
 المصري التجاري بالتمثيل أفريقيا إدارة مدير مع إجتماع

 2020 سبتمبر 14األثنين الموافق 

 عضوعقدت جمعية رجال األعمال المصريين إجتماعاً للجنة افريقيا برئاسة السيد الدكتور/ شريف الجبلي 

 – تجاري فوضم وزير الشريف العزيز عبد/ الدكتور السيد بحضورو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة

بجانب مشاركة  ،كوت ديفوارو ورؤساء المكاتب التجارية في كمباالالتجاري  بالتمثيل افريقيا إدارة مدير

 14وذلك يوم األثنين الموافق  عبر تقنية الفيديو كونفرانسوبريتوريا المكتب التجاري في نيروبي  يرئيس

ً  في 2020سبتمبر   .تمام الساعة الحادية عشر صباحا

فريقيا بفضل قوة أاآلن الفرص لمضاعفة التجارة مع  ن مصر تمتلكأالدكتور شريف الجبلي  قال بدايةفي ال

فريقية ومنها السوق سواق األعاني منه األالمصانع في الوقت الذي تعمل ستمرار اقتصاد المصري والا

ستلزمات الطبية ية والمريقي من نقص شديد من الواردات األوروبية خاصة المنتجات الغذائأفالجنوب 

سياسة إلى فريقيا لكنها تحتاج أرقام التجارة مع أن تحقق قفزة في نمو أوأكد  أن مصر يمكن  واألدوية.

فريقيا وفي مقدمتها مشكالت أستثمار الصناعي في لتحديات التي تواجه الصادرات واإلمعينة للتعامل مع ا

المصريين ن جمعية رجال األعمال إلى أشار وأ فراد.موال واألس األونتقال رؤإت والنقل واللوجيستا

 ئحية منتظمة بين الموانالنشاء خطوط مإطالبوا أكثر من مرة بسرعة قد مصرية تحاد الصناعات الإو

المصري البنك المركزي  يقوم بتأسيسهابالشركة الجديدة التي « الجبلي»أشاد ، كما فريقيةاألالمصرية و

وشدد  .في تشجيع المصدرين المصريين لتي بدورها سوف تساهموافريقيا ألتأمين مخاطر التصدير في 

فريقيا أسواق أنتشار في مختلف العطائها األولوية في اإز تواجد مكاتب التمثيل التجاري وأهمية تعزي ىعل

ستثمار في كافة القطاعات للصادرات المصرية وتوفير فرص اإل وتحديث قوائم وارداتها لتحقيق دفعة قوية

 .الهام

فرع للبنوك المصرية في كافة دول أفريقيا للدخول في تمويل عمليات التصدير أتتاح ب بضرورة افوطال

وخدمات االستشارات لزيادة فرص التصدير  اتضمان المخاطر، وتمويل اللوجيستي المختلفة ومنها

 مختلف أسواق افريقيا إلىوالترويج للمنتجات الوطنية والوصول بها 

رجال أعمال مصريين يعملون  10في تنزانيا يساهم فيها نحومصرية ة تجارية تأسيس شرك إلى كما أشار

ألعمال المصري في يناير الماضي لخدمة مجتمع ا هانتهاء من تسجيلتم اإل، وقد في قطاعات مختلفة

التجميع مثل السلع الهندسية  ىاعي خاصة في الصناعات القائمة علستثمار الصنوقطاع التصدير واإل

تسهيل  ىلة تنزانيا مقراً للشركة يهدف إلختيار دوإن أوأوضح  سواق القارة.أمنزلية وفي كافة جهزة الواأل

تصال مع هيئة إتم فتح قنوات  وقد، لة أفريقية عبر ميناء دار السالمدو 6نحو  ىنفاذ الصادرات إل

 زمة كورونا.أادلة كان من المخطط تنفيذها قبل ة التنزانية بجانب رحالت عمل متبيالمشتريات الحكوم

ً  تطبق ان لها المقرر من كان األفريقية الحرة التجارة إتفاقية أن وأشار لكنها أجلت  2020 يوليو في فعليا

 دولة.  54دولة اعتمدت االتفاقية من البرلمانات من اصل  30ان هناك ، و2021ليناير 



 أن التجاري بالتمثيل افريقيا إدارة مدير – تجاري مفوض وزير الشريف العزيز عبد/ الدكتور السيد وقال

 التجاري التمثيل مكاتب بين بالتعاون افريقيا نحو للتحرك مشتركة خطة وضع مناقشة االجتماع من الهدف

 تحقيق، والمصريين األعمال رجال جمعية رأسها وعلى بأفريقيا المعنية األعمال رجال منظمات وتجمعات

 كافة بين الرؤى كافة توحيد خالل من دوالر مليار 100 إلى الصادرات حجم بنمو لمصر القومي الهدف

 قومية خطة ضمن وصياغتها األفريقية القارة في تعمل التي خاصةً  وغيرها الحكومية والتجمعات األطياف

 تصديريا مصر عيون بحق لتصبح بالخارج التجاري التمثيل مكاتب دور تغييرو للتنفيذ قابلة متكاملة

 .واستثماريا

 نهاية إلى 2021 يناير من الفترة من تنفيذها يتم أفريقيا في التجاري التمثيل جهازل خطةناك ه أن أكدحيث 

 للوصول المصرية الصادرات لتنمية موحدة استراتيجية رؤية صياغة على االتفاق خالل من 2022 يناير

 إلى العالم من رةالقا واردات إجمالي من %1 نسبة حاليا تمثل والتي أفريقيا في المصرية الصادرات بحجم

 .سنوات 3 خالل دوالر مليار 30

 نسبة وتمثل 2019 في دوالر مليار 4.٨ بنحو قدرت أفريقيا في المصرية الصادرات حجم أن وأوضح

 صناديق خالل من يعمل الجهاز فإن لالستثمار بالنسبة أما ،المصرية الصادرات إجمالي من 16%

 .لمصر االستراتيجية األهداف ذات االفريقية الدول في االستثمار

 في كبيرة أفريقية استثمارات توجد ال فإنه لالستثمار متلقية األفريقية القارة دول لكون نتيجة أنه وأضاف

 بالتنسيق تقوم ولكن االفريقية الدول من استثمارية مشروعات جذب على تعمل ال اإلدارة أن كما مصر،

 في المصرية االستثمارات وأن .بالقارة لمصر االستراتيجية ةاألهمي ذات بالدول مصرية مشروعات إلقامة

 التكنولوجيا وقطاع البناء مواد قطاعات في دوالر مليار 11.3 نحو 2019 عام بلغت األفريقية القارة

 في متركزة وهي العقاري والقطاع والبالستيكية الكيماوية المنتجات الدواء، الهندسية، السلع واالتصاالت،

 .ورواندا نيجيريا تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وكينيا، اأثيوبي دول

 والتي األجنبية لالستثمارات الجاذبة فريقيةألا الدول قائمة ضمن االول المركز احتلت مصر أن وأكد

 تقدر باستثمارات الثاني المركز أفريقيا جنوب احتلت فيما 201٨ خالل دوالر مليار 6.٨ بحوالي قدرت

كل ن ، وأشار أن هناك عقبات جمركية وغير جمركية في االتفاقيات وأ201٨ املع دوالر مليار 6.3 ب

تسعى  وزارة التجارة والصناعة كما أن، دولة لها خصوصيتها فهناك دول أعضاء في أكثر من تجمع

ألن لتمثيل التجاري في لوساكا مكتب لهمية وجود افة المكاتب التجارية في أفريقيا، وأكد على ألزيادة كث

مدخل لدولة إلستثمارية واها عدد كبير من الفرص التجارية وهي دولة فييا هي مركز الكوميسا وزامب

 مرفق العرض التقديمي لإلستراتيجية()  الديمقراطية .الكونغو 

أشار إلى أن منطقة غرب  بيدجانرئيس المكتب التجاري المصري في أ هيثم قاسمالوزير مفوض تجاري/ 

مصريين الختالف الثقافات )يتحدثون باللغة الفرنسية( وكذلك طول فترة ب على الفريقيا سوق غريأ

في كوت ديفوار ن الجالية اللبنانية وأكد أفي افريقيا . شحن كبر ميناء الشحن، رغم أن أبيدجان تعتبر تاني أ

ت زيادة االستثماراعلى ضرورة العمل  ، وأشار إلىوتعمل بشكل واسعاألجنبية هناك كبر الجاليات من أ



 في مجال التغليفخاصة هناك ومعرفة الفرص اإلستثمارية المتاحة المصرية في كوت ديفوار مما يتطلب 

 . حيث أنه مطلوب هناك وال يتوافر بسهولة وبالتالي يرتفع ثمنه

 :حيث أثيرت الموضوعات التاليةثم تم فتح باب المناقشة 

 ن في أفريقيا، كما أ عن الشركاتوسائل استعالم  رخصاستخدام شركة ضمان الصادرات كأ يمكن

مليار جنيه مصرح  برأس مالبنك القاهرة  أنشأهاي لالستثمار في أفريقيا والتهناك شركة النيل 

 .رأس المال في حالة الجديةستعداد لرفع ولدى الشركة اال

 الشركات مع التواصل في جهودهابتكثيف  أفريقيا في التجاري التمثيل مكاتب أن تقوم أهمية 

 .التجاريين الشركاء وبيانات والتصديرية االستثمارية الفرص توفير ىعل والعمل صريةالم

 كما أن كثير من ، باإلضافة إلى السلع الخدماتاالستراتيجية الخطة  تتضمنن ضرورة مراعاة أ

تمويل طويل هذه التحالفات ممولة المشروعات في أفريقيا تحتاج أن تكون في إطار تحالفات و

 .هذه المعلومات صعب توافرهاورة وجود شريك محلي له عالقات وراألجل مع ض

 وال يوجد نقل جوي بشكل  نقل جوي نه يحتاج إلىألى الدول األفريقية النقل من معوقات التصديرإل

مع شركة ضمان البطء والبيروقراطية( ا أننا نعاني دائما من التمويل )كمإلى أفريقيا يومي 

 .لدعم الصادرات، مع ضرورة وجود حل الصادرات

 ما يلي:زيز الشريف ععبد الالسيد الدكتور  أوضحوقد 

 ا يتم عملهحاوالت لتقليل آثار المعوقات الجمركية في أفريقيا، وأن هناك قاعدة بيانات هناك م

 بشكل علمي وسليم وستكون دقيقة

  جدة وممول من  التابع للبنك اإلسالمي للتنمية فيبرنامج جسور التجارة مع أفريقيا لالستفادة من

 ةيجب أن تبدأ جهه حكومية رسمي، (صناديق تأمين –تأمين مخاطر المؤسسة اإلسالمية للتمويل )

 هاالتعامل معالمصرية من للشركة بالتواصل مع المؤسسة حتى يمكن 

 هناك قلق بسبب خروج كينيا من إتفاقية الكوميسا وسيتم الوصول لحل هذه المشكلة بشكل سريع. 

 ون بدراسة عمل مركز لوجيستي مصري في ميناء لومي بتوجو حيث يتواجد أحد طالب المشارك

 أحدث الموانئ في أفريقيا

 

 


