
مؤتمر البحر اال$حمر
للنقل البحري و اللوجستيات 

حة االجندة المقرى;

C كارلتون- القاهرة فندق نايل ريرى;
اير ٢٠٢٢ J٢٠-٢١ فرى

النسخة االوىل!



كلمات السادة وزراء نقل والسفراء الدول المشاركة

اير ٢٠٢٢ Jالتاريخ: ٢٠ فرى
اليوم اال$ول

/ وجيه عزايزة  X Cالمهندس وزير النقل اال$ردىى X٠ المملكة اال$ردنية الهاشمية: معاىل
٠ المملكة العربية السعودية: معاىلX السيد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي/ صالح بن نارص الجارس

X موىس Cغىى Xوزير النقل/ مرى X٠ جمهورية السودان: معاىل
انيا االتحادية: معاىلX وزير اال$شغال والنقل واالتصاالت/ إيزاك كامويلوي C C٠ جمهورية ترى

/ موىس محمد أحمد X Cات والنقل الجيبوىى; Xوزير التجهرى Xمعاىل : X ٠ جمهورية جيبوىى;

:٬ د C Xالمتحدثںى
C عام المؤتمر- رئيس مجلس إدارة أون إير جروب X٠ السيد المهندس/ خالد فوزي عيىس، أمںى

ف حيدر، رئيس جامعة الجاللة ٠ السيد الدكتور/ أرس}
فريقية ٠ معاىلX السفرىX / حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون اال{

٠ معاىلX اال$ستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العاىلX والبحث العلمي
 ٠ معاىلX الفريق المهندس/ كامل الوزير وزير النقل والمواصالت

 

09:30 10:30

09:00 - 09:30

10:30 - 11:30

فتتاحية الكلمة اال{

حيب التسجيل و الرى;

11:30 - 12:00
توقيع االتفاقية والصور التذكارية



Xالجلسة اال$وىل
X البحر اال$حمر Cبعنوان: خارطة الطريق لتطوير صناعة النقل البحري ىڡ

12:0001:15

01:3002:40

٬: C Xالمتحدثںى
السيد الفريق بحري/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

دارة ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس رئيس مجلس اال{ السيد المهندس/ يحىى! زىك!
السيد اللواء بحري/ رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري

X للصناعات البحرية والمالحية Jالسيد اال/ستاذ/ خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة دىى
X العالمية بمرص Jدىى $ Cارد فان دن هوفيل، المدير العام لمواىى السيد/ جرى!

محور الجلسة:٬
$ لتعزيز التبادل التجاري  Cتطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية المواىى

الجلسة الثانية
$ المطلة عىل البحر اال$حمر وحركة التجارة البينية Cبعنوان: المواىى

٬: C Xالمتحدثںى
اللواء /محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة مواىى2/ البحر اال/حمر

2 السخنة ! ،رئيس ميناء العںى! ف المغىى2 Hاللواء بحري/ أرس
! Mرئيس هيئة المواىى2/ و المناطق الحرة بجيبوىى 

رئيس الهيئة العامة للمواىى2/ السعودية
رئيس هيئة ميناء العقبة بالمملكة اال/ردنية الهاشمية

رئيس هيئة المواىى2/ البحرية السودانية
 رئيس هيئة المواىى2/ الكينية

انيا االتحادية 2 ! جمهورية ترى2 رئيس ميناء دار السالم ىڡ2
! جنوب أفريقيا  رئيس ميناء دربن ىڡ2

! جمهورية موزمبيق رئيس ميناء مابوتو ىڡ2
 مدير الجلسة: السيد اال/ستاذ الدكتور/ خالد عبدالله السقطي، عميد كلية النقل الدوىلX واللوجستيات- ومدير
كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري X لشئون النقل الدوىلX واللوجستيات- اال$ Cالمكتب الفىى

محاور الجلسة:٬
اتيجية وتطوير النقل البحري المرصي لتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا  اسرى;

اتيجيات النقل البحري االlقليمية والعالمية M٠ اسرى
2 االlقليمي والعالمي ! دعم حركة تدفق السفن عىل المستويںى! ٠ دور قناة السويس ىڡ2
ة التنافسية للمواىى2/ البحرية بالبحر اال/حمر 2 ! دعم المرى! ٠ دور المنطقة االقتصادية ىڡ2

٠ اال/نشطة اللوجستية وكفاءة المواىى2/ البحرية المطلة عىل البحر اال/حمر
٠ اال/من البحري واستقرار التبادل التجاري ىڡ2  البحر اال/حمر

01:15 - 01:30
احة اسرى;



02:40 - 04:00
احة غداء اسرى;

 محاور الجلسة:٬
! المناطق االقتصادية ٠ الفرص االستثمارية وآليات جذب االستثمار ىڡ2

! النقل البحري ٠ التمويل ىڡ2
! دعم قطاع النقل البحري ! للبنك اال/فريقي ىڡ2 ٠ دور القطاع المرصىڡ2

٠ صناديق استثمار وتنمية النقل البحري
! دعم تطوير النقل البحري 2 ىڡ2 2 البحري وإعادة التأمںى! ٠ التأمںى!

٠ دعم تمويل الصادرات

الجلسة الثالثة
X البحر اال$حمر Cالبحري ىڡ C Xبعنوان: فرص االستثمار وآليات التمويل والتأمںى

04:0005:30
٬: C Xالمتحدثںى

 السيد اللواء بحري/ محمد شعبان مرعي، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس
"المنطقة الجنوبية"ك ؛

، رئيس مجلس إدارة بنك مرص ! السيد/ محمد اال/ترىى�
اد Xالدكتور/ بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك اال$فريقي للتصدير واالسترى

فت سلطان، رئيسة مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات الدكتورة/ مرى!
C Xكة مرص القابضة للتأمںى ، رئيس مجلس إدارة رس} السيد/ باسل الحيىى2
ويجي Cوة الرى ، الرئيس التنفيذي لصندوق الرى} 2 السيد/ نيكوالي تانجںى!

Xالتكافىل C Xكة المرصية للتأمںى مدير الجلسة:  الدكتور/ حسام علما، العضو المنتدب للرس}
 

 (online)

"Afreximbank"



اير ٢٠٢٢ Jالتاريخ: ٢١ فرى
X Cاليوم الثاىى

10:30 - 11:00
احة  اسرى;

معاىل! المهندس/ عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مرص العربية
معاىل! المهندس/ أحمد الهناندة، وزير االقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة اال$ردنية الهاشمية

معاىل! المهندس/ عبدالله السواحة، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة العربية السعودية

كلمات السادة وزراء االتصاالت للدول المشاركة
09:30 - 10:30

محاور الجلسة:٬
ك لتنمية حركة التجارة البحرية بالبحر اال/حمر  M٠ التحول الرقمي وآلية التعاون المشرى 
 ٠ فرص االستثمار بتكنولوجيا المعلومات ىڡ2 قطاعات النقل البحري لدول البحر اال/حمر 
  ٠ الكابالت البحرية كمجال للتعاون واالستثمار 
2 النقل البحري • ٠ االتصاالت عرى� اال/قمار الصناعية وتأمںى!

Xالجلسة اال$وىل

11:0012:30
٬: C Xالمتحدثںى

كة الوطنية لخدمات االتصاالت السيد اللواء/ عبد الحميد مصطفى، مدير الرس}
السيد الدكتور/ بدر بن نارص، الرئيس التنفيذي لعرب سات

السيد المهندس/ عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمرصية لالتصاالت
كة االتصاالت السعودية السيد المهندس/ عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لرس}

كة االتصاالت أورنج اال$ردنية الدكتور/ شبيب عماري، الرئيس التنفيذي لرس}
يد Jيف فاروق، رئيس الهيئة القومية للرى Hالسيد الدكتور/ رس

X ىسX العربية Jان ىى Xعالمية رىل الطراونة، مذيعة قناة ىسlمدير الجلسة: اال

 

X النقل البحري Cبعنوان: االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات ىڡ



02:40 - 04:00
احة غداء اسرى;

ف حيدر، رئيس جامعة الجاللة Hكلمة اال/ستاذ دكتور/ أرس
كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كلمة اال/ستاذ دكتور/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس اال$

X تأهيل الكوادر للنقل البحري Cدور المؤسسات التعليمية ىڡ
12:30 - 01:00

01:00 - 01:15
احة اسرى;

محاور الجلسة:٬
ونية للشحن البحري  Mلكرى l٠ رؤية التجارة اال

! ظل جائحة كورونا  ٠ كيفية استغالل أزمة سالسل االlمداد والتوريد ىڡ2
! البحر اال/حمر اتيجية زيادة الصادرات وفرص االنطالق نحو التصنيع ىڡ2 M٠ اسرى

حات تسويقية مبتكرة لتطوير النقل البحري M٠ مقرى

الجلسة الثانية
X البحر اال$حمر Cمداد واللوجستيات ىڡ بعنوان: سالسل اال{

01:1502:40
٬: C Xالمتحدثںى

ي والجافة Jالرى $ Cالسيد اللواء أ. ح / عمرو إسماعيل، رئيس إدارة الهيئة العامة للمواىى
كة جوميا مرص  السيد اال/ستاذ/ هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لرس}

كة قليمي لرس} السيد طارق زغلول، المدير اال{
شعبة النقل الدوىل

! ـ رئيس الغرف التجارية  السيد المهندس/ إبراهيم العرىى�
C اال$فارقة Xقاوي، رئيس جمعية رجال اال$عمال المرصيںى Hمدير الجلسة: السيد/ يرسي الرس

CMA- CGMبمرص والسودان



الجلسة الثالثة

X منطقة البحر اال$حمر Cبعنوان: سياحة اليخوت ىڡ

04:0005:00

٬: C Xالمتحدثںى
X جمهورية مرص العربية)ك Cكلمة السيد اللواء بحري/ رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري (سياحة اليخوت ىڡ

ممثل وزارة السياحة المرصية؛
– Xكات (كوستالين - مرىس جدة لليخوت - وكالء حرصيون لليخوت- برنسس -كرنىك ، مالك رس}  القبطان طالل بن منىس!

)ن ا – فرورس} Xريڤيرى
، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب اال$عمال المرصية السيد/ جمال أبو عىل!

2 رسالن - رئيس مجلس اال$عمال المرصي الكندي Mمدير الجلسة: م/ معرى

محاور الجلسة:٬
 ٠ التعدين البحري والبحث و االستكشاف ىڡ2 البحر اال/حمر 

٠ الطاقة المتجددة و آفاق جديدة للتعاون و االستثمار
! البحراال/حمر ! البنية التحتية ولوجستيات المواىى2/ ىڡ2 وة المعدنية ىڡ2 H٠ متطلبات قطاع الرى

! النقل البحري ٠ بدائل الوقود اال/حفوري ىڡ2

الجلسة الرابعة

X البحر اال$حمر Cبعنوان: مستقبل الطاقة والنقل البحري ىڡ

05:0005:45

٬: C Xالمتحدثںى
وة المعدنية / طارق المال ول والرى} معاىلX المهندس وزير البرى;

 معاىلX اال$ستاذ الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة / محمد شاكر
كة المهندس / كامل الصاوي المدير التنفيذي لرس}

ول-رئيس لجنة الطاقة كة ثروة للبرى;  مدير الجلسة: السيد الدكتور/ احمد سلطان - مدير قسم الدراسات برس}
كاديمية العربية للعلوم C المرصية-أستاذ الطاقة باال$ Xبنقابة المهندسںى
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