
 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى تبحث مع رجال االعمال

 ورئیس هیئة االستثمار وتنمیة الصادرات العمانیة زیادة

 االستثمارات المشتركة واالتفاق على تنظیم زیارات ترویجیة

 إلى مصر لبحث الفرص المتاحة

 

 الشركات العمانیة: مصر دعامة رئیسیة ألمن واستقرار دول الخلیج والوطن

  العربي.. وحریصون على زیادة استثماراتنا بها

 

 >>توقیع مذكرة تفاهم بین مصر وسلطنة عمان قریبا لتعزیز التعاون

 االستثماري والترویج لكافة الفرص االستثماریة فى البلدین

 

 الوزیرة تدعو المستثمرین فى سلطنة عمان إلى ضخ استثمارات فى السوق

 المصرى واختیار مصر قاعدة للصادرات العمانیة إلى أفریقیا من خالل

 االستثمار بالمناطق الحرة

 

 

 

 عقدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، صباح الیوم االثنین 18 مارس

 2019م، اجتماع مع عدد كبریات الشركات العمانیة فى سلطنة عمان، وذلك على هامش

 اجتماعات اللجنة المشتركة المصریة العمانیة، بحضور السید/ محسن عادل، الرئیس التنفیذى

 للهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

 وأكدت الوزیرة، فى بدایة اللقاء، على قوة العالقات المصریة العمانیة، وما یجمع الشعبین والبلدین

 الشقیقین من تاریخ طویل من التعاون المشترك، موضحة أن هذا اللقاء متابعة لنتائج زیارة السید

 الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، إلى مسقط العام الماضى.



 وأشارت الوزیرة، إلى ما یوفره السوق المصریة من فرص استثماریة كبرى، وتطویر للبنیة

 األساسیة، فى ظل ما یجرى تنفیذه فى مصر من مشروعات قومیة كبرى.

 واستعرضت الوزیرة، تجربة مصر الناجحة فى انشاء مركز خدمات المستثمرین، واالجراءات

 التى یتضمنها المركز للتیسیر على المستثمرین.

 ودعت الوزیرة، الشركات العمانیة إلى استغالل الفرص المتاحة فى القطاعات االستثماریة

 المختلفة واالستفادة من الحوافز والتسهیالت التى یوفرها قانون االستثمار، فى ظل أن

 االستثمارات العمانیة فى مصر مازالت ال تتناسب مع قوة العالقات بین البلدین، حیث ال یوجد اال

 88 شركة عمانیة فى مصر فقط.

 وأكدت الشركات العمانیة، على المكانة التي تحظى بها مصر قیادة وشعبا لدى الشعب والحكومة

 العمانیین، باعتبارها دعامة رئیسیة ألمن واستقرار دول الخلیج والوطن العربي، وحرصهم على

 زیادة استثماراتهم فى مصر، مشیدین باالصالحات التشریعیة االخیرة التى ساهمت فى تحسین

 مناخ االستثمار فى مصر.

 وعقب ذلك، التقت الوزیرة، مع السید/ یحیى بن سعید الجابرى، رئیس الهیئة العامة لترویج

 االستثمار وتنمیة الصادرات فى سلطنة عمان، بحضور الرئیس التنفیذى للهیئة العامة لالستثمار،

 وتم خالل اللقاء، بحث زیادة االستثمارات والمشروعات المشتركة ومناقشة تنظیم اسبوع مصري

 عماني یتم فیه عرض حوافز االستثمار و المناطق االستثماریة الجدیدة والفرص المتاحة في كال

 البلدین، وقیام الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بالتنسیق لزیارات رجال األعمال العمانیین

 إلى مصر للتعرف عن قرب على تطورات مناخ االستثمار في مصر وربط هذه الزیارات

 بالمشاركة في أهم الفعالیات االقتصادیة واالستثماریة التي تنظمها مصر، ودعم الوزارة للتعاون

 بین مصر وسلطنة عمان في تنشیط اإلستثمار مع دول إفریقیا نظرا لنجاح الشركات العمانیة في

 التواجد بدول القارة اإلفریقیة، وعرض فرص اإلستثمار علي الجانب العماني في عدة قطاعات

 خاصة التى یتمیز فیها مثل الصناعات التحویلیة والسیاحة والتعدین والثروة السمكیة واللوجستیات

 وصیانة السفن والموانئ والصناعات الغذائیة.

 وتم االتفاق علي توقیع مذكرة تفاهم بین الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة والهیئة العامة

 لترویج االستثمار وتنمیة الصادرات العمانیة في مجال تعزیز التعاون االستثماري الثنائي بین

 البلدین، وذلك فى اطار الترویج لكافة الفرص االستثماریة وكافة التطورات المتعلقة بمناخ

 االستثمار في كل من البلدین، وإتاحتها لمجتمعي األعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة،

 وتنظیم اللقاءات التوافقیة بین رجال األعمال والشركات في مصر وسلطنة عمان.

 والتقت الوزیرة بالشیخ خالد الخلیلى، مدیر مجموعة أونیك العمانیة، حیث تم بحث رغبة

 المجموعة فى االستثمار فى مصر فى مجال االستثمار العقارى وقطاع التأمین، والسید/ سالم

 البوسعیدى، ممثل مجموعة محمد البروانى القابضة، حیث تم مناقشة االستثمار فى مجال التعدین

 والسیاحة، وزیادة نشاط المجموعة فى السوق المصرى فى استخراج المنتجات النفطیة.



 وعقب ذلك، التقت الوزیرة مع السید/ قیس بن محمد بن موسى الیوسف، رئیس غرفة التجارة

 والصناعة فى سلطنة عمان، بحضور الرئیس التنفیذى للهیئة العامة لالستثمار، وعدد من رجال

 االعمال والمستثمرین العمانیین.

 وأعرب الوزیرة، عن تطلع الحكومة المصریة أن تكون مصر قاعدة للصادرات العمانیة إلى

 أفریقیا من خالل قیام مجتمع األعمال العمانى بضخ المزید من االستثمارات فى السوق المصري

 وتصدیرها إلى أسواق عدد كبیر من الدول اإلفریقیة، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة فى مصر،

 واالستفادة من اتفاقیات التجارة الموقعة بین مصر وافریقیا.

 وأشارت الوزیرة الي أهمیة العمل على زیادة االستثمارات المشتركة والتبادل التجارى بین البلدین

 خالل المرحلة المقبلة.

 وأشار رئیس غرفة التجارة والصناعة فى سلطنة عمان، إلى حرص الجانب العماني على

 االستفادة من الحوافز المقدمة فى قانون االستثمار القامة مشروعات استثماریة خاصة فى المنطقة

 االقتصادیة لقناة السویس.


