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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

  



 رئيس معهد العالم العربي –جاك النغ 

سيداتي وسادتي. إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبلكم في معهد العالم العربي ألعمال هذا اللقاء المخصص  معالي الوزراء.
 لتوطيد المبادالت االقتصادية بين فرنسا ومصر.

تندرج هذه التظاهرة في إطار اللقاءات االقتصادية التي ننظمها كل أربعة أشهر حول مواضيع تتعلق بالعالم العربي 
وتالقي هذه اللقاءات االقتصادية نجاحا متزايدا. كما يندرج لقاؤنا في إطار المعرض الكبير الذي خصصناه وعالقاته الدولية. 

، يسعدنا أن نكشف ونبرز الغنى االستثنائي الذي تحلت به فنون الحضارة 5112ير لمصر. فمنذ ثالثة أشهر وحتى نهاية ينا
المصرية: أوال من خالل معرض فريد من نوعه بعنوان /أوزيريس: أسرار مصر  الغارقة/ عن آخر مكتشفات الحفريات البحرية 

س قيامة اإلله أوزيريس سنويا حتى التي ُأجريت على شواطئ أبي قير ويضم أطالل حضارة أوزيريس التي مورست فيها طقو 
نهاية عهد الفراعنة والتي غرقت تحت المياه في القرن الثامن. وثانيا من خالل بينالي التصوير الضوئي في العالم العربي في 

بحضور مصري قوي بفضل المواهب المصرية الكثيرة في ميادين التصوير  معهد العالم العربي ودار التصوير األوروبية
 ي والرسم والنحت والسينما.الضوئ

كما ُنظم العديد من الندوات واللقاءات حول مصر من منتديات ومناقشات وحفالت للموسيقى التقليدية والمعاصرة وأفالم 
 سينمائية.

ويشكل لقاؤنا اليوم إحدى التظاهرات األهم، مع طاولتين مستديرتين تتطرقان إلى الرهانات الكبرى في مضمار التنمية 
 المبادالت بين فرنسا ومصر. وكذلك

أود هنا توجيه الشكر الحار لوزير التجارة والصناعة في مصر السيد طارق قابيل ووزير االقتصاد والصناعة والقطاع 
الرقمي في فرنسا السيد إيمانويل مكرون، اللَذين قبال دعوتنا وشاركا في تنظيمها. ويسمح حضورهما بيننا بتوجيه رسالة قوية 

عاليات االقتصادية الحاضرة هنا. كما أود توجيه الشكر لشركاء هذا اللقاء، وأعني مجلس األعمال المصري الفرنسي لجميع الف
وسفير فرنسا لدى مصر وسفير مصر لدى فرنسا وميديف أنترناسيونال )الذراع الدولي لتجمع المنشآت الفرنسية(. وأخيرا شكري 

 ي تطوير معهد العالم العربي وتمتين الروابط بين مصر وفرنا والعالم العربي.واصل إلى جمع الجهات الراعية التي تساهم ف

 شكرا ومرحبا وكل التوفيق في أعمالكم.

 أعطي الكلمة اآلن لوزير االقتصاد والصناع والقطاع الرقمي في فرنسا السيد إيمانويل مكرون.

  



 وزير االقتصاد والصناعة والقطاع الرقمي في فرنسا –يمانويل مكرون إ

سيداتي وسادتي. لقد التزمت بالحضور هنا بينكم الفتتاح هذا اللقاء وتبادل األفكار،  شكرا حضرة الرئيس. معالي الوزير.
مصر مخيلتنا  أو على األقل هذا ما نحن مقتنعون به. فقد دغدغت –وذلك ألن مصر بلد يعرفه الفرنسيون أكثر من المصريين 

الملكية  المرجعيةمنذ زمن طويل. والمخيلة الفرنسية شغفت بمصر والمصريين، إن كان من خالل مالحم نابليون أو من خالل 
 وكذا السينمائية والفنية. والدينية

: أسرار نجاح معرض /أوزيريس. و فيما وراء عظمة مصر، ثمة شعور حميم يربط بين الشعوب على ضفتي البحر المتوسط
 على شعبية مصر وتاريخها. دليلمصر الغارقة/ لهو خير 

وأعني هنا وحدة المصير في األحداث  –وفيما وراء الرابط العاطفي الثقافي التاريخي العميق، صار مصيرنا اليوم واحدا 
مدنية. أنتم  وصحوةتعبئة نوفمبر الماضي، تعيش باريس في حالة ِحداد وفي حالة  11التي شهدناها في األشهر األخيرة. فمنذ 

على أحد الفنادق في شمال سيناء  في سيناء أو بسبب الهجمات A321إسقاط طائرة إيرباص  في حادثةأيضا تضررتم إن كان 
يضرب على كال ضفَتي المتوسط. واإلرادة نفسها، في داخل  . اإلرهاب الجهادي نفسهبحياة الكثير من الضحايادت و التي أ

 .مقاومتها مجتمعين سنستطيعب االنفتاح والحيوية والحرية. إال أننا مجتمعاتنا، تود ضر 

وحدة المصير هذه تشكل تحديا أمام مجتمعاتنا: تحديا ثقافيا وسياسيا وأخالقيا. علينا أن نعرف كيفية المقاومة ووضع 
بلداننا لكي ال نقف عند االعتبارات حلول أمنية صارمة في بلدينا وفي العالم ككل. وفي الوقت ذاته، علينا أن نبني شيئا ما في 

وسبيلنا األول هو الوحدة  –األمنية فحسب. هذا هو التحدي األخالقي الذي سيدوم طويال. ونحن قد قررنا مواجهة هذا التحدي 
 ورص الصفوف.

كسر هذه المخيلة المشتركة وتحطيم ثقافاتنا لتحقيق مواجهة مصطنعة بين الدول باللعب على َمن هاجمونا يريدون 
 والنهوض –أي اإلرهاب الشمولي  –دوره الحقيقي  وتحديدعدونا نعمل على تحجيم المخيالت واألفكار المشوهة. فعلينا إذن أن 

 قلب باريس.بحضاراتنا على تنوعها. ومنه دور معهد العالم العربي الواقع في 

 نا الوحيد هو المضي إلى األمام ونسج عالقاتألن َمن هاجمنا يود إخافتنا. ورد   لوقت نفسه، لدينا رسالة للمستقبل.وفي ا
االقتصاد ودوره الحاسم في إتاحة وحاتنا، ثمة م. ولكي نرتقي إلى مستوى طجديدة ومشاريع جديدة ومواصلة العيش على طريقتنا

قامة الجسور ومرافقة المغامرات اإلنسانية.الفرص لمنشآتنا وفتح   األبواب وا 

وأصبحت فرنسا ثامن شريك تجاري لمصر  ٪1مبادالتنا التجارية في تطور مط رد. فارتفعت في العام الماضي بنسبة 
منشأة  121اليوم  يتوجب على فرنسا أن تكون أكثر حضورا في مصر. وثمةل زبون لفرنسا في الشرق األدنى. وظلت مصر أو 

ألف شخص في قطاعات الهندسة والتصنيع والطاقة والزراعة والخدمات وصناعة األدوية.  11فرنسية عاملة في مصر توظف 
 يورو فبقيت مصر ثاني وجهة لهذه االستثمارات المباشرة. مليار 1أكثر من  5112وقد بلغت االستثمارات الفرنسية في سنة 



 2م، ألننا كثفنا عالقاتنا الدبلوماسية. وخير مؤشر على ذلك حضور الرئيس الفرنسي في شرق اليو لكن عصرا جديدا ي
أغسطس الماضي في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. كما أن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في بداية شهر 

 التقارب فيما بين البلدين.لهي مؤشرات على وزير التجارة والصناعة المصري بيننا اليوم  راكتوبر وحضو 

 من أجل تعزيز عالقاتنا، ثمة عدد من المحاور ذات األولوية:

  )وانخراط الوكالة الفرنسية للتنمية هام جدا مع  –البنة التحتية )طرقات، سكك حديدية، طاقة، اتصاالت
 ت في هذا القطاع.مجمل الفعاليا

 .الصناعات الغذائية 
 أصحاب المواهب.تشكيل المنشآت والعالقات بين  القطاع الرقمي: ينبغي إنعاش روح 

 Frenchمن الضروري للمواهب الفرنسية أن تعمل في مصر وللمواهب المصرية أن تعمل في فرنسا. ولهذا قمنا بإنشاء 
Tech Ticket .وثمة العديد من المرشحين المصريين، مما يسعدني كل السعادة. ألصحاب المنشآت الطموحين 

. وال عجب إلى األمام االستجابة المثلى أمام خطر االنطواء، ويسمح لنا بالنظر إلى المستقبل والمضي معااالقتصاد هو 
من أن اإلله أوزيريس لطالما اعتُبر أنه إله الخروج من حالة إلى حالة. في كل العالقات التي ستعززونها اليوم وتنسجونها للغد، 

أفراح ومخاوف إلى جانبكم. فهذه رحالت ومناقشات وآمال ومغامرات إنسانية و في كل المشاريع التي ستطلقونها، ستجدوننا 
 حياة قائمة بذاتها. هذا ما نحن بحاجة إليه. شكرا وكل التوفيق في أعمالكم. –وخيبات أمل 

 

 وزير التجارة والصناعة في مصر –طارق قابيل 

والسادة، أسعد اهلل صباحكم. بادئ ذو بدء أود أن أشكركم وأن أعب ر عن فرحتي في االجتماع بكم هنا اليوم  أيها السيدات
 مع هذا التجمع لرجال األعمال الفرنسيين والمصريين.

عاما، تواصل الفعاليات عملها من أجل إقامة الجسور بين المجتمع  12في إطار عالقاتنا مع المنشآت الفرنسية منذ 
 نسي والمجتمع المصري.الفر 

هنا أود التعبير عن تعازينا الحارة لفرنسا على إثر الهجمات اإلرهابية في باريس عاصمة الفنون والثقافة التي أودت بحياة 
على إرادتنا في العمل . وهذا يؤكد بقناع الدينأكثر من مائة ضحية. نحن في نفس القارب. فمصر تكافح اإلرهاب الذي يتقنع 

 مكافحة التطرف في كل أرجاء العالم.يدا بيد ل

واعتماد الدستور المصري  5111تقترب مصر من نهاية االستحقاق الثالث الذي حدده الرئيس السيسي منذ وصوله في 
 . هذا االستحقاق الثالث يتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية.5112الجديد في 



ب على التنمية االقتصادية التي هي السبيل األمثل لمكافحة في نهاية األسبوع، سوف نطوي هذه الصفحة السياسية وننك
 اإلرهاب.

 يناير. والعالقات بيننا متينة. وفرنسا بلد أوروبي عظيم. 52دعمت فرنسا مصر على مدى األعوام األخيرة منذ ثورة 

ن حجم المبادالت  12منذ  التجارية يتزايد، دون عاما، تعمل المنشآت الفرنسية في مصر وهذا يشكل ثروة حقيقية. هذا وا 
الحديث عن المبادالت العسكرية التي سجلت قفزة كبيرة في األشهر األخيرة. والعالقات بين مصر وفرنسا ازدادت متانة على 

 وزيارة الرئيس هوالند لمصر لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة. 5112إثر زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا في نوفمبر 

مليون دوالر مما سيشكل ركيزة من ركائز  211إذ جرى التوقيع على عقود بمبلغ طيدا لعالقاتنا. نحن نشهد إذن تو 
لمترو األنفاق في القاهرة وكذا  1المبادالت التجارية بين بلدينا في الفترة القادمة. ومن بين المشاريع المزمعة ثمة إنشاء الخط 

 توصيل الغاز الطبيعي.

لكننا اعتمدنا خطة منقحة لمواجهتها، تتضمن زيادة النمو االقتصادي بنسبة  قائمة في مصر.الكثير من التحديات ال تزال 
 وتحسين الميزان التجاري والتخفيف من البطالة. كما نتمنى زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة. 1,2٪

ضت بسبب الوضع في البالد. فسيجري كان من الواجب تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية خالل الفترة السابقة، ولكنها ُأجهِ 
 استكمالها لتبدأ ريعيتها بالظهور في غضون السنوات القادمة.

أما فيما يتعلق بالقناة، نحن نجري تحسينات على البنى التحتية في المنطقة المحيطة بها، وهي من أكبر المناطق. 
كبرى. وسيبدأ  موانئرية. ونحن بصدد بناء ثالثة بالمراكز التجا الموانئآالف كيلومتر من الطرقات لربط  1وسيجري شق 

 .5112العمل في ورشات البناء األخرى في 

كما تم إطالق عدد من المشاريع في قطاع الطاقة، مع إحدى أكبر محطات توليد الطاقة في الشرق األوسط. وهدفنا يتمثل 
 .5151الطاقة المتجددة بحلول سنة من  ٪11في الوصول إلى 

تجارة والصناعة على تحسين بيئة االستثمار المحلي واألجنبي. فنحن نختار أفضل المناطق المصرية تعمل وزارة ال
الستقبال االستثمارات ونحاول التمييز بين الدعم الحكومي والقطاع الصناعي لتوجيه الدعم الحكومي نحو القطاعات ذات 

راتيجية جديدة إلدخال صناعات جديدة في اقتصادنا وزيادة القيمة الحاجة. أما فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، فلقد اعتمدنا است
 Lowالمضافة بغية تحسين الميزان التجاري. فضال عن ذلك نسعى إلى تحسين الصادرات التي تعتمد زيادة عن اللزوم على 

Tech  بنسبة(فقط في  ٪5High-Techكما نعمل على زيادة مكاسب رأس المال لمنتجاتنا. ولدينا صن .) اعات في الميدان
 الغذائية حيث نسعى أيضا لزيادة مكاسب رأس المال.النسيجية و  البتروكيميائي وفي ميادين الصناعات

أكبر منطقة للتجارة الحرة  وأصر على الجهود الرامية الجتذاب المستثمرين. فالمنطقة التجارية الجديدة تطمح لتصير
ستجتذب حتما االستثمارات المصرية واألجنبية. ونحن بصدد إنشاء عدد من الشركات الجتذاب المستثمرين األفارقة أيضا. 



( مما سيسمح لمصر بزيادة COMESAونعمل على توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع السوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها )
 صادراتها.

كذلك مشاريع أخرى من مثل إقامة ربط بين مصر العليا والنيل والبحر األحمر. ونتوقع أن المشاريع في تلك المنطقة  ولدينا
 سوف يجري تحضيرها من اآلن حتى شهر فبراير المقبل.

صل العمل هدفنا هو التشديد على اجتذاب االستثمار األجنبي وتوطيد أسس منطقة التجارة الحرة. وأنا على قناعة أننا سنوا
 ٪2على تعزيز االقتصاد المصري الذي استطاع الصمود على الرغم من الصعوبات التي شهدتها البالد. نسبة النمو بلغت 

 .5112في  ٪2خالل الفترة األخيرة وستصل إلى 

 سنواصل اإلصالحات الهيكلية ونتمنى أنيقدمون دعمهم. أشكركم على حضوركم وأشكر المسؤولين الفرنسيين الذين 
 هذا النوع من اللقاءات والمبادالت مع فرنسا. يتكرر


