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 بعثة البنك الدولى: دعم للمشروع المتكامل لتنمیة سیناء بقیمة ملیار
 دوالر..والمناخ الحالى مناسب لجذب المزید من االستثمارات لمصر

 
 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى:القیادة السیاسیة تضع أولویة لتنمیة سیناء

 وجذب استثمارات الیها فى اسرع وقت..والمشروع یتضمن تنمیة عمرانیة متكاملة
 ومشروعات صغیرة ومتوسطة ودعم للمرأة المعیلة

 
 د. سحر نصر: اتفاق مع الصنادیق العربیة على استكمال دعم مشروع تنمیة
 سیناء بعد توقیع اتفاقیات معهم بنحو 2.5 ملیار دوالر خالل الفترة الماضیة

 
بمتابعة المكلفة الدولى، البنك ببعثة الدولى، والتعاون االستثمار وزیرة نصر، سحر الدكتورة              التقت
فى الوزارة بمقر وذلك البنك، في مشروعات مدیر خان، اشیش برئاسة سیناء، لتنمیة المتكامل                البرنامج

 صالح سالم.
االقتصادیة واإلصالحات الحالیة، للحكومة واالجتماعى االقتصادى بالبرنامج الدولى، البنك بعثة            وأشادت
اعادة وقانون التنفیذیة والئحته االستثمار قوانین رأسها وعلى مصر، بها قامت التى المتمیزة               والتشریعیة
التمویلى التأجیر وقانون المال، وسوق الشركات قانونى وتعدیالت واالفالس الواقى والصلح             الهیكلة
لجذب المناسب المناخ وتهیئة االعمال، بیئة تحسین فى المساهمة فى دور لها كان والتى                والتخصیم،
عملیة دفع فى للمساعدة الالزم الدعم لتقدیم البنك استعداد مؤكدة لمصر، الجدیدة االستثمارات من                المزید
جزیرة شبه لتنمیة المتكامل المشروع دعم رأسها وعلى مصر، فى واالجتماعیة االقتصادیة              التنمیة
 سیناء، اضافة إلى تعزیز الجهود المبذولة لتحسین المناخ الجاذب للقطاع الخاص واالستثمارات األجنبیة.

سیناء جزیرة شبه لتنمیة المتكامل للمشروع البنك دعم اجراءات انهاء فى االسراع الجانبان،               وناقش
 والمنتظر أن یبلغ نحو ملیار دوالر. 

السیاسیة القیادة تضع حیث سیناء، جزیرة شبه لتنمیة المنح من لعدد البنك توفیر أهمیة الوزیرة،                 وأكدت
واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة خطط مد فى سیساهم والذى وقت، اسرع فى المشروع لهذا               أولویة
المنطقة هذه في البشریة الطاقات استثمار من یستتبعه وما المناطق بجمیع الخدمات وتوفیر               والتطویر
متطلبات تحقیق في والمساهمة العمل فرص من اآلالف لتوفیر مشروعات من تضمنه ما ظل فى                 الواعدة،
محافطات بباقي سیناء جزیرة شبه لربط  والمرافق للطرق متكاملة شبكة تشمل حیث القناة، بشرق                التنمیة
ودعم والمتوسطة الصغیرة والمشروعات الجدیدة العمرانیة المشروعات من العدید وإقامة            الجمهوریة،
من وآالف البحر میاه تحلیة محطات وإنشاء الزراعیة المشروعات من عدد إقامة بجانب المعیلة،                للمرأة
استطاعت حیث العربیة، الصنادیق ایضا فیه تساهم سیناء تنمیة مشروع أن الي مشیرة السكنیة،                الوحدات
للتنمیة السعودي الصندوق من كل مع اتفاقیات توقیع خالل من دوالر ملیار 2.5 نحو توفیر                 الوزارة
الصنادیق اكدت وقد واالجتماعي، االقتصادي لالنماء العربى والصندوق للتنمیة الكویتى            والصندوق

 العربیة استمرارها في دعم المشروع خالل الفترة المقبلة. 
ومشروعات والمتوسطة الصغیرة المشروعات ودعم الخاص القطاع دعم فى التعاون الجانبان،             وبحث
المنطقة، هذه إلى المستثمرین جذب فى تساهم والتى سیناء، جزیرة شبه فى االساسیة والبنیة                المرأة،



المناطق في %50 نحو إلى تصل والتى االستثمار قانون تضمنها التى الضریبیة الحوافز من                واالستفادة
 االكثر احتیاجا ومنها سیناء .






