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اســتضافت العاصمة اإلدارية الجديــدة بمدينة القاهرة خالل يومي 20 
و21 نوفمبر الماضي فعاليات ورشة عمل »صنع في افريقيا« بمشاركة 
وزراء الصناعة األفارقة ورؤســاء اتحاد الصناعــات وممثلي القطاع 
الخاص بـ25 دولة إفريقية و8 دول أوروبية والصين إلى جانب ممثلي 
المؤسســات الدولية وشركاء التنمية، حيث استهدفت الورشة التوصل 
الســتراتيجية واضحة لتحقيق التكامل الصناعــي بين الدول األفريقية 
بهدف تعزيز معدالت النمو االقتصادي بدول القارة وذلك من خالل تحقيق 
التكامــل الصناعي األفريقي باعتباره أحــد أولويات التنمية في القارة، 
 وافتتح فعاليات الورشة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.  

اســتهدفت ورشة العمل إطالق دعوة مشــاركة مفتوحة لرسم خارطة 
طريــق نحــو تحقيــق التكامــل الصناعي األفريقــي، ووضــع اآلليات 
التــي تمكــن القــادة األفارقــة ومتخذي القــرار من توحيــد األولويات 
وأجنــدات األعمــال لتحقيق التكامل الصناعي المشــترك، كما ناقشــت 
الورشــة عدداً من المحاور الهامة تشــمل تحديد الميزات النسبية لكل 
دولــة من دول القــارة، وتحديد ما تحمله القارة مــن اختالفات مفيدة، 
بهــدف االرتقاء بمعــدالت االندماج اإلقليمي والقــاري، وتحقيق أعلى 
اســتفادة مــن أعمــال القمــم األفريقيــة بالتركيــز علــى الموضوعات 
االســتراتيجية، والتي تشــمل رسم سياســات االندماج القاري وتمثيل 

بحضور مكثف من ممثلي 25 
دولة افريقية 

وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة عمل 
»صنع في افريقيا«

الوزراء االفارقة يطلقون خارطة طريق لتعزيز 
التكامل الصناعي بين دول القارة السمراء

القــارة على الســاحة الدولية، باإلضافة إلى تطوير البنية األساســية 
للنقــل واالتصــاالت للتمكين من جني ثمار تحريــر التجارة في القارة 
وتســهيل االنتقــال وتقليل تكلفة نقــل البضائع داخل القــارة التي تعد 
األعلــى عالمياً خاصًة فــي ظل الخطوات الكبيرة التــي خطتها القارة 
فــي مســيرة التعاون المشــترك بمــا في ذلــك برنامج تطويــر البنية 
التحتيــة في أفريقيــا »PIDA« بما يتضمنه من مشــروعات للربط 
الحيوي والتي تشــمل محور القاهرة – كيب تاون، وتطوير شــبكات 
 االتصــاالت والربــط الكهربائي والســكك الحديدية في ربــوع القارة.
وتعد ورشــة العمل أولى خطــوات التكامل مع افريقيا وتعكس حرص 
الــدول االفريقيــة علــى تعزيــز التعاون التجــاري فيمــا بينهما حيث 
ان التبــادل التجــاري المتزايــد بيــن دول القارة لن يتأتــى دون خلق 
صناعــة عالية الجودة تنافس الصناعات المســتوردة وذلك من خالل 
مشــاركة الخبرات الصناعية االفريقية فضاًل عن االستفادة من خبرة 
مصــر الصناعيــة التــي تمتد منــذ أربعينــات القرن الماضــي، األمر 
الذي سيســهم في تعزيــز القدرات الفنيــة الالزمــة للصناعة وتقليل 
 تصديــر المــواد الخام والمــوارد االفريقية وتصنيعها بأيــدي أبنائها.
كمــا عقــدت وزارة التجــارة والصناعــة علــى هامش ورشــة العمل 
اجتماع مائدة مســتديرة لوزراء الصناعة المشاركين بالورشة الذين 
تضمنــوا وزراء صناعة كل من مصــر ونيجيريا والجابون والكونغو 
الديمقراطية واســواتينى وغانا وجامبيا وموزمبيق والصومال، حيث 
أكد االجتماع على الرؤية الواضحة الواردة في أجندة أفريقيا 2063 
والتــي ترتكز على جعــل »قارة أفريقيا متكاملة ومزدهرة، بســواعد 
ابنائها لتصبح قوة مؤثرة على الساحة الدولية«، وهو ما يتطلب العمل 
علــى صياغة أطر تعــزز من التكامل االقتصــادي واالجتماعي للقارة 
األفريقية من خالل مبادرات وبرامج تنموية مشــتركة تراعي التنوع 
االقتصادي للدول وتصب في صالح المواطن اإلفريقي كأساس للتحول 
االقتصادي واالجتماعي الشــامل والمســتدام، كمــا تم خالل االجتماع 
إطالق شعار »ميا« وهو اختصاراً لمنصة »صنع فى افريقيا« والتى 
انطلق اول اجتماعاتها من مصر، تمهيداً لتكون ورشــة عمل »صنع 
فــي افريقيــا« نواة لعقد مؤتمر ســنوي بالقاهرة حــول الصناعة في 

افريقيا، لمتابعة نتائج وتوصيات ورشــة العمل لتفعيل مســيرة العمل 
 االفريقى المســتقبلي فيما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعى االفريقي. 

وعلى مدار اليومين شــهدت ورشــة العمل انعقاد عدد من الجلســات 
التي تناولت سلسلة من القضايا والملفات ذات االهتمام المشترك بين 
الدول األفريقية والرؤى واألفكار التي يتبناها المسؤولين الحكوميين 
 ورجال األعمال والمســتثمرين األفارقة حول تحقيق التكامل بالقارة.
وفي الختام خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات في عدة مجاالت 
تضمنت اســتغالل المــوارد القارية وتعزيز سالســل القيمة االقليمية 
وتعظيم االســتفادة من الموارد القارية من خالل االســتثمار في رأس 
المــال البشــري من خــالل تعزيز مفهوم ريــادة األعمــال المجتمعية 
وتشــجيع انشــاء شــراكات مجتمعية قادرة على النهوض بالتجمعات 
الصناعيــة والحرفيــة اقتصاديــا ومجتمعيا، ووضع حوافز لتشــجيع 
االســتثمارات األفريقيــة المشــتركة خاصة فــي مجــاالت تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت ، وتطويــر التعليم الفنــي والمهني بإدماج 
مفاهيــم التحــول الرقمي والثــورة الصناعية الرابعــة لضمان تحقيق 
تنميــة صناعية مســتدامة، باإلضافة إلى االهتمام بقطاعات الشــباب 
والمــرأة ومتحــدي اإلعاقــة، وتعزيز التكامــل الصناعي بيــن الدول 
األفريقيــة من خــالل تطوير البنية الصناعية لــدول القارة خاصة في 
التجمعات والمناطق الصناعية بهدف رفع قدرتها التنافسية وتحسين 
توزيــع وإدارة مصادر الطاقة والمياه لهذه المناطق، وتعميم التجربة 
المصرية فى تحديث منظومة القطاع الصناعى من خالل انشاء مراكز 
لتحديث الصناعة فى دول القارة تقدم خدمات تنمية األعمال والتدريب 
الفنــى والمهنــى وخدمات االبتــكار وريــادة االعمال لتعزيــز القدرة 
التنافسية للقطاع الصناعى فى افريقي، ودعم المؤسسات المتوسطة، 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر من خالل التوســع في إنشــاء تجمعات 
صناعية فعالة عبر القارة وتشجيع التكامل الصناعي اإلقليمي، فضاًل 
عن ســرعة التداول وتوافر المنتجات خاصة للدول الحبيسة وتطوير 
منصة الكترونية توفر معلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة في 
القارة وتتيح فرص للتبادل التجاري لتعزيز جدوى المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة وتفعيل االتفاقات التجارية وتسهيل التجارة البينية. 
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عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات 
موسعة مع السيد/ ابراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة الجنوب 
افريقى، وذلك على هامش مشــاركتهما بفعاليات مؤتمر االستثمار 
مــن أجــل افريقيا، وقد تناولت مســتقبل التعــاون اإلقتصادي بين 
البلدين وســبل تعزيز التجارة البينية واالستثمارات المشتركة بين 

مصر وجنوب افريقيا خالل المرحلة المقبلة.
وقــال الوزيــر ان المباحثات قد تناولت ايضا اهمية تنفيذ توصيات 
ورشــة عمــل صنع فى افريقيــا خاصة ما يتعلــق بتحقيق التكامل 
الصناعى من خالل التركيز على االمكانات الصناعية المتاحة بكال 
الدولتين فضال عن اهمية منح االفضلية لمنتجات البلدين فى تلبية 

احتياجات السوقين المصرى والجنوب افريقي.
واشــار نصــار الى ان حجم التبــادل التجارى بيــن مصر وجنوب 
افريقيــا حقق العام الماضى نســبة زيادة قدرهــا 4.8% حيث بلغ 
291 مليــون دوالر مقارنة بنحو 277.5 مليون دوالر خالل عام 

.2017
ونــوه الوزيــر الى أهميــة تفعيــل مجموعات العمــل المنبثقة عن 
اللجنة المصرية الجنوب افريقية المشــتركة فى مجاالت الصناعة 
والزراعــة واالســتثمار والمواصفــات والمقاييس بهدف تســريع 

وتيرة تنفيذ مبادرات التعاون المشترك.
ولفــت نصــار الى ان هناك فرصا اســتثمارية ضخمــة امام دوائر 
االعمــال بدولــة جنــوب افريقيــا فــى الســوق المصــري وبصفة 

خاصــة مجــاالت التعدين 
واالتصــاالت  والمناجــم 
المعلومــات  وتكنولوجيــا 
والتصنيــع  والزراعــة 
واالنشــاءات  الزراعــى 
والمقاوالت ومشــروعات 
البنية األساســية والطاقة 
والخدمــات  المتجــددة 

المالية والمصرفية والسياحة والنقل واللوجستيات. 
ومن جانبه أعلن الســيد/ ابراهيم باتيل وزيــر التجارة والصناعة 
الجنوب افريقى ان وفد رجال أعمال من دولة جنوب إفريقيا سيزور 
القاهرة مطلع شــهر ديســمبر يضم 15 شــركة تعمل فى مجاالت 
الصناعات الكيماوية ومواد البناء والطاقة والصناعات الهندســية 
وذلك للمشاركة بفعاليات منتدى األعمال المصري الجنوب أفريقي 
والذي يســتهدف اســتعراض فرص االســتثمار بالسوق المصرى 
وامكانيات انشــاء مشــروعات مشــتركة بين البلدين بدول القارة 

االفريقية.
وفــى هذا الصدد أكــد باتيل على اهمية تعزيز عالقات التعاون بين 
القطاع الخاص فى البلدين بهدف اقامة شــراكات تســهم فى تنمية 

التعاون االقتصادى سواء على المستوى الثنائى او االقليمى.

تــرأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور/ 
على بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني فعاليات 
االجتماع األول لمجلس األعمال المصري العماني المشترك والذي 
عقد بالعاصمة العمانية مســقط، وقد شــارك في االجتماع السفير/ 
محمد غنيم، ســفير مصر لدى ســلطنة عمان، والمهندس/ سميح 
ســاويرس والســيد/ نصر الحوســني رئيســا الجانبيــن المصري 
والعمانــي بمجلس االعمال المشــترك، الى جانــب الدكتور/ يونان 

إدوارد، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي. 
 وقــال الوزير ان القطاع الخــاص المصرى والعمانى يلعبان دوراً 
رئيسياً ومحورياً فى تنمية وتعزيز العالقات االقتصادية المشتركة 
بين البلدين، مشيراً الى أهمية تفعيل دور مجلس األعمال المصري 
العمانــي المشــترك ليقوم بــدور فاعل في  تحقيق نقلــة نوعية فى 
مســتوى العالقــات المشــتركة وبصفــة خاصة في مجــاالت النقل 
واللوجســتيات وربــط الموانــئ، لتحقيق االســتفادة مــن الموقع 

الجغرافي المتميز لكل من مصر وسلطنة عمان.
وأشــار إلى أهمية تشــجيع إقامة المعارض المتخصصة وتســهيل 
مشــاركة القطــاع الخاص فــي المعــارض التجاريــة والصناعية 

والترويجية التي تقام في مصر وعمان.
وقــال الوزيــر إن انعقاد االجتمــاع األول للمجلــس يعكس الرغبة 
الحقيقيــة من حكومتي البلديــن لتعزيز أواصر التعاون االقتصادي 
المشــترك حيث جاء تشــكيل المجلس كأحد النتائج الهامة للزيارة 
الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سلطنة عمان خالل شهر 
فبرايــر مــن العام الماضي، والتي ســاهمت وبشــكل كبير في دفع 

العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
 وأعــرب الوزير عــن تطلعه إلقامة معــرض ومهرجان للمنتجات 

المصرية في ســلطنة عمان مصحوباً بعــدد من الفاعليات الثقافية 
والتراثية المصرية، وذلك تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة 
بالبلديــن، داعياً الجانــب العماني لزيارة مصر خالل النصف األول 
من العام القادم لعقد االجتماع الثاني من مجلس األعمال المصري 
العماني وكذا إقامة منتدى الســتعراض فرص التجارة واالستثمار 

بين مصر وعمان.
ولفــت نصــار إلى أهميــة بحث فــرص التعاون االســتراتيجي في 
المجال اللوجيستي لتنشــيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض 
الــدول األســيوية وكذا منطقة شــرق أفريقيا عن طريــق الموانئ 
العمانيــة والتى تشــمل موانئ  صاللة وصحــار والدقم وكذا بحث 
فــرص التصدير المباشــر بين الموانئ المصريــة والعمانية وذلك 
لتعزيز حجم التجارة بين البلدين الذي بلغ العام الماضي نحو 412 
مليــون دوالر، مشــيراً إلى أن هذا الرقــم ال يعكس اإلمكانيات الي 
تتمتــع بها البلــدان حيث يمكن مضاعفة معــدالت التبادل التجاري 

لمستويات ترقى لمستوى العالقات الوطيدة بين البلدين.

أكــد المهندس/ عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة حرص مصر 
علــى دعم جهود التنمية فى القــارة اإلفريقية وتطوير آليات التكامل 
واالندماج األفريقى لضمان موقع جديد للقارة األفريقية على خريطة 
االقتصاد العالمى األمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة االقتصادية 
واالجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء، الفتا إلى 
أن ورشــة عمــل » صنع فــى افريقيا » التى اختتمــت فعالياتها أول 
أمــس بالعاصمة االدارية الجديدة تمثــل اللبنة األولى لبدء تنفيذ حلم 
التكامــل الصناعى اإلفريقى أحد أهــم محاور أجندة افريقيا 2063 ، 
حيــث تم التوصل الى خارطة طريــق واضحة المعالم لتنمية عمليات 
التصنيــع فــى دول القارة الســمراء من خالل الشــراكة القائمة على 

تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول االفريقية.
وقــال ان مصر بما تملكــه من امكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة 
علــى قيــادة دول القــارة لبــدء تنفيذ شــراكات صناعية اســتثمارية 
تعتمــد على االســتغالل األمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشــرية 
المتاحة وتعزيز سالســل القيمة االقليمية بما يســهم فى زيادة القيمة 
المضافــة الصناعيــة وربطها بالناتج المحلــى االجمالى ومن ثم رفع 
القدرة التنافســية الصناعية وزيادة معــدالت النمو االقتصادى للدول 

االفريقية.
 جاء ذلك خالل الكلمة التى القاها الوزير خالل مشــاركته فى جلســة 
»تحفيز االســتثمارات من اجل التحول الصناعى فى افريقيا » وذلك 
ضمن فعاليات مؤتمر االستثمار من اجل افريقيا والمنعقد تحت رعاية 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســى رئيس الجمهورية، وقد شــارك 
فى الجلســة كل من الســيد/ ابراهيــم باتل وزير التجــارة والصناعة 
بدولة جنــوب افريقيا، والمهندس/ يحيى زكــى رئيس الهيئة العامة 
للمنطقة االقتصادية لقناة الســويس، والسيد/ داريو سكانابيكو نائب 
رئيس بنك االســتثمار األوروبى، والمهندس محمد الســويدى رئيس 

اتحاد الصناعات المصرية،  والسيد/ بيتر فان روى مدير فريق عمل 
شــمال افريقيا بمنظمة العمل الدولية، والسيد / مايك وايتفيلد رئيس 
مجلس ادارة شركة نيسان موتورز مصر وجنوب افريقيا، والسيدة/ 
جانيــت هيكمان المديرة االدارية للبنك األوروبى لإلنشــاء والتعمير، 

وقد أدار الجلسة االعالمى رامى رضوان.
 وأشــار الوزير الى ان التوصيات الصادرة عن ورشــة عمل »صنع 
فــي أفريقيا« والتى أقرها وزراء الصناعــة األفارقة قد أكدت حاجة 
القارة االفريقية الى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدماً 
نحــو الصناعات التحويليــة، بما يعزز اإلنتــاج ذى القيمة المضافة، 
واســتهداف سالســل القيمــة اإلقليمية، إلــى جانب دعم المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة الحجم من خالل إنشــاء مجموعات صناعية 
تســتند إلــى أدوات التحول الرقمي، األمر الذي سيســرع من تحقيق 

التكامل الصناعى المنشود.
ولفــت نصــار الى أن تطويــر التعليم الفنى والمهني على المســتوى 
القاري كان أحد اهم التوصيات التى طالب بها المشــاركون االفارقة 
لمــا له من أهمية كبيرة فى توفيــر العمالة الفنية الماهرة بين جميع 
البلــدان األفريقية، الى جانــب توحيد المواصفات القياســية لضمان 
جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واســتكمال مشــروعات البنية 
التحتية والخدمات اللوجيســتية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة 

البينية االفريقية.
ودعا الى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول االفريقية والمؤسسات 
المالية والمنظمات اإلقليمية والشــركاء في التنمية لتصميم سياسات 
اســتثمارية إقليمية تشــجع تدفق االســتثمار األجنبي المباشــر على 
الصعيدين المحلي والدولي مما ســيضاعف الجهود لخلق المزيد من 
فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعي المســتدام والوصول الى حلم 

أفريقيا الموحدة والقوية.

على هامش مؤتمر االستثمار من اجل افريقيا
وزير التجارة والصناعة يشارك بجلسة »تحفيز 

االستثمارات من اجل التحول الصناعى فى افريقيا« 

عقد االجتماع األول لمجلس األعمال المصري 
العماني المشترك بالعاصمة مسقط

و يبحث مع  نظيره الجنوب أفريقي 
مستقبل التعاون االقتصادى بين البلدين
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في تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة 
الكيمياء خالل شهر أكتوبر 

تحليل 5909 عينة بمعامل المصلحة ... وإنتاج 
1500 لتر من حبر ختم اللحوم بالمجازر

أكد أحدث تقرير حول مؤشــرات اداء وأنشــطة مصلحة الكيمياء 
خالل شــهر اكتوبــر ان المصلحة قامت بتحليــل واختبار 5909 
عينــة غذائية وغير غذائيــة منها 3050 عينــة بمعامل القاهرة   
و646 عينــة بمعمــل المطار و1856 عينة بمعامل االســكندرية 
و253 عينة بمعامل الســويس و67 عينة بمعامل اســيوط و37 
عينة بمعمل ســفاجا، كما قامت المصلحة بـ إنتاج 1500 لتر من 

المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر
 وأكــد المهندس مجــدي فهمي رئيس مصلحة الكيميــاء )التابعة 
لــوزارة التجــارة والصناعــة( حــرص المصلحــة علــى االرتقاء 
باالمكانات البشــرية والمعملية المتوافرة لديها بالمركز الرئيســى 
وفروعهــا بالموانئ والمدن الصناعية بهدف ضمان تطبيق اعلي 
معاييــر الجــودة لكافة المنتجــات والســلع ومســتلزمات االنتاج 
المختلفــة والتأكيــد الدائــم علــى تطبيــق المواصفــات القياســية 
المصريــة والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً علي ســمعة 
ومكانة المنتجات المصرية وصحة وســالمة ألمســتهلك الفتاً الى 
ان المصلحة قامت خالل  شــهر أكتوبر  بتنفيذ معايرة خارجية لـ 
22 جهــاز لمعامل المصلحة  منها )12( جهــاز بالمعهد القومى 
للقيــاس والمعايــرة باإلضافة الى عــدد )10( أجهزة بالمجموعة 

االستشارية
وأشــار رئيس المصلحــة الي انه يجري حاليــا العمل على توقيع 
وتفعيــل بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشــركة 
المصريــة لتكنولوجيا التجارة اإللكترونيــة لتنفيذ منظومة النافذة 

الواحــدة الرقميــة بالهيئة بهــدف الربط اإللكترونــى الرقمى بين 
فروع المصلحة ومعاملها مع مصلحة الجمارك. 

وأوضــح فهمي انه جارى إنشــاء مقرات دائمــة للمصلحة داخل 
المواني البحرية والمطارات الجوية والمدن والتجمعات الصناعية 
لتحقيق ســرعة اإلنجــاز وأعلي معدالت األداء لجــذب المصنعين 
المســتثمرين المصدريــن وتقديــم خدمــات للتحاليــل والتدريــب 

واالستشارات الفنية التخصصية لهم
ولفــت الي انه جاري تأهيل وتطوير فرع المصلحة باإلســكندرية 
والمعامــل المتخصصة بالفرع وتطوير خدمة العمالء ورفع كفاءة 
المعامــل بتأهيلهــا وتجهيزها بأحدث األجهــزة العلمية والمعملية 
التــى تتواكب مــع متطلبات العمالء وتســاير التقــدم التكنولوجى 
وتوفير بيئة عمل تســاعد العاملين علــى زيادة اإلنتاجية واعتماد 
المعامــل واألجهــزة دولياً إلعطــاء المصداقية العالميــة للتقارير 
الصادرة عن معامــل المصلحة وفروعها دولياً وزيادة الصادرات 

وترشيد الواردات وتعميق الصناعة الوطنية. 
 وأشــار رئيــس مصلحة الكيميــاء الى انه تم تدريــب عدد )30( 
كيميائــى عن كيفيــة تطبيــق متطلبــات المواصفــة الدولية أيزو 
17025: 2017 وذلــك لالرتقــاء بمســتوى ومعــدالت األداء 
للعامليــن بالمصلحــة وفروعهــا لبنــاء كوادر بشــرية مؤهلة فى 
كافــة التخصصات بالمصلحة ضمن منظومة التطوير المؤسســى 
والحوكمة لبناء جدارات من كوادر المصلحة فى كافة التخصصات 

الصناعية واالقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مصر تشارك في فعاليات المؤتمر 
العام لمنظمة اليونيدو في نسخته 

الـ 18 بأبو ظبي بحضور وزراء وكبار 
مسئولين من 170 دولة

شــاركت مصــر ممثلــة فــى وزارة 
التجــارة والصناعــة فــي المؤتمــر 
العام لمنظمة األمــم المتحدة للتنمية 
الصناعيــة »اليونيــدو« 2019 في 
نســخته الثامنة عشــر والتي أقيمت 
مؤخــراً بأبــو ظبــي ولمدة خمســة 
أيام بحضور 800 وزير ومســئواًل 
صناعياً كبيــراً من 170 دولة حيث 
ناقش المؤتمر على مدار 21 جلسة 
تم عقدها المبادئ وسياسات المنظمة 
خــالل الســنوات المقبلــة وتحديات 

التنمية الصناعية في العالم
ويأتــي عقد هــذا المؤتمر في ضوء 

االهتمــام المتزايــد بأهميــة التنميــة الصناعيــة عالمياً ومــا تمثله 
في تحقيق تنمية شــاملة ومســتدامة وتســليط الضــوء على الثورة 
الصناعيــة الرابعــة والطاقة المتجددة واهمية التوســع في إنشــاء 

المناطق الصناعية المتخصصة والمستدامة.
وقال المهندس احمد طه مســاعد وزير التجارة والصناعة لشــئون 
الصناعــة وممثــل الــوزارة في هــذا الحدث ان المؤتمر اســتعرض 
مســاهمة منظمة اليونيدو في تعزيز التنميــة الصناعية من الناحية 
البيئية واالجتماعية من خالل جذب االســتثمارات األجنبية المباشرة 
وتعزيز االبتكار وتقوية الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
مشــيراً إلى أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرت وورش العمل بحضور 
ممثلــي الحكومــات المختلفة والقطاع الخاص والمؤسســات المالية 
لتبادل الخبرات والمعلومــات فيما بينهم لتطوير مفهموم المجمعات 
الصناعيــة ممــا ادي إلى تطوير عدد من المجمعــات الصناعية لدي 

أكثر من 30 دولة.
وأشــار طــه الى انه تم خــالل المؤتمر اإلعالن عن إطالق النســخة 
المحدثــة لوثيقــة االرشــادات الدوليــة الخاصة بإنشــاء المجمعات 
الصناعيــة المســتدامة وهي أداة عمليــة يمكن اســتخدامها بجميع 
مراحل إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية المختلفة وتضم 9 أقسام 
مختلفــة تفيد السياســات التنظيمية والمطوريــن ومقدمي الخدمات 
لتســهيل القــرارت الخاصــة باالســتثمارات والتشــغيل للمجمعــات 

الصناعية.
واســتعرض طــه خــالل كلمتــه فــي الجلســة الخاصــة بالمجمعات 
الصناعيــة المســتدامة والتنميــة الصناعيــة الصديقــة للبيئــة في 
المناطق الحضرية، رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التجارة 

والصناعــة 2020 الخاصــة بالتنمية الصناعيــة والتي ترتكز علي 
محاور تنمية المشــروعات الصغيرة والمتوســطة وتطوير المناطق 
الصناعيــة وتعزيز ريادة األعمال وتحقيــق التكامل الصناعي ونقل 
التكنولوجيــا المتطــورة للصناعــات المصريــة باإلضافــة إلي تبني 
الــوزارة لبرنامــج تعميق المكــون المحلي في المنتجــات المصرية 

بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي
كما اكد مساعد وزير التجارة والصناعة أن المناطق الصناعية تسهم 
في تسريع وتيرة النمو االقتصادي من خالل جذب الصناعات الحديثة 
وخلــق المزيد من فرص العمل، مشــيراً إلــى أن الحكومة المصرية 
تنفذ حالياً 13 مجمع صناعي جديد للمساهمة في تحقيق االستغالل 
األمثل للموارد وتحســين االنتاجية، تعزيــز االبتكار وريادة األعمال 
وتحســين القدرة التنافســية للقطاعات الصناعية وربطها بسالســل 
القيمة المضافة محلياً ودولياً وزيادة مهارات وكفاءة القوى العاملة 
الصناعية المصرية من خالل شــراكات محلية ودولية وفًقا للمعايير 
الدوليــة مثــل البرنامــج الوطني لتنميــة المهــارات والتدريب على 
التأهيل والتشــغيل باإلضافة إلي تعزيز أهداف المسئولية المجتمعية 
وتنفيــذ مفاهيم االقتصاد األخضر وتقليل آثار التغيرات المناخية إلي 

جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة. 
وأشار طه الى اهمية انضمام مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع 
لمنظمــة اليونيدو )PCP( والذي يتناول ســبل النهوض بالصناعة 
المصرية ومنهج التنمية الشاملة والمستدامة وخاصة تحسين االداء 
والمــردود االجتماعي واالقتصــادي والبيئي للمناطــق والمجمعات 
الصناعية، وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
وسالســل القيمة والتجمعات الصناعية، باإلضافة إلى الموضوعات 
الخاصة بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتكامل مع أفريقيا. 

وقعت مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة بروتوكول 
تعاون مشترك مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان لالستفادة 
من الخدمات التي تقدمها مصلحة الكيمياء في مجال تحليل واختبار 
ومطابقة المواصفات القياســية العالمية والمصرية في مجال سالمة 
الغــذاء، وقــع البروتوكول المهندس/ مجــدي فهمي رئيس مصلحة 
الكيمياء وحسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية. 

وقال المهندس/ مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء ان البروتوكول 
يســتهدف تحقيق أفضل استفادة للشــركات التابعة للجنة الصناعات 
الغذائيــة مــن الخدمات التي توفرهــا المصلحة بالقاهــرة وفروعها 
بالمحافظــات والموانــئ واالقاليــم والتجمعــات والمــدن الصناعية 
لتنميــة القدرات االنتاجية للمنشــات الصناعية وخاصة الغذائية كما 
يســتهدف رفع مســتوى الجودة بما يتالئم مــع المعايير والمقاييس 
الدولية للوصول للتميز والتنافسية على المستوي المحلى واالقليمى 

والدولي وزيادة الصادرات. 

وأوضح فهمي ان البروتوكول يمنح تخفيض نسبته 50% من تكلفة 
الخدمة المقدمة من المصلحة في مجال تحليل ومطابقة المواصفات 
واالستشــارات الفنيــة وتدريــب متخصــص فــي مجــاالت الكيمياء 
للشــركات التابعة للجنة الصناعات الغذائيــة بالجمعية بهدف تنمية 
القدرات االنتاجية للمنشــات الصناعية بمصر وبجمعية مســتثمري 

مدينة العاشر من رمضان

وتوقع بروتوكول تعاون مع 
جمعية مستثمرى العاشر 

من رمضان لالرتقاء بالقدرة 
التنافسية للمنتجات الغذائية 

المصرية
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باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر » القمة 

االقتصادية لمصر 2019« 
اعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الصادرات 
المصريــة غيــر البتروليــة شــهدت طفرة ملموســة خالل االشــهر 
الماضيــة وذلــك بفضل الجهود التي تبنتهــا الحكومة لتنمية وتعزيز 
معدالت التصدير لكافة القطاعات االنتاجية وذلك بالتنسيق والتعاون 
مع القطــاع الخاص ممثاًل في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس 
التصديرية، متوقعاً الوصول الى نسبة زيادة قدرها 20% في معدالت 

التصدير مع نهاية العام الجاري وذلك بالمقارنة بعام 2018 .
وقال ان إطالق الحكومة للخريطة الصناعية االســتثمارية المتكاملة 
يعكــس االهتمام الكبير الذي توليــه الحكومة لقطاع الصناعة والذي 
يمثــل قاطرة التنمية لالقتصاد المصري، مؤكداً ان الخريطة ســتتيح 
للمســتثمر التعرف على الفرص االستثمارية المتاحة وكذا الحصول 
علــى االراضي والتراخيص الالزمة وهو االمر الذي ينعكس ايجابيا 

على حركة التنمية الصناعية خالل المرحلة المقبلة.
جــاء ذلــك فى ســياق كلمة الوزيــر التــى القاها نيابة عــن الدكتور 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خالل افتتاح فعاليات »القمة 
االقتصادية لمصر 2019« الذي نظمته مؤسسة اليوم السابع تحت 
رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أكثر من 40 
شــخصية من الوزراء والمســئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي 
فــي المجاالت االقتصادية المختلفــة بالقطاعين العام والخاص وذلك 

لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة اإلصالح االقتصادي.  
واشــار نصار الى حرص الدولة على تشــجيع المشاركة المجتمعية 
فــي تناول كافة القضايا التي تتعلق بالشــأن العام وال ســيما الشــق 
االقتصادي، مشــيرا الــى اهمية معرفة المتغيرات والتحـــديات التي 

شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها التجـربة، التنموية لمصر. 
واضاف ان الدولة عملت على تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذُى 
يرتكز على تخطيط شــامل ورؤية طموحة للمســتقبل، حيث وضعت 
الدولــة خالل عام 2016 »اســتراتيجية التنمية المســتدامة: رؤية 
مصر 2030«، لتمثل النسخة الوطنية من األهداف األممية لتحقيق 
التنميــة المســتدامة، واإلطــار العام المنظــم لخطط وبرامــج العمل 
المرحلية خالل السنوات المقبلة، مشيرا الى ان الدولة حرصت  على 
أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه 
الرؤية وفقاً لنهج تشــاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع 
الخــاص والمجتمع المدني وكافة الشــركاء، مع إيالء اهتمام خاص 

بدور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية.
وقــال ان  الحكومــة وضعــت البرنامــج القومــي لتعميــق التصنيع 
المحلــي للفتــرة 2019-2024، والذي يســتهدف زيادة تنافســية 
المنتجات المحلية، ودعم األنشطة اإلنتاجية في القطاعات الصناعية 
الواعدة، وتعظيم االســتفادة من الطاقات اإلنتاجية المتاحة، وتحفيز 
االســتثمارات الموجهــة لتعميــق التصنيــع المحلــي، وتطوير نظام 
متكامل لتقييم الموردين، مع العمل كذلك على إنشاء قاعدة موردين 
من الصناعات الصغيرة والمتوســطة ذات القدرة التنافســية العالية 
لربطهــا بكبار المصنعين، مشــيرا الى ان البرنامــج يركز على عدة 
محاور رئيسية تشمل تكامل سالسل القيمة للسوق الداخلي، وتعزيز 
التعاون بين المصنعين والموردين المحليين وربط الصناعة المحلية 
بسالســل القيمة لألســواق الخارجية، وتوجيه وجذب االســتثمارات 
لســد احتياجات الصناعة من المنتجــات ومدخالت اإلنتاج والخامات 

الالزمة.

واضاف نصار ان الدولة  تتوسع  كذلك في إنشاء التجمعات الصناعية 
الجديــدة، وطرح األراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على 
مستوى الجمهورية، حيث شهد عام 2019/18 إصدار )14108( 
رخصة صناعية جديدة باالســتفادة من تبســيط اإلجراءات في إطار 
قانــون التراخيــص الصناعية الجديــد، وطرح نحــو )1.4( مليون 
متــر مربع مــن األراضي الصناعيــة المّرفقة في مدينة بورســعيد، 
وطرح ما يزيد عن 30 مليون متر مربع للمســتثمرين خالل الفترة 
2016-2018 فضاًل عن االنتهاء من خريطة االســتثمار الصناعي 
بالمحافظــات، وإطــالق بوابــة حكوميــة إلكترونيــة لخريطة مصر 
االســتثمارية لحجز األراضي الصناعية، يتم من خاللها اإلعالن عن 
إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 
منطقة صناعية، واإلعالن عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونًيا.

 واوضح نصار أن النتائج االيجابية التي شــهدها االقتصاد المصري 
نتيجة لإلصالحات الجادة التي نفذتها الدولة والتي كانت محل إشادة 
مــن المؤسســات الدولية، أكــدت ان مصر بدأت بالفعــل في مرحلة 
حصد ثمار اإلصالح، وهو ما يمثل حافًزا إضافًيا لمواصلة العمل في 
المســتقبل الستكمال هذه اإلنجازات، الفتا الى ان االقتصاد المصري 
حقــق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6% في العــام المالي 2019/18 
وفــي الربــع األول من العام الجــاري 2020/19، وهو أعلى معدل 
نمــو يتحقــق منذ إحدى عشــر عاماً، ويعد من أعلــى معدالت النمو 

المتحققة في العالم خالل هذا العام.
 واضــاف أن هذا النمــو تحقق رغم التباطؤ الذي يشــهده االقتصاد 
العالمــي، ومــع توقعــات إيجابية مــن المؤسســات الدولية بشــأن 
مســتقبل نمــو االقتصاد المصري في األعــوام القادمة كما تعزز هذا 
النمــو بتحقيق معدالت نمو ايجابيةفي كافــة القطاعات االقتصادية، 
وحــدوث تغير جذري في هيكل النمو االقتصادي، ليقوده االســتثمار 
وصافــي الصادرات واللذان يشــكالن معاً 81% مــن النمو المتحقق 
خالل العام بعد أن كان االســتهالك يمثل المصدر الرئيسي للنمو كما 
اقترنت معدالت النمو التصاعدي المتحقق بارتفاع مســتوى التشغيل 
وانخفــاض نســبة البطالة إلى نحو 7.5% فــي الربع الرابع من عام 
2019/18 وهــو أقل معدل بطالة منذ عقود مقارنة بحوالي %9.9 
فــي الربع المناظر من العام الســابق، ومقارنة بـــ 13.3% في عام 

.2014/13

عقــد المهنــدس عمــرو نصار وزيــر التجــارة والصناعة جلســة 
مباحثات مع الســيد/ ادجار باســكيس بيال وزير التجارة الخارجية 
والسياحة بدولة بيرو التى تناولت سبل تعزيز العالقات اإلقتصادية 
الصناعيــة والتجارية واإلســتثمارية والســياحية بين البلدين خالل 
المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الدكتور/ بول باريديس بورتيال سفير 

بيرو بالقاهرة.
وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون اإلقتصادي المشــترك بين مصر 
وبيــرو باعتبارهمــا دولتيــن محوريتيــن بقارتى أفريقيــا وأمريكا 
الالتينية، مشيرا إلى إمكانية اإلستفادة من السوق البيروفى كمحور 
لنفاذ الصادرات المصرية ألســواق دول أمريكا الجنوبية والســوق 
المصرى كبوابة لنفاذ الصادرات البيروفية ألسواق القارة اإلفريقية 

ومنطقة الشرق االوسط. 
وأشار نصار إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعى وتجارى بين البلدين 
خاصة فى ظل التشــابة الكبير بين الظروف والمقومات اإلقتصادية 
لــكال البلدين، الفتاً إلى أن هنــاك فرصة كبيرة أمام مجتمع األعمال 
البيروفى لإلســتثمار بالســوق المصرى والتصدير ألســواق القارة 

االفريقية.
واضــاف الوزير أن الصــادرات المصرية لدولة بيــرو حققت العام 

الماضــى نســبة زيــادة بلغت 18% حيــث تتضمن أهــم الصادرات 
المصرية للبيرو األســمدة والمنتجات البالستيكية والسجاد وتشمل 
أهــم الــواردات الحبــوب والفاكهة ومنتجــات الدباغــة والمنتجات 

الكيماوية.
ومــن جانبه أكد الســيد/ ادجار باســكيس وزير التجــارة الخارجية 
والســياحة بدولــة البيرو حرص بالده على تعزيــز أواصر التعاون 
االقتصادى المشــترك مع مصر باعتبارهــا واجهة القارة األفريقية 
ودولة محورية بمنطقة الشرق األوسط، مشيرا إلى أن بالده تسعى 
خــالل المرحلة الحالية للتقارب مــع دول القارة االفريقية من خالل 

مصر.
وأشار إلى أهمية تحقيق اإلستفادة القصوى من معرض إكسبو دبي 
2020 فى تفعيل التواصل بين دوائر االعمال بالبلدين المشــاركين 
بالمعرض فى تعزيز التعاون االســتثمارى بين مصر والبيرو خالل 
المرحلــة المقبلة، فضال عن أهمية تعزيــز التعاون بين البلدين فى 
مجال اقامة المعارض المشــتركة والمشاركة فى المعارض المقامة 

بالبلدين.
واضاف ان البيرو تعد سادس أكبر إقتصاد بأمريكا الجنوبية ومنطقة 

الكاريبى ويصل حجم سوقها المحلى إلى 32 مليون مستهلك.

و يبحث مع وزير التجارة 
الخارجية لدولة بيرو تعزيز التعاون 

االقتصادي المشترك  
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نظمــت هيئــة تنميــة الصــادرات بالتنســيق 
مع المجلــس التصديري للطباعــة والتغليف 
والورق والكتب المشاركة المصرية بمعرض 
الشــارقة الدولي للكتاب والمعــرض الدولي 
للكتاب بالجزائر اللذان عقدا خالل الفترة من 
30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر بمدينة الشــارقة 

اإلماراتية ومدينة الجزائر العاصمة.
وقال الدكتور/ عبد العزيز الشريف، الرئيس 
التنفيذي لهيئــة تنمية الصادرات إن معرض 
الشــارقة الدولــي للكتاب في دورتــه الثامنة 
والثالثيــن يعــد ثالث أكبــر معــرض للكتاب 
على مســتوى العالم، الفتــاً إلى أن المعرض 
قام بافتتاحه صاحب الســمو الشيخ الدكتور/ 
سلطان بن محمد القاسمي – عضو المجلس 

األعلى للدولة – حاكم الشارقة.
وأضاف أن الدورة التي اقيمت بمركز اكسبو 
الشــارقة حظيت بمشــاركة أكثر من 1874 
ناشــر يمثلــون 77 دولة حيــث قدموا أحدث 
إصداراتهــم من خالل عــرض أكثر من 1.6 
مليــون كتــاب في شــتى المجاالت، مشــيراً 
إلــى أن الجناح المصري اقيم على مســاحة 
489 متر مربع وبمشــاركة 37 دار نشــر، 
وبدعم ومســاندة كبيرة من المكتب التجارى 

المصرى بدولة االمارات.
وأوضــح محمد ناصر مدير الجناح المصرى 
أن المعــرض قــدم مــا يقــرب مــن 1800 
فعالية علمية وورش عمل وجلســات نقاشية 
بهــدف تبادل الخبرات بين الناشــرين العرب 

ونظرائهم في مختلف دول العالم.
وفيمــا يتعلــق بالمعــرض الدولــى للكتــاب 
بالجزائر قال الدكتور/ عبد العزيز الشــريف، 
الرئيــس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن 
هذا المعرض يمثل حدثاً ثقافياً سنوياً مخصص 
للكتــب والكتابة ويتــم تنظيمه تحــت رعاية 
وزارة الثقافــة الجزائريــة ويعتبر أهم حدث 
ثقافي في البالد مــن حيث الحضور واإلقبال 
كما يأتــى على رأس المعــارض المقامة في 

مختلــف القطاعات بالجزائر، مشــيراً إلى أن 
الجناح المصري بالدورة الرابعة والعشــرين 
من المعــرض والتي افتتحها الســفير/ أيمن 
مشــرفة ســفير مصــر بالجزائــر، قد شــهد 
مشاركة 16 شــركة على مساحة 298 متر 
مربــع، مع دعم ومســاندة كبيرة من المكتب 

التجارى المصرى بالجزائر.
 وأوضح حسين يحيى، مدير الجناح المصري 
أن المعــرض يعــد أحــد الفعاليــات الهامــة 
التي تســتقطب عــدداً كبيراً من دور النشــر 
مــن مختلــف دول العالم، ممــا يتيح الفرصة 
للشركات المصرية ودور النشر في الوصول 
الــى أبرز بوابات النشــر العالمية للكتاب في 

شمال القارة اإلفريقية.
وأضاف أن الجناح المصرى تضمن مجموعة 
والمطبوعــات  اإلصــدارات  مــن  متنوعــة 
التاريخية واألدبية والفقهية والثقافية إضافة 
إلــى مجموعــة من اإلصــدارات التي تســلط 
الضوء على النواحي الســياحية واإلعالمية 
والثقافيــة بمصــر لتحقيــق أقصى اســتفادة 
مــن اإلقبال الكبير مــن زوار المعرض الذين 
يحرصــون على متابعة واقتنــاء اإلصدارات 

المصرية.

نظمــت هيئة تنميــة الصــادرات بالتعاون مــع المجلــس التصديرى 
للصناعــات الغذائيــة والمجلــس التصديــرى للصناعات الهندســية 
المشــاركة المصريــة بمعــرض »جلفــود للتصنيــع 2019« الذي 
اختتمت بإمارة دبي بدولة االمارات العربية المتحدة، حيث أقيم الجناح 
المصري بالمعرض على مساحة 444 متر مربع وذلك بمشاركة 22 
شــركة منها 4 شــركات تعمل في مجالي التصنيــع الغذائى والتعبئة 

والتغليف و18 شركة تعمل في مجال مكونات التصنيع الغذائي.
وقال الدكتور/ عبد العزيز الشــريف، الرئيــس التنفيذي لهيئة تنمية 
الصادرات إن معرض جلفود يعد أكبر معرض تجاري في قطاع معالجة 
وتصنيع األغذية في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وجنوب آسيا 
وملتقى اســتراتيجى للمنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين 
مــن مختلف أنحاء العالــم من كافة القطاعات الرئيســية فى مجاالت 
الصناعات الغذائية، وأشار الشريف إلى أن المعرض يعتبر من أكثر 
المعارض رواجاً بالمنطقة بإعتباره ملتقى الصناعة األول لعقد كبرى 
الصفقــات والمبيعات على مدار العام، مشــيراً إلــى أن المعرض في 
دروته هذا العام اقيم على مســاحات عــرض تصل إلى 81 ألف متر 
مربع بمشاركة أكثر من 1600 شركة عارضة تمثل 60 دولة حيث 
حظي المعرض بإقبال كبير بلغ 35 ألف زائر ومشــتري األمر الذي 

فرصــة جيدة  يمثل 
المصرية  للشركات 
لفتح أسواق جديدة 
المنتجــات  أمــام 
ومــن  المصريــة، 
جانبــه أوضح نائل 
مديــر  إســماعيل، 
المصــرى  الجنــاح 

ان المعرض في دروته هذا العام أتاح فرص التعرف على تكنولوجيا 
الذكاء الصناعى والروبوتات والتي تعمل على تحويل منشآت تصنيع 
األغذية والمشروبات الى مصانع ذكية كما ساهم في توفير العديد من 
االرشــادات حول أفضل الخدمات اللوجســتية وقدم أحدث االبتكارات 
وحلــول لتحســين اإلنتاج األمر الــذي مكن الشــركات المصرية من 
اكتشــاف االتجاهــات الجديــدة فــي نكهــات األطعمة والتعــرف على 
مصممى المصانع والمعامل، مشــيراً إلى المعرض شــارك به خبراء 
دوليين في مجال المأكوالت والمشــروبات وكبار الصناع والمبدعين 
لتبادل اآلراء والمعلومات ومناقشة تطورات األسواق العالمية وبحث 
أحدث الحلول التي تسهم في تعزيز الكفاءة وزيادة اإلنتاجية والجودة.

هيئة تنمية الصادرات تنظم مشاركة 22 
شركة مصرية بمعرض جلفود للتصنيع 

الغذائي بدبي

و تنظم المشاركة المصرية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب والمعرض 
الدولي للكتاب بالجزائر بمشاركة 53 شركة ودار نشر مصرية

هيئة المواصفات والجودة تنظم ورشة 
عمل باإلسكندرية حول دعم قدرات الدستور 

الغذائي »الكودكس« في مصر

نظمت الهيئــة المصرية العامة للمواصفات 
والجــودة« بالتعــاون مع منظمــة األغذية 
والزراعــة لألمم المتحدة »الفاو« ورشــة 
عمل بمدينة اإلسكندرية تحت عنوان »دعم 
قــدرات الدســتور الغذائــي )الكودكس( في 
مصر«، اســتهدفت القاء الضوء على هيكل 
وبرنامج الدستور الغذائي في مصر في إطار 
برنامج تحســين نظام الرقابة على األغذية 
بهدف تيســير التجارة الداخلية والخارجية 
وضمان ســالمة األغذية المتداولة بالسوق 
المصــرى، وذلــك في إطــار الشــراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
وقد شــارك في فعاليات ورشة العمل ممثلو 
األراضــي،  واســتصالح  الزراعــة  وزارة 
الداخليــة،  والتجــارة  التمويــن  ووزارة 
والهيئــة القومية لســالمة الغــذاء، وهيئة 
الخدمات البيطريــة، وكلية الزراعة جامعة 
اإلســكندرية، وكلية الطــب البيطري جامعة 
اإلســكندرية، وكلية الزراعة جامعة طنطا، 
وغرفــة الصناعــات الغذائيــة وعــدد مــن 
شركات األغذية، الى جانب عدد من الجهات 
الحكومية ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي 
)الكودكس(، وخبراء من منظمة »الفاو«. 
وقــال المهنــدس/ أشــرف عفيفــي رئيــس 

العامــة  المصريــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
اللجنــة  ورئيــس  والجــودة  للمواصفــات 
المصرية لدســتور األغذية ان الهيئة قامت 
خــالل الفترة الماضية بإجراء تقييم شــامل 
لنظــام الدســتور الغذائــي )Codex( في 
مصــر، حيث تــم التأكيــد على أهميــة نقل 
الخبرات والمعلومات الهامة عن المشاركة 
الفعالــة في كافة أنشــطة الدســتور الغذائي 
األخــرى  المحافظــات  إلــى   )Codex(
الكبرى، مشيراً الى حرص الهيئة بالتعاون 
مع منظمة الفاو على تنظيم هذه الورشة في 
محافظة اإلســكندرية، ثانــي أكبر محافظات 
مصــر، لتعظيــم مشــاركة كافــة الجهــات 
الوطنية في أنشطة الدستور الغذائي بهدف 
البنــاء على النتائج الناجحة لورشــة العمل 
األولــى التي عقدت فــي القاهرة في أكتوبر 

الماضي.
وأضــاف أن مصــر تعــد مــن أوائــل الدول 
العربيــة التــي انضمت إلــى عضوية هيئة 
الدســتور الغذائي )Codex(، مشيراً الى 
ان اللجنة المصرية لدستور األغذية بالهيئة 
والمناظرة للجنة الدولية للدســتور الغذائي 
)Codex( تضــم كافــة الجهــات المعنية 
الحكوميــة واألكاديميــة والبحثية، وممثلي 

القطــاع الخاص والعــام وجمعيــات حماية 
المســتهلك، كما تضم لجــان فرعية مناظرة 

للجان الدستور الغذائي الدولية.
وأضاف رئيس هيئــة المواصفات والجودة 
ان انشــاء الدولــة للهيئة القومية لســالمة 
الغــذاء يتوافــق مــع التوجهــات العالميــة 
لتطبيق اشتراطات سالمة الغذاء في مصر، 
مشــيراً الــى أهميــة توفيــر الدعــم الكامل 
وضمــان التكامل للنهوض بســالمة الغذاء 
وتوفيــر غــذاء آمــن للمســتهلكين، وزرع 
الثقة بيــن المواطن وأجهزة الدولة المعنية 

بالرقابة على سالمة الغذاء.
ومن جانبه أشــار الدكتــور صابر منصور، 
خبير ســالمة الغذاء بمنظمــة »الفاو« الى 
إن ســالمة الغــذاء وضمــان الممارســات 
العادلة في التجارة تمثالن الركائز األساسية 
لصياغــة النصوص التي تصــدر عن هيئة 
الدســتور الغذائي )الكودكس(، مشــيراً الى 
ان تفعيل منظومة ســالمة الغذاء في مصر 
تتطلــب تحقيق الشــراكة بيــن القطاع العام 
والخــاص، والتعاون بين مختلف الشــركاء 
واإلســتفادة من الخبرات األكاديمية العلمية 
والعمليــة المتمثلة فــي الجامعات والمراكز 

البحثية والقطاعات الصناعي واإلنتاجية.
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عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات 
مع الدكتور/ ســيريل چان نون، ســفير المانيا بالقاهرة حيث تناول 
اللقاء مســتقبل العالقات االقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات 
ذات االهتمام المشــترك، حضر اللقاء المهندس/ أحمد طه مســاعد 

أول الوزير لشئون الصناعة.
وقال الوزير ان المباحثات تناولت إمكانيات االســتفادة من التجربة 
االلمانيــة في تنميــة وتطوير القطاع الصناعــي المصري باعتباره 
المحــرك األساســي لالقتصــاد القومي خاصــة وان المانيــا تمتلك 
خبــرات كبيــرة وتكنولوجيــات متقدمة في هذا الصدد، مشــيرا الى 
ان هناك فرصا ضخمة امام دوائر االعمال األلمانية لالســتثمار في 
الســوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية 
لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير ألسواق الدول المجاورة 

واألسواق االقليمية وبصفة خاصة السوق اإلفريقي.
وأكد نصار أن العالقات االقتصادية المصرية األلمانية تشــهد خالل 
المرحلــة الحاليــة تطورات غير مســبوقة خاصة علــى الصعيدين 
التجاري والصناعي مشــيراً الــى أن العالقات التجارية بين البلدين 
شــهدت تطوًرا ملموســاً خالل الـ9 أشــهر األولى من العام الجاري 
حيــث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار و622 مليون 
دوالر مقارنة بنحو 3 مليار و579 مليون دوالر خالل نفس الفترة 

من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 43 مليون دوالر.
وأشــار الى أن مصر تمتلك قاعدة صناعيــة ضخمة تؤهلها لريادة 

القطاع الصناعي بمنطقة الشــرق األوســط وقارة إفريقيا، الفتاً الى 
ان هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات األلمانية للدخول 
والمنافســة بالســوق المصري وبصفة خاصة في مجال الســيارات 
العاملــة بالغاز خاصــة وان الحكومة المصريــة تتبني حاليا توجها 
عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدال من 
الوقود التقليدى، وذلك ضمن اإلجراءات الخاصة بترشــيد استخدام 

الطاقة وتقليل االنبعاثات البيئية.
ولفت نصار الى إمكانية انشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة 
في مجال انتاج مكونات الســيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى 
والتصدير ألســواق االتحاد األوروبي السيما وان السوق المصري 
يمتلــك ميزات تنافســية عديدة خاصــة فيما يتعلق بتوافــر العمالة 
المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ 
المصريــة لكافة الدول األوروبية، مشــيراً الى حرص الوزارة على 
تقديم كافة ســبل الدعم والمســاندة لالســتثمارات األلمانية القائمة 

والجديدة بالسوق المصري.
ومن جانبه قال الدكتور ســيريل چان نون، ســفير المانيا بالقاهرة 
ان هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين األلمانية والمصرية لتنمية 
عالقات التعاون االقتصادي بين البلدين لمســتويات غير مســبوقة 
خــالل المرحلة الحالية، مشــيرا الــى ان هناك توجهــا إيجابيا لدى 
دوائــر االعمال األلمانية للعمل بالســوق المصري باعتباره محوراً 

رئيسيا لألسواق اإلقليمية وأسواق دول القارة االفريقية.

3.6 مليار دوالر حجم التبادل التجاري 
بين مصر والمانيا خالل الـ 9 أشهر 

األولى من العام الجاري

افتتح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة باإلنابة عن رئيس 
 Destination« مجلس الوزراء فعاليات الــدورة الرابعة لمعرض
للغــزل  التصديــري  المجلــس  ينظمــه  الــذي   »2019  Africa
والمنســوجات والمالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالتعاون مع 
جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك وذلك خالل الفترة من 11-9 
نوفمبر بمشــاركة 150 شــركة مصدرة و230 مشترى من الواليات 

المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي. 
وقد شــارك في فعاليات االفتتاح الســفيرة نبيلة مكــرم وزيرة الهجرة 
وشــئون المصرييــن بالخــارج والســيد / هشــام توفيق وزيــر قطاع 
االعمال العام والمهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل 
والنســيج والمالبس الجاهزة والمفروشــات المنزلية والســيد/ محمد 
قاســم عضو مجلس ادارة غرفة المالبس الجاهــزة باتحاد الصناعات 
والمفــوض العــام للمعرض والمهنــدس خالد الميقاتــى رئيس جمعية 
اكســبولينك الى جانب عدد كبير من ســفراء الدول العربية واالفريقية 
ومســئولي الشــركات األجنبية العاملة في الســوق المصري في مجال 

الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية. 
وقال الوزير ان مشــاركة كبار المشــترين الدوليين العاملين في مجال 
الغزل والنســيج والمالبس الجاهزة تعكس االهتمام العالمي بالمنتجات 
المصرية وتمثل فرصة كبيرة لتعظيم االســتفادة من اإلمكانات الهائلة 
التي تمتلكها مصر في مجال الصناعات النســيجية، مشــيرا الى أهمية 

اللقــاءات الثنائيــة التي ســتتم خالل فعاليات المعــرض لعقد الصفقات 
التصديرية بين المصدرين المصريين والمشترين األجانب.

وأكــد نصار حرص الــوزارة على النهوض بصناعة الغزل والنســيج 
والمالبس الجاهزة باعتبارها أحدي الصناعات اإلستراتيجية باالقتصاد 
القومي، مشيراً إلى أهمية االرتقاء بصادرات القطاع لمختلف األسواق 
اإلقليميــة والعالميــة خاصــة وأن المنتجــات المصرية تتمتــع بقبول 

وتنافسية كبيرة باألسواق األمريكية واألوروبية واإلفريقية.
وأشار الوزير الى ان المعرض يسهم في تكامل سالسل اإلنتاج االفريقية 
وتعزيز قدراتها على المنافسة في األسواق اإلقليمية والعالمية، مشيراً 
إلــى أن المعرض يمثــل فرصة كبيــرة لتحقيق التكامــل التجاري بين 
الــدول االفريقيــة خاصة وأن هنــاك فرصا كبيرة امــام منتجات الغزل 
والمنســوجات والمالبس الجاهزة والمفروشــات المنزلية باألســواق 

االفريقية.
وأضــاف أن صادرات قطاع الغزل والنســيج حققت خالل الـ9 أشــهر 
األولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 10% حيث سجلت 2 مليار 
و 571 مليون دوالر مقارنة بنحو 2 مليار و335 مليون دوالر خالل 
نفــس الفترة من العــام الماضي، كما حققت صــادرات قطاع المالبس 
الجاهزة خالل الـ9 أشــهر األولى من العام الجاري نســبة زيادة قدرها 
7% حيث بلغت مليار و 268 مليون دوالر مقارنة بنحو مليار و 180 

مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي.

باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات 

 Destination الدورة الرابعة لمعرض
Africa بمشاركة 150 شركة مصدرة 

و230 مشترى عالمي
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وافــق المهنــدس/ عمــرو نصار وزيــر التجارة والصناعــة على بدء 
إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرســوم مكافحة اإلغراق النهائية 
المفروضــة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من 
األليــاف التركيبية بمقاســات وأوزان مختلفة )عــدا الكهربائية( وإن 

كانت على هيئة روالت ذات المنشأ أو المصدرة من الصين.
وقال الســيد/ ابراهيم الســجيني رئيس قطاع المعالجــات التجارية ان 
القطاع تلقى طلب مؤيد مســتندياً من اتحاد الصناعات المصرية ممثاًل 
عن شــركة مصر أســبانيا للبطاطين والمنسوجات وشركة سانتامورا 
ايجيبــت لمراجعة رســوم مكافحة اإلغراق النهائيــة المفروضة على 
البطانيــات المصنعــة من األليــاف التركيبيــة يدعى أن إنهــاء العمل 
بالرســوم المفروضــة على المنتج والخاضع للبنــد الجمركي 63 01 
40 يمكن أن يؤدى إلى احتمال اســتمرار أو تكرار اإلغراق والضرر 

على الصناعة المحلية.

وأضاف ان القطاع قام بدراســة طلب المراجعة النهائية وأعد تقريراً 
للعرض على اللجنة االستشــارية حيث رفعت توصيات لوزير التجارة 
والصناعــة باتخاذ إجراءات بــدء تحقيق المراجعة النهائية للرســوم 
المفروضــة علــى الصنــف المشــار إليــه، والنشــر بجريــدة الوقائع 

المصرية.
جدير بالذكر أنه ســيتم إخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات 
تحقيــق المراجعــة النهائية ضد الواردات الُمشــار إليها، كما ســتتاح 
الفرصــة لكافة األطراف إلبداء وجهات نظرها وفقاً لآللية التي حددها 
القانــون الدولــي والتشــريع المحلي فــي هذا الصدد مــن خالل قوائم 
األسئلة التي يتم إرسالها، وكذا سيتم إجراء زيارات ميدانية لألطراف 
المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم األسئلة قبل 

اتخاذ القرار النهائي.

اشــار أحدث تقريــر حول مؤشــرات أداء مصلحة الرقابــة الصناعية 
بــوزارة التجــارة والصناعــة خالل الـ 10 شــهور األولى مــن العام 
الجــارى )ينايــر – اكتوبر( الى جهود مكثفة قامــت بها المصلحة في 
إطــار حرصها على إحــكام الرقابة على المصانع وتطبيق المواصفات 

القياسية المصرية والعالمية حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية.
وقــال المهندس/ محمد حلمــى القائم بأعمال رئيــس مصلحة الرقابة 
الصناعية أن المصلحة قامت بإجراء 10 االف و266 حملة تفتيشية 
على المصانع، كما تم إجراء 17 ألف و595 دراسة فنية متخصصة 
تضمنــت 5 االف و315 دراســة فنيــة فــي مجــال الســماح المؤقت 
والدروبــاك، و12 ألــف و262 دراســة فنيــة متنوعة و8 دراســات 

مستلزمات إنتاج.
وأكــد ان المصلحة تكثف من حمالتها التفتيشــية الحكام الرقابة على 
المصانــع والتأكد من تطبيقها لمواصفــات ومعايير الجودة، الفتا الي 
ان الشــهور الماضية شهدت اتخاذ عدد من اإلجراءات القانونية تجاه 
المصانع المخالفة وذلك تماشــياً مع خطة وتوجهات الوزارة لالرتقاء 

بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسالمة المستهلك.
وفــي مجال االعتمــاد والتراخيص، أوضح حلمــى أن المصلحة قامت 

بترخيص 3 االف و578 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 757 
مركز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( وتسجيل 45 مطبعة عاملة 
في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خالل وحدة 

دليل خدمة المواطن بالرد على 2124 استفساراً 1228 شكوى.

استجابة لطلب اتحاد الصناعات المصرية ... 
بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم 

مكافحة اإلغراق على واردات البطانيات 
المصنعة من األلياف التركيبية القادمة من الصين

 Dubai 5 The Big تختتــم اليــوم فعاليات المعــرض الدولــى
والــذى اقيــم بمدينة دبــى بدولة االمــارات العربيــة المتحدة خالل 
الفترة من 25-28 نوفمبر الجارى حيث نظم المشــاركة المصرية 
بالمعــرض هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديري 
لمــواد البنــاء والتشــييد وذلك من خــالل الجناح المصــري والذى 
أقيم على مســاحة 428 متر بمشــاركة 18 شركة مصرية، وتأتى 
المشاركة المصرية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 
الهادفة لمضاعفة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية في كافة 
الفعاليــات والمعارض الدوليــة ووفقاً لخطة المعارض لعام 2019 

.2020–
وقــال الدكتور عبد العزيز الشــريف رئيس هيئــة تنمية الصادرات 
إن معــرض Dubai 5 The Big يعد أحد أكبر وأهم المعارض 
المقامــة في قطــاع البناء والمقاوالت في المنطقة، مشــيراً إلى أن 
المعــرض يســهم في الترويــج لمنتجات مواد البنــاء المصرية في 
مختلف أســواق دول الشــرق األوســط ويعد بمثابة بوابــة العبور 

للشركات المصرية نحو تلك األسواق.
وأضــاف أن العام الجاري شــهد انعقــاد فعاليات الــدورة األربعين 
لمعــرض Dubai 5 Big، وذلك بمشــاركة مايزيد عن 2.390 
عارًضا محلًيا ودولًيا يمثلون 66 دولة، لعرض 20 ألف منتج من 
حلول البناء مشيرا الى ان المعرض استقبل خالل الدورة الحالية ما 

يزيد عن 68 ألف زائر من 130 دولة حول العالم.

وأوضــح الشــريف أن معــرض Dubai 5 The Big هذا العام 
يمثــل منصة شــاملة تجمع بين مزايا 7 معــارض متخصصة وهو 
مــا يعكس قدرة المعرض على اســتقطاب جمهور من مختلف دول 
العالــم لعقــد اجتماعات األعمــال واللقــاءات الثنائيــة، وهو االمر 
الذى اتاح فرصة متميزة للشــركات المصرية لاللتقاء بالمشــترين 
والمصنعين والمستشارين وأصحاب االعمال ومعرفة ما يجرى في 

هذه الصناعة عبر المرحل المختلفة للمشروعات اإلنشائية.
ومــن جانبه قال الســيد/ محمد عثمان رئيــس الجناح المصري ان 
المعرض ركز على 5 محاور رئيســية تشــمل الــذكاء االصطناعي 
وإدارة األصول الرقمية والتوائم الرقمية، والمنازل والمباني الذكية 
وإنترنــت األشــياء، ونمذجة معلومــات المبانــي، والطباعة ثالثية 

األبعاد، والواقع المعّزز واالفتراضي والطائرات المسّيرة.
واضــاف ان معــرض The Big 5 قــدم التكنولوجيــات الجديدة 
وأحدث حلول اإلنشــاءات الجاهزة والمعيارية لألغراض الســكنية 
والتعليميــة والصحية والتجارية، مشــيراً إلــى أن المعرض حظى 

بمشاركة أكبر شركات اإلنشاءات الرائدة في المنطقة.
هــذا وقد قام أعضــاء مكتب التمثيــل التجاري بدبــي بتفقد الجناح 
المصــري بمعــرض Dubai 5 The Big، حيث تم اســتعراض 
إمكانية تعظيم اســتفادة الشركات المصرية المشاركة من المعرض 
كما تم اســتعراض المعروضات المصرية وتقديم دراسات تسويقية 

لقطاع مواد البناء بالسوق اإلماراتي.

بمشاركة 18 شركة
هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة 
The Big 5 Dubai المصرية بمعرض

فى أحدث تقريرحول مؤشرات أداء الرقابة الصناعية خالل 
الـ 10 أشهر األولى من عام 2019

م.محمد حلمى: إجراء10 اآلف و266حملة تفتيشية على 
المصانع وإعداد 17 ألف و595 دراسة فنية وترخيص3578 

مرجل بخارى وإعتماد 757 مركز صيانة
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عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسفيرة نبيلة 
مكرم وزيرة الهجرة وشــئون المصريين بالخارج لقاءا موســعا مع 
مســؤلى 5 شــركات كندية عاملة فى مجال المالبس الجاهزة وذلك 
على هامش مشاركتهم فى معرض Destination Africa الذي 
بــدأ فعالياته صباح اليــوم، حيث تناول اللقاء الفرص االســتثمارية 
الضخمة المتاحة فى مجال المنســوجات والمالبس الجاهزة بالسوق 
المصري وامكانية انشاء مشروعات مشتركة لتلبية احتياجات السوق 

المحلى والتصدير لالسواق االقليمية وأسواق القارة اإلفريقية.
وقــال نصــار ان العمل بالســوق المصــري يتيح فــرص النفاذ الحر 
للمنتجات المصرية لالســواق العالمية فى إطار شبكة اتفاقيات حرة 
ونفضيلية ضخمة تشمل اسواق دول القارة االقريقية والدول العربية 
والواليات المتحدة االمريكية باالضافة الى اسواق االتحاد األوروبي، 
مشــيراً الى ان هناك فرص لالســتثمار فى السوق المصرى فى كافة 
سالسل انتاج الصناعات النسجية والتى تشمل زراعة القطن والغزل 
والنسيج والصباغة والتجهيز وصناعة المفروشات المنزلية وصوال 

الى المالبس الجاهزة.
وأضــاف الوزير ان مصــر تمتلك قاعدة صناعيــة ضخمة فى مجال 
الغزل والنســيج وتعد احدى الدول الرائدة فى هذا المجال فى منطقة 
الشــرق االوســط وقارة افريقيا الفتا الى ان تنميــة هذا القطاع تأتى 
علــى رأس اولويات الوزارة حاليــا باعتباره أحد القطاعات الداعمة 

لالقتصاد القومى والموفرة لألالف من فرص العمل الالئقة سنويا.
واكــد نصار اهمية المعارض الداخلية والخارجية والبعثات التجارية 
فــى التعرف على الفرص التجارية واالســتثمارية المتاحة بالســوق 
المصــرى وتعزيز التعاون االقتصادى بين مصر ومختلف شــركائها 
على المســتويين االقليمى والعالمى، الفتــا الى حرص الوزارة على 

توفيــر كافة اوجه الدعم لمشــروعات التصنيع المشــترك بين مصر 
وكندا بصفة خاصة ومع مختلف دول العالم بصفة عامة.

ومــن جانبهــا أكدت الســفيرة/ نبيلــة مكرم وزيرة الهجرة وشــئون 
المصرييــن بالخــارج أهمية دور المســتثمرين المصرييين بالخارج 
في جذب المزيد من اإلستثمارات الكندية للسوق المصرى في مجال 
الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة بصفة خاصة ومختلف القطاعات 
الصناعيــة بصفــة عامة، مشــيرة إلــى أن زيارتها األخيــرة لمدينة 
مونتــلا الكنديــة التقــت بعدد كبير مــن رجال األعمــال المصريين 
والذين أبدوا حماســة لالســتثمار في مصر، وشــارك عدد منهم في 
مؤتمر مصر تســتطيع باالســتثمار والتنمية والــذي عقد في اكتوبر 
الماضي برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم استعراض 
الفرص االستثمارية في اطار استراتيجية الحكومة 2030، وهو ما 
دفع اليوم علي مشاركة مستثمرين مصريين وشركاءهم الكنديين. 

بمعــرض  الكنديــة  للشــركات  المتميــزة  المشــاركة  إن  وقالــت 
Destination Africa تعكــس حــرص دوائــر األعمال الكندية 
على التواجد بالسوق المصرى سواء لإلستثمار او إستيراد المنتجات 
المصريــة فى مجال المالبس الجاهزة والتــي تحظى بقبول كبير فى 

السوق الكندى.
 ومن جانبهم أشاد ممثلو الشركات الكندية بالجهود الكبيرة للحكومة 
المصرية لتحسين مناخ االستثمار والسعى لخلق بيئة اعمال مستقرة 
وجاذبة للمســتثمرين االجانب، مؤكدين حرصهم على دراســة كافة 
الفــرص االســتثمارية المتاحــة لبدء شــراكات فاعلة مع الشــركات 
المصريــة خاصة وان الســوق المصرى يعد محور ارتكاز رئيســى 
لنفــاذ المنتجــات الى العديد من االســواق االقليميــة وبصفة خاصة 

السوق االفريقى.

التقى المهنــدس عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعة نظيره السيد/ هارديب سينجبورى 
وزيــر الدولة للتجــارة والصناعة والطيران 
المدنــى واإلســكان بحكومــة الهنــد وذلــك 
بحضور الســيد/ راهوال كواليشيرايث  سفير 
دولــة الهند بالقاهــرة والســيد/ احمد عنتر 
وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس 
جهاز التمثيل التجارى والســيد/ ديباك جين 

رئيس اتحاد الصناعات الهندية 
وأكــد الوزير ان هناك توافق في الرؤى بين 
الحكومتيــن المصرية والهندية لتحقيق نقلة 
نوعيــة فــي مســتوى العالقــات االقتصادية 
المشــتركة خالل المرحلــة المقبلة وذلك من 
خــالل اتاحــة الفرصــة للقطــاع الخاص في 
البلديــن للدخــول في شــراكات اســتثمارية 
تســهم في انســياب حركــة التجــارة وتعزز 
التعاون المشــترك فــي المجاليــن االنتاجى 

والخدمي. 
ونــوه نصار إلى أن معدالت التبادل التجاري 
بين مصر والهند بلغــت العام الماضي 4.5 
مليار دوالر منها 1.7 مليار دوالر صادرات 
مصرية و2.8 مليار دوالر واردات، مشيراً 
إلى أهمية تعزيز العمل المشــترك بين مصر 
والهند إلحداث توازن بالميزان التجاري بين 

البلدين.
لفــت  الصــدد  هــذا  وفــى 
نصــار إلى أهمية االســتفادة 
مــن اتفــاق التجــارة الحــرة 
والــذي  اإلفريقيــة  القاريــة 
دخــل حير النفاذ خالل شــهر 
يوليــو الماضــي فــي تعزيز 
دول  بيــن  التجــارة  تدفــق 
القــارة اإلفريقية في الســلع 
والخدمات الى جانب تحسين 
القاريــة،  القيمــة  سالســل 
مشــيراُ إلــى أن االتفاق يفتح 
أسواقاً جديدة أمام الصادرات 

المصرية بالقارة اإلفريقية التي يبلغ ناتجها 
المحلــى 2600 مليار دوالر وتمتلك ســوق 

ضخم قوامه 1.2 مليار مستهلك.
ومن جانبه أكد الســيد/ هارديب سينجبورى 
وزيــر الدولة للتجــارة والصناعة والطيران 
المدنــى واإلســكان بحكومة الهنــد إن هناك 
فرص واعــدة أمام البلديــن لتعزيز التعاون 
المشترك في مختلف المجاالت وعلى رأسها 
مجال األدوية وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً 
إلى أهمية تعزيــز التعاون بين مصر والهند 
في مجال الســياحة ال سيما وأن مصر تمثل 

مقصداً سياحياً جذاباً لدى السائح الهندى.
وأضــاف ســينجبوري أن الحكومــة الهندية 
حريصــة علــى تعزيــز التعــاون مــع مصر 
للمنتجــات  اســتراتيجياً  واتخاذهــا محــوراً 
الهنديــة إلى أســواق دول أفريقيا، مشــيراً 
إلــى أهميــة تعظيــم االســتفادة مــن جهات 
التمويــل بالبلدين لتوفير اآلليــات التمويلية 
للمســتثمرين بمصر والهند وتشجيعهم على 
ضخ اســتثمارات جديدة فــي المجاالت ذات 
االهتمام المشترك بين البلدين وعلى رأسها 

بنك التصدير واالستيراد الهندي.  

عقــد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاًءا موســعاً 
مــع الســيد/ إيان ســتيف مســاعد وزير التجــارة األمريكــي والوفد 
المرافــق لــه الذي زار القاهــرة على رأس وفد رفيع المســتوى من 
المســئولين بالحكومــة األمريكية وممثلى 110 شــركة أمريكية فى 
مختلــف المجاالت للمشــاركة بفعاليات منتدى األعمــال الذي نظمته 
غرفة التجارة األمريكية بالقاهرة، حضر اللقاء المستشــار التجارى 

فاضل يعقوب مدير ادارة االمريكتين بجهاز التمثيل التجارى.
وقــال الوزيــر أن اللقاء اســتعرض نتائج زيارة الدكتــور/ مصطفى 
مدبولى للعاصمة األمريكية واشنطن خالل شهر أكتوبر الماضي التي 
تضمنت لقاءات رفيعة المســتوى مع عدد من المسئولين األمريكيين 
وممثلى قطاع المال واألعمال ومسئولى كبرى الشركات األمريكية.

وأكــد نصــار أن العالقات االقتصاديــة المصريــة األمريكية عالقات 
إســتراتيجية تســتند لتاريخ طويل من التعاون المشــترك فى مختلف 
المجــاالت التجاريــة والصناعية واإلســتثمارية، مشــيراً إلى أهمية 
اإلرتقــاء بمعدالت التجارة البينية بين مصــر والواليات المتحدة كى 
ترقى لمســتوى العالقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث 
بلغ حجم التبادل التجار خالل الـ9 أشــهر األولى من العام الجارى 5 

مليار و508 مليون دوالر.
وأضاف الوزير ان اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال 
حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة االلكترونية، مشيراً 
الى التزام مصر الكامل بكافة االتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق 

الملكية الفكرية فى إطار النظام التجارى العالمى متعدد االطراف
واوضــح نصــار ان اللقــاء اســتعرض ايضــاً الفرص اإلســثتمارية 
المتاحة بالســوق المصرى فى مجال صناعة الســيارات والصناعات 
المغذية لها، مشيراً الى اهمية مشاركة دوائر االعمال االمريكية بهذه 
المشروعات واالستفادة من حجم السوق المصرى الكبير وإمكانيات 
النفاذ لعدد كبير من األسواق اإلقليمية والعالمية خاصة أسواق الدول 

العربية ودول القارة اإلفريقية.
ولفت نصار إلى أن الحكومة تســتهدف جعــل مصر محوراً لصناعة 
الســيارات على المســتويين القارى واإلقليمــى خاصة في ظل توافر 
العمالة المؤهلة لتغطية إحتياجات القطاع، مشيراً إلى إمكانية تعزيز 
التعــاون الصناعى واإلســتثمارى بيــن الحكومة ومجتمــع األعمال 
المصــرى ودوائر األعمــال األمريكية بدول القــارة اإلفريقية خاصة 
وأن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حالياً إســتراتيجية لتدشــين عدد 
من الصناعات بعدد من دول شــرق وغرب القارة بخبرات ومدخالت 

إنتاج مصرية.
ومن جانبه أكد الســيد/ إيان ستيف مســاعد وزير التجارة األمريكي 
حــرص اإلدارة األمريكيــة علــى تعزيــز العالقــات االقتصاديــة بين 
الواليات المتحدة األمريكية ومصر لمســتويات غير مســبوقة خاصة 
وأن السوق المصرى يمثل وجهة متميزة لرؤوس األموال األمريكية 
ومحــوراً رئيســياً لنفــاذ المنتجات األمريكية ألســواق دول الشــرق 

األوسط وقارة إفريقيا.

وزيرا الصناعة والهجرة يبحثان مع وفد شركات 
كندية فرص االستثمار المتاحة بالسوق المصرى 

فى مجال المالبس والمنسوجات 

مباحثات مصرية هندية لتنمية العالقات 
االقتصادية المشتركة 

ووفد حكومي أمريكى بالقاهرة لتعزيز 
التعاون اإلقتصادى المشترك بين البلدين 
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قالــت منظمة التجــارة العالمية فــي تقرير »رصد 
التجــارة« الصادر خالل شــهر نوفمبر الماضي إن 
دول مجموعــة الـــ20 األكثــر تقدماً قــد تبنت 28 
تدبيــراً مقيــداً للتجارة غطت ســلع بقيمة تصل الى 
460,4 مليار دوالر خالل الفترة من منتصف مايو 

وحتى منتصف أكتوبر الماضي، وذلك بزيادة %37 
عــن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ فيها 
حجم الســلع المتأثرة بهــذه التدابير 335,9 مليار 
دوالر، األمر الذى زاد من حالة القلق إزاء مستقبل 

التجارة الدولية واالقتصاد العالمي.
وأوضــح التقرير أن نمو التجــارة تباطأ خالل هذه 
الفترة مما دفــع المنظمة الى خفض توقعاتها لنمو 
التجــارة العالميــة في 2019 الــى 1,2%، أي أقل 
مــن توقعاتها في شــهر إبريل الماضي والتي كانت 

.%2,6
وأضاف التقريــر أن اقتصادات مجموعة الـ20 قد 
فرضت الى جانب تلك الحواجز التجارية 36 اجراًء 
لتســهيل التجارة خالل الفتــرة من مايو الى اكتوبر 
مــن هذا العام، شــملت ســلع بقيمــة 92,6 مليار 
دوالر، وهو رقم أقل بكثير من الوارد بتقرير رصد 

في أحدث تقرير 
لمنظمة التجارة العالمية

قيود تجارية غير 
مسبوقة لمجموعة الـ 
20 تؤثر على حركة 

التجارة العالمية 
المصدر: الموقع اإللكتروني لمنظمة التجارة العالمية

التجارة األخير والذى ســجل سلع بقيمة 397,2 
مليار دوالر.

وقد ســجلت آخر ثالثة تقاريــر لرصد التجارة أن 
حصــة التجارة بــدول مجموعة الـــ20 المتأثرة 
بالتدابير المقيدة لالســتيراد تأرجحت بين %2,5 

و3,5% من واردات هذه الدول.
وقال الســيد/ روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة 
التجــارة العالميــة إن هــذه اإلجراءات ســتخلق 
عواقب كثيرة على معدالت النمو وخلق الوظائف 
والقدرة الشــرائية وتنامي عــدم التيقن وتراجع 
االستثمار وتباطؤ حركة التجارة العالمية، مشيراً 
الــى أن هنــاك حاجــة ملحــة لــدور ايجابي من 

مجموعة العشرين لتفادى هذه التداعيات. 
جديــر بالذكــر أن مجموعة العشــرين تضم دول 

األرجنتين وأستراليا والصين وفرنسا والبرازيل 
والمملكــة المتحــدة وألمانيــا والهنــد واليابــان 
والمكســيك وجنــوب أفريقيا وروســيا والمملكة 
العربية السعودية وتركيا وكوريا الجنوبية وكندا 
وإندونيســيا والواليــات المتحــدة وإيطاليــا، مع 
مشــاركة كل من صنــدوق النقد الدولــي والبنك 

الدولي واالتحاد األوروبي.
وتســتهدف المجموعة تعزيــز وتطوير االقتصاد 
العالمــي وإصــالح المؤسســات الماليــة الدولية 
وتحســين النظام المالي باإلضافــة الى دعم نمو 
االقتصــاد العالمي وتوفيــر وتطوير فرص العمل 
وتفعيــل مبادرات التجارة الحرة الى جانب تعزيز 
التنميــة بمختلف مناطق العالم وتعزيز اســتقرار 

االقتصاد الدولي.
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- حقــق قطاع الصناعات الهندســية زيادة في معدالت التصدير خالل 
الـ9 شــهور االولى من العام الجاري بنســبة بلغت 9% حيث ســجلت 
نحو مليــار و873 مليون دوالر مقارنة بمليار و722 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من عام 2018. 

- بلغت مســاحة الجناح المصري بمعرض جلفود للتصنيع 2019 
المنعقد بدبي 444 متر مربع حيث شــاركت فيه 22 شــركة منها 
4 شــركات تعمل فــي مجالي التصنيع الغذائــي والتعبئة والتغليف 
و18 شــركة تعمل في مجال مكونات التصنيع الغذائي وقد شــارك 
في المعرض أكثر من 1600 شركة عارضة تمثل 60 دولة حيث 

حظي المعرض بإقبال كبير بلغ 35 ألف زائر. 

- حقــق حجم التبــادل التجاري بين مصــر وجنوب افريقيا 
العــام الماضى نســبة زيادة قدرهــا 4.8% حيث بلغ 291 
مليون دوالر مقارنة بنحو 277.5 مليون دوالر خالل عام 

 .2017
- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند العام الماضي 
4.5 مليــار دوالر منها 1.7 مليار دوالر صادرات مصرية 

و2.8 مليار واردات.
- بلــغ حجم التبادل التجاري بين مصــر والمانيا خالل الـ9 
أشــهر األولى مــن العام الجــاري 3 مليــار و622 مليون 
دوالر مقارنــة بنحــو 3 مليار و579 مليــون دوالر خالل 
نفــس الفترة مــن العام الماضي بنســبة زيــادة قدرها 43 

مليون دوالر.
- بلــغ حجم التبــادل التجاري خالل الـ9 أشــهر األولى من 
العام الجاري بين مصر والواليات المتحدة االمريكية بلغ 5 

مليار و508 مليون دوالر خالل 
- حجــم التجــارة بين مصر وعمان بلغ نحــو 412 مليون 

دوالر

- صادرات قطاع الغزل والنســيج حققت خالل الـ9 أشــهر األولى 

من العام الجاري نســبة زيادة قدرها 10% حيث ســجلت 2 مليار 

و 571 مليون دوالر مقارنة بنحو 2 مليار و335 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة من العام الماضي 

- هيئة تنمية الصادرات تنظم مشــاركة 53 شــركة ودار نشر 

مصرية بمعرض الشــارقة الدولي للكتــاب والمعرض الدولي 

للكتاب بالجزائر، حيث أقيم الجناح المصري بمعرض الشارقة 

الدولي للكتاب على 

- حققت صادرات قطاع المالبس الجاهزة خالل الـ9 أشــهر 

األولى من العام الجاري نســبة زيادة قدرها 7% حيث بلغت 

مليــار و 268 مليــون دوالر مقارنة بنحــو مليار و 180 

مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

- مســاحة 489 متر مربع وبمشــاركة 37 دار نشــر، بينما 

شــهد الجناح المصــري بالمعرض الدولي للكتــاب بالجزائر 

مشاركة 16 شركة على مساحة 298 متر مربع. 
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الفــرص  المــرأة وتكافــؤ  نظمــت وحــدة 
بــوزارة التجارة والصناعــة ندوة للتوعية 
بأهمية الكشــف المبكر عن سرطان الثدى، 
اســتعرضت أســباب اإلصابة بهذا المرض 
وطرق الوقاية منه واالخطاء الشائعة حول 

مسبباته. 
وقد شــارك بفعاليات ورشة العمل السيدة/ 
انتصــار البــارودى رئيــس وحــدة المرأة 
وتكافؤ الفرص والدكتورة/ شــروق محمد 
اخصائية الجراحة العامة بمستشــفى بهية 
لعالج ســرطان الثــدى والســيدة/ نورهان 
هانى مسئولة الندوات والتوعية بمستشفى 
بهيــة وعدد كبير مــن الموظفــات بوزارة 

التجــارة والصناعــة الــى جانــب رؤســاء 
الوحــدات الفرعية لوحــدة المرأة بالهيئات 

والجهات التابعة للوزارة 
وأكدت الســيدة/ إنتصــار  البارودى رئيس 
وحــدة المــرأة وتكافــؤ الفــرص بالوزارة 
أهميــة النــدوة فــي توعية المــرأة العاملة 
بالــوزارة بمرض ســرطان الثدى ومخاطر 
تأخــر الكشــف عنه وطــرق الوقايــة منه، 
مشــيرًة الى أن  الوحدة تعتزم تنظيم العديد 
مــن الفعاليــات بهــدف نشــر الوعــى لدى 
المــرأة العاملــة بالوزارة فــي اطار مبادئ 
واهــداف االســتراتيجية الوطنيــة لتمكين 

المرأة المصرية 2030.
 ومن جانبها قالت الدكتورة/ شروق محمد 
اخصائية الجراحة العامة بمستشــفى بهية 
لعــالج ســرطان الثــدى ان أهــم أعــراض 
اإلصابة بســرطان الثدي تشمل إفراز مادة 
شفافة أو دموية من الحلمة كعالمة واضحة 
علــى ظهور الــورم أو ظهــور احمرار أو 
ما يشــبه الجلد المجّعد على ســطح الثدي، 

وكذلــك اختفــاء حلمــة الثــدي واتجاههــا 
للداخل وأيضا الحكــة والتورم وااللتهابات 

المتكررة بجلد الثدي. 
وأضافــت انه كلمــا زاد عمر الســيدة كلما 
أصبحــت عرضــه أكثر لإلصابة بســرطان 
الثدي حيــث أن العوامل الوراثية والتاريخ 
المرضــي الشــخصي والتدخيــن وتنــاول 
اإلصابــة  فــرص  مــن  تزيــد  الكحوليــات 
بالمرض، مشيرًة الى أهمية إجراء الفحص 
الدوري للكشــف المبكر عن سرطان الثدي 
عند الوصول لســن األربعيــن حتى وإن لم 
يكــن لدى الســيدة تاريخ  مرضــي وراثي 
لســرطان الثدي وحتى إن لــم يظهر عليها 
أي عرض مــن أعراض المرض، حيث أن 
الفحص يتم عن طريق أشــعة الماموجرام 
التــي يمكنهــا التعــرف على المــرض في 

مراحل مبكرة جدا.  
أشــارت  المبكــر  الكشــف  وحــول طــرق 
د.شــروق محمــد إلى أن هنــاك عدة طرق 
للفحــص الذاتي يمكن لكل ســيده القيام بها 
فــي بيتها مره كل شــهر وذلــك عن طريق 
فحص الثــدي بصرياً مع وضــع الذراعين 
جانباً، ثم رفع الذراعين ألعلي والبحث عن 
أية تغييرات، تــورم او تنقير في الجلد، أو 
تغييــرات في الحلمه أو تحــت اإلبط، الفتًة 
الى انه يمكن كذلك الفحص باستخدام أنامل 
األصابــع، والتحرك بها حــول كامل الثدي 
في إطــار دائري بحيث يكــون التحرك من 
الخارج إلى المركز مع فحص الثدي وكامل 

منطقة اإلبط.
 وأوضحــت أن هنــاك كثيــر مــن األخطاء 
الشــائعة المتداولة حول مســببات المرض 
الحمــاالت  وارتــداء  العــرق  كمزيــالت 
الصدرية أو إزالة  الشعر بالليزر أو أكالت 
معينه تتســبب في اإلصابة بالمرض مؤكدة 
أن الســرطان ليس بفيروس أو بكتريا إنما 
هو خاليا أختلت وانقســمت بشكل كبير جدا 
وأنتجت خاليــا غير طبيعية تعرف بالخاليا 
الســرطانية حيث ان عالج ســرطان الثدي 
يتضمــن الثــدي واالبــط والجســم بالكامل 
وتتنــوع مــا بين عمليه جراحيــه أو عالج 
اشــعاعي او عالج كيماوي او هرموني أو 

موجه.
 ولفتت د. شــروق محمد إلى  أهمية اتباع 
أســلوب حياة صحــي وممارســة الرياضة 
بشــكل منتظم وكذلك عــدم التدخين وتناول 
الكحوليــات واالبتعاد عن الســمنة للوقاية 
والتقليل من نسبة اإلصابة بسرطان الثدي.
 وحول إمكانيات   اإلســتفادة  من الخدمات 
العالجيــة لمؤسســة بهية لعالج ســرطان 
الثــدي أكــدت نورهــان هانــي أخصائــي 
العالقات العامة ومسئول الندوات التوعوية 
بمستشفى بهية أن طريقة التواصل الوحيدة 
مع المستشفى للقيام بالفحص هي االتصال 
بالخــط الســاخن 16602 والحصول على 
رقم طبي بميعاد محدد للكشف، مشيرًة الى 
أنه سيكون هناك فرع ثاني لمستشفى بهية 

بالشيخ زايد خالل المرحلة المقبلة  .

وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالوزارة تنظم ندوة 
للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي

بالتعاون مع مؤسسة بهية
تضمنــت مدونــة الســلوك الوظيفــي 2019 التي أطلقتهــا وزارة 
التخطيــط والمتابعــة واإلصــالح اإلداري عدة بنــود جديدة كان من 
بينها التزامات من الموظف في التعامل مع السوشيال ميديا ومواقع 
التواصــل االجتماعي واالنترنت بشــكل عام وأهمها أنه يحظر على 
الموظــف إبــداء رأى ســلبى أو تقديــم شــكوى تخص جهــة عمله 
على حســابه الشخصي فالشــكاوى لها طرقها القانونية.. وبالنسبة 
للحســابات الشخصية أشــارت المدونة إلى أنها تمثل أصحابها فقط 
وبالتالــي يجــب على الموظف أال يعبر عــن آرائه على تلك المواقع 
بصفته الوظيفية وأن يحرص أال يدعى أنه يمثل جهة العمل وأن ما 
يكتبــه من تعليق يمثله فقط.. وتحدث البنــد الثالث عن عدم تحميل 
النصوص والصور التي تحتوى على مواد غير أخالقية أو عنصرية 
أو تحــض على العنــف والكراهية وعدم اســتخدام الجهاز لمحاولة 
الدخول والتســلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى وعدم اتخاذ اإلنترنت 
إلرســال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوى على تهديد 
ومضايقات لآلخرين أو أية أنشطة غير قانونية.. أما البند الرابع فقد 
أعطى الحق للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناء على توصية 
مــن ذوى المصلحــة أو ديــوان الخدمــة المدنية اتخــاذ االجراءات 
المناســبة بمــا في ذلــك اإلجــراءات القانونيــة أو التأديبية ضد أية 
إســاءة الستخدام وســائل التواصل االجتماعي أو اإلنترنت.. وحدد 
البند الخامس نطاق الحرية المســموح للموظــف فى التمتع بحرية 
الحديــث وإبــداء الرأي فيمــا ال يخص موضوعات جهــة العمل مع 

ضرورة االلتزام والمحافظة 
على اآلداب العامة والنظام 
العام والقوانين السارية في 

هذا الشأن.
أوضحــت المدونة أيضا أن 
الموظف يجب أن يتعامل مع 
وسائل التواصل االجتماعي 
بلباقــة وموضوعيــة وعدم 
نشــر  أو  الرســائل  كتابــة 
المقــاالت المجهولة أو غير 
المجهولــة التي تســيئ إلى 
جهــة عمله أو المســئولين 

فيهــا أو إلى الحكومة بشــكل أو أية جهــة خاصة أخرى وفى جميع 
األحــوال يتحمل الموظف الحكومي مســئولية ضمان عدم اإلضرار 
علــى مواقع التواصــل االجتماعي بســمعة الجهــة الحكومية التي 
ينتمى إليها أو التشــهير أو القذف أو التطاول على ســمعة الجهات 
الحكومية كما أنه يجب على الموظف أال ينشــر في ملفات التعريف 
الشــخصية بــه المنصب أو المســمى الوظيفي أو بيانــات االتصال 
الرســمية الخاصة به في العمل ألغراض المراســلة وذلك حال كون 
الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومي.

كرمت جمعيــة الخدمات اإلجتماعيــة للعاملين 
بوزارة التجارة والصناعة عدد كبير من قيادات 
الوزارة وذلك بمناسبة إحتفال الجمعية باليوبيل 

الماسى ومرور 50عاماً على إنشائها.
 فقــد تــم تكريم عــدد مــن رؤســاء القطاعات 
تضمن الدكتور/ شــريف أحمد شــريف رئيس 
قطــاع شــئون مكتــب الوزير واللواء/ أســامة 
فهمى رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات 
قطــاع  رئيــس  الســجينى  والســيد/إبراهيم 
المعالجات التجارية والســيد/ على أمين رئيس 
قطاع األمانة العامة والدكتورة/ أمانى الوصال 

رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية. 
كمــا تــم تكريــم عــدد مــن رؤســاء اإلدارات 
المركزية بالوزارة شــمل الســيد/ ياســر جابر 
شــاكر رئيس اإلدارة المركزية للعالقات العامة 
واإلعــالم  وخدمة المواطنين  والســيد/ ســيد 
عبــد العزيز رئيــس اإلدارة المركزية للتفتيش 
والجودة واللواء/ أشــرف عبد الســميع رئيس 

اإلدارة المركزيــة للشــئون الماليــة واإلدارية 
والســيد/ مجــدى أحمد محمود رئيــس اإلدارة 
المركزية لإلستيراد والتصدير  والسيد/ محمود 
عبد المجيــد رئيس اإلدارة المركزية للشــئون 
القانونيــة والســيد/ أحمــد عبــد الحميد رئيس 
اإلدارة المركزيــة لتنميــة المــوارد البشــرية 
اإلدارة  رئيــس  مختــار  أشــرف  والدكتــور/ 

المركزية لمنظمة التجارة العالمية .
 كمــا تم تكريم الدكتورة/ مــروة فرغلى مديرة 
مكتب السيد الوزير، إلى جانب عدد من مديري 
العموم تضمن الســيدة /إنتصار البارودى مدير 
عام شــئون العاملين والسيدة/ ثريا عبد المجيد 
مدير عام المشتريات والمهندس/ محمد عارف 
مديــر عــام الخدمــات الداخلية والســيدة/ثريا 
عاشور مدير عام المخازن باإلضافة إلى السيد/ 
حســين أحمد حســين مدير إدارة االستحقاقات 
والســيد/ محمــد منصور مدير شــركة خدمات 

النظافة بالوزارة.

تعرف على التزامات الموظف العام فى التعامل مع 
السوشيال ميديا بمدونة السلوك الوظيفى

بمناسبة اإلحتفال  باليوبيل الماسي
جمعية الخدمات اإلجتماعية  تكرم 

قيادات وزارة التجارة والصناعة
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دور البنك
ــة  ــة لتنمي ــو مؤسســة تمويلي ــة الصــادرات EBE ه ــك تنمي بن
الصــادرات المصريــة تعمــل بصفــة اساســية علــى دعــم االقتصاد 
الوطنــي مــن خــالل زيــادة القيمــة المضافــة للقطــاع الصناعــي 
وتوفيــر فــرص العمــل ، وفــي حيــن يعطــي البنــك اهتمامــا خاصا 
بالقطــاع الصناعــي والقطاعــات الفرعيــة لــه اال انــه يســتهدف 
ــات االقتصــاد المصــري  ــف قطاع ــة صــادرات مختل ــك تنمي كذل

ككل. 
ويقــوم البنــك بتمويــل مختلــف أنــواع المشــروعات مــن خــالل 
عــدد الخدمــات المتنوعــة المصممــة خصيصــاً لمســاعدتك علــى 
ــة كتمويــل راس المــال العامــل و منــح  ــك المالي ــة احتياجات تلبي

القــروض المتوســطة وطويلــة األجــل.
ان تنميــة الصــادرات كهــدف اساســي للبنــك ليســت مجــرد 
سياســة اقتصاديــة لعــالج مشــكلة ميــزان المدفوعــات، بــل تمثــل 
توجهــا اســتراتيجيا لسياســات التنميــة فــي اقتصــاد عالمــي 
يــزداد تقاربــا واندماجــا وبذلــك يصبــح قطــاع التصديــر قطاعــا 
رائــدا لعمليــات التحديــث والتنميــة، وقــد تعــددت االمثلــة لــدول 
كثيــرة صغيــرة أو متوســطة لعــب فيهــا قطــاع التصديــر الــدور 

ــدول. ــك ال ــات تل ــة اقتصادي االكبــر فــي تنمي

تطورات نشاط البنك:
وعلــي مــدار عمــر البنــك الــذي يزيــد علــي ربــع قــرن 
مــن الزمــان شــهد العديــد مــن التطــورات أهمهــا مايلي:

الملكية:
ــة  ــى تنمي ــك عل ــل البن ــد عم ــك، فق ــة البن ــكل ملكي ــبة لهي بالنس

ســوق المــال المصريــة عــن طريــق طــرح منتجــات جديــدة فيهــا 
لكــي تســتطيع القيــام بدورهــا األساســي كمصــدر مهــم مــن 
مصــادر األمــوال – حيــث عمــل البنــك أوال علــي تغييــر النظــام 
األساســي لــه بحيــث يســمح للقطــاع الخــاص والعائلــي المصري 
ــًى تمليــك العامليــن  ــه – وحــرص عل بالمشــاركة فــي رأس مال
ــل  ــة التعام ــر ثقاف ــن نش ــوع م ــال كن ــن رأس الم ــزء م ــه ج في
ــوالء واالنتمــاء  ــادة ال ــن لزي ــز للعاملي فــي ســوق المــال وكحاف

ــون فيهــا. ــي يعمل للمؤسســة الت
ــي  ــي تأســيس الشــركات الت ــك عل ــل البن ــب أخــر، عم مــن جان
ــي تهــدف  ــك الت ــة أو تل ــة الصــادرات المصري ــي تنمي تعمــل عل
إلــي التصديــر، وأشــرك العامليــن فــي رؤوس أموالهــا وحققــت 
ــل شــركة  ــا مث ــد بيعه ــك عن ــدة للبن ــك الشــركات مكاســب جي تل

ــاك . ــاك وتكنوب روتوب

القروض والسلفيات والخصم :

تجــدر اإلشــارة إلــى أن محفظــة البنــك مــن القروض والســلفيات 
والخصــم قــد مــرت بمراحــل تطويــر متعــددة علــى مــدار تاريــخ 
البنــك، فقــد تــم التركيــز فــي بدايــات عمــر البنــك علــى التمويــل 
ــك التــي تهــدف  متوســط األجــل للمشــروعات التصديريــة أو تل
إلــى التصديــر وذلــك لزيــادة الطاقــة التصديريــة للمجتمــع، 
ونشــر ثقافــة اإلنتــاج مــن أجــل التصديــر وليــس التصديــر مــن 

فائــض المنتجــات.
ــى  ــز عل ــم التركي ــث يت ــة بحي ــة الحق ــم التوســع فــي مرحل ــم ت ث
تمويــل رأس المــال العامــل لشــتى قطاعــات النشــاط اإلقتصــادى.

بيانات اإلتصال
العنوان :- 108 شارع محي الدين أبو العز - الدقي – الجيزة
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