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تأسس��ت الهيئة العربية للتصنيع عام 1975 بمش��اركة أربع دول عربية هي: مصر ، الس��عودية، 
اإلمارات وقطر ، بهدف بناء وتطوير قاعدة صناعية تكنولوجية متقدمة، وتولت مصر المسئولية 

الكاملة عن الهيئة اعتبارا من عام 1979.

من نحن : 

تمتلك الهيئة العربية للتصنيع اثنى عشر مصنعًا 
وشركة هم:

مصن���ع صقر / مصنع ق���ادر  /  مصنع الطائرات /  مصنع 
المح���ركات / مصنع حلوان / الش���ركة العربية البريطانية 
للمحركات )ابيكو( / الشركة العربية البريطانية للصناعات 
الديناميكي���ة  / مصن���ع اإللكتروني���ات / مصن���ع مهمات 
الس���كك الحديدية )س���يماف( / مصنع اتيكو للصناعات 
الخش���بية / الش���ركة العربية للطاقة المتجددة / العربية 

للسماد العضوي.

باإلضاف���ة إل���ى ش���ركة  واحدة مش���تركة تمتل���ك الهيئة 
النصي���ب األكب���ر منها، وهي الش���ركة العربي���ة األمريكية 

للسيارات )AAV( مع شركة فيات كرايسلر العالمية. 

مجال العمل :

تعمل الهيئة العربية للتصنيع في المجال العسكري لخدمة 
أفرع القوات المس���لحة لمصر وال���دول العربية والصديقة، 
وف���ي المجال المدن���ي لخدمة تنمية المجتم���ع مع التركيز 
عل���ى مش���روعات البنية األساس���ية / الس���كك الحديدية / 

حماية البيئة، باإلضافة لألنشطة المدنية األخرى.

شهادات الجودة :
جمي���ع وح���دات الهيئ���ة حاصل���ة عل���ى ش���هادات الجودة 

المحلية والعالمية الخاصة بمجاالت العمل.

إمكانيات الهيئة : 
تض���م الهيئ���ة 15000 من العاملين ، على مس���توى عاٍل 
من التدري���ب بمراكز تدريب الهيئ���ة والمراكز المتخصصة 

داخل وخارج الجمهورية..

وتمتلك الهيئة أحدث تكنولوجيات التصنيع واإلمكانيات 
اإلنتاجي���ة المتطورة والمعام���ل )ميكانيكية / كيميائية/ 
ميتالورجي���ة / .. ( ومعام���ل المعاي���رة باإلضاف���ة للمراكز 

البحثية المتخصصة  ونظم الجودة المتكاملة. 

التعاون الدولي: »على سبيل المثال ال الحصر«
فرنسا )داسو / سنيكما / ايروسبيسيال/ ......( 	 
كندا )دي هافيالند / برات اند ويتني/ ......( 	 
أمريكا ) كرايسلر / لوكهيد مارتن / جنرال اليكتريك / ......( 	 
بريطانيــا )بريتش ايروسبيس / رولزرويس / ......( 	 
ألمانيا ) مرسيدس /  فينسيس / جيرش / ......( 	 
 	)...... / ZTE /الصين ) كاتيك / نورينكو
 	 )...... / NEC / اليابان )ميتسوبيشي
الدنمارك )كروجر / ......( 	 
أسبانيا ) تيموانزا / كولواي / ...... (	 
المجر )جانز / ......(	 
البرازيل )إمبراير / ......(	 
رومانيا )روم آرم / إيروستار / ......(	 
روسيا	 
بولندا	 
التشيك	 
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مشروعات البنية األساسية
 محطات تنقية مياه الشرب من المصادر السطحية 

- المحطات تتراوح سعتها من  1 – 100000 م3/يوم
- إنت���اج مياه صالحة للش���رب ذات ج���ودة عالية ومطابقة 

لمعايير منظمة الصحة العالمية 
  Ultra Filtration وحدات تنقية مياه الشرب بتكنولوجيا -
- وح���دات تنقي���ة المي���اه الس���طحية بنظ���ام الوح���دات 

المدمجة إلنتاج وتنقية مياه الشرب بسعات:
) من 200 م3/يوم  وحتى 10000 م3/يوم (

  محطات تحلية مياه البحر 
- انت���اج وتركيب محطات تحلية مياة البحر بطاقة إنتاجية 

تتراوح من 100 –  20000 م3/يوم 
- مياه محالة بدرجة ملوحة أقل من 500 جزء في المليون 

)طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية( 

  محطات معالجة المياه الجوفية 
- معالجة مياه اآلبار بإزالة أمالح الحديد والمنجنيز 

- انت���اج مياه صالحة للش���رب ذات ج���ودة عالية ومطابقة 
لمعايي���ر منظم���ة الصح���ة العالمي���ة. محط���ات المعالجة 

بقدرات مختلفة.

  محطات معالجة مياه الصرف الصحي 
- طاقات متنوعة تتراوح من  5 – 150000م3/يوم 

- مصمم���ة لتالءم مختلف التجمعات الس���كانية والقرى 
حس���ب ع���دد س���كانها وذل���ك م���ع اخت���الف التصميمات 

الهندسية للمحطات طبقا لكل حالة على حدة 

مشروعات البنية األساسية
  مواسير البولي ايثلين عالي الكثافة 

 PE 80 - PE 100 :خامات
أقطار خارجية:  20 – 120 مم.
ضغوط تشغيل:  3,2 – 20 بار.

أطـــوال الماســـورة:  6، 12، 18 م أو لفائ���ف 50 م )لألقط���ار 
األقل من 90 مم(.. 

تس���تخدم لتوصيل خطوط المياه والصرف الصحي والصناعي، 
باإلضاف���ة إلى ش���بكات الغاز الطبيع���ي .. والمش���اريع الزراعية 

والصوب الزراعية.
ش���هادات اعتماد من شركة الغاز البريطانية BG لمواسير الغاز 

الطبيعي.. عمر افتراضي يصل إلى 50 عامًا.

  خزانات الشبه السائلة و مياه الشرب 
أل���واح صلب رأس���ية مدرفلة و قطاعات أفقي���ة يتم تجميعها 
بمس���امير رب���ط خاصة لس���هولة الفك و التركيب ب���أي موقع.. 
س���قف من الص���اج المجلفن المعالج لمقاوم���ة تأثير العوامل 
الجوي���ة المختلف���ة.. يطل���ى م���ن الداخ���ل بم���ادة االيبوكس���ي 
الخالية من أي مواد سامة مما يضمن صالحية المياه المخزنة 

لالستخدام اآلدمي. 
المواصفات الفنية : 

سعة الخزان: 5 – 500 م3    قطر الخزان: 1,9 م حتى 9,4 م
ارتفاع الخزان: من 1,9م حتى 7,3 م ســـمك خامة األلواح: 

4 مم ، 6 مم.. 
باإلضافة إلى مرونة في التصميم ليناسب طلبات العميل 

  اسطوانة الكلور )صقر – 1( سعة 1 طن 
-  ال تتأثر باألجواء الحارة أو الباردة

-  تقاوم الصدمات التي قد تنتج عن سوء النقل والتداول 
- عولج���ت حراريًا إلزال���ة أية اجتهادات داخلي���ة بما يحقق أعلى 

درجات األمان 
المواصفات الفنية : 

سمك الجدار: 12 مم               أقل ضغط تشغيل: 14 بار 
أقصى ضغط تشغيل: 21 بار عند 50 درجة مئوية 

السعة الغازية: 1 طن               السعة المائية: 840 لتر 
ضغط االختبار الهيدروليكي: 45 بار 

درجة انصهار الصمام: 85 - 95 درجة مئوية
معتمدة من هيئة اللويدز العالمية وهيئة التوحيد القياسي المصرية 
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مشروعات السكك الحديدية
  عربات السكك الحديدية 

-  عرب���ات نق���ل ال���ركاب بكافة أنواعها )درج���ة أولى/ ثانية 
مكيفة – ثالثة ( 

-  عرب���ات الخدم���ات ) عرب���ات تولي���د الق���وى / البوفي���ه 
المكيفة / ....( 

  عربات مترو األنفاق والترام 
وحدات مترو أنفاق القاهرة: 

الخط األول/ الثاني/ الثالث 

  عربات نقل البضائع والبواجي 
عربات نقل البضائع بالس���كك الحديدية 

يتم إنتاجها بكافة األنواع والحموالت مثل: 
صهاري���ج لنقل الس���وائل – عربات س���طح لنق���ل وتحميل 

البضائع – ثالجة التبريد والتجميد 
مجموعة البواجي : 

- بواجي عربات الركاب العادية 
-  بواجي وحدات مترو األنفاق 

-  بواجي وحدات الترام 
- بواجي السكك الحديدية

مكونات وقطع غيار صالون العربات 
قطع الغيار )كليبس���ات تثبيت القضب���ان على الفلنكات/ 
أطق���م الفرام���ل الهوائية/ 
التصادم���ات/ أجه���زة الجر/ 

تروس السنون والعجل(

المركبات وتجهيزاتها

   المركبات وتجهيزاتها 
سيارات اإلطفاء واإلنقاذ 

- سيارات إطفاء خفيفة للتدخل السريع 
- سيارات إطفاء متوسطة 

- سيارات إطفاء ثقيلة 
- سيارات إطفاء للمطارات 

- سيارات إنقاذ ثقيلة ومتوسطة وخفيفة
مزودة بأدوات اإلنقاذ الرئيس���ية 

وسلم هيدروليكي 
عربات مصفحة لحماية 

الشخصيات الهامة/ لنقل 
األموال 

   سيارات النقل وتجهيزاتها 
سيارات كنس الشوارع والممرات 	 
سيارات كسح مياه الصرف الصحي	 
خزان مياه سعة 5-20 م3 	 
نظام اختبار وإصالح المواسير بدون حفر 	 
سيارة كباش هيدروليكي 	 
صندوق قالب 	 

جمع وكبس القمامة 	 
ونش أعطال 	 
مكتب خدمة متنقل 	 
منفذ متنقل لبيع اللحوم/الخبز 	 
صندوق مغلق لنقل األثاث 	 
سلم صيانة أعمدة الكهرباء 	 
صندوق ثابت 	 

  سيارات الركوب )ذات الدفع الرباعي(
 J3  السيارة جيب رانجلر

                                                     السيارة جراند شيروكي 

5 4

اله���يئة الع���ربية للتص���نيع

www.aoi.org.eg

المنتجات المدنية



المعدات الطبية
  األسرة الطبية

- سرير رعاية مركزة )يدوي – كهربي(
- سرير فولر كامل   )يدوي(

- سرير نصف فولر   )يدوي – كهربي(

  تجهيز سيارات اإلسعاف / العيادات المتنقلة
-  أحدث وأدق التجهيزات الطبية

-  أعلى مستويات الدقة و التعقيم

محرقة النفايات الطبية والخطرة
- حرق النفايات الطبية الخطرة التي تنتج عن المنشئات 

الطبية المختلفة

  حضانات األطفال

- تم تصميم وتصنيع حضانات الهيئة طبقًا 
للمواصفات القياسية المصرية الخاصة 

بمتطلبات األمان بحضانات األطفال.

- الحضانة حاصلة  على عالمة السالمة 
) CE0120 ( األوربية

األجهزة اإللكترونية والمستلزمات المنزلية

مشروعات الطاقة المتجددة

 	 LED  تليفزيونات
أجهزة التابلت 	 
العدادات اإللكترونية لقياس الطاقة الكهربية 	 
اإلنارة باستخدام الخاليا الشمسية 	 
محوالت كهربية 	 
لمبات LED الموفرة للطاقة	 
كاميرات المراقبة 	 
مستلزمات منزلية ) ميكرويف/ مراوح/ مكواة/ 	 

مكانس / ...... ( 

إنشاء محطات شمسية كبيرة 	 
القدرة ) 1,5 – 20( ميجاوات متصلة 

بالشبكة 

إنشاء محطات قائمة بذاتها بقدرات 	 
) 5 – 400( كيلو وات لخدمة 

المنازل/ المصانع/ المستشفيات 
بالمناطق النائية والقرى السياحية. 

 	)ARECO( األلواح الشمسية
      ) 100 – 450 وات (

محوالت كهربية 	 

أنظمة اإلنارة بالطاقة الشمسية 	 
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الصوب الزراعية

  الصوب الزراعية

تصميم وانتاج صوب زراعية 	 
باستخدام أحدث تكنولوجيات 

الزراعة العالمية المتطورة، 
والمتوائمة مع البيئة المصرية.

صوب زراعية )متقدمة 	 
التكنولوجيا(: بالتعاون مع كبرى 

الشركات الهولندية / األسبانية 
المتخصصة، وهي صوب ذات 
تحكم بيئي كامل، مع القدرة 

التامة على المراقبة والتحكم  
لعمليات الري والتسميد.

صوب زراعية )متوسطة 	 
التكنولوجيا / منخفضة التكلفة(: 

بنظام هيدروبونيكس / بنظام 
المواسير المكثفة / البيوت 

الزراعية الشبك / البيوت الزراعية 
متعددة األقبية/ أنواع جديدة 

وتصميمات حديثة في مجاالت 
الزراعة المتطورة.

أفران إنتاج الفحم النباتى صديقة البيئة

  فكرة العمل:
تعتمد هذه الطريقة على التسخين بمعزل عن الهواء 

لألخشاب والمخلفات الزراعية داخل أوعية التفحيم 
بدفع الهواء الساخن حولها وداخل  الوعاء الخارجى 

المعزول حراريًا حتى تمام عملية التفحيم. 

   مميزات المكمورة:
تصنيع على أعلى مستوى علمى طبقا . 1

لإلشتراطات البيئية 
سهولة التشغيل والصيانة . 2
عمر إفتراضى طويل . 3
أعلى مردود إقتصادى. 4
منتج الفحم مطابق للمواصفات القياسية . 5

  طرازات متنوعة
MEC - CPU3M    سعة   3 م3	 
MEC - CPU5M    سعة   5 م3	 
MEC - CPU10M  سعة 10 م3	 

- للقضاء على تلوث الهواء والسحابة 
السوداء الناتجة من مكامير الفحم 

البلدية تقوم الهيئة بالتعاون مع كبريات 
الشركات المتخصصة بتصنيع أفران 
متوافقة مع نظم البيئة العالمية. 

- جميع األفران تعمل بالسوالر
 - متوسط زمن الدورة 36 ساعة تقريبا
- المساحة المطلوبة لوضع المعدات 

من 35 - 50 م2
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دليل الهيئة ووحداتها

رئاسة الهيئة العربية للتصنيع 
تليفون: 22672297 )+202(

فاكس: 25588017 / 25182385 )+202(
info@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

 www.aoi.org.eg :الموقع اإللكتروني

مصنع صقر للصناعات المتطورة 
ص.ب: مصنع صقر )2(, القاهرة, مصر. 

تليفون: 22693314  )+202(
فاكس: 22691978  )+202(

 chairman_sakr@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

مصنع قادر للصناعات المتطورة 
ص.ب: 287 هيليوبوليس, القاهرة, مصر

تليفون: 24024423 )+202(
فاكس: 22608718  )+202(

chairman_kader@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

مصنع الطائرات 
ص.ب: 11895 حلوان, القاهرة, مصر

تليفون: 27101138  )+202(
فاكس: 27101146  )+202(

 chairman_aircraft@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

مصنع المحركات 
ص.ب: 12 حلوان, القاهرة, مصر

تليفون: 27101000  )+202(
فاكس: 27101236  )+202(

chairman_engines@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

مصنع اإللكترونيات 
ص.ب: 84 هيليوبوليس, القاهرة, مصر

تليفون: 22691034  )+202(
فاكس: 22692481  )+202(

chairman_electronics@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

مصنع حلوان للصناعات المتطورة 
ص.ب: 162 حلوان, القاهرة, مصر

تليفون: 27101329  )+202(
فاكس: 27101051  )+202(

 chairman_helwan@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

منتجات متنوعة

أجهزة الصاالت الرياضية	 
محطات خلط الخرسانة	 
معدات التدوال الثقيلة )اللوادر(	 
منظومة تداول الحبوب. 	 
قطع الغيار: تروس/ وصالت نقل الحركة/ 	 

أكسات العجل. 
المعدات وخطوط اإلنتاج.	 
والعات خدمية و صناعية )غاز – سوالر( 	 

بقدرات حرارية من 40 كيلووات حتى 5 
ميجاوات بالتعاون مع شركة جيرش األلمانية 

واليكو السويسرية والهيئة هي الوكيل الوحيد 
لدول افريقيا. 

أنظمة احتراق قمائن الطوب.	 
الوصالت الميكانيكية ذاتية التثبيت 	 

المستخدمة في الغاز الطبيعي. 
طلمبات الضغط العالي. 	 
الصمامات والطلمبات. 	 
تكنولوجيا الرش بالبالزما. 	 
صمامات الغاز ووصلة دخول الغاز للمنازل 	 

.)T&Y( حرف
منتجات الفيبرجالس ) كراسي مالعب / 	 

تكسيات /سكة حديد داخلية / بنشات معامل 
/  أعمدة إنارة ديكورية /  ..... (.

األثاث الخشبي والمعدني.	 
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دليل الهيئة ووحداتها

»ABD« الشركة العربية البريطانية للصناعات الدينامكية
ص.ب: مصنع صقر )3(, القاهرة, مصر 

تليفون: 22693719  )+202( 
فاكس: 22688726  )+202(

chairman_abd@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

الشركة العربية البريطانية للمحركات »ابيكو«
ص.ب: 71 حلوان, القاهرة, مصر
تليفون: 27101329   )+202(
فاكس: 27101051   )+202(

chairman_abeco@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

»AAV« الشركة العربية األمريكية للسيارات
ص.ب: مصنع صقر )1(, القاهرة, مصر

تليفون: 22693200  )+202(
فاكس: 22693562  )+202(

 chairman_aav@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

مصنع مهمات السكك الحديدية »سيماف« 
ص.ب: كيس القاهرة, القاهرة, مصر

تليفون: 27651336  )+202(
فاكس: 25550037  )+202(

chairman_semaf@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

الشركة العربية لصناعة األخشاب »اتيكو«  
ص.ب: 13458 أبو زعبل, مصر
تليفون: 22634591  )+202(
فاكس: 22634596  )+202(

chairman_atico@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

»ARECO« الشركة العربية للطاقة المتجددة
ص.ب: مصنع صقر )5(, القاهرة, مصر

تليفون: 24047754  )+202(
فاكس: 28476872  )+202(

 chairman_areco@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني

مصنع العربية للسماد العضوى 
ص.ب: 287 هيليوبوليس, القاهرة, مصر

تليفون: 912165  )+2055(
فاكس: 24022345 )+202(

 chairman_fertilizer@aoi.org.eg :البريد اإللكتروني
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