
 
 
 
 
 
 

ي  
ونن ن لقاء إلكتر العقاري  التطويرلجنة    ، نظمته  Zoom Meetingعقدت جمعية رجال االعمال المرصيي 
فوزي   هللا  فتح  المهندس/  برئاسة  ولجنة   –والمقاوالت  اللجنة،  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 

ثيل التجاري  جهاز التمالمهندس/ عمر صبور، وذلك بالتنسيق والتعاون مع   اإلستشارات الهندسية برئاسة
ي    –المرصي والمكتب التجاري المرصي بجمهورية غانا، وقد حرصن اللقاء المهندس / محمد عجالن  

نائب ثانن
فوزي(  هللا  فتح   / المهندس  عن  )نيابة  والمقاوالت  العقاري  التطوير  لجنة  /  رئيس  السيد  مع  وذلك   ،

Emmanuel Cherry   -    لسيد/ ارئيس غرفة اإلنشاءات والمقاوالت الغينية، و  Sitso Kwame Asaase  
ي غانا وغرب افريقيا، وحضور المستشار التجاري / أحمد طارق     -

اء تطويراألعمال فن رئيس مكتب    –أحد ختر
 يوم  جمهورية  التمثيل التجاري المرصي ب 

ً
ي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

  7األربعاء الموافق  غانا، وذلك فن
 : ، حيث ُعقد اللقاء بهدف 2022سبتمتر 

 

التعرف مبتطلبات السوق الغاني يف جمال التشييد والبناء وكيفية   "
مشاركة الشركات املصرية يف املشروعات احملتملة وكذا طرق التمويل  

 "  املستخدمة يف غانا
 

 

بكلمة   اللقاء  طارق  بدأ  أمحد   / التجاري  املصري    – املستشار  التجاري  التمثيل  مكتب  رئيس 
 عىل اهمية ها اللقاء بهدف  غانامهورية  جب

ً
إلقاء الضوء ، وقد رحب سيادته بكافة السادة الحضور، مؤكدا

قطاع   ي وخاصة 
الغانن السوق  و عىل  والبناء  التعاونالتشييد  المرصي   المقاوالت وبحث كيفية  الجانب  ن  بي 

ن  المرصيي  العقاري  والتطوير  والبناء  التشييد  ، وبحث كيفية مساهمة ومشاركة مستثمري قطاع  ي
ي    والغانن

فن
ي  هذا  تنمية

 بشكل خاص.  غانا جمهورية و بوجه عام افرقيا  القطاع فن
 

،  نائب ثاني رئيس جلنة التطوير العقاري واملقاوالت باجلمعية  -املهندس / حممد عجالن  ثم قام

ة الحضور، ثم قام سيادته بإستعراض مقدمة مخترصة عن جمهورية مرص العربية وقطاع  ب بالساد يحبالتر 
ي مرص التشييد والبناء والمقاوالت  
ي مرص  فن

 أنه يبلغ عدد السكان فن
ً
ا يبلغ الناتج  و مليون نسمة،    100، مشت 

ي مرص    400المحىلي اإلجمالي  
بليون دوالر/ السنة، كما يبلغ حجم سوق التطوير العقاري والتشييد والبناء فن

64    ،
ً
ي سوق  و بليون دوالر سنويا

أكد سيادته أن مرص تحتل المركز الثالث عىل مستوى المنطقة العربية فن
 مارات المتحدة. التشييد والبناء بعد المملكة العربية السعودية ودولة اإل 

ي النمو  و 
ي مرص فن

أشار سيادته ان التقارير الدولية تؤكد أنه إذا استمر قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء فن
ي المنطقة بحلول عام  

ة المطورين 2029بالمعدالت الراهنة، فإنه سيكون األول فن  عىل كفاءة وختر
ً
، مؤكدا

ات من العمل وا ، إلكتسابهم الختر ن ي المرصيي 
ي مشاري    ع التطوير العقاري والتشييد والبناء ليس فن

لمشاركة فن

 تيجلنمشرتك بني جتماع حمضر إ
   اإلستشارات اهلندسية - العقاري واملقاوالت التطوير

  مع التمثيل التجاري املصري وغرفة اإلنشاءات واملقاوالت الغينية

 Zoom Meeting - 2022 سبتمرب 7 األربعاء

 



ي عدد كبت  من الدول المحيطة، و 
ي مشاري    ع التطوير العقاري او األ ذمرص فقط بل فن

نفاق والبنية لك سواء فن
ي السوق    مع  التحتية، كما أكد سيادته عىل ترحيب كافة ممثىلي القطاع وتطلعهم إل التعاون

الجهات المناظرة فن
 جمهورية غانا. بمحىلي ال
 

، ، بإلقاء كلمتهرئيس غرفة اإلنشاءات واملقاوالت الغينية   -    Emmanuel Cherryالسيد /    ثم قام 

 عىل ت
ً
فمؤكدا لبحث   واشار سيادته إل اهمية هذا اللقاءباالجتماع مع ممثىلي مجتمع االعمال المرصي،    هشر

ن لايجاد فرص و  ي  لتعاون المتبادل بي 
ي سوق العقار  الجانب المرصي والغانن

   بكافة مجاالته وانشطته.  فن

ي االقتصاد بنسبة  قطاع اقتصادي   22غانا لديها   وأكد سيادته أن جمهورية  
اوح    ويساهم قطاع المقاوالت فن تتر

ن  ي قطاع  ، كما أشار أنه توجد  من الناتج المحىلي اإلجمالي   %12-11  بي 
ة فن بناء  المقاوالت والتشييد والفجوة كبت 

ي جمهورية غانا، وهو ما يمثل  
ة  فن ي الناتج المحىلي اإلجمالي    مكن استغاللها لزيادة مساهمة القطاعيفرص كبت 

فن

ي غانا. 
 فن

ن وتوفت  سبيل المعيشة الجيدة   إستثمارية  فرص  وأشار سيادته إل وجود  ي البنية التحتية لخدمة المواطني 
فن

 عن وجود   لهم،
ً
ي الوحدات    182  فضال

ن وذلك  السكنية  مليون عجز فن وهو ما    ،بالنسبة لعدد السكان المحليي 

ي 
ي السوق العقاري فن

ة    جمهورية  يؤكد عىل وجود سوق كبت  واحتياج فن ي ظل ،  واعدةغانا وفرص كبت 
 وخاصة فن

ن مرص توقيع اتفاقية التجارة الحرة  ة  ، وهو ما يمثل الدول االفريقية بي  ن ة يمكنمت   . االستفادة منها  كبت 

واهمها   غانا،  ي جمهورية 
فن ي  األجنتر اإلستثمار  تواجه  ي 

التر التحديات  أهم  إل  التمويل وأشار سيادته  تحدي 

ي غانا لتمويل المشاري    ع الوطنية فقط، لذلك يلللمشاري    ع الهندسية
 إلتجاه البنوك فن

ً
زم ايجاد مؤسسة ، نظرا

ث مدى امكانية تمويل البنوك المرصية بحأو  ادلة  باو وسيلة او فرص تمويلية مناسبة لتمويل المشاري    ع المت

ي  
فن المرصية  دوليةجمهورية  للمشاري    ع  مؤسسات  من  التمويل  ايجاد  أو  تحدي  غانا  إل  باإلضافة  نقل ، 

،  انه عىل ثقة بأن  التكنولوجيا والتحول الرقمي
ً
المستثمر المرصي يستطيع التغلب عىل هذا التحدي    مؤكدا

ن خاصة أن   ي لتطور ابالمرص تتمت 
 . التحول الرقمي التكنولوجيا و  مستوىكبت  فن

ة ة الراهنة تمثل فرصة كبت 
ن مرص و   ثم أكد سيادته أن الفتر غانا جمهورية  لفتح قنوات التعاون المتبادل بي 

ك التعاون المشتر القارة اإلفريقية وإعطاء وبحث فرص  العربية للتوجه إل  ي ظل جهود جمهورية مرص 
، فن

 ة. أولوية لإلستثمار بكافة دول القار 

 

ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة، حيث مت إستعراض أهم النقاط والتساؤالت اآلتية والرد عليها،  
 كما يلي: 

 غانا  تم التأكيد أن جمهورية   •
ً
ي لجمهورية مرص العربية،  دولة صديقة    ىه دوما

توجيهات    ظل  وخاصة فن

توجيه  ، وهو  االفريقية والتعاون معهمالرئيس عبد الفتاح السيسي باعطاء االولوية للدول  فخامة  من  

ن    لكافة داخل المؤسسات المالية والمرصفية    عدد من  بالحكومة المرصية، كما أنه هناك  المسئولي 

ي  ل  عىل اتم االستعداد   افريقيا او خارجها 
اء بكافة انواعها سو   ةفريقي القارة االتمويل كافة المشاري    ع فن

ها   BOT- PPPكانت  وع ايا كان أو غت   . طبيعة المشر



كة مرصية من كبار المستثمرين والذين   • تمت اإلشارة إل وجود عدد من التجارب الناجحة ألكتر من شر

رأسهم  وعىل  التعاقد،  نوع  بإختالف  مشاري    ع  بعدة  افريقية  دولة  من  اكتر  ي 
فن باإلستثمار    قاموا 

ممثىلي   إستعداد الجانب المرصي منوهو ما يؤكد عىل  ،  السويدي(   –المقاولون العرب    –سامكريت  ) 

كات عداد للتغلب عىل التحدي الخاص تسأتم اال يؤكد عىل  ، كما  للمشاركةالحضور خالل اللقاء،    الشر

التأكيد عىل تطلع الجانب ب  وهنا تم الرد: ،  لكذكافة االجراءات الخاصة ب  ، وبحث وترتيببالتمويل

ك   المشتر التعاون  لتطوير  ي 
يخص  الغانن و فيما  وعات  اإلستثمار  المشر   BOT - PPP  بنظامتمويل 

BOOT –  . 

 

ال • حول  التساؤل  يحوافز  تم  ي 
غانا    أن  مكنالتر حكومة  ن تقدمها  المرصيي  ات    للمستثمرين  ن والممت 

ي يمكن ان تساهم بها  
،  والقطاعات الممثلة بها   غرفة اإلنشاءات والمقاوالت الغينيةوالمساعدات التر

ن بأنها الغرفة  أن    وهنا تم الرد:  تضمن التواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية بسهولة   تتمت 

فرصة  ، وهو ما يتيح    PPDP  Public Private Dialogue Platformوذلك من خالل ما يسم  

الغينية  للحوار   الحكومة  المنظمة لالستثمارات مع  يعات  والتشر السياسات  بالنسبة حول  أنه  ، كما 

ي تقدمها الحكومة فهناك  
ي بعض والقطاعات  بعض المناطق  للحوافز التر

المحددة ذات االولوية وفن

ائب اإلعفاء مثلالحاالت يكون لها حوافز من الحكومة   . من الرصن

 

ي   •
ن عند االستثمار فن ي تواجه المستثمرين المرصيي 

غانا،  جمهورية  تم التأكيد أن احد اهم التحديات التر

ي حالة   الغينيةان الحكومة  
ام فن ن لم تعد تقدم الضمان السيادي، بأن تضمن أنه سيتم الوفاء بااللتر

من عدم االمان وعدم طمأنه المستثمر  وأثر  يعطي انطباع    وهو ما تخلف المدين األساسي عن السداد،  

الرد: بالكامل،  مستحقاته    سيحصل عىلنه  بأ بالفعل الحكومة    وهنا تم  تعطي  تعد  لم    الغينيةانه 

ي صور اخرى مختلفة للمستثمر بما يض،  الضمان السياي
ن  مولكنها تقدم العديد من الضمانات فن

   . استثماراتهمستحقاته وضمان تحقيق ارباح له وحماية كافة  الحصول عىل  

 

وعات والفرص اإلستثمارية ذات األولية المتاحة لدى   • ورة التعرف عىل اهم المشر تم التاكيد عىل ضن

بنظام   الغينية  وبحث  EPC + Financeالحكومة  هذه  ،  مثل  ي 
فن والمشاركة  التعاقد  إتمام  آليات 

قيام   ورة  التأكيد عىل ضن تم  وهنا  واإلتفاق،  التفاوض  الجمعية المشاري    ع وجهات  بموافاة  الغرفة 

وعات والفرص المتاحة.   بقائمة لتلك المشر

 

ي اتفاقية    تم التساؤل حول وجود  • يتر
ن مرص و   إزالة االزدواج الرصن أنه لم توقع    وهنا تم الرد: غانا،    بي 

ي تواجه االستثمارات المرصية    عاالتفاقية م   بعد تلك
ولكن ،  هناكغانا وهو ما يمثل احد التحديات التر

ا ي بعض 
السابقة  فن ي حالة  لتجارب 

ي  الفن
فن ي االستثمار 

فن ئ  غانا جمهورية  رغبة  تنسر كات  ،  ي الشر
غانا   فن

ي ل  بحيث تصبح خاضعة
ي غانا،لقانون الغانن

ي فن يتر
ي هذه الحالة تخضع فقط للنظام الرصن

ي    ، وفن
ألنه فن

ي غانا 
كة فن ي ، كيان مرصيعىل أنها  حالة انشاء شر يتر

 . فستخضع لإلزدواج الرصن

 



حول   • التساؤل  االرباحو   تحويالتتم  هل    توزيعات  فرض  المالية  ائبيتم  أية    عليها   ضن تواجه  أو 

ي أ  وهنا تم الرد: ،  عقبات
، كما تم التاكيد   ، تواجه هذا الجانبعقبات    الحاالت ال توجد غلب  أنه فن

ن العام والخاص    انه وفقا لقانون اتفاقيات ن القطاعي  اكة بي  ي غانا عام    PPPالشر
  2020الذي صدر فن

ي قطاع التشييد والبناء بنظام  
ي حالة اقامة مشاري    ع خاصة فن

تقدم الحكومة كافة  ،    BOTو     PPPانه فن

أي الضمانات والتسهيالت للمستثمر   ي التحويالت المالية أو توزيعات األرباح،    ةوال توجد 
عقبات فن

ي ظل  ودعم سيلة لحمايةو كوذلك  
 . عدم وجود الضمان السياديالمستثمر وخاصة فن

 

ي    تم التساؤل حول أولوية •
ي    متاحة  ثماريةإستفرص    لديها القطاعات التر

لمستثمرين  لغانا  ة  جمهوري فن

ن   نواع اإلتجاه ال أنه من المرجح    وهنا تم الرد: ،  لالستثمار   ةالمرجح  المشاركة  نوعيةق  وطر المرصيي 

وعات   ي تحتل    PPPالمشر
 ألنها تعد مشاركة مع الحكومة ال  االفضليةوالتر

ً
غينية وبالتالي تمتاز نظرا

 عن توفت  كافة الضمانات للمستثمر األج
ً
،  بتسهيل العديد من اإلجراءات والخطوات فضال ي كما تم  نتر

القطاع اهم  أحد  أن  بها االتأكيد  األولوية لإلستثمار  ذات  والبناء  العقارات    قطاع ، ىه  ت  والتشييد 

 لوجود  ،  التطوير العقاريو 
ً
غانا إلنشاء  جمهورية  تحتاج  كما  ،  المتاحة  عجز بالوحدات السكنيةنظرا

ي وتطوير 
 . بها  العديد من المناطق البنية التحتية فن

 

وعات اإلسكان لمحدودي  تمت اإلشارة إل   • وعات التطوير العقاري بالخصوص وبالنسبة لمشر مشر

ي  الدخل
اراضن قطع  بتحديد  الحكومة  ستقوم  هل  تقوم ،  للمستثمر   وتخصيصها   معينة،  بحيث 

ي   ان م االرض للمستثمر امي تقدالحكومة الغينية ب
اء االراضن ض به شر وهنا تم  ،  المستثمر هو من يفتر

يخص    الرد:  فيما  الدخلأنه  لمحدودي  اإلسكان  وعات  ب  مشر الحكومة  و تقوم  تخصيص  تقديم 

وعات ستقاأل  عن ان تلك المشر
ً
ي للمستثمر، فضال

، لذلك  PPPام بالمشاركة مع الحكومة بنظام  راضن

ي حصول عىل كافة الحوافز ، سيتم الكمستثمر قطاع خاص
وع.  مكني التر  أن يتطلبها المشر

 

ي حالة المشاركة مع الحكومة الغينية •
ي    تم التساؤل فن

وعات اإلسكان لمحدودي الدخلفن ، فما   مشر

وع هل المستثمر ئمسالالجهة   وي    ج والمبيعات لهذا المشر ي   ولة عن التر ام   الغينية  ام الحكومة  األجنتر

ي ه
يكون مسئول فقط عن البناء والتطوير سالمستثمر  أو أن    ،نأا الشذسيقوم المستثمر بالمشاركة فن

مسئولة عن تحديد الفئات المستحقة لتلك الوحدات والبيع وتحصيل الحكومة تكون  والتصميم و 

اتيجية  التفاق  تعتمد عىل اليات  ئو المس  تلكأن    وهنا تم الرد:   ،  داتح و مقابل ال اكة  واستر المتفق  الشر

ي حالة  عليها مع الحكومة
وعات اإلسكان لمحدودي الدخل، ولكن فن ي تكون الحكومة ىه    مشر المشتر

ب يقوم  من  الوحدات  أي  وبيعها إستالم  الوحدات  تلك  بتوجيه  بدورها  ىه  وتقوم  المستثمر  من 

ي 
 من محدودي الدخل.  للمستهلك النهانئ

 

ي قروض التمويل العقاري  تم التساؤل حول موقف   • ي    من اإلستثمار األجنتر
وهنا تم   جمهورية غانا،  فن

ي    تعاون مع الحكومة  هناككان  اذا  لتمويل العقاري  اقروض  أنه ال يوجد أية عقبات تواجه    الرد: 
فن

ن    بحيث،  اإلستثمار  األخرى  اقل من القروض    معدل الفائدة هنا يكونبالسهولة كما أن  االجراءات  تتمت 

ي  
   ها المستثمر ذ، لذلك يجب النظر حول القنوات الصحيحة الىلي يتخ %27ل  إدها  ئتصل فواالتر



ي السوق الغا
ي المرصي لالستثمار فن

ي   بحث كيفية الدخول للسوقيجب عىل المستثمر  ، كما  نن
  الغيتن

 أب
ً
اتيجيات مخططة مسبق  قل المخاطر ووفقا  الستر

ً
تحقق قيمة مضافة للسوق وتكون متوافقه مع    ا

 . احتياجاته 

 

ن    الحالي   الرصفتم التساؤل حول سعر   • أن سعر   وهنا تم الرد:   ،  ،   ediCGhanaianو    USDبي 

  يبلغ حوالي عىل المستوى التجاري  و خارج البنك   هولكن  Cedi  8.5  ل البنك يبلغالرصف الحالي داخ

9 Cedi  . 

 

 التالية: توصيات هاية اللقاء مت اإلتفاق على الويف ن
ي تقدمها نماذج لصور الضمانات األخرى  ، بتقديم غرفة اإلنشاءات والمقاوالت الغينيةتقوم  •

التر

ي  ي ظل عدم وجود الحكومة الغينية للمستثمر األجنتر
 السيادي. الضمان  ، وخاصة فن

المستهدفة   EPC + Financeقائمة بالمشاري    ع تقديم ب غرفة اإلنشاءات والمقاوالت الغينيةتقوم  •

   الغينيةحكومة المن 

غانا   يقوم • بجمهورية  المرصي  التجاري  التمثيل  الجمعية،  مكتب  مع  بكافة  بإ  بالتعاون  قائمة  عداد 

القطاع ي 
بإقامة مشاري    ع فن الراغبة والمهتمة  كات المرصية  ي تكون    بجمهورية  العقاري  الشر

غانا والتر

ي تلك المشاري    ع
 . مؤهلة للدخول فن

 

 

 


