
 خبر صحفي

 

 خالل المنتدى االقتصادى لالستثمار بتنظیم مشترك بین وزارة االستثمار والتعاون

 الدولى والغرفة الفرنسیة وبحضور ١٠ وزرا ء

 توقیع 32 اتفاقیة بین مصر وفرنسا فى مجاالت النقل والصحة والحمایة

 االجتماعیة والتموین واالتصاالت وریادة االعمال وتمكین المرأة

 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى: عدد االتفاقیات الموقعة خالل زیارة الرئیس

 الفرنسى بلغت 40 اتفاقیة بقیمة 1.6 ملیار یورو

 سكرتیرة الدولة لالقتصاد الفرنسى: فرنسا من أكبر الدول المستثمرة في مصر

 واستثماراتنا وصلت إلى 5 ملیار دوالر

 

 نظمت وزارة االستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسیة، بمناسبة زیارة الرئیس

 الفرنسى، ایمانویل ماكرون، إلى مصر، الیوم االثنین 28 ینایر 2019م، المنتدى االقتصادى لالستثمار،

 بحضور الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر، وزیر الكهرباء،

 والسیدة/أنییس بانییة روناشیه، سكرتیرة الدولة لدى وزارة االقتصاد والمالیة الفرنسیة، والسیدة/ غادة

 والى، وزیر التضامن االجتماعى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزیر التعلیم العالى والبحث العلمى، والدكتور

 على مصیلحى، وزیر التموین والتجارة الداخلیة، والدكتور هشام عرفات، وزیر النقل، والمهندس عمرو

 نصار، وزیر التجارة والصناعة والمهندس عمرو طلعت، وزیر االتصاالت، والفریق مهاب ممیش، رئیس

 هیئة قناة السویس، وأعضاء مجلس االعمال المصرى الفرنسى، ونحو 300 شخص ممثلین عن

 الشركات الفرنسیة.



 وشهد المنتدى، توقیع نحو 32 اتفاق ما بین بروتوكوالت تعاون ومذكرات تفاهم واعالنات نوایا وعقود

 استثماریة باستثمارات  فى مجاالت الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحمایة االجتماعیة والتموین

 وریادة االعمال واالتصاالت والمشروعات الصغیرة والمتوسطة وتكنولوجیا السیارات وتمكین المرأة.

 وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، أن زیارة الرئیس الفرنسى إلى مصر

 تعكس عمق الروابط والعالقات اإلستراتیجیة الممتدة بین البلدین، وهي عالقات تشهد حالیا تطورا ملموسا

 في كافة المجاالت في ظل الرعایة والحرص الدائم من القیادة السیاسیة في البلدین على استمرار التعاون

 البناء الذي یعكس مكانة الدولتین وتاریخهما وعمق العالقات بینهما، مشیرة إلى أن عدد االتفاقیات

 الموقعة خالل زیارة الرئیس الفرنسى إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقیة بقیمة 1.6 ملیار یورو.

 وأكدت الوزیرة، إن الحكومة الحالیة لم تدخر جهدًا منذ بدایة تولیها المسئولیة للعمل على خلق بیئة

 استثماریة جاذبة لالستثمار ووضع مصر علي خریطة االستثمارات العالمیة إیمانا منها بالدور المحوري

 القطاع الخاص في تحقیق التنمیة وخلق فرص العمل، ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع إلى جذب المزید من

 االستثمارات الفرنسیة المباشرة في القطاعات األولویة ومشاركة الشركات الفرنسیة في المشروعات

 المستقبلیة التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجیا الحدیثة  لتعزیز أفاق التعاون بین الجانبین

 والذي یتسق مع توجهات وألویات الحكومة المصریة منها، المشروعات القومیة، والتي تمثل في حد ذاتها

 فرص استثماریة هائلة ویأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمیة محور قناة السویس، والمدن

 الجدیدة العاصمة اإلداریة الجدیدة، ومدینة العلمین الجدیدة علي ساحل المتوسط وإقامة مدن استثماریة

 متخصصة واالستفادة من الخبرة الفرنسیة لتطویر المدن الجدیدة منها المدن الذكیة، ودفع ومواصلة

 مشروعات البنیة االساسیة، ودعم قطاعات الصحة والتعلیم والبحث العلمي، وقطاع الصناعة منها صناعة

 السیارات و الصناعات الهندسیة ،الصناعات الغذائیة، المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

 وأكدت سكرتیر الدولة لوزارة االقتصاد الفرنسى، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حیث

 یتعدى إجمالى االستثمارات الفرنسیة 5 ملیار دوالر، ویبلغ عدد الشركات الفرنسیة التي تعمل في مصر

 نحو ١٦٠ شركة وتتنوع اإلستثمارات الفرنسیة فى مختلف القطاعات وخاصة البنیة األساسیة، النقل،

 الصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والقطاع المالي، ومنذ التصدیق

 على قانون االستثمار الجدید تضاعف حجم االستثمارات الفرنسیة حیث یبلغ حجم استثمارات المشروعات



 الجاریة والمستقبلیة 2 ملیار دوالر، وحرصت الشركات الفرنسیة علي تحقیق المسئولیة االجتماعیة من

 خالل مبادرات متعددة كدعم مجاالت االبتكار وریادة األعمال وتمكین المرأة.

 وأشارت إلى قصص نجاح الشركات الفرنسیة فى مصر، فمؤخرا قامت شركة أورانج بزیادة استثمارتها

 بنحو ٧٥٠ ملیون یورو وتدریب الشباب ودعم االبتكار وریادة األعمال وتوفیر فرص عمل من خالل

 التدریب، وقامت شركة شنیدر إلكتریك بزیادة رأس مال الشركة بنحو ٢٠ ملیون یورو وتوفیر فرص عمل

 جدیدة ویعد مصنع الشركة في مدینة بدر الصناعیة أكبر مصنع للشركة في العالم، وقامت شركة إنچي

 الفرنسیة بضخ استثمارات من خالل تحالف مع تویوتا تشوسو الیابانیة - أوراسكوم لإلنشاءات إلنشاء

 محطة إلنتاج الكهرباء بطاقة الریاح للریاح بقدرة 500 میجاوات برأس غارب في خلیج السویس.

 وأكدت أن هناك نماذج نجاحات لشراكات مصریة فرنسیة منها، مجموعة الكتیل حالوة لصناعة األلبان

 كنموذج للشراكة بین رأس المال المصري والفرنسي یستثمر فیه التكنولوجیا الفرنسیة مع خبرات السوق

 المصري بغرض ظهور كیانات كبري مصریة فرنسیة بإمكانیات وطاقات كبیرة حیث تعتزم المجموعة

 استثمار 55 ملیون دوالر لتوسیع نشاطها وبهذا االستثمار تتیح الشركة 6000 فرص عمل من خالل

 امتالكها لعدد 10 مصانع ألبان، ومجموعة سب زهران في قطاع الصناعة من خالل إنشاء كیان جدید

 للتوسع في السوق المصري وتعزیز القاعدة اإلنتاجیة للمجموعة في المنطقة وجعل مصر مركز إقلیمي

 للشركة للتصدیر إلفریقیا والشرق األوسط بإستثمارات تقدر بنحو 30 ملیون یورو.

 وفى ختام المنتدى، تم توقیع نحو 32 اتفاق ما بین بروتوكوالت تعاون ومذكرات تفاهم واعالنات نوایا

 وعقود استثماریة، فى مجاالت الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحمایة االجتماعیة والتموین وریادة

 االعمال واالتصاالت والمشروعات الصغیرة والمتوسطة وتكنولوجیا السیارات وتمكین المرأة.

 واالتفاقیات الموقعة هى:

 1-إعالن نوایا بین الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى وسكرتیر الدولة لوزارة

 االقتصاد الفرنسى، فى مجال التعاون للنهوض بأمان شبكة السكك الحدید المصریة.

 2- إعالن نوایا ومذكرة تفاهم بین جهاز تنمیة التجارة الداخلیة وسوق رونجي الدولي الفرنسى وقعه

 الدكتور على مصیلحى، وزیر التموین، مع سكرتیر الدولة لوزارة االقتصاد والمالیة الفرنسى، لتمویل

 المساعدة الفنیة بهدف وضع خطة لتنمیة أسواق الجملة فى مصر.



 3-اعالن نوایا بین المهندس عمرو طلعت، وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، وسكرتیرة الدولة لدى

 وزیر االقتصاد والمالیة الفرنسى، لتعزیز الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجیا المعلومات.

 4-بروتوكول تعاون بین شركة أورانج ووزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لتعزیز تواجد أورانج

 مصر لالتصاالت بصعید مصر.

 5-اتفاق مشروع تطویر الرى الحقلى بقیمة 35 ملیون یورو بین الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار

 والتعاون الدولى، والسیدة/ ریمى ریو، مدیر التنفیذى للوكالة الفرنسیة للتنمیة، ویهدف المشروع إلى

 تحدیث الرى على المستوى الحقلى فى المناطق المطلة على ترعة المحمودیة بالبحیرة وترعتى المنایفة

 ومیت یزید بمحافظة كفر الشیخ، وزیادة الربحیة الزراعیة وتحسین االنصبة للحصول على میاه عالیة

 الجودة إلى حوالى 30 الف اسرة ریفیة فقیرة.

 6- مذكرة تفاهم بین ادارة الخدمات الطبیة للقوات المسلحة، وشركة سانوفي حول مناقشات التعاون

 العلمي والبحثي والتجاري والفني في مجال اللقاحات.

 7- مذكرة تفاهم بین الفریق مهاب ممیش، رئیس المنطقة االقتصادیة لقناة السویس، وشركة اكوسلوبس

 لمشروع تكریر النفایات البترولیة في القناة، الناتجة من السفن التى تعبر من قناة السویس.

 8-مذكرة تفاهم بین الفریق مهاب ممیش رئیس هیئة قناة السویس وشركة افینور لتورید معدات للتخلص

 من االنسكابات النفطیة من السفن، وذلك لدعم برنامج التقییم البیئى لقناة السویس.

 9-تأكید لإلتفاقیة المشتركة الموقعة مع الشركة المصریة لنقل الكهرباء فى 20 دیسمبر 2018 وتحالف

 شركات (تویوتا تشوسو الیابانیة - إنجى الفرنسیة- أوراسكوم لإلنشاءات) إلنشاء محطة إلنتاج الكهرباء

 بطاقة الریاح بقدرة 500 میجا وات برأس غارب في خلیج السویس.

 10-بروتوكول تعاون بین شركة أورانج ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة من مصادر

 الطاقة المتجددة وذلك تنفیذا الستراتیجیة الطاقة المستدامة باستثمارات تقدر بنحو 250 ملیون جنیه.

 11-بروتوكول تعاون بین شركة شنیدر الیكتریك ووزارة التضامن اإلجتماعي إلنارة عدد 5 قرى في

 الصعید وجنوب سیناء أو ضخ المیاه من اآلبار باستخدام تكنولوجیا الطاقة الشمسیة بتكلفة 10 ملیون

 جنیه.



 12-بروتوكول تعاون بین شركة أورانج ووزارة التضامن االجتماعي لتنفیذ إستراتیجیة متكاملة لتطویر

 منظومة الدفع والتحصیل بالوزارة والجهات التابعة لها وتمكین المستفیدین من تمویل المشروعات

 الصغیرة والمتوسطة في إنشاء منافذ بیع معتمدة لخدمات أورانج مصر بكافة أنحاء الجمهوریة.

 13-مذكرة تفاهم بین وزارة التضامن االجتماعى وبنك كریدى اجریكول مصر، لتحسین الوصول إلى

 الخدمات المصرفیة الرقمیة في المناطق النائیة.

 14- مذكرة تفاهم بین وزارة التضامن االجتماعى وشركة لوریال بهدف تدریب وخلق فرص عمل للمرأة.

 15-مذكرة تفاهم بین وزارة الصحة والسكان وشركة أكسا افریقیا القابضة- وتعد أكبر شركات التأمین

 الصحي في العالم  لدعم وتطویر قطاع الصحة المصري والتأمین الصحي الشامل وذلك عبر تأسیس

 وإدارة وتشغیل شبكة عیادات شاملة للرعایة األساسیة والتخصصیة والتشخیصیة لتقدیم خدمات الرعایة

 األولیة، وتبلغ قیمة االستثمار األجنبي المباشر من شركة اكسا افریقیا القابضة لتأسیس وتنفیذ هذا

 المشروع حوالي ملیار جنیه مصري على مدار األعوام الخمس القادمة.

 16-مذكرة تفاهم بین شركة سانوفي ووزارة الصحة تشمل تطویر منظومة الطوارئ المصریة بالتعاون

 مع هیئة الطوارئ الفرنسیة SAMU والتعاون في أدویة األورام واألدویة الخاصة باألوعیة الدمویة.

 17-بروتوكول بین اكادیمیة البحث العلمى وشركة فالیو مصر لدعم البحوث فى مجال السیارات

 الكهربائیة.

 18-مذكرة تفاهم للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو االنفاق بین الهیئة القومیة لالنفاق وشركة

 فینسى.

 19-اتفاقیة برامج إدارة الكفاءات بین هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیة المعلومات وشركة تیلي برفورمنس

 الفرنسیة

 20-بروتوكول تعاون بین شركة فالیو وهیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات في مجاالت متعددة منها

 التدریب في مجال تكنولوجیا السیارات.

 21-مذكرة تفاهم بین شركة ادیمینا والشركة المصریة لخدمات التتبع وتكنوولجیا المعلومات.



 22- مذكرة تفاهم لعقد شراكة بین شركة اي دي إف الفرنسیة والعاصمة اإلداریة لتشغیل وصیانة شبكة

 الكهرباء بالعاصمة اإلداریة.

 وشهدت وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، وسكرتیر الدولة لوزارة االقتصاد والمالیة الفرنسیة، توقیع

 عدد من اتفاقیات للقطاع الخاص وهى:

 23-توقیع عقد دمج شركة SEB الفرنسیة ومجموعة زهران، حیث تم االنتهاء من كافة إجراءات الدمج

 واإلعالن عن توسعهم وافتتاح مصنع جدید بمدینة برج العرب.

 24-توقیع مذكرة تفاهم بین السویدى وشركة  MND لتطویر النقل عبر الكابالت فى المناطق السیاحیة.

 25-مذكرة تفاهم للتعاون حول تطویر البرمجیات الخاصة بأسالیب الدفع

 26-مذكرة تفاهم بین الشركة مصر القابضة للتأمین و Cerway لتحسین الجودة البیئیة لمشروعات

 ترمیم المباني بمركز مدینة القاهرة

 27-تحدیث عقد توزیع  منتجات شركة سانت مارى  بمصر

 28-مذكرة تفاهم بین شركة تطویر مصر وشنایدر الكتریك للتعاون فى  بناء منتجعات ومدن ذكیة

 بمشروعاتها العمرانیة المتكاملة (مشروع مدینة المستقبل- مشروع فوكا باى – الساحل الشمالى

 ومشروع مونت 2 الجاللة )

 29-مد اتفاق تعاون بین مؤسسة LEAD وشركة أكسا لتأمین منظمى المشروعات الصغیرة

 30-اتفاقیة مشروع مشترك بین شركة إي دي إف وشركة األهلي كابیتال وشركة أدیسون مصر لخدمات

 الطاقة

 31-اتفاق بین شركة االهلى كابیتال و EDF لدراسة الجدوى وتنفیذ نظام التولید المشترك الستهالك

 الغاز على المواقع  الصناعیة للمجموعة

 32-اتفاق بین شركة ادیسون مصر و سان جوبان مصر لدراسة جدوى وتنفیذ نظام التولید المشترك

 الستهالك الغاز على المواقع الصناعیة للمجموعة

 



 

 

 

  

  

 

 


