
كيمدينة الجلود بالروبي

٢٠١٨أكتوبر٢٨–الموقف التنفيذي للمشروع 
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وصف المشروع•

الغرض من المشروع•

وزارة التجارة والصناعةإنجازات •

محتوى العرض



وصف المشروع•

الغرض من المشروع•

وزارة التجارة والصناعةإنجازات •



ومغذيةمكملةصناعاتواقامةالحجممختلفةالجلودوصناعةلدباغةصناعاتإلقامةالدولةأرضعلىقائمةصناعيةمنطقةهي

.الصناعاتتلكتحتاجهاالتيوالمرافقوالخدماتالتحتيةالبنيةويوفرالمعتمدللتخطيطوفقالها

المشروعوصف  مدينة الجلود بالروبيكي

المرحلة 

الثانية

فدان116

موقع الغابة الشجرية

فدان831

موقع محطة المعالجة

فدان282



وصف المشروع•

الغرض من المشروع•

وزارة التجارة والصناعةإنجازات •



الغرض من المشروع مدينة الجلود بالروبيكي

ي  
ئ  ي  ب 
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ي  
ئ  ق 

1629حو هوانشاء مدينة صناعية متكاملة متطورة متخصصة في دباغة الجلود وصناعاتها بالروبيكى على مساحة اجمالية ن

.األجنبيةفدان لجذب الصناعة الوطنية من خالل تشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون وجذب االستثمارات

أبعاد مشروع مدينة الجلود الروبيكي



البيئيالبعد  كيأبعاد مشروع مدينة الجلود الروبي

الروبيكيقبلالبيئيالبعد

وياتوكيماامالحاستخدامالجلودلدباغةالصناعيةالعمليةتستلزم•

القديمةرمصمنطقةفيالعامالصرفبمياهتختلطحيثللبيئةضارة

النيلنهرمجرىإلىالجوفيةالمياهطريقعنتتخللانهاكما

.المجاور

الملوثاتمنبهاوالعاملينالعيونمجرىمنطقةقاطنيتأذي•

.نيةالسكالمنشآتحسابعلىالمستمرالصناعةنموومنالصناعية

.يةاالثرالقديمةالقاهرةمنطقةواهمالتلوثفيالمصانعتتسبب•



الروبيكيبعدالبيئيالبعد

.السكنيةالمناطقعنبعيدةصناعيةمدينةإلىالصناعةنقل•

ياهممنالكرومومادةاالمالحلفصلمعالجةبمحطاتالمدينةتجهيز•

الصرف

بعدالعامالصرفبمياهتروىفدان830بمساحةشجريةغابةإنشاء•

معالجتها

الستغاللالبيئيةالملوثاتمنالتاريخيةالعيونمجرىمنطقةتطهير•

ورسمنتشملهلمااالثريةالمناطقعلىوالحفاظسياحياالمنطقة

.األديانومجمعالعيونمجرى

البيئيالبعد  كيأبعاد مشروع مدينة الجلود الروبي



الروبيكيقبلالفنيالبعد

:إلىأديماموارتفاعهاالمبانيالتحامإلىالعيونمجرىبمنطقةالمساحةضيقتتسبب

الرأسيالتوسعبسبباالنتاجيةالعمليةاعاقة•

والحركةالنقلعمليةيصعبممابالمصانعالمحيطةالشوارعضيق•

االرتفاعاتبسببالعملخطورةارتفاع•

لخاماالمادةمنالكثيراهدارإلىيؤديالمستخدمةاالنتاجيةاالساليبتقادم•

البعد الفني كيأبعاد مشروع مدينة الجلود الروبي



الروبيكيبعدالفنيالبعد

بشكلاالنتاجخطوطالنشاءالمجاليتيحمتطورةصناعيةتوفيرعنابر•

إلىيوم/عامل/2قدم60مناإلنتاجيةورفعسرعةفييساهممماافقي

.يوم/عامل/2قدم250العالمىالمعدل

نقللىعيعملنموذجيومصنعمتطورتكنولوجيابمركزالمنطقةتجهيز•

خاصةوبالمدينةوالعاملينالمصنعينإلىالجلودصناعةأساليباحدث

.المصنعينصغار

يصلهاياالقليمالدائريوالطريقحديدسكةنقلشبكةعلىتقعالمدينة•

رعةسفييساهممماوالسويسواالدبيةكالسخنةاألحمرالبحربموانئ

.تطلبانالخامالمادةواستيرادوالتصديرالنقلعمليةوسهولة

البعد الفني كيأبعاد مشروع مدينة الجلود الروبي



الروبيكيقبلاالجتماعيالبعد

الخدماتوضعفالسكانيةالكثافةمنالعيونمجرىمنطقةتعاني•

وعشوائيتهاالسكنيةالمبانيحالةسوء•

العيونمجرىمنطقةفيوالصحيةاألمنيةالحالةتدهور•

االجتماعيالبعد كيأبعاد مشروع مدينة الجلود الروبي



الروبيكيبعداالجتماعيالبعد

بدرعلىةمدينفيبالمصانعللعاملينمجهزةسكنيةوحدةألفتوفيرتم•

المنطقةبالعاملينتواجدتيسيرلضمانالموقعمنفقطكيلومتر5بعد

مدينتيمثلالحديثةالحضاريةاالماكنمنالروبيكيمدينةقرب•

ةاالداريالعاصمةوباالخصرمضانمنوالعاشربدرومدينةوالشروق

.الجديدة

.النقلرةوزامعبالتنسيقبدرمدينةوالقاهرةوإلىمنجماعينقلتوفير•

البعد االجتماعي كيأبعاد مشروع مدينة الجلود الروبي



:الروبيكيقبلاالقتصاديالبعد

.لحيوانيةاالساللةجودةحيثمنالعالمعلىالسابعالمصريةالجلودتصنف•

وعدماألوليةالتصنيعمراحلبعدالمنتجاتبتصديرالمصنعينغالبيةاكتفاء•

.المضافةالقيمةزيادةإلىالتوجه

1.6إلىدوالر2.5منالجلودتصنيفخفضللجلوداليدويالسلخيتسبب•

.المربعللقدمدوالر

البعد االقتصادي كيأبعاد مشروع مدينة الجلود الروبي



الروبيكيبعداالقتصاديالبعد

القطاعتطوير•

.المغذيةالصناعاتفيالتوسع•

قائبوالحاالحذيةمثلالجلودلصناعةالمضافةالقيمةصناعاتفيالتوسع•

.مشطبةغيرللجلودالحاليةالصادراتمن%85وأنخاصةالجلدية

لجلودامدينةداخلمصانعهالفتحالجلديةالصناعاتفيعالميةشركاتجذب•

.الجديدة

.2020عامحتىدوالرالملياريقربلمالتصلالجلودقطاعصادراتزيادة•

البعد االقتصادي كيأبعاد مشروع مدينة الجلود الروبي



وصف المشروع•

من المشروعالغرض •

وزارة التجارة والصناعةإنجازات •
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المشروعمن االولىالمرحلة  مدينة الجلود بالروبيكي

الموقف التنفيذي للمرحلة االولى

من ٪٩٥حواليمصنع حتى تاريخه يمثلون٦٠حوالي نقل وتشغيل تم •

تمثل مساحة حيثمجرى العيونلمنطقة االنتاجية إجمالي الطاقة

٪ من إجمالي مساحة المرحلة االولى ٥٣تم تشغيلها حوالي التي المصانع 

امبإنتظنقطة الشرطة والمطافئ ووحدة اإلسعاف خدمات تشغيل تم •

ة والذي تم تشغيل المركز التكنولوجي التابع لوزارة التجارة والصناع•

اعة يضم على أحدث الماكينات وأجهزة اإلختبارات المستخدمة في صن

.الجلوددباغة 

خطوط لنقل العاملين من منطقة مجرى العيون إلى مدينة ٤توفيرتم •

بالروبيكيالجلود 
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:الروبيكيمدينة إدارة

بإسم ٢٠١٦/٦/١٥الجلود بالروبيكي بتاريخ مدينة وتسويقتم تأسيس شركة لإلدارة 

:بمساهمةجنيهمليون ٤٧٠مرخص مال برأس لإلستثمارشركة القاهرة 

 ٣٢بنسبةالقاهرةمحافظة٪

 ٣٢جهاز المشروعات التابع لوزارة الصناعة والتجارة بنسبة٪

 ٣٢بنسبة الماليةوزارة٪

 ٤بنسبة االستثمارالقوميبنك٪

:بيت خبرة عالمي في إدارة المناطق الصناعيةاإلستعانة 

ركةشبإنشاءالصناعيةالتنميةهيئةخاللمنوالصناعةالتجارةوزارةقامت•

.ناعيةالصالتنميةشركةبإسمالصناعيةالمجمعاتجميعوصيانةإلدارةجديدة

والطرقللبوابةالخضراءالمسطحاتزراعةأعمالمنبالكاملاإلنتهاءتم•

للشوارعالعامةالنظافةأعمالوبدءبالمدينةالعامةوالميادينالرئيسية

من المشروعالمرحلة االولى مدينة الجلود بالروبيكي



المشروعمن المرحلة االولى مدينة الجلود بالروبيكي

:بالروبيكيالمعالجةمحطات 

معالجةمحطات ٣وتشغيلاإلنتهاء من إنشاء تم 

معالجة الصرف الصحي محطة •

الصناعي محطة معالجة الصرف •

الكرومإعادة تدوير مادة محطة •

للمشروعالتنفيذي للمرحلة الثانية الموقف 

فدان ١١٦٪ من أعمال مرافق المرحلة الثانية بمساحة ٩٥تم اإلنتهاء من •

ةالتكميليتخصص للتوسعات المطلوبة للمصانع وكذا الصناعات 

المخلفات لتدوير مصانع إلنشاءالبدء في تنفيذ مخطط شركة القاهرة تم •

ين الطبي الناتجة مع شركة جيليتا أكبر شركة في العالم لصناعة الجيالت

متر٥٠٬٠٠٠والغذائي على مساحة  18



الموقع العام



البوابة الرئيسية



مدخل المدينة الصناعية



الشوارع الرئيسية-الموقع العاممنصور



الوحدات االنتاجية



الوحدات االنتاجية



الوحدات االنتاجية



الوحدات االنتاجية



الوحدات االنتاجية



الوحدات االنتاجية



الوحدات االنتاجية



30

شكرا


