرياضة

مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهنى 
تنظم المعرض والملتقى الدولي األول 

للتوظيف والتشغيل 

التجــارة  احمــد ســمير وزيــر  المهنــدس  أكــد 
والصناعــة ان مصر والكويت ترتبطان بعالقات 
تاريخية واســتراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل 
وتوافق الرؤى بين البلدين بشــأن مختلف الملفات 
والموضوعــات االقليمية والعالمية محل االهتمام 
المشــترك، مشــيراً الى ان العالقــة الوطيدة التي 
تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي وشقيقه 
الشــيخ نــواف األحمد الجابر الصبــاح امير دولة 
الكويــت تمثــل ركيزة اساســية لتعزيــز التعاون 

االقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين.
جــاء ذلــك خــالل افتتــاح الوزيــر باإلنابــة عن 
دولة رئيــس مجلس الوزراء لفعاليات االســبوع 
الكويتــي الثالــث عشــر والــذي تنظمه الســفارة 
الكويتيــة بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية 
للمعــارض الكويتيــة خــالل الفترة مــن 21-19 
ديســمبر الماضــي تحــت عنــوان »الكويت في 
مصــر« وذلك برعايــة كريمة مــن دولة رئيس 
مجلس الــوزراء وبحضــور الســيد/ غانم صقر 

الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة.
وقد شــارك فــي فعاليــات االفتتاح ايضا الســادة 
المدنــي  والطيــران  والماليــة  التمويــن  وزراء 
والهجــرة وقطاع االعمال العام الى جانب ممثلي 
الجهــات وشــركات القطــاع الخــاص المعنيــة 
بالتعاون مع دولة الكويت الشــقيقة، حيث يشارك 
في هذه الدورة 60 شــركة من كبرى الشــركات 

الكويتية والمصرية.
وقال الوزير ان االســبوع الكويتــي بالقاهرة يعد 
جســراً اقتصادياً رئيســياً لتعزيز اواصر التعاون 

االقتصادي المشترك بين مصر ودولة الكويت في 
مختلــف المجاالت وعلى كافة االصعدة، مشــيراً 
الــى حرص حكومتي البلدين على االســتفادة من 
االمكانــات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل 
من مصر والكويت وترجمتها لمشروعات تعاون 
ملموســة تصب في مصلحة الشــعبين الشــقيقين 

المصري والكويتي على حد سواء.
واشــار ســمير الى حرص الدولة المصرية على 
تعزيــز التعــاون والتكامل االقتصــادي بين كافة 
الدول العربية وبما يسهم في تحقيق االمن الغذائي 
العربــي وتدشــين منظومة صناعيــة ترتكز على 
تبادل الخبرات والتكنولوجيات ومدخالت االنتاج 
بيــن الــدول العربية للوصــول لمرحلــة التكامل 
الصناعــي العربي، الفتــاً الى ان مصر والكويت 
ترتبطان بعالقات اقتصادية قوية على المستويين 
الثنائــي ومتعدد االطراف في إطار اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تقوم الدولتان 
بدور هام داخل منظومة العمل العربي المشترك. 
ونــوه الوزير الى الفرص االســتثمارية المتميزة 
المتاحة في مصر امام مجتمع االعمال الكويتي في 
عدد كبير من القطاعات االنتاجية والخدمية وذلك 
لتوفيــر احتياجات الســوق المصــري والتصدير 
المنتجــات  تتمتــع  حيــث  الخارجيــة  لألســواق 
المصنعــة داخــل الســوق المصريــة بإمكانــات 
النفاذ الحر ألســواق عدد كبير من اســواق الدول 
والتكتــالت االقتصادية الرئيســية في العالم وذلك 
بفضــل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة 

بين مصر وهذه الدول والتكتالت. 

ولفــت ســمير الى التوافق الكبير فــي الرؤى بين 
مســئولي البلدين بأهمية تعزيز الجهود المشتركة 
بين حكومتي البلدين لمواجهة التداعيات الســلبية 
لالزمــة االقتصادية العالميــة الحالية الناجمة عن 
جائحــة كورونــا واالزمــة الروســية االوكرانية 
وذلك من خالل تعزيز سالسل التوريد بين البلدين 
في المنتجات التي تتمتع بميزات تنافســية وقبول 

بالسوقين المصري والكويتي.
واوضــح الوزيــر ان حجم التبــادل التجاري بين 
مصــر والكويت بلــغ العام الماضــي نحو 306 
مليــون دوالر مقارنــة بنحــو 252 مليون دوالر 
عام 2020، محققاً نســبة زيادة 21.4% وبفارق 
54 مليون دوالر، مشــيراً الــى ان  حجم التبادل 
التجــاري بيــن البلدين بلــغ خالل الـ 11 شــهراً 
االولى من عام 2022 نحو 401 مليون دوالر. 
ومــن جانبه اكد الســيد/ غانم صقر الغانم ســفير 
دولة الكويت بالقاهرة ان إقامة األســبوع الكويتي 
فــي مصر فــى دورته الثالثة عشــر يعكس عمق 
العالقــات الوطيــدة التى تربط البلدين والشــعبين 
الشــقيقين، ويؤكــد ايضــا اهمية تعزيــز التعاون 
المشــترك فــى كافــة المجــاالت وعلــى مختلف 
األصعدة ، مشــيراً الى ان االســبوع الكويتى يعد 
اكبــر تجمع كويتى مصرى حيث يضم  قطاعات 
والنفــط  واالتصــاالت  واالســتثمار  الصناعــة 
والبنــوك والطــب والســياحة واإلعــالم والثقافة 
،  وهــو االمــر الذى يســهم في تنميــة العالقات 
االقتصادية واالســتثمارية المشتركة بين الكويت 

ومصر خالل المرحلة المقبلة .

باإلنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات االسبوع 

الكويتي الثالث عشر بالقاهرة بحضور عدد من 
الوزراء وسفراء الدول العربية
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اختتمت اعمال الجولة الخامســة من مباحثات 
االتفــاق اإلطــاري للتجــارة واالســتثمار مع 
الواليات المتحدة »تيفا« التي استضافها جهاز 
التمثيل التجاري ورأسها عن الجانب المصري 
الوزيــر مفــوض تجاري/ يحيــى الواثق باهلل- 
 Mark رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد
Mowery مساعد الممثل التجاري األميركي 
لشؤون أوروبا والشــرق األوسط عن الجانب 
األمريكي وشــارك في افتتاحها السيد السفير/
الواليــات  Daniel Rubinstein  ســفير 
المتحدة في القاهرة وممثلين عن عدة وزارات 
وجهــات مصرية وامريكية والســيد الســفير/ 
حازم فهمى مســاعد وزير الخارجية لشــئون 
األميركيتيــن والوزير مفــوض تجارى/ ماهر 
الشــريف مديــر إدارة األميركتيــن بالتمثيــل 

التجاري .
وأشــار الوزير مفوض تجارى / يحيى الواثق 
بــاهلل رئيس التمثيــل التجاري إلــى أهمية هذه 
الجولــة كأحــدى اآلليــات الرئيســية لتعزيــز 
العالقــات االقتصاديــة الثنائيــة مــع الواليات 
المتحدة- الفتــاً إلى أهمية بذل جهود متواصلة 
مــن كال الجانبيــن لتعميــق عالقــات التعاون 
االستراتيجي القائم خاصة في ظل تباطؤ النمو 

العالمي خالل العاميين الماضيين. 
كما أكد حرص الحكومة المصرية على توفير 
مناخ جاذب لالستثمار ودعم اإلطار التشريعي 

والتنظيمــي من خالل القوانيــن المختلفة التي 
تم إصدارهــا وتعديلها خالل الســنوات القليلة 
الماضيــة والتــي كان لهــا تأثير مباشــر علي 

تحسين بيئة االعمال في مصر. 
ونــوه الواثق باهلل الى ان هــذا االجتماع يمثل 
فرصــة هامة للبناء على مخرجات اللقاء الذي 
عقد خالل الدورة الـ27 لمؤتمر األطراف بين 
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره األمريكي 
جــو بايدن خاصة فيما يتعلق بتســريع الجهود 
العالميــة لمعالجــة أزمــة المناخ، إلــى جانب 
تعاون الواليات المتحدة مع مصر في مواجهة 
تحديــات األمن االقتصــادي والغذائي العالمي 
الناجمــة عــن األزمــة الروســية األوكرانية، 
فضال عن دعم حقوق المياه في مصر. مؤاكداً 
فــي ذات الســياق تطلــع مصر إلعــادة تجديد 
 GSP عضويتها في نظام االفضليات المعمم
الــي جانب توســيع نطاق المناطــق الصناعية 
المؤهلــة لتشــمل محافظات جديــدة في صعيد 

مصر. 
 Daniel/ الســفير  أعــرب  جانبــه،  ومــن 
بالســفارة  باألعمــال  القائــم   Rubinstein
األمريكية عن امتنانــه للجانب المصري على 
حفاوة االستقبال وأشاد بالشراكة االستراتيجية 
بيــن الجانبيــن. كمــا أشــاد بنجــاح مصر في 
تنظيــم مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة 
COP27 والــذي اســتطاعت مصــر خالله 

توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع العديد 
من الشــركات االمريكية، مشــيراً الــي تقديم 
كال من الواليــات المتحدة واالتحاد األوروبي 
وألمانيــا حزمــة تمويليــة بقيمــة 500 مليون 
دوالر لتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة. 
وقــد تناولــت االجتماعــات بحــث عــدد مــن 
الموضوعــات فــي مختلف مجــاالت التعاون 
المتعلقــة بتحريــر حركة التجارة بيــن البلدين 
والتــى تتضمــن نفــاذ المنتجــات الزراعيــة 
المصريــة للســوق األمريكــي ورفــع الحظر 
الخــاص بشــحن البضائــع وفتــح مســارات 
جديــدة للشــحن على رحالت مصــر للطيران 
المتجهــة من مصــر إلــى الواليــات المتحدة 
االمريكية باإلضافة الــى تجديد العمل بالنظام 
المعمــم للمزايــا التفضيليــة، والتعــاون فــي 
مختلف المجاالت مثــل الضرائب، الجمارك، 
وموضوعات البيئة والعمل، وســالمة الغذاء، 
وحمايــة حقوق الملكيــة الفكريــة وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. 
جديــر بالذكــر أن الواليــات المتحــدة تعد من 
أكبر الشــركاء التجاريين لمصر، حيث تجاوز 
حجم التبادل التجــاري بين البلدين 9 مليارات 
دوالر، وعلــى الجانــب االســتثماري، احتلت 
الواليات المتحدة المرتبة السادســة بين الدول 
المســتثمرة في مصر بأجمالي استثمارات بلغ 

4,5 مليار دوالر.

اختتام اجتماعات الجولة الخامسة لمباحثات 
االتفاق اإلطاري للتجارة واالستثمار مع 

الواليات المتحدة »التيفا« 

اختتــم المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة زيــارة مكثفة الــى المملكــة العربية 
الســعودية تضمنــت لقــاءات مــع الســيد/ بنــدر 
الخريــف وزير الصناعــة والتعديــن والدكتور/ 
ماجــد القصبي وزير التجارة والســيد/ محمد عبد 
العزيز، المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية 
والســيد/ عبــد الرحمن بــن ســليمان رئيس هيئة 
تنمية الصادرات السعودية والسيد/ نايف الشمرى 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك التصديــر واالســتيراد 
الســعودي والدكتــور/ حمــزة الخولى مــن كبار 
المســتثمرين في مصر، وقد ضم الوفد المصري 
المرافق للوزير الدكتورة/ جيهان صالح المستشار 
االقتصــادي لرئيــس مجلــس الــوزراء والوزير 
المفــوض تجاري/ يحيى الواثق باهلل رئيس جهاز 

التمثيل التجاري. 
وقــال الوزيــر ان مباحثاته مع كبار المســؤولين 
الســعوديين تناولت بحث سبل االرتقاء بالعالقات 
التجارية واالســتثمارية بين البلدين، واالســتفادة 
من االمكانات والمقومات االقتصادية الكبيرة في 
مصر والســعودية وترجمتها لمشروعات تعاون 
ملموســة تصب في مصلحة الشــعبين الشــقيقين 
واالقتصاديــن المصــري والســعودي علــى حد 

سواء.
وأوضح ســمير أن لقائه بالســيد/ بندر بن ابراهيم 

الخريــف وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة 
الســعودى تناول ســبل تنمية وتطويــر العالقات 
الصناعية واالســتثمارية بين مصر والمملكة بما 
يرقي لمســتوى العالقات االخوية واالستراتيجية 
التي تربــط البلدين في مختلــف المجاالت وعلى 
كافة األصعدة، الفتاً إلى أن االجتماع اســتعرض 
إمكانيــة تبــادل الخبــرات فيمــا يتعلــق بتجربــة 
تخصيــص األراضــي الصناعيــة والتــي تتولى 
مســئوليتها الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية في 
مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 

التقنية. 
وأشــار الوزير إلــى أن اللقاء تنــاول ايضا بحث 
آليــات تحقيــق التكامــل الصناعــي بيــن مصــر 
والمملكــة وتعزيــز أطــر التعاون المشــترك في 
ضوء االســتراتيجية الصناعية لكال البلدين وذلك 
بهدف تدشــين شراكات صناعية مصرية سعودية 
في عدد كبير من القطاعات االنتاجية واالســتفادة 
مــن المقومات الكبيرة فــى البلدين والتى تتضمن 
المــدن الصناعيــة المتخصصــة وتوافــر األيدي 
العاملة ومدخالت االنتاج وذلك لتوفير احتياجات 
الســوقين المصــري والســعودي والتصدير لعدد 
كبير من األســواق االقليميــة والعالمية فى اطار 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة والتفضيليــة المبرمــة 
بيــن مصــر وعــدد كبير مــن الــدول والتكتالت 

االقتصادية فى العالم.
ولفت الوزير إلى أن لقائه بالســيد/ ماجد القصبي 
وزير التجارة السعودي أكد أهمية تعزيز الجهود 
المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر 
والمملكــة ومــن ثــم االرتقــاء بمعــدالت التبادل 
التجــاري بين البلديــن والتى بلغــت عام 2021 
نحــو 4 مليار و572 مليــون دوالر مقارنة بنحو 
3 مليــار و236 مليون دوالر عام 2020 محققة 
نسبة زيادة بلغت 41.3%، مشيراً إلى ان المملكة 
العربية الســعودية تحتــل المرتبة الثانية في قائمة 
الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات 
تبلغ 6.12 مليار دوالر في عدد 6017 مشروعاً 
فــي مجــاالت الصناعة واالنشــاءات والســياحة 
والزراعــة والخدمــات والتمويــل واالتصــاالت 

وتكنولوجيا المعلومات. 
وأكد ســمير حرص الجانــب المصري على دعم 
التواصل بيــن مجتمعي األعمال فــي البلدين من 
خالل تكثيف نشــاط البعثــات التجارية المصرية 
إلى الســعودية والتي تنظمها المجالس التصديرية 
المصريــة بالتنســيق مع مكتب التمثيــل التجاري 
المصــري في جــدة، فضال عن تعزيــز التعاون 
المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين الى اسواق دول 

القارة االفريقية.

وزير التجارة والصناعة يبحث مع كبار المسؤولين 
السعوديين سبل االرتقاء بالعالقات االقتصادية 

المشتركة بين البلدين  
م. أحمد سمير: 41.3% زيادة في حجم تجارة 
البلدين خالل عام 2021...والسعودية ثاني أكبر 

مستثمر بالسوق المصري بإجمالي 6.12 مليار دوالر 
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تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
رئيــس الجمهورية افتتح اليــوم الدكتور/ على 
المصيلحــى وزير التموين والتجــارة الداخلية 
التجــارة  وزيــر  ســمير  أحمــد  والمهنــدس/ 
والصناعة النسخة الثانية من المعرض الدولي 
للذهــب والمجوهــرات »نبيو« الــذي تنظمه 
مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشــعبة 
العامــة للذهــب والمجوهرات باالتحــاد العام 

للغرف التجارية لمدة 3 أيام 
وفــي كلمته اشــار الدكتور علــي المصيلحي 
وزيــر التموين والتجــارة الداخليــة أن افتتاح 
المعرض اليوم يأتي في إطار توجيهات القيادة 

السياسية للنهوض بصناعة الذهب
وقام كل مــن معالي وزيــر التموين والتجارة 
الداخليــة ومعالي وزيــر التجــارة والصناعة 
بجولة تفقدية داخل المعرض وذلك بمشــاركة 

كبرى الشركات المحلية والعالمية. 
وأشــار المصيلحي الى أن هذه الخطوة الهامة 
بتنظيــم الــدورة الثانيــة لمعــرض نيبو تهدف 
الى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشــمل 
السبائك والمشغوالت الذهبية التي تعطي قيمة 
مضافــة للمنتج كما انها تســاعد على الترويج 
للمنتج المصري في األسواق الخارجية والذي 

حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة
وأضــاف المصيلحــي  أن معــرض »نبيــو« 
خالل هذا العام شهد مشــاركة شركات محلية 
ودولية كبري ومنها االمارات والهند باإلضافة 
الــى ايطاليــا التــى ال يقتصر التعــاون معاها 
علــى الصناعات الحرفية فقط بل يشــمل كافة 

المجاالت
وقــال المهندس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة إن المعــرض يعــد فرصــة جيدة 
للوقــوف علــى أحــدث التصميمــات المحلية 
اإلنتــاج  تكنولوجيــات  وأحــدث  والعالميــة 
أمــام مجتمــع الصناعة وتجــارة المجوهرات 
المصــري، الفتــاً إلــى أن المعــرض يحظى 
بمشــاركة 35 عارضــاً دوليــاً مــن مختلــف 
األسواق العالمية وأكثر من 500 مشتري من 

أسواق الشرق واالوسط وإفريقيا 
وأوضــح ســمير أن هــذه المشــاركة الدوليــة 
الكبيرة مؤشــر على اســتمرار تطــور المنتج 
المصري فــي إطار مراحــل تطوير منتجات 
المشــغوالت الذهبية المصريــة للوصول الي 
مطابقــة أحدث المعاييــر الدولية وخلق فرص 
تصديريــة للمجوهرات والمشــغوالت الذهبية 

المصرية والمنافسة باألسواق الدولية 
الذهــب  صناعــة  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية 

عديدة تؤهل الســوق المصــري ليكون محور 
انتاجي وتصديري رئيسي للدول العربية ودول 
القــارة االفريقيــة، الفتاً إلى أن هــذه الصناعة 
توفــر احتياجات الســوق المحلــي والتصدير 
لالســواق الخارجية وذلــك بتصميمات فريدة 

تحاكي أحدث الموديالت العالمية
جديــر بالذكــر أن الهيئــة المصريــة العامــة 

للمعــارض والمؤتمــرات قامت بالتنســيق مع 
شــعبة الذهــب والمجوهــرات باالتحــاد العام 
للغــرف التجاريــة باإلعــداد لبعثة المشــترين 
الوافدين من 15 دولة منهم 6 دول أفريقية و7 
دول آســيوية ودولتين من أوروبــا، وذلك فى 
إطــار برنامج المســاندة التصديرية المقدم من 

صندوق تنمية الصادرات

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي رئيس الجمهورية

وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة 
والصناعة يفتتحان فعاليات النسخة الثانية من 
المعرض الدولي للذهب والمجوهرات »نبيو« 

عقــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعة جلســة مباحثات موســعة مع الســفير/ 
كريستيان برجر سفير االتحاد األوروبي بالقاهرة 
بحث خاللها ســبل تعزيز التعاون االقتصادي مع 
االتحــاد خــالل المرحلة المقبلة، وقد شــارك في 
اللقاء الوزير مفوض تجــارى/ يحيى الواثق باهلل 

رئيس جهاز التمثيل التجاري.  
وقــال الوزيــر إن مصــر واالتحــاد األوروبــي 
يرتبطان بعالقات وطيدة تســتند إلى تاريخ طويل 
مــن التعــاون المثمر علــى مســتوى الحكومات 
ودوائر االقتصــاد ومجتمعات األعمال حيث يعد 
االتحاد الشــريك االقتصادي األكبر لمصر، الفتاً 
إلــى أن هنــاك العديد من الفــرص الكبيرة لتنمية 
وتعزيز هذا التعاون القائم بين الجانبين والنهوض 
بــه إلى آفــاق أرحب وخاصــة في إطــار اتفاقية 

المشاركة المصرية األوروبية.
وأوضح ســمير أن اللقاء اســتعرض الجهود التي 
اتخذتها الدولــة المصرية خالل الفتــرة الماضية 
إلعطــاء دفعة للقطاع الخــاص المصري وتهيئة 
بيئــة األعمــال خاصًة في ظل األزمــات العالمية 

المتالحقة الممثلة في أزمة جائحة كورونا واألزمة 
الروســية األوكرانية حيث شــملت هــذه الجهود 
اإلعالن عــن وثيقة ملكيــة الدولة واســتراتيجية 
الحيــاد التنافســي وكذا إصدار الرخصــة الذهبية 

للتيسير على المستثمرين والمصنعين. 
وأشــار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على تكثيف 
التواصل خالل الفترة المقبلة لتشــجيع الشــركات 
األوروبية على ضخ اســتثمارات جديدة بالســوق 
المصــري واالســتفادة من حــزم الحوافــز التي 
توفرهــا الحكومــة المصريــة لجذب االســتثمار 
األجنبي، الفتاً إلــى أن المباحثات تناولت إمكانية 
عقد منتدى أعمال في مصر يجمع رجال األعمال 
مــن مصــر ودول االتحــاد األوروبي بمشــاركة 
اتحــادات األعمال والغرف التجارية من الجانبين 
للتعريــف بمناخ وبيئة األعمال في مصر وفرص 
االســتثمار المتاحــة بالســوق المصــري وذلــك 

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. 
وأضاف ســمير أن مصر تســعى لالســتفادة من 
اتفاقية التجــارة الحرة القاريــة اإلفريقية لتتحول 
معهــا مصــر إلــى مركــزاً لتصنيــع المنتجــات 

األوروبيــة ونفادهــا إلــى األســواق اإلفريقيــة، 
وكــذا التعاون مــع الجانب األوروبــي في إطار 
االســتراتيجية التي أطلقتها مصــر مؤخراً لتنمية 
صناعة السيارات وخاصًة السيارات الكهربائية. 
ومن جانبه أكد الســفير/ كريســتيان برجر سفير 
االتحاد األوروبي بالقاهرة أن المفوضية حريصة 
على تعزيز عالقات التعاون االقتصادي والسياسي 
مــع مصر باعتبارها من أهم شــركاء االتحاد في 
المنطقة وال ســيما في ظل مكانة مصر باعتبارها 
حلقة هامة في سالســل اإلمداد اإلقليمية، مشــيداً 
بالجهــود التي تبذلها مصــر لتعزيز بيئة األعمال 
والتيســير علــى المســتثمرين وزيــادة مشــاركة 

القطاع الخاص في منظومة االقتصاد المحلي. 
وأضــاف برجر أن االتحــاد حريص على تعميق 
التعــاون مــع مصــر لتكــون مركــزاً لصناعات 
اللقاحــات فــي قــارة إفريقيا وكذا زيــادة التعاون 
في مجال الطاقة المتجددة بأنواعها وعلى رأســها 

الهيدروجين األخضر.

وزير التجارة والصناعة يستعرض مع سفير االتحاد 
األوروبي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون االقتصادي 

المشترك خالل المرحلة المقبلة
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في إطار جهود الدولة المصرية 
للتوجــه نحــو التحــول الرقمــي 
والتوســع فــي تقديــم الخدمــات 
اإللكترونيــة لمجتمــع األعمــال 
للتيسير على المستثمرين، أعلنت 
الهيئــة العامة للتنميــة الصناعية 
عــن إطالق المرحلة الرابعة من 
الخريطة االليكترونية لالستثمار 
الصناعــي وتضم طــرح فرص 
اســتثمارية جديــدة علــى قطــع 
القطاعات  أراضــي مرفقة فــي 
الصناعيــة ذات األولويــة التــي 
تســتهدفها خطــة وزارة التجارة 
االســتثمار  لتشــجيع  والصناعة 
المحلى واألجنبي على االستثمار 

في القطاع الصناعي . 
وقال المهندس/ محمد عبد الكريم 
رئيــس الهيئــة العامــة للتنميــة 
الصناعية انه تم إطالق المرحلة 
والتعــاون  بالتنســيق  الرابعــة 
مــع الهيئــة العامــة لالســتثمار 
والمناطــق الحرة وهــو ما يمثل 
إعــادة تفعيــل لخريطــة الفرص 
االســتثمارية الصناعيــة وذلــك 
في إطار حزمة متكاملة وشاملة 
مــن التدابيــر والتيســيرات التي 
التنميــة الصناعية  أقرتها هيئــة 
لدفع عجلة االســتثمار الصناعي 
وتلبيــة الطلبــات المتزايدة على 
وذلــك  الصناعيــة،  األراض 
لدعم نمــو الصــادرات وتعميق 
الصناعة المحلية لتحقيق التكامل 
بيــن سالســل التوريــد المحليــة 

واالندماج في سالسل التوريد العالمية الواعدة 
بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية 

وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية .
وأشــار عبد الكريم الــى ان هذه المرحلة تضم 
قطــع أراضي مرفقــة بإجمالي 1051 فرصة 
اســتثمارية صناعية جديدة على مساحة تصل 
الــى 2 مليون م2 موزعة علــى 11 محافظة 

على مستوى الجمهورية. 
ولفت رئيــس الهيئة العامــة للتنمية الصناعية 
الى انه تــم تقديم عدد من التيســيرات الجديدة 
فــى هذا الطرح أبرزها تخفيض كافة التكاليف 
المعياريــة بنســبة 50% عن الطرح الســابق، 
وإلغاء رســوم تقديــم العروض نهائًيــا، وكذا 
إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى 

المطلوبة بشــكل كامل لتصبح نموذج مبســط 
لمالمح المشــروع، وكذلك تخصيص األرض 
بنظــام التمليــك او حــق االنتفــاع، وتخفيض 
جديــة الحجز ليصبح 10% مــن القيمة المعلنة 
لــألرض، وذلك فى اطــار حرص الهيئة على 
تبســيط االجــراءات وتقليل التكاليف تيســيراً 

على المستثمرين . 
واضاف عبد الكريم انه ســيتم اتاحة معلومات 
تفصيلية للمستثمر حول » المقومات والموارد 
بالمنطقــة من حيث شــبكات الطرق والموانئ 
والمطــارات المحيطــة ، وكــذا التشــريعات 
المنظمــة، والحوافــز اإلســتثمارية المتاحة » 
لمســاعدته فى اتخاذ قــرار االســتثمار، الفتاً 
الــى أن الحجز ســيكون بالكامل إلكترونيا عن 
طريق الموقع اإلليكتروني، حيث تعد الخريطة 

بمثابة منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة 
تحتــوي علــى مالمــح مشــروعات مقترحــة 
لالســتثمار الصناعي في عــدد من محافظات 
االليكترونــي:  الموقــع  مصــر وذلــك عبــر 
)www.ida.gov.eg( واختيــار )خريطــة 

االستثمار الصناعي
ونــوه انه تــم ايضا اعــداد قائمة استرشــادية 
لعــدد 86 مشــروع  المســتهدفة(  )األنشــطة 
صناعي تم دراستهم بالتعاون مع مركز تحديث 
الصناعــة بهــدف تعميــق التصنيــع المحلي، 
مشــيًرا إلى انه سيتاح أمام المستثمرين سحب 
الكراسات بدًءا من الخميس القادم الموافق 15 
ديســمبر وحتــى 10 ينايــر 2023، على ان 
يســتمر تلقى طلبات المســتثمرين ممن سحبوا 

الكراسات حتى يوم 15 يناير 2023.

تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول 
الرقمي

الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعلن إطالق المرحلة 
الرابعة من الخريطة اإللكترونية لالستثمار الصناعي

عقــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعة جلســة مباحثات موســعة مع الدكتور/ 
عبــاس الحــاج حســن وزيــر الزراعــة اللبناني 
استعرضت ســبل تنمية وتطوير عالقات التعاون 
االقتصــادي المشــترك وإمكانيات االســتفادة من 
المقومــات الكبيــرة للبلديــن في إقامة شــراكات 
اســتثمارية تصب في مصلحة الشــعبين الشقيقين 
واالقتصادين المصري واللبناني على حٍد سواء، 
حضر اللقاء الســيد/ على الحلبي الســفير اللبناني 
بالقاهــرة والســيد/ وجيه عمورى والســيد/ أحمد 

صمد مستشاري وزير الزراعة اللبناني. 
وقال الوزيــر إن مصر ولبنان ترتبطان بعالقات 
ثنائيــة تاريخيــة فــي مختلــف المجــاالت وعلى 
كافــة األصعــدة، الفتــاً الــى أن التواصــل الدائم 
بيــن مجتمعي االعمــال بالبلدين ســاهم في إقامة 
مشــروعات تعاون مشــتركة في عــدد كبير من 

القطاعات االنتاجية والخدمية. 
واشار سمير الى حرص الوزارة على تقديم كافة 
أوجه الدعم والمساندة لالســتثمارات اللبنانية في 
مصر، وإقامة المزيد من الفرص االستثمارية أمام 
المســتثمرين اللبنانيين ال سيما في مجال التصنيع 
الزراعــي لإلنتــاج للســوق المحلــي والتصديــر 
لألســواق الخارجية، منوهاً في هــذا اإلطار الى 
ان جلســة المباحثــات اكــدت توافق الــرؤى بين 

الحكومتين المصرية 
لتســهيل  واللبنانيــة 
المنتجــات  نفــاذ 
الزراعية بين البلدين 
وبما يسهم في زيادة 
التجــارة  معــدالت 

البينية. 
وأوضــح ســمير أن 
التجاري بين  التبادل 
ارتفاعاً  شهد  البلدين 
بنســبة 33% خــالل 
عــام 2021 حيــث 
مليــون   502 بلــغ 
دوالر مقارنــة بنحو 
378 مليــون دوالر 
خالل عــام 2020، 

مشــيراً إلى أن الصــادرات المصريــة إلى لبنان 
ارتفعت بنســبة 18% حيث ســجلت 329 مليون 
دوالر خــالل عــام 2021 مقابــل 280 مليــون 

دوالر خالل عام 2020. 
ومن جانبه أكد الدكتور/ عباس الحاج حسن وزير 
الزراعــة اللبناني أن دولة لبنــان تقدر توجيهات 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي بتســهيل نفاذ 
الصــادرات اللبنانية للســوق المصري، الفتاً إلى 

التــزام دولة لبنــان بمختلف االتفاقيــات المبرمة 
مــع الحكومة المصرية الهادفة إلى تيســير حركة 

التبادل التجاري بين البلدين.  
ولفــت إلى الــدور المحــوري للدولــة المصرية 
باعتبارهــا ركيــزة الســتقرار المنطقــة العربية 
وداعم رئيســي لتعزيز العمل العربي المشــترك، 
مشــيراً إلــى أن أهمية تعزيز الجهود المشــتركة 
لتعميق العالقات المصرية اللبنانية والنهوض بها 
إلى آفاق أرحب تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

في ظل حرص المعهد القومى للجودة 
علــى نشــر ثقافــة الجــودة وتفعيــاًل 
لــدور المعهــد المنــوط به حيــث أنه 
بيــت الخبــرة الوطنى المســئول عن 
بتطبيــق  واإلهتمــام  التوعيــة  نشــر 
نظــم الجودة بما يتوافــق مع المعايير 
الدولية والعالميــة لمواجهة التحديات 
والحــرص الدائم على تقديم الخدمات 
لتحقيق المســتهدف من خــالل تنمية 
الوعى فــى كافة القطاعــات وتحقيق 
التميز وتطوير القــدرات والمهارات 
لمواكبــة  الجــودة  مفهــوم  وتوحيــد 
التطورات العالمية وتنفيذاً لتوجيهات 
المهندس / أحمد سمير وزير التجارة 

والصناعة
تم تخريــج دفعة جديدة من الحاصلين 
على الدبلوم المهنى فى إدارة الجودة.
وقامــت لجنة مناقشــة ومنــح الدبلوم 
المهنــى فى إدارة الجودة برئاســة د/ 
محمد عتمان – رئيــس مجلس إدارة 

المعهد القومى للجودة وعضوية كال من: 
- المهندســة / باتعه معوض - إستشــاري المعهد 
والمشرف العام على إدرتي التدريب والتسويق.

- المهنــدس/ مصدق أحمد حســن - استشــارى و 

خبير جودة
- الدكتور/ ســيد ســليمان أبو شادي –عضو هيئة 

تدريس واستشاري جودة
بالمناقشــة والتقييم فى األبحاث التطبيقية المقدمة 

فى مجاالت الجودة المختلفة كاًل فى تخصصه.

وبحضــور ممثلــى إدارتــي التدريب والتســويق 
بالمعهد.

وقــد قــام ســيادة الدكتــور/ محمد عتمان بتســليم 
شــهادات إجتياز الدبلوم المهنى فى إدارة الجودة 

للدارسين .

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الزراعة اللبناني 
تنمية أطر التعاون االقتصادي المشترك بين البلدين

دفعة جديدة من الحاصلين على الدبلوم المهني 
في إدارة الجودة من المعهد القومي للجودة
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التقــي المهندس/ احمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعة بالسيدة/ ميريم فيكتور نائب رئيس 
  »Perkin  Elmer«   مجلس إدارة شــركة
األمريكيــة، والدكتور محمد أبــو النجا المدير 
العــام لشــركة »HVD« النمســاوية وذلــك 
لبحــث امكانيــة تعزيز التعاون المشــترك بين 
مصر والشــركتين في مجــال توطين صناعة 
المســتلزمات واالجهــزة المعمليــة والطبيــة، 
حضــر اللقــاء الوزير مفوض تجــاري يحيى 
الواثــق بــاهلل رئيس جهــاز التمثيــل التجاري 
والســيد/ كريــم اســعد المديــر العام لشــركة 
PerkinElmer لمنطقة الشــرق االوســط، 
والســيدة/ ميرفــت مســلم المديــر التجــاري 

االقليمي للشركة .
وقال الوزير ان اللقاء استعرض التعاون القائم 
حالياً بين القطاع الصحي المصري والشركتين 
مــن خالل توريد االجهزة المعملية وكواشــف 
الفيروســات وكــذا المعامــل المتطــورة فــي 

مجال الكشــف المبكر عن االورام واالمراض 
الوراثية والفيروسية وهو ما يسهم في االرتقاء 

بالمنظومة الصحية لمصر.
ولفت ســمير الى انه تم خــالل اللقاء التباحث 
مــع مســئولي الشــركتين للتواجد في الســوق 
المصــري خالل المرحلــة المقبلة بهدف اقامة 
شــراكة لتصنيــع معــدات االجهــزة المعملية 
والمســتلزمات الطبيــة والتــي يتم اســتيرادها 
حاليــاً، خاصــة فــي ظــل حوافز االســتثمار 
التــي تتيحها مصر وبصفة خاصــة لمثل هذه 
المنتجــات التــي تعتمــد علــى التكنولوجيات 

المتطورة 
واشار الوزير الى الفرص الكبيرة التي يتيحها 
تصنيــع هــذه المنتجات في الســوق المصري 
من خالل تلبية االحتياجات المحلية والتصدير 
الســواق الدول المجاورة واالســواق االقليمية 
والعالمية وذلك من خالل االســتفادة من شبكة 
اتفاقيات التجــارة الحــرة والتفضيلية المبرمة 

مــع مصر وعــدد كبير من الــدول والتكتالت 
االقتصادية الرئيسية في العالم

ومــن جانبها اشــارت الســيدة/ مريــم فيكتور 
 Perkin« نائــب رئيس مجلس إدارة شــركة
الشــركة  ان  الــى  األمريكيــة،   »Elmer
ســتدرس امكانية تصنيــع منتجاتها في مصر 
لتلبيــة احتياجات الســوق المصري والتصدير 

لالسواق االقليمية.
وبــدوره اوضــح الدكتــور محمــد أبــو النجا 
المديــر العــام لشــركة »HVD« النمســاوية 
ان الشــركة تقوم بتوريــد منتجاتها الى القطاع 
الصحــي المصري وبصفــة خاصة في مجال 
االجهزة المعملية وكواشف الـ PCR الخاصة 
بفيروس كورونا، فضاًل عن معامل اختبارات 
التتابع الجيني لتشــخيص االورام واالمراض 

السرطانية والوراثية

وزير التجارة والصناعة يبحث مع شركتين 
امريكية ونمساوية توطين صناعة االجهزة 

المعملية والمستلزمات الطبية في مصر
م. أحمد سمير: نسعى إلقامة شراكات 

استثمارية مع كبرى الشركات العالمية لنقل 
التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية

عقــد المهنــدس/ أحمد ســمير وزيــر التجارة 
والصناعــة لقــاًء مع الســيد/ جيــروم بودي، 
رئيس شــركة ديور الفرنســية لمنطقة أوروبا 
والشــرق األوســط، حيث تنــاول اللقاء خطط 
الشــركة للتواجد في الســوق المصري خالل 
المرحلة المقبلة، شــارك في اللقاء السيد/ بيير 
دو ميجريــه، مدير عام شــركة ديــور لمنطقة 
أوروبا والشــرق األوســط والوزيــر مفوض 
تجارى/ يحيى الواثق باهلل رئيس جهاز التمثيل 

التجارى. 
وقال الوزير إن شــركة ديــور والمتخصصة 
فــي منتجات الموضة مــن المالبس والعطور 
تسعى خالل الربع األخير من عام 2024 لبدء 
نشاطها في الســوق المصري من خالل إقامة 
عدد من منافذ البيع بالتجزئة لمنتجات الشركة، 
مشــيراً إلى حرص الوزارة علــى تقديم أوجه 
الدعم للشــركة وإزالة أي عقبــات قد تواجهها 

في سبيل استثمارها بالسوق المصري. 
وأوضــح ســمير ان كافــة اقتصاديــات العالم 
تعانــي مــن التبعــات االقتصاديــة لألزمــات 

العالميــة المتالحقــة الخاصــة بأزمــة جائحة 
فيروس كورونا واالزمة الروسية األوكرانية، 
إال أن مصر نجحت رغم األزمات العالمية أن 
تحقق تحسناً ملموساً في األوضاع االقتصادية 
وهو ما تؤكده التوقعات الصادرة عن الجهات 
الدوليــة بتحقيق مصر نســبة نمــو تبلغ %5.8 

خالل عام 2022. 
وأشــار الوزيــر إلــى أن هناك لجنة برئاســة 
الدكتــور/ مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلس 
الوزراء وعضوية وزراء ومســؤولين لتيسير 
إجــراءات اإلفــراج الجمركي وتقليــل زمنه، 
مشــيراً إلى أن الوزارة وجهــت الهيئة العامة 
للرقابــة على الصادرات والواردات بســرعة 
إتمــام إجراءات فحص العينات بما يســهم في 
تقليل الوقت والتكلفة التي يتحملها المستثمر. 

ودعا ســمير الشــركة لالســتثمار فــي مصر 
مــن خــالل تصنيع بعــض منتجاتها بالســوق 
المصــري لخلــق قيمــة مضافة ونقــل الخبرة 
والمعرفة واالســتفادة من المزايا النسبية التي 
يتيحهــا االســتثمار بالســوق المصــري حالياً 

والتــي تتضمن العمالة الماهرة وتوفر مصادر 
الطاقــة وانخفاض أســعارها بالمقارنة بالعديد 
من الدول حالياً سواء في أوروبا أو آسيا، وهو 
مــا دفع العديــد من الشــركات األوروبية لنقل 
خطوط إنتاجها ألسواق بديلة ومن بينها السوق 

المصري.
ومــن جانبه أكد الســيد/ جيروم بــودي رئيس 
شــركة ديور الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق 
األوســط أن الشــركة لديها تاريــخ طويل في 
صناعة الموضة والمالبس الجاهزة والعطور 
حيث تعتمد منتجات الشــركة في المقام األول 
علــى التصميمات واإلبــداع، مشــيراً إلى أن 
الشــركة متمركــزة منذ إنشــاءها في فرنســا 
وإيطاليا وهي تصدر منتجاتها للعديد من الدول 

ولديها معارض بيع في معظم دول العالم.  
وأضــاف بــودي أن الشــركة تتابــع مــا تقوم 
بــه مصــر مــن جهــود لتحقيــق االســتقرار 
االقتصــادي، مؤكــداً أهميــة تيســير عمليــة 
االستيراد وسرعة إنهاء وتخليص اإلجراءات 

في الموانئ والجمارك. 

ويبحث مع رئيس شركة ديور الفرنسية 
خطط الشركة للتواجد بالسوق المصري 

خالل المرحلة المقبلة
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أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة 
والصناعــة أن مصر وكينيــا ترتبطان 
بعالقات سياســية تاريخيــة حيث كانت 
مصر داعماً أساســياً لحركة االستقالل 
المرحلــة  ان  الــى  مشــيرا  الكينيــة، 
الحالية تشــهد زخماً اقتصادياً وتجارياً 
واستثمارياً بين البلدين على المستويين 
الثنائــي ومتعــدد االطــراف فــي إطار 

االتفاقيات التجارية اإلقليمية والقارية.
جاء ذلك في ســياق الكلمــة التي القاها 
الوزيــر نيابــًة عن الدكتــور/ مصطفى 
مدبولي، رئيــس مجلس الوزراء خالل 
االحتفال الــذي أقامته الســفارة الكينية 
بالقاهرة بمناســبة العيد الـ59 الستقالل 
دولة كينيا، وذلك بحضور السيد/ أيوب 
ماتيــري الســفير الكينــي بالقاهرة الى 
جانب عدد من ســفراء الدول االفريقية 

واالجنبية بمصر.
ونقــل الوزيــر تحيات وتهنئــة الدكتور 
مجلــس  رئيــس  مدبولــي  مصطفــى 
الــوزراء للحكومــة والشــعب الكينــي 
والجاليــة الكينيــة فــي مصر بمناســبة 

االحتفال باليوم الوطني لدولة كينيا.
وأشــار ســمير الى جهــود الحكومتين 
المصرية والكينيــة ومجتمعي األعمال 
في البلديــن والتي ســاهمت في تعزيز 

أواصر التعاون المشــترك على كافة المستويات 
االقتصادية والتجارية، الفتاً الى التاريخ الطويل 
مــن التعاون البناء بين البلدين وســعيهما لتحقيق 
التنميــة والرخــاء االقتصادي لشــعبيهما اعتماداً 
على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما االســتراتيجي 

المتميز.
ونــوه الوزير الى أن الســنوات األخيرة شــهدت 
تطــوراً كبيــراً في العالقــات المصريــة الكينية 
المشتركة وعلى رأسها تبادل الدعم السياسي في 
االجتماعات والمنتديات اإلقليمية، مشيراً الى أن 
الدولــة المصرية انتهجت عدة مســارات لتعزيز 
عالقاتها المشتركة مع دولة كينيا تضمنت تعزيز 

العالقات الثنائية وتفعيل الزيارات المتبادلة. 
وأضــاف ســمير أن مصــر تســعى إلــى تعظيم 

االســتفادة مــن إمكانيــات البلديــن فــي مجاالت 
التجارة واالســتثمار خاصة في ضوء تشاركهما 
فــي عضويــة تجمع الكوميســا، حيث تعــد كينيا 
الشــريك التجــاري األول لمصر بدول الشــرق 
االفريقــي، مشــيراً الــى أهميــة االســتفادة مــن 
اإلمكانــات والمقومات االقتصاديــة الكبيرة لكال 
البلديــن في زيادة معــدالت التجــارة البينية بين 

مصر وكينيا خالل المرحلة المقبلة.
ولفت الوزير الى التزام الدولة المصرية بتعزيز 
التعــاون االقتصــادي واالســتثماري مــع الدول 
األفريقيــة، من خالل تعزيز العالقــات اإلقليمية 
وتعزيز التكامل االقتصــادي عبر القارة، معرباً 
عن تطلعه الى زيادة المشروعات المشتركة بين 
القطــاع الخاص فــي البلدين بعد دخــول اتفاقية 
 AFCFTA التجــارة الحــرة القارية األفريقيــة

حيز التنفيذ.
ومــن جانبه أكــد الســيد/ أيوب ماتيري الســفير 
الكيني بالقاهرة حرص بالده على تعزيز أواصر 
الصلة والتعــاون الوثيق مع مصــر، معرباً عن 
تقدير دولة كينيا لدور مصر السياســي الداعم لها 
خالل رحلة كفاحها وصواًل لالســتقالل وإعالن 

قيام الدولة.
وأشار ماتيري إلى أن التبادل التجاري بين كينيا 
ومصــر يشــهد تزايداً مســتمراً حيــث بلغ خالل 
عام 2021حوالي 550 مليون دوالر، الفتاً إلى 
ضرورة تضافر الجهود لزيادة معدالت التجارية 
البينية وزيادة االســتثمارات المصرية في السوق 
الكيني لالســتفادة من عوامل االســتقرار الحالية 
والموقــع الجغرافي المتميز لكينيا واتخاذها نافذًة 

ألسواق شرق ووسط إفريقيا.

عقــد المهنــدس/ أحمــد ســمير وزيــر التجــارة 
والصناعة جلسة مباحثات مع السيد/ دومينيك جوه 
ســفير دولة ســنغافورة بالقاهرة استعرضا خاللها 
ملفــات التعــاون االقتصــادي واالســتثماري بين 
البلدين، شــارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى/ 

يحيى الواثق باهلل رئيس جهاز التمثيل التجارى. 
وقــال الوزير إن اللقاء اســتعرض قصص النجاح 
للشــركات الســنغافورية العاملة بالسوق المصري 
منذ عدة ســنوات في مجاالت األسمدة والمنتجات 
الغذائية والتصنيع الزراعي، والبالستيك، الفتاً إلى 
ترحيب الوزارة بالشركات الســنغافورية الراغبة 
في ضخ اســتثمارات جديدة بالســوق المصري أو 
زيــادة االســتثمارات القائمة وعلى رأســها إحدى 
كبريات الشركات السنغافورية التي تخطط إلنشاء 
مصنع كبير إلنتاج األسمدة في المنطقة االقتصادية 

لقناة السويس خالل المرحلة القريبة المقبلة.
وأوضــح ســمير أن الــوزارة تعمل جاهــدة على 
تحســين بيئــة ومناخ األعمــال في مصــر وتهيئة 
الظروف االســتثمارية للشــركات الراغبة في بدء 
نشاطها بالسوق المصري، مشيراً إلى أن الوزارة 
ال تدخــر جهداً في إيجاد حلول عاجلة للتغلب على 
التحديات التي قد تواجه االســتثمارات األجنبية في 

مصر. 

أن  الوزيــر  وأضــاف 
بيــن  التجاريــة  العالقــات 
مصر وسنغافورة تضاعفت 
خــالل عــام 2021 حيــث 
بلــغ إجمالي تجــارة البلدين 
677 مقابــل 307 مليــون 
دوالر خــالل عــام 2020 
بنســبة زيادة بلغت %120، 
الصــادرات  بلغــت  كمــا 
مليــون   505 المصريــة 
أن  إلــى  الفتــًا  دوالر، 
الســنغافورية  االستثمارات 
في مصر تبلغ 175 مليون 
دوالر في 33 مشروعاً في 
مجاالت الزراعة والتصنيع 
وتكنولوجيــا  والخدمــات 

المعلومات والسياحة. 
ومــن جانبه أكد الســيد/ دومينيك جوه ســفير دولة 
ســنغافورة بالقاهــرة حرص بالده علــى تعززيز 
أطر التعــاون االقتصادي مع مصر باعتبارها من 
أهم األســواق في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيــا، مؤكــداً حرص عدد كبير من الشــركات 
الســنغافورية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق 

المصــري خاصــًة في مجاالت األســمدة وشــحن 
البضائع وإنشاء الشقق الفندقية. 

وأشــاد الســفير بالجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة 
المصريــة حالياً إلزالــة التحديات التــي تواجهها 
الشــركات السنغافورية بالســوق المصري خاصًة 
فيما يتعلق باالعتمادات المستندية وتيسير استيراد 

مستلزمات اإلنتاج. 

نظــم مكتب التمثيــل التجارى المصرى بدارالســالم 
زيــارة لوفــد مكون مــن أكثــر من 20 شــركة من 
أعضــاء جمعيــة مســتثمرى مدينة بدر إلــى تنزانيا 
خــالل الفترة من 2-4 ديســمبر الماضى وذلك بحث 
فرص أداء األعمال وتنشيط التجارة واالستثمار بين 
البلديــن، حيــث جاءت تلك الزيارة فــى ختام الجولة 

التى أجراها الوفد كذلك لدولتى رواندا وكينيا.
وقد نظم المكتب خالل الزيارة ندوة مع كافة أعضاء 
الوفــد تــم خاللهــا اســتعراض منــاخ أداء األعمال 
واالســتثمار فى تنزانيا، وعرض المقومات الخاصة 
باالقتصــاد التنزانــى والتطورات التى يشــهدها منذ 
العــام الماضى، إلى جانب الرد على االستفســارات 
المقدمة من قبل الشركات المشاركة خاصة ما يتعلق 
بفرص التجارة أو االســتثمار للقطاعات الممثلة لها، 
وكذا التعريف بالشــروط الصناعية وشروط تسجيل 
المنتجات والجهات المعنيــة بالتجارة والصناعة فى 

تنزانيا.
وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مع مكتب االســتثمار 
التنزانى TIC )وهو الجهة الحكومية المعنية بالترويج 
لالســتثمار فــي تنزانيا(، وتــم خالله قيام مســئولي 
المركز التنزاني بإجراء عرض تقديمي الستعراض 

منــاخ األعمال واالســتثمار بالدولــة، وأهم الفرص 
االســتثمارية المتاحة والمزايا والحوافز االستثمارية 
المقدمــة، وكــذا االشــارة للقطاعــات التــي توليهــا 
الحكومة التنزانية األولوية لجذب استثمارات لها مثل 
القطاع الزراعي، والثورة الحيوانية، واالستثمارات 
الصناعيــة بقطاعــات الدواء، والتصنيــع الزراعي، 
وزيــوت الطعام، واالقتصــاد األرزق وغيرها، فيما 
تم اتاحة مســاحة خالل االجتماع للشركات المصرية 

لتقديم استفســارات للهيئــة التنزانية تعلقت فى أغلبها 
حول مــدى توافر األراضــي الصناعيــة، والطاقة، 
وكــذا طلــب بعض المعلومــات التفصيليــة الخاصة 

ببعض القطاعات مثل زيوت الطعام وغيرها. 
وتضمنــت فعاليــات الزيــارة كذلــك زيــارة ميدانية 
أجراهــا وفــد الجمعية لعــدد من األســواق والمحال 
التجارية لدراســة الســوق على الطبيعة واستكشاف 

الفرص المتاحة كل فى مجال تخصصه.

باإلنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة يشارك في فعاليات االحتفال 

باليوم الوطني لدولة كينيا
م. أحمد سمير: عالقات سياسية واقتصادية 

استراتيجية تربط البلدين...وكينيا الشريك التجاري 
األول لمصر بدول الشرق األفريقي

مكتب التمثيل التجاري المصري في دار السالم 
ينظم زيارة لوفد من أعضاء جمعية مستثمري بدر لتنزانيا

و يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة تطورات التعاون 
االقتصادي واالستثماري بين البلدين

م. أحمد سمير: 120% زيادة في حجم التبادل 
التجاري بين مصر وسنغافورة خالل عام 2021
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اصدار عدد 
من القرارات 

الداعمة للقطاع 
الصناعي

توقيع عدد 
من مذكرات 

التفاهم 
وبروتوكوالت 
التعاون لتنمية 

وتطوير القطاع 
الصناعي 

وزير التجارة والصناعة يستعرض 
حصاد قطاع الصناعة خالل عام 2022

أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة 
انه ســيتم مطلــع عام 2023 إطالق االســتراتيجية 
 /2023-2022( الصناعيــة  للتنميــة  الوطنيــة 
2026-2027( التــي تعدهــا الوزارة وتســتهدف 
تحقيق 5 أهداف أساســية تشــمل تحقيق نسبة %8 
لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من 
الناتــج المحلــي اإلجمالي إلى 20%، مــع الوصول 
إلــى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 
25% ســنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات 
الخضراء واالقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق 
الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق 

صادرات بنحو 100 مليار دوالر.
وقــال الوزيــر ان االســتراتيجية تســتهدف أيضــاً 
رفــع كفاءة تشــغيل المجمعــات الصناعيــة القائمة 
وتوجيهها للصناعات الُمســتهدفة إلحالل الواردات، 
من خالل عدة آليات، منها تيسر اإلجراءات، وتوفير 
اآلليــات واألدوات التمويليــة الالزمة للمســتثمرين 
بشــروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع 
المســتثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل 

على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
واضــاف ســمير ان االســتراتيجية تســعى لجــذب 
اســتثمارات لتعميق الصناعة، باســتهداف قطاعات 
صناعيــة ذات أولويــة تمتلــك مصــر فيهــا قاعــدة 
تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافســية على المســتويين 
اإلقليمــي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة 
من الحوافز والدعم الفني، بما يتالءم مع احتياجات 

كل قطاع صناعي.
واوضــح الوزير ان عام 2022 شــهد اهتماماً غير 
مســبوق مــن القيادة السياســية والحكومــة بقطاع 
الصناعــة لتحقيــق التنميــة الصناعية المســتهدفة 
باعتبارهــا قاطــرة التنميــة االقتصاديــة الشــاملة 
والمســتدامة، مشــيراً الــى ان الــوزارة واجهزتها 
التابعــة بذلــت جهود حثيثة الحــداث تنمية صناعية 
حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة 

في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
 وفي هذا اإلطار اشــار ســمير الى انــه تم طرح 5 
مجمعات صناعية خالل عام 2022 شملت محافظات 
قنا واسيوط واسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة 
صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات 
الصناعيــة الســابق طرحها نحــو 1963 وحدة في 
14 مجمــع صناعي، كما تم منــح 16 ألف و414 
رخصة تشــغيل لمنشأت صناعية، فضاًل عن اصدار 
نحــو 3592 ســجل صناعي لمنشــأت فــي مختلف 
االنشــطة الصناعية باســتثمارات تصــل الى حوالي 
48 مليــار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 

ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
وفيمــا يتعلق بمنظومة تخصيــص االراضي اوضح 
وزيــر التجارة والصناعــة ان الدولة خطت خطوات 
ملموســة لتيســير منظومة اتاحة وتسعير االراضي 
الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء 
قــراراً بتشــكيل اللجنــة رقم 2067 لســنة 2022 
برئاســة الهيئة العامة للتنميــة الصناعية وعضوية 
كافــة جهات الواليــة تختص بتوحيد جهــة التعامل 
مع المســتثمر إلنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع 
طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي 
أراضــي صناعية، مشــيراً الى ان اجمالى مســاحة 
االراضــى الصناعية التي قامــت اللجنة بتخصيصها 
منذ قرار تشكيلها  بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر 

مربع  لعدد 219 مشروع صناعي.
كمــا أصدر مجلــس الوزراء موافقة بتحديد اســعار 
االراضــي الصناعية التي يتم طرحها للمســتثمرين 
واتاحتهــا بنظامي التملك وحــق االنتفاع مع اصدار 
وتقديــم  التخصيــص  بعمليــة  الخاصــة  الضوابــط 
تيســيرات ماليــة واجرائية غير مســبوقة لتســهيل 

عملية تخصيص االراضي.
واوضح الوزير انه ســيتم مطلع عام 2023 إطالق 
»منصــة مصــر الصناعيــة الرقمية« والتــي تتيح 
تقديم الخدمات الكترونياً للمســتثمرين، وتســتهدف 

تنميــة الصناعــة من خالل دعــم الُمصنعين، وتلبية 
متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، 
والنهــوض بالخدمــات المقدمة للقطــاع الصناعي؛ 
مــن خالل إتاحة جميع الخدمــات على منصة رقمية 
تفاعليــة تدعــم خطة التحول الرقمــي التي تنتهجها 

الوزارة.
ولفت الى انه جاري ايضاً  تحديث خريطة االستثمار 
الصناعــي بهــدف توفير جميــع المعلومــات الفنية 
واالقتصادية عن الفرص االســتثمارية للمســتثمر، 
مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب 
فــي إقامتــه، باإلضافة إلــى توفيــر المعلومات عن 
األرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم 
إلكترونيــا وتلقي كافة الخدمــات المقدمة، وإيضاح 
مــدى توافــر المــواد الخــام المســتخدمة في بعض 
المحافظــات، وحجــم ونوعية العمالة بــكل محافظة 
ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات 
الصناعية، واحتيــاج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض 
المنتجات األخــرى، باإلضافة إلى األراضي المتاحة 
ومــدى توافقها مع المشــروعات المقترحة كفرص 
صناعية، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، 
والتشــريعات المنظمــة لالســتثمار الصناعّي، وكذا 

مخططات المناطق الصناعية.
واشــار ســمير انه تم تحديد 152 منتجاً مستهدف 
توفيــر البدائل المحلية منها، طبقاً الحتياج الســوق 
المحليــة وقدرة الصناعــة الوطنية علــى توفيرها، 
وذلــك بهــدف جذب اســتثمارات في تلــك المنتجات 
وتعميــق التصنيــع المحلي وزيــادة المكون المحلي 
والقيمة المضافة، بما يســهم فــي توفير المزيد من 
فــرص العمل وتعظيم حجم االســتثمارات، الفتاً الى 
انه تم ايضاً تحديد الفرص االســتثمارية الواعدة في 
كل قطــاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق 
لطبيعــة كل فرصــة وصياغتهــا في شــكل ترويجّي 
ودعائيّ جذاب يتناول أهم المالمح ومزايا االستثمار 

في تلك الفرصة.
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إتاحة خدمات 
المراكز 

التكنولوجية لـ 
2300 شركة...
وانشاء منصة 

الكترونية لتبادل 
المخلفات 

الصناعية

طرح 5 مجمعات 
صناعية بمحافظات 

قنا واسيوط 
واسوان والفيوم 
باجمالي 1692 

وحدة صناعية...و 
تخصيص 1.2 مليون 

متر مربع اراضي لـ 
219 مشروعًا صناعيًا 

1736 خدمة 
قدمها مركز 

تحديث الصناعة 
681 شركة 
فى مجال 

الدعم الفنى 
للشركات 
الصناعية 

بتكلفة 37.3 
مليون جنيه

تخريج 15 
ألف و938 

طالب وطالبة 
بنظام التلمذة 

الصناعية...
وتنفيذ 101 

برنامج تدريبى 
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إستمرار االعتراف 
الدولى للمجلس 

الوطنى 
لالعتماد من 

المنظمات الدولية 
واإلقليمية...

وإعتماد 798 
جهة تقييم 

مطابقة

إصدار 1020 مواصفة 
مصرية ودراسة 

3500 مشروع 
مواصفة قياسية 

أجنبية

إجراء 15 ألف 
و661 حملة 

تفتيشية للرقابة 
على المصانع 

واعتماد 924 
مركز خدمة 

وصيانة

معهد التبين: 
إجراء 569 دراسة 

وقياس في مجال 
الطاقة والبيئة.. 

وإصدار شهادات 
معايرة اجهزة 

وتحاليل كيميائية 
واختبارات 

ميكانيكية 
واختبارات شد 
وصدم وفحص 

غاليات لعدد 98 
شركة
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المطابع األميرية 
تصدر موسوعة 

التشريعات 
واألحكام 

المصرية...وإدخال 
نشاط الطباعة 

باألحبار الخاصة 
والمؤمنة ألنشطة 

الهيئة

وحدة المشروعات 
التنموية: البدء 
في تنفيذ عدد 
من المشروعات 

الجديدة بالتعاون 
مع شركاء التنمية

تنفيذ 36 برنامج 
تدريبي لـ 

867 متدرب 
و20 دبلومة لـ 
181 متدرب من 

المؤسسات 
والجهات 

والشركات 
بالقطاعات 

الصناعية 
والخدمية في 
مجاالت الجودة

الجهاز التنفيذي 
للمشروعات 

الصناعية 
والتعدينية:تنفيذ 

شبكة الحريق 
للمرحلة األولي 
بالروبيكي لـ 

211 مدبغة ومخازن 
جلود وكيماويات
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11% زيادة في 
صادرات مصر 
السلعية خالل 

الـ11 شهرًا 
االولى من عام 
2022...وتوقعات 

بوصول الصادرات 
إلى 35 مليار 

دوالر بنهاية العام 

صرف 16.7 
مليار جنيه 
للشركات 

المصدرة في 
اطار برنامج 

رد االعباء 
التصديرية

وزير التجارة والصناعة يستعرض حصاد 
تجارة مصر الخارجية خالل عام 2022

أعلن المهندس/ أحمد ســمير وزير التجارة 
والصناعــة أن الصــادرات المصرية نجحت 
خــالل الـ11 شــهراً األولى من عام 2022 
في تحقيق مؤشــرات ايجابية بنســبة زيادة 
بلغت 11% حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 
نحو 32 مليار و575 مليون دوالر مقارنة 
بنحــو 29 مليار و405 مليون دوالر خالل 
نفــس الفتــرة مــن عــام 2021 وبفارق 3 
مليار و170 مليون دوالر، مشــيراً إلى أنه 
مــن المتوقع أن يصــل إجمالــي الصادرات 
المصرية بنهايــة عام 2022 إلى نحو 35 

مليار دوالر. 
وقــال الوزير إن هذه المؤشــرات االيجابية 
تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية 
علــى التعامــل مــع التحديــات االقتصاديــة 
العالميــة الحاليــة الناجمــة عــن التداعيات 
السلبية لألزمة الروسية االوكرانية وجائحة 
فيروس كورونا، مشيراً الى ان نجاح الدولة 
في تنفيذ برامج رد اعباء الصادرات ســاهم 
في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية 
بمختلف االسواق الخارجية، حيث تم صرف 

16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خالل 
عام 2022.

تســتهدف  الــوزارة  أن  ســمير  وأوضــح 
خــالل المرحلــة المقبلة االرتقــاء بمعدالت 
الصــادرات المصريــة لمختلــف االســواق 
االســتفادة  وتحقيــق  والعالميــة  االقليميــة 
القصوى من شــبكة اتفاقيات التجارة الحرة 
التفضيليــة الموقعة مع عدد كبير من الدول 
والتكتــالت االقتصادية الرئيســية في العالم 
وذلــك في اطــار التوجهات الحاليــة للدولة 
المصريــة بزيادة الصــادرات المصرية الى 
100 مليــار دوالر ســنوياً، الفتــاً الــى ان 
الوزارة ســتعمل على تعزيز االســتفادة من 
اتفاقية التجــارة الحرة القارية االفريقية في 
زيــادة الصادرات المصرية الســواق الدول 
االفريقيــة والوصــول بهــا الــى 15 مليار 
دوالر خالل السنوات المقبلة من خالل تبني 
حزم منتقــاة من االســواق والمنتجات التي 
تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه االسواق.

وفــي هذا اإلطار أشــار الوزيــر الى حرص 
مصــر علــى تفعيــل اتفاقية التجــارة الحرة 

القارية اإلفريقية “AFCFTA” والتي بدأ 
العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021 
حيــث بذلت مصــر جهــوداً كبيــرة لتحقيق 
التكامل األفريقي وتعزيــز التجارة بين دول 
القارة الســمراء ودمجها بمنظومة التجارة 
العالمية مــن خالل إدخال هذه االتفاقية حيز 
النفــاذ في ظل ترأس مصر لالتحاد االفريقي 
خالل عام 2019، الفتاً إلى أن شهر أكتوبر 
الماضي شــهد إطالق اول صفقة تجارية في 
إطار االتفاقية لتصديــر منتجات غذائية من 

مصر الي غانا.
 ولفت سمير إلى أن ترأس مصر الجتماعات 
المجلــس الوزاري الـ43 لــدول دول تجمع 
السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي 
»الكوميســا« بزامبيا خالل شــهر ديســمبر 
الجاري جاء تأكيداً لحرص الدولة المصرية 
على تحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي بين 
دول القارة الســمراء، مشــيراً إلى أن مصر 
تؤمــن بأهمية التكامــل االقتصادي اإلقليمي 
والقــاري باعتباره الســبيل األمثــل لتحقيق 
النمو واإلزدهار لبالد وشعوب دول التجمع.
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فحص 103 ألف 
و392 رسالة 

غذائية وكيميائية 
وصناعية بمعامل 

هيئة الرقابة 
على الصادرات 

والواردات

اصدار 15 قرار 
وزاري خاص 

بالقطاع التجاري

توقيع عدد 
من مذكرات 

التفاهم 
وبروتوكوالت 
التعاون لدعم 

التجارة 
الخارجية لمصر

المكاتب التجارية 
تنجح في 

إتاحة 1090 فرصة 
تصديرية بقيمة 

تقديرية تبلغ 
1.9مليار دوالر 
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قطاع المعالجات 
التجارية يتلقى 

30 شكوى 
وطلب مراجعة....

بدء التحقيقات 
في  شكوتين 

وحفظ 18 شكوى 
وجارى استيفاء 
10 شكاوى من 
الصناعة المحلية

قطاع االتفاقيات 
التجارية والتجارة 

الخارجية : اعتماد 
عدد من االتفاقيات 
بين الدول االعضاء 

في منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى 
في مجاالت التجارة 

في الخدمات 
واالستثمار وانتقال 

رؤوس األموال 
والتعاون الجمركي 

وتنظيم النقل بالعبور 
)الترانزيت(

الترويج لـ 194 
منتج مصري 
وتوزيع 1720 

فرصة تجارية 
مباشرة على 

الشركات 
المصرية من 

خالل  البوابة 
االلكترونية 

لهيئة تنمية 
الصادرات

تنفيذ 89 برنامجًا 
تدريبيًا إلجمالي 

2424 متدرب 
بمركز تدريب 

التجارة الخارجية
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الهيئة المصرية 
العامة للمعارض 

والمؤتمرات: 
تنظيم 41 معرض 

وإصدار 67 ترخيص 
إلقامة معارض 
داخل مصر و11 

ترخيص لمعارض 
خارجية

الهيئة العامة 
للتحكيم 

واختبارات 
القطن : 

جاري وضع 
خطة شاملة 

لتطويرمنظومة 
تداول القطن 

تتوافق مع 
النظم العالمية 

المطبقة
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عالمة الجودة »بكل فخر صنع في مصر« هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة تم إطالقها عام 2016 تمنح بواسطة مركز تحديث 
الصناعة للمنشآت الصناعية من القطاعين الخاص والحكومي التي  تطبق معايير الجودة الشاملة لتمييز منتجاتها عالية الجودة.. مدة 

صالحية  العالمة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم. بلغ إجمالي عدد المصانع التي تم تقييمها 372 مصنع، و إجمالي 
عدد المصانع التي تم منحها العالمة 310  مصنع، وتم رفض 62 مصنع لم يتمكن من التوافق مع المعايير الخاصة لمنح العالمة، وقد تم 
إصدار تقرير كامل لتلك المصانع ُيظهر نقاط عدم التطابق حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وتقدم مرة آخرى للمركز 31 مصنع بطلبات 

بعد توفيق أوضاعها وتم إعادة التقييم.

تاريخ التأسيس: 2006  عدد الفروع: 1  
تاريخ الحصول عيل العالمة: 2022 

نوع املنتج: دقيق ذرة ـ نشا ذرة ـ جلوتني ـ جلوكوز ـ فركتوز ـ زيت 
ذرة ـ كسب بذرة ذرة )جلوتوفيد %16(

السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي
www. almonairycorn.com :املوقع االلكرتوين

تاريخ الحصول عيل العالمة: 2022 
نوع املنتج: مواسري الغاز الطبيعي ـ مواسري املياه والري بويل ايثلني ـ 
مواسري بويل ايثلني للكهرباء ـ مستلزمات رصف صحي ومياه بالستيك.

السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي
www.alrowadpipes.com:املوقع االلكرتوين

تاريخ التأسيس: 2012   عدد الفروع: 2
تاريخ الحصول عيل العالمة: 2017 

نوع املنتج: شيش الحصرية ـ شيش الحامية ـ ابواب الجراج ـ كبائن 
الحامم ـ الفواصل املكتبية ـ الدرابزين ـ الفواصل.

السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي
www.madaregypt.com :املوقع االلكرتوين

املنريي ملنتجات الذرة إحدى رشكات مجموعة املنريي تأسست عام 2006 وتقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الذرة مثل 
النشا والجلوكوز والفركتوز وزيت الذرة طبقا ألحدث املواصفات العاملية مع اإللتزام التام بالجودة يف كل مراحل اإلنتاج.

 ,ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001,ISO 22000, Halal : املنشأة حاصلة عىل شهادات

رشكة الرواد لصناعة املواسري البالستيك من الرشكات الرائدة يف مجال انتاج مواسري البويل ايثلني HDPE والقطع الخاصة بها، وقد اولت الرشكة اهتامم 
كبري لكسب ثقة العمالء وكافة الجهات املعنية والرشكة تؤكد التزامها بتطبيق نظام عمل متكامل يتوافق مع املتطلبات الدولية.

ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001, ISO 26000  :املنشأة حاصلة عىل شهادات

مدار مرص هي رشكة دولية متخصصة يف مواد التشطيب والديكور وتعترب من أوائل الرشكات املُصنعة لشيش حصرية األلومنيوم عىل مستوى الرشق األوسط.
تركز أنشطتها وأعاملها عىل تقديم منتجات ذات أداء عال و الذي يدوم سنوات عديدة و مينح املستخدم شعورا بالثقة والراحة.

ISO 9001 :املنشأة حاصلة عىل شهادة

المنيري لمنتجات الذرة 

الرواد
لصناعة مواسير البالستيك

ستارة لمنتجات 
األلومنيوم ـ مدار مصر

تاريخ التأسيس: 2018   عدد الفروع: 1
تاريخ الحصول عيل العالمة: 2022 

نوع املنتج: مولدات كهربائية تعمل مبحركات الديزل.
السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي

www.cpt-gp.com :املوقع االلكرتوين

تاريخ التأسيس: 2019   عدد الفروع: 1
تاريخ الحصول عيل العالمة: 2022 

نوع املنتج: مناديل مبللة مبواد معطرة ـ علب مناديل متنوعة.
السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي

www.whitetissues.com :املوقع االلكرتوين
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نوع املنتج: تصنيع وتجميع فلرت مياه منزيل ـ محطة تنقية مياه ـ 
شمعة فلرت كربونية ـ شمعة فلرت من البويل بروبلني .
السوق املستهدف : السوق املحيل ـ السوق الخارجي
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تأسست الرشكة يف عام 2018 كام تم البدء يف تجهيز املصنع يف نفس العام أيضاً، ويقوم املصنع بإنتاج املولدات الكهربائية التي تعمل مبحركات 
الديزل باعيل جودة مع تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لكافة عمالئها.

ISO 9001  :املنشأة حاصلة عىل شهادة

تقع رشكة سولو سوفت للورق الصحي مبدينة السادس من اكتوبر الصناعية وتعمل بقطاع مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات التجميل. تقوم الرشكة 
بعمل قص وتجهيز وتغليف ورق التواليت ـ مناديل الوجه ـ فوط السفرة ـ مناديل املطبخ ـ مناديل التواليت وكذلك املناديل املبللة لألطفال والقاتلة 

للبكترييا باستخدام أحدث تكنولوجيا التصنيع لضامن جودة منتجاتها.
SEDEX, FSC, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001:املنشأة حاصلة عىل شهادات

سول ووتر رشكة مساهمة مرصية تعمل بالسوق املرصي منذ 2009 والرشق االوسط ألكرث من 26 عام، ومتد السوق بجميع مستلزمات ومكونات محطات تحلية 
املياه وأنظمة وفالتر معالجة املياه التي تستخدم لكافة األغراض الصناعية والطبية والعلمية للجهات الحكومية والهندسية واملصانع واملزارع والبنية التحتية.

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

تكنولوجيا الطاقة المتخصصة      
      سي.بي. تي

سولو سوفت للورق 
الصحي ـ وايت

سول ووتر لتكنولوجيا 
معالجة المياه والبيئة
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المصدر: الموقع اإللكتروني لسكاي نيوز عربية

عــام جديــد ينتظــره العالــم لتجــاوز أزماته 
ــز  ــن ومراك ــم أن اقتصاديي ــة، رغ الراهن
أبحــاث دوليــة يتوقعــون أن يشــهد مزيــدا 
ــود، وســط انكمــاش عــدد مــن  مــن الرك
ــراض  ــف االقت االقتصــادات نتيجــة لتكالي
عليهــا  االتفــاق  تــم  التــي  الجديــدة 

ــم. ــدالت التضخ ــة مع لمواجه
لقــد تجــاوز الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
العالمــي 100 تريليــون دوالر ألول مــرة 
فــي عــام 2022، وفقــا للتقريــر الســنوي 

ــاد  ــوث االقتص ــز بح ــدره مرك ــذي أص ال
واألعمــال لالستشــارات فــي بريطانيــا، 
لكنــه ســيتوقف عــن النمــو فــي العــام 
الجديــد، مــع اســتمرار صنــاع السياســات 

ــاع األســعار. ــي معركتهــم ضــد ارتف ف
مؤشرات االقتصاد العالمي

ألقــت  عوامــل  عــدة  الخبــراء  حــدد 
االقتصــادي  الوضــع  علــى  بتداعياتهــا 

تشــمل: العالمــي، 
جائحــة  منــذ  المســتمرة  التأثيــرات   •

مــن  الكثيــر  واضطــرار  كوفيــد-19 
دول العالــم التخــاذ قــرارات »اإلغــالق 
االقتصــادي«، ممــا أدى لتراجــع نمــو 

القطاعــات. مــن  العديــد 
• الحــرب الروســية األوكرانية واالنقســام 

العالمــي الراهن.
اإلمــداد  سالســل  أزمــة  اســتمرار   •
العالميــة نتيجــة األوضــاع الجيوسياســية 

الراهنــة.
 

وسط مخاطر كبيرة.... توقعات 
االقتصاد العالمي في 2023

مخاطر كبيرة
ــث سيســتغرق  ــرة، حي ــر كبي ــاك مخاط هن
ينخفــض  أن  قبــل  طويــالً  وقتًــا  األمــر 
المســتهدفة  المســتويات  إلــى  التضخــم 
للبنــوك المركزيــة، خالفــا لمخاطــر أخــرى 
الديــون  ســداد  عــن  بالتخلــف  تتعلــق 
الســيادية لبعــض الــدول، وهنــاك توقعــات  
بــأن يواجــه االقتصــاد العالمــي ركــودا 
أســعار  ارتفــاع  نتيجــة  المقبــل  العــام 

التضخــم. اســتجابة الرتفــاع  الفائــدة 
  

أن  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  ويــرى 
االحتمــال بــأن يتراجــع النمــو العالمــي 
إلــى أقــل مــن 2 بالمئــة العــام المقبــل 
يتزايــد، بســبب اســتمرار آثــار الحــرب فــي 
أوكرانيــا والتباطــؤ المتزامــن فــي أوروبــا 
المتحدة،وخفــض  والواليــات  والصيــن 
الصنــدوق فــي أكتوبــر توقعاتــه للنمــو 
ــة،  ــى 2.7 بالمئ ــام 2023 إل ــي لع العالم
ــو 2.9  ــو بنم ــي يولي ــات ف ــة بتوقع مقارن
الحــرب  مــن  ضغــوط  وســط  بالمئــة، 
وارتفــاع أســعار الطاقــة والغــذاء وزيــادة 
ــادات الحــادة فــي معــدالت  التضخــم والزي

الفائــدة.

ماذا نتوقع في 2023؟
االقتصادييــن  المحلليــن  احــد  يــرى 

العالمييــن أن عــام 2023 ســيكون بــه 
االقتصــاد  حــول  الشــكوك  مــن  الكثيــر 
ــة  ــن االزم ــك م ــط بذل ــا يرتب ــي، بم العالم
والضغــوط  االوكرانيــة،  الروســية 
الــدول،  مــن  العديــد  فــي  االجتماعيــة 
ــادة اقتصاديــة حقيقيــة،  واالفتقــار إلــى قي
و االضطــراب الناجــم عــن التغييــرات بيــن 

والغــرب. الشــرق 
 

وتشمل التوقعات:
أدوات  مــن  العديــد  تفكيــك  يجــري   •
التجــارة واالســتثمارات وسالســل التوريــد 
التــي كانــت مهمــة فــي الســابق وتغييرهــا
• سيســتمر الديــن العالمــي فــي النمــو، 
وســتتجاوز بعــض الديــون الوطنيــة بعــض 

نقــاط الخطــر.
مــن  العديــد  فــي  التضخــم  سيســتمر   •
البنــوك  جهــود  نجــاح  رغــم  األماكــن، 
الــدول  مــن  بعــدد  الرئيســية  المركزيــة 
للســيطرة علــى التضخــم جزئيًــا، لكــن 
الحيــاة  تجعــل  السياســات  هــذه  بعــض 
صعبــة للغايــة بالنســبة لبعــض البلــدان 
اقتصاداتهــا  ترتبــط  التــي  األصغــر 

األكبــر. باالقتصــادات 
ــروة  ــل والث ــي الدخ ــاوت ف ــينمو التف • س
فــي عــام 2023، وســيؤدي هــذا إلــى 
زيــادة الضغــوط االجتماعيــة وغيرهــا فــي 

ــدان. ــن البل ــد م العدي
• ســتزداد أهميــة االقتصــاد فــي التغيــرات 
السياســية والضغــوط السياســية فــي عــام 

.2023
أســواق  فــي  اليقيــن  عــدم  • سيســتمر 
ــاد  ــبة لالتح ــاز، خاصــة بالنس ــط والغ النف
وكوريــا  والصيــن  واليابــان  األوروبــي 
الجنوبيــة والمســتوردين الجدد الرئيســيين 
مــن  العديــد  إلــى  باإلضافــة  اآلخريــن 
البلــدان المســتوردة األكثــر فقــراً التــي 
تتعــرض لصدمــات اقتصاديــة فــي كل مــرة 

ــوة. ــة بق ــواق الطاق ــا أس ــول فيه تتح
• ستســتمر االضطرابات بأســواق األســهم 
اليقيــن  عــدم  حالــة  الســتمرار  نظــًرا 
العالميــة والمحليــة التــي يمكــن أن تؤثــر 

ــا. عليه
• قــد نشــهد المزيــد مــن حــاالت التخلــف 
عــن ســداد القــروض فــي البلــدان الفقيرة، 
ويبــدو أننــا أمــام طلبــات قــروض متزايــدة 
مــن البلــدان الفقيــرة إلــى صنــدوق النقــد 

الدولــي، وهــو المــالذ األخيــر لهــم.
• ســيُنظر إلــى برامــج التحفيــز الضخمــة 
ــق  ــى تحقي ــة إل ــج األخــرى الهادف والبرام
ــر االقتصــادات  ــي بعــض أكب االســتقرار ف

علــى أنهــا أكثــر تكلفــة ممــا هــو مقــدم.
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بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خالل عام 2021 
نحــو 306 مليون دوالر مقارنة بنحــو 252 مليون دوالر عام 
2020، محققاً نسبة زيادة 21.4% وبفارق 54 مليون دوالر، 
كمــا بلغ حجــم التبادل التجاري بين البلدين خالل الـ 11 شــهراً 

االولى من عام 2022 نحو 401 مليون دوالر. 

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية 
خــالل عام 2021 نحــو 4 مليار و572 مليــون دوالر مقارنة 
بنحــو 3 مليــار و236 مليون دوالر عام 2020 محققة نســبة 

زيادة بلغت %41.3.

تحتــل المملكة العربية الســعودية المرتبة الثانية في قائمة الدول 
المســتثمرة في السوق المصري باســتثمارات تبلغ 6.12 مليار 
دوالر في عدد 6017 مشروعاً في مجاالت الصناعة واالنشاءات 
والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل واالتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات. 

حقق التبادل التجاري بين مصر ولبنان ارتفاعاً بنسبة 33% خالل 
عــام 2021 حيث بلــغ 502 مليون دوالر مقارنــة بنحو 378 
مليــون دوالر خالل عام 2020، كما حققت الصادرات المصرية 
إلى لبنان ارتفاعاً بنســبة 18% حيث ســجلت 329 مليون دوالر 
خالل عام 2021 مقابل 280 مليون دوالر خالل عام 2020. 

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميســا 4,2 مليار 
دوالر خــالل العــام الماضــي، منهــا 2,8 مليــار دوالر صادرات 
مصريــة، في حين بلغت الواردات المصرية من الكوميســا 1,4 
مليار دوالر، وقد شكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا %22.5 

من إجمالي حجم التجارة البينية في التجمع.
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أعلــن الدكتــور صالح الشــيخ، رئيس جهــاز التنظيــم واإلدارة، إن 
الحكومة وضعت عدًدا من الحوافــز والتخفيضات للعاملين المنتقلين 
إلــى العاصمــة اإلدارية منهــا موافقة وزير الشــباب والرياضة على 
تخفيض اشــتراك العضوية فــي النادي من 200 ألف إلى 100 ألف 

جنيه.
 وأضاف الشيخ انه تم تخصيص 9 آالف و24 وحدة سكنية للموظفين 
الراغبيــن في الحصول على وحدات ســكنية الفتاً الى انه تم االنتهاء 
من تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع 
آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسســات، كما 
تم االنتهاء من رقمنة معظم المســتندات الورقيــة بالجهاز، وتحديث 
بيانــات الملــف الوظيفــي إلكترونياً لجميــع الموظفين بالمؤسســات 

المنتقلة للعاصمة اإلدارية.
  جديــر بالذكر أن الجهاز اإلداري يعد عصب العمل الحكومي، وعلى 
مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري 

كفء وفعال يحســن إدارة موارد الدولــة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من 
إدارة المــوارد، ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة إصالح الجهاز اإلداري 

للدولة منذ سنوات من أجل إصالح أساليب وأدوات العمل الحكومي إلى جانب 
النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لمواجهة 

التطور والتنمية المطلوبة.

تعرف على آلية ربط تقييم األداء باألجر للموظفين ... 
خصم 50% في هذه الحالة

حوافز جديدة للموظفين المنتقلين للعاصمة اإلدارية 
الجديدة 

يبــدأ الموظفــون والعاملون بالمؤسســات والمصالح 
المختلفة مع بداية شــهر ديسمبر من كل عام، بالبحث 
عــن نص القانون في تقييــم األداء وهل يرتبط األمر 
بالمرتــب وزيادة األجور، وهــو ما نصت عليه مواد 
قانــون الخدمة المدنية رقم 81 لســنة 2016، والذي 
وضــع ضوابط وآليــات لضمــان اســتمرار العملية 

االنتاجية ورفع الكفاءات الوظيفية.
قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للسلطة المختصة أن تضع نظاماً يكفل 
تقييم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق مع طبيعة نشــاطها وأهدافها ونوعية 

وظائفها.
حيــث يكــون تقييم أداء الموظف عن ســنة مالية، مرتيــن على األقل قبل 
وضــع التقرير النهائي، ويتفــاوت تقييم األداء بين ممتــاز، أو كفء، أو 
فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف والمدة الفعلية للتقييم هي 6 أشهر.
ولكــن لم يغفل القانون األعذار التــي قد تؤثر على األداء الوظيفي، حيث 
يقدر التقييم لمن يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة 6 أشهر على األقل للتجنيد، 
أو لالســتدعاء لالحتيــاط، أو لالســتبقاء، أو للمــرض، أو إلجازة رعاية 
الطفــل، أو لعضويــة أحد المجالس النقابيــة، أو لعضوية مجلس النواب، 
بمرتبــة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه في العام الســابق بمرتبة ممتاز 

يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

وفــي حالة إذا كان التقييــم غير ُمرضي للموظفين أو 
العامليــن، فــإن لهم الحق التظلم إلــى لجنة التظلمات 
الخاصة بهذا الشأن، أما فيما يتعلق بشاغلي الوظائف 
القياديــة واإلدارة اإلشــرافية  ، فالتظلــم من التقارير 
المقدمــة عن أدائهم يتم تقديمه إلى الســلطة المختصة 
»علــى أن يُبت فــي التظلم خالل 60 يوماً من تاريخ 

تقديمه«.
ويجب على إدارة الموارد البشرية إعالم الموظف بنتيجة تظلمه واألسباب 
التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع 
عــدم اإلخالل بحقه في التقاضي، وال يكــون تقرير تقييم األداء نهائياً إال 

بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه«.
امــا بالنســبة لنقطة ربــط تقييــم األداء باألجر ففي حالة وجــود تقريرين 
ســنويين لموظف بمرتبــة ضعيفة، يتم عرض األمر علــى لجنة الموارد 
البشــرية »HR«، لنقله لوظيفة أخرى مالئمة في ذات مســتوى وظيفته 
لمدة ســنة، وإذا تبيــن للجنة بعد انقضاء المدة أنه غيــر صالح للعمل بها 
بطريقة مرضية، تقترح خصم 50 % من األجر المكمل لمدة ستة أشهر، 
إذا تبيــن بعدهــا أنه غير صالــح للعمل، تقترح اللجنة إنهــاء خدمته لعدم 
الصالحيــة للوظيفــة مع حفــظ حقوقــه التأمينية، وترفع اللجنــة تقريرها 

للسلطة المختصة لالعتماد.

رئيس التنظيم واإلدارة: اإلعالن عن وظائف 
جديدة بالدولة يناير الجاري

أكــد الدكتــور صالح الشــيخ، رئيس الجهــاز المركــزي للتنظيم 
واإلدارة، إن التعيينــات الحكوميــة لــم تتوقــف مثلمــا يتردد، بل 
مســتمرة بنظام المســابقات، ووفقاً الحتياجات الجهــات المختلفة 

التابعة إلشراف الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
وقال الشيخ، إن هناك مواعيد محددة لإلعالن عن الحاجة لتعيينات 

جديدة، وهي شــهري يناير ويونيو من كل عام، حيث يتم دراســة 
االحتياجــات الوظيفيــة وتحديــد المتطلبــات والتخصصات التي 
تحتاجها الجهات الحكومية، ليتم اإلعالن عنها واجراء مســابقات 
بشــأنها، متابعاً انه ســيكون هناك إعالن عــن وظائف جديدة في 

شهر يناير الجاري.
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والمالبــس  والنســيج  الغــزل  صناعــة  تُعــدُّ 
ــة الرئيســية  ــزة أحــد القطاعــات الصناعي الجاه
باالقتصــاد القومــي والتــي تُســاهم بشــكٍل كبيــر 
فــي تلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي والتصدير 

ــة. ــة والعالمي ــواق االقليمي لألس
ــاً  ــي الحكومــة الصناعــات النســيجية اهتمام تول
كبيــراً باعتبارهــا مــن الصناعــات الحيويــة التــي 
ــن  ــة م ــا تنافســية هائل ــا مزاي ــك مصــر فيه تمتل
أهمهــا العمالــة المؤهلــة والقــرب الجغرافــي 
ــن  ــد م ــد العدي ــي، وتواج ــاد األوروب ــن االتح م
الصناعــات المغذيــة عــالوة علــي  منظومــة 
العديــد  مــع  الموقعــة   التجاريــة  االتفاقيــات 
مــن الــدول والتكتــالت االقتصاديــة العالميــة 
باالضافــة إلــي المنــاخ الصناعــي واالســتثماري 

ــم  المالئ
ــز  ــة لتعزي ــة  خط ــة المصري ــت الدول ــد تبن  لق
وتطويــر قطــاع الغــزل والنســيج بالكامــل بــدءاً 
مــن تحســين منظومــة زراعــة القطــن ومــروراً 
بتنظيــم حلــج األقطــان وميكنــة منظومــة تجــارة 
إلــي  المزارعيــن ووصــوالً  األقطــان ودعــم 
والتحــول  للصناعــة  تعميــق حقيقــي  إحــداث 
القيمــة  ذات  الصناعــات  إلــى  التدريجــي 
المضافــة العاليــة مــن غــزول وأقمشــة ومالبــس 

جاهــزة  وصناعــات مغذيــة
وتشــمل جهــود الدولــة فــي تطويــر القطــاع 
ــتثمار   ــجيع االس ــهيالت  وتش ــة التس ــر كاف توفي
مــن خــالل تقديــم حــزم تحفيزيــة  لجــذب رؤوس 
األمــوال باإلضافــة إلــي  إدخــال التكنولوجيــا 
الحديثــة فــي صناعــة الغــزل والنســيج لتواكــب 
المواصفــات العالميــة، ورفــع كفــاءة الماكينــات 
للمصانــع،  التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  القديمــة 
ــب   ــي جان ــال إل ــة  للعم ــج تدريبي ــر برام وتوفي
البيــع  أســاليب  وتحســين  المغــازل،  تطويــر 

والتســويق .
وفــي هــذا الســياق  تعمــل الدولــة المصريــة 
علــي إيجــاد البيئــة المالئمــة إلقامــة الصناعــات 
المجمعــات  إنشــاء  خــالل  مــن  المختلفــة، 
أنحــاء  جميــع  فــي  المتخصصــة  الصناعيــة 
الصناعــة  احتياجــات  لتلبيــة  الجمهوريــة، 
والســلع  اإلنتــاج  مســتلزمات  مــن  المحليــة 
الصناعيــة الوســيطة، علــي أن تكــون  منظومــة 
المجمعــات الصناعيــة، ال تشــمل فقــط إقامــة 
صناعيــة  أنشــطة  لخدمــة  إنتاجيــة  وحــدات 
ــتهدف  ــة تس ــة متكامل ــي منظوم ــل ه ــا، ب بعينه
توفيــر المنــاخ والبيئــة والبنيــة التحتيــة الالزمــة 
لدعــم الصناعــات المقامــة بهــا، وتوفيــر فــرص 

للتوســع بتلــك الصناعــات.
تمتلــك مصــر العديــد مــن المــدن الصناعيــة فــي 
مجــال الغــزل والنســيج والمالبــس الجاهــزة 
، تشــمل مدينــة الروبيكــي  للغــزل والنســيج 
و مــدن النســيج فــى المنيــا وبــدر والســادات  
بغــزل  الصناعــي  المجمــع  إلــي  باإلضافــة 

المحلــة و 4 مصانــع جديــدة فــي شــركة دميــاط، 
ومجمعــات صناعيــة فــي محافظــة البحيــرة.

أكبــر مصنــع  بجهــود إلنشــاء  تقــوم مصــر 
للغــزل علــى مســتوى العالــم بمدينــة المحلــة 
والمزمــع افتتاحــه فــي العــام الجــارى  بمســاحة 
62 ألــف متــر مربــع، وفــق أفضــل المواصفــات 
ــن  ــل للحــد م ــة التفاصي ــة وبمراعــاة كاف العالمي
التحــول  برامــج  مــن  واالســتفادة  الملوثــات 
ــتخدام  ــة باس ــة البيئ لالقتصــاد األخضــر وحماي
ــا الحديثــة بالمصنــع وذلــك بتكاليــف  التكنولوجي
تزيــد علــى 23 مليــار جنيــه وبمســاحة 62 
ألــف متــر مربــع حيــث ســيتعامل المصنــع  مــع 
ــع أنــواع األقطــان، خاصــةً القطــن طويــل  جمي
التيلــة وفائــق الطــول، بمــا يســاهم فــي اســتغالل 
ــية فــي  ــن ميــزات تنافس ــر م مــا تمتلكــه مص
ــل  ــي ظ ــم ف ــتوى العال ــى مس ــن عل ــاج القط إنت
مــا يحظــى بــه مــن جــودة وســمعة متميــزة فــي 

ــة. ــواق الدولي األس
علــي  والصناعــة    التجــارة  وزارة  تعمــل  
إســتعادة  مصــر لمكانتهــا الرئيســية  كدولــة 
ــيجية  ــات النس ــي للصناع ــور إقليم ــدة ومح رائ
فــي منطقــة الشــرق األوســط وقــارة أفريقيــا 
كمــا تعمــل علــي فتــح أســواق جديــدة  لمنتجــات 
و  الجاهــزة  والمالبــس  والنســيج   الغــزل 
الصناعيــة  التكنولوجيــات  أحــدث  اســتخدام 
العالميــة بقطــاع الصناعــات النســيجية  ومواكبة 
التطــورات العالميــة فــي هــذا الصــدد باالضافــة 
إلــى تطويــر سالســل القيمــة لقطــاع الغــزل 
الصناعــات  بمنظومــة  واالرتقــاء  والنســيج 
ــات  ــر احتياج ــي توفي ــل عل ــا تعم ــة، كم المغذي
قطــاع الغــزل والمنســوجات مــن الكــوادر الفنيــة 
ــة القــادرة علــى التعامــل مــع الماكينــات  المؤهل
ــات  ــودة ومواصف ــاء بج ــدف االرتق ــة به الحديث
ــوقين  ــيته بالس ــادة تنافس ــج المصــرى وزي المنت

المحلــى والعالمــى 
ــة  ــة بتنمي ــات المعني ــن الكيان ــد م ــاك العدي  وهن

الغــزل  قطــاع  صــادرات  وزيــادة  وتطويــر 
والنســيج والمالبــس الجاهــزة تشــمل غرفــة 
الصناعــات النســيجية باتحــاد الصناعــات والتــي 
ــركات  ــع وش ــن مصان ــل بي ــة الوص ــل حلق تمث
ــة  ــة المصري ــات الحكومي ــة الهيئ ــاع وكاف القط
كمــا تشــمل هــذه الجهــات المجلــس التصديــري 
للغــزل والمنســوجات والمفروشــات المنزليــة 
والمجلــس التصديــري للمالبــس الجاهــزة والتــي 
تمثــل أذرع الــوزارة الرئيســية المعنيــة بتعزيــز 
صــادرات الغــزل والنســيج والمالبــس الجاهــزة 
وجــذب اســتثمارات داخليــة وخارجيــة فــي هــذا 

القطــاع.
الخدمــات  مــن  المزيــد  ومعرفــة  للتواصــل  
والمنســوجات  للغــزل  التصديــري  للمجلــس 

المنزليــة:  والمفروشــات 
- العنــوان 166 شــارع مدرســة الشــويفات، 
ــوري  ــدان ب ــام مي ــى األول، أم ــة 6 الح المنطق
التجمــع  الرئيســي،  التســعين  مــن  متفــرع   -

الخامــس، القاهــرة الجديــدة.
https://  : الفيســبوك  علــى  الموقــع   -

www.facebook.com/
A p p a r e l E x p o r t C o u n c i l

         تليفون:                /01000756728 
البريد اإللكتروني

info@rmgec-egypt.com    
الخدمــات  مــن  المزيــد  ومعرفــة  للتواصــل  

الجاهــزة: للمالبــس  التصديــري  للمجلــس 
- العنــوان : ش امتــداد رمســيس ابــراج الماليــة 
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