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 تحية طيبة وبعد....,

فى  برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على قيد شركتنا ضمن المقاولون باالدارة الهندسية 
حيث اننا مقيدين باالتحاد المصرى لمقاولى  والتوريدات والتشطيباتاعمال المبانى المتكامل 

-:الشركةالخاصة ب مستنداتال التشييد والبناء ومرفق طية صورة من  

 صورة السجل التجارى -1

 صورة البطاقة الضربية -2

 صورة بطاقة القيد باالتحاد المصرى للتشييد والبناء-3

 صورة بطاقة التسجيل بالضريبة العامة على المبيعات-4

 كشف المعدات المملوكة للشركة-5

 الكوادر الفنية المقيدة بالشركة-6

  خبراتدات الاشهسابقة االعمال و-7

 البنوك المتعامل معها-8

  (+ وزارة الداخلية وزارة الدفاع)موافقة امنية  -9

 ةتسجيل هيئة المجتمعات العمراني -10

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير....,

 مقدمة لسيادتكم:

 لالنشاءاتشركة االسماعيلية            

 رئيس مجلس االدارة        

 يمزين العابدين عبدالحل        

 

 















































كة االسماعيلية لالنشاءات ش 2021م  .م.الهيكل االداري لشر

مجلس االدارة والعضو المنتدب رئيس

زيـــن العابدين عبدالحليم عبداللطيف/ م

مدير ادارة المشروعات

زينهم االنصارى/م

المدير العام
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االدارة التنفيذية
رامى جمال/ م

ادارة التعاقدات

/  ماحمد محمد ابراهيم / م

محمد ناصر حسين/مايناس الحسينى امين 

محمد السيد السيد/ م

رمضان حسن محمد/ م

احمد عبدالقادر محمد/م

ابراهيم يوسف / م

مشرفين مواقع 

مجدي ابراهيم الباسل

امير ابراهيم عبدالحميد

طارق حمدي عبدالعاطي
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السيد محمد النمر
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احمد عباس توفيق
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قيمة العمليةتاريخ العمليةبيــــــان األعمـــــــالالمــــالكالموقعم

المقطم- مشروع اب تاون كايرو 1
الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية 

التحتية
89,500.00 حتى االن2020-10من أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وشاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستورد

600,000.00 حتى االن2020-10من أعمال تكميلية من توريد وتركيب اعمال مرمات حجر هاشمة وانترلوكاتريم للمقاوالت واالعمال المتخصصةالرحاب- مشروع السوق الشرقى 2

3,596,000.00 حتى االن2020-05من أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وشاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة وادى دجلة للتنمية العقاريةمشروع نيوبولس مدينة المستقبل3

3,960,000.00 حتى االن2020-03من أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردالهنداوية للمقاوالتمشروع معادي فيو الشروق عمائر4

1,250,000.00 حتى االن2020-02من أعمال تكميلية من توريد وتركيب رخامأيديا فيردى لالستثمار العقاري القاهرة الجديدةA5مشروع ذا ووتر واى  5

2,058,604.80 حتى االن2020-01من أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردالعبد- الشركة المساهمة المصرية للمقاوالت مشروع معادي فيو الشروق عمائر6

مشروع ميفيدا التجمع الخامس7
شركة اتحاد شركتى مجموعه اتحاد المقاولين 

وشركة إتش ايه لالنشاءات
1,022,970.00 حتى االن2019-11من أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وشاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستورد

2,300,000.00 حتى االن2019-07من أعمال تكميلية من توريد وتركيب اعمال قرميد مستورد وبردورات خرسانة وانترلوكاكوتى لالستثمار والتطوير العقارىحسام حسن/ م- مشروع قرية كناري بورسعيد 8

18,528,000.00 حتى االن2019-11من أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستورداالهلى للتنمية العقارية ش م ممشروع الفينير القاهرة الجديدة9

1,022,970.00 حتى االن2019-11من أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وشاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة اعمار مصرمشروع ميفيدا التجمع الخامس10

4,482,145.00 حتى االن2019-07من أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وشاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة طلعت مصطفىالرحاب- مشروع مول سيتى جيت  11

47,250.00 حتى االن2019-02من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات خشب وقرميدالهيئة الهندسية للقوات المسلحةمشروع جسر مشاة فى العاصمة االدارية12

6,165,840.00 حتى االن2018-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وشاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة اعمار مصرالتجمع الخامس المرحلة الثانية (1)مشروع ميفيدا 13

15,500,000.00 حتى االن2018-11من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات خشب وقرميدالهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمة االدارية_ (قرميد)  االوبرا 5000مشروع 14

3,495,000.00 حتى االن2018-10من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردالشركة الدولية لالستثمار العقارى مشروع ريجنتس بارك التجمع الخامس المرحلة الثانية15

3,199,230.00 حتى االن2018-08من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة هايد بارك العقارية للتطوير4 مشروع فيالت هايد بارك كالستر 16

5,763,590.00 حتى االن2018-07من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وشاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة اعمار مصرالتجمع الخامس (1)مشروع ميفيدا 17

273,675.00 حتى االن2018-07من  على شكل قرميدPVC أعمال تكميلية من توريد وتركيب الواح الهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمة االدارية_مشروع مدرسة اللغات 18

1,081,000.00 حتى االن2018-07من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد يونانى مستوردالهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمة االدارية_مشروع فندق الضباط 19

5,604,000.00 حتى االن2018-06من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وقرميد اسبانى مستورد(صبور)االهلى للتنمية العقاريةمشروع جرين سكوير20

زين العابدين عبدالحليم- سابقة االعمال التكميليه تنفيذ شركة االسماعيليه لالنشاءات 
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زين العابدين عبدالحليم- سابقة االعمال التكميليه تنفيذ شركة االسماعيليه لالنشاءات 

8,182,307.00 حتى االن2018-06من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وقرميد اسبانى مستورد(صبور)االهلى للتنمية العقاريةمشروع جرين سكوير21

9,102,500.00 حتى االن2018-06من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الحديد اعلى المبنىالهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمة االدارية_ (حديد)  االوبرا 5000مشروع 22

3,012,500.00 حتى االن2018-05من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الحديد وعلفات خشبية وقرميد مستوردالهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمة االدارية_مشروع اعمال تشطيبات وزارو الدفاع 23

1,806,000.00 حتى االن2018-03من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردالهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمة االدارية_مشروع فندق ضباط الصف24

100,000.00 حتى االن2018-03من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وشاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردالسفارة االمريكيةمشروع رفع كفائة مبنى تابع للسفارة االمريكية25

124,390.00 حتى االن2018-02من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الحديد وعلفات خشبية وقرميد مستوردالهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمة االدارية_مشروع اعمال المبانى الخدمية 26

2,000,000.00 حتى االن2018-01من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب وعلفات خشبية وقرميد مستوردمنازل للتطوير العقارىالتجمع الخامس_ مشروع ليان فيالت معدلة 27

1,296,000.00 حتى االن2018-01من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة هايد بارك العقارية للتطوير9 مشروع فيالت هايد بارك كالستر 28

1,060,000.00 حتى االن2018-01من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة هايد بارك العقارية للتطويرمشروع فيالت هايد بارك29

2,742,000.00 حتى االن2017-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة اعمارالتجمع الخامس (89)مشروع ميفيدا 30

2,791,000.00 حتى االن2017-11من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردالشركة الدولية لالستثمار العقارىمشروع ريجنتس بارك التجمع الخامس31

1,534,500.00 حتى االن2017-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة هايد بارك العقارية للتطويرمشروع فيالت هايد بارك32

968,190.00 حتى االن2017-11من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات من الخشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة هايد بارك العقارية للتطويرمشروع فيالت هايد بارك33

1,800,000.00 حتى االن2017-08من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستورد على علفات خشبيةشركة هايد بارك العقارية للتطويرمشروع جاردن هايتس التجمع34

293,250.00 حتى االن2017-07من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد سعودى على علفات خشبيةالهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمة االدارية_مشروع العمارات 35

1,330,440.00 حتى االن2017-03من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستورد على علفات خشبية وشاسية حديدشركة الفطيممشروع اوريانا كايرو فيستيفال التجمع36

37
فيال )العاصمه االداريه -      مشروع الكيان الجديد 

(الرئاسه
2017300,000.00-12 حتى 2016-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستورد على علفات خشبية وشاسية حديدالهيئة الهندسية للقوات المسلحة

655,200.00 حتى االن2016-10من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستورد على علفات خشبية وشاسية حديدالهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمه االداريه- مشروع الكيان الجديد 38

1,399,700.00 حتى االن2016-10من  أعمال توريد وتركيب حجر هاشمةشركة مصر إلدارة األصول العقاريةتشطيبات مول ضاحية الشرق بالتجمع الخامس39

217,000.00 حتى االن2016-10من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستورد على علفات خشبية وشاسية حديدالهيئة الهندسية للقوات المسلحةالعاصمه االداريه- مشروع الكيان الجديد 40
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زين العابدين عبدالحليم- سابقة االعمال التكميليه تنفيذ شركة االسماعيليه لالنشاءات 

2016200,000.00-10 حتى 2016-08من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب وعلفات خشبية وقرميد مستوردجامعة االزهرمشروع مدينة البعوث االسالميه41

201630,000.00-10 حتى 2016-08من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب حجر هاشميابناء حسن عالممشروع سوان ليك الساحل42

14,965,000.00 حتى االن2016-06من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب وعلفات خشبية وقرميد مستوردمنازل للتطوير العقارىالتجمع الخامس_ مشروع ليان 43

2016150,000.00-12 حتى 2016-06من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب اسوار من الحديد والبواباتمنازل للتطوير العقارىالتجمع الخامس_ مشروع ليان كريتال 44

9,000,000.00 حتى االن2016-06من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب وعلفات خشبية وقرميد مستوردمنازل للتطوير العقارىالتجمع الخامس_ مشروع ليان 45

14,587,500.00 حتى االن2016-06من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب وعلفات خشبية وقرميد مستوردمنازل للتطوير العقارىالتجمع الخامس_ مشروع ليان 46

2017500,000.00-06 حتى 2016-05من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب وعلفات خشبية وقرميد مستورد وحجر هاشمة وبازلت ومايكابالما هيلزاكتوبر_مشروع قصر يس يوسف منصور47

9,438,035.40 حتى االن2016-04من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستورد على علفات خشبية وشاسية حديدالعاصمة االدارية الجديدةالعاصمة االدارية الجديدة_مشروع فندق الماسة48

20163,000,025.00-12 حتى 2016-04من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات خشب وعلفات خشبية وقرميد مستوردالشركة القطريةمشروع سيتى جيت التجمع الخامس49

20171,336,500.00-12 حتى 2016-03من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة اعمارالتجمع الخامس (10،72)مشروع ميفيدا 50

الشركه العصريه مشروع ديفينا الشروق51
 أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وعلفات خشبية وقرميد مستورد وحجر مقلب على 

السلك ومايكا
20183,835,000.00-09  حتى 2016-03من 

2016489,600.00-12  حتى 2015-09من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وعلفات خشبية وقرميد مستوردعامر جروبمشروع بورتو اكتوبر52

2016585,000.00-12 حتى 2015-11من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وعلفات خشبية وقرميد مستوردعامر جروبمشروع بورتو اكتوبر53

2016102,000.00-12حتى 2015-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وعلفات خشبية وقرميد مستوردعامر جروبمشروع بورتو اكتوبر54

201690,000.00-12 حتى 2015-09من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب وعلفات خشبية وقرميد مستوردجامعة االزهرمشروع مدينة البعوث االسالميه55

30/6/20172,306,470.00 حتى 2015-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة اعمارالتجمع الخامس (54)مشروع ميفيدا 56

30/6/2017150,000.00 حتى 2015-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة اعمارالتجمع الخامس (34)مشروع ميفيدا 57

30/6/2017975,000.00 حتى 2015-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب شاسيهات حديد وعلفات خشبية وقرميد مستوردشركة اعمارالتجمع الخامس (28)  مشروع ميفيدا 58

201554,884.00-03 الى 2015-01من   أعمال تكميلية من توريد وتركيب حجر هاشمةشركه رويال سيتىمشروع رويال سيتى اكتوبر59

2015907,424.00-09 الى 2014-02من أعمال تكميلية من  توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستورد وحجر هاشمى ومايكاعماد الحاذق/أمشروع ليك فيو فيالت العروسة60
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زين العابدين عبدالحليم- سابقة االعمال التكميليه تنفيذ شركة االسماعيليه لالنشاءات 

20151,281,797.00-12 الى 2013-06من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب دبشعماد الحاذق/أمشروع ليك فيو الدبش61

2015494,128.00-10 الى 2013-01من أعمال تكميلية من  توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردشركة دماك(دماك)مشروع هايد بارك جاردن هايتس 62

63
مشروع ادارة شركة قناة السويس لتأمينات الحياة بمساحة 

 تقريبا2م1000
شركة قناة السويس لتأمينات الحياة

أعمال  تكميلية داخلية من توريد وتركيب سيراميك ودهانات وبياض محارة ورخام ومايكا وتجاليد 

خشب وأعمال صحى
20152,344,489.00-09 الى 2013-08من 

20152,211,281.00-08 الى 2013-01من أعمال تكميلية من  توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردشركة دماك(دماك)مشروع هايد بارك جاردن هايتس 64

2013705,041.00-07 الى 2013-01من أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردمحافظة القاهرة مايو حلون15مشروع سوق الجمعة 65

20152,652,930.00-04 الى 2012-06من أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردنادى هليوبولسمشروع اسكان اعضاء نادى هليوبولس بالشروق66

20151,416,534.00-02 الى 2012-07من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب رخامابناء عالم العقاريةمشروع بارك فيو67

201452,400.00-08 الى 2012-02من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستوردصندوق االسكان للمقاولونمشروع فالور بارك68

20142,652,930.00-06 الى 2012-11من   أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستورد وسلك شبكبنك التعمير والسكانمشروع اسكان الحرية69

20153,626,899.00-10  الى 2011-11من  أعمال تكميلية من أعمال توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردشركة دماك(دماك)مشروع هايد بارك جاردن هايتس 70

20156,021,818.00-04 الى 2011-08من   أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردشركة دماكCL3مشروع هايد بارك جاردن هايتس 71

20155,441,948.00-04 الى 2011-08من   أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردشركة دماكCL4مشروع هايد بارك جاردن هايتس 72

20151,224,485.00-03 الى 2011-11من   أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مشبح ايطالىبالما هيلزمشروع جولف فيو73

20141,108,526.00-07 الى 2011-09من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب رخام وبازلت سورى وحجر ازرقحسام حسن/ أمشروع ذا ووتر واى القاهرة الجديدة74

2014570,910.00-04  الى 2011-11من   أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستوردشركة دماك(دماك)مشروع هايد بارك جاردن هايتس 75

201226,550.00-12 الى 2012-11من أعمال تكميلية من توريد وتركيب رخام وكهرباء وتشطيبات نقاشةالبنك االهلى المصرى(فرع الرحاب)البنك االهلى المصرى 76

201516,471,391.00-12 الى 2010-01من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب حجر هاشمي وقرميد ودبش مقلب ورخام وبازلت ومايكا ونافوراتعماد الحاذق/أمشروع ليك فيو القرية77

عماد الحاذق/أمشروع ليك فيو المرحلة الخامسة78
 أعمال تكميلية من توريد وتركيب حجر هاشمي وقرميد مستورد ودبش مقلب ورخام وبازلت ومايكا 

ونافورات
20153,881,976.00-12 الى 2010-01من 

20151,989,973.00-06 الى 2010-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستورد ورخامشركة المقاولون العربمشروع باراديز الشروق79

20153,154,604.00-06 الى 2010-02من  أعمال تكميلية من حجر هاشمي ومايكا وقرميد سعودى ورخام ودبش مقلبابناء حسن عالممشروع سوان ليك اكتوبر80
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زين العابدين عبدالحليم- سابقة االعمال التكميليه تنفيذ شركة االسماعيليه لالنشاءات 

عماد الحاذق/ أمشروع فندق ليك فيو81
أعمال تكميلية من حجر هاشمي وقرميد مستورد ودبش مقلب وبازلت ومايكا ونافورات رخام ومبانى 

طوب
2015748,033.00-05 الى 2010-01من 

ابناء حسن عالممشروع سيزون82
أعمال تكميلية من توريد وتركيب حجر هاشمي وقرميد مستورد  ودبش مقلب ورخام وزلط عباسية 

ومايكا
2014547,323.00-08 الى 2010-03من 

2014393,860.00-04 الى 2010-07من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مستوردشركة سوديكمشروع اليجريا83

ابناء حسن عالمقرية البندقية بالعين السخنة المرحلة الثانية84
أعمال تكميلية من تشطيبات مباني وقرميد بلدى وأعمال الرخام وأعمال حجر هاشمي وطوب حراري 

وسورناجا وتركوتا وحجر فرعوني ومايكا وبردورات وانترلوك
20133,600,000.00-08 الى 2010-01من 

2013665,299.00-02 الى 2010-05من أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردشركة سوديكمشروع اليجريا85

2012516,553.42-02 الى 2008-10من أعمال تكمليه من توريد وتركيب قرميد مستورد وحجر هاشمىمجموعة شركات طلعت مصطفى1,2قطاع فيالت _  مشروع مدينتى 86

2011273,561.00-11 الى 2011-01من أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردشركة التيرامشروع التيرا القاهرة الجديدة87

20112,095,675.00-11 الى 2010-04من أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردشركة سوديكمشروع اليجريا88

89
مشروع المبنى االدارى مقر شركة ابناء حسن عالم بالسبع 

عمارات
شركة ابناء مصر للتعميرحسن عالم

أعمال تكميلية من تجديد الوجهات من توريد وتركيب جرانيت ورخام ومايكا وبياض محاره ودهانات 

دراى ميكس وشاسيهات حديد
201190,081.00-10 الى 2011-02من 

2011109,040.00-09 الى 2010-07من أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردشركة سوديكمشروع اليجريا90

91
مشروع المبنى االدارى مقر شركة ابناء حسن عالم 

شيراتون
شركة ابناء مصر للتعميرحسن عالم

أعمال تكميلية من تشطيبات داخلية وخارجية من توريد وعمل شاسيهات حديد وسلك شبك و رخام 

مستورد وستانلس ستيل
2011677,738.00-08 الى 2010-10من 

2011332,688.00-07 الى 2010-01من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد مشبح ايطالىبالما هيلزمشروع جولف فيو92

2010352,634.00-04 الى 2010-01من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب رخام وبازلت و جرانيت ارضيات ومايكا البرجعماد الحاذق/ أمشروع داون تاون93

2010749,840.00-04 الى 2009-04من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب علفات خشبية وقرميد مستوردصندوق االسكان للمقاولونمشروع فالور بارك94

20101,198,499.00-02 الى 2009-12من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب رخام وبازلت و جرانيت ارضيات ومايكاعماد الحاذق/ أمشروع داون تاون95

2010850,000.00-02 الى 2006-06من  أعمال تكميلية توريد وتركيب حجر هاشمى ومايكا وعلفات خشبية وقرميد مستورد وقرميد بالستيكخواجة كرياكو كريازىفندق انتركونتيننتال96

200989,692.00-03 الى 2008-12من اعمال تكميلية من توريد وتركيب خرسانة مطبوعة وزلط ملونشركة اورسكوم للمقاوالت القرية الذكية مبنى المدرسة97

200855,000.00-09 الى 2008-05من  أعمال تكميلية من توريد وتركيب حجر مايكا وحجر هاشمىابريل للتنمية السياحية25قرية الجاللة العين بى السخنة98

99B7 2008281,835.00-09 الى 2007-08من اعمال تكميلية من خرسانة مطبوعة وحجر هاشمى وزلط ملون وجرانيت محروقالقرية الذكيةالقرية الذكية مبنى

200861,987.00-08 الى 2000-02من اعمال تكميلية من تشطيبات طوب حراري وحجر فرعونيجامعة قناة السويسمشروع كلية تربية رياضية بورسعيد100
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زين العابدين عبدالحليم- سابقة االعمال التكميليه تنفيذ شركة االسماعيليه لالنشاءات 

2007115,424.00-08 الى 2006-01من  اعمال تكميلية من توريد وتركيب زلط ملونشركة اورسكوم للمقاوالتمشروع بلتون القرية الذكية101

2007379,481.00-07 الى 2007-04من  اعمال تكميلية من بحيرات جرانيت وبازلت وعباسية وحجر هاشمىالقرية الذكيةالقرية الذكية البحيرات102

2007125,689.00-05 الى 2006-10من اعمال تكميلية من تشطيبات رخام وحجر هاشمى ومايكاابناء حسن عالممشروع متحف المنيل103

2005120,000.00-09 الى 2005-02من  أعمال تكميلية من توريد قرميدحسن درةمشروع الفيال104

105
مشروع تطوير كورنيش السويس وبورتوفيق وشاطئ 

ريكس
2005185,225.00-08 الى 2000-02من أعمال تكميلية من تشطيبات حجر فرعوني وطوب حراري وقرميد بورتجيزمحافظة السويس

2005171,887.00-06 الى 2002-02من أعمال تكميلية من تشطيبات مباني وطوب حراري مداخل وحجر هاشميأبناء الحاذقبانوراما الشروق106

2004850,000.00-08 الى 1998-02من أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد بورتجيز وسورناجاشركة سوديكمشروع بيفرلي هيلز107

2004640,000.00-07 الى 2000-02من أعمال تكميلية من توريد وتركيب حجر هاشمي وقرميدحسن درة/ م 2000مشروع زايد 108

هيئة اآلثار ووزارة الثقافةترميم جوامع منطقة األزهر109
أعمال تكميلية من توريد وتركيب حجر هاشمي وأعمال نحت وترميم األحجار القدمية جامع القاضى 

يحيى وجامع مراد باشا وجامع على المطهر وجامع األشرفية
2004736,000.00-06 الى 2003-01من 

2003395,000.00-09 الى 2001-02من أعمال تكميلية من تشطيبات وتكسيات مباني وطوب وردي على السيخ وأعمال طوب حراريكهرباء القناة وسيناءمبنى التحكم اإلقليمي لكهرباء القناة وسيناء110

200355,000.00-08 الى 2001-04من  أعمال تكميلية من تكسيات حجر فرعوني وتركيب حجر هاشمي وبازلتنادى المقاولون العربنادى المقاولون العرب111

2003630,000.00-06 الى 1998-02من أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد وأعمال سورناجا وأعمال المبانيشركة سوديكمشروع بيفرلي هيلز112

نادي هليوبوليسنادي هليوبوليس113
أعمال تكميلية من تشطيبات حجر هاشمي وأعمدة إنارة دائرية وكرانيش وحجر وش جبل وحجر ناعم 

وأعمال حجر سانت كاترين وش جبل أرضيات
2003560,000.00-01 الى 1997-02من 

200250,439.00-01 الى 2000-04من أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد بورتجيز وسورناجاسوديكمشروع بيفرلي هيلز114

هيئة السكك الحديديةكوبري سكك حديد الفردان عبر قناة السويس115
أعمال تكميلية من توريد وتركيب قرميد وحجر فرعوني وطوب حراري الستراحات المهندسين 

والعمال وخرسانات مسلحة
2000175,600.00-02 الى 1997-06من 

600,000.00 أعمال تكمليه توريد وتركيب شواية من الحجر الطبيعىMCVشركة مرسيدس مشروع مبنى الشركة116

750,000.00أعمال تكميلية تشطيبات حرارى وقرميدحسن عز الدين/ أفيال الشروق117

شركة بايونيرز فيال المهندسين118
اعمال تكميلية من تشطيبات داخلية وخارجية من توريد وتركيب سيراميك ودهانات وبياض محارة 

ورخام وأعمال حجر هاشمى وزلط عباسية وكرانيش
2,220,000.00

1,650,000.00أعمال خرسانة مسلحة وصخور صناعية وعزل وحجر هاشمي نافورات مدخل الميناءهيئة الموانيميناء دمياط119

850,000.00أعمال تشطيبات حجر فرعوني وقرميد بورتجيزوزارة الداخليةنادي ضباط الشرطة باإلسماعيلية120
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زين العابدين عبدالحليم- سابقة االعمال التكميليه تنفيذ شركة االسماعيليه لالنشاءات 

265,736,884

مالحظات

.ترتيب العمليات ترتيبا تنازليا  من االحدث الى االقدم

.قيمة العملية هى قيمة الختامى فى العمليات المنتهية اما بالنسبة للعمليات الجارية فتكون قيمة العقد او القيمة المتوقعة للمستخلص الختامى ايهما اكبر

اجمالى المشاريع
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2019118,500.00-12 حتى 2018-05من  أعمال متكامل من توريد وامداد بالمواد الخامالهيئة القومية لالنفاق3مشروع اعمال خط مترو المرحلة الثالثة خط 1

2
المنطقة _ بدائل الطوب6مصنع طوب ألى قطعه رقم 

الصناعية القاهرة الجديدة
ايمن محمد رشاد

 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة للمبنى االدارى وخط االنتاج وتشطيبات 

داخلية وخارجية من اعمال مبانى وعزل وبياض ودهانات وخط الدفاع المدنى
20179,970,951.00_10 حتى 2017-04من 

3
المنطقة الصناعية القاهرة ) 5مصنع رخام قطعه رقم 

المرحلة الثالثة (الجديدة
شركة االسماعيليه ستون للرخام والجرانيت

 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة لخط االنتاج وتشطيبات داخلية وخارجية 

من اعمال مبانى وبياض ودهانات
20175,165,025.00_ 09 حتى 2017-03من 

201712,000,000.00-12 حتى 2016-08من اعمال متكامله من خرسانات مسلحة وخرسانة عادية وجميع التشطيباتالقوات المسلحهدهشور-  اكتوبر 6 مشروع االسكان االجتماعي 4

5
المنطقة الصناعية التجمع ) ج 10مصنع رخام قطعه رقم 

(الثالث القاهرة الجديدة
جمال فتحى عبدالمجيد/ م

 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة مبنى ادارى وخط االنتاج وتشطيبات 

داخلية وخارجية من اعمال مبانى وبياض ودهانات
20177,425,433.00_ 01 حتى 2016-05من 

هيئة السكك الحديديةمشروع مزلقان جهينة بفاقوس6
كهرباء ونقاشة ونجارة والمويتال وحجر هاشمى _ أعمال متكامل من خرسانية وتشطيبات متكاملة 

وكرانيش ومايكا غرفة االمن
2014458,503.00-04 الى 2013-01من 

7
المنطقة الصناعية القاهرة ) 5مصنع رخام قطعه رقم 

(الجديدة
شركه كاماج لالستيراد والتصدير

 أعمال متكامل المبنى االدارى من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة وجمالونات حديد للهنجر 

وتشطيبات داخلية وخارجية من اعمال مبانى وبياض ودهانات وتوريد وتركيب قرميد مستورد
20157,350,000.00-12 حتى 2011-01من 

ابناء حسن عالممشروع سوان ليك القطامية8
أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة وتوريد وتركيب حجر هاشمي وقرميد 

مستورد ودبش مقلب ورخام ومايكا
201612,243,659.00-6 حتى 2010-01من 

ابناء حسن عالممشروع البندقية التايم شير والجولف والفندق9
أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة وتوريد وتركيب قرميد مستورد ودبش 

مقلب وبازلت ورخام ومايكا
201615,584,848.00-6 حتى 2010-01من 

200520,000,000.00-08 الى 2001-02من أعمال متكاملة من خرسانات وتشطيبات واعمدة دائرية ودفايات وأباليك حجر هاشمىمجدي السيد/ م مشروع وادي النخيل10

200493,075.00-08 الى 2002-04من أعمال متكامل خرسانة وتشطيبات طوب حراري وحجر فرعوني وزلط وبازلتمحافظة جنوب سيناءمشروع مطار شرم الشيخ ومحطة تحلية11

199925,000,000.00-07 الى 1995-06من اعمال  متكاملة خرسانات عادية ومسلحه وتشطيباتمجدي السيد/ م 3مشروع وادي النخيل مرحلة 12

حسين مندورفندق ايدن روك شرم الشيخ13
 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة وتشطيبات داخلية وخارجية من اعمال 

مبانى وبياض ودهانات وتوريد وتركيب رخام وحجر هاشمى وقرميد مستورد
19973,740,000.00-06 الى 1995-03من 

2,375,000.00اعمال  متكاملة خرسانات عادية ومسلحه وتشطيبات و جمالونات حديد وبرجوالت خشبية وقرميداللواء محمد عمادفيال خاصة منتجع كونكورد14

محمد ابراهيم عثمان/دفيال خاصة منتجع جرين هايتس15
 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة وتشطيبات داخلية وخارجية من اعمال 

مبانى وبياض ودهانات وتوريد وتركيب رخام وحجر هاشمى وقرميد مستورد
3,750,000.00

زين العابدين عبدالحليم(مدينة الرحاب)فيال خاصة 16
 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة وتشطيبات داخلية وخارجية من اعمال 

مبانى وبياض ودهانات وتوريد وتركيب رخام وحجر هاشمى ومايكا  وقرميد مستورد وحمام سباحة
9,700,000.00

3,450,000.00م1200أعمال متكاملة من حفر وتربة اساس وخرسانات عاديه ومسلحة على مساحة عماد الحاذق/ أفيال العروبة مصر الجديدة17

الحاج السيد عبدالعزيز(مدينة مدينتى)فيال خاصة 18
 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة وتشطيبات داخلية وخارجية من اعمال 

مبانى وبياض ودهانات وتوريد وتركيب رخام وحجر هاشمى وقرميد مستورد
1,480,000.00

شركة حلوان لالستيراد والتصدير(مارينا)فيال خاصة 19
 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة وتشطيبات داخلية وخارجية من اعمال 

مبانى وبياض وتوريد وتركيب رخام وحجر هاشمى وقرميد مستورد
2,150,000.00

زين العابدين عبدالحليم- سابقة االعمال المتكاملة تنفيذ شركة االسماعيليه لالنشاءات 
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أحمد هتلر طنطاوي/ اللواء فيال القطامية التجمع الخامس20
أعمال متكامله من خرسانات مسلحة وعاديه وتوريد وتركيب حجر هاشمي وأعمال زلط مقلب على 

السلك بني عباسية
2,545,000.00

 فيال خاصة بأبناء حسن عالم9عدد قرية خاصة أبوسلطان21
أعمال متكامل من خرسانات مسلحة وعزل ومبانى وتشطيبات السور ومباني قرميد بورتجيز وطوب 

حراري وحجر هاشمي ودفايات وشوايات وبردورات
20,000,000.00

عادل  نيازى/ فاطمة ثاقب  م/ ممزرعة الزاهية العاشر من رمضان22
أعمال متكاملة من خرسانات مسلحة وعزل ومبانى وتشطيبات السور ومباني وسيراميك وبياض 

استراحات المهندسين والعمال
1,390,000.00

1,970,000.00أعمال متكامل خرسانية وتوريد وتركيب حجر هاشمى وزلط ملونخواجة كرياكو كريازىفيال ابوسلطان كريازى23

نشأت عثمان/مفيال القاهرة الجديدة24
 أعمال متكاملة من خرسانات وتشطيبات المبانى والبياض والسيراميك والعزل واعمال توريد 

وتركيب حجر هاشمى وقرميد وبازلت
6,900,000.00

1,850,000.00 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة  ومبانيسيد جمعة- مفيال التجمع25

سيد عبدالعزيز/ ممبنى ادارى26
أعمال متكامل من خرسانات وتشطيبات المبانى والبياض والسيراميك والعزل واعمال توريد وتركيب 

تجاليد حجر هاشمى وفاظة حجر وزلط بطرس وجرانيت وزلط ملون
2,750,000.00

مدحت عالم/ م مدحت عالم بمارينا الساحل الشمالي/ فيال م 27
أعمال متكامل من خرسانات وتشطيبات المبانى والبياض والسيراميك والعزل  وتشطيبات حجر 

هاشمي المشايات وأعمدة دائرية حجر هاشمي
1,350,000.00

4,900,000.00أعمال متكامله خرسانية وحجر هاشمى واعمدة وشغل نحت وقرميد مستوردسيد عبدالعزيز/ مفيال ابوسلطان28

منى المنيرى/ دمدرسة الغذ المشرق مدينة السالم29
 أعمال متكامل من خرسانات مسلحة وتوريد  تركيب بلدورة وانترلوك وتوريد وتركيب حرارى 

ورخام
1,680,000.00

نجوى عزمى- مفيال العين السخنة30
أعمال متكامل من خرسانات مسلحة وخرسانة عادية وتشطيبات حرارى وبياض ونقاشة وبياض 

محارة
3,235,000.00

خواجة كرياكو كريازىفيال ابوسلطان كريازى31
أعمال متكامل من خرسانات مسلحة وخرسانة عادية وتشطيبات حرارى وبياض ونقاشة وبياض 

محارة
2,350,000.00

محمد ابراهيم سليمان/ فيال دفيال ابوسلطان اللسان32
أعمال متكامل من خرسانات مسلحة وخرسانة عادية وتشطيبات حرارى وبياض ونقاشة وبياض 

محارة
1,100,000.00

حسام حسن/ أمصنع ايجى بالست33
 أعمال متكامل من توريد وصب خرسانة عادية ومسلحة للمبنى االدارى وخط االنتاج وتشطيبات 

داخلية وخارجية من اعمال مبانى وعزل وبياض ودهانات وخط الدفاع المدنى
7,162,498.00

2,530,000.00أعمال متكاملة من خرسانات مسلحة وعادية وتشطيبات حجر هاشمى وقرميد وبازلت وخرساناتممدوح عزمى/مفيال القطامية34

2,200,000.00اعمال متكامله من خرسانات مسلحة وعادية واعمال بازلت حجر هاشمى ميكا ودفاياتسمير بك عالمفيال الميراج35

2,500,000.00اعمال متكامله من خرسانات مسلحة وعادية واعمال بازلت حجر هاشمى وسيراميك وبياض محارةمصطفى عباس/ دفيال القطاميه36

1,650,000.00أعمال متكامله خرسانة مسلحة وصخور صناعية وعزل وحجر هاشمي نافورات مدخل الميناءهيئة الموانيميناء دمياط37

2,700,000.00أعمال متكاملة خرسانات ومباني وحجر هاشمي ورخام وحمام سباحةعماد الحاذق/ أفيال خاصة الشروق38
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أخبار اليومفيالت وشاليهات أخبار اليوم39
أعمال متكاملة خرسانات مسلحة وعادية ومبانى وتشطيبات حجر هاشمي وقرميد بورتجيز وأعمال 

طوب حراري وحجر فرعوني
6,420,000.00

1,300,000.00أعمال متكاملة خرسانات مسلحة وعادية ومبانى وتشطيبات سيراميكشريف دوس/ د (لسان الوزراء)فيال أبوسلطان 40

رؤوف عبد المسيح/ د (لسان الوزراء)فيال أبوسلطان 41
أعمال متكاملة خرسانات مسلحة وعادية ومبانى وتشطيبات حجر هاشمي وقرميد بورتجيز وأعمال 

طوب حراري وحجر فرعوني
2,220,000.00

2,290,000.00أعمال متكاملة من خرسانات مسلحة وتشطيباتمحمد إبراهيم سليمان/ د (لسان الوزراء)فيال أبوسلطان 42

225,047,492.00

مالحظات

.ترتيب العمليات ترتيبا تنازليا  من االحدث الى االقدم

.قيمة العملية هى قيمة الختامى فى العمليات المنتهية اما بالنسبة للعمليات الجارية فتكون قيمة العقد او القيمة المتوقعة للمستخلص الختامى ايهما اكبر

اجمالى المشاريع
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