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  بيان 

 صحف 
 ٢٠٢٠أبريل  ٨األربعاء 

تشغيل خط إعادة تأهيل و بتنفيذ وتمويل أعمال  الفائز  اإلعالن عن التحالف
الغردقة( لنقل البضائع والركاب  –ا سفاج –قنا  -طرطور  الحديد )أبو السكة 

 المفتاح. بنظام تسليم 
 

كة الوادى للصناعات الفوسفاتية واألسمدة  كة  –يرس شر وعوافكو )بالنيابة عن شر تحت التأسيس(  أن  – المرسر
  تعلن عن نتيجة التقييم 

 –قنا  –لمناقصة إعادة وتأهيل وتشغيل خط السكة الحديد )أبوطرطور  والمال   الفن 
كات ) سايبم التحالف  بإختيار الغردقة( لنقل البضائع والركاب وذلك  –سفاجا   –سالشيف  –المكون من شر

يك ( إيطاليا السويدي بحضور خالل إجتماع تم عرض هذه النتيجة  وقد ، ألعمالللفوز بتنفيذ امرص -إليكتر
اير  ٩وذلك بتاري    خ  ممثلي   لكل من وزارة النقل وهيئة سكك حديد مرص وافق ممثلو الجهتي    حيث،  ٢٠٢٠فتر

(  السويدي –سالشيف  –عن نتيجة التقييم ، وعليه فإن التحالف الفائز )سايبم  رسم  عىل اإلعالن بشكل 
  سيبدأ عىل الفور 
كة  ف  مناقشة الخطوات المقبلة وخارطة الطريق لتنفيذ األعمال وذلك بالتنسيق مع شر

كة  وعوافكو)بالنيابة عن شر  نشاء( وهيئة سكك حديد مرص . تحت اإل  – المرسر
 

 رشكة الم رشوع  )تحت اإلنشاء(    
من البداية وضع المسئولون عن خطة تطوير هضبة أبوطرطور نصب أعينهم تنوع أوجه التطوير وتكاملها 

 القوم  القصوى من موارد الهضبة الطبيعية وإعالء القيمة المضافة لهذا الكت    االستفادةبشكل يضمن تحقيق 
 مستغل. الضخم الغت  

 

ورة وجود خط سكة حديد يربط ما بي   موقع مصنع  وف  سبيل تحقيق هذا الهدف تضمن برنامج التطوير ض 
إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد وميناء سفاجا عىل ساحل البحر األحمر  

  عان  لسوء الحظ  ميناء سفاجا عىل البحر األحمر ، هذا الخط الذى
ر وشقة  ف  حقبة زمنية ماضية من الترص 

 وبشدة إل إعادة تأهيله وتشغيله  األجزاء بعض 
ً
من األمر الذى أدى إل توقفه ، وعليه فقد دعت الحاجة حاليا

إنشاء مجمع كجزء من خطة التنمية الخاصة بهضبة أبوطرطور ، حيث أنه ومع   أجل تلبية متطلبات النقل
  أبو طرطور 

العالمية زيادة الصادرات إل األسواق األمر الذى سيتبعه إنتاج حامض الفوسفوريك الجديد ف 
  المختلفة عتر البحر األحمر أصبح إعادة تأهيل خط السكة الحديد أمًرا 

ً
 .غن  عنهال  أساسيا

 
كة وافكو )بالنيابة عن شر وف  سبيل تحقيق هذا الهدف  وعكة فإن شر ( قد أجرت مسح أول بطول مسار المرسر

وذلك للحصول عىل تقديرات أولية ألنواع وكميات المواد  ٢٠١٧ وذلك عاممن أبو طرطور إل سفاجا الخط 
  المستخدمة 
كة وافكو عام  للمسار، التأهيلأعمال إعادة  ف   نمساوي استشاريبتعيي    ٢٠١٨تىل هذا قيام شر

 /   
لتقييم جدوى  اقتصاديةفنية إلجراء دراسة ( Rail Expert Consult – REC )تحالف مرصي/  ألمان 

وع وذلك  عىل معطيات المسح األول المرسر
ً
وعل بناءا   هذه الدراسة  ، تقييم جدوى المرسر

خلصت بالفعل  النر
وعإل جدوى  الدعم  مباشر بسيناريوهاتبشكل  ارتبطتهذه الجدوى قد  ،من الناحية االقتصادية  المرسر

وع    المختلفة للمرسر
  من الممكن أن تقدمها وزارة النقل  النر

أثبتت الدراسة أنها ستؤدى بشكل مباشر إل  والنر
وع.  اقتصادياتتحسي     المرسر
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كة وافكو بطرح مناقصة ألعمال  ٢٠١٨بنهاية عام  خط السكة الحديد  وتشغيل إعادة تأهيلو تمويل قامت شر
اتيجية تدريجية و  تفصيىل  ستندات الطرح نطاق أعمال تسليم المفتاح حيث تضمنت مبنظام  عىل أساس استر

 . تنفيذ لل
 

  وكذلك خطة للتعاون مع  تمويىل  أفضل عرض بتقديم قام التحالف الفائز  هذا وقد 
كنر    Ferrovie delloشر

Stato (FS) وSALCEF  من المخطط أن يتضمن الخط حيث  بالكاملللخط  والصيانةللقيام بأعمال التشغيل
  محطة لتداول المنتجات 
 
ق النيل  -لمحافظة قنا  الصحراويالظهت   ف تحويل النقل من السكة لتسهيل شر

للخط وكذلك تعديل المسار ليسمح  أكتر عدد من المستخدمي   الحديد إل الشاحنات والعكس لضمان جذب 
بي   المناطق السياحية من أسوان إل األقرص  لخط وذلكهذا ا باستخدامللمرة األول  بإضافة خدمة نقل الركاب

 الغردقة. إل  ومن سفاجا 
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