خب صحف
ر
ى
االفريف:رصف
تعزيزا رلبنامج الحكومة االصالىح ..نائب رئيس بنك التنمية
ر
البنامج االقتصادى بقيمة  055مليون دوالر خالل
الشيحة
االخبة لدعم ر
ر
ايام..وتحسن مناخ االعمال جعل مرص رقم واحد ف أفريقيا ف جذب
االستثمارات
>>وزيرة االستثمار والتعاون الدوىل تبحث مع نائب رئيس البنك دعم ر
مشوع
تنمية سيناء واالستثمار ف رأس المال ر
البشى
ى
األفريف حاليا  05ر
مشوعا ف مرص
>>مديرة البنك بالقاهرة :لدى بنك التنمية
بقيمة  8.2مليار دوالر
التقتتل التتدستورة ستتحر نرصتتث وزيتترة االستتتثمار والتعتتاون التتدوىلث ببعثتتة بنتتك التنميتتة االفت ى
تريفث برئاستتة
ى
األفريفث والسيد/محمد العزيزىث مدير عام التعاون متع
الدستور خالد رشيفث نائب رئيس بنك التنمية
الشق األوسط وشتمال أفريقيتاث والستيدة/مال بلتومبدث متدير مكتتب بنتك التنميتة األف ى
منطقة ر
تريف ف
ر
ر
مرصث والسيد/أحمد زايدث المدير التنفيذي لمرص ف البنكث وذلك بمقر الوزارة ف صالح سالم .
وبحث الجانبان التعتاون ف دعتم القطتاع ال تال والبايتة األساستية ف شتب جزيترة ستيناءث والت ى ستاهم
ف جذب المستثمرين إىل هذه المنطقتةث حيتث أ تتدت البعثتة عتع استتعداد البنتك لتقتديم التدعم التالزم
للمساعدة ف دفع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ف مرصث وعع رأساا دعم أولييات الحكومتة
المشوع المتكامل لتنمية شب جزيرة سيناءث واالستثمار ف رأس المال ر
المرصية ف ر
البشي.
الشتيحة الثالثتتة واالخت رتبة
وأوضتتن نائتتب رئتتيس البنتتكث انت يجتتري حاليتتا ات تتاذ ارصجتراءات الالزمتتة لرصت تف ر ت
رص ت والبتتال قيمتاتتا  055مليتتون دوالر وذلتتك متتن إجمتتاىل  5.0مليتتار
متتن التمييتتل التتذي يقدم ت البنتتك لم ت
دوالر ث والمنتظر أن يتم تحييلاا لمرص خالل أيام وذلك لدعم برنامج الحكومةث والذى يادف لتحقيق
وتوفب فترل
تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز عع ثالث دعائم ىه تحقيق العدالة االجتماعية
ر
العمل وتحس ر بيئة األعمال.
واشتتاد نائتتب رئتتيس البنتتكث رببنتتامج االصتتالح االقتصتتاديث وخاصتتة تحستتن منتتاخ االستتتثمار التتذي جعتتل
مرصتت رقتتم واحتتد ف أفريقيتتا ف جتتذب االستتتثمار االجن ت المبت ر
مبشتتانل ث
تاشث وفتتق متتا اعلن ت بنتتك رانتتد ر
ر
ر
ى
مؤخرا بما يعزز الثقة ف االقتصاد المرصيث ف ظل المشوعات الض مة ال نفذتاا مرصت ختالل األرب تتع
سنوات الماضية ف مجال الباية األساسية وال ى ساهمل ف تايئة مناخ جاذب لالستثمارات.
وأوضتتحل ال تتوزيرة أن ه تتذا التمييتتل سيس تتاهم ف دع تتم الحماي تتة االجتماعيتتة وال ت ى ت تتدخل ف احتياج تتات
البنامج االقتصادى لمرص.
المواطن ر ث وتعد من أولييات الحكومة ف إطار دعم المحور االجتماىع ف ر
تومبدث عتتن ستتعادتاا بالعمتتل ف رشاتتتة قييتتة متتع الحكومتتة المرصت تية
متتن جانباتتا أعربتتل الستتيدة /مالينتتا بلت ر
للمساعدة ف دعتم اقتصتادها وتعزيتز النمتو وتحست ر مستتوى معيوتة المتواطنث مو رتبا إىل أنت لتدى بنتك
ى
األفريف حاليا  05ر
مشوعا ف مرص بقيمة  8.2مليار دوالر.
التنمية

وف نااي تتة االجتم تتاعث طالب تتل ال تتوزيرةث بعث تتة البن تتكث بنق تتل دعوتا تتا ل تترئيس البن تتك للمو تتارسة ف منت تتدى
أفريقيتتا  8552والتتذي يعقتتد تحتتل رعايتتة الستتيد التترئيس عبتتد الفتتتاح السي ت ختتالل الفت ىتبة متتن  2اىل 9
تمب 8552م بمدين تتة رشم الو تتيهث وتنظمت ت وزارة االس تتتثمار والتع تتاون ال تتدوىل بالتع تتاون م تتع الو ال تتة
ديس ت ر
ارصقليمية لالستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

