
 
 

 التصديرحمضر إجتماع جلنة 
 كسبولينك إمع مجعية املصدرين املصريني 

Zoom Video Conference Meeting 

 2020 يونيو 23املوافق  الثالثاءيوم 

 

 بجمعية  صدير عقدت لجنة الت
 
ن إجتماعا ن  جمعية المصدرين المرصيبالتعاون مع   رجال األعمال المرصيي  ي 

Expolink  من خاللZoom Video Conference Call Meeting  مصطفن /  المهندس،برئاسة
ي ،وذلك مع  لجنةالرئيس  - النجاري

جمعية المصدرين مجلس إدارة رئيس  –المهندس / خالد الميقات 
ن   الوي  Expolinkالمرصيي  ن عضو مجلس اإلدارة ورئيس  –وحضور ومشاركة المهندس / مجد الدين المنن

ن بجمعيلجنة الصناعة والبحث العلمي  ن ،وعدد من السادة أعضاء الجمعية رجال األعمال المرصيي  من  تي 
ن بقطاع التصدير  ممثلي مجتمع االعمال المرصي ن والمعنيي  ي اللقاء األستاذ / محم العاملي 

ن
د ،كما شارك ف

ي تمام الساعة  –يوسف 
ن
لثانية عشر االمدير التنفيذي للجمعية وعدد من ممثلي اإلدارة التنفيذية بها ،وذلك ف

 ظه
 
 إستعراض ومناقشة : ، بهدف  2٠2٠ يونيو  23الموافق  الثالثاءيوم  را

  كيفية النهوض بالصادرات املصرية يف ظل جائحة كورونا مع مناقشة كافة التحديات التي"
 تواجه العملية التصديرية وكيفية مواجهتها ورؤية أعضاء اجلمعيتني يف هذا الشأن "

  الل خ إكسبولينك  -اإللكرتونية الىت ستقدمها مجعية املصدرين املصريني أهم اخلدمات
 الفرتة القادمة ، ومنها : 

اضية  -  التابعة للجمعية Virtual Exhibitionsالمعارض اإلفتر
 ONLINE B2Bوالبعثات التجارية الرقمية  B2Bمنصة اللقاءات الثنائية  -

وس كورونا التحديات والقيود التر يواجهها المصدرين  - ي فتر
وفرضها تفش 

 المستجد
 الدراسات التسويقية  -
 استعراض األسواق الحالية والمستقبلية والواعدة أمام المصدرين  -
 قطاع التصدير عىل مستوى كافة القطاعات الصناعية.  -

ن
ن ف  بناء قدرات العاملير

  Webinars  الندوات األسبوعية -
ونية -   E-Commerce  منصة التجارة االلكتر

 

،وقد رحب سيادته  رئيس جلنة التصدير باجلمعية –كلمة املهندس / مصطفى النجاري اللقاء ببدأ 

ي 
ن  رئيس  –بالمهندس / خالد الميقات  ي هذا اللقاء  Expolinkجمعية المصدرين المرصيي 

وفريق عمله لمشاركتهم فن
ن الهام إلستعراض  ونية الت  ستقدمها جمعية المصدرين المرصيي  ة القادمة خالل إكسبولينك  -الخدمات اإللكن   الفن 

ي سهولة التواصل من و ،
ة ما بعد إنتهاء جائحة كورونا من إستدامة التواصل عن بعد ،بما يسهم فن ما ستتطلبه فن 

وي    ج لها بالخارج من خالل خدمات ال اضية أجل زيادة الصادرات المرصية والن  مؤتمرات والمعارض الدولية اإلفن 
ونية.   والتجارة اإللكن 

 



  Expolinkمجعية املصدرين املصريني  رئيس  –خالد امليقاتي ثم قام املهندس / 
 
الشكر ،بإلقاء كلمته ،موجها

ن إلتاحة الفرصة إلستعراض  ونية الت  ستقدمها لجمعية رجال األعمال المرصيي   كسبولينك إ جمعية الخدمات اإللكن 
ونية .  ي زيادة الصادرات المرصية وتماشيها مع التطور العالمي فيما يخص التسويق والتجارة اإللكن 

 بما يسهم فن

ة الماضية ،وذلك من عدد عمل ب إكسبولينك وقد أشار سيادته إىل قيام جمعية  من الدراسات لألسواق خالل الفن 
  المرصية مية الصادراتنايجاد صور جديدة لتأجل 

 
ة الحالية متطلبات المع  تماشيا ة ما بعد إنتهاءفن  جائحة   وفن 

ة عل أهم  الدراسات حيث تم التعرف من خالل هذه،كورونا  ن ي لديها من 
ن قطاعات عنسبية المجاالت والقطاعات الت 

 للطلب العالمي ،كما تم اخرى 
 
 وفقا

 
ة الخاصة المختلفتقديم الخدمات  و مراعاة الحرصوفرص التصدير لها جغرافيا

 . ي العالمي  مع التطور التكنولوج 
 
 تماشيا

 
ونيا  بتنمية الصادرات المرصية إلكن 

ي تتمثل فيما 
ة القادمة والت  ي قامت الجمعية بتطويرها إلصدارها خالل الفن 

ثم أشار سيادته إىل الخدمات الرقمية الت 
منصة تروي    ج الكتالوج  –البعثات التجارية الرقمية  – B to Bمنصة للقاءات الثنائية  –التسويقية الدراسات يلي : )

ي لمنتجات المصدرين 
وتن ها من ا -اإللكن  ونية ( ،.. وغن  حيث يمكن من خالل هذه لخدمات التصديرية اإللكن 

ي  التدريب وتنمية مهارات المصدرين خدمات،إضافة إىل  للصادرات المرصية إيجاد فرص ممتازةالخدمات 
الت 

ن بقطاع الصادرات بالخارج ، بما يسهم ل ن وعاملي  درين لخروج بقاعدة مصستوفرها الجمعية من قبل متخصصي 
كات الناشئة الجديدة او  وذلككيفية الخروج للسوق تقديم اإلستشارات والمساندة لهم حول  و  جدد  سواء للشر

 للمصدرين الجدد. 

ي لمصدرين اجه االت  تو تحديات ال ثم أشار سيادته إىل وجود بعض
ة الحالية سواء فن العملية  إجراءاتخالل الفن 

لتغلب عل ا آليات موحد حول للتوافق عل توجه وهو ما يؤكد عل أهمية هذا اللقاءلوجيستيات ،الاو  التصديرية
ن الرؤ  يوجد ال  بحيثهذه التحديات بالتعاون مع الجهات المختصة وتوحيد الرؤية والمجهودات  ا فيم ىتضارب بي 

 يخص القطاع. 

 

ن  Presentation العرض التقديمي  ** يمكن اإلطالع عىل  ،من إكسبولينك الخاص بجمعية المصدرين المرصيير

 /vBEa8Z2https://bit.ly  خالل زيارة الرابط التالي : 
 

 التالية:النقاط ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول أهم 
الوي الدين مجد المهندس /  ن ال رج جمعيةبيس لجنة الصناعة والبحث العلمي عضو مجلس اإلدراة ورئ – المتن

ن   األعمال المرصيير

  ي التصدير وقد أكد سيادته عل أن أهمية
كات متخصصة فن ي تقديم لوجود شر

ات تخصصية فن ن ما لهم من ممن 

  مرتفعةما تكون تكلفة هذه الخدمة ما دائ،ولكن  يةالتصدير العملية باإلستشارات الخاصة 
 
كات و  بينما ،جدا جود شر

ي ل إكسبولينك جمعية رعاية مظلة تحت  ورة مراعاة تنظأمر إيجات  كات ،كما أكد سيادته عل ضن يم عمل هذه الشر

كات قطاعية  ي سهولةللتعامل مع الصادرات القطاعية المختلفة ،أن تكون هذه الشر
ن التواص مما يسهم فن هذه ل بي 

ن  كات والمصنعي  ي  الذين لديهم الشر
وي    ج لمنتجاتهم بالخارجالصعوبة فن  . تصدير والن 

ثل ترحب بتقديم كافة االستشارات المطلوبة وبتكلفة زهيدة جدا تتم إكسبولينك بالتأكيد عل أن جمعية :  الردتم 
ي الجمعية  ،كما أنه سيتم مراعاة تخصص 

ن
كة ف ي عضوية الشر

ن
كات ف  الشر

 
ة ،كما تمت اإلشارة إىل أن المنصقطاعيا

ي البداية
ونية ستكون فن  ألكن   اإللكن 

 
 وفقا

 
 معنية بكافة العمليات التصديرية بشكل عام ثم سيتم تقسيمها قطاعيا

 طاعات المعنية بالتصدير. قال

  ناعة مركز تحديث الصوقيام توجيهات القيادة السياسية لتخفيض حجم الواردات ودعم الصناعة المرصية ، حول و

ي لديها أولوية لتمويلها ، بند  25٠ تتضمنقائمة  بإعداد 
 كسبولينك إ جمعية مع  مدى إمكانية التواصل و للصناعات الت 

    فريقيا لمعرفة فرص تصدير منتجات هذه الصناعات إىل إ

ي عدد من  إكسبولينك تم التأكيد عل أن جمعية  الرد : 
ن فن تقوم بإجراء الدراسات بشكل دوري حول أوضاع المنافسي 

ي صناعات محددة ،لما يمثله هذا التعن  من فرص للصناعات والصادرات المرصية ،كما تم 
ن
الدول وتعن  اإلنتاج ف

https://bit.ly/2Z8vBEa


وي    ج للمنتجات الصناعية وتصديرها للدول اإلفريقية وذلك من خالل التنسيق  لقاءات لالتأكيد عل مدى أهمية الن 
 .  B to Bالثنائية 

 

ن  عضو جمعية – عمرو ابو فريخةالمهندس /  ،وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري  رجال األعمال المرصيير
 للصناعات الهندسية. 

  ي تطوير  إكسبولينك أكد سيادته عل أن جمعية
ة وناجحة تمثل مساهمات ممتازة فن ن  ما تتبتن مبادرات متمن 

 
دائما

 إىل النماذ 
 
ا ي الج قطاع الصادرات المرصية، مشن 

 فن
 
ي تمت مسبقا

ون ،المزارع الناجحة الت  ي الكامن 
ما أكد كمجمعة فن

ن عل هذا إلتجاه و  كن 
ورة الن  يفية التعامل مع مراعاة ك افريقيا  لتوجيه الصادرات إىلتقديم الحلول سيادته عل ضن

ي ظل الظروف الراهنة. 
 فن

ون و  ةمرصيالذرة بالتأكيد عل نجاح تجربة زراعة ال الرد : تم  ي الكامن 
كما هناك ، ةالمرصيالتقاوي واالسمدة نجاح فن

ان  تم التأكيد عل أنه سيتم تكرار هذه التجربة بعد   ألن تنميةعودة الطن 
 
ي الخار لف فدان اال نظرا

 تنميةيمثل  جفن

ةلصادرات   . مرص بمبالغ كبن 

  ي التعامل مع
اضية وكيفية مالئمتها فن ي اصناعات بعض الوضع تم التساؤل حول آليات المعارض اإلفن 

عل تعتمد لت 

 .  الرؤية والفحص المباشر

اضية  تم الرد :  ي يتم اال بالتأكيد عل أنه بالنسبة للمعارض اإلفن 
التغلب يجب ت اتحديو  عدة عوامل االعتبار خد فن

  تأهيل عليها مثل
 
كات المشاركة تكنولوجيا ي من المتطلبات يتم إعداد وحاليا  الشر

كات ،حت  تتمالحد االدتن كن كافة الشر
اضية من عرض كافة من  بصورة واضحة ،كما تم التأكيد عل مدى أهمية تالمشاركة بالمعارض اإلفن 

 
ونيا جاتها إلكن 

ونية لتسهيل التواصل م ي المعارض اإللكن 
ي المشاركة فن

ي تجد صعوبة فن
ارض الدولية المعع اإلطراف الخارجية الت 

 بشكلها المعتاد. 

 

نساألستاذ /  ن  جمعيةعضو  – عماد التر  رجال األعمال المرصيير

  ي
ي ستسهم فن

اضية والت  ي افالتعرف عل اسواق جديدة  أكد سيادته عل أهمية المعارض اإلفن 
ريقيا ،كما وخاصة فن

 ممثلي ب للتعاون جيدةفرصة  وما يمثله هذا الدعم منلتصنيع المحلي ،دعم الدولة الحاىلي لأشار سيادته إىل 
ن ي 

 بعد  المنتج ر يصدآليات ت مجتمع األعمال لبحث
 
 كفاءته. رفع  المصنع محليا

  كات التصدير ،مما  دون اللجوء لشر
 
تمت اإلشارة إىل اإلتجاه الحاىلي بقيام كافة المصانع بتصدير منتجاتها خارجيا

كات التصدير المتخصصة ،فهل هذا الوضع السائد  كون اإلتجاه ألن ييعتن يضعف قاعدة سوق المصدرين وشر

ن فقط ؟  المصدرين من المصنعي 

ن فقط القاعدة المصدرين بتزيد تم التأكيد أنه ال يجب أن :  الرد كات مصدمصنعي  رة ولكن مازال وجود مصدرين وشر
كات  كات ل السىعي له من خالل  إكسبولينك جمعية إليه وهو ما تسىع ، والمطلوب هامالدورها لها تجارية وشر دخول شر
ي قطاع تقوم بتصدير تجارية 

كة فن ي وهو ما يسه، محدد منتجات قطاعية مختلفة بحيث تتخصص كل شر
دخول  م فن

كات متوسطة  . للسوق  الحجم شر

 
ن  –عىلي عبد القادر المهندس /   جمعية رجال األعمال المرصيير

 لألضغط كبن   يشهد الرخام  صناعة قطاعأكد سيادته عل أن 
 
زمة الراهنة ،كما أكد سيادته عل أن السوق نظرا

ي ي
ة اإلفريف  وهنا تم ، فرص جيدة بها حيث يوجد الجنوب  وباألخص دول لصناعات الرخام المرصيةمثل فرص كبن 

ي هذا الوقت التأكيد عل أن 
 أمر هام فكرة طرح الفرص االستثمارية فن

 
ذب ج هو مستثمر ال جذب أنحيث ،جدا

  الخاص بهلسوق ل
 
 . أيضا

حيث تم ،خارج من الالفرص االستثمارية  تعمل بالفعل عل جذب إكسبولينك تمت اإلشارة إىل أن جمعية :  الرد
 كاتالشر  ىحداتعاون مع للفرص استثمارية للمصدرين  وجاري بحثفرص خاصة بالصناعات الهندسية  جذب

ية لنجال ا ن ي ن 
 بحثو مطحن للقمح  قامت بإنشاءو الت 

 
ن لمستثالفرصة  إجراء عملية الطحن له ويتم حاليا مرين مرصيي 

ي هذا اإلستثمار لتصنيع المكرونة 
مارية فرص استث هناكجيد ان يكون وهو أمر ،ليكون الجانب المرصي طرف فن



 و 
 
 متعددة االطراف داخليا

 
ة النتاج  إستثمارية فرص كما توجد ، خارجيا عامل أطقم التمريض للت وتدريبطبية أشر

ها من، معها  ن  وغن  . الفرص االستثمارية للمرصيي 
 
ي تقوم الجمعية ببحثها مع اطراف اخرى خارجيا

 الت 

 

ن بنائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي  – الدين أحمد منتر عز األستاذ /   . جمعية رجال األعمال المرصيير
ة الماضية أكد سيادته عل أن  ة  قد شهدتالفن   و عل التوجه نح أجمع ،األمر الذي أجن  العالمتحديات كبن 

اضية لتكنولوجيا ،كما أن نشر فكر ا ي  المعارض االفن 
وتن  هذه األدوات قدرة،لهام جدا أمر  والتسويق اإللكن 

ن نجاح إ التكنولوجية عل ات القطاعات التقارب بي  ن اإلقتصادية المختلفة وتقارب خن   للتعاون عالمتخصصي 
 
الميا

ي كافة التخصصات . 
 وتبادل اإلستشارات فن

  

ن برئيس لجنة التصدير  –النجاري المهندس / مصطفن   جمعية رجال األعمال المرصيير
ي نهاية المناقشات عل وجود 

ة لإلستثمار قيمة  أكد سيادته فن   كبن 
 
ي الخارج  زراعيا
ي فن

 اإلعتبار وهو ما يجب وضعه فن
 إىل أن 

 
ا كما ان االزمة ،تهاء إنبشكل اساسي بعد  ا ما يبتن حاليا من بنية تحتية تكنولوجية سيتم االعتماد عليه،مشن 

ونية يمثل فرصة ممتاز   والمعلومات عن االسواق الخارجية ،كما أكد  للحصول عل البيانات ةوجود المنصات اإللكن 
ورة بحث أليات   . التعامل مع البنوك االفريقيةسيادته عل ضن

ي هذا الشأن أنه يتم التعامل والتعاون مع عدد من البنوك : الرد
ي مرص و تتواجد تم التأكيد فن

ي  لها فروع فن
 إفريقيا فن

ن مثل البنكلتسهيل التعامالت البنكية للطرف ي التجاري وفا  ي 
ق افريقيا ،و فن رب إفريقيا مثل مجموعة بنوك أخرى غشر

 وبنك القاهرة.   CIBالبنك التجاري الدوىلي 

 

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي من توصيات:
  ن تواصل  وجود ن و جمعية المصدرين المرصيي  ن جمعية رجال األعمال المرصيي  بهدف ، إكسبولينك دائم بي 

ي للمصدرين ومواعيد الدورات التدريبية 
وتن التعرف عل كافة المستجدات الخاصة بخدمات التدريب اإللكن 

كاتهم.  إكسبولينك المقدمة من جمعية  اك بها لألعضاء وشر  وكيفية اإلشن 

  ن بإعداد قائمة بأهم القطاعات اإلقتصادية لممثلة اتقوم اإلدارة التنفيذية بجمعية رجال األعمال المرصيي 

ن  ية حت  تقوم بإعداد الدراسات التسويقية لتنم إكسبولينك بها وإرسالها إىل جمعية المصدرين المرصيي 

 صادرات هذه القطاعات. 

  ن ن  إكسبولينك تقوم جمعية المصدرين المرصيي   لتقديمي العرض اببموافاة جمعية رجال األعمال المرصيي 

Presentation  أعضاء الجمعية للتعرف عل ما تم عرضه من سادة رساله للإلالذي تم عرضه خالل اللقاء

ونية خالل اللقاء.   خدمات إلكن 

 

ي إل  ثم إنتىه اللقاء حيث قام المهندس / مصطفن النجاري بتوجيه الشكر 
جمعية رئيس  –المهندس / خالد الميقاتر

ن   ي و  Expolinkالمصدرين المرصيير
 تم إستعراضها خالل اللقاء. للسادة الحضور عىل كافة النقاط الهامة التر

 


