نشاط الصندوق الكويتي

القروض

ترتبط الكويت وجمهورية مصر العربية بعالقات تعاون وصداقة توطدت

القروض املقدمة من الصندوق الكويتي حتى 2008/3/31

مشاريـع مميـزة
مليون
دوالر
امريكي

أركانها منذ عقود طويلة و قد أرسيت دعائم هذه العالقة في ظل عالقات

مسلسل

وقد انعكس هذا التفاهم على عالقة الصندوق الكويتي ومصر  ،حيث

1
2

مصر والتي تعود بدايتها إلى العام  1964حينما قدم الصندوق الكويتي

تطوير قناة ال�سوي�س
تطوير النقل البحري
تنمية و ا�ستغالل حقل غاز �أبو قري البحري ( املرحلة الأوىل )

4

تطوير املجرى املالحي لقناة السويس وهو املشروع الذي ساهم الصندوق

5
6

�إعادة فتح قناة ال�سوي�س
م�صنع ال�سماد الثاين بطلخا
تنمية و ا�ستغالل حقل غاز �أبو قري البحري ( املرحلة الثانية )
حمطة كهرباء �أبو قري احلرارية
�سماد طلخا الثاين (قر�ض �إ�ضايف)
خط �أنابيب البرتول ر�أ�س �شقري  -ال�سوي�س  -القاهرة
تطوير قناة ال�سوي�س
حماية �ساحل ر�شيد
تطوير �صناعة الأدوية
تطوير م�صانع �شركة احلديد و ال�صلب امل�صرية
ا�ست�صالح �أربعمائة �ألف فدان يف �شمال �سيناء
ال�صندوق االجتماعي للتنمية
حمطة كهرباء �سيدي كرير البخارية
ا�ست�صالح �أربعمائة �ألف فدان يف �شمال �سيناء ( �إ�ضايف)
ال�صرف ال�صحي للقاهرة الكربى(نفق املعادي)
ال�صندوق االجتماعي للتنمية ( املرحلة الثانية )
الأبنية التعليمية
خط الغاز الطبيعي العري�ش  -العقبة
حمطة توليد كهرباء النوبارية (املرحلة الأوىل )
حمطة توليد كهرباء النوبارية (املرحلة الثانية )
برنامج عمليات ال�صندوق االجتماعي للتنمية (املرحلة الثالثة )

105,000
35,000
70,000

25
26
27

تطوير حمطة توليد الكهرباء بطلخا
تو�سيع حمطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء
معاجلة و ا�ستخدام مياة ال�صرف ال�صحي ملدينة ال�شروق ( املرحلة الأوىل )

91,000
105,000
21,000

قام الصندوق بإدارة منحتني مقدمتني من حكومة دولة الكويت حلكومة

28

جمهورية مصر العربية بقيمة اجمالية  16.8مليون دوالر أمريكي لبناء

29
30

حمطة توليد كهرباء العطف
برنامج ال�صندوق االجتماعي العادة ت�أهيل وتطوير �صناعة الدواجن
حمطة �أبو قري اجلديدة لتوليد الكهرباء

105,000

الصداقة والتفاهم التي ربطت دائما بني قيادتي البلدين الشقيقني.
ساهم الصندوق الكويتي في متويل العديد من املشروعات التنموية في
قرضا مقداره  34.300مليون دوالر أمريكي للمساهمة في متويل مشروع
الكويتي في مراحل تطويره املختلفة .ومنذ هذا الوقت استمرت جهود
الصندوق الكويتي في دف��ع التنمية في كافة القطاعات في مصر من
النقل واملواصالت إلى الطاقة وتوليد الكهرباء ،ومن الزراعة واستصالح
األراضي وتوفير مياه الشرب إلى تأهيل البنى التحتية ومشروعات الغاز
الطبيعي وصو ًال الى مشروعات تأهيل وتطوير صناعة الدواجن.
وجتدر اإلشارة إلى أن من بني املشروعات التي ساهم الصندوق الكويتي
في متويلها في مصر مشروع استصالح  400ألف فدان في شمال سيناء،
بقرض مقداره  70مليون دوالر وبرنامج الصندوق اإلجتماعي املصري
للتنمية في مراحله الثالث  ،باإلضافة إلى متويل عدد من محطات توليد
الطاقة الكهربائية مثل محطة سيدي كرير التجارية بقرض مقداره

3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 135.906مليون دوالر ،ومحطة توليد كهرباء النوبارية (املرحلة األولى)

19

بقرض مقداره  108ماليني دوالر والثانية بقرض مقداره  105ماليني

20
21

القروض املقدمة لتمويل املشروعات.

22
23
24

دوالر ومثلها حملطة غرب القاهرة ومحطة كهرباء العطف ،باالضافة إلى
كما ق��دم الصندوق ملصر ست معونات فنية ومنح ,خصصت ألغراض
تشمل متويل دراس ��ات اجل��دوى الفنية واإلقتصادية لبعض املشاريع،
أنشطة مركز الوثائق اإلستراتيجية حول برامج اإلص�لاح اإلقتصادي
واإلجتماعي ،إعداد املخطط الشامل لتنمية مناطق بحيرة ناصر ،كذلك

بعض امل��دارس التي تأثرت بزلزال عام  1993وبناء بعض القرى التي
تضررت من سيول عام .1995

اســـم املشـــروع

املجموع

34,300
12,139
15,750

م�شروع اعادة ت�أهيل وتطوير �صناعة الدواجن:
يهدف امل�ش��روع املقترح ال��ى إع��ادة تأهيل وتطوير صناعة الدواجن
وتوفير مصدر رخيص وآمن من اللحوم البيضاء وبيض املائدة ،مع
احملافظة على فرص العمل املتاحة .وسوف يستفيد من املشروع صغار
املربني واملستثمرين ,وأصحاب املجازر (املسالخ) ووسائل النقل وتداول

34,014

ال��دواج��ن ومنتجاتها ،وأص �ح��اب مصانع وجت��ار األع�ل�اف ،وكذلك

24,500
12,181

أصحاب وحدات التبريد والتجميد.

34,960
6,281
13,823
14,728
24,500
34,102
33,721
70,000
50,400
135,906
87,500

يتكون املشروع املقترح من عدة أج��زاء مترابطة ومتصلة في قطاع
صناعة الدواجن  ،وتتلخص في م��زارع الدجاج الالحم والبياض،
ومصانع األع�لاف ولوازمها ،وامل�ج��ازر (املسالخ) ولوازمها  ،وتوفير
وسائل النقل والتبريد والتجميد والتجهيز  ،إضافة ال��ى خدمات
التدريب واإلرشاد واخلدمات البيطرية.

حمطة �أبو قري اجلديدة لتوليد الكهرباء:
يهدف املشروع إل��ى اإلسهام في تلبية الطلب املتزايد على الطاقة

25,507

الكهربائية بالشبكة امل��وح��دة مبصر .كما يهدف ال��ى تطوير املوارد

52,500

احمللية للطاقة باستخدام ال�غ��از الطبيعي احمل�ل��ي ،وحت�س�ين أداء

35,000
108,500

الشبكة ب��زي��ادة اعتماديتها وذل��ك عن طريق إضافة وحدتي توليد

91,000
105,000
1,588,317

كهرباء بخاريتني في محطة أبو قير لتوليد الكهرباء.
يشتمل املشروع على توسيع محطة أبو قير القائمة والواقعة على
بعد حوالي  42كم ش��رق اإلسكندرية ،وذل��ك بإنشاء وحدتي توليد
بخاريتني ق��درة كل منهما حوالي  650ميجاوات تستخدمان الغاز
الطبيعي كوقود أساسي وزيت الوقود الثقيل كوقود احتياطي وربط
الوحدتني بالشبكة الكهربائية املوحدة من خالل خط نقل جهد 500
كيلوفولت ومحطات حتويل ،ويشمل املشروع اخلدمات اإلستشارية
واإلشراف على تنفيذه.

المعونات الفنية
املعونات الفنية املقدمة من الصندوق الكويتي حتى 2008/3/31

مسلسل

اســـم املشـــروع

1

تو�سيع انتاج البولي�سرت
توفري املياه و ال�صرف ال�صحي ملنطقة �شمال البحر الأحمر
امل�ؤمتر الأفريقي االقليمي الأول لل�صرف يف القاهرة  9-6دي�سمرب 2004
متويل ن�شاطات مركز الوثائق اال�سرتاتيجية حول برامج الإ�صالح
االقت�صادي و االجتماعي
متويل اعداد املخطط ال�شامل لتنمية مناطق بحرية نا�صر
م�ؤمتر لغة الطفل العربي يف ع�صر العوملة

2
3
4
5
6

املجموع

القيمة
بالدوالر
امريكي

جانب من مشروعات الصندوق
الكويتي في جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

والصندوق الگويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

103,032
878,856
17,500
1,750,000
1,050,000
17,500
3,816,889

منح حكومة دولة الكويت
املعونات الفنية املقدمة من الصندوق الكويتي حتى 2008/3/31

مسلسل
1
2

اســـم املشـــروع
برنامج االحالل الكلي للمدار�س التي ت�أثرت بالزلزال
�إعادة بناء قرية �إ�سكانية مت�ضررة من ال�سيول

املجموع

مليون
دوالر
امريكي

10,447
5,629
16,077

بيانـات أساسيـة
بيانات أساسية عن الصندوق حتى 2008/3/31

اســـم املشـــروع

مسلسل

مليون
دوالر
امريكي

1

ر�أ�س املال املقرر واملدفوع

7000

2

اجمايل قيمة القرو�ض املعقودة
اجمايل امل�سحوبات من القرو�ض
اجمايل امل�سدد من القرو�ض
اجمايل قيمة املنح وامل�ساعدات الفنية
عدد القرو�ض
عدد الدول امل�ستفيدة من القرو�ض
عدد املنح وامل�ساعدات الفنية
عدد الدول وامل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من املنح وامل�ساعدات الفنية (فعلي)

14038

3
4
5
6
7
8
9

11302
6319
346

737
101
201
108

www.kuwait-fund.org

