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 جلنة التشييد إجتماعحمضر 
 اهلندسية إىل الدول اإلفريقية اخلدمات تصدير ملناقشة

 2019أكتوبر   15الثالثاء املوافق 
 

باحًا يوم احلادية عشر صعقدت جلنة التشييد جبمعية رجال األعمال املصريني إجتماعًا  يف متام الساعة 

جملس  نائب رئيس – ،برئاسة املهندس / فتح اهلل فوزي اجلمعية باجليزةمبقر 2019أكتوبر 15 الثالثاء املوافق

 كٍل من :  حبضوراإلدارة ورئيس اللجنة ، 

 .حلرةااهليئة العامة لالستثمار واملناطق  -مدير وحدة افريقيا قطاع الرتويج   -م د عبد الرحيحممو/ أ 

GAFI 

 اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة -يم القاضي أ./ ر GAFI 

 إدارة الدول واملنظمات اإلفريقية ووحدة الكوميسا   -  كرتري أول جتاري / عمرو فاروق البكريس- 

 التمثيل التجاري املصري

 ية واالقليمية االطراف الدولمساعد وزير اخلارجية للعالقات االقتصادية متعددة   -لسفري / عمر ابو عيش ا

 وزارة اخلارجية -

 تح باب وذلك بهدف ف ،  عدد من السادة أعضاء اجلمعية من العاملني باملكاتب اإلستشارية اهلندسية

 احلوار واملناقشة حول :

 اهلندسية إىل الدول اإلفريقية" اخلدمات "تصدير
وقد بدأ اإلجتماع بكلمات ترحيبية من املهندس / فتح اهلل فوزي بالرتحيب بالسادة احلضور مؤكدًا على أهمية  

 فريقيةألا سواقألفى ااملصرية زيادة حجم أعمال مكاتب االستشارات اهلندسية هذا اللقاء الذي يهدف إىل 

ذات  قيةفريألا سواقألحتديد امع  فريقيةألا سواقألتعزيز تواجد خدمات املكاتب االستشارية املصرية باو

والتى متثل ميزة نسبية لتصدير خدمات تنافسية للمكاتب االستشارية املصرية، جبانب التنسيق مع جهاز  ولويةألا

ومدى جدية الفرص االستثمارية بها وطبيعتها  سواقألالتمثيل التجارى لوضع دراسات تسويقية عن أهم ا

 ليني بكل سوق للتعاو  معهم.وحتديد الشركاء احمل ةالتنافسي

 

 فتح باب املناقشة للحضور والتي أسفرت عما يلي :  مت ثم
مدير وحدة إفريقيا بقطاع الرتويج باهليئة العامة لالستثمار واملناطق   -حممود عبدالرحيم األستاذ / أوضح 
 سواقألإ  هدف الوحدة يتضمن وضع جمموعة من اخلطوات لتوفري املعلومات الالزمة للمستثمرين عن ا احلرة،

ديد أهم أ  الوحدة حاولت حتمؤكدًا  ومناخ االستثمار فيها وعن آليات العمل بها واملعوقات احملتملة فريقيةألا

من بينها، االستقرار  عايريملفئتني، عرب  فريقيةألالتى يوصى باالستثمار بها ومت تصنيف الدول ا فريقيةألاألسواق ا

ملناخ  ضافةإلالسياسى واالجتماعى، وحجم االقتصاد للدولة وعدد السكا  والقوة الشرائية ومعدالت النمو، با

 للتقارير الدولية. بقًااالستثمار بهذه الدول ط



2 

 

 املستثمرو  هايفضل تىال الدول عن ”الين أو “ استقصائى حبث كما أشار سيادته إىل قيام الوحدة بتنفيذ

 وىلألإ  الوحدة حددت الفئة اأفريقيا ، حيث  غرب دول يفضلو  املستثمرين من %70 أ  وأظهر املصريو 

يا التى متتلك فرص استثمارية وفقا للمعايري السابقة، وضمت غانا وجنوب أفريقيا وكينيا وتنزان فريقيةألمن الدول ا

 .ونيجرييا، فى حني مشلت الفئة الثانية السنغال وزامبيا وأثيوبيا وكوت ديفوار وأوغندا

 

ملثال حيتاج ا حتتاج ملزيد من مشروعات البنية التحتية، وعلى سبيل فريقيةألا سواقألأ  اكما أضاف سيادته 

ألف وحدة سكنية سنويًا حيث ميتلك معدالت منو قوية ما جيعله فرصة استثمارية كبرية  500السوق الكينى 

 املقاولو  شركتى جتربة نم واالستفادة تنزانيا فى االستشارية املكاتب تسويق إمكانية إىل ريًا، مش لقطاع التشييد

رية أ  الوحدة توصى املكاتب االستشا أوضح، ثم  ت قومية بهانفيذ مشروعات فى والتزامها والسويدى العرب

حتقق طفرات ومعدالت منو مرتفعة ومشروعات كبرية تطرح من خالل احلكومة أو  نهاأل سواقألبدخول هذه ا

 اجلهات التمويلية.

 

عها   أفريقيا جيب التعامل مأ مساعد وزير اخلارجية للعالقات االقتصادية، - العيش عمر أبو/ السفري أوضح و

 فريقية،ألا سواقألأ  شركات عربية تنافس الشركات املصرية باإىل  ، مضيفًا كوحدة متكاملة مبا فيها الدول العربية

ع فى شرق أ  الشركات اجلزائرية تستهدف التوس موضحًا على االستثمارات فى غرب أفريقيا إذ تسيطر بعض منها

 ن املزاياانع فى مصر لالستفادة ممص نشاءإلارة اخلارجية بروتوكول تعاو  مع اجلزائر وجنوب أفريقيا، وأبرمت وز

إىل أنه  أشاركما  ، اإلتفاقية القارية للتجارة احلرة، وذلك قبل إقرار ”الكوميسا“النسبية ملصر حبكم عضويتها فى 

جيب التعامل مع دول مشال أفريقيا من هذا املنظور ودراسة التكامل معهم وتكوين شراكة ثالثية للدخول 

جيب حتديد طبيعة اهلدف من خالل العالقة التجارية مع هذه الدول هل هى مبادالت “، موضحًا أنه  ياألفريق

 خشابألمن ا االستفادةإمكانية أ  الدولة تدرس ًا ، مضيف”واجد وإقامة مراكز صناعية مصريةجتارية أم توسيع الت

 أفريقيا. لدول غرب ثاثألالطبيعة فى اجلابو  وافتتاح مصنع يتكامل مع مدينة دمياط، ميثل مركز لصناعة ا

 

  أ نائب رئيس جملس إدارة مكتب املهندس االستشارى حسني صبور،  - عمر صبور /املهندس وأوضح

 فريقيةألا سواقألاستغالهلا لتعزيز نفوذها داخل ا حسن ع البنية التحتية، جيبمصر متتلك خربات كبرية فى قطا

أ  املكاتب االستشارية املصرية متتلك خربات أكثر من الدول ، مضيفًا  مع االعتماد على التبادل التجارى

ورة حترك القطاع رض إىل أشار، كما  ريقية، ومن ثم تتوافر فرصة كبريةاالفريقية باستثناء دول جنوب القارة االف

التشييد بكافة جماالته املختلفة للعمل حتت مظلة الدولة وفقاً للسياسة العامة بغرض تعزيز التواجد داخل األسواق 

 األفريقية.

 

ياسر عمر نائب رئيس جملس إدارة املكتب العربى للتصميمات واالستشارات التابع  / املهندس ثم أوضح 
 إ  املكتب تواصل مع املكاتب االستشارية املختلفة لتكوين حتالف من ،للشركة القابضة للتشييد والتعمري

 العام عمالألا قطاع ارةاخلارجية حتت مظلة وز سواقألمجيع ختصصات املكاتب االستشارية لتسويق خدماتها با

 هم.القادم مع سبوعألا خالل زارة قطاع األعمال تعتزم عقد اجتماع، مضيفًا أ  و



3 

 

عضو جلنة التشييد والبناء جبمعية رجال األعمال املصريني ورئيس شركة  - أمحد الزيات /املهندسأشار كما 
E.M.S فريقيةألا سواقألاتب االستشارية تدفع ا، إنه من الضرورة البحث عن ميزة تنافسية للمكإلدارة املشاريع 

ية أ  تسويق اخلدمات االستشارية املختصة بقطاع تكنولوجيا املد  الذكية والبن، مضيفًا  للتعامل معها عن غريها

التحتية وتصميم الشبكات واإلنرتنت والذكاء االصطناعى، واالستعانة باجلامعات ومراكز األحباث مثل جامعة 

ب إىل ضرورة التنسيق مع مكات ، مشريًا  سواقألخيلق ملصر ميزة تنافسية داخل هذه ا زويل وجامعة النيل،

التمثيل التجارى املصرية باخلارج لتوفري كافة الدراسات حول املشروعات املطروحة باألسواق األفريقية أو 

 كومية.فة احلاملشروعات التى مل تستطيع هذه الدول استكماهلا، لتقديم الدعم واملساندة وإكسابها الص

تشكو من عدم قدرتها على استكمال املشروعات نتيجة انتشار الفساد، وكل هذه  فريقيةألإ  بعض الدول ا وقال

  حجم املخاطر أ، مضيفًا إىل  نافسية للدخول لألسواق األفريقيةالعوامل متنح املكاتب االستشارية ميزة ت

 البناء.أقل بكثري من معوقات قطاع املقاوالت والتشييد و واملعوقات التى يتعرض هلا قطاع املكاتب االستشارية

 

 ثم مت اإلتفاق على التوصيات التالية : 
وزارة اخلارجية ووزارة االستثمار لعمل زيارات خارجية رمسية حتت بني اجلمعية و التنسيق أ  يتم  -1

 .صريةمظلة الدولة لتقديم دعم سياسى للمكاتب االستشارية امل

تستهدف آليات  2020عقد ورشة عمل فنية مصغرة لوضع خطة عمل لعام باجلمعية جلنة التشييد  تعتزم  -2

مثل فى اخنفاض ميزة نسبية تتملا تتميز به من  فريقيةألا سواقألتسويق خدمات املكاتب االستشارية با

 املخاطر واملعوقات التى تواجهها فى القارة اإلفريقية مقارنة بقطاع املقاوالت.

 
 

 

 شكربنائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد  –قام املهندس / فتح اهلل فوزي ويف نهاية االجتماع 

 . لقاءوإثرائهم لومشاركتهم  احلضور على حسن تفاعلهمالسادة مجيع 

 

 


