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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(
  



 زيكو )األصداء( هصحفي في القسم الدولي في يومية لي –إيف بورديلون 

صباح الخير لكم جميعا وأهال بكم في الطاولة المستديرة المخصصة للقطاعات الواعدة في االقتصاد المصري والفرص 
المتاحة أمام المنشآت الفرنسية، والتي يشرفني أن أدير مداوالتها بصفتي الصحفي المسؤول عن الشرق األدنى وأفريقيا في 

لطاولة المستديرة: السيدة نادين باربييه مديرة عامة تنفيذية لشركة ناوس صحيفة األصداء. أقدم لكم المحاضرين في هذه ا
للتسويق والسيد ياسر النجار سفير ونائب وزير االستثمار في مصر والسيد إيف جوتييه مدير عام شركة موبينيل )مجموعة 

فرانسوا -وروبية في شركة إنجي والسيد جانأورانج( والسيد دينيس سيمونو عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بالعالقات الدولية واأل
إلقليم أفريقيا وحدة األعمال  والسيد دومينيك مانجين دوانس مدير عام CMA CGMتاليك مستشار للسياسة البحرية لدى 

 .سويس شركة الهند لدىالشرق األوسط 

ات الناشئة في العالم وثالث اقتصاد في أفريقيا. ولكن، وعلى إثر الربيع مصر نفسها على أنها أحد االقتصادفرضت 
يتعافى مع عودة النمو وعملية اإلنعاش بدأ العربي، عاش هذا البلد بضع سنوات ساخنة. لكن االقتصاد المصري يبدو وكأنه 
 الكينزية من خالل األشغال الكبرى. ما هي آفاق الديناميكية االقتصادية المصرية؟

 

 سفير ونائب وزير االستثمار في مصر –النجار  اسري

اعتمدت الحكومة المصرية  5112نعم مرت مصر بفترة من القالقل على مدى السنوات الخمس الماضية. ولكن منذ 
 النتائج ملموسة على مستوى ارتفاع معدلعية والتي سيكون لهذا أثر حاسم. برنامجا قويا جدا لإلصالحات االقتصادية واالجتما

هذا العام. كما أن حجم المبادالت التجارية يتزايد وكذلك االستثمارات. فطموحاتنا كبيرة ونحن نبذل  ٪2النمو الذي وصل إلى 
 كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الطموحات.

 

 مديرة عامة تنفيذية لشركة ناوس للتسويق -نادين باربييه 

شركتي تعمل تحت مظلة الهيئة المعنية بمراكز االتصال أرى رغبة قوية لدى المصريين لمساعدتنا على تطوير عملنا. 
من نوعه هنا. وبفضل  جديدهذا خطاب ت لنا كافة السبل الكفيلة بذلك. وتكنولوجيا المعلومات والتي ترغب أن نطور عملنا وأمن

 وضع خطة للتطوير. هذه المساعدة استطعت  

 

 إيف بورديلون

 هل تبدو لك القطاعات التي تتابعينها قادرة على تحقيق معدالت نمو كبيرة؟



 

 نادين باربييه

 نعم، وأرى أنه ثمة حيوية واضحة. والحظت أن السنوات السوداء على إثر الثورة لم تمنع من تطور المنشآت.

 

 إيف بورديلون

 البلدان الناشئة. ما هو وضع هذا القطاع في مصر؟الهاتف النقال هو أحد القطاعات األكثر حيوية في 

 

 مدير عام شركو موبينيل )مجموعة أورانج( –إيف جوتييه 

مليون في العام. والنمو  1,5قطاع الهاتف النقال يرتكز على أساسين: النمو السكاني والطاقة. يبلغ عدد المواليد في مصر 
يتعلق باالستخدام، نالحظ انفجارا في استخدام البيانات ونسبة نمو الحركة تبلغ  فيماكاني ينهض بقطاع الهاتف النقال. الس

صّعبت من  القطع األجنبيلكن أزمة تكمن الصعوبة في مرافقة هذا النمو من خالل تطوير البنى التحتية. في السنة.  111٪
في العام القادم.  ٪2مل تحقيق نمو بأكثر من استيراد التجهيزات الالزمة للهاتف النقال. لكننا راضون عن عملنا في مصر ونأ

 .٪111ونسبة دخول السوق اليوم تبلغ 

 

 دينيس سيمونو عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بالعالقات الدولية واألوروبية في شركة إنجي

لطاقية تأخذ تطورات هذا القطاع بعين االعتبار من حيث االنتقال القائم على الفعالية ا قطاع الطاقة هام. وشركة إنجي
بشراكة مع الدولة  1521قصتنا مع مصر قديمة فشركة سويس هي التي بنت قناة السويس في سنة ومصادر الطاقة المتجددة. 

ينها جرت مفاوضات بين الحكومة المصرية في حفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وتأميم القناة  1121دامت حتى عام 
 وشركة سويس لتعويضها والسماح لها بتطوير نشاطها االقتصادي.

شور في شراكة مع الشركة المصرية للغاز وشل -شور وأوف-شركة إنجي تعمل في مصر في مجال إنتاج الغاز أون
يني. نحن هنا إزاء قطاع هام جدا ذي آفاق مشجعة. والحقول المستغلة نشاطنا نحن واثقون من مستقبل هذا النشاط. اعدة. و  وا 

الثاني هو الغاز الطبيعي الم سّيل. ونحن شركاء مع أحد محطات الغاز الطبيعي المسيل بالقرب من االسكندرية حيث وقعنا 
صادرات. . ونظرا لالحتياجات المحلية والصعوبات االقتصادية انكمش هذا النشاط دون أي 5112عقدا لعشرين عاما في سنة 

لكن اإلمكانيات موجودة إلنعاش الصادرات. نشاطنا الثالث هو إنتاج الكهرباء. بدأنا نشاطا كبيرا إلنتاج الطاقة المتجددة من 
ألف ميجاواط بحلولو  51ميجاواط في المرحلة األولى لنصل إلى  521خالل مشروع إلنشاء حقل مولدات بطاقة الرياح بقدرة 



في ميدان الهندسة الميكانيكية من خالل حضورنا في عدد من المشاريع التنموية إن كان في قطاع  . وأخيرا لدينا نشاط5152
 الطاقة الكهرومائية أو سلسلة الغاز.

في كافة هذه الميادين، نحن حاضرون في السوق المصرية ونشعر بحافز نظرا للتطورات الملحوظة. النشاط االقتصادي 
لسلطات. وننوي أن نركب هذه الموجة الواعدة وننظر باهتمام إلى آفاق تطوير العاصمة دعم من ابدأ ينتعش بفضل المصري 
 الجديدة.

 

 CMA CGMمستشار للسياسة البحرية لدى  - فرانسوا تاليك-جان

عن طريق البحر. ولوال  المباعة في العالم يجري شحنها البضائعمن  ٪51تعتمد التنمية االقتصادية على النقل البحري. 
تضطلع بشحن الحاويات عبر خطوط منتظمة. وانتظام  CMA CGMالشحن الزهيد الثمن لما كانت العولمة ممكنة. شركة 

على تطوير شركات متخصصة ن الموانئ في أنحاء العالم و خطوطنا سبب من أسباب رضى زبائننا. كما نقوم بتشغيل عدد م
 طة من شأنها أن تكون موضع اهتمام المصريين في تطويرهم لمنطقة قناة السويس.في القطاع اللوجستي. هذه األنش

 

 سويسشركة الهند لدى -الشرق األوسط-مدير عام وحدة األعمال إلقليم أفريقيا - دومينيك مانجين دوانس 

محطة مع نفس  11أنشأنا في مصر أكثر من  على إنشاء محطات مياه الشرب. وقد 1125تعمل شركة سويس منذ 
الشريك المصري فيما له عالقة بالهندسة المدنية. السبعون عاما من العمل المتواصل في مصر قد جرت في ظروف ممتازة 
وذلك بفضل عالقاتنا الجيدة جدا مع الشركاء المصريين من القطاع العام والخاص. نشاطنا الرئيسي هو إدارة صيانة محطات 

 من ماء الشرب في القاهرة. ٪01الجة مياه الصرف الصحي. وتزود شركة سويس مع

 

 إيف بورديلون

 ع العربي؟يصدمة اضطرابات الرب استيعابهل استطاعت مصر 

 

 نادين باربييه

آمن مع القليل جدا  من شيء. مصر بلد إبان الثورة وبقيت هناك ولم أعانأنا لم أشعر قط بالخطر في مصر. كنت هناك 
من الجرائم والسرقات. األمن ليس مشكلة في الحياة اليومية. نعم تعقدت األمور بعد الثورة، ولكننا عدنا اليوم إلى الوضع 

 الطبيعي. ال تزال هناك مشاكل إدارية، لكنها مرتبطة بالبيروقراطية.



 

 دينيس سيمونو

مرت مرحلة من عدم االستقرار السياسي والصعوبات االقتصادية. أما اآلن فالوضع األمني أكثر استقرارا. وعلى الصعيد 
المالي فإن قدرة مصر على جمع األموال ودعم االستثمارات تعاني أحيانا من بعض اإلشكاليات، لكن الوضع بشكل عام يبعث 

، ثمة شكل من أشكال البيروقراطية، ولكن بالمجمل نحن نستطيع العمل في على الرضى. وعلى الصعيد القانوني واإلداري
 مصر. السياق اليوم أكثر مواتاة إلنتعاش المنشآت.

 

 إيف جوتييه

اإلشكالية األمنية لم تعد مطروحة اليوم. فضال عن أن االقتصاد المصري قد أظهر قدرة على الصمود. وليس هنالك 
يا. المشكلة تكمن في شراء القطع األجنبي. ثمة إمكانية لتحسين األمور للتخفيف من مشكلة في الحصول على تمويل محل

البيروقراطية. كما أن عدم استقرار التشكيلة الوزارية قد أعاق تطوير قطاع االتصاالت. واالستقرار السياسي كان ضروريا. 
سياسة  القطع األجنبي. بدخولاع يسمح قط هيوالنمو االقتصادي المصري يعتمد على وجه الخصوص على السياحة التي 

نعاش االقتصاد. واكتشاف حقل غازي جديد سيسمح  األشغال الكبرى تساعد على توليد فرص العمل واجتذاب االستثمارات وا 
 لمصر بتحقيق االكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة.

 

 فرانسوا تاليك-جان

المسألة األمنية وفيما يخص الحركة في قناة السويس، لم نشك قط برغبة الحكومة المصرية في حفظ أمن هذه  بشأن
، انبغى علينا انتظار نهاية األحداث الصعبة. ونعاني اليوم من مشاكل في نقل الوسائطالطريق. وفي ميدان الشحن المتعدد 

 جديدة التي زادت من تعّقد المعامالت. بعض السلع عبر قناة السويس بسبب عدد من األنظمة ال

 

 إيف بورديلون

 منافس لقناة السويس؟ ِمنهل 

  



 فرانسوا تاليك-جان

قناة  غازات الدفيئة. أحد المنافسين هو طبعا. لكن عبور قناة السويس يشكل توفيرا كبيرا في الوقت والمحروقات وانبعاث
باناما. لكن قناة السويس أصبحت اآلن تستوعب السفن الكبيرة، فضال عن أن سالسة الحركة في قناة السويس تجعلها طريقا 

 الجنوب. باتجاهالشمال وال  باتجاهمريحة، فال انتظار ال 

 

 دومينيك مانجين دوانس

يبقى تمويل القطع األجنبي إشكاليا من لمقيمين، لكننا لم نعاني من أية مشكلة. لقد أوصلنا تعليمات السالمة لموظفينا ا
ون للبحث عن أجل تنفيذ المشاريع الجاهزة. فمن المستحيل اليوم تغطية تنفيذ مشروع ما بالعملة المصرية وحدها. ونحن مضطر 

 .أشكال تمويل معقدة. هذه مشكلة نهاني منها

 

 ياسر النجار

تحسن الوضع األمني وال سيما في  5112، عانت مصر من اإلرهاب ومن ارتفاع معدل الجريمة. ومنذ 5111منذ و  أمنيا
المدن الكبرى والمدن في شمال البالد. كما عملنا على تحسين الوضع للمستثمرين الذي يمكنهم اليوم الوصول إلى السوق 

امالت اإلدارية. فاألطر التنظيمية والتشريعية صّعبت من تطبيق المصرية بسهولة. التحدي األكبر في الوقت الراهن هو المع
نحن نعمل على معالجة الوضع. ونضيف بهدف تحسين بيئة األعمال.  5112ي صدرت منذ يوليو نصوص بعض القوانين الت

 .أن التنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة ضعيف. ولكن هذه المشكلة ست حل بعد انتخاب البرلمان الجديد

السياسات الحالية ستتواصل بعد االنتخابات التشريعية. وليس من صعوبات كبيرة في تمويل المشاريع في مصر. فالحكومة 
مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ميادين تحلية مياه البحر والنقل البحري إلخ. إال أننا نواجه  11ستعلن عن 

. ثمة لجنة استشارية مكلفة بالسياسة النقدية والسلطة المرجعية في هذا المضمار هي مشكلة القطع األجنبي، ال شك في ذلك
 البنك المركزي المصري.

 

 إيف بورديلون

 ما هو وضع المنافسة في القطاعات التي تعملون بها؟

  



 إيف جوتييه

راتية وأورانج. هذا القطاع تنافسي في قطاع الهاتف النقال ثمة ثالثة مشّغلين في مصر: فودافون االنجليزية واتصاالت اإلما
كبير جدا. أما في قطاع الهاتف األرضي واالنترنت فثمة احتكار من طرف الدولة ال يضمن ال الجودة وال  جدا. ومعدل الدخول

 المنافسة من حيث األسعار.

 

 نادين باربييه

لدي عدد من المنافسين في مصر ومنهم شركة فرنسية وشركات محلية ومركز اتصال أنشأته وزارة االتصاالت المصرية. 
إلى  ترفع. وثمة رابطة لمراكز االتصال في مصر أمر طبيعي ومفيدشركتي هي سابع مركز اتصال في مصر. والمنافسة 

 األمور.من المالحظات بغية تحسين  ادوريا عددالسلطات المعنية 

 

 دينيس سيمونو

سوق الطاقة تنافسي جدا. وفي قطاع الغاز ثمة عدد من المشّغلين في مصر ونحن شركاء معهم. في قطاع إنتاج الكهرباء 
من الشركات العالمية والفرنسية بالتموضع في السوق المصرية. ولكي  العديدونظرا آلفاق تطوير مصادر الطاقة المتجددة، بدأ 

وتدعم إنجي في مصر المشاريع كة وهذا ليس عائقا بل مّيزة. فسين، نحن نراهن على المسؤولية االجتماعية للشر نتميز عن المنا
الكوادر. ال  لتخريجالكبرى. فنحن ندعم الجامعة الفرنسية في مصر التي تأسست على يد الرئيسين حسني مبارك وجاك شيراك 

ة الفرنسية في مصر. إنجي تعمل أيضا على برنامج ألطفال الشوارع في تترددوا باالنضمام إلينا في رابطة أصدقاء الجامع
االسكندرية. كما لدينا مشروع كبير إلنشاء متحف قناة السويس. تساهم هذه المشاريع في التنمية االقتصادية والسياحية 

 مّيزة للشركات الفرنسية. تعطيوالشراكة مع هذه المشاريع والجامعية في مصر. 

 

 مانجين دوانسدومينيك 

السوق عالية التنافسية. والمنافسة يمكن أن تكون محلية وال سيما في قطاع بناء محطات مياه الشرب ومعالجة مياه 
 الصرف الصحي. أما المنافسون الدوليون فهم من الفرنسيين واإلسبان بلدان الخليج.

 

 إيف بورديلون

 من هي المنشآت الفرنسية المستثمرة في مصر؟



 جارياسر الن

يستثمر االتحاد األوروبي الكثير في مصر. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن مصر هي المنطقة األولى لالستثمار وتمثل 
يطاليا وفرنسا. المستثمرون اآلخرون هم من بلدان ال 22٪ خليج. ونحن نتعاون من مجموع االستثمارات من بلدان مثل انجلتره وا 

ن حول عدد من المشاريع بغية الحصول على تمويل من الطرف الصيني. فيما يخص المشاريع ذات التمويل حاليا مع الصي
دد من المباشر، نزمع إنشاء خط حديدي للقطار السريع بين القاهرة وأسوان. وتعمل اللجنة االقتصادية لقناة السويس على ع

تجتذب االستثمارات المباشرة من خالل القروض المدعومة أو سوق عبارة عن كل هذه المشاريع المشاريع لتطوير المنطقة. 
االمتيازات المالية. الشراكات بين القطاعين العام والخاص هامة جدا في قطاع تخطيط المدن وال سيما في سيناء أو في شمال 

زيد من جاذبية األساسية تلكلفة المنخفضة للمواد مليون نسمة مع معدل نمو سكاني مرتفع. وا 11البالد. السوق المصرية تضم 
 السوق المصرية. االقتصاد المصري اقتصاد ناشئ ولكنه من أكثر االقتصاديات حيوية في العالم العربي.

 

 إيف بورديلون

 ما هو األثر الذي سيترتب عن وجود قناة سويس مزدوجة؟

 

 فرانسوا تاليك-جان

في العام. أكبر طريقين بحريين في العالم هما الطريق  عبور 120حوالي  CMA CGMتمثل هذه القناة اليوم لشركة 
هندي وقناة السويس. السفن الواصل بين آسيا وأمريكا عبر المحيط الهادئ والطريق الواصل بين آسيا وأوروبا عبر المحيط ال

ادمة من ئة. والسفن القة من أوروبا والمتجهة نحو آسيا وبعد مرورها على الموانئ األوروبية الكبرى، تصل إلى مصر مليالقادم
رسال السلع  لي موقع مصر جيداائعها بعد في أوروبا تصل أيضا مليئة إلى مصر. وبالتآسيا ولم تنّزل بض جدا الستقبال وا 

ائع. وما عدا بور سعيد فإن الموانئ المصرية )ومنها االسكندرية( ليست مجهزة الستقبال السفن المليئة. وعلى السلطات والبض
 تعالج هذه المشكلة للسماح بتخديم مباشر وأسهل في الموانئ المصرية األخرى.المصرية أن 

تطوير منطقة لوجستية بالقرب من قناة السويس يشّكل عنصرا هاما في تنمية االقتصاد المصري. وتسمح المناطق 
ن بأهمية استراتيجية للتنمية وهي منافذ للصناعات القائمة فيها. فتتمتع هذه المناطق إذ اللوجستية بتفريغ وتحميل البضائع

االقتصادية. ولقد اهتممنا من خالل شركتنا اللوجستية بالمشاركة في عملية التطوير هذه وال سيما من خالل تشغيل 
 المستودعات.

الموانئ تتنافس فيما بينها. وعلى بور سعيد أن يصير ميناء منافسا من حيث وتيرة التفريغ والتحميل وكذا من حيث 
 ة وعدم االنتظار للدخول إليه. إن موثوقية الموانئ في منطقة قناة السويس تبدو لي ذات أهمية استراتيجية.الموثوقي



 دومينيك مانجين دوانس

سيؤدي هذا النمو السكاني إلى زيادة الطلب ر زيادة السكان على طول القناة. يأخذ مخطط تطوير قناة السويس باالعتبا
ة بين محطات التحلية ضرورة المزاوج همياه البحر. لكن الطاقة الالزمة مرتفعة الكلفة. ومنعلى الماء. ومنه أهمية تحلية 

الكهرباء بالطاقة الشمسية. نحن بصدد تنفيذ مشروع نموذجي للتحلية في أبوظبي. ويبدو هذه المشروع النموذجي  ومحطات توليد
 ة مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.م رضيا وواعدا جدا. وبالتالي نقترح هذه المحطات الجديدة لتحلي

 

 دينيس سيمونو

من واجبنا تهنئة السلطات المصرية على السرعة في تنفيذ القناة الجديدة. وتشهد التعبئة المالية للشعب المصري لتمويل 
لجديدة والمنصات في البلد. ستسمح المنطقة االقتصادية حول القناة بتطوير الصناعات ا يةحيوية االقتصادالالمشروع على 

يمكن تعزيزها اللوجستية مما سيشّكل عامال للتنمية االقتصادية في مجمل البلد. تتمتع قناة السويس أصال بأهمية استراتيجية 
بفضل التنمية في شرق أفريقيا مع آفاق تنموية واعدة في قطاعي النفط والغاز في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مثل كينيا 

 بيق. مما سيعزز األهمية االستراتيجية لقناة السويس.وتنزانيا وموزن

 

 نادين باربييه

عبارة عن َمضافة للشركات وحاضنة  في القاهرة شركة لتوطين الشركات الفرنسية الراغبة للعمل في مصر. وهي لقد أنشأت  
 للمنشآت توّفر كافة الخدمات الممكنة من حيث المعامالت اإلدارية والتوظيف وتوطين الرواتب.

 

*** 

 

 حوار مع الحضور

 

 سؤال:

 ما هي حصة االستثمارات الصناعية والتجارية للمصريين المقيمين في الخارج في مصر؟

 



 ياسر النجار

 طريقة وصول االستثمار وتسجيله.أرقام دقيقة فاألمر يتعلق بطاء ال يمكننا إع

 

 إيف بورديلون

 أشكر المحاضرين على مشاركتهم وأجوبتهم وأشكر معهد العالم العربي على تنظيم هذه الطاولة المستديرة.

 


