
 

 

 

بالسيد / جواكيم جاى دو مونتيال، رئيي  جمعيير رجيار ورواد االلميار   التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى،

 .االسيييييييييييييييبانير واليييييييييييييييا ل يييييييييييييييى  يييييييييييييييام  م ييييييييييييييياركت ا  يييييييييييييييى منيييييييييييييييدى كيييييييييييييييران  مونتانيييييييييييييييا ببر ييييييييييييييي ونر

م ييون كمحييرا ادتصييادت ل منجقيير الجنوبييير الوربييير ميين أوروبييا والبحيير ا بييي  وأوضييا السيييد/ جييواكيم جييات دو مييونتيال،  ن ييم يع

المتوسج، و د  م تعزيز بيئر مواتير ل ن اج اإلنتياج  بيين المسييولين الحكيوميين ورجيار االلميار وممث ي  المجتمي، الميدن ، وتعزييز 

 .المسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييئولير االجتماليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحا  العمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

ى لين مصير ل يرن منياس االسيتثمار  ي يا وا يم القجاليات الواليدة التيى تبحيي لين مسيتثمرين وناد  الجانبان، ادامر ميتمر استثمار

اجان ، حيي أن ال ركات االلضاء  ى الجمعير ت تم باالستثمار  ى دجالات الجادير المتجيددة وصينالر السييارات والصينالات الواائيير 

 .وال وجسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتيات والبنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير االساسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

يييارة و ييد ميين ال ييركات االسييبانير  لييى مصيير قييالر الفتييرة المقب يير،  ييى ىيير تج يي، المجتميي، االسييبانى واتفييا الجانبييان، ل ييى الترتييي  لز

 .ل تعييرع ل يييى الفيييرا االسيييتثمارير ب يييا ل يييى أر  الوادييي،، واالجيييراءات التيييى اتقيييات ا مصييير لتحسيييين بيئييير االسيييتثمار وااللميييار

ر االسبانير، م يرة  لى أن ليدد ال يركات اإلسيبانير العام ير حالييا والربت الوزيرة، لن تج ع ا ل تعاون م، جمعير رجار ورواد االلما

بين الدور التي  تسيتثمر  ي  مصير،  12م يار دوالر، لتحتر المرتبر  1.1 ركر، وب وت مسا مت ا اإلجمالير  222   مصر يب غ لدد ا 

 .دور مسييتثمرة  ييى مصيير 11ن ال ييى م يييرة  لييى ان الحكوميير المصييرير تتج يي،  لييى زيييادة االسييتثمارات اإلسييبانير حتييى تصييبا ميي

و اكييرت الييوزيرة أن الحكوميير المصييرير تعميير ل ييى جييا  اسييتثمارات اجنبييير جديييدة، و دقييار تكنولوجيييات متجييورة ميين أجيير ضييمان 

مسييتوى معي يير أ ضيير وتنمييير ادتصييادير مسييتدامر، م يييرة  لييى أن مصيير أج قييت لييدة م ييرولات ضييقمر ت ييدع  لييى تسييري، التنمييير 

الجتمالير و تحت البا  أمام القجاع القياا والمسيتثمرين ا جاني  ل م ياركر  يى ت يا الم ياري، مثير محيور تنميير دنياة االدتصادير وا

 .السييييييييييييييييييييييييييوي  والعاصييييييييييييييييييييييييييمر اإلدارييييييييييييييييييييييييييير الجديييييييييييييييييييييييييييدة ومدينيييييييييييييييييييييييييير الع مييييييييييييييييييييييييييين الجديييييييييييييييييييييييييييدة

 .وأ يييييييارت اليييييييوزيرة  ليييييييى أن ديييييييانون االسيييييييتثمار الجديييييييييد يتضيييييييمن الكثيييييييير مييييييين الحيييييييوا ز والضيييييييمانات ل مسييييييييتثمرين

ر  السيد/ جيواكيم جيات دو ميونتيال، لين ا تميام الجاني  االسيبانى باالسيتثمار  يى الم يرولات المتع قير بالنقير وال وجسيتيات  يى وال

مصر قاصر  ى محور تنمير دناة السوي ، اضا ر  لى م رولات تح يه ومعالجر المياه، و ى  اا ا جار، اكدت اليوزيرة، أن يا سيتقوم 

مي ، رئي   يئر دناة السوي  ورئي  المنجقر االدتصادير ل قناة، لالتفاق ل ى الم رولات التيى يربي  بالتنسيا م، الفريا م ا  م

 .الجان  االسبانى  ى االستثمار  ي ا  ى دناة السوي 
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facebook.com/moicegypt 
twitter.com/moicegypt 
youtube.com/user/moiceg 
flickr.com/photos/moicegypt 

 

د.سحر نصر تتفق مع رئيس جمعية رجال ورواد االعمال فى برشلونة على زيارة وفد من الشركات االسبانية 

  إلى مصر

وزيرة االستثمار والتعاون الدولى تبحث اقامة مؤتمر استثمارى عن مصر فى برشلونة والتعاون فى تحليه 

 محور تنمية قناة السويس ومعالجة المياه..و"مونتيال":نرغب فى االستثمار فى
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