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Companies Department
E-mail : companies@suezcanal.gov.eg

The Companies Dept. is one of the SCA's departments, and accord-

ing to the SCA's administrative structure, it is the SCA Chairman's technical secretariat responsible for the planning and continuous follow-up of
the SCA affiliated companies to achieve the planned budget objectives.

The department is also responsible for making the decisions about

the companies’ objectives and looking into their development and the

resources used to achieve them. As well as the efficiency with which those
resources have been obtained and used.

There are 7 affiliated companies with gross capitals of LE 1 billion,

هيئــة قنـــاة ال�ســـــوي�س
www.suezcanal.gov.eg

�إدارة ال�شـــــــــــركـات
E-mail : companies@suezcanal.gov.eg
 وتعد طبقا للتنظيم الإدارى بالهيئة،�إدارة ال�شركات هي �إحدى �إدارات هيئة قناة ال�سوي�س
 رئي�س الهيئة يتم عن طريقها التخطيط ومتابعة/مبثابة الأمانة الفنية لل�سيد الفريق
.ال�شركات التابعة للهيئة لتحقيق �أهداف املوازنة املخططة
وعلى الإدارة اتخاذ القرار ب�ش�أن �أهداف ال�شركات التابعة لها والنظر فى التطوير املطلوب
فى هذه الأهداف وكذا املوارد امل�ستخدمة لتحقيقها وعليها الت�أكد من �أن املوارد قد مت احل�صول
.عليها ومت ا�ستخدامها بكفاءة وفاعلية فى حتقيق الأهداف
 �شركات اجماىل ر�أ�سمالها حواىل مليار جنيه واجماىل عدد العاملني7/ويتبع الإدارة عدد
 عامل8000 بها

and 8000 workers.

The companies are:
1.

Canal Naval Constructions Co.

2.

Port-Said Engineering Works Co.

3.

Suez Shipyard Co.

4.

Canal Harbor & Great Projects Co.

5.

Timsah Shipbuilding Co.

6.

Canal Rope Co.

7.

Canal Mooring & Lights Co.
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Canal Naval &Constructions Co.

�شركة القناة للإن�شاءات البحرية

Main Activities:
*	Building marine units (boats - tugboats - water and fuel barges - floating cranes - floating pumping stations - dredgers – split barges - ferries
– river buses - floating restaurants - underwater survey boats - fishing
boats - etc.)

: ن�شــاط ال�شــركــة
 ناقالت املياه والوقود-  القاطرات- *	بناء جميع الوحدات البحرية والنيلية مثل ( اللن�شات
-  املعديات-  حامالت الأتربة-  الكراكات-  حمطات الطلمبات العائمة-  الأونا�ش العائمة-

. ) .....  �سفن ال�صيد-  لن�شات الر�ؤية حتت املاء-  املطاعم العائمة- الأتوبي�سات النهرية
. تعديل �سفن �أعاىل البحار وحتويلها من �سفن نقل ب�ضاعة اىل �سفن ركاب

*

Transforming open-sea cargo ships into cruise ships

*

Steel works (pontoons and dredging discharge pipelines)

*

Marine units maintenance and repair

* 	Repair and overhaul for different engine types in highly equipped workshops as well as a Volvo service center

*

Construction of aluminum boats

*

Sheet piles maintenance and repair up to 18 m deep by means of DZI

*

Metal constructions (oil tanks - trusses - buoys – pilotage stations)

*

Manufacturing alumetal structures
http://www.cncshipyard.com

. الأعمال احلديدية ت�صنيع عائمات وخطوط طرد الكراكات
. �صيانة و �إ�صالح الوحدات البحرية

*
*
*

*	�إ�صالح املحركات ولدى ال�شركة ور�ش �إ�صالح جمهزة لإجراء العمرات ال�شاملة جلميع املحركات
. ) للمحركاتVOLVO( ومركز خدمة �شركة فولفو
. ت�صنيع لن�شات الأملونيوم

*

.DZI  مرت على اجلاف با�ستخدام18 *	�صيانة و�إ�صالح ال�ستائر املعدنية للأر�صفة البحرية حتى عمق
. ) الإن�شاءات املعدنية مثل (�صهاريج البرتول – اجلمالونات – ال�شمندورات ابراج االر�شاد
. تقوم ال�شركة بت�صنيع جميع �أعمال الألوميتال

http://www.cncshipyard.com

*
*

Port-Said Engineering Works Co.

�شركة االعمال الهند�سية البور�سعيدية

: ن�شــاط ال�شــركــة

Main Activities :
*	Building and repairing of barges, tugboats and floating cranes, dredgers,
ferries, boats and split barges

* Building fiber glass boats
*	Design and construction of fuel storing tanks for power stations or oil
products

* Laying oil, water and gas pipelines
* Building trusses, factories and workshops
* Building steel bridges for highways and railways
*	Building drinking water, sewage treatment and desalination plants.

http://portsaidiah.com

*	�إ�صالح وبناء ال�سفن مثل البارجات والقاطرات والأونا�ش العائمة والكراكات واملعديات
. واللن�شات وحامالت االتربة
بناء اللن�شات امل�صنوعة من الفيربجال�س

*

ت�صميم و�إن�شاء �صهاريج تخزين الوقود ملحطات الكهرباء �أو لتخزين املنتجات البرتولية

*

مد خطوط البرتول واملياه والغاز

*

*	�إن�شاء وبناء اجلمالونات وامل�صانع والور�ش
بناء الكبارى املعدنية للطرق ال�سريعة وال�سكك احلديدية

*

*	�إن�شاء حمطات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى واملياه املاحلة

http://portsaidiah.com

SUEZ SHIPYARD Co.

�شركة تر�سانة ال�سوي�س البحرية

Main Activities :

: ن�شــاط ال�شــركــة

* Repair and maintenance of marine units and vessels transiting the Suez Canal, since the company owns a floating dock with a capacity of 55000 tons, a

dry dock with a capacity of 8000 tons and a mechanical slipway with a capacity of 900 tons

*

Building marine units (floating cranes - barges)

*	Manufacturing and installing steel structures such as: trusses, lighting towers, tanks, and marine scaffolds

*

Manufacturing and maintenance of pipelines of various diameters

*	Laying water and sewage pipelines, and maintenance of pumping stations
*	Manufacturing pontoons and dredging discharge pipelines as well as maintenance of dredging machinery.

http://suezshipyard.com.eg

* �صيانة و�إ�صالح الوحدات البحرية وال�سفن العابرة لقناة ال�سوي�س (متتلك ال�شركة احلو�ض العائم
. )  طن900  طن والقزق امليكانيكى حمولة8000  الف طن واحلو�ض اجلاف حمولة55 حمولة
)  ال�صاالت، بناء الوحدات البحرية ( االونا�ش العائمة

*

. ت�صنيع وتركيب املن�شـ�آت املعدنية من جمالونات و�أبراج �إنارة و�صهاريج وخزانات و�سقاالت بحريـة

*

. ت�صنيع و�صيانة خطوط الأنابيب بجميع الأقطار

*

. مد خطوط املياه وال�صرف ال�صحى و�صيانة حمطات الرفع

*

. ت�صنيع عائمات وخطوط طرد الكراكات و�صيانة معدات التكريك

*

http://suezshipyard.com.eg

Canal Harbor
& Great Projects Co.

�شركة القناة للموانى والم�شروعات الكبرى

Main Activities :

: ن�شــاط ال�شــركــة

*	Construction, development and rehabilitation of ports in Egypt and
abroad.
* Clearing and dredging works of ports and water channels.
* Building quays, platforms and ferry slips.
* Construction of abutments and berths for floating bridges
*	Construction and rehabilitation of shore protection structures and
breakwaters.
* Construction of bridges, dams and water siphons.

. *	�إن�شاء وتطوير و�إعادة ت�أهيل املوانئ البحرية داخل م�صر وخارجها
. اعمال التكريك والتطهري للموانئ واملمرات املائية

. *	�إن�شاء الأر�صفة واملن�صات البحرية ومرا�سي املعديات
. *	�إن�شاء مرا�سى و�أكتاف الكبارى العائمة
. *	�إن�شاء و�إعادة ت�أهيل احلماية البحرية لل�شواطئ وكذلك حواجز الأمواج
*	�إن�شاء الكبارى وال�سدود و�سيفونات املياه
*	�إن�شاء حمطات حتلية مياه البحر وحمطات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحى

*	Construction of desalination plants, drinking water and sewage treatment
plants.

www.chp-eg.org
chairman@chp-eg.org

*

www.chp-eg.org
chairman@chp-eg.org

Timsah Shipbuilding Co.

: ن�شــاط ال�شــركــة

Main Activities :

*	Building ships and marine units (tugboats, jet boats, service boats, passenger
boats and LASH vessels)

*	Marine constructions and building navigational aids (petroleum platforms,
single-point mooring and light buoys)

*	Steel structures and works (design, building, installation and maintenance

of fuel and water tanks, land and marine pipelines, silos, CNC steel boards
cutting and pipe bending, welding equipment and nondestructive testing
devices).

*	Ship repair (docking of floating units up to 1500 tons for overhauls, repair
and maintenance)

*	Design, construction, installation and maintenance of petroleum platforms,
*

various types of floating berths and quays

Trained and skilled crew members on board the company’s marine units

*	Renting the company’s advanced marine units and tugboats with the DP2
*

�شركة التم�ساح لبناء ال�سفن

system to oil companies

Dredging and clearing works of sweet water channels and drainages

*	Carrying out underwater welding and cutting operations by qualifieddivers, hold-

*	بناء ال�سفن والوحدات البحرية والقاطرات البحرية واللن�شات ال�سريعة ولن�شات اخلدمة
. والركاب وال�صنادل

*	الإن�شاءات البحرية والإر�شادات املالحية (املن�صات البحرية للبرتول و�شمندورات التغذية
)لناقالت البرتول و�شمندورات الإ�ضاءة والإر�شاد

*	االن�شاءات واالعمال احلديدية ( ت�صميم وت�صنيع وتركيب و�صيانة خزانات الوقود واملياه
وخطوط املوا�سري الربية والبحرية وان�شاء �صوامع الغالل وتقطيع الواح حديدية عن طريق
) و معداتCNC Pipe Bending( ) وثني املوا�سري عن طريق ماكينةCNC( احدث التقنيات
حلام واجهزة اختبار غري اتالفية
 طن لإجراء العمرات والإ�صالحات1500 *	�إ�صالح و�صيانة ال�سفن (رفع الوحدات العائمة حتى وزن
)وال�صيانة

*	ت�صميم و�إن�شاء وتركيب و�صيانة و�إ�صالح املن�صات البحرية البرتولية واملرا�سى العائمة ب�أنواعها
والأر�صفة البحرية ب�أنواعها

*
* جميع وحدات ال�شركة البحرية مزودة ب�أطقم مهرة ومدربة
 واململوكة لل�شركة ل�شركات البرتولDP2 * ت�أجري القاطرات والوحدات البحرية احلديثة بنظام
*	�أعمال التكريك والتطهري للرتع وامل�صارف
IMCA *	�أعمال اللحام والقطعية حتت املاء بوا�سطة غطا�سني متخ�ص�صني وحا�صلني على �شهادة
ان�شاء �صهاريج الوقود واملياه و�إن�شاء اخلطوط البحرية

. )ROV( وغوا�صة اليا

ers of the IMCA certificate, and ROVs

www.timsahc.com

www.timsahc.com

�شـــركة القنــاة للحـبـــال
ومنتجـات الأليــاف الطبيعيـة وال�صناعية

Canal Rope Co.

ن�شــاط ال�شــركــة :

*

حبال م�ضفورة  – 8فروع من مقا�س  6مم اىل  136مم
(البوىل بروبيلني – ال�سيزال – املانيال – البوىل اميد) .

*

حبال جمدولة  – 4فروع من مقا�س  6مم اىل  52مم
(البوىل بروبيلني  -البوىل ايثيلني – ال�سيزال – املـانيــال – البــوىل �أميـد – بوىل بروبيلن
مالتى فيلمنت) .

*

خيـــوط خمتلفة املقـا�ســـات (ال�سيــزال  -البــوىل بروبيلني التيب) .

*

م�شغوالت يدوية .

(ال�ســالمل – ال�شبـاك – ال�سرائر الهاموك ) .

Main Activities :
)*	8-strand braided ropes (6 mm – 136 mm
(polypropylene – sisal – manila – polyamide).
* 4-strand braided ropes (6 mm – 52 mm).
–  (polypropylene – Polyethylene – sisal – manila – polyamide
polypropylene multifilament).
* Different sizes of yarn
(sisal - polypropylene tape).
* Handmade products
(ladders – nets – hammocks).

http://www.companies.suezcanal.gov.eg/canalropes

http://www.companies.suezcanal.gov.eg/canalropes

�شركة القناة لرباط و�أنوار ال�سفن

Canal Mooring & Lights Co.

Main Activities :
Mooring:

ن�شـاط ال�شـركــة:
ن�شـاط الربـاط

• ي�شـمل هذا الن�شـاط عملية رباط وحـل ال�سفن الوافدة على موانى (بور�سعيد – ال�سوي�س –
�شرم ال�شيخ – نويبع  -العني ال�سخنة)
• وي�شمل اي�ضا تزويد ال�سفن العابرة للقناة بقوارب ولن�شات رباط من ال�شركة يرافقها �أطقم
البحرية الالزمني للرباط لت�أمني عبور ال�سفن للقناة
•  فى حالة ا�ستخدام ال�سفن لقواربها فى حاالت ال�ضرورة تقوم ال�شركة بتوفري �أطقم البحرية

*	Mooring and unmooring of vessels at ports in (Port Said, Suez, Sharm
El-Sheikh, Nuweibaa and Ain Sokhna).
*	Providing the transiting vessels with the floating units and crews required
for mooring.
*	In special cases where the transiting vessels use their own floating units,
only the crew is provided to ensure a smooth transit and carry out the mooring process in emergencies.

Lights:

الالزمة وذلك بغر�ض ت�أمني �سالمة املالحة بالقناة عن طريق رباط ال�سفينة فور حدوث �أى
حادث طارئ لها �أو ل�سفينة �أخرى ل�سوء الأحوال اجلوية

ن�شاط الأنوار :
• يجب على ال�سفن العابرة للقناة �أن تكون جمهزة بك�شاف �إنارة مبوا�صفات فنية طبقا لالئحة
عبور ال�سفن بالقناة و ميكن ت�أجري ك�شاف الإنارة من ال�شركة يف حالة عدم توفر ذلك على
ال�سفينة وال�شركة متتلك نوعيات خمتلفة من الك�شافات لها نف�س املوا�صفات الفنية املطلوبة لذلك .
•  تزود ال�سفن العابرة للقناة بعدد اثنني من الكهربائية الفنيني املهرة لت�شغيل الك�شاف �أثناء العبور .

�أن�شطة اخرى :
• مد مـوا�سري املياه والغاز وكابالت الكهرباء والتليفونات حتت الأر�ض �أو الوديان �أو حتت البحار
والأنهار بطريقة التدكيك الأفقي .

*	As per the SCA’s Rules of Navigation, all transiting vessels are required to
have lights of particular technical specifications. The company rents those
lights upon request. It also owns lights of various types and specifications.
*	Providing every transiting vessel with 2 skilled technicians to operate the
lights.

Other Activities :

*	Laying underground water and gas pipes, and electrical and telephone cables
using horizontal directional drilling (HDD).
* Carrying out gas detection operations

• الــك�شف عن الغــــازات .

http://www.cml-egypt.com

http://www.cml-egypt.com

