
 
 

 

وقعت الدكتورة/ سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، مع السید/ عبد اللطیف یوسف الحمد، المدیر العام للصندوق العربى 
ملیون دوالر)، وذلك علي ھامش ترأسھا وفد مصر فى  85ملیون دینار كویتي (حوالي  26لإلنماء االقتصادى واالجتماعى، اتفاقیة بقیمة 

 السنوى للھیئات المالیة العربیة في الرباط بالمملكة المغربیة.االجتماع 

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن ھذه االتفاقیة التي تم توقیعھا مخصصة للمساھمة في تمویل مشروع إنشاء محطة كھرباء بنظام 
الطاقة الجدیدة والمتجددة التابعة لوزارة الكھرباء میجا وات بمدینة كوم امبو بمحافظة أسوان، وذلك لصالح ھیئة  50الخالیا الفوتوفلطیة قدرة 

 والطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزیرة، أن الھدف من المشروع یتمثل في دعم المعروض من الطاقة الكھربائیة في السوق المصري، لسد احتیاجات الطلب 
دیدة والمتجددة علي حساب مشروعات الطاقة التي تقوم المتنامي علیھا لألغراض المختلفة من ناحیة، وكذا التوسع في مشروعات الطاقة الج

فق مع علي المصادر التقلیدیة مثل الغاز الطبیعي والفحم والمازوت، وذلك للتوصل إلي أعلي مستویات األمان البیئي واالستدامة البیئیة والتوا
 المعاییر البیئیة العالمیة بتولید طاقة نظیفة من ناحیة أخرى.

شكر إلي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وذلك للتعاون الدائم الممتد بین حكومة جمھوریة مصر ووجھت الوزیرة، ال
مشروع جاري  20مشروعا، منھا  59ملیار دوالر تقریبا موزعة علي إجمالي  5.25العربیة والصندوق العربي، حیث ساھم الصندوق بنحو 

 تمویلھا حتى اآلن.

لحكومة المصریة تسعي لمواصلة التعاون المتمیز مع الصندوق العربي الذي یمثل أحد أھم شركاء مصر في وأكدت الوزیرة، أن ا
 التنمیة، وذلك من خالل عرض مجموعة من المشروعات التنمویة علي الصندوق لتمویلھا خالل الفترة المقبلة، حیث تمثل ھذه المشروعات أھمیة

قع أن تساھم فى زیادة معدالت النمو االقتصادي في المستقبل، كما أن ھذه المشروعات سیكون لھا كبري لمسیرة التنمیة في مصر، ومن المتو
 مردود اجتماعي كبیر وستساھم في تحسین المستوي المعیشي لكثیر من المواطنین.

ة االقتصادیة العربیة، وذلك وعقب ذلك، التقت الدكتورة/ سحر نصر، بالسید/ عبد الوھاب أحمد البدر مدیر عام الصندوق الكویتي للتنمی
 علي ھامش اجتماعات الھیئات المالیة العربیة في الرباط بالمملكة المغربیة.

واستھلت الوزیرة، اللقاء بتوجیھ الشكر إلي مدیر عام الصندوق الكویتي وذلك للتعاون الدائم الممتد بین حكومة جمھوریة مصر العربیة 
العربیة وتحدیث محاور ھذا التعاون من وقت آلخر لما یتناسب مع احتیاجات الشعب المصرى وأولویات  والصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة

 الحكومة.

وناقش الجانبان، مساھمة الصندوق الكویتى بجانب الصنادیق العربیة فى الصندوق االستثمارى للمشاریع الناشئة والمستثمر الصغیر، 
 3دوق الكویتي، وذلك من خالل االتفاقیات التمویلیة الموقعة بین الطرفین والتي تبلغ في مجملھا حوالي اضافة إلى زیادة التعاون بین مصر والصن

ملیون دوالر أمریكي،  52منحة فنیة بقیمة حوالي  12) مشروع تنموي في مجاالت عدة، باإلضافة إلى عدد 42ملیارات دوالر وجھت لتمویل (
 نوع الفرص االستثماریة في مصر فى مختلف القطاعات.كما بحثا المشروعات المستقبلیة في ظل ت

واتفق الجانبان، أن یكون للمشروعات الممولة من الصنادیق العربیة والصندوق الكویتي بصفة خاصة أكبر أثر تنموي واجتماعي علي 
االساسیة لتحفیز االستثمار بشقیھ  المواطنین، من خالل تحسین الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفیر المزید من فرص العمل، وتحسین البیئة

 المحلي واألجنبي.

 19/4/2017القاهرة في 
 

د.سحر نصر توقع اتفاق مع مدیر الصندوق العربى لإلنماء لتمویل مشروع انشاء محطة كھرباء كوم 
 ملیون دوالر 85امبو بأسوان بقیمة 

نادیق وزیرة االستثمار والتعاون الدولى تبدأ التفاوض مع الصندوق الكویتى على المساھمة مع الص
العربیة فى الصندوق االستثمارى للمشاریع الناشئة والمستثمر الصغیر وتبحث زیادة التعاون من 

 ملیارات دوالر 3خالل االتفاقیات الموقعة بقیمة 


