
 وزارة االستثمار والتعاون الدولى تشهد توقیع شركة القناة للسكر على 3 عقود استثماریة بقیمة 5 ملیارات جنیه الستكمال
 مشروع مصنع غرب المنیا النتاج سكر البنجر

 

 >>العقود الجدیدة تنص علي استخدام احدث المیكنة الزراعیة فى المشروع واالنتهاء من بناء مصنع السكر بحلول ینایر
 2021..واستكماال لضخ الشركة استثمارات جدیدة بقیمة 100 ملیون دوالر

 

 >>الشركة تستهدف زراعة 25 ألف فدان على األقل خالل العام الجاري.. وانتهت من حفر 52 بئر عالیة اإلنتاج باستخدام
 تكنولوجیا حفر جدیدة تتیح تقلیل تكلفة االستثمار

 

 د.سحر نصر:نشجع المستثمرین على ضخ استثمارات جدیدة..والعقود الجدید ستجعل المشروع یمثل خطوة غیر مسبوقة في
 مجال االستثمار في المجال الزراعي الصناعي

 

 فى إطار متابعة وزارة االستثمار والتعاون الدولى، للمشروعات االستثماریة التي بدأت خالل الفترة األخیرة، ومن بین هذه
 المشروعات مشروع شركة القناة للسكر، القامة مشروع زراعى وصناعى في غرب المنیا، شهد المستشار محمد عبد

 الوهاب، نائب الرئیس التنفیذى للهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، نیابة عن الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار
 والتعاون الدولى، الیوم االحد 28 ابریل 2019م، توقیع شركة القناة للسكر، صاحبة أكبر مصنع إلنتاج السكر األبیض عالي
 الجودة من البنجر في العالم، ثالثة عقود استثماریة بقیمة 5 ملیارات جنیه، لدعم اقامة مشروع غرب المنیا، هم العقد األولى
 یتكون من ثالثة إتفاقیات مع مجموعة الخریف السعودیة لغرض زراعة األرض باستخدام أحدث المیكنة الزراعیة، و تورید
 1000 جهاز للري المحوري ذاتي التشغیل، وعقد صیانة أجهزة الري المحوري، والعقد الثاني مع شركة المقاوالت الصینیة

 العمالقة سینوما سي دي آي لغرض بناء مصنع السكر بحلول ینایر 2021، أما العقد الثالث مع شركة السویدي إلكتریك
 لتوصیل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الرئیسیة غرب ملوي - المنیا لتمر عبر مسافة 50 كیلومترا حتى موقع

 شركة القناة للسكر باإلضافة إلنشاء محطات المحوالت الفرعیة لتغذیة المصنع والمزرعة بالكهرباء، وحضر مراسم التوقیع
 كل من السید/ جمال الغریر رئیس مجلس إدارة القناة للسكر و السید/ إسالم سالم العضو المنتدي و الرئیس التنفیذي، و

 السید/ كریم سعادة الرئیس التنفیذي لألهلى كابیتال القابضة، و السیدة/ مي عصفور كبیر مدیري االستثمار باألهلى كابیتال
 القابضة، وعن مجموعة الخریف الشیخ/ محمد الخریف الرئیس التنفیذي لمجموعة الخریف و السید/ عبد اهللا إبراهیم

 الخریف الرئیس التنفیذي لشركة صناعات الخریف و المهندس/ أشرف الجویلي العضو المتدب لشركة عبر الشرق للتسویق
 (إحدى شركات مجموعة الخریف)، والسید/ لیو شیاو نینغ  نائب رئیس شركة سینوما سي دي اي والسید/مایبینج مدیر إدارة

 االستثمار والتطویر بالشركة، وعن مجموعة السویدي إلیكتریك حضر المهندس/ مدحت ماهر، العضو المنتدب لشركة
  السویدي إلیكتریك للشبكات و التوزیع

 وخالل العام الحالى قامت مجموعة جمال الغریر اإلماراتیة وعدد من المساهمین من دولة اإلمارات العربیة المتحدة والذین
 یمثلون الشریك االجنبى فى المشروع بضخ 100 ملیون دوالر و1.2 ملیار جنیه (69 ملیون دوالر) مع تحالف یضم ستة

 بنوك بهدف تمویل عملیات الشراء والبناء والتشغیل لمشروعها فى غرب المنیا لمدة ستة أشهر لحین اإلنتهاء من توقیع اتفاق
 قیمته 700 ملیون دوالر، وفق المدة الزمنیة المتفق علیها مع وزارة الزراعة والتي أولتها وزارة االستثمار والتعاون الدولى،

 االهتمام الكامل وسعت الزالة جمیع المعوقات المتعلقة بالمشروع والتي استمرت ألكثر من خمس سنوات إلى أن كللت
 جهودها بالنجاح وتم توقیع العقد ألقامه أكبر مشروع استثمارى زراعى وصناعى في مصر العام الماضى، بإجمالى

 استثمارات تقدر بنحو ملیار دوالر.

 وشركة القناة للسكر هي شركة مساهمة مصریة، تمتلك مجموعة جمال الغریر و موربان إنرجي اإلماراتیتین 70٪ من
 أسهمها، بینما تمتلك االهلي كابیتال القابضة المصریة (التابعة للبنك األهلي المصري)  30٪ من الشركة، وقد صمم المصنع
 الجدید فى غرب المنیا إلنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنویًا هذا إلى جانب تنمیة واستصالح واستزراع 181 ألف

 فدان من األراضي الصحراویة غرب المنیا (ضمن مشروع السید رئیس الجمهوریة الستصالح واستزراع 1.5 ملیون فدان)
 بهدف إنتاج 2.5 ملیون طن من بنجر السكر سنویًا، ومحاصیل استراتیجیة أخرى مثل القمح والذرة، وسیسهم المشروع في



 سد العجز بین إنتاج السكر واستهالكه في مصر بنسبة 75٪ مما یوفر واردات قیمتها 90ملیون دوالر، بینما سیتم تصدیر
 منتجات ثانویة بقیمة 120 ملیون دوالر سنویًا.

 وخالل اقل من عام من بدء تنفیذ المشروع، انتهت الشركة المنفذة لمشروع شركة القناة للسكر من حفر عدد 52 بئر عالیة
 اإلنتاج باستخدام تكنولوجیا حفر جدیدة تتیح تقلیل تكلفة االستثمار و التشغیل للمتر المكعب من المیاه، كما استخدمت ألول
 مرة في مصر مواسیر صناعة مصریة 100٪ في تبطین اآلبار، وتستهدف الشركة زراعة 25 ألف فدان على األقل خالل
 العام الجاري بمحاصیل بنجر السكر و القمح وتعتمد الزراعة في مشروع الشركة على أعلى مستویات التكنولوجیا الحدیثة

في التحكم و المراقبة وذلك لتقلیل استهالك المیاه وزیادة اإلنتاجیة، و تخطط الشركة لالنتهاء من إنشاء المصنع ینایر 2021
 إلجراء تجارب التشغیل استعدادًا لبدء اإلنتاج مع موسم حصاد 2021 و الذي یبدأ في شهر فبرایر، و سوف تبدأ أعمال

 الكهرباء خالل مایو 2019 لتصل الكهرباء للمشروع نهایة 2019.

 وتعلیقا على التوقیع، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر كافة
 المشروعات االستثماریة الحالیة، وتشجع المستثمرین بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبیة مباشرة للسوق المصرى
 سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة او خلق فرص استثماریة جدیدة للمستثمرین، مشیدا بالعقود الجدید التى

 وقعتها الشركة والتى تجعل هذا المشروع یمثل خطوة غیر مسبوقة في مجال االستثمار في المجال الزراعي الصناعي حیث
 سیساهم في غلق الفجوة بین اإلنتاج المحلى واالستهالك لمنتج السكر في مصر.

 وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئیس التنفیذى للهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة والهیئة
 یعمالن على ازالة اى عقبات تواجه المشروعات االستثماریة القائمة، مشیرا إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تعدیالت

 قانون االستثمار والتى ستتیح عقب اقرارها من مجلس النواب، تمتع المشروعات االستثماریة القائمة بالحوافز الخاصة
 المنصوص علیها فى القانون.


