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المرافق والبنية األساسية وبرامج تنفيذها واالشراف عليها  ،وتقوم بإجراءات التمويل والتنفيذ
للمشروعات إما بنفسها أو بواسطة الغير ثم تسليمها لجهات اإلختصاص إلدارتها  ،وذلك
بدءا من مرحلة اختيار المواقع واألعمال المساحية ودراسة الجدوى ثم مرحلة التصميم الخاصة
بإعداد المخطط العام والتصميمات التفصيلية (معمارية – مدنية – كهرباء – ميكانيكا )
وإعداد المواصفات الفنية وإعداد مستندات طرح المناقصات وإعداد البرامج الزمنية واإلشراف

من عام  1969وحتى عام . 1976
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الخدمات واألنشطة
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 .1اإلستشارات والدراسات الهندسية للمشروعات
•المعاينات الميدانية واألبحاث الحقلية .
•الدراسات األولية والتخطيط العام .

1 .1اإلستشارات والدراسات الهندسية للمشروعات

•دراسات الجدوى .

2 .2اإلشراف على تنفيذ المشروعات

•التصميمات التفصيلية .

3 .3إدارة برامج التمويل وخطط التنفيذ

•المواصفات الفنية والمقايسات والتكاليف التقديرية .

4 .4الخدمات الهندسية للوحدات االقتصادية:

•مستندات الطرح وتقييم العطاءات والبت وإعداد العقود.
•خدمات الدعم الفني أثناء التنفيذ .

5 .5إدارة مجمعات الصناعات الصغيرة

 .2اإلشراف على تنفيذ المشروعات

6 .6إدارة وتشغيل ميناء أبو طرطور بسفاجا

•المشاركة في وضع البرامج التنفيذية .
•تسليم الموقع .
•اإلشراف على تنفيذ األعمال .
•متابعة التغيرات .
•فحص التوريدات واألعمال ومطابقتها ومراقبة الجودة .
•الفحص وإعداد شهادات االستالم .
•تجارب بدء التشغيل والتدريب .
•اإلستالم اإلبتدائي .
•رسومات الوضع المنفذ  . As Built
•اإلستالم النهائي .

6
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 .3إدارة برامج التمويل وخطط التنفيذ
•إعداد البرامج الزمنية والتمويلية لتنفيذ مراحل المشروع .

 .5إدارة مجمعات الصناعات الصغيرة

•الرقابة على الوقت والتكاليف .

•تسليم الوحدات المخصصة للمستثمر .

•المتابعة والرقابة على الموارد بالمشروع .

•تحصيل المستحقات الدورية .

•تأكيد الجودة .

•تشغيل وصيانة المرافق .

•إعداد تقارير دورية للعمالء والجهات المانحة .

•تأمين المجمع الصناعي .

•إعداد الموازنات للمشروعات اإلستثمارية

•متابعة الخدمات .
•المتابعة اإلدارية والقانونية .

 .4الخدمات الهندسية للوحدات االقتصادية

•التطوير والتحسين والتوسعات .

•األعمال المساحية .
•معامل اإلختبارات الهندسية وضبط الجودة .

 .6إدارة وتشغيل ميناء أبو طرطور بسفاجا

•تأهيل المنشآت (إدارة التنفيذ الذاتي) .

•خدمات التشوين والمناولة والشحن للبضائع والخامات التعدينية

•الورش اإلنتاجية وورش الصيانة.
•أعمال اإلظهار المعماري والمجسمات (ماكيت) لوحدات المشروع.
•التحكيم الهندسي .

من خالل المخازن الحالية ومنظومة سيور المناولة وونش الشحن
األوتوماتيكي على الرصيف البحري .
•إنشاء مخازن وساحات تشوين وتجهيزات جديدة.
•إنشاء مشروعات صناعية واستثمارية.
•تقديم كافة الخدمات اللوجيستية ذات الصلة باألنشطة.

8
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. 1مشروعات البنية األساسية والمرافق

أهم اإلنجازات
1 .1مشروعات البنية األساسية والمرافق
2 .2مشروعات الموانئ
3 .3الجيل الجديد من المناطق والمجمعات الصناعية
4 .4الصناعات الثقيلة والتعدينية
5 .5إنشاء وتأهيل المباني اإلدارية والخدمية
6 .6المشروعات التنموية والبيئية
7 .7إدارة وتشغيل وتسويق المشروعات
8 .8بروتوكوالت التعاون مع المحافظات والهيئات
لتقديم الخدمات واالستشارات الهندسية
9 .9الدراسات والخدمات االستشارية

10

ُ
أوال  :مشروعات المياه
ُ
ثانيا  :مشروعات الصرف الصحى
ُ
ثالثا  :السكك الحديدية
ُ
رابعا  :الكهرباء
ً
خامسا  :الطرق
ً
سادسا  :الكبارى
ُ
سابعا  :المدن السكنية

ً
أوال  :مشروعات المياه

ً
ثانيا  :مشروعات الصرف الصحي
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1.1مشروع محطات تنقية مياه الشرب
2.2إدارة وتنفيذ أعمال الرتكيبات امليكانيكية والكهربائية لعدد  16محطة تنقية مياه شرب

1.1تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان.

بمحافظات الجمهورية بقيمة  160مليون جنيه لحساب الهيئة القومية ملياه الشرب والصرف

2.2محطة معالجة الصرف الصحي ملشروع املدابغ

الصحى.

3.3محطة تدوير الكروم ملشروع املدابغ

3.3عدد ( )10محطات بطاقة  800 /400لرت /ث

4.4إعداد التصميمات والرسومات واملقايسات ومستندات الطرح إلنشاء محطة معالجه الصرف

4.4عدد ( )6محطات بطاقة  1200 / 600لرت/ث.

الصحي منطقه الصفا الصناعية بالخانكة .

5.5إعداد التصميمات والرسومات واملقايسات ومستندات الطرح إلنشاء محطة تنقيه مياه
الشرب بمنطقه الصفا الصناعية بالخانكة .

5.5إعداد التصميمات والرسومات واملقايسات ومستندات الطرح إلنشاء محطة معالجه الصرف
الصحي باملنطقة الصناعية بالشروق.

6.6إعداد التصميمات والرسومات واملقايسات ومستندات الطرح إلنشاء محطة تنقيه مياه
الشرب باملنطقة الصناعية بالشروق.

. 1مشروعات البنية األساسية والمرافق

. 1مشروعات البنية األساسية والمرافق
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ً
ثالثا  :السكك الحديدية

ً
خامسا  :الطرق

1.1خط سكة حديد الوادي الجديد – ميناء سفاجا التعديني بطول 560كم
2.2سكك حديد ميناء الدخيلة

1.1شبكة الطرق ملدينة الجلود بالروبيكي.

3.3سكك حديد مجمع الحديد والصلب  -حلوان

2.2تصميم شبكة طرق منطقة الصفا الصناعية.

15

3.3تطوير وتحديث طريق اسكندرية -مرسى مطروح.
4.4شبكة طرق – منطقة شمال غرب خليج السويس.

ً
رابعا  :الكهرباء
. 1مشروعات البنية األساسية والمرافق

1.1شبكة تغذية مصانع حلوان بالكهرباء.
2.2خطوط الضغط العالي سمالوط /الواحات البحرية.

1.1كوبري قنا على النيل.

3.3خط نجع حمادي  /الوادى الجديد.

2.2كوبري الطريق الشرياني الدخيلة.

4.4محطة كهرباء الدخيلة.

3.3كبارى منطقة الدخول مليناءالدخيلة.

5.5الشبكة الكهربائية باملنطقة الصناعية املتطورة بمدينة املحلة الكربى .

ً
سابعا  :المدن السكنية
1.1تصميم وتنفيذ املدينة السكنية بأبو طرطور.
2.2املدينة السكنية بالتبني.
3.3دراسة وتصميم مدينة رشيد الجديدة.

14
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. 1مشروعات البنية األساسية والمرافق

ً
سادسا  :الكبارى

ُ
أوال  :ميناء الدخيلة

17

الغرض من المشروع :

1.1استيعاب حركة التجارة العاملية مع ميناء االسكندرية .
2.2استقبال السفن حتى حمولة  250ألف طن .

3 .3مكونات المشروع:

4.4حاجز األمواج الرئيسى بطول  2250مرت
5.5رصيف الخامات التعدينية بطول  630مرت وغاطس  20مرت

 .2مشروعات الموانىء

6.6املجرى املالحى بطول  3كم وعرض  250م
7.7دائرة دوران بقطر  750م
8.8رصيف البضائع العامة بطول  1550مرت وغاطس  14مرت
9.9رصيف الحاويات بطول  1000مرت وغاطس  14/12مرت

ُ
أوال  :ميناء الدخيلة
ُ
ثانيا  :ميناء سفاجا أبو طرطور التعديني

1010رصيف األخشاب بطول  550مرت وغاطس  12مرت
1111مرسى الوحدات البحرية بطول  400مرت وغاطس  6مرت
1212رصيف الدحرجة األول بطول  50مرت وغاطس  12مرت
1313رصيف الدحرجة الثاني بطول  50مرت وغاطس  12مرت
1515البنية األساسية الرئيسية للميناء
1616شبكات ومحطات الكهرباء
1717شبكات التغذية باملياه والحريق

16

1818شبكات الطرق الداخلية
1919شبكة السكك الحديدية الداخلية
2020اسوار امليناء الخارجية

وزارة التجارة والصناعة

 .2مشروعات الموانىء

1414رصيف الدحرجة الثالث بطول  150مرت وغاطس  12مرت

ُ
ثانيا  :ميناء سفاجا أبو طرطور التعدينى

19

الغرض من المشروع :

•تصدير الفوسفات والخامات التعدينية.

طاقة ومواصفات الميناء :

. 3الجيل الجديد من المناطق
والمجمعات الصناعية

•رصيف تصدير بطول  260مرت وبعمق 14مرت يسمح باستقبال سفن حتى
حمولة  65ألف طن.
•محطة تفريغ عربات السكة الحديد طاقة  1500طن/ساعة
•السيور الناقلة بطاقة  1500طن  /الساعة
•حوش لتشوين الخام بطاقه تخزينية  100000طن فوسفات وبه معدة اسرتجاع

ُ
أوال  :المناطق الصناعية
 منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار المنطقة الصناعية المتطورة بمدينةالمحلة الكبرى
ُ
ثانيا  :المجمعات الصناعية

الخام بطاقة  1500طن/ساعة
•ونش شحن الخام على الرصيف بطاقة 1500طن/ساعة لشحن السفن حمولة
حتى  65000طن بركاز الفوسفات

 .2مشروعات الموانىء
18

ً
أوال  :المناطق الصناعية
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تخطيط وتصميم أعمال البنية االساسية ( طرق – مياه – صرف – كهرباء – تليفونات

منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار
•تبلغ إجماىل مساحة املشروع  600ألف م

2

) للمناطق الصناعية فى كل من :

الهدف من المشروع :

•بياض العرب بمحافظة بنى سويف

إقامة منطقة صناعية متخصصة لصناعات الغزل والنسيج واملالبس الجاهزة

•كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف

• املساهمة فى تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج واملالبس الجاهزة .

•منطقة الصناعات الثقيلة  -31/2بني سويف

• اإلستفادة من القاعدة الصناعية العريقة باملدينة وتوطني هذا القطاع الصناعى بها .

•غرب طهطا بمحافظة سوهاج

• االستفادة من األراضى غري املستغلة داخل زمام شركات الغزل والنسيج .

 .3الجيل الجديد من المناطق والمجمعات الصناعية

•الكوثر بمحافظة سوهاج

النتائج المرجوة من المشروع :

•بئر العبد بمحافظة شمال سيناء

•جذب استثمارات ال تقل عن  5مليار جنيه

•الخارجة بمحافظة الوادى الجديد

•خلق فرص عمل لحوالي 50الف فرصة عمل .

•جمصة بمحافظة الدقهلية

•رفع املستوى الجودة والتنافسية للمنتجات.

•مطوبس بمحافظة كفر الشيخ

•رفع الكفاءة واملستوى الفني للعمال .

•بلطيم بمحافظة كفر الشيخ

•اخرتاق األسواق العاملية بمنتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية.
•زيادة القيمة املضافة لالقتصاد القومي.

•املناطق صناعية بجمهورية اليمن
•تم توقيع برتوكول تعاون بني الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ووزارة الصناعة
والتجارة بالجمهورية اليمنية قي أغسطس  2005يقوم الجهاز بموجبه بدراسات وتخطيط
املناطق الصناعية باملحافظات اليمنية حيث تم دراسة وتخطيط  10مناطق .

20
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 .3الجيل الجديد من المناطق والمجمعات الصناعية

•غرب جرجا بمحافظة سوهاج

• جذب إستثمارات جديدة وخلق فرص عمل.

ً
أوال  :المناطق الصناعية

ً
ثانيا  :المجمعات الصناعية

منطقة الصناعات المتخصصة بمدينة المحلة الكبرى

23

وصف المجمعات

•تبلغ إجماىل مساحة املشروع  110الف م

2

•يهدف املشروع اىل جذب استثمارات فى حدود  2,5مليار جنيه وتوفري نحو  25000فرصة

املشروع مخطط على هيئة عنابر بأطوال مختلفة وبارتفاع  6مرت وكل عنرب مقسم اىل وحدات

صناعية نمطية وكل وحدة أمامها مساحة مكشوفة تستغل فى أعمال املناولة والوحدات مزودة

عمل مباشرة وغري مباشرة .
•قام الجهاز بكافة األعمال االستشارية للمشروع وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس
الجمهورية وفى إطار تنفيذ سياسة وزارة التجارة والصناعة فى الحفاظ على البيئة ودعم
الصناعات الصغرية واملتوسطة وتطوير الصناعة املصرية من خالل مشاركة القطاع الخاص

 .3الجيل الجديد من المناطق والمجمعات الصناعية

والتجارة الخارجية ( ) 2020 - 2016

مجمعات الصناعات الصغيرة :

قام الجهاز بتنفيذ عدد  9مجمعات على مستوى الجمهورية (العاشر من رمضان – السادات – برج
العرب – اسوان – االسماعيلية – أسيوط – سوهاج – قنا – العصافرة )
•-وتشتمل على  4000وحدة صناعية فى مجال الصناعات (الهندسية – الغذائية – الكيماوية
– الغزل والنسيج – الكهربائية – التعدينية – الجلدية – مواد البناء  ...ألخ) توفر حواىل 40
ألف فرصة عمل .

22
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 .3الجيل الجديد من المناطق والمجمعات الصناعية

ودعم ريادته لقاطرة التنمية الصناعية  ،ووفقاً السرتاتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية

بالكهرباء واملياه واملشروع يشتمل على دورات مياه عمومية وكافرتيات.

ً
ثانيا  :المجمعات الصناعية
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مجمع مرغم للصناعات البالستيكية
•مجمع صناعات البالستيك بمنطقة مرغم محافظة االسكندرية  :يقام
املشروع على مساحة  25فدان بعدد اجماىل  240وحدة
•( ورشة ) ويهدف املشروع اىل إقامة مجمع لصناعات البالستيك وذلك
للنهوض باملستوى االجتماعى واالقتصادى للمحافظة حيث يتم توفري املواد

 .3الجيل الجديد من المناطق والمجمعات الصناعية

الخام من البوىل اإليثيلني عاىل الكثافة والبوىل إيثيلني منخفض الكثافة وأى
مواد خام برتوكيماوية أخرى وبيعها لصغار املستثمرين دون وسطاء .

 . 4الصناعات الثقيلة والتعدينية
ُ
أوال  :الصناعات الثقيلة
ُ
ثانيا  :المشروعات التعدينية
24

ً
أوال  :الصناعات الثقيلة

ً
ثانيا  :المشروعات التعدينية

 -1مشروع توسعات مجمع الحديد والصلب

27

موقع املشروع
•يقع مشروع الحديد والصلب على بعد  30كم جنوب القاهرة بالقرب من حلوان
الغرض من املشروع
•زيادة الطاقة االنتاجية لشـركـة الحديـد والصلب من  300000طن سنويا إلي  1.5مليون
طن سنويـاً
•بداية تشغيل املشروع يف أغسطس 1973

 .4الصناعات الثقيلة والتعدينية

 -2مشروع مجمع الحراريات بطاقة  45ألف طن /سنة.
 -3مشروع مجمع الكوك ( 4بطاريات وملحقاتها).

مشروع فوسفات أبوطرطور

 -4مشروع الشركة الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة.

الهدف من املشروع
•استغالل خامة رئيسية بمصر .
•توطني صناعى بمحافظة الوادى الجديد .
طاقة املشروع :
• -انتاج  4.5مليون طن فى السنة من الفوسفات الخام.
• -تركيز الفوسفات الخام النتاج  2.2مليون طن فى السنة من ركاز الفوسفات.
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 .4الصناعات الثقيلة والتعدينية

•تم التشغيل بالكامل لوحدات املشروع يف يونيو 1979

29
مشروعات تابعة لوزارة التجارة والصناعة
أو ً
ال  :املراكز التكنولوجية

 .5إنشاء وتأهيل المباني
اإلدارية والخدمية

الصناعات الغذائية -الجلود-الصناعات التقليدية-الصناعات الكيماوية)

ثانياً  :مراكز التدريب املهني
•إنشاء وتأهيل عدد  43مركز تدريب مهني على مستوى املحافظات

ثالثاً  :مشروعات معهد التبني للدراسات املعدنية
•إعداد الدراسات والرسومات إنشاء املعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا املتخصصة
•إعداد الدراسات والرسومات إلنشاء حاضنات الصناعات الصغرية املستجدة باملعهد

رابعاً  :املطابع األمريية
•اعمال تأهيل مباني الهيئة بامبابة
•منظومة املراقبة التليفزيونية
•مشروعات مصلحه الرقابة الصناعية
•إعداد الرسومات التنفيذية واملقايسات واملواصفات للمرحلة الثانية من أعمال مبنى
املصلحة وكذلك تأهيل شبكه الكهرباءالعمال منشآت املرحله االوىل بمدينة نصر

خامساُ  :الهيئة العامة للمعارض واملؤتمرات
• تأهيل صاالت العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

سادساً  :مصلحة الكيمياء

28

•تأهيل املقر الرئيسي للمصلحة برمسيس وفروع السويس وأسيوط واالسكندرية
•وتصميمات الفرع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر

وزارة التجارة والصناعة

.5إنشاء وتأهيل ا لمبانى اإلدارية والخدمية

ُ
أوال  :المراكز التكنولوجية
ُ
ثانيا  :مراكز التدريب المهنى
ً
ثالثا  :مشروعات معهد التبين
ً
رابعا  :المطابع األميرية
ً
خامسا  :الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات
ً
سادسا  :مصلحة الكيمياء

•دراسة وتخطيط وتنفيذ املراكز التكنولوجية ( البالستيك – األثاث-الرخام والجرانيت-
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 .6المشروعات التنموية والبيئية
( مدينة الجلود بالروبيكى )

مدينة الجلود بالروبيكى

Robbiki Leather City

الهدف من المشروع
•إقامة مدينة صناعية متخصصة لدباغة وصناعة الجلود.
• مضاعفة الطاقة اإلنتاجية للجلود من  95مليون إىل 200مليون قدم/2السنة.
•الوصول بالطاقة التصديرية من املنتجات الجلدية إىل حوالي مليار دوالر سنويا.
•توفري  20ألف فرصة عمل .
•حل مشكلة التلوث بمدينة القاهرة.

30
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.6المشروعات التنموية والبيئية

تقع المدينة ما بين مدينة بدر والعاشر
من رمضان  ،ويتميز الموقع الجغرافى
للمشروع بارتباطه بشبكة طرق ( القاهرة
االسماعيلية  -القاهرة السويس  -العاصمة
االدارية ) وشبكة سكة حديد  -القطار
الكهربى والطريق الدائرى االقليمى الذى
يصلها بموانىء البحر االحمر كالسخنة
واالدبية والسويس وبورسعيد مما يساهم
فى سرعة وسهولة عملية النقل والتصدير
واستيراد المادة الخام ان تطلب .

مراحل تنفيذ المشروع
•املرحلة االوىل

بمسطح  176فدان (  740199,21م) 2

•املرحلة الثانية

بمسطح  109فدان (  455638,39م) 2

• املرحلة الثالثة

بمسطح  221فدان (  928516,75م) 2

.6المشروعات التنموية والبيئية
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 . 7إدارة وتشغيل وتسويق المشروعات

إدارة وتشغيل وتسويق المشروعات
• إدارة وتشغيل وتسويق خدمات ميناء أبو طرطور بسفاجا التعديني التابع للجهاز

35

التنفيذي
• إدارة وتشغيل وتسويق وتنمية مجمع صناعات البالستيك بمنطقة مرغم قبلي
باألسكندرية والتابع للجهاز التنفيذي .
• إدارة وتشغيل وتسويق عدد ( )9مجمعات صناعية باملحافظات لصالح بنك اإلستثمار
• إدارة وتشغيل مشروع  16محطة تنقية مياه شرب باملحافظات وذلك ملدة 10سنوات

 .7إدارة وتشغيل وتسويق المشروعات

منذ تنفيذها وحتى تسليمها للهيئة القومية ملياه الشرب .
• إدارة وتسويق األراضي الصناعية املرفقة باملحلة وكفر الدوار لصناعات وخدمات
النسيج.
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 .8بروتوكوالت التعاون مع المحافظات والهيئات
لتقديم الخدمات واالستشارات الهندسية

بروتوكوالت التعاون مع المحافظات والهيئات
لتقديم الخدمات واالستشارات الهندسية
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سادساً  :املشروعات املمولة من املنحة املقدمة من برنامج املساعدات االقتصادية األمريكية ملصر
لتطوير الصناعات الحرفية بمحافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – املنيا – مطروح  -االسماعيلية
– شمال سيناء.

أو ً
ال  :بروتوكوالت التعاون بني الجهاز واملحافظات لتقديم الخدمات اإلستشارية للمناطق
الصناعية

سابعاً  :تقديم الدعم الفنى واملتابعة خالل مراحل الدراسات والتصميمات والتنفيذ للمشروعات
التالية-:
•مشروع تطوير منطقة الحرفيني بالقاهرة

 : 1/1مع محافظة سوهاج

•مشروع تطوير منطقة املسابك بالجيزة

 : 1/2مع محافظة بنى سويف

• مشروع تطوير منطقة املسابك بالقليوبية

.8بروتوكوالت وخدمات هندسية

 : 1/4مع محافظة الدقهلية
ثانياً  :بروتوكول التعاون بني الجهاز وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة
الداخلية لتقديم كافه الخدمات الهندسيه واالستشارات التى يحتاجها جهاز تنميه التجاره
الداخليه.
 إعداد التصميمات والرسومات واملواصفات ومقايسات االعمال الخاصة بعدد  7مناطق للتجارة( املرحله االوىل من الجيل الجديد للتجمعات التجاريه) وهى:

•مشروع التخطيط الشامل لواحة سيوة -مطروح
ثامناً  :الهيئة املصريه العامه للثروة املعدنية ( وزارة البرتول )
•إنشاء املقر االقليمى للهيئة بمنطقه املطاهره – املنيا.
•إنشاء املقر االقليمى للهيئة  -بمحافظه قنا
•شبكه اإلنذار واالطفاء ملباني الهيئة بصالح سالم .
تاسعاً  :الشركة املصرية للثروات التعدينية

( دمنهور – بنى سويف -االقصر – طلخا – طنطا – كفر الدوار -بورسعيد).

•مبانى الشركة بمدينتى القصري والغردقة.

ثالثاً  :بروتوكول التعاون بني الجهاز والهيئة العامة للتنمية الصناعية
رابعاً  :بروتوكول التعاون مع وزارة الصناعة باليمن

خامساً  :بروتوكول التعاون مع املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  -جامعة الدول
العربية
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.8بروتوكوالت وخدمات هندسية

 : 1/3مع مرسى مطروح

• مشروع تطوير منطقة الحرفيني باملنيا
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 .9الدراسات والخدمات االستشارية
•مركز بحوث االسكان والبناء.

الدراسات الهندسية بالخارج

•مركز البحوث واإلستشارات لقطاع النقل البحري . MRCC

مجمع الصداقة المصرية الزامبية بلوساكا
يقع المشروع في جمهورية زامبيا  -مقر المندوبية الدائمة لتكتل دول جنوب وشرق إفريقيا(الكوميسا) على
مساحة  14ألف متر مربع مهداه لمصرمن جمهورية زامبيا القامة مركز ثقافى تجارى اجتماعى عليها

•د.م /محمد شعبان نجم – أعمال شبكات ومحطات معالجة املياه .
•لواء بحري /محفوظ طه مرزوق – إستشاري املواني واألعمال البحرية.

.3إستشاريون  من الخارج

بأهم وأرقى شوارع لوساكا العاصمة تقع أمام مقر الكوميسا وبحوار المركز الثقافى الفرنسى والمركز

•الوسويس  /سوفرامني – سويسرا  /فرنسا

الثقافى الصينى وذلك بغرض إقامة مجمع للصداقة يضم معارض تجارية للمنتجات الصناعية المصرية .

•كايار  -فرنسا

شركاء النجاح والتميز

•ديلفيت هيدرولكس – هولندا

.9الدراسات والخدمات اإلستشارية

•الوزارات واملحافظات.

•أسوماك – إيطاليا

•هيئة ميناء االسكندرية والدخيلة.

•إيتال بروجيتي – إيطاليا

•هيئة مواني البحر األحمر.

•مكتب  – HPCأملانيا

•وحدة املشاركة بني القطاع الخاص والحكومي بوزارة املالية.

•مكتب  - MTBSهولندا

.4مقاولى التنفيذ

•الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
•الهيئة العامة للثروة املعدنية.

•شركة املقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان )  /شركة مختار ابراهيم للمقاوالت  /شركة النصر العامة للمقاوالت

•هيئة التعاون الدولي.

( حسن عالم )  /شركة مصر ألعمال االسمنت املسلح  /شركة النصر ألعمال املبانى  /الشركة البورسعيدية

•املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

لألعمال الهندسية ( هيئة قناة السويس )  /الهيئة العربية للتصنيع  /مصنع الطائرات  /الهيئة الهندسية للقوات

•الهيئة املصرية العامة للمعارض واملؤتمرات

املسلحة ( إدارة املياه )  /شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد  /شركة هايدليكو  /شركة إيجيتالك  /كهرباء الريف

.2إستشاريون مصريون

 /شركة ناروينى  /شركة تبارك للمقاوالت  /شركة رامو للمقاوالت  /شركة مازن للمقاوالت  /شركة باور
للمقاوالت  /الشركة العربية الربيطانية للصناعات الديناميكية  /شركة ميتالكو  /شركة أيكون .

•حمزة ومشاركوه.

.5عمالء ميناء أبو طرطور

•املراكز الهندسية بكليات الهندسة بالجامعات املصرية.

•شركة النصر للتعدين  /شركة أبو زعبل  /شركة ميدفريت  /شركة ريليانسيس  /شركة الدومي

•املركز القومي للبحوث .
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.9الدراسات والخدمات اإلستشارية

 .1العمالء والجهات المالكة

•إنرتسيجما  -التشيك

العنـوان  14 :شارع االلفى -عامرة الثورة  -القاهرة
ص  .بريد - 754القاهرة  -مرص  -ج.م.ع
تليفون )202( 25883396 - 25883395 :
فاكس )202( 25895246 - 25931265 :
IMPA-EGYPT
https://impa.gov.eg
E-mail :info@ Impa.gov.eg

