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الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

هي إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة .	 

تم إنشاء الهيئة في 22 مايو عام 1969 بالقرار الجمهوري رقم )779(  لسنة 1969 .	 

تم إضافة العديد من اإلختصاصات والصالحيات التي دعمت جهود الهيئة لمواكبة المستجدات اإلقتصادية .	 

للهيئة مجلس إدارة مستقل ينظم سياساتها العامة برئاسة السيد وزير الصناعة وعضوية ذوي اإلختصاص.	 

للهيئة جهاز تنفيذي يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتمثيلها في عالقاتها بالجهات المختلفة.	 

تختص الهيئة بالخدمات اإلستشارية والهندسية وتنفيذ وإدارة مشروعات التشييد العمرانى و الصناعي والتنموي والبنية 	 

األساسية بمصر وخارجها .

للهيئة صالحيات إنشاء وتكوين شركات المساهمة المتخصصة التي تخدم وتدعم خطط اإلستثمار  .	 

تمتلك الهيئة العديد من المشروعات االستثمارية الخاصة بها ، ولها العديد من األسهم بشركات مختلفة . 	 

للهيئة سجل مشرف من اإلنجازات مع شركاء متميزين ... وقد جمعتنا مشروعات ناجحة تحمل الخير للجميع .	 

01التعريف بالجهاز
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االقتصادية 	  والمقدرة  والفاعلية  بالكفاءة  الجهاز  يتمتع  أن 
مجاالت  فى  اإلستشارية  الخبرة  بيوت  أكبر  أحد  ليصبح  والترويجية 
داخل  المعاصرة  اللوجيستية  والخدمات  والصناعي  العمرانى  التشييد 
ومواكبة   ، واالفريقي  العربي  الجوار  دول  إلى  بها  والوصول  مصر 

متجدد  بفكر   INDUSTRY 4.0 والصناعية  التكنولوجية  التطورات 
اإلقتصاد  لمشروعات  واإلستثمار  التنمية  خطط  ويحقق  يخدم  بما 

القومي .

الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

الرسالة

03

توسيع نطاق المشاركة بمشاريع وخدمات إقتصادية باإلستفادة من 	 
الطاقات والمقومات والموارد وأصول الدولة المتاحة لدى الجهاز ولدى 
إقتصادية  كيانات  تكوين  خالل  من  األخرى  والهيئات  المحافظات 
المؤهلة  والجهات  الخاص  القطاع  يدعمها  مساهمة  وشركات 
عائد  أكبر  يحقق  وبما  لذلك  المنظمة  الشراكة  وقوانين  لنظم   

ً
وفقا

للمساهمين .
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ومن منطلق اإليمان بأهمية اإلستثمار فى الموارد البشرية يسعى 	 
الجهاز أن يلبى كافة اإلحتياجات التى تساعده على اإلبداع واإلبتكار 
خالل  من  جديد  هو  ما  كل  ومواكبة  المستمر  والتحسين  والترقى 
الحديثة  بالتقنيات  ودعمهم  للعامين  التدريبي  بالمسار  اإلهتمام 

وتكوين صف ثان مميز يواصل المسيرة بآليات عصره.
)ترضي 	  ومتكاملة  متميزة  إستشارية  خدمة  بتقديم  اإللتزام 

 لألصول الهندسية ومعايير 
ً
 للرؤى الحديثة وطبقا

ً
العميل( وفقا

والبرامج  النظم  وبأحدث  مرن  تنافسي  مادي  بمقابل  الجودة 
التكنولوجية .

بمردود 	  اإلحتياجات  تلبي  عمل  برامج  إلى  التكليفات  تحويل 
الداعمة لألنشطة  اللوجيستية  إقتصادي كبير، وتوفير الخدمات 

لجذب  التنافسية  قدرتها  لزيادة  والتنموية  والصناعية  العمرانية 
ودمج اإلقتصاد غير الرسمي في إقتصاد الدولة لتحقيق أهدافها 

بفاعلية في المنظومة اإلقتصادية.
أكبر 	  إلنشاء  المتكاملة  االستشارية  الخدمات  لتقديم  التخطيط 

التعدينية  و  الصناعية  و  العمرانية  المشروعات  من  ممكن  عدد 
للموارد  المضافة  القيمة  ورفع  الواعدة  أسواقنا  إحتياجات  لتلبية 
ومكانة  أولوية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وإعطاء   ،
متميزة ضمن مخططات التنمية لقدرتها على دعم المشروعات 
الكبرى وتوفير فرص العمل لقاعدة عريضة من الشباب وتطوير 

قدراتهم .
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القيم

الجودة

الثقة والتميز

االبداع واالبتكار

العمل بروح الفريق

المشاركة المجتمعية

التدريب المستمر 
للعاملين

الوفاء بإلتزاماتنا 
تجاه العمالء

المساهمة البيئية
 والتنمية المستدامة

تعظيم االستفادة
 وزيادة القيمة المضافة
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04الهيكل التنظيمى

رئيس الجهاز

قطاع التخطيط 
والرقابة الفنية

اإلدارة المركزية 
للتنمية اإلدارية

قطاع الشئون المالية

اإلدارة المركزية 
للشئون القانونية

قطاع الشئون الفنية 

اإلدارة المركزية
 للتنظيم واإلدارة

قطاع المشروعات 
الصناعية 

إدارة التخطيط . 1
إدارة المتابعة . 2
إدارة الرقابة الفنية . 3
إدارة المعامل واالختبارات . 4
مركز نظم المعلومات. 5

                 ودعم اتخاذ القرار 

إدارة الدراسات والبحوث . 1
إدارة التصميمات المعمارية . 2
إدارة التصميمات المدنية . 3
إدارة التصميمات الكهربائية . 4
إدارة التصميمات الميكانيكية . 5

اإلشراف على التنفيذ . 1
اإلدارة المركزية للمساحة. 2

اإلدارة المركزية
 لألجهزة المعاونة

االدارة المركزية للحسابات والموازنة . 1
االدارة المركزية للمشتريات . 2
االدارة المركزية للمراجعة . 3
إدارة المجمعات الصناعية . 4
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05 الخدمات والنشطة
1. االستشارات والدراسات 

الهندسية للمشروعات
تشمل المعاينات واألبحاث 

ودراسات الجدوى                                                                  
والتصاميم والطرح ..الخ.                                                                                      

5 . خدمات هندسية
 للوحدات االقتصادية                             
  من أعمال مساحية ومعامل اختبارات 
وتأهيل وصيانة المنشآت  ...الخ                                                                       

4 . التجمعات السكنية
 تشمل اعداد  الدراسات والتصميمات 
من  سكنية  تجمعات  وإنشاء 
االنماط  متعددة  السكنية  المبانى 
والمستويات واحتياجاتها من الخدمات 

بنوعياتها  ومستوياتها المختلفة 

6. تنقية المياه ومعالجة 
مياه الصرف والبنية التحتية                                                                                                                                    
تشمل محطات تنقية مياه الشرب 

ومحطات  معالجة مياه الصرف 
الصحي والصناعي وجميع 

شبكات المياه والحريق والصرف 
والكهرباء والطرق .. الخ                    

    3.  إدارة برامج التمويل 
وخطط التنفيذ

تشمل  اعداد الموازنات 
والبرامج المختلفة                                                                    
والرقابة على الوقت والتكاليف 

2. االشراف على تنفيذ المشروعات
 من خالل نظام إدارة فعال 

 للمشروعات والمتابعة 
     والجودة  خالل 

دورة حياة المشروع
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7. المناطق والمجمعات
 الصناعية                                                                                                                       
وتشمل تصميم وتخطيط 

واألشراف على التنفيذ  
واإلدارة طبقا ألحدث النظم                                                              

10. ادارة مجمعات 
الصناعات الصغيرة                                                                                                    

من خالل نظام فعال لإلدارة 
والتشغيل   والصيانة

 والمتابعة..الخ.
                                                                                                        

11. إدارة وتشغيل وصيانة
 محطات المياه                                                               

من خالل نظام فعال لإلدارة 
والتشغيل    والصيانة مثل مشروع 

16 محطة تنقية مياه شرب                                                                           

12. إدارة وتشغيل 
وصيانة موانيء                                                                                                                                           

من خالل نظام فعال لإلدارة 
والتشغيل 

والصيانة مثل ميناء
 أبو طرطور التعديني

8. مدن صناعية متخصصة                                                                                                              
انشاء مدن متخصصة  في 
أنشطة صناعية متجانسة  
مثل الروبيكي  وكفر الدوار 

ومرغم....الخ.                                                                                                                                   

9. الموانيء المتخصصة                                                                                                       
تشمل الدراسات وتخطيط 

وتصميم وانشاء    مثل ميناء 
أبوطرطور التعديني والدخيلة.                                                                                                                             
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أواًل : اإلستشارات والدراسات الهندسية للمشروعات

 : اإلشراف على تنفيذ المشروعات 
ً
ثانيا

المعاينات الميدانية واألبحاث الحقلية .	 
الدراسات األولية والتخطيط العام .	 
دراسات الجدوى .	 
التصميمات التفصيلية .	 
المواصفات الفنية والمقايسات والتكاليف التقديرية .	 
مستندات الطرح وتقييم العطاءات والبت وإعداد العقود.	 
خدمات الدعم الفني أثناء التنفيذ .	 

يتم من خالل مشاركة وتكامل إدارات الجهاز المختلفة الدارة فعالة للعقود 
فعال  نظام  خالل  من   ، اغالقها  مرحلة  وحتى  للعقود  االنطالق  مرحلة  منذ 
المشروعات  إدارة  بنظام  العمليات  من  لمجموعة  والتأسيس  العقود  الدارة 

والمتابعة والتأكد من تحقيقها خالل دورة حياة المشروعات وهي :
تمكين إدارة العقود .	 
األعمال 	  وتقدم  والتحكم  والرقابة  ونتيجته  اآلداء  ومتابعة  الرصد 

بالعقود .
نظام للتسيير التقني للمشروعات .	 
على 	  السيطرة  ومراحل  للمشروعات  المتحكمة  للسيطرة  نظام 

فاعليات المشروعات .
إدارة تغيير العقود .	 
اإلدارة المالية والمحاسبية والدفع للعقود .	 
حوكمة المشروعات والعقود .	 

المالية  الوفرة  في  التحسين  لتحقيق  وفاعليتها  المتبعة  اإلجراءات   	
وجودة المنفذ ولتقليل المخاطر.

كافة 	  من  مهندس   110 خالل   من  متميزة  استشارية  خدمات  تقديم 
التخصصات الهندسية وفنيين
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 : إدارة برامج التمويل وخطط التنفيذ 
ً
ثالثا

 : الخدمات الهندسية للوحدات االقتصادية 
ً
رابعا

إعداد البرامج الزمنية والتمويلية لتنفيذ مراحل المشروع .	 
الرقابة على الوقت والتكاليف .	 
المتابعة والرقابة على الموارد بالمشروع .	 

ضبط وتأكيد وضمان الجودة .	 
إعداد تقارير دورية للعمالء والجهات المانحة .	 
إعداد الموازنات للمشروعات اإلستثمارية .	 

األعمال المساحية ) بأحدث االجهزة المساحية ( 	 
االجهزة 	  بأحدث   ( الجودة   وضبط  الهندسية  اإلختبارات  معامل 

المعملية ( 
تأهيل المنشآت )إدارة التنفيذ الذاتي( .	 
الورش اإلنتاجية وورش الصيانة.	 
لوحدات 	  )ماكيت(  والمجسمات  المعماري  اإلظهار  أعمال 

المشروع.
التحكيم الهندسي .	 

قواعد حل المنازعات للعقود .	 
إتمام العقود واغالقها واغالق ملف المستندات .	 
األطراف 	  كفاءة  عن   ) إجراءات   – فني   – مالي   ( النهائي  التقرير 

المتعاقدة 

الدروس المستفادة من العقود .	 
اإلجراءات المتبعة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية .	 
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 : انشاء وإدارة وتشغيل وصيانة موانيء متخصصة  ) ميناء أبو طرطور التعديني بسفاجا (
ً
سادسا

خدمات التشوين والمناولة والشحن للبضائع والخامات التعدينية من خالل 	 
األوتوماتيكي  الشحن  المناولة وونش  سيور  ومنظومة  الحالية  المخازن 

على الرصيف البحري .

إنشاء مخازن وساحات تشوين وتجهيزات جديدة.	 
إنشاء مشروعات صناعية واستثمارية.	 
تقديم كافة الخدمات اللوجيستية ذات الصلة باألنشطة.	 

 : إدارة وتشغيل وصيانة مجمعات الصناعات  
ً
خامسا

تسليم الوحدات المخصصة للمستثمر .	 
تحصيل المستحقات الدورية .	 
تشغيل وصيانة المرافق .	 
تأمين المجمع الصناعي .	 

متابعة الخدمات .	 
المتابعة اإلدارية والقانونية .	 
التطوير والتحسين والتوسعات .	 
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 : انشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تنقية
ً
سابعا

 مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف والبنية التحتية 

الدراسات الفنية والهندسية والتخطيط والتصميم واألشراف على التنفيذ.	 
التنفيذ 	  على  واألشراف  والتصميم  والتخطيط  والهندسية  الفنية  الدراسات 

لجميع شبكات  ) التغذية بالمياه والحريق – الصرف – الكهرباء – انارة الشوارع 
– الطرق ...الخ( وملحقاتهم.

منظومة متكاملة لإلدارة والتشغيل والصيانة والتدريب .	 
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واالشراف 	  والتصميم  والتخطيط  والهندسية  الفنية  الدراسات  اعداد 
متعددة  السكنية  المباني  من  السكنية  التجمعات  تنفيذ  على 
األنماط والمستويات واحتياجاتها من الخدمات بنوعياتها ومستوياتها 
دينية   – األسعاف  ووحدات  كالمستشفيات  الصحية   ( المختلفة 

التجارية  االجتماعية –  العبادة – وحدة إطفاء – قسم شرطة –  كدور 
... ( والمباني الترفيهية والمناطق المفتوحة  – الثقافية – اإلدارية -  
المتكاملة  التحتية  البنية  وأعمال  السيارات  انتظار  وأماكن  والخضراء 

والمحطات وغيرها.

 : التجمعات السكنية 
ً
تاسعا

الدراسات الفنية والهندسية والتخطيط والتصميم واألشراف على التنفيذ.	 
منظومة متكاملة لإلدارة والتشغيل والصيانة .	 

 : انشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مدن صناعية  متخصصة ومناطق صناعية
ً
ثامنا



إنجازاتنا
مشروعات التجمعات السكنية. 1

مشروعات البنية األساسية والمرافق .. 2
مشروعات الموانيء.. 3
الجيل الجديد من المناطق والمجمعات الصناعية.. 4
المناطق التجارية واللوجيستية.. 5
الصناعات الثقيلة والتعدينية.. 6
انشاء وتأهيل المباني اإلدارية والخدمية.. 7
المشروعات التنموية والبيئية.. 8
إدارة وتشغيل وتسويق المشروعات.. 9

بروتوكوالت التعاون مع المحافظات والهيئات والجهات األجنبية.. 10
الدراسات والخدمات االستشارية داخل وخارج مصر .. 11



مشروعات التجمعات السكنية  01
أوال : مشروعات التجمعات السكنية

 : مجاالت الخدمات االستشارية 
ً
ثانيا
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01مشروعات  التجمعات السكنية  
أواًل : مشروعات التجمعات السكنية 

 : مجاالت الخدمات االستشارية 
ً
ثانيا

لمشروع . 1 السكنية  المدينة  وانشاء  وتصميم  تخطيط 
فوسفات أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد. 

المدينة السكنية لمشروع مجمع . 2 تخطيط وتصميم وانشاء 
الحديد والصلب بالتبين- حلوان – محافظة القاهرة. 

تخطيط و تصميم مدينة رشيد الجديدة – محافظة البحيرة.. 3

اعداد الدراسات الفنية والهندسية والتخطيط والتصميم واالشراف على التنفيذ للتجمعات
السكنية من المباني السكنية متعددة األنماط والمستويات واحتياجاتها من الخدمات بنوعياتها

والمراكز  كالمحالت  التجارية   – االجتماعية   – العبادة  كدور  الدينية   – األسعاف  ووحدات  كالمستشفيات  الصحية   ( ومستوياتها 
التجارية – الثقافية – التعليمية – اإلدارية – وحدة اإلطفاء – قسم الشرطة - ..( والمباني الترفيهية والمناطق المفتوحة والخضراء 
وأماكن انتظار السيارات وأعمال البنية التحتية المتكاملة من شبكات ) تغذية بالمياه النقية – الحريق – الصرف – الكهرباء – انارة 

الشوارع – الطرق ( وملحقاتهم، ومحطات التنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها.



مشروعات البنية األساسية والمرافق  02
أواًل : مشروعات المياه.

 : مشروعات الصرف.
ً
ثانيا

 : السكك الحديدية.
ً
ثالثا

 : الكهرباء.
ً
رابعا

 : الطرق.
ً
خامسا

 : الكباري.
ً
سادسا
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02مشروعات البنية األساسية والمرافق 
أواًل : مشروعات المياه

الموقع	 
محطات تنقية مياه الشرب في مدن  ) طلخا – بلقاس – الجمالية – بنها – 
التل الكبير – مطاي –  منوف – كفر صقر – فاقوس – القنطرة شرق – 

المنشاة – سوهاج شرق – نجع حمادي – دشنا – قنا الجديدة – كوم أمبو (.
األعمال	 

تنفيذ األعمال الميكانيكية والكهربائية وإدارة وتشغيل وصيانة عدد 16 
محطة تنقية مياه شرب         ) المرحلة األولى ( .

  عدد )10( محطات بطاقة 400/ 800 لتر /ث. 
 عدد )6( محطات بطاقة   600 / 1200 لتر/ث.   

العميل ) صاحب العمل (	 
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

االستشاري العام	 
شركة ) أنتر سيجما ( التشيكية.

وتشغيل  وإدارة  والكهربائية  الميكانيكية  التركيبات  أعمال  تنفيذ 
وصيانة عدد 16 محطة تنقية مياه شرب بمحافظات الجمهورية ) طلخا – 
بلقاس – الجمالية – بنها – منوف – كفر صقر – فاقوس – القنطرة شرق 
– التل الكبير – مطاي – المنشاة – سوهاج شرق – نجع حمادي – دشنا – 

قنا الجديدة – كوم أمبو ( مرحلة أولى.

1
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الموقع	 
المنطقة الصناعية بالشروق – الخانكة – محافظة القليوبية.

مجال الخدمات االستشارية	 
إعداد التصميمات والرسومات والمقايسات ومستندات الطرح والطرح.

األشراف على التنفيذ.
  العميل ) صاحب العمل (	 

محافظة القليوبية.
المقاول 	 

شركة سبكترا

الموقع
المنطقة الصفا الصناعية – الخانكة – محافظة القليوبية.

مجال الخدمات االستشارية
إعداد التصميمات والرسومات والمقايسات ومستندات الطرح.

العميل ) صاحب العمل (
محافظة القليوبية.

محطة تنقية مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بالشروق بالخانكة 

محطة تنقية مياه الشرب بمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة 

2

3

أواًل : مشروعات المياه
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الموقع	 
حلوان – القاهرة.

مجال الخدمات االستشارية	 
- إعداد التصميمات والرسومات والمقايسات ومستندات الطرح والطرح.

- األشراف على التنفيذ.
العميل ) صاحب العمل (	 

محافظة القاهرة.

الموقع	 
منطقة الصفا الصناعية - الخانكة – القليوبية.

مجال الخدمات االستشارية	 
- إعداد التصميمات والرسومات والمقايسات ومستندات الطرح والطرح.

- األشراف على التنفيذ.

العميل ) صاحب العمل (	 
محافظة القليوبية.

المقاول	 
شركة كيان

محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان

محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة

1

2

 : مشروعات الصرف
ً
) 1. مشروعات الصرف الصحى  (ثانيا
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) 2 . مشروعات الصرف الصناعى (

واستخالص  واسترجاع  والمالح  العام  الصرف  معالجة  منظومة 
الكروم والتخلص من المواد الصلبة بمدينة الجلود بالروبيكي. 

1

 : مشروعات الصرف
ً
ثانيا

الموقع	 
مدينة الجلود بالروبيكي – مدينة بدر – محافظة القاهرة.

مجال الخدمات االستشارية	 
- إعداد التصميمات والرسومات والمقايسات ومستندات الطرح والطرح.

- األشراف على التنفيذ.
العميل ) صاحب العمل (	 

شركة القاهرة لالستثمار والتطوير العمراني.
المقاول	 

شركة المقاولون العرب

 : السكك الحديدية
ً
ثالثا

خط سكة حديد الوادي الجديد – ميناء سفاجا التعديني بطول  560كم. 1
سكك حديد ميناء الدخيلة . 2
سكك حديد مجمع الحديد والصلب – حلوان. 3
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  : الكهرباء
ً
رابعا

شبكة تغذية مصانع حلوان بالكهرباء. . 1
خطوط الضغط العالي سمالوط/ الواحات البحرية. . 2
خط نجع حمادي / الوادى الجديد. . 3
محطة كهرباء الدخيلة.. 4

شبكة الطرق لمدينة الجلود بالروبيكي.. 1
تطوير وتحديث طريق اسكندرية - مرسى مطروح.. 2
شبكة طرق – منطقة شمال غرب خليج السويس.. 3

 : الطرق
ً
خامسا
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 : الكبارى

ً
سادسا

كوبري قنا على النيل. . 1
كوبري الطريق الشرياني الدخيلة.. 2
كبارى منطقة الدخول لميناء الدخيلة.. 3



مشروعات الموانىء 03
أواُل : ميناء الدخيلة

 : ميناء سفاجا أبو طرطور التعديني
ُ
ثانيا
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03مشروعات الموانىء 

أواًل : ميناء الدخيلة
الموقع	 

الدخيلة - االسكندرية 
 الغرض من المشروع 	 

- استيعاب حركة التجارة العالمية حتى عام 2010 مع ميناء االسكندرية .
استقبال السفن حتى حمولة 250 ألف طن 

األعمال 	 
حاجز األمواج الرئيسى بطول 2250 متر . 1

رصيف الخامات التعدينية بطول 630 متر  وغاطس  20 متر. 2
المجرى المالحى بطول 3 كم وعرض 250 م. 3
دائرة دوران بقطر 750 م . 4
رصيف البضائع العامة   بطول 1550 متر وغاطس 14  متر. 5
رصيف الحاويات  بطول 1000 متر وغاطس 12/14 متر. 6
رصيف األخشاب بطول 550 متر  وغاطس 12 متر. 7
مرسى الوحدات البحرية  بطول 400 متر وغاطس 6 متر. 8
رصيف الدحرجة األول بطول  50 متر  وغاطس 12 متر . 9

رصيف الدحرجة الثاني بطول 50 متر وغاطس 12 متر. 10
رصيف الدحرجة الثالث بطول 150 متر وغاطس 12 متر. 11



الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

وزارة التجارة والصناعة
ىء

وان
لم

ت ا
عا

رو
ش

م
03

37

12 .   البنية األساسية الرئيسية للميناء
13 .   شبكات ومحطات الكهرباء

14 .  شبكات التغذية بالمياه والحريق 
15 .  شبكات الطرق الداخلية

16 .  شبكة السكك الحديدية الداخلية
17 .  أسوار الميناء الخارجية  

.  عدد )10( موازين الكترونية ) حمولة 1000   18
طن(

19 .  العالمات المالحية
20 .  مبنى إدارة الميناء مبنى شرطة الميناء

21 .  إنشاء فنار جديد عند بداية المجرى المالحي
22 .  حاجز األمواج اإلضافي
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الموقع	 

مدينة سفاجا – محافظة البحر األحمر  

الغرض من المشروع	 

تصدير الفوسفات والخامات التعدينية. 

طاقة ومواصفات الميناء	 

 رصيف تصدير بطول 260 متر وبعمق 14متر يسمح باستقبال سفن . 1

حتى حمولة 65 ألف طن.

 محطة تفريغ عربات السكة الحديد طاقة  1500   طن/ساعة. 2

  السيور الناقلة  بطاقة 1500 طن / الساعة. 3

وبه . 4 فوسفات  طن   100000 تخزينية  بطاقه  الخام  لتشوين  حوش   

معدة استرجاع الخام بطاقة 1500 طن/ساعة

لشحن . 5 1500طن/ساعة   بطاقة  الرصيف   على  الخام  شحن  ونش   

السفن حمولة حتى 65000 طن بركاز الفوسفات

 : ميناء سفاجا أبو طرطور التعدينى 
ً
ثانيا
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الجيل الجديد من المناطق والمجمعات الصناعية  04
المناطق الصناعية . 1

مدن صناعية متخصصة . 2

المجمعات الصناعية . 3
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04 الجيل الجديد من المناطق والمجمعات الصناعية 

تخطيط وتصميم وتنفيذ أعمال البنية االساسية ) طرق – مياه وحريق – 

أنارة شوارع - محطات رفع – خزانات أرضية  صرف – كهرباء – تليفونات - 

للمناطق   ، وملحقاتهم   ) .....الخ   وخدمية  إدارية  مباني   – كهرباء  موزع   –

الصناعية فى كل من : 

بياض العرب بمحافظة بنى سويف. 1

كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف . 2

منطقة الصناعات الثقيلة -2/31 بمحافظة بني سويف. 3

غرب طهطا بمحافظة سوهاج . 4

غرب جرجا بمحافظة سوهاج. 5

الكوثر بمحافظة سوهاج . 6

بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. 7

الخارجة بمحافظة الوادى الجديد. 8

جمصة بمحافظة الدقهلية . 9

مطوبس بمحافظة كفر الشيخ . 10

بلطيم بمحافظة كفر الشيخ . 11

محافظة . 12  – الكبرى  المحلة  بمدينة  المتطورة  الصناعية  المنطقة 

الغربية

مناطق صناعية بجمهورية مصر العربيةأواًل : المناطق الصناعية
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الموقع	 

تقع المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي شمال غرب محافظة بني سويف 

سكك  ورش  شمال  ميدوم  هرم  وجنوب  الفيوم   – الواسطى  طريق  شمال 

 – القاهرة  الصحراوي  الطريق  يسار  كم   2,5 بعد  وعلى  راضي  أبو  حديد 

أسيوط الغربي.

الواسطى  ومدينة  مركز  لقرى  السكنية  التجمعات  من  بقربها  وتتمتع 

 ، الفيوم  لمحافظة  الشرقية  والمراكز  العياط  ومركز  سويف  ببني  وناصر 

ومتوسطة لــ 3 محافظات )الجيزة – الفيوم – بني سويف( ، الى جانب قربها 

من محافظة القاهرة والجيزة ، ويمر بالقرب منها خط سكة حديد الواسطى 

كوبري  أنشاء  تم   ، القاهرة  حديد  سكك  بخطوط  والمربوط  الفيوم   –

الموانيء  الى  للوصول  طريق  فتح  وبالتالي  الواسطى  بمدينة  النيل  فوق 

الصناعية ويربطها بهذه  المنطقة  البحر األحمر بما يخدم  التصديرية على 

الصحراوي  أسيوط(   – )القاهرة  طريق  وربط   ، للتصدير  كمنفذ  الموانيء 

الغربي بطريق )القاهرة – أسوان( الزراعي بالطريق الصحراوي الشرقي.

مساحة المنطقة الصناعية 799 فدان 

اجمالي المساحة المخصصة لالستثمار الصناعي 548 فدان

تم تخصيص مساحة 455 فدان لالستثمار الصناعي

المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي – محافظة بني سويف
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الغرض من المشروع	 

الترفيق لتوفير بيئة جاذبة وآمنة لالستثمار  توفير أراضي صناعية كاملة 

الصناعي القامة مصانع بأنشطة صناعية متنوعة ، لما له من عائد تنموي 

العمل والمساهمة في  المحلي وتوفير فرص  الناتج  على االقتصاد وزيادة 

حل مشكلة البطالة ، وزيادة القيمة المضافة لالقتصاد القومي ، واختراق 

األسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة وذات قدرة تنافسية لتقليل الفجوة 

االستيرادية .

في  الكبرى  الصناعية  القالع  احدى  راضي  أبو  كوم  منطقة  وتعتبر 

محافظة بني سويف وهي منطقة واعدة في مجال االستثمار.

جنيه  مليار   3,3 استثمارية  بتكلفة  منتجا  مشروعا   60 المنطقة  وتضم 

وفرت 14000 فرصة عمل ، باإلضافة الى 125 مشروع تحت االنشاء بتكلفة 

3,1 مليار جنيه سيوفر 16000 فرصة عمل ، باإلضافة الى 189 مشروع تم 

فرصة   30000 ستوفر  جنيه  مليار   6,7 استثمارية  بتكلفة  تخصيصها 

عمل .

األعمال	 

 – الصرف   – والحريق  بالمياه  تغذية   ( لشبكات  تحتية  بنية  ترفيق  أعمال  تنفيذ 

كهرباء داخلية وخارجية – انارة الشوارع – طرق – خزان أرضي – محطات رفع مياه 

 )  ....  - اإلداري  المبنى   – ل/ث   375 تصرف  الشرب  مياه  تنقية  محطة   – الصرف 

وملحقاتهم .
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مجال الخدمات االستشارية	 

أعمال التصاميم والدراسات الفنية الهندسية.	 

اعداد مستندات الطرح والطرح.	 

االشراف على تنفيذ األعمال	 

العميل ) صاحب العمل (	 

محافظة بني سويف

ومن أكبر المصانع المتواجدة بالمنطقة ) مصنع سامسونج- الكترونيكس مصر – مصنع توشيبا العربي (.
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المنطقة الصناعية المتطورة بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية

الموقع	 
المحلة الكبرى  زمام شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة 

بمحافظة الغربية.
األعمال	 

- تتكون المنطقة من عدد 3 مناطق صناعية.

 : م2   40708 مساحة  على  األولى  الصناعية  المنطقة   -

 – )مياه   ( والخارجية   الداخلية  التحتية  للبنية  ترفيق  كاملة 

مقام  وملحقاتهم،   ) شوارع  انارة   – كهرباء   – –طرق  حريق 

للمشروعات  صناعية  وحدة   615 بعدد  صناعي  مجمع  عليها 

ضمن   ، وكافيتريا   ومسجد   ، للشباب  طرحها  تم  الصغيرة 

صناعي  مجمع   13 بانشاء  الجمهورية  رئيس   / السيد  مشروع 

على مستوى الجمهورية.
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 43 لعدد  مقسمة   : م2   59208 مساحة  على  الثانية  الصناعية  المنطقة   -

قطعة أرض صناعية 

انارة   – كهرباء   – –طرق  حريق   – مياه   ( والخارجي  الداخلي  الترفيق  كاملة 

صناعية  بأنشطة  مصانع  القامة   ، وملحقاتهم   ) رفع  محطة   – شوارع 

ونسيج  غزل   ( بأنشطة  الغربية  محافظة  مواطني  احتياجات  تلبي  متنوعة 

طرحها  وتم  إدارية  خدمات  ومنطقة   ) غذائية   – هندسية   – دوائية   –

للمستثمرين.

موزع  بها  يوجد   : م2   43761 مساحة  على  الثالثة  الصناعية  المنطقة   -

الكهرباء ، مقسمة لعدد 37 قطعة أرض صناعية ، القامة مصانع بأنشطة 

صناعية متنوعة تلبي احتياجات  مواطني محافظة الغربية بأنشطة ) ورقية 

وخشبية – كهربائية – بالستيكية – كيماوية - غزل ونسيج ( .

مجال الخدمات االستشارية	 

اعداد التصاميم والدراسات الفنية و الهندسية.

اعداد مستندات الطرح والطرح.

االشراف على التنفيذ.

اإلدارة والتشغيل والصيانة.

الغرض من المشروع	 

يلبي 	  الذي  الصناعي  التنوع  الحداث  متطورة  صناعية  منطقة  إقامة 

احتياجات المستثمرين والمواطنين بمحافظة الغربية .

نقل المصانع الصغيرة القائمة داخل الكتلة السكنية بمدينة المحلة 	 

الكبرى للحفاظ على سالمة البيئة.

االستفادة من القاعدة الصناعية العريقة بمدينة المحلة الكبرى.	 

المساهمة في تطوير وتحديث الصناعات المتنوعة.	 

جذب استثمارات جديدة في حدود 5 مليار جنيه مصري.	 

خلق 25000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.	 

رفع مستوى الجودة والتنافسية للمنتجات.	 

اختراق األسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية.	 

للغزل 	  مصر  شركة  زمام  داخل  المستغلة  غير  األراضي  من  االستفادة 

والنسيج.

سد احتياجات السوق المصري من المنتج المحلي.	 

زيادة القيمة المضافة لالقتصاد القومي.	 

رفع معدالت التصدير وخفض معدالت االستيراد وزيادة االحتياطي من 	 

العملة الصعبة.

العميل ) صاحب العمل (	 

الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

المقاول	 

شركة اسبكترا
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مناطق صناعية بجمهورية اليمن 

الموقع	 

مناطق صناعية بجمهورية اليمن.

األعمال	 

أ . أعمال مساحية وتخطيط لبعض المناطق الصناعية في المحافظات اليمنية كالتالي :

) محافظة أبين – منطقة الثالجات بالشجر – محافظة حضرموت بكال – محافظة مزيونة – محافظة شبوة – محافظة عدن – 

التجارية بالطوال بمحافظة حجة – المجمع الصناعي بمحافظة مأرب – محافظة عمران – المنطقة  محافظة لحج – المنطقة 

الصناعية بمحافظة الحديدة – المجمع الصناعي بمحافظة تعز – المجمع الصناعي بدمار حجره منقده بمحافظة دمار (.

 – حضرموت  ببروم  الصناعية  المنطقة   ( صناعية  مناطق   10 لعدد  وتصميم  وتخطيط  ومرافق  وتكاليف  أولية  دراسات   . ب  

المنطقة الصناعية بمثلث عدن لحج أبين – المنطقة الصناعية بوادي حرض بالحديدة ... (     

مجال الخدمات االستشارية	 

أعمال مساحية وتخطيط لبعض المناطق الصناعية في المحافظات.. 1

دراسات أولية وتكاليف ومرافق وتخطيط وتصميم. . 2

العميل ) صاحب العمل (	 

وزارة التجارة والصناعة بجمهورية اليمن

اليمنية قي أغسطس 2005  بالجمهورية  التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ووزارة الصناعة والتجارة  الجهاز  تم توقيع برتوكول تعاون بين 

يقوم الجهاز بموجبه بدراسات وتخطيط المناطق الصناعية بالمحافظات اليمنية  حيث تم دراسة وتخطيط 10 مناطق .
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 : مدن صناعية متخصصة

ً
منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوارثانيا 1

الموقع	 

زمام شركات مصر ) للغزل والنسيج – صباغي البيضا – الحرير الصناعي ( بمدينة 

كفر الدوار 

محافظة البحيرة ، بمساحة حوالي 570 ألف م2.

األعمال	 

المشروع مقسم الى ثالث مراحل :

المرحلة األولى على مساحة  230 الف  م2 : كاملة الترفيق الداخلي والخارجي ) مياه 

.. ( بملحقاتهم  انارة شوارع – طرق – محطة رفع -  – حريق – صرف – كهرباء- 

الغزل والنسيج والصباغة والطباعة  انشاء وتشغيل 60  مصنع في نشاط  ، وتم 

والمفروشات  بمعرفة مجموعة من المستثمرين المحليين واألجانب.

المرحلة الثانية على مساحة 170 ألف م2 : كاملة الترفيق الداخلي والخارجي ) مياه – حريق  - صرف – كهرباء- انارة شوارع – طرق – محطة رفع  

الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والمفروشات وجارى  استكمال عدد 13 مصنع  انشاء وتشغيل 11  مصنع في نشاط  ، وتم  ( بملحقاتهم 

بمعرفة مجموعة من المستثمرين المحليين واألجانب.

 المرحلة الثالثة  على مساحة 170 ألف  م2 : جاري نهو أعمال الترفيق الداخلي والخارجي ) مياه – حريق –صرف – كهرباء- انارة شوارع – طرق – 

محطة رفع  ( بملحقاتهم، باجمالي عدد 45 قطعة أرض صناعية ، مخصصة لنشاط الغزل والنسيج والصناعات النسيجية
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العميل ) صاحب العمل (	 

المشروعات  لتنفيذ  العامة  للهيئة  التنفيذي  الجهاز 

الصناعية والتعدينية.

المقاول	 

شركة تبارك	 

شركة باور	 

شركة كهرباء بمحافظة البحيرة	 

شركة مياه بمحافظة البحيرة	 

مجال الخدمات االستشارية	 

اعداد التصاميم والدراسات الفنية والهندسية.. 1

اعداد مستندات الطرح والطرح.. 2

االشراف على التنفيذ.. 3

اإلدارة والتشغيل والصيانة.. 4

الغرض من المشروع واألهداف المرجوة	 

  إقامة منطقة صناعية متخصصة لصناعات الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة . 1

 المساهمة فى تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة . . 2

 اإلستفادة من القاعدة الصناعية العريقة بالمدينة وتوطين هذا القطاع  الصناعى بها . . 3

 االستفادة من األراضى غير المستغلة داخل زمام شركات الغزل والنسيج .. 4
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5 .  جذب إستثمارات  جديدة وخلق فرص عمل.

6 . جذب استثمارات ال تقل عن 7 مليار جنيه مصري. 

 7 . خلق فرص عمل لحوالي 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

8 .  رفع المستوى الجودة والتنافسية للمنتجات.

9 .  رفع الكفاءة والمستوى الفني لأليدي العاملة .

10 .  اختراق األسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية.

11 . زيادة القيمة المضافة لالقتصاد القومي.

منطقة الصناعات البالستيكية بمرغم 1 قبلي 2
الموقع	 

منطقة مرغم – محافظة اإلسكندرية 
األعمال	 
المشروع مقام على مساحة 25 فدان بعدد اجمالي 240 وحدة صناعية	 

 ) منشآت صناعية هياكل معدنية(.
المشروع كامل الترفيق الداخلي والخارجي ) مياه – حريق – صرف – كهرباء	 

 – انارة شوارع طرق - خزان أرضي -– مبنى اداري - .. ( وملحقاتهم .
مجال الخدمات االستشارية	 

 اعداد التصاميم والدراسات الفنية والهندسية.
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 اعداد مستندات  الطرح والطرح.	 

 االشراف على التنفيذ.	 

 اإلدارة والتشغيل والصيانة.	 

الغرض من المشروع	 

االجتماعي  بالمستوى  للنهوض  وذلك  البالستيكية  للصناعات  مجمع  إقامة 

الخام  المواد  توفير  يتم  حيث   ، اإلسكندرية  لمحافظة  والبيئي  واالقتصادي 

البولي األثيلين عالي الكثافة والبولي أثيلين منخفض الكثافة ،وأي مواد خام 

بترو كيماوية أخرى وبيعها لصغار المستثمرين دون وسطاء .

العميل ) صاحب العمل (	 

محافظة االسكندرية
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 : المجمعات الصناعية

ً
ثالثا

مجمعات الصناعات الصغيرة
 قام الجهاز بتنفيذ عدد 9 مجمعات  على مستوى الجمهورية )العاشر من رمضان – السادات – برج العرب – اسوان – االسماعيلية – 	 

أسيوط – سوهاج – قنا – العصافرة (.
 	 – الكهربائية   – والنسيج  الغزل   – الكيماوية   – الغذائية   – )الهندسية  الصناعات  مجال   فى  صناعية   وحدة   4000 على  وتشتمل   

التعدينية – الجلدية – مواد البناء ... ألخ(  توفر حوالى 40 ألف فرصة عمل.
 تنفيذ مجمع الصناعات الحرفية باالسماعيلية.	 
مجال الخدمات االستشارية	 

 اعداد التصاميم والدراسات الفنية والهندسية.. 1
 عداد مستندات الطرح والطرح.. 2
 االشراف على التنفيذ.. 3
 اإلدارة والتشغيل والصيانة.. 4

العميل ) صاحب العمل (	 
بنك االستثمار القومي

وصف المجمعات
المشروع مخطط على هيئة عنابر )هياكل معدنية ( بمساحات مختلفة وبارتفاع 6 متر وكل عنبر مقسم الى وحدات صناعية نمطية 
وكل وحدة أمامها مساحة مكشوفة تستغل فى أعمال المناولة والوحدات مزودة بالكهرباء والمياه والصرف والمشروع يشتمل على 

دورات مياه عمومية وكافتريات .



المناطق التجارية واللوجيستية  05
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الموقع	 
تقع على طريق طنطا قطور - سبرباي – طنطا – محافظة الغربية

على مساحة حوالي 83 فدان
األعمال 	 

ترفيق كامل للبنية التحتية الداخلية والخارجية لشبكات ) مياه – حريق 
– صرف – كهرباء –  انارة شوارع – طرق – محطة رفع – موزع كهرباء 

..... ( وملحقاتهم ، واألسوار.
مجال الخدمات االستشارية	 

اعداد التصاميم والدراسات الفنية والهندسية.. 1
اعداد مستندات الطرح والطرح.. 2
االشراف على التنفيذ.. 3

انشاء مناطق تجارية ولوجيستية بمدن ) طنطا – دمنهور – 
بني سويف – طلخا – األقصر- بورسعيد – كفر الدوار(.

05مناطق تجارية ولوجيستية 

المنطقة التجارية واللوجيستية بطنطا ) داون تاون دلتا (
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الغرض من المشروع	 
تعتبر المنطقة التجارية واللوجيستية بطنطا ) داون تاون دلتا ( أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية

على مستوى محافظات مصر .
تم انشاؤها ضمن خطة الدولة النشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية .

باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري وتتوسط المنطقة عشرة محافظات بوسط الدلتا.
وتخدم 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

خالل مدة تنفيذ المشروع باإلضافة الى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.
وتتضمن منطقة مخازن و لوجيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق

ترفيهية متنوعة ونادي رياضي واجتماعي ومقر للسجل التجاري.
العميل ) صاحب العمل (	 

جهاز تنمية التجارة الداخلية ) وزارة التموين والتجارة الداخلية (
المطور التجاري	 

شركة ) فرنبرو جلوبال األمريكية (.
المقاول	 

شركة المقاولون العرب



الصناعات الثقيلة والتعدينية  06
1 . الصناعات الثقيلة 

2 . مشروعات  تعدينية



الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

وزارة التجارة والصناعة
ة 

ني
دي

تع
وال

ة  
يل

ثق
ت ال

عا
صنا

ال
06

59



الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

60
06الصناعات الثقيلة والتعدينية

 مشروع توسعات مجمع الحديد والصلب  
موقع المشروع 	 

يقع مشروع الحديد والصلب على بعد 30 كم جنوب القاهرة بالقرب من حلوان
الغرض من المشروع 	 
سنويا 	  طن   300000 من  والصلب  الحديـد  لشـركـة  االنتاجية  الطاقة  زيادة 

إلي 1.5 مليون طن سنويـا 
بداية تشغيل المشروع في أغسطس 1973	 
تم التشغيل بالكامل لوحدات المشروع في يونيو 1979	 

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

مشروع الشركة الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة. 
مجال الخدمات االستشارية	 
اعداد التصاميم والدراسات الفنية والهندسية بالمشاركة مع الجانب 	 

            الروسي.
اعداد مستندات الطرح والطرح .	 
االشراف على التنفيذ.	 

1 .  الصناعات الثقيلة 
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مشروع فوسفات أبوطرطور
موقع المشروع	 

محافظة الوادي الجديد
الهدف من المشروع 	 

استغالل خامة رئيسيه بمصر
توطين صناعى بمحافظة الوادى الجديد

طاقة المشروع 	 
- انتاج 4.5 مليون طن فى السنة  من الفوسفات الخام. 

- تركيز الفوسفات الخام النتاج 2.2 مليون طن فى السنة  من ركاز 
الفوسفات.

مكونات المشروع 	 
المشروع التعدينى 

المنجم : يتكون من عدد 4 حائط طويل.
 مصنع التركيز : يتكون من عدد 3 خط. .

البنية االساسية 	 
خط ضغط عالى 220 ك.ف من محطة محوالت نجع حمادى.

خط سكة حديد بطول 680كم من ميناء سفاجا الى ابوطرطور.
شبكة آبار النتاج 200 م3/ س للبئر الواحد 

مجال الخدمات االستشارية	 
اعداد التصاميم والدراسات الفنية والهندسية بالمشاركة مع الجانب 

  األجنبي.
اعداد مستندات الطرح والطرح .

االشراف على التنفيذ.
اإلدارة والتشغيل والصيانة.

2 . مشروعات تعدينية 



إنشاء وتأهيل المبانى اإلدارية والخدمية  07
الهيئة العامة للتنمية الصناعية	 
مصلحة الكيمياء 	 
مشروعات مصلحه الرقابة الصناعية	 
 المطابع األميرية	 
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات 	 
الهيئة العامة للمواصفات والجودة 	 
الهيئة العامة للثروة المعدنية 	 
المراكز التكنولوجية 	 
 مراكز التدريب المهني 	 
مشروعات معهد التبين للدراسات المعدنية	 
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07إنشاء وتأهيل المباني اإلدارية والخدمية 
مشروعات تابعة لوزارة التجارة والصناعة

الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- انشاء مقر الهيئة بالتجمع الخامس .

مصلحة الكيمياء 
وأسيوط  السويس  وفروع  برمسيس  للمصلحة  الرئيسي  المقر  تأهيل   -

واالسكندرية  وتصميمات الفرع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر
مشروعات مصلحه الرقابة الصناعية

من  الثانية  للمرحلة  والمواصفات   والمقايسات  التنفيذية  الرسومات  إعداد   -
أعمال مبنى المصلحة وكذلك تأهيل شبكه الكهرباءالعمال منشآت المرحله 

االولى بمقر المصلحة بمدينه نصر .
 المطابع األميرية : 

 اعمال تأهيل مباني الهيئة بامبابة	 
 منظومة المراقبة التليفزيونية   	 
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الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات 
- تأهيل صاالت العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

الهيئة العامة للمواصفات والجودة  
- انشاء وتأهيل لمباني الهيئة ومنظومة مكافحة الحريق.

الهيئة العامة للثروة المعدنية 
- إنشاء المقر االقليمى للهيئة بمنطقه المطاهره – المنيا. 

- إنشاء المقر االقليمى للهيئة  - بمحافظه قنا.
شبكه اإلنذار واالطفاء لمباني الهيئة بصالح سالم .
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 المراكز التكنولوجية : 
 – )البالستيك  التكنولوجية  المراكز  وتنفيذ  وتخطيط  دراسة   -
الجلود-الصناعات  الغذائية-  والجرانيت-الصناعات  األثاث-الرخام 

التقليدية-الصناعات الكيماوية(
 مراكز التدريب المهني :

 - إنشاء وتأهيل عدد 43 مركز تدريب مهني على مستوى المحافظات 
 مشروعات معهد التبين للدراسات المعدنية :

للهندسة . 1 العالي  المعهد  إلنشاء  والرسومات  الدراسات  إعداد   
والتكنولوجيا المتخصصة.

الصغيرة . 2 الصناعات  حاضنات  إلنشاء  والرسومات  الدراسات  إعداد   
المستجدة بالمعهد.



المشروعات التنموية والبيئية 08
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08المشروعات التنموية والبيئية  
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الموقع على مسافة  54 كم طريق القاهرة / السويس وبمساحة 506 فدان ومنطقة خدمات بيئية على مساحة 1112 فدان .

مدينة الجلود الروبيكى 
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المرحلة األولى   بمسطح   176 فدان.   	 

المرحلة الثانية     بمسطح 109 فدان.	 

المرحلة الثالثة     بمسطح 221 فدان.	 

تقع المدينة بين مدينة بدر والعاشر من رمضان ويتميز الموقع الجغرافي للمشروع 

العاصمة   – السويس  القاهرة   – اإلسماعيلية   – القاهرة   ( طرق  بشبكة  بارتباطه 

الذي  اإلقليمي  الدائري  والطريق  الكهربي  القطار   – حديد  سكة  وشبكة   ) اإلدارية 

يساهم  مما  وبورسعيد  والسويس  واألدبية  كالسخنة  األحمر  البحر  بموانيء  يصلها 

في سرعة وسهولة عملية النقل والتصدير واستيراد المادة الخام عند الطلب.
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الهدف من المشروع	 

إقامة مدينة صناعية متخصصة لدباغة وصناعة الجلود لتعظيم القيمة المضافة.. 1

مضاعفة الطاقة اإلنتاجية  للجلود من 95مليون إلى200 مليون قدم2/السنة. . 2

الوصول بالطاقة التصديرية من المنتجات الجلدية إلى حوالي مليار دوالر سنويا.. 3

توفير 20 ألف فرصة عمل. 4

حل مشكلة التلوث بمدينة القاهرة.. 5
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مكونات المشروع	 

يتكون المشروع من وحدات دباغة – مصانع احذية – وحدات انتاج غراء -  مصانع النتاج الباطس – مركز خدمات تكنولوجى – محطة 

مركزية لمعالجة الصرف الصناعى والعام – مخازن وخدمات – حزام أخضر داخلى وخارجى.

مجال الخدمات االستشارية	 

اعداد التصاميم والدراسات الفنية والهندسية يالشراكة مع االستشاري األجنبي.. 1

اعداد مستندات الطرح والطرح.. 2

االشراف على التنفيذ والتشغيل والصيانة .. 3

األشراف على منظومة نقل المدابغ من مصر القديمة وتوطينها بالروبيكي.. 4
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إدارة وتشغيل وتسويق المشروعات 09
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إدارة وتشغيل وصيانة وتسويق خدمات ميناء أبو طرطور التعديني بسفاجا. 	 

بمنطقة 	  البالستيكية  الصناعات  مجمع  وتنمية  وتسويق  وصيانة  وتشغيل  إدارة 

مرغم1 قبلي باألسكندرية.

إدارة وتشغيل وصيانة مرافق مدينة الجلود بالروبيكي.	 

بالمحافظات 	  صغيرة  صناعية  مجمعات   )9( عدد  وتسويق  وصيانة  وتشغيل  إدارة 

لصالح بنك اإلستثمار. 

محافظات 	  مستوى  على  شرب  مياه  تنقية  محطة   16 مشروع  وصيانة  وتشغيل  إدارة 

جمهورية مصر العربية.

الدوار 	  وكفر  بالمحلة  المرفقة  الصناعية  األراضي  وتسويق  وصيانة  وتشغيل  إدارة 

لصناعات وخدمات متنوعة.

09إدارة وتشغيل وتسويق المشروعات
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أوال : بروتوكوالت التعاون	 

: الخدمات الهندسية	 
ً
ثانيا

بروتوكوالت التعاون والخدمات الهندسية
 مع المحافظات والهيئات والجهات األجنبية

10
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أوال : بروتوكوالت التعاون
  بروتوكوالت التعاون بين الجهاز والمحافظات لتقديم الخدمات االستشارية للمناطق الصناعية . 	 

 برتوكول تعاون مع محافظة سوهاج.	 

 بروتوكول تعاون مع محافظة بني سويف.	 

 بروتوكول تعاون مع محافظة مرسى مطروح.	 

 بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية.	 

 بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ . 	 

 بروتوكول تعاون مع محافظة قنا .	 

الهندسية 	  الخدمات  كافة  لتقديم  الداخلية  والتجارة  التموين  بوزارة  الداخلية  التجارة  تنمية  وجهاز  الجهاز  بين  التعاون  بروتوكول   

واالستشارات التي يحتاجها جهاز تنمية التجارة الداخلية.

          اعداد التصميمات والرسومات والمواصفات ومقايسات األعمال والطرح واالشراف على التنفيذ لعدد 7 مناطق تجارية ولوجيستية 

) المرحلة األولى من الجيل الجديد للتجمعات التجارية ( وهي : ) طنطا – دمنهور – بني سويف – طلخا – األقصر- بورسعيد – كفر الدوار(.

10بروتوكوالت التعاون والخدمات الهندسية
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 بروتوكول التعاون بين الجهاز والهيئة العامة للتنمية الصناعية.	 

 بروتوكول التعاون مع وزارة الصناعة باليمن.	 

البالستيك 	  لصناعات  مرغم  بمجمع  للمستثمرين  التمويلية  الخدمات  لتوفير  المصري  األهلي  البنك  مع  تعاون  بروتوكول   

ومدينة الجلود بالروبيكي.

 بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتقديم خدمات استشارية - رفع كفاءة القاعات بأرض 	 

المعارض ومركز المؤتمرات وكذلك إعداد مشروع مجمع الصداقة المصري الزامبي بلوساكا .

 بروتوكول تعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار بوزارة الصناعة لتقديم خدمات استشارية. 	 

بروتوكول التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين – جامعة الدول العربية.	 
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: الخدمات الهندسية
ً
ثانيا

الحرفية  الصناعات  لتطوير  لمصر  األمريكية  االقتصادية    المساعدات  برنامج  من  المقدمة  المنحة  من  الممولة  المشروعات   .  1

بمحافظات ) القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنيا – مطروح  - االسماعيلية – شمال سيناء (.

2 . تقديم الدعم  الفنى والمتابعة خالل مراحل الدراسات والتصميمات  والتنفيذ  للمشروعات التالية:-

مشروع تطوير منطقة الحرفيين بالقاهرة .	 

مشروع تطوير منطقة المسابك بالجيزة .	 

 مشروع تطوير منطقة المسابك بالقليوبية.  	 

 مشروع تطوير منطقة الحرفيين بالمنيا. 	 

 مشروع التخطيط الشامل لواحة سيوة- مطروح.  	 

3 . الهيئة المصريه العامه للثروة المعدنية  ) وزارة البترول (

إنشاء المقر االقليمى للهيئة بمنطقه المطاهره – المنيا. 	 

إنشاء المقر االقليمى للهيئة  - بمحافظه قنا.	 

شبكة اإلنذار واالطفاء لمباني الهيئة بصالح سالم .	 

4.الشركة المصرية للثروات التعدينية 

مبانى الشركة بمدينتى القصير والغردقة.	 
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الدراسات  والخدمات االستشارية بالدول 
االفريقية والعربية

11
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11الدراسات والخدمات االستشارية بالدول االفريقية والعربية

الدراســـات الهندسية والخدمات االستشارية بدول خارجية
1 . مجمع الصداقة المصرية الزامبية بلوساكا

يقع المشروع في جمهورية زامبيا - مقر المندوبية الدائمة لتكتل 

متر  ألف   14 مساحة  على  إفريقيا  ) الكوميسا (  وشرق  جنوب  دول 

مربع مهداه لمصرمن جمهورية زامبيا القامة مركز ثقافى تجارى 

أمام  تقع  العاصمة  لوساكا  شوارع  وأرقى  بأهم  عليها  اجتماعى 

مقر الكوميسا وبجوار المركز الثقافى الفرنسى والمركز الثقافى 

الصينى وذلك بغرض إقامة مجمع للصداقة يضم معارض تجارية 

للمنتجات الصناعية المصرية . 

ويتكون من مركز تجارى ويضم )  بنك – معارض - مكاتب شحن-  

عبارة  ثقافى  مركز  و   ) اجتماعات  قاعات  و  تجارى  ملحق  شركات- 

عن  ) مسرح – معرض – مكتب للسفير و مركز اجتماعات  مكتبة 

الملحق  -مكتب  معرض     – اجتماعى  صالون   - بلياردو  صالة   –

الثقافى - قاعات اجتماعات( 

الدراسات  الفلسطينية لتفعيل  السلطة  لمناطق  ميدانية  زيارة   .  2

الخاصة بانشاء المناطق الصناعية بكل من نابلس وجنين ورام الله 

والممولة من البنك الدولي.

صناعية  مناطق  النشاء  التعاون  أوجه  لدراسة  ميدانية  زيارات   .  3

بالجمهورية التونسية.

4 . اعداد استراتيجية تخطيط المناطق الصناعية بجمهورية اليمن 

، باإلضافة الى أعمال الدراسات والرفع المساحي والتصميمات لعدد 

من المناطق الصناعية بالجمهورية اليمنية ) الحديدة – عدن – لحج 

بحضرموت  الصناعية  بروم  منطقة   – المهرة   – مزيونة   – أبين   –

 )  ... حجة-  محافظة  بالطوال  المشتركة  االقتصادية  المنطقة   –

باالشتراك مع وزارة التجارة والصناعة بالجمهورية اليمنية.
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لمشروع  عالمية  مناقصة  في  ومالي  فني  بعرض  التقدم   .  5

30ألف  مساحة  على  والسودان  مصر  بين  االستراتيجي  اللحوم 

فدان بجمهورية السودان.

6 . دراسة وتصميم مجمع الصناعات التراثية بالقدس بفلسطين 

والتعدين  الصناعة  منظمة  مع  التعاون  بروتوكول  خالل  من 

بجامعة الدول العربية.

7 . دراسات تأهيل قطاع الصناعة في دولة ليبيا ) تطوير الموانيء 

– تطوير المناطق الصناعية واالقتصادية والمنافذ الحدودية – 

تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية واالستغالل األمثل للموارد 

والثروات التعدينية وتحقيق التكامل الصناعي مع دول الجوار  (

للتنمية  العربية  المنظمة  مع  التعاون  بروتوكول  خالل  من 

الصناعية والتعدين بجامعة الدول العربية.

بين  الصناعي  التعاون  لبروتوكول  تنفيذي  برنامج  مشروع   .  8

ووزارة  والصناعة  التجارة  وزارة  خالل  من  ولبنان  مصر  حكومة 

االستثمار والتعاون الدولي.  
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1 . العمالء والجهات المالكة

الوزارات والمحافظات.	 

وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها .	 

هيئة ميناء االسكندرية والدخيلة.	 

هيئة موانيء البحر األحمر.	 

وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والحكومي بوزارة المالية.	 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية.	 

الهيئة العامة لشئون المطابع االميرية 	 

شركة القاهرة لالستثماروالتطوير .	 

الهيئة العامة للثروة المعدنية.	 

الهيئة العامة للمواصفات والجودة.	 

هيئة التعاون الدولي.	 

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.	 

الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.	 

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.	 

جهاز تنمية التجارة الداخلية.	 

2 . إستشاريون مصريون

 	.  ECG جماعة المهندسين االستشاريين

 	. CEC مركز المهندسون االستشاريون

البيت المعمارى للمقاوالت 	 

Architecture House for contracting 

المراكز الهندسية بكليات الهندسة بالجامعات المصرية.	 

المركز القومي للبحوث .	 

مركز بحوث االسكان والبناء.	 

 	. MRCC مركز البحوث واإلستشارات لقطاع النقل البحري

 د.م/ محمد شعبان نجم – أعمال شبكات ومحطات 	 

معالجة المياه .

 لواء بحري/ محفوظ طه مرزوق – إستشاري الموانيء 	 

واألعمال البحرية.

حمزة ومشاركوه.	 
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3. إستشاريون  من الخارج

 الوسويس / سوفرامين – سويسرا / فرنسا	 

 كايار - فرنسا	 

 ديلفيت هيدرولكس – هولندا	 

 إنترسيجما - التشيك	 

 أسوماك – إيطاليا	 

 إيتال بروجيتي – إيطاليا	 

 مكتب  HPC – ألمانيا	 

 مكتب MTBS – هولندا	 

4.مقاولى التنفيذ

شركة المقاولون العرب ) عثمان احمد عثمان ( / شركة مختار ابراهيم 

للمقاوالت / شركة النصر العامة للمقاوالت ) حسن عالم ( / شركة 

 / المبانى  ألعمال  النصر  شركة   / المسلح  االسمنت  ألعمال  مصر 

 ) السويس  قناة  هيئة   ( الهندسية  لألعمال  البورسعيدية   الشركة 

الهندسية  الهيئة   / الطائرات  مصنع   / للتصنيع  العربية  الهيئة   /

للقوات المسلحة ) إدارة المياه ( / شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد 

شركة   / الريف  كهرباء   / إيجيتالك  شركة   / هايدليكو  شركة   /

ناروينى / شركة تبارك للمقاوالت / شركة رامو للمقاوالت / شركة 

مازن للمقاوالت / شركة باور للمقاوالت / شركة سبكترا / الشركة 

 / ميتالكو  شركة   / الديناميكية  للصناعات  البريطانية  العربية 

شركة أيكون .

5. عمالء ميناء أبو طرطور

شركة النصر للتعدين	 

شركة أبو زعبل 	 

شركة ميدفيرت	 

شركة ريليانسيس 	 

شركة الدومي	 
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تفخر به االجيال 


