
 مؤسسة التمویل الدولیة:اختیار مصر نموذجا الستثمارتنا فى منطقة الشرق
 األوسط وافریقیا

 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى تتفق مع "لو هورو" على زیادة الدعم
 للقطاع الخاص..وتبحث مع البنك الدولى اخر استعدادات مصر الستضافة

 التجمع االفریقى اغسطس المقبل بشرم الشیخ
 التقت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، بالسید/ فیلیب لو هورو،
 رئیس مؤسسة التمویل الدولیة، الذراع المعنیة بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى، خالل

 زیارتها إلى العاصمة األمریكیة "واشنطن"، بحضور السفیر راجى االتربى، المدیر التنفیذى
 المناوب لمصر فى البنك الدولى.

 وأوضح السید/ فیلیب لو هورو، أن مؤسسته حریصة على دعم مشاركة القطاع الخاص
 فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، وتقدیم الدعم الفنى بشأن تنفیذ الشراكة بین القطاعین العام

 والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختیار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا
 الستثماراتها في منطقة الشرق األوسط وأفریقیا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من

 أجل المساهمة في توفیر فرص عمل للشباب.

 وأعرب عن ثقته فى االقتصاد المصري وبرنامج الحكومة االقتصادي واالجتماعي، وأشار
 إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولویة بالنسبة لمؤسسة التمویل الدولیة، وتماشیا مع إطار الشراكة

 الموقع بین مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمویل الدولیة ملتزمة بدعم القطاع
 الخاص المصري بتمویل یبلغ 2 ملیار دوالر حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزیادة أمام

 ریادة االعمال والمشروعات الصغیرة والمتوسطة

 وأعربت الوزیرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزید من التعاون بین مصر
 ومؤسسة التمویل الدولیة فى زیادة الدعم للقطاع الخاص خاصة فى قطاعات الطاقة واالتصاالت
 والنقل وریادة االعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمویل الدولیة، خالل الفترة من

 2014 حتى العام الجارى، إلى 1.8 ملیار دوالر باالستثمار فى مشروعات فى قطاعات الطاقة
 والبنیة االساسیة والبنوك والبترول والسیاحة والصحة والصناعة.

 والتقت الوزیرة، بالسید/ إیدي إیجاس فاسكویز، مدیر أول مجموعة الممارسات العالمیة
 المعنیة بالتنمیة االجتماعیة والحضریة والریفیة بمجموعة البنك الدولي، حیث تم بحث زیادة
 التعاون بین مصر والبنك خالل الفترة المقبلة، فى دعم الحمایة االجتماعیة، وتلبیه احتیاجات

 المواطنین.



 وعقدت الوزیرة، لقاء مع فریق التجمع االفریقي بالبنك، حیث تم مناقشة معهم اخر
 استعدادات مصر الستضافة اجتماعا التجمع االفریقى المقبل، والذى تترأسه مصر حالیا، والمنتظر

 عقده فى شهر اغسطس المقبل بمدینة شرم الشیخ.

 وأكدت الوزیرة، أن مصر تبذل جهودها لتعزیز المصالح وأولویات التنمیة األفریقیة، خالل
 تولیها رئاسة التجمع األفریقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولویات البنك الدولي، مشیرة
 إلى أنها تركز على الشباب واالستثمار في البنیة األساسیة، واالستثمار في رأس المال البشري

 كأساسیات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل ألفریقیا.

 وعقب ذلك، التقت بالوزیرة، مع فریق تقریر ممارسة االعمال بالبنك، وناقش االجتماع،
 الخطوات التى اتخذتها مصر فى المجاالت التى یقیس على أساسها تقریر ممارسة األعمال.

 وأشاد فریق البنك الدولى، باإلجراءات االقتصادیة التى قامت بها الحكومة خالل الفترة
 الماضیة، والتى سوف تساهم فى تحسین ترتیب مصر فى تقریر ممارسة أنشطة األعمال،

 مشیرین إلى أن دورهم تقدیم أفضل الممارسات الدولیة فى أنشطة األعمال، وعلى الحكومة
 المصریة اختیار أفضل ما یناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدین على ثقتهم فى قدرة االقتصاد

 المصرى والمضى قدما فى تحسین ترتیب مصر فى ممارسة األعمال.


