
 .لٌصبح مٌناء صناعى( أبو طرطور)تطوٌر مٌناء سفاجا التعدٌنى 

 إعــــداد وتقــــدٌـــــم

 .محفوظ محمد طه مرزوق/ ح .لـــــواء بحــــرى أ
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 .الصناعٌة للتنمٌة العامة للهٌئة البحرى اإلستشارى•
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 .المنطقة الصناعٌة األولى 



 تعرٌف المٌناء  -1

 -:المــــوقـــــع  1-1 

 

 (ابو طرطور)موقع مٌناء سفاجا 









 -:وصف المٌناء / المهمه الحالٌه  1-2

 الوضع القائم



 Indicator Performance Port  (PPI) األداء مؤشرات 1-3
 

 -: الرئٌسٌة الفنٌة المؤشرات 1-3-1
 

ساعة / طن 1500 : الشحن معدل . 

ساعة 38 مٌناء من طن 30,000 حمولة سفٌنة بقاء زمن. 

سنة / طن ملٌون 3 : الرصٌف إنتاجٌة. 

بالمٌناء البضاعة بقاء زمن (Dwell Time) : 21ٌوم. 
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 -:المزاٌا التنافسٌة  1-4

 الخصائص البحرٌة لمٌناء سفاجا 1-4-1

 

 



   : النقـــــــــل تكلفــــة 1-4-2

 النقــل البــرى: 

 : الحدٌد السكة -أ
 

oاألقل على ونصف عام خالل علٌها التغلب متوقع فنٌة ألسباب منتظم غٌر 

oالى جنٌه 83  ، طرطور أبو مٌناء الى جنٌه 78 حالٌا الطن نقل تكلفة 

 . (الطن على جنٌه 5 الفرق) األدبٌة مٌناء
 



 : بالشاحنات النقل – ب
 

o55 :53 من أبوطرطور مٌناء الى الطن نقل تكلفة وٌتراوح حالٌا منتظم 

 جنٌه

oجنٌه 75 : 72 من السخنة / األدبٌة مٌنائى الى الطن نقل وتكلفة. 
 

 النقل البحرى: 
 

 :   ( charter )تكلفة إٌجار سفٌنة بنظام  –أ 
 

oدوالر 30 – 28 من الهند موانئ الى السخنة / األدبٌة مٌنائى من 

 . للطن

oللطن دوالر 25 – 23 من الهند موانئ الى أبوطرطور مٌناء من . 

 



 

 : األتٌة لألسباب أبوطرطور مٌناء من النولون أسعار إنخفاض ٌرجع – ب
 

oبقاء زمن إختصار وبالتالى للمٌناء العالى والتفرٌغ الشحن معدل 

 األدبٌة بمٌناء والتفرٌغ الشحـــن معدل) الثلث الى بالمٌناء السفٌنة

 بمٌناء والتفرٌغ الشحن معدل ٌبلغ بٌنما الٌـوم / طن 4,000 والسخنة

 .( الٌوم / طن 10,000 من أكثر أبوطرطور

 

oبمقدار الشحن لسفن اإلبحار مسافة زٌادة : 

 .زٌادة إبحــار ساعــــة 36 : 28 من = مٌل 360 = 2 × مٌل 180

 

oلمٌنـــاء الخارجٌة اإلنتظار بمنطقة للسفٌنة اإلنتظار زمن زٌادة 
 على ساعــــــة48  بحوالى ( OUTER WAITING AREA) األدبٌة

 . األقل

 



 

oأبو مٌنــاء مــــن للشحن أوناش بدون رخٌصة سفن إٌجار إمكانٌة 

 أبوطرطور مٌنــاء مــــــن النولون سعر ٌقل الحالة هذه وفى ، طرطور

   . والسخنة األدبٌة موانـــئ عــــن الطن / دوالر 3 الـــى الفارق لٌصل

 

 

 

 

 

 مقارنة طرطور أبو مٌناء وإلى من والبحرى البرى النقل أسعار فروق

 : (السخنة / األدبٌة) بالموانئ

 

 أبو مٌناء لصالح منها جزء أو كلها إستخدامها ٌمكن ، للطن دوالر 6

 . المحطة كفاءة رفع أعمال تكلفة ولتغطٌة طرطور

 

 الخالصة



 اقرب الموانئ المصرٌة الى افرٌقٌا  1-4-3



 
 مٌناء 40 ، تجارى مٌناء 15•

 .تخصصى

 

 ملٌون 135 = 2011 عام فى •

 (TEU) مكافئة حاوٌة 6,8 + طن

 البحرى النقل منظومة في التعديني سفاجا ميناء موقع 1-5

 المصرى
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 -:االسس واإلعتبارات التى بنٌت علٌها فكرة التطوٌر -2

 المخطط العام لمٌناء سفاجا الكبٌر 
 (ملٌون طن سنوٌا 40)كم ارصفة بطاقة  5



 (Master Plans) عامة مخططات أى مع التناقض وعدم التكامل•

 . النقل وزارة رأسها وعلى أخرى وزارات أعدتها
 

 ٌخص فٌما بالتغٌٌر تسمح التى الكافٌة بالدرجة مرنا التخطٌط ٌكون أن•

 والمساحات المطلوبة األرصفة وعدد وأبعاد البضائع ونوع حجم

 المقدمة العمل لخطة طبقا واللوجستٌات والطرق للتخزٌن المخصصة

 التحقق عدم ضوء فى وذلك رئٌسٌة مشاكل دون صانع كل من
(Uncertainty) المناطق وإلى من المتداولة البضائع ونوع حجم من 

 التعدٌنٌة والمواد والخارجى المباشر الخلفى الظهٌر ومناطق الصناعٌة

 .النهائى المنتج أو الوسٌطة المواد أو الخام صورتها فى
 

 صب / جاف صب / عامة بضاعة) البضائع أنواع جمٌع تداول إمكانٌة•

 قٌود بال الحاوٌات سفن غٌر على المحملة الحاوٌات فٌها بما (سائل

 .(التعدٌنى سفاجا كمٌناء)



 بضاعة / سائل صب / جاف صب) بأنواعها النقل سفن إستخدام إمكانٌة•
 ( Regular Line) منتظم كخط تعمل ( رورو / سرٌعة سفن / عامة

 / ضبا / ٌنبع / العقبة / زنٌمة أبو / السخنة / السوٌس / األدبٌة بموانى

   .جٌبوتى / بورسودان / سواكن / الحدٌدة / جدة
 

 ألنواع والخارجى الداخلى والنقل والتخزٌن التداول إحتٌاجات تلبٌة•

 المباشر لخلفىا الظهٌر منطقة وإلى من المحتملة المتداولة البضائع

 .البعٌد الخلفى والظهٌر
 

   . المحورٌة المحلٌة الموانى فى المتاحة اإلمكانٌات إستخدام•
 

 تم والتى طرطور أبو التعدٌنى سفاجا مٌناء تطوٌر دراسة من اإلستفادة•
 . (2013 ٌولٌو ((HPC األلمانى اإلستشارى المكتب بمعرفة) تدقٌقها

 إعدادها تم والذى الكبٌر سفاجا لمٌناء العام بالمخطط الخاصة والدراسة
 .2007 اإلسكندرٌة جامعة الهندسة كلٌة بمعرفة



 المهنٌة الصحة ، السالمة ، البٌئة إشتراطات مع المشروعات موائمة•
   .(ISPS) لألمن الدولٌة والمدونة

 

  .األولى للمرحلة جارٌة  تشغٌل وتكلفة إستثمارٌة تكلفة أقل•
 

 البنك بمعرفة إعدادها السابق الدراسات وتوصٌات نتائج مع ٌتوافق أن•

 للصب إضافٌة لمحطات الماسة مصر حاجة بشأن (2012ماٌو) الدولى

 وتوصٌات نتائج وكذا 2016 عام من إعتبارا العامة والبضاعة الجاف

 والتى اإلضافٌة السكانٌة الزٌادة توطٌن إعادة بشأن الجاٌكا دراسات

 .2050 عام فى نسمة ملٌون 50 إلى ستصل
 

 التعدٌنٌة الموانى قىببا بالمنطقة إقامتها المنتظر الصناعٌة المناطق ربط•

 الوصول لمتطلبات تحقٌقا وذلك والمصنعة الخام المواد تبادل لتسهٌل
 ٌحقق وبما متقطع والغٌر للبضائع والمستمر (Just in Time) الموقوت

   .(اللوجٌستٌة التكلفة زٌادة أسباب إحدى) والنقل التخزٌن تكلفة تقلٌل

  



 -: التطوٌر فكرة -3
 

 متخصصة صناعٌة مشروعات إنشاء

 المٌناء داخل عالٌه مضافة قٌمة ذات

   اللوجٌستٌة متطلباتها مع ومتكاملة

   ٌحقق بما والتخزٌن بالنقل الخاصة

   اإلمداد سلسلة تكلفة تقلٌل

(Supply Chain) الصناعات لهذه 

   الخالٌة المساحات بإستغالل وذلك

   تقدر والتى المٌناء داخل

   التركٌز مع 2م 810000 بمساحة

  التى الصناعٌة المشروعات على

   للمٌناء الرئٌسى النشاط على تعتمد

  للمٌناء المباشر الظهٌر إحتٌاجات تلبى التى المشروعات وباقى (الفوسفات خام)
 (الوادى جنوب محافظات) مباشر الغٌر والظهٌر (األحمر البحر محافظة)

 .الذهبى المثلث اإلقتصادٌة والمنطقة



 -: التطوٌر مشروع وصف  -4

 -: مرحلتٌن من المشروع ٌتكون

   :األولى المرحلة

 لصناعات األساسٌة البنٌة القامة مشروع (2) عدد وتشمل•
 : كاألتى متخصصة

 األسمدة صناعة لمنطقة األساسٌة البنٌة إنشاء : األول المشروع•
 .(الفوسفورٌك حامض) الفوسفاتٌة

 .غذائٌة صناعات لمنطقة األساسٌة البنٌة إنشاء: الثانى المشروع•

 : الثانٌة المرحلة

 على صناعٌة مناطق / صناعٌة لمنطقة األساسٌة البنٌة إنشاء•

 مشروعات  الحتٌاجات طبقا تجهز2م430000 إجمالٌة مساحة
 . الذهبى المثلث منطقة تطوٌر



 -:األولىالمرحلة 
 

إنشاء البنٌة األساسٌة لمنطقة صناعة األسمدة الفوسفاتٌة : األول المشروع  -1
 (:حامض الفوسفورٌك)

 

 . 2م 160000:المساحة  -أ

 طن  1,000,000تصنٌع : الغرض  -ب

 حمض الفوسفورٌك داخل سنوٌا 

 .للتصدٌرالمٌناء 

 
 

 -:مكونات البنٌة األساسٌة  -ج

 إنشاء محطة تداول وتخزٌن  1-ج

 السائلالصب ونقل 

 :كاألتى( حامض الكبرٌتٌك/ حامض الفوسفورٌك )  



 عن ٌبعد (Piled Pier) السائل الصب لتداول بحرى رصٌف إنشاء 1-1-ج

 حدود فً إجمالٌة وبتكلفة متر 50 بعرض متر 260 الساحل
 . دوالر 27,000,000

 2م 50,000 مساحة على (Tank Farm) تنكات منطقة إنشاء 2-1-ج

 30 بقطر الفوسفورٌك حامض لتداول تنكات 6 عدد من مكونة

 إجمالٌة بتكلفة الواحد للتانك متر 15 وإرتفاع متر
 .دوالر 25,000,000

 متعدده ومحابس وأنابٌب طلمبات من مكونة تداول منظومة إنشاء 3-1-ج

 حامض ومعادلة ولتطهٌر الملوثة المٌاة لتجمٌع وتنكات المقاسات

  إجمالٌة بتكلفة إدارٌة ومبانى تحكم وغرف الفوسفورٌك
 .دوالر 4,000,000

 2,000,000 بتكلفة الكبرٌتٌك حامض لتداول منطقة تجهٌز 4-1-ج

 .دوالر

 .دوالر 58,000,000 : للمحطة اإلجمالٌة التكلفة5-1-ج



 (الكبرٌت خام) الجاف الصب ونقل وتخزٌن تداول محطة إنشاء 2-ج
 : كاالتى

 18,000,000 بتكلفة الكبرٌت لخام 2م 10000 مخزن إنشاء 1-2-ج
 .وملحقاتة دوالر

 

 من األلى النقل ومستلزمات للخام إتجاه ومحول سٌور أنظمة إنشاء2-2-ج
 على المخزن ومن المخزن على دوالر 5,000,000 بتكلفة السفٌنة
 .التصنٌع منطقة

 

 بتكلفة األساسٌة البنٌة مرافق وباقى وطرق تداول معدات تجهٌز 3-2-ج
 .دوالر 7,000,000

 

 .دوالر 30,000,000 للمحطة اإلجمالٌة التكلفة4-2-ج
 

 إجمالٌة بطاقة الحالى الرصٌف إنتاجٌة فائض المحطة تستخدم -: ملحوظة
 .سنوٌا خام كبرٌت / طن 500,000



 :الفوسفورٌك حامض إنتاج مصنع إلقامة األساسٌة المرافق تجهٌز 3 -ج
 

 .2م 100000 المساحة 1-3-ج
  

 2,000,000 تكلفة بإجمالى وترفٌقها األرضٌة المساحة تجهٌز 2-3-ج
 .دوالر

دوالر 90,000,000= إجمالى تكلفة المشروع األول   

  25%  = (IRR) معدل العائد الداخلً

 (سنة 7,5)فترة اإلسترداد 

 (سنة 15) مدة عقد اإلمتٌاز 



 -:غذائٌة صناعات لمنطقة األساسٌة البنٌة إنشاء : الثانى المشروع  - 2
  

 .2م160000 : المساحة -أ

 : الغرض -ب

 منتجات وباقى الدقٌق وتعبئة المستوردة الحبوب طحن صناعة إقامة•

 السوق إحتٌاجات لسد سنة / طن 1,200,000 إجمالٌة بطاقة الطحن
  والتصدٌر المحلى

 وطازجة محفوظة لحوم مصنع إقامة•

 رأس 122,000 بطاقة ألى ومجزر

 السوق إحتٌاجات لسد سنة / ماشٌة

 .والتصدٌر المحلى

 



Bulk Dry Grain ) (حبوب) جاف صب تداول محطة إنشاء 1-ج
Terminal) كاالتى وذلك:   

 . متر 184 بطول رصٌف إنشاء•

 اإلجمالى لٌصبح متر 35 بمسافة الرصٌف شمال درفٌل 1 عدد إنشاء•
 . متر 514 (Berthing Line) الرباط خط



  والسعة متر 15 وإرتفاع متر 8 بقطر للغالل صومعة 35 إنشاء•
 . طن 94,500 سعة وبإجمالى الواحدة للصومعة طن 2700

 .2م 40000 المستخدمة اإلجمالٌة المساحة•

 . مطحن القامة 2م 40000 مساحة تجهٌز•

 .دوالر 60,000,000 اإلجمالٌة التكلفة•

سنة 13=  فترة االسترداد     

 9%  = (IRR) معدل العائد الداخلً

سنة 25) مدة عقد اإلمتٌاز   ) 





  حٌة حٌوانات تداول محطة إنشاء 2-ج

 .الحٌة للحٌوانات حظٌرة إنشاء•

 . الحظٌرة إلى الرصٌف من الحٌوانات لعبور معدنى ممر إنشاء•

 وصرف مٌاه تجهٌزات – طرق – إدارٌة مبانى مجموعة إنشاء•

 . إلخ ... إضافٌة صحى

 . 2م 80000 اإلجمالٌة المساحة•

 .دوالر 20,000,000 التكلفة•





 دوالر 80,000,000= إجمالى تكلفة المشروع الثانى 

 (سنة10) فترة االسترداد   

 (سنة 25) مدة عقد اإلمتٌاز 

 14%=  (IRR) معدل العائد الداخلً

دوالر 170,000,000= إجمالى تكلفة المرحلة االولى   

 (جنٌه مصري1,200,000,000)فً حدود  



 -: الثانٌة المرحلة

 الذهبى المثلث لمشروع المستقبلٌة الصناعات إحتٌاجات تلبٌة : الغرض -
 .الذهبى المثلث مشروعات لتطوٌر طبقا وتجهز

 : األساسٌه البنٌة مكونات -

  حدود فً إجمالٌة بتكلفة 3م 3,657,500 مساحات ردم•
 .جنٌة 250,000,000

 إجمالٌة بتكلفة متر 1300 حتى بأطوال األغراض متعددة أرصفة إنشاء•
 .جنٌة 550,000,000 حدود فً

 إجمالٌة بتكلفة إضافٌة مالحٌة ومساعدات المالحى للممر تكرٌك أعمال•

 . جنٌة 90,000,000

 إجمالٌة بتكلفة إرشاد لنشات 3 ، قاطرة لنشات 3 عدد•
 .جنٌة 320,000,000

 .جنٌة 90,000,000 تكلفة بإجمالى وطرق أساسٌة مرافق أعمال•



جنٌة 1,300,000,000=  إجمالى تكلفة المرحلة الثانٌة   

جنٌة 2,500,000,000=  إجمالى تكلفة المرحلتٌن    







 الجدٌدة للمشروعات اإلجتماعى / اإلقتصادى / المالى العائد -5

 : األولى الصناعٌة المنطقة فى
 

 -: كاألتى الثالثة بأبعادها التنمٌة االولى المرحلة من األول المشروع ٌحقق
 

 سبعٌن ) 70000000 حدود فً للجهاز المباشر الجارى العائد5-1

 بناء وذلك الرئٌسٌة المشروعات من سنوٌا ( مصرى جنٌة ملٌون

 األلمانى اإلستشارى المكتب دراسة فى الواردة األسعار إستخدام على
HPC للصب الطن على التداول مقابل وكذلك باألراضى اإلنتفاع لمقابل 

 .وخالفة..... العامة البضاعة / السائل / الجاف
 

 حدود فً األحمر البحر موانى لهٌئة المباشر الجارى العائد5-2
  .سنوٌا ( مصرى جنٌة ملٌون عشرة خمسة ) 15000000



 ثالثمائة ) 350,000,000 حدود فً للدولة مباشر الغٌر الجارى العائد

 : وٌشمل سنوٌا (  مصري جنٌه ملٌون وخمسون

 

 . وخالفة ......والواردات الصادرات على والرقابة الجمارك رسوم•

 المالحٌة والوكاالت والتخزٌن التفرٌغ الشحن شركات على الضرائب•

 وشركات السفن وتموٌن البحرٌة واألشغال البحرٌة والتورٌدات

 والتجمٌع والفرز والتعبئة والنقل البٌئة وحماٌة المعلومات تكنولوجٌا

 إلى باإلضافة الجودة وإدارة واإلصالح واإلختبار الموانئ وأمن

 واإلتصاالت والنظافة الجمركى والتخلٌص والموازٌن اإلنتظار خدمات

 .والمطاعم والمحالت والفنادق

 .المشروعات فى العاملة المقاوالت شركات على الضرائب•



 : وٌشمل : اإلجتماعى العائد 5-3
 

 . مباشرة كعمالة إضافى فرد 2000تشغٌل•
 

 البرى النقل شركات فى (مباشرة غٌر عمالة) إضافى فرد  3000•
 القطر أطقم – للسفن والوقود والمٌاة األطعمة وموردى الحدٌد والسكة

 -  IT ال وحدات – واألمن الحراسة ووحدات واإلصالح الصٌانة وورش

 – البنوك – التأمٌن مكاتب – السمسرة مكاتب – المالحٌة الوكاالت
 مكاتب – والواردات الصادرات على الرقابة مكاتب – الجمارك مكاتب

 .(المرفق الملحق انظر ) .الخ ........ الجمركى التخلٌص
 

 .النائٌة للمناطق التعمٌر•

 



 .البطالة على القضاء فى المساهمة•

 محافظة فى السٌاحة إلى للدخلباإلضافة حقٌقٌة جدٌدة مصادر إضافة•

 .األحمر البحر

 .الوادى جنوب محافظات فى الجدٌدة الصناعٌة المناطق دعم•

 حول الوادى جنوب فى السكانى التكدس على القضاء فى المساهمة•
 .النٌل نهر




