تقـــــارير
الأ�سكندرية -قرية مارينا العلمني ال�سياحية
مدينة االنت��اج االعالمي -فنادق اجلرف وجبل
حفيت – الإمارات -فندق بوركي – بولندا
جم��ال املوان��ئ والأعم��ال البحري��ة واملن�ش���آت
املائي��ة -مين��اء الدخيلة  -اال�س��كندرية -ميناء
دمياط -ميناء ر�أ�س جنات – اجلزائر -هاوي�س
�إ�سنا.
املن�شات الريا�ضية
تنفيذ ال�صالة املغطاة با�ستاد القاهرة
ت�صميم وتنفيذ ا�ستاد برج العرب
ا�ستاد �أكرا  -غانا
جمال امل�صانع
م�صنع درفلة ال�صلب بابو زعبل
م�صنع ا�سمنت ال�سوي�س – م�صر
جممع االلومنيوم بنجع حمادى  -م�صر
جمال املطارات
مطار القاهرة الدويل
مطار االق�صر الدوىل
مطار �شرم ال�شيخ الدوىل
مطار الغردقة الدوىل
مطار النا�ضور الدوىل – املغرب
مطار غزة الدوىل – فل�سطني
مطار الظهران الدوىل – ال�سعودية
جمال حمطات معاجلة ورفع مياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحى
حمط��ة معاجلة مياه ال�ص��رف ال�صحى باجلبل
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اال�صفر ( 1.5مليون مرت مكعب يومى )
حمطة معاجلة مياه ال�صرف بابو روا�ش
حمطة معاجلة مياه ال�صرف بحلوان
حمطة معاجلة مياه ال�صرف بقليوب
حمطة ال�شيخ زايد ملعاجلة املياه – االمارات
حمطة ال�صرف ال�صحى ب�صيدا – لبنان
وتوج��د العدي��د م��ن الف��روع لل�شرك��ة بق��ارة
افريقي��ا بكل من اجلزائر وتون�س وليبيا واملغرب
نيجرييا وغينيا اال�ستوائية وغانا واوغندا وت�شاد
وبت�سوان��ا والكام�يرون واثيوبي��ا وزامبيا وكوت
ديفوار وموريتانيا.
وبق��ارة ا�سي��ا ف��ى الكوي��ت واالم��ارات العربية
املتح��دة وال�سعودي��ة ولبن��ان وفل�سط�ين وقطر
وعمان والعراق
املقاولون العرب فى الكويت
تعت�بر الكوي��ت من اوىل الدول الت��ى قام قامت
ال�شرك��ة بالعم��ل بها خ��ارج م�ص��ر حيث قامت
ال�شرك��ة م��ن خ�لال ممثله��ا بالكوي��ت �شرك��ة
املقاول��ون الع��رب الكويتية بتنفي��ذ العديد من
امل�شروعات مثل م�شروع خفر ال�سواحل  ،م�شروع
كلية ال�شرطة وكلي��ة الدرا�سات التجارية للبنات
واخلزان��ات العلوي��ة بالوف��رة وخط��وط املي��اه
بال�شعيب��ة كما قامت ال�شركة بتنفيذ م�شروعىن
من اكرب امل�شروعات احلالية بدولة الكويت وهما
ان�شاء م�ست�شفى ال�شيخ جابر ال�صباح وهى اكرب
م�ست�شف��ى بال�ش��رق االو�سط والت��ى مت تنفيذها

على اعلى املوا�صفات واملعايري الدولية.
كم��ا قام��ت �شرك��ة املقاول��ون الع��رب بتنفيذ
م�ش��روع تطوير طري��ق اجله��راء ويهدف هذا
امل�ش��روع ال�ضخ��م �إىل الإرتق��اء بالطريق �إىل
املوا�صف��ات القيا�سي��ة للط��رق ال�سريعة طبقا
لأح��دث املعاي�ير املطبق��ة عامليا.حي��ث يحقق
ف�ص��ل احلركة املروري��ة العابرة ع��ن احلركة
املرورية املحلية بتقاطعات حرة ،كما يتم �إلغاء
معظم الإ�ش��ارات املرورية وكذلك ف�صل حركة
امل�شاه عن حركة ال�سيارات .
يع��د امل�ش��روع ه��و الأول م��ن نوع��ه يف ال�شرق
الأو�سط الذي يتكون من ج�سور متعددة الطوابق
حي��ث يت��م تنفي��ذ اجل�س��ور ب�أح��دث الط��رق
العاملي��ة لتنفي��ذ اجل�س��ور (Segmental
 )Bridgesوالت��ي متكن م��ن تنفيذ الأعمال
دون �إعاقة حركة املرور .
مت تنفيذ م�صنع ل�ص��ب للج�سور العلوية وذلك
ل�ص��ب قط��ع اجل�س��ور ب�أجم��ايل  8500قطعة
ويعم��ل ب�أح��دث النظ��م الهند�سي��ة يف �أعمال
ال�صب والتنفيذ.
بيانات �إح�صائية عن م�شروع تطوير
طريق اجلهراء
  17.7ك��م م��ن اجل�س��ور العلوي��ة متع��ددةالطوابق.
 مليون مرت مكعب من اخلر�سانة امل�سلحة. � 250ألف طن حلديد الت�سليح.  150كم طويل لأعمال اخلوازيق. نف��ق بطول  620م�تر ًا بالإ�ضافة اىل  2ج�سربالدوار �أعلى النفق.
  10ج�سور م�شاه. مليون مرت مربع لأعمال الطرق ال�سطحية. م��ا يزي��د ع��ن  100ك��م لأعم��ال اخلدماتوت�شم��ل جماري��ر الأمطار وحتوي�لات خطوط
املي��اه وجم��اري ال�ص��رف ال�صح��ي وخطوط
الكهرباء.
كم��ا مت ت�سلي��م معظ��م االج��زاء الرئي�سي��ة
بامل�شروع مرحليا وافتتاحها للمرور وقد ح�صل
امل�شروع على جائزة معهد اخلر�سانة االمريكى
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