
 وزارة المالیة:

 

 3 تحالفات عالمیة من سنغافورة وألمانیا  والهند واإلمارات ومصر تتنافس علي إنشاء

 میناء جاف في 6 أكتوبر

 

 المشروع الجدید یقام علي مساحة 100 فدان باستثمارات 100 ملیون دوالر

 

 

  أعلنت وزارة المالیة عن تنافس 3 تحالفات لشركات عالمیة من ألمانیا وسنغافورة والهند

 واإلمارات ومصر للفوز بعقد إنشاء میناء جاف لخدمة المنطقة الصناعیة بمدینة 6 اكتوبر

 والمتوقع أن تصل استثماراته ألكثر من 100 ملیون دوالر.

 وذكر بیان أصدرته الوزارة الیوم "األحد" أن الوحدة المركزیة لمشروعات المشاركة مع القطاع

 الخاص التابعة للوزارة تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع المیناء الجاف

 من 3 تحالفات هي :

1-     تحالف بقیادة شركة كونكور (الهندیة) ویضم مجموعة حسن عالم وشركة بي أس أیه (
 PSA) (سنغافورة).

 2-     تحالف تقوده شركة موانئ دبي العالمیة بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري

 والبحري.

 3-     تحالف تقوده مجموعة السویدي لإللكترونیات ویضم شركتي شنكر مصر (المانیا) وثري

 ایه إنترناشیونال.

 وأوضح البیان أن الوحدة المركزیة للمشاركة انتهت من جمیع إجراءات طرح مشروع المیناء

 الجاف التابع لهیئة الموانئ البریة والجافة التابعة لوزارة النقل حیث سیقام بنظام المشاركة مع

 القطاع الخاص P.P.P ، كما أن التحالفات الثالثة مؤهلة بالفعل للمشاركة في المشروع الذي



 سیقام على مساحة 100 فدان بمدینة 6 أكتوبر كمیناء للتخلیص الجمركي للحاویات المتداولة

 عبر مینائي اإلسكندریة والدخیلة، وهو ما یسهم في التخفیف من تكدس الحاویات في مینائي

 اإلسكندریة والدخیلة  باإلضافة إلى خدمة المنطقة الصناعیة بالمدینة كما سیعمل المیناء الجدید

 علي إیجاد الكثیر من فرص العمل الجدیدة بالمیناء الجاف والمركز اللوجستي المزمع إنشاؤه

 لخدمته.

 وأشار البیان إلى ان مدة التعاقد علي تنفیذ وتشغیل هذا المشروع تصل الي 30 عاما بنهایتها

 ستؤول ملكیة المشروع إلى الدولة، ومن المتوقع أن یتم تقدیم العطاءات الفنیة والمالیة خالل شهر

 مایو المقبل ومن ثم التقییم والترسیة واإلعالن عن صاحب العطاء الفائز.

 وأكد البیان أن مشروع المیناء الجاف یأتي ضمن جهود وزارة النقل لتطویر منظومات النقل

 البري والبحري والسكك الحدیدیة والتي تخدم حركة انتقال األشخاص والبضائع باعتبار أن شبكة

  النقل  تعد أحد األدوات الرئیسیة لتحقیق النمو االقتصادي.


