
 

 

 

 العباود،، خالاد/ السايد ما   ،2017 ماايو 18 الخماس  الياو  الادول،، والتعااو   االستثمار وزيرة نصر، سحر الدكتورة وقعت
 مشارواات اساتثمار وتمويا  لتطاوير التعااو   بشان  تفاه  مذكرة الخاص، القطاع لتنمسة االسالمسة للمؤسسة التنفيذ، الرئس 
 البنا  لمجموااة 42الاا السانو،  االجتمااع هاام  الا، وذلا  والخااص، العاا  القطاااي  باي  الشاراةة اطاار فا  التحتساة البنسة

 .السعودسة جدة بمدينة للتنمسة اإلسالم،

 فا  الادول  والتعااو   االساتثمار وزارة فا  ممثلاة المصارية الحكوماة جهاود إطاار فا، تنت، التفاه  مذكرة أ  الوزيرة، وأوضحت
 ي القطااا باي  الشاراةة تعزياز و مصار فا  الخااص القطااع ما  المساتثمري  مجموااة دائارة وتوساس  ودا  االستثمار تشجس 
 .الةبر،  والمشرواات التحتسة البنسة مشاري  تموي  ف  سساه  بما والخاص العا 

 مشارواات وتشاغي  تنفياذ وتساري  للدولاة العاماة الموازنة ال، الضغوط تخفيف إل، يهدف التموي  برنامج أ  الوزيرة، وذكرت
 ومنشآت مبان  مث  المشرواات لهذه الفنسة والخبرات الموارد حشد ابر الخاص القطاع بواسطة اال، بمعدالت التحتسة البنسة

 مثا  االساكا  ومشارواات قروسة، واسادات رئسسسة صحسة ومراةز مستشفسات م  الصحسة الرااسة ومنشآت ومبان  المدار ،
 .والشبابسة الرياضسة االنشطة ومبان  والوظسف ، والمتوسط االجتماا  االسكا 

 مكافحااة لمشااروع اضااف  تموياا  اتفاقسااة للتنمساة، اإلسااالم، البنا  مجمواااة رئااس  حجاار، بناادر الاادكتور ما  الااوزيرة، ووقعات
 الخدمات بجودة واالرتقاء الصحة قطاع دا  ف  الحكومة جهود إطار ف، وذل  دوالر، مليو   10 بمبلغ الطيور أنفلونزا مرض

 ووقائسااة االجسااة خاادمات وتااوفير المااواطني  بصااحة والنهااوض المحلسااة الصااحسة الرااسااة جااودة معااايير إلاا، للوصااو  الصااحسة
 .القادري  وغير القادري  الشعب ألبناء الجودة االسة

 القدرات وتقوسة الطيور انفلونزا مرض مكافحة ف  المصرية الحكومة جهود دا  إل، يهدف المشروع هذا أ  الوزيرة، وأوضحت
 .المرض ف  التحك  ث  وم  واالنسا  الحيوا  إل، وانتقاله مصر ف  المرض انتشار لتقلي  الالزمة
 التابعااة االقلسمسااة االسااتثمار ووكالااة الخاااص، القطاااع لتنمسااة االسااالمسة المؤسسااة بااي  تفاااه  مااذكرة توقساا  الااوزيرة، وشااهدت

 .المنطقة ف، االستثمار تعزيز بهدف للةومسسا،

 

 18/5/2017القاهرة ف  
 

 مشروعات فى استثمارات لتمويل اإلسالمية المؤسسة مع تفاهم مذكرة توقع نصر سحر.د

 والخاص العام القطاعين بين الشراكة اطار فى التحتية البنية
 اضافي تمويل اتفاقية للتنمية االسالمى البنك مع توقع الدولى والتعاون االستثمار وزيرة

 دوالر مليون 10 بمبلغ الطيور أنفلونزا مرض مكافحة لمشروع

 


