وزارة االستثمار

بيان صحفي
وزير االستثمار خالل مشاركته في أعمال اليوم األول لمنتدى التمويل واالستثمار
األفريقي في أفريقيا:
 المنتدى يعد حدث هاما لتعريف رجال األعمال والمستثمرين بأحدثالتطورات التي شهدها مناخ االستثمار بمصر والدول األفريقية ومناقشة
التحديات واآلليات واالستراتيجيات الخاصة بتسهيل تدفق االستثمارات
المباشرة لهذه الدول.
 ضرورة استغالل رؤوس األموال األفريقية في االستثمار في دول القارة بدالمن خروجها خارج القارة.
 حجم التجارة البينية بين دول القارة يحمل فرص هائلة للنمو.تحت رعاٌة السٌد الرئٌس عبد الفتاح السٌسً رئٌس الجمهورٌة وبمشاركة واسعة
من نحو  22دولة أفرٌقٌة وعدد كبٌر من السفراء ورجال األعمال والمستثمرٌن،
بدأت أعمال منتدى التموٌل واالستثمار فً أفرٌقٌا  ،2106والذي تنظمه وزارات
االستثمار والخارجٌة والتعاون الدولً والتجارة والصناعة والوكالة اإلقلٌمٌة
للتروٌج  ،RIAوالذي ٌهدف إلى التعرف على الفرص الحالٌة لالستثمار بالدول
األفرٌقٌة والسٌاسات المتبعة لتهٌئة مناخ األعمال والقطاعات األولى بالتنمٌة
وأشكال الدعم المطلوب لمساندة عدد من القطاعات الحٌوٌة ،وكٌفٌة زٌادة تنافسٌة
األسواق وأثرها على النمو ،وتأثٌر آلٌات التموٌل والتأمٌن على زٌادة االستثمارات
على المدٌٌن الطوٌل والقصٌر.
كما ٌهدف المؤتمر إلى تفعٌل دور القطاع الخاص وزٌادة مساهماته فً االستثمار
وبناء روابط ومشاركات استغالالا للموارد الهائلة والثروات المتاحة بالقارة
السمراء ،حٌث ٌتٌح المؤتمر للحاضرٌن فرص المشاركة فً جلسات تتناول
موضوعات مثل تكنولوجٌا المعلومات والزراعة والبنٌة التحتٌة والطاقة والخدمات
المالٌة والتجارة والرعاٌة الصحٌة وصناعة األدوٌة ،بجانب اتاحة الفرصة لعقد
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العدٌد من االجتماعات الثنائٌة بٌن رجال األعمال ومختلف الدوائر الحكومٌة
ومتخذي القرار ،وإتاحة الفرصة للشركات من القطاعٌن العام والخاص والبنوك
ومؤسسات التموٌل للتعرف على الفرص االستثمارٌة المتاحة لالستثمار فً الدول
األفرٌقٌة وبحث فرص وإمكانات المشاركة فً تموٌل أو تنفٌذ عدد من المشروعات
المطروحة.
وفً جلسة عقدت تحت عنوان " مصر :شرٌك رئٌسً لألعمال والتجارة مع الدول
األفرٌقٌة" بحضور السٌد سامح شكري وزٌر الخارجٌة ،وممثلٌن عن القطاع
الخاص ،أشار وزٌر االستثمار إلى أنه بقراءة المؤشرات االقتصادٌة الخاصة
بالدول األفرٌقٌة تشٌر إلى أن هناك فرص قوٌة للنمو لنحو ثالثٌن سنة قادمة
ٌعززها وجود  0.0ملٌار نسمة على أرض القارة بمعدل استهالك ٌصل إلى 0
ترٌلٌون دوالر والتوقع بزٌادته إلى  0.4ترٌلٌون دوالر بحلول عام  ،2121مؤكداا
على أهمٌة التكامل االقتصادي والتعاون ومعرفة عناصر القوة والعمل سوٌا ا على
النمو واستغالل الفرص المتاحة ،خاصة فً ظل التباطؤ فً النمو االقتصادي الذي
ٌشهده العالم ،واستغالل رؤوس األموال األفرٌقٌة فً االستثمار فً دول القارة بدالا
من خروجها خارج القارة.
ولفت سالمان إلى أن الحكومة المصرٌة اتخذت العدٌد من الخطوات لتحسٌن بٌئة
األعمال المصرٌة وتعزٌز االنفتاح االقتصادي وتحسٌن البنٌة التحتٌة الالزمة لبدء
األعمال من طرق وطاقة وموانئ وتخفٌض اإلجراءات وإزالة العوائق
البٌروقراطٌة ،بجانب الجهود المبذولة لتٌسٌر حركة التجارة البٌنٌة والخدمات،
مشٌراا إلى أن االتفاق الثالثً الذي تم توقٌعه خالل ٌونٌو الماضً والذي تضمن
إقامة منطقة تجارة حرة بٌن التكتالت االقتصادٌة الثالثة (الكومٌسا والساداك
واالٌاك) والتً تضم نحو  26دولة أفرٌقٌة ٌعٌش علٌها نحو  632ملٌون نسمة،
وذلك بهدف تعمٌق التكامل االقتصادي بٌن دول جنوب وشرق القارة ،موضحا ا أن
هذا المنتدى ٌعد حدث هاما ا لتعرٌف رجال األعمال والمستثمرٌن بأحدث التطورات
التً شهدها مناخ االستثمار بمصر والدول األفرٌقٌة ومناقشة التحدٌات واآللٌات
واالستراتٌجٌات الخاصة بتسهٌل تدفق االستثمارات المباشرة لهذه الدول.
كما ذكر وزٌر االستثمار أن حجم االستثمارات المصرٌة فً الدول األفرٌقٌة بلغ
نحو  7,7ملٌار دوالر خالل الفترة من  2113وحتى  2105فً  62مشروع تتنوع
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بٌن مجاالت التشٌٌد والبناء والصناعات الكٌماوٌة والطاقة والصناعات الدوائٌة
والتً تستوعب نحو  20ألف عامل ،مؤكداا أهمٌة زٌادة التنسٌق لتوسعة قاعدة
التعاون بٌن الدول التً تربطهم مستقبل واحد ،والعمل على جذب المزٌد من
االستثمار األجنبً المباشر فً القطاعات الهامة.
ولفت األستاذ أشرف سالمان إلى أن حجم التجارة البٌنٌة بٌن دول القارة ٌحمل
فرص هائلة للنمو مشٌراا إلى أنه تم توقٌع اتفاقٌة مع البنك األفرٌقً للصادرات
والواردات لدعم التجارة البٌنٌة ودعم صادرات الدول األفرٌقٌة ،بجانب عدد من
االتفاقٌات الثنائٌة ومنها اتفاقٌة تروٌج وحماٌة االستثمارات.
كما شهد وزٌر االستثمار توقٌع بروتوكول تعاون لشركة من شركات القطاع
الخاص المصرٌة العاملة فً أفرٌقٌا فً العدٌد من الدول فً قطاعات الطاقة والنقل
واألغذٌة والتعدٌن واألسمنت ،تضمن البروتوكول التعاون فً قطاع النقل خاصة
السكك الحدٌدٌة.
ومن المقرر أن ٌعقد سالمان عدد من اللقاءات خالل ٌومً المؤتمر مع األمٌن العام
للكومٌسا وعدد من ممثلً كبرى الشركات األفرٌقٌة وعدد من وزراء الدول
األفرٌقٌة.
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