
 مجلس النواب یوافق على 8 اتفاقیات بین وزارة االستثمار والتعاون الدولى
 وعدد من الشركاء فى التنمیة بقیمة 3.3 ملیار دوالر بحضور د.سحر نصر

 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى: االتفاقیات جاءت فى اطار اولویات الحكومة

 لالستثمار فى المواطن تنفیذا لتوجیهات السید رئیس الجمهوریة..وتخصیص
 منح اكبر لدعم قطاعى التعلیم والصحة

 رئیس المجلس وعدد من أعضائه یشكرون الوزیرة على نشاطها الدائم و توفیر

 منح لدعم قطاع التعلیم والصحة

الیوم، النواب، مجلس رئیس العال، عبد على الدكتور برئاسة العامة جلسته فى النواب مجلس                وافق

والتعاون االستثمار وزارة فى ممثلة العربیة مصر جمهوریة حكومة بین تعاون اتفاقیات 8               على

سحر الدكتورة بحضور دوالر، ملیار 3.3 تبلغ اجمالیة بقیمة التنمیة فى الشركاء من وعدد                الدولى

الدولیة االتفاقیات یوم انه عبدالعال علي الدكتور وقال الدولى والتعاون االستثمار وزیرة              نصر،

 بامتیاز.

فى االولویة الحكومة تحدید اطار فى جاءت االتفاقیات هذه أن إلى نصر، سحر الدكتورة                وأشارت

امام خطابه فى السیسى، الفتاح عبد الرئیس/ السید حددها والتى والتعلیم، المواطن فى               االستثمار

تضع الدولى والتعاون االستثمار وزارة أن مؤكدة الدستوریة، الیمین سیادته حلف اثناء النواب               مجلس

إلى یؤدى مما تطویرها، فى للمساهمة الصحة منظومة ودعم التعلیم فى لالستثمار اولویاتها               فى

 االرتقاء باإلنسان المصرى.

ولقاءات النواب، مجلس أعضاء اقتراحات على بناء أنه المجلس، امام كلمتها فى الوزیرة               وأكدت

 عدیدة مع نواب لجنة التعلیم، فهناك دعم أكبر تم تخصیصه لقطاعى التعلیم والصحة.

بالشباب الخاص لالستثمار بتوجیهها سنقوم علیها نتفاوض التى المنح جمیع أنه الوزیرة،              وذكرت

 والمرأة بجانب التعلیم العالى وتنمیة المهارات والرعایة الصحیة، وذلك لدعم المواطن.

 واالتفاقیات التى وافقت مجلس النواب علیها هى:

استیراد لتمویل التجارة لتمویل اإلسالمیة الدولیة المؤسسة مع اإلطاریة االتفاقیة هى األولى              -االتفاقیة

سنبل، سالم هانى المهندس مع نصر د.سحر وقعتها والتى دوالر، ملیارات 3 بقیمة أساسیة                سلع

الوثیق التعاون لزیادة تهدف والتى التجارة، لتمویل اإلسالمیة الدولیة للمؤسسة التنفیذي             الرئیس

الطرفین، بین االستراتیجیة للشراكة وتنفیًذا اإلسالمیة، الدولیة والمؤسسة مصر بین الجهود             وتنسیق



وسلع والغذائیة التموینیة والمواد والقمح ومنتجاته كالبترول أساسیة سلع دعم االتفاقیة تتضمن              حیث

 أخرى وذلك لصالح مصر.

 

إلعادة األوروبي البنك إیجاس شركة في الطاقة كفاءة مشروع تمویل اتفاق هى الثانیة               -االتفاقیة

الغاز أنابیب خط فى الطاقة كفاءة فى االستثمار بهدف دوالر، ملیون 200 بقیمة والتنمیة                اإلعمار

 المصري والبنیة التحتیة لنقل الغاز.

األمریكیة المتحدة والوالیات مصر حكومة بین المساعدة التفاقیة الثاني التعدیل هى الثالثة              -االتفاقیة

للطالب الرئیسیة المهارات تحسین إلى تهدف والتي دوالر، ملیون 13 بقیمة األساسي، التعلیم               بشأن

المرحلة لطالب اإلنجلیزیة واللغة والریاضیات القراءة مهارات وتحسین األساسي، التعلیم مرحلة             في

والمرتبطة الصعبة والعلوم الریاضیات مسائل حل من الثانویة المرحلة طالب وتمكین             االبتدائیة،

 بالحیاة الواقعیة، وتحسین القراءة والمهارات الحسابیة للكبار.

األمریكیة المتحدة والوالیات مصر حكومة بین المساعدة التفاقیة الثاني التعدیل هى الرابعة              -االتفاقیة

نطاق توسیع إلى تهدف والتي دوالر، مالیین 4 بقیمة والتكنولوجیا، للعلوم األمریكي التعاون               بشأن

والتكنولوجي العلمي التعاون وتعزیز البلدین، في والتكنولوجیة العلمیة المجتمعات بین            العالقات

بین المشترك االهتمام ذات والتقنیات والمهارات والمعلومات األفكار وتبادل السلمیة،            لألغراض

 البلدین.

المتحدة والوالیات مصر حكومة بین المساعدة التفاقیة الثاني التعدیل وهى الخامسة             -االتفاقیة

إلى تهدف والتي دوالر، ملیون 27 بقیمة األمریكیة، المصریة العالي التعلیم مبادرة بشأن               األمریكیة

العالي، التعلیم لخریجي العمل فرص وزیادة العمل، سوق احتیاجات تلبى متعلمة عاملة قوى               خلق

المنح وزیادة الشراكات، خالل من المصریة العالي التعلیم لمؤسسات المؤسسیة القدرة             وتعزیز

 الدراسیة.

تنفیذ في للمساهمة المصریة الحكومة إلى الكوریة الحكومة من منحة اتفاقیة وهى السادسة               -االتفاقیة

سوق لتزوید دوالر، مالیین 6 بقیمة سویف ببني للتكنولوجیا الكوریة المصریة الكلیة إنشاء               مشروع

الرئیس/ السید زیارة نتائج ضمن من االتفاقیة هذه وتعد مؤهلة، ماهرة عاملة بقوى المصرى                العمل

 عبد الفتاح السیسى، إلى كوریا الجنوبیة.

لصالح تعلیمیة أجهزة تورید في للمساهمة الیابانیة الحكومة من منحة اتفاقیة وهى السابعة               -االتفاقیة

9 نحو یابانى ین ملیون 993 بقیمة الثانیة، المرحلة والتكنولوجیا للعلوم الیابانیة المصریة               الجامعة

لطالب الجامعة ستقدمه الذي التعلیمي والمحتوى األداء دعم إلى المشروع یهدف حیث دوالر،               ملیون

الالزمة والمعدات لألجهزة الیابانیة الحكومة تورید خالل من الهندسة، بكلیة البكالوریوس             مرحلة



على والمساعدة العملیة، والبحوث التجارب إجراء على تقوم للطالب متطورة تعلیمیة بیئة              لتوفیر

في الشركات هذه إمكانات الستخدام بحثیًا الجامعة مع للتعاون الیابانیة والهیئات الشركات              جذب

 التدریب ونقل التكنولوجیا الجدیدة وأسالیب العمل المتطورة إلى مصر.

 

التعاون ومؤسسة للتنمیة الفرنسیة والوكالة مصر حكومة بین الشراكة اتفاقیة وهى الثامنة              -االتفاقیة

للتنمیة الفرنسیة الوكالة بمقتضاه وتقدم النامیة، الدول في الحضري النقل وتحسین تطویر أجل               من

 منحة بحد أقصى 500 ألف یورو.

الشكر العامة، الجلسة ختام فى النواب، مجلس رئیس العال، عبد على الدكتور وجه جانبه،                من

 للوزیرة، على دعمها للتعلیم وحضورها كافة المناقشات الیوم.

الشكر النواب، بمجلس االنسان حقوق لجنة رئیس عابد، عالء النائب قدم كلمته، وثناء الجلسة                وخالل

إلى ودعا والكوریة، الیابانیة الحكومتین مع والتفاوض للتعلیم المنح بتوجیه اهتمامها على              للوزیرة،

النواب، بمجلس التعلیم لجنة رئیس شیحة، جمال الدكتور قدم كما التعلیم، إلى الموجهة المنح                زیادة

 الشكر الوزیرة، على جهودها فى توفیر منح لدعم التعلیم.

الشكر النواب، مجلس عضوا الشیخ، ثریا والنائبة العلیمى، المنعم عبد النائب من كل قدم                وكما

 للوزیرة، على جهودها فى توفیر منح للتعلیم والصحة، وفقا لتوجیهات السید الرئیس.






