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 AbDJ0-https://youtu.be/FLd9c  ** لإلطالع عىل الفيديو الخاص باللقاء ،يمكن زيارة الرابط التالي : 

ن  الصناعة والبحث العلمي عقدت لجنة  ونية  ندوةبجمعية رجال األعمال المرصيي   Zoomمن خالل إلكتر
Webinar  / الوي،برئاسة المهندس ن اللجنة ،وذلك مع مجلس اإلدارة ورئيس  عضو  – مجد الدين المتن

ن جامع/  ةالدكتور   و الجمعية رئيس –عىلي عيىس / المهندس مشاركةبو ، التجارة والصناعة ةوزير  – نيفي 
ة والمتوسطة  –المهندس / حسن الشافعي  وعات الصغت  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المشر

وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة رئيس لجنة التصدير بالجمعية  –مصطفن النجاري المهندس/ و 
ادة السو  رؤساء منظمات األعمال األخرى المعنيةوعدد من  ،الجمعية والسادة رؤساء اللجان التخصصية بها 

ن  ن  أعضاء الجمعية من العاملي  ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف ،الصناعة بقطاع والمعنيي 
المدير  –كما شارك فن

ي تمام الساعة التنفيذي للجمعية ،وممثىلي اإلدارة التنفيذية بها ،
  الحادية عشر وذلك فن

 
 األحد وم ي صباحا

 :   ، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول 2020 يوليو  5الموافق 

ادة وكيفية زي "تأثري الورادات على الصناعة املصرية بعد جائحة فريوس كورونا
 القيمة املضافة للمنتج املصري والنهوض بالصادرات "

  Webinarحمضر ندوة إلكرتونية 
 التجارة والصناعة ةوزير – نيفني جامع/  ةمع الدكتور

Zoom Webinar  
 2020 يوليو 5املوافق  األحديوم 

 

https://youtu.be/FLd9c-AbDJ0


 

2 
 

رئيس جلنة الصناعة والبحث عضو جملس اإلدارة و – املنزالوي الدين جمدبدأ اللقاء بكلمة املهندس / 
ن جامعوقد  ،باجلمعيةالعلمي   ،ور وزيرة التجارة والصناعة وبالسادة الحض – رحب سيادته بالدكتورة / نيفي 

 
 
ي كافة القطاعات الحيويةأن  مؤكدا

ن
كما ، الصناعة والتجارة يمثالن عصب االقتصاد ويؤثران بشكل مباشر ف

ة والمتوسطة  وعات الصغت  ة الملحوظة تجاه قطاع المشر  الدكتورة منذ تولي أشار سيادته إل الجهود الكبت 
ة الحالية بعد توليها للوزارة  ة والمتوسطة وحتر الفتر وعات الصغت  ن جامع لرئاسة جهاز تنمية المشر / نيفي 

ي 
ن
ة ،حيث بلغ إجمالي التمويل الذي تم ضخه ف وعات الصغت  واستفاد منه  مليار جنيه 16.1حوالي المشر

وع صغت  وتوفت  حوالي مليون فرصة عمل 719 حوالي   للشباب.  الف مشر
ي يود مجتمع األعمال المرصي مناقشتها 

 الل اللقاءخكما أشار سيادته إل تعدد الملفات التابعة للوزارة التر

 أن ال
 
ية أو بالصناعة أو الصادرات المرص متعلقة للقاء ستتضمن كافة الملفات سواء ال الرئيسية محاور ،مؤكدا

ة والمتوسطة.  وعات الصغت   المشر

عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املشروعات الصغرية واملتوسطة  – حسن الشافعيثم قام املهندس / 
ن جامع باجلمعية حيب بالدكتورة / نيفي  د أشار سيادته ،وقوبالسادة الحضور  وزيرة التجارة والصناعة – ،بالتر

ي الهام الذي قدمه  ة والمتوسطة إل الدور اإليجاب  وعات الصغت  ن  برئاسة الدكتورة / جهاز تنمية المشر نيفي 

 
 
ي يشهدها ل جامع سابقا

ة التر  عىل دعم هذا القطاع بالرغم من التحديات الكبت 
 
وعات ا،مؤكدا ة أن المشر لصغت 

ي مرص  والمتوسطة
ي ملف ت فن

حالل الصناعة المحلية للواردات من خالل اقامة صناعات إمتلك فرص واعدة فن

ى  . مغذية ومستلزمات االنتاج للصناعات الكت 

 بالدكتورة رئيس جلنة التصدير باجلمعية – مصطفى النجاريثم قام املهندس / 
 
/  بإلقاء كلمته مرحبا

ن جامع وس كورونا وما  وبالسادة الحضور  وزيرة التجارة والصناعة – نيفي  ،وقد أشار سيادته إل جائحة فت 
ي 
ن الدولالعالمي خريطة التبادل التجاري أحدثته من تغيت  فن  لتأثر بعض  بي 

 
ي القطاعات ا،نظرا

 النتاجية فن
ة هيكلة الدراسات التنافسية لبعض المنتجات مع تاج المرصي من إعاد،مما اتاح الفرصة لإلناوروبا دول 

تها بالخارج ن  . ألسواق الدولية لبحث فرص التصدير إعادة دراسة او ظت 

ورة  ة كما أكد سيادته عىل ضن ات كثت   لما يشهده العالم من متغت 
 
وجود لجنة طوارئ دائمة اإلنعقاد نظرا

ي 
ي الحكومة منها وذلك ادارة االزمات والفرص ،لتتخصص هذه اللجنة فن

لضمان جاهزية الدولة ممثلة فن

لتسجيل كافة الفرص والهيئات المختلفة من مواجهة اية مستجدات و  ومجتمع األعمال والمؤسسات

ن والعمل عىلي اعادة اكتشاف االسواق الهامة وحل كافة المشكال  ي تالواعدة للمصدرين المرصيي 
واجه ت التر

 . المنتجات المرصية

ورة  ي تعزيز العالقات  وأكد سيادته عىل ضن
كة لدورها الحيوي فن  لتجاريةاتفعيل مجالس األعمال المشتر

ن عىل المرصية الدولية  كت 
ة القادمة ،كما يجب التر ،حيث من المتوقع زيادة فاعلية هذا الدور خالل الفتر

تها مثل مجلس األعمال المرصي النمساوي مع وجود الدعم السياسي  ي إنتهت فتر
التجديد للمجالس التر

ي لهذه المجالس. 
 الكافن
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بتوجيه الشكر للجمعية لدعوتها لهذا اللقاء  وزيرة التجارة والصناعة – نيفني جامع/ الدكتورة ثم قامت 

ي من عدم وجود القدر الوزارة  خاصة وأن ،الهام مع عدد كبت  من ممثىلي مجتمع األعمال المرصي 
كانت تعابن

ي من التواصل مع 
ن
ي الكاف

ن
ن برجال االعمال ف ن والمعنيي  ي ص،و كافة القطاعات ومجالس االعمال العاملي 

ن
 عوبة ف

ن كافة االطراف والجهات المعنية  ة الح،بشكل عامالتواصل بي   اليةوهو ما تقوم الوزارة باإلهتمام به خالل الفتر

 . ارة والصناعة للنهوض بهما تجتكامل المنظومة الخاصة بال لضمان

 وضع الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية  يتمكما أكدت سيادتها عىل أنه 
 
حاليا

ي ضمن 
 وأن الهيئة تأبر

ً
ي القطاع الصناعي خاصة

ن
الصناعية لتبسيط اإلجراءات والتيست  عىل المستثمرين ف

 حرص وذلكهيئات الوزارة المختصة بتقديم خدمات لرجال الصناعة والمستثمرين، 
 
 ئة ومناخعىل تهيئة بي ا

ي األعمال أمام المستثمرين بهدف جذب مزيد من اإلستثمارات إل السوق المرصى 
ن
ادة معدالت زي بما يسهم ف

 عن زيادة الصادرات
ً
 .اإلنتاجية وتوفت  المزيد من فرص العمل فضال

 لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن  كما أشارت سيادتها إل
 
أن الوزارة تسع حاليا

اد وذلك من  اد أي منتج له مثيل محىلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة االستت  عدم استت 

ىلي لتعميق التصنيع المح األنسبأن الوقت الحالي هو الوقت  حيثخالل االعتماد عىل الصناعة المحلية ، 

ي ظل أزمة كورونا وخاصة 
كافة ن خالل إزالة  م ،مؤكدة أن الوزارة تكثف جهودها لتحقيق هذا الهدففن

ن والعمل عىل توفت  مستلزم ي تواجه المصنعي 
 اتستطيع المنتجتات اإلنتاج وموائمة التكلفة حتر العقبات التر

 مع وزارة  ةالمستورد تها المنافسة مع نظت   ةالمحلي
 
،كما أكدت سيادتها عىل أن الوزارة تقوم بالتعاون حاليا

ي تعيق حركة الصادرات المرصية. لمعالجة كافة التشوهات الجمركية المالية 
 التر

ورة ال ي إنشاءها لتسويق ثم أكدت سيادتها عىل وعي الوزارة بأهمية وضن
لمجمعات الصناعية والتوسع فن

ن  هذه داخل التكاملوتحقيق  ي تحقيق التكامل بي 
ة بما يسهم فن ة والكبت  ن الصناعات الصغت  المجمعات بي 

ةسالسل التوريد واإلنتاج،  ن إل أهمية  مشت  هذه المجمعات بشبكة خدمات إدارية ذات بيئة صالحة تجهت 
 .لإلنتاج

تحديات والملف الصناعة المرصية الذي يتتضمن العديد من العوائق ثم أشارت سيادتها إل مدى تشعب 

ي تعمل الوزارة عىل إزالتها كما تحرص الحكومة عىل ذلك ،وعىل رأس هذه التحديات 
قطاع اقة للتوفت  الطالتر

ي تنعقد  
الصناعي بأسعار تنافسية حيث يتم دراسة هذا األمر باستمرار من خالل اللجنة الوزارية للطاقة التر

ةأشهر لمراجعة أسعار الطاقة واتخاذ القرار الذي يخدم توجهات الدولة،  6كل   إل أن الحكومة توصلت مشت 

دوالر لكل مليون وحدة حرارية  4.5ناعي إل خالل اجتماع اللجنة السابق إل تخفيض سعر الغاز للقطاع الص

ن بأفضل الحلول الممكنة ي إطار حرص الدولة عىل توفت  آليات الطاقة للمصنعي 
 .وذلك فن

الصادرات المرصية ،إل تغت  خريطة العالم التجارية بشكل ملحوظ ثم أشارت سيادتها فيما يخص قطاع 

 ومدى صالحيتها للتصدير للخارج ،كما أشارت إل لمحليةلموقف كفاءة منتجاتنا ااألمر الذي يستلزم النظر 

ي كثت  من القطاععىل إستمرار حرصت منذ بداية ازمة كورونا عىلي الحفاظ قد الحكومة  أن 
ات عجلة اإلنتاج فن

 عن الحفاظ عىل العمال
ً
 من القرارات بوقف تصدير المخزون كما ة بالمصانع،فضال

 
أن الوزارة اتخذت عددا

ي  اتيج  ن بعقود تصدير قبل االستر لبعض السلع األساسية مع عمل بعض االستثناءات للمصدرين المرتبطي 

ن   .إصدار القرارات وذلك للحفاظ عىل الفرص التصديرية واألسواق الخارجية للمصدرين المرصيي 
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ي  وأكدت سيادتها عىل
ونية مع األسواق التر  إلنشاء عدد من منصات التجارة اإللكتر

 
أن مرص تستعد حاليا

ي والذى يعد من أهم األسواق الواعدة لبترتبط معها 
صناعة لاتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق األفريفر

ي الوقت الراهن،
ن
فادة ستلال ية جمعمع الوالتعاون إمكانية تحقيق التكامل وهنا أشارت سيادتها إل  المرصية ف

ي إخراج ان خت  م
ن
ونية المشار إليها تها ف يضمن إتاحة   ،والذي بالشكل الذي يليق بصورة مرص  المنصات اإللكتر

ي المنتجات  وكافةكافة المعلومات حول الفرص التصديرية حول العالم 
 عرض عالفجوات  لديها  التر

 
مع  ميا

  . المعلومات لكافة االطراف المعنيةإتاحة كافة هذه 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت تناول أهم النقاط والتساؤالت التالية:
الوي  ز عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي  -المهندس / مجد الدين المنز

 بالجمعية

ي إدارة ملف الصناعة والتجارة  سيادته بجهود الوزارةوأشاد 
ن
ي تطوير أداءوف

ن
الوزارة من خالل إعادة  ف

ورة هيكلتها، الخاص بتفضيل المنتج المحىلي  2015لسنة  5إعادة تفعيل القانون رقم كما أكد عىل مدى ضن

ي العقود الحكومية من خالل وضع ضوابط جديدة تهدف إل إحالل الصناعة الوطنية محل الواردات
أال و ، فن

ي لها نظت  محىلي إال من
اء للمنتجات التر ن )الهيئة المشكلة م خالل الرجوع إلي اللجنة المختصة يسمح بالشر

ي ( –العامة للتنمية الصناعية  اء ا بحيث وهيئة اإلنتاج الحرب  لبضائع تكون موافقاتها بمثابة مستند أو اذن لشر

ي ظل عدم وجود ،ولكن يجب دراسة ووضع  والسلع من الخارج
كفاءات الآليات تطبيق ذلك وخاصة فن

ي لعامة للتنمية الصناعية الهيئة االمطلوبة ب
ي يتخالدراسات الدقيقة تستطيع إجراء  التر

 عليها القرار التر
 
 ذ بناءا

  إلجراء هذه الدراسات .  امكانية اإلستعانة بمكاتب استشارية كما تم التشاؤل حول،

ي تستطيع ردــــــال
ي اطار اختيار الكفاءات التر

: وهنا تم التأكيد عىل أن عملية اعادة الهيكلة بالوزارة تمت فن

ة القادمة   لمتطلبات الفتر
 
ي المحدد واإنجاز االعمال بالكفاءة المطلوبة ووفقا

مهام لكافة ال لجدول الزمتن

 ،حيث سيتم اإلستثالمطلوب تنفيذها ،كما أن اإلستعانة بمكاتب إستشارية هو أمر غت  مطر 
 
ي وح تماما

مار فن

ي الوزارة بالفعل والبناء عليها. 
 الكفاءات الموجوده فن

 

الوي ن عملية تخفيض الواردات من المنتجات تامة عىل مدى أهمية  ثم أكد المهندس / مجد الدين المتن
ي لها بديل محىلي 

ي الصنع التر
ي ظل استمرار تبعات أ،بما يسهم فن

اد فن مة كورونا عىل ز تقليل فاتورة االستت 
 بالجائحة

 
ي العديد من الدول األكتر تأثرا

تعزيز  ،وهو األمر الذي يتطلب األسواق الدولية والعمالة المرصية فن
المزيد من االجراءات لحماية المنتج ووضع ة من خالل زيادة القيمة المضافة تنافسية المنتجات المرصي

ي ظل 
األجنبية من الدول المنافسة خالل المرحلة المقبلة توقعات بإغراق السوق بالمنتجات الالمحىلي فن

 .والحاجة إل توفت  المزيد من فرص العمل
ي إلي  كما أشار سيادته

 دراسة لتخفيض الواردات من خالل تحديد أهم  مركز  تبتن
 
تحديث الصناعة حاليا

ي بلغت إلحاللها محل الوارداتالسلع 
ي مرحلة ما منتج ذات األولوية لالستثمار الص 250نحو  والتر

ناعي فن
يك هذه أن  كما بعد كورونا،   الدراسة القت ترحيب كبت  من البنوك الحكومية والقطاع الخاص للدخول كشر

وعات  .او لتمويل هذه المشر
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ي بالجمعية – فاروق ناص  الدكتور / 
ز

ان المدن  رئيس لجنة السياحة والطنر

ورة حماية صنا سيادته أكد  ورة االغراق ،عة االسمنت المرصية من عىل ضن اد وضن إصدار قرار بحظر استت 
ة خاصة من تركيا ،حيث  االسمنت األبيض من الخارج ي بكميات كبت 

صنع أن مرص تمتلك اكت  موالذي يأبر
ق االوسط و  ي الشر

ن
 يعمل الذي لالسمنت االبيض ف

 
وبالرغم من ذلك فإنه اجية من طاقته االنت %40بـحاليا

لي الجودة عامتلك فرص واعدة لتصدير االسمنت مرص ت ،األمر الذي يجعلة يغطي احتياجات السوق المحلي
ن تبلغ القدرة  %65مليون طن يمثل  85حيث ينتج محليا نحو  ي حي 

ن
من الطاقة االنتاجية للمصانع ف

ي يجب  لذا مليون طن،  50االستيعابية للسوق المحلية اقل من 
ن
دعم صناعة االسمنت لتعزيز تنافسيتها ف

مليون طن لالنتاج  35ما يضيف نحو وهو يرية وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها االنتاجية االسواق التصد
  .المحىلي 

كات االسمنت اتلقاءال تم التأكيد عىل أن الوزارة قد قامت بعقد عدد من: ردــــــال ي  مع جميع ممثىلي شر
ن
 ف

نافسية ت بحيث تكون اسعارهلألسمنت تقليل اسعار النقل  لدراسة معهم تواصل مستمر  كما أن هناك  مرص 

 .
 
 عالميا

 

يف الجبلي  الدكتور /   عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة تنمية العالقات مع إفريقيا بالجمعية – شر

 ؟ مثل هذه المجمعات وما الفرص المتاحة إلستغالللصناعات البالستيك ، مرغمأشار سيادته إل مجمع 

ي الصناعية واجراء كافة حاليا هو اتم التأكيد عىل أن توجه الدولة : ردــــــال
طابقات الملمراجعة لكافة االراضن

ئ من النمطية  كان بهالمجمعات  هذه نشاء ،إل جانب ان إ  قبل  وهو ما تحاول الدولةسر
ً
تطويره أوال

 إستغاللهم أو اإلستثمار بهم. 

ورةعىلي أكد سيادته  ي بعد جائحة كورو  ضن
تعزيز نا واالهتمام باعادة رسم خريطة التعاون المرصي االفريفر

  . لتوجه إل افريقيا ،وهنا تم التساؤل حول خطة الوزارة ل إلي اسواق افريقيا المرصية الصادرات 

ي إلقطاعات ل الذي سيقوم بتوجيه الوزارة مجتمع االعمال هو تم التأكيد عىل أن : ردــــــال
فريقيا المطلوبة فن

ي 
ي يحتاجها السوق اإلفريفر

يف الجبلي وهنا تم التأكيد عل أن يقوم  )والتر تتضمن  راسةدبتقديم د. شر

ي هذا الشأن إىل الوزارة 
ز

حات محددة ف  (مقنر

 زماألمر الذي يستلإل أهمية مراجعة اسعار الغاز للمصانع لتحديد سعر عادل للمنافسة،  سيادته وأشار 
مذكرة ب برئاسة سيادته قد تقدمتكيماوية غرفة الصناعات ال،كما أن  بالعمل بما يسمي بالمعادلة السعرية

ي هذا الشأن . 
 فن

 لظروف وتداعيات أزمة    6تم التأكيد أن لجنة مراجعة اسعار الطاقة تعقد كل : ردــــــال
 
شهور ،كما أنه نظرا

ان ،حيث ترى اللجنة  ،وجاري مناقشة األسعار لكافة القطاعاتا كورونا تم عقدها مبكرا عن موعده

ي األسعار له تعديل  يتطلبالسعر عادل لبعض القطاعات والبعض االخر 
و حيث أن دور هذه اللجنة ه،فن

ن   . لكافة القطاعات حسب االستهالك للطاقة سعر عادل تأمي 
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ي حاجة إأكد سيادته 
ن
ي يتعرض لهاللي تواصل مستمر ودعم من أن االنتاج الزراعي ف

ا وزارة لحل االزمات التر
 أو 

 
 سواء محليا

 
ي اسواق التصدير خارجيا
ن
،كما أشار سيادته إل تأثر محصول البطاطس للعام الحالي ،ما يؤكد  ف

ورة  شعة ضف المساندة التصديرية المتاخرة لمصدري البطاطس للحفاظ عىلي االسواق التصديرية عىل ضن
ة خالل السنوات الماضية  كميات المصدرة من الحيث زادت ،الهامة خاصة بعدما حققت نجاحات كبت 

إذا تغيب مصدري البطاطس هذا العام ،سيمثل كما أنه الف طن، 700الف طن إلي نحو  30ن البطاطس م
ي البطاطس المرصية من الخريطة التصديريةذ

اندة ملف المسلذا يعد ، لك فرصة لدول أخرى وستختفن
ي يجب 

ي أشع وقتالتصديرية من القرارات الهامة التر
ن
 .أن يتم تنفيذها ف

ي الجديدة إإلي سيادته اشار كما 
ي االراضن

ن
ن عىلي السوالر ف رتفاع تكاليف االنتاج الزراعي نتيجة اعتماد المزارعي 

هو ما يؤثر عىلي الجدوي االقتصادية من الحاصالت الزراعية مما يتطلب توصيل شبكات الكهرباء إلي و 
ي الصحراوية

ي توشكي واالراضن
ي الجديدة فن

  .االراضن

 جمعية مستثمري العاشر من رمضانعضو الجمعية ورئيس  – سمنر عارفاألستاذ / 

ورة   إل  الصناعة الوطنيةتقوية السوق المحلية ومساندة أكد سيادته عىل ضن
 
ا اء ال،مشت  موحد جهاز الشر

ة   إيجابية  خطوةالذي يعد و  ي تقليل الواردات لكبت 
لجنة "ىه ،كما أشار إل تجربة سابقة و  بديل مرصي لها  التر

اد ي  و  "ترشيد االستنر
ن عن وزارة الصناعة و  كافةكانت ممثلة من  التر ن وممثلي  ،بحيث الية الموزارة المصنعي 

اده ،وتقوم اللجنةيتم العرض  م القرار ثبديل مرصي  ببحث ما إذا كان له عليها بكافة ما هو مطلوب استت 
ي السابق واالستعانة بذلك حاليا. عمل هذه الجهة  الرفض ،حيث يمكن الرجوع آللياتموافقة او بال

 فن

ر الذي األم ،كما أشار سيادته إل إستغالل تركيا الىسئ لعدم فرض جمارك مرصية عىل وارداتهم إل مرص 

ي إدخال ال
ي تركيا السلع سواء يستغلونه فن

ن ثم يعاد تصداو  مصنعة فن ي يستوردونها من الصي 
 لمرص يرها تلك التر

 أنه بدون، مرة أخرى
 
ن ،لن يستطيع قوية  مرصية صناعة مؤكدا ن التصدير والمنافسالمصنعي  لذا ، ةالمرصيي 

اضافة للمنتج  فقطالتكلفة الحقيقية  يتم وضع التصدير يجب دعم تكلفة الصناعة المرصية حيث أنه عند 

ي الخارج. الصادرات المرصية المناستطيع حتر ت ربــح ضئيلة جدا ال نسبة 
 فسة فن

 

عضو الجمعية وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات  – عمرو ابو فريخةالمهندس / 
 الهندسية. 

ي المصانع او سواء سمالية بند المعدات الرأأشار سيادته إل 
ي المزارعفن

 ، المعدات الزراعية فن
 
أهمية  عىل مؤكدا

تطوير و أنه لم يتم تجديد  حيثالمصانع، آالت ومعدات عادة تجديد المعدات الزراعية و ال تمويل التشجيع 

ن ، سنوات 10المعدات منذ  ي يمر بها هذين القطاعي 
 للظروف واألزمات التر

 
ي أهم المشاكل ال،وىه أحد نظرا

تر

ات التجديد والتطوير إل  وترصن بالمنافسة والزراعة الصناعةتعيق  سنوات  3،لذا يجب التشجيع لتقليل فتر

 وتشجيع التمويل لذلك
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ورة ادخال منتجات جديدة ضمن برنامج المساندة التصديرية كما أكد سيادته إل ان ضن ن ية وتخصيص مت 
 لذلك . 

انية ،بل ربطها بالمقإخال منتجات جديدة ربط تسع لوهنا تم التأكيد عىل أن الوزارة ال : ردــــــال ن ابل بالمت 

 دعم صادرات لسلع غت  مجدية.  ،وذلك لضمان عدم خروجمنها 

ورة وجود  ي افريقيا أكت  تفعيل  ثم أكد سيادته عىل ضن
ن
 لدور مكاتب التمثيل التجاري ف

زيــــع عمل اعادة تو الوزارة حاول ولكن ت وهنا تم التأكيد عىل أن هذا األمر يختلف بحسب رؤية الدولة: ردــــــال

ي بعض تقصت  المستهدفة بشكل اكت  ،كما أن  لعدد من األماكن والدول
ن
 جهاز التمثيل التجاري المرصي ف

 لذا وجهت الوزارة بإجراء إعادة الهيكلة له. لبعض المشاكل االدارية  يرجعكان المناطق  

 

 :توصياتويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي من 
  ي لم يتستن طرحها خالل اللقاء االسئلة تقوم الجمعية بموافاة الوزارة بكافة

الخاصة بالحضور والتر

 لضيق الوقت . 
 
  نظرا

 ن جامع تشكيل لجنة مصغرة من أعضابالجمعية  تقوم  -ئها لعقد لقاء مصغر مع الدكتورة / نيفي 
ي النهوض بالصناعة المحلية وتعميق 

حات القطاع الخاص فن وزيرة التجارة والصناعة لعرض مقتر
 .الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات

 

 

ي نهاية اللقاء تم توجيه الشكر إىل 
ز

ز جامع وف  ا يفهعل تشر وزيرة التجارة والصناعة  –الدكتورة / نيفير

ي هذا اللقاء الهام ،كما تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عل حسن المشاركة 
ز

للجمعية بالمشاركة ف

ي أقرب 
ز

ي أثرت اللقاء ،عل أن يتم تفعيل التوصيات المتفق عليها ف
الفعالة وكافة المناقشات واألفكار التر

 فرصة ممكنة. 

 


