
 عمید مجلس المدیرین التنفیذین بالبنك الدولى:الدعم الكامل لجهود االصالح

 االقتصادى فى مصر..والتجربة المصریة "قصة نجاح"

 د.سحر نصر تبحث مع د.میرزا حسن دعم البنك لقطاعات التعلیم والصحة

 والحمایة االجتماعیة ومشروع "اعمار سیناء"

 

 التقت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور میرزا حسن، عمید

 مجلس المدیرین التنفیذیین والمدیر التنفیذي بالبنك الدولي، وذلك في إطار زیارته للقاهرة لمتابعة

 البرامج التنمویة التي تتم بالتعاون بین مصر والبنك الدولي، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبیر

 مستشارى الوزیرة للشؤون االقتصادیة.

 وأشاد عمید المدیرین التنفیذیین بالبنك الدولى، بالنجاح االقتصادى الذى حققته مصر،

 والتشریعات التى ساهمت فى تحسین بیئة االستثمار، مشیرا إلى أن البنك الدولى یعتبر التجربة

 المصریة فى االصالح االقتصادى "قصة نجاح"، مؤكدا حرص البنك على تقدیم الدعم الكامل لجهود

 اإلصالح االقتصادي واالجتماعي في مصر، فى ظل حرصه أن یكون شریكا تنمویا حقیقیا لمصر فى

 مختلف القطاعات.

 وبحث الجانبان، زیادة دعم البنك فى قطاعات التعلیم والصحة والحمایة االجتماعیة،

 ومشروع "اعمار سیناء"، وأكدت الوزیرة، أن االستثمار فى البشر یعد اولویة رئیسیة للحكومة،

 مقدمة شكرها للبنك الدولى على دعمه الستراتیجیة تطویر التعلیم بنحو 500 ملیون دوالر، وتطویر

 قطاع الصحة بنحو 530 ملیون دوالر، وفى هذا األطار، أكد الدكتور میرزا حسن، أن قرار البنك

 الدولى بدعم قطاعى التعلیم والصحة فى مصر جاء نتیجة اإلصالحات التي اتخذتها وتتخذها مصر

 إلحداث طفرة شاملة في خدمات الرعایة الصحیة، وبشكل یتواكب مع تطلعات الشعب المصرى،

 وتعزیز شبكات الحمایة االجتماعیة للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطویر شامل لمنظومة الخدمات

 االجتماعیة وعلى رأسها قطاعي التعلیم والصحة.

 وبحث الجانبان، دعم البنك الدولى لقطاع الطاقة، حیث أشاد الدكتور میرزا حسن، بقصة

 النجاح التى حققتها مصر فى هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التى تحقق نجاحات

 فى مصر مثل قطاع الطاقة.

 وعقب اللقاء، قامت الوزیرة باصطحاب عمید المدیرین التنفیذین بالبنك الدولى فى جولة

 بمركز خدمات المستثمرین، حیث شاهد الفرص االستثماریة التى تتضمنها خریطة مصر

 االستثماریة، واستمع إلى شرح حول الخدمات التى یقدمها المركز للمستثمر، واجراءات حصوله علي



 الموافقات و التصاریح و التراخیص الالزمة لمشروعه االستثماري، مع إطالق خدمة التوقیع

 اإللكتروني في تأسیس الشركات الجدیدة، حیث اشاد بالخدمات التى یقدمها المركز فى ظل وجود

 ممثلین عن الجهات التى یحتاجها المستثمر النهاء كافة اجراءاته فى وقت قصیر.

 والتقت الوزیرة والدكتور میرزا حسن، بعدد من المستثمرین خالل زیارتهما للمركز، والذین

 اشادوا بسرعة انهاء اجراءات التأسیس بعد عملیة تطویر وتوسیع المركز.






