
نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة1



باب االخبار صفحة  4

باب مجتمع الموظفين 28
باب ما وراء االرقام 26 

باب حول العالم 24 

باب هيئة فى سطور 30

اقرأ فى
هذا العدد ...

تطهير وتعقيم مقرات التجارة 
والصناعة لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد 

وزيرة التجارة والصناعة 
تتفقد العملية االنتاجية 

بالمطابع األميرية

التنظيم واإلدارة يؤكد  : ال صحة 
إلجبار أي موظف بالدولة للخروج 

على المعاش المبكر

في تقرير  لمنظمة 
األونكتاد : كورونا يهدد 

االقتصادات العالمية... 
والحكومات تستنفر 

لمواجهة الخسائر 

3 عالمات تمنحها هيئة 
المواصفات والجودة 



5 نشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعةنشرة الكترونية تصدر عن وزارة التجارة والصناعة 4

أصدرت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ٣ 
قرارات بوقــف تصدير كل من البقوليــات بجميع اصنافها 
و الماسكات الجراحية )اقنعة الوجه »كمامات« ( ومستلزمات 
الوقاية من العدوى والكحول بكافة انواعه ومشتقاته وذلك 
 لمدة ٣ أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارات بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة ان هذه القرارات تستهدف توفير احتياجات 
المواطــن المصــري مــن هــذه المنتجــات خاصــة فى ظل 
االجــراءات االحترازيــة التــي تتبعها الحكومــة المصرية 
لحماية المواطنين من اي تداعيات محتملة النتشار فيروس 
كورونا المستجد، الفتًة الى انه تم اتخاذ القرارين  الخاصين 
بالكحــول والماســكات الجراحيــة بعد التنســيق مع وزارة 

الصحــة والشــركات المصنعة لهذه المنتجــات حيث لوحظ 
انه تم خالل االيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من 
هذه المنتجات السواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو 
 ما يؤثر ســلباً على توافر الكميات الالزمة للســوق المحلي

 واشــارت الــى ان قــرار وقــف تصديــر جميــع أصنــاف 
البقوليــات يأتى فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة 
الشــاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين 
من الســلع وبصفة خاصة الســلع االساسية ، وذلك ضمن 
االجراءات والتدابيــر االحترازية التى تتخذها الدولة خالل 
المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

المستجد.

التجــارة  وزارة  تواصــل 
والصناعــة أعمــال تطهير 
التابعــة  المقــرات  وتعقيــم 
ســيتى  بجــاردن  للــوزارة 
وشــبرا،  نصــر  ومدينــة 
االجــراءات  وذلــك ضمــن 
االحترازيــة التــى تتخذهــا 
الحكومة المصرية لمواجهة 
فيروس  انتشــار  تداعيــات 

كورونا المستجد 
وقد جاء هذا االجراء بتوجيه 
مــن الســيدة / نيفين جامع 
والصناعة،  التجارة  وزيرة 
والتى قامت بتشــكيل لجنة 

الدارة االزمــات بالــوزارة تتولى وبصفــة يومية متابعة 
تنفيذ االجــراءات االحترازية التى اقرتها الحكومة بهدف 
الحفــاظ على صحة وســالمة العاملين بالوزارة والجهات 
التابعــة، حيــث تم إلــزام العاملين المتواجديــن بالمقرات 
بإرتداء ماسكات الوجه والقفازات، مع تواجد فرق نظافة 
الجــراء النظافة الدورية واســتخدام المطهــرات الالزمة 

لعمليات التطهير أواًل بأول.
وفى هذا اإلطار فقد قامت الوزارة بتنفيذ قرار دولة رئيس 
مجلس الــوزراء بتخفيض أعــداد العامليــن المتواجدين 
بمقــار العمل، بما يضمن عدم تواجــد تجمعات كبيرة من 
العامليــن داخل المكاتــب، واقتصار حضور العاملين على 
اعــداد قليلة لضمان انتظــام العمل وعدم توقف اى خدمة 

مقدمة لمجتمع األعمال.

وقف تصدير البقوليات والكحول  بكافة 
 انواعه  والماسكات الجراحية لمدة 3 أشهر

نيفين جامع: القرارات تستهدف توفير 
احتياجات المواطن المصري لمواجهة انتشار 

فيروس كورونا

وزارة التجارة والصناعة تواصل أعمال 
تطهير وتعقيم المقرات كإجراء احترازى 

لمواجهة فيروس كورونا المستجد
في 3 قرارات لوزيرة التجارة والصناعة
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أعلنــت الســيدة/ نيفيــن جامع 
والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
ان الــوزارة بصدد االســتعداد 
لالحتفــال بمــرور 200 عــام 
على انشــاء المطابــع األميرية 
والتي انشــئت في عام 1820 
فــي عهــد الوالي محمــد على 
تحــت اســم »مطبعــة بوالق« 
لتكون بذلــك أحد أقدم الكيانات 
الحكوميــة الموجــودة بالدولة 
حاليــاً، مشــيرًة إلــى انــه من 
المقــرر ان يتــم االحتفال بهذه 
المناسبة التاريخية خالل شهر 

سبتمبر المقبل.
وقالت إن المطابع األميرية تمثل أحد أهم مراكز الطباعة والنشــر 
في مصر والشــرق األوســط، حيث لعبت دوراً رئيســياً في إرساء 
نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري وســاهمت في الحفاظ 

على تاريخ نهضة مصر الحديثة.
جــاء ذلــك خالل الزيارة التي قامت بها الوزيرة الي  الهيئة العامة 
لشــئون المطابــع األميرية بامبابة حيث تفقــدت الورش االنتاجية 
للطباعــة الرقمية وحفر الليزر والوثائق المؤمنة والتغليف وانتاج 
مطبوعــات المكفوفين بطريقة برايل، كما عقدت الوزيرة اجتماعاً 
مع مجلس إدارة الهيئة برئاســة المحاســب/ أشــرف إمام، رئيس 
الهيئة تم خالله اســتعراض األنشطة اإلنتاجية للهيئة، وكذا خطط 

تطوير الهيئة خالل المرحلة المقبلة. 
وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تفعيل دور هيئة المطابع 
االميريــة في تقديم خدمات متميــزة للقطاعات االنتاجية والخدمية 
لمواكبة أحدث المتغيرات في عالم صناعة الطباعة، الفتًة في هذا 
اإلطــار الــى انه يجرى حاليا انشــاء فرع جديــد للمطابع االميرية 
بالعاصمــة اإلدارية الجديدة لطباعة المطبوعات المؤمنة ومختلف 
مطبوعات الــوزارات واألجهزة الحكومية، حيــث من المقرر بدء 

تشغيله مطلع النصف الثاني من العام الجاري.
وأشــارت الوزيرة الى ان االمكانات والمقومات المادية والبشرية 
المتوافــرة لــدى المطابع األميريــة تمثل ركيزة اساســية لتطوير 
قطــاع الطباعــة وفقاً ألحــدث التكنولوجيــات العالميــة من خالل 
إدخال نظم الطباعة الحديثة واســتخدام أحدث آالت الطباعة ونقل 
التكنولوجيــات والتقنيــات المتطــورة المطبقة في قطــاع الطباعة 
والنشــر، الفتًة الى ســعى الوزارة خالل المرحلة الحالية الى رفع 
مســتوى األداء بالهيئة بما ينعكس إيجاًبا علي تحســين تنافســية 

الهيئة على المستويين المحلي واإلقليمي.
وأكــدت جامع حرصها علــى التواصل الفعال بين الــوزارة وكافة 
الهيئــات والجهات التابعة لها وكذا شــركاء النجاح ، مشــيرة الي 
أن نجــاح جهود الوزارة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح أذرع الوزارة 

الفنيــة بمــا في ذلك القيــادات والعنصر البشــري بالهيئات خاصًة 
وأن هيئة المطابع األميرية تعد من أكبر الهيئات الحكومية التابعة 

للوزارة والتى تضم  أكثر من 2500 عامل. 
ومن جانبه أكد المحاســب/ أشرف إمام، رئيس مجلس ادارة هيئة 
المطابــع االميرية أن الهيئة مزودة بأحــدث خطوط االنتاج والتي 
تشــمل خدمات الطباعة الرقمية وفصل االلوان وتنفيذ التصميمات 
والتجهيزات الفنية بأحدث تكنولوجيات طباعة االوفست في منطقة 
الشــرق االوســط، فضاًل عن طباعــة كافة مطبوعــات المكفوفين 
بطريقة »برايل« والتجليد والتشــطيب، مشيراً الي ان االصدارات 

اليومية للهيئة تتضمن الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.
وأوضــح إمــام أن الهيئة تبذل جهــوداً حثيثة لتحقــق رؤيتها بأن 
تكون منارة لنشــر الفكــر والثقافة والريــادة باعتبارها أهم مركز 
للطباعة والنشــر في مصر والشــرق األوســط وقاطــرة لصناعة 
الطباعــة والتجليد لتحقق بذلك أعلــى معدالت لألداء، الفتاً إلى أن 
الهيئة تسعى لتقديم خدمة متميزة للعمالء وتتحلى بقدرات إبداعية 
وخالقــة تواكــب أحدث التقنيــات العالمية وتعتمد علــى المكونات 
المحلية بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الهيئة 

التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمًيا. 
وأضــاف أنه في إطار اســتراتيجية الدولة للتحــول الرقمي فقد تم 
إنشــاء بوابــة إلكترونية للهيئــة لتعكس عراقة وأصالــة المطابع 
األميريــة بتاريخها إلى جانــب أهميتها االســتراتيجية الحالية في 
كونها المنبع الرســمي والوحيد لنشر جميع التشريعات والقرارات 
الصــادرة مــن القيادة السياســية ولتعريف المواطن بالتشــريعات 
المصريــة وفقــاً لحقوقــه الدســتورية، عــالوًة على أنهــا منصة 
الكترونية لعرض منتجات الهيئة والتواصل مع الجمهور الكترونياً 
وتقديم خدمات الهيئة التي تشمل النشر واالشتراك وخدمة الطباعة 

من االرشيف وتوفير التشريعات المصرية.
ونــوه رئيس مجلــس ادارة هيئة المطابع االميرية أن الهيئة تعمل 
حالياً علــى تنوع منتجاتها من خالل تبني الطباعة بطريقة برايل، 
والطباعــة الرقميــة، والطباعــة المؤمنــة، باإلضافة إلــى إضافة 

أنشطة جديدة للهيئة بإنتاج الورق الحراري.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد العملية االنتاجية 
بالمطابع األميرية ... وتبحث مع مجلس االدارة 

خطط تطوير الهيئة خالل المرحلة المقبلة

و تفتتح معرض القاهرة الدولى للجلود 

افتتحت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة معرض 
القاهرة الدولى للجلود« كايرو انتر ليزر« والمقام خالل الفترة 
من 6-8 مــارس الماضي بمركز مصر للمعارض الدولية، وقد 
حضــر االفتتاح الســيد/ محمــود محرز، رئيس شــركة القاهرة 

والتطويــر  لالســتثمار 
والعمرانــى  الصناعــى 
محمــود  والمهنــدس 
المجلــس  رئيــس  ســرج 
للمنتجــات  التصديــرى 
الجلديــة والســيد/، جمال 
الســمالوطى رئيس غرفة 
صناعــة الجلــود باتحــاد 
جانــب  الــى  الصناعــات 
عدد مــن منتجــى الجلود 

والمصنوعات الجلدية.
ان  الوزيــرة  وقالــت 
المعــرض يعــد أحــد اهم 
المعارض المتخصصة فى 
مجــال الجلود فــى مصر، 
حيــث يتضمن عــدد كبير 
الجلديــة  المنتجــات  مــن 
تشــمل المالبس واألحذية 
واإلكسسوارات  والحقائب 
الــى جانب أحــدث وأجود 

خامــات الجلــود المســتخدمة في صناعــة المالبــس واألحذية 
والحقائــب، مشــيرة الــى ان مصر تمتلــك امكانــات ومقومات 
كبيرة فى مجال صناعة الجلود خاصة بعد تشغيل مدينة الجلود 
الجديدة بالروبيكى والتى تســهم فى رفع كفاءة منتجات الجلود 

المصرية وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمى.
وأضافــت جامــع ان المعرض يحظى بمشــاركة دولية واســعة 
ويسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات االنتاج 

لقطــاع الجلود فــى مصر، الفتًة فــى هذا اإلطار الى مســاهمة 
المعــرض ايضــا في تعزيز فــرص التبادل التجــارى بين الدول 
المشــاركة فــى مجال الجلــود الى جانب المســاهمة فى تحقيق 
الــرواج التجارى لقطاع المصنوعات الجلدية وخلق المزيد من 

فرص العمل فى هذا القطاع. 
وأشــارت وزيــرة التجــارة والصناعــة الى ان المعــرض يمثل 
فرصــة متميزة لفتح قنــوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة 
وتجارة الجلود للتعرف على احدث التطورات التى شهدتها هذه 
الصناعة االمر الذى يســهم فى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات 

الجلود المصرية فى السوقين المحلى والعالمى 
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خالل لقائها مع عدد كبير من المستثمرين 
بالهيئة العامة لالستثمار 

نيفين جامع: الحكومة حريصة على اتاحة 
األراضى الصناعية لكافة المستثمرين بكل 
شفافية ودون وساطة او محسوبية للقضاء 

على ظاهرة تسقيع االراضى والسماسرة

شــاركت الســيدة/ نيفيــن جامــع، وزيــرة التجــارة والصناعــة فى 
االجتماع الذي نظمته الهيئة العامة لالستثمار لبحث تحديات وفرص 
االستثمار الصناعي، حيث شارك في االجتماع المستشار محمد عبد 
الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالســتثمار والمناطق الحرة 
والمهندس/ مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى 
جانب عدد من المســتثمرين ورجال الصناعــة والتجارة، وعدد من 

قيادات هيئة االستثمار والمناطق الحرة. 
وأكــدت ان قــرار الحكومــة بميكنة اجــراءات تخصيــص االراضى 
لالنشــطة الصناعية عبر خريطة االستثمار الصناعى هدفه الرئيسى 
اتاحة األراضى لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون 
وســاطة او محســوبية وبما يقضى علــى ظاهرة تســقيع االراضى 

والسماسرة. 
وأوضحــت الوزيــرة إنها منذ توليهــا حقيبة الــوزارة رصدت عدد 
مــن التحديــات التــي تواجــه قطــاع الصناعة ســواء التــي تخص 
الــوزارة وهيئاتها التابعة مثل مشــكالت توفير األراضي الصناعية، 
والتراخيص، أو تحديات تخص عدد من الوزارات االخرى، مشــيرة 
الي أن الهدف من لقاءاتها مع المستثمرين ليس لحل مشكالت فردية 
ولكن لوضع منظومة متكاملة تخدم مجتمع المصنعين والمستثمرين 

بالكامل دون االخالل بحقوق الدولة. 
وأوضحــت الوزيرة أن الوزارة تســتهدف في المقــام األول تحقيق 

أهداف الدولة المتمثلة في تشــغيل كافة المشــروعات وإعطاء دفعة 
للقطــاع الصناعي، وتيســير اإلجراءات أمام المســتثمرين، وإتاحة 
االراضي الصناعية الالزمة لتلبية احتياجات المســتثمرين وذلك في 
القطاعات المتوافقة مع رؤية الدولة المصرية، الفتًة إلى أن الهدف 
مــن اإلجــراءات التي تتخذهــا األجهزة الحكومية هو التيســير على 
المستثمرين الجادين بما يعود بااليجاب على مجتمع األعمال ويحقق 

مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ومــن جانبه قال المستشــار/ محمــد عبد الوهاب الرئيــس التنفيذي 
للهيئة العامة لالســتثمار والمناطق الحــرة إن الهيئة ال تدخر جهداً 
في تشــجيع القطاع الخاص على التوســع فى اســتثماراته فى مصر 
واالســتفادة من حوافز قانون االســتثمار بما يسهم فى توفير المزيد 

من فرص العمل. 
وقــد تنوعت التحديات التي تم طرحها خالل االجتماع بين المســائل 
المتعلقــة باتاحة وتخصيــص األراضي الصناعيــة وتوفير المرافق 
الالزمة لها، وتيســير اإلجــراءات المقررة من الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية لمنح التراخيص والســجل الصناعــى، باالضافة الي عدد 
مــن التحديات المرتبطــة بتوفير البنية التحتيــة للمناطق الصناعية 
خاصة الكهرباء والغاز فضال عن المســتحقات الخاصة بالشــركات 
المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتوســع فى انشاء معامل 

االختبار للمنتجات.

و تبحث مع أعضاء مجلس إدارة نقابة 
المستثمرين الصناعيين عدد من التحديات 
التى تواجه قطاع الصناعة خالل المرحلة 

الحالية

التقــت الســيدة / نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعة 
بأعضاء مجلس إدارة نقابة المســتثمرين الصناعيين برئاسة 
المحاســب/ محمــد جنيدى حيــث تناول اللقــاء بحث عدد من 
التحديــات التى تواجه قطاع الصناعة خالل المرحلة الحالية، 
ورؤيــة النقابة للتعامل مع هــذه التحديات فى ضوء توجهات 

الوزارة لإلرتقاء بالصناعة الوطنية.
وقالــت الوزيــرة إنه تم التواصل مع اتحــاد الصناعات وعدد 
كبيــر مــن المصانع المصريــة العداد قائمــة بالمنتجات التى 
يوجد طلب عالى عليها من االسواق الخارجية لزيادة معدالت 
انتاجيتهــا لتلبيــة احتياجــات الســوق المحلــى أوال وتصدير 
الفائض لألســواق الخارجية، وهو األمر الذي ينعكس إيجاباً 

على زيادة معدالت التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل.
وأكدت جامع أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة 
تواجدها فى األســواق الخارجية خالل المرحلة الحالية، حيث 
أن هنــاك طلــب عالى من العديــد من الــدول االوروبية على 
المنتجــات المصريــة خاصة فــى ظل حالة الركــود الصناعى 
الذي تشــهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب 

إنتشار وباء كورونا المستجد.

وأكــدت جامع حرص الوزارة على فتــح قنوات للتواصل مع 
ممثلى دوائر األعمــال بالقطاعين التجارى والصناعى بهدف 
إيجاد حلول فاعلة للمشكالت والتحديات التى تواجه القطاعين 
بإعتبارهما المحرك الرئيســى لإلقتصاد القومى، مشــيرًة فى 
هــذا اإلطار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تدشــين منظومة 
متكاملة لحل مشكالت القطاع الصناعى بصفة عامة من خالل 
تفعيل التعاون بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية 

بالصناعة.
واشــارت الوزيرة الــى انه جاري تطويــر منظومة الخدمات 
المقدمــة لمجتمع الصناعــة خاصة الخدمــات الخاصة بهيئة 
التنمية الصناعية ســواء المقدمة من المقر الرئيســى للهيئة 
بالقاهرة وفــروع الهيئــة بالمحافظات والمناطــق الصناعية 
وتفعيل منظومة الربط اإللكترونى بين الهيئة وفروعها وكافة 

الجهات الحكومية المعنية.
ولفتــت جامع إلى أهمية توفير مســتلزمات إنتاج وطنية تفى 
بإحتياجــات الصناعة الوطنية بهــدف تقليل الواردات وزيادة 
الصادارت المصرية لألسواق العالمية فضال عن زيادة القيمة 

المضافة للمنتج المصرى.
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تماشياً مع قرار الحكومة بإتاحة المواد التعليمية عبر المنظومة 
اإللكترونية للطالب أعطت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة 
والصناعــة توجيهــات لمصلحــة الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريب 
المهنى التابعة للوزارة بإتاحة المناهج التعليمية المقررة لطالب 
التلمــذة الصناعية بمراكــز التدريب المهنــى التابعة للمصلحة 
والتى تضم 42 مركزاً و68 محطة تدريبية موزعة على أنحاء 

الجمهورية وتضم ما يقرب من 42 ألف طالب وطالبة.
وفى هــذا الصدد أوضح الســيد/ عمرو جمعــة رئيس مصلحة 
الكفايــة اإلنتاجيــة والتدريــب المهنــى انــه فــى إطــار  قــرار 
الحكومة بتعليق الدراســة كإجــراء إحترازى لمواجهة فيروس 
كورونــا المســتجد للحفاظ على صحة وســالمة الطــالب ،فقد 
قامت المصلحة بتعليق الدراســة أمام الطلبــة والطالبات األمر 
الــذى تطلب قيــام اإلدارة العامة للبرامــج والمواصفات وإدارة 
المعلومــات والتوثيــق بالمصلحــة بإتاحــة المناهــج التعليمية 
النظريــة والعملية لجميــع المهن للصفوف الثالثــة إليكترونياً 
وذلــك من خالل الموقع اإللكترونى  بوزارة التجارة والصناعة 
)WW.MTI.GOV.EG( وكــذا الصفحة الرســمية للوزارة 

https://www.facebook.com/ علــى الفيــس بــوك
mift.media/  فضــاًل عــن الصفحــة الرســمية للمصلحــة 
https://www.facebook.com/ علــى الفيــس بــوك

/TrainingPVTD
وقال أن جميع المناهج يتم عرضها من خالل روابط إليكترونية 
يستطيع من خاللها الطالب تحميل جميع المواد النظرية والعلمية 
لعــدد 45 مهنة التى يتم التدريب عليها كال فى تخصصه وذلك 
بهــدف إتاحة رســالة التدريب من خــالل المنصــات التدريبية 
واإلليكترونيــة المتاحــة حفاظــاً على إســتمرار ســير العملية 
التدريبيــة وعدم تأثــر الطالب باإلنقطاع المؤقــت عن التدريب 
واالهتمام بصحة الطالب والحرص على ســالمتهم ،مشيراً إلى 
أنــه جارى حالياً نشــر كافة الروابط لجميــع التخصصات تباعاً 
حيث سيتمكن الطالب من تحميلها فى صورة ملفات pdf ويتم 
فتحهــا ببرنامج Acrobat Reader   مع إمكانية التواصل 
مع مدرســى ومدربــى المراكز التابعة للمصلحــة لتقديم الدعم 

الفنى للطلبة والطالبات.

مصلحة الكفاية اإلنتاجية تتيح مناهج 
التدريب المهنى إليكترونيًا حفاظًا 
على سالمة طالب التلمذة الصناعية

وزيرة التجارة والصناعة بالمنتدى االقتصادي 
العالمي السنوي للمرأة..... دعم وتمكين 
المرأة محور رئيسي ضمن خطة الحكومة 

لتحسين التنمية االقتصادية المستدامة 
أكدت الســيدة / نيفيــن جامع وزيرة التجــارة والصناعة حرص الحكومة 
علــى توفير برامج شــاملة لدعــم وتمكين المرأة المصريــة بهدف تعزيز 
دورها في بناء واســتقرار األســرة باعتبارها شــريك رئيســي في تحقيق 
التنمية االقتصادية المســتدامة، مشــيرًة إلى أهمية تفعيــل العمل العالمي 
المشــترك للنهوض بالمرأة والقضاء على كافة أشــكال التمييز من خالل 
توفير برامج ريادة األعمال وترسيخ قيم العدالة والمساواة وإرساء مبادئ 
تكافــؤ الفرص وضمان الحقوق األساســية والحماية والرعاية للمرأة في 

كافة أنحاء العالم.
جاء ذلك في ســياق كلمــة الوزيرة التي القتها خالل مشــاركتها بفعاليات 
المنتدى االقتصادي العالمي الســنوي للمرأة والذي تستضيفه مصر ألول 
مرة حيث استعرضت رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغر لدعم وتمكين المرأة المصرية وذلك بحضور الدكتورة/ 
مايا مرســي رئيــس المجلس القومي للمــرأة والدكتــورة/ هاربين ارورا 
مؤسســة المنتــدى االقتصــادي العالمي للمــرأة وعدد كبير مــن القيادات 

النسائية المصرية والعالمية. 
وقالــت الوزيــرة إن هنــاك تنســيق دائم بين جهــاز تنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر والمجلــس القومي للمرأة لتنفيذ 
مشروعات تمكين المرأة والتي تتضمن برامج تمويلية وتوعوية وتدريبية 
بكافة محافظات الجمهورية مشــيدًة بالدور البارز الذى يلعبه المجلس في 
دعم قضايا المرأة والسعي لتحقيق تواجد قوي للمرأة في كافة المحافل. 

وأضافــت أن المــرأة المصرية تمثل ذراعاً قوية داخــل منظومة االقتصاد 
القومي حيث تســهم بعدد كبير من المشــروعات الصناعية واالستثمارية 
التــي توفــر اآلالف مــن فرص العمل وتعــزز معدالت النمــو االقتصادي، 
مشــيرًة إلــى أن مصر بها عــدد كبير من ســيدات األعمــال الرائدات في 

مختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية.
وأوضحــت جامع أن المرأة تســتحوذ على نســبة ٣7 % من مشــروعات 
ريــادة األعمال، الفتًة إلى أن هوية المــرأة المصرية تمكنها من الحصول 
على أعلى الشهادات العلمية وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر 

بجانب دراستها وعملها.
وقالت الوزيرة إن هناك تنسيق كامل بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز 
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير خدمات 
التســويق للمشروعات الصغيرة ومشــروعات ريادة األعمال، مشيرًة إلى 
أنه يجرى حالياً مراجعة منظومة المشــاركة بالمعارض الخارجية لتعزيز 
اســتفادة المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ودخول قطاعــات صناعية 

جديدة إلى أسواق التصدير.
وأضافــت الوزيرة إن المنتدى االقتصــادي العالمي للمرأة يعد منبرا دوليا 

لتمكيــن القيادات النســائية في كافة 
المجــاالت من خالل تعزيــز القدرات 
وفتح قنوات للتواصل بين الســيدات 
حول العالم، مشــيرة الى ان مشاركة 
رئيســات دول وسياســيات ورائدات 
اعمال وكاتبــات وقادة فكر بالمنتدى 
تمثــل مصــدر إلهــام وقــوة دافعــة 

للسيدات بكافة دول العالم. 
وأوضحت جامع ان اســتضافة مصر 
لفعاليــات المنتدى في هــذا التوقيت 
يتزامن مع احتفــال المرأة المصرية 
بيــوم المــرأة العالمي ويــوم المرأة 
المصريــة وعيد األم، الفتــة الى ان 

فكــرة المنتــدى بدأت عام 2015 من خالل اتحادات الســيدات بالهند وقد 
وصــل عدد عضوات المنتدى الى 100 ألف عضوة وملهمة من النســاء 

في 150 دولة.
ولفتــت الوزيرة إلى ان جهاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر يعــد الجهــة المعنية بتنمية المشــروعات المتوســطة 
والصغيــرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال وذلك بطريق مباشــر أو من 
خالل تنســيق جهــود الجهات والجمعيات األهلية والمبــادرات العاملة في 
مجــال تلك المشــروعات، الفتة الــى ان الجهاز يعمــل  بالتعاون مع كافة 
مؤسســات الدولة على وضــع وتنفيذ برامج وطنية لتنمية المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما يشــارك فــي تنفيذ المبادرات 
والخطــط القوميــة الراميــة إلــى اإلســراع بعجلــة التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعية بوجه عام.
واوضحت جامع ان الجهاز يقدم العديد من الخدمات الهادفة لدعم وتنمية 
المــرأة تشــمل توفير الخدمات المالية وغير الماليــة للمرأة، ودعم توفير 
فــرص العمــل الالئق الى جانب تقديم حزم من الخدمــات المتصلة بالنوع 
االجتماعــي تهــدف إلى تنمية اإلنســان والمجتمــع وتنميــة العاملين في 

المجال العام.
ونوهــت الــى ان الجهاز يســهم ايضا في جهود محو األميــة، والمدارس 
المجتمعيــة ومدارس الفصــل الواحد باإلضافة الى تحســين الوصول إلى 
خدمــات تنمية األعمال التجارية وزيادة فرص العمل الفتة الى ان الجهاز 
ينفذ برامج لتنمية القطاعات الصناعية التقليدية والتي تشمل المنسوجات 
وتجهيز األغذية والدعم المؤسسي للشركاء وذلك في اطار إشراك القطاع 
غير الحكومي في تنمية المجتمعات الفقيرة 
وتقديــم الخدمات االجتماعية وتعبئة جهود 

المشاركة الشعبية. 
واشــارت وزيــرة التجــارة والصناعة الى 
ان الجهاز اســتطاع الحصول على شــهادة 
 Gender( االجتماعــي  النــوع  خاتــم 
seal( وهــو بمثابة شــهادة عالمية تمنح 
للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة 
بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة وذلك من 
خالل دمج سياســات النــوع االجتماعي في 
جميع السياســات الداخلية وفي تنفيذ جميع 
المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة 
فــي العالــم العربي تحصل علــى هذا الختم 

وثاني دولة علي مستوي العالم.
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عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً 
مع الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعرضا خالله سبل تعزيز 
التعــاون المشــترك بيــن الوزارتين لتعظيم االســتفادة من إســتخدام 
الوقــود البديل كمصدر من مصادر الطاقــة للمصانع مع الحفاظ على 
سالمة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير واالشتراطات البيئية 

في المنشآت الصناعية.
حضــر اللقاء المهندس/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري 
للصناعــات الكيماويــة والدكتــورة / أمانــي الوصــال رئيــس قطاع 
االتفاقــات التجاريــة والتجــارة الخارجية والدكتور / على أبو ســنة 
المديــر التنفيــذي لمؤسســة الطاقة الحيويــة التابعة لــوزارة البيئة 
والســيد/ حاتم العشري مستشــار وزيرة التجارة والصناعة لالتصال 

المؤسسي.
وأكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تحقيق 
التكامــل بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة لتحقيق االســتخدام 
األمثــل للمخلفــات الصناعية مع التوافق مع المعايير واالشــتراطات 
البيئية المصرية والعالمية، مشــيرًة الى أهمية التوصل إلى منظومة 
شاملة الستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة تراعي مصلحة 

الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على البيئة.
وأشارت الى أهمية رفع الوعي لدي أصحاب المشروعات الصناعية 
بالقطاع غير الرسمي لالنضمام للقطاع الرسمي بهدف تمكين الدولة 
من الوفاء باحتياجاتهم من مدخالت اإلنتاج والطاقة الى جانب تحقيق 

التوافق مع القواعد والمعايير البيئية.
ولفتــت جامع الى انــه يجري حاليا مراجعة القرار رقم ٣72 لســنة 
2018 والخــاص بالســماح باســتيراد خــردة ومخلفات البالســتيك 
والمطــاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرهــا بهدف تحديد االحتياجات 
المســتقبلية للصناعــة الوطنيــة من هــذه المنتجات خــالل المرحلة 
المقبلــة، وبما يتوافق مع المعايير واالشــتراطات البيئية التى تقرها 

وزارة البيئة.
ومــن جانبها قالت الدكتورة/ ياســمين فؤاد وزيــر البيئة ان الوزارة 
حريصــة علــى الحفاظ على صحة وســالمة المواطــن المصري من 

خالل  تطبيق منظومة بيئية ســليمة مع الحفاظ على معدالت إنتاجية 
الصناعة الوطنية وزيادة تنافســيتها المحلية والعالمية، مشــيرة الى 
انه يجري حاليا إعداد قانون جديد للبيئة يستهدف إدماج البعد البيئي 
فــي قوانيــن مختلف الــوزارات المصرية إلى جانب تيســير عمليات 
مراجعة االشــتراطات البيئية للمنشــآت الصناعية وبمــا يتواكب مع 

المستجدات البيئية العالمية.
ولفتــت فؤاد الى أهمية تحقيق تنمية صناعية شــاملة جنباً الى جنب 
مع تطبيق منظومة شاملة للحفاظ على البيئة من خالل وضع معايير 
الستخدام الوقود البديل من إعادة التدوير بالصناعة الوطنية، مشيرة 
الــى أهمية النهــوض بصناعة الوقود البديــل القائمة على المخلفات 
الصلبة وزيادة اعتماد المصانع على هذه النوعية من مصادر الطاقة 

وبصفة خاصة المصانع كثيفة االستهالك للطاقة.
وبــدوره قال المهندس/ خالــد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري 
للصناعــات الكيماوية ان صناعة البالســتيك تعد أحد أهم الصناعات 
بالصناعــة الوطنيــة حيث يوجــد بها حوالي 7 االف مصنع رســمي 
مســجل باتحــاد الصناعــات المصريــة تمثل نحــو 40% من صناعة 
البالســتيك في مصر، مشيراً ان صادرات قطاع الصناعات الكيماوية 
تبلــغ نحــو 5.4 مليار دوالر وهو ما يمثــل حوالى 22% من إجمالي 
هيــكل الصــادرات المصرية كما تبلغ صادرات قطاع البالســتيك نحو 

1.8 مليار دوالر سنوياً.
وأشــار أبــو المكارم الى أهمية اســتمرار اســتيراد منتجــات البولي 
إيثيليــن تريبتــاالت  PETوالبولي بروبلين والبولــي ايثيلين بهدف 
تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من هذه المنتجات، مشــيراً الى ان 
اإلنتــاج المصري من منتجات البولــي إيثيلين تريبتاالت PET يمثل 

فقط نحو 2٣% من احتياجات الصناعة الوطنية.
وأضاف أن شــعبة البالســتيك بإتحاد الصناعات قد انتهت من إعداد 
دراسة شاملة حول قطاع البالستيك في مصر لتحديد اإلنتاج المصري 
مــن مخلفات البالســتيك واحتياجات الصناعــة الوطنية من الخامات 

البالستيكية.

وزيرتا التجارة والصناعة والبيئة تبحثان 
تعظيم االستفادة من إستخدام منتجات 

الوقود البديل فى الصناعة المصرية

نظم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع مؤتمر االســتثمار الدولي 
AIM Start- بدبي التصفيات المؤهلة لمسابقة الشركات الناشئة
up Competition حــول » التطبيقــات التكنولوجيــة« بمقر 
كرييتــف هب إيجيبت وذلك بمشــاركة 14 شــركة ناشــئة مصرية 
تعمل فى مجاالت الصحة والزراعة واالنشاءات والهندسة والطاقة 

الحيوية وتكنولوجيا الواقع االفتراضي.
وقــد فازت شــركة الخضيري لحلــول الطاقة بالمســابقة حيث من 
المقــرر ان تشــارك بفعاليــات الدورة العاشــرة لملتقى االســتثمار 
الســنوي والذي يقام تحت رعايــة وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة بمركز دبي الدولي للمعــارض والمؤتمرات تحت 

عنوان » ريادة األعمال والتكنولوجيا«.
وقال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن 
هــذه التصفيات تأتى في إطار ســعي وزارة التجارة والصناعة من 
خــالل مركز تحديــث الصناعة و كرييتف هــب ايجيبت لتعزيز دور 

الشباب في التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة ودعم الشركات 
الناشئة التي تعتمد على افكار جديدة ومبتكرة، مشيراً الى أن مركز 
تحديث الصناعة ينظم هذه التصفيات للعام الثالث علي التوالي من 

خالل برنامج االبتكار وريادة األعمال.
وأضــاف طــه ان ملتقــى االســتثمار المقبل بدبي يســتهدف تعزيز 
اســتفادة المســتثمرين ومنظمــات االســتثمار الدولــي مــن فرص 
االســتثمار المتاحة والتي يتم عرضها عبر منصة واحدة، الفتا الى 
ان الملتقى يقدم مجموعة متنوعة من المحاور الجديدة التي تهدف 
إلى تســهيل التواصل االســتراتيجي مع عرض متخصص للتجارب 

الرائدة.
جدير بالذكر أن هذا الحدث يعد األول من نوعه على مستوى العالم 
حيث تتضمن فعالياته هذا العام محاور االستثمار األجنبي المباشر، 
والشــركات الصغيرة والمتوســطة، المحافظ االستثمارية األجنبية، 

والشركات الناشئة، ومدن المستقبل

فوز شركة مصرية لحلول الطاقة 
بالتصفيات المؤهلة لمسابقة الشركات 
الناشئة بمؤتمر االستثمار الدولي بدبي
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عقدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة 
التجارة والصناعة سلســلة لقاءات 
مكثفة مع ممثلي القطاع التصديري 
في مصر شــملت رؤساء المجالس 
التصديريــة والمديريــن التنفيذيــن 
للمجالــس وذلــك في إطــار جهود 
الوزارة لبحث تداعيات األزمة التى 
يشــهدها االقتصــاد العالمــى حالياً 
من جراء انتشــار فيروس كورونا 
المســتجد وأثــر ذلــك علــى حركة 
لألســواق  المصريــة  الصــادرات 
العالميــة فــي مختلــف القطاعــات 

خالل المرحلة الحالية.
واكــدت الوزيرة حــرص الحكومة 
علــى إعداد حزمة مــن اإلجراءات 
العاجلــة، والتــي تســتهدف تحفيز 
النشــاط االقتصــادي وتفادي اآلثار 
الســلبية النتشــار فيروس كورونا 
على أداء االقتصــاد بكافة قطاعاته 
وبصفة خاصة فى القطاع االنتاجى 

والتصديرى.
وقالت ان هذه االجراءات التحفيزية 
تســتهدف الحفــاظ علــى معــدالت 

االنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية ســواء 
للســوق المحلى أو الخارجى وكذا مســاندة القطــاع التصديرى لزيادة 
معــدالت الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة ألســواق الدول 
االوروبية والتى تشــهد حالياً ظروف اســتثنائية صعبة بســبب إغالق 
العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدالت تصدير 

المنتجات المصرية
وقالت جامع ان الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل االثار 
الســلبية لهــذه االزمة العالمية علــى قطاعى الصناعــة والتجارة، من 
خــالل التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مســتلزمات االنتاج 
وبصفــة خاصة المســتوردة منها لضمان اســتمرار عمليات التشــغيل 
وعــدم توقف حركــة االنتاج، وكذا متابعة انتظام سالســل التوريد بين 
كافــة حلقات الصناعة ، فضال عن تكليــف كافة اجهزة الوزارة بتقديم 
مزيد من الدعم والمســاندة الالزمة لمجتمع األعمال، مشــيرة فى هذا 

االطــار الى تكليف جهــاز التمثيل التجارى ومكاتبــه بالخارج بتحقيق 
مزيــد من التواصل بيــن المنتجين والمصدريــن المصريين ونظرائهم 
بالخــارج خاصة فى ظل صعوبة الســفر والتنقل بســبب وقف رحالت 
الطيــران فى العديد مــن دول العالم وذلك بهدف الحفــاظ على التواجد 

المصرى باألسواق الخارجية. 
وقد طالب رؤساء المجالس التصديرية بوضع برنامج استثنائى لتحفيز 
الصادرات خالل الـ٣ شــهور المقبلة واعادة فتح خطوط الشحن البرية 

خاصة مع الدول االفريقية.
 كما طالبوا وزارة المالية بســرعة رد مســتحقات الشــركات المصدرة 
لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق 
للعــام الحالي 2020/2019 وتأجيل ســداد األقســاط الضريبية على 
الشركات لفترة محددة وبدون فوائد وطالبوا ايضا شركة مصر للطيران 
بتخفيض أسعار الشحن خاصة في ظل قرار الشركة بمضاعفة األسعار 

مؤخرا وبصفة خاصة ألسواق الدول العربي

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع 
مجتمع المصدرين تداعيات ازمة 

انتشار فيروس كورونا عالميا وأثره 
على معدالت التصدير

عقدت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاًء موسعاً 
مع وفد االتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور/ محرم 
هــالل، نائــب رئيس االتحاد والذي اســتعرض أهــم التحديات التي 
تواجه المســتثمرين في مصر وكذا ســبل وضع الصناعة المصرية 

على قدم المساواة مع األسواق المنافسة.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تســعى خالل المرحلة الحالية إلى تعظيم 
االستفادة من المقومات واإلمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة 
بمختلــف المحافظات والمناطــق الصناعية لضمــان تقديم خدمات 
متميــزة لمجتمــع األعمال وتحقيــق التكامل فيما بيــن تلك الفروع 
ومراكزها الرئيســية، مشــيرًة الى انه ســيتم التنســيق مع السادة 
المحافظيــن والجهات المعنيــة لتوفير المقرات الالئقة والمناســبة 
بالمحافظــات بهدف تنفيذ توجــه الوزارة نحو تطبيــق الالمركزية 
االمر الذي ييســر اإلجراءات على المستثمرين في أماكن تواجدهم 
دون الحاجــة الى الذهاب الى المراكز الرئيســية للهيئات للحصول 

على الخدمة
واكــدت حرص الوزارة على االســتفادة من خبــرة رجال الصناعة 
أعضــاء االتحاد في تشــغيل وتســويق المجمعــات الصناعية التي 
تطرحهــا الــوزارة، الفتة الي ان الــوزارة تعمل حاليــاً وبناء على 

توجيــه من الســيد رئيــس الوزراء بإعــداد دليل لتســهيل حصول 
المصانــع على التراخيــص الصناعية محدد بالقطاعــات مع تفعيل 
مبدأ الالمركزية في اســتصدار الرخــص في إطار الربط بين فروع 

هيئة التنمية الصناعية ومقرها الرئيسي بالقاهرة. 
وأضافت جامع أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لملف تشغيل 
المصانع المتعثرة الســتعادة طاقاتها وخلق المزيد من فرص العمل 
الناتج عن تشــغيل هذه المصانع األمــر الذي انعكس في المبادرات 
الطموحــة التي أطلقها البنك المركــزي مؤخراً لتخفيف العبء عن 
المصانــع المتعثــرة من خالل ســداد بعض المســتحقات المتراكمة 

عليها وجدولة مديونيتها.
ومــن جانبه قال الدكتــور/ محرم هالل، نائب رئيــس االتحاد العام 
لجمعيــات المســتثمرين إن االتحــاد يتبنــى نفس توجهــات الدولة 
وأهدافهــا والتــي يأتــي فــي مقدمتها الحفــاظ على معــدالت النمو 
االقتصــادي وخفــض عجــز الميــزان التجاري وتخفيــض معدالت 
البطالة، مشــيراً إلى أهمية دور الحكومــة في دعم قطاع الصناعة 
باعتبــاره الســبيل الوحيــد لتحقيق التقــدم االقتصــادي، مما يدعو 
الجميع إلى حماية الصناعة الوطنية، وتخفيف األعباء الملقاة على 

عاتقها، ووضعها على قدم المساواة مع الدول المنافسة.

و تؤكد خالل لقاءها بأعضاء مجلس 
ادارة االتحاد العام لجمعيات المستثمرين

نيفين جامع: نسعى لتحقيق االستغالل األمثل 
لفروع الهيئات التابعة بالمحافظات والمناطق 

الصناعية لتطبيق الالمركزية وتيسير حصول 
المستثمرين على خدمات متميزة
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أكدت الســيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر قادرة 
على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خالل الفترة المقبلة في 
ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخ صناعي واستثماري جيد 
يساعد على النمو وفي ظل االجراءات التي تتخذها الدولة وتحوذ بها 

ثقة المؤسسات والحكومات األجنبية في االقتصاد المصري. 
وقالــت الوزيــرة إن الحكومة تبذل جهوداً كبيــرة لالرتقاء باالقتصاد 
المصــري وذلــك مــن خــالل ســن التشــريعات المنظمــة لالنشــطة 
االقتصاديــة وتهيئة البيئة الالزمة لجذب االســتثمارات وتوفير كافة 

البيانات والمعلومات االســتراتيجية التي توضــح توجهات الدولة 
للتنمية االقتصادية الشــاملة حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية في 

الحكومة تحقيق التكامل في بناء االقتصاد المصري.
جاء ذلك في ســياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خالل فعاليات الندوة 
التي نظمها مجلس األعمال الكندي المصرى برئاســة  المهندس/ 

معتز رسالن، وذلك تحت عنوان »مستقبل التجارة والصناعة في 
ظل التحديات الراهنة« وقد أدار الندوة الدكتور/ شــريف الجبلى، 
رئيــس غرفة الصناعــات الكيماويــة، ولجنة التعــاون األفريقى، 
باتحاد الصناعات المصرية، الي جانب مشــاركة  لفيف من رجال 

الصناعة أعضاء المجلس. 

وأكدت جامع ان اجتماعات مجلس األعمال المصري الكندي تمثل 
منبــراً هاماً للتواصل بيــن الحكومة ورجال األعمال الســتعراض 
رؤيــة وخطــة الحكومــة وإنجازاتها والتشــاور حول أهــم ملفات 
التجــارة والصناعــة باعتبارهما الركيزة األساســية لتحقيق تنمية 
اقتصاديــة شــاملة كما تمثل الصناعة مســتقبل األمــة كاملًة وهي 

السبيل األشمل للتنمية المستدامة. 
وأوضحــت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشــأن سياســات التنمية 
الصناعيــة وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل يقتضي 
أن تكــون سياســتا التنمية الصناعيــة وتعزيز التجــارة الخارجية 
مترابطتيــن بصــورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياســتان 
طويلتــا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازي 
لتحقيــق رؤيــة وتوجهــات الحكومــة لزيــادة معــدالت االنتاجية 

والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل. 
وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية 
الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خالل تمكين المصانع من 
الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافســة ســواء 
علــى المســتوى المحلي أو الدولي من خالل عــدد من اإلجراءات 
والقــرارات التي ســاهمت فــي توجه المصانع إلى زيــادة طاقاتها 
اإلنتاجيــة للوفاء بالطلب المحلــي والتصدير للخارج، كما تم أيضاً 
ســن قوانين لتيســير اإلجــراءات وتمكيــن الهيئة العامــة للتنمية 
الصناعية من اإلســراع بعمليات التنمية الصناعية المنشــودة مثل 
قانون تيســير الحصول على التراخيــص الصناعية، الفتة إلى أن 
الــوزارة قامــت بالتوســع في المجمعــات الصناعيــة المتخصصة 

وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص.  
وفــى هذا اإلطار أوضحــت الوزيرة إنه يجري حاليــاً االنتهاء من 
تنفيذ 1٣ مجمع بنحو 12 محافظة 9 منهم في صعيد مصر سوف 
يتــم االنتهــاء منها مع نهاية العام الجــاري وتضم حوالي 4500 
مصنع، مشيرًة إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في 
ارتفاع معدالت الناتج الصناعي مع نهاية العام الجاري خاصة في 

ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
وفيما يخص تأثير فيــروس كورونا على الصناعة المصرية قالت 
جامع أن هناك العديد من المصانع التي تستورد مستلزمات اإلنتاج 
من الخارج حيث ترصد الوزارة حالياً آثار الفيروس على استيراد 
مستلزمات اإلنتاج وحتى االن لم يحدث أي تأثير سلبي على اتاحة 
مستلزمات اإلنتاج للمصانع بسبب هذا األمر، مشيرة الي ضرورة 
ترجمــة هذه األزمة الي فرصة حقيقية لتنشــيط الصناعة المحلية 
ومن ثم تنشــيط حركة التصدير لألســواق الخارجية لسد الفجوات 

االنتاجية لبعض الدول التي تأثر انتاجها بفعل الفيروس. 
وأوضحت جامع ان صناعة الســيارات في مصر ستشــهد انتعاشة 
كبيرة خاصة في ظل اســتراتيجية صناعة الســيارات  التي أطلقها 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من أهم محاورها تحسين 
مركبــات النقــل الجماعــي وزيادة االعتمــاد على مصــادر الطاقة 

الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي. 

خالل مشاركتها في ندوة 
مجلس األعمال المصري الكندي 

حول مستقبل التجارة والصناعة

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض 
جهود الوزارة في االرتقاء بملفي 

التنمية الصناعية وتعزيز التجارة 
الخارجية 
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عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً 
مع وفد منظمة العمل الدولية ضم السفير/ ياسر حسن مستشار 
مديــر عــام منظمة العمل الدولية للشــئون العربيــة واالفريقية 
والسيد/ ايريك أوشالن مدير المكتب اإلقليمي للمنظمة بالقاهرة 
حيث استعرض اللقاء البرامج الحالية التي تنفذها المنظمة في 
مصر وعدد من مشــروعات التعاون المســتقبلية بين المنظمة 
والحكومــة المصرية خاصة في مجاالت تعزيز فرص الحصول 
علــى وظائف الئقة بالمشــروعات اإلنتاجية الى جانب مجاالت 
تطوير المؤسســات وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية وتعزيز 

الحوار المجتمعي وضمان احترام حقوق العمال.
وقالــت الوزيرة ان الحكومة حريصة على تفعيل أطر الشــراكة 
مــع مختلف المنظمــات العالميــة وعلى رأســها منظمة العمل 
الدوليــة وذلك بهدف تحقيق االســتفادة القصــوى من البرامج 

والمشروعات التنموية التي تتبناها المنظمة.
وأوضحــت جامع ان التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة 
يمتد ألكثر من 84 عاماً كما أن إنشاء المكتب اإلقليمي للمنظمة 
في مصــر يعكس أهمية مصر بالنســبة للمنظمة كأحدي الدول 
المحورية بمنطقة الشــرق األوســط وقارة افريقيا، مشيرًة الى 
حرص الوزارة على تقديــم الدعم الكامل النجاح برنامج العمل 
األفضــل والذى تم اطالقه مؤخراً فى مصر بالتعاون مع منظمة 

العمل الدولية حيث يمثل هذا البرنامج مشــروعاً رائداً للتعاون 
المتميــز بيــن الحكومة المصريــة والمنظمة كما سيســهم فى 
جذب المزيد من االستثمارات العالمية للسوق المصري وزيادة 

الصادرات المصرية لالسواق الخارجية
وأشــارت جامع الى ان قطاع الصناعة يعد المحرك االساســي 
لمنظومــة التنمية االقتصادية الشــاملة حيث تســهم فى توفير 
منتجات صناعية تلبى احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص 
العمــل الى جانــب زيادة الصادرات المصرية ، مشــيرًة الى ان 
منظمة العمل الدولية تنفذ العديد من المشــروعات الناجحة في 
مصر بالتعاون مع  الوزارات واالجهزة الحكومية المعنية  ومن 
بينها جهاز تنمية المشــروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر.
ومن جانبه قال السفير/ ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة 
العمل الدولية للشــئون العربية واالفريقية ان المنظمة حريصة 
على انجاح برنامج العمل االفضل الذي تم توقيعه مع الحكومة 
المصرية مؤخراً والذي يستمر تنفيذه لمدة 4 سنوات ويستهدف 
تعزيز عالقات العمل ومؤسســاتها وتوســعاتها فى مصر وذلك 
بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، الفتاً الى انه من المقرر 
تشكيل لجنة تسيير لمتابعة تنفيذ مشروع التعاون الفني الجديد 

تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والعمال 

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وفد 
منظمة العمل الدولية مشروعات التعاون 

المستقبلية بين المنظمة والحكومة المصرية

نظم مركــز تحديث الصناعة التابع لــوزارة التجارة والصناعة 
مؤتمــراً ختاميــاً ألنشــطة بروتوكــول التعــاون المشــترك مع 
المجلــس الثقافي البريطانــي لتطوير ودعم الحرف التراثية من 
خالل برنامج »تطوير االقتصاد الشــامل واإلبداعي« والذي قام 
بتنفيــذه برنامج كريتيف إيجيبت، شــارك فــي فعاليات المؤتمر 
الدكتــور/ عمرو طه، المدير التنفيــذي لمركز تحديث الصناعة 
والسيد/ أليكس المبرت، نائب رئيس المركز الثقافي البريطاني. 
وقــال الدكتــور/ عمرو طــه، المديــر التنفيذي لمركــز تحديث 
الصناعة أن بروتوكول التعاون استند إلى ثالث محاور أساسية 
تضمنت مســابقة التصميم، وتنمية قدرات ومهارات المصممين 
ورواد األعمال ومســؤولي الجمعيات األهلية، كما تضمن أيضاً 
تقييــم معرض خارجي في برمنجهام بالمملكــة المتحدة تمهيداً 
للمشــاركة بمنتجات عارضي برنامج كريتيف إيجيبت في العام 

المقبل لفتح أسواق جديدة للحرفيين ورواد األعمال.
وأضــاف طــه أن مشــروع مســابقة التصميــم اســتهدف ربط 
المصمميــن المبدعيــن بمصنعــى الحــرف اليدويــة والتراثيــة 
لتطويرها في خمســة قطاعات هــي هي الكليم اليدوي، والتلي، 
وااللباستر، والخيامية، والفخار، مشيراً إلى أنه تقدم للمسابقة 
ما يزيد علي 40 مصمم فاز منهم 4 مصممين حيث تم ربطهم 
بالتجمعــات الحرفية فــي محافظات الــوادي الجديد، واالقصر، 

والقاهرة، وسوهاج. 
ولفــت الى أن تنفيذ المشــروع تضمن تدريــب 6٣ حرفياً على 
كيفيــة تنفيذ التصميمات الجديدة بناًء علــى تقنيات فنية حديثة 

لتنفيــذ التصميم بجــودة مرتفعة وايضا تدريــب المنتجين على 
كيفية التشطيب الجيد للمنتج. 

ونــوه المديــر التنفيــذي لمركــز تحديــث الصناعــة إلــى أن 
البروتوكــول ســعى في الجــزء الثاني من المشــروع إلى تقييم 
احتياجــات عدد آخر من المصممين ورواد األعمال ومســؤولي 
الجمعيات األهلية، لتحســين مهاراتهم اإلداريــة والتكنولوجية 
الالزمــة لنجاح مشــروعاتهم، وذلك لمواكبة متغيرات الســوق 
وتنميــة المشــروعات الخاصة بهم، حيث تــم تدريب 57 على 
مهارات إدارة المشــروعات والتســويق اإللكترونــي لما يمثله 
مــن دور هام وحيوي في عملية التســويق والترويج للعالمات 

التجارية والمنتجات المختلفة.
وأضــح طه أن برنامــج كريتيف إيجيبت يعتبــر أكثر من مجرد 
منفــذ تجارى، فهو أول مركز متكامل يجمع بين جدرانه ثقافات 
متعــددة ويبرز التواصل بين الحضارات التاريخية المختلفة من 
خــالل تجربة مبتكــرة تجمع بين التســوق والترفيه واكتســاب 
المعرفــة، الفتاً إلى أن كريتيــف ايجيبت يعد أول عالمة تجارية 
مســجلة فــي مجال المنتجــات الحرفيــة والمشــغوالت اليدوية 
فــي مصــر تســتهدف الحفاظ علي التــراث المصــري وتحقيق 
التنمية المســتدامة للحرفيين المصرييــن، حيث يجمع منتجات 
ابداعيــة وحرفيــة منتجة من مجموعة من أبــرز رواد األعمال 
والمصمميــن والحرفيين المصريين بإجمالي 140 مورد منهم 

40 تجمع صناعي في 17 محافظة مختلفة.

مركز تحديث الصناعة ينظم مؤتمرًا 
ختاميًا ألنشطة بروتوكول التعاون 

المشترك مع المجلس الثقافي البريطاني 
لتطوير الحرف التراثية
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كـورونا يهـدد االقتصــــــادات العالمية... 
والحكومات تستنفر لمــــــواجهة الخسائر

المصدر: موقع منظمة األونكتاد ومواقع إخبارية مصرية وعالمية

تقاريــر صادرة  توقعت 
المؤسســات  عــن 
الدوليــة  االقتصاديــة 
النمو  معدالت  انخفاض 
العالمــي  االقتصــادي 
هــذا العام إلــى أقل من 
2.5%، مــع عجــٍز في 
 2 الــى  يصــل  الدخــل 
تريليــون دوالر وهو ما 
ينــذر بدخــول االقتصاد 
لمرحلــة  العالمــي 
الركود، وقد اســتنفرت 
الحكومات والمؤسسات 
والبنوك المركزية حول 
العالــم لمواجهة النتائج 

المرتقبــة لفيروس كورونــا على االقتصــادات العالمية، وما قد 
يحمله من تبعات كارثية على القطاعات والشركات واألفراد.

فرنسا
أفــادت تقارير عالمية بــأن فيروس كورونا المســتجد يمكن أن 
يكبد فرنســا خسائر تصل الى ٣00 مليون يورو خاصة في ظل 
الركود الحاد لقطاعات الصناعات الفاخرة والطيران والسيارات 
والســياحة. وقد أعلنت الحكومة الفرنســية حالــة الطوارئ في 
البالد وخصصت حزمة مســاعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم 
الشــركات والموظفيــن، كما قدمــت الحكومة »مشــروع قانون 
مســاعدات دعم إضافية لمواجهة االنكمــاش المرتقب لالقتصاد 

في العام الحالي عند -%1.
الواليات المتحدة

أصبح االقتصاد األمريكي مهدداً بتراجع الناتج المحلى اإلجمالي 
بمقدار 1.5 تريليون دوالر وخســارة أكثر من 5 ماليين وظيفة 
هذا العام جراء تفشى وباء »كورونا« وتصاعد أعداد اإلصابات 
بالواليات المتحدة، حيث قرر بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي 
خفض معدالت الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين 
لمــا بيــن 0% و0.25% لمواجهــة اآلثار االقتصاديــة المحتملة 
لتفشــي فيروس كورونا في الواليــات المتحدة وعبر العالم. كما 
أعلــن البنك مجموعة تدابير جذريــة لتعزيز الثقة والحفاظ على 
القطاع المالي، وأعلن شــراء ســندات خزينة بقيمة 500 مليار 
دوالر وسندات رهن عقاري بقيمة مئتي مليار دوالر، وفتح باب 
إقراض المصارف لحّثها على مســاعدة الشركات واألفراد على 

تخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا. 

كما خصصت الحكومة األمريكية 400 مليار دوالر لدعم االقتصاد 
بسبب تبعات أزمة فيروس كورونا مع تزايد المطالب بتخصيص 
نحو 850 مليار دوالر لحزمة تحفيز تهدف إلى حماية االقتصاد 

من التبعات االقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
ألمانيا

كشفت تقارير عالمية أن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد قد 
تكلف االقتصاد األلماني ما يتراوح بين 225 -729 مليار يورو 
العــام الجاري وقد أعلنت الحكومــة األلمانية عن أكبر إجراءات 
اســتثنائية في محاولة للتصدي لتداعيات هذا المرض المســتجد 
على أكبر اقتصاد في أوروبا بقيمة 550 مليار يورو عبارة عن 

قروض من الدولة بضمانات ميسرة.
نيوزيلندا 

أكدت التقارير الصادرة عن المؤسسات االقتصادية النيوزيالندية 
أّن التأثيــر الســلبي لفيروس كورونا المســتجد علــى االقتصاد 
النيوزيلندي ســيكون كبيراً، حيث سيســهم في تقييد الطلب على 

السلع والخدمات وخفض اإلنتاج المحلي. 
وقد قام البنك االحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر النقد الرسمي 
مــن 1% إلــى 0.25%، كمــا أعلنت شــركة طيــران نيوزيلندا، 
إّنها ســتخّفض رحالتها الدولية بنسبة 85% في األشهر القليلة 

المقبلة.
وقد كشــفت الحكومــة النيوزيلندية عن حزمــة اقتصادية بقيمة 
7.٣ مليار دوالر على خلفية انتشار فيروس كورونا خاصة بعد 
التأكد من أن الفيروس ســُيدخل االقتصاد في ركود شــبه مؤكد، 
حيــث تهدف خطة المســاعدات إلــى دعم األجــور واإلعفاءات 

الضريبية وتعزيز الرعاية الصحية.

البرازيل
اتخذت الحكومة البرازيلية إجراءاٍت الحتواء انتشار الفيروس 
باإلضافــة إلــى إقرار خّطة دعــم بقيمة 26 مليــار يورو لدعم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائالت ذات الدخل المنخفض 

والمتقاعدين.
السويد

أعلــن البنــك المركزي الســويدي خطــة للتعامل الفــوري مع 
الفيــروس حال اتضاح تأثيره على اقتصــاد البالد وتوقع البنك 
تراجــع معدل النمو االقتصادي بســبب تفشــي فيروس كورونا 
المســتجد حيث أعلن البنك اإلبقاء على معدل الفائدة عند %0، 
كمــا توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنســبة 1.٣% هذا العام، 
كما كشــفت تقاريٌر محلية أن 70 ألف وظيفة مهددة باالختفاء 
فــي القطــاع التجاري فــي البالد، بســبب األزمــة االقتصادية 

الناجمة عن وباء كورونا.
وقد خرجت الحكومة السويدية بخطة دعم تبلغ 28 مليار يورو 
لدعــم االقتصــاد في مواجهــة فيروس كورونا علــى ان تتولّى 
الدولة دفع حّصة أكبر من أجور األشخاص الذين يتّم تسريحهم 
موقتاً بســبب تراجع أعمال أرباب عملهم، كما ُســمح للشركات 

إرجاء دفع ضرائبها.
روسيا

تناقش الحكومة الروســية أســوأ سيناريو يمكن أن يتعرض له 
االقتصاد الروســي وهو االنكماش بنســبة 10% هذا العام كما 
ســتنخفض إيرادات ميزانية روسيا من مبيعات البترول والغاز 
بقيمــة ٣9 مليار دوالر عــن المتوقع لهذا العام بســبب هبوط 

أسعار الخام. 
وقد وضعت الحكومة الروســية خططاً لمواجهة تبعات انتشــار 
فيــروس كورونــا حيــث كشــفت عــن تخصيــص الحكومة 4 
مليــارات دوالر من االحتياطي لتغطيــة احتياجات اإلنفاق ذات 
األولوية، وكشــفت عــن حزمة إجــراءات لمواجهة الفيروس، 
منهــا إغالق الحدود مع بيالروســيا، وتأســيس صندوق لدعم 
الشــركات والمواطنين المتضررين من األزمة الحالية وتسهيل 

إجراءات اإلقراض للشركات.
السعودية

ال شــك فــي أنه ســيكون هناك تأثير ســلبي لفيــروس كورونا 
المستجد على قطاعات عديدة باالقتصاد السعودي والتي تشمل 
قطاعــات التجارة والســياحة والبتــرول والبتروكيماويات وقد 
خصصت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامجاً قيمته 1٣.٣ 
مليــار دوالر لدعم القطــاع الخاص في إطــار مكافحة فيروس 

»كورونا المســتجد«، وهــذه الخطة تســتهدف تمكين القطاع 
المالــي مــن دعم نمــو القطاع الخــاص، ودعم جهــود الدولة 
فــي مكافحــة الفيــروس، باإلضافة إلــى تخفيف آثــاره المالية 
واالقتصاديــة المتوقعــة، ويتكون البرنامج مــن ثالثة عناصر 
أساســية؛ تســتهدف التخفيف مــن آثــار التدابيــر االحترازية 
لمكافحــة فيــروس كورونــا علــى قطــاع المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة، وتخفيف أعباء تذبذب التدفقــات النقدية، ودعم 

رأس المال العامل لهذا القطاع.
البحرين

تتعرض مملكة البحرين لضغوطات كبيرة نظراً لتداعيات تفشي 
فيروس كورونا، ناتجة عن هبوط أســعار البترول في األسواق 
العالمية، حيث تعتمد البحرين بشكل كبير على إيرادات البترول 
وقــد طلب مصرف البحرين المركزي من المصارف وشــركات 
التمويــل والتمويــل متناهي الصغر عرض تأجيالت لمدة ســتة 
أشــهر لألقســاط على المقترضين المتأثريــن بفيروس كورونا 
وذلك بدون رسوم كما إنه سيقدم للبنوك العاملة بقطاع خدمات 
األفراد ترتيبات تيســيرية إلعادة الشــراء تصل إلى ستة أشهر 
بنســبة صفــر بالمئة على أســاس كل حالة علــى حده. وقلص 
نسبة احتياطي السيولة للبنوك العاملة في تقدم خدمات األفراد 

إلى ثالثة بالمئة من خمسة بالمئة.
اإلمارات

تتفاقم بشكل تدريجي أزمة اقتصاد دولة اإلمارات فيما واصلت 
األســهم هبوطها وســط موجات بيع من جانب المستثمرين مع 
توالــي اإلجــراءات المتخذة مــن الدولة ضمن مكافحة تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
وقــد أعلن مصرف اإلمارات المركزي عن خطة دعم اقتصادي 
شــاملة بقيمــة 27 مليــار دوالر الحتــواء تداعيــات فيــروس 
»كورونــا« كما أصدر لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشــركات 
والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بســبب انتشــار 

الفيروس. 
مصر

يمثل تفشــي فيــروس »كورونــا« تهديــداً متزايــداً لالقتصاد 
المصري، تزداد به الضغوط على السياحة والتجارة وصادرات 
الغاز، كذلك فإن تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر بإيرادات 

قناة السويس التي بلغت 5.7 مليارات دوالر في 2019.
وقــد أعلنت الحكومــة المصرية تعليق الدراســة في المدارس 
والجامعــات لمــدة أســبوعين تعليــق حركة الطيــران في كافة 
المطــارات المصرية، مع تخصيــص 6.٣5 مليارات دوالر في 

إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا.
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• جــاري حاليــاً االنتهــاء مــن تنفيذ 1٣ مجمــع بنحو 12 
محافظة 9 منهم في صعيد مصر ســوف يتم االنتهاء منها 

مع نهاية العام الجاري وتضم حوالي 4500 مصنع. 

• مصلحــة الكفايــة اإلنتاجية والتدريــب المهني تضم 42 
مركزاً و68 محطة تدريبية موزعة على أنحاء الجمهورية 

وتضم ما يقرب من 42 ألف طالب وطالبة. 

• يضــم برنامج كريتيف إيجيبت منتجــات ابداعية وحرفية 
منتجة مــن مجموعة من أبــرز رواد األعمال والمصممين 
والحرفيين المصريين بإجمالي 140 مورد منهم 40 تجمع 

صناعي في 17 محافظة مختلفة.

• صناعة البالســتيك تتضمن حوالي 7 االف مصنع رسمي 
مســجل باتحاد الصناعــات المصرية تمثــل نحو 40% من 

صناعة البالستيك في مصر.

• تبلــغ صــادرات قطــاع الصناعــات الكيماويــة نحو 5.4 
مليــار دوالر أي حوالي 22% من إجمالي هيكل الصادرات 
المصرية، تبلغ صادرات قطاع البالســتيك نحو 1.8 مليار 

دوالر سنوياً.

• المرأة تســتحوذ على نســبة ٣7 % من مشــروعات ريادة األعمال  

في مصر.  

• 6 دول إستحوذت أسواقها على 50 % من اجمالى الصادرات المصرية شملت اإلمارات العربية المتحدة 
بقيمــة 541 مليــون دوالر وتركيا بقيمة 271 مليون دوالر و الواليــات المتحدة األمريكية بقيمة 241 
مليون دوالر ر والمملكة العربية السعودية بقيمة 249 مليون دوالر وايطاليا بقيمة 2٣4 مليون دوالر 

ومالطا بقيمة 178 مليون دوالر.

• حققت الصادرات المصرية زيادة ملموســة خالل شــهر يناير 
وفبرايــر  الماضي بنســبة 6% حيث ســجلت 4 مليار و 516 
مليون دوالر مقارنة بنحو 4 مليار  و 255 مليون دوالر خالل 

نفس الفترة من عام 2019 وبفارق 261 مليون دوالر

• 4 قطاعــات تصديريــة حققــت نمواً ملموســاً خالل الشــهرين 
الماضي واســتحوذت على نسبة 44.5% من اجمالى الصادرات 
المصريــة بقيمــة 2 مليــار و 7مليــون دوالر تضمنت صادرات 
قطاع الصناعات الغذائية و  مواد البناء و الصناعات الهندســية 

والصناعات اليدوية  

• منحــت هيئــة التنميــة الصناعية  9 ألــف و 792 رخصة 
صناعية وقيد 5 آالف و 18 سجل صناعى خالل الـ 7 أشهر  

االولي من العام المالي الحالي  

•  ســاهم برنامج دعم التصنيع المحلى بتوفير منتجات وطنية جيدة بديلة لإلســتيراد من الخارج  فى 
توفير  ٣ مليار و ٣17 مليون جنيه خالل الـ7 اشهر الماضية  
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عقد الدكتــور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس 
الــوزراء مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء 
يــوم الثالثاء 24 من مــارس إلعالن عدٍد من 
القــرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير 
اإلجــراءات االحترازية المتبعة على مســتوى 
الدولة لمجابهة انتشــار فيــروس » كورونا« 
المستجد؛ وذلك للحفاظ على سالمة المواطنين، 

وتحقيق أعلى معدالت األمان لهم. 
تضمنت هــذه القرارات حظر حركة المواطنين على الطرق العامة 
من الســابعة مســاء وحتى السادســة صباحا وإ يقاف كافة وسائل 
النقل العــام والخاص . إلى جانب تعليق جميع الخدمات الحكومية 
فــي الوزارات والهيئات الحكومية وإغــالق كافة المحال التجارية 
من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي 

الجمعــة والســبت مع اســتثناء محــال البقالة 
اإلغالق.تطبيــق  قــرارات  مــن  والصيدليــات 
الغلق الكامل على جميــع المقاهي والكافيهات 
والكافيتريــات واقتصــار عمــل المطاعــم على 

توصيل الطلبات إلى المنازل.
شــملت القرارات أيضا مد تعليق الدراسة لمدة 
أسبوعين آخرين بالمدارس والجامعات مع غلق 
جميــع النــوادي الرياضية والمراكز الشــبابية 
والصاالت الرياضية فضال عن مد العمل بقرار 
الحد من الموظفين بالحكومة وجيمع الشركات والهيئات الحكومية 
لمدة 15 يوما تنتهي في منتصف شهر أبريل.. وقد تم التنسيق مع 
وزارة الداخلية لمد ســريان عمل رخص المرور طوال مدة الحظر 
وقد تقرر فرض غرامة 4 آالف جنيه أو الحبس ٣ سنوات لكل من 

يخالف قرارات الحكومة.

أكــد الجهــاز المركزي للتنظيــم واإلدارة أنه ال صحة لالســتغناء 
عــن أي عامل مــن العاملين بالجهــاز اإلداري بشــكل دائم عقب 
قــرار تخفيض أعــداد العاملين بالقطاع الحكومي بســبب فيروس 

»كورونا« المستجد.
وكذلك نفى المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض 
المواقــع اإللكترونيــة وصفحــات التواصل االجتماعــي من أنباء 
بشــأن االســتغناء عن نســبة من العاملين بالجهاز اإلداري بشكل 
دائم عقب قرار تخفيض أعدادهم بسبب فيروس »كورونا »ونفى 

صحة تلك األنباء.
 وأوضــح الجهــاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة أن قــرار رئيس 
مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين بالجهاز اإلداري 
بالمصالــح الحكوميــة يأتي ضمن حزمة اإلجــراءات االحترازية، 

لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد .
واضاف الجهاز بأنه سيتم استئناف العمل لجميع العاملين بالدولة 

عقب انتهاء مدة القرار، التي تم تحديدها بخمسة عشر يوماً.
 وأشــار إلــى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )719( لســنة 
2020 بشــأن تخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية ينص 
علــى منح إجــازة اســتثنائية مدفوعة األجر لمدة أســبوعين من 

تاريخ صدوره .
والقرار يضم الفئات اآلتية، وهم )الموظفة الحامل أو التي ترعى 
طفــاًل أو أكثر يقل عمره عن 12 عامــاً، أو التي ترعى أبناء من 
ذوي االحتياجــات الخاصة، والموظف الُمصاب بأي من األمراض 
المزمنــة، والموظــف ذوي االحتياجــات الخاصــة ، ويضم كذلك 
الموظــف العائد مــن خارج البــالد، والموظف المخالــط لُمصاب 

بمرض ُمعد.

كمــا ينص القــرار أيضاً على منــح إجازة للعاملين الذين تســمح 
طبيعة وظائفهم بــأداء المهام المكلفين بها من خالل المنزل دون 
التواجد في مقر العمل، وأن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم 

بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.
وفــي النهاية ومن خالل تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد 
الشائعات ، أكد الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة على أن الهدف 
مــن هذا القــرار وتلــك اإلجــراءات الحفاظ على ســالمة وصحة 
المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل.
وناشــد الجهــاز المركزي للتنظيم واإلدارة جميع وســائل اإلعالم 
المختلفــة ورواد مواقــع التواصــل االجتماعــي لتحــري الدقــة 

والموضوعية  في نشر األخبار .
وناشــدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر  معلومات 
ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب ُموظفي الدولة، 
خاصًة وأن مثل هذه الشــائعات قد ســبق نفيها وتوضيح الحقائق 

بشأنها أكثر من مرة.

في إطار تكليفات الرئيس السيسي
الحكومة المصرية تتخذ إجراءات احترازية 

عالية المستوى لمواجهة فيروس » كورونا« 

الحكومة : لن نستغنى عن نسبة من العاملين 
بالجهاز اإلداري بعد تخفيضهم بسبب »كورونا«

التنظيم واإلدارة : ال صحة إلجبار أي موظف 
بالدولة للخروج على المعاش المبكر

كشف المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من 
أنبــاء عن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة 
الذين تجاوزوا الخمسين عاماً على الخروج المعاش المبكر تمهيداً 
لالنتقــال للعاصمــة اإلداريــة الجديدة، تواصل المركــز مع الجهاز 
المركــزى للتنظيم واإلدارة، والذى نفى تلــك األنباء، مؤكداً أنه ال 
صحــة إلجبار أى موظــف بالجهاز اإلدارى للدولــة على الخروج 
للمعــاش المبكر، ُموضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختيارى لكل 
موظــف بالدولة يكفلــه له القانون وال يجوز إجباره عليه بأي حال 
من األحوال، عالوة على حصول الموظف على ميزات حكومية إذا 
مــا قرر الخروج على المعاش طواعية، ُمشــدداً على أن الحكومة 
حريصــة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المســاس 

بها ُمطلقاً.
باإلضافــة إلــى المزايا التــي يكفلها القانون للموظــف إذا ما طلب 
بكامــل إرادته اإلحالة للمعاش الُمبكر مــن حيث الترقية أو المزايا 
التأمينيــة ، وقد ناشــد الجهــاز المركزي للتنظيم واإلدارة وســائل 
اإلعالم المختلفة ومرتادى مواقع التواصل االجتماعي تحرى الدقة 
والموضوعية فينشــر األخبــار، والتواصل مع الجهــاز للتأكد قبل 
نشر معلومات ال تستند إلى أي حقائق، تؤدى إلى بلبلة الرأي العام 

وإثارة غضب موظفى الجهاز اإلدارى للدولة.
ونفــى الجهاز ما تردد أيضا من أنباء بشــأن اعتزام الحكومة نقل 
كافــة الهيئات الخدميــة الحكومية إلى العاصمــة اإلدارية الجديدة 
بحلــول يونيــو 2020، األمر الذي يشــكل عبئا علــى المواطنين، 
ُمؤكــداً أن خدمــات المواطنيــن ســتظل موجودة فــى أماكنها مثل 
مكاتب الشهر العقاري واألحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات 

المرور وغيرها، مشــدداً علــى أن هناك جهــوًدا مبذولة من كافة 
الــوزارات لميكنة الخدمــات تخفيفاً عن كاهــل المواطنين وإنجاز 

الخدمات دون أي صعوبات.
كمــا نفــى أيضــا المركز ما تــردد من أنباء بشــأن قيــام الحكومة 
بوقــف اإلعــارات لموظفي الجهــاز اإلدارى للدولــة، ُمؤكداً أنه ال 
صحــة لوقف اإلعارات لموظفي الجهــاز اإلداري للدولة، ُموضحاً 
أن اإلعارات مســتمرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لســنة 
2016 والئحتــه التنفيذيــة، وقــرار رئيس مجلس الــوزراء رقم 
1459 لســنة 2018 بإطالق مــدد اإلعارات واإلجازات الخاصة، 
والذى أجاز للموظف أن يتقدم بطلب تجديد اإلعارة عن طريق أحد 
أقاربه حتــى الدرجة الثانية أو غيرها بموجب توكيل خاص ودون 

اشتراط حضوره شخصياً.
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هــى  والجــودة  للمواصفــات  العامــة  المصريــة  الهيئــة 
ــى  ــدة ف ــة الرســمية الوحي ــد والجه ــى المعتم ــع القوم المرج
ــع أنشــطة إعــداد وإصــدار  ــام بجمي ــا القي ــوط به مصــر المن
أنشــطتها  عــن  فضــالً  المصريــة  القياســية  المواصفــات 
المطابقــة  وتقييــم  الجــودة  توكيــد  مجــال  فــى  المختلفــة 
للمنتجــات واالختبــارات والمعايــرات الصناعيــة بهــدف رفــع 
جــودة المنتجــات المصريــة بمــا يجعلهــا قادرة على المنافســة 
ــة المســتهلك  ــك حماي ــة وكذل ــة والمحلي فــى األســواق الدولي
والبيئــة باالضافــة الــى تمثيــل الدولــة فــى المنظمــات الدوليــة 
واالقليميــة فــى مجــاالت المواصفــات والجــودة و المعايــرات 

واالختبــارات
عالمــة الجــودة هــى العالمــة التــى اعتمدتهــا الهيئــة وتــدل 
علــى مطابقــة الســلعة للمواصفــة القياســية المعنيــة وعلــى 
أن المنشــأة لديهــا نظــام رقابــة وتوكيــد جــودة فعــال إلنتــاج 

ســلعة بالجــودة المطلوبــة. ووجــود عالمــة الجــودة )وهــى اختياريــة 
ــا  ــا واختباره ــم فحصه ــلعة ت ــذه الس ــى أن ه ــا يعن ــلعة م ــى س ( عل
ــة /  ــة )مصري ــية المعني ــات القياس ــا للمواصف ــن مطابقته ــد م والتأك
ــط  ــال لضب ــا متكام ــق نظام ــا تطب ــة له ــأة المنتج ــة( وأن المنش أجنبي
ــن  ــا يضم ــة بم ــتراطات المطلوب ــر واالش ــتيفاء المعايي ــودة واس الج

ــة. ــج بالجــودة المطلوب ــم المنت ــى تقدي ــك المنشــأة عل ــدرة تل ق
 ويتــم الترخيــص بعالمــة الجــودة للســلع والمنتجــات فــى القطاعــات 
الصناعيــة المختلفــة )هندســية - كيماويــة - غذائيــة - غــزل ونســيج( 
ــج  ــى نتائ ــب المنشــأة المنتجــة للســلعة واســتنادا عل ــى طل ــاءاً عل بن
الدراســات الفنيــة التــى تقــوم بهــا الهيئــة فــى هــذا الشــأن متضمنــة 
مطابقــة المنتــج للمواصفــات القياســية المعنية. ونظــام عالمة الجودة 
المصريــة يســتند إلــى المعاييــر الدوليــة الــواردة بدليــل األيــزو 28 

)17026:2015 ISO/IEC TR 1982)والــذى صــدر محلــه/
ــة ومســتحضرات  ــلع الغذائي ــا للس ــم منحه ــالل(  فيت ــة )ح ــا عالم أم
التجميــل و العنايــة الشــخصية لضمــان بشــكل واضــح أن المنتــج 
متوافــق تمامــا مــع الشــريعة اإلســالمية علمــا بــأن الهيئــة المصريــة 
ــات و الجــودة وحدهــا و دون غيرهاهــي المنوطــة  ــة للمواصف العام
بالترخيــص بوضــع عالمــة حــالل علــي الســلع و المنتجــات فــي 

ــذا الشــأن. ــي ه ــات القياســية الصــادرة ف ضــوء المواصف

وبالنســبة لعالمــة )المطابقــة( فهــى عالمــة معتمــدة مــن الهيئــة 
ــة  ــية المصري ــة القياس ــلعة للمواصف ــدة الس ــة وح ــى مطابق ــدل عل ت
الملزمــة الخاصــة بهــا وذلــك للســلع الهندســية.. ونظــام عالمــة 
ــأنها  ــات الصــادر بش ــى المنتج ــق عل ــارى يطب ــام إجب ــة  نظ المطابق
قــرارات وزاريــة ملزمــة وذلــك للســلع الهندســية حيــث تقــوم الهيئــة 
باجــراء الفحــوص واالختبــارات الدوريــة علــى مثــل هــذه المنتجــات 
للتحقــق مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية المصريــة المعنيــة 
ــة  ــى عالم ــول عل ــة للحص ــى الهيئ ــب إل ــأة بطل ــدم المنش ــث تتق حي
المطابقــة وبعــد ذلــك يتــم زيــارة المنشــأة لدراســة إمكاناتهــا وتصنيــع 
النمــوذج األساســى لالنتــاج  وإجــراء الفحــوص واالختبــارات علــى 
النمــوذج األساســى طبقــا للمواصفــات القياســية المعنيــة وتقييــم 
نتائــج االختبــارات وبنــاءا عليــه إخطــار المنشــأة فــور االنتهــاء مــن 
ــا  ــاج طبق ــى االنت ــدء ف ــة للب ــا بالمطابق ــارات إم ــوص و االختب الفح
ــباب  ــأة باألس ــر المنش ــة فتخط ــدم المطابق ــى أو بع ــوذج األساس للنم
لتالفيهــا وتقديــم نمــوذج أساســى جديــد إلعــادة االختبــارات. يعقــب 
ذلــك تقــدم المنشــأة بطلــب لفحــص دفعــة االنتــاج وصــرف عالمــات 
المطابقــة لتقــوم الهيئــة بدورهــا بفحــص واختبــار دفعــة االنتــاج 
ــش . ــوذج األساســى واصــدار محاضــر الفحــص والتفتي ــا للنم طبق
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