
 في إطار مبادرة الرئیس السیسي لالستثمار في العنصر
 البشري وتحسین جودة الخدمات للمواطنین:

 >> مصر وبنك االستثمار األوروبى یوقعان اتفاقا
 للمساهمة فى دعم البنیة االساسیة وحل مشكلة مصرف

 "كیتشنر" بقیمة 214 ملیون یورو
 

 >>وزارة االستثمار والتعاون الدولى تنجح فى توفیر
 تمویالت بقیمة 400 ملیون یورو لحل مشكلة المصرف والحد
 من اثاره الممتدة منذ سنوات طویلة .. والتمویل یستفید منه

 11 ملیون مواطن في 182 قریة في 3  محافظات
 

 >>رئیس بنك االستثمار االوروبى: الرئیس السیسى قاد
 مصر الصالحات اقتصادیة تحفز المستثمرین  على ضخ المزید

 من االستثمارات بها
 

 >>وزیرة االستثمار والتعاون الدولى:المشروع یحظى
 بدعم من مؤسسات التمویل الدولیة من خالل االستثمارات في
 ثالثة محاور ویتضمن اعادة تأهیل 24 محطة معالجة صرف
 صحي والتوسع فى 6 محطات وانشاء محطة واحدة وتشیید

 بنیة حدیثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولیة
 

 فى إطار جهود الدولة لالستثمار فى العنصر البشرى، وتحسین جودة الخدمات المقدمة
 للمواطنین ووضع حلول نهائیة لمشكات تؤثر سلبا على صحة المواطنین، وقعت مصر وبنك

 االستثمار األوروبى، اتفاق للمساهمة فى دعم البنیة االساسیة من خالل االستثمار فى مشروع
 مصرف كیتشنر بقیمة 214 ملیون یورو، وقام بالتوقیع كل من الدكتورة سحر نصر، وزیرة



 االستثمار والتعاون الدولى، والسید/ فیرنر هویر، رئیس بنك االستثمار األوروبى، وذلك خالل
 زیارة الوزیرة إلى لوكسمبورج.

 
 

 و یأتي االتفاق  تأكیًدا على العالقة االستراتیجیة بین مصر وبنك االستثمار األوروبي، في
 إطار تنفیذ توجیهات السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، بدعم البنیة األساسیة لتعزیز فرص النمو

 والتنمیة، وتوفیر الدعم الالزم من مؤسسات التمویل الدولیة لحل مشكلة تلوث المصرف، في
  منطقة دلتا النیل في مصر والذي تعاني منه منذ سنوات ویؤثر سلبا علي صحة مالیین المواطنین.
 واكدت الدكتورة سحر نصر ، أن هذا المشروع یحظى بدعم من مؤسسات التمویل الدولیة

 حیث یساهم البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمیة بقیمة 148.3 ملیون یورو، ومنحة مقدمة من
 مرفق االستثمار لدول الجوار بمبلغ 46 ملیون یورو، لتبلغ القیمة االجمالیة للمشروع نحو 400

 ملیون یورو.
 

  واوضحت الوزیرة ان المشروع یقوم على ثالثة محاور، وهى جمع ومعالجة میاه الصرف
 الصحي المنزلیة، وإدارة النفایات الصلبة، وإعادة تأهیل البنیة التحتیة للمصرف، مشیرة إلى أن

 المشروع یتضمن اعادة تأهیل ما یقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6
 محطات لمیاه الصرف الصحي، وانشاء محطة واحدة لمیاه الصرف الصحي، وانشاء أنظمة

 مركزیة لجمع میاه الصرف الصحي، وتشیید بنیة حدیثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولیة،
 وتحسین األحوال الصحیة والبیئة لنحو 11 ملیون مواطن في 180 قریة فى محافظات الغربیة

  والدقهلیة وكفر الشیخ، ودعم تنقیة ما یصرف من میاه واستغاللها بشكل آمن فى الرى والزراعة.
 من جانبه، أكد رئیس بنك االستثمار األوروبى، حرص البنك على تعزیز الشراكة مع مصر
 خالل الفترة المقبلة، مشیرا إلى أن البنك حریصة على دعم الرؤیة االستراتیجیة للحكومة المصریة

 إلصالح مرافق المیاه والصرف الصحي ودعم البنیة االساسیة والقطاع الخاص والمشروعات
 الصغیرة والمتوسطة، ما یصب في صالح التنمیة المستدامة والنمو الشامل.

 
 وأوضح أن هذا االتفاق له أهمیة خاصة فیما یتعلق بحمایة وتحسین البیئة الطبیعیة

 والحضریة، واالستثمار في رأس المال البشري، مشیرا إلى أن استثمارات البنك منذ بدایة التعاون
 مع مصر بلغت 8.2 ملیار یورو، وساهمت في تمویل أكثر من 90 مشروًعا في قطاعات الطاقة

 والطاقة المتجددة، والنقل، ومیاه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغیرة والمتوسطة،
 كما ان التعاون بین البنك ومصر زاد 3 أضعاف في الفترة االخیرة، حیث وصل الي 1.7 ملیار

 یورو.
 

 ویعد مصرف " كتشنر " أكبر مصرف صحى فى مصر، وانشئ عام 1899 ویبلغ طوله
 85 كیلو مترا، حیث یبدئ بمحافظة الغربیة، ویمر على محافظة الدقهلیة، مرورا بعدد من مراكز

 كفر الشیخ، ویصب مختلف ما یحمله من مخلفات صرف صحى وصناعي ناتجة عن  مصانع
 المحلة الكبرى وكفر الزیات وطنطا وبسیون والدقهلیة وكفر الشیخ  ببحیرة البرلس التي تباغ

 مساحتها 110 الف فدان،، ویهدد صحة ما یقرب  11 ملیون مواطن یسكنون بالمحافظات الثالث،
 ویطلق علیه سكان محافظات الغربیة والدقهلیة وكفر الشیخ مصرف الموت، ألنه یتسبب فى وفاة
 ألبناء المحافظات الثالث ومزارعهم، وُیلقى من 20 إلى 80 مترًا مكعبًا، من میاه الصرف الصحي



 والصناعي والزراعي، في كل ثانیة في بحیرة البرلس، ومنذ عام 2006 تعمل الحكومة على حل
 أزمة مصرف كتشنر، حتى اصدر السید الرئیس تكلیفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه

 األزمة وتوفیر التمویالت الالزمة من قبل المؤسسات الدولیة، وهو ما عملت علیه وزارة االستثمار
 والتعاون الدولى، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة فى اسرع وقت، وقامت بتوفیر تمویالت

 بقیمة اجمالیة تبلغ 400 ملیون یورو.
 

 وعقب التوقیع، عقدت الوزیرة ورئیس بنك االستثمار األوروبى، اجتماعا بحضور السیدة/
 فالفیا باالنزا، مدیر العملیات فى دول الجوار االوروبیة بالبنك.

 
 وبحث الجانبان، زیادة التعاون فى مجاالت الطاقة والتنمیة الریفیة والمشروعات الصغیرة
 والمتوسطة والنقل والصحة والتعلیم وریادة االعمال، وفى هذا األطار، أشار رئیس البنك، إلى أن

 السید الرئیس قاد مصر إلى اصالحات اقتصادیة تحفز المستثمرین على ضخ استثمارات جدیدة فى
 مصر.

 
 وقدمت الوزیرة، الدعوة لرئیس بنك االستثمار األوروبى، للمشاركة فى منتدى افریقیا
 2018، والذى یعقد تحت رعایة السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، وتنظمه وزارة االستثمار

 والتعاون الدولى والوكالة االقلیمیة لالستثمار التابعة لمنظمة الكومیسا خالل الفترة من 8 إلى 9
 دیسمبر 2018م بمدینة شرم الشیخ.


