حمضر ندوة ندوة عامة

مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لإلستثمار واملناطق احلرة
 21فرباير  - 2019مبقر اجلمعية باجليزة

عقدت مجعية رجال األعمال املصريني ندوة عامة نظمتها جلنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة املهندس /
جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة  ،باإلشرتاك مع جلنة الطاقة برئاسة املهندس  /أسامة
جنيدي – رئيس اللجنة وذلك مع:

السيد األستاذ  /حمسن عادل – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لإلستثمار واملناطق احلرة
بهدف فتح باب احلوار واملناقشة حول :

 خريطة اإلستثمار الصناعي يف مصر  ،ودور جمتمع األعمال املصري يف املساهمة لتحقيق املعدالت
املستهدفة منها.

 التعرف على اإلستثمارات األجنبية يف جمال الطاقة ،والفرص اإلستثمارية املتاحة للقطاع اخلاص
املصري واملشروعات املشرتكة  PPPاملتاحة بني القطاع اخلاص و احلكومة و فرص التمويل .

 املشروعات املطروحة إلنتاج الكهرباء و الوقود احليوى من املخلفات العضوية.

وقد عقدت الندوة يف يف متام الساعة العاشرة صباح يوم اخلميس املوافق  21فرباير ، 2019مبقر اجلمعية باجليزة ،
حبضور السيد املهندس  /علي عيسى – رئيس جملس إدارة اجلمعية وعدد كبري من السادة أعضاء اجلمعية  ،حيث
بدأ اللقاء مرحباً بالسيد األستاذ  /حمسن عادل ومجيع احلضور مؤكداً على أهمية التواصل املستمر والفعال بني
القطاع اخلاص املصري واحلكومة وهيئاتها لتشجيع االستثمار احمللي وحل كافة املشاكل التى تواجه املستثمرين.
وعلى رأسها عدم إستقرار أسعار األراضي وعدم وجود اآللية القانونية للخروج اآلمن من السوق .
ثم رحب املهندس  /جمد الدين املنزالوي عضو جملس إدارة اجلمعية ورئيس جلنة الصناعة باجلمعية جبميع
احلضور مؤكداً أن هناك تواصل مستمر ودائم بني اجلمعية واهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة  ،مشرياً إىل أن
التعاون مع االستاذ  /حمسن عادل رئيس اهليئة يتم بشكل أكثر سهولة ويسر شديد وهو ما خيدم جهود الدولة فى
حتسني مناخ االستثمار ،ثم تساءل عن قوائم الوكيل اإللكرتوني ونود التعرف على أتعاب هذه اإلجراءات .
تلى ذلك كلمة املهندس /اسامة جنيدي -رئيس جلنة الطاقة باجلمعية ،موضح ًا أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع كافة
اللجان باجلمعية لتقديم افضل اخلدمات العضاء اجلمعية نظراً الن قطاع الطاقة من العناصر احليوية فى كافة
اجملاالت ،مشدداً على أهمية حرص الدولة على تشجيع االستثمار فى الطاقات اجلديدة واملتجددة بكافة انواعها.
واشار سيادته إىل أن القطاع اخلاص يولي اهتماماً كبرياً ملشروعات انتاج الكهرباء والوقود احليوي من املخلفات
العضوية ،مطالباً رئيس هيئة االستثمار بوضع حوافز مشجعة لالستثمار فى تلك املشروعات  ،كما أشار إىل ضرورة دراسة
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إمكانية تطبيق جتربة ماجد الفطيم يف دبي واليت مت من خالهلا منحه األرض بتكلفة صفر مقابل عمل مشروع متميز
بفكر جديد  ،Ski Dubaiكما طالب بأن تكون مصر مركز رئيسي للطاقة يف املنطقة وتقوم جبذب املزيد من
اإلستثمارات يف هذا القطاع احليوي وخاصة يف جمال الرتشيد واإلستغالل األمثل للتطبيقات اليت تؤدي إىل ذلك
 ،إضافة إىل حسن إستغالل املخلفات Organic Wasteوما لذلك من أثر بيئي وصحي عظيم  ،إضافة إىل حسن
إستغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
ثم بدأ األستاذ  /حمسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة كلمته معرباً عن جزيل
شكره التاحته فرصة لقاء أعضاء اجلمعية  ،ثم أشار سيادته إىل التقاط التالية :


أعلن عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون االستثمار على جملس الوزراء خالل أيام موضحاً أن اهليئة قد
أصدرت عدة قرارات فى مقدمتها منع التعامل النقدي داخل اهليئة على ان يتم حتصيل الرسوم ومقابل اخلدمات
من خالل منظومة الدفع االلكرتوني .



سيتم التحول الكامل الكرتونيا من خالل الغاء املستندات والدفاتر الورقية ودفرتة مجيع األوراق اخلاصة بالشركات
واجلمعيات العمومية الكرتونياً ،كما سيتم اطالق اول برنامج للتصويت االلكرتوني فى اجلمعيات العمومية خالل
شهر مارس املقبل ،والذي سيمنح التصويت الكرتونيا بنسبة  %100واعتماد اجلمعية العمومية وقرارات جملس
االدارة خالل  24ساعة من انتهاء اجلمعية العمومية.



اعتباراً من 1مارس سيتم تقديم مجيع املستندات الكرتونيا أو من خالل اسطوانة  CDبديالً عن املستندات الورقية
جبانب اعتماد التوقيع االلكرتوني واجتماعات جمالس ادارات الشركات من خالل الفيديو كونفرانس
 ،conferenceإضافة إىل أنه قد مت اطالق التصويت السري جملالس االدارة جبانب تنظيم عقود املعارضة وتطبيق
واعتماد معاير احلوكمة للشركات اعتباراً من شهر فرباير اجلاري.
إن تأسيس الشركات فى مصر اصبح اآلن يتم خالل اقل من  24ساعة ويستطيع املستثمر احلصول علي البطاقة الضريبية
والسجل التجاري وصحيف ة الشركات وغريها من االجراءات فى نفس يوم التأسيس باالضافة إلي انشاء جهة للتظلمات
ألول مرة باهليئة وتقوم بالبت فى اي تظلمات للشركات او حصص االقلية ،فاهليئة لن تطعن فى اي قرار للجنة
التظلمات حفاظا على حقوق املستثمرين ،.كما انه جاري إصدار دليل لقواعد التقييم املالي للشركات من قبل اهليئة



مت اطالق التحول االلكرتوني لتأسيس الشركات الكرتونيا وذلك من خالل نظام "وكيل التأسيس املعتمد" وهو يتم
من خالل تقدم مكاتب احملاسبة واالستشارات املالية للهيئة للسماح هلا دون غريها بالقيام بتأسيس الشركات وكيالً
عن املستثمرين وذلك بعد تأهيل تلك املكاتب من خالل دورات تدريبية واستيفاء مجيع االشرتطات والضوابط
اخلاصة لتأسيس الشركات الكرتونيا .



أصدرت اهليئة قرارا مبنح مهلة زمنية لتسجيل اجلمعيات العمومية وحماضر جمالس االدارات القدةمة غري املعتمدة
والتى انتهت مدة جملس ادارتها وينحصر دور رئيس جملس إدارة اجلمعية فى هذه يف تسيري األعمال فقط ودون
اصدار اي قرارات جوهرية.



من أهم القرارات اجلديدة هليئة االستثمار اعادة تنظيم مكاتب متثيل الشركات األجنبية العاملة يف مصر والتى
تدرس السوق املصرية ويتجاوز عددها حالياً  3االف مكتب وبعضها تعمل فى مصر منذ  40عاماً.
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إن اهليئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع اخلاص للرتويج لالستثمار احمللي من خالل حصر كافة الفرص
االستثمارية ووضعها يف برنامج تروجيي على اخلريطة االستثمارية خالل الفرتة املقبلة ،يف ظل حتديث اخلريطة
االستثمارية اليت اصبحت تتضمن حالياً  7االف فرصة استثمارية مقارنة بـ 5االف سابقاً  ،وسيتم اطالق املرحلة
االولي بواقع  2500فرصة استثمارية .
ثم فتح باب املناقشة التي أسفرت عن النقاط التالية :
اإلستفسار  /املقرتح

االجابة

هل سيكون هناك الئحة جديدة للمناطق احلرة ؟

نعم سيتم ذلك

هل سيكون هناك مرحلة  2و  3للخريطة اإلستثمارية ؟

نعم سيكون هناك مرحلتني قادمتني بهدف إضافة جزء خاص
بدراسات اجلدوى والدراسات الفنية على املشروعات ووضع الرؤية
العامة والرتويج للمشروعات احلكومية من خالل احملافظات-
الشركات – اهليئات الرمسية  ،على أن يتم ربطها برؤية وخريطة مصر
. 2030

هل ملف الطاقة اجلديدة واملتجددة وحتويل املخلفات إىل طاقة

مشروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة وحتويل املخلفات إىل طاقة من
أبرز املشروعات التى تولي احلكومة وهيئة االستثمار اهتماماً كبري ًا بها

ضمن أولويات اهليئة خالل الفرتة املقبلة ؟ ومن هو الشخص

خالل املرحلة املقبلة ،ويوجد بالفعل بعض املشاريع الناجحة يف هذا

املسئول عن هذا امللف باهليئة الذي ةمكن أن يتوجه له املستثمر

(شركة الفارج ) ،وموضوع توليد الكهرباء منصوص عليه بالقانون بالفعل ،

؟

وجاري حاليا الرتكيز على تصنيع املكونات حبيث يتم توفري إستهالك الطاقة
ويف نفس الوقت بالتوازي نتمكن من اإلنتاج مما سيوفر لنا الكثري ،وهذا
امللف ةمكن مناقشته مع رئيس اهليئة مباشرة.
هناك توجه قوي اآلن النتاج الطاقة النظيفة بعد حترير سعر الطاقة باإلستعانة
بشركاء أجانب يف هذا اجملال .

ما هو احلد األدنى من اإلجراءات الفنية  ،وهل سيتم تقسيم قطاعي

نعم سيتم التصنيف قطاعيا  ،وبناء على حجم رأس املال واهلدف األساسي
هو تقليل اإلجراءات

ووفقاً لرأس املال ؟

بالتأكيد فالقطاع الزراعي والصناعي مع زيادة املنتج احمللي

هل االستثمار الزراعي ضمن أولويات اهليئة خالل الفرتة املقبلة ؟

املكون املصري يف الصادرات على رأس األولويات
ما هو السبب يف عدم إستفادة الشركات املقيدة بالبورصة من زيادة هذا األمر إختياري وليس إجباري وقد صدر قرار بذلك بتاريخ يونيه
رأس املال املصدر طاملا أنه يف حدود املرخص به وذلك وفقاً  ، 2018كما ينص قانون الشركات املصري على ذلك .
للقانون ؟
بالنسبة للقرارات اخلاصة بالتصويت الرتاكمي  ،ملاذا صدرت من املطلوب وضع إطار عام وضوابط أكثر مرونة فهو أمر ال يعامل بشكل
هيئة سوق املال بالرغم من ضرورة صدورها من اهليئة العامة مطلق واألمر خيتلف من شركة الخرى حبسب خضوعها لقانون
لإلستثمار واملناطق احلرة ؟ نقرتح اإلسرتشاد بلجان التظلمات الشركات أو قانون سوق املال أو قانون هيئة اإلستثمار .
مبجلس الدولة.
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اهليئة على أمت اإلستعداد لبدء هذا احلوار مع العلم أنه يسري على

التصويت اإللكرتوني حيتاج إىل حوار ومناقشة جمتمعية

كافة الشركات املصرية وليست الشركات املقيدة فقط .
هل هناك أي تغيري حول إجراءات تأسيس الشركات باحلصص القيمة اليت يتقدم بها املستثمر جيب أن يكون متفق عليها ،
والضوابط املتبعة احلالية منذ عام 2009

العينية؟

ما هي معايري التخطيط اإلسرتاتيجي لوضع اخلريطة اإلستثمارية مبا سيتم توضيح ذلك بشكل تفصيلي من خالل دليل متكامل بهذا األمر
يقدم التنوع يف اإلستثمارات املختلفة اليت تساهم يف الناتج
احمللي لعمل نقله نوعية مستقبلية ؟ وما هو معيار ضبط املخاطر
للكيانات املالية ؟ وما هو عدد من يعملوا بهذا املعيار ؟
ما هو السبب يف كثرة الكتب الدورية اليت تصدرها اهليئة ؟ وهل ألن هناك الكثري من القرارات املتالحقة وفقاً لكل ما هو جديد
هناك إمكانية لتقليلها ملنع أي تضارب ؟
بالنسبة للرتويج لإلستثمار يوجد لدينا الكثري من املنظمات اليت من الضروري التنسيق بني كافة اجلهات املعنية  ،وسيتم تطبيق
تقوم بهذا الدور إال أنه ينقصها التنسيق لتحقيق اهلدف املطلوب  ،اخلريطة اإلستثمارية املوحدة بعد التنسيق الكامل مع كافة اجلهات
.

وهل ةمكن تطبيق اخلريطة اإلستثمارية املوحدة ؟

ملاذا ال يدخل نصيب الشريك األجنيب من األرباح ضمن ال FDI؟ الفلسفة املتبعة بالنسبة هلذا األمر هي أن اإلستثمار مصري يف
األساس وبالتالي فاألرباح يتم إضافتها للناتج احمللي .
بالنسبة حلق إقامة األجانب من أعضاء جمالس اإلدارات بالشركات ،هذا ألن األمر متعلق بامللف األمين وهو شديد احلساسية وحيتاج
عمليات تدقيق وحبث كثرية .

فإن جتديد اإلقامة ومزاولة النشاط صعب جداً ومعقد .

ترويج الفكر اجلديد (سياسة القيمة املضافة) هل هذا ضمن خطة بالتأكيد فالقيمة املضافة من أهم أولويات اهليئة خالل املرحلة
ترويج اهليئة العامة لإلستثمار أم ال  ،وحنن على أمت اإلستعداد القادمة
للمعاونة يف ذلك على أساس ربط املياة بالبيئة والطاقة والزراعة .
استجابت حنو  11ألف شركة للقيد املركزي ويتم توزيع األرباح عن يتم إصدار ثالثة شيكات للثالثة مساهمني ويتم إرسال صورة لشركة
طريق شركة مصر للمقاصة أو من خالل أمني احلفظ كيف يتم ذلك ؟ مصر للمقاصة
هل ينطبق موضوع تعديل النظام األساسي بشكل إلكرتوني على يتم التطبيق على كافة الشركات
كافة الشركات أم الشركات املسجلة فقط ؟
ملاذا ال يتم تقييم القضايا املكررة بالنسبة للموضوعات الضريبية سنقوم بدراسة هذا األمر
املماثلة ويتم التعامل معها بنفس الطريقة مما يوفر الوقت واجلهد
جلميع األطراف املتعاملة؟
كيف ةمكن حتجيم اإلقتصاد املوازي  ،ملا ال يتم اإلسرتشاد مبدينة أفضل طريقة هي تقديم احلوافز وإعطاء املزايا لإلنضمام للمنظومة
دمياط لألثاث كمؤشر ومقايس وجتربة ناجحة ةمكن تكرارها (مثال على ذلك مدينة ميت غمر حيث أصبح القائمني بها يصدروا
باملناطق الصناعية باملدن اجلديدة

للسودان )

املطالبة بربط احلوافز باجلوانب البيئية املتعلقة بالصناعة

أتفق متاما وجاري دراسة هذا األمر لوضعه حيز التنفيذ بالنسبة
لإللتزام البيئي وأيض ًا ترشيد إستهالك الطاقة .
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املطالبة بعمل قائمة باإلستثمارات اليت ال ةمكن اإلستثمار بها قطاعياً سنقوم بدراسة هذا األمر
وجغرافيا وتكون اهليئة العامة لإلستثمار واملناطق احلرة هي
املسئولة عن ذلك .
جلان فض املنازعات للمستثمرين ال تقوم بفض املنازعات بقدر أنها اللجان تقوم بالدورين  ،الفصل يف املنازعات وأيضاً تسهيل السداد
تسهل السداد

والتقسيط على املستثمر .

هل هناك خطة لتطوير وتدريب العاملني باهليئة ؟

بالطبع هناك خطة طموحة جداً خاصة بذلك وجاري بالفعل تدريب
العاملني ب CFIوإدارة املخاطر وغريها من الدورات التدريبية .
بالتأكيد وجاري توقيع بروتوكول تعاون مشرتك بني اجلهتني مما

هل هناك أي تعاون بني اهليئة وهيئة التنمية الصناعية ؟

سيسهل كثريا وضع وتنفيذ اخلريطة الصناعية،وحجم املكون احمللي
داخل املنتجات املصرية .

ثم يف النهاية مت اإلتفاق على التوصيات التالية :


قيام املستشار  /حممود فهمي رئيس جلنة التشريعات باجلمعية – رئيس هيئيت سوق املال و االستثمار سابقاً بإرسال

ورقة عمل حول القرارات اخلاصة بالتصويت الرتاكمي  ،وملاذا صدرت من هيئة سوق املال بالرغم من ضرورة
صدورها من اهليئة العامة لإلستثمار واملناطق احلرة ؟ نقرتح اإلسرتشاد بلجان التظلمات مبجلس الدولة.على ان
يتم إرساهلا لرئيس اهليئة


دعوة د.حممد عمران  -رئيس هيئة الرقابة املالية حبضور رئيس اهليئة العامة لإلستثمار واملناطق احلرة لفتح
احلوار اجملتمعي حول مشروع قانون التصويت الرتاكمي
ويف نهاية اللقاء قام السيد املهنس  /علي عيسى رئيس اجلمعية بشكر احلضور على حسن مشاركتهم  ،كما طالب
األستاذ حمسن عادل اجلمعية ومجيع أعضائها بالتواصل املستمر و املباشر لإلستماع إىل رؤية جمتمع األعمال بهدف
تقليل املعوقات وإزالة كافة التحديات اليت تواجه القطاع اخلاص مشرياً إىل أن إمجالي ناتج اإلستثمار األجنيب يف
مصر يف حدود  12مليار دوالر سنوياً وهو ليس بالقليل إال أنه ال يشعر به املواطن بالقدر املطلوب ،هذا باإلضافة إىل
إرتفاع معدل التضخم بشكل كبري وطول دورة اإلستثمارات  ،باالضافة إىل البطء يف إختاذ بعض القرارات اهلامة
املتعلقة باإلستثمار  ،وكلها أمور حتتاج إىل ان توضع بعني اإلعتبار لتحسني املناخ العام لإلستثمار مما يتطلب اإلستمرار
يف فتح قنوات التواصل اإلجيابية بني اجلمعية واهليئة .

5

