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الحديدية والطرق  البحرية والسكك  إقليمًيا ىف مجاالت األعامل  الرائدة  الرشكة  أن نكون 
والكباري والبنية التحتية واألعامل املدنية وتقديم أعىل قيمة لعمالئنا.

رؤية الشركة

عملنا  هو  تحدياتهم  ملواجهة  إبداعية  حلول  لتطوير  عمالئنا  مع  كثب  عن  العمل 
اليومي، نحن ملتزمون بتقديم أعىل مستويات الجودة والسالمة ىف جميع جوانب 

عملنا مع االهتامم مبوظفينا ومجتمعاتنا وبيئتنا.

مهمة الشركة

أحد مبادئنا األساسية هو تقديم مشاريع فعالة وناجحة بأعىل مستويات الخربة وااللتزام والثقة.

قيمنا



ميتــد تــراث إيديكــس إىل مــا يزيــد عــن 26 عاًمــا، فنحــن ننظــر إىل الــوراء بفخــر ونفكــر ىف مــا تــم 
بنــاؤه ىف العديــد مــن القطاعــات؛ البحريــة والســكك الحديديــة والطــرق والكبــاري والبنيــة التحتيــة 
ومنشــآت الــري والــرف واألعــال املدنيــة. لقــد كانــت رحلــة صعبــة للغايــة، لكنهــا كانــت مرضيــة 
ومجزيــة. رسعــان مــا أصبــح اســم إيديكــس مرادفـًـا للتميــز والجــودة، فإننــا واحــدة مــن أكــر رشكات 

اإلنشــاءات البحريــة والعموميــة الرائــدة ىف املنطقــة.

نحن نعمل بال كلل لتجاوز أداء كل عام مير، مع الرتكيز الحثيث عىل رضاء عمالئنا الكرام.

نعمــل دامئــاً عــىل دعــم فريقنــا مبوظفــن جــدد نابغــن ـ عــىل جميــع املســتويات وبجميــع األقســام ـ 
حيــث يدعــم الجميــع بعضهــم البعــض بإيجابيــة.

»تعتمد قوة رشكتنا عىل قوة موظفيها«

تحية لكل فرد من أفراد عائلة إيديكس، وتقديري الشخيص لجميع رشكائنا ىف النجاح.

نحــن ال ندخــر أي جهــد لدعــم الجــودة العاليــة، والتعلــم، واألفــكار، والســالمة، وتقديــم املشــاريع ىف 
الوقــت املحــدد.

رئيس مجلس اإلدارة

2٠2١/ ١٠/ ١
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سجل حافل باإلنجازات المتواصلة

بداية ذات رؤية محددة...
ــة  ــة عام ــاءات مدني ــة إنش ــام ١995 كرشك ــاوالت ىف ع ــة للهندســة واملق ــس الدولي ــة إيديك تأسســت رشك
تركــز عــىل مشــاريع الهندســة املدنيــة العمالقــة. وىف ظــل رؤيــة طموحــة للتوســع والتخصــص ىف مجــال 
األعــال البحريــة واملوانــئ والحفــر والــردم والبنيــة األساســية. ومنــذ بدايــة التأســيس والرشكــة مســتمرة 
ىف هــذا املجــال مــع التوســع ىف مجــاالت التكريــك والطــرق والكبــاري واملحطــات الهيدروليكيــة، مــع مــا 

يســتلزم ذلــك مــن إمتــالك أحــدث وأنســب املعــدات للتميــز ىف تلــك املجــاالت.

للوصول إلى الريادة...
ــدة  ــة الرائ ــس الرشك ــت إيديك ــا أصبح ــان م ــاح، رسع ــل والنج ــن العم ــت م ــام مض ــرشون ع ــتة وع س
للمشــاريع البحريــة املعقــدة، ليــس فقــط محليــاً ىف الســوق املــري، ولكــن أيضــاً ىف منطقــة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي. اكتســبت إيديكــس برسعــة الزخــم املطلــوب لتوســيع وتنويــع حقيبتهــا ىف قطاعــات 
البنــاء األخــرى؛ مثــل الطــرق والكبــاري والســكك الحديديــة والبنيــة التحتيــة واألعــال الصناعيــة للتحكــم 

ىف الــري والــرف وحايــة الشــواطئ وحواجــز األمــواج وإنشــاء املــزارع الســمكية.

ــة،  ــن ىف املنطق ــن العامل ــارين الدولي ــالء واالستش ــار العم ــة كب ــي بثق ــا وتحظ ــهود له ــس مش إيديك
ــة األوىل. ــن الدرج ــف م ــاول مصن ــا مق بصفته

التميز محليًا يؤمن الريادة إقليميًا ودوليًا
ــي  ــن الحكوم ــالء القطاع ــة لعم ــدة والضخم ــاريع املعق ــم املش ــا ىف تقدي ــن نجاحن ــتفادة م باالس

والخــاص ـ بــأداء معــرتف بــه للغايــة مــن حيــث الجــودة والســالمة ووقــت التســليم والتكلفــة 
ـ قمنــا بتوســيع عملياتنــا إىل اململكــة العربيــة الســعودية )كرشكــة اســتثارية( متخصصــة 

ىف أعــال األرصفــة والبنيــة التحتيــة. متتــد خطــط توســع إيديكــس إىل املزيــد مــن 
ــج. ــا ودول الخلي ــدان ىف الــرشق األوســط وأفريقي البل

اإلستدامة
ــن  ــك نح ــة، لذل ــال القادم ــع واألجي ــال واملجتم ــا ورشكاء األع ــا وعمالئن ــاه موظفين ــؤوليتنا تج ــر مبس ــس، نق ــن يف إيديك نح
ــر صارمــة وشــفافة للمقاييــس  ــز االســتدامة مــن خــالل التحســن املســتمر لحوكمــة الــرشكات، وإعــداد تقاري ملتزمــون بتعزي
البيئيــة، وتقليــل تأثرينــا عــىل البيئــة الطبيعيــة ـ عنــد تصميــم املرافــق وبنائهــا وإدارتهــا ـ حيــث نهــدف إىل إنشــاء عمــل مســتدام 

يكــون فيــه التحســن املســتمر والتميــز بديهيــاً يف كل مــا نقــوم بــه.

نؤمــن بــأن اإلدارة املتوازنــة واملســؤولة للركائــز الثــالث املعــرتف بهــا لالســتدامة ـ االجتاعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة ـ رضوريــة 
ــة  ــا وأصحــاب املصلح ــن موظفين ــاً. نحــن منك ــل محلي ــع العم ــاً م ــري عاملي ــة والتفك ــة املرتقب ــا لألعــال التجاري ــق رؤيتن لتحقي

اآلخريــن يف تعزيــز الصحــة والرفاهيــة، وتعزيــز املجتمعــات التــي نعمــل فيهــا، والبيئــة األوســع.

تسعى إيديكس إىل التميز يف كل جانب من جوانب أعالنا ونلتزم بتقليل اآلثار البيئية ألعالنا قدر املستطاع.
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لقــد تــم تأهيــل إيديكــس مســبًقا مــع كبــار العمــالء والهيئــات الحكوميــة 
مســجلة  والرشكــة  املنطقــة  العاملــة ىف  الدوليــة  املقــاوالت  ورشكات 

ــة. ــاريع الضخم ــل ىف املش ــة للعم ــل ومرخص بالكام

ــاد  ــع االتح ــة األوىل م ــن الدرج ــاءات م ــة إنش ــجلة كرشك ــس مس إيديك
ــل  ــدد قلي ــن ع ــن ب ــا م ــذا يضعن ــاء. ه ــييد والبن ــاويل التش املــري ملق
جــًدا مــن الــرشكات املرخصــة لتقديــم العطــاءات منفــردة، أو مــن خــالل 

ــا. ــرية الحجــم ىف مجــاالت تخصصن ــات، ملشــاريع كب تحالف

ــإدارة  ــا ب ــاض(، قامــت فــرق املشــاريع لدين ــة الســعودية )الري ــة العربي ــا ىف اململك ــع أنحــاء مــر وفرعن ــا ىف جمي مــن خــالل فروعن
ــاتنا  ــاع سياس ــن اتب ــا يضم ــوي لدين ــق اإلدارة الق ــن فري ــق م ــي الوثي ــم اليوم ــة والتحك ــث املتابع ــارزة حي ــاريع ب ــم مش ــا وتقدي عملياتن

ــارزة: ــة مــن مشــاريعنا الب ــي عين ــا ي ــا. في ــب عملياتن ــع جوان ــة ىف جمي ــا الصارم وإجراءاتن

 محطة تحيا مر للحاويات متعددة األغراض برصيف 62/55 مبيناء اإلسكندرية 
 إنشاء الرصيف الرشقي بالقاعدة البحرية برشق بورسعيد.

 إنشاء محطة حاويات متعددة األغراض بطول 68٠ مرت ـ ميناء دمياط.
 إنشاء النظام الناقل ملياه مرف بحر البقر )مرف وقناطر تحكم( حتى محطة معالجة رشق القناة ـ رشق قناة السويس.

 إنشاء أرصفة الحاويات رقمى 9/ ١٠ مبيناء رأس الخري باملنطقة الرشقية ـ اململكة العربية السعودية.
 إنشاء املمىش السياحي الجديد عىل نهر النيل ـ مرشوع ممىش أهل مر

 إنشاء مارينا اليخوت مبنتجع مرايس بالساحل الشايل
 إنشاء مزارع الفريوز السمكية برشق بورسعيد.

 إنشــاء العديــد مــن الكبــاري يف العديــد مــن االماكــن الحيويــة الهامــة مثــل كوبــري جوزيــف تيتــو وكوبــري جــرس الســويس مبــر الجديــدة 
وكوبــري أعــىل الطريــق الدائــري مبحــور شــرا بنهــا الحــر وكوبــري املعــادي )محــور حســب اللــه الكفــراوي( وكوبــري األمــل مبحور شــينزو آيب.

قوة الشركة تؤهلها ألعلى التصنيفات

مشاريع متميزة

. )HSR( إنشاء محطة حدائق أكتوبر واملسار وكوبري تقاطع طريق الفيوم مبرشوع القطار الرسيع 
.)LRT( إنشاء محطة الكيان العسكري »العارش من رمضان ـ العاصمة اإلدارية الجديدة«، مبرشوع القطار الكهربايئ 

 إنشاء رصيف بحوض 2 مبيناء العن السخنة.
 إنشاء محطة متعددة األغراض مبيناء سفاجا.

 إنشاء محطة الحاويات برصيف ١٠٠ مبيناء الدخيلة.

بعض المشاريع الجارية
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نجاح إيديكس فـي التحالف:

مشاريع ضخمة لكبار الشركات والهيئات
نحــن نفخــر مبســاهاتنا ىف إنجــاز العديــد مــن املشــاريع الضخمــة مــع 

كبــار الــرشكات والهيئــات والعمــالء.

ــار العمــالء  ــد مــن املشــاريع الضخمــة لكب ــيذ العدي قامــت الرشكــة بتنفـ
ــارزة. ــاوالت الب ــن رشكات املق ــد م ــع العدي ــاون م بالتع

حققــت رشكــة إيديكس الدوليــة للهندســة واملقــاوالت نجاحاتها 
ــة  ــة وعاملي ــاوالت محلي ــع رشكات مق ــف م ــاون والتحال بالتع
ــىل  ــم ع ــيذ مرشوعاته ــا وتنفـ ــات عمالئه ــة متطلب ــة كاف لتلبي

ــل: أحســن وجــه مث

 التكريــك والحايــة البحريــة ملينــاء رشق التفريعة ببورســعيد 
وهيونــداي،  بوســكاليس  رشكات  تحالــف  مــع  بالتعــاون 

ــل. ــان دو ني ــدام وج ــت ني وباالس
ــع  ــاون م ــعيد بالتع ــة ببورس ــات رشق التفريع ــاحة حاوي  س

ــريودون. ــة ارك رشك
 كوبــري الســالم امللجــم بالتعــاون مــع رشكــة كاجيــا 

اليابانيــة.
ــاء  ــة كهرب ــحب ملحط ــرد والس ــري الط ــط مواس ــك خ  تكري
ــة  ــة الهولندي ــة املري ــع الرشك ــاون م ــخنة بالتع ــن الس الع

ــريفر. ــو س ــة أبيك ــك ورشك للتكري
 أعــال تجهيــز مصنــع البــويل بروبلــن ببورســعيد بالتعــاون 

مــع رشكــة أودا ـ برتوجــت.
ــاء  ــود مبين ــن الوق ــن وتخزي ــاء متوي ــواطئ ملين ــة الش  حاي

ــرتول. ــرشق للب ــة م ــح رشك ــة لصال رشق التفريع
 حايــة الشــواطئ للقنــاة املالحيــة ملينــاء رشق التفريعــة 

ــرب. ــون الع ــة املقاول ــع رشك ــاون م ــعيد بالتع ببورس

ميناء رشق بورسعيد

كوبري السالم

ساحة حاويات رشق التفريعة

محطة كهرباء العن السخنة

حاية الشواطئ مبيناءمصنع البويل بروبلن ببورسعيد
رشق التفريعة

حاية الشواطئ للقناة املالحية 
مبيناء رشق التفريعة

كوبري شرا بنها الحر

رصيفي الحاويات رقم 9، ١٠ مبيناء رأس 
الخري باململكة العربية السعودية

محطة متعدد األغراض
مبيناء دمياط



1213

 نظام إدارة كفء ملتزم وحريص عىل تحقيق املعايري العاملية للجودة والسالمة ىف جميع مناحى العمل.

 إستخدام أحدث نظم إدارة املشاريع )ERP System( لتحقيق أفضل إدراة وتحكم ملوارد الرشكة .

 نظــام مــوارد برشيــة يضمــن توظيــف الكــوادر البرشيــة املناســبة متاًمــا لــكل مجــال عمــل. وإيجــاد ميــزة تنافســية 
متيزنــا عــن اآلخرين.

ــرية ومتنوعــة مــع تحكــم كامــل  ــن كب ــازة مــع قامئــة موردي  نظــام مشــرتيات متسلســل يحتفــظ بعالقــات ممت
ــيذ األعــال. باملخــازن الرئيســية والفرعيــة مبــا يضمــن ســالمة ورسعــة تنفـ

 مجموعة متميزة من أحدث املعدات مع تحقيق أعىل كفاءة إستخدام لها ىف املرشوعات.

 غطاء مايل يدعم جميع اإلحتياجات ويغطي املخاطر املحتملة.

 مجموعة من الفروع منترشة ىف مناطق عمل ومرشوعات الرشكة ىف القاهرة وبورسعيد والرياض.

 وحدة إدارة وصيانة املعدات، الختبار أو إصالح أو تعديل املعدات.

 ورش صيانــة بإمكانيــات عاليــة إلختبــار وصيانــة وإصــالح وعمــل عمــرات كاملــة للمعــدات. ويتــم إدارة وتشــغيل 
ــة  ــزة أساســية للرشك ــدات ركي ــة املع ــل صيان ــث متث ــرية حي ــرة وذوي خــرة كب ــن مه ــة بواســطة فني ورش الصيان
إســتناًدا عــىل دورهــا األســايس ىف املحافظــة عــىل أداء املعــدات بأعــىل كفــاءة مطلوبــة وبأعــىل املواصفــات مــع 
اإلهتــام باملحافظــة عــىل وجــود حــد أدىن مــن قطــع الغيــار للمعــدات كرصيــد إحتياطــي وتســهيل التواصــل مــع 
املورديــن لتوصيــل قطــع الغيــار ىف أرسع وقــت ســواء بــرًا أو بحــرًا أو جــًوا مــا ميكننــا مــن تقليــل فــرتات األعطال 

والصيانــة للمعــدات ألقــل وقــت ممكــن والرتكيــز عــىل تعظيــم معــدالت األداء وإنتاجيــة املعــدات.

أساس قوتنا

أعال الطرق والكباري وطبقات الرصف األسفلتي 
والخرساين والحفر والردم.

أعال بحرية، أعال موانئ وأرصفة ومحطات 
متعددة األغراض.

أعال مقاوالت عامة وبنية تحتية 
وأساسات مباين.

أعال حاية الشواطئ. أعال الحفر والردم بكميات ضخمة 
وأعال تحسن الرتبة وسند جوانب 

الحفر والتجفيف.
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 الجــودة هــي واحــدة مــن أساســيات وركائــز عملنــا ىف مجــال املقــاوالت وقــد أولتهــا الرشكــة إهتامــاً خاصــاً 
منــذ تأسيســها لــذا فقــد خصصــت الرشكــة لهــا طاقــم فنــي مختــص بــكل موقــع ومــزود بكافــة الوســائل واألجهزة 

الالزمــة لضبــط الجــودة.

ــذي أســهم ىف  ــه األمــر ال ــد عن ــا وهــدف ال تحي ــام اإلدارة العلي ــؤرة إهت ــد بإســتمرار ب  األمــن والســالمة تع
إحتفــاظ الرشكــة بســجل خــايل مــن الحــوادث خــالل مشــاريعها الســابقة وذلــك بشــهادة مكاتــب العمــل الحكومية 

وشــهادات العمــالء. 

 ونتيجــة لجهــود الرشكــة واإلهتــام املتواصــل بإجــراءات ضبــط الجــودة واألمــن والســالمة والبيئــة فقــد كان 
مــن الطبيعــي أن تحصــل الرشكــة عــىل شــهادات اإلعتــاد الدوليــة :

 ISO 9001-2015 شهادة األيزو ىف نظام إدارة الجودة  

 ISO 45001: 2018 شهادة األيزو ىف نظام إدارة السالمة والصحة املهنية  

ISO 14001: 2015 شهادة األيزو يف نظام إدارة البيئة  

ضبط الجودة واألمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة:

 تلبية وتجاوز توقعات العمالء.

 توفري بيئة عمل آمنة.

 فعالية مراقبة الجودة والتسليم ىف الوقت املحدد.

 مراعاة حاية البيئة ىف عملياتنا.

 ربح مناسب للبقاء ىف مجال البناء.

وتنص سياسة الشركة للنظام المتكامل للجودة واألمن 
والسالمة والصحة المهنية والبيئة على مايلي:

 االستجابة الفورية ملتطلبات العمالء.

 تدريب العاملن عىل متطلبات ومسؤوليات نظام إدارة الجودة واألمن والسالمة.

 إعطاء اهتام كبري للصيانة الدورية ملعدات الرشكة إلبقائها دامئا ىف ظروف تشغيل جيدة.

 تحديد األخطار وتقييم املخاطر ملناطق العمل. 

 إتخاذ الوسائل الالزمة والقياسات الرضورية لضان خفض املخاطر إىل املستوى اآلمن.

 اإلمتثــال إىل املتطلبــات القانونيــة لألمــن والســالمة والصحــة املهنيــة وكــذا املتطلبــات األخــرى املتعلقــة مبخاطر 
الصحــة والســالمة بالرشكة.

 قياس جميع مؤرشات األداء بشكل دوري. تحديد مجاالت وفرص التحسن املستمر.

تطبيــق وتفعيــل هــذه السياســة هــو الهــدف الرئيــي لــإدارة العليــا للرشكــة ومســؤولية كل موظــف، توفــر الرشكــة كافــة املــوارد 
مبــا ىف ذلــك املــوارد البرشيــة املؤهلــة واملدربــة لتحقيــق أهــداف هــذه السياســة.

وتعتمد إدارة النظام على ما يلي:

وحدة إدارة المعدات والصيانة
إن ورشــة العمــل الحديثــة مجهــزة بالكامــل الختبــار معظــم املكونــات ىف أجهزتنــا أو إصالحهــا أو تعديلهــا، جنبًا إىل 

جنــب مــع فريــق الصيانــة الــذي يتمتــع مبهــارات عالية.
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يشمل نطاق األعمال ما يلي:
زيادة السعة اإلستعابية ومسطحات التخزين مليناء األسكندرية وذلك عن طريق:

١ـ إنشاء رصيف حاويات فـي الجهة الشالية والجهة الغربية من موقع املرشوع بطول١42٠ مرت وعمق  ١7.5مرت.
2ـ إنشاء رصيف حاويات فـي الجهة الجنوبية  من موقع املرشوع بطول  93٠ مرت بعمق  ١4مرت .

3ـ إنشــاء ســاحات تخزينــة مبوقــع املــرشوع  55٠٠٠٠ مــرت مســطح وتشــمل كافــة أعــال الشــبكات األرضيــة مــن كهربــاء وميــاه ورصف أمطــار  
ومكافحــة حريــق وكذلــك تشــمل إنشــاء العديــد مــن مبــاين محطــات التحكــم والخزانــات األرضيــة وغــرف املضخــات كــا تشــمل طبقــات 

الرصــف للســاحة مــن طبقــات أســاس ورصــف خرســاين وبــالط إنرتلــوك عــايل اإلجهــاد والتحمــل .
4 ـ عمل حاجز بيئي بطول  265٠ مرت وذلك للحاية البيئية للمجرى املالحي بامليناء اثناء اعال الردم بالرمال املوردة من الخارج.

5ـ اعــال الــردم لكامــل مســطح املــرشوع وذلــك لتنفيــذ وإنشــاء الرصيــف البحــرى والســاحات بكميــة تقــدر بحــوايل  ١٠ مليــون مــرت مكعــب 
.)Hopper dredge وتــم الــردم بإســتخدام معــدات بريــة وبحريــة خاصــة ) كراكــة

6 ـ تنفيــذ اعــال تحســن الرتبــة لكامــل مســطح املــرشوع للرصيــف والســاحات ملســطح  473,749 مــرت مســطح وذلــك عــن طريــق املصــاىف 
الراســية والدمــك باألهتــزاز والدمــك امليكانيــي.

7ـ تشمل أعال إنشاء الرصيف البحري بطول  235٠ مرت وبعرض  33.9مرت ما يي:
 حائــط غشــايئ أمامــي بعــرض ١.2٠ مــرت وبعمــق يصــل حتــى 36.3٠م  وبطــول ١42٠ مــرت طــويل وبكميــة تقــدر بـــ  6٠,69٠ مــرت مكعــب وذلك 

للرصيــف ذات غاطس ٠٠.١7.
 حائــط غشــايئ أمامــي بعــرض ١ مــرت وبعمــق يصــل حتــى  36.3٠ م  وبطــول  93٠ مــرت طــويل وبكميــة تقــدر بـــ  3١,68٠  مــرت مكعــب وذلــك 

للرصيــف ذات غاطــس ٠٠.١4.
 خوازيق دائرية بقطر ١.2٠ مرت وبعمق يصل حتى  36.3٠ م باجايل أطوال  42,٠28 مرت طويل وبكمية خرسانة تقدر 47,53٠ مرت مكعب.

 خوازيــق رشيطيــة ـ باريتــات ـ بأبعــاد  X 2.8 ٠.8مــرت وبعمــق يصــل حتــى 36.3٠ م بإجــايل أطــوال  42,٠28 مــرت طــويل وبكميــة خرســانة 
تقــدر  94,١25 مــرت مكعــب.

مدة التنفـيذ: أبريل 2020 حتى أكتوبر 2022  )30 شهراً(.

إنشاء محطة حاويات تحيا مصر متعددة األغراض
على األرصفة رقم  )٥٥-٦2(بميناء اإلسكندرية البحري

املالك: املجموعة املرصية للمحطات متعددة األغراض.

اإلستشاري: دار الهندسة للتصميم واألستشارات الفنية.

نظرة عامة عن المشروع:
متثــل محطــة حاويــات تحيــا مــر متعــددة االغــراض محطــة واعــدة والتــي ســتقوم بــدور هــام ورئيــي لجعــل مينــاء 
اإلســكندرية مينــاء إقليمــي عاملــي يف مجــال التجــارة والنقــل البحــري. بقــدرة تــداول 2 مليــون طــن بضائــع يف الســنة 
متوقــع معهــا أن ترفــع أربــاح املينــاء إىل 5٠ مليــون دوالر ســنويا وتقليــل فــرتات إنتظــار الســفن خــارج املينــاء وخلــق 
فــرص إســتثارية جديــدة وتوفــري 45٠٠ فرصــة عمــل مبــارشة وغــري مبــارشة. باإلضافــة ملــا ســبق فــإن املينــاء ســيمثل 
ــاء مبــرشوع خــط القطــار الكهــريب  دور هــام وحيــوي بالنســبة لتحديــث نظــام النقــل مبــر عــن طريــق ربــط املين
الرسيــع والــذي تبلــغ تكلفتــه 4.45 مليــار دوالر والــذي ســريبط مينــاء الســخنة عــىل البحــر األحمــر مبــواين اإلســكندرية 
ــام يف  ــد املق ــاء الجــاف الجدي ــدة ســتخدم املين ــإن املحطــة الجدي ــك ف ــض املتوســط. كذل ومطــروح عــىل البحــر األبي

املنطقــة الصناعيــة مبدينــة 6 أكتوبــر.
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يشمل نطاق األعمال ما يلي:
تــم إقامــة املــرشوع يف منطقــة ذات طبيعــة خاصــة بســبب وجــود طبقــات طــن ضعيــف مــا إســتلزم إســتخدام معــدات 

وأســاليب خاصــة .

أعــال الرصيــف البحــري بطــول ١٠٠٠  مــرت بإســتخدام حائــط غشــايئ عميــق مــن الخرســانة املســلحة بســمك ٠.8 م 
وعمــق 63 م بإجــايل كميــة 46,5٠٠ م3 وكذلــك حوائــط خرســانية باريــت مبقاســات 2.8م*٠.8م وعمــق 63م بإجــايل 

كميــة 58,٠٠٠ م3 وإنشــاء البالطــة العلويــة للرصيــف بإجــايل كميــة 32,٠٠٠ م3 .

أعال حاجز األمواج بطول 25٠٠  مرت وبكمية احجار بلغت 6٠٠,٠٠٠ م3

إنشاء نفق الخدمات للرصيف من الخرسانة املسلحة بطول ١٠٠٠م .

مدة التنفـيذ: أغسطس 2018 إىل فرباير 2020  )18شهراً(.

نظرة عامة عن المشروع:
مينــاء رشق بــور ســعيد هــو أحــد املوانــئ املريــة التابعــة للمنطقــة اإلقتصاديــة لقنــاة الســويس واملينــاء مؤهــل ليكــون 

مبثابــة مركــز رئيــي عاملــي إلعــادة الشــحن . 

ــافات  ــة اإلستكش ــي وحاي ــرى املالح ــن املج ــو تأم ــعيد ه ــاء رشق بورس ــة مبين ــدة البحري ــاء القاع ــن إنش ــدف م واله
ــرشق البحــر املتوســط . ــاز ب ــة للغ الحديث

ــر قطــاع النقــل  ــا دور هــام يف مســاندة وتطوي ــة أن يكــون له ــر القــوات البحري ــة لتطوي كــا تهــدف الخطــة املري
البحــري .

إنشاء الرصيف الشرقي بالقاعدة البحرية بشرق بورسعيد
املالك: القوات البحرية، مرص.

مدير املرشوع: الهيئة الهندسية/ القوات املسلحة املرصية.

اإلستشاري: دار الهندسة للتصميم واإلستشارات الفنية واملكتب اإلستشاري الهنديس الحديث.
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نظرة عامة عن المشروع:
يعــد مينــاء رأس الخــري أحــدث مينــاء صناعــي باململكــة العربيــة الســعودية ويقــع فـــي قلــب أكــر مناطقهــا الصناعيــة 
منــواً.  بعــد اكتــال املينــاء، ســوف يســتوعب حــوايل 895.4 مليــون طــن مــرتي مــن املنتجــات الصناعيــة ســنوياً حيــث 
يبلــغ حجــم املعــادن املصــدرة خــالل املينــاء كميــة 4.335 مليــون طــن وتقــدر كميــة الــواردات املتوقعــة بحــوايل 66٠.٠٠٠ 
طــن. تــم إســناد أعــال العقــد الخــاص بتصميــم وتنفـــيذ إنشــاء عــدد 2  رصيــف للحاويــات )9، ١٠(، وإســتكال الرصيف 
ــة  ــة إيديكــس الدولي ــادة رشك ــي إيديكــس وروايب بقي ــف رشكت ــف مــرت إىل تحال ــوع أطــوال حــوايل أل ــم )8( مبجم رق

للهندســة واملقــاوالت كرشكــة رائــدة ومتخصصــة فـــي األعــال البحريــة واملوانــئ.

تصميم وتنفـيذ رصيف الحاويات رقم 9، 10 بميناء رأس الخير 
بالمنطقة الشرقية ـ المملكة العربية السعودية

.)SEAPA( املالك: الهيئة العامة للموانئ باململكة العربية السعودية

.)Lievense Arabia( اإلستشاري: ليفنز العربية

املقاول الرئييس: تحالف رشكة إيديكس )رشيك رئييس( مع رشكة روايب للمقاوالت املتخصصة.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
ــك  ــة الحــوض وكذل ــى منســوب -١6.2٠ م ملنطق ــون مــرت مكعــب حت ــد عــن 3.5  ملي ــك مــا يزي تتضمــن األعــال تكري
أعــال تكريــك الرتانشــات أســفل الرصيــف الكتــي حتــى منســوب -26 م وإســتخدام ناتــج التكريــك لــردم مــا يزيــد عــن 
١.5 مليــون مــرت مكعــب ألعــال الــردم فـــي املناطــق املنخفضــة باملينــاء وإســتخدام مــا يزيــد عــن 2 مليــون مــرت مكعــب 
للــردم خلــف األرصفــة، واألعــال األخــرى )بإجــايل يصــل إىل 2٠٠.٠٠٠ م3 مــن الخرســانة( كــا تــم إنشــاء رصيــف 
يتحمــل ونــش ثقيــل حمولــة 5٠٠ طــن وذلــك للمناولــة البحريــة لرتكيــب حــوايل 5٠٠٠  بلــوك خرســاين بــأوزان تزيــد عــن 
١٠٠ طــن للبلــوك الواحــد. كذلــك تتضمــن األعــال توريــد وتركيــب فنادروشــمعات الربــاط وإنشــاء ســاحات مرصوفــة 

باإلنرتلــوك والطــرق األســفلتية وإنشــاء خطــوط إمــداد امليــاة.

مدة التنفـيذ: من يوليو 2014 حتى ديسمرب 2016 )30 شهر(.
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نظرة عامة عن المشروع:
يــأيت مينــاء دميــاط فـــي مقدمــة املوانــئ املريــة التــي طورتهــا مؤخــرا وزارة النقــل املريــة نظــراً ملوقعــه املتميــز 
والــذي يبعــد 23 ميــل بحــري تقريبــاً مــن املدخــل الشــايل لقنــاة الســويس، وهــي ميــزة رئيســية لجميــع الســفن العابــرة 
للقنــاة. كــا ميتلــك مينــاء دميــاط إمكانــات هائلــة تؤهلــه ليصبــح املينــاء التجــاري املــري األول. واحــدة مــن مزايــاه 
العديــدة هــي النظــام اآليل املتكامــل املطبــق الــذي يخــدم اإلقتصــاد الوطنــي. املينــاء مملــوك لــوزارة النقــل املريــة 
وتديــره هيئــة مينــاء دميــاط املكلفــة بتنفـــيذ إســرتاتيجية واضحــة املعــامل تشــمل ـ مــن بــن أمــور أخــرى ـ زيــادة قــدرة 
املينــاء بإضافــة املزيــد مــن األرصفــة وتعميــق الحــوض إىل عمــق ١7 م. هــذا الرصيــف الجديــد يضيــف 68٠ مــرت مــن 

إنشاء محطة متعدد األغراض بطول ٦٨0 متر - ميناء دمياط
املالك: هيئة ميناء دمياط، مرص.

مدير املرشوع: الهيئة الهندسية / القوات املسلحة املرصية.

املقاول الرئييس: إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت.

.)MRCC( اإلستشاري: مركز البحوث واإلستشارات لقطاع النقل البحري - األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا

األرصفــة البحريــة لرســو الســفن متعــددة األغــراض واملناولــة ذات عمــق ١7 مــرت لخدمــة ســفن ذات ســعات ضخمــة.

ــم  ــادة حج ــدف لزي ــا يه ــاء ك ــارج املين ــار خ ــة اإلنتظ ــفن مبنطق ــار الس ــرتات إنتظ ــل ف ــف لتقلي ــذا الرصي ــدف ه يه
ــاء. ــة للمين ــعة التخزيني ــادة الس ــر وزي ــفن أك ــتقبال س ــة وإس ــع املتداول البضائ

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
١ـ إعــداد املوقــع وإستكشــافه مبــا فـــي ذلــك مســح مســاحي بحــري )Bathometric survey(، وأبحــاث الرتبــة، وتركيــب 

وصيانــة حاجــز بيئــي .

2ـ إضافــة مســاحة تقــدر بأكــر مــن 5٠.٠٠٠ مــرت مربــع إىل منطقــة الرصيــف وســاحات التخزيــن. ويشــمل ذلــك الــردم 
بحــوايل مليــون مــرت مكعــب مــن الرمــال النظيفــة.

3ـ حفــر وصــب رصيــف بطــول 68٠ م حــوايل 28.٠٠٠ م2 مــن الجــدران الغشــائية )Diaphragm Walls( بســاكة ١م 
وعمــق 44م.

4ـ حفر وصب حوايل 5٠٠ باريت )١م × 2.5م وعمق حوايل 44 م(.

5ـ تنفـيذ الهامة الخلفـية واألمامية وأرضية الرصيف.

6ـ تركيب حاميات مطاطية إسطوانية بإجايل عدد 59 و2٠ من شمعات الرباط.

7- التكريــك أمــام الرصيــف حتــى عمــق -١5م بإســتخدام كراكــة قاطعــة بإجايل 
كمية تكريــك 76٠,٠٠٠ م3 .

8- إنشــاء ســاحة تخزيــن للرصيــف مبســطح 35,٠٠٠ م2 وتشــمل كافــة 
التمديــدات األرضيــة مــن شــبكات رصف وميــاه ومكافحــة حريــق وكهربــاء 
وشــبكة إســكادا وغــرف توزيــع الكهربــاء وغــرف طلمبــات ومخــزن ونفــق 
ــاء  ــفن بالكهرب ــد الس ــاء لتزوي ــذ كهرب ــري مآخ ــمل توف ــا يش ــات ك خدم
كــا تشــمل األعــال أعــال تشــطيب الســاحة مــن طبقــات أســاس وبــالط 

ــاد والتحمــل  ــوك عــايل اإلجه إنرتل

مدة التنفـيذ: يوليو 2017 حتى ديسمرب 2018 )18 شهرًا(.
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نظرة عامة عن المشروع:
تتميــز محطــة حاويــات مينــاء الدخيلــة بالعديــد مــن املزايــا التــي تعمــل عــىل جــذب املشــغلن العاملــن فـــي أنشــطة 

ــة. الحاويــات نظــرًا لعمــق املمــر املالحــي للمينــاء، باإلضافــة إىل عمــق األرصفــة مبينــاء الدخيل

كــا تتميــز املحطــة بالزيــادة فـــي الســاحات الخلفـــية للمحطــة وطــول الرصيــف الــذي ميكــن أن يســتقبل ثــالث ســفن 
حاويــات واحــدة عمالقــة فـــي وقــت واحــد.

ــات، ويتكــون  ــع والحاوي ــادة ســعة البضائ ــي ميكــن مــن خاللهــا زي يعتــر الرصيــف رقــم ١٠٠ مــن أهــم املشــاريع الت
املــرشوع مــن أرصفــة يبلــغ طولهــا ١8٠٠ مــرت، ويــرتاوح عمقهــا بــن ١5 و ١7 مــرتًا. وســاحة تخزيــن خلفيــة مبســطح  66٠ 

ألــف مــرت مربــع وتصــل طاقتهــا التخزينيــة إىل  2 مليــون حاويــة بنهايــة املــرشوع.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
نقوم بإنشاء محطة متعددة األغراض عىل رصيف ١٠٠ بطول ١9٠٠ مرت، بنظام الحوائط الغشائية الرأسية.

مدة التنفـيذ : )ديسمرب( 2021 - )ديسمرب( 2023 )24 شهرًا(.

إنشاء محطة متعددة األغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
املالك: وزارة النقل.

اإلستشاري: املكتب الحديث لإلستشارات الهندسية – د حمدي القمحاوي.

نظرة عامة عن المشروع:
ــد عــي البحــر  ــة الصعي ــة مهمــة،  فهــو بواب ــاء ســفاجا يتميــز مبوقــع اســرتاتيجي حيــث يقــع فـــي منطقــة تجاري مين
األحمــر ومنفــذه إيل دول آســيا وأوروبــا كــا أنــه يعتــر املينــاء األقــرب إيل املناطــق الصناعيــة فـــي منطقــة الصعيــد.

فـــي املقابــل سيســاعد تطويــر املينــاء عــي ضــخ املزيــد مــن اإلســتثارات فـــي املنطقــة، واســتغالل حركــة النمــو فـــي 
تطويــر شــبكات النقــل الــري و البحــري، الســتقبال الســفن والحاويــات والبضائــع العامــة  لتصــل اىل 7 مليــون طــن 

ســنويا، و تبعــد املحطــة عــن مينــاء ســفاجا الحــايل ب6 كيلــو مــرت جنوبــا.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
نقــوم بإنشــاء رصيــف بحــري بطــول 5٠٠ مــرتو عمــق ١7مــرت بنظــام البلــوكات الخرســانية  كــا يشــمل الــردم داخــل 

البحــر وتجهيــز الســاحة الخلفيــة وطبقــات الرصــف .

مدة التنفـيذ:  18 شهر ) ديسمرب 2021 – يونيو 2023 (.

إنشاء محطة متعددة األغراض بميناء سفاجا
املالك: وزارة النقل ـ الهيئة العامة ملوانئ البحر األحمر.

GEO- Consultants :اإلستشاري
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نظرة عامة عن المشروع:
يجــري إعــداد مينــاء العــن الســخنة ليكــون أكــر مينــاء فـــي البحــر األحمــر، مبســاحة  23 كيلومــرتًا مربًعــا، لخدمــة 

ــا. حركــة التجــارة بــن جنــوب ورشق آســيا وجنــوب وغــرب أوروبــا وشــال إفريقي

ــاء العــن  ــدة«، لدعــم مين ــيذ مــرشوع  HSR »العــن الســخنة ـ اإلســكندرية ـ العلمــن الجدي ــدء تنفـ بالتزامــن مــع ب
ــة. ــل التجــارة العاملي ــة نق ــا لخدم ــا وأفريقيً ــزًا لوجســتيًا إقليميً ــح مرك الســخنة ليصب

مــن خــالل التعــاون املثمــر بــن مؤسســات الدولــة لتطويــر حركــة النقــل البحــري والــري لجميــع املوانــئ املريــة عــىل 
البحــر األحمــر والبحر املتوســط.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
نقــوم بإنشــاء رصيــف بحــري بطــول ١56٠ مــرتًا وبعمــق  ١8 مــرتًا مــن خــالل تطبيــق نظــام جــدار حاجــز فـــي الحــوض 

رقــم 2.

مدة التنفـيذ: يوليو. 2021 - يوليو. 2022 )12 شهرًا(.

إنشاء رصيف بحوض 2 بميناء العين السخنة
املالك: املنطقة اإلقتصادية لقناة السويس.

اإلستشاري: دار الهندسة لإلستشارات الهندسية.

مدير املرشوع: الهيئة العامة للطرق والكباري.

نظرة عامة عن المشروع:
فـــي ظــل تنامــي إحتياجــات مــر للطاقــة الكهربائيــة يتزايــد اإلحتيــاج إىل إســترياد الوقــود الــالزم لتشــغيل محطــات 
الطاقــة والــذي يشــكل الغــاز الطبيعــي واحــداً مــن مصــادر تشــغيل تلــك املحطــات. يحتــاج الغــاز الطبيعــي الــذي يتــم 
إســترياده فـــي صــورة غــاز مســال إىل إعــادة تحويلــه إىل الصــورة الغازيــة مــرة أخــرى إن رســو سفـــينة كبــرية إلعــادة 
الغــاز إىل حالتهــا الغازيــة، وهــي فـــي أمــس الحاجــة إليهــا لتأمــن إمــدادات الغــاز الطبيعــي ملحطــات الطاقــة فـــي 
ــا حيــث متــت مواجهــة  مــر ، تطلــب توســيع وتعميــق الحــوض رقــم 3 فـــي مينــاء الســخنة. كان هــذا مرشوًعــا صعبً

طبقــة تربــة صلبــة للغايــة.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
املرحلــة األوىل بــدأت بالتعــاون مــع الرشكــة املريــة الهولنديــة للتكريــك ورشكــة إبيكــو ســريفر لتكريــك مــا يزيــد عــن 
33٠.٠٠٠ م3 ونقــل ناتــج التكريــك ملنطقــة اإللقــاء املحــددة داخــل البحــر. وقــد تــم تنفـــيذ تلــك األعــال لصالــح رشكــة 

.)DPW( موانــئ ديب العامليــة

املرحلــة الثانيــة إشــتملت عــىل أعــال تعميــق الحــوض وتوســعة والتــي تــم تنفـــيذها بواســطة رشكــة إيديكــس الدوليــة 
ــة 4٠٠,٠٠٠ م3 ونقــل ناتــج التكريــك  للهندســة واملقــاوالت لصالــح رشكــة ســونكر لتمويــن الســفن وذلــك لتكريــك كمي
إىل منطقــة اإللقــاء املحــددة داخــل البحــر باســتخدام الحفــار رد أكتوبــر كــا تصمنــت األعــال أعــال إزالــة حايــة 

حجريــة وأعــال أرنكــة امليــول وعمــل حايــة حجريــة جديــدة. 

مدة التنفـيذ: مارس 2011 - مارس 2015 )60 شهرًا(.

أعمال تكريك وتعميق وتوسعة الحوض الثالث بميناء السخنة
.)DPW( املالك: رشكة تنمية ميناء السخنة ورشكة موانئ ديب العاملية
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نظرة عامة على المشروع:
ــومات  ــا للرس ــرتاتيجي وفًق ــاص واس ــرشوع خ ــيذ م ــاوالت لتنفـ ــة واملق ــة للهندس ــس الدولي ــة أيديك ــار رشك ــم اختي ت
واملواصفــات والــرشوط الخاصــة وضمــن اإلطــار الزمنــي للطرفـــن  وذلــك ملينــاء اليخــوت الجديــد مبــرايس والواقــع 

ــايل . ــاحل الش بالس

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
تشــمل األعــال إنشــاء نظــام رســوورباط شــامل اإلكسســوارات املرتبطــة به مــن الخوازيــق املعدنيــة املدهونــة باإليبوكي 
ــة  ــم والرســومات التنفيذي ــا تشــمل األعــال أعــال التصمي ــق ١2 م ك ــى عم ــة حت ــدات بحري ــا مبع ــم دقه ــي يت والت
والتوريــد والرتكيــب ملنصــات بحريــة عامئــة مــن االملونيــوم مبســطح 75٠٠ م2 ومــا تشــتمل عليــه مــن فنــادر وشــمعات 

ــد وتركيــب مواســري  ــاري إتصــال . كذلــك تشــمل األعــال توري ــة و كب ربــاط وســالمل بحري
ــاه والــرف كــا يشــمل توريــد وتركيــب الوحــدات  متديــدات لشــبكات الكهربــاء واملي

الخاصــة بإمــداد اليخــوت بامليــاه والكهربــاء والوقــود.

مدة التنفـيذ : يناير 2021 - سبتمرب 2021 )9 أشهر(.

إنشاء مارينا لليخوت بمنتجع مراسي بالساحل الشمالي
املالك: إعامر مرص.

اإلستشاري: مكتب بيرص لإلستشارات.

نظرة عامة على المشروع:
ــادة الــروة الســمكية  ــي تســتهدف زي ــع مــن املشــاريع العمالقــة والت ــد املــرشوع اإلســتزراع الســمي  بــرشق التفري يع

ــة . ــة واالوروبي ــدول العربي ــر لل ــك التصدي مبــر وكذل
يعد املرشوع من اكر مشاريع اإلستزراع السمي بالرشق االوسط

ميثل املرشوع قيمة مضافة كبرية لتنمية منطقة قناة السويس وسيناء بسبب الصناعات والتنمية املرتبطة به.
يوفر املرشوع ١٠,٠٠٠ فرصة عمل مبارشة وغري مبارشة .

سيؤدى املرشوع لتحقيق اإلكتفاء الذايت من اإلنتاج السمي والتصدير للخارج ما سيوفر عملة صعبة للبالد.
املرشوع تم بناؤه عىل مسطح 26,٠٠٠ فدان بطول ١7.5 كم عىل البحر املتوسط و١٠ كم جنوبا .

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
ــاه لألحــواض ببواباتهــا وكذلــك  ١ـ إنشــاء وتشــكيل جســور األحــواض الســمكية والغــرف الخرســانية لدخــول ورصف مي
حفــر وتشــكيل املصــارف والــرتع الرئيســية والفرعيــة و أعــال التبطــن الخرســاين للــرتع والتبطــن بالحجــر للمصــارف .

2ـ تنفيذ مواسري يب يف يس لدخول وخروج وإمرار املياه باألحواض السمكية .
ــد داخــل البحــر  ــاه البحــر للمــزارع واملكــون مــن عــدد 2 حاجــز حجــري ممت 3ـ إنشــاء املدخــل الرئيــي لدخــول مي
والتكريــك لقنــاة املدخــل وإنشــاء الحــوض الداخــي للســفن وتوريــد وتركيــب بانتونــات عامئــة مــن الخرســانة لرســو 

ــق الســاحي مــن مواســري خرســانية بقطــر 3 م .  ــة أســفل الطري ــد وإنشــاء عداي ســفن الصي
ــد الحــر ويتكــون كل بوغــاز مــن حاجزيــن حجريــن  ــاه البحــر إىل بحــرية الصي 4ـ إنشــاء عــدد 2 بوغــاز لدخــول مي

ــاة الدخــول . ممتديــن داخــل البحــر بطــول 6٠٠م كــا تشــمل األعــال التكريــك بينهــا لعمــل قن
5ـ إنشاء عدد 2 كوبري خرساين لضان ربط الطريق الساحي شال بحريات الصيد الحر.

مدة التنفـيذ:  سبتمرب 2016حتى مارس2021 )54 شهًرا(.

إنشاء مزارع الفيروز السمكية بشرق بورسعيد
املالك: الرشكة الوطنية للرثوة السمكية واألحياء املائية.

مدير املرشوع: الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.

.)FACB( اإلستشاري: مكتب دكتور فتحي عبد ربه ورشكاه
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نظرة عامة على المشروع:
نظــام متكامــل لشــبكة ســكة حديــد كهربائيــة عاليــة الرسعــة تربــط الدولــة بأكملهــا بطــول إجــايل ١75٠ كــم ورسعــة 
25٠ كــم / ســاعة. لنقــل الــركاب والســائحن والبضائــع عــىل طــول ســواحل مــر الرشقيــة والشــالية واألقر وأســوان، 
يهــدف املــرشوع إىل ربــط الدولــة مــع دول الجــوار أيًضــا ، وســتقوم رشكــة ســيمنز جنبًــا إىل جنــب مــع رشكات املقــاوالت 

بتنفـيذه. املرية 

يتكون المشروع من ثالثة خطوط رئيسية:
الخط األول: العن السخنة ـ العلمن.

ــة  ــويس والعاصم ــة الس ــخنة ومحافظ ــن الس ــر الع ــيمر ع ــم، س ــول 46٠ ك بط
اإلداريــة الجديــدة والقاهــرة والجيــزة ومدينــة 6 أكتوبــر واإلســكندرية ومدينــة 

ــدة. العلمــن الجدي

الخط الثاين: اإلسكندرية ـ مطروح.

الخط الثالث: الغردقة ـ األقر.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
١ـ محطة القطار الرسيع بحدائق اكتوبر

2ـ كوبري تقاطع طريق الفيوم بطول ١.2 كم.
3ـ كوبري مسار القطار بطول ١.35 كم.

4ـ مسار للقطار الرسيع بطول 4 كم.

مدة التنفـيذ : أكتوبر 2021 - أكتوبر 2023 )24 شهًرا(.

نظرة عامة على المشروع:
ــي  ــي الت ــل الجاع ــاريع النق ــن أهــم مش ــدة« م ــة الجدي ــة اإلداري ــايئ »الســالم ـ العاصم إن مــرشوع القطــار الكهرب
تشــهدها مــر خــالل الفــرتة الحاليــة و أن القطــار الكهربــايئ ســيقدم خدمــة عامليــة لجميــع مرتاديــه والــذي ميثــل 
رشيــان جديــد ينطلــق مــن قلــب القاهــرة اىل املــدن الجديــدة  ويتــم تنفـــيذه مــن خــالل وزارةالنقــل و الهيئــة القوميــة 

لألنفــاق وبالتعــاون مــع رشكــة إيديكــس وإتحــاد رشكات كريــك ـ افـــيك الصــن.

ســيكون مســار القطــار الكهربــايئ موازيــا لطريــق »القاهــرة ـ اإلســاعيلية«، وصــواًل إىل املركــز الطبــي العاملــي، ثــم 
ــع شــبكة مــرتو  ــط م ــدة ويرب ــة الجدي ــة اإلداري ــا إىل العاصم ــن رمضــان وجنوبً ــارش م ــة الع ــرع شــااًل إىل مدين يتف
أنفــاق القاهــرة الكــري ىف محطــة عــدىل منصــور، مــا يســاهم فـــي تعظيــم منظومــة النقــل الجاعــي وتســهيل حركــة 

املواطنــن وزيــادة التجــارة واإلســتثار ودفــع عجلــة التنميــة الشــامله بهــذه املناطــق الجديــدة

يتضمن املرشوع  ١2 محطة وميتد بطول 7٠ كم.

ستصل رسعة القطار الكهربايئ إىل ١2٠ كم / ساعة. وسينقل 35٠ ألف راكب يوميا.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
تنفـيذ محطة الكيان العسكري وكذالك إنشاء كوبري مبسافة 2.8٠٠ م ومسار سطحي بطول 28٠٠ مرت.

مدة التنفـيذ:  12 شهر.

)LRT( مشروع القطار الكهربائي
»العاشر من رمضان ـ العاصمة اإلدارية الجديدة«

املالك: وزارة النقل والهيئة القومية لألنفاق.

اإلستشاري: خطيب وعلمي ىت ىب اف إنجينرييا.

)HSR( مشروع القطار السريع
املالك: وزارة النقل والهيئة القومية لألنفاق.

اإلستشاري: سيسرتا لإلستشارات الهندسية واملجموعة اإلستشارية الهندسية.
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نظرة عامة على المشروع:
يعــد هــذا املــرشوع مــن اهــم املشــاريع والتــي تهــدف لتنميــة ســيناء وسيســهم املــرشوع يف إســتصالح 4٠٠ ألــف فــدان بإســتخدام مــاء 
ــاة  ــة لقن ــة الرشقي ــه مبحطــة املعالجــة بالضف ــره ومعالجت ــد إعــاده تدوي الــرف الزراعــي والــرف الصناعــي والــرف الصحــي بع

الســويس وســيضاف املــاء املعالــج لتغذيــة ترعــة الشــيخ جابــر.
وللمــرشوع جانــب بيئــي بالــغ االهميــة حيــث يتــم معالجــة ميــاه الــرف الصحــي والصناعــي والزراعــي مبــرف بحــر البقــر والــذي 

تعــد مياهــه امللوثــة مصــدر تلــوث كبــري ولهــا تأثــري ســيئ عــىل البيئــة وصحــة الفــرد والحيــاة البحريــة .
يتفــرع مــرف بحــر البقــر الجديــد واملقــام عليــه العديــد مــن قناطــر التحكــم ليمــر مــن خــالل ســحارة ترعــة الســالم أســفل قنــاة 

ــاة ليصــل إىل واحــدة مــن أكــر محطــات املعالجــة عــىل مســتوى العــامل . الســويس للضفــة الرشقيــة مــن القن

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
ــارة  ــاه امل ــة املي ــم يف كمي ــك للتحك ــة خاصــة وذل ــات إليكرتوني ــزودة ببواب ــاه بواســطة قناطــر م ــم يف املي ــة منشــأت للتحك ــاء ثالث إنش
باملــرف )5 مليــون م3 / اليــوم( وصــوال ملحطــة املعالجــة بالــرشق . وتشــمل األعــال تصميــم وتنفيــذ وتســليم املنشــأت )تســليم مفتــاح( 
وكان التحــدي الكبــري هــو النظــام املطلــوب تنفيــذه لبوابــات رأســية مزدوجــة والتــي مل تنفيذهــا عــىل هــذا النحــو والحجــم مــن قبــل 
مبــر .وتســتطيع هــذه البوابــات غلــق املــرف يف ١8 دقيقــة مقارنــة بغريهــا مــن االنظمــة املعتــادة التــي تســتغرق ســاعة كاملــة للغلــق.

قنطــرة الحجــز عــىل املــرف القديــم: يتــم إنشــاء قنطــرة الحجــز عــىل املــرف القديــم عنــد الكــم 27  ويشــمل األعــال عمــل تحويلــة ملســار 
املــرف القديــم ودق ســتائر معدنيــة لســند جوانــب الحفــر وتنفـــيذ خوازيــق خرســانية قطــر 8٠ ســم بطريقــة الحفــر الــدوار بطــول حــوايل 
4٠٠٠ م والحفــر مــع التجفـــيف وعمــل األساســات والبغــال والكوبــري للقنطــرة من الخرســانة املســلحة بكمية حــوايل 75٠٠ م3 وتشــتمل القنطرة 

عــىل  عــدد 7 فتحــات بعــرض 4 م ومــزودة ببوابــات معدنيــة تعمــل بطريقــة أتوماتيكيــة ويدويــة ومــا يلزمهــا مــن اونــاش للصيانــة.
 قنطــرة املاخــذ عنــد الكــم ١7.55ويشــمل األعــال تنفـــيذ خوازيــق خرســانية قطــر 8٠ ســم بطريقــة الحفــر الــدوار بطــول حــوايل 28٠٠م 
والحفــر مــع التجفـــيف وعمــل األساســات والبغــال والكوبــري للقنطــرة مــن الخرســانة املســلحة بكميــة حــوايل 35٠٠ م3 وتشــتمل القنطــرة 

عــىل عــدد 4 فتحــات بعــرض 4 م ومــزودة ببوابــات معدنيــة تعمــل بطريقــة أتوماتيكيــة ويدويــة ومــا يلزمهــا مــن اونــاش للصيانــة.
قنطــرة الحجــز عــىل املــرف الجديــد : يتــم إنشــاء قنطــرة الحجــز بالهــدار عنــد الكــم 6.5 ويشــمل األعــال تنفـــيذ خوازيــق خرســانية 
قطــر 8٠ ســم بطريقــة الحفــر الــدوار بطــول حــوايل 4٠٠٠م والحفــر مــع التجفـــيف وعمــل األساســات والبغــال والكوبــري للقنطــرة مــن 
ــى ـ 7.5 م وتشــتمل  ــن ـ 4.٠ م وحت ــاع املــرف م ــيض منســوب ق ــدارات لتخفـ ــل اله ــة حــوايل 62٠٠ م3 وعم الخرســانة املســلحة بكمي
القنطــرة عــىل عــدد 5 فتحــات بعــرض 4م ومــزودة ببوابــات معدنيــة تعمــل بطريقــة أتوماتيكيــة ويدويــة ومــا يلزمهــا مــن اونــاش للصيانــة.

مدة التنفـيذ: يناير 2020 - يناير 2021 )12 شهرًا(.

إنشاء النظام الناقل لمياه مصرف بحر البقر )مصرف رئيسي منشأت قناطر التحكم(
حتى محطة معالجة شرق القناة ـ شرق قناة السويس

املالك: وزارة املوارد املائية والري.

اإلستشاري: مكتب إينويا يوتليتيز مهندسون إستشاريون ش.م.م.

نظرة عامة على المشروع:
قامــت الرشكــة بإنشــاء كوبــري شــرا بنهــا، أعــىل الطريــق الدائــري فـــي إتجــاة طريــق بنهــا الحــر ضمــن املرحلــة الثالثة 
لربــط مــر الجديــدة بالطريــق الدائــرى عــن طريــق محــور التوفـــيقية ويهــدف املــرشوع لتخفـــيف الضغــط املــروري 

عــىل رشق القاهــرة حيــث أصبــح املــرور ال يســتغرق أكــر  مــن 8 دقائــق فقــط.

عدد الحارات: 4 حارات.

طول الكوبري : 1050 مرت.

عرض الكوبري : 19 مرت.

مدة التنفـيذ: مارس 2020 حتى يوليو 2020 )5 أشهر(.

إنشاء كوبري أعلى الطريق الدائري
إتجاه شبرا بنها الحر

املالك: الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.

.)ICE( اإلستشاري: املهندسون االستشاريون الدوليون
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نظرة عامة على المشروع:
نفــذت الرشكــة كوبــري جوزيــف تيتــو لربــط شــارع 6 أكتوبــر، للقــادم مــن محــور طــه حســن والنزهــة الجديــدة وجــرس 
ــب التكــدس  ــة وتجن ــك للســيولة املروري ــق اإلســاعلية الصحــراوي، وذل ــة أو طري الســويس واملتجــه إىل محــور العروب

املــروري بشــارع عبــد الحميــد بــدوي، لخدمــة املواطنــن وتيســري اإلنســياب املــروري.

عدد الحارات: 4 حارات

طول الكوبري: 1200 مرت.

عرض الكوبري: 12 مرت.

مدة التنفـيذ: يوليو 2020 إيل سيتمرب 2020 )3 أشهر(.

إنشاء كوبري جوزيف تيتو
املالك: الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.

.)ACE( اإلستشاري: املهندسون االستشاريون العرب

نظرة عامة على المشروع:
ــدان  ــه إىل می ــندر واملتج ــن س ــدان ب ــن مي ــة م ــة املروري ــدم الحرك ــويس ليخ ــرس الس ــري ج ــة كوب ــذت الرشك نف
ــن رشق  ــرور م ــة امل ــهيل حرك ــامل لتس ــالح س ــك ص ــون وكذل ــة املأم ــارع الخليف ــدس بش ــيف التك ــية، لتخفـ العباس

ــة. ــط املدين ــرة إىل وس القاه

عدد الحارات: 4 حارات.

طول الكوبري: 560 مرت.

عرض الكوبري: 15.8 مرت.

مدة التنفـيذ: يوليو 2020 حتى سيتمرب 2020 )3 أشهر(.

إنشاء كوبري جسر السويس

املالك: الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.

اإلستشاري: سعد لألستشارات الهندسية.
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نظرة عامة على المشروع:
ــق الســويس مبنطقــة رشق  ــذي يربــط طري ــري األمــل الواقــع أعــي محــور شــينزو ايب ال قامــت الرشكــة بانشــاء كوب
ــاق ثــم إيل مقابــر األمــل، وذلــك للســيولة املروريــة  القاهــرة عــن طريــق املــرور بعزبــة الهجانــة وصــوالً بطريــق امليث

ــة نــر ولخدمــة املواطنــن وتيســري االنســياب املــروري. ــب التكــدس املــروري مبنطقــة مدين وتجن

إجاميل كمية الخرسانة: 30000 م3.

إجاميل كمية حديد التسليح: 9150 طن.

عدد الحارات:  6حارات.

طول الكوبري : 850 مرت.

عرض الكوبري : 25.6 مرت.

مدة التنفـيذ:  أبريل  2021 - أغسطس 2021 )4 أشهر(.

إنشاء كوبري األمل )محور شينزو آبي(
املالك: الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.

اإلستشاري: إدارة املهندسيني العسكريني.

نظرة عامة على المشروع:
شــاركت الرشكــة فـــى تنفـــيذ أعــال »محــاور الربــط للطريــق الدائــري األوســطي«، بإنشــاء كوبــري أعــىل طريــق وترعة 
الشــنباب مبدينــة البدرشــن عنــد الكــم 4، وذلــك ضمــن املــرشوع القومــي العمــالق للطــرق )الدائــري األوســطي بطــول 

١47 كــم( للعمــل عــىل نقــل الكثافــات املروريــة مــن القاهــرة الكــرى، وربــط املحــاور الرئيســية ببعضهــا البعــض.

عدد الحارات: 6 حارات.

طول الكوبري : 100 مرت.

عرض الكوبري : 60 مرت.

مدة التنفيذ: مایو 2020 حتى سبتمرب 2020 )5 أشهر(.

إنشاء كوبري البدرشين ـ الطريق الدائري األوسطي
املالك: الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.

.)ICE( اإلستشاري: املهندسون إالستشاريون الدوليون
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نظرة عامة على المشروع:
تقــوم الرشكــة بإنشــاء كوبــري ســيارات أعــي مزلقــان أبــو النمــرس ينقســم لجزئــن األول رشق الســكة الحديــد بعــدد 
2 مخــرج و عــدد ١ مطلــع عــي طريــق القاهــرة أســوان والثــاين غــرب الســكة الحديــد يوجــد 2 مخــرج و عــدد 2 مطلــع 

مــن جانــب قريــة أبــو النمــرس لحــل أزمــة اإلزدحــام باملنطقــة. 

عدد الحارات: 4 حارات.

طول الكوبري: 1530 مرت.

عرض الكوبري: 90 مرت.

مدة التنفيذ: نوفمرب 2021 - يوليو 2022 )9 أشهر(.

إنشاء كوبري أعلي مزلقان أبو النمرس
املالك: وزارة النقل.

.)ICE( اإلستشاري: املهندسون اإلستشاريون الدولني

نظرة عامة على المشروع:
تقــوم الرشكــة بإنشــاء كوبــري ســيارات أعــي مزلقــان الثالجــة باملرازيــق وينقســم الكوبــري إيل جزئــن األول مدخــل 
للقــادم مــن الجيــزة إيل أعــي املزلقــان إيل طريــق دهشــور ســقارة و الثــاين مخــرج للقــادم مــن طريــق دهشــور ســقارة 

إيل طريــق القاهــرة أســوان الزراعــي اتجــاه اســيوط. 

عدد الحارات: 4 حارات.

طول الكوبري: 1323 مرت.

عرض الكوبري : 10 مرت.

مدة التنفيذ: نوفمرب 2021 - إبريل 2022 )6 أشهر(.

إنشاء كوبري أعلي مزلقان الثالجة بالمرازيق
املالك: وزارة النقل.

.)ICE( اإلستشاري: املهندسون اإلستشاريون الدولني



نظرة عامة على المشروع:
 مــن جهــود الدولــه لتطويــر الوجهــات النيليــة وزيــادة األنشــطة الرتفيهيــة للمواطــن و زيــادة أماكــن الجــذب الســياحي 
يتــم إنشــاء مــرشوع »ممــىش أهــل مــر«  واملــرشوع عبــارة عــن ممــىش أفــراد متــدرج املناســيب عــىل طــول الكورنيــش 
بطــول 4.7 كــم، ويبلــغ متوســط عــرض املمــىش العلــوى 4.5 م بينــا يبلــغ متوســط عــرض املمــىش الســفىل 6.5 م ويضــم 
املــرشوع ١9 مبنــى، منهــا 5 مطاعــم، و5 كافـــىرتيات، و62 محــال تجاريــا، و3 جراجــات بســعة إجاليــة ١8٠ ســيارة، إىل 
جانــب 3 مدرجــات بإجــاىل أطــوال 3١5 م تتســع لـــ ١24٠ فــردا، باإلضافة إىل مرسح مبســاحة 275 م2 يتســع لـــ 772 فردا 
و مــرىس لليخــوت ليحقــق االســتفادة الكــرى مــن نهــر النيــل ىف متكــن املواطنــن مــن االســتمتاع مبنظــره الجميــل 
وسيســاهم أيضــآ املــرشوع فـــى تطهــري املجــرى النهــرى وتوســعة وتهذيــب املجــرى املالحــى لنهــر النيــل للحفــاظ عــىل 

اســتيعابه لكميــات امليــاه وتحســن تدفــق رسيــان امليــاه، ومنــع التعديــات والعشــوائيات واالرتقــاء حضاريـًـا بهــا.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
تتــوىل رشكــة إيديكــس ىف مــرشوع »ممــىش أهــل مــر« تنفيــذ ممــىش أفــراد متــدرج ومطاعــم، وكافـــىرتيات ومحــالت 
ــة إاىل  ــري إمباب ــذ املــرشوع مــن كوب ــم تنفي ــل يت ــة ومــرىس يخــوت عــىل نهــر الني ــة ومــرسح للحفــالت الغنائي تجاري
كوبــري الســاحل بطــول ١2٠٠ مــرت وتشــمل األعــال تورديــد ودق الخواززيــق البحريــة والتكريــك وإنشــاء بالطــة املمــىش 

وأعــال شــبكات الكهروميكانيــكا واعــال التشــطيبات والالنــد ســكيب .

مدة التنفـيذ:  أكتوبر 2020 - يوليو 2021 )9 أشهر(.

إنشاء ممشى أهل مصر
املالك: وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية.

مدير املرشوع: الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.

اإلستشارى: محرم ـ باخوم املهندسون االستشاريون والرائد لالستشارات الهندسية.
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نظرة عامة على المشروع:
إنشــاء كوبــري املعــادي ١ فـــى محــور حســب اللــه الكفــراوي يربــط الطريــق الدائــري جنــوب محــور املشــري طنطــاوي 

مبنطقــة املعــادي للمســاعدة فـــى تدفــق حركــة املــرور وتجنــب االزدحــام.

عدد الحارات:  6 حارات.

طول الكوبري : 420 مرت.

عرض الكوبري : 22 مرت.

مدة التنفـيذ: أكتوبر 2021 - يناير 2022 )4 أشهر(.

إنشاء كوبري المعادي )محور حسب اهلل الكفراوي(
املالك: الهيئة الهندسية للقوات املسلحة )إدارة املهندسني العسكريني(.

اإلستشارى: النيل لالستشارات الهندسية.



نظرة عامة على المشروع:
ــا يخــدم مــرشوع ســاحة  ــة ك ــن جه ــات م ــاة الســويس للحاوي ــة قن ــات رشك ــاين ســاحة حاوي ــق الرشي يخــدم الطري
إنتظــار الشــاحنات مــن الجهــة األخــرى. ومــن الجديــر بالذكــر أن رشكــة إيديكــس الدوليــة للهندســة واملقــاوالت قامــت 
بتنفيــذ أعــال فـــى نفــس املينــاء لصالــح رشكــة قنــاة الســويس للحاويــات والتــي تتضمــن األعــال فـــى توســعة الطريــق 

الرشيــاين الحفــر فـــى تربــة ضعيفــة جــداً داخــل حــوض ترســيب ناتــج التكريــك ونقــل ناتــج الحفــر.

مدة التنفـيذ:  من 2004 حتى 2010 )72 شهر(.

مشروع توسعات الطريق الشرياني الرئيسي بميناء شرق 
بورسعيد

.)Port Said Port Authority( املالك: الهيئة العامة ملوانئ بورسعيد
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نظرة عامة على المشروع:
يتضمــن املــرشوع ـ والــذي تــم إنشــاؤه عــىل عــدة مراحــل ومــن خــالل عــدة عقــود إنشــاء ســاحات ألرصفــة بحريــة بطــول 
2.4٠٠ م وينقســم إىل مرحلتــن ١.2٠٠(م لــكل مرحلــة ) مــع ســاحة حاويــات خلف األرصفة بعــرض 5٠٠ م وطــول كي 24٠٠ م. 
قامــت رشكــة إيديكــس الدوليــة للهندســة واملقــاوالت بالعمــل فـــي هــذا املــرشوع مــن خــالل العديــد مــن العقــود كمقــاول 
رئيــي أو مقــاول مــن الباطــن باملشــاركة مــع عــدة رشكات: رشكــة أركــريودون، أو رشكــة برتوجــت أو الرشكــة الصينيــة 
املريــة لهندســة املوانــئ املحــدودة، حيــث عمــل مكتبــي بيــرس ورويــال هاســكونينج كإستشــاري لرشكــة قنــاة الســويس 

للحاويــات مالكــة املــرشوع.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
ــة 45٠.٠٠٠م3 وردم  ــر لكمي ــج الحف ــل نات ــر ونق ــال حف ــريودون : أع ــة أرك ــع رشك ــن م ــاول باط ــة األوىل كمق • املرحل

ــة 6٠٠.٠٠٠ م3.  ــك لكمي ودم
• املرحلــة الثانيــة كمقــاول باطــن مــع رشكــة شــينا هاربــر يشــمل العمــل الــردم داخــل البحــر حتــى عمــق -١7 م مــع عمــل 
حاجــز بيئــي مــن نســيج وشــكائر رمــل تحــت ســطح البحــر لحجــز الــردم كــا تشــمل األعــال الحفــر مــع التجفيــف 

لكميــة ١58 ألــف مــرت مكعــب وحتــى عمــق -6.5 م           
ــة الغــري صالحــة للوصــول إىل طبقــة الرمــال الصالحــة للتأســيس  مــع رشكــة  برتوجــت: أعــال تجفيــف وحفــر للرتب
بكميــة ١,3٠٠,٠٠٠ م3  وأعــال ردم أتربــة مــوردة مــن الرمــال النظيفــة ودمكهــا بكميــة 7٠٠,٠٠٠ م3  وأعــال توريــد 

ونقــل وفــرد ودمــك طبقــة األســاس وطبقــة الرصــف الخرســاين .
ــة وشــبكات التمديــدات مــن  ــة واملدني وكمقــاول رئيــي تــم إنشــاء مبنــى الخدمــات واملظــالت شــامل األعــال املعدني

ــق .  ــات ونظــام وكافحــة الحري ــاء وإتصــاالت وغرفــة طلمب ــاه ورصف وكهرب مي

مدة التنفـيذ:  من 2004 حتى 2012 )96 شهًرا(.

إنشاء ساحة الحاويات ـ ميناء شرق بورسعيد
أعمال تجفيف وحفر وردم ودمك وطبقات رصف

.)SCCT( املالك: رشكة قناة السويس للحاويات

.)Royal Haskoning( ورويال هاسكونينج )PACER( اإلستشاري: مكتبي بيرس
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نظرة عامة على المشروع:
تديــر رشكــة ميثانكــس محطــة إنتــاج امليثانــول بدميــاط عــىل ســاحل البحــر األبيــض كواحــدة مــن أهــم محطــات إنتــاج 
امليثانــول كفــاءة يف إســتخدام الطاقــة يف العــامل بطاقــة إنتاجيــة ١.3 مليــون طــن ميثانــول ســنويا والتــي يتــم تصديرهــا 

للســوق االورويب .

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
أعال الحفر والتجفيف باستخدام نظام نزح املياه من اآلبار العميقة لخفض منسوب املياه.

أعال تسوية والحاية الحجرية للميول فوق و تحت سطح البحر عىل عمق -١4.5 م . 
أعــال التكريــك أمــام الرصيــف لعمــق -١4 م بإجــايل كميــة 55٠,٠٠٠ م3 ونقــل ناتــج التكريــك ملنطقــة اإلغــراق داخــل 

البحــر خــارج املينــاء بإســتخدام أونــاش عامئــة مــزودة بكباشــات وصــاالت قابلــة لإنقســام .
أعال الرتكيبات املعدنية البحرية للمشايات الخاصة بالرصيف .

مدة التنفـيذ:  أكتوبر 2007 حتى مايو 2010 )30 شهرًا(.

أعمال تكريك وحماية بحرية وتركيبات بحرية
لرصيف الميثانول بمجمع البتروكيماويات بميناء دمياط

.)E-Methanex( املالك: الرشكة املرصية ميثانكس إلنتاج امليثانول

.)Tichent( اإلستشاري: تكنت

.)Petrojet( املقاول الرئييس: برتوجت

نظرة عامة على المشروع:
يوفــر املــرشوع الخدمــات الالزمــة كســاحة إنتظــار لتنظيــم حركــة الشــاحنات داخــل مينــاء رشق بورســعيد كــا يوفــر 
املــرشوع خدمــات للســائقن مــن كافيرتيــا ومســجد ومركــز طبــي وورش صيانــة ومكاتــب خدمــات  ومناطــق إنتظــار 

ــة وخدمــات توفــري مولــدات مــردات للشــاحنات . املــرشوع مقــام عــىل مســاحة ١7٠,٠٠٠ م2 .  مظلل

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
• أعــال الحفــر والتجفيــف ونقــل ناتــج الحفــر وأعــال الــردم وطبقــة األســاس املســاعد مــن الرتبــة الزلطيــة وطبقــة 

األســاس مــن الرصــف الخرســاين وتشــطيب ســطح الســاحة ببــالط اإلنرتلــوك عــايل اإلجهــاد .
ــات  ــال اللوح ــرق وأع ــط الط ــال تخطي ــون وأع ــمنتي املل ــالط األس ــردورات والب ــب ال ــال تركي ــمل أع ــا يش •  ك

اإلرشــادية والتحذيريــة.
• إنشــاء العديــد مــن املبــاين الخدميــة وتشــمل مبنــى إداري وورشــة صيانــة وكافيرتيــا ومبنــى خدمــات ومظلــة إنتظــار 

معدنيــة وغرفــة محــوالت و غــرف األمــن .
ــارة  ــراج اإلن ــاء واملعلومــات وكــا يشــمل أب ــق والكهرب ــاة ومكافحــة الحري •  كــا يشــمل إنشــاء شــبكات الــرف واملي

ــارة. وأعمــدة اإلن

مدة التنفـيذ: من أكتوبر 2012 حتى يونية 2014 )16 شهرًا(.

إنشاء ساحة إنتظار الشاحنات
بميناء شرق بورسعيد

.)Port-Said Port Authority( املالك: الهيئة العامة ملوانئ بورسعيد

.Research Center For Maritime Sector )MRCC( اإلستشاري: مركز البحوث واإلستشارات لقطاع النقل البحري
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إنشاء محطة األدبية الجديدة
للصب الجاف بميناء األدبية

.)Adabiya Marine Investment Co( املالك: رشكة األدبية لإلدارة البحرية

.)Petrojet( املقاول الرئييس: برتوجت

نظرة عامة على المشروع:
يعــد هــذا املــرشوع جــزء مــن التوســعات املســتهدفة لتنميــة مينــاء األدبيــة والــذي يطــل عــىل خليــج الســويس. يهــدف 

هــذا املــرشوع إلنشــاء ســاحة، وبهــذا ســيتم مضاعفــة ســعة املينــاء الســنوية إىل ١٠ مليــون طــن.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
ــة  ــة وبحري ــات بري ــة وجس ــاحة بحري ــال مس ــن أع ــة م ــال البحري ــن األع يتضم

ــة  ــة مــوردة بكمي ــال نظيف ــك وأعــال ردم داخــل البحــر برم وأعــال التكري
ــول. ــة للمي ــة الحجري ــال الحاي ــب وأع ــرت مكع ــون م ــاوز امللي تتج

مدة التنفـيذ: من مايو 2015 حتى ديسمرب 2016 )20 شهر(.

قناة السويس الجديدة
أعمال الحفر الجاف وإنشاء شبكة الطرق

املالك: هيئة قناة السويس.

نظرة عامة على المشروع:
كان مــن املســتحيل مــرور ناقــالت الحاويــات ىف اإلتجاهــن معــاً ىف نفــس الوقــت ىف عــدة قطاعــات مــن قنــاة الســويس 
مــا إســتلزم عمــل إزدواج للمجــرى املالحــي لزيــادة القــدرة اإلســتيعابية للقنــاة وتقليــل زمــن املــرور خاللهــا. تــم اإلعــالن 
عــن هــذا املــرشوع القومــي عــىل أن يتــم اإلنتهــاء منــه ىف خــالل عــام واحــد مــا ميثــل تحديــاً كبــرياً حيــث أن الوقــت 
ــك املــدة. تتضمــن أعــال إزدواج املجــرى املالحــي املــوازي  ــذ ذلــك املــرشوع كان ثــالث أضعــاف تل األصــي املقــدر لتنفي
لقنــاة الســويس الحاليــة حفــر وتكريــك قنــاة مالحيــة جديــدة بطــول 75كــم وتــوازي قنــاة الســويس الحاليــة. هــذه القنــاة 
تعــد أكــر توســعة لقنــاة الســويس منــذ إفتتاحهــا مــا تتطلــب تعــاون العديــد مــن الــرشكات املريــة والــرشكات متعــددة 

الجنســيات ىف هــذا املــرشوع القومــي  لتكريــك مــا يزيــد عــن 24٠ مليــون م3 وحفــر مــا يزيــد عــن 2٠٠ مليــون م3.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
قامــت الرشكــة بتنفيــذ النصيــب األكــر مــن أعــال الحفــر والــردم باملــرشوع مــن ضمــن 63 رشكــة شــاركت باملــرشوع وقــد 
قامــت الرشكــة بحفــر مــا يزيــد عــن ١2 كــم حفــر عــىل الناشــف بكميــة بلغــت ١3 مليــون مــرت مكعــب باإلضافــة إلنشــاء 
جســور ألحــواض الرتســيب بكميــة ١٠ مليــون م 3 كــا إشــتملت األعــال عــىل أعــال حايــة حجريــة لجوانــب قناة الســويس 
ــة  ــة الحاي ــت طبق ــة النســيج الصناعــي، تثبي ــت طبق ــد وتثبي ــول، توري ــة مي ــم وتشــمل تشــكيل وأرنك ــدة بطــول ١٠ك الجدي
الحجريــة بســمك ١3٠ ســم باإلضافــة إىل أعــال إنشــاء عــدد 43 قاعــدة خرســانية لشــمعات الربــاط عــىل امتــداد القنــاة.

مدة التنفـيذ: من سبتمرب 2014 حتى ديسمرب 2015 )16 شهر(.
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أعمال تكريك وحماية ميول المجري المالحي
بميناء شرق بورسعيد

.)Port Said Port Authority( املالك: الهيئة العامة ملوانئ بورسعيد

املقاول الرئييس: تحالف رشكات بوسكالس، هيونداي، بالست ندام، جان دو نيل

)Boskalis, Hyundai, Ballast Nedam, and Jan De Nul(

نظرة عامة على المشروع:
املقــاول الرئيــي عبــارة عــن تحالــف مــن املقاولــن األوروبيــن والكوريــن لتنفيــذ مــرشوع التكريــك الحيــوي إلنشــاء 

مينــاء جديــد بــرشق بورســعيد ىف مــر، عنــد ملتقــى قنــاة الســويس بالبحــر األبيــض املتوســط.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
تــم تنفيــذ األعــال طبقــا لــرشوط »عقــد تصميــم وإنشــاء«، كانــت تلــك أول مــرة يســتخدم فيهــا هــذا النــوع مــن العقــود 
باملنطقــة. ىف عقــد التصميــم والبنــاء ال يكــون املقــاول مســئوالً فقــط عــن التنفيــذ بــل يكــون مســؤوالً عــن التصميــم 
ــرات  ــتخدام الخ ــدة وإس ــول جي ــاد حل ــن إيج ــه م ــذا ميكن ــه وه ــرة من ــة مبك ــرشوع ىف مرحل ــارك ىف امل ــاً، ويش أيض

الهندســية والفنيــة لتوفــري الوقــت واملــال خــالل املــرشوع لصالــح مالــك املــرشوع.

تــم إســناد أعــال الحفــر والــردم وإنشــاء جســور ألحــواض الرتســيب وأعــال طــرق والحايــة الحجريــة شــاملة توريــد 
النســيج وتــكايس دبــش مبونــة .

مدة التنفـيذ: من أبريل 1999 حتى فرباير 2001 )22 شهرًا(.

أعمال تجهيز الموقع والحفر وأعمال تحويل خط
ماسورة الري الرئيسية بمشروع مول مصر بمدينة ٦ أكتوبر

.)Majed EL Futtaim Properties( املالك: رشكة ماجد الفطيم لإلستثامرات العقارية

نظرة عامة على المشروع:
مــول مــر هــو املــول التجــاري االول كمقصــد مبــر، رشكــة مجموعــة ماجــد الفطيــم متتلــك وتديــر املــول وهــي رشكــة 

رائــدة يف مجــال إدارة األســواق واملــوالت بالــرشق األوســط وشــال إفريقيــا .

يقــع مــول مــر عــىل طريــق الواحــات مبدينــة 6 اكتوبــر مبســاحة تاجــري تصــل إىل ١65,٠٠٠ م2 يشــتمل املــول موقــف 
ســيارات يتســع لعــدد 65٠٠ ســيارة .

يوفــر املــول خدمــات ترفيهيــة عائليــة مــن صالــة تزحلــق داخليــة وهــي الوحيــدة مــن نوعهــا يف إفريقيــا، كــا يتواجــد 
باملــول 2١ ســينا  متعــددة الشاشــات ومراكــز تســلية عائليــة .   

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
متــت إدارة املــرشوع بواســطة رشكــة ديفيــز لنجــدون مــر وتــم التنفيــذ تحــت إرشاف مكتــب بيــت االستشــارات املري 

)حيــث قامــت رشكــة إيديكــس الدوليــة للهندســة واملقــاوالت بالتعاقــد عــىل مرشوعــن وذلــك لتنفيــذ األعــال اآلتية:

١ـ أعال تجهيز املوقع: عقد رقم )١(، وتشمل األعال عىل أعال تجهيز املوقع وحفر ىف تربة صخرية وتربة رملية.

2ـ أعــال تحويــل خــط ماســورة الــري الرئيســية: عقــد رقــم )2(، ويتضمــن أعــال الحفــر لتحويــل خــط الــري قطــر 
4٠٠ مــم يشــمل أعــال ســند خشــبي لجوانــب الحفــر بطــول 9٠٠ م وتنزيــل املاســورة الجديــدة شــامل جميــع الوصــالت 

واملحابــس وغــرف التفتيــش وربــط الخــط الجديــد بالقديــم وأعــال الــردم.

مدة التنفـيذ: من أكتوبر 2010 حتى أبريل 2012.
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أعمال التكريك والردم البحري أعلى خط السحب
لمحطة كهرباء العين السخنة

.)East Delta for Electric production co.( املالك: رشكة رشق الدلتا إلنتاج الكهرباء

.)Orascom-Besix JV.( املقاول الرئييس: تحالف رشكتي أوراسكوم ـ بيسكس

املقاول: رشكة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت بالتحالف مع رشكات الهولندية املرصية للتكريك ورشكة أبيكو سريفر.

نظرة عامة على المشروع:
العقــد االول لتنفيــذ أعــال تكريــك ونقــل ناتــج التكريــك ملنطقــة اإلغــراق داخــل البحــر بواســطة حامــالت أتربــة ذاتيــة 

الحركــة وقابلــة لإنقســام ملــك رشكــة إيديكــس الدوليــة للهندســة واملقــاوالت وقــد جــرت االعــال.

العقــد الثــاين تضمنــت األعــال نقــل الــردم مــن عــىل الرصيــف إىل املــكان املحــدد للــردم باالجهــزة املســاحية الدقيقــة 
وبدقــة عاليــة لإلقــاء عــىل خــط مواســري الســحب للــردم أعالهــا وتغطيتهــا بإســتخدام بارجــات ذاتيــة الحركــة وقابلــة 

لإنقســام.

مدة التنفـيذ: من اغسطس 2011 حتى يوليو 2012 )20 شهرًا(.

أعمال الردم لمحطة غازات غرب الدلتا بمطوبس
.)Egyptian Natural Gas Holding Company( املالك: الرشكة املرصية للغازات الطبيعية

املقاول الرئييس: تحالف رشكتي بريتش برتوليم اإلنجليزية ـ برتوجت.

نظرة عامة على المشروع:
إشــتمل العمــل عــىل توريــد وفــرد ودمــك رمــال مــوردة عــىل طبقــات مــع إتبــاع كافــة متطلبــات األمــن والســالمة طبقــاً 
ــة وضبــط رسعــة القالبــات وتطبيــق  ملتطلبــات رشكــة بريتــش برتوليــم مــن حيــث فحــص املعــدات والقالبــات ومراقب

إجــراءات صارمــة لألمــن والســالمة عــىل األفــراد.

مدة التنفـيذ: أبريل 2013 حتى  نوفمرب 2013 )8 أشهر(.
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أعمال الحماية البحرية لشاطئ بورسعيد
شرق مطار الجميل الجوي بمدينة بورسعيد

.)The General Authority for Shores Protection( املالك: الهيئة املرصية العامة لحامية الشواطئ

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
إنشاء ١4 رأس حجري عىل طول شاطئ بورسعيد بن الرؤوس متتد لداخل البحر وتشمل األعال عىل اآليت:

• توريد وتثبيت  النسيج الصناعي.

• توريد وتنزيل األحجار.

• توريد وتنزيل كتل خرسانية من نوعية الدوالس.

• أعال تغذية الشاطئ بالرمال بكمية 35٠,٠٠٠ م3 .

مدة التنفـيذ: من مارس 2011 حتى فرباير 2013  )24 شهرًا(.

أعمال تجهيز الموقع والحماية البحرية وعمل سور من الخرسانة الجاهزة
سابقة الصب برصيف محطة تموين السفن بميناء شرق بورسعيد

.)The Mashreq Petroleum Co.( املالك: رشكة مرشق للبرتول

. )PACER( اإلستشاري: مكتب بيرس

نظرة عامة على المشروع:
تــم تنفيــذ ثالثــة عقــود منفصلــة بهــذا املــرشوع حيــث تضمنــت األعال تجهيــز املوقــع والحايــة البحريــة وعمل أســوار من 

الخرســانة الجاهــزة ســابقة الصــب لرصيــف محطــة متويــن الســفن مبينــاء رشق بورســعيد لصالــح رشكة مــرشق للبرتول.
• أعــال الحايــة البحريــة للرصيــف وتضمــن ذلــك إزالــة أعــال الحايــة الحجريــة القدميــة وإعــادة إنشــاء الحايــة 

البحريــة الجديــدة.
•  أعال تجهيز املوقع وتشتمل عىل أعال الحفر والتسوية لكامل املسطح ونقل ناتج الحفر للمقالب العمومية.

ــب ســور مــن الخرســانة  ــد وتركي ــذ األســوار مــن الخرســانة الجاهــزة ســابقة الصــب وتتضمــن توري •  أعــال تنفي
وغــرف األمــن.

مدة التنفـيذ: من أكتوبر 2006 حتى مارس 2008 )18 شهرًا(.



مشروع الحفر العميق لبيارات الصيانة
بمشروع أنفاق اإلسماعيلية

املقاول الرئييس: رشكة برتوجت.

مدير املرشوع: الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.

.CDM SMITH :اإلستشاري

نظرة عامة على المشروع:
يتكون املرشوع من نفقي سيارات متر أسفل قناة السويس الجديدة والقدمية 

واملرشوع ضمن مشاريع التنمية الكبرية املنطقة قناة السويس .

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
الحفر والتكريك يف وجود املياة الجوفية لعدد 2 بيارة صيانة حتى عمق 62 م 
من سطح األرض شامل الحفر يف تربة رملية وحجرية وطينية حتى الوصول 
للعمق املطلوب وقد متت أعال الحفر باستخدام ونش بكباش وطلمبة تكريك 
لتكسري  مندالة  إلستخدام  باإلضافة  بحفارات  ومزودة  ساعة   / ۷۲۰م  بقدرة 

الطبقات املتحجرة.

مدة التنفيذ: من  نوفمرب 2016 حتى مارس 2017.
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أعمال تجهيزات الموقع لمصنع البولي بروبلين
بغرب بورسعيد

 The Egyptian( املالك: الرشكة املرصية للبويل بروبلني
.)Polypropylene Company

 UHDE &( املقاول الرئييس: تحالف رشكتي أودا ـ برتوجت
.)Petrojet

نظرة عامة على المشروع:
إشتمل مجال عمل رشكة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت عىل إزالة 
العمومية  للمقالب  ونقلها  مخلفات(  م3   3٠.٠٠٠( املوقع  لكامل  املخلفات 
وقطع الرتبة السطحية بعمق 2٠ سم لكامل املسطح وتوريد وفرد ودمك 
عىل طبقات رمال من الصالحية بإجايل كمية 2٠٠.٠٠٠ م3 وتوريد وفرد 

ودمك 425٠ م3 من طبقة األساس للطرق الداخلية.

مدة التنفيذ: من أبريل 2007 حتى يوليو 2007.

أعمال تصميم وتوريد وتركيب نظام
مصدات حماية لمرسى الناقالت بالسويس

 Suez Oil Processing( املالك: رشكة السويس لتصنيع البرتول
   )Company

نظرة عامة على المشروع:
هذا  ىف  واملقاوالت  للهندسة  الدولية  إيديكس  رشكة  عمل  مجال  إشتمل 
املرشوع عىل إزالة الفنادر )املصدات( القدمية عىل منصة مرىس الناقالت 
هياكل  عمل  مع  النظام  وتركيب  وتوريد  جديد  مصدات  نظام  وتصميم 
اللحام،  ألعال  السالمة  إختبارات  بكافة  القيام  مع  لتثبيته  معدنية 
إشرتطت رشكة السويس لتصنيع البرتول أن يستمر العمل باملنصة لخدمة 
املرىس حيث يخدم  إمكانية وقف عمل  لعدم  التنفيذ نظراً  أثناء  السفن 
عمليات الشحن والتفريغ لسلع إسرتاتجية الميكن توقفها تحت أي ظرف 
من الظروف وهو ما نجحت رشكة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت 

ىف تنفيذه.

مدة التنفيذ: من مايو 2014 حتى مارس 2015.

أعمال إنشاء حائط بحري بميناء دمياط
 )Kuwait United Development( املالك: رشكة الكويت للتنمية

اإلستشاري: مكتب إتش يب يس هامبورج لإلستشارات - سيلهورن 
  HPC Hamburg Port Consulting -( إنجنرينج إسيلس كافت

)SELLHORN INGENIEURGESELLSCHAFT

)DMJM HARRIS / AECOM( مدير املرشوع: هاريس/إيكوم

نظرة عامة على المشروع:
املائية  التوسعة  تهدف  حيث  للميناء  املائية  املساحة  لتوسعة  املرشوع  يهدف 
الجديدة لعمل حوض بعرض 3٠٠ م وطول ١5٠٠ م وعمق غاطس ١7 م ويشغل 
الجديدة عىل  التوسعة  وتشتمل  هكتار.   ١3٠ امليناء حوايل  من  مساحة  املرشوع 
إنشاء حوض جديد بأطوال أرصفة يصل مجموعها اىل 236٠ م كا تشمل أيضا 
هو  الجديدة  االرصفة  تلك  وإنشاء  التوسعة  تلك  من  لغرض  الحوض.  تكريك 
رفع كفاءة امليناء إلمكانية إستقبال سفن الحاويات الضخمة بعمق غاطس ١6 م 

وبطول 4٠٠ م ،وعرض 53 م. 

مدة التنفيذ: من أغسطس 2007 حتى يناير 2008.

كايرو فستيفال سيتي
املالك: الفطيم العقارية.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
تضمنت أعال الحفر حفر 62٠.٠٠٠م3 ملساحة 79.٠٠٠م2 إىل أعاق تصل 
بإنتاجية  املخصصة  اإلغراق  منطقة  إىل  املحفورة  املواد  ونقل  ١4م  إىل 

١2.٠٠٠م3 يف اليوم.

مدة التنفيذ: يونيو 2008 إىل أكتوبر 2008 )5 أشهر(.
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