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افتتحــت الســيدة/ نيفيــن جامــع وزيــرة التجارة 
والصناعــة المصرية نيابًة عــن الدكتور مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الــوزراء الجناح المصري 
المشــارك بمعــرض الخريف الدولــي والذي يقام 
بالعاصمــة البحرينيــة المنامــة خــال الفترة من 
23-31 يناير الماضي كما قامت الوزيرة يرافقها 
الســيد/ زايد بــن راشــد الزياني وزيــر الصناعة 
والتجــارة والســياحة بمملكــة البحرين والســيد/ 
ياســر شــعبان ســفير مصر لدى البحريــن بتفقد 
الجنــاح والمقــام على مســاحة 1000 متر مربع 

ويشارك به أكثر من 65 شركة وجهة مصرية.
الدولــي  الخريــف  معــرض  ان  جامــع  وقالــت 
يعــد أحــد اهــم المعــارض األكبر واألكثر شــعبية 
بمملكة البحرين للمنتجات والســلع االســتهاكية 
والمنسوجات والمنتجات الغذائية ومنتجات الحرف اليدوية والمابس ويضــم منتجــات األجهــزة الكهربائيــة واالثــاث 

الجاهــزة ومعدات اإلضاءة والديكور والمنتجــات الجلدية والمنتجات 
التكنولوجية.

 جديــر بالذكــر أن معــرض الخريف في نســخته الحاديــة والثاثين 
يقــام تحت رعايــة وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة البحرينية، 
ويضــم أكثر من 650 عارضا يمثلون 16 دولة ويقام على مســاحة 
15.400 متــر مربــع، كما يجدر اإلشــارة الــى أن الجناح المصري 
تنظمه مؤسســة أخبار اليوم وبتنسيق ودعم كامل من وزارة التجارة 

والصناعة والسفارة المصرية بالبحرين.

عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات 
مع الســيد/ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
بمملكــة البحرين اســتعرضا خالها ســبل دفع العاقــات االقتصادية 
بين البلدين لمســتويات متميــزة خاصة في قطاعي التجارة الخارجية 
والتصنيــع، كمــا تناول اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشــترك بين 
البلدين في مجاالت تبادل الخبرات الصناعية واالســتفادة من السوق 
البحرينــي كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لمنطقة الخليج وعدد من 

األسواق المجاورة بقارة آسيا.

وقالت الوزيرة ان العاقات التجارية بين مصر والبحرين شهدت العام 
الماضي تطوراً ملموســاً حيث بلــغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 
خال الـ 9 أشــهر األولى 392.5 مليون دوالر، مشــيرًة الى أهمية 
زيــادة حجــم التبادل التجاري بيــن البلدين ليرقى لمســتوى العاقات 
االقتصادية والسياسية المتميزة بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة

وأضافــت الوزيرة ان البحرين تحتــل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول 
المســتثمرة بالســوق المصــري باجمالى اســتثمارات تبلــغ 3 مليار 
و286 مليــون دوالر في عدد 216 مشــروعاً فــي مجاالت التمويل 

واالنشــاءات والتصنيــع والزراعة والســياحة والخدمــات واالتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات، كمــا ان هناك فرصاً اســتثمارية متميزة امام 
مجتمــع االعمال البحرينى للعمل بالســوق المصري خاصة في مجاالت 
الكيماويــات والبتروكيماويات وااللومنيوم الى جانب مشــروعات تنمية 
ســيناء ومشروعات محور قناة الســويس، مؤكدًة حرص الوزارة على 
حل اى مشكات قد تواجه االستثمارات البحرينية في السوق المصري

وفي هذا اإلطار لفتت جامع الى أهمية إقامة مركز تجاري دائم للمنتجات 
المصرية في البحرين بما يسهم في زيادة التواجد المصري في السوق 

البحريني.

اســتقبل صاحب السمو الملكي االمير ســلمان بن حمد آل خليفة نائب 
جالــة ملك البحرين ولي العهد الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعــة والتي تزور المملكة حالياً للمشــاركة فــي فعاليات افتتاح 
معــرض الخريــف الدولــي، حضر اللقــاء وزيرى الماليــة والصناعة 
والتجارة بمملكة البحرين والســفير ياســر شــعبان ســفير مصر لدى 

مملكة البحرين
وقالــت الوزيرة ان الشــيخ/ ســلمان بــن حمد آل خليفة قــد أكد خال 
اللقاء عمق العاقات المشتركة التي تربط بين قيادة وحكومتى البلدين 
الشــقيقين، معرباً عن تقديره للدور الكبير والمكانة الرائدة لجمهورية 

مصر العربية لدى مملكة البحرين.
وقــد أثني نائــب ملك البحرين ولــى العهد على الجهــود الكبيرة التي 
بذلتها مصر في تحسين بيئة ومناخ االستثمار ونجاح برنامج اإلصاح 
االقتصــادى وهــو االمر الــذي ينعكــس ايجاباً علــى تعزيــز التعاون 
االقتصادى واالســتثمارى المشــترك بين مصر والمملكــة البحرينية، 
مؤكــداً حــرص المملكة على مواصلــة البناء على ما تــم تحقيقه من 
إنجازات في مســار العاقات المشــتركة االمر الــذي يفتح آفاقاً جديدة 
ويخلق مزيداً من فرص التعاون في مشــروعات استراتيجية مشتركة 

بين البلدين الشقيقين.
وفى هذا اإلطار وجه ســمو االمير ســلمان بن حمد بإيفاد وفد وزارى 
بحرينــي يضــم وزراء التجــارة والصناعــة والمالية ورئيس شــركة 
ممتلكات لزيارة مصر خال المرحلة القريبة المقبلة لبحث أوجه تعزيز 
التعاون االقتصادى واالســتثمارى المشترك بما يسهم في احداث نقلة 
نوعية في مستوى العاقات االقتصادية المشتركة وبما يحقق مصالح 

الشعبين الشقيقين.
ومن جانبها اكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان 
العاقات السياســية المتميزة بين مصر والبحرين تمثل ركيزة أساسية 

وتعزيــز  لتنميــة 
العاقات االقتصادية 
فــي  المشــتركة 
المجــاالت  مختلــف 
كافــة  وعلــى 
األصعدة، خاصة في 
ظــل االهتمام الكبير 
فخامة  يوليــه  الذي 
الفتاح  عبد  الرئيس 
ودولــة  السيســي 
الــوزراء  رئيــس 
مصطفــى  الدكتــور 
بمملكــة  مدبولــي 
اهم  كأحد  البحريــن 
في  الشــقيقة  الدول 

منطقة الشرق األوسط والوطن العربي
وقالت الوزيرة أن مناخ االعمال في مصر أصبح أكثر جذباً لاستثمارات 
العربيــة واألجنبية خاصة في ظل حــزم الحوافز المتميزة التي يتيحها 
قانــون االســتثمار الجديد، مشــيرًة فــي هذا الصدد الــى احتال مصر 
للمرتبــة األولــى في افريقيا كأكثر الدول المؤهلة لجذب االســتثمارات 
األجنبية المباشرة وذلك في أحدث التقارير االفريقية الصادرة في هذا 

الشأن.
وأشــارت جامع الــى ترحيب مصر بزيادة تواجد الشــركات البحرينية 
لاســتثمار في الســوق المصرى لاســتفادة مــن كل الحوافز المتاحة 
وبصفــة خاصــة فــي القطاع الصناعــي والذي يلقى اهتمــام كبير من 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
خالل استقبال نائب ملك البحرين ولي 

العهد لوزيرة التجارة والصناعة
نيفين جامع: وفد وزاري بحريني يزور مصر قريبًا 
لبحث تعزيز الشراكة االقتصادية وزيادة معدالت 

التجارة البينية واالستثمارات المشتركة
وزيرة التجارة والصناعة تفتتح الجناح 

المصري بمعرض الخريف الدولي بالبحرين 

وتبحث مع وزيــــر الصنـــاعة والتجـــــــارة البحريني 
سبل تعزيز التعاون االقتصادي المشترك
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عقــدت الســيدة/ نيفيــن جامــع 
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء 
الدولــي  والتعــاون  التخطيــط 
والســياحة والهجــرة لمناقشــة 
ترتيبــات المشــاركة المصريــة 
بفعاليات معرض »اكســبو دبي 
2020« الذي تســتضيفه دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة خال 
الفترة من أكتوبر 2020 وحتى 
إبريــل 2021 وذلــك ألول مرة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
حيث استعرض اللقاء التفاصيل 
المصــري  بالجنــاح  الخاصــة 

وســبل االســتفادة من مســاحة الجناح والبالغة 3 آالف متر مربع 
في عرض التاريخ والحضارة المصرية العريقة للترويج للسياحة 
المصريــة باإلضافــة الى الفرص االســتثمارية المتميــزة المتاحة 
بالســوق المصري فــي مختلف القطاعات االســتثمارية الى جانب 

المنتجات المصرية كافة القطاعات.
وقــد شــارك فــي االجتماع ايضــاً رئيس الهيئــة العامــة للمنطقة 

االقتصاديــة لقناة الســويس ورئيس الهيئة 
العامــة لاســتثمار ورئيــس هيئــة تنميــة 
الصادرات والمستشــار االقتصادي لرئيس 
مجلس الوزراء الــى جانب ممثلي وزارتي 
المالية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

وقالــت جامع ان االجتماع اســتعرض خطة 
المشــاركة المصرية في المعرض من حيث 
المحتــوى الذي ســيتم عرضه خــال فترة 
المعــرض وكذا تقســيمات الجناح المصري 
مــن الداخل، مشــيرًة إلى أنه يجــري حاليا 
تحديد أدوار كافة الــوزارات المعنية بهدف 

وضع خطة عمل موحدة لتنفيذ الجناح المصري بصورة تليق باسم 
مصر خاصة في ظل المنافســة الكبيرة مع اجنحة الدول المشاركة 

والتي يصل عددها الى 192 جناح.
واضافــت ان الجنــاح المصــري يقع بمــكان متميز بجــوار قاعة 
»الوصل« الرئيســية وبجانب جناحي اإلمارات والصين، مشــيرٍة 
الــى انــه من المتوقع ان يزور الجنــاح المصري حوالي 5 مليون 

زائر خال فترة انعقاد المعرض والتي تبلغ 178 يوم.
ولفتــت جامــع الى ان االجتماع اســتعرض االســتعدادات الخاصة 
بتنظيم اليوم الوطني لمصر بالمعرض والذي يقام يوم 29 أكتوبر 
ويتضمــن فعاليــات تعكس الحضــارة المصرية العريقــة والثقافة 
والعــادات والتقاليــد المصريــة، مشــيرًة الى انه ســيتم البدء في 
انشــاء الجناح المصري خال الشــهر الجاري، مشيرة إلى أهمية 
مشــاركة القطــاع الخــاص بفاعليــات المعرض لعــرض الفرص 
االســتثمارية والتطور الكبير الذى شهده االقتصاد المصري وعقد 
اللقاءات الثنائية مع الشــركات ودوائر االعمال العالمية المشاركة 
بالمعــرض، الفتــًة في هذا االطار إلى أهميــة دور مجلس االعمال 
المصري االماراتي في دعم المشاركة المصرية بالمعرض وتعزيز 
التعــاون االقتصــادي والتجاري بيــن مصر وكافة الــدول ودوائر 

االعمال المشاركة في المعرض.

أكد أحدث تقرير صادر عن المكتب 
التجــاري المصــري بلنــدن حول 
تطــور العاقــات االقتصاديــة بين 
مصــر والمملكــة المتحــدة خــال 
الفتــرة مــن يناير وحتى ســبتمبر 
2019، ان حجــم التبادل التجاري 
بيــن البلدين بلغ خــال هذه الفترة 
1763.8 مليون جنية إســترليني 
وبنسبة زيادة بلغت 9.4% مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2018.
ولفــت التقرير الــى أن الصادرات 
المصريــة للمملكــة المتحــدة قــد 
بلغــت نحــو 720.8 مليون جنية 
إســترليني خــال الفتــرة ينايــر / 
ســبتمبر 2019 مقارنة بما قيمته 
680.8 مليــون جنية إســترليني 
خال نفس الفترة من عام 2018 

بنســبة زيــادة بلغت نحــو 5.8%، حيث تمثلت أهم بنــود الصادرات 
المصرية لهذا السوق الهام خال الثاثة أعوام الماضية في الكابات 
الكهربائيــة، والزيــوت المعدنيــة والمنتجــات بترولية، واألســمدة، 
والخضــروات والفاكهــة، والمابـــس الجاهــزة، والكيماويات غير 
عضوية، والباســتيك ومنتجاته، والمنســوجات والســجاد واغطيه 
االرضيــات، ومنتجــات الحديــد والصلــب، والســيراميك ومنتجاته، 

والمنتجات الورقية، واألثاث.
كمــا بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة خال الفترة 
ينايــر وحتى ســبتمبر 2019 نحــو 1043 مليون جنية إســترليني 
مقابــل ما قيمته 931 مليون جنية إســترليني خال نفس الفترة من 
عام 2018، حيث تضمنت اهم بنود الواردات المصرية من المملكة 
المتحــدة خال الســنوات الثاث الماضية منتجــات الحديد والصلب، 
والمنتجات الصيدلية، والمعدات وبذور البطاطس، واآلالت واالجهزة 
والمعــدات الكهربائيــة، والوقود المعدني والبتــرول، والخضروات، 

والباســتيك ومنتجاتــه، والزيــوت والنباتات العطريــة، والمنتجات 
الباستيكية.

وأوضح التقرير أن إجمالي االستثمارات البريطانية في مصر يبلغ ما 
قيمته نحو 5.348 مليار دوالر تتركز في أغلبها بالقطاع الصناعي، 
حيــث تحتل المملكة المتحــدة المرتبة األولى عالميــاً من حيث حجم 

المساهمة في االستثمار األجنبي المباشر في مصر.
وقــد ارجع التقرير ان ســبب زيادة صادرات مصــر للمملكة المتحدة 
يعود الي نجاح الجهــود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في لندن 
في تعريف المســتهلكين بالدولة بالمنتج المصــري، الفتا إلى جهود 
المكتب فــي معاونة المصدرين المصريين على النفاذ بمنتجاتهم إلى 
الســوق من خال تزويدهم بالدراســات التســويقية وترتيب لقاءات 
عمــل ثنائية مــع المســتوردين بالدولة وتنظيم المشــاركة المصرية 
بالعديد من المعارض المتخصصة التي يتم تنظيمها بالمملكة المتحدة 
، فضا عن إطاق العديد من الحمات الترويجية للمنتجات المصرية 

التي شهدت تطورا كبيرة خال الفترة الماضية.

في أحدث تقرير أعده المكتب التجاري 
المصري بلندن حول العالقات االقتصادية بين 

مصر وبريطانيا
9.4% فى زيادة في حجم التبادل 

التجاري بين مصر وبريطانيا خالل الـ 9 
أشهر األولى من العام الماضي

التجارة والصناعة تستضيف اجتماع 
وزاري موسع لبحث ترتيبات المشاركة 

المصرية بمعرض »اكسبو دبي 2020«
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»في أولــي اجتماعتهـا مــــــــــــع منظمــات األعمــال«

وزيــرة التجــارة والصناعــة تبحـث 
مـع مجلس إدارة اتحاد الصناعات وضع 
رؤية مشتركة لمستقبل الصناعة المصرية

وتقرر استمرار عمل المجالس التصديرية 
بتشكيلها الحالي لمدة 3 أشهر إضافية

عقــدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعــة لقاًء مع 
أعضــاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاســة المهندس 
محمد السويدي حيث اســتعرض اللقاء استراتيجية الوزارة للتعامل 
مــع التحديات التــي تواجه الصناعة المصرية ورؤيتها المســتقبلية 
لارتقــاء بتنافســية مختلــف القطاعــات الصناعيــة، حضــر اللقاء 
المهنــدس/ أحمد طه مســاعد الوزيرة لشــئون الصناعة والدكتور/ 

أحمد مغاوري الوزير مفوض تجارى بجهاز التمثيل التجاري.
وأكــدت الوزيرة حرص الــوزارة على تعزيز التعاون مع كافة دوائر 
األعمــال للنهــوض بالصناعة المصريــة باعتبارها إحــدى الركائز 
األساســية للنهــوض باالقتصاد القومي، مشــيرة إلــى أهمية تفعيل 
قنــوات التواصل المباشــر مــع القطاع الصناعــي ومجتمع األعمال 
المصــري للوقــوف على كافــة التحديــات والمعوقات التــي تواجه 
الصناعــة الوطنيــة والعمل على إيجــاد حلول جذرية لهــا بالتعاون 
مع اتحــاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيســي للمجتمع 

الصناعي وبتنسيق تام مع كافة الوزارات واألجهزة المعنية.
وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة ومجتمع 
األعمــال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة ونقل المعرفــة والخبرات الصناعيــة المتطورة 
للصناعة المصرية إلــى جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة 
بالســوق المصري، الفتة إلى أنه سيتم خال المرحلة المقبلة العمل 

علــى عدد من القطاعات الصناعيــة لتحقيق أهداف إحال الواردات 
وتعميق الصناعة. 

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتهيئة بيئة األعمال 
الصناعيــة وتذليــل العقبــات والقضاء علــى البيروقراطيــة وميكنة 
الخدمات الصناعية، مشــيرًة إلى أهمية العمل خال المرحلة المقبلة 
على زيادة االعتماد على مدخات اإلنتاج المصرية ودعم الصناعات 
المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية 

وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.
وفــى هذا اإلطار لفتت جامع إلى أن المرحلة المقبلة ستشــهد تفعيل 
دور مركز تحديث الصناعة في خدمة الصناعة الوطنية وتوفير كافة 
خدمات الدعم الفني لرجال الصناعة، مشيرًة إلى أهمية ترجمة كافة 
المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة إلى مشــروعات ملموسة 
تخدم االقتصاد القومي وتحقيق المصلحة المشتركة للدولة ومجتمع 

األعمال.
ومــن ناحيــة أخــرى تفقدت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجارة 
والصناعة يرافقها المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات 
مركز خدمة الشــباك الواحد وخدمات تطوير األعمال باالتحاد والذي 
يضــم ممثلين لهيئة التنميــة الصناعية لمنــح التراخيص الصناعية 
والغرفــة التجاريــة الســتخراج الســجل التجاري فضــًا عن ممثل 

لمصلحة الضرائب.

أعلنــت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجارة والصناعــة أنه تقرر 
اســتمرار عمــل المجالس التصديرية بتشــكيلها الحالــي لمدة ثاثة 
أشــهر إضافية تنتهي في شــهر مــارس المقبل وذلــك لحين انتهاء 
الــوزارة من إعداد التشــكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة 
وتوقيتــات زمنية محددة لتعزيز دورها الرئيســي في تحقيق أهداف 

الوزارة لزيادة الصادرات المصرية لألسواق العالمية.
وقالــت جامــع إن الوزارة بصدد إعــداد رؤية شــاملة بالتعاون مع 
مجتمع المصدرين حــول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد 
مهــام واختصاصات ومســتهدفات كل مجلس على حــدة وبما يدعم 

التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدالت النمو االقتصادي.
جــاء ذلك خال لقاء الوزيرة برؤســاء المجالــس التصديرية والذي 
اســتعرض خطة عمــل المجالس التصديرية خــال المرحلة المقبلة 
ومشــكات وتحديــات الصــادرات المصريــة باألســواق العالميــة 

ومقترحات حلها.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على التنسيق والتشاور المستمر 
مــع المجالس التصديرية لوضع الخطط والبرامج الداعمة لمنظومة 

الصــادرات المصرية وترجمتها الى واقع ملموس بما يحقق أهداف 
خطة الحكومة في االرتقاء بمعدالت التصدير خاصه في ظل االهتمام 
الكبيــر الذي توليه القيادة السياســية بقطاعــي الصناعة والتصدير 

باعتبارهما ركائز أساسية في تحقيق خطة اإلصاح االقتصادي.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة الى أهمية االرتقاء بجودة المنتجات 
الوطنيــة بمــا يســهم في الحفــاظ على ســمعة مصر في االســواق 
الخارجية مع تعظيم االستفادة من المشاركة في المعارض الخارجية 
باعتبارهــا إحــدى األدوات األساســي لزيــادة الصــادرات المصرية 
لألســواق الخارجية وزيــادة تنافســية المنتج المصري بالســوقين 

المحلي والعالمي.
وأشــار رؤســاء المجالــس التصديرية الــى أهمية اســتكمال تنفيذ 
البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وســداد المتأخرات المستحقة 
للمصدريــن لــدي صنــدوق تنمية الصــادرات مؤكديــن أن المرحلة 
الماضيــة شــهدت تجاوب كبيــر من الشــركات المصــدرة في ضخ 
استثمارات جديدة وإجراء توسعات لمشروعاتهم من خال المبادرة 

التي أقرتها الحكومة لتسوية مستحقات الشركات المصدرة.
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وزيرتا التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية 
االقتصادية تبحثان تعزيز التنسيق المشترك 

لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الشاملة

 اســتقبلت الســيدة/ نيفيــن جامع وزيــرة التجــارة والصناعة 
الدكتــورة/ هالة الســعيد وزيرة التخطيــط والتنمية االقتصادية 
حيــث تم بحث ســبل تعزيز التعاون والتنســيق المشــترك بين 
الوزارتين لتحقيق مســتهدفات خطط التنميــة االقتصادية التى 
تتبناهــا الحكومة المصرية بهدف زيادة معدالت نمو القطاعات 

االنتاجية والتصديرية وتوفير المزيد من فرص العمل. 
وقد شارك في اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة 
كل مــن الدكتور/ أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والدكتورة/ 
ندى مســعود المستشار االقتصادي لوزيرة التخطيط والدكتور/ 
أشــرف الربيعــي رئيس وحــدة المناطــق الصناعيــة المؤهلة 

والسيد/ أبو بكر محمود مستشار وزيرة التجارة والصناعة.
وقالت جامع ان اللقاء استعرض أهمية توحيد الرؤى والجهود 
الحكوميــة لتنميــة وتطويــر قطــاع الصناعة باعتبــاره قاطرة 
التنمية االقتصادية في مصر وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في 
توفير فرص العمل، فضًا عن التصدير الذي يمثل رافد أساسي 

في توفير النقد األجنبي.
وأشــارت وزيرة التجــارة والصناعــة الى ان الوزارة تســعى 
وبتعــاون وثيق مــع كافة الجهات المعنية ســواء الحكومية او 

القطــاع الخــاص لارتقاء بجــودة المنتجات المصريــة لزيادة 
قدرتهــا على المنافســة في الســوقين المحلــى والخارجي مع 
التركيز على تشــغيل كافة الطاقات اإلنتاجية المتاحة بالمصانع 
وتســهيل دخول مصانع جديدة مراحل اإلنتاج بهدف المساهمة 
فى إحال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة وهو ما 
يســهم في زيادة معدالت النمو الصناعــي والصادرات وتوفير 

المزيد من فرص العمل.
مــن جانبها أشــارت الدكتورة هالة الســعيد، وزيــرة التخطيط 
والتنميــة االقتصاديــة إلــى أهمية ملــف الصناعــة والتجارة، 
موضحة أنه من المحركات الرئيســة لخطة التنمية في األعوام 
القادمة، وأنه يســاعد كذلك في جذب باقي القطاعات معه نحو 

النمو. 
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية عملية توطين الصناعة 
وكذلــك ملف الواردات والصادرات، مشــيرة إلى أن الصادرات 
تلعــب دوًرا رئيًســا فــى زيادة حجم مصــادر الدولة مــن النقد 
األجنبــي وهــي إحدى المصادر المســتدامة التي يتــم االعتماد 
عليهــا بجانب االســتثمار األجنبي والســياحة وقناة الســويس 

وتحويات المصريين بالخارج.

عقــد جهــاز التمثيــل التجــاري ورشــة عمــل بمقــر وزارة التجارة 
والصناعة لبحث سبل تعظيم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
المصريــة مــن البرنامج الجديد الــذي أطلقته هيئة تســهيل التجارة 
الكنديــة بعنوان »المرأة ودورها في التجارة من أجل تحقيق التنمية 
الشــاملة والمســتدامة« الذي يمتد لمدة خمس ســنوات اعتباراً من 
عام 2020 وتســتفيد منه 24 دولة من بينها مصر، وقد شارك في 
فعاليات ورشــة العمل الســفير/ جيس دوتون، سفير كندا لدى مصر 
ووفد هيئة تسهيل التجارة الكندية باإلضافة إلى نحو 90 من ممثلي 

الشركات المصرية من المجالس التصديرية والجهات المعنية .
وقــال الوزير مفوض تجاري/ أحمد حســني، مدير إدارة األمريكتين 
بجهــاز التمثيل التجاري إن هذا البرنامج الجديد يشــكل فرصة جيدة 
أمام المشــروعات الصغيرة والمتوسطة والشــركات الناشئة خاصة 
التي تديرها المرأة حيث يستهدف هذا البرنامج تقديم خدماته الفنية 
والتمويليــة ألصحاب المشــروعات الصغيرة والمتوســطة من خال 
دعم أنشطتها الترويجية والتسويقية في كندا لسهولة نفاذ الصادرات 
المصرية لهذا الســوق الواعد، كما يتيح البرنامج تقديم الدعم الفني 
للمؤسســات الحكومية والهيئــات غير الحكوميــة المعنية بالتصدير 

والمنوطة بمساندة هذه المشروعات . 
كمــا أشــار إلــى وجود فائــض تجــاري لصالــح مصر حيــث بلغت 
الصــادرات المصرية فــي الفترة من يناير/نوفمبــر من عام 2019 
نحو 718 مليون دوالر محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 10.6% مقارنة 

بــذات الفترة من عــام 2018 والذي وصلت فيــه إلى 647 مليون 
دوالر، وتتمثــل أهم الصادرات في الذهب والملح بأنواعه والمابس 
الجاهزة واألســمدة والخضر والفاكهة المجمــدة، وفي المقابل بلغت 
قيمة الوردات المصرية من كندا في ذات الفترة من عام 2019 نحو 
528 مليــون دوالر وتتمثــل أهم الواردات في خــام الحديد والعدس 

والذهب . 
وأضــاف حســني ان االســتثمارات الكندية في مصــر تتضمن 559 
شــركة بإجمالــي اســتثمارات 1.75 مليــار دوالر أهمهــا القطــاع 

الصناعي والتعديني والسياحي
مــن جانبــه قال الســفير/ جيس دوتون، ســفير كندا لــدى مصر إن 
الحكومة الكندية تضع على رأس أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة حيث قدمت الحكومة الكندية في اطار المشروعات التي 
تنفذهــا في مصر العديــد من فرص التدريب والدعــم الفني وخاصًة 
للمشــروعات الصغيرة التي تديرها المرأة وذلك في اطار السياســة 
الكندية الهادفة الي تمكين المرأة، مشــيراً الــي ان الحكومة الكندية 
أقرت مؤخراً مشروعات بقيمة 24 مليون دوالر لتنفيذها في العديد 

من الدول بما فيها مصر 
وأضــاف دوتون أن القطاع الخاص الكندي يلعــب دوراً محورياً في 
الســوق المصــري ويحقــق نجاحات كبــرى كان أخرها فــوز إحدى 
كبريات الشــركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ 

القطار المكهرب مونوريل في العاصمة اإلدارية ومدينة 6 أكتوبر

نظمها جهاز التمثيل التجاري
ورشة عمل لتعظيم استفادة الشركات 

المصرية من البرنامج الكندى لتعزيز 
دور المرأة فى التجارة لتحقيق التنمية 

الشاملة والمستدامة
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أعلنــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة أن 
الــوزارة تقوم حالًيــا بمراجعة عدد من القرارات والتشــريعات 
المرتبطــة بقطاعــي التجــارة والصناعــة بهــدف قيــاس مدى 
ماءمتهــا لألوضاع االقتصادية ومواكبتهــا للمتغيرات المحلية 
والدولية، مشــيرًة في هذا اإلطار إلى الدور الرئيسي الذي تقوم 
به لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في وضع القوانين 
الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية 

وزارة التجارة والصناعة خال المرحلة المقبلة.
وقالــت الوزيــرة إن تفعيــل قانــون تفضيل المنتــج المحلي في 
المشــتريات الحكومية واصدار الائحة التنفيذية لقانون التنمية 

الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة.
جــاء ذلك خــال مشــاركة الوزيرة في جلســة االســتماع التي 
نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاســة المهندس محمد 
فرج عامر والتي اســتعرضت خالها المحاور الرئيســية لرؤية 

الوزارة خال المرحلة المقبلة.
وأوضحــت أن رؤية الوزارة ترتكز على ثاث محاور رئيســية 
تشــمل التطويــر المؤسســي ومراجعــة التشــريعات والقوانين 
المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة فضًا عن تعزيز التواصل 

مع كافــة الجهات الممثلــة لمجتمع االعمال والجهــات المعنية 
الحكوميــة، الفتــًة إلــى أن الوزارة تقــوم حاليــاً بمراجعة كافة 
االتفاقيــات التجارية التي وقعتها مصر خال المرحلة الماضية، 
للتعرف على المردود والعائد من دخول مصر في هذه االتفاقيات 
خاصة فيما يتعلق بالتطور الذي شــهده حجم التجارة بين مصر 
ودول االتفاقيات، فضًا عن دراســة االتفاقيــات الجديدة والتي 

يجرى التفاوض بشأنها.
 وأشــارت الوزيــرة الــى ان هناك تنســيق وتعــاون على أعلى 
مســتوى مع كافــة الجهات المعنية ســواء البنــك المركزي أو 
الــوزارات باإلضافة الى هيئة االســتثمار والمنطقة االقتصادية 
لقناة الســويس إلحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق 
منــاخ مواتي للمســتثمرين لبدء مشــروعات جديدة تســهم في 
توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدالت النمو االقتصادي 
ومــن جانبه أعلــن المهندس/ محمــد فرج عامــر رئيس لجنة 
الصناعــة بمجلــس النواب عن تأييد وتبنــي اللجنة لخطة عمل 
الــوزارة خال المرحلة المقبلــة وعن تفاؤله بالعرض المتكامل 
الــذي قدمتــه وزيــرة التجــارة والصناعة حول رؤيــة الوزارة 

إلحداث تنمية صناعية شاملة.

»مجلس النواب يؤيد ويتبنى خطة 
عمل الوزارة«

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع أعضاء 
لجنة الصناعة بمجلس النواب استراتيجية 

الوزارة للمرحلة المقبلة

وتؤكد خالل لقائها  بالرئيس التنفيذي 
للوحدة الفنية التفاقية اغادير

أهمية تحقيق التكافل الصناعي بين 
الدول األعضاء لزيادة معدالت التجارة 

البينية والتصديرألسواق االتحاد األوروبي

أكدت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة 
والصناعة حرص مصر على تحقيق التكامل 
الصناعــي بيــن الــدول االعضــاء باتفاقية 
أغادير بهدف زيادة معدالت التجارة البينية 
والتصدير ألســواق دول االتحاد األوروبي، 
مشــيرًة الى ســعي الوزارة لاســتفادة من 
الدعم الفني الذي ســتتيحه االتفاقية لتنمية 
المشــروعات الصغيــرة وربطها بساســل 
القيمــة اإلقليمية والعالمية بالدول األعضاء 

باتفاقية اغادير.
جاء ذلك خال جلســة المباحثات الموســعة 
التــي عقدتها الوزيرة مع الدكتور/ يوســف 
طريفــة الرئيــس التنفيــذي للوحــدة الفنية 
التفاقيــة أغاديــر والتــي اســتعرضت دور 
اإلتفاقية فــي تعزيز التعــاون التجاري بين 
الدول العربية أعضــاء االتفاقية وإمكانيات 
االســتفادة منهــا في زيــادة االســتثمارات 
المشتركة وزيادة صادرات الدول األعضاء 
العالميــة خاصــة أســواق دول  لألســواق 
اســتعراض  وكــذا  األوروبــي،  االتحــاد 
ترتيبــات االجتماع المقبل لــوزراء التجارة 

بــدول االتفاقية والذي ســيعقد بتونس العام 
أمانــى  الدكتــورة  اللقــاء  الجاري،حضــر 
الوصــال رئيس قطاع االتفاقيــات التجارية 
والتجــارة الخارجية والدكتــور محمد طلبة 
مديــر العاقــات التجاريــة بالوحــدة الفنية 

التفاقية اغادير.
 وقالــت الوزيرة أن اتفاقيــة أغادير تعكس 
مســتوى العاقات السياســية واالقتصادية 
المتميــزة التي تربط الــدول العربية األربع 
تشــمل مصــر  والتــي  االتفاقيــة  أعضــاء 
واالردن والمغرب وتونس، مشــيرًة الى أن 
االتفاقية تســتهدف تعزيز العمل المشــترك 
بيــن الــدول األربــع فــي مجــاالت التجاره 

والتكامل االقتصادى.     
وأشــارت جامع الــى أهمية زيــادة معدالت 
التجارة البينية بيــن الدول األعضاء لترقى 
لامكانات التجارية والصناعية الكبيرة لهذه 
الدول، مشيرًة الى ان حجم التبادل التجاري 
بين مصــر ودول اتفاقية أغاديــر بلغ العام 
الماضي مليــار و956 مليون دوالر مقابل 
مليــار و833 مليــون دوالر عــام 2018 

محققاً نســبة زيادة بلغت 6.7 %، كما بلغت 
الصــادرات المصريــة لــدول االتفاقية العام 
الماضي مليــار و543 مليون دوالر مقابل 
مليــار و403 مليــون دوالر عــام 2018 

محققة نسبة زيادة قدرها %10.
ومــن جانبه قــال الدكتور/ يوســف طريفة 
الرئيــس التنفيــذي للوحدة الفنيــة التفاقية 
أغاديــر ان الوحدة تعمل حاليــا على تفعيل 
جهــود تعزيــز التبــادل التجــاري وتحقيق 
التكامل الصناعي بيــن الدول االعضاء الى 
جانــب العمــل على تســهيل التجــارة ورفع 
القيــود غيــر الجمركيــة وبنــاء شــراكات 
حقيقية بين دوائراالعمال بالدول األربع في 
القطاعات ذات االهتمام المشــترك، مشــيراً 
الى ان الوحــدة تعمل في اطار تعاون وثيق 
مع مختلــف المنظمات االقتصادية اإلقليمية 
والدولية كمــا تعمل حاليا على متابعة اتمام 
اجــراءات انضمام كل من دولتي فلســطين 
ولبنان لاتفاقية والذي من شأنه المساهمة 
في توســيع ســوق اتفاقية أغاديــر وزيادة 

معدالت التبادل التجاري العربي المشترك.
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عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة 
مباحثات موسعة مع السيد/ جوليان بالوكو كاهونجايا وزير 
الصناعــة بدولة الكونغــو الديمقراطية والوفــد المرافق له، 
حيث تناول اللقاء ســبل تعزيــز التعاون الصناعي بين مصر 
والكونغــو في ظــل المقومــات واالمكانات الكبيــرة بالبلدين 
ووفرة المــوارد الزراعية والتعدينية التــي تؤهل لقيام عدد 
كبير من المشروعات الصناعية المشتركة بمصر والكونغو.

حضر اللقاء المهندس/ احمد طه مساعد اول وزيرة التجارة 
والصناعة والسيد/ احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري 
والسيدة/ ندوكو بواتو سفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وقالــت الوزيــرة ان اللقــاء تنــاول امكانيــة نقــل الخبرات 
الصناعيــة المصرية المتطــورة للصناعة الكونغولية خاصة 
فيما يتعلق بإنشاء المناطق الصناعية واالقتصادية الخاصة، 

مشــيرًة الــى ان هناك فرص كبيرة للتعــاون بين البلدين في 
مجاالت الصناعــة والزراعة والتصنيــع الزراعي والتعدين 

والطاقة وصناعة الكابات.
ولفتــت جامع الى ان اللقاء اســتعرض المقومات الصناعية 
واالســتثمارية المتاحــة بالبلديــن وتحديــد فــرص التعاون 
االقتصادي المشترك للعمل خال المرحلة المقبلة على انشاء 

مزيد من المشروعات االستثمارية في مختلف المجاالت.
واشــارت وزيــرة التجــارة والصناعة الى اهمية االســتفادة 
من التجارب االســتثمارية المصرية بالســوق الكونغولي في 
توسيع العمل المشترك وبدء مشروعات جديدة بالشراكة مع 
اتحاد الصناعات المصري، الفتًة الى استعداد الوزارة لتقديم 
برامج تدريبية للكوادر الكونغولية لسد احتياجات القطاعات 

الصناعية من العمالة الفنية المؤهلة.

مباحثات مكثفة بين مصر والكونغو 
الديمقراطية لتنمية  التعاون 

الصناعي المشترك

نظــم مجلــس الصناعــة للتكنولوجيا واالبتكار ممثــل في مركز 
تحســين الجــودة KIZEN بالتعاون مع هيئــة التعاون الدولي 
اليابانيــة )JICA( ورشــة عمــل باتحاد الصناعــات المصرية 
بعنــوان »جيمبا كايزن » للتعريف ببرنامج التصنيع بدون فاقد 
Takachi التصنيع الرشيق(  وذلك بحضور الخبير الياباني(

حيــث  يأتــى  هذا  الحدث في إطار إســتراتيجية وزارة التجارة 
والصناعة لتعزيز التنميــة الصناعية فيما يخص محور التنمية 
الصناعية والذي يشمل مشــروع تحسين جودة الصناعة،حيث 
قام الخبير الياباني خال ورشــة العمل بشــرح مفهوم التصنيع 

الرشيق و االهداف منه
ويســتهدف البرنامج الوصول بنســبة الفاقد الى 0% في جميع 
القطاعات ، و خفض زمن التوريد و ســرعة االستجابة لطلبات 
العميل بنســبة تصل الى 15 % ، و زيادة االنتاجية و تحســين 

الجودة و الربح بنسب تصل الى 20 %.
وقد شــهدت الورشة  التعريف بنظام “كايزن” ونموذج التغيير 
الــذي يطرحــه ونظام عملــه والتعــرف على فرص التحســين 
وأســاليب التخطيــط والتصميم للمســتقبل وآليــات وضع خطط 

العمل ذات الصلة بالتحســين المنشود، حيث تعرف المشاركون 
على فلسفة كايزن والمهارات اإلدارية المطلوبة لتطبيق عمليات 
التحسين المستمر، وكذلك التعرف على مهارات وإجراءات حث 
الموظفين على تبني والتعامل مع كايزن وأن أدوات » كايزن » 
تســاعد الموظفين واإلدارة على تنفيذ ومراقبة جهود التحسين 
المســتمر في مــكان العمل وحيث أن كلمة كايــزن تعني التغيير 
لألفضل فإن استخدام أدوات كايزن يؤدي إلى طرق أكثر فاعلية 
فــي قيام العامليــن بمهامهم وفي التواصل فيمــا بينهم بصرف 
النظــر عــن التخصصات المختلفة أو المســتوى الوظيفي داخل 

المؤسسة.
تأتــي هذه الورشــة فــي إطــار الخدمــات التي يحــرص اتحاد 
الصناعــات المصريــة على تقديمهــا إلى أعضائه مــن الغرف 
الصناعيــة وأعضائهــا مــن الشــركات والمنشــآت الصناعيــة 
لتطويــر نظم اإلنتاج وكفاءات الموظفين والعاملين بها لارتقاء 
بمســتويات األداء و المنتج المحلي ورفع تنافســيته للمساهمة 
في فتح أســواق تصديرية جديدة وخلق فرص عمل جديدة مما 

يساهم إيجابياً في  التنمية االقتصادية .

بالتعاون مع الجايكا اليابانية
مركز تحسين الجودة ينظم ورشة عمل 

للتعريف ببرنامج التصنيع بدون فاقد 
)التصنيع الرشيق(
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أكدت الســيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة 
علــى تعزيــز أواصر التعاون والشــراكة مــع كافة المنظمــات الدولية 
وبصفــة خاصة منظمة االمــم المتحدة للتنميــة الصناعية »اليونيدو« 
باعتبارهــا  المنظمــة االمميــة المعنيــة بتنميــة وتطويــر القطاعــات 
الصناعية على المســتوى الدولي وذلــك من خال تنفيذ برامج تنموية 
تحقــق رؤيــة واســتراتيجية الــوزارة نحو تعزيــز التنميــة الصناعية 
خاصة في ظل االهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياســية والحكومة 
المصريــة بالقطاع الصناعي والــذي يمثل قاطرة التنميــة االقتصادية 

وأكبر القطاعات المساهمة في توفير فرص العمل أمام الشباب .
جــاء ذلك خال لقاء الوزيرة بالدكتور/ باســل الخطيــب القائم بأعمال 
المديــر االقليمي لمنظمة االمم المتحــدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« 
بالقاهــرة ومدير المكتب العربي بالمنظمة حضر اللقاء المهندس أحمد 
طه مســاعد الوزيرة لشــؤون الصناعة والدكتور/ رأفت عباس رئيس 
القطــاع المركــزي للخدمــات غير الماليــة بجهاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر والدكتورة /  شــيرين خاف 
رئيــس مجلس المشــروعات التنموية بالوزارة والســيد / أحمد رزق 
مســؤول البرنامــج الوطنــي بالمكتــب االقليمــي لليونيــدو بالقاهرة ، 
والدكتــور/ نيكــوال كانتور مســؤول السياســات الصناعيــة واالبحاث 

بالمنظمة.
وقالــت الوزيــرة أن اللقــاء اســتعرض التطــورات الخاصــة ببرنامج 
الشــراكة الجــاري إعــداده بين الحكومــة المصريــة والمنظمة والذي 
يســتهدف تعزيــز التنميــة الصناعية الشــاملة والمســتدامة لاقتصاد 
المصري، مشيرًة في هذا اإلطار إلى حرص الوزارة على التوصل إلى 
برنامج متكامل يســاهم في زيادة القدرة التنافســية للصناعة المصرية 

في السوقين المحلي والخارجي.

وأشــارت جامــع إلــى أن البرنامــج ســيركز على عدد مــن القطاعات 
الصناعية خاصة تلك القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافســية 
عالية مثل الصناعات النسيجية والغذائية والجلود واالثاث والكيماويات 
واإللكترونيــات فضا عن الصناعات التراثية واإلبداعية، الفتًة إلى أن 
البرنامج ســيتم تنفيذه بالتنســيق والتعاون مع كافة األجهزة الحكومية 
المعنية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي إلى جانب الجهات الدولية 

المانحة.

أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة أهمية 
تعظيم االستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يوفرها البنك 
الدولــي لتنفيذ مشــروعات تنمويــة تخدم منظومــة االقتصاد 
القومي وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل امام الشباب، 
الفتــًة إلى حرص الحكومــة على تهيئة بيئــة ومناخ االعمال 
لجذب المزيد من االســتثمارات المحلية واألجنبية لاســتثمار 

في السوق المصري.
جاء ذلك خال االجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد 
من البنك الدولي برئاســة الدكتور ســامح وهبة، مدير التنمية 
والتطوير العمراني بالبنك الدولي وذلك في إطار بعثة البنك التي 
تــزور مصر حالياً لبحث أولويات برنامج االصاح االقتصادي 

المصريــة  للحكومــة 
خــال المرحلة المقبلة 
الهيكلية  واالصاحــات 
التــي  والتشــريعية 
لزيــادة  بهــا  ســتقوم 
تمكيــن القطاع الخاص 
وتوفيــر فــرص العمل 
للشــباب، شــارك فــي 
والمهنــدس/  اللقــاء 
مجدي غــازي، رئيس 
للتنمية  العامــة  الهيئة 

الصناعية.  
إن  الوزيــرة  وقالــت 
اســتعرض  اللقــاء 

مشروعات البنك الحالية في مصر وفرص التعاون المستقبلية 
بيــن البنــك والحكومــة المصرية فــي مجاالت تحســين مناخ 
األعمال ودعم المشــروعات الصغيرة والمتوســطة فضًا عن 
تنميــة البنيــة التحتية للمناطــق الصناعية، وتعزيز تنافســية 

االقتصاد المصري بمختلف المؤشرات االقتصادية العالمية. 
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير 
اإلجراءات لكافة المســتثمرين ســواء المصريين أو األجانب، 
مشــيرة إلى أن الــوزارة انتهجت فكراً جديــداً لتوفير وحدات 
صناعيــة مجهــزة بالتراخيص وموزعة قطاعياً تيســيراً على 
المســتثمر من ناحية وتلبية لمتطلبات الخريطة االســتثمارية 

من ناحية أخرى.

وتستعرض مع وفد البنك الدولي البرامج 
والمشروعات الجاري تنفيذها لتحسين 

بيئة ومناخ االعمال في مصر
وزيرة التجارة والصناعة تبحث 

تطورات برنامج الشراكة الجاري 
إعداده بالتعاون مع اليونيدو
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شــاركت مصر بفعاليات الدورة الخامسة 
هيلــث«  »أراب  لمعــرض  واألربعيــن 
والتــي اقيمت خال الفتــرة من 30-27 
ينايــر الماضــي بدولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة بمركــز دبي الدولــي للمعارض 
والمؤتمرات، حيث شــاركت مصر بجناح 
متميــز ضــم 26 شــركة علــى مســاحة 
قامــت هيئــة  297 متــر مربــع، وقــد 
تنميــة الصادرات بالتعــاون مع المجلس 
التصديــرى للصناعــات الطبيــة بتنظيــم 

المشاركة المصرية بالمعرض.
وقــال الدكتــور/ عبــد العزيــز الشــريف 
رئيــس هيئة تنمية الصادرات ان معرض 
»أراب هيلــث« يعد أكبر ملتقى للمهنيين 
الرعايــة  مجــال  فــي  والمتخصصيــن 

الصحيــة مــن مصنعــي أجهــزة الرعاية 
الصحية واألجهزة والمســتلزمات الطبية 
ومقدمي الخدمة بمنطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا مشــيرا الى ان المعرض 
يمثــل منصة متميزة للشــركات المصرية 
العارضــة فــي مجــال الرعايــة الصحية  
ويســهم في ربــط المصنعيــن المصريين 
والتجــار  الصحيــة  الخدمــات  بمقدمــي 
والموزعيــن من خال القنــوات المتعددة 
بالمعــرض للوصول للشــركاء التجاريين 
بقطــاع الرعايــة الصحيــة فــي منطقــة 

الشرق األوسط،.
وأضــاف الشــريف أن معــرض »اراب 
هيلــث« يمثل ثاني أهــم معرض للرعاية 
الصحيــة على مســتوى العالم، حيث ظل 

علــى مدار األربعة عقود الماضية الحدث 
األكثــر تميــًزا لالتقاء شــركات الرعاية 
والمورديــن  والمتخصصيــن  الصحيــة، 
والموزعيــن ، مشــيراً الــى ان المعرض 
اجتذب في دروته الحالية 4250 شــركة 
عارضة ونحو 100 ألف مشــارك وزائر 
مــن أكثــر مــن 150 دولة مــن مختلف 

أنحاء العالم.
 وأشــار أن المعــرض يعد وجهــة هامة 
للمجتمــع الطبــي حــول العالــم للتواصل 
والتبــادل التجــاري والعلمــي، وعــرض 
االكتشــافات الجديدة والتطــّورات التقنية 
لآلالف من المنتجات القادمة من أكثر من 

66 دولة.

اســتقبلت السيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجــارة والصناعــة، 
الســيد/ هشــام توفيــق وزير 
قطــاع األعمــال العــام، حيث 
تم بحث ســبل تعزيــز التعاون 
المشترك بين الوزارتين لزيادة 
المصرية ألســواق  الصادرات 
فــي  األفريقيــة،  القــارة  دول 
إطار مبادرة »جسور« والتي 
أطلقتهــا وزارة قطاع األعمال 
العــام لتعزيــز ودعــم التجارة 
تســتهدف  والتــي  الخارجيــة 
فــي مرحلتهــا األولى تســهيل 
التجــارة البينيــة بيــن مصــر 
و10 دول بشــرق افريقيــا في 
ضــوء تنفيذ توجهــات الدولة 
لزيــادة الصــادرات المصريــة 
للسوق األفريقي باعتباره أحد 
المقاصــد التصديريــة الهامــة 

للمنتجات المصرية.
تعزيــز  اللقــاء  تنــاول  كمــا 
التعاون بيــن وزراتي التجارة 
والصناعــة وقطــاع األعمــال 
العام لاســتفادة من األراضي 
المســتغلة  غيــر  الصناعيــة 

التابعة لوزارة قطاع األعمال العام من خال تخصيص ورش صغيرة 
بهــا لتدشــين صناعات صغيرة تســهم في خلق فــرص عمل حقيقية 
للشــباب خاصة في ظل حــرص الحكومة خال المرحلة الحالية على 
دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات 

الرئيسية لاقتصاد القومي. 
وقالت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هناك تنسيق 
كامــل مع كافة الــوزارات المعنية لتنفيذ رؤية واســتراتيجية وزارة 
التجــارة والصناعــة لزيــادة اإلنتاجية وتعزيز الصــادرات المصرية 
لألســواق العالمية وتوفير فــرص العمل الائق والمنتجة للشــباب، 
مشيرة الى حرص الوزارة على تحقيق االستفادة الكاملة من مبادرة 
جســور لزيادة الصادرات المصرية ألســواق الدول األفريقية خاصه 
صادرات المشــروعات الصغيرة والمتوســطة والتي تتمتع بتنافسية 

وقبول كبير بالسوق اإلفريقي. 

من جانبه قال الســيد/ هشــام توفيق وزير قطاع األعمال إن مبادرة 
»جســور« توفر سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من 
خال شركاتها التابعة وتشمل النقل البري للبضائع والتجميع والنقل 
البحــري والتخليــص الجمركــي وتوفيــر المســتودعات والمعارض 
الدائمــة، الفتــاً إلــى أنه يجــري حالًيا التنســيق مــع وزارة التجارة 
والصناعة وجهاز تنمية المشــروعات الصغيرة والمتوسطة إلنشاء 
منصــة إلكترونية لتســويق المنتجات المصرية باألســواق االفريقية 
وتجميــع منتجات مصريــة الصنع فــي كتالوج إلكتروني للتســويق 

وتقديم خدمات الوساطة.
وفيمــا يتعلق بمبادرة االســتفادة من األراضي واألصــول الصناعية 
غير المســتغلة التابعة للوزارة، أشــار توفيق إلى أنه من المستهدف 
توفير ورش صغيرة ألصحاب المشــروعات بمساحات تبدأ من 100 
متــر داخل هذه المصانع وإتاحتهــا للصناعات الصغيرة بهدف زيادة 

تنافسيتها وتوفير فرص عمل للشباب.

بمشاركة 26 شركة مصرية
إختتام فعاليات معرض »أراب هيلث« 

باإلمارات العربية المتحدة

جامع« و«توفيق« يبحثان تنمية 
التعاون في مبادرة »جسور«.. 

واالستفادة من أراضي وأصول غير 
مستغلة في أغراض صناعية
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1. بدء محادثات تجارية رسمية:
سيصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات 
مع كافة الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع 

والخدمات.
ولــم يكــن مــن المســموح للمملكــة المتحدة، خــال فترة 
عضويتهــا في االتحاد األوروبي، إجراء مفاوضات تجارية 
رسمية مع دول كالواليات المتحدة وأستراليا. ويرى مؤيدو 

خــروج بريطانيا من االتحــاد األوروبي أن امتاك بريطانيا 
حرية وضع سياســات تجارية خاصة بها، من شأنه تعزيز 

االقتصاد البريطاني.
وعــاوًة علــى ذلك، لم يزل أمــام المملكة المتحــدة الكثير 
مما تجب مناقشــته مع االتحــاد األوروبي؛ إذ يمثل االتفاق 
التجــاري بين المملكة المتحدة واالتحــاد األوروبي أولوية 
قصــوى، لتجنــب الحاجة إلــى فرض رســوم إضافية على 
البضائع والحواجز الجمركية، بعد انتهاء الفترة االنتقالية. 
وفي حال التوصل التفاقات تجارية بين الطرفين، فا يمكن 

أن تدخل حيز التنفيذ، قبل انتهاء الفترة االنتقالية.
2. إغاق إدارة شؤون »بريكست«

ســيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج 
بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي، واتخاذ اإلجراءات 

التحضيرية لخروج بريطانيا من االتحاد دون اتفاق.
3. عمات »بريكست«:

ســتطرح الحكومــة البريطانيــة ثاثة ماييــن قطعة نقدية 

غادرت المملكة المتحدة رسمًيا االتحاد األوروبي يوم 31 يناير 
2020 لتبدأ على الفور فترة انتقالية مدتها 11 شــهرًا تواصل 
خاللها االمتثال لقواعد االتحاد األوروبي ودفع مساهمات له، 
كما ستبقى أغلب األمور على حالها، فيما عدا عدة أشياء 

تتضمن ما يلي: 

بريكست: ماذا بعد 
خروج المملكة المتحدة 

رسمًيا من االتحاد 
األوروبي؟

المصدر: موقع بى بى سى اإلخباري

تذكاريــة، من فئة الـ50 بنســاً، تحمل عبارة: »الســام 
والرخــاء والصداقــة مــع كل األمم«، إلــى جانب تاريخ 

الخروج الموافق 31 يناير 2020.
4. المشاركة في قمم االتحاد األوروبي:

إذا رغــب رئيــس الــوزراء البريطاني فــي حضور قمم 
االتحــاد األوروبي ســيتعين على االتحــاد توجيه الدعوة 
إليــه، بشــكٍل شــخصي، في المســتقبل. كما لــن يحضر 
الــوزراء البريطانيــون االجتماعــات الدوريــة لاتحــاد 
األوروبــي المعنيــة بالنظــر في أمور مثل حــدود الصيد 

البحري وغيرها.
5- ســيفقد األعضاء البريطانيون في البرلمان األوروبي 

مقاعدهم:
ســيفقد األعضــاء البريطانيون في البرلمــان األوروبي، 
البالــغ عددهم 73 عضواً، مقاعدهم، بشــكٍل تلقائي؛ إذ 
ســتغادر المملكــة المتحدة جميع المؤسســات والكيانات 
السياســية فــي االتحاد األوروبي. لكــن المملكة المتحدة 
ستستمر في اتباع قواعد االتحاد األوروبي، خال الفترة 
االنتقاليــة، وســتحتفظ محكمــة العــدل األوروبيــة بحق 

الفصل في النزاعات القانونية.
 6. تغيير لون جواز السفر البريطاني:

ســتعود جوازات الســفر ذات اللون األزرق الداكن، بعد 
مرور أكثر من 30 عاماً على استبدالها بجوازات السفر 
ذات اللون األحمر القاني ومن المقرر أن يتم التحول إلى 
اللون األزرق الداكن، خال عدة أشــهر، على أن تصدر 

جميــع جــوازات الســفر البريطانية بهذا اللــون، بحلول 
منتصف العام الجاري وبطبيعة الحال، ســتبقى جوازات 

السفر ذات اللون األحمر القاني صالحة.
 أشياء أخري لن تتغير

ألن الفترة االنتقالية ستبدأ بعد الخروج الرسمي مباشرة 
ســتظل الغالبيــة العظمى مــن األمور علــى حالها، حتى 
نهايــة ديســمبر 2020، على أقل تقدير حيث سيســتمر 
تسيير القطارات والقوارب والرحات الجوية، كما ستظل 
رخــص القيادة صالحة، طالما كانت ســارية وستســتمر 
بطاقــات التأميــن الصحــي األوروبية صالحــة، ويمكن 

استخدامها في أي دولة من دول االتحاد األوروبي. 
وفيما يتعلق باإلقامة والعمل في االتحاد األوروبي ستبقى 
حرية التنقل مكفولة، وهو ما يعني أنه سيتسنى لمواطني 
المملكــة المتحدة العيش والعمل فــي أي دولة أوروبية، 
وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين األوروبيين الراغبين في 
العيش أو العمل في المملكة المتحدة وسيســتمر مواطنو 
المملكة المتحدة الذين يعيشون في االتحاد األوروبي في 
تلقــي معاشــاتهم التقاعدية الحكوميــة، والحصول على 

الزيادة السنوية.
كما ســتواصل المملكــة المتحدة المســاهمة في ميزانية 
االتحــاد األوروبــي وستســتمر منظومــة التجــارة بين 
المملكــة المتحــدة واالتحــاد األوروبــي دون فرض أي 

رسوم أو حواجز جمركية إضافية.
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. بلــغ اجمالى قضايــا المعالجات التجاريــة التي قام القطاع   •
بالدفــاع عن الصادرات المصرية باألســواق الخارجية العام الماضي  

13  قضية منها 7 قضايا وقاية و4 قضايا اغراق وقضيتان دعم.

اســتقبلت الهيئة العامة للرقابة علــى الصادرات والواردات   •
العام الماضي 86 ألف و193 رسالة مواد غذائية حيث تم قبول 83 

ألف و419 رسالة ورفض 2774 رسالة.
اســتقبلت الهيئة العامة للرقابة علــى الصادرات والواردات   •
خال عام )2019 ( 158 ألف و23 رســالة سلع صناعية حيث تم 

قبول 156 ألف و485 رسالة ورفض 1538 رسالة

حقق التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا خال 9   •
اشهر من العام الماضي زيادة بنسبة  بلغت 9.4 % باجمالي 
1763.8مليــون جنيه اســترليني  حيث بلغــت الصادرات 
المصرية 720.8مليون جنيه استرليني والوردات 1043  

مليون جنيه استرليني 

ساهم جهاز التمثيل التجارى خال عام 2019 في   •
إتاحة عــدد 1143 فرصة تصديرية بقيمــة تقديرية بلغت 
نحو 565.5 مليون دوالر في مجاالت الخضروات والفواكه 
الطازجــة والمنتجــات الغذائيــة والورقيــة والمفروشــات 
المنزليــة والســلع الهندســية والزجاج والرخــام والجلود 

والكيماويات والكابات الكهربية. 
ساهم جهاز التمثيل التجارى خال عام 2019 في   •
إبــرام عدد من التعاقدات التصديريــة بلغت قيمتها المبدئية 

نحو 113.5 مليون دوالر. 

بلــغ حجم التبــادل التجاري بين مصــر والبحرين   •
392.5 مليون دوالر خال 9 اشهر من العام الماضي 

تحتــل البحريــن المرتبــة 16 فــي قائمــة الــدول   •
المســتثمرة بالسوق المصري باجمالي استثمارات بلغت 3 

مليار و286 مليون دوالر في 216 مشروع  

نظمــت هيئــة تنمية الصادرات خال عام 2019 المشــاركة   •

المصريــة لعدد 27 معــرض دولى متخصص فــي 16 دولة مختلفة 

بمشاركة 856 شركة مصرية بـ12 قطاع تصديري 

قــام المعهد القومي للجودة خــال عام 2019 بتنفيذ عدد   •

29 دورة تدريبيــة لعــدد 327 متــدرب وتنفيــذ 3 دبلومات لعدد 

32 متدرب وإصدار شهادات الصاحية لعدد 27 جهة من جهات 

التأهيل والتدريب وإجراء 29 زيارة ميدانية لها.

قامت مصلحة الكيمياء خال عام 2019 بتحليل واختبار   •
وفحــص عــدد 65 ألف عينــة )غذائية وغيــر غذائية( بفروع 
ومعامل المصلحة بزيادة )5200 عينة( عن العام وإنتاج 20 
ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر الحكومية 

بزيادة قدرها 2۵00 لتر عن العام الماضي.

•  قامت مصلحــة الكيمياء خال عام  2019بتدريب أكثر 
مــن 3500 طالب وطالبــة من طاب الســنوات النهائية لكليات 
العلوم بالجامعــات المصرية الحكومية والخاصة بفروع ومعامل 
مصلحــة الكيميــاء مجانا خــال العطلة الصيفيــة للعام 2019م 

بالمحافظات المختلفة.

بلــغ عدد خريجي مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب   •
المهني خال عام 2019  11 ألف و505 خريج كما قامت  
بتنفيذ عدد )160( برنامج تدريبي في مجال التدريب المهني 
والفني بمشــاركة )268( دارس من داخل المصلحة، وعدد 

)602( دارس من خارج المصلحة يمثلون )53( شركة 
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قامــت مصلحة الكفاية اإلنتاجية على مدار ثاثة أشــهر 
بعقد سلســلة من النــدوات للتوعية المباشــرة بأضرار 
ومخاطر تعاطــي المخدرات على الفرد والمجتمع ضمن 
مبــادرة« أنــت أقوي مــن المخدرات«  لطــاب مراكز 
التدريــب المهنــي التابعة للمصلحــة بمختلف محافظات 
الجمهوريــة وذلــك تحت رعاية الســيد/ عمــرو جمعة 
رئيــس مصلحة الكفاية اإلنتاجية وبالتعاون مع صندوق 

مكافحة االدمان برئاسة الدكتور/ إبراهيم عسكر.
وحول أهمية هذه الندوات صرحت هدى صبحي مسئول 
إدارة العاقات العامة بالمصلحة والمشــرف على تنظيم 
سلســلة النــدوات أن مخاطر المخــدرات ال تمس مدمن 
المخدرات فقط، بل تمتد آثارها لتلحق أضراًرا اجتماعية 
واقتصاديــة بالمجتمع كله نتيجة لفقــدان المدمن قدرته 
علــى التمييز أو اتخاذ القرارات وتجعله دائم البحث عن 
المــواد المخــدرة للحصــول عليها فضا عــن المخاطر 
الصحيــة علــى الجهــاز المناعي لإلنســان ممــا يجعله 
عرضــة للعدوى بمختلف األمــراض مؤكدة أن التدخين 
هو البوابة الرئيســية إلدمان المخدرات لذا وجب توعية 

الشباب في هذا السن تحديدا بكل هذه األخطار.
عقــدت النــدوة األولي بمركز التدريب المهني بالعاشــر 
بحضــور المهندســة / أفنــان الســيد – مديــرة المركز 
أمــا النــدوة الثانيــة فكانــت  بمركــز التدريــب المهني 
بالزقازيــق بحضــور المهندس/أحمــد الجــدع - مديــر 
المركز واســتضافت الندوتان الدكتور/ وليد عبد الظاهر 
مــن صندوق مكافحة اإلدمان الــذي أوضح أن صندوق 
مكافحة اإلدمان هو جهة حكومية ال تهدف للربح، ولكن 
هدفها مســاعدة المتعاطين علــى اإلقاع عن المخدرات 
وتعاطــي المــواد المخــدرة الضــارة، وأن الصندوق ال 
يقتصــر علــى المعالجــة فقــط وإنما يقوم بعمــل أبحاث 
لقيــاس مدى انتشــار المخدرات وأنواعهــا، مطالبا بمد 
يــد العون للمدمــن والمتعاطي لمســاعدته علي اإلقاع 

والحفاظ علي الثروة البشــرية، وأن رقم صندوق مكافحة 
اإلدمان والتعاطي هو 16023 وأن العاج يتم في سرية 
تامة وبدون تكاليف، متناوال أهمية الدور األســري وكافة 
مؤسســات المجتمع للقضاء على اإلدمان وحماية األبناء 

والشباب من تداولها. 
أمــا الندوة الثالثة فعقدت بمجمــع مراكز التدريب المهني 
بالســويس بحضــور المهندســة / زينب حامد والســيدة/ 
ندى عاء من صنــدوق مكافحة االدمان والدكتور/ محمد 
مصطفــى – بمصلحة الطب الشــرعي.. وتحدث الدكتور/

عمر غنيم- من صندوق مكافحة اإلدمان في الندوة الرابعة 
بمركــز التدريــب المهني ببورســعيد عن ضــرورة تجنب 
التدخين والبعد عن المخدرات بكافة أنواعها لتســببها في 
تدميــر خايا المخ وعدم التحكــم بالنفس وأمراض أخرى 

خطيرة مثل مرض السرطان.
وفي محافظة الجيزة / عقد عدد من اللقاءات المفتوحة مع 
طاب مركزي الســيارات والطباعة بإمبابة  ومركز/ منيل 
شيحة لإلجابة عن استفســاراتهم وتوضيح مدى خطورة 
االفــكار المغلوطة التي تبــرر اللجوء لإلدمان كحل لبعض 
المشــكات االجتماعية وذلك بحضور مديــري المراكز.. 
كذلك عقدت أكثر من ندوة بمحافظة اإلسكندرية إلى جانب 
المراكز التدريبية لمنطقتي جنوب القاهرة وشمال القاهرة 
ومركــز األميريــة التجريبــي ومركز العباســية ومركزي 

المعادن وتبريد والصناعات النسيجية بمنطقة شبرا

وبالنسبة لمحافظات الصعيد شماال وجنوبا تم عقد سلسلة 
من الندوات بمركز أســيوط بحضور المهندســة / ســحر 
أبــو زيد - مدير عــام منطقة جنوب الصعيــد و المهندس 
/ ميشــيل جاد فــرج - مدير مركز معادن أســيوط ومركز 
المنيــا ومركز بنى ســويف ومركزي تعديــن ومعادن قنا 
واختتمت النــدوات بمركزي كوم أمبو واســوان بحضور 

السادة مديري المركزين.

مصلحـة الكفايـة اإلنتاجيـة تعقـــــــــد سلسلة ندوات للتوعية بمخاطر 
اإلدمان لطالب مراكز التدريب المهنـــــــي بمختلف المحافظات
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دور الهيئة
احــدي  والمؤتمــرات  للمعــارض  العامــة  المصريــة  الهيئــة 
الهيئــات التابعــة لــوزارة التجــارة والصناعــة والمســئولة عــن 
ــار  ــي إط ــارض ف ــرات والمع ــم واســتضافة المؤتم ــال تنظي اعم
الترويــج والتســويق للمنتجــات المحليــة داخليــا وخارجيــا بهدف 
زيــادة الصــادرات وكذلــك التعــرف علــى أحــدث المنتجــات ونقــل 

ــن. ــى المنتجي ــة ال ــرات الحديث الخب
- أُْنشــئت الهيئــة العامــة لشــئون المعــارض واألســواق الدوليــة 
عــام 1956 بموجــب القــرار الجمهــوري بالقانــون رقــم 323، 
وأصبحــت هيئــة عامــة بقــرار رئيــس الجمهوريــة 301 لســنة 
ــس  ــس مجل ــرار رئي ــة بق ــة إقتصادي ــت هيئ ــم أصبح 1966 ث

الــوزراء رقــم 1039 لســنة1979
بالقــرار  للمؤتمــرات  الدولــي  القاهــرة  مركــز  إنشــاء  تــم   -
الجمهــورى رقــم 252 لســنة 1989 وفــي مايــو 2008 صــدر 
القــرار الجمهــوري رقــم 134 بدمجــه فــي الهيئـــة العـــامة 
ــى  ــان واحــد وف ــى كي ــة ف ــارض واألســواق الدولي لشــئون المع
ــم  ــم 345 بتنظي ــوري رق ــرار الجمه ــر 2009 صــدر الق أكتوب
ــة  ــة العام ــة المصري ــمى ) الهيئ ــت مس ــان تح ــذا الكي ــل ه عم

للمعــارض والمؤتمــرات 
ــغ  ــارض )404685.45 م2( وتبل ــغ مســاحة أرض المع - تبل

ــرات 246858.12 م2. ــز المؤتم مســاحة أرض مرك
انشطة الهيئة 

- تختــص الهيئــة المصريــة العامــة للمعــارض والمؤتمــرات 
بتنظيــم وإقامــة المعــارض والمؤتمــرات واألســواق الدوليــة 
ــم  ــة فــي الداخــل كمــا تختــص بتنظي ــة العامــة والنوعي والمحلي

اشــتراك جمهوريــة مصــر العربيــة فــي المعــارض الدوليــة 
الخارجيــة أو إقامــة معــارض مســتقلة للمنتجــات المصريــة 
بالخــارج أو التصريــح للعارضيــن الوطنييــن لاشــتراك فــي تلــك 
المعــارض واألســواق أو إقامتهــا بمعروضــات مصريــة بهــدف 
تنشــيط الصــادرات وفتــح أســواق جديــدة لهــا هــذا إلــى جانــب 

ــياحي. ــاط الس ــة للنش الدعاي

- إنشــاء وإدارة وتســويق وإســتغال وصيانــة مراكــز المعارض 
والمؤتمــرات فــى مصــر ســواء مباشــرة أو مــن خــال الشــركات 

المتخصصة.
-تفعيــل اتفاقيــات التجــارة والتجمعــات االقتصاديــة التــى تشــارك 

فيهــا مصــر
خدمات الهيئة

تراخيص المعارض الخارجية:
ــنة 1956  ــم 323 لس ــون رق ــن القان ــة م ــادة الثالث ــص الم تن
ــه ال  ــى أن ــا عل ــتراك فيه ــواق واإللش ــارض واالس ــم المع بتنظي
ــاً أو  يجــوز ألي شــخص طبيعــى أو معنــوى ســواء كان مصري
ــاً يقيــم فــى مصــر إقامــة معــرض أو ســوق فــى الخــارج  أجنبي
ــة  ــه بمعروضــات مصري ــة ل ــا أو الدعاي ــى أيهم أو اإلشــتراك ف
بــدون ترخيــص خــاص مــن وزيــر التجــارة المختــص وفــى حالة 
ــارج  ــا بالخ ــع مقره ــى يق ــة الت ــات األجنبي ــدى الجه ــة إح رغب
ــتراك  ــارج أو اإلش ــى الخ ــة ف ــات مصري ــرض منتج ــم مع بتنظي
فــى معــرض دولــى بشــركات مصريــة فإنــه يلــزم أن يكــون لهــا 
وكيــا مصريــاً أو تفويــض إحــدى الشــركات المصريــة التــى لهــا 

حــق تنظيــم المعــارض 

بيانات اإلتصال
العنوان :- صاح سالم – مدينة نصر – القاهرة 

تليفون: 22607811 - 22607818 - الخط الساخن : 16710  - فاكس: 48/ 22607845 
http://www.eeca.gov.eg/arabic/index.html : الموقع االلكتروني

eeca@eeca.gov.eg :البريد االلكتروني
https://www.facebook.com/EECAAuthority :صفحة الفيسبوك

https://www.youtube.com/channel/UCRmLUOVAHAtecrn34JFQpgw :قناة اليوتيوب
https://www.instagram.com/egyptexpoandconvention :حساب انستجرام

https://twitter.com/EECAAuthority :حساب تويتر

الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات  

 Egypt Expo
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