
 التصديرجلنة  إجتماعحمضر 
Video Conference Meeting 

 2020إبريل  29يوم األربعاء املوافق 
 

ن  التصدير عقدت لجنة   Zoom Webinar Videoمن خالل  ندوةبجمعية رجال األعمال المرصيي 
Conference Meeting  الوزير  وذلك مع كٍل من :  لجنةالرئيس  –المهندس / مصطفن النجاري : ،برئاسة

ي مفوض 
مكتب -المستشار التجاري / نىه صالح و  مكتب التمثيل التجاري المرصي بنيويورك -تجاري  / علي الليث 

ي اللقاء  التمثيل التجاري المرصي بمدريد 
مجد المهندس /  و  الجمعية رئيس –علي عيىس / المهندس،كما شارك فن

الوي ن ن عبد الخالق/  لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتورة مجلس اإلدارة ورئيس عضو  – الدين المنن – نيفي 
ن بالجمعية  التنمية المستدامةرئيس لجنة  ن  ،وعدد من السادة أعضاء الجمعية من العاملي   التصدير بقطاع والمعنيي 

ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف ،
ي ، المدير التنفيذي للجمعية ،وممثلي اإلدارة التنفيذية بها  –كما شارك فن

وذلك فن
  الثالثة والنصفتمام الساعة 

 
، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة  2020إبريل  29الموافق  األربعاءيوم  عرصا

 :   حول
 

  الواليات املتحدة األمريكية ( كنموذج ملا حيدث وفق الظروف احلالية  –وضع أسواق : ) أسبانيا
 COVID-19واملتوقعة بسبب تأثريات تداعيات فريوس 

  و مدى إحتياج األسواق يف مرحلة ما بعد كورونا 
الوزير مفوض تجاري  / ب رئيس اللجنة – مصطفى النجاريوقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من املهندس / 

ي 
مكتب التمثيل التجاري -المستشار التجاري / نىه صالح و  مكتب التمثيل التجاري المرصي بنيويورك -علي الليث 

 عل المرصي بمدريد 
 
حيث أن الجمعية تحرص عل التواصل أهمية هذا اللقاء  وبجميع السادة الحضور مؤكدا

ي الدول المختلفة حول العالم  ،من أجل 
اإلطالع عل عدة المستمر مع كافة مكاتب التمثيل التجاري المرصي فن

ي ظل األزمة العالميةنماذج للدول المختلفة لبحث 
رجوع لسن  الراهنة ،وآلياتها لل سن  األوضاع اإلقتصادية لديها فن

ي مرص  طبيقمن هذه التجارب وقابليتها للت ودراسة مدى امكانية االستفادة مرة أخرى العمل 
ثم أشار سيادته إىل ، فن

ن وهما المغرب واليونانخالل إجتماع اللجنة األخن   أنه تم ن لدولتي  ،كما أنه سيتم خالل هذا  إستعراض نموذجي 

ي اللقاء إستعراض وضع 
وس كورونا وتداعياتها.  الواليات المتحدة األمريكية و أسبانيا األسواق فن ي ظل أزمة فن 

 فن

،بإلقاء كلمتها وقد  مكتب التمثيل التجاري املصري مبدريد-املستشار التجاري / نهى صالح ثم قامت 

ي تحتل 
قامت بتوجيه الشكر للجمعية عل دعوتها لهذا اللقاء ،وقد أشارت إىل أن دولة أسبانيا ىه الدولة الث 

ي من حيث 
تيب الثانن وس كورونا المستجد  اعداد اإلصاباتالن  ي كما أنه  بفن 

 ألنه لم يكن هناك اإلستعداد الكافن
 
،نظرا

ي أسبانيا لذلك  ه المرحلة ،لم يكن من المتوقع الوصول لهذ
ن
 مايو  9مارس إىل  14من  تم فرض حالة الطوارئ ف

ي تجديدها ،كما أنه  2020
ة إىل أنه قد ، مرة أخرى بعد هذا التاري    خسينظر فن تخفيف من بعض القيود البدأ مشن 

د نها قطاع التشييمو  للرجوع لسن  العمل بها مرة أخرىبعض القطاعات اإلقتصادية مفروضة ،كما أنه تم السماح لال

ي 
ازية وأنه فن ام بكافة الضوابط واإلجراءات اإلحن  ن ظهور أية إصابات يتم التعامل معها حالة والبناء ولكن مع اإللن 

ي أسبانيا بدأت تشهد  اإلصاباتبجدية ،كما أن 
ن
ي معدالتها.  نخفاضإف

ن
 ملحوظ ف

 

ي للعودة للحياة الطبيعية ثم أشارت إىل أنه تم وضع برنامج
ي أسبانيا  زمثن

،حيث من المخطط له فيما بعد األزمة  فن

ي حدود شهر يونيو  إنتهاء حالة الطوارئ والرجوع للحياة الطبيعية
،والتخفيف من بعض القيود  2020يوليو  / فن

ضفتح السفر والتنقل الداخلي مثل فتح المطارات بقيود و   اإلقتصادية القطاعات كافة  عودة ،كما أنه من المفن 

 لموقف  2020مايو  9للعمل بعد 
 
ي أسبانيا اتحاد منظمات االعمال ،وذلك نظرا

ي بداية األزمة  ذ منفن
والذي إستمر فن

 اإلقتصادية بالدولة. القطاعات سن  عمل  لعدم توقفعل الدولة االسبانية المطالبة والضغط 



ي المبدئية للتبادل ال ثم أكدت سيادتها عل أن الصورة
ن مرص واسبانيا فن اير يناير/ تجاري بي  توضح وجود   2020فنر

ي حجم الصادرات
ن مرص وأسبانيا  هبوط فن اير بيانات يناير/ مقارنة ب المتبادلة بي  كما أشارت إىل عدم سن  ، 2019فنر

ي أسبانيا االمور 
ي ظل األزمة الراهنة ،حيث أن معدالت اإلنتاج بها لم تصل لحجمها الطبيعي بمعدالتها الطبيعية فن

فن

ئ البحرية الم،كما أن كافة  ونيةبالنسبة لألختام كما أنه ، األسبانية تعمل ولكن بكفاءة أقل من المعتاد وانن  اإللكن 

ي كافة ،
الخدمات الطارئة فقط واإلجراءات المتعلقة بالميناء والشحن ولكنها تقترص عل الجهات فإنها تطبق فن

 بعض المعوقات. ،ولكن مازال يوجد بها والتصدير 

،بإلقاء كلمته،  مكتب التمثيل التجاري املصري بنيويورك -اري  / عل  الليث  الوزير مفوض جت ثم قام

ي ظل أزمة كورونا ،حيث أنه لم يكن  وقد أشار سيادته
ي الواليات المتحدة األمريكية فن

إىل األوضاع الحالية السائدة فن

  ةقتصاديالحالة اإل تتأثر من المتوقع الوصول لهذه المرحلة،كما أنه قد 
 
تكون كبن  ،ومن المتوقع ان بشكل  سلبا

ي الواليات المتحد ةسالب  2020لعام  سنوي االولنتائج التقارير للرب  ع ال
كما زاد ، األمريكية ةوهو أمر غن  مسبوق فن

ي الزيادة  متوقعمن الحجم البطالة و 
ي يونيو   %20لتصل إل إستمرارها فن

ي فن
بعض  إضافة إىل ظهور ، 2020فن

ي سالسل التوريد 
ي بعض المنتجات والسعجز بها ،حيث يوجد  Supply Chainsالمشاكل فن

 لع الغذائية. فن

ي ظل هذه األزمة الراهنة يغلب عليها الطابع 
ي الواليات المتحدة األمريكية فن

ثم أكد سيادته عل أن األوضاع فن

ي  السياسي بشكل كبن  ،حيث يتم إجراء
 مؤتمر صحفن

 
ي تؤ ،يوميا

أكن   سياسي بحتكد عل أن األزمة تدار بشكل والث 

ي  من إدارتها بشكل
ن  للو أوقانئ ة الحالية عل المسائقترص ،حيث تمحافظة عل الصحة العامة للمواطني  الت الفن 

ن او النواب  ن الرئيس والمحافظي  ضغط من الحكومة الفيدرالية لفتح حول آليات إدارة األزمة ،إضافة إىل وجود بي 

ي األوضاعاعات اإلقتصادية العمل للقط
 لتدنن

 
حيث أن كافة الوظائف ، بالواليات المتحدة األمريكية يةاإلقتصاد نظرا

 اإلدارية متوقفة حاليا 
 
 باتا

 
ورة القصوىاي نزول  ،ويمنع منعا ي حالة الرصن

ن إال فن ي أي ا كما يمنع،   للمواطني 
لتواجد فن

بشكل مسبق عل أال يتعدى عدد اإلفراد المتواجدين بنفس  التواجد مبثن إداري حث يتم اإلبالغ عن ذلك وسبب 

اض كبن  من افراد ،كما أنه تقرر أمس فتح واليات  3المكان  جورجيا واتالنتا وفلوريدا ،ولكن واجه هذا القرار اعن 

 من عواقب ذلك
 
ن تخوفا  . المواطني 

ي العالقات الصينية
ة الحالية تشهد توتر فن  إلتجاه الحكومة األمريكية  كما أشار سيادته إىل أن الفن 

 
األمريكية ،نظرا

ن  وس كورونا المستجد مسئولية دولية لما حدث بالعالم لتحميل الصي   . COVID-19من أنتشار فن 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت تناول أهم النقاط التالية:
 واضح تأثر  هناك بالطبع إال أنهرقام حاليا تم التأكيد عل أنه بالرغم من عدم توفر البيانات واال   ، لإلقتصاد العالمي

ي صلت الصادرات المرصية ألمريكا وعل رأسها صادرات المالبس الجاهزة و كما تأثرت 
لمليار دوالر ،  ها خسائر الث 

 لعدم توقف تصديرها  فإنها لم تتأثر بشكل كبن  ية ائغذلصادرات المواد البالنسبة أما ،
 
ولكن من المريكا ، نظرا

،حيث أن طبيعة الم توقع أن التجارة المرصية األمريكية ستستغرق وقت ليس بقليل للعودة لوضعها الطبيعي

ي مختلفة عن التجارة مع الواليات المتحدة األمريكية 
وكل والية  لوجود عدد كبن  من الواليات بها دول العالم  باف 

 . بنظم مختلفة تعمل

 

 ة ات التقريبية األخن  ن مرص وأ تم التساؤل حول المؤشر الكميات و  هبنودوما ىه أهم سبانيا لحجم التبادل التجاري بي 

اير أنه  وهنا تم الرد: ،المطلوبة منها  ة يناير/فنر ات األخن  ي   2020بالنسبة للمؤشر
تها فن فىه تشهد هبوط عن نظن 

 لألزمة الراهنة ،أما بالنسبة أل  2019
 
المرصية لصادرات هم اكما أنه لم تصدر حث  األن التقارير الرب  ع سنوية نظرا

كيماوية وقطع الصناعات ال،الحاصالت الزراعية ،  الجاهزة  المالبسألسبانيا ،فهناك إحتياج كبن  للبنود التالية : 

 . غيار السيارات 

 

  ورة  تواجد المستندات االصلية  تمت اإلشارة إىل قيام الحكومة المرصية بإصدار قرار فيما يخص الواردات بعدم ضن

ونية ،وخاصة مع دول اإلتفاقيات ،وهنا تم التأكيد عل أنه تم أخذ هذه واإلكتفا  اإلجراءات ء بالمستندات االلكن 



  الجديدة
 
ي أسبانيا أيضا

كات وتطبق بالفعل ولكن أغلب من جميع الدول ،الواردة للتيسن  عل الشحنات  فن الشر

ة ،كون ا تو انهأ ا من خطابات الضمان لطول مدة صدوره تقدمت بشكوى من  التواصل وقد تم بالفعلبمبالغ كبن 

ي  تم حلها بالفعل حيث لحل هذه المشكلة مع الجمارك االسبانية مكتب التمثيل التجاري المرصي بمدريد قبل 
فن

 ق معينة واخرى جاري العمل عليها. مناط

 

  ي أسبانيا ،حيث أن الزيتون تمت اإلشارة إىل وضع زراعة
ي مزارع وزراعات الزيتون فن

مما  مهجورة ، أسبانيا أصبحتفن

ي أسبانيا ،ولكن عل الجانب األخر يجب دراسة هذا الوضع لبحث مدى إمكانية مستقبل هذه الزراعةيهدد 
 فن

ة ل بان ملف  الرد : وهنا تم ،مرص لتغطية هذه الفجوة إستفادة مرص من هذا الوضع الذي قد يكون فرصة كبن 

ي أسبانيا 
،كما أنه يتم إرسال كافة  مكتب التمثيل التجاري المرصي بمدريد مام من هتبالفعل عل إ يحظن الزيتون فن

 (سيتم موافاة الجمعية بنسخة منها)للمجلس المرصي للزيتون بشكل مستمر الدراسات والبيانات عنه 

 

  ي إلستئناف حركة
ورة معرفة الجدول الزمثن ي اسبانيا ،تمت اإلشارة إىل ضن

 حجمإلحتاللها جزء كبن  من الصناعة فن

ق االوسط  إىلصادرات ال  صناعة والصادرات المرصيةلل سيوفر الفرصةرجوعها  تأخر  ،كما أناوروبا وافريقيا والشر

ي تغطية هذه الفجوة
ي واضح :لم يتم وضع وهنا تم الرد، فن

ي أسبانيا حث  اآلن ،ولكن جدول زمثن
 لعودة الصناعة فن

ل حسب األولويةب يتم السماح للقطاعات بعودة العمل بها  ن  االولوية ،كما أن ومدى القابلية إلتمام العمل من المنن

ي أسبانيا 
 فن
 
ي كانت الصناعات الغذائية وعل رأسها للقطاعات الصناعية ، حاليا

ي عملها منذ بداية األزمةمستمرة الث 
 فن

 . لم تتوقفو 

 

  ات إذا تب من تأثن  ورة التعرف عل ما سين  من باالنسحاب الواليات المتحده األمريكية  قامتتمت اإلشارة إىل ضن

ي تم تجميد نشاطها فيها ،وهل سو أمنظمة التجارة العالمية 
بالفعل  خاصة وأنه للتجارة الحرة ، انهيار ذلك يعثن

ي يتم تطبيقبعض المنتجات يوجد 
التجارة الحرة ثر أنه بالطبع ستتأ :  الردوهنا تم ،  عليها  اسات حمائيةيس الث 

 بإستغاللالرئيس االمريكي بشكل كبن  ،حيث يقوم 
 
أصدر قرار  كما أنههذا الوضع ولكن من باب التهديد ، حاليا

 لوجود حواىلي وقف الهجرة ب
 
ة الحالية ،نظرا ي قدموا عل أعانة بطالة يكي ر مواطن أممليون ونصف  26 خالل الفن 

فن

 . ظل األزمة الحالية

 

 سياسات وقعات الخاصة بقيام عدد من الدول وخاصة الواليات المتحدة األمريكية بفرض تم التساؤل حول الت

 إلرتفاع نسبحمائية 
 
:  الردوهنا تم وتأثن  ذلك عل الصادرات المرصية ،يار اقتصادياتهم لديها وانهبطالة ال نظرا

ي ظل بشكل كبن  أنه بالنسبة للصادرات المرصية للواليات المتحدة األمريكية فإنها لن تتأثر 
 اتفاقية الكويز  وخاصة فن

ي مالبس صادرات ال المرصية للواليات المتحدة األمريكية تعتمد بشكل أساسي عل  الصادرات،كما أن 
الجاهزة والث 

 لن تتأثر بشكل ملحوظ. 

 

  ي أسبانيا  والصادرات الزراعية تمت اإلشارة إىل وضع القطاع الزراعي
لة العما حيث تم التساؤل حول وضع، فن

ي اسبانيا وخاصة العمالة الزراعية ،المنتظمة وغن  المنتظمة 
ن
ي اسبانيا ، ف

ن
ي حدثت ف

ي ظل أزمة الجفاف الث 
وهنا تم  فن

ي اسبانيا حول أزمة تقرير بعمل  مكتب التمثيل التجاري المرصي بمدريد أنه قد قام الرد : 
نه ووجد أ، الجفاف فن

ي لعمالة ل بالنسبة
كات  %85ن اكن  م،فإنه الجمع والحصاد وخاصة تلك العاملة فن ي هذا المجال من الشر

العاملة فن

ي اسبانيا 
كات فن ة ومتوسطة شر  لتأثر هذه المسئولة عن الناتج المحلي االجماىلي ، ،وىه كلها مجتمعة تعد صغن 

 
ونظرا

ي ظل أزمة الجفاف فقد أ
كات فن  ثر الشر

 
هذه اعانات لقديم بتالحكومة قامت لذا لديها ،عل حجم العمالة ذلك أيضا

 . رهموتسهيالت ومعاشات تقديرا لخسائلعمالة ا

 

 ي مرص ،كما أن مرص قد العنب تصدير  تمت اإلشارة إىل إبتداء موسم
حماية االصناف النباتية إنضمت إىل منظمة فن

UPOV  ، تب عليه وجود ن عل رفع جودتها  اعادة هيكلة للزراعة المرصيةوهو ما سين  كن 
ة القادمة ، والن  ي الفن 

ي فن
ن
وف

ي دولة أسبانيا، 
 وخاصة فن

 
مكتب التمثيل بأن :  وهنا تم الردظل ذلك يجب التعرف عل األصناف المطلوبة خارجيا



ي التعرف عل التجاري المرصي بمدريد 
ي تهتم االصناف  يقوم بدوره فن

كات المرصية الث  ،وإيجاد بتصديرها الشر

ي اسبانيا 
كات المستوردة لهذه األصناف فن  مكتب التمثيل التجاري المرصي بمدريد وهنا تم الطلب من )،الشر

ي ب بموافاة الجمعية
 
 (UPOVمنظمة حماية االصناف النباتية قائمة باالصناف المسجلة ف

 

  ي دعم المصدر المختلفة موقف الدول تم التساؤل حول
ي أسانيا  فن

 :أنه بالطبع هناك الرد وهنا تم ،  الزراعي وخاصة فن

ي أسبانيا لصادرات الزراعية للنشاط الزراعي وا يقدم دعم
وس   فيما قبلولكن فن الحالية ،كما تم  كورونا أزمة فن 

ي  التأكيد عل إرتباط الدعم المقدم نامج اإلتحاد األورونر مع موجات الجفاف لدعم المصدرين ،إضافة إىل أنه بنر

ي ،فقد كانت الحكومة األسبانية تخصص انيا بأس تواجهاللي كانت 
من  للمصدر الزراعي  صور مختلفةب دعم إضافن

 اصة باألقاليم المختلفة بأسبانيا. والخ لديها  صناديق الدعم

 

 بالرغم من أن ،وذلك نيويورك مكتب ومنها المرصي عدد من مكاتب التمثيل التجاري  تمت اإلشارة إىل قرار غلق

،وهو ما يؤكد عل من خالل نيويورك  يتم دخولها  للواليات المتحده األمريكيةة من الصادرات المرصي 90%

ي تقليل حجم الصادرات المرصية  لهذا القرار  دالالتإحتمالية وجود 
 للواليات المتحده األمريكيةحول الرغبة فن

ن جامع ، ورة بحث هذا القرار من قبل الجمعية مع الدكتورة / نيفي  التجارة والصناعة  وزيرة -وهنا تم التأكيد ضن

ة الراهنةتلم ،وخاصة لتفهمها الكبن     . طلبات الفن 

 

  وس   فيما بعد تمت اإلشارة إىل وضع سالسل اإلمداد العالمية ي ظل كورونا ،أزمة فن 
توتر العالقات وخاصة فن

كات االمريكية ستتوقف سالسل اإلمداد لهل فاألمريكية الصينية ، ي لشر
ن  تعمل الث  هناك يكون ،وهل سمع الصي 

ي ذلك
ن فن ي قطاعات محددة لتحل محل الصي 

 لديها  بأن الواليات المتحده األمريكيةالرد : وهنا تم ، فرص لمرص فن

  أزمة
 
ي سالسل اإلمداد داخليا

ة  فن ي الفن 
وهو ما تعمل عل معالجته حث  تستطيع مواجهة األوضاع الجديدة فن

ي  وخاصة،القادمة 
ي العالقاتظل الفن

ن وامريكا ، هناكيكون األمريكية الصينية وانه س توتر فن ن الصي  أما تباعد بي 

ة متواجدةفرص  ،فهناك بالتاكيد  المتاحة لمرص نتيجة لهذا الوضع بالنسبة للفرصة  هناك يجب أن يكونولكن  كبن 

 . دراسة سليمة للموقف لإلستفادة من هذه الفرص وعدم إهدارها 

 

 

ي الوزير مفوض تجاري/ / مصطف  النجاري بتوجيه الشكر إىل كٍل من : ثم إنتىه اللقاء حيث قام المهندس 
 -علي الليث 

مكتب التمثيل التجاري المرصي -مكتب التمثيل التجاري المرصي بنيويورك والمستشار التجاري / نىه صالح 

 ،وكافة السادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء.  بمدريد 

 

 

 

 


