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تظاهرة برعاية مجلس األعمال المصري الفرنسي والسفارة الفرنسية في مصر والسفارة المصرية في فرنسا وهيئة ميديف 
 )الذراع الدولي لتجمع المنشآت الفرنسية( أنترناسيونال

  



 سعادة سفير فرنسا لدى مصر –السيد آندريه باران 

 أيها األصدقاء األعزاء. سعادة السفير. السيدة عضو مجلس الشيوخ. سيداتي وسادتي.

أعمال هذا اللقاء الغني الذي ُطرحت فيه الكثير من األمور. فسأتوخى  أن أختتمإنه لشرف عظيم لي ومسؤولية كبيرة 
 اإليجاز.

العالقات االقتصادية الفرنسية المصرية على صورة العالقات بين البلدين على وجه العموم، وهي عالقات قديمة وراسخة. 
ة كبيرة، دون الحديث عن العقود العسكرية. وقد هذا ينطبق أيضا على الصعيد التجاري. لقد ازداد حجم المبادالت فيما بيننا زياد

على مدى األشهر التسعة األولى من هذا العام مقارنة باألشهر التسعة األولى من  ٪52ارتفعت صادراتنا إلى مصر بنسبة 
ألمانيا( العام الماضي. وفرنسا اليوم سابع زبون لمصر وسادس موّرد )بعد الصين والسعودية واإلمارات والواليات المتحدة و 

 .٪4وأصبحت اليوم  ٪2بحصة سوق لطالما دارت حول 

في العام، مما يضعنا في المرتبة تقريبا مليون يورو  211 بتدفق قدرهمليار يورو  2 يلاثماراتنا حو تمحفظة اس وتبلغهذا 
قطاعات متنوعة.  منشأة فرنسية حاضرة في هذا البلد في 121في مصر. وثمة حوالي السادسة من بين المستثمرين األجانب 

ألف شخص. ويتواصل تقّدم هذا الحضور كما يشهد عليه، على سبيل المثال، على مدى  21وهي توظف مباشرة أكثر من 
العامين السابقين، تطوير شبكة توزيع توتال في مصر وافتتاح مصانع جديدة لشركتي لولاير والكتاليس ودخول شركة أكسا 

 للتأمين.

عاما  21منذ  ي تعملالت الشركات الفرنسية وتكتلتطوير البنى التحتية الكبرى. فرنسا تقف أيضا إلى جانب مصر في 
. شركة فينسي تواصل 2وجزء من المرحلة  2للخط  4Aالقاهرة قد نجح مؤخرا في الحصول على عقود المرحلة  على مترو

 على عدد من العقود لتحديث المصافي. تشييد سد أسيوط على النيل. أما شركة أكسين فقد حصلت

مليون يورو في  561ت الوكالة الفرنسية للتنمية ضخّ  5112هذا ويتواصل دعمنا المالي لتطوير البنى التحتية. ففي 
مليون  244قطاعات الماء والصرف الصحي والنقل والطاقة والزراعة. وقد منحت وزارة المالية لمصر قرضا مدعوما بمبلغ 

لمترو األنفاق في القاهرة. وهذا هو القرض األكبر من نوعه منذ  2من الخط  4و  2ل شراء تجهيزات المرحلتين يورو لتموي
 القرض الذي ُمنح إلنشاء خط القطار السريع في المغرب. ومنه أهمية االلتزام العام في فرنسا إلنشاء البنى التحتية في مصر.

في سياق موات. فالوضع السياسي في مصر يتجه نحو االستقرار. والعملية  تندرج هذه العالقات االقتصادية ذات الحيوية
بصدد االنتهاء. فبعد االستفتاء الدستوري وانتخاب الرئيس السيسي، يتبقى المرحلة  5112االنتقالية التي بدأت في شهر يوليو 

وسيستلم البرلمان الجديد مهامه في غضون  الثالثة واألخيرة من العملية االنتقالية والمتمثلة في تنظيم انتخابات تشريعية.
 األسابيع القادمة.



تبقى التحديات الماثلة في مصر كبيرة، ابتداء بالتحديات األمنية وتلك المرتبطة بالتنمية االقتصادية. ولكن بعد فترة 
القيادة تدرك هذه المصريين راغبون قبل كل شيء بتحقيق االستقرار وتحسين ظروف المعيشة. و  معظميبدو أن  5111-5112

. التحدي اآلخر هو التحدي األمني المتمثل في الخطر اإلرهابي الموجود في للتعامل معهاالرهانات وتحشد قصارى جهودها 
الحد  مصر. ولكننا قادرون في الوضع الحالي على العيش والعمل في ظروف ممتازة في المدن المصرية الرئيسية بشرط اتباع

 الزم.االحتياط ال األدنى من

على الصعيد االقتصادي، بدأت الجهود المبذولة من طرف السلطات المصرية تأتي بثمارها. فالتحركات واإلصالحات 
شهرا تدعو للدهشة، إن كان من حيث تخفيض الدعم الحكومي للطاقة أو تسديد جزء من متأخرات الشركات  11الجارية منذ 

اء من إنشاء قناة السويس الثانية أو االستثمار في قدرات توليد الكهرباء. وسمحت النفطية أو قانون االستثمار الجديد أو االنته
في العامين  ٪5بسقف محدودا باستعادة ثقة الفعاليات االقتصادية المحلية واألجنبية. والنمو بعد أن كان  هذه التحركات

إلى مستواها  5114. وقد تم ضبط التضخم وعادت االستثمارات األجنبية المباشرة في 5112في  ٪4,2السابقين قد وصل إلى 
عودة مصر إلى االستقالل ب ينبئمليار يورو. وأخيرا فإن اكتشاف شركة إيني لحقل غاز ُزهر  6,5بمبلغ حوالي  5112في 

 الطاقي خالل األعوام القادمة.

مضاعفة الجهود لتخفيض الدعم الحكومي والتوحيد الضريبي. هذا ينطبق أيضا تخفيض عجز الميزانية سيتواصل بفضل 
 تحسين بيئة األعمال.ب الكفيلةعلى التحركات الرامية إلى توفير الطاقة وتلك 

وأخيرا يبدو أن أزمة القطع األجنبي التي سببها تدهور الوضع الخارجي لمصر سوف تجري معالجتها من خالل البحث في 
ج واألسواق المالية والمؤسسات الدولية عن سبل التمويل الالزمة على المدى القصير، إلى جانب اتخاذ القرارات بلدان الخلي

 المناسبة على الصعيد النقدي.

العالقة الثنائية الفرنسية المصرية وثيقة جدا أكثر من أي وقت مضى. ولطالما كانت هذه العالقة ودية وجوهرية. وقد 
يتطور في جميع  والتعاون فيما بيننازخما جديدا.  5114يس السيسي إلى باريس في شهر نوفمبر شهدت منذ زيارة الرئ

 الميادين.

على الصعيد السياسي، تعتبر فرنسا مصر على أنها شريك استراتيجي من الدرجة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال 
كذلك حليف رئيسي في مكافحة اإلرهاب. المشاورات فيما  ومصر أفريقيا، حيث لفرنسا حضور كبير ومصالح ينبغي حمايتها.

في أعمال مجلس األمن على مدى العامين القادمين بيننا متواصلة بشأن هذه المسألة وسوف تزداد متانة بفضل مشاركة مصر 
( COP21األطراف ) ع اإلفليمية: فقد عملنا معا للتحضير لمؤتمريالتابع لمنظمة األمم المتحدة. هذا التعاون يتجاوز المواض

 نظرا للمسؤوليات التي تضطلع بها مصر في االتحاد األفريقي بشأن القضايا البيئية والمناخية.



يدفعنا التالقي في مصالحنا لتعزيز التعاون في ميدان الدفاع واألمن، من خالل التوقيع على عقود ذات حضور كبير، 
 وكذا في ميدان التدريب والتعليم.

تتيح المشاريع االقتصادية الكبرى لمنشآتنا فرصا واسعة، من مثل تطوير المنطقة االقتصادية في قناة السويس والذي يهم 
المنشآت الفرنسية من حيث تصميم أو تنفيذ عدد من البنى التحتية، أو من حيث االستثمار في المناطق الصناعية أو المنصات 

المشروع. هذا ينطبق أيضا على المشاريع في قطاع التنمية الحضرية ومصادر الطاقة اللوجستية التي ستُنشأ في إطار هذا 
ن اعتماد أسعار مضمونة لشراء الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة يفتح آفاق واسعة أمام المستثمرين الفرنسيين. وقد  المتجددة. وا 

مل العاملين فيه لرص الصفوف للفوز بالمشاريع التي أظهر عدد من المنشآت الفرنسية اهتماما في هذا القطاع. وأدعو مج
وأشجع المنشآت  .في ميدان تصميم المدن المستدامة . فضال عن أن فرنسا لديها خبرة معروفة دوليا5116سُيعلن عنها في 

 الفرنسية لتقديم عروض بأسرع وقت ممكن للسلطات المصرية.

موعات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل مليون مستهلك يشكل منفذا للمج 21مصر أيضا سوق من 
 الدخول إلى أسواق أخرى في الشرق األوسط وشرق أفريقيا.

أهنئ وأشكر معهد العالم العربي ورئيسه ومجلس األعمال المصري الفرنسي وميديف أنترناسيونال على تنظيم هذه التظاهرة 
رنسا، وال سيما في المضمار االقتصادي. وأتمنى أن االستحقاقات القادمة، وعلى المساهمة في توطيد العالقات بين مصر وف

تكون فرصة لالحتفاء بتطورات جديدة في العالقة الفرنسية ، س5116مصر في الربع األول من ومنها زيارة الرئيس الفرنسي ل
 المصرية. أشكركم على حسن انتباهكم.


