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أكتوبر  -سيدكو لصناعة األدوية

اإلسكندرية    -الشركة المصرية األوربية لصناعة األدوية 

) المنظمة العربية للتنمية ( 

هرة [الرقابة اإلدارية قاعة المعلومات ] القا  هيئة

الرقابة اإلدارية ] اإلسكندرية [  هيئة

أكتوبر ( مركز تحديث الصناعة ) بمدينة 

مركز تحديث الصناعة ) بمدينة العاشر من رمضان (

مركز تحديث الصناعة ) جرين بالزا اإلسكندرية (

رة األمريكية ] قاعة رئيس مجلس اإلدارة [السفا  

 شركة عز الدخيلة لحديد التسليح ) مبنى إداري ( 

ام مرتفعات األهر   المبنى اإلداري لشركة  

 -المبنى اإلداري حازم حسن محاسبون قانونيون و مستشارون 
مرتفعات األهرام



________________________________________________________ 

 

م.نصر   -المنطقة الحرة   المبنى اإلداري  لشركة  

مصنع أسمنت أسيوط 

المعادى -ونة األمريكية المبنى اإلداري للمع  

اإلسكندرية -الشركة العربية الدولية للتأمين   

مبنى ساريدار ] القاهرة [ -للتأمين الشركة العربية الدولية   

مصنع النشا و الذرة

مصنع اللحوم ( المنطقة الحرة اإلسكندرية   المبنى اإلداري )

المبنى اإلداري لشركة دار الهندسة  لالستشارات

 شركة اإلسكندرية لإلنشاءات
ينة الرحاب ( وحدات سكنية متنوعة) مد 

 شركة أوراسكوم ] الفرع الريئسى [

مشروع التقاوي ) الحكومة األلمانية (

لشرطةمسرح أكاديمية ا  

 مجمع المحاكم ] اإلسكندرية [

 مجموعة محالت تجارية
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مدينة نصر –موتوروال 

 المطار العسكري 

مركز جرين بالزا االسكندرية 

بلبيس -الحربي  مصنع 
المبنى االدارى  –مصنع اسمنت السويس 

مكاتب شركة ديبا للفنادق                                       

فندق سفير  –شركة فالج                                     

بورسعيد   -المبنى اإلداري لشركة بترول بالعيم   

معسكرات بترول متنقلة  –شركة مصر كامب 

األهلي للتنمية العقارية ، مجموعة صبور ، أركيديا
 

ةاإلسكندري  -قصر ثقافة الحرية 

سفارة النمسا

م.نصر -بمركز جنينه مول التجاري  ،  سينما   

أثنين صالة عرض ، سينما بمنتجع سيجال ) الغردقة (

 مصنع مصر للصناعات الكيماوية
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محطة طاقة الكوريمات

مصر للبترول ] الفرع الريئسى[

 شركة مصر لألدوية

دويةشركة اإلسكندرية لأل

 البريطانية للغاز ] الفرع الريئسى [

الخطوط الجوية البريطانية ] الفرع الريئسى [

الخطوط الجوية القطرية    مطار القاهرة  

االتحاد المصري للصناعات
 

المعادى  -المبنى اإلداري لشركة لوسنت تكنولوجي   

المركز التجاري العالمى -شركة موبنيل   

 
يوم ] دور مجلس اإلدارةمؤسسة أخبار ال

دلتا ) أريكسون (

إسكندرية   -للبترول  مبنى خدمات شركة

 سوبر ماركت سعودي ] فرع الدقى [
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 سوبر ماركت سعودي ] فرع الزمالك [

 سوبر ماركت سعودي ] فرع المعادى [

 مجموعة محالت برينت شوب

رةالقاه  -للشركة المصرية للحفر  المركز الرئيسي 

 مبنى الفرسان ] مدينة نصر [

        
م.نصر  -القاعة الرئيسية لمركز المؤتمرات         

القاهرة -الغرفة التجارية الكندية                              

 الصالون األخضر ) الشواربى (

مجموعة اإلنشاءات العربية                                    

دير مار مينا ) كنج ماريوت (

معرض الكموني للسيارات                                   

أكتوبر   -مدينة اإلنتاج اإلعالمي   

مدينة اإلنتاج اإلعالمي ) أوربت( 

 مدينة اإلنتاج اإلعالمي ) سى أن إي(
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مكتب شركة المعماري                                        

 شركة منفيس لالدوية

 مبنى ادارى مستشفى دار الفؤاد

 مسرح ميامى

ليد  -الجمعية المصرية لتنمية و تطوير المشروعات

ر مدينة نص -محل الموردى للمجوهرات  

 مجموعة سينمات سيتى ستار

 مسجد بالمطار

لتجارة و التوكيالتمبنى شركة الشمس ل  

)وادى النطرون( ر البراموسدي

 مجموعة محالت روجادا بسيتى ستار

 شركة  أم بى سى

المبنى االدارى لشركة  

محل    
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  الفضائية دريمقناة 

ما للمواد الغذائيةمبنى ادارى لشركة ار 

الشركة المصرية لمدينة االنتاج االعالمى

 محالت اديداس

 مبنى ادارى شركة اونالين

 سيتى ستار –محالت ايمدج 

 شركة كونتكت

شركة كواليتى  

 محالت داليدرس االسكندرية

شركة  ميديكال تكنولوجى 

يوتشر جروبشركة ف  
 مكتب رئيس مجلس ادارة المصرية للكتاب

 محالت ويف بسيتى ستار

 نادى السياحيين ببرج ساريدار

 مبنى شركة انتربرايس
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 مؤسسة بغداد

 المبنى االدارى لمصنع منترا

ا لمالبس االطفال محالت رشا و رند

مجموعة سينمات كايروسيز باالسكندرية   

مصنع بينو ميرونى

 مسرح ساقية الصاوى 

السويس -الشركة الدولية للشحن  –سفن شحن بحرى   

اشةش سينما سيجال 

شاشة مجموعة سينمات جودنيوز 

شاشات   –سينما نايل سيتى 
 

سيتى ستار  –المبنى الرئيسى  –البريطانية االمريكية للتبغ 

سيتى ستار–المبنى االدارى لشركة ايكونت   

المجلس العربى للطفولة و التنمية  
 

المكاتب االدارية  -زد عبر البحار
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 الشركة القومية لالسمنت 
 قاعة االجتماعات الرئيسية 
 اتحاد االذاعة و التليفزيون 
 استوديوهات التسجيل 
 شركة ارما للصناعات الغذائية 
 مصنع تعبئة الزيوت 
 مصنع تعبئة الصابون 
 شركة هوفمان الروش 

سيتى ستارز –المكاتب االدارية   
 ت مصنع بنها لاللكترونيا

( القرية مبنى هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات )
 الذكية

( القرية الذكيةنولوجيا المعلومات )معهد تك
 المبني االداري لشركة سوديك

 
 مبني سفارة عمان بالقاهرة

 

 راسكومالمقاول شركة او 
 مجمع سنيمات فندق الحياة

                                             
 السفارة االمريكية
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 شركة الدلتا ) راديو شاك (

 شركة انتركم ديزاين 

 شركة جيدار

 شركة الخرافى ناشونال

 دار الهندسة

 شركة ام ام 

 شركة كاو

 مجموعة العربى للصناعات الهندسية

 المجموعة الهندسية للمقاوالت واالستشارات 

 المكتب الفنى  للمقاوالت والتجارة

الهيئة القومية لالنتاج الحربى )شركة ابو زعبل للكيماويات 
 المتخصصة (

 

شركة الصفوة ) المكتب الفنى للمقاوالت (

 مول العرب –مدينة مالهي فن سيتي 

االسكندرية لالنشاءات -مدينة مالهي مدينتي
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االسكندرية -سان ستيفانو مول -مدينة مالهي ماجيك

صالة متعددة االغراض -نادي مدينتي

 
 


