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 الدكتور/  برئاسةAfrica Works لمؤتمر اتحضيري اة رجال األعمال المصريين إجتماععقدت جمعي

ر وزير مفوض تجاري وائل سميو، بها جمعية ورئيس لجنة افريقيامجلس إدارة ال عضوشريف الجبلي 

زة ومجموعة ممينائب مدير إدارة اإلستثمار ومدير إدارة الموارد البشرية بالتمثيل التجاري المصري 

 ت المختلفة .امن ممثلي الوزار

م بدأ السيد . ثنبذة  سريعة عن المؤتمر اعطاءلجبلي بالترحيب بالسادة الضيوف وقام الدكتور شريف ا

ً مفصالً عن المؤتمر، وبت وائل سميروزير مفوض تجاري  اركة فضل مشكيفية تحقيق أقديم شرحا

  به.ممكنة 

 :التعاون مجاالتهم من أ

 الطرق و الموانئ و السكك الحديدية ، المياه و الصرف الحي ، االسكان ،  البنية األساسية(
 تمويل التنمية الحضرية ( 

 الطاقة الجديدة والمتجددة ، شبكات الكهرباء الصغيرة و الشبكات التي تعمل خارج  الطاقة(

 ، إدارة النفايات ، التمويل الالزم لتنمية الطاقة(  off gridالشبكة الرئيسية 

  -المتاحة التي يمكن عرضها خالل المؤتمر:المشاريع  باستعراضالسادة الضيوف  و قد قام

 الاسمشعر الفني لوزير اإلسكعن والاجماععت العارانيةدكمور السيد إساععيل ال

ما ك المؤتمر و خاصة في ظل المشاركة االوروبية و االفريقية به.ذا للمشاركة في ه هناك فرصة جيدة 

مياه خاصة و األصول  ليات و نظم إلدارة المرافقمن آ للشراكة مع هولندا لما لديهمأن هناك فرصاً 

 دارة المشروعاتو إوفرص شراكات أإستثمارية  ا  فرص خالل امامن الصرف الصحي والشرب 
 -على سبيل المثال ما يلي:و

 حسن  و عظيم االسمفعدة من ميعه الصرف الصحيتو سمخدام الايعه تجعه نحو إععدة إاإل

من اول محطة بحر البقرتعتبر حيث  و تحقيق أقصى استفاده منها الاصعدر الطبيعية اسمغالل

مليون متر  5 ) فهي المحطة األكبر من نوعها، في مصر  بدأ تنفيذهاالمشروعات التي 

 /يوم(مكعب

   مشروععت المحليةإدارة منظومة (  سواء تاويالً اوPPP  ) حيث  أو مشرععت اسمثاعرية

إلى مليون ونص عامين  ذالف متر مكعب من 100أنه تم مضاعفة المياه التي تحتاج للتحلية من 

 متر مكعب 

 إدارة المشغيل و الصيعنة لانظومة الايعه و الصرف الصحي الشراكعت في 

  رئيس اإلدارة الاركزية ومسععد الاشرف على مكمب وزير اإلسكعنبديوي  السيدة الاهندسة غعدة

  ة والمدينالجديدة مثل مدينة العلمين :  مدن الجيل الرابعفي و االسمثاعر العقعري الشراكة

هناك كما أن ، و غرب أسيوط و المنصورة و بورسعيد  –غرب قنا   األثرية والحي الالتيني

 وتحتاج لشراكات وإستثمارات كثيرة وسوف تكون جاذبة سواءً  تحث االنشاءمدن كثيرة 

 .جانب األوروبيللفارقة او لأل



اسمخدام وهيئة تناية ب مدير إدارة العالقعت الخعرتجية واإلتفعقيعت نهلة فوزي الدرملي السيدة األسمعذة

  الطعقة الجديدة والامجددة

 فادت . و أمن مشاريع لطاقة الرياح و الطاقة الشمسية هيئة البإعطاء نبذه عن ما  قامت به بدأت حديثها 

 مشروعات :  لتنفيذ  مساحات أراضي في شرق و غرب النيل  قد قامت بتخصيصأن الدولة 

  ضخ الري بالطاقة الشمسية 

  تصنيع المعدات 

  )كما توجد فرصاً للتعاون في مجمع بنبان )أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم 

  ) جبل الزيت ) مشروع طاقة رياح 

 بوزارة البيئة كبير االخصعئيين ععدل الشعفعي السيد األسمعذ

 -للتعاون في ما يلي :هناك محاور رئيسية  

 دارة المخلفات إ((waste management 

 Sustainable Cities المدن المستدامة 

 Source Efficiency 

 Recycling  

  للتطوير المؤسسي  منصه تتيح وزارة البيئة 

  أن مجلسAMSA  دولة افريقية و له برامج متعددة إلدارة المخلفات و تحويل  54يضم

إلدارة المخلفات في مصر  ها وجاري مناقشة مشروع قانون جديدالمخلفات لطاقة و غير

 ً يئة التي شكلت مجلس حكماء الب مع اتفاقية باريس  و تحويل المخلفات لطاقة وتدويرها تزامنا

 .رئاسة مصر األفارقة ب

  اإلدارية الجديدةرئيس قطع  خدمعت الععصاة  يعسر البعرودي السيد الدكمور

 من مساحة القاهرة الحالية إلى  %40الجديدة و انها ستضيف العاصمة اإلدارية بتعريف ال

 المساحة العمرانية. 

 تمتاز بالتخطيط على أعلى مستوى كما انها 

 الحي الدبلوماسي،  و منها الف فدان تتكون من احياء كثيرة 202صل إلى االمتداد العمراني ي

  الرئاسيالحي السكني، الحي الحكومي، الحي 

  تم مراعاة  قدوفي العاصمة جميع الطبقات . يسكن 2024المرحلة األولى سوف تنتهي في

 العلم والرقي. على أسس منالخدمات من أعلى مستوى  تقديم 

  مثل هناك خدمات أساسية: 

o الاواصالت 

 المونوريل من صالح سالم 

 من اإلسكندرية إلى العين السخنة القطار السريع 

 15 اتوبيس( 20الي  10) كل خط يضم من  خط أتوبيس 

  جميعهم يعملون بشبكة كاميرات و GPS  و كروت مدفوعة مسبقة 

  محطات خارج األحياء السكنية ثم محطات أتوبيس بالكهرباء للتوصيل 4يوجد

 إلى األحياء السكنية



o  المعليم 

  جامعة وهناك جامعات بدأت العمل  18درسة و م 38هناك سوف يكون

 ء العام المقبل.بعض الجامعات سوف تبدو

o  طبقا للمقايس العالمية و  والاسمشفيعت الارركزية  , و االسععفوالطوارئ الصحة

ف يتصنيتم دقائق حتى  4سوف يكون زمن األنتقال لموقع البالغ في حالة الحرائق 

 مدينة ذكية.المدينة ك

 50%  ال تعطى تراخيص بناء إال بناًء  خرج من الطاقة الشمسيةستتفي المدينة  من الطاقة

  . على ذلك

 -المشروعات التي ستتاح خالل السبع سنوات القادمة:

 200  طاقة الشمسية.الإضافية لمشروعات فدان 

  150  طاتمح في جزء منه عادة التخطيط ألستخدامإلذا فالمطلوب هو  حاليا لن يستخدموافدان 

 الطاقة الشمسية.

  والترام وإدارة شركات اإلدارة سوف تكون بأكمالها شركات أجنبية متخصصة في المترو

 .المخلفات

 وزير مفوض تجعري وائل ساير: 

  للمؤتمريجب أن ننظر لنتائج الدورات السابقة 

  عرضمؤسسات تمويل كبيرة سوف تحضر المؤتمر لذا يجب Bankable Projects 

  له دراسة جدوى مبدئية مع تحديد المتطلبات في كل مشرع  ويفضل ان يكون المشروع متكامل

  سواء كانت دراسات ، مساعدة فنية ، تمويل ، إدارة 

  اإلدارية الجديدةعلععصاة بنعتجح إبراهيم مدير ععم إدارة الارافق والشبكعت  السيد اللواء

  نيه.جمليار  160مشروعات البنية األساسية تكلفة 

 مياة مؤقتة وصرف مؤقتعلى مصادر العاصمة تمد تع. 

  وبقدرة مليون ونصف متر مكعب( مليار حنية  20محطة تكلفتها )المصدر الدائم من النيل

 مكعب بالرافعاتالف متر  800 منها ولىالمرحلة األ

 لجة الصرف الصحيامحطة لمع 

 يل يقود المنظومة بعد ذلك عداد جفي البداية إلجنبية جميع المرافق ستدار من شركات أ

 الفترة القادمة

اعر بهيئة اإلسمث رئيس اإلدارة الاركزية لمرويج االسمثاعرمحاد محي الدين يوسف السيد االسمعذ 

  والانعطق الحرة

األفريقية لذلك  للقارة ( األولى في جذب اإلستثمارات2018-2017تعتبر مصر في الفترة األخيرة)

مصرو منها الشركات الهولندية الي يجب أن يكون في المؤتمر قصص نجاح لشركات أجنبية في 

 المعدات الثقيلة والبنية األساسية. استجالب توسعات قناة السويس و شاركت في

 لصحيا والصرف الشرب لايعه القعبضة الاسمشعر الفني للشركةرفعت عبد الوهعب  السيد الدكمور

 وعضو الاجلس الاصري الهولندي اإلسمثاعري



 ة الشمسية ستخدام الطاقحيث يمكن إ لتحلية المياةبالتكلفة المناسبة  بتكارات التكنولوجية اإل

 لتقليل تكلفة تحلية المياة

 إدارة المياة ومخلفات المياة 

  في البنك المجعري الدولي رئيس قطع  الاؤسسعت الاعليةاالسمعذ حسعم راتجح 

د دراسة ن توجالمؤتمر يجب أفي في حالة المشاركة نه حيث قال أرؤية البنوك المصرية قد قام بتقديم 

 نبذة مختصرة وطريقة التواصل.و التكلفة المتوقعة، المدة،  مع تحديدجدوى 

  ببنك مصر مدير ععم االسمراتيجية و ادارة المخطيطسمعذ وسيم الامولي األ

 ه االستراتيجي بالتواجد في القارة األفريقية دور البنوك التجارية والتوج 

  وسوف نفتتح خمس فروع في خمس دول أفريقية لدراسة فلدينا مكتب تمثيل باذربيجان

 المشاريع والتمويل

 الدكمور يسري الشرقعوي الرئيس المنفيذي لشركة لالسمشعرات االسمثاعرية

ض في إعداد  عرستثمار ووبأنهم متخصصون في جذب اإلشاد بدور هيئة اإلستثمار والمناطق الحرة أ 

 مميزألي مشروعتقديمي 

  يجب أن يكون الحضور جيد و فعال 

 يجب اعداد إستمارة مشروع كاملة 

  يجب ان يكن المشروعBankable Project 

 مكانية االستفادة ات حسب األولوية و مصلحة مصر مع إختيار المشروعيجب إعداد معايير إل

 Investment Mapبـ 

 -الموصيعت الععمة لإلتجماع :

 الجبلي أهمية عرض قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصاقترح الدكتور شريف  .1

(PPP). 

وذج بمعايير حتى يتسنى لنا اإلختيار من المشروعات حسب االولويات التي تتوافق متقديم ن .2

 .مصرلمصلحة مع 

تشكيل مجموعة عمل مصغرة بين الجمعية والتمثيل التجاري المصري وهيئة اإلستثمار   .3

 لتي ستعرض في المعرض.ألختيار المشروعات ا

ولندا ه مكاتبنا التجارية في كل من التواصل مع على تفاق مع التمثيل التجاري المصري تم اإل .4

 -المانيا لموافاتنا بما يلي: و

o هداف المؤتمرأ 
o ستمارة المشروعإ 
o جدول أعمال للمؤتمر 
o نتائج الثالث دورات السابقة للمؤتمر 
o  الحضور من الجانب الهولندي و االوروبي 
o  قائمة بالمتحدثين 



o عن معني تمويل التنمية الحضرية ) و ما هي البنوك و المؤسسات  راالستفسا
 المالية الدولية التي ستكون متواجدة في المؤتمر(

o امكانية توقيع بروتوكول تعاون بيم الجمعية و الجهة المنظمة 
o  لضمان أكبر تمثيل من الجانب المصريامكانية الغاء رسوم المشاركة 


