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المستثمرون: أزمة الدوالر لن تحل جذريا إال بتعافى السياحة

»االستثمار القومى« يوافق على إسقاط 
8.2 مليار جنيه ديونا على السكك الحديدية

»الغرير اإلماراتية« تتراجع عن استثمار
180 ألف فدان زراعى فى المنيا

احلل  أن  السياحة  ومستثمرو  خبراء  أجمع 
التى  احلالية،  ال��دوالر  ألزم��ة  والسريع  العاجل 
تفاقمت خالل الفترة األخيرة لن حتل جذريا إال 

بعودة السياحة إلى سابق عهدها. 
ال��دوالر،  لسعر  اجلنونى  االرتفاع  أن  وأك��دوا 
نهاية  ت��راج��ع��ه  قبل  جنيها   13 جت���اوز  وال���ذى 
األسبوع وضعنا فى مأزق جديد فى ظل انحسار 
عن  البنوك  وتوقف  الوافدة  السياحية  احلركة 
منحنا قروض لتطوير منشآتنا حتى تكون جاهزة 

الستقبال احلركة الوافدة.
وأش����اروا إل��ى أن��ه ف��ى ظ��ل ت��راج��ع السياحة 
باخلارج  املصريني  لتحويالت  تام  شبه  وتوقف 
عن طريق البنوك، وكذلك االستثمارات األجنبية 
عائدات  وانخفاض  املصرية  الصادرات  وتراجع 
وجود  ع��دم  فى  تسبب  ه��ذا  كل  السويس،  قناة 
الدوالر مما أحدث أزمة كبيرة أدت أن تؤدى إلى 

انهيار االقتصاد املصرى بصفة عامة.
مستثمرى  جمعية  رئيس  على،  هشام  وق��ال 
احلركة  استعادة  إن  سيناء،  بجنوب  السياحة 
أموال  كفيلة بضخ  الطبيعية  ملعدالتها  السياحية 
إضافية تدعم حركة البيع والشراء داخل السوق، 
وتعمل على حل األزمات التى تولدت نتيجة عدم 
الطلب  ال��دوالر فى مواجهة  املعروض من  كفاية 

املتزايد عليه. 
وأوض��ح أن أزم��ة ال��دوالر ظهرت بقوة نتيجة 
إي��رادات السياحة مع  التراجع احلاد فى  تزامن 
للحرب  نتيجة  السويس  قناة  إي��رادات  انخفاض 
ضد  ال��دول  بعض  متارسها  التى  االقتصادية، 
للمصريني  النقدية  التحويالت  وضعف  مصر 

العاملني فى اخلارج فى آن واحد.
وغير  الضروس  االقتصادية  احلرب  أن  وأكد 
مصر  ضد  ال��دول  بعض  متارسها  التى  املعلنة، 
دمرت قطاع السياحة الذى كاد ميوت إكلينيكيا 
من كثرة اخلسائر وجتفيف املنابع، التى تعرض 
ل��ه��ا خ���الل ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة بسبب االن��ح��س��ار 
ملصر،  ال��واف��دة  احلركة  فى  الشديد  السياحى 
الطائرة  ح��ادث سقوط  بقوة عقب  وال��ذى ظهر 

الروسية املنكوبة بسيناء نهاية أكتوبر املاضى. 
وأض����اف ه��ش��ام ع��ل��ى أن���ه رغ���م ال���ق���رارات 
القيادة  من  والواضحة  الصريحة  والتعليمات 
املهندس  ال��وزراء  مجلس  رئيس  ومن  السياسية 
مساندة  اس��ت��م��رار  ب��ض��رورة  إسماعيل  شريف 
قطاع السياحة حتى يتعافى، ويخرج من األزمة 
غالبية  أن  إال  اخلسائر  بأقل  لها  تعرض  التى 
بل  التعليمات  ه��ذه  تنفذ  ال  احلكومية  اجلهات 
وإضافة  العراقيل  وض��ع  الطرق  بشتى  حت��اول 
أعباء جديدة على هذا القطاع الذى أوشك على 

االنهيار التام.
السياحة  مستثمرى  جمعية  رئ��ي��س  وح���ذر 
تؤثر  كارثة  ح��دوث  من  مجددا  سيناء  بجنوب 
حال  فى  املصرية  السياحة  على سمعة  بالسلب 
لهذه  والتجديد  االحالل  بعمليات  اإلسراع  عدم 
الفنادق التى أصبحت متهالكة متاما، مما يضع 
السياحية  املقاصد  بني  املنافسة  خ��ارج  مصر 
بها  تتمتع  التى  املتميزة  املقومات  رغم  العاملية 
مصر وغير املوجودة فى أى مكان بالعالم. وأشار 
القطاع،  تركت  العمالة  من  كبيرة  أعداد  أن  إلى 

إسقاط  على  القومى  االستثمار  بنك  واف��ق 
هيئة  على  متراكمة  دي���ون  جنيه  مليار   8.2
السكك احلديدية من أصل 25 مليار جنيه ديونا 
مستحقة على الهيئة، وفقا للواء مدحت شوشه 

رئيس هيئة السكك احلديدية.
وق���ال ش��وش��ة ل����»م���ال وأع���م���ال«: إن���ه ج��ار 
التفاوض مع بنك االستثمار على إسقاط باقى 

الديون املتراكمة على الهيئة. 
على  االستثمار  بنك  مع  االتفاق  عن  وكشف 
تدبير قرض بقيمة 1.4 مليار جنيه خالل العام 
االستثمارية  املشروعات  لتمويل  اجلارى  املالى 
للهيئة. وذكر أن اخلطة االستثمارية ملشروعات 
الهيئة خالل العام املالى اجلارى تبلغ 5.7 مليار 
جنيه، سيتم متويل جزء منها عبر قروض بنك 

االستثمار القومى.
اجلانب  مع  اتفقت  الهيئة  أن  شوشه  وأك��د 
 700 ل��ت��وري��د  الفنية  ال��ش��روط  ع��ل��ى  امل��ج��رى 
أنه  وأض��اف  ي��ورو.  مليون  ب���700  مكيفة  عربة 
اخلاصة  املالية  الشروط  على  التفاوض  ج��اٍر 
من  بقرض  العربات  ش��راء  لتمويل  بالقرض، 

املجر.
وذكر أنه جرى توقيع اتفاق مبدئى مع املجر 
على توريد العربات، ألن شروطه أفضل مقارنه 

بباقى العروض.
من  ع��روض��ا  احل��دي��د  السكك  هيئة  وتلقت 
ل��ت��وري��د 700 عربة  ال��ص��ني، وامل��ج��ر وروس��ي��ا 

جديدة.
على صعيد متصل، لفت إلى أنه جاٍر جتهيز 

للسكر  القناة  شركة  أن  وأعمال«  »مال  علمت 
للتراجع  التابعة ملجموعة الغرير اإلماراتية تتجه 
املنيا،  مبحافظة  ف��دان  أل��ف   180 استثمار  عن 

لعدم التوصل التفاق نهائى مع احلكومة. 
التوافق  رغم  املشروع  فى  تطور  أى  يوجد  »ال 
مع  املاضى  فبراير  فى  النهائى  العقد  بنود  على 
الهيئة العامة لالستثمار والهيئة العامة ملشروعات 
التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة«، 

تبعا ملصادر حتدثت ل��»مال وأعمال«. 
ات��ف��اق للحصول  إل��ى  ال��ت��وص��ل  أض��اف��ت: مت 
بنظام  فدان  ألف   180 ومساحتها  األرض،  على 
قانون  وفقا ألحكام  سنة،   30 ملدة  االنتفاع،  حق 
جتديد  االتفاق  ويتضمن  وتعديالته،  االستثمار 
حق االنتفاع مرة واحدة فى حالة الوفاء بشروط 
للمشروع، وهو  الزمنى  للبرنامج  التعاقد، وطبقا 
5 سنوات، املرحلة األولى تشمل تطوير 20 ألف 
فدان  أل��ف   40 تطوير  يليها  ع��ام،  خ��الل  ف��دان 
خالل أربع سنوات، بينما يتم إنشاء مصنع إلنتاج 

السكر خالل عامني.
أشارت املصادر إلى وجود اتصاالت جترى مع 
مسئولى االستثمار والزراعة، لكن الرد أن العقد 
التى  اإليجابية،  »اخلطوة  قائلة:  قانونيا،  يدرس 
ننتظرها هى توقيع العقد«، متسائلة: »هل الدولة 

جادة ومستعدة لالستثمار أم ال؟«.
اجلدوى  دراس��ات  جميع  من  الشركة  وانتهت 
للمشروع  املالية  واملالءات  القانونية  واإلج��راءات 
ومتت املوافقة عليها من جانب احلكومة، وصدر 

فى  األرض  بتخصيص  املتعلق  اجلمهورى  القرار 
بنود  مناقشة  استغرق  ذلك  ورغ��م   ،2015 يناير 
على  املوافقة  ومت��ت  ع��ام،  عن  مايزيد  التعاقد 
العقد فى فبراير 2016،  والتوافق على  املشروع 
العقود  على  بالتوقيع  إيجابية  خطوة  اتخاذ  دون 

حتى اآلن، تبعا للمصادر.
يشمل املشروع إنتاج 400 ألف طن سكر، مبا 
يُعادل طاقة إنتاجية ثالثة مصانع، بجانب زراعة 
الشركة  تسعى  البنجر، حيث  من  ألف طن   150

إلنشاء مجمع صناعى زراعى كبير.
للمشروع  الرسمية  ب��األوراق  الشركة  وتقدمت 
ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وط��ل��ب��ت  ن��وف��م��ب��ر 2013،  ف��ى 
السماح  ال��وزراء،  من مجلس  التعمير  ملشروعات 

لها بالتصرف فى مساحة حتى 200 ألف فدان 
ملدة  االنتفاع  حق  بنظام  للسكر«  »القناة  لصالح 
زراعى  مشروع  إقامة  فى  الستغاللها  عاًما،   49
من  األب��ي��ض  السكر  إلن��ت��اج  ومصنع  ص��ن��اع��ى، 
البنجر، وذلك بالقيمة، التى تقدرها اللجنة العليا 
لتثمني أراضى الدولة، وبزيادة سنوية. واشترطت 
املعتمد،  الزمنى  بالبرنامج  الشركة  التزام  الهيئة 

وزراعة املساحة خالل عام.
وبناًء على ذلك صدر قرار من مجلس الوزراء، 
بالظهير  أرض  قطعة  تخصيص  على  باملوافقة 
ال��غ��رب��ى مل��ح��اف��ظ��ة امل��ن��ي��ا لصالح  ال��ص��ح��راوى 
بالقوات  العمليات  هيئة  موافقة  بعد  الشركة، 

املسلحة، وإجراء الدراسة البيئية.

األوضاع  لسوء  نتيجة  باخلارج  للعمل  وهاجرت 
 25 ث��ورة  تداعيات  منذ  السياحة  بها  متر  التى 

يناير 2011.
وأشار إلى أن مشكلة جنون أسعار الدوالر التى 
إال  لن حتل  املصرى  االقتصاد  تسببت فى شلل 
بتعافى السياحة من جديد، لذا يجب أن يتكاتف 
اجلميع حلل هذه املشكلة فى أقرب وقت ممكن.
وق���ال���ت ن����ورا ع��ل��ى، رئ��ي��س احت����اد ال��غ��رف 
أظهرت  احلالية  ال���دوالر  أزم��ة  إن  السياحية، 
العمالت  توفير  ف��ى  السياحة  صناعة  أهمية 
تراجع  أن  م��ؤك��دة  ال����دوالر،  خ��اص��ة  األجنبية 
والعامل  ب��ل  ب��ق��وة  س��اه��م  السياحة  وان��ح��س��ار 
العملة  لقلة  وذل��ك  ال��دوالر،  أزم��ة  فى  الرئيسى 
كانت  والتى  املصرفية،  السوق  داخ��ل  الصعبة 
وقبل  الطبيعية  الظروف  فى  السياحة  توفرها 

األحداث السياسية األخيرة.
وأضافت نورا على أن تعافى السياحة وعودتها 
لطبيعتها كما كانت قبل ثورة 25 يناير 2011 يحل 
املشكلة بل يحل مشاكل االقتصاد املصرى بصفة 

عامة.
السياحة  جلنة  رئيس  بلبع،  أحمد  وأوض���ح 
بوادر  أى  توجد  ال  أنه  األعمال،  رج��ال  بجمعية 
الوافدة  السياحية  احلركة  الستعادة  حقيقية 
ملصر، وأن األوضاع تسوء يوما بعد اآلخر بسبب 
أزمة فرض  السياسية جتاه  الرؤية  عدم وضوح 
حظر السفر الذى فرضته روسيا وبريطانيا على 
مصر، ولم تنجح أى محاوالت حتى اآلن فى إثناء 
هاتني الدولتني عن قرارهما بالرغم من اجلهود 
املصرية  املطارات  تأمني  فى  املبذولة  احلكومية 
التى طلبتها احلكومتان  الطلبات،  وتنفيذ جميع 

الروسية والبريطانية. 
الفنادق  معظم  الشديد  »لألسف  بلبع:  ق��ال 
لالنحسار  نتيجة  وخ��اوي��ة  م��ه��ج��ورة  أصبحت 
الشديد بل توقف احلركة نهائيا إلى الكثير منها، 
وأصبحت املدن السياحية مثل مدن األشباح التى 

ال��ش��روط اخل��اص��ة بتوريد 6 وح��دات  ك��راس��ة 
االستثمار  بنك  بتمويل عبر قرض من  جديدة، 

األوروبى ب�126 مليون يورو. 
بنك  م��ع  احل��دي��دي��ة  ال��س��ك��ك  هيئه  وق��ع��ت 
مليون  ب���126  ق��رض  على  األوروب���ى  االستثمار 

يورو لتمويل شراء 6 وحدات قطارات جديدة.
توريد  باقى صفقة  استالم  ج��اٍر  إن��ه  وق��ال: 

كنا نسمع عنها«. وأشار إلى انهيار معظم البنية 
األساسية واالستثمارات التى ضخها املستثمرون 
مليار   200 تتجاوز  والتى  السياحية،  امل��دن  فى 
والتطوير  الصيانة  أعمال  توقف  نتيجة  جنيه 
خالل اخلمس سنوات املاضية نظرا لالنخفاض 

الشديد الذى شهدته اإليرادات السياحية.
رئيس  عبداللطيف،  عاطف  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
احلل  إن  والسفر،  للسياحة  مسافرون  جمعية 
العاجل والسريع ألزمة الدوالر فى مصر مرتبط 
إلى  مشيرا  عهدها.  سابق  إلى  السياحة  بعودة 
تام  شبه  وتوقف  السياحة  تراجع  ظل  فى  أن��ه 
البنوك  باخلارج عن طريق  املصريني  لتحويالت 
وكذلك االستثمارات االجنبية وتراجع الصادرات 
الدوالر  املصرية كل هذا تسبب فى عدم وجود 

مما أحدث أزمة كبيرة.
الوحيد  القطاع  أن  إل��ى  عبداللطيف  وأش��ار 
إلى  االح��ت��ي��اج  دون  سريعا  النمو  على  ال��ق��ادر 
الوقت  فى  األق��ل  على  جديدة  استثمارات  ضخ 
احلالى هو السياحة، حيث إن مصر لديها تقريبا 
مشروعات سياحية من فنادق ومنشآت وأسطول 
تقريبا،  جنيه  مليار   250 بحوالى  تُ��ق��در  نقل 
شواطئ  بني  ما  سياحتها  بتنوع  مصر  وتتمتع 
الكثير هذا فضاًل  دينية وغيرها  وآثار وسياحة 
عن متتعها بجو جميل طوال العام. وذكر رئيس 
جمعية مسافرون للسياحة والسفر أنه حتى يعود 
لديه  ويكون  عهده،  سابق  إل��ى  السياحة  قطاع 
املقدرة على توفير الدوالر وثبات سعره بالسوق 
البد من حترك حكومى جاد متمثاًل فى مساندة 
خالل  من  السياحية  للمنشآت  املركزى  البنك 
إلجراء  املطلوب  التمويل  لتوفير  العاملة  البنوك 
أعمال الصيانة والتطوير وتوفير رواتب العاملني 
الفنادق  تتعرض  ال  حتى  السياحى  بالقطاع 
بأنها  واإلهمال علما  للتدمير  السياحية  والقرى 
من  البنوك  أم��وال  على  أغلبها  قائم  مشروعات 

املودعني، ويجب احلفاظ عليها أيضا.

وسيماف  قادر  مصنعى  من  مكيفة  عربة   212
متكنت  إذ  للتصنيع،  العربية  للهيئة  التابعني 

الهيئة من استالم 150 عربة من التعاقد.
ووقعت وزارة النقل مع الهيئة العربية للتصنيع 
على تعاقد توريد 212 عربة خالل أبريل 2012، 

وتعثر التعاقد بسبب بعض املشكالت املالية.
تفاصيل أخرى ص6

عبد العزيز الغرير

200 مليار جنيه استثمارات سياحية مهددة بالضياع بسبب سوء حالة الفنادق 


