
تعد مصر من أكثر الدول من حيث الكثافة السكانية العالية في العالم العربي، فقد بلغ التعداد 
السكاني في 2011 نحو 85 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان نحو 100 مليون 

نسمة عام 2025.

وهي  المميز  والطبيعي  الثقافي  المال  ورأس  البشرية  بالموارد  مصر  وتزخر 
النمو. ولقد تمكنت مصر من تحسين ظروف معيشة المواطنين عن  مقومات هامة لتحقيق 
العامة األساسية مثل مياه الشرب والصرف  الخدمات  طريق تسهيل الحصول علي بعض 
البشرية  التنمية  مستوي  علي  تحديات  تواجه  مصر  التزال  ولكن  والكهرباء.  الصحي 
العربي  الربيع  ثورات  بعد  سكانها  تطلعات  زيادة  إلى  باإلضافة  والزراعية  والحضرية 
في 2011 نحو مزيد من العدالة االجتماعية والتوازن بين المناطق الجغرافية وإتاحة الفرص 

االقتصادية للجميع. 

وتنطوي هذه التطلعات على تشجيع نمو متوازن وموزع على كل األراضي باإلضافة إلى 
خلق وظائف جديدة وخدمات عامة ذات جودة عالية.  

ويستلزم تحقيق هذه التطلعات تحسين  البنية التحتية الجماعية )وسائل النقل العام واالهتمام 
تقديم  طريق  عن  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وتشجيع  للفقراء(،  الحضرية  بالتنمية 
في خلق  تسهم  التي  الزراعية  القطاعات  وتدعيم  الالزم  والتدريب  والمشورة  المالي  الدعم 

الدخل في المناطق الريفية وكذا الحد من التبعية الغذائية لمصر.

كما ينبغي االستمرار في مشروعات البنية التحتية )كإنتاج الطاقة والنقل( حيث أنها عوامل 
الجغرافية/  المناطق  في  المشروعات  تلك  إدراج  ويمكن  المتوازنة، هذا  لإلدارة  أساسية 

اإلقليمية التي تلعب مصر فيها دوراً حيوياً. 

ومع تركز السكان في 7%  فقط من المساحات، أضحت اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية 
)المياه، الهواء والتربة( مهمة أساسية لبرامج التنمية.

وتضع الوكالة الفرنسية للتنمية، منذ افتتاح مكتبها في القاهرة في 2007، كل أدواتها المالية 
واالستشارية في خدمة شركائها المصريين من أجل تنفيذ تلك السياسات العامة.

الوكالة الفرنسية للتنمية هي مؤسسة مالية متخصصة مملوكة للحكومة 
الفرنسية  لتقديم المساعدات الرسمية في مجال التنمية وتدعم الوكالة 
العام  القطاع  في  واالجتماعي  اإلقتصادى  الطابع  ذات  المشروعات 
والريفية  الحضرية  والتنمية  التحتية  البنية  كمشروعات  الخاص  أو 

والصحة والتعليم ودعم السياسات العامة.

وتعمل الوكالة في أكثر من 60 دولة نامية وفى مجتمعات ما وراء 
البحار الفرنسية من خالل أدوات مالية متعددة منها علي سبيل المثال 

ال الحصر المنح والقروض بشروط السوق. 

يتوافق  بما  األلفية  أهداف  بتعزيز  أنشطتها  في جميع  الوكالة  وتلتزم 
مع ضروريات التنمية االقتصادية  من الحد من الفقر وزيادة التنمية 

المستدامة واللذان يعدان من أولويات المعونة الفرنسية.

للتنمية   وقد بلغ حجم المساهمات المالية لمجموعة الوكالة الفرنسية 
عام 2011 مبلغ 7 مليار يورو.

وبخالف الوكالة التي تعمل باألساس مع القطاع العام تتضمن مجموعة 
الوكالة الفرنسية للتنمية:

بروباركو: مؤسسة تابعة للوكالة متخصصة فى تمويل القطاع 	 
الخاص تبعاً لشروط السوق )قروض، رؤوس األموال الخاصة 

وشبه الخاصة، وضمانات(؛
الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية: منح يتم تقديمها للحفاظ علي 	 

الموارد الطبيعية؛
لتدريب 	  مركز  بمارسيليا:  والبنكي  اإلقتصادى  التدريب  مركز 

فى  يقع  و  الوكالة  فيها مشروعات  توجد  التي  بالبلدان  الكوادر 
مارسيليا.

محاور نشاط الوكالة في مصر:

مساندة التنمية الحضرية المستدامة 1

مساندة الشركات وخلق فرص عمل 2

تحسين ظروف المعيشة في الريف 3

تنويع إنتاج الطاقة 4
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دعم التنمية الحضرية المستدامة

تواجه مصر تحدياً ملحوظاً في مجال التنمية الحضرية حيث يعيش حالياً أكثر من نصف السكان في المناطق الحضرية في حين تتوالى الزيادة السكانية في المدن والضواحي 
والتي من المتوقع أن يضاف إلى سكانها 20 مليون نسمة خالل العشرين عاماً المقبلة.

إن زيادة فعالية برامج الحد من الفقر تستوجب على االقتصاديات الحضرية توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل سنوياً كما يتطلب من الحكومة الكثير من االستثمارات 
في استحداث البنية التحتية والخدمات العامة.

ومع وجود أكثر من 18 مليون نسمة و حوالي 50% من الناتج المحلي اإلجمالي في القاهرة الكبرى، فهي تعد مدينة كبرى تتكون من منطقة مركزية ذات كثافة سكانية 
مرتفعة ومدن جديدة أنشئت في الصحراء منذ الثمانينات لتخفيف التكدس السكاني وكذلك مناطق "غير رسمية" أو "غير مخططة" التزال تستوعب الغالبية العظمى من 

النمو الحضري و تضم ٤0% من السكان.

في ظل هذه التحديات الحضرية، فقد اختارت الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع شركائها المصريين واألوروبيين، التركيز على ثالثة محاور: 
• المساهمة في تمويل مشروعات النقل الحضري الفعال واألقل تلوثاً، حيث تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل الخط الثالث لمترو األنفاق في القاهرة وتدرس 	

اقتصادية  تنمية  تشجع على  كما  عنهما  الناتج  والتلوث  واالزدحام  اإلقليمية  التفاوتات  من  الحد  شأنها  من  اإلسكندرية، وهي مشروعات  في  الترام  تمويل مشروع 
واجتماعية أكثر توازناً.

• الحصول علي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الحضرية مع التركيز علي معالجة مياه الصرف الصحي لتحسين الظروف الصحية في تلك المناطق	
• تحسين ظروف المعيشة في األحياء العشوائية في القاهرة الكبرى وذلك من خالل أعمال البنية التحتية وتطوير األماكن العامة باإلضافة إلى تشجيع األنشطة المدرة للدخل.	

مشروع رائد للشراكة مع فرنسا: الخط الثالث لمترو األنفاق في القاهرة

مع بداية إنشاءهما في الثمانينات بتمويل فرنسي، يقوم خطا مترو األنفاق في القاهرة 
أي حوالي 17% من  مسافة 65 كم  على  يومياً  يقرب من 3 ماليين شخصاً  ما  بنقل 
حجم الطلب على النقل الجماعي. وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية، بجانب غيرها من 
شركاء التنمية، بتمويل الخط الثالث لمترو األنفاق الذي سيقوم عند اكتماله بنقل مليون 

و80 ألف راكباً يومياً على محور الشرق والغرب.
وتجدر االشارة الي ضخامة المبالغ المستثمرة حيث أن تكلفة االستثمار للمرحلة الثالثة 

وحدها - 18 كم من الـ٤0 كم للخط الثالث لمترو األنفاق- ، تبلغ 2.1 مليار يورو.
وتعد اآلثار المتوقعة اجتماعية في المقام األول، حيث أن مستخدمي مترو األنفاق من 
شريحة الدخول المتواضعة، ثم اقتصادية حيث أن تخفيف حدة الزحام من شأنه تحسين 
الوضع االقتصادي في المدينة، بإالضافة إلى اآلثار البيئية من حيث المساهمة في الحد 

من التلوث ومن غازات االحتباس الحراري.

الجبل األصفر: أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في أفريقيا

إذا كان الوصول إلى خدمات الصرف الصحي أمر شبه معمم في القاهرة، فإن نقطة 
الضعف تتمثل في معالجة هذه المياه التي تتدفق مباشرة في نظام من قنوات الصرف 

الصحي مما يجعلها تصب إما في النيل أو في األراضي الرطبة في الدلتا. 
وللتلوث الناتج عن ذلك الكثير من اآلثار المباشرة حيث أنه يهدد الزراعة الكثيفة في 
الدلتا ومياه الشرب مما يؤثر سلبيا على الحالة الصحية لسكان الريف بالدلتا ، ويهدد 

النظام البيئي للبحيرات في الشريط الساحلي.
مياه  فإن معالجة  بالسكاًن،  ازدحاما  األكثر  وهى  بالقاهرة،  الشرقية  للضفة  وبالنسبة 
الصرف الصحي تتم في محطة الجبل األصفر التي تم إنشائها في عام 1998 وتقدر 
قدرتها الحالية على معالجة بـ 2 مليون متر مكعب يومياً أي بمعدل 6 إلى 10 مليون 

ساكن.
وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية، بجانب البنك األفريقي للتنمية، بتمويل مد سعة المحطة 
الصرف  مياه  معالجة  على  قدرتها  إجمالي  من  يومياً  مكعب  متر  بنحو 500 ألف 

الصحي ، وذلك للحد من التصريف المباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالجة.
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دعم الشركات وخلق فرص عمل

لقد كان الربيع العربي في مصر مصدراً للوعي من قبل الطبقة السياسية 
بشأن أهمية خلق فرص عمل و زيادة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في هذا السياق.

منذ  المحلية،  البنوك  من  وشركائها  للتنمية،  الفرنسية  وتستهدف الوكالة 
2006، دعم الشركات، وقد حققت أولى مشروعاتها نتائج محققةً في الحد 
من تلوث الهواء والمياه في مدينتي القاهرة واإلسكندرية وتدعيم التنافس 
وزيادة فرص العمل لهذه الشركات من خالل تخصيص الوكالة الفرنسية 
للتنمية لمبلغ ٤0 مليون يورو )حوالي 23% من التكلفة الكلية للمشروع( 

لتمويل االستثمارات التي، إذا أثبتت فعاليتها، يتم دعمها بنسبة %20.

الصغيرة  المنشآت  دعم  يستهدف  مشروع  بتمويل  الوكالة  وتقوم  هذا 
ائتمان  المنشآت يحصل على  والمتوسطة حيث أن أقل من 18% من تلك 
األهلي  البنك  مع  بالتعاون  الوكالة  خصصت  وقد  مصر.  في  مصرفي 

المصري مبلغ 30 مليون يورو لتمويل استثمارات هذه المنشآت.

باإلضافة إلى التعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية لتمويل عمليات الـ 
Mesofinance ودعم الشركات الصغيرة.

على أساس كل هذه التجارب، فإن الوكالة تعتزم اآلن إجراء مزيد من النهج 
القطاعية باالشتراك مع بعض البنوك وذلك للمساهمة في خلق فرص عمل 
وتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية.

تحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية
المصري  المجتمع  في  خطيرة  ظاهرة  الريفية  المناطق  في  الفقر  اليزال 
خصوصا في صعيد مصر. لذا فإن تطوير القطاع الزراعي، الذي يجمع 
أكثر من 30% من السكان ويعمل على إطعام  أكثر من نصف السكان، يعد 
أمر في غاية األهمية ويسهم في تحسين ظروف المعيشة لكن هذه التنمية 
الريفية مهددة نتيجة لندرة األراضي في منطقة وادي النيل والدلتا، والمهددة 

بالتوسع العمراني، والكمية المحدودة للمياه.   

تمتلك الوكالة الفرنسية للتنمية خبرة كبيرة في مجال الزراعة مما أتاح لها 
العمل في هذا القطاع باالستناد إلى ثالثة محاور رئيسية والتي تعد جزًءا 

من إستراتيجية مصر الزراعية في 2030:

الصغيرة  الزراعية  والمنشات  المزارعين  صغار  حصول  تسهيل  أوالً: 
والمتوسطة على قروض تشجيعاً لالستثمار وفرص العمل.

ثانياً: المساعدات التقنية للقطاعات )مثل قطاعات تربية األسماك ومنتجات 
األلبان( لتحسين جودة المنتجات وتسويقها.

الموارد  استخدام  ترشيد  في  يساهم  مما  بالتنقيط  الري  نظام  تحديث  ثالثاً: 
المائية وزيادة دخول المزارعين من خالل تحسين اإلنتاجية.

اآلخرين  التنمية  وشركاء  للتنمية  الفرنسية  الوكالة  تمويالت  تساهم  وهكذا 
المناطق  في  الدخول  تحسين  الدولي في  البنك  و  األوروبي  االتحاد  مثل 

الريفية وتوازن الميزان الغذائي للبالد. 

نحو إنتاج متنوع واستهالك أفضل للطاقة الكهربائية
تعد مصر ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في أفريقيا بقدرة تصل إلى 235 جيجا ) 86% منها حرارية(،  وهي مستورد صاف للطاقة منذ عام 2008 كما يتزايد الطلب بنسبة 
7% سنوياً منذ عشر سنوات. إن كثافة الطاقة بمصر أكثر من مثيالتها في تركيا بحوالي 1.8 مرة ومتوسط نصيب الفرد من االستهالك في مصر ضعف نظيره في المغرب، 

وذلك يجعلها من أكثر دول المنطقة استهالكا للطاقة وعالوة على ذلك فإن أسعار الطاقة بها من أدنى المعدالت في العالم نتيجة للدعم.

ومن ناحية اإلنتاج، فإن خليط الطاقة المصري يعتمد أساساً على الهيدروكربونات كما أن الدولة تمتلك حقوالً غير مستغلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويقدر احتياطي 
البترول والغاز بـ 15 و 30 عام علي التوالي. 

هذا ويتيح الموقع الجغرافي المتميز لمصر أن تكون مركزاً لنقل الطاقة الخضراء بين الشمال والجنوب و قد بدأت بالفعل البالد مشروعات ترابط جزئي مع جيرانها العرب 
ولكن ال تزال تسعى تدريجياً للتعاون مع الجنوب.

إن مصر على وعي كامل بكل تلك التحديات لذا تعمل جاهدة للتصدي لها وذلك عن طريق زيادة اإلنتاج وترشيد االستهالك واستغالل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ذات 
الجودة العالية محلياً وعالمياً. في هذا السياق، ترغب الوكالة في أن تكون شريكاً فعاالً عن طريق مساهمتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مفهوم الكفاءة في استخدام 

الطاقة وقد ساهمت بالفعل بمبلغ 50 مليون يورو لتحسين الشبكات ذات الضغط المرتفع. 

كما تقوم الوكالة بالتعاون مع شركاء التنمية والسلطات المصرية بدراسة ثالثة مشروعات إلنتاج الطاقة الشمسية )120 ميجاوات( وطاقة الرياح )200 ميجاوات( عالوة 
على مساهمتها في تعزيز مفهوم الكفاءة في استخدام الطاقة في الصناعة وذلك في شراكة مع القطاع المصرفي المحلي.
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أنشطة بروباركو في مصر

تعد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أهم أولويات بروباركو حيث أنها تمثل 29% من أنشطتها في 2011. وتساهم بروباركو - منذ بداية نشاطها في مصر في 
2005- في تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل، كما ساهمت بحصص في رأس مال شركتين مصريتين، هما شركة ITWORX لبرامج الحاسبات وشركة الوادي 
القابضة إلنتاج وتصنيع المواد الغذائية، بقيمة 5.2 مليون دوالر و3 مليون دوالر علي التوالي. وقد تم تعزيز الشراكة التي بدأت في 2009 مع شركة الوادي القابضة 
اتفاقية قرض في مطلع 2012 قيمته 20 مليون دوالر لتطوير أنشطة الشركة. كما تساهم  بروباركو في صندوقي استثمار احدهما تديره مجموعة هيرميس  بتوقيع 
المالية واألخر تديره شركة القلعة )Citadel Capital(. كما قدمت بروباركو قرض قيمته 23مليون يورو في خدمة مشروع اوراسكوم للتنمية السياحية والفندقية في 

طابا و تضمن هذا القرض مشاركة فرعية للوكالة الفرنسية للتنمية.

زيادة حجم أنشطة مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر

يتم مناقشة اإلطار االستراتيجي ألنشطة الوكالة قي مصر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تعد نقطة دخول شركاء التنمية. تأخذ أنشطة الوكالة في اغلب األحيان 
شكل القروض السيادية، وتم الموافقة علي قروض قيمتها تتعدي 700 مليون يورو منذ بدء أنشطة الوكالة في مصر في 2006.

لالتصال بنا:
الوكالة الفرنسية للتنمية

10شارع سريالنكا، الزمالك - القاهرة - مصر
ت: 27351788 )202(00
ف: 27351790 )202(00

afdlecaire@afd.fr :بريد الكتروني
http://egypt.afd.fr :موقع الكتروني

توزيع القروض المعتمدة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر علي القطاعات منذ عام 2006

زراعة - 000 900 60 يورو

مياه وصرف صحي - 000 000 90 يورو

طاقة - 465 869 50 يورونقل حضري - 000 100 346 يورو

مساندة شركات - 000 500 150 يورو

صناعة وخدمات - 000 300 34 يورو


