
  شرآه ميراج لتداول االوراق الماليه
  معـــــــــــًا لدعم اقتصاد مصر

 
  

  ٢٠١٥ملخص المؤتمر االقتصادى المصرى مارس نقدم 
  

فى هذا الملف نعرض جميع المشاريع والقرارات التى تم االتفاق عليها ونقدم صور             
لكويت  مشروع عاصمه مصر الجديده والمبالغ الهائله التى تبرعت بها السعوديه وا          

  .واالمارات لدعم مصر 
  
  
  



 :اولى المشروعات واهمها وهو مشروع العاصمه االداريه الجديده •
  
 

  .والتى تنافس دبى وتم االتفاق عليها على هامش مؤتمر مصر االقتصادى
حيث اآد وزير االسكان المصرى ان المشروع يقع شرق الطريق الدائرى الواقع 

فى اقتصاد المشروع يمثل نقله آبيره بين العين السخنه والسويس وأآد ان 
  .مصر واستثماراتها حيث ان المدينه سوف تنافس دبى

  

  
  

  
  

  :مميزات العاصمه االدرايه الجديده
 . آيلو متر٧٠٠مساحه المشروع  •
 .المشروع امتدًا طبيعيًا لمنطقه شرق القاهره •
اهره      • ار الق سخنه ومط ين ال اهره والع ع الق ه م رق خارجي شروع بط رتبط الم يتم ي وس

 .انشاء مطار دولى جديد
 . مليون مواطن٧سوف يحتضن اآثر من  •
 .وسوف يتم تنقيذ المشروع وغف احدث المعايير وافضلها •
 . منطقه سكنيه٢١،  حى سكنى ١٠٠ ،  منطقه مختلفه االغراض٢٥ •
 . آيلو متر ٩١حقول النتاج الطاقه الطبيعيه والمتجدده بمساحع  •
 .متر  آيلو ٢٠شبكه ميا صرف صحى بطول  •



 . الف غرفه فندقيه٤٠ •
 .مساحه قابله للتاخير واالستثمار  •
 . مستشفى اقليمى١٨واآثر من ،  مرفق رعايه صحيه ٦٦٣ •
 . مؤسسه تعليميه ١٩٠٠ •
 .مبنى دور عباده١٢٥٠ •
 .آيلو متر مساحه الجسور واالنفاق١٠٠ •
 . آيلو متر مساحه الطرق٢٥٠ •
 

  
  
  
  
  
  
  



اتفاق مع شرآه آبيره وزير الرى المصرى يوقع  المشروعات ثانى •
 :فى مجال الطاقه المتجدده

  
  sun Edison  حسام المغازي وزير الري والموارد المائية رئيس شرآة.التقي د

المؤتمر  الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والطبيعية علي هامش فعاليات 
، والتي تقوم تلك الشرآة بتنفيذ مشروع للطاقة في محافظة االقتصادي المصري

وذلك عن طريق تغطية ترعتين  fao بحيرة، بتمويل من منطقة التغذية العالميةال
 .مياه بألواح الطاقة الشمسية ورفع المياه إلى األراضي الزراعية وتوزيعها

  

 
  
  



وهو أعالن وزير الصحة المصري عن إنشاء   :المشروع الثالث •
 .مصنع لمشتقات الدم هو األول في أفريقيا والشرق األوسط

 
  

عادل العدوي أن صحة المواطن هي العامل األساسي .آد وزير الصحة المصري دأ
والمحرك لباقي األنشطة في العالم، وأن المجتمعات التي بها أمراض آثيرة نتيجة 
لوجود ضعف شديد في المؤسسات الصحية هي تلك المجتمعات التي تجد صعوبة 

 .في النهوض والتقدم

مؤتمر  ة التي تم االتفاق عليها علي هامشوتعتبر من ضمن المشاريع الصحي
هو أنشاء مصنع للمحاقن ذاتيه التدمير والتي تهدف إلي  االقتصادي المصري

الوصول إلي أالآتفاء الذاتي من ذلك النوع والذي تسعي الوزارة من خالله إلي 
تقليل معدل اإلصابات بفيروس سي واإليدز، والتي تنتقل عن طريق الحقن الغير 

 .الحقن أآثر من مرة، ولذلك فتعتبر المحاقن ذاتيه الحرق هي األآثر أمانصحية و

وذلك باإلضافة إلي أتفاق الوزارة علي أنشاء أول مصنع لمشتقات الدم في أفريقيا 
والشرق األوسط، ويهدف ذلك المشروع إلى أنشاء مشتقات الدم لخدمة مصر 

 يجعل لمصر الصدارة في وجميع الدول المجاورة وتوفير مخزون استراتيجي آبير
 .هذا المجال

 
 
  



 أتفاقيات مع البنك اإلسالمي بقيمة ٤مصر توقع   :المشروع الرابع •
  .  مليار دوالر٤

 

أحمد محمد علي . أتفاقيات مع د٤وقعت نجالء األهواني وزيرة التعاون الدولي 
ل  مليار دوالر أمريكي، خال٤رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة 

 .في يومه الثاني بشرم الشيخ مؤتمر دعم االقتصاد المصري فعاليات

 : وتتضمن االتفاقيات األربعة

 .  مليون دوالر٤٥٧إنشاء مبني للرآاب بمطار شرم الشيخ بقيمة  •
وتتضمن االتفاقية الثانية هو مشروع شراآة في مجال الطاقة من خالل  •

 مليون ٢٢٠بقيمة  ميجا وات من السعودية يوميا ٣٠٠٠الحصول علي 
 .دوالر

 . مليون دوالر١٩٨إنشاء معمل تكرير البترول في أسيوط بقيمة  •
 مليار دوالر لدعم ٣رفع قرض البنك اإلسالمي من مليار دوالر إلي  •

 .المنتجات البترولية

  

 



دوالر   مليون٥٠٠البنك األفريقي يطرح   :المشروع الخامس •
 .لالستثمار في مصر

 

مؤتمر  عربي األفريقي خالل فعاليات اليوم الثاني منصرح نائب رئيس بنك ال
، أن البنك يقف مع مصر في طريق التقدم، وأآد أنه سوف االقتصادي المصري

 مليون دوالر أمريكي لالستخدام لصالح أي مشروع تقترحه الحكومة ٥٠٠يطرح 
  .المصرية

  

  



إنشاء محطة توليد الكهرباء تعمل بالفحم تنتج   :المشروع السادس •
 .  ميجا وات٠٠٠٤

  

  

شرآة                   .وقع د  ين ال اون ب ة التع ة المتجددة اتفاقي اء والطاق ر الكهرب محمد شاآر وزي
د    اء تول د آهرب ة تولي شاء محط ك إلن كوم وايبي اء و أوراس ضة للكهرب  ٤٠٠٠القاب

اني    وم الث داث الي ك خالل أح ر، وذل البحر األحم ة ب ة الحمراوي ي منطق ا وات ف ميج
 .رمؤتمر دعم أقتصاد مص من

باإلضافة إلي توقيع مذآرة تحالف بين شرآتي جنرال واليكترك و أوراسكوم لتحويل 
وفير                  يح المجال لت ا يت ة مم محطتي غرب دمياط وأسيوط للعمل بنظام الدورة المرآب

 . ميجا بدون الوقود٧٥٠

 

  


