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 خالل ملتقى االعمال المصرى اللبنانى ببیروت بحضور وزیرة االستثمار والتعاون
 الدولى و٣٠٠ مستثمر مصرى ولبناني

 
 الشركات اللبنانیة:مصر یسرت االجراءات على المستثمرین وقضت على

 البیروقراطیة..ونعتزم ضخ استثمارات جدیدة
 

 د.سحر نصر تبحث مع رئیس المؤسسة العامة لتشجیع االستثمارات اللبنانیة
 ترتیبات اقامة تجمع لهیئات االستثمار العربیة

 
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، صباح الیوم الجمعة 23 نوفمبر 2018

 م، ملتقى األعمال المصرى اللبنانى الرابع، والذى عقد فى العاصمة اللبنانیة "بیروت" بمشاركة نحو
 300 مستثمر من مصر ولبنان، ونظمته كل من السفارة المصریة فى لبنان والمكتب التجارى المصري
 والجمعیة المصریة اللبنانیة لرجال االعمال ومجموعة االقتصاد واألعمال ومجلسي األعمال في البلدین،
 بحضور السید/ غازى زعیتر، وزیر الزراعة اللبنانى، والسفیر نزیه النجارى، سفیر مصر لدى بیروت،
 والمهندس أحمد السویدى، رئیس مجلس األعمال المصرى اللبنانى، والمهندس فتح اهللا فوزى، رئیس

 الجمعیة المصریة اللبنانیة، والسید/ محمد شقیر، رئیس اتحاد الغرف اللبنانیة.
 

 وخالل الملتقى، اشادت الشركات اللبنانیة، ببرنامج االصالح االقتصادى المصرى واالصالحات التشریعیة
 التى قامت بها مصر، والتى حازت على ثقة المستثمرین، فى ظل الخطوات التى قامت بها مصر لتحسین

 مناخ االستثمار وبیئة األعمال معتمدًا على فلسفة جدیدة وهي فلسفة تیسیر اإلجراءات والقضاء على
 البیروقراطیة والتیسیر على المستثمر، معربین عن عزمهم ضخ استثمارات جدیدة فى مصر خالل الفترة

 المقبلة.
 

 وأكدت الدكتورة سحر نصر، أهمیة تعزیز العالقات االقتصادیة بشقیها التنموي واالستثماري بین مصر
 ولبنان، مشیرة إلى أن مناخ االستثمار فى مصر مناسب لزیادة دعم رجال االعمال اللبنانیین لالقتصاد

 المصري من خالل ضخ استثمارات جدیدة، تساهم فى زیادة االستثمارات اللبنانیة فى مصر حیث أن لبنان
 تحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر ویبلغ حجم االستثمارات اللبنانیة في مصر 670 ملیون

 دوالر خالل عام 2018 ، والتي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشیید



 والبناء والبترول والسیاحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزاید هذه االستثمارات خاصًة في ظل قانون
 االستثمار والئحته التنفیذیة الذى یقدم الكثیر من التسهیالت للمستثمرین.

 
 وذكرت الوزیرة، أن الحكومة حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صیاغة إصالحات تشریعیة

 ومؤسسیة غیر مسبوقة لزیادة مشاركته في النشاط االقتصادي من خالل تیسیر إجراءات الدخول وتوفیر
 الضمانات والحوافز، كما تم إطالق خریطة مصر االستثماریة التي تتضمن  كافة الفرص االستثماریة في

 مختلف المجاالت في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتمیز بتنوعها في كافة المجاالت
 االقتصادیة.

 
 وأشارت الوزیرة، إلى أن قانون االستثمار والئحته التنفیذیة یشمل على ضمانات غیر مسبوقة وحوافز

 متنوعة مثل حوافز استثماریة ضریبیة بنسبة خصم 50% من التكلفة االستثماریة للمشروعات الجدیدة
 لتشجیع االستثمار في المناطق التي تقام فیها مثل المنطقة االقتصادیة في منطقة قناة السویس أو منطقة

 المثلث الذهبي بمنطقة البحر األحمر أو المناطق األكثر احتیاجا للتنمیة، كما تضمن القانون نسبة خصم
 تصل إلى 30% من التكلفة االستثماریة في المشروعات كثیفة االستخدام للعمالة، والمشروعات

 المتوسطة والصغیرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجدیدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات
  القومیة واالستراتیجیة والمشروعات السیاحیة ومشروعات انتاج الكهرباء.

 
 واعربت الوزیرة، عن ثقتها بأهمیة الدور المحوري للقطاع الخاص في تحفیز النمو االقتصادي وتحقیق

 أولویات التنمیة في البلدین، لذا یجب تكثیف الجهود لتشجیع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركًا
 ومحفزًا رئیسیًا للنمو االقتصادي بما یساعد على توفیر فرص العمل والحد من الفقر، علمًا بأن وزارة
 االستثمار والتعاون الدولي تبذل جهودًا لدعم رواد األعمال وخلق بیئة داعمة لنمو مشاریعهم، خاصًة
 الشباب والمرأة ومن یقدمون حلول جدیدة ومبتكرة لتحقیق أهداف مصر التنمویة في شتى القطاعات.

 وناقش الملتقى عدة محاور هى االستثمار في كل من مصر ولبنان من تحدید الفرص االستثماریة
 والقطاعات ذات األولویة  لدى البلدین، وفرص التعاون الثنائي في االقتصاد الخدمي واالستثمار العقاري،

 ودور المصارف والمؤسسات التمویلیة في دعم االستثمار.
 

 وخالل زیارتها إلى بیروت، التقت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، بالسید / نبیل
 عیتانى، رئیس مجلس إدارة والمدیر العام للمؤسسة العامة لتشجیع االستثمارات اللبنانیة (إیدال)، حیث تم

 بحث سبل التعاون المشتركة بین البلدین، من خالل وضع استراتیجیة وآلیة عمل لالستفادة من الخبرات
 المتبادلة، وبحث أوجه التعاون في مجال زیادة االستثمارات المشتركة بین مصر ولبنان، وفتح افاق جدیدة

 لالستثمار بین البلدین، وأكدت الوزیرة، أن مصر تعمل على توفیر مناخ مالئم لجذب االستثمارات
 األجنبیة، مشیرة إلى األهمیة التي تولیها مصر لتشجیع االستثمار الخاص، وخلق مناخ إیجابي یقوم على

 تذلیل كافة العقبات للمستثمرین.



 
 وأوضحت الوزیرة، خالل االجتماع، أن وزارة االستثمار والتعاون الدولي ترحب بالمستثمرین اللبنانیین

 في مصر، مشیرة إلى الدور الحیوي والمهم الذي یقوم به رجال األعمال في البلدین لزیادة حجم
 االستثمارات البینیة خالل المرحلة المقبلة.

 
 وناقش الجانبان، ترتیبات اقامة تجمع لهیئات االستثمار العربیة حیث یضم هذا التجمع، الهیئة العامة
 لالستثمار والمناطق الحرة بمصر، ومؤسسة تشجیع االستثمار فى لبنان، والمؤسسة العربیة لضمان
 االستثمار وائتمان الصادرات ومقرها دولة الكویت، ومؤسسة دبي لتنمیة االستثمار، والتنسیق لعقد

 اجتماع للهیئات المؤسسة للفكرة وذلك للبدء فى المصادقة على النظام األساسي الذي تم التوافق علیه من
 معظم الدول العربیة المشاركة في التجمع االستثماري.

 


