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تظاهرة برعاية مجلس األعمال المصري الفرنسي والسفارة الفرنسية في مصر والسفارة المصرية في فرنسا وهيئة ميديف 

 أنترناسيونال )الذراع الدولي لتجمع المنشآت الفرنسية(
  



 شركة انجيج كونسلتنج لالستشارات -كريم رفعت 

وهي شركة  5112لتنج في فبراير سانجيج كون األولى. وقد أسست  أسعد اهلل صباحكم. أنا مدير هذه الطاولة المستديرة 
 11مصرية لالستشارات متخصصة في العالقات العامة والحكومية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وكنت قد عملت لفترة 

في ا لشؤون الشركات عاما في وزارة الخارجية المصرية وكنت مستشارا دبلوماسيا لدى وزارة التجارة والصناعة في مصر ومدير 
 شمال أفريقيا لدى شركة التبغ البريطانية األمريكية.

سوف أقدم لكم المحاضرين في هذه الطاولة المستديرة: السيدة ليلى فرح مقدم الممثلة المقيمة لبنك التنمية األفريقي في 
د سميح ساويرس رئيس ومدير عام مصر والسيد فؤاد يونس رئيس مجلس األعمال المصري الفرنسي عن الجانب المصري والسي

ر عام اتحاد المصارف العربية والفرنسية والسيد فرانك سيكوال القائم على يمريك دو رينييس مدينفيذي الوراسكوم للتنمية والسيد آت
 القسم االقتصادي في السفارة الفرنسية في مصر.

اء مع التركيز على التقدم المحرز والتحديات الماثلة فرنسا هي الشريك االستراتيجي المفضل لمصر. وعلينا إقامة حوار بنّ 
في مصر. فمصر تعاني من ضغط إعالمي مجحف. وصورة البلد سلبية في وسائل اإلعالم التي تتحدث عن الهجمات 

خ في واالنقالبات وحاالت العنف أكثر من حديثها عن استمرارية وجود شركات تاليس وكارفور والفارج واورانج وأكسا للتأمين إل
مصر. كما أن النظام المصرفي المصري في حالة متينة. إذ كان أول مرسوم أصدره الرئيس السيسي يخص تشكيل لجنة عليا 

يندرج في مرسوما. فاعتبر البعض أن هذا  191ع الرئيس السيسي على لإلصالح التشريعي. ومنذ وصوله إلى سدة الحكم، وقّ 
 أن معظم رجال األعمال المعنيين باالقتصاد المصري يؤيدون إصالح المؤسسات في لسلطة التشريعية. إالإطار سوء استخدام ا

 البالد )الحد األدنى للرواتب والعدالة في توزيع الثروة(.

هذا وقد أعادت مصر النظر منذ ذاك باإلنفاقات في قطاع الطاقة وسترفع سعر الكهرباء من في غضون خمسة أعوام في 
ن أسعار جو من الشفافية الكاملة.  وقد تطلب ذلك شجاعة كبيرة من طرف رئيس الدولة الذي يحظى بشعبية واسعة. هذا وا 

شراء الطاقة غير المتجددة هي من أعلى األسعار في الشرق األوسط واألكثر جاذبية في أفريقيا والعالم العربي. كما أن قناة 
مليون مصري. وقد  22أيام وجرى تمويلها من طرف  مليار دوالر تم جمعها في ثمانية 8,665السويس الجديدة قد تطلبت 

مليار دوالر من المساعدات والتوقيع على  7,5بلدا مما سمح بجمع  115جمع مؤتمر شرم الشيخ أكثر من ألفين مشارك من 
ريق مليار دوالر. وأكدت السيدة كريستين الجارد رئيسة صندوق النقد الدولي على أن مصر على الط 21عقود أولية بمبلغ 

 الصحيح.

ومعدالت الفائدة والطاقة والجمارك وشفافية  القطع األجنبيإال أنه يترتب على مصر مواجهة عدد من التحديات: 
ادية في مصر وعن دور المؤسسات التي يعملون بها في ائنا لمحة عن االستراتيجية االقتصالضرائب. أدعو المحاضرين إلعط

 هذه االستراتيجية.



 

 رئيس مجلس األعمال المصري الفرنسي عن الجانب المصري –فؤاد يونس 

، تم وضع استراتيجية اقتصادية جديدة 5112صباح الخير وشكرا لكم جميعا. على إثر انتخاب الرئيس السيسي في 
الركائز، ومنها وتستند هذه االستراتيجية على عدد من إلنعاش االقتصاد واستعادة الشرعية الدولية وثقة المستثمرين األجانب. 

 سيما في شمال سيناء. تأمين بيئة مستقرة من خالل مكافحة اإلرهاب المحلي وال

وصوال إلى  5112في  ٪4,5تتمثل أساسا في معدل نمو  5119-5112األهداف االقتصادية الكلية التي و ِضعت لفترة 
 .5119في  ٪8وأقل من  5112من إجمالي الناتج المحلي في  ٪11وتخفيض عجز الميزانية إلى أقل من  .5119في  7٪

 .5119مليار دوال من اآلن حتى  12 واجتذاب استثمارات أجنبية بمبلغ .5112في  ٪82وتخفيض الدين العام بنسبة 
. وقد استفادت سياسة تخفيض عجز الميزانية من اإللغاء الجزئي للدعم 5119بحلول  ٪9وتخفيض معدل البطالة إلى 

كما سيرتفع سعر الكهرباء تدريجيا على مدى  ٪78بنسبة وصلت إلى  المحروقات أسعار تلحكومي للمنتجات النفطية، فارتفعا
القيمة المضافة  رسمخمسة أعوام. وثمة أمر آخر ال يحظى بالشعبية وهو وضع سقف للرواتب في القطاع العام. كما أن إنشاء 

 ية التحصيل الضريبي.سيساعد على رفع فعال -وهو أمر خالفي  –

هذا وتعمل الحكومة على تحسين مناخ األعمال من خالل تعديل النظام القضائي للسماح بحل سريع للنزاعات بين الدولة 
 والمستثمر فيما له عالقة بالخصخصة والطاقة والضرائب وحقوق الملكية. وجرى إنشاء لجنة لفض النزاعات بدأت فورا بعملها.

من طرف رئيَسي البلَدين، ويجتمع في إطاره سنويا عشرون رجل  5111في المصري الفرنسي  أ نشئ مجلس األعمال
 أعمال من كبريات المجموعات الفرنسية وعشرون رجل أعمال مصري، وذلك بغية:

 حجم االستثمار الفرنسي في مصر ومساعدة الشركات في مصر على حل مشاكلها مع الحكومة والحصول  زيادة
 على التراخيص الالزمة لتطوير أنشطتها.

 .تيسير الصادرات المصرية إلى فرنسا من خالل العمل مع وزارة التجارة والصناعة واتحادات الصادرات القطاعية 

القتصادي في السفارة الفرنسية في مصر ومع بزنس فرانس وغرفة التجارة الفرنسية في ولدينا عالقات ممتازة مع القسم ا
 مصر وميديف )تجمع المنشآت الفرنسية(.

 

 )اوباف( مدير عام اتحاد المصارف العربية والفرنسية –آيمريك دو رينييس 

مصرفا عربيا من بينها  19ويملكه  ٪77اوباف هو مصرف تابع لمصرف التسليف الزراعي )كريدي آجريكول( بنسبة 
مصرف  29مصرف في مصر من أصل  51 من خاللعاما  51البنك المركزي المصري. نحن نعمل في مصر منذ أكثر من 



مرافقة عمليات االستيراد والتصدير. اإلصالحات الجارية ال يمكن أن  علىلديها رخصة للعمل في البالد. ونعمل مع المصارف 
المركزي ذا استندت إلى نظام مصرفي متين. ونالحظ أن المصارف المصرية ذات رسلمة جيدة. والبنك تكون فعالة إال إ

المصري وضع أنظمة صارمة وناجعة. ومنذ عشرين عاما لم نشهد قط أية حالة في التخّلف عن الدفع من طرف المصارف 
ومتينة. وقد برهنت المصارف المصرية على قدرتها على المصرية. فمصر تتميز في العالم العربي بأن فعالياتها المالية موثوقة 

من أصول المصارف المصرية هي سندات  ٪71المقاومة حتى خالل األعوام الصعبة. إال أنها عرضة للمخاطر السيادية ألن 
دارتها سليمةدولة، لكنها ال تزال ذات سيولة   .وا 

 

 رئيس ومدير عام تنفيذي الوراسكوم للتنمية –سميح ساويرس 

ن قامت وسائل اإلعالم بدعوة السياح لعدم الذهاب إلى مصر فلن يذهبوا.  في قطاع السياحة، ال يمكننا أن نغّير العالم. وا 
حملة ترويجية. أما في الوقت الراهن، فالوضع صعب جدا. وهذه  قوبالتالي علينا انتظار عودة السياح، وعندها يمكننا إطال

وعشنا مثل هذه الحاالت في الماضي. فتحت تأثير الخوف ال يمكن العمل في قطاع السياحة ألن  ليست المرة األولى إذ سبق
 العاصفة. انحسارالمتعة. وبالتالي ينبغي أن ننتظر أساسا على مبدأ الترفيه و هذا القطاع يستند 

 

 كريم رفعت

 هل التدابير التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاع السياحي كافية ؟

 

 اويرسسميح س

كاّل هذه التدابير ليست كافية وأتت متأخرة. هذه هي الحالة دوما: إذ نحن ال نحّضر أنفسنا لمواجهة األزمات وال نتعّلم 
 الدروس من األزمات الماضية.

 

 كريم رفعت

 في مضمار السكن االجتماعي، هل تترك الدولة ما يكفي من هامش الحركة للقطاع الخاص؟

  



 سميح ساويرس

كاّل، ليس في مصر. فالدولة المصرية ترغب في االستثمار في السكن االجتماعي. والمنافسة بين القطاع الخاص والدولة 
غير واضحة بينما يعود هذا القطاع بفائدة كبيرة على الفئات المستضعفة ويمثل بصيص أمل للفقراء. يتوجب تحديد قواعد اللعبة 

 ي يستطيع الناس أن يتملكوا بيوتهم.لكي يستطيع هذا القطاع أن يتطور ولك

 

 كريم رفعت

 ما هي األدوات التي تستخدمها فرنسا لالستثمار في مصر؟ وما هو وضع االستثمارات المباشرة الفرنسية في مصر؟

 

 رئيس القسم االقتصادي في السفارة الفرنسية في مصر –فرانك سيكوال 

تستفيد المنشآت الفرنسية من التقارب بين فرنسا ومصر. فمصر بلد عظيم وحضارة عظيمة منذ غابر األزمان. وقد سبق 
 لالزما القطع األجنبيونقص  المصرية وشهدت الحالة التي هي فيها اليوم فيما له عالقة بالحسابات الخارجية وقيمة العملة

يعطي أحيانا االنطباع بابتعادها عن اإلنذارات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، بينما في الحقيقة نحن  لالستيراد. وهذا
ونتائج القالقل السياسية  5118إزاء القوة الهادئة في بلد واثق من نفسه. فقد اضطرت مصر لمواجهة تبعات األزمة المالية في 

ن المصالح الفرنسية لطالما بقيت  واالجتماعية على إثر الربيع العربي. هذا في مصر. فلم تغادرها أية شركة فرنسية  محفوظةوا 
. لدى 2ين فرنسيين باعهما القائمون عليهما بغية االمتثال لحصص بازل خالل األعوام األربعة المنصرمة، ما عدا مصرفَ 

فصَلين متتابَعين من النمو االقتصادي  مصر قدرة كبيرة على الصمود ولم تدخل قط في حالة الركود االقتصادي ولم تشهد
أو كما هو متوقع إلى  ٪7وسيصل إلى  ٪5السلبي في إجمالي الناتج المحلي. واليوم يبلغ معدل النمو، ولو أنه ضعيف، نسبة 

. وقد اضطلع البلد بجهد هيكلي فيما له عالقة بالدعم الحكومي للمحروقات )وهو أمر ضروري( ورواتب موظفي الدولة 2٪
ن جرى تطبيق اإلصالحات الهيكلية فإن  رسموستسمح زيادة  (.مطلوبهو أمر )و  القيمة المضافة بزيادة موارد ميزانية الدولة. وا 

تطورا م رضيا والمبادالت التجارية بين في مصر من جديد وبقوة. المنشآت الفرنسية تتطور النمو االقتصادي المصري سينطلق 
في صرف الوذلك بسبب مشكلة أسعار في األعوام الماضية لصالح فرنسا في الوقت الحالي، فرنسا ومصر تزايدت تزايدا كبيرا 

 مصر التي تؤثر سلبا على القدرة التصديرية.

يس افتتحت خامس مصنع لها. ومنذ تسعة المنذ ثالثة أشهر. شركة الكت رشركة أكسا للتأمين افتتحت أعمالها في مص
 في مصر. االستثمارات الفرنسية موجودة وستبقى موجودة.أشهر افتتحت شركة لولاير مصنعا لها 

 



 كريم رفعت

 ما هو وضع المفاوضات بين مصر وبنك التنمية األفريقي؟

 

 الممثلة المقيمة لبنك التنمية األفريقي في مصر –ليلى فرح مقدم 

م الدعم للحكومة يية يعمل على عدة مستويات. أوال تقدمبنك التنمية األفريقي هو عبارة عن مصرف متعدد األطراف للتن
مليون نسمة منهم الكثير من  91من حيث السياسات االقتصادية وتمويل التنمية والقطاع الخاص. يبلغ عدد سكان مصر 

ة االجتماعية، الشباب الساعي إلى فرص العمل والم طالب بالخدمات العامة وبحوكمة أكثر شفافية. فيما له عالقة بمسألة التنمي
تواجه الحكومة المصرية الجديدة عددا من المؤشرات االقتصادية الكلية الضعيفة والحاجة إلى البنى التحتية ومعدل نمو 

عجز الميزانية )من  التعامل معاقتصادي إلجمالي الناج المحلي عانى خالل فترة القالقل. وعلى مستوى االقتصاد الكلي ينبغي 
التي ينبغي صرف السياسة أسعار القطع األجنبي( و تدفقات الخزينة )احتياطيات و ي وضبط اإلنفاق العام( الضريب التوحيدخالل 

 أن تكون أكثر مرونة. فتحرير أسعار الصرف من شأنه أن يسمح بالتوصل سريعا إلى حل للمشاكل االقتصادية.

طبعا ينبغي إحالل االستقرار في بيئة االقتصاد الكلي، ولكن السكان األفقر ال ينبغي أن يتأثروا بهكذا سياسة على وجه 
العموم وال بارتفاع سعر الكهرباء على وجه الخصوص. والنمو االقتصادي في مصر ينبغي أن يأتي من القطاع الخاص. أوال 

جراء إصالحات على التراخيص الصناعية للسماح بتغيير نظام الترخيص خالل ينبغي تحسين بيئة األعمال، ومنه ضرورة إ
. ٪22,5. وثمة أولوية أخرى وهي توحيد ضريبة الدخل بينما جرى تخفيضها مؤخرا لنسبة 5118يوما من اآلن حتى  181

ن القطاعين العام والخاص الحكومة تدرك ضرورة الشراكات بيذج تمويل التنمية. ومن جهة أخرى، ينبغي إعادة النظر في نمو 
سنوات ومن المتوقع هذا  2 فترةبرنامج التوحيد االقتصادي الكلي هذا على  ويمتدوترك إدارة البنى التحتية للقطاع الخاص. 

وينبغي على اإلصالحات أن تكون محمولة وغير قابلة لإللغاء. فثقة األسواق بالغة مليار دوالر لتمويل تنفيذه.  1,5العام توفير 
 ألهمية في هذا اإلطار.ا

 

 كريم رفعت

 هل بإمكان بنك التنمية األفريقي مساعدة المستثمرين المصريين في أفريقيا؟

 

 ليلى فرح مقدم



منها االندماج اإلقليمي. وقد طلبت الحكومة  يمول بنك التنمية األفريقي القطاع الخاص مباشرة. ولدينا خمسة أهداف،
أن ندعم التزامات مصر في أفريقيا وال سيما من خالل خروج القطاع الخاص المصري إلى أفريقيا من أجل منا المصرية 

التمويل المشترك لالستثمارات. أما تمويل البنك للتجارة فهو طريقة أخرى لدعم الحضور المصري في أفريقيا. فضال عن ذلك 
بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.  الوسائطشاء وسائل نقل متعددة سيما من خالل إن نحن بصدد إنشاء بنى تحتية إقليمية وال

ن التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة مع  يةوسوف ت عرض دراسة لتحديد االستراتيجية المتعلقة باالستغالل الفعال للموارد الطبيعية. وا 
يقي والجماعة االقتصادية في الجنوب األفريقي السوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها والجماعة االقتصادية في الشرق األفر 

 مكانتها في القارة األفريقية.لكي تجد مصر سيتيح فرصة لالتي تنتمي إليها مصر، 

 

 سميح ساويرس

 في األعوام األخيرة، غيرت بلدان أفريقية سلوكها ونظرتها لعالقاتها مع المستثمرين مع ابتعاد الدولة بالكامل. 

 

 كريم رفعت

 يمكننا القيام به لتحقيق الشمولية المالية؟ ما الذي

 

 آيمريك دو رينييس

 29. وبالتالي ثمة هامش كبير للتوسيع. وليس للمصارف الـ٪17يبلغ معدل التعامل مع القطاع المصرفي في مصر 
وير الشمولية ي بعين االعتبار. ويمكن تطذا أمر يأخذه البنك المركزي المصر وكالة مصرفية. ه 5711العاملة في مصر سوى 

التي يعتبرها المسلمون عامال للشفافية  ةاإلسالمي والصيرفةسيما التمويل الصغير جدا  المالية من خالل عدة قنوات وال
 األخالقية.

 

 سميح ساويرس

 مليون حساب. 52أذّكر بأن البريد المصري هو أكبر المصارف في مصر قاطبة مع 

  



 فرانك سيكوال

من إجمالي الناتج  ٪71القطاع غير الرسمي الذي يمثل  الركود االقتصادي، فذلك عائد لوجود لئن لم تعاني مصر من
يسمح بتوليد فرص عمل صغيرة. ينبغي توسيع القاعدة الضريبية. كما أن إضفاء طابع رسمي على  والذيالمحلي المصري، 

 جزء من القطاع غير الرسمي سيسمح بتحقيق دخل إضافي لميزانية الدولة.

 

 ليلى فرح مقدم

يمكن للقطاع غير الرسمي أن يكون موضع اهتمام المنشآت المتوسطة الحجم التي ال تود اإلعالن عن نشاطها للدولة 
 ألسباب بيروقراطية وضريبية. والقطاع المصرفي ينبغي أن يخاطر أكثر وأن يمّول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

 كريم رفعت

 السيد فؤاد يونس، برأيك ما الذي يمكن لفرنسا ومصر أن ينجزاه؟

 

 فؤاد يونس

القتصاد الرسمي. ومن أوال أقول أن إدخال رسم القيمة المضافة يهدف إلى جذب جزء من القطاع غير الرسمي إلى ا
أنا متفائل بأنه سيكون هناك تحّسن. . المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم على دفع الضرائبالمفترض أن يشجع هذا الرسم 

فسيرافقه على ما أظن وفد كبير من رؤساء الشركات. وسيتمثل دور  الفرنسي فرانسوا هوالند هامة جدا.وستكون زيارة الرئيس 
مل تنفيذ. لقد بدأنا الععقود واتفاقيات و مناقشات  في المشاركة بما سيجري خالل الزيارة منمجلس األعمال المصري الفرنسي 

 في هذا الصدد مع القسم االقتصادي وميديف والسفارَتين في كال البلَدين. أنا على قناعة أن برنامج هذه الزيارة سيكون طموحا.

 

*** 

 

 حوار مع الحضور

 جريجوري )مجموعة أّكور للفنادق(-كلير بيزو-ماري

 هل تمثل االنتخابات التشريعية عامال لتحقيق االستقرار االقتصادي للمستثمرين في مصر؟



 

 فرانك سيكوال

سيكون أمام نظيم هذه االنتخابات بعض الوقت. إنها نهاية خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس السيسي. وقد تطّلب ت
قد أصدرتها السلطة التنفيذية. وهذا ما سيقوم به دون أية البرلمان الجديد خمسة عشر يوما للمصادقة على المراسيم التي 

ستكون كافة أسس دولة القانون مع البرلمان الجديد مشكلة، مما سيطمئن المنشآت التي استفادت من أحكام هذه المراسيم. 
 متوفرة.

 

 سميح ساويرس

مرحلة معّينة. فالرئيس السيسي يحظى بتأييد الجيش والشعب. وعلى الصعيد السياسي ثمة  في الوقت الراهن تعيش مصر
 استقرار حقيقي. المشكلة الوحيدة في مصر هي االقتصاد.

 

 آن شيفيال )صحيفة لو فيجارو(

 الصرف؟ وأسعار القطع األجنبيهل لكم أن تعطونا تفاصيل على المشكلة المصرية مع 

 

 آيمريك دو رينييس

. القطع األجنبيعادل تقريبا ثالثة أشهر من االستيراد. وثمة مشكلة في الوصول إلى القطع األجنبي في مصر ي احتياطي
أدت هذه التدابير إلى اختالالت تمنع ة السوق الموازي الكبير جدا. و وقد قام البنك المركزي باتخاذ عدد من التدابير الكفيلة بإعاق

. ونالحظ انخفاضا في حجم الواردات نظرا لصعوبة شراء الدوالر أو اليورو. القطع األجنبيإلى  الفعاليات المحلية من الوصول
 الحكومة. حل هذه المشكلة سريعا حسب قولوسيجري 

 

 ليلى فرح مقدم

، متضرران. والحكومة تود ضمان مرونة النظام للقطع األجنبيقطاعا التصدير والسياحة اللذان يعتبران مصدَرين رئيسيين 
 المصرفي وقدرة القطاع الخاص المصري على المنافسة، وذلك من خالل اإلصالحات الرامية لتحسين جو األعمال.

 



 طارق قابيل

نود أن يصل مستوى الصادرات لنصف حجم الواردات. هذا هو أحد األهداف غير المباشرة لدى الحاكم الجديد للبنك 
ستضم هذه اللجنة ممثلين عن الهيئات الدولية ة بوضع سياسة نقدية جديدة. لن الرئيس السيسي أنه سيكلف لجنالمركزي. وقد أع

أن هذه المسألة تعرقل االستثمار في الوقت الحالي. سوف نسّهل كالبنك الدولي. السياسة هذه ستكون واضحة ألننا أدركنا 
 في غضون بضعة شهور. القطع األجنبيوصول الشركات المنتجة للمواد األولية إلى 

 

 سوا بران )شركة تاليس(فران

 ما الذي تنوي الحكومة القيام به فيما يخص التدريب الرفيع المستوى؟

 

 وزير التجارة والصناعة في مصر - طارق قابيل

التعليم هو أساس التنمية. ونحن لدينا كفاءات رفيعة المستوى في المضمار األكاديمي. وسوف نرّكز على تطوير 
بالمعاهد التقنية ألنها بحاجة لكثير من الدعم. سوف ننشئ معهدا تقنيا رفيع المستوى  والنهوضالجامعات في المحافظات 

 لتخريج الكفاءات الالزمة لتشغيل قناة السويس.

 

 دينيس سيمونو )شركة إنجي(

عاون ما هي آفاق قطاع الغاز على مستوى تطوير الكهرباء لالستخدام المنزلي وتصدير الغاز الطبيعي الم سّيل والت
سرائيل(؟ياإلقليمي في شرق المتوسط )مع البلدان ذات االحتياط  ات من مثل قبرص وا 

 

 طارق قابيل

يمثل الغاز مصدرا حيويا لنا. وثمة حاليا مشكلة على مستوى الشراء. وقد أصر الرئيس السيسي على ضرورة االستفادة من 
التفكير بالتصدير. ومصر البلد الوحيد المجهز ببنية خاصة  حقل ز هر. ونحن نسعى أوال إلى تلبية االستهالك الداخلي قبل

 تسمح بتصدير الغاز ونحن نتعاون مع قبرص لالستفادة من الشبكة المصرية التي تسمح بتعزيز الصادرات.

 

 أحمد يوسف )األهرام األسبوعية(



الضمانات القانونية المتاحة  ما هي الفرص التي تتيحها منطقة قناة السويس الجديدة للمستثمرين الفرنسيين وما هي
 للمستثمرين لطمأنتهم؟

 

 طارق قابيل

في القطاع البنية التحتية للقناة الجديدة جاهزة. وثمة فرص يمكن للمنشآت االستفادة منها حسب قطاعاتها وال سيما 
خترنا الصناعات التي ستقوم حاليا إلنشاء منطقة صناعية بالتعاون مع العربية السعودية وروسيا، وقد ا اللوجستي. والعمل جار

نحن بصدد النقاش مع الفرنسيين إلنشاء منطقة مخصصة للمنشآت الفرنسية سيما الصناعات البتروكيميائية(. فيها )وال 
الضمانات القانونية مشابهة لما هو موجود تستفيد من الفرص المتاحة بمصر.  واإلماراتية والمصرية. ويمكن لجميع المنشآت أن

 بالتالي مصر تعطي ضمانات حقيقية.ير األنظمة واللوائح ذات الصلة. لعالم. وقد تم اتخاذ قرارات لتحاشي تغيفي أنحاء ا

 

 كريم رفعت

أشكركم على هذه الردود. ها قد انتهت المداوالت في هذه الطاولة المستديرة. أشكر السيد جاك النغ وفريق معهد العالم 
 العربي على تنظيم هذا اللقاء.


