CPC-EGYPT FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
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CPC GROUP
Construction Products Company (CPC) was founded
in 2005 and is based in Jeddah, Saudi Arabia with
branches in Riyadh, Dammam, Makkah, Madinah,
UAE, Egypt, Syria, Italy, China and Greece.

OVERVIEW

CPC owns & runs 8 industrial parks as follows:
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•

KINGDOM OF SAUDI ARIBIA

•

SYRIA

•

UAE

•

EGYPT

•

QATAR

3 Parks
6,000,000 m2
1,000,000 m2
320,000 m2
2 Parks
2,600,000 m2
200,000 m2

”

EGYPT’S PIONEER

”

IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT

CPC

SADAT CITY

CPC Egypt for Industrial Development Company has
signed the licensing agreement with the Industrial
Development Authority (IDA) in April 2019, for buying
and developing an industrial land plot in Sadat City, with
an area of 1.1 Million m2.
The project provides the same quality in terms of
planning, infra-structure. Available facilities and general
services yet enhanced with the experience of CPC in
6th of October but in El Sadat City with a great location
on the main axis of El Sadat city far from Cairo-Alex road
with 12 km.
CPC Industrial Park being a one location with many
options will provide the investors with many services.
Industrial investors can increase competitiveness by
focusing on their core business and their overall processes
will run smoother.
•

AREA

•

PLOT SIZES

1,100,000 m²
Starting from
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5,200 m²

•

JOBS FACILITATED

•

EXPECTED INVESTMENT

15,000 m²
1 Billions

TYPES OF ACTIVITIES

SADAT PARK
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BUILDING
MATERIALS
INDUSRTIES

CHEMICAL
INDUSTRIES

FOOD
&
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES

TEXTILE,
ENGINEERING,
ELECTRONICS
& LASER
INDUSTRIES

AVALIBAL PRODUCTS

SADAT PARK
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LANDS

WAREHOUSES

Offering various land plots to suite all types of
business and industrial fields starting from 5,200m2
and the allowable BUA is up to 70%

A fully dedicated zone for storage usage
with all facilities needed.

SMEs
MODEL
SMEs considered a key player in the Egyptian
economy, which contribute to the GDP. And the
total employment in addition to the high demand
increase of such model. Total number of SMEs model
110 units ready to be operated starting from 600m
to 800m

SERVICES
A commercial Service area with different
size suitable for different type of business.

SADAT PARK

BUSINESS SERVICES

• Equipped Training Center
• Technical & Mechanical Workshops
• Facility Management Training
• Logistics Services
• 24/7 Security
• Housekeeping & Maintenance Services
• Administration Buildings
• Fire Station

• Pest Control Services
• Information Technology Services
• Labour Housing
• Restaurants And Cafeterias
• Entertainment Area & Sports Fields
• Social Club
• Showrooms - Outlets
• Medical Clinic
• Nursery
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PREVIOUS EXPERIENCE

6 OCTOBER PARK
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CPC - Egypt for Industrial Development Company – one
of CPC Holding for Investments Company - founded in
2007, whereas the company purpose was to develop
and manage the industrial zones, and to market them,
in addition to founding the industrial buildings and
services and the laborers housing, build and market
and manage the plants.
So, CPC - Egypt for Industrial Development Company
involved in the program of the industrial developer.
Which proposed by the public authority of industrial
development in 2006, to open the gate for the private
sector to develop and build the industrial park in Egypt.
CPC was the first company who signed with the
Industrial Development Authority (IDA) on July 2007 to
build industrial park on 1,500,000 SM in October 6 city,
the company has the developer license no. 1 in 2007.
Whereas the lands of the cpc park divided according
to the hereunder mentioned businesses:
•
•
•
•
•

Building Material Industry.
Food Industry.
Miscellaneous Industrial Business.
Central Services Zone.
Logistic Services Zone.

PREVIOUS EXPERIENCE

6 OCTOBER PARK
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CPC provides all the necessary services for the industrial
plots, which maintain the integration required for the
whole industrial environment.
Whereas part of the services is as follows:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laborers House.
Restaurants And Shops Zone
Administrative Offices.
Mosque
Training Center
Clinic
Entertainment zone and playground.
Green areas.
Warehouses and logistic services on 72000 SM.
Maintenance works for the industrial park 24/7.

In addition, the company founded a park for the
small and medium industries involves ready units for
service operating for the whole industries, specially the
integrated industries for the businesses› inside the park.

Whereas success indications of CPC Park are as follows:
•
•
•
•
•

Investments volume inside the park is 2.4 Milliard EGP.
12000 employment opportunities.
The plants number are: 65, in addition to there are 10 plants under
foundation to the plants in the little and medium industry zone.
96% of the industrial lands were sold.
The company founded and sold 56 industrial units from the first
phase in the zone of little and medium zone in the industrial park,
whereas there huge demand on the next phases.

The company started to build the second phase of the little and
medium industry with 28 units (industrial and service units) start with
700 SM on build on 35500 SM.

PARTNERS
PREMCO

SPHINX

PREMCO Ready Mix was established in 2010 in 6th of October City industrial area.
The company is one of the subsidiaries of CPC for Construction Products Company Egypt, the “One Stop Shop” solution for all construction components. The CPC Group
headquarter is located in the Kingdom of Saudi Arabia where the ﬁrst PREMCO plants
were established. Currently, PREMCO – KSA has more than 15 concrete batching plants
in different locations, with an annual capacity of 4,744,000 m3 of carious types and
grades of concrete.
As we are now one of the biggest Ready Mix Concrete producers in Cairo, we expand
our focus to new projects in Alamein City, New Admistrative Captial, Ain Sokhna and
other regions of Egypt.

Was established in 2008, Sphinx Glass is one of the
fastest-growing, independently operated float glass
producers in Egypt and the MENA region. Sphinx started
production in April 2010 and has since established a
leading market share in each segment, including glass
supply for Architectural and Automotive industries.
This success is driven by the company’s consistent
quality, ethics and responsibility toward its customers,
shareholders, employees and the environment.
Sphinx Glass is wholly-owned by Construction Products
Holding Company (CPC), one of the region’s largest
manufacturers of the complete range of building
materials.

OF SUCCSSES

READY MIX

http://www.premco-readymix.com/

GLASS

PREMCO
PRECAST

Premco Precast produces a wide variety of precast
concrete products and can even design products to
suit the unique requirements of individual clients.
http://premco-precast.com/

https://www.sphinxglass.com/
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PARTNERS
FOCUS

ROOTS

FOCUS Management & Development is one of
Egypt›s most reputable contracting companies.
Founded on a rigorous work ethic and the highest
dedication to its stakeholders, FOCUS has become
a nationally recognized company, specializing in
general contracting and construction management
of industrial, commercial and residential buildings.

Roots is engaged in Design, Fabrication, Erection of
steel buildings, material handling system and general
steel fabrication.
Roots is providing a wide range of Structural steel
services such as Architectural exposed structural
steel as well as standard structural steel fabrication.
Roots also specialize in providing high standard PreEngineered buildings.
Roots provide erection services to all types of projects
and handle mobilization and delivery as well.

OF SUCCSSES

MANAGMENT
& DEVELOPMENTS

www.focus-co.com

STEEL

https://rootssteel.com/

CANEX
ALUMINUM

Based in Egypt, CANEX Aluminum is a Canadian-Saudi joint venture that is focused on
the expanding market for extrusions. By leveraging international suppliers from around
the world, CANEX Aluminum has the capacity to rapidly bring to market a number of
customized solutions and to supply high quality aluminum products across a wide range
of industries.
Our brand is important to us. We are working to be a globally recognized player in
producing high quality aluminum profiles and extrusions. In doing so, we remain committed
to a set of core values. While we want to make a transformative impact on industrial
development, we also have every intention to adopt green practices throughout our
operations.
Our philosophy is to blend key values which include honesty, teamwork, and a deep
commitment to customer service and quality control.
http://www.canexalu.com/
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SADAT PARK
CPC EGYPT

LOCATION

Food Industries
Pharmaceutical Industries

Sadat City, Sadat Road Shebin El Koum, Developers
Industrial Zone, Plot No. 5

Building Material Industries
Chemical Industries
SME's
Textile Industries
Engineering Industries
Leather Industries
Commercial Facilities
Business & Adminstration
Special Propose Facilites
Warehouses and logistical activities
Sports and Recreation
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شركاء النجاح
شركة رووتس
ستيل

تقــوم شــركة رووتــس علــى تصميــم وتصنيــع وتركيــب المباني
المصنوعــة مــن الفــوالذ وأنظمــة مناولــة المــواد وكذلــك
تصنيــع الفــوالذ لألغــراض العامــة .وتقــدم رووتــس مجموعــة
متنوعــة مــن خدمــات الهيــاكل الفوالذيــة مثــل هيــاكل
الفــوالذ المعماريــة المكشــوفة وكذلــك تصنيــع هيــاكل
الفــوالذ االعتياديــة .كمــا تتخصــص رووتــس ً
أيضــا فــي تقديــم
بنايــات مســبقة الصنــع رفيعــة المســتوى ،كمــا تقــدم خدمــات
تنصيــب جميــع أنــواع المشــاريع وتتولــى النقــل والتســليم.
https://rootssteel.com
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شركة فوكس
لإلدارة والتطوير

تعــد فوكــس لــإدارة والتطويــر واحــدة مــن أكثــر شــركات
المقــاوالت شــهرة فــي مصــر ،قامــت علــى أســاس أخالقيــات
العمــل الدقيقــة والتفانــي الشــديد للجهــات المعنيــة ،وصــارت
شــركة مشــهود لهــا علــى الصعيــد الوطنــي بالتخصــص
فــي المقــاوالت العامــة وإدارة المبانــي الصناعيــة والتجاريــة
والســكنية
www.focus-co.com

كانكس

ألومنيوم

هــو اتحــاد شــركات كنــدي ســعودي ومقــره مصــر ،يتركــز علــى توســع ســوق ســحب األلومنيــوم.
ومــن خــال االســتفادة مــن المورديــن الدولييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم ،تتحلــى كانكــس لســحب
خصيصــا وإمــداده بمنتجــات
األلومنيــوم بالقــدرة علــى ســرعة إمــداد الســوق بالحلــول المعــدة
ً
اهتماما كبيـ ًرا بعالمتنا
األلومنيــوم عالــي الجــودة عبــر مجموعــة واســعة مــن الصناعات .وألننــا نهتــم
ً
ً
طرفــا معتــرف بــه عالم ًيــا فــي إنتــاج قطاعــات األلومنيــوم عالــي
التجاريــة؛ فنحــن نســعى ألن نكــون
الجــودة وســحبه ،مــن أجــل ذلــك ،نظــل ملتزميــن بمجموعــة مــن القيــم الجوهريــة .فبينمــا نرغــب
فــي إحــداث تغيــر نوعــي فــي التنميــة الصناعيــة فإننــا ً
أيضــا نعتــزم تبنــي ممارســات صديقــة للبيئــة
خــال عملياتنــا .وتتمثــل فلســفتنا فــي مــزج القيــم األساســية كالصــدق والعمــل الجماعــي وااللتــزام
التــام بخدمــة العمــاء ومراقبــة الجــودة.
http://www.canexalu.com

شركاء النجاح
شركة بريمكو
ريدي ميكس

تأسســت شــركة بريمكــو ريــدي ميكــس عــام 2010م فــي المنطقــة الصناعيــة بمدينــة الســادس مــن
أكتوبــر ،وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة ســي بــي ســي مصــر لمــواد البناء ،وهــي تعتبــر مجمع
الخدمــات المتكامــل ،تتوافــر لديهــا جميــع عناصــر التشــييد .ويقــع المقــر الرئيســي لمجموعــة ســي
بــي ســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث أنشــئ أول مصنــع لشــركة بريمكــو ،وتمتلــك
مصنعــا لخلــط الخرســانة فــي مواقــع مختلفــة،
شــركة بيرمكــو الســعودية حال ًيــا ،أكثــر مــن 15
ً
بطاقــة إنتــاج ســنوية تبلــغ  4مليــون و 744متــر مكعــب مــن مختلــف أنــواع ودرجــات الخرســانة.
ونظـ ًرا إلــى كوننــا اليــوم مــن أكبــر منتجــي الخرســانة الجاهــزة بالقاهــرة؛ فإننا نوســع نطــاق اهتمامنا
ليشــمل المشــاريع الجديــدة بمدينــة العلميــن الجديــدة والعاصمــة اإلداريــة الجديدة والعين الســخنة
ومناطــق أخــرى فــي مصر.
http://www.premco-readymix.com

مصنع سفنكس
للزجاج

تأسســت شــركة ســفنكس للزجــاج عــام 2008م وهــي إحــدى
ـوا فــي مصــر
شــركات الزجــاج المصقــول المســتقلة األســرع نمـ ً
والشــرق األوســط وإفريقيــا .بــدأت ســفنكس إنتاجهــا فــي
إبريــل عــام 2010م ،ومنــذ ذلــك الحيــن ،حصلــت علــى حصــة
ســوقية رائــدة فــي كل قطــاع بمــا فــي ذلــك توريــد الزجــاج
للصناعــات المعماريــة ومصانــع الســيارات .ويعــود هــذا النجــاح
إلــى جــودة الشــركة المســتمرة وأخالقيتهــا ومســؤوليتها
تجــاه عمالئهــا ومســاهميها وموظفيهــا والبيئــة .وشــركة
ســفنكس مملوكــة بالكامــل للشــركة القابضــة لمــواد البنــاء
(ســي بــي ســي) إحــدى أكبــر الشــركات المصنعــة لمــواد البنــاء
المتكاملــة.
https://www.sphinxglass.com
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شركة بريمكو
بريكاست

تنتــج بريمكــو بريكاســت مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن
الخرســانات الجاهــزة بــل ويمكنهــا تصميــم منتجــات لتلبيــة
االحتياجــات الفريــدة لألفــراد مــن عمالئهــا.
http://premco-precast.com

مجمع مدينة  ٦أكتوبر الصناعي

مشروعات سابقة

كمــا قامــت شــركة ســي بــي ســي بتوفيــر كافــة الخدمــات الالزمــة
ـكل عــام و بمــا يحقــق
و المرتبطــة بخدمــة المصانــع و المصانــع بشـ ٍ
التكامــل الــازم للبيئــة الصناعيــة داخــل المجمــع.
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و قد تمثل جزء من هذه الخدمات كما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مساكن للعاملين داخل المجمع.
مجمع محالت و مطاعم.
مكاتب إدارية
مسجد.
مركز تدريب.
عيادة طبية.
مناطق ترفيهية و مالعب.
مساحات خضراء.
منطقة للتخزين و الخدمات اللوجستية بمساحة 72000م.2
أعمال الصيانة للمجمع الصناعي .7/24
مكاتب للجهات و الهيئات الحكومية و غير الحكومية ذات العالقة
(الشباك الواحد)

هــذا باإلضافــة إلــى إقامــة مجمــع للصناعــات الصغيــرة و المتوســطة يضــم
ً
خاصــة الصناعــات
وحــدات جاهــزة للتشــغيل لخدمــة مختلــف الصناعــات
المكملــة لألنشــطة المختلفــة داخــل المجمــع.
ُ

وقــد تمثــل نجــاح مجمــع ســي بــي ســي  -الصناعــي بمدينــة  6أكتوبــر فــي مؤشــرات
النجــاح التاليــة:
•
•
•
•
•

بلغ حجم اإلستثمارات داخل المجمع  2٬4مليار جنية مصري.
إتاحة مايقرب من  12٬000فرصة عمل.
المنتجة بالمجمع ( )65مصنع و عدد ( )10مصنع تحت اإلنشاء
بلغ عدد المصانع ُ
وذلك بخالف المصانع بمنطقة الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
بيع مايقرب من  %96من األراضي الصناعية داخل المجمع.
اإلنتهاء من إنشاء ،بيع و حجز عدد  56وحدة صناعية من المرحلة األولى بمنطقة
الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمجمع مع زيادة اإلقبال بشكل ملحوظ على
المراحل التالية.

البــدء فــي بيــع و إنشــاء المرحلــة الثانيــة لمنطقــة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة بعــدد ()28
المقامــة علــى مســاحة  35500م.2
وحــدة صناعيــة وخدميــة بمســاحات تبــدأ مــن  700م 2و ُ

مشروعات سابقة

مجمع مدينة  ٦أكتوبر الصناعي
تأسســت شــركة ســي بــي ســي  -مصــر للتطويــر الصناعــي  -إحــدى
شــركات مــواد اإلعمــار القابضــة  -عــام  2007حيــث كان مــن أغراضهــا
تطويــر و إدارة المناطــق الصناعيــة و تســويقها و كذلــك إنشــاء
المبانــي الصناعيــة و الخدميــة و ســكن العامليــن و إقامــة المصانــع
و تســويقها و بيعهــا و إدارتهــا.
و عليــه فقــد قامــت شــركة ســي بــي ســي  -باإلنضــام إلــى برنامــج
«المطــور الصناعــي» الــذي قــام الســادة /الهيئــة العامــة للتنميــة
الصناعيــة بطرحــه عــام  2006بغــرض الســماح للقطــاع الخــاص
بالمســاهمة فــي عمليــة تطويــر و إنشــاء المجمعــات الصناعيــة
بجمهوريــة مصــر العربيــة.
و كانــت شــركة  CPCأولــى شــركات التطويــر الصناعــي التــي وقعت
مــع الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة فــي يوليــو  2007إلنشــاء مجمع
صناعــي علــى مســاحة  1٬500٬000م 2بمدينــة الســادس مــن أكتوبــر
وحصلــت علــى رخصــة المطــور رقــم  ١لســنة .2007
وقد تم تقسيم أراضي مجمع سي بي سي  -الصناعي
حسب األنشطة التالية بشكل أساسي:
•
•
•
•
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صناعات مواد البناء.
الصناعات الغذائية.
أنشطة صناعية متنوعة.
منطقة الخدمات المركزية – منطقة الخدمات اللوجستية.

خدمات األعمال التجارية

مجمع مدينة السادات الصناعي
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•
•
•
•
•
•
•
•

مركز تدريب مجهز
ورش عمل فنية وميكانيكية
التدريب على إدارة المرافق
الخدمات اللوجستية
تواجد أمني على مدار اليوم جميع أيام األسبوع
خدمات النظافة والصيانة
مبان إدارية
محطة اإلطفاء
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خدمات مكافحة الحشرات
خدمات تكنولوجيا المعلومات
سكن للعمال
المطاعم والكافيتريات
مناطق الترفيه والمالعب الرياضية
النادي االجتماعي
المعارض – منافذ البيع
عيادة طبية
حضانة

المساحات المتوفرة

مجمع مدينة السادات الصناعي
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األراضي

المخازن

طــرح العديــد مــن قطــع األراضــي المتنوعــة لتناســب جميــع أنــواع
المجــاالت التجاريــة والصناعيــة ،وتبــدأ مســاحتها مــن  5اآلف و200
متــر مربــع ،بحيــث يكــون الحــد األقصــى المســموح بالبنــاء عليــه
هــو  ٪70مــن المســاحة الكليــة لــأرض.

هنــاك منطقــة مخصصــة بالكامــل ألغــراض
التخزيــن ،مــزودة بجميــع المرافــق الالزمــة.

وحدات الصناعات
الصغيرة والمتوسطة
ً
طرفــا فاع ًلا رئيسـ ًيا
تعتبــر الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة،
فــي االقتصــاد المصــري ،والــذي يســاهم فــي الناتــج المحلي
اإلجمالــي .فنظــرا لإلقبــال الكبيــر علــي تلــك الوحــدات
فقــد تــم زيــادة العــدد الكلــي لتلــك الوحــدات المخصصــة
للصناعــات الصغيــرة والمتوســطة الــي  110وحــدة بمشــروع
الســادات جميعهــا جاهــزة لإلســتخدام بمســاحات تبــدأ مــن
 600متــر مربــع إلــى  800متــر مربــع.

الخدمات
توجــد منطقــة خدمــات تجاريــة بأحجــام مختلفــة
تتناســب مــع كافــة أنــواع األنشــطة التجاريــة.

أنواع األنشطة

مجمع مدينة السادات الصناعي
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صناعات
مواد البناء

الصناعات
الكيميائية

الصناعات
الغذائية
والصيدالنية

صناعات
النسيج
والهندسة
واإللكترونيات
والليزر

سي بي سي

مدينة السادات

وقعــت شــركة ســي بــي ســي للتنميــة الصناعيــة اتفــاق مــع هيئــة
التنميــة الصناعيــة ( )IDAفــي إبريــل عــام 2019م وذلــك لشــراء وتطويــر
قطعــة أرض صناعيــة بمدينــة الســادات ،تبلــغ مســاحتها مليــون
ومئــة متــر مربــع.
يوفــر المشــروع أعلــى جــودة مــن حيــث التخطيــط والبنيــة التحتيــة.
كمــا تعــززت إتاحــة المرافــق والخدمــات العامــة بفضــل خبــرة ســي
بــي ســي الســابقة فــي منطقــة الســادس مــن أكتوبــر ،باإلضافــة إلــى
موقــع الشــركة فــي مدينــة الســادات ،الــذي يتميــز بوجــوده علــى
المحــور الرئيســي لمدينــة الســادات وعلــى ُبعــد  12كيلــو مت ـ ًرا فقــط
مــن طريــق القاهــرة  -اإلســكندرية.
ســيتيح مجمــع ســي بــي ســي الصناعــي العديــد مــن الخدمــات أمــام
ـدا متعــدد اإلمكانيات.
المســتثمرين ،وذلــك كونــه يعــد
ً
موقعــا واحـ ً
يســتطيع المســتثمرون الصناعيــون زيــادة القــدرة التنافســية مــن
خــال التركيــز علــى نشــاطهم الرئيســي؛ ممــا ســيمكنهم بوجــه
عــام مــن إدارة أعمالهــم بســهولة أكبــر.
● المساحة
مليون و 100ألف متر مربع
● مساحات قطع األراضي
تبدأ من  5آالف و 200متر مربع
● فرص العمل
 15ألف فرصة عمل
● االستثمارات المتوقعة
مليار واحد

٤

مجموعة سي بي سي
تأسســت شــركة مــواد البنــاء (ســي بــي ســي) عــام 2005م فــي
جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،ولهــا فــروع فــي الريــاض،
والدمــام ،ومكــة ،والمدينــة ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومصــر،
وســوريا ،وإيطاليــا ،والصيــن ،واليونــان.

● المملكة العربية السعودية
 3مجمعات صناعية
على مساحة  6مليون متر مربع
● سوريا
مجمع صناعي واحد
على مساحة مليون متر مربع
● اإلمارات العربية المتحدة
مجمع صناعي واحد
على مساحة  320ألف متر مربع
● مصر
مجمعين صناعيين
على مساحة  2مليون و 600ألف متر مربع
● قطر
مجمع صناعي واحد
على مساحة  200ألف متر مربع

٢

”

رواد
التنمية
الصناعية
بمصــــــــر

”

نظرة عامة

وتمتلك الشركة وتدير  8مجمعات صناعية على النحو اآلتي:

المحتويات
نظرة عامة على مجموعة سي بي سي

٢

مجمع سي بي سي الصناعي بمدينة السادات

٤

موقع مدينة السادات

٦

أنواع األنشطة بالمجمع الصناعي بمدينة السادات

٨

المنتجات المتوفرة بالمجمع الصناعي بمدينة السادات

١٠

خدمات المشاريع التجارية بالمجمع الصناعي بمدينة السادات

١٢

الخبرات السابقة بالمجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر
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شركاء النجاح
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شركة سي بي سي  -مصر للتطوير الصناعي

www.cpcegypt.org

Add.

CPC - Egypt Company - Block(2), Developers Land
- Northen Extension Area - 6 of October City
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(002) 02 386 420 (01)
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Fax
(002) 02 386 420 (06)
Hotline 15451
Email info@cpcegypt.org
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