
 

 

 

 
غىر  التاىارة والصىنا ة   م، بعدد من كبريات الشركات االسبانية، فىى مقىر7102يوليو  6سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الخميس  التقت الدكتورة

 بمدينىىىىىىىىىىىىىىة برشىىىىىىىىىىىىىىلونة، بحاىىىىىىىىىىىىىىور انىىىىىىىىىىىىىىور الزيبىىىىىىىىىىىىىىاو ، السىىىىىىىىىىىىىىكرتير العىىىىىىىىىىىىىىام ل ىىىىىىىىىىىىىىر  التاىىىىىىىىىىىىىىارة والصىىىىىىىىىىىىىىنا ة للبحىىىىىىىىىىىىىىر ا بىىىىىىىىىىىىىىي  المتوسىىىىىىىىىىىىىى 

يىة لين  ن شركات "بورااس"، العاملة فى التصنيع الصنا ي والتعبئة والت لي  والتسويق، و"كومسا" ثانى أكبىر مامو ىة بسىبانية  املىة فىى البنوحار اللقاء رؤساء وممث

لستصىاالت، ااىافة بلىى و"سىالاات لوايسىتيكا" العاملىة فىى ماىال النقىل والشىحن، وبىى بىى أ    التحتية والنقل، ومامو ىة اومبسسىت العاملىة فىي صىنا ة الىروالت الم ا يىة

 .بلىىىىىىىىىىىىىىىدا متوسىىىىىىىىىىىىىىى يا 72راب ىىىىىىىىىىىىىىىة اتحىىىىىىىىىىىىىىىاد سىىىىىىىىىىىىىىىيدات ا  مىىىىىىىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىىىىىىى البحىىىىىىىىىىىىىىىر ا بىىىىىىىىىىىىىىىي  المتوسىىىىىىىىىىىىىىى ، والتىىىىىىىىىىىىىىىى تاىىىىىىىىىىىىىىىم من مىىىىىىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىىىىىىن 

اىر  ى أن هنىا  العديىد مىن الود ت الوزيرة، الشركات االسبانية العاملىة فىى مصىر بلىى التوسىع فىى اسىتثمارات م، كمىا د ىت الشىركات ال يىر  املىة بلىى االسىتثمار، مشىيرة بلى

ألى  مياىاوات،  02بقىدرة مسىت دفة  االستثمارية الكبر  مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة اإلدارية الاديدة، وتنايذ  دد من المشرو ات العمسقة لتوليد ال اقة

أن مصىىر تعىىد مىىن أ لىىى دول العىىالم تحقيقىىا  للعائىىد  لىىى فرصىىة اسىىتثمارية فىىى مختلىى  محاف ىىات مصىىر، مؤكىىدة  611كمىىا أن الخري ىىة االسىىتثمارية الاديىىدة سىىتتي  أكثىىر مىىن 

 .لم العربىىي والقىىارة اإلفريقيىىةاالسىتثمار، وتتمتىىع بالعديىىد مىن المزايىىا االسىىتثمارية وخاصىىة حاىم السىىود الكبيىىر والوا ىىد، كمىا أن مصىىر تعىىد بوابىىة لسىود بقليمىىي اىىخم فىىي العىا

صسحات لزيادة النمىو وتحسىين بيئىة االسىتثمار، لتكىون ااذبىا اكثىر للمسىتثمرين، مشىيرة بلىى أن أهىم مؤشىرات وأواحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية مستمرة في تحقيق اإل

، كمىا تىم اصىدار قىانون االسىتثمار الاديىد 7102 -7102بحلىول  ٪2ونسىت د  حىوالي  7106 -7102خسل السىنة الماليىة  ٪2.4فقد بلغ معدل النمو   تحسن االقتصاد المصر 

خىا ، بمىا يسى م المزيد من الحوافز لتنمية ود م االستثمار المحلى وا انبي، والتوسع في امانات االستثمار، فى ا ار حر  مصر  لىى تع ىيم دور الق ىاع الوالذ  يشمل، 

 .فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا  تنميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاملة

 .مميىىىزات والحىىىوافز التىىىى اتاح ىىىا القىىىانون الاديىىىد ل ىىىموذكىىىرت الىىىوزيرة، أنىىىة تىىىم ترامىىىة قىىىانون االسىىىتثمار بلىىىى الل ىىىة االناليزيىىىة، ليتعىىىر  كافىىىة المسىىىتثمرين  لىىىى ال

س الىوزراء  لىى تعىديست وأشارت الوزيرة بلى أن اإلصسحات التشريعية هامة في أ   ملية بصىسح اقتصىاد ، لىذل  يىتم تنايىذ خ ىة بصىسح تشىريعي كاملىة، حيى  وافىق مالى

فىي مؤشىر االسىتثمار ا انبىي المباشىر المقيىد  72فى مالس النواب، مواحة أن مصىر احتلىت المرتبىة  قانون الشركات والمعرواة حاليا  لى مالس الدولة وينت ر مناقشت ا

 .7106فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مؤشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمي للخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدمات  06دولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة، و رقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  22مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين 

مليىار دوالر فىى  0.0  ترة المقبلة، والتىى وصىلت بلىى نحىووقد دار حديثا بين الوزيرة والشركات االسبانية، والذين ا ربوا  ن رغبت م فى زيادة استثمارات م فى مصر خسل الا

 .ق ا ىىىىىىات الخىىىىىىدمات والبنىىىىىىاء والتشىىىىىىييد والصىىىىىىنا ة، معىىىىىىربين  ىىىىىىن ثقىىىىىىت م فىىىىىىى البرنىىىىىىام  االقتصىىىىىىاد  المصىىىىىىر ، ومىىىىىىا يتيحىىىىىىة مىىىىىىن فىىىىىىر  اسىىىىىىتثمارية كبىىىىىىر 

، ولدي م مصنع فىى مدينىة السىادات ومشىرو ات فىى مرسىى م ىروح والايىوم، وقال ممثل شركة بورااس، بن شركتة رائدة في التصنيع الصنا ي والتعبئة والت لي  والتسويق

مصىر واقامىة مشىرو ات  مكتبا في اميع أنحاء العالم، معربا  ن سعادتة فى العمل فىى مصىر خىسل الاتىرة المااىية، ورغبتىة فىى توسىع الشىركة خىسل الاتىرة المقبلىة فىى 07و

 .اديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة

ة كومسا للت وير العقار  بن شركتة هي ثاني أكبر مامو ة بسبانية في البنية التحتية وق اع النقل، وتتوااد الشىركة حاليىا فىي أكثىر وقال السيد/ ايليرمو لورينزو، مدير شرك

ديىد والمتىرو، الح دولة، معربا  ن رغبت م فى العمل فى مصر واستكشا  الار  االستثمارية فى السود المصر  ود م ق اع النقل في ماال شبكات الرب  في السىك  71من 

لعلمىين الاديىدة، ويمكىن لشىركتة وفى هذا ا  ار، أواحت الوزيرة، أن هنا  فر  كبيرة لسستثمار فى محور تنمية قناة السىويس ومدينىة العاصىمة اإلداريىة الاديىدة ومدينىة ا

ارة النقىل لستاىاد  لىى المشىرو ات المسىتقبلية التىى ترغىب الشىركة فىى المساهمة فى البنية التحتية فى هذه المشرو ات، مشيرة بلى أن الوزارة ستعمل  لىى التنسىيق مىع وز

 .االسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمار في ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا الق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع

خاصىة فىى االسىتثمار فىى النقىل وقال السيد/ محمد الشايب، مدير تنمية اال مال فى شركة كومسا، نحن نعمل فى الم رب والازائر واسبانيا ونرغىب فىى العمىل فىى مصىر قريبىا، 

 .ء فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى التوصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيل بلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار والمتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداخلى سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا

ركتة ترغىب فىى االسىتثمار وقال السيد/ اورد  االتيس، مدير مامو ة اومبسست االسبانية، العاملة في صنا ة الىروالت الم ا يىة التىي تىدخل فىي  ىدد مىن الصىنا ات بن شى

 .فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر، وتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم اختيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار مدينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة دميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  مكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان مقتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرح القامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اول مشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروع للشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىركة

تيات فىى من قىة الشىرد وقال السيد/ اوسية سالاات، نائب رئيس شركة سالاات لوايسىتيكا، بن شىركتة تعمىل فىى النقىل الىدولى والشىحن، وترغىب فىى أن تكىون مركىزا للواسى

 .ا وسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ، والعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر

 20رئيسىىة اتحىىاد الصىىنا ات الصىى يرة و المتوسىى ة بن الراب ىىة تتاىىمن وقالىىت السىىيدة/هيسنا د  فيليبىىى، رئيسىىة راب ىىة اتحىىاد سىىيدات أ مىىال دول البحىىر ا بىىي  المتوسىى ، و

مسىتو  بلىد  لىى البحىر االبىي  المتوسى ، حيى  تعمىل كمنصىة تواصىل بىين سىيدات ا  مىال فىى اميىع أنحىاء البحىر المتوسى ، وتسىاهم فىى د ىم المىرأة  لىى ال 72من مة فى 

ر خىسل الاتىرة المقبلىة، وفىى هىذا ا  ىار، أكىدت الىوزيرة، أن مصىر ترحىب بسىيدات ا  مىال بىدول حىو  البحىر االقتصاد ، معربة  ن رغبة الراب ة فى تعزيز العمىل مىع مصى

 .المتوس ، مشيرة بلى أن الوزارة تعمل  لى تخصي  مكتب لتس يل أ مال ن فى مصر

 1027/ 7 /6 القاهرة في
 

facebook.com/moicegypt 
twitter.com/moicegypt 
youtube.com/user/moiceg 
flickr.com/photos/moicegypt 

 

 د.سحر نصر لكبري الشركات االسبانية ورابطة منظمات سيدات اعمال البحر المتوسط:مصر من أعلى دول العالم تحقيقا لعائد االستثمار

اتاحها  وزيرة االستثمار والتعاون الدولى:ترجمنا قانون االستثمار إلى اللغة االنجليزية ليتعرف كافة المستثمرين على المميزات والحوافز التى

 ..القانون الجديد

مليار دوالر..و"بورجاس":سعداء بالعمل فيها ولدينا  1.1الشركات االسبانية:نرغب فى زيادة استثماراتنا فى مصر والتى وصلت إلى 

 مشروعات فى السادات ومطروح والفيوم..و"كومسا":مستعدون لدعم قطاع النقل وشبكات الربط بين المحافظات

https://www.facebook.com/MOICEgypt
https://www.facebook.com/MOICEgypt
https://twitter.com/moicegypt
https://twitter.com/moicegypt
https://youtube.com/user/moiceg
https://youtube.com/user/moiceg
https://flickr.com/photos/moicegypt
https://flickr.com/photos/moicegypt

