
 

  التصدير –إجتماع مشرتك للجنتي النقل حمضر 
 مع موانئ دبي العاملية

 2020سبتمرب  10يوم اخلميس املوافق 
Zoom Webinar 

 

ي النقل عقدت 
 لجنت 

ً
ن إجتماعا  والتصدير بجمعية رجال األعمال المرصيي 

ً
ونيا  مإلكت 

ً
كا  شت 

Zoom Webinar   ةلجنرئيس و دار  ال عضو مجلس  -عادل اللمعي / االستاذ كٍل من برئاسة 

ي النجاري / المهندس و ، النقل
بالجمعية ، بحضور كٍل من : لجنة التصدير رئيس  –مصطفن

د البستاكي ،والسيد / محمو  رئيس مكتب التمثيل التجارى المرصى بدب   - يونان إدوارد / الوزير مفوض تجاري 

ي العالمية ممثل  دب 
ئ   موابن

ً
ي تمام الساعة الحادية عشر صباحا

سبتمت   10خميس الموافق يوم ال،وذلك فن

 ،بهدف إستعراض ومناقشة:  2020

 :  ومنها وكيفية اإلستفادة من أهم اخلدمات التي يقدمها " جواز السفر اللوجستي العاملي

  ء ي
ئ التابعة لموانن ن الموانن تنمية التبادل التجاري من خالل تسهيل حركة البضائع بي 

ي العالمية  . دن 

  ى الجهات ن كفاءة وقيمة التجارة متعددة تعزيز التعاون مع كب  العالمية لتحسي 

 .الوسائط

  ن جودة وكفاءة الخدمات المقدمة مع تخفيض التكاليف من خالل منح مزايا تحسي 

 .لوكالء الشحن والمصدرين عىل وجه الخصوص

 

ب ،وقد رح عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة النقل باجلمعية – كلمة األستاذ / عادل اللمعيبدأ اللقاء ب

والسيد ، رئيس مكتب التمثيل التجارى المرصى بدب   - يونان إدوارد / الوزير مفوض تجاري سيادته بكٍل من : 

ي العالمية / محمود البستاكي ممثل  دب 
ئ ئ ،كما رحب بالساد  الحضور ،وقد أكد سيادته  موابن ي  أن موابن دب 

ي النقل واللوجيست
ي  جد فعالكبت  وتوا  من دور لها يات بمرص لما العالمية تمثل جزء كبت  لالستثمار فن

فن

ن الجمعية و المنطقة الجنوبية بمنطقة قنا  السويس،   التمثيل ب مكتكما أشاد سيادته بالتعاون الدائم بي 

ي  ي دب 
ن البلدين من أجلالتجاري المرصي فن  .دفع النمو القتصادي بي 

 

ي ثم أكد سيادته عىل أهمية هذا اللقاء مع ممثىلي   دب 
ئ ص المطروحة االفكار والفر  كافة  ستعراضال العالمية موابن

 
ً
ا ي مرص، مشت 

 عىل انشاء م إىل تصديق السيد لالستثمار والتجار  فن
ً
يناء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا



اكة مع احدى بمنطقة ق السكندرية بالشر كات الصينية المتخصصة وهو  أبو قت  بشر ا يمثل فرص ماكت  الشر

اكة وال ي العالميةجديد  للشر  دب 
ئ ن مرص وموابن  .تعاون بي 

 

ي باهتمام كبت  من الدولة حيث سيادته أشار كما 
ق بورسعيد يحظن ئ شر ي موابن

ن
م تإىل أن قطاع النقل البحري ف

ي فضال عما يشهده ميناء  5استثمارات جديد  لنشاء أرصفة بطول  ضخ
ندرية االسك كم طوىلي وظهت  لوجيست 

 إىل 
ً
ا وعات لتطويره،مشت    18000نحو  هأنمن مشر

ً
قنا  السويس األمر الذي من خالل تعت   سفينة سنويا

ي مرص
ن
 .يؤكد عىل وجود فرص كبت   وجديد  لالستثمار والتجار  والنقل ف

 

ي تطوير كافة قطاعات النقل ومنها النقل النهري سيادته بكافة أشاد  كما 
ن
ي تبذلها وزار  النقل ف

الجهود الت 

و و   إىل االنفاق والسكك الحديمت 
ً
ا بضائع أنه هناك قانون لنقل الدية بجانب شبكات الطرق والكباري، مشت 

ي ذلك
ن
 .عت  السكك الحديدية يسمح للقطاع الخاص باالستثمار ف

 

حيب رئيس جلنة التصدير باجلمعية  – املهندس / مصطفى النجاري ثم قام ير مفوض الوز بكٍل من : بالت 

ئ  ،والسيد / محمود البستاكي ممثل رئيس مكتب التمثيل التجارى المرصى بدب   - يونان إدوارد / تجاري  موابن

ي العالمية ن بوالتنسيق المستمر أن التعاون  سيادته عىلأكد ،كما رحب بالساد  الحضور ،وقد  دب  جمعية الي 

ي يمثل فرصة عظيمة لعرض الخطط واالفكار وطرح المزيد من المق ي دب 
حات ت  ومكتب التمثيل التجاري فن

ي المجاالت
ي شت 

ي العالمية فن ء دب  ي
 .لتعزيز أوجه التعاون مع موابن

 

ي كافة دول  ثم أكد سيادته عىل
ي مرص يعد احد أهم القطاعات الديناميكية وكذلك فن

ان قطاع التصدير فن

ي بأولوية واهتماما حكومي ورئاسي لمضاعفته إىل  كما العالم،  
مليار دوالر مقارنة ب  100أن التصدير يحظن

ولية وهو ما يستلزم التطوير المستمر لكافة القطاعات المرتبطة لمليار دوالر  2٦ حجم الصادرات غت  البت 

 
ا
يعات القتصادية والجرا  به سواء النقل واللوجيستيات اوالخدمات والبنوك فضل واالتفاقيات  ءاتعن التشر

 .المحفز  لنمو التجار  البينية

 

ور   زم،وهو ما يستللحركة التجار  العالمية  يمثل مركز إقليمي ودوىلي  سيادته إىل أن موقع مرص  أشار ثم  ضن

ئ جاذبة لحركة التجار  وذلك من خالل تسهيل وتيست  الفراج عن السلع والبضائع وزياد   أن تكون الموابن

 
ً
 .تنافسيتها دوليا

 

ء كامل بإبدا ، بدبى رئيس مكتب التمثيل التجارى املصرى -ثم قام الوزير مفوض جتاري / يونان إدوارد 

حيب من جانب ي  الت 
ن المؤسسات فن مكتب التمثيل التجارى المرصى بدب  بمد جسور التعاون والتواصل بي 

ي النقل واللوجيستيات
ي مجاالت االستثمار فن

ي  سيادته عىلأكد ،كما  مرص والمارات فن ء دب  ي
 العالمية أن موابن

ليست بعيد  عن السوق المرصية حيث توجد لها استثمارات ضخمة قائمة ومرتقبة تستهدف زياد  تواجدها 

ي السوق المرصية خالل المرحلة القادمة،  
ن مرص واالمارات تؤكد عىل كما وتوسعها فن  أن العالقات المتبادلة بي 

كة  .وجود الكثت  من فرص التعاون المشت 



 

أن الثقل االقتصادي والسياسي عىل  ممثل موانئ دبي العاملية -أكد السيد / حممود البستاكي ثم 

يادته ،كما أشار س والعسكري لمرص هو المحرك االساسي لجذب المزيد من االستثمارات العربية واألجنبية

ي إىل 
ن
، ف ي

ي الصيتن وع طريق الحرير الت  ي تختلف عن مشر
، والت  ي ماد طريق الحرير اعت مبادر  طريق الحرير دب 

ي  ئ  كما عىل الت  والبحر والجو  بدب  ي العالمية العصب له تمثل موابن   دب 
ً
ي تتواجد ،مؤكدا  دب 

ئ ي  أن موابن
ن
دولة  3٦ ف

ي الشحن الجويحول العالم 
ن
ان االمارات الذي يساهم ف  . باالضافة إىل طت 

 

كات تمنحها معن مبادر  إصدار جواز السفر العالمي وهو بمثابة بطاقسيادته كما كشف  ات ة عضوية للشر ن مت 

ات ل ي العالمية تضمن هذه التيست   دب 
ئ ي التكلفة والوقت حيث أن موابن

ن
ات اكت  ف سهيل حركة التجار ، توتيست 

 أن 
ً
ي  كما هي الفضية والذهبية والبالتينية  العضوية فئات موضحا

ن
وع جواز السفر العالمي ف كز مشر  المرحلة ست 

 .االوىل عىل الشحن الجوي

 

 -ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول أهم النقاط التالية :
 

  / رئيس لجنة التصدير بالجمعية –مصطفن النجاري المهندس 

ي مرص ،كما أن أغلب الصادرات الزراعية المرصية يتم  13أكد سيادته عىل وجود أكتر من 
قطاع تصديري فن

ن كافة األطراف ،كما أكد توجيهها لدول الخليج ،وهو ما يؤكد عىل وجود  مجاالت وفرص واسعة للتعاون بي 

ي   دب 
ئ ن خطة وخريطة الصادرات المرصية والخريطة التصديرية الخاصة بموابن ور  التوفيق بي  سيادته عىل ضن

م الكيف إختيارها عىل الكم ا لجواز السفر العالمي وهل يعتمد  لعضويةالعالمية ،ثم تم التساؤل حول فئات ا

 ؟ المصدر  ونوع البضاعة

ي العالمية  رد : ـال  دب 
ئ ي فيتنام وتايالند وبانكوك و  ستبدأ تم التأكيد عىل أن موابن

يشكل هو ما و اخرى دول فن

ي الخريطة الخاصة  ي دب 
ي سيتم محاولة توفيقها مع خريطة الصادرات المرصية بمختلف قطاعاتها  بموابن

والت 

 االوىلي و  High value low weight،كما تم التأكيد عىل أن فئات العضوية تعتمد عىل مبدأ  
ن كت 

هذا كان الت 

ي العالمية ي دب 
 . لموابن

 

  / عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية –عادل اللمعي األستاذ 

ي أشاد سيادته بما تم عرضه خالل اللقاء فيما يخص  ر مبادر  إصدار جواز السفو  مبادر  طريق الحرير دب 

ور   العالمي   عىل ضن
ً
ي العالمية ،مؤكدا  دب 

ئ ي اال من موابن
 عتبار من خالل المطارات المرصية. وضع مرص فن

ي العالمية تتضمن وضعخطة وهنا تم التأكيد عىل أن  الـرد :   دب 
ئ لعالمي كما عىل قائمة الربط اتت   دول ك موابن

 . عىل القائمة مرص  ضمن أهم الدول  تتواجد كيد أنه بالتأ 

 

  ن ممثل جمعية  –سالم األستاذ / كامل  اكسبولينك المصدرين المرصيي 

 ما أكد كأن مرص تمتلك مقومات عديد  لتنشيط التجار  ونفاذ الصادرات اىل قار  إفريقيا،   أكد سيادته عىل

 
ً
ن تتيح انشطة التخزين للمصدر المرصي خارجيا ي عدد من الدول االف أن جمعية المصدرين المرصيي 
ريقية فن



و خدمات بجانب  ج لفرص التجار  وزياد  الصادرات من خالل تنظيم البعثات الخارجية والتنسيق مع ي    الت 

 للح مكاتب التمثيل التجاري
ً
كات المستهدفة حاليا ر العالمي صول عىل جواز السف،ثم تم التساؤل حول الشر

ئ الجافة  ؟ومدى إمكانية إستخراج جواز السفر ألصحاب الموابن ي
ي الموابن

ن
 واصحاب المستودعات المتواجد  ف

كات النقل والشحن العالمية ،تم التأكيد عىل أن  الـرد :  كات المصدرين وشر كات المستهدفة حاليا ه شر  الشر

 
ً
ن مبدأيا كت 

ي الوقت الحاىلي حيث يتم الت 
ن
كات  عىل إستهدافف ي لديها الشر

 . تعامل دوىلي  الت 

 

 

  رئيس لجنة التصدير بالجمعية –المهندس / مصطفن النجاري 

ي مرص أشار سيادته إىل 
ن
وع القومي للتخزين ف

وع قومي جديد  المشر
عبد س تحت رعاية فخامة الرئيوهو مشر

اتيجية ،لزياد  حجم المستودعات التخزينية الفتاح السيسي   أنوخصوصا للسلع الست 
ً
ا تستورد مرص  مشت 

ي يتمالكتل من الغذاء من  %٦0حواىلي 
ن  مثلعليها  العتماد  الدولية الت  ازيل ،و الهند و الصي  يث حالت 

وع سيسمح داد بفت    هذا المشر ن شهور إىل سنة من  10تخزين من القدر  مرص عىل أكت  للتخزين حيث ست 

ي 
اد البضائع من التساؤل حول  ،ثم تماالحتياطي الغذابئ ات تقليل وقت الفحص والتكلفة إذا تم إستت  ن ممت 

ي  و   دب 
ئ ي مرص مع تعاون يوجد نوع من الهل الهند أو اي دولة أخرى ووصولها بموابن

هيئة سالمة الغذاء فن

 ؟بحيث يكون ذلك بمثابة قبول لها 

ي هذه الحالة   الـرد : 
ي دية ه العتكون هذه الجهة الحكومتم التأكيد أنه فن

ي موابن
 ة بي العالميضو فن

ً
النها نظرا

ي العالمية لديها ه المحرك الرئيسي للموافقة عىل دخول السلع ،  دب 
ئ ي  5كما تم التأكيد عىل أن موابن

موابن

ي الهند وي
 واالستفاد  بها. نقاط التخزين هناك  إستغاللمكن فن

 

 

 : ويف نهاية اللقاء مت التأكيد على ما يلي

   ور ي هذا شأل زيارات رسمية تنظيمضن
ي ن لجهات الحكومية المعنية فن  دب 

ئ التعاون مع موابن

 العالمية. 

  يتم إرسال خطاب من الجمعية لكافة المجالس التصديرية المرصية لموافا  الجمعية بالخريطة

 . تصديرية المفصلة لكل مجلس عىل حد ال

 

 اء حسن المشاركة الفعالة خالل اللقثم إنتىه اللقاء حيث تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عىل

 

 ** يمكن اإلطالع عىل الفيديو الخاص باللقاء من خالل الرابط : 

https://youtu.be/tSkiiQxe4Ac  

https://youtu.be/tSkiiQxe4Ac

