


محمود صالح.أ
شريك مؤسس

حجابصالح.م
شريك مؤسس



حجابصالح.م
شريك مؤسس

.1994عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين المصرية منذ •

نائب رئيس إتحاد المعماريين األفارقة وإتحاد المعماريين بحوض البحر األبيض المتوسط •

(1994-1998.)

(.2003-1998) رئيس مجلس إدارة إتحاد المعماريين بحوض البحر المتوسط •

.عضو لجنة اإلسكان والمجتمعات الجديدة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سابقا•

.الرئيس السابق للجنة التشييد بجمعية رجال األعمال المصرية ومستشار اللجنة حاليا  •

(.2011–2005)مقرر لجنة العمارة بالمجلس األعلى للثقافة •

.عضو اللجنة اإلستشارية العليا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني •

صفحة العمران األسبوعية بجريدة األهرام( ودائما  عمار يا مصر)محرر عامود •

ة حصل علي جائزة حسن فتحي للعمارة للتميز المعماري في مجال نشر الوعي والثقافة العمراني•

.AmChamعضو الغرفة التجارية االمريكية •

.1956بكالوريوس في الهندسة المعمارية جامعة عين شمس 

.1965جامعة بيركلى كاليفورنيا –دراسات عليا في التخطيط اإلقليمي وتخطيط المدن •

.1966ماجستير عمارة المناطق الحارة معهد برات نيويورك •

.1972دراسات عليا في التخطيط القومي الشامل جامعة لندن •

.1956مهندس معماري مسجل بنقابة المهندسين منذ •

.1979مهندس إستشاري مسجل بنقابة المهندسين المصرية منذ •

" صالح وحجاب"رئيس مجلس إداره بيت الخبرة  •

.(2008-1975سابقا  المكتب الهندسي االستشاري صبور )

.برنكرهوف صبور لإلستشارات الهندسيةبارسونز رئيس مجلس إدارة شركة •

.عضو اللجنة العليا للمهندسين اإلستشاريين بنقابه المهندسين المصرية•

(.1996-1995)رئيس مجلس إدارة جمعيتي المهندسين المعماريين والتخطيط العمراني •

.رئيس  شرف مجلس إدارة جمعية التخطيط العمراني وجمعيه المهندسين المعماريين•



محمود صالح.أ
شريك مؤسس

1962شعبة محاسبة –جامعة اإلسكندرية –بكالوريوس تجارة 

:شغلهاالوظائف التي 

(.صالح وحجاب)بيت الخبرة لالعضو المنتدب •

(.2010–1980)رئيس مجلس إدارة شركة سلمي للفنادق والسياحة  •

(.2010–1981( )ميركو ) رئيس مجلس إدارة شركة مصر العقارية والتجارية •

(.2010-1992)رئيس مجلس إدارة شركة طيبة •

(.2010–1992)مجلس إدارة شركة الصرح التجارية  رئيس •

(.2009–1977)صبور  . ب.عضو مجلس إدارة شركة ب•

(.2001–1999)ستثمار العمراني والتشييد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإل•

.مؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لألنفاق ومشروعات النقل•

:جتماعيالنشاط الخيري واإل

.1992جامعه اإلسكندرية منذ عام –عضو مجلس إدارة كلية التجارة •

.عضو مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ومقرر مشروع تطوير المدارس•

(.ونائب الرئيس سابقا  ) عضو نادي روتاري غرب القاهرة •

.عضو الجمعية المصرية للمنح الروتارية•

.للصم والبكم" نداء"مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية •

.بنتيإعضو جمعية •

.عضو الجمعية المصرية لرعاية المسنين•

.عضو مؤسس في الجمعية المصرية لحق الطفل في اللعب•



2019دراسات إقتصادية –مهندسون –معماريون " صالح وحجاب"الخبرة بيت جميع الحقوق محفوظة 

دراسات إقتصادية–مهندسون –معماريون " وحجابصالح "الخبرة بيت 

مة التعةاونأكثر من أربعة عقود من الخبرة والكفاءة والعطاء في تقديم خدماتنا اإلستشارية الهندسية و اإلقتصادية المتكاملةة سةانمنا خهلهةا ب

دولة حول العالم وذلك من خهل جهاز فني 23لـاإلقتصادي واإلجتماعي في النمو دولة 20في أكثر من مكتب وشركة استشارية 70أكثر من  

.و إداري من مهندسين و فنيين محترفين في مختلف المجاالت والتخصصات و إستشاريين في التخصصات الدقيقة

صالح حجاب. م

رئيس مجلس اإلدارة



W e l c o m e  M e s s a g e

وإستمراراً للنمو والثقة 

مكتةةب 100ضةةمن أفضةةل " صةةالو وحجةةاب"تةةم تصةةنيف بيةةت الخبةةرة •

.2000عام –نندسي إستشاري  عالمي 

(اإلتحاد السويدي للمكاتب المعمارية و اإلستشارية و الهندسية)

" 2015–9001األيةةزو "حصةةولنا علةةي شةةهادة الجةةودة فةةي اإلدارة •

.1999منذ عام 
محمد الزيني. أ

المدير التنفيذي

2019دراسات إقتصادية –مهندسون –معماريون " صالح وحجاب"جميع الحقوق محفوظة بيت الخبرة 



الشهادات وجهات التسجيل الهيكل التنظيمي ارؤيتنا، رسالتنا و قيمن

P r e s e n t a t i o n  A g e n d a 2019دراسات إقتصادية –مهندسون –معماريون " صالح وحجاب"فهرس العرض التقديمي لبيت الخبرة

شركاؤنا



بعض عمهؤنا الحلول اإلستشارية 

المتكاملة
صور من مشروعاتنا

P r e s e n t a t i o n  A g e n d a 2019دراسات إقتصادية –مهندسون –معماريون " صالح وحجاب"فهرس العرض التقديمي لبيت الخبرة

ةالدولينيئات التمويل 



الرؤية 

والرسالة

القانرةمشروع مترو انفاق 

1990



قيديم أن نكون بيت الخبرة األفضل فيي ت

الخيييييييدمات اةستشيييييييارية الهندسيييييييية و 

نيا فيي اةقتصادية المتكاملية لكافية المال 

.مصر، الشرق األوسط و إفريقيا

رؤيتنا



رسالتنا

إسييييييتمرار إلتزامنييييييا بتقييييييديم الخييييييدمات 

اةستشيييييييارية الهندسيييييييية واةقتصيييييييادية

إالتماداً الليي خبيرة الكفيا ات و مهيارات

ر الشييييباب لييييدينا فييييي التطييييوير المسييييتم

ة لمستوي الخدمة و نواليية األالميال بكافي

القطاالييات واألنشييطة التييي يقييدمها بيييت

الخبيييييرة لضيييييمان أالليييييي جيييييودة لكافييييية 

.المال نا



قيمنا
الجودة

الكفا ة 

اةلتزام

النزاهة

روح الفريق

التطور المستمر



ر يس مجلس اةدارة 

المدير التنفيذي

ر يس قطاالات 
اةشراف اللي التنفيذ

مدير قطاع اةشراف 

اللي تنفيذ 

المشروالات الكبري

الدراسات قطاعمدير 

ماةقتصادية و التقيي

مدير قطاع اةشراف 

اللي التنفيذ

قطاعمدير 

المشروالات

قطاعالمدير 

المالي و اةداري

البنوك قطاعمدير 

وتطوير المنش ات

قطاعمدير 

التصميمات

قطاعمدير 

األالمالتنمية 

قطاعمدير ال

الدولي

الهيكل 

التنظيمي



2008-الهندسي اإلسم موافقة تعديل 
السجل الهندسي 

4372ترخيص 

الشهادات وجهات التسجيل

2رقم القيد 



خبرةالترخيص و التجديد لبيت ال

2019

الشهادات وجهات التسجيل



سياسة الجودة9001أيزو -شهادة الجودة 

2017 2019

الشهادات وجهات التسجيل



جهات التسجيل والتمويل



جهات التسجيل والتمويل



شركا  النجاح اللي مستوى العالم

والهي اتبعض 

الشركات العالمية

معهانتعاون التي 

21
في دولتين

كندا

الواليات المتحدة االمريكية



شركا  النجاح اللي مستوى العالم

35
في سب  دول

بريطانيا

فرنسا

يطالياإ

لمانياأ

سويسرا

نماركاالد

السويد

والهي اتبعض 

الشركات العالمية

معهانتعاون التي 



شركا  النجاح اللي مستوى العالم

15
دولة12في 

كينيا

باكستان

الصين

اليابان

مصر
الكاميرون

سيراليون

كوت ديفوار

أنجوال

بنين

إثيوبيا

مالي

والهي اتبعض 

الشركات العالمية

معهانتعاون التي 



الدراسات

التخطيط

ةالمعماريالتصميمات

ةالداخليالتصميمات

الهندسيةالخدمات

المشروالاتإدارة

يذالتنفاللىاةشراف

P r e s e n t a t i o n  A g e n d aفهرس الحلول اةستشارية المتكاملة

الحلول 
ة اةستشاري
المتكاملة



الدراسات1.

المهندس المستقل

ات لكافية المشيروالغنيي النهيا حيي  أنيال ال "صيالح وحجياب"بييت الخبيرة التيي يتفيرد بهيا الخيدمات من أهم 

التعياون ميع بقتصيادية والتقيييم يقوم قطاع الدراسيات اةحي  و بعد اةنتها  من التنفيذ خاللبأنواالها قبل و 

لمسيتقل المهنيدس اام التقيييم، دراسيات الجيدوي وخيدماتالكبيرى فيي القييام بمهيوالشيركات كثير من البنوك 

.ك بتمويلهاوقوم البنتبالمشروالات التي 

إصدار تقرير أولي•

عمل الزيارات الدورية للمشروع •

(رب  سنوية/شهرية )تقارير دوريةإصدار •

عإصدار التقرير النهائي في نهاية المشرو•

دراسات جدوي

دراسة اإلمكانيات اإلستثمارية•

الدراسة السوقية•

الدارسة المالية•

التقييم

تقييم األصول الثابتة•

تقييم المشروالات•



التصميم العمرانى

تقسيم األراضىو

ليةالمخططات التفصي قرىالتنمية العمرانية للمدن واليةالمخططات اةسترتيج

التخطيط2.



تطوير الفكرة 

التصميمية األساسية

إالداد الفكرة األساسية 

حديد البرنامج التصميمي وت)

(  الناصر المشروع

ةالتصميمات المعماري3.

إالداد التصميمات 

النها ية والرسومات 

يل التنفيذية وتفاص

العناصر المعمارية



تطوير الفكرة 

يةالتصميمية األساس

إالداد التصميمات 

ق الداخلية العامة لتحقي

الدراسة المبد ية

الدراسة المبد ية 

ةمكانيات توظيف 

ابتة الفراغات باألثاثات الث

والمتحركة

ية التصميمات الداخل4.

ة إالداد الرسومات التنفيذي

وتفاصيل الناصر 

الديكورات واألثا 



الهندسة اةنشا ية

(يمعدن/خرساني)ختيار النظام اةنشا ىإ•

إالداد التفاصيل اةنشا ية•

إالداد الحسابات اةنشا ية •

إالداد الرسومات التنفيذية •

تقييم حالة المباني القا مة•

الخدمات الهندسية5.

الهندسة الكهربا ية

والمتوسطتصميم شبكات الضغط المنخفض•

.اةنارة الخارجيةوتصميم اةضا ة الداخلية للمباني •

تصميم شبكة األرضى •

محطات التوليد/ محطات المحوالت•

المزارع الشمسية/مزارع الرياح•

تصميم الموزالات و غرف المحوالت•

ختلفةو مراكز التحكم للجهود المنظمة الوقاية و القياسأتصميم •



تصاالتهندسة اة

تصميم نظم إنذار الحريق•

شبكات الكمبيوتر•

نظم اةذاالة الداخلية•

نظم المراقبة التليفزيونية•

نظم التليفونات•

ستدالا  اآللينظم اة•

الخدمات الهندسية

نظم الساالة المركزية•

.نظم األمن•

BMS  /EMSنظام •

PLCنظام •

SCADAنظام •

لينظام التحكم اآل•



الخدمات الهندسية

الهندسة الميكانيكية

تصميم نظم تكييف وتبريد الهوا  والتهوية•

تصميم خطوط المواسير•

تصميم نظم التحكم واألجهزة•

تصميم نظم إطفا  الحريق•

تصميم محطات المضخات•

تصميم محطات التوليد الذاتي•

تصميم محطات تحلية مياه الشرب•

تصميم المصاالد والساللم المتحركة•

تصميم المطابخ والمغاسل•

تصميم محطات الغاليات•

تصميم نظم التنقية•

تصميم محطات معالجة الصرف الصحي و الصناالي•

تصميم شبكات المياه الساخنة و البخار •

PW & WFIتصميم شبكات مياه •

تصميم محطات و شبكات الهوا  المضغوط•

ن و الغاز و النيتروجيكسيد الكربونأكسجين و ثاني تصميم شبكات غازات األ•

الطبيعي



الخدمات الهندسية

الهندسة المدنية

للشرب و الريتصميم شبكات التغذية بالمياه•

شبكات الصرف الصحي•

شبكات الصرف الصناالي •

تصميم شبكات الطرق والطرق السريعة•

تصميم شبكات الصحي الداخلي•

ارتصميم الحماية من السيول و تصريف األمط•

تصميم الموانئ الجوية، البحرية و الجافة•

مستندات طرح العطا ات

إالداد المواصفات •

إالداد قوا م الكميات•

دوإالداد الشروط العامة والخاصة للعق•

لمشروالاتلإالداد التكلفة التقديرية •



المشروالاتإدارة 6.

تأهيل المقاولين•

مراجعة تقييم العطا ات•

مكانية التنفيذإمراجعة •

دراسات هندسة القيمة•

ودإدارة العق•

متابعة الجداول الزمنية•

التحكم فى التكاليف•

تطبيق نظم ضمان الجودة•

تطبيق نظم التحكم فى الجودة•

يةختبارات الفنمتابعة التفتيش واة•

متابعة التدفقات النقدية•

مراقبة تنفيذ األالمال•

نها ىاةشتراك فى اةستالم اةبتدا ى وال•



يذاةشراف اللى التنف7.

اةشراف اللى تنفيذ األالمال•

الورشمراجعة رسومات •

إالتماد العينات•

ةختبارات الفنيالتفتيش واة•

مراقبة التكلفة•

إالداد التقارير الدورية•

مراجعة جداول الحصر ومراجعة المستخلصات•

مراجعة الرسومات كما تم تنفيذها•

اةستالم اةبتدا ى والنها ى •

التحكيم في المنازالات الهندسية•



ياً دول/ إقليمياً –بعض المالؤنا 



الوزارات

 المحافظات والمحليات

 الحكومية الهيئات المؤسسات واألجهزة

 شركات قطاع األعمال

 اإلستثمارشركات القطاع الخاص و

 و شركات التأمينالبنوك

 واالجتماعيةالرياضية األندية

 الجمعيات التعاونية

 التعليميةالمؤسسات

 يةالمهنالمستشفيات و النقابات

محلياً –بعض المالؤنا 



البنوك•

العبادةدور •

اإلداريةالمبانى •

المراكز التجارية•

الرياضيةالمنشآت •

مشروعات اإلسكان•

التخطيطمشروعات •

الفنادق والمنتجعات السياحية•

المستشفيات والمراكز الصحية•

والثقافيةالتعليمية والبحثية المنشآت •

الطرقمشروعات •

الصناعيةالمشروعات •

ومدن المهنيالحدائق •

والصرفمشروعات الرى •

والطاقةمشروعات الكهرباء •

النقل والمطارات والموانىأنظمة •

المياه والصرف الصحىمشروعات •

التقييمالجدوى االقتصادية و دراسات •

وروالديكالتصميم الداخلى والفرش مشروعات •

بعض أنواع المشروالات



الوزارات

وزارة السياحة

 الداخليةوزارة

 الصناعةوزارة

 الحربيوزارة اإلنتاج

 والمواصهتوزارة النقل

 الريمصادر المياه ووزارة

 تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتاإلوزارة

 والمتجددةوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة

 الدفاعوزارة

وزارة الشباب

 المدنىوزارة الطيران

 والسكانوزارة الصحة

وزارة التجارة و الصناعة

 إستصهح األراضيوزارة الزراعة

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة



المحافظات والمحليات

 القانرةمحافظة

 الجيزةمحافظة

 الفيوممحافظة

 لمنياامحافظة

 أسيوطمحافظة

 سوناجمحافظة

 أسوانمحافظة

 المنوفيةمحافظة

 الشيخمحافظة كفر

 السويسمحافظة

 األحمرمحافظة البحر

 بورسعيدمحافظة

 سويفمحافظة بنى

 اإلسماعيليةمحافظة

 سيناءمحافظة شمال

 مطروحمحافظة مرسى

 القليوبيةمحافظة

البحيرةمحافظة



واألجهزة الحكوميةالمؤسسات الهي ات، 

نيئة قناة السويس

جهاز شئون البيئة

الهيئة القومية لألنفاق

الهيئة العامة للصناعة

ستثمارالهيئة العامة لإل

نيئة موانئ البحر األحمر

نيئة محطات الطاقة النووية

بضة لكهرباء مصراالشركة الق

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

سكانالهيئة العامة لتعاونيات البناء واإل

الهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق

ستخدام الطاقة الجديدة والمتجددةإنيئة تنمية و

المركز القومي للبحوث

المحكمة الدستورية العليا

نيئة تنمية الثروة السمكية

نيئة تنمية بحيرة السد العالى

جهاز بحوث ودراسات التعمير

الهيئة المصرية العامة للبترول

الهيئة العامة للتخطيط العمراني

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

نيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الصحيوالصرف لمياهالشركة القابضة ل

نيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصرية

نيةالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدي

 برىالصرف الصحي بالقانرة الكلمرفق الشركة القابضة



 األنراممؤسسة

اليوممؤسسة أخبار

واألجهزة الحكوميةالمؤسسات الهي ات، 



شركات قطاع األالمال

المقطمشركة •

شركة كهروميكا•

أفنديشركة عمر •

سمنت وادي النيلأشركة •

شركة صناعات مواد البناء•

للمقاوالتشركة القانرة العامة •

الزراعيةشركة غرب النوبارية •

المعدنيةشركة القانرة للمنتجات •

الشركة القومية للسياحة والفنادق•

(أكما)الشركة المتحدة للكيماويات و المستحضرات الطبية •

شركة الصالحية•

شركة الفنادق المصرية•

شركة الشوربجي للمنسوجات•

شركة االسكندرية لتوزي  الكهرباء•

شركة شمال الدلتا لتوزي  الكهرباء•

شركة جنوب القانرة لتوزي  الكهرباء•

.الشركة العامة للتجارة والكيماويات•

والتريكوشركة النصر للغزل والنسيج •

الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون•



شركات قطاع األالمال



ستثمارشركات القطاع الخاص واة

القصيرشركة فندق •

للفنادقشركة سلمى •

شركة شارمنج شارم•

شركة مصر إيران للفنادق•

أبو سوما الدولية المحدودة•

والتعميرشركة المنتزه لإلسكان •

شركة الشمس للفنادق والسياحة•

الشركة المصرية للمنتجعات السياحية •

الشركة العربية المشتركة للفنادق والسياحة•

شركة العريش لألسمنت•

شركة التجمعات اإلستثمارية•

الشركة الوطنية للتنمية العقارية•

الشركة الدولية للمشروعات السياحية •

علم الروم للتنمية العمرانية–شركة سمه •

الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية•

ستثمار العقارى والسياحىالشركة العربية لإل•

مىنتاج االعهالشركة العربية الفندقية لمدينة اإل•

ستثمار ومواد البناءشركة العاشر من رمضان لإل•



مار ستثشركات القطاع الخاص واة ستثمارشركات القطاع الخاص واة



مار ستثشركات القطاع الخاص واة

لكان فارماأشركة •

لألدويةشركة الحكم •

لألدويةاألوائل شركة •

لألدويةزينا فارم شركة •

لألدويةكيمي فارم شركة •

للكيماوياتيونيكيمشركة •

دويةأكتوبر فارما لألشركة •

شركة سيمكو للمنتجات الطبية•

الطبيةلمستحضرات لشركة مصر •

أروماتيك لمستحضرات التجميلشركة •

شركة شمال أفريقيا للصناعات الدوائية•

شركة الفرا•

جينزاشركة •

سايم داربيشركة •

شركة الحفر المصرية•

شركة مودرن موتورز•

لترا مصرأمصاعد شركة •

الشركة العربية المنظفات•

نرام للورقمصن  األشركة •

شركة السويس لتصني  األسمدة•

شركة العاشر من رمضان للطوب الرملي•

الكيماويةشركة الجيزة للبويات والصناعات •



ستثمارشركات القطاع الخاص واة



مار ستثشركات القطاع الخاص واة

قرية جراند أوازيس•

مركز التجارة العالمي•

شركة القانرة للدواجن•

شركة أورينت تورز للفنادق•

عهف الحيوانيةالوطنية لألالشركة •

شركة الدولية لهستثمارات الزراعيةال•

شركة اإلسماعيلية للصناعات الغذائية•

الشركة العالمية للبطاطين والمنسوجات•

شركة المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف•

السعوديةشركة مشارق لألغذية بالمملكة العربية •

( مجموعة طلعت مصطفي)شركة إسكندرية للمقاوالت •

والكهربائيةلكترونية جهزة اإلشركة المجم  المصرى لأل•

سوفيكوشركة •

تيستى فودز مصرشركة •

شركة مارنجو إلنتاج الفطائر•

شركة العامرية لخلط الزيوت•

تغليفالتعبئة ولالشركة العربية ل•

شركة كونكورد العالمية لإلستثمار•

الزيوتمصر الخليج لتصني  شركة •

الشركة المصرية أتوموتيف وإليكتريك•

الشركة المالية والصناعية بكفر الزيات•

TMCالدولية إلدارة أعمال النقد الشركة •

SODIC West-سوديك ويست مشروع •

ستثمارشركات القطاع الخاص واة



مار ستثشركات القطاع الخاص واة ستثمارشركات القطاع الخاص واة



و شركات التأمينالبنوك 

ستثمارالبنك العربى لإل•

للتنميةبنك مصر إيران •

بنك القانرة الشرق األقصى•

السعوديبيت التأمين المصري •

بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى•

الزراعىئتمان البنك الرئيسي للتنمية واإل•

ستثمار والتنميةالمصرف اإلسهمي الدولى لإل•

إيجيبت–بلوم بنك •

باريسبنك القانرة •

جتماعيبنك ناصر اإل•

شركة وثاق للتأمين التكافلي•

اإلئتمانشركة ضمان مخاطر •

الدولىبنك اإلسكندرية الكويت •

ليةالدوالشركة المصرفية العربية بنك •



و شركات التأمينالبنوك 



يةجتماالالرياضية واةنديةاأل

 الجوىدار الدفاع

 المصرىنادى الصيد

 الرياضىنادى الزنور

إتحاد الشرطة الرياضى

المركز األوليمبي بالمعادي

نادى الجهء

ةنادى الشرط

نادى الجزيرة

 الدبلوماسييننادى

 مصر –نادى نليوبوليس

الجديدة



الجمعيات التعاونية 

الزراعيينجمعية •

بالمساحةجمعية العاملين •

التعاونىجمعية منف لإلسكان •

التعاونىجمعيه التحرير لإلسكان •

التعاونىجمعيه صقر قريش لإلسكان •

والتعميرجميعه بدر التعاونية  لإلسكان •

الدبلوماسيينالجمعية التعاونية إلسكان •

الجامعيينالجمعية التعاونية للمهندسين •

للتصني جمعيه العاملين بالهيئة العربية •

للتصني جمعيه العاملين بالهيئة العربية •

المساكنجمعيه الزنراء التعاونية لبناء •

يجمعيه مقاتلى رمضان لإلسكان التعاون•

الجمعية التعاونية لإلسكان التعاوني الشعبي•

 .

جمعية مقاتلي رمضان•

الجمعية التعاونية لبيوت الشباب•

الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين ببنك مصر•

الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى البطاطس•

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين ببنك القانرة•

الجمعية التعاونية لبناء المساكن و تعمير صحراء األنرام•

الزراعيةالجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لخريجى المعاند •

زيوتالالجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة إنتاج •

طنىالوالجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لموظفى مجلس الدفاع •

لوزراءسكان للعاملين برئاسة مجلس الجمعية التعاونية للبناء واإل•

نفاقة لألسكان للعاملين بالهيئة الوطنيالجمعية التعاونية للبناء واإل•

مسلحةسكان لضباط وعائهت القوات الالجمعية التعاونية للبناء واإل•



ميةيعلتالالمؤسسات 

عين شمسةجامع

زايدمدارس الشيخ

كلية النصر بالمعادي

نرام الكنديةجامعة األ

 بلبيس–الكلية الجوية

الكلية األمريكية بالمعادي

الجامعة األمريكية بالقانرة

مدارس اللغات لمؤسسة األهرام



يةالمستشفيات و النقابات المهن

المنيدار

مستشفي إسنا

مستشفي أرمنت

مستشفي الصفوة

مستشفي العديسات

مستشفي نليوبوليس

مستشفي نيئة الكهرباء

مستشفي النزنة الدولي

مستشفي عين شمس التخصصي

محرقة النفايات الطبية ببني سويف

نقابة الصيادلة•

نقابة السينيمائيين•

مستشفي مبرة المعادي•

مستشفي اإلصهح اإلسهمي•

مستشفي مبرة مصر القديمة•

المستشفي القبطي باإلسكندرية•

مستشفي أحمد مانر باإلسكندرية•

مستشفي الماتيرنيتيه باإلسكندرية•

المستشفي القبطي بالقانرة اإلسكندرية  •



(WB)البنك الدولى

(EU)بى وورتحاد األاإل

(KfW)بنك اإلئتمان إلعادة اإلعمار 

(FAO)األغذية والزراعةمنظمة 

(ECC)السوق األوربية المشتركة 

(GTZ)لمانية للتعاون الفنى الوكالة األ

(FEAC)إتحاد المستشارين اإلفريقيين 

(UNDP)برنامج األمم المتحدة للتنمية 

(USAID)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

((IFADالزراعيةللتنميةالدوليالصندوق

(AAAID)ستثمار والتنمية فريقية لإلالعربية اإلالهيئة 

الدوليةالتمويل هي ات 



(AFD)الوكالة الفرنسية للتنمية 

(ADB)فريقى للتنمية اإلالبنك 

(ISDB)سهمى للتنمية اإلالبنك 

( FIDIC)ستشاريين تحاد الدولى للمهندسين اإلاإل

(  (ADEDFأبوظبى لإلنماء االقتصاديصندوق 

(DANIDA)الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية 

(UNIDO)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

(BADEA)افريقيإقتصادية فى المصرف العربى للتنمية اإل

(AFESD)جتماعى قتصادى واإلالصندوق العربى لإلنماء اإل

(KFAED)اإلقتصادية في أفريقياالصندوق الكويتي للتنمية

الدوليةالتمويلهي ات 



صور من مشروالاتنا

أركاديا مول

مترو األنفاق

محطة توليد الطاقة من الرياح

برج النيل اإلداري

جمرك السويس

طابا البريمنفذ 

شل-محطة التخزين 



صور من مشروالاتنا

أركاديا مول

مترو األنفاق

برج النيل اةداري

جمرك السويس

منفذ طابا

شل-محطة التخزين  مصن  أسمنت أسيوط

مصن  أسمنت وادي النيل

مصن  أسمنت أسيوط

مصن  أسمنت وادي النيل



صور من مشروالاتنا

أركاديا مول

مترو األنفاق

برج النيل اةداري

جمرك السويس

منفذ طابا

شل-محطة التخزين 

مصن  الشركة المتحدة للورق

مصن  الشركة المتحدة للورق



البنك األنلي

بنك بلوم

البنك المركزي المصري

مترو األنفاق

البنك التجاري الدولي ABC بنك

بنك   اإلسكندرية

صور من مشروالاتنا

بنك البركة



صور من مشروالاتنا

أركاديا مول

مترو األنفاق

برج النيل اةداري

جمرك السويس

منفذ طابا

شل-محطة التخزين 

سوديك ويست

سوديك ويست

سوديك ويست

سوديك ويست



صور من مشروالاتنا

أركاديا مول

مترو األنفاق

برج النيل اةداري

جمرك السويس

منفذ طابا

شل-محطة التخزين 

ستون بارك
ستون بارك ستون باركستون بارك

ستون باركستون بارك



صور من مشروالاتنا

أركاديا مول

مترو األنفاق

برج النيل اةداري

جمرك السويس

منفذ طابا

شل-محطة التخزين 

القانرة الجديدة–فيليت 

Villette

القانرة الجديدة–فيليت 

Villette



صور من مشروالاتنا

أركاديا مول

مترو األنفاق

برج النيل اةداري

جمرك السويس

منفذ طابا

شل-محطة التخزين 

العين السخنة–تهل 

العين السخنة–تهل 



صور من مشروالاتنا

أكوا مارينافندق إبروتيل 

فندق موفنبيك مدينة اإلنتاج

لسميراميس إنتركونتننتافندق 

القانرة-الماسة فندق 

فندق أكوا مارينا فندق ميريديان دنب

صور من مشروالاتنا



مدينتي

مدينتي

الرحاب

الرحاب

الرحاب

رويال سيتي

مدينتي

الرحاب

صور من مشروالاتنا



إستمرار نموتاريخ


