
 وبتكلفة استثمارية مليار دوالر أمريكي في احدي الصفقات الكبرى ..
يوقعون اتفاقية  اإلماراتيةومجموعة موربان  الغريرجمال مجموعة القابضة و  كابيتال األهليشركة 

 لشركة القناة للسكر  مساهمين
 

 واحدة منكابيتال القابضة الذراع االستثماري للبنك االهلى المصري في اتمام  األهلينجحت شركة       

بقيمة وذلك  ةوعة جمال الغرير ومجموعة موربان االماراتيمع كل من مجمإلستثمارية ااكبر صفقاتها 

الف فدان بغرب المنيا وإقامة أكبر مصنع سكر أبيض من  180استصالح  بهدفأمريكي  ر دوالراملي

 .في العالم البنجر 

 الحادي عشر من بمقر البنك األهلي المصري فيفي توقيع اتفاقية المساهمين  تمثلت تلك الصفقة      

رئيس  هشام عكاشه/ ستاذألويمثلها  حيث وقع االتفاقية شركة األهلي كابيتال القابضة ،2018ديسمبر 

والمستثمر/  اإلماراتية شركة موربان ومجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري 

 دارة والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر بصفته. اإلرئيس مجلس مشروع والجمال الغرير مؤسس 

 المجالاتاح  مع السيد/ جمال الغرير، والذىفي ظل التنسيق المشترك يأتي توقيع تلك االتفاقية        

من دولة اإلمارات  الخارجياالستثمار نسبة  اسفر عن وصولوالذي  معه جدد إماراتييندخول مستثمرين ل

ساهم شركة األهلى كابيتال بينما ت،  مليار جنيه مصري 5.4من رأسمال المشروع البالغ  %70الى 

  0من رأسماله  %30بنسبة  المصرية القابضة

حيث يشمل استصالح  متكامال ازراعي اصناعيالذي تستهدفه الصفقة يعد مشروعا المشروع و        

ألف فدان وزراعة محاصيل بنجر السكر والقمح والذرة الصفراء، وكذا إقامة أكبر مصنع سكر  180

في سد العجز بشكل كبير يساهم أبيض من البنجر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن في العام مما س

 والذي سيؤدي بدوره الى، ٢٠١٨بين اإلنتاج المحلي من السكر واالستهالك والذي بلغ مليون طن في 

 .  سنويا  مليون دوالر ٨٠٠حوالى ما قيمته بتقليل فاتورة الواردات 

كذلك بروح التعاون مع السيد جمال الغرير المستثمر الرئيسي وصاحب  هشام عكاشه اشادوقد        

هذه  لتوقيعر بين جميع االطراف ثمجهود المبذول والتعاون الممبالمبادرة والمعرفة الفنية في المشروع ال

جذب ل قدرة وقوة االقتصاد المصريعلى ؤكد توالتي  مشاركة مستثمرين خارجيينبو االتفاقية

سياسة  تنفيذ بعد ذلكو مجالي الزراعة والصناعةكافة المجاالت وخاصة فى االستثمارات األجنبية في 

ان المشروع  يتماشى مع  مؤكدا على صالح االقتصادي التي قامت بها الدولة في السنوات االخيرةاإل

 .برنامج الدولة



 سيوفر والذيفدان  الف 181 زراعةاستصالح ووقد أشار السيد جمال الغرير الي أن المشروع يستهدف 

 ١٥٠٠أثناء تشغيله وفرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،  ٢٥٠٠سنوات  ٣ البالغةخالل فترة إنشاؤه 

، وان  ألف فرصة عمل غير مباشرة من خالل الزراعة التعاقدية ٥٠فرصة عمل دائمة باإلضافة إلى نحو 

مثال جاد يحتذي به لمزيد من المشروع يعزز من فرص التعاون اإلستثمارى بين اإلمارات ومصر ويعتبر 

 . ستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقينالمشروعات اإل

 أتي في إطارتبالمساهمة في المشروع القابضة  ن قيام شركة االهلي كابيتالأهشام عكاشه  واضاف     

االستراتيجي في دعم المشروعات الكبرى ذات هم بدور وشركاته التابعة األهلي ستمرار قيام البنكإ

تها البيعية الى تخفيض الواردات وزيادة الصادرت وبالتالي تقليل اوالتى تهدف سياسالجدوى االقتصادية 

 .يدعم اقتصاد البالدمما الضغط على موارد الدولة من العملة االجنبية 

الجدير بالذكر ان شركة االهلى كابيتال القابضة هي المستشار المالي للمشروع وتقوم الشركة حالياً        

لعدة دول لتمويل المكون الدوالري للمشروع  ووكاالت ضمان الصادراتبالتفاوض مع البنوك االجنبية 

وعلي أن يتم تغطية باقي التمويل  مليون دوالر 700من التمويل المطلوب البالغ  %50والذي يمثل نسبة

 .  المتمثل في الجانب المصرى في البنوك المحلية 

 

 


