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 بين أمريكي دوالر مليون  500 بقيمة ميزانية قرض توقيع
  المصرية والحكومة األفريقي التنمية بنك

 500 بمبلغ قرض اتفاقية المصرية والحكومة للتنمية األفريقي البنك وقع لقد: 2015ديسمبر  17القاهرة، مصر، 
 نمو معدالت على والحفاظ ادياالقتص االصالح إطار في المصرية الحكومة دعم بهدف أمريكي دوالر مليون 

 .مرتفعة اقتصادي

 للتنمية األفريقي البنك رئيس ونائب نصر سحر السيدة الدولي التعاون  وزيرة قبل من القاهرة في االتفاقية توقيع تم لقد
 لسيدا الوزراء رئيس حضور في السبع أبو علي السيد الطبيعية والموارد والحوكمة البشرية والتنمية والمياه للزراعة
 . اسماعيل شريف

 طريق عن المزمنة المشاكل مع التعامل في الريادي اداءها على المصرية الحكومة محييا السبع أبو سيد عقب ولقد
 . مؤثرة إصالحات تطبيق

 المصرية الحكومة تبذلها التي الجهود بسبب لمصر الميزانية قرض عملية على يومين منذ األدرة مجلس وافق لقد" 
 المشاكل مع التعامل مع مستدامة تنمية نحو الصحيح طريقه علي المصري  االقتصاد ستضع التي اتاالصالح في

 االنتقالية المرحلة خطوات أخر من االنتهاء في الحكومة بجهود البنك إدارة مجلس اشاد لقد. االجتماعية والعقبات
 في االستمرار إلى ونسعى بمصر تجمعنا التي ةالشراك عالقة جدا   نقدر نحن. البرلمانية االنتخابات من االنتهاء وهي
 "المصري  الشعب على يعود الذي الدعم تقديم

 أن على مشاريع ثالثة من مكونة سلسلة ضمن األول دوالر مليون  500-ب المقدر والطاقة الحوكمة دعم مشروع يعد
 .بعد تحدد لم بقيمة 2017 2016 عامي خالل في األخرين المشروعين توقيع يتم

 عانت لقد. مصر في ومستدام مرن  شامل، اقتصادي نمو إلى الوصول هو القروض مجموعة أو القرض من فالهد
 معدالت في انخفاض إلى أدى مما والسياحة االستثمار على بدوره أثر مما األخيرة السنوات في الثقة انعدام من مصر
 الميزانية عجز واتساع التضخم معدل ارتفاع لىإ أدى والذي العام االنفاق حجم ارتفاع مع العملة وفي العام الدخل
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 فرص يخلف شامل نمو تحقق أن 2014 في المصرية السلطات تعهدت لقد. النقدي االحتياطي مستوى  في وتدهور
 .الدخل محدودي وحماية االستثمار وتشجيع هيكلية إصالحات تطبيق طريق عن عمل

 العام االنفاق أولويات ترتيب وا عادة العام الدخل معدل رفع :وهي مجاالت ثالثة في سيعمل والطاقة الحوكمة مشروع
جراء دخال العام المالي النظام في إصالحات وا  دخال الداخلية المراجعات نظام وا   الطاقة مجال في الخاص القطع وا 

 الصناعي النشاط ومطالبات شروط وتسهيل استثمار قوانين وتفعيل إصدار طريق عن االستثماري  المناخ وتحسين
 .التنافسية تحسين على والعمل

 يصل. %47 إنفاق بمعدل( عملية 32) دوالر مليار 2،23 إلى مصر في للتنمية األفريقي البنك محفظة تصل
 مليون  685) قروض 3 – دوالر مليون  692 إلى 2015 للعام مصر في للتنمية األفريقي البنك تصديقات إجمالي
 (.دوالر مليون  7) منح 5 و( دوالر

 من الممولة المشروعات تركزت. دوالر مليون  6،3 بـ تقدر عملية 100 حوالي البنك مجموعة مولت ،1974 منذ
 (.والمتوسطة الصغيرة الشركات قروض بخاصة) االجتماعي والقطاع الطاقة/التحتية البنية مجاالت في البنك

 --انتهى--

  للتنمية األفريقي لبنكل اإلعالمي بالمسئول االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
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