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عقــد المهندس عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة لقاًء مع 
الســيد/ لي يونج، المديــر العام لمنظمة األمــم المتحدة للتنمية 
الصناعيــة » اليونيــدو« لبحــث أخــر تطــورات إدراج منظمة 
»اليونيــدو« مصر ضمن برنامج شــراكة الدول التابع للمنظمة 
وذلــك على هامش مشــاركة الوزير بمنتدى ســان بطرســبرج 
االقتصادي الدولي الذي انعقد بمدينة ســان بطرسبرج الروسية 

خالل شهر يونية.
وقــال الوزيــر إن اللقاء تناول بحث نتائج اللقــاء المثمر لمدير 
المنظمة مع الرئيس السيســي في القاهرة خالل شــهر ديسمبر 
الماضي والذي تم خالله اإلعالن عن إدراج منظمة »اليونيدو« 
مصــر ضمن برنامج شــراكة الــدول التابع للمنظمــة وهو من 
أهــم البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التصنيع الشــامل 
والمستدام تنفيذًا لكافة أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية 
مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي سيكون لها أثر بالغ في 
المنطقــة العربيــة واألفريقية حيث يتم من خــالل هذا البرنامج 
التنسيق بين المنظمة ومصر لوضع سياسات صناعية متكاملة 
وتحديد أولويات الدولة من االســتثمارات المباشــرة فضاًل عن 

القطاعات الواعدة التي يمكن من خاللها جذب االستثمارات.
وأشــاد نصار بالمجهودات التي قامت بها المنظمة خالل اآلونة 
األخيــرة لتفعيــل البرنامــج ومن أهمهــا توفيــر التمويل الالزم 
لمرحلــة االنطــالق بدعم من الصيــن حيث ســيقابل ذلك توفير 
المســاهمة المالية المصرية ضمــن البرنامج خالل العام المالي 
2020-2021، كمــا يمكن العمــل على توفير جزء منها خالل 

العام المالي 2019– 2020 بشكل استثنائي.

ومــن جانبه أكد الســيد/ لي يونــج، المدير العــام لمنظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« أن المنظمة تحرص على 
تعزيــز التعاون مــع الحكومة المصرية علــى مختلف األصعدة 
وفــي كافــة المجاالت وذلك من خالل المشــروعات التي تنفذها 
المنظمة حاليًا في مصر، مشــيرًا إلــى أن المنظمة تدعم جهود 
مصــر لتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة من خالل تشــجيع 

وتعزيز التصنيع الشامل.
وأشــار يونــج إلى أن أهداف برنامج شــراكة الــدول مع مصر 
تركز على التنمية الصناعية وجذب االستثمار الصناعي الشامل 
والمســتدام فــي القطاعات ذات األولوية بالنســبة لمصر ومنها 
المالبس الجاهزة، مواد البناء، الكيماويات، حوكمة المؤسسات، 
المنتجات اليدوية، تطوير المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، 
الصناعــات الهندســية ومكوناتهــا، الــى جانــب رفع تنافســية 
القطاعــات الصناعية من خالل تحســين منظومة الجودة ورفع 
كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتنمية المهارات والحفاظ على 
البيئة، فضاًل عن تكامل سالســل القيمة مع أفريقيا وزيادة حجم 
التبادل التجاري للوصول إلى سالسل القيمة العالمية، الفتًا إلى 
أن نجاح برنامج شراكة الدول مع مصر يعتبر مشروطًا بتوفير 
اليونيدو للدعم الفني المالئم مما يتطلب توفير فريق عمل مقيم 
يتمتــع بالخبرات المطلوبــة يتم اختياره بالتنســيق مع الوزارة 
علــى أن يشــمل خبراء محلييــن ودوليين وكذلــك توفير الدعم 
المؤسســي للوزارة للقيــام بدورها في ريــادة وتنفيذ البرنامج 

ومتابعة وتقييم النتائج.

مباحثات مع مدير عام منظمة »اليونيدو« الدولية 
لبحث  تطورات إدراج مصر ضمن برنامج شراكة 
الدول الخاص بتحقيق التصنيع الشامل والمستدام

مشاركة مصرية متميزة في منتدى سان 
بطرسبرج االقتصادي الدولي

لقاءات مكثفة لوزير التجارة والصناعة مع كبار 
المسئولين المشاركين بالمنتدى

عقــد المهندس/عمــرو نصار وزير التجــارة والصناعة لقاء مع 
الســيد/ كيريل ليبــا رئيس مجلــس إدارة مجموعة ترانســماش 
هولدنــج الروســية اســتعرضا خالله مشــروعات التعــاون بين 
الشــركة والحكومة المصرية وعدد من المشروعات المستقبلية 
التــي تعتزم الشــركة تنفيذها بالســوق المصري خــالل المرحلة 
المقبلة، فضال عن خطط الشــركة للتوجه نحو الســوق األفريقي 

من خالل مصر
وقال الوزير إن اللقاء تناول اهتمام الشــركة بالســوق المصري 
كأحد أهم المقاصد االستثمارية المحورية بمنطقة الشرق األوسط 
وقارة إفريقيا، الفتًا إلى أن الشركة تدرس خطط إلنشاء مشروعات 
جديدة في مصر في مجاالت التصنيع المشترك لعربات القطارات 
والترام وتحديث خطوط الســكك الحديدية وتنظيم اإلشارات وذلك 

بالتعاون مع بنك االستيراد والتصدير المجرى.
وأضــاف نصار أنــه يجرى حاليــًا االنتهاء مــن التفاصيل الفنية 
والخطــوات التنفيذية الخاصة بتوريد الشــركة لـــ1300 عربة 
قطــار إلى مصر، مشــيرًا إلى أن الحكومــة المصرية وقعت عقد 
توريــد وتصنيــع العام الماضــي بين التحالف الروســي المجرى 
بقيــادة مجموعة ترانســماش هولدنج الروســية ووزارتي النقل 
واإلنتاج الحربى بجمهورية مصر العربية يتضمن قيام الشــركة 
الروســية المجرية بإنشاء خط إنتاج في مصر للتصنيع المشترك 
للعربات بنســبة مكون محلى ال تقل عن 40%، إلى جانب تجديد 
ورش الســكك الحديدية بكوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو 
من إجمالي تكلفة الصفقة إلجراء عمليات الصيانة لهذه العربات، 
ولفــت نصار إلى أنه يجــرى التفاوض مع الشــركة لتوقيع عقد 
صيانــة لمــدة 15 عامًا للعربات إلى جانــب تنفيذ برامج تدريبية 
للعامليــن بالورش على أعمال الصيانة للمحافظة على مســتوى 

العربات واستدامة الخدمات المقدمة بها.
ومن جانبه أكد الســيد/ كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة مجموعة 
ترانســماش هولدنــج حــرص الشــركة علــى التواجد بالســوق 
المصــري بمشــروعات للتصنيــع المشــترك أو توريــد عربات 
القطــارات وأعمــال الصيانة، مشــيرًا إلــى أن العقــد المبرم مع 
الحكومــة المصرية يتضمن توريد عربات قطــار للدرجة الثانية 
المميــزة والدرجة األولى والثانيــة المكيفة باإلضافة إلى عربات 

القوى.

لقاء مع رئيس شركة ترانسماش الروسية لبحث  
إمكانية تصنيع عربات السكك الحديدية في مصر
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 شملت لقاءات المهندس عمرو نصار خالل مشاركته في منتدى 
ســان بطرســبرج االقتصــادي الدولي لقاًء مع الســيد/ ســيرجى 
كوجوجــن رئيس مجلــس إدارة مجموعة كاماز الروســية حيث 
اســتعرض اللقاء عدد من المشروعات المســتقبلية التي تدرس 
الشــركة تنفيذها في الســوق المصري في مجال إنتاج الشاحنات 

وعربــات الدفــع الرباعي في مصر والتصدير لألســواق العربية 
واإلفريقية، مشــيرًا إلى أهمية االســتفادة من خبرات الشركة في 
المشــروعات القوميــة التي تنفذهــا الحكومة حاليــا في مختلف 

المجاالت

التقــي المهنــدس/ عمرو نصــار وزير التجارة والصناعة مع الســيد/ 
ألبــرت كاريمــوف نائــب رئيس الــوزراء ووزير الصناعــة والتجارة 
بجمهورية تتارســتان والتي تناولت ســبل تعزيز العالقات االقتصادية 

بين البلدين خالل المرحلة المقبلة.
واوضح نصار  أن اللقاء اســتعرض نتائج زيارة الرئيس التتارستانى 
رستام مينيخانوف للقاهرة خالل شهر أكتوبر الماضي على رأس وفد 
رفيع المستوى من المسئولين ورجال األعمال التتريين والتي تضمنت 
مقترحــات لتنفيــذ خارطة طريق للتعاون بين البلديــن لتنمية العالقات 

بين مصر وجمهورية تتارستان في مختلف المجاالت.
وأضاف نصار أن برامج التعاون المقترحة بين البلدين تتضمن تنظيم 
عــدد من الزيارات المتبادلة لتنمية التعاون االقتصادي واالســتثماري 
بين البلدين والمشــاركة المتبادلة في المعارض الصناعية والفعاليات 
الدوليــة إلى جانــب تبادل المعلومات ِبشــأن  المشــروعات والفرص 
المتاحــة لالســتثمار بالبلدين، مشــيرًا إلى أن البرنامــج يتضمن أيضًا 
تنظيم زيارة لممثلي شــركات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى المنطقة 
االقتصادية الخاصة بتتارســتان )إينوبوليــس( إلى جانب تنظيم زيارة 
للجانــب التتــرى إلــى المنطقة االقتصادية لقناة الســويس ومشــاركة 
عــدد من الشــركات الصناعية التترية في المعــرض الصناعي الدولي 
INDUSTRIAL WEEK ARABIA 2019  والمقــرر عقــده 

خالل الفترة من 8-10 أكتوبر المقبل بالقاهرة .
ولفــت إلــى أن إمكانية التعاون في مجال إنشــاء المناطــق الصناعية 

والمناطق االقتصادية وبناء حاويات الشحن البحري والنهري.
وقــال نصار إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتتارســتان بلغ العام 
الماضي 23.5 مليون دوالر، مشيرًا إلى أن بنود حجم التبادل التجاري 

بين البلدين تتضمن منتجات البالستيك والوقود والزيوت.
ومن جانبه أكد الســيد/ ألبرت كاريمــوف نائب رئيس الوزراء ووزير 
الصناعــة والتجــارة بجمهورية تتارســتان حرص بــالده على تعزيز 

العالقات االقتصادية بين مصر وتتارســتان لمســتويات غير مســبوقة 
تعكــس العالقات السياســية المتميــزة التي تربط البلدين، مشــيرًا إلى 
إمكانيــات تعزيــز التعاون بيــن البلدين فــي مجاالت البتــرول والغاز 
والصناعــات الكيماوية وتصنيع اآلآلت والمعدات وتصنيع األخشــاب 
والقطاع الطبي وقطاع الصناعات الزراعية وقطاع الصناعات الخفيفة.

ولفــت الى أنه يجــرى حاليًا التنســيق مع وزارة التجــارة والصناعة 
المصرية بشــأن اإلعداد لبعثة األعمال الخاصة بالشركات التترية إلى 
مصر خالل الفترة المقبلة، مشــيرًا إلى أن هناك عدد من الشــركات قد 
أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذه البعثة للتعرف على فرص االستثمار 

المتاحة بالسوق المصري.

عقــد المهنــدس عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة 
خــالل زيارتــه إلى مدينة ســان بطرســبرج الروســية 
للمشــاركة في الدورة الـ 23 لمنتدى ســان بطرســبرج 
االقتصــادي الدولي الذي انعقد خــالل الفترة من 6 إلى 
8 يونيــو لقــاًء مكثفًا مع الســيد/ بيتــر زيجارتو وزير 
الخارجية والتجارة المجرى حيث تناول اللقاء مســتقبل 
التعــاون التجاري والصناعي واالســتثماري بين مصر 
والمجــر وعدد من الملفــات االقتصاديــة ذات االهتمام 

المشترك. 
وقال الوزير أن العالقات المصرية المجرية تشهد خالل 
المرحلة الحالية زخمًا سياســيًا واقتصاديًا غير مسبوق 
عكســته الزيارات المتبادلة المكثفة للرئيس عبد الفتاح 
السيســي ورئيــس الــوزراء المجرى فيكتــور أوربان، 
الفتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام 
الماضــي 269 مليــون دوالر حيــث تتضمــن أهم بنود 
التبادل التجــاري بين البلدين األثاث والصناعات الطبية 

والحاصالت الزراعية والسلع الهندسية واإللكترونية والصناعات 
الغذائية والغزل والمنســوجات والمفروشات والمالبس الجاهزة 
والمنتجــات الكيماوية واألســمدة ومواد البناء، وقــال إن اللقاء 
اســتعرض مبادرة تجمع دول الفيشجراد إلنشاء منطقة صناعية 
خاصــة بــدول التجمع في مصر، الفتًا إلى أهمية دعم المجر لهذا 
الملف مع باقي الدول أعضاء التجمع والتي تشمل التشيك وبولندا 
وسلوفاكيا بهدف وضع الخطوات المبدئية لهذا التعاون اإلقليمي.
وأشار نصار إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور مجلس األعمال 
المصري المجرى في دفع التعاون بين البلدين خاصة في مجاالت 
تكنولوجيــا المعلومات والســكك الحديدية وتنقيــة المياه وإنتاج 
وحــدات ميــاه الشــرب والزراعة، الفتــًا في هذا اإلطــار الى انه 
تــم االتفاق على عقــد منتدى اعمال مجري مصري خالل شــهر 
ســبتمبر القادم بالقاهرة بحضور كبري الشركات المجرية خاصة 
فــي مجال الصناعات الهندســية والمكونات الى جانب مشــاركة 

شركات من دول الفيشجراد. 
كمــا أعلــن وزير التجــارة والصناعة ان شــركتين مــن كبريات 
الشــركات المجرية في مجال اإلضاءة واالتوبيســات والشاحنات 
تعتزمان نقل انتاجهما الي مصر وسيقوم مسئولين من الشركتين 

بزيارة مصر لبحث تفاصيل المشروعات االستثمارية.
ونــوه الوزيــر إلى أهميــة تعزيز التعــاون التجــاري والصناعي 
بيــن مصر والمجر بأســواق دول القارة اإلفريقية خاصة في ظل 
ترأس مصر لالتحاد اإلفريقي العام الجاري، مشــيرًا إلى إمكانية 
تنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب وبناء القدرات للشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أكد الســيد/ بيتر زيجارتو وزيــر الخارجية والتجارة 
المجــرى حــرص بــالده علــى تعزيز أطــر التعــاون االقتصادي 
والتجاري مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين للمجر 
في منطقة الشــرق األوســط، مشــيرًا إلى أن عام 2018 شــهد 
طفــرة كبيرة في مجال التعاون االقتصــادي بين البلدين بالتوقيع 
المشــترك بين مصر والمجر وروســيا على اتفاق تعاون لتمويل 
وتوريــد 1300 عربــة قطار لتطوير قطاع الســكك الحديدية في 
مصر برأســمال يتجــاوز المليار يورو وهي الصفقــة األكبر في 

تاريخ هيئة السكك الحديدية في مصر
وقال إن حجم االســتثمارات المجرية بالسوق المصري يبلغ نحو 
41.5 مليون دوالر في عدد 60 مشروعًا في قطاعات التصنيع 

والخدمات والسياحة.

بحث تعزيز العالقات االقتصادية بين مصر و تتارستان 

شركة كاماز الروسية تدرس االستثمار في السوق المصري 

مصر والمجر تتفقان علي تعزيز التعاون التجاري 
والصناعي المشترك 

عقد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلســة مباحثات 
موســعة مع الســيد/ دينيس مانتوروف، وزيــــر الصناعــة والتجارة 
الروســي استعرضا خاللها ســبل تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 
واالســتثماري والصناعــي بين البلدين وعدد مــن الملفات االقتصادية 

ذات االهتمام المشترك 
وقال الوزير إن اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة 
الثانية عشــر للجنة المشــتركة المصرية الروســية خالل الفترة من 7 
-10 أكتوبــر المقبــل بالتزامن مــع موعد انعقاد المعــرض الصناعي 
الدولــي Big Industrial Week، خالل الفترة من 8-10 أكتوبر 

ومنتدى األعمال المنعقد على هامش المعرض.
وأضاف نصار ان اللقاء تناول متابعة تنفيذ نتائج الدورة الحادية عشر 
مــن أعمال اللجنة المصرية الروســية للتعاون التجــاري واالقتصادي 
والعلمــي والفنــي والتي عقدت خالل شــهر مايو الماضــي بالعاصمة 
الروســية موســكو وتضمنــت التوقيــع على اتفاقية انشــاء وتشــغيل 
المنطقــة الصناعية الروســية في المنطقة االقتصادية لقناة الســويس 
ومذكــرة التفاهــم الخاصة مشــروع تحديث البنية األساســية لصناعة 

األلبان والخبز والحبوب في مصر.

كمــا اســتعرض اللقاء تطورات صفقــة تمويل وتوريــد 1300 عربة 
قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر وبحث خطوات التصنيع 
المشــترك لهــذه النوعية من العربات، فضال عن ســبل تعزيز التعاون 
والتنســيق المشــترك بين مصر وروســيا في اســواق الدول االفريقية 

خاصة في ظل ترأس مصر لالتحاد األفريقي.
ومــن جانبــه، أكد دينيــس مانتــوروف، وزيــــر الصناعــة والتجارة 
الروسي، حرص بالده على تعزيز العالقات االقتصادية مع مصر خالل 
المرحلــة المقبلة باعتبارها إحدى الدول المحورية في منطقة الشــرق 
األوسط وقارة آسيا، مشيرًا إلى إمكانية االستفادة من السوق المصري 

كمحور لنفاذ المنتجات الروسية ألسواق الدول العربية واإلفريقية.
وقال ان مشــروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد المشروع 
األول لروســيا خارج أراضيها، مشــيرًا إلى أن حجــم رؤوس األموال 
الروســية في مشــروعات البنية التحتية للمشــروع يبلغ 190 مليون 

دوالر في حين تبلغ االستثمارات المتوقعة نحو 7 مليار دوالر.
واضاف مانتوروف أن هناك 55 شركة روسية حتى االن اعربت عن 
رغبتها في االســتثمار في هذه المنطقة الفتا الى ان المشــروع سيوفر 

نحو 150 ألف فرصة عمل.

مباحثات مصرية روسية لبحث ترتيبات استضافة 
القاهرة للجنة المشتركة اكتوبر المقبل 
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وزير التجارة والصناعة يعقد اجتماعًا مع 
أعضاء مجلس التجارة والصناعة بعد 

إعادة تشكيله

ويصدر قرارًا بتشكيل المجلس األعلى 
للتمور برئاسته وعضوية كافة القطاعات 

المعنية بقطاع التمور في مصر
أصــدر المهندس عمــرو نصار وزير 
التجــارة والصناعــة قــرارًا بتشــكيل 
برئاســة  للتمــور  األعلــى  المجلــس 
وزير التجــارة والصناعــة وعضوية 
الجديــد  الــوادي  محافظــي  مــن  كل 
المحافظتــان  باعتبارهمــا  وأســوان 
األعلــى إنتاجًا للتمور على مســتوى 
الجمهورية، ورئيــس الهيئة القومية 
لســالمة الغذاء، ورئيــس هيئة تنمية 
الصــادرات، ورئيس الجهاز التنفيذي 
لصندوق تنمية الصادرات، وممثل عن 
جهاز مشــروعات الخدمــة الوطنية، 
إلــى جانــب مقــرر مجلــس الصناعة 

للتكنولوجيــا واالبتكار، وممثل عن وزارة الزراعة واســتصالح 
األراضي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد 
الصناعــات، باإلضافة إلى رئيس المجلس التصديري للصناعات 
الغذائيــة، ورئيــس المجلس التصديــري للحاصــالت الزراعية، 
وعضويــن عن جمعيــات التمور، فضاًل عن ثالثــة أعضاء نيابًة 
عن مزارعي النخيل بأهم مناطق إنتاج التمور بمصر، وعضوين 

عن مصنعي ومصدري التمور .
وقــال الوزيــر أن تشــكيل هــذا المجلــس يعــد مــن أهــم نتائج 
االســتراتيجية المتكاملة التي أعدتهــا الوزارة للنهوض بصناعة 
التمور في مصر وزيادة قدراتها التنافسية، مشيرًا إلى أن المجلس 
يستهدف العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى 
الوطني، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد 
ســواء وذلك لالرتقاء بمســتوى جودة وسالمة التمور المصرية 
والوصول بها إلى مستويات الجودة العالمية، باإلضافة إلى اتخاذ 
كافة اإلجــراءات الالزمة لتعزيز الصادرات المصرية من التمور 

وتحسين دخل المنتجين والمصنعين.
ولفــت نصــار إلى أن المهام التي ســيقوم بهــا المجلس تتضمن 
أيضًا تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المزروعة 
ووضــع منظومة لضمــان جودة تــداول التمور ووقايــة النخيل 
والتمــور من اآلفات وذلك بالتنســيق مع الجهات المعنية بوزارة 
الزراعــة وبصفٍة خاصة المعمــل المركزي للنخيل ومعهد بحوث 
تكنولوجيــا األغذيــة وكــذا تحديد األصنــاف المالئمة لألســواق 
الخارجية والتشجيع على زراعتها والترويج للزراعة العضوية، 
باإلضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع من خالل تحسين 
الجــودة واإلنتاجيــة ونقــل التكنولوجيا الحديثــة وربط الصناعة 

بالبحث العلمي لدعم االبتكار في قطاع التمور. 
وأضاف أن المجلس ســيقوم بالتشــجيع على استخدام المخلفات 
الثانويــة للتمور والنخيــل وتعظيم القيمــة المضافة من مخلفات 
نخيــل التمــر، والترويــج الســتثمارات جديدة في مجــال زراعة 
وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات إلعادة تدوير 
مخلفات التمور، وزيادة التســويق على المســتوى المحلي للتمر 

المجمــد والطــازج والمصنعات وزيــادة الصادرات مــن التمور 
غيــر المصنعــة، إلى جانب زيادة الصــادرات المصرية من خالل 
اســتحداث آلية للتواصل مع كافة أســواق العالــم بهدف الترويج 
للتمــور المصرية كبديل آمن وأعلــى في الجودة من تمور الدول 
المنافسة، وإنشاء وترويج شعار للتمور المصرية ووضع وتنفيذ 
خطة إلدارة هذا الشعار ووضع التوصيات الالزمة للخطة لضمان 
جودة إدارة هذا الشــعار، فضاًل عن وضــع خطة لتطوير القطاع 
في سلســلة اإلمــداد والتوريد وآليــة للتنفيذ طبقًا الســتراتيجية 
تطويــر قطاع النخيل والتمور في مصر، وتبنى إنشــاء المناطق 
اللوجيســتي وبورصــة لضبط أســعار التمور وأســعار التصدير 
لألصنــاف المختلفة على مســتوى الجمهوريــة، ومتابعة وتقييم 
أداء الجهــات المعنيــة بتنفيــذ االســتراتيجية ووضع مؤشــرات 

لقياس أداءها.
وقــد نص القــرار على عقد المجلــس اجتماعاته مــرة كل ثالثة 
أشهر على األقل كما يجوز دعوته لالنعقاد في أي وقت بناًء على 
طلــب من رئيــس المجلس أو من ينوب عنــه أو بناًء على طلب 
يتقدم به خمســة من أعضاء المجلس على األقل، مشيرًا إلى أنه 
يجوز للمجلس أن يشــكل من بين أعضائه لجان فرعية لدراســة 
موضوعات محددة في مجال عمله وذلك أثناء انعقاده، كما يجوز 
للمجلس دعوة المختصين والخبراء في مجاالت التمور المختلفة 
لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند 
التصويــت على أن تصــدر توصيات وقــرارات المجلس بأغلبية 
أراء األعضــاء الحاضرين، وعند التســاوي يرجح الجانب الذي 

منه الرئيس. 
ويشــكل المجلــس أمانــة فنية برئاســة مديــر مركــز تكنولوجيا 
الصناعــات الغذائية والتصنيع الزراعي وعضوية كل من المدير 
التنفيــذي لغرفــة الصناعات الغذائية والمديــر التنفيذي للمجلس 
التصديــري للصناعــات الغذائيــة، والمديــر التنفيــذي للمجلس 
التصديرى للحاصالت الزراعية، ومدير المعمل المركزي للنخيل 
بحيــث تتولــى األمانة الفنيــة متابعــة تنفيذ توصيــات وقرارات 
المجلس مع الجهات المعنية والمعاونة الفنية في أعمال المجلس.

عقد المهنــدس/ عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة اجتماعًا 
موســعًا مــع مجلس التجــارة والصناعة – بعد إعادة تشــكيله - 
والــذي يضم كافة قيادات الــوزارة إلى جانب ممثلين عن مجتمع 
األعمال حيث اســتهدف اللقاء تفعيل دور المجلس في التنســيق 
بيــن كافــة اجهزة الــوزارة وهيئاتها التابعة في اتخــاذ القرارات 
المناســبة التي تصــب في مصلحــة قطاعي التجــارة والصناعة 
بصفــة خاصة واالقتصاد المصري بصفة عامة، فضاًل عن تقديم 
رؤي واقتراحــات جديــدة لتطوير منظومة العمــل داخل الوزارة 
والنهوض بها في ضوء برنامج االصالح االقتصادي والمتغيرات 

االقتصادية العالمية.
وقــال الوزير ان مجلس التجــارة والصناعة يقوم بدور المجلس 
األعلــى للوزارة ويتولى مهــام توحيد الرؤي فيمــا يتعلق بتنفيذ 
سياسات واستراتيجيات الوزارة على المستويين المحلي والدولي، 
الفتا الي أهمية دورية انعقاد المجلس الســتعراض أبرز القضايا 
الملحة علي جــدول اعمال الوزارة واالجندة الدولية، األمر الذي 
يســهم في وضع تصورات بشأن القضايا االقتصادية الكبرى قبل 
عرضها على وزير التجارة والصناعة ومن ثم وزراء المجموعة 

االقتصادية التخاذ القرارات المناسبة.
ولفت نصار الي أنه روعي في إعادة تشكيل المجلس ضم ممثلين 
عــن اتحاد الصناعات واالتحــاد العام للغرف التجارية وذلك ألول 
مــرة منذ إنشــاء المجلس في عام 2005، وذلك بهدف إشــراك 

مجتمع األعمال في منظومة اتخاذ القرارات داخل الوزارة.
ومن جانبهم أشــار أعضاء المجلس إلى أن المجلس يمثل القناة 

الرئيســية لتحقيــق االتصال والترابــط بين كافة هيئــات الوزارة 
بهدف تفعيــل منظومة العمل الجماعي لخدمــة قطاعي الصناعة 
والتجارة الخارجية، مؤكدين على أهمية الدور الحيوي الذي لعبه 
المجلس منذ إنشــائه في التعامل مع العديد من التحديات الداخلية 
والخارجيــة والتــي أســهمت في تنفيــذ خطط وبرامــج الحكومة 

لإلصالح االقتصادي.
كمــا أكدوا علــى أهمية دور المجلــس في بحث تأثيــر القرارات 
المختلفــة علــى كل جهة على حــدة وذلك لضمان عــدم تضارب 
االختصاصــات وتوفير الوقت واإلنفاق الحكومي بما يحقق رؤية 
وتوجهات الحكومة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع 

األعمال.
جدير بالذكر أن المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
كان قــد أصــدر قرارًا بإعادة تشــكيل مجلس التجــارة والصناعة 
برئاســة مستشار الوزير لشــئون التجارة وعضوية رئيس قطاع 
مكتب الوزير والمستشــار القانوني للوزارة، ورؤســاء الهيئات 
والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة إلى جانب مساعدي الوزير 
لشــئون المتابعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وريــادة األعمال فضاًل عن ممثلين عــن اتحاد الصناعات واتحاد 

الغرف التجارية.
وقــد نص القرار على أن يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية، 
وأن يقوم رئيس المجلس برفع تقرير إلى وزير التجارة والصناعة 

بنتائج عمل المجلس بصفة شهرية.
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مصر تشارك بمؤتمر »المناطق 
الصناعية وتحقيق التنمية الصناعية 

الشاملة« بدولة بيرو 
شــارك المهندس/ أحمد طه مســاعد 
وزيــر التجــارة والصناعــة بفعاليات 
المؤتمر الدولي »المناطق الصناعية 
ودورها في تحقيق التنمية الصناعية 
الشــاملة والمســتدامة« الــذي انعقد 
بالعاصمــة البيروفيــة ليمــا، وذلــك 
ممثلــي  مــن  كبيــر  عــدد  بحضــور 
الصناعيــة  واالتحــادات  الحكومــات 
والغرف التجارية والمؤسسات المالية 
الصناعيين  والمطوريــن  والتنمويــة 
ومشغلي المناطق الصناعية وأساتذة 
الجامعــات والمانحين والمســتثمرين 
حيــث  الخــاص،  القطــاع  وممثلــي 
يعــد المؤتمــر منصة هامة لتســهيل 
تبادل المعلومــات والخبرات الخاصة 
والــرؤى  الصناعيــة  بالمناطــق 
التنميــة  الســتراتيجية  المســتقبلية 

الصناعية العالمية 2030.
وقــال ان المؤتمر اســتعرض دور المناطــق الصناعية في تنمية 
االقتصــاد العالمــي وخلــق فرص العمــل وزيادة الدخــل وتوفير 
الخدمــات والبنية التحتية للصناعات الوطنية، مشــيرًا الى الدور 
الهام للمناطق الصناعية في تحقيق محاور التنمية الشاملة والتي 
تشــمل العدالة االجتماعية والنمو االقتصــادي والحماية البيئية، 
الــى جانب المســاهمة فــي تحقيــق التنمية الصناعيــة وتحديث 

وتطبيق تكنولوجيات صناعية متطورة
واكــد طه اهميــة تعزيز التعــاون بين القطاعين العــام والخاص 
والقطاعــات الماليــة إلنجــاح منظومــة تطويــر وادارة المناطق 
الصناعيــة، مشــيرًا الــي ان المؤتمر قــدم مجموعــة كبيرة من 
الخبــرات الصناعيــة الدولية والسياســات الحكوميــة واالدوات 
التمويليــة ومبــادرات القطــاع الخــاص والجمعيــات الصناعية 
الصديقــة للبيئة والمشــروعات االســتثمارية المتعلقة باالقتصاد 

الدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
هــذا وقــد اســتعرض مســاعد وزيــر التجــارة والصناعة خالل 
مشــاركته بجلســة »تنمية المناطق الصناعية لزيادة التنافســية 
وتعزيــز معــدالت النمو الصناعــي« مالمح خارطــة مصر نحو 
االقتصــاد المســتدام والتي تضع المناطــق الصناعية علي رأس 

أولوياتهــا باعتبارهــا المحرك االساســي لخلق تنميــة صناعية 
شاملة ومستدامة.

وأوضح طه أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيره النمو 
االقتصادي مــن خالل جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من 
فرص العمل، مشــيرًا إلى أن الحكومــة المصرية تنفذ حاليًا 13 
مجمعــًا صناعيــًا جديدًا للمســاهمة في تحقيق االســتغالل األمثل 
للموارد وتحسين اإلنتاجية وتعزيز أهداف المسئولية االجتماعية 
وتقليــل آثار التغيــرات المناخية إلى جانب تحقيق تنمية صناعية 

شاملة.
 ونوه إلى أن رؤية مصر 2030 واســتراتيجية الوزارة 2020 
الخاصة بالتنمية الصناعية ترتكز على محاور تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوســطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة 
األعمال وتحقيق التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيات المتطورة 
للصناعــات المصرية، الفتًا إلى أن الــوزارة تتبنى حالًيا برنامج 
لتعميق التصنيع المحلى من شــأنه المســاهمة فــي زيادة القيمة 
المضافــة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافســية المنتج المصري 
بالســوقين المحلى والعالمي حيث ساهم البرنامج خالل 6 أشهر 
في توفير 248 فرصة اســتثمارية بقيمة ســوقية تبلغ 20 مليار 

دوالر.

ممثلة في هيئة المواصفات والجودة
انتخاب مصر عضوًا بمجلس إدارة المنظمة األفريقية 

للتقييس )أرسو( خالل الفترة من 2019 وحتى 2022

حصلــت مصر ممثلة فــي الهيئة المصرية العامــة للمواصفات 
والجــودة علــى مقعــد فــي مجلــس إدارة المنظمــة األفريقية 
للتقييــس)ARSO(  للفتــرة مــن 2019-2022 وذلك خالل 
االنتخابــات التــي جرت على هامش اجتماعــات مجلس اإلدارة 
والجمعية العمومية للمنظمة والتي عقدت خالل الفترة من 19-

21 يونيو بالعاصمة الكينية نيروبي. 
وقد شــارك فــي االجتماعات المهندس/ أشــرف عفيفي رئيس 
مجلــس إدارة الهيئــة المصريــة العامة للمواصفــات والجودة 
والتــي شــهدت عقد االجتمــاع الـــ 60 لمجلــس إدارة منظمة 
األرســو والــذي تم خاللــه اســتعراض الموضوعــات االدارية 
المتعلقة بأنشــطة المنظمــة وكذلك إجــراء االنتخابات الخاصة 
باختيــار الــدول األفريقية أعضــاء مجلــس إدارة المنظمة عن 
الفترة من 2019 وحتى 2022 من 13 دولة مرشــحة ضمت 
بوتســوانا، بوركينــا فاســو، الكونجو، مصر، غانــا، نيجيريا، 
تنزانيــا، توجــو، تونــس، رواندا، جنــوب افريقيا، الســودان، 
كينيا، وقال المهندس أشــرف إســماعيل عفيفي رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة المصريــة العامة للمواصفــات والجودة ان إعادة 
انتخاب مصر في مجلس إدارة المنظمة االفريقية للتقييس يأتي 
فــي اطار حــرص مصر على  المســاهمة في تطويــر منظومة 
التقييس االفريقية خاصة في ظل ترأس مصر لالتحاد األفريقي 
وجهودها لدعم خطط التنمية المســتدامة لدول القارة السمراء، 
مشيرًا الى ان الفعاليات تضمنت عقد االجتماع الـ 25 للجمعية 
العمومية للمنظمــة واالحتفال باليوم األفريقــي للتقييس وعقد 
مجموعة من الجلسات بشأن تأثير العوائق الفنية على التجارة 
وكذلــك قواعــد الصحــة والصحــة النباتية على إنشــاء منطقة 
تجــارة قارية أفريقية حرة، كما تضمنت الفعاليات اعالن نتيجة 
االنتخابات والتي فازت مصر فيها بمقعد في مجلس االدارة كما 

تم مناقشــة الموضوعات المتعلقة بعالقــة المنظمة بالمنظمات 
الدولية المعنية بالتقييس.

وأضــاف أن الهيئة تمثل الدولة المصريــة في عضوية منظمة 
األرســو منذ إنشــائها عــام 1977 حتى اآلن وشــغلت الهيئة 
عضوية مجلس إدارة منظمة األرســو منذ إنشــائها وحتى عام 
2016 كمــا تتــرأس الهيئــة اللجنة الفنيــة للهندســة المدنية 
ومــواد البنــاءARSO/TCH 3   كمــا ان الهيئــة عضو في 
 ARSO/TCH 2   عدد من اللجان الفنية المتخصصة تشمل
    ARSO/TCH13  والخاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية و
والخاصة باألعشــاب الطبيــة والطب التقليــدي واللجنة الفنية
الكيميــاء والهندســة  ARSO/THC 5 والخاصــة بمجــال 
 ARSO/THC 7 الكيميائيــة باإلضافــة الى اللجنــة الفنيــة
ARSO/ والخاصة بالغزل والنســيج والجلود و اللجنة الفنية
THC 08-4 والخاصة بتكنولوجيا الســيارات والهندسة، كما 
أن الهيئــة عضو في عدد من لجان سياســات منظمة األرســو 
 ARSO CACO تشــمل لجنة األرســو لنظم تقييم المطابقة
واللجنــة الخاصــة بالمســتهلك ARSO COCO باإلضافــة 
الى اللجنة الخاصة بشــبكة التوثيق ونظم المعلومات ألنشــطة 
 ARSOالمواصفات والتشــريعات الفنية في الــدول األفريقية

.DISNET
كمــا أوضــح عفيفــي ان الهيئة تشــارك في مجموعــات العمل 
المتعلقــة بتوحيد المواصفات األفريقيــة في المجاالت المختلفة 
بمجموعــة مــن الخبراء مــن الهيئــة وأعضاء اللجــان الفنية 
من أصحاب المصلحة، مشــيرًا الى ان هذه العضوية ســاهمت 
فــي اســتخدام المواصفات القياســية المصرية مرجعــًا إلعداد 
المواصفــات األفريقية الموحــدة الصادرة عن هذه المنظمة بما 

ييسر نفاذ المنتجات المصرية ألسواق القارة األفريقية. 
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ويبحث مع سفير المجر بالقاهرة مستقبل 
العالقات االقتصادية بين البلدين

عقــد المهنــدس عمرو نصــار وزيــر التجارة 
والصناعــة جلســة مباحثــات مع الســيد/ بيتر 
كيفيك ســفير المجر بالقاهرة استعرضا خاللها 
مســتقبل التعاون االقتصادي بين البلدين وعدد 
من الملفات االقتصادية ذات االهتمام المشترك، 
كما تناول اللقاء ســبل تعزيز العالقات الثنائية 
بين البلدين في المجاالت التجارية والصناعية

وقــال الوزير ان اللقاء اســتعرض نتائج لقائه 
بالسيد/ بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة 
المجــري علــى هامــش مشــاركتهم بفعاليات 
منتــدى ســان بطرســبرج االقتصــادي الدولي 
والذي عقد بروســيا مطلع شهر يونية، مشيرا 
الي ان الفترة المقبلة ستشــهد تحركات مكثفة 
من جانب حكومتي ومجتمعي االعمال بالبلدين 
لبــدء مرحلة جديدة مــن التعــاون االقتصادي 
المشــترك تصب في مصلحة الشــعبين وتخدم 
االقتصادين المصري والمجري على حد سواء.

ولفت نصار الي ان مســئولي إحدى كبريات الشركات المجرية 
العاملة في مجال االضاءة سيقومون بزيارة للقاهرة خالل األيام 
القليلة المقبلة لدراسة امكانيات انشاء مشروع مصري مجري 
مشــترك في مجال انتاج مســتلزمات االضاءة، مشــيرا الي ان 
الشركة تستهدف االنتاج للســوق المصري والتصدير ألسواق 
منطقة الشــرق االوســط وقارة افريقيا واالستفادة من اتفاقيات 
التجــارة الحرة والتفضيلية الموقعة بيــن مصر وعدد كبير من 

االسواق الرئيسية حول العالم.
واشــار الوزير الــي حرص الوزارة على توســيع اطر التعاون 
الصناعي بين مصر والمجر خالل الفترة القادمة واالستفادة من 
الخبرات الصناعية المتطورة للمجر خاصة في قطاع الصناعات 
الهندســية، مشيرا الي ان هناك فرصًا كبيرة للتعاون الصناعي 
بيــن البلدين في مجاالت الصناعــات الغذائية والطاقة المتجددة 
واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والصناعات الهندســية 
والرعاية الصحية والســياحة ومعالجة المياه وانتاج السيارات 

والسكك الحديدية والزراعة.
وأشــار إلى أهمية تعزيــز معدالت التبادل التجــاري بين مصر 
والمجر كي ترقى لمســتوى العالقات السياســية المتميزة التي 
تربــط البلديــن، حيث بلــغ حجم التبــادل التجاري بيــن البلدين 

العــام الماضــي 269 مليون دوالر، مشــيرا الــي ان أهم بنود 
التبــادل التجــاري بيــن البلديــن تضمنــت األثــاث والصناعات 
الطبية والحاصالت الزراعية والســلع الهندســية واإللكترونية 
والصناعــات الغذائيــة والغــزل والمنســوجات والمفروشــات 
والمالبــس الجاهــزة والمنتجــات الكيماوية واألســمدة ومواد 

البناء.
وقال إن حجم االستثمارات المجرية بالسوق المصري يبلغ نحو 
41.5 مليون دوالر في عدد 60 مشروعًا في قطاعات التصنيع 
والخدمــات والســياحة، الفتًا الي اهمية تفعيل العمل المشــترك 
بين مســئولي البلدين ورجــال االعمال خــالل المرحلة المقبلة 
لزيادة االستثمارات المجرية في مصر وتعزيز مكانة المجر في 

قائمة الدول االوروبية المستثمرة في السوق المصري.
ومن جانبه اكد السفير/ بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة حرص 
بــالده علي تعزيز اطر التعاون االقتصادي المشــترك مع مصر 
خالل المرحلة الحالية خاصة في ظل حرص القيادة السياســية 
بالبلديــن علــي دفع العالقــات الثنائية بين القاهرة وبودابســت 
لمســتويات غير مســبوقة، مشــيرا الي اهتمام مجتمع االعمال 
المجري بالســوق المصري باعتباره أحد المقاصد االستثمارية 
الهامــة بالمنطقــة ومحــورًا هامــًا لنفــاذ الصــادرات المجرية 

لألسواق االقليمية والعالمية.

وزير التجارة والصناعة ونظيره البيالروسي 
يتفقان على عقد اجتماعات الدورة 

السادسة للجنة المشتركة بالعاصمة مينسك 
أغسطس المقبل 

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة انه يجري حاليًا 
اإلعداد لعقد فعاليات الدورة السادســة للجنة المصرية البيالروســية 
المشــتركة للتعاون التجاري واالقتصــادي والعلمي والفني والمقرر 
ان تســتضيفها العاصمة البيالروســية مينســك خالل شهر أغسطس 
المقبــل، الفتًا الي انه ســيتم علــي هامش فعاليــات اللجنة عقد أول 
اجتماع لمجلس االعمال المصري البيالروســي المشــترك والذي تم 
توقيع اتفاق إنشائه بحضور رئيسي البلدين في ختام زيارة الرئيس 

عبد الفتاح السيسي لدولة بيالروسيا.
واشــار الوزير الي انه ســيتم ايضا على هامــش فعاليات اجتماعات 
اللجنة المشتركة عقد منتدى أعمال يشارك به عدد من المستثمرين 
مــن البلديــن وبصفة خاصة فــي القطاعات ذات االهتمام المشــترك 

للجانبين المصري والبيالروسي. 
جاء ذلك خالل جلســة المباحثات الموســعة التــي عقدها الوزير مع 
نظيــره البيالروســي الســيد/ فالديميــر كولتوفيتش وزيــر التجارة 
ومكافحــة االحتكار البيالروســي وذلك في ختام زيــارة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي للعاصمة البيالروسية مينسك على رأس وفد حكومي 
رفيــع المســتوى حيث تنــاول اللقاء مســتقبل التعــاون االقتصادي 
التجــاري والصناعي واالســتثماري بين البلدين وعــدد من الملفات 

االقتصادية ذات االهتمام المشترك. 
وقــال نصار إن العالقات المصرية البيالروســية تشــهد حاليًا زخمًا 
غير مسبوق خاصة في ظل توقيع خارطة طريق بين البلدين لتعزيز 
التعــاون المشــترك بيــن مصر وبيالروســيا خالل الفتــرة 2019 / 
2020 في عدة مجاالت على رأســها الصناعة والتجارة واالستثمار 

والتعاون االقتصادي األمر الذي سيســهم في دفع العالقات المصرية 
البيالروسية المشتركة إلى آفاق أرحب خالل المرحلة المقبلة.

وأشــار الوزير الــى ان المباحثات قد تناولت أهميــة تعزيز التعاون 
المشــترك بيــن البلدين وبصفة خاصــة في مجــاالت تصنيع اآلالت 
والمعــدات والشــاحنات واالتوبيســات لتلبيــة احتياجــات الســوق 
المصــري والتصدير لألســواق العربية واالفريقيــة عبر مصر، الفتًا 
فــي هذا اإلطــار الى حرص مســئولي البلدين على دراســة انشــاء 
منطقة صناعية بيالروســية في مصر لتكون قاعدة إلنتاج العديد من 

الصناعات الثقيلة.
وأضاف نصار أن العالقات االســتراتيجية والتطورات اإليجابية التي 
شــهدتها العالقات المصرية البيالروســية مؤخرًا ساهمت في زيادة 
حجم التبادل التجاري بين البلدين خالل عام 2018 بنســبة %10.7 
حيــث بلــغ 108 مليون دوالر مقارنة بـــ 97.5 مليون دوالر خالل 
عام 2017، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية للسوق البيالروسي 
بلغــت العام الماضي 25 مليون دوالر مقارنة بـ21.3 مليون دوالر 

خالل عام 2017 محققة نسبة زيادة بلغت 17.5 %.
ومن جانبه أكد الســيد/ فالديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة 
االحتــكار البيالروســي أن مصــر وبيالروســيا ترتبطــان بعالقــات 
سياســية واقتصاديــة متميــزة تمهد الطريــق لتعزيز أطــر التعاون 
التجاري والصناعي واالســتثماري لمستويات غير مسبوقة، مشيرًا 
إلى اســتعداد بيالروســيا لدعم الصناعة المصرية من خالل إنشــاء 
مشــروعات صناعية مصرية بيالروســية مشــتركة ونقــل الخبرات 

الصناعية البيالروسية الكبيرة للصناعة المصرية.
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أكــد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
حــرص الوزارة على إجراء مفاوضات مباشــرة مع 
كبريات شــركات السيارات العالمية لبدء مشروعات 
اســتثمارية مشــتركة لها بالســوق المصــري خالل 
المرحلــة المقبلــة، مشــيرًا فــي هذا اإلطــار الي ان 
اتفــاق الشــراكة الذي تم توقيعه مؤخرًا بين شــركة 
SAIC وإحــدى شــركات الســيارات المصرية من 
خالل االستفادة من الطاقات اإلنتاجية غير المستغلة 
بالشــركة لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة 
MG فــي مصر جاء نتيجــة للمفاوضات التي تبنتها 
الــوزارة مــع الشــركة الصينيــة منذ شــهر نوفمبر 

الماضي.
وقــال ان الــوزارة تســعى جاهــدة لالســتفادة مــن 
الطاقات االنتاجية غير المســتغلة بمصانع السيارات 
والصناعــات المغذيــة المتواجــدة فى مصــر بهدف 
تعظيــم االســتفادة منها واعادة تشــغيلها مرة أخرى 
بالشراكة مع شركات عالمية، مؤكدا حرص الوزارة 
علــي عدم االعــالن عــن أي مفاوضــات جارية مع 
الشركات العالمية إال بعد التوصل الي نتائج ملموسة 

علي أرض الواقع.
جاء ذلــك خالل اللقاء الموســع الذي عقــده الوزير 
مــع وفد شــركة SAIC الصينيــة لصناعة وتطوير 
الســيارات والمالكة للعالمة التجارية MGبرئاســة 

السيد/شــن هونج رئيس مجلس ادارة الشركة الصينية، حضر 
اللقــاء الســيد/ لطفــي منصور والســيد/ عادل خضر والســيد/ 

انكوش ارورا ممثلي شركة المنصور للسيارات.
ولفــت الوزير الي حرص الوزارة علي رفــع االعباء االضافية 
عن كاهل شــركات التجميع ومنحها فرصًا مناســبة لالســتثمار 
واالنتــاج فــي مصــر وتمكينها مــن المنافســة محليــا واقليميا 
وعالميًا، مشــيرا الي ان الوزارة تعمل حاليًا على دراســة خطة 
شــاملة لتنمية صناعة الســيارات وتوطينها بالسوق المصري 
لتصبح مصر إحدى الدول المحورية المنتجة للسيارات بأسواق 

منطقة الشرق االوسط وقارة افريقيا. 
 وقــال نصــار ان الــوزارة حريصــة علــى اســتقطاب كبريات 
الشــركات العالمية للعمل بالســوق المصري وتدشــين صناعة 
سيارات وصناعات مغذية تفي باحتياجات السوق المصري من 
الســيارات وقطع الغيــار ويصدر الفائض لألســواق الخارجية، 
مشيرًا الي ان السوق المصري يمثل محورًا تصديريًا وتسويقيًا 
مهمًا ألســواق قارات اوروبا وافريقيا واســواق الدول العربية 
ويمتلــك فرصــًا ضخمــة للنفاذ ألســواق عــدد كبير مــن الدول 

والتكتالت العالمية بفضل شــبكة االتفاقيــات الحرة والتفضيلية 
الموقعــة مع عدد كبير من الــدول والتجمعات االقتصادية حول 

العالم.
 ومن جانبه أشار السيد/ شن هونح رئيس مجلس إدارة شركة 
SAIC الصينية الي حرص الشركة على التواجد بأسواق دول 
شــمال افريقيــا باعتبارها أحد األســواق المحورية فــي العالم، 
مشــيرُا إلى أن الشــركة أنتجت ما يقرب من 7 مليون ســيارة 
وتســعى للتواجد وبقوة داخل السوق المصري من خالل تجميع 

 .MG السيارة ماركة
 وأضــاف أن الســوق المصــرى يمثــل محــورًا متميــزا للنفاذ 
لألســواق اإلفريقي، مشــيرًا ‘إلى حرص الشــركة على تحقيق 
االستفادة القصوى من شــبكة االتفاقيات التجارية الموقعة بين 

مصر وشركائها على المستويين اإلقليمي والعالمي.
 واوضــح هونــج انه جــاري العمــل حاليًا على إطــالق الطراز 
الجديــد حيث من المتوقع ان يبدأ االنتاج خالل الشــهور القليلة 
القادمة، مشيرا الي انه بموجب االتفاق بين الشركتين المصرية 
والصينيــة تصبح شــركة المنصور المــوزع الحصري للعالمة 

الصينية MG بالسوق المصري. 

قرار تحديد نسب التصنيع المحلى لصناعة السيارات 
ب 45 % يستهدف رفع األعباء االضافية عن 

شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات 
جديدة لحين صدور منظومة الحوافز االستثمارية

وزير التجارة والصناعة يعلن: بدء 
شراكة مصرية صينية إلنتاج طراز 

جديد من سيارات MG بمصر

أصــدر المهندس عمــرو نصار وزير التجــارة والصناعة قرار 
رقــم 571 لســنه 2019 والذى يأتي في ضــوء خطة الوزارة 
الهادفــة الــى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وســائل النقل 
وتوطينها في مصر، بما يسهم في أن تصبح مصر إحدى الدول 
البارزة في مجال تصنيع وتصدير الســيارات، هذه الرؤية التي 
قــام المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بعرضها 
األســبوع الماضي على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الــوزراء حيث تضمنــت المالمح الرئيســية للرؤيــة المقترحة 
تعزيــز صناعة وســائل النقل، والصناعــات الُمغذية لها، والتي 
ترتكــز بصفــة أساســية على زيادة نســب المكــون المحلى في 

صناعة المركبات.
وقد تضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 
136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع 
للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة 
رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى 

في خط تجميع السيارات.
هذا وقد اشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلى في صناعة 
الســيارات وطرق احتســابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة 

خط التجميع الى %28. 

 وفى هذا اإلطار أوضح المهندس حســام عبد العزيز مستشــار 
وزير التجارة والصناعة ان قرار 571 يستهدف باألساس رفع 
أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين، مشيرا 
الــى انه جاري حاليــًا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة 
وســائل النقــل على التــوازي مع بلــورة حزمــة حوافز بهدف 
تعميق صناعه المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة 
بعرضها على المجموعة االقتصادية بعد االنتهاء من صياغتها. 
كما أشــار الي ان قرار 371 لســنه 2018 كان من المفترض 
ان يتــم تفعيله ضمن حزمة من التشــريعات التحفيزية لصناعة 
المركبات إال انه نظرًا لعدم صدور تلك التشريعات استلزم األمر 
إعــادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشــيًا مع 

توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات. 
 ولفــت الــى ان البرنامــج المقتــرح لتعزيــز صناعــة وســائل 
النقــل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديــم الحوافز الالزمة 
للمســتثمرين في هــذا القطاع، وتذليل العقبــات التي تواجههم، 
مشــيرًا إلــى أن هــذه الخطوة تســاهم فــي اتاحة فــرص أكبر 
للتشــغيل، واالرتقاء بمهارات الفنيين والمهندســين، فضاًل عن 
خفض أسعار المركبات محليًا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين 

الشركات. 

في تأكيد لوزارة التجارة والصناعة 
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أكــد المهندس عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة ان ملف 
تنميــة الصــادرات يلقى دعــم ومتابعة دورية مــن كافة أجهزة 
الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء، وبصفة خاصة ما 
يتعلق بتنفيذ البرنامــج الجديد لرد األعباء التصديرية والمقرر 
بــدء تطبيقه اعتبارًا من أول شــهر يوليو )موازنة العام المالي 

الجديد(.
جاء ذلك خالل االجتماع الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم 
مع رؤســاء المجالس التصديرية لمناقشة اليات تنفيذ البرنامج 
الجديــد لــرد األعبــاء وكذا موقف ســداد متأخرات مســتحقات 
الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حضر اللقاء 
المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس 
التصديريــة والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق 
تنمية الصــادرات والدكتور عمرو طه المديــر التنفيذي لمركز 

تحديث الصناعة. 
وأوضــح الوزيــر ان المرحلة الماضية شــهدت تحركات فاعلة 
مــن جانب وزارتــي التجــارة والمالية للتعامل مع ملف ســداد 
المســتحقات المتأخرة للشــركات المصدرة لدى صندوق تنمية 
الصادرات من التزامات الشــركات لدى وزارة المالية، وبصفة 
خاصــة المســتحقات الضريبيــة، الفتــًا في هذا اإلطــار الى ان 
المرحلــة المقبلة ستشــهد بدء التحرك في اليات جديدة لســداد 

المستحقات. 
وأشــار نصار الى انه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد األعباء 
التصديرية فقــد وافق مجلس إدارة صنــدوق تنمية الصادرات 
على اإلطار االســتراتيجي العام للبرنامج الجديد والذي يتضمن 

حوافــز مادية وخدمات دعم فني وتكنولوجي تســهم في زيادة 
القــدرة التنافســية والفنية المضافة للمنتجــات المصنعة محليًا 

ومن ثم زيادة معدالت التصدير لألسواق الخارجية. 
ومــن جانبه أكد المهندس/ عمرو أبــو فريخة، رئيس المجلس 
التصديري للصناعات الهندسية ضرورة عقد اجتماعات مكثفة 
مع أعضاء كل مجلس للتعرف على آليات تنفيذ البرنامج الجديد 
بمــا يتالئم مع طبيعة المجلس، مشــيرًا إلــى أهمية تعزيز دور 
المجالس في القرارات التي يصدرها صندوق تنمية الصادرات. 
وأشار المهندس/ خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري 
للصناعــات الكيماويــة إلــى ان مــا تــم انجازه خــالل المرحلة 
الماضية يعد إنجازًا مهمًا لتنمية الصادرات المصرية في مختلف 
قطاعاتها، مؤكدًا أهمية االسراع في سداد المستحقات المتأخرة 
للشــركات لدى الصندوق لتعويض نقص الســيولة الذي تعاني 
منه الشــركات وايضًا لمســاعدتها في زيادة الطاقات االنتاجية 

ومن ثم زيادة معدالت التصدير. 
وأكــد المهنــدس/ هاني بــرزي، رئيــس المجلــس التصديري 
للصناعــات الغذائيــة أن المجالــس التصديريــة بالتعــاون مع 
وزارتــي التجــارة والمالية قطعت شــوطًا كبيرًا خالل األشــهر 
القليلــة الماضية في تحديد اإلطار العام للبرنامج الجديد وآليات 
تســوية البرنامج القديم، الفتًا إلى ضرورة اإلســراع من وتيرة 
تعيين الكفاءات الالزمة وميكنــة اإلجراءات الجديدة بالبرنامج 
الجديــد باإلضافة إلى التعامل مع كل مجلس تصديري على حدا 
خاصــًة وأن كل مجلــس مــن المجالس التصديريــة له ظروف 

مختلفة فيما يخص الشئون المالية والتصديرية. 

الرقابة الصناعية تكثف حمالتها التفتيشية على 
المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير الجودة 

والمواصفات القياسية 

فى أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة 
الكيمياء خالل الـ 5 شهور الماضية 

تحليل 35 ألف عينة بمعامل المصلحة ... وإنتاج 10 
االف لتر من حبر ختم اللحوم بالمجازر

إبراهيم المانسترلى: إجراء 5 أالف و621 حملة تفتيشية 
وترخيص 1921 مرجل بخاري واعتماد 386 مركز خدمة وصيانة 
وإجراء 8756 دراسة فنية متخصصة خالل الـ 5 شهور الماضية

وزير التجارة والصناعة يعقد اجتماعًا موسعًا مع 
رؤساء المجالس التصديرية لبحث آليات تنفيذ 
البرنامج الجديد لرد األعباء وسداد مستحقات 

المصدرين

أعلن الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية 
أن المصلحــة كثفت من حمالتها التفتيشــية حيث قامت بإجراء ألف 
و32 حملــة خالل شــهر مايو الماضي ليصل إجمالــي ما تم اجراؤه 
خالل الـ 5 شهور الماضية الى 5621 حملة تفتيشية على المصانع 
لمتابعــة مدى التزامهــا بمعايير جودة المنتجــات والمراجل واآلالت 
الحرارية، فضاًل عن إجراء 8 االف و756 دراســة فنية متخصصة 
تضمنــت 3 االف و863 دراســة فنيــة فــي مجال الســماح المؤقت 
والدروبــاك، و4 االف و890 دراســة فنيــة متنوعة و3 دراســات 

مستلزمات إنتاج.
واكــد رئيــس مصلحــة الرقابــة الصناعيــة أن إحــكام الرقابة على 
المصانــع يعزز تنافســية المنتج المصري ويحد من أســاليب الغش 
ويمنع تداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، الفتا الي 

ان المصلحــة تتابع المصانع للتأكد من التزامها بتطبيق المواصفات 
القياسية المصرية والعالمية وذلك تماشيًا مع خطة وتوجهات وزارة 
التجارة والصناعة لالرتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على 

صحة وسالمة المستهلك.
وفــي مجال االعتماد والتراخيص، أوضح المناســترلي أن المصلحة 
قامــت بترخيص 1926 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 386 
مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( وتسجيل عدد 29 مطابع 

عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.
وأضــاف رئيس مصلحــة الرقابة الصناعيــة أن المصلحة قامت من 
خالل وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 1290 استفسارًا و550 

شكوى. 

أكد أحدث تقرير حول مؤشرات اداء وانشطة مصلحة الكيمياء خالل 
الفتــرة من يناير – مايــو 2019 ان المصلحة قامت بتحليل واختبار 
35 ألــف عينــة بمعاملها المختلفــة بزيــادة 5 االف عينة عن نفس 
الفتــرة من العام الســابق، الى جانب انتــاج 10 االف لتر من المادة 
الســرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر بزيادة الفي لتر عن نفس الفترة 

من العام الماضي.
وقــال المهندس/ مجــدي فهمي، رئيس مصلحــة الكيمياء انه يجري 
حاليا توقيع بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشــركة 
المصريــة لتكنولوجيــا التجارة االلكترونيــة M.T.S لتنفيذ منظومة 
النافــذة الواحــدة الرقمية بأســبقية أولى في: مينــاء القاهرة الجوي 
وقرية البضائع وميناء بور سعيد تمهيدًا لالشتراك في باقي الموانئ 
ودمياط والعين السخنة واألدبية وسفاجا واإلسكندرية الدخيلة وغيرها 
كأســبقية ثانية واشــتراك معامل مصلحة الكيميــاء ضمن المنظومة 
بهــذه الموانــئ، الفتًا في هذا االطار الى ان هذا البروتوكول يأتي في 
اطار خطة الدولة نحو التحــول الى المنظومات التكنولوجية الرقمية 
المؤمنــة مــن خالل مراكــز لوجســتية بالموانئ والمنافــذ الجمركية 
والمناطــق الحرة العامة والمناطــق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 

وحوكمــة كافــة اإلجراءات لتنفيــذ منظومة النافذة الواحــدة الرقمية 
للتجــارة المصرية طبقًا لمعاييــر منظمة التجــارة ومنظمة الجمارك 
العالمية من خالل انشاء نظام معلومات مركزي متكامل عن البضائع. 
ولفــت فهمــي الــي ان أكثر مــن 180 كيميائي وخبيــر من مصلحة 
الكيمياء شــارك في اللجان الفنية للهيئة العامة للمواصفات والجودة 
لالشــتراك في دراســة وإقــرار المواصفات القياســية للجودة بمصر 
لكافة السلع والمنتجات ومستلزمات اإلنتاج، كما تم توقيع بروتوكول 
تعــاون بيــن مصلحة الجمــارك ومصلحة الكيمياء حيــث تنفذ معامل 
مصلحــة الكيميــاء تحليــل عينات رســائل المهمل والراكــد المخزنة 

بالجمارك.
ومن ناحية أخرى أشــار رئيس مصلحة الكيمياء الى انه ســيتم خالل 
العطلــة الصيفية للجامعات تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من 
طالب الســنوات النهائية بكليات العلــوم بالجامعات المصرية بمعامل 
وفــروع مصلحة الكيميــاء بالمحافظات المختلفــة لثقل مهاراتهم في 
أســلوب تحضير وفحــص العينات المختلفة والعمــل بأحدث األجهزة 
العلميــة والمعمليــة فــي مجــاالت الكيميــاء بفروعها داخــل معامل 

ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات 
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وقعــت الهيئــة القوميــة لســالمة الغــذاء 
للمواصفــات  العامــة  المصريــة  والهيئــة 
والجودة برتوكول تعاون يستهدف التنسيق 
والتكامــل بيــن الهيئتين في مجــال القواعد 
القياســية  والمواصفــات  الملزمــة  الفنيــة 
الغذائية وذلك في إطار التشريعات والقواعد 
المنظمــة لطبيعــة عمــل الجانبيــن، وقــع 
االتفــاق الدكتور/ حســين منصــور، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة القومية لســالمة الغذاء 
والمهندس/ أشــرف عفيفي، رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة المصرية العامــة للمواصفات 

والجودة.
وقــال المهنــدس/ أشــرف عفيفــي، رئيس 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
للمواصفات والجودة إن هذا االتفاق -والذي 
يستمر لمدة 3 أعوام- يأتي في إطار التعاون 
المثمر والمســتمر بين الهيئتين بما يســهم 
في النهوض بالصناعــة الوطنية واالرتقاء 
بســالمة وجودة المنتجــات من خالل تعزيز 
التكامــل بيــن القواعد الفنيــة والمواصفات 
القياســية لمنــع حــدوث أي تعــارض فــي 

االختصاصات والتشريعات الغذائية المتقاربة في الجانبين. 
وأشــاد رئيس هيئــة المواصفات والجودة بالــدور االيجابي والفعال 
الذي تقوم به الهيئة القومية لسالمة الغذاء منذ إنشائها عام 2017 
حتى اآلن في الرقابة على األســواق وســن القواعــد الفنية الملزمة 
المعنية بســالمة الغذاء ووضع دراســات تقييم المخاطر وغيرها من 
اختصاصاتها وذلك للحفاظ على صحة وســالمة المستهلك المصري 

من األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.
وأوضــح عفيفــي أن هيئــة المواصفــات والجــودة تلتــزم بموجــب 
االتفــاق بإصــدار المواصفات القياســية المصرية الغذائية الســلعية 
الرأســية بالــرأي الفنــي للهيئة القومية لســالمة الغــذاء في األمور 
المتعلقــة بســالمة الغذاء فضاًل عــن االلتزام أيضــًا باتخاذ إجراءات 
تعديل المواصفات القياســية المصرية الغذائية الســلعية الرأسية أو 
أي وثائــق تصدرهــا الهيئة تخص الغذاء وفقــًا إلجراءات التعديالت 
المتبعــة بهيئــة المواصفات والجــودة وذلك في حالــة تعارضها مع 
أية قواعد فنية ملزمة تصدرها الهيئة القومية لســالمة الغذاء تجنبًا 

لحدوث ثغرات تشريعية.
وأضاف أن ممثلين عن الهيئتين سيشــاركون باللجان الفنية العلمية 
المعنيــة بإصــدار القواعد الفنيــة الملزمة بالهيئة القومية لســالمة 
الغذاء والمواصفات القياســية المصرية بهيئة المواصفات والجودة، 
على أن تراعي هيئة المواصفات والجودة عند تشــكيل اللجان الفنية 
الســتصدار المواصفات القياســية المصرية السلعية الرأسية الوضع 
الجديد لنظام سالمة الغذاء، الفتًا إلى أن الطرفين سيتعاونان بموجب 
االتفاق لعقد ورش عمل وندوات تعريفية للشــركات بالقطاع الخاص 
والعام للتعريف بكيفية تطبيــق القواعد الفنية الملزمة والمواصفات 

القياسية الغذائية السلعية الرأسية.
ومن جانبه أكد الدكتور/ حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة 

القومية لســالمة الغذاء حرص الهيئة على تحقيق التنسيق والتكامل 
مــع كافــة الجهــات المعنية بالغذاء بهــدف تمكين الهيئــة من القيام 
بدورها في وضع منظومة متكاملة لضمان سالمة الغذاء وبما يضمن 
حصول المســتهلك المصري على سلع غذائية صحية وآمنة، مشيرًا 
الــى انــه بموجب هذا البروتوكول ســتلتزم الهيئة وفقــًا لدورها في 
أنشــطة الرقابة على تداول الغذاء في المنشآت الغذائية بالتحقق من 
توافر االشتراطات والمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية 
الرأسية في جميع عمليات تداول األغذية والتحقق من معايير الجودة 

الواردة بالمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية.
وأشــار منصور إلى أن الهيئة القومية لســالمة الغذاء تلتزم بوضع 
القواعــد الفنيــة الملزمة األفقيــة والقطاعية، على أن تقــوم الهيئة 
المصريــة العامــة للمواصفــات والجــودة بمراعاة الحــدود الواردة 
فــي القواعــد الفنية الملزمــة األفقيــة والقطاعية عنــد وضعها في 
المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية بحيث تكون 
مرجعتيها األساســية الحدود الواردة بالقواعد الفنية الملزمة األفقية 
والقطاعيــة، الفتًا إلى أنه يجوز للهيئة القومية لســالمة الغذاء تبني 
بعــض المواصفات القياســية المصرية الغذائيــة وإصدارها كقواعد 
فنيــة ملزمة ســواء بكامل نصها األصلــي أو بعد إجــراء التعديالت 
التي تراها الزمة عليها مع اإلشــارة إلى هيئة المواصفات والجودة 

كمرجعية للمواصفة.
وأضاف أن الهيئة القومية لســالمة الغذاء تلتزم أيضًا بدعوة ممثلي 
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في اللجان المشكلة عند 
وضع القواعد الفنية الملزمة، أو كلما طلبت الهيئة القومية لســالمة 
الغذاء ذلك بناًء على رأيها حيال عدم االســتناد إلى أســاس علمي أو 
مرجعية دولية معتمدة وفي ضوء دراسات تقييم مخاطر التي تجريها 

الهيئة القومية لسالمة الغذاء.

عقدت بمقر وزارة التجارة والصناعة اجتماعات موسعة بشأن 
تســويات مســتحقات الشــركات المصدرة لدي صنــدوق تنمية 
الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية، 
وقد تــرأس االجتمــاع المهندس/ حســام فريد مستشــار وزير 
التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق 
العــام للمجالــس التصديرية والدكتور أحمد كجــوك نائب وزير 
المالية للسياسات المالية، وشارك في االجتماع أيضا السيد/ عبد 
العظيم حســين رئيس مصلحة الضرائــب المصرية والدكتورة/ 
امانــي الوصال المدير التنفيــذي لصندوق تنمية الصادرات الي 

جانب رؤساء المجالس التصديرية.
وقال المهندس/حســام فريد مستشــار وزير التجارة والصناعة 
للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة ان االجتمــاع تناول آليات 
تســوية مســتحقات الشــركات المصدرة من خالل المســتحقات 
الضريبية على الشــركات لصالح مصلحة الضرائب، مشيرًا الي 
ان هــذه االلية تمثل المرحلــة االولي من مجموعة االليات التي 
تم االتفاق عليها والتي تتضمن تســويات لباقي انواع الضرائب 
بمــا فيها ضريبة القيمة المضافــة والضريبة العقارية باإلضافة 
الي مســتحقات جهات حكومية اخري مثل التأمينات االجتماعية 

والكهرباء وغيرها. 
واضاف فريد ان الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين 
لدي صندوق تنمية الصادرات، مشــيرا الي انه تم تنفيذ تجربة 
ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتســوية التزامات شــركتين 
بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدي مصلحة الضرائب 

المصرية بقيمة 150 مليون جنيه. 
واشــار فريد الي انه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولي 
وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب 

المصرية
ومــن جانبه أوضح الدكتــور/ احمد كجوك نائــب وزير المالية 
للسياســات الماليــة ان الــوزارة قامت بتشــكيل مجموعة عمل 
لرصــد مســتحقات الشــركات المصــدرة لــدي صنــدوق تنمية 
الصادرات وذلك تمهيدًا لتســويتها مقابــل المتأخرات الضريبة 
للمصدريــن، مشــيرًا الــي ان مخصصات البرنامــج الجديد لرد 
االعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية 
وجاري الموافقة عليها بالبرلمان حيث تم تخصيص واعتماد 6 
مليار جنيه كموازنة ســنوية للبرنامج الجديد لرد األعباء، يبدأ 
تطبيقها اعتبارًا من موازنة العام المالي 2020/2019، حيث 
يعــد البرنامج الجديد مرن يتيح زيــادة المخصصات كلما زادت 
الصادرات وذلك اعتبارًا من الســنة الثانية من تطبيق البرنامج 

الجديد.
واشــار الي ان آلية تســوية المســتحقات الضريبيــة هي اآللية 
االولي للتســوية وليســت الوحيدة حيث جاري دراسة عدد من 
اآلليــات األخرى وذلك للتيســير على المصدريــن، الفتا الي ان 
وزارة الماليــة قامــت بحصر أســماء كافة الشــركات المصدرة 
ودراســة ســجلها الضريبي وتحديد كافة الضرائب المســتحقة 

عليها للخصم من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات. 

وزارتا التجارة والمالية تعقدان اجتماعًا موسعًا 
لتفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات 
المصدرة من التزاماتها لدى وزارة المالية

ئهيئة المواصفات والجودة والهيئة القومية 
لسالمة الغذاء توقعان برتوكول تعاون لتنسيق 

التعاون والتكامل في مجال القواعد الفنية 
الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية
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أكــد المهنــدس عمــرو نصار وزيــر التجــارة والصناعــة أن مصر 
وموزمبيــق ترتبطان بعالقات قوية واســتراتيجية قائمة على احترام 
المصالح المشــتركة باعتبارهما دولتين شــقيقتين في قارة أفريقيا، 
مشــيرًا إلــى أن انطالق منتــدى األعمال المصــري الموزمبيقي من 
قلب القاهرة يعكس حرص حكومتي ومجتمعي األعمال بالبلدين على 
توطيــد أواصر الصلة بين مصر وموزمبيــق واالنتقال بها إلى أفاق 

أرحب.
جــاء ذلك في ســياق كلمة الوزيــر التي ألقاها خــالل فعاليات افتتاح 
منتــدى األعمــال المصــري الموزمبيقي الــذي ينظمه االتحــاد العام 
للغرف التجارية بالتعاون مع سفارة موزمبيق بالقاهرة تحت عنوان 
»موزمبيــق من التعاون الثنائي إلى متعدد األطراف« وذلك بحضور 
الســيد/ فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق والمستشار/ عمر 
مــروان وزير شــئون مجلس النواب والســيد/ أحمــد الوكيل رئيس 
االتحاد العام للغرف التجارية وبمشــاركة عدد كبير من المســئولين 

ورجال األعمال بكال البلدين.
وقــال الوزيــر إن انعقاد هــذا المؤتمر يأتي في توقيــت بالغ األهمية 
حيــث نجحت القــارة األفريقية على مدار الـ5 ســنوات الماضية في 
تحقيق إنجازات بارزة في ملف التكامل اإلقليمي والتنمية االقتصادية 
والتي تكللت بدخول اتفاق التجارة الحرة القارية االفريقية حيز النفاذ 
شــهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أن هذا االتفاق يمثل الخطوة األولى 

نحو تحقيق التكامل اإلقليمي وحلم التجمع االقتصادي األفريقي.
وأوضــح الوزيــر أن القــارة األفريقية أصبحت ســوقًا واعــدًا على 
مســتوى العالم خاصًة فيما يتعلق بالفرص التجارية واالســتثمارية، 
الفتًا إلى أن مصر تســعى لتعزيز التعــاون االقتصادي والتجاري مع 

كافة الدول المجاورة بالقارة خالل المرحلة المقبلة.
وأشــار نصار إلى أن جهود التنســيق والتعاون المســتمر بين مصر 
وموزمبيــق انعكســت في زيادة حجــم التبادل التجــاري بين البلدين 
الذي بلغ نهاية عام 2018 نحو 9 مليون دوالر، مشيرًا إلى أن هذه 

األرقام ال ترقى لإلمكانيات 
التي يتمتع بها االقتصادان 
والموزمبيقــي  المصــري 
األمــر الــذي يتطلــب بذل 
مزيــد مــن الجهــود مــن 
الجانبيــن لمضاعفــة هذه 
الفتــرة  خــالل  األرقــام 

المقبلة.
وشــدد الوزيــر على دعم 
مصــر لكافــة المبــادرات 
زيــادة  إلــى  الراميــة 
االستثمارات  المشروعات 
موزمبيق  فــي  المصريــة 
خاصًة في ظــل توجيهات 
السيســي  الرئيــس 
بتعزيــز تواجد الشــركات 
المصرية فــي كافة الدول 
األفريقية مــن خالل زيادة 
التجارية وضخ  التدفقــات 
االستثمارات الجديدة األمر 
الذي انعكس في إقبال الشركات المصرية على الدخول في مشروعات 

كبرى في القارة السمراء خالل السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أن هناك فرص ضخمة للتعاون بين مصر وموزمبيق خاصًة 
في مجــاالت الصناعات الغذائيــة والزراعة واألســمدة والصناعات 
الهندسية واإلنشاءات والغزل والنسيج والصناعات الدوائية، مؤكدًا 
التــزام الحكومة المصرية بتحقيق الوحدة والتنمية األفريقية والقيام 
بدور فعال لتعميق العالقات اإلقليمية وتحقيق التكامل االقتصادي في 

كافة أرجاء القارة.
ومن جانبه أكد احمد الوكيل رئيس االتحاد العام للغرف التجارية ان 
هذا المنتدى يمثل فرصة هائلة لتعزيز التعاون االقتصادي المشــترك 
بيــن مصر وموزمبيق ليس فقط في مجال التجــارة وانما في العديد 
من المجاالت وبصفة خاصة المجاالت الصناعية والزراعية، والنقل 
والخدمــات اللوجســتية، والكهرباء، والســياحة، والبنيــة التحتية، 
والخدمات، واشــار الى اهمية االســتفادة من اتفاقيات التجارة الحرة 
 AF االقليمية وبصفة خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية االفريقية

CEFTA   والتي انطلقت مفاوضاتها من القاهرة.

ولفت الوكيل الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص 
المصــري ونظيــره بالــدول االفريقية لتنفيذ المشــاريع المشــتركة، 
مشــيرا في هذا اإلطار الى ان أكبر 10 شــركات مصرية قامت خالل 
الســنوات ال 6 الماضيــة باســتثمار ما يقرب مــن 10 مليار دوالر 
فــي 21 دولة أفريقية في مشــاريع تغطي البنيــة التحتية والتصنيع 
والزراعــة والخدمات، هذا باإلضافة الى مئات المشــاريع التي تقوم 
بها شــركات أخــرى في الزراعــة والخدمات المالية واللوجســتيات 

والكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية والصناعة.
عالوة على ذلك، تقود الشركات المصرية اآلن اتحادات تنفذ مشاريع 
كبــرى مثل مشــروع الطاقة المائيــة الجديد الذي تبلــغ تكلفته 2.8 
مليــار دوالر فــي تنزانيا، وهو االمر الذي يمكن تنفيذه فى موزمبيق 
أيضــا، وطالــب بأهمية االنتهاء مــن طريق اإلســكندرية كيب تاون 
الســريع، وربط الموانئ بخطوط شــحن مباشــرة الستخدام كل دولة 

كمحور لآلخر في منطقتها، خاصة في إطار طريق الحرير الجديد.
وأكد الســيد/ فيليب نيوســي، رئيس جمهورية موزمبيق قوة ومتانة 
العالقات بين مصر وموزمبيق وتوافق الرؤى بين حكومتي البلدين، 
مشــيرًا إلــى ان زيارتــه لمصــر علــى رأس وفــد من المســؤولين 
الحكومييــن ورجال األعمــال الموزمبيقيين اســتهدفت التعرف على 
فرص االســتثمار المتاحة بالســوق المصري وإقامة شراكات مثمرة 
مــع مجتمــع األعمال المصــري حيث تخطط موزمبيــق حاليًا لوضع 
برنامــج شــامل للتعاون بيــن البلديــن وتحقيق أقصى اســتفادة من 

الخبرة المصرية في مختلف المجاالت التجارية واالستثمارية.
وأوضح نيوســي أن موزمبيق تتابع عن كثب المشــروعات القومية 
الضخمة التي تنفذها مصر في الوقت الراهن وعلى رأســها مشروع 
تنمية محور قناة الســويس ومشروعات الطاقة المتجددة وغير ذلك 
من المجاالت، الفتًا إلى أن موزمبيق ترحب بالمشروعات المشتركة 
التي يمكن لرجال األعمال المصريين المشــاركة بها لتحقيق التنمية 
االقتصادية في موزمبيق خاصًة في ظل توفر األيدي العاملة الكثيفة 

والماهرة.
وأضاف أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ سيسهم 
فــي فتــح المجال لمزيد من التعاون بين البلدين وكذا بين كافة الدول 
االفريقيــة، داعيًا كافة رجــال األعمال المصريين لزيــارة موزمبيق 
والمشــاركة في المنتدى العام لالســتثمار الذي سيقام في موزمبيق 
خالل الفترة من 26 أغسطس حتى 2 سبتمبر للتعرف على االمكانات 

والفرص االستثمارية المتاحة بالسوق الموزمبيقي.

بحضـــــور رئيــس جمهــــــــورية مــوزمبيـــق
افتتاح فعاليات منتدى األعمال المصــــــري الموزمبيقي بمشاركة عدد 

كبير من رجال االعمال بالبلدين
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اختتمــت فعاليــات البعثة التجاريــة المصرية 
التي نظمتها هيئــة تنمية الصادرات ومجلس 
االعمــال المصري للتعاون الدولي الي دولتي 
إســتونيا والتفيــا حيــث ضم الوفــد المصري 
المشــارك السفير/ خالد يوســف رئيس هيئة 
تنميــة الصــادرات والمهندس/ معتز رســالن 
رئيــس مجلــس االعمــال المصــري للتعاون 
الدولي والســفير/ شــريف رفعت سفير مصر 
بفنلندا والداعم للبعثة التجارية بدولة استونيا 
والســفير/ عالء حجازي سفير مصر بالسويد 
والداعــم للبعثــة التجاريــة المصريــة بدولة 
التيفيــا والســيد/ احمــد عنتــر رئيــس جهاز 

التمثيل التجاري.
وقال الســفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية 
الصادرات ان هذه البعثة تضمنت مجموعة من 
االنشطة والفعاليات واللقاءات مع المسئولين 
والشــركات الكبرى والمنظمات االهلية والتي 

اســتهدفت تعزيز العالقات التجارية بيــن البلدين وجذب المزيد 
من االســتثمارات للسوق المصري، مشيرًا الي ان 10 شركات 
مصرية شاركت بالبعثة في قطاعات السياحة والبتروكيماويات 
وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والشــحن البحري والخدمات 

اللوجستية.
واضــاف ان تنظيــم الهيئــة للبعثــة التجارية يأتــي انطالقًا من 
العالقــات  لتعزيــز  والصناعــة  التجــارة  وزارة  اســتراتيجية 
االقتصاديــة مع دول شــرق قــارة اوروبا والتــي تمثل أحد أهم 
األســواق الواعــدة أمــام المنتجــات المصريــة، الفتــًا إلــى أن 
االســتراتيجية ترتكز على تحقيق الشــراكة ونمو عوائد وحجم 
الصادرات، والعمل على زيادة التعاون االســتثماري والتجاري 
بما يليق بأهمية مصر وإمكانياتها وتحقيق التكامل في المجاالت 

ذات االهتمام المشترك.
ولفــت يوســف ان البعثة قامــت بعقد لقــاءات ومقابالت بدولة 
استونيا مع وزير الشئون االقتصادية االستونية المعنية بالتجارة 
واالســتثمار لبحث سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما 
تضمنت عقد لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية 
الســتعراض الخدمــات التي يقدمهــا االتحاد ومناخ االســتثمار 

واالعمال باستونيا، كما تم عقد لقاء مع ممثلي هيئة االستثمار 
ووزارة االقتصاد اســتهدفت اســتعراض أوجه وفرص التعاون 
فــي مجالي االســتثمار والتجــارة بين البلدين، وقد شــارك في 

اللقاءات السيد/ ساندر سونا سفير استونيا بالقاهرة.
وفيما يتعلق بزيارة البعثة التجارية لدولة التفيا أشــار الســفير 
خالــد يوســف إلى أن التفيا تعــد من األســواق المهمة بمنطقة 
شــرق اوروبــا خاصة وان هناك فرص كبيــرة وواعدة لتطوير 
عالقــات مصر التجارية واالقتصادية معها، الفتًا الي ان نشــاط 
البعثة في التفيا تضمن لقاءات مع العديد من الجهات والشركات 
حيــث تضمنــت الفعاليــات لقاء وزيــر الزراعة وكــذا لقاء مع 
رئيــس إدارة العالقات االقتصادية والتجــارة والتعاون اإلنمائي 
بوزارة الخارجية ومســئولي وزارة االقتصاد، ومسئولي وكالة 
االســتثمار والتنمية والتــي تم خاللها بحث اوجــه التعاون في 
مجاالت االســتثمار والترويج للصادرات المصرية والحث على 
تنميــة العالقات التجارية بين البلدين، وقد شــارك في اللقاءات 
الســيدة/ ايفيتا شولســتا ســفيرة التفيا بالقاهــرة، كما تضمنت 
اللقــاءات اجتماعــات مكثفة مع عدد من كبريات الشــركات في 
التفيا في مجاالت االســمدة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات 

ومستحضرات التجميل. 

في إطــار خطة وزارة التجارة والصناعة لتنميــة الصادرات والنفاذ 
الي االســواق العالمية كثفت هيئة تنميــة الصادرات جهودها إلنجاز 
الجزء االخير من خطة المشــاركة فــي المعارض الدولية خالل العام 
المالي 2019/2018، حيث نظمت الهيئة المشاركة المصرية خالل 
شهر يونيو في 3 معارض تجارية دولية في كل من الصين وأمريكا 

والمغرب.
وقال الســفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات ان المعرض 
 China Africa Economic & االول قــد أقيــم تحت عنــوان
trade Expo وذلــك فــي اقليم يونــان بالصين خــالل الفترة من 
27 – 29 يونيه، مشــيرًا الي ان هذا المعرض يكتسب اهميه كبيرة 
لمصــر وذلك انطالقــًا من رئاســتها الحالية لالتحــاد االفريقي حيث 
تشــارك مصر بجناح خاص كضيف شــرف هذا المعرض وذلك على 

مساحة 250 م2.
واضاف رئيس الهيئة ان العالقات الصينية االفريقية تشــهد ازدهارًا 
كبيــرًا في عدد مــن المحاور ذات االهتمام المشــترك، باإلضافة الى 
اعــالن الصين حزمة من االجــراءات لتعزيز التعاون مع دول القارة 
االفريقيــة من بينها نمو التعاون االقتصادي والتجاري، الفتًا الي ان 

المعرض سيقام تحت شعار التعاون المربح للجانبين من اجل شراكة 
أوثــق بيــن الصيــن وافريقيا وقد شــارك بالمعرض 1300 شــركة 

ووفود رسمية من 52 دولة أفريقية.
واوضــح الســفير خالد يوســف انه تم خــالل الفترة مــن 23 يونيو 
 Summer الي 25 يونيو تنظيم المشــاركة المصرية في معرض
Fancy Food Show الــذي يعتبــر أكبر حــدث متخصص في 
صناعة المواد الغذائية في امريكا الشــمالية وهو المعرض الرئيسي 
لالبتكار في هذه الصناعة، ويعد هذا المعرض الطريقة االكثر مالءمة 
وفعالية من حيث التكلفة للتواصل مع المشترين الجدد لنفاذ االغذية 

المصرية الي الواليات المتحدة ومنطقة امريكا الشمالية. 
وأشار إلى ان أن الهيئة نظمت أيضًا المشاركة المصرية في معرض 
Expo Plast قــد بالعاصمة المغربيــة كازابالنكا خالل الفترة من 
25 الي 28 يونيو بمشــاركة أكثر من 300 عارض دولي من 30 
دولة، وذلك تحت شــعار » البالستيك في مركز التحالفات الصناعية 
المبتكرة« حيث استقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر بما في ذلك 

وفود مشترين من 10 دول.

هيئة تنمية الصادرات تختتم فعاليات البعثة 
التجارية المصرية لدولتي استونيا والتفيا

هيئة تنمية الصادرات تشارك في 3 
معارض تجارية دولية خالل يونيو بالصين 

وأمريكا والمغرب 
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اســتضافت مدينة أوســاكا اليابانية نهاية شهر يونيو 
الماضــي قمــة مجموعة العشــرين، بمشــاركة دول 
األرجنتيــن وأســتراليا والبرازيــل وكنــدا والصيــن 
وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان 
والمكســيك وجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة وجنــوب 
أفريقيا وروســيا والمملكة العربية الســعودية وتركيا 
والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكية، 
الــى جانب مصــر باعتبارها الرئيــس الحالي لالتحاد 
األفريقــي ،حيــث ناقشــت القمة عــددًا مــن القضايا 
الهامــة المطروحــة علــى األجنــدة العالميــة أبرزها 
تأثيــر التحوالت المناخية، وامدادات البترول، وتلوث 
المحيطات، واالســتثمار في البنية التحتية، وتحديات 
االقتصاد العالمــي، والنزاعات التجارية الدائرة حاليًا 
علــى الســاحة العالمية، الى جانب عــدد من الملفات 

السياسية واالقتصادية ذات االهتمام المشترك.
وتمثل مجموعة الـ20« نحو 66 % من سكان العالم، 
و75 % من التجارة الدولية، و80 % من االستثمارات 
العالمية، و85 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وشــهدت القمــة العديد مــن القرارات على مســتوى 
االقتصــاد العالمــي، والســيما فيمــا يتعلق بأســواق 
البترول واالتفاق بين الســعودية وروسيا على تمديد 
خفض اإلنتاج لما بعد يونيو الجاري، إلى جانب إعالن 
الرئيس األمريكي اســتئناف المحادثــات التجارية مع 
الصيــن ورفع الحظر على شــركة هــواوي الصينية، 
كما أسفرت القمة عن اتفاق المشاركين على تحسين 

فرص النمو االقتصادي العالمي.
وقد جاءت مشــاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
قمة العشرين في غاية األهمية وذلك باإلنابة عن 50 
دولــة أفريقية، حيث طرحت مصر رؤيتها الهادفة 
الــى تعزيز الجهود الدولية لدفع مســاعي التنمية 
في القــارة األفريقية وادراج الملف األفريقي على 
االجنــدة العالمية، وذلك في إطار ترأســها لالتحاد 

األفريقي العام الجاري.
كمــا تضمنت المشــاركة المصريــة بحث عدد من 
القضايــا الهامــة والملفات المشــتركة بين مصر 
واليابان، فضاًل عن اســتعراض تجربتها التنموية 
لإلصالح االقتصادي الشــامل، الى جانب امكانيات 
تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية والصناعية 
واالســتثمارية بين البلدين خــالل المرحلة المقبلة 
والعمــل على نقــل الخبــرات اليابانيــة المتطورة 
لالقتصاد المصري خاصة في المجاالت الصناعية.

قمــة العشريـن باليابان ........خطوة هامة نحو تحقيق 
مستقبل أفضل للعالم

وأكــدت مصر أهميــة تعزيز التعاون مــع دول القارة 
األفريقيــة والعالــم، ومســؤولية جميــع الــدول عن 
مكافحــة اإلرهاب والتصدي للفكــر المتطرف، خاصًة 
فــي المناطــق التي تعاني مــن نزاعــات مطولة، مع 
أهمية تحقيق األمن واالســتقرار وما يتبعه من تنمية 

مستدامة.

كمــا شــددت أن اإلرادة السياســية األفريقيــة تتجــه 
بخطوات ثابتة وجــادة على الصعيد الوطني والقاري 
بشكل متكامل نحو تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها 
كافًة، جنبًا إلى جنب مع الترحيب بالتعاون مع شركاء 

القارة بما يحقق مستقبل أفضل لشعوبها جميعا.. 

المصدر : وكاالت انباء ومواقع اخبارية عالمية
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• قامــت مصلحــة الكيمياء خالل الفترة من ينايــر – مايو 2019 بتحليل واختبار 
35 ألــف عينة بمعاملها المختلفة بمعدل زيادة 5 االف عينة عن نفس الفترة من 
العام الســابق، الى جانب انتاج 10 االف لتر من المادة الســرية لحبر ختم اللحوم 

بالمجازر بزيادة الفي لتر عن نفس الفترة من العام الماضي.

• االقتصــاد المصري حقق أعلى معدل نمو ســنوي 
منذ عشر سنوات حيث بلغ 5.3% خالل العام المالي 
2018/2017، و5,6% في الربع الثالث من العام 

المالي الجاري 2019/2018. 

• بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر خالل عام 2018 نحو 269 مليون 
دوالر، ويبلغ حجم االســتثمارات المجرية بالســوق المصــري نحو 41.5 مليون 

دوالر في عدد 60 مشروعًا في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة.

• تبلغ معدالت التبادل التجاري بين دول جنوب وشــرق المتوســط 
األعضــاء باالتحــاد 1% فقط من إجمالــي التجــارة الخارجية لدول 

المنطقة. 

• تــم تخصيص واعتمــاد 6 مليار جنيه كموازنة ســنوية للبرنامج 
الجديــد لرد أعبــاء التصدير يبدأ تطبيقها اعتبــارًا من موازنة العام 

المالي 2020/2019. 

• بلــغ حجــم التبادل التجاري بين مصر وروســيا خالل عــام 2018 نحو 7,66 
مليار دوالر كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى روســيا بمعدل 4,1% خالل عام 
2018 لتســجل نحو 526,4 مليــون دوالر مقارنًة بنحــو505,6 مليون دوالر 

خالل عام 2017. 

• حقــق حجم التبادل التجاري بين مصر وبيالروســيا خالل عام 2018 
نسبة زيادة بلغت 10.7% حيث بلغ 108 مليون دوالر مقارنة بـ 97.5 
مليون دوالر خالل عام 2017، كما بلغت الصادرات المصرية للســوق 
البيالروســي العــام الماضــي 25 مليون دوالر مقارنة بـــ21.3 مليون 

دوالر خالل عام 2017 محققة نسبة زيادة بلغت %17.5.

• شــاركت 10 شــركات مصرية بالبعثة التجارية المصرية التي نظمتها 
هيئــة تنميــة الصادرات ومجلس االعمال المصــري للتعاون الدولي إلى 
دولتي إستونيا والتفيا في قطاعات السياحة والبتروكيماويات وتكنولوجيا 

المعلومات والتصنيع والشحن البحري والخدمات اللوجستية

• قامــت مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء ألف و32 حملة 
خــالل شــهر مايو الماضــي ليصــل إجمالي ما تــم إجراؤه 
خــالل الـ 5 شــهور الماضية الــى 5621 حملة تفتيشــية 
علــى المصانع، فضــاًل عن إجراء 8 االف و756 دراســة 
فنيــة متخصصــة تضمنت 3 االف و863 دراســة فنية في 
مجال السماح المؤقت والدروباك، و4 االف و890 دراسة 
فنية متنوعة و3 دراســات مستلزمات إنتاج، باإلضافة إلى 
ترخيــص 1926 مرجــل بخــاري وآلة حراريــة، واعتماد 
386 مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( وتســجيل 

عدد 29 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.
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لســنة   65 للقــرار  متابعــًة 
2019 بشــأن تســكين وترقية 
العامليــن المخاطبيــن بقانــون 
الخدمــة المدنية ، اطلق الجهاز 
واإلدارة  للتنظيــم  المركــزي 
برئاســة الدكتور صالح الشيخ 
http:// الموقــع اإللكترونــي
p romot ion .caoa .
فــي  للعامليــن   /gov.eg
وحــدات الجهاز اإلداري للدولة 
ليمكنهــم من خالله معرفة مدى 
اســتحقاقهم للترقية في 1 /7/ 

. 2019
كمــا يمكن للموظــف من خالل 
المســتوى  معرفــة  الموقــع 
الوظيفــي المســكن عليــه فــي 
تاريــخ  وهــو   2016/11/2
العمــل بقانون الخدمــة المدنية 
رقــم 81 لســنة 2016، كمــا 
يحتوي الموقــع علي الضوابط 
العامــة للترقية و كذلك الموانع 

التي تحيل دون الترقى. 
المركــزي  الجهــاز  ويهيــب 
للتنظيــم واإلدارة بكافة الجهات 

الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتســوية أوضاع 
موظفيها قبل 30 يونيو الجاري .

يذكر أن الدكتور صالح الشيخ كلف باختبار وتطبيق المنظومة على 
موظفــي ديــوان الجهاز للتأكد من جاهزيتها قبــل أطالقها للعاملين 

فــي وحدات الجهاز اإلداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة 
المدنيــة وكذلك التي يمثــل قانون الخدمة المدنية الشــريعة العامة 
لهــا، وتمكــن موظفو الجهــاز من معرفة موقفهم مــن الترقية بكل 

يسر ونجاح.

قالت الدكتورة ندى مســعود، مستشــار وزير التخطيــط والمتابعة 
واالصالح االداري ، إنه من المتوقع أن تختفي 50% من الوظائف 
الحاليــة خالل 4 ســنوات، فــي ظل التطورات الناجمــة عن الثورة 

الصناعية الرابعة.
فقد اوضحت المستشارة خالل مداخلة هاتفية لها في احدى البرامج 
الفضائية بان »الوظائف التي ستختفي مرتبطة بالعلوم االجتماعية 
واإلنســانية، ومن بينها الصحافة الورقية وأنشطة العمالة االدارية 
والسكرتارية والمحاسبة وبعض األنشطة البنكية، وبعض الوظائف 

بقطاع التأمين« .
ومــن المتوقع أيضا ظهــور وظائف جديدة في مجــاالت البرمجة، 
والهندسة الحيوية ، مشيرة إلى أن نظام التعليم الجديد يتواكب مع 
التطــورات التكنولوجية مؤكدة أن موظفــي الجهاز اإلداري للدولة 

سيخضعون للتدريب لتحسين مهاراتهم الوظيفية.

أصــدر الدكتــور صالح الشــيخ رئيــس الجهاز المركــزى للتنظيم 
واإلدارة القــرار رقــم  65 لســنة 2019 بشــأن تســكين وترقية 
الموظفيــن المخاطبين بأحكام قانــون الخدمة المدنية ، حيث نص 
القــرار علــى أن يحدد المســتوى الوظيفي لكل موظــف وأقدميته 
فيــه طبقا للوضع في 2016/11/2 اســتنادا إلــى المادة الرابعة 
مــن قانــون الخدمة المدنية، مع احتفاظه باألقدمية في المســتوى 
الوظيفــي بعــد التســكين، وتقــع المســئولية كاملــة علــى عاتق 

المسئولين بالوحدة.
ويرقــى الموظفــون الذيــن أتموا فــي مســتوياتهم الوظيفية حتي 
2019/6/30 مــدًدا ال تقــل عــن المــدد البينيــة المحــددة قرين 
كل مســتوى وظيفــي إلى المســتويات التى تعلوهــا، وفقا لجدول 
مرفــق بالقرار اعتبارا مــن 2019/7/1، مع احتفاظهم باألقدمية 
بالمســتوى الوظيفي بعد الترقية، علــى أال تتعدى ترقية الموظف 

مستوى وظيفي واحد.
وينص القرار أيًضا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية 
بالدرجــة الخامســة المعينون قبل العمل بأحــكام القانون رقم 81 
لســنة 2016 والمســتوفون مدة بينية ال تقل عن خمس ســنوات 

حتى 2019/6/30 إلى المستوى الوظيفي الرابع »ب«. 
ويســتحق الموظــف اعتبارا مــن 2019/7/1، األجــر الوظيفي 
المقــرر للوظيفــة المرقــى إليهــا، أو أجره الســابق مضافــا إليه 
عالوة ترقية بنســبة 5% من هذا األجر الوظيفي أيهما أكبر، علًما 
أن الترقيــات طبقــا ألحكام هذا القــرار وقتية، وتتم بالنســبة لمن 
توافــرت فيهم الشــروط ولم يتوافر فيهم مانع مــن موانع الترقية 
فــي 2019/6/30 وفقا ألحــكام قانون الخدمــة المدنية والئحته 
التنفيذية المشــار إليها حتي ولو زال المانع أو توافرت الشــروط 

بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقا ألحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة 
والشــاغرة باســتمارة موازنــة وظائف الوحدة عــن طريق إعادة 
التوزيع والتمويل الذاتي، بحســب األحوال، وفي حالة عدم توافر 
وظائف ممولة وشــاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصًما 
على االحتياطي العام بموازنة الباب األول وفقا للتأشــيرات العامة 
للموازنــة العامة للدولة، على أن يوضح عدد المســتفدين في كل 
مســتوى وظيفــي ومجموعة وظيفيــة ونوعية، ويرســل مقترح 
الوحــدة فــي هذا الشــأن إلى الجهــاز المركزى للتنظيــم واإلدارة 

إلعمال شئونه.
وتتولــي كل وحــدة اتخاذ الــالزم نحو الخصــم بالتكاليف المترتبة 

علــى تنفيــذ هذا القرار خصًمــا على االعتمــادات المدرجة بالباب 
األول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للدولة وللتأشيرات العامة 
للهيئــات االقتصاديــة للســنة الماليــة 2020/2019، وفي حالة 
عــدم كفايتهــا يتم الرجــوع إلــى وزارة المالية إلعمال شــئونها، 
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت 
مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين. 

ولكن برغم هذا القرار يوجد الكثير من الموظفين الذين لن يتمتعوا 
بهذه الترقيات ومقابلها المادي سواء لفترة قصيرة أو طويلة وفًقا 
لقانــون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية وهم 5 فئات على النحو 

التالي:
- »الُمعــار« إال بعد العــودة من اإلعارة واســتكمال المدة البينية 

الالزمة للترقي.
- الحاصــل علــى إجــازة بــدون أجر إال بعــد العودة مــن اإلجازة 

باستثناء المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- الموقع عليه جزاء الخصم من األجر لمدة تزيد على 10 أيام أو 

جزاء أشد إال بعد محو الجزاء.
- الموقوف عن العمل.

- الُمحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية: وفي هذه الحالة ال يجوز 
تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على عامين.

اطالق موقع إلكتروني للموظفين لمعرفة مدى 
استحقاق الترقية أول يوليو 

“التخطيط” : 50 % من الوظائف الحالية ستختفي خالل 4 سنوات

»التنظيم واالدارة«: تسكين وترقية 
الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

اعتبارًا من اول يوليو 2019
احذر : 5 فئات من الموظفين محرومين من الترقية 

المقررة طبقًا للقانون 
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* أنشطة المصلحة :
-معاونــة الجهــات الرقابيــة فــي مكافحة الغــش التجــاري والصناعي 
وحمايــة المســتهلك بإجــراء اإلختبــارات والتحاليــل لعينــات المــواد 

والمنتجــات المقدمــة مــن هــذه الجهــات. 
- إجــراء االختبــارات والتحاليــل للخامــات والمــواد والمنتجــات 
الصناعــة والتجاريــة بأنواعهــا وإصــدار التقاريــر والشــهادات 

الفنيــة الالزمــة. 
- الجهــة المختصــة بتصنيــع األحبــار الســرية الخاصــة بختــم اللحوم 
ــة ختــم اللحــوم  لكافــة مجــازر الجمهوريــة لكشــف الغــش فــي حال

خــارج المجــازر. 
- المعاونــة فــي إعــداد الكــوادر المتخصصــة فــي مجــال االختبــارات 
والتحاليــل وذلــك بتأهيــل وتدريــب العامليــن بمعامــل التحاليــل 
واالختبــارات بالمصانــع والشــركات والكيانــات البحثيــة بالدولــة 

ــات.  ــوم بالجامع ــات العل ــة كلي ــب طلب وتدري
الصناعيــة  المخلفــات  وفحــص  البيئيــة  االختبــارات  -إجــراء 

وقياســها.  الملوثــة  واالنبعاثــات 
- معاونــة الشــركات والمصانــع فــي حــل المشــكالت الصناعيــة 
والمعاونــة  إليهــا  الفنيــة  المشــورة  وتقديــم  البحــوث  بإجــراء 

منتجاتهــا.  لتطويــر  الفنيــة  بالبحــوث 
-إجــراء اختبــارات وتحاليــل الــواردات والصــادرات )التــي تــرد لهــا 

ــات القياســية  ــا للمواصف ــدى مطابقته ــارك( وم ــة الجم ــن مصلح م
المحــددة لهــا، وبمــا يضمــن معاونــة مصلحــة الجمارك فــي التطبيق 
الصحيــح للتعريفــة الجمركيــة، وبمــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى زيــادة 

مــوارد الدولــة ومكافحــة التهــرب الضريبــي. 
ــة  ــة والقضائي ــات اإلداري ــة للجه ــرة الفني ــة والخب ــم المعاون - تقدي
والتــي تمكنهــا مــن إصــدار األحــكام الصحيحــة وبمــا يضمــن 

الســيطرة علــى الفســاد بالدولــة. 
كافــة  إجــراء  فــي  المختلفــة  الدولــة  أجهــزة  مــع  -االشــتراك 
ــة للمشــكالت  ــر الفني البحــوث العلميــة وإعــداد الدراســات والتقاري
االســتراتيجية بالبــالد والتــي تختــص بالمــواد الكيميائيــة مــن حيــث 

التــداول واالســتخدام والتأثيــرات الضــارة. 
-االشــتراك فــي لجــان وضــع ومراجعــة المواصفات القياســية للمواد 

والمنتجــات بالهيئــة المصرية العامة للمواصفــات والجودة. 
- الجهــة المختصــة بتصنيــع األحبار الفوســفورية الخاصــة بالعملية 

االنتخابيــة بالبــالد طبقًا للمواصفــات العالمية. 
-الجهــة الرســمية المعتمــدة بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة فــي 
الكيميائيــة  المــواد  الســتيراد  المبدئيــة  الموافقــات  اســتصدار 
ــة  ــار كاف ــذا تحليــل واختي ــات وك ــداول المفرقع ــى ج ــة عل المدرج
صــدور  والســابق  الخــارج  مــن  الــواردة  المفرقعــات  أصنــاف 

موافقــات اســتيرادية لهــا

* دور المصلحة : 
تلعــب مصلحــة الكيميــاء دورًا حيويــًا فــى خدمــة المواطــن 
ــه مــن الغــش التجــارى والتاكــد مــن مطابقــة  المصــرى وحمايت
القياســية  للمواصفــات  االســواق  فــى  المطروحــة  المنتجــات 
الخاصــة بهــا وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات الرقابية مثــل مصلحة 
ــة المحافظــات ــى كاف ــن ف ــات التموي ــة , ومديري ــة الصناعي الرقاب

حيــث أنشــأت مصلحــة الكيميــاء بموجــب قــرار مجلــس النظــار 
فــى عــام 1898 كمعمــل حكومــي لفحــص واردات الحكومــة 

المصريــة ،وتحــدد مصلحة الكيمياء سياســاتها ومحــاور التحديث 
ــق إرضــاء  ــا بهــدف تحقي ــل به ــا ونظــم العم ــر لمعامله والتطوي
العمــالء مــن خــالل تحقيــق نتائــج دقيقــة للتحاليــل واإلختبــارات 
ــال  ــد مج ــة ، ويمت ــودة ممكن ــى ج ــن وبأعل ــت ممك ــل وق ــى اق ف
عمــل المصلحــة ليشــمل فحــص واختبــار وتحليــل كافــة الخدمــات 
الطبيعيــة والمنتجــات الصناعيــة والزراعيــة وباإلضافــة إلــى 
ــى  ــاع الصناع ــة للقط ــة والتدريبي ــارات الفني ــدم االستش ــك تق ذل

ــدول العربيــة الشــقيقة  فــى مصــر وال
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