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 التمثيل رئيس  -عنرت  أمحد/  التجارة والصناعة وزارة أول وكيل السيدحبضور باجلمعية  التصديرعقدت جلنة 
 هم : والسادة رؤساء اإلدارات املعنية باملناطق واألسواق املشار إليها بالتمثيل التجاري املصري بعض و –املصري  التجاري

 املنصب / اجلهة  اإلسم 

 األوروبي اإلحتاد إدارة مدير كمال حازم/  جتاري مفوضوزير 

 أوروبا شئون إدارة مدير السيد حممد/  جتاري مفوضوزير 

 رياملص التجاري التمثيل – األوروبي اإلحتاد إدارة قرني ياسر  / جتاريمستشار 

 املصري التجاري التمثيل –أفريقيا إدارة باشا علي/  جتاريمستشار 

 املصري التجاري التمثيل –العربية الدول إدارة نبيل راجي/  جتاريمستشار 

 رياملص التجاري التمثيل –األوروبي اإلحتاد إدارة طنطاوي عمر/  ثانيسكرتري 

 املصري التجاري التمثيل –العربية الدول إدارة علي حممد/  ثانيسكرتري 

 

وقد عقد  ،2019أكتوبر  21املوافق  يوم اإلثنني من ظهروالنصف  يف متام الساعة الثانية وقد عقد اإلجتماع

دارة الدكتور شريف اجلبلي عضو جملس إرئيس اللجنة و –اإلجتماع إجتماعًا برئاسة املهندس/ مصطفى النجاري 

مبقر اجلمعية ية عدد من السادة أعضاء اجلمع، واجلمعية ورئيس جلنة افريقيا باجلمعية ورئيس الشعبة العامة للمصدرين 

 بهدف فتح باب احلوار واملناقشة حول:باجليزة ،

 بدء تفعيلها " كافة اإلتفاقيات التجارية التي مت توقيعها مؤخرًا ،والتعرف على تاريخ
 والفرص التصديرية املتاحة لألسواق املختلفة ،وخاصة باملناطق التالية:

 أوروبا ( –اإلحتاد األوروآسيوي  –شرق ووسط آسيا ومنطقة الصني  –) شرق ووسط وجنوب إفريقيا 
 

يع السادة حبم التصدير باجلمعية جلنةرئيس  –املهندس / مصطفى النجاري وقد بدأ اإلجتماع بكلمة ترحيب من 

مية بغرض تنمع كافة اجلهات املعنية واملستمر احلضور مؤكدًا على ضرورة وأهمية فتح باب التواصل الدائم 

 حبلول %53 إلي لتصل افريقيا مع التجارة حجم لنمو فرص متتلك مصر أنالصادرات املصرية والنهوض بها ،مؤكدًا 

بدأ العمل به فعليا حتت اشراف وزارة قطاع األعمال ويربط بني مينائي  مالحي خط وجود ظل يف خاصة 2030

مومباسا يف كينا والذي يأتي ضمن مشروع "جسور" لتعزيز التجارة البينية مع افريقيا فضال عن سريان  - العني السخنة

 ا وال تتعارض معها مبا يصبواليت تتكامل بنودها مع اتفاقية الكوميس  2020اتفاقية التجارة احلرة القارية يف يوليو 

 .فى صاحل تنمية التجارة االفريقية ومنو الصادرات

ى زيادة الصادرات حيث ف وفعااًل ًاكبري ًاأن التوسع فى اقامة املراكز اللوجيستية يف افريقيا يلعب دور سيادتهأكد كما 

ب النفاذ إلي عدد بضائع "حاضرة" جبانانها تتماشي مع ثقافة املستوردين واملشرتين األفارقة الذين يفضلون رؤية ال

بالرغم من ، موضحًا أنه .اكرب من االسواق وخفيض التكاليف وزمن الوصول وبالتالي رفع تنافسية املنتجات املصرية



واي ستغلة مثل اتفاقية املريكسور واليت تضم الربازيل وارجواي وبارجاملوجود بعض االتفاقيات التجارية اهلامة غري 

مقارنة  %110بنسبة  2018، إال أن حجم الصادرات املصرية لدول امريكا الالتينية تضاعفت خالل عام واألرجنتني

بالرغم من بعد هذه االسواق ومن االتفاقيات اهلامة اليت تسمح لنفاذ اكرب للمنتجات املصرية إلي خمتلف  2017بـ

  .اسواق العامل

ملراقبة تغري حركة االسواق نتيجة تأثرها باالحداث السياسية كد على أهمية عمل دراسة وخطة اسرتاتيجية كما أ

واالقتصادية مثل دول االحتاد االوربي واملنطقة العربية وغريها، مشرًيا إلي تأثر حركة التجارة بالتطورات الدولية اليت 

ؤشرات للتنبؤ متغيري من االسواق املستهدفة وقد متثل نفاذة جديدة وفرص للتصدير خالل فرتة قصرية وقد تعطي 

حبدوث تباطئ فى بعض االسواق وبالتالي تعطي افضلية ملتخذي القرار واملصدرين املصريني فى اختيار االسواق 

ل زيارات وفود أهمية تباد، مركزًا على ضرورة و الواعدة واليت متتلك فيها املنتجات املصرية ميزة تنافسية عن غريها

جبانب املعارض الدولية املتخصصة ومنها فود افريقيا، مشريأ أن مصر تشهد  رجال األعمال ملختلف االسواق الواعدة

زخم كبري يف حركة الوفود التجارية واملستثمرين وانتقال رؤوس األموال وبعض الصناعات من خمتلف دول العامل 

 ما يؤهل مصر لتصبح مركز اقليمي ودولي لألعمال

 

 ه  ، موضحًا أن كلمته مرحبًا جبميع احلضوراملصري  التجاري تمثيلال رئيس  -عنرت  أمحد/ األستاذ السيدثم بدأ 

، لتعزيز ىة أرض القامة منطقة لوجيستية كربمفاوضات بني احلكومة فى مصر وجيبوتي لتخصيص مساح توجد حاليًا 

ايتجية وتوجه الدولة اسرتللوجيستية من املشروعات القومية اليت ختدم ا املنطقة ،مؤكداً أنريقياالتجارة البينية مع اف

لتيسري التجارة والنفاذ لالسواق االفريقية وزيادة الصادرات، موضحا أنه سيشرف على املشروع بنفسه ويدرس دخول 

مستثمرين ورجال أعمال مصريني فى تنفيذه خاصة وانه سيقام على مساحة كبرية جيري حاليا التفاوض بشأنها مع 

  .خمازن وكافة اخلدمات اليت تتطلبها عمليات التصدير وصوال إلي املشرتياجلانب اجليبوتي ويتضمن ساحات و

دولة افريقية وسيتم تطبيقها على عدة مراحل  54جاري العمل باتفاقية التجارة احلرة القارية واليت تضم  هأكد أنكما 

ريا إلي بدء تنفيذ بنود من التجارة االفريقية ،مش %90بداية من جتارة السلع وجتارة اخلدمات مبا يسمح بتحرير 

  . 2020االتفاقية يف يوليو 

ن مستقبل التجارة البينية بني مصر وافريقيا واعدة خاصة يف ظل رئاسة مصر لالحتاد االفريقي واتفاقية وأكد سيادته أ

الفريقية االتجارة احلرة القارية واليت ال تتعارض مع اتفاقيات الكوميسا جبانب دخول عدد من البنوك املصرية للسوق 

 %15اليًا ل االفريقية يشكل ححجم التجارة البينية بني مصر والدو، موضحًا أن  ووجود خط مالحي بني مصر وكينيا

  .2030خالل  %53 ن يصل إىلأريقيا ودول العامل، ومن املتوقع مجالي التجارة بني افإمن 

ا أن رة احلرة بني مصر واالحتاد األوراسي، مشريوأضاف أنه جاري االتفاق مع االحتاد األوراسي بشأن اتفاقية التجا

هناك فرص كبري لنمو الصادرات املصرية فى اسواق روسيا حيث تشكل صادرات احلاصالت الزراعية نسب ترتاوح ما 

، الفتا ان احلكومة تولي اهتمام بتوقيع اتفاقية جتارة حرة مع روسيا مبا يتيح تنوع كبري للمنتجات %60إلي  65بني 

 .ية جبانب جتارة القمح واليت تقدر بامللياراتاملصر

رب قدر جاري املصري يبذل كافة اجلهود املمكنة للقيام بأكلتوقد أكد سيادته يف نهاية كلمته على أن جهاز التمثيل ا

،بهدف توفريها جملتمع األعمال املصري ،لكن نظرًا لزيادة قاعدة من الدراسات السوقية لعدد كبري من الدول 



يف مصر ،فأصبحت هناك صعوبة يف توصيل هذا الكم من املعلومات املتعاملني من ممثلي جمتمع األعمال 

راسات السوقية هلم ،األمر الذي يستوجب ضرورة تعاون اجلمعية مع جهاز التمثيل التجاري املصري يف توصيل والد

الل من أعضاء اجلمعية ،وهو ما سيتم التنسيق له خكافة تلك الدراسات إىل املستفيدين من املصدرين املصريني 

 .صرييتم إجراءها من قبل جهاز التمثيل التجاري امل الفرتة القادمة ملوافاة اجلمعية بكافة الدراسات السوقية اليت

 

عضو جملس إدارة اجلمعية ورئيس جلنة افريقيا باجلمعية، ورئيس جلنة / الدكتور شريف اجلبلي  ثم بدأ
بدء جمموعة من املصنعني املصريني يف تأسيس شركة مصرية كلمته موضحًا ، العالقات االفريقية باحتاد الصناعات

 املنتجات املصرية وتقديم كافة اخلدمات اللوجيستية للصادرات، مشرياً أن هيكل مساهمني الشركة فى تنزانيا لتسويق

أن انشاء شركة للتجارة ، كما أكد  2020اعضاء وسيبدأ عملها فى نشاط التصدير بداية من  8من احتاد الصناعات وتضم 

ملصرية اليت ستخلق منو حقيقي للصادرات ا فى افريقيا جبانب مشروعات املناطق اللوجيستية، من أهم املبادرات

 .فى اسواق افريقيا

واشار إلي ان مهام الشركة فى بداية نشاطها سيكون مقتصر على التصدير جبانب استرياد بعض السلع ومستلزمات 

ت ااالنتاج اليت حتتاجها الصناعات املصرية من خمتلف اسواق افريقيا جبانب دراسة فرص االستثمار يف بعض الصناع

 .اليت متتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرص للنمو فى افريقيا ومنها علي سبيل املثال اسطوانات الغاز

عن تنظيم احتاد الصناعات بالتعاون مع جلنة التعاون االفريقي باالحتاد وجلنة افريقيا جبمعية رجال  أضح سيادتهو

ار ج لفرص التعاون التجاري وحبث جماالت االستثماألعمال زيارة لوفد من كبار املسئولني ورجال األعمال للرتوي

 .فى افريقيا وتشمل زيارة غانا وساحل العاج يف فرباير القادم

 

 ثم فتح باب املناقشات للسادة احلضور والتي تركزت على ما يلي : 

دة املتحيات وعضو جملس إدارة معهد االحجار الطبيعية بالوال علي عبد القادر عضو اجلمعية /املهندسأكد 

االمريكية ممثاًل عن الشرق االوسط افريقيا، على أهمية انشاء وحدة لالحباث والتطوير جبهاز التمثيل التجاري ويتم 

 أن االحباث والتطوير من أهم اآلليات فى قياس، مؤكدًا  تعميمها على خمتلف مكاتب التمثيل التجاري فى اخلارج

الشرتطات واملواصفات العاملية املطلوبة يف الصادرات املصرية آداء االسواق وحركة التجارة فى العامل وا

والصناعات اهلامة للتصدير االمر الذي يعزز من تنافسية املنتج احمللي دوليا وسيساهم بشكل كبري فى زيادة 

 .الصادرات

نبؤ بفرص التن تتضمن وحدة االحباث والتطوير "مونيرت" لقياس آداء وحركة االسواق من حيث سيادته أ كما طالب 

منو التجارة او التباطئ او خماطر التجارة الدولية واختيار االسواق الواعدة اليت متتلك فيها مصر ميزة تنافسية اعلي 

 .خاصة فى دراسة اسواق افريقيا واقرتح انشاء جملس أعلي للتصدير

 

فى زيادة  مل تستفيد منها مصر أن بعض االسواق مثل امريكا الالتينيةمعية اجلاملهندس/ اشرف العتال عضو  أوضح

الصادرات نتيجة لبعدها اجلغرايف، مشريا انها حتتاج إلي جهد اكرب من املصدرين وزيارات جتارية دورية وابرام 

اتفاقيات على املستوي القطاع اخلاص واحلكومة لتحقيق اكرب استفادة ممكن من االتفاقيات التجارية اهلامة خاصة 

 .املريكسور

 



رؤساء إدارات مكاتب التمثيل التجاري خالل االجتماع االتفاقيات التجارية القائمة بني مصر والدول استعرض ثم 

ية االفريقية والعربية وامريكا الالتينية، منها اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية والكوميسا، املريكسور، واالتفاقية الثنائ

  .مع تركيا جبانب اغادير

 

، االتفاقية املوقعة بني مصر جهاز التمثيل التجاري -ادارة االحتاد األوروبي -حازم كمالالوزير املفوض عرض 

عاما وجتدد تلقائيا واهلدف  15لتحرير التجارة السلعية ومدتها  25/1/2001واالحتاد األوروبي، مشريا انها مت توقيها فى 

نتائج املتوقعة من خروج اجنلرتا من االحتاد كما قدم دراسة حول ال، منها هو زيادة الصادرات لالحتاد االوروبي

  .األوروبي وكيف ميكن استغالهلا لصاحل فتح جماالت للتجارة بني مصر واجنلرتا

، أن هناك اتفاقية اوروبية بني مصر وعدد من الدول  أوروبا شئون ادارةممثل  –حممد السيد  األستاذ / أوضح 

االوروبي، مشريا ان تركيا وقعت اتفاقية جتارة حرة مع مصر لتبادل بعض وهي معنية بالدول خارج اعضاء االحتاد 

 مستورد للمنتجات كربأ ثاني تركيا، كما أكد أن  السلع الصناعية فى اطار كامل بني اجلانبني وحققت نتائج اجيابية

 للصادرات املصرية ما مليار دوالر ويوجد تنوع كبري 2.1املصرية العام املاضي بعد دولة األمارات بصادرات تقدر بـ

بني االمسدة واملالبس واالقمشة واملنسوجات والبرتوكيماويات، مضيفا أن هناك فرص كبرية لزيادة صادرات اجللود 

  .لرتكيا

ا، موقف التجارة بني مصر وافريقي ادارة افريقيا،ممثل  -علي  باشا مستشار جتارياألستاذ / من جانبه استعرض 

أن مؤكدًا  ، حتقيق منو صادرات جيد مع بدء دخول اتفاقية التجارة احلرة القارية حيز التنفيذمشريا انه من املتوقع 

واليت بلغت الصادرات املصرية  2018خالل عام  %35حجم التجارة مع افريقيا حقق زيادة فى معدالت النمو بنسبة 

من امجالي  %17رتنا ألفريقيا تشكل نسبة ، مشريًا أن صاد2017مليار دوالر خالل  3.6مليار دوالر مقابل  5اكثر من 

ن السوق االفريقية بها فرص منو كبري للصادرات خاصة وانها ، كما أوضح أ ."حجم الصادرات املصرية وهو منو"جيد

تتميز بتنوع كبري للسلع مبا يشجع املصدرين للدخول إلي اسواق افريقيا خاصة فى تصدير مواد البناء والبالستيك 

يقيا ابرز االتفاقيات املوقعة بني مصر وافر ، كما قام باستعراض  ب والورق االدوية واالغذية وغريهاواحلديد والصل

دولة وقامت حنو  22وتضم  98ومنها اتفاقيات الكوميسا والتجارة احلرة القارية، مشريا أن اتفاقية الكوميسا قائمة منذ 

وهي اوغندا وتنزانيا وجزر القمر،  %80ول اجلمارك بنسبة د 3بينما خفضت « زيرو مجارك»دولة ومنها مصر بتطبيق  14

 .«زيرو مجارك»تصل إلي س 2020وبنهاية  2016ض اجلمارك من مضيفا أن الكونغو بدات بتخفي

مليار فى  1.1مقابل  2018مليار دوالر فى عام  1.5أكد ان صادرات مصر لدول الكوميسا وصلت إلي ويف نهاية كلمته 

من امجالي الصادرات املصرية لدول الكوميسا يليها ليبيا وكينيا  %30الصادرات املصرية للسودان وتقدر نسب  2017

من السلع  %90رير حتإىل أن االتفاقية تهدف  فأكد سيادته فيما خيص اتفاقية التجارة احلرة القارية ، أما  واثيوبيا

فقط، مشريا  %10 ئمة السلع استثنائية اليت تصل لـواخلدمات بني الدول االفريقية عدا بعض األصناف احلساسة وهي قا

دولة ومن املتوقع ان يتم صدور جداول السلع املعفاه واملستبعدة من االعفاء بداية من عام  54ان االتفاقية تضم 

 . ة، مشريا ان املكاسب من تلك االتفاقية عديدة على املستوي السياسي واالقتصادي وتنمية التجارة البيني2020

 



ر إىل مجيع ،بتوجيه الشكرئيس جلنة التصدير باجلمعية  –/ مصطفى النجاري املهندس قام  نهاية اإلجتماع ويف

 متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع ومؤكدًا على ضرورةاللقاء حلضور على حسن املشاركة الفعالة خالل االسادة 

اإلستمرار يف التواصل املثمر بني اجلمعية والتمثيل التجاري املصري للتعرف عن قرب على كل ما هو جديد وتبادل 

 . اآلراء بني كافة األطراف للنهوض بالصادرات املصرية 

 


