القاهرة في 2017/6/1

د.سحر نصر تبحث مع السفير العراقى ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة
رئيسى وزراء البلدين فى بغداد
وزيرة االستثمار والتعاون الدولى:مصر جاهزة الستقبال االستثمارات العراقية

اجتمعت الدكتورة سحر نصر ،وزيرة االستثمار والتعاون الدولي ،بالسفير حبيب الصدر ،السفير العراقى لدى القاهرة،

وذلك بمقر الوزارة.

وأكدت الوزيرة ،على حرص الوزارة لدفع عالقات التعاون االقتصادى و االستثمارى مع الجانب العراقى.

وبحث الجانبان ،االعداد للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والمقرر عقدها في بغداد خالل الفترة

المقبلة برئاسة رئيسى وزراء البلدين ،حيث تتولى الوزيرة رئاسة اللجنة الوزارية التحضيرية الجتماعات اللجنة العليا ،وفى هذا

األطار ،أشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة برئاسة السيد المهندس /شريف اسماعيل ،رئيس مجلس الوزراء ،على عقد هذه
اللجنة فى أقرب وقت ممكن ،حيث تعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجاالت،
وأكد السفير العراقى ،أنه جارى التنسيق مع السلطات المختصة في بغداد لدراسة مسودات االتفاقيات ومذكرات التفاهم

المقترحة من الجانب المصري وكذلك تحديد الموعد النهائى النعقاد اللجنة العليا المقررة فى بغداد.

وأكد الجانبان ،ضرورة استكمال التنسيق و االعداد للدورة الثالثة للجنة العليا ،على أن يتم عقد اجتماع لمجلس رجال

األعمال المصرى -العراقى على هامش أعمال اللجنة وذلك لتعظيم االستفادة من التعاون بين القطاع العام والخاص فى كال

البلدين.

وناقش الجانبان ،زيادة االستثمارات العراقية فى مصر ،وأكدت الوزيرة ،مدى جاهزية البنية االساسية لالستثمار فى

مصر الستقبال المشروعات واالستثمار العراقى ،مشيرة إلى أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة االستثمار ومنها

اقرار مجلس النواب مؤخ ار قانون االستثمار ،واعرب السفير العراقى ،عن رغبة عدد من المستثمرين العراقيين فى زيادة
استثماراتهم فى مصر خالل الفترة المقبلة.

وأوضححححت الحححوزيرة ،أن هنحححاك تنسحححيق محححع جميحححع الحححو ازرات للتعحححر علحححى فحححرص االسحححتثمار المتاححححة بمختلحححف أنححححاء

الجمهورية ،حيث يتم العمل على تنفيحذ خريطحة اسحتثمارية شحاملة وواضححة فحى كافحة محافظحات الجمهوريحة وفحق أعلحى الحنظم

المعلوماتية ،من أجحل وضحع مصحر علحى خريطحة االسحتثمار العالميحة محن خحالل التسحهيل علحى المسحتثمرين بواسحطة تكنولوجيحا

المعلومات ،مشيرة إلى أن الهد

من هذه الخريطة هو وضحع الفحرص االسحتثمارية بمحا تشحمل محن مطحارات ،ومحوانق ،ومنحاطق

صناعية وحرة واستثمارية ،امام المستثمرين المصريين والعرب واالجانب ،على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيحق

أهدا

التنمية المستدامة.

