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الجناح ضم38 شركة فى مجاالت الحاصالت الزراعية والصناعات الغذائية 
والطبية والكيماوية والهندسية والمالبس الجاهزة والحرف اليدوية والطباعة

رئيس مجلس الوزراء يفتتح الجناح المصرى 
بمعرض الصين الدولى األول للواردات 

شــاركت مصر كضيف شــرف معرض الصيــن الدولى للواردات 
والــذى أقيمــت فعالياتــه خــال الفترة مــن 5-10 مــن نوفمبر 
الماضى بمدينة شــنغهاى الصينية حيــث إفتتح الجناح المصرى 
الرئيس الصينى/ شــى جيــن بينج والدكتــور/ مصطفى مدبولى 
رئيــس مجلس الــوزراء يرافقهم المهنــدس/ عمرو نصار وزير 

التجارة والصناعة. 
وتأتى مشــاركة مصــر فى المعرض في خطوة تســتهدف تعزيز 
شــراكتها االســتراتيجية مــع الصيــن ليس فقط على المســتوى 

التجــارى بل واالســتثمارى أيضا، فمصر بموقعهــا الفريد تمثل 
محور ارتكاز لنفاذ المنتجات الصينية الى السوق االفريقى الواعد، 
كمــا أن الصيــن تحتــل المرتبة رقــم 21 بين الدول المســتثمرة 
بمصر، حيث شهدت الفترة الماضية منذ عام 2014 وحتى اآلن 
تطوراً ملموســاُ في حركة االســتثمارات الصينية لمصر، خاصة 
عقــب إبرام اإلتفاق اإلطاري لرفع القدرات اإلنتاجية بين البلدين 
على هامش الزيارة الثانية للســيد الرئيس عبد الفتاح السيســي 

للصين عام 2015. 

وشهد معرض الصين الدولى للواردات مشاركة أكثر من 150 
ألف مشترى وهو ما يسهم في فتح السوق الصيني الضخم امام 
المنتجات القادمة من مختلف دول العالم فضا عن توفير فرص 
ضخمة لمنتجات االغذية والمنتجات الزراعية ومنتجات االدوية 
والمنســوجات والمابس المصرية للنفاذ للسوق الصيني، وكذا 

لقطاعات الخدمات المصرية مثل السياحة والثقافة. 
وقــال الدكتــور/ مصطفى مدبولــى رئيس مجلس الــوزراء أن 
إختيــار مصــر ضيف شــرف المعــرض يعكس عمــق العاقات 
بيــن مصــر والصين حيث يمثــل المعرض فرصــة هامة لزيادة 
الصادرات المصرية للســوق الصينى الهائل والبالغ قوامه 1.3 
مليار مستهلك فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية، الفتاً 
إلــى أن مصر قد شــاركت بجناح متميز يعكــس مقومات مصر 
الصناعية والتجارية والســياحية ضم 38 شــركة على مساحة 
256 متــر مربــع، إلــى جانب مشــاركة بنكين همــا بنك مصر 

والبنــك االهلــى،  وأوضح أن المعرض قد ضم قســماً لألجنحه 
الوطنيــة لعــدد 10 دول وقســماً ألجنحة الشــركات لعدد 101 
دولة، مشــيرا إلى أنه قد شهد مشــاركة 24 شركة مصرية فى 
مجالــى الحاصات الزراعية والصناعات الغذائية و6 شــركات 
فــى مجال الصناعات الطبية والكيماوية و4 شــركات فى مجال 
المابس الجاهزة وشركة فى مجال الصناعات الهندسية وشركة 
فــى مجال الحرف اليدوية وشــركة فى مجال الطباعة والتغليف 

وبنك مصر عن القطاع المصرفي. 
كمــا تضمنت فعاليــات المعرض عقــد لقاءات ثنائيــة ولقاءات 
لتوفيق االعمال ومنتديات اســتثمارية وفعاليات سياحية أبرزها 
كان منتــدي اللقــاءات الثنائيــة المقــام بعنــوان »ملتقــي كبار 
المشترين من مقاطعة جيانغشــي بالمصنعين الدوليين« والذى 

شهد مشاركة الشركات المصرية . 
ومن جانبها، أوضحت شــيرين الشــوربجى الرئيــس التنفيذي 
لهيئــة تنمية الصــادرات أن الجنــاح المصرى قد تــم تصميمه 
بأســلوب يعكــس حضارة مصــر والتطور الهائل الذى تشــهده 
خال المرحلة الماضية، حيث انقســم الجناح الى قســمين األول 
يشــمل الجناح الوطنى وشــاركت فيه وزارة التجارة والصناعة 
ممثلة في هيئة تنمية الصادرات ووزارات التخطيط واالستثمار 
والســياحة فضًا عــن الهيئة االقتصادية لقناة الســويس، بينما 

شمل الجناح الثانى مشاركة شركات القطاع الخاص . 
وأشــارت الــى ان المشــاركة المصرية القوية في هــذا المحفل 
الدولــى الهام قد ســاهمت فى فتح نوافذ جديــدة أمام الصادرات 
المصريــة الى الســوق الصينى خاصــة في ظل حالــة التقارب 
الكبيرة في العاقات المصرية الصينية المشتركة وهو االمر الذى 
انعكــس على اختيار مصر كأحد دول ضيوف شــرف المعرض، 

وأوضحــت أن الترويــج للســياحة المصرية وجذب الشــركات 
الصينية لاســتثمار في الســوق المصرى مثل احد اهم محاور 
المشاركة المصرية في هذا المعرض حيث تم عرض أهم فرص 
االستثمار في مصر وبصفة خاصة في المنطقة االقتصادية لقناة 
السويس وكذا رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة إلى جانب 
ترتيب لقاءات ثنائية للشــركات المصرية مع نظرائهم من رجال 

األعمال المصريين . 
كما أشادت بالتنسيق الكبير مع الجانب الصينى منذ اإلعان عن 
مشــاركة مصر فى هذا المعرض الهام سواء بتحديد المساحات 
المناســبة للشــركات المصرية وكذا إختيار القطاعات المشاركة 
وهــى القطاعات التــي تمتلك مصر فيها مزايا تنافســية تؤهلها 

للتواجد داخل السوق المصرى.
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عقــد المهنــدس/ عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعــة ونظيره 
الســعودي الدكتــور/ ماجــد بــن عبــد هللا القصبــي وزيــر التجارة 
واالســتثمار- والذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد المرافق لسمو 
ولــي العهد الســعودي األمير/ محمد بن ســلمان- جلســة مباحثات 
مكثفة تناولت أوجه التعاون اإلقتصادى بين البلدين الشقيقين خال 

المرحلة المقبلة. 
وإتفــق الوزيــران علي تعزيز الشــراكة االســتراتيجية بين البلدين 
بما يســهم في تحقيق نقلة نوعية في مســتوي العاقات االقتصادية 
المشــتركة واالنطاق سويا النشاء مشــروعات مشتركة بين رجال 
القطــاع الخــاص من الجانبين ســواء داخــل مصر او في اســواق 

خارجية وبصفة خاصة اسواق الدول االفريقية . 
وقال المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن المباحثات 
تناولت التأكيد علي عمق العاقات المشــتركة بين البلدين الشقيقين 
فــي مختلف المجاالت وعلي كافة األصعــدة ، الفتا الي ان الدولتين 
يمثان صمام األمان لألمة العربية لتحقيق التعاون والتكامل الشامل 
الهــادف الي تنمية االقتصاد العربــي خاصة في ظل المتغيرات التي 

يشهدها االقتصاد العالمي وهو االمر الذي يدعمه قيادة البلدين. 
ولفت نصار إلى أن الفترة الحالية تشــهد متغيرات دولية اقتصادية 

وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل 
المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، الفتا 
الى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة إلزالة كافة المعوقات والعقبات 
التي قد تواجه التعاون االقتصادي المشــترك وطرح مبادرات جديدة 
تحقق المزيد من التقدم في العاقات المصرية الســعودية المشتركة 

في كافة المجاالت وعلى مختلف األصعدة. 
وحول تعزيــز العاقات التجارية واإلســتثمارية بين البلدين أوضح 
نصــار أن هنــاك تفاهم تام بين وزارتى التجارة بمصر والســعودية 
لتســهيل اإلجراءات وتحســين منــاخ األعمال بالبلديــن بما ينعكس 
إيجاباً على معدالت التبادل التجارى واإلســتثمارات المشتركة خال 
المرحلــة المقبلــة ، الفتاً إلى ان حجم التبــادل التجارى بين البلدين 

يصل الى حوالى ٧ مليار دوالر   . 
ومــن جانبه أكــد الدكتور/ ماجد القصبى وزير التجارة واالســتثمار 
بالمملكــة العربيــة الســعودية أهميــة الســوق المصريــة كوجهــة 
اســتثمارية متميزة لاستثمارات الســعودية، الفتاً إلى أن  المرحلة 
المقبلة ستشهد دفعة فى العاقات االقتصادية المشتركة بين الجانبين 
بمــا ينعكس إيجابــاً على معدالت التبــادل التجارى واالســتثمارات 

المشتركة.

مصر والسعودية تتفقان على تعزيز الشراكة 
االستراتيجية بين البلدين إلحداث نقلة نوعية 
في مستوى العالقات االقتصادية المشتركة

ألول مرة ... مصر تستضيف المنتدى الدولى 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 

52 دولة يونيو المقبل

م. عمرو نصار: مصر والمملكة يمثالن صمام األمان لألمة 

العربية لتحقيق التعاون والتكامل الشامل الهادف الي 

تنمية االقتصاد العربي

افتتح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مؤتمر إطاق 
»البرنامــج القومــي لتعميق التصنيع المحلــي« والذي نظمه مركز 
تحديــث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبشــراكة 
مع اتحاد الصناعات المصري، حيث يســتهدف البرنامج تقديم كافة 
اوجــه الدعــم والمســاندة للصناعــات المحلية لتتمكن من منافســة 

مثياتها المستوردة.
وقــال الوزير ان إطــاق البرنامج يمثل 
خطــوة هامــة فــي مســيرة اســتكمال 
تنفــذه  الــذي  االصاحــي  لبرنامــج 
الحكومــة المصرية لتوفيــر مناخ مائم 
وجاذب لاســتثمار حيــث يأتي في إطار 
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيســي 
الوطنيــة  الصناعــة  تنافســية  لتعزيــز 
ودعم األنشــطة اإلنتاجية في القطاعات 
الصناعيــة الواعــدة كمــا يتماشــى مع 
استراتيجية التنمية المستدامة للوصول 
الــى معدالت نمــو صناعــي تبلغ %10 

سنوياً بحلول عام 2030. 
وأضاف ان مصر تمتلك قاعدة صناعية 
كبيرة ومتنوعة قادرة على احال الكثير 
من الــواردات وهو ما يســهم وبشــكل 
مباشر في خفض عجز الميزان التجاري 
وتوفير العمــات األجنبية، الفتا الى ان 
الــوزارة بصدد تنظيــم مؤتمر ومعرض 
»تعميق التصنيــع المحلي«، قبل نهاية 

العام الجاري.
محمــد  المهنــدس  قــال  جانبــه  ومــن 
الصناعــات  اتحــاد  رئيــس  الســويدي 
المصرية ان »البرنامج القومي لتعميق 

التصنيــع المحلــي« يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافســية 
للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خال تطوير قاعدة 
صناعيــة متنوعة من المورديــن المحليين، الفتاً إلــى ان البرنامج 
يســتهدف تطويــر نظــام متكامــل لتقييــم الموردين وزيــادة قاعدة 
الموردين المحليين وتعظيم االستفادة من الطاقات اإلنتاجية المتاحة 
ورفع معدالت االســتفادة من االســتثمارات الصناعية باإلضافة إلى 

االرتقــاء بالمعرفــة الصناعية وإحال مدخات اإلنتاج المســتوردة 
بأخرى محلية .

كمــا اوضــح المهندس أحمد طــه المديــر التنفيذي لمركــز تحديث 
الصناعــة ان البرنامــج يعمل علــى محورين أساســين هما تكوين 
شــراكات مســتدامة بيــن المنشــآت الصناعيــة المحليــة والدولية 
والموردين المحليين ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين 

لتلبيــة احتياجــات المنشــآت الصناعيــة المحلية والدولية، مشــيراً  
إلــى أن أنشــطة البرنامج تتضمن أيضاً توفيــر خدمات الدعم الفني 
لزيادة تنافســية الصناعة المحلية وإعــداد قاعدة بيانات عن فرص 
تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة تشبيك بين المنشآت 

الصناعية والموردين المحليين باإلضافة إلى إتاحة التمويل.
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»سيــوة« تشـهد إقامة الـــــــــدورة الرابعة من مهرجان التمور المصرية

اســتضافت واحــة »ســيوة« بمحافظــة مطــروح للعــام الرابــع علــى 
التوالــي مهرجــان التمــور المصريــة والــذى عقــدت دورتــه الرابعة 
خــال الفتــرة مــن ٧-9 نوفمبــر الماضــى تحــت رعايــة الرئيــس/ 
عبــد الفتــاح السيســى رئيــس الجمهوريــة، وبتنظيــم كل مــن وزارة 
ــل  ــة لنخي ــزة خليفــة الدولي التجــارة والصناعــة بالتعــاون مــع جائ
التمــر بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومنظمــة األمــم المتحــدة 
للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو(، ومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة 

والزراعــة )الفــاو(، ومحافظــة مطــروح . 
وحظــى المهرجــان فــي دورتــه هــذا العــام بمشــاركة كبيــرة ســواء 
مشــاركة 146  حيــث شــهد  المســتوردين  أو  العارضيــن  مــن 
عارضــاً مــن دول مختلفــة و٧1 مســتورداً محليــا بجانــب ممثلــي 
ــى وفــود لـــ5  ــة إل ــع الكبــرى فــي مصــر، باإلضاف ساســل التوزي
دول عربيــة تشــمل المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربية 
المتحــدة وليبيــا واألردن والســودان، وخبــراء زراعــة وإنتــاج 
ووقايــة النخيــل، وعــدد مــن المزارعيــن المختصيــن بزراعــة 
ــات  ــن المؤسس ــدد م ــي ع ــذا ممثل ــور، وك ــع التم ــل وتصني النخي

ــة.  ــة المعني ــات الدولي ــات والهيئ ــة والمنظم ــة والبحثي العلمي
وعقــد فــي إطــار المهرجــان »مســابقة التمــور المصريــة » والتــي 
ــي 10  ــة ف ــات مختلف ــن 6 محافظ ــابق م ــدم 93 متس ــهدت تق ش
ــة،  ــكار والمنافس ــجيع االبت ــابقة تش ــتهدفت المس ــث إس ــات حي فئ
وتجويــد زراعــة وإنتــاج وصناعــة التمــور المصريــة وتمكيــن 
ــي،  ــى المســتوى الدول ــا عل ــن المنافســة به ــج م ــزارع والمنت الم
وحصــل الفائــز األول فــي الفئــات 1 و 2و3 و5 و ٧و9 علــى 
مبلــغ 30 ألــف جنيــه فــي حيــن قســمت الفئــات 4 و 6 و 8 و10 
ــث 5  ــى 10أالف والثال ــف والثان ــن األول 15 أل ــة فائزي ــى ثاث ال

أالف. 
ــة  ــدوات علمي ــد 6 ن ــان عق ــات المهرج ــت فعالي ــد تضمن ــذا وق ه
وجلســات عمــل متخصصــة فــى مجــال التمــور تســتهدف النهــوض 
ــز دوره فــى خدمــة االقتصــاد القومــى مــن  بقطــاع التمــور وتعزي
ــر لألســواق  ــى والتصدي ــات الســوق المحل ــاء بإحتياج ــال الوف خ
العالميــة وتوفيــر فــرص العمــل، حيث إســتعرضت النــدوات العلمية 
ــل وزراعــة  ــات النخي مجــاالت اإلســتراتيجيات والمشــروعات وآف
وخدمــة التمــور والتصنيــع ومــا بعــد الحصــاد والمنتجــات الثانويــة 

مــن التمــور والتســويق والصــادرات المصريــة مــن التمــور. 
كمــا شــهدت فعاليــات المهرجــان إقامــة معرضــاً للمنتجــات الحرفية 

المصنعــة مــن النخيــل، إلــى جانب منافســات بيــن الطهــاة العالميين 
التوقيــع  وكــذا  التمــور،  مــن  أكات جديــدة  لعمــل  والمحلييــن 
ــة  ــا الصناعــات الغذائي ــز تكنولوجي ــن مرك ــم بي ــرة تفاه ــى مذك عل
والتكنولوجيــا  العلــوم  خبــراء  وجمعيــة  الزراعــي  والتصنيــع 
وشــركه جــود الســتغال وتطويــر مشــروعات الجمعيــة بالواحــات 

ــر قطــاع التمــور بالواحــة.  ــه تســتهدف تطوي البحري
وقــال المهنــدس/ أحمــد طــه المديــر التنفيــذي لمركــز تحديــث 
الصناعــة فــي الكلمــة التــى ألقاهــا نيابــة عــن عمــرو نصــار وزيــر 
التجــارة والصناعــة ان تنظيــم الــوزارة للمهرجــان الرابــع للتمــور 
ــدورات  ــي ال ــه المهرجــان ف ــذى حقق ــة يعكــس النجــاح ال المصري
الثــاث الســابقة، حيــث يقــوم المهرجــان بــدور رئيســى فــي 
ــر،  ــادة معــدالت التصدي ــة وزي االرتقــاء بصناعــة التمــور المصري
ــل  ــة لنخي ــزة خليف ــه جائ ــذى لعبت ــر ال ــدور الكبي ــى أن ال مشــيرا إل
ــذا  ــى ه ــادة ف ــة الري ــا صاحب ــكار الزراعــى بإعتباره ــر واإلبت التم
ــور  ــع التم ــى وض ــاهم ف ــد س ــى ق ــتوى العرب ــى المس ــال عل المج
المصريــة علــى الخريطــة العالميــة خاصــة وأن مصــر تحتــل 
المركــز األول عالميــا فــى إنتــاج التمــور حيــث يصــل حجــم إنتــاج 
مصــر ســنويا إلــى حوالــى 1.6 مليــون طــن وهــو مــا يمثــل حوالــى 
18% مــن إجمالــى اإلنتــاج العالمــى والــذى يبلــغ 9 مليــون طــن. 
ــة  ــد إنتهــت مــن إعــداد اســتراتيجية قومي ــوزارة ق وأضــاف أن ال
لتطويــر قطــاع التمــور مــن خــال التعاون مــع المؤسســات العالمية 
المهتمــة باالرتقــاء وتنشــيط قطــاع التمــور وزيــادة عــدد المصانــع 
ــة  ــاً باالضاف ــغ 160 مصنع ــي تبل ــا والت ــة والجــاري تاهيله القائم
ــال مســحوق  ــل ادخ ــور مث ــن التم ــدة م ــكار منتجــات جدي ــي ابت ال
ــل للســكر بنســب  ــة كبدي ــن الصناعــات الغذائي ــي عــدد م ــر ف التم

إضافــة وصلــت الــي ٧5% فــي بعــض المنتجــات ، مشــيراً الــي ان 
جهــود الــوزارة تضمنــت ايضــا نقــل تكنولوجيــات تصنيــع عجينــة 
ــات  ــن مصنع ــى خفــض واردات مصــر م ــا ســاهم ف ــو م ــر وه التم
التمــور بنســبة تعــدت 60% فضــاً عــن تقديــم الدعــم الفنــي الــازم 

لمضاعفــة القــدرات التخزينيــة للتمــور بمناطــق انتاجهــا. 
وفــى هــذا اإلطــار أوضــح طــه أن مصــر تقــوم بتصديــر 2.٧% مــن 
ــة  ــارة الدولي ــم التج ــن حج ــى 4% م ــل حوال ــا يمث ــو م ــا وه إنتاجه
المصــدرة  الــدول  بيــن  الثامــن  المركــز  بذلــك  للتمــور، محتلــة 
للتمورفــى العالــم، حيــث تســتحوذ أســواق إندونيســيا والمغــرب 
ــة،  ــور المصري ــادرات التم ــي ص ــن إجمال ــى 8٧% م ــا عل وماليزي
بنســب 44% الندونيســيا  و35% للمغــرب و8% لماليزيــا كمــا بلــغ 
عــدد الــدول التــي تــم تصديــر التمــور المصريــة إليهــا عــام 201٧ 

ــة.  58 دول
وأضــاف أن صــادرات التمــور المصريــة حققــت زيــادة كبيــرة خــال 
التســعة اشــهر االولــى مــن 2018 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن 
201٧ حيــث بلغــت 35.3 مليــون دوالر بنســبة زيــادة بلغــت ٧3% 
محققــة 3٧.4 ألــف طــن بنســبة زيــادة 61% كمــا بلــغ عــدد الــدول 
التــى تــم التصديــر إليهــا 60 دولــة حيــث يتــراوح ســعر طــن التمــر 

المصــدر مــن 900 -1250 دوالر. 
 ومــن جانبــه، أكــد الدكتــور/ عــز الديــن أبــو ســتيت وزيــر الزراعــة 
واســتصاح االراضــى ان الجهــود التــى بذلتهــا الحكومــة المصريــة 
بالتعــاون مــع جائــزة خليفــة لنخيــل التمــر خــال المرحلــة الماضيــة 
ــى  ــن حوال ــر م ــن التم ــعر لط ــة الس ــادة القيم ــى زي ــاهمت ف ــد س ق
400 دوالر الــى حوالــى 1000دوالر ، وهــو االمــر الــذى ينعكــس 

ايجابــا علــى تنامــى الصــادرات المصريــة مــن التمــور.  

كمــا أكــد اللــواء/ مجــدى الغرابلــى محافــظ مطــروح إلــى أن حصــول 
واحــُة ســيوِة علــى شــهادِة الُنظــم الزراعيــِة  التراثيــِة العالميِة مــن 
ــى  ــد ســاهم  ف ــاو« ، ق ــة » الف ــة والزراعــة العالمي ــة األغذي منظم
الســياحية  مكانتهــا  لتحتــل  ســيوة  لواحــة  الســياحى  الترويــج 
العالميــة، وبمــا يعــود بالنفــع علــى األهالــى مــع توفيــر مزيــد مــن 

ــل لشــباب ســيوة .  ــرص العم ف
وأشــار الدكتور/ عبــد الوهــاب زايــد أمين عــام جائزة خليفــة الدولية 
لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي الــى أن اقامــة هــذا المحفــل للعــام 
الرابــع علــى التوالــي بؤكــد ان مهرجــان التمــور المصريــة قــد اشــتد 
عــوده وأخــذ موقعــه الــذي يســتحق بيــن المعــارض والمهرجانــات 
ــاج وصناعــة وتســويق التمــور  ــل وإنت المتخصصــة بزراعــة النخي
علــى خارطــة التجــارة العالميــة، حتــى أصبــح قصــة نجــاح وعامــة 
فارقــة للتمــور المصريــة ومقصــد المســتثمرين وتجــار التمــور مــن 

مختلــف أنحــاء العالم.  
ــس الصناعــة  ــرر مجل ــان الحضــرى مق ــدت المهندســة/ حن ــا أك كم
ــادة تســويق  ــي زي ــل عل ــان يعم ــكار أن المهرج ــا واإلبت للتكنولوجي
ــي واالســتفادة  ــى المســتوى المحل ــات عل ــازج والمصنع ــر الط التم
التمــور  والنخيــل وتعظيــم  الثانويــة ومخلفــات  المنتجــات  مــن 
القيمــة المضافــة وتنشــيط قطــاع صناعــي واســع يعتمــد علــى 
النخيــل، مشــيرة الــي أنــه يجــري حاليــاً االتفــاق علــي توقيــع عقــد 
ــة لقطــاع  ــي لتحســين سلســلة القيم ــاون اإليطال ــع التع مشــروع م
التمــور بســيوة مــن أجــل تســجيل عامــة تجاريــة موحــدة مــن خــال 
نشــر الممارســات الزراعيــة والتصنيعيــة والصحيــة الجيــدة وزيــادة 
القــدرة التنافســية كمــا ســيتم توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات االخــرى 

للنهــوض بهــذا القطــاع الهــام.

أحمد طه: دور 
رئيسى لمهرجان 

سيوة في االرتقاء 
بصناعة التمور المصرية 
وزيادة معدالت التصدير  
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مصر توقع وثيقة اإلطار العام للمفاوضات الخاصة 
باتفاق التجارة الحرة مع دول االتحاد األوراسي 

أشــار أحــدث تقريــر صــادر حــول مؤشــرات أداء البرنامــج 
القومى لتعميق التصنيع المحلي والذي تم إطاقه مطلع شــهر 
أكتوبــر الماضي إلى قيــام مركز تحديــث الصناعة منذ إطاق 

البرنامــج بتنظيم 11 اجتماعاً وورشــة عمل 
لتعريــف المجتمع الصناعــي بالبرنامج في 9 
محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية 
وبورســعيد والدقهلية وبني ســويف وأسيوط 
وســوهاج والمنيا وذلك فــي إطار خطة العمل 
التي وضعها المركز لزيادة تنافسية المنتجات 

المحلية وإحالها محل مثياتها المستوردة. 
وقــال المهنــدس أحمد طــه المديــر التنفيذي 
لمركز تحديث الصناعــة إن البرنامج القومي 
لتعميــق التصنيــع المحلــي يســتهدف تعزيز 
تنافســية الصناعــة المصرية ودعم األنشــطة 
اإلنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما 
يدعم اســتراتيجية التنمية المستدامة للوصول 
الــى معدالت نمــو صناعي تبلغ 10% ســنوياً 

بحلول عام 2030، مشــيراً الــى ان البرنامج يهدف إلى تقديم 
كافــة أوجه الدعم والمســاندة للصناعات المحليــة لتتمكن من 

منافسة مثياتها المستوردة. 
وأوضــح أن البرنامج يقوم على محورين رئيســيين هما إقامة 
شراكات مســتدامة بين المنشــآت الصناعية المحلية والدولية 
والمورديــن المحلييــن ودعم العمل المشــترك بيــن الموردين 
المحليين لتلبية احتياجات ومســتلزمات المنشآت الصناعية في 
مصــر، مشــيراً إلى أن أنشــطة البرنامج تتضمــن أيضاً توفير 
خدمــات الدعم الفني لزيادة تنافســية الصناعة المحلية وإعداد 
قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ 
أنشطة ربط المنشآت الصناعية والموردين المحليين باإلضافة 

إلى إتاحة برامج تمويلية للتوريد. 
وأضاف طه أن المركز يؤســس حالياً أطر التعاون بين الغرف 
الصناعية والمجالس التصديرية، إلجراء مسح شامل لمختلف 
القطاعات الصناعية، لتحديد أهم عناصر ومدخات اإلنتاج التي 
يتم اســتيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية 
تصنيعهــا محليــاً، الفتاً في هــذا الصدد إلى أن خبــراء المركز 
تمكنــوا من جمــع بيانات عن مدخات االنتاج المســتوردة من 
22 منشــأة صناعية عاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، 
والصناعــات الغذائيــة، والصناعــات النســيجية، والمابــس 
الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومســتحضرات التجميل حيث تم 

حصــر 148 مدخل إنتاج يتم اســتيرادها مــن الخارج وجاري 
دراسة إمكانية تصنيعها محلياً. 

 وأشــار إلى أن المركــز بــدأ في التفــاوض والتشــبيك بين ٧ 

منشآت صناعية في قطاعي الصناعات الهندسية ومستحضرات 
التجميــل و8 موردين محلييــن، حيث تبلغ قيمة اســتيراد تلك 
المنشآت نحو 268 مليون جنيه مصري، الفتاً إلى أن عمليات 
التشــبيك التــي يجريهــا المركــز إلحــال 10 مدخــات إنتاج 
مســتوردة تســتهدف توفير 68 مليون جنيه من إجمالي قيمة 

االستيراد لهذه المنشآت الصناعية. 
ولفــت إلــى أن المركــز يقــوم حاليــاً بتطوير نمــوذج لمنصة 
إليكترونية خاصة بالبرنامج تستهدف توفير معلومات متكاملة 
عــن القطــاع الصناعــي المصري تشــمل احتياجاتــه وقدراته 

التصنيعية الحالية وفرص االستثمار الصناعي. 
جديــر بالذكر أن مركز تحديث الصناعة كان قد أطلق البرنامج 
القومي لتعميق التصنيع المحلي مطلع شــهر أكتوبر الماضي، 
برعايــة المهنــدس عمــرو نصار وزيــر التجــارة والصناعة، 
وبحضور العديد من الشــخصيات الهامة في المجال الصناعي، 
وذلــك ســعياً لتطويــر قاعدة صناعيــة متنوعة مــن الموردين 
المحليين، ورفع معدالت االستفادة من االستثمارات الصناعية، 
وتحقيق االستغال األمثل للطاقات االنتاجية المتاحة، بما يسهم 
فــي زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل 
الئقــة، وغيرهــا من األهــداف التــي تتكامل مع رؤيــة وزارة 
التجــارة والصناعــة بتحويــل الصناعــة المصرية إلــي قاطرة 

التنمية االقتصادية المستدامة. 

وقعت مصر ودول االتحاد االقتصادي األوراســي وثيقة اإلطار العام 
للمفاوضــات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، حيث وقع 
عن الجانب المصري المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
وعن دول االتحاد الســيدة/ فيرونيكا نيكشــينيا وزيرة تجارة االتحاد 
االقتصــادي األوراســي، واتفق الجانبــان على عقــد الجولة األولى 
مــن المفاوضات منتصف شــهر يناير المقبل بالقاهرة.، وتســتهدف 
وثيقة اإلطار العام لاتفاق ايجاد نقاش مســتمر حول قضايا التعاون 
االقتصادي الثنائي والدولي ذات االهتمام المشــترك وتعزيز العاقات 
االقتصادية والتجارية وتحرير التجارة بين األطراف من خال إنشاء 
إطار قانوني مؤسســي طويل األجل ومستقر، باإلضافة إلى التشجيع 
علــى توثيــق التعاون والمســاهمة في زيادة التجــارة الدولية، وكذا 

توفير المجال للتفاوض في المستقبل بشأن أية قضايا إضافية. 
وتســتند أهم مبادئ التفاوض باالتفاق إلى الحقوق وااللتزامات التي 
وضعتهــا منظمة التجــارة العالمية كما ســتتناول مفاوضات االتفاق 
عــدداً مــن الملفات التــي تتضمن األحــكام القانونيــة، والتجارة في 
البضائع وقواعد المنشــأ وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، باإلضافة 
إلــى التدابير الصحية وتدابيــر الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام 
التجــارة، إلى جانــب المعالجات التجاريــة، والتجــارة اإللكترونية، 

وحقوق الملكية الفكرية، فضًا عن المنافسة والتعاون القطاعي. 
وقــال المهنــدس/ عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعــة أن هذا 
التوقيــع يأتي تتويجاً للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيســي 
لروســيا االتحادية منتصف شهر أكتوبر الماضي والتي اتفق خالها 
مع الســيد/ تيجران سركسيان، رئيس المفوضية االقتصادية لاتحاد 

األوراســي على ضرورة اإلســراع ببدء المفاوضات الخاصة باتفاق 
التجــارة الحــرة بين مصــر واالتحاد األوراســي.، وأوضــح أن هذا 
االتفاق سيســهم في تعزيــز وتطوير العاقات المشــتركة بين مصر 
ودول االتحــاد األوراســي الــذي يضــم كل مــن روســيا االتحاديــة، 
وبياروســيا، وكازاخســتان، وأرمينيا، وقيرغيزســتان، مشيراً إلى 
أن مصر تمثل محوراً رئيســياً لصادرات دول االتحاد للنفاذ لمختلف 
األسواق اإلفريقية والعربية والتكتات االقتصادية األخرى التي ترتبط 
مصر معها باتفاقات تجارة حرة، كما تمثل دول االتحاد نافذة متميزة 

للصادرات المصرية بمنطقة شمال ووسط قارتي آسيا وأوروبا. 
ومن جانبها قالت الســيدة/ فيرونيكا نيكشــينيا وزيرة تجارة االتحاد 
االقتصــادي األوراســي أن االتحــاد حريــص على بــدء المفاوضات 
الخاصــة باتفــاق التجارة الحرة مع مصر وتســريع وتيرتها لتحقيق 
نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن، مشيرًة إلى أن الفترة الماضية 
شــهدت تحرًكا مكثًفا من جانب االتحــاد ومصر للوصول إلى أرضية 
مشــتركة بشــأن صياغة اإلطار العام للمفاوضات، هذا وقد شــهدت 
معــدالت التبــادل التجاري بين مصر ودول االتحاد األوراســى زيادة 
كبيرة خــال عام 201٧، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر 
ودول االتحــاد 6 مليار و٧86 مليون دوالر منها 6 مليار و241.9 
مليــون دوالر واردات مصريــة، و544.٧ مليــون دوالر صــادرات 
مصرية، وتشــير التوقعات األولية لهــذا االتفاق إلى أن حجم التبادل 
التجــاري بين مصــر ودول االتحاد ســيتضاعف بعــد توقيع االتفاق 
ليســجل 15.٧ مليار دوالر، كما ســترتفع الصــادرات المصرية إلى 

دول االتحاد إلى 1.9 مليار دوالر.

نظمها مركز تحديث الصناعة  
تنظيم 11 اجتماعًا وورشة عمل في 9 محافظات 

لتعريف المجتمع الصناعي بأهداف البرنامج القومي 
لتعميق التصنيع المحلي خالل شهر أكتوبر الماضى 
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وزير التجارة والصناعة يستعرض خطة الوزارة أمام 
الجلسة العامة لمجلس النواب 

اســتعرض المهنــدس/ عمرو نصــار وزير التجــارة والصناعة امام 
الجلســة العامة لمجلــس النواب خطــة الوزارة الطموحــة لارتقاء 
بالصناعة المصرية والتي تســتهدف زيادة معــدل النمو الصناعي ، 
وزيادة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى األجمالي باإلضافة 
إلى زيادة تنافســية القطاع الصناعى المصرى فى مؤشــر التنافسية 
العالمــي وزيــادة معدل نمو الصــادرات وزيادة النفاذ لألســواق من 
خــال فتح اســواق تصديرية جديدة فضًا عن المســاهمة فى توفير 
المزيد من فرص العمل الائق ورفع كفاءة العنصر البشــرى لتوفير 
العمالــة الفنيــة المدربة ،الفتــاً إلى أن الخطة تعتمــد على 5 محاور 
رئيسية تشمل محور تحسين تنافسية قطاع الصناعة ومحور تحفيز 
األســتثمار الصناعى باإلضافة إلى محور تنميــة الصادرات ومحور 
تطويــر التعليم والتدريب الفني والمهنــى فضًا عن محور االصاح 

المؤسسى. 
كمــا قــام الوزير بالــرد على طلبــات اإلحاطة المقدمة مــن عدد من 
نــواب المجلس فيما يتعلق بعدد من الموضوعات االقتصادية الهامة 
في قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوســطة، 
وقــال نصــار ان الوزارة تثمن الــدور المحورى والهــام الذى يلعبه 
البرلمان باعتباره شــريك رئيسى للحكومة فى تحقيق خطة االصاح 
االقتصادى من خال وضع التشريعات والقوانين التى تمكن الحكومة 
مــن تنفيذ برنامجها للتنمية الشــاملة.، وفى رده على طلبي االحاطة 
المقدمين بشــأن جهود وزارة التجــارة والصناعة لتنمية الصناعات 
الصغيــرة والمتوســطة ومتناهية الصغر، أوضح نصــار أن الوزارة 

حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة 
األكبــر فــى هيكل الصناعــة المصرية ، من خال التوســع فى تقديم 
خدمــات الدعم الفنى إلى جانــب تفعيل مبادرة البنــك المركزي التي 
أطلقهــا عــام 2016 إلقراض المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
بقيمــة 200 مليــار جنيه بفائدة  مخفضــة 5% ، وفيما يتعلق بدمج 
الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ساسل القيمة 
المحلية والعالمية اوضح نصار ان مركز تحديث الصناعة قام باطاق 
البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شــهر أكتوبر الماضي 
وذلك بهدف زيادة تنافســية المنتجات المحلية لتكون بديًا  لمثياتها 
المســتوردة ودعــم األنشــطة اإلنتاجيــة  فــي القطاعــات الصناعية 
الواعدة حيث يمثل قطاع الصناعة محوراً أساسياً في خطة اإلصاح 
االقتصــادي للحكومــة المصرية من حيث قيمة مســاهمته في الناتج 
المحلي اإلجمالــي وتوفير فــرص عمل وخفض العجــر في الميزان 
التجــاري، األمر الذى يســاهم في تحقيق مســتهدفات الدولة للتنمية 
المستدامة (رؤية مصر 2030(. ويعمل البرنامج على توفير المناخ 
المائم لتطوير الصناعات المحلية المتوسطة والصغيرة ودمجها في 

ساسل القيمة المحلية والعالمية. 
 ورداً على طلب اإلحاطة المقدم بشــأن ارتفاع أســعار الخشب أشار 
الوزيــر إلى أن صناعة األثاث تعتبــر أحد أهم الصناعات التي تتمتع 
فيها مصر بقدرة تنافســية عالية كما تســهم بشــكل كبير في التنمية 
االقتصادية، حيث أخــذت الصناعة في النمو بمعدالت مرتفعة نتيجة 
لتزايــد كل من الطلب المحلي والدولي إال أن من أكبر التحديات التي 

تواجه القطاع اعتماده على اســتيراد احتياجاته من األخشــاب، مما 
أثــر بالســلب علــى أداء القطاع نتيجــة للتقلبات الكبيرة في اســعار 
الخشــب والتــي كان من أهم أســبابها بعــض التغيــرات البيئية التي 
حدثــت فــي الدول المصــدرة لجذوع الشــجر وزيــادة المطلوب عن 
المعروض لحظر بعض الدول قطع األشــجار في بعض المواسم، إلى 
جانــب انخفاض قيمة العملة المحلية امام الدوالر مما يزيد من تكلفة 

األخشاب المستوردة. 
 وحــول طلب اإلحاطة الخاص بقرار اعفاء الخشــب الكونتر التركي 

من الجمارك قال الوزير إن إعفاء الواردات 
المصرية من الخشب الكونتر التركي لم يكن 
بناًء على قرار وزاري، وإنما في إطار اتفاق 
التجارة الحرة الموقع بين مصر وتركيا عام 
2005 والــذي دخل حيز النفاذ خال شــهر 
مــارس عــام 200٧ وتــم بموجبــه تحرير 
الصــادرات المصرية من الســلع الصناعية 
بما في ذلك الخشــب بأنواعه ، الفتاً إلى أن 
قيمــة واردات مصــر من األخشــاب التركية 

بلغت حوالي مليون دوالر بنسبة ال تتعدى 1% من اجمالي الواردات، 
وتأتــي تركيا في المرتبة الســابعة، األمر الــذي يؤكد أن تركيا ال تعد 
شــريك تجاري أساسي كمورد لألخشاب إلى مصر حيث تعد روسيا، 
الســويد، وفنلندا والصين على رأس الشركاء التجاريين لمصر، كما 
أن اتفــاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين اشــتمل على العديد من 
المــواد الحمائية التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حال ثبوت وقوع 
ضرر على صناعة بعينها بســبب االتفاق حين يقوم قطاع المعالجات 
التجاريــة بالــوزارة بالتحقــق من وقــوع أى ضرر علــى الصناعة 
المحلية واتخاذ اإلجراءات الازمة بما يتوافق مع التزامات مصر في 

منظمة التجــار العالمية، وحول جهود الوزراة فى التنمية الصناعية 
لصعيد مصر، أشــار نصــار إلى قيام الوزارة خــال الفترة الماضية 
بإتخــاذ عــدد من اإلجراءات التي من شــأنها إحــداث تنمية صناعية 
حقيقية في صعيد مصر حيث قامت الوزارة– ممثلة فى الهيئة العامة 
للتنمية الصناعية- بإنشــاء عدة مجمعــات صناعية تغطي محافظات 
الصعيد، إلى جانب تخصيص أراضى بالمجان فى بعض المحافظات ، 
كما أشار الوزير إلى أن صندوق دعم المناطق الصناعية - والمنوط 
بتنفيذ سياسة الوزارة في التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية من 
خال دعم إنشــاء وترفيق وتطوير المناطق 
الصناعية ودعم أســعار األراضي واألنشطة 
االنتاجيــة والخدمية بالمناطــق الصناعية- 
يولى المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد 
اهتمامــاً كبيــراً باعتبارهــا محور أساســي 
للتنميــة االقتصاديــة حيــث تم إعــداد خطط 
تحديــث وإدارة 6 مناطــق صناعيــة بقنــا 
وســوهاج تضم األحايوة، والكوثر، وغرب 
طهطــا، وغــرب جرجــا بســوهاج، وقفط، 
والهــو بقنا،إلى جانب ترفيق وتحديــث البنية التحتية لتلك المناطق، 
وذلــك فى اطــار القرض المقدم مــن البنك الدولى.، وفــى رده على 
بعــض التســاؤالت المتعلقــة بالتحديــات التى تواجــه صناعة الغزل 
والنسيج والقطن المصرى أوضح نصار ان مصر تمتلك فرصا كبيرة 
لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النســيجية بدءاً من القطن ووصوال 
الــى المنتــج النهائى ، مشــيراً فى هــذا االطار الى ان هناك تنســيقاً 
مع وزارتى الزراعة وقطاع األعمال العام الســتزراع مســاحات من 
االراضى بالقطن قصير التيلة باعتباره احد مدخات االنتاج األساسية 

فى الصناعات النسيجية والمابس الجاهزة . 

م. عمرو نصار: ننفذ خطة 
طموحة لإلرتقاء بالصناعة 
المصرية وإحداث طفرة 
في معدالت التصدير 

أكد أحــدث صــادر حــول مؤشــرات اداء التجــارة الخارجية غير 
البتروليــة لمصر خال الفتــرة من يناير وحتى ســبتمبر من العام 
الجــاري أن معــدالت التبادل التجاري حققت زيادة ملموســة بلغت 
13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 201٧ حيث سجلت 6٧ مليار 
و630 مليــون دوالر مقابل 59 مليــار و822 مليون دوالر خال 
نفس الفترة من العام الماضي بفارق ٧ مليار و8.8 مليون دوالر. 
وأشــار التقرير الذي أعدته الهيئة العامــة للرقابة على الصادرات 
والواردات إلى أن الصادرات المصرية حققت خال التســعة أشهر 
األولى من العام الجاري نســبة زيادة قدرها 11% حيث بلغت 18 
مليــار و514 مليون دوالر مقابــل 16 مليار و605 مليون دوالر 
خــال نفــس الفترة من العام الماضي بفــارق مليار و909 مليون 

دوالر. 
 كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 14% حيث بلغت 49 مليار 
و116 مليون دوالر مقارنة بـ43 مليار و21٧ مليون دوالر خال 
نفس الفترة من عام 201٧ بفارق 5 مليار و899 مليون دوالر. 
وحــول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية أوضح 
التقريــر أن معدالت التبــادل التجاري بين مصر والواليات المتحدة 
األمريكية حققت خال التســعة أشهر األول من العام الجاري نسبة 

زيادة بلغت 33.2% حيث سجلت 5 مليار و59 مليون دوالر مقابل 
3 مليــار و٧9٧ مليون دوالر خال نفــس الفترة من عام 201٧ 
بفــارق مليــار و262 مليــون دوالر، كمــا حققت معــدالت التبادل 
التجــاري مــع الدول اإلفريقية بــدون الدول العربية خال التســعة 
أشهر األولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 21% حيث سجلت 
مليــار و86٧ مليون دوالر مقابل مليار و541 مليون دوالر خال 

نفس الفترة من العام الماضي بفارق 326 مليون دوالر. 
وحققت معدالت التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية 
زيادة ملموســة بنسبة 10.5% حيث بلغت 10 مليار و60 مليون 
دوالر مقارنة بـ 9 مليار و112 مليون دوالر خال نفس الفترة من 
عــام 201٧ بفارق 948 مليــون دوالر كما حققت حركة التجارة 
الخارجية بين مصــر واالتحاد األوروبي خال الفترة محل التقرير 
نسبة زيادة بلغت 5% حيث سجلت 20 مليار و3٧8 مليون دوالر 
مقابــل 19 مليــار و398 مليون دوالر خال نفس الفترة من العام 

الماضي بفارق 980 مليون دوالر. 
كما أفاد التقرير أن أكبر األســواق المســتقبلة للصادرات المصرية 
خال التســعة أشــهر األولى من العام الجاري تمثلت في اإلمارات 
العربيــة المتحــدة بقيمة مليار و5٧6 مليــون دوالر وتركيا بقيمة 
مليــار و498 مليــون دوالر والواليــات المتحــدة األمريكية بقيمة 
مليــار و185 مليــون دوالر وإيطاليا بقيمة مليــار و1٧1 مليون 
دوالر والمملكة العربية الســعودية بقيمة مليار و55 مليون دوالر 
والمملكة المتحدة بقيمة ٧٧1 مليون دوالر واســبانيا بقيمة ٧08 
مليــون دوالر والجزائــر بقيمة 646 مليون دوالر وفرنســا بقيمة 

541 مليون دوالر.  

فى أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول 

حركة التجارة الخارجية لمصر خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري

13 % زيادة في معدالت التجارة 
الخارجية غير البترولية...و11 % 

زيادة في الصادرات
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شركة يابانية كبرى تخطط إلنشاء أكبر مجمع لتصنيع 
مستحضرات التجميل والصناعات الدوائية بالعين السخنة 

باستثمارات 10 مليون دوالر

عقــد المهندس/ عمــرو نصار وزيــــر التجــارة والصناعة لقاًء مع 
الســيد/ يوزوكي سرايا، رئيس شركة سرايا اليابانية، إحدى كبريات 
الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية 
والزيــوت ومســتلزمات الصحة والنظافــة الشــخصية، والتي تعمل 
حاليــاً في مجال الصناعة القائمة على اســتخاص الزيوت من نبات 

الجوجوبا في مصر. 
وقال الوزير أن اللقاء تناول استثمارات الشركة في السوق المصري 
حاليــاً والتي تبلــغ قيمتها حوالي 10 مليــون دوالر بمجمع صناعي 
يضم 3 مصانع تتضمن مصنع متخصص في استخاص الزيوت من 
نبات الجوجوبا واستخدامه في الصناعات التجميلية، ومصنع إلنتاج 
ســكر بدون ســعر حراري، إلى جانب مصنع إلنتــاج الديزل الحيوي 
)البيو ديزل(، الفتاً إلى أن المرحلة األولى من المجمع تحت اإلنشاء 
حالياً حيث تبلغ مساحة المجمع 20 ألف متر مربع بالعين السخنة. 
 وأضاف الوزير أن المجمع سيكون حسب خطة الشركة أكبر مجمع 
في العالم لتصنيع مســتحضرات التجميــل والصناعات الدوائية، كما 

سيوفر المجمع نحو 1500 فرصة عمل جديدة.   

وأوضــح نصــار أن الــوزارة حريصة على تقديم كافة أشــكال الدعم 
للمســتثمرين األجانــب الراغبين في ضخ اســتثماراتهم في الســوق 
المصري، الفتاً إلى أهمية تشجيع المصنعين لاستفادة من استخاص 
الزيــوت من نبــات الجوجوبا حيــث ان مصر لديها البيئة المناســبة 
لزراعــة هذه النوعية من النباتات التي تنتــج اجود انواع الجوجوبا 

في العالم. 
ومن جانبه أشار السيد/ يوزوكي سرايا، رئيس شركة سرايا اليابانية 
الي حرص  الشــركة علي توســيع نطــاق اســتثماراتها في مختلف 
القطاعــات االنتاجية المتعلقــة بمنتجات الصحة العامة ، الفتا الي ان 
مصر تمثل محوراً تصنيعياً وتســويقياً رئيسياً لمنتجات الشركة علي 

المستويين االقليمي والقاري. 
وأضاف أن المقر الرئيســي للشركة يقع بمدينة اوساكا اليابانية كما 
تمتلــك الشــركة 33 فرعاً بـــ 23 دولة علي مســتوي العالم منها 4 
فروع بقارة افريقيا و4 فروع بقارة اوروبا و 19 فرعاً بقارة اســيا 

والمحيط الهادي و6 فروع بقارة امريكا الشمالية . 

اختتمــت بالقاهــرة فعاليات ورشــة العمل الوطنيــة التي عقدت 
بوزارة التجارة والصناعة على مدار يومين بمشــاركة وفد من 
ســكرتارية منظمة التجارة العالمية وعدد من الجهات المصرية 
المعنية حيث استهدفت متابعة نتائج المراجعة الرابعة للسياسة 
التجارية المصرية التي عقدت خال شهر فبراير الماضي بمقر 

منظمة التجارة العالمية في جنيف. 
وقــد شــارك بفعاليات ورشــة العمــل الدكتور »ريــكاردو باربا 
»، والدكتورة »منه حســن« الخبراء بقســم مراجعة السياسة 
التجاريــة بمنظمة التجارة العالميــة وممثلين عن جهاز التمثيل 
التجاري وقطاع االتفاقات والتجارة الخارجية وعدد من الجهات 
الوطنية ذات الصلة والمعنية بالسياسات التجارية واالقتصادية. 
واكــد الســيد /ســيد أبــو القمصــان مستشــار وزيــر التجــارة 
والصناعة لشــئون التجارة خال افتتاحه لفعاليات ورشة العمل 
على أهمية الورشــة لمتابعة نتائج المراجعة الرابعة للسياســة 
التجاريــة لمصــر خاصة وأن تلك المراجعــة تناولت فترة ثاثة 
عشــر عاما حيث كانت آخر مراجعة للسياســة التجارية لمصر 
في عام 2005.مشيرا الى ان هذه المراجعة حققت نجاحا بالغا 
كما حظيت باهتمــام العديد من الدول االعضاء بمنظمة التجارة 

العالمية. 
 وبدوره استعرض السيد/ أشرف مختار-رئيس اإلدارة المركزية 
لشــئون منظمــة التجارة العالميــة بقطاع االتفاقيــات والتجارة 
الخارجيــة الخطــوات التي تمت فــي عملية المراجعــة الرابعة 
للسياســة التجاريــة لمصر والتي اســتمرت ألكثر من عام حتى 
تم عقد االجتماعات النهائية بمقر منظمة التجارة العالمية خال 
الفترة من 20-22 فبراير 2018، مشيرا الى الجهود المبذولة 
علــى المســتوى الوطني من جهة وعلى مســتوى ســكرتارية 

منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى في هذا الصدد. 

وأشــار مختار الى ان ورشــة العمل قد أتاحت الفرصة لممثلي 
الجهات الوطنية إللقاء الضوء على أحدث التطورات المؤسسية 
والتشــريعية ذات الصلة بالتجارة واالقتصاد حيث تم تناول عدد 
مــن القضايا الهامة ومنها اإلصاحات التــي تم اتخاذها لتهيئة 
منــاخ االســتثمار في مصر ، وآخــر التطورات في السياســات 
المالية، والمامح العامة الســتراتيجية تطوير الموانئ البحرية 
التجاريــة ،واالتفاقات التجاريــة اإلقليمية المختلفة، والخطوات 
اإليجابيــة التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة المصري، وإنشــاء 
الهيئة القومية لسامة الغذاء، واهم التطورات في قطاع الدواء، 
فضــًا عن  التأثيــرات اإليجابية لقانــون التراخيص الصناعية 
الجديــدة ، وتدابيــر الصحة والصحة النباتيــة، و الموضوعات 

ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية. 
 وقد أشــاد وفد منظمة التجارة العالمية بالمشــاركة الفعالة من 
كافــة الجهات الوطنيــة، وبالخطوات التي تــم اتخاذها للتطوير 
التشــريعي و المؤسســي وإجراءات العمل بناء على ما انتهت 
اليه عملية المراجعة من ماحظات من جانب الدول األعضاء في 
المنظمة كما أشــاد الوفد بالجهــود الكبيرة التي بذلتها الحكومة 
المصرية خال السنوات األخيرة والقرارات االقتصادية الحازمة 
التي من شأنها دفع عجلة االقتصاد وتهيئة مناخ األعمال لجذب 

المزيد من االستثمارات األجنبية. 
جديــر بالذكر أن مراجعة السياســة التجاريــة هو إجراء دوري 
تخضــع له كافــة الــدول األعضاء بمنظمــة التجــارة العالمية، 
انطاقــاً مــن أهــداف المنظمــة لتعزيز مبــدأ الشــفافية وإتاحة 
المجــال للحوار بيــن حكومات الدول كأداة للوقوف على ســبل 
توطيد أواصر التعاون االقتصادي والعاقات التجارية بما يخدم 

أغراض التنمية المستدامة.

القاهرة تستضيف ورشة عمل وطنية لمتابعة نتائج 
المراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية بمشاركة وفد 

منظمة التجارة العالمية 

أعلــن قطاع المعالجات التجارية بــوزارة التجارة والصناعة موافقة 
الحكومة اللبنانية علي استثناء مصر من الرسوم المؤقتة التي فرضها 
جهاز حماية اإلنتاج الوطني اللبناني ضد الصادرات من صنف قضبان 
وزوايا وقواطع وأشــكال خاصة من Profiles  األلمنيوم من عدة 
دول مــن بينهــا مصر، حيث تم فرض رســوم مكافحة إغراق مؤقتة 
قدرها 20% على الواردات اللبنانية من الصين و 14% علي الواردات 
من اإلمارات، وكان جهاز حماية اإلنتاج الوطني بلبنان قد أعلن عن 
بــدء إجراءات تحقيق مكافحــة إغراق ضد صادرات جمهورية مصر 
العربية والســعودية واالمــارات والصين من صنــف قضبان وزوايا 
وقواطع وأشكال خاصة من Profiles األلومنيوم بناًء على شكوى 
قدمتهــا الصناعــة المحلية اللبنانية في هذا الصــدد، وفي هذا االطار 

اوضح الســيد/ ابراهيم الســجيني رئيس قطــاع المعالجات التجارية 
انــه فــور تلقي إعــان بدء التحقيق قــام قطاع المعالجــات التجارية 
بدعــوة الشــركات المصرية المصدرة لمســاعدتها فــي التعاون في 
تقديــم البيانات المطلوبة ، حيث قــام القطاع بتقديم الدفوع القانونية 
والفنيــة على شــكوى الصناعة المحلية اللبنانية وهو ما أســفر عن 
صدور قرار الســلطات اللبنانية بإستثناء مصر من تنفيذ هذا القرار. 
واضاف أن عدم فرض رسوم على صادرات مصر من صنف قضبان 
وزوايا وقواطع وأشــكال خاصة من Profiles األلومنيوم سيسهم 
فــي اســتمرار نفاذ صادرات مصر إلى الســوق اللبنانــي مع إمكانية 
زيادتها في المســتقبل وهو األمر الذي يتماشــي مع سياسية الوزارة 

في تشجيع نفاذ الصادرات المصرية لألسواق الخارجية.

السلطات اللبنانية توافق علي استثناء الصادرات المصرية من الرسوم 
المؤقته علي القضبان والزوايا وقواطع االلومنيوم سبتمبر الماضي
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إفتتــح المهندس/ عمــرو نصار وزيــر التجارة والصناعــة فعاليات 
المعرض األول لإلســتثمار والتوكيات التجارية »بيزنكس 2018« 
وذلــك باإلنابة عن الســيد رئيــس مجلس الــوزراء، ونظم المعرض 
مؤسسة األهرام بالتعاون مع شركة االولى للتطوير العقاري وشركة 

فرنشايز جيت حيث إستمر لمدة ثاثة أيام . 
وشــارك فى فعاليــات المعرض رئيــس غرفة تجــارة وصناعة مكة 
ورئيــس إتحاد الغــرف الســعودية وممثلى إتحاد الغــرف اإلماراتية 
وعدد من سفراء الدول العربية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات 
العامة ورجال المال واألعمال واالقتصاد ووفود من عدة دول عربية 
وأجنبية وممثلين عن أكثر من 200 شــركة محلية وعالمية، فضًا 
عــن ممثلين لعــدة غرف تجارية بعدد من الدول العربية لبحث فرص 

االستثمار في مصر وعرض أنشطتهم. 

وقال المهندس/ عمــرو نصار وزير التجارة والصناعة أن المعرض 
يعد أكبر منصة اللتقاء رواد األعمال مع كبار الخبراء والمستثمرين 
لتهيئــة المنــاخ االســتثماري لهــم وتنميــة أعمالهم واســتثماراتهم 
فــي أكثر مــن 6 قطاعات تتضمــن فرص االمتياز التجــاري المحلي 
والدولــي، وفرص تكوين شــراكات وفرص تمويليــة وخدمات مالية 
من خــال تواجد البنوك والجهات التمويليــة لتوفير التمويل الازم، 
وكذا مجال االستثمار والتسويق العقاري التجاري واإلداري لتسهيل 
إقامــة المشــروعات، والخدمــات الحكومية المقدمــة إلزالة عوائق 
البيروقراطية وتشجيع االستثمار في مصر، مشيراً إلى أن انعقاد هذا 
المعــرض للمــرة األولى في مصر يعكس مدى التطور الذي يشــهده 
مناخ وبيئة المال واألعمال بمصر باعتبارها مقصد اســتثماري كبير 

وجاذب للشركات العالمية الرائدة.  

وأوضح أن المعرض يستهدف فتح اسواق جديدة لتشجيع االستثمار 
فــي مصر من خال قيــام الُمصنع المصري بتصديــر منتجات تحمل 
عامات تجارية مصرية يمكنها منافسة مثياتها حول العالم، مشيراً 
إلــى أن المعــرض يمثل منتدى اللتقــاء أصحاب العامــات التجارية 
العالميــة مع نظرائهم المصريين إلى جانــب الجهات التمويلية وذلك 
بغــرض إيجــاد حلول للتحديــات التي تواجه الصنــاع المصريين في 

التمويل والضمان. 
هذا وقد شــهد المعرض عقد مسابقة كبرى لريادة األعمال للشركات 
واألفــكار الناشــئة التــي يقدمها الشــباب من ذوي األفــكار التنموية 
التي تســهم في خلق فرص عمل أو فتح أســواق جديدة داخل مصر 
شــملت جائــزة بقيمــة ٧ آالف دوالر تقدم للحصــول عليها أكثر من 
250 شــركة، كمــا تم علــى هامش المعرض عقــد العديد من ورش 
العمل لشــرح ما تقدمه الحكومة ومجتمع االعمال المصري من سبل 
لتيســير االســتثمار والتشجيع على بداية المشــروعات تحت عنوان 

»مشروعك يبدأ من هنا«.  

وعلــى صعيــد متصل، قام الوزيــر بإفتتاح فعاليات الدورة العاشــرة 
نظمتــه  والــذي  الصحيــة  واألدوات  للســيراميك   ICS لمعــرض 

الهيئــة العامة لتنميــة الصادرات والمجلس التصديــري لمواد البناء 
والحراريات بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية »المنارة«، 
وقــد شــارك فعاليات االفتتاح الســيد/ جمعــة مبارك الجنيبى ســفير 
االمارات بالقاهرة والســيد/ بيترو تومباتشــيني المستشــار التجاري 

للسفارة اإليطالية بالقاهرة. 
وقــال الوزيــر أن المعــرض أقيم على مســاحة 20 الــف متر مربع 
بمشــاركة 150 شــركة منها 45 شــركة اجنبية تمثل دول اســبانيا 
وإيطاليــا والصيــن والبرتغال، ووفــود 22 دولة منهــا إيطاليا التي 

شاركت بوفد كبير من مستوردي السيراميك واألدوات الصحية. 
وأشــار الــى ان مصر تمثل الوجهة األمثل لتنظيــم فعاليات المعرض 
بقارة افريقيا ومنطقة الشرق األوسط باعتبارها محور تجاري إقليمي 
وعالمي متميز، الفتا الى ان معدالت النمو المرتفعة لاقتصاد القومي 
وبيئة االســتثمار المناســبة في مصر ساهمت في نجاح المعرض في 

دوراته التسع السابقة. 
ولفــت نصــار ان مصر تعد محور صناعي هــام بالمنطقة خاصة في 
مجاالت صناعة الســيراميك واألدوات الصحية، مشيراً الى ان مصر 
تعــد بوابة موثوقة وامنــه لنفاذ الصادرات العالمية ألســواق منطقة 

الشرق األوسط وحوض البحر المتوسط وقارة افريقيا. 
وأضاف ان المعرض يسهم في خلق قنوات جديدة للتسويق والتوزيع 
بالســوقين المحلي والعالمي في مجال السيراميك واألدوات الصحية، 
كما يسهم في تدشين مشروعات صناعية هادفة للتصدير وبناء وعي 
بالماركات العالمية المتميزة في هذا القطاع، مشيراً الى ان المعرض 
يســتضيف هذا العام أكبر تجمع دولي لمصممي ومصنعي السيراميك 

واألدوات الصحية

وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات المعرض الدولى 
األول لإلستثمار والتوكيالت التجارية »بيزنكس 2018«  

ويفتتح الدورة العاشرة لمعرض 
ICS للسيراميك واألدوات 

الصحية بمشاركة 145 شركة 
مصرية وأجنبية
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من المقــرر أن تخــرج المملكة المتحدة مــن االتحاد 
األوروبي شــهر مــارس المقبل وهــي اآلن تتفاوض 
حول عاقاتها المستقبلية مع االتحاد األوروبي، وسط 
تراجع في معدالت النمو االقتصادي منذ استفتاء عام 

 .2016
فقد أدت مفاوضــات االنفصال عن االتحاد الى تراجع 
معــدالت النمو فــي المملكة المتحدة الــى 1,3 % في 
2018، كمــا أنه من المتوقع انخفاض إجمالي الناتج 
المحلــى للدولــة بنســبة 3,9% وهو ما يعــد اقل من 

معدله في ظل وجودها داخل االتحاد.  
ويــرى الكثيــرون أن »البريكســت« هــو اتجاه ضد 
العولمة، ســيضع المملكة المتحدة بعيداً عن المشــهد 
االقتصــادي العالمي. وعلى المســتوى الداخلي، ثمة 
حالة مــن االرتباك في جميع انحــاء المملكة المتحدة 
بســبب االنفصــال عن االتحــاد األوروبي، إذ تســعى 
انجلترا جاهدًة للحفاظ على شــركائها التجاريين حول 

العالم.  
الواليــات المتحــدة االمريكيــة، علــى ســبيل المثال، 

هــي من اهــم المســتثمرين في 
بإجمالــي  العظمــى  بريطانيــا 
استثمارات تقدر بـ 588 مليار 
دوالر يعمل بها أكثر من مليون 
شــخص، ومن ثم فــإن خروج 
انجلتــرا من االتحــاد األوروبي 
يهدد نمو تلك الشــركات والتي 
كانــت تتخذ من المملكــة بوابًة 
للتجــارة الحرة مع الـ 28 دولة 

أعضاء االتحاد. 
وفيمــا يتعلــق بتداعياتــه على 
االقتصاد العالمــي، يرى الكثير 
مــن الخبــراء االقتصاديين انه 
ســيكون لــه أثــر ســلبي على 
قيمــة العملــة البريطانيــة، في 
الوقت الــذي يتزايد فيه الدوالر 
االميركي والين الياباني؛ األمر 
الــذي قــد ينبــئ بزيــادة نفقات 
االستيراد بنسبة 10% وبالتالي 
ارتفاع أســعار الغذاء والســكن 

والمابس. 
وعلــى النقيــض، يعتقد البعض 
أن االعمــال التجاريــة ســوف 

تشــهد زيادة بسبب انخفاض قيمة الجنيه اإلنجليزي، 
ممــا يجعل الصــادرات البريطانية أرخــص في جميع 

أنحاء العالم. 

وفى هذا السياق، قال وزير الخزانة البريطاني فيليب 
هامونــد إن التوصــل التفاق مرضــى لعملية الخروج 
ســينهى حالة االرتباك الســائدة حول مســتقبل عاقة 
بريطانيــا مع االتحــاد األوروبي مما يعطى دفعة قوية 

لاقتصاد البريطاني. 

البريكست وتداعياته 

كمــا شــهدت األشــهر الماضيــة  تنظيــم عــدد مــن 
المظاهــرات بالعاصمة البريطانية لندن تجاوز عددها 
أحياناً النصف مليون فرد من مؤيدي البقاء في االتحاد 
األوروبي للمطالبة بإجراء اســتفتاء ثاٍن حول صفقة 
خــروج بريطانيا النهائي مــن االتحاد األوروبي وذلك 
وســط حالة من الرفض من قبل الحكومة ورئيســتها 
تيريــزا ماى التي ترى أن الشــعب قد صوت بنســبة 
52% فــي يونيــو 2016 على الخروج مــن االتحاد 
األوروبي وأبدى إصراره على تنفيذ نتيجة التصويت 

فا مجال للرجوع في هذا القرار. 

وفــي الوقت نفســه تواجه رئيســة الحكومــة موجة 
معارضة صارمة من نحو 81 عضو من أعضاء حزب 
المحافظين في البرلمان التفاق البريكســت، وتسببت 
المفاوضات بشــأن الخروج من االتحاد األوروبي إلى 
انقســام نواب البرلمان البريطانــي وممثلي الحكومة 
بين رأيين حيث يرى فريق منهم أن عدم توصل نواب 
البرلمان التفاق مشــترك سيوقف مسألة الخروج من 
االتحــاد، في حين يــرى الفريق األخــر أن حالة عدم 
الوفــاق فــي البرلمان قــد تؤدي إلى خــروج المملكة 

المتحدة من االتحاد األوروبي دون اتفاق 
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بلغت الصــادرات المصرية إلى روســيا االتحادية خال عام 
201٧ نحــو 504,6 مليــون دوالر مقارنــة بنحــو 3٧4 
مليــون دوالر خال عــام 2016 بمعدل زيادة بلغ %34,8، 
بينما بلغــت الواردات المصرية من روســيا االتحادية خال 
عام 201٧ نحــو 6 مليار و21٧ مليون دوالر مقارنة بـ3 
مليــار و٧84 مليــون دوالر فــي عام 2016 بنســبة زيادة 

بلغت %64.3.

بلــغ حجم التبــادل التجاري بيــن مصر والصيــن خال عام 
201٧ ما يقرب من 11 مليار دوالر، كما يعمل في السوق 

المصري نحو 10٧9 شركة صينية.
   

بلغــت االســتثمارات الفرنســية في مصــر 4.5 مليار يورو 
خــال عام 201٧ كما بلــغ حجم التبادل التجاري بين مصر 
وفرنســا نحو 2 مليار يورو خال عــام 201٧، كما حققت 
الصادرات المصرية لفرنسا 55٧ مليون يورو مقابل 4٧1 
مليون دوالر خال عام 2016 بنســبة زيادة بلغت %15.4 
وسجلت الواردات المصرية للسوق الفرنسي انخفاضاً حيث 
بلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خال عام 2016 

بنسبة انخفاض %15.
   

حقق حجــم التجارة الخارجية غير البترولية لمصر مع دول 
العالــم خال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري 
أن معــدالت التبادل التجــاري زيادة بلغــت 16.8% مقارنة 
بنفس الفترة من عام 201٧ حيث ســجل ٧8 مليار و40٧ 
مليون دوالر مقابل 6٧ مليار و96 مليون دوالر خال نفس 
الفتــرة من العــام الماضي بفارق 11 مليــار و311 مليون 
دوالر، كما حققت الصادرات المصرية خال العشــرة أشهر 
األولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 11% حيث بلغت 
20 مليــار و642 مليــون دوالر مقابــل 18 مليــار و551 
مليــون دوالر خال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 2 
مليــار و91 مليون دوالر في حين ســجلت الواردات نســبة 
زيــادة قدرهــا 19% حيث بلغــت 5٧ مليــار و٧65 مليون 
دوالر مقارنــة بـ48 مليــار و545 مليون دوالر خال نفس 
الفترة من عام 201٧ بفارق 9 مليار و221 مليون دوالر.

تحتــل مصــر المرتبة األولي عالمياً فــي إنتاج التمور حيث 
تستحوذ على نحو 18% من اإلنتاج العالمي للتمور، وتعتبر 
األولــى علــى المســتوى العربي بنســبة حوالــي 23% من 

اإلنتاج العربي من التمور.  
سجلت صادرات التمور المصرية زيادة كبيرة خال التسعة 
أشــهر االولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 201٧ 
حيــث بلغت 35.3 مليون دوالر بنســبة زيــادة بلغت ٧3% 
محققــة 3٧.4 ألــف طن بنســبة زيادة 61% كمــا بلغ عدد 
الــدول التى تم التصدير إليها 60 دولة حيث يتراوح ســعر 

طن التمر المصدر من 900-1250 دوالر.   
 

تعد دولة الكويت ثالث أكبر شــريك تجاري لمصر في العالم 
العربــي حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 
نحو 1.٧4 مليار دوالر خال عام 201٧ منها حوالي 363 
مليون دوالر سلع غير بترولية، كما يبلغ عدد المشروعات 
الكويتية بالسوق المصري 122٧ بمساهمة كويتية قيمتها 

3,٧ مليار دوالر.
   

حققــت مصر خال العام المالي 2018/201٧ أعلى معدل 
نمو ســنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3%، كما تقدمت بنحو 
8 مراكز في تقرير ممارســة أنشــطة األعمال للعام 2019 

الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

ســجل حجم احتياطيات النقــد األجنبي ارتفاعــاً من 14.9 
مليــار دوالر خــال شــهر يونيو 2014 إلــى 44.5 مليار 
دوالر خال ســبتمبر 2018 لُتغطي أكثر من 8 أشــهر من 
احتياجات الواردات الســلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشــهر 

فقط.

 بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول االتحاد األوراسى 
زيــادة كبيرة خال عام 201٧ نحو 6 مليار و٧86 مليون 
واردات  دوالر  مليــون  و241.9  مليــار   6 منهــا  دوالر 

مصرية، و544.٧ مليون دوالر صادرات مصرية.
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الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة يستعرض التطبيق 
 Cairo ICT 2018 اإللكتروني لتحديث الملف الوظيفي في

شــارك الجهــاز المركــزي للتنظيم 
واإلدارة في معرض القاهرة الدولي 
لاتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات 
CAIRO ICT فــي دورته الثانية 
والعشرين، حيث شارك بعرض عدد 
من تجاربه في اســتخدام تكنولوجيا 
ومنهــا  واالتصــاالت،  المعلومــات 
المشــروع القومــي لتحديث الملف 
الوظيفــي لبيانات العاملين بوحدات 
الجهــاز اإلداري للدولــة، والذي تم 
إطاقه مطلع شــهر أكتوبر الماضي 
التخطيــط  وزارة  مــع  بالتعــاون 
اإلداري،  واإلصــاح  والمتابعــة 
لحصــر أعــداد العامليــن بالجهــاز 

اإلداري للدولة.  
ويهدف المشروع إلى الوقوف على 
مواطــن العجــز والزيــادة في عدد 
العامليــن بالوحــدات، كما ســيوفر 
ملًفا الكترونًيا لــكل موظف بالدولة 
متضمًنــا كافــة البيانــات الخاصــة 
بــه وســجله الوظيفــي، مســتهدًفا 
الوصــول إلى قاعدة بيانــات دقيقة 
للعامليــن بالدولــة ووضــع خريطة 
للطاقات البشــرية، تســهم في رسم 
سياســات منضبطة حول االستخدام 
األكفــأ للطاقــات البشــرية، األمــر 
الذي ســيهئ مجااًل أفضــل لتطبيق 
منظومــة إدارة المــوارد البشــرية 
المميكنــة، حيث قام الجهاز في هذا 
الصــدد بإعــداد تطبيــق إليكتروني 

خــاص بجمع البيانات وتوفير البنية التكنولوجية الازمة من 
وسائط وأجهزة كما تم تدريب فريق عمل من موظفي الجهاز 
على اســتخدام التطبيق الخاص بالمشــروع باستخدام أجهزة 

الحاسب اللوحية. 

جديــرا بالذكر أن الجهاز قد أعلــن انتهاءه من تحديث الملف 
الوظيفــي لبيانــات العامليــن فــي دواوين عمــوم 24 وزارة 

وبعض الجهات التابعة لها في إطار هذا المشروع.  
كمــا قــام الجهاز أيًضا خال المعرض بعرض تجربة تدشــين 

نظام التقييــم اإللكتروني للعاملين بالدولــة، حيث قام الجهاز 
بإجــراء اختبــارات لتقييم قــدرات المتقدمين لشــغل وظائف 
قياديــة بمصلحــة الضرائــب المصريــة ، ويعمل هــذا النظام 
بشــكل إلكترونــي كامل دون أي تدخل بشــري لضمان نزاهة 
وشــفافية عمليــة االختبــار، حيــث يتضمــن االختبار قســما 

الختبــار الجــدارات الســلوكية وآخر للحاســب اآللــي وأيضا 
اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وغيرها من االختبــارات التي 
تتعلــق بالتخصص، والتي من شــأنها مســاعدة متخذ القرار 

على اختيار األكفأ واألنســب لشغل الوظيفة الُمتقدم إليها دون 
واسطة أو محسوبية. 

وفي ســياق متصل،. أعلن الجهاز خال المعرض أنه يســتعد 
إلطــاق تجربــة »هاكاثــون« إلتاحــة الفرصــة للمبرمجين 
المصرييــن الســتعراض ابتكاراتهــم مــن أجل الوصــول إلى 

تجربة رائدة في تطبيق االستخدام األمثل للتكنولوجيا في بيئة 
العمل الحكومي
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الميزان التجاري للدولة هو الفرق 
بيــن قيمة الصــادرات والواردات 
خــال فترة معينة من الزمن وهو 
يشكل جزءاً من الحساب الجاري 
اإلجمالــي للدولــة، الذي يحســب 
الفــرق بيــن إجمالــي المدخرات 

واالستثمارات في الباد. 

اإلدارة العامة لدراسات الموازين 
الخدمية هــي إدارة تابعة لإلدارة 
التجاريــة  للبحــوث  المركزيــة 
التابعــة لقطاع البحــوث التجارية 
وبحوث التنميــة الصناعية وهي 
تقــوم بدور هــام في دراســة أثر 
السياســات النقديــة علــى القدرة 
المصرية  للصــادرات  التنافســية 
في األسواق الخارجية إلى جانب 

تمويل الصادرات وسياســات أسعار الصرف على ميزان 
المدفوعات والميزان التجاري حيث تشــرف هذه اإلدارة 
علــى تحليــل عناصــر ميــزان المدفوعات واســتخراج 
المؤشــرات والمعاييــر الازمة لعاج االختــال وأوجه 
القصور به مما يتيح لها متابعة تطورات الميزان التجاري 
وفجــوة التجارة الخارجية ووضع المؤشــرات للتغيرات 
الماليــة والمســتقبلية في جانبي الصــادرات والواردات 
لتحقيق التوازن المنشود في الميزان التجاري المصري. 

وحول دور إدارة دراسات الموازين الخدمية  فيما يتعلق 
بموارد واستخدامات النقد األجنبي توضح األستاذة/ نهلة 
عبــد العزيز مدير عــام إدارة الموازين الخدمية  أنه من 
ضمن المهام األساســية التي يقوم بهــا فريق العمل هو 
إعداد تقارير لمتابعة موارد واســتخدامات النقد األجنبي 
علــى مســتوى قطاعات الدولــة المختلفــة موزعا على 
الســلع المختلفة وكذلك طرق الدفــع المختلفة ومناطقها 
على مســتوى العالم مما يســتخدم في تقديرات الموازنة 
النقديــة كل عام مالي للقطــاع الحكومي وقطاع األعمال 

العــام والقطــاع الخاص وذلك وفقا للمناقشــات التي تتم 
مع الجهات المعنيــة وخاصة وزارات المالية والتخطيط 
والتعاون الدولي واالستثمار أخذا في االعتبار مجموعة 
من العوامل التي من أهمها موارد واستخدامات الجهات 
المعنية مــن النقد األجنبي وكذلك أثــر األحداث الجارية 
على االقتصاد المصري واالتجاه العام نحو تعظيم الموارد 
مــن النقد األجنبي وترشــيد اســتخداماته حيث تقوم كل 
جهة بإباغ إدارة دراســات ميزان المدفوعات بتقديرات 
النقد األجنبي المتعلقة بالجهاز اإلداري ووحدات اإلدارة 
المحليــة والهيئات العامة الخدميــة والتي يتم مراعاتها 
عند إعداد تقديرات مشــروع الموازنة ألحدث عام مالي 
إلى جانب التقديرات التي تضمنتها الموازنات التخطيطية 
بالنسبة للمعامات الخارجية بالنقد األجنبي لنفس السنة 
الماليــة للهيئات االقتصاديــة ووحدات القطاع العام التي 
ال تعامل بأحكام القانون رقم 2 و3 لسنة 1991 وكذلك 
الشــركات القابضة والشــركات التابعة لها باإلضافة إلى 
بيان شــهري بالمنفذ من هذه التقديرات وتستعد اإلدارة 
حاليا إلصــدار أحدث تقاريرها )متابعــة تقديرات موارد 

واستخدامات النقد األجنبي لعام 2020/2019( 

 اعرف وزارتك ....

إدارة دراسات الموازين الخدمية بقطاع البحوث التجارية
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مركز تحديث الصناعة 
Industrial Modernization Center-IMC

دور المركز
  )IMC(تم تأسيس مركز تحديث الصناعة

بمرسوم رئاسي في ديسمبر 2000 إلعطاء 
قوة دفع لصناعة مصرية حديثة تنافسية 

ومستدامة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع 
الصناعي بهدف تطوير أداء القطاع الصناعي 

وجمعيات األعمال ودعم المؤسسات 
والخدمات الصناعية وتحسين إطار العمل 
للسياسات القطاعية، ومساندة المؤسسات 

والجهات الداعمة للصناعة سواء كانت 
حكومية أو أهلية وتحسين المناخ التشريعي 

والتنظيمي واإلداري مما يؤدي للمساهمة 
في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة 
والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق 

وتحديث الصناعة. 
أنشطة المركز

-المشاركة في إعداد وتنفيذ استراتيجيات 
تعميق وتحديث الصناعة العاملة في مجاالت 

الصناعات التحويلية والحرفية واليدوية 
والتراثية وغيرها من األنشطة المرتبطة بها 
-إعداد وتنفيذ البرامج الفنية الازمة لزيادة 

تنافسية الصناعات من خال الدعم الفني 
والتدريب وتقديم الخبرة ونقل التكنولوجيا 
-إعداد الدراسات القطاعية واالستراتيجية 

للنهوض بالصناعات فيما يخص عمليات 
التصنيع والتسويق خارجيا وداخليا  

-إعداد وتنفيذ برامج المساندة لتكوين تكتات 
تصديرية للصناعات وخاصة المصدرين الجدد 

-إعداد وتنفيذ برامج ربط الصناعات خاصة 
المتوسطة والصغيرة بالكيانات الصناعية 

والتجارية الكبيرة  
-اعداد وتنفيذ برامج لتعزيز قدرة المنشآت 

الصناعية في جذب استثمارات جديدة 
من خال إيجاد شراكات بين المستثمرين 

المحليين والدوليين 
-إعداد وتنفيذ برامج لتعزيز قدرة 

المشروعات في الحصول على التمويل 
الازم من القطاع المصرفي وغير المصرفي 

والجهات المانحة لرفع قدرتها التنافسية  
-التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من 

الجهات المعنية لتنمية قطاع الصناعات 
التحويلية وتيسير سبل حصولها على 

التراخيص وشهادات الجودة 
-إعداد وتنفيذ برامج ربط الصناعة بالبحث 

العلمي وتشجيع االبتكار وريادة األعمال 
-المساهمة في منظومة إدارة الجودة للقطاع 

الصناعي بالتعاون مع الجهات المعنية 
-تيسير نفاذ الشركات الصناعية المصرية 

إلى األسواق العالمية من خال االشتراك في 
المعارض والشبكات والمنتديات اإلقليمية 

والعالمية 
-تنفيذ اي مهام اخرى توكل إلى المركز من 

وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها او اي من 
الجهات السيادية
*خدمات المركز

-كيف يعمل المركز 
-انواع الخدمات المقدمة 

- التسجيل في مركز تحديث الصناعة 
-التسجيل في خدمة اصحاب المصانع 

-التسجيل كمقدم خدمة او مورد 
-اجراءات التعاقد 

-للتسجيل في الموقع االلكتروني 
*برامج المركز 

-تعميق الصناعة 
برنامج تعميق الصناعة وتنمية ساسل 

القيمة المضافة 
برنامج إحال الواردات 

-تحديث الصناعة 
برامج متخصصة لزيادة القدرة التنافسية 

وتحسين الجودة 
برامج متخصصة لتحسين اإلنتاجية 

 

بيانات اإلتصال
- العنوان :1195 كورنيش النيل- مبنى اتحاد الصناعات – الدور الثاني- القاهرة 
- تليفون :08004620462 -0225٧٧0090  -  فاكس :0225٧٧28٧0 

info@imc-egypt.org : بريد الكتروني -
http://www.imc-egypt.org: الموقع االلكتروني -

 مواقع التواصل االجتامعي:  

 https://www.facebook.com/IMC.EG : فيس بوك

        https://www.youtube.com/channel/UCzDS : يوتيوب

 beSHh6hgIPincvoNViQ             

https://twitter.com/IMCEgypt : تويرت




