
 

 

 

لمجموعية الماليية رييرميم ومنهمية ابانيا في  التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، بعدد من ممثلين البنوك االستثمارية األمريكية، في  للةية نقاةيية نهمتايا ا
 .والية نيويورك األمريكية

لاذبية لسسيتثمار لايمان اسيتعادة مصير لموفعايا فيى رريثية االسيتثمار العالميية ميرة ارير ، ممييرة  ليى ان مصير واكدت الوزيرة، ان الحكومة المصرية ال تيدرر لايدا فيى رليئ  ي ية 
 .كبيراتصادية بمكل عام مما نتج عنه تحةنا اتخذت العديد من االلراءات المامة من الل لذب االستثمار، األمر الذي انعكم  يجابا على مناخ االستثمار بمكل راص وعلى المؤةرات االف

 .وفير فرص العملوذكرت الوزيرة، ان الحكومة المصرية تتبنى  رنامجا  صسحا ةامل، يادف  لى تعزيز نقاط القوة وموالاة التحديات والتركيز على النمو وت
آليييات  رنييامج ااصييسحات االفتصييادية والتثييورات وعرضيت الييوزيرة، القثاعييات الحيوييية التيي  تحهييى فياييا مصيير بمميييزات تنافةييية علييى الةيياحة العالمييية، ميي  عيير  اريير مةييتجدات و 

ذ رثيية التنمييية االفتصييادية، مميييرة  لييى حييوافز المةييتادفة علييى المييد  المتوسيي ، مؤكييدة األرمييية االسييتراتيجية اسيياامات مؤسةييات القثييان الخيياص المحلييية واأللنبييية ودوررييا المحييوري فيي  تن ييي
 .ناافانون االستثمار الجديداالستثمار ومناطئ التنمية االفتصادية التى يتام

مارمن الل تماييد الثرييئ لزييادة االسيتثمارات فيى واوضحت الوزيرة، انه بعد االندماج الذ  حدث  ين االستثمار والتعاون الدول ، فإن الوزارة الجديدة مكل ة بالجم   ين التنمية واالستث
  .مصر، كما تعمل الوزارة على دعم الممروعات الصغيرة والمتوسثة

الماليية العامية، ويايدف  ليى ر ي   وذكرت الوزيرة، ان مصر اتخذت عدد من الراءات االصسح االفتصاد  حيث يتبنى  رنامج الحكومة اربعة محاور؛ المحور األول محيور الةياسيات
األلنب ، فاًس عن ر   معدالت التاخم؛ والمحور الثالث محيور سياسيات الحمايية  الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثان  محور الةياسات النقدية، ويادف  لى رف  ك اءة اداء سوق النقد

ح يز االستثمار وتوفير مناخ داعم ولاذب له، وذلك  لى االلتماعية، ويادف  لى توسي  ةبكات وبرامج الحماية االلتماعية وتمكين األسرة؛ والمحور الراب  محور ااصسحات الايكلية، يادف  لى ت
بيية وزييادة االسيتثمار الخياص في  النياتج المحلي  زيز المةاءلة ومحاربة ال ةاد، مميرة  لى ان وزارة االستثمار تعمل على تعزيز  ي ة األعمال حتى يةال لذب االستثمارات المحليية واأللنلانب تع

 . االمال ، مما يؤد   لى زيادة األثر اانمائ  لسستثمار ويعزز النمو المامل
ؤولة عيين تلبييية احتيالييات رة ان الييوزارة تقييوم حاليييا بإعييادة الايكليية السزميية علييى الوحييدات المختل يية لتعزيييز ك اءتاييا حيييث ان وزارة االسييتثمار والتعيياون الييدول  مةييواوضييحت الييوزي

 المةتثمرين ف  مراحل مختل ة وتذليل العقبات التى يوالاوناا

ارية، والذين اكدوا ان زييارة الةييد اليرئيمب عبيد ال تياح الةيةيى، األرييرة  ليى امريكيا، سياعدت بميكل كبيير فيى رةبيتام فيى زييادة وفد دار حوارا  ين الوزيرة وعدد من البنوك االستثم  .
 .استثمارتام وتوسي  نماطام فى مصر، واعرب عدد من ممثلين  نوك االستثمار، عن رةبتام فى توسي  نماطام فى مصر ودعم زيادة االستثمارات

المعرو  حاليا امام مجليم  ن االس لة، اوضحت الوزيرة، ان الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التمريعات لتحةين  ي ة االعمال واالستثمار تممل فانون ااستثمار الجديدوردا على عدد م
تيى وافيئ عليايا مجليم اليوزراء، كميا تايمن التميريعات فيانون التييلير التميويلى النواب، وتقوم الاي ة العامة لسستثثمار باالنتااء من الئحته التن يذية، اضافة  لى تعيديست فيانون سيوق الميال ال

د الية المباك الواحد من رسل تقوية المؤسةات والمجمعات وتعديل فانون المركات، بااضافة  لى االرتمام بيلية تةوية المنازعات من حيث ت عيل فرارات لجنة تةوية المنازعات االستثمارية واعتما
 .عامل م  المةتثمرين وربثاا تكنولوليا لتةايل االراءات والقااء على البيروفراطية وتثوير منهومة مجم  االستثمارالت  تت

حكومية واحدة وردمتام من رسل ري ة  وذكرت الوزيرة، ان دعما لسستثمار فقد تم  نماء المجلم األعلى لسستثمار  رئاسة الةيد الرئيم من الل تةايل الخثوات على المةتثمرين 
ضيافية للقثاعيات والمنياطئ الجغرافيية التي  تنيدرج وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص االستثمار المتاحية وتةيايل االيراءات المتعلقية بالحصيول عليى األراضي  والتيراري  والنهير في  حيوافز  

  ضمن سياسة التنمية االفتصادية الت  تعتمدرا الحكومة المصرية

المةيتثمرين المصيريين  ،  لى ان وزارة االستثمار بالتنةيئ م  بافى اليوزارات يعمليون عليى وضي  الخريثية االسيتثمارية بميا تتايمنه مين فيرص اسيتثمارية متنوعية اميامواةارت الوزيرة
تثمار، وليم رريثة مكانية فق  ولكناا ستعر  فرص حقيقية على والعرب واأللانب، على ان تتوافئ رذه ال رص م  رؤية مصر لتحقيئ ارداف التنمية المةتدامة فاى ستعد رريثة حقيقية لسس

  رة والمتوسثةاساس تحليل سلةلة القيمة والموارد المحلية ف  لمي  القثاعات والمحافهات وسوف تممل اياا فرص افامة المماري  الكبر  والمماري  الصغي

ف  التنمية وتن يذ  رنامج الحكومة االفتصاد ، مؤكدة على ان الدولة لادة ف  مةاندة المةتثمرين، مميرة  لى ان واكدت الوزيرة، ان رناك دعم حقيق  للقثان الخاص لمماركة اكثر  
اليذ  يايدف  ليى  التنميية بمنثقية فنياة الةيويم الحكومة تولى ارمية لمةارمة القثان الخاص ف  عملية التنمية من رسل المماركة في  تن ييذ المميروعات القوميية الكبير ، وعليى راسياا مميرون

 للمسحة والخيدمات اللولةيتية والصيناعة، بااضيافة  ليى  نمياء تعهيم االست ادة من اامكانات الاائلة لتلك المنثقة الواعدة باعتباررا معبرًا  ين المرق والغرب، وذلك من رسل لعلاا مركزًا عالمياً 
 .0202بحلول عام  %5ذلك سعيًا لزيادة المةاحة العمرانية  نحو عدد من المدن الجديدة، من  يناا العاصمة اادارية الجديدة، و 

رييرميم وتقيديم اليوزيرة ال يرز ةخصييات واعربت منى ا و النجيا كنعيان، رئييم مجليم  دارة منهمية ابانيا األمريكيية، عين سيعادتاا  تنهييم ريذا اللقياء بالتعياون مي  المجموعية الماليية 
افريقيا، مميدة  ية الرائدة بالواليات المتحدة األمريكية فى اطار الحرص على تنمية التدفقات االستثمارية  ين امريكا ومصر واسواق المرق األوس  وةمالمجتم  االستثمار وممثل  المؤسةات المال

 بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييااللراءات التيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى اتخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذتاا الحكومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرية لتحةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين  ي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية االعميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال

ية ريرميم فى الواليات المتحدة، عين ان الميركة عازمية عليى مواصيلة لاودريا لتيرويج فيرص االسيتثمار الواعيدة في  مصير  يين دوائير واكد كريم بغدادي، الرئيم التن يذي لمركة "المجموعة المال
 .مجتم  االستثمار الدول 

بمماركة وفد رفي  من ممثل   0202م رسل يناير الذي استاافته القاررة على مدار ثسثة ايا Egypt Day وذكر ان رذا اللقاء االستراتيج  ييت  على رل ية النجاح الملحوظ لمؤتمر
 .المؤسةات المالية الرائدة  فليمًيا ودوليا

 

 5102ب4ب52القاررة ف  
 

 د. سحر نصر تلتقى عددا من ممثلي البنوك اإلستثمارية األمريكية خالل زيارتها إلى نيويورك
نشاطهم  وزيرة االستثمار والتعاون الدولى:عدد من بنوك االستثمار اعلنوا عن رغبتهم فى توسيع  

 فى مصر ودعم زيادة االستثمارات


