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مقدمة
القـاعة افراح كريست

 منتجع كريستال براديس

 بيت القاهرة

)العين السخنة( قرية رومانس السياحية   الشيخ زايد -حي الندى )إعادة تأهيل(فيال أبو العنين   )إعادة تأهيل( فيال المنيل  

  الشركة  دأتب . الهندسية  للمشروعات  المتكامل  التنفيذ  مجال  في  وتعمل  مصرية  مساهمة  شركة " يم "
  وتنفيذها  والديكورات  الداخلية  التصميمات  ىعل  يرتكز  األساسي  نشاطها  وكان ،1988عام  في  نشاطها

.الجودة  مستويات  ىبأعل

  في  مصرية  مةمساه  شركة  الى  تحولت  حتى  للتطوير  مراحل  بعدة " والديكور  للهندسة  يم " شركة  ومرت
  تسليم  قـاوالتم  واعمال  قـائمة  مباني  وتجديد  إحالل  أعمال  ليشمل  نشاطاتها  نطاق  توسع  حيث  1998 مارس
.اإلدارية  والمباني  والمصانع  السياحية  القرى  انشاء  اعمال  و  مفتاح

  أنشطتها  في  لبيئيةا  والمواصفـات  العوامل  تراعي  والتي  مصر  في  الرائدة  الشركات  من " يم " شركة  تعتبر
. الشركة  ضمتها  التي  الخبرات  واقع  من  المفهوم  هذا  يترسخ  حيث  الهندسية

السيرة الذاتية لشركة يم للهندسة والديكور  " ش.م.م  "



”يم  " رسالة شركة  
  والتكلفة  الوقت  املع  مراعاة  مع  وذلك  الفـائقة  بالجودة  تتميز  التي  الخدمات  بتوفير  الشركة  تقوم
  الجودة  بين  تمزج  نأ المحددات  هذه  ظل  في  الشركة  وتحاول  المحلي  السوق  محددات  مع  اً تمشي

  والعاملين  دارةاإل  لدى  الفنية  الخبرات  خالل  من  ذلك  ويتحقق البيئة،  ىعل  والحفـاظ  الهندسية
.بالشركة

  األهداف
  ىأعل  ىعل  ورالديك  وأعمال  اإلنشاءات  مجال  في  خدمات  " يم " شركة  تقدم  رسالتها  من اً انطالقـ
  وقد . ةوعملي  مبتكرة  إدارية  ووسائل  مفـاهيم  تطبيق  خالل  من  وذلك ،  الجودة  من  ىمستو 

.سنوياً  %10 حوالي  يبلغ  نمو  معدل  في  واستمرت ،  أعمالها  حجم  رفع  من  الشركة  تمكنت

األنشطة والخدمات التي توافرها  " يم  "

 ىدفيالت حي الن

 :األنشطة والخدمات التالية" يم  " توفر شركة  

كاملالتنفيذ المت -أ
  الذاتي  التنفيذ  معدل  ليرتفع  بها  الهندسية  للمشروعات  التنفيذ  نظم  بتطوير  الشركة  قـامت
 %100 ةنسب  الي  للوصول  ومحاولة  سنويا  المنفذة  المشروعات  حجم  اجمالي  من %80 بنسبة
.2004 عام  خالل

 .قامت الشركة بالتكامل مع شركات شقيقة تعمل في مجال األعمال التخصصية     

 ىدفيالت حي الن



مثـل
..حمامات السباحة وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات لمعالجة المياه-
..التكييف المركزي بجميع انظمته-
.اء  أعمال تنسيق الموقع وصيانة الحدائق والمسطحات الخضر -

مما يضمن  " ديكور  يم للهندسة وال" لتتكامل بذلك جميع أعمال التنفيذ تحت مظلة شركة  
ذلك الضمان  للعميل الثقة في الجودة و انتظام مواعيد التنفيذ واالستالم األعمال وك

. والصيانة والثقة في التعامل مع جهة واحدة
ها ويمكن تقسيمها  وتندرج تحت إدارة التنفيذ العديد من المشروعات التي قـامت الشركة بتنفيذ

:إلى  
 قرية رومانس السياحية

 الشيخ زايد -حي الندى

 : أعمال الديكورات الداخلية -ب
  المعتمدة  للتصميمات  اطبقـ  الداخلية  والتشطيبات  الديكورات  العمال  المتميز  التنفيذ  وتشمل
  المناسب  المالى  للتدفق  وطبقـا  التنفيذ  مواعيد  انسب  وفى  الجودة  معدالت  بأعلى  وذلك
  العالميين  مينوالمصم  االستشارية  المكاتب  من  متنوعة  مجموعة  مع  بالتعاون  وذلك  للعميل

.والمصريين

 داخليةالأعمال الديكورات 



:ائمة  أعمال التطوير والتحديث لمباني قـ -ج
توزيع    وهي تشمل مجموعة العقـارات والفيالت التي قـامت الشركة بتطويرها وتجديدها وأعاده
.لمركزي عليهااالستخدامات المستجدة وإدخال نظم التكنولوجيا الحديثة لألمن والحراسة والتكييف ا

:  لوتشمل هذه األعما
شأ وأصالح العيوب  أعمال تدعيم المنشأ سواء بأستخدام المنشأت الحديدية أو التدعيم الخرساني للمن-

.الواضحة بالهيكل الخرساني للتوافق مع األستخدامات الجديدة  
 .أعمال التشطيبات المتكاملة  - أعمال التكييف المركزي   -
)الخ  ..أقمار صناعية    -أستقبال  -سنترال-إنذار حريق  وسرقة(أعمال األنظمة المنخفضة الجهد    -
 ن وجدإحمامات السباحة   - تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء   - .شبكات توزيع كهرباء   -

 قرية رومانس السياحية

احأعمال تسليم مفت -د
فر الموقع الي تسليم  وهي تشمل مشروعات قـامت الشركة بتنفيذها تنفيذ متكامل يشمل كافة األعمال من ح

.الكثير من هذه االعمالالمفتاح وقد قـامت الشركة خالل الخمس سنوات الماضية بتنفيذ



  المختلفة  للمعارض  اإلعداد  واألخركأعمال  الحين  من  بتنفيذها  الشركة  تقوم  تقـليدية  غير  مشروعات  وهناك
  المشاريع  وكذلك  ياسنو   الدولي  القـاهرة  سوق  داخل  الشركات  لبعض  الداخلي  العرض  أجنحة  وتنفيذ  وتصميم
.الدينية  والمباني  األفراح  قـاعات  كديكورات  الخاصة  الطبيعة  ذات

: إدارة المشروعات الهندسية -هـ
نية الكبيرة المشروعات السك بوجود خبرات فنية متميزة في مجال تخطيط وادارة" يم " تمتاز شركة 

لمشروعات كاملة  Cost Studies باالضافة الي خبراتها في مجال االنشاءات واعداد دراسات تكلفة
.أو ألجزاء منها

اعمال شبكات المعلومات والكمبيوتر   -و  
باالشتراك مع   A.T.Mتقوم الشركة بتنفيذ اعمال شبكات المعلومات والكمبيوتر وصيانة ماكينات  

.شركة برفيكت نيت ومرفق لسيادتكم سابقة اعمال الشركة لهذا المجال  
ت حيث تم إدخال  خاصة فى أعمال إدارة المشروعا" يم  " ويلعب الحاسب االلى دورا اساسيا فى انشطة شركة  

.أنظمة متطورة إلدارة المشروعات عن طريق الحاسب اآللى بالشركة  

 التى تتميز بها شركة  يملسابقة األعمال وفيما يلى عرض 



سابقة األعمال الخاصة بالقطاع المدني  .... يم للهندسة والديكو ر
االستشاريون

الموقع موقف  م المشروعاسم  
التنفيذ القيمة اإلجمالية اإلنشائي  االستشاري المصمم المعماري

%100 160,000,00 هرجامعة االز  -مصطفى قطب  /د  بيال جامبا مصمم ايطالي
  الجيزة 114كورنيش  
بالعجوزة

فيال وبئر  تعديالت انشائية وملحق بارتفـاع ال -فيال ابو العنيين  
مصعد هيدرولكي
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%100 4,000,000,00 ش عبد العزيز ال سعود   مطريةايمن ونس  كلية الهندسة بال/ د   ةاحمد موسى كلية الهندس/ د
 منيل

د  تعديالت انشائية وملحق بارتفـاع الفيال ومصع -فيال المنيل  
 هيدورلكي وديكورات داخلية

2

%100 214,938,00 جامعة   -مصطفى قطب  / د
أعمال ديكورات داخلية   -تطوير بنك باري با القـاهرة باريس   جا ردن ستي لةنبيل بحيري كلية فنون جمي/ د   االزهر

 وتدعيم انشائي
3

%100 150,000,00 تدعيم اساسات العقـار وديكورات داخلية   -معرض مراد للسجاد   ش محمود عزمي بالزمالك مطريةايمن ونس  كلية الهندسة بال/ د   ةاحمد موسى كلية الهندس/ د
 متكاملة

4

%100 2,200,000,00 /  د   تورزي مصمم فرنسي بالتعاون مع هرجامعة األز  -أحمد السباعي  /د
تعديالت انشائية وديكورات داخلية -فيال سندي   عمارة الشبكشي نبيل بحيري  

5

100% 124,898,00 نبيل محمود حافظ جامعة  / د
اعمال متكاملة -انشاء وترميم سور محمية بحيرة قـارون   فيومال -جهاز شئون البيئة   جهاز شئون البيئة حلوان  6

%100 1,484,069,00 جامعة   -مصطفى قطب  / د
7 أعمال متكاملة    -انشاء  قرية رومانس السياحية   العين السخنة ايمن حمودة/ د   االزهر
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90% 3.400.000.00 مارشركة تليد للتنمية واالستث   طريق مصر االسكندرية شركة تليد للنمية واالستثمار   
8 قرية ساندورينى السياحية الصحراوى

%100 5.000.000.00 جامعة   -مصطفى قطب  / د
نبيل بحيري كلية فنون جميلة/ د   االزهر الح  ص -دار األسلحة والزخيرة   

9 مجموعة شاليهات وحمام سباحة ومسرح مكشوف سالم

%100 250,000,00 10 ةاعمال ديكورات داخلي -بنك سوسيتية جنرال سميراميس   فندق سميراميس بورالمكتب االستشاري الهندسي ص

ور
يك
 د
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%100 1,300,000,00 11 اعمال ديكورات داخلية -فيال الشيخ عبد هللا   صربرج الشبيني مدينة ن لةنبيل بحيري كلية فنون جمي/ د  

%100 2,500,000,00 /  عاون مع دالبرتوبنتو مصمم فرنسي بالت جمال الشريف/ د
وف جاردن  ديكورات داخلية ورو  -) الخالدية  ( فيال برج الشيراتون   عمارة برج الشيراتون نبيل بحيري

 ونافورة مياة
12



االستشاريون
الموقع اسم المشروع   م

موقف التنفيذ القيمة اإلجمالية االستشاري اإلنشائي المصمم المعماري

%100% 2.948.287.18 ةحديق  -  البيئة  شئون  جهاز ورصب  الهندسي  االستشاري  المكتب بورص  الهندسى  االستشارى  المكتب
 الفسطاط

المرحلة  ملةمتكا  اعمال  - الشرب  مياه  علي  للحفـاظ  التعليمي  الثقـافي  المركز
 االولى
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%100% 2646408 ةحديق  - البيئة  شئون  جهاز ورصب  الهندسى  االستشارى  المكتب بورص  الهندسى  االستشارى  المكتب
 الفسطاط

المرحلة  ملةمتكا  اعمال  - الشرب  مياه  علي  للحفـاظ  التعليمي  الثقـافي  المركز
 الثانية

14 

%100 355,703,00 15 متكاملة  اعمال  - كليوبترا  سيراميكا  لشركة  االداري  المبني   سيراميك  شركة  مصنع ايطالي  مصمم  جامبا  بيال قصدي  مختار/د  لالستشارات  مصر

%100 4,532,709,00 T.H.E مكتب T.H.E  مكتب 16   متكاملة  أعمال  - الندى  حي  بمشروع  سكنية  فيالت ايدز   الشيخ  مدينة - الندي  حي

%100 984.420.00 17                                                األيتام  األطفـال  ورعاية  مسنين  دار  إنشاء مس  الخا  التجمع  للدراسات  المتحدة  المجموعة اسماعيا  طارق .د

%100 5.973.643.00 معماريةال  للتصميمات  االستشارى  المكتب  عزمى  هشام / د.أ
18   األيتام  واألطفـال  المسنيين  رعاية  دار  تشطيبات  أعمال مس  الخا  التجمع المتطورة

%100 4.000.000.00 صالح - والزخيرة  األسلحة  دار ةجميل  فنون  كلية  بحيري  نبيل / د االزهر  جامعة  - قطب  مصطفى /د
19  نجوم 5 مستوي  متميزة  أفراح  قـاعة  الشوق  قصر  قـاعة سالم

%100 4.000.000.00 صالح - والزخيرة  األسلحة  دار ةجميل  فنون  كلية  بحيري  نبيل / د االزهر  جامعة  - قطب  مصطفى /د
20   نجوم 5 مستوي  متميزة  أفراح  قـاعة  كريستال  قـاعة سالم

%100 1.500.000.00 صالح - والزخيرة  األسلحة  دار ةجميل  فنون  كلية  بحيري  نبيل / د االزهر  جامعة  - قطب  مصطفى /د
21  نجوم 5 مستوي  فندقية  أجنحة  العرائس  إقـامة  مبنى سالم

%100 1.000.000.00 22   كبري  مؤتمرات  قـاعة  إنشاء أسلحة  1 ورشة ةجميل  فنون  كلية  بحيري  نبيل / د االزهر  جامعة  - قطب  مصطفى /د

%100 1.000.000.00 23 العمليات  غرفة  وتطوير  األغراض  متعددة  قـاعة  إنشاء أسلحة  3 ورشة ةجميل  فنون  كلية  بحيري  نبيل / د االزهر  جامعة  - قطب  مصطفى /د

%100 496,000,00 24 متكاملة  اعمال  - الشرقـاوي  امين  / المهندس  فيال زايد الشيخ - االمم  تجمع الشيخ  حاتم  / د

صة
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ت
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100%أ 367,000,00 25 متكاملة  واعمال  تشطيبات - بدراوي  حسام  / الدكتور  فيال زايد الشيخ - الندي  حي ةجميل  فنون  كلية  بحيري  نبيل / د

%100 175,000,00 26 متكاملة  واعمال  تشطيبات - روني  الحا  عمر / الدكتور  فيال زايد الشيخ - الندي  حي الخالق  عبد  وليد / م

%100 369,000,00 27 متكاملة  واعمال  تشطيبات - السرور  ابو  جمال  الدكتور  فيال زايد الشيخ - الندي  حي ةجميل  فنون  كلية  بحيري  نبيل / د

%100 157,938,00 28 داخلية  ديكورات  واعمال  تشطيبات -  تعلب  محمد / اللواء  فيال   زايد الشيخ - 2000 درة رشدي  محمد / م

%100 175,000,00 29   متكاملة  اعمال  - بحيري  نبيل  الدكتور  فيال شكيليةالت  الفـانين  قرية -الفيوم ةجميل  فنون  كلية  بحيري  نبيل / د

%100 6,000,000 30   اجرومصر  سينجنتا  شركة تشطيبات  أعمال  أركان  مول-زايد  الشيخ ابراهسم مدنى  د.أ

%100 3,500,000 31 القـاهرة  إستاد  – الحديث  الخماسى  إتحاد  قـاعة  إنشاء  أعمال القـاهرة  إستاد ECG - االستشاريين  المهندسين  جماعة

سابقة األعمال الخاصة بالقطاع المدني  .... يم للهندسة والديكو ر



 سابقة األعمال الخاصة بوزارة الدفـاع  بشركة يم للهندسة والديكور
نجوم شاملة كافة أجهزة الصوت والعرض السينمائي والكونفرس والتكييف المركزي وإنذار الحريق 5قـاعة قصر الشوق قـاعة أفراح متميزة مستوي   -1
 .دار األسلحة والذخيرة   - 

دار    -نجوم شـاملة كافـة أجهـزة الصـوت والعـرض السـينمائي والكـونفرس والتكييـف المركـزي وإنـذار الحريـق                   5قـاعة كريستال قـاعة أفراح متميزة مستوي   -2
 .األسلحة والذخيرة  

نجوم شاملة كافة أجهزة الصوت والعرض السينمائي والكونفرس والتكييف المركزي وإنذار الحريق 5مبني إقـامة العرائس أجنحة فندقية مستوي   -3
دار األسلحة والذخيرة    -

أسلحة    1ورشة   -إنشاء قـاعة مؤتمرات كبري شاملة كافة أجهزة الصوت والعرض السينمائي والكونفرس والتكييف المركزي ومدرج وكراسي وإنذار الحريق   -4

   أسلحة  3ورشة   -انشاء  قـاعة المؤتمرات الرئيسية شاملة كافة اجهزة الصوت والعرض السينمائى والكونفرس والتكييف المركزى ومدرج وانذار حريق   5-

وإنـذار  ج وكراسـي  ي ومـدر إنشاء مبني رئاسة الهيئة الجديدة وقـاعة المؤتمرات الرئيسية شاملة كافة أجهـزة الصـوت والعـرض السـينمائي والكـونفرس والتكييـف المركـز  6-
 .  هيئة التسليح-الحريق

.دار األسلحة والذخيرة     -  مجموعة شاليهات وحمام سباحة ومسرح مكشوف                         -7

   ادارة األسلحة والذخيرة   -             62فع كفـاءة وتطوير المخازن الرئيسية بالمستودع رقم  ر   -8

.دار المشاة     -      أعمال السقف المعلق بقـاعة االحتفـاالت                                  -9

.دارة االسلحة والذخيرة     - بالمالك               2نشاء مبني سكن للضباط لقيادة الوحدة رقم  إ -10

.دارة االسلحة والذخيرة     - بالمالك                2إنشاء مبني ميس للضباط لقيادة الوحدة رقم   -11
.دارة االسلحة والذخيرة     -   بالمالك   2إنشاء مبني سكن للصف والجنود لقيادة الوحدة رقم   -12

.دارة االسلحة والذخيرة  -    بالمالك 2إنشاء مبني ميس للصف والجنود لقيادة الوحدة رقم   -13
     دارة االسلحة والذخيرة -بالمالك   2إنشاء مبني إداري لقيادة الوحدة رقم   -14
.دارة االسلحة والذخيرة    -           بالمالك                       2إنشاء جامع لقيادة الوحدة رقم   -15
.دارة األسلحة والذخيرة    -  أعمال تطوير منطقة السنترال والتحويلة                                 -16



 لديكورسابقة األعمال الخاصة بوزارة الدفـاع  بشركة يم للهندسة واتابع  

.   3ورشة األسلحة والذخيرة رقم    -          عمال ونش الجانتري                                                 -17أ
.األسلحة والذخيرة    3ورشة رقم    -               أعمال إنشاء إيواء الصف وميس الضباط                       -18
ادارة األسلحة والذخيرة    -      باألسلحة                   1أعمال إنشاء سور بالورش الرئيسية رقم   -19
.ادارة األسلحة والذخيرة    -     صواريخ                  1أعمال إنشاء منصة بالورشة الرئيسية رقم   -20
.ادارة األسلحة والذخيرة     -        أعمال تطوير وصيانة ادارة االسلحة والذخيرة                         -21
.أسلحة    3ورشة   -    نشاء مجمع خدمات                                                          -22إ

. أسلحة  3ورشة   -      رفع كفـاءة ميس الضباب والجنود                                          -23
.أسلحة    3ورشة   -                  رفع كفـاءة المكتبة                                                -24
.أسلحة    3ورشة   -        مكتب                                                      17رفع كفـاءة   -25
.أسلحة    3ورشة   -               نشاء غرف ضيافة                                                -26إ

.أسلحة    1ورشة   -           أعمال رفع كفـاءة وتطوير ورشة المعدات الفنية                  -27
.أسلحة    1ورشة   -   أعمال تطوير ورشة المعدات والمنطقة اإلدارية                           -28
.  إدارة األشغال العسكرية  -               أعمال إنشاء مدرسة جزيرة األحرار االبتدائية بالقـليوبية     -29
.أسلحة    3ورشة    -        عمال شبكات المعلومات والكمبيوتر                                   أ -30
 .أسلحة    3ورشة   -    عمال إصالح وتطوير و اعادة تشغيل نظام المراقبة بالكاميرات       أ-31
 .أسلحة    3ورشة    - إنشاء قـاعة متعددة األغراض وتطوير غرفة العمليات                       -32
 .أسلحة    3ورشة    -       إنشاء قـاعة مؤتمرات ورفع كفـاءة المنشآت اإلدارية                  -33
 .أسلحة    3ورشة    -                                             3إنشاء جامع بالورش الرئيسية رقم   -34
 .القوات المسلحة بالمعادي  مستشفى   –                                 أعمال تطوير قـاعة مجلس اإلدارة                -35
 .القوات المسلحة بالمعادي  مستشفي   –                           أعمال تطوير ورفع كفـاءة دورة مياه الجنود       -36
 .القوات المسلحة بالمعادي  مستشفي   –                            أعمال تطوير مطبخ الجنود                            -37
 .القوات المسلحة بالمعادي  مستشفي   -                              أعمال رفع كفـاءة الموقع العام المرحلة الثالثة   -38
مستشفي القوات المسلحة بالمعادي -                             غرف بدورة مياه بأجنحة الضباط 10أعمال تطوير  -39



مجلس اإلدارة

العضو المنتدب
أحمد سعد/ م

المالية اإلدارة
ياسر ممدوح/ أ  مدير مالي  

عادل عرفة  / ممدير إدارة المشروعات

مدير حسابات
أحمد حسن/ أ

مدير شئون عاملين
أحمد عليوة/ أ

محاسب
رضا إبراهيم/ أ

حسن عبد المنعم
محمد فكري
محمد أبو سريع
عبد الواحد علي

قطاع التنفيذ والمشروعات

حازم ممدوح
مجدي منصور
ضياء سالم

هاني عبد المعبود

قطاع الخدمات والصيانة

محمود العطيفي/ م
عصام متبولي
عبدهللا احمد

رمضان عبد الحفيظ

المكتب الفني واإلستشارات الهندسية

المكاتب اإلستشارية ومنهاوالء عرفة/ م

نبيل البحيري/ مكتب العمارة د
إبراهيم مدني/ مكتب د  

خالد أبو زيد لإلستشارات الهندسية/ م
خالد الغزاوي/ م
أحمد الشربيني/م
أحمد حسن عبدون/ م

اإلدارة الهندسية

غلىمحمد فر / مدير قطاع التنفيذ         م
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Yamm Code of Conduct                                                    أخالقيات األعمال بالشركة
 

اهة واإلنصاف، وتقدير  تلزم شركة يم للهندسة والديكور نفسها بتطوير صورة لها تتميز بالثقة، والنز 
تجابة السريعة  قيمة العاملين، والتعاون وبناء ثقـافة العمل كفريق، ويتم ذلك من خالل المرونة واالس

.والتواصل المنفتح، واالبتكار واإلبداع
تم األعمال بالشركة  ومن أجل المعاونة في تحقيق الصورة المطلوبة، فـإن العاملين لهم الحق في توقع أن ت

 :في إطار الكفـاءة واإلنصاف وعدم التمييز واحترام الذات، وذلك من خالل اآلتي

إحترام المسئولية تجاه الشركة  •
النزاهة ومراعاة مصلحة الشركة  •
عدم الوقوع في موقف تضارب المصالح•
الحفـاظ على سرية المعلومات•
االستخدام السليم لمعدات وأدوات الشركة بعيدا عن المصالح الشخصية للعاملين•
   



1. Adequate logistical infrastructure
 Trucks: 3
 Repair equipment: Full set
 Scaffold: Up to 1000 m2
 Concrete mixture: 2
 Air compressor 10 m3: 1
 Electric generator 10 kw: 1
 Tool sets
2. Computer capability
 Computer sets: 10
 Copy machine: 2
 Printers: 4
 Supporting SW
3. Warehouse and distribution system
 Warehouse 150 m2 in Giza
 Warehouse 500 m2 in Fifth settlement
 Warehouse 60 m2 in Bashteel

Facilities and Equipment: 



المواقع المختلفة لمشاريع الشركة



يدةالقـاهرة الجد -دار المسنين ورعاية األيتام

 دار المسنين ورعاية األيتام 
أعمال متكاملة  

القـاهرة   -التجمع الخامس  /   الموقع  
 هشام عزمي. د/  المصمم المعماري

نية األساسيةالمجموعة المتحدة للدراسات اإلنشائية والبيئية والب  /المصمم اإلنشائي
طارق إسماعيل صبري/ د                    



يدةالقـاهرة الجد -دار المسنين ورعاية األيتام



يدةالقـاهرة الجد -دار المسنين ورعاية األيتام



يدةالقـاهرة الجد -دار المسنين ورعاية األيتام



يدةالقـاهرة الجد -دار المسنين ورعاية األيتام



يدةالقـاهرة الجد -دار المسنين ورعاية األيتام



يدةالقـاهرة الجد -دار المسنين ورعاية األيتام



أكتوبر  6 –حي الندى  



أكتوبر  6 –حي الندى  



دار األسلحة والذخيرة –قـاعة كريستال  



دار األسلحة والذخيرة –قـاعة قصر الشوق  



دار األسلحة والذخيرة –قـاعة قصر الشوق  



دار األسلحة والذخيرة –كريستال براديس  



دار األسلحة والذخيرة –كريستال براديس  



بيت القـاهرة –المركز الثقـافي التعليمي  



بيت القـاهرة –المركز الثقـافي التعليمي  



بيت القـاهرة –المركز الثقـافي التعليمي  



العين السخنة –قرية رومانس السياحية  



العين السخنة –قرية رومانس السياحية  



ةالمعدني  ةمعرض شركة حلوان لألجهز   
أعمال متكاملة  

معرض شركة حلوان لألجهزة المعدنية  / الموقع  
رو كسى -“ الحربي    360مصنع  “             

 ةمكتب االستشارات  الفني/  المصمم المعماري
يعلي الصاو /  د



معرض سيراميك كليوباترا



مصنع سيراميك كليوباترا



 TARAبمشروع  تارا -فيالت سكنية   
أعمال متكاملة  

مدينة الشيخ زايد -تجمع األمم  / الموقع  

 حاتم الشيخ/ د:  المصمم المعماري

 شركة يم للهندسة والديكور  /  المقـاول العام



خالديةبرج شيراتون ال -قصر األمير خالد بن سلطان  



فيال الشيخ عبدهللا



المهند سين –شركة سلدار مصر  



المهند سين –شركة سلدار مصر  



المهند سين –شركة سلدار مصر  



المهند سين –شركة سلدار مصر  



منة أبو السرور



منة أبو السرور



2000مبنى طيبة مول االداري –مقر شركة مباشر  



2000مبنى طيبة مول االداري –مقر شركة مباشر  



2000مبنى طيبة مول االداري –مقر شركة مباشر  



2000مبنى طيبة مول االداري –مقر شركة مباشر  



2000مبنى طيبة مول االداري –مقر شركة مباشر  



سيلفيا تورز



سيلفيا تورز



ويالنيل بدرا -ميدى كير



ويالنيل بدرا -ميدى كير



المنيل -ابو العينين  / فيال  



المنيل -ابو العينين  / فيال  



منيل الروضة –فيال العنجري  



منيل الروضة –فيال العنجري  



قرية ساندوريني



أرض الفنانين/ فيال  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 أعمال تشطيبات شركة سينجنتا اجرو مصر  



 قـاهرةإستاد ال –أعمال إنشاء و تشطيبات صالة اتحاد الخماسى الحديث  



 قـاهرةإستاد ال –أعمال إنشاء و تشطيبات صالة اتحاد الخماسى الحديث  



 قـاهرةإستاد ال –أعمال إنشاء و تشطيبات صالة اتحاد الخماسى الحديث  



 قـاهرةإستاد ال –أعمال إنشاء و تشطيبات صالة اتحاد الخماسى الحديث  



اعمال السيراميك



أعمال األسقف المعلقة



أعمال األسقف المعلقة



أعمال الرخام



أعمال الرخام



أعمال األبواب والشبابيك



أعمال األبواب والشبابيك



أعمال األبواب والشبابيك



أعمال األبواب والشبابيك



عمارات سكنية


