
  
 خبر صحف 

 
:رصف  نامج الحكومة االصالىح.. نائب رئيس بنك التنمية االفريفى تعزيزا لبر

نامج االقتصادى بقيمة  ة لدعم البر يحة االخبر مليون دوالر خالل  055الشر
  جذب 

 
  أفريقيا ف

 
ايام..وتحسن مناخ االعمال جعل مرص رقم واحد ف

 االستثمارات
 

وع وزيرة االستثمار والتعاون الدوىل << تبحث مع نائب رئيس البنك دعم مشر
ى  رأس المال البشر

 
 تنمية سيناء واالستثمار ف

 مرص  05مديرة البنك بالقاهرة: لدى بنك التنمية األفريفى حاليا <<
 
وعا ف مشر

 مليار دوالر 8.2بقيمة 
 

ث  
ث ببعثتتتة بنتتتك التنميتتتة االفتتتريفى برئاستتتة  التقتتتل التتتدستورة ستتتحر نرصتتتث وزيتتترة االستتتتثمار والتعتتتاون التتتدوىل 

ث والسيد/محمد العزيزىث مدير عام التعاون متع   
يفث نائب رئيس بنك التنمية األفريفى الدستور خالد شر

 
 
دث متدير مكتتب بنتك التنميتة األفتريفى ف ق األوسط وشتمال أفريقيتاث والستيدة/مال ر  بلتومبر منطقة الشر

  البنكث وذلك بمقر ا
 
 صالح سالممرصث والسيد/أحمد زايدث المدير التنفيذي لمرص ف

 
  .لوزارة ف

   ستاهم 
  شتب  جزيترة ستيناءث والت ى

 
  دعتم القطتاع ال تال والبايتة األساستية ف

 
وبحث الجانبان التعتاون ف

  جذب المستثمرين إىل هذه المنطقتةث حيتث أتتدت البعثتة عتع استتعداد البنتك لتقتديم التدعم التالزم 
 
ف

  
 
  دفع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ف

 
 مرصث وعع رأساا دعم أولييات الحكومتة للمساعدة ف

ي   رأس المال البشر
 
وع المتكامل لتنمية شب  جزيرة سيناءث واالستثمار ف   المشر

 
 .المرصية ف

ة  تيحة الثالثتتة واالختتبر ت تف الشر وأوضتتن نائتتب رئتتيس البنتتكث انتت  يجتتري حاليتتا ات تتاذ ارصجتتراءات الالزمتتة لرصت
تت والبتتتال  ق مليتتتار  5.0مليتتتون دوالر وذلتتتك متتتن إجمتتتاىل   055يمتاتتتا متتتن التمييتتتل التتتذي يقدمتتت  البنتتتك لمرصت

دوالر ث والمنتظر أن يتم تحييلاا لمرص خالل أيام وذلك لدعم برنامج الحكومةث والذى يادف لتحقيق 
تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز عع ثالث دعائم ىه تحقيق العدالة االجتماعية وتوفبر فترل 

 .العمل وتحس ر  بيئة األعمال
نتتامج االصتتتالح االقتصتتاديث وخاصتتتة تحستتن منتتتاخ االستتتثمار التتتذي جعتتتل  واشتتاد نائتتتب رئتتيس البنتتتكث ببر
شتتانل ث  ث وفتتق متتا اعلنتت   بنتتك رانتتد مبر   جتتذب االستتتثمار االجنتت ر  المبتتاشر

 
  أفريقيتتا ف

 
ت رقتتم واحتتد ف مرصت

  نفذتاا مرصت 
وعات الض مة ال ى  ظل المشر

 
  االقتصاد المرصيث ف

 
ختالل األربتتتع مؤخرا بما يعزز الثقة ف

  تايئة مناخ جاذب لالستثمارات
 
  مجال الباية األساسية وال ى ساهمل ف

 
 .سنوات الماضية ف

 احتياجتتتات 
 
 دعتتتم الحمايتتتة االجتماعيتتتة والتتت ى تتتتدخل ف

 
وأوضتتتحل التتتوزيرة أن هتتتذا التمييتتتل سيستتتاهم ف

نامج   البر
 
 إطار دعم المحور االجتماىع ف

 
ث وتعد من أولييات الحكومة ف  .االقتصادى لمرصالمواطن ر 

تية  اتتتة قييتتة متتع الحكومتتة المرصت  شر
 
دث عتتن ستتعادتاا بالعمتتل ف متتن جانباتتا أعربتتل الستتيدة/ مالينتتا بلتتومبر

ا إىل أنت  لتدى بنتك   دعتم اقتصتادها وتعزيتز النمتو وتحست ر  مستتوى معيوتة المتواطنث موتبر
 
للمساعدة ف

 مرص بقيمة  05التنمية األفريفى حاليا 
 
وعا ف  .مليار دوالر 8.2مشر



  منتتتتتدى 
 
  ناايتتتتة االجتمتتتتاعث طالبتتتتل التتتتوزيرةث بعثتتتتة البنتتتتكث بنقتتتتل دعوتاتتتتا لتتتترئيس البنتتتتك للموتتتتارسة ف

 
وف

ة متتتن  8552أفريقيتتتا  تتت ختتتالل الفتتتبى  9اىل   2والتتتذي يعقتتتد تحتتتل رعايتتتة الستتتيد التتترئيس عبتتتد الفتتتتاح السي  
م الوتتتتيهث وتنظمتتتت  وزارة االستتتتتثمار والتعتتتتاون التتتتدوىل  بالتعتتتتاو 8552ديستتتتمبر 

ن متتتتع الو التتتتة م بمدينتتتتة شر
 .ارصقليمية لالستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا

 


