ข่ าวเด่ นประจาสั ปดาห์ ที่ 4 ของเดือนธันวาคม 2560
24 ธ.ค. 2560
สภาผู้แทนราษฏรอียปิ ต์ มมี ติให้ แก้ ไขเพิม่ เติมกฎหมายการจัดตั้งบริษทั
สภาผูแ้ ทนราษฎอียิปต์อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการจัดตั้งบริ ษทั (ฉบับที่
159 ปี 2524) ซึ่ งครอบคลุม บริ ษทั ร่ วมทุน บริ ษทั จากัด และบริ ษทั มหาชน โดย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการลงทุนและความร่ วมมือระหว่างประเทศกล่าว ถึง
ความสาคัญของการปรับปรุ งกฎหมายดังกล่าวให้ทนั สมัยและเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ระกอบการ รวมทั้งอานวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการในการจัดตั้ ง
ธุรกิจ ซึ่ งจะช่วย สร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน โดยเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่เกี่ยวกับบริ ษทั ร่ วมทุน จะช่ว. ยสร้างความมัน่ ใจและดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้ง
ช่วยขจัดอุ ปสรรคและปัญหาต่างๆในการลงทุนให้ ลดน้อยลง นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายครั้งนี้ถือเป็ นการ
ยกระดับประเทศอียิปต์ในการจัดอันดับ Ease of Doing Business ของธนาคารโลก และทาให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจขนาด
เล็กสามารถจัดตั้งบริ ษทั เจ้าของคนเดียวได้เหมือนในหลายประเทศที่จะช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจ
25 ธ.ค. 2560
กลุ่มงานอัญมณี สภาอุตสาหกรรมอียปิ ต์ มแี ผนจัดตั้งห้ องปฏิบัตกิ ารตรวจสอบอัญมณีโดยภาคเอกชนเป็ นแห่ งแรก
กลุ่มงานหัต ถกรรมและอัญมณี สภาอุตสาหกรรม อียิปต์มีแผนจัดตั้งห้องปฏิบตั ิการ
ตรวจสอบและรับรองอัญมณี โดยคาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ภายในต้นปี 2561
โดยศูนย์ดงั กล่าว มีนกั ธุร กิจอียิปต์ที่ทาธุรกิจด้านอัญมณี เป็ นผู ้ ลงทุนในโครงการนี้
ด้วยเงินลงทุน กว่า หนึ่งล้านปอนด์ อียิปต์ เพื่อ นาเข้าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ ห้องปฏิบตั ิการดังกล่าวจะเป็ นห้อง ปฏิบตั ิการตรวจสอบอัญมณี
ที. ่จดั ตั้งขึ้น โดยเอกชน เป็ นแห่งแรกของ อียิปต์โดยมีวตั ถุประสง ค์เพื่อ ตรวจสอบอัญมณี ทุกช นิด รวมทั้ง ออกหนังสื อ
รับรองคุณภาพ และระบุรายละเอียดของอัญมณี แต่ละชนิดที่ผา่ นการตรวจสอบ ซึ่ งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั
ผูข้ ายและสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูซ้ ้ื อจากต่างประเทศ รวมทั้งอานวยความสะดวกในการส่ งออก ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์
ดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบให้กบั โรง งานผูผ้ ลิต เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอัญมณี ที่
เชื่อถือได้แต่ละรายการจากศูนย์ตรวจสอบใน ต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายถึง 50-100 เหรี ยญสหรัฐ ฯ ซึ่ ง ยังไม่รวมค่าขนส่ ง
จึงทาให้ เครื่ องประดับ อัญมณี แต่ละชิ้นมีราคา สู งขึ้น ส่ วนเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการ ดังกล่าวนั้นยัง
จาเป็ นต้องนาเข้าจากจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมนี และประเทศจีน
28 ธ.ค. 2560
สภาอุตสาหกรรมอียปิ ต์ ลงนามความร่ วมมือด้ านสิ นค้ าหัตถกรรมกับสภาอุตสาหกรรมโมร็อกโก
สภาอุตสาหกรรมอียิปต์ลงนามข้อตกลงความร่ วมมือด้านสิ นค้าหัตถกรรมกับสภาอุตสาหกรรม โมร็ อกโก โดยส่ วนหนึ่ง
ของข้อตกลง ได้แก่ การจัดตั้งสถานที่แสดงสิ นค้าหัตถกรรมของโมร็ อกโกในประเทศอียิปต์ และการจัดตั้งสถานที่แสดง
สิ นค้าหัตกรรมของอียิปต์ใ นโมร็ อกโก ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมอียิปต์เชื่อมัน่ ว่า การลงนามข้อตกลง ดังกล่าวจะนาไปสู่
.
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-2ความร่ วมมือที่เป็ นรู ปธรรมระหว่างสองฝ่ าย และยังเป็ นการ แลกเปลี่ยน
ความรู ้และความเป็ นมืออาชีพในงานฝี มือต่างๆ ที่ มีชื่อเสี ยง ระหว่างกัน
และจะเป็ นแรงผลักดันให้ผปู ้ ระกอบการที่เป็ นสมาชิกมีความ มุ่งมัน่ ที่จะ
สร้างสรรผลิต ผลงานทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความ
งการ
. ทั้งนี้ ที่ผา่ นมาสภาอุตสาหกรรมโมร็ อกโกไ ด้มีการจัดค ณะผูแ้ ทนเข้าเยี่ยมชม สถานที่ผลิตงาน ด้าน
ต้ต้อองการของตลาด
หัตถกรรมของอียิปต์ หลายคณะ และสภาอุตสาหกรรมอียิปต์กม็ ีแผนที่จะจัด คณะไปเยี่ยมช มแหล่งผลิตงานด้าน
หัตถกรรมของโมร็ อกโกเพื่อเรี ยนรู ้การผลิตงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของโมร็ อกโกเช่นเดียวกัน
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