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أعلنــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة 
الصــادرات  أن  والصناعــة  التجــارة 
المصريــة غير البترولية حققت زيادة 
طفيفــة خالل الربــع األول مــن العام 
الجــاري بنســبة 2% حيث ســجلت 6 
مليــار و728 مليــون دوالر مقارنــة 
بنحــو 6 مليــار و580 مليون دوالر 
خــالل نفــس الفترة من عــام 2019 
وبقيمــة بلغــت 148 مليــون دوالر، 
بينما شــهدت الــواردات تراجعاً كبيراً 
بنســبة 24% حيث ســجلت 13 مليار 
 18 مقابــل  دوالر،  مليــون  و814 
مليــون دوالر خــالل  مليــار و233 
نفس الفترة مــن العام الماضى بقيمة 

انخفاض قدرها  4 مليار و419 مليون دوالر، مشــيرة الى ان هذه 
المؤشــرات قد ســاهمت فى انخفــاض العجز في الميــزان التجاري 
لمصــر بقيمة 4 مليار و566 مليون دوالر أى بنســبة تراجع بلغت 

39% عن نفس الفترة من العام الماضى.
تصريحــات الوزيرة جــاءت فى اطار التقرير الصادر عن مســتودع 
بيانــات التجــارة الخارجية بالهيئــة العامة للرقابة علــى الصادرات 
والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خالل الربع األول 

من عام 2020 )يناير- مارس(.
وقالــت جامــع ان تحقيق هذه المؤشــرات االيجابية فى ظل الظروف 
الصعبة التى يشــهدها االقتصاد العالمى حالياً بســبب تداعيات أزمة 
إنتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، تؤكــد نجــاح جهــود الوزارة 
ومجتمع األعمال فى اســتمرار العملية االنتاجية للحفاظ على اسواق 
مصــر التصديرية وزيادة االعتماد علــى المنتجات الوطنية فى تلبية 
احتياجات الســوق المحلى وذلك تنفيذاً الســتراتيجة الوزارة الهادفة 

الى احالل المنتجات المصرية محل مثيلتها المستوردة.
وأشــارت الوزيــرة الــى ان القطــاع الصناعى المصرى بمــا يملكه 
من مقومات وامكانيات قادر على اســتغالل الفرصــة الحالية لزيادة 
معــدالت االنتاج وفتح اســواق تصديرية جديــدة خاصة فى ظل غلق 
العديــد مــن المصانع فى عــدد كبير من دول العالم بســبب انتشــار 
فيروس كورونا المستجد، الفتًة فى هذا الصدد الى ان القرارات التى 
اصدرتهــا الوزارة مؤخراً بوقف تصدير عــدد من المنتجات وبصفة 
خاصــة المنتجات الطبيــة وبعض المنتجات الغذائية قد اســهمت فى 
زيادة المعروض من هذه المنتجات بالســوق المحلى ومن ثم تحقيق 

انخفاض فى معدالت االستيراد.

ومن جانبه أوضح المهندس/ إسماعيل جابر، 
رئيس الهيئــة العامة للرقابة على الصادرات 
والــواردات أن أكبــر القطاعــات التي جاءت 
علــى رأس قائمة الصــادرات المصرية خالل 
الربع األول مــن العام الجاري تضمنت قطاع 
مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دوالر 
وقطــاع الكيماويات واألســمدة بقيمــة مليار 
و252 مليــون دوالر، وقطــاع الصناعــات 
الغذائية بقيمة 881 مليون دوالر، باإلضافة 
إلــى قطاع الحاصــالت الزراعية بقيمة 821 
الســلع  مليــون دوالر، فضــاًل عــن قطــاع 
الهندســية واإللكترونية بقيمــة 548 مليون 

دوالر.    
واشــار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد 
الــواردات خاصة تلك التــي لها مثيل محلى وإحــالل المنتج المحلى 
محــل المســتورد الفتاً إلــى أن هنــاك 5 قطاعات شــهدت وارداتها 
انخفاضاً كبيراً خالل الربع األول من العام الحالى تضمنت قطاع مواد 
البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 34% حيث سجلت مليار و879 
مليــون دوالر مقارنة بنحو 2 مليار و844 مليون دوالر خالل نفس 
الفترة من العام الماضى وسجلت واردات األثاث نسبة انخفاض بلغت 
35% حيث ســجلت 239 مليون مقارنة بـــ369 مليون خالل نفس 
الفتــرة مــن العام الماضى، فيمــا ســجلت واردات الصناعات الطبية 
نســبة انخفــاض بلغت 33% حيث بلغــت 639 مليون دوالر مقارنة 

بـنحو 951 مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضــح ان واردات قطــاع الكيماويــات واألســمدة ســجلت نســبة 
انخفاض بلغت 32% حيث بلغت مليار و984 مليون دوالر مقابل 2 
مليــار و904 مليون دوالر بينما ســجلت واردات المالبس الجاهزة 
نســبة انخفــاض بلغت 29% حيث بلغــت 103 مليون دوالر مقارنة 

بنحو 145 مليون دوالر.
وقال جابر إن أهم األســواق المســتقبلة للصــادرات المصرية خالل 
الربع األول من العام الجاري شملت اإلمارات العربية المتحدة بقيمة 
747 مليون دوالر والواليات المتحدة األمريكية بقيمة 381 مليون 
وايطاليا بقيمة 385 مليون دوالر والمملكة العربية السعودية بقيمة 

380 مليون دوالر واسبانيا بقيمة 241 مليون دوالر.
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى أوضح جابر أنها تضمنت 
الصين بقيمة 2 مليار و336 مليون دوالر والواليات المتحدة بقيمة 
938 مليون دوالر وألمانيا بقيمة 879 مليون دوالر، والهند بقيمة 

713 مليون دوالر وروسيا بقيمة 701 مليون دوالر.

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء 
التجارة الخارجية لمصر خالل الربع األول 

من العام الجاري
نيفين جامع: 2% زيادة في الصادرات 
و24% تراجع فى الواردات وانخفاض 

العجز فى الميزان التجارى بنسبة %39

وزيرة التجارة و الصناعة تصدر قرار بإلزام 
الشركات المصرية المنتجة والمستوردة 

للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها 
إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد 

والتموين الطبى لمدة 3 أشهر

أصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً 
بإلزام الشــركات المصرية المنتجة والمســتوردة للمستلزمات 
الطبيــة )البــدل الواقية، جوانتيــات التيكس، ماســك جراحى، 
ماســك N 95، قنــاع واقى، نظــارة واقية( بتوريــد منتجاتها 
ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها 
وجهاتها التابعة والمستشــفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية 
للشــراء الموحد واإلمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشــهر 

من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية
وقــد نــص القرار علــى إلزام المصانــع والشــركات والجهات 
المــوردة للمســتلزمات الوقائيــة والملتزمة بعقــود توريد مع 
وزارة الصحــة والســكان وجهاتهــا وهيئاتهــا التابعــة وكذلك 
المستشــفيات الجامعية بتوريد تلك األصنــاف للهيئة المصرية 
للشــراء الموحد، مع وقف أى إجراءات قانونية قد تنشــأ عن 
عــدم توريد المصانع والشــركات للمســتلزمات الطبية الواردة 
بهذا القرار بشــكل مباشر للمستشــفيات الجامعية بشرط تقديم 
مــا يثبت توريدها لباقي الكميات الســابق التعاقد عليها لصالح 
الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبى، على 
أن يســتثنى من أحكام هذا القرار التوريــدات الخاصة بالقوات 

المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.

وقالــت الوزيرة أن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة 
لتوفير إحتياجات القطاع الطبى من هذه المنتجات وذلك فى إطار 
اإلجــراءات اإلحترازية التى أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات 
إنتشــار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة حرص الوزارة على 
تقديم المزيد من التيســيرات أمام المصانــع خاصة فيما يتعلق 
بســرعة اإلفراج عن مستلزمات االنتاج من الموانئ والجمارك 

لضمان عدم توقف عجلة االنتاج بهذه المصانع. 
ومــن جانبه أوضح اللــواء/ بهاء الدين زيــدان، رئيس الهيئة 
المصريــة للشــراء الموحد واإلمــداد والتمويــن الطبي- خالل 
االجتمــاع- أن الهيئــة تضطلــع بــدوٍر محــوري فــي توفيــر 
المســتحضرات والمســتلزمات الطبية الالزمــة لجميع الجهات 
الحكوميــة في الوقت المحدد لذلك ووفقاً للمواصفات والمعايير 
المحددة في هذا الشــأن، وذلك تلبيــة الحتياجات تلك الجهات، 

وسعياً لتقديم خدمات صحية وطبية الئقة بالمواطنين.
وأضاف زيدان أن هناك لجنة دائمة تعمل على مدار اليوم بمقر 
الهيئة تقوم باســتالم المنتجات الطبية من الشــركات وفحصها 
بالمخــازن تمهيــداً لتوزيعها على المستشــفيات، مشــيراً إلى 
أن الهيئة ســتتولى اســتالم المنتجات مع ضمان ســرعة سداد 

مستحقات الشركات.
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اســتقبل الفريــق/ عبــد المنعم التــراس رئيس 
الهيئــة العربية للتصنيع، الســيدة/ نيفين جامع 
وزيــرة التجارة والصناعــة، التي قامت بزيارة 
للهيئة على رأس وفد من قيادات الوزارة, حيث 
جــاءت الزيارة فــي إطار تنفيذ خطــة الحكومة 
لتعظيم االســتفادة من كافــة الطاقات التصنيعية 
المتاحة بما يســهم في تعميق التصنيع المحلي 
وزيــادة القيمة المضافــة للمنتجــات المصرية 
وتعزيز االعتمــاد على الصناعة الوطنية لتلبية 
احتياجات الســوق المحلي، األمر الذي يســهم 
فــي تنفيــذ خطة الدولــة نحو إحــالل الواردات 

وتخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر.
القــدرات  اســتعراض  المباحثــات  وتناولــت 
التصنيعية بالهيئــة العربية للتصنيع وما تتمتع 

بــه من خبرات في مجاالت الصناعة المختلفة ومنها قطاع الطاقة 
المتجــددة والتجهيــزات واألجهــزة الطبية ومعالجــة وتنقية مياه 
الصــرف الصحي والصناعي والطلمبــات واإللكترونيات والتحول 
الرقمــي والبرمجيات واإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع 
مهمات السكك الحديدية ومترو األنفاق، فضاًل عن توطين صناعة 
وســائل النقــل صديقــة البيئــة والســيارات الكهربائيــة ومجاالت 

التصنيع المتعددة.
فــي هذا االطار، أكدت الســيدة/ نيفين جامــع حرص الوزارة علي 
اإلســتفادة من اإلمكانيــات التصنيعية الهائلــة والمتطورة بالهيئة 
العربيــة للتصنيــع، والتــي تعد إحدي أهــم القــالع الصناعية فى 
مصر، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من 
لعــب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات 
التي يتم اســتيرادها من الخارج، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعزيز 
الجهــود والشــراكة مــع العربيــة للتصنيع للمســاهمة فــي تلبية 
احتياجات الســوق المحلي من المنتجات والمســتلزمات واألجهزة 
الطبية، خاصة في ظل اإلجراءات االحترازية التي تتخذها الحكومة 

المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
كما أشادت وزيرة التجارة والصناعة بخطط الهيئة العربية للتصنيع 
لتعزيــز التحول الرقمــي والخدمات اإللكترونيــة وتوطين صناعة 

الســيارات الكهربائية صديقة للبيئة والســكك الحديدية ومنظومة 
المخلفــات الصلبة الحديثة، مؤكدة أن الهيئة شــريك رئيســي في 
تنفيــذ الخطة القوميــة للتصنيــع المحلي والمســاهمة في تحقيق 
إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات. 
من جانبه، اســتعرض الفريــق/ عبد المنعم التــراس رؤية الهيئة 
العربيــة للتصنيع بشــأن تعميــق التصنيع المحلــي وآليات تعزيز 
التعاون مع المؤسســات الصناعية بالدولــة في مجاالت الصناعة 
المختلفــة وتدريــب الكــوادر البشــرية وفقا ألحدث نظــم التدريب 
الحديثــة، مؤكداً علــى أهمية تعزيز التعاون المشــترك مع وزارة 
التجــارة والصناعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيســي 
لتعميــق التصنيــع المحلــي وزيــادة القيمــة المضافــة للمنتجات 
المصرية وخفض الواردات طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية. 

وخالل تفقدها، معرض المنتجــات واإلمكانيات التصنيعية بالهيئة 
العربيــة للتصنيــع، أشــادت »نيفيــن جامع » بمجهــودات الهيئة 
لزيــادة نســب التصنيع المحلي فــي مجاالت الصناعــة المختلفة، 
مؤكــدة أن الــوزارة علــى أتم اإلســتعداد لتقديم كافة التســهيالت 
والتعــاون لتحقيــق أقصي إســتفادة ممكنة من إمكانيــات العربية 
للتصنيع لتعميــق التصنيع المحلي في الصناعات القومية، خاصة 
في ظل تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.

وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العربية 
للتصنيع يبحثان تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ 
خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي واحالل 

الواردات

فى إطــار جهود وزارة التجــارة والصناعة 
والمســاندة  الدعــم  مــن  المزيــد  لتقديــم 
للقطاعــات التصديرية فى ظل أزمة إنتشــار 
فيــروس كورونــا المســتجد عالميــاً، أعلن 
الغذائيــة  الصناعــات  تكنولوجيــا  مركــز 
والتصنيع الزراعي التابع لمجلس الصناعة 
للتكنولوجيــا واالبتــكار عن زيــادة معدالت 
االنتاجيــة بوحــدة تعقيــم النباتــات الطبيــة 
والعطرية واالعشــاب خالل الربع االول من 
العام الجــاري )يناير-مــارس( بواقع %50 
وذلــك بهــدف الحفاظ على معــدالت تصدير 
هذه المنتجات لمختلف االســواق الخارجية 

خالل هذه المرحلة الدقيقة.
وقالــت المهندســة حنــان الحضــرى مقرر 
مجلــس الصناعــة للتكنولوجيــا واالبتــكار 
أن الفتــرة الحاليــة تمثــل فرصــة متميــزة 
لزيادة الصــادرات المصرية من الحاصالت 
الزراعيــة والســلع الغذائيــة خاصة في ظل 
انتشــار فيــروس كورونا المســتجد وتزايد 
الطلــب العالمــي علــى هــذه المنتجــات مع 

مراعــاة تحقيق التــوازن بين متطلبات الســوق المحلى والتصدير 
وذلك فى إطار السياســة العامة للدولة، مشــيرًة الى ان معظم دول 
العالم تعاني حالياً من انخفاض المعروض من الحاصالت الزراعية 
والســلع الغذائية بســبب قلة األيــدي العاملة في مجــاالت الحصاد 

والتصنيع الغذائي نتيجة سياسات الحظر وتخفيض العمالة.
وأوضحــت الحضرى ان وحدة التعقيم بمركز تكنولوجيا الصناعات 
الغذائية والتصنيع الزراعي اســتمرت في تقديم خدماتها لمصدري 
النباتــات الطبيــة والعطرية وحققت زيــادة في متوســط إنتاجيتها 
حيث قامت خالل الـ 3 شــهور األولى من العام الجاري بتعقيم نحو 
300 طــن مــن النباتات الطبيــة والعطرية وذلك علــى الرغم من 
الظــروف العالمية الحاليــة، الفتًة فى هذا اإلطار إلــى قيام المركز 
بنقل الخبرات المتعلقة بتعقيم النباتات الطبية والعطرية واألعشاب 
والتوابل إلى وحدات أخرى تابعة للقطاع الخاص الستيعاب طلبات 

التعقيم المتزايدة.
ومــن جانبه أوضح الدكتور/ أمجد القاضــي مدير مركز تكنولوجيا 

الصناعــات الغذائيــة والتصنيع الزراعي أن مصــر تعد احدى أهم 
الدول المنتجة والمصدرة للنباتات الطبية والعطرية واالعشاب في 
العالــم حيث بلغت صــادرات مصر من هذه المنتجــات خالل الربع 
االول مــن العام الجاري )يناير-مــارس( نحو 12 ألف و500 طن 
تشــمل 29 صنــف بقيمة 20 مليــون دوالر ليصــل اجمالي ما تم 
تصديــره من النباتات الطبية والعطرية واالعشــاب منذ بداية العام 
المالــي الجاري )يوليو 2019 – مارس 2020( حوالي 35 ألف 
طن الى 86 دولة باالتحاد االوروبي واالمريكتين وآســيا وافريقيا 

واستراليا والدول العربية بقيمة بلغت 55 مليون دوالر.
كما اشار المهندس/ مصطفى عبد الفتاح مدير وحدة تعقيم النباتات 
الطبية والعطرية واالعشــاب أن الوحــدة تعتمد على أنظمة التعقيم 
بالبخار بغرض تحســين الجــودة والحفاظ على الخواص الحســية 
والغذائيــة للمنتج والتي تشــمل اللــون والطعم والرائحــة والقوام 
ومحتوى الزيوت المتطايرة، مشيراً الى ان التعقيم يسهم في توفير 
منتجــات عالية الجودة وآمنة وخالية من الميكروبات والحشــرات 

ومتوافقة مع اشتراطات األسواق الدولية.

وزارة التجارة والصناعة تعلن زيادة انتاجية 
وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية 

واالعشاب خالل الربع األول من العام 
الجاري بنسبة %50

تصدير 12 ألف و500 طن نباتات طبية 
وعطرية واعشاب بقيمة 20 مليون دوالر لـ 
86 دولة خالل الربع االول من العام الجاري
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نيفين جامع: جاري صرف مستحقات 
1177 شركة مصدرة لدى صندوق تنمية 

الصادرات بإجمالي 1.5 مليار جنيه

عبر خاصية الفيديو كونفرانس
وزيرة التجارة والصناعة تشارك 
فى ندوة المجلس التصديري 

للصناعات الهندسية

أعلنت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجارة والصناعة أنه فى 
إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فانه جاري حالياً 
صرف مســتحقات 1177 شــركة مصدرة لدى صندوق تنمية 
الصادرات باجمالي قيمة تصل الى حوالي مليار و500 مليون 
جنيه، مشــيرًة الــى ان هذه االجراءات تأتى تنفيــذاً للمبادرات 
التي اقرتها الحكومة مؤخراً لمســاندة مجتمع المصدرين خالل 
ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ومجابهة االثار السلبية 
النتشار الفيروس عالمياً تستهدف تخفيف العبء عن الشركات 

لتوفير تكاليف االنتاج وعلى رأسها أجور العاملين.
جاء ذلك في ســياق مشــاركة الوزيرة في النــدوة اإللكترونية 
التي عقدهــا المجلس التصديــري للصناعات الهندســية تحت 
عنــوان »إدارة األزمــة، التحديــات والفرص« لمناقشــة أهم 
القــرارات الحكوميــة واإلجــراءات المتبعــة لمواجهة فيروس 
كورونا المستجد وكيفية إدارة األزمة وتحديد التحديات وإيجاد 
الفــرص الممكنة الســتمرارية عمليــة التصديــر، ادار الندوة 
المهنــدس/ عمرو أبــو فريخة، رئيس المجلــس، عبر خاصية 
الفيديــو كونفرانــس وبمشــاركة الدكتور أحمد عبــد الوهاب، 

عضو مجلس إدارة المجلس، رئيس المجلس االستشارى لعميد 
كليــة إدارة األعمــال بالجامعة األمريكية بالقاهــرة، والدكتور/ 
ســمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مســتثمري العاشــر 
مــن رمضان، والمهندس/ على عيســى، رئيــس مجلس إدارة 
جمعية رجال األعمال المصريين، الى جانب مشاركة 130 من 

اعضاء المجلس. 
 وقالــت الوزيــرة إن الــوزارة حريصة على اســتمرار العملية 
اإلنتاجية والتصدير وتوفير البيئة المناســبة لســير العمل وفي 
الوقت ذاته الحفاظ على ســالمة العاملين بالمصانع والشركات 
واتبــاع اإلجــراءات االحترازيــة التي أقرتها الدولــة لمواجهة 
الفيروس، مشــيرًة إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من عدد 
كبيــر من الشــركات والمصانع لزيــادة ورديــات العمل إلى 3 
ورديــات يومية لتقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة وتقليل 
المســافات بين العمال، حيث سيســهم هذا اإلجراء في االلتزام 
بإجــراءات الوقاية المفروضة للوقاية من الفيروس مع الحفاظ 

على وتيرة وحركة االنتاج. 
وأوضحــت جامع أن الحكومة تركز ايضاً على دراســة الوضع 

فيمــا بعد انتهــاء أزمة فيــروس كورونا المســتجد حيث تعمل 
الحكومة حالياً على تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، 
وإزالة العوائــق الجمركية وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة 
المصريــة، الفتــًة إلى أن الــوزارة تلقت تعليقــات من عدد من 
المصدرين تفيد بنجاحهم في فتح أســواق جديدة في الدول غير 
القادرة على اإلنتاج أو التي تباطأ إنتاجها نتيجة األزمة العالمية. 
وأضافــت أن الحكومــة حريصة على توفير كافة المســتلزمات 
الطبيــة للعامليــن بالمصانع والشــركات وتعزيــز التواصل مع 
مجتمع األعمال في حال ظهور أي حاالت إيجابية للفيروس في 
أي شــركة أو مصنع والحرص على اتخــاذ اإلجراءات الالزمة 

في هذا الصدد. 
وأكــدت الوزيــرة على ضرورة االســتغالل األمثــل لهذه األزمة 
العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خالل تعميق التصنيع 
المحلــي وإحــالل الــواردات بمنتجــات محليــة فضــاًل عن فتح 
أســواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها 
بفعل الفيروس، مشــيرًة إلى أن الوزارة أصــدرت قراراً بإلزام 
الشــركات المصرية المنتجة والمســتوردة للمستلزمات الطبية 
بتوريــد منتجاتهــا ومخزونهــا إلى الهيئــة المصرية للشــراء 
الموحــد واإلمــداد والتموين الطبى لمدة 3 أشــهر وذلك بهدف 

توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى في الوقت الراهن.
ورداً علــى تســاؤل حول أهميــة تخفيض الــواردات خالل هذه 
المرحلــة اشــارت الوزيــرة الى ان الــواردات تراجعــت بالفعل 
بنســبة 24% خالل الربع االول من العام الجاري وهو ما ساهم 

فــي منح الفرصــة للصناعة المحلية في زيــادة معدالت االنتاج 
لتلبية احتياجات الســوق المحلي وتحقيق اســتراتيجية الوزارة 

فى احالل المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة
ومن جانبه اشــار المهندس/ عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس 
التصديــرى للصناعــات الهندســية الى اهمية االجــراءات التى 
اتخذتهــا الحكومة لمســاندة القطاعات الصناعيــة والتصديرية 
خــالل هــذه المرحلة، مؤكــداً على اهمية اعــداد تصور لما بعد 
انتهــاء االزمــة لضمان اســتمرار عجلة االنتــاج والحفاظ على 

معدالت التصدير.
وطالب بأهمية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل 
التجاري لتقديم المســاعدة الفنية الالزمــة للقطاعات االنتاجية 

والتصديرية لالستعداد لما بعد مرحلة كورونا.
كما اشــاد المهندس/ على عيســى، رئيس مجلس إدارة جمعية 
رجال األعمال المصريين بجهود الحكومة وبصفة خاصة فخامة 
رئيس الجمهورية والذي لمسنا اهتمامه البالغ باستمرار حركة 
االنتاج مع الحفاظ على ســالمة العمال وهو االمر الذي انعكس 
ايجاباً على بث روح الطمأنينة لدى كافة القطاعات االقتصادية.
كمــا أكد الدكتور/ ســمير عــارف رئيس مجلــس إدارة جمعية 
مســتثمري العاشر من رمضان التزام شــركات القطاع الخاص 
باســتمرار دوران عجلة االنتاج مع تطبيق االجراءات الوقائية 
للحفاظ على صحة وسالمة العمال، مطالباً بمنح االفضلية للمنتج 
المحلي فى المشروعات القومية لتقليل فاتورة االستيراد ومنح 

الفرصة للمصانع الوطنية فى العمل بكامل طاقتها اإلنتاجية.
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اهتمام الدولة 
غيــر المســبوق بتعميــق التصنيع المحلــى وتوفير مدخــالت إنتاج 
مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية وتســهم في توفير العملة 
الصعبة والحد من الواردات، مشيرًة إلى حرص الوزارة على زيادة 
القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سالسل اإلنتاج 

الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.
جــاء ذلك خالل االجتماع الموســع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من 
أعضــاء غرفتي الصناعــات الهندســية والمالبس الجاهــزة باتحاد 
الصناعــات المصرية حيث اســتعرض اللقاء ســبل توطين عدد من 
الصناعات المصرية بالســوق المصري وتحقيق التكامل بين سالسل 

التوريد المصرية لتوفير مدخالت االنتاج الالزمة للصناعة.
وأشــارت الوزيرة الــى اهمية البدء في تطوير عــدد من الصناعات 
المصرية الواعدة والتي تتمتع بمميزات تنافســية كبيرة بالســوقين 
المحلــى واإلقليمي خاصة فى قطاعات األجهــزة المنزلية واالدوات 
الصحية والمالبس الجاهزة ، مشــيرًة الى ان عدد كبير من مدخالت 
االنتــاج المســتخدمة في هذه الصناعات يتم اســتيرادها من الخارج 
وتمتلك مصــر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليــا والوفاء باحتياجات 

الصناعة الوطنية منها.
ولفتت جامع إلى أهمية االســتفادة من اإلمكانيات التصنيعية الكبيرة 
لشــركات اإلنتــاج الحربي وقطــاع األعمــال العام والهيئــة العربية 

للتصنيع والمطوريــن الصناعيين المصريين  بهدف توفير مدخالت 
إنتــاج لمصانع القطــاع الخاص فــي مجاالت الصناعات الهندســية 

وبصفة خاصة قطاع صناعة األجهزة المنزلية واألدوات الصحية.
ومــن جانبهم اســتعرض رجال الصناعــة رؤاهم المختلفــة لتعميق 
صناعة المالبس الجاهزة والصناعات الهندســية خاصة فى مجاالت 
األجهزة المنزلية واالدوات الصحية حيث اكدوا  حرصهم على زيادة 
معــدالت اإلنتاجية و زيــاده القيمة المضافة للمنتــج المحلي والعمل 
المشــترك مع الدولة لتوطين عدد مــن الصناعات المصرية في هذه 
القطاعات ،مشــيرين فى هذا اإلطار إلى قيام عدد من المنتجين ببدء 
باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأســعار منافسة 
حيث شاهدت الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع األدوات الصحية 

.
وطالب رجال الصناعة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع 
الخاص لتخفيض فاتورة االســتيراد وذلك من خالل تعميق التصنيع 
المحلي وتوفير مدخالت انتاج وطنية، مشــيرين الى ضرورة تعديل 
عدد من التشــريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية الى جانب 
تعديــل عدد من بنود التعريفــات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية 
الى جانب تعديل قانون الصناعة الحالي وبما يتواكب مع المتغيرات 

الصناعية العالمية

توفير مدخالت انتاج مصرية لتلبية 
احتياجات الصناعة الوطنية 

نيفين جامع : نسعى لتحقيق  التكامل 
بين سالسل اإلنتاج الوطنية للمساهمة 

في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة
م.حنان الحضري: المركز يمتلك احدث الماكينات ذات 
التكنولوجيا المتطورة لزيادة القيمة المضافة لمنتجات 
والعالمي المحلي  السوقين  فى  المصرية   الجلود 

مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي 
ينجح فى دباغة 64 ألف قطعة جلد خالل 

الربع االول من العام الجاري

فى اطار جهود وزارة التجارة والصناعة لالرتقاء 
بالقدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية، نجح 
مركــز تكنولوجيا دباغة الجلــود بالروبيكي التابع 
لمجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار فى دباغة 
64 ألــف قطعــة جلد خالل الربــع االول من العام 
الجــاري باجمالي ايرادات بلغت 563 ألف جنيه، 
ويعــد هذا االنتاج هو باكــورة انتاج المركز عقب 
بدء تشغيله رسمياً وفق بروتوكول التعاون الموقع 
بين الوزارة ووزارة االنتاج الحربي والتي تتولى 
بموجبه ادارة وتشغيل وصيانة الوحدات االنتاجية 
بالمركز وهو ما ســاهم فى زيادة جودة المنتجات 
وزيادة الصادرات المصرية لالسواق الخارجية من 
 خالل منتجات مطابقة لمتطلبات االسواق العالمية.

وقالــت المهندســة حنان الحضــري مقرر مجلس 
الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار ان مركز دباغة الجلود واصل 
تقديــم خدمات لقطــاع صناعة الجلود بهــدف زيادة معدالت 
االنتاجيــة مع االخذ فى االعتبــار تنفيذ التدابيــر االحترازية 
الالزمة لمنع انتشــار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على 
صحــة وســالمة العاملين وتنفيــذ توجيهــات وزارة التجارة 
 والصناعة بدعم الصناعة الوطنية واســتمرار عجلة االنتاج.

واضافــت الحضــري ان خدمــات المركــز تتضمــن تقديــم 
الدعــم الفنــي وتعميــق التصنيــع المحلي فى مجــال دباغة 
الجلــود واجراء االختبارات وتطوير المنتجات، حيث يســهم 
فــى تطويــر قطاع دباغــة الجلود فــى مصر وزيــادة القيمة 
المضافــة للمنتــج المصــري بالســوقين المحلــي والعالمي، 
مشــيرًة الــى ان المركــز يقــدم خدمــات متميــزة للمدابــغ 

الصغيرة والمتوســطة النتاج جلود مشــطبة جاهزة للتصنيع 
مــن خالل زيــادة القيمــة المضافــة للمنتج النهائــى للجلود 
 باســتخدام أحــدث الماكينــات ذات التكنولوجيــا المتطــورة

ونوهت مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار الى ان 
المركــز بدأ منذ مطلع العــام الجاري تقديم عدد من الخدمات 
الجديدة لمنتجي الجلود من خالل قسم االبحاث والتطوير بالمركز 
والتى تســهم في تعريف المدابغ بالطرق الصحيحة الستخدام 
 الكيماويــات والصبغــات والطــرق الحديثة لدباغــة الجلود.

واشــارت الــى ان المركز يعتمــد على أحــدث التكنولوجيات 
العالمية فى مجال دباغة الجلود للوصول الى منتجات جلدية 
مطابقــة للمواصفات القياســية المصريــة واالوروبية حيث 
يســهم فى تأهيــل الجلود لمتطلبــات التصديــر وتقليل تكلفة 

االنتاج وزيادة القدرة التنافسية للجلود بنسبة %20.
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فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لزيادة معدالت انتاجية 
المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لتلبية احتياجات السوق 
المحلى، أعلنت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 
ان الــوزارة ممثلــة فى مصلحة الرقابــة الصناعية قامت بمنح 
المصانــع المنتجة موافقــات على حصص من مــادة االيثانول 
المخصــص لصناعة المطهرات بواقــع 173 ألف و729 لتر، 
وكــذا مادة الميثانول المخصــص لصناعة المنظفات بواقع 38 

ألف و470 لتر وذلك خالل شهر مارس الماضى.
وقالــت الوزيــرة ان الــوزارة حريصــة على توفيــر احتياجات 
المصانــع مــن مادتــى االيثانــول والميثانــول بهــدف مواجهة 
الطلب المتزايد من الســوق المحلــي خاصة فى ظل االجراءات 
االحترازيــة التي اتخذتهــا الحكومة لمواجهة انتشــار فيروس 
كورونا المستجد، مشيدًة فى هذا اإلطار بالتزام المصانع بتنفيذ 
مــا تم االتفاق عليه مع الــوزارة بزيادة معدالت االنتاج والعمل 
لورديــة ثالثــة لتلبيــة احتياجات المواطن المصــري خالل هذه 

المرحلة الدقيقة.
ومن ناحية اخرى كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة 
والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خالل 
الربــع االول من عــام 2020 )يناير – مــارس( أن المصلحة 
قامــت بإجراء 2108 حملة تفتيشــية على المصانع والمراجل 
واآلالت الحراريــة، كما تم إجراء 4 االف و413 دراســة فنية 
متخصصة تضمنت 806 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت 
والدروباك 3 االف و557 دراســة فنية متنوعة و50 دراســة 

مستلزمات اإلنتاج.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 809 مرجل بخاري وآلة 
حراريــة، واعتماد 267 مركــز خدمة وصيانة )خدمات ما بعد 
البيع(، كما قامت المصلحة من خالل وحدة دليل خدمة المواطن 

بالرد على 435 استفساراً و411 شكوى. 
وفــى هذا الصدد أوضح المهنــدس/ محمد حلمى عفيفي رئيس 
مصلحــة الرقابــة الصناعيــة ان المصلحة تكثف مــن حمالتها 
التفتيشــية إلحكام الرقابــة على المصانع والتأكــد من تطبيقها 
لمواصفــات ومعاييــر الجــودة المصرية والعالميــة قبل تداول 
منتجاتهــا فــى األســواق لمواجهة عمليــات الغــش الصناعي 
ومنع طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالســوق 
المصري االمر الذي يســهم في تحسين جودة المنتج المصري 
وحماية المســتهلك باإلضافــة إلى زيادة الصــادرات المصرية 
لألسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين 

المحلى والعالمي.

الرقابة الصناعية  تمنح موافقات 
للمصانع المنتجة للمطهرات 

والمنظفات لصرف حصص من مادتي 
االيثانول والميثانول 

تشغيل معامل مصلحة الكيمياء 
بطاقتها القصوى لمواجهة الطلب 

المتزايد على اختبار جودة المنتجات 
الوقائية 

فــى اطــار جهــود وزارة التجــارة والصناعة لتوفيــر المعامل 
المؤهلــة والمعتمدة دوليــاً الختبار المنتجات ســواء المصنعة 
محليــاً أو المســتوردة قبل طرحها فى الســوق المحلي لضمان 
جودتهــا ومطابقتها للمواصفات القياســية المصرية والدولية، 
كثفــت مصلحة الكيمياء مــن خدماتها المقدمة لمجتمع االعمال 
من خالل تشــغيل كافة المعامل التابعة للمصلحة ســواء بالمقر 
الرئيسي او الفروع المنتشرة بالموانئ بطاقتها القصوى لتلبية 
الطلب المتزايد خالل هذه المرحلة وبصفة خاصة على منتجات 
المطهــرات والمنظفات والكحول والكمامات لمواجهة انتشــار 

فيروس كورونا المستجد. 
وفى هذا اإلطار اوضح المهندس/ مجدي فهمي رئيس مصلحة 
الكيميــاء ان المصلحــة تتلقى يومياً أكثر مــن 500 عينة من 
المطهرات والمنظفــات والكحول والكمامــات لتحليلها وقياس 
مدى مطابقتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية وصالحيتها 
لالســتخدام وذلك بهدف حماية المواطن المصري من عمليات 

الغش التجاري والصناعي
وقــال ان المصلحة تعمل خالل المرحلة الحالية باقصى طاقاتها 
بمعاملهــا المجهزة بأحدث االجهزة المتقدمــة والمعتمدة دولياً 
طبقاً لاليزو 17025 ومن خالل 8 فروع بالقاهرة واالسكندرية 

والســويس واســيوط وسفاجا وبورســعيد ودمياط، مشيراً الى 
ان المصلحة تعمل وفــق خطة الحكومة لحماية المواطنين من 
انتشار فيروس كورونا حيث تعمل على التأكد من مدى مطابقة 
منتجــات التطهير والتنظيف والتعقيــم للمعايير العالمية بهدف 

الحد من انتشار هذا الوباء
ولفــت فهمي الى ان المصلحة لديها عــدد من المعامل المعنية 
بتحليــل منتجــات التطهيــر والتنظيــف والتعقيم تشــمل معمل 
المنظفات والصابون وهو معمل معتمد دولياً حيث يقوم بتطبيق 
المواصفــات القياســية المصريــة والدوليــة لكافــة المنظفات 
المســتخدمة، الــى جانب معامل الكحوليــات والكروماتوجراف 
وهــي معامل معتمــدة دولياً حيث تقوم بتحليــل عينات الكحول 
المستخدم فى التعقيم لتحديد الدرجة الكحولية »نقاوة االيثانول 
ونســبته« والكشــف عن وجود الميثانول ونسبته، مشيراً الى 
ان المصلحــة لديها ايضاً معمل الميكروبيولوجي المعتمد دولياً 
والــذي يقــوم باجراء اختبــار القدرة التطهيريــة والقدرة على 
قتــل البكتريــا والفطريات للمنتجات باالضافــة الى معمل الغير 
عضويــة وهو معمــل معتمد دولياً يقوم بتحليــل عينات الكلور 
وتطبيق المواصفة القياسية الثبات مدى مطابقته وكذلك تحليل 

عينات ماء االكسجين.
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أكــدت الســيدة/ نيفين جامع وزيــرة التجــارة والصناعة إلتزام 
القطــاع الصناعى بتنفيذ كافة اإلجــراءات اإلحترازية لمواجهة 
فيــروس كورونــا المســتجد بهــدف ضمــان إســتمرار العملية 
اإلنتاجية والحفاظ على ســالمة العاملين بالمصانع، مشيرًة إلى 
أنه تم تشكيل لجنة من األجهزة المعنية بالوزارة إلجراء حمالت 
تفتيشــية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه اإلجراءات وبما يضمن 

عدم توقف أى مصنع عن اإلنتاج خالل هذه المرحلة الدقيقة.
جــاء ذلــك خالل الجولــة التفقدية التي قامت بهــا الوزيرة لعدد 
من مصانع المنتجات الغذائية والمســتلزمات الطبية والمالبس 
الجاهــزة والرياضية بمدينة العبور الصناعية والتي اســتهدفت 
متابعــة ســير العمليــة اإلنتاجيــة والوقــوف على مــدى التزام 
المصانــع بكافة اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازية في مواجهة 

انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزيرة ان الحكومة تنفذ حالياً خطة شاملة لدعم القطاع 
الصناعي لمواجهة تداعيات انتشــار فيروس كورونا المستجد، 
مشــيرة الــى ان جهــود الحكومــة تتضمن عــدد مــن التدابير 
واإلجراءات لضمان اســتمرار العمليــة االنتاجية بنفس الوتيرة 

دون المساس بصحة وسالمة العاملين بالمصانع.
وأضافــت جامع ان الــوزارة تتابع مع مصانــع القطاع الخاص 
إجراءات تعقيم وتطهير أماكن العمل للحفاظ على صحة وسالمة 
العمال، مشــيرة الى أهمية التــزام القطاع الخاص بالحفاظ على 

العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال.

وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة 
المصريــة العامة للمواصفات والجودة قد خاطبت كافة منظمات 
األعمال ومــن بينها اتحاد الصناعــات المصرية واتحاد الغرف 
التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس )أيزو( إلتاحة عدد من 
المواصفات الدولية مجانــاً على موقع المنظمة والمتعلقة بنظم 
إدارة المخاطر بالمؤسسات اإلنتاجية وإدارة األزمات والكوارث 
وإراشــادات إلســتدامة العمــل بقطاعــات اإلنتــاج فضــاًل عــن 
المواصفات الخاصة بتصنيع األجهزة والمعدات الطبية وأجهزة 
التنفــس الصناعــى ومكوناتها، الفتًة إلى أنه ســيتم إتاحة هذه 
المواصفات على الموقع اإللكترونى للوزارة وهيئة المواصفات 

والجودة للتسهيل على مجتمع األعمال.
كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي اســتمرار 
مبــادرة البنك المركزي إلتاحة تمويــل 100 مليار جنيه لتكون 
بعائد ســنوي بســيط ومتناقص للشــركات العاملة فــي القطاع 
الصناعي والتصنيع الزراعي، مع اســتمرار مبادرة البنك بمنح 
تســهيالت ائتمانية بســعر عائد منخفــض 5% وتوحيد وخفض 
ســعر الغــاز الطبيعي للصناعــة إلــى 4.5 دوالر/مليون وحدة 
حراريــة باإلضافــة الى اســتصدار قــرار بمد العمــل بالرخص 
والســجالت الصناعية المنتهية لمــدة 15 يوم وذلك خالل فترة 

حظر التجوال.
وأضافت جامع ان الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام 
الورديــات فى مجال الصناعــات الغذائية والدوائية للعمل بكامل 

طاقتها وتقديم تمويل اضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد 
مــن عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشــغيل أو تؤثر ســلبا 
علــى انتاجيتها وخدماتها المقدمــة للمواطنين الى جانب تأجيل 
سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر. 
وأوضحت انه تم ايضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة 
لألنشــطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوســطة 
خارج وداخل اوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات 

/ ساعة.
وأشــارت جامــع الــى ان األزمــة الحاليــة تمثل فرصــة كبيرة 
لالعتماد على الصناعات الوطنية، والحد من االســتيراد، الفتة 
الى انه جارى التنســيق مع مجتمع الصناعة لتصنيع المدخالت 
والمســتلزمات اإلنتاجية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من 
خالل تشبيك سالسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى 

وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص. 
وقــد تضمنت جولة وزيــرة التجارة والصناعــة زيارة لمصانع 
شــركة »عبــور الند« والتي تشــمل 6 مصانع إلنتــاج االجبان 
البيضــاء وااللبــان والعصائر والجبن المطبــوخ والمقامة على 
مســاحة 21.5 ألــف متــر مربع ويبلــغ حجم انتاجهــا اليومي 
755 طن ويعمل بها نحو 2130 عامل، وقد بلغ حجم مبيعات 
الشــركة العام الماضي نحو 2 مليــار و560 مليون جنيه منها 

5% صادرات لألسواق الخارجية.
كمــا تفقــدت جامع مصنع »تيســير-ميد« للمســتلزمات الطبية 
الذي يعد أحد المصانع الرئيســية فى توفير احتياجات الســوق 
المحلــى مــن الخيوط الجراحية والشــبك الجراحــي حيث تصل 
الطاقــة االنتاجيــة الحالية للمصنــع من الخيــوط الجراحية الى 
مليون دســتة سنويا، والشبك الجراحي مائة ألف قطعة سنوياً، 
ويســعى مســئولى المصنع لزيــادة معدالت االنتــاج والوصول 
للطاقة القصوى بواقع مليون وســتمائة وعشــرون ألف دستة 
ســنوياً من الخيوط الجراحية، وســبعمائة وخمسون ألف قطعة 

سنوياً من الشبك الجراحي. 
ويصــل عدد العمالة المباشــرة بالمصنــع 250 عامل، ويغطى 
انتــاج المصنــع 90% من احتياجات الســوق المحلى وذلك بعد 
ان كان المنتج المســتورد يســتحوذ على 100% من احتياجات 

السوق المصرى.
وشــملت المصانع التى تفقدتها وزيــرة التجارة والصناعة أحد 
المصانــع الصغيرة المســتفيدة مــن الخدمــات التمويلية لجهاز 
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر، 
وهو مصنع »العباســى« النتاج المالبــس الجاهزة والرياضية 
الذي تصل طاقته االنتاجية الى 300 ألف قطعة سنوياً باجمالى 
استثمارات تصل الى حوالي 3 مليون جنيه، ويبلغ حجم التمويل 

المقدم من الجهاز لهذا المصنع 2.3 مليون جنيه، ويســتهدف 
توسيع حجم انتاج المصنع خاصة فى ظل وجود طلب عالى من 

السوق المحلى على منتجات المصنع.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقـــــــد خطوط االنتاج بـ3 
مصــانع للمنتجـات الغذائيـــــــة والمستلزمات الطبية 

والمـالبــس الجـاهـزة بمدينــــــة العبور الصناعية 
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أعلن المهندس / أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة اتاحة 
المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمنتجات المعدات والمستلزمات 
الطبية على المنصة التفاعلية لمشــاريع المواصفات القياسية العربية 
الموحدة بالمنظمــة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وذلك فى إطار 
التعاون العربي المشــترك لمواجهة تداعيات انتشــار فيروس كورونا 

المستجد وانعكاساته على القطاع الصناعي فى الدول العربية.
وأشــار عفيفي أن الى المنصة التفاعلية العربية الموحدة للمواصفات 
تسهم في االستفادة من المواصفات القياسية العربية في اعداد وتحديث 
وتطوير مواصفاتها الوطنية فى مجاالت انتاج المعدات والمســتلزمات 
الطبيــة وتوفير احتياجــات المصنعين والمختبــرات والجهات المعنية 
بهذه المجاالت، مشــيراً الى ان المنصة تتيح حالياً بجانب المواصفات 
المصريــة المواصفــات القياســية اللبنانيــة كما يجرى التتنســيق مع 
للجمعيــة االمريكيــة للفحــص والمواد إلتاحــة المواصفات القياســية 

الخاصة بها على المنصة العربية.

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى انه تم نشــر 5 مواصفات 
قياســية مصريــة على المنصــة التفاعلية العربيــة تضمنت مواصفات 
منتجات الكحول االيثيلي والقفازات المطاطية المستخدمة فى االغراض 
الطبيــة والقفــازات الطبيــة المصنوعة من التكس المطــاط أو محلول 

المطاط والترمومترات الطبية الكهربائية. 
وفى نفس السياق قال المهندس أشرف عفيفي أن قرار المنظمة الدولية 
للتقييــس )أيزو( بإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع 
المنظمــة والخاصة بتصنيع األجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس 
الصناعــي ومكوناتهــا ونظــم إدارة المخاطــر بالمؤسســات اإلنتاجية 
وإدارة األزمات والكوارث وإرشادات الستدامة العمل بقطاعات اإلنتاج 
يمكن االستفادة منه في االرتقاء بالصناعات الطبية المصرية لمواجهة 
تداعيات انتشــار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تمت إتاحة 
هــذه المواصفــات لمجتمع األعمال في مصر علــى الموقع اإللكتروني 

لوزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة. 

اتاحة المواصفات القياسية المصرية 
لمنتجات المعدات والمستلزمات 

الطبية على المنصة التفاعلية 
لمشاريع المواصفات القياسية العربية 

الموحدة

فــي إطار توجهات السياســة العامــة للدولة نحو التحــول الرقمي 
وتطبيق الحوكمة وتســهيل الخدمات المقدمــة للقطاعين الصناعي 
والتجــاري وافقت الســيدة/نيفين جامع وزيرة التجــارة والصناعة 
علــى إطالق 12 خدمة مميكنــة لهيئة المواصفــات والجودة على 

البوابة اإللكترونية للوزارة.
وقــال المهنــدس/ أســامة فهمــى رئيس قطــاع نظــم وتكنولوجيا 
المعلومــات والتحــول الرقمــي بالــوزارة ان الخدمــات التــي تمت 
ميكنتهــا وإتاحتهــا إلكترونيــا تشــمل الحصول علــى عالمة حالل 
المصريــة وعالمة المطابقة المصرية وشــهادة المطابقة المصرية 
واعتمــاد النموذج األساســي وفحص المقطورات ودراســة وثائق 
المراجل البخارية ، مشــيراً إلى أن الخدمات تشمل أيضاً طلب بيان 
بأحدث اإلصدارات من المواصفات المصرية والدولية و االشــتراك 
فــي المؤتمرات والندوات التي تنظمها هيئــة المواصفات والجودة 
و تســجيل المنشــآت الحاصلة على نظم الجــودة الدولية باإلضافة 
إلى تســجيل الجهات المانحة لشــهادات نظم الجودة الدولية وطلب 

التدريب داخل الهيئة إلى جانب بيع المواصفات المصرية.
وأشــار إلى أنه تم بدء التشــغيل التجريبي للخدمــات الكترونياً وتم 
اختبارهــا بنجــاح، وجميعها خدمات مميكنة مــن أول طلب الخدمة 
مروراً بالدفع اإللكتروني وحتى الحصول على الخدمة، مشــيداً فى 
هــذا الصدد بالدور الهام والرئيســى لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات لمســاعدة الوزارة فــى بدء تطبيق خطة التحول الرقمى 
وميكنــة الخدمــات وذلــك تنفيذاً لبروتوكــول التعــاون الموقع بين 

الوزارتين .
وأوضــح فهمي أن قطــاع نظــم وتكنولوجيا المعلومــات والتحول 
الرقمي بالوزارة سيقوم بتدشين آلية لتتبع طلبات العمالء باإلدارات 
المختلفــة داخل هيئــة المواصفات والجودة وذلك لضمان ســرعة 
وفاعلية تقديم الخدمات الكترونياً، مشيراً إلى أنه سيتم اصدار دليل 
استرشادي للحصول على كل خدمة من الخدمات الـ 12    واتاحتها 
على الموقع اإللكتروني لهيئة المواصفات والجودة بهدف التيســير 

على العمالء طالبي الخدمة.

و اطالق 12 خدمة مميكنة لهيئة 
المواصفات والجودة على البوابة 

اإللكترونية للتجارة والصناعة 
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وافقــت الســيدة/ نيفين جامــع وزيرة التجــارة والصناعة على 
بــدء إجراءات تحقيق مكافحة اإلغراق ضد الواردات من صنف 
عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة المصدرة من أو ذات 

منشأ الصين، وتركيا وتونس.
كمــا وافقت الوزيرة أيضــاً على بدء إجــراءات تحقيق الوقاية 
ضــد الزيادة الكبيرة للــواردات من صنف منتجــات األلمونيوم 

باإلضافة إلى نشر هذين اإلعالنين في الوقائع المصرية.
وقال السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية 
بــوزارة التجارة والصناعة أن القطاع ســبق أن تلقى شــكوى 
مؤيــدة مســتندياً من الصناعــة المحلية الممثلة في »الشــركة 
المتحدة لألســالك – السويدي«- التي يمثل إنتاجها 100% من 
إجمالــي إنتاج الصناعة المحلية- تؤكد فيها أن الــــواردات من 
هذا الصنف ترد إلى مصر بأسعار ُمغرقة وأنها تعاني من إعاقة 
مادية بسبب تدفق الواردات المغرقة من هذا الصنف، الفتاً إلى 
أن القطاع تلقى أيضاً شــكوى من »شركة مصر لأللومونيوم« 
التــي يمثل إنتاجها 100% من إجمالــي اإلنتاج المحلى لصنف 
منتجات األلومونيوم تثبت فيها ان الزيادة الكبيرة في الواردات 

مــن هــذا الصنف أدت الــى إحداث ضرر جســيم على الصناعة 
المحلية.

وأوضح الســجيني أن القطاع قام بفحص دقــة وكفاية البيانات 
التــي وردت بالشــكوتين، وتــم إخطــار حكومــات الــدول محل 
التحقيق بقبول الشــكوتين، ثم تلى ذلك إعداد تقريرين للعرض 
علــى اللجنة االستشــارية التــي وافقت بدورهــا على توصيات 
القطاع، مشــيراً إلى أن اللجنة رفعت توصياتها لوزيرة التجارة 
والصناعــة باتخاذ إجــراءات بــدء التحقيق والنشــر بالجريدة 

الرسمية.
وأشــار رئيس قطاع المعالجات التجارية إلى أنه ســيتم إخطار 
منظمة التجارة العالمية ببــدء إجراءات التحقيق ضد الواردات 
من هذين الصنفين، كما ســتتاح الفرصة لكافة األطراف إلبداء 
وجهات نظرها وفقاً لآللية التي حددها القانون الدولي والتشريع 
المحلي في هذا الصدد، الفتاً إلى أنه ســيتم أيضاً إرســال قوائم 
األســئلة الى األطراف المعنية، وإجــراء زيارات تحقق ميدانية 
لألطــراف المعنية للتحقق من البيانــات المقدمة في ردها على 

قوائم األسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.

و توافق على بدء تحقيق مكافحة 
اإلغراق ضد الواردات من صنف 
عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية 
الخرسانة المصدرة من أو ذات 

منشأ الصين وتركيا وتونس

أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض 
رســوم مكافحــة إغراق نهائيــة على الــواردات المغرقة من صنف 
ســلفونايتد نفثالين فورماليدهايد SNF ذات منشأ أو المصدرة من 
روسيا االتحادية وجمهورية الصين الشعبية تحت بند 40 24 38 
مــن التعريفة الجمركية المنســقة وإن جاءت تحــت البند الجمركي 
)290410( لرسم مكافحة إغراق نهائي، على أن ينشر القرار في 
الوقائــع المصرية ويعمل به لمدة خمس ســنوات اعتباراً من اليوم 

التالي لتاريخ نشره.
وقال الســيد/ إبراهيم الســجيني، رئيس قطــاع المعالجات التجارية 
بــوزارة التجــارة والصناعــة إن هذا القرار جــاء نتيجة التوصيات 
التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناًء 
علــى توصيــة اللجنــة االستشــارية المختصة حيث ســبق وأن قام 
القطاع بناًء على قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر خالل شهر 
أبريــل من العام الماضى ببــدء إجراءات تحقيــق مكافحة اإلغراق 
ضــد الــواردات المغرقة من هذا الصنف، الفتاً إلى أنه بعد دراســة 
وتحليل كافة البيانات فقد توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج 

محل التحقيق ترد بأســعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت %24.9 
لروســيا وتتراوح بين 13.6% و22.6% للصين كنســبة من سعر 
التصدير وهو األمر الذي يؤكد توافر عالقة الســببية بين الواردات 

المغرقة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضــح الســجيني أن القطــاع قام عقــب بدء اإلجراءت بإرســال 
قوائم األســئلة ونسخة من إعالن بدء التحقيق والنص غير السري 
للشكوى إلى األطراف المعنية وتم منحهم مهلة 37 يوم من تاريخ 
استالم قائمة األسئلة للرد حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود األطراف 
المعنية على قوائم األسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة 

فيها.
وأضاف رئيس قطاع المعالجات التجارية أن سلطة التحقيق أجرت 
زيــارات التحقق الميدانية للشــركات التى تمثــل الصناعة المحلية، 
والمستخدمين والمســتوردين والشــركات المنتجة والمصدرة بكل 
من الصين وروســيا وذلك لفحص ومراجعة دقــة البيانات المقدمة 
من تلك األطراف من خالل الدفاتر والسجالت المالية، الفتاً الى قيام 

القطاع باخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارًا 
بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية 

لمدة 5 سنوات على واردات 
سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد 

SNF ذات منشأ أو المصدرة من 
روسيا والصين
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في ظـل انتشـار فيــــــروس كورونا المستجد
منظمة التجارة العالمية تتوقع 

انخفاض معدالت التجارة 
العالمية بـ %32 في 2020

المصدر: موقع منظمة التجارة العالمية ومواقع إخبارية عالمية

كشف أحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية 
عن توقعات المنظمة تســجيل تراجع حاد في التجارة 
العالميــة خالل العام الجــاري يتراوح بين %32-13 

خالل عام 2020.
وتقــول المنظمة إن التأثير على التجارة من الُمرجح 
أن يتجــاوز الركود الناجم عن األزمة المالية العالمية 
قبل أكثر من عشــر سنوات حيث من المتوقع تسجيل 
تراجــع للتجــارة العالمية على غرار مــا حدث خالل 
فتــرة »الكســاد الكبيــر« قبل 90 عامــاً ولكن لفترة 

زمنية أقصر.
وقد حّذرت المنظمة من أّن العالم قد يكون مقباًل على 
مرحلة ركود في معدالت التجارة الدولية بمعدل الثلث 
في ظل تفشــي جائحة كوفيد-19 حيث تتوقع منظمة 
التجــارة العالمية انخفاض حركة التبادل التجاري في 
2020 بشكل حاد في جميع مناطق العالم، وفي كافة 

قطاعات االقتصاد.
كمــا حــذر التقريــر مــن أن االنخفــاض الحتمي في 
التجارة واالنتاج ستكون له عواقب وخيمة على كافة 
األنشــطة التجارية، عــالوًة على المعاناة اإلنســانية 

الناجمة عن المرض نفسه. 
وقال بيان صادر عن المنظمة إنه في حال الســيطرة 
علــى الوبــاء فــي وقــت قريــب ووضع السياســات 
الصحيحــة، فإن التجــارة واالنتاج يمكــن أن يصعدا 
مرة أخرى إلى مســار ما قبل الوباء في موعد أقربه 
2021، بغــض النظر عن حجم التراجع األساســي، 
حيث إنه في حال عدم الســيطرة على الوباء وإخفاق 
الحكومات في تطبيق وتنسيق سياسات الرد الفعالة، 

فإن نسبة االنخفاض يمكن أن تبلغ 32% أو أكثر.
ودعــا البيــان الحكومات إلى تعزيز التعــاون الدولي 
لمواجهــة الوبــاء والتراجع االقتصادي واالســتفادة 

القصوى من جميع المحركات الممكنة لنمو مســتدام من أجل 
تغيير مسار الوضع الحالي.

وقــد اتخــذت الحكومات في أنحاء العالم تدابير جذرية ســعياً 
للحد من انتشار الفيروس من بينها إغالق المدارس واألماكن 
العامة، وطلبت من أكثر من نصف سكان العالم لزوم منازلهم.
وقالــت المنظمــة إن القيود المفروضة على الســفر والتباعد 
االجتماعي إلبطاء انتشــار المرض، أثرت بشكل مباشر على 
عروض العمالة والنقل والســفر بطرق لم تكن موجودة خالل 
األزمــة الماليــة، مضيفة أنه تــم إغالق قطاعــات كاملة من 
االقتصــادات الوطنية مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة 

غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع.
وقالــت المنظمــة ان إبقــاء األســواق مفتوحة أمــام التجارة 
واالســتثمارات الدولية من شأنه أن يساعد االقتصادات على 
االنتعاش بشــكل أســرع، حيث من المتوقــع انتعاش التجارة 
العالميــة بنســبة تتراوح بيــن 21 و24% عــام 2021 مع 

توقف تفشي الفيروس. 



2627 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة

سجلت الصادرات المصرية غير البترولية خالل الربع األول 
من العام الجاري 6 مليار و728 مليون دوالر مقارنة بنحو 
6 مليــار و580 مليــون دوالر خــالل نفس الفتــرة من عام 
2019 وبنسبة ارتفاع 2% بقيمة بلغت 148 مليون دوالر

شــهدت الواردات المصرية تراجعاً كبيراً بنسبة 24% خالل 
الربع األول من العام الجاري حيث سجلت 13 مليار و814 
مليــون دوالر، مقابل 18 مليــار و233 مليون دوالر خالل 
نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليار 

و419 مليون دوالر.

انخفض العجز في الميزان التجاري لمصر خالل الربع األول 
مــن العام الجــاري بقيمة 4 مليــار و566 مليون دوالر أى 
بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.

- مصلحــة الرقابة الصناعية قامت بمنــح المصانع المنتجة 
موافقات على حصص من مادة االيثانول المخصص لصناعة 
المطهرات بواقع 173 ألف و729 لتر، وكذا مادة الميثانول 
المخصــص لصناعــة المنظفات بواقــع 38 ألف و470 لتر 

وذلك خالل شهر مارس الماضى.
- مصلحــة الرقابــة الصناعيــة قامت بإجــراء 2108 حملة 
تفتيشية على المصانع والمراجل واآلالت الحرارية، وإجراء 
4 االف و413 دراسة فنية متخصصة تضمنت 806 دراسة 
فنية في مجال الســماح المؤقــت والدروباك 3 االف و557 
دراســة فنية متنوعة و50 دراســة مستلزمات اإلنتاج خالل 

شهر مارس الماضي. 
- مصلحــة الرقابــة الصناعية قامت بمنــح ترخيص لـ809 
مرجــل بخاري وآلة حراريــة، واعتمــاد 267 مركز خدمة 
وصيانة )خدمات ما بعد البيع( خالل شهر مارس الماضي. 

إطــالق 12 خدمــة مميكنــة لهيئــة المواصفــات والجــودة علــى البوابة 

اإللكترونية لوزارة التجارة والصناعة 

زيادة انتاجية وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية واالعشــاب خالل 
الربع األول من العام الجاري بنسبة %50

مصلحــة الكيميــاء تتلقــى يوميــاً أكثر مــن 500 عينة مــن المطهرات 
والمنظفــات والكحول والكمامات لتحليلها وقياس مدى مطابقتها لمعايير 

الجودة المصرية والعالمية. 

جــاري صــرف مســتحقات 1177 شــركة مصــدرة لدى صنــدوق تنمية 
الصادرات باجمالي قيمة تصل الى حوالي مليار و500 مليون جنيه.

تصدير 12 ألف و500 طن نباتات طبية وعطرية واعشاب بقيمة 20 
مليون دوالر لـ 86 دولة خالل الربع االول من العام الجاري.

- ســجلت صادرات قطــاع مواد البناء مليــار و527 مليون دوالر خالل 
الربع األول من العام الجاري وقطاع الكيماويات واألسمدة مليار و252 
مليــون دوالر، وقطــاع الصناعات الغذائية 881 مليــون دوالر، وقطاع 
الحاصالت الزراعية بقيمة 821 مليون دوالر، وقطاع الســلع الهندسية 

واإللكترونية بقيمة 548 مليون دوالر.
- أهم األســواق المســتقبلة للصــادرات المصرية خــالل الربع األول من 
العام الجاري شملت اإلمارات العربية المتحدة بقيمة 747 مليون دوالر 
والواليــات المتحدة األمريكية بقيمة 381 مليــون وايطاليا بقيمة 385 
مليــون دوالر والمملكــة العربيــة الســعودية بقيمــة 380 مليون دوالر 

واسبانيا بقيمة 241 مليون دوالر.
- أهم الدول المصدرة للســوق المصــرى تضمنت الصين بقيمة 2 مليار 
و336 مليــون دوالر والواليــات المتحــدة بقيمــة 938 مليــون دوالر 
وألمانيــا بقيمــة 879 مليــون دوالر، والهند بقيمــة 713 مليون دوالر 

وروسيا بقيمة 701 مليون دوالر.
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وافق مجلس الوزراء، خالل اجتماعه األسبوعي عبر الفيديو كونفرانس 
علــى مقترح الجهــاز المركزي للتنظيــم واإلدارة، بشــأن إجراء حركة 
ترقيــات بكافة الوحــدات الخاضعة لقانــون الخدمة المدنيــة، والهيئات 
العامــة االقتصاديــة والخدمية التى ينطبق عليها قانــون الخدمة المدنية 
، وذلــك إلى المســتويات الوظيفية األعلى للموظفيــن الذين أتموا الُمدد 
البينيــة الالزمــة للترقية فــي 30 يونيو المقبل، علــى أن تكون الترقية 
اعتباراً من 1 يوليو 2020، ويســتفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون 

موظف.
وبذلك سيســهم كل من القرار رقم 65 لســنة 2019  والقرار المقترح 
فــي ســد الفجوة بين القيــادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شــباب 
الموظفيــن ، لتمكينهــم مــن الوصول إلى مســتويات الوظائــف القيادية 

واإلشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.
ويأتــي ذلك بتنفيذا لتكليفــات رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيســى، 
بزيــادة أجور العامليــن بالدولة بموازنــة العام المالــى المقبل 2020/ 
2021؛ بما ُيســهم فى تحســين دخولهم واالرتقاء بمستوى معيشتهم، 
وذلك فى إطار حرص الدولة على استفادة  كل فئات المجتمع من عوائد 

التنمية، وثمار اإلصالح االقتصادى.
وقــال الدكتور محمد معيط وزير الماليــة ان موازنة العام المالى المقبل 
ســوف تشــهد حزمة من اإلجراءات التى تســهم فى تحســين األوضاع 
المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصالح هيكل األجور، على النحو 
الــذى يخفــف األعباء عن كاهل المواطنين، الفًتــا إلى زيادة حد اإلعفاء 
الضريبى من 8 آالف جنيه إلى 15 ألف جنيه، باإلضافة إلى حد اإلعفاء 
الشــخصي والبالــغ ســبعة آالف جنيــه وبالتالي ســتكون الضريبة حتى 
24000) التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22000(  معفاة من 
الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2,5 %  بداًل من 10%؛ بما 

ينعكس إيجابًيا فى زيادة صافى دخول الموظفين. 
وأضاف أنه ســيتم خالل العام المالى المقبــل منح الموظفين المخاطبين 
بقانــون الخدمــة المدنية عالوة دورية بنســبة 7% مــن األجر الوظيفى 
فــى 30 يونيه 2020 بحــد أدنى 75 جنيًها شــهرًيا ودون حد أقصى، 

ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب 
األساســى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيًها شــهرًيا ودون حد 
أقصــى، وليــس 10% كمــا هو معتاد كل عــام وذلك بهــدف زيادة قيمة 
ما يتقاضونه لمســاواتهم بأقرانهــم فى المســتويات الوظيفية المناظرة 

للموظفين المخاطبين  بقانون الخدمة المدنية. 
وأشــارمعيط  إلى أنه ســيتم أيًضا خالل العام المالــى المقبل، منح حافز 
إضافــى لكل العامليــن والموظفين بالدولة بفئــات مالية مقطوعة راعت 
الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية 
فى الســنوات الســابقة لشــاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة 
الذيــن لــن يقل مــا يحصلون عليه العــام المقبل عما هو مقــرر لهم هذا 
العــام، وذلــك بواقــع: 150 جنيًها شــهرًيا لشــاغلى الدرجــات الرابعة 
والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و 200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة 
أو مايعادلها، و250 جنيًها شهرًيا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، 
و300 جنيه لشاغلى الدرجة األولى أو مايعادلها، و325 جنيًها شهرًيا 
لشــاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيًها شــهرًيا لشاغلى 
درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيًها شــهرًيا لشاغلى الدرجة 

الممتازة أو ما يعادلها.

انتهــى الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة من إنشــاء 
وتشــغيل قاعدة بيانات شــاغلي وظائف المســاعدين 
والمعاونيــن للــوزراء حيث تضــم القاعــدة أعدادهم 
التــي  والخبــرات  العلميــة  ومؤهالتهــم  وبياناتهــم 
يتمتعون بهــا، كما خاطب الجهاز الوزارات إلرســال 
بيانــات المســاعدين والمعاونين بها وذلــك في إطار 
حــرص الجهاز على الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة 

للعاملين بالدولة وخصائصهم الوظيفية.
قال الدكتور صالح الشــيخ رئيس الجهاز المركــزي للتنظيم واالدارة أن 
ذلك يأتي اتساًقا مع قيام الجهاز بتنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف 
الوظيفي إلكترونًيا والذي يستهدف بشكل رئيسي وضع خريطة للطاقات 
البشرية الموجودة بالجهاز اإلداري للدولة، والمساهمة فى رسم سياسات 
دقيقة حول االســتخدام األكفأ للطاقات البشــرية المتاحة بالجهاز اإلدارى 
للدولــة، إلى جانب ربط قاعدة بيانــات العاملين بقواعد البيانات األخرى 
المتاحة بالمحول الرقمى لترشــيد السياســات الخاصة باإلصالح اإلدارى 
كقاعدة المواليد والوفيات والدفع اإللكترونى والتأمينات، وبالطبع تهيئة 

المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة.
وأضــاف أن الوزارات التي أرســلت بيانات المســاعدين والمعاونين بها 
تشــمل  اإلســكان والمرافق والمجتمعات العمرانيــة و التعاون الدولي و 
التموين والتجارة الداخلية و البترول والثروة المعدنية و البيئة و المالية 
و التنمية المحلية و وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج 

و التضامــن االجتماعي و الســياحة واآلثار 
و الثقافــة و العــدل و  التجارة والصناعة و 
الزراعــة واســتصالح األراضي و الكهرباء 

والطاقة المتجددة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع 
قرار أعــده الجهاز بشــأن نظام مســاعدي 
ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، 
كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء “رقم 612 لسنة 

2017″، والُمعدل بالقرار “رقم 1273 لسنة ″2019.
ونــص القرار على أن يتم اختيار مســاعدين ومعاونين لرئيس الوزراء 
والــوزراء، بمــا ال يجاوزعــدد 10، وذلك عن طريــق التعاقد، أو الندب 

الُكلي، أو اإلعارة، لمدة سنة، قابلة للتجديد.
كمــا نــص على أن يكون شــغل هــذه الوظائف بموجب قــرار يصدر من 
السلطة المختصة يحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأي 
الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، وحدد القرار الشروط الواجب توافرها 

لشغل تلك الوظائف.
وبموجب القرار، ينشــأ بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة قاعدة بيانات 
بشــأن شاغلي وظائف المســاعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة 
المختصــة تقييم أداء المســاعدين والمعاونين، وفًقــا لتقديرات محددة، 

استناداً إلى معايير موضوعية.

الحكومة : ترقية ربع مليون موظف بالجهاز 
االداري للدولة  يوليو المقبل

وزير المالية : زيادة اجور العاملين خالل العام المالي 2021/2020 
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التنظيم واإلدارة« تطلق كل يوم كتاب عبر 
منصة »اقرأ« 

تنويه هام

أعلن الجهاز المركــزي للتنظيم واإلدارة عن إطالق تطبيق 
إلكترونــي بعنوان »كل يوم كتاب« وذلك في إطار تشــجيع 
موظفــي الجهاز اإلداري للدولة على االســتفادة من أوقات 
فراغهــم جــراء تنفيذ اإلجــراءات االحترازية ضد انتشــار 

فيروس كورونا المستجد.
حيــث تتلخص فكــرة التطبيق  في إتاحة كتاب صغير الحجم 
كل يوم ماعدا يومي الجمعة والسبت يمكن للموظف قراءته، 
وعقب انتهاء فترة التدابير االحترازية والعودة للعمل بشكل 
طبيعي، ســيقوم الجهاز بعمل مسابقة يقوم فيها الموظفون 
باإلجابــة عن مجموعة من األســئلة لقياس االســتفادة من 
هذه الكتب، وســيعلن الجهاز أسماء الفائزين وسيتم منحهم 

مكافآت مالية وفًقا لمستويات تقييم مختلفة.
ويمكــن تحميل كتاب جديد كل يوم الســاعة 12 ظهــًرا طوال مدة 
المبــادرة عــن طريــق رابط » اقرأ« مــع العلم أن يومــي الجمعة 

والسبت ال يتم نشر كتب فيهما.
وقــال  الدكتــور صالح الشــيخ، رئيــس الجهاز المركــزي للتنظيم 
واإلدارة، أّن عــدد مــرات تحميل كتب مســابقة مبــادرة »كل يوم 

كتاب«، عبر تطبيق »إقرأ« بلغ 8 آالف و457 مرة.
وتتنــاول تلــك الكتب عدة مجــاالت منها علم االجتمــاع و التربية 
و التكنولوجيــا و المســرح وغيرها، لتتالئم مــع األذواق المختلفة 
واالهتمامــات المتنوعة لدى القطــاع العريض من موظفي الجهاز 
اإلداري للدولــة، وحرص الجهاز في هذا الشــأن على التعاون مع 

خبــراء وزارة الثقافــة إلنتقاء هذه الكتب بعناية شــديدة وفق عدة 
معاييــر منهــا بســاطة لغتها وصغــر حجمها وإتاحتها في نســخة 

إلكترونية مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها.

جديــر بالذكــر أن الجهاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة أعلن مطلع 
الشــهر الجاري إطالق التطبيــق االلكتروني »إقرأ« ضمن مبادرة 
 ،www.read.caoa.gov.eg كل يوم كتاب« عبــر الرابط«
وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 
وبالتعــاون مــع وزارة الثقافة، لتشــجيع موظفــي الجهاز اإلدارى 
للدولة على االســتفادة من أوقات فراغهم جــراء تنفيذ إالجراءات 

االحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ننوه على السادة العاملين بوزارة التجارة والصناعة المشتركين بخدمة الرعاية الطبية مع شركة »يوني 

كير«)Unicare(  ، بأنه في ظل الظروف الحالية ستقوم الشركة بتوفير كافه خدماتها لألعضاء عن طريق  ثالثة طرق 

لسهولة التواصل معها وهم :-

اوالً : الموبايل ابليكشن : وذلك لجميع الموبايالت بالبحث في App Store أو google store  ، كما أنه سيكون 

https://apps.apple.com/( فعال عند استالم الكارنيه وتفعيله من قبل العضو من خالل هذا الرابط على الموبايل

eg/app/unicare-egypt/id1465727187?l=ar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medex.unicare

ثانياً : من خالل الخط الساخن وهو 19389 - علي مدار 24 ساعه يومًيا.

hotline@unicaregyot.com ثالثاً : من خالل البريد اإللكتروني وهو
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يعــود تاريــخ إنشــاء المطابــع األميريــة _أول مطبعــة حكوميــة_ إلــى 
200 عامــا فقــد أنشــئت مطبعــة بــوالق عــام 1820م وافتتحــت رســميا 
عــام 1821م فــي عهــد الوالــي محمــد علــى باشــا وكانــت تطبــع الكتــب 
ــم تطــورت بعــد ذلــك ،  حيــث قامــت  والمؤلفــات العســكرية للجيــش ث
بطبــع الكتــب األدبيــة والعلميــة والمدرســية . وبعــد قيــام ثــورة 1952  
صــدر القــرار الجمهــوري بقانــون رقــم 312 لســنة 1956م بإنشــاء 
الهيئــة العامــة لشــئون المطابــع األميريــة وإلحاقهــا بــوزارة الصناعــة

وتــؤدى المطابــع األميريــة منــذ إنشــائها عــام 1820 وحتــى اآلن 
دورا مهمــا فــي  تطويــر صناعــة الطباعــة وفنونهــا فــى مصــر وإعــداد 
الكــوادر الفنيــة المؤهلــة مــن كافــة الجوانــب العلميــة والعمليــة لتغطيــة 
ــد  ــة ، فق ــال الطباع ــى مج ــة ف ــة والعربي ــات األســواق المصري احتياج
أنشــأت الهيئــة  بالتعــاون مــع وزارة القــوي العاملــة مركــزاً للتدريــب 
الســريع فــي كافــة فنــون  الطباعــة لســد احتياجــات ســوق العمــل فــى 
مجــال الطباعــة مــن العمالــة الفنيــة المدربــة الماهــرة علــى المســتوى 

القومــى .
كمــا يوجــد بالهيئــة أيضــاً مدرســة ثانويــة فنيــة للطباعــة تحــت إشــراف 
وزارة التربيــة والتعليــم  لتخريــج فنييــن قادريــن علــى تشــغيل أحــدث 
ــة خــالل   ــم تدريبهــم داخــل ورش الهيئ ــة، ويت وســائل الطباعــة الحديث
مراحــل التشــغيل المختلفــة وتقــوم الهيئــة بتنظيــم دورات تدريبيــة فــي 
ــة  ــح الحكومي ــي المصال ــن ف ــن الطباعــة للعاملي ــة لمه المجــاالت الفني

والهيئــات العامــة والوافديــن مــن الــدول العربيــة واألفريقيــة
عــالوة علــي ذلــك تقــوم الهيئــة بكافــة أعمــال الطباعــة والتجليــد 
الالزمــة للجهــاز اإلداري للدولــة، وطباعــة الكتــب المدرســية والجامعية 
ــة  ــريف باإلضاف ــف الش ــاكيل و المصح ــية والكش ــات المدرس والكراس
إلــى النشــرات الرســمية ومطبوعــات الهيئــات وشــركات قطــاع األعمال 
ــة  ــة ورئاس ــة الجمهوري ــات رئاس ــوك ومطبوع ــاص والبن ــام والخ الع

ــة.  ــارات رئاســة الجمهوري ــوزراء وبرامــج زي مجلــس ال
ــام  ــذ ع ــل من ــة براي ــات طباع ــدث ماكين ــة بأح ــد الهيئ ــم  تزوي ــد ت وق
2018  و قامــت بطباعــة الجريــدة الرســمية بطريقــة برايــل و كذلــك 
ــون 10 لســنة 2018 الخــاص بحقــوق ذوي االحتياجــات  طباعــة قان
الخاصــة و قــد جــاء ذلــك انطالقــا مــن توجيهــات الرئيــس عبــد 
ــة  إتاحــة المزيــد مــن الفــرص لــذوي  ــاح السيســي ألجهــزة الدول الفت

االحتياجــات الخاصــة .
ــر  ــى مص ــوان ف ــل أل ــات وفص ــدة تصميم ــدث وح ــة أح ــك الهيئ وتمتل

وتلعــب هــذه الوحــدة دوراً كبيــراً فــى تصميــم وفصــل األلــوان وعمــل 
المونتــاج اإللكترونــي  لجميــع مطبوعــات الهيئــة وكذلــك لجميــع 

الجهــات المعنيــة بالطباعــة
   و تعتبــر الهيئــة الناشــر للجريــدة الرســمية والوقائــع المصريــة والتى 
ــط  ــرق األوس ــف الش ــدم صح ــل وأق ــة ب ــة مصري ــدم صحيف ــر  أق تعتب
ــة  ــا رفاع ــرز رواده ــن أب ــاُ وم ــن 189عام ــا ع ــد عمره ــي  يزي و الت
الطهطــاوى و االمــام محمــد عبــده وســعد باشــا زغلــول ويتــم مــن خــالل 
الجريــده الرســمية نشــر القوانيــن و القــرارات الجمهوريــه وقــرارات 
ــن كل  ــس م ــوم الخمي ــا  ي ــم اصداره ــا ويت ــتورية العلي ــة الدس المحكم
أســبوع ويجــوز فــى الحــاالت العاجلــة إصــدار أعــداد غيــر اعتيادية،كما 
تصــدر الهيئــة  الوقائــع المصريــه التــي تعــد ملحقــا للجريــدة الرســمية 
وتصــدر يوميــا ماعــدا أيــام الجمــع والعطــالت الرســمية وتقــوم  بنشــر 
ــن  ــوزراء والمحافظي ــس ال ــرارات رئيــس مجل ــة وق ــرارات الوزاري الق
وإعالنــات الحجــوزات والمزايــدات وإعالنــات المناقصــات الحكوميــة 

ــدة  ــي أعــداد الجري ــي الحصــول عل ــم إتاحــة الفرصــة للجمهــور ف ويت
والوقائــع مقابــل ســداد قيمــة  االشــتراك الســنوي المحــدد  وذلــك يتــم 
فــي بدايــة الســنه الميالديــة أو بدايــة الســنه الماليــه كمــا يمكــن أن يتــم 
األشــتراك إلكترونيــاً مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي للهيئــه عبــر اللينــك

http://www.alamiraia.com/ar-eg/subscription-
service/pages/default.aspx

كمــا يمكــن لمســتخدم الموقــع أن يطلــع ويســتعلم بســهولة ويســر  فــي 
كافــة أعدادهــا وأصداراتهــا اليوميــه مــن خــالل اللينــك:

http://www.alamiria.com/ar-eg/daily-issues/
Pages/Official-Gazette.aspx?gaz=%D8%A7%

8A%D8%AF%%84%D8%AC%D8%B1%D9%D9
84%D8%B1%D8%%20%D8%A7%D9%D8%A9

8A%D8%A9%85%D9%B3%D9
كمــا يمكــن مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي البحــث فــي كل انــواع 
التشــريعات و القوانيــن المصريــة و الحصــول علــى صــورة طبــق 
ــم تحديثهــا  األصــل منهــا و االطــالع علــى احــدث التشــريعات التــي يت

ــك : ــر اللين ــريعية عب ــرة التش ــالل النش ــن خ ــي م ــكل يوم بش
http://alamiria.laa-eg.com/NewTash/NewTash

 
http://alamiria.laa-eg.com/NewTash/TashSrch
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