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بحكم العالقات الوطیدة بین مصر والصومال تشھد 
الفترة الحالیة حالة من اإلنتعاش والتواصل الدافئ 
والذي یعكس الرغبة المشتركة بین حكومتي البلدین 
في فتح اآلفاق أمام الشعبین بمزید من الخطط 
المستقبلیة وذلك بطرق أبواب جدیدة للتعاون في 
مجاالت شتى ومتعددة ولكنھا مرتبطة بالنشاط 
اإلقتصادي في فروعھ المتعددة سواء في التجارة أو 
الزراعة أو الصناعة والخدمات وھو ما یبدو جلیا 
في الزیارات المتبادلة بین المسؤولین في الحكومتین 
المصریة والصومالیة خاصة في الفترة االخیرة بدایة 
بمنتدى األعمال المصري الصومالي الذي أقیم تحت 
عنوان في قلب مصر في شھر مایو الماضي 
بالعاصمة الصومالیة بحضور وفد مصري كبیر 
تضمن ممثلین من قطاع االتفاقات والتجارة 
الخارجیة بوزارة التجارة والصناعة ووزارة 

الكھرباء واإلسكان واالستثمار والبترول وشركات 
عاملة في قطاعات المواد الغذائیة واألدویة 
واألعالف الحیوانیة ومواد البناء ، ومرورا بزیارة 
الرئیس الصومالي محمد فرماجو للقاھرة خالل شھر 
أغسطس الماضي ولقائھ بالرئیس السیسي ووصوال 
للزیارة التي قام بھا رئیس البرلمان الصومالي محمد 
عثمان جواري مؤخرا في شھر أكتوبرعلى رأس 
وفد في أول زیارة لھ لمصر وذلك في إطار تنشیط 

ودعم العالقات بین البلدین . 
وفي ھذا اإلطار تبدو في األفق العدید من 
المشروعات الحالیة والمستقبلیة التي یمكن التعویل 
علیھا في توطید التعاون بما یصب في مصلحة 
الشعبین سواء في مجال الثروة الحیوانیة والزراعة 
أو االستثماروالتجارة والخدمات ومعھا الصناعة 

أیضا . 

مقدمة 
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تعتبر مشروعات الطاقة والمیاه على رأس 
المجاالت التي یمكن أن تشھد تطورا كبیرا 
بالتعاون بین الطرفین المصري والصومالي 
خاصة ما یتعلق بمشروعات خالیا الطاقة 
الشمسیة وشبكاتھا وتكنولوجیاتھا والدعم 
الفني المصري للصومال في ھذه الخبرات 
سیما مع تشابھ الظروف المناخیة للبلدین 
إضافة إلى التعاون في حل المشكالت الفنیة 
واإلداریة في مجال تخطیط وإدارة الموارد 
المائیة وتقدیم الخبرات األكادیمیة والبحثیة 
إلدارة وتخطیط الموارد المائیة السطحیة 
والجوفیة، وكذلك المعامل المركزیة لتحلیل 
نوعیة المیاه والمشروعات التنمویة 
بالصومال على نھري جوبا وشبیلي وتدریب 
الكوادر الصومالیة في مجال تكنولوجیا 
االستشعارعن بعد وتحلیل البیانات . وھي 
من المجاالت التي حظیت باھتمام وفود 
صومالیة من أرض الصومال أثناء زیارتھم  

لمدینة بدر الصناعیة بمصر نھایة عام 
2016. ویشیر خبراء إلى أنھ یمكن 
اإلستفادة بالخبرات المصریة في مجال 
تأمین التغذیة الكھربیة لسد الفجوة بین انتاج 
الكھرباء والطلب علیھا ومن ثم حل أزمة 
الكھرباء . ویضاف إلى ذلك إمكانیة تقدیم 
الدعم الفني في المجاالت التى یحتاجھا 
الجانب الصومالى وفًقا لمتطلبات قطاع 
الكھرباء على أرض بالده ، كما أن كل 
إمكانیات قطاع الكھرباء المصرى متاحة 
لخدمة قطاع الكھرباء فى الصومال، ویمكن 
أن یتم التعاون بین مصروالصومال من 
خالل إیفاد الخبراء المصریین فضًال عن 
البرامج التدریبیة التى یقدمھا القطاع على 
المستویین الفني واإلدارى للكوادر 
الصومالیة لتلبیة احتیاجاتھم وفًقا لمتطلبات 

قطاع الكھرباء بالصومال .

 مNوعات الطاقة
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یعد قطاع البنوك من القطاعات الواعدة 
التي یمكن التعاون فیھا خاصة وأنھ الیوجد 
بالصومال بنوك تجاریة بالمعنى المعروف 
ویمكن أن تكون ھناك فرصة واعدة 
للتعاون المشترك في ھذا المجال . ویرى 
خبراء مصریون مصرفیون أن الصومال 
من الدول االفریقیة الواعدة في ھذا 
المجال . ووفقا لتصریحات صحفیة فإن 
البنك المركزي المصري قج أعلن عن أنھ 
یرعى تنفیذ استراتجیة لدعم وتنشیط 
التعامالت البنكیة بین البلدین وقد تم بالفعل 
استضافة وفود من المصرفیین ورجال 
األعمال الصومالیین ضم ممثلین لبنكى 
«بریمیر» و«دھب شیل»، ومجموعة من 
رجال األعمال ونائب السفیر الصومالى . 
وتم االتفاق المبدئي على تدشین برامج 

تدریبیة للمصرفیین الصومالیین سواء عبر 
البنوك الوطنیة المصریة «األھلى، ومصر، 
والقاھرة» أو بالتعاون مع المعھد المصرفى 
المصرى . كما أن ھناك عرض من بنك 
مصر للقیام بدور فى استضافة وتدریب أى 
عدد من المصرفیین الصومالیین، بغرض 
تعزیز خبراتھم والمساھمة فى تطویر 
القطاع المصرفى بالصومال . ومن الجدیر 
بالذكر أن  الصومال من الدول األفریقیة 
التى تتمتع بسیولة دوالریة جیدة ، ما یتیح 
الفرصة للبنوك المصریة لالستفادة من 
نظیرتھا الصومالیة، فى تعزیز االعتمادات 
المستندیة التى فتحت بغرض التجارة بین 
الدولتین، ولبحث إمكانیة الحصول على 

خطوط ائتمان لنفس الغرض . 

قطاع البنوك



 

�5

ویعد مجال الزراعة والثروة الحیوانیة من 
القطاعات الواعدة التي یمكن اعتبارھا قاطرة 
لتنشیط التعاون االقتصادي بین البلدین خاصة 
وأن ھناك فرصا كبیرة لتعظیم وتنشیط التبادل 
التجاري خاصة مع شھرة الصومال بمنتجاتھا 
الحیوانیة وسمعتھا الطیبة باألسواق المصریة . 
وفي ھذا اإلطار تم تفعیل مذكرة تفاھم 
بین وزارة الزراعة في مصر ووزارة الثروه 
الحیوانیھ والمراعي والغابات بالصومال 
الفیدرالي عام  2015 من خالل توقیع اتفاقیة 
تجاریة بین البلدین لتنظیم عملیھ تصدیرالماشیھ 
والجمال الصومالیھ الي السوق المصریھ بواقع 
ما یقرب من  5000 رأس شھریا إضافة الى 
التعاون في مجال االستزراع السمكي والصید 
البحري . وفي ھذا الصدد من المخطط  أن یتم  
إنشاء نقط تجمیع  للصیادین في الصومال و 
ترتیب لقاءات بینھم وبین الجھات المصریة 
العاملة في مجال تعبئة وتغلیف األسماك إضافة 
إلى اقامة خط انتاج وتعبئة أسماك التونة 
لتعزیز التعاون وتعظیم االستفادة المشتركة . 

ووفقا لتصریحات صحافیة لمسؤولین 
مصریین ، تقرر تشكیل لجنة فنیة من وزارة 

الزراعة لمتابعة ما تم من إنجازات في تأسیس 
المشروع المشترك الخاص بالمزرعة 
النموذجیة المزمع إقامتھا على 200 ھكتار 
بعد االنتھاء من تجھیز بنیتھا األساسیة 
بالصومال . وفي إطار التعاون في مجال 
الزراعة أیضا تم اإلتفاق بین البلدین على 
إعداد خریطة وبائیة للثروة الحیوانیة في 
الصومال ، بما یساھم بشكل كبیر في معرفة 
حاجة الجانب الصومالي لألمصال واللقاحات 
البیطریة وإمداده بھا من جانب مصر . إضافة 
إلى زیادة الفرص التدریبیة للمھندسین 
والباحثین الزراعیین الصومالیین بالمركز 
المصري الدولي للزراعة ، في كافة المجاالت 
المتعلقة باإلنتاج النباتي والحیواني والسمكي، 

لتنمیة قدراتھم في ھذه المجاالت . 
 ویأتي كل ذلك في إطار البرتوكول الداعم 
لزیادة التبادل التجاري بین البلدلین وترجمة 
للقاءات الرئاسیة المشتركة وكذلك تفعیال لما 
نوقش في قمة الكومیسا  والتي تم خاللھا 
االتفاق على زیادة التبادل التجاري والتعاون 

بین البلدین .

والTوة الحيوانية  الزراعة 

http://www.akhbarak.net/tags/%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9
http://www.akhbarak.net/tags/%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9
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وبحكم العالقة الطیبة التي تجمع بین الشعبین فإن 
ھناك مقومات طبیعیة تجعل من السھل على رجال 
االعمال المصریین التواجد بالسوق الصومالي من 
خالل وكالء أعمال نشطاء بما یدعم االستثمار 
المصري في الصومال خاصة في ظل وجود ممیزات 
خاصة بالصومال تتعلق بیسراإلجراءات وعدم 

التعقیدات في التعامالت التجاریة . 
جدیر بالذكر أن حجم التجارة بین مصر والصومال 
یبلغ حوالي 47 ملیون دوالر وفقا إلحصائیات عام 
2016 منھم 46 ملیون دوالر صادرات مصریة 
للصومال حیث تستورد الصومال حوالي 50% من 
إجمالي وارداتھا من الدقیق من مصر وھو یمثل 
14% من إجمالي الصادرات المصریة لھم . یلیھ 
األدویة والسكر والمصنوعات السكریة والنشا 
والخمیرة . بینما تمثل اللحوم الحیة 81% من إجمالي 
صادرات الصومال لمصر ومعھا الصمغ واللبان 
والبذور الزیتیة . وھي أرقام ال تعبر عن المأمول من 
التعاون بین الشقیقتین العربیتین اإلفریقیتین وال تعكس 
العالقة التاریخیة الوطیدة بینھما ، خاصة وأن ھناك 
العدید من االتفاقات بین البلدین في إطار تعاقدي . 
فھناك اتفاق تجارة تم التوقیع علیھ عام 1978 واتفاق 
تعاون اقتصادي وقع البلدان علیھ عام 1982 . 

وكذلك اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات الموقع 
علیھا في مایو 1982 ودخلت حیز التنفذ في إبریل 
عام 1983 . وفي شھر دیسمبر عام 2016  تم 
توقیع مذكرة تفاھم بین االتحاد العام للغرف التجاریة 
وغرف التجارة والصناعة والزراعة بأرض 
الصومال إضافة إلى مذكرة تفاھم لتعزیز التعاون في 
مجال المعارض الداخلیة والخارجیة في نفس الوقت . 
وتشیر معطیات الواقع إلى أن فرص التبادل التجاري 
بین البلدین كبیر. فعلى الجانب المصري فإن ھناك 
فرصا متاحة للتصدیر للصومال بشكل كبیر في سلع 
كاألدویة،والمالبس، والمنسوجات، ومجال تولید 
الكھرباء، والمواد والصناعات الغذائیة ومواد البناء . 
كما أن ھناك أیضا فرصا كبیرة أمام صادرات 
الصومال لمصرتتمثل في الماشیة والجمال 
واألسماك . وبالتالى فأمام الشركات المصریة 
والصومالیة فرصة كبیرة للتوسع فى التصدیر 
واالستیراد ما بین الشقیقتین العربیتین االفریقیتین 

وتعزیز التبادل التجاري بینھما بما یفید شعبیھما . 
ووتیسیرا على عملیات التعاون االقتصادي والتبادل 
التجاري فمن المقرر أن یتم استعادة وتنشیط خطوط 
النقل والطیران بین مصر والصومال بالتزامن مع 
المرتقب من تحركات في البنوك المصریة لتنشیط فتح 
الحسابات واالعتمادات وتحویل األموال بما یعزز 

تعظیم التبادل التجاري . 

اتفاقات تعاونية


