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رؤية الشركة
أن نكون الشركة الرائدة إقليم ًيا فى مجاالت األعمال البحرية والسكك احلديدية والطرق
والكباري والبنية التحتية واألعمال املدنية وتقدمي أعلى قيمة لعمالئنا.

مهمة الشركة
العمــل عــن كثــب مــع عمالئنــا لتطويــر حلــول إبداعيــة ملواجهــة حتدياتهــم هــو عملنــا اليومــي،
نحــن ملتزمــون بتقــدمي أعلــى مســتويات اجلــودة والســامة فــى جميــع جوانــب عملنــا مــع
االهتمــام مبوظفينــا ومجتمعاتنــا وبيئتنــا.

قيمنا
أحــد مبادئنــا األساســية هــو تقــدمي مشــاريع فعالــة وناجحــة بأعلــى مســتويات اخلبــرة
وااللتــزام والثقــة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ميتــد تــراث إيديكــس إلــى مــا يزيــد عــن  26عا ًمــا ،فنحــن ننظــر إلــى الــوراء بفخــر ونفكــر
فــى مــا مت بنــاؤه فــى العديــد مــن القطاعــات؛ البحريــة والســكك احلديديــة والطــرق
والكبــاري والبنيــة التحتيــة ومنشــآت الــري والصــرف واألعمــال املدنيــة .لقــد كانــت
رحلــة صعبــة للغايــة ،لكنهــا كانــت مرضيــة ومجزيــة .ســرعان مــا أصبــح اســم إيديكــس
مراد ًفــا للتميــز واجلــودة ،فإننــا واحــدة مــن أكبــر شــركات اإلنشــاءات البحريــة والعموميــة
الرائــدة فــى املنطقــة.

نحن نعمل بال كلل لتجاوز أداء كل عام مير ،مع التركيز احلثيث على رضاء عمالئنا الكرام.
نعمــل دائمـاً علــى دعــم فريقنــا مبوظفــن جــدد نابغــن ــــ علــى جميــع املســتويات وبجميــع
األقســام ــــ حيــث يدعــم اجلميــع بعضهــم البعــض بإيجابيــة.
«تعتمد قوة شركتنا على قوة موظفيها»
حتيــة لــكل فــرد مــن أفــراد عائلــة إيديكــس ،وتقديــري الشــخصي جلميــع شــركائنا فــى
النجــاح.

نحــن ال ندخــر أي جهــد لدعــم اجلــودة العاليــة ،والتعلــم ،واألفــكار ،والســامة ،وتقــدمي
املشــاريع فــى الوقــت احملــدد.

رئيــس مجلس اإلدارة
٢٠٢١ /١٠ /١
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سجل حافل باإلنجازات المتواصلة
التميز محليًا يؤمن الريادة إقليميًا ودوليًا
بداية ذات رؤية محددة ...
تأسســت شــركة إيديكــس الدوليــة للهندســة واملقــاوالت فــى عــام  1995كشــركة إنشــاءات مدنيــة عامــة
تركــز علــى أعمــال الهندســة املدنيــة الثقيلــة .وفــى ظــل رؤيــة طموحــة للتوســع والتخصــص فــى مجــال
األعمــال البحريــة واملوانــئ وحتريــك التربــة والبنيــة األساســية .ومنــذ بداية التأســيس والشــركة مســتمرة
فــى هــذا املجــال مــع التوســع فــى مجــاالت التكريــك واألعمــال البحريــة والطــرق والكبــاري واحملطــات
الهيدروليكيــة ،مــع مــا يســتلزم ذلــك مــن إمتــاك أحــدث وأنســب املعــدات للتميــز فــى تلــك املجــاالت.

باالســتفادة مــن جناحنــا فــى تقــدمي املشــاريع املعقــدة والضخمــة لعمــاء القطاعــن احلكومــي واخلــاص
ــــ بــأداء معتــرف بــه للغايــة مــن حيــث اجلــودة والســامة ووقــت التســليم والتكلفــة ــــ قمنــا بتوســيع
عملياتنــا إلــى اململكــة العربيــة الســعودية (كشــركة اســتثمارية) متخصصــة فــى البنيــة التحتيــة .متتــد
خطــط توســع إيديكــس إلــى املزيــد مــن البلــدان فــى الشــرق األوســط وأفريقيــا ودول اخلليــج.

للوصول إلى الريادة ...
ســتة وعشــرون عام مضت من العمل والنجاح ،ســرعان ما أصبحت إيديكس الشــركة الرائدة للمشــاريع
البحريــة املعقــدة ،ليــس فقــط محليـاً فــى الســوق املصــري ،ولكــن أيضـاً فــى منطقــة دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي .اكتســبت إيديكــس بســرعة الزخــم املطلــوب لتوســيع وتنويــع حقيبتهــا فــى قطاعــات البنــاء
األخــرى؛ مثــل الطــرق والكبــاري والســكك احلديديــة والبنيــة التحتيــة واألعمــال الصناعيــة للتحكــم فــى
الــري والصــرف وحمايــة الشــواطئ وحواجــز األمــواج وإنشــاء املــزارع الســمكية.
إيديكــس مشــهود لهــا وحتظــي بثقــة كبــار العمــاء واالستشــاريني الدوليــن العاملــن فــى املنطقــة،
بصفتهــا مقــاول مصنــف مــن الدرجــة األولــى.
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قوة الشركة تؤهلها ألعلى التصنيفات
لقــد مت تأهيــل إيديكــس مســب ًقا مــع كبــار العمــاء والهيئــات
املهنيــة واملقاولــن الدوليــن العاملــن فــى املنطقــة وهي مســجلة
بالكامــل ومرخصــة للعمــل فــى املشــاريع الضخمــة.
إيديكــس مســجلة كشــركة إنشــاءات مــن الدرجــة األولــى مــع
االحتــاد املصــري ملقاولــي التشــييد والبنــاء .هــذا يضعنــا
مــن بــن عــدد قليــل جــ ًدا مــن الشــركات املرخصــة لتقــدمي
العطــاءات والبنــاء منفــردة ،أو مــن خــال حتالفــات ،ملشــاريع
كبيــرة احلجــم فــى مجــاالت تخصصنــا.

مشاريع متميزة
مــن خــال فروعنــا فــى جميــع أنحــاء مصــر وفرعنــا فــى اململكــة العربيــة الســعودية (الريــاض) ،قامــت فــرق املشــاريع
لدينــا بــإدارة عملياتنــا وتقــدمي مشــاريع بــارزة حيــث املتابعــة والتحكــم اليومــي الوثيــق مــن فريــق اإلدارة القــوي لدينــا
يضمــن اتبــاع سياســاتنا وإجراءاتنــا الصارمــة فــى جميــع جوانــب عملياتنــا .فيمــا يلــي عينــة مــن مشــاريعنا البــارزة:
إنشاء الرصيف الشرقي بالقاعدة البحرية بشرق بورسعيد.
إنشاء محطة متعدد األغراض بطول  680متر ـ ميناء دمياط.
إنشاء النظام الناقل ملياه مصرف بحر البقر حتى محطة معاجلة شرق القناة ـ شرق قناة السويس.
إنشاء أرصفة احلاويات رقمى  10 /9مبيناء رأس اخلير باملنطقة الشرقية ـ اململكة العربية السعودية.
إنشاء املزارع السمكية بشرق بورسعيد.
إنشاء كوبري جوزيف تيتو مبصر اجلديدة.
إنشاء كوبري أعلى الطريق الدائري مبحور شبرا بنها احلر.
إنشاء كوبري جسر السويس مبصر اجلديدة.
إنشاء كوبري األمل مبحور شينزو آبي.

بعض المشاريع الجارية
إنشاء محطة متعددة األغراض على األرصفة رقم ( 55ـ  )62مبيناء اإلسكندرية البحري.
إنشاء مارينا اليخوت مبنتجع مراسي بالساحل الشمالي.
إنشاء محطتي حدائق أكتوبر واألسكندرية مبشروع القطار السريع (.)HSR
إنشاء محطة الكيان العسكري «العاشر من رمضان ــ العاصمة اإلدارية اجلديدة» ،مبشروع القطار الكهربائي (.)LRT
إنشاء رصيف بحوض  2مبيناء العني السخنة.
إنشاء محطة متعددة األغراض مبيناء سفاجا.
إنشاء محطة احلاويات برصيف  ١٠٠مبيناء الدخيلة.
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مشاريع ضخمة لكبار الشركات والهيئات
نحــن نفخــر مبســاهماتنا فــى إجنــاز العديــد مــن املشــاريع الضخمــة مــع كبــار
الشــركات والهيئــات والعمالء.
قامــت الشــركة بتنفـــيذ العديــد مــن املشــاريع الضخمة لكبار العمــاء بالتعاون
مــع العديــد من شــركات املقــاوالت البارزة.

نجاح إيديكس فـي التحالف:
حققــت شــركة إيديكــس الدوليــة للهندســة واملقــاوالت
جناحاتهــا بالتعــاون والتحالــف مــع شــركات مقــاوالت محليــة
وعامليــة لتلبيــة كافــة متطلبــات عمالئهــا وتنفـــيذ مشــروعاتهم
علــى أحســن وجــه مثــل:
التكريــك واحلمايــة البحريــة مليناء شــرق التفريعة ببورســعيد
بالتعاون مع حتالف شــركات بوســكاليس وهيونداي ،وباالســت
نيــدام وجــان دو نيل.
ســاحة حاويــات شــرق التفريعــة ببورســعيد بالتعــاون مــع
شــركة اركيــرودون.
كوبري السالم امللجم بالتعاون مع شركة كاجيما اليابانية.
تكريــك خــط الســحب حملطــة كهربــاء العــن الســخنة
بالتعــاون مــع الشــركة املصريــة الهولنديــة للتكريــك وشــركة
أبيكــو ســيرفر.
أعمــال جتهيــز مصنــع البولــي بروبلــن ببورســعيد بالتعــاون
مــع شــركة أودا ـ بتروجــت.
حمايــة الشــواطئ ملينــاء متويــن وتخزيــن الوقود مبيناء شــرق
التفريعة لصالح شــركة مشــرق للبترول.
حمايــة الشــواطئ للقنــاة املالحيــة ملينــاء شــرق التفريعــة
ببورســعيد بالتعــاون مــع شــركة املقاولــون العــرب.

مصنع البولي بروبلني ببورسعيد
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حماية الشواطئ مبيناء
شرق التفريعة

كوبري شبرا بنها احلر
ميناء شرق بورسعيد

ساحة حاويات شرق التفريعة

كوبري السالم

محطة كهرباء العني السخنة

محطة متعدد األغراض
مبيناء دمياط

رصيفي احلاويات رقم  10 ،9مبيناء
رأس اخلير باململكة العربية السعودية

حماية الشواطئ للقناة املالحية
مبيناء شرق التفريعة
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أعمال بحرية ،أعمال موانئ و أرصفة و محطات
متعددة األغراض.

أعمال الطرق والكباري وطبقات الرصف األسفلتي
واخلرساني واحلفر والردم.

أساس قوتنا
نظام إدارة كفء ملتزم وحريص على حتقيق املعايير العاملية للجودة والسالمة فى جميع مناحى العمل.
نظــام مــوارد بشــرية يضمــن توظيــف الكــوادر البشــرية املناســبة متا ًمــا لــكل مجــال عمــل .وإيجــاد ميــزة
تنافســية متيزنــا عــن اآلخريــن.
نظــام مشــتريات متسلســل يحتفــظ بعالقــات ممتــازة مــع قائمــة مورديــن كبيــرة ومتنوعــة مــع حتكــم كامــل
باملخــازن الرئيســية والفرعيــة مبــا يضمــن ســامة وســرعة تنفـــيذ األعمــال.

أعمال احلفر والردم بكميات ضخمة
وأعمال حتسني التربة وسند جوانب
احلفر والتجفيف.

أعمال حماية الشواطئ.

أعمال مقاوالت عامة وبنية حتتية
وأساسات مباني.

مجموعة متميزة من أحدث املعدات مع حتقيق أعلى كفاءة إستخدام لها فى املشروعات.
غطاء مالي يدعم جميع اإلحتياجات ويغطي املخاطر احملتملة.
مجموعــة مــن الفــروع منتشــرة فــى مناطــق عمــل ومشــروعات الشــركة فــى القاهــرة وبورســعيد واإلســماعيلية
والرياض.
وحدة إدارة وصيانة املعدات ،الختبار أو إصالح أو تعديل املعدات
ورش صيانــة بإمكانيــات عاليــة إلختبــار وصيانــة وإصــاح وعمــل عمــرات كاملــة للمعــدات .ويتــم إدارة وتشــغيل
ورش الصيانــة بواســطة فنيــن مهــرة وذوي خبــرة كبيــرة حيــث متثــل صيانــة املعــدات ركيــزة أساســية للشــركة
إســتنا ًدا علــى دورهــا األساســي فــى احملافظــة علــى أداء املعــدات بأعلــى كفــاءة مطلوبــة وبأعلى املواصفــات .كذلك
يتــم اإلهتمــام باحملافظــة علــى وجــود حــد أدنــى مــن قطــع الغيــار للمعــدات كرصيــد إحتياطــي وتســهيل التواصــل
مــع املورديــن لتوصيــل قطــع الغيــار فــى أســرع وقــت ســواء ب ـ ًرا أو بح ـ ًرا أو ج ـ ًوا ممــا ميكننــا مــن تقليــل فتــرات
األعطــال والصيانــة للمعــدات ألقــل وقــت ممكــن والتركيــز علــى تعظيــم معــدالت األداء وإنتاجيــة املعــدات.

14

15

وحدة إدارة المعدات والصيانة
إن ورشــة العمــل احلديثــة مجهــزة بالكامــل الختبــار معظــم املكونــات فــى أجهزتنــا أو إصالحهــا أو تعديلهــا ،جن ًبــا
إلــى جنــب مــع فريــق الصيانــة الــذي يتمتــع مبهــارات عاليــة.

ضبط الجودة واألمن والسالمة والصحة المهنية
اجلــودة هــي واحــدة مــن أساســيات وركائــز عملنــا فــى مجــال املقــاوالت وقــد أولتهــا الشــركة إهتمامـاً خاصـاً
منــذ تأسيســها لــذا فقــد خصصــت الشــركة لهــا طاقــم فنــي مختــص بــكل موقــع ومــزود بكافــة الوســائل
واألجهــزة الالزمــة لضبــط اجلــودة.
األمــن والســامة تعــد بإســتمرار بــؤرة إهتمــام اإلدارة العليــا وهــدف ال حتيــد عنــه األمــر الــذي أســهم
فــى إحتفــاظ الشــركة بســجل خالــي مــن احلــوادث خــال مشــاريعها الســابقة وذلــك بشــهادة مكاتــب العمــل
احلكوميــة وشــهادات العمــاء.
ونتيجــة جلهــود الشــركة واإلهتمــام املتواصــل بإجــراءات ضبــط اجلــودة واألمــن والســامة فقــد كان مــن
الطبيعــي أن حتصــل الشــركة علــى شــهادات اإلعتمــاد الدوليــة :
شهادة األيزو فى نظام إدارة اجلودة ISO 9001-2015

شهادة األوهساس فى نظام إدارة السالمة والصحة املهنية OHSAS 18001-2007
جاري اإلنتقال إلى شهادة ISO 45001

وتنص سياسة الشركة للنظام المتكامل للجودة واألمن
والسالمة والصحة المهنية على مايلي:
تلبية وجتاوز توقعات العمالء.
توفير بيئة عمل آمنة.
فعالية مراقبة اجلودة والتسليم فى الوقت احملدد.
مراعاة حماية البيئة فى عملياتنا.
ربح مناسب للبقاء فى مجال البناء.

وتعتمد إدارة النظام على ما يلي:
االستجابة الفورية ملتطلبات العمالء.
تدريب العاملني على متطلبات ومسؤوليات نظام إدارة اجلودة واألمن والسالمة.

إعطاء اهتمام كبير للصيانة الدورية ملعدات الشركة إلبقائها دائما فى ظروف تشغيل جيدة.

حتديد األخطار وتقييم املخاطر ملناطق العمل.

إتخاذ الوسائل الالزمة والقياسات الضرورية لضمان خفض املخاطر إلى املستوى اآلمن.

اإلمتثــال إلــى املتطلبــات القانونيــة لألمــن والســامة والصحــة املهنيــة وكــذا املتطلبــات األخــرى املتعلقــة
مبخاطــر الصحــة والســامة بالشــركة.
قياس جميع مؤشرات األداء بشكل دوري .حتديد مجاالت وفرص التحسني املستمر.

تطبيــق وتفعيــل هــذه السياســة هــو الهــدف الرئيســي لــإدارة العليــا للشــركة ومســؤولية كل موظــف ،توفــر
الشــركة كافــة املــوارد مبــا فــى ذلــك املــوارد البشــرية املؤهلــة واملدربــة لتحقيــق أهــداف هــذه السياســة.
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يشمل نطاق األعمال ما يلي:

إنشاء محطة متعددة األغراض
على األرصفة رقم ( )62-55بميناء اإلسكندرية البحري
املالك :املجموعة املصرية للمحطات متعددة األغراض.
اإلستشاري :دار الهندسة للتصميم واألستشارات الفنية.

نظرة عامة عن المشروع:
ميناء اإلسكندرية البحري ميثل موقع الريادة ملوانئ جمهورية مصر العربية بالنسبة حلجم احلركة التجارية ،حيث يتم
تداول حوالي  ٪60من جتارة مصر اخلارجية من خالله.
اإلسكندرية هي ثاني أهم املدن بجمهورية مصر العربية حيث تبلغ مساحة مينائها الرئيسي  22.8كم 2ومخطط لزيادة
السعة االستيعابية ومسطحات التخزين للميناء إستناداً ألهمية املوقع اجلغرافـي واإلقتصادي للميناء

زيادة السعة اإلستعابية ومسطحات التخزين مليناء األسكندرية وذلك عن طريق:

1ــ إنشاء رصيف حاويات فـي اجلهة الشمالية من موقع املشروع بطول  900متر وعمق  7.51متر .
2ــ إنشاء رصيف حاويات فـي اجلهة الغربية من موقع املشروع بطول  520متر بعمق  17.5متر .
3ــ إنشاء رصيف حاويات فـي اجلهة اجلنوبية من موقع املشروع بطول  425متر وعمق  14متر .
4ــ إنشاء رصيف فـي اجلهة اجلنوبية من موقع املشروع للبضائع الغير محواه بطول  505متر وعمق  14متر .
5ــ تنفـيذ ساحات تخزينة مبوقع املشروع  550000متر مسطح .
6ــ عمل حاجز بيئي بطول  2650متر وذلك للحماية البيئية للمجرى املالحي بامليناء اثناء اعمال الردم بالرمال املوردة من اخلارج.
٧ــ اعمال الردم لكامل مسطح املشروع وذلك لتنفيذ وإنشاء الرصيف البحرى والساحات بكمية تقدر بحوالي  10مليون متر مكعب ومت الردم
عن طريق الردم باملعدات البرية والبحرية باستخدام كراكة .Hopper dredger
8ــ تنفيذ اعمال حتسني التربة لكامل مسطح املشروع للرصيف والساحات ملسطح  473.749متر مسطح وذلك عن طريق املصافى الراسية
والدمك باألهتزاز والدمك امليكانيكي
9ــ بعد االنتهاء من أعمال حتسني التربة مت البدء فى إنشاء الرصيف البحري بطول  2350متر وبعرض  33.9متر والذي يتكون من:
حائط غشائي أمامي بعرض  1.20متر وبعمق يصل حتى  35.00وبطول  1420متر طولي وبكمية تقدر ب  60.690متر مكعب وذلك
للرصيف ذات غاطس .17.00
حائط غشائي أمامي بعرض  1متر وبعمق يصل حتى  33.00وبطول  930متر طولي وبكمية تقدر ب  31.680متر مكعب وذلك للرصيف
ذات غاطس .14.00
خوازيق دائرية بقطر  1.20متر وبعمق يصل حتى  33.00و  35.00باجمالي اطوال  42.028متر طولي وبكمية خرسانة تقدر  47.530متر مكعب.
خوازيق شريطية بأبعاد 0.8 X 2.8متر وبعمق يصل حتى  33.00و  35.00بإجمالي أطوال  42.028متر طولي وبكمية خرسانة تقدر
 94.125متر مكعب.

مدة التنفـيذ :أبريل  2020حتى أبريل  ۲٤ ( 2022شهراً).
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إنشاء الرصيف الشرقي بالقاعدة البحرية بشرق بورسعيد
املالك :القوات البحرية ،مصر.
مدير املشروع :الهيئة الهندسية /القوات املسلحة املصرية.
اإلستشاري :دار الهندسة للتصميم واإلستشارات الفنية واملكتب اإلستشاري الهندسي احلديث.

نظرة عامة عن المشروع:
ميناء شرق بور سعيد هو أحد املوانئ املصرية التابعة للهيئة العامة ملوانئ بورسعيد ،ويقع شرق التفريعة الشرقية لقناة
السويس ويعتبر محور من أهم محاور التجارة العاملية بني أوروبا وشرق البحر املتوسط .ویعتبر ميناء شرق بورسعيد من
املشروعات القومية الكبرى ومت افتتاحه خلدمة التجارة العاملية وجتارة الترانزیت التي تعبر قناة السویس ،ویقع امليناء
فـي موقع فرید شرق املدخل الشمالي لتفریعة قناة السویس الشرقية وفـي ملتقى ثالثة قارات وعلى الطریق الرئيسي
مللتقى الشرق والغرب ،هذا ویتم التخطيط لألستفادة القصوى من هذا املوقع ليكون النواة األولى إلقامة أكبر منطقة
صناعية واعدة یخصص إنتاجها للتصدیر ،وآذلك جلذب كبريات اخلطوط املالحية العاملية ،وتبلغ مساحة امليناء  35كيلو
متر مربع وامليناء مخطط إلنشاء أرصفة بطول  12كيلو متر ومخطط إنشاء منطقة صناعية جنوب امليناء على مساحة
 87٫6مليو متر مربع ،تبلغ املساحة اإلجمالية حملطة احلاویات احلالية  600ألف متر مربع وعرض ساحة احلاویات 500
متر .وإستنادا ألهمية املوقع اجلغرافـي واإلقتصادي للمنطقة ،فقد قامت القوات املسلحة املصرية بإنشاء قاعدة بحرية
بطول  2كم على شاطئ البحر املتوسط مبنطقة شرق التفريعه .كما تقرر تزويد القاعدة برصيف بحري خلدمة القاعدة
احلربية بطول  1000متر ليصل عمق الرصيف الي  14متر خلدمة كاقة انواع السفن.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
أعمال الرصيف البحري بطول  1000متر
أعمال حاجز األمواج بطول  2500متر
شهرا).
مدة التنفـيذ :أغسطس  2018إلى فبراير ً 18( 2020
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تصميم وتنفـيذ رصيف الحاويات رقم  10 ،9بميناء رأس
الخير بالمنطقة الشرقية ـ المملكة العربية السعودية
املالك :الهيئة العامة للموانئ باململكة العربية السعودية (.)SEAPA
اإلستشاري :ليفنز العربية (.)Lievense Arabia
املقاول الرئيسي :حتالف شركة إيديكس (شريك رئيسي) مع شركة روابي للمقاوالت املتخصصة.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:
تتضمن األعمال تكريك ما يزيد عن  3.5مليون متر مكعب حتى منسوب  16.20-م ملنطقة احلوض وكذلك أعمال تكريك
الترانشات أسفل الرصيف الكتلي حتى منسوب  26-م وإستخدام ناجت التكريك لردم ما يزيد عن  1.5مليون متر مكعب
ألعمال الردم فـي املناطق املنخفضة بامليناء وإستخدام ما يزيد عن  2مليون متر مكعب للردم خلف األرصفة ،واألعمال
األخرى (بإجمالي يصل إلى  200.000م ٣من اخلرسانة) كما مت إنشاء رصيف يتحمل ونش ثقيل حمولة  500طن وذلك
للمناولة البحرية لتركيب حوالي  5.000بلوك بأوزان تزيد عن  100طن للبلوك الواحد .كذلك تتضمن األعمال توريد
وتركيب مصدات وشمعات الرباط وإنشاء ساحات مرصوفة باإلنترلوك والطرق األسفلتية وإنشاء خطوط إمداد املياة.
مدة التنفـيذ :من يوليو  2014حتى ديسمبر  30( 2016شهر).

نظرة عامة عن المشروع:
يعد ميناء رأس اخلير أحدث ميناء صناعي باململكة العربية السعودية ويقع فـي قلب أكثر مناطقها الصناعية منواً.
بعد اكتمال امليناء ،سوف يستوعب حوالي  895.4مليون طن متري من املنتجات الصناعية سنوياً حيث يبلغ حجم
املعادن املصدرة خالل امليناء كمية  4.335مليون طن وتقدر كمية الواردات املتوقعة بحوالي  660.000طن .مت إسناد أعمال
العقد اخلاص بتصميم وتنفـيذ إنشاء عدد  2رصيف للحاويات ( ،)10 ،9وإستكمال الرصيف رقم ( )8مبجموع أطوال
حوالي ألف متر إلى حتالف شركتي إيديكس وروابي بقيادة شركة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت كشركة رائدة
ومتخصصة فـي األعمال البحرية واملوانئ.

22

23

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

١ـ إعداد املوقع وإستكشافه مبا فـي ذلك مسح مساحي بحري ( ،)Bathometric surveyوأبحاث التربة ،وتركيب حاجز
بيئي وصيانة.

٢ـ إضافة مساحة تقدر ب أكثر من  50.000متر مربع إلى منطثة الرصيف وساحات التخزين .ويشمل ذلك الردم بحوالي
مليون متر مكعب من الرمال النظيفة.

٣ـ حفر وصب بطول  680م حوالي  28.000م 2من اجلدران الغشائية ( )Diaphragm Wallsبسماكة 1م وعمق 44م.

٤ـ حفر وصب حوالي  500باريت (1م × 2.5م وعمق حوالي  44م).

٥ـ تنفـيذ الهامة اخللفـية واألمامية وأرضية الرصيف.

٦ـ تركيب حاميات مطاطية إسطوانية بإجمالي عدد  59و 20من شمعات الرباط.

إنشاء محطة متعدد األغراض بطول  680متر  -ميناء دمياط

شهرا).
مدة التنفـيذ :يوليو  2017حتى ديسمبر ً 18( 2018

املالك :هيئة ميناء دمياط ،مصر.
مدير املشروع :الهيئة الهندسية  /القوات املسلحة املصرية.
املقاول الرئيسي :إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت.
اإلستشاري :مركز البحوث واإلستشارات لقطاع النقل البحري  -األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا (.)MRCC

نظرة عامة عن المشروع:
يأتي ميناء دمياط فـي مقدمة املوانئ املصرية التي طورتها مؤخرا وزارة النقل املصرية نظراً ملوقعه املتميز والذي يبعد
 23ميل بحري تقريباً من املدخل الشمالي لقناة السويس ،وهي ميزة رئيسية جلميع السفن العابرة للقناة .كما ميتلك
ميناء دمياط إمكانات هائلة تؤهله ليصبح امليناء التجاري املصري األول .واحدة من مزاياه العديدة هي النظام اآللي
املتكامل املطبق الذي يخدم اإلقتصاد الوطني .امليناء مملوك لوزارة النقل املصرية وتديره هيئة ميناء دمياط املكلفة
بتنفـيذ إستراتيجية واضحة املعالم تشمل ـ من بني أمور أخرى ـ زيادة قدرة امليناء بإضافة املزيد من األرصفة وتعميق
احلوض إلى عمق  17م .هذا الرصيف اجلديد يضيف  680متر من األرصفة البحرية لرسو السفن متعددة األغراض
واملناولة ذات عمق  17متر خلدمة سفن ذات سعات ضخمة.
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إنشاء محطة متعددة األغراض بميناء سفاجا
املالك :وزارة النقل ـ الهيئة العامة ملوانئ البحر األحمر.
اإلستشاريGEO- Consultants :

نظرة عامة عن المشروع:

مينــاء ســفاجا يتميــز مبوقــع اســتراتيجي حيــث يقــع فـ ــي منطقــة جتاريــة مهمــة ،فهــو بوابــة الصعيــد عل ــي البحــر
األحمــر ومنفــذه إل ــي دول آســيا وأوروبــا كمــا أنــه يعتبــر املينــاء األقــرب إل ــي املناطــق الصناعيــة فـ ــي منطقــة الصعيــد.

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

فـ ــي املقابــل سيســاعد تطويــر املينــاء عل ــي ضــخ املزيــد مــن اإلســتثمارات فـ ــي املنطقــة ،واســتغالل حركــة النمــو فـ ــي
تطويــر شــبكات النقــل البــري و البحــري ،الســتقبال الســفن واحلاويــات والبضائــع العامــة لتصــل ال ــى  7مليــون طــن
ســنويا ،و تبعــد احملطــة عــن مينــاء ســفاجا احلال ــي ب 6كيلــو متــر جنوبــا.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

نقوم بإنشاء محطة متعددة األغراض بطول  500مترو عمق  17متر بنظام البلوكات اخلرسانية.

مدة التنفـيذ 18 :شهر.

نظرة عامة عن المشروع:

تتميز محطة حاويات ميناء الدخيلة بالعديد من املزايا التي تعمل على جذب املشغلني العاملني فـي أنشطة احلاويات
نظ ًرا لعمق مسودة املمر املالحي للميناء ،باإلضافة إلى املسودة الطبيعية لألرصفة مبيناء الدخيلة.
كما تتميز احملطة بالزيادة فـي الساحات اخللفـية للمحطة وطول الرصيف الذي ميكن أن يستقبل ثالث سفن حاويات
واحدة عمالقة فـي وقت واحد.
يتم إنشاء رصيف ( 85/3محطة مناولة احلاويات) وكذلك جتريف األرصفة وتوريد مصدات مطاطية.

يعتبر الرصيف رقم  100الذي سيتم تشييده من أهم املشاريع التي ميكن من خاللها زيادة سعة البضائع واحلاويات،
ويتكون املشروع من محطات يبلغ طولها  1800متر ،ويتراوح عمقها بني  15و  17مت ًرا .خلف  660ألف متر مربع لطاقتها
لتصل إلى  2مليون حاوية بنهاية املشروع.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

نقوم بإنشاء محطة متعددة األغراض على رصيف  100بطول  1900متر ،بنظام احلوائط الغشائية الرأسية.
شهرا).
مدة التنفـيذ( :ديسمبر) ( - 2021ديسمبر) ً 24( 2023
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أعمال تكريك وتعميق وتوسعة الحوض الثالث بميناء السخنة
املالك :شركة تنمية ميناء السخنة.
املقاول الرئيسي :شركة موانئ دبي العاملية (.)DPW

نظرة عامة عن المشروع:

فـي ظل تنامي إحتياجات مصر للطاقة الكهربائية يتزايد اإلحتياج إلى إستيراد الوقود الالزم لتشغيل محطات الطاقة
والذي يشكل الغاز الطبيعي واحداً من مصادر تشغيل تلك احملطات .يحتاج الغاز الطبيعي الذي يتم إستيراده فـي صورة
غاز مسال إلى إعادة حتويله إلى الصورة الغازية مرة أخرى إن رسو سفـينة كبيرة إلعادة الغاز إلى حالتها الغازية  ،وهي
فـي أمس احلاجة إليها لتأمني إمدادات الغاز الطبيعي حملطات الطاقة فـي مصر  ،تطلب توسيع وتعميق احلوض رقم
مشروعا صع ًبا حيث متت مواجهة طبقة تربة صلبة للغاية.
 3فـي ميناء السخنة .كان هذا
ً

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

إنشاء رصيف بحوض  ٢بميناء العين السخنة
املالك :وزارة النقل.

نظرة عامة عن المشروع:

يجري إعداد ميناء العني السخنة ليكون أكبر ميناء فـي البحر األحمر ،مبساحة  23كيلومت ًرا مرب ًعا ،خلدمة حركة
التجارة بني جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

املرحلــة األول ــى بــدأت فـ ــي مــارس  2011بالتعــاون مــع الشــركة املصريــة الهولنديــة للتكريــك وشــركة إبيكــو ســيرفر لتكريــك
مــا يزيــد عــن  330.000م 3ونقــل نــاجت التكريــك ملنطقــة اإللقــاء احملــددة داخــل البحــر .وقــد مت تنفـ ــيذ تلــك األعمــال لصالح
شــركة موانــئ دب ــي العامليــة (.)DPW

املرحلة الثانية إشتملت على أعمال تعميق احلوض وتوسعة والتي مت تنفـيذها بواسطة شركة إيديكس الدولية للهندسة
واملقاوالت لصالح شركة سونكر لتموين السفن وذلك لتكريك ونقل ناجت التكريك إلى منطقة اإللقاء احملددة داخل البحر
باستخدام احلفار
وتقوم الشركة بالتعاون مع أخرين باألعمال التمهيدية لتلك املرحلة.
شهرا).
مدة التنفـيذ :مارس  - 2011مارس ً 60( 2015

بالتزامن مع بدء تنفـيذ مشروع « LRTالعني السخنة ـ اإلسكندرية ـ العلمني اجلديدة» ،لدعم ميناء العني السخنة ليصبح
مركزًا لوجست ًيا إقليم ًيا وأفريق ًيا خلدمة نقل التجارة العاملية.
من خالل التعاون املثمر بني مؤسسات الدولة لتطوير حركة النقل البحري والبري جلميع املوانئ املصرية على البحر
األحمر والبحر املتوسط.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

نقوم بإنشاء رصيف بحري بطول  1560مت ًرا وبعمق  18مت ًرا من خالل تطبيق نظام جدار حاجز فـي احلوض .2
شهرا).
مدة التنفـيذ :يوليو - 2021 .يوليوً 12( 2022 .
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إنشاء المزارع السمكية بشرق بورسعيد
املالك :الشركة الوطنية لإلستزراع السمكي.
مدير املشروع :الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
اإلستشاري :مكتب دكتور فتحي عبد ربه وشركاه (.)FACB

نظرة عامة على المشروع:

إنشاء مارينا لليخوت بمنتجع مراسي بالساحل الشمالي
املالك :إعمار مصر.
اإلستشاري :باكر االستشاريني.

نظرة عامة على المشروع:

مت اختيار شركة أيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت لتنفـيذ مشروع خاص واستراتيجي وف ًقا للرسومات والكود
والشروط اخلاصة وضمن اإلطار الزمني للطرفـني :مرسى األملنيوم اجلاهز.
تشمل األعمال إنشاء نظام رسو واملرافق املرتبطة به ملشروع مراسي مارينا .باإلضافة إلى ذلك ،تشمل األعمال ً
أيضا
إنشاء جميع هياكل التقييد والتوصيل الالزمة ألنظمة الرسو املقترحة.

بناء عوامات مارينا ألومنيوم اجلاهز ،ويشمل نطاق األعمال توريد تركيب عائم مبمر من األملنيوم مليناء مراسي مارينا
الذي يقع على طول الساحل الشمالي ملصر .يشمل نطاق العمل التصميم ،ورسم املتجر ،واملشتريات ،والبناء للنظام.

أنشأت إيديكس بعض املداخل ،املكونة من أربعة حواجز حجرية متتد إلى مياه البحر فـي شرق بورسعيد ،شمال سيناء،
للتحكم فـي اجتاه وحركة مياه البحر داخل وخارج بحيرة الصيد احلر لتحسني جودة املياه فـي البحيرة ولتحسني جودة
املياه فـي البحيرة .توفـير بيئة طبيعية لتربية األسماك والصيد احلر.
لضمان ربط الطريق الساحلي شمال بحيرات الصيد احلر ،يتم إنشاء جسر فوق كل من املداخل بطول حوالي  85مت ًرا
لكل جسر ،بحيث تسمح هذه اجلسور باملالحة بني بحيرات الصيد املجانية واملفتوحة .البحر  ،مع حركة املرور تتحرك
فوق الفتحات املالحية للمدخل.
يعتبر هذا املشروع من أكبر مشاريع تنمية الثروة السمكية مبصر ويهدف املشروع إلنشاء مزارع سمكية مبساحة  80مليون
متر مربع إلنتاج  55ألف طن أسماك سنويا وتشمل أحوض واقفاص األستزراع السمكي ومصانع التغليف والتعبئة والتبريد.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

 1ـ أعمال إنشاء أحواض وجسور وقنوات ومصارف وطرق خدمية لعدد  3أحواض مرحله أولى و 800حوض مرحلة ثانية.
 2ـ اعمال شبكات الصرف واجلسور امام القنوات.
 3ـ بناء احلواجز احلجرية وأحواض السفن ومآخذ القنوات واألعمال العدائية.
 4ـ انشاء عدد  2غالية (وسط وغربى) بعرض  20متر لتمرير املياه.
 5ـ عمل رصيفـني لكل مدخل بطول  600م متعامد على الشاطئ وممتد إلى البحر ،وحجم احلفر  260ألف م .3
 6ـ كما يشمل العمل إنشاء جسرين خرسانيني بحيث يتم إنشاء كل جسر بطول  84م /مدخل لتمديد مسار الطريق
الساحلي على طول املنطقة الواقعة شمال املزارع السمكية.
 7ـ يتطلب  3مداخل بعرض  20متر وطول  200متر عمودي على الشاطئ لكي متر املياه إلى بحيرات الصيد.
شهرا).
مدة التنفـيذ :سبتمبر 2016حتى مارسً 54( 2021

مدة التنفـيذ :يناير  - 2021سبتمبر  9( 2021أشهر).
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مشروع القطار السريع ()HSR
املالك :وزارة النقل والهيئة القومية لألنفاق.
مدير املشروع :مجموعة املهندسون اإلستشارين.
اإلستشاري :سيسترا لإلستشارات الهندسية.

نظرة عامة على المشروع:
نظام متكامل لشبكة سكة حديد كهربائية عالية السرعة تربط الدولة بأكملها بطول إجمالي  1750كم وسرعة  250كم /
ساعة .لنقل الركاب والسائحني والبضائع على طول سواحل مصر الشرقية والشمالية واألقصر وأسوان  ،يهدف املشروع
إلى ربط الدولة مع دول اجلوار ً
أيضا  ،وستقوم شركة سيمنز جن ًبا إلى جنب مع شركات املقاوالت املصرية بتنفـيذه.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

مشروع القطار الكهربائي ()LRT
«العاشر من رمضان ـ العاصمة اإلدارية الجديدة»
املالك :وزارة النقل والهيئة القومية لألنفاق.
اإلستشاري :خطيب وعلمي تى بى اف إجنينيريا.

نظرة عامة على المشروع:

إن مشروع القطار الكهربائي «السالم ـ العاصمة اإلدارية اجلديدة» من أهم مشاريع النقل اجلماعي التي تشهدها مصر
خالل الفترة احلالية و أن القطار الكهربائي سيقدم خدمة عاملية جلميع مرتاديه والذي ميثل شريان جديد ينطلق من
قلب القاهرة الى املدن اجلديدة ويتم تنفـيذه من خالل وزارةالنقل و الهيئة القومية لألنفاق وبالتعاون مع شركة إيديكس
وإحتاد شركات كريك ـ افـيك الصني.
ً
وصول إلى املركز الطبي العاملي ،ثم يتفرع
سيكون مسار القطار الكهربائي موازيا لطريق «القاهرة ـ اإلسماعيلية»،
ً
شمال إلى مدينة العاشر من رمضان وجنو ًبا إلى العاصمة اإلدارية اجلديدة ويربط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبري
فى محطة عدلى منصور ،مما يساهم فـي تعظيم منظومة النقل اجلماعي وتسهيل حركة املواطنني وزيادة التجارة
واإلستثمار ودفع عجلة التنمية الشامله بهذه املناطق اجلديدة

١ـ محطة حدائق أكتوبر ومحطة اإلسكندرية.
٢ـ جسرين بطول  5كم .وجسر بطول  2.5كم.
٣ـ أعمال صناعية وكوبري على مفترق (القاهرة ـ الفـيوم).

يتكون المشروع من ثالثة خطوط رئيسية:
اخلط األول :العني السخنة ـ العلمني.
بطول  460كم ،سيمر عبر العني السخنة ومحافظة السويس والعاصمة
اإلدارية اجلديدة والقاهرة واجليزة ومدينة  6أكتوبر واإلسكندرية ومدينة العلمني
اجلديدة.
اخلط الثاني :اإلسكندرية ـ مطروح.
اخلط الثالث :الغردقة ـ األقصر.
شهرا).
مدة التنفـيذ :أكتوبر  - 2021أكتوبر ً 24( 2022

يتضمن املشروع  12محطة وميتد بطول  70كم.

ستصل سرعة القطار الكهربائي إلى  120كم  /ساعة .وسينقل  350ألف راكب يوميا.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

تنفـيذ محطة الكيان العسكري وكذالك إنشاء كوبري مبسافة  2.800م ومسار سطحي بطول  2كم.
مدة التنفـيذ 12 :شهر.
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إنشاء كوبري أعلى الطريق الدائري
إتجاه شبرا بنها الحر
املالك :الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
اإلستشاري :املهندسون االستشاريون الدوليون (.)ICE

نظرة عامة على المشروع:

إنشاء النظام الناقل لمياة مصرف بحر البقر
حتى محطة معالجة شرق القناة ـ شرق قناة السويس
املالك :وزارة املوارد املائية والري.
اإلستشاري :مكتب إينويا يوتليتيز مهندسون إستشاريون ش.م.م

قامت الشركة بإنشاء كوبري شبرا بنها ،أعلى الطريق الدائري فـي إجتاة طريق بنها احلر ضمن املرحلة الثالثة لربط
مصر اجلديدة بالطريق الدائرى عن طريق محور التوفـيقية ويهدف املشروع لتخفـيف الضغط املروري على شرق القاهرة
حيث أصبح املرور ال يستغرق أكثر من  8دقائق فقط.
عدد احلارات.4 :
طول ۱۰5۰ :متر.
عرض ۱۹ :متر.
مدة التنفـيذ :مارس  ۲۰۲۰حتى يوليو  5( ۲۰۲۰أشهر).

نظرة عامة على المشروع:

يتم إنشاء قنطرة احلجز على املصرف القدمي عند الكم  :27ويشمل األعمال عمل حتويلة ملسار املصرف القدمي ودق
ستائر معدنية لسند جوانب احلفر وتنفـيذ خوازيق خرسانية قطر  80سم بطريقة احلفر الدوار بطول حوالي 4000
م واحلفر مع التجفـيف وعمل األساسات والبغال والكوبري للقنطرة من اخلرسانة املسلحة بكمية حوالي  7500م3
وتشتمل القنطرة على عدد  7فتحات بعرض  4م ومزودة ببوابات معدنية تعمل بطريقة أتوماتيكية ويدوية وما يلزمها
من اوناش للصيانة.
يتم إنشاء قنطرة املاخذ عند 17.55م ويشمل األعمال تنفـيذ خوازيق خرسانية قطر  80سم بطريقة احلفر الدوار بطول
حوالي 2800م واحلفر مع التجفـيف وعمل األساسات والبغال والكوبري للقنطرة من اخلرسانة املسلحة بكمية حوالي
 3500م 3وتشتمل القنطرة على عدد  4فتحات بعرض  4م ومزودة ببوابات معدنية تعمل بطريقة أتوماتيكية ويدوية وما
يلزمها من اوناش للصيانة.
يتم إنشاء قنطرة الفم بالهدار عند الكم  6500ويشمل األعمال تنفـيذ خوازيق خرسانية قطر  80سم بطريقة احلفر
الدوار بطول حوالي 4000م واحلفر مع التجفـيف وعمل األساسات والبغال والكوبري للقنطرة من اخلرسانة املسلحة
بكمية حوالي  6200م 3وعمل الهدارات لتخفـيض منسوب قاع املصرف من ـ  4.0م وحتى ـ  7.5م وتشتمل القنطرة على
عدد  5فتحات بعرض 4م ومزودة ببوابات معدنية تعمل بطريقة أتوماتيكية ويدوية وما يلزمها من اوناش للصيانة.
ثالث قنوات ملياه الصرف الصحي تنظم محطات بنستوك  ،والغرض الرئيسي منها هو تنظيم ومراقبة تدفق املياه إلى
محطة معاجلة مياه الصرف الصحي العمالقة الواقعة شرق قناة السويس .مت تصميم النطاق وبنائه وكان التحدي هو
أنه مت تطوير أدوات أقالم مزدوجة ولم يتم إنشاؤها فـي مصر من قبل ،ميكنهم إغالق القناة بالكامل فـي  18دقيقة
بدالً من ساعة واحدة.
شهرا).
مدة التنفـيذ :يناير  - 2020يناير ً 12( 2021
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إنشاء كوبري جسر السويس
املالك :الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
اإلستشاري :سعد لألستشارات الهندسية.

نظرة عامة على المشروع:

نفذت الشركة كوبري جسر السويس ليخدم احلركة املرورية من ميدان بن سندر واملتجه إلى میدان العباسية ،لتخفـيف
التكدس بشارع اخلليفة املأمون وكذلك صالح سالم لتسهيل حركة املرور من شرق القاهرة إلى وسط املدينة.

عدد احلارات.4 :
طول 560 :متر.
عرض15.8 :متر.

مدة التنفـيذ :يوليو  ۲۰۲۰حتى سيتمبر  3( ۲۰۲۰أشهر).

إنشاء كوبري جوزيف تيتو
املالك :الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
اإلستشاري :املهندسون االستشاريون العرب (.)ACE

نظرة عامة على المشروع:

نفذت الشركة كوبري جوزيف تيتو لربط شارع  ٦أكتوبر ،للقادم من محور طه حسني والنزهة اجلديدة وجسر السويس
واملتجه إلى محور العروبة أو طريق اإلسماعلية الصحراوي ،وذلك للسيولة املرورية وجتنب التكدس املروري بشارع عبد
احلميد بدوي ،خلدمة املواطنني وتيسير اإلنسياب املروري.
عدد احلارات.4 :
طول ۱۲۰۰ :متر.
عرض ۱۲ :متر.
مدة التنفـيذ :يوليو  ۲۰۲۰إلي سيتمبر  ۳( ۲۰۲۰أشهر).
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إنشاء كوبري البدرشين ـ الطريق الدائري األوسطي
املالك :الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
اإلستشاري :املهندسون إالستشاريون الدوليون (.)ICE

نظرة عامة على المشروع:

شاركت الشركة فـى تنفـيذ أعمال «محاور الربط للطريق الدائري األوسطي» ،بإنشاء كوبري أعلى طريق وترعة الشنباب
مبدينة البدرشني عند الكم  ،4وذلك ضمن املشروع القومي العمالق للطرق (الدائري األوسطي بطول  147كم) للعمل
على نقل الكثافات املرورية من القاهرة الكبرى ،وربط احملاور الرئيسية ببعضها البعض.
عدد احلارات.6 :

طول 100 :متر.
عرض 60 :متر.
مدة التنفيذ :مایو  ۲۰۲۰حتى سبتمبر  5( ۲۰۲۰أشهر).

إنشاء كوبري األمل (جاردينيا)
املالك :الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
اإلستشاري :إدارة املهندسيني العسكريني.

نظرة عامة على المشروع:

قامت الشركة بانشاء كوبري األمل الواقع أعلي محور شينزو ابي الذي يربط طريق السويس مبنطقة شرق القاهرة عن
طريق املرور بعزبة الهجانة وصوالً بطريق امليثاق ثم إلي مقابر األمل ،وذلك للسيولة املرورية وجتنب التكدس املروري
مبنطقة مدينة نصر وخلدمة املواطنني وتيسير االنسياب املروري.
إجمالي كمية اخلرسانة 30000 :م.3

إجمالي كمية حديد التسليح 9150 :طن.
عدد احلارات6 :حارات.
طول 850 :متر.
عرض 25.6 :متر.
مدة التنفـيذ :أبريل  - 2021أغسطس  4( 2021أشهر).
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إنشاء كوبري أعلي مزلقان الثالجة بالمرازيق
املالك :وزارة النقل.
اإلستشاري :املهندسون اإلستشاريون الدولني (.)ICE

نظرة عامة على المشروع:

تقوم الشركة بإنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الثالجة باملرازيق و ينقسم الكوبري إلي جزئني األول مدخل للقادم من
اجليزة إلي أعلي املزلقان إلي طريق دهشور سقارة و الثاني مخرج للقادم من طريق دهشور سقارة إلي طريق القاهرة
أسوان الزراعي اجتاه اسيوط.
عدد املمرات.4 :

الطول 1323 :متر.

العرض ١٠ :متر.

مدة املشروع :نوفمبر  - ٢٠٢١إبريل  ٦( ٢٠٢٢أشهر).

إنشاء كوبري أعلي مزلقان أبو النمرس
املالك :وزارة النقل.
اإلستشاري :املهندسون اإلستشاريون الدولني (.)ICE

نظرة عامة على المشروع:

تقوم الشركة بإنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان أبو النمرس ينقسم جلزئني األول شرق السكة احلديد بعدد  2مخرج
و عدد  1مطلع علي طريق القاهرة أسوان والثاني غرب السكة احلديد يوجد  2مخرج و عدد  2مطلع من جانب قرية
أبو النمرس حلل أزمة اإلزدحام باملنطقة.
عدد املمرات.4 :
الطول 1530 :متر.
العرض 90 :متر.
مدة املشروع :نوفمبر  - ٢٠٢١يوليو  ٩( ٢٠٢٢أشهر).
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إنشاء كوبري المعادي  1ـ محور حسب اهلل الكفراوي
املالك :الهيئة الهندسية للقوات املسلحة (إدارة املهندسني العسكريني).
اإلستشارى :النيل لالستشارات الهندسية.

إنشاء ممشى أهل مصر
املالك :وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية.
مدير املشروع :الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
اإلستشارى :محرم ـ باخوم املهندسون االستشاريون و الرائد لالستشارات الهندسية.

نظرة عامة على المشروع:

من جهود الدوله لتطوير الوجهات النيلية وزيادة األنشطة الترفيهية للمواطن و زيادة أماكن اجلذب السياحي يتم األن
العمل علي مشروع «ممشى أهل مصر» املشروع عبارة عن ممشى أفراد متدرج املناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7
كم ،ويبلغ متوسط عرض املمشى العلوى  4.5م بينما يبلغ متوسط عرض املمشى السفلى  6.5م ويضم املشروع 19
مبنى ،منها  5مطاعم ،و 5كافـىتريات ،و 62محال جتاريا ،و 3جراجات بسعة إجمالية  180سيارة ،إلى جانب  3مدرجات
بإجمالى أطوال  315م تتسع لـ  1240فردا ،باإلضافة إلى مسرح مبساحة  275م 2يتسع لـ  772فردا و مرسى لليخوت
ليحقق االستفادة الكبرى من نهر النيل فى متكني املواطنني من االستمتاع مبنظره اجلميل وسيساهم أيضآ املشروع فـى
تطهير املجرى النهرى وتوسعة وتهذيب املجرى املالحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات املياه وحتسني تدفق
سريان املياه ،ومنع التعديات والعشوائيات واالرتقاء حضار ًيا بها.

نظرة عامة على المشروع:

إنشاء جسر املعادي  1فـى محور حسب اهلل الكفراوي يربط الطريق الدائري جنوب محور املشير طنطاوي مبنطقة
املعادي للمساعدة فـى تدفق حركة املرور وجتنب االزدحام.
عدد املمرات.6 :
الطول 325 :متر.
العرض 22 :متر.
مدة التنفـيذ :أكتوبر  - 2021يناير  4( 2022أشهر).

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

تتولى شركة إيديكس فى مشروع «ممشى أهل مصر» تنفيذ ممشى أفراد متدرج ومطاعم ،وكافـىتريات ومحالت جتارية
ومسرح للحفالت الغنائية ومرسى يخوت على نهر النيل يتم تنفيذ املشروع من كوبري إمبابة إالى كوبري الساحل بطول
 1.200متر.
مدة التنفـيذ :أكتوبر  - 2020يوليو  9( 2021أشهر).
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إنشاء ساحة الحاويات ـ ميناء شرق بورسعيد
أعمال تجفيف وحفر وردم ودمك
املالك :شركة قناة السويس للحاويات (.)SCCT
اإلستشاري :مكتبي بيسر ( )PACRورويال هاسكونينج (.)Royal Haskoning

نظرة عامة على المشروع:

يتضمن املشروع ـ والذي مت إنشاؤه على عدة مراحل ومن خالل عدة عقود إنشاء أرصفة بحرية بطول  2.400م وينقسم
إلى مرحلتني (1.200م لكل مرحلة) مع ساحة حاويات خلف األرصفة بعرض  500م وطول كلي  2400م.

مشروع توسعات الطريق الشرياني الرئيسي

قامت شركة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت بالعمل فـي هذا املشروع من خالل العديد من العقود كمقاول رئيسي
أو مقاول من الباطن باملشاركة مع عدة شركات :شركة أركيرودون ،أو شركة بتروجت أو الشركة الصينية املصرية لهندسة
املوانئ احملدودة ،حيث عمل مكتبي بيسر ورويال هاسكونينج كإستشاري لشركة قناة السويس للحاويات مالكة املشروع.

بميناء شرق بورسعيد

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

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

● املرحلة الثانية :أعمال جتفيف وحفر للتربة الغير صاحلة للوصول إلى طبقة الرمال الصاحلة للتأسيس وأعمال ردم
تربة موردة من الرمال النظيفة ودمكها بكمية وأعمال توريد ونقل وفرد ودمك طبقة الرمال األسمنتية.

نظرة عامة على المشروع:

يخدم الطريق الشرياني ساحة حاويات شركة قناة السويس للحاويات من جهة كما يخدم مشروع ساحة إنتظار
الشاحنات من اجلهة األخرى .ومن اجلدير بالذكر أن شركة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت قامت بتنفيذ أعمال
فـى نفس امليناء لصالح شركة قناة السويس للحاويات والتي تتضمن األعمال فـى توسعة الطريق الشرياني احلفر فـى
تربة ضعيفة جداً داخل حوض ترسيب ناجت التكريك ونقل ناجت احلفر.

● املرحلة األولى :أعمال حفر ونقل ناجت احلفر لكمية 450.000م 3وردم ودمك لكمية  600.000م.3

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

مدة التنفـيذ :من  2004حتى  72( 2010شهر).
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إنشاء ساحة إنتظار الشاحنات
بميناء شرق بورسعيد
املالك :الهيئة العامة ملوانئ بورسعيد (.)Port-Said Port Authority
اإلستشاري :مركز البحوث واإلستشارات لقطاع النقل البحري (.Research Center For Maritime Sector (MRCC

نظرة عامة على المشروع:
املشروع يتضمن انشاء ساحة انتظار الشاحنات.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

● أعمال احلفر والتجفيف ونقل ناجت احلفر وأعمال الردم وطبقة األساس املساعد من التربة الزلطية وطبقة األساس
من الرمال األسمنتية وتشطيب سطح الساحة ببالط اإلنترلوك.
● كما يشمل أعمال تركيب البردورات والبالط األسمنتي امللون وأعمال تخطيط الطرق وأعمال اللوحات اإلرشادية
والتحذيرية.

أعمال تكريك وحماية بحرية وتركيبات بحرية لرصيف الميثانول

● كما يشمل إنشاء شبكات الصرف واملياة ومكافحة احلريق والكهرباء واملعلومات وكما يشمل أبراج اإلنارة وأعمدة اإلنارة.

بمجمع البتروكيماويات بميناء دمياط

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

● أبراج اإلنارة وأعمدة اإلنارة.

املالك :الشركة املصرية ميثانكس إلنتاج امليثانول (.)E-Methanex
اإلستشاري :تكنت (.)Tichent
املقاول الرئيسي :بتروجت (.)Petrojet

نظرة عامة على المشروع:

العقد األول واخلاص بأعمال (احلماية البحرية) ويتضمن األعمال اآلتية:

أعمال احلفر اجلاف وتركيب نظام نزح املياه من اآلبار العميقة خلفض منسوب املياه.

أعمال التجفيف باستخدام نظام اآلبار النقطية العميقة خلفض منسوب املياة حتت منسوب سطح البحر وذلك إلتاحة
أعمال احلفر اجلاف حتى.
أعمال تسوية واحلماية احلجرية للميول للمرحلة األولى.

أعمال تسوية واحلماية احلجرية للميول املرحلة الثانية وحماية امليول وأعمال احلماية من النحر وكافة هذه األعمال
متت حتت منسوب سطح البحر.
شهرا).
مدة التنفـيذ :أكتوبر  2007حتى مايو ً 30( 2010
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قناة السويس الجديدة:
أعمال الحفر الجاف وإنشاء شبكة الطرق
املالك :هيئة قناة السويس.

نظرة عامة على المشروع:

كان من املستحيل مرور ناقالت احلاويات فى اإلجتاهني معاً فى نفس الوقت فى عدة قطاعات من قناة السويس مما
إستلزم عمل إزدواج للمجرى املالحي لزيادة القدرة اإلستيعابية للقناة وتقليل زمن املرور خاللها .مت اإلعالن عن هذا
املشروع القومي على أن يتم اإلنتهاء منه فى خالل عام واحد مما ميثل حتدياً كبيراً حيث أن الوقت األصلي املقدر
لتنفيذ ذلك املشروع كان ثالث أضعاف تلك املدة .تتضمن أعمال إزدواج املجرى املالحي املوازي لقناة السويس احلالية
حفر وتكريك قناة مالحية جديدة بطول 75كم وتوازي قناة السويس احلالية .هذه القناة تعد أكبر توسعة لقناة السويس
منذ إفتتاحها مما تتطلب تعاون العديد من الشركات املصرية والشركات متعددة اجلنسيات فى هذا املشروع القومي.

إنشاء محطة األدبية الجديدة
للصب الجاف بميناء األدبية
املالك :شركة األدبية لإلدارة البحرية (.)Adabiya Marine Investment Co

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

أعمال احلماية جلوانب قناة السويس اجلديدة من تشكيل وأرنكة ميول ،توريد وتثبيت طبقة النسيج الصناعي ،تثبيت
طبقة احلماية احلجرية بسمك  130سم باإلضافة إلى أعمال إنشاء عدد  43قاعدة لشمعات الرباط على امتداد القناة.
مدة التنفـيذ :من سبتمبر  2014حتى ديسمبر  16( 2015شهر).

املقاول الرئيسي :بتروجت (.)Petrojet

نظرة عامة على المشروع:

يعد هذا املشروع جزء من التوسعات املستهدفة لتنمية ميناء األدبية والذي يطل على خليج السويس .يهدف هذا املشروع
إلنشاء ساحة ،وبهذا سيتم مضاعفة سعة امليناء السنوية إلى  10مليون طن.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

يتضمن األعمال البحرية من أعمال مساحة بحرية وجسات برية وبحرية وأعمال التكريك وأعمال ردم داخل البحر برمال
نظيفة موردة بكمية تتجاوز املليون متر مكعب وأعمال احلماية احلجرية للميول.
مدة التنفـيذ :من مايو  2015حتى ديسمبر  20( 2016شهر).
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أعمال تجهيز الموقع والحفر وأعمال تحويل خط
ماسورة الري الرئيسية بمشروع مول مصر بمدينة  6أكتوبر
املالك :شركة ماجد الفطيم لإلستثمارات العقارية (.)Majed EL Futtaim Properties

نظرة عامة على المشروع:

أعمال تكريك وحماية ميول المجري المالحي
بميناء شرق بورسعيد
املالك :الهيئة العامة ملوانئ بورسعيد (.)Port Said Port Authority
املقاول الرئيسي :حتالف شركات بوسكالس ،هيونداي ،بالست ندام ،جان دو نيل

متت إدارة املشروع بواسطة شركة ديفيز لنجدون مصر ومت التنفيذ حتت إشراف مكتب بيت االستشارات املصري (حيث
قامت شركة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت بالتعاقد على مشروعني وذلك لتنفيذ األعمال اآلتية:
١ـ أعمال جتهيز املوقع :عقد رقم ( ،)1وتشمل األعمال على أعمال جتهيز املوقع وحفر فى تربة صخرية وتربة رملية.

٢ـ أعمال حتويل خط ماسورة الري الرئيسية :عقد رقم ( ،)2ويتضمن أعمال احلفر لتحويل خط الري قطر  400مم
يشمل أعمال سند خشبي جلوانب احلفر بطول  900م وتنزيل املاسورة اجلديدة شامل جميع الوصالت واحملابس وغرف
التفتيش وربط اخلط اجلديد بالقدمي وأعمال الردم.
مدة التنفـيذ :من أكتوبر  2010حتى أبريل .2012

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

نظرة عامة على المشروع:

املقــاول الرئيس ــي عبــارة عــن حتالــف مــن املقاولــن األوروبيــن والكوريــن لتنفيــذ مشــروع التكريــك احليــوي إلنشــاء مينــاء
جديــد بشــرق بورســعيد ف ــى مصــر ،عنــد ملتق ــى قنــاة الســويس بالبحــر األبيــض املتوســط.

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

مت تنفيذ األعمال طبقا لشروط «عقد تصميم وإنشاء» ،كانت تلك أول مرة يستخدم فيها هذا النوع من العقود باملنطقة.
فى عقد التصميم والبناء ال يكون املقاول مسئوالً فقط عن التنفيذ بل يكون مسؤوالً عن التصميم أيضاً ،ويشارك فى
املشروع فى مرحلة مبكرة منه وهذا ميكنه من إيجاد حلول جيدة وإستخدام اخلبرات الهندسية والفنية لتوفير الوقت
واملال خالل املشروع لصالح مالك املشروع.
شهرا).
مدة التنفـيذ :من أبريل  1999حتى فبراير ً 22( 2001
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أعمال الردم لمحطة غازات غرب الدلتا بمطوبس
املالك :الشركة املصرية للغازات الطبيعية (.)Egyptian Natural Gas Holding Company

املقاول الرئيسي :حتالف شركتي بريتش بتروليم اإلجنليزية ـ بتروجت.

نظرة عامة على المشروع:

إشتمل العمل على توريد وفرد ودمك رمال موردة على طبقات مع إتباع كافة متطلبات األمن والسالمة طبقاً ملتطلبات
شركة بريتش بتروليم من حيث فحص املعدات والقالبات ومراقبة وضبط سرعة القالبات وتطبيق إجراءات صارمة
لألمن والسالمة على األفراد.
مدة التنفـيذ :أبريل  2013حتى نوفمبر  8( 2013أشهر).

أعمال التكريك والردم البحري أعلى خط السحب
لمحطة كهرباء العين السخنة
املالك :شركة شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء (.)East Delta for Electric production co.
املقاول الرئيسي :حتالف شركتي أوراسكوم ـ بيسكس (.)Orascom-Besix JV.
املقاول :شركة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت بالتحالف مع شركات الهولندية املصرية للتكريك وشركة أبيكو سيرفر.

نظرة عامة على المشروع:

العقد االول لتنفيذ أعمال تكريك ونقل ناجت التكريك ملنطقة اإلغراق داخل البحر بواسطة حامالت أتربة ذاتية احلركة
وقابلة لإلنقسام ملك شركة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت وقد جرت االعمال.

العقد الثاني تضمن كما تضمنت األعمال نقل الردم من على الرصيف إلى املكان احملدد باالجهزة املساحية الدقيقة
وبدقة عالية لإللقاء على خط مواسير السحب للردم أعالها وتغطيتها بإستخدام بارجات ذاتية احلركة وقابلة لإلنقسام.
شهرا).
مدة التنفـيذ :من اغسطس  2011حتى يوليو ً 20( 2012
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أعمال تجهيز الموقع والحماية البحرية وعمل سور من الخرسانة الجاهزة
سابقةالصببرصيفمحطةتموينالسفنبميناءشرقبورسعيد:
املالك :شركة مشرق للبترول (.)The Mashreq Petroleum Co.
اإلستشاري :مكتب بيسر (. )PACER

نظرة عامة على المشروع:

مت تنفيذ ثالثة عقود منفصلة بهذا املشروع حيث تضمنت األعمال جتهيز املوقع واحلماية البحرية وعمل أسوار من
اخلرسانة اجلاهزة سابقة الصب لرصيف محطة متوين السفن مبيناء شرق بورسعيد لصالح شركة مشرق للبترول.
● أعمال احلماية البحرية للرصيف وتضمن ذلك إزالة أعمال احلماية احلجرية القدمية وإعادة إنشاء احلماية البحرية
اجلديدة.

أعمال الحماية البحرية لشاطئ بورسعيد

● أعمال جتهيز املوقع وتشتمل على أعمال احلفر والتسوية لكامل املسطح ونقل ناجت احلفر للمقالب العمومية.

شرق مطار الجميل الجوي بمدينة بورسعيد

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

● أعمال تنفيذ األسوار من اخلرسانة اجلاهزة سابقة الصب وتتضمن توريد وتركيب سور من اخلرسانة وغرف األمن بطول.

املالك :الهيئة املصرية العامة حلماية الشواطئ (.)The General Authority for Shores Protection

يشمل نطاق األعمال ما يلي:

إنشاء  14رأس حجري على طول شاطئ بورسعيد بني الرؤوس متتد لداخل
وتشمل األعمال على اآلتي:

● توريد وتثبيت النسيج الصناعي.

● توريد وتنزيل األحجار.

● توريد وتنزيل كتل خرسانية من نوعية الدوالس.
● أعمال الردم بالرمال.

شهرا).
مدة التنفـيذ :من مارس  2011حتى فبراير ً 24( 2013
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أعمال تجهيزات الموقع لمصنع البولي بروبلين
بغرب بورسعيد

املالك :الشركة املصرية للبولي بروبلني (The Egyptian Polypropylene
.)Company
املقاول الرئيسي :حتالف شركتي أودا ـ بتروجت (.)UHDE & Petrojet
نظرة عامة على المشروع:
إشتمل مجال عمل شركة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت على إزالة
املخلفات لكامل املوقع ( 30.000م 3مخلفات) ونقلها للمقالب العمومية وقطع
التربة السطحية بعمق  20سم لكامل املسطح وتوريد وفرد ودمك على
طبقات رمال من الصاحلية بإجمالي كمية  200.000م 3وتوريد وفرد ودمك
 4250م 3من طبقة األساس للطرق الداخلية.
مدة التنفيذ :من أبريل  2007حتى يوليو .2007

كايرو فستيفال سيتي

املالك :الفطيم العقارية.
يشمل نطاق األعمال ما يلي:
تضمنت أعمال احلفر حفر 620.000م 3ملساحة 79.000م 2إلى أعماق
تصل إلى 14م ونقل املواد احملفورة إلى منطقة اإلغراق املخصصة بإنتاجية
12.000م 3يف اليوم.
مدة التنفيذ :يونيو  2008إلى أكتوبر  5( 2008أشهر).

أعمال تصميم وتوريد وتركيب نظام
مصدات حماية لمرسى الناقالت بالسويس

املالــك :ش ــركة ال س ــويس لتصنيــع البت ــرول (Suez Oil Processing
)Company
نظرة عامة على المشروع:
إشتمل مجال عمل شركة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت فى هذا
املشروع على إزالة الفنادر (املصدات) القدمية على منصة مرسى الناقالت
وتصميم نظام مصدات جديد وتوريد وتركيب النظام مع عمل هياكل معدنية
لتثبيته مع القيام بكافة إختبارات السالمة ألعمال اللحام ،إشترطت شركة
السويس لتصنيع البترول أن يستمر العمل باملنصة خلدمة السفن أثناء
التنفيذ نظراً لعدم إمكانية وقف عمل املرسى حيث يخدم عمليات الشحن
والتفريغ لسلع إستراجتية الميكن توقفها حتت أي ظرف من الظروف وهو
ما جنحت شركة إيديكس الدولية للهندسة واملقاوالت فى تنفيذه.
مدة التنفيذ :من مايو  2014حتى مارس .2015
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أعمال إنشاء حائط بحري بميناء دمياط

املالك :شركة الكويت للتنمية ()Kuwait United Development
اإلستشــاري :مكتــب إتــش ب ــي س ــي هامبــورج لإلستشــارات  -ســيلهورن
إجنني ــرجن إســيلس كافــت (HPC Hamburg Port Consulting -
)SELLHORN
INGENIEURGESELLSCHAFT
مدير املشروع :هاريس/إيكوم ()DMJM HARRIS / AECOM
نظرة عامة على المشروع:
يهدف املشروع لتوسعة املساحة املائية للميناء حيث تهدف التوسعة املائية
اجلديدة لعمل حوض بعرض  300م وطول  1500م وعمق غاطس  17م ويشغل
املشروع مساحة من امليناء حوالي  130هكتار .وتشتمل التوسعة اجلديدة
على إنشاء حوض جديد بأطوال أرصفة يصل مجموعها الى  2360م كما
تشمل أيضا تكريك احلوض .لغرض من تلك التوسعة وإنشاء تلك االرصفة
اجلديدة هو رفع كفاءة امليناء إلمكانية إستقبال سفن احلاويات الضخمة
بعمق غاطس  16م وبطول  400م ،وعرض  53م.
مدة التنفيذ :من أغسطس  2007حتى يناير .2008

مشروع الحفرالعميق لبيارات الصيانة
بمشروع أنفاق اإلسماعيلية

املقاول الرئيسي :شركة بتروجت.
مدير املشروع :الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
اإلستشاري.CDM SMITH :
نظرة عامة على المشروع:
يتكــون املشــروع مــن نفقــي ســيارات متــر أســفل قنــاة الســويس اجلديــدة
والقدميــة واملشــروع ضمــن مشــاريع التنميــة الكبيــرة املنطقــة قنــاة الســويس
ويقــع النفــق شــمال اإلســماعيلية عنــد الكــم  ۲5۷۳٫بإجمال ــي طــول للنفــق
الواحــد 5 ۸۲۰م.
يشمل نطاق األعمال ما يلي:
احلفر والتكريك يف وجود املياة اجلوفية لعدد  ۲بيارة صيانة حتى عمق  ۹۷م
من سطح األرض شامل احلفرلكمية  5۲٫۰۰۰م يف تربة رملية وحجرية وطينية
حتى الوصول للعمق املطلوب وقد متت أعمال احلفر باستخدام أوناش
 ١٥٠و ۲۰۰طن وكباش سعة ام وطلمبة تكريك بقدرة ۷۲۰م  /ساعة ومزودة
بحفارات باإلضافة إلستخدام مندالة لتكسير الطبقات املتحجرة.
مدة التنفيذ :من نوفمبر  2016حتى مارس .2017
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