
 مصر والكویت توقعان اتفاقا الستكمال تمویل مشروع إنشاء خمس محطات تحلیة میاه بجنوب سیناء خالل اجتماع
 الصنادیق العربیة باألردن

 د.سحر نصر: االتفاق تنفیذا لتوجیهات السید رئیس الجمهوریة بتنمیة سیناء.. وتحسین مستوى معیشة المواطنین
 عبد الوهاب البدر: الصندوق یستكمل دعمه لمشروع تنمیة سیناء وحریصون على إتمام المشروع في أسرع وقت

 
 

 وقعت مصر والكویت، الیوم االثنین 9 أبریل 2018م اتفاق ثاني الستكمال تمویل مشروع إنشاء خمس محطات تحلیة میاه بمحافظة جنوب سیناء بقیمة
 .100 ملیون دوالر أمریكي، وذلك علي هامش اجتماع الصنادیق العربیة المنعقد بالبحر المیت في األردن

 
 ووقع االتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عبد الوهاب البدر، مدیر  الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة

العربیة، حیث تتضمن االتفاق زیادة في قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3/یوم لمحطة أبو زنیمة و 15 ألف م3/یوم لمحطتي دهب ونویبع و 10 آالف م3
 ./یوم لمحطة رأس سدر

 
  .وصرحت د. سحر نصر، بإن هذا اإلتفاق یأتي ضمن خطة الحكومة لتنمیة شبه جزیرة سیناء

 
 وأكدت الوزیرة أن هذه االتفاقیة تعد استكمال لالتفاقیات التي سبق أن وقعاها حكومة جمهوریة مصر العربیة مع الصندوق الكویتي فیما یتعلق بمشروعات

  .تنمیة سیناء، تنفیذا لتوجیهات السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسي, بدعم تنمیة سیناء
 وأشارت الوزیرة إلى أن مشروع محطات تحلیة المیاه، یستهدف في األساس تحسین مستوي المعیشة للسكان في محافظة جنوب سیناء، من خالل تلبیة

 .الطلب علي میاه الشرب بإنشاء مصادر لتوفیر كمیات كافیة ودائمة عبر تحلیه المیاه من البحر وتوصیلها للمستهلكین في المحافظة
 

 وأوضحت الوزیرة، أن خطة الحكومة لتنمیة سیناء تأتي في إطار الموازنة بین جهود التنمیة وجهود العدالة من خالل توجیه التنمیة االقتصادیة إلي المناطق
 .األكثر احتیاجا، لرفع مستوي معیشة أبناء هذه المناطق وتحسین أوضاعهم

 وأكدت الوزیرة، أن وزارة االستثمار التعاون الدولي والحكومة بشكل عام تعمل علي قدم وساق لدفع كافة المشروعات التنمویة بشبه جزیرة سیناء،
 .وحریصون على التحرك مع كافة الصنادیق العربیة بشكل سریع لتنمیة سیناء، ودعم كافة المشروعات متناهیة الصغر في هذه المنطقة الغالیة

 
  .من جانبه، أكد عبد الوهاب البدر، أن هناك اهتمام من الصندوق بدعم تنمیة سیناء، بالتعاون مع الحكومة ووزارة االستثمار والتعاون الدولى

 
  .وأشار إلى أن الصندوق یستكمل دعمه لمشروع تنمیة سیناء، وحریص على إتمام المشروع في أسرع وقت

 


