
 

 

 

  ت لجنعقد
 ، ولجنةالنائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس  –فتح هللا فوزي  / برئاسة المهندس التشييد  ت 

يف الجبل   / لجنة تنمية العالقات مع أفريقيا برئاسة  عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة   -الدكتور شر

   لقاء ال المرصيي   بجمعية رجال األعم
ون  ك   إلكت  مفوض الوزير  مع، وذلك  Zoom Meetingمشت 

عبد   / الدكتور ، نيابة عن دارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المرصينائب مدير إ - عل  باشا  /  تجاري

يف  اللقاء عدد كبت  من ممثل  اإلدارةمدير  – العزيز الشر
العاملي     مجتمع األعمال المرصي، كما حرص 

  السوق اإلفريقيةلمعنيي   بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري والمهتمي   باإلستثوا
النهوض و  مار ف 

  تمام الساعة الرابعة ، وذلك القطاعات اإلقتصادية وتنمية العالقات مع القارة اإلفريقية   بمجموعة من
ف 

 يع
ً
 ، حيث يهدف اللقاء:  2021سبتمتر   5وم األحد الموافق رصا

"التعرف على الفرص املتاحة يف السوق االفريقية ودعم تواجد وتصدير خدمات املقاوالت واالستشارات  
اهلندسية ومقاوالت الطاقة يف السوق اإلفريقية ،ودور مكاتب التمثيل التجاري املصري بالقارة  

 ". الوصول إىل الفرص املتاحة وحسن إستثمارها اإلفريقية يف

 

  ، نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعية   -فتح اهلل فوزي    /املهندس  بدأ اللقاء بكلمة

  دارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المرصي نائب مدير إ  -  عل  باشا   /   تجاريمفوض  الوزير  وقد رحب سيادته  

أكد سيادته الحضور، وقد  ثقل دول  كبت     وبالسادة  لها  أصبح  المرصية  واالنشاءات  المقاوالت  كات  أن شر

  شهدتها مرص. 
ات االقتصادية العالمية والنهضة العمرانية واإلنشائية واالنجازات الت    ظل المتغت 

 خاصة ف 

اكة بي   جمعية رجال األعمال المرصيي   وجهاز التمثيل التجاري  ثم أكد سيادته عل   أهمية تعزيز التعاون والشر

   لوضع خريطة طريق لدعم تواجد مرص     المرصي
تصدير قطاع الخدمات االستشارية والمقاوالت  لأفريقيا  ف 

لفرص المتاحة وعرضها بصفة دورية عل أعضاء لجنة التشييد  والطاقة، من خالل توفت  بيانات مستحدثة با

 المرصي.  من ممثل  مجتمع االعمالجمعية الب

ورة  أكد سيادته عل  كما   لوصول إل  المعلومات لف  أفريقيا    المرصي   لمكاتب التمثيل التجاريالتواجد  ض 

ال وتنفيذ    طرح 
ف  المختلفة  والطرق  واآلليات  الحكومية  المناقصات  وتوفت   وامداد  والبيانات  وعات،  مشر

كاء.    الوصول إل الشر
كات ف  كات، ومساعدة الشر كات بالقواني   وإجراءات تأسيس الشر  الشر

ورة قيام مكاتب التمثيل التجاريادته عل وأكد سي   تتمتع  المرصي ض 
  أفريقيا بتحديد أهم الدول الت 

ف 

ة، سواء للفوز بالمشاري    ع اإلنشائية او  كات المرصية بالمنافسة وسابقة ختر اكات او فيها الشر   شر
الدخول ف 

  حجم العاصمة اإلدارية 
  البنية التحتية والمدن الجديدة ف 

ي ف  وعات القومية والكتر تحالفات للمشر

كت   عليها ومنحها األولوية كمرحلة أول من تصدير قطاع الخدمات ألفريقيا. 
 الجديدة، وذلك للت 

 جلنتي التشييد وتنمية العالقات مع إفريقيا ماع حمضر إجت

 إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري املصري  مع 
Zoom Meeting 

 2021رب  سبتم 5األحد 



  دارة أفريقيا جبهاز التمثيل التجاري املصري،نائب مدير إ -علي باشا  / جتاريمفوض الوزير  ثم أكد

  ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيس  
ة محورية وأولوية كبت  من الدولة المرصية ف 

أن أفريقيا تشهد فت 

 بتعزيز الروابط مع دول أفريقيا 
ً
ا كات الوطنية بقطاع ، مشت  أن أفريقيا تتمتع بفرص واعدة لتواجد الشر

  تنفيذ المشاري    ع المختلفة، كما تسىع الحكومة المرصية اإلنشاءات وال
خدمات االستشارية والمقاوالت ف 

كات   أنه تم وقد أكد سيادتهالفرص من خالل االتفاقيات التجارية،   تلكالستغالل  نجاح العديد من الشر

  دول أفريقية مختلفة أهمها 
وعات المقاوالت والطاقة والكهرباء ف    المنافسة عل تنفيذ مشر

 المرصية ف 

انيا وأوغندا.   تت  

كات المرصية   سيادته أشار كما  أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تعد فرصة ذهبية لتسهيل نفاذ الشر

  دول غرب دولة أفريقية بدون قيود واعفاءات زيرو جمارك وتعزيز  5٤والصادرات ألسواق 
تواجد مرص ف 

  الوضع الراهن 
 أن ف 

ً
كا يشهد أفريقيا، موضحا دولة أعضاء  21ت المرصية مع معاملة تفضيلية للشر

 الكوميسا. 

  المرصي أن جميع تقارير مكاتب التمثيل التجاري   ثم أكد سيادته
  افريقيا توص  بتواجد بنوك مرصية ف 

ف 

 إل  أن التواجد    القارة األفريقية لتسهيل خطابات الضمان مثل الصي   
ً
ا كات مرصية، مشت  بجانب تأسيس شر

  افريقيا يتيح تعزيز العالقات مع وزارات ا
كاء ف  الشغال واإلسكان ومختلف الجهات الحكومية والشر

 واالطالع عل  المناقصات والتغلب عل المشاكل اللوجستية وإستغالل الفرص. 

   5تقارير لنحو كما أشار سيادته إل 
ً
وعات بالدول االفريقية األعل نموا مكاتب تمثيل تجاري لفرص المشر

 اقتصادي
ً
وعات البنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه الممولة من مؤسسات واألكتر اهتما ا ما بتنفيذ مشر

يا، أوغندا، ساحل العاج، باإلضافة إل كينيا.  انيا، نيجت   
 التمويل الدولية، وه  مكاتب تت 

 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض أهم النقاط التالية: 

  تمولها جهات دولية مثل  •
  غالبية الدول األفريقية الت 

وعات ف  تم التأكيد عل أن العديد من المشر

كات الوطنية واألجنبية  تموعة األوروبية قد المج تطلب عمل تحالفات »كونسورتيوم« بي   الشر

كات من نفس الدول المانحة ط جهات التمويل أن تنفذها شر  . حيث تشت 

عل أهمية تواجد أفرع لبنوك مرصية داخل القارة اإلفريقية لدعم تصدير قطاع  تم التأكيد  •

  أفريقيا الخدمات االستشارية وتعزيز منافسة شر 
ذلك عل ، و كات المقاوالت واالنشاءات المرصية ف 

  أوغندا غرار 
، و تواجد بنك القاهرة ف   

  دولة جيبون 
بنوك لا تشجيعحيث يجب  بنك مرص ف 

  افريقيا مرصية ال
 . للتوسع ف 

كات المرصية واإلفريقية أو  تم التأكيد  • عل أهمية استغالل آلية التحالفات »كونسورتيوم« بي   الشر

وعات   فازت بتنفيذ مشر
  السابق  األجنبية الت 

  لديها ف 
باإلضافة إل التعاون مع البنوك الوطنية الت 

  أفريقيا 
ات الهندسية التواجد المرصي لقطاع خدمات االستشار  مما يعزز سابقة أعمال ف 

  مختلف القارة األفريقية 
 . والمقاوالت ف 



كت   عل عدد أهمية  تم التأكيد عل •
  توجد بها  توسيع دائرة االهتمام بافريقيا بالت 

من الدول الت 

ى مثل الصي    كات المرصية وال توجد بها منافسة شديدة أو سيطرة من دولة كتر  . فرص جيدة للشر

 

 

إدارة الدول بمشاركة وحضور دارة إفريقيا إيتم عقد لقاء أخر مع أن : على  ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق 

 حول بالتمثيل التجاري المرصيية العرب
ً
السوق المزيد من الدول ب، لإلطالع عل بيانات أكتر تفصيال

 . دخول إستثمارات مرصيةل بالدول العربية واالسواق المتاحة اإلفريقية 

 

 

 

  التشييد  لجنة ورئيس اإلدارة  مجلس رئيس نائب -  فوزي ثم إنتىه اللقاء حيث قام المهندس / فتح هللا

 التمثيل بجهاز  أفريقيا  إدارة مدير  نائب - باشا  عل  /  تجاري مفوض لوزير ل  بتوجيه الشكر  بالجمعية،

  اللقاء المرصي التجاري
 
يفه للجمعية بالمشاركة ف  الحضور  السادةما تم توجيه الشكر لكافة ، ك ، لتشر

 ن المشاركة الفعالة. عل حس


