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لدیة ابتكارات وخطط استثماریة ثاقبة، طموح ، ویدرك قیمة الوطن ویعمل دوما وفقا لمجریات 
البحث عن كل جدید حول العالم ، یقتحم ویغامر من أجل كل جدید ، العصر ، لم یتوقف عن 

بصماتھ واضحة فى مجال الصناعة ولدیة باع كبیر فى استثمارات الطاقة وتكنولوجیا الطاقة 
المتطورة ، مھموم بالوطن وعاشق لترابھ لدیھ دوما أفكار متجدده ، منحاز دائما للبلد ویعرف أننا 

مؤمن باألمل بعودة الریادة لمصر ، ویدرك قدر الرئیس عبد الفتاح نواجھ مشاكل عصیبة لكنھ 
السیسى ، ویثق أنھ سیعبر بمصر لبر األمان ، ال یبالى بالخسارة ویسعى لمكاسب تضیف 

القتصاد مصر، ینشر استثماراتھ فى ربوع مصر من بحرى حتى الصعید الدراكھ ان الھالینا فى 
نوز مصر وخیراتھا وعقولھا الناجحة المبتكره ، د . قبلى حق الرعایة والعمل، غیور على ك

محمد سعد الدین رئیس جمعیة مستثمرى الغاز أحد كبار المستثمرین فى الطاقة وصاحب المقولة 
الشھیرة :"مصر غنیة بإدارة غبیة فالخلل یكمن فى الروتین والموظف العقیم"، لكنھ دوما متفائل 

 ویثق فى قیادة مصر وشبابھا الواعد ..

 



 

 ھل ترى تحسن فى منظومة الطاقة ؟

قرار الرئیس عبد الفتاح وجرأتھ فى حل مشاكل الطاقة أحدث نقلة وتغییر فى منظومة الطاقة 
وكان لھ أثر كبیر وایجابى فى دعم االقتصاد ،ونجح الرئیس السیسى فى حل األزمات التى خلفھا 

لة وانشاء بنیة تحتیة وحل مشكلة االخوان وعجزوا عن حلھا ، و كان لدیھ بعد نظر بإعادة ھیك
الكھرباء واصبح لدینا فائض واتفاقیات ربط كھربائى مع دول شقیقة مما یسھم فى تحریك عجلة 

 الصناعة .

 ھل كان الرئیس محقا فى حماسھ لترسیم الحدود ؟

عملیة ترسیم الحدود البحریة ساھمت فى وجود اكتشافات واعدة من الغاز والبترول وكان 
لسیسى محقا ، فقد غیر ترسیم الحدود منظومة البحث واالستكشاف وجذبت انظار الرئیس ا

الشركات العالمیة وسنرى فى القریب حجم االكتشافات واقبال الشركات العالمیة على المناقصات 
 وحجم عملیات البحث والتنقیب .

 وماذا عن منظومة الدعم ؟

ودى الدخل ، وتتسم بالجرأة وتحتاج خطوات اصالح منظومة الدعم وعالج تشوھاتھ یفید محد
لقرارات سریعة ، و كانت الدولة حاضرة باصدار حزمة من اجراءات الحمایة االجتماعیة 

 لمساندة الفقراء.

 وماذا عن المشروعات القومیة ؟

خطة التنمیة بدأت مع انشاء مشروعات عمالقة وطرق وكبارى فى طفرة غیر مسبوقة ، لتتكامل 
بمحور قناة السویس وتعدیل قانون االستثمار لجذب المستثمرین وظھرت مع مراحل التنمیة 

النتائج فى مشروعات الطاقة ، وجاء نجاح السیسى فى السیاسة الخارجیة وفتح قنوات مع الدول 
العربیة واالتحاد االوروبى وامریكا لینعكس جلیا على االقتصاد وستظھر النجاحات أكثر فى 

 الفترة المقبلة .

 رؤیتك للمرحلة القادمة ؟ما ھى 

أطالب بمساندة الرئیس السیسى خالل المرحلة القادمة حتى تكتمل المشروعات التى بدأھا ونجنى 
الثمار ، واطالب الرئیس بضرورة تفعیل القوانین وتطبیقھا بكل حزم تى یحترم الجمیع القانون 

ار ، على أن نستعین بالخبرات وان یتم اختیار القیادات بمبدأ الكفاءة ومدى قدرتھم على االبتك
التى أثبتت وأعطت وخدمت البلد ، باإلضافة لالستعانة بالخبرات العالمیة ونبدأ من حیث انتھى 

 اآلخرون.

 ماذا عن خطة اقتحام عالم النووى ؟

الخطوة الجریئة والجادة بتوقیع عقد انشاء محطة الضبعة النوویة تحسب للرئیس عبد الفتاح 
یج الطاقة والتنوع الذى لھ مردود ایجابى فى احداث وفرة تعید مواكبة السیسى لتغییر مز

المشروعات الكبرى والطفرة الصناعیة التى بدإت تعود بانتعاشة فى االنتاج المتزاید و بدأت 



بشائر الخیر تھل مع بواكیر انتاج ظھر وان العام القادم ھو عام جنى الثمار والنتائج مبشرة 
العام القادم الننا اجتھدنا ومن الطبیعى ان اى مشروع یجرى التجھیز لھ وستظھر مالمحھا بقوة 

 والعمل فیھ لفترة من سنتان الى اربع سنوات .

  ھل أنت متفائل ؟

بدایة الخیر وجنى الثمار ، ومع عودة السیاحة سینتعش االقتصاد وستنتعش  ۲۰۱۸بال شك 
ظیمات دولیة ومخططات لمخابرات صناعات متعددة تدعمھا ، وما واجھتھ مصر من ارھاب وتن

 عالمیة اخذ منھا ومن رئیسھا الكثیر لكن القادم افضل وسیعود االقتصاد .

و االتجاه للمحطات النوویة حل مثالى وامن وخطوة ھادفة ویعطى میزات متعددة والعمل على 
للنضوب االستفادة بمزیج الطاقة وتنوعھا فالطاقة االحفوریة من البترول والغاز فى طریقھا 

وحتى نتفادى اى مشكالت تتولد من حروب تمنع عدم وصول الوقود یكون لدین بدیل قوى وامن 
سنة خالف محطات الكھرباء  ۱۰۰للطاقة، والوقود النووى تكلفتھ قلیلة والمحطات تعیش 

والمحطات الشمسیة. والبد ان یعى الجیل الجدید طرق االستخدام السلمى للطاقة النوویة وممكن 
دامھا فى طرق اخرى اذا لزم االمر، فھى امان واقتصادیة وخطوة ھامة وواعدة اتخذھا استخ

الرئیس عبدالفتاح السیسى لنواكب العالم ولو كانت الطاقة النوویة بھا شىء سىء لماذا تستخدم 
فى امریكا وروسیا والدول المتقدمة .. الخوف مطلوب لكن طالما توافرت معدالت االمان 

. الن دول عدیدة تستخدمھا بأمان ، البد ان ننوع مزیج الطاقة ونستفید من انخفاض فالداعى للقلق
التكلفة والنكون تحت رحمة احد لینتعش االقتصاد وتدور الصناعة. فالطاقة النوویة ھي المصدر 

األسھل واألقل سعًرا للطاقة، كما أنھا ستدر مقدرات كثیرة علي االقتصاد الوطني المصري، 
زیادة إجمالي الناتج المحلي ومعدالت التنمیة والتصنیع، كما أن الطاقة النوویة ھي  وستساعد علي

 االكثر نظافة وحمایة للبیئة.

 ما تقییمك لمشروع حقل ظھر ؟

مشروع حقل ظھر نقلة كبیرة فى منطومة البحث واالستكشاف فى میاھنا العمیقة التى بدأت تبوح 
مزید من االستثمار وشھادة جدارة لالقتصاد المصرى بأسرارھا وحافز قوى للشركات العالمیة ل

عالمیا وكانت مساندة الرئیس السیسى لقطاع البترول وتذلیل العقبات دافع قوى لیظھر حقل ظھر 
ویقول للعالم ھاھو الغاز یتدفق فى وقت قیاسى ویغیر منظومة العمل والخبرات لدى العاملین 

قدمة للبحث فى میاه مصر العمیقة. ووصول الغاز بقطاع البترول وبدایة قویة لتكنولوجیا مت
لخطوط الشبكة القومیة أكبر رد على انجازات الرئیس وصدق وعده ، وشھادة ثقة لقطاع البترول 
وقیاداتھ ، مصر قادمة وقادرة ان تتحول الى مركز محورى للطاقة .. تحیة واجبة للوزیر طارق 

 سى.المال والعاملین بقطاع البترول والرئیس السی

ولعل تواكب خروج الغاز من حقل ظھر وتوقیع عقد انشاء محطة الضبعة النوویة رسالة قویة 
لمن یستطیع التحلیل ویمتلك رؤیة .. ھى ضربة معلم للرئیس السیسى ومایحدث من حركة فى 

منطقة شروق التى یدخل فى نطاقھا حقل ظھر سیعید تشكیل خریطة الطاقة المصریة وسنصبح 
ى معادلة الطاقة لنستحق عن جدارة ان تصبح مصر مركزا محوریا للطاقة فى جملة مفیدة ف

 المنطقة.



 

 ما تعلیقك عما یدور حول الحدیث عن غالء األسعار ؟

جمیع الناس تتحدث الیوم عن غالء األسعار وإلى أین سوف تذھب الدولة والموقف محتقن 
والرئیس عبد الفتاح السیسى رجل جمیعھم سطحیین فى التفكیر ال یعلموا كیف تسیر األمور 

محترم ویفكر جیداً قال ال أرید أن أعطى مسكنات ولكن أرید األصالح من البدایات حتى تقوم 
الدولة ، سوف أوضح لك ماذا فعل لو أتى بمستثمرین من الخارج كیف سیعمل فى دولة لیس بھا 

جع على االستثمار فبدأ بعمل كھرباء وال غاز وال طرق وال موانىء وال یوجد بھا أى مقومات تش
شبكة طرق ضخمة وكھرباء زادت الضعف وفتح أستثمارات ضخمة فى مجال الغاز وسوف 
یحل مشكلة الغاز بالكامل نھایة العام القادم، سوف نصدر الغاز ولن نستورده ووفر مقاومات 

ق تعبر القناة موانى وثالث مطارات جدیدة ومساكن ، وأنفا ٦الطاقة لتشغیل المصانع وقام بعمل 
 واعاد صیاغة البنیة التحتیة .

 وماذا عن قانون العمل ومنطقة قناة السویس؟

تغییر قانون العمل مھم حتى إذا أتى المستثمر یستفید العامل من اإلنتاج وغیر قانون األستثمار 
ل وأعطى مرونة واستقاللیة لمسئولى منطقة قناة السویس وقال لھم لیس لكم شأن بالحكومة والك

كان یعتقد أن مشروع قناة السویس ھو شق قناة ولكن ھذا جزء من المشروع االساسى بالتالى بعد 
 األنتھاء من كل ھذا سوف نحصل على النتیجة .

 



 ھل تم النظر للتوسع واالھتمام بالزراعة ؟

بعمل الرئیس السیسى عینة دائما على مایھم االنسان البسیط والحظ ان اإلنتاج الزراعى قلیل فقام 
مشروع الملیون ونصف ملیون فدان ولن یظھر إنتاجھ إال بعد سنھ وعمل المزارع السمكیة وبعد 

 سنة یسطیع المواطن ان یشعر بالنتائج.

 ھل لك تعلیق على أداء الحكومة ؟

ألوم على الحكومة فى شئ واحد ھو عند رفع االسعار یجب دعم المواطن الفقیر بزیادة األجر 
ن الدعم النقدى عن طریق الرقم القومى وھى قاعدة بیانات خاصة بك ونبدأ وقلت ھذا من قبل أ

ملیون  ۱۲ملیار جنیة عندنا و ۳۳۰بدراسة األوضاع ونعطى زیادة على الرقم القومى لو الدعم 
ملیار جنیة كل شھر فى السنة  ۱۲رقم قومى لو اعطینا الف جنیة كل شھر لكل أسرة بالتالى 

ودعمت المواطن ، والمواطن خائف من وھم ألن ھناك من ھو مستفید بالتالى وفرت مبلغ كبیر 
 من تواجد الدعم وانا متفائل جداً سوف تظھر ھذه النتائج فى نھایة ھذا العام وبدایة العام الجدید .

 ھل ترى أن ھناك مستثمرین بالفعل بدأوا مشروعات جدیدة ؟

سنة ، وبالفعل عدید من المستثمرین  ھناك كثیر وفى قطاعات مختلفة وأقولك لك سوف تظھر بعد
 مصریین وعرب وكثیر من االجانب بدأوا مشروعات جدیدة .

 ھل ھناك تفاؤل بالنسبة لقطاع الطاقة ؟

بالطبع ھناك تفاؤل كبیر بالنسبة لقطاع الطاقة ألنھ عندما نعالج مشكلة الدعم سوف یعمل 
المواطن یأخذ كل شئ بدون مقابل  األشخاص بشكل جید وسوف یقوموا بالترشید فى النفقات ألن

 مادى فلماذا یرشد األنفاق وأصبحت بالتكلفة لة وفرت لنفسك ولیس للحكومة .

 ھل ترى أن ھناك معوقات یجب اصالحھا من أجل زیادة األستثمار؟

أوالً یجب ان نضع أنفسنا مكان المستثمر حتى یأتى لیستثمر ھنا ویجب ثانیاً أن یكون ھناك قانون 
ستثمار یراعى المصلحة العامة وعندما یكون ھناك أى مشكلة یكون ھناك محكمة واضح لأل

خاصة تنھى مشكلتى فى أقل من شھرین ونقبلھا جمیعاً ثالثاً العامل نعرف ما ھى حقوقة وما ھى 
واجباتھ ویرتبط عملھ بإنتاجھ وعند بدایة األستثمار ال عالقة للمستثمر بالجھات التى تنھى عملى 

جھة واحده فقط للتعامل مع المستثمر یأخذ رخصتھ وھم ینھوا باقى األمور الداخلیة ویجب عمل 
للدولة رابعاً واألھم لألستثمار داخل الدولة ماھى الممیزات التى سوف تعطیھا لى دون غیرك 

یجب ان نعرف ممیزات المنافسین لى واعطیك میزة عنھم خامساً ویستطیع المستثمر أن یحول 
أى وقت لو اعطیت المستثمر كل ھذا سوف تصبح الدولة من دول االستثمار إستثماراتھ فى 

 الواعدة و الكبیرة. 

 ما الذى یجب أن یتم من وجھة نظرك؟ 

بلدنا لدیھا كل شئ ومواردھا كثیره وممكن ان تصبح أغنى دول العالم وقلت واكرر أنھا بلد غنیة 
بإدارة غبیة ، وفى مواقع التواصل األجتماعى ھناك من یقولون ان الدولة تھدر فى أموال دون أن 

ند زیادة یعطى الفقراء ولكنھم ال یفھموا ولكن ما المانع ان نعطى الفقراء تعویض مالى فمثالً ع
 األسعار داخل الشركة سألنا كل موظف ما الزیادة التى زادت علیك واعطیناھم الفرق مادى على 



 

فى الشھر لیس لھا عالقة بالراتب ولكنھا لغالء المعیشة ویجب ان یكون  ۱٥الفور وتصرف یوم 
الدولة ھناك تكاتف ویتم تطبیق ذلك على جمیع الموظفین ولیس على فئة معینة ویجب أن تقوم 

بتطبیق ھذا التصرف وأنا مستعد لرفعھا إلى الف جنیة فیجب مساندة الموظف فى ظل الغالء 
ألف جنیة  ۲۰الحالى وھذا واجب الحكومة أتجاه الموظف وھناك من یصل راتبة فى الشھر إلى 

ھذا الغالء لن یؤثر علیھ كثیراً ولكن یجب أن نقف بجوار الفقیر الذى لیس لدیھ رفاھیة وكان 
 جنیة شھریاً لكل رقم قومى . ٥۰۰یجب على الحكومة عند إصدار القرار على الفور

 ما ھي مشكلة الطاقة في مصر ؟

مشكلة الطاقة في مصر لیست ولیدة الیوم والمفترض أننا بلد بھا تنمیة والبد أن تواكب الطاقة 
ضافة إلي األیدي العاملة التنمیة التي تحدث في أي بلد ویجب توافر الغاز والبترول والكھرباء باإل

المدربة والعنصر اآلخر وھي األموال الالزمة لبناء المنشآت وتشغیلھا. وبالنسبة لمشكلة الطاقة 
فمن المفترض أن لدینا في مصر خطة للبحث واالستكشاف للبترول والغاز ونروج لھا إلحضار 

العدید من الحوافز لجذبھم  الشركات العالمیة للتنقیب واكتشاف حقول جدیدة ونقدم لھذه الشركات
واستمرارھم لتنمیة الحقول لتساعدنا في استخراج خامات الطاقة لتواكب التنمیة المنشودة ویجب 

أال نستكین الن لدینا حقوال منتجة ویجب تفعیل االستكشاف وتطویر الحقول. والبد للتنمیة من 
ني نظریات العصر الشمولي وھو ضخ استثمارات جدیدة ولكننا نواجھ سیاسة خاطئة منذ األبد بتب

 دعم كل شيء وذلك خطأ كبیر.

 ھل تؤید رفع دعم الطاقة عن المواطنین ؟

أطالب بتوجیھھ للمستحقین، فمسألة الدعم تعمل نوعا من التراخي وسوء االستخدام یعني سلعة 
اك مثل الكھرباء لو دفع المواطن خمسة قروش عن كل كیلو مثال فلن یھتم بالترشید ویكون ھن

ھدر وستتركھا شغالة لیل نھار وكذلك البنزین والسوالر یعامل بنفس الطریقة من التراخي وعدم 
الترشید نظرا لرخص سعره. فال یتجھ المواطن للترشید إال إذا كان للمادة التي یستخدمھا قیمة. 

تكلفة وطالما رخص السعر قل االھتمام بالترشید فالبد من ترشید الدعم فسلعة مثل البوتاجاز 
جنیھ مما یزید الھدر والتھریب، ویشجع الناس علي المتاجرة  ۲جنیھا وتباع بـ ۷٥األنبوبة الفعلیة 

بالسوق السوداء وكذلك لیتر السوالر یباع بستة أضعاف.. إحنا فاتحین الحنفیة علي اآلخر. 
توجیھ  ملیار جنیھ. ولو تم ۱۸۰ملیون إلي أن وصلنا  ٥٥۰واألرقام في تصاعد كنا بندعم بـ 

الدعم بعنایة ولألفراد الذین یستحقونھ ونعطي جزءا للمصانع مع التفریق في أن كل المصانع 
لیست مستحقھ للدعم فمثال المصانع التي لھا دور واضح في التصدیر وجلب العملة الصعبة البد 
 من دعمھ وممكن الدعم یكون نقدیا لكن دعم السلع غیر مجد ویسمح بحصول مواطن مقتدر علي

عدد أكبر بنفس قیمة الدعم أي أنھ یستفید مرات مضاعفة ألنھ یصعب السیطرة علي السلع 
والیمكن منع شخص من الشراء فلو ھناك سلعة مدعومة بجنیھ فالفقیر سیحصل علي قطعة أو 
اثنتین أما الغني فیمكنھ الحصول علي ملیون قطعة وبھذا یكون قد حصل علي ملیون جنیھ دعم 

لة. فالدعم النقدي ھو الحل. وسیدفع للترشید ومناسب في حالة الكھرباء. والتي فمن یحكم المسأ
یجب أن یكون لنا وقفة ألننا بحاجة ملحة للترشید ونظرا ألننا نعاني أزمة نقص الوقود الالزم 

 للمحطات وتھالك المحطات التي تعمل حالیا وحاجتھا الملحة لصیانات متكررة.

 

 



 

 كھرباء ؟وما سبل مواجھة مشاكل ال

اللجوء للطاقة البدیلة ھو الحل األمثل في ظل الضغوط التي تالحقنا في نقص الطاقة وتراجع سبل 
توفیرھا. فقد حبانا هللا بشمس مشرقة وفترة سطوع لیست موجودة إال في استرالیا والجزائر ولدینا 

وا استخدام الطاقة كل الممیزات الطبیعیة. والبد أن نستفید من التجربة األلمانیة حیث استطاع
الشمسیة رغم عدم سطوع الشمس عندھم لكننا أھملنا ما أعطانا هللا من فترات سطوع المثیل 

 ۳۲میجاوات بتكلفة  ٥لھا.بل یمكننا أن نغذي أوروبا كاملة بالطاقة الشمسیة. وبإمكاننا إنتاج 
 من إنتاج مصر من الكھرباء. 20% ملیار جنیھ ونغطي

 التنفیذ؟وما ھى المشكلة في 

ببساطة المشكلة في صاحب القرار، فمشاریع عدیدة تتوقف بسبب الروتین وأفكار عدیدة تموت 
بسبب اإلھمال فكل مسئول یھمھ عدم الدخول في مشاكل فالكھرباء تصلھا المواد البترولیة 

د مدعومة وتستھلكھ في تشغیل المحطات وتبیع الكھرباء بسعر یقل عما لو باعتھ عن طریق التولی
بالطاقة الشمسیة فتستریح وال یجتھد مسئول في البحث عن مصادر جدیدة للطاقة. وباعتقاده یأن 

التكلفة أقل من خالل استخدام المازوت والغاز لكنھ نسي أن كل ھذه المواد مدعومة وتم حرق ھذا 
 الدعم في الھواء.

 وكیف نشجع استخدام الطاقة الشمسیة؟

مشروعات من خالل تشجیع حكومي ولو تم تبسیط األمور للناس لدینا بنوك یمكنھا تبني تلك ال
سنوات تعوض تركیب محطة طاقة شمسیة  ۸فبحسبة بسیطة تكلفة فاتورة الكھرباء علي مدار 

توفر استھالكنا مدي الحیاة. لكن المشكلة في التمویل الذي یجب أن تشجعھ الحكومة لتحفیز 
تولیده وباإلمكان دخولھ لشبكة الكھرباء ویستفید من الناس. ومن خالل االستخدام ھناك فائض یتم 

قیمتھ المواطن وھذة الطریقة تضمن توفیر كمیات كبیرة من الكھرباء یمكن من خاللھا توفیر 
المحطات نھارا وتشغیلھا لیال وھذا یعطینا فرصة لعملیة الربط الكھربائي مع بعض الدول 

االستھالك یختلف بیننا فاالستفادة تكون للدولتین المجاورة ویمكن تبادل الكھرباء ألن وقت ذروة 
ویمكن تطبیق تلك المنظومة مع السعودیة. وھناك مشكلة أخري وھي أن طریقة استخدامنا للطاقة 

وات. وھذا  ۸۰وات تعطینا إضاءة  ۱۰خاطئة ففي أمریكا یستخدمون اللمبات الموفرة یعني لمبة 
واطنین الستخدام اللمبات الموفرة. وإعطاء حوافز التقصیر من الحكومة التي یجب أن تحفز الم

للمستوردین بخفض الجمارك علي اللمبات الموفرة ورفعھا للعادیة ودعم مصانع اللمبات الموفرة 
 في مصر.

 وماذا قدمتم فى ھذا المجال ؟

البد التأكید على اننا فى مجموعة سعد الدین لدینا تجارب ناجحة فى الطاقة الشمسیة حیث قمنا 
منزل بسوھاج وتم تسلیمھم ، باالضافة الى  ۳۰۰۰تتفیذ مشروع للطاقة الشمسیة وتوصیلھا الى ب

میجا ، وقد حققنا سمعة دولیة فى مجال الطاقة السمسیة  ۲۰تنفیذ محطة سیوة بالكامل بقدرة 
میجا ، ونعتبر تلك  ٥۰لنتوسع لنقل خبرتنا والتجربة الناجحة الى جیبوتى القامة محطة بقدرة 

 تجربة بمثابة رسالة نحملھا كسفراء لمصر فى الخارج .ال

 



 

 وما ھوالدور الحكومي الذي تتمناه ؟

البد أن نسیر في خطوط متوازیة بعمل اكتشافات جدیدة لحقول البترول وتفعیل تنمیتھا وكذلك 
 ترشید استھالكنا للطاقة إلي جانب التوسع وتشجیع استخدام الطاقة البدیلة لتحل المشكلة التي

تحاصرنا وتزحف علي األجیال القادمة وتطارد مسار التنمیة. فالبد من تشریع یرفع السعر ومن 
 یستحق الدعم یحصل علي دعم نقدي.

 وماذا عن فكرتك الخاصة ببنك القیادات ؟

بنك القیادات ھو أفضل طریقة الختیارالقیادات فالبد من االتفاق على الیة وطریقة اختیار القیادات 
ف للوظائف ویتم عمل اعالن ومن یجد فى نفسھ الكفاءة یتقدم ونعمل لجنة اختیار ، وعمل توصی

ویتم تنقیتھم ، یتم االحتفاظ بباقى بیانات المتقدمین وعمل قاعدة بیانات فى كل مجال لالستعانة بھم 
فى كل القطاعات وقت الحاجة ، فبنك القیادات ھى الفكرة المثلى .ویظلوا موضع اھتمام ومتابعة 

. وأؤكد أن مصر ملیئة بالخیرات والموارد ، لكن لألسف مصر دولة غنیة بعقول غبیة.العیب فى 
طریقة التفكیر واالدراة ، وتطبیق القانون یجب أن یكون على الجمي. بنك القیادات مطلوب 

 الحداث طفرة فى االدار .

 ماذا قدمتم كمستثمرین من مغامرات القتحام الصحراء ؟

لة وغنیة بموارد لم تستغل لكننا نعاني من عدم وجود حوافز لالستثمار، لدینا صحاري ھائ
بصراحة مصر غنیة بإدارة غبیة. فالطریقة التي تعامل بھا الحكومة المستثمرین طاردة وال 

تشجع علي الجذب ولم تتجھ الدولة لتنمیة الصحاري بالفكر الذي یجلب فرصا حقیقیة فالبد من 
مستثمر سواء كان مصریا أو أجنبیا ألن الفائدة في النھایة للبلد. وھناك تغییر الفكر القدیم مع ال

 تجارب سیئة للتعامل الحكومي مع الذین یبحثون عن استثمار وتنمیة حقیقیة وفعلیة.

فمنذ فترة ذھب عدد من المستثمرین لسیوة لبحث رؤي وخطوات لالستثمار الزراعي ورأینا  
الفحص تبین وجود ملح جید وبدأنا عملیة غسیل الملح منطقة صخریة ملحیة وبعد التحلیل و

ألف طن ملح في المرحلة األولي للتصدیر لكننا ظللنا سنة نجري وراء استخراج  ۲۰۰وجمعنا 
التصاریح من إدارة إلدارة ومن وزارة ألخري. فھل ھذا األسلوب یشجع علي االستثمار. 

ختلفة تماما لألسف. فمناخ االستثمار مایحدث من تسھیالت كالم والحقیقة علي أرض الواقع م
 بكل أسف وصل لمرحلة الصفر. الیوجد أمان وتعامل بجدیة مع المستثمر.
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