
إنجازات وزارة النقل

2020إلى عام 2014خالل الفترة  من عام 



وزارة النقل

تمموضع ممةضمتمممضة لتةومممضر تممفاءضعكاممةضطاممت وضطتامممضقتتبممتبضع قكوضقرلنمم ضحتب هممتكضقتممت ضقرلنمم ض  مم ض  مموضقرنتتبممتب

مضقران ةممضقرخ ةيمضقرحيفاممضحتر عرممضقر مسضتممت وضامسضتلايمجضحمءقةيضقر لايممضقرذمتةومضعطمجربضقتكتنمت ضحامم ف ضقرخ ةم

سضتتمفاءضرجاهفكضقرءطتبضعتعظيوضقتس اتدوضةنضقتتبتبضقرلن ضبوسضقرام ف ضقراحوسضعقرام ف ضقر عرسضحتإل تامضإر

.عستئ ضقرلن ضقرجاتبسضقرمللسضعقس ح قثضعستئ ضقرجءضقرلهءحسض

طتامةم ف بوسجليهةويتك1095,8تلوامحإجاترسةذءع 1860ب در لايجقر ختيطتو،ذربتلايجإطتكعاس

جليهةويتك297,3تلوامحإجاترسةلهتةذءع 859ب دتلايجةنقإلن هت عتو،قرلن رف قكوقر تحعمقرنتتبتب

229ب دتلايجاسقره  عةختطجليهةويتك398,7تلوامحإجاترسةذءع 771ب دتلايجقس لاتلعجتك 

30/6/2024اسقرلن ع قكوقتتبتبتتفاءمتمر ل هسجليهةويتك399,8تلوامحإجاترسةذءع 



إنجازات الطرق والكباري: أولا 

2020إلى عام 2014خالل الفترة  من عام 



مشروعات الطرق والكبارى

ةويتك(377)تلوامعحإجاترسةذءع (1634)ب دحإجاترسعقرلهتكىقرتءقةذءعبتبر لايجقر ختيطتو

عجتك جليهةويتك(218.5)تلوامحإجاترسةذءع (808)ب دتلايجةنقتن هت تو،2024بتم  سجليه

ب دتلايجاس2020/7/1ةنقره  عةختط،جليهةويتك101.5تلوامحإجاترسةذءع (673)ب دتلايج

.جليهةويتك57ح لوامةذءع (153)



مشروعات الطرق والكبارى

قراذءع ضقرنفةسضروتءقض:  عتًض

0ةويتكضجليهض( 175)طوضعحإجاترسضتلوامض( 7000)ةذءع ضحإجاترسض طفقلض( 75)قر ختيطضر لايجضقراذءع ضقرنفةسضروتءقضحع دضتوض

0ةويتكضجليهض( 110)طوضعحإجاترسضتلوامض( 4500)ةذءع ضحإجاترسض طفقلض( 46)توضتلايجضقراء ومضقألعرىضعقرثتنيمضحع دض

عةنض  اهتضةويتكضجليهض( 35)طوضعحإجاترسضتلوامض( 1300)ةذءع ضحإجاترسض طفقلض( 17)جتكىضقرعا ضاسضقراء ومضقرثترثمضحع دض :

ةويتكضجليه5.9طوضح لوامضض230 سفقنضقرصحءقع ضقرغءحسضاسضقرامتامضةنضقرنت ءوض  ىضقراليتضحتفلض/ تتفاءضطءاقضقرنت ءوض―

ةويفنضجليه487طوضح لوامضض37قرمفاسضاسضقرامتامضةنضقرتءاقضقر قئء ض  ىضقر قئء ضقتقوياسضحتفلض/ تتفاءضطءاقضقرنت ءوض―

ةويفنضجليه870طوضح لوامضض24ناقضقرذهي ض  ا ض ا  ضحتفلض/ قرمفاسض109تتفاءضطءاقضطوض―

جليهةويتكض1.471طوضح لوامضض200ةءسىضبووضحتفلض/ قرنصيءض/ طءاقضساتجتضتتفاءضعإ دعقجض―

ةويتكضجليه2.1طوضح لوامض283قرفق تبضحتفلض/  ط فحءض6تتفاءضعإ دعقجضطءاقض―

ةويتكضجليهضريص ضإجاترسض( 30)طوضحإجاترسضتلوامض( 1200)ةذءع ضحإجاترسض طفقلض( 12)ةنضقراختطضقره  ضاسضقراء ومضقرءقحعمضحع دض

2014قرفضطيوفة ءضقه ضافنيفض23.5قرفضطيوفة ءضحع ض نضطتنتض30.5شهلمضقرتءقضقرمءاعمضعقرءئيميمضقرىض



ًض ةحتعكضقرلي -:ثتنيت

0ةويتكضجليهض( 30)بوىضقرلي ضحإجاترسضتلوامضطفحءىةحفكض( 21)توضقر ختيطضر لايجضةحتعكضقرلي ضحع دض

حإجاترسض( جءجت–طات–ةزقكضحلى–“ ةحفكضكعضضقراءج”تحيتضةصءض–قرختتطهمض–حلهتض–طوختض)ةحتعكض( 7)توضتلايجضب دض

0ةويتكضجليهض( 8.5)تلوامض

ح ا ضمزقنض–دكقعض–طالحذمض–قفصض–داءعطض–ساترفطض–ب رسضةلصفكض– وفقنض)ةحتعكض( 8)جتكىضقرعا ضاسضتلايجضب دض

.ةويتكضجليهض( 12.5)حإجاترسضتلوامض(  سفقن

ةلاوفطض–قراذن–باءعسض–سالفدض–شهءقميتض)ةحتعكضج ا وضبوىضقرلي ض( 6)ةنضقراختطضقره  ضاسضتلايجضب دض–

38طفحءىضبوىضقرلي ضح تًضةنض/ ةحفكض59ةويتكضجليهضضريص ضإجاترسضةحتعكضعطهتكىضقرلي ضقرىض( 9)حإجاترسضتلوامض(  حفضتيي

.2014طفحءىضبوىضقرلي ضقه ضافنيفض/ ةحفكض

مشروعات الطرق والكبارى



ًض قرلهتكىضقرعوفام: ثترثت

ترسضعناقضافقضةزرنتنتبضقرملبضقرح ا امضعبل ضتنتطعتبضقرتءقضقرءئيميمضحإجاطفحءى( 1000) فقرىتوضقر ختيطضإلنذت ضب دض

0ةويتكضجليهض( 135)تلوامض

قرالصفكوض/ طهتك ضبوىضطءاقضحلهتض5ةويتكضجليهضعةنض  اهتض( 85)عناقضضحإجاترسضتلوامضطفحءى( 600)توضتلايجضةتضانءبضةنض

بوىضطءاقض109 جفلضعطوضعقدى– جتض–قر فاينيمض–دةلهفكض–سل عب–( طلتة ض–حذال–صهءجتض–طاءضشلءض- سليت)

.قرمفاسض/ قرنت ءوض

ةايضطفحءى–دطءنسضطفحءىةويتكضجليهضعةنض  اهتض( 40)عناقضحإجاترسضتلوامضطفحءى( 325)جتكىضتلايجضةتضانءبضةنض

.بوىضتءبمضقرلفحتكامضطهتكى4–حفكسعي ضدقئءىبوىضطهتكى3–تفشلى

ةويتكضجليهض( 4.5) بوىضةزرنتنتبضقرملبضقرح ا امضحإجاترسضتلوامضطفحءى( 33)ةنضقراختطضتلايجضب دض.

مشروعات الطرق والكبارى



ًض متتفاءضشهلمضقرتءقضقرءئيمي: كقحعت

0ةويتكضجليهض( 35)ةذءع ضحإجاترسضتلوامض( 341)توضقر ختيطضر لايجضب دض

ةويتكضجليهضعةنض  اهتضق دعقجضطءاقضقلتض( 15)تلوامضعحإجاترىطوض( 5000) طفقلضحإجاترىةذءع ض( 155)توضتلايجضب دض /

حءجض/ ىقرلتافكطاءضقرذيخضعتتفاءضطءاقض/ سف تجضقرصحءقع ضقرغءحسضعإنذت ضطءاقضقراحومضطاءضقرذيخضعإنذت ضطءاقضطلتتض

.قرعءبض

ةويتكضجليهضعةنض  اهتض( 12)طوضحإجاترسضتلوامض( 2600)ةذءع ضحإجاترىض طفقلض( 126)جتكىضقرعا ضاىضتلايجضب دض:

جليهةويتكض8طوضح لوامض106تتفاءضقرتءاقضقر قئءىض فلضقرنت ءوضقرلهءىضحتفلض―

ةويتكضجليهضض1.3طوضح لوامض73قرالصفكوضحتفلض/ تتفاءضطءاقضحلهتض―

.ةويتكضجليهض1.050طوضح لوامض50تتفاءضطءاقضكقا ضجاصمضحتفلض―

.ةويتكضجليهض1.1طوضح لوامض37قرملهالعانضقرج ا ضحتفلض/ قنذت ضطءاقضقرزقت اقض―

ةويتكضجليهض( 8)طوضحإجاترسضتلوامض( 2000)ةذءع ضحإجاترىض طفقلض( 60)ةنضقراختطضتلايجضب دض.

كامضةويتكضجليهضسلفاتًضةنضقرافقكدضقرجقتيمضرهيئمضقرتءقضعقرلهتك ضألباـــــتلضقرصيتنمضقر ع( 2)حتإل تامضإرسضتخصيصضةهوغض فقرسض

.سلمضةنضشهلمضقرتءقضقرمءاعمضعقرءئيميمضقر تحعمضروهيئمض/ طوض500عضقرءعتيليمضراتانءبضةنض



قراذءع ضقرنفةىضرءصفضطءقضقراحويتبضدقم ضقراحتاظتب: متةمتًض

مشروعات الطرق والكبارى

ًضتخصيصها وةتقرسحتت تام دقم مقراحويقرتءقعكصفطات ورءاةعقراحتاظتبقراحويمقر لايمع قكوةفق نماسسلفات

.قراحتاظتب

ةويتك10تلوامحإجاترسقراحتاظتبدقم قراحويمقرتءقرءصفروتءققرنفةسقراذءع حإطالققرجاهفكامكئيسقرمي ص ق

(12)نتتقاىقراذءع ةنقألعرىقراء وماىقرعا ح  توعق قرهء عقرلن عقرلهتك روتءققرعتةمقرهيئمإشءقفتحتجليه

.جليهةويتك(2)تلوامحإجاترىةذءع (197)حع دةحتاظم

قألعرىقراء ومتلايجةنقتن هت افكقراحتاظتبحتقىنتتقاىقراذءع قس لاتلقراختطةن.



ًض قس خ قمضقراع قبضقرح اثمضاسض باتلضكصفضقرتءق: ستدست

مشروعات الطرق والكبارى

بوسضقر فسةضاسضقس خ قمضقر نليمضقرح اثمضإلبتدوضت عاءضقألساوتضقرمي ضكئيسضقرجاهفكامضص قض (FDR-CIR )عقرص انمضروهيئمضعقر مسضتع ام ض

قرلنم ضقرهمء ضبوسضإبتدوضقس غاللضعت عاءضنتتيضإ قرمضعطذطضقألساوتضقرن اوضاسض باتلضصيتنمضقرتءقضقر تحعمضروهيئممضقرعتةممضروتمءقضعقرلهمتك ضع

ءطمض عضقرتءقضقراحويمضدقمم ضقراحتاظمتبض،ضعامسضإطمتكضتلايمجضذرمبض،ضتموضقر عتقم ضبومسضتفكام ضةجافبممضطهيمءوضةمنضقراعم قبضقرح اثممضرصمتر ضقرذم

.ةويفنضجليهض339قراصءامضروصيتنمضقرجقتيمضقر تحعمضرف قكوضقرلن ضح لوامض

وضقرتءقضقرالاجوضحتس خ قمضتنليمضإبتدوضقر  عاءض  :

.قرغءدقمض/ طءاقضك سضغتكبض―

.افطم/ طءاقضقرضهعمض―

وضقرتءقضقرجتك ضقرعا ضحهتض تريتًضحتس خ قمضتنليمضإبتدوضت عاءضقرءصفض  :

.سي  ضبه ضقرء انض/ طءاقضقرضهعمض―

.دةيتطض/ قرتءاقضقرمت وسضقر عرسضاسضقرامتامضةنضحفكسعي ض―

( .طءاقضةحوسضدقم ضةحتاظمضقرالفايمض) شهينضقرلفمضض/ طءاقضقفاملتض  سقرتءاقضقرفقص ضةنضحءطمضقرمهةض―

( طءاقضةحوسضدقم ضةحتاظمضقرالفايمض) جلزعك/ طءاقضحءطمضقرمهةض―

FDR :Full Depth Reclamation( .طهنتبضقألساوتضعقألستسض) إبتدوضقر  عاءضحلتة ضقرعا ض

CIR :Cold in Place Recyclingإبتدوضت عاءضقألساوتضبوسضقرهتكدض.



ا  إنجازات السكة الحديد: ثانيا

2020إلى عام 2014خالل الفترة  من عام 



مشروعات السكة الحديد

ةويمتكضجليمهض( 142)ةذءع ضعحإجاترسضتلوامض( 80)توضقر ختيطضر لايجضةذءعبتبضسلمض  ا ضحإجاترسضب دض1.

.2024  سضبتمض

.جليهةويتكض( 40)قتن هت ضةنضتلايجض باتلضةلهتضضحإجاترسضضتوض2.

ةويمتكض56ةويتكضجليهضعةختطضقرهم  ضامسضتلايمجضةذمءعبتبض ممء ضح لواممض( 46) تلايجض باتلضحنيامضجتك ض3.

.7/2020/ 1قب هتكقضةنضجليهض



ةذءعبتبضقرهليمضقألستسيمض:  عتًض

مشروعات تطوير نظم اإلشارات علي خطوط السكك الحديدية.1

.ةويتكضجليهض( 46.8)ةذءع ضحإجاترسضتلوامض( 14)قر ختيطضر لايجضةذءعبتبضتتفاءضنظوضقإلشتكقبضرع دضتوض. 1

) حءجضكئيمسضعبم دض( 86) تذا ضإنذت ضب دضةويتكضجليهض( 9.8)ةذءعبتبضحإجاترسضتلوامض( 5)ب دضتوضقر عتق ضبوسضعجتك ضتلايجض. 2

:بوىضقرلحفضقر ترسضطوضعذربض971حءجضثتنف ضحإجاترسض طفقلض( 74

مليون جنيه452.1+مليون يورو 103.4قتسلل كامضح لوامض/ حلهتض/ نظوضقتشتكقبضبوىضمطضضقرنت ءوتح اثض(  ض

ةويفنضجلهه348.2+ةويفنضافكعضض66.6 سيفطضح لوامض/ نظوضقتشتكقبضبوىضمطضضحلىضسفافضتح اثض( ب

مليون جنيه846+مليون يورو 86.5نجةض اتدىضح لوامض/ سف تجض/ نظوضقتشتكقبضبوىضمطض سيفطضتح اثض(ج

مليون 61قحفطهيءضح لوامض/ حفكسعي ضعطجقضقرفصومضةنضقرزقت اقض/ قتساتبيويمض/ قرزقت اقض/ نظوضقتشتكقبضبوىضمطضحلهتضتح اثض( د

.مليون فرنك سويسري8.7+مليون جنيه 399.5+يورو 

.مليون دوالر115االقصر بتكلفة / نظم االشارات على خط نجع حمادي تحديث ( هـ

ةذمءعبتبضتتمفاءض4طموضامسضبم دض( 151) حءجضثتنف ضحإجامترسض طمفقلض( 8) حءجضكئيمسضعب دض(  14) توضقتن هت ضةنضتلايجضب دض. 3

.ةويتكضجليهض4,3إشتكقبضعتوضدمفرهوضقرخ ةمضحنيامض

.7/2020/ 1ةويتكضجليهضقب هتكقضةنض( 37)ةذءعبتبضحإجاترسضتلوامض( 9)ةنضقراختطضقره  ضاسضتلايجضب دض. 4



مشروعات تطوير المزلقانات. 2

مشروعات السكة الحديد

ةذءعبتبضقرهليمضقألستسيمض:  عتًض

(2,548)تلوامعحإجاترسةزرنتن(1120)رع دقر حلونظوتتفاءإرىحتإل تامةزرنتن(1102)رع دقرا نيمقألباتلر تفاءقر ختيطتو

.جليهةويتك

تلوامحإجاترسةزرنتن(437)حع دقر حلونظوتتفاءةنقإلن هت توطات،ةزرنتن(693)رع دقرا نيمقألباتلتتفاءةنقإلن هت تو

.جليهةويتك(1.583)

 جليهةويفن(965)تلوامحإجاترسةزرنتن(647)رع دقر حلونظوتتفاءجتك طات،ةزرنتن(409)رع دقرا نيمقألباتلتتفاءجتك.



ةذءعبتبضقرهليمضقألستسيمض:  عتًض

مشروعات تجديدات السكة .3

2024بتم  سجليهةويتك(19,8)تلوامحإجاترسةا تح(2053)+طو(1534)حأطفقلسلمتج ا قب باتلر لايجقر ختيطتو.

جليهةويتك(4,9)ح لوامةا تح(231)+طو(480)حتفلتج ا قبتلايجةنقتن هت تو.

 جليهةويتك(4,3)ح لوامةا تح(1012)+طو(236)حتفلتج ا قبقباتلتلايججتك.

1/7/2020ةنقب هتكقجليهةويتك(10,6)ح لوامةا تح(810)+طو(818)حتفلتج ا قبتلايجاسقره  قراختطةن.

مشروعات السكة الحديد

ةصلةذت إلنعقرصوبقرح ا صلتبماسقرا خصصمقرذءطتبةةقر لميقجتك ،قرجاهفكامكئيسقرمي تفجيهتب ف اس

.ج ا وبا اءصعموققرصعهمقرعاومعتفايءقرصلتبم جهر فطينحاصءقرح ا امقرملبقضهتنإلن تج



مشروعات تطوير محطات السكك الحديدية. 4

مشروعات السكة الحديد

ةذءعبتبضقرهليمضقألستسيمض:  عتًض

ةنقإلن هت توعق ةحتم(180)رع دقراحتتبعتتفاءتأ ي عإبتدوقر حميلتب باتلر لايجقر ختيطتو

قإلن هت عجتك جليهةويتك(1,706)تلوامحإجاترسةحتم(173)ب دعتتفاءتأ ي عإبتدوقر حميلتب باتل

.قرا هنيمةحتتب(7)ب دعتتفاءتأ ي عإبتدوقر حميلتب باتلةن

ءع لتجعكشحهتعةوحقحذ ي اسقرصعي   ا سلمةحتمإلنذت باالقةذءع تلايجاسقره  تو

.جليهةويتك4,7تن اءامعح لوامتجتك عةفلعقرعءحتبروجءقكقب



مشروعات السكة الحديد

عمتعنضتتمفاءضعكشضقر همينضحتر )حتر عتعنضةةضقرذءطتبضقرعترايمضقرافكدوضروجءقكقبضعقرعءحمتبضعةلهمتضعكشمضحترملمضقرح ا ض( 33)ب دضر تفاءضتوضقر ختيطض

نم ض،ضعذرمبضامسض مف ضمتممضع قكوضقرل...( -تتفاءضعكشضقاءةتسضحتر عمتعنضةمةضشمءطمضحءعجمءسضكام ضقألةءاليممض–ةةضشءطمضجلءقلضقرل ءابضقألةءاليمض

جهم ض– حمفض بهم ض– حمفضكق مسض–قاءةمتسض) عكشضكئيمميمض( 6) رإلكتنت ضحام فىضمم ةتبضقرصميتنمضعقرعامءوضحهمجهضقرمفكشض يمثضافجم ضحترهيئممضبم دض

.ةويتكضجليهض( 2,491)عتهوغضقر لوامضقإلجاتريمضر تفاءض جهضقرفكشضةهوغضضعكشمضاءبيمض27عب دض( قراءطزضقإلرل ءعنسض–قرعهتسيمض–قرزا فنض

1,130تلوامحإجاترساءبيمعكشم20ب دتتفاءةنقإلن هت عطجققرءئيميمقرفكشتتفاءةنقألعرسقراء وم باتلتلايجةنقتن هت تو

.جليهةويتك

ةويفنضجليهض668قراء ومضقرثتنيمضةنضتتفاءضقرفكشضقرءئيميمضح لوامضجتك ضتلايجض.

ةويفنضجليهض693ح لوامض( عكشض7) قراء ومضقرثترثمضعقألميءوضةنضتتفاءضقرفكشضقرءئيميمضعقس لاتلضتتفاءضحتقسضقرفكشضقراءبيمضةختطضتلايجض.

ةذءعبتبضتتفاءضقرفكش: ثتنيتضض

مض حسض به ضجتك ضقر لميقضةةضشءطمضتءقنسضةتشض فر نيضقرءعسيمضإلنذت ضعكشمضكئيميمضج ا وضإلصالحضعصيتنمضعتتفاءضقرعءحتبضعقرجءقكقبضحالتن

ءةميسضجتك ض تريتضقر لميقضةةضشءطمضحالسءضقرلامتعامضإلنذت ضعكشمضج ا وضإلصالحضعصيتنمضةتطيلتبضتج ا قبضقرملمضحفكشضطفحء ضقرويافنضح .



مشروعات السكة الحديد

جمتك ضجليمهضةويتكض( 57,578)ةذءع ضعحإجاترسضتلوامض( 22)توضقر ختيطضر  حيءضقرف  قبضقرا حءطمضروملمضقرح ا ضةنضماللضتلايجضب دض:  عتض

:  اهتضةويتكضجليهضعةنض( 53,206)ةذءع ضحإجاترسضتلوامضض( 17)تلايجضب دض

جءقكضةنضقألستفلضقرحترسضحتر عتعنضةةضقرذءطتبضقرعترايمضقرا خصصمضاسض جقضقراجتلضضعذربض172جءقكضعتح اثضعإبتدوضتأ ي ضعإصالحض260ب دض1.

.رزاتدوضعكاةضطات وض ستفلضقرجءضحترملمضقرح ا 

بءحممض عرمىض90–( طءسمسضثتحمت)بءحمضثتنيمضةلياممض500–بءحمضثتنيمضةزعدوضح هفامضدالتةيليمض500)بءحمض نفق ضةخ وامضقرتءق قبض1300ب دض2.

(.بءحمضحفايهض30–بءحمضثتنيمضةليامضاتمءوض180–ةليامضاتمءوض

قتمت ضبءحمضحضتئةضةخ وامضقرتءق قبضر عظيوضنن ضقرهضمتئةضحترمملمضقرح ام ضعذرمبضامسض مف ضمتممضع قكوضقرلنم ضرزامتدوضةمفقكدضقرهيئممضةمن375ب دض3.

امضقرتمءقضحتإل متقرهضتئةضعتنوي ضقإل د تمضبوىضقرتءقضقرهءامضحتإل تامضر نوي ض باتلضقرصيتنمضبوىضقرتءقضن يجمضةءعكضشت لتبضقرلنم ضقرثنيم ضبومى

.إرىضقألثءضقرهيئسضقرجي ضقرلتتيضةنضقر حفلضإرىضنن ضقرهضتئةضحترملبضقرح ا ام

.بءحمضكطتبضدكجمضثترثمضبتدامض300تتفاءضعتج ا ضب دض4.

ةذءعبتبضقرف  قبضقرا حءطم: ثترثتض



مشروعات السكة الحديد

:  تم التعاقد على توريد ما يلي: ثانيا 

:فيما يخص الجرارت. 1

 جرار جديد  110عدد تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك لتوريد(GE   ) 181سنة لعدد الــ ( 15)باالضافة الي الدعم الفني لمدة

حتإل تامضإرىضإبتدوضتأ ي ضب دضج ا ضجءقكض70ب دضتم اإلنتهاء من توريد )دوالرمليون 602جرار  شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 

(جءقك22قرانءكضقإلن هت ضةنضتفكا ضقرعن ضحترلتة ضنهتامضقرعتمضقرحترىضحتإل تامضإرىضقإلن هت ضةنضإبتدوضتأ ي ضعةنضجءقكقبض7

 جرار باإلضافة إلي عقد 41جرار هنشل وعمرة لـ 50جرار جديد  وتحديث 50عدد تم التعاقد مع شركة بروجرس ريل لتوريد

محركات بمصانع الشركة بكل من 8تم اإلنتهاء من عمرة عدد )مليون دوالر 466.1جرار بتكلفة 141سنة لعدد 15صيانة لمدة 

(جرار41المملكة المتحدة والمكسيك وجاري إعادة شحنهم تمهيدا إلعادة تأهيل عدد 

 جرار بتمويل من بنك  اعادة االعمار والتنمية األوروبى 100عدد توريد (EBRD ) تم اإلنتهاء من )مليون يورو 290بتكلفة

يرة لتقييم المرحلة األولي لتأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وجاري التنسيق مع البنك الممول لطرح المرحلة الثانية واألخ

(العروض التي سوف يتم تقديمها من الشركات المؤهلة

ةذءعبتبضقرف  قبضقرا حءطم: ثترثتض



مشروعات السكة الحديد

:فبما يخص العربات. 2

500–عربة مكيفة 300: ) عربة ركاب مختلفة الطرازات  ( 1300)عدد تم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد 1.

بءحمضج ا ضوض22ب دضتم اإلنتهاء من توريد .)يورومليار 1.016بتكلفة ( عربة مميزه بتهوية ديناميكية 500–عربة مميزة مكيفة 

بءحتبض مءىضقألسهف ضقألعلضةنضافريفض10عةنضقرانءكضعصفلضب دضحتإل تامضإرىضقرعءحمضقرلافذجضقرجتك ضتجءح هتضبوىضمتفطضقرذهلمض

(بءحمضشهءاتض35بوىض نضا فقرسضتفكا ضقرعءحتبضبوىضداعتبضحفققةض2020

سنين 7قطارات  كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل  شامل عقد الصيانة لمدة ( 6) عدد تم التعاقد مع شركة تالجو اإلسبانية لتوريد 2.

(2021من المقرر توريد القطار األول في مارس )يورو مليون 157بتكلفة 

:يخص عربات البضائعفيما . 3

(تم اإلنتهاء من توريد العقد بالكامل)عربة سطح للبضائع 140لتوريد عدد سيماف بالهيئة العربية للتصنيعمصنع تم التعاقد مع1.

:الركابفيما يخص تطوير عربات . 4

89تطوير عدد تم اإلنتهاء من )عربة ركاب درجة ثالثة عادية 200لتطوير عدد التعاقد مع مصنع سيماف بالهيئة العربية للتصنيع تم . 1

(عربة حتى اآلن

ةذءعبتبضقرف  قبضقرا حءطم: ثترثتض



مشروعات السكة الحديد

مسيتكماالحاليالعامنهايةالكتريكجنرالشركةمععليهاالمتعاقدجرار110عددتوريدمناإلنتهاءسيتم:ثالثا

30/6/2023بتاريخعليهاالمتعاقدوالعرباتالجراراتجميعتوريد

لمواصفاتابنفس(وبضائعركاب)حديدسكةعرباتتصنيعمنيمكنهبماسيمافمصنعتطويرالمخططمن:رابعا

سكة)ةالمتحركللوحداتآخرمصنعإلنشاءمصريينمستثمرينمجموعةمعأيضاالتنسيقوجاري،العالمية

مشاركةبوذلكالسويسلقناةاإلقتصاديةبالمنطقةبورسعيدشرقبمنطقة(مونوريل–ترام–مترو–حديد

.بمصرالصناعةهذهتوطينبهدفمتخصصةعالميةوشركاتالحكوميةالجهاتبعض

ةذءعبتبضقرف  قبضقرا حءطم: ثترثتض



ا  إنجازات الهيئة القومية لألنفاق: ثالثا

2020إلى عام 2014خالل الفترة  من عام 



مشروعات النفاق

تو،2024بتم  س(جليهةويتك512)تلوامعحإجاترسةذءع (22)ب دحإجاترسقتناتقة ءعةذءعبتبر لايجقر ختيطتو

تلوامحإجاترسةذءعبتب(6)ب دتلايجعجتك جليهةويتك(33.1)تلوامحإجاترسةذءعبتب(8)ب دتلايجةنقتن هت 

.جليهةويتك(250.5)ح لوامةذءعبتب(8)ب دتلايجاس2020/7/1ةنقره  عةختط،جليهةويتك(228.5)



مشروعات النفاق

ةويتكضجليهضض33.1حإجاترسضتلوامضض2020/2014ماللضقرا ءوضةنضسلفقبضقرمتحنم6ةذءع ضماللضقرـــض( 8)توضتلايجضب دض:

عةحتمممض2019افنيممفض15اممسض( نممتدىضقرذمماسض–قألرممفضةممملنض– ممتكعنض) روممـءطتبضقرخممطضقرثترممثضروا ممءعضعقا  ت هممتضةممنضةحتممتبضحتراء ومممضقرءقحعمممض4بمم دضةممنضقتن هممت ض1.

قرهتالمم بضض–قهمت ض–باءضحنضقرختتبض– ذتمضحءطتبض–قرلز مض) ةحـتتبض سض6عجتك ضقس لاتلضقرعا ضاسضحتقسضقراء ومضقرءقحعمضبــ دض2019 ط فحءض20 ويفحفريسضاسض

عقم ضتموض. ) ةويمتكضجليمهض12,1+ ةويمفنضامفكع814ام قنضحإجامترسضتلواممض65ةحتتبضعتذا ضعكشمضروعاءوضقرجميامضحاممت مض10طوضعب دض11,52حتفلض( ب رسضةلصفكض-

رختصممضءكضسميتكقتهوضقسضتمقر ختيطضر لايجضجءقجتبضة ع دوضقرتفقحقضحجفقكضةحتمتبضقراء وممضقرءقحعممضروخمطضقرثترمثضروا مءعضةثم ضقرلز ممضعقهمت ضريمم خ ةهتضجاهمفكضقرءطمتبضام

( .عقس خ قمضقرا ءعض،ضقألةءضقرج ضاؤد ضإرسضتعظيوضقتس اتدوضةنضعستئ ضقرلن ضقرجاتبسضعحاتضالعلسضبوسضتخايفضقرلثتاتبضقراءعكامضبوسضقرتءق

.ةصءىجليهةويتك2,3إجاتريمتلواماعتدلعحات،(قراءج– وفقن)روا ءعقألعلقرخطبوىرو ذغي ةليفقتتك20ب دعتفكا تصلية2.

.ةصءىجليهةويفن464إجاتريمتلواماعتدلعحات،(قراليب–قرخيامشهءق)روا ءعقرثتنىقرخطبوىرو ذغي ةليفقتتكقب4ب دعتفكا تصلية3.

.ةصءىجليهةويفن406.3إجاتريمتلواماعتدلعحات،قرثتنىروخطإ تايمحفقحم(221)ب د+روا ءععقرثتنىقألعلروختينحفقحم(٨٥٠)ب دتءطيبعتفكا 4.

.ةصءىجليهةويفن105إجاتريمتلواماعتدلعحات،قرا ءعحاحتتبطهءحتئسةصع 28عة حءكسوو46ب دعتءطيبعقر أةينقراءققهمنظوتتفاء5.

.ةصءىجليهةويفن444,2إجاتريمتلواماعتدلعحات،طو1,36حتفلروا ءعقألعلحترخطقرج ا وقراءج–قراءجةحت سحينقرملمإ دعقجةذءع 6.

.ةصءىجليهةويفن43إجاتريمتلواماعتدلعحات،بوفامةحتمإرسقراءجةحتمعتحفا تتفاء7.

قرف  قبعتخزانرصيتنما قن15 فقرىةمت مبوى(قرج ا وقراءج– وفقن)روا ءعقألعلحترخطحلفتميلتقرا حءطمروف  قبعتخزانمايامباءوعكشمإنذت 8.

.ةصءىجليهةويفن976,6إجاتريمتلواماعتدلعحات،(قتتك20ب د)قألعلحترخطقرا حءطم



مشروعات النفاق

ةويتكضجليهضض228.5حإجاترسضتلوامضةذءعبتبض( 6)عجتك ضتلايجضب دض:

ةويمتكضجليمهضعحامتض7+ ةويمفنضدعتكض1200طيوفة ءضعتلواممض70حتفلض( قرعتصامضقإلدقكامضقرج ا وض–قرعتشءضةنضكةضتنض–قرمالمض) LRTةذءع ضقرنتتكضقرلهءحتئسض1.

ةويمتكضجليمهضريصم ض6.4ةويمفنضدعتكضعحامتضاعمتدلض400ةحتتبضح لواممض4طوضعب دض20ةويتكضجليهضرواء ومضقألعرىض،ضحتإل تامضإرىضقراء ومضقرثتنيمضحتفلض26.2اعتدلض

.ةويتكضجليهضض32.6إجاترىضتلوامضقراذءع ضرواء و ينض

طموضعبم دض17.7حتمفلض( جتةعممضقرنمت ءو–ةحمفكضكعضضقرامءجض–طتبضقرليت-صات ض جت  ض–ةتسهيءعض–نتصءض–قرع همض)قراء ومضقرثترثمضةنضقرخطضقرثترثضروا ءعض2.

.  ةويتكضجليه40.7ةحتمضعح لوامضإجاتريمضتعتدلض15

ةويمتكضامفكعض،ضحتإل متامضإرمىض2.695طيوفة ءضعحإجامترىضتلواممض42 ط فحءضحتفلض6طيوفة ءضعةفنفكا ضة المض54ةذءع ضضةفنفكا ضقرعتصامضقإلدقكامضقرج ا وضحتفلض3.

عةمنضقراختمطض نضام وض. ) ةويمتكضجليمه76.5ةمتضاعمتدلض4.25ةويتكضافكعض،ضر ص ضقيامضتلايجضعصميتنمضقراذمءعبينض1.6سلمضحنيامض30بنفدضصيتنمضرواذءعبينضرا وض

سممفقً ض..... تمممايمضةحتممتبضقرافنفكامم ضحأسممات ضقراذممءعبتبضقرخ ةيمممضقرذممهيءوضبوممسضجممتنهسضقرامممتكض عضحأسممات ضشممه ق ضقرممفطنضةممنضقرجممي ض عضقرذممءطمض عضقألطهممت ض

امضقرحمسضقرحلمفةسضحترعتصم  مسقرعتصامضقإلدقكاممضقرج ام وضعقرمج ضا لتةم ضةمةضقرخمطضقرثترمثضروا مءعضحاحتممضقإلسم تدضعاا م ضةمنض علضشمتك ضافسمفضبهمتسضرافنفكا 

 ط مفحءضعقرمج ضا لتةم ض اضمتًضةمةضقرخمطضقرثترمثضرا مءعض6قإلدقكامضقرج ا وضةءعكقًضحاحفكضقراذيءضعشتك ضقر معينضقرجلمفحسضعةحمفكضةحام ضحمنض قام ض،ضعطمجربضةفنفكام ض

 ضافريفضة نتطعمتًضةمةضةحمتعكضقراءافطيممضعقرالصمفكامضعطءامقضقإلسملل كامضقرصمحءقع ضةمءعكقًضحترذميخض قام26قألناتقضحاحتمضعقد ضقرلي ضحتراهل سينضعاا  ضحاحفكض

( . ط فحءضعصفتًضروالتنمضقرصلتبيمضحترا المض6عقراحفكضقراءطز ضدقم ض



مشروعات النفاق

طموضعتلواممضتن اءاممضةمتض19حتمفلض( بامءعضحمنضقرعمتصض-قرجيمزوض–قرهءمض– ط فحءض6) ةذءع ضإنذت ضقراء ومضقألعرسضةنضقرخطضقرءقحةضرا ءعضقألناتقض. 4

.ةويتكضجليهض70اعتدلض

ةويمتكضجليمهض6.4قتتكضةليفضرواء و ينضقرثترثمضعقرءقحعمضروخطضقرثترثضروا ءعضةةضشمءطمض يفنم ق ضكعتموضقرلفكاممضحنياممضتعمتدلض32عتفكا ضب دضتصليةض. 5

( .2020/ 6/ 16بءحتبضافمض8توضعصفلض علضقتتكضةلفنضةنض) 

تدلضجءقكضةنضشءطمضسفطفايءضقراءنميمضضروخطضقرثتنسضرا مءعضقتنامتقضحنياممضتعم2قتتكقبضج ا وضةنضشءطمض يفن ق ضكعتوضقرلفكامضعب دض6ب دضشءق ض. 6

.ةويتكضجليه2.3



مشروعات النفاق

ةويتكضجليهضض250.5ةذءع ضحإجاترسضتلوامض( 8)عةختطضتلايجضب دض:

كة وتشمل المرحلة األولى تطوير انظمة االشاارات واالتصااالت والاتحكم المركازي واعماال السا( المرج الجديدة–حلوان )تطوير انظمة الخط االولي للمترو 1.

قطاار 32شاراء عادد )مليون دوالر ، وتشمل المرحلة الثانية تطوير الوحادات المتحركاة 751واالعمال الكهروميكانيكية والقوة الكهربائية بتكلفة اجمالية 

.مليار جنيه25.2مليون يورو ، لتصل القيمة التقديرية لتطوير الخط األول ما يعادل 650بتكلفة تقديرية (قطار23وإعادة تأهيل لعدد 

.مليار جنيه7.9مليون يورو وبما يعادل 440تطوير وتحديث أنظمة الخط الثانى بتكلفة تقديرية 2.

العاصاامة )كاام وسااتكون األولويااة األولااى للمرحلااة األولااى 486بطااول ( العلمااين -باارج العاارب –العاصاامة اإلداريااة –السااخنة )القطااار الكهربااائى السااريع 3.

.مليار جنيه96كم وبتكلفة تقديرية تعادل 262بطول ( برج العرب-السادس من أكتوبر–اإلدارية 

. مليار جنيه67.2محطة ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 24كم وعدد 30بطول ( المعــادى الجديدة -الخصوص )الخط السادس للمترو 4.

. مليار جنيه27كم للمرحلة األولى ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 21.7اسكندرية بطول / تطوير وكهربة خط سكك حديد  ابو قير 5.

.  مليار جنيه6.5كم للمرحلة األولى ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 13.7مشروع إعادة تأهيل تــرام الرمل بطول 6.

. مليار جنيه16.2كم ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 50بطول ( المنصورة الجديدة-جمصة –دمياط الجديدة )القطار الكهربائى 7.

اتوبيساات ار وذلك بتنفيذ مسا( السكة الحديد –القطار الكهربائي –الخط الثالث للمترو ) مشروع ربط مطار القاهرة الدولي بمحطة عدلي منصور التبادلية 8.

.مليار جنيه مصرى4.48مليون دوالر وبما يعادل 280كم بتكلفة تقديرية 3لطول  BRTكهربائية سريعة 



ا  إنجازات قطاع النقل البحري: رابعا

2020إلى عام 2014خالل الفترة  من عام 



مشروعات النقل البحري

2024بتم  س(جليهةويتك(48,182)تلوامعحإجاترسةذءع (61)ب دحإجاترسقرهحء قرلن ةذءعبتبر لايجقر ختيطتو،

تلوامحإجاترسةذءعبتب(31)ب دتلايجعجتك جليهةويتك(5,235)تلوامحإجاترسةذءع (17)ب دتلايجةنقتن هت تو

.جليهةويتك(26,706)ح لوامةذءع (13)ب دتلايجاس2020/7/1ةنقره  عةختط،جليهةويتك(16,433)



ةويتكضجليهض15,072ةذءع ضحإجاترسضتلوامض22توضقر ختيطضر لايجضب دض.

ةويتكضجليهضعةنض  اهتض1,532ةذءعبتبضحإجاترسضتلوامض7توضتلايجضب دض:

.ةويفنضجليهض510تتفاءضةيلت ضساتجتضقرهحء ضح لوامض―

.ةويفنضجليهض222تتفاءضةيلت ضقرغءدقمضقرهحء ضح لوامض―

.ةويفنضجليهضض68إنذت ضقزقضكقاةضةيلتنيلسضحايلت ضشءمضقرذيخضح لوامض―

 ةويتكضجليهضعةنض  اهتض1,290ةذءع ضحإجاترسضتلوامض12تلايجضب دضجتك:

.ةويفنضجليهض513طنضح لوامض55قتطءوضححءامضقفوضش ض2حلت ضعتفكا ضب دض―

.ةويفنضجليهض60إنذت ضةلتنمضقتن ظتكضقرختكجيمضروذت لتبضقرثنيومضحايلت ضساتجتضعتلوامض―

.ةويفنضجليهض46إنذت ضةخزنضحالتنمضقراذفنضحايلت ضساتجتضح لوامض―

ةويفنضجليهض270إنذت ضةيلتئسضقرصي ضحذالتينضع حفضكةتدضح لوامض―

2020/ 2014خالل الفترة من عام موانئ البحر األحمر إنجـازات 



ةويتكضجليهضع سض13ةذءعبتبضحإجاترسضتلوامضتن اءامض3ةنضقراختطضح  ضتلايجضب دض:

.مليار جنيه 6,5بميناء سفاجا البحري بتكلفة تقديرية ( بضائع عامة –حاويات ) إنشاء محطة متعددة األغراض ―

.مليار جنيه 5,5بميناء نويبع البحري بتكلفة تقديرية ( بضائع عامة –حاويات ) إنشاء محطة متعددة األغراض ―

.إنشاء محطة للبضائع العامة بميناء السويس بتكلفة تقديرية مليار جنيه ―

2020/ 2014خالل الفترة من عام موانئ البحر األحمر إنجـازات 



ةويتكضجليهض19,223ةذءع ضحإجاترسضتلوامض23توضقر ختيطضر لايجضب دض.

2020/ 2014خالل الفترة من عام ميناء السكندرية إنجـازات 

ةويتكضجليهضعةنض  اهتض1,798ةذءعبتبضحإجاترسضتلوامض5توضتلايجضب دض:

.ةويفنضجليهض824ح لوامض( ةحفكضقر ميوم)إنذت ضعصومض ءوضرءحطضةيلت ضقر ميومضحترتءاقضقر عرسضقرمت وسض―

.ةويفنضجليهض407إنذت ضجءقجضة ع دضقرتفقحقضح لوامض―

.ةويفنضجليهض381,3قتطءقبضح لوامض6حلت ضعتفكا ضب دض―

ةويتكضجليهضعةنض  اهتض6,425ةذءع ضحإجاترسضتلوامض12جتك ضتلايجضب دض:

.ةويتكضجليهض7ح لوامض62-55إنذت ضعتذغي ضعصيتنمضةحتمضة ع دوضقألغءقضضبوسضقألكصامض―

.ةويفنضجليهض382,5ح لوامض( ةحتمضت قعلضقألمذتبض) 3/85إنذت ضكصيفض―

.ةويفنضجليهض905ح لوامض(  54ةحفكض)قرمت وسضإنذت ضعصومض ءوضرءحطضةيلت ضقإلسلل كامضحترتءاقضقر عرسض―



ةويتكضجليهضعةنض  اهتض11ةذءعبتبضحإجاترسضتلوامض6ةنضقراختطضح  ضتلايجضب دض:

ة ءضعباقض1050حايلت ضقر ميومضحتفلضكصيفض92-91إنذت ضكصيفضت قعلضقرصبضقرجتفضحترالتنمضحينضكصياسض―

. رفضة ءضةءحةض300ة ءضعست مض150

ة ءضعباقض540حايلت ضقر ميومضحتفلضكصيفض90إنذت ضةحتمضت قعلضقرصبضغيءضقرلظيفضحترالتنمضموفضكصيفض―

. رفضة ءضةءحةض188ة ءضعست مض15

:طتآلتىضقإلسلل كامضةلتنمضرفجيم يمضاىضظهيءضةيلت ض3ب دضإنذت ض―

.ا قنض400ةمت مضقألعرىضاىضةلتنمضقرفكداتنضبوسض―

.ا قن21قرثتنيمضبوىض كضضنجةضإسفضحامت مض―

.ا قن62قرثترثمضبوىض كضضنجةضقألرفةليفمضحامت مض―

2020/ 2014خالل الفترة من عام ميناء السكندرية إنجـازات 



ةويتكضجليهضعةنض  اهتض7,487ةذءعبتبضحإجاترسضتلوامض7جتك ضتلايجضب دض:

.ةويتكضجليهض5,5إنذت ضةحتمضقرحتعاتبضقرثتنيمضح لوامض―

.ةويفنضطنض832طنضح لوامض60قتطءوضقفوضش ض4حلت ضعتفكا ضب دض―

2020/ 2014خالل الفترة من عام ميناء دمياط إنجـازات 

ةويتكضجليهض14,370ةذءع ضحإجاترسضتلوامض16توضقر ختيطضر لايجضب دض.

ةويتكضجليهضعةنض  اهتض1905ةذءعبتبضحإجاترسضتلوامض5توضتلايجضب دض:

.ةويفنضجليهض1365إنذت ضةحتمضة ع دوضقألغءقضضح لوامض―

.ةويفنضجليهض189تعايقضقرااءضقراال سضع فضضقر عكقنضح لوامض―



ةويتكضجليهضعةنض  اهتض4,495ةذءعبتبضحإجاترسضتلوامض4ةنضقراختطضح  ضتلايجضب دض:

ة ءض4300قراء ومضقألعرسضإنذت ض تجزض ةفقجضغءحسضةم ج ضحتفلض) تع ا ضعتتفاءضةلتنمضقرحتجزضقرغءحسضحترايلت ض―

.ةويتكضجليهض1,5عتلوامضتن اءامض( ة ءض2000عإنذت ضقة  قدضروحتجزضقرذءقسضحتفلض

ةويفنضة ءضةءحةض172ة ءضعست مض300كصيفضححء ضحتفلض) إنذت ضةحتمضرفجم يمضر بوض نذتمضقره ءعلضعقرغت ض―

 رفضة ءضةءحةضح لوامض130تتفاءضعتذغي ضةحتمضر  قعلضعتخزانضقرحهفبضعصلتبتبضقرنيامضقراضتامضبوسضةمت مض―

.ةويتكضجليهض1,5تن اءامض

2020/ 2014خالل الفترة من عام ميناء دمياط إنجـازات 



ا  إنجازات الموانئ البرية والجافة: خامسا

2020إلى عام 2014خالل الفترة  من عام 



مشروعات الموانئ البرية والجافة 

2024ةويتكضجليهضض  سضبتمض(  14.569)ةذءع ضعحإجاترسضتلوامض( 42)توضقر ختيطضر لايجضةذءعبتبضحإجاترسضبــ دض.

ةويفنضجليهضعةنضق اهتض259حإجاترسضتلوامضضسلفقبضقرمتحنم6ةذءعبتبضماللضقرـــض( 9)توضقتن هت ضةنضتلايجضب دض:

.ةويفنضجليهض79قنذت ضةيلت ضقمت ضقرهء ضح لوامض―

.ةويفنضجليهض93قنذت ضةيلت ضقكقينضقرهء ضح لوامض―

.ةويفنضجليهض40كاةضطات وضعتتفاءضةيلت ضطتحتضقرهء ضح لوامض―



مشروعات الموانئ البرية والجافة 

 مليار جنيه ومن أهمها 5.237مشروع بإجمالي تكلفة ( 20)وجاري تنفيذ عدد:

جليهضإرىضتحترفضةنضشءطتبضقرنتت ضةويفنض1720إسلتدضةذءع ضإنذت ض علضةيلت ضجتفضحاصءضحا المضقرمتدسضةنض ط فحءضح لوامض―

.قرختصضقراصءامضعقألجلهيم

.ةويفنضجليهض1650تتفاءضةيلت ضقرموفمضقرهء ضح لوامض―

.ةويفنضجليه20ح لوامض( قمت ض– كقينض–طتحتض) ةيللمضقر حصي ضقرل ءعنيتًضرافقنئض―

.ةويفنضجليهض491تفكا ض جهزوضقةليمضر أةينضقرافقنئضح لوامض―

.ةويتكضجليهض1.141تفصي ضقراءقاقضتكق سضقرافقنئضقرجتامضح لوامض―

 مليار جنيه ومن أهمها 9.073مشروع بإجمالي تكلفة ( 13)من المخطط بدء تنفيذ عدد:

.ةويتكضجليه3ةذءع ضإنذت ضةيلت ضجتفضحا المضقرعتشءضةنضكةضتنضح لوامض فقرسض―

.ةويفنضجليهض7قنذت ضةحتمضطتقمضشاميمضر غجامضةيلت ضقمت ضقرهء ضح لوامض―

.ةويفنضجليهض36تح اثضقنظامضقراءققهمضةيلت ضقمت ضقرهء ضع كقينضح لوامض―



ا  إنجازات النقل النهري: سادسا

2020إلى عام 2014خالل الفترة  من عام 



مشروعات النقل النهري 

2024ةويتكضجليهضض  سضبتمض(  1.850) ةذءع ضعحإجاترسضتلوامض( 20)توضقر ختيطضر لايجضةذءعبتبضحإجاترسضبــ دض

فسمضع اتامضجمفكضاسض ةتطنض( 4)طوضعكاةضطات وضب دض479توضقتن هت ضةنضق قرمضقم لتقتبضةال يمضرامتاتبضحإجاترسض طفقلض  

.ةويفنضجليهض141حإجاترسضتلوامضضسلفقبضقرمتحنم6ةذءعبتبضكئيميمضروتءقضقراال يمضضماللضقرـــض( 4)ة اءقمضحــض

ةويتكضجليهض1.1ةذءع ضكئيميمضحإجاترسضتلوامض( 6)عجتك ضتلايجضب دض:

ةويفنضجليهض402.95قرلفحتكامضح لوامض/ قتسلل كامضبهءضقرءاتحضقرهحيءىض/ تتفاءضقرتءاقضقراال سضضقرنت ءوض―

ةويفنضجليه42.0672 سفقنضح لوامض/ تتفاءضقرتءاقضقراال سضقرنت ءوض―

ةويفنضجليه51.887دةيتطضح لوامض/ تتفاءضقرتءاقضقراال سضقرنت ءوض―

ةويفنضجليه177.2ح لوامضRISإنذت ضقرهليمضقراعوفةتتيمضرلهءضقرلي ض―

ةويفنضجليه33.5قإلساتبيويمضح لوامض/ تتفاءضقرتءاقضقراال سضقرنت ءوض―

عقنذت ضةءطزض ERP ))ةيللمضقإلدقكوضقراتريمضعقإلدقكامضعقراخت نضةءققهمضعتحلوضةءطز ضدقم ضقرهيئمضحتت تامضقرسضقنذت ضشهلمض―

.ةويفنضجليهض13.5م ةمضقرافقطلينضح لوامض



مشروعات النقل النهري 

ةويفنضجليهضعةنضق اهتضض( 609) ةذءع ضكئيمسضضحإجاترسضتلوامض( 10)عةختطضقره  ضاسضتلايجضب دض:

.ةويفنضجليهض100قتسلل كامضح لوامض/ قس لاتلضتتفاءضقرتءاقضقراال سضقرنت ءوض―

.مليون جنيه 150بتكلفة ( الشمندورات ) اسوان وتركيب المساعدات المالحية / استكمال تطوير الطريق المالحي القاهرة ―

.ةويفنضجليه350طفحء ضبوف ضبوسض فاسضقراتر ضح لوامض2قنذت ضب دض―

.ةويفنضجليهض10كاةضطات وضعتتفاءضقرف  قبضقرلهءامضح لوامض―



قطاع الطرق والكباري



الحمرالبحر / طريق سوهاج 

المشروع القومي للطرق

السويس/ طريق القاهرة 



الحربنها / طريق شبرا الطريق الدائري القليمي

المشروع القومي للطرق



المشروع القومي للطرق

شرم الشيخ/ النفق طريق 



شرم الشيخ/ النفق طريق 

المشروع القومي للطرق

شرم الشيخ–بوابة تحصيل الرسوم عيون موسي-بوابة تحصيل الرسوم 



أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا/ تطوير طريق القاهرة 

المشروع القومي للطرق



أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا/ تطوير طريق القاهرة 

المشروع القومي للطرق

كوبري تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الصحراوي الغربي



أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا/ تطوير طريق القاهرة 

المشروع القومي للطرق



أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا/ تطوير طريق القاهرة 

المشروع القومي للطرق



الواحات / أكتوبر 6تطوير وإزدواج طريق 

المشروع القومي للطرق



محاور النيل



كوبري بني مزار على النيلمحور طلخا على النيل

محــاور النيل



كوبري بنها على النيلمحور الخطاطبة على النيل

محــاور النيل



محور طما على النيلمحور جرجا على النيل

محــاور النيل



بمحافظة بنى سويفمنصور علي النيل  محور عدلى 



بمحافظة بنى سويفمنصور علي النيل  محور عدلى 

كوبري النيل



بمحافظة القاهرةحلوان علي النيل  محور 

كوبرى النيل



كوبرى النيل

المنياعلي النيل بمحافظة محور سمالوط 



كوبرى النيل

المنياعلي النيل بمحافظة محور سمالوط 



كوبرى النيل

بمحافظة قناقوص علي النيل  محور 



كوبرى النيل

بمحافظة أسوانكالبشة علي النيل  محور 



الكبارى العلوية



كوبرى اجا علوى 

الكباري العلوية

كوبرى دهشور العلوى



كوبرى قوص العلوى

الكباري العلوية



كوبرى دمنهور العلوى

الكباري العلوية



المنصورة/ أسنيت على طريق بنها كوبرى 

الكباري العلوية



المنصورة/ العلوى على طريق بنها كوبرى بشال 

الكباري العلوية



المنصورة/ على طريق بنها العلوى كوبرى طنامل 

الكباري العلوية



المنصورة/ كوبرى صهرجت العلوى على طريق بنها 

الكباري العلوية



ةالمنصور/ على طريق بنها العلوى كوبرى كفر شكر 

الكباري العلوية



العلوى109كوبرى كم

الكباري العلوية



الطرق الرئيسية بين المحافظات



قنا الصحراوي الغربي –ازدواج طريق سوهاج 

الطرق الرئيسية بين المحافظات



قنا الصحراوي الغربي –ازدواج طريق سوهاج 

الطرق الرئيسية بين المحافظات



كفر الشيخ / طريق طنطا 

الطرق الرئيسية بين المحافظات



المطار-سيدى كرير 

الطرق الرئيسية بين المحافظات



المطار-سيدى كرير 

الطرق الرئيسية بين المحافظات



الغردقة -استخدام معدات التدوير في طريق رأس غارب 

استخدام المعدات الحديثة في أعمال رصف الطرق



فوكة-استخدام معدات التدوير في طريق الضبعة 

استخدام المعدات الحديثة في أعمال رصف الطرق



جنزور-استخدام معدات التدوير في طريق بركة السبع 

استخدام المعدات الحديثة في أعمال رصف الطرق



سيدي عبد الرحمن-استخدام معدات التدوير في طريق الضبعة 

استخدام المعدات الحديثة في أعمال رصف الطرق



قطاع السكك الحديدية



اإلسكندرية / علي خط القاهرة تطوير نظم اإلشارات 

مزلقانبرج اشارات 

شاشات التحكم  كابولي سيمافورات 



برج اشـــارات كفر الدوار

اإلسكندرية / علي خط القاهرة تطوير نظم اإلشارات 



برج اشـــارات قها

اإلسكندرية / تطوير نظم اإلشارات علي خط القاهرة 



برج اشـــارات مغاغة

اإلسكندرية / تطوير نظم اإلشارات علي خط القاهرة 



برج اشارات الروضة

اإلسكندرية / تطوير نظم اإلشارات علي خط القاهرة 



برج اشـــارات قويسنا

اإلسكندرية / تطوير نظم اإلشارات علي خط القاهرة 



اإلسكندرية / تطوير نظم اإلشارات علي خط القاهرة 

برج اشـــارات جزيرة شندويل



اإلسكندرية / تطوير نظم اإلشارات علي خط القاهرة 

برج اشـــارات جزيرة شندويل



تطوير المزلقانات



تطوير المزلقانات علي خطوط السكة



تطوير المزلقانات علي خطوط السكة



تطوير المزلقانات علي خطوط السكة

مزلقان نشرت
مزلقان كالبشة



تطوير المحطات



تطوير وتحسين محطات السكة الحديد

مصر برمسيسمحطة 



تطوير وتحسين محطات السكة الحديد

سيدى جابرمحطة 



تطوير وتحسين محطات السكة الحديد

محطة دمنهور



تطوير وتحسين محطات السكة الحديد

محطة دمنهور



تطوير وتحسين محطات السكة الحديد

محطة دمنهور



تطوير وتحسين محطات السكة الحديد

محطة بورسعيد



تطوير وتحسين محطات السكة الحديد

محطة جنيفة



رارات تم التخطيط لبدء تنفيذ محطة سكة حديد الصعيد باإلضافة إلى ورش للج

تجارى بمنطقة بشتيل والعربات ومول 



رارات تم التخطيط لبدء تنفيذ محطة سكة حديد الصعيد باإلضافة إلى ورش للج

تجارى بمنطقة بشتيل والعربات ومول 



رارات تم التخطيط لبدء تنفيذ محطة سكة حديد الصعيد باإلضافة إلى ورش للج

تجارى بمنطقة بشتيل والعربات ومول 



رارات إلى ورش للجالصعيد باإلضافة تم التخطيط لبدء تنفيذ محطة سكة حديد 

تجارى بمنطقة بشتيل والعربات ومول 



رارات إلى ورش للجالصعيد باإلضافة تم التخطيط لبدء تنفيذ محطة سكة حديد 

تجارى بمنطقة بشتيل والعربات ومول 



رارات إلى ورش للجالصعيد باإلضافة تم التخطيط لبدء تنفيذ محطة سكة حديد 

تجارى بمنطقة بشتيل والعربات ومول 



تطوير الورش



ورش الفرز

ورش السكة الحديدتطوير 



ورش السكة الحديدتطوير 

ورش الفرز



ورش السكة الحديدتطوير 

ورش الفرز



ورش السكة الحديدتطوير 

ورش العباسية


