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صنـــدوق أبوظبي للتنمية ومـصــر 

نظرة عامة على اإلقتصاد
يـعـد االقتصاد المصري ثاني أكبر اقـتصاد على مستـوى العالم العربي، بناتج محلي إجمالي بلغ قـرابة 

257 مليار دوالر أمريكي في عام 2012، كما يعد ثاني أكبر اقتصاد في القارة األفريقية.

يعد االقت�ساد امل�سري ثاين اأكرب اقت�ساد على م�ستوى 
العامل العربي، بناجت حملي اإجمايل بلغ قرابة 257 

مليار دوالر اأمريكي يف عام 2012، كما يعد ثاين اأكرب 
اقت�ساد يف القارة االأفريقية. 

وقد متكن االقت�ساد امل�سري وبرغم الظروف غري 
املواتية من موا�سلة النمو، حيث يقدر باأن الناجت 
املحلي االإجمايل حقق منوا ن�سبته 2.6% يف عام 

2012، م�ستفيدا يف هذا املجال من التنوع الكبري 
لبنيته، حيث ت�سكل قطاعات ال�سناعة، الزراعة، 

اخلدمات وال�سياحة مبثابة اأبرز املحركات التي 
ت�ساهم يف دعم النمو االقت�سادي يف البالد، اإىل 

جانب عائدات قناة ال�سوي�س وال�سادرات النفطية 
وحتويالت امل�سريني العاملني يف اخلارج والذين يقدر 

عددهم بنحو 3 ماليني �سخ�س معظمهم يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي.

ويبلغ اإجمايل عدد ال�سكان يف م�سر 83.66 مليون 
ن�سمة، ت�سكل القوى العاملة نحو 26 مليون �سخ�س 

 منها، حيث يعمل نحو 32% منهم يف القطاع 
الزراعي و51% يف القطاعات اخلدمية و17% يف 

القطاع ال�سناعي. 

وت�سكل هذه الكثافة ال�سكانية اأحد املزايا الن�سبية 
التناف�سية لالقت�ساد امل�سري، حيث ت�سم جمهورية 

م�سر العربية اأكرب �سوق ا�ستهالكي على م�ستوى العامل 
العربي. وقد �ساهمت معدالت النمو ال�سكاين العالية 
وت�ساعد م�ستويات الدخول يف تر�سيخ مكانة البالد 

�سمن �سدارة االأ�سواق امل�ستهدفة لل�سركات العاملية. 

كما متتاز م�سر بكونها ت�سم اأكرب جتمع للكفاءات 
واملهارات على م�ستوى املنطقة، وقد ا�ستثمرت الدولة 
بكثافة على مر ال�سنوات يف تطوير البنية االأ�سا�سية، 

مبا فيها  �سبكات الطرق واملوا�سالت، االت�ساالت، 
املوانىء واملطارات.

وقد �ساهمت كافة هذه العوامل جمتمعة اإىل جانب 
املوقع اجلغرايف املتميز القريب من اأ�سواق اأوروبا، 
اأفريقيا، ال�سرق االأو�سط يف تعزيز جاذبيتها كمركز 
لل�سناعة والتجارة واخلدمات، خا�سة واأنها ترتبط 

باتفاقيات تف�سيلية مع االحتاد االأوروربي، والواليات 
املتحدة تتيح ملنتجاتها ت�سهيالت يف دخول تلك االأ�سواق.

ال�صناعة: ارتفع عدد املن�ساآت ال�سناعية يف 

جمهورية م�سر العربية ب�سكل ملحوظ على مدى 
العقدين املا�سيني لي�سل اإىل 33,046 من�ساأة يف 

عام 2012. وت�سري تقديرات وزارة ال�سناعة اإىل اأن 
الكلفة اال�ستثمارية لهذه املن�ساآت ارتفعت اإىل 534 

مليار جنيه بينما ارتفعت القيمة االإنتاجية اإىل 707 
مليارات جنية. وقد بلغ اإجمايل عدد العاملون يف 

القطاع ال�سناعي قرابة 1.8 مليون �سخ�س. 

وقد حققت ال�سناعات امل�سرية جناحات ملمو�سة 
على مدى ال�سنوات املا�سية، فاإىل جانب تغطية 
ح�س�س متنامية من الطلب املحلي يف جماالت 

متعددة، باتت املنتجات ال�سناعية امل�سرية تتمتع 
مبكانة منا�سبة يف العديد من االأ�سواق اخلارجية، كما 

�سهد القطاع جناحات يف جماالت �سناعية جديدة 
منها ال�سناعات التقنية املتقدمة و�سناعة الربامج 

االلكرتونية الدقيقة.

وت�سمل اأبرز ال�سناعات يف م�سر كاًل من الن�سيج، 
املواد الغذائية، االأثاث، ال�سناعات التعدينية 

والكيميائية واملعدنية. ويعد توفر العمالة املاهرة 
واملواد اخلام بدءًا من املعادن )مثل النحا�س، الكروم، 

الزنك، احلديد، الفو�سفات، االأملنيوم( وانتهاء 
باملنتجات النباتية )مثل اخل�سار والفواكه والقطن 

والكتان والق�سب والبنجر وال�سم�سم( اإىل جانب 
 ال�سيا�سات احلكومية املحفزة على اال�ستثمار من 

اأبرز عوامل اجلذب لال�ستثمار يف القطاع ال�سناعي 
يف م�سر. 

امل�صاحة

997,739 كيلومرت مربع

عدد ال�صكان )تقديرات يناير 2013(

83.66 مليون ن�سمة

معدل النمو الإقت�صادي )يف عام 2012(

%2.6

ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 

)تقديرات 2012(

3,187 دوالر

اأبرز القطاعات امل�صاهمة يف الناجت املحلي 

الإجمايل

ال�سناعة  %32 
الزراعة  %14

اخلدمات  %54
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صنـــدوق أبوظبي للتنمية ومـصــر 

نظرة عامة على اإلقتصاد يـتـبـع

الزراعة: ت�سكل الزراعة اأحد اأبرز قطاعات االقت�ساد 

امل�سري واأكرثها حيوية حيث ي�ساهم القطاع بن�سبة 
تقارب 15% من اإجمايل الناجت املحلي، كما يوظف 

القطاع قرابة 30% من اإجمايل القوى العاملة يف 
البالد، وي�ستاأثر بن�سبة 20% من اإجمايل ال�سادرات 

ال�سلعية.  

وقد �ساهم نهر النيل يف تعميق ارتباط امل�سريني 
بالزراعة منذ اأقدم الع�سور، و�سهدت العقود املا�سية 

ت�سجيل القطاع الزراعي معدالت منو متوا�سلة، 
ات�سعت معها الرقعة الزراعية ب�سكل كبري، كما ارتفع 

معدل النمو الزراعي من 2.6% �سنويًا  يف ثمانينيات 
القرن املا�سي اإىل 3.97% �سنويًا يف العقد االأول من 

القرن احلايل.

وتوج هذا النمو بت�ساعد قيمة ال�سادرات الزراعية 
من 471 مليون جنيه �سنويًا يف مطلع ثمانينيات القرن 

املا�سي اإىل اأكرث من 6.8 مليار جنية �سنويًا حاليًا. 
وت�سمل هذه ال�سادرات كال من القطن، االأرز، اإىل 

جانب اخل�سار والفواكه، ويتجه اأكرث من 40% من 
 ال�سادرات الزراعية اإىل االأ�سواق االأوروبية، كما 

 تعد دول جمل�س التعاون من اأبرز االأ�سواق العاملية 
لهذه ال�سادرات.

ال�صياحة: تعد ال�سياحة اأحد اأبرز م�سادر الدخل 

القومي ومن اأكرث القطاعات االقت�سادية اأهمية، حيث 
تندر قرابة 20% من ح�سيلة النقد االأجنبي وقرابة 

11.3% من الناجت املحلي االإجمايل، كما توفر فر�س 
عمل لنحو 12.6% من اإجمايل القوى العاملة يف 

البالد.

وقد ر�سخت جمهورية م�سر العربية مكانتها �سمن 
اأبرز الوجهات ال�سياحية على امل�ستوى العاملي، بف�سل 

ما تتمتع به من معامل جذب تاريخية و�سياحية فريدة، 
حيث تزخر البالد برثوات اأثرية المثيل لها، وب�سكل 
خا�س اآثار احل�سارة الفرعونية التي تعد اأحد اأعرق 

احل�سارات يف العامل. كما تتمتع م�سر بطق�س مثايل 
وت�ساري�س جغرافية متباينة ترتاوح بني املناطق 

ال�ساحلية وال�سحراء والواحات، اإىل جانب ثراء فني 
وثقايف فريد.

وقد �سهدت العقود الثالث املا�سية تدفق ا�ستثمارات 
�سخمة اإىل القطاع ال�سياحي، جت�سد يف بناء ع�سرات 

املنتجعات ال�سياحية والفنادق من خمتلف الفئات، 
للتمكن من تلبية الطلب املتنامي من قبل ال�سياح 

القادمني من خمتلف اأنحاء العامل.
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صنـــدوق أبوظبي للتنمية ومـصــر 

نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في مصر

بداأ ن�ساط �سندوق اأبوظبي للتنمية يف جمهورية م�سر 
العربية يف عام 1974، وظلت م�سر منذ ذلك احلني 

�سمن �سدارة الدول امل�ستفيدة من قرو�س ومنح 
ال�سندوق، يف اإطار دوره احليوي يف دعم م�سرية 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف الدول العربية 
ب�سكل خا�س والدول النامية ب�سكل عام.

وقد بلغ اإجمايل القرو�س واملنح التي منحها 
ال�سندوق اأو التي توىل اإدارتها بالنيابة عن حكومة  

االإمارات 3.498 مليار درهم، خ�س�ست لتمويل 
�سبعة ع�سر م�سروعًا تركزت على اأكرث القطاعات 
حيوية وتاأثريًا مبا فيها االإ�سكان، الزراعة والري، 

التنمية االجتماعية والطاقة.

دعم حيوي للقطاع الزراعي: حظي دعم منو وتطور 

القطاع الزراعي يف جمهورية م�سر العربية باهتمام 
خا�س من قبل �سندوق اأبوظبي للتنمية واحلكومة 

االإماراتية، بالنظر لكونه ميثل اأحد اأبرز القطاعات 
االقت�سادية اأهمية، فاإىل جانب دوره يف توفري فر�س 

عمل ن�سبة كبرية من ال�سكان ودوره يف تلبية الطلب 
اال�ستهالكي املحلي املتنامي على اخل�سار والفواكة 

واحلبوب، يلعب القطاع الزراعي دورًا مهمًا يف تلبية 
متطلبات قطاع ال�سناعات الغذائية يف البالد من 

املواد اخلام. كما يتم ت�سدير جانب من االإنتاج املحلي 
�سواء على �سكل حبوب وخ�سار وفواكه طازجة اأو على 
�سكل منتجات غذائية معلبة وم�سنعة اإىل العديد من 
االأ�سواق االأقليمية والدولية وهو ما ي�ساهم يف  توفري 

م�سدر مهم من عائدات العمالت ال�سعبة.

وقد قدم ال�سندوق العديد من القرو�س التنموية 
التي لعبت دورًا موؤثرًا يف منو وتطور القطاع الزراعي 

يف م�سر، بدءًا من م�ساريع اال�ست�سالح الزراعي، 
وانتهاء بتمويل م�سنع لل�سماد.

دعم م�صاريع الإ�صكان والتنمية الجتماعية: 

متا�سيًا مع اأهمية قطاع االإ�سكان يف حتقيق الرفاه 
االجتماعي والتنمية امل�ستدامة، حر�ست حكومة 

االإمارات وبتوجيهات من قيادتها الر�سيدة على متويل 
م�ساريع نوعية فريدة يف قطاع االإ�سكان يف جمهورية 

م�سر العربية، كان من اأبرزها م�سروع مدينة 
ال�سيخ زايد، الذي يعد مبثابة مدينة متكاملة املرافق 

واخلدمات باتت تعد اإحدى مدن حمافظة اجليزة 
وامتدادًا طبيعيًا للقاهرة الكربى، حيث يقطنها حاليًا 

مئات اآالف ال�سكان. كما �سملت امل�ساريع املمولة 
م�سروع بناء م�ساكن للفالحني يف منطقة اخلطارة.

متويل م�صاريع حيوية تدعم م�صرية التنمية: 

حر�س �سندوق اأبوظبي للتنمية، �سواء ب�سكل مبا�سر 
اأو بالنيابة عن حكومة االإمارات بتمويل العديد من 

امل�ساريع احليوية التي تدعم التنمية االقت�سادية 
وحتفز على ت�سجيع اال�ستثمار يف القطاعات الرئي�سية 

التي تعزز من منو وتطور االقت�ساد امل�سري، وقد 
تراوحت امل�ساريع املمولة يف هذا املجال بني تو�سعة 
وتطوير قناة ال�سوي�س لتمكينها من تعزيز قدراتها 

على ا�ستيعاب حركة املالحة العاملية املتنامية عربها، 
ومتويل م�سروع كهرباء اأبو قري الذي وفر اإمدادات 
حيوية من الطاقة الكهربائية للم�سانع يف املنطقة 

ال�سناعية يف االإ�سكندرية واأبو قري، ومتويل عملية ترميم 
واإعادة تاأهيل فندق عمر اخليام )ماريوت الزمالك 

حاليًا( لتعزيز منو وتطور القطاع ال�سياحي يف البالد.

ويف اإطار التنمية االجتماعية، قام �سندوق اأبوظبي 
للتنمية باإن�ساء ال�سندوق االجتماعي للتنمية يف 

م�سر كما قدم قر�سا لل�سندوق امل�سري بهدف دعم 
اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وامل�ساهمة 

يف توفري فر�س عمل جديدة يف املجاالت االإنتاجية 
لالآالف من ال�سباب امل�سري وخريجي اجلامعات 

وكذلك العاطلني عن العمل. 

 اإجمايل القرو�ض واملنح 

3.498 مليار درهم

اإجمايل عدد امل�صاريع

17

القطاعات 

االإ�سكان، الزراعة، والطاقة 
قرو�ض ال�صندوق

1.442 مليار درهم

اإجمايل امل�صاريع املمولة من القرو�ض

10

منح حكومية

2.056 مليار درهم

اإجمايل امل�صاريع من املنح

7
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صنـــدوق أبوظبي للتنمية ومـصــر 

نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في مصر يـتـبـع

%40

%37

%9

%6
%6%1

%1

%37   الزراعة 
%40   االإ�سكان 
%9   الطاقة  
%6   النقل والتجارة 
%6   التنمية االجتماعية 
%1   ال�سناعة 
%1   ال�سياحة 

ملخ�ض القطاعات التي مولتها قرو�ض ومنح ال�صندوق يف م�صر

الن�صبةالقيمةعدد امل�صاريعالقطاع

37%51.277الزراعة

40%31.408االإ�سكان 

9%2312الطاقة 

6%2205النقل والتجارة

6%3221التنمية االجتماعية

1%158ال�سناعة

1%117ال�سياحة

100%173.498املجموع
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صنـــدوق أبوظبي للتنمية ومـصــر 

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية

يهدف امل�سروع اإىل اإنتاج ال�سماد الهيدروجيني 
)اليوريا( بطاقة اإجمالية تبلغ 249 األف طن �سنويًا، 

 بــمــا ي�سـاهـم يف حتـقـيـق االكـتـفـاء الـذاتـي من 
االأ�سمدة النرتوجينية. 

وقد قام �سندوق اأبوظبي للتنمية يف عام 1974، ويف 
اإطار دعمه لعملية التنمية يف م�سر ب�سكل عام، وتطور 

القطاع الزراعي وال�سناعي ب�سكل خا�س، بتمويل 
م�سروع م�سنع �سماد طلخا الذي يتكون من وحدة 

ن�سادر، وحدة يوريا ووحدات خمتلفة للخدمات، بهدف 
حتقيق االكتفاء الذاتي من االأ�سمدة النيرتوجينية. 

ويتمتع امل�سنع مبوقع مثايل بالقرب من حقل اأبو 
ما�سي الواقع �سمال الدلتا، نظرًا الأنه يعتمد على 

اإمدادات الغاز الطبيعي كمادة اأ�سا�سية الإنتاج اليوريا. 

وقد وا�سل م�سنع �سماد طلخا منذ تاأ�سي�سه يف 
تلبية جانب مهم من احتياجات م�سر من ال�سماد 

النرتوجيني، وبالتايل امل�ساهمة يف منو وتطور 
القطاعني الزراعي وال�سناعي يف البالد، االأمر الذي 

دفع احلكومة ال�ستثنائه من عمليات اخل�سخ�سة يف 
عام 2004، واحلفاظ على ملكية احلكومة له.

 مصنع 
سماد طلخا

القطاع

ال�سناعه واملعادن 
قيمة امل�صروع 

58 مليون درهم

 فندق 
عمر الخيام

القطاع

ال�سياحة 
قيمة امل�صروع 

17 مليون درهم

 كهرباء 
أبو قير 

القطاع

الطاقة 
قيمة امل�صروع  

128 مليون درهم

يهدف امل�سروع اإىل دعم االقت�ساد امل�سري من خالل 
دعم قطاع ال�سياحة الذي ميثل اأحد اأهم حمركات 

التنمية االقت�سادية يف البالد، من خالل توفريه الأحد 
اأكرب م�سادر الدخل بالعمالت ال�سعبة وفر�س عمل 

 ملئات اآالف ال�سكان، وا�ستـقـطـاب اال�سـتـثـمـارات 
املحلية واالأجنبية.

وقد قام �سندوق اأبوظبي للتنمية ويف اإطار دعمه امل�ستمر 
جلمهورية م�سر العربية، بتقدمي قر�س لتمويل عملية 

ترميم واإعادة تاأهيل فندق عمر اخليام )ماريوت 
الزمالك حاليًا( بقيمة اإجمالية بلغت 17 مليونًا.

اأعطت هذه اخلطوة زخما ملحوظًا لنمو وتطور القطاع 
ال�سياحي يف البالد، خا�سة واأن تطوير القطاع الفندقي 

�سكل اأحد اأبرز االأولويات لتعزيز مكانة م�سر �سمن اأكرث 
الوجهات ال�سياحية �سعبية يف العامل. واأتاحت عمليات 

الرتميم واإعادة التاأهيل املكثفة التي خ�سع لها الفندق 
بتمويل من �سندوق اأبوظبي للتنمية تر�سيخ مكانته 

�سمن اأبرز املن�ساآت الفندقية يف م�سر، حيث �سملت 
تلك العمليات حتديث كافة غرف الفندق الـ 700 
والقاعات الداخلية واخلارجية و�ساالت املوؤمترات 

وقاعات االأن�سطة الرتفيهية، اإىل جانب ترميم وجتميل 
الطرق اخلارجية وحديقة الفندق.

ا�ستحوذت م�ساريع الكهرباء باهتمام خا�س من قبل 
�سندوق اأبوظبي للتنمية منذ تاأ�سي�سه يف خمتلف الدول 
النامية، مبا فيها جمهورية م�سر العربية، نظرًا الأهمية 

القطاع يف حتفيز النمو االقت�سادي واالجتماعي باعتباره 
ال�سريان احليوي لكافة االأن�سطة التجارية وال�سناعية 

واخلدمية، واأحد ركائز الرفاه االجتماعي لل�سكان.  
وقد قام ال�سندوق ويف اإطار جهوده الدوؤوبة لدعم 
م�سرية التنمية يف م�سر بتقدمي قر�س تبلغ قيمته 

128 مليون درهم لتمويل م�سروع كهرباء اأبو قري الذي 
يهدف اإىل تاأمني االإمدادات الكهربائية للم�سانع 

القائمة يف املنطقة ال�سناعية يف االإ�سكندرية واأبو 
قري، وتوفري متطلبات املن�ساآت ال�سناعية اجلديدة 

التي تتم اإقامتها، مبا ي�ساهم يف دعم منو القطاع 
ال�سناعي وم�سرية التنمية يف البالد.

وت�سمن امل�سروع اإن�ساء حمطة لتوليد الطاقة 
الكهربائية بالطريقة البخارية تتكون من مولدين 

بخاريني »توربني« تبلغ �سعتهما 30 ميغاوات باالإ�سافة 
اإىل وحدتني لتوليد البخار با�ستخدام الغاز الطبيعي 

املنتج من حقل اأبي ما�سي يف �سمال الدلتا اإىل جانب 
تزويد املحطة بكافة اخلدمات الالزمة.
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صنـــدوق أبوظبي للتنمية ومـصــر 

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية يتبع

يهدف امل�سروع اإىل تطوير قناة ال�سوي�س وتو�سعتها 
لتعزيز حركة املالحة العاملية، من خالل زيادة م�ساحة 

امل�سطح املائي وحتديث وتطوير معدات االت�سال 
والرقابة مما ي�سمح بتمرير ال�سفن ذات الغاط�س 16.1 

مرت، يف خطوة عززت من مكانة  قناة ال�سوي�س كاأحد 
اأبرز حمركات عملية التنمية االقت�سادية يف م�سر.

ويعود جانب من الف�سل يف النجاح الذي تتمتع به قناة 
ال�سوي�س اليوم، اإىل م�سروع طموح لتو�سعتها وتعميقها 

مت تنفيذه يف �سبيعينيات القرن املا�سي بتمويل من 
�سندوق اأبوظبي للتنمية، حيث �سكلت حمدودية 

امل�سطح املائي للقناة اآنذاك اأحد اأبرز معوقات منو 
حركة املالحة العاملية خاللها. 

وقد اأتاح امل�سروع متكني القناة من ا�ستيعاب اجليل 
اجلديد من �سفن ال�سحن ال�سخمة، وكذلك ناقالت 

النفط والغاز ال�سخمة، االأمر الذي �سهل من عبور 
ال�سحنات التجارية والنفطية  بني الدول املنتجة 
وامل�ستهلكة، وعزز ب�سكل ملمو�س من دخل القناة.

وت�سمن امل�سروع االأعمال املدنية امل�ساحبة الإعمال 
تو�سعة القناة من حفر وردم وغريها باالإ�سافة اإىل 

اأعمال حماية ال�سفة وبناء حواجز االأمواج يف اأق�سى 
اجلزء ال�سمايل للقناة يف منطقة بور فوؤاد، اإىل جانب 

جتهيز وحدة مراقبة املالحة باأحدث اأجهزة املالحة 
ومن�ساآت الرادار واأجهزة مراقبة ال�سفن وتوجيهها 

وبع�س القاطرات.

 تطوير 
قناة السويس

القطاع

النقل والتجارة 
قيمة امل�صروع  

205 مليون درهم

 استصالح األراضي 
غرب النوبارية

القطاع

الزراعة  
قيمة امل�صروع  

263 مليون درهم

يهدف امل�سروع اإىل تطوير القطاع الزراعي يف 
جمهورية م�سر العربية، وذلك من خالل امل�ساهمة يف 

م�سروع ا�ست�سالح 55 األف فدان يف غرب النوبارية 
وال�ساحل ال�سمايل ال�سرقي.

وقد �ساهم هذا امل�سروع الذي موله �سندوق اأبوظبي 
للتنمية يف اإعطاء دفعة قوية للقطاع الزراعي، خا�سة 
واأنه �سمل ا�ست�سالح م�ساحات كبرية �ساحلة لزراعة 

حما�سيل عالية القيمة مثل الفواكه واخل�سروات، 
احلبوب والقطن.

واإىل جانب ذلك اأتاح هذا امل�سروع املهم تطبيق برامج 
الإعادة توطني اأعداد كبرية من املزارعني واأ�سرهم 

وتوفري اآالف فر�س العمل.

وت�سمن امل�سروع �سراء معدات ا�ست�سالح االأرا�سي 
ومعدات الري املتطورة وم�ستلزمات �سبكة الكهرباء 

واملحوالت الالزمة لت�سغيل امل�سروع، مبا يف ذلك اإن�ساء 
حمطات �سخ �سغرية ومد قنوات واأنابيب الري وتزويد 

هذه املناطق باالأجهزة الزراعية املتطورة والكابالت 
وعوازل خطوط الكهرباء ال�سغرية بداًل من امل�سخات 

 املركزية اإىل جانب قنوات واأنابيب الري الالزمة 
لهذا التعديل.
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يهدف امل�سروع اإىل اإن�ساء �سندوق يعرف با�سم 
ال�سندوق االإجتماعي للتنمية بهدف تقدمي قرو�س 

الأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة مما ي�ساعد 
يف توفري فر�س عمل جديدة يف املجاالت االإنتاجية 
لالآالف من ال�سباب امل�سري وخريجي اجلامعات 

وكذلك العاطلني عن العمل اأو ممن يفقدون 
وظائفهم نتيجة البدء يف تنفيذ برنامج االإ�سالح 

ال�سامل. االقت�سادي 

وقد قام �سندوق اأبوظبي للتنمية بتمويل ال�سندوق 
االجتماعي للتنمية مرتني، كانت االأوىل يف عام 1991 

عندما قدم قر�سا مي�سرًا بقيمة 184 مليون درهم، 
والثانية يف عام 1997 عندما قدم قر�سا بقيمة 37 
مليون درهم، االأمر الذي اأتاح لل�سندوق االإجتماعي 
للتنمية، تعزيز دوره الن�سط يف تقدمي متويالت اإىل 

ال�سباب اخلريجني من اأ�سحاب املوؤهالت العليا 
واملتو�سطة وفوق املتو�سطة، املهنيني واحلرفيني.

الصندوق اإلجتماعي 
للتنمية

القطاع

التنمية االإجتماعية 
قيمة امل�صروع 

220 مليون درهم

محطة كهرباء بنها
القطاع

الطاقة  
قيمة امل�صروع 

184 مليون درهم

يهدف امل�سروع اإىل دعم االقت�ساد يف جمهورية م�سر 
العربية من خالل االإ�سهام يف تلبية الطلب املتزايد 
على الكهرباء، وتلبية الزيادة املتوقعة يف االأحمال 

�سمن منطقة و�سط الدلتا، وذلك من خالل اإن�ساء 
حمطة توليد بقدرة تبلغ نحو 750 ميغاوات، وتعمل 

بنظام الدورة املركبة، مع ربطها بال�سبكة الكهربائية 
يف البالد على التوتر 220 كيلو فولت.

وقد اأتاح اإن�ساء حمطة كهرباء بنها مبحافظة القيلوبية 
بتمويل من �سندوق اأبوظبي للتنمية تلبية الطلب الكبري 

على الطاقة الكهربائية �سمن منطقة وا�سعة ر�سخت 
مكانتها تاريخيًا كمركز زراعي ن�سط وباتت تعد اليوم 

مركز لل�سناعات االلكرتونية.

  

ويتكون امل�سروع من توربينني غازيني وتوربني بخاري 
بطاقة 250 ميغاوات لكل منها،غاليتي ا�ستعادة 
حرارة، ثالثة مولدات كهربائية، ثالثة حموالت 

قدرة رئي�سية، مكثف، �ساحة قواطع على التوتر 250 
كيلو فولت، لربط وحدات التوليد امل�سمولة بامل�سروع 

بال�سبكة. كما ي�سمل امل�سروع كافة االأعمال املدنية 
وامليكانيكية والكهربائية الالزمة ال�ستكماله، باالإ�سافة 

اإىل اخلدمات اال�ست�سارية والتاأمني.

صنـــدوق أبوظبي للتنمية ومـصــر 

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية يتبع

مشروع توشكى لزيادة 
الرقعة الزراعية

القطاع

الزراعة  
قيمة امل�صروع 

367 مليون درهم

يعد القطاع الزراعي من الركائز االأ�سا�سية لالقت�ساد 
امل�سري مل�ساهمته يف حتقيق االأمن الغذائي للبلد 

ولقدرته على توفري االآالف من فر�س العمل، ومن هنا 
جاءت م�ساهمة ال�سندوق يف م�سروع تو�سكى لزيادة 
الرقعة الزراعية بواقع 100 األف فدان وعلى ثالث 

مراحل، وي�سمل تطوير موقع امل�سروع وا�ستزراعه 
با�ستخدام تقنية الري املحوري على ثالث مراحل.

وت�سمل املرحلة االأوىل من االأعمال تهيئة وتطوير م�ساحة 
30 األف فدان من املوقع وجتهيز البنية االأ�سا�سية 

ملنظومة الري مبا يف ذلك الرتع البطنة الناقلة للمياه 
و�سبكات ال�سرف املفتوح واملغطي.

و�سي�ساهم امل�سروع الذي موله ال�سندوق يف عام 
2014 يف تنفيذ اخلطط القومية ال�ست�سالح وا�ستزراع 

االأرا�سي يف جمهورية م�سر العربية، كما اأنه من 
املتوقع اأن يخلق ما يقارب 25 األف وظيفة، ف�ساًل عن 
توفري 130 األف طن من املنتجات الغذائية واالأعالف 

احليوانية �سنويًا.
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اإىل جانب القرو�س املي�سرة التي قام �سندوق اأبوظبي للتنمية بتوفريها جلمهورية م�سر العربية على مدى العقود املا�سية، قامت حكومة دولة االإمارات وبتوجيهات من 
قيادتها الر�سيدة بتقدمي منح لتمويل م�ساريع ت�ساهم يف حتفيز م�سرية التنمية االقت�سادية واالجتماعية، واالرتقاء بامل�ستوى املعي�سي لل�سكان.

وقد توىل �سندوق اأبوظبي للتنمية ويف اإطار دوره التنموي، باإدارة املنح التي قدمتها احلكومة االإماراتية اإىل جمهورية م�سر العربية و�سمان االإدارة الفاعلة لها، ومتابعة �سري 
املراحل املختلفة للم�سروعات التي يجري تنفيذها من خالل هذه املنح، وتقييم اأثرها االإيجابي يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية والب�سرية.

وقد �سملت املنح التي قدمتها احلـكــومــة عدة قطــاعــات حيــويــة ت�سمــل الزراعــة واالإ�سكان والتنمية االجتماعية. 

اإلستثمار الزراعي
القطاع

الزراعة 
قيمة امل�صروع 

402 األف درهم

ترعة الحمام بالساحل 
الشمالي وترعة الشيخ 

زايد في غرب سيناء
القطاع

الزراعة  
قيمة امل�صروع 

298 مليون درهم

قام �سندوق اأبوظبي للتنمية ويف اإطار دعمه امل�ستمر 
لتطوير القطاع الزراعي يف جمهورية م�سر العربية 

بتمويل اإقامة م�سروع ا�ستثماري زراعي بعائد 
اقت�سادي جيد ي�سل اإىل 21%، مبا ي�ساهم يف توفري 

 فر�س عمل جديدة وتعزيز االإنتاج املحلي من 
املنتجات الزراعية.

وقد ت�سمن امل�سروع ا�ست�سالح 3,500  فدان من 
االأرا�سي الزراعية يف منطقة جنوب التحرير وزراعتها 

بغر�س اال�ستثمار.

ا�ستهدف هذان امل�سروعان احليويان اإعطاء دفعة قوية 
للقطاع الزراعي من خالل توفري اأنظمة ري فعالة 

مل�ساحات زراعية �سا�سعة، حيث ا�ستهدف م�سروع ترعة 
ال�سيخ زايد يف غرب �سيناء اإن�ساء قناة لري 40 األف 

فدان من االأرا�سي الزراعية، يف حني ا�ستهدف م�سروع 
ترعة احلمام ري 148 فدانًا من االأرا�سي الزراعية.

وقد حر�ست حكومة دولة االإمارات على دعم م�سرية 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف جمهورية م�سر 

العربية على تقدمي منحتني توىل �سندوق اأبوظبي 
للتنمية اإدارتهما و�ساهم هذين امل�سروعني بدعم 

خطط وزارة الزراعة وا�ست�سالح االأرا�سي امل�سرية 
لتوفري املزيد من االأرا�سي امل�ست�سلحة وا�ستغاللها 

لتنمية االإنتاج الزراعي.

وقد ت�سمن م�سروع ترعة احلمام اإن�ساء قناة بطول 
57 كيلومرتًا �ساملًة جميع االأعمال املدنية، بينما 

ت�سمن م�سروع ترعة ال�سيخ زايد اإن�ساء حمطة �سخ 
ت�سم خم�سة م�سخات باالإ�سافة الإجناز  �سحارة لنقل 

املياه حتت قناة ال�سوي�س تتكون من اأربعة اأنابيب قطر كل 
منها مرتان وطولها 450 مرتًا اإىل جانب حفر وتبطني 
الرتعة بطول 72 كيلومرتًا مبا فيها من قناطر تنظيم 
وماآخذ وج�سور يف مواقع خمتلفة على امتداد الرتعة.

إدارة المنح الحكومية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية ومـصــر 
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يهدف امل�سروع اإىل توفري حياة كرمية للفالحني يف 
اخلطارة من خالل اإن�ساء 300 وحدة �سكنية باالإ�سافة 

اإىل البنية التحتية املرافقة للم�سروع، مبا يف ذلك الطرق 
الداخلية و�سبكات املياه والكهرباء ومدر�سة وم�سجد.

وقد قامت احلكومة ويف اإطار دعمها امل�ستمر 
جلمهورية م�سر العربية بتقدمي منحة توىل �سندوق 

اأبوظبي للتنمية اإدارتها لتمويل هذا امل�سروع الذي 
يتكامل ب�سكل مثايل مع جهود احلكومة امل�سرية 

لتنمية املناطق الريفية للحد من نزوح ال�سكان من 
االأرياف اإىل املدن واالرتقاء باأداء قطاعات الزراعة، 

الرعي وتنمية املوا�سي. 

دراسة جدوى اقتصادية 
لمشروع النقرة الزراعي

القطاع

الزراعة  
قيمة امل�صروع 

906 األف درهم

يهدف امل�سروع اإىل  حتديث درا�سة جدوى م�سروع 
وادي النقرة الذي يقع يف �سعيد م�سر �سمال مدينة 

اأ�سوان على الرب ال�سرقي من النيل، مب�ساحة اإجمالية 
للم�سروع تبلغ 60 األف مرت.

يذكر اأن درا�سات اجلدوى االقت�سادية تعد عن�سرًا 
اأ�سا�سيًا ل�سمان جناح امل�ساريع، لكونها تتيح درا�سة 

خمتلفة اجلوانب املتعلقة مبتطلبات امل�ساريع وكلفتها 
واآفاق جناحها امل�ستقبلية باالعتماد على اأو�ساع ال�سوق 

واملناف�سة �سمن القطاع الذي تن�سط فيه. 

 مدينة الشيخ زايد 
في مصر

القطاع

االإ�سكان 
قيمة امل�صروع 

735 مليون درهم

يهدف هذا امل�سروع اإىل تزويد مدينة ال�سيخ زايد 
الواقعة على بعد 38 كيلو مرت اإىل الغرب من و�سط 

القاهرة يف املنطقة الواقعة بني طريق القاهرة  
االإ�سكندرية ومدينة ال�ساد�س من اأكتوبر باملرافق 

ومباين اخلدمات العامة باالإ�سافة اإىل تزويد املدينة 
باملياه.

وقد باتت مدينة ال�سيخ زايد منوذجا فريدًا لنهج 
القيادة احلكيمة لدولة االإمارات العربية املتحدة 

مبد يد العون وامل�ساعدة للدول ال�سقيقة وال�سديقة، 
وامل�ساهمة بفعالية يف دعم م�سرية التنمية فيها 

وحت�سني م�ستويات معي�سة �سكانها. فقد اأقيمت املدينة 
مبنحة من حكومة دولة االإمارات يف اإطار الدعم 

امل�ستمر املقدم جلمهورية م�سر العربية ال�سقيقة.

وقد ا�ستمل امل�سروع على العنا�سر التالية:
اأ.  تزويد املدينة باملياه: اإن�ساء منظومة توريد املياه 

من ماآخذ املياه على رياح البحرية وال�سحارة املو�سلة 
للمياه اإىل حمطات ال�سخ وخطي �سخ بقطر 1,800 

مليمرت لكل منهما وبطول 19 كيلومرتًا وحمطة لتنقية 
املياه بطاقة 5,200 لرت يف الثانية.

ب.  م�صروع م�صت�صفى مدينة ال�صيخ زايد: بناء 

م�ست�سفى يف مدينة ال�سيخ زايد ب�سعة 200 �سرير، 
تتوفر فيه جميع التخ�س�سات الطبية احلديثة مبا 

فيها ق�سم العالج باالأ�سعة النووية. 

ج.  م�صروع مباين اخلدمات: يتكون امل�سروع من 

م�سجدين ومدر�سة ثانوية للبنات واأخرى للبنني 
ومدر�سة ثانوية �سناعية واأخرى جتارية و5 مدار�س 

تعليم اأ�سا�سي ومعهدين اأزهريني.

 د.  امل�صاريع التكميلية: ت�ستمل على اإن�ساء �سبكة 

 ملياه الري داخل مدينة ال�سيخ زايد ومبنى 
اإداري للمدينة.

إدارة المنح الحكومية يتبع

 مساكن الفالحين 
في الخطارة

القطاع

االإ�سكان 
قيمة امل�صروع 

12 مليون درهم
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يهدف هذا امل�سروع اإىل امل�ساهمة يف تنمية جنوب 
الوادي باإن�ساء ترعة لري م�ساحة 100 األف فدان 

كجزء من منظومة الري املتكامل لتنمية جنوب الوادي 
والتي ينتظر اأن تروي ن�سف مليون فدان.

وقد مت متويل م�سروع قناة ال�سيخ زايد والتي تعترب 
جزءا حيويًا من م�سروع تنمية جنوب الوادي يف 

منطقة تو�سكى مبنحة من حكومة دولة االمارات توىل 
اإدارتها �سندوق اأبوظبي للتنمية. وي�ساهم هذا امل�سروع 

اال�سرتاتيجي يف خلق دلتا جديدة جنوب ال�سحراء 
 موازية للنيل ت�ساهم يف اإ�سافة 540 الف فدان 
 للرقعة الزراعية التي يتم ريها مبياه النيل عرب 

قناة ال�سيخ زايد.

وباالإ�سافة اإىل موارد واإمكانيات التنمية واالإ�ستثمار 
فى هذة املناطق الواعدة فاإن للجنوب بعدًا 

ا�سرتاتيجيًا حيويًا بالنظر لغنى املنطقة بالرثوات 
الطبيعية وامتدادها على مناطق �سا�سعة من جنوب 

وغرب م�سر.

 ما ميثل دعما الأهداف التنمية اال�سرتاتيجية نظرًا 
ملا ي�ستتبع امل�سروع من تكثيف الن�ساط ال�سكاين 

والتنموي واخلدمات والتوا�سل مع دول اجلوار واهمها 
ال�سودان وليبيا.

وي�ستمل امل�سروع على العنا�سر التالية:

اأ.  الأعمال املدنية لرتعة ال�صيخ زايد: ت�سمل اأعمال 

احلفر واأعمال الدفان وتثبيت الرتبة وخر�سانة 
التبطني واالأعمال االإن�سائية واملاآخذ واأعمال اجل�سور 

والطرق وتركيب حمطات الرفع ت�سمل االأعمال املدنية 
وامليكانيكية والكهربائية. 

ب.  مزرعة جتريبية: اإقامة مزرعة جتريبية منوذجية 

على م�ساحة األف فدان تقع على زمام الرتعة، اإىل 
جانب درا�سة املياه اجلوفية بتلك املنطقة ال�ستخدامها 
كم�سدر للري اإىل حني اكتمال الرتعة و�سخ املياه فيها.

منشأة ناصر
القطاع

االإ�سكان  
قيمة امل�صروع 

661 مليون درهم

ا�ستهدف امل�سروع دعم جهود احلكومة امل�سرية 
للتخل�س من املناطق الع�سوائية وذلك من خالل اإن�ساء 

مدينة �سكنية مع جميع ما يلزمها من مرافق.

واأ�سبحت من�ساأة نا�سر نــمــوذجــًا فــي التنــمــيــة 
امل�ستــدامـة للمناطق الع�سوائية. 

وقد اأتاح امل�سروع تطوير منطقة من�ساأة نا�سر، التي 
تعد اأحد االأحياء الع�سوائية يف القاهرة، وتزويدها 

باخلدمات واملرافق االأ�سا�سية احليوية، مبا ي�ساهم يف 
االرتقاء مب�ستوى معي�سة �سكانها، خا�سة واأنها عانت 
من نق�س �سديد يف امل�ساكن ال�ساحلة لالإقامة ومن 

غياب �سبكات مياه  وكهرباء و�سرف �سحي. 

وت�سمن امل�سروع اإن�ساء 8,500 وحدة �سكنية مع جميع 
ما يلزمها من مرافق وخدمات، �سمن مرحلتني �سمت 

االأوىل 4,500 وحدة �ساملة املرافق واخلدمات بينما 
�سمت الثانية 4,000 وحدة �سكنية يف منطقة الوحايد 
اإىل جانب حمطة �سخ وخزان مياه اأر�سي. واإىل جانب 

ذلك ي�سمل امل�سروع اإن�ساء م�ست�سفى عام.

إدارة المنح الحكومية يتبع

تنمية جنوب الوادي
القطاع

الزراعة  
قيمة امل�صروع 

348 مليون درهم
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تاأ�س�س �سندوق اأبوظبي للتنمية يف 15 يوليو 1971 كموؤ�س�سة تابعة حلكومة اأبوظبي تتوىل م�سوؤولية تقدمي امل�ساعدات اخلارجية، ومبرور ال�سنوات ر�سخ ال�سندوق مكانته 
�سمن اأبرز موؤ�س�سات العون التنموي على م�ستوى العامل. 

كما ات�سع نطاق ن�ساط ال�سندوق لي�سمل اإىل جانب تقدمي قرو�س مي�سرة للدول النامية، م�سوؤولية اإدارة املنح التي تقدمها حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة  لتمويل 
م�ساريع ترمي اإىل حتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف الدول النامية. 

وبالتما�سي مع تطور اأن�سطته وعملياته اأحدث ال�سندوق نقلة نوعية يف اأدائه، من خالل اعتماده نهجًا ي�ستهدف تعزيز موارده و�سمان دميومة دوره احليوي يف دعم 
الدول النامية، من خالل القيام با�ستثمارات وم�ساهمات مبا�سرة طويلة االأجل يف �سركات تن�سط يف قطاعات حيوية، اإىل جانب ا�ستثمار ال�سيولة املتاحة لديه يف 

اأدوات مالية متنوعة.

نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية ومـصــر 


