




















































سابقة المعمال
بعض المعمال المنفذة للقطاع الحكومي  

       وزارة الداخلية

مبنى مديرية أمن بنى سويف الجديدة  

(  معدد أرضى  الوقفات   كجم1000:  الحمولة)  مصعد ركاب   2:  + :7  
VVVF   أوتوماتك  داخلي وخارجي( )  

( معدد بدروم  أرضى  الوقفات كجم   1000: الحمولة) مصعد خدمة   1:  + + :7  

 *******************

المنطقة الصنامعية طريق السويس  
(  معدد +  أرضى الوقفات طن      3: الحمولة)  مصعد هيدروليكى     3: :3  

*******************
 

    
مبنى دار الكتب والوثائق القومية كورنيش النيل  

                                                                                                             
(  معدد +  أرضى الوقفاتكجم    1200  إلى480:  من الحمولة)  مصامعد   8: :7  

 
(  معدد +  أرضى الوقفاتكجم   150:  الحمولة)  مصامعد للكتب    3: :4  

 *******************



 

 جهات حكومية أخرى

 شركة ممفيس للدوية
                               

+  أرضى الوقفات كجم          480: الحمولة)  مصامعد               8 :(معدد :6  

*******************

شركة أنابيب البترول مسطرد  
                 

( معدد +  بدروم  أرضى  الوقفاتكجم          480: الحمولة) مصامعد       5: + :7  

*******************

 الهيئة القومية للبريد
 مبنى معمارة البيدق

                    

(  معدد 2 + 1 + :  أرضىالوقفاتكجم     480:  الحمولة) مصعد    1:-  

مبنى الطرود السريع  

( معدد 2 + 1+ :  أرضى الوقفاتكجم      480:  الحمولة) مصعد     1:-  

 *******************



 بعض المعمال المنفذة للقطاع الخاص

 شركات المقاولت

 شركة كريستال معصفور

+  أرضى  الوقفات طن           4: من طن إلى الحمولة) مصعد        22:(معدد :8   
VVVF 

 ********************
شركة التنمية العقارية الحديثة  

 تابعة لبنك دبى الدولى     
.مشروع جزيرة الدهب  المنيب  

مصعد         14:(معدد +  أرضىالوقفات كجم                480: الحمولة)  :10   

 *******************

 شركة أكتوبر للتنمية والستثمار العقارى
–المعادى بلزا  كورنيش المعادى  

+  أرضىالوقفات كجم            480: الحمولة)  مصعد         3:(معدد :6       

 *******************

الشركة العربية للتنمية العقارية دكتور نصر  
                        

-  مساكن الشيراتون  مربع الوزراء القاهرة10 قطعة 1163مربع   – –  

+  أرضى الوقفات كجم                320: الحمولة) مصعد            1:(معدد :6  



   

شركة تريدكو للصنامعات الهندسية العاشر من رمضان  
                     

+  أرضى الوقفات طن                   3: الحمولة) مصعد             1:(معدد :3
+  أرضى  الوقفات كجم              800:  الحمولة) مصعد           2:( معدد :3  

                     
شركة الحصنى للمنسوجات العاشر من رمضان  

                     
(  معدد +  أرضى  الوقفات طن       2:  الحمولة)  مصامعد هيروليك     10: :6  

 شركة سابيكو مصر
34:العنوان   D  أكتوبر6قرية مينا جاردن 

(  معدد 2 + 1 + :  أرضىالوقفاتكجم       320:  الحمولة) مصعد هيدروليك     1:  

–الشركة الوطنية للستثمارات العقارية  السكندرية  
–مركز الوطنية صلح الدين التجاري  السكندرية               

 المصامعد مستوردة بالكامل من شركة كوميبا اليطالية
7 + :  أرضىالوقفات كجم           640:  الحمولة)  مصعد                8:(  معدد  
(  معدد 3+ :  أرضى الوقفات              750:  الحمولة) مصعد هيدروليك        1:  

 الشركة الفؤادية للتعمير
–معمارة الفؤادية رويال بالس  السكندرية  

9 + :  أرضىالوقفات كجم            480:  الحمولة) مصعد                2:(  معدد  



مشروع المدينة المنورة  
  مايو شبرا الخيمة15أبراج المدينة المنورة شارع 

11 + :  أرضىالوقفات كجم             320:  الحمولة) مصعد           24:(  معدد    

شركة العبور للستثمار العقارى  
–مدينة العبور  القاهرة  

(معدد   :  مصعد        الحمولة  2 : بدروم الوقفات كجم        320)  : +  4أرضى+   

 مؤسسة جنيدى للمقاولت
              

النافورة  المقطم  القاهرة5163–  معمارة 17ش                                 – – –  

-   الحمولة)  مصعد             1(  معدد 4+ :-  أرضى الوقفات كجم                320:  
   

بعض المعمال المنفذة للقطاع الخاص  

أهالي
/قيل  مهندس  شريف رضوان  

  أكتوبر6–الحى الثالث                                
-   أرضى الوقفات كجم               320:-  الحمولة)  مصعد               1(  معدد : +4

 ****************
 قيل المهندس مجدى

  أكتوبر6_الحى الرابع                                
-   الحمولة)  مصعد                1 ( معدد -   أرضى الوقفات كجم             320: : +4  



 
  قيل الدكتور جلل

  أكتوبر6_الحى الرابع بجوار مسجد معماد الراغب                                 
-   الحمولة)  مصعد                1(  معدد -   أرضى الوقفات كجم             320: : +5  

/قيل الستاذ  محمد خير                                      
  أكتوبر6_قرية مينا جاردن سيتى                                  

-   الحمولة)  مصعد هيدرولك     1(  معدد أول  ثانىالوقفات كجم   320: +   أرضى  + - :  

/قيل الستاذ  ممدوح مبروك غطاطى  
                              1 –ش مبروك غطاطى الطريق الصحراوى إسكندية  القاهرة   

)  مصعد1(  معدد  VVVF    الحمولة   - -   أرضى الوقفات كجم   500: :+4  

/قيل الستاذ  بلل بيك   
_التجمع الخامس  القاهرة                                 

-   الحمولة)  مصعد هيدرولك  أوتوماتك   1(  معدد -   أرضى الوقفات كجم   480: :+4  
    

/قيل الستاذ  جمال  
التجمع الخامس   القاهرة                                -شارع التسعين أمام مستشقى الجوى   _  

-   الحمولة)  مصعد هيدرولك أوتوماتك بانوراما                1(  معدد -   أرضى الوقفات كجم   800: :+4  
     

/معمارة الستاذ  جمال معيسوى  
_التجمع الخامس  القاهرة                                 

-   الحمولة)  مصعد             1 ( معدد -   أرضى الوقفات كجم            480: :+6  

 إتحاد ملك برج الندلس
                              15 – مايو  شبرا الخيمة15 الشبراوى من ش  

-   الحمولة)  مصعد           2 ( معدد 10+ :-  أرضى الوقفات كجم                 320:  



 برج الحمد
                              1 – مايو  شبرا الخيمة15ش معطية معويس من   

-   الحمولة)  مصعد           1(  معدد 11 + :-  أرضىالوقفات كجم                 320:  

 معمارة الحاج راشد
                                      32 –ش العشرين  فيصل  الجيزة –  

11+ :-  أرضى الوقفات كجم               320:-  الحمولة)  مصعد              1(  معدد  

 معمارة الباهى
                              15 –ش خاتم المرسلين الهرم  الجيزة -  

6 + :-  أرضىالوقفات كجم                 320:-  الحمولة)  مصعد             1(  معدد  

 مول المرشدى
                                23 –ش جوهر القائد  الحسين  القاهرة –  

3 + :-  أرضىالوقفات كجم                   320:-  الحمولة)  مصعد           1 ( معدد  

  نجيب حشادش 17إتحاد ملك 
                                        17 –ش نجيب حشاد  مصر الجديدة  القاهرة –  

6 + :-  أرضىالوقفات كجم                    320:-   الحمولة)  مصعد               1(  معدد  
                               

 معملية العبور
–الحى التاسع  مدينة العبور  القاهرة –  

6+:-  أرضى الوقفات كجم                 480:-   الحمولة)  مصعد                   1(  معدد  

 معملية الدقى
18 –ش قمبيز ميدان الرفامعى  الدقى   

10+:-  أرضى الوقفات كجم                320:-  الحمولة)  مصعد                   2(  معدد  

 معملية جلردن سيتى
1 –ش معائشة التيمورية جاردن سيتى  القاهرة   

6+:-  أرضى الوقفات كجم                480:-  الحمولة)  مصعد                   1(  معدد  



/معملية المنيل م مختار  
13 – محمد صدقى الشافعى  المنيلش   

7 +:-  أرضىالوقفات كجم                480:-  الحمولة) مصعد                    1(  معدد   

  معملية المنيل
3 –ش محمد زغلول  المنيل   

6+:-  أرضى الوقفات كجم               320:-  الحمولة)  مصعد                   1(  معدد      

  معملية الزهور
 معباس العقاد أمام وندر لند

11+:-  أرضى الوقفات كجم             480:-  الحمولة)  مصعد                   1 ( معدد  

  معملية النعام
27 –ش قاسم باشا  ميدان النعام  

9 +:-  أرضىالوقفات كجم             320:-  الحمولة) مصعد                    1(معدد    

  معملية حماقى
1 –ش حماقى منشية التحرير   النعام معين شمس  

9+:-  أرضى الوقفات كجم             480:-  الحمولة) مصعد                    1(  معدد  

/معملية م معباس  
-مساكن أسكو شبرا  

10 +:-  أرضىالوقفات كجم             320:-  الحمولة)  مصعد                   1(  معدد  

  معملية برج هدا
–ش بورسعيد  ميت غمر  

9+:-  أرضى الوقفات كجم             480:-  الحمولة)  مصعد                   1(  معدد  



 معملية برج النور
–ش محمد غالى من بورسعيد  ميت غمر  

13+:-  أرضى الوقفات كجم             480:-  الحمولة)  مصعد                   1(  معدد  

 معملية برج الخليفة
–ش محمد غالى من بورسعيد  ميت غمر  

10 +:-  أرضىالوقفات كجم             480:-  الحمولة)  مصعد                   1(  معدد  

 معملية برج الخميس
–ش الكرنيش النيل   ميت غمر  

10+:-  أرضى الوقفات كجم             480:-  الحمولة)  مصعد                   1(  معدد  

 مشروع أبراج الصفا
–بجوار كوبرى مسطرد  شبرا الخيمة  

-   الحمولة) مصعد                6( معدد 11+ :-  أرضى الوقفات كجم             480:  


