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 وزارة االستثمار

 

 ًبٌان صحف

وزٌر االستثمار خالل مشاركته فً أعمال الٌوم الثانً لمنتدى التموٌل واالستثمار 

 6102فً أفرٌقٌا 

لتقً وزراء أنجوال واألردن وٌ تفاهمة ٌشهد التوقٌع على مذكروزٌر االستثمار 

 .والكامٌرون

 وزٌر االستثمار:

إلى أنجوال تضم عدد من شركات تتوجه تضم عدد من المستثمرٌن بعثة  -

 القطاعٌن العام والخاص.

 لبحث األعمال ورجال الشركات أمام الطرٌق تمهٌد هً الحكومات مهمة -

 .المشترك التعاون فرص

فً نهاٌة الٌوم األول لمنتدى التموٌل شهد األستاذ أشرف سالمان وزٌر االستثمار 

مذكرة تفاهم بٌن الهٌئة العامة لالستثمار التوقٌع على واالستثمار فً أفرٌقٌا 

والمناطق الحرة بجمهورٌة مصر العربٌة والوكالة الوطنٌة لتشجٌع االستثمار 

ن الجانب المصري األستاذ عالء عمر الرئٌس ع، وقع بالجمهورٌة الجابونٌة

ة مدٌرة الوكال أبونا نٌناوالسٌدة  التنفٌذي للهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

، وذلك بهدف وضع إطار عملً الوطنٌة لتشجٌع االستثمارات بالجمهورٌة الجابونٌة

الثنائً وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة حول  االستثمارلتشجٌع 

تعزٌز تنفٌذ األهداف  فًسهم ٌ، مما االستثمار ومبادراتالمستثمرٌن فً البلدٌن 

 مصر إلى الجابون والعكس. منتبادل وفود رجال األعمال ، والمشتركة االقتصادٌة

أبراهاو جورجل وزٌر كما عقد وزٌر االستثمار عدة لقاءات بدأها بلقائه مع السٌد 

، حٌث حٌث تم مناقشة إمكانٌات التعاون المحتملة بٌن البلدٌن االقتصاد األنجولً،

اصة فً مجال ة خعرض الجانب األنجولً عدد من الفرص االستثمارٌة المتاح

 من جانبه أكد سالمان على أهمٌة التكامل االقتصادي والتعاونو التعدٌن واألخشاب.
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المعرفة وتدرٌب الكوادر، كما تم فً مجاالت الزراعة ونقل  بٌن البلدٌن خاصة

عدد من التفاصٌل الخاصة بإجراءات االستثمار فً عدد من القطاعات  استعراض

راضً وإجراءات االستثمار فً قطا  تولٌد ومنها الزراعة ونظام تخصٌص األ

 الكهرباء.

وعرض وزٌر االقتصاد األنجولً تقدٌم حزمة كاملة من المعلومات والفرص 

االستثمارٌة المتاحة بأنجوال لعرضها على المستثمرٌن ورجال األعمال المصرٌٌن، 

بزٌارة إلى أنجوال للقٌام  تضم عدد من المستثمرٌنتنظٌم بعثة  تم االتفاق علىو

بهدف بحث ممثالً بها عدد من الشركات المصرٌة من القطاعٌن العام والخاص 

الزراعة  افرص التعاون المشتركة فً القطاعات ذات االهتمام المشترك ومنه

، إضافة إلى تمثٌل عدد من الشركات العاملة فً والنقل والطاقة والبناء والتشٌٌد

فً التعامل مع الدوائر  الالً لما لها من خبرات سابقةعدد من الدول األفرٌقٌة استغ

 الحكومٌة والمستثمرٌن من هذه الدول.

كما اجتمع وزٌر االستثمار مع السٌدة مها علً وزٌرة الصناعة والتجارة والتموٌن 

التعاون فً مجال تبادل ت مناقشة سبل األردنٌة والوفد المرافق لها، حٌث تم

ل االستثمار وضرورة استغالل االتفاقٌات الدولٌة المعلومات والخبرات فً مجا

الموقعة للدولتٌن مع مختلف الشركاء الدولٌٌن لتوسعة قاعدة التجارة مع مختلف 

تمهٌد الطرٌق أن مهمة الحكومات هً  دول العالم، حٌث أشار وزٌر االستثمار إلى

خاصة فً فً البلدٌن لبحث فرص التعاون المشترك شركات ورجال األعمال أمام ال

الصناعات ذات األولوٌة للبلدٌن، وتفعٌل االتفاقٌات الموقعة فً إطار تٌسٌر 

 إجراءات االستثمار لتحقٌق التكامل االقتصادي.

بعثة من رجال األعمال قٌام وفً هذا اإلطار طالب وزٌر االستثمار بالتنسٌق ل

التً ٌمكن المجاالت إجراء اجتماعات توافقٌة مع نظرائهم من األردن لبحث ب

ونقل الخبرات المصرٌة فً عدد من الصناعات ومنها األسمدة  التعاون فٌها،

 .والفوسفات

وعقد األستاذ أشرف سالمان اجتما  مع السٌد لوٌس موتازي وزٌر االقتصاد 

تطلعه إلى زٌادة والذي أعرب عن  والتنمٌة اإلقلٌمٌة الكامٌرونً والوفد المرافق له

االت ومنها التعلٌم والثقافة والتشٌٌد والبناء والصناعات التعاون فً عدد من المج
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وتبادل الخبرات، وفً هذا اإلطار  الكٌماوٌة والزراعة وجلب التكنولوجٌا الحدٌثة

االستثمار شرحاً مختصراً حول التجربة المصرٌة فً مجال استصالح قدم وزٌر 

ملٌون فدان ومشرو  إنشاء ما ٌقرب  0,1األراضً الزراعٌة مستعرضاً مشرو  

مشٌراً إلى إمكانٌة نقل الخبرات ، لف وحدة سكنٌة لإلسكان االجتماعًأ 111من 

  والنموذج المصري فً هذه المجاالت.

ش فعالٌات المنتدى عدد من االجتماعات مع عدد من كما عقد سالمان على هام

شركات القطا  الخاص المحلٌة واألجنبٌة لبحث استثمارات هذه الشركات فً مصر 

 وسبل ضخ المزٌد من االستثمارات. 


