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أكد المهندس عمــرو نصار وزير التجارة والصناعة أن 
هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون االقتصادى المشــترك 
بيــن مصــر والمجــر وبصفــة خاصــة فــي القطاعــات 
الصناعية،مشــيراً إلــى أهميــة تحفيــز دوائــر األعمال 
بالبلدين لإلســتفادة من الفرص التجارية واإلســتثمارية 
وفرص النفاذ لألسواق اإلقليمية خاصة وأن مصر تمثل 
محوراً رئيســياً ألسواق الشــرق األوسط وشمال إفريقيا 

كما تمثل المجر بوابة ألسواق دول االتحاد األوروبي.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خالل افتتاحه 
والدكتــورة/ ســحر نصــر وزيــرة اإلســتثمار والتعاون 
الدولــى والســيد / هشــام توفيــق وزير قطــاع األعمال 
العام والفريق كامــل الوزير وزير النقل لفعاليات منتدى 
األعمال المصرى المجرى وذلك بحضور الســيد/ ليفنت 
ماجيار وزير الدولة المجرى للشــئون البرلمانية بوزارة 
الخارجية والتجارة المجرية والفريق عبد المنعم التراس 
رئيس الهيئة العربية للتصنيع والسفير بيتر كيفك سفير 
المجــر بالقاهرة إلى جانب عــدد كبير من ممثلي مجتمع 

األعمال بالبلدين.
وقــال الوزير أن منتدى األعمال المصرى المجرى يمثل 
منصــة هامة إلســتعراض فــرص التعــاون االقتصادى 
المشــترك وترجمة كافة المبادرات لمشروعات ملموسة 
تخــدم االقتصاديين المصرى والمجرى على حد ســواء، 
مشــيراً إلى أن المنتدى يســهم فى تعزيز الشراكات بين 
دوائــر األعمــال المصرية والمجرية فــى كافة المجاالت 

التجارية والصناعية واالستثمارية.
وأضــاف نصار أن مصــر أطلقت إســتراتيجيتها للتنمية 
المســتدامة »رؤية مصر 2030« بهدف تحقيق أهداف 
التنمية االقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت 
بإطالق إســتراتيجية تعزيز التنميــة الصناعية والتجارة 

الخارجية 2020 والتي تتوافق مع االســترتيجية العامة 
للدولــة وتســتهدف زيادة تنافســية عدد مــن القطاعات 

الصناعية ذات األولوية.
وفــى هذا اإلطار أوضــح نصار أن حجم التبادل التجارى 
بيــن البلدين بلغ العــام الماضى 260 مليون دوالر منها 
140 مليــون دوالر صــادرات مصريــة و120 مليــون 
دوالر واردات محققــاً فائــض بالميــزان التجــارى بلــغ 
20.3 مليون دوالر،مشــيراً إلى أن أهم بنود الصادرات 
المصرية للمجر تتمثل فى المعدات واألجهزة الكهربائية 
والخضروات والبذور والسيراميك والبالستيك واألسمدة 
وأهم الــواردات واآلآلت والمعدات واألجهزة والموادات 

الكهربائية والكيماويات العضوية.
ومــن جانبــه أكد الســيد/ ليفنــت ماجيار، وزيــر الدولة 
المجرى للشــئون البرلمانية بوزارة الخارجية والتجارة 
المجريــة قــوة العالقــات التاريخية واالســتراتيجية بين 
مصــر والمجــر في مختلف المجاالت ســواء السياســية 
أو االقتصادية، مشــيراً إلى أهميــة بذل حكومتي البلدين 
مزيداً من الجهود المشتركة لتعزيز العالقات بين مجتعي 
األعمــال بين البلدين تمهيداً لبدء مشــروعات مشــتركة 

وضخ استثمارات جديدة في كال البلدين. 

وأضاف أن هناك شراكات قائمة بين الشركات المصرية 
والمجريــة في عــدة مجاالت يأتي على رأســها التعاون 
الــذي يمتــد لمــدة 100 عام بيــن الشــركات المصرية 
وشــركة تونجســرام المجرية، مشــيراً إلى أن الحكومة 
المجريــة تدعــم الشــراكات التجارية واالســتثمارية مع 
مصر باعتبارها بلداً محورياً في منطقة الشــرق األوسط 
وقــارة أفريقيا، كما تدعم مجهودات االصالح السياســي 

واالقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً.

وزراء الصناعة واإلستثمار  وقطاع االعمال 
العام  والنقل يفتتحون منتدى األعمال 

المصرى المجرى

وقعت مصر والمجر مذكرة تفاهم في مجال 
تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وقع 
االتفــاق عن الجانب المصــري المهندس/ 
عمرو نصــار وزيــر التجــارة والصناعة 
وعن الجانب المجري السيد/ليفنت ماجيار 
وزير الدولة المجرى للشــئون البرلمانية 

بوزارة الخارجية والتجارة المجرية.
وقــال نصــار إن االتفاق يســتهدف تعزيز 
التعاون المشــترك بين البلدين في مجاالت 
المشــروعات  إنشــاء وتحديــث  تشــجيع 
الصناعية المشتركة والتعاون الفني ونقل 
التكنولوجيــا باإلضافة الى تطوير الموارد 
البشرية وبناء القدرات المتعلقة  باحتياجات 
الصناعيــة،  والمشــروعات  الصناعــة 
كما يســتهدف أيضــاً تعزيز التعــاون بين 
البلدين في مجاالت المشــروعات البحثية 
والتنمويــة الخاصــة بالصناعــة وتبــادل 

الخبــراء والمختصين بالقطــاع الصناعي 
الــى جانب تســهيل التعاون بيــن الجهات 
الحكومية وغير الحكومية لتطوير القطاع 
الصناعــي فضاًل عــن التعاون فــي مجال 
المؤتمــرات  وتنظيــم  المعــارض  إقامــة 

وورش العمل المتعلقة بالصناعة.
وأوضــح الوزيــر أن هذا االتفــاق- والذي 
يدخــل حيــز النفــاذ اعتبــاراً مــن اليــوم 
التالــي للتوقيــع عليه ويســتمر حتى 31 
ديســمبر2021 - يســتهدف أيضاً تعزيز 
التعــاون المشــترك فــي مجــال االنتــاج 
الصناعــي حيــث ســتقوم وزارة التجــارة 
المجــري  الجانــب  بموافــاة  والصناعــة 
بالقوانين والتنظيمــات المطبقة بالمناطق 
االقتصاديــة الخاصــة فــي مصر، مشــيراً 
إلــى أن مذكــرة التفاهم تتضمــن التعاون 
بين الجهات المصريــة والمجرية المعنية 

المشــروعات  والتــي تشــمل  بالصناعــة 
الصناعية والمؤسسات العلمية والبحثية.

ومــن جانبــه أكــد الســيد/ليفنت ماجيــار 
وزير الدولة المجرى للشــئون البرلمانية 
بــوزارة الخارجية والتجــارة المجرية أن 
هذا االتفــاق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز 
وتبــادل  والتجــاري  الصناعــي  التعــاون 
الخبــرات الصناعيــة بيــن مصــر والمجر 
وهــو مــا يســاعد علــى تطويــر وتحديث 
الصناعــة والتصنيــع الصديــق للبيئة الى 
جانب تحســين جودة المنتجات والخدمات 
المقدمة للمســتهلك، الفتــاً إلى أن االتفاق 
يعكس اهتمــام البلدين بتعزيز الشــراكات 
الصناعية والتجارية وتبادل ونقل الخبرات 
والتكنولوجيــات الصناعيــة بما يصب في 
مصلحــة الصناعــة المصريــة والمجرية 

على حد سواء.

مصر والمجر توقعان مذكرة تفاهم في 
مجال تعزيز التعاون الصناعي المشترك
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أكــد أحــدث تقرير تلقــاه المهندس عمــرو نصار وزيــر التجارة 
والصناعة حول مؤشــرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية 
أن الصــادرات المصريــة غيــر البترولية حققت زيادة ملموســة 
خــالل الـــ 8 شــهور األولى من العــام الجاري بنســبة 3% حيث 
سجلت 17 مليار و65 مليون دوالر مقارنة بـ 16 مليار و612 

مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى
كما شــهدت الواردات زيادة طفيفة خالل ال 8 شهور االولى من 
العام الجارى حيث بلغت 40 مليار و 551 مليون دوالر، مقابل 
40 مليــار و 178 مليــون دوالر خــالل نفس الفتــرة من العام 

الماضى بنسبة زيادة بلغت %1.
وأوضح التقرير ان الزيادة في حجم الصادرات انعكســت إيجابياً 
علــى انخفــاض العجز فــي الميزان التجــاري بقيمــة بلغت 80 
مليون دوالر خالل الـ 8 أشــهر االولي مــن العام الحالى مقارنة 
بنفــس الفترة مــن العام الماضى وارجــع التقرير هذا االنخفاض 
نتيجــة لجهــود الــوزارة فى دعــم المنتج المحلــى واحالله محل 
المثيل المســتورد وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى 

والنهوض بالتجارة الخارجية.
وقــال المهندس/ إســماعيل جابر، رئيس الهيئــة العامة للرقابة 
علــى الصــادرات والــواردات أن 3 قطاعــات تصديريــة حققت 
نمواً ملموســاً خالل الـ8 أشهر األولى من العام الجاري تضمنت 
صادرات قطاع المنتجات الغذائية حيث سجلت نحو 2 مليار و30 
مليون دوالر مقابل مليار و888 مليون دوالر خالل نفس الفترة 
مــن عــام 2018 محققة زيادة قدرها8%  كما ســجلت صادرات 
الحاصــالت الزراعية مليار و763 مليــون دوالر مقارنة بمليار 
و626 مليــون دوالر خالل نفــس الفترة من عام 2018 محققة 
زيــادة قدرها 8% كما ســجلت صادرات قطــاع المالبس الجاهزة 
مليــار و105 مليون دوالر مقابل مليار و43 مليون دوالر خالل 

نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها %65. 
واشــار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشــيد الواردات التي لها 
مثيــل محلى وإحالل المنتج المحلى محل المســتورد الفتاً إلى أن 
هنــاك 6 قطاعات شــهدت وارداتهــا إنخفاضاً ملموســاً خالل الـ 
8 شــهور االولي مــن العام الجاري تضمنت قطــاع األثاث الذى 
إنخفضت وارداته بنســبة 61% حيث سجلت 345 مليون دوالر 
مقارنــة بنحــو 883 مليــون دوالر خالل نفس الفتــرة من العام 
الماضى وحققت واردات الكتب والمصنفات الفنية نسبة انخفاض 

بنســبة بلغت 24% حيث سجلت 19 مليون مقارنة بـ25 مليون 
خالل نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات مواد البناء 
نســبة إنخفاض بلغت 11% حيث ســجلت 6 مليــار و17 مليون 
دوالر مقارنــة بـــنحو 6 مليارا و799 مليــون دوالر خالل نفس 

الفترة من العام الماضى.
واضــاف ان واردات قطــاع المنتجــات الكيماويــة حققت نســبة 
انخفــاض بلغت 4% حيث ســجلت 5 مليــار و480 مليون دوالر 
مقابــل 5 مليــار و706 مليــون دوالر وحققــت واردات قطــاع 
المنتجات الجلدية نســبة إنخفاض بلغت 3% حيث ســجلت 114 
مليــون دوالر مقارنة بنحو 118 مليــون دوالر وحققت واردات 
قطاع المنتجات الغذائية نسبة إنخفاض بلغت 1% حيث سجلت 3 
مليارات و727 مليون دوالر مقارنة بـ3 مليارات و747 مليون 

دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى 2018.
وقال جابر ان هناك 5 دول إســتحوذت أســواقها على 34% من 
اجمالــى الصادرات المصرية شــملت الواليات المتحدة األمريكية 
بقيمــة مليار و462 مليون دوالر واإلمارات بقيمة مليار و260 
مليــون دوالر والمملكة العربية الســعودية بقيمــة مليار و156 
مليــون دوالر وتركيا بقيمــة مليار و93 مليــون دوالر وإيطاليا 

بقيمة 896 مليون دوالر.
وحــول أهم الدول المصدرة للســوق المصرى خالل الـ8 أشــهر 
الماضية أشــار جابر الي ان هناك 5 دول اســتحوذت على نسبة 
41.5% من اجمالى الواردات المصرية من الخارج شملت الصين 
بقيمــة 7 مليار و196 مليون دوالر والواليات المتحدة بقيمة 3 
مليــار و39 مليــون دوالر والمانيا بقيمة 2 مليار و451 مليون 
دوالر وإيطاليــا بقيمــة 2 مليــار و267 مليون دوالر وروســيا 

بقيمة مليار و889 مليون دوالر.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة 
الخارجية لمصر خالل أول 8 شهور من عام 2019

3% زيادة في الصادرات 
وانخفاض العجز فى الميزان 
التجارى بقيمة 80 مليون دوالر

 إفتتــح الدكتــور محمــد شــاكر وزيــر 
الكهربــاء والطاقة المتجددة باالنابة عن 
رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض 
قمة االبتكار« القاهــرة 2019 » تحت 
الرقمــي«، والــذي  عنــوان »التحــول 
يعقــد للمرة الثانية فــي جمهورية مصر 
العربيــة خالل يومي 22 و23 ســبتمبر 
وذلك بحضــور المهنــدس عمرو نصار 
وزير التجارة والصناعة  والسيد اللواء/ 
خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسيد/ 
ستيفان روماتيه ســفير فرنسا بالقاهرة  
وعــدد من كبار قيادات شــركة شــنايدر 
إلكتريــك فــي مصــر وفرنســا وممثلــي 
كبريــات الشــركات العالمية فــي منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وزيــر  نصــار  المهندس/عمــرو  وأكــد 
التجــارة والصناعــة حــرص الحكومــة 
على دعم كافة الشركات العالمية العاملة 
بالســوق المصري في مختلف المجاالت 
المقاصــد  أحــد  باعتبــاره  الصناعيــة 
االســتثمارية الهامــة بمنطقــة الشــرق 
األوســط وقارة إفريقيا ومحــوراً متميزاً 
لسالســل التوريد العالمية، مشــيراً إلى 
أهمية توفير الحلــول والتقنيات الرقمية 
ودعــم كفــاءة الطاقــة وحلول التشــغيل 
اآللــي بالصناعة الوطنيــة لتمكينها من 
المنافســة علــى المســتويين اإلقليمــي 

والعالمي.
وقــال الوزيــر أن مصر تمتلــك امكانات 
وقــدرات هائلة  في مجــال دعم االبتكار 
والمبتكرين ، من خالل الطاقات البشرية 
المؤهلــة المتوافره في كافــة القطاعات 
االقتصاديــة ، مشــيدا فــي هــذا االطار 
بفريــق عمــل المهندســين المصرييــن 
بشركة شــنايدر والذين يمثلون نموذجا 
يحتــذى بــه فــي العديــد من الشــركات 

المحلية واالجنبية.
وأشار نصار الى إن المعرض يسهم في 
تقديــم الحلول المبتكــرة للتحول الرقمي 
وذلــك فــي إطــار التحــوالت المذهلــة 
والسريعة في إجراءات انتقال القطاعات 

الحكومية والشــركات إلــى نموذج عمل 
يعتمد علــى التقنيات الرقمية في تصنيع 
وتســويق المنتجــات وتقديــم الخدمات، 
الفتــاً الــى ان حلول الرقمنــة الصناعية 
تســهم أيضا في تحسين األداء والكفاءة 

التشغيلية وتوفير التكلفة والجهد.
 وأضــاف ان تطبيــق منظومة برمجيات 
تدعــم  التــي   Ecostructure
تكنولوجيا »انترنت األشــياء« في مصر 
فــي مجــاالت الصناعــة وإدارة الطاقــة 
والمبانــي الذكيــة، ومراكــز البيانــات، 
ومراكز التحكم في الشــبكات الكهربائية 
ومحطات المياه تسهم في تعزيز تنافسية 
المنتجــات والخدمــات المصريــة محليا 

وعالمياً.
وأشــار نصار إلى أن مناقشــة المؤتمر 
االســتدامة  لموضوعــات  والمعــرض 
وتطويــر الخدمــات والقطــاع العقــاري 
وإنترنــت األشــياء وتحديــات مصــادر 
الميــاه تمثل فرصة متميزة الســتعراض 
وجهــات النظر المصرية والعالمية حول 
أهــم القضايا والموضوعــات المحورية 

باالقتصاد المصرى .
 واوضــح ان التوســعات االســتثمارية 
للشــركة بالســوق المصرى قد تضمنت 
ضــخ اســتثمارات جديدة خــالل العامين 
االخيريــن بقيمــة بلغــت 700 مليــون 
جنيه ليصل إجمالي اســتثمارات الشركة 
فــي مصــر الــى 4,2 مليــار جنيه وهو 
مــا يعكس اإلمكانيات والفــرص الكبيرة 
باالقتصاد المصرى وثقة الشركة الكبيرة 
بالسوق المصرى باعتباره أحد األسواق 
المحوريــة بالمنطقــة، مشــيرا الــى أن 
مشــروع الشركة في مصر يخدم السوق 
المحلــى وأســواق دول شــمال افريقيــا 
ودول المشرق العربي ويتم تصدير 22 
% من انتاج الشــركة في مصر لألسواق 

االفريقية والعربية.
وفــى هــذا الصــدد دعــا وزيــر التجارة 
فــي  للمشــاركة  الشــركة  والصناعــة 
المبــادرة التي تدعمها الــوزارة للتوجه 
نحو السوق االفريقي ، خاصة وان هناك 
العديد من الفرص التي  المتاحه للشركة 

في كثير من االسواق االفريقية .

نظمته شركة شنايدر العالمية
وزيرا الصناعة والكهرباء يفتتحان قمة االبتكار« 

القاهرة 2019«
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افتتــح المهنــدس عمــرو نصــار وزيــر التجــارة والصناعة 
باإلنابــة عن رئيس مجلس الوزراء معرض األهرام الخامس 
والعشــرين لألثــاث والديكور »إنــدورز« والــذي أُقيم خالل 
الفتــرة من 5-8 ســبتمبر على مســاحة 10 آالف متر مربع 
بمركــز القاهــرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، وقد شــارك 
في فعاليات االفتتاح الكاتب الصحفي االســتاذ/ عبد المحســن 

سالمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام. 
وشــارك بالمعــرض 50 شــركة مصريــة ويضــم مجــاالت 
األثاث والمفروشــات والستائر واألقمشــة واألثاث الخارجي 
الخــاص بالحدائق وأدوات المائدة والمطبخ واإلكسســوارات 
المنزلية واألجهزة الكهربائية والسجاد اليدوي والالند سكيب 

والمراتب.
وقــال الوزيــر أن اإلرتقــاء بمنظومــة المعــارض الداخليــة 
والخارجيــة تأتى ضمن أهم أولويات الــوزارة خالل المرحلة 
الحاليــة، الفتاً الــى أن المعارض تمثل ركيزة أساســية وأداة 
هامة لتعزيز الصادرات المصرية باألسواق العالمية واالرتقاء 

بجودة السلع والمنتجات المتداولة بالسوق المحلى وتسهم فى 
زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى.

ولفــت نصــار الى حــرص الــوزارة على النهــوض بصناعة 
األثــاث بإعتبارهــا احــدى الصناعــات الواعــدة التــي تمتلك 
مصر فيها ميزات تنافســية كبيرة، مشــيراً الى أن مشــروع 
مدينــة األثاث بدمياط سيســهم في تطويــر صناعة األثاث في 
مصــر ونقلها لمســتويات متميزة تنعكــس إيجابيا على زيادة 
الصــادرات المصرية مــن األثاث لمختلف األســواق العالمية 
وزيادة تنافســية المنتجــات المصرية بالســوق المحلى، إلى 

جانب توفير اآلالف من فرص العمل في هذا المجال.
ومن جانبه اوضح السيد/ عبد المحسن سالمة رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة األهرام أن كبريات شــركات األثاث والديكور 
في مصر شــاركتفي المعرض حيث يقــدم المعرض موديالت 
متميزة وخصومات وعروض أســعار مميزة، مشــيراً إلى أن 
المعــرض يعد أحد أهم المعارض المقامة فى مصر والشــرق 

األوسط فى مجال األثاث والديكور.

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض 
األهرام الخامس والعشرين لألثاث 

والديكور »إندورز«

هيئـة تنميـة الصـادرات تنظـم 
األسبـوع التجـاري المصـري األول 

بتنزانيا

نظمت هيئة تنمية الصادرات خالل الفترة من 10-14 ســبتمبر 
األســبوع التجاري المصري األول بتنزانيا بمشاركة 14 شركة 
مصريــة، وقد افتتح فعاليات األســبوع التجــاري وزير التجارة 
التنزاني والســيد/ محمد جابر أبو الوفا سفير مصر لدى تنزانيا 
والســيد/ محمد عبــد المجيد رئيس المكتــب التجاري المصري 
بتنزانيا والســيد/ أحمد عبد الجواد ممثل هيئة تنمية الصادرات 
ومدير األســبوع التجاري إلى جانب عدد من المسئولين بدولة 

تنزانيا.
ويأتــى تنظيم الهيئة لهذا الحدث فى إطار جهود وزارة التجارة 
والصناعــة لرفع القــدرات التصديرية للشــركات المصرية من 
خالل إيجاد فرص واعدة للمنتجات المصرية للنفاذ الى األسواق 
االفريقية وخاصة في ظل رئاســة مصــر لالتحاد األفريقي العام 
الجاري، حيث يعد السوق التنزاني أحد اهم االسواق المستهدفة 
للصــادرات المصرية، خاصــة وأن تنزانيا عضو فاعل بتجمعي 
دول شــرق إفريقيا والســادك وتمثل محوراً هاماً ألســواق دول 

شرق وجنوب أفريقيا.

وقد قام المكتب التجاري المصري بتنزانيا على هامش األسبوع 
التجــاري بتنظيــم لقــاءات ثنائية بيــن الشــركات المصرية مع 
نظيراتها التنزانية حيث تم االتفاق على تعزيز التعاون التجاري 
واالســتثماري بين الجانبين خــالل المرحلة المقبلة، كما أطلقت 
هيئــة تنمية الصــادرات بالتعاون مــع المكتب التجــاري حملة 
ترويجية بوســائل االعالم التنزانية لتعريف الشركات التنزانية 

باألسبوع التجاري المصري.
جديــر بالذكــر أن الصــادرات المصريــة لتنزانيا حققــت العام 
الماضي زيادة كبيرة بنســبة 21%، حيــث بلغت قيمتها 35.3 
مليــون دوالر، مقارنــة بنحــو 29.1 مليــون دوالر خالل عام 
2017، كمــا يميل الميزان التجــاري بين البلدين لصالح مصر 
بقيمة 30.9 مليون دوالر، وهو االمر الذي يؤكد وجود فرص 
كبيــرة لنفاذ المنتجــات والصادرات المصرية للســوق التنزاني 
خاصــة في مجاالت األســمدة والمــواد الكيماويــة والصناعات 
الغذائية واألدوات الصحية والسيراميك واألسمنت والصناعات 

الكهربائية.
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مصر وبيالروسيا توقعان البروتوكول الختامي 
لفعاليات اللجنة المشتركةلتعزيز التعاون 

المشترك بين البلدين
اختتمت بالعاصمة البيالروسية منسك فعاليات الدورة السادسة للجنة 
المصرية البيالروســية المشــتركة للتعــاون التجــاري واالقتصادي 
والعلمــي والفنــي والتي عقدت خالل الفترة من 3-4 ســبتمبر حيث 
ترأس الجانب المصري الســيد/ أحمد عنتر وكيل أول الوزارة رئيس 
جهــاز التمثيل التجاري وعن الجانب البيالروســي الســيد/ فالديمير 
كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة االحتكارات البيالروسي، وناقشت 
اللجنة تعزيز التعاون االقتصادي المصري البيالروسي المشترك في 
مجــاالت التجارة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة والصناعات 

الدوائية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واإلنتاج الحربى.
كمــا تضمنــت فعاليات اللجنــة المشــتركة توقيع مذكــرة تفاهم بين 
وزارة التجارة والصناعــة المصرية ووزارة منع االحتكار والتجارة 

البيالروسية في مجال تنظيمات منع االحتكار.
وقد وقع الســيد / أحمد عنتر وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل 
التجــاري والســيد/ فالديميــر كولتوفيتــش وزير التجــارة ومكافحة 
االحتكارات البيالروســي علــى البروتوكول الختامــي بنتائج أعمال 
الدورة السادســة من اللجنة المشــتركة والذي تضمن اتفق الجانبان 
علــى أهمية تفعيل العمل المشــترك لتعزيز معــدالت التبادل التجاري 
واالســتثمارات بين مصر وبيالروســيا خالل المرحلــة المقبلة حيث 
بلغت معدالت التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 108.7 
مليون دوالر محققة نسبة زيادة قدرها 10.8% مقارنة بعام 2017 
،كمــا حققت معدالت التبــادل التجاري بين البلدين خــالل الفترة من 
يناير وحتى مايو 2019 نســبة زيادة كبيــرة بلغت 67.8% مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2018. 
كمــا أعرب الجانب المصري عن تطلع الحكومة لمشــاركة شــركات 
البترول المصرية بمشروعات تصميم وإنشاء المشروعات البترولية 
وصيانــة معــدات البترول وخدمات الحفر ومــد أنابيب الغاز وفحص 

الشبكات وتنمية الموارد البشرية بدولة بيالروسيا.
واتفق الجانبان أيضاً على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين مصر 
وبيالروسيا في مجاالت تحسين التعاون االستثماري من خالل تبادل 
المعلومات والتشــريعات االســتثمارية وعرض الفرص االستثمارية 
المتاحة، وإنشاء مشروعات مصرية بيالروسية مشتركة في مجاالت 
الصناعات الثقيلة واآلالت والمعدات وصناعة الجرارات والصناعات 

المغذية للسيارات والصناعات التعدينية.
وحــول التعاون فــي مجال توطيــن اإلنتاج في المجــاالت الصناعية 
المشــتركة فــي مصر، أكــد الجانب البيالروســي اســتعداده لتوطين 
إنتــاج اآلالت والمعــدات الزراعية البيالروســية بالمصانع المصرية 
معرباً عن رغبته في دراســة إمكانية التصنيع المشترك لوسائل نقل 
الــركاب ومحــركات الديزل، فضاًل عــن تعزيز التعــاون في مجاالت 
صناعة األوتوبيســات والجرارات الزراعية وأجزائها واإللكترونيات 

والمركبات ومكوناتها.
كمــا قدم الجانــب المصــري لنظيره البيالروســي قائمة بالشــركات 
المصريــة العاملة في مجــال الصناعات المغذية للســيارات إلمكانية 

التعاون مع الشركات البيالروسية العاملة بالسوق المصرى.
واشــار الجانب البيالروســي الى اســتعداد أحد البنوك البيالروســية 

لتمويــل مشــروعات انتــاج مكونــات اآلالت فــي مصــر بشــراكة 
بيالروسية، مشيراً إلى استعداده لدراسة المقترح المقدم من الجانب 

المصري بشأن إنشاء منطقة صناعية البيالروسية في مصر.
كمــا دعــا الجانب البيالروســي رجــال األعمــال المصرييــن إلقامة 
مشروعات مشتركة باألراضي البيالروسية بهدف النفاذ إلى أسواق 
دول االتحــاد األوراســي، كمــا أبدى الجانب البيالروســي رغبته في 

استمرار التعاون بين الجانبين في مجال انشاء الصوامع.
وفيما يخص المشروعات العلمية المشتركة، أشاد الجانبان بالتعاون 
القائــم فــي 4 مشــروعات علمية بيــن الجهــات العلميــة المصرية 
ونظيرتهــا البيالروســية، كمــا اقتــرح الجانب البيالروســي إمكانية 
التعاون بين مصر وبيالروســيا في مجال أنظمة االستشــعار عن بعد 
ومعالجة بياناتها، كما وافق الجانب البيالروسي على دراسة إمكانية 
التعاون بين الجانبين في إطار 3 مشروعات في مجاالت تنقية المياه، 

والحساسات واألسمدة الذكية، والميكنة الزراعية وألواح النانو.
كما أشــاد الجانبان بالتعاون العلمي القائم بين مصر وبيالروسيا في 
مجال مشروعات البحث العلمي المشترك وتبادل المنشورات العلمية 
والخبــراء وتنظيــم المؤتمــرات وورش العمــل والحلقــات العلمية، 
والذي أسفر عن 5 مشروعات قائمة في مجاالت الزراعة والهندسة 

الزراعية وعلوم المواد والتعدين.
واتفق الجانبان على أهمية إنشــاء مشــروعات مصرية بيالروســية 
مشــتركة في مجاالت التصميم اإللكتروني واألمن السيبراني وتحليل 

البيانات وانترنت األشياء الصناعي والذكاء االصطناعي.
كما شــدد الجانبان على أهمية التعاون في مجاالت االقتصاد الرقمي 
والتحول الرقمي، كما تم االتفاق على تدشين برامج تعليمية مشتركة 

في مجال المعلومات وتكنولوجيا االتصال.
وفيمــا يتعلــق بالتعاون بيــن البلدين في مجــال المنتجــات الدوائية 
ومســتحضرات التجميل حث الجانب البيالروسي الشركات المصرية 
على إنشــاء مشــروعات لها بالســوق البيالروســي في مجال إنتاج 
الــدواء ومســتحضرات التجميل كما أكد الجانبــان أهمية العمل على 
تسهيل تســجيل األدوية بكال البلدين وتسهيل نفاذ المنتجات الدوائية 

ومستحضرات التجميل للسوقين المصري والبيالروسي.
وقد اتفق الطرفان على عقد الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية-

البيالروسية المشتركة بالقاهرة في عام 2020.

وزير التجارة والصناعة يبحث استعدادات 
استضافة القاهرة لمنتدى االعمال المصري 

الكوري واجتماعات مجلس االعمال المشترك
أعلــن المهنــدس عمرو نصــار وزير 
التجارة والصناعة خالل لقاءه بالسيد/ 
يون يوتشــول ســفير كوريا الجنوبية 
بالقاهــرة أن القاهرةتســتضيف خالل 
األســبوع األول من شــهر أكتوبر وفد 
من كبرى الشركات الكورية يضم 20 
شــركة عاملة في مختلــف القطاعات 
الصناعيــة، للمشــاركة فــي فعاليــات 
منتــدى االعمــال المصــري الكــوري 
واجتماعات مجلس االعمال المشترك 
بين البلدين والمقــرر انعقادهما خالل 

الفترة من 7-9 أكتوبر.
وقــال الوزيــر ان العالقــات المصرية 
الكورية عالقات اســتراتيجية تســتند 
التعــاون  مــن  طويــل  تاريــخ  الــى 
المشترك القائم على تحقيق المصلحة 
لالقتصادين المصريوالكوري على حد 
ســواء، خاصة وان كوريــا الجنوبية 
تعــد أحــد اهــم الشــركاء االقتصادين 
لمصر بجنوب شرق اسيا، مشيراً الى 
حــرص الحكومة على تعزيز العالقات 
وكوريــا  مصــر  بيــن  االقتصاديــة 
تعكــس  مســبوقة  غيــر  لمســتويات 
مســتوى العالقات السياسية المتميزة 

التي تربط البلدين.
وأضــاف ان هناك فرصاً كبيرة لتعزيز 
التعــاون الصناعيواالســتثماري بيــن 
البلديــن خاصة فــي مجاالت صناعات 
السيارات وصناعة السفن والصناعات 
االنشــائية والتعليــم والتدريــب الفني 
وااللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات 
والمنســوجات، مشــيراً الــى إمكانية 

تفعيل التعاون بين البلدين بدول القارة 
االفريقية من خالل االستفادة من خطة 
عمل الوزارة الحالية بالقارة االفريقية 
والتــي ترتكز على تدشــين صناعات 
حقيقيــة بالقــارة االفريقيــة بخبــرات 

ومدخالت انتاج مصرية.
 وأوضــح الوزيــر ان حجــم التبــادل 
التجــاري بيــن البلديــن حقــق العــام 
الماضــي نســبة زيــادة كبيــرة بلغت 
مليــار   2 ســجل  حيــث   %  52.5
و160 مليــون دوالر مقارنــة بنحــو 
خــالل  دوالر  مليــون  و416  مليــار 
عــام 2017، مشــيراً الــى ان اهــم 
بنــود الصــادرات المصرية الى كوريا 
تتضمن االدوية واالســمدة والســجاد 
واالســمنت  والجرانيــت  والرخــام 
واآلالت الكهربائية والكيماويات واهم 
الــواردات تشــمل الســيارات والحديد 

والصلب واآلالت والمعدات.
ومن جانبه أكد الســيد/ يون يوتشوك 

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة حرص 
بالده على تعزيز التعاون االقتصاديالت

جاريوالصناعيواالستثماري مع مصر 
خالل المرحلة المقبلة، مشــيراً الى ان 
زيــارة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
األخيــرة للعاصمــة الكوريــة ســيول 
مهــدت الطريــق لفتح صفحــة جديدة 
مــن العالقــات المتميزة فــي مختلف 

المجاالت وعلى كافة األصعدة.
وقــال ان زيــارة وفد رجــال االعمال 
الكــوري للقاهــرة تعكس ثقــة دوائر 
االعمال الكوريــة باالقتصاد المصري 
باعتبــاره أحــد االقتصاديــات األكثــر 
اســتقراراً فــي المنطقة، مشــيراً الى 
أهميــة االســتفادة من االســتراتيجية 
المشــتركة لمصــر وكوريــا للتوســع 
التجاريوالصناعــي بالقــارة االفريقية 
واستغالل موقع مصر المتميز كمحور 
ارتكاز للنفــاذ لدول القــارة االفريقية 

ومنطقة الشرق األوسط. 
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وزير التجارة والصناعة يفتتح أحدث مصنع إلنتاج 
البطاطس المصنعة باستثمارات 40 مليون دوالر 

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء

افتتــح المهندس عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة أحدث 
مصانــع شــركة فــارم فريتــس مصــر بالعاشــر مــن رمضان 
باســتثمارات تبلــغ 40 مليــون دوالر حيث يقــام المصنع على 
مســاحة 9300متــر مربع ويوفــر 100فرصة عمل مباشــرة 

وأكثر من 5 أالف فرصة عمل غير مباشرة.
وقد شــارك في مراســم اإلفتتاح الدكتورة/ ســحر نصر وزيرة 
االســتثمار والتعــاون الدولى والســيد/ بيت ديبرونــج، رئيس 
مجلــس ادارة شــركة فارم فريتس العالميــة إلى جانب عدد من 

قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات 
الرئيسية باالقتصاد القومى والذي يوفر الغذاء اآلمن للمواطنين 
ويســهم فى توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب، مشيراً 
إلى أن صادرات القطاع بلغت خالل العام الماضى نحو 2 مليار 
و830 مليــون دوالر كمــا بلغت خالل الـ7 شــهور األولى من 
العام الجارى مليار و 826 مليون دوالر مقارنة بنحو مليار و 
699 مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى محققة 

زيادة قدرها %7.5.
وأضــاف أن أهــم األســواق العالميــة المســتقبلة للصــادرات 
المصرية من الصناعات الغذائية تشمل أسواق المملكة العربية 
الســعودية وليبيا واألردن والواليات المتحدة األمريكية واليمن 
واإلمــارات العربية المتحــدة والعراق والمغــرب والكويت كما 
تشــمل أهم  بنود الصادرات المصرية فى هذا القطاع البطاطس 
المصنعة والبصل المجفف ومنتجات األلبان واألسماك والتوابل 
والخضــروات المجففة والمجمدة والزيــوت والفاكهة المجففة 

والمجمدة والعسل والعصائر .

 وأكــد نصــار حرص الــوزارة علــى االرتقاء بمعاييــر الكفاءة 
والسالمة بقطاع التصنيع الغذائي بهدف تحسين تنافسية المنتج 
المصرى بالسوق المصرى والسوقين اإلقليمىوالعالمى ،مشيراً 
إلى أن الوزارة تســعى لجعل مصر محــوراً صناعياً وتصديرياً 
للصناعــات الغذائية ألســواق الــدول العربية وأســواق منطقة 

الشرق االوسط.
واكــد الســيد/ أحمــد صديــق العضــو المنتــدب لشــركة فــارم 
فريتــس مصــر ان الشــركة  تعد احــدى الشــركات الرائدة في 
مجــال صناعة المنتجات الغذائية المجمــدة  في مصر منذ أكثر 
مــن 30عاماً ،مشــيرا الــى أن  المصنع الجديد لفــارم فريتس 
 يعمل وفــق أحدث تكنولوجيــات التصنيع والتغليــف  العالمية.
وأشــار الى أن المصنع الجديد يعمل بأحــدث تكنولوجيا تغليف 
وتصنيــع البطاطس في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 50 ألف 
طن ســنويا  لتصل الطاقة اإلنتاجية لشــركة فــارم فريتس إلي 
150 ألف طن سنوياً،الفتا الى أن الشركة تصدر منتجاتها  لـ22 
دولــة مختلفــة، وتعمــل حاليــا علــى زيــادة عــدد منتجاتهــا 
 بنســبة  25 % حيــث تنتج الشــركة مــا يقرب مــن 18 منتج.
صادراتهــا  زيــادة  تســتهدف  الشــركة  أن  الــى  الفتــا 
. القادمــة  الفتــرة  خــالل  اإلنتــاج  مــن   %65 مــن   ألكثــر 
وتابع رئيس مجلس اإلدارة أن الشركة تم تأسيسها باستثمارات 
هولنديــة ســعودية إماراتية ويعمل بها حوالــى 1000موظف 
فضــاًل عــن توفير أكثر من 20ألف فرصة عمل غير مباشــرة. 
مشيرا الى ان الشركة تعمل على توجيه جزء كبير من أرباحها 
لعمليات التطوير سواء في انشاء توسعات جديدة أو رفع كفاءة 

خطوط اإلنتاج. 

هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية 
بـ 3 معارض دولية بروسيا وإيطاليا وكينيا

نظمت هيئة تنمية الصادرات المشاركة 
المصرية بـ3 معارض خارجية تتضمن 
موســكو«  فــود  وورلــد  معــرض« 
للحاصالت الزراعية واألغذية بروسيا 
ومعــرض »ميديــك ايســت افريــكا« 
للمســتلزمات الطبية واألدويــة بكينيا 
للرخــام  »مارمومــاك«  ومعــرض 

والجرانيت بإيطاليا.
 وقال الدكتور/ عبد العزيز الشــريف، 
رئيــس هيئــة تنميــة الصــادرات ان 
معرض »وورلد فود موسكو« والذي 
يعقد خالل الفترة من 24-27 سبتمبر 
بالعاصمة الروســية موســكو يعد أحد 
أهــم معــارض الحاصــالت الزراعيــة 
واالغذية على مســتوى العالم، مشيرا 
الى أن 26 شركة من كبرى الشركات 
المصرية العاملة فى قطاع الحاصالت 
الزراعية والصناعات الغذائية تشارك 
فــي المعرض هــذا العام بجنــاح على 

مساحة 451 متر مربع. 
ومــن جانبــه قال الســيد/ أحمــد امين 
نائــب رئيس هيئــة تنميــة الصادرات 
لشــئون المعــارض والترويــج ومدير 
الجناح المصــري أن معرض« وورلد 

فود موسكو« يشهد هذا العام مشاركة 
أكثــر من 4000 عــارض من حوالي 
96 دولة، فيمــا يتوافد على المعرض 
حوالــي 100 ألــف زائــر مــن كبــار 
المســتوردين والمشــترين من حوالي 

150 دولة.
وحول المشاركة المصرية في معرض 
»ميديك ايســت افريكا« قال الشــريف 
ان المعرض يقام في كينيا خالل الفترة 
من 24-27 سبتمبر حيث يتم تشارك 
فــي المعرض نحــو 18 مــن كبريات 
الشــركات المصريــة العاملــة في هذا 
المجال، الفتاً إلى أن هذا المعرض هو 
األكبر واألهــم بمنطقة شــرق أفريقيا 
والتــى تضم 6 دول تشــمل بوروندى 
وكينيــا وروانــدا وتنزانيــا وأوغنــدا 

وجنوب السودان. 
وبــدوره أوضــح الســيد/ احمــد نبيل 
مدير الجنــاح المصــرى أن المعرض 
يعد منصة هامة لاللتقــاء بالموزعين 
وصنــاع  الحكومييــن  والمســؤولين 
القرار وممثلي المستشفيات ومسئولى 
الرعاية الصحيــة والمختبرات الطبية 
فــي دول شــرق افريقيا، مشــيراً الى 

مــن   3000 مــن  أكثــر  وجــود  ان 
المتخصصين في الرعاية الصحية من 
40 دولة فــي المعرض يتيح الفرصة 
للشركات المصرية المشاركة للتواصل 
مع عمالء جدد من جميع انحاء شرق 

افريقيا.
 وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة المصرية 
فــي معــرض »مارمومــاك« للرخــام 
والجرانيــت الذي يعقــد بمدينة فيرونا 
اإليطاليــة خــالل الفترة مــن 28-25 
ســبتمبر اوضح الدكتور عبــد العزيز 
المصريــة  المشــاركة  ان  الشــريف 
تتضمن نحو 12 من كبرى الشــركات 
المصريــة العاملة فى هذا المجال على 

مساحة تبلغ نحو 348 متر مربع.
وقد أشــار الدكتور حسام يونس وكيل 
ومديــر  والصناعــة  التجــارة  وزارة 
الجنــاح المصرى إلى أن المعرض يعد 
أكبر المعــارض الدوليــة المتخصصة 
فى مجال الرخام والجرانيت، الفتا الى 
ان عــدد الزائريــن الدوليين للمعرض 
بلــغ 68 ألــف زائر مــن 150 دولة، 
ويشــارك فيه 1616 عارًضا من 55 

دولة.
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وزير التجارة والصناعة يبحث مع رئيس اتحاد 
الغرف التجارية األلمانية سبل تعزيز التعاون 

االقتصادى المشترك بين مصر وألمانيا

عقــد المهنــدس عمرو نصــار وزير 
التجــارة والصناعة لقاًء موســعاً مع 
الدكتور/ إيريك شويتزر، رئيس اتحاد 
الغــرف التجاريــة األلمانيــة بحضور 
الســيد/ جان نويثــر الرئيس التنفيذي 
للغرفــة األلمانيــة العربيــة للصناعة 
والتجارة والســيد/ ديتردومبروســكى 
عضو البرلمــان األلماني والمهندس/ 
عماد غالى الرئيس التنفيذي لشــركة 
ســيمنس مصر والســيد/ أحمد عنتر 

رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقــال الوزيــر إن الزيــارات المكثفة 
للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة 
المرحلــة  خــالل  برليــن  األلمانيــة 
الماضية ســاهمت في تعزيز العالقات 
المصريــة األلمانيــة لمســتويات غير 
مســبوقة في مختلف المجاالت وعلى 
كافة األصعدة، مشــيراً إلى أن النجاح 
المشــروعات  الــذي حققتــه  الكبيــر 
الصناعية األلمانية بالسوق المصري 
يعكس مســتوى التعــاون االقتصادي 
المتميز بين حكومات ودوائر األعمال 

بالبلدين.
وأشــار نصار إلــى أن ألمانيا تعد أحد 
أهم الشــركاء التجارييــن لمصر على 
المســتوى الثنائي وفى إطــار االتحاد 
األوروبي، مشــيراً إلى سعى الوزارة 
والتقنيــات  الخبــرات  لنقــل  الجــاد 
الصناعية األلمانية المتطورة للصناعة 
الوطنية من خالل تفعيل برامج التعليم 
والتدريب المشترك في كافة المجاالت 

الصناعية. 
ونــوه نصار إلى أهمية تعزيز التواجد 
الصناعي والتجاري المصري األلماني 
بدول القارة اإلفريقية خاصة في إطار 
خطــة الــوزارة الحاليــة الرامية إلى 
تدشــين صناعات حقيقية بدول القارة 
بخبــرات ومدخــالت إنتــاج مصريــة 
،مشــيراً إلى أن الوزارة بصدد تنظيم 
مؤتمــر فنى تحت عنــوان »صنع في 
إفريقيــا« وذلــك بالتعاون والتنســيق 
مــع وزارتــي الخارجية واالســتثمار 
خالل فعاليات انعقاد مؤتمر االستثمار 
في إفريقيا والذى ســيعقد خالل شهر 

نوفمبر المقبل حيث يستهدف المؤتمر 
اإلعالن عن بدء خطة طموحة لتعزيز 
الصناعــة اإلفريقيــة وذلك بمشــاركة 
وزراء الصناعــة األفارقة واالتحادات 
الصناعيــة اإلفريقية الى جانب 150 

مشارك من دول القارة السمراء.
ومــن جانبــه قــال الدكتــور/ إيريــك 
شويتزر رئيس اتحاد الغرف التجارية 
األلمانيــة أن الفتــرة الحاليــة تشــهد 
تعاوناً غير مسبوق بين دوائر األعمال 
بمصر وألمانيــا في مختلف المجاالت 
االقتصادية، مشــيراً إلى أهمية العمل 
خالل المرحلة الحالية على تنفيذ برامج 
تحفيزية لجذب االستثمارات األلمانية 
للســوق المصري خاصة في مجاالت 
صناعة السيارات ومشروعات الطاقة 

المتجددة.
واضــاف أن اتحــاد الغــرف التجارية 
األلمانيــة يضــم 79 غرفــة ويمتلــك 
140 فرع بـ92 دولة ويسهم بفاعلية 
فــي تعزيز التعــاون االقتصــادي بين 

المانيا ومختلف دول العالم.

بمشاركة 15 شركة مصرية
اختتام فعاليات البعثة التجارية المصرية للعاصمة 

الغانية أكرا للترويج لصادرات الكيماويات واالسمدة
اختتمــت فعاليات البعثــة التجارية المصرية لدولــة غانا والتي 
نظمتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديرى 
للكيماويات واالسمدة ومكتب التمثيل التجاريالمصري بالعاصمة 

أكرا وذلك خالل الفترة من 22 الى 27 سبتمبر. 
 وأوضــح الدكتــور عبــد العزيز الشــريف رئيس هيئــة تنمية 
الصــادرات ان البعثة اســتهدفت الترويج للصــادرات المصرية 
وبصفة خاصة قطاع الكيماويات واالســمدة حيث شارك بالبعثة 
15 شركة مصرية واستهدفت تنشيط التواجد المصري، وتعظيم 
تنافســية منتجات الصناعــات المختلفة في األســواق العالمية، 
الــى جانــب التعرف علــى الفــرص االســتثمارية والتصديرية 

والمشروعات المتاحة بغانا.
وأشار الشريف إلى ان أنشطة البعثة تضمنت عقد لقاءات ثنائية 
مــع ممثلي الجهات الحكوميــة والهيئات واالتحــادات والغرف 
ورجال األعمال، وكبريات الشــركات المســتهدفة لالتفاق على 
تنفيذ شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيالت أو عقود توزيع، 
مشيرا الى ان برنامج البعثة تضمن ايضاً القيام بزيارات ميدانية 
للســوق الغاني، ومقار الشركات في غانا، فضال عن المشاركة 

في ندوة عن التجارة واالستثمار في غانا.
 جدير بالذكر ان صادرات المنتجات الكيماوية واالســمدة تمثل 

27% مــن حجم الصــادرات المصريــة لغانا بقيمــة30 مليون 
دوالر، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى غانا خالل عام 
2018 نحو 113 مليون دوالر وتعد غانا رابع أكبر األســواق 
االفريقية المســتقبلة للصــادرات المصرية بعــد كينيا ونيجيريا 

وإثيوبيا.

عبد العزيز الشريف قائمًا بأعمال رئيس 
هيئة تنمية الصادرات لمدة عام

أصدر الدكتور/ مصطفــى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 
قراراً بندب المستشار تجارى/ عبد العزيز الشريف للقيام 
بأعمــال رئيس الجهــاز التنفيذي لهيئــة تنمية الصادرات 

وذلك لمدة عام.
يأتــي هذا القرار في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة 
لالســتعانة بكوادر شــابة في مواقع قيادية للمساهمة في 
تنفيذ خطة واســتراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات وفتح 

المزيد من األسواق امام الصادرات المصرية. 
جدير بالذكر ان المستشــار تجارى عبد العزيز الشــريف 
حاصــل على ماجســتير ودكتوراة فــى ادارة االعمال من 
جامعة برشــلونة، وقد عمل بالمكاتب التجارية بســفارات 

مصر فى كل من روما وميالنو وبرشلونة ووارسو.

بقرار من رئيس الوزراء
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أكــد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص 
الحكومة على تعزيز الشــراكة االقتصاديــة مع دول االتحاد 
األوروبي، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية 
القائمة على التفاهمات المتبادلة لمتطلبات التنمية االقتصادية 
الشاملة والمســتدامة، وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من 

مصر ودول االتحاد على حد سواء. 
جــاء ذلك في ســياق كلمــة الوزير التــي ألقاهــا نيابة عنه 
المهندس/ أحمد طه مســاعد أول وزيــر التجارة والصناعة 
خــالل فعاليــات الحفــل الختامــي لبرنامــج تعزيــز التجارة 
واألســواق المحلية والذي حضره الوزير المفوض/ إبراهيم 
العافيــة رئيس قطــاع التعاون بمفوضية االتحــاد األوروبي 
بمصــر وممثل ســفير االتحــاد األوروبي بالقاهــرة وممثلو 
وزارة التجــارة والصناعــة واالتحــاد األوروبــي، وممثلــو 

القطاع الخاص والسفارات األوروبية بالقاهرة.
وقــال الوزيــر ان اســتراتيجية مصــر للتنميــة المســتدامة 
»رؤية مصــر 2030« تمثل وثيقة عمــل متكاملة األركان 
للدولــة بكافــة كياناتهــا وتعكــس المالمح الرئيســية لمصر 
الجديدة التي تمكنها من تحقيق التنمية االقتصادية الشــاملة 
والمستدامة، مشيراً الى أن االستراتيجية تستهدف االرتقاء 
بحياة المصريين ومواجهة التحديات، ورســم مالمح اقتصاد 

تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على االبتكار والمعرفة0
وأضاف ان تحقيق األهداف االقتصادية لالستراتيجية يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بتبني المجتمع بكل فئاته للسياسات والبرامج، 
والمبادرات التي تتضمنها هذه االســتراتيجية، والمشــاركة 
الفعالة للقطاع الخاص، مشــيراً الى ان استراتيجية الوزارة 
لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020-2016 

القاهرة تشهد الحفل الختامــــــي لبرنامج تعزيز التجارة 
TDMEP واألسواق المحلية

والمنفذة بالتعاون مــع االتحاد األوروبي تحقق اهداف رؤية 
مصر للتنمية المستدامة  2030 خاصة في مجاالت التطوير 
المؤسســي وبنــاء وتنمية قدرات العامليــن بالجهاز اإلداري 
للدولة وتحفيز االســتثمار الصناعــي الخاص وتنمية الوعي 
االستثمارى باإلضافة الى تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية.
وأضــاف ان برنامــج تعزيــز التجــارة واالســواق المحليــة
TDMEP بالتعــاون مــع االتحاد األوروبي ســاهم في دعم 
اإلصالحات االساســية في مجال وضع  السياســات الرئيسية 
بــوزارة التجــارة والصناعــة  والتي تشــمل وضــع وإطالق 
استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة 2016-2020، ودعم 
قانون التراخيص الصناعية، وتحديد قطاعات المنتجات ذات 
األولويــة لمصر فــي إطار اتفاقيــات تقييــم المطابقة وقبول 
المنتجــات الصناعيــة )ACAA( ، مشــيراً الــى ان هــذا 

البرنامــج  مهــد  الطريــق لتطوير 5 اســتراتيجيات قطاعية 

بالتعــاون الوثيــق مع القطــاع الخاص كما ســاهم في حصر 
مهام البنية االساســية  للجودة في مصر  وصياغة مســودة 
اســتراتيجية الجودة الوطنية  كما وضــع البرنامج توصيات 
بشــأن إنشــاء منظومة حوكمة البنية األساسية للجودة، كما 
قدم الدعم الفني في مجال تطوير سالسل القيمة في قطاعات 
الجلــود واألغذية والمنســوجات ومواد البنــاء والكيماويات 

والحرف اليدوية من خالل االستراتيجيات القطاعية.
ولفت نصار ان االتحاد األوروبي يعد اهم شركاء التنمية لمصر 
حيــث يصل حجم مشــروعات التعاون التنمويــة المخصصة 
لمصــر مــن االتحاد األوروبي  إلى حوالــي 1.1 مليار يورو 
سنوًيا كما يشكل حجم تجارة مصر مع دول االتحاد األوروبي 
حوالــي 30% من إجمالي حجم تجارتها الســلعية مع العالم، 
مشيراً الى ان العالقات الثنائية بين مصر واالتحاد األوروبي 
شــهدت زخماً كبيرا فــي الفترة األخيرة، تمثل في اســتئناف 
عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية 
األوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، 
وعقد مجلس المشــاركة على المســتوى الوزاري خالل عام 

.2016
ومن جانبه اشار الوزير المفوض ابراهيم العافية رئيس قطاع 
التعــاون بمفوضية االتحــاد االوروبي بالقاهــرة الي حرص 
االتحــاد االوروبــي والحكومــة المصرية الدائــم على تعزيز 
العالقات التجارية واالستثمارية بين الجانبين، مشيراً إلى ان 
البرنامج تم تنفيذه بمنحة مقدمة من االتحاد االوروبي قدرها 
20 مليــون يورو بهدف دعــم وزارة التجارة والصناعة في 
اجراء عدد من االصالحات الرئيسية على السياسات الداعمة 
للتنمية االقتصادية وتحســين اندماج مصــر في االقتصادين 
االقليمــي والعالمي، مشــيرا الــي ان البرنامج ســاهم ايضا 
في تنفيذ عدد من السياســات واالســتراتيجيات االستثمارية 
والصناعية والتجارية الداعمة لالقتصاد المصري كما ساهم 
في تعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية وتحرير االسواق.
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و يبحث مع وفد حكومي ياباني 
رفيع المستوى تعزيز التعاون االقتصادي 

والتجاري بين البلدين خالل المرحلة المقبلة

وزيرا المالية والتجارة يوقعان اتفاق تسوية 
المستحقات لشركة سوميتوموإيجيبت 

لدى صندوق تنمية الصادرات

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعة جلســة مباحثات موســعة مع 
الســيد/ يوشــيهيكو ايســوزاكى ، وزير 
الدولــة لالقتصــاد والتجــارة والصناعة 
اليابانــي والتــي تناولــت ســبل تعميــق 
التعاون االقتصادي المشترك بين البلدين 

خالل المرحلة المقبلة.  
وقــال الوزير أنه تقرر تشــكيل مجموعة 
عمــل مصريــة يابانيــة يترأســها عــن 
الجانــب المصري رئيس جهــاز التمثيل 
التجاري وبعضوية ممثلين عن المجالس 
التصديرية والمكتــب التجاري المصري 
في طوكيو تســتهدف العمل على تيســير 
تدفق التبادل التجاري بين البلدين وإزالة 
كافــة التحديات التي قد تواجه الشــركات 
اليابانية المســتثمرة او الراغبة في ضخ 

استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وأكد نصار حرص مصر على إحداث نقلة 
نوعية في مســتوى العالقات االقتصادية 
والتجاريــة مــع اليابــان خاصــًة في ظل 
الزيــارة الناجحــة للرئيــس عبــد الفتاح 

السيسي نهاية شــهر أغسطس الماضي 
لليابان للمشــاركة في قمة مؤتمر »تيكاد 
7«، مشــيراً إلى ضــرورة البنــاء على 
نتائــج هذه الزيــارة الهامة لتحقيق مزيد 
من التعاون بين البلدين واالنتقال به إلى 

آفاٍق أرحب.
وأشــار الوزيــر إلــى التواجــد المصري 
القوي فــي القارة اإلفريقيــة في مختلف 
المجــاالت فضاًل عن مكانــة ودور مصر 
الفريد فــي القارة وخاصًة في ظل ترأس 
مصــر االتحــاد األفريقي العــام الجاري، 
الفتاً إلــى أن هناك فــرص كبيرة لتعزيز 
التعــاون المشــترك مع الجانــب الياباني 

للنفاذ إلى أسواق الدول األفريقية.
وفي هذا اإلطار دعا نصار الوفد الياباني 
للمشــاركة فــي المؤتمــر الــذي تنظمــه 
الحكومــة المصريــة حــول التصنيع في 
أفريقيــا والمقــرر عقده ضمــن فعاليات 
مؤتمر »االســتثمار فــي افريقيا« خالل 
شــهر نوفمبر المقبل، مشــيراً الى أهمية 
تحقيــق مشــاركة يابانية فعالــة في هذا 

المؤتمــر الهــام باعتبــاره فرصــة جيدة 
أمام المستثمرين اليابانيين للتعرف على 
ظــروف التصنيع والتحديــات الصناعية 

التي تواجه القارة السمراء.
الســيد/  قــال  جانبــه  ومــن 
الدولــة  وزيــر  يوشيهيكوايســوزاكى، 
لالقتصــاد والتجارة والصناعــة الياباني 
أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلســلة من 
اللقــاءات التي يعقدهــا الوفد الياباني مع 
عــدد مــن المســؤولين المصريين على 
هامش مشاركة الوفد في فعاليات الدورة 
الخامســة للمنتــدى االقتصــادي الياباني 
العربي التي بدأت أعمالها اليوم بالقاهرة 
بمشــاركة أكثر مــن 250 مشــارًكا من 
القطاعيــن العــام والخــاص منهم 100 
رجــل أعمال ياباني بهــدف دعم وتعزيز 
التعــاون االقتصــادي العربــي اليابانــي 
المشترك، مشــيراً إلى أن الفترة األخيرة 
شهدت زخماً كبيراً في العالقات بين مصر 
واليابــان انعكس في الزيارات الرســمية 

المتبادلة بين المسؤولين بالبلدين.

فى تحرك ســريع للحكومــة المصرية لتنفيــذ البرنامج الجديد 
الــذي أطلقه الدكتور مصطفــى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 
مؤخــراً لتحفيــز وتنمية الصــادرات المصرية، وقــع الدكتور 
محمــد معيط وزيــر الماليــة، والمهندس عمرو نصــار وزير 
التجــارة والصناعة اتفاًقا مع شــركة »ســوميتومو إيجيبت« 
لتســوية المبالغ المســتحقة المتأخرة للشــركة لــدى صندوق 
تنمية الصادرات، وذلك فى إطار المبادرة التى اقرتها الحكومة 
لســداد المســتحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين؛ 
بما ُيسهم فى تشجيع االستثمار وتعظيم اإلنتاج المحلى وتحفيز 

التصدير.
قــال الدكتور محمد معيط وزير الماليــة، إن الحكومة حريصة 
على إحداث نقلة نوعية فى معدالت التصدير بما يتطلب تعميق 
التصنيع المحلى وتشــجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات 
التنافســية للمنتجات المصرية بحيث تكــون ذات قيمة مضافة 
عالية على النحو الذى يفتح آفاًقا تصديرية جديدة، موضًحا أن 
البرنامــج الجديد لتحفيز الصــادرات ال يقتصر على تقديم دعم 
مالــى فقط للمصدرين، بل يتضمن مســارات أخرى منها: دعم 
التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض 
الــدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل 
عام، بما ُيواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوى 

الذى ُيعد إحدى دعائم االقتصاد القومى. 
وأشار إلى أن وزارة المالية سوف تتولى - وفًقا التفاق التسوية - 
سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة »سوميتوموإيجيبت« 

لدى صندوق تنمية الصادرات خالل فترة أقل من 5 سنوات.
وأضاف أنه سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين 
من خالل تخصيص األراضى الصناعية واالستثمارية، وتسوية 
المتأخــرات الضريبية حتــى نهاية يونيــه 2018، فضاًل عن 
تشــجيع الشركات المصدرة على ضخ أى مستحقات يحصلون 
عليها من الحكومة فى إقامة مشــروعات جديدة أو توســعات 
اســتثمارية بمشــروعاتهم القائمة؛ بما ُيسهم فى تقوية دعائم 

التصنيع المحلى.
 ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
أن هذا االتفاق يعكس التزام وجدية الحكومة في تنفيذ البرنامج 
الجديــد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية، والذي يســتهدف 

منــح المزيد مــن الحوافز لكافة القطاعــات الصناعية وبصفة 
خاصــة تلك القطاعات التي تمتلك قيمــة مضافة عالية تمكنها 
من المنافســة والتواجد في اســواق التصدير، مشــيراً الى ان 
الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساعدة لكافة القطاعات 
الصناعية لضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو من 

خالل اجراء توسعات في مشروعات قائمة. 
 واوضــح الوزيــر ان مبــادرة ســداد المســتحقات المتأخــرة 
للمصدرين قد تضمنت صرف 10 % من مســتحقات الشركات 
المصدره لــدي صندوق تنمية الصادرات والتي تعتزم انشــاء 
خطــوط انتاج جديدة او اجراء توســعات في اســتثماراتهم في 
الســوق المصري وهو االمر الذي سينعكس ايجاباً على زيادة 

معدالت االنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
 وبدوره أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية 
إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين وتحفيز 
الصــادرات؛ بما ُيســهم فــى زيادة حجم االســتثمارات بمصر، 
وقــد تقرر الســداد الفورى لكل مســتحقات صغــار المصدرين 
لمساندتهم، موضًحا أنه تقرر سداد مستحقات كبار المصدرين 
بحيــث يتم ضخها فى توســعات اســتثمارية وتصنيعية بمصر 

على النحو الذي تم مع شركة سوميتومو إيجيبت. 
 وفــي هذا الصدد، أوضح الســيد/ ريتشــارد نيلســون العضو 
المنتدب لشركة »سوميتومو إيجيبت« ان الشركة بدأت نشاطها 
في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للســيارات 
منذ عام 2011، اإل أن الشركة واجهت بعض المشكالت التى 
أثرت على تنفيذ خططها لتوســيع نشــاطها وضخ اســتثمارات 
جديدة فى الســوق المصري، مشــيراً الى ان العام األخير شهد 
قيــام الحكومة ببذل مجهود غير عــادي وطفرة كبيرة لتخطي 
المشاكل الســابقة وحلها بشكل جذريحتى تتمكن الشركات من 

ضخ إستثمارات جديدة داخل مصر.
وأوضح انه وفقاً التفاق التســوية فإن الشــركة ستقوم بالبدء 
فوراً فى إقامة مصنع جديد في بورســعيد إعتباراً من ســبتمبر 
الجارىعلى أن تنتهي أعمال اإلنشــاء بحد أقصي خالل 6 أشهر 
)مــارس 2020(، وذلك باســتثمارات تصل الــى 10 ماليين 
يــورو ويتيح ألف فرصة عمل،الفتاً إلــى انه من المخطط بدء 

انتاج المصنع الجديد منتصف العام المقبل
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خفضت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تقديراتها 
لنمــو االقتصــاد العالمي هذا العام ألدنى مســتوى منذ 
انــدالع األزمة المالية العالمية عام 2008، لتصل إلى 
2.9 في المائة، كما بلغت توقعاتها للعام المقبل 3 في 

المائة.
وحــّذرت المنظمة مــن أن تصاعد التوتــرات التجارية 
بيــن أكبــر اقتصادين فــي العالــم، الواليــات المتحدة 
والصين،يعــوق آفــاق نمــو االقتصاد العالمــي. وكان 
صندوق النقــد الدولي قد خفض توقعاتــه العالمية في 

يوليو الماضي بسبب الحرب التجارية أيضا.
وأوضحت المنظمة في ســياق تقريرها حول آفاق نمو 
االقتصــاد العالمي أن تصاعد حــدة التوترات التجارية 
بين الواليات المتحدة والصين يلقي بظالٍل ســلبيٍة على 

ثقة المستثمرين في مناخ األعمال 
مــن  مزيــداً  ويضيــف  العالمــي، 
الضبابيــة والتخبط على التعامالت 
ثــم  ومــن  العالميــة،  باألســواق 

تقويض آفاق النمو العالمي.
حــرب  تداعيــات  أن  وأضافــت   
التعريفــات الدائرة بين واشــنطن 
انكمــاش  وبكيــن ستتســبب فــي 
إجمالــي الناتــج القومــي الصيني 
بمقدار نقطــة مئوية، وتباطؤ نمو 
 0.7 بواقــع  االقتصاداألميركــي 
نقطة،والعالمي بواقع  0.6 نقطة.
ودعت المنظمة الحكومات للتحرك 

من أجــل احتواء تداعيــات حالة الضبابية المســيطرة 
علــى األداء االقتصادي، والعمل علــى جذب مزيد من 
االســتثمارات مــن أجل الحد من المخاطــر التي تواجه 

نمو االقتصاد العالمي.
 وأضافــت أن الحكومــات ال تقــوم بمــا يكفــي لتفادى 
الضرر المحدق بمســتقبل االقتصــاد العالمي، حيث أن 
تصاعــد التوترات التجارية ســيترك آثاراً ســلبيًة على 

الثقة واالستثمار.
وأشــارت المنظمة إلى أن قطــاع الصناعة كان األكثر 
تضــرراً مــن األزمــة االقتصادية الناجمــة عن الحرب 
التجاريــة بيــن أميــركا والصين. وأوضحــت أن قطاع 

فـى تقـريـر لمنظمـة التعــــــــاون االقتصادى والتنمية:
تصاعـد التـواتـرات التجــــــــــارية بين أمريكــا والصين 

يعوق آفاق نمو االقتصاد العالمى

الخدمــات أظهر بعــض المرونــة، إال أنها حذرت من 
أن »اســتمرار الضعف« في القطاع سوف يؤثر على 

سوق العمل واإلنفاق.
وجــاء فــي بيــان المنظمــة أن هناك مخاطــر أخرى 
علــى االقتصــاد العالمي تنبع من التباطــؤ القوي في 
اقتصاد الصين واحتمالية خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي دون اتفاق، مما قد يدفع االقتصاد البريطاني 
إلــى دائــرة الركود ويحد من نســبة النمو االقتصادي 

بصورٍة كبيرٍة في أوروبا.
وأكــدت المنظمــة أهمية بــذل جهوٍد مشــتركٍة لوقف 
تراكــم الرســوم الجمركية والدعم المالــي الذي يؤثر 
ســلباً علــى التجارة، وتبِني نظاٍم شــفاٍف يســتند إلى 

القوانين لتشجيع الشركات على االستثمار.
ومن المتوقع أال يتعدى معدل نمو االقتصاد األمريكي 

نسبة 2.4 في المائة هذا العام 
وأن يتراجع نمو االقتصاد الصيني ليصل إلى 6.1 في 
المائة خــالل 2019.كما خفضــت المنظمة توقعاتها 
للنمو االقتصادي فــي منطقة اليورو والتي تضم 19 
بلــداً إلى 1.1 في المائة هذا العــام، وكذلك توقعاتها 
لنمــو االقتصــاد البريطانــي بســبب اســتمرار أزمة 
الـ»بريكســت«، حيث توقعت أال يتعــدى النمو واحداً 
فــي المائــة هذا العــام، بينما بلغت توقعــات المنظمة 
العالمية لليابان، أحد أكبر اقتصادات القارة اآلسيوية، 

1.0 في المائة خالل عام 2019.

 المصدر: موقع منظمة التعاون االقتصادى والتنمية وموقع
جريدة الشرق األوسط ومواقع إخبارية عالمية
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5 دول اســتحوذت أسواقها على 34% من إجمالي الصادرات المصرية شملت 
الواليــات المتحدة األمريكية بقيمة مليار و462 مليون دوالر واإلمارات بقيمة 
مليــار و260 مليــون دوالر والمملكة العربية الســعودية بقيمــة مليار و156 
مليــون دوالر وتركيــا بقيمــة مليار و93 مليــون دوالر وإيطاليــا بقيمة 896 

مليون دوالر. 

• حققت الصادرات المصرية لتنزانيا العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 
21%، حيــث بلغت قيمتهــا 35.3 مليون دوالر، مقارنة بنحو 29.1 
مليــون دوالر خــالل عــام 2017، كما يميــل الميــزان التجاري بين 

البلدين لصالح مصر بقيمة 30.9 مليون دوالر

• 14 شــركة مصرية شــاركت بفعاليات األســبوع التجاري المصري 
األول بتنزانيا خالل الفترة من 10-14 سبتمبر. 

3 قطاعات تصديرية حققت نمواً ملموســاً خالل الـ8 أشــهر األولى من العام الجاري 
تضمنــت صــادرات قطاع المنتجات الغذائية حيث ســجلت نحو 2 مليــار و30 مليون 
دوالر مقابــل مليــار و888 مليــون دوالر خالل نفس الفترة من عــام 2018 محققة 
زيادة قدرها 8% كما سجلت صادرات الحاصالت الزراعية مليار و763 مليون دوالر 
مقارنــة بمليــار و626 مليون دوالر خالل نفس الفتــرة من عام 2018 محققة زيادة 
قدرهــا 8% كما ســجلت صادرات قطاع المالبس الجاهزة مليــار و105 مليون دوالر 
• يصل حجم مشــروعات التعاون التنموية المخصصة لمصر مقابل مليار و43 مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها %65. 

من االتحاد األوروبي إلى حوالي 1.1 مليار يورو ســنوًيا كما 
يشــكل حجم تجارة مصر مــع دول االتحــاد األوروبي حوالي 

30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم

5 دول اســتحوذت على نســبة 41.5% من إجمالي الواردات المصرية 
من الخارج شملت الصين بقيمة 7 مليار و196 مليون دوالر والواليات 
المتحدة بقيمة 3 مليار و39 مليون دوالر والمانيا بقيمة 2 مليار و451 
مليون دوالر وإيطاليا بقيمة 2 مليار و267 مليون دوالر وروسيا بقيمة 

مليار و889 مليون دوالر.  

• 212 ألف سائح بيالروسي قاموا بزيارة مصر خالل هذا العام بنسبة 
30% من اجمالي السياحة البيالروسية الخارجية

•  بلغــت معــدالت التبادل التجاري بين مصر وبيالروســيا عام 2018 
نحو 108.7 مليون دوالر محققة نســبة زيادة قدرها 10.8% مقارنة 
بعام 2017، كما حقق التبادل التجاري بين البلدين نســبة زيادة بلغت 
36% خالل النصف االول من عام 2019 ليصل الي 74 مليون دوالر.  

• تمثل صادرات المنتجات الكيماوية واالسمدة 27% من حجم الصادرات 
المصريــة لغانــا بقيمة 30 مليــون دوالر، حيث بلغت قيمــة الصادرات 
المصرية إلى غانا خالل عام 2018 نحو 113 مليون دوالر وتعد غانا 
رابع أكبر األســواق االفريقية المســتقبلة للصادرات المصرية بعد كينيا 

ونيجيريا وإثيوبيا

• افتتــاح أحــدث مصانع شــركة فــارم فريتس مصر بالعاشــر مــن رمضان باســتثمارات تبلــغ 40 مليون 
دوالر حيث يقــام المصنــع على مســاحة 9300 متر مربع ويوفر 100 فرصة عمل مباشــرة وأكثر من 5 

أالف فرصة عمل غير مباشرة.  

حققــت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموســة 
خالل الـ 8 شهور األولى من العام الجاري بنسبة 3% حيث 
ســجلت 17 مليار و65 مليــون دوالر مقارنة بـ 16 مليار 
و612 مليــون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي، 
وبلغــت الــواردات المصرية خالل الـ 8 شــهور األولى من 
العــام الجاري 40 مليار و551 مليــون دوالر، مقابل 40 
مليــار و178 مليــون دوالر خــالل نفس الفتــرة من العام 

الماضي بنسبة زيادة بلغت %1. 



2829 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

 عقــدت الجمعية العموميــة ألعضاء صندوق االدخار الخــاص للعاملين 
بديوان عام الوزارة »شئون صناعة« لمناقشة والتصديق على مشروع 
تعديــل الالئحــة الداخلية للصندوق » الدراســة األكتواريــة« المقدم من 
مجلس إدارة الصندوق ، برئاسة السيد/ كمال عبد العظيم صدقي ، رئيس 
مجلــس اإلدارة - مدير عام اإلدارة العامة للقضايا والتحقيقات، والســيد/ 
محمــد عباس ، رئيس مجلــس إدارة جمعية الخدمــات وكبير أخصائيين 
باإلدارة العامة للمشــتريات ، والسيد/ حســن حالوة أمين عام الصندوق 
- باحــث باإلدارة العامة للشــئون المالية ، والســيد/ محمد بدوى ، مدير 
الصندوق – باحث بمكتب السيد المستشار محمد العشري ، والسيد/ سالم 
شــوقي، الســكرتير العام للصندوق - اخصائي بــاإلدارة العامة للعالقات 

العامة والمراسم. 
 حضــر االجتمــاع الســيد / ياســر جابر شــاكر رئيــس اإلدارة المركزية 
للعالقات العامة واإلعالم وخدمة المواطنين والمتحدث الرســمي للوزارة 
والســيد/ برنــس عبد الرحيم مدير عام اإلدارة العامــة للتكليفات والمهام 
بقطاع مكتب الوزير والمهندسة/أمل عبد الرحمن أحمد مدير عام اإلدارة 

العامة لنظم المعلومات. 
 وقد اســتعرض السيد/كمال عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة الصندوق في 
كلمتــه خــالل فعاليات االجتماع اهداف ومميزات تعديــل الالئحة الداخلية 
للصندوق عن النظام القديم الُمتبع، حيث كان يتم خصم مبلغ مالي بمقدار 
40% مــن االجر األساســي الشــهري ليحصل العضو فــي نهاية الخدمة 
»بلوغ السن القانوني    للمعاش » على مبلغ مالي بمعدل 6 شهور من 

األجر األساسي بحد اقصي 115 شهر . 
 امــا عن التعديل الجديد المندرج تحت مســمى » الدراســة األكتوارية« 
والُمعدة من قبل هيئة الرقابة المالية - أضاف كمال انه سيطبق بدءاً من 
2020/1/1 حيــث ســيتم خصم مبلغ مالي مــن العضو بمقدار 10% من 
األجر األساسي الوظيفي ليحصل في نهاية الخدمة على شهرين من األجر 
الوظيفي عن كل ســنة اشــتراك في الصندوق بحســبة )االجــر الوظيفي 
األخير × شهرين × مدة االشتراك( ، والعضو الذي ستنتهي مدة خدمته 
اعتبــاراً مــن اآلن حتي تاريخ 2019/21/31 ســيتم محاســبته بالنظام 

القديم ولكن بدون حد اقصى لعدد الشهور. 

  وجديــر بالذكــر انــه في حاالت العجز أو الوفــاة ألي عضو من أعضاء 
الصندوق ســيتم حصول الورثة الشــرعيين على مبلــغ عباره عن )أجر 
شــهرين من االجر الوظيفي في 2019/7/1( عن كل ســنة من سنوات 
االشــتراك الفعلي بالصندوق بداية مــن 2020/1/1 باإلضافة الى ميزة 
تأمينية بواقع المدة المتبقية لبلوغ السن القانونية بحد أقصى 5 سنوات . 
 ورداً علــى استفســارات بعــض العامليــن بالــوزارة على مشــكلة منح 
القروض من الصندوق ؛ علّق السيد ياسر جابر ، رئيس اإلدارة المركزية 
للعالقــات العامة واإلعالم وخدمة المواطنيــن انه ال يجوز االقتراض من 
أموال الصندوق خوفاً من عدم االنتظام في ســداد الرسوم المستحقة من 
الُمقتــرض حيث ان أموال الصندوق البد وأن تكون مؤمنة الحتياجها في 

أي وقت ألي عضو يصل للسن القانوني للمعاش . 
وفي نهاية االجتماع، قام الســيد سالم شوقي ، السكرتير العام للصندوق 
بتجميــع وتنســيق أوراق التصويت على الدراســة المقترحــة للتعديل » 
الدراســة األكتوارية« من العاملين ، وكانت النتيجة باإليجاب والموافقة 
على هذا التعديل المقترح وأشــاد جميع السادة الحضور بالمجهود الرائع 

لمجلس إدارة صندوق االدخار . 

أصــدر الجهاز المركــزي للتنظيم واإلدارة، الكتاب الدوري رقم 3 لســنة 
2019 بشــأن الضوابط واإلجــراءات المنظمة إلعــادة تعيين الموظفين 
الحاصليــن على مؤهالت أعلى أثناء الخدمــة والمخاطبين بأحكام قانون 

الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.  
حيــث تضمــن الكتــاب عدة قواعــد يجب علــى الوحدة االلتــزام بها عند 
اتخــاذ إجــراءات إعادة تعييــن الموظفين بالمؤهل األعلــى والمعروف بـ 
»التســوية«، ومنهــا أن إعادة التعيين تقتصر علــى الموظفين المعينين 
قبــل العمــل بأحكام قانون الخدمة المدنية فــي 2 نوفمبر 2016، كما أن 
»التســوية« أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في 
إعادة التعيين بالمؤهل األعلى التقدم بطلب مكتوب إلى السلطة المختصة 
أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه 
على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها 

من السلطة المختصة. 
وجديــر بالذكــر ان الجهــاز المركزي للتنظيــم واإلدارة ال يملك أي تدخل 
إلجبــار وحدات الجهاز اإلداري للدولة علــى إعادة التعيين، كما أنه غير 

معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن. 
ويهيــب الجهــاز بكافــة الوحدات ســرعة البت في طلبات إعــادة التعيين 
المقدمــة إليها وفقاً لســلطتها التقديرية، وذلك نظــراً لقرب انتهاء العمل 
بأحــكام المــادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمــادة 189 من الئحته 

التنفيذية. 
وسينهي الجهاز إجراءات اعتماد كافة الطلبات المستوفاة التي وردت أو 
سوف ترد إليه من السلطة المختصة ومشتملة على موافقة لجنة الموارد 
البشــرية حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019، ولن يتم النظر في طلبات إعادة 

التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ. 

نظمت الوحدة الفرعية للمرأة وتكافؤ الفرص بمصلحة الكيمياء برئاسة 
الســيدة/ ســوزان محمــد عبد العزيز نــدوة حول الغــذاء الصحي اآلمن  
لألســرة المصرية، وقــد افتتح فعاليات الندوة المهنــدس/ مجدي فهمي 
رئيــس المصلحة وذلك بحضور األســتاذة/ انتصــار البارودي مدير عام 
شــئون العاملين بوزارة التجارة والصناعة ورئيس وحدة المرأة وتكافؤ 
الفرص بالوزارة، إلى جانب رؤســاء الوحدات الفرعية للمرأة بالجهات 

والوحدات التابعة للوزارة. 
وقــد أكد المهنــدس/ مجدي فهمي في كلمته علــى أهمية الدور الحيوي 
الــذي تلعبه  مصلحــة الكيمياء  في خدمة المواطــن المصري وحمايته 
من الغش التجاري حيث تعد المصلحة قلعة للتحاليل واالختبارات وبيت 
الخبرة الكيميائية في مصر حيث تم انشــائها عام 1898 بنفس تصميم 
مثيلتهــا فــي لندن وأن معاملهــا الحكومية المعتمدة هي المســئولة عن 
إجــراء االختبــارات والتحاليل الالزمــة للخامات والمنتجــات الصناعية 
والغذائية سواء على المستوى المحلي أو الواردة من الخارج للتأكد من 
مطابقتهــا للمواصفات القياســية المصرية والدوليــة وذلك بالتعاون مع 
مختلف األجهزة الرقابية مثل: مصلحة الرقابة الصناعية  وهيئة الرقابة 
على الصادرات والواردات ومديريات التموين بالمحافظات وجهاز حماية 
المستهلك والنيابة العامة والرقابة التجارية..  ووزارات الداخلية والعدل 
والتربيــة والتعليــم فضال عن إجــراء االختبارات والتحاليــل الكيميائية 
للصادرات المصرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية 

حال طلب الجهات المصدرة ذلك . 
وحول االختبارات التي تمر بها المنتجات الغذائية أوضح رئيس المصلحة 
أن اإلدارة العامــة للمــواد الغذائيــة واحــدة مــن 11 إدارة تتبع اإلدارة 
المركزية وتشــمل 7 إدارات ) الحبوب والبقــول - اللحوم ومنتجاتها – 
الســكريات - الخضــر والفاكهة  - الزيــوت النباتية  - األلبان ومنتجاتها 
– الميكروبيولوجــي( تعمــل جميعها لضمان ســالمة المنتجات الغذائية 
ومطابقتها للمواصفات القياسية للحفاظ على صحة المواطنين وذلك من 
خالل اختبارات مثل:الكشــف عن الجيالتين وتقدير البروتين واإليثانول 
والمركبــات النيتروجينيــة الطيارةإلى جانب تقديــر محتوى الدهن الحر 
في اللحوم ومنتجاتها والكشف عن النشا في األلبان ومنتجاتها واختبار 

الزيوت بكافة أنواعها والكشف عن الفورمالين. 
وفيمــا يتعلق بمنتجات األلبــان الصحية أوضح الكيميائــي/ عبد الحميد 
قابيــل مديــر إدارة األلبــان ومنتجاتها بأنه علي الرغم من تعدد أشــكال  
الحليــب طويل العمر الذى يتم تعبئته فى عبوات تتراباك معقمة  حســب  
طريقة إنتاجه  ومحتواه الدهنى كامل او نصف  دســم  إال  أن تســخينه 
لدرجــة حــرارة عالية جدا  أثناء عملية بســترته يفقــده بعض خواصه 
ومكوناته الهامة ومنها الفوسفاتيز وهو ضروري المتصاص الكالسيوم 
وكذلك تتســبب درجة الحرارة في تدمير محتوي البروتين والليبيز ولذا 
ينصــح بتنــاول اللبن الطازج بعــد غليه بطريقه صحيحــه وهي: وضع 
اللبانة في حمام مائي وغلى الحليب وبعد غليه نضعه في ماء مثلج لعمل 
صدمــة حرارية لقتل أغلب الميكروبات ثم حفظه في الثالجة بحد أقصى 
ثالثة أيام وحذر قابيل من تناول األلبان المضاف إليها »نكهة« الفاكهة 
ألن مكوناتهــا كيميائية غير طبيعية  مما يعوق الجســم عن امتصاصها 

بسهولة. 
وحــول المواصفات القياســية الخاصة باللحوم أشــارت الكيميائية/ ثناء 
مسعود مدير إدارة اللحوم ومنتجاتها انها تشترك في تقدير نسب الدهن 
و البروتيــن والرطوبة و الرماد وذلك لحســاب نســبة اللحم األحمر أما 
بالنســبة للحوم النيئة تقاس بها نسبة المواد النيتروجينية الطيارة.  أما 
عــن عالمات فســاد اللحوم بصفــة عامة أكدت أن تغّير لــون اللّحم أحد 
العالمات البارزة الّدالة على فســاده؛ ففي حال فسد اللحم سيتم مالحظة 
أن لونــه قــد تغّير من درجة األحمر المعروفــة إلى درجة لون أكثر مياًل 
نحــو اللّــون الّرمادي الباهت، ويعود الســبب في ذلك إلــى أن البكتيريا 
المســببة لتلّوث اللّحم تقوم بتكسير مرّكبات الحديد الموجودة في اللّحم، 
وهذه المرّكبات هي ما تعطي الّدم واللّحم لونهما األحمر كما حذرت من 

خطورة إعادة فك وتجميد اللحوم الحمراء وخاصة المفروم منها.  
وحــول أهم البيانات التي تحرص المصلحة علــى مطابقتها والتي يجب 

التأكد منها عند شــراء المنتج إســم المنتج وعنوانه بوضوح وعالمته 
التجاريــة وتاريــخ اإلنتــاج وتاريخ انتهــاء الصالحية وشــروط الحفظ 
والتخزيــن وبلد المنشــأ في حالة اإلســتيراد.. وأشــارت إلــى ضرورة 
االلتفات عند شراء اللحوم المصنعة )الالنشون – الهمبورجر – الهوت 
دوج – التونــة( إلــى تبيــن نســبة البروتين  والحرص علــى أن تكون 
مرتفعــة.. وعدم تناولها في حالة تغير لونها او تكون مادة لزجة عليها 
ألن ذلك إشــارة لبداية نمو البكتريا عليها حتى مع عدم تغير رائحتها.. 
وحــذرت األمهات من تناول اللحوم المصنعة بعد مرور 3 ســاعات من 
بقائها خارج الثالجة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.. وبالنسبة للتونة 
والســلمون وغيرها من اللحوم المعلبة يجب االلتفات إلى سالمة العبوه 
الصفيــح وخلوها مــن أي صدا أو اعوجاج أو انتفاخ لضمان صالحيتها 

وتخزينها بطريقة صحيحة. 
وفيمــا يتعلق بالزيوت أوضحــت الكيميائية/  إلهام صبــري مدير إدارة 
الزيــوت النباتية  أن أهــم االختبارات التي تخضع لهــا الزيوت النباتية 
هــي قياس نســب الحموضة والبيروكســيد والمعــادن الثقيلة ومقياس 
اللــون إلن إنتاج زيوت الطعام النباتية يتم بعمليات أهمها التكرير وذلك 
بواســطة مــواد كيميائية قلوية أو عن طريق طــرق طبيعية مثل العصر 
علــى البارد فــي حالة زيت الزيتون مؤكدة أن زيــت الزيتون يعتبر من 
أفضــل أنــواع الزيوت ألنه أســرعها هضمــا.. أما الســمن النباتي فيتم 
إنتاجه عن طريق هدرجة الزيت الســائل فيصبح الجزء الســائل صلبا، 
فيتكون الســمن النباتــي ثم يتم بعد ذلك إضافة ألوان ونكهات مشــابهة 
للســمن الحيواني.. وأضافت أن الدهون المتحولة في السمن الصناعي 
تقلل من الكوليســترول النافع لإلنسان وتسبب ترسب األحماض الدهنية 
المشــبعة في الشرايين والتي تســبب األزمات القلبية وتصلب الشرايين 
لــذا من األفضل أن يتم الحصول على الســمن النباتي المصنع من زيت 
النخيــل عن طريق الهدرجــة الجزئية.. وتعد الدهــون الحيوانية أفضل 

صحيا ألنها كيميائيا تعتبر أكثر استقرارا وال تتأكسد بسهولة  
هذا وقد أشــادت األســتاذة/ انتصار البارودي بأهمية الندوة في ســياق 
األنشــطة التي تعتزم عقدها وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالوزارة خالل 
المرحلة المقبلة بهف نشــر الوعي للمرأة العاملة داخل الوزارة وكذلك 
للتعــرف على األدوار المختلفــة للجهات والهيئــات التابعة للوزارة مع 
تسليط الضوء على الكوادر النسائية بها وذلك في إطار مباديء وأهداف 

االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030  
شــهدت النــدوة كذلــك تكريمــاً لعدداً مــن القيــادات النســائية حيث قام 
المهندس/ مجدي فهمي ســالم رئيس مصلحة الكيمياء بتكريم الســيدة/ 
انتصار البارودي مدير عام شــئون العاملين بديوان عام وزارة التجارة 
والصناعــة ورئيــس وحدة المــرأة وتكافؤ الفرص والدكتورة / اســرار 
ياســين رئيس قســم هندســة التصنيــع وتعبئة وتغليــف االغذية بمعهد 
بحــوث تكنولوجيا الغــذاء بمركز البحــوث الزراعية كما تــم منح كبير 
كيميائين/ ايمان عبد الحميد حسانين شهادة شكر وتقدير تقديرا لجهودا  

تعديل الالئحة الداخلية لصندوق االدخار الخاص للعاملين بديوان 
عام الوزارة “شئون صناعة” 

أول نوفمبر 2019  : اخر يوم لتسلم طلبات إعادة “التسوية”  

مصلحة الكيمياء ... بمشاركة وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالوزارة  
تنظم ندوة حول الغذاء الصحي اآلمن لألسرة المصرية

تكريم قيادات نسائية على هامش الندوة
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دور هيئة التنمية الصناعية:
ــة  ــات الصناعي ــذ السياس ــن تنفي ــئولة ع ــة المس ــي الجه ه
والجهــات  والصناعــة  التجــارة  وزارة  تضعهــا  التــي 
التابعــة لهــا، وتحفيــز وتشــجيع االســتثمارات فــي القطــاع 
ــط  ــة للرب ــات الالزم ــات واآللي ــع السياس ــي، ووض الصناع
وأنشــطة  الصناعيــة  القطاعــات  تطويــر  متطلبــات  بيــن 
البحــث العلمــي والتكنولوجيــا المرتبطــة بهــا، باإلضافــة 
ــة األراضــي لألغــراض  ــذ سياســات تنمي ــى وضــع وتنفي إل
الصناعيــة وإتاحتهــا للمســتثمرين وتيســير حصولهــم علــى 
التراخيــص الصناعيــة وذلــك طبقــاً القــرار الجمهــوري رقــم 
350 لســنة 2005 بإنشــاء الهيئــة هيئــة عامــة اقتصاديــة 

ــة . ــة العام ــخصية االعتباري ــا الش ــون له وتك

انشطة هيئة التنمية الصناعية:
ــات  ــل خدم ــة دلي ــر الهيئ ــات المســتثمر: توف ــل خدم 1- دلي
إلنشــاء  المســتثمر  لمســاندة  اإلجــراءات  بكافــة  شــامل 
فعالــة،  عمــل  منظومــة  خــالل  مــن  صناعــي  مشــروع 
واإلدارة  واجراءاتهــا  الخدمــات  كافــة  الدليــل  ويتضمــن 

المســئولة عــن تنفيذهــا والمســتندات المطلوبــة والمــدة 
الزمنيــة الالزمــة للتنفيــذ، حيــث يتضمــن:

- دليل إجراءات إقامة منشأة صناعية
 - دليل تأسيس الشركات والمنشآت

- دليل القوانين المنظمة للصناعة
- دليل التخفيضات الجمركية لمكونات المنتجات المحلية

- خدمات التصدير و حساب نسب المكون المحلى
- رخص البناء والتشغيل .

- دليل المنشآت الصناعية و المنتجات المحلية
2- تســعى الهيئــة لتوفيــر أراضــي صناعيــة كاملــة المرافــق 
للمســتثمر عــن طريــق شــراكة ناجحــة ومتوازنــة مــع 
القطــاع الخــاص بمــا يتيــح لكيانــات اقتصاديــة عمالقــة 

تطويــر وترفيــق وإدارة مناطــق صناعيــة.
كفــاءة  لرفــع  متكاملــة  اســتراتيجية  الهيئــة  3-تتبنــى 
المناطــق الصناعيــة القائمــة بالجمهوريــة وإنشــاء مناطــق 
صناعيــة جديــدة مــن خــالل تطويــر منظومة تمويــل عمليات 
وترفيــق  إنشــاء  صنــدوق  طريــق  عــن  ترفيقاألراضــي 

المناطــق الصناعيــة التابــع للهيئــة.
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