
 

 

 

 النرئيس نائن  البسنا ، إبنرايي  بنن يوسف/ المهندس الدولي، والتعاون االستثمار وزيرة نصر، سحر/ الدكتورة التقت
 بحضنور بواشنننن، الندول  للبنن  الربين  اجتماعنات ينام  علني وذلن  للتنمين  السعودي للصندوق المنتد  والعضو
 .الوزيرة مساعد العزيز، عبد محمد/ والسيد البن ، ف  لمصر التنفيذى المدير األترب ، راج / المفوض الوزير

 الممتند الندائ  للتعناون وذلن  للتنمين  السنعودي للصنندوق المنتد  والعضو الرئيس نائ  إلي الشكر الوزيرة، ووجهت
 .للتنمي  السعودي والصندوق العربي  مصر جمهوري  حكوم  بين

 إننار فني الصنندوق منن الممولن  التنموين  المشنروعات صنعيد علني التننورات كافن  االجتمنا  خالل الوزيرة وناقشت
 خالل اتفاقياتها توقي  ت  والتي دوالر، مليار 5.1 بقيم  سيناء جزيرة شبه لتنمي  العزيز عبد بن سلمان المل  برنامج
 والبنين  والزراعن  التعلني  مجناالت فني رئيسني  مشنروعات 51 وشملت الماض ، العا  مصر إل  السعودي  مل  زيارة
 .الهام  التنموي  المجاالت من وغيريا والمياه واإلسكان التحتي 

 القننايرة غننر  كهربنناء محننن  مشننرو  خاصنن  الصننندوق مننن الممولنن  الجدينندة المشننروعات الجانبننان، واسننتعرض
 دوالر، ملينون 221 بحنوالي تمويلهما في السعودي الصندوق يساي  والذي العيني قصر مستشفيات تنوير ومشرو 
 دوالر، ملينون 22 بنحنو تمويلنه فني السنعودي الصنندوق يسناي  الذي جديدة صحي  وحدات إنشاء لمشرو  باإلضاف 
 .دوالر مليون 01 بنحو السعودي الصندوق تمويله في يساي  والذي والصرف الري نلمبات محنات ومشرو 

 خاصن  بصنف  السنعودي والصنندوق العربين  الصناديق من الممول  المشروعات تركز أن أيمي  إل  الوزيرة وأشارت
 المزيند وتنوفير للموانن، المقدم  الخدمات تحسين خالل من المواننين، علي واجتماعي تنموي أثر أكبر تحقيق عل 
 .واألجنبي المحلي بشقيه االستثمار لتحفيز التحتي  البيئ  وتحسين العمل، فرص من

 منن كثير في المتوفرة المربح  والفرص مصر في حاليا   المنفذة االستثماري  المشروعات أيمي  عل  الوزيرة، وأكدت
 .االنتاج قناعات

 يسناي  أن المنتظنر المسنتقبلي  المشنروعات لبحن  قريبنا مصنر زينارة إلن  البسنا ، يوسنف المهندس الوزيرة، ودعت
 دعن  علن  مؤكدا قريبا، مصر بزيارة ووعد بالدعوة" البسا " رح  األنار يذا وف  فيها، للتنمي  السعودى الصندوق
 .التنموي  للمشروعات المقدم  التمويالت زيادة وعزمه المقبل ، الفترة خالل لها الصندوق
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 سيناء تنمية مشروع تطورات للتنمية السعودى الصندوق رئيس نائب مع تبحث نصر سحر.د

 دوالر مليار 5.1 بقيمة الممول


