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COMESA CONNECT 

 
يفخر مجلس األعمال التجارية للكوميسا واتحاد المصنعين الكينين بالشراكة مع 
حكومة كينيا أن يستضيفوا المعرض التجاري الدولي والقمة رفيعة المستوى لألعمال 

. وُتعقد الفعاليات في إطار موضوع "السمة المميزة للجودة". 12سورس -التجارية 
وُتستضاف الفعاليات ضمن أسبوع التجارة في كينيا الذي تقوده وزارة الصناعة 

 والتجارة والتعاونيات.
نظًرا الحتضان أفريقيا للحركة تجاه منطقة بال حدود، فإن عيون كل األعمال التجارية 
إقليمًيا وعالمًيا تنتظر بتلهف أن ترى ثمار هذه العملية. إذ ُتعتبر أفريقيا هي تجمع 
الموارد والمنتجات واألسواق والخدمات واألفضل من بين الجميع فيما يخص االستقرار. 
وقد عمل التكامل اإلقليمي على تطوير أدوات تيسير التجارة واألعمال التجارية تطويًرا 

 مستمًرا ما يمكن أن يعزز التنافسية في أسواقنا ويزيد التجارة البينية في أفريقيا.
تتقلد كينيا منصًبا استراتيجًيا في إقليم الكوميسا، كونها تمتلك موارد طبيعية وبشرية 
وفيرة مع إمكانيات كبيرة في التطوير الزراعي والصناعي واالقتصادي، فهي أحد أكبر 

وخصوًصا في –االقتصادات في إقليم الكوميسا، وُتعتبر ضمن المستوردين والمصدرين 
المنتجات الزراعية، فال ُتعتبر كينيا مصدًرا رائًدا للشاء فقط، ولكن من بين الدول 
الثالث األوائل بين مصدري الكوميسا لمنتجات البستنة وزراعة الزهور. في الواقع، 
ُتعتبر كينيا هي ثاني أكبر مستورد عالمي في الكوميسا بعد مصر بإجمالي واردات من 

% من الصادرات العالمية 0.0.مليار دوالر أمريكي ما يعادل  71حول العالم بقيمة 
. وُيعتبر قطاع التصنيع 7.71تريليون دوالر أمريكي في  7101للكوميسا التي تبلغ 

 في كينيا األقوى في اإلقليم بروابط مع الشرق والجنوب والشمال األفريقي.
تلقي التوقعات العالمية الضوء على الفرص والموارد الوفيرة التي تمتلكها أفريقيا كقارة. 

مليون مستهلك، في حين تضم  .07وفي إطار قاعدة العمالء، يخدم سوق الكوميسا 
مليون مستهلك، وتغطي منطقة التجارة الحرة القارية  .03منطقة التجارة الحرة للثالثية 

% من التجارة 70مليار نسمة. وعلى الرغم من ذلك، ال تزال تساهم القارة بنسبة  707
مليار  .74البينية في إجمالي التجارة. وقد وصل إجمالي التجارة العالمية للكوميسا 

%. إذ أن 001، بتجارة إقليمية بينية بنسبة ضئيلة قدرها 7.71دوالر أمريكي في عام 
المنتجات األكثر شيوًعا المشتراة في أسواقنا ال تزال المعادن والسلع التقليدية وما شابه، 
فلم نستغل بعد أحد أكبر حصص السوق في العالم: السوق األفريقي وسوق الكوميسا. 
وفيما يخص رجال األعمال والمستهلكين والمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، فإن 
المسألة األكبر تدور حول كيفية ترجمة التكامل اإلقليمي إلى شراكات فعلية وتطوير 
 للقطاع الخاص ونمو اقتصادي. إذ تتوقف االقتصادات الناجحة على تعزيز اإلنتاجية.

 
ويتمحور ذلك على القدرة خلق ظروف مستدامة من أجل خلق المشروعات والنمو الذي 
يستجيب للسوقين المحلي واإلقليمي، وتعزيز إنتاج بضائع قيمة ذات جودة والقضاء 
على العوائق التي تواجهها المشروعات في التجارة العابرة للحدود والتمويالت والمعايير 

 والجودة والتيسير التجاري وغيرها.
تفخر وزارة الصناعة والتجارة والتعاونيات في كينيا أن تقدم أسبوع التجارة في كينيا الذي 

 7.700يوليو  77يوليو إلى  70ُيعقد في الفترة من 

وفي إطار رعاية أسبوع التجارة في كينيا، أقامت الحكومة المضيفة شراكة مع الكوميسا 
الستضافة رواد الصناعة والمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم وصانعي السياسات 
من الدول أعضاء الكوميسا والشركاء التجاريين الدوليين في إطار المعرض التجاري 

. ويكون تسلسل الفعاليات كما 77سورس -الدولي للكوميسا وقمة األعمال التجارية 
 يلي:

يوليو بندوات أسبوع التجارة في كينيا، وسلسلة من  70-70يتميز يوما  •
المحادثات والروابط التجارية االستراتيجية مع السوق الكيني. وتركز 
المناقشات على استراتيجية التصدير في الدولة وتنافسية التصنيع وتعزيز 

 تنافسية كينيا في األسواق المحلي واإلقليمي والعالمي.
يوليو القمة رفيعة المستوى لألعمال التجارية للكوميسا  71-71يضم يوما  •

ضمن موضوع "الكوميسا، السمة المميزة للجودة". إذ ُيعقد كل  77سورس -
من قمة األعمال التجارية والمعرض التجاري الدولي لجذب األعمال 

 دولة عبر العالم. 00التجارية اإلقليمية والدولية والزائرين من أكثر من 
يوليو التمويل لندوات األعمال التجارية بقيادة المؤسسات  70ويضم يوم  •

 ZEP-REالمالية للكوميسا مثل بنك التجارة والتنمية وشركة إعادة التأمين 
 ومؤسسات التأمين التجاري في أفريقيا من بين آخرين.

سورس -يوليو بالمعرض التجاري الدولي  77إلى  71وتتميز األيام من  •
الذي ُيعقد ضمن موضوع "السمة المميزة للجودة". إذ ُيعقد في الفترة من  77
في نيروبي في كينيا في المركز الدولي  7.70يوليو  .7يوليو إلى  71

 للمؤتمرات في كينيا.
يوليو هو فعاليات اختتام أسبوع التجارة في كينيا. 77ويوم  •

 

يجب أن تظهر المشروعات األفريقية القدرة على إنتاج منتجات ذات جودة يمكن أن تنافس 
بفعالية في السوقين اإلقليمي والعالمي. وفي هذه الحالة، ُتحدد منتجات الجودة على أنها 

 بضائع تتوافق مع معايير السوق.

 

اجتماعات أسبوع التجارة  70-70
 في كينيا

 مفتوحة )محلي(

– 77سورس -الكوميسا  71-71
القمة رفيعة المستوى 
 لألعمال التجارية

وفق التسجيل 
 )إقليمي ومحلي(

– 77سورس -الكوميسا  .71-7
 المعرض التجاري الدولي

مفتوح )إقليمي 
 ومحلي(

تمويل ندوات األعمال  70
 التجارية

مفتوح )إقليمي 
 ومحلي(

استضافة أسبوع التجارة في كينيا للمعرض التجاري الدولي للكوميسا وقمة  المعلومات األساسية
 77سورس -األعمال التجارية 
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 السمة المميزة للجودة- 12سورس -المعرض التجاري الدولي للكوميسا 

ضمن موضوع "السمة المميزة للجودة" في الفترة من  12سورس -ُيعقد المعرض التجاري الدولي للكوميسا والقمة رفيعة المستوى لألعمال التجارية 
في المركز الدولي للمؤتمرات في كينيا. إذ تُنظم هذه الفعاليات بالشراكة مع كيانات الترويج للصادرات واتحادات  1122يوليو  12يوليو إلى  21

اد القطاعات الخاصة في الدول الواحد والعشرين األعضاء للكوميسا، ويقود هذه الفعاليات مركز األعمال التجارية للكوميسا بالشراكة مع اتح
 المصنعين الكينين، وتستضيفه حكومة كينيا بالشراكة مع األمانة العامة للكوميسا.

على هامش المعرض التجاري. إذ توفر القمة رفيعة  1122يوليو  21-21في يومي  12سورس -وُتعقد القمة رفيعة المستوى لألعمال التجارية 
ليم. إلقالمستوى لألعمال التجارية منصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض القيود التي تواجهها األعمال التجارية عند التجارة عبر ا

 ويحصل صانعو السياسات على واجهة مباشرة مع قادة األعمال التجارية وقادة الصناعة، وهي تضم ما يلي:
الدائرة المستديرة الرئاسية هي المناقشات رفيعة المستوى التي توفر منصة فريدة لرؤساء الدول اإلقليمية لمشاركة أفضل الممارسات  •

 والمعرفة لديهم ومعالجة المسائل الحيوية لقطاعي الزراعة والتصنيع وجًها لوجه خارجين بمفاهيم الرقمنة واالستراتيجيات الخاصة بقيادة
 التكامل اإلقليمي والقاري.

، وهو كتيب أداة تيسير األعمال التجارية الطالع رجال األعمال والتجار والمشروعات 12كما يطلق المنتدى كتيب الكوميسا سورس  •
 صغيرة ومتوسطة الحجم واآلخرين على الفرص المختلفة في األسواق عبر دول الكوميسا.

توفر الموائد المستديرة القطاعية منصة لالشتراك بشأن المسائل المحددة للقطاعات، حيث تستنبط كذلك مواقف الصناعات من القطاعات  •
 المختلفة خالل الحوار لتعريف السياسة. وتكون الموضوعات الرئيسة كما يلي:

  إخالء الطريق للمنتجات األفريقية في السوقين اإلقليمي والعالمي، ما الذي نحتاج إلى إنجازه؟–توفير المصادر العالمية 

 ف التصنيع في أفريقيا، ومقترحات القيمة ألفريقيا، ما الذي يجعل القارة أكثر حيوية لألعمال التجارة عن غيرها من األسواق البديلة؟ وكي
 نخلق محاور تصنيع إقليمية شاملة؟

 .تدويل العالمات التجارية األفريقية 

 .تفضيل مروجي أفريقيا، العقول الصغيرة لألعمال التجارية 

  رقمنة األعمال التجارية والتجارة.–سد الفجوات 

  تعزيز الشراكات المستدامة في األعمال التجارية الزراعية اإلقليمية.–مستقبل الزراعة 

في  1122يوليو  12يوليو إلى  21هو معرض قطاعي متعدد مدته أربعة أيام في الفترة من  12سورس -المعرض التجاري الدولي للكوميسا 
 0المركز الدولي للمؤتمرات في كينيا

البضائع لى وتُنظم الفعاليات بالشراكة مع كيانات ترويج الصادرات واتحادات القطاعات الخاصة للواحد وعشرين دولة األعضاء للكوميسا، مع التركيز ع
وج المعرض ير  والخدمات التي تهتم بتشجيع الشراكات والروابط التجارية واالتفاقيات التعاقدية المشتركة في العديد من صناعات القطاعات والخدمات. إذ

فريقية األ للمنتجات والخدمات المصنوعة و/أو المركبة و/أو المضاف إليها قيمة والموزعة في أفريقيا من العديد من الصناعات التي تعمل في األسواق
يوفر  ذلكبدايًة من المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم إلى الشركات التجارية. إذ يوفر المعرض فرصة لتوفير المصادر للمنتجات والخدمات الرائدة وك

 منصة لفهم سوق الكوميسا واألدوات ذات الصلة التي يمكن أن تشترك في تيسير التجارة في اإلقليم.

 مقترحات القيمة 

 الوصول إلى وكيل أو موزع موثوق. •

 اقتراح برامج حاضنة لألعمال التجارية. •

 تبادل الخبرات والرؤى مع المهنيين المحليين ورجال األعمال. •

 تعزيز الظهور في سوق الكوميسا. •

اكتشاف التوجهات والتقنيات الجديدة لألسواق في قاطعي الصناعة  •
 والخدمات في أفريقيا.

إشراك صانعي السياسات في بعض العوائق الرئيسة التي تواجهها  •
 األعمال التجارية.

 الحصول على رؤية بشأن أداة تيسير التجارة للكوميسا. •

االستفادة من اآلفاق الفريدة لألعمال التجارية في لمعرض التجاري  •
. فسواء كنت تسعى إلى االجتماع 77سورس -الدولي للكوميسا 

بمشترين جدد أو تقديم منتجاتك الجديدة، يمنحك العرض في 
المعرض الفرصة لالشتراك مباشرًة مع عمالئك المستقبليين في 

 بيئتهم الخاصة.

 تشجيع ابتكار المنتجات وتحسين الجودة. •

نشاء صالت تجارية جديدة. •  إطالق أسواق جديدة وا 

االجتماع بالمشترين والموردين المحتملين الجدد وتقديم منتجاتك  •
 الجديدة إلى العمالء الحاليين.

 وضع عملك بين أكبر قدر من تركيز المشترين في مكان واحد. •
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 هيكل المعرض التجاري

أكبر تجمع للمنتجججات  77سورس -يضم المعرض التجاري الدولي للكوميسا 

تكتل تجاري مكون من واحد وعشريجن دولجة. إذ يجوفجر والخدمات تحت مظلة 
الجمججعجرض الججتججججاري مججكججونجات الججتجواصججل بججيججن الججحججكجومججة واألعججمججال واألعججمججال 

ونظائرها واألعمال والمستهلكين بمجا يجعجزز الجتجنجوع فجي فجرص الشجراكجات فجي 

اإلقجلجيججم. وتضججم صجيججغجة الجمججعجرض الججتججججاري األبجعججاد الججتججججاريجة واالجججتجمججاعجيججة 
والسججيججاسججيججة الججمجججججمججعججة مججًعججا حججيججث يجججججتججمججع رجججال األعججمججال والججمججسججتججثججمججرون 

والججمججشججتججرون والججبججائججعججون والججزائججرون والججعججارضججون والججمججسججتججهججلججكججون السججتججكججشججاف 

الشراكات والشبكات المختلفة. كمجا تجحجضجر الجمجؤسجسجات الجحجكجومجيجة والجدولجيجة 
لزيادة الوعي بشأن السياسات والفجرص الجمجخجتجلجفجة الجمجتجوفجرة لجتجطجويجر الجقجطجاع 

 الخاص.

 

 أجنحته وقطاعاتهملف المعرض و 

 أفريقيا–أجنحة الدول 

 الجناح اإلقليمي/ الدولي

 

 القطاعات

 البضائع

  الصناعات الزراعيةالزراعة و 

 بضائع المستهلكين 

 بناء المعدات وتشييدها 

 المركبات 

 التعدين واالستكشاف 

 المالبس والمنسوجات 

 الجلود والمنتجات الجلدية 

 األعمال الحرفية 

 المنتجات الصيدالنية 

 مستحضرات التجميل 

 المنتجات الفاخرة 

 المواد المصنعة من الصلب والمعادن 

 أجهزة المكاتب واألجهزة المنزلية 

 األدوات الكهربائية 

 أخرى 

 

 الخدمات

  الفنادق والمطاعم وشركات السياحة–الضيافة –السياحة 

  الجمجصجرفجيجون وشجركجات الجتجأمجيجن والصجنجاديجق االسجتجثجمجاريجة –الخدمات الجمجالجيجة

 المشروعات المشتركةو 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخدمات االتصاالت واألعمال التجارية 

 التعاقد الخارجي لعمليات األعمال التجارية 

  التكنولوجيا الرقميةشركات 

  الشاحنون وناقلو الشحنجات وسجائجقجو الشجاحجنجات وخجدمجات –النقل واللوجستيات
 النقل واللوجستيات

  مجموعات القطاعين العام والخاص ووكاالت ترويج التجارة والغرف التجججاريجة

 والشركاء اإلقليمين والدوليين والسفارات وغيرهم.

 .الهندسة المعمارية وغيرها 

 السمة المميزة للجودة- 12سورس -المعرض التجاري الدولي للكوميسا 
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COMESA CONNECT 
 موضوعات المناقشة للقمة رفيعة المستوى لألعمال التجارية

عملت العولمة والتقدم التكنولوجي واإلنتاج الجديد وأنظمة النقل الفعالة على توسيع عمليات العرض والتسويق 
بدًءا من التركيز في منطقة جغرافية واحدة إلجى الجعجديجد مجن قجنجوات األعجمجال فجي اإلقجلجيجم، وهجي -واالستهالك 

استجابة مباشرة للمنافسة، ومزايا المحرك السريع، وتعزيز المراكز في األسواق. وقد فتحت الكوميجسجا واالتجحجاد 
األفريقي المزيد من األبواب أمام األطراف النزيهة فجي السجوق الجدولجيجة الجذيجن يسجعجون لجتجسجريجع وصجولجهجم إلجى 
األسواق اإلقليمية. ركزت المحادثات حول القدرة التنافسية إلى حد كبير عجلجى الجحجاججة إلجى تجطجويجر مجنجتجججات 
أفريقية عالية الجودة، وتحسين معلومات السوق وذوق المستهلك وتفضيالتهم للسلع المنتجة مجحجلجًيجا، وتشجججيجع 
المصادر المحلية واإلقليمية بين الشجركجات األفجريجقجيجة كجوسجيجلجة لجبجنجاء صجنجاعجات تجنجافسجيجة وشجامجلجة فجي ججمجيجع 
القطاعات. ومع ذلك، يوجد بعض القيود الرئيسة على القجدرات الجتجي يجججب مجعجالجججتجهجا كجمجا هجو مجوضج  فجي 

 الموضوعات أدناه.

تستحوذ أفريقيا على حصة صغيرة ولكنها متنامية من القيمة المضافة العجالجمجيجة، كجمجا  القيمة المضافة: 
فجي الجمجائجة مجن مجدخجالتجهجا الجمجسجتجوردة مجن خجارج  .1هو الحال في مصادر أفريقيا الحالية، أكثر من 

اإلقليم. باإلضافة إلى القيود المفروضة على البنية التحتية، فإن الوصول إلى األسواق والقيود الهيكلية 
تضعف هذه المشاركة بسبب االفتقار إلى مجنجتجججات ثجنجائجيجة الجججودة. وال تسجاعجد إضجافجة الجقجيجمجة عجلجى 
تطوير سلسلة القيمة فحسب، بل تعزز أيًضا الجودة وتطوير الجمجنجتجججات وغجالجًبجا مجا تجكجون ذات قجيجمجة 
أعلى من حيث عائدات التصدير الفعلية. ويتي  استخدام التقنيات الذكية والتدفق السجريجع لجلجمجعجلجومجات 
حداث ثورة في البحث والتطجويجر، وسجالجسجل الجتجوريجد،  تصنيع أشياء جديدة تماًما بطرق مبتكرة تماًما، وا 

واإلنتاج ونماذج األعمال. أين نقف كأفريقيا ضمن هذه المحادثة؟ كيف يجب علينا أن نتكيف ونجتجبجنجى 
 تقنيات جديدة لتطوير منتجات عالية الجودة ومعالجة قضايا التنافسية الصناعية؟

 دمج السوق األفريقي من خالل االمتثال للمعايير–بناء العالمات التجارية األفريقية  

في حين أن العمليات نحو إقليم بال حدود في ظل روح التكامل اإلقليمي مستمرة، ال يمكن مجعجالجججة الجججوانجب 
الكلية دون تعزيز قدرة المؤسسة على مستوى الشركة. تشكل المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم جزًءا كبيجًرا 

% من قطاعنا الخاص في اإلقليم. وتعتمد مشجاركجتجهجا الجفجعجالجة فجي .1من مؤسساتنا، حيث إنها تشكل حوالي 
األسواق اإلقليمية وسالسل القيمة على قدرتها على التوافق مع المعايير وتنفيذها. وهذا يستدعي الجحجاججة إلجى 

تعزيز المعايير التنظيمية وأنظمة البنية التحتجيجة، وعجالوًة عجلجى ذلجك، إنشجاء آلجيجة اعجتجمجاد مسجتجدامجة وبجأسجعجار 
 معقولة تشجع مشاركتهم.

القدرة الجتجنجافسجيجة لجلجصجنجاعجة: تجأثجيجر السجيجاسجة الجعجامجة عجلجى ضجرائجب األعجمجال الجتجججاريجة مجقجابجل الجنجمجو  
على األعمال التجارية مقابل النمو الصناعي. تكلفة ممارسة األعمال التججاريجة فجي مجعجظجم  الصناعي:

الدول مرتفعة. وتشير العديد من الشركات إلى وجود ضرائجب مجرتجفجعجة وتجعجدد الجمجتجطجلجبجات الجتجنجظجيجمجيجة 
باعتباره مثبًطا لنمو األعمال، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية. وُيعتبر النظام التجنجظجيجمجي الجمجتجوازن 
 والتنظيمي ضرورًيا، سواء كان ذلك من حيث السياسات الضريبية أو السياسة أو التجارة أو المنافسة.

ازدهرت تجارة السوق السوداء في أفريقيا وأصجبج   اإلدارة الفعالة للحدود وتتبع التجارة غير المشروعة: 
اإلقجلجيجم مجالًذا لجلجسجلجع الجمجتجدنجيجة والجمجزيجفجة والجبجضجائجع الجمجتجداولجة بصجورة غجيجر مشجروعجة، عجلجى حسججاب 
الصناعات التحويلية المحلية. فإن موجة الواردات غير القانونيجة واالحجتجيجال الجججمجركجي تشجكجل مجنجافسجة 
غير عادلة للصناعة المحلية. أصبحت معالجة هذه القضايا أولوية إذا أردنا تحجسجيجن مصجادر الجججودة 
من األسواق اإلقليمية. توفر التقنيات الرقمية والذكية فرصة لكيفجيجة تجطجويجر خجطجوط اإلنجتجاج وسجالجسجل 
التوريد الخاصة بنا. توفر تقنيات التتبع وتقفي األثر أيًضا حلواًل لمعالجة التجارة غير المجشجروعجة. لجقجد 

حان الوقت لتطوير أفريقيا لمنتجاتها ذات الجودة اإلقليمية التجي يجمجكجن تجداولجهجا بشجكجل تجنجافسجي داخجل 
 وتصديرها إلى بقية أنحاء العالم.

تحديد تكاليف التجارة واللوجستيات في أفريقيا من خالل تعزيز الرقمنة. وتجعجتجمجد الجقجدرة تيسير التجارة:  
التنافسية التصديرية إلى حد كبير على الحركة السريعة للسلع والخدمات عجبجر الجحجدود. ومجع ذلجك، ال 

مثل أوقات العبور المطولة، والعديد من حواججز الجطجرق والجمجتجطجلجبجات، –تزال هناك العديد من العوائق 
والتناقضات اإلدارية وغيرها من حواجز الدخول إلى األسواق. ولتحقيق أقصى قدر من المجكجاسجب مجن 

التجارة اإلقليمية والعالمية، يجب تحديد هذه الجقجيجود الجتجي تجواججه األعجمجال الجتجججاريجة فجي الجتجججارة عجبجر 
الحدود ومعالجتهجا. فجي الجواقجع، يشجيجر مجؤشجر األداء الجلجوجسجتجي لجلجبجنجك الجدولجي إلجى أن االقجتجصجادات 
منخفضة ومتوسطة الدخل يمكن أن تعزز التجارة العالمية ببساطة عن طريق تحسين عجمجلجيجات الجبجنجيجة 
دارة الحدود ألن تكاليف اللوجستيات تشكل عائًقا كبيًرا أمام القدرة التنافسية للصادرات. يمكن  التحتية وا 
لرقمنة التجارة والخدمات اللوجستية تقليل التكاليف ودعم كفاءة تسليم البجضجائجع. تجخجلجق الجرقجمجيجة أيًضجا 
فرًصا جديدة لألعمال التجارية وتيسير التجارة. كيف يمكن ألفريقيا تسخير الحلول التكنولوججيجة بشجكجل 
استراتيجي لتحسين التجارة وتيسير التجارة هو أحد األسجئجلجة األسجاسجيجة الجتجي يجججب أن نجطجرحجهجا عجلجى 

 أنفسنا أثناء تحسين التكامل التجاري.

السوق اإللكترونية ونظم المعلومجات، يجوفجر صجعجود الجتجججارة الجرقجمجيجة فجرًصجا –تيسير األعمال التجارية  
واضحة ألفريقيا من خالل توفير أنظمة روابط أكثر كفاءة، وخفض التجارة الحمراء على طول أنجظجمجة 
ثبات المزيد من الفرص على طول شبكات سلسلة التوريد اإلقليمية. إن المشتري أو المورد  الخدمات وا 
التالي الخاص بك هو في الواقع نقرة واحدة، حيث يمكننا بالفعل إنشاء مجنجصجات الجتجججارة اإللجكجتجرونجيجة 

ي باي وزيادة الكفاءة في التجارة عبر الحدود.  الخاصة بنا مثل علي بابا وا 

يوفر نمو صناعة الخدمات سباًل وفرًصجا لجلجنجمجو التكلفة المعقولة للمعامالت عبر الحدود للمشروعات:  

االقتصادي اإلقليمي والتنمية. مع زيادة التآزر بين البنوك وشركات االتصاالت وخدمات التكجنجولجوججيجا، 
يظل االبتكار والتقنيات المدمرة تستجيب لمتطلبات السوق. ومع ذلجك، فجإن قضجايجا الجتجشجغجيجل الجبجيجنجي، 
والمدفوعات في الوقت الفعلي، وارتفاع تكاليف المعامالت، واالفتقار إلى األطر الجتجنجظجيجمجيجة اإلقجلجيجمجيجة 
التي تحمي التجار والمستهلكين ليست سوى عدد مجن الجقجضجايجا الجتجي تجخجدظ سجطج  األنجظجمجة الجمجالجيجة 
الرقمية الفعالة. ومن األمور المهمة أيًضا الحاجة إلى معالجة اإلطار التنظيمي للمدفوعات اإلقلجيجمجيجة. 
في الواقع، يتمثل أحد أكبر التحديات التي يواجهها التجار عبر الحدود والتجارة البينية في اإلقجلجيجم فجي 
عدم وجود نظام دفع إقليمي في المتناول، وفي متناول المشروعات صغيرة ومتجوسجطجة الجحجججم وقجابجلجيجة 

 تحويل معقولة لسعر صرف العمالت.

وُيجعجد إطجالق مجنجطجقجة الجتجججارة الجحجرة الجقجاريجة  سوق كبير واتفاقية تجارة حجرة:–  الميزة التنافسية ألفريقيا 
إطالًقا للعنان إلمكانات التجارة )زيادة التجارة بين البلدان األفريقجيجة بجنجسجبجة  7.71األفريقية في مارس 

( وتسهيل التصنيع، ودفع التنمية االقتصادية المستدامجة والجنجمجو. تجمجثجل مجنجطجقجة 7.77% في عام 07
مليون مستهلك ومنطقة التجارة الحرة للكوميسا الجتجي  ..1التجارة الحرة للثالثية التي يبلغ عدد سكانها 

مليون نسمة خطوة عظيمة في التكامل القاري والعالمي وفهم فوائد نجظجام  700يبلغ عدد سكانها حوالي 
التجارة لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا والكوميسا لتحسين اإلنجفجاق عجلجى األعجمجال الجتجججاريجة فجي ججمجيجع 

أنحاء اإلقليم. كيف يسهل هذا شراكات المصادر اإلقليمية والقارية عبر القارة؟ وكيجف يجمجكجنجنجا ضجمجان 
 استعداد األعمال التجارية لتحقيق أقصى قدر من المكاسب؟
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الكونجغجو الجديجمجقجراطجيجة ية السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي )الكوميسا( هي منطقة تجارة حرة تضم واحد وعشرين دولة عضو شاملة: بوروندي وجزر القمر وجمهور 

ي سواتيني وأثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر وماالوي وموريشيوس وروندا وسيشل والصومال والسودان وتونس وأوغجنج ريتريا وا  وزامجبجيجا وزيجمجبجابجوي، حجيجث دا وجيبوتي ومصر وا 
جمالي ناتج محلي 7.71مليون نسمة ) .00يبلغ عدد السكان فيها   مليار دوالر أمريكي. 100(، وا 

، وقجد ...7. شكلت تسع دول من الجدول األعضجاء مجنجطجقجة تجججارة حجرة عجام 7017كبديل لمنطقة التجارة التفضيلية التي كانت موجودة منذ عام  7004وقد ُأسست عام 

. وقد انضمت كل من تجونجس والصجومجال إلجى الجكجومجيجسجا 0..7، وسيشل في 0..7، وجزر القمر وليبيا في 4..7انضمت روندا وبوروندي إلى منطقة التجارة الحرة في 

شججمججلججت الججوجججهججات الججرئججيججسججة لججلججتججصججديججر فججي 

: مصججر ولججيججبججيججا 7.71الججكججومججيججسججا فججي عججام 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وكجيجنجيجا، 

% من صجادرات الجكجومجيجسجا 10مستوعبة نسبة 

 في هذه الفترة.

وفجي الجتججججارة الجعججالجمجيججة، تجحجتججل كجيججنجيجا الججمجرتجبججة 

الخامسة من حجيجث صجادراتجهجا مجن الجكجومجيجسجا، 

مجلجيجار دوالر أمجريجكجي فجقجط  001وتبلغ قيمتهجا 
% من إجمالي صادرات الكجومجيجسجا 001وتمثل 

مجججلجججيجججار دوالر أمجججريجججكجججي( فجججي عجججام  1004) 

7.710 

شملت أسواق االسجتجيجراد الجرائجدة فجي الجكجومجيجسجا 

: مصر وكينيا وأثجيجوبجيجا ولجيجبجيجا 7.71في عام 

% مجن إججمجالجي 10وزامجبجيجا، مسجتجوعجبجة نسجبجة 

 واردات الكوميسا من العالم.

%( 77، كانت كيجنجيجا )بجنجسجبجة 7.71في عام 

المستورد الثاني من الكوميسا. إذ بجلجغ إججمجالجي 

مججلججيججار دوالر  71واردات كججيججنججيججا مججن الججعججالججم 

     إجمالي تجارة الكوميسا )مليون دوالر أمريكي(

  1121 1123 1124 1125 1126 1121 
 .703,00 704,101 710,410 .7.,717 713,717 700,004 إجمالي الواردات العالمية

إجمالي الصادرات 
 10,073 1..,13 10,140 14,007 770,3.4 774,010 العالمية
 403,.74 731,114 700,770 700,017 710,410 704,013 اإلجمالي

       

       

تجارة الكوميسا مع أفريقيا )مليون دوالر 
     أمريكي(

  1121 1123 1124 1125 1126 1121 
إجمالي الواردات 

 711,.7 70,770 73,070 .73,00 71,737 70,074 األفريقية
إجمالي الصادرات 

 73,710 0.1,.7 71,173 71,103 77,730 70,174 األفريقية
 43,403 30,131 47,347 47,474 41,701 40,071 اإلجمالي

       

       

التجارة البينية في الكوميسا 
      )مليون دوالر أمريكي(

  1121 1123 1124 1125 1126 1121 
إجمالي واردات 

 1,743 1,3.1 0,310 0,111 30.,77 03.,.7 الكوميسا

إجمالي صادرات 
 1,074 1,101 0,044 0,704 .0,00 0,703 الكوميسا
 70,701 04.,70 .3.,70 17.,70 010,.7 70,370 اإلجمالي

المصدر: قاعدة بيانات اإلحصاء في 
      الكوميسا

  1121حصص الصادرات العالمية وفًقا للقطاع لعام   1121حصص الصادرات العالمية للكوميسا وفًقا للقطاع لعام 

 استكشاف سوق الكوميسا
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 1121كبار مصدري الفواكه والخضروات، 

 الصادرات البينية في الكوميسا

 

 استكشاف سوق الكوميسا

 القيمة المصدر رقم

مليون دوالر 
 أمريكي

النسبة المئوية 
 لإلجمالي

 القيمة المصدر رقم

مليون دوالر 
 أمريكي

توزيع 
التصنيف 

الموحد للتجارة 
 الدولية

النسبة المئوية 
 لإلجمالي

نسبة التغيير 
1126-
1121 

 %4 00007 0. 7,171 مصر 7 01017 7,070 مصر 2

 %0- 77010 0. ..0 كينيا 7 73010 033 كينيا 1

 %77 0004 0. 717 أثيوبيا 3 0037 740 أثيوبيا 3

 %70 30.4 0. 770 السودان 4 .700 7.7 السودان 4

 %71 7007 0. 7.7 مدغشقر 0 70.1 .1 مدغشقر 5

 %37- 00.4 0. 701 دول أخرى 0 1044 711 دول أخرى 6

       37222 اإلجمالي   211011 37111 اإلجمالي  

 المصدر: قاعدة بيانات الكوميسا

 1121 1126 1125 1124 1123 1121 1122 القطاع

 3,301071 000..3,7 3,111011 4,330071 4,1.1003 4,371030 4,377010 المواد المصنعة

 3,701000 3,71.007 7,014043 7,000070 7,007040 71010.,3 300.0.,3 الغذاء

 100070 100070 7,317031 7,347013 7,1770.7 7,717073 7,73.007 الخامات والمعادن

 417030 417077 7,310004 .30300 .31304 030030 .0.001 الوقود

 11014 770017 770074 7440.0 747047 7700.1 .77000 المواد الخام الزراعية

 منتجات أخرى

 غير محددة في بند آخر

404. 0000 77037 0040 3004 7007 77000 

 1,0740.1 1,100011 .0,04400 0,704077 0,00.073 0,707010 0,7340.0 اإلجمالي
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 7.71األسواق المصدر لالستيراد لكينيا في الكوميسا في عام 

 

 

 

 

كجانجت:  7.71الصادرات الرئيسة إلى الكوميجسجا فجي عجام 

%(، 0071%(، والجججذهجججب )77034الجججزيجججت الجججنجججفجججطجججي )
%(، ومجنجتجججات تصجديجر أخجرى 0010والنجحجاس الجمجكجرر )

%(، 7001%(، والشججاي )7070تشججتججمججل عججلججى: الججقججهججوة )

 %(000.وأزهار القطف )

% مجن 07044تبلغ نسبة الصادرات العشرة األولجى نسجبجة 

 إجمالي الحصة العالمية.

%(، وججمجهجوريجة الجكجونجغجو الجديجمجقجراطجيجة )7303%(، ومصجر )4303كانت: أوغنجدا ) 7.71أسواق التصدير األولى لكينيا في أفريقيا في عام 

 % من صادرات كينيا إلى الكوميسا..110%(، وجميعهم بنسبة 007%(، وبوروندي ).770%(، وروندا )7307

%(، 7307%(، وجمهورية الكونغو الديمقراطجيجة )7303%(، ومصر )4303كانت: أوغندا ) 7.71أسواق التصدير األولى لكينيا في أفريقيا في عام 

 شريك تجاري رائد في سوق الكوميسا-كينيا 

قيمة التصدير في  المصدرون  
)مليون  1121

 دوالر أمريكي(

قيمة النمو السنوي 
 1121-1123بين 

)%( 

قيمة النمو السنوي 
 1121-1126بين 

)%( 

الحصة في الصادرات 
 العالمية

متوسط المسافة بين 
 دول االستيراد )كم(

تركيز الدول 
 المستوردة

 0.0. 3,007 704 774 70 4.1 أوغندا 7

 0.4. .3070 707 70 3 347 مصر 7

 040. 70400 01. 17 77 7.0 إي سواتيني 3

 074. 001.7 04. 17 70 10 زامبيا 4

 0.1. 10344 04. 30 37 17 موريشيوس 0

 070. 10103 07. 737 30 70 زيمبابوي 0

 0.0. 00300 07. 710 40 .7 أثيوبيا 1

 070. 00010 07. 773 0 70 روندا 1

 077. 00400 07. 7.7 74 70 مدغشقر 0

 077. 10311 . 731 0- 0 جمهورية الكونغو الديمقراطية .7

 0.1. 00.10 . 0 .7- 4 ماالوي 77

 073. .4077 . 74- 0 7 بوروندي 77

 071. .317 . 7430 10 . جيبوتي 73

 03. 0011 .   3 . إريتريا 74

 071. 00173 . 30- 7.0 . جزر القمر 70

 070. 00107 - - - - سيشل 70

 0.0. 30004 - - - - دولة ليبيا 71

     606     661 اإلجمالي للكوميسا  

     211 21 1- 260411 اإلجمالي  

 مجلس ترويج الصادرات، مجمعة بواسطة 7.71المصدر: قاعدة بيانات مركز التجارة الدولي 
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 مليون دوالر أمريكي- 7.71واردات كينيا من الكوميسا لعام 
 

 7.710% من صادراتها إلى المنطقة في عام 77كان منتج التصدير الرئيس لكينيا إلى الكوميسا في فترة المراجعة هو ما يمثل 

%(، والمنتجات المدرفلجة الجمجسجطجحجة 1مليون دوالر أمريكي بنسبة  07كانت: الزيوت النفطية ) 7.71منتجات التصدير األولى األخرى الموجهة للكوميسا في عام 
%(، وتجمجثجل هجذه الجمجنجتجججات 4مليون دوالر أمريكي بنسبجة  40مليون دوالر أمريكي( وزيت النخيل وكسوره ) 07%(، واألدوية )0مليون دوالر أمريكي بنسبة  14) 

 تحليل إمكانيات التجارة البينية في الكوميسا

مليار دوالر أمريكي خارج المنطقة، والتي تسجتجوردهجا الجدول  404تتمتع كينيا بإمكانيات تجارية عالية في عدد من المنتجات التي تعزز التجارة داخل الكوميسا. فهي تصدر منتجات بقيمة 
بجالجمجائجة مجن إججمجالجي واردات الجكجومجيجسجا مجن خجارججهجا مجن الجمجنجتجججات  .0األعضاء األخرى بالمثل من خارج المنطقة. في الواقع، تبلغ نسبة كينيا ومصر في االستيراد ما يزيد قلياًل عن 

المصنَّع، والجلود المدبوغة أو قشر الجججلجود  غيرالمماثلة التي تصدرها دول أعضاء أخرى إلى دول أطراف ثالثة. وتتمتع كينيا بأعلى اإلمكانيات التجارية التي يتم الكشف عنها في التبغ 
خجلجي ومصجنجوعجات مجن الجحجججر أو مجن لجداوالجلود وأزهار القطف وعصائر الفاكهة والمنحوتات األصلية وألواح أعمال السالل ومنتجات مماثلة من مواد الضفر وألواح الخشب والجخجشجب ا

 7.710% من صادراتها إلى المنطقة في عام 77كان منتج التصدير الرئيس لكينيا إلى الكوميسا في فترة المراجعة هو ما يمثل 

 14%(، والمنتجات الجمجدرفجلجة الجمجسجطجحجة )1مليون دوالر أمريكي بنسبة  07كانت: الزيوت النفطية ) 7.71منتجات التصدير األولى األخرى الموجهة للكوميسا في عام 

%(، وتجمجثجل هجذه الجمجنجتجججات الجخجمجسجة 4مليون دوالر أمريكجي بجنجسجبجة  40مليون دوالر أمريكي(، وزيت النخيل وكسوره ) 07%(، واألدوية )0مليون دوالر أمريكي بنسبة 

 شريك تجاري رائد في سوق الكوميسا-كينيا 

قيمة الواردات  بيان المنتج الرمز  
1123 

قيمة الواردات 
1124 

قيمة الواردات 
1125 

قيمة الواردات 
1126 

قيمة الواردات 
1121 

قيمة الحصة )%( 
1121 

 %77 73.001 700040 10003 00003 11017 القصب والبنجر السكري 71.7’  

 %1 10044 73011 310.1 71000 71070 الذرة الصفراء أو الذرة 0..7’  

 %1 17047 .7300 .3701 70070 .101 الخضروات البقولية المجففة 173.’  

 %0 01010 07031 0.070 41001 00000 المواد العطرية واألمزجةأمزجة  33.7’  

القشدة )غير المركز أو ال يحتوي على سكر اللبن و  4.7.’  
 مضاف(

0011 0000 0004 7.001 07000 0% 

العوامل العضوية ذات الفاعلية على السط  )باستثناء  34.7’  
 الصابون(

34043 44013 30030 37047 30037 4% 

 %4 31037 33040 34007 07017 40000 السدادات( و اللباداتالفوط الصحية ) 0070’  

 %3 34003 .04. 0.0. 0.7. 011. النخالة واألدوات الحادة والمخلفات األخرى 73.7’  

 %3 34003 40017 43033 07043 10073 التبغ غير المصنع 74.7’  

 %7 71034 73000 700.7 71077 74070 القشدة )المركز أو يحتوي على سكر مضاف(اللبن و  4.7.’  

المستحضرات من األنواع المستخدمة في إطعام  73.0’  
 الحيوانات

.070 - .077 .073 70011 7% 

 %7 73017 7.011 .7007 77017 71037 مناديل المرحاض أو مناديل الوجه 41.3’  

 %7 77000 74004 73004 7010 040. الشاشات وأجهزة العرض 1071’  

 %7 71010 1007 3041 .700 .404 الكسب والمخلفات الصلبة األخرى 73.4’  

الحنطة السوداء والذرة البيضاء وحبوب الكناري  1..7’  
 والحبوب األخرى

7043 0004 77004 3013 7000. 7% 

 %7 740.4 7070 .701 7010 70.7 االسمنت 7073’  

 %7 7.003 4000 1037 0004 0000 الباستا 70.7’  

 %7 0007 1071 .007 0040 77077 الشاي 0.7.’  

 %7 0017 .7701 73041 73000 73017 أسالك النحاس 14.1’  

الكاربوي والزجاجات والدورق والمرطبان والقدر والقوارير  .1.7’  
 واألنابيب

7070 7047 4010 1000 000. 7% 

 211 27124013 612013 612031 611041 661015 جميع المنتجات اإلجمالي  
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 منطقة التجارة الحرة للكوميسا
 مليون كم مربع. .3أفريقيا: الحجم: 
 مليار. 700عدد السكان: 

 تريليون دوالر 304إجمالي الناتج المحلي: 
 % من صادرات الدول األفريقية تكون خارج اإلقليم.17–الحالة الحالية 

 
 المزايا المتوقعة

يمكن أن تزيد منطقة التجارة الحرة للكوميسا التجارة البينية في أفريقيا بنسبة  •
 7.770% في عام 07

 تنمية أسواقنا وتعزيز التجارة البينية المنخفضة في أفريقيا. •
 الحماية من الصدمات الخارجية. •
 خلق فرص توظيف محلًيا. •
 تحفيز أنشطة الصناعة. •
 تخفيض الصادرات للمنتجات التي ال تضم قيمة مضافة. •

 منطقة التجارة الحرة للثالثية
 الثالثية هي نصف أفريقيا •
 دولة. 00دولة من أصل  71 •
 مليون نسمة ..1عدد السكان:  •
 تريليون دوالر 704إجمالي الناتج المحلي:  •
% .0وهذا يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي ألفريقيا ونسبة  •

 تقريًبا من عدد سكان أفريقيا.
وتوض  التوقعات أن منطقة التجارة الحرة للثالثية تمتلك القدرة على تعزيز  •

مليار دوالر أمريكي تقريًبا  .7% ومبلغ .3-70التجارة اإلقليمية بنسبة 
 في العقد التالي.

ويزيد إجمالي صافي الرب  المتوقع لدول منطقة التجارة الحرة للثالثية عن  •
 مليار دوالر أمريكي سنوًيا.  303

 السوق األفريقي
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 نموذج التسجيل-والقمة رفيعة المستوى لألعمال التجارية  12سورس -المعرض التجاري الدولي للكوميسا 

 

 سوم الوفود بالكامل قبل الفعاليات.ع ر يرجى من جميع الوفود وأي أشخاص مصاحبة لهم ملء نموذج التسجيل بالكامل. ويرجى تصوير هذا النموذج من أجل الوفود اإلضافية. ويتعين دف

 هيكل الرسوم )اختر على المربع المناسب(
 قائمة الدول    الرسوم   بالمربع المناسب ضع عالمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التفاصيل الشخصية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خيارات الدفع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NImwiko@comesa.int ،kmadzivanyika@comesa.int ،comesabusinesscouncil@comesa.intيرجى إرسال نموذج التسجيل هذا على البريد اإللكتروني: 
 kamconsulting@kam.co.keوفيما يخص التسجيل للمواطنين الكينين، يرجى التسجيل عبر اتحاد المصنعين الكينين على: 

 

 قمة األعمال التجارية

   دوالر أمريكي ..0..3   دولي

   دوالر أمريكي ..70.0   الوفود اإلقليمية، االياك، السادك، الكوميسا، وبقية الدول األفريقية

   مجاًنا   محليون–الوفود الكينية 

 الدولة والمنتجات العارضون

   م3×م3دوالر أمريكي لكشك  ..0...7   شركة/ اتحاد/ مؤسسة/ مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم محلية

 م3×م3دوالر أمريكي لكشك  ..7,0   شركة/ اتحاد/ مؤسسة متعددة الجنسيات/ إقليمية قائمة في كينيا

 م0×م3دوالر أمريكي لكشك  ..7,0

  

 م3×م3دوالر أمريكي لكشك  ..7,0   شركة/ اتحاد/ مؤسسة إقليمية

 م0×م3دوالر أمريكي لكشك  ..7,0

  

 م3×م3دوالر أمريكي لكشك  ..7,0   شركة/ اتحاد/ مؤسسة دولية

 م0×م3دوالر أمريكي لكشك  ..7,0

  

       أسعار أعضاء مجلس األعمال التجارية للكوميسا )مدفوع فقط(

   مجاًنا   اتحاد–قمة األعمال التجارية 

   دوالر أمريكي ..0..7   شركة–قمة األعمال التجارية 

   م3×م3دوالر أمريكي لكشك  ..0...,7   اتحاد أعمال–منصات المعرض 

 م3×م3دوالر أمريكي لكشك  ..0..7,7   شركة–منصات المعرض 

 م0×م3دوالر أمريكي لكشك  ..0..7,0

  

   اللقب

   االسم األخير

   االسم األول

   المؤسسة

   المنصب

   العنوان

   الرمز البريدي

   الدولة

   رقم الهاتف، ورقم المحمول

   رقم الفاكس

   البريد اإللكتروني

 بنك ستاندرد تشارترد اسم البنك:

 الفرع الرئيس في لوساكا الفرع:

 مجلس األعمال التجارية للكوميسا اسم حامل الحساب:

 ..7731701..11 رقم الحساب:

 71..0. رمز الفرع:

 SCBLZMLXXXX كود سويفت:

 وليس المستفيد.–يرجى العلم أن المرسل هو من يتحمل كافة تكاليف التحويل –مهم: يرجى إرسال إثبات الدفع موضًحا اسمك وعنوان البنك وكود سويفت ورقم الحساب. 

mailto:NImwiko@comesa.int
mailto:kmadzivanyika@comesa.int
mailto:comesabusinesscouncil@comesa.int
mailto:kamconsulting@kam.co.ke
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 ُتعقد هذه الفعاليات بالشراكة بين مجلس األعمال التجارية للكوميسا واتحاد المصنعين الكينين والكوميسا وحكومة كينيا.

 مجلس األعمال التجارية للكوميسا

الجتجطجبجيجق وروابجط صجة هو مؤسسة قطاعية خاصة قائمة في دولة عضو في األعمال التجارية في السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي ومؤسسة لتلعب دور رئجيجس لجمجنج

نجصجب الجهجيجئجة الجعجلجيجا اإلقجلجيجمجيجة ا مجاألعمال التجارية وشراكاتها وتطوير الشراكات للترويج للقطاع الخاص في االقتصادات المعنية. وقد ُقلد مجلس األعمال التجارية للكوميس

 للقطاع الخاص ومجتمع األعمال في إقليم الكوميسا.

 السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي )الكوميسا(

جمالي نجاتجج مجحجلجي مجججمجع يجزيجد عجن  .00دولة عضو بعدد سكان  77هي أكبر الجماعات االقتصادية اإلقليمية في أفريقيا حيث تضم  مجلجيجار دوالر  101مليون نسمة، وا 
، وترمي إلى جماعة اقتصادية إقليمية متكاملة بالكامل لتنافس دولًيا مع مستوى معيشة مرتفع لكافة السكجان فجيجهجا. وقجد ُسجججل تجقجدم مجلجحجوظ 7004أمريكي. وقد ُأسست عام 

آلخجريجن. والجدول األعضجاء ن افي توحيد السياسات وتحرير التجارة واالستثمار وتطوير البنية التحتية من أجل تواصل فعلي أفضل وأمن زراعي وغذائي وتنمية اجتجمجاعجيجة بجيج

ي سواتينجي وأثجيجوبجيجا وكجيجنجيجا ولجيجبجيجا ومجدغشجقجر ريتريا وا  االوي ومجوريشجيجوس ورونجدا ومج للكوميسا هي: بوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وا 
 وسيشل والصومال والسودان وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

 اتحاد المصنعين الكينين 

اعجات ويجعجرض صجوت لصجنجهو المؤسسة الممثلة لتصنيع صناعات القيمة المضافة في كينيا، وقد تطور إلى اتحاد أعمال تجارية ديناميكي وحيوي ومجوثجوق ومجحجتجرم يجوحجد ا

هجم لجدى الجهجيجئجات الجمجعجنجيجة. لجديجمشترك لألعمال التجارية، كما يوفر رابط أساسي للتعاون والحوار والفهم مع الحكومة بواسطة تمثيل وجهات نظر أعضائه والمسائل الجمجقجلجقجة 

د هجا بجمجا يسجهجل بجيجئجة تجنجافسجيجة ارتجوسعًيا إلى التفويض الرئيس لتطبيق السياسات، ويعزز التجارة واالستثمار ويؤيد المعايير ويشجع صياغة السيجاسجات الجمجنجاسجبجة وتشجريجعجهجا وا 
 لألعمال ويقلل تكاليف إنجاز األعمال.

 مجلس ترويج الصادرات في كينيا

الجتجرويجج لجلجصجادرات فجي ر و هو المسؤول عن تطوير تجارة التصدير وتعزيزها في اإلقليم وخارجه. ويتضمن مجلس ترويج الصادرات تفويض التنسيق والتوحيد ألنشطة التطوي

الجتجغجلجب عجلجى الصجعجوبجات  فجي الدولة، وتوفير القيادة لكافة البرامج المحلية للتصدير. ويشتمل تفويض المجلس تقديم المساعدة االستجراتجيجججيجة لجمجصجدري الجبجضجائجع والجخجدمجات
 مصدرين.لل وتمكينهم من تحقيق مستوى مرتفع ألداء التصدير، كما يسهل تطوير التصدير بأسلوب كلي شامل ويستجيب على نحٍو مناسب لالحتياجات الحالية

 

 المشاركة

، يرجى االتصجال بجمجججلجس األعجمجال الجتجججاريجة لجلجكجومجيجسجا عجلجى الجبجريجد 77سورس -للمشاركة في المعرض التجاري الدولي للكوميسا والقمة رفيعة المستوى لألعمال التجارية 

 comesabusinesscouncil@comesa.int0اإللكتروني: 

 comesabusinesscouncil@comesa.int0للمشاركين اإلقليمين: 

 kamconsulting@kam.co.ke0لتسجيل المواطنين الكينين، يرجى التسجيل عبر اتحاد المصنعين الكينين على: 

 الشركاء والمنظمون


