
 

 

نائب اول رئيس لجنة التصدير  إجتماعاً بحضور المهندس/ علي عبد القادر  عقدت لجنتي الصناعة والتصدير بالجمعيةً  

إكسبولينك واألستاذ / أحمد منير عز الدين نائب أول   – جمعية المصدرين المصريين  -بالجمعية و عضو مجلس إدارة 

والمهندس/ سمير  عبد العزيز نائي ثاني رئيس لجنة التصدير    رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي واللواء / إسماعيل

والمهندس/ خالد حمزة رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك    ESAS  الجمعية المصرية للتقاوي   لس إدارةرئيس مج  النجار

وبحضور  والحراريات والصناعات المعدنية  ليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء  والدكتور/ و  بالجمعية

المهتمين بالتصدير والصناعة   تمام الساعة  مجموعة من أعضاء جمعية رجال األعمال المصريين  الحادية  وذلك في 

بالجيزة،  2023  يناير   2الموافق    االثنين يوم  عشر والنصف   الجمعية  الحوار   بمقر  باب  فتح  بهدف  اللقاء  ُعقد    حيث 

 ة حول:  والمناقش

 " املصرية  للدولة   ودائمة   شاملة   تصديرية   سياسة   تأسيس   ف   اإلسرتاتيجية   الرؤية "  
من المهندس علي عبد القادر حيث تناول االجتماع    رؤية الوثيقة التصديرية للدولة المصرية و المعدة  لعرض ومناقشة

مليار دوالر    ١00االسس المستقبلية لبناء استراتيجية شاملة و ممتدة للتصدير و لتحقيق هدف القيادة السياسية و هو  

  سنويا

بالترحيب بالحضور وأكد أن جمعية رجال األعمال    بدأ الدكتور حممد يوسف املدير التنفيذي للجمعية

التي تعرقل النهوض  تسعي لحل كل معوقات    اين من أوائل المنظمات التي أسست لجنة للتصدير بهالمصري

 بالتصدير وتابع سيادته أهمية التصدير والصناعة للنهوض بإقتصاد الدولة المصرية. 

أهمية التصدير وهو دعم وتعزيز   على نائب ثاني رئيس جلنة -وأكد اللواء/ إمساعيل عبد العزيز

  مع  بعقد مؤتمر موسع المطالبة  أهمية  وتابع سيادته قتصاد لتحسين ميزان المدفوعات وتقليل البطالة لإل

اتحاد عام الغرف التجارية وكل الجهات المسئولة عن التصدير لزيادة  بحضورعلي للصادرات والمجلس األ 

ب على التحديات التي التواجه التصدير سعياً منا للنهوض به  ولمحاولة بحث كيفية التغل  الصادرات المصرية

 ومن ثم النهوض باإلقتصاد المصري. 

اهميه ورقة  نائب أول رئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي   –األستاذ / أمحد منري عز الدين  وأكد

لتصدير سواء  وتابع سيادته أهمية اتمثل خارطة الطريق   فهي العمل المعدة من قبل المهندس على عبد القادر 

زيادة   لزيادة العملة األجنبية هوالحل األمثل ومن منتجات صناعية او زراعية او حتي تصدير أفكار كان

 . ركيا والمغرب ت، مع اإلستفادة من التجارب الناجحة للدول مثل  الصادرات 

جمعية    - نائب اول رئيس لجنة التصدير بالجمعية و عضو مجلس إدارة    املهندس/ علي عبد القادر  وأكد

و التي اكدت علي زيادة تنافسية    2030رؤية مصر  أن الوثيقة تطابقت مع    إكسبولينك  –المصدرين المصريين  

الصادرات المصرية لتكون احد مكونات االقتصاد الوطني و استعرضت تحديات الصادرات بكل عناصرها  

واهمها عدم وجود خريطة تصديرية لمصر وارتفاع معدل الفائدة في الجهاز المصرفي و تحديد ماهية االقتصاد  

 لجنتي التصدير والصناعة والبحث العلميإجتماع محضر 
عضو  مع المهندس / علي عبد القادر نائب اول رئيس لجنة التصدير بالجمعية و

 إكسبولينك -جمعية المصدرين المصريين  -مجلس إدارة 
 بمقر الجمعية - 2023 يناير 2الموافق  االثنين 



التعليم   جودة  وتحسين  االستثمارات  الوطني  لتنمية  االقتصادية  التشريعية  البئية  تحسين  الي  باالضافة  الفني 

 االجنبية المباشرة ………..الخ 

فرص صادرات مصر الواعدة في محيطها االقليمي و الدولي مع تحليل هيكل صادراتها الي مختلف    وتابع سيادته أن  

كونها موقعة علي العديد من االتفاقيات التجارية تسهل  المناطق الجغرافية و تركيزها علي قارة افريقيا و فرصها في  

دور المجلس االعلي للصادرات و اهميته في رسم السياسات التصديرية  و،  نفاذ صادراتها الي مختلف دول القارة السمراء

لتنفيذية  لمصر و كيف انه الطرف االهم في دعم الصادرات كون رئاسته بالسيد رئيس الجمهورية الذي يمثل قمة السلطة ا

 . لمصر

ثم أفردت الوثيقة تفصيليا عالقة الصناعة بالتصدير و كيف انها تمثل احد اهم المحاور لتعزيز قدرة مصر في االسواق  

الدولية بشرط التركيز علي عدة صناعات واعدة وهي تمثل الجزء االكبر من صادرات مصر و هي صناعات االسمدة  

   ء واخيرا الصناعات الغذائيةو البتروكيماويات و صناعة مواد البنا

مليار دوالر سنويا في صناعة واحدة    ٤١٦كما استشهدت الوثيقة بصناعة اشباه الموصالت في تايوان و كيف انها بلغت  

قاطرة   بمثابة  تكون  التركيز علي عدة صناعات  يتم  ان  ويكفي  االسواق  احتياجات  تصنيع كل  الضروري  فليس من 

  اقتصادية للصادرات 

دت الوثيقة خالصة االستراتيجية في استغالل تحول العالم الغربي االن للبحث عن تغيير سالسل االمداد وان  كما افر

علي مصر اقتناص و اغتنام هذه الفرصة الواعدة لتغير واقعها االقتصادي الي االبد نحو تحولها الي مركز لوجيستي  

لوجيستي و صناعي و  تجاري المداد   االسواق االوروبية    عالمي واستغالل موقعها الجغرافي الفريد في ان تكون ملتقي 

العديد من التوصيات نحو تنمية    وكذلك،  من منتجات الصناعات كثيفة استهالك الطاقة و موارد بشرية رخيصة و ماهرة

  الصادرات المصرية الي مختلف األسواق الدولية واستحداث وسائل خارج الصندوق لتسويق المنتجات المصرية 

   مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية:ثم  
وباألخص أن مصر من أكثر المقاصد السياحية على مستوى    أهمية السياحة لكأحد أهم مصادر زيادة العملة األجنبية  •

 العالم. 
 االهتمام بتطوير وتدريب الجهاز اإلداري للدولة والبعد عن البيروقراطية في اإلجراءات للنهوض باإلقتصاد المصري  •
والعقارات  التصدير ال يكون للسلع والمنتجات فقط فمن الممكن أن يكون تصديراً لألفكار وللتشريعات القضائية   •

 والخدمات التأمينية وغيرها. 
هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة بما ييسر على المستثمر  داخل جراءات إ إعادة النظر في  •

 والمصدر ومن ثم دفع عجلة التصدير وزيادة العملة اإلجنبية. 
 النظر في اإلعتمادات المستندية وتأثيرها على االقتصاد   •
 ا. أكتوبر وغيره ٦العاشر من رمضان و مثل جمركية في الكثير من المناطق   إنشاء مناطق لوجيستية  •

للوقوف على كافة المعوقات التي تواجه قطاع   ضرورة التواصل بشكل الدوري مع المجلس األعلى للصادرات  •
 التصدير. 

تصدير وإزدهار االقتصاد  زيادة التوعية باإلتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر والدول اآلخري والتي تسهم في إنتعاش ال  •
 . المصري

عرض الوثيقة علي مجلس ادارة جمعية رجال االعمال المصريين ومناقشتها تمهيدا لعرضها علي متخذي القرار بعد   •

 .موافقة مجلس االدارة



 
 علي عبد القادر   المهندسبتوجيه الشكر إلى    المدير التنفيذي للجمعية  -محمد يوسف  / الدكتورثم إنتهى اللقاء حيث قام 

 ، كما تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور على حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء س


