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مليار دوالر 15بورسعيد قادرة على زيادة صادراتها إلى : عادل الغضبان

سنويا

، جمعية رجال األعمال المصرييننظمت

ة لقاء بين إدارة الدول والمنظمات اإلفريقي

، التمثيل التجاريووحدة الكوميسا بجهاز

سواق وممثلي الشركات المهتمة بالنفاذ إلى األ

د ، والذي عقمدينة بورسعيداإلفريقية ب

.صباح اليوم الثالثاء، بمقر المحافظة

يد، وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسع

جمعية رجال خالل اللقاء الذي نظمته

ن بمحافظة بورسعيد، إاألعمال المصريين

علها المحافظة تضم مزايا تنافسية عديدة تج

مناطق 3قبلة لالستثمار، حيث تضم 

صناعية، وهم منطقة صناعية بجنوب 

بورسعيد ومنطقة صناعية تتبع هيئة 

االستثمار وأخرى تابعة لهيئة التنمية 

.الصناعية

وتضم مصانع متقدمة خاصة في صناعة 

يد المالبس، حيث تصدر المصانع ببورسع

من حجم صادرات مصر من % 54نسبة 

المالبس الجاهزة، مؤكداً أهمية التصدير 

تشغيل إلفريقيا بهدف استدامة إنتاج المصانع و

.صرالشباب عالوة على تحقيق سمعة جيدة لم

يد ، إلى أن محافظة بورسع"الغضبان"وأشار 

عاماً التحول من أكبر 15نجحت خالل آخر 

اجية محافظة استهالكية إلى أكبر محافظة إنت

سنوات، تم إنشاء العديد5خاصة خالل آخر 

رئيس من المصانع الكبرى وفقاً لتوجيهات ال

فظة عبد الفتاح السيسي، والذي يرى أن محا

بورسعيد قاطرة صناعات مصر، وأطلق 

، وتحقق حلم القيادة "حلم بكرة"عليها 

وري السياسية حيث تم إنشاء أكبر ميناء مح

كيلو 5في الشرق األوسط بطول أرصفة 

.مربعةمترات

وابها لفت إلى أن محافظة بورسعيد تفتح أب

ور أمام االستثمارات الجديدة، وتؤمن بأهمية د

القطاع الخاص، كما ترفع شعار المحافظة

تملك وال تدير، فهي تطرح مشروعات 

.دللمستثمرين لإلدارة لتحقيق أعلى عائ

ة وعدد محافظ بورسعيد، المصانع اإلنتاجي

بر القادرة على التصدير إلفريقيا، منها أك

م والذي ت-مصنع إلنتاج إطارات السيارات

شهور نجح 5إنشاؤه في وقت قياسي وخالل 

ا، كما في التصدير لعدة دول بإفريقيا وآسي

تعبئة تمتلك المحافظة أكبر مصنع لتصدير و

وتغليف األسماك وتم تصدير لألسواق 

األوروبية والواليات المتحدة األمريكية، 

.افسيةويمكنه التصدير إلفريقيا بأسعار تن

كما تضم محافظة بورسعيد أكبر مصنع

الل إلنتاج اللمبات الموفرة الذي تم إنشاؤه خ

ة، سنوات، وهو منتج معني بتوفير الطاق3

س عالوة على مصانع الشباب إلنتاج المالب

3وهذه المصانع بدأت العمل منذ -الجاهزة

.ةسنوات ونجحت في التصدير لدول عربي

وأضاف المحافظ أن المحافظة تضم أيضا 

ر مصنعاً إلنتاج زيت الطعام، والذي يصد

نه لعدة دول إفريقية، وحال التعاون معه يمك

فظة أن يغزو السوق اإلفريفية، وتضم المحا

في العالم إلنشاء دهانات9أيضاً المصنع رقم 

دة، السيارات والذي يصدر منتجاته لدول عدي

ادة مؤكداً أن محافظة بورسعيد قادرة على زي

مليار دوالر سنوياً 15صادراتها لتصل إلى 

.بشرط التنسيق والتكامل والتعاون
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لقاءجمعية رجال األعمال المصريين،نظمت

دة بين إدارة الدول والمنظمات األفريقية ووح

ي الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، وممثل

ريقية الشركات المهتمة بالنفاذ إلى األسواق األف

م بمدينة بورسعيد، والذي عقد صباح اليو

.الثالثاء، بمقر المحافظة

وقامت جمعية رجال األعمال المصريين خالل

ل اللقاء بتقديم اهداء درع جمعية رجال األعما

المصريين التذكاري للواء عادل الغضبان

فظة محافظ بورسعيد تقديرا له وألبناء المحا

.الباسلة 

قدم الدرع المهندس عادل اللمعي عضو مجلس

االدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية ومحمد

عمال يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األ

.المصريين

وقال اللواء أركان حرب عادل الغضبان 

محافظ بورسعيد، خالل اللقاء الذي نظمته

جمعية رجال األعمال المصريين بمحافظة 

ية بورسعيد، إن المحافظة تضم مزايا تنافس

3م عديدة تجعلها قبلة لالستثمار، حيث تض

مناطق صناعية، وهم منطقة صناعية بجنوب

ستثمار بورسعيد ومنطقة صناعية تتبع هيئة اال

تضم وأخرى تابعة لهيئة التنمية الصناعية، و

مصانع متقدمة خاصة في صناعة المالبس،

%  54حيث تصدر المصانع ببورسعيد نسبة 

من حجم صادرات مصر من المالبس 

قيا الجاهزة، مؤكداً على أهمية التصدير ألفري

شباب بهدف استدامة إنتاج المصانع وتشغيل ال

.عالوة على تحقيق سمعة جيدة لمصر

د ، إلى أن محافظة بورسعي"الغضبان"وأشار 

عاماً التحول من أكبر 15نجحت خالل آخر 

ية محافظة استهالكية إلى أكبر محافظة إنتاج

سنوات، تم إنشاء العديد 5خاصة خالل آخر 

ئيس من المصانع الكبرى وفقاً لتوجيهات الر

ظة عبد الفتاح السيسي، والذي يرى أن محاف

يها بورسعيد قاطرة صناعات مصر، وأطلق عل

حيث تم حلم بكرة، وتحقق حلم القيادة السياسية

ط إنشاء أكبر ميناء محوري في الشرق األوس

ن كيلو متر مربع، الفتا إلى أ5بطول أرصفة 

محافظة بورسعيد تفتح أبوابها أمام 

االستثمارات الجديدة، وتؤمن بأهمية دور 

القطاع الخاص، كما ترفع شعار المحافظة 

تملك وال تدير، فهي تطرح مشروعات 

.  للمستثمرين لإلدارة لتحقيق أعلى عائد

وعدد محافظ بورسعيد، عدداً من المصانع 

يا، منها اإلنتاجية القادرة على التصدير ألفريق

ي والذ-أكبر مصنع إلنتاج إطارات السيارات

شهور نجح 5تم إنشائه في وقت قياسي وخالل 

كما في التصدير لعدة دول بأفريقيا وآسيا،

تعبئة تمتلك المحافظة أكبر مصنع لتصدير و

وتغليف األسماك وتم تصدير أل سواق 

األوروبية والواليات المتحدة األمريكية، 

فسية، ويمكنه التصدير ألفريقيا بأسعار تنا

مصنع مضيفا كما تضم محافظة بورسعيد أكبر

3الل إلنتاج اللمبات الموفرة الذي تم إنشائه خ

الوة سنوات، وهو منتج معني بتوفير الطاقة، ع

-هزةعلى مصانع الشباب إلنتاج المالبس الجا

سنوات 3وهذه المصانع بدأت العمل منذ 

.  ونجحت في التصدير لدول عربية

يد وأضاف المحافظ، كما تضم محافظة بورسع

لعدة مصنعاً إلنتاج زيت الطعام، والذي يصدر

دول أفريقية، وحال التعاون معه يمكنه أن 

أيضاً يغزو السوق الفريفية، وتضم المحافظة

في العالم إلنشاء دهانات 9المصنع رقم 

دة، السيارات والذي يصدر منتجاته لدول عدي

ادة مؤكداً أن محافظة بورسعيد قادرة على زي

مليار دوالر سنوياً 15صادراتها لتصل إلى 

نكار بشرط التنسيق والتكامل والتعاون، مع إ

.الذات

وخالل اللقاء اكد عادل اللمعي عضو مجلس 

إدارة جمعية رجال األعمال المصريين ورئيس

ة لجنة النقل بالجمعية، ورئيس غرفة مالح

بورسعيد، على أهمية موافقة مجلس النواب

على اتفاقية خط الروور بمنطقة شرق 

ير بورسعيد، مضيفاً أن االتفاقية بشرة خ

سعيد، للمستثمرين، وكذلك ألبناء محافظة بور

حيث ستطرح مئات فرص العمل المباشرة

ألبناء المحافظة وآالف فرص العمل غير 

ي المباشرة، عالوة على أن موافقة البرلمان ف

قوة هذا التوقيت على هذه االتفاقية مؤشر على

تعاني االقتصاد المصري في هذا التوقيت التي

.منه اقتصاديات دول متقدمة

تمة تنظم لقاء بين جهاز التمثيل التجاري والشركات المه« رجال األعمال »

بأسواق افريقيا ببورسعيد
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، أن أفريقيا هي السوق "اللمعي"وأضاف 

ية األكبر لمصر، وإذا كانت القيادة السياس

ة مهتمة بالنفاذ الصناعة والتجارة المصري

ة للسوق األفريقي فكلي أمل أن يتم زياد

الصادرات، مشيراً إلى اهتمام محافظ 

ان بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضب

باستضافة أول اجتماع إلدارة الدول 

هاز والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا بج

.التمثيل التجاري

فيما عرض اللواء عالء المالكي رئيس 

ض المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، عر

تقديمي عن المنطقة، قائالً إن المنطقة 

الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد، تم

إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء

فدان، 790بمساحة 1994لسنة 542رقم 

6سم إلى وتم الترفيق على نفقة المحافظة، وتق

301وهي مناطق بإجمالي المصانع المنتجة 

مصنع باستثمارات 89مصنع وتحت اإلنشاء 

مليار 3.8مليار جنيه، برأس مال 14.136

ألف عامل، وتتوزع 22.661جنيه، يعمل بها 

مصنع صناعات 69مصنع مالبس، 69بين 

مصنع 19مصنع منسوجات، 19معدنية، 

مصنع صناعات 18صناعات غذائية، 

12مصنع صناعات كهربائية، 18كيماوية، 

صناعات 10مصنع صناعات متنوعة، 

.مصانع رخام6خشبية، 

، أن المنطقة الصناعية "المالكي"وأضاف 

مصنع عمالق 11بجنوب بورسعيد تضم 

2.3مليار برأس مال 8.4بتكاليف استثمارية 

عامل، منها مصنع 7723مليار بعدد عمال 

طنية كابسي للدهانات، سيمنار، بورسعيد الو

تم 2016للصلب، متابعاً وفي يوليو عام 

مصنع منها مصنع 15توقيع إنشاء عدد 

مليارات برأس 3بيراميدز بتكلفة استثمارية 

عامل 580مليون بعدد عمال 100مال 

ويصدر لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا

ية وأفريقيا، والمصنع الثاني البورسعيد

500ة للصناعات الغذائية بتكلفة استثماري

مليون جنيه 100مليون جنيه برأس مال 

مصنع ويصدر لمدغشقر وموريتانيا وكينيا، و

400بورسعيد لألسماك بتكلفة استثمرية 

ماليين جنيه ويصدر5مليون جنيه برأس مال 

.ألوروبا وشرق آسيا وأفريقيا

واستطرد كما تضم مصنع بورسعيد 

مليون 700للصناعات الكهربائية باستثمارات 

مليون جنيه ويصدر 500جنيه برأس مال 

قيا، لدول أفريقية وشرق آسيا وأوروبا وأفري

مبر مصنع أواني الطهي وتم افتتاحه في ديس

مليون جنيه برأس مال 200بتملفة استثمارية 

آسا مليون جنيه ويصدر ألفريقيا وشرق50

.وأوروبا

اعية ، كما تضم المنطقة الصن"المالكي"وأشار 

مصنع مشروعات متوسطة 178ببورسعيد 

مليار جنيه برأس مال 5.4بتكلفة استثمارية 

ألف عامل، 13.5مليار جنيه ويعمل بها 1.4

ومن ضمنها مشروع الحسن والحسين 

وكراوية لمواد البناء وريادة للصناعات 

ة، الغذائية، وبورسعيد للمشروعات الغذائي

112وتضم أيضاً مشروعات للشباب بها 

مليون جنيه 316مصنع بتكلفة استثمارية 

مليون جنيه وعدد عمال 38.9ورأس مال 

.عامل1347

كما عرض أحمد موسى رئيس الجهاز 

ات التنفيذي لمحافظة بورسعيد، استثمار

اء الجهاز خالل الفترة الماضية، حيث تم إنش

عدة قرى سياحية منها قرية الكروان، فندق

نجوم، قرية 4أراكان فندق سياحي بفئة 

وز، الكناري، قرية جنة النورس، قرية الفير

اء قرية الياقوت، قرية المرجان، كما تم إنش

المركز الثقافي، ومول جديد، عالوة على 

وب مصنع بالمنطقة الصناعية بجن54شراء 

تم بورسعيد بتكليف الرئيس السيسي و

مصنع 30تخصيصهم للشباب، وتم تشغيل 

ألف 16منها، مشيراً إلى أن الجهاز يطرح 

متر مربع منطقة استثمارية أمام رجال 

.األعمال

ور من جانبه قال الوزير مفوض تجاري الدكت

عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول 

تمثيل والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا بال

التجاري، إن حجم الصادرات المصرية 

مليار دوالر 4.8لألسواق األفريقية سجلت 

من الصادرات المصرية، ونسبة % 15تمثل 

من إجمالي صادرات القارة السمراء، % 1

ية وهو ما يشير إلى ضعف الصادرات المصر

ألفريقيا، وضرورة زيادة معدل الصادرات

يسي المصرية لتحقيق توجيهات الرئيس الس

بزيادة الصادرات وكذلك االهتمام بالقارة 

ا السمراء، وتلبية طلبات المصدرين، ولذ

مليار دوالر 30نستهدف الوصول إلى 

.صادرات مصرية ألفريقيا

، أن وزارة التجارة "الشريف"وأضاف 

والصناعة وضعت رؤية متكاملة شارك بها

ة مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة التجار

والصناعة والبنك المركزي ووزارتي 

الزراعة والمالية وبنك تنمية الصادرات، 

ا ويتبقى مشاركة مجتمع رجال األعمال، ولذ

بدأنا خطة للتعرف على رؤية رجال األعمال

ركة للتصدير ألفريقيا للوصول لخطة مشت

را لتحقيق الهدف وهو زيادة الصادرات، مشي

إلى أن التشاور مع رجال األعمال بشأن 

ة التصدير سيظل دائم ومستمر؛ ألن منظوم

ضافر التصدير عملية متكاملة، حيث يتطلب ت

الحكومة والقطاع الخاص معاً، ولذا يجب 

ة تذليل العقبات اللوجستية وتذليل كاف

اإلجراءات المالية والتسويقية لزيادة 

.الصادرات المصرية

اور مع أنه اختار البدء بالتش" الشريف"وتابع 

ما مجتمع األعمال من مدينة بورسعيد، نظراً ل

نا من تتميز به المدينة من إمكانيات قوية تمك

.البداية بنجاح

يذكر أن اللقاء بدأ بعزف السالم الوطني

و لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيدي

جازات ، يحكي اإلن"بورسعيد تستحق"بعنوان 

عبد التي تمت بالمحافظة منذ تولي الرئيس

الفتاح السيسي أبرزها مشروع حقل ظهر 

طقة وميناء شرق بورسعيد وما تحتويه من من

صناعية ومزارع سمكية، عالوة على إنشاء 

أنفاق بورسعيد، ومنطقة صناعية بجنوب

ة منها بورسعيد والتي تضم عدة مصانع متقدم

ائية، مصنع إلنتاج ضفائر السيارات الكهرب

4.5مصانع باستثمارات 5وجاري افتتاح 

مليار جنيه وهي مصانع إلنتاج إطارات 

ع السيارات وزيت الطعام وتعبئة وتصني

يضاهي كبرى المصانع العالمية -األسماك

لية طن يومياً تصدر لألسواق المح100بطاقة 

مارات مصنع ألواني الطهي باستث-واألوروبية

.مصرية وشراكة أجنبية
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جمعية رجال األعمال تنظم لقاء بين جهاز التمثيل التجارى ببورسعيد 

والشركات المهتمة بأفريقيا

15لىإصادراتهازيادةيمكنهاكبرىمصانعتضمبورسعيدمحافظة:الغضبانعادلاللواء-

دوالرمليار

«بورسعيدوأبناءللمستثمرينخيربشرة»الرورواتفاقية:اللمعيعادل-

جنيهمليار14باستثماراتمصنعا  301:بورسعيدبجنوبالصناعيةالمنطقةرئيس-
شاركت جمعية رجال األعمال 

المصريين، في لقاء إدارة الدول 

سا والمنظمات األفريقية ووحدة الكومي

بجهاز التمثيل التجاري، مع ممثلي

واق الشركات المهتمة بالنفاذ إلى األس

ي عقد األفريقية بمدينة بورسعيد، والذ

.ظةصباح اليوم الثالثاء، بمقر المحاف

وقامت جمعية رجال األعمال 

المصريين علي هامش مشاركتها في

اللقاء بتقديم اهداء درع جمعية رجال

األعمال المصريين التذكاري للواء 

قديرا عادل الغضبان محافظ بورسعيد ت

.له وألبناء المحافظة الباسلة 



قدم الدرع المهندس عادل اللمعي عضو مجلس

االدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية ومحمد

مال يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األع

.المصريين

ظ وقال اللواء أركان حرب عادل الغضبان محاف

سية بورسعيد، إن المحافظة بتضم مزايا تناف

3م عديدة تجعلها قبلة لالستثمار، حيث تض

مناطق صناعية، وهم منطقة صناعية بجنوب

ستثمار بورسعيد ومنطقة صناعية تتبع هيئة اال

ضم وأخرى تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وت

مصانع متقدمة خاصة في صناعة المالبس،

%  54حيث تصدر المصانع ببورسعيد نسبة 

من حجم صادرات مصر من المالبس الجاهزة، 

ف مؤكداً على أهمية التصدير ألفريقيا بهد

الوة استدامة إنتاج المصانع وتشغيل الشباب ع

.على تحقيق سمعة جيدة لمصر

د ، إلى أن محافظة بورسعي"الغضبان"وأشار 

التحول من أكبر عاماً 15نجحت خالل آخر 

ية محافظة استهالكية إلى أكبر محافظة إنتاج

سنوات، تم إنشاء العديد 5خاصة خالل آخر 

ئيس من المصانع الكبرى وفقاً لتوجيهات الر

ظة عبد الفتاح السيسي، والذي يرى أن محاف

ها بورسعيد قاطرة صناعات مصر، وأطلق علي

يث تم حلم بكرة، وتحقق حلم القيادة السياسية ح

ط إنشاء أكبر ميناء محوري في الشرق األوس

ن كيلو متر مربع، الفتا إلى أ5بطول أرصفة 

ثمارات محافظة بورسعيد تفتح أبوابها أمام االست

الجديدة، وتؤمن بأهمية دور القطاع الخاص، 

فهي كما ترفع شعار المحافظة تملك وال تدير،

قيق تطرح مشروعات للمستثمرين لإلدارة لتح

.أعلى عائد

وعدد محافظ بورسعيد، عدداً من المصانع 

ا، منها اإلنتاجية القادرة على التصدير ألفريقي

ي والذ-أكبر مصنع إلنتاج إطارات السيارات

شهور نجح 5تم إنشائه في وقت قياسي وخالل 

كما في التصدير لعدة دول بأفريقيا وآسيا،

عبئة تمتلك المحافظة أكبر مصنع لتصدير وت

وتغليف األسماك وتم تصدير أل سواق 

مكنه األوروبية والواليات المتحدة األمريكية، وي

ضيفا كما التصدير ألفريقيا بأسعار تنافسية، م

اج تضم محافظة بورسعيد أكبر مصنع إلنت

3اللمبات الموفرة الذي تم إنشائه خالل 

الوة سنوات، وهو منتج معني بتوفير الطاقة، ع

-زةعلى مصانع الشباب إلنتاج المالبس الجاه

سنوات 3وهذه المصانع بدأت العمل منذ 

.ونجحت في التصدير لدول عربية

يد وأضاف المحافظ، كما تضم محافظة بورسع

لعدة مصنعاً إلنتاج زيت الطعام، والذي يصدر

غزو دول أفريقية، وحال التعاون معه يمكنه أن ي

 المصنع السوق الفريفية، وتضم المحافظة أيضاً 

في العالم إلنشاء دهانات السيارات 9رقم 

ن والذي يصدر منتجاته لدول عديدة، مؤكداً أ

ها محافظة بورسعيد قادرة على زيادة صادرات

مليار دوالر سنوياً بشرط 15لتصل إلى 

.اتالتنسيق والتكامل والتعاون، مع إنكار الذ

وخالل اللقاء اكد عادل اللمعي عضو مجلس 

إدارة جمعية رجال األعمال المصريين ورئيس

لجنة النقل بالجمعية، ورئيس غرفة مالحة

بورسعيد، على أهمية موافقة مجلس النواب

على اتفاقية خط الروور بمنطقة شرق 

ير بورسعيد، مضيفاً أن االتفاقية بشرة خ

عيد، للمستثمرين، وكذلك ألبناء محافظة بورس

حيث ستطرح مئات فرص العمل المباشرة 

ألبناء المحافظة وآالف فرص العمل غير 

ي المباشرة، عالوة على أن موافقة البرلمان ف

قوة هذا التوقيت على هذه االتفاقية مؤشر على

تعاني االقتصاد المصري في هذا التوقيت التي

.منه اقتصاديات دول متقدمة

، أن أفريقيا هي السوق "اللمعي"وأضاف 

ة األكبر لمصر، وإذا كانت القيادة السياسي

ة المصريمهتمة بالنفاذ الصناعة والتجارة

للسوق األفريقي فكلي أمل أن يتم زيادة

عيد الصادرات، مشيراً إلى اهتمام محافظ بورس

فة اللواء أركان حرب عادل الغضبان باستضا

ة أول اجتماع إلدارة الدول والمنظمات األفريقي

.ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري

طقة فيما عرض اللواء عالء المالكي رئيس المن

مي عن الصناعية بجنوب بورسعيد، عرض تقدي

وب المنطقة، قائالً إن المنطقة الصناعية بجن

محافظة بورسعيد، تم إنشائها بموجب قرار

1994لسنة 542رئيس مجلس الوزراء رقم 

ة فدان، وتم الترفيق على نفق790بمساحة 

وهي مناطق بإجمالي 6المحافظة، وتقسم إلى 

مصنع وتحت اإلنشاء 301المصانع المنتجة 

مليار جنيه، 14.136مصنع باستثمارات 89

مليار جنيه، يعمل بها 3.8برأس مال 

مصنع 69ألف عامل، وتتوزع بين22.661

19مصنع صناعات معدنية، 69مالبس، 

مصنع صناعات 19مصنع منسوجات، 

18مصنع صناعات كيماوية، 18غذائية، 

مصنع 12مصنع صناعات كهربائية، 

6صناعات خشبية، 10صناعات متنوعة، 

.مصانع رخام

عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال خالل إلقاء كلمته



، أن المنطقة الصناعية "المالكي"وأضاف 

مصنع عمالق 11بجنوب بورسعيد تضم 

2.3مليار برأس مال 8.4بتكاليف استثمارية 

عامل، منها مصنع 7723مليار بعدد عمال 

طنية كابسي للدهانات، سيمنار، بورسعيد الو

تم 2016للصلب، متابعاً وفي يوليو عام 

مصنع منها مصنع 15توقيع إنشاء عدد 

مليارات برأس 3بيراميدز بتكلفة استثمارية 

عامل 580مليون بعدد عمال 100مال 

ويصدر لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا

ية وأفريقيا، والمصنع الثاني البورسعيد

500ة للصناعات الغذائية بتكلفة استثماري

مليون جنيه 100مليون جنيه برأس مال 

مصنع ويصدر لمدغشقر وموريتانيا وكينيا، و

400بورسعيد لألسماك بتكلفة استثمرية 

ماليين جنيه ويصدر5مليون جنيه برأس مال 

.ألوروبا وشرق آسيا وأفريقيا

واستطرد كما تضم مصنع بورسعيد 

مليون 700للصناعات الكهربائية باستثمارات 

مليون جنيه ويصدر 500جنيه برأس مال 

قيا، لدول أفريقية وشرق آسيا وأوروبا وأفري

مبر مصنع أواني الطهي وتم افتتاحه في ديس

مليون جنيه برأس مال 200بتملفة استثمارية 

آسا مليون جنيه ويصدر ألفريقيا وشرق50

.وأوروبا

، كما تضم المنطقة "المالكي"وأشار 

مصنع مشروعات 178الصناعية ببورسعيد 

مليار جنيه 5.4متوسطة بتكلفة استثمارية 

13.5مليار جنيه ويعمل بها 1.4برأس مال 

ألف عامل، ومن ضمنها مشروع الحسن 

والحسين وكراوية لمواد البناء وريادة 

عات للصناعات الغذائية، وبورسعيد للمشرو

اب بها الغذائية، وتضم أيضاً مشروعات للشب

مليون 316مصنع بتكلفة استثمارية 112

مليون جنيه وعدد 38.9جنيه ورأس مال 

.عامل1347عمال 

كما عرض أحمد موسى رئيس الجهاز 

ات التنفيذي لمحافظة بورسعيد، استثمار

اء الجهاز خالل الفترة الماضية، حيث تم إنش

عدة قرى سياحية منها قرية الكروان، فندق

نجوم، قرية 4أراكان فندق سياحي بفئة 

وز، الكناري، قرية جنة النورس، قرية الفير

اء قرية الياقوت، قرية المرجان، كما تم إنش

المركز الثقافي، ومول جديد، عالوة على 

وب مصنع بالمنطقة الصناعية بجن54شراء 

تم بورسعيد بتكليف الرئيس السيسي و

مصنع 30تخصيصهم للشباب، وتم تشغيل 

ألف 16منها، مشيراً إلى أن الجهاز يطرح 

متر مربع منطقة استثمارية أمام رجال 

.األعمال

ور من جانبه قال الوزير مفوض تجاري الدكت

عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول 

تمثيل والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا بال

التجاري، إن حجم الصادرات المصرية 

مليار دوالر 4.8لألسواق األفريقية سجلت 

من الصادرات المصرية، ونسبة % 15تمثل 

من إجمالي صادرات القارة السمراء، % 1

ية وهو ما يشير إلى ضعف الصادرات المصر

ألفريقيا، وضرورة زيادة معدل الصادرات

يسي المصرية لتحقيق توجيهات الرئيس الس

بزيادة الصادرات وكذلك االهتمام بالقارة 

ا السمراء، وتلبية طلبات المصدرين، ولذ

مليار دوالر 30نستهدف الوصول إلى 

.صادرات مصرية ألفريقيا

، أن وزارة التجارة "الشريف"وأضاف 

والصناعة وضعت رؤية متكاملة شارك بها

ة مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة التجار

والصناعة والبنك المركزي ووزارتي 

الزراعة والمالية وبنك تنمية الصادرات، 

ا ويتبقى مشاركة مجتمع رجال األعمال، ولذ

بدأنا خطة للتعرف على رؤية رجال األعمال

ركة للتصدير ألفريقيا للوصول لخطة مشت

را لتحقيق الهدف وهو زيادة الصادرات، مشي

إلى أن التشاور مع رجال األعمال بشأن 

ة التصدير سيظل دائم ومستمر؛ ألن منظوم

ضافر التصدير عملية متكاملة، حيث يتطلب ت

الحكومة والقطاع الخاص معاً، ولذا يجب 

ة تذليل العقبات اللوجستية وتذليل كاف

اإلجراءات المالية والتسويقية لزيادة 

.الصادرات المصرية

اور مع أنه اختار البدء بالتش" الشريف"وتابع 

ما مجتمع األعمال من مدينة بورسعيد، نظراً ل

نا من تتميز به المدينة من إمكانيات قوية تمك

.البداية بنجاح

يذكر أن اللقاء بدأ بعزف السالم الوطني

و لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيدي

جازات ، يحكي اإلن"بورسعيد تستحق"بعنوان 

عبد التي تمت بالمحافظة منذ تولي الرئيس

الفتاح السيسي أبرزها مشروع حقل ظهر 

طقة وميناء شرق بورسعيد وما تحتويه من من

صناعية ومزارع سمكية، عالوة على إنشاء 

أنفاق بورسعيد، ومنطقة صناعية بجنوب

ة منها بورسعيد والتي تضم عدة مصانع متقدم

ائية، مصنع إلنتاج ضفائر السيارات الكهرب

4.5مصانع باستثمارات 5وجاري افتتاح 

مليار جنيه وهي مصانع إلنتاج إطارات 

ع السيارات وزيت الطعام وتعبئة وتصني

يضاهي كبرى المصانع العالمية -األسماك

لية طن يومياً تصدر لألسواق المح100بطاقة 

مارات مصنع ألواني الطهي باستث-واألوروبية

.مصرية وشراكة أجنبية

كما عرض المشروع اإلنجازات التي تمت 

ث تم بمحافظة بورسعيد بقطاعي اإلسكان، حي

اء ألف وحدة سكنية أدت إلى القض450إنشاء 

واق على العشوائيات باإلضافة إلى إنشاء أس

تجارية متطورة، وبقطاع الصحة حيث تم

ظة، تطبيق منظومة التأمين الصحي بالمحاف

يم عالوة على إنشاء مشروعات بقطاعي التعل

ة والسياحة مثل إنشاء مدرسة يابانية ومدين

مليار جنيه 3.5سياحية متكاملة باستثمارات 

ية ومنتجع سياحي متكامل يضم مناطق سكن

نجوم 5فاخرة ومناطق تجارية وأول فندق 

.بالمحافظة
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تؤكد اتفاقية الرورو تطرح فرص للمستثمرين وآالف " رجال األعمال"

فرص العمل

أكد عادل اللمعي رئيس غرفة مالحة 

بورسعيد عضو مجلس إدارة جمعية رجال 

األعمال المصريين ورئيس لجنة النقل 

بالجمعية، أهمية موافقة مجلس النواب على

يد، اتفاقية خط الروور بمنطقة شرق بورسع

تثمرين، مضيفاً أن االتفاقية بشرة خير للمس

وكذلك ألبناء محافظة بورسعيد، حيث 

ناء ستطرح مئات فرص العمل المباشرة ألب

رة، المحافظة وآالف فرص العمل غير المباش

عالوة على أن موافقة البرلمان في هذا 

وة التوقيت على هذه االتفاقية مؤشر على ق

ي االقتصاد المصري في هذا التوقيت الت

.تعاني منه اقتصاديات دول متقدمة

وجاء ذلك خالل لقاء إدارة الدول والمنظمات 

يل األفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمث

نفاذ التجاري، مع ممثلي الشركات المهتمة بال

د، إلى األسواق األفريقية بمدينة بورسعي

والذي عقد صباح اليوم الثالثاء، بمقر 

.محافظة بورسعيد

، أن أفريقيا هي السوق "اللمعي"وأضاف 

ية األكبر لمصر، وإذا كانت القيادة السياس

ة مهتمة بالنفاذ الصناعة والتجارة المصري

دة للسوق األفريقي فكلي أمل أن يتم زيا

الصادرات، مشيراً إلى اهتمام محافظ 

ان بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضب

باستضافة أول اجتماع إلدارة الدول 

هاز والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا بج

.التمثيل التجاري

يذكر أن اللقاء بدأ بعزف السالم الوطني

و لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيدي

جازات ، يحكي اإلن"بورسعيد تستحق"بعنوان 

عبد التي تمت بالمحافظة منذ تولي الرئيس

الفتاح السيسي أبرزها مشروع حقل ظهر

طقة وميناء شرق بورسعيد وما تحتويه من من

صناعية ومزارع سمكية، عالوة على إنشاء

ب أنفاق بورسعيد، ومنطقة صناعية بجنو

ة منها بورسعيد والتي تضم عدة مصانع متقدم

ائية، مصنع إلنتاج ضفائر السيارات الكهرب

4.5مصانع باستثمارات 5وجاري افتتاح 

مليار جنيه وهي مصانع إلنتاج إطارات 

ع السيارات وزيت الطعام وتعبئة وتصني

يضاهي كبرى المصانع العالمية-األسماك

طن يومياً تصدر لألسواق 100بطاقة 

مصنع ألواني الطهي-المحلية واألوروبية

.باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية
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مليارات دوالر لدول الكوميسا3يعلن تصدير مصر " التمثيل التجارى"

كشف محمد عبد هللا مدير مكتب التمثيل

ادل التجاري بزامبيا، عن ارتفاع حجم التب

ة التجاري بين مصر ودول اتفاقية التجار

مليارات دوالر في عام 4الكوميسا إلى 

ة ، ويبلغ نصيب الصادرات المصري2019

مليارات دوالر بنسبة 3إلى دول الكوميسا 

، ومتوقع استمرار نموها رغم %22.4نمو 

ي تحديات جائحة فيروس كوورنا المستجد ف

ر، حين تبلغ الواردات المصرية مليار دوال

مشيرا إلى أنه متوقع أن تحقق أغلب 

ادي اقتصاديات دول الكوميسا معدل نمو اقتص

دول منها 6سلبي بسبب الجائحة باستثناء 

.مصر وكيينا وأوغندا وماالوي

وأضاف أن أهم الشركاء التجاريين لمصر،

من % 29هم السودان وتستحوذ على نسبة 

ها الصادرات المصرية لدول الكوميسا، يلي

، ثم دول كينيا %24ليبيا وتستحوذ على نسبة 

يب، وأثيوبيا وأريتريا وأوغندا، على الترت

جات الفتا إلى أهم الفرص التصديرية للمنت

المصرية ألسواق الكوميسا هي فرص 

ة تصديرية بمنتجات الصناعات الكيماوي

ومواد البناء والتشييد والورق والزيوت 

رص العطرية والمنتجات الغذائية، كما هناك ف

ينية الستيراد مدخالت إنتاج مثل المواد التعد

ت على رأسها النحاس والمنجنيز والفوسفا

.والرصاص وبعض الحاصالت الزراعية

ارية ، إلى أهم االتفاقية التج"عبد هللا"وأشار 

ة الموقعة مع الدول األفريقية، وهي اتفاقي

التجارة الحرة القارية، والتي دخلت حيز

55التنفيذ بعد موافقة كافة الدول وعددها 

ناير دولة، إال أن تم تأجيل تطبيقها إلى شهر ي

ي أكبر ، وهي أكبر اتفاقية إقليمية، وثان2021

تجمع بعد منظومة التجارة العالمية، 

ل ويستهدف زيادة الصادرات المصرية للدو

من إجمالي الصادرات % 16األفريقية من 

ر ، حيث ستتيح االتفاقية لمص%60إلى 

يا التعامل مع الدول الواقعة في غرب أقريق

.والوسط مثل دول شرق وشمال إفريقيا

ا، قال وبالنسبة للعالقات التجارية مع زامبي

يب محمد الديب، إن دولة زامبيا ال تحتل نص

عوبة كبير في الصادرات المصرية بسبب ص

رية الشحن، حيث تبلغ حجم الصادرات المص

8، و2019مليون دوالر عام 15إلى زامبيا 

2020ماليين دوالر في النصف األول من 

، وأغلب الصادرات %10بنسبة نمو ضعيفة 

المصرية لزامبيا هي األسمدة والمعجنات 

بئة الغذائية، والمالبس وبعض منتجات التع

.والتغليف والورق

وأضاف أن زامبيا تصدر لمصر كمبيات 

240كبيرة من النحاس وصلت إلى نحو 

اس، مليون دوالر، ألنها ثاني أكبر منتج للنح

تاحة مشيرا إلى أبرز الفرص التصديرية الم

للمنتجات المصرية وهي الصناعات 

الهندسية، الصناعات الغذائية، األثاث 

بأنواعه، المنسوجات سواء مالبس جاهزة أو 

مفروشات، األسمدة، مواد البناء، الطباعة 

ي من والتغليف، ويمكن الدخول للسوق الزامب

ه خالل ميناء دار السالم في تنزانيا، إال أن

اعد يستلزم اختيار شريك محلي قوي، ويس

الشريك، مكتب التمثيل التجاري في توفير هذا

ت كما هناك فرص استثمارية عديدة بقطاعا

البنية التحتية واالتصاالت والسياحة 

.والكيماويات

دارة وجاء ذلك خالل الجلسة الثانية، من لقاء إ

سا الدول والمنظمات األفريقية ووحدة الكومي

كات بجهاز التمثيل التجاري، مع ممثلي الشر

مدينة المهتمة بالنفاذ إلى األسواق األفريقية ب

، بورسعيد، والذي عقد ظهر اليوم الثالثاء

.بمقر محافظة بورسعيد

وفي نفس السياق عرض مديرو مكاتب 

فريقية، التمثيل التجاري في عدد من البلدان األ

كتب الفرص التصديرية بها، حيث أكد مدير م

التمثيل التجاري بأوغندا، وجود فرص 

تصديرية بقطاعي التعبئة والتغليف

مثيل والكيماويات، فيما أشار مدير مكتب الت

ح التجاري في كينيا، إلى أن كينيا تسم

لألجانب باالستيراد وتخزين المنتجات

ر لكينيا وتوزيعها، إال أنه يستلزم قبل التصدي

ردات التواصل مع المكتب التجاري لمعرفة وا

ها، كينيا من السلع والجمارك المفروض علي

ة منوها إلى سبب فشل المنطقة اللوجستي

ة عدم المصرية التي انشأت في كينيا نتيج

دراستها السوق قبل التصدير، حيث تم

ر استيراد كميات كبيرة من األلبان من مص

خا ولم يتم توزيعها بسبب عدم وجود سوق ل

مما أدى إلى خسائر ضخمة، في حين هناك 

ها فرصاً ضخمة لمنتجات ال يوجد منافس ل

.ويحتاجها السوق الكيني ومنها الرخام

أما محمد عبد المجيد مدير مكتب التمثيل

التجاري في تنزانيا، عرض أهم المعوقات

نزانيا التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية لت

رسوم % 25وهي الجمارك، حيث يتم فرض 

حاب جمركية على المنتجات المصرية بعد انس

، إال أن 2000تنزانيا من دول الكوميسا عام 

سوق هناك فرص تصديرية عديدة نتيجة أن ال

مليون نسكة بجانب 50التنزاني ضخم يضم 

دي أنه منفذ لدول حبيسة مثل أوغندا وبورون

وزامبيا وماالوي، عالوة على تطوير 

ين سك الحكومة التنزانية البنية التحتية بخط

حديد مع الشمال والجنوب مضيفا أن أبرز

زانيا المنتجات المصرية يمكن تصديرها لتن

وهي منتجات األسمدة والكيماويات واألدوية

ة وزيوت الطعام والطهي والمنتجات الغذائي

من صلصة الطماطم، ومواد البناء، حيث 

تقوم تنزانيا بإنشاء عاصمة جديدة، سوف

.تستهلك كميات ضخمة من مواد البناء

فرع ورداً على مقترح أحد المشاركين بإنشاء

عيد، لجهاز التمثيل التجاري بمحافظة بورس

قال الوزير مفوض تجاري الدكتور عبد 

العزيز الشريف، مدير إدارة الدول 

لتمثيل والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا با

التجاري، إن الجهاز سيفتح خط تواصل 

جمعية مباشر مع الغرفة التجارية ببورسعيد و

رجال األعمال، إلنشاء قاعدة بيانات شاملة 

حجم للمنتجين المصريين، على أن تتضمن

نتجات الشركة وقدراتها التصنيعية وكذلك الم

لمنتج التي تنتجها، باإلضافة إلى مواصفات ا

فرص وخطط المصنع للتوسع، وذلك لتوجيه ال

.التصديرية للمصانع حسب إمكانيتها
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يايعلن إنشاء قاعدة بيانات بالفرص التصديرية ألفريق" التمثيل التجارى"

د عرض الوزير مفوض تجاري الدكتور عب

العزيز الشريف، مدير إدارة الدول 

لتمثيل والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا با

التجاري، استراتيجية الجهاز لزيادة 

الصادرات المصرية ألفريقية، قائالً إن

رك االستراتيجية نتاج تنسيق وجهود مشت

لجهات حكومية، ونعرضها اليوم على 

مجتمع المستثمرين ببورسعيد الستطالع آراء

جية، األعمال وتضمين مقترحاته باالستراتي

وسيظل استمرار المتابعة مع رجال 

م عدة ، مضيفا أن االستراتيجية تض"األعمال

دعم أهداف أبرزها تنمية الصادرات إلفريقيا و

الشركات الصغيرة والمتوسطة، ترشيد 

يا، وإحالل الواردات االستراتيجية من أفريق

ية، تنسيق السياسات والترتيبات التجار

يا ونقل الترويج للصادرات المصرية في أفريق

.التكنولوجيا

ة ، أن استراتيجية زياد"الشريف"وأضاف 

14الصادرات المصرية ألفريقيا تضم 

يانات برنامجاً تنفيذياً أبرزها بناء قاعدة ب

د للقطاعات المحركة لنمو الصادرات، تحدي

األسواق التصديرية المستهدفة، دراسة 

ب احتياجات األسواق األفريقية وما يتناس

ية ووضع الجائحة، إيجاد مصادر غير تقليد

لعملية التصدير، تطوير أدوات مبتكرة

فع لترويج الصدارات، حاضنة التصدير لر

جستية القدرات التصديرية، إنشاء المراكز اللو

تكرة للتسيير على التجارة، تطوير أدوات مب

ف للترويج للصادرات، مشيرا إلى أن كل هد

مسئولة محدد باالستراتيجية مرتبط بالجهات ال

عن تنفيذه وكذلك الجهات المساندة والمدة

.التنفيذية له

دارة وجاء ذلك خالل الجلسة الثانية، من لقاء إ

سا الدول والمنظمات األفريقية ووحدة الكومي

كات بجهاز التمثيل التجاري، مع ممثلي الشر

مدينة المهتمة بالنفاذ إلى األسواق األفريقية ب

، بورسعيد، والذي عقد ظهر اليوم الثالثاء

.بمقر محافظة بورسعيد

امج ، إلى أنه لتنفيذ البرن"الشريف"وأشار 

يانات األول من االستراتيجية وهو بناء قاعدة ب

داد للقطاعات المحركة لنمو الصادرات، تم إع

جدولين؛ األول يضم المنتجات المؤهلة 

رص للتصدير ألفريقيا، والثاني يضم الف

ن المتاحة بكل دولة، موضحاً أهمية الجدولي

عد بمثال قائالً إن جهاز التمثيل التجاري أ

م جدولين بسوق جنوب إفريقيا، األول يض

يقيا منتجات مصرية تصدر لسوق جنوب إفر

نوب بقيمة مليون دوالر في حين تستوردها ج

مليون دوالر، أي أن 20أفريقيا بأكثر من 

أمام المنتجات المصرية فرصة لمضاعفة

مرة، خاصة وأن هناك طاقة 19صادراتها 

صل إنتاجية متوفرة يمكن تحقيق ذلك، وقد و

ول إجمالي عدد المنتجات المتوافرة بهذا الجد

ات منتجاً، أما الجدول الثاني يضم منتج14

4قل تستوردها جنوب إفريقيا بقيمة على األ

ر ماليين دوالر لكل منتج، وال تصدرها مص

عار لجنوب أفريقيا رغم إنتاجه محلياً وبأس

.منتج106تنافسية، ويضم هذا الجدول 

، إلى أن الجدولين تم "الشريف"ولفت 

إعدادهم بناء على تحليل العرض والطلب

ي مصر، بالدول األفريقية، والطاقة اإلنتاجية ف

والمنافسة مع كافة األسواق، بهدف إيجاد 

واق فرص إضافية للمنتجات المصرية لألس

ل األفريقية، وإنشاء خريطة لمجتمع األعما

، لتحديد الفرص أمام أي منتج في أي دولة

ردين عالوة على إنشاء قاعدة بيانات بالمستو

30من كل دولة، وتم إعداد قاعدة بيانات 

دولة، على أن يتم االنتهاء من باقي الدول

نهاية العام، مع استمرار 54األفريقية 

.أشهر6تحديثها كل 

دة ، إلى استراتيجية زيا"الشريف"وأشار 

الصادرات ألفريقيا، تضم إنشاء مراكز 

سودان، لوجيستية منها المنطقة اللوجستية بال

ة مؤكداً في هذا الصدد على أهمية هذه المنطق

زيادة في ظل الرغبة السياسية في البلدين ل

ى التبادل التجاري وكذلك نفاذ السودان عل

قة دول أفريقية عديدة، كما سيتم إنشاء منط

ريقيا لوجستية بكينا، وهي منفذ لدول شرق أف

ما يتم خاصة وأنه بيتم تطوير ميناء مومبسا، ك

من تنفيذ محاور برية بها تربط عدد كبير

الدول ممولة من البنك الدولي تنتهي في 

، ويجب استغالل هذه المحاور في 2030

.زيادة الصادرات

إنشاء وتابع بالنسبة لغرب إفريقيا، سيتم

إنشاء منطقة لوجستية بدولة توجو، حيث يتم

ركة أكبر ميناء بدول غرب أفريقيا بواسطة ش

ستية فرنسية، وكذلك سيتم إنشاء منطقة لوج

رية بدولة موزمبيق لتوزيع المنتجات المص

لوسط أفريقيا، نظراً المتالك موزمبيق

ية تم مينائين، مشيرا إلى أن المراكز اللوجست

مات توزيعها قطاعياً بهدف التركيز على س

.دول مرتبطة يمكن النفاذ إليها
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المحافظة تضم مصانع كبرى يمكنها زيادة صادراتها : محافظ بورسعيد يؤكد

مليار دوالر15إلى 

قال اللواء أركان حرب عادل الغضبان 

ايا محافظ بورسعيد، إن المحافظة بتضم مز

ار، أبرزها تنافسية عديدة تجعلها قبلة لالستثم

ة موقع استراتيجي عبقري، فهي مدخل قار

ما حباه أفريقيا في االتجاه الجنوب الشرقي، ك

ضيفاً هللا ببحيرتي قناة السويس والمنزلة، م

رغم صغر مساحة المحافظة، والتي تصل 

كليو متر وعدد سكانها الذي ال 1135إلى 

مناطق 3يتجاوز مليون نسمة، إال أنها تضم 

صناعية، وهم منطقة صناعية بجنوب 

بورسعيد ومنطقة صناعية تتبع هيئة 

االستثمار وأخرى تابعة لهيئة التنمية 

ي الصناعية، وتضم مصانع متقدمة خاصة ف

صناعة المالبس، حيث تصدر المصانع 

من حجم صادرات % 54ببورسعيد نسبة 

.مصر من المالبس الجاهزة

وجاء ذلك خالل كلمته على هامش لقاء إدارة 

سا الدول والمنظمات األفريقية ووحدة الكومي

كات بجهاز التمثيل التجاري، مع ممثلي الشر

مدينة المهتمة بالنفاذ إلى األسواق األفريقية ب

ثاء، بورسعيد، والذي عقد صباح اليوم الثال

.بمقر محافظة بورسعيد

يد ، إلى أن محافظة بورسع"الغضبان"وأشار 

عاماً التحول من أكبر 15نجحت خالل آخر 

اجية محافظة استهالكية إلى أكبر محافظة إنت

سنوات، تم إنشاء العديد5خاصة خالل آخر 

رئيس من المصانع الكبرى وفقاً لتوجيهات ال

فظة عبد الفتاح السيسي، والذي يرى أن محا

بورسعيد قاطرة صناعات مصر، وأطلق 

ياسية عليها حلم بكرة، وتحقق حلم القيادة الس

رق حيث تم إنشاء أكبر ميناء محوري في الش

كيلو متر مربع، 5األوسط بطول أرصفة 

بوابها الفتا إلى أن محافظة بورسعيد تفتح أ

ور أمام االستثمارات الجديدة، وتؤمن بأهمية د

القطاع الخاص، كما ترفع شعار المحافظة

تملك وال تدير، فهي تطرح مشروعات 

.دللمستثمرين لإلدارة لتحقيق أعلى عائ

وعدد محافظ بورسعيد، عدداً من المصانع

يا، منها اإلنتاجية القادرة على التصدير ألفريق

ذي وال-أكبر مصنع إلنتاج إطارات السيارات

شهور 5تم إنشائه في وقت قياسي وخالل 

آسيا، نجح في التصدير لعدة دول بأفريقيا و

ير كما تمتلك المحافظة أكبر مصنع لتصد

 سواق وتعبئة وتغليف األسماك وتم تصدير أل

األوروبية والواليات المتحدة األمريكية، 

افسية، ويمكنه التصدير ألفريقيا بأسعار تن

ر مضيفا كما تضم محافظة بورسعيد أكب

نشائه مصنع إلنتاج اللمبات الموفرة الذي تم إ

سنوات، وهو منتج معني بتوفير3خالل 

الطاقة، عالوة على مصانع الشباب إلنتاج

وهذه المصانع بدأت العمل-المالبس الجاهزة

سنوات ونجحت في التصدير لدول 3منذ 

.عربية

وأضاف المحافظ، كما تضم محافظة 

الذي بورسعيد مصنعاً إلنتاج زيت الطعام، و

عه يصدر لعدة دول أفريقية، وحال التعاون م

م يمكنه أن يغزو السوق الفريفية، وتض

في العالم 9المحافظة أيضاً المصنع رقم 

إلنشاء دهانات السيارات والذي يصدر 

منتجاته لدول عديدة، مؤكداً أن محافظة 

ل بورسعيد قادرة على زيادة صادراتها لتص

يق مليار دوالر سنوياً بشرط التنس15إلى 

.والتكامل والتعاون، مع إنكار الذات

30منذ واختتم محافظ بورسعيد، حديثه قائالً 

عاماً ونحن نتحدث عن ضرورة زيادة 

ومع الصادرات المصرية لألسواق األفريقية،

غزو لذلك لم نحقق شئ، واعتبر اليوم بداية

امل السوق األفريقية بشرط التعاون والتك

عالوة على إنكار الذات، مؤكداً على أهمية 

التصدير ألفريقيا بهدف استدامة إنتاج

حقيق المصانع وتشغيل الشباب عالوة على ت

.سمعة جيدة لمصر
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يعلن بدء التشاور مع مجتمع األعمال لزيادة الصادرات " التمثيل التجارى"

مليار دوالر30ألفريقيا لـ

قال الوزير مفوض تجاري الدكتور عبد 

العزيز الشريف، مدير إدارة الدول 

لتمثيل والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا با

التجاري، إن حجم الصادرات المصرية 

مليار دوالر 4.8لألسواق األفريقية سجلت 

من الصادرات المصرية، ونسبة% 15تمثل 

من إجمالي صادرات القارة السمراء، % 1

وهو ما يشير إلى ضعف الصادرات 

المصرية ألفريقيا، وضرورة زيادة معدل

الصادرات المصرية لتحقيق توجيهات 

ك الرئيس السيسي بزيادة الصادرات وكذل

االهتمام بالقارة السمراء، وتلبية طلبات

30المصدرين، ولذا نستهدف الوصول إلى 

.مليار دوالر صادرات مصرية ألفريقيا

وجاء ذلك خالل لقاء إدارة الدول والمنظمات 

يل األفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمث

نفاذ التجاري، مع ممثلي الشركات المهتمة بال

د، إلى األسواق األفريقية بمدينة بورسعي

والذي عقد صباح اليوم الثالثاء، بمقر 

.محافظة بورسعيد

، أن وزارة التجارة "الشريف"وأضاف 

ا والصناعة وضعت رؤية متكاملة شارك به

رة مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة التجا

والصناعة والبنك المركزي ووزارتي 

الزراعة والمالية وبنك تنمية الصادرات، 

ا ويتبقى مشاركة مجتمع رجال األعمال، ولذ

ل بدأنا خطة للتعرف على رؤية رجال األعما

تركة للتصدير ألفريقيا للوصول لخطة مش

را لتحقيق الهدف وهو زيادة الصادرات، مشي

إلى أن التشاور مع رجال األعمال بشأن 

مة التصدير سيظل دائم ومستمر؛ ألن منظو

ضافر التصدير عملية متكاملة، حيث يتطلب ت

الحكومة والقطاع الخاص معاً، ولذا يجب 

فة تذليل العقبات اللوجستية وتذليل كا

اإلجراءات المالية والتسويقية لزيادة 

.الصادرات المصرية

اور مع أنه اختار البدء بالتش" الشريف"وتابع 

لما مجتمع األعمال من مدينة بورسعيد، نظراً 

نا من تتميز به المدينة من إمكانيات قوية تمك

.البداية بنجاح

يذكر أن اللقاء بدأ بعزف السالم الوطني

و لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيدي

جازات ، يحكي اإلن"بورسعيد تستحق"بعنوان 

عبد التي تمت بالمحافظة منذ تولي الرئيس

الفتاح السيسي أبرزها مشروع حقل ظهر

طقة وميناء شرق بورسعيد وما تحتويه من من

صناعية ومزارع سمكية، عالوة على إنشاء

ب أنفاق بورسعيد، ومنطقة صناعية بجنو

ة منها بورسعيد والتي تضم عدة مصانع متقدم

ائية، مصنع إلنتاج ضفائر السيارات الكهرب

4.5مصانع باستثمارات 5وجاري افتتاح 

مليار جنيه وهي مصانع إلنتاج إطارات 

ع السيارات وزيت الطعام وتعبئة وتصني

يضاهي كبرى المصانع العالمية-األسماك

طن يومياً تصدر لألسواق 100بطاقة 

مصنع ألواني الطهي-المحلية واألوروبية

.باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية

كما عرض المشروع اإلنجازات التي تمت 

ث تم بمحافظة بورسعيد بقطاعي اإلسكان، حي

ألف وحدة سكنية أدت إلى 450إنشاء 

إنشاء القضاء على العشوائيات باإلضافة إلى

أسواق تجارية متطورة، وبقطاع الصحة 

حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي

بالمحافظة، عالوة على إنشاء مشروعات 

رسة بقطاعي التعليم والسياحة مثل إنشاء مد

مارات يابانية ومدينة سياحية متكاملة باستث

ضم مليار جنيه ومنتجع سياحي متكامل ي3.5

مناطق سكنية فاخرة ومناطق تجارية وأول

.نجوم بالمحافظة5فندق 
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مصنع باستثمارات 301أنشأنا : رئيس المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

مليار جنيه14

عرض اللواء عالء المالكي رئيس المنطقة

يمي الصناعية بجنوب بورسعيد، عرض تقد

ة عن المنطقة، قائالً إن المنطقة الصناعي

موجب بجنوب محافظة بورسعيد، تم إنشائها ب

لسنة 542قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ى فدان، وتم الترفيق عل790بمساحة 1994

ي نفقة المحافظة، وتقسم إلى مناطق بإجمال

مصنع وتحت اإلنشاء 301المصانع المنتجة 

مليار جنيه، 14.136مصنع باستثمارات 89

مليار جنيه، يعمل بها 3.8برأس مال 

69ألف عامل، وتتوزع بين22.661

مصنع صناعات معدنية، 69مصنع مالبس، 

مصنع صناعات 19مصنع منسوجات، 19

18مصنع صناعات كيماوية، 18غذائية، 

مصنع 12مصنع صناعات كهربائية، 

6صناعات خشبية، 10صناعات متنوعة، 

.مصانع رخام

وجاء ذلك خالل لقاء إدارة الدول والمنظمات 

يل األفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمث

نفاذ التجاري، مع ممثلي الشركات المهتمة بال

د، إلى األسواق األفريقية بمدينة بورسعي

والذي عقد صباح اليوم الثالثاء، بمقر 

.محافظة بورسعيد

، أن المنطقة الصناعية "المالكي"وأضاف 

مصنع عمالق 11بجنوب بورسعيد تضم 

مليار برأس مال 8.4بتكاليف استثمارية 

عامل، منها 7723مليار بعدد عمال 2.3

عيد مصنع كابسي للدهانات، سيمنار، بورس

ام الوطنية للصلب، متابعاً وفي يوليو ع

مصنع منها 15تم توقيع إنشاء عدد 2016

مليارات 3مصنع بيراميدز بتكلفة استثمارية 

580مليون بعدد عمال 100برأس مال 

عامل ويصدر لدول الخليج وشرق آسيا 

وأوروبا وأفريقيا، والمصنع الثاني 

لفة البورسعيدية للصناعات الغذائية بتك

100مليون جنيه برأس مال 500استثمارية 

يا مليون جنيه ويصدر لمدغشقر وموريتان

كلفة وكينيا، ومصنع بورسعيد لألسماك بت

5مليون جنيه برأس مال 400استثمرية 

ا ماليين جنيه ويصدر ألوروبا وشرق آسي

.وأفريقيا

واستطرد كما تضم مصنع بورسعيد 

700للصناعات الكهربائية باستثمارات 

مليون جنيه 500مليون جنيه برأس مال 

با ويصدر لدول أفريقية وشرق آسيا وأورو

احه في وأفريقيا، مصنع أواني الطهي وتم افتت

مليون جنيه 200ديسمبر بتملفة استثمارية 

يا مليون جنيه ويصدر ألفريق50برأس مال 

.وشرق آسا وأوروبا

اعية ، كما تضم المنطقة الصن"المالكي"وأشار 

مصنع مشروعات متوسطة 178ببورسعيد 

مليار جنيه برأس مال 5.4بتكلفة استثمارية 

ألف 13.5مليار جنيه ويعمل بها 1.4

عامل، ومن ضمنها مشروع الحسن والحسين

وكراوية لمواد البناء وريادة للصناعات 

ية، الغذائية، وبورسعيد للمشروعات الغذائ

112وتضم أيضاً مشروعات للشباب بها 

مليون جنيه 316مصنع بتكلفة استثمارية 

مليون جنيه وعدد عمال 38.9ورأس مال 

.عامل1347

كما عرض أحمد موسى رئيس الجهاز 

ات التنفيذي لمحافظة بورسعيد، استثمار

شاء الجهاز خالل الفترة الماضية، حيث تم إن

ق عدة قرى سياحية منها قرية الكروان، فند

نجوم، قرية 4أراكان فندق سياحي بفئة 

وز، الكناري، قرية جنة النورس، قرية الفير

اء قرية الياقوت، قرية المرجان، كما تم إنش

المركز الثقافي، ومول جديد، عالوة على 

وب مصنع بالمنطقة الصناعية بجن54شراء 

تم بورسعيد بتكليف الرئيس السيسي و

مصنع 30تخصيصهم للشباب، وتم تشغيل 

ألف 16منها، مشيراً إلى أن الجهاز يطرح 

متر مربع منطقة استثمارية أمام رجال 

.األعمال
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قية تؤكد أهمية موافقة مجلس النواب على اتفا« رجال األعمال المصريين»

خط الرورو بشرق بورسعيد

أكد عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية 

قل رجال األعمال المصريين ورئيس لجنة الن

، بالجمعية، ورئيس غرفة مالحة بورسعيد

اقية على أهمية موافقة مجلس النواب على اتف

.خط الرورو بمنطقة شرق بورسعيد

مرين، وأضاف أن االتفاقية بشرة خير للمستث

وكذلك ألبناء محافظة بورسعيد، حيث 

ناء ستطرح مئات فرص العمل المباشرة ألب

رة، المحافظة وآالف فرص العمل غير المباش

ت موضحا أن موافقة البرلمان في هذا التوقي

اد على هذه االتفاقية مؤشر على قوة االقتص

نه المصري في هذا التوقيت التي تعاني م

.اقتصاديات دول متقدمة

جاء ذلك خالل لقاء إدارة الدول والمنظمات 

يل األفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمث

نفاذ التجاري، مع ممثلي الشركات المهتمة بال

د، إلى األسواق األفريقية بمدينة بورسعي

والذي عقد صباح اليوم الثالثاء، بمقر 

.محافظة بورسعيد

بر وأوضح اللمعي أن أفريقيا هي السوق األك

اسية لمصر، خاصة في ظل اهتمام القيادة السي

لسوق المصرية لبالنفاذ بالصناعة والتجارة

في زيادة األفريقي األمر الذي يساهم 

الصادرات، مشيراً إلى اهتمام محافظ 

ان بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضب

باستضافة أول اجتماع إلدارة الدول 

هاز والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا بج

.التمثيل التجاري

ور من جانبه قال الوزير مفوض تجاري الدكت

عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول 

لتمثيل والمنظمات األفريقية ووحدة الكوميسا با

التجاري، إن حجم الصادرات المصرية 

مليار دوالر 4.8لألسواق األفريقية سجلت 

من الصادرات المصرية، ونسبة% 15تمثل 

من إجمالي صادرات القارة السمراء، % 1

وهو ما يشير إلى ضعف الصادرات 

المصرية ألفريقيا، وضرورة زيادة معدل

الصادرات المصرية لتحقيق توجيهات 

ك الرئيس السيسي بزيادة الصادرات وكذل

االهتمام بالقارة السمراء، وتلبية طلبات

30المصدرين، ولذا نستهدف الوصول إلى 

.مليار دوالر صادرات مصرية ألفريقيا

، أن وزارة التجارة ”الشريف“وأضاف 

ا والصناعة وضعت رؤية متكاملة شارك به

رة مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة التجا

والصناعة والبنك المركزي ووزارتي 

الزراعة والمالية وبنك تنمية الصادرات، 

ا ويتبقى مشاركة مجتمع رجال األعمال، ولذ

ل بدأنا خطة للتعرف على رؤية رجال األعما

تركة للتصدير ألفريقيا للوصول لخطة مش

را لتحقيق الهدف وهو زيادة الصادرات، مشي

إلى أن التشاور مع رجال األعمال بشأن 

مة التصدير سيظل دائم ومستمر؛ ألن منظو

ضافر التصدير عملية متكاملة، حيث يتطلب ت

الحكومة والقطاع الخاص معاً، ولذا يجب 

فة تذليل العقبات اللوجستية وتذليل كا

اإلجراءات المالية والتسويقية لزيادة 

.الصادرات المصرية

اور مع أنه اختار البدء بالتش” الشريف“وتابع 

لما مجتمع األعمال من مدينة بورسعيد، نظراً 

نا من تتميز به المدينة من إمكانيات قوية تمك

.البداية بنجاح
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