
 

 

 

 والتعداو  االسدتممار وزيدرة نصدر، سدرر الددتتورة وقعت المانيا، إلى السيسى، الفتاح عبد/ الرئيس السيد زيارة هامش على

 بقيمة االلمانى، االقتصادى والتعاو  التنمية وزير مولر، جيرد/ السيد مع اتفاقات 3 م،2017 يونيو 12 االمني  اليوم الدولى،

 .والرى والمتوسطة الصغيرة والمشروعات والتعليم المتجددة الطاقة مجاالت فى يورو، مليو  203.5

 الطاقدة" مشروع لتمويل يورو مليو  50 بقيمة"  والتنموى االقتصادى التعاو  اتفاق" هم االتفاقات أ  الوزيرة، وأوضرت

 لوزارة" والمهني الفني والتدريب التعليم دعم" ومشروع والمتجددة، الجديدة الطاقة لهيئة" شمسية طاقة مرطة – المتجددة

 نظدام دعدم" مشدروع لتمويدل يدورو مليدو  12 بقيمدة بمنردة" المختلفدة التنمويدة القطاعدات لددعم اتفاق"و والتعليم، التربية

 المشداريع دعدم" ومشدروع ،"مصدر فدي الرتدومي القطداع فدي اإلصالرية المبادرات" ومشروع ،"مصر في المزدوج التعليم

 مليدو  141.5 بقيمة المالي التعاو  إطار في األولوية ذات مشاريع األربعة واتفاق ،"والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية

 72 بقيمدة والمتجدددة الجديددة الطاقدة لهيئدة" السدويس خلدي  ريداح مزرعدة" مشدروع تمويدل مد  تدل يتضم  والذى يورو،

 11 بقيمدة للجامعدات األعلدى والمجلدس والطاقدة التهربداة لدوزارة" الطاقدة اسدتخدام تفداةة برنام " ومشروع يورو، مليو 

 ومشروع يورو، مليو  33.5 بمبلغ المصري األهلي للبنك" والمتوسطة الصغيرة المشاريع تشجيع" ومشروع يورو، مليو 

 .يورو مليو  25 بقيمة والري المائية الموارد لوزارة" والصرف الري طرق لترسي  المتتامل البرنام "

 علدى المنائيدة العالقدات أشدتال أفضدل مد  تعتبر أنها مؤتدة والمانيا، مصر بي  االقتصادى التعاو  بعالقات الوزيرة، وأشادت

 والمدن  التمدويالت رجدم ريد  مد  المانرة األوروبية الدول االترادية ألمانيا وتتصدر واالقتصادية السياسية المستويات تافة

 المسدتدامة، االقتصدادية التنميدة وهدى مرداور 4 علدى المصدري األلمداني التعداو  اسدتراتيجية ترتدز أ  إلدى مشيرة السنوية،

 .الصلبة والمخلفات الصري والصرف والري المائية والموارد الطاقة، وتفاةة المتجددة والطاقة

 المستممرة الدول فى المانيا ترتيب زيادة فى يساهم بما مصر، فى االلمانية االستممارات لزيادة تطلعها ع  الوزيرة، واعربت
 راليدا، شدرتة 1039 االلمانيدة الشدرتات عددد تبلدغ ري  ،20الـ وهى الرالية المرتبة ع  متقدمة مرتبة فى لتتو  مصر، فى

 افريقيدا فدى الشدراتة ومبدادرة الددولى البندك مدع بالتعداو  اقتصداديا المدرأة تمتدي  صدندوق فدى مشدارتة مصر أ  إلى مشيرة
 ومنرهدا للمرأة، االقتصادى الوضع ترسي  إلى الصندوق يهدف ري  العشري ، مجموعة رئاستها خالل المانيا تتبناها والتى
 .األعمال ريادة فى لها اتبر تمميل وضما  العمل، سوق فى الفرص م  المزيد

 

 2017/ 6 /12 القاهرة في
 

facebook.com/moicegypt 
twitter.com/moicegypt 
youtube.com/user/moiceg 
flickr.com/photos/moicegypt 

 

 203.5 بقيمة المانيا مع اتفاقات 3 توقع نصر سحر.د..برلين إلى الجمهورية رئيس السيد زيارة خالل

 يورو مليون

 المزدوج التعليم ودعم المتجددة الطاقة مجاالت فى االتفاقات:الدولى والتعاون االستثمار وزيرة

 والصرف الرى طرق وتحسين والمتوسطة الصغيرة والمشروعات
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