
 على هامش اجتماعات بالي:
 

 مؤسسات التمویل الدولیة والصنادیق العربیة تتفق على  دعم
 التنمیة الشاملة فى سیناء

 
 البنك الدولى:ملیار دوالر لتنمیة سیناء لتحقیق تنمیة متكاملة
 ومستدامة فى سیناء وانشاء بنیة اساسیة وخلق فرص عمل

 
 الكویتى للتنمیة:مستعدون لتقدیم المزید من الدعم لتنمیة
 سیناء..وأبو ظبى: سنزور مصر قریبا لدعم المزید من

 المشروعات المستقبلیة..والبنك اإلسالمى: مستعدون للتعاون
 مع كافة مؤسسات التمویل الدولیة لتقدیم الدعم لتنمیة

 سیناء..و"أوبك": سنعمل وفق اولویات الحكومة المصریة
 

 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى: مشروع تنمیة سیناء
 یتضمن مشروعات فى البنیة االساسیة وتطویر وانشاء طرق

 جدیدة وشبكات ربط للمدن وبناء وحدات سكنیة واسكان
 اجتماعى ومشروعات للرعایة الصحیة ومدارس ومستشفیات
 جدیدة  وشبكات للصرف الصحى ومیاه الشرب ودعم للمرأة

 وتنمیة زراعیة وصناعیة
 

 بنك االستثمار األوروبى:نتطلع لالستثمار فى
 سیناء..واألوروبى إلعادة اإلعمار والتنمیة:مهتمون بتنمیة



 المناطق األكثر احتیاجا..واألسیوى لالستثمار فى البنیة
 التحتیة:مستعدون للمساهمة فى تنمیة سیناء

  
 نظم البنك الدولى، خالل االجتماعات السنویة فى بالى االندونیسیة، اجتماع دولى عن تنمیة

 سیناء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فرید بلحاج،
 نائب رئیس مجموعة البنك الدولى لشؤون الشرق األوسط وشمال افریقیا، والسیدة/ سامیة

 مصدق، القائمة بإعمال مدیر مكتب البنك الدولى فى مصر، وعدد من شركاء التنمیة والصنادیق
 العربیة المشاركین فى االجتماعات السنویة، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمیة شبه جزیرة

 سیناء.
 

 وحضر االجتماع، ممثلین عن البنك الدولى والبنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمیة
 والبنك االسیوى لالستثمار فى البنیة االساسیة، والصندوق السعودى للتنمیة والبنك االسالمى

 للتنمیة وصندوق أبو ظبى للتنمیة، والسفیر عمرو معوض، سفیر مصر لدى اندونیسیا، والسفیر
 راجى االتربى، المدیر التنفیذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى، والسیدة/ یارا العبد، مستشارة

 الوزیرة.
 

 وتم خالل االجتماع، بحث االتفاق على توفیر التمویل الالزم، لخطة إعمار سیناء التى یتم
 تنفیذها حالیًا، في إطار توجهات  السید الرئیس عبد الفتاح السیسي، لدعم خطط تنمیة سیناء، بما

 یدعم جهود تحفیز االستثمار، وتحقیق التنمیة الشاملة التى تنعكس إیجابا على حیاة المواطنین،
 وإتاحة فرص العمل لهم.

 
 وعرضت الوزیرة، على الحضور، برنامج السید الرئیس للتنمیة الشاملة فى سیناء، وابرز

 المشروعات به، مشیرة إلى أن الهدف من تنمیة سیناء هو احداث تنمیة متكاملة وشاملة فى هذه
 المنطقة، تساهم فى زیادة النمو االقتصادى وخلق فرص العمل، مما یؤدى إلى زیادة السكان فى
 سیناء، وضمان التنمیة والنمو المستدام، مع توسیع برامج الحمایة االجتماعیة المستهدفة لهذه

 المجتمعات.
 

 وذكرت الوزیرة، أن هذا االجتماع للتنسیق مع البنك الدولى والصنادیق العربیة والشركاء
 فى التنمیة بخصوص دعم مشروع تنمیة سیناء، مقدمة شكرها للبنك الدولى لتخصیص مائدة

 مستدیرة عن سیناء خالل االجتماعات السنویة، وهو ما یؤكد االهمیة واالولویة التى یحظى بها هذا
 البرنامج التنموى لدى مؤسسات التمویل الدولیة.

 
 وأوضحت الوزیرة، أن برنامج تنمیة سیناء یتضمن حوالي 26 مشروع ابرزها البنیة

 االساسیة وتطویر وانشاء طرق جدیدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنیة واسكان
 اجتماعى، ومشروعات للرعایة الصحیة ومدارس ومستشفیات جدیدة، وشبكات للصرف الصحى

 ومیاه الشرب، ودعم للمرأة وتنمیة زراعیة وصناعیة.
 



  وذكرت الوزیرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدالت التنفیذ فى كافة المشروعات
 بسیناء، وكذلك إطالق حزمة من المشروعات الجدیدة التى مثل مرحلة جدیدة من مراحل تنمیة

 أرض الفیروز.
 

 وأشارت الوزیرة، إلى أن اإلصالح االقتصادى التى تنفذه الحكومة حالیًا بتوجیهات مباشرة
 من القیادة السیاسیة فى الدولة دفع لتحسین مؤشرات أداء االقتصاد، إضافة الى الجهود التى تمت

 من اجل تحسین مناخ االستثمار وخلق البیئة المواتیة له تشریعیا ومؤسسیا، وذلك من خالل
 سلسلة اإلصالحات التشریعیة والهیكلیة التى تم تنفیذها خالل الفترة الماضیة، وتنفیذ عدد من

 المشروعات القومیة، والتى أتاحت العدید من الفرص االستثماریة فى مختلف القطاعات، األمر
 الذى جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس األموال األجنبیة.

 
 ودعت الوزیرة، الشركاء فى التنمیة والصنادیق العربیة إلى دعم مشروع تنمیة سیناء،

 وفى هذا األطار، أكد شركاء التنمیة المشاركین فى االجتماع، أهمیة توفیر كل الدعم الالزم
 للمشروعات التنمویة التى یتم تنفیذها فى إطار خطة إعمار شبه جزیرة سیناء، مشیدین بمعدل

 تنفیذ مشروع تنمیة سیناء والذى یجرى تنفیذه حالیا.
 

 وأكد البنك الدولى، حرصه على دعم جهود مصر فى تنمیة سیناء بعد نجاحها فى القضاء
 على اإلرهاب فى فترة وجیزة، وهو ما ساهم فى القضاء على تنظیمات كانت تهدد استقرار
 المنطقة، مشیرا إلى حرص البنك على توفیر تمویل بقیمة ملیار دوالر لدعم تنمیة سیناء.

 
 وأكد الدكتور فرید بلحاج، نائب رئیس مجموعة البنك الدولى، أن البنك حریص على دعم

 هذا البرنامج التنموى متعدد االهداف والقطاعات والذى یضمن تحقیق تنمیة متكاملة ومستدامة فى
 سیناء، وانشاء بنیة اساسیة وخلق فرص عمل، مشیرا إلى أن هذا البرنامج یمثل ربط بین افریقیا

 واسیا نظرا لوجود سیناء فى قارة اسیا.
 

 وذكر أن هذا البرنامج یعد ایضا استثمار فى رأس المال البشرى، وهى المبادرة التى
  اطلقها البنك ویعمل علیها حالیا.

 
 وأكدت الصنادیق العربیة المشاركة فى االجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمیة سیناء،

 بعدما ساهمت بتوفیر تمویل له بقیمة 2.5 ملیار دوالر خالل الفترة الماضیة.
 

 وأوضح السید/ نصف سامى النصف، مساعد المدیر االقلیمى للدول العربیة بالصندوق
 الكویتى للتنمیة، أن الصندوق یعمل فى مصر فى تنمیة سیناء، وهو مستعد لتقدیم المزید من الدعم

 لمصر فى هذا البرنامج.
 

 وأكد السید/ أحمد بن محمد الغنام، نائب مدیر عام الصندوق السعودى للتنمیة، أن
 الصندوق حریص على دعم مشروع تنمیة سیناء، وقد قام بصرف نحو 60 % من التمویل

 المخصص من الصندوق لدعم تنمیة سیناء، داعیا إلى طرح اجتماع سنوي لالستماع إلى قصص
  النجاح فى مشروع تنمیة سیناء.



 
 وقال السید/ عادل الحسنى، ممثل صندوق أبو ظبى، إن الصندوق لدیه برنامج لدعم تنمیة

 سیناء فى مصر، مشیرا إلى أن البنك حریص على مزید من الدعم للمشروع، مشیرا إلى أن وفد
 من البنك سیزور مصر خالل الفترة المقبلة، لمناقشة مع وزارة االستثمار والتعاون الدولى دعم

 المشروعات المستقبلیة فى مصر.
 

 وذكر السید/ امادو دیالو، مدیر االقتصاد بالبنك االسالمى للتنمیة، أن البنك حریص على
 دعم مشروع تنمیة سیناء وهو مستعد للتعاون مع كافة مؤسسات التمویل الدولیة لتقدیم الدعم

 لتنمیة سیناء.
 

 وأكد السید/ فؤاد البسام، من صندوق اوبك للتنمیة الدولیة، أن الصندوق یدرك أهمیة
 سیناء وأن استقرارها هو استقرار للمنطقة كلها، مشیرا إلى أن الصندوق مستعد للعمل وفق

 أولویات الحكومة المصریة والتى تعد أولویة بالنسبة لهم، موضحا أن الصندوق مستعد للعمل مع
 مصر فى مشروعات كبیرة، وایضا فى دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

 
 وأكدت السیدة/ كاترین ماتهرونفا، نائب المدیر العام فى المفوضیة األوروبیة، أن

 المفوضیة لدیها اداء تستخدمها الكثیر من المؤسسات وهو صندوق التنمیة المستدامة لتقاسم
 المخاطر، موضحا أن المفوضیة یمكن أن تساعد فى تنمیة سیناء وخاصة فى مجال الطاقة

  المتجددة.
 

 وذكرت السیدة/ ماریوت سنتونى، من بنك االستثمار االوروبى، أن البنك ساهم فى دعم
 مصر فى مجال البنیة االساسیة، مشیرة إلى أن البنك لدیه مبادرة تسمى المرونة االقتصادیة،

 ویتطلع إلى تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وفرص االستثمار فى سیناء.
 

 وأشار بییر هایلبرون، نائب رئیس البنك االوروبى إلعادة اإلعمار والتنمیة، إلى أن البنك
 مهتم بالمناطق المختلفة خاصة المناطق األكثر احتیاجا فى سیناء، ودعم القطاع الخاص فى مصر،

 موضحا أن البنك مهتم بوصول منتجات سیناء إلى دول حوض البحر المتوسط.
 

 وذكر أن هناك اماكن فى سیناء مهمة وجاذبة للسیاحة مثل طابا والتى یمكن أن یساهم
 البنك فى تطویرها وجذب استثمارات من خالل القطاع الخاص.

 
 وأوضح  السید/ یواكیم فون أمسبرغ، نائب رئیس البنك االسیوى لالستثمار فى البنیة

 التحتیة، أن البنك مستعد للمساهمة فى دعم برنامج تنمیة سیناء، نظرا لكونها جزء فى قارة اسیا.
 وذكر السید/ دیفید كیند، ممثل عن المملكة المتحدة، أن من المهم وضع استراتیجیة شاملة

 لتنمیة سیناء تساهم فیها مؤسسات التمویل الدولیة.






