


ونسعى   2002تعمل الشركه فى مجال المقاوالت والتسويق واالستثمار العقارى من عام 

لتقديم افضل وارقى المشاريع العقاريه بما يتوائم مع متطلبات السوق ويحقق رضاء  جاهدين 

عميل مهتم بما نقدمه من  50000العميل ولنا قاعده عريضه من العمالء تمتد الى اكثر من 

 مشاريع عقاريه مما يضمن لنا تسويق سريع لمشاريعنا مع رضاء تام من العمالء



 رئيس مجلس اإلدارة

 الحسابات إدارة المبيعات إدارة التسويق اإلدارة القانونية اإلدارة الهندسية







مشاريع داخل جمهورية مصر العربية 
من 2002 حتى عام 2017

مليون  11بتكلفة قدرها (نص تشطيب )ر  الشطر السادس  زهراء المعادي  12برج -1   

مليون 11بتكلفة قدرها (نص تشطيب )ر  الشطر السادس  زهراء المعادي  2برج  -2  

 

اعمال مقاوالت وانشاء مدرسة نور الدوليه الشطر الثامن زهراء المعادى بتكلفه  - 3

مليون جنيه16  

 

اعمال مقاوالت وانشاء مدرسة نور للغات  اول طريق السخنه القطاميه خلف بنزينة  -4

مليون جنيه 11وطنيه   بتكلفة   

 
  

                                                                       

  

 

 



مشاريع داخل جمهورية مصر العربية 
من 2002 حتى عام 2017

 صقر بجوار الدائرى على األدارية الرقابه تقسيم 14 لبرج متكامله مقاوالت اعمال -5 
 جنيه مليون 7 بتكلفة المعادى قريش

 بتكلفة( تشطيب نص) المعادي زهراء الجديدة دجلة تقسيم االول الشطر 1 دره برج-6
 جنية مليون 24 قدرها

 مدينتي جنية الف 1,200,000 قدرها بتكلفة ( وديكور تشطيب) الشامي رفعت فيال -7
 2 رقم فيال 10 مجموعة

 2 قدرها بتكلفة االولى المجاورة االول الحي (مفتاح تسليم) الشروق سند حسن فيال -8
 السكري وجية / د مكتب اشراف تحت جنية مليون

  

 

 



مشاريع داخل جمهورية مصر العربية 
من 2002 حتى عام 2017

بتكلفة قدرها (تشطيب وديكور )المستشار اشرف عامر / فيال وكيل وزارة الثقافة-9 
 الف جنية 700

تسليم ) 24دمحم زكريا الشروق الحي الرابع المجاورة الرابعة قطعة رقم / فيال م -10
 مليون جنية تحت اشراف مكتب الشرق لالستشارات الهندسية 2بتكلفة قدرها ( مفتاح 

  
  

ايهاب فاروق تسليم مفتاح مدينة بدر الحي االول المخل الثاني بتكلفة قدرها / فيال د  -11
 مليون جنية  2

صيانة القاعة الملكية بنقابة العلمين خلف السراج مول مدينة نصر بتكلفة اجمالي -12

  الف جنية تحت اشراف ممكتب بن الهيثم لالستشارات الهندسية  600

 

 



مشاريع داخل جمهورية مصر العربية 
من 2002 حتى عام 2017

 مع بالمشاركة المعادي زهراء  القطامية سرايات بكمبوند خاصه تعليه مقاولة -13 
   ج 1,500,000 قدرها بتكلفة كونسلتنت كايرو شركة

 تحت السويس قناة بنك بجوار القديمه مصر-  النيل كورنيش سكنى برج مشروع -14

 األنشاء

االسلكىبرج الرايق شارع -15  

.برج الدره بجوار نادى وداى دجلة -16  

.الدقى -برج الثوره بجوار نادى الصيد   -17  

.برج المنيل بجوار بنك اسكندرية -18  
   .المهندسين  –برج داياموند بجامعه الدول العربية  -19

                                                                       

  

 

 



,



















E-MARKETING

Large Size Format 

Newspapers  & Magazines

Bulk SMS

Flyers

Our Pioneer Marketing Way



E-MARKETING

Social websites
( Search Engine Marketing )

Display Marketing
( E-mail Marketing )
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Our Pioneer Marketing Way
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