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بيان صحفى
وفد تجاري إسباني رفيع المستوى يزور القاهرة في سبتمبر برئاسة وزيرة الدولة للتجارة لبحث
فرص استثمارات جديدة في مصر
تنظم الهيئة اإلسبانية للتصدير واإلستثمار ( )ICEXوالمكتب اإلقتصادى والتجارى اإلسباني بالقاهرة للمرة
الثانية "ملتقى الشراكة متعددة األطراف مصر -إسبانيا" والذى يعقد فى القاهرة يومى  ٢٧و ٢٨من شهر
سبتمبر  ،٢٠٢٢فى فندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة.
يعتبر هذا الملتقى أكبر حدث اسبانى يتم تنظيمه فى القاهرة منذ زيارة رئيس الوزراء اإلسباني ووزيرة الدولة
للتجارة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي ،والتي تم خاللها التوقيع علي إعالن مشترك للتعاون المالي بين
مصر وإسبانيا بمبلغ  ٤٠٠مليون يورو ،لتمويل مشروعات في مصر.
عقد الملتقى األول بالقاهرة في مارس  ،٢٠١٧قد حققت نجاحا مبهرا اذ شارك فيه اكثر من  ٣٢٠شخص ،من
السادة الوزراء ،رؤساء الشركات والهيئات العامة المصرية ،وممثلي أكبر الشركات المصرية في قطاعات
التشييد والبنية التحتية والهندسة ،الذين قد اشادوا باللقاءات والنقاشات المنعقدةعلي هامش المؤتمر ،والتي اثمرت
نتائجها علي زيادة حجم االستثمارات والمشاريع االسبانية في مصر .وتأتي النسخة الثانية لهذا المؤتمر كرسالة
واضحة من الحكومة اإلسبانية تؤكد فيها إستمرار التزامها بدعم االقتصاد المصرى ودفع العالقات الثنائية
االقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
ويستتتهد ملتقي "الشتتراكة متعددة األطرا مصتتر -إستتبانيا" الثاني هذا العام الشتتركات العاملة فى مجاالت:
النقل والسكةة الحديد ،الةهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ،ومياه الشكر والصكرف الصكحى ،حيث يشتارك
وفد تجاري إستتباني رفيع المستتتوى من أكبر وأهم الشتتركات اإلستتبانية الرائدة في مجال النقل ،الطاقة والمياه،
لبحث فرص فرص جديدة لالستثمار بالتعاون مع الشركات المصرية.
تعقد على مدار اليومين عدة ندوات وحوارات مع ممثلى القطاعات المختلفة فى الحكومة المصرية ،والهيئات
العامة ،وكبرى مؤسسات التمويل الدولية فى مصر ،وذلك لعرض مناخ األعمال وخطط واستراتيجيات الحكومة
المصرية فى كل قطاع بهد البحث عن فرص استثمارية ومشروعات جديدة في مصر بهد خلق مجاالت
للتعاون بين الشركات المصرية واإلسبانية.
فى اليوم األول ،ستيتم تناول "قطاع النقل والستكة الحديد" في مصتر .وفى اليوم الثانى ،ستتدور المناقشتات حول
قطاعى "الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة" وكذلك "مياه الشتر والصتر الصتحي" .بعد انتهاء الندوات،
ستتتيتم عقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشتتتركات المصتتترية واإلستتتبانية لبحث امكانية الشتتتراكة والتعاون فى
مشروعات تقوم بتمويلها المؤسسات الدولية والحكومة المصرية.
تبدأ مراستتتم حفل االفتتاح فى صتتتباح يوم الثالثاء الستتتابع والعشتتترين من ستتتبتمبر ،٢٠٢٢فى فندق ستتتوفيتل
الجزيرة بالقاهرة ،بحضتتورعدد من الستتادة الوزراء كممثلين عن الحكومة المصتترية .ومن الجانب اإلستتبانى،
الستيدة تشتيانا مينديز بيرتولو ،وزيرة الدولة للتجارة والتي ستترأس وفد األعمال اإلستبانى كما ستتلتقى بعدد من
السادة الوزراء بالحكومة المصرية لبحث العالقات الثنائية بين مصر وإسبانيا وسبل تعزيزها
المكتب االقتصادى والتجارى اإلسبانى
سبتمبر  – ٢٠٢٢القاهرة ،مصر
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