
 

 التصديرحمضر إجتماع جلنة 
Zoom Video Conference Meeting 

 2020 يونيو 14- األحد

 من خالل األعمال بجمعية رجال  صدير عقدت لجنة الت
ً
ن إجتماعا  Zoom Video Conferenceالمرصيي 

Meeting  وذلك بحضور ومشاركة المهندس / مجد  لجنةالرئيس  - مصطفن النجاري/  المهندسبرئاسة،
الوي  ن ن عبد الخ/  ةالدكتور عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي  و  –الدين المنن  -الق نيفي 

ن العامل المرصياألعمال ،وعدد من السادة أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع التنمية المستدامةرئيس لجنة  ي 
ن بقطاع التصدير  ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف ، والمعنيي 

ن
مثلي مالمدير التنفيذي للجمعية و  –كما شارك ف

ي تمام الساعة 
ن
 اإلدارة التنفيذية بها ،وذلك ف

ً
، بهدف  ٢٠٢٠ يونيو  14الموافق  األحد يوم  الثانية عشر ظهرا

 : إستعراض ومناقشة ما يلي 

 إلغالق العاملي تأثرًا بفريوس مدى تأثر بعض القطاعات التصديرية بعد مرور ثالثة شهور من بدء ا
 .19-كوفيد

  إستمرار التعاون بني احلكومة والقطاعات التصديرية خالل الفرتة السابقة ومدى إمكانية  إزالة
 التي مازالت عالقة.  التحديات

  اآلليات اجلديدة املتوقعة يف التواصل التجاري مستقبالً ونشاط املعارض والتجمعات التجارية خالل
 التعايف من جائحة كورونا.فرتة 

 .ما يستجد من أعمال 

ية قام سيادته بتقديم التعازي للجمعحيث  رئيس اللجنة –بدأ اللقاء بكلمة املهندس / مصطفى النجاري 

  – علي القريعي والسادة أعضائها لوفاة الدكتور / 
ً
حسن عادل األستاذ / مو   -رحمه هللا  –رئيس لجنة البيئة سابقا

–  
ً
 يوم 9٠مرور ،ثم أشار سيادته إىل  -رحمه هللا  –رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة سابقا

ً
منذ  ا

ي مرص ،كما أنه بداية 
ن
وس كورونا ف ة لمجتمع توقعات   هناككان و زمة منذ بداية األظهور جائحة فن  ألعمال اكثن 

ي  األزمة وتحديات ومستجداتحول تداعيات 
ة الماضية ح خالل بوضو ظهرت  والت  كما أن الجمعية كان ،الفن 

ة لتواصلها الدائم مع    المرصية. الحكومة لها دور هام وفعال خالل هذه الفن 
 

ن حيث ي،كافة القطاعات التصديرية مدى تأثر  إىل وقد أشار سيادته  اوح متوسط الخسائر بي 
وهو   %4٠- 3٠ ن 

 وتقييم وحرص ما قامت بتحقيقه الحكومة المرصية ،المرصيةع الراهن لقطاع الصادرات ما يستلزم تقييم الوض
حات من التوصيات  ي قامت بها والمقن 

 إىل أنه بالرغم من جهود الجمعية الت 
ً
ا ي تقدمت بها الجمعية ،مشن 

الت 
 ل
ً
ح ، الصادرات المرصيةمساندة قطاع مؤخرا ورة تشكيل إال أنه من المقن  ن لجنة عاجلة لتكو  لجنة إقتصاديةضن
ن لمنظمات طوار  ن عن الوزارات والحكومة المرصيةاألعمال ئ وتشكل من قبل ممثلي   أن عل المرصية وممثلي 

ي تواجه القطاعات اإلقتصادية إستعراض التحديات لبحث و  تكون دائمة اإلنعقاد 
 أالت 

ا
ار بأول وخاصة اآلث ول

ورة  وس كورونا ،كما أكد سيادته عل ضن ي اإلقتصادية الناتجة عن جائحة فن 
ن
مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ف

 هذا الشأن . 

 

 و المعارض وكيفية التسويق للصادرات المرصية  و نشاطمستقبل التجارة كما أكد سيادته عل أهمية تناول 
ً
 فقا

ة المقبلة من تغين  
له مع كما أشار سيادته إىل تواصشكال وطقوس كافة هذه المظاهر ،أل لما ستتطلبه الفن 
ي التنسيق لعقد لقاء لينك جمعية اكسبو 

ن
ي هذا الشأن ،كما أنهم لديهم الرغبة ف

ن
ي لديها العديد من األفكار ف

والت 
مع السادة أعضاء الجمعية لطرح هذه األفكار والحصول عل دعم الجمعية وتوافقها معهم لعرض وتنفيذ ذلك 

ة القادمة.   خالل الفن 

 



 قاء كما يلي :ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة وفقًا جلدول أعمال الل
مدى تأثر بعض القطاعات التصديرية بعد مرور ثالثة شهور من بدء اإلغالق العاملي أوالً : 

 .19-تأثرًا بفريوس كوفيد
 عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية –المهندس /عمرو أبو فريخة 

 أل ،زمة بداية األ ذ منعات الهندسية لصناتمت اإلشارة إىل مدى تأثر ا 
ً
ير وذلك كبن  عل التصد  بشكلتعتمد نها نظرا

 لل سواء
ً
لية ا ن ي لهذهغيار والصناعات المكملة لصناعة السيارات ،الو قطع أجهزة المنن  حيث بلغ حجم التأثر السلت 

ي هو أن  ،كما أن %5٠ – ٢٠الصناعة من  كات العاملة بالصناعات الهندسية  %85ما زاد من حجم التأثر السلت  من الشر
كات متعددة الجنسيات ي مرص ىه شر

ن
اد   Multinational Companiesف ي جلب وإستن 

ن
كما أن هناك عجز وصعوبة ف

 المكونات المستوردة من الخارج . 

 ورة وجود  ادرات المرصية ينقصه الدور التم التأكيد عل أن قطاع الص ي ،وهو ما يؤكد عل ضن
ن كيان متنسيف  نسق بي 

ي تواجالقطاعات التصديرية المختلفة ،
  هيقوم بحرص كافة التحديات والمعوقات الت 

ً
التحديات من  %9٠ن ألها نظرا

ن كافة القطاعات التصديرية و  كة بي 
 تعتمد عل طبيعة المجال.  %5مشن 
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  ي تواجهه ىه أهم أحد تم التأكيد عل أن بالنسبة لقطاع الصناعة
توردة من ستعطل مكونات اإلنتاج الم التحديات الت 

 للغلق الكاملالخارج 
ً
ي  وذلك نظرا

ن
 توق هل مستمر إال أنالزالمنتجات المرصية كما أن تصدير ادول ،ال بعض ف

ً
ف تماما

 نظرا لقلة 
ً
ي توقفت تماما

ي تمن  الطلبلبعض الدول ،وبالتاىلي أثر ذلك عل بعض المصانع الت 
د هذه عتمالدول الت 

ي الطلب باأل  ،المصانع عل التصدير إليها 
ن
ي كما أن هناك تأسواق الخارجية  وهو ما يؤكد عل إنخفاض ملحوظ ف خر نست 

ي سداد المستحقات من الخارج بسبب عجز 
ن
. ف

ً
 السيولة عالميا

  اق السوق المرصي إل قوية  ت محاوال تم التأكيد عل وجود محاولة دول االتفاقيات ك قبل بعض وخاصة منخن 
ي وعجز صادراتهم للدول  الذي تشهده أسواقهماالنكماش لتعويض العجز و 

ا الوضع وهذسياسات حمائية  تطبق الت 
 قد يعد تحدي كبن  

ً
 ية. عل الصناعة المرص يؤثر سلبا

   د عل المطبقة عل الصناعة المرصية ،حيث تم التأكي تعريفات الطاقةتمت اإلشارة إىل الوضع الحاىلي بالنسبة لتأثن
قروش  1٠ حيث تم خفضها بواقع،للطاقة ستهالك سعار الطاقة للمصانع كثيفة اإل أصدار قرار بخفض إتم قد أنه 

ةاألسعار بعد زيادة سنوات ،ويطبق ذلك حت   5لمدة سعار األ هذه تعليمات بثبات للكيلووات ،كما تم إصدار   األخن 
ي 
ن
ليالتعريفة ف ن ي وليس إإستهالك ستهالك الكهرباء للصناعة هو إ،حيث ان  ةوالتجاري ةالمنن الكي ،وهو أمر ستهإنتاج 

 
ً
ي جدا ي مرص ،حالستثمار جذب ال إيجاب 

ن
 ات ف

ً
ي دراس يث أن تكلفة الطاقة المستهلكة تعتن  جانب هام جدا
ن
ات الجدوى ف

ة جيدة مستقبال ل ي لهذا الجانب من التكلفمما لمستثمر وثباتها عل مدى فن   ة. يؤكد عل اإلستقرار والثبات النست 

 
 رئيس لجنة التصدير بالجمعية–مصطفن النجاري المهندس / 

  ي
ن
ي مرص هذا العام عل زراعة القطن مرص ،وأزمة عدم إقبال المزاتمت اإلشارة إىل صناعات النسيج ف

ن
ن ف وبالتاىلي ،رعي 

ي تصدير القطن المرصي 
ن
ة ارصدة   إضافة إىل وجود ، لهذا العام سيكون هناك عجز كبن  ف ي من القطن السكبن 

ودابن
ي 
ن
 زمةعقب إنتهاء األ و المنسوجاتطلب عل القطن المرصي ال زيادةمتوقع من ال،ولكن  يةمرص ال الموابن  مكدسة ف

  للتجارة العالمية.  والعودة للحركة الطبيعية

  ي مرص تواجه ذات التحديات الخاصة بدخول المنتجالصناعات الخشبية تم التأكيد عل أن
ن
ا لمرص ات المنافسة لهف

ةالمخلفات الزراعية وهنا تم التأكيد عل أن ، ي مرص تتوافر بكنر
ن
هز ر مثل قش األلها مستقبل كبن   و  ف من المخلفات  وغن 

ن بسهولة عمليات تصنيعها وتحويلها إلستخدامات أخرى متعددةالزراعية الخشبية ،و  ي تتمن 
عتن  تكلفة تولكن  الت 

. مرتفعة  الخاصة بهذه العمليات المكابسمعداتها و 
ً
 نسبيا

ن حجم ونسب صادرات مواد البناء  ي تتضمن المقارنات بي 
كما تم خالل المناقشات عرض بعض التقارير الت 

ي عام  –الصناعات الكيماوية  –الصناعات المعدنية -والحراريات 
ن
 ٢٠٢٠وبداية عام  – ٢٠19الصناعات الهندسية ،ف

ي حجم الصادرات كانخفاض كبن  وجود ،حيث تؤكد كافة هذه التقارير عل ) مرفق التقارير المشار إليها( 
ن
ما أنه ف

ة المقبلة. متوقع من ال ي عل حجم الصادرات خالل الفن   إستمرار هذا التأثن  السلت 



ا خالل هإستمرارو التعاون بني احلكومة والقطاعات التصديرية خالل الفرتة السابقة إستعراض  ثانيًا : 
 وتأثريما مت مالحظته من قرارات ،والتي مازالت عالقةالتحديات  إزالة  ومدى إمكانيةالفرتة القادمة 

 .من قبل احلكومةإجيابي 
 رئيس لجنة التصدير بالجمعية–مصطفن النجاري المهندس / 

  ي األساس زمة سيولةاالزمة الحالية ىه أتم التأكيد عل أن
ن
ي وجود  ف

ي ا  وءوتباط أزمة ،وهو ما يعتن
ن
لمساندات كبن  ف

ي تأجيل سداد أقساط  عل كما تم التأكيد ،ودعم الصادرات التصديرية 
ن
أنه بالرغم من جهود الحكومة المرصية ف

اماتتعتن   ،إال أنها  القروض ن تشكيل المطالبة ب األمر الذي يتطلبل المستثمر او المصدر ،مؤجلة ع أعباءو  إلن 
المرصي األعمال عمال تمثل المستثمرين ومجتمع أممثلة من منظمات نعقاد دائمة اإل طوارئ لجنة  أو غرفة 

ن عن الوزارات ي هذا الكيانالجمعية عضو دائم ،كما يجب أن تكون  وممثلي 
ن
وذلك لضمان وجود قنوات تواصل  ف

ي شعة ال مستمرة مع الحكومة المرصية وكافة الوزارات المعنية بها ولضمان الفاعلية و 
ن
لمالئمة ا الحلول إيجاد ف

  يةتحدي يواجه القطاعات اإلقتصاد أو لكل مشكلة 
 
الوي المهندس /    ن  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية –مجد الدين المنن

     هو ما يؤكد و ،للصناعة المرصيةزيادة القيمة المضافة تم التأكيد عل أن التوجه السياسي حاليا هو العمل عل
ورة ذه لذا تعد ه... (  -التجارة والصناعة  –المالية  –ستثمار ) اإل  من قبل وزارات دعم الصناعة الوطنية عل ضن

ي تالوزارات ىه األهم عل اإلطالق لت
ن
،لتقوم هذه الوزارات بدورها بمناقشة  المشار إليها  الطوارئلجنة مثل ف

بشكل  الحلول إيجاد يضمن  مما مجلس الوزراء ،رئيس  السيد  اىلومتابعة ما تم التوافق عليه من قرارات ورفعها 
ن  لوجود توافق ناتج عن المناقشاتاشع  شكل ب هذه اللجنة تجتمععل أن األعمال ممثلي الوزارات ومجتمع بي 
 . شهري

   ي عل مجتمع ة الماضية كان لها تأثن  إيجاب 
ومنها عمال األ تم التأكيد عل أن بعض قرارات الحكومة خالل الفن 

ائب  حات وتوصيات تقدمت بها تأجيل سداد الرصن ها من مقن  لحكومة من قبل اها الجمعية وتم االستجابة ل وغن 
ن  حات بي 

حيث ، ية المرص  الجمعية واتحاد الصناعاتالمرصية ،إضافة إىل التوافق الذي تم عل اغلب هذه المقن 
ن منظمات  ي المطالبة و يكون لاألعمال أن هذا النوع من التوافق بي 

ن
ة ف  طالبمبالتاىلي الموافقة عل ه قوة كبن 

 . مجتمع األعمال
 

 رئيس لجنة التصدير بالجمعية–مصطفن النجاري المهندس / 

  ة القادمة ، التمثيل التجاريتم التأكيد عل الدور الهام والمنتظر من قبل جهاز ما له من دور ل المرصي خالل الفن 
ي الدول  هام

ن
كات المرصية ف ي تمثيل الشر

ن
ي تتعامل معها جدا ف

ي الت 
ضمان تواجد  ا يلزم،مم إليها تقوم بالتصدير و الت 

. بشكل كبن  وموسع  مكاتب التمثيل التجاري المرصي   عل المستوى الدوىلي

  أليست عنرص  إرتفاعها  أو  المرصي لجنيهالدوالر مقابل ا انخفاض قيمةتم التأكيد عل أن 
ً
 ا

ً
ي  ساسيا

ن
 زيادة ف

غم إنخفض بالر قد حجم الصادرات اليوم العامل األهم ،حيث ان هو  واإلستقرار للعمله الصادرات ولكن الثبات
 . خفاض قيمة الدوالر للجنيه المرصيمن إن

 

كة –األستاذ / محمد الجندي  كة دلة الن   مجموعة شر
  ورة تسهيل التواصلتم التأ ن الموابن  المرصيةو التنسيق  كيد عل ضن م التعليمات ،حيث أنه ال يتم تعمي وبعضها  بي 

كات والتعامالت معها و  رار بالسماح ر قو صدها بالدخول ،فعند السماح لشحناتعل كافة الموابن  فيما يخص بعض الشر
  ل

ن
ي المواب

 
ي ميناء محدد ،ال يتم تعميم ذلك عل باف

ن
بن  من كتباطوء   وجود  يؤدي إىل االمر الذي،دخول الشحنات ف

ي 
ن
ن ف  . التعليمات  ذ تنفيالموظفي 

  ة تم التأكيد عل وجود لية وخصوصا تصدير لفرص كبن  ن ن ،ا إىلصناعة الكباسات الخاصة بالثالجات المنن إضافة لصي 
ن من ال توجه أن هناكإىل  ي افريقيا ال الدول أن اكنر إضافة إىل للخارج ،مخازنها لنقل صي 

ن
وهو مرص ، ىهي مرشحة لذلك ف

ي هحول كافة اإلمكانيات المتاحة لدى المستثمرين المرصيمن البيانات دقيقة قاعدة  وجود  ما يستلزم
ن
ن ف ن ذا الشأي 

ي بيانات تفصيلية حول متطلبات الجانب  توجد خر ،وعل الجانب اآل 
ن  3،حيث أن مرص ضمن  الصيتن دول المستهدفي 

ن وجود ضمان  كما يلزم، ة من الزمن  ووضوحها وإستقرارها  القواني  ي مرص س إل ستقرار اإلضمان لفن 
ن
ي المقابل ، تثمار ف

ن
وف

ي إتخاذها. ىه القرارات الداعمة 
ن
ي تتسم بالشعة ف

 الت 
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  ورة وجود قاعدة دقيقة من البيانات حول كافة اإلمكانيات المتاحة لدى ن المستثمرين المرصيتم التأكيد عل ضن ي 

 ،وعل الجانب اآلخر الحصول عل بيانات 
ً
ن لنقل مخازنها خارجيا إلستغالل الفرص اإلستثمارية الخاصة بالصي 
ي ،حيث أن مرص ضمن 

ن  3تفصيلية حول متطلبات الجانب الصيتن ن ،كما يلزم ضمان القواني  دول المستهدفي 
ة من الزمن لضمان استقرا ي تتسمووضوحها وإستقرارها لفن 

ي المقابل القرارات الداعمة ىه الت 
ن
ي مرص ،وف

ن
 ر االستثمار ف

ي إتخاذها. 
ن
 بالشعة ف

  كات الصينية عل اكة مع الشر ي شر
ن
ي لديها اإلستعداد للدخول ف

كات المرصية الت  ورة قيام كافة الشر تم التأكيد عل ضن
كة  ي ،بحيث تقوم الشر

بتقديم كافة مواصفاتها ودراسات أن يتم التقدم لذلك من خالل الملحق التجاري الصيتن
اكة معها ،عل أن يتم إعتماد هذه الدراسات من قبل محاسبون قانونيون ،كما أن الجمعية لها دور هام  الجدوى للشر
ي ،عل أن تطلب الجمعية منه تقديم كافة 

ي هذا األمر لتجميع كافة هذه الدراسات وتقديمها للملحق التجاري الصيتن
ن
ف

كات الصينية. البيانات والمتطلب  ات من الشر

  ورة قيام كافة كات المرصية تم التأكيد عل ضن ي لديها اإلستعداد الشر
ي  الت 

ن
كات الللدخول ف اكة مع الشر  عل صينيةشر

ي ،بحيث تقوم الملحقمن خالل  ذلكأن يتم 
كة التجاري الصيتن الجدوى دراسات و  أنشطتها و بياناتها  كافةم  يتقدب الشر

اكة معها ، ي هذا األمر ن محاسبون قانونيو  يتم إعتماد هذه الدراسات من قبل و للشر
ن
،كما أن الجمعية لها دور هام ف

ي  وتقديمها المعتمدة   لتجميع كافة هذه الدراسات
كافة م  يدق،عل أن تطلب الجمعية منه تللملحق التجاري الصيتن

كات البيانات والمتطلبات من   الصينية. الشر

 فاق على أهم النقاط التالية:ويف نهاية اللقاء مت اإلت
  ن مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة إقتصادية عاجلة لتكون لجنة طوارئ وتشكل من قبل ممثلي 

ن عن الوزارات والحكومة المرصية ،بحيث تنعقد هذه اللجنة بشكل دوري األعمال لمنظمات  المرصية وممثلي 
ي تواجه القطاعات اإلقتصادية 

 لبحث وإستعراض التحديات الت 
ً
 بأو شهريا

ا
ة ل وخاصة اآلثار اإلقتصاديأو ل

وس كورونا .   الناتجة عن جائحة فن 

  ورة  وزارة التجارة والصناعة بما يلي : مطالبة ضن
ي  -

ن
اف وزارة التجارة والصناعة تتشكل من جميع الجهات المتداخلة ف إنشاء مظلة تنسيقية تحت إشر

 أن (علالعملية التصديرية: )منظمات األعمال، المجالس التصديرية ،ممثلي الحكومة وقطاع األعمال 
ن القطاعات التصديرية المختلفة مع حرص كافة التحديات  تقوم المظلة المشار إليها بالتنسيق بي 

ي تواجه القطاع حيث أن 
ن كافة القطاعات التصديرية و  %9٠والمعوقات الت  كة بي 

من التحديات مشن 
 فقط تعتمد عل طبيعة القطاع التصديري.  %1٠

ي  -
ن
 3٠والذي إنتىه العمل به منذ  لمصدرين لدى صندوق المساندةسداد مستحقات االتدخل لإلشاع ف

ورة  مع ،٢٠19يونيه  ي التطبيق الفعلي  ضن
ن
من  %3٠رصف الـ السيد رئيس الجمهورية لبادرة لمالبدء ف

يناميكة بالمرونة والدهذه العملية سم تتعل أن  لهم،المتأخرة لتوفن  السيولة  المصدرينمستحقات 
ات المتوقعة باألسواق وشعة التحول  والتع  للمتغن 

ً
ات والتعديالت المطلوبة وفقا امل  واجراء التغن 

 . الخارجية

  ة القادمة لمح يد رئيس جالل زا ربالة عقد لقاء للجنة التصدير بالجمعية مع : السيدة / و االتنسيق خالل الفن 
وذلك ، المرصيالتمثيل التجاري جهاز  رئيس–ري و اأحمد مغ،والوزير مفوض تجاري /  تنمية الصادرات هيئة

 لهذه المناصب الهامة بالوزارة. 
ً
 بعد توليهم مؤخرا

  كعقد إجتماع ن  الدكتورةالسيدة ولجنة التصدير بالجمعية مع  –للجنة الصناعة والبحث العلمي  مشن  / نيفي 

ن مع سيادتها  أن أو التجارة والصناعة  وزير  –جامع  ن منفصلي  ندس عل أن يتم طرح األمر عل المه يتم عقد لقائي 
 . رئيس الجمعية –لي عيىس / ع

  ة القادمة مع جمعية كسبولينك لعقد لقاء مع ممثليهم من خالل لجنة التصدير إ يتم التنسيق خالل الفن 
ة القادمة لمستقبل التجارة والمعارض  ية التسويق وكيفالدولية بالجمعية ،إلستعراض التوجه العام خالل الفن 

 للصادرات المرصية

 

قام المهندس / مصطفن النجاري بتوجيه الشكر للسادة الحضور عل كافة النقاط الهامة ثم إنتىه اللقاء حيث 
ي تم إستعراضها خالل اللقاء. 
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