
 

 

 

 ممثلي الشركات المهتمة بالنفاذ إلى السوق األفريقية بمدينة بورسعيدمع  اجتماع 

 2020 نوفمبر 3 الثالثاء 

 

جمعية رجال األعمال المصريين بالتعاون مع غرفة مالحة بورسعيد اجتماعا بين إدارة الدول  عقدت  

المصري وممثلي الشركات المصرية بمدينة  والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري  

 3الموافق  الثالثاءيوم   صباح العاشرةفي الساعة وذلك  بورسعيد المهتمين بالنفاذ إلى السوق األفريقية

 بمقر الجمعية بالجيزة.  2020  نوفمبر

 

اللقاء   محافظ  عقد  الغضبان  عادل  حرب/  أركان  اللواء  السيد  وبحضور  رعاية  تحت 

 :بورسعيد

 

 :كل من حضر اللقاءكما 

عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين ورئيس لجنة    –األستاذ/ عادل اللمعي   •

 النقل، ورئيس غرفة مالحة بورسعيد 

الشريف   • العزيز  عبد  الدكتور/  تجاري  مفوض  األفريقية    -الوزير  والمنظمات  الدول  إدارة 

 ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري المصري 

 رئيس المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد  -اللواء/ عالء المالكي  •

 رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد  -األستاذ/ أحمد موسى  •

 المدير التنفيذي لجمعية رجال األعمال المصريين  –األستاذ/ محمد يوسف   •

 

 وشارك عبر الفيديوكونفرانس كل من: 

 رئيس المكتب التجاري المصري بدار السالم  - سكرتير أول تجاري/ محمد عبد المجيد  •

 رئيس المكتب التجاري المصري بكمبال  - المستشار التجاري/ أحمد سيف •

 رئيس المكتب التجاري المصري بالجوس  - المستشار التجاري/ عادل زهران •

 رئيس المكتب التجاري المصري بلوساكا  - المستشار التجاري/ محمد عبد هللا •

 رئيس المكتب التجاري المصري بنيروبي  - الد ابراهيم ربيعسكرتير أول تجاري/ خ •

 

 



 بدأ االجتماع بعزف السالم الوطني لجمهورية مصر العربية، تاله فيديو تعريفي عن محافظة بورسعيد 

 

 : رئيس المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد –اللواء/ عالء المالكي 

الصناعية جنوب بورسعيد بعمل عرض تقديمي عن المنطقة،  قام اللواء/ عالء المالكي رئيس المنطقة  

 . أهم ما جاء فيها ما يلي

تم إنشاء المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  •

 فدان وتم الترفيق على نفقة المحافظة  798بمساحة   1994لسنة   542

 ا تحت اإلنشاءمصنع 89 مصنعا، ويوجد  301 المصانع المنتجة يجمالإ •

الكبرى   • المشروعات  مصانع  وتم    11عدد  يوليو  مصنعا،  شهر   توقيع    2016خالل 

 إضافية  ( مصانع 5عقود انشاء عدد )

 مصنعا   178عدد مصانع المشروعات المتوسطة  •

 مصنعا  112يبلغ عدد مشروعات الشباب  •

 

 : التنفيذي لمحافظة بورسعيدرئيس الجهاز  -األستاذ/ أحمد موسى 

بعمل عرض تقديمي عن    رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد   -األستاذ/ أحمد موسى  قام   •

 ، أهم ما جاء فيها ما يلي: ببورسعيد  الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة

 قام بعرض الفرص الستثمارية المتواجدة بعدد من القرى السياحية بالمنطقة  •

التي تمت بتمويل من الجهاز التنفيذي تمثلت في: سوق السمك الجديد، سوق أهم الستثمارات   •

 الخضار والفاكهة، مول الفرما

( مصنع جاهز للتشغيل من الهيئة العامة للتنمية  54مجلس إدارة المدينة الحرة بشراء عدد )قام   •

الصناعية جنوب  مصنعا بالمنطقة    58، باإلضافة إلى  الصناعية من خالل أنظمة تمويل ميسرة

 نتاج والتصدير إلكاملة المرافق والخدمات وتم تسليمها للشباب وجاري ا المحافظة

 

عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين ورئيس لجنة النقل،    –األستاذ/ عادل اللمعي  

 :ورئيس غرفة مالحة بورسعيد

أن التفاقية   حيث بمنطقة شرق بورسعيد،    الروروموافقة مجلس النواب على اتفاقية خط  أعلن   •

 بشرة خير للمستثمرين، وكذلك ألبناء محافظة بورسعيد 

ستطرح مئات فرص العمل المباشرة ألبناء المحافظة وآلف فرص العمل غير  هذه التفاقية   •

على   يعد مؤشراالمباشرة، عالوة على أن موافقة البرلمان في هذا التوقيت على هذه التفاقية  

 . التوقيت التي تعاني منه اقتصاديات دول متقدمةقوة القتصاد المصري في هذا 

لمصر،   • األكبر  السوق  هي  أنأفريقيا  مهتمة    وبما  السياسية  والتجارة    بنفاذ القيادة  الصناعة 

 إليها  أمل أن يتم زيادة الصادرات ، فهناك المصرية للسوق األفريقي

تضافة أول اجتماع  اهتمام محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان باسأشار إلى   •

 . إلدارة الدول والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري



 

الشريف   العزيز  عبد  الدكتور/  تجاري  مفوض  ووحدة    -الوزير  األفريقية  والمنظمات  الدول  إدارة 

 : الكوميسا بالتمثيل التجاري المصري

سجلت   • األفريقية  لألسواق  المصرية  الصادرات  تمثل    4.8حجم  دولر  من    %15مليار 

 القارة السمراء، وهو ما يشير إلى ضعف  واردات من إجمالي    %1الصادرات المصرية، ونسبة  

 الصادرات المصرية ألفريقيا

 ضرورة زيادة معدل الصادرات المصرية لتحقيق توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الصادرات •

  30وكذلك الهتمام بالقارة السمراء، وتلبية طلبات المصدرين، ولذا نستهدف الوصول إلى  

 مليار دولر صادرات مصرية ألفريقيا 

شارك بها مختلف  للنفاذ إلى األسواق األفريقية  رؤية متكاملة  وزارة التجارة والصناعة  وضعت   •

زي ووزارتي الزراعة والمالية  الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة والبنك المرك

وبنك تنمية الصادرات، ويتبقى مشاركة مجتمع رجال األعمال، ولذا بدأنا خطة للتعرف على 

زيادة   وهو  الهدف  لتحقيق  مشتركة  لخطة  للوصول  ألفريقيا  للتصدير  األعمال  رجال  رؤية 

 الصادرات

ألن منظومة التصدير عملية    ا،ومستمر  االتشاور مع رجال األعمال بشأن التصدير سيظل دائم •

العقبات  تذليل  يجب  ولذا  معاً،  الخاص  والقطاع  الحكومة  تضافر  يتطلب  حيث  متكاملة، 

 اللوجستية وتذليل كافة اإلجراءات المالية والتسويقية لزيادة الصادرات المصرية

نظراً  البدء بالتشاور مع مجتمع األعمال من مدينة بورسعيد،  التمثيل التجاري المصري  اختار   •

 لما تتميز به المدينة من إمكانيات قوية تمكنا من البداية بنجاح 

تضم الستراتيجية التي وضعها التمثيل التجاري المصري للنفاذ إلى األسواق األفريقية عدة   •

ترشيد  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  ودعم  أفريقيا  إلى  الصادرات  تنمية  أبرزها  أهداف 

الواردات الستراتيجي الترويج  وإحالل  التجارية،  السياسات والترتيبات  تنسيق  أفريقيا،  ة من 

 للصادرات المصرية إلى أفريقيا ونقل التكنولوجيا. 

بناء قاعدة   14تيجية زيادة الصادرات المصرية ألفريقيا  اتضم استر • تنفيذيا أبرزها  برنامجا 

المس التصديرية  األسواق  تحديد  الصادرات،  لنمو  المحركة  للقطاعات  دراسة  بيانات  تهدفة، 

احتياجات األسواق األفريقية وما يتناسب ووضع جائحة كورونا، إيجاد مصادر غير تقليدية  

لرفع  التصدير  حاضنة  إنشاء  الصادرات،  لترويج  مبتكرة  أدوات  تطوير  التصدير،  لعملية 

القدرات التصديرية، إنشاء المراكز اللوجيستية للتيسير على التجارة، تطوير أدوات مبتكرة  

 لترويج للصادرات ل

تم إعداد جدولين األول يضم المنتجات المؤهلة للتصدير ألفريقيا، والثاني يضم الفرص المتاحة   •

فريقية والطاقة اإلنتاجية .بكل دولة، وقد تم إعدادهما بناء على تحليل العرض والطلب بالدول األ

لمصرية لألسواق بمصر والمنافسة مع كافة األسواق بهدف إيجاد فرص إضافية للمنتجات ا

 األفريقية وإنشاء خريطة لمجتمع األعمال لتحديد الفرص أمام أي منتج في أي دولة.

في   • بالمستوردين  بيانات  قاعدة  إنشاء  الدول   30تم  باقي  النتهاء من  أفريقية، وجاري  دولة 

 ، مع استمرار تحديثها كل ستة أشهر 54األفريقية الـ 



تضم استراتيجية زيادة الصادرات ألفريقيا إنشاء مراكز لوجيستية منها المنطقة اللوجيستية   •

خاصة وأنه يتم  بالسودان، كما سيتم إنشاء منطقة لوجيستية بكينيا وهي منفذ لدول شرق أفريقيا  

 تطوير ميناء مومباسا 

إنشاء أكبر ميناء بدول    بالنسبة لغرب أفريقيا سيتم إنشاء منطقة لوجيستية بدولة توجو، حيث تم •

غرب أفريقيا، وكذلك سيتم إنشاء منطقة لوجيستية بدولة موزمبيق لتوزيع المنتجات المصرية  

 بدول وسط أفريقيا نظرا لمتالك موزمبيق مينائين 

 

  :السيد اللواء أركان حرب/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تضم    بورسعيد محافظة  تضم   • حيث  لالستثمار،  قبلة  تجعلها  عديدة  تنافسية  مناطق   3مزايا 

  العامة لالستثمار هيئة الصناعية، وهم منطقة صناعية بجنوب بورسعيد ومنطقة صناعية تتبع 

 وأخرى تابعة لهيئة التنمية الصناعية 

 % 54تضم مصانع متقدمة خاصة في صناعة المالبس، حيث تصدر المصانع ببورسعيد نسبة  •

حجم صادرات مصر من المالبس الجاهزة، مؤكداً على أهمية التصدير ألفريقيا بهدف من  

 استدامة إنتاج المصانع وتشغيل الشباب عالوة على تحقيق سمعة جيدة لمصر.

التحول من أكبر محافظة استهالكية إلى في  عاماً     15محافظة بورسعيد خالل آخر    نجحت  •

 سنوات  5أكبر محافظة إنتاجية خاصة خالل آخر 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي فخامة تم إنشاء العديد من المصانع الكبرى وفقاً لتوجيهات  •

يرى أن محافظة بورسعيد قاطرة صناعات مصر، وأطلق عليها حلم بكرة، وتحقق حلم القيادة  

الشرق األوسط بطول أرصفة   أكبر ميناء محوري في  إنشاء  تم  كيلو متر   5السياسية حيث 

 مربع 

فتح محافظة بورسعيد أبوابها أمام الستثمارات الجديدة، وتؤمن بأهمية دور القطاع الخاص، ت •

كما ترفع شعار المحافظة تملك ول تدير، فهي تطرح مشروعات للمستثمرين لإلدارة لتحقيق  

 أعلى عائد.

إلنهناك   • مصنع  أكبر  منها  ألفريقيا،  التصدير  على  القادرة  اإلنتاجية  المصانع  من  تاج  عدداً 

شهور نجح في التصدير لعدة    5والذي تم إنشائه في وقت قياسي وخالل    -إطارات السيارات 

بأفريقيا وآسيا، كما تمتلك المحافظة أكبر مصنع لتصدير وتعبئة وتغليف األسماك وتم   دول 

بأسعار  لتصدير   التصدير ألفريقيا  ويمكنه  األمريكية،  المتحدة  والوليات  األوروبية  ألسواق 

 تنافسية 

سنوات، وهو    3محافظة أكبر مصنع إلنتاج اللمبات الموفرة الذي تم إنشائه خالل  الكما تضم   •

وهذه المصانع  -منتج معني بتوفير الطاقة، عالوة على مصانع الشباب إلنتاج المالبس الجاهزة

 سنوات ونجحت في التصدير لدول عربية.  3بدأت العمل منذ 

نتاج زيت الطعام، والذي يصدر لعدة دول أفريقية،  إلباإلضافة إلى أن المحافظة تضم مصنعا  •

في العالم   9تضم أيضاً المصنع رقم  كما  ،  األفريقيةوحال التعاون معه يمكنه أن يغزو السوق  

أن محافظة بورسعيد  على  إلنشاء دهانات السيارات والذي يصدر منتجاته لدول عديدة، مؤكداً  

إلى   لتصل  صادراتها  زيادة  على  والتكامل  مليا  15قادرة  التنسيق  بشرط  سنوياً  دولر  ر 

 والتعاون، مع إنكار الذات 



 

 :أهم النقاط التي أشار إليها رؤساء المكاتب التجارية المصرية في أفريقيا

 )زامبيا(  رئيس المكتب التجاري المصري بلوساكا - المستشار التجاري/ محمد عبد هللا

، ويبلغ  2019مليار دولر عام    4الكوميسا إلى  ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول   •

الكوميسا   دول  إلى  المصرية  الصادرات  نمو    3نصيب  بنسبة  دولر  ومتوقع    %22.4مليار 

استمرار نموها رغم تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين تبلغ الواردات المصرية  

 مليار دولر 

الكوميسا معدل نمو اقتصادي سلبي بسبب كورونا  من المتوقع أن تحقق أغلب اقتصادبات دول   •

 دول منها مصر وكينيا وأوغندا ومالوي.  6باستثناء 

من الصادرات   %29أهم الشركاء التجاريين لمصر في أفريقيا هم: السودان وتستحوذ على نسبة   •

على   وتستحوذ  ليبيا  يليها  الكوميسا،  لدول  وأريتريا%24المصرية  وأثيوبيا  كينيا  دول  ثم   ،  

 وأوغندا 

مواد  • الكيماوية،  الصناعات  هي  الكوميسا  لدول  المصرية  للمنتجات  التصديرية  الفرص  أهم 

 البناء والتشييد، الورق، الزيوت العطرية، المنتجات الغذائية 

والفوسفات   • والمنجنيز  كالنحاس  التعدينية  المواد  مثل  إنتاج  مدخالت  لستيراد  فرص  هناك 

 .والرصاص وبعض الحاصالت الزراعية

أهم اتفافية تجارية وقعتها مصر مع الدول األفريقية هي اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي  •

وهي أكبر   2021دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة كافة الدول إل أنه تم تأجيل تطبيقها إلى يناير 

 اتفاقية إقليمية 

من إجمالي   %16من    تستهدف مصر من هذه التفاقية زيادة صادراتها إلى الدول األفريقية •

 % 60الصادرات المصرية إلى 

دولة زامبيا ل تحتل نصيب كبير في الصادرات المصرية بسبب صعوبة الشحن، حيث بلغ   •

إلى زامبيا   المصرية  الصادرات  عام    15حجم  دولر  في    8، و 2019مليون  دولر  مليون 

 % 10بنسبة نمو ضعيفة تبلغ  2020النصف األول من عام 

الصادرا • وبعض تتركز  والمالبس  الغذائية  والمنتجات  األسمدة  في  زامبيا  إلى  المصرية  ت 

النحاس   من  كبيرة  كميات  إلى مصر  فتصدر  زامبيا  أما  والورق،  والتغليف  التعبئة  منتجات 

 مليون دولر ألنها ثاني أكبر منتج للنحاس   240وصل قيمتها إلى نحو 

إلى • المصرية  للمنتجات  المتاحة  التصديرية  الفرص  الهندسية،   أبرز  الصناعات  هي  زامبيا 

الصناعات الغذائية، األثاث، المنسوجات سواء مالبس جاهزة أو مفروشات، األسمدة، مواد  

 البناء، الطباعة والتغليف 

 )أوغندا( رئيس المكتب التجاري المصري بكمباال - المستشار التجاري/ أحمد سيف

 التعبئة والتغليف، والكيماويات.هناك فرص تصديرية مصرية إلى أوغندا في قطاعي  •

 )كينيا(  رئيس المكتب التجاري المصري بنيروبي  - سكرتير أول تجاري/ خالد ابراهيم ربيع



تسمح كينيا لألجانب باستيراد وتخزين المنتجات وتوزيعها، إل أنه يستلزم قبل التصدير إلى  •

 الجمارك المفروضة عليها. كينيا التواصل مع المكتب التجاري لمعرفة وارداتها من السلع، و

قبل  • السوق  دراسة  عدم  هو  كينيا  في  أنشئت  التي  المصرية  اللوجيستية  المنطقة  فشل  سبب 

بسبب عدم   توزيعها  يتم  األلبان من مصر ولم  كبيرة من  استيراد كميات  تم  التصدير، حيث 

 وجود سوق لها مما أدى إلى خسائر ضخمة 

 منافس لها ويحتاجها السوق الكيني ومنها الرخام. هناك فرص ضخمة لمنتجات ل يوجد  •

 )تنزانيا(  رئيس المكتب التجاري المصري بدار السالم - سكرتير أول تجاري/ محمد عبد المجيد

تنزانيا وهي الجمارك،   الصادرات نفاذ  قام بعرض أهم المعوقات التي تواجه   • المصرية إلى 

ت المصرية بعد انسحاب تنزانيا من على المنتجا  %25حيث يتم فرض رسوم جمركية قدرها  

 2000دول الكوميسا عام  

مليون نسمة بجانب أنه   50هناك فرص تصديرية عديدة حيث أن السوق التنزاني ضخم يضم   •

 منفذ لدول حبيسة مثل أوغندا وبوروندي وزامبيا ومالوي 

 الشمال والجنوب قامت الحكومة التنزانية بتطوير البنية التحتية بخطين سكة حديد مع  •

أبرز المنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى تنزانيا هي األسمدة والكيماويات واألدوية   •

بإنشاء عاصمة   تنزانيا  تقوم  البناء، حيث  وزيوت الطعام والطهي والمنتجات الغذائية ومواد 

 جديدة سوف تستهلك كميات ضخمة من مواد البناء  

 

دكتور/ عبد العزيز الشريف في نهاية اللقاء أنه سيتم فتح خط تواصل  وقد أعلن الوزير مفوض تجاري ال

مباشر مع الغرفة التجارية ببورسعيد وجمعية رجال األعمال المصريين إلنشاء قاعدة بيانات شاملة  

تنتجها   التي  والمنتجات  التصنيعية  وقدراتها  الشركة  حجم  تتضمن  أن  على  المصريين  للمنتجين 

 المصنع للتوسع وذك لتوجيه الفرص التصديرية للمصانع حسب إمكانياتها. ومواصفات المنتج وخطط 

 


