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شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان
على رأس وفد وزاري رفيع المستوى لحضور اجتماعات اللجنة الرئاسية 

المصرية السودانية المشتركة أحداث وفعاليات مهمة ونتائج ملموسة في 
مختلف المجاالت وعلى مختلف األصعدة خاصة في المجال االقتصادي.

زيارة الرئيس السيسي للسودان زيارة تاريخية ونتائج إيجابية

شــهدت الزيارة عقد االجتماع الثاني لمجلس األعمال المصري 
السوداني المشترك بالخرطوم لبحث فرص التعاون بين البلدين ، 
وذلك بمشاركة الدكتور/ موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة 
بجمهوريــة الســودان الشــقيقة والدكتور/ ريــاض أرمانيوس 
والمهندس/ يوســف أحمد رئيسا الجانبين المصري والسوداني 
في مجلس األعمال المشترك إلى جانب عدد من أعضاء مجلس 

األعمال المصري السوداني المشترك
وقــد أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية 
تعزيــز دور القطــاع الخاص المصري والســوداني للقيام بدور 

فاعــل فــي تطوير حركــة التجــارة الخارجية وجــذب مزيد من 
رؤوس األمــوال العربية واألجنبية لالســتثمار في كال البلدين، 
الفتــًا في هذا اإلطــار الى ضرورة االنتقال مــن مرحلة التعاون 

الثنائي والبدء فورًا في تفعيل العمل القاري المشترك.
وأوضــح الوزيــر أن منطقــة التجــارة الحرة القاريــة للتكتالت 
االفريقيــة الرئيســية الثالثة والتي تتمتع بقوة شــرائية تتجاوز 
1,3 تريليــون دوالر ستســهم بشــكل كبير في تعزيــز التعاون 
االقتصــادي بين عدد كبير من الــدول اإلفريقية باعتبارها أولى 
مراحــل منطقة التجارة الحرة االفريقية الشــاملة، مشــيرا الى 
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إمكانية تنفيذ مشــروعات صناعية مصرية ســودانية مشتركة 
بالبلدين او بدولة افريقية ثالثة في مجاالت النقل واللوجستيات، 
والبنية التحتية والكهرباء، والمشروعات الكبرى والصناعات 

الغذائية والهندسية والجلود. 
وأضــاف نصــار أن العالقــات التجارية بين مصر والســودان 
تشــهد حاليًا تطورًا ملحوظــًا حيث بلغ حجم التبــادل التجاري 
الســلعي بيــن البلدين خــالل عــام 2017 نحــو 554 مليون 
دوالر/ كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خالل 
الثمانيــة أشــهر األولى من العــام الجاري نحــو 364 مليون 
دوالر منها 222 مليون دوالر صادرات مصرية و142 مليون 
دوالر واردات، مشــيرًا إلى أن صادرات قطاعات مواد البناء، 
والمنتجات الكيماوية واألســمدة و الصناعات الدوائية والطبية 
والصناعات الغذائية والسلع الهندسية وااللكترونية تأتي على 
رأس الصادرات المصرية للســوق الســوداني في حين تشــكل 
اللحوم والحاصالت الزراعية أهم الصادرات السودانية للسوق 

المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور موســى كرامة 
وزيــر الصناعــة والتجارة الســوداني 
الســودانية  المصريــة  العالقــات  ان 
عالقات ازلية استراتيجية وممتدة عبر 
التاريــخ وهــو االمر الــذي يتيح اقامة 
عالقــات اقتصادية شــاملة قائمة على 
تحقيق المصلحة المشــتركة للشــعبين 
الشــقيقين، مشــيرا في هذا الصدد الى 
ان هناك تفاهم وتنســيق مســتمر بين 
وزارتــي التجارة والصناعــة بالبلدين 
فــى العديد مــن التحديــات التي تواجه 

تنمية التعاون االقتصادي المشترك.
كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات 

ثنائية لوزيــر التجارة والصناعة المهنــدس /عمرو نصار مع 
نظيره السودانى الدكتور / موسى كرامة حيث تم االتفاق على 
فتــح قناة اتصال مباشــر بيــن الوزارتين لحل كافــة التحديات 
العالقة والتي تؤثر على انســياب وتدفق حركة التجارة البينية 
واالســتثمارات المشــتركة، كمــا تم االتفاق علــى عقد اجتماع 
اللجنة التجارية المصرية الســودانية المشــتركة بالقاهرة قبل 

نهاية العام الجاري.
وقال الوزير إن اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا بين الرئيسين 

السيسي والبشــير تعد ركيزة اساسية إلحداث 
نقلــة نوعية في مســتوى العالقــات التجارية 
واالقتصاديــة المشــتركة بيــن البلديــن خالل 

المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد الدكتور / موســى كرامة وزير 
التجــارة والصناعة الســوداني انه ما تشــهده 
العالقات المشــتركة بين مصر والســودان فى 
كافة المجــاالت وعلى مختلــف األصعدة يؤكد 
اهميــة تحقيــق تكامل فعــال بيــن البلدين يتم 

ترجمتــه الى مشــروعات تنموية مشــتركة تســهم فــى تعزيز 

عالقات التعاون االقتصادي بين البلدين الشقيقين.
واشــار الى ان هناك تفاهم كبير مع وزيــر التجارة والصناعة 
المصري لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي المشترك 
من خالل الخبــرات واالمكانات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها 

مصر للمساهمة في تطوير القطاعات الصناعية السودانية.  
وفــى هذا اإلطــار أعرب الجانب المصري عــن ترحيبه بتوفير 
فرص تدريبية للجانب السوداني في مجال التدريب الجمركي.

وأعلــن المهندس عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة ان 
اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التي 
انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم أثمرت عن الغاء الحظر 
على المنتجات المصرية المصدرة الى الســوق السوداني األمر 
الذي سيسهم في صالح االقتصادين المصري والسوداني على 
حد سواء من خالل تعزيز معدالت التبادل التجاري بين البلدين.
 وأشــار نصــار الى انه بموجــب هذا القرار فإنــه من المتوقع 
ان تشــهد معدالت تصدير المنتجات الغذائية المصرية ارتفاعًا 

خالل المرحلة المقبلة خاصة في ظل تراجعها عقب صدور قرار 
الحظــر في مارس من العام الماضي، الفتًا إلى انه ســيتم عقد 
اجتماعــات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة 
معدالت التصدير ليس فقط للســوق السوداني وإنما لالستفادة 
مــن وجود المنافذ البرية بين مصر والســودان لنفاذ المنتجات 
المصرية الى اسواق دول الكوميسا، حيث تعد السودان البوابة 

الرئيسية لهذا السوق الضخم والذى يضم 19 دولة افريقية.
ومــن ناحية أخرى وقع المهندس عمــرو نصار وزير التجارة 
والدكتور موسى كرامة وزير الصناعة 
والتجارة الســودانى مذكرة تفاهم بين 
هيئة تنمية الصادرات المصرية ونقطة 
التجــارة الســودانية لتعزيــز التعاون 
المشترك بين الجانبين وإنشاء شراكة 
استراتيجية في مجاالت تبادل الخبرات 
والمعلومــات التجارية لرفــع القدرات 
والمشــاركة فــي المحافــل التجاريــة 
واألنشــطة الترويجيــة وفقــًا لمبــادئ 

المساواة والمنفعة المتبادلة والمزايا التكاملية.

الغاء الحظر على المنتجات 
المصرية المصدرة الى 

السوق السوداني



6نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

عقــد الدكتور مصطفى مدبولي رئيــس مجلس الوزراء اجتماًعا لمتابعة 
الموقف التنفيذي لمشــروع مدينة الجلود بالروبيكي بحضور المهندس 
عمــرو نصار وزيــر التجــارة والصناعــة، والمهندس ياســر المغربي 
مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات القومية والمشرف على 

مشروع مدينة الروبيكي.
وصــرح المستشــار نادر ســعد المتحــدث باســم مجلس الــوزراء، أن 
االجتمــاع اســتعرض موقــف تخصيــص وتشــغيل الوحــدات اإلنتاجية 
)المدابغ( بالمرحلة األولى من المشــروع، مشــيًرا إلى أن عدد المدابغ 
التي تم تشغيلها بالمرحلة األولى بلغ 49 مصنعا، في حين بلغت وحدات 
اإلنتاج في مرحلة التشــغيل المبدئي 14 مصنًعا، فضاًل عن 10 مصانع 
جار أعمال النقل لها، و61 مصنًعا جار تنفيذ أعمال األرضيات وقواعد 

الماكينات بها، وكذا 10 مصانع جاٍر إعداد الرسوم التنفيذية لها.
وأضاف ســعد أن االجتماع اســتعرض أيضًا الموقف التنفيذي للمرحلة 
الثانية لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، حيث تم االنتهاء من 95% من 
أعمال مرافق المرحلة الثانية بمســاحة 116 فدانا تخصص للتوســعات 
المطلوبــة للمصانع وكــذا الصناعات التكميلية لصناعــة دباغة الجلود، 

الفتًا إلى أن المركز التكنولوجي الخاص بالمشــروع قد تم تشغيله فعلًيا 
في يونيو الماضي، كما تم تفعيل خدمات نقطة الشرطة والمطافئ ووحدة 
اإلســعاف، باإلضافة إلى تشغيل عدد 7 محال بالمدينة لخدمة العاملين، 
وجاري تشــغيل عدد 10 محال أخرى، وســيتم طرح باقي المحال )44 

محاًل( في مزايدة.
كمــا تم التعاقد مع إحدى الشــركات الرائدة في مجــال صيانة الماكينات 
إلنشــاء مركز صيانــة معتمد لخدمة أصحاب المصانــع بالمدينة، وتمت 
االســتعانة ببيــت خبرة عالمي في إدارة المناطــق الصناعية حيث قامت 
هيئــة التنميــة الصناعية بإنشــاء شــركة جديــدة إلدارة وصيانة جميع 

المجمعات الصناعية باسم شركة التنمية الصناعية.
وأشــار المستشــار نادر ســعد إلى أنه تم اإلعالن خــالل اللقاء عن أنه 
جــاري تشــكيل مجلس أمنــاء مؤقــت إلدارة وصيانة وتشــغيل خدمات 
المدينة، كما يجري حاليًا تنفيذ عدد 4 وحدات لمعالجة الصرف بقدرات 
مختلفة، مشيًرا إلى أنه تم إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات الناتجة عن 
صناعــة دباغــة الجلود، كما تم تخصيص 1008 وحدة ســكنية بمدينة 

بدر ألصحاب المصانع.

رئيس مجلس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع 
مدينة الجلود بالروبيكي
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افتتح المهندس عمــرو نصار وزير التجارة والصناعة مؤتمر إطالق 
»البرنامــج القومــي لتعميق التصنيــع المحلي« والــذي نظمه مركز 
تحديث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبشــراكة مع 
اتحاد الصناعات المصري، حيث يســتهدف البرنامج تقديم كافة اوجه 
الدعــم والمســاندة للصناعات المحليــة لتتمكن من منافســة مثيالتها 

المستوردة.
وقال الوزير ان إطالق البرنامج يمثل خطوة هامة في مسيرة استكمال 
لبرنامــج االصالحي الذي تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ مالئم 
وجاذب لالســتثمار حيث يأتي فــي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح 
السيســي لتعزيز تنافســية الصناعة الوطنية ودعم األنشطة اإلنتاجية 
في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشــى مع استراتيجية التنمية 
المستدامة للوصول الى معدالت نمو صناعي تبلغ 10% سنويًا بحلول 

عام 2030. 
وأضــاف ان مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيــرة ومتنوعة قادرة على 
احالل الكثير من الواردات وهو ما يســهم وبشــكل مباشــر في خفض 
عجز الميزان التجاري وتوفير العمالت األجنبية، الفتا الى ان الوزارة 
بصدد تنظيم مؤتمــر ومعرض »تعميق التصنيع المحلي«، قبل نهاية 

العام الجاري.

ومــن جانبــه قال المهندس محمد الســويدي رئيس اتحــاد الصناعات 
المصرية ان »البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي« يمثل خطوة 
هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع 
المحلــى مــن خــالل تطوير قاعــدة صناعيــة متنوعة مــن الموردين 
المحليين، الفتًا إلى ان البرنامج يســتهدف تطوير نظام متكامل لتقييم 
المورديــن وزيادة قاعــدة الموردين المحليين وتعظيم االســتفادة من 
الطاقات اإلنتاجية المتاحة ورفع معدالت االســتفادة من االســتثمارات 
الصناعيــة باإلضافة إلى االرتقاء بالمعرفة الصناعية وإحالل مدخالت 

اإلنتاج المستوردة بأخرى محلية .
كما اوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة 
ان البرنامج يعمل على محورين أساسين هما تكوين شراكات مستدامة 
بين المنشــآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم 
العمــل الجماعي بين المورديــن المحليين لتلبية احتياجات المنشــآت 
الصناعية المحلية والدولية، مشــيرًا  إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن 
أيضــًا توفيــر خدمات الدعم الفنــي لزيادة تنافســية الصناعة المحلية 
وإعــداد قاعــدة بيانــات عن فرص تعميــق التصنيع المحلــى المتاحة 
وتنفيذ أنشــطة تشبيك بين المنشــآت الصناعية والموردين المحليين 

باإلضافة إلى إتاحة التمويل.

وزارة التجارة والصناعة تطلق البرنامج القومي لتعميق 
التصنيع المحلي
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باإلنابة عن رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة يلتقي بأعضاء مجلس إدارة اتحاد 

الغرف العربية
نيابــًة عــن رئيــس مجلــس الــوزراء، التقــى المهنــدس/ عمــرو نصــار 
وزيــر التجــارة والصناعــة مجلــس إدارة اتحــاد الغــرف العربيــة 
ــود 18  ــاركة وف ــرة بمش ــم 128 بالقاه ــه رق ــد اجتماع ــذي عق وال
دولــة عربيــة لبحــث ســبل تحقيــق التكامــل االقتصــادي العربــي فــي 

ــي يشــهدها االقتصــاد العالمــي.  ــرات المتســارعة الت ظــل المتغي
ــة  ــط الوثيق ــر إن أن الرواب ــال الوزي وق
تمثــل  العربيــة  البلــدان  كافــة  بيــن 
األســاس المتيــن إلقامــة تكتــل اقتصادي 
عربــي قــادر علــى تحقيــق الحلــم الكبيــر 
المشــتركة،  العربيــة  الســوق  بإقامــة 
األعمــال  منظمــات  أن  إلــى  الفتــًا 
فــى  العربيــة العــب رئيســي وفعــال 
ــة خاصــة  ــل وبصف ــذا التكام ــق ه تحقي
والتجــاري  الصناعــي  المجاليــن  فــى 
ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــم تحقي ــن ث وم
ــذى  ــر ال ــو األم ــة، وه ــعوب المنطق لش
تدعمــه الحكومــات العربيــة مــن خــالل 
ــو  ــى لنم ــاخ الموات ــة والمن ــر البيئ توفي
حركــة االســتثمار فــي البلــدان العربيــة.
وأوضــح نصــار أن الحكومــة المصريــة 
كافــة  مــع  التنســيق  علــى  حريصــة 
ــة  ــة لتســهيل منظوم ــات العربي الحكوم
فــي  انســياب  لتحقيــق  اإلجــراءات 
التجــارة البينيــة العربيــة وكــذا تســهيل 

حريــة انتقــال رؤوس األمــوال. 
ومــن جانبــه أكــد الســيد/ محمــد عبــده 
ــة  ــرف العربي ــاد الغ ــس اتح ــعيد رئي س
المشــاركة  علــى  االتحــاد  حــرص 
السياســات  رســم  فــى  بفاعليــة 
لتتواكــب  العربيــة  االقتصاديــة 
والمتغيــرات التــي يشــهدها االقتصــاد 
العالمــي، وكــذا تعزيــز وتفعيــل التعــاون 
بيــن رجــال القطــاع الخــاص العربــي 
باعتبارهــم الركيــزة األساســية لتحقيــق 
النمــو المســتدام لالقتصــادات العربيــة.
 وأوضــح الســيد/ أحمــد الوكيــل رئيــس 

ــدوق اتحــاد  ــن صن ــة وأمي ــة المصري ــرف التجاري ــام للغ االتحــاد الع
الغــرف العربيــة أن االتحــاد يقــوم حاليــًا بإعــداد ورقــة عمــل شــاملة 
لتعزيــز التجــارة البينيــة العربيــة بهــدف عرضهــا علــى مؤتمــر 
القمــة االقتصــادي العربــي والــذي مــن المقــرر أن تســتضيفه دولــة 

لبنــان مطلــع العــام المقبــل.
وفــى هــذا اإلطــار دعــا الدكتــور خالــد حنفــي أميــن عــام اتحــاد الغرف 
ــة  ــات التجاري ــة للتعامــل مــع العقب ــة متكامل ــى إعــداد آلي ــة إل العربي

وبصفــة خاصــة القيــود غيــر التعريفيــة فــي بعــض األســواق العربيــة 
ــة  ــي حرك ــياب ف ــق انس ــود وتحقي ــذه القي ــة ه ــي إزال ــهم ف ــا يس بم

التجــارة بيــن الــدول العربيــة.
كمــا أشــار الســفير/ كمــال حســن علــى األمين العــام المســاعد لجامعة 
الــدول العربيــة للشــئون االقتصاديــة إلــى أنــه يجــرى حاليــًا دراســة 

وضــع آليتيــن فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة اآلليــة األولــى 
ــة التجــارة  ــة منطق ــق اتفاقي ــة بتطبي ــدول العربي ــزام ال تســتهدف الت
الحــرة العربيــة الكبــرى والثانيــة آليــة للشــفافية وتســتهدف إطــالع 
ــدة تتخذهــا  الجامعــة علــى أي قــرارات أو إجــراءات اقتصاديــة جدي
أحــد الــدول األعضــاء لتعميمهــا علــى باقــي الــدول بمــا يتيــح إتاحــة 

المعلومــات وبشــفافية أمــام رجــال القطــاع الخــاص العربــي.
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كشــف أحــدث تقرير صادر حول مؤشــرات أداء 
مصلحــة الرقابة الصناعية خالل شــهر ســبتمبر 
الماضي ان المصلحة قامت بإجراء 1217 حملة 
تفتيشــية على المصانــع لمتابعة مــدى التزامها 
بمعاييــر جــودة المنتجــات والمراجــل واآلالت 
الحرارية و74 حملة موســمية ومتنوعة، فضاًل 
عن إجراء 1051 دراسة فنية متخصصة تضمنت 
400 دراســة فنيــة فــي مجال الســماح المؤقت 
والدروبــاك، و647 دراســة فنية ومتنوعة، و4 

دراسة لمستلزمات اإلنتاج.
وأكــد الكيميائــي إبراهيــم المناســترلى، رئيــس 
مصلحة الرقابة الصناعية أن إحكام الرقابة على 

المصانع يسهم في تعزيز تنافسية المنتج 

المصري ومواجهة كافة أساليب الغش وتداول 
المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، 
مؤكــدًا حــرص المصلحة على إلــزام المصانع 
المصريــة  القياســية  المواصفــات  بتطبيــق 

والعالمية.
وفــي مجــال االعتمــاد والتراخيــص، أوضــح 
المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 381 
مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 62 مركز 
خدمة وصيانة )خدمات ما بعد البيع( وتســجيل 
عــدد 6 مطابــع عاملة في مجال مــواد التعبئة 
والتغليف، مشــيرًا إلــى أن المصلحة قامت من 
خــالل وحدة دليــل خدمة المواطــن بالرد على 

285 استفسارًا و294 شكوى.

عقد المهندس / عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلســة مباحثات 
موســعة مع الســيد/ رســتم مينيخانوف رئيــس جمهورية تتارســتان 
الروســية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز أطر التعاون االقتصادي 
واالســتثماري المشــترك بين البلديــن تمهيدًا لبدء مرحلــة جديدة من 

التعاون القائم على تبادل المصالح المشتركة لكال الدولتين. 
وقــال الوزيــر أن المباحثــات قــد ركزت علــى أهمية تنميــة العالقات 
الصناعية والتجارية المشتركة وتعزيز دور مجتمع األعمال في البلدين 
لالســتفادة من فرص االســتثمار المتاحة فى الجانبين، وإقامة شراكات 
استثمارية تنعكس اثارها ايجابًا على معدالت التبادل التجاري بين مصر 

وتتارستان.
وفى هذا اإلطار أشار نصار الى أنه قام بتشكيل فريق عمل من الوزارة 
لمتابعة نتائج هذه الزيارة، ووضع إطار عام لمستقبل العالقات التجارية 

واالقتصادية بين البلدين خالل المرحلة المقبلة.
وقد أكد السيد / رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان أن الملف 

االقتصــادي يأتي علــى رأس جدول أعمال زيارتــه لمصر حيث تصدر 
محــور لقائــه بفخامــة الرئيس عبد الفتاح السيســي وكذا خــالل لقائه 
برئيــس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولــى، الفتًا إلى أن كل من مصر 
وتتارســتان تمتلــكان العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تســهم 
في احداث نقلة نوعية في مســتوى العالقات االقتصادية المشتركة بين 

الدولتين.
وأشــار إلى أهمية توثيــق العالقات بين الشــركات المصرية ونظيرتها 
التتاريــة من خــالل تنمية التعاون بيــن غرف التجــارة والصناعة في 
الجانبين، وكذا الســعي لترتيب بعثات تجارية واســتثمارية بين القطاع 
الخاص في البلدين للتعرف على فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.
هــذا وقد وجه رئيــس جمهورية تتارســتان الدعــوة للمهندس عمرو 
نصار وزير التجارة والصناعة لزيارة تتارستان خالل المرحلة القريبة 
المقبلــة للتعرف علــى أرض الواقع على االمكانــات التصنيعية الهائلة 

المتوافرة لدى دولة تتارستان. 

خالل زيارة رئيس جمهورية تتارستان للقاهرة
مباحثات مكثفة لبحث مستقبل التعاون االقتصادي المصري 

التتارى خالل المرحلة المقبلة

مصلحة الرقابة الصناعية تجري 1217 حملة تفتيشية على المصانع خالل 
سبتمبر الماضي
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قطاع االتفاقيات التجارة الخارجية ينظم ورشة عمل حول اتفاق منظمة 
التجارة العالمية الخاص بإجراءات تراخيص االستيراد

نظم قطاع االتفاقيــات التجارة الخارجية 
بوزارة التجــارة والصناعة بالتعاون مع 
منظمــة التجــارة العالميــة ورشــة عمل 
وطنية حــول اتفاق اجــراءات تراخيص 
االســتيراد وهــو أحــد اتفاقــات منظمــة 

التجارة العالمية.
العمــل  وقــد شــارك بفعاليــات ورشــة 
الدكتــور زيادونــج وانج والســيدة دونا 
وود الخبراء بإدارة النفاذ الي االســواق 
بمنظمــة التجارة العالميــة وممثلين عن 
والزراعــة  والســكان  الصحــة  وزارات 
واســتصالح االراضي والبيئة والبترول 
والنقل واالتصاالت والســياحة والداخلية 
والهيئــة العامة للرقابــة على الصادرات 

والواردات وجهاز التمثيل التجاري.

وأكــدت الدكتورة/ امانــي الوصال القائم 
باعمال رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة 
الخارجيــة خالل افتتاحها لورشــة العمل 
علــى اهميــة الورشــة لبحــث موضوع 
تراخيص االســتيراد كأحد الموضوعات 
المحورية التــي حظيت باهتمام كبير من 
جانــب الــدول االعضــاء بالمنظمة خالل 
المراجعــة الرابعــة للسياســات التجارية 
لمصــر بدايــة العــام الجــاري، مشــيرة 
الي ان ورشــة العمل تمثــل خطوة هامة 
لبدء تعاون فعــال بين الجهات المصرية 
المعنيــة بتراخيــص االســتيراد وقطــاع 

االتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
أشــرف مختــار  اوضــح  ومــن جانبــه 
رئيس االدارة المركزية لشــئون منظمة 

العمــل  ورشــة  ان  العالميــة  التجــارة 
اســتعرضت بنــود تراخيص االســتيراد 
ونمــاذج االخطار الخاصة بهــا وتدريب 
المشاركين من الجهات المصرية المعنية 
علــي كيفية اعــداد تلك النمــاذج تمهيدًا 
إلخطــار منظمــة التجــارة العالميــة بها 
، مشــيرا الي اهتمام الجهــات المصرية 
المعنيــة بإصــدار تراخيــص االســتيراد 
بالمشــاركة بورشــة العمــل لتفهم احكام 
اتفاق تراخيص االستيراد والتدريب علي 
كيفية اعداد االخطارات الالزمة المتعلقة 
باالتفــاق خاصة وان من ضمن التزامات 
مصــر بمنظمــة التجارة العالميــة التقدم 
باخطارات بشــأن كافة االجــراءات ذات 

الصلة بالتجارة تحقيقًا لمبدأ الشفافية 
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عقد المهنــدس/ عمرو نصار وزير التجــارة والصناعة لقاًء 
مع عدد من الســفراء والوزراء المفوضين المرشحين للعمل 
بالبعثات الدبلوماســية في الخارج خــالل الفترة القادمة حيث 
تنــاول اللقاء أهمية الــدور المحوري الذى تلعبه الســفارات 
المصرية والمكاتــب التجارية بالخارج في الترويج للمنتجات 
المصرية في مختلف األســواق العالمية وجذب المســتثمرين 

األجانب لالستثمار في السوق المصري. 
وقــال الوزير أن خطــة عمل الوزارة خــالل المرحلة الحالية 
ترتكز علي 3 محاور عمل  اساسية تشمل االرتقاء بالصناعات 
المصرية ذات القيمة المضافة والتوســع في االســواق االكثر 
قبوال واســتيعابًا للصــادرات المصرية المتميزة باإلضافة الي 
إعادة هيكلة الواردات المصرية القادمة من الخارج والتركيز 
علي الواردات الضرورية المستخدمة كمدخالت انتاج او التي 
ال يتم تصنيعها محليًا، مشــيرا الي ان الفترة المقبلة ستشــهد 
تنســيقًا واســعًا بين وزارة التجــارة والصناعة والســفارات 
والقنصليــات المصرية المنتشــرة بمختلــف العواصم والمدن 

العالمية لتنفيذ هذه االستراتيجية .
وأوضح نصار ان الوزارة حددت عدد من المناطق الجغرافية 
واالقاليم المستهدفة لتنفيذ برنامج عملها الحالي تضمنت عدد 
من الدول اإلفريقية وبعض الدول العربية ودول بمنطقة وسط 

اسيا وشرق اوروبا، مشيرا الي ان خطة عمل الوزارة تتضمن 
توطين عدد من الصناعات بالدول المستهدفة بمدخالت انتاج 

مصرية الصنع.
وأشــار إلى ان الوزارة تســعي ايضا خــالل المرحلة الحالية 
لجــذب المزيد من االســتثمارات القادمة من الــدول المتقدمة 
لالستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة، الفتا الي امكانية 
تدشين استثمارات مشتركة مع هذه الدول والتصدير لألسواق 

االقليمية المجاورة.
 واضــاف نصــار ان الوزارة بدأت بالفعل فــي تنفيذ البرنامج 
القومــي لتعميق التصنيع المحلى يشــمل تطويــر الصناعات 
القائمة وإدخــال صناعات جديدة وتنمية قطاع المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة، الفتا الي حرص الوزارة على استغالل 
كافــة الطاقات التصنيعية المعطلــة بالمصانع من خالل زيادة 

االنتاج والتوسع في التصنيع للغير.
ولفــت الوزير إلى ان الوزارة بصدد اصدار قوائم بالصادرات 
المصرية ذات الميزات التنافســية المتميــزة والقبول العالمي 
وتعميمها على مختلف السفارات والمكاتب التجارية بالخارج 
لبــدء الترويــج لهذه المنتجــات بمختلف االســواق العالمية، 
مشــيرًا الي ان هناك عدد كبير من الصناعات يمكن الترويج 

لمنتجاتها باألسواق العالمية.

وزير التجارة والصناعة يستعرض مع السفراء الجدد المرشحين 
للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج خطة عمل الوزارة لتنمية 

الصناعة وتعزيز الصادرات
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هيئة تنمية الصادرات تنظم الجناح المصري بـ 4 معارض دولية شملت 
قطاعات الحاصالت الزراعية والصناعات الغذائية والطبية ومواد البناء خالل 

شهر سبتمبر الماضي
كشف أحدث تقرير حول مؤشرات أداء هيئة تنمية الصادرات 
خالل شــهر ســبتمبر الماضي عن قيام الهيئــة بتنفيذ الجناح 
المصــري بـــ 4 معــارض عالميــة تضمنت معرض »آســيا 

فروت لوجيستكا« لقطاع الحاصالت 
الزراعيــة والذي أقيــم بهونج كونج 
بمشــاركة 43 شــركة مصرية وذلك 
على مســاحة 708 متــرًا، ومعرض 
»وورلــد فــود موســكو » لقطاعــي 
والحاصــالت  الغذائيــة  الصناعــات 
الزراعيــة والــذي أقيــم بالعاصمــة 
 42 بمشــاركة  موســكو  الروســية 
شــركة مصرية وعلى مساحة 682 

متر مربع.
كمــا قامــت الهيئــة بتنفيــذ الجنــاح 
المصــري بمعــرض »ميديك إيســت 
أفريــكا » لقطاع الصناعــات الطبية 
والذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي 
بمشــاركة 18 شــركة مصرية على 
مســاحة 200 مترًا، وقامــت الهيئة 
المصــري  الجنــاح  بتنفيــذ  ايضــا 
 »2018 »مارمومــاك  بمعــرض 
لقطاع مواد البناء والذي أقيم بمدينة 
فيرونا اإليطالية بمشاركة 11 شركة 
مصريــة وعلــى مســاحة 280 متر 

مربع.
وقالت الســيدة/ شــرين الشــوربجى 
تنميــة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الصــادرات أن الهيئــة تولــت تنظيم 
مشــاركة الشــركات المصرية بـ11 
معــرض دولــي )مشــاركة فرديــة( 
شــملت قطاعــات الصناعــات الطبية 
الهندســية  والصناعات  والكيماويــة 
والمنســوجات والمالبــس الجاهــزة 

والكتــب والصناعات الغذائية، مشــيرًة إلــى أن الهيئة قامت 
أيضــًا بتنظيــم بعثة مشــترين على هامش معــرض فيرنكس 

دمياط ضمت 70 مشترى دولي.
وأضافت انه تم خالل شهر سبتمبر الماضي إعداد 25 تقرير 
عن المنتجات المصرية بتنافســية وقبول باألســواق العالمية 
فــي قطاعات مواد البنــاء والمنســوجات والمالبس الجاهزة 
حيــث تضمنت هــذه التقاريــر معلومات عن الــدول الواعدة 
والمســتهدفة للتصدير، مشــيرًة إلى أن الهيئــة قامت بتوفير 
معلومــات تصديرية لعدد 125 شــركة مصريــة في مختلف 

القطاعات.
ولفتــت الرئيس التنفيــذي للهيئة أن هيئة تنميــة الصادرات 
شــاركت بمنتدى تنمية الصادرات العالمي والذى عقد بزامبيا 

بمشــاركة 1600 من ممثلي الحكومــات والمنظمات الدولية 
لمناقشــة الموضوعات والمستجدات المتعلقة بتنمية التجارة 
العالميــة بصفــة عامــة واإلفريقية بصفة خاصــة وكذا القاء 
الضــوء على اســتضافة مصــر للمعرض اإلفريقــي للتجارة 
البينية خالل الفترة من 11-17 ديسمبر المقبل، كما شاركت 
الهيئــة بفعاليات منتدى التعاون الصيني اإلفريقي والذى عقد 
بالعاصمــة الصينيــة بكين والذى اســتهدف تعزيز الشــراكة 

االستراتيجية بين الصين والدول اإلفريقية.
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عقد المهندس عمرو نصــار وزير التجارة والصناعة اجتماعًا 
موســعًا مع المهندس/ أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة االثاث 
واالخشــاب باتحــاد الصناعــات والمهنــدس/ إيهــاب دريــاس 
رئيــس المجلــس التصديري لألثاث الســتعراض اســتراتيجية 
تنميــة وتطوير صناعة االثاث وتعزيــز صادراته، حضر اللقاء 
المهندس حســام فريد مستشــار الوزير للمشروعات الصغيرة 
والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر والمهندس احمد طــه المدير 

التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
ان تطوير صناعة االثاث تحظي باهتمام كبير من جانب الحكومة 
وتأتــي علــي رأس اولويات الــوزارة خالل المرحلــة الحالية، 
مشيرا الي ان مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بهذه الصناعة 

تؤهلها للمنافسة واالنتشار باألسواق االقليمية والعالمية
وقال الوزير ان االستراتيجية تستهدف تحقيق االستدامة لقطاع 
االثاث من خالل زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل الئقة 
ومنتجة وإنشــاء عالمــة تجارية تميز قطــاع االثاث المصري 
محليا وعالميًا، الفتا الي تركيز االستراتيجية على تطوير جودة 
انتــاج االثاث والصناعات المغذية واالرتقاء بمنظومة التصميم 

وفقا للمعايير الدولية ودعم وتطوير مهارات العمالة.
 واوضح نصار ان الوزارة تسعي خالل المرحلة الحالية لزيادة 
صــادرات القطاع لالســواق الخارجية وتفعيــل منظومة إحالل 
الواردات وهو ما يسهم في توفير النقد االجنبي، مشيرا الي ان 
صادرات قطاع االثاث بلغت خالل الـ 8 شهور االولي من العام 

الجاري حوالي 220 مليون دوالر.  
كما اشــار المهنــدس احمد طه المدير التنفيــذي لمركز تحديث 
الصناعة ان هذه االستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق بين المركز 
وغرفــة صناعة االثاث والمجلس التصديــري لألثاث بالتعاون 

مــع إحدى كبريات الشــركات االستشــارية المصرية، الفتًا الي 
ان االستراتيجية الجديدة تستهدف االرتقاء بالصناعات القائمة 
وتوطيــن هذه الصناعة الهامة بمحافظات الصعيد خاصة وأنها 

تتركز حاليًا في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.
واشــار المهنــدس أحمــد حلمي رئيــس غرفة صناعــة االثاث 
واالخشــاب باتحاد الصناعــات ان إعداد اســتراتيجية متكاملة 
لتطوير صناعة االثاث في مصر يمثل خطوة هامة نحو االرتقاء 
بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر في كافة محافظات مصر، 
مطالبــًا بأهميــة تفعيــل منظومــة التمويل في مجال التســويق 
والمعارض بقطاع صناعة االثاث الي جانب التوسع في تمويل 

شراء اآلالت والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.
وبــدوره اشــار المهنــدس إيهــاب دريــاس رئيــس المجلــس 
التصديــري لصناعة االثاث الي ان إيجاد اســتراتيجية واضحة 
لتعزيز صادرات االثاث المصري الي االســواق الخارجية يمثل 
ركيزة اساســية إلحداث طفرة في معدالت صادرات هذا القطاع 
خالل المرحلة المقبلة، خاصة وان جودة المنتج المصري تلقي 
قبــول ورواج في العديد من االســواق الخارجية منها الســوق 
االمريكــي والكنــدي والــدول االوروبية وعدد كبيــر من الدول 
العربيــة، منوهًا في هذا اإلطار الي أن الســوق االفريقي يمثل 

أحد أهم االسواق المستهدفة امام منتجات االثاث المصري.
واشــاد دريــاس بجهــود وزارة التجارة والصناعــة في حماية 
الصناعــة المصرية من الممارســات الضارة للتجــارة الدولية 
وبصفة خاصة داخل الســوق المحلي، حيث ســاهمت القرارات 
واالجــراءات التــي اتخذتها الــوزارة خالل المرحلــة الماضية 
في تحول عدد كبير من مســتوردي االثاث الي انشــاء مصانع 

والتركيز على التصنيع المحلي بداًل من االستيراد.

استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة االثاث 
وتعزيز معدالت التصدير
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وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد من كبريات 
الشركات اإليطالية تعزيز العالقات الصناعية واالستثمارية 

بين مصر وإيطاليا خالل المرحلة المقبلة

عقد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات 
مع بعثة تجارية إيطالية تضم 25 كبريات الشركات اإليطالية العاملة 
فــي مختلف مجاالت متعــددة، وقد نظم هذه البعثــة المعهد االيطالى 
المتوســطى السيا وافريقيا ISMAA، حيث تناولت الجلسة مستقبل 

العالقات بين مصر وإيطاليا في كافة المجاالت. 
 وقــال الوزيــر ان العالقــات التاريخية المصريــة اإليطالية كدولتين 
محوريتيــن بمنطقة حوض البحر المتوســط تمثل محور ارتكاز نحو 
تنمية وتطوير العالقات الثنائية وتفعيل منظومة العمل المشــترك بما 
يحقق المصلحة المشــتركة لالقتصادين المصري واإليطالي على حد 
سواء، مشيرًا الى ان الوزارة تعمل خالل المرحلة الحالية على انشاء 
عدد من المراكز اللوجيستية بقارة افريقيا كما تعمل على تفعيل دور 
مكاتــب التمثيل التجاري المنتشــرة بعدد كبير مــن العواصم والمدن 
الرئيســية االفريقيــة، لتعزيز قدرات المنتجــات المصرية على النفاذ 

لهذه األسواق. 
 وأوضح نصار ان الوزارة تســتهدف جذب المشــروعات الصناعية 
اإليطاليــة الكبيرة والمتوســطة الصغيــرة للعمل بالســوق المصري 

والتصدير لألسواق المجاورة.
 وأشــار نصــار الــى أن الصــادرات المصرية إليطاليــا حققت خالل 
الثمانية أشــهر األولى من العام الحالي تطورًا ملحوظًا حيث ســجلت 
مليــارا و24 مليون دوالر، مقارنًة بـ 986 مليون دوالر خالل نفس 
الفترة من العام الماضي؛ بينما انخفضت الواردات المصرية للســوق 

اإليطاليــة حيــث بلغــت 2 مليار 964 مليــون دوالر مقابــل 3مليار    
و638 مليون دوالر فى الفترة من يناير الى أغسطس 2017.

 ومن جانبه قال السفير أشرف راشد عضو مجلس االعمال المصري 
اإليطالــي ان زيارة الوفد اإليطالي للقاهرة تســتهدف تعزيز العالقات 
االقتصاديــة بيــن إيطاليا ودول حــوض البحر المتوســط ومن بينها 
مصــر، الفتا الــى ان إيطاليا تعد واحدة من اهم الشــركاء التجاريين 
لمصــر في العالم بمعدالت تبادل تجاري تصل الى حوالي 5 مليارات 

دوالر سنويا.
 وبدوره قال السيد بيترو تومباكيني رئيس القسم االقتصادي والتجاري 
بالســفارة اإليطالية بالقاهرة ان الســوق اإليطالي يظل المقصد األول 
للصادرات المصرية بقارة أوروبا الفتا الي ان صادرات المنسوجات 
والمنتجات الزراعية تأتي على رأس الصادرات المصرية لألســواق 

اإليطالية.
 وأضاف ان الوفد اإليطالي يضم ممثلين لعدد كبير من كبرى الشركات 
اإليطالية العاملة في مجاالت الصناعات الهندســية والمرافق وأنظمة 
التحكم في المياه والتعليم والتدريب المهني عن بعد واألنظمة الرقمية 
وااللكتروميكانيكيــة واألنظمــة التكنولوجية باإلضافــة الى قطاعات 
الســياحة وإدارة الفنــادق الســياحية وتطوير أنظمة البنيــة التحتية 
والمواســير واللحامــات المتخصصــة واالنشــاءات واالستشــارات 
والخدمــات الصناعية فضال عن مجاالت تكنولوجيا اآلالت والمعدات 

الصناعية والطاقة والقطاع المصرفي واالثاث.
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وأكد المهندس/ حســام فريد، مستشــار 
المتوســطة  للمشــروعات  الوزيــر 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغر في كلمته 
التــي ألقاها نيابًة عــن المهندس عمرو 
نصار وزير التجــارة والصناعة حرص 
الــوزارة علــى تشــجيع ثقافــة العمــل 
الحــر وريــادة األعمــال ودعــم األفكار 
االبتكاريــة واالبداعيــة التي تســهم في 
خلــق مشــروعات اســتثمارية حقيقية، 
مشــيرًا إلــى ضــرورة االســتفادة مــن 
هــذه المواهب وتشــجيع المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة في مجال االقتصاد 
اإلبداعي باعتبارها الالعب الرئيسي في 
خلق فرص العمل عالية الجودة وزيادة 

الناتج المحلي اإلجمالي.
وأشار فريد إلى وجود العديد من الفرص 
الهائلة للنمــو والتطوير واحــداث نقلة 
اقتصادية شاملة في االقتصاد المصري 
اعتمادا على اقتصاد المعرفة وتشــجيع 
االبتــكار وتمكين الشــباب ودمج الفئات 

المهمشة واالكثر احتياجًا.
ولفــت إلــى الــدور الكبيــر الــذي تلعبه 
الــوزارة في تشــجيع االبــداع واالبتكار 
وريــادة األعمــال اإلبداعيــة مــن خالل 

مختلــف جهاتهــا والتي يأتي على رأســها مركز تحديــث الصناعة، 
ومجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار، وجهاز تنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة، وكذا من خالل قيام الوزارة بتنفيذ عدة مبادرات 

تستهدف دعم ورعاية المبتكرين بالتعاون مع شركاء التنمية.
ومن جانبه قال الســيد/ أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا أن االقتصاد االبداعي يعد ضرورة 
حتمية في ظل التحول الذي يشهده االقتصاد اليوم من االعتماد على 
الصناعــات التقليدية الي الصناعات االبتكارية واالبداعية حيث نجح 
هــذا النوع مــن االقتصاد خالل عام 2013 فــي توظيف حوالي 30 
مليون شــخص حول العالم وتحقيق إيــرادات بقيمة 2.25 تريليون 
دوالر، مشــيرًا الــي ان االقتصاد اإلبداعي يقــدم فرًصا واعدة لرواد 
األعمال مــن مختلف القطاعات وخاصة الشــباب والنســاء والفئات 

المهمشة في المجتمع. 
واســتعرض المهنــدس/ أحمــد طه المديــر التنفيذي لمركــز تحديث 
الصناعة خالل كلمته تجربة المركز فى دعم الصناعات االبداعية من 
خــالل مشــروع  )Creative Egypt(، وكذا مركز اإلبداع لرواد 
األعمــال والمبتكريــن »Creative Hub Egypt«  والذي يعد 
اســتكمااًل للبرنامج الذي ينفذه مركز تحديــث الصناعة لتقديم الدعم 
الفني والتســويقي لرواد األعمال والمبتكريــن بعنوان »تنمية ريادة 

األعمال في مجال االبتكار«.
وأشــار إلى أن مركز اإلبداع يســتهدف دعم المبتكرين والمصممين 

والمبدعين في شــتى المجــاالت من خالل تعميــق المفاهيم المتعلقة 
بالتصميمات الصناعية الرائجة حول العالم وتعزيز حلقة الوصل بين 
شباب المبتكرين والكيانات الصناعية والحكومية، الفتا إلى أن اقامة 
شــراكة بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني في 
مصر في إطار برنامج )تنمية االقتصاديات الشاملة واالبداعية( يمثل 

فرصة كبيرة أمام رواد األعمال والمصممين المبتكرين فى مصر. 
ومن جانبها اوضحت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني 
في مصر ان المجلس يتعاون في إطار البرنامج مع عدد من الهيئات 
الحكومية وغير الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى 
مركــز تحديث الصناعة، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
واتحاد الصناعات المصرية لتقييم شكل وحجم االقتصاد االبداعي في 
مصر واستعراض التحديات التي يواجهها لتقديم الحلول والتوصيات 
حيث يستهدف البرنامج تعزيز االقتصاد المصري ومساندة الشركات 
الصغيرة والمتوســطة على النمو وخلق فرص عمل جديدة للشــباب 

ورواد األعمال.
وأضافــت بيــرت ان البرنامج يعمل على 3 مســتويات تتضمن النظر 
في السياســات االقتصاديــة وتقديم الدعم والمشــورة للمنظمات بما 
فــي ذلك الجامعــات وحاضنات االعمــال باالضافة الــي تقديم الدعم 
للشــركات الناشــئة ورواد االعمــال، الفتــة الــي ان البرنامج يوفر 
تمويل للمشــروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على بدء 

مشروعاتهم.

المجلس الثقافي البريطاني يطلق برنامج تنمية 
االقتصاديات الشاملة واالبداعية

المجلس الثقافي البريطاني يطلق برنامج تنمية االقتصاديات 
الشاملة واالبداعية
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وزارة التجارة والصناعة تشارك في فعاليات المنتدى الثاني 
للخدمة المهنية بعنوان »التدريب ... محرك التنمية االقتصادية«

شــاركت وزارة التجارة والصناعة فى المنتدى الثاني للخدمة المهنية 
والــذى نظمته اللجنــة المهنية بمنطقة روتــارى 2451 بالتعاون مع 
برنامــج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني )TVET( وذلك 
تحــت عنوان » التدريب المهنى ... محــرك التنمية االقتصادية« وقد 
شــارك فــى المنتدى عدد من ممثلــي الوزارات المعنية والمؤسســات 
التعليميــة المحليــة والدولية حيث مثل وفــد وزارة التجارة والصناعة 
الدكتورة داليا ســالم مســاعد الوزيــر للتعاون الدولى والمشــروعات 
التنمويــة والمهنــدس حســام فريــد مستشــار الوزيــر للمشــروعات 

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكــد المهندس حســام فريــد مستشــار الوزير 
للمشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية 
الصغــر فــي كلمته حــرص الوزارة علــى إيجاد 
عمالــة فنيــة مدربــة لتلبيــة احتياجــات القطاع 
الصناعــي وكافة القطاعات اإلنتاجية حيث يمثل 
العامــل الماهر ركيزة أساســية في خطة التنمية 

الصناعية المســتهدفة وخطط التنمية المســتدامة لالقتصاد المصري، 
مشــيرًا في هذا اإلطار إلى سعى الوزارة إليجاد منظومة موحدة تشمل 
كافة الكيانــات الداعمة لفكر التعليم الفني والتدريب المهني بما يحقق 
أهــداف وتوجهــات الدولــة نحو توفيــر المزيد من فــرص العمل أمام 

الشباب.
وأشار إلى أن حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا وبصفة 
خاصة في المشروعات القومية والمشروعات الصناعية تتطلب العمل 
علــى توفير برامج تدريب متقدمة إلعداد كــوادر فنية مدربة ومؤهلة 

وفقًا لمتطلبات ســوق العمل، الفتــًا إلى حرص الوزارة على دعم كافة 
المبادرات ســواء من القطاع الخاص أو المجتمع المدني والهادفة إلى 

تغيير الصورة الذهنية للعامل الفني. 
كما ألقت السيدة/ شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير 
التعليــم الفنــى والتدريب المهنــي)TVET(  كلمة أكــدت خاللها دور 
البرنامج فى نشر ثقافة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى إعداد كوادر 
مؤهلــة وقــادرة على لعــب دور فعال فى تحقيق خطــط الدولة للتنمية 
االقتصاديــة، مشــيرًة إلى أن هنــاك تنســيقًا كبيرًا بين كافــة الجهات 
المعنية للعمل فــي إطار منظومة موحدة باعتبار 
أن هــذا البرنامج أحد البرامج القومية التي تخدم 

االقتصاد المصري بصفة عامة .
وأضــاف المهنــدس/ عبــد الحميد العــوا محافظ 
منطقــة الروتــارى 2451 أن إقامة هذا المنتدى 
تأتى فى إطار حرص منطقة الروتارى على القيام 
بدورهــا الرئيســى فى خدمــة المجتمــع المدنى، 
مشيرًا في هذا اإلطار إلى أن التعليم الفنى والتدريب المهنى يمثل أحد 
أهم المحاور الرئيسية لتنمية مهارات الشباب ومن ثم إعدادهم لتحقيق 

متطلبات سوق العمل.
وأشــار إلى أن جلسات المنتدى قد إستعرضت جهود عدد من الجهات 
المعنيــة بالتعليم الفنــى والتدريب المهنى ســواء الحكومية أو القطاع 
الخــاص، حيث تم إلقاء الضــوء على الجهود المبولــة لتضمين ذوي 
اإلعاقة فى برامج التدريب الفنى والمهنى لمساعدتهم فى إيجاد فرص 

عمل لهم.

م. حسام فريد: الوزارة 
حريصة على توفير العمالة 

الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية 
احتياجات سوق العمل
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قرار وزاري بإلزام مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة 
المتجددة بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة 

المواصفات والجودة قبل طرحها باألسواق
أصــدر المهندس عمــرو نصار وزير التجارة والصناعــة قرارًا بإلزام 
مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة المتجددة )سخانات المياه الشمسية 
والمجمعــات الشمســية لألغــراض المنزلية أو الصناعيــة( بالرجوع 

للهيئــة المصريــة العامة للمواصفــات والجودة 
للتحقــق من جودة وأداء المنتجــات قبل طرحها 
باألســواق وذلك وفقًا إلجــراءات تقييم المطابقة 
المعمول بهــا وفى إطار القواعد المنظمة لعالمة 
الجودة »شمسي« على أن يتم اجراء االختبارات 
بمعامــل هيئة تنمية واســتخدام الطاقــة الجديدة 

والمتجددة.
كما يلزم القرار مستوردي السخانات والمجمعات 
شمســي  عالمــة  علــى  الحاصلــة  الشمســية 
 SOLAR الجــودة  عالمــة  أو   SHAMCI
KEY MARK  بالرجــوع للهيئــة المصريــة 
العامــة للمواصفــات والجــودة لمراجعــة جميع 
المســتندات الخاصة بالمنتج والتأكد من صحتها 

وذلــك باعتبــار ان الهيئة هي الجهــة المفوضة بمنــح عالمة الجودة 
»شمسي« للسخانات الشمسية وذلك وفقًا لالتفاقية الموقعة بين الهيئة 

.RCREEE والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
وأوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية 
العامة للمواصفات والجودة أن القرار يلزم ايضًا منتجي ومســتوردي 
منتجــات الخاليــا الفوتوفولطيــة بالرجــوع للهيئــة المصريــة العامة 
للموصفــات والجــودة لمطابقــة جــودة وأداء المنتجات قبــل طرحها 
باألســواق وفقًا إلجــراءات التقييــم المعمول بها بمعامــل هيئة تنمية 

واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقــال عفيفي إن القرار نص على منح المنتجين والمســتوردين مهلة 
لمــدة عام لتوفيق أوضاعهم على ان يكون للعاملين باألجهزة اإلدارية 
المعنيــة ممن يحملون صفة مأموري الضبــط القضائي اثبات الجرائم 

التي تخالف احكام هذا القرار حيث سيطبق في شأنها العقوبات الواردة 
بأحــكام قانون قمــع التدليس والغش رقم 48 لســنة 1941 والمعدل 

بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضــاف أن الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفات والجــودة تختص 
بتطبيق المشــروع العربــي لشــهادات األنظمة الشمســية والحرارية 
)شمســي( ومنــح ما يفيــد مطابقة الســخانات الشمســية للمواصفات 
المعنية فــي صورة عالمة الجودة »شمســي« والصادرة عن المركز 
اإلقليمــي للطاقــة المتجددة وكفــاءة الطاقــة RCREEE والمنظمة 

.AIDMO العربية للتنمية الصناعية والتعدين

إجــراء التحاليل المعملية لـــ5626 عينة بمعامل 
المصلحة وإنتاج 1195 لتر من الحبر السري

كشــف أحدث تقريــر صادر حول مؤشــرات أداء 
مصلحة الكيمياء خالل شــهر سبتمبر الماضي أن 
المصلحــة قامــت بإجراء التحاليــل المعملية لعدد 
5626 عينــة اختبار وذلك بواقــع 3121 عينة 
بمعامــل القاهــرة و1714 بمعامــل اإلســكندرية 
و404 عينــة بمعمــل فرع المطــار و283 عينة 
بمعامــل الســويس و43 عينــة بمعامل اســيوط 
و41 عينة بمعمل فرع ســفاجا و20 عينة بمعمل 
منســوجات مدينــة نصــر، كما تم إنتــاج 1195 
لتر من الحبر الســري المســتخدم في ختم اللحوم 

بالمجازر.
وقال الدكتور/ مجدي فهمي، رئيس مصلحة 

الكيميــاء أن المصلحــة قامــت أيضــًا 
بتجديد شهادات 

االعتماد لعدد 4 معامل شــملت األغذية 
والكيماويــات العضوية وغير العضوية 
والكروماتوجــراف، باإلضافة إلى تنفيذ 
المراجعة الخارجية لمعمل المنسوجات 
بمدينة نصر، باإلضافة إلى انه تم تنفيذ 
معايرات خارجية لعدد 22 جهاز وتمت 
معايرتهــم بالمعهــد القومــي للقيــاس 
والمعايــرة، مشــيرًا إلــى أن المصلحة 
وقعــت بروتوكولي تعاون مــع اإلدارة 
المركزيــة لحــوادث الطيــران بــوزارة 
الطيران المدني وكلية الهندسة بجامعة 

القاهرة.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الكيمياء خالل شهر 
سبتمبر الماضي
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أصدر المهندس/ عمــرو نصار وزير التجارة والصناعة 
قرارًا باســتمرار العمل بالتشــكيل الحالي لمجالس إدارة 
المجالــس التصديرية لمدة ثالثة أشــهر تبدأ اعتبارا من 
اليــوم التالي النتهاء المدة اإلضافيــة التي أقرها الوزير 
بعــد انتهاء الــدورة الحاليــة للمجالس في شــهر يونيو 

الماضي.
وقــد اســتثنى من هذا القــرار 4 مجالــس تصديرية هي 
الطباعــة والتغليــف والحاصــالت الزراعيــة والجلــود 

والمنتجات الجلدية والمالبس الجاهزة وذلك لعدم انتهاء 
مدتهم الحالية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على اســتقرار 
منظومــة العمل داخل المجالــس التصديرية لحين صدور 
قرار بالتشــكيل الجديد، حيث تســعى الــوزارة إلى الدفع 
بوجوه جديدة قادرة على تفعيل دور المجالس والمساهمة 
في تنفيذ خطة واســتراتيجية الــوزارة لتعزيز الصادرات 

المصرية إلى مختلف األسواق الخارجية.

كشــف أحــدث تقرير صــادر حول مؤشــرات أداء المعهد 
القومي للجودة خالل شــهر ســبتمبر الماضي أن المعهد 
قام بتنفيذ ¬دورتي تدريب في مجاالت طرق حســاب الال 
يقيــن في مجال الجــودة ورقابة وتوكيد الجودة، مشــيرًا 
إلــى أن المعهد يعمل خالل المرحلة الحالية على تحســين 
تطبيقــات الجودة بالمؤسســات وتنمية الموارد البشــرية 
باإلضافــة إلى رفــع كفاءة ومراقبة وتطوير المؤسســات 
والجهات التي تقدم خدمات تدريبية واستشــارات وهو ما 
يســهم في تحســين نظم الجودة داخل القطــاع الصناعي 

والخدمي وكذلك نشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصري.
وفيمــا يتعلــق بمجال تقييــم وإصدار الشــهادات الخاصة 
بصالحيــة شــركات التدريــب والتأهيل، أوضــح الدكتور 
محمــد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة 
أن المعهــد قام بإجراء 8 زيارات ميدانية وتنفيذ متابعات 

لعدد 7 جهات تدريب وتأهيل.

قرار وزاري باستمرار العمل بالتشكيل الحالي 
لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثالثة 

أشهر إضافية  

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء المعهد 
القومي للجودة خالل شهر سبتمبر الماضي

إجراء 8 زيارات ميدانية وتنفيذ متابعات لعدد 7 
جهات تدريب وتأهيل
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افتتــح المهندس عمرو نصار وزير التجارة 
والصناعــة مدرســة زيــن العابديــن الفنية 
المتميــزة التــي تم إنشــاؤها بنظــام التعليم 
المــزدوج مــن خالل تعــاون مشــترك بين 
شــركة ســيمنس مصر والوكالــة االلمانية 
للتعاون الدولي )GIZ( والوزارة االتحادية 
فــي  شــارك   ،)BMZ( الدولــي  للتعــاون 
االفتتــاح محمد مجاهد نائــب وزير التربية 
والتعليــم؛ والدكتور/ اندرياس كوك، المدير 
اإلقليمي للوكالــة األلمانية للتعاون الدولي، 
والســيد/ عمــاد غالــي، الرئيــس التنفيذي 

لشركة سيمنس مصر.
وقــال الوزيــر ان الــوزارة ترحــب بكافــة 
المبــادرات التــي يتبناهــا القطــاع الخاص 
لتطويــر منظومــة التعليم الفنــي والتدريب 
المهنــى والهادفة الى تضييــق الفجوة بين 
خريجى مــدارس التعليم الفنــي والمهارات 

الحقيقية المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف نصار أن هذه المدرسة تم تجهيزها 
بباقة من الحلول التكنولوجية وحلول التعليم 
التفاعلــي وتطوير المناهــج وتوفير فرص 
التدريب للمدرســين باإلضافة لتعزيز فرص 
تطوير المدرســة مــن أجل تجربــة تعليمية 
متطورة تعد الطالب للمســتقبل، مشيرًا إلى 
أنــه تــم تجهيز المدرســة بأحــدث المعدات 
والتجهيــزات المتعلقــة بتكنولوجيا التحول 
الرقمــي حيث تضمنت معماًل مزود بعدد من 
الطابعات ثالثيــة األبعاد، وأنظمــة متكاملة 
للتشغيل اآللي )TIA(، فضاًل عن برمجيات 
إدارة عمــر المنتــج )PLM( مــن شــركة 
سيمنس. ومن جانبه قال السيد/ الرسفيشل، 
المســئول عن أنشــطة تطوير نظــام التعليم 
المــزدوج فــي مصــر بالوكالــة األلمانيــة 
للتعــاون الدولي )GIZ( إن هذا المشــروع 
الهام يأتي في إطــار التزام الوكالة الدؤوب 
لدعــم التعليم المهني فــي مصر، حيث تأمل 

الوكالة أن تتحول هذه المدرســة المتطورة 
إلى نموذج ُيحتذى به على المستوى القومي 
فــي مواجهــة التحديــات المرتبطــة بخلــق 
فــرص عمل جديدة أمــام خريجي المدارس 
الفنيــة المصريــة الذيــن يتمتعــون بأعلــى 
مســتوى من المهارات والتأهيل الفني، مع 
توفــر قوى عاملة ماهرة تتســم بالتنوع في 
كافــة المجاالت، مشــيرًا إلــى أن برمجيات 
إدارة عمر المنتج )PLM( ســتصبح جزًء 
ال يتجــزأ مــن المناهــج الدراســية التي يتم 
تقديمهــا في مدرســة زين العابديــن للتعليم 
الفني حيث ســيدرس الطالب كيفية تصميم 
وانتــاج ودعــم المنتجــات، والتدريب على 
أفضل الممارســات وتعلم عددًا من الدروس 
األساســية لصقــل مهاراتهــم، كما ســتتيح 
هــذه البرمجيات للطلبة فرصــة جيدة لخلق 
التوافــق الرقمی لمنتجاتهــم النهائية كبديل 

أكثر كفاءة لخلق نماذج أولية مجسمة.

افتتاح مدرسة زين العابدين الفنية المتميزة للتعليم المزدوج
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أصــدر المنتــدى االقتصــادي العالمــي تقرير التنافســية 
العالمية الســنوي لعــام 2018، حيث حصلــت الواليات 
المتحدة األمريكية على تصنيف »االقتصاد األكثر تنافسية 

حول العالم« لهذا العام للمرة األولى منذ عام 2008.
وكشــفت نتائج التقريــر تغييرات في ترتيــب 140 دولة 
حــول العالم من حيــث قدرتها التنافســية، خاصًة في ظل 
إدخال تعديالت جوهرية في المنهجية المســتخدمة لقياس 
القــدرة التنافســية للدول، اســتنادًا الى مؤشــرات جديدة 

بنسبة ال تقل عن %66.
وحــدد التقرير القدرة التنافســية لالقتصادات العالمية من 
خالل اســتخدام 98 مؤشــرًا بمــا في ذلك: تنــوع القوى 
العاملــة وحريــة الصحافــة وحقــوق العمــال واألعمــال 

التجارية السيئة.
ويــرى القائمــون على التقريــر أن هذه العوامــل التي تم 
تغييرها ســتعكس بشــكل متزايد أســاس القوة التنافسية 
للدول في المســتقبل، ذلك إلى جانب المؤشرات التقليدية 

األخرى والتي تشمل: البنية التحتية واألسواق.

وبشكل عام توصلت نتائج التقرير السنوي إلى أن االقتصاد 
األوروبي بات حاليًا أقل تنافسية مقارنًة باقتصادات شرق 

آسيا والمحيط الهادي.
قائمة العشرة األوائل

شهدت قائمة الدول العشرة األوائل في تصنيف الدول من 
حيث القدرة التنافسية تغييرات جذرية مع تعديل المنهجية 

التي يستخدمها المؤشر.
وتصــدرت الواليات المتحــدة األمريكية قائمة التنافســية 
العالميــة لهذا العــام بـ85,6 نقطة، لتكــون المرة األولى 
التــي تصل فيها واشــنطن لهذا المركز منــذ عام 2008 
بعد أن حافظت سويســرا على صدارة المؤشر لـ9 أعوام 

متتالية وفق المنهجية القديمة.
في حين جاءت سنغافورة في الترتيب الثاني على التوالي 
بفارق طفيف عن االقتصاد األكبر حول العالم، أما المركز 
الثالث فكان من نصيب ألمانيا، في حين تراجعت سويسرا 
للمركــز الرابــع، تليهــا اليابــان وهولندا فــي المركزين 

الخامس والسادس على التوالي.

المنتدى االقتصادي العالمي يصدر تقـريـــــر التنافسية العالمية السنوي لعام 2018 
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المنتدى االقتصادي العالمي يصدر تقـريـــــر التنافسية العالمية السنوي لعام 2018 

وفــي تقرير العــام الماضي والذي 
رصد القدرة التنافســية في 135 
دولــة فقــط باســتخدام المنهجيــة 
القديمــة، كانــت اليابــان وهولندا 
تشغالن المركزين التاسع والرابع 

على الترتيب.
أما هونج كونج، فشــغلت الترتيب 
الســابع هذا العــام يليهــا المملكة 
المتحــدة والتــي تراجعت مركزين 
فــي ظــل مفاوضات الخــروج من 

االتحاد األوروبي. 
التاســع  للمركزيــن  وبالنســبة 
والعاشــر فكانا من نصيب السويد 
والدنمــارك، علمًا بأنــه في تقرير 
2017، لــم تكــن الدنمارك ضمن 
أفضــل 10 دول من حيــث القدرة 

التنافسية، بل كانت تشغل المركز الـ11.
ترتيب الدول العربية

جــاءت اإلمــارات في صدارة الــدول العربيــة التي تتمتع 
بالقدرة التنافسية لكنها حلت بالمركز الـ 27 عالميًا.

وفي المركز الثاني عربيًا حلت قطر والتي شــغلت المركز 
رقم 30 على الصعيد العالمي وهو ما يعني تحسن بقدرتها 

التنافسية مركزين وفقًا للمنهجية الجديدة.
أما الســعودية فجاءت في الترتيب الثالــث عربيًا والـ39 
عالميــًا، وكان المركــز الرابــع على الصعيــد العربي من 
نصيب دولة عمان والتي شغلت المرتبة رقم 47 عالميًا. 
وجــاءت البحريــن في الترتيــب الخامس عربيــًا والـ50 
عالميًا، بينما تقدمت الكويت مركزين على الصعيد العالمي 
لتحل بالمرتبة رقم 54 وتســتحوذ على المركز الســادس 

عربيًا، في مقابل المركز 52 بالمعايير القديمة.
وقد تراجعت األردن مركزين على المستوى العالمي لتأتي 

بالمرتبة الـ73 وتحل بالمركز السابع على مستوى الدول 
العربيــة األكثر تنافســيًة، بينما صعــدت المغرب مركزين 
على الصعيــد العالمي بعد أن جاءت في الترتيب رقم 75 

عالميًا لتكون بذلك في المركز الثامن عربيًا.
أما لبنان فتراجعت 5 مراكز على أساس المنهجية الجديدة 
لتشــغل الترتيــب الـ80 والتاســع بيــن الدولــة العربية، 
وجاءت تونس في الترتيب رقم 87 عالميًا بتراجع مرتبة 
واحدة بحســب القياس الجديد لتكون في الترتيب العاشــر 

على الصعيد العربي.
ووفقــًا للمنهجيــة الجديدة، لم تشــهد الجزائر ومصر أي 
تعديــالت في التصنيف، حيث حافظــا على المركزين رقم 

92 و94 على التوالي والمرتبتين الـ11 و12 عربيًا.
وتراجعــت اليمن 4 مراكــز لتهبط إلى الترتيب قبل األخير 
عالميًا 139 في تقرير تنافسية هذا العام والمركز األخير 
عربيــًا. وقــد كانت اليمــن في المرتبة األخيــرة في قائمة 

القدرة التنافسية العام الماضي عربيًا وعالميًا.
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محفظة إقراض مؤسســة التمويل الدولية لمصر تبلغ 1.5 
مليــار دوالر ســنويًا توجه نحو تمويل مشــروعات القطاع 
الخاص والمشــروعات االستشــارية في المجــال الصناعى 
وتمثل أحــد أكبر المحافظ االســتثمارية لمؤسســة التمويل 

الدولية فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

قامت مؤسســة التمويل الدولية بضخ اســتثمارات بإجمالى 
1.2 مليــار دوالر لدعم القطــاع الخاص المصرى فى العام 

المالى الماضى 2018/2017 

اســتراتيجية التنميــة المســتدامة تســتهدف الوصــول الى 
معدالت نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030.

55% مــن هيكل الواردات المصرية خالل النصف األول من 
العــام الجارى 2018 تتركز فى 3 قطاعات رئيســية وهى 

الهندسية والكيماوية ومواد البناء .

بلغت الصادرات المصرية لليونان 148 مليون دوالر خالل 
خــالل الفتــرة مــن يناير وحتى نهاية أغســطس مــن العام 
الجارى 2018، بينما بلغت الواردات المصرية من اليونان 

173 مليون دوالر خالل نفس تلك الفترة.

تتواجد 125 شــركة يونانية بالسوق المصرى بحجم رأس 
مال مصدر يبلغ 227.65 مليون دوالر تتنوع مجاالت عملها 
في قطاعات التمويل، والصناعة، والخدمات، واالنشاءات، 
والسياحة، والزراعة، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

قامت شركة مارس خالل شهر فبراير الماضي بإضافة خطي 
إنتــاج جديديــن بتكلفة اســتثمارية تتخطى الـــ750 مليون 
جنيــه مصري، إلــى جانب افتتاح خط إنتاج لمنتج جديد من 
منتجات الشــركة هو األوحد للشــركة من هــذا المنتج على 
مســتوى العالم بقيمة استثمارات 24.8 مليون دوالر يوفر 
179 فرصة عمل جديدة، وقد ســاهمت تلك التوســعات في 
زيادة اســتثمارات الشركة في مصر لتبلغ في الوقت الحالي 

165 مليون دوالر.

بلــغ حجــم التبادل التجــاري بين مصر وفرنســا خالل الـ8 
أشــهر األولى من العام الجاري مليار و459 مليون دوالر 
منهــا 460 مليون دوالر صــادرات مصرية و999 مليون 

دوالر واردات.
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تبلغ االســتثمارات الفرنســية فــي مصر 4,5 مليــار يورو 
موزعــة علــى 473 مشــروعًا فــي قطاعــات الصناعــات 
والتشــييد،  والبنــاء  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  الزراعيــة 
والطاقــة الجديدة والمتجددة والنقــل والمواصالت، والبنوك 
والتأمينــات، والطيران، وتنقية وتحلية المياه ومشــروعات 

البنية التحتية والسياحة.

بلــغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتتارســتان خالل عام 
2017 نحو 22,8 مليون دوالر.

حققت الصادرات المصرية إليطاليا خالل الـ 8 أشهر األولى 
من العام الحالي 2018 تطورًا ملحوظًا حيث ســجلت مليارا 
و24 مليون دوالر، مقارنًة بـ 986 مليون دوالر خالل نفس 
الفترة من العام الماضي؛ بينما انخفضت الواردات المصرية 
من السوق اإليطالية حيث بلغت 2 مليار 964 مليون دوالر 
مقابل 3 مليار  و638 مليون دوالر فى الفترة من يناير إلى 

أغسطس 2017.

بلــغ حجــم التبادل التجــاري بين مصر والســويد خالل الـ8 
شهور االولى من العام الجاري 541 مليون دوالر، كما تبلغ 
االستثمارات السويدية في مصر حاليًا 133.5 مليون دوالر 
في عدد 121 مشــروعًا في مجــاالت الصناعة واالتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات والتمويل واالنشــاءات والخدمات 

والسياحة والزراعة.

بلــغ حجــم التبــادل التجاري الســلعي بين مصــر والواليات 
المتحــدة األمريكيــة خالل التســعة أشــهر األولى مــن العام 
الجــاري نحو 5 مليــار و59 مليون دوالر مقارنًة بـ3 مليار 
و797 مليون دوالر خالل نفس الفترة العام الماضي بنسبة 
زيادة بلغت 33%، كما شــهدت الصادرات المصرية للسوق 
األمريكي نمــوًا كبيرًا حيث بلغت مليار و185 مليون دوالر 
خالل التســعة أشــهر األولى من العام الجــاري مقابل 961 
مليــون دوالر خالل نفــس الفترة من العــام الماضي ، وكذا 
الــواردات المصرية من الواليات المتحــدة األمريكية والتي 
إرتفعت إلى 3 مليار و874 مليون دوالر مقارنة بـ 2 مليار 

و836 مليون دوالر خالل نفس الفترة العام الماضي.

بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والسودان خالل 
عــام 2017 نحو 554 مليون دوالر،  كما بلغ حجم التبادل 
التجاري السلعي بين البلدين خالل الثمانية أشهر األولى من 
العــام الجاري نحــو 364 مليون دوالر منهــا 222 مليون 

دوالر صادرات مصرية و142 مليون دوالر واردات.
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بمشاركة وفد من مجلس الوزراء
وزارة التجارة والصناعة تنظم دورة تدريبية لربط 

أجهزة الوزارة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجلس الوزراء ورشة 
عمل حول آليات ربط الجهات التابعة للوزارة بمنظومة الشــكاوى 
الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي تستهدف توحيد 
جهات تلقي الشــكاوى بالحكومة لســرعة الرد عليها والتحول من 
النظام التقليدي والورقي القديم في تلقي الشــكاوى واالستفسارات 
والــرد عليها بما فيه من بطـء وتشــابك مــع دمج كل مصادر تلقي 
الشكاوى ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اإلليكترونية 

التي تضمن سرعة االستجابة والمتابعة وعدم تكرار الشكاوى.
وقد شارك في فعاليات ورشة العمل المهندس/ أسامة فهمي، القائم 
بأعمال رئيــس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومــات بالوزارة ووفد 
مــن منظومة الشــكاوى الحكومية الموحدة بمجلــس الوزراء إلى 
جانب ممثلي إدارات الشكاوى وخدمة المواطنين بمختلف الهيئات 

والجهات التابعة للوزارة.
ويأتي انعقاد هذه الورشــة في إطار حرص الوزارة على التنســيق 
مع مجلس الوزراء حيث تم عقد اجتماع برئاسة االستاذ / شريف 
احمد شريف رئيس قطاع مكتب الوزير مع مسئولي هذه المنظومة 
تــم خاللــه االتفاق على عقد هذه الورشــة التدريبيــة وذلك كجزء 
مــن الخطة التــي تتولى تنفيذها اإلدارة المركزيــة للعالقات العامة 
واإلعالم وخدمة المواطنين في إطار اهتمامها بمنظومة الشــكاوى 
والتفاعــل مــع المواطنين وتبســيط تقديــم الخدمــات الجماهيرية 

للمواطنين. 
وقــال اللــواء/ أســامة فهمــي، القائم بأعمــال رئيس قطــاع نظم 
وتكنولوجيــا المعلومات بوزارة التجــارة والصناعة خالل افتتاحه 
لورشــة العمل إن الهدف من هذه الورشــة هو ربط كافة اإلدارات 
المعنيــة بخدمــة المواطنين وتلقى الشــكاوى بمنظومة الشــكاوى 
الحكومية الموحدة التي أنشأها مجلس الوزراء تفعياًل لقرار رئيس 
الجمهورية رقم 314 لســنة 2017 وقــرار مجلس الوزراء رقم 

1855 لســنة 2017 بشــأن إنشاء منظومة الشــكاوى الحكومية 
الموحــدة وإعادة تنظيــم مكاتب خدمة المواطنين، مشــيرًا إلى أن 
الــوزارة تبــذل جهودًا حثيثــة للرد علــى كافة الشــكاوى الواردة 
لهــا ســواء من الجمهــور الداخلي أو الخارجي للــوزارة حيث يتم 
بحث الشــكاوى ثم توجيهها للجهات المختصة بموضوع الشكوى 

ومتابعة الرد عليها في أسرع وأقل وقت ممكن.
وقد استعرضت ورشة العمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 
http:// والتــي بدأت منذ عام 2011 بإطالق الموقع االلكتروني
www.shakwa.eg  وهــي المنصــة األولــى مــن نوعها في 
مصــر لتلقي الشــكاوى الخاصة بكافة الجهــات الحكومية وربطها 
بنظام واحد، كما تم بعد ذلك إطالق الخط الســاخن لتلقي الشكاوى 
16528 والــذي يعمــل على مدار الســاعة وطوال أيــام العام بال 
اســتثناء باإلضافة إلــى إطالق تطبيــق للهواتف المحمولة باســم 
»إيجابي« لمساعدة المواطن على تقييم األداء الحكومي من خالل 
رصد وتســجيل قضايا الشــارع فــي مختلف نواحــي الحياة وذلك 
لالســتفادة منــه في تحســين األداء من خالل »مرصــد المواطن« 
بحيث يمكن للمســتخدم رصد الحدث ســواء كان إيجابي أو ســلبي 

ومشاركة الصور وتحديد الموقع الجغرافي.
وتناولــت ورشــة العمل آليــات التعامل مع الشــكاوى وكيفية الرد 
عليهــا على أكمل وجه وذلك في ضوء قــرار مجلس الوزراء رقم 
1855 لســنة 2017 والــذي ينــص علــى تحقيق الربــط الكامل 
والمؤمــن للشــكاوى باإلضافة إلى ســالمة تداولهــا والحفاظ على 
سرية بيانات الشاكي والمعلومات المتعلقة بها، كما ركزت الورشة 
على الميزات التي تتمتع بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 
والتي يمكن من خالل موقعها االلكتروني حصر عدد الشكاوى التي 
تلقتها كل هيئة حكومية وعدد الشــكاوى التي تم حلها لقياس أداء 

الهيئات والجهات الحكومية.
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خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية 
صندوق االدخار يقرر توزيع 7 مليون و744 ألف جنيه فائض العام المالي 

2017/2018 على األعضاء

ترأس الســيد/ إبراهيم الســجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية 
ورئيــس مجلــس إدارة صندوق االدخار الخــاص للعاملين بوزارة 
التجــارة والصناعة جلســة الجمعيــة العموميــة العادية للصندوق 
بحضــور الســيد/ مصطفى حمــادة نائــب رئيس مجلــس اإلدارة، 
والســيد/ هانــي محمود خليل أميــن الصندوق وعــدد من أعضاء 
مجلس إدارة الصندوق على رأســهم السيد/ علي أمين عبد الصمد 

رئيس قطاع األمانة العامة. 
وأكــد الســيد/ إبراهيم الســجيني خــالل افتتاح الجلســة أن أموال 
الصنــدوق يتم اســتثمارها بما يتماشــى مــع النظام األساســي له 
مــع مراعاة تنــوع األوعية االســتثمارية ووفقًا لتطــور الظروف 
االقتصاديــة للســوق المصريــة بمــا يحقــق أعلى عائــد ألعضاء 

الصندوق.
وقد استعرض االجتماع نشاط الصندوق خالل العام المالي المنتهي 
في 2018/6/28 حيث بلغ إجمالي عدد األعضاء 1754 عضوًا 
فــي بداية العام المالي وانتهــت عضوية عدد 164 عضوا ما بين 
بلوغ ســن المعــاش او الوفــاة او التصفية النهائية او االســتقالة 
ليصبــح صافــي األعضاء المســتفيدين بمزايا عضويــة الصندوق 

.1590
وناقــش أعضاء مجلس اإلدارة الحســابات الختامية الســتثمارات 
الصندوق الموزعة ما بين شهادات استثمار البنك األهلي المصري 
المجموعــة )ب( والودائع قصيــرة األجل بالبنك العقاري المصري 

العربــي ووثائق اســتثمار صنــدوق بنك اإلســكندرية إلــى جانب 
شــهادات قناة الســويس حيث بلغت إجمالي هذه االستثمارات 43 
مليــون و995 ألف جنيــه مضافًا إليها فروق القيمة االســتبدادية 
لوثائق اســتثمار بنك اإلســكندرية واســتثمارات القروض النقدية 

لألعضاء.
وحــول العائد المقترح توزيعه علــى أعضاء الصندوق أكد مجلس 
اإلدارة ان الفائض القابل للتوزيع للعام المالي 2018/2017 بلغ 
7 مليــون و744 ألف جنيه ومــن المقترح توزيعه على األعضاء 

على النحو التالي:
يتم توزيع صافي دعم الوزارة على اشــتراكات األعضاء األصليين 
خــالل العــام وذلك بنســبة 32.968% بزيادة عن العــام الماضي 

%2.468
وبالنســبة لمبلغ اإليرادات األخرى المحصلة خالل نفس العام على 
اشــتراكات جميع أعضــاء الصندوق األصليين والمنتســبين وذلك 

بنسبة 0.2772% بزيادة عن العام الماضي %0.1662
كما يتم توزيع نسبة عائد استثمارات أموال الصندوق على ارصدة 
جميع أعضاء الصندوق بنســبة 15% عائــد كامل بزيادة 5% عن 

العام السابق 7.5% نصف عائد بزيادة 2.5% عن العام السابق 
وأخيرا من المقرر ان يتم توزيع نســبة عائد بنكي لألعضاء الذين 
ليس لهم اشــتراكات خالل العام لسفرهم او في إجازة بدون مرتب 

وذلك بنسبة %9.

خالص التهاني القلبية

للزميلتين/ سمر يحيى عوض وحنان حلمي مصطفى 

بإدارة شئون العاملين باإلدارة المركزية للموارد البشرية 

الجتياز البرنامج الرئاسي لتأهيل الكوادر الشابة العاملة 

بالقطاع الحكومي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
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دور الهيئة
هي كيان موحد يضم كافة الجهات المعنية 

بالتصدير، تستهدف زيادة معدالت الصادرات 
والترويج لها عبر طرق الترويج اإللكتروني 

والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية 
وتنظيم لقاءات توفيق االعمال، كما تعمل 
على بناء وتطوير القدرات التصديرية من 

خالل التدريب والدعم الفني.
أنشطة الهيئة

- إعداد الخطط لتنفيذ استراتيجيات وسياسات 
تنمية الصادرات ومتابعة تنفيذها، ودراسة 

كافة معوقات القطاع التصديري والعمل 
على تذليلها من خالل تبسيط االجراءات 

التصديرية. 
- تنسيق وتنظيم ووضع خطط المشاركة 
المصرية في المعارض الدولية، البعثات 

التجارية الترويجية لألسواق الخارجية، 
اجتماعات توفيق االعمال والتشبيك وبعثات 

المشترين
- بناء وتنمية القدرات التصديرية للمصدرين 

المصرين من خالل وضع وتقديم برامج الدعم 
الفني وتطوير جاهزية المنشآت للتصدير 

والتي تتضمن الخدمات االستشارية وخدمات 
التأهيل والتدريب والمطابقة مع المعايير 

والمواصفات واشتراطات التسجيل الدولية.
- وضع وتقديم برامج زيادة الوعي وتعريف 

القطاع التصديري بإجراءات التصدير، 
اللوائح المنظمة والمتطلبات الجمركية 

في الدول المستوردة وكذلك التفضيالت 
والمميزات الجمركية وغير الجمركية 

والخدمية في األسواق الخارجية بالتعاون مع 
الجهات المعنية.

*خدمات الهيئة
تقدم هيئة تنمية الصادرات العديد من 

الخدمات والمميزات للمصدرين والمستوردين 
ومنها:

* المصدرين من مصر: 
- اختبر جاهزيتك للتصدير 

- ادرس األسواق الخارجية 
- طور قدرتك التصديرية

- النــفاذ إلى األســـــواق 
• المستوردين من مصر:

- خريطة الصادرات المصرية 
- طلـــب تســـعيرة مــنتج 

- خطة المعارض الدولية والبعثات التجارية 
 B2B طلب لقاءات توفيق األعمال -

- تعرف على المنتجات المصرية 

بيانات اإلتصال
العنوان: 106 شارع جامعة الدول العربية، الدور الخامس، المهندسين، الجيزة، مصر - التليفون: 37493920

eda@eda.gov.eg :البريد االلكتروني - www.expoegypt.gov.eg :الموقع اإللكترونى-
https://www.facebook.com/EXPORT.DEVELOPMENT.AUTHORITY

https://twitter.com/EDAEgypt






