
 ضمن برنامج مبادلة الدیون المصري االیطالي :

 عشماوي : إیطالیا تنشئ 15 صوامع قمح في مصر بتكلفة 250 ملیون جنیه

  

لشئون الداخلیة والتجارة التموین وزیر أول مساعد ، عشماوي إبراهیم الدكتور             التقي
وذلك ، المرافق والوفد اإلیطالي والتعاون التمویل ومكتب اإلیطالیة التنمیة هیئة مع              االستثمار،
ملیون 250 بتكلفة والحبوب االقماح لتخزین صومعة 15 بإنشاء االیطالي الجانب قیام              لبحث

 جنیه في عدد من المحافظات .

  

رأسیة بطریقة الصوامع بإنشاء تعهد اإلیطالي الجانب أن ، االجتماع خالل ، عشماوي               وأكد
 لتخزین األقماح بعدد من المحافظات وسعات تخزینیة كبیره لكل صومعة .

  

المصریة الشركات أن االستثمار، لشئون الداخلیة والتجارة التموین وزیر أول مساعد             وأضاف
من الكهروماتیكیة االعمال اإلیطالي الجانب ینفذ فیما للصوامع اإلنشائیة األعمال تنفیذ             سوف

 المشروع .

  

رفع لكیفیة دراسة وضع ضرورة على اإلیطالي الجانب مع اإلتفاق تم أنه ، عشماوي                وأوضح
و النقل بسبب الفاقد نسب لتقلیل حلول وضع خالل من وذلك ، القمح تخزین سوق                 كفاءة

 التخزین .

  

الجید التخزین نتیجة الخبز مستوى من سیحسن الصوامع إنشاء في التوسع أن ، عشماوي                وقال
بالعملة الحبوب الستیراد الحاجة خفض خالل من االقتصاد دعم فى اسهامه جانب الى ،                للقمح

 الصعبة .

  



المصریة العالقات بعمق االستثمار، لشئون الداخلیة والتجارة التموین وزیر أول مساعد             وأشاد
 اإلیطالیة واستمرار مساهمتهم في مشروعات التنمیة

  

إنشاء مشروع ان االستثمار، لشئون الداخلیة والتجارة التموین وزیر أول مساعد             وأوضح
المصرى الغذائى األمن تعزیز إلى یهدف حیث استراتیجیة أهمیة یكتسب الجدیدة             الصوامع

 عبر زیادة طاقة تخزین القمح ،

  

، االستدامة من عالیة بدرجة یتمیز الدعم من نوعًا یمثل الجدیدة الصوامع توافر إن إلي                 وأشار
خالل الترابیة الشون استخدام نتیجة القمح محصول فى السنوى الفاقد من الحد فى تساعد                حیث
نتیجة ، المدعم الخبز جودة رفع فى تساعد معدنیة الجدیدة الصوامع أن كما ، الماضیة                 الفترة

 إیقاف عملیة اختالط القمح بالرمال داخل الصوامع الترابیة القدیمة .

  

في بالدهم رغبة إلى مشیرین ، مصر في بالعمل سعادتهم عن االیطالي الجانب ممثلي                وأعرب
 توسیع مجاالت التعاون المشترك بین الجانبین .

 


