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الوحدات المتحركة
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مشروعات الوحدات المتحركة

الجديدة بورش الفرز بالقاهرة GEجرارات 
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الجديدة بورش الفرز بالقاهرة GEجرارات 



مشروعات الوحدات المتحركة

الجديدة اثناء التشغيل اليومي ( GE)جرارات 



مشروعات الوحدات المتحركة

الجديدة اثناء التشغيل اليومي ( GE)جرارات 



مشروعات الوحدات المتحركة

قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو اإلسبانية( 6)مشروع توريد عدد 



مشروعات الوحدات المتحركة

جرار وعقد صيانة لعدد ( 41)جرار وإجراء عمرة لعدد ( 50)جرار جديد و تحديث عدد ( 50)توريد عدد 

األمريكية ( PRL)مع شركة سنة 15جرار لمدة ( 141)



مشروعات الوحدات المتحركة

عربة ركاب طرازات مختلفة ( 1300)مشروع توريد عدد 
الروسية( TMH)مع شركة 
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عربة ركاب طرازات مختلفة ( 1300)مشروع توريد عدد 
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مشروعات الوحدات المتحركة

عربة ركاب طرازات مختلفة ( 1300)مشروع توريد عدد 
الروسية( TMH)مع شركة 



قطاع مترو األنفاق



محطة مترو أنفاق المرج بعد التطوير 
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محطة مترو أنفاق المرج بعد التطوير 



محطة مترو أنفاق المرج بعد التطوير 



محطة مترو أنفاق المرج بعد التطوير 



إزدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة 

السكك الجديدة 



قطار مكيف للخط االول للمترو 20توريد عدد 



قطار علي الخط االول للمترو 17تطوير وتحديث عدد 

قطارات الخط االول بعد التجديد



تركيب كاميرات المراقبة



تركيب بوابات  تذاكر التالمسية



16/6/2020وصول أول قطار من شركة هيونداى روتيم الكورية يوم 
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16/6/2020وصول أول قطار من شركة هيونداى روتيم الكورية يوم 



صور المرحلة الرابعة مـــن الخـط الثـالــث

(4A)



(محطة هارون) 4Aمحطات الجزء األول 



(محطة هليوبوليس)محطات الجزء األول 



(محطة االلف مسكن) 4Aمحطات الجزء األول 



(محطة نادى الشمس)4Aمحطات الجزء األول 



صور المرحلة الرابعة مـــن الخـط الثـالــث

(4B )



(النزههمحطة) محطات الجزء الثانى 



(النزههمحطة) محطات الجزء الثانى 



(النزههمحطة) محطات الجزء الثانى 



(محطة هشام بركات ) محطات الجزء الثانى 
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(محطة قباء)محطات الجزء الثانى 
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(محطة عمر بن الخطاب)محطات الجزء الثانى 



(محطة عمر بن الخطاب)محطات الجزء الثانى 



(محطة عمر بن الخطاب)محطات الجزء الثانى 



(محطة الهايكستب)محطات الجزء الثانى 



(محطة الهايكستب)محطات الجزء الثانى 



(محطة الهايكستب)محطات الجزء الثانى 



(محطة عدلى منصور)محطات الجزء الثانى 



(محطة عدلى منصور)محطات الجزء الثانى 



(محطة عدلى منصور)محطات الجزء الثانى 



(قطار كهربائى–مترو ) عدلى منصور الكوبرى الواصل بين محطتى 



الموقعفى للقطار الكهربائى ورشة صور لمبانى 



قطار30مبنى تخزين القطارات لعدد 

قطارات8مبنى العمرة الخفيفة لعدد 

الموقعفى للقطار الكهربائى ورشة صور لمبانى 



High Voltage Stationمحطة الضغط العالى 

سكك تخزين القطارات

الموقعفى للقطار الكهربائى ورشة صور لمبانى 



للقطار الكهربائىنمطية محطة 10الموقف التنفيذي لعدد 

العبور

هليوبوليس الجديدة

المستقبل

بدر

الشروق

الروبيكى



نمطية للقطار الكهربائىمحطة 10الموقف التنفيذي لعدد 

بدر الجديدة

1العاصمة 

المنطقة الصناعية

1العاشر من رمضان 



الموقف التنفيذي لمحطة عدلى منصور



الموقف التنفيذي لكبارى القطار الكهربائى

جنيفا

2الروبيكى 

طريق اإلسماعيلية

طريق السويس

1الروبيكى 

العاصمة اإلدارية الجديدة



الموقف التنفيذي لكبارى السيارات

الهايكستب

1المستقبل 



الموقف التنفيذي لكبارى السيارات

2المستقبل 

الشروق



الموقف التنفيذي ألنفاق القطار الكهربائى

بدر

هليوبوليس الجديدة



مشروع مونوريل العاصمة اإلدارية الجديدة

اإلستادمحطةمناإلداريةالعاصمةمونوريليمتد

يقالطر–الدائرىالطريق)معويتقاطعنصربمدينة

ىحت(األوسطىالدائرىالطريق–اإلقليمىالدائرى

يبلغحيثاإلداريةبالعاصمةالعدالةمدينةمحطة

.محطة22وكم54المسارطولإجمالى

الثالثالخطمنالثانيةالمرحلةمعالخدمةالخطهذايتبادلأنالمخططمن

.اإلستادمحطةفيالكبرىالقاهرةأنفاقلمترو



مشروع مونوريل السادس من أكتوبر

وادىمحطةمنأكتوبرمنالسادسمونوريليمتد

محور–الدائرىالطريق)معويتقاطعالنيل

-الصحراوىاإلسكندريةالقاهرةطريق–المريوطية

محطةحتى(أكتوبر6بمدينةالصناعيةالمنطقة

كم42المسارطولإجمالىيبلغحيثالجديدةأكتوبر

.محطة12و

الثالثالخطمنالثالثةالمرحلةمعالخدمةالخطهذايتبادلأنالمخططمن

.النيلوادىمحطةفيالكبرىالقاهرةأنفاقلمترو



(العلمين/برج العرب/ العاصمة اإلدارية/السخنة)مشروع القطار الكهربائي السريع 

من المخطط أن يربط بين مدينة السويس وحتى 

مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة االدارية 

الجديدة ومدينة السادس من اكتوبر و محطة 

.سكك حديد االسكندرية الحالية

محطات مع 9كم وعدد 262بطول بين العاصمة اإلدارية ومدينة برج العرب تربط المرحلة األولى  

.ساعة/ كم160ساعة والتشغيل بسرعة / كم200دراسة التنفيذ بسرعة تصميمية 



قطاع النقل البحري



موانئ البحر األحمر



ميناء سفاجا البحري



تطوير ميناء الغردقة البحري



(سيارات/ركاب)محطة انتظار خارجية 



قزق ميناء شرم الشيخ البحرى

طن200رافع السفن بقوة رفع 



ميناء دمياط



متر 17م وعمق 680إنشاء محطة متعددة األغراض بأطوال أرصفة 
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متر 17م وعمق 680إنشاء محطة متعددة األغراض بأطوال أرصفة 



ميناء اإلسكندرية



إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء األسكندرية



إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء األسكندرية



إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء األسكندرية



إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء األسكندرية

شاشات المراقبة دور السطح



(محور الدخيلة)الساحلى إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق 



(محور الدخيلة)الساحلى إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق 



(محور الدخيلة)الساحلى إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق 



مشروعات النقل البحري

بميناء االسكندرية3/ 85مشروع رصيف 



مشروعات النقل البحري

بميناء االسكندرية3/ 85مشروع رصيف 



ميناء االسكندرية55/62رصيف إنشاء 



ميناء االسكندرية55/62رصيف إنشاء 

المخلفات التى يتم إنتشالها من القاع فى موقع تنفيذ المشروع



اعمال تنفيذ الحاجز البيئي

ميناء االسكندرية55/62رصيف إنشاء 



اعمال الردم والتكريك

ميناء االسكندرية55/62رصيف إنشاء 



صورة توضح اعمال الردم بمنصة العمل بالرصيف الجنوبي 

ميناء االسكندرية55/62رصيف إنشاء 



ميناء االسكندرية55/62رصيف إنشاء 

بعد إزالة كافة االشغاالت والخردة من عليها 60الي 55صورة توضح المساحة االرضية من 



ميناء االسكندرية55/62رصيف إنشاء 

تم البدء فى أعمال تحسين التربة



ميناء االسكندرية55/62رصيف إنشاء 

تم البدء فى أعمال تحسين التربة وهذه صورة توضح المهمات الخاصة بتحسين التربة



ميناء االسكندرية55/62رصيف إنشاء 

تم البدء فى أعمال تحسين التربة وهذه صورة توضح المهمات الخاصة بتحسين التربة



قطاع الموانئ البرية والجافة



ميناء قسطل البري



ميناء أرقين البري



البريطابا ميناء 



إسناد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر

ساحة إنتظار سيارات سعة

سيارة50

إدارة الميناء الجاف 

وشركات الشحن
المصالح الحكومية

مبنى الجمارك

ساحة إنتظار سيارات سعة

سيارة70
بوابات دخول وخروج 

الحاويات

ء مبنى المستخلصين ووكال

شركات الشحن
ساحة إنتظار الشاحنات

طريق الواحات البحرية

ساحة الحاويات

خطوط سكة حديد5

منطقة الصيانة 

ومستودعات الوقود

مبنى المثمنينساحة الفحص

مبنى االسعاف

مبنى الجمارك

المخازن

تحميل الحاويات

حقل الطاقة الشمسية



قطاع النقل النهرى



(جناكليس)61هويس كم 

االسكندرية / تطوير الطريق المالحي  القاهرة 

كم220ترعة النوبارية بطول /عبر الرياح البحيرى



كم240دمياط بطول /تطوير الطريق المالحي القاهرة

رفع كفاءة هويس زفتي 



كم953أسوان بطول / تطوير الطريق المالحي القاهرة

طرد الكراكة وحوض الترسيب



شكــرا  


