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 ایمان عریف 

 
تسبب ضم وزارتي االستثمار والتعاون الدولي، في التعدیل الوزاري الجدید، كوزارة واحدة، 

تتوالھا الدكتورة سحر نصر، في موجة من التأیید والرفض من قبل المستثمرین، حیث اعتبر 
بعضھم الدمج أمر صعب وأن كل وزارة تحتاج لتفرغ تام وال تدار من قبل وزیر واحد، بینما قال 

 .آخرون إن ضم الوزارتین لیس جدیدا وحدث من قبل في الثمانینات
وقال الدكتور معتصم راشد، المستشار االقتصادي لالتحاد العام لجمعیات المستثمرین: إن ھناك 
ترابط بین التعاون الدولي واالستثمار، وھما وزارتین مھمتین جدا، وأتمني أن تنجح ولكن ضم 
الوزارتین أمر صعب، ألن كل وزارة منھما تحتاج تفرغ تام، ومن الصعب أن تدار من قبل وزیر 

 واحد.

http://www.albawabhnews.com/list/150/paper
http://www.albawabhnews.com/
http://www.albawabaeg.com/


وأضاف أن من أھم الملفات التي تنتظر الوزیرة، ھي تعدیالت قانون االستثمار، خاصة بعد 
تقدیم ۲۳ ملحوظة من مجلس الدولة، علیھ، كما أن القانون لم یرض طموح المستثمرین وبھ 

 سلبیات عدیدة أھمھا إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وتقلیص دور وأھمیة الشباك الواحد.
 

 
ومن جانبھ، أكد الدكتور محمد خمیس شعبان، رئیس جمعیة مستثمري ٦ أكتوبر، أن فكرة ضم 

وزارتي االستثمار والتعاون الدولي، أمر لیس بالجدید، فقد حدث في مصر قبل ذلك في 
الثمانینات، كما أن دور الوزیر ھو وضع االستیراتیجیة العامة، والمفترض أن تعین الوزیرة 

مستشارین لھا واحد یشرف علي ملف التعاون الدولي، والثاني یكون مشرفا على ملف 
 .اإلستثمار

وأشار إلى أن كثرة عدد الوزارات لیست میزة، وأن الدكتورة سحر نصر أمامھا عدة ملفات 
أھمھا عمل استیراتیجیة واضحة لجذب االستثمار، وعمل خریطة جغرافیة لالستثمار، وتحدید 
المشروعات التي تحتاجھا الدولة، كما لفت إلى أنھ یجب أن یكون من أھم أولویاتھا، القضاء 

 على الفساد بین العاملین في الوزارتین لعدم عرقلة المستثمر. 
 

 
فیما قال سمیر عارف، رئیس جمعیة مستثمري العاشر من رمضان: إن ضم الوزارتین كان 

مفاجأة، ونحن ال نعلم كوالیس ضم الوزارتین، ولكن أعتقد أن رئیس الوزراء كان یبحث عن 
وزیرا لالستثمار، وعندما تم رفض المنصب من أكثر من مرشح للوزارة، اضطر أن یضم 

  .الوزارتین إنقاذا للموقف
وأضاف أنھ إلى حد ما ھناك ترابط بین الوزارتین ولكن الجانب األھم فیھما ھو االستثمار، ألن 

دوره الرئیسي موجھ للكیانات االقتصادیة الخاصة وطریقة جذبھا لمصر عن طریق اقناعھم 
بالقوانین االستثماریة في مصر وطریقة خروجھم في حالة الخروج وأسلوب تحویل أرباحھم، 

أما التعاون الدولي فدورھا االتفاقیات بین الدول وبعضھا في المنح المالیة أو القروض أو 
غیرھا، ولكن نحن ننتظر النتیجة على أرض الواقع وأعتقد أن وزیر واحد لن یستطیع إدارة 

الملفین معا، ألن ملف االستثمار شائك وكبیر محتاج شخصیة قویة ولدیھا خبرات واسعة منھا 
تحدي خروج قانون االستثمار ویكون جاذب لالستثمار، والترویج للمشروعات، والقضاء على 

 البیروقراطیة، والقدرة على تنفیذ الشباك الواحد.
 



 
وأوضح الدكتور محمد سعد الدین، نائب رئیس غرفة التعدین باتحاد الصناعات، أن قرار ضم 

وزارتي االستثمار والتعاون الدولي، من الناحیة التنظیمیة قرار لیس بالغریب، وھناك دول 
كثیرة عدد الوزارات بھا محدود، وتكلیف الدكتورة سحر نصر، بالوزارة الجدیدة، یأتي بعد أن 

 .نجحت في ملف التعاون الدولي، وقامت بجلب المزید من المنح والقروض لمصر
وأشار خالل تصریحاتھ لـ "البوابة نیوز"، إلى أن ملف االستثمار لیس ببعید عن التعاون  

الدولي، وال یعتبر عبء علیھا، ألن كل وزارة لھا إدارتھا وھیكلھا اإلداري، لیكون دور الوزیر 
المتابعة ووضع الخطة العامة، لكن المھم أن یكون عندھا المساعدین القادرین على تنفیذ 

 الخطط االستثماریة
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