
 
 

 

االتقتت االددكتووررةة/ سحرر نصرر٬، ووززيیررةة ااالستثمارر وواالتعاوونن االددوولي٬، بووفدد منن اائتالفف "خليیجيیوونن فى حبب مصرر" بررئاسة 
االسيیدد/ يیووسفف االعميیرريي٬، ررئيیسس مجلسس إإددااررةة ااالئتالفف٬، ووذذلكك بمقرر االووززااررةة في شاررعع عددلي.  

سفف االعميیرريي٬، ررئيیسس مجلسس ووبحثث االجانبانن٬، ضخ ااستثماررااتت خليیجيیة جدديیددةة فى مصرر خاللل االفتررةة االمقبلة٬، ووأأبددىى يیوو
إإددااررةة "اائتالفف خليیجيیوونن فى حبب مصرر"٬، ررغبة ااالئتالفف في ااقامة االعدديیدد منن االمشررووعاتت فى خاللل االفتررةة االمقبلة  

ووأأكددتت االددكتووررةة سحرر نصرر٬، أأنن مصرر سووقق مفتووحة للمستثمرريینن االعرربب منن كلل اانحاء االخليیج٬، مشيیددةة بحررصص 
مشيیررةة إإلى أأنن ااالستثمارر وواالتنميیة هھھھى اافضلل ططرريیقق لتقددمم االشعووبب  ااالشقاء االعرربب على ضخ ااستثماررااتت جدديیددةة فى مصرر٬،

االعرربيیة.  

انوونن  تثمارر تشملل ق الس يیعاتت لتحسيینن بيیئة ااألعمالل وواا لتشرر بحززمة منن اا ةة تقوومم حاليیاً  اارر االووززيیررةة٬، أأنن االووزز ووأأووضحتت 
ليیهھا مجلسس االووززررااء ااالستثمارر االجدديیدد االمعررووضض اامامم مجلسس االنوواابب٬، إإضافة إإلى تعدديیالتت قانوونن سووقق االمالل االتى وواافقق ع

مؤؤخرراا٬، كما تضمنن االتشرريیعاتت قانوونن االتأجيیرر االتموويیلى ووتعدديیلل قانوونن االشرركاتت٬، باإلضافة إإلى ااالهھھھتمامم بآليیة تسوويیة االمناززعاتت 
منن حيیثث تفعيیلل قررااررااتت لجنة تسوويیة االمناززعاتت ااالستثمارريیة٬، ووااعتمادد آآليیة االشباكك االووااحدد منن خاللل تقوويیة االمؤؤسساتت 

ملل مع االمستثمرريینن وورربططهھا تكنوولووجيیا لتسهھيیلل ااإلجررااءااتت وواالقضاء على االبيیررووقررااططيیة ووتططوويیرر منظظوومة وواالمجمعاتت االتى تتعا
مجمع ااالستثمارر.  

ووأأعرربب "االعميیرريي" عنن فخررهه ووسعاددتهھ بكوونن "خليیجيیوونن في حبب مصرر" أأوولل كيیانن خليیجي مصرريي لتعززيیزز االعالقاتت 
اوونن االخليیجي وومصرر االذذيینن أأخذذوواا على عاتقهھمم كلل االحبب بيینن االجانبيینن٬، يیضمم في عضوويیتهھ مجمووعة منن أأبناء ددوولل مجلسس االتع

وواالووفاء لحكوومة ووشعبب مصرر في مباددررةة فرريیددةة منن نووعهھا إلنشاء هھھھذذاا االكيیانن االذذىى يیتضمنن مجمووعة منن ااألفرراادد وواالمؤؤسساتت 
غيیررهھھھا.وواالشرركاتت ووررجالل ااألعمالل االذذيینن يینشططوونن وويیتميیززوونن في مجاالتت متنووعة منن ااالقتصادد ووااإلعالمم وواالثقافة وواالسيیاحة وو  

ووأأووضح االعميیرريي أأنن ااألنشططة تشملل االمساهھھھمة في تووجيیهھ االمستثمرريینن االخليیجيیيینن نحوو ااستثمارر ااستررااتيیجي ووااعدد فى 
مصرر٬، منن ضمنن مسيیررةة االتططوورر ااالقتصادديي ووااالجتماعي االتي أأططلقهھا االسيیدد االررئيیسس/ عبدداالفتاحح االسيیسي وومشررووعهھ االقوومي 

لمصرر االمستقبلل.  

" تسعى لتووفيیرر مناخخ ااقتصادديي٬، ووثقافي٬، ووإإعالمي٬، ووفني٬، ووااجتماعي٬، يیخددمم ووأأشارر إإلى أأنن "خليیجيیوونن في حبب مصرر
كلل مجاالتت االتعاوونن بيینن مصرر وواالخليیج االعرربي وومصرر٬، مؤؤكدداا على أأنهھ آآنن ااألوواانن أأنن تستغلل االثررووااتت االعرربيیة فى بناء ااألووططانن 

االعرربيیة ووعلى ررأأسهھا مصرر. 	  

29/4/2017االقاهھھھرةة في   
 

دد.سحر نصر تبحث مع "اائتالفف خليیجيیونن فى حب مصر" ززيیاددةة ااالستثماررااتت خاللل االفترةة 
االمقبلة  

ووززيیرةة ااالستثمارر وواالتعاوونن االدوولى:مصر سوقق مفتوحة للمستثمريین االعربب..ووتشريیعاتت 
لتحسيین بيیئة ااالعمالل  


