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  بنك التنمية اإلفريف 

جتماعات السنوية  لل   مص  عىل استضافة باإلجماعيوافق مجلس محافظ 

   2023لمجموعة البنك لعام 
 

 
  
  و خطوة ف 

اإلنجازات اإلشادة الدولية بكذا تعكس عمق العلقة بي   مص ومجموعة بنك التنمية اإلفريف 
   
الت  ة الماضيةخلل    ةالمصيالدولة    ها تحققغي  المسبوقة  يتعلق باالستقرار السياس  وتعزيز خاصة في  الفي  ما 

  محافظ البنك المركزي المصي  –  طارق عامر   / المحافظأعلن السيد    البنية التحتية،النمو االقتصادي وتطوير  
   و 

     ةوافقعن م  –محافظ مص لدى مجموعة بنك التنمية اإلفريف 
ه  خلل اجتماعباإلجماع،    بنكالمجلس محافظ 

  
اض  عىل الطلب المصي الستضافة االجتماعات السنوية لمجموعة    ،السادس والخمسون والذي انعقد بشكل افي 

ة من  م الشيخ 2023مايو  26-22البنك خلل الفي    مدينة شر
  . ف 

 

الستضافة   حكوًمة وشعًبا تطلع مص  وأعرب عن  مجلس المحافظي      بقرار   المحافظالسيد  د رحب  هذا وق
   ية  خالعلقة التاريب  تهسياد   كما أشاد هذه االجتماعات الهامة.  

  تربط مص بالبنك اإلفريف 
فمص ه  إحدى   –الت 

له   المؤسسة     الدول 
  ف 

الماض  القرن  بو   –  ستينيات  القوية  كذا  اتيجية  االسي  اكة     البنك  مع  الشر
 عىل   تقوموالت 

ك ل  التعاون اتيجية التنمية المستدامة لمص  المشي      والتعاون  تعزيز العمق و تحقيق أهداف اسي 
  -اإلفريف 

 اإلفريف 
ا عىل اإل  ألجندة التنموية للقارةلوشحذ التمويل اللزم  

ً
لهذا التوجه الداعمة  القوية و المصية  سياسية  الرادة  استناد

ات المصية الرائدة  و    كافة باستخدام الخير
 مجاالت. الف 

 

   –  أحمد زايد  / السيد  شار ومن جانبه، أ
  مجلس إدارة بنك التنمية اإلفريف 

  ف 
أن  إىل  – ممثل مص وجيبوت 

  استيفاء ومطابقة كافة مواصفات ومعايي  البنك  وبشكل غي  مسبوق    مص قد نجحت
الستضافة االجتماعات ف 

لمجهودات    بما   السنوية نجاح  المصية  يعد شهادة  تطوير  الدولة    
التحتيةف    مص   البنية 

االستقرار ف  وتحقيق   
  مختلف اجتماعاته مطالًبا بنقل التجربة المصية    ،السياس  واالقتصادي

وهو ما يشيد به دوًما مجلس إدارة البنك ف 
الجتماع اللجنة التشاورية لمجلس الناجحة لمص  ستضافة  أن اال   سيادتهكما أفاد  ة.  الناجحة إىل دول القارة اإلفريقي 

البنك  ــمحاف   
     –ظ 

ف  انعقد  الشيوالذي  م  شر    ــــ مدينة 
ف  و ـــقيت  ــتح  2019  سبتمير   18خ  السي ــــــإشادة  د  ـــراف 

الطلب المصي الستضافة االجتماعات عضد  قد    –وفد مص خلل االجتماع    والذي ترأس  طارق عامر   / حافظـــــالم
  لعام  

     –  طارق عامر   / قيادة المحافظب  –   االجتماع المشار إليه. وقد نجح  2023السنوية للبنك اإلفريف 
إنهاء ف 

  بنسبة    المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة
  . ( مليار دوالر  208إىل    93)من  %  125لرأس مال بنك التنمية اإلفريف 

 

  والثالث عىل مستوى 
  رأس مال بنك التنمية اإلفريف 

  ف 
  أكير مساهم إفريف 

جدير بالذكر، أن مص ه  ثات 
مساهًمة فقط  دولة. كما أن مص ه  واحدة من ثلث دول إفريقية    81كافة الدول األعضاء والذين يبلغ عددهم  

  والذي يس
  موارد صندوق التنمية اإلفريف 

لغ حجم محفظة قد بو يقية محدودة الدخل.  الدول اإلفر   تنمية  هدفتف 
  التعاون  

    ،اإلجمالية بي   مص وبنك التنمية اإلفريف 
يكي   ف  ما يقرب  ،  1974  عام  منذ بدء التعاون التنموي بي   الشر

وعات الربط   6.4من     مص علوة عىل مشر
وعات اإلنمائية الهامة ف    تمويل العديد من المشر

مليار دوالر ساهمت ف 
وًعا    22لتمويل    دوالر مليار    ة الجارية، فيبلغ حجمها حواىل  ظ ا عن المحفالقاري. أم   القطاعي   العام والخاص مشر

ف 
  العديد من وذلك 
 والصف الصح  وريادة األعمال. والري والمياه والنقل والزراعة  الطاقةمن بينها  المجاالتف 

 


