
 بیان صحفى
 توقیع عقد انشاء مشروع مجمع تصنیع حامض الفوسفوریك بأبو طرطور

 شهد المهندس طارق المال ، وزیر البترول والثروة المعدنیة واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجدید، والسفیر الصینى
 بالقاهرة، لیاو لى تشانج توقیع عقد انشاء مشروع مجمع تصنیع حامض الفوسفوریك في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجدید

 المكون من شركة (CSCEC/WENGFU) بتكلفة حوالى 842 ملیون دوالر مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصینى
 هندسة البناء الصینیة وشركة "ونجفو" المحدودة والذى یتمتع بخبرة عالمیة في هذا المجال ، وتبلغ التكلفة االستثماریة االجمالیة
 للمشروع ملیار دوالر بطاقة إنتاجیة حوالى ملیون طن سنویًا إلنتاج حامض الفوسفوریك الذى یعتبر المادة األساسیة في صناعة

 األسمدة الفوسفاتیة البسیطة والمركبة وسیتم اقامته داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع ومساحة تخزین
 .تبلغ 3 ملیون متر مربع ویتبع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتیة واألسمدة والتي ستتولى تطویر وانشاء وإدارة وتشغیل المجمع
 كما تم توقیع عقد بیع طویل األجل لمنتج حامض الفوسفوریك بكمیة حوالى 500 ألف طن سنویًا بما یعادل نصف الكمیة المتوقع

 أحد أطراف التحالف الصینى والتي تعد أحد أكبر (WENGFU) انتاجها من المشروع مع شركة "وینجفو" المحدودة الصینیة
 .منتجى الصناعات الفوسفاتیة في العالم

 وقع االتفاقیتین المحاسب خالد الغزالى رئیس شركة فوسفات مصر والمهندس مدحت منیر العضو المنتدب لسركة الوادي الجدید
 للصناعات الفوسفاتیة وعن الجانب الصینى تشانج واي ساي مدیر شركة هندسة البناء الصینیة في مصر ولیو تشانج یو رئیس

 شركة ونجفو الصینیة، بحضور المهندس عالء خشب نائب الوزیر للثروة المعدنیة و الجیولوجي فكري یوسف وكیل الوزارة للثروة
 .المعدنیة والجیولوجي اسامة فاروق رئیس هیئة الثروة المعدنیة، واعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجدید

 وأكد المال عقب التوقیع أن المشروع یهدف إلى تحقیق أقصى استفادة من خام الفوسفات بأبو طرطور ویأتي تنفیذًا لرؤیة الرئیس
 السیسى بضرورة زیادة جذب االستثمارات في قطاع التعدین ورفع مساهمته في الناتج القومى وفى إطار استراتیجیة وزارة البترول

 لتحقیق االستغالل االقتصادى األمثل من ثروات مصر التعدینیة وفقًا لرؤیة وأهداف الدولة في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة من
 خالل إقامة مشروعات اقتصادیة تحقق القیمة المضافة من هذه الثروات التي تزخر بها مصر، مشیرًا إلى أن انشاء مثل هذه

 المشروعات یزید من الفرص االستثماریة في نطاق المحافظات وینمى مواردها ویحسن مستوى المعیشة بها ویوفر فرص عمل
 مباشرة وغیر مباشرة، وأضاف أن هذا المشروع یعتبر باكورة المشروعات بمنطقة أبو طرطور التي تتمتع بإمكانیات هائلة سوف

 .تسمح بإقامة أكثر من وحدة إنتاجیة ومشروعات تكمیلیة
 ومن جانبه أشار رئیس شركة فوسفات مصر إلى أنه قد تم االنتهاء من عمل جمیع الدراسات الخاصة بالمشروع من الناحیة الفنیة

 واالقتصادیة والمالیة وتم اختیار التحالف الصینى الفائز كمقاول رئیسى لتنفیذ المشروع بنظام تسلیم مفتاح ، مشیرًا إلى أن المشروع
 سیتضمن عدة وحدات إنتاجیة تشمل وحدة انتاج حامض الكبریتیك ووحدة انتاج وتركیز حامض الفوسفوریك ووحدة تنقیة الحامض
 والتي تعد األولى عالمیًا في مثل هذه الصناعات مما سیحدث ثورة تكنولوجیة في تصنیع حامض الفوسفوریك باإلضافة إلى المرافق
 والخدمات المساعدة والتولید الذاتي للطاقة الكهربائیة باستغالل الحرارة المتولدة من عملیة تصنیع حامض الكبریتیك، وأكد أنه سیتم

 األخذ في االعتبار الدراسات األولیة التي قامت بها شركتى انبى وفلور للمرافق العامة والتخطیط الكلى للوحدات المختلفة وكذلك
 التقییم الفني والمالى للمناقصة العالمیة التي طرحت في عام 2018 في هذا الشأن ، ولفت إلى أنه من المخطط أن یبدأ انتاج

 .المشروع بعد عامین ونصف من بدء تنفیذ المشروع باإلضافة إلى 6 أشهر للتشغیل التجریبى


