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وتشغیل عدد من أنشطةوالخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات إلدارة

مرفق السكك الحدیدیة

============================================
=====
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العام والخاص فيالمقاوالت واالستشارات الھندسیة بھدف التعاون بین القطاعین
من أنشطة  مرفق السككالمشاركة في إنشاء عدد من الشركات إلدارة وتشغیل عدد

دولیین وصوالً لتقدیم خدمةالحدیدیة باالشتراك مع مكاتب استشاریة دولیة ومشغلین
الذي ینقل المالیین من الركابمتمیزة للجمھور واالرتقاء بھذا المرفق الحیوي الھام

سنویاً وتحسین أحوال العاملین بالھیئة .

انھ منذ ان شرفھاكد وزیر النقل في بدایة كلمتھ خالل فعالیات توقیع البروتوكول
حقیبھ وزاره النقل  فقدفخامھ الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس الجمھوریھ بتولي

بوسائل نقل  حدیثةوجھ فخامھ الرئیس بتعظیم منظومھ النقل الجماعي في مصر
الحدیثھ مثل شبكھومتطورة وصدیقھ للبیئة مشیراً إلى ان كافھ وسائل المواصالت

ترامووالمونوریلLRTالخفیفالكھربائيوالقطارالسریعھالكھربائیھالقطارات
مشغلینالىوتشغیلھاادارتھاإسنادسیتمBRTواتوبیساتقیرابومترووالرمل

في مجالقطاع خاص دولیین متخصصین مضیفاُ  ان مشاركھ القطاع الخاص
خاصة وأن كلوادارة وتشغیل عدد من انشطة مرفق السكة الحدید لیس خصخصھ

قیمھ التذاكر ستظل الدولھانشطھ ومرافق السكھ الحدید  ستظل مملوكة للدولة وان



ھي المحددة لھا  وأن الھدف من ھذه الشراكة ھو تحسین الخدمھ المقدمھ لجمھور
الركاب.

الراغبة فيوأوضح الوزیر ان ھذا البروتوكول مع كبریات الشركات المصریھ
المقدمھ للمواطنیناالستثمار في قطاع السكك الحدیدیھ للنھوض بمستوى الخدمھ

دخول القطاع الخاصیمثل نقل نوعیة ھامة في منظومة السكة الحدیدیة حیث أن
سیساھم في تحقیق التنافسیھفي مجال االداره والتشغیل لعدد من انشطھ السكھ الحدید
المقدمھ لجمھور الركاب وبین الشركات المختلفھ بما یعود على رفع مستوى الخدمھ

الحدید وتعظیم مواردهكذلك سیساھم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكھ
بالسكة الحدید في كافھكما ستنعكس ھذه المنظومھ الجدیده ایجابیا على العاملین
مالئمھ تزید من االنتاجیھالنواحي الفنیھ والصحیھ واالجتماعیھ بما یخلق بیئھ عمل

و مستوى الخدمھ المقدمھ .

في إدارة وتشغیلوأضاف وزیر النقل  ان دخول القطاع الخاص واالستثمار
والبضائع و جراراتانشطھ السكھ الحدید یشتمل على  قطاعات عربات الركاب

الحدید باالضافھ الىالسكھ الحدید وقطاع اصالح و صیانھ وتجدید خطوط السكھ
الفتا الى ان اھمانشاء شركات في مجال الورش المختلفھ بھیئھ السكھ الحدید

وتشغیل نقل البضائعاألنشطة المطروحة لالستثمار بھا تشمل ( انشاء شركة إلدارة
شركة للخدمات المتكاملة– انشاء شركة إلدارة وتشغیل القطارات السیاحیة – انشاء
المكیفة الروسي) – انشاء– انشاء شركة للنقل المتمیز ( قطارات تالجو – العربات

الصالح وعمراتشركة الصالح وعمرات وتطویر عربات الركاب- انشاء شركة
وتطویروتطویر عربات البضائع – انشاء شركة جدیدة الصالح وعمرات

الجرارات بالتبین –الجرارات الجدیدة – انشاء شركة الصالح وعمرات وتطویر
– انشاء شركةمشاركة شركة ایرتراك في اعمال تجدید وصیانة الخطوط الحدیدیة

جدیدة لتجدید وصیانة الخطوط الحدیدیة)



وأشار الفریق مھندس كامل الوزیر  ان البروتوكول یشمل قیام الشركات بالتقدم
لوضع تصوربمكتب استشاري دولي متخصص الجراء كافة الدراسات الالزمة

الي القطاع الخاصشامل لمنھجیة نقل إدارة وتشغیل بعض القطارات من الھیئة
الفتا الى أن ھذه الشركاتوكذا التقدم بمشغل عالمي لھ خبرة في تشغیل القطارات

المصریین لكل في ھذهستشھد اھتماماً كبیرة بالعنصر البشري وان نسبة العاملین
بالشركاتالعاملینحجماجماليمن%90عنالتقلالشركات

مع ھیئة السكة الحدیدوجدیراً بالذكر ان الشركات التي قامت بتوقیع البروتوكول
– شركةھي ( شركة اوراسكوم- شركة السویدي الیكتریك – شركة سمكریت

الغرابلي –المقاولون العرب – شركة كونكورد – شركة حسن عالم – شركة
شركة الكان – شركة تراینجل ) .


