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ن صحفيبيا  للنشر 

 وتونس: للتنمٌة اإلفرٌقً البنك بٌن تونسً دٌنار ملٌون 043 بقٌمة تموٌل ضوقر على اإلمضاء

 والمتوّسطة الصغرى والمؤّسسات جدير رأس -قابس السّيارة الطريق دعم
    

ٌّة والحكومة للتنمٌة اإلفرٌقً البنك أمضى – 1399 سبتمبر 91، تونس     ملٌون 043 هامجموع ٌبلغ تموٌل اتفاقات الٌوم التونس
 .شامل نموّ  تحقٌق على ترتكز التً تونس فً للتنمٌة الجدٌدة األولوٌات التموٌالن هذان وٌكّرس ، تونسً دٌنار

ٌّارة الطرٌق من جزء لبناء سٌمّول( تونسً دٌنار ملٌون 162) أورو ملٌون 90.704 بقٌمة األّول االتفاق  جدٌر، رأس-مدنٌن الس
ٌُساهم ٌُّسهل المشروع أنّ  كما ، التشٌٌد مرحلة فً مباشر شغل موطن ألفً حوالً توفٌر فً ةالعملٌّ  هذه انجاز وس  المدى على س
 .التونسً الشرقً الجنوب إلى الوصول إمكانٌة تحسٌن عبر وذلك لوحده السٌاحة قطاع فً شغل موطن ألف 03 خلق فً المتوّسط

ٌّة الطرٌق هً الحالٌة النقل وسائل طرٌق ٌّة بالحدود تونس تربطُ  التً 9 رقم الوطن  فً ذروتها تبلغ أن المنتظر من والتً التونس
 صٌانتها كلفة ارتفاع فً مسّببة مستمر تدهور فً اإلستراتٌجٌة الطرٌق هذه على المرور حركة ظروف إنّ . 1392 سنة حدود

  .واءاله تلوث وزٌادة البٌئة وتدهور الطرق، على السالمة فً انخفاض وفً النقل وسائل واستغالل

. تونس فً والمتوسطة الصغٌرة المشارٌع لدعم دوالر ملٌون 23 بقٌمة ائتمان خط اتفاق لتموٌل فسٌخّصص الثانً القرض أّما
 وسٌتم. البالد فً التجارٌة البنوك طرٌق عن والٌة 14الـ فً والمتوّسطة الصغرى المؤسسات  ذّمة على القرض هذا وسٌوضع
 .تونسً دٌنار9233333 إلى ألف 23 بٌن وحتترا قروض على للحصول استخدامه

 بفعل تضّررت والتً تجارٌا المجدٌة التونسٌة والمتوسطة الصغٌرة المؤسسات من 123 نحو االئتمان هذا خط من سٌستفٌد كما 
 كما ، التنمٌة طور فً هً التً. البالد جهات للتنمٌة تطوٌر اإلفرٌقً البنك وّفرها التً الموارد ثلث وٌستهدف األخٌرة، األحداث

 الخمس السنوات فً جدٌدة عمل فرصة 6333 إلى ٌصل ما وخلق القائمة الوظائف على الحفاظ على  التموٌل هذا ٌساعد أن ٌجب
 .للنساء عمل فرصة  33. عن ٌقل   ال ما منها المقبلة

ٌّدان أمضى  النقل دٌرم(Gilbert Mbesherubusa) اسامبشروبو وجٌلبار الدولً والتعاون التخطٌط وزٌر الترٌكً الحمٌد عبد الس
ٌّد جٌلبار أمبشروبو االئتمان خط عن القرض اتفاقٌة االتصال وتكنولوجٌات ا وجمال زرٌق الرئٌس المدٌر العام سفً حٌن تولّى الس

ٌّارة إمضاء   7الطريق السريع مشروع قرض اتفاقيةلشركة تونس للطرقات الس

ٌّد وذكر ٌّة البنٌة رئٌس نائب ٌُمّثل الّذي اسامبشروبو الس  إثر مباشرة تونس تساند مؤسسة أّول" كان للتنمٌة اإلفرٌقً البنك أنّ  التحت
 ."جانفً 94

 برنامج الدٌمقراطً،منها االنتقال إنجاح فً تونس لمساعدة العملٌات من العدٌد اإلفرٌقً البنك مّول الثورة ولفائدة جانفً 94 منذ
 تمّ   منحة بعد جاء والّذي ماي شهر فً البنك قبل من مّول الّذي كًٌأمر دوالر ملٌون 233 ٌمةبق الشاملة والتنمٌة ةكموالح تعزٌز
ٌّة المساعدة هذه واستهدفت ، دوالر ملٌون 9 بقٌمة ،1399 مارس فً تقدٌمها  المشرّدٌن إعانة فً المساهمة العاجلة اإلنسان

ٌّة الحدود على والنازحٌن ٌّة-التونس ٌّةا هذه واستتبعت ، اللٌب  دوالر ألف 33. بقٌمة منحة فً تمّثل آخر بدعم جوان شهر فً لعمل
ٌّة( مرفق) واآللٌة أمرٌكً ٌّة اللجنة لفائدة للتنمٌة اإلفرٌقً البنك فً المعتمدة القانونً للدعم اإلفرٌق  األرصدة بتغطٌة المكلفة التونس

 .السابق النظام من المسروقة

 (Finance Group)  Tuninvest 0 المغاربً االستثمار صندوق فً مساهمة للتنمٌة رٌقًاإلف البنك أخذ جوٌلٌة شهر وفً وأخٌرا
 .المغاربً الخاص القطاع فً االستثمارات مساندة أجل من أورو ملٌون 13ـب

ٌّد عّبر جهته ومن  موارد ئةتعب فً الفعال ودوره تونس لدعم تصمٌمه على للتنمٌة اإلفرٌقً للبنك شكره عن الترٌكً الحمٌد عبد الس
 .البلد لهذا إضافٌة
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