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      2018                                                                                                                                       التعريف بالشركة 

 تعريف الشركة  
متخصصة في  وهي 1995أنشئت عام  هي شركة مصرية"مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج)" 

هي ، و الصلبة بلديةفات الالمخل والتخلص من معالجةمشروعات المعدات تصميم وتوريد نظم و 
أخرى شركة   تضمصة في تقديم الخدمات البيئية، و إحدى الشركات المملوكة لمجموعة متخص

مشروعات جمع ونقل المخلفات "ايكارو"  المتخصصة في تشغيل وصيانة و هى شركة شقيقة 
  .البلدية الصلبة ومعالجة المخلفات الزراعية

تعمل مجموعة إنتاج & ايكارو تحت مظلة شركة القلعة وهي شركة رائدة في مجال األسهم 
تخصص للتحكم صندوق قطاعي م 19الخاصة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا فهي تمتلك 

 15مليار دوالر أمريكي وتوسع نطاقها الجغرافي ليشمل  9بشركاتها, فبلغت قيمة استثماراتها 
دولة من خالل قطاعات مختلفة وتشمل األسمنت والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والتعدين 

  والتمويل والنقل.
, باإلضافة إلي مقرها الرئيسي في الفرص المتاحة في أفريقيا والشرق األوسطبشركة القلعة  تهتم

لها في نيروبي وكينيا كجزء  فرعافتتحت  2010وفي عام  ،في العاصمة الجزائرية فرعهاالقاهرة و 
من توسعها في شرق أفريقيا مع استحواذها علي حصة مسيطرة في سكك حديد وادي ريفت, 

   ومشغل السكك الحديدية الوطنية في كينيا وأوغندا.
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في الجودة واأليــزو  9001تطبق شركة إنتاج نظام الجودة وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية األيزو 
 في مجال السالمة والصحة المهنية. 18001في مجال البيئة واأليزو  14001

  

  
المتكاملة  دارةاإلنتاج" أن نشارك ونبقى على أعلى مستوى من التقدم في مجال إ" شركةهدفنا في 

هذا ب على كل ما يتعلق التركيزو التخصص و  التخلص من المخلفاتو  افة مشروعات المعالجةلك
 .ما يميزنا، وهذا المجال

 

اإلمارات العربية  ون سلطنة عما –فى  مسقط  للشركة بإنشاء فرعينقامت شركة إنتاج 
 لألنشطة الهندسية والبيئة  شركة انتاجتحت إسم   المتحدة

  
مصانع تدوير المخلفات الصلبة وٕانتاج السماد و  ةصحيالمدفن ال الخبرة في تصميم وبناء

 العضوي 

  
قامت إنتاج بإنشاء  2004ة منذ إنتاج متخصصه في إنشاء وتصميم ومعالجة النفايات الصلب

   و اإلمارات. مصر وعمان ونيجيريا وسوريائيسية في مدافن ر  8تصميم و 
  

لمصانع تدوير المخلفات الصلبة وٕانتاج السماد  كما تقدم إنتاج مجموعة من الخدمات المتكاملة
  كما يلى: العضوي
  مصانع تدوير المخلفات الصلبة وٕانتاج السماد العضوي 

 .مشروعات تسليم مفتاح 

 .توفير المعدات الالزمة 

 ): شهادات األيزو2شكل رقم (
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 ات و التصميمات الهندسية.تقديم الخدم 

 .مشروعات إدارة المخلفات الزراعية 

 مشروعات المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة. 
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  عقدًا لتوريدبتوقيع مع  شركه المعادي للصناعات الهندسيه شركة  قامت 2018فى 

من مصنع نجع حمادى للسماد العضوى  لكالً  النتاج الوقود البديل معدات وتركيب
مصنع سيدى سالم/بيال بمحافظة  - مصنع دفرة/المحلة بمحافظة الغربية   -بمحافظة قنا
 كفر الشيخ

 

  لألنشطة الهندسية والبيئة هى شركة إماراتية بتوقيع عقد   شركة انتاج قامت 2018فى
اإلمارات العربية المتحدة عقدًا  - حكومة رأس الخيمة   - خدمة إدارة النفايات  مع

لالعمال االستشارية للتصميم واإلشراف والدعم الفني لمصنع السماد العضوي بالمدفن 
تكون انتاج مسئولة في مرحلة التصميم عن تقديم التقرير و  الصحي بموقع الجزيرة

خاصة النهائي و إعداد الرسومات والمواصفات الفنية للطرق والبنية التحتية للمباني ال
بالمصنع وتشمل وضع المعايير التصميمية و وضع خطة العمل الرئيسية و إعداد 
التقرير المبدئي عن التصميم واختبار المنتج والموقع العام واالعمال المدنية وقائمة 

شهور وتوفير الدعم الفنى لمدة  6بالمعدات الميكانيكية واالشراف علي اعمال البناء لمدة 
 شهور. 3

 
 

  بتوقيع عقد  لألنشطة الهندسية والبيئة هى شركة إماراتية  شركة انتاجقامت  2018فى
بلدية مدينة الشارقة لمشروع إنشاء حفرة طمر جديدة فى مكب النفايات بمنطفة   مع

الصجعة والمشروع يتكون من إنشاء خليتين (خلية مخلفات صلبة و خلية مخلفات 
 أشهر. 6خطرة) ومدة المشروع 

  

  قديم الخدمات التالية:تقوم انتاج بت
  أعمال التوريد والتنفيذ الخاصة بنظام التبطين ، نظام تجميع والتخلص من مياه الرشيح

 ونظام التخلص من الغازات.

 .إجراء اإلختبارات الخاصة بمواد العزل وٕاختبار إجهاد القص للتربه 

 بعةإعداد الجداول الزمنية والتقلرير الخاصة بسبب األنجاز للمشروع والمتا 

  إدارة المشروع وٕاعداد خطط السالمة والصحة المهنية والمخاطر والجودة وخطط التوريد
 واإلدارة المالية للمشروع.

 .اإلشراف على تنفيذ األعمال الترابية للخلية والطرق 
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  لألنشطة الهندسية والبيئة هى شركة عمانية تتكون من   شركة انتاجقامت  2017فى
وعة األنشطة الهندسية(إنتاج) والشركة المصرية لتدوير ثالث شركات وهم شركة مجم

    المخلفات الصلبة (إيكارو) وشركة سلسبيل للتجارة والمقاوالت.
  

 - حكومة رأس الخيمة   - خدمة إدارة النفايات قامت شركة انتاج بتوقيع عقد معحيث 
 2م 30,000ة بمدفن الجزيرة بسع 3اإلمارات العربية المتحدة عقدا لتصميم وانشاء خلية 

  للخلية.
  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:

 .التنسيق مع المعنيين بالمشروع ومقاولى الباطن 

 .اإلشراف على أعمال التنفيذ 

 .اإلشراف على األعمال الترابية 

 (البطانة) توريد وتركيب طبقات العزل 

 .توريد وتركيب نظام تجميع مياه الرشيح والتخلص منها 

 ضخة سحب مياه الرشيح.توريد وتركيب م 

 .تسليم المشروع 

 .إعداد الخطط والتقارير بتوريد كال من  طبقات العزل ونظام تجميع ونقل مياه الرشيح 

 .إعداد الجدول الزمنى للمشروع  
  

  تأهيل ورفع كفاءة ل ، قامت شركة انتاج  بتوقيع عقدًا مع شركة تيتان لألسمنت2016في
  .سنور)- سمسطا- فظة بني سويف (الواسطىمصانع تدوير المخلفات الصلبه بمحا

الكشف على جميع المعدات  وتوريد قطع غيار جديدة بدال من انتاج  بسوف تقوم 
الميكانيكية  األجزاء التالفة وتركيب وٕاعادة تجميع جميع المستلزمات والملحقات للمعدات

 المصانع فاءة ال الكهربائية ورفع كالثابتة والمتحركة وتاهيل المباني المدنية و االعم
 كالتالي:لمصنع سنور توريد معدات جديدة و 

 طيسياالالقط المغن 

 المنخل الدوار 

 سير تجميع المادة العضوية 

 سير المادة العضوية 

 ماكينة تفتيح االكياس 

  طن 60ميزان بسكول 
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 لألنشطة الهندسية والبيئة هى شركة عمانية تتكون من ثالث شركات وهم   شركة انتاج
األنشطة الهندسية(إنتاج) والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة  شركة مجموعة

قامت شركة انتاج بتوقيع عقد مع الشركة  ،(إيكارو) وشركة سلسبيل للتجارة والمقاوالت
بالمدفن الصحى فى  2القابضة العمانية للخدمات البيئية عقدا لتصميم و انشاء خلية 

  للخلية. 2م 94,500بركة بسعة 
  

  وم انتاج بتقديم الخدمات التالية:سوف تق
  .حفر و تهذيب و دمج لقاع خلية المدفن الصحى 

 .بناء الساتر الترابى 

 .إنشاء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة وتجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح 

 .بناء ابآر مراقبة المياه الجوفية 

  و تجميع سائل الرشيح  وبحيرة تدبير المواد الالزمة لبناء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة
 رشيح.

    توفير القوى العاملة المتخصصة والمعدات االزمة لبناء خلية الدفن الصحى و أنظمة
 لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح.

  
  لقد وقعت شركة انتاج عقد تعاون مشترك مع شركة الحوقانى المتحدة العمانية وقاموا

قد مع الشركة القابضة العمانية للخدمات البيئية لتصميم و انشاء مدفن صحى بتوقيع ع
  للخلية. 3م 60,000فى خصب بسعة 

  

  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:سوف 
  .حفر و تهذيب و دمج لقاع خلية المدفن الصحى 

 .بناء الساتر الترابى 

 يح  وبحيرة رشيح.إنشاء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة وتجميع سائل الرش 

 .بناء ابآر مراقبة المياه الجوفية 

  تدبير المواد الالزمة لبناء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح  وبحيرة
 رشيح.

    توفير القوى العاملة المتخصصة والمعدات االزمة لبناء خلية الدفن الصحى و أنظمة
  الرشيح  وبحيرة رشيح.لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل 
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 توريد معدات انتاج الوقود ل قامت شركة انتاج  بتوقيع عقدًا مع شركة تيتان لألسمنت
 .االسكندريه –  1ابيس  البديل

  

  سوف تقوم انتاج بتوريد معدات كالتالي:
  .المنخل الدوار 

 .ماكينة فصل بالهواء 

 .سير التوزيع 

 .سير ناقل المواد الخفيفة 

 الثقيلة. سير ناقل المواد 

 .سير المادة العضوية 

 .سير تغذية ماكينة فصل الهواء 
  

عقدًا لتطوير المحطة  جمهورية السودان –والية الخرطوم لقد وقعت شركة انتاج مع  ،2014في 
  الوسيطة  بوالية الخرطوم.

  

  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:
تركيب المعدات ، لمعدات الموردةألعمال الكهربائية ل، اتوريد المعدات الكهروميكانيكية

  .بدء تشغيل المحطة والتدريب لمدة أسبوعو  الكهروميكانيكية الموردة
  

  560تصميم وتصنيع لعقدًا  جمهورية السودان –والية الخرطوم وقعت شركة انتاج مع 
  حاوية للنفايات المنزلية.

  

  ي للتعاون  األملانية الشركةمع وقعت شركة انتاج فى اطار الشركة المحدودة  عقدا GIZ)( الدو
  15 بطاقةالقائم  للتعاون الدولى للتنمية لتأهيل وحدة  فرز وٕاعادة تدوير المخلفات الصلبة 

  طن/ ساعة.

  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية: 
إعادة بدال من األجزاء التالفة وتركيب و جديدةتوريد قطع غياروالكشف على جميع المعدات 

  .للمعداتلزمات والملحقات جميع المستتجميع 
  

  شركه ابو  زعبل للصناعات الهندسيه وقعت شركة انتاج مع(AZE)  100(مصنع( - 
    ماكينات التقليب والتهويه 6عقدا لتوريد عدد  بجمهورية مصر العربية
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  عقدًا  بجمهورية مصر العربية شركه المعادي للصناعات الهندسيهوقعت شركة انتاج مع
 .س مرفوضات متواصلة مزودة بسيور التغذيةمكاب 3لتوريد عدد 

  
 ي للتعاون  األملانية الشركة وقعت شركة انتاج مع عقدا فى اطار الشركة   GIZ)( الدو

 ( RDF )   للقمامة و انتاج بدائل الوقود المحدودة للتعاون الدولى للتنمية النشاء خط فرز
 طن/ ساعة. 15بطاقة 

    تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:
 لكهربائية والمدنية الالزمة للخطالقيام بجميع األعمال ا، ميع و توريد المعدات الميكانيكيةتج
  القيام باالختبارات وتجارب بدء التشغيل للخط.و 

  
  نشاء ة للخدمات البيئية عقدًا لتصميم وإ لقد وقعت شركة انتاج مع الشركة القابضة العماني

  للخلية. 3م 2,000,000مدفن صحى فى ثومريت بسعة 
  

  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:
  .حفر و تهذيب و دمج لقاع خلية المدفن الصحى 

 .بناء الساتر الترابى 

 .إنشاء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة وتجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح 

 .بناء ابآر مراقبة المياه الجوفية 

 زات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح  تدبير المواد الالزمة لبناء أنظمة لتجميع الغا
 وبحيرة رشيح.

    توفير القوى العاملة المتخصصة والمعدات االزمة لبناء خلية الدفن الصحى و أنظمة
 لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح.

  
) Konsadem Associates LTDمــع شــركة ( وقعــت شــركة إنتــاج عقــد مشــاركة ،2012فــي 
دفن الصـــحى تشـــمل جميـــع المبـــانى، الميـــزان ، مـــالح بلديـــة الجـــوس لتصـــميم وتوريـــد وبنـــاء اللصـــ

لتوريــد وبنــاء ، و تــم توريــد عقــدًا اخــر  موقــع العــام، أمــن الموقــع والمرافــقالطــرق، أعمــال التجميــل لل
  وحدة فرز كاملة كمشروع تسليم مفتاح (مرحلة التصميم). 

  شركة إنتاج ستقدم الخدمات اآلتية:
، ة العمل الرئيسيةاستكشاف الموقع ، عمل مسح للموقع، تطوير خطال العمل يشمل اختيار و مج

شهور  6التدريب لمدة إعداد الرسومات المبدئية والنهائية و تصميم الوثائق، أيضا إدارة البناء 
، إعداد الحسابات الالزمة لجميع مكونات المشروع.، وضع المعايير التصميمية، على التشغيل
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, مصنع إنتاج السماد MRF اد الرسومات والمواصفات الفنية للطرق والبنية التحتية للمباني,إعد
 ٕاعداد التكلفة التقديرية للقياسات الهندسية.و  (Epe Site)العضوي, والدفن الصحي

  
  نشاء وحدة تحويل المخلفات الصلبة الى عقدًأ إل وقعت شركة انتاج مع شركة يونيتد للبيئة

  .سترجاع المفروزاتسماد عضوي و إ
تقوم إنتاج بتصميم نظم المعالجة المستخدمة في المصنع وعمل دراسة علي الموقع وعمل 
التصميمات لألعمال الميكانيكية والكهربية والمدنية وتزويد المشروع بكافة المعدات الالزمة 

  .لتشغيل المشروع 
  

لتصميم ة الهندسية (إنتاج) نشاءات العسكرية  مع مجموعة األنشطإلتعاقدت شركة ا ،2011في 
  .طن/يوم 126طاقة  سوريا  -وتوريد وبناء وتشغيل وتدريب مصنع طرطوس للدفن الصحى

لخليـــة الـــدفن الصـــحى وفقـــا للمعـــايير القياســـية   EPCشـــمل الباعمـــال التصـــميم وت تقـــوم إنتـــاج
الجريــان  ميــزان، مبنــى اإلدارة، المعمــل، الطــرق، 2ونظام إدارة سائل الرشــيح، عــدد   USEPAلل

  السطحى، أعمال التسييج. 
و تــم توقيــع عقــد أخــر لمشــروع تصــميم وتوريــد وتركيــب وتشــغيل التجهيــزات الميكانيكيــة والكهربائيــة 

  .طن/ يوم 315طاقة  مصنع معالجة المخلفات الصلبةالخاصة ب
تقـــوم إنتـــاج بتصـــميم نظـــم المعالجـــة المســـتخدمة فـــي المصـــنع وعمـــل دراســـة علـــي الموقـــع وعمـــل 

ميمات لألعمــــال الميكانيكيــــة والكهربيــــة والمدنيــــة وتزويــــد المشــــروع بكافــــة المعــــدات الالزمــــة التصــــ
  .لتشغيل المشروع 

  
  منخل متحرك والذي يقوم  2لتوريد عدد عقدًا الوكالة الفنية العمانية وقعت شركة انتاج مع

ساعة. طن/  3-2بفصل الجزيئات الصغيرة حجمًا عن األكبر منها والطاقة اإلنتاجية له 
ماكينة فرم والتي تقوم بطحن أنواع مختلفة من المخلفات الزراعية الجافة مثل  2وتوريد عدد 

  .طن/ ساعة. 1.5حطب الذرة والطاقة اإلنتاجية لها 
  
 لتوريد وتركيب المحطة الوسيطة للمخلفات  عمان عقداً  –بلدية مسقط  مع  وقعت شركة انتاج

  .الصلبة
لجة المستخدمة في المصنع وعمل دراسة علي الموقع وعمل تقوم إنتاج بتصميم نظم المعا

التصميمات لألعمال الميكانيكية والكهربية والمدنية وتزويد المشروع بكافة المعدات الالزمة 
  لتشغيل المشروع وعمل االختبارات والتدريب والمساندة الفنية للتشغيل.
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المملكة العربية السعودية  -قاوالتمجموعة سدر للتجارة والموقعت شركة انتاج مع   ،2009في 

  لتوريد وبناء وحدة كاملة الفرز كمشروع تسليم مفتاح. جدة  عقداً  –
قامت إنتاج بتصميم نظم المعالجة المستخدمة في المصنع وعمل دراسة علي الموقع وعمل 

زمة التصميمات لألعمال الميكانيكية والكهربية والمدنية وتزويد المشروع بكافة المعدات الال
  لتشغيل المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.

  
 لتوريد وبناء وحدة كاملة  عقداً جمهورية السودان  -شركة أم درمان مع  وقعت شركة انتاج

  الفرز كمشروع تسليم مفتاح.
قامت إنتاج بتصميم نظم المعالجة المستخدمة في المصنع وعمل دراسة علي الموقع وعمل 

لألعمال الميكانيكية والكهربية والمدنية وتزويد المشروع بكافة المعدات الالزمة التصميمات 
  لتشغيل المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.

  
 مع مديرية الزراعة / اتحاد المجالس الزراعية بمحافظة الوادى الجديد  وقعت شركة انتاج– 

الت وماكينات وتجهيزات معملية لزوم إنشاء وريد معدات آجمهورية مصر العربية عقدًا لت
  وتشغيل مصنع تدوير مخلفات النخيل بالخارجة.

توريد ، التوصيف للعمليات والتوريداتالتصميم و  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:
 التركيب واإلشراف على االختبارات وبدء التشغيل.و المعدات 

  
 جمهورية مصر العربية، عقداً  –اإلسكندرية  - يولياف شركةمع  وقعت شركة انتاج ،2008في 

لتوريد منخل للمخلفات الصلبة المنزلية لفصل المادة العضوية والمرفوضات من المخلفات الصلبة 
  المنزلية

  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:
 توريد المنخل  
 .اإلشراف على التنفيذ والتركيب واالختبارات وبدء التشغيل 

  
 المملكة العربية  -مع شركة تجميع المخلفات وٕاعادة تدويرها (ميبكو) ت شركة انتاجوقع

  جدة،  لتوريد وٕانشاء وحدة كاملة للفرز كمشروع تسليم مفتاح. –السعودية 
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قامت إنتاج بتصميم نظم المعالجة المستخدمة في المصنع وعمل دراسة علي الموقع  وعمل 
كهربية والمدنية وتزويد المشروع بكافة المعدات الالزمة التصميمات لألعمال الميكانيكية وال

  لتشغيل المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.
  
 صميموقعت شركة انتاج عقدا مع شركة أبو قير للصناعات الهندسية وذلك عن ت ،2007في 
 .بمحافظة بنى سويف مدفن صحى للمخلفات الصلبةال

، عمر الخلية حافظة بنى سويفبم ى قرية غياطة بصحراء الشرقيةتم تشييد المدفن الصحى ف
طن/ يوم . وتم إختيار الموقع بحيث يكون قابل للتوسعات  100عام و طاقة استيعابية 

المستقبلية بجانب الخلية الحالية وباستخدام نفس المنشآت ( االدارية والميزان ) ويتم تحويطه 
  فدان. 6.18ية للمشروع بأسالك شائكة حيث تبلغ المساحة الكل

وتعاقدت محافظة بني سويف من خالل القطاع الفني لديها مع وزارة اإلنتاج الحربي  على تطوير 
طن/يوم)  160ورفع كفاءة مصنع الوسطي الي مصنع لتدوير القمامة إلي سماد عضوي (طاقة 

  لخدمة المحافظة.
  
 مسال فى العالم بقطر, أثناء شركة شل بإنشاء أكبر مصنع للغاز المع  وقعت شركة انتاج

الف عامل لخدمة هذا العدد تم  50فترة اإلنشاء سوف يتم بناء مجمع للعاملين يضم حوالى 
إنشاء وحدة وسيطة لتدوير المفروزات ونقل المخلفات األخرى إالى المدفن الصحى الذى يبعد 

  كم عن المجمع . 80
  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:

 و التوصيف للعمليات والتوريدات التصميم 

 (مكابس، كسارات زجاج وبالستيك، حاويات ) توريد المعدات 

 إعداد كتيبات التشغيل للمعدات والمصنع  
 .التركيب واإلشراف على االختبارات وبدء التشغيل 

  
 وزارة التنمية المحلية من خالل القطاع الفني لديها مع وزارة اإلنتاج مع  وقعت شركة انتاج

) مصنع لتدوير القمامة إلي سماد عضوي (طاقة  19تطوير ورفع كفاءة عدد ( على ربي الح
  خدمة المحافظات والمدن والمراكز.للمرحلة الخامسة وذلك ل طن/يوم)320طن/يوم، 160

تقوم إنتاج بتصميم نظم المعالجة المستخدمة في المصنع وعمل دراسة علي الموقع وعمل 
كية والكهربية والمدنية وتزويد المشروع بكافة المعدات الالزمة التصميمات لألعمال الميكاني

  لتشغيل المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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  زمة لعمليات التوفير جميع المعدات المع وزارة الدولة لشئون البيئة ل شركة انتاجتعاقدت

جمهورية مصر  –الدقهلية  –القليوبية  –الغربية  –لمحافظة الشرقية  الجمع والنقل والمعالجة
 العربية.

 

 عقداً  الشركة العامة لألعمال والخدمات فى الجبل األخضر مع وقعت شركة انتاج ،2006في 
لمشروع الدعم الفنى لتشغيل وصيانة ومراقبة الجودة للسماد الناتج من المخلفات الصلبة المنزلية 

  فى مدينة البيضاء
  
) مصنع لمعالجة  2عدد (تاج مع وزارة اإلنتاج الحربي عقدًا إلقامة وقعت شركة ان، 2005في 

  -دقهلية) محافظة ( 2. 1قالبشو ب .قش األرز هذا وتحويله إلى سماد ليستفيد منه النبات
  جمهورية مصر العربية.

 

 شركة  مع شركة انتاج وقعتMS SMART  مشروع تصميم وٕانشاء مصنع معالجة عقدًا ل
تحويلها إلى سماد عضوى واسترجاع المفروزات إلنشاء هذا المشروع المخلفات الصلبة و 

  .ماليزيا –كوتا كنابالو  بمدينةكتسليم مفتاح 
  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:

  إعداد المسح الطوبوغرافي وعمل الجسات للتربة وٕاعداد التصميم وتحديد االحتياجات
, التصميمات التفصيلية والهندسية لكل األعمال والمواصفات للمعدات والمكونات المحلية

  المدنية والمعمارية والكهربية.
 .توريد المعدات المستوردة  
 .اإلشراف على التنفيذ واإلنشاء واالختبارات وبدء التشغيل 

 

 ٕانشاء وحدة فرز لرفع مشروع تصميم وتوريد و لعقدًا أونكس شركة  مع شركة انتاج وقعت
 كفاءة المنتزه 

  إنتاج بتقديم الخدمات التالية: قامت شركة
  إعداد المسح الطوبوغرافي وعمل الجسات للتربة وٕاعداد التصميم وتحديد االحتياجات

والمواصفات للمعدات والمكونات المحلية, التصميمات التفصيلية والهندسية لكل األعمال 
  المدنية والمعمارية والكهربية.

 .توريد المعدات المستوردة  
 تنفيذ واإلنشاء واالختبارات وبدء التشغيل.اإلشراف على ال  
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تعاقدت محافظة القاهرة مع شركة المصرية لتدوير المخلفات( ايكارو)  حتي االن،  2004 في 

قامت ، على تقديم الخدمات المتكاملة لمعالجة النفايات الصلبة ودفنها لمنطقة جنوب القاهرة
ميمات المدفن كمقاول رئيسى لشركة شركة إنتاج (مجموعة األنشطة الهندسية) بإعداد تص

طن/ يوم من المخلفات البلدية الصلبة  3000 – 2000يهدف المشروع إلي استقبال  ايكارو.
  والصناعية (غير الخطرة) والتي يتم تجميعها للقيام بالعمليات التالية: 

  الدفن الصحي  -التدوير  -إنتاج السماد العضوى  -الكمر -عملية الفرز
 

  متضمنة للمشروع:األنشطة ال
 .عمل دراسة وتقارير عن تقييم األثر البيئى  
 .عمل تقارير جسات  
 .مسح الموقع  
  إعداد تقارير مبدئية و نهائية عن الدفن الصحى والبنية التحتية (مبانى اإلدارة– 

 –الطرق،...... ) وأيضًا تصميم خاليا المدفن الصحى  –الميزان  –ورش العمل 
  بحيرة الرشيح -نظام التخلص  –ائل الرشيح  تجميع س –نظام التبطين 

  الطرق  –مصنع الفرز والكمر والتدوير  -تأمين الموقع  –أعمال التجميل والتشجير
  الداخلية

  ضبط و ضمان الجودة ، خطوات طريقة التنفيذ ، تنفيذ كل األعمال المدنية
 واألنشائية.

  
مصانع لتدوير القمامة إلي سماد  32اء إلنش وزارة اإلنتاج الحربيإنتاج مع  تعاقدت ،2003في 

لخدمة  خالل خطة المرحلة الثانية والثالثة والرابعة طن/يوم) 320و  160عضوي (طاقة 
  المحافظات والمدن والمراكز.

تقـــوم إنتـــاج بتصـــميم نظـــم المعالجـــة المســـتخدمة فـــي المصـــنع وعمـــل دراســـة علـــي الموقـــع  وعمـــل 
بيــــة والمدنيــــة وتزويــــد المشــــروع بكافــــة المعــــدات الالزمــــة التصــــميمات لألعمــــال الميكانيكيــــة والكهر 

  لتشغيل المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
 

مشروع تصميم وتوريــد وٕانشــاء ، لليبيا – جهاز حماية البيئة بطرابلس إنتاج مع تعاقدت ،2001في 
  .طن/ يوم 500وحدتي فرز لرفع كفاءة مصنع السواني بطاقة 

تنفيذ وحدات رفــع الكفــاءة وٕادخالهــا بالخدمــة وقــد تــم تنفيــذ كــل األعمــال ضــمن مجموعــة مــن وقد تم 
التعاقــدات تشــمل تشــغيل وٕادارة المصــنع وقــد ســاهم إنتــاج المصــنع مــن الســماد العضــوي فــي تنميــة 
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المشروعات الزراعية بالجماهيرية وبخاصة مشروع زراعة النخيــل علــي نطــاق واســع باإلضــافة إلــي 
  .اعات المختلفةأنواع الزر 

  
  
  
 جهاز حماية البيئة بشعبية طرابلس لتوريد وتركيب وتشغيل مصنع  مع شركة انتاج وقعت

طن/ يوم وهو يعمل بكفاءة كاملة منذ عام  230لتحويل القمامة إلي سماد عضوي بطاقة 
  وحتي اآلن. 2002

  
اء وحــدات علــى مشــروع تصــميم وٕانشــ  ســوق العبــورجهــاز  شــركة إنتــاج مــع تعاقــدت ،2000فــي 

  تدوير مخلفات سوق العبور وتحويلها إلي سماد عضوي
وقامــت إنتــاج بتصــميم وصــف نظــام المعالجــة للمشــروع وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات المحليــة 
الالزمـــــة للمشـــــروع و رســـــومات تفصـــــيلية لتصـــــميم المعـــــدات الميكانيكيـــــة وشـــــرح تفصـــــيلي لجميـــــع 

  األعمال الكهربية والمدنية.
  

ت شركة انتاج مع  وزارة اإلنتاج الحربــي عقــدًا إلنشــاء مصــنع لتــدوير القمامــة إلــي وقع ،1999في 
  جمهورية مصر العربية. -القاهرة -مايو15طن/ يوم) لخدمة مدينة  960سماد عضوي (طاقة 

  
جمهوريــة مصــر العربيــة علــى  –تعاقدت شركة إنتاج مع حي الزبــالين فــي اإلســكندرية  ،1995في 

  المشترك لمعالجة المخلفات الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي مشروع الكمر الهوائي
وقامــــت إنتــــاج بتصــــميم طــــرق المعالجــــة المختلفــــة، الوحــــدات الالزمــــة إلنشــــاء المشــــروع وتصــــميم 

  تفصيلي لجميع األعمال الالزمة للمشروع وهذه المجهودات انقسمت إلي أربع مراحل:
 التحليل الكامل لكافة احتياجات  جمع المعلومات عن الموقع وعن المشروع وعمل

 المشروع.

 . عمل مستندات العطاء واالتفاقات 

 .مرحلة التنفيذ 

 .تشغيل المصنع 
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 هدف الشركة  
آفــاق جديــدة ونكيــف  ا شركة من ذوي الخبــرة, نقــدم نهــج فعــال مــدعم بالطاقــة الالزمــة لتنفيــذنباعتبار 

بتكــرة حيثمــا كــان ذلــك مناســبًا فالمرونــة خــدماتنا لتلبيــة االحتياجــات الخاصــة ونســتخدم التقنيــات الم
  .والمنظور االيجابي من العناصر األساسية لتحقيق هذا المنهج

  
  
  
  
  
  
  
  
    

التشــــغيل والصــــيانة لمصــــانع معالجــــة  ،التركيــــب ،التصــــنيع ،مجــــاالت التصــــميمتبعــــًا لخبراتنــــا فــــي 
للمعالجــة جميــع أنحــاء العــالم المخلفــات البلديــة الصــلبة وطبقــًا لمعرفتنــا الجيــدة للــنظم المطبقــة فــي 

  أبعاد مختلفة وهي: ةالمخلفات فنقوم بدراسة المشروع من أربع هذه والتخلص من
 البعد البيئي  

وتحويــل المــواد  زيادة حجم المعالجة إلي الحد األقصي وذلك من خــالل فــرز المــواد القابلــة للتــدوير
 التـــي يـــتم دفنهـــا راكمـــة و أيضـــاالمت وبالتـــالي تقليـــل كميـــة المخلفـــات عضـــوي العضـــوية إلـــي ســـماد

تجنب وحدات الحــرق التقليديــة والتــي وأيضًا والمياه الجوفية والهواء  الماء يتم الحد من تلوث عليهو 
                                                           .تمنع تلوث الهواء

 القتصاديالبعد ا  
هــي فــي الواقــع مــواد ذات قيمــة عاليــة لحديــد والكرتــون كالزجــاج والبالســتيك واللتــدوير المواد القابلــة 

حيــث يمكــن إعــادة تــدويرها واســتخدامها. يمكــن تأســيس الصــناعات التحويليــة الثانويــة إلــي جانــب 
مصنع السماد والتــي يمكــن مــن خاللهــا إعــادة معالجــة المــواد القابلــة للتــدوير وتســويقها ســواء محليــًا 

  صادية وتتوفر فرص عمل إضافية.أو دوليًا وبالتالي تتولد عائدات اقت
  

 الستمراريالبعد ا  
فضـــًال عـــن المعـــدات المســـتخدمة مـــن أجـــل ضـــمان خفـــض التكـــاليف  تبســـيط العمليـــات التنفيذيـــة

  .الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة

  ): مصنع تصنيع المعدات بشركة إنتاج1صورة رقم (
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 جتماعيالبعد اإل  
ــــي بالكامــــل هــــو أكثــــر مالئمــــة للجوانــــب  ــــدًال مــــن اســــتخدام نظــــام آل ــــة ب اســــتخدام نظــــام العمال

 .ألنه يحارب البطالة ويتجنب ارتفاع التكاليف جتماعية في الشرق األوسطاال

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 مجال الخدمات  
  إنتاج الخدمات التالية:شركة تقدم 
 م معالجة المخلفات الصلبةتصميم نظ.  

  والدراسات التسويفيةالدراسات الفنية, العروض التقديمية. 

 تصميم وتحديد مكونات ومعدات المصنع. 

 ألعمال المدنية والكهربائيةاات الهندسية للمعدات الميكانيكية ورسومات الرسوم. 

 تقديم الدعم الفني أثناء التدريب والتشغيل وخدمات ما بعد البيع.اإلشراف علي التنفيذ. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : إستراتيجية شركة إنتاج في التعامل مع المخلفات)4شكل رقم (

 ): مشروع توريد وتركيب معدات المحطة الوسيطة بعمان2صورة رقم (
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 اعتبارات أساسية  
 المتقدمة استخدام أحدث التكنولوجيا. 

 ألســـاليب فـــي إدارة المخلفـــات الصـــلبة االتصـــال بالشـــركات العالميـــة إلدخـــال أحـــدث ا
 .المنزلية و الزراعية و النظم و التكنولوجيا المستخدمة

  النظــــر فــــي ظــــروف الشــــرق األوســــط بشــــأن المنــــاخ, مســــتويات التكنولوجيــــا والمــــوارد
 .البشرية, إلخ

  ًتبسيط وتجنب األنظمة األكثر تعقيدا. 

 لــي ســبيل المثــال الســمادإعــادة تــدوير المخلفــات إلنتــاج منتجــات مفيــدة للمنطقــة (ع 

 .)بدائل الطاقة لمصانع األسمنتو 

 الحرص على تلبية كافة متطلبات و احتياجات العمالء. 
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 : شركاؤنا الخارجيون  

 

  
فائقة إلدخال أحدث و انجح التكنولوجيات اختيار الشركات المشار إليها أعاله بعناية وقد تم 

  .لمشروعاتنا
  
  

): شركاء إنتاج الخارجيون1جدول رقم (
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 :شركاؤنا المحليون  
فى وقت و كبر المصنعيين فى مصر لتقديم معدات ذات جودة عالية أج مع شبكة من نتاإتتعاون 

     نتاج :فيما يلى بعض الشركات المعاونة إلو  إلى مصنعها الحالى بالعبورضافة قياسى باإل

 
  
  

  :شركاتنا الشقيقة  
شركة المصرية لتدوير المخلفات الالل نتاج جزء من خبراتها في التشغيل والصيانة من خإتكتسب 

، وكذلك تسويق السماد ارة مصانع تدوير المخلفات الصلبةٕادصلبة والتي تقوم بتشغيل وصيانة و ال
  وهي: مشروعات عدةبإدارة  لشركة المصرية حالياً العضوي الناتج وتقوم ا

 .: لمعالجة المخلفات البلدية الصلبةمحافظة الدقهلية .1

 .ت المعالجة والدفن الصحي للمنطقة الجنوبية في القاهرة: خدمامايو 15مصنع  .2

 تحويل المخلفات الزراعية إلي سماد عضوي. المنيا: مصنع .3

 تدوير مخلفات السوق كله وتحويلها إلي سماد عضوي. العبور: مصنع .4

 إنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية والحيوانية.  :النوبارية .5

 وي.إنتاج السماد العض :العربية .6

إنتاج السماد العضوي وفصل  ،: لمعالجة المخلفات البلدية الصلبةمصنع القطامية .7
 .المفروزات

): شركاء إنتاج المحليون2جدول رقم (
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إنتاج السماد العضوي وفصل  ،لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة :السواني مصنع .8
  .ليبيا -طرابلس ،المفروزات

 جمع ونقل ومعالجة المخلفات الزراعية. :قالبشو .9

 جمع ونقل ومعالجة المخلفات الزراعية.: ا)(ميت غمر وآجالدقهلية  مصنع .10

  
طــن مــن المخلفــات الزراعيــة  300,000مــع شــركة ســيمكس لتوريــد وقعــت شــركة ايكــارو عقــدًا وقــد 

طــن مــن بــدائل الوقــود مــن مرفوضــات مصــانع معالجــة المخلفــات البلديــة  50,000باإلضــافة إلــي 
  الصلبة. 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 خبرة الشركة  
الشركة وٕادراكها لمدى تفاقم مشكلة المخلفات الصلبة، لذلك تم إنشاء هذه الخبرة نتيجة تفاعل 

خارجها أنحاء جمهورية مصر العربية و  منالعديد من المصانع لمعالجتها في مناطق مختلفة 
  وتتضمن هذه الخبرات المشاركة فى المشروعات التالية :

 رــفى مص  
 ى واســترجاع المفــروزات لــى ســماد عضــو ا ةبات الصــلفــيــل المخلحو مشــروع إنشــاء مصــنع ت

 طن/ يوم).  320المحلة الكبري (محافظة الغربية) (طاقة 

 لــى ســماد عضــوى واســترجاع المفــروزات ا ةبات الصــلفــيــل المخلحو مشــروع إنشــاء مصــنع ت
 طن/ يوم).   480حوش عيسي (محافظة البحيرة) (طاقة 

 لمفــروزات لــى ســماد عضــوى واســترجاع اا ةبات الصــلفــيــل المخلحو مشــروع إنشــاء مصــنع ت
 طن/ يوم).   320دفرة (محافظة الغربية) (طاقة 

  الخانكــة –الخصــوص , القــائم مشروع تأهيل وحــدة  فــرز وٕاعــادة تــدوير المخلفــات الصــلبة 
 طن/ساعه) 15(طاقة 

 ): بدائل الوقود إلي مصانع األسمنت3صورة رقم (
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 لــى ســماد عضــوى واســترجاع المفــروزات ا ةبات الصــلفــيــل المخلحو مشــروع إنشــاء مصــنع ت
 طن/ يوم).   160الزقازيق (محافظة الشرقية) (طاقة 

 لــى ســماد عضــوى واســترجاع المفــروزات ا ةبات الصــلفــيــل المخلحو مشــروع إنشــاء مصــنع ت
 طن/ يوم).   160السمبالوين (محافظة الدقهلية) (طاقة 

 لــى ســماد عضــوى واســترجاع المفــروزات ا ةبات الصــلفــيــل المخلحو مشــروع إنشــاء مصــنع ت
 طن/ يوم).   320أبو بلح (محافظة االسماعلية) (طاقة 

 الخصــوص , مشــروع إنشــاء مركــز متكامــل  الســترجاع وٕاعــادة تــدوير المخلفــات الصــلبة– 
 طن/ساعه) 15(طاقة  الخانكة

  شـــركه ابـــو  زعبـــل للصـــناعات الهندســـيه , ماكينـــات تقليـــب وتهويـــه 6مشـــروع  توريـــد عـــدد
(AZE)  100(مصنع(   

  كه المعــادي شــر , مكــابس مرفوضــات متواصــلة مــزودة بســيور التغذيــة 3مشــروع توريــد عــدد
 . 54مصنع  –للصناعات الهندسيه 

  مشروع تصميم وٕانشاء مصنع لمعالجة المخلفات البلديــة الصــلبة و انتــاج الســماد العضــوي
 طن/ يوم)  .   20البحر األحمر (طاقة  –و استرجاع المفروزات, رأس شقير 

 اع مصــــنع لتحويــــل القمامــــة إلــــي ســــماد عضــــوي واســــترج 22تصــــميم واإلشــــراف علــــي ال
  ).طن/ يوم 160مفروزات (طاقة ال
 ـــــي ســـــماد عضـــــوي واســـــترج اع التصـــــميم واإلشـــــراف علـــــي مصـــــنعين لتحويـــــل القمامـــــة إل

  ).طن/ يوم 320المفروزات (طاقة 
  جاع المفروزات تصميم مصنع لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واستر 

  ).طن/ يوم 640(طاقة  
  مفروزات جاع التصميم مصنع لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واستر 

  ).طن/ يوم 960(طاقة  
 تصميم وٕانشاء مصنع  لتحويل المخلفات الزراعية إلي سماد عضوي 

 طن/ يوم). 500(طاقة  

 الخضـــــر الصـــــلبة لســـــوق العبور( تالتصـــــميم واإلشـــــراف علـــــي مصـــــنع لمعالجـــــة المخلفـــــا
 طن/ يوم). 200والفاكهة) (طاقة 
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 فى نيجيريا  
 يم ، و توريد و بناء مدفن صحى مشروع إدارة تصم 

 طن/ يوم). 360(طاقة 

  مشـــروع تصـــميم وٕانشـــاء مصـــنع معالجـــة المخلفـــات البلديـــة الصـــلبة واســـترجاع المفـــروزات
 نيجريا –ببلدية الجوس 

 طن/ يوم). 900(طاقة 

  
  

  
  
  
  
  

 مصر -القاهرة  ة والدفن الصحي للمنطقة الجنوبية لمحافظة): خدمات المعالج4صورة رقم (

 GIZمشروع  ): 5صورة رقم (

  نيجريا -وٕانشاء مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبةمشروع ): 6صورة رقم (
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  اـبيـيلـفى  
  المفروزات تصميم مصنع لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع 

  ).) (تسليم مفتاحطن/ يوم 320(طاقة 
  جاع المفروزات رفع كفاءة مصنع لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واستر 

  ). طن/ يوم 500(طاقة 
 .التدريب والتشغيل والصيانة لوحدات معالجة المخلفات الصلبة 

  
 فى ماليزيا 

  عضوى ن/ يوم) لتحويل القمامة إلى سماد ط 500تصميم وتوريد وتركيب مصنع (طاقة
 ترجاع المفروزات.واس

  
  
  
  
  
  

  
  

  قطرفى  
  طن/ يوم) 50توريد معدات المحطة الوسيطة (طاقة. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 ماليزيا  -): مصنع تحويل القمامة الى سماد عضوي وٕاسترجاع المفروزات 7صورة رقم (     

 قطر -الوسيطة  ): المحطة8صورة رقم (
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  السعوديةفى  
  تصميم وٕانشاء مصنع فرز وتدوير المخلفات البلدية الصلبة 

  .طن/ يوم) 4200(طاقة 
  طن/ يوم). 200تصميم وٕانشاء مصنع فرز وتدوير المخلفات البلدية الصلبة (طاقة 

 

  
  
  
  
  
  

  
             

  
 في السودان  

 طن/  800(طاقة  جمهورية السودان –تطوير المحطة الوسيطة  بوالية الخرطوم
 يوم).

  حاوية للنفايات المنزلية 560تصميم وتصنيع 

 تصميم وٕانشاء مصنع فرز وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في أم درمان  

 .طن/ يوم) 960(طاقة        

  
  

  
  
  
  

  
             

  
  

 السعودية -): مصنع سدر لفرز و تدوير المخلفات الصلبة 9صورة رقم (

 السودان -): مصنع أم درمان لفرز و تدوير المخلفات الصلبة 10صورة رقم (
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 في عمان  
  تصميم و انشاء مدفن صحى بثومريت 

 توريد معدات إنتاج السماد العضوي لمزرعة السلطان قابوس. 

 تصميم و انشاء مدفن صحى بخصب 

  بالمدفن الصحى ببركة 2تصميم و انشاء الخلية 

  وتركيب معدات المحطة الوسيطةتوريد. 

  
  
  
  
  

 
 
 

  
  
  
  
  
  

 عمان -): المحطة الوسيطة 13صورة رقم (

 المنزلية النفاياتحاوية ): 12صورة رقم ( السودان - المحطة الوسيطة لوالية الخرطوم): 11صورة رقم (
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  االمارات في 

 الجزيرة  بمدفن 3الخلية  تصميم و انشاء 

 إنشاء حفرة طمر جديدة فى مكب النفايات بمنطفة الصجعة  
 

 في سوريا  
  طـــن/  315تصـــميم وٕانشـــاء مصـــنع فـــرز وتـــدوير المخلفـــات البلديـــة الصـــلبة (طاقـــة

 .يوم)

  تصــميم وتوريــد وتركيــب وتشــغيل التجهيــزات الميكانيكيــة والكهربائيــة الخاصــة بمصــنع
 سوريا–طرطوس -وٕانشاء مدفن باالت بوادي الهده معالجة المخلفات الصلبة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  تقـــوم إنتـــاج بالعديـــد مـــن األبحـــاث لتقـــديم تكنولوجيـــا يمكـــن تطبيقهـــا صـــناعيًا فـــى المجـــاالت

  التالية:
 .تدوير المخلفات الناتجة من صناعة السكر .1

 التقنيات والطرق المستخدمة في تدوير المخلفات الناتجة من الصناعات الغذائية. .2

 تدوير المخلفات الناتجة من صناعة الزيوت والجلوكوز والمشروبات الجافة. .3

 إنتاج البكتين من المخلفات النباتية. .4

 التقنيات الحديثة إلنتاج عيش الغراب. .5

 تدوير المخلفات الناتجة من مخلفات البلح. .6

 خطوات معالجة الكمر المشترك. .7

  طرق التخلص من المرفوضات إلنتاج الوقود. .8
 

  سوريا -): مصنع طرطوس لفرز و تدوير المخلفات الصلبة 14صورة رقم (
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  اسات الفنية التي أعدتها إنتاجالدر:  
 بدائل الوقود في أفران مخلفات صناعة السكر في إنتاج السماد العضوي و  استخدام

 مصانع األسمنت.

  المتطلبات الفنية والمالية والتعاقدية لإلدارة المتكاملة لمشروعات المعالجة والتخلص من
 المخلفات البلدية الصلبة في مصر.

 روعات عوائد آلية التنمية النظيفة.التجربة المصرية في مش 

 .نظم تغطية مصفوفات السماد العضوي 

 االدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية بمصر: 

 ,إنتاج إنتاج السماد العضوي,  إنتاج األعالف الغير تقليدية, (الجمع, النقل, الفرم, الكبس
 مصبعات الوقود الحيوي وٕانتاج بدائل الوقود إلي مصانع األسمنت)

 البلحمخلفات الجة مع. 

 معالجة المخلفات الناتجة من الصناعات الغذائية. 

ــًا بتقــديم االستشــا شــركة ة فــى مجــال البيئــة تقــومســابقونتيجــة للخبــرات ال رات البيئيــة فــى إنتــاج حالي
  :المجاالت التالية

 اإلدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة. .1

 التخطيط البيئي.   .2

 دراسات الجدوى. .3

  .التدريب .4
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 بمحافظـة العضـوى للسـماد حمـادى نجـع لكـل مـن مصـنع بـديل وقود أنتاج خط وتركيب توريد اسم المشروع
  الشيخ كفر بمحافظة بيال/سالم سيدى مصنع -الغربية  بمحافظة المحلة/مصنع دفرة  -قنا

  محافظة نجع حمادى -محافظة الغربية –محافظة كفر الشيخ  موقع المشروع
  2018نوفمبر - 2018مايو  فترة اإلنشاء

 .واإلشراف الخبرات الهندسية في تصميم الخبرات المطلوبة
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

المعدات  وتركيب لقد وقعت شركة انتاج مع  شركه المعادي للصناعات الهندسيه عقدًا لتوريد
 :النتاج الوقود البديلالتاليه 
 حمادى نجع مصنع 

 ماكينة فصل بالهواء -
 مصنع دفرة 

 ماكينة فصل بالهواء -
 مصنع المحلة 

 ماكينة فصل بالهواء -
 منخل ناعم -

 سالم سيدى مصنع  
 ماكينة فصل بالهواء -
 متر  8 منخل خشن -

 مصنع بيال  
 ماكينة فصل بالهواء -
 متر  8 منخل خشن -
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واإلشـــراف والـــدعم الفنـــي لمصـــنع الســـماد العضـــوي بالمـــدفن االعمـــال االستشـــارية للتصـــميم  اسم المشروع
  الصحي بموقع الجزيرة.

  اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة  موقع المشروع
  2018أغسطس - 2018يونيو فترة اإلنشاء

 .الخبرات الهندسية في تصميم واإلشراف الخبرات المطلوبة
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

  الهندسية والبيئة هى شركة إماراتية، قامت شركة انتاج بتوقيع عقد معلألنشطة   شركة انتاج
اإلمارات العربية المتحدة عقدًا لتصميم  -حكومة رأس الخيمة   - خدمة إدارة النفايات

  واإلشراف والدعم الفني لمصنع السماد العضوي بالمدفن الصحي بموقع الجزيرة.
  

تكون انتاج مسئولة في مرحلة التصميم عن تقديم التقرير النهائي و إعداد الرسومات 
وضع المعايير والمواصفات الفنية للطرق والبنية التحتية للمباني الخاصة بالمصنع وتشمل 

و وضع خطة العمل الرئيسية و إعداد التقرير المبدئي عن التصميم واختبار المنتج  التصميمية
م واالعمال المدنية وقائمة بالمعدات الميكانيكية واالشراف علي اعمال البناء لمدة والموقع العا

 شهور.  3شهور وتوفير الدعم الفنى لمدة  6
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  إنشاء حفرة طمر جديدة فى مكب النفايات بمنطفة الصجعة اسم المشروع
  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة الشارقة  موقع المشروع

  2018 يوليو - 2018يناير اإلنشاءفترة 
 مدفن الصحى.الوانشاء  الخبرات الهندسية في تصميم الخبرات المطلوبة

  
  
  
  
  

 وصف المشروع

  إماراتية، قامت شركة انتاج بتوقيع عقد معلألنشطة الهندسية والبيئة هى شركة   شركة انتاج
 بلدية مدينة الشارقة لمشروع إنشاء حفرة طمر جديدة فى مكب النفايات بمنطفة الصجعة

ومدة ) والمشروع يتكون من إنشاء خليتين (خلية مخلفات صلبة و خلية مخلفات خطرة 
  أشهر. 6المشروع 

  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:
  من مياه تجميع والتخلص أعمال التوريد والتنفيذ الخاصة بنظام التبطين ، نظام

 خلص من الغازات.تالرشيح ونظام ال
 .إجراء اإلختبارات الخاصة بمواد العزل وٕاختبار إجهاد القص للتربه 
 إعداد الجداول الزمنية والتقلرير الخاصة بسبب األنجاز للمشروع والمتابعة 
 إدارة المشروع وٕاعداد خطط السالمة والصحة المهنية والمخاطر والجودة وخطط 

 التوريد واإلدارة المالية للمشروع.
 على تنفيذ األعمال الترابية للخلية والطرق. فاإلشرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بمدفن الشارقةمخطط الموقع العام ): 1صورة رقم (
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  الجزيرة   بمدفن 3تصميم و انشاء الخلية  اسم المشروع
  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة موقع المشروع

  2018أغسطس  - 2017نوفمبر اإلنشاءفترة 
 مدفن الصحى.الوانشاء  الخبرات الهندسية في تصميم الخبرات المطلوبة

  
  
  
  
  

 وصف المشروع

 قامت شركة انتاج بتوقيع عقد معلألنشطة الهندسية والبيئة هى شركة إماراتية،   شركة انتاج
اإلمارات العربية المتحدة عقدا لتصميم وانشاء  -حكومة رأس الخيمة   - خدمة إدارة النفايات

  للخلية. 2م 30,000بمدفن الجزيرة بسعة  3خلية 
  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:

 .التنسيق مع المعنيين بالمشروع ومقاولى الباطن 
 .اإلشراف على أعمال التنفيذ 
 .اإلشراف على األعمال الترابية 
  وتركيب طبقات العزل (البطانة)توريد 
 .توريد وتركيب نظام تجميع مياه الرشيح والتخلص منها 
 .توريد وتركيب مضخة سحب مياه الرشيح 
 .تسليم المشروع 
 هإعداد الخطط والتقارير بتوريد كال من  طبقات العزل ونظام تجميع ونقل ميا 

 الرشيح.
 .إعداد الجدول الزمنى للمشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بمدفن الجزيرةمخطط الموقع العام ): 2( صورة رقم
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-تأهيـــل ورفـــع كفـــاءة مصـــانع تـــدوير المخلفـــات الصـــلبه بمحافظـــة بنـــي ســـويف (الواســـطى اسم المشروع
  سنور)-سمسطا

  مصر -سنور) -سمسطا-(الواسطى -محافظة بني سويف  موقع المشروع
  طن / ساعة 45 طاقة المشروع 
   2017مارس  – 2016نوفمبر   فترة اإلنشاء

  
  
  
  
  

 وصف المشروع

قامت شركة انتاج  بتوقيع عقدًا مع شركة تيتان لألسمنت لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير 
  سنور).-سمسطا-مصانع (الواسطى 3المخلفات الصلبه بمحافظة بني سويف لعدد 

بدال من األجزاء  سوف تقوم انتاج  بالكشف على جميع المعدات  وتوريد قطع غيار جديدة
التالفة وتركيب وٕاعادة تجميع جميع المستلزمات والملحقات للمعدات الميكانيكية الثابتة 

والمتحركة وتاهيل المباني المدنية و االعمال الكهربائية ورفع كفاءة المصانعو  توريد معدات 
 جديدة لمصنع سنور كالتالي:

 الالقط المغناطيسي 
 المنخل الدوار 
  المادة العضويةسير تجميع 
 سير المادة العضوية 
 ماكينة تفتيح االكياس 
  طن 60ميزان بسكول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تأهيل مصنع سنور):3صورة رقم (
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  صحى ببركةالمدفن بال 2الخلية  تصميم و انشاء اسم المشروع
  عمان -بركة  –جنوب محافظة الباطينة  موقع المشروع
  2017 اكتوبر - 2016فمبرنو  فترة اإلنشاء

 مدفن الصحى.الوانشاء  الخبرات الهندسية في تصميم الخبرات المطلوبة
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

لألنشطة الهندسية والبيئة هى شركة عمانية تتكون من ثالث شركات وهم شركة   انتاجشركة 
مجموعة األنشطة الهندسية(إنتاج) والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو) وشركة 

    سلسبيل للتجارة والمقاوالت.
  

مع الشركة القابضة العمانية للخدمات البيئية عقدا لتصميم عقد  بتوقيعشركة انتاج قامت 
  للخلية. 2م 005,94بسعة  بركةصحى فى المدفن بال 2خلية وانشاء 

  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:
  .حفر و تهذيب و دمج لقاع خلية المدفن الصحى 
  الساتر الترابى.بناء 
 .إنشاء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة وتجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح 
 .بناء ابآر مراقبة المياه الجوفية 
   تدبير المواد الالزمة لبناء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح

 وبحيرة رشيح.
 ناء خلية الدفن الصحى و أنظمة   توفير القوى العاملة المتخصصة والمعدات االزمة لب

 لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح.
 

 

 

 

 

 

 
  بركةمخطط الموقع العام ل): 4صورة رقم (
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  تصميم و انشاء مدفن صحى بخصب اسم المشروع
  سلطنة عمان -خصب  –محافظة مسندم  موقع المشروع
  2018 مارس - 2016 نوفمبر  فترة اإلنشاء

 مدفن الصحى.الوانشاء  الخبرات الهندسية في تصميم الخبرات المطلوبة
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

المتحدة العمانية وقاموا بتوقيع مع شركة الحوقانى عقد تعاون مشترك  لقد وقعت شركة انتاج
مع الشركة القابضة العمانية للخدمات البيئية لتصميم و انشاء مدفن صحى فى خصب عقد 

  للخلية. 3م 60,000بسعة 
  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:

  .حفر و تهذيب و دمج لقاع خلية المدفن الصحى 
 .بناء الساتر الترابى 
 .إنشاء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة وتجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح 
 .بناء ابآر مراقبة المياه الجوفية 
 لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح   تدبير المواد الالزمة لبناء أنظمة

 وبحيرة رشيح.
    توفير القوى العاملة المتخصصة والمعدات االزمة لبناء خلية الدفن الصحى و أنظمة

 لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح.
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

 مخطط الموقع العام لخصب): 5صورة رقم (



  نشطة الھندسيةمجموعة األ
                                                                                                                         (إنتاج)            

 سابقة األعمال                                                       2018

 

  توريد معدات انتاج الوقود البديل اسم المشروع
  مصر -االسكندريه  –  1 ابيس موقع المشروع
  2016ديسمبر  - 2016اغسطس  فترة التوريد

 الخبرات الهندسية في التصميم الخبرات المطلوبة

 وصف المشروع

الوقود البديل نتاج ال التاليه معداتالعقدا لتوريد  تيتان لالسمنت شركة وقعت شركة انتاج مع
  :من المخلفات الصلبه لمصنع االسكندريه

    
 منخل الدوار 
 ماكينة الفصل بالهواء 
 سير توزيع 
   المادة العضويهسير 
 سير المواد الخفيفه 
 سير المواد الثقيله 
 سير تغذية وحدة الفصل بالهواء 
 ماكينة تفتيح األكياس 
  

 

   

 معدات انتاج الوقود البديل): 6صورة رقم (
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 توريد معدات انتاج الوقود البديل  اسم المشروع
  جمهورية السودان  موقع المشروع
  ساعةطن/ 15 طاقة المشروع
  حتي االن 2015ديسمبر  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

  النتاج الوقود البديل وادارة المشروع. عقدا لتوريد معدات بيكسوقعت شركة انتاج مع شركة 
  المعدات التاليه النتاج الوقود البديل من المخلفات الصلبه:تقوم انتاج بتوريد 

 متر 8 الدوار سير تغذية المنخل 
 متر 8 دوار منخل 
 سير تجميع المادة العضوية 
 المادة العضوية ناقل سير 
 مصنع الفرز 
 سير المرفوضات 
 سير توزيع المرفوضات 
 سير تغذية ماكينة التقطيع االولية 
 ماكينة التقطيع االولية 
 خروج ماكينة التقطيع االولية سير 
  متر 4منخل ثابت 
  2سير المادة العضوية 
 سير ماكينة الفصل بالهواء 
 ماكينة الفصل بالهواء 
 سير نقل المواد الثقيلة 
 سير تغذية ماكينة التقطيع الثانوية 
 الالقط المغناطيسي 
 ماكينة التقطيع الثانوية 
  1المواد المقطعة سير 
  2المواد المقطعة سير 

 
 
 
 
 
 

 السودان - ماكينة الفصل بالهواء): 7صورة رقم (
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 مشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع المفروزات  اسم المشروع
  رمص –المحلة الكبري (محافظة الغربية)   موقع المشروع
  طن/ يوم 320 طاقة المشروع
  2015ديسمبر  – 2015مارس  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

الغربيــة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع كفــاءة محافظــة تعاقــدت 
طن/يــوم) لخدمــة  320مصــنع المحلــة الكبــري الــي مصــنع لتــدوير القمامــة إلــي ســماد عضــوي (طاقــة 

  المحافظة.
ية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندس

  بعض المكونات.
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 دئي للمصنع.  المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المب
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نشطة الھندسيةمجموعة األ
                                                                                                                         (إنتاج)            

 سابقة األعمال                                                       2018

  
  

 مشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع المفروزات  اسم المشروع
  مصر –حوش عيسي (محافظة البحيرة)   موقع المشروع
  طن/ يوم480  طاقة المشروع
  2015سبتمبر  – 2015يناير  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

البحيــرة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع كفــاءة محافظــة تعاقــدت 
طن/يــوم) لخدمــة  480مصــنع حــوش عيســي الــي مصــنع لتــدوير القمامــة إلــي ســماد عضــوي (طاقــة 

  المحافظة.
وتوريد قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف 

  بعض المكونات.
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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 مشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع المفروزات  اسم المشروع
  مصر –دفرة (محافظة الغربية)   موقع المشروع
  طن/ يوم 320 طاقة المشروع
  2015يونيو  – 2015يناير  فترة اإلنشاء

  
  
  

 وصف المشروع

الغربيــة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع كفــاءة محافظــة تعاقــدت 
  طن/يوم) لخدمة المحافظة. 320مصنع دفرة الي مصنع لتدوير القمامة إلي سماد عضوي (طاقة 

قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد 
  المكونات.بعض 

ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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 جمهورية السودان. –تطوير المحطة الوسيطة  بوالية الخرطوم اسم المشروع
  جمهورية السودان –والية الخرطوم  موقع المشروع
  طن/يوم 800  طاقة المشروع

  جمهورية السودان –والية الخرطوم  -مدينة أم درمان   موقع المشروع 
  جمهورية السودان –والية الخرطوم بحري   موقع المشروع
  طن/يوم 400  طاقة المشروع
  2014نوفمبر  فترة اإلنشاء

  
 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات اإلنتاج.
  تصميم المعدات الميكانيكية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

 التجهيز للتشغيل المبدئي لوحدة اإلنتاج.
  
  

 وصف المشروع

 االدارة العامة للتنمية لتطوير -  والية الخرطوم مع )إنتاج (مجموعة األنشطة الهندسية  تعاقدت
 .الوسيطة لوالية الخرطوم محطةال

 الكهروميكانيكية توريد المعدات. 
 للمعدات الموردة األعمال الكهربائية. 
 الموردة الكهروميكانيكيةالمعدات  تركيب. 
  لمدة أسبوع والتدريببدء تشغيل المحطة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مخطط ترتيب المعدات الميكانيكية  ):8صورة رقم (
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 النفايات المنزلية حاويات تصنيع اسم المشروع
  جمهورية السودان –والية الخرطوم  موقع المشروع
  2014نوفمبر  فترة اإلنشاء

  حاوية للنفايات المنزلية 560تصميم وتصنيع   طاقة المشروع
 النفايات المنزلية حاويةتصنيع تصميم و  الخبرات المطلوبة

  
  
  
  

 وصف المشروع

  حاوية للنفايات المنزلية. 560تصميم وتصنيع 
  :ارتفاع. 110× عرض  120× طول  120االبعاد 
 3لوحات الصلب: جميعها مصنوعة من سمكmm A36ASTM  هأو ما يعادل - 

 لحام داخلي مستمر.
 :الطالء 

 .epoxy primer 40 micron  الطبقة األولى  —
  .green epoxy 60 micron  الطبقة الثانية —
 جميع األسطح لتكون خالية من الصدأ والملوثات تأعد
 ) :بوصة اثنان  بفرامل و اثنان بال فرامل.8العجالت ( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاوية النفايات المنزلية ):9صورة رقم (
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 القائم وٕاعادة تدوير المخلفات الصلبة فرز تأهيل وحدة   مشروع اسم المشروع
  مصر -الخانكة  –الخصوص  موقع المشروع
  2015يناير  - 2014أكتوبر  فترة اإلنشاء

 الخبرات الهندسية في التصميم الخبرات المطلوبة

 وصف المشروع

فى اطار الشركة  عقدا  GIZ)للتعاون الدولي ( الشركة األلمانية لقد وقعت شركة انتاج مع
 القائم المحدودة للتعاون الدولى للتنمية لتأهيل وحدة  فرز وٕاعادة تدوير المخلفات الصلبة 

  طن/ ساعة.  15 بطاقة
  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية: 

ٕاعادة األجزاء التالفة وتركيب و  بدال من جديدةتوريد قطع غيار و  الكشف على جميع المعدات 
    التالية: للمعداتوالملحقات  جميع المستلزماتتجميع 

 سير  التغذيه 
 سير فرز 
 ماكينه تفتيح األكياس 
 القط المغناطيسي 
 سير الماده العضويه 
 سير المرفوضات 
  المنخل الثابت 
 األعمال الكهربائيه 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تغذية الناقل بعد عملية إعادة التأهيل ):10صورة رقم (
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   ماكينات تقليب وتهويه 6مشروع  توريد عدد  اسم المشروع
  مصر -) 100(مصنع  (AZE)شركه ابو  زعبل للصناعات الهندسيه  موقع المشروع
  2015يونيو - 2014أكتوبر  فترة اإلنشاء

 الخبرات الهندسية في التصميم الخبرات المطلوبة

) عقدا 100(مصنع  (AZE)لقد وقعت شركة انتاج مع شركه ابو  زعبل للصناعات الهندسيه  وصف المشروع
    ماكينات التقليب والتهويه 6لتوريد عدد 

  ): ماكينات التقليب و التهويه11صوره رقم (
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  اسم المشروع
  (المرحلة الخامسة)

  مشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع المفروزات
 

  مصر –(محافظة الشرقية) الزقازيق   موقع المشروع
  طن/ يوم 160 طاقة المشروع
  2015ابريل  –2014 سبتمبر فترة اإلنشاء

  
  
  

 وصف المشروع

تعاقــدت وزارة التنميــة المحليــة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع 
طن/يــوم) ولخدمــة 160(طاقــة كفــاءة مصــنع الزقــازيق الــي مصــنع لتــدوير القمامــة إلــي ســماد عضــوي 

  المحافظة.
قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد 

  بعض المكونات وذلك من خالل خطة المرحلةالخامسة.
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق

ميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل التصــ
 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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  اسم المشروع
  (المرحلة الخامسة)

  المفروزاتمشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع 
 

  مصر –السمبالوين (محافظة الدقهلية)   موقع المشروع
  طن/ يوم 160 طاقة المشروع
  2015يونيو  -  2014أغسطس  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

تعاقــدت وزارة التنميــة المحليــة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع 
طن/يـوم) ولخدمـة 160الي مصنع لتدوير القمامة إلي سماد عضـوي (طاقـة كفاءة مصنع السمبالوين 

  المحافظة.
قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد 

  بعض المكونات وذلك من خالل خطة المرحلةالخامسة.
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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 مكابس مرفوضات متواصلة مزودة بسيور التغذية 3مشروع توريد عدد  اسم المشروع
  مصر - 54مصنع  –شركه المعادي للصناعات الهندسيه  موقع المشروع
  2015أبريل  - 2014أغسطس فترة اإلنشاء

 الخبرات الهندسية في التصميم الخبرات المطلوبة

مكابس  3للصناعات الهندسيه عقدًا لتوريد عدد لقد وقعت شركة انتاج مع  شركه المعادي  وصف المشروع
  مرفوضات متواصلة مزودة بسيور التغذية

) : مكبس المرفوضات  المتواصل12صوره رقم (  
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  اسم المشروع
  

 مشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع المفروزات

  مصر –(محافظة االسماعلية)  أبو بلح  موقع المشروع
  طن/ يوم320 طاقة المشروع
  2015فبراير  – 2014يونيو  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

االســماعلية مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع محافظــة تعاقــدت 
طن/يــوم) لخدمــة  320الــي مصــنع لتــدوير القمامــة إلــي ســماد عضــوي (طاقــة  أبــو بلــحكفــاءة مصــنع 

  المحافظة.
قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد 

  بعض المكونات.
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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       مشروع إنشاء مركز متكامل  السترجاع وٕاعادة تدوير المخلفات الصلبة اسم المشروع
  مصر -الخانكة  –الخصوص  موقع المشروع
  2014سيبتمبر  - 2014مارس  فترة اإلنشاء

القابلة إلعادة  النفاياتفرز ل ميكانيكية ال كاملة من المعدات مجموعة وتصنيع وتوريد تصميم الخبرات المطلوبة
 األسمنت. لصناعة ( RDF) من المرفوضاتوقود  بديل  إنتاج و التدوير

  
  

 وصف المشروع

فى اطار الشركة  عقدا  GIZ)للتعاون الدولي ( الشركة األلمانية لقد وقعت شركة انتاج مع
 ( RDF )   المحدودة للتعاون الدولى للتنمية النشاء خط فرز للقمامة و انتاج بدائل الوقود

  طن/ ساعة. 15 بطاقة
    تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:

 تجميع و توريد المعدات الميكانيكية. 
 .القيام بجميع األعمال الكهربائية والمدنية الالزمة للخط 
 .القيام باالختبارات وتجارب بدء التشغيل للخط  

  GIZ): مشروع 13صوره رقم (
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  تصميم و انشاء مدفن صحى بثومريت  اسم المشروع
  سلطنة عمان موقع المشروع
  2015يناير  5 - 2014يناير 5 فترة اإلنشاء

 مدفن الصحى.الوانشاء  الخبرات الهندسية في تصميم الخبرات المطلوبة
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

و انشاء لقد وقعت شركة انتاج مع الشركة القابضة العمانية للخدمات البيئية عقدا لتصميم 
  للخلية. 3م 2,000,000مدفن صحى فى ثومريت بسعة 

  تقوم انتاج بتقديم الخدمات التالية:
  .حفر و تهذيب و دمج لقاع خلية المدفن الصحى 
 .بناء الساتر الترابى 
 .إنشاء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة وتجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح 
 .بناء ابآر مراقبة المياه الجوفية 
 زمة لبناء أنظمة لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح  تدبير المواد الال

 وبحيرة رشيح.
    توفير القوى العاملة المتخصصة والمعدات االزمة لبناء خلية الدفن الصحى و أنظمة

 لتجميع الغازات المنبعثة و تجميع سائل الرشيح  وبحيرة رشيح.
 

  

 الخليةإنشاء  : )14صورة رقم (
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مشروع تصميم وٕانشاء مصنع لمعالجة المخلفات البلديـة الصـلبة و انتـاج السـماد العضـوي و  اسم المشروع
 استرجاع المفروزات . 

  مصر–البحر األحمر –رأس شقير   موقع المشروع
  2012ديسمبر  -2012سبتمبر فترة اإلنشاء

  طن/ يوم 20  طاقة المشروع
  

 الخبرات المطلوبة
  الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات اإلنتاج. الخبرات

  تصميم المعدات الميكانيكية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.
 التجهيز للتشغيل المبدئي لوحدة اإلنتاج. 

  
  

 وصف المشروع

تعاقـــدت شـــركة يونيتـــد للبيئـــة مـــع مجموعـــة األنشـــطة الهندســـية (إنتـــاج)على إنشـــاء وحـــدة تحويـــل 
  .المخلفات الصلبة الى سماد عضوي و إسترجاع المفروزات

تقــوم إنتـــاج بتصــميم نظـــم المعالجـــة المســتخدمة فـــي المصــنع وعمـــل دراســـة علــي الموقـــع وعمـــل 
التصـــميمات لألعمـــال الميكانيكيـــة والكهربيـــة والمدنيـــة وتزويـــد المشـــروع بكافـــة المعـــدات الالزمـــة 

 .لتشغيل المشروع 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مصر -رأس شقير –وحدة الفرز والمعالجة ):15صورة رقم (
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  اسم المشروع
  (المرحلة الخامسة)

  مشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع المفروزات
 

  مصر –كوم حمادة (محافظة البحيرة)   موقع المشروع
  طن/ يوم 160 طاقة المشروع
  2013أكتوبر  – 2012أبريل  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

تعاقــدت وزارة التنميــة المحليــة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع 
طن/يـوم) ولخدمـة 160كفاءة مصنع كوم حمادة الي مصنع لتدوير القمامة إلـي سـماد عضـوي (طاقـة 

  المحافظة.
مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  

  بعض المكونات وذلك من خالل خطة المرحلة الخامسة.
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق

ت الالزمــة لتشــغيل التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدا
 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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  و توريد و بناء مدفن صحى  مشروع إدارة تصميم ، اسم المشروع
  نيجريا -بلدية الجوس  موقع المشروع
  2012 فترة اإلنشاء

  طن/ يوم 360  طاقة المشروع
 الهندسية في التصميم.الخبرات  الخبرات المطلوبة

  
  
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

بلديـة ) لصـالح Konsadem Associates LTDمـع شـركة ( وقعت شركة إنتـاج عقـد مشـاركة
الجــوس لتصــميم وتوريــد وبنــاء الــدفن الصــحى تشــمل جميــع المبــانى، الميــزان ، الطــرق، أعمــال 

  التجميل للموقع العام، أمن الموقع والمرافق.
اختيـــار و استكشـــاف الموقـــع ، عمـــل مســـح للموقـــع، تطـــوير خطـــة العمـــل مجـــال العمـــل يشـــمل 

و تصميم الوثائق، أيضـا إدارة البنـاء التـدريب لمـدة  الرئيسية ، إعداد الرسومات المبدئية والنهائية
  شهور على التشغيل. 6

  شركة إنتاج ستقدم الخدمات اآلتية:
 .إختيار الموقع 
 .إستكشاف الموقع 
 .عمل مسح للموقع 
 خطة العمل الرئيسية. تطوير 
 .إعداد الرسومات المبدئية والنهائية 
 تصميم الوثائق 
  شهور على التشغيل. 6إدارة البناء التدريب لمدة 
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  مشروع تصميم وٕانشاء مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة واسترجاع المفروزات  اسم المشروع
  نيجريا -بلدية الجوس  موقع المشروع

   2011 نوفمبر اإلنشاء فترة
  طن/ يوم 900  طاقة المشروع

 الخبرات الهندسية في التصميم. الخبرات المطلوبة
  
  
  
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

بلديـة ) لصـالح Konsadem Associates LTDمـع شـركة ( وقعت شركة إنتـاج عقـد مشـاركة
  الجوس لتوريد وبناء وحدة فرز كاملة كمشروع تسليم مفتاح (مرحلة التصميم). 

  شركة إنتاج ستقدم الخدمات اآلتية:
 .دراسة حالة الموقع 
 .فحص التربة 
 .تقييم متطلبات الموقع 
  معايير التصميمية.الوضع 
 .وضع خطة العمل الرئيسية 
 .إعداد التقرير المبدئي عن التصميم 
  الحسابات الالزمة لجميع مكونات المشروع.إعداد 
 ,إعــداد الرســومات والمواصــفات الفنيــة للطــرق والبنيــة التحتيــة للمبــاني MRF مصــنع ,

 .(Epe Site)إنتاج السماد العضوي, والدفن الصحي
 .إعداد التكلفة التقديرية للقياسات الهندسية 
 .إعداد الجدول الزمني للتنفيذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيجريا - مشروع الجوس ):16صورة رقم (
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  اسم المشروع

  (المرحلة الخامسة)
  مشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع المفروزات

 
  مصر –القوصية (محافظة أسيوط)   موقع المشروع
  طن/ يوم 160 طاقة المشروع
  2014أكتوبر  –2011أكتوبر  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

تعاقــدت وزارة التنميــة المحليــة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع 
طن/يــوم) ولخدمــة 160كفــاءة مصــنع القوصــية الــي مصــنع لتــدوير القمامــة إلــي ســماد عضــوي (طاقــة 

  المحافظة.
ميم واإلشراف وتوريد قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتص

  بعض المكونات وذلك من خالل خطة المرحلة الخامسة.
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 بارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  المشروع وعمل االخت
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  مشروع توريد وتركيب معدات مصنع السماد العضوي لمزارع السلطان قابوس بعمان اسم المشروع
  سلطنة عمان –مسقط  موقع المشروع
  2011 اكتوبر  – 2011مايو  فترة التوريد

  طن/ ساعة 3-2  طاقة المشروع
  

  الخبرات المطلوبة
  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات اإلنتاج.
  تصميم المعدات الميكانيكية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

  التجهيز للتشغيل المبدئي لوحدة اإلنتاج.
  

 وصف المشروع
منخـــل  2تعاقـــدت الوكالـــة الفنيـــة العمانيـــة مـــع مجموعـــة األنشـــطة الهندســـية (إنتـــاج) لتوريـــد عـــدد 

 3-2متحرك والذي يقوم بفصل الجزيئات الصغيرة حجمًا عن األكبر منها والطاقـة اإلنتاجيـة لـه 
ماكينـة فـرم والتـي تقـوم بطحـن أنـواع مختلفـة مـن المخلفـات الزراعيـة  2طن/ ساعة. وتوريد عدد 

 طن/ ساعة. 1.5الجافة مثل حطب الذرة والطاقة اإلنتاجية لها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمان  –معدات إنتاج السماد العضوي):17رقم (صورة 
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 تصميم وتوريد وتركيب معدات المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبةمشروع  اسم المشروع
  سلطنة عمان –بلدية مسقط  -المصفاة  موقع المشروع
  2011يونيو  -2011فبراير  فترة اإلنشاء

  طن/ يوم 800  طاقة المشروع
  

 الخبرات المطلوبة
  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات اإلنتاج.
  تصميم المعدات الميكانيكية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

 التجهيز للتشغيل المبدئي لوحدة اإلنتاج. 
  
  

 وصف المشروع

طة وتركيــب المحطــة الوســي تعاقــدت بلديــة مســقط مــع مجموعــة األنشــطة الهندســية (إنتــاج) لتوريــد
  .للمخلفات الصلبة

تقــوم إنتـــاج بتصــميم نظـــم المعالجـــة المســتخدمة فـــي المصــنع وعمـــل دراســـة علــي الموقـــع وعمـــل 
التصـــميمات لألعمـــال الميكانيكيـــة والكهربيـــة والمدنيـــة وتزويـــد المشـــروع بكافـــة المعـــدات الالزمـــة 

 لتشغيل المشروع وعمل االختبارات والتدريب والمساندة الفنية للتشغيل. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلطنة عمان –توريد وتركيب المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة  : )18صورة رقم (
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 مشروع تصميم وتوريد وبناء وتشغيل وتدريب مصنع طرطوس للدفن الصحى.  اسم المشروع
  طرطوس_ سوريا موقع المشروع
  2015 -2011 فترة اإلنشاء

  طن/ يوم 126  طاقة المشروع
  الخبرات الهندسية في التصميم المطلوبةالخبرات 

  
  

 وصف المشروع

ميم وتوريـد وبنـاء وتشـغيل وتـدريب لتصـنشاءات العسـكرية إلشركة اوقعت شركة إنتاج عقدًا مع  
  دفن الصحى.والممصنع طرطوس طاقم 

ونظـام   USEPAلخليـة الـدفن الصـحى وفقـا للمعـايير القياسـية لـل  EPCمجال العمل يشمل ال
ميـزان  ، مبنـى اإلدارة، المعمـل، الطـرق، الجريـان السـطحى، أعمـال  2إدارة سائل الرشيح، عـدد 

  .الحتياجات العميل  طبقاالتسييج. المشروع تم إكتماله 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

سوريا -): طرطوس  مدفن صحي سطحي  19صوره رقم (  
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مصـنع التجهيـزات الميكانيكيـة والكهربائيـة الخاصـة بمشروع تصـميم وتوريـد وتركيـب وتشـغيل  اسم المشروع
 معالجة المخلفات الصلبة وٕانشاء مدفن باالت

  سوريا–طرطوس -وادي الهده  موقع المشروع
  2015 -2011 فترة اإلنشاء

  طن/ يوم 315  طاقة المشروع
  

 الخبرات المطلوبة
  اإلنتاج.الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات 

  تصميم المعدات الميكانيكية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.
 التجهيز للتشغيل المبدئي لوحدة اإلنتاج. 

  
  

 وصف المشروع

وتركيـــب  لتوريـــد نشـــاءات العســـكرية  مـــع مجموعـــة األنشـــطة الهندســـية (إنتـــاج)إلتعاقـــدت شـــركة ا
  .المخلفات الصلبة مصنع فرز وٕاعادة تدوير

صــميم نظـــم المعالجـــة المســتخدمة فـــي المصــنع وعمـــل دراســـة علــي الموقـــع وعمـــل تقــوم إنتـــاج بت
التصـــميمات لألعمـــال الميكانيكيـــة والكهربيـــة والمدنيـــة وتزويـــد المشـــروع بكافـــة المعـــدات الالزمـــة 

 .لتشغيل المشروع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوريا  – مصنع فرز المخلفات المنزلية الصلبة وٕاعادة تدويرها:) 20( صورة رقم
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 مشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع المفروزات  عاسم المشرو 
  مصر –فارسكور (محافظة دمياط)   موقع المشروع
  طن/ يوم 480 طاقة المشروع
  2014مايو  – 2010ديسمبر  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع كفــاءة  محافظــة دميــاطتعاقــدت 
طن/يــــوم) لخدمــــة  480مصــــنع فارســــكور الــــي مصــــنع لتــــدوير القمامــــة إلــــي ســــماد عضــــوي (طاقــــة 

  المحافظة.
قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد 

  ونات.بعض المك
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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  مصنع فرز المخلفات المنزلية الصلبة وٕاعادة تدويرهامشروع تصميم وتوريد وٕانشاء  المشروعاسم 
  جدة -المملكة العربية السعودية  موقع المشروع
  طن/ يوم 4,200 طاقة المشروع
  2010إبريل  - 2009أكتوبر  فترة التوريد

  
 الخبرات المطلوبة

  والتنظيم لوحدات المصنع.الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط 
  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

 ي للمصنع.ئالتجهيز للتشغيل المبد
  
  

 وصف المشروع

لتوريـد وبنـاء وحـدة كاملـة الفـرز كمشـروع  قامت شركة إنتاج بالتعاقد مـع مجموعـة سـدر للتجـارة والمقـاوالت
  تسليم مفتاح.
وعمـل التصـميمات  بتصميم نظم المعالجة المستخدمة في المصـنع وعمـل دراسـة علـي الموقـع قامت إنتاج

لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل المشــروع وعمــل 
  االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.

المملكة العربية  –مصنع فرز المخلفات المنزلية الصلبة وٕاعادة تدويرها ):21صورة رقم (
 السعودية
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تصـــميم وٕانشـــاء مصـــنع تحويـــل المخلفـــات المنزليـــة الصـــلبة إلـــى ســـماد عضـــوى واســـترجاع مشـــروع  اسم المشروع
  المفروزات

  جمهورية السودان -أم درمان  موقع المشروع
  طن/ يوم 960 طاقة المشروع

  2009ديسمبر  -2009أغسطس  اإلنشاء فترة
  

 الخبرات المطلوبة
  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.

  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.
 ي للمصنع.ئالتجهيز للتشغيل المبد

  
  

 وصف المشروع

  إنتاج بالتعاقد مع شركة أم درمان لتوريد وبناء وحدة كاملة الفرز كمشروع تسليم مفتاح. قامت شركة
قامت إنتاج بتصميم نظم المعالجة المستخدمة في المصـنع وعمـل دراسـة علـي الموقـع وعمـل التصـميمات 

مشــروع وعمــل لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل ال
  االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصنع تحويل المخلفات المنزلية الصلبة إلى سماد عضوى واسترجاع ):22صورة رقم (
 السودان -المفروزات 
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مشروع توريد معدات آالت وماكينات وتجهيزات معملية لزوم إنشاء وتشغيل مصنع تدوير مخلفات  اسم المشروع

  النخيل بالخارجة
  محافظة الوادي الجديد -الخارجة موقع المشروع
  طن/ يوم 50 طاقة المشروع
  2009يوليو  - 2009مايو  فترة التوريد

  
 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  طريق طاقم من الخبرات الهندسية. تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن

 ي للمصنع.ئالتجهيز للتشغيل المبد
  
  
  
  

 وصف المشروع

قامــت شــركة إنتــاج بالتعاقــد مــع مديريــة الزراعــة / اتحــاد المجــالس الزراعيــة بمحافظــة الــوادى الجديــد علــى 
ـــزوم إنشـــاء وتشـــغيل مصـــنع تـــدوير مخلفـــات  النخيـــل توريـــد معـــدات آالت وماكينـــات وتجهيـــزات معمليـــة ل

  بالخارجة.
  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:

o التصميم و التوصيف للعمليات والتوريدات 
o  توريد المعدات 
o .التركيب واإلشراف على االختبارات وبدء التشغيل  
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 مشروع توريد معدات إلنتاج أعالف غير تقليدية من المخلفات الزراعية اسم المشروع
  محلة زياد (غربية)   -الزهويين (قليوبية)      -ميت جابر (شرقية)    -قالبشو (دقهلية)   المشروعموقع 

  حتي اآلن – 2009إبريل  فترة التوريد
  طن/ يوم 50  طاقة المشروع

  
 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات اإلنتاج.
  الميكانيكية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.تصميم المعدات 

 التجهيز للتشغيل المبدئي لوحدة اإلنتاج. 
  
  
  
  

 وصف المشروع

يقــــوم المشــــروع علــــي االســــتفادة مــــن المخلفــــات الزراعيــــة وخصوصــــًا قــــش األرز وتحويلهــــا إلــــي 
بإضــافة بعــض مصــادر علفيــة جديــدة ويــتم ذللــك عــن طريــق رفــع القيمــة الغذائيــة لهــذه المخلفــات 

  المحسنات وكذللك معاملتها باإلنزيمات الطبيعية والتي تعمل في ظروف ال هوائية.
  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:

o .تصميم بعض الوحدات الالزمة لتحويل المخلفات الزراعية إلي أعالف غير تقليدية  
o .عمل حصر للمعدات المطلوبة لتشغيل خط اإلنتاج واستيرادها 
o جميع خطوط اإلنتاج وتركيبها.ت 
o .التطوير الالزم لوحدات اإلنتاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إلنتاج أعالف غير تقليدية من المخلفات الزراعية توريد معدات):23صورة رقم (
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 نخل للمخلفات المنزلية الصلبة ماكينة تقليب ووحدة  توريد مشروع  اسم المشروع
 مصر  –اإلسكندرية  -شركة فيوليا   موقع المشروع
 طن/ ساعة 30 طاقة المشروع
  2008نوفمبر  – 2008يوليو  فترة التوريد

 الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.  الخبرات المطلوبة
  
  

 وصف المشروع

لفصــل  للمخلفــات الصــلبة المنزليــةتعاقــدت فيوليــا مــع مجموعــة األنشــطة الهندســية (إنتــاج) لتوريــد منخــل 
  لمخلفات الصلبة المنزليةا المادة العضوية والمرفوضات من

  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:
o توريد المنخل  
o .اإلشراف على التنفيذ والتركيب واالختبارات وبدء التشغيل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسكندرية - توريد منخل للمخلفات الصلبة المنزلية :)24(صورة رقم
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  مشروع تصميم و توريد و إنشاء مصنع فرز المخلفات التجارية والصناعية وٕاعادة تدويرها اسم المشروع
  جدة -المملكة العربية السعودية  موقع المشروع
  طن/ يوم 480 طاقة المشروع
  2008أكتوبر  -2008إبريل  فترة التوريد

  
 الخبرات المطلوبة

  التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع. الخبرات الهندسية في
  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

 ي للمصنع. ئالتجهيز للتشغيل المبد
  
  

 وصف المشروع

وٕانشاء وحدة كاملة قامت شركة إنتاج بالتعاقد مع شركة تجميع المخلفات وٕاعادة تدويرها (ميبكو) لتوريد 
  للفرز كمشروع تسليم مفتاح.

قامت إنتاج بتصميم نظم المعالجة المستخدمة في المصنع وعمل دراسة علي الموقـع  وعمـل التصـميمات 
لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل المشــروع وعمــل 

  للمصنع. االختبارات واإلشراف المبدئي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –مصنع فرز المخلفات التجارية والصناعية وٕاعادة تدويرها  :) 25رقم (صورة 
 المملكة العربية السعودية
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  تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزاتمشروع  اسم المشروع
  مصر  –بنى سويف  موقع المشروع
  طن/ يوم160 طاقة المشروع
  2008 ونيوي -2007ديسمبر  فترة التوريد

  
 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع.
  
  

 المشروعوصف 

  قامت إنتاج بالتعاقد مع شركة أبو قير للصناعات الهندسية على:
o للمخلفات الصلبة إنشاء المدفن الصحى  
o  المدفن تصميم 
o إعادة تأهيل المصنع 

قامت إنتاج بتصميم نظم المعالجة المستخدمة في المصنع وعمل دراسة علي الموقـع  وعمـل التصـميمات 
والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل المشــروع وعمــل لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة 

  االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي  ):26صورة رقم (
 بني سويف –واسترجاع المفروزات 



  نشطة الھندسيةمجموعة األ
                                                                                                                         (إنتاج)            

 سابقة األعمال                                                       2018

 

  المحطة الوسيطةتوريد معدات إلنشاء مشروع تصميم و  اسم المشروع
 الدوحة -قطر  موقع المشروع
  طن / يوم  140 طاقة المشروع
  2007نوفمبر  -  2007أكتوبر  فترة التوريد

  
 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  من الخبرات الهندسية. تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم

 ي للمصنع. ئالتجهيز للتشغيل المبد
  
  
  
  
  

  وصف المشروع

تقــوم شــركة شــل بإنشــاء أكبــر مصــنع للغــاز المســال فــى العــالم بقطــر, أثنــاء فتــرة اإلنشــاء ســوف يــتم بنــاء 
الـف عامـل لخدمـة هـذا العـدد تـم إنشـاء وحـدة وسـيطة لتـدوير المفـروزات  50مجمع للعـاملين يضـم حـوالى 

  كم عن المجمع . 80ل المخلفات األخرى إالى المدفن الصحى الذى يبعد ونق
  مع مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم وتوريد معدات المحطة الوسيطة  SEWشركة وتعاقدت 

  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:
o التصميم و التوصيف للعمليات والتوريدات 
o  ،كسارات زجاج وبالستيك، حاويات)توريد المعدات ( مكابس 
o إعداد كتيبات التشغيل للمعدات والمصنع  
o .التركيب واإلشراف على االختبارات وبدء التشغيل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطر -توريد معدات المحطة الوسيطة  ):27صورة رقم (
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  اسم المشروع

  (المرحلة الخامسة)
  عضوى واسترجاع المفروزاتمشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد 

 
  مصر –(محافظة الدقهلية)  منزلةال  عموقع المشرو 
  طن/ يوم 160 طاقة المشروع
  2012ديسمبر  – 2007يوليو  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

تعاقــدت وزارة التنميــة المحليــة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع 
ــةالكفــاءة مصــنع  طن/يــوم) ولخدمــة 160الــي مصــنع لتــدوير القمامــة إلــي ســماد عضــوي (طاقــة  منزل

  المحافظة.
قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد 

  الخامسة. بعض المكونات وذلك من خالل خطة المرحلة
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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  اسم المشروع
  

  مشروع إنشاء مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى سماد عضوى واسترجاع المفروزات
 

  مصر –(محافظة بني سويف)  الوسطي  موقع المشروع
  طن/ يوم160 طاقة المشروع
  2013يونيو  – 2007يوليو  فترة اإلنشاء

  
  
  
  

 وصف المشروع

بنــي ســويف مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع  محافظــةتعاقــدت 
طن/يــوم) لخدمــة  160الــي مصــنع لتــدوير القمامــة إلــي ســماد عضــوي (طاقــة  الوســطي كفــاءة مصــنع

  المحافظة.
قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد 

  بعض المكونات.
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
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 تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات مشروع  المشروع اسم
  موقع المشروع

 (المرحلة الخامسة)
الخانكـــة (القليوبيـــة), ســـيدي ســـالم (كفـــر الشـــيخ), الســـنبالوين (الدقهليـــة), المنزلـــة (الدقهليـــة), أســـيوط 

 (الدقهلية), أشمون (المنوفية), الشهداء (المنوفية). 2, 1(القوصية) , كوم حمادة (البحيرة), قالبشو
  طن/ يوم 160  طاقة المشروع
  موقع المشروع

 السادات والزقازيق (المرحلة الخامسة)

  طن/ يوم 320  طاقة المشروع
  2007 فترة اإلنشاء

  
 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  األعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية. 2المعدات الميكانيكية و تصميم

 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 
  
  
  
  

 وصف المشروع

تعاقــدت وزارة التنميــة المحليــة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي تطــوير ورفــع 
طن/يــوم) 320طن/يــوم، 160القمامــة إلــي ســماد عضــوي (طاقــة ) مصــنع لتــدوير  19كفــاءة عــدد ( 

  ولخدمة المحافظات والمدن والمراكز.
قامت وزارة اإلنتاج الحربي بالتعاقد مع  مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتصميم واإلشراف وتوريد 

  مصانع. 8بعض المكونات وذلك من خالل خطة المرحلة الرابعة وهذه المرحلة تشمل 
ــــي الموقــــع وعمــــل  ــــوم إنتــــاج بتصــــميم نظــــم المعالجــــة المســــتخدمة فــــي المصــــنع وعمــــل دراســــة عل تق
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة لتشــغيل 

 المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
 

 

 

 

 

 شاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزاتتصميم وٕان ):28صورة رقم ( 



  نشطة الھندسيةمجموعة األ
                                                                                                                         (إنتاج)            

 سابقة األعمال                                                       2018

 

 جمع ونقل ومعالجة المخلفات الزراعيةمشروع  اسم المشروع
  مصر  –الدقهلية  –القليوبية  –الغربية  –محافظة الشرقية  موقع المشروع
   2017 – 2007 فترة اإلنشاء

  طن/عام 526,000  طاقة المشروع
  

 الخبرات المطلوبة
  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المعالجة.

  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.
 التجهيز للتشغيل المبدئي للمواقع. 

  
 وصف المشروع

تـوفير جميـع المعـدات لون البيئـة نشطة الهندسية (إنتاج) مع وزارة الدولة لشـئألتعاقدت مجموعة ا
  الالزمة لعمليات الجمع والنقل والمعالجة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع ونقل ومعالجة المخلفات الزراعية):29صورة رقم (
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الدعم الفنى لتشغيل وصيانة ومراقبة الجودة للسماد الناتج من المخلفات الصلبة المنزلية فى  سم المشروعا
 مدينة البيضاء

  مدينة البيضاء موقع المشروع
  2007يناير  – 2006أكتوبر  فترة اإلنشاء

  طن/ يوم 160  طاقة المشروع
  

 الخبرات المطلوبة
  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.

  الهندسية.تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات 
 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 

  
 وصف المشروع

قامــت الشــركة العامــة لألعمــال والخــدمات فــى الجبــل األخضــر بالتعاقــد مــع مجموعــة األنشــطة 
الهندســــية (إنتــــاج) لمشــــروع الــــدعم الفنــــى لتشــــغيل وصــــيانة ومراقبــــة الجــــودة للســــماد النــــاتج مــــن 

  البيضاءالمخلفات الصلبة المنزلية فى مدينة 
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 مشروع تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل المخلفات الزراعية ( قش األرز ) إلى سماد عضوي   اسم المشروع
  مصر -( دقهلية ) 2. 1قالبشو  موقع المشروع
  طن/يوم  400  طاقة المشروع
  شهور) 5(  2006مارس  – 2005أكتوبر  فترة اإلنشاء

  
 الخبرات المطلوبة

  الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.الخبرات 
  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 
  
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

مليـون طـن مـن قـش األرز ينـتج سـنويًا بمصـر وحتـى اآلن ال يوجـد طريقـة فعالـة  3يوجد حوالى 
) مصـــنع لمعالجـــة قـــش األرز هـــذا  2لتقليـــل هـــذه الكميـــة وقـــرر محـــافظ الدقهليـــة أن يقـــام عـــدد (
لقيـام وٕانشـاء هـذه المصـانع  NOMPوتحويله إلى سماد ليستفيد منه النبـات وتعاقـد الحكومـة مـع 

  مع شركة إنتاح حتى تقوم بالتالى : NOMP وتعاقدت
o وتحديد االحتياجـات  إعداد المسح الطوبوغرافي وعمل الجسات للتربة وٕاعداد التصميم

والمواصــــفات للمعــــدات والمكونــــات المحليــــة, التصــــميمات التفصــــيلية والهندســــية لكــــل 
  األعمال المدنية والمعمارية والكهربية.

o ستخدمة في المصنع وعمل دراسة علي الموقعتقوم إنتاج بتصميم نظم المعالجة الم 
o وتزويد المشروع بكافة المعدات الالزمة لتشغيل المشروع 
o  عمل التصميمات لألعمال الميكانيكية والكهربية والمدنية وعمل االختبارات 
o   .اإلشراف المبدئي للمصنع  

 
 

 

 

 

 

 

 
  ( قش األرز ) إلى سماد عضويتصميم وٕانشاء وحدات لتحويل المخلفات الزراعية ):30صورة رقم (
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ــى ســماد عضــوىتصــميم وٕانشــاء مشــروع  اسم المشروع ــا إل واســترجاع  مصــنع معالجــة المخلفــات الصــلبة وتحويله
  المفروزات

 ماليزيا -مدينة كوتا كنابالو  موقع المشروع
 طن / يوم 500 طاقة المشروع
  2006مارس - 2005مارس فترة اإلنشاء

  
 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

 ي للمصنع. ئالتجهيز للتشغيل المبد
  
  
  
  

 وصف المشروع

مــع مجموعــة األنشــطة الهندســية (إنتــاج) إلنشــاء هــذا المشــروع كتســليم   MS SMARTشــركة تعاقــدت 
  .مفتاح 

  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:
o ـــــة وٕاعـــــداد التصـــــميم ـــــوغرافي وعمـــــل الجســـــات للترب ـــــد االحتياجـــــات  إعـــــداد المســـــح الطوب وتحدي

كــــل األعمــــال والمواصــــفات للمعــــدات والمكونــــات المحليــــة, التصــــميمات التفصــــيلية والهندســــية ل
  المدنية والمعمارية والكهربية.

o .توريد المعدات المستوردة  
o .اإلشراف على التنفيذ واإلنشاء واالختبارات وبدء التشغيل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصميم وٕانشاء مصنع معالجة المخلفات الصلبة وتحويل القمامة إلى سماد ): 31صورة رقم (
  ماليزيا -عضوى واسترجاع المفروزات
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 مشروع تصميم و توريد و إنشاء وحدة فرز لرفع كفاءة المنتزه  المشروعاسم 
 مصر -المنتزه اإلسكندرية  -أونكس   موقع المشروع
 طن/ يوم 240 طاقة المشروع
  2004سبتمبر  – 2004مارس  فترة اإلنشاء

  
 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

 ي للمصنع. ئالتجهيز للتشغيل المبد
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

تعاقدت أونكس مع مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) إلنشـاء هـذا المشـروع كتسـليم مفتـاح ليعمـل كوحـدة 
  لتدوير المخلفات المنزلية الصلبة.لمصنع القائم للرفع كفاءة 

  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:
o ـــــة وٕاعـــــداد التصـــــميم ـــــوغرافي وعمـــــل الجســـــات للترب ـــــد االحتياجـــــات  إعـــــداد المســـــح الطوب وتحدي

والمواصــــفات للمعــــدات والمكونــــات المحليــــة, التصــــميمات التفصــــيلية والهندســــية لكــــل األعمــــال 
  المدنية والمعمارية والكهربية.

o .توريد المعدات المستوردة  
o .اإلشراف على التنفيذ واإلنشاء واالختبارات وبدء التشغيل 
o  400مصـنع قـادرًا علـي اســتيعاب عنـدها سيصـبح ال 2004عنـد اكتمـال المشـروع فـى أغسـطس 

  طن/ يوم) 160الطاقة الحالية (من  طن/ يوم من المخلفات المنزلية الصلبة بدالً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسكندرية -رفع كفاءة المنتزه ): 32صورة رقم (
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 مشروع خدمات الدفن الصحي والمعالجة والتحويل للمنطقة الجنوبية   اسم المشروع
 مصر -القاهرة  -مايو15مدينة  موقع المشروع
  2005 – 2004 فترة اإلنشاء

  طن / يوم 1500  طاقة المشروع
  

 الخبرات المطلوبة
  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.

  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.
 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 

  
  
  
  
  

 وصف المشروع

تعاقــدت محافظــة القــاهرة مــع شــركة المصــرية لتــدوير المخلفــات( ايكــارو) علــى تقــديم الخــدمات المتكاملــة 
  لمعالجة النفايات الصلبة ودفنها لمنطقة جنوب القاهرة.

  لشركة ايكارو. ىن كمقاول رئيسقامت شركة إنتاج (مجموعة األنشطة الهندسية) بإعداد تصميمات المدف
  قامت شركة إنتاج بتقديم الخدمات التالية:

o ـــــة وٕاعـــــداد التصـــــميم ـــــوغرافي وعمـــــل الجســـــات للترب ـــــد االحتياجـــــات  إعـــــداد المســـــح الطوب وتحدي
والمواصــــفات للمعــــدات والمكونــــات المحليــــة, التصــــميمات التفصــــيلية والهندســــية لكــــل األعمــــال 

  المدنية والمعمارية والكهربية.
o .توريد المعدات المستوردة  
o .اإلشراف على التنفيذ واإلنشاء واالختبارات وبدء التشغيل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  القاهرة -خدمات الدفن الصحي والمعالجة والتحويل للمنطقة الجنوبية ): 33صورة رقم (
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 تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات مشروع  اسم المشروع
  موقع المشروع

 العدوة -إدكو  –نجع حمادي (قنا)  -الخارجة (الوادي الجديد) –دمياط  -أبو كبير (شرقية) (المرحلة الرابعة)

 2004إبريل  -2003إبريل  فترة اإلنشاء
  طن/ يوم 160  طاقة المشروع

  
 المطلوبةالخبرات 

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 
  
  
  
  

 وصف المشروع

 6لـديها مـع وزارة اإلنتـاج الحربـي إلنشـاء  تعاقدت وزارة التنميـة المحليـة مـن خـالل القطـاع الفنـي
طن/يوم)لخدمــــة المحافظــــات والمــــدن 160مصــــانع لتــــدوير القمامــــة إلــــي ســــماد عضــــوي (طاقــــة 

  والمراكز.
قامــت وزارة اإلنتــاج الحربــي بالتعاقــد مــع مجموعــة األنشــطة الهندســية (إنتــاج) لتصــميم واإلشــراف 

 8لرابعـــة وهـــذه المرحلـــة تشـــمل علـــي وتوريـــد بعـــض المكونـــات وذلـــك مـــن خـــالل خطـــة المرحلـــة ا
  مصانع.

تقــوم إنتــاج بتصــميم نظــم المعالجــة المســتخدمة فــي المصــنع وعمــل دراســة علــي الموقــع  وعمــل 
التصـــميمات لألعمـــال الميكانيكيـــة والكهربيـــة والمدنيـــة وتزويـــد المشـــروع بكافـــة المعـــدات الالزمـــة 

 ع.  لتشغيل المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصن
 

 

 

 

  

تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع ): 34صورة رقم (
  المفروزات
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 مشروع تصميم وتوريد وٕانشاء وحدتي فرز لرفع كفاءة مصنع السواني اسم المشروع
  ليبيا –السوانى   موقع المشروع 
  2002نوفمبر  – 2001نوفمبر  فترة اإلنشاء

  طن/ يوم 500  طاقة المشروع
 الخبرات الهندسية في التصميم والتنظيم لوحدات المصنع.  الخبرات المطلوبة

  
  
  
  

 وصف المشروع

ـــة بطـــرابلس مصـــنع ضـــخم لتـــدوير المخلفـــات المنزليـــة الصـــلبة بمنطقـــة  يمتلـــك جهـــاز حمايـــة البيئ
  طن/ يوم ومتوقف عن العمل 500السواني بطرابلس بطاقة 

إضــافة وحــدات لرفــع كفــاءة وٕاعــادة تشــغيل المصــنع بكامــل طاقتــه بمــا طلــب الجهــاز مــن الشــركة 
  يتناسب مع طبيعة المخلفات الواردة

وقد تم تنفيذ وحدات رفع الكفـاءة وٕادخالهـا بالخدمـة وقـد تـم تنفيـذ كـل األعمـال ضـمن مجموعـة مـن 
نميــة التعاقــدات تشــمل تشــغيل وٕادارة المصــنع وقــد ســاهم إنتــاج المصــنع مــن الســماد العضــوي فــي ت

المشروعات الزراعية بالجماهيرية وبخاصة مشروع زراعة النخيل علـي نطـاق واسـع باإلضـافة إلـي 
  أنواع الزراعات المختلفة 

 

 

 

 

  

  ليبيا -تصميم وٕانشاء وحدة رفع كفاءة مصنع السواني ): 35قم(ورة ر ص
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ٕانشاء وحدة لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع توريد و مشروع تصميم و  اسم المشروع
 المفروزات 

  ليبيا  -  سيدى السايح  موقع المشروع
  2002نوفمبر  – 2001نوفمبر  فترة اإلنشاء

  طن/ يوم  160مصانع بطاقة  5طن/ يوم باإلضافة إلي  320  طاقة المشروع
 و إنشاء والتنظيم لوحدات المصنع.الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط  الخبرات المطلوبة

  
  

 وصف المشروع

قام جهاز حماية البيئة بشعبية طرابلس بالتعاقد مع مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) لتوريد 
طن/ يوم وهو يعمل  230وتركيب وتشغيل مصنع لتحويل القمامة إلي سماد عضوي بطاقة 

  وحتي اآلن. 2002بكفاءة كاملة منذ عام 
 طن/ يوم لكل مصنع.  160مصانع أخري بطاقة  4لي عدد باإلضافة إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ليبيا -سيدي السايح  –تصميم وٕانشاء وحدة لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات ): 36صورة رقم (
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 تصميم وٕانشاء وحدات تدوير مخلفات سوق العبور وتحويلها إلي سماد عضويمشروع  اسم المشروع
 مصر  –القاهرة   -سوق العبور  موقع المشروع
   2000سبتمبر  – 2000يناير  فترة اإلنشاء

  طن/يوم 200  طاقة المشروع
  
  

 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  تصميم طرق المعالجة المختلفة للمخلفات الزراعية

الميكانيكيــــة واألعمــــال الكهربيــــة والمدنيــــة عــــن طريــــق طــــاقم مــــن الخبــــرات تصــــميم المعــــدات 
  الهندسية.

 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 
  
  
  

 وصف المشروع

طن من 150يعتبر سوق العبور من أكبر أسواق الفاكهة والخضر في مصر فهو ينتج حوالي 
مخلفـــات هـــذا الســـوق إلـــي المخلفـــات كـــل يـــوم. فهـــذا كـــان دافـــع حاســـم لعمـــل مشـــروع لتحويـــل 

  كمبوست.
وقامت إنتاج بتصميم وصف نظام المعالجة للمشروع وتزويد المشـروع بكافـة المعـدات المحليـة 

رســـومات تفصـــيلية لتصـــميم المعـــدات الميكانيكيـــة وشـــرح تفصـــيلي لجميـــع  والالزمـــة للمشـــروع 
  األعمال الكهربية والمدنية.

 نتاج كمبوست عالي الجودة والمشروع استؤجر عن طريق الشركة المصرية إل
  سنوات إلنتاج سماد ذو كفاءة عالية 4المصنع مشغل بواسطة ايكارو لمدة   ملحوظة

 

  

  تصميم وٕانشاء وحدات تدوير مخلفات سوق العبور وتحويلها إلي سماد عضوي: )37(رقم صورة
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 مشروع تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات  اسم المشروع
  موقع المشروع

 مصر. -طنطا (الغربية) -أجا (دقهلية)  (المرحلة الرابعة)

    2003 - 2002 يوليو  فترة اإلنشاء
  طن/ يوم 320  طاقة المشروع

  
  

 الخبرات المطلوبة

  والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.الخبرات الهندسية في التصميم 
تصــــميم المعــــدات الميكانيكيــــة واألعمــــال الكهربيــــة والمدنيــــة عــــن طريــــق طــــاقم مــــن الخبــــرات 

  الهندسية.
 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 

  
  
  
  

 وصف المشروع

وزارة التنميــة المحليــة مــن خــالل القطــاع الفنــي لــديها تعاقــدت مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي إلنشــاء  
طــن/ يوم)لخدمــة كافــة المحافظــات 320لتــدوير القمامــة إلــي ســماد عضــوي (طاقــة  مصــنعين

  والمدن والمراكز.
ذلـك مـن إنتاج قامت بعقد اتفاق مع وزارة اإلنتاج الحربي لإلشراف علي إنشاء هـذه المصـانع و 

  مصانع. 8خالل خطة المرحلة الرابعة وهذه المرحلة تشمل علي 
تقــوم إنتــاج بتصــميم نظــم المعالجــة المســتخدمة فــي المصــنع وعمــل دراســة علــي الموقــع وعمــل 
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة 

 ت واإلشراف المبدئي للمصنع.  لتشغيل المشروع وعمل االختبارا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات): 38( م صورة رق
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 تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات  اسم المشروع
  موقع المشروع

 )الثالثة(المرحلة 
بيال (كفر الشيخ) ، سمسطا (بني سويف) ، مدينة قنا ، مدينة إدفو،كفر الـدوار (البحيـرة)، ميـت 

 غمر (دقهلية)،مالوي (المنيا)،رأس البر (دمياط) 
  2001 – 1999يوليو  فترة اإلنشاء

  طن / يوم 160طاقة   طاقة المشروع
  

 الخبرات المطلوبة
  والتنظيم لوحدات المصنع.الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط 

  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.
 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 

  
  
  
  

 وصف المشروع

قامـــت وزارة التنميـــة المحليـــة مـــن خـــالل القطـــاع الفنـــي لـــديها بالتعاقـــد مـــع وزارة اإلنتـــاج الحربـــي 
طـــن/ يوم)لخدمـــة  320&160مصـــنع لتـــدوير القمامـــة إلـــي ســـماد عضـــوي (طاقـــة  15إلنشـــاء 

  المحافظات والمدن والمراكز.
قامت إنتـاج بعقـد اتفـاق مـع وزارة اإلنتـاج الحربـي لإلشـراف علـي إنشـاء هـذه المصـانع وذلـك مـن 

  مصنع كلهم تحت التشغيل. 15خالل خطة المرحلة الثانية وهذه المرحلة تشمل 
تصــميم نظــم المعالجــة المســتخدمة فــي المصــنع وعمــل دراســة علــي الموقــع  وعمــل قامــت إنتــاج ب

التصـــميمات لألعمـــال الميكانيكيـــة والكهربيـــة والمدنيـــة وتزويـــد المشـــروع بكافـــة المعـــدات الالزمـــة 
 لتشغيل المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات ): 39صورة رقم (
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 تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات مشروع  اسم المشروع
 القاهرة -مايو15مدينة  موقع المشروع
  2001 – 1999يوليو  فترة اإلنشاء

  طن/ يوم 960  طاقة المشروع
  
  

 الخبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
ــــرات  ــــة عــــن طريــــق طــــاقم مــــن الخب ــــة والمدني ــــة واألعمــــال الكهربي تصــــميم المعــــدات الميكانيكي

  الهندسية.
 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 

  
  
  

 وصف المشروع

ــديها بالتعاقــد مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي قامــت وزارة التنميــة المحليــة مــن خــالل  القطــاع الفنــي ل
  طن/ يوم)لخدمة مدينة القاهرة. 960إلنشاء مصنع لتدوير القمامة إلي سماد عضوي (طاقة 

إنتــاج قامــت بعقــد اتفــاق مــع وزارة اإلنتــاج الحربــي لإلشــراف علــي إنشــاء هــذا المصــنع والموقــع 
  اآلن تحت اإلنشاء.

لمعالجــة المسـتخدمة فــي المصـنع وعمــل دراســة علـي الموقــع وعمــل قامـت إنتــاج بتصـميم نظــم ا
التصــميمات لألعمــال الميكانيكيــة والكهربيــة والمدنيــة وتزويــد المشــروع بكافــة المعــدات الالزمــة 

 لتشغيل المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  
 

  

  تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات ): 40صورة رقم (
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 تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزاتمشروع  اسم المشروع
  موقع المشروع

 (المرحلة الثانية)
ــــــــــة  ــــــــــر الشــــــــــيخ،مدينة المحلة(غربية)،مدين ــــــــــة كف الســــــــــويس،مدينة مرســــــــــى القطامية(القاهرة)،مدين

مطروح،مدينـــــــة العريش(شـــــــمال سيناء)،أسوان،شـــــــرم الشـــــــيخ(جنوب ســـــــيناء)،بلقاس(دقهلية)،مدينة 
 منوف(منوفية)،مدينةأبورواش(الجيزة)،مدينة شبرامنت(الجيزة).

  طن/ يوم 160  طاقة المشروع
  موقع المشروع
  )(المرحلة الثانية

  (القاهرة), شبرامنت 2,3القطامية 

  1999 – 1998يوليو  اإلنشاءفترة 
  طن/يوم 320  طاقة المشروع

  
  

 الخــــبرات المطلوبة

  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق طاقم من الخبرات الهندسية.

  بالمشروع.تجهيز مستندات العطاء الخاصة 
 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 

  
  
  
  

 وصف المشروع

ـــديها بالتعاقـــد  مـــع وزارة اإلنتـــاج الحربـــي  قامـــت وزارة التنميـــة المحليـــة مـــن خـــالل القطـــاع الفنـــي ل
  مصنع لتدوير القمامة إلي سماد عضوي لخدمة محافظة القاهرة. 32إلنشاء 

ربــي لإلشــراف علــي إنشــاء هــذه المصــانع وذلــك مــن قامــت إنتــاج بعقــد اتفــاق مــع وزارة اإلنتــاج الح
  خالل خطة المرحلة الثانية والثالثة والرابعة .

  كل هذه المصانع تعمل اآلن. 
قامــت إنتــاج بتصــميم نظــم المعالجــة المســتخدمة فــي المصــنع وعمــل دراســة علــي الموقــع  وعمــل 

بكافــــة المعــــدات الالزمــــة  التصــــميمات لألعمــــال الميكانيكيــــة والكهربيــــة والمدنيــــة وتزويــــد المشــــروع
 لتشغيل المشروع وعمل االختبارات واإلشراف المبدئي للمصنع.  

 

 

  

 تصميم وٕانشاء وحدات لتحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات: ) 41م (صورة رق
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 الصرف الصحيالكمر الهوائي المشترك لمعالجة المخلفات الناتجة من معالجة مياه مشروع  اسم المشروع
  مصر -حي الزبالين في اإلسكندرية  موقع المشروع
  1996 – 1995يوليو  فترة اإلنشاء

  طن/ يوم 50  طاقة المشروع
  

 الخبرات المطلوبة
  الخبرات الهندسية في التصميم والتخطيط والتنظيم لوحدات المصنع.
  طاقم من الخبرات الهندسية.تصميم المعدات الميكانيكية واألعمال الكهربية والمدنية عن طريق 

 التجهيز للتشغيل المبدئي للمصنع. 
  
  
  
  
  

 وصف المشروع

المخلفات الناتجة مـن القـرى واألحيـاء تكـون معظمهـا مخلفـات زراعيـة ومخلفـات صـرف صـحي. 
  فهذا المشروع يقوم باالستفادة من هذين النوعين من المخلفات وتحويلها إلي سماد عضوي.

طـــرق المعالجـــة المختلفـــة، الوحـــدات الالزمـــة إلنشـــاء المشـــروع وتصـــميم وقامـــت إنتـــاج بتصـــميم 
  تفصيلي لجميع األعمال الالزمة للمشروع وهذه المجهودات انقسمت إلي أربع مراحل:

ل التحليــــل الكامــــل لكافــــة احتياجــــات جمــــع المعلومــــات عــــن الموقــــع وعــــن المشــــروع وعمــــ .1
 المشروع.

 عمل مستندات العطاء واالتفاقات . .2
 التنفيذ.مرحلة  .3
 تشغيل المصنع. .4

 والمصنع اآلن تحت التشغيل.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

الكمر الهوائي المشترك لمعالجة المخلفات الناتجة من معالجة مياه الصرف ): 42صورة رقم (
  باإلسكندرية  الصحي




