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أعلــن المهنــدس/ عمــرو نصــار وزير التجــارة والصناعــة إطالق 
»اســتراتيجية وجائزة االبتكار« التى تســتهدف تعزيز دور االبتكار 
فى تحســين تنافســية القطاعات الصناعية المختلفــة وزيادة قيمتها 
المضافــة، فضاًل عن تشــجيع ريادة األعمال، وإنشــاء مشــروعات 

صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.
وقــال أن القطــاع الصناعــى يعد أحد أهــم القوى الدافعــة لالقتصاد 
المصرى وخلق فرص عمل للشــباب حيث يســتوعب نحو 30% من 
إجمالــى القوى العاملة بمــا يقرب من 2.5 مليون عامل فى نحو45 
ألف منشــأة صناعية، كما تمثل الصــادرات الصناعية حوالى 60 % 

من إجمالى الصادرات المصرية لالسواق الخارجية.
وأوضح نصار أن استراتيجية اإلبتكار فى الصناعة والتى  تم وضعها 
بالتعاون مع وكالة التعاون االلمانى من خالل مشــروع تنمية القطاع 
الخاص تضم 12 برنامجا مقســمًا إلى أربعة محاور رئيســية، تشمل 
تهيئة المناخ لالبتكار والتطوير داخل المنشــآت الصناعية، وتحسين 
األطر التنظيمية لدعم وتشــجيع االبتكار، وتســهيل االبتكار من خالل 
تعزيز التعاون بين الصناعة والبحث العلمي، فضاًل عن زيادة فرص 
تسويق االبتكارات وتحويل األفكار اإلبداعية إلى مشروعات صناعية 
ذات قيمة مضافة عالية بما يســهم في تحقيــق إنطالقة كبيرة جديدة 
لإلقتصــاد المصــري تضع مصر فــي مكانها المناســب علي خريطة 

التنافسية العالمية.
 وأضــاف الوزير أن الجائزة تمثــل ثمرة تعاون عدد كبير من جهات 
وزارة التجــارة والصناعــة تشــمل مجلــس الصناعــة للتكنولوجيــا 
واالبتــكار، ومركــز تحديــث الصناعــة، والكفاية االنتاجيــة، وهيئة 
تنميــة الصادرات بالتعاون مــع أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحــول مجهودات الوزارة لتشــجيع االبتكار، لفــت نصار إلى إطالق 
الــوزارة لمشــروع ربط البحــث العلمي بإحتياجــات الصناعة بهدف 
تعزيز اإلســتفادة مــن مخرجات البحــث العلمي واإلبتــكار في تلبية 
إحتياجــات القطاعــات الصناعيــة المختلفــة، وكذا مشــروع )بوابة 
االبتكار- الموسم األول( بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفنــى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والذى اســتهدف دعم 
مبدأ التوعية ونشر ثقافة االبتكار وريادة األعمال بين الشباب خاصة 
طــالب التعليم الفنى والتدريب المهنى، لتغيير النظرة المجتمعية نحو 
هؤالء الطالب، مشــيرا إلى أن المشــروع قد شــهد مشاركة 3 آالف 
طالب وطالبة بـ1447 فكرة ابتكارية من جميع محافظات الجمهورية 
تضمنت ابتكارات جديدة فى مجاالت الهندســة، والطاقة، والزراعة، 

والسياحة، والخدمات المجتمعية انتهت بفوز 10 مشاريع.
كمــا أشــار الوزير إلى قيــام الوزارة بإنشــاء مكتب لنقل وتســويق 
العلمــى  البحــث  أكاديميــة  مــن  بتمويــل   )TICO( التكنولوجيــا 
والتكنولوجيا كجزء من شبكة المكاتب التى أنشأتها األكاديمية والذى 

يعمل علي تسويق اإلبتكارات التي تقوم بها 

قامت الدكتورة/ هالة الســعيد، وزيــرة التخطيط والمتابعة واإلصالح 
اإلداري، ووفد مــن وزارة التجارة والصناعة بزيارة لموقع معرض 
إكســبو دبي 2020 لتفقد اخر االســتعدادات الخاصــة بإقامة الجناح 

المصرى بالمعرض.
 وأشــارت د.هالة الســعيد إلي أهمية المشــاركة المصرية بالمعرض 
في دورته القادمة والذى يتميز بكونه يقام للمرة األولى في منطقتي 
الشــرق األوسط وجنوب آســيا، مشيرة إلى أن الشــركات المصرية 
ســتتواجد في المعرض بشــكل كبير، مؤكدة أن المشــاركة المصرية 
تأتــي بهدف الترويج لمصــر كواجهة اســتثمارية وملتقى اقتصادي 

متميز.
وأشــادت وزيــرة التخطيط خــالل زيارتها لموقع المعــرض بالجهود 
الكبيــرة التــى تبذلها الحكومة اإلماراتية إلعداد معرض أكســبو دبي 
2020 والتجهيــزات الخاصــة بالجناح المصــرى، حيث أكدت على 
تطلع مصر لتحقيق مشــاركة متميزة بالمعرض خاصة في ظل أهمية 

الدورة القادمة.
 ومن جانبه أشــار المهندس حســام فريد، مستشــار وزيــر التجارة 
والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن دولة االمارات 
العربية المتحدة تمثل الشريك التجاري األول لمصر للعام الثالث على 

التوالــي بإجمالي صادرات مصرية بلــغ 2,5 مليار دوالر و7 مليار 
دوالر اســتثمارات اماراتية في مصر، مشــيًرا إلى أنه سيتم اإلعالن 
عن التشــكيل الجديد لمجلس األعمال المصــري اإلماراتي في إبريل 
القادم كأحد اليات الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين البلدين وتعظيم 

المشاركة المصرية في أكسبو دبي 2020.
وتابع فريد خالل الزيارة أن التسجيل للمشاركة بالمعرض من جانب 
الشــركات المصرية بلغ قرابة 100 شــركة مصرية مشــيرًا إلى أن 

دخول المنتجات المصرية للمعرض سيكون خالل مايو 2020. 
 وأشار منسقو اكسبو إلى أنه وألول مرة يتم استضافة معرض اكسبو 
بالــدول النامية حيث من المتوقع أن يشــهد المعــرض هذا العام 25 
مليون زيارة مع أكثر 200 مشــاركة من دول وشركات ومؤسسات 

أكاديمية وغيرها.
 كمــا أوضــح القائمون على المعرض أنه يضم ثالثة أجنحة رئيســة 
تشــمل جناح الفرص، وجناح التنقل، وجناح االستدامة ويقع الجناح 
المصري على مســاحة ألفي متر مربــع، ضمن جناح الفرص، األمر 
الــذي يعكس اإلمكانــات الكبيرة للشــركات المصريــة والتي تؤهلها 
لتكون من ضمن أهم الدول في منطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا. 

إطالق استراتيجية وجائزة االبتكار 
فى الصناعة

وزيرة التخطيط ووفد وزارة التجاره والصناعة 
يتفقدون الجناح المصري بمعرض أكسبو 2020 

بدبي
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 ترأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسيد/ بيتر 
التماير وزير االقتصاد والطاقة االلمانى اجتماعات الدورة الخامســة 
للجنة االقتصادية المشتركة بين مصر والمانيا وذلك بحضور السيد/ 
توماس باريس وزير الدولة للشــئون البرلمانية والســيد/ جوليوس 
جورج لوى سفير المانيا بالقاهرة الى جانب مشاركة عدد من كبريات 

الشركات االلمانية المرافقة لوفد الوزير. 
وقــال الوزيــر إن زيارة الوفــد األلماني رفيع المســتوى للقاهرة تعد 
خطوة هامة نحو تفعيل العمل المستقبلي بين حكومتى البلدين والبناء 
علــى نتائج اللجنة المشــتركة بهــدف تعميق الشــراكات االقتصادية 
والتجارية بين البلدين خالل المرحلة المقبلة، مشــيرًا الى ان الدورة 
الخامســة للجنــة المشــتركة المصريــة األلمانيــة تضمنــت مجاالت 
الصناعــة والسياســة التجارية واإلســتثمار والطاقــة والنقل والبنية 
التحتية والســياحة، وأشار نصار إلى أن جذب اإلستثمارات األجنبية 
يمثل أحد أهم أهداف الحكومة خالل المرحلة الحالية حيث يســتهدف 
قانــون اإلســتثمار الجديد تعزيــز اإلســتثمارات المحليــة واألجنبية 
بالســوق المصــرى، الفتًا إلــى أهمية جذب المزيد من االســتثمارات 
األلمانية للســوق المصرى لإلســتفادة من هذا القانون باإلضافة إلى 

السوق اإلستهالكى المصرى الكبير والقوى العاملة التنافسية والبنية 
التحتية المتطورة وإمكانيات النفاذ الحر لألســواق العالمية من خالل 
شبكات إتفاقيات التجارة الحرة اإلقليمية والتي تشمل إتفاقية التجارة 

الحرة العربية الكبرى وإتفاقيات أغادير والكوميسا والميركسور.
ولفــت الوزير إلى حــرص الوزارة علــى تطوير صناعة الســيارات 
والصناعــات المغذيــة لها فى مصر وهو ما يجعــل من مصر محورًا 
لتصنيع وتجميع الســيارات بمنطقة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا، 
مشــيدًا بقرار شــركة ديملر األلمانية لصناعة الســيارات بإســتئناف 

نشاطها بالسوق المصرى بإعتباره أحد األسواق الهامة بالمنطقة.
وقال نصار إن ألمانيا ســتظل أحد أهم الشــركاء التجاريين لمصر فى 
مختلف المجاالت، الفتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 
العــام الماضــى 4.7 مليار دوالر منهــا 663 مليون دوالر صادرات 

مصرية بزيادة قدرها %11.2.
وأكد أهمية دعم الحكومة األلمانية لزيادة الصادرات المصرية للسوق 
األلمانــي، مشــيدًا بالبرامــج التي تقدمهــا الحكومــة األلمانية لزيادة 
الصــادرات المصرية أللمانيــا بصفة عامة وصادرات المشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.

ويفتتحان منتدى االعمال المصرى االلمانى 
المشترك

كما افتتح المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسيد/ 
بيتر ألتماير وزير الشــئون االقتصاديــة والطاقة الفيدرالى األلماني 
منتــدى األعمال المصري األلماني الــذي نظمه االتحاد العام للغرف 
التجاريــة بحضور كل من الدكتورة/ ســحر نصر وزيرة االســتثمار 
والتعــاون الدولي، والمهندس/ طارق المــال وزير البترول والثروة 
المعدنية والســيد/ احمد الوكيل رئيس االتحاد العام للغرف التجارية 
والمهنــدس/ محمد الســويدى رئيــس اتحاد الصناعــات الى جانب 

مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية واأللمانية.
وأكد الوزير عمق واستراتيجية العالقات المصرية األلمانية وحرص 
مصر على زيادة مجاالت التعاون التجاري واالســتثماري المشترك 
بيــن البلديــن، الفتا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين 
مصــر وألمانيــا قد بلغ 4.7 مليــار دوالر خالل عــام 2018 حيث 
زادت الصــادرات المصريــة إلى ألمانيا بنســبة 11.2% لتصل إلى 
663 مليون دوالر األمر الذي يســهم في إصالح الخلل في الميزان 
التجــاري بيــن البلدين مــن خالل زيــادة نفاذ الصــادرات المصرية 
للســوق األلماني، ودعا الوزير مجتمع األعمال األلماني لالســتثمار 
في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر 
مدينــة لتصنيــع المنســوجات والمالبس في مصر حيــث تمتد على 
مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعًا وبذلك 
تعد واحدة من كبريات المشــروعات العمالقة التي تعمل مصر على 
تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، مؤكدا 
حــرص الوزارة علــى تقديم كافة أوجــه الدعم للشــركات األلمانية 

لتســهيل استثماراتها في مصر والتي بلغت نحو 641 مليون دوالر 
حتى نهاية سبتمبر الماضي، وأشار إلى حرص مصر على االستفادة 
من الخبــرات والتكنولوجيات األلمانية المتطورة في مجال التصنيع 
والميكنــة والتحول الرقمي األمر الذي يســهم فــي تطوير الصناعة 
المصرية وزيادة تنافســيتها، الفتا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة 
المصرية بتشــكيل فريق عمل فني مشــترك للعمل على تنفيذ مذكرة 
التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز األلمانية خالل أكتوبر الماضي 
ببرليــن، ولفت نصار إلــى إمكانية التعاون بيــن الجانبين المصري 
واأللمانــي في مجــال المعارض والمؤتمرات حيث تم التنســيق مع 
 Pack Process هيئــة معارض دوســلدورف لتنظيم معــرض
Middle East فــي القاهــرة خالل شــهر ديســمبر المقبل حيث 
ســيكون النسخة المصرية من معرض »Interpack« الذي يقام 
في المانيا بحيث يستهدف السوق االفريقي، كما أعربت هيئة معارض 
فرانكفورت عن دراستها إلمكانية تنظيم نسخة مصرية من معرض 
Heimtextil للمفروشــات المنزلية،  ومن جانبه أكد السيد/ بيتر 
ألتمايــر، الوزير األلماني الفيدرالــي لالقتصاد والطاقة حرص بالده 
على تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أحد 
أهم الشــركاء التجاريين في منطقة الشــرق األوسط وقارة أفريقيا، 
الفتــًا إلى أن زيــارة الوفد األلماني الحالية للقاهرة والذي يضم عدد 
كبيــر من الشــركات األلمانية المهتمة بالســوق المصري ستســهم 
بشــكل كبير في تعزيز الشراكة االقتصادية واالستثمارية والتجارية 

واالنتقال بها إلى آفاق أرحب.

وزير التجارة والصناعة ونظيره االلمانى 
يترأسان اجتماع الدورة الخامسة للجنة 

االقتصادية المشتركة 
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مصر والمانيا توقعان وثيقة مشتركة لتعزيز 
الشراكة االقتصادية بين البلدين

قرار وزارى باستمرار رسم الصادر على عدد من 
الخامات التعدينية... بواقع 1200 جنيه لكتل ومجروش 

التالك و400 جنيه لبلوكات الرخام والجرانيت الخام 
و150 جنيه لخام الكوارتز و100 جنيه للرمال

وقعــت مصــر وألمانيا وثيقة مشــتركة لتعزيز الشــراكة االقتصادية 
بين البلدين فى مجاالت الصناعة والسياســات التجارية واالســتثمار 
والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والســياحة، وقع الوثيقة عن 
الحكومــة المصرية المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
وعن الحكومة األلمانية السيد/ توماس باريس وزير الدولة األلمانى 

للشئون البرلمانية بوزارة االقتصاد والطاقة.
وقــال نصــار ان الوثيقة المشــتركة نصت على تعزيــز التعاون بين 
مصر والمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية واإلستثمار من 
خالل تبادل المعلومات المتعلقة باإلســتثمار واإلطار التشــريعى بين 
البلدين بهدف زيادة اإلســتثمارات األلمانية فى مصر وكذا االستفادة 
مــن الخبرات األلمانية وتعزيز التعاون المشــترك فى مجاالت تعزيز 
اإلســتثمارات واإلســتثمار بمحور قناة الســويس والتدريب المهنى 
والتعليــم الفنــى وبناء القــدرات وتحســين مناخ اإلســتثمار والنقل 

اللوجيستى وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية.
كما تم االتفاق على اهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجاالت التعاون 
الجمركــى والتدريــب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشــأ 
وفحص وإصدار شــهادات المطابقة للســلع المصدرة والمســتوردة 
والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى األسواق 

والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضًا تفعيل التعاون المشــترك 
فــى مجاالت بحوث الحاصالت البســتانية واإلنتاج الحيوانى وحماية 
النبــات وأبحــاث الهندســة الزراعيــة وتكنولوجيا الغــذاء والصحة 

الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.
واشــار نصــار الى ان الوثيقــة تضمنت ايضًا التعاون المشــترك فى 
مجــال الطاقــة واإلنبعاثــات الكربونيــة المنخفضة وذلــك من خالل 
تعزيز التعاون المشــترك فى مجاالت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
وحمايــة البيئة والتغيــر المناخى والبنية التحتيــة الخاصة بالطاقة، 
فضاًل عن مجاالت إستكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز 

والبتروكيماويات والموارد المعدنية.
 كمــا اتفــق الجانبــان على تعزيز التعــاون فى مجــال البيئة وبصفة 
خاصــة فى مجال السياســات البيئيــة والمناخ والتنــوع البيولوجى، 
فضــاًل عن تنمية التعاون المشــترك فى مجال النقــل والبنية التحتية 
خاصــة فى قطاع النقــل واألمن المالحى واالســتفادة مــن الخبرات 
األلمانية فى مجال هندســة الســكك الحديدية والمراكز الللوجيســتية 
والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية الى جانب 
استمرار التعاون المشترك فى مجال السياحة من خالل حث الوكاالت 

السياحية فى البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك.

أصــدر المهنــدس عمرو نصــار وزيــر التجارة 
الصــادر  رســم  باســتمرار  قــرارا  والصناعــة 
المفروض على عدد من الخامات التعدينية تشمل 
كتل ومجروش التالــك بقيمة 1200 جنيه للطن 
ومســحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن 
وبودرة التالك فائقة النعومة )50 ميكرون فاقل( 
بقيمــة 300 جنيــه للطن وخــام الكوارتز بقيمة 
150 جنيــه للطن وخام الفلســبار )كتــل( بقيمة 
300 جنيــه للطــن ومجروش او مســحوق خام 
الفلسبار بقيمة 200 جنيه للطن وبلوكات الرخام 
الخام او المشــذب تشذيبا أوليًا بقيمة 400 جنيه 
للطن وبلوكات الجرانيت الخام او المشذب تشذيبًا 
اوليــًا بقيمــة 400 جنيــه للطن والرمــال بقيمة 
100 جنيــه للطن وذلك اعتبــارًا من 10 فبراير 

الماضي. 
وقد نص القرار على أال يســرى هذا الرسم على 
الرســائل المصدرة الــى المشــروعات اإلنتاجية 
المقامــة بالمناطق الحرة داخــل جمهورية مصر 

العربيــة وفــى حــدود الكميــات التــى توافق عليهــا الهيئــة العامة 
لالستثمار والمناطق الحرة. 

واوضحت الدكتورة امانى الوصال رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة 
الخارجية ان هذا القرار يســتهدف تشــجيع الصناعــة المحلية، من 
خــالل توفير مســتلزمات اإلنتــاج محليا، والحفاظ علــى االحتياطى 
اإلستراتيجى لخامات المحاجر والمناجم، لتحقيق أعلى قيمة مضافة 

منها فى دعم الصناعة الوطنية. 
واشارت الى ان القرار يتضمن تعديل رسم الصادر المقرر على كتل 
ومجروش التالك من 900 الى 1200 جنيه للطن، مشــيرًا إلى أن 
هذا اإلجراء من شأنه المساهمة فى استمرار تراجع صادرتها والتى 
بلغت العام الماضى 9 أالف طن مقارنة بـ 12 ألف طن عام 2017 
وهو ما يســهم فى ســد احتياجات الصناعة الوطنية منها، الفتًة الى 
ان القرار نص ايضًا على اســتمرار رســم الصــادر المفروض على 
مســحوق بودرة التالــك بقيمة 500 جنيه للطن ومســحوق بودرة 
التالك فائقة النعومة » 50 ميكرون فأقل« بواقع 300 جنيه للطن، 
مشــيرة إلى أن صادرات هــذه الخامات ارتفعت بصورة كبيرة خالل 
المرحلة الماضية وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على 

الصادرات المصرية منها.

ولفتت الوصال الى سريان العمل برسم الصادر المفروض على خام 
»الكوارتــز« بواقــع 150 جنيها للطن، الفتا إلى أن القرار يســهم 
فى تقنين تصدير هذا الخام لألســواق الخارجيــة، لحماية الصناعة 
الوطنية، خصوصا بعدما ارتفعت صادرات الكوارتزالعامين االخيرين 
لتتــراوح بين 125 -135 ألف طن، موضحًة ان القرار نص أيضا 
على مد رســم الصــادر المفروض على خام الفلســبار بواقع 300 
جنيــه للطن للكتل و200 جنيه للمجروش او المســحوق وذلك بداًل 
من 400 جنيه على الخام بصفة عامة، بعد أن بلغت صادراته العام 

الماضى 228 طنًا مقارنة بـ 427 طنًا خالل عام 2017.
واضافت رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية أن القرار تضمن 
اســتمرار رســم الصادر الحالى المفرض على كتل وبلوكات الرخام 
الجرانيــت الخام، بواقع 400 جنيه للطن، بعد ان ارتفعت صادرات 
كتل وبلوكات الرخام والجرانيت العام الماضى لنحو 330 ألف طن، 
مقارنة بـ 164 ألف طن عام 2017، مشيرًة إلى أن القرار تضمن 
ايضًا اســتمرار رســم الصــادر المفروض حاليا علــى الرمال بواقع 
100 جنيــه للطن، فى ضوء اســتقرار الصادرات الســنوية للرمال 
عنــد حوالــي مليون طــن، خصوصا أنــه متوفر ومنخفــض القيمة 

باألسواق العالمية.
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وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد شركة 
سيمنس تطورات الخطة التنفيذية لتحسين 

القدرات التنافسية للصناعة المصرية

 عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاًء موســعًا 
مع وفد شــركة ســيمنس برئاســة المهندس/ عماد غالي، الرئيس 
التنفيذي لشــركة ســيمنس مصر لمتابعة تنفيذ مذكــرة التفاهم التي 
وقعتهــا وزارتــى الصناعــة والتربيــة والتعليم والتعليــم الفني مع 
شركة سيمنس االلمانية بهدف تحسين القدرات التنافسية للصناعة 
المصرية وذلك خالل اعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين 
للشــراكة االقتصادية مع افريقيا والتي انعقــدت بالعاصمة االلمانية 

برلين نهاية شهر اكتوبر الماضي.
وأوضح نصار أن اللقاء استعرض محاور تنفيذ مذكرة التفاهم والتي 
ترتكز علي 5 محاورة رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والتحول 
الرقمي فــي المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص 
دعــم وكفاءة الطاقة وحلول التشــغيل اآللي، باإلضافــة إلى تطوير 
مصنعي اآلالت المحليين، ورفــع القدرات التدريبية وتطوير التعليم 
الفنــي والمهني، فضاًل عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية الالزمة 
للصناعة، الفتًا إلى أن الدعم الذي تقدمه الشــركة في إطار االتفاق 
يتركــز في قطاعــات صناعة الســيارات وصناعة األدويــة والمواد 
الغذائية والمواد الكيماوية والتعدين والمواد البترولية واإلنشاءات.

وأضاف الوزير أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيسهم في تنمية الصادرات 
المصريــة في هــذه القطاعات، وزيادة عدد سالســل القيمة المحلية 
وإحالل المنتجات المحلية محل المســتوردة وتقليل حجم الواردات، 
باالضافــة إلــى خلق فرص عمل جديدة للشــباب، وجــذب مزيد من 
االســتثمارات األجنبية المباشــرة للســوق المصري، الفتــًا إلى أن 
الشــركة تعمــل مــع ممثلي الــوزارات والهيئــات المعنيــة باالتفاق 
علــى تنفيذ عدد من المشــروعات التجريبية الختبــار حلول التحول 

الرقمــي عليها تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المصانع والمناطق 
الصناعية المتفق عليها.

ومــن جانبه قال المهنــدس/ عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشــركة 
سيمنس مصر إن هذا التعاون يركز بشكل كبير على التحول الرقمي 
والتشغيل اآللي، ويسهم في توفير أدوات جديدة للشركات لمواصلة 
رفــع معاييــر الجــودة ألنشــطة التصنيــع المصرية ومنــح الكوادر 
البشــرية كافــة المهــارات والتدريب الــالزم لصناعات المســتقبل، 
الفتًا أن شــركة سيمنس ســتعتمد على خبرتها الطويلة في التصنيع 
والتحول الرقمي والتشــغيل اآللي للمساهمة في زيادة حجم اإلنتاج 
الصناعي في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، 
فضاًل عن توسيع قاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدمة 
للقــوى العاملة فــي قطاع الصناعــة المصرية، واضــاف غالي ان 
الشــركة عقــدت مؤخرا ورشــة عمل شــهدها ممثلين عــن وزارة 
التجــارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث 
الصناعــة ومجلس الصناعــة للتكنولوجيا االبتــكار ووزارة التعليم 
والتعليــم الفني تناولــت وضع خارطة طريق لتنفيــذ مذكرة التفاهم 
التي تم توقيعها في أكتوبر الماضي بين الحكومة المصرية وشركة 
ســيمنس لتحســين القدرات التنافســية للصناعة المصرية، وتعزيز 

التعاون في مجال تدريب ورفع القدرات للكوادر المصرية.
هذا وقد شــهدت الورشة حضورًا من الجانب األلماني بهدف تعظيم 
االســتفادة من الخبــرات األلمانية في مجال تحديــث الصناعة حيث 
حضر الورشة السيد/ أوفي جيلين، رئيس التعاون الدولي بالسفارة 
األلمانيــة بالقاهرة والســيد/ بوخــارت هينس، مدير بنــك االئتمان 

إلعادة اإلعمار في القاهرة.

ويبحث مع رئيس جمعية التنمية الكورية المصرية 
سبل التعاون المشترك بين مجتمع االعمال في البلدين 

خالل المرحلة المقبلة

عقــد المهنــدس/ عمــرو نصــار وزير التجــارة والصناعة جلســة 
مباحثات مع الدكتور/ هي ببوم لي الرئيس الشرفي لجمعية التنمية 
الكوريــة المصريــةKEDA  ووزير الصناعة والتجــارة والطاقة 
األســبق لدولة كوريــا الجنوبية والرئيس الحالــي لمجلس األعمال 
اإلفريقــي الكوري خالل زيارتــه للقاهرة فبراير الماضى على رأس 

وفد من كبريات الشركات الكورية.
وقال الوزير أن جلســة المباحثات قد إســتعرضت مستقبل التعاون 
االقتصادى بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك بين مجتمعى 
االعمــال المصرى والكورى بما ينعكــس ايجابًا على زيادة معدالت 
التجارة البينية واالستثمارات المشتركة بين الجانبين خالل المرحلة 

المقبلة.
وأشــار إلــى ان خطة عمل الــوزارة خالل المرحلــة الحالية ترتكز 
على جذب المزيد من االســتثمارات المحلية واألجنبية في قطاعات 
الصناعات كثيفــة العمالة والصناعات المعتمــدة على المواد الخام 
المحليــة، مشــيرًا الــى حــرص الــوزارة علــى إقامة مشــروعات 
اســتثمارية وطنية تصب في مصلحة االقتصاد المصرى والمستثمر 

االجنبى على حد سواء.

ولفت إلى ان مصر تمتلك مقومات وفرص استثمارية هائلة تؤهلها 
لجــذب المزيــد مــن رؤس األموال واالســتثمارات الكوريــة للعمل 
بالســوق المصرى والتصدير للسوقين االقليمى والقارى، الفتا الى 
إمكانية انشــاء مشــروعات مصريــة كورية مشــتركة في مجاالت 
الصناعات الهندســية والصناعات التكنولوجيــة خاصة وان كوريا 

تمتلك خبرات واسعة في هذا الصدد.
ومــن جانبه قــال الدكتور/ هي ببــوم لي الرئيس الشــرفي لجمعية 
التنميــة الكوريــة المصريــة KEDA ووزير الصناعــة والتجارة 
والطاقــة األســبق ان مصر تســير بخطــى حثيثة لكي تحتــل موقعًا 
متميزًا بين االقتصاديات الكبرى على مســتوى العالم، مشــيرًا الى 
حــرص بالده على تعزيز العالقــات االقتصادية مع مصر باعتبارها 

دولة محورية على المستويين االقليمى والقارى.
وفيمــا يتعلق بالتعاون التجارى لفت ببوم لى إلى أهمية االســتفادة 
مــن الســوق المصري كمحــور لنفــاذ المنتجات الكورية الســواق 
الدول العربية ومنطقة الشــرق األوسط وقارة افريقيا وأوروبا وكذا 
االستفادة من السوق الكوري كحلقة وصل لنفاذ المنتجات المصرية 

السواق دول جنوب شرق اسيا.
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هيئة المواصفات والجودة تعتمد 328 مواصفة قياسية مصرية 

في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات 

الغذائية والصناعات الكيماوية ومقاييس الصيانة الميكانيكية

اعتمــد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامــة للمواصفات والجودة 
328 مواصفــة قياســية مصريــة فــي قطاعــات الغزل والنســيج 
والصناعات الهندســية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية 
ومقاييــس الصيانــة الميكانيكيــة، حيــث تنوعــت المواصفــات ما 
بيــن المواصفــات الجديدة والمقدمــة بغرض التعديــل أو التبني أو 
التحديــث أو إاللغاء أو التصويب، وشــملت 38 مواصفة في قطاع 
الغزل والنســيج 42 مواصفة في قطاع الهندســية و30 في قطاع 
الصناعات الغذائية و127 في قطاع الصناعات الكيماوية و91 في 

قطاع المقاييس. 
وقال المهندس/ أشــرف عفيفي رئيس مجلــس ادارة الهيئة أنه تم 
إعداد هذه المواصفات بالتعاون والتنســيق بيــن هيئة المواصفات 
والجــودة وكافة قطاعات الصناعة والغرف الصناعية، مشــيرًا إلى 
أن أهــم المواصفــات التي تــم اعتمادها في قطاع الغزل والنســيج 
شملت النسجيات واألجولة المصنعة من ألياف البولى إيثلين العالية 
الكثافة وألياف البولى بروبلين لتعبئة 50 و25 كجم، وطرق اختبار 
أقمشــة التريكو وأغطية األرضيات النســجية وطرق اختبار لتحديد 
تماســك شعيرات الوبرة باستخدام جهاز مارتندال المعدل الى جانب 
التوصيــف، واضاف ان اهم المواصفات القياســية الجديدة التي تم 
عرضهــا في قطاع الصناعات الهندســية شــملت كفاءة اســتهالك 
الطاقــة لألجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياس وحســاب كفاءة 
استهالك الطاقة لســخانات المياه الفورية وسخانات المياه الفورية 
وطــرق قيــاس األداء باالضافــة الــى بطاقة كفاءة الطاقــة لألفران 
المنزلية التى تعمل بالغاز واألجهزة التعويضية والتقويمية في حالة 
نقص األطراف الى جانب طريقة وصف مكان البتر للطرف السفلى 
واألجهــزة التعويضية والتقويمية في حالة نقص األطراف وطريقة 

وصف مكان البتر للطرف العلوي.

واوضــح عفيفــى أن أهــم المواصفات القياســية الجديــدة التي تم 
اعتمادهــا فــي قطــاع الصناعــات الصناعــات الغذائيــة  تضمنــت 
االشــتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية والسجائر اإللكترونية 
والســائل اإللكترونى، باالضافة الى زيوت األســماك، بينما شــملت 
المواصفات التي تم اعتمادها بقطاع الصناعات الكيماوية المبيدات 
الحشرية المستخدمة كطعوم، والمبيدات الحشرية الطاردة للبعوض 
المســتخدمة على الجلد وألواح الزجاج المقســى حراريًا لالستخدام 
فــى صناعة األجهزة المنزلية وأدوات العناية بالطفل وعربات ذات 

عجالت لنقل الطفل ومتطلبات األمان وطرق االختبار والطباشير.
 وتابــع ان أهــم المواصفات التــي تم اعتمادها فــي قطاع مقاييس 
ممارســة مهنة الصيانة الميكانيكية، شــملت ممارسة مهنة صيانة 
وإصــالح األجهــزة الكهربائيــة المنزلية وممارســة مهنــة صيانة 
وتشــغيل وحــدات الطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء )الخاليــا 
الفوتوفلطيــة( والدليــل القياســى لتحليــل المياه بتطبيــق التناضح 
العكسى والترشيح النانونى باالضافة الى الممارسة العملية لقياس 
الجرعــة االشــعاعية الخاصة بتشــعيع الدم وأجهزة األشــعة فوق 
البنفسجية UV-C ومعلومات السالمة للتعرض البشرى المسموح 
بــه وصمامــات التحكم فى العمليــات الصناعيــة وتفاصيل التركيب 
لمواضــع ربط صمامات التحكم باالضافة الى محدد موضع التركيب 
على المشــغالت الخطية، والتقنيات النانوية وتوصيفات المواد الى 

جانب دليل إرشادى لتوصيف األجسام النانوية.
ولفت عفيفى الى انه تم اإلنتهاء من المواصفة القياســية المصرية 
الخاصــة بنظم إدارة مكافحة الرشــوة والتي تتضمن المتطلبات مع 
إرشــادات لالســتخدام من خالل وضع نظام إدارة مكافحة الرشــوة 
وتطبيقه والحفاظ عليه ومراجعته، وتحســينه حيث يمكن ان يكون 

النظام قائمًا بذاته أو يمكن دمجه في نظام إدارة متكامل.

اعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس 
األعمال المصري اإلماراتى 

أصدر المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل 
الجانــب المصري في مجلس االعمال المصري – اإلمارتى برئاســة 
المهندس/ جمال أنور السادات رئيس مجلس إدارة  شركة إتصاالت 
مصر وعضوية كل من السيد محمد األتربى رئيس بنك مصر والسيد/ 
أحمد حســين صبور شــركة األهلى للتنمية العقارية والســيد/ محمد 
إبراهيم محلب )شــركة الدوار للمقــاوالت( والمهندس/ هانى برزى 
رئيس مجلس إدارة شــركة إيدتيا للصناعات الغذائية والنائب / عبد 
الحميــد الدمرادش شــركة )المغربى للحاصالت الزراعية( والســيد/ 
أحمد حلمى (شــركة موبل الشــرق( والســيد/ وليد الحناوى )شركة 
العالمية للتنمية الزراعية- فارم فريتس( والســيد/ عالء الدين عمر 
( شــركة ال جى لإللكترونيات مصر ( والســيدة/ عزة فهمى(شــركة 
عــزة فهمى للتصميمات( والمهندس شــريف الجبلــى رئيس جمعية 
شــباب األعمال والسيد/ تامر شفيق )شــركة أوراسكوم لإلنشاءات( 
والمهندس/ محمد نجيب )شــركة السويدى للكابالت ( والسيد/ أحمد 
القاضي )شــركة إيجى ماتيك ( والمهندس/ تامر وجيه )شركة برايم 
فارمــا ( والدكتور/ أحمد شــلبى )شــركة تطوير مصــر للمقاوالت( 
والســيد/ خالد سعيد محمود )شركة إنترشيونال تكنولوجى جروب ( 

والدكتور/ سامح فخرى )مركز العاصمة للجهاز الهضمى والكبدى(.
وقد نص القرار أن مدة عمل المجلس 3 ســنوات من تاريخ نشــره 
بالوقائع الرســمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب 
المصري تقريرًا دوريًا نصف ســنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير 
التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من 
اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين 
، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج 
خاصــة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيســير 
مباشــرته إلختصاصه وتزويــده بما يطلبه من بيانــات أو معلومات 

تتعلق بنشاط المجلس.
وقــال الوزير أن إعادة تشــكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياســة 
الــوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشــترك مع 
الجانــب اإلماراتى على المســتويين التجارى واالســتثمارى خاصة 
وان االمــارات تمثل أحد أهم الشــركاء التجاريين لمصر كما تتصدر 
االســتثمارات اإلماراتيــة قائمــة أهم الدول المســتثمرة في الســوق 

المصري.
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وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد 
شركة بيبسي العالمية خطط الشركة 

للتوسع في السوق المصري 
عقــد المهندس/ عمــرو نصار وزيــر التجارة 
والصناعــة لقاًء مع الســيدة/ كريســتا بايلوت 
نائــب رئيــس مجلــس ادارة شــركة بيبســي 
العالمية لشــئون االســتثمار حيث اســتعرض 
الجانبــان المشــروعات الحاليــة والتوســعات 
المســتقبلية للشركة بالســوق المصري خالل 

المرحلة المقبلة. 
واشــار الوزير الي اهميــة تعزيز التعاون بين 
الحكومة وشــركة بيبســى العالمية في السوق 
المحلي والسوقين االقليمي والقاري، الفتا الي 
ان إعالن الشــركة عن ضخ استثمارات جديدة 
خالل الـ4 ســنوات المقبلة يعكس ثقة الشركة 
في السوق المصري كأحد المقاصد االستثمارية 
الهامة بمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا، 

وكذا نجــاح برنامج االصالح االقتصادي واالجــراءات الجديدة 
لتســهيل مناخ االســتثمار في جذب كبريات الشــركات العالمية 

للعمل والتوسع بالسوق المصري.
 واشــار وزيــر التجــارة والصناعة الــي اهمية قيام الشــركات 
العالمية بتصنيع منتجات »بماركات مصرية« وذلك لالســتفادة 
مــن ســمعة وقبــول المنتج المصــري بعدد كبير من االســواق 
العالمية خاصة االســواق االفريقية، مشــيرًا فى هذا الصدد الى 
جهود الحكومة خالل المرحلة الحالية لتدشــين منظومة الشباك 
الواحــد بالمطــارات والمواني المصرية بالتعــاون بين وزارات 
المالية والتجارة والصناعة والنقل واالستثمار والتخطيط بهدف 

تسهيل إجراءات االستيراد والتصدير.
واشــار نصار الي ضرورة اســتفادة الشــركات العالمية العاملة 
بالســوق المصــري من مشــاركة مصــر بمعرض اكســبو دبي 
2020 وتنظيــم مصــر للبطولــة االفريقية القادمــة لكرة القدم 
فى الترويج للمنتجات المصرية بأســواق دول الشــرق االوسط 
وقــارة افريقيــا، الفتا الــي اهمية تفعيل التعاون بين الشــركات 
العالميــة والحكومة المصرية لدعم قطــاع الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة في مصر.
ومن جانبها قالت الســيدة/ كريســتا بايلوت نائب رئيس مجلس 
ادارة شــركة بيبســي العالمية ان الشركة تستهدف خالل الفترة 
المقبلة التوســع في الســوق المصري في مجاالت المشروبات 
والسناكس، مشيرًة الي ان مشروعات الشركة بالسوق المصري 
يعمــل بهــا 15 ألف عامــل كما تقوم الشــركة بتنفيــذ عدد من 
البرامج في مجاالت التدريب ونقل التكنولوجيا الحديثة وبرامج 

الدعم االجتماعي في إطار المسئولية االجتماعية للشركة.
ولفتــت الــي ان االصالحات االقتصاديــة االخيرة التــي تنفذها 
الحكومــة واجراءات تســهيل مناخ االعمال ســاهمت في خلق 
فــرص اســتثمارية وتصديرية كبيرة بالســوق المصري والذي 
يمثل محورًا هامًا للنفاذ لالســواق الرئيســية في المنطقة وهو 
االمر الذي ساهم فى اعالن الشركة عن ضخ استثمارات جديدة 
بالســوق المصرى بقيمة 500 مليون جنيه خالل الـ4 ســنوات 
المقبلة، مشــيرًة الي ان شــركة بيبســي مصر بدأت بالفعل في 
تصدير عدد من المنتجات لدول شــمال افريقيا كما يجرى حاليًا 
دراســة تصديــر منتجات الشــركة الســواق 13 دولــة افريقية 

جديدة.

التقــى المهنــدس عمرو نصر وزيــر التجارة والصناعة مع الســيد/ 
تامر حامد المدير اإلقليمي لشــركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر 
ومنطقة الشــرق االدنى حيث تناول اللقاء خطط الشركة االستثمارية 
الحالية والمســتقبلية بالســوق المصرى، كما استعرض اللقاء أوجه 
التعــاون بين الشــركة والوزارة لتعظيم دور الشــركة فــي االقتصاد 

المصرى،
وقال نصار أن الحكومة حريصة على توفير كافة اإلمكانات والمقومات 
الصناعية للحصول على ثقة رؤوس األموال العالمية وجذب كبريات 
الشركات االســتثمارية للعمل والتوسع في السوق المصرى، مشيرًا 
إلى ســعى الوزارة لتوســيع نطاق التعاون االستثمارى مع الشركات 
العالميــة لتوفيــر إحتياجــات الســوق المحلــى وزيــادة الصــادرات 
المصرية للســوقين اإلقليمى والقارى، وأشــار أن ســعى الشــركات 
العالمية لإلستثمار بالســوق المصرى يعكس نجاح برنامج اإلصالح 
االقتصــادى فــى تهيئة منــاخ األعمال وتوفيــر المزيد مــن الحوافز 
والضمانات لإلســتثمارات العالمية للتواجد بالسوق المصرى والنفاذ 

لعدد كبير من األسواق بمنطقة الشرق األوسط وقارة إفريقيا.
ومن جانبه اشــار الســيد/ تامر حامد المدير اإلقليمي لشركة بروكتر 
أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة الشــرق االدنى إلى إلتزام الشركة 

بتعميــق التصنيــع المحلــى وزيادة الصــادرات المصرية لألســواق 
العالمية بصفة عامة وأســواق قــارة إفريقيا بصفة خاصة، الفتًا إلى 
حرص الشــركة على االســتفادة من شــبكة إتفاقيــات التجارة الحرة 
التفضيليــة الموقعة على عدد كبير من الــدول والتكتالت االقتصادية 

الرئيسة في العالم.
ولفــت حامــد إلى أن الشــركة تعمل بالســوق المصرى منــذ ما يزيد 
عــن ثالثين عامًا ويصل حجم إســتثماراتها حاليا نحو 3 مليار جنيه 
وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة و10 آالف فرصة عمل غير 
مباشرة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 100 مصري يتولون مناصب 
إدارية عليا بالشــركة على مســتوى العالم، وهو ما يعكس الشــراكة 

الناجحة بين الشركة والشعب المصرى.
جديــر بالذكــر أن الشــركة االم تعمــل فــي 10 قطاعات اســتهالكية 
رئيســية تتضمن الرعاية الطبية، منتجات العناية بالمظهر والجمال، 
ومســتلزمات األطفال، وأدوات النظافة والعناية بالمنزل كما تنتشــر 
منتجاتهــا فــي نحو 180 دولة حول العالم حيث تعتبر الشــركة أكبر 
منتج للمنتجات االستهالكية في العالم، كما يبلغ عدد موظفي الشركة 
فى العالم نحو 92 ألف موظف كما تمتلك الشركة أفرع في 70 دولة 

حول العالم.

ويبحث مع المدير اإلقليمي لشركة بروكتر أند جامبل خطط 

الشركة لزيادة استثماراتها بالسوق المصري والتصدير لدول 

القارة االفريقية
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نظمــت هيئــة تنمية الصــادرات المشــاركة 
المصرية بفعاليات معرض فروت لوجيستكا 
للحاصــالت الزراعيــة والــذي أقيــم خــالل 
الفترة مــن 6-8 فبراير الجــارى بالعاصمة 
االلمانية برلين، حيث شــاركت مصر بجناح 
متميــز ضم 73 شــركة متخصصة فى مجال 
تجارة الخضر والفاكهة وذلك على مســاحة 
1390 متــر، وذلــك بالتعاون مــع المجلس 
التصديــري للحاصــالت الزراعيــة والغرفة 
االلمانيــة العربيــة للصناعــة والتجارة، وقد 
شارك بفعاليات افتتاح المعرض السفير/ بدر 
عبــد العاطي ســفير مصر بالمانيــا والوزير 
مفوض تجاري ماهر الشريف رئيس المكتب 
التجــاري المصري ببرلين والســيد/ محمود 
صفوت مدير قطاع الصناعات الغذائية بهيئة 
تنميــة الصــادرات ومدير الجنــاح المصري 
بالمعرض ووفد من نواب البرلمان المصري.
وقال الســفير/ خالد يوسف الرئيس التنفيذي 
لهيئــة تنمية الصــادرات إن مصر شــاركت 
فــي هذا المعــرض للمرة الـــ20، حيث مثل 

المعرض فرصة واعدة للشــركات المصرية 
العاملــة فــي قطــاع الفواكــه والخضــروات 
للتعــرف والتواصــل مع نظرائها من شــتى 
أنحــاء العالــم، الفتًا إلــى أن المعــرض يعد 
منصــة لنفاذ الحاصــالت الزراعية المصرية 
الى السوق األلماني باإلضافة إلى فتح منافذ 
جديدة للتصدير حيــث يعد هذا المعرض أهم 
وأكبر المعارض المتخصصة على مســتوي 
العالــم في مجالــى تجارة الخضــر والفاكهة 
وكافــة الصناعــات المتعلقة بمجــال تصدير 
وتعبئة، وتغليف، وشحن الخضر والفاكهة.

تنميــة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  ولفــت 
الصــادرات إلى أن الســوق األلماني يعد من 
أهــم خمســة أســواق لصــادرات الحاصالت 
الزراعيــة حيــث بلغــت نســبة الصــادرات 
المصريــة من الحاصالت الزراعية للســوق 
األلماني حوالــي 10% من إجمالي صادرات 
مصــر من الحاصــالت الزراعية دون القطن 
خــالل عام 2018، مشــيرًا إلى أن الســوق 
األلماني يمثل بوابة جيدة للنفاذ الى األسواق 

االوروبيــة حيــث تعد أوروبا الســوق األكثر 
اســتقبااًل للمنتجــات الطازجة حيــث تتراوح 
نســبة صادرات الفاكهة المصريــة التي يتم 

تصديرها إلى أوروبا بين 45% و%70.
وأوضح محمود صفوت، مدير قطاع معارض 
الحاصالت الزراعيــة بالهيئة ومدير الجناح 
المصري ان المعرض في هذه الدورة قد شهد 
إقبااًل كبيــرًا حيث اســتقبل المعرض حوالي 
78 ألف زائر تجاري وغطى المعرض قطاع 
واحد من أعمال المنتجات الطازجة حيث قدم 
صورة كاملة ألحدث االبتــكارات والمنتجات 
والخدمــات في كل حلقة في سلســلة التوريد 
الدولية، الفتًا إلى أن الهيئة قامت بالتنســيق 
مع المكتب التجاري المصري ببرلين بدعوة 
كبــار المســتوردين من المشــترين والتجار 
والمورديــن وأصحــاب اكبر سالســل تجارة 
التجزئــة بألمانيــا لزيارة الجنــاح المصري، 
والترتيــب لعقد لقــاءات ثنائية خالل فعاليات 

المعرض.

هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة 
المصرية بمعرض »فروت لوجستيكا« 

للخضر والفاكهة بالعاصمة األلمانية برلين
رئيس هيئة معارض دوسلدورف األلمانية: 

مصر تستضيف والول مرة معرض »باك 
بروسيس« لمنطقة الشرق االوسط وإفريقيا 

ديسمبر المقبل

عقــد المهندس عمرو نصــار وزير التجارة والصناعة لقاًء موســعًا 
مع الســيد/ فيرنر دورنشــايدت، رئيس مجلــس إدارة هيئة معارض 
دوسلدورف األلمانية الســتعراض ترتيبات استضافة مصر لمعرض 
»بــاك بروســيس« لمنطقة الشــرق األوســط وقارة أفريقيــا والذي 
ســتنظمه هيئة معارض دوســلدورف، سنويًا بالقاهرة بدءًا من شهر 
ديســمبر 2019 وبالتزامن مع معرض »فوود أفريكا« المتخصص 

في مجال صناعة األغذية والمنتجات الزراعية. 
وقــال الوزير أن المعرض يمثل منصة هامة لكافة العاملين بمجاالت 
الغذائيــة والمشــروبات والمســتحضرات  المــواد  تعبئــة وتغليــف 
الصيدالنيــة ومســتحضرات التجميــل والحلويات والمخابز والســلع 
االســتهالكية والصناعيــة، باإلضافــة إلــى قطاعات مواد ووســائل 
التغليــف والتكنولوجيــات الصناعيــة ذات الصلــة ومجــاالت إعادة 
التدويــر والتكنولوجيــا الصديقــة للبيئة، مشــيرًا إلــى أن المعرض 
ســيكون المعرض الدولي األول في مصر وأفريقيا والشــرق األوسط 
فى مجال التعبئة والتغليف الذي تنظمه هيئة معارض ألمانية خاصًة 

أن ألمانيــا تعتبر دولة رائدة فى تنظيم المعــارض والمؤتمرات على 
مستوى العالم.

وقــال الوزير إن المعرض ســيقوم بتنظيمه اتحــاد »انترباك« بهيئة 
معارض دوسلدورف األلمانية بالتعاون مع الشركة المنظمة لمعرض 
فــوود أفريــكا وذلــك خالل شــهر ديســمبر المقبل، حيث يســتهدف 
المعرض االنفتاح على أســواق منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا 

من خالل السوق المصري. 
ومن جانبه أعرب الســيد/ فيرنر دورنشــايدت رئيــس مجلس إدارة 
هيئة معارض دوســلدورف عن امله في موافقة الرئيس عبد الفتاح 
السيســي علــى رعاية فعاليــات المعرض، مشــيرا الــى أن معرض 
»باك بروســيس« لمنطقة الشرق األوســط وأفريقيا سيقدم لزائريه 
 »)innovationpark( االبتــكارات«  »ســاحة  موضوعــات 
و«حافظ علــى الطعــام« )SAVE FOOD(« والتي قدمتها هيئة 
معارض دوسلدورف في ألمانيا وأصبحت من الثوابت الرائدة في هذا 

المعرض بمدينة دوسلدورف.
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متميــز  بجنــاح  مصــر  شــاركت 
بالــدورة الـــ24 لمعــرض جلفــود 
لألغذية والمشــروبات بدبى بدولة 
االمــارات العربية المتحــدة والذي 
أقيــم خــالل الفتــرة مــن 17–21 
فبرايــر الماضي حيــث ضم الجناح 
بالمعرض132 شــركة  المصــري 
مصريــة وبلغــت مســاحة الجناح 
1254 متــر مربــع، وقــد شــارك 
في فعاليات افتتاح المعرض ســمو 
الشيخ/ حمدان بن راشد آل مكتوم، 
وزيــر المالية االماراتى والســفير/ 
خالد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة 
تنميــة الصــادرات الــى جانب عدد 
كبيــر من رجــال االعمــال وممثلي 
حكومتــى البلديــن، وقال الســفير/ 
خالــد يوســف الرئيــس التنفيــذي 
لهيئة تنمية الصادرات إن المعرض 
يعــد أكبــر معرض تجاري ســنوي 
لألغذية والمشروبات على مستوى 

العالم كما تعد مصر من أولى الدول العربية التى تشارك سنويًا 
بالمعــرض وذلــك للمرة الـــ20 هذا العام، وأوضح يوســف ان 
الشركات المصرية المشــاركة تتضمن عدد كبير من القطاعات 
التــي تشــمل منتجات الخضــر والفاكهــة المجمــدة والمجففة، 
ومنتجات المحضرات الغذائية المتنوعة التي تضم المخبوزات، 
وحبوب اإلفطار، والقهوة سريعة الذوبان، والعصائر ومركزاتها، 
والزيتــون المخلل وزيت زيتــون، وصلصة الطماطم، ومنتجات 
األلبــان واألجبــان، والمكرونة، والمقرمشــات، والمكســرات، 
والتوابل واالعشــاب الطبية المعبئة للمســتهلك، وزيت الطعام، 
وملــح الطعام ومنتجات الملح، والطحينــة والحالوة الطحينية، 
والتمــور، والمصنعات األســماك، والبطاطس نصــف المقلية، 
إلى جانب شــركات الحاصالت الزراعية والتى تشمل المحاصيل 
الزيتيــة، والحبــوب، والتمــور، والنباتــت الطبيــة والعطرية، 
وأضــاف أن معــرض جلفود يمثل ملتقى إســتراتيجى للمنتجين 
والمســتثمرين والموزعين والموردين من مختلف أنحاء العالم 
مــن كافة القطاعات الرئيســية فى مجــاالت الصناعات الغذائية 
للتنافس على تصدير المتطلبات الغذائية لمنطقة الخليج العربي 
والشــرق األوســط وقارة آسيا، مشــيرًا إلى أن المعرض يعتبر 
من أكثــر المعارض رواجًا بالمنطقة بإعتبــاره ملتقى الصناعة 

األول لعقد كبرى الصفقات والمبيعات على مدار العام حيث تقام 
الــدورة الحاليــة من المعرض على مســاحات عرض تصل الى 
120 ألف متر مربع بمشاركة أكثر من 5 آالف شركة عارضة 
من 160 دولة، وأوضح يوسف أنه تم الترويج للجناح المصرى 
بكافــة أرجاء أرض المعارض بدبــي والمنطقة المحيطة بأرض 
المعرض من خالل لوحات دعائية مختلفة عند المدخل الرئيسى 
ألرض المعرض، ومدخل القاعة الرئيسية )قاعة الشيخ مكتوم( 
باإلضافــة إلى الدعاية خارج أرض المعرض من جانب المدخل 
الرئيسى للزائرين القادمين من محطة مترو األنفاق، فضاًل عن 
إعداد كتالوج مجمع يضم أســماء الشركات المصرية العارضة 
وبياناتهــا ومنتجاتهــا يتم توزيعه على كافة الزائرين لســهولة 

التواصل مع الشركات المصرية.
ومن جانبه قال محمود صفوت مدير الجناح المصرى بالمعرض 
ومدير قطــاع الصناعات الغذائية والحاصــالت الزراعية بهيئة 
تنميــة الصــادرات أن المعــرض سيســهم في زيــادة صادرات 
مصــر من االغذية والمشــروبات وذلك من خــالل التعرف على 
موردين جدد وكذلك عبر اللقاءات مع سالسل التوزيع اإلقليمية 
والعالميــة وتبــادل المعلومات وعروض األســعار حيث يشــكل 
المعرض تجمعًا كبيرًا لرواد قطاع صناعة األغذية والمشروبات 

من مختلف دول العالم.

أكد أحــدث تقرير تلقــاه المهندس عمرو 
نصــار وزيــر التجــارة والصناعــة حول 
مؤشــرات اداء الهيئــة العامــة للتنميــة 
الصناعية خالل خــالل النصف األول من 
العــام المالى الحالي، ان 9972 منشــأة 
صناعيــة حصلــت على رخص التشــغيل 
والتصاريــح المؤقتة والبنــاء من الهيئة 
العامــة للتنمية الصناعيــة بواقع 9379 
رخصة تشــغيل و593 رخصــة بناء كما 
تم قيد 4376 سجل صناعي دائم ومؤقت 
ومحــدد المــدة بواقع 3517 ســجل دائم 
و681 ســجل محدد المدة و178 ســجل 

مؤقت.
وقــال المهنــدس/ مجدي غــازى رئيس 
أن  الصناعيــة  للتنميــة  العامــة  الهيئــة 
الهيئة ساهمت فى توفير 3 مليار و721 
مليون جنيه خالل النصف األول من العام 
المالى الحالى وذلك من خالل دعم برامج 
التصنيع المحلــى وتوفير منتجات وطنية 

جيدة بديلة للمستوردة من الخارج.

وأضاف أن إجمالي المشروعات الصناعية 
المزمع اقامتها خالل المرحلة الحالية تبلغ 
430 مشــروعًا بحجم إســتثمارات تصل 
إلــى 161 مليار جنيه بمســاحة إجمالية 
تصــل إلى 73 مليــون متر مربــع، الفتًا 
إلــى أن هذه المشــروعات تشــمل 151 
مشــروعًا فى مجال الصناعات الهندسية 
و96 مشــروعًا فــى مجــال الصناعــات 
فــى مجــال  الغذائيــة و102 مشــروعًا 
الصناعات الكيماوية و50 مشــروعًا فى 
مجال الغزل والنســيج و31 مشروعًا فى 

مجال مواد البناء.
وأشــار إلى أن هذه المشــروعات ســيتم 
إنشائها بإستثمارات عالمية ومحلية حيث 
تتضمن 41 مشروعًا بإستثمارات عربية 
أوروبيــة  بإســتثمارات  و12 مشــروعًا 
و13 مشروعًا بإســتثمارات أسيوية و4 
مشروعات بإستثمارات أمريكية باإلضافة 
إلى 360 مشــروعًا بإستثمارات محلية، 
الفتــًا إلى أن الهيئة قامت ايضًا خالل تلك 

الفترة بــدر 1248 طلبا لطرح االراضى 
والمجمعــات الصناعية منهــا 939 طلبًا 
لالراضى 309 طلبًا للمجمعات الصناعية. 
وفيما يتعلق بجهود الهيئة على المستوى 
الدولى قال غــازي إن الهيئة قامت خالل 
النصــف األول مــن العام المالــى الحالي 
بإســتقبال وفد من هيئة ترويج اإلستثمار 
التنزانيــة حيث تــم إســتعراض الخبرات 
المصرية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق 
الصناعية وتنظيم زيارات ميدانية للمطور 
الصناعى بالســادس من أكتوبر وجمعية 
مســتثمرى العاشر من رمضان وعدد من 

المصانع العاملة فى مختلف المجاالت. 
الجديــر بالذكر أن هيئة التنمية الصناعية 
قامــت خــالل عــام 2018 بطــرح 1.5 
مليون متر مربع من األراضى الصناعية 
بمــدن الســادات والعاشــر مــن رمضان 
والمحلة الكبرى وبــرج العرب وبدر إلى 
جانب مجمعات الصعيد ومرغم وشــواغر 

المناطق الصناعية المختلفة.

132 شركة تشارك بالجناح المصري بمعرض جلفود 
لألغذية والمشروبات بدبي

فى أحدث تقرير حول مؤشرات أداء هيئة التنمية 

الصناعية خالل النصف األول من العام المالى 2019-2018

م.مجدى غازى : 
منح رخص تشغيل 

وبناء لـ9972 
منشأة صناعية 

وقيد 4376 سجل 
صناعى دائم 
ومؤقت وحدد 

المدة 
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تســلمت مصر الشــهر الماضي فــي العاصمــة األثيوبية 
أديس أبابا الرئاســة الدورية لالتحــاد األفريقي لهذا العام 
في أول رئاســة دورية مصريــة لالتحاد، حيث يأتي تولى 
مصر لرئاسة االتحاد، والتي تنتهي في 2020، بعد ست 
سنوات من تعليق عضويتها في عام 2013، تسعى مصر 
خالل رئاســتها لالتحــاد األفريقي الى تعزيــز نفوذها في 
القارة السمراء، واستكمال اإلصالح الهيكلي والمؤسسي 
والمالــي لالتحاد؛ ومواصلة الجهــود إلصالح هذا الكيان 
األفريقي الهام كجزء من عملية اصالح عميق ســتجريها 
الدول األعضاء بنفســها من اجل تحقيق تطلعات الشعوب 

األفريقية.
ويأتــي علــى رأس أولويات الرئاســة المصريــة لالتحاد 
ملــف الســلم واألمن، حيــث ســتعمل مصر علــى تعزيز 
اآلليــات األفريقية إلعادة اإلعمــار والتنمية خالل مرحلة 
مــا بعد النزاعات في الدول األفريقيــة، خاصًة وأن القمة 
الثانيــة والثالثين هذا العام جاءت تحت عنوان »الالجئين 

والعائدين واألشخاص المشردين محليا«.
كما تســعي مصــر الي تعزيز أســس التنمية المســتدامة 
لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، كخطوة اولى نحو 

معالجة ارتفــاع معدالت الهجرة الى الخــارج، الي جانب 
تحقيــق التكامل واالندماج اإلقليمــي والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وخلق فرص عمل للشــباب وتعزيز سالسل 

القيمة في المنطقة.
وعلــى الصعيــد االقتصادي ســتركز مصر علــى التعجيل 
بدخــول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، والعمل 
على دعم تنفيذ مشــروعات البنية التحتية في أفريقيا بما 
يســهم في تحقيق التكامل االقتصادي واالندماج اإلقليمي 

وتعزيز التجارة البينية.
كما اســتضافت مصر خــالل نفس الشــهر فعاليات القمة 
العربيــة األوروبية بحضور رؤســاء دول وحكومات 50 
دولــة عربيــة وأوروبيــة الســتعراض عدد مــن القضايا 
االستراتيجية التي تؤثر على االستقرار اإلقليمي والعالمي 
وبحث ســبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعية والبيئيــة واألمنية، لقد عقدت 
القمة تحت شــعار »في اســتقرارنا نســتثمر« وناقشــت 
قضايــا اإلرهاب والهجــرة غير الشــرعية وأزمات العالم 
العربــي حيث تعد القمة بــكل المقاييس قمة تاريخية غير 
مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية على الساحة الدولية 
ودوهــا المحوري في المنطقة كنقطــة التقاء بين العربية 
واألوروبيــة، لقد تضمنــت القمة عقد حوار اســتراتيجي 
رفيع المســتوى بيــن القادرة العــرب واألوروبيين لبحث 
القضايــا اإلقليميــة والدولية ذات االهتمام المشــترك في 
الوقت الذي يشــهده العالم تغيرات ســريعة متالحقة على 
الساحة الدولية مع عودة للتحالفات والنزاعات السياسية 

والحروب التجارية.
ناقشــت القمة عــدد من القضايــا العالميــة الملحة والتي 
تضمنت على الصعيد االقتصادي تعزيز التنمية المستدامة 
وتغير المناخ وسبل التعاون االقتصاد والتجاري بين دول 
العربية واألوروبية وتعزيز التقارب بين العالمين العربي 
واألوروبــي، كما عكســت القمــة ثقة االتحــاد األوروبي 
والــدول العربيــة فــي مصــر باعتبارهــا دول محوريــة 

من االتحاد اإلفريقى إلى القمة العربيـــــــــة األوروبية ...مصر تفتح صفحات 
جديدة فى مسار العمل القارى والعالمى

بالمنطقة كما ســاهمت في الترويج لالســتثمار وللسياحة 
المصريــة عالميًا ونقــل ما يتم من إنجــازات على أرض 
مصر من مشــروعات قومية كبــرى ونجاحات اقتصادية 
متتالية للعالم خاصة وأن االتحاد األوروبي يمثل الشــريك 
التجاري األول لمصر والعالم العربي، لقد ســاهمت القمة 
في استعادة مصر لمكانتها المرموقة على الساحة الدولية 
كالعب إقليمي فعال وشريك موثوق به ومؤثر في مجريات 
األحــداث فــي المنطقــة وكذا دورهــا المحــوري كركيزة 
أساسية لالستقرار والسالم بمنطقة الشرق األوسط وقارة 
إفريقيا، وتتضمــن أهم النتائج المترتبة على انعقاد القمة 
العربيــة األوروبيــة بمدينة شــرم الشــيخ الترويج لعودة 
االســتقرار األمني إلــى مصر وهو المناخ الذي سيســهم 

في جذب االســتثمارات األجنبيــة بصفة عامة واألوروبية 
على وجه الخصوص، فضاًل عن الترويج لعودة الســياحة 
والســفر إلى مصر كونها أحد أهم المقاصد الســياحية في 
المنطقــة، باإلضافة إلــى الترويج لمصــر باعتبارها أحد 
أهم دول منطقة الشــرق األوســط التي تتصدى لإلرهاب، 
وكــذا إدراك الــدول األوروبية ضرورة وأهمية التنســيق 
مــع الحكومــة المصرية في قضية مواجهــة الهجرة غير 
الشرعية، خاصة وأن مصر اتخذت عدة خطوات ملموسة 
لمواجهــة هذه الظاهرة بدًء من عــام 2016 األمر الذى 
يمهد الطريق أمام مؤسسات التمويل األوروبية للمساهمة 
في عدد من المشروعات في مصر لمواجهة الهجرة غير 

الشرعية.

 المصدر:رويترز ووكاالت أنباء ومواقع إخبارية



2627 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

المكتــب التجاري المصــري بالبرازيل ينظــم معرضَا دائمًا 
 Space للمنتجــات المصريــة لمــدة 6 اشــهر بصالــة
samples  بمدينــة كامبينــاس البرازيليــة وذلــك خالل 
الفتــرة من 21 يناير وحتي 21 يوليو 2019، حيث يضم 
المعــرض معروضات لمنتجات 50 شــركة مصرية ويتيح 
زيارات لرجال االعمال والمســتوردين والموزعين بغرض 
التعاقد علي صفقات تصديرية مصرية لالسواق البرازيلية.

هيئــة  اعتمــدت 
المواصفــات والجودة 
مواصفــة   328
خالل  مصرية  قياسية 
فبراير الماضى شملت 
فــى  مواصفــة   38
والنسيج  الغزل  قطاع 

و42 مواصفة فى قطاع الصناعات الهندسية و30 مواصفة 
فــى قطاع الصناعــات الغذائيــة و127 مواصفــة فى قطاع 

الصناعات الكيماوية و91 مواصفة فى قطاع المقاييس.

بدء إنشــاء أكبر مدينة النسيج بالسادات لتصبح أكبر مدينة 
لتصنيع المنســوجات والمالبس في مصر بمدينة الســادات 
على مســاحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 

مصنعًا .

تســتضيف القاهرة وفد من رجال األعمــال اليابانيين خالل 
الفترة من 10-12 مارس الجارى يضم ممثلي 50 شــركة 
يابانية للمشــاركة بالمؤتمر الحادى عشــر لمجلس األعمال 
المصــرى الياباني المشــترك ومنتدى االســتثمار المصرى 

الياباني.

9972 منشــأة صناعيــة حصلــت علــى رخــص تشــغيل 
وتصاريح مؤقتة وبناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
خــالل النصف األول من العــام المالى الحالي بواقع 9379 
رخصة تشغيل و593 رخصة بناء كما تم قيد 4376 سجل 
صناعي دائم ومؤقت ومحدد المدة بواقع 3517 سجل دائم 

و681 سجل محدد المدة و178 سجل مؤقت.

اإلتفاقيــات التجاريــة الموقعــة بين مصر ومختلــف الدول 
والتكتالت اإلقتصادية تربط مصر بســوق إستهالكية كبيرة 
تضــم حوالــى 2 مليار مســتهلك، ومــن المتوقــع أن تنمو 
لتصل إلى 2.5 مليار مستهلك بإتمام إتفاقية التجارة الحرة 
مــع االتحاد االقتصادى األوراســى وإتفاقيــة التجارة الحرة 

القارية اإلفريقية.

بلغــت قيمة الصــادرات الحاصلة علي مســاندة خالل العام 
المالــي 2018/2017 حوالــى  5.8 مليار دوالر ، كما تم 
حتــي االن اتاحــة حوالى 2 مليار جنيه من اجمالي 4 مليار 
جنيــه مخصصات برنامج رد اعباء الصــادرات خالل العام 

المالي الحالي

شــاركت مصر بجناح متميز فى معرض فروت لوجيســتكا 
للحاصــالت الزراعيــة والــذى اســتقبل حوالــي 78 ألــف 
زائــر تجاري واقيم خــالل الفترة مــن 6-8 فبراير الجارى 
بالعاصمــة االلمانية برلين، حيث ضم الجناح المصرى 73 
شــركة متخصصة فى مجال تجــارة الخضر والفاكهة وذلك 

على مساحة 1390 متر.

أعلنت شــركة بيبســى العالمية عن ضخ استثمارات جديدة 
بالســوق المصــرى بقيمــة 500 مليون جنيه خــالل الـ 4 

سنوات المقبلة.

تعد أوروبا الســوق األكثر استقبااًل للمنتجات الطازجة حيث 
تتراوح نسبة صادرات الفاكهة المصرية التي يتم تصديرها 

إلى أوروبا بين 45% و%70.

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا نحو 4.7 مليار 
دوالر خــالل عام 2018 منها 663 مليون دوالر صادرات 
مصرية بنسبة زيادة بلغت 11.2%، كما بلغت اإلستثمارات 
األلمانيــة في مصــر نحــو 641 مليون دوالر حتــى نهاية 

سبتمبر الماضي.
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     أوضحت المادة )29( من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 
2016 شــروط وموانــع ترقية الموظف حيث أنــه ال يجوز النظر 
فــي ترقيــة الموظف اذا كان معارًا خارج البــالد إال بعد عودته من 
اإلعــارة ، أو كان حاصــاًل على إجازة بدون أجر إال بعد عودته من 
اإلجازة باســتثناء اإلجــازة المرضية وإجازة رعايــة الطفل ، وإذا 
وقع عليه جزاء الخصم من األجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء 
أشــد مــن ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليــه ، وإذا كان محااًل إلى 
المحاكمــة التأديبية أو الجنائيــة أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال 
مــدة اإلحالــة أو الوقــف، وال يجوز في هــذه الحالــة تأخير ترقية 
الموظف لمدة تزيد على ســنتين، كما أشار القانون الى نوعان من 
الترقية، فهناك الترقية باالختيار وهي أساس الترقية في الوظائف 
التخصصية وهي تبدأ من المستوى-الدرجة األولى )ب( حتى ادنى 
المســتويات الوظيفية ، بشرط ان يكون تقرير تقويم األداء بمرتبة 
ممتاز عن الســنتين السابقتين عن الترقية وفي حدود نسب محددة 
مســبقًا وذلــك اعتبارًا من الدرجة األولــى )أ( وكاًل من درجة مدير 
عــام والدرجة العالية والدرجة الممتازة ، وإذا كان عدد من تتوافر 
فيهــم شــروط الترقية باالختيــار من الحاصلين علــى مرتبة ممتاز 
أقل من العدد المخصص للترقية باالختيار تكون الترقية في الجزء 
الباقــي من الحاصلين على مرتبة كــفء على األقل عن ذات المدة 
الســابقة ، وإذا كان عدد من تتوافر فيهم شــروط الترقية باالختيار 
أقــل من العــدد المخصص لها تؤجل الترقيــة وتحجز الوظائف في 

الجزء المتبقي في أول ترقية تالية .
الترقيــة  أمــا       
فهــي  باألقدميــة 
ثاني أنــواع الترقية 
يشترط فيها حصول 
الموظف على تقرير 
بمرتبة  أداء  تقويــم 
كــفء في الســنتين 
مباشرة  الســابقتين 
الترقية وذلك  علــى 
الوظائــف  فــي 
والفنيــة  الكتابيــة 
والحرفيــة وخدمات 

المعاونة .
     كمــا أوضحــت المادة رقم )91( مــن الالئحة التنفيذية للقانون 
شــروط الترقية حيث يجب ان تكون الوظيفة المرقى اليها شــاغرة 
وممولة تلي مباشــرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى 
وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها وان يكون الموظف 
مســتوفيًا لشــروط شــغل الوظيفة المرقى إليها وكذلك قضاء المدة 
البينيــة الالزمة للترقية وان تكون بقرار من الســلطة المختصة أو 

من تفوضه بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية.  

أصدرت الدكتورة هالة الســعيد وزيرة 
التخطيــط والمتابعة واإلصالح اإلداري 
قرارا بتشــكيل مجلــس الخدمة المدنية 
برئاســة الدكتور صالح الشــيخ رئيس 
للتنظيــم واإلدارة،  الجهــاز المركــزي 
وذلك تنفيذا لنــص المادة 3 من قانون 
الخدمة المدنية رقم 81 لســنة 2016 
الــذي يهــدف الــى تقديــم المقترحــات 
المدنيــة  الخدمــة  بتطويــر  الخاصــة 
وتحســين الخدمــات العامة فــي البالد، 
ويختــص بإبداء المشــورة فيما يطرح 
عليه من قضايا الخدمة المدنية ســواء 
مــن رئيس مجلس الــوزراء أو الوزير 
المختص أو رئيس الجهاز وإبداء الرأي 

فــي مشــروعات القوانين واللوائــح المتعلقة بالخدمــة المدنية وفي 
طريقــة معايير وتقييم جهات وموظفي الخدمة المدنية، وأيضًا إبداء 
الرأي فــي البرامج التدريبية المقدمة للموظفيــن والقضايا المتعلقة 
باألخالقيــات المهنيــة لموظفي الخدمــة المدنية وتقديــم المقترحات 
فيمــا يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمــة المدنية وتقديم مقترحات 

تحسين أداء الخدمة المدنية.
حيــث نصــت المادة على أن يشــكل مجلس الخدمة المدنية برئاســة 
رئيــس الجهاز المركزي للتنظيــم واإلدارة، وعضوية كل من رئيس 
الجمعية العمومية لقســمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، رئيس 
قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، 
وعضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره االتحاد العام لنقابات 
عمال مصر وأربعة خبراء في اإلدارة والموارد البشــرية والقانون، 
يختارهــم الوزيــر المختــص لمدة 3 ســنوات قابلة للتجديــد ولمرة 
واحدة، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشــكيلها قرار من رئيس 

المجلس، ويضع المجلس الئحة داخلية تتضمن القواعد واإلجراءات 
المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية، وتعتمد توصياته من الوزير 

المختص .
ويضــم المجلــس فــي عضويته المستشــار بخيت إســماعيل رئيس 
الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوي والتشــريع بمجلــس الدولة، 
فريــدة جمــال الدين القائــم بأعمال رئيــس اإلدارة المركزية للخدمة 
المدنيــة بالجهــاز، محمد عبدالفتــاح رئيس قطــاع الموازنة العامة 
للدولــة بوزارة المالية، جبالي المراغي ممثال عن اتحاد عمال مصر 
والدكتور صفوت النحــاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 
األســبق خبيرا فــي مجال اإلدارة العامــة، والمهندس مدحت المدني 
رئيس  الجمعية المصرية للموارد البشــرية خبيرا في مجال الموارد 
البشــرية، عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلــس األعلى لتنظيم اإلعالم 
خبيرا في مجال اإلدارة المالية، والمستشار أحمد صالح نائب رئيس 

مجلس الدولة خبيرا في مجال القانون.

أحمد فراج رئيسا لإلدارة المركزية للموارد 
البشرية 

 أصــدر الدكتور مصطفى كمــال مدبولي ، 
رئيس مجلــس الوزراء القــرار رقم 288 
لســنة 2019 بتعييــن الســيد/ أحمد محمد 
عبدالحميد فراج – رئيسًا لإلدارة المركزية 

للموارد البشرية بالدرجة العالية بالوزارة ، وذلك اعتبارًا 
من 5 فبراير لمدة عام .

علــي أميــن رئيســا لقطــاع األمانــة العامة 
بالوزارة

أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس 
مجلــس الــوزراء القــرار رقم 534 لســنة 
2019 بتعييــن الســيد/  علــي أميــن علي 

عبدالصمد رئيســًا لقطاع األمانة العامة بالدرجة الممتازة 
بالوزارة وذلك لمدة عام. 

احذر: حاالت تمنع ترقية الموظف نهائيًا في قانون الخدمة 

المدنية
تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة الدكتور صالح الشيخ

الــــف مبــــــروك

اآلن.. من حقك قانونا استبدال مشترياتك بعد 30 يوم
تم تعديل فترة األستبدال و األسترجاع من أربعة عشر 

يومآ إلى ثالثين يومآ ، طبقآ لقانون حماية المستهلك 

الجديد رقم 181 لســنة 2018وجاء نص المادة 21 

من القانون رقم 181 لسنة 2018 إلى ما يلي :

للمستهلك الحق خالل ثالثين يوما من تسلم السلعة في 

استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية ، إذا 

شــابها عيب هذا باإلضافة الي فترة الضمان القانوني 

والتــي تصــل إلى عامين للســلع المعمــرة وكذا فترة 

الضمان الممنوح من الشركة المنتجة او المستوردة
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قطاع االتفاقات التجارية
Trade Agreements sector-TAS

* مهام القطاع
ــة  ــات التوعي ــد فعالي ــة وعق ــات التجاري ــاوض بشــأن االتفاقي - التف
ــع التجــارة المصــري  ــة لمجتم ــان المشــاركة اإليجابي ــة لضم العام
ــة  ــات ســواء الثنائي ــك االتفاقي فــي المفاوضــات واالســتفادة مــن تل
أم متعــددة األطــراف فمــن خــالل الــرد علــى االستفســارات الخاصــة 
ــص  ــات وفح ــة الج ــاء اتفاقي ــدول أعض ــع ال ــاري م ــادل التج بالتب
وســمعتها  مصــر  مصلحــة  يصــون  بمــا  وتســويتها  الشــكاوى 

ــة. التجاري
ــة بمــا يســاعد  ــة وتنشــيط التجــارة الخارجي ــي تنمي - المســاهمة ف
علــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة للدولــة بالتنســيق والتعــاون مــع 
الجهــات ذات الصلــة، وإعــداد المقترحــات لتطويــر التشــريعات 
مشــروعات  اقتــراح  خــالل  مــن  الخارجيــة  للتجــارة  المنظمــة 

القوانيــن والقــرارات المتعلقــة بالتصديــر واالســتيراد.

* خدمات القطاع
-  مســاعدة مؤسســات التجــارة واألعمــال فــي الجوانــب المتصلــة 
ــدور  ــي ت ــل الت ــد ورش العم ــالل عق ــن خ ــة م ــات التجاري باالتفاقي
حــول منظمــة التجــارة العالميــة واالتفاقــات التجاريــة الثنائيــة 

واإلقليميــة.
االتفاقيــات  بتفاصيــل  المتعلقــة  االستفســارات  علــى  اإلجابــة   -

التجاريــة.
ــة  ــة ومتابع ــات التجاري ــة باالتفاقي ــكاوى المتصل ــى الش ــرد عل - ال

ــات. ــذ االتفاقي تنفي
ــن  ــة م ــات التجاري ــة لنصــوص االتفاقي ــر النســخ االلكتروني - توفي

ــي أو النســخ المطبوعــة . ــد اإللكترون خــالل البري
ــة  ــة بالتعريف ــات المتعلق ــى المعلوم ــي الحصــول عل - مســاعدتك ف
الجمركيــة المطبقــة وااللتزامــات المتصلــة بتنفيــذ جميــع االتفاقيــات 

التــي تشــكل مصــر طرفــا فيهــا.

* دور القطاع
ــرار  ــب الق ــميًا بموج ــة رس ــات التجاري ــاع االتفاق ــاء قط ــم إنش  ت
الــوزاري رقــم 411 لســنة 2002 وضــم فــي بــادئ األمــر اإلدارة 
المركزيــة لالتفاقــات الثنائيــة ومتعددة األطــراف واإلدارة المركزية 
لشــئون منظمــة التجــارة العالميــة. وترتكــز مهمــة القطــاع علــى 
ــوزارة التجــارة والصناعــة وأيضــا  ــة ل ــذ السياســات التجاري تنفي
إعــداد المواقــف التفاوضيــة ومتابعة االتفاقيــات التجارية والتعليق 
عليهــا مــن أجــل تنميــة وتوســيع نطــاق التجــارة الخارجيــة وزيادة 

ــة  ــة االقتصادي التنمي
ــالوة  ــتدامة، ع المس

علــى إدارة التنســيق مــع كافــة الجهــات ذات المصلحــة فــي إطــار 
ــب  ــى جان ــراف ال ــددة األط ــة، ومتع ــة واإلقليمي ــات الثنائي االتفاقي
الحفــاظ علــى حقــوق مصــر فــي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة 
ــة  ــات التجاري ــة االتفاقي ــن كاف ــم االســتفادة م ــى تعظي ــل عل والعم
ــة  ــات تجاري ــة اتفاقي ــرام اي ــى اب ــل عل ــن العم ــة فضــاًل ع المبرم
جديــدة مــن شــأنها زيــادة الصــادرات المصريــة الــى تلــك الــدول .

بيانات اإلتصال
- قطاع اإلتفاقات التجارية وزارة التجارة والصناعة

شارع امتداد رمسيس، مدينة نصر أبراج وزارة المالية برج 6 ،الطابق التاسع
- تليفون :2 02 2342-202 -   فاكس :2 02 2342  

tas@tas.gov.eg : بريد الكتروني -




