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أكد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة دعم القيادة 
السياســية فــي مصر لعمليــة التحول االقتصــادي واالجتماعي 
بالقارة االفريقية وتحقيق تطلعات شــعوبها، مشــيرا الي اهمية 
تكامل الجهود وتكاتف الســواعد لتحقيق رغبة الدول االفريقية 
في االنطالق نحو التنمية المســتدامة وتحقيق إنجازات حقيقية 
علــي كافة المســتويات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية 
للمضي قدمًا علي طريق االندماج االقليمي والتكامل االقتصادي 
والدفــع بكل قوة نحو تغيــر الظروف وتمهيــد الطريق ألحداث 
تطــورات جذريــة تضمــن وصول القــارة لمكانــة متميزة علي 

الخريطة العالمية. 
جاء ذلك في ســياق الكلمة التي القاها الوزير نيابة عن فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي خالل فعاليات مؤتمر افريقيا اآلن 
والذي انعقــد بالعاصمة االوغندية كمبــاال تحت رعاية الرئيس 

االوغندي يوري موسيفيني.
واشــار نصــار الــي تقديــر الرئيــس السيســي لرؤيــة أوغندا 
المتكاملة حول االندماج السياســي فــي أفريقيا، والتي طرحتها 
أمــام قمة االتحــاد األفريقي األخيرة فــي فبراير 2019 بأديس 
أبابا، مشــيرًا الي توافق الرؤي بين مصــر واوغندا بأن جذور 
التعــاون واالندمــاج األفريقي متأصلــة في تاريخها الُمشــترك 
والممتــد لقرون عبر الزمان، وأن ُأســس بناء ُمســتقبل القارة 

تنبع من شواغل وآمال وتطلعات شعوبها.
ونوه نصار الي أن مصر لديها رؤية شــاملة لمواجهة تحديات 
القارة الرئيســية )االحد عشر( التي تم طرحها خالل قمة اآللية 
االفريقيــة لمراجعة النظراء عــام 2015 بجنوب افريقيا والتي 
تمثــل عنق الزجاجة للقارة االفريقية نحو االســتقرار والتقدم ، 
حيــث تتطلع مصــر للمضي قدمًا من خالل 3 محاور رئيســية، 
مشيرًا الي أن هذه الرؤية تتطلب قرارات سياسية واستراتيجية 

ضرورية لتحقيق أهداف التكامل والنهضة األفريقية المشتركة، 
وتعزيــز دور التجمعــات االقتصادية األفريقيــة باعتبارها حجر 
الزاويــة لتحقيــق التكامل اإلقليمــي واالندمــاج االقتصادي في 

افريقيا.
 وقــال ان المحــور االول يتضمن ضرورة إعداد وتجهيز القارة 
بشــكل ُمتكامل لتنفيذ اندماج اقتصادي ناجح وُمســتدام وفاعل، 
واالسترشــاد بتجارب الغير لالقتضاء بقصــص النجاح وتجنب 
الســقوط في نفــس األخطاء الي جانب المضــي بعزيمة حقيقية 
نحو تفعيل اتفاقية التجارة الُحرة القارية في أقرب وقت ممكن، 
نظرًا ألهميتها وداللتها السياسية واالقتصادية والتي تعد عاماًل 
رئيســيًا لتحقيق االندماج االقتصادي، مشيرا الي اهمية ارساء 
بنية سياســية قارية ُتزيل العقبــات التي تواجه التبادل التجاري 
األفريقــي، وتدشــين بنيــة تشــريعية ُتتيح لمؤسســات القطاع 
الخاص األفريقي قيادة مســار التعاون االقتصادي واالستثماري 
مــع االضطالع بدوره فــي تعزيز التنمية االجتماعية للشــعوب 
األفريقية، فضاًل عن إرساء منظومة تكامل صناعية تحافظ على 
موارد القارة الطبيعية وترفع نصيبها من استثمار هذه الموارد 
خالل سالســل القيمة المضافة اإلقليميــة التي تخلق المزيد من 

فرص العمل ألبناء القارة. 
واضــاف ان المحــور الثاني يشــمل تعزيز االســتقرار والســلم 
واألمــن القاري، والبنــاء علي التطورات التي تشــهدها القارة 
على صعيد تعزيز الســالم وحل النزاعات، ونجاحها في تدشين 
اآلليــات األفريقية الُمشــتركة لخلــق حلول أفريقية للُمشــكالت 
والتي تمثل دافعًا لتكثيف التعاون المشــترك في الوســاطة لحل 
النزاعات والعمل على بناء الُقدرات األفريقية في مجال الوقاية 
من النزاعات، مشــيرا الي ضــرورة تعزيز منظومة الوقاية من 
النزاعات والحرص على تحصين هذا الســالم من االنتكاس من 

خــالل برامج إعادة اإلعمــار والتنمية مع التأكيــد على العالقة 
الوطيــدة بين تحقيــق األمن والســلم في أفريقيــا وبين تحقيق 

التنمية المستدامة للشعوب االفريقية.
 وتابع نصار ان المحور الثالث يؤكد ضرورة العمل على إحياء 
اإلرث األفريقي الثقافي االجتماعي العريق، ليكون أساســاً متينًا 
لبناء ُمســتقبل القارة، الي جانب ترســيخ دور المرأة األفريقية 
وتعزيز قيادتها بما ُيثري التجربة األفريقية وُيعزز متانة النسيج 
المجتمعي وتمكين الشــباب األفريقي من التقدم لصفوف القيادة 
وتوجيه دفة المســتقبل كما يضمن اســتدامة التنمية واستمرار 

التقدم، مشيرًا الي أهمية إعالء قيمتي العلم والعمل علي تحصين 
مكتســبات األمم وتعزيز اســتقرارها الي جانب تعميق التواصل 
الثقافــي األفريقي وترســيخ مبادئ الوحــدة والتضامن لتتحدث 
القارة بصوت موحد يضمن لها حماية حقوقها واسترداد مكانتها 
دوليًا، واشار نصار الي تأكيد مصر على أهمية استمرار تكثيف 
الحوار وتبادل الرؤى بين الشــعوب والقادة األفارقة على كافة 
المســتويات الحكومية والشــعبية وفى مختلف المجاالت بهدف 
التعرف على اهتمامات دول القارة واســتعراض كافة مقترحات 

التنمية في إطار ترسيخ ملكية كل أفريقي لمستقبل أفريقيا. 

وزير التجارة والصناعة يلقي كلمة 
مصر أمام مؤتمر افريقيا اآلن بالعاصمة 

األوغندية كمباال

باإلنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي
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افتتــح المهنــدس عمرو نصار وزيــر التجارة والصناعــة نيابًة عن 
الدكتــور مصطفــى مدبولي رئيس مجلــس الوزراء الــدورة الرابعة 
لملتقى مصر لالســتثمار والذى يعقد تحت عنوان »معًا إلى أفريقيا« 
وينظمه االتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارات االستثمار 
والتعــاون الدولي والتجــارة والصناعة واتحادات الغــرف االفريقية 
واالســالمية والعربية والمتوسطية، وقد شــارك في االفتتاح وزراء 
وممثلــي العديد من الدول من حول العالم، وســفراء الدول االفريقية 
والعربيــة واالجنبية بمصر باإلضافة إلى مشــاركة 1000 قيادة من 

قيادات المال واألعمال من 76 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.
وقــال الوزير أن هذا الملتقى ينعقد في توقيت غاية في األهمية حيث 
يتزامــن مع ترأس مصر لالتحاد األفريقي لعام 2019 كما يتشــرف 
الملتقى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، األمر الذي يعكس رؤية 
مصر الحالية نحو مستقبل القارة األفريقية وعالقاتها مع كافة الدول 
األفريقية خالل المرحلة المقبلة، مشــيرًا إلى أن انطالق هذا الملتقى 
اليــوم مــن القاهرة يبعث برســالة للعالم أجمع أن مصر تســتعيد من 
جديــد مكانتهــا في قلب القارة الســمراء وتخطو خطوات ســباقة في 
طريق تحقيق التكامل االقتصادي والتجاري المنشود مع قارة أفريقيا.
وأشــار الوزير إلــى أن الملتقى يركز في دورتــه الحالية على تفعيل 
التعــاون الثالثــي بتكويــن تحالفــات تجمــع الشــركات المصرية مع 
مســتثمرين أجانب وموردي التكنولوجيا من الدول المتقدمة ســواء 
في االســتثمار الصناعي والزراعي او في البنية التحتية من كهرباء 
وطــرق واتصــاالت او الخدمات من تعليــم وتدريب وصحة وذلك من 
خالل رئاســة مصر التحادات الغرف االفريقية واألورو المتوســطية 
ونيابة رئاسة اتحادات الغرف االسالمية والعربية، الى جانب الغرف 

االفريقية المشــتركة التي انشأها اتحاد الغرف االفريقية مثل الكورية 
واليابانيــة، والصينية والعربية فضاُل عن واألورو المتوســطية التي 

سيتم توقيعها اثناء المؤتمر.  
وأضــاف الوزير أن العالقات بين مصــر ودول العالم وخاصة قارتي 
أفريقيا وأوروبا تشــهد زخمًا كبيرًا فــي اآلونة األخيرة حيث انعقدت 
للمرة األولى خالل األسبوع الماضي القمة العربية االوروبية برئاسة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي في شــرم الشــيخ ســبقها تولي مصر 
رئاسة االتحاد االفريقي بما تحمله من طموح تجاه اشقائها في القارة 
االفريقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، وكذا رئاسة مصر التحاد 
الغــرف االفريقية واألورو المتوســطية وانعقــاد الجمعيات العمومية 
لمجالس اتحادات الغرف االفريقية واالســالمية واألورو المتوسطية 
والغرف العربية من اجل تعظيم التعاون االفريقي والدولي المشترك. 
وأكد نصار أن الحكومة المصرية تســعي في الوقت الحالي من خالل 
خطــة طموحة تنفذهــا وزارة التجارة والصناعة إلــى تعزيز التواجد 
المصــري باألســواق االفريقيــة ترتكز على توســيع نطــاق التعاون 
التجــاري والصناعــي مع القــارة االفريقيــة متضمنة نقــل الخبرات 
الصناعيــة المصرية للــدول االفريقية بعدد مــن الصناعات بدءًا من 
صناعــات التجميــع والصناعــات التحويليــة ووصوال إلــى التوطين 

الكامل لهذه الصناعات في غضون عدة سنوات. 
كمــا شــهد المهندس عمــرو نصار وزيــر التجــارة والصناعة خالل 
فعاليات االفتتاح توقيع مذكرة تفاهم إلنشــاء غرفة التجارة األفريقية 
األورو متوسطية، والتي وقعها أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف 
التجاريــة األفريقيــة والمتوســطية ومحمد شــقير وزيــر االتصاالت 

اللبناني والرئيس الشرفي التحاد غرف البحر األبيض المتوسط. 

نظمتها وزارة التجارة والصناعة
بعثة رجال االعمال المصرية تختتم زيارتها 

للعاصمة االوغندية كمباال 
اوفــدت وزارة التجارة والصناعة بعثــة رجال االعمال المصرية ووفد 
من الوزارة رفيع المستوي إلى العاصمة األوغندية كمباال خالل الفترة 
مــن 11- 14 مــارس والتي اســتهدفت بدء تنفيــذ التوجهات الحالية 
للدولة المصرية لتنمية التعاون التجاري واالســتثماري المستدام بين 
مصــر والدول األفريقية، ودفع وتنمية الصــادرات المصرية ألفريقيا، 
وإقامة شراكات استثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها األفريقية 
فــي القطاعــات الصناعيــة والخدميــة المختلفــة، والتــي تتضمن في 

مرحلتها األولى عددًا من الدول األفريقية يأتي على رأسها أوغندا.
وقــد شــارك في فعاليــات الزيــارة المهندس/ احمد طه مســاعد وزير 
التجارة والصناعة لشئون الصناعة والسفير/ خالد يوسف رئيس هيئة 
تنميــة الصادرات والســيد/ طارق قشــوع مدير المكتــب الفني للوزير 
للسياســات واالســتراتيجيات الي جانب مشــاركة عدد من الشــركات 
المصريــة العاملة في القطاعات الهندســية، والغذائية، ومواد البناء، 
والصناعــات الطبيــة والدوائية، وصناعة الكيماويــات، باإلضافة الي 
بنــك مصر، وممثلي عدد من المجالس التصديرية وجمعية المصدرين 
المصرييــن، وقــد شــهدت الزيــارة عقــد منتــدى االعمــال المصري 
األوغنــدي، والــذي افتتحته وزيــرة التجارة والصناعــة والتعاونيات 
االوغنديــة بحضور ممثلي 60 شــركة أوغندية وعدد من الشــركات 
المصرية ذات الخبرات الناجحة في السوق األوغندي، فضاًل عن عقد 
لقاءات رســمية لوفد الوزارة مع ممثلي الجهات الحكومية األوغندية 
وفي مقدمتهم الســيدة وزيرة التجــارة والصناعة والتعاونيات، وهيئة 
االســتثمار، والشــركة االوغندية للتنمية، والمجلس األوغندي لتنمية 

الصادرات.
كمــا قامت الشــركات المصريــة بعقد اجتماعــات ثنائية مــع نظيرتها 
االوغندية خالل فترة الزيارة، والتي أسفرت عن اتمام بعض التعاقدات 
التصديريــة، والدخــول في شــراكات للتصنيع في الســوق األوغندي 

اســتعانة بخبرات الشركات المصرية، الجدير بالذكر أن الفترة القادمة 
ستشــهد قيــام الــوزارة بتســيير عــدد من البعثــات المكثفة ألســواق 
الــدول األفريقية، والتي من شــأنها تحقيق األهــداف المرجوة لتعظيم 
الــدور المصري في تعزيز التجــارة البينية والتنمية الصناعية بالقارة 

األفريقية. 

وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الدورة الرابعة 
لملتقى مصر لالستثمار »معًا إلى إفريقيا«

 باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء

أصدر المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل الجانب 
المصري في مجلس االعمال المصري – الصربي برئاســة المهندس/ أسامة 
عبــد المنعــم صالــح رئيس مجلس إدارة شــركة أيــادي لالســتثمار والتنمية 
وعضوية كل من الدكتور/ شــريف الجبلي )مجموعة بولي ســيرف لألسمدة( 
والدكتــور/ تامــر أبو بكر )شــركة مشــرق للبترول( والدكتــور/ احمد برهان 
)شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية / ايبيكو( والمهندس/ سعيد احمد 
)شركة نايل لينين جروب( والمهندس/ حسن نوح )شركة اإلسكندرية الوطنية 
للحديد والصلب/ عز الدخيلة( والمهندس/ مدحت اســتفانوس )شــركة تيتان 
مصر( والمهندس/ تامر وجيه )شــركة برايم فارما( والمهندس/ وليد غراب 
)مجموعة كنوز( والســيد/ ياســر الرملي )شــركة اير كايرو( والسيد/ الفريد 
انيس )شركة ميناريل للنقل( والسيد/ فادى وديع ) شركة المصرية األوروبية 
لألعشاب( والسيد/ جورج غبريال )شركة تشورى تورز مصر( والسيد/ وليد 
الحســيني )شركة Added Value للسياحة( والسيد/ كريم صبحى )شركة 
كيمكس للحاصالت الزراعية( والســيد/ عدوى مصطفى )شــركة الوالء لفرز 
وتعبئة الحاصالت الزراعية( والســيد/ ياســر محمد )شــركة كايرو لالستيراد 

والتصدير( والسيد/ جون وديع ) شركة الشرق للتجارة والصناعة(. 

وقد نص القرار أن مدة عمل المجلس 3 ســنوات من تاريخ نشــره بالوقائع 
الرســمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيــس الجانب المصري تقريرًا 
دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا 
مــا قــام به المجلس من نشــاط وما يراه مــن اقتراحات وخططه المســتقبلية 
لتنمية المصالح المشــتركة بيــن البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية 
والســفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في 
أداء مهامه وتيســير مباشــرته الختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو 

معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقــال الوزير أن إعادة تشــكيل هــذا المجلس يأتي في إطار سياســة الوزارة 
لضــخ دماء جديدة قــادرة على تعظيم التعاون المشــترك مع الجانب الصربي 
على المستويين التجاري واالستثماري خاصة وان صربيا تمثل أحد األسواق 

الواعدة أمام الصادرات المصرية.
وأشــار نصار إلى أنه روعي في التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات 
إلــى جانب عنصر الشــباب وبصفة خاصة فــى القطاعات التــي تمثل الهيكل 

األساسي للتعاون االقتصادي المشترك بين مصر وصربيا.

قرار وزارى بتشكيل مجلس االعمال المصرى الصربى
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وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد من 
شركات الجلود الصينية ضخ استثمارات 

جديدة في مجال إنتاج المصنوعات 
الجلدية بمدينة الروبيكي

ويبحث مع ممثلي شركة يو بي إس 
العالمية االستفادة من إمكانات الشركة 

في تسهيل نقل المنتجات المصرية 
لألسواق اإلقليمية والقارية

عقــد المهندس عمــرو نصار وزير التجــارة والصناعة لقاء مع 
السيد/ رامي سليمان الرئيس اإلقليمي لشركة يو بي إس العالمية 
العاملة في مجال تقديم خدمات الشــحن وتسهيل التجارة الدولية 
حيث تناول اللقاء نشــاط الشــركة بالســوق المصري وإمكانيات 
توســيع نطاق التعاون بين الشركة والمصدرين المصريين خالل 

المرحلة المقبلة. 
وقال الوزير ان اللقاء تناول سبل االستفادة من إمكانات الشركة 
لربط قارات أوروبا واالمريكيتين وآســيا بقارة افريقيا من خالل 
مصــر، الفتــًا الى إمكانية التعاون مع الشــركة في مجال انشــاء 
مراكــز لوجســتية مصرية بــدول القــارة االفريقيــة خاصة وان 

الشركة تمتلك خبرات متميزة في هذا الصدد. 
ولفت نصار الى ان اللقاء اســتعرض إمكانيات انشاء مشروعات 
مشــتركة بين الشــركة والحكومة المصرية والقطاع الخاص من 
خــالل االســتفادة مــن امكانات شــركة مصر للطيــران للوصول 
لألسواق اإلقليمية والقارية في مجال الشحن الجوي للصادرات.
وقال ان العام الجاري يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار التعاون 
االقتصــادي بين مصر والقارة االفريقيــة خالل المرحلة المقبلة، 
مشــيرًا الى أهمية تفعيــل التعاون العالمي للمســاهمة في تنمية 

القارة االفريقية للحد من التحديات التي تواجه القارة. 
ومن جانبه أشــار السيد/ رامي سليمان الرئيس اإلقليمي لشركة 

يــو بــي إس العالمية إلى حرص الشــركة على العمل والتوســع 
بالســوق المصــري باعتباره أحد أهم األســواق الرئيســية على 
المســتويين اإلقليمــي والعالمــي، مشــيرًا إلى أن الشــركة تقدم 
للمصدرين خدمات الشــحن ونقل الطرود وإدارة سالسل التوريد 

والوصول ألسواق جديدة.
وقال إن الشــركة تستخدم أحدث وأســرع وسائل النقل في العالم 
وهو ما يسهم في الحفاظ على المنتجات خاصة السلع الزراعية، 
الفتًا إلى أن الشــركة تمتلك حوالــي 520 طائرة للنقل وتنقل ما 

يقرب من 20 مليون طرد في اليوم الواحد.
وأشــار الى إمكانيــة التعاون بين الشــركة والحكومــة ومجتمع 
االعمــال المصــري فــي مجــاالت الســياحة والخدمــات والنقل 
وانشــاء المراكز اللوجســتية الى جانب نقــل الخبرات الصناعية 
والتكنولوجيــة المتطــورة لالقتصــاد المصري، الفتــًا الى أهمية 
االســتفادة مــن خبــرات الشــركة لتفعيل اتفــاق التجــارة الحرة 
القارية االفريقية AFCEFTA من خالل تسهيل منظومة النقل 

اللوجيستي بين دول القارة. 
وأضاف ان الشــركة تنفذ يوميًا 1200 رحلة شــحن جوى حول 
العالم، كما يبلغ حجم إيرادات الشــركة ســنويًا 70 مليار دوالر، 
مشيرًا الى ان الشركة تنقل سنويًا 3% من الناتج المحلى العالمي 

و6% من الناتج المحلى للواليات المتحدة االمريكية.

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن شركة شانج 
شينج الصينية قد أبدت رغبتها في الحصول على حق استغالل وتشغيل 
مصنــع الجلود الملحــق بالمدبغــة النموذجية بمدينة الجلــود الجديدة 
بالروبيكى والذي يقع على مساحة 1800 متر مربع إلنتاج مصنوعات 
جلدية )شنط(، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يعد باكورة تصنيع المنتجات 
تامــة الصنع وهو التوجه الذي تســتهدفه الوزارة بهدف تعظيم القيمة 
المضافة للجلود المنتجة بمدينة الروبيكي والتي تعد واحدة من كبريات 

مدن الجلود على مستوى منطقة الشرق األوسط وإفريقيا. 
جاء ذلك خالل لقاء الوزير بوفد صيني من منتجي المصنوعات الجلدية 
والذيــن يــزورون مصر للمشــاركة فــي فعاليات الدورة الثالثة عشــر 
لمعرض القاهرة للجلود، واســتعرض اللقاء رغبة الشــركات الصينية 
فــي ضخ اســتثمارات جديدة في مجال إنتــاج المصنوعات الجلدية من 
شــنط وأحذية ومالبس جلدية وبصفة خاصة في مدينة الجلود الجديدة 

بالروبيكي. 
وقال الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة لجذب 
الشــركات األجنبية لالســتثمار في مصر ومن بينها الشركات الصينية 
الجادة، الفتًا في هذا اإلطار إلى قيام شركة شانج شينج الصينية بإنشاء 
أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والمالبس في مصر على مساحة 2.1 

مليون متر مربع بمدينة السادات. 

ولفــت إلى أنه يجرى حاليًا دراســة عدد من العروض التي تقدمت بها 
بعض الشركات الصينية لالستثمار في المرحلة الثالثة لمشروع مدينة 
الجلــود الجديدة بالروبيكي والمخصصة إلنتــاج المصنوعات الجلدية، 
حيــث من المســتهدف اقامة 10 الــى 15 مصنعا لتصنيــع المنتجات 
النهائيــة علــى ان يتم بــدء العملية االنتاجية بهــذه المصانع في اقرب 
وقــت ممكن عقب االنتهــاء من البنية التحية والمرافق واالنشــاءات، 
وذلــك على مســاحة تصل الى 40 الف متر، الفتــًا في هذا الصدد إلى 
حرص الحكومة المصرية على زيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود 

من خالل التوسع في عمليات تصنيع المنتجات النهائية.
 ومن جانبه أكد الســيد/ مايو جين رئيس مجلس إدارة شــركة شــانج 
شينج الصينية أن وفد الشركات الصينية قام بزيارة عدد من الوحدات 
اإلنتاجيــة بمدينــة الجلــود بالروبيكي حيث أبدوا رغبتهــم في التواجد 
داخل الســوق المصري خاصة في ظــل المقومات الهائلة التي تمتلكها 
مصــر ســواء فيما يتعلق بوفــرة الجلود الخام وتوافــر األيدي العاملة 
المدربة، ولفت جين إلى أن شركة شانج شينج ستبدأ العملية اإلنتاجية 
بمصنع الجلود بالروبيكي خالل فترة 3 أشهر من تسلم المصنع وإنهاء 
إجــراءات التخصيــص، مؤكــدًا حرص الشــركة على جــذب أكبر عدد 
ممكن من الشــركات الصينية لالستثمار في المنطقة الثالثة بالمشروع 

والمخصصة للمصنوعات الجلدية.
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هيئة تنمية الصادرات تفوز بجائزة درع التميز 
الذهبي كأفضل مؤسسة حكومية ذكية 

على مستوى الحكومات العربية 

أكد الســفير/ خالد يوســف رئيس هيئة تنمية الصادرات ان فوز 
الهيئة بجائزة درع التميز الذهبي كأفضل مؤسسة حكومية ذكية 
على مســتوى الحكومات العربية وأفضل بوابة الكترونية عربية 
يمثــل خطوة هامة فــي تنفيذ خطــة تنمية الصــادرات المصرية 

لمختلف االسواق الخارجية.
 وقــال خــالل مراســم تســليم الجائــزة ان الهيئــة تهــدف فــي 
المقــام األول إلى تنفيــذ الرؤية العامة للدولــة وتحقيق األهداف 
االســتراتيجية لتنمية الصــادرات المصرية، مشــيرًا الى حرص 
الهيئة على مواكبة المســتجدات العالمية والتكنولوجية في مجال 

تنمية الصادرات تحت مظلة رؤية مصر 2030.
 وأضــاف ان الهيئــة قامت بتدشــين بوابة الصــادرات المصرية 
بهدف مســاندة المصدرين في النفاذ إلى األسواق الخارجية عن 
طريق تقديم عدد كبير من الخدمات بصورة إليكترونية ومبسطة 

تشــمل ميكنة عمليــة الحصول على كافة خدمــات الهيئة واتاحة 
خريطة الصادرات المصرية وخريطة األسواق الواعدة الى جانب 
توفير قاعدة بيانات الفرص التصديرية وقواعد بيانات المشترين 
األجانب فضال عن توفير دراسات سوقية على مستوى المنتجات 

والدول وقياس جاهزية التصدير الكترونيا للشركات المصرية.
 ودعــا يوســف الشــركات والمنتجيــن والجهــات االقتصاديــة 
الحكومية العربية إلى التســجيل على البوابة لالستفادة والتعرف 

على الخدمات المتاحة من هيئة تنمية الصادرات.
وقد سلم الجائزة السفير / محمد ربيع، امين عام مجلس الوحدة 
االقتصادية العربية والسيد / بيار مكرزل، رئيس أكاديمية جوائز 
التميز في المنطقة العربية والمهندســة غــادة لبيب، نائب وزير 

التخطيط ممثلة عن الدكتورة، هالة السعيد

وتنظم المشاركة المصرية بمعرض شيامين 
للرخام والجرانيت بالصين

نظمــت هيئــة تنمية الصــادرات فعاليات المشــاركة المصرية 
 ”Xiamen Stone Faire Exhibition« بمعــرض
المتخصــص في مجال الرخــام والجرانيت والذي انعقد بمدينة 
شــيامين الصينية خالل الفترة من 6 إلى 9 مارس، حيث ضم 
الجناح 23 شركة مصرية متخصصة وذلك على مساحة 805 
متر مربع، وأوضح الســفير/ خالد يوســف رئيس هيئة تنمية 
الصادرات أن هذا المعرض يعد األكبر دوليًا في هذه الصناعة 
حيث يستقبل المعرض عدد كبير من العارضين الدوليين الذين 
يعرضون أحدث منتجاتهــم وابتكاراتهم وحلولهم التصميمية، 
مشــيرًا إلــى أن المعــرض يوفر منصــة مثاليــة للتواصل مع 
الجهات العالمية والتجار والمشترين المعنين بصناعة الرخام 
ويســتهدف في المقــام األول مســتوردي الرخــام والجرانيت 

وصناع القرار في صناعة البناء. 
وأضاف يوســف أن السوق الصينية تعد من األسواق المهمة 
التــي توليهــا الهيئة اهتمامــًا كبيرًا في هذا القطــاع حيث تعد 
الصين أكبر مســتورد للرخام والجرانيت المصري حيث بلغت 

نسبة الصادرات المصرية من هذين البندين الي السوق الصيني 
50% مــن إجمالي صادرات مصر مــن الرخام والجرانيت الى 
العالــم خالل عام 2018، الفتًا إلــى أن المعرض يمثل فرصة 

كبيرة لتسويق منتجات الرخام المصرية.
وأوضح تيمور عصام مدير قطاع معارض مواد البناء بالهيئة 
ومدير الجناح المصري ان إجمالي عدد الشــركات المشــاركة 
بالمعرض هذا العام بلغ 2000 شركة من 56 دولة كما يصل 
إجمالــي زوار المعــرض حوالي 150 ألف زائــر تجاري من 
146 دولة حيث يغطى المعرض قطاع أعمال مواد البناء كما 
يقدم صورة كاملة ألحدث االبتكارات والمنتجات والخدمات في 

كل حلقة في سلسلة التوريد الدولية.  
وأضــاف ان هيئــة تنميــة الصــادرات قامــت بالتنســيق مــع 
مكتــب التمثيل التجاري ببرلين بدعوة كبار المســتوردين من 
المشــترين والتجار والموردين وأصحاب شــركات المقاوالت 
والمستوردين لزيارة الجناح المصري، والترتيب لعقد لقاءات 

ثنائية خالل فعاليات المعرض. 
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ويبحث مع وفد بنك التنمية اإلفريقي توفير 
الدعم والتمويل الالزم لتنفيذ رؤية مصر 

لتحقيق التنمية لدول القارة السمراء

عقد المهنــدس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلســة 
مباحثات مع وفد البنك اإلفريقي للتنمية برئاسة الدكتور/ خالد 
شــريف، نائب رئيس البنك، والذي يزور القاهرة حاليًا لبحث 
ســبل دعم البنك للخطط والمشــروعات التي ســتتبناها مصر 
لتنمية القارة االفريقية خاصة في ظل ترأسها لالتحاد األفريقي 

خالل العام الجاري. 
أن العالقات االقتصادية بين مصر ودول قارة أفريقيا ستشــهد 
بــدءًا من العــام الحالي دفعة قوية خاصة فــي معدالت التبادل 
التجاري واالســتثماري وإقامة شــراكات حقيقيــة جديدة بين 
مجتمعــي األعمال بالجانبين للمســاهمة فــي تنمية اقتصادات 

القارة واستعادة مكانتها على خريطة االقتصاد العالمي.
وقــال الوزيــر أن المباحثــات اســتعرضت نتائج اللقــاء الذي 
عقــده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس البنك األفريقي 
خالل شــهر فبراير الماضــي بالعاصمة األثيوبيــة أديس أبابا 
والــذي تناول دعم مبادرات االندماج اإلقليمي وعملية التكامل 
االقتصادي ومشــروعات الربــط بين الدول اإلفريقية وذلك في 
إطــار جهود البنك لدعم مجاالت التعاون االقتصادي والتنموي 

على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية. 
 وأوضح نصار أن مصر لديها رؤية وتوجهات واضحة وخطط 
موضوعــة للتنمية فــي القــارة األفريقية فضاًل عــن الفرص 
المتاحة حاليًا أمام المســتثمرين المصريين لضخ استثماراتهم 
في دول القارة وخاصًة في مجاالت البنية التحتية والصناعات 

التحويلية، مشــيرًا إلى أن ترأس مصر لالتحاد األفريقي خالل 
العــام الجاري يمثل نقطــة انطالق جديدة للعالقــات المصرية 
األفريقيــة علــى كافــة األصعدة وفــى كافة المجــاالت خاصة 
المجاالت التجارية واالســتثمارية واالقتصادية، وخطوة مهمة 
نحو القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية االقتصادية المنشودة 

لدول القارة السمراء. 
ومــن جانبــه قــال الدكتور/ خالد شــريف، نائــب رئيس البنك 
اإلفريقــي للتنمية أن الوفد يســتهدف من الزيارة اســتعراض 
دعــم البنك التفاقية التجــارة الحرة القاريــة األفريقية وتقديم 
الدعــم للحكومة في األولويات التــي تتبناها في الوقت الحالي 
وعلى رأســها التنمية المســتدامة وزيادة معــدالت التوظيف، 
مشــيرًا إلــى أن البنك على أتم االســتعداد لتقديــم الدعم الفني 
والتمويــل لكافة التكتالت والتجمعات االقتصادية بقارة أفريقيا 

لتنفيذ مشروعاتها التنموية.
وأضاف شــريف أن الوفد ســيلتقي في إطــار جولته عدد من 
كبــار المســؤولين بالحكومــة المصريــة لبحث أهــم الملفات 
ذات االهتمام المشــترك والتي تتضمن إنشــاء صندوق ضمان 
مخاطر االستثمار في أفريقيا الذي أعلن عنه الرئيس السيسي 
خالل منتدى االســتثمار أفريقيا 2018 في مدينة شرم الشيخ 
في ديســمبر الماضي وآليات الترويــج للمنتدى الثاني المقرر 
انعقــاده فــي نوفمبر المقبل فــي مدينة جوهانســبرج بجنوب 

أفريقيا. 

خالل لقائه بأعضاء مجلس األعمال 
المصري الكندي

وزير التجارة 
والصناعة يستعرض 
رؤية الوزارة لتعزيز 
التنمية الصناعية 
وزيادة الصادرات 

المصرية
أكــد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
أن الحكومــة تضع علــى رأس اولوياتها ملف تنمية 
وتحديــث القطــاع الصناعي خالل المرحلــة الحالية 
باعتبــاره قاطرة التنمية المســتدامة التي تســهم في 

تحريــك آليــات النمــو االقتصادي وخلــق الوظائف الالئقة للشــباب 
واالســتخدام األمثل للمــوارد االقتصادية، جاء ذلك في ســياق كلمة 
الوزير خــالل فعاليات الندوة التي نظمهــا مجلس األعمال المصري 
الكندي بالتعــاون مع مجلس األعمال المصرى للتعاون الدولى تحت 
عنــوان »التنميــة الصناعيــة بين الفــرص والتحديات« شــارك في 
فاعليــات النــدوة المهندس/ معتز رســالن، رئيــس مجلس األعمال 
المصــري الكندي إلى جانب عــدد كبير من رجال الصناعة المصرية 

وسفراء عدد من الدول االجنبية بالقاهرة.
وقــال الوزيــر إن الصناعة المصريــة واجهت على مدار الســنوات 
الماضيــة عــدد من التحديات التي أثــرت تأثيرًا بالغــًا على تنميتها، 
األمــر الــذي دفع الــوزارة إلى إطالق اســتراتيجية طموحــة لتعزيز 
التنميــة الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح المزيد 
من االســواق التصديرية امام المنتجات المصريــة مع التركيز على 
القطاعات ذات الميزات التنافســية والقادرة على المنافسة سواء فى 
الســوق المحلــى او الخارجــي، وأوضح نصار أن هناك تنســيقا مع 
عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق اإلفريقي خالل المرحلة 
المقبلــة، خاصــة وأن هناك اهتمامــا كبيرا من هذه الدول بالســوق 
اإلفريقي باعتباره من أكبر األســواق ذات العائد االستثماري الكبير، 
مشــيرًا فــي هذا اإلطار إلــى أن الوزارة تتبنى اســتراتيجية متكاملة 
لتعزيــز العالقــات االقتصادية مــع دول القارة اإلفريقيــة، خاصة أن 
الســوق اإلفريقي يمثــل أحد أهم االســواق الواعدة امــام المنتجات 

المصرية. 
ولفت نصار إلى أن الفترة األخيرة شــهدت زخمًا كبيرًا في العالقات 
بيــن مصر والقــارة االفريقية والتي كان أخرها تولي مصر رئاســة 
االتحــاد االفريقــي خــالل العام الجــاري بما تحمله مــن طموح تجاه 

اشــقائها في القــارة االفريقية للتعاون المشــترك وتبــادل الخبرات، 
مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت منتصف شهر مارس بعثة رجال اعمال 
للعاصمــة األوغندية كمباال اســتهدفت بدء تنفيــذ التوجهات الحالية 
للدولة المصرية لتنمية التعاون التجاري واالستثماري المستدام بين 

مصر والدول األفريقية ودفع وتنمية الصادرات المصرية ألفريقيا.
وفيما يخص تنمية الصادرات المصرية قال نصار إن الوزارة تسعى 
لالســتعانة ببيــوت تصديــر عالمية للترويــج للصــادرات المصرية 
الصغيــرة  المشــروعات  الخارجيــة خاصــة صــادرات  باألســواق 
والمتوسطة كما انه يجرى حاليًا دراسة انشاء شركة وطنية لتسويق 
المنتجــات المصريــة باألســواق العالميــة وبصفــة خاصــة لصغار 
المنتجين، الفتًا إلى أنه من الضروري االلتفات إلى النموذج الياباني 
الــذي نجح فــي دعم المشــروعات الصغيرة ومتناهيــة الصغر حتى 
أصبــح 97% من منظومة االقتصاد اليابانــي قائم على هذه النوعية 
مــن المشــروعات فضاًل عن كونهــا توظف نحو 77% مــن العمالة 

اليابانية.
وأوضــح أن الوزارة تعمل وبالتنســيق مع اتحــاد الصناعات ومركز 
تحديــث الصناعــة علــى وضع رؤيــة للتغلــب على مشــكلة تضخم 
الفاتــورة االســتيرادية لمصر مــن مدخالت اإلنتــاج وبصفة خاصة 
المنتجات الوســيطة حيــث تعتمد هذه الرؤية علــى 4 محاور بحيث 
يتنــاول المحــور األول المدخالت التي يمكن تصنيعها فورا في مصر 
لتحل محل األجنبية، والثاني المدخالت التي تحتاج إلى انشاء طاقات 
تصنيعيــة جديــدة إلنتاجهــا وهذه قد تحتــاج الى وقــت يصل إلى 6 
أشهر، مشــيرًا إلى أن المحور الثالث يتضمن المدخالت التي تحتاج 
إلى ايجاد شــراكات مع شــركاء أجانب للبدء في تصنيعها، والمحور 
الرابــع يتضمن المدخــالت التي ال يوجد ســبيل لتوفيرها في الوقت 

الراهن غير االستيراد أمثال محركات السيارات.
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وزارة التجارة والصناعة و«جيترو« توقعان 
مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العالقات 

التجارية المشتركة بين مصر واليابان

ومباحثات مع 50 من كبريات الشركات 
اليابانية لتعزيز تواجد االستثمارات اليابانية 

في السوق المصري خالل المرحلة 
المقبلة

وقعــت وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجــارة الخارجية اليابانية 
»جيترو« مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العالقات التجارية المشتركة 
بين مصر واليابان وذلك على هامش فعاليات انعقاد المؤتمر الحادي 
عشر لمجلس األعمال المصري الياباني بالقاهرة، حيث وقع المذكرة 
عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
وعــن الجانــب الياباني الســيد/ هيرويوكــي إيشــيجي، رئيس هيئة 

التجارة الخارجية اليابانية »جيترو«.
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن هذا االتفاق 
والذي يســتمر لمدة عام يأتي في إطار حــرص الجانبين على تعزيز 
أفــق التعــاون التجاري بين مصــر واليابان وزيادة معــدالت التبادل 
التجاري بينهما، مشــيرًا إلى أن االتفاق يســتهدف فــي المقام األول 
وضــع إطار عملــي لتنمية العالقات التجارية المشــتركة بين البلدين 
وتحديد اإلجراءات الالزمة لهذا التعاون، األمر الذي سيســهم بشكل 
كبير في تنفيذ األهداف االقتصادية المشتركة وذلك من خالل الترويج 
للمنتجات المصرية بالسوق الياباني وكذا المنتجات اليابانية بالسوق 

المصري.
وأوضــح نصار أن الجانبين ســيعمالن في إطار االتفــاق على تبادل 
المعلومــات الخاصة بالفرص التجاريــة والقوانين واللوائح المتعلقة 
بالتجــارة والمســتجدات التجاريــة والكتيبــات والدوريــات الخاصة 
بالسياســات والتعليمــات التجارية وجعــل هذه البيانــات في متناول 
مجتمعي األعمال بالبلدين لتســهيل التبادل التجاري وتفعيل األنشطة 
المشــتركة، باإلضافة إلى مشاركة المعلومات الخاصة بأنشطة تنمية 
التجارة وتحديد القطاعات ذات الفرص الواعدة، على أن توفر الوزارة 

لهيئــة جيتــرو المعلومات التي تمثــل أهمية كبيرة لــدى المصدرين 
والمســتوردين اليابانييــن بما في ذلك سياســات التنميــة الصناعية 
وبصفة خاصًة القطاعات المستهدفة واإلحصائيات التجارية، وأشار 
الوزيــر إلى أن االتفاق يتضمن أيضًا تشــجيع الطرفين لتنظيم بعثات 
رجال األعمال بين البلدين باإلضافة إلى التعاون والتنسيق في إقامة 
الفعاليات المتعلقة بالتجارة في كال البلدين، فضاًل عن تقديم المساعدة 
لكافة المصدرين والمستوردين من البلدين والمساهمة في إزالة كافة 

العوائق التي يواجهونها.
وأضــاف نصــار أن جهاز التمثيل التجاري ســيكون الذراع التنفيذي 
الذي ســيمثل الوزارة في تنفيذ هذا االتفاق مع الهيئة اليابانية، الفتًا 
إلى أنه بموجب االتفاق سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم شخص 
واحد من كال الجانبين يتولى االتصال والتنســيق فيما يخص أنشــطة 
االتفاق وإعداد مذكرة عمل لتنفيذها في إطار خطة العمل الموضوعة 
والتــي يمكنهــا مــن وقت ألخــر تعديل بعــض البنــود أو تغييرها أو 
استحداث بنود جديدة في االتفاق من شأنها تعزيز العالقات التجارية 

بين مصر واليابان.
ومــن جانبه قال الســيد/ هيرويوكي إيشــيجي، رئيــس هيئة التجارة 
الخارجية اليابانية »جيترو« أن الهيئة ستقوم في إطار االتفاق بتقديم 
الدعم الفني للوزارة من خالل إرسال وفود الخبراء وترتيب الزيارات 
الالزمــة للوزارة للتعرف على الفرص التجارية في اليابان، مشــيرًا 
إلى أن الهيئة ســتتولى أيضًا ترويج الخدمات الالزمة لتعزيز التبادل 
التجاري مــع مصر وإفادة الوزارة بالمعلومــات الخاصة بالقطاعات 

التي تستهدفها الشركات اليابانية.

عقــد المهنــدس عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعــة لقاًء 
موســعًا الــذي عقده الوزير مع وفــد رجال االعمــال اليابانيين 
والــذي يزور القاهرة حاليًا للمشــاركة بالمؤتمر الحادي عشــر 
لمجلس االعمال المصري الياباني المشترك ومنتدى االستثمار 
المصري الياباني، حضر اللقاء الســيد/ ماســاكى نوكى ســفير 
اليابان بالقاهرة والســيد/ محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس 
االعمــال المصــري الياباني والســيد/ ساتوشــى اوزاوا رئيس 
الجانــب الياباني بمجلس االعمــال المصري الياباني والســيد/ 
هيرويوكي إيشــيجي رئيس هيئــة التجارة الخارجيــة اليابانية 

»جيترو«.
وقال الوزير ان الجانب الياباني يدرس انشــاء منطقة صناعية 
يابانية في مصر بالمنطقة االقتصادية بخليج السويس تضم عدد 
كبير من الصناعات اليابانية الرئيســية، الفتًا الى ان المشــروع 
سيســهم في تعزيز التعــاون الصناعي بين مصــر واليابان الى 
جانــب نقل الخبــرات الصناعيــة اليابانية المتطــورة للصناعة 

المصرية. 
وأشــار نصار الــى أهمية تعزيز التعاون المصــري الياباني في 
مجــال دعم ملف التصنيع بدول القارة االفريقية من خالل إقامة 
شراكات صناعية بين القطاعين العام والخاص بالقارة، الفتًا الى 
 TICAD أهمية االستفادة من مؤتمر طوكيو للتنمية في افريقيا
7 والــذي تســتضيفه اليابان خالل شــهر أغســطس المقبل في 
تعزيز الحوار السياسي بين افريقيا واليابان واالرتقاء بمستوى 
التعــاون االقتصادي بين الجانبين الى جانب دعم جهود التنمية 

الشاملة في بناء قدرات القارة االفريقية. 
وأشــار الوزير الى ان تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
تأتــى على رأس أولويات الحكومة خالل المرحلة الحالية، الفتًا 

الى حرص الوزارة على االســتعانة بـ »بيوت تصدير عالمية« 
للترويــج للصــادرات المصريــة باألســواق الخارجيــة خاصة 
صادرات المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، كمــا انه يجرى 
حاليًا دراســة انشاء شــركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية 

باألسواق العالمية. 
ومن جانبه قال السيد/ ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة أن 
بالده حريصة على تعميق أواصر الصلة مع مصر على مختلف 
األصعدة وفي كافة المجاالت السياسية والتجارية واالقتصادية، 
مشــيرًا إلى أن مجتمع األعمال اليابانــي يلمس التغير اإليجابي 
الــذي يشــهده االقتصــاد المصري حاليًا بما يســهم فــي تحفيز 
المستثمر الياباني لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري 

والتوسع في المشروعات الحالية.
وأكد الســيد/ ساتوشــي أوزاوا، رئيس جمعية االعمال اليابانية 
المصريــة حــرص اليابان على زيــادة عدد الشــركات اليابانية 
العاملة في مصر والتي يبلغ عددها 50 شركة فقط حيث ترغب 
الشــركات اليابانيــة المرافقة للوفــد في تحديد المجــاالت التي 

يمكنها ضخ استثمارات صناعية فيها بالسوق المصري.
ومــن ناحيته اشــار الســيد/ هيرويوكي إيشــيجي، رئيس هيئة 
التجــارة الخارجية اليابانية »جيترو« الــى حرص الهيئة على 
نقل خبراتها للحكومة المصرية في مجاالت تنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة خاصــًة وأن 99.7% من قوام االقتصاد 
الياباني قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرًا إلى 
دعم هيئة التجارة الخارجية اليابانية »جيترو« لكافة المبادرات 
التــي يمكن إقامتها بيــن الجانبين المصري والياباني والتي من 
شــأنها زيادة حجم التجارة البينية واالستثمارات المشتركة بين 

البلدين.
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تلقــى المهندس عمرو نصــار وزير التجارة 
أداء  حــول مؤشــرات  تقريــرًا  والصناعــة 
مصلحة الرقابة الصناعية خالل شهر فبراير 
الماضي وذلــك في إطار المتابعة الشــهرية 
لجهود الــوزارة لالرتقاء بجــودة المنتجات 
المصريــة والحفــاظ علــى صحــة وســالمة 

المستهلك.
وأكد الكيميائي إبراهيم المناســترلى، رئيس 
مصلحــة الرقابة الصناعية أن إحكام الرقابة 
على المصانع يسهم في تعزيز تنافسية المنتج 
المصــري ومواجهــة كافــة أســاليب الغش 

وتــداول المنتجــات الضارة وغيــر المطابقة 
للمواصفــات، مؤكدًا حــرص المصلحة على 
إلزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية 

المصرية والعالمية.
وقــال المانســترلى ان المصلحة قامت خالل 
شــهر فبراير الماضي بإجراء 1092 حملة 
تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها 
بمعايير جودة المنتجــات والمراجل واآلالت 
الحرارية، فضاًل عن إجراء 1706 دراســة 
فنية متخصصة تضمنت 892 دراســة فنية 
فــي مجــال الســماح المؤقــت والدروبــاك، 

و814 دراسة فنية ومتنوعة.
وفــي مجــال االعتماد والتراخيــص، أوضح 
المناســترلي أن المصلحــة قامــت بترخيص 
427 مرجــل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 
108 مركز خدمــة وصيانة )خدمات ما بعد 
البيع( وتســجيل عــدد 8 مطابــع عاملة في 
مجال مواد التعبئة والتغليف، مشــيرًا إلى أن 
المصلحة قامت من خــالل وحدة دليل خدمة 
المواطــن بالرد على 240 استفســارًا و94 

شكوى.

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات 
مع الســيد/ ايفان ســوركوش، ســفير االتحــاد األوروبــي بالقاهرة 
تناولت مستقبل العالقات االقتصادية بين الجانبين في ضوء عالقات 
الشــراكة االســتراتيجية التــي تربط مصــر بدول االتحــاد األوروبي 
وبحــث االســتعدادات الخاصــة باســتضافة القاهرة خــالل المرحلة 
القريبة المقبلة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة 

المصرية األوروبية. 
 وقــال الوزيــر إن هذه اللجنة تأتى كأحد مخرجات اتفاقية الشــراكة 
المصريــة األوروبيــة لبحث تنمية التعاون المشــترك بيــن الجانبين 
وبصفة خاصة في مجاالت الصناعة والزراعة والتجارة واالستثمار 
والخدمات، مشــيرًا إلى أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتوســيع حجم 
العالقــات االقتصادية المشــتركة مع االتحاد األوروبــي وتنمية أطر 
الشــراكة بين القطاع الخاص في الجانبين بهدف انشــاء مشروعات 
مشتركة لالستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة 
فضــاًل عن مزايــا االتفاقات التجاريــة التي يرتبط بهــا الطرفان في 

المحيط اإلقليمي والقاري. 
ولفــت نصار فــي هذا اإلطار الــى ان الحكومة المصريــة قد وافقت 
مؤخــرًا على منح الحوافز االســتثمارية الواردة بقانون االســتثمار 
الجديد لتوســعات المشــروعات االســتثمارية القائمــة وذلك بهدف 
تشجيع وتحفيز الشركات المتواجدة داخل السوق المصري في ضخ 
اســتثمارات جديدة من خالل إقامة توسعات لمشــروعاتهم الحالية، 
وهــو االمــر الــذي يمثــل فرصة كبيــرة امــام الشــركات األوروبية 

المستثمرة في مصر. 
وأشار الوزير الى حرص مصر على احداث نقلة نوعية في مستوى 
التعــاون األوروبــي األفريقي خاصة فــي ظل ترأس مصــر لالتحاد 
األفريقــي خالل عام 2019، مشــيرًا الى ان القــارة االفريقية تزخر 
بالعديد من الفرص االســتثمارية والتي تمثل عامل جذب كبير للعديد 

من الشركات األوروبية للتواجد في هذا السوق الواعد.
ومن جانبه أكد الســيد/ ايفان ســوركوش ســفير االتحــاد األوروبي 
بالقاهــرة ان مصــر تمثــل واحدة من أهم الشــركاء االســتراتيجيين 
لالتحاد األوروبي بمنطقة الشــرق األوسط وافريقيا وهو االمر الذي 

يسعى االتحاد لتنميته وتعزيزه خالل المرحلة المقبلة، مشيرًا الى انه 
يجرى حاليًا التنســيق بين المفوضية األوروبية بالقاهرة وهيئة قناة 
السويس لعقد مؤتمر نهاية العام الجاري لعرض الفرص االستثمارية 

بمنطقة القناة بمشاركة مجتمع االعمال والبنوك األوروبية.
ولفت سوركوش الى سعى االتحاد لالستفادة من ترأس مصر لالتحاد 
األفريقــي لتعزيز التعاون األوروبــي األفريقي خاصة في ظل مبادرة 
تحالــف أوروبا – افريقيا والتي تم تدشــينها العــام الماضي، بهدف 
تحقيــق نقلة نوعية في التعاون االقتصادي المشــترك بين القارتين، 
مشيرًا الى انه تم مؤخرًا تشكيل مجموعة عمل في إطار هذا التحالف 
لبحث تنمية التعاون المشترك بين أوروبا وافريقيا في مجال الزراعة 
وتــم اصــدار عدد مــن المقترحات الهادفــة الى زيادة االســتثمارات 

األوروبية في القطاع الزراعي بالدول االفريقية

وزير التجارة والصناعة يتلقى تقريرًا حول مؤشرات 
أداء الرقابة الصناعية خالل فبراير الماضي

افتتاح الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي
 مباحثات مصرية أوروبية حول مستقبل العالقات 

االقتصادية المشتركة خالل المرحلة المقبلة

افتتــح المهندس/ عمــرو نصار وزيــر التجارة والصناعــة فعاليات 
الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي والذي انعقد لمدة 9 أيام خالل 
الفترة من 20-29 مارس، وقد شــارك فــي فعاليات االفتتاح اللواء 
ســعيد عباس محافظ المنوفيــة واللواء زكريا الغمرى مســاعد اول 

وزير الداخلية ورئيس قطاع السجون.
وقــال الوزير ان المعرض يعد أحد أهم المعارض التجارية التي تقام 
في منطقة الشــرق األوســط وقارة أفريقيا، مشــيرًا الى ان المعرض 
يعكس خطة الوزارة الهادفة الى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات 

المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة األسواق المحلية والعالمية
وأوضــح نصــار ان المعرض يســهم فــي التعرف على مســتحدثات 
المجــاالت الصناعية وتبادل الخبــرات ونقل التكنولوجيات المتطورة 
والتقنيــات الحديثــة وفتح أســواق جديدة للتصدير وعقــد الصفقات 
التجارية، الفتًا إلى أن المعرض يلعب دورًا كبيرًا في زيادة التنســيق 

والتكامل التجاري بين مصر وكافة الدول المشاركة.
ومــن جانبــه أوضح المهندس/ ســامي يونس رئيــس الهيئة العامة 
للمعــارض والمؤتمــرات أن معــرض القاهــرة الدولي يعــد أحد أهم 
المعارض الدولية التي تنظمها الهيئة، حيث يشارك بالمعرض سنويا 
العديــد من الدول العربية واألفريقية واألجنبية إلى جانب المشــاركة 
المحلية حيث يسهم في الترويج للمنتج المحلي وتعزيز المنافسة بين 
الشــركات المشاركة بالمعرض على المستوى الدولي وعقد صفقات 
تجارية بين الشــركات ورجال األعمال المصريين واألجانب، وأشار 
إلــى أنه تــم تجهيز المعرض بكافة التســهيالت والخدمــات المقدمة 
للزوار والتي تشــمل منطقة جمركية للمعروضات األجنبية وخدمات 
للنقــل والتخليــص ومراكــز اســتعالمات إلــى جانب ســاحة انتظار 
للســيارات وأتوبيســات لنقل الزوار وكذلك منطقــة ترفيهية لألطفال 
و12 كافيتريــا باإلضافــة إلــى تقديم 9 عروض فنيــة لفرق الفنون 

الشعبية خالل أيام المعرض.
وأوضــح يونس ان المعرض مقام على مســاحة 28 ألف متر مربع 
منهــا 17 ألف متر مربع في عــدد 5 صاالت عرض و11 ألف متر 
مربــع في منطقة العرض المكشــوف وقد شــارك بمعرض هذا العام 
حوالــي 300 شــركة محليــة وأجنبيــة يمثلون 6 دول هــي الكويت 
والســودان وأوغنــدا وغانا وبوركينا فاســو وكينيا، مشــيرًا إلى أن 
المعرض ضم منتجات ومعروضــات في مجاالت الصناعات الغذائية 
وصناعات الغزل والنســيج والمالبس الجاهزة والسجاد والصناعات 
الحرفيــة  والصناعــات  المنزليــة  واألدوات  واألجهــزة  الكيماويــة 

واليدوية.  
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أكد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة 
خطــت خطوات مهمة نحو االرتقــاء بمنظومة الجودة المصرية 
وبذلــت جهود كبيــرة لتوفيــق المواصفات القياســية المصرية 
مــع المواصفــات العالميــة واعــداد مواصفات قياســية جديدة 
ترتبط بشــكل وثيق بأهــداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة 
وتراعــى المتطلبــات الوطنية وتســهم في تحقيق اســتراتيجية 
مصر 2030، مشــيرًا إلى أن الــوزارة تعمل على الحفاظ على 
االعتراف الدولي بمنظومة االعتماد المصرية إلى جانب انشــاء 
منظومــة خاصة بحماية المســتهلك وتشــجيع المنافســة ومنع 

الممارسات االحتكارية.
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزير خــالل افتتاح فعاليات الملتقى 
الــذي نظمتــه الهيئــة المصرية العامــة للمواصفــات والجودة 

بمناســبة االحتفال باليوم العالمي للتقييــس، والتي ألقاها نيابًة 
عنــه المهندس/ أحمد طه، مســاعد الوزير لشــئون الصناعة، 
ويعقــد الملتقــى تحــت شــعار »المواصفــات الدوليــة والثورة 
الصناعيــة الرابعة« والــذي أطلقته المنظمــة الدولية للتقييس 
ISO واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ITU واللجنــة الدوليــة 

الكهروتقنيةIEC   بهذه المناسبة.
وأشــار الوزير إلى أن المواصفات القياسية الدولية قامت بدور 
محــوري منــذ الثورة الصناعية األولى قبــل 250 عامًا خاصة 
بعد االنتقال من العمل اليدوي إلى االعتماد على اآلالت ومعدات 
المصانــع، الفتًا إلى أن اللحــاق بركب الثورة الصناعية الرابعة 
يســتلزم مواكبــة حركة التطــور العالميــة في مجــال التقييس 
والمواصفات وتبنى الممارسات الدولية المطبقة في هذا الصدد.

وأشــاد نصــار بالجهود التي تبذلها هيئــة المواصفات والجودة 
في تنظيم هذا الملتقى ســنويًا لمشاركة المجتمع بكافة قطاعاته 
االطالع على الممارسات والتوجهات الدولية في مجال التقييس، 
مشــيرًا إلى أن هذا الملتقى بما يتضمنه من موضوعات متعلقة 
بمجــاالت التطــور التكنولوجي في االنتــاج والخدمات في إطار 
الثورة الصناعية الرابعة ســيمثل بدايــة لرؤى ومبادرات يمكن 
تطبيقهــا فــي المجــاالت واألنشــطة ذات الصلة فــي المجاالت 

الصناعية والتجارية. 
ومن جانبه قال المهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية 
العامة للمواصفات والجودة أن اليوم العالمى للتقييس يركز هذا 
العــام على دور المواصفات القياســية في ظل الثورة الصناعية 
الرابعــة؛ ودورها في االنتقال إلى عصــر جديد من التكنولوجيا 
والــذكاء االصطناعــي،  الروبوتــات،  فــي مجــاالت  الناشــئة 
وتكنولوجيا النانو ، وإنترنت األشياء، والطباعة ثالثية األبعاد، 
والمركبات المستقلة، مشيرًا إلى أن تطبيق المواصفات القياسية 
سواء في االنتاج أو في نظم إدارة الموارد والعمليات يعد وسيلة 
للتطور وتحســين مناخ األعمال وزيادة حجمها ويضمن تحقيق 

النجاح بالسوقين المحلى والعالمي.
وأضــاف عفيفى أن إجمالي المواصفات القياســية التي صدرت 
عن الهيئة حتى اآلن تبلغ نحو 9100 مواصفة قياسية مصرية، 
تــم إصدارهــا وتحديثها ومراجعتها من خــالل 140 لجنة فنية 
مشــكلة على غــرار اللجان الفنيــة بالمنظمة الدوليــة للتقييس 
»أيــزو«، والتي يشــارك فيهــا ممثلون عن األطــراف المعنية 
بالدولــة مثــل الجهــات الرقابيــة والبحثية والغــرف الصناعية 

وجهاز حماية المستهلك.
 وأوضح أن أبرز المواصفات القياســية التــي أصدرتها الهيئة 
مؤخرا تتضمن المواصفة القياســية المصرية الخاصة بمكافحة 
الفســاد والرشوة والتي تســتهدف إعالء قيم السلوك الوظيفي 
وتبني مبــادئ المســئولية المجتمعية بكافة المنشــآت الوطنية 
الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة واحترام 
ســيادة القانون، مشــيرًا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتأهيل نظام 
العمــل بها لتكــون أول جهة حكومية مصريــة تطبق نظم إدارة 
مكافحــة الرشــوة والفســاد طبقــا للمواصفة الصــادرة في هذا 
الشأن،  ولفت عفيفى  إلى أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لترشيد 
استهالك الطاقة والحفاظ على البيئة من خالل إصدار مواصفات 
قياســية فــي مجــاالت نظــم إدارة الطاقــة لألجهــزة المنزليــة 
الكهربائيــة  والهادفة لتحســين كفاءة اســتخدام مصادر الطاقة 
المستخدمة في عمليات اإلنتاج الصناعي طبقا للمعايير الدولية 
بما يسهم في توفير الطاقة وخفض االنبعاثات الحرارية وحماية 
البيئــة دون التأثير على عمليات اإلنتاج والجودة، مشــيرًا إلى 
أن الهيئــة تقــدم العديد من الــدورات التدريبية في مجاالت نظم 
إدارة الطاقة وتطبيقاتها والمراجعات الداخلية لنظم إدارة الطاقة 

وإختبــارات كفاءة الطاقة لمختلف المنتجات فضال عن معايرات 
االجهــزة والمعدات المتعلقة بإختبارات كفاءة الطاقة إلى جانب 
إصدار المواصفات القياســية المصرية بمجال الخاليا الشمسية 

وكذلك السخانات الشمسية طبقأ ألحدث المرجعيات الدولية.
وتابع أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياســية مصرية جديدة 
تحدد قواعد الشــراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت ،بهدف 
دمج معايير اإلستدامة فى السياسات الشرائية واإلستراتيجيات 
للمنشــآت بما يعظــم من اآلثار االقتصاديــة واالجتماعية ويقلل 
اآلثار البيئية الســلبية باإلقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه يجرى 
التخطيــط لوضــع خطــة اســتراتيجية  وطنيــة للتوعيــة بهذه 
المواصفــة القياســية وتقديــم الدعــم الفني للمنشــآت الوطنية 

لتطبيقها ودمج االستدامة في سياساتها وعملياتها الشرائية .
 وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أنه يجرى دراسة 
إعداد نحو 250 مشروع مواصفة قياسية وطنية  باالضافة إلى 
أنشــطة مراجعة مشاريع المواصفات الواردة من الدول العربية 
المختلفــة ومشــاريع المواصفــات القياســية العربيــة الموحدة 
الواردة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، فضال 
عن دراســة مشــاريع المواصفات الدولية التــي تعدها المنظمة 
 ARSO والمنظمة األفريقية للتقييس ISO الدولية للتقييــس
واللجنة الدولية لدستور األغذية )الكودكس( والمنظمة الدولية 
للمعايــرات الصناعية OIML،إلبداء الــرأي الوطني حول هذه 
المواصفــات الدوليــة واإلقليمية ،مشــيرًا إلــى أن الهيئة تقوم 
بدور نقطة االستفسار الوطنية لمنظمة التجارة العالمية المعنية 
بدراسة اإلخطارات التي ترد من المنظمة بمتوسط شهري نحو 
150 إخطار كما تقوم الهيئة  بإخطار كافة دول العالم بمشاريع 
المواصفات القياســية الملزمــة بالمتطلبات الوطنية لألســواق 
المصريــة،  وأوضــح أنه من خــالل عضوية مصر في شــبكة 
شمســي تم منح أول عالمة جودة للســخانات الشمســية، وذلك 
انطالقا من مبادرة الرئاســة التي تم اطالقها خالل شهر أكتوبر 
الماضي والخاصة تشجيع المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن الهيئة 

بصدد اعتمادها لمنح الشهادات طبقا للمعايير الدولية.
وفــي مجال رقابة الجودة أوضــح عفيفى أن الهيئة قامت خالل 
عام 2018 بإجراء )739( زيارة تفتيشية لعدد )233( منشأة 
حاصلــة على عالمــة الجودة المصرية ومنــح تراخيص جديدة 
لعالمــة الجودة لعــدد )18( منشــأة وتجديــد تراخيص لعالمة 
الجودة لعدد )139( منشــأة وإصدار عدد )54( شهادة مطابقة 
لعدد )24( منشــأة وإعتماد عدد )9( نماذج أساســية لعدد )9( 
منشــأة ودراسة مستندات مراجل بخارية لعدد )139( منشأة ، 
كمــا تم منح 4041 عالمة مطابقة لعدد 3 منشــآت وتم فحص 
244 مقطــورة لعدد 41 منشــأة انتاجية ، كمــا تم منح عالمة 
حــالل لعدد 152 منشــأة تنتــج 3300 منتــج ، وقامت وحدة 

وسائل النقل بمنح عدد 71 منشأة لعدد 149  موديل. 

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة
هيئة المواصفات والجودة تنظم احتفال 

بمناسبة اليوم العالمي للتقييس 
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عــام كامل مــر على مفاوضــات ايقاف الحــرب التجارية 
األمريكية الصينية والتي اندلعت في شهر مارس من العام 
الماضي، وبدأت بفرض رســوم جمركية وحواجز تجارية 
علــى منظومــة التبادل التجــاري بينهما كلفتهــا مليارات 
الدوالرات فى قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والسيارات

 مؤخــرا ظهــرت فــي األفق مالمــح اتفاق ينهــي الحرب 
التجارية بين البلدين وسط مباحثات تجارية مكثفة، تبشر 
باالقتــراب من وضع حد لألزمة بيــن البلدين ،حيث بدأت 
واشــنطن وبكين رســم الخطــوط العريضــة اللتزاماتهما 
المبدئيــة بشــأن أبرز المشــاكل فــي نزاعهمــا التجاري، 
األمر الــذي يعني تحقيقهما تقدما جيدا نحو إنهاء الحرب 
التجاريــة بينهما، ورغــم التقدم الجيــد، ال زالت وجهات 
النظــر تظــل متباعدة، الســيما فيما يخــص مطالب إدارة 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب بشــأن إجــراء تعديالت 
هيكليــة علــى االقتصــاد الصينــي،  ويبــدو ان  خطوطــا 
عريضة بدأت تتكشــف فــي المحادثات بما يشــكل توافقا 
للتوصل إلى اتفاق وشــيك يرتكز علــي 6 مذكرات تفاهم 
بشــأن قضايا جوهرية تشــمل النقل القسري للتكنولوجيا 
والســرقة اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات 
والعملة والزراعة والقيــود غير الجمركية على التجارة، 

وهــي القضايــا الشــائكة واألشــد تعقيــدا علــى العالقات 
التجارية بين البلدين.

 وقــد حققــت بكين الفتــرة األخيــرة عدة انتصــارات في 
المفاوضــات القائمة بين البلدين، ولكن على أرض الواقع 
مــا زال الوضــع ملتهــب خاصــة في ظل تمســك الرئيس 
األمريكــي دونالــد ترامــب بفــرض اإلجــراءات الحمائية 
على الواردات الصينية لألســواق األمريكية، حيث شهدت 
الصادرات الصينية تراجعا يعد األكبر منذ ثالث ســنوات، 
في شــهر فبراير الماضى مما يزيد القلق بشــأن معدالت 

النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
 وفــى حالة فشــل الجانبــان في الوصول إلــى اتفاق فمن 
المنتظر زيادة الرســوم الجمركيــة األمريكية على بضائع 
صينيــة بقيمة 200 مليــار دوالر من 10 بالمئة إلى 25 
بالمئــة مما ســيزيد من الضغوط والنفقــات على قطاعات 

عدة بدءا باإللكترونيات وانتهاء بالزراعة.
 وأظهــرت بيانات تجاريــة صينية أن الــواردات القادمة 
مــن الواليات المتحدة انخفضت في يناير الماضى بنســبة 
41.2 بالمئــة مقارنة مع نفس الفترة من العام الســابق 
كما انخفضت الصادرات للواليات المتحدة بنسبة 2.4 كما 
انكمش الفائــض التجاري الصيني مــع الواليات المتحدة 
إلى 27.3 مليار دوالر في شهر يناير من 29.87 مليار 
دوالر خالل شهر ديسمبر، وبدوره يرفضه الشعب الصينى 
حاليــًا المنتجــات األمريكيــة، والضغــوط التــي تفرضها 
الحكومــة األمريكيــة على الصينى، حيث بدأ الشــعب من 
تلقاء نفسه الوقوف بجانب بالده من دعم وشراء هواتف 
هواوى واســتبدال الهواتف األمريكية بالهواتف الصينية 
األخرى التــي تتمتع بتكنولوجيا عالية، خاصة بعد إعالن 
شــركة هواوى عن دعم هواتفها بخدمات الجيل الخامس 

.5G
 وقد بدأت الصين التحرك الجاد والســريع لمعالجة اآلثار 
المترتبــة جراء السياســات األمريكية الضــارة باالقتصاد 
الصينــى حيث اعلن مؤتمر »البرلمان الصيني« في ختام 
أعمالــه الجمعــة 15 مــارس الماضــي عن عــدة حوافز 
وتخفيضــات مهمــة لتعزيز نمــو االســتهالك المحلى في 

الحرب التجارية بين أمريكـــــا والصين في طريقها للحل

البــالد من خالل تخفيــض بنحو 20 بالمائة على أســعار 
خدمات اإلنترنت، مما يتيح توفير نحو 26.7 مليار دوالر 
للمســتهلكين خــالل عام 2019، وكذلك تخفيض أســعار 
الكهرباء بنحو 10 بالمائة للشركات الصناعية والتجارية 
ممــا يعــود بالفائــدة علــى 10 مليــون شــركة للتجــارة 
اإللكترونيــة ونحو 600 مليون مســتخدم، باإلضافة إلى 
أعفاء الطرق الســريعة من كافة رســوم المرور تدريجيا 
خــالل عامين لتقليــل االزدحام ولســرعة االنجاز ولخلق 
صناعــات جديدة مرتبطة علــى تلك الطرق، وأخيرا إقرار 
قانون االســتثمار األجنبي لحمايــة حقوق الملكية الفكرية 
للمســتثمرين وضمان المســاواة في فرص المنافسة بين 
الشــركات األجنبية والوطنية العاملة داخل الصين وإقرار 
حزمــة كبيرة مــن التخفيضات الضريبيــة تصل ألكثر من 
298.5 مليــار دوالر، وهــو مــا ينفى أغلــب االتهامات 

الغربية للسياسات التجارية الجشعة لبكين 
وعلى المســتوى الخارجى بدأ الرئيس الصيني شى جين 
بينــج زيــارة ثالث محطــات أوروبية خالل شــهر مارس 
الماضــى بدأت من إيطاليا مــرورا بأمارة موناكو وصوال 
إلى فرنســا، وقد اكتسبت هذة الزيارة أهمية كبيرة لسعى 
الصيــن نحو ضم إيطاليا لمبــادرة طريق الحرير الجديدة، 
والذي تبلغ تكلفته أكثر من تريليون دوالر وتهدف لتمويل 
البنى التحتية البرية والبحرية والموانئ والســكك الحديد 

من قلب آسيا مرورا بأوروبا وأفريقيا.
ختامــا، حتى اآلن تبدو التغيــرات الجوهرية التي أحدثتها 
الحــرب التجارية في صالــح الصين التي تحــاول جاهدة 
الحفاظ عليها للوصول إلى 2020 حيث اختبار االنتخابات 
االمريكية، حينها قد تتغير المعادلة برمتها، فهل تستطيع؟

 المصدر:رويترز ووكاالت أنباء ومواقع إخبارية
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23 شــركة مصرية شــاركت 
 Xiamen« بمعــرض 
 Stone Faire
المتخصص   ”Exhibition
في مجال الرخــام والجرانيت 
والذي انعقد بمدينة شــيامين 
الصينيــة خالل الفتــرة من 6 
إلــى 9 مــارس، وذلــك على 

مساحة 805 متر مربع. 

قامت شــركة شــنايدر العام الحالي بضخ استثمارات جديدة 

بالســوق المصــري تبلــغ 20 مليون يورو ليصــل إجمالي 

اســتثمارات الشــركة فــي مصر الــى 320 مليــون يورو، 

كمــا تصدر الشــركة 30% من انتاجها في مصر لألســواق 

االفريقية وتوفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل مباشــرة 

بالسوق المصري. 

حقق حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان العام الماضي 

نســبة زيادة بلغــت 30.5% حيث وصل الــى مليار و265 

مليــون دوالر مقارنــة بنحو 969 مليــون دوالر خالل عام 

 .2017

97% من منظومة االقتصاد الياباني تقوم على المشروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر كما توظف هذه المشروعات نحو 

77% من العمالة اليابانية. 

الــدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي أقيمت على مســاحة 

28 ألــف متــر مربع منهــا 17 ألف متر مربــع في عدد 5 

صــاالت عــرض و11 ألف متــر مربع في منطقــة العرض 

المكشــوف وقــد شــارك بمعرض هــذا العــام حوالي 300 

شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول هي الكويت والسودان 

وأوغندا وغانا وبوركينا فاسو وكينيا. 

تعد الصين أكبر مســتورد للرخام والجرانيت المصري حيث 

بلغــت نســبة الصــادرات المصرية مــن هذيــن البندين الي 

السوق الصيني 50% من إجمالي صادرات مصر من الرخام 

والجرانيت الى العالم خالل عام 2018. 



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

وافــق مجلس الوزراء برئاســة الدكتور/ مصطفــى مدبولي ، على 
مشــروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة 
من العاملين بالجهاز اإلداري للدولة، وغيرها من الجهات الخاصة 

بالوظائف العامة .
حيث تنص بنود المشروع على العديد من الشروط وهي :- 

1. يشــترط ثبــوت عدم تعاطــي المخدرات من خــالل التحليل الذي 
تجريــه الجهات المختصــة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو االســتعانة 
أو االستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة، 
مــن وزارات ووحــدات إدارة محلية ومصالح عامــة وأجهزة ذات 
موازنــات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، باإلضافة إلى 

الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.
2. يسري احكام القانون على شركات القطاع العام، وشركات قطاع 
األعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور 
الرعاية، وأماكن اإليواء، والمالجئ ودور اإليداع والتأهيل، ودور 

الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
3. يتعين إجراء التحليل الُمثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل االلتحاق 
بالعمل بأي من الجهات المشــار إليها بالفقرتين الســابقتين، وعند 
الترقية إلى الوظائف األعلى، أو شــغل الوظائف القيادية، أو تجديد 

التعيين عليها، أو التعاقد.
4. يتعيــن إجــراء التحليــل بصــورة مفاجئــة، من خــالل الجهات 
المختصة، طبقًا لخطة ســنوية ُتعدها هذه الجهات، ويكون التحليل 
في هذه الحالة تحلياًل استدالليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل 
من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، 

يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
5. يتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل 
الفجائــي، اإلفصــاح قبل إجــراء التحليل، عن جميــع العقاقير التي 
يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على 

هذه النتيجة.

للعامــل  يجــوز   .6
الحالــة  هــذه  فــي 
طلــب االحتــكام إلى 
الطــب  مصلحــة 
نفقته  على  الشرعي 
الجهات  بديــاًل عــن 
لفحــص  المختصــة 

العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خالل ذات اليوم 
الحاصل فيه التحليل.

7. تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة 
العمــل بالنتيجة النهائيــة للتحليل، فإذا تأكدت إيجابيــة العينة، يتم 
إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد 
واإلجراءات الالزمــة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خالل فترة 

اإليقاف، وبعد إنهاء خدمته.
8. يعــد ثبــوت تعمد االمتناع عن إجراء التحليــل أثناء الخدمة، أو 

تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا إلنهاء الخدمة.
9. ُيعاقــب مــن يســمح متعمدًا بتعييــن أو التعاقد أو االســتعانة أو 
اســتمرار من ثبت تعاطيه المخدرات فــي العمل بالجهات المحددة، 

بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
10. ُيعاقــب من يتعمد الغش في إجــراء التحاليل التي ينظمها هذا 
القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في ُمحرر بعقوبة 
الســجن، وذلك مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشــد منصوص عليها 

في أي قانون آخر.
جديــر بالذكر أن صندوق عالج ومكافحة االدمــان ُيعالج من ُيبادر 
بالتقــدم حاليــًا مجانًا، وفى ســرية تامــة، وتم اإلعــالن عن الخط 
الســاخن )16023( للصندوق في الجهــات والمصالح الحكومية، 
بهــدف البدء في عالج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد 

كبير خالل األيام الماضية، واألمر يتم في سرية تامة.

فــي إطار المشــروع القومــي لتحديث الملــف الوظيفــي إلكترونيًا 
للموظفين ، صرح الدكتور/صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزي 
للتنظيم واإلدارة بأن الجهاز ســلم نســخة إلكترونية كاملة من كافة 
بيانــات الموظفين الى عدد 31 ديــوان وزارة ، وذلك عقب انتهاء 

المرحلة األولى من المشروع المشار اليه .
 حيث أنه ســيتم تســليم كل مســئول عن تحديث الملفات الوظيفية 
بوحــدة المــوارد البشــرية بكافــة الــوزارات جهــاز حاســب آلي، 
 APN )Access point»وجهاز ماســح ضوئي »سكانر«، و
name(«- وهــو أســم نقطة الوصــول الذي يوفر شــبكة مغلقة 
ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة اإلنترنت وذلك للربط بالجهاز 

المركزي والوزارات.
وأوضــح الشــيخ أن الموظف المختص بالتعامل مــع قاعدة بيانات 
العامليــن يمكنه تحديــث البيانات حال حــدوث أي تغيير في الحالة 
الوظيفيــة ألي موظــف في ديــوان الوزارة مثل )النــدب، اإلعارة، 

اإلجــازة، الترقية، المعــاش( ، الفتًا إلــى أن أي تعديل يتم إجراؤه 
يعــدل تلقائيًا على قاعدة البيانــات المركزية بالجهاز، والتي تصدر 
بدورها تقرير دوري بجميع التعديالت التي تطرأ على قواعد بيانات 

وحدات الجهاز اإلداري للدولة.
وتهــدف عملية التحديث الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين 
بالدولــة، ووضــع خريطــة للطاقات البشــرية الموجــودة بالجهاز 
اإلداري وفقــًا لعدة عوامل منها الســن والمؤهــالت والتخصصات 
والنوع، كما تهدف أيضًا إلى المســاهمة في رســم سياسات دقيقة 
حول االســتخدام األكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز اإلداري، 
إلــى جانب ربــط قاعدة بيانــات العاملين بقواعــد البيانات األخرى 
المتاحــة بالمحــول الرقمي لترشــيد السياســات الخاصة باإلصالح 
اإلداري، كقواعــد بيانــات المواليــد والوفيات والدفــع اإللكتروني 

والتأمينات االجتماعية وغيرها.

 اصــدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلــس الوزراء، قرارًا 
بالموافقــة علــى تعديل واســتبدال نص المادة رقــم »189« من 
الالئحــة التنفيذيــة لقانون الخدمــة المدنية والذي يتيح للســلطة 
المختصة وفقًا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، 
إعــادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل 
علــى مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمــل بأحكام القانون أو قبل 

انقضاء الموعد المشار إليه وذلك بتوافر الشروط اآلتية:
- أن يكــون الموظف قائما بالعمل عند التقدم بطلب تســوية حالته 

الوظيفية.
- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة اُلمعاد التعيين 

عليها
- أن تكــون إعادة التعيين على وظائف شــاغرة وممولة بموازنة 

الوحدة
- عدم طلب اإلعالن عن شــغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين 

لمدة 3 سنوات.
- أن تكــون إعــادة التعييــن في بدايــة مجموعة الوظائــف اُلمعاد 

التعيين عليها
- أن يتقاضــى الموظف كامل األجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين 

عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.
ويتم تسوية األجر المقرر للوظيفة الُمعاد التعيين عليها وفقًا لحكم 
الفقرة الســابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة )76( 

من القانون.
حيــث قام الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بتقديم مقترح لمجلس 
الــوزراء فــي بداية الشــهر الجــاري لتعديل نص تلــك المادة من 
الالئحــة التنفيذية لقانــون الخدمة المدنية الصــادرة بقرار رئيس 

مجلس الوزراء رقم 1216 لســنة 2017 والتي كانت تنص قبل 
التعديــل علــى أن يتقاضى الموظف األجر المقــرر للوظيفة المعاد 
التعييــن عليها، حيث تقرر تعديل المــادة بحيث يتقاضى الموظف 
كامــل األجــر المقرر للوظيفة المعاد التعييــن عليها أو كامل أجره 
الســابق أيهمــا أكبر، فضاًل عن اســتفادة الموظــف الحاصل على 
مؤهــل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانــون الخدمة المدنية رقم 
81 لســنة 2016 مــن ذلك التعديــل، على أن يتم تســوية األجر 
المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقًا للتعديل المذكور لكل من 
تمــت إعادة تعيينه اعتبارًا من 2 /2016/11، علما بأن القانون 
قــد حدد مدة التســوية بحيث تكون 3 ســنوات اعتبــارًا من تاريخ 

العمل بالقانون.

مجلس الوزراء: فصل من يثبت تعاطيه 
مخدرات من العاملين بالجهاز اإلداري بالدولة

تسليم نسخة إلكترونية محدثة من بيانات الموظفين للوزارات

بشرى سارة
الحكومة توافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل األعلى للموظفين
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*انشطة جهاز التمثيل التجاري :
-تمثيــل مصالــح مصــر التجاريــة واالقتصاديــة لــدى مختلــف الــدول 

والمنظمــات الدوليــة واالقليميــة .
األســواق  فــي  لهــا  والترويــج  المصريــة  الصــادرات  تنميــة   -

. الخارجيــة 
- تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد .

- جــذب االســتثمارات األجنبيــة والترويج للمشــروعات االســتثمارية 
. المصرية 

- المعارض واألسواق الدولية .
- االعالم التجاري واالقتصادي .

- حل ومواجهة النزاعات التجارية .
- اللجان واالتفاقيات المشتركة .

- توفيــر المعلومــات االقتصاديــة الهامــة للمؤسســات المصريــة 
ــة  المعني

*خدمات الجهاز
-الفرص التصديرية
-المعارض الدولية

-المناقصات الدولية 
-الدراسات التسويقية

-ادلة المصدر المصري
-المكاتب التجارية بالخارج

*دور جهاز التمثيل التجاري: 
    التمثيــل التجــاري المصــري هــو أحــد األجهــزة التابعــة لــوزارة 
للدبلوماســية  االقتصــادي  الجنــاح  ويعــد  والصناعــة  التجــارة 
المصريــة فــي الخــارج ، وأحــد اهــم الكيانــات العاملــة فــي مجــال 
ــم  ــي دع ــهم ف ــا يس ــة ، كم ــارة مصــر الخارجي ــر تج ــع وتطوي دف
وتطويــر عالقــات مصــر االقتصاديــة الخارجيــة ســواء علــى 
المســتوى الثنائــي أو متعــدد االطــراف بصفتــه كيــان الدولــة 

ــال .  ــذا المج ــي ه ــص ف ــي المتخص الدبلوماس

ويقــوم التمثيــل التجــاري بمهــام الدبلوماســية التجاريــة التــي 
تهــدف الــى تنفيــذ خطــة الدولــة لزيــادة الصــادرات وترشــيد 
الــواردات ، وجــذب االســتثمارات العربيــة واالجنبيــة الــى مصــر، 
وتمثيــل مصــر فــي المنظمــات التجاريــة واالقتصاديــة الدوليــة 
المشــاركة  ودعــم  والمالــي  الفنــي  التعــاون  برامــج  ومتابعــة 
المصريــة فــي المعــارض التجاريــة الدوليــة وترتيــب البعثــات 

الترويجيــة وتســوية المنازعــات التجاريــة.

بيانات اإلتصال
- قطاع اإلتفاقات التجارية وزارة التجارة والصناعة

شارع امتداد رمسيس، مدينة نصر أبراج وزارة المالية برج 6-5
- تليفون :23424055-202 -   فاكس :202-23421116   

info@ecs.gov.eg : بريد الكتروني -
www.ecs.gov.eg :الموقع اإللكترونى -

*التمثيل التجاري المصري* 
 Egyptian Commercial Service-ECS*




