
 اللجنة المصریة المجریة:توقیع بروتوكول للتعاون االقتصادى و5 مذكرات تفاهم فى

 مجاالت االستثمار والزراعة واالتصاالت والشباب واالعتماد بحضور 5 وزراء

 د.سحر نصر تدعو الشركات المجریة إلى توسیع أنشطتها فى مصر وضخ استثمارات

 جدیدة واالستفادة من حوافز قانون االستثمار..والوزیر المجرى یشید باالصالحات

 االقتصادیة في مصر

 الجانب المصرى یقدم عرض ترویجي عن الفرص االستثماریة للمنطقة االقتصادیة بقناة

 السویس

 

 عقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصریة المجریة للتعاون االقتصادي والعلمي والفني، الیوم برئاسة

 الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، والسید/  لیفنت مجیار، وزیر الدولة

 للشئون البرلمانیة عن الجانب المجرى.

 وحضر عن الجانب المصرى، كل من الدكتور هشام عرفات، وزیر النقل، والدكتور عز الدین أبو ستیت،

 وزیر الزراعة واستصالح األراضى، والدكتور عمرو طلعت، وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، والدكتور

  أشرف صبحى، وزیر الشباب والریاضة، وممثلین عن الهیئة االقتصادیة لقناة السویس.

 وعقد وزراء االستثمار والتعاون الدولى  والنقل والزراعة واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والشباب

 والریاضة، اجتماعا مع الوزیر المجرى، خالل أعمال اللجنة حیث تم االتفاق علي تكثیف التعاون بین البلدین خالل

  الفترة المقبلة.

 واتفقت اللجنة، على ضرورة تعزیز العالقات االقتصادیة بین البلدین، وفتح مجاالت جدیدة للتعاون للقطاع

 الخاص ورجال األعمال من مصر والمجر، وعقد منتدي أعمال واستثمار  مصرى مجرى نهایة العام الجارى، كما تم

 توقیع بروتوكول للتعاون االقتصادى والعلمى والفنى، و5 مذكرات تفاهم فى مجاالت االستثمار والزراعة واالتصاالت

 وتكنولوجیا المعلومات والشباب واالعتماد.

 وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، خالل كلمتها أن العالقات الثنائیة بین مصر

 والمجر عالقة استراتیجیة وتاریخیة، وقد تم تعزیزها بالزیارات رفیعة المستوى بین الجانبین، والتي توجت بالزیارتین

 الرئاستین للسید الرئیس/ عبد الفتاح السیسي إلى المجر في یونیو 2015 وفي یولیو 2017 والزیارة التي قام بها رئیس

 الوزراء المجري فیكتور أوربان إلى مصر في یونیو 2016.

 وذكرت الوزیرة، أن انعقاد هذه الدورة یأتى فى إطار تقویة الشراكة بین البلدین وفتح سبل جدیدة لمزید من

 التعاون في مختلف المجاالت والقطاعات، مشیرة إلى أهم القطاعات المصریة المساهمة في تطویر وتعزیز العالقات

 الثنائیة، وهي االستثمار والتجارة والصناعة، والبترول والغاز، والصحة، والزراعة واستصالح األراضي، والموارد

 المائیة والري، الكهرباء والطاقة، والسیاحة، االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، واإلسكان، والثقافة، واإلعالم،

 والطیران المدني، والشباب والریاضة.



 وأكدت الوزیرة على إیمان القیادة السیاسیة بأهمیة جذب االستثمارات األجنبیة فى مختلف المجاالت،

  وتحسین مناخ االستثمار، والتغلب على أي عقبات في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

 وأشارت الوزیرة، إلى أن مصر عملت على تحسین بیئة االعمال ومناخ االستثمار ودعم المستثمرین، حیث

 تم اتخاذ عدة اجراءات لتسهیل االستثمار، وإزالة حواجز البیروقراطیة، لتمهید الطریق لخلق مناخ استثماري سلیم،

 وبیئة أعمال متطورة، مشیرة إلى قانون االستثمار، والذى یتضمن العدید من الخدمات التي تساعد المستثمرین على

  تأسیس شركاتهم عبر اإلنترنت، ومجموعة من الحوافز الجدیدة للمستثمرین.

 ودعت الوزیرة الشركات المجریة إلى توسیع أنشطتها فى مصر من أجل تحقیق االستفادة من المیزات

 التنافسیة، وكذلك الحوافز التي یوفرها قانون االستثمار الجدید، مشیرة إلى أن مصر حریصة على جذب المزید من

 االستثمارات المجریة والتى تبلغ نحو 41.4 ملیون دوالر فى قطاعات الصناعة والزراعة والسیاحة واالتصاالت

 والخدمات، حیث أن التعاون االستثماري لم یصل بعد إلى مستوى العالقات المتمیزة بین البلدین مقارنة بالفرص

 االستثماریة الكبیرة فى مصر.

 واختتمت الوزیرة كلمتها معربة عن املها فى زیادة في حجم االستثمارات بین البلدین، وإقامة مشروعات

 مشتركة بینهما، باإلضافة إلى تمهید الطریق أمام القطاع الخاص للدولتین لتوفیر بیئة مواتیة للعمل.

 من جانبه، أشاد الوزیر المجرى، باالصالحات االقتصادیة في مصر، مؤكدا حرص بالده علي تعزیز العالقات مع

  مصر فى مختلف المجاالت.

 وخالل اجتماعات اللجنة، قامت الوزیرة والوزیر المجرى، بالتوقیع على كل من بروتوكول الدورة الثالثة

 للجنة المشتركة المصریة المجریة للتعاون االقتصادي والعلمي والفني، ومذكرة تفاهم فى مجال االستثمار، حیث تهدف

 المذكرة إلى تعزیز االستثمارات الثنائیة وتبادل المعلومات حول المبادرات االستثماریة، والتأكد من إتاحتهم لمجتمعات

 األعمال في كال البلدین لتسهیل االستثمار وتفعیل المشروعات المشتركة وتشجیع تبادل بعثات األعمال والزیارات

 بغرض االطالع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجیع االستثمار وخاصة في مجال الترویج لالستثمارات،

 وتنظیم اللقاءات التوافقیة بین رجال األعمال والشركات في البلدین بهدف دعم التواصل بین مصر والمجر.

 وشهدت الدكتور سحر نصر، توقیع 4 مذكرات تفاهم فى مجاالت الزراعة وتكنولوجیات المعلومات والشباب

 واالعتماد، حیث قام بالتوقیع كل من الدكتور عز الدین أبو ستیت، وزیر الزراعة، والوزیر المجرى على مذكرة تفاهم

 للتعاون فى مجال الزراعة، وتوقیع الدكتور عمرو طلعت، وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، مع الوزیر

 المجرى، على مذكرة تفاهم فى مجال االتصاالت وتكنولوجیا المعلوات، وتوقیع الدكتور أشرف صبحى، وزیر الشباب

 والریاضة، والوزیر المجرى، على مذكرة تفاهم فى مجال الشباب، وتوقیع المهندس هاني الدسوقي المدیر التنفیذي

 للمجلس الوطني لالعتماد (إیجاك) والسید/ میكلوس دیفیس، رئیس الهیئة الوطنیة لالعتماد فى المجر، على مذكرة

 تفاهم للتعاون بین الجانبین.

  وعلى هامش اجتماعات اللجنة، قام الجانب المصري بتقدیم عرض عن مزایا وفرص االستثمار في مصر

 لجذب مزید من االستثمارات المجریة، وكذلك عرض ترویجي للمنطقة االقتصادیة بقناة السویس.






