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  .االھتمام بالمواطن البسیط و تقدیم الدعم العینى لھ ◄|

   .تحسین مناخ االستثمار و تسھیل مھمة المستثمر فى الحصول على التراخیص ◄|

رئیس جمعیة مستثمرى رئیس مجموعة شركات سعد الدین و   یعتبر الدكتور محمد سعد الدین
الغاز أحد كبار المستثمرین فى الطاقة و الدینامو الذى ینوب عن مستثمرى القطاع فى توصیل 
مطالبھم إلى الحكومة بحكم منصبھ فى الجمعیة أو اتحاد الصناعات و كذلك خبرتھ فى القطاع 

 . عاما ٤۳  تتعدى  التى
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للدولة وھو المحرك الرئیسى لجمیع قطاع البترول ھو المیزان االقتصادى   یرى أن  سعد
یبحث دائما فى كل جدید فى عالم الطاقة وحلولھا التى   القطاعات فى مصر. الدكتور سعد الدین

نبغ فیھا ولكنھ ینوع استثماراتھ لیثبت دائًما أن النجاحات ال تأتى بسھولة ولكن تأتى بجھد 
 .البترول قویا متماسكاجعلت قطاع   ومشقة، فھو لدیھ أفكار قویة واقعیة مدروسة

الكثیر من   ویرأس مجموعة عمالقة حققت  فھو تقلد عدة مناصب فى منظمات األعمال
الدكتور محمد سعد إن تغییر قانون العمل مھم حتى إذا أتى المستثمر یستفید   النجاحات.قال

قناة العامل من اإلنتاج وغیر قانون االستثمار وأعطى مرونة واستقاللیة لمسئولى منطقة 
الدعم   السویس، مضیفا أنھ یجب دعم المواطن الفقیر بزیادة األجر وقلت ھذا من قبل إن

النقدى عن طریق الرقم القومى وھى قاعدة بیانات خاصة بك ونبدأ بدراسة األوضاع ونعطى 
ملیون رقم قومى لو أعطینا ۱۲ملیار جنیھ عندنا  ۳۳۰الدعم   زیادة على الرقم القومى لو

ملیار جنیھ كل شھر فى السنة بالتالى وفرت مبلغ ۱۲كل شھر لكل أسرة بالتالى جنیھ  ۱۰۰۰
كبیر ودعمت المواطن ، والمواطن خائف من وھم ألن ھناك من ھو مستفید من تواجد الدعم 

 . وأنا متفائل جداً سوف تظھر ھذه النتائج قریبا

حتى یأتى لیستثمر ھنا  وعن مناخ االستثمار قال سعد : یجب ان نضع أنفسنا مكان المستثمر
ویجب أن یكون ھناك قانون واضح لألستثمار یراعى المصلحة العامة وعندما یكون ھناك أى 

و البد أن   مشكلة یكون ھناك محكمة خاصة تنھى مشكلتى فى أقل من شھرین ونقبلھا جمیعاً 
 .وما ھى واجباتھ ویرتبط عملھ بإنتاجھ  نھتم بالعمال و نعرف ما ھى حقوق العامل

وعند بدایة االستثمار ال عالقة للمستثمر بالجھات التى تنھى عملھ ویجب عمل جھة واحده  
 .فقط للتعامل مع المستثمر یأخذ رخصتھ وھم ینھون باقى األمور الداخلیة للدولة

المحلیین واألجانب للعمل وأوضح سعد أن قانون تنظیم الغاز الجدید سیجلب مئات المستثمرین 
المقبلة، وسیكون نواه الكتشافات جدیدة ستجعل مصر خالل السنوات الخمسة  بالسوق المصري

ستصدر ، مشییًرا بأن القانون الجدید الذى على مستوى الشرق األوسطمركًزا إقلیمیًا للغاز 
یضعھا في مقدمة الدولة الئحتھ التنفیذیة قریبا، سیرسم إستراتیجیة جدیدة لمصر، بحیث 

وألول مرة لم یعد االستثمار فى الغاز حكرا ى ھذا القطاع، مشیرا إلى أنھ الجاذبة لالستثمار ف
 .حق المستثمر أن یعمل فى أى نوع من الغازعلى الحكومة، بل أصبح من 

وستحقق مصر االكتفاء وأكد أن دور مستثمرى الغاز في المستقبل القریب سینمو بشكل كبیر 
العالم، وسیصبح الحلم المصري بأن تكون مصر ول الذاتي من الطاقة، وستصدر الباقي لكل د

 .إلنتاج وتصنیع الغاز الطبیعي بالعالم، وذلك طبقا للقانون والجدیدةمركزا إستراتیجیا 

بمجرد صدور وتوقع "سعد الدین"، دخول مئات الشركات الجدیدة في قطاع الغاز المصري 
 .المقبلةالالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الغاز فى األسابیع 

لالستثمار فى القانون الجدید یمثل دعوة لكل المستثمرین المصریین واألجانب، ولفت إلى أن 
وتصدیر وشراء وبیع للغاز، وكل مصر، بمعنى أنھ سیكون لدینا إنتاج وتخزین ونقل وتسییل 

 .المقبلةإلقامة صناعات تعتمد على الغاز فى الفترة ھذه أنشطة ستجلب مئات المستثمرین 

 

 



وبھذه الطریقة ، یمكن للمجموعة تحقیق التنوع بین األنشطة الزراعیة والصناعیة على شكل 
سعیا وراء رغبتنا العظیمة في تطویر وتسریع أداء .٪۱۰۰إنشاء شركات مساھمة بنسبة 

ملیون دوالر  ۱۰۰المجموعة ، یمكنھا تحقیق معدالت استثمار كبیرة تصل إلى أكثر من 
أعداد ھائلة من الموظفین في جمیع المجاالت في معظم المحافظات مثل القاھرة  باستخدام

نطمح دوًما إلى تحقیق المزید من الترویج  .ودمیاط والكاشلیة والغربیة والبیرة شمال سیناء
 من إنشاء وإضافة قیمة مفیدة إلى المجتمع . وتحسین األداء حتى نتمكن من

 

 

 

 
 
 

 
 
 


