
  >>على هامش الدورة الـ12 لقمة مجلس األعمال األمریكي  اإلفریقي
 مصر وأمریكا یبحثان التعاون في  إقامة    مشروعات البنیة األساسیة  في  إفریقیا  في  إطار رئاسة السید رئیس الجمهوریة

  لالتحاد اإلفریقي
 

 >>وزیرة االستثمار والتعاون الدولي ورئیسة الوفد األمریكي  یناقشان جذب االستثمارات إلى إفریقیا      ومصر..ودعم سیاسات
 التمویل التنموي لتحقیق النمو الشامل في القارة ومساندة كافة الدول اإلفریقیة وخاصة األكثر احتیاجا

 
 >>د.سحر نصر تلتقي شركات أمریكیة وتبحث معها التوسع في  استثماراتهم في  مصر منهم بروكتل اند جامبل وجونسون اند

 جونسون وامریكان تاور
 
 

 التقت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، بالسیدة/ كارین دان كیلى، نائب وزیر التجارة األمریكیة، ورئیس
 الوفد األمریكي  والرئیس المشارك للدورة الـ12 لقمة مجلس األعمال األمریكي  اإلفریقي   ، بالعاصمة الموزمبیقیة "ماباتو".
 وبحث االجتماع، التعاون بین مصر وأمریكا في  دعم إقامة مشروعات البنیة األساسیة في  إفریقیا، في  إطار رئاسة السید
 الرئیس عبد الفتاح السیسي لالتحاد اإلفریقي للعام الحالي، من خالل دعم سیاسات التمویل التنموي لتحقیق النمو الشامل في

 القارة، ومساندة كافة الدول اإلفریقیة وخاصة األكثر احتیاجا، وإقامة    المشروعات اإلقلیمیة المشتركة التي تساهم في تطویر
 البنیة األساسیة     وتعزیز التكامل اإلقلیمي بین دول القارة وزیادة حجم التجارة واالستثمارات المشتركة، وتم التطرق إلى مبادرة
 لدعم التنمیة وجذب االستثمارات إلى إفریقیا، وتفعیل دور بنك التصدیر واالستیراد األمریكي  في  ظل تعیین رئیسا جدیدا له في

 شهر مایو الماضي في  القارة اإلفریقیة، وقیام الحكومة األمریكیة بالتعاون مع الحكومة المصریة في  جذب المستثمرین
 األمریكیین إلى مصر.

 وأشارت الوزیرة إلى العالقات االستراتیجیة بین مصر والوالیات المتحدة األمریكیة والتعاون االقتصادي القائم والذي یعكس
 الشراكة االقتصادیة بین البلدین في القطاعات التنمویة ذات األولویة الوطنیة والمشاریع والبرامج التنمویة التي تم تحدیدها وفقا

 ألولویات المواطن، وبرنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي المصري.
 وأشادت رئیسة الوفد األمریكي، ببرنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي، واإلجراءات التي  اتخذتها مصر لتحسین مناخ

 االستثمار، مشیرا إلى أن أمریكا حریصة على التعاون مع مصر في  إطار رئاستها لالتحاد اإلفریقي    من أجل إقامة
 مشروعات في  القارة اإلفریقیة 

 الجدیر بالذكر أن إجمالي االتفاقیات الثنائیة الموقعة في إطار برنامج المساعدات االقتصادیة األمریكیة منذ عام 2014 وحتى
 اآلن وصل إلى ما یقرب من 600 ملیون دوالر لتمویل القطاعات التنمویة ذات األولویة الوطنیة كالصرف الصحي، والصحة،
 والتعلیم العالي واألساسي، والزراعة، والسیاحة واآلثار، والحوكمة، وتمكین المرأة والشباب، كما تم خالل ذات الفترة تخصیص

 حوالي 200 ملیون دوالر لتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وریادة األعمال من خالل صندوق االعمال
 المصري-األمریكي.

 والتقت الوزیرة، خالل مشاركتها في  الدورة الـ12 لقمة مجلس األعمال األمریكي  اإلفریقي    نیابة عن السید الرئیس/ عبد
 الفتاح السیسي، بعدد من الشركات األمریكیة المشاركة في  القمة، ومنها بروكتل اند جامبل، وجونسون اند جونسون، وشركة
 امریكان تاور، حیث تم بحث إقامة    مشروعات استثماریة في  القارة اإلفریقیة، وزیادة استثماراتها في  مصر، حیث بلغت
 إجمالي االستثمارات األمریكیة في  مصر بنهایة دیسمبر 2018 إلى 22 ملیار دوالر، مع األخذ في  االعتبار قیام بعض

 الشركات األمریكیة بضخ استثمارات جدیدة والتوسع في مصر بنحو ملیار دوالر خالل العام المالي 2017/ 2018.


