
 خبر صحفي

 بنك التنمیة األفریقي یحّول لمصر  500 ملیون دوالر تمثل الشریحة األخیرة من 1.5
 ملیار دوالر لدعم برنامج الحكومة االقتصادي واالجتماعي

 وزیرة االستثمار والتعاون الدولي: الشریحة األخیرة ستخصص لدعم المشروعات

 التنمویة وتلبیة احتیاجات المواطنین خاصة في المناطق األكثر احتیاجا

 د.سحر نصر : الفترة المقبلة ستشهد مزیدا من التعاون مع بنك التنمیة االفریقى لدعم
 القطاع الخاص ومشروعات البنیة األساسیة في شبه جزیرة سیناء

 

الیوم صباح قام، األفریقى، التنمیة بنك بإن الدولى، والتعاون االستثمار وزیرة نصر، سحر الدكتورة                صرحت

التمویل من األخیرة الشریحة قیمة تمثل لمصر دوالر ملیون 500 بتحویل 2018م، سبتمبر 28                الجمعة

ثالث على یرتكز والذى واالجتماعى، االقتصادى الحكومة برنامج لدعم دوالر ملیار 1.5 بقیمة               المخصص

 دعائم هى تحقیق العدالة االجتماعیة وتوفیر فرص العمل وتحسین بیئة األعمال.

المواطنین، احتیاجات فى تدخل التى التنمویة المشروعات دعم فى سیسهم التمویل هذا أن الوزیرة،                واكدت

االقتصادى االصالحي برنامج فى االجتماعى المحور دعم إطار فى الحكومة أولویات رأس على               وتأتى

 لمصر.

قویة رسالة یمثل الدولیة، التمویل ومؤسسات لمصر المتواصل االفریقى التنمیة بنك دعم أن الوزیرة،                وذكرت

في یثق البنك أن مؤكدة ومستدامة، شاملة تنمیة تحقیق نحو ثابتة بخطى یسیر المصري االقتصاد أن                  تؤكد

 اإلجراءات التي تتخذها الحكومة.

التنمیة، عجلة لدفع والبنك مصر بین االستراتیجیة الشراكة تفعیل إطار في البرنامج أن الوزیرة                وأوضحت

حیاة على تنعكس المصري لالقتصاد انتعاشة لتحقیق القطاعات مختلف في الفنیة والمساعدات المنح               وتقدیم

التنمویة المشروعات خالل من احتیاجا األكثر المناطق التمویل هذا یدعم حیث مباشرة، بصورة               المواطن

كما الصغر، ومتناهیة الصغیرة والمشروعات األعمال ریادة مشروعات ودعم للشباب العمل فرص              وتوفیر

 یدل على وفاء المؤسسات الدولیة بتعهداتها لمصر.

الخاص القطاع لدعم االفریقى التنمیة بنك مع التعاون من مزیدا ستشهد المقبلة الفترة أن إلى الوزیرة،                  وأشارت

إلى اضافة المنطقة، هذه إلى المستثمرین جذب في تساهم والتي سیناء، جزیرة شبه في األساسیة                 والبنیة

 االستثمار في رأس المال البشري.



البنك، رئیس نائب شریف، خالد الدكتور برئاسة األفریقي التنمیة بنك ببعثة مؤخرا التقت نصر سحر د                  كانت

في أفریقیا في واحد رقم مصر جعل الذي االستثمار مناخ وتحسین االقتصادى االصالح ببرنامج أشادت                 والتى

 جذب االستثمار االجنبي المباشر وفق ما اعلنه بنك راند میرشانت، خالل الفترة األخیرة.

نائب شریف خالد ود. الدولي والتعاون االستثمار وزیرة نصر سحر د بین لقاء آخر من ارشیفیة                  الصورة

 رئیس بنك التنمیة األفریقي






