
 عقد أول اجتماع للجنة المشتركة بین وزارتى االستثمار والتعاون الدولى والمالیة لتیسیر االجراءات

 علي المستثمرین

 د.سحر نصر:اللجنة هدفها االسراع فى اى اجراءات تخدم مناخ االستثمار..ود.محمد معیط: االتفاق

 على ازالة اى معوقات تواجه االستثمار فورا دون االنتظار الى اجراءات بیروقراطیة

 مصر والیابان توقعان منحة لدعم إنشاء نظام ممیكن الحتساب ضریبة القیمة المضافة بقیمة 15.5

 ملیون جنیه

 السفیر الیابانى:هذه المنحة رمزا للتعاون بین البلدین وستساهم فى زیادة ایرادات میزانیة مصر وتخدم

 التنمیة االقتصادیة

 

 عقدت وزارتى االستثمار والتعاون الدولي والمالیة األحد 8 یولیو 2018م،  اول اجتماع اللجنة المشتركة بین

 الوزارتین برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معیط، وزیر المالیة،

 وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارتین، وذلك بمقر الوزارة في صالح سالم.

 وعقب اللجنة، وقعت مصر والیابان، منحة لدعم إنشاء نظام ممیكن الحتساب ضریبة القیمة المضافة، بقیمة

 15.5 ملیون جنیه،  ووقع االتفاق كل من الدكتورة سحر نصر  مع السفیر تاكیهیرو كاجاوا، سفیر الیابان لدى القاهرة،

 بحضور الدكتور محمد معیط، وزیر المالیة، والسید/ أحمد كوجك، نائب وزیر المالیة للسیاسات المالیة، والسید/ تیتسو

 یامادا، رئیس شركة "بى ام سى" انترناشیونال الیابانیة المقدمة للمنحة لصالح وزارة المالیة.

 ویساهم هذا االتفاق، في التنفیذ الفعال للسیاسة المالیة وتعزیز برامج اإلصالح االقتصادى، ودعم برامج

 وخطط التنمیة لمصر، ویأتى فى اطار التعاون المستمر بین وزارتى االستثمار والتعاون الدولى والمالیة، بعد تشكیل

 لجنة مشتركة بین الوزارتین.

 وذكرت الوزیرة، أنه قبل التوقیع عقدت اللجنة المشتركة بین وزارتى االستثمار والتعاون الدولى والمالیة اول

 اجتماعا لها الیوم، بمقر الوزارة، حیث تتولى اللجنة دراسة الموضوعات المشتركة بین وزارتى االستثمار والتعاون

 الدولى والمالیة، مثل ضوابط منح الحوافز الخاصة واالضافیة للمستثمرین والتى نص علیها قانون االستثمار الجدید،

 كما تعمل اللجنة على ازالة اى معوقات تواجه المستثمرین مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصریة.

 وأوضحت الوزیرة، أن االجتماع بحث التعاون بین الوزارتین خالل المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات

 المستقبلیة، مشیرة إلى أن هدف اللجنة االسراع فى اى اجراءات تخدم مناخ االستثمار.

 وأكدت الوزیرة، أنه تم انجاز العدید من الموضوعات خالل اجتماع اللجنة، واالتفاق على التنسیق مع المالیة

 خالل التوقیع على اى اتفاق مع مؤسسات التمویل الدولیة، وقدمت الوزیرة، شكرها للیابان للدعم المستمر لمصر.

 وأوضح الدكتور محمد معیط، أن اجتماع اللجنة مشتركة بین وزارتى االستثمار والتعاون الدولى والمالیة،

 للتسریع فى اى موضوعات تتعلق بتیسیر شؤون االستثمار فى مصر، مشیرا إلى أن االجتماع حضره ممثلین عن



 الوزارتین تتضمن قطاعات للتمویل والضرائب من وزارة المالیة، وتم خالل االجتماع انجاز العدید من النقاط واالتفاق

 على ازالة اى معوقات تواجه االستثمار فورا دون االنتظار الى اجراءات بیروقراطیة.

 وذكر أنه تم التطرق إلى نظام المیكنة خالل االجتماع من أجل التیسیر على المستثمرین، موضحا أن اتفاق

 المنحة الیوم هو ضمن العمل على تهیئة مناخ جید لالستثمار.

 وقدم شكره للوزیرة، على التعاون وتقدیم هذه المنحة لصالح وزارة المالیة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد

 تكثیف للتعاون بین الوزارتین من أجل التیسیر على المستثمرین.

 ومن جانبه، أكد السفیر الیاباني، على حرص بالده على دعم مصر، مشیرا إلى أن هذه المنحة رمزا للتعاون

 بین البلدین وستساهم فى زیادة ایرادات میزانیة مصر، وتدعم التنمیة االقتصادیة في مصر، مشیدا بنتائج برنامج

 االصالح االقتصادى فى مصر، واجراءات تحسین مناخ االستثمار فى مصر، حیث اصبح المناخ مناسب للشركات

 الیابانیة لضخ المزید من االستثمارات فى مصر.

 واعرب السید/ تیتسو یامادا، رئیس شركة "بى ام سى" انترناشیونال الیابانیة المقدمة للمنحة لصالح وزارة

 المالیة، عن سعادته لتوقیع هذه المنحة بین مصر والیابان.






