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 0991عام  تأسستالمصريـــة األلمانيــة الشركة  

 
 الكهربائيةتوريد وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية والساللم  ــاط : ــــــــــــــــــــالنشـ

 

 عضو الغرفة االلمانية العربية للصناعة والتجارةالشركة  

 (مليون جنية مصري 01)جـــــــم  0101110111: رأس المــــــــــــــــــال 
 

 الشركة حاصلة على موافقة امنية من االمن الحربى لجميع افرع القوات المسلحة

 مليون للمشروع الواحد 011الشركة حاصلة على فئة ثانية من اتحاد المقاولون بقيمة 

      
 0/6/0991 بــــــــــــــدء النشــــــــــــــاط  :

 

 
 حاصلة على الوكاالت االلمانية االتية : 

احدي شركات مجموعة فيتور   L.M LIFT MUNICHشركة  .0

 WITTUR  –  0990اوروبا منذ عام 

 THYSSENاحدى شركات )  LIFTEQUIP GmbHشركة  .2

KRUPP    2100 عام منذ(" المانيا للمصاعد 

 2100عام للساللم المتحركة  منذ  المانيا   Geyssel kolnشركة .3

  2102عام شركة رالوا االسبانية منذ  .4

 

 
 

 : ـــــــــوانالعنــ
عمارات القوات المسلحة بجوار دار  -شارع النزهة  99 – 72عمارة االدارة :

 الدفاع الجوى
 المنطقة الصناعية الثالثة مدينة بدر  7المصنع : قطعه رقم 

 

 * تعريـــــــــــف بالشركــــــــــــة *
 



 

 بيان بأهم األعمال

 فنادق

 هيلتون شرم
 

 فندق الماسة
 

 جراند اوشن السخنة ابروتيل اسوان

 دار الهيئة الهندسية
 

 دار النقل دار اإلمداد و التموين فندق البلينا

 موفنبيك الهرم دار المهمات توليب الجالء توليب طابا

 جامعات و كليات

االكاديمية البحرية 
 )القاهرة(

اكاديمية مبارك  االمريكيةالجامعة 
 للبحث العلمي

 علوم بدمنهور

 التربية بالمنصورة العلوم )بعين شمس( البناتكلية  التجارة )بسوهاج(

 الكلية البحرية اكادمية الشرطة الفنية العسكرية الكلية الحربية

 مشروعات عامة )خدمة شاقة(

 الدوليمطار سوهاج  متحف العريش نفق الجيزة )ساللم متحركة(

 إستاد السويس إستاد االسكندرية إستاد القاهرة

 إستاد اإلنتاج الحربي إستاد السويس العسكري إستاد الكلية الحربية

 مترو االنفاق الخط االول قناطر اسيوط محطة صرف عين شمس

 محطة مياه البصرة ميناء سفاجا ميناء الغردقة البحري

 وزارة الدفاع

 االمن الحربي الهيئة الهندسية االمانة العامة

 هيئة اإلمداد و التموين هيئة الشئون المالية المهندسين العسكريين

 الحرس الجمهوري أكاديمية ناصر القاعدة البحرية



 

 مباني إدارية 

 البنك المركزي الجهاز المركزي للمحاسبات مركز بحوث اإلسكان

 المنشطاتمعمل  مركز بحوث الحشرات وزارة التخطيط

 بتروجاز مصر للبترول اخبار اليوم

 الهيئة العامة لمواني البحر االحمر جريدة الجمهورية الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان

 مستشفيات

 دمياط العام البترول  الدمرداش جامعة اسيوط

 النيل بدراوي الرمد )الدراسة( المواساة االنفوشي

 طوارئ دمياط رأس الحكمة المعلمين كهرباء اإلسماعيلية

 اطفال المنصورة المركز الطبية بالمنصورة الروفيدة كبد المحلة

 عسكرية مستشفيات

 أسوان     الحلمية      المعادي بورسعيد كوبري القبة

 سيدي كرير    العريش       ألماظة سوهاج بني سويف

 المنصورة السلوم اإلسماعيلية كفر الشيخ فايد

 مصانع 

مصنع أسمنت جنوب  أسمنت سينأ برج االدوية
 الوادي

 اسمنت التكامل

 اسمنت عطبرة باكين لألحبار إيميك لألدوية جالسكو

 ميدل ايست للقحات مصنع ايجيبت فودز الحربي 011مصنع  الحربي 011مصنع 

مجمع إنتاج األسمدة الفوسفاتية 
 والمركبة بالعين السخنة

 الحربي  10مصنع 
 لالنفجار مضاد

مصنع النصر للكيمويات 
 الوسيطة بالفيوم

  A.J.Eشركة 

 

 

 



 

 مجمعات سكنية 

 اكتوبر  6مدينة الفردوس  دار مصر دمياط الجديدة اكتوبر  6اشرقة 

 واحة االندلس مدينة الفردوس زهراء مدينة نصر مدينة المستقبل الهيكستب

 هيئة قناة السويس

 المخزن العام بورفؤاد االسماعليةالمخزن العام  6مستفي نمرة 

 جامعة قناة السوبس الصيدلي لمخزنا المرافبة االلكترونية

 الهيئة القومية للبريد 

 بريد كفر الشيخ بريد المعصرة بريد المنيا بريد العتبة

  سبربايبريد  بريد منوف بريد طنطا

 الرقابة اإلدارية

 مبني أسيوط مبني مطروح مبني إسكندرية المجمع اإلداري مبني مدينة نصر

 الهيئة القومية للتامينات االجتماعية 

 طنطا الظوغلي رشدي
 




