
 >>في بدایة جولة ترویجیة باالتحاد األوروبي لفرص
 االستثمار في مصر تشمل بروكسل و"لوكسمبورج" التي تمثل

 مركز صنادیق االستثمار في أوروبا
 

 مصر ولوكسمبورج یتفقان على اقامة لجنة مشتركة
 للتعاون االقتصادى والفنى وزیادة االستثمارات المشتركة

 
 >>د. سحر نصر تلتقى 20 شركة من كبریات الشركات

 اللكسمبورجیة..واتفاق على زیارة بعثة إلى مصر للتعرف على
 الفرص االستثماریة بها خالل الفترة المقبلة

 
 >>وزیر مالیة لوكسمبورج:الرئیس السیسى یقوم بتنمیة
 شاملة ومستدامة فى مصر..ونرغب فى زیادة استثمارتنا..ونعد

 مركز صنادیق االستثمار في أوروبا
 

 >>د.سحر نصر تبحث مع األمین العام لسوق المال فى
 لوكسمبورج تعزیز التعاون مع البورصة المصریة

 
 بدأت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، الیوم جولة اوروبیة

 ترویجیة لفرص االستثمار في مصر تشمل لوكسمبورج وبروكسل، اضافة لبحث زیادة التعاون بین
 مصر واالتحاد االوروبى وبنك االستثمار االوروبىة.

 
 وتهدف الجولة لبحث التعاون بین مصر واالتحاد األوروبي واستثمار العالقات

 االستراتیجیة المتمیزة التي تجمع بین مصر وأوروبا  والتي یتم التأكید  علیها بشكل مستمر خالل
 لقاءات السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسي وقادة االتحاد األوروبي، كما تكتسب الزیارة إلى

 لوكسمبورج اهمیة خاصة باعتبارها مركز لصنادیق االستثمار األوروبیة وهو ما یمثل فرصة
 لعرض فرص االستثمار المتاحة في مصر في كافة المجاالت على صنادیق االستثمار األوروبیة،

 وتعد لوكسمبورج اكبر ثاني مركز للصنادیق االستثمار في العالم بعد الوالیات المتحدة االمریكیة،



 وتتطلع مصر و لوكسمبورج الي توطید العالقات االقتصادیة بین البلدین و بین مصر و االتحاد
 األوروبي و جذب استثمارات جدیدة لالقتصاد المصري من مختلف الدول األوروبیة و خاصة

  لوكسمبورج.
 

 و التقت الوزیرة، بـ20 شركة من كبریات الشركات اللكسمبورجیة، بمقر غرفة التجارة
 اللكسمبورجیة، واستعرضت الوزیرة، ما تم إنجازه في الفترة الماضیة من اصالحات اقتصادیة

 وتشریعیة تنفیذا لتوجیهات السید الرئیس عبد الفتاح السیسى، مشیرة إلى أن الحكومة المصریة
 تعمل بنشاط على تشجیع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقیق النمو االقتصادي

 وتوفیر فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصالحات اقتصادیة واستثماریة كبیرة،
 واستعرضت ما تم انجازه من الناحیة التشریعیة والتنظیمیة من إصدار عدة قوانین ولوائح  وهى

 قانون االستثمار الجدید والئحته التنفیذیة، وقانون اعادة الهیكلة والصلح الواقى واالفالس
 والتأجیل التمویلى والتخصیم، وتعدیالت قانونى الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفیذیة،

 موضحة أن قانون االستثمار یتضمن عددا من الحوافز  الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرین.
 

 وأضافت الوزیرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمیة وعلى استعداد لعمل
 كافة االصالحات التي من شأنها تسهیل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزیز دوره في كافة

 القطاعات ومشاركته في تنفیذ المشروعات القومیة الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمیة بمنطقة
 قناة السویس الذي یهدف إلى تعظیم االستفادة من اإلمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها

 معبرا بین الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجدیدة، من بینها العاصمة اإلداریة
 الجدیدة والعلمین الجدیدة، وخلق بیئة تشریعیة جاذبة للقطاع الخاص من أجل االستثمار، وهذا ما

 تم من خالل قانون االستثمار والقوانین المكملة له، وتطویر البنیة األساسیة من طرق وكهرباء
  ومیاه وطاقة وربطها بالمواطن.

 
 وأشارت الوزیرة، إلى أن الحكومة حریصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص

 ومنظمات المجتمع المدني لتنفیذ خطة التنمیة الشاملة.
 

 وأوضحت الشركات اللكسمبورجیة أن اقتصاد لوكسمبورج یتمتع بنمو عال، ومن أهم
 الصناعات بها المعدنیة والكیمیائیة، كما یشكل قطاع الخدمات جزءا مهما في اقتصادها خاصة

 البنوك، وهى المجاالت التى ترغب الشركات اللكسمبورجیة فى االستثمار فیها فى مصر، مشیرین
 إلى أن هناك عدد من القطاعات فى مصر التى تستثمر فیها شركات من لوكسمبورج مثل الصناعات

 الهندسیة، ومواد البناء، والتعدین، والكیماویات، وكذلك منتجات األخشاب والمواد الغذائیة
 والسیاحة، والتمویل، والبنوك، والخدمات، واالتصاالت والمعلومات.

 
 وذكرت السیدة/ ادیث شتاین، رئیس منطقة الشرق األوسط فى غرفة التجارة فى

 لوكسمبورج،  أن الغرفة تضم حوالى 90 الف عضو فى لوكسمبورج، وتمثل 75 % من اجمالى
 العمالة و80 % من الناتج المحلى االجمالى فى لوكسمبورج، مشیرة إلى حرص الغرفة على تعزیز
 العالقات مع مصر، ودعوة المستثمرین بها إلى ضخ استثمارات جدیدة فى المشروعات الكبرى فى

 مصر.
 



 وذكرت كل من السیدة/ لیلى الطویل، رئیس شركة نوبل تكس ونائلة الطویل، نائبة
 الرئیس، أن شركتهما تستثمر فى السوق المصرى منذ الخمسینات فى القرن الماضى، فى صناعة

 الغزل والنسیج، واعربتا عن رغبتهما فى االستثمار فى المدن النسیجیة التى تعمل علیها حالیا
 الحكومة، وفى هذا األطار، أوضحت الوزیرة، أن المنطقة الحرة فى المنیا ستخصص للصناعات

 النسیجیة  وستكون مدینة متكاملة تضم كافة المصانع والمنشأت الخاصة بمراحل الصناعات
 النسیجیة، سواء كانت "غزل أو نسیج أو صباغة، أو مالبس جاهزة أو مفروشات"، داعیة

 الشركة إلى استغالل الفرص االستثماریة فى هذه المنطقة.
 

 وأوضح السید/ تیغاال هیرش، نائب رئیس شركة كلیرستریم فى لوكسمبورج، أن شركته
 تعمل فى صناعة خدمات األوراق المالیة، كما تعمل فى عدد من المشروعات االجتماعیة، ولدیها

 رغبة فى التعاون مع مصر واالستثمار بها.
 

 وذكر السید/ فؤاد الحاجى، ممثل بنك انترنشیونال لوكسمبورج، أن البنك یعد اقدم مجموعة
 مصرفیة فى المدینة، ویلعب دورا رئیسیا فى االقتصاد بها، مشیرا إلى حرص البنك على تعزیز

 التعاون مع مصر لتشجیع المستثمرین االوروبین على االستثمار بها.
 

 وفى نهایة اللقاء، دعت الوزیرة، المستثمرین فى لوكسمبورج إلى زیارة مصر والتعرف
 على فرص االستثماریة بها، وهو ما رحب به المستثمرین، وتم االتفاق على زیارة بعثة من

 الشركات فى لوكسمبورج إلى مصر خالل الفترة المقبلة.
 

 والتقت الوزیرة بالسید/ بییر جرامینا، وزیر مالیة لوكسمبورج، والذى یعد ابرز الداعمین
 لالستثمار في مجاالت االستثمار في التكنولوجیا و في المجاالت ذات التنمیة المستدامة، و یتولى
 رئیس البیت اللكسمبورجي لالستثمار في التكنولوجیا، حیث بحث الجانبان، تفعیل التعاون الثنائى

 بین مصر ولوكسمبورج واقامة لجنة مشتركة للتعاون االقتصادى والفنى واالستثمارى وزیادة
 االستثمارات المشتركة بین البلدین، والتعاون فى مجاالت الطاقة الجدیدة والمتجددة والتمویل

 االخضر وهو ما یعرف بـ"تمویل الصناعات الصدیقة للبیئة".
 

 واعرب وزیر مالیة لوكسمبورج، عن رغبة بالده فى تعزیز التعاون االقتصادى
 واالستثمارى مع مصر، مشیدا ببرنامج االصالح االقتصادى المصرى، والخطوات التى یقوم بها

 السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، الحداث تنمیة شاملة ومستدامة فى مصر، مؤكدا أهمیة مصر
 ودورها االستراتیجي على المستوى اإلقلیمي والدولى في المنطقة، مشیرا إلى أن هذا أول لقاء
 یعقده مع مسؤول اجنبى عقب تجدید انتخابه وزیرا للمالیة فى لوكسمبورج أمس، موضحا أن

 لوكسمبورج تعد من مركز صنادیق االستثمار في أوروبا ومن اكبر دول العالم التي تمتلك صنادیق
  استثمارات مالیة.

 
 وأكدت الوزیرة، حرص مصر على زیادة استثمارات الشركات اللكسمبورجیة فى مصر، فى

 ظل االصالحات التشریعیة االخیرة التى ساهمت فى تحسین بیئة االعمال فى مصر.
 



 ودعت الوزیرة، وزیر مالیة لوكسمبورج، إلى المشاركة فى منتدى افریقیا 2018، والذى
 یعقد تحت رعایة السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، وتنظمه وزارة االستثمار والتعاون الدولى،

 والوكالة االقلیمیة لالستثمار التابعة لمنظمة الكومیسا، خالل الفترة من 8 إلى 9 دیسمبر المقبل
 بمدینة شرم الشیخ.

 
 والتقت الوزیرة، مع السید/ موریس باور، األمین العام لسوق المال فى لوكسمبورج، حیث

 ناقش الجانبان، تعزیز التعاون بین البورصة المصریة وسوق المال فى لوكسمبورج.


