
  

  

 

 السياديةصناديق الثروة  شبكة للتعاون بيننشئ لمالطا ومصر وفرنسا وإسبانيا ت   الصناديق السيادية

 1ألوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 2022مارس  31في  ،مالطا

 

تأسيس "مؤسسة ل اتفاقية4مالعا فرنسا لالستثمار وبنك، 3وصندوق مصر السيادي، 2مالطا لالستثمارات الحكومية شركة وقعت

 بين دول " في مالطا، مما يضع األساس لشبكة تعاون5اوسط وشمال أفريقياألوالشرق في أوروبا صناديق الثروة السيادية 

مذكرة تفاهم مع األطراف  6اإلسبانية لتمويل التنمية الشركة. وباإلضافة إلى ذلك، وقعت الُمتََوِسطِ األبيض حوض البحر منطقة 

 .(EMENA) اوسط وشمال أفريقياألوالشرق في أوروبا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية ا الثالثة بنية أن تصبح عضو  

 

فرص االستثمار  تهدف المؤسسة أن تكون بمثابة منصة إقليمية لألعضاء لاللتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حولو

ف شبكة التعاون التنمية االقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتهدو الوطنية هدافاأللتحقيق 

ات استثمارية تدفق جذبمن الصناديق السيادية التي ستساعد في  بدعم ومشاركة استثماريةالخاص إلى حشد رأس المال  ضا  أي

التي وقيا الشرق األوسط وشمال أفريأوروبا وفي منطقة المشروعات تمويل ذلك لإزالة المخاطر ومن خالل  خاصة كبيرة 

عات في مشرو دوالر أمريكي، مع التركيز بشكل خاص على مليار 900إلى  700بين  تتراوحلديها فجوة تمويل استثماري 

 .واالبتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة ،المستدامةوالتنمية  ،التكنولوجيا الخضراء مجاالت

 

، 7األمين الدائم لوزارة االقتصاد والصناعة )مالطا(التوقيع مراسم شهد و 2022مارس  24وتم توقيع اتفاقية التأسيس في 

. كما )الصندوق السيادي بمالطا( مالطا لالستثمارات الحكومية شركة وسفراء مصر وفرنسا وإسبانيا ورئيس مجلس إدارة

، 8المغرب(ب السياديالصندوق ووفود رفيعة المستوى من إثمار كابيتال ) ينمديركبار الوالتوقيع رؤساء تنفيذيون  حضر

مؤسسة ، و"10إيطاليا(ب السياديالصندوق كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي )، و"(السيادي)الصندوق  9هيئة االستثمار الكويتيةو

اجتماعات في  واشاركالذين ، والعالمي"12جروب ج"بوسطن كونسلتينمكتب استشارات ، والمالية "11"ستاندرد تشارترد

 .2022مارس  25إلى  24في مالطا في الفترة من  على مدار يومين التي عقدت إطالق الشبكة

 

صناديق التعاون بين إنشاء شبكة مبادرة بأنها قادت في العامين الماضيين  بشدة مالطا لالستثمارات الحكوميةشركة تفخر "

 وصندوق مصر السيادي ،العام فرنسا لالستثمار بنك وشمال أفريقيا بالتعاون معوروبا والشرق األوسط أل الثروة السيادية

ستعمل ، ومقرها في مالطا، اوسط وشمال أفريقياألوالشرق في أوروبا مؤسسة صناديق الثروة السيادية و. لالستثمار والتنمية

 ،13بونيسيهيرالد ص االستثمار "، قال فرفي شارك تشبكة من الصناديق السيادية في المنطقة التي ستناقش وت على تكوين

 .مالطا لالستثمارات الحكوميةشركة الرئيس التنفيذي ل

                                                
1 Malta, Egypt, France and Spain Sovereign Funds Establish the EMENA Sovereign Wealth 

Funds Collaborative Network 
 
2Malta Government Investments (MGI) 
3 The Sovereign Fund of Egypt (TSFE) 
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 معلتنمية لالستثمار وا صندوق مصر السيادي إن تعاون" ر السياديأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصكما أشار 

إنشاء مؤسسة صناديق  اإلسبانية لتمويل التنمية في العام، والشركة فرنسا لالستثمار مالطا لالستثمارات الحكومية، وبنكشركة 

ار في مصر من يؤكد التزام الصندوق بإطالق إمكانات االستثما وسط وشمال أفريقياألوالشرق في أوروبا الثروة السيادية 

 ور الرائد الذينطقة. إن الدخالل إنشاء شراكات استثمارية طويلة األجل مع المستثمرين وصناديق الثروة السيادية في الم

اون وتبادل في مصر يضع األساس للتعمستدامة اقتصادي ا وبيئي ا رائدة مشروعات في تطوير السيادي مصر يلعبه اصندوق 

فعل خطوة أخرى المعرفة مع أعضاء المؤسسة، وفتح فرص استثمارية جديدة، وتحقيق األهداف التنموية في المنطقة. إنها بال

 . "2030""رؤية مصر  2030نحو تحقيق أهدافنا لعام 

 

"تمثل هذه االتفاقية بداية تعاون جديد بين المؤسسات  العام فرنسا لالستثمار ، المدير التنفيذي لبنك14باسكال الجارد وأضاف

التي  2019لعام  7رقم  15ةاألورو متوسطيالقمة أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا، ولقد ظهرت فكرته بمناسبة  في

شبكة منصة للتعاون اإلقليمي بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء المالطي، فإن  فكرةتم مناقشة في مالطا، حيث  انعقدت

 لالستثمار العام فرنسا بالنسبة لبنك اوسط وشمال أفريقياألوالشرق في أوروبا لمؤسسة صناديق الثروة السيادية التعاون 

ودعم التنمية االقتصادية للبلدان المجاورة لها وتوليد فرص  المتوسط،البحر األبيض  حوض في منطقة فعّاليّتهافرصة لتعزيز 

 .عمل للشركات الفرنسية في المنطقة "

 

نحن نرحب بهذه الشراكة بين " ، رئيس مجلس إدارة الشركة اإلسبانية لتمويل التنمية16خوسيه لويس كوربيلوكما قال 

فمن خالل هذه المبادرة الجديدة،  وسط وشمال أفريقيا.أوروبا والشرق األ صناديق الثروة السيادية التي تركز على منطقة

 مؤسساتالشركة اإلسبانية لتمويل التنمية مشاركتها في المنظمات التي تقودها صناديق الثروة السيادية، وهي حالي ا  تعزز

إن ، وأضاف بفضل دورها في تحقيق االستقرار من خالل استراتيجيات االستثمار متوسطة وطويلة األجل محوريةمالية 

ا عضو نشط في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وشبكة صناديق الثروة  17الشركة اإلسبانية لتمويل التنمية هي أيض 

 ."18السيادية لكوكب واحد

--------------- 

 

 نبذة عن مالطا لالستثمارات الحكومية

فويض مالطا لالستثمارات الحكومية المحدودة، هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لحكومة مالطا مع تشركة إن 

راكات شوالبحث عن المشاريع في  بحقوق الملكيةبالمساهمة في تطوير الشركات المملوكة للحكومة من خالل االحتفاظ 

إلى أن لحكومية امالطا لالستثمارات شركة تقبلية. وتهدف مربحة.  تتمثل مهمة الشركة في خلق قيمة لألجيال الحالية والمس

لعمل كبوابة تصبح نقطة محورية في التنمية االقتصادية في الجزر المالطية وتوسيع دورها اإلقليمي والدولي من خالل ا

مع فيه  لمشاركةوالتطوير وتعزيز المبادرات متعددة الجنسيات.  وتتمثل مهمتها في بناء عالقات وشبكات لخلق أوجه التآزر 

 أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو االقتصادي واالزدهار في البالد. 

 https://mgis.com.mt/: الموقع اإللكتروني

 

 صندوق مصر السيادينبذة عن 

لجذب االستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع االستثمار المشترك في األصول  2018السيادي عام مصر تأسس صندوق 

المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها لالقتصاد المصري. ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة من محفظة األصول 

وزيادة مساهمة  ا إلى زيادة العائد االستثماري للدولة المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، سعي  
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15MED7 
16 José Luis Curbelo 
17International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) 
18One Planet Sovereign Wealth Funds network 

https://mgis.com.mt/


  

  

 

، تتيح له الفرصة إلقامة ومرنة . ويعمل الصندوق من خالل تشريعات قانونية فريدةالقطاع الخاص في االقتصاد المصري

صالحات شراكات استراتيجية وخلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ اإل

الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو االقتصادي في مختلف القطاعات. كما يحرص صندوق مصر السيادي على اتباع أفضل 

لحوكمة. ويضطلع بمهام اإلشراف على الصندوق مجلس إدارة باإلضافة إلى جمعية ا  في االستثمار و الممارسات العالمية 

وصدر نظامه  2018لسنة  177تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم عامة غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص. 

. ويتمتع الصندوق بعضوية المنتدى العالمي للصناديق السيادية 2019لسنة  555األساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 

 One لكوكب واحدوشبكة صناديق الثروة السيادية  International Forum for Sovereign Wealth Fundsالعالمية 

Planet Sovereign Funds Initiative 

 www.tsfe.comالموقع اإللكتروني: 

 

 العام: فرنسا لالستثمار بنك نبذة عن

ل القروض من خال -في كل مرحلة من مراحل تطورها  - األنشطة التجاريةهو بنك االستثمار الوطني الفرنسي: الذي يمول 

ا خدمات مالية إضافية )كالتدريب واالستشار والضمانات واستثمارات األسهم وتأمينات التصدير. ويقدم ات( لمساعدة أيض 

 . ..(.والتغلب على التحديات التي يواجهونها )كاالبتكار والتصدير  أنشطتهم التجاريةرواد األعمال على تنمية 

     presse.bpifrance.fr و  http://www.bpifrance.fr: موقع على االنترنت: ال

 Bpifrance- @BpifrancePresse@: تويتر

 

 الشركة اإلسبانية لتمويل التنمية: نبذة عن

تحقيق األهداف الشركة اإلسبانية لتمويل التنمية، وهي شركة مملوكة للدولة تعمل في إدارة أموال الدولة والغير، إلى  تسعى

كورونا  سوالتالية: تدويل االقتصاد اإلسباني، وتعزيز التنمية االقتصادية وتعزيز المالءة المالية للشركات المتأثرة بڤير

 فيزكايا بيلباو، وبنك 19سانتاندير باإلضافة إلى الدولة اإلسبانية، يشمل المساهمون فيها بانكو .(19كوڤيد المستجد )

 .22التنمية ألمريكا الالتينية بنك، و21ساباديلوبانكو ، 20أرجنتاريا

 www.cofides.esالموقع االلكتروني: 

 

 ----النهاية -----

 

 

                                                
19Banco Santander 
20Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 
21Banco Sabadell 
22Development Bank of Latin America (CAF) 

http://www.cofides.es/

