
 

 

The Big 5 Egypt Impact Awards reveals 104 finalists from 22 categories 

●        The Big 5 Construct Egypt celebrates achievements of the construction industry in Cairo during a 

live ceremony which will take place on 27 June 2022 

●        The Arab Contractors Company, Consolidated Contractors Company, Hassan Allam Holding, 

Redcon Construction, Dar and SODIC among 104 finalists for The Big 5 Egypt Impact Awards 2022  

Cairo, Egypt, May 2022- dmg events, organizers of The Big 5 Construct Egypt have announced the 

finalists for The Big 5 Egypt Impact Awards, celebrating the short-listed people, organizations and 

projects for their innovative ideas and continuous efforts that are driving Egypt’s development and 

transformation. 

The awards are part of The Big 5 Construct Egypt exhibition, the most important event for the 

construction industry in Egypt. Now in its fourth edition, the exhibition has achieved remarkable 

success and aims to bring industry leaders together to transform Egypt’s cities and infrastructure. 

As the construction industry in Egypt booms, and with the government investing billions on housing 

and infrastructure developments, The Big 5 Construct Egypt is hosting these awards to recognize 

innovation and honor excellence in the industry. 

“We would like to congratulate the 104 finalists on their innovative and impressive work and for 
making it to the award categories short-list. The participating projects, leaders and organizations have 
proven their determination, tenacity, resilience and ability to overcome logistical and economic 
challenges” said Muhammed Kazi, Vice President, dmg events. He added: “We are proud to host this 
initiative once again, after witnessing a hugely successful launch in 2021. The future of the 
construction industry depends on visionary projects that provide innovative solutions for truly 
sustainable, economic growth.” 

The awards are judged by an independent panel of key industry experts and are open to architects, 

consultants, contractors, engineers, developers and project owners. The 22 comprehensive categories 

explore the businesses that create smart communities of the future, applying technology and 

digitalization to enable more sustainable construction practices, as well as honoring partnerships, 

individual leadership and young construction professionals. 

“As strong advocates of innovation for the Project Economy, we are committed to recognize 
excellence in individual and organizational performance and committed to empowering them further. 
With the submissions received for the awards, we must admit that we were impressed with the quality 
of the people and projects competing in all categories, which made the shortlisting process so exciting 
for us.” said Grace Najjar, Managing Director, Project Management Institute MENA & Judge, The Big 
5 Egypt Impact Awards. 

The awards categories list include: Architecture Firm of the Year, Award for Health and Safety, 
Commercial Project of the Year, Community Project of the Year, Consultancy of the Year, Contractor 
of the Year, Developer of the Year, in association with Hassan Allam Holding, Engineering Firm of the 
Year, Female Construction Leader of the Year, Female Construction Professional of the Year, 



 

Infrastructure Project of the Year, Innovation of the Year, Leadership Team of the Year, Male 
Construction Leader of the Year, Male Construction Professional of the Year, MEP (Mechanical, 
Electrical, and Plumbing) Project of the Year, Partnership of the Year, Power and Water Project of the 
Year, Residential Project of the Year, Smart City Initiative of the Year, Sustainable Initiative of the Year 
Youth Engagement Initiative of the Year. 

Notable examples of innovative projects and initiatives included in the short-list are: 

1- The Bahr Al-Baqar wastewater treatment plant located in northwest Egypt short-listed for the 
Power & Water Project of the Year Award. The project is submitted by The Arab Contractors Company 
and is one of the largest in the world, with a treatment capacity of 5.6 million m3/d which makes it 
the largest in Africa. 

2- The Green River Park, submitted by Redcon Construction short-listed for the Community Project of 
the Year Award. The park is the largest urban park in the world, located in the New Administrative 
Capital of Egypt. When fully finished, it will span over 35 kilometers, and cover a total area of 1,000 
feddan, which would make it six times the size of Central Park in New York City. 

3- The New Administrative Capital Central Business District, submitted by Dar for the Smart City 
Initiative of the Year Award. Egypt's New Administrative Capital is envisioned to become the country's 
very first smart city, with the New Administrative Capital for Urban Development identifying seven 
pillars for the smart city initiative to focus on: infrastructure, security, transportation, urban planning, 
energy and water, environment, and financial services. 

The winners of The Big 5 Construct Egypt Impact Awards will be revealed on 27 June 2022 at Dusit Thani 
Lakeview, Cairo during a live and celebratory ceremony. 

Head over to https://www.thebig5constructegypt.com/awards to check the list of finalists.  

 

-Ends- 

About The Big 5 Construct Egypt 
The Big 5 Construct Egypt is back again in its 4th edition from 25 -27 June at the Egypt International 
Exhibition Center (EIEC) in Cairo. It is the most important gathering for the global construction and 
infrastructure community in Egypt. Launched in 2018, the event runs under the patronage of His 
Excellency Dr. Moustafa Madbouly, Prime Minister of the Arab Republic of Egypt, and is the only 
construction show endorsed by the Egyptian Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities. 
The event connects suppliers with quality buyers from across Africa, promoting innovation, sharing 
cutting edge knowledge and accelerating business. 

Admission is free for pre-registered trade and industry professionals. To know more, visit 
www.thebig5constructegypt.com 

  
About dmg events 
dmg events is a leading organizer of face-to-face events and a publisher of trade magazines. dmg aims 
to keep businesses informed and connect them with relevant communities to create vibrant 
marketplaces and to accelerate their business through face-to-face events. dmg events organizes 
more than 80 events across 25 countries, attracting over 425,000 attendees and delegates every year. 

https://www.thebig5constructegypt.com/
http://www.thebig5constructegypt.com/
http://www.thebig5constructegypt.com/
http://www.thebig5constructegypt.com/


 

The company’s portfolio of products includes many industry-leading events in the energy, 
construction, hospitality & design, coatings and transportation sectors. ADIPEC, The Big 5, Gastech, 
EGYPS, The Hotel Show and INDEX are the company’s flagship events. For more information visit 
www.dmgevents.com 

Founded in 1989, the company is headquartered in Dubai, UAE, and is a wholly-owned subsidiary of 
the Daily Mail and General Trust plc (DMGT, www.dmgt.co.uk), one of the largest media companies 
in the United Kingdom. 
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ي قطاع  BIG 5 EGYPTجوائز معرض  
 ف 
ً
ا  تاثثر

  104اإلنشاءات تكشف عن لألكثر
ً
متأهال

ي 
 فئة  22للتصفيات النهائية ف 

 

ي  ●
 
  The Big 5 Construct Egyptمعرض  عىل هامش    2022يونيو  27إعالن الفائزين خالل حفل مباشر يقام ف

ي القاهرة 
 
 بإنجازات قطاع اإلنشاءات    لالحتفاء الُمقام ف

دار وسوديك  مقاولير  وحسن عالم القابضة وريدكون لإلنشاءات و ● القائمة النهائية تضم المقاولون العرب و اتحاد ال
 وصلوا للتصفيات النهائية   104بير    من

 

 ، 2022مايو    القاهرة، مرص، 

كة    The Big 5، عن الُمتأهلير  للقائمة النهائية لجوائز   Big 5 Construct Egypt، الُمنظمة لمعرض  DMG Eventsأعلنت شر
Construct Egypt  ُي الوصول للقائمة النهائية بفضل أفكارهم المبتكرة  ، م

 
ي نجحت ف

وعات الت  شيدة باألفراد والمؤسسات والمشر
ي مرص.  

ي تقود عملية التحول والتنمية ف 
 وجهودهم الُمستمرة الت 

 
ي مرص. يقامThe Big 5 Construct Egyptالجوائز  هي جزء من معرض  

ي قطاع اإلنشاءات ف 
المعرض    ، الذي ُيعد أهم فعالية ف 

ا، وي  هدف ا بشكل أساسي إىل الجمع بير  أهم قادة القطاع بهدف تعزيز التعاون  
ً
ي نسخته الرابعة بعد أن  حقق نجاًحا ملحوظ

اليوم ف 
 بينهم لتطوير مدن مرص وبنيتها التحتية. 

 
ي مرص ازدهاًرا غثر مسبوق، ومع استثمار الحكومة لمليا 

ي الوقت الذي يشهد فيه قطاع اإلنشاءات ف 
وعات  ف  ي مشر

رات الدوالرات ف 
ي هذا    The Big 5 Construct Egyptتطوير اإلسكان والبنية التحتية، يقدم  

ين ف  هذه الجوائز بهدف تقدير االبتكار وتكريم الُمتمثر 
 القطاع الهام. 

 
كة  ي البداية أن نDMG Eventsعلق محمد كازي، نائب رئيس شر

: "نود ف 
ً
  104بارك للمتسابقير  ال  ، عىل إعالن القائمة النهائية قائًل

القادة   أثبت  لقد  الجوائز.  فئات  لمختلف  المخترصة  القائمة  إىل  ة لإلعجاب وعىل وصولهم  المثثر المبتكر وجهودهم  عملهم  عىل 
اللوجستية   التحديات  مختلف  عىل  التغلب  عىل  وقدرتهم  ومرونتهم  ومثابرتهم  عزمهم   المشاركة  وعات  والمشر والمؤسسات 

ي    واالقتصادية. نحن
 
ونعتقد أن مستقبل قطاع    2021فخورون باستضافة هذه المبادرة، تحدي جديد بعد النجاح الذي حققناه ف

 مبتكرة ل 
ً
ي تقدم حلوال

ي اإلنشاءات يعتمد عىل المشاري    ع ذات الرؤية الت 
  ."تحقيق نمو اقتصادي مستدام وحقيق 

 
القطا  اء  الجوائز لجنة ُمستقلة تضم أهم خثر ي هذه 

التحكيم ف  المعماريير  واالستشاريير  والمقاولير   تتوىل  المهندسير   بما فيهم  ع، 
ي تعمل عىل بناء مجتمعات ذكية    22والمهندسير  والمطورين وأصحاب المشاري    ع. وتتضمن المسابقة  

كات الت  فئة شاملة لتقييم الشر
التكنولوجيا والرقمنة لخلق مجتمعات عمرانية أكثر استدامة. إىل جانب تكري القائمة عىل مفاهيم  للمستقبل، وتطبق  م المشاري    ع 
ي قطاع اإلنشاءات. 

ين ف  اكات والقيادة الفردية وكذلك تكريم الشباب المتمثر   الشمول والتنوع والشر
 

ق األوسط وشمال إفريقيا، وعضوة لجنة تحكيم جوائز األكثر   بدورها قالت غريس نجار، المدير العام لمعهد إدارة المشاري    ع للشر
ا من   ً ين عىل  The Big 5 Construct Egyptتأثثر م بإظهار التقدير للمتمثر   

وعات، نلث  ي مجال اقتصاد المشر
: "كداعمير  لالبتكار ف 

أعجبنا   قد  بأننا  ف  نعث  أن  يجب  للجوائز،  للمتقدمير   بالنظر   . أكثر بشكل  تمكينهم  عىل  والعمل  والمؤسسي  الفردي  الصعيدين 
ي 
وعات المتنافسة ف   كافة الفئات، ما شكل لنا تحدًيا عند وضع القائمة المخترصة".   بالُمستوى المرتفع لألفراد والمشر

 
 تضم الجوائز قائمة الفئات التالية: 

كة معمارية هذا العام   ● أفضل شر

 ● جائزة الصحة والسالمة 

وع تجاري هذا العام  ● أفضل مشر

وع مجتمعي هذا العام  ● أفضل مشر

 ● أفضل استشارات هذا العام



 

 ● مقاول العام

اك مع حسن عالم القابضة( ●   مطور العام )باالشث 

كة هندسية هذا العام  ● أفضل شر

ي مجال اإلنشاءات )من السيدات(  
 
 ● أفضل قائد ف

ي مجال اإلنشاءات )من السيدات(  
 
 ● أفضل اختصاصي ف

وع بنية تحتية هذا العام  ● أفضل مشر

 ● ابتكار العام

 ● أفضل فريق قيادة هذا العام 

ي 
 
 مجال اإلنشاءات )من الرجال(  ● أفضل قائد ف

ي مجال اإلنشاءات )من الرجال(  
 
 ● أفضل اختصاصي ف

وع    )مجاالت الميكانيكا والكهرباء والسباكة( هذا العام MEP• أفضل مشر

اكة العام  ● شر

وع للطاقة والمياه هذا العام  ● أفضل مشر

ي هذا العام
وع سكت   ● أفضل مشر

 ام● أفضل مبادرة للمدينة الذكية هذا الع

 ● أفضل مبادرة لالستدامة هذا العام

اك الشباب هذا العام.   ● أفضل مبادرة إلشر

 

ي الوصول للقائمة النهائية: 
ي نجحت ف 

وعات والمبادرات المبتكرة الت   أبرز األمثلة للمشر

وع للطاق  -1 ي شمال غرب مرص عىل جائزة "أفضل مشر
وع محطة بحر البقر لمعالجة مياه الرصف الصحي ف  ة والمياه لهذا  ينافس مشر

ي العالم، بطاقة معالجة  
وعات من نوعه ف  كة المقاولون العرب، وُيعد من أكثر المشر وع مقدم من شر مليون مث     5.6العام". المشر

ي إفريقيا. 
ي اليوم، ما يجعله األكثر ف 

 مكعب ف 

، المقدم من ريدكون لإلنشاءات، ضمن القائمة النهائي  -2 وع حديقة النهر األخرص  وع المجتمع لهذا العام".  ينافس مشر ة لجائزة "مشر

ه   ي العاصمة اإلدارية الجديدة لمرص. عند االنتهاء منه بشكل كامل، سيمتد المتث  
ي العالم، ويقع ف 

ية ف  ه أكثر حديقة حرص   
ُيعد المتث 

أكثر من   تبلغ    35لمسافة  إجمالية  ا، ويغطي مساحة  ً ب     1000كيلومث  أكثر  يجعله  ما   ،
ً
ي مدينة  أضعاف من سنث    6فدان

بارك ف  ال 

 نيويورك. 

وع منطقة األعمال المركزية بالعاصمة اإلدارية الجديدة، الُمقدم من    -3 ، عىل جائزة "مبادرة المدينة الذكية لهذا Darينافس مشر

كة العاصمة اإلدارية ي البالد، وتحدد شر
الجديدة    العام". من المتوقع أن تصبح العاصمة اإلدارية الجديدة لمرص أول مدينة ذكية ف 

النقل والتخطيط   التحتية واألمن وخدمات  البنية   : الذكية وهي المدينة  العمرانية سبعة ركائز يجب أن تقوم عليها مبادرة  للتنمية 

ي والطاقة والمياه والبيئة والخدمات المالية.   الحرص 

ا من   ً تأثثر  
األكثر الفائزين بجوائز  الكشف عن  ي    The Big 5 Construct Egyptسيتم 

ُمباشر بفندق    2022يونيو    27ف  ي حفل 
ف 

ي ليك فيو، القاهرة.  
 دوسيت تان 

 . https://www.thebig5constructegypt.com/awardsللمزيد عن المتأهلير  يرجر زيارة 

 
 -انتىه-

  

  The Big 5 Construct Egypt نبذة عن 

ي نسخته    The Big 5 Construct Egyptيعود معرض  
ي مركز مرص للمعارض    27إىل    25الرابعة من  مرة أخرى لالنعقاد ف 

يونيو ف 

ي مرص. EIECالدولية )
 ( بالقاهرة. ٌيعد المعرض التجمع األكثر أهمية لمجتمع اإلنشاءات والبنية التحتية العالمي ف 

 

ي عام  
للمعرض ف  الفعالية األوىل  ا ، و 2018انطلقت  الوزراء  ، رئيس   مدبوىلي

الدكتور مصطق  ُيعد  ُيقام تحت رعاية معاىلي  لمرصي. 
ي قطاع اإلنشاءات المدعومة من وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرصية.  

 المعرض الفعالية الوحيدة ف 



 

ا االبتكار ومشجًعا تبادل المعرفة المتطورة ودافًعا  
ً
ين من جميع أنحاء إفريقيا، معزز يعمل المعرض عىل ربط الموردين بأهم المشث 

 لتشي    ع األعمال. 

 

ا للحضور. 
ً
ي مجاىلي التجارة والصناعة ممن سجلوا ُمسبق

 
ي للُمتخصصير  ف

 دخول المعرض مجان 

 

 www.thebig5constructegypt.comلمعرفة المزيد، برجاء زيارة 

 

 

 DMG Eventsنبذة عن 

DMG Events  ي تنظيم الفع
 
كة رائدة ف ي  هي شر كة كذلك من أهم ناشر عد الشر

ُ
، كما ت ي تتضمن الحضور الفعىلي للمشاركير 

اليات الت 

 مجالت األعمال. 

الصلة   ذات  بالمجتمعات  ربطهم  إىل  باإلضافة  إطالع،  عىل  تبقيهم  ي 
الت  ورية  الرص  بالمعلومات  كات  الشر إمداد  إىل  كة  الشر تهدف 

. بأعمالهم بهدف خلق أسواق نابضة بالحياة وتشي    ع أعمال ا  كات من خالل تنظيم الفعاليات ذات الحضور الفعىلي للمشاركير   لشر

ي    80أكثر من    DMG eventsكل عام، تنظم  
 
ا من الحضور والموفدين. تشمل قائمة    425دولة، وتستقطب أكثر من    25فعالية ف

ً
ألف

ي قطاعات الطاقة والبناء  
ي مجالها ف 

كة العديد من الفعاليات الرائدة ف  والضيافة، والتصميم، والطالء، والنقل. تضم قائمة  منتجات الشر

كة  ي تنظمها الشر
 . INDEXو The Hotel Showو  EGYPSو Gastechو  The Big  5و  ADIPECالفعاليات الهامة الت 

 www.dmgevents.comلمزيد من المعلومات، برجاء زيارة:  

ي عام  
كة ف  كة فرعية مملوكة بالكامل ل   1989تأسست الشر ، اإلمارات، وهي شر ي  General Trustو  Daily Mail، ومقرها الرئيسي دنر

www.dmgt.co.ukplc (DMGT,  .ي المملكة المتحدة
كات الوسائط اإلعالمية ف   (، إحدى أكثر شر
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