ندوات ومؤمترات أفريقية

أفريقيا قارتنا -العدد 30ديسمرب 2019

إستثمار أفريقيا فى العاصمة اجلديدة
الرئيس السيسي يؤكد خالل
املنتدي أن
"علينا إجياد حلول
ُتبنى على
التكامل اإلقليمي
لتحويل إفريقيا
إىل مركز
تصنيع عاملي"
مما ال شك فيه أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر يف  2014وملف أفريقيا
يشغل مساحة واسعة من تفكريه وانعكس ذلك علي حتركاته ،فقد قام الرئيس السيسي
بزيارات إىل دول أفريقية عدة ووقعت مصر على اتفاقيات مع دول القارة السمراء يف إطار
تعزيز التكامل األفريقي ،وبعد تولي مصر رئاسة االحتاد األفريقي يف فرباير  2019زاد االهتمام
املصري بالقارة السمراء ،وروجت مصر لالستثمار يف أفريقيا ،وعقدت لقاءات ومؤمترات
مشرتكة مع دول كربى ،وأصبح هناك اهتمام دولي باالستثمار يف أفريقيا نتيجة اجلهد
املصري يف دعم أفريقيا.
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من هنا جاء تنظيم مصر ملنتدى أفريقيا
 ،2019حيث ميثل فرصة مميزة لتوحيد وتعزيز
جهود شركاء التنمية والقطاع اخلاص حنو
حتقيق األهداف اإلمنائية ألفريقيا من خالل
حوارات وجلسات تفاعلية مستمدة من رؤية
أفريقيا  ،2063وذلك فى ظل وضع أفريقيا على
خريطة االستثمار العاملية وحاجتها لتعزيز
شراكة اجلهات الفاعلة فى القطاع اخلاص فى
خطط التنمية الشاملة واملستدامة ألفريقيا،
فاملنتدى مبثابة منصة ممتازة للجمع بني
احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدنى
واملؤسسات املالية الدولية إلبرام صفقات
استثمارية ،واإلعالن عن العديد من املشروعات
الضخمة التى ستسهم فى منو شامل ومستدام
فى القارة األفريقية من خالل مامت عرضه
يف جلسات املائدة املستديرة الرئاسية رفيعة
املستوى ملناقشة فرص االستثمار غري املستغلة
فى أفريقيا والتعاون االقتصادى املشرتك بهدف
تعزيز تدفقات االستثمار إىل أفريقيا ،وكذلك
من خالل تبادل وجهات النظر حول سبل ضمان
مشاركة أكرب من شركاء التنمية والقطاع
اخلاص لتعزيز الرخاء االقتصادى والنمو فى
أفريقيا.
وقد اكتسب منتدى "االستثمار يف أفريقيا"
يف نسخته الثانية اليت انطلقت 2019/11/22
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة حتت رعاية الرئيس
عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة هذا العام بعد
أن مت إطالق اتفاقية التجارة احلرة القارية
خالل القمة االستثنائية لالحتاد األفريقي
بالنيجر يف يوليو املاضي.
ومن املالحظ أن رئاسة مصر لالحتاد
األفريقي العام اجلاري اضفت املزيد من
األهمية للمنتدى يف إطار اجلهود اليت بذهلا
الرئيس السيسي على مدى العام إلبراز القضايا
األفريقية يف احملافل الدولية ،وخاصة القضايا
املتعلقة بدعم خطط التنمية والنمو االقتصادي
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لدول أفريقيا.
وكانت مصر قد نظمت املنتدي األول يف ،8
 9ديسمرب  2019الذى ُعقد مبدينة شرم الشيخ،
وخرج املنتدي بالعديد من التوصيات لتعزيز
االستثمارات املصرية بأفريقيا ،تضمنت إنشاء
صندوق ضمان خماطر االستثمار يف أفريقيا
لتشجيع املستثمرين املصريني على توجيه
استثماراتهم ألفريقيا ،واملشاركة يف تنمية
القارة ،والتفاوض مع املؤسسات الدولية لدعم
البنية األساسية يف قارة أفريقيا ،وحتفيز
وتيسري عمل الشركات األفريقية يف مصر
لتعزيز االستثمارات املشرتكة واالستفادة من
التطور املستمر يف االقتصاد املصري.
ومشلت التوصيات أيضاً زيادة التعاون
الفين مع دول القارة يف جماالت االستثمار يف
والتحول الرقمي ،وإدارة
رأس املال البشري،
ُّ
التمويالت الدولية ،واحلوكمة ونظم املتابعة
والتقييم ،وإنشاء صندوق لالستثمار يف
البنية التحتية املعلوماتية ،بهدف دعم التطور
التكنولوجي والتحول الرقمي يف القارة ،وذلك
لبناء اقتصادات حديثة قائمة على أحدث النظم
التكنولوجية.

فعاليات منتدي "استثمر في أفريقيا"

حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
نظمت وزارة االستثمار والتعاون الدولي
بالتعاون مع وزارتي اخلارجية والتجارة
والصناعة "منتدي أفريقيا  "٢٠١٩يومي  22و23
نوفمرب  2019بالعاصمة اإلدارية اجلديدة حتت
عنوان "استثمر يف أفريقيا" حبضور عدد من
رؤساء دول وحكومات ووزراء من خمتلف الدول
األفريقية وحنو  2000شخص من ممثلي شركاء
مصر يف التنمية ،ورجال األعمال واملستثمرين
وشخصيات رفيعة املستوى من جمال األعمال
من املصريني واألفارقة ومجيع أحناء العامل،
بهدف حتفيز االستثمار يف القارة األفريقية.

الرئيس السيسي "إنجاز اتفاقية التجارة
الحرة سيساعد الدول األفريقية على
تجاوز صعوبات االقتصاد العالمى"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن التنمية
يف أفريقيا ليست مسؤولية احلكومات وحدها
ولكن تتطلب مشاركة القطاع اخلاص ،وقال
السيسى خالل كلمته فى افتتاح املنتدي نعمل
على زيادة معدل التجارة البنية وتفعيل منطقة
التجارة احلرة ،وأضاف أن إجناز اتفاقية التجارة
احلرة سيساعد الدول األفريقية على جتاوز
صعوبات االقتصاد العاملى ،كما أن جناح أفريقيا
فى حتقيق أهداق التنمية املستدامة يتطلب
تطوير البنية التحتية ،ودعا الرئيس السيسى
فى كلمته املؤسسات اإلقليمية والدولية لتوفري
التمويل ملشروعات البنية التحتية واألساسية،
مضيفاً أن اإلصالحات االقتصادية فى مصر
خطوة حنو حتقيق التنمية لدول القارة ،وأكد
أن التجارة األفريقية البينية ال تتجاوز %15
حالياً ،وأوضح أنه علينا إجياد حلول تبنى على
التكامل اإلقليمي لتحويل أفريقيا إىل مركز
تصنيع عاملي ،كما دعا الرئيس عبد الفتاح
السيسي املؤسسات اإلقليمية والدولية وشركاء
أفريقيا يف التنمية للمضي قدما حنو حتقيق
أهدافها وطموحاتها ،وشدد علي ان التنمية فى
أفريقيا تتطلب مشاركة القطاع اخلاص ،الفتاً
إلي ضرورة جناح أفريقيا فى حتقيق أهداف
التنمية املستدامة ،وأضاف أننا سنبحث سنويا
ما حيقق لشعوبنا التنمية املنشودة يف ظل عامل
مليء بالصعوبات والتحديات ،وأكد أن دخول
اتفاقية التجارة احلرة حيز التنفيذ عالمة
فارقة على طريق التكامل يف القارة األفريقية.

وزيرة االستثمار والتعاون الدولي "هدفنا
واحد ومستقبل واعد بالعمل واإلنتاج:

ألقت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي
الدكتورة سحر نصر كلمة أكدت فيها أن
تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس
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مجهورية مصر العربية ورئيس االحتاد
األفريقي للمنتدي تعد رسالة قوية لتؤكد
أن التجمع االقتصادي هو األهم على مستوي
القارة ،كما أكدت أن "أفريقيا املستقبل"
هدفنا واحد ومستقبل واعد بالعمل واالنتاج
حنقق التنمية املنشودة  ،ففرصة اليوم مشروع
مستقبلي ناجح يفتح أبواباً ألبنائنا حنو غد
مشرق  ،لقد جئنا إىل هنا وكلنا عزم أن نكمل
ما بدأناه ونواصل مسرية البناء حنو أفريقيا
أكثر استثماراً وأكثر منا ًء وأكثر ازدهاراً ".
وعقب ذلك مت عرض فيلم تسجيلي يتحدث
عن أهمية القارة األفريقية للعامل واملوارد
الطبيعية اليت تتمتع بها القارة والفرص
االستثمارية وأهميتها للسوق العاملية ،كما
تناول الفيلم الدور املصري برئاسة الرئيس
عبد الفتاح السيسي يف دعم القارة األفريقية
ودعوة دول العامل لالستثمار فيها.

رئيس وزراء رواندا "االستثمار في البنية
التحتية مفتاح تحقيق أهداف أجندة
أفريقيا "2063

أكد الدكتور إدوارد اجنرينتى رئيس وزراء
رواندا أن أفريقيا يف حاجة لتعزيز االستثمارات
يف جمال البنية األساسية اليت يعد تطويرها
مفتاحاً لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا .2063
جاء ذلك خالل مشاركة رئيس وزراء رواندا
يف جلسة "تفعيل الشراكة الدولية واإلقليمية
لتطوير البنية األساسية يف أفريقيا" ،ضمن
فعاليات اليوم األول ملنتدى أفريقيا 2019
"االستثمار من أجل أفريقيا" ،وقال إجنرينيت
إن الدول األفريقية ذات االقتصادات األكرب
على مستوى القارة عليها التعاون من أجل جذب
رؤوس األموال لتطوير البنية األساسية على
موضحا أن تكلفة هذا
مستوى القارة ككل،
ً
التطوير املنشود تصل إىل حنو  150مليار دوالر.
وأضاف أن أفريقيا تسري قدماً يف تطوير

الدكتور إدوارد اجنرينتى رئيس وزراء رواندا

بنيتها األساسية من خالل عدد من املشروعات
واألنشطة ،وهي تستغل يف ذلك التطور
التكنولوجي الذي تشهده العديد من دول
القارة ،مؤكداً توافر فرص واعدة لالستثمار
متاحة أمام القطاعني العام واخلاص يف
جماالت التنمية املختلفة اليت تتضمنها أجندة
 ،2063وأوضح أن حتقيق أهداف النمو األكثر
مشو ً
ال ألفريقيا والسوق األفريقية املتكاملة
والتكامل التجاري بني دول القارة لن يتأتى إال
عرب تطوير البنية األساسية من طرق وخطوط
للسكك احلديدية وموانئ حبرية ونهرية ،وهو
أمر يتطلب التعاون بني دول القارة وسعي الدول
األفريقية الكبرية اقتصاديا جلذب وتعزيز
االستثمارات يف هذا القطاع ،وأشار رئيس
الوزراء الرواندي إىل أن تنفيذ أجندة أفريقيا
موضحا
 2063مل يكن مهماً وحيوياً مثل اليوم،
ً
أن الكثري من الدول األفريقية جنح خالل
السنوات األخرية يف حتقيق أهم عوامل النجاح
االقتصادي وجذب االستثمارات وهو االستقرار
على الصعيدين السياسي واألمين.
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ويف ختام كلمته قال إجنرينيت "إن العاصمة
اإلدارية اجلديدة اليت حتتضن منتدى أفريقيا
 ٢٠١٩هي منوذج جيب النظر إليه عندما تبحث
أفريقيا عن تطوير بنيتها األساسية".

الرئيس السيسي يشارك في مائدة
مستديرة تفاعلية تحت عنوان "تعزيز
التنافسية ودور القطاع الخاص في التنمية
في أفريقيا":
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي يف
مائدة نقاش مستديرة حول فرص االستثمار
يف أفريقيا على هامش منتدى أفريقيا ،2019
وأكد الرئيس خالل املائدة أن احلكومة تعيد
صياغة الدولة املصرية وتقيم ميكنة كاملة
وقواعد بيانات منذ حنو ثالث سنوات؛ مليكنة
خمتلف اإلجراءات وحماولة حوكمة مجيع
األنشطة ،خللق حكومة ذكية تقلل من العامل
ريا
البشري ومن األخطاء ،وحماربة الفساد ،مش ً
إىل أنه يتم بناء عقل الدولة املصرية على أحدث
تكنولوجيا وصلت إليها اإلنسانية ،استفادة من
التطور العاملي يف هذا اجملال ،وأوضح الرئيس

السيسي أن مصر نفذت مشاريع لصاحل البنية
التحتية بقيمة  4تريليونات جنيه خالل اخلمس
سنوات األخرية ،وقد ال يستوعب الناس أهمية
ّ
ولكن يف حقيقة األمر من أجل جذب
ذلك،
فرص استثمار كبرية البد من إنفاق مثل هذا
الرقم ،موجهًا الشكر لشركة سيمنز األملانية،
فأول تعاون بالطاقة وبناء قدرات الكهرباء
موضحا
مبصر كان بواسطة الشركة األملانية،
ً
أن مصر تتحرك بقوة يف جمالي الصناعة
والزراعة والتحدي كبري ،وليس من السهل
إقناع املستثمرين يف قطاع الصناعة ،فمصر مل
تنجح يف إقناع الشركات العاملية لالستثمار يف
صناعة مثل صناعة السيارات أو حتى املكونات،
وأشار إىل أن الدولة املصرية يف الفرتة من
 2011حتى  2014كانت “هشة” ،وكانت تواجه
اإلرهاب بكافة أشكاله ،واإلرهاب أحد العناصر
األساسية اليت ّ
عطلت مسرية التنمية ،وعلى
الرغم من ذلك تساعد مصر الشركات على
حتقيق النجاح واالستثمار يف مصر ،بدليل جناح
شركيت أوبر وكريم يف مصر ،الف ًتا إىل أنه
اقرتح على شركة أوبر فكرة الدخول يف قطاع
النقل اجلماعي ،ووعدوه بدراسة الفكرة يف
أمريكا مع منح مصر حق براءة االخرتاع ،مطال ًبا
الشركة بتطبيق هذا األمر يف مصر ،معر ًبا عن
حرصه على استمرار جناح الشركة ،وأضاف أن
مصر معرب لشبكات نقل البيانات من أوروبا إىل
أفريقيا وآسيا ،ولذلك تعمل الدولة املصرية على
مد شبكة قوية لقواعد ونقل البيانات إىل الدول
األفريقية ،مؤكدًا أن االحتاد األفريقي يتحرك
بقوة يف اجتاه إنشاء البنية األساسية يف القارة
السمراء ،ليس فقط عرب طريق القاهرة “كيب
تاون” أو حبرية “فيكتوريا” والبحر املتوسط،
لكنها بنية أساسية قارية تستطيع ربط أكثر
من  50دولة بالطرق والسكة احلديدية وشبكة
الكهرباء وشبكة تكنولوجيا املعلومات.
ووجه الرئيس رسالة إىل البنوك العاملية،
ّ
أكد فيها َّ
أن تطوير املشروعات البنية األساسية
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يف القارة ليس ً
عمل إنسان ًيا فحسب ،لكنه عمل
اقتصادي ً
موضحا أن معظم أسواق العامل
أيضا،
ً
وصلت تقري ًبا إىل مرحلة التشبع يف استيعاب
التجارة العاملية ،ويف الوقت ذاته تسعى الدول
الكربى إىل تسارع خطواتها يف طريق التجارة،
وإذا كانت هناك إرادة لعمل تغري كبري يف
القارة ومساهمة كبرية يف اقتصاد جديد
مضاف إىل االقتصاد العاملي ،فال يوجد إال البنية
األساسية القارية” ،فالقارة األفريقية قارة شا ّبة
وعدد سكانها يتخطى  1.2مليار نسمة ،ومتثل
املوارد الطبيعية بها فرصة حقيقية لالستثمار
الدولي ،وهناك إرادة سياسية لتغيري الواقع يف
أفريقيا إىل األفضل ،ولفت إىل أن ربط الدول
األفريقية بأقاليمها االقتصادية بشكل كامل،
يف خطة عشرية – على سبيل املثال -قد يتكلف
أكثر من  250مليار دوالر ،وهو مبلغ بإمكان
البنوك العاملية ضخه ،وتقوم الشركات العاملية
بتنفيذ هذه املشروعات ،ويكون ذلك يف صورة
قرض على الدول الوطنية تقوم بتسديده
بشروط ميسرة وضمانات خماطر أقل ،مشددًا
على أن البنية األساسية يف أفريقيا قادرة على
عاما ،ووضعها يف مكان
تغيري القارة خالل  10أو ً 15
آخر.
ودعا السيسي املستثمرين إىل عدم الرتدد بشأن
االستثمار يف أفريقيا ،مؤكدًا أن التحديات اليت
تواجه القارة األفريقية طبيعية ،وجيب أال تكون
مدعاة للرتدد من قبل املستثمرين أو للتحرك
بعيدًا عن أفريقيا ،مشددًا على أن التنمية
حق من حقوق اإلنسان ،وهناك حاجة ماسة
للتحرك سري ًعا لالستثمار يف القارة األفريقية،
فهي سوق اقتصادي كبري.
وذكر الرئيس السيسي أن االستثمار يف
القارة األفريقية سيساعد الدول األفريقية
على مواجهة اإلرهاب ،وإال فسيخرج اإلرهاب
إىل الدول األخرى يف صورة هجرة غري شرعية
وعمليات إرهابية ،فمحاربة اإلرهاب جيب أن

تكون من منظور اقتصادي وأمين وإنساني،
مؤك ًدا أن اإلرهاب ال يقتل الناس فقط ،بل
يقتل األمل والتنمية ويبعد املستثمرين ويزيد
من تكلفة اإلقراض ويزيد معدالت البطالة
ويعطل السياحة ،وهو ما جيعل البالد يف حالة
شلل كاملة.
وأكد ضرورة وقف سياسية تصدير الدول
األفريقية للمواد اخلام إىل اخلارج فقط ،مبي ًنا
أن أفريقيا بها أكرب مواد خام يف العامل ،مثل
الشوكوالتة اليت تبلغ استثماراتها  100مليار
دوالر ،ومع ذلك إفريقيا تصدر املادة اخلام ،وال
يتعدى حظها من قيمة االستثمارات إال حنو
 5مليار دوالر ،والبقية حتصل عليها الدول
املصنعة.

ويتفقد معرض صندوق تحيا مصر
ومعرض ريادة االعمال ومعرض الفصول
التعليمية:
يف إطار مشاركة الرئيس السيسي املنتدي
تفقد سيادته معرض صندوق حتيا مصر
ومعرض ريادة االعمال ومعرض الفصول
التعليمية ،وقد ناقش الرئيس شباب العارضني
حول مشروعاتهم وأهميتها يف إطار ريادة
االعمال كركيزة للتنمية حيث أثين سيادته
على املعروضات ومنتجات الشباب وأفكارهم
املواكبة ملتطلبات السوق ،حيث حرص الرئيس
لالستماع القرتاحات الشباب لدعم أعماهلم من
قبل الدولة وتذليل اَي معوقات قد تواجههم.

ضمن فعاليات المنتدي الرئيس السيسي
يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة
"سيمنز" األلمانية:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي جو
كايزر رئيس جملس إدارة شركة "سيمنز"
األملانية ،وقد رحب الرئيس السيسي برئيس
شركة سيمنز معرباً عن التقدير ملا حققته
الشركة من إجنازات يف تنفيذ املشروعات
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الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" األلمانية

التنموية مبصر ،ومنها حمطات توليد الكهرباء
الثالث يف بين سويف والعاصمة اإلدارية
والربلس ،مبا جيعلها شريكاً هاماً ملصر يف
التنمية ،ومشرياً إىل تطلع مصر الستمرار
وتطوير الشراكة القائمة مع "سيمنز" يف
العديد من اجملاالت اليت تتعلق خبربة ونشاط
الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك
احلديدية ،والطاقة اجلديدة واملتجددة ،فض ً
ال
عن االستفادة من قدرات وإمكانات الشركة
يف جمال التدريب الفين ،أخذاً يف االعتبار ما
متثله شركة "سيمنز" من خربة أملانية عريقة
ومتخصصة وجتربتها الناجحة يف العمل
بالسوق املصري علي مدار اكثر من قرن.
من جانبه أشاد جو كايزر باإلجنازات غري
املسبوقة اليت حتققت يف مصر يف جماالت
التنمية وتطوير البنية التحتية ،مؤكداً اعتزاز
شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع احلكومة
املصرية ،والذي أسفر عن جناح كبري ألنشطتها
يف مصر ،حيث مت حتقيق أرقام ومعدالت أعمال
قياسية غري مسبوقة يف تاريخ "سيمنز" سواء
فيما يتعلق بسرعة تنفيذ املشروعات وحجمها،
وكذا التكلفة ومعايري األمان والسالمة
املطبقة ،مرجعا ذلك حلوكمة االداء العالية
واملتابعة احلثيثة من قبل قيادة الدولة.
كما قام رئيس جملس إدارة شركة
"سيمنز" باطالع الرئيس خالل املقابلة على

املوقف التنفيذي للمشروعات املشرتكة اجلاري
تنفيذها يف مصر مبختلف جماالت عمل
الشركة لتطوير الصناعات الوطنية يف مصر،
باإلضافة إىل مساهمة الشركة يف التأهيل
والتدريب املهين للكوادر املصرية وفقاً ألفضل
املواصفات الفنية يف جماالت التكنولوجيا
والكهرباء واإللكرتونيات.

ويستقبل رئيس البنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية:

استقبل الرئيس السيسي سوما
تشاكرابارتي رئيس البنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية ،وأكد الرئيس خالل اللقاء
تقدير مصر للتعاون املشرتك القائم مع البنك
األوروبي من خالل مساهمته يف متويل العديد
من املشروعات التنموية ،معرباً سيادته عن
الرتحيب مبشاركة البنك يف أعمال منتدي
أفريقيا  ٢٠١٩واليت تأتي فى إطار جهوده لدعم
القطاعات التنموية املختلفة بالقارة األفريقية،
كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر الستكشاف
مزيد من جماالت التعاون مع البنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية ،وذلك يف ضوء عملية
التنمية الشاملة واملستدامة اجلارى تنفيذها يف
مصر على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي،
ً
خاصة يف جماالت متويل مشروعات الطاقة
اجلديدة واملتجددة واملشروعات الصغرية
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واملتوسطة ومشروعات معاجلة وحتلية املياه،
مثمناً سيادته ثقة البنك األوروبي يف متويل
برامج ومشروعات تدعم هذا االجتاه يف
مصر وتعمل على تعظيم دور القطاعني العام
واخلاص يف هذا اإلطار ،السيما عقب حصول
مصر على وضعية دولة عمليات للبنك منذ عام
. ٢٠١٥
ومن جانبه أشاد رئيس البنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية بنجاح مصر يف تنفيذ
برناجمها الطموح لإلصالح االقتصادي ،والذي
ساهم يف التعايف لالقتصاد املصرى وارتفاع
معدالت النمو وتعظيم االستثمارات األجنبية
املباشرة ،األمر الذي يعترب منوذجاً حيتذى به
لباقي الدول األفريقية لالستفادة من التجربة
واخلربة املصرية يف هذا الصدد ،كما أكد
حرص البنك األوروبي على تعزيز التعاون مع
مصر ومتويل مزيد من املشروعات ،مبا يساهم
يف دفع عملية التنمية يف مصر ،أخذاً يف االعتبار
ما متثله من ركيزة أساسية ألمن واستقرار
منطقيت الشرق األوسط وجنوب املتوسط
والقارة االفريقية .
وتطرق اللقاء إىل مناقشة تعزيز التعاون مع
البنك األوروبي يف أفريقيا ،وذلك يف إطار رئاسة
مصر لالحتاد األفريقي وجهود تدعيم جماالت
التعاون االقتصادي والسياسي والتنموي على

مستوى القارة ،ال سيما من خالل دعم مبادرات الليبية والدور األساسي للجيش الوطين اللييب
الرهاب وحتقيق األمن واالستقرار
التكامل اإلقليمي بني الدول األفريقية يف يف مكافحة ا ٍ
جماالت حتقيق التنمية املستدامة .
واحلفاظ على وحدة وسيادة ليبيا .

كما استقبل وزير خارجية المملكة "مدبولي" يلقي كلمة نيابة عن الرئيس
المغربية:
السيسي في ختام منتدى االستثمار في
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ناصر أفريقيا
بوريطة وزير خارجية اململكة املغربية وذلك
على هامش مؤمتر أفريقيا لالستثمار  ،٢٠١٩وقد
رحب الرئيس بوزير اخلارجية املغربي يف مصر
وطلب منه نقل حتياته إىل أخيه امللك حممد
السادس ملك اململكة املغربية ،ومثمناً املستويات
املتميزة للعالقات الثنائية األخوية بني البلدين،
كما أشار الرئيس إىل حرص مصر للدفع قدماً
بأطر التعاون الثنائي بني البلدين على شتى
األصعدة ،واالنطالق بها إىل آفاق أرحب اتساقا
مع عمق أواصر األخوة بني البلدين والشعبني
الشقيقني .
من جانبه نقل الوزير املغربي حتيات جاللة
امللك حممد السادس إىل الرئيس السيسي وسلم
سيادته رسالة خطية من امللك حممد السادس
تضمنت اعتزاز املغرب مبا يربطها مبصر من
عالقات وثيقة ومتميزة على املستويني الرمسي
والشعيب ،واإلشادة مبا حققته مصر بقيادة
السيد الرئيس خالل السنوات املاضية على
الصعيد الداخلي من إجنازات يف جماالت األمن
واالستقرار والتنمية ،واليت أفضت إىل استعادتها
لدورها الرائد والفعال على الصعيدين اإلقليمي
والدولي ،كما اكد العاهل املغربي يف رسالته
علي اهتمامه بتعزيز جماالت التعاون الثنائي
مع مصر وأهمية تكثيف العمل حنو استطالع
آفاق جديدة للتعاون املشرتك يف شيت اجملاالت .
وتطرق اللقاء إىل مناقشة تطورات عدد
من القضايا اإلقليمية ذات االهتمام املشرتك،
ً
خاصة األوضاع يف ليبيا ،حيث توافقت الرؤى
يف هذا الصدد حول أهمية دعم مؤسسات الدولة
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ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس
جملس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،رئيس اجلمهورية الكلمة اخلتامية
مبنتدى االستثمار يف أفريقيا  2019حبضور مجع
من الوزراء ،ورؤساء وممثلي املنظمات الدولية
واإلقليمية وصناديق االستثمار واملستثمرين،
وعدد من املختصني.
وخالل كلمته أكد رئيس الوزراء أن
منتدى أفريقيا لالستثمار أصبح فرصة سنوية
للنقاش وتبادل الرؤى بني مجيع األطراف

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس جملس الوزراء

املعنية ببلورة أجندة أفريقيا لتحقيق التنمية
الشاملة املستدامة وحتويلها إىل مشروعات تنفذ
على أرض الواقع ،وتسهم يف زيادة االستثمارات
والتبادل التجاري بني دول القارة ،متوجهاً
بالشكر إىل القائمني على تنظيم هذا املؤمتر
كافة ،ومجيع املشاركني يف جلساته واليت
كانت مناقشاتهم ثرية مبا مت طرحه من قضايا
تتصل برباجمنا التنموية واإلصالحية وإشراك
املؤسسات الدولية والقطاع اخلاص يف حتقيقها،

وأشار مدبولي إىل أن املنتدى ركز يف نسخته
احلالية على النمو االقتصادي ،ودور القطاع
اخلاص يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة،
كما عرض الفرص املتاحة إلطالق اإلمكانات
االستثمارية للقارة واملتطلبات الالزمة
لزيادة نطاق عمل القطاع اخلاص ،وأضاف
أن النقاشات خالل جلسات املؤمتر ركزت
على االستثمار يف البنية التحتية وربط ذلك
بالتحول التكنولوجي ،وأوضح رئيس الوزراء أن
النقاشات اإلجيابية والفاعلة يف املنتدى خلصت
إىل دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق
االستثمارية لتمويل مشروعات البنية األساسية
من شبكات ربط طرق ،ومطارات ،وموانئ،
وسكك حديد وطاقة ،إىل جانب التأكيد على
ضرورة أن تقدم املؤسسات الدولية حزمة من
األدوات التمويلية اجلديدة ملشروعات التكامل
األفريقي ،فضال عن أهمية استمرار سياسات
االصالح االقتصادي وحتسني مناخ االستثمار
جلذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة
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للقارة ،ولفت مدبولي إىل أن النقاشات خلصت
أيضاً إىل ضرورة تشجيع القطاع اخلاص على
االستفادة من اإلمكانات التنموية اهلائلة لبلدان
القارة ،واملساعدة يف خلق املزيد من فرص العمل
خاصة لشباب القارة ،إىل جانب دعم مبادرات
التحول الرقمي لبلدان القارة األفريقية مبا
يتواكب مع ثورة املعلومات وتقديم أفضل
اخلدمات اجلديدة املرتبطة باالقتصاد الرقمي،
ونوه إىل أن املنتدى توصل كذلك إىل أهمية
احلرص على استمرار متويل االستثمار يف رأس
املال البشري ،صحة ،وتعليم ،وتنمية للمهارات،
وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم،
باإلضافة إىل تعميق التصنيع احمللي لبلدان
القارة وزيادة الروابط الصناعية وسالسل
القيمة ،إىل جانب العمل على دعم وتشجيع
املرأة على الدخول لسوق العمل ومساعدتها يف
إنشاء مشروعات منتجة وحصوهلا على نصيبها
العادل من التعليم وفرص العمل.

ويف نهاية كلمته حرص الدكتور مصطفى عبد الفتاح السيسي وتضمنت:
مدبولي رئيس جملس الوزراء على التقدم يف
ختام أعمال املؤمتر جلميع احلضور خبالص  -دعوة مؤسسات التمويل الدولية
الشكر ملا أبدوه من حرص على املشاركة وإثراء والصناديق االستثمارية لتمويل مشروعات
املناقشات ،كما أعرب عن التقدير للقائمني البنية األساسية من شبكات ربط طرق ومطارات
على تنظيم املؤمتر متطل ًعا لرؤيتهم فى نسخة وموانئ وسكك حديد وطاقة.
العام القادم عاقدين العزم على تعزيز العمل  -ضرورة أن تقدم املؤسسات الدولية
األفريقي املشرتك وحتويل ُ
اخلالصات اليت حزمة من األدوات التمويلية اجلديدة ملشروعات
تصدر عن املؤمتر إىل واقع ملموس بهدف التكامل األفريقي ،وأهمية استمرار سياسات
حتقيق آمال وتطلعات الشعوب حنو أفريقيا االصالح االقتصادي ،مع حتسني مناخ االستثمار
اليت حنلم بها نامية ومزدهرة ومستقرة.
جلذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة
نتائج وتوصيات منتدى أفريقيا 2019
للقارة.
شهد منتدى أفريقيا  ،2019توقيع  13اتفاقية  -تشجيع القطاع اخلاص على االستفادة
بقيمة  3مليارات دوالر ،والرتكيز على النمو من االمكانات التنموية اهلائلة لبلدان القارة.
االقتصادي ،ودور القطاع اخلاص يف حتقيق
 املساعدة يف خلق املزيد من فرص العملالتنمية الشاملة املستدامة.
خاصة لشباب القارة ،مع تطوير قدراتهم
كما عرض املؤمتر الفرص املتاحة إلطالق وتوظيف امكانياتهم.
اإلمكانات االستثمارية للقارة واملتطلبات
الالزمة لزيادة نطاق عمل القطاع اخلاص - ،دعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان
وخرج املنتدى بـ 7توصيات أعلن عنها الدكتور القارة األفريقية مبا يتواكب مع ثورة
مصطفى مدبولي رئيس جملس الوزراء ،يف املعلومات ،وتقديم أفضل اخلدمات اجلديدة
كلمته باجللسة اخلتامية نيابة عن الرئيس املرتبطة باالقتصاد الرقمي.
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 استمرار متويل االستثمار يف رأس املالالبشري ،صحة ،وتعليم ،وتنمية للمهارات،
 تعميق التصنيع احمللي لبلدان القارةوزيادة الروابط الصناعية وسالسل القيمة.
وتضمن املنتدى أيضاً اإلعالن عن استثمارات
جديدة أبرزها إعالن شركة ليكيال عن استثمار
ملياري دوالر يف القارة األفريقية ،والتخطيط
الستثمار  600مليون دوالر إضافية يف أفريقيا
خالل العامني إىل الثالثة أعوام املقبلة ،واطالق
الشركة مرحلة التنفيذ حملطة غرب بكر
إلنتاج الطاقة من الرياح ،بطاقة إنتاجية 250
ميجا وات ،وبإمجالي استثمارات  350مليون
دوالر ،كما أعلن آدم بوهلر ،رئيس مؤسسة
التمويل والتنمية الدولية االمريكية ،عن
اتفاق مع شركة نوبل للطاقة يف مصر ،بهدف
ضخ استثمارات تبلغ  430مليون دوالر ،ونصت
االتفاقية األوىل على ضخ شركة نوبل للطاقة
يف خط أنابيب شركة غاز شرق املتوسط ،بينما
نصت االتفاقية الثانية على تعاون يف املنتجات
البرتولية مع شركة دولفينوس.

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع
عدة اتفاقيات بين مصر ودول أفريقية
ومؤسسات دولية:

 توقيع مذكرة تفاهم للتعاوناالقتصادي واالستثماري بني مصر وأجنوال.
 توقيع مذكرة تفاهم بني اهليئة العامةلالستثمار واملناطق احلرة جبمهورية مصر
العربية واهليئة الوطنية لرتويج االستثمار
بدولة جيبوتي تهدف إىل تعزيز العالقات
االستثمارية الثنائية.
 توقيع اتفاق مع الصندوق الكوييتللتنمية الستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4
بقيمة  83مليون دوالر ضمن مشروعات املرحلة
الثانية لربنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
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 توقيع اتفاق ملحق لالتفاق اإلطارىاملوقع بني حكومة مجهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية يف  2006على
تطبيق اإلعفاء الضرييب لصاحل نشاط مؤسسة
بروباركو التابعة جملموعة الوكالة الفرنسية
للتنمية يف مصر ،واليت تقوم بتمويل عمليات
القطاع اخلاص ،حيث يهدف التعديل إىل اعفاء
أنشطة املؤسسة من كافة الضرائب والرسوم
مبا فيها الضريبة على القيمة املضافة.
 توقيع اتفاق منح بني مصر والصنيللتعاون االقتصادي بقيمة  42مليون دوالر
لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية ملصر.
 توقيع اتفاق بني جهاز تنمية املشروعاتالصغرية واملتوسطة وبنك االستثمار األوروبي
الستكمال اتفاق برنامج التنمية اجملتمعية
بقيمة  50مليون دوالر.
وقد شهد أيضاً رئيس الوزراء توقيع 3
اتفاقيات بني مصر والبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية ،األوىل اتفاقية لتعزيز شبكات
الكهرباء بقيمة  201مليون دوالر لصاحل شركة
نقل الكهرباء ،والثانية اتفاقية إنشاء وحدة
أسفلت جديدة لصاحل شركة السويس للبرتول
بقيمة  50مليون دوالر ،والثالثة خطاب إعالن
بني البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
وبنك مصر ،وشركة ثروة كابيتال القابضة
لالستثمارات املالية عن إمتام إصدار سندات
توريق هليئة اجملتمعات العمرانية وذلك مببلغ
 500مليون جنيه ،يف إطار  4مليارات جنيه ،ومت
توقيع الشرحية األوىل التفاقية متويل جتارة
الصادرات والواردات للدول األفريقية بني
املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
وبنك االسترياد والتصدير األفريقي بقيمة 100
مليون دوالر يف إطار الـ 500مليون دوالر.
إعداد  :كريم شكري

