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 وزیرة التعاون الدولى تصطحب بعثة الصندوق الكویتى للتنمیة فى زیارة میدانیة لمشروعات تنمیة سیناء بشرق بورسعید

 الدكتورة رانیا المشاط وممثل الصندوق الكویتى یتفقدان مشروع معالجة میاه مصرف بحر البقر األكبر في العالم.. ومحطة تحلیه میاه
  البحر شرق بورسعید التي تضم ثاني اكبر مبني للتنقیة الفائقة عالمیا

 الوزیرة: المشروعات تأتى تعزیزا لرؤیة القیادة السیاسیة فى تنمیة سیناء وتأكیدا على العالقات السیاسیة واالقتصادیة بین مصر
  والكویت.. وتحقق ٥ أهداف للتنمیة المستدامة

 بعثة الصندوق الكویتى للتنمیة: نضع أولویة للمساهمة فى المرحلة الثانیة من مشروعات تنمیة سیناء ألن تحقیق التنمیة الشاملة یتطلب
 المزید من الجهد والتعاون مع الحكومة المصریة

 قامت الدكتورة رانیا المشاط، وزیرة التعاون الدولى، وبعثة الصندوق الكویتى للتنمیة االقتصادیة العربیة، بزیارة میدانیة إلى مشروعات
 تنمیة سیناء فى شرق بورسعید، حیث تضمنت الزیارة، زیارة كل من مشروع إنشاء محطة تحلیة میاه البحر شرق بورسعید، ومحطة

 .معالجة میاه مصرف بحر البقر
 وتأتى هذه الزیارة فى مستهل زیارات بعثة الصندوق الكویتى للتنمیة االقتصادیة العربیة إلى مشروعات تنمیة سیناء، والتى تستمر حتى

 9 مارس الجارى، وتشمل عددًا من مشروعات تنمیة سیناء التى یساهم الصندوق فى تمویلها بقیمة 1.1 ملیار دوالر، على رأسها
 مشروعات فى شرق بورسعید ومدینة دهب ورأس سدر، كما ستعقد بعثة الصندوق الكویتى للتنمیة، اجتماعات مع وزارة التعاون الدولى

 .والوزارات المعنیة بمشروعات تنمیة سیناء، لبحث مساهمة الصندوق فى المرحلة الثانیة منها
 وتفقدت الدكتورة رانیا المشاط وبعثة الصندوق الكویتى للتنمیة، مشروع محطة تحلیة میاه البحر لمدینة شرق بورسعید والذى یموله

 الصندوق الكویتى للتنمیة بقیمة 182 ملیون دوالر، ویهدف إلى تلبیة الطلب المتزاید على میاه الشرب في المدینة الجاري إنشاؤها في
 شرق بورسعید لمواجهة التوسعات العمرانیة واحتیاجات الودیان وتشجیع االستثمار في هذه المنطقة، والتي تتسع إلى 1,5 ملیون نسمة
 إضافًة إلى حوالي ملیون سائح آخر، حیث تبلغ الطاقة االنتاجیة للمحطة 150 ألف م3 لتلبیة احتیاجات المدینة بطاقة 100 ألف م3/ى

 لخدمة المنطقة الصناعیة بمیناء شرق بورسعید بطاقة 50 ألف م3/ى، ویمكن زیادة الطاقة اإلنتاجیة للمحطة الى 250 ألف م3/ى،
 وتتكون المحطة من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/یوم شاملة التوسعات المستقبلیة  والمنشآت الفنیة وتشمل"وحدات إزالة الزیوت
 والشحومات، ووحدة التنقیة الفائقة التى تعد ثانى أكبر وحدة فى العالم، ووحدة التحكم، و10 وحدات تحلیة میاه بطاقة 15 ألف م3/یوم

 .("لكل وحدة ، و4 خزانات للمیاه سعة 15 ألف م3
 وعقب ذلك، تفقدت الوزیرة وبعثة الصندوق الكویتي للتنمیة، مشروع محطة معالجة میاه مصرف بحر البقر، والتى تعد أكبر محطة
 معالجة میاه في العالم، بطاقة إنتاجیة 5 ملیون م3/یوم، ویتم إنشائها على مرحلة واحدة فقط، وتعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها

 الدولة بهدف تحقیق االستغالل األمثل للموارد المائیة المتاحة بجمهوریة مصر العربیة من خالل نقل ومعالجة میاه مصرف بحر البقر عن
 طریق إنشاء محطة معالجة یتم استخدام المیاه المنتجة منها الستصالح حوالي 330 ألف فدان تقریبًا شرق قناة السویس باإلضافة إلى 70

 ألف فدان یتم زراعتها حالیًا بمنطقتي سهل الطینة والقنطرة شرق لیصبح إجمالي األراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، ویهدف
 المشروع إلى تلبیة الطلب على میاه صالحة لإلستخدامات المختلفة وخاصة في التوسع في اإلنتاج الزراعي واإلستغالل األمثل للموارد

  .المائیة المتاحة والمساهمة في حمایة بحیرة المنزلة بیئیا
 وأشارت الدكتورة رانیا المشاط، إلى أن مشروعات تنمیة سیناء تأتى تعزیزا لرؤیة القیادة السیاسیة فى تنمیة سیناء وتأكیدا على العالقات

 السیاسیة واالقتصادیة بین مصر والكویت، موضحة أن مشروع محطة تحلیة میاه البحر بشرق بورسعید یتسق مع اهداف التنمیة
 المستدامة، وهى الهدف السادس والذي یهدف إلى توفیر میاه نظیفة، والهدف الثامن وهو العمل الالئق ونمو االقتصاد، حیث یهدف

 المشروع لتوفیر عدد من فرص العمل المتنوعة للشباب، كما یعد شراكة بین القطاعین العام والخاص فى اطار مشاركة كل من شركة
 .اوراسكوم لإلنشاءات وشركة ماتیتو إلدارة ومعالجة المیاه فى إنشاء المحطة

 وذكرت الوزیرة، أن مشروع محطة معالجة میاه مصرف بحر البقر یتسق مع الهدف السادس من اهداف التنمیة المستدامة والذى یتعلق
 بتوفیر بالمیاه النظیفة والهدف الحادي عشر المتعلق بإعداد مدن ومجتمعات محلیة مستدامة والتي توفر حیاة أفضل وحیاة أمنه للمواطنین،

 والهدف الرابع عشر المتعلق بالحیاة تحت الماء من خالل إدارة وحمایة النظم اإلیكولوجیة البحریة والساحلیة على نحو مستدام من
  .التلوث، والهدف السابع عشر المتعلق بالشراكات والتعاون على المستوى الدولى

 وأشادت الوزیرة بالدور الهام للصندوق الكویتي في دعم جهود التنمیة بجمهوریة مصر العربیة وبصفة خاصة تنمیة شبه جزیرة سیناء،
 والتى یساهم الصندوق الكویتى للتنمیة فى تمویل مشروعاتها بقیمة 1.1 ملیار دوالر وهى مشروع إنشاء خمس محطات لتحلیة میاه البحر



 بمحافظة جنوب سیناء، ومشروع محطة تحلیة میاه البحر شرق بورسعید، ومشروع تطویر منظومة میاه الشرب بمدینة العریش،
 ومشروع إنشاء منظومة میاه مصرف بحر البقر ومشروع طریق عرضى (4)، ومشروع طریق النفق – شرم الشیخ، والذى یهدف

 لتكامل شبكة الطرق في شبه جزیرة سیناء ورفع مستوى سالمة استخدامها وتخفیض تكالیف التشغیل وزمن االنتقال مما یسهم في خدمة
 جهود التنمیة في شبه الجزیرة بصفة عامة وفي مدن عیون موسى، ورأس سدر، وأبو زنیمة، وأبو ردیس، والطور بصفة خاصة من

 خالل خلق فرص عمل بهذه المدن وتیسیر الحصول على الخدمات التعلیمیة والصحیة للسكان، فضًال عن زیادة حركة التجارة المستقبلیة
 .بین جمهوریة مصر العربیة والدول المحیطة، ومشروع تنمیة شمال سیناء باستصالح 400 ألف فدان

 من جانبها، أشادت بعثة الصندوق الكویتى للتنمیة، باالنجاز الذى تحققه فى تنفیذ مشروعات تنمیة سیناء، مؤكدین أن الصندوق یضع فى
 أولویاته المساهمة فى المرحلة الثانیة من مشروعات تنمیة سیناء ألن تحقیق عملیة التنمیة الشاملة فى هذه المنطقة یتطلب المزید من الجهد

 .والتعاون مع الحكومة المصریة
 وأكد الدكتور محمد صادقى، ممثل الصندوق الكویتى للتنمیة، عمق الشراكة االقتصادیة بین مصر والصندوق الكویتى للتنمیة، وأهمیتها

 فى مساندة االقتصاد المصري وتنفیذ مشروعات تنمیة سیناء ومشروعات أخرى فى قطاعات مثل النقل والمیاه والزراعة والصناعة،
 مشیرا الي ان الصندوق الكویتي للتنمیة یتباهي بمشروع محطة تحلیة میاه البحر بشرق بورسعید، وأشاد بدور وزارة التعاون الدولى في

 .متابعة المشروعات التنمویة
 الجدیر بالذكر، أن عالقات التعاون بین الصندوق الكویتي وجمهوریة مصر العربیة بدأت عام 1964، وساهم الصندوق في تمویل 52

 مشروع ضمن قطاعات متنوعة، منهم برنامج تنمیة شبه جزیرة سیناء (المرحلة األولى) من خالل 7 مشروعات فى قطاعات التحلیة
 .ومعالجة المیاه والطرق وإنشاء منظومة میاه بحر البقر، وإنشاء 9 محطات تحلیه میاه البحر بجنوب سیناء

 وزارة التعاون الدولى
 


