
 مصر وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزیز التعاون االستثمارى والترویج للفرص االستثماریة
 بمصر امام القطاع الخاص بدول اورومتوسطیة

 اشادات دولیة باالقتصاد المصرى..نائب مدیر الوكالة الفرنسیة للتنمیة:االصالحات
 االقتصادیة تحفزنا على دعم مشروعات تنمویة جدیدة..ورئیس منظمة التعاون االقتصادى

 والتنمیة:مصر اصبحت نموذجا فى تمكین المرأة

 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى:نركز على دعم تطویر التعلیم والصحة واالستثمار فى<<

 البشر یحقق النمو االقتصادى الشامل ..وجیریمى بیلیت:الوكالة الفرنسیة للتنمیة ستخصص 60 ملیون
 یورو لدعم الحمایة االجتماعیة

 وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي بین وزارة االستثمار والتعاون الدولي ومعهد االستشراق

 االقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسى، خالل المنتدى االقتصادى حول مستقبل العالقات االقتصادیة بین مصر وفرنسا
 بباریس، ووقع المذكرة كل من الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، مع السید/جان لویس غیغو،

 رئیس معهد االستشراق االقتصادي للعالم المتوسطى الفرنسى، بهدف تعزیز التعاون االقلیمى واالستثمارى فى المنطقة

 األورو- متوسطیة، والترویج للفرص االستثماریة التى تتضمنها خریطة مصر االستثماریة لدى القطاع الخاص في
  .عدد من دول المنطقة والتي تشمل نحو 44 دولة

 وذكرت الوزیرة، أن مذكرة التفاهم تأتى فى اطار خطة الوزارة لجذب االستثمارات ونقل الخبرات وتقدیم

 كافة الخدمات االستثماریة وتأسیس الشركات، حیث أن مصر تتبع إستراتیجیة واضحة لتهیئة بیئة استثماریة وإصالح
 وخلق مناخ استثماري في مصر وجذب االستثمارات األجنبیة لدعم االقتصاد المصري، ویعمل قانون االستثمار

 والئحته التنفیذیة وخریطة االستثمار لمحافظات مصر لتحدید اإلمكانیات وفرص االستثمار وتیسیر اإلجراءات من

 .خالل تحدید مناطق استثماریة لهذه المحافظات لتمكین المستثمرین من تحدید فرص االستثمار

 وأوضحت الوزیرة، أن الوزارة ستعمل مع المعهد على تطویر التعاون الثنائي وتعزیزه في المجاالت ذات

 االهتمام المشترك من خالل نشر أعمال الكیانات األورومتوسطیة في الدراسات اإلستراتیجیة في المجاالت الرئیسیة
 مثل التصنیع والنقل والمیاه والطاقة والتنقل، وتعزیز ثقافة التنبؤ اإلقلیمي في المنطقة األورومتوسطیة ونشر التوقعات
 اإلقلیمیة، وتعزیز التكامل بین أوروبا ومنطقة البحر المتوسط   وإفریقیا، وتنظیم زیارات متبادلة، وندوات وحلقات عمل

 .مشتركة

 من جانبه، أشار السید/ جان لویس غیغو، رئیس معهد االستشراق االقتصادى للعالم المتوسطى الفرنسى، إلى
 أن الهدف الرئیسي للمعهد هو تعزیز التكامل االقتصادي بین الشمال والجنوب وبین دول الجنوب، ویتطلع المعهد إلى
 أن یكون له نطاق إقلیمي واسع یشمل افریقیا والبحر األبیض المتوسط   وأوروبا، مع هدف طویل األجل لربط شركاء

 القطاعین العام والخاص لعدد كبیر من الدول األعضاء، لذلك تأتى مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة االستثمار والتعاون
 الدولى بهدف إقامة مزید من التعاون المتبادل من خالل متابعة المبادرات اإلقلیمیة والدولیة بهدف تعزیز التأثیر لتحقیق

 .األهداف المشتركة في مجال التكامل اإلقلیمي

 .وعقب ذلك، التقت الوزیرة، بالسید/ جیریمي بیلیت، نائب المدیر التنفیذى للوكالة الفرنسیة للتنمیة

 وأشاد السید/ جیریمى بیلیت، باالصالحات االقتصادیة التى قامت بها مصر، مؤكدا حرص الوكالة على دعم

 البرنامج االقتصادى لمصر خالل المرحلة المقبلة، فى ظل ثقة فرنسا فى االقتصاد المصرى واالصالحات االقتصادیة



 خاصة فى مجال االعمال واالستثمار والتى تحفز الوكالة على تمویل ودعم اقامة مشروعات تنمویة جدیدة فى مصر،

 حیث ساهمت الوكالة الفرنسیة للتنمیة حتى اآلن في تمویل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو

 أنفاق القاهرة (المرحلتین الثانیة والثالثة) وتمویل المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر،و توصیل الغاز الطبیعي
 للمنازل، ودعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضال عن تحسین خدمات میاه الشرب والصرف
 الصحي (المرحلتین األولى والثانیة)، ومشروع إنشاء محطة خالیا فوتوفولتیة قدرة 26 میجاوات بكوم أمبو بأسوان
 والمساهمة فى إنشاء محطة ریاح خلیج السویس وتوصیل الغاز للمنازل  ومشروع دعم الرعایة الصحیة األولیة،

 .وأتاحت برنامج لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 ملیون یورو و 3 ملیون یورو دعم فنى

 وأشار إلى أن الوكالة وافقت على دعم مصر خالل الفترة المقبلة، فى مجال الحمایة االجتماعیة بنحو 60

 ملیون یورو، وتخصیص 2 ملیون یورو كمنحة للدعم الفنى، وفى هذا األطار، أشادت الوزیرة،  بالعالقات المصریة
 الفرنسیة على كافة المستویات كنموذج یحتذي به في العالقات بین الدول، وحرص فرنسا على دعم تمویل مشروعات
 تنمویة فى مصر، وفق اولویات الحكومة خالل المرحلة المقبلة والتى على رأسها دعم تطویر منظومة التعلیم والصحة،

 .حیث یعد االستثمار فى البشر هو مفتاح تحقیق النمو االقتصادى الشامل

 وبحث الجانبان، الرؤیة المستقبلیة، للتعاون االنمائى المصري الفرنسى، والمجاالت المنتظر التعاون فیها فى

 .الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتنمیة القطاع الزراعى

 والتقت الوزیرة، بالسید/أنجل جوریا، سكرتیر عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، والذى اشاد بالتقدم

 الكبیر الذى حققته مصر فى مجال االصالح االقتصادى وتمكبن المرأة، فى اطار االهتمام بها كفاعل رئیسى فى دفع
 .عملیة التنمیة الشاملة بالمجتمع، مؤكدا أن مصر اصبحت نموذجا فى تمكین المرأة

 وناقش الجانبان، البرامج التي تقوم المنظمة بتنفیذها فى مصر ومنها برنامج تعزیز المساواة بین الجنسین

 ورفع قدرات المرأة المصریة، وبرنامج دعم ریادة األعمال والمشروعات الصغیرة والمتوسطة، وبرنامج إدارة

 .شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسین مناخ االستثمار

 ودعت الوزیرة، سكرتیر المنظمة، إلى مزید من دعم مصر فى عدة مجاالت منها قطاع االسكان وتشجیع

 ..القطاع الخاص






