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غرااضض االتوضيیح د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألفي االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى ووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیما يیتعلق ب
  www.euromoneyconferences.comااتت يیورروومني  مؤتمرلحصولل على أأذذنن من خداامهھا أليي غرضض من ااألغرااضض إإال بعد اااالمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااست

	  

 
 

  2017سبتمبر  19 االثانيااليیومم 

 االتصنيیع وواالتصديیراالجلسة: 

 االمتحدثونن: 

 االتصديیريي للصناعاتت االهھندسيیةمجلس إإددااررةة االمجلس ررئيیس  – عمروو أأبو فريیخةأأ/ 

 أأ/ شيیريین االصباغغ

 ررئيیس تمويیل االشركاتت في االبنك ااألووررووبي لالستثمارر –أأ/ ناتالي كليیمانس 

 )Expolinkجمعيیة االمصدرريین االمصريیيین (ررئيیس مجلس إإددااررةة  –خالد االميیقاتي أأ/ 

	االرئيیس االتنفيیذيي لهھيیئة تنميیة االصاددررااتت –أأ/ شيیريین االشورربجي   

 ملخص االجلسة: 

  االمصددرريینن.  االشوورربجي  شيیرريینن  -   كفاءةة   نعملل  على  ررفع   للخمسس  سنووااتت  االسابقة.   تصدديیرريیة   خططة   لدديینا :

ة.  يیتكوونن  نصفف  االمجلسس  منن  ططرراافف  االمعنيیتلكك  ااالستررااتيیجيیة  وواالتفاعلل  مع  ااألهھھھددفنا  االررئيیسي  هھھھوو  تططبيیقق  

  يیوومي   بشكلل   االخاصص  وونتفاعلل   ااألططرراافف  االمعنيیة  االقططاعع   مرركزز    مع   وولدديینا   االقططاعع.   تططووررااتت لمناقشة

فإنن  االمتددرربيینن    اتت  االتي  نقددمهھابالنسبة  للتددرريیبوو.  أأيیًضا  نشرر  االووعي  بالقططاععلتقدديیمم  االمعلووماتت  وواالتددرريیبب  وو

  أأنهھ     ةةمفيیدد  اررأأوواا   االووقتت  خاصة   مع   االمتددرربيینن   لتقدديیمم  ووتضاعفف  عدددد   مؤؤسساتت  ددووليیة   مع   نتعاوونن أأننا

	االتددرريیباتت.  

مصددرر  ووأأحدد  أأهھھھدداافنا  هھھھوو  ددمج  هھھھذذاا  االبررنامج    1000  شارركك  بهھ  عمرروو:  لدديینا  في  االمجلسس  بررنامج  تددرريیبب  -

  االتددرريیبب.  في  ااالستررااتيیجيیة  وونتعاوونن  مع  جامعاتت  ددووليیة   هھھھذذاا   االمستفيیدديی  لتقدديیمم إإلى    ننووسووفف  يیززدداادد  عدددد
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  االتأهھھھيیلل  لفررصص  االعملل.  يیتضمفي  االفتررةة  االقاددمة  مشترركك  1500 ألنهھ  يیددررسس  أأساسيیاتت    نن  االبررنامج  أأيیًضا

  االمشارركيینن   وويیؤؤهھھھلل     االتصدديیرر   االكبيیررةة   االشرركاتت   في   تددرريیبب    وواالتددررججللعملل   االتددرريیبب  يیتضمنن بددااخلهھا.

    عملي  على   االتخليیصص  االمشترركيینن  مشررووعع  لتصدديیرر  منتج  معيینن  وويیضع   منن  أأوولل   لهھ   االتصدديیرريیة االخططة

في  االبررنامج  كيیفيیة  ووضع  خططة  عملل.    كما  يیتعلمم  االمشترركيیننذذلكك.  االجمرركي  ووااألسووااقق  االمستهھددفة  ووما  إإلى  

	في  خططة  االعملل.ووشمووال  هھھھناكك  إإيیضا  خطططط  لبررنامج  آآخرر  للعملل  على  مررحلة  أأكثرر  تقددما    

بددعمم  االحكوومة.  ووقدد    2030أأهھھھدداافف  محددددةة  لعامم    تمم  ووضعمنن  خاللل  خبررتي  في  االقططاعع٬،  االصباغغ:    شيیرريینن  -

  بجمع     قمنا   ااألهھھھدداافف  وواالخيیاررااتت  االمتاحة   ليیسس  ااستبدداالل  تلكك   هھھھددفنا   إإنن   االووززااررةة.   مع   لمناقشتهھا لتحقيیقهھا

  وو   بالتصدديیرر   االصناعاتت  بمااالستيیرراادد   قططاعع   تحسيینن   نوودد   االصاددررااتت  ووعلى  لكننا   على   يینعكسس  اايیجابيیا ا

  خمسة  أأهھھھدداافف  ووااضحة   لدديینا   ااالوولل  هھھھوو  خلققسووقق  االعملل. عجزز  بيینن  اال  ووتقليیلل  ٬،مليیوونن  فررصة  عملل  3  ٬،

     وواالووااررددااتت   االصاددررااتت   ووززيیادد%10بنسبة ،٬     إإلى   االصناعي   االنموو   االصناعاتت  عررفوو  %8ةة   كفاءةة

  االفنيیيینن   االسووقق  وواالعامليینن   عجزز   االقططاععوو  ٬،لسدد   في   وواالمتووسططة   االمشررووعاتت  االصغيیررةة   مشارركة .  ززيیاددةة

  للطط   أأساسهھننظظرر   على   هھھھددفنا     .لبب  االعالمي  وونضع   بنسبة   ااالستيیرراادد   ااستبدداالل   نستططيیع وولكنن    %100ال

موواادد  االبناء  وواالقططاعع  االهھنددسي  وواالمالبسس  االنسيیج  وو  قططاعاتت  نرركزز  على  االنسبة.تلكك  يیمكنن  االعملل  على  تقليیلل  

	.لألغذذيیةللصناعاتت  االيیددوويیة  ووأأخررىى  منفصلة  وولدديینا  ااستررااتيیجيیة    االجاهھھھززةة  

منذذ  االمؤؤتمرر  ااالقتصادديي  نشعرر  بجدديیة  االحكوومة  في  ووضع  ووتططبيیقق  ااستررااتيیجيیاتت  ووااضحة  لتحسيینن  ناتالي:    -

مليیارر  يیوورروو  في    2سنة  االماضيیة  وو  30وورروو  في  االلمليیارر  يی  30فقدد  ااستثمررنا    االقططاعع.  ااستثماررااتنا  متززاايیددةة

وونسعى  نخطططط  لتموويیلل  االمشررووعاتت  االصغيیررةة  وواالمتووسططة.  .  نعملل  على  تووسيیع  أأعمالنا  في  مصرر.  2016

     مستووىى  االتنافسيیة  في  االسووقق  االمصرريیة. نفكرر  في  االعملل  في  مجالل  االططاقة  وونبحثث  عنن  مشررووعع  لززيیاددةة

  وو   مثمرر   االكبامجدديي   االمستثمرريینن   نشجع   نحنن   بالشرركاتت  ااقتصادديیا.   أأيیضا   نهھتمم   وولكنن   االسووقق   لددخوولل رر

االددعمم  االفني  كما  نقددمم  خططة  ططوويیلة  االمددىى    لدديیهھمم  ليیصبحاالمتووسططة  وواالصغيیررةة  وونقددمم  لهھمم  ددعمم  ططوويیلل  االمددىى  

  نموو   في     للمساهھھھمة   االسووقق.   تنافسيیة   يینعكسس  على   مما   وواالشرركاتت   أأووررووبيیة   شرركاتت   مع خررىى  أأنعملل
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  االشرركاتت   تكوونن   أأنن   نشتررطط   ووال   اال  منن  عالميیة   االقططاعع   أأوو   االعامم   خاصص٬،   فنحنن   االمشررووعع  ننظظرر لجددووىى

	.في  االعملل  نعملل  مع  االشرركاتت  كشرركائناوو  

وويیمكنن  االتصدديیرر  وواالززررااعة    ووااألغذذيیةلددىى  مصرر  اامكانيیاتت  تصدديیرريیة  كبيیررةة  في  االقططاعع  االكيیماوويي  خالدد:    -

  ألنن     خططة  تصدديیرريیة  مليیارر  جنيیهھ  3أأقلل  منن    ووصاددررااتنا  جنيیهھ  مليیارر  400منهھمم    ووااررددااتناألفرريیقيیا   لدديینا .

  ألق   أأفرريیقيیا   فقدد  قسمنا   اانشاء  مرركزز  لووجيیستي  بهھا.  ووغرربب  رريیقيیا٬،   االتي  نوودد لثالثة  مناططقق؛  شررقق  أأفرريیقيیا

نستهھددفف  ووهھھھناكك  أأيیضا  سووقق  ووسطط  أأفرريیقيیا  ووهھھھمم  أأوولوويیاتنا.  آآخرر.    النشاء  مرركزز  لووجيیستي  أأفرريیقيیا  في  غانا

     في  أأيیًضا   االالتيینيیة   ووأأمرريیكا   منتجاتت  شررقق  ااووررووبا   ةاالمصنع  ووااألغذذيیةاالكيیماوويیاتت  ووااألددوويیة نستهھددفف  .

     فيأأيیضا   للحكوومة  االررووسيیة  قططاعع  ااألغذذيیة٬،  حيیثث    ررووسيیا اانشاء  منن  خاللل  نعملل  على  ززيیاددةة  صاددررااتنا

اانن  االمنتجاتت  االمصرريیة  تحتاجج  بناء  سمعة  لهھا  في  ااالسووااقق  االمستهھددفة.  نعملل  على  بناء    مرركزز  لووجيیستي.

فقدد  قمنا    االصاددررااتت  االززررااعيیة.  صددااقة  مع  االبالدد  االمستهھددفة  للووصوولل  للمووااططنيینن.  نرركزز  في  اافرريیقيیا  على

سيیة  ووقدد  ااستخددمنا  ااجهھززتنا  االهھنددلززررااعة  االذذررةة  االمصرريیة.    2016في    فدداانن  50  باستصالحح  كاميیررووننفي  اال

  ووااأل   ددووااتت  ووااألسمددةة   االمصرريیة   ضاعففوواالخبررةة     ناتج  مما   ل  بالنسبةاالمحصوولل   ااألررضض. تلكك  وومساحة

  ٬11،  فسووفف  نططبقق  ذذااتت  االنمووذذجج  على  أأما  في  كيینيیا  .في  االكاميیرروونن  فدداانن  100االسنة  سووفف  نعملل  على  

  2.5هھھھكتارر.  يیقددرر  االعائدد  منن  هھھھذذهه  االمشارريیع    5000  على  مساحة    مع  ااووغندداا  ووهھھھوو  ما  سنططبقهھاالفف  هھھھكتارر  

خبررتنا  نددرربب  االفالحيینن  وونصددرر    فنحنن  ٬،ااألررضض  ال  نستأجرر  ووال  نشترريي  مليیوونن  ددووالرر  لأللفف  هھھھكتارر.  نحنن

نفكرر  أأيیضا  في  منن  االمحصوولل  لمصرر.    %50لحقق  في  وواالخططووةة  االتاليیة  لتلكك  االمشارريیع  أأنن  لنا  اا.  ووااددووااتنا

	ززررااعة  ااألررزز  االمصرريي  في  أأفرريیقيیا  ألنهھ  مشررووعع  مرربح  لتووفرر  االميیاةة.  

-       هھھھي  االشررقق  ااألووسطط  ووأأووررااألسووااعمرروو:   قق  االمستهھددفة   كسووقق  ووووبا.   أأفرريیقيیا   ووضعنا   ااألخيیررةة في  االسنة

قيیا.  لدديینا  خبررةة  كبيیررةة  في  ي  للعملل  معهھ٬،  ألنن  لدديینا  االعدديیدد  منن  االمنتجاتت  االتي  يیمكنن  تصدديیررهھھھا  ألفرريیسااسا

     ألفرريیقيیا.   نقلهھا   يیمكننا   االتي   االتكنوولووجيیا   االتي   االعالميیة   االشرركاتت   منن   االعدديیدد   بالتصنيیعلدديینا محليیا    تقوومم

هھھھددفنا  أأنن  تنشيء  االشرركاتت  االكبيیررةة  مررااكزز  بحثث  ووتططوويیرر  في  مصرر.  يیمكننا  ووتصددرر  لألسووااقق  االمجاووررةة.  
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غرااضض االتوضيیح د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألفي االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى ووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیما يیتعلق ب
  www.euromoneyconferences.comااتت يیورروومني  مؤتمرلحصولل على أأذذنن من خداامهھا أليي غرضض من ااألغرااضض إإال بعد اااالمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااست

	  

  ووم   لووجيیستيیا   على  االمنافسة.أأنن  نكوونن  مرركزز  تصدديیرريي  هھھھامم  في  اافرريیقيیا   مع    نن  حيیثث  قددررتنا نعملل  أأيیضا

ووهھھھناكك  شبكة  نقلل  االشرركاتت  االصغيیررةة  وواالمتووسططة  لتحسيینن  قددررتهھمم  على  االتصدديیرر  بالتعاوونن  مع  االحكوومة.  

ااددتت  لتقليیلل  عدددد  أأيیامم  االنقلل    ططررقق  االتي  ترربطط  بيیننا  ووبيینن  االسوودداانن  وواالتيااآلنن  قوويیة  ووعاليیة  االكفاءةة  مثلل  اال

قناةة  االسوويیسس  االجدديیددةة  أأيیضا  عاملل  مساعدد  على  سهھوولة  .  ررةة  وواالخررططووممبيینن  االقاهھھھ  أأيیامم  4أأسابيیع  إإلى    3منن  

	االنقلل.  

للووصوولل  لغرربب  اافرريیقيیا  عليینا  االمرروورر  بشمالل  فتنميیة  االصاددررااتت.  ططررقق  ووووسائلل  االنقلل  مهھمة  جدداا  لخالدد:    -

ا  منن  تقصيیرر  مددةة  في  غرربب  اافرريیقيیا  يیمكنأأفرريیقيیا  أأوو  جنووبب  ااووررووبا٬،  ووااالنن  نخطططط  النشاء  مرركزز  لووجيیستي  

في  ددوولة    17  ررحالتت  إإلى  مصرر  للططيیرراانن  هھھھذذاا  يینططبقق  على  االططيیرراانن  اايیضا٬،  حيیثث  أأنن  لددىى  ووططرريیقق  االنقلل.

االتووسع  في  شبكة  االنقلل  هھھھوو  عاملل    ددوولة.  70أأفرريیقيیا  فقطط  في  حيینن  اانن  خططووطط  االططيیرراانن  ااألخررىى  تصلل  إإلى  

نحنن  نعملل  أأيیضا  على  االووصوولل  التفاقق  مع  االمغرربب  إلنشاء  مرركزز  لووجيیستي    أأساسي  في  نموو  االصاددررااتت.

	هھھھناكك.  

  شيیرريی  -   االتي  نن  االشوورربجي:   االعووااملل   كافة     يیحتاجهھايیجبب  تنظظيیمم   قططاعع  االتصدديیرر   مع  معا٬،   االووززااررةة فتعملل

ووززااررةة  االنقلل  لتنظظيیمم  االعملل  ووضمانن  االتفاعلل  بيینن  ااألططرراافف  االمعنيیة  مما  يیحتاجج  ووقتت  وولكنهھ  سووفف  يیؤؤدديي  

  في  ذذلكك  االكنعملل  على  تحدديیدد  االتحدديیاتت  وو  لنتائج  مثمررةة. فاءةة  تخططي  االتحدديیاتت  لتططوويیرر  االقططاعع  ككلل  بما

أأيیضا  اانن  تططبيیقق  االقوواانيینن  بكفاءةة  مهھمم  للغايیة  ألنن  معظظمم    جررااءااتت  وواالقوواانيینن  االمتبعة.وواالمعايیيیرر  االمططبقة  ووااال

	.بشكلل  اايیجابي  فيیدد  ااعمالهھمميیرر  عنن  ااتفاقيیاتت  االتصدديیرر  وواالتي  سووفف  تاالمصددرريینن  ال  يیعلموونن  االكث  	  


