
  عاجل|مصر توقع اتفاقیة مع البنك الدولى لدعم رواد االعمال والمشروعات الصغیرة والمتوسطة بقیمة 200 ملیون دوالر

 

الصغیرة المشروعات تنمیة وجهاز البنك بین للمشروع التنفیذي االتفاق توقیع تشهد الدولى والتعاون االستثمار                وزیرة
 والمتوسطة

 

ملیار إلى والمتوسطة الصغیرة المشروعات تنمیة وجهاز البنك بین التعاون حجم سیصل االتفاقیة هذه جامع:بتوقیع                 نیفین
 دوالر

 

 مارینا ویس:اإلصالحات المصریة بدأت تؤتي ثمارها..ونحن فخرون بدعم رواد االعمال فى مصر

 

في دوالر، ملیون 200 بقیمة والمتوسطة الصغیرة والمشروعات االعمال رواد لدعم اتفاقیة الدولي، والبنك مصر                 وقعت
 ختام زیارة السید/ دیفید مالباس، رئیس مجموعة البنك الدولى، الي مصر.

في الدولى البنك مدیر ویس، مارینا والسیدة/ الدولى، والتعاون االستثمار وزیرة نصر، سحر الدكتورة من كل بالتوقیع                   وقام
  مصر، وذلك بمعبد فیلة باسوان.

المشروعات تنمیة لجهاز التنفیذى الرئیس جامع، نیفین / السیدة بین للمشروع التنفیذي االتفاق توقیع الوزیرة شهدت                  و
 الصغیرة والمتوسطة، والسیدة/ مارینا ویس.

إمكانیة وتعزیز والمتوسطة الصغیرة للشركات المتاح االئتمان حجم زیادة على ستركز اإلتفاقیة هذه أن الوزیرة،                 وذكرت
تواجه عقبات اى ازالة إلى العمل" فرص خلق أجل من األعمال ریادة "تحفیز مشروع یهدف حیث االئتمان، على                    حصولها
المشروع حیاة دورة عبر الجدیدة للشركات التدریب فرص المشروع سیمول كما التجاري، النشاط بدء عند والنساء                  الشباب
األولى المراحل في المال ورأس التأسیسي المال رأس زیادة إلى المشروع هذا ویهدف الالزمة، والقدرات المهارات                  لبناء
حدیثة والمتوسطة الصغیرة والشركات أعلى مخاطر تواجه التي المبتكرة الناشئة للشركات المتاح المخاطر المال                ورأس
مؤسسات في دوالر ملیون 50 المشروع وسیستثمر العمل، فرص وخلق للنمو كبیرة إمكانات على تنطوي التي                  العهد
وصنادیق األعمال ومسّرعات التمویلیة االستثمار كصنادیق الخاص، القطاع یدیرها التي المخاطر المال رأس في                الوساطة
دعوة توجیه وسیتم بمصر، االستثمار لنظام األولي المراحل بناء بغرض وذلك االستثمار وشركات المخاطر المال                 رأس
بالشفافیة تتسم اختیار عملیة خالل من األموال وسُتوزع التقدیم، على العالمیة المؤسسات تشجیع مع مقترحات،                 لتقدیم

 والتنافسیة، والهدف من ذلك هو االستفادة من القدرات التقنیة والمعرفة الفنیة للقطاع الخاص في استثمار هذه األموال.

على سیعتمد االتفاق أن والمتوسطة، الصغیرة المشروعات تنمیة لجهاز التنفیذى الرئیس جامع، نیفین السیدة/                وأوضحت
الحصول إمكانیة والمتوسطة الصغیرة للشركات یوفر والذي المالي" الشمول أجل من االبتكار "تشجیع القائم المشروع                 نجاح
حوالي المشروع هذا خلق الیوم، وحتى البالد، أنحاء جمیع في الخاص القطاع في عمل فرص إیجاد ویعزز التمویل                    على
حجم سیصل االتفاقیة هذه بتوقیع أن إلى مشیرة شاب، ألف 56 و امرأة ألف 70 حوالي منها استفاد عمل، فرصة ألف 300                      

 التعاون بین البنك وجهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى ملیار دوالر.

بإصالح قوًیا التزاًما مصر أظهرت "لقد الدولي بالبنك وجیبوتي والیمن لمصر اإلقلیمي المدیر ویس، مارینا السیدة/                  وقالت
من یتجزأ ال جزء هو عمل فرص خلق من الخاص القطاع تمكین فإن ثمارها، تؤتي اإلصالحات بدأت وبینما                    اقتصادها،
الذین والشباب النساء وخاصة مصر، أنحاء كل في األعمال رواد ندعم بأننا فخورون ونحن وشامل مستدام نمو                   تحقیق

 یظلون إمكانات مصر القیمة لكنها األقل استغالًال".


