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إلكتون ر
عقدت لجنة الطاقة بجمعية رجال االعمال المرصيي برئاسة المهندس  /أسامة جنيدي لقاء ر
مشتك
من خالل تطبيق  ، Zoomوذلك مع لجنة تنمية العالقات مع إفريقيا بالجمعية برئاسة الدكتور /رشيف
الجبل ،ولجنة البنوك والبورصات بالجمعية برئاسة األستاذ  /حسن حسي ،كما حرص اللقاء عدد من اعضاء
الجمعية من ممثل مجتمع االعمال المرصي العاملي والمعنيي بقطاعات الكهرباء والطاقة والبنوك
والتمويل واألستثمار بالقارة اإلفريقية ،وممثل قطاع اللجان التخصصية والعالقات الحكومية بالجمعية
وممثل الصحافة واإلعالم ،وذلك ف تمام الساعة الثانية ظهرا يوم اإلثني الموافق  21يونيو ، 2021حيث
تم إستعراض ومناقشة:

• الرتويج لفرص االستثمار املصرية يف قطاع الطاقة باخلارج وخاصة بالقارة اإلفريقية.
• إلقاء الضوء على كافة البنوك ومؤسسات التمويل الدولية التي ميكن اإلستفادة
منها لتمويل اإلستثمارات املصرية يف قطاع الطاقة باخلارج

بدأ اللقاء بكلمة املهندس  /أسامة جنيدي  -رئيس جلنة الطاقة باجلمعية ،وقد رحب سيادته بكافة
الشكات الوطنية اآلن ر
السادة الحضور ،ثم أكد سيادته أن ر
أكت جاهزية لجن ثمار اإلصالح االقتصادي
واالنجازات ر
الن حققتها الدولة ف عهد الرئيس عبد الفتاح السيس ف السبع سنوات الماضية ،مشتا إىل
هناك خطة عمل مبدئية لبدء التحرك ف دراسة األسواق واستغالل الفرص والعالقات المتمتة لجمعية
رجال األعمال المرصيي عل المستوي المحل والدوىل وذلك من أجل وضع خطوات إيجابية وملموسة ف
ملف تصدير قطاع المقاوالت المتخصص ف ر
مشوعات الطاقة بالقارة االفريقية.
والختات ر
الن تؤهلها
كما اكد سيادته أن رشكات المقاوالت المرصية لديها الرغبة والحافز واإلمكانيات
ر
مشوعات إعادة اإلعمار ر
لتصدير خدماتها اىل افريقيا وإىل ر
كشكات مقاوالت عامة أو ف إنتاج الطاقة والنقل
والتوزي ع ر
ومشوعات كفاءة الطاقة سواء بنظام BOTحق االمتياز أو PPPبالمشاركة بي القطاع الخاص
والحكوم.
الشكات المرصية العاملة ف مجال الطاقة ر
وأشار سيادته إىل أهمية تشجيع إقامة تحالفات بي ر
وشكات
المقاوالت المتخصصة ف تنفيذ ر
مشوعات الطاقة بصفة عامة للدخول ف تحالفات قوية باإلضافة إىل
وضع خطة عمل لكل دولة أفريقية عل حده بهدف تسهيل تصدير الخدمات والمنافسة عل ر
مشوعات
البنية التحتية ف مجاالت الكهرباء والطاقة.
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ثم قام الدكتور /شريف اجلبلي  -عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة تنمية العالقات مع إفريقيا

باجلمعية ،ر
بالتحيب بالسادة الحضور ،وأكد سيادته أن كافة ر
المشوعات ف مجاالت الطاقة ف افريقيا
تمثل فرص ضخمة لنمو ر
وختاتها سواء ف قطاع المقاوالت أو انتاج
الشكات المرصية وتصدير خدماتها ر
الطاقة حيث تواجه كافة الدول األفريقية مشكالت ف إنتاج الطاقة والكهرباء.
والن قد اعتمدتها ر
كما أكد سيادته عل أن اتفاقية التجارة الحرة القارية ر
حن اآلن  38دولة أفريقية تمنح
األكت وممتات عديدة ر
للشكات المرصية سواء ف تصدير السلع أو الخدمات ومنها أعمال
الفرص
ر
المقاوالت واالستشارات بدون جمارك حيث تضم  54دولة أفريقية ،مشتا إىل أهمية تحديد الدول ذات
األولوية لالستثمار ف الطاقة والتجارة ر
والن تتمتع باستقرار أمن وسهولة ف اإلنتقال والحركة.
ر
االفريق فإن ليبيا والسودان من أهم دول الجوار ر
الن يمكن البدء
ختته بالسوق
وأكد سيادته أنه من واقع ر
ً
فيها بتصدير خدمات مقاوالت الطاقة نتيجة لتوفت التمويل الضخم ألعمال البنية التحتية خاصة السودان
اللين ف حاجة إىل ر
مشوعات كبتة ف البنية التحتية من
بعد مؤتمر باريس ،مشتا إىل أن السوق ر
ر
ر
مشوعات رصف ومياه وطاقة وغتها كما أنها تعط األولوية لمرص عن باف الدول وليبيا وتفضل العمل
بنظام  BOTحق االمتياز.
ر
وجيبون وكينيا بها فرص عمل كبتة ر
لشكات مقاوالت الطاقة
ثم أشار سيادته إىل أن كل من دولة تتانيا،
ر
والمشوعات الخدمية لمجاالت الطاقة الكهرومائية بجانب تحسي الكفاءة والنقل والتوزي ع ،الفتا إىل
أهمية ر
التكت عل دول رشق افريقيا مثل زامبيا وبروندي وغرب أفريقيا مثل نيجتيا وغانا.
ولفت إىل أهمية تعزيز التعاون بي جمعية رجال األعمال المرصيي وبعض المؤسسات االفريقية المانحة
ر
لضمانات االستثمار ف ر
األفريق )(Afreximbank
مشوعات البنية التحتية مثل بنك االستتاد والتصدير
كمصدر للمعلومات و التمويل عن ر
مشوعات البنية التحتية ومنها الطاقة ،مشتا اىل أن إختيار الدول
المستقرة سياسيا من األمور الهامة ف ر
مشوعات الطاقة ،وكذلك تصدير الخدمات ف افريقيا حيث إنها
معفاة من الرصائب طبقا التفاقيه التجارة الحرة القارية األفريقية و ر
الن تم تفعيلها ف عام .2019
المشوعات عملية معقدة وأن دخول ر
وأكد سيادته أن تمويل ر
الشكات المرصية ألفريقيا ضمن كونسورتيوم
يمنح فرصة قوية للتواجد المرصي من خالل تحالفات ر
وشاكات وطنية تعمل بشكل جماع باإلضافة إىل
رصورة إفتتاح مكاتب وأفرع وضخ إستثمارات ر
للشكات مع أهمية ورصورة وجود مستشار قانون وماىل لكل
كونسورتيوم.
كما أشار إىل رصورة وجود ضمان لالستثمار ف افريقيا عل غرار قيام البنك المركزي المرصي بإنشاء رشكة
لضمان الصادرات برأسمال  600مليون دوالر  ،مؤكدا عل أهمية قيام الجمعية بالتنسيق مع التمثيل
التجاري المرصي بعمل رحالت عمل وزيارات تجارية واستكشافية لعدد من الدول األفريقية لبحث فرص
ً
ودراسة ر
مشوعات الطاقة والمقاوالت وتوزي ع الكهرباء خاصة ف دول غرب أفريقيا.
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ثم اكد األستاذ  /حسن حسني  -رئيس جلنه البنوك والبورصات باجلمعية ،عل أن تمويل ر
المشوعات
ف أفريقيا يمثل تحديا كبتا نتيجة انخفاض الجدارة االئتمانية ف دول القارة اإلفريقية بصفة عامة ،كما أن
المشوعات الصغتة أسهل ف التمويل من ر
الشكات المرصية عادة ما تعتقد أن ر
ر
المشوعات الكبتة إال ان
هذا إعتقاد خاطء حيث أن المؤسسات المالية الدولية تسىع لتمويل ر
المشوعات الكبتة ر
الن يزيد حجم
أكت ربحية بالنسبة لها ر
التمويل المطلوب لها عن  100مليون دوالر وذلك ألنها تكون ر
وأكت تأثتا عل
المشوع ،وف نفس الوقت فإن تمويل ر
الن يقام بها ر
الدولة ر
المشوعات الصغتة ممكن ان يتحقق ولكن
ليس عن طريق المؤسسات المالية الدولية بل عن طريق الهندسة المالية Financial Engineering
والن يقوم بها المستشار الماىل ر
ر
لمشوع الطاقة بي أطراف دولية مختلفة .
ر
جيبون تتمتع بوضع
وأكد سيادته أنه من حيث الجدارة اإلئتمانية بي دول رشق إفريقيا فإن دولة
اقتصادي قوي حيث بلغ معدل النمو السنوي بها  % 5ومعدل النمو المتوقع للعام القادم  % 6ويقوم
إقتصادها ف األساس عل وجود ميناء بها يعد من اكت موانء العالم ر
واكتها تقدما  ،واالقتصاد بها يقوم
ر
معتمدا عل نظام المناطق الحرة ر
الن تقوم بتخزين البضائع ثم اعادة تصديرها عن طريق الميناء  ،وبالتاىل
ر
اكت الدول إستقرارا  ،ومن هنا تنبع أهمية ر
فإنها من ر
جيبون من الناحية االقتصادية  ،األمر
التكت عل دولة
ر
جيبون مما سيكون له كبت االثر ف تنمية و
الذي تؤكده زيارة السيد رئيس الجمهورية مؤخرا اىل دولة
تطوير العالقات بي البلدين و خصوصا المجال االقتصادي.
كما أكد سيادته إتفاقه مع د .رشيف الجبل ف األهمية الكبتة لتكوين كونسورتيوم لكل ر
مشوع باإلضافة
إىل وجود مستشار ماىل ومستشار قانون لدراسة البدائل المالية والقانونية ر
للمشوع حيث أن تمويل
المشوعات من ر
ختة كبتة ف إنجاح الحصول عل ر
ر
أكت التمويالت المعقدة ر
المشوع
والن تحتاج إىل ر
ختة كبتة حول كيفية تأمي المجموعة المتقدمة للحصول عل المقابل المادي
وكذلك تحتاج اىل ر
المطلوب وكيفية الحصول عليه ،مشتا إىل أنه يتم اللجوء ف الكثت من األحيان إىل نظام المقايضة
المشوع مثل ر
 Barter dealsللحصول عل أهم ما تنتجه الدولة كمقابل عين لسداد ر
البتول وكافة
المنتجات األولية ر
الن لديها أسعار معلنة ف بورصات التداول العالمية.
حد سواء ،
وأكد سيادته أنه بالنسبة للسودان الشقيقة يجب أن يكون االهتمام بالشمال والجنوب عل ٍ
حيث أنه بعد التقسيم الذي تم بها ف عهد الرئيس السابق عمر البشت فإن أغلب ر
البتول أصبح متواجد ف
الجنوب وليس الشمال ،الفتا أن حكومة الخرطوم قد حصلت مؤخرا عل تمويل بقيمة  2مليار دوالر من
البنك الدوىل وتقوم حاليا بالتحضت ر
للمشوعات ر
الن سيتم طرحها ف القريب العاجل  ،األمر الذي
يستدع أن نتحرك بأقىص شعة ممكنة للتقدم ر
للمشوعات ر
الن نستهدفها لدى حكومة الخرطوم عل أن
ر
وجيبون  ،يل ذلك زيارة لجوبا عاصمة جنوب
لكل من الخرطوم
تكون أول زيارة تقوم بها الجمعية ٍ
السودان ،وليبيا .
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ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور ،حيث مت طرح اهم النقاط التالية:

أشار األستاذ  /حسي لطق  -عضو الجمعية ،اىل إمكانية التواجد ف افريقيا إما بشكل ر
مباش كمرصيي أو
الشكاء التجاريي سواء أورون أو خليجن من خالل إقامة ر
وختات ر
مشوعات للتصنيع
االستعانة بتجارب ر
ر
ر
المشتك ف مرص بغرض التصدير إىل افريقيا بما يسمح الستغالل االتفاقيات التجارية الهامة وف نفس
الوقت ضمان التواجد ف كل الدول بجانب التمتع بضمانات مخاطر االستثمار والتجارة ر
الن يتمتع بها
ر
األجنن .
الشيك
ر
أكد المهندس  /مدحت القاض – عضو الجمعية ،أن السودان تمثل فرصة جيدة لتواجد ر
الشكات
ر
ر
المرصية خاصة ف ر
األكت تمتا وأداء ،مضيفا أن السودان ستشهد ف الفتة القادمة
مشوعات الطاقة وه
معدالت إنفاق كبتة ف ر
مشوعات البنية التحتية  ،وهنا أكد األستاذ حسي حسي إستعداده التام لنقل
ختاته الكبتة ف التعامل مع دولة السوادن إليه لفتح إستثمارات هناك.
ر
أشار األستاذ  /محمد يوسف – المدير التنفيذي للجمعية تتمتع بشبكة من العالقات الدولية متمتة عل
المستويي الحكوم والقطاع الخاص سواء مع مكاتب التمثيل التجاري وقطاع االتفاقيات التجارية بوزارة
التجارة والصناعة ومنظمات األعمال المماثلة ف عدد كبت من الدول ،فضال عن عضوية الجمعية ف
والن يمكن استغاللها ف زيادة تنافسية ر
مجلس أعمال الكوميسا ر
الشكات الوطنية ف تصدير خدماتها لدول
الكوميسا.
ويف نهاية اللقاء مت التوافق على أهم النقاط التالية :

• رصورة وضع خطة عمل تركز عل دراسة ر
مشوعات الطاقة والبنية التحتية ف عدد من الدول
األفريقية ،وذلك بالتنسيق مع التمثيل التجاري المرصي ،بحيث تستهدف الخطة ر
التكت عل عدد
الن تتمتع بإستقرار أمن وتمويل ر
من الدول المجاورة واإلفريقية ر
للمشوعات مثل ليبيا والسودان و
ر
وجيبون كمرحلة أوىل.
جنوب السودان
• رصورة التنسيق إلعداد مجموعة من رحالت العمل االستكشافية لفرص االستثمار والبداية بدولة
ر
جيبون خالل ر
الفتة المقبلة ،يتبعها زيارات أخري اىل ليبيا وجنوب السودان ،ثم تتانيا ،وكينيا،
زامبيا وبروندي بجانب نيجتيا وغانا كمرحلة تالية.
• دراسة كل دولة بالقارة اإلفريقية عل حدة فيما يخص االستثمار ف الطاقة ف افريقيا وجمع وتوفت
المعلومات عن احتياجات األسواق من ر
مشوعات الطاقة ف كل من ليبيا والسودان والمغرب وغانا
كبداية للتوسع ف افريقيا بجانب االطالع عل بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية وعمل التوعية
الالزمة ر
للشكات المرصية ف كل بنود اتفاقية بالتنسيق بي جمعية رجال األعمال المرصيي وقطاع
االتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
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• يتم عرض التوصيات عل اللجان النوعية بالجمعية لتحديد أولويات التحرك نحو تصدير
الخدمات والمقاوالت لمشاري ع الطاقة والبنية التحتية سواء ف افريقيا أو ر
مشوعات إعادة
ر
جيبون مناسبة جدا لبداية التحرك ف تنظيم البعثات
اإلعمار ،مع الوضع باإلعتبار ان دولة
التجارية واالستكشافية لفرص تصدير الخدمات ألفريقيا .
كما مت اخلروج با يلي من توصيات:

• يتم التنسيق لعقد لقاء موسع للتعرف عن قرب عل إتفاقية التجارة الحرة القارية ،وتنظيم بعثات
ر
جيبون والسودان.
ورحالت عمل إىل مجموعة من الدول اإلفريقية ذات األهمية وعل رأسها
• عقد لقاء مع مؤسسات التمويل المعنية بالدول اإلفريقية للتعرف عل برامج التمويل المتاحة
ر
لمشوعات الطاقة .

