
 
 د.سحر نصر:السید رئیس الوزراء كلف د. منى زوبع بالقیام بإعمال الرئیس التنفیذ ى للهیئة العامة لالستثمار

 مجلس إدارة الهیئة یوافق على إنشاء منطقة استثماریة ضمن مشروع مدینة دمیاط لآلثاث..ووزیرة االستثمار والتعاون
 الدولى:نستهدف نشر المناطق االستثماریة فى مختلف انحاء الجمهوریة

  
 ترأست الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، اجتماع مجلس إدارة الهیئة العامة لالستثمار، وذلك بمقر

 الوزارة بصالح سالم
 

 وقدم المجلس، الشكر والتقدیر لمحمد خضیر، الرئیس التنفیذى للهیئة، على فترة عمله خالل تولیه الرئاسة التنفیذیة
 للهیئة، وأشارت الوزیرة، إلى أن السید المهندس/ شریف اسماعیل، رئیس مجلس الوزراء، قرر تكلیف الدكتورة  منى

 زوبع، نائبة الرئیس التنفیذى للهیئة العامة لالستثمار، بالقیام باعمال الرئیس التنفیذى للهیئة وفق قراره رقم 1215 لسنة
 2017م

 
 ووافق مجلس إدارة الهیئة، على إنشاء وتنمیة وإدارة وترویج منطقة استثماریة على مساحة 331 فدان، ضمن مشروع

 مدینة دمیاط لآلثاث، والذى وضع السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، حجر اساس المشروع منذ ایام، حیث المستهدف أن
 تكون هذه المنطقة االستثماریة مدینة متكاملة ومتخصصة فى صناعة األثاث، وكل ما یتعلق بها من حرف وصناعات
 صغیرة ومتوسطة وصناعات مغذیة ومكملة، باالضافة إلى فندق ومركز مؤتمرات ومول تجارى متخصص فى األثاث

 ومعارض ومحالت تجاریة ومستشفى وأكادیمیة تدریب ومراكز خدمیة ومجتمعیة، وأن توفر ما یزید عن 25 الف فرصة
 عمل مباشرة، باالضافة إلى 30 الف فرصة عمل غیر مباشرة

 
 وأكدت الوزیرة، على ضرورة أن تتضمن هذه المنطقة فرص كبیرة لزیادة االستثمارات المباشرة بقطاع صناعة األثاث،

 مشیرة إلى أن الوزارة تستهدف نشر المناطق االستثماریة فى مختلف محافظات الجمهوریة، وذلك لتحقیق التنمیة الشاملة
 وتوفیر فرص عمل للشباب

 
 واعتمد المجلس، كل من خطة الترویج لمناخ االستثمار فى مصر، والسیر فى إجراءات افتتاح فرع الهیئة بمدینة السادس

 من أكتوبر
 

 وأكدت الوزیرة، أن الوزارة تضع حوافز لالداء االفضل للعاملین بالهیئة على حسب قدرة كل موظف على انجاز العمل
 وجذب المستثمرین

 
التسهیل على تعمل الجدید االستثمار قانون فى المواد من عدد الضافتهم النواب، مجلس ألعضاء شكرها الوزیرة،                  وقدمت
الجهاز یحدده ما وفق احتیاجا األكثر للمحافظات اكبر حوافز وتخصیص القانون، فى الضمانات وزیادة المستثمرین،                 على
 المركزى للتعبئة واالحصاء، ووضع القطاعات الموفرة لفرص العمل للشباب والمرأة
 
 


