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 كلمة الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى
 لمجموعة البنك االسالمى للتنمية 43امام االجتماع السنوى الـ

 م2018ابريل  4تونس 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 معالي رئيس مجلس المحافظين
 أصحاب المعالي المحافظين والمحافظين المناوبين

 مي للتنميةمعالي رئيس مجموعة البنك االسال
 خوةاألخوات واأل

 هللا وبركاته السالم عليكم ورحمة

الشقيقة  للجمهورية التونسيةبالتعبير عن خالص الشكر والتقدير أستهل كلمتي 
والتنظيم الرائع لفعاليات االجتماع  وحفاوة االستقبالالضيافة  على كرمشعبًا وحكومًة 

 سالمي للتنمية.اإلواألربعين لمجلس محافظي البنك  ثالثالسنوي ال

سالمي رئيس مجموعة البنك اإل بندر حجاروالشكر موصول لمعالي الدكتور 
واستكمال مسيرة النجاح قيادة مجموعة البنك  في نتمنى له دوام التوفيق الذيللتنمية 

 لكل الدول األعضاء. مصدر فخر  التي جعلت من البنك 
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 معلى جهدهس المديرين التنفيذيين بالبنك مجللتقدم بالشكر وال يفوتني أن أ
قتصادية دعم التنمية اال كان له عظيم األثر في الذيالدؤوب  مالمتواصل وعمله

 .وفي مصر على وجه الخصوص عضاءواالجتماعية في الدول األ

 خوةاألخوات واأل

أتطلع اليوم في هذا المحفل الكبير أن نتبادل األفكار والرؤى حول تفعيل آليات      
العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وخلق فرص العمل وتحسين البنية 

وبيئة األعمال واالستغالل األمثل للثروات والموارد الطبيعية التي حبي هللا  االساسية
 بها بالدنا.

تلعب دورًا محوريًا في نضع أولوية لتمكين المرأة والشباب، فالمرأة علينا أن و      
التنمية وينبغي علينا التركيز على صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين 

 وامناقشة قضايا الشباب بجدية لكي يكونمع أوضاعها اقتصادياً واجتماعياً وسياسيًا، 
 موامكانياته مطوير مهاراتهوت مقوة فاعلة في التطور والنمو من خالل تدريبه

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى،  هنا الى أن التأكيدوأود  ،على االبتكار هموتشجيع
حكومة جمهورية مصر العربية على  وضع رؤية طموحة للبالد وبناء عليها حرصت

تبنى برنامج إصالح اقتصادي وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية 
الشاملة والنهوض باالقتصاد القومي، وتحسين مناخ االستثمار، وفي إطار اإلصالح 

مشروع تنمية محور قناة السويس مثل يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى 
فضاًل عن بناء شبكة طرق وأنفاق قومية  واعمار سيناء، عاصمة اإلدارية الجديدةوال

على مستوى الجمهورية، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، 
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ومشروعات الري، ومشروعات الطاقة والعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة من 
 .المتجددةالجديدة و خالل التوسع فى انشاء مشاريع الطاقة 

وتساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ المالئم لالستثمار،      
 –من خالل تحسين البيئة التشريعية بوضع قوانين تواكب التطورات العالمية 

، وتعمل على القضاء على البيروقراطية وإرساء قواعد ةاالقتصادية والتكنولوجي
، االعمالثمارية، بما يضمن تحسين بيئة الحوكمة والشفافية، وإقرار الحوافز االست

وتعديالت قانون الشركات وقانون سوق المال وقانون مثل قانون االستثمار الجديد 
خريطة مصر االستثمارية والتى اعدتها وزارة االستثمار والتعاون ، ووضع االفالس
رية وتتضمن الفرص االستثما الوزارات والهيئات فى مصر، جميعمع  بالتنسيقالدولى 

مركز انشاء فروع لتوسعت الوزارة في  ماك الواعدة في كافة محافظات الجمهورية،
 ت.المستثمرين في جميع المحافظا اتخدم

التوسع في برامج الحماية االجتماعية واالستثمار المصرية استهدفت الحكومة و      
 جاءوفى هذا األطار، ، في المواطن بالتوازي مع إجراءات االصالح االقتصادي

ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة  تمكين الشبابعلى  مصرتركيز 
فأسست  ،لدعم رواد األعمال واالبتكار تساعد في تحقيق أمال وتطلعات الشباب

مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم صندوق لالستثمار فى ريادة االعمال، واطلقت الوزارة 
تلقينا خالل ف، التكنولوجيا واالبتكار شباب ريادة االعمال وتشجيع االستثمار في

وتم  مختلفة،محافظة فى قطاعات  27فكرة من  3609المرحلة األولى أكثر من 
 لخدمة الدول االفريقية، تأسيس أكبر مسرعة أعمال في أفريقيا والشرق االوسط،

تأسيس مركز خدمة رواد االعمال يقدم برامج دعم وبناء القدرات وكافة أنواع الدعم و 
 .القانوني والفني
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ود هنا أن اتقدم بالتهنئة لسيادتكم على إطالق البنك االسالمى للتنمية، خالل أو    
مليون  500، صندوق العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بقيمة 43جتماع السنوى الـالاهذا 

فى الدول االعضاء  واالبتكارات والتكنولوجية العلمية المبادرات دعم دوالر، بهدف
، وبهذه المناسبة اؤكد تطلع مصر للتعاون مع الصندوق الجديد لدعم بالبنك

 .مشروعات الشباب

 الرئيس يمعال

لقد كان للبنك االسالمى للتنمية دورا كبير فى دعم التنمية فى مصر، وهو الدور     
في تمويل العديد من المشروعات الذى نتطلع إلى استمراره وزيادته، حيث ساهم البنك 

فى ساهمت مشروعات وهى مليار دوالر،  2,3الهامة  بإجمالي تمويالت يصل إلى 
، وتعزيز التنمية الزراعية، االساسيةالتنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير البنية 

فضال عن برامج تعزيز ، وتزويد الشباب بالمهارات الالزمة لمتطلبات سوق العمل
رة البينية بين مصر والدول االعضاء من خالل المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، التجا

 .وبرامج تعزيز الشراكة وتمويل مؤسسات القطاع الخاص

 معالي الرئيس
 األخوات واألخوة

اسمحوا لي قبل أن أختم كلمتي أن أشيد بجهود كافة الدول األعضاء وزمالئي 
لكافة العاملين بمجموعة هم لمجموعة البنك وكذا أتوجه بالشكر مالمحافظين على دع

 ثالثاالجتماع السنوي الهذا انجاح  وكل من ساهم فيسالمي للتنمية البنك اإل
 االسالمى. واألربعين لمجلس محافظي البنك

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،


