اخلريطت األستثماريت نهشركت انقابضت نهنقم انبحري
وانربي وشركاتها انتابعت

انشركت انقابضت نهنقم انبحري وانربي

 مشروع إنشاء وادارة وتشغيم حمطت متعددة االغراض عهً االرصفت من  55اىل 26
مبيناء االسكندريت

 تم تأسيس شركة المجموعة المصرية لممحطات متعددة االغراض بغرض تصميم وانشاء وتشغيل محطة متعددة
االغراض عمى االرصفة من (  )84-77بميناء االسكندرية ويتكون هيكل رأسمالها من ( هيئة ميناء االسكندرية
 ، %56هيئة قناة السويس  ، %55الشركة القابضة لمنقل البحرى والبرى  ، %42شركة االسكندرية لتداول
الحاويات والبضائع 2 ) %35
 يبمغ طول االرصفة  4722متر بأعماق تصل الى  39.7متر و تبمغ مساحة ساحات التداول  767ألف م4
وتبمغ طاقة التداول لممحطة من  34الى  37مميون طن بضائع سنوياً سيتم تقسيمها الى ثالث محطات تداول

(حاويات  /بضائع عامة  /سيارات) ويصل تداول الحاويات الى مميون ومائتين خمسين حاوية مكافئة وسوف
تكون المحطة قادرة عمى استقبال  8سفن فى وقت واحد ،كما تستطيع استقبال من 8الى  :بارجات مائية 2
 تم أختيار شركة  CMATHكمشغل عالمي إلدارة وتشغيل وصيانة المحطة .

انشركت انقابضت نهنقم انبحري وانربي

 مشروع انشاء ميناء جاف مبدينت دمياط اجلديدة

 فى إطار مشاركة الشركة القابضة فى المشروعات القومية فى مجال الموانئ الجافة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل
من الشركة القابضة لمنقل البحرى والبرى وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وشركة سبيشيال جروب لمتجارة
واإلستثمار ( كقائد لمتحالف ) وعدد من الشركات المتخصصة وذلك النشاء وتشغيل الميناء الجاف بمدينة دمياط
الجديدة بمحافظة دمياط التابع لمهيئة العامة لمموانئ البرية والجافة عمى مساحة  36.7فدان  ،حيث إنتهى المكتب

اإلستشاري من إعداد الدراسة التسويقية لممشروع وجارى قيامه بإعداد دراسة الجدوى اإلقتصادية له .

اذلدف من ادلشروع

 العمل عمى سرعة التداول لكافة أنواع البضائع وخفض تكمفة النقل وخدمة المناطق الصناعية وتقديم خدمات القيمة
المضافة وتسهيل عمميات النقل لحركة الصادرات والواردات .

شركت االسكندريت نتداول احلاوياث وانبضائع

ادلشروعاث احلانيت

مشروع تعميق وتدعيم جسء من رصيف  62مبيناء اندخيهت

 مشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف  ;8بميناء الدخيمة عمى مرحمتين (مرحمة أولى بطول 622م  /مرحمة
ثانية 572م) ليصل العمق الى  38م لتمبية متطمبات الخطوط المالحية المتعاممة معها بما يسهم فى زيادة حجم
التداول وبالتالى زيادة العائد .
 تم االنتهاء من المرحمة األولى وتم استقبال السفن العمالقة بداية من شهر نوفمبر 2 4242
 جارى العمل فى تنفيذ المرحمة الثانية بواسطة شركة إيجيكو (النصر لممبانى واالنشاءات ) ومن المتوقع
االنتهاء من المشروع فى يونيو عام 2 4244

شركت دمياط نتداول احلاوياث وانبضائع

ادلشروعاث احلانيت

مشروع تدعيم وتعميق االرصفت من ()2:6مبيناء دمياط

 تقوم الشركة بتطوير الرصيف الحالى لمحطتها عن طريق التعميق والتدعيم امام األرصفة من ( )8:3بطول
3672م بهدف زيادة العمق من  36.7م الى 39م ويهدف المشروع ان تصل الطاقة القصوى ألجمالى أرصفة
المحطة( )8:3الى  3,:مميون حاوية مكافئة سنويا.
 يتم تنفيذ المشروع عمى  6مراحل وقد تم البدء فى التنفيذ فى  423:/32/32حيث تم االنتهاء من المرحمة
األولى والثانية والثالثة وجارى العمل فى المرحمة الرابعة  -عمما بأنه من المتوقع االنتهاء من المشروع خالل
عام .4244

شركت بىرسعيد نتداول احلاوياث وانبضائع

 زيادة طىل رصيف احلاوياث احلاىل حملطت حاوياث انشركت مبيناء غرب بىرسعيد بضم
رصيف انبرتول جنىبا

 تقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع الهيئة العامة االقتصادية لقناة السويس لضم رصيف البترول جنوباً كامتداد
طبيعى لمرصيف الحالى بطول 6:2م ليصبح اجمالي طول رصيف الحاويات حوالي 3652م باالضافة الى ضم
جميع الساحات الغير مستغمة داخل الميناء لساحات حاويات المحطة ليصبح تداول الحاويات النشاط الرئيسي
لميناء غرب بورسعيد  ،وذلك بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العمالقة من اجيال السفن الحديثة وزيادة
القدرة التنافسية لمشركة السيما فى ظل التطورات السريعة التى تشهدها المنطقة 2

