
 :مقاوالت البعض شركات  

 م.نصر الرئیسي المقر الدن بن شركةسنترال  -    

  المراسم فرع الدن بن شركة سنترال -    

 إعمار موقع فرع الدن بن شركة سنترال ـ    

 (1 الرحاب)  مصطفي طلعت األسكندریة شركة سنترال ـ    

 ( 2 الرحاب)  التطویر األسكندریة شركة سنترال ـ     

 ( 2 الرحاب)  البساتین األسكندریة شركة سنترال ـ    

 للمقاوالت ستار جولدى شركة سنترال -

 للمقاوالت المصري المركز شركة سنترال -

 الھندسي االستشاري المكتب سنترال -

 للمقاوالت سیف شركة سنترال -

 للمقاوالت سنتر ستي شركة سنترال -

 للمقاوالت الھندسة شركة سنترال -

 واألستشمار العقار للتسویق نایل شركة سنترال -

 الشیخ شرم فرع العقاري للتسویق نایل شركة سنترال -

  للمقاوالت شیمكو شركة سنترال -

 للمقاوالت سینا شركة سنترال -

 ()جمیع الفروع العقاري لالستثمار المدائن شركة سنترال -

 شركة زمردة للرخام  م .نصر -

 فھمي العزیز عبد الجدیدة مصر المعمار دار سنترال -

 نھروش  المعمار دار شركة سنترال -

 شركة ادراك مصر الجدیدة -

 الخامس التجمع للمقاوالت الھادي شركة سنترال -

 GCEالعالمیون االستشاریون المھندسون شركة سنترال -

 مكتب عساف )استشاري الكورنیش المعادي( -

 . الشركة العربیة لالنشاءات -



 شركة الشمس للمقاوالت واالعمال الھندسیة -

 لشركة الشمس م. نادي الجزیرة الشیخ زایدسنترال  -

 سنترال لشركة الشمس االستشاري نادي الجزیرة زاید -

 

 

شركة مياة الشرب بمحافظة المنوفية قامت شركتنا بالعمل من خالل 

  المقاول العام لكل محطة

 . سنترال ،داتا ، انذار حريق     منوفيةال      اشمون  محطة مياة  -

 حريق انذار ، ،داتا سنترال     منوفيةال     الشهداء  محطة مياة  -

 حريق انذار ، ،داتا سنترال     منوفيةال  بركة السبع  مياة محطة -

 حريق انذار ، ،داتا سنترال     منوفيةال    منوف     مياة  محطة -

 حريق انذار ، ،داتا سنترال     منوفيةال     السادات   مياة محطة -

 حريق انذار ، ،داتا سنترال     منوفيةال      تال        مياة محطة -

 محطة مياه  قويسنا       المنوفية     سنترال ،داتا ، انذار حريق -

 

 

 شركات اوراق مالیة :

 ( الرئیسي الفرع)  المالیة االوراق لتداول ترید سیتي شركة سنترال -

-المھندسین–جمیع فروع شركة ستي ترید في أنحاء الجمھوریة  -

-العاشر من رمضان–شبین الكوم -المنصورة-االسكندریة-م.نصر

 -سوهاج–ملوي –الفیوم –المنیا  –الغردقة –االسماعلیة –أكتوبر 

 مصر الجدیدة.-جرجا –كفر الشیخ  –حلوان –المعادي  –أسیوط 

 



)الفرع الرئیسي(  المالیة األوراق للتداول الجذور شركة سنترال -

-المھندسین–وجمیع الفروع في انحاء الجمھوریة –طلعت حرب 

 .المنیا  –المنصورة –م.نصر –مول البستان 

 

 

 الفرعلتداول االوراق المالیة )ایجبت استكس  شركةسنترال  -

–الجیزة  -محي الدین ابو العز -م .نصر–بالمھندسین  (الرئیسي

 بني سویف . –المنیا  -شبرا الخلفاوي

 

لتداول االوراق المالیة      المصریة االمریكیة  شركةسنترال  -

وسط البلد –حلوان –المھندسین والفروع المعادي  (الرئیسي الفرع)

 م.نصر النزهة .–

 

 المعادي المالیة االوراق لتداول االقتصادیة المجموعة شركة سنترال -

 

 )الجامعة( المالیة االوراق للتداول الجوهرة شركة سنترال -

 

 المھندسین. المالیة األوراق للتداول كابیتال شركة سنترال -

 

 لتداول االوراق المالیة السخاوي م.الجدیدة.الشركة العربیة سنترال  -

 

 لتداول االوراق المالیة جامعة الدول العربیة )ثمار ( سنترال  -

 

 

 

 

 

 



 مكتبات :

 أدارة شركة سمير وعلي للمكتبات: -

الرئسية ذاكر حسين م. نصر      وعلي سمير مكتبة سنترال -

-المهندسين–ش الثورة –المنهل الحي الثامن -فروعها وجميع

 المخازن جسر السويس.اكتوبر . –المعادي  –الدقي –الجيزة 

 مستشفيات: 

 العام م.بدر بـــدر مدينة مستشفي سنترال -

 مستشفي الوراق العام سنترال والصوتيات )المقاول العام شيمكو( -

 مستشفي اوسيم العام سنترال  -

 الدقـي فرع العيون دار مستشفي سنترال -

 ليبيا بدولة العيون دار مستشفي سنترال -

 اللبن صفط فرع العيون دار مستشفي لسنترا -

 العام اوسيم مستشفى سنترال -

 سنترال وكاميرات مستشفي الواحة المهندسين -

 ( الفروع جميعو)  لألشعة االھرام مركز سنترال -

 قلب امبابة )المقاول العام شيمكو(معهد  -

 صوتيات.ال،-  DATA،-كاميرات ال -سنترالال  -

 صيدليات :

 مجموعة صيدليات السداوي -

 العزبي جنينة مول  -

 صيدليات تاج الدين -

 الثورة صيدليات سنترال -

 المعادي كارفور  صالحھيثم و صيدليات شركة سنترال -

 األسكندرية كارفور  صالحھيثم و صيدليات شركة سنترال -

 والصيدليات لألدوية المصرية الشركة سنترال -

 )للمعلومات الدوائية (   IMSشركة  -

 VOIPشركة انفوماين )للمعلومات الدوائية ( السنترال و -



 بنك االسكان والتعمير  –بنوك 

شبكات المعلومات شامل جميع انظمة التيار الخفيف )       

شبكات –الصوتيات –التحكم في الدخول –الكاميرات –السويتشات 

 انذار الحريق وانذار السرقة (–التليفونات 

 

 مصانع  :

 )العاشر(والنسيج للصباغة تكس قاسم مصنع سنترال -

 سنترال مصنع ترانس للمالبس الجاھزة       العاشر -

 سنترال مصنع جلوبال للمالبس الجاھزة    عين شمس -

 مدينة السادات  سنترال مصنع ايفر جرو لالسمدة      -

 العبــور مدينة       لألدوية فارم بانكس مصنع سنترال -

 سنترال مصنع الوطنية للغزل والنسيج      العاشر -

 خط 630 السخنة بالعين للسكر المتحدة الشركة مصنع سنترال -

 داخلى

 ( جورج مهندس)  البالستيكية للمصنوعات العاشر مصنع سنترال -

 للكوتشي           العاشرسنترال السهم الذھبي  -

 ( الحرافين مدينة المصنع) المكتبي لألساس فيوتشر شركة سنترال -

 العبور                         بنجوين مصنع سنترال -

 اكتوبر  الغذائية للصناعات فودذ سوبر شركة سنترال -

 مدينة السادات  سنترال شركة ايفر جرو لالسمدة -

 سينا سنترال وشبكات معلوماتالمدينة السكانية لمصنع اسمنت  -

 

 

 شركات مجاالت مختلفة:

 بوليفيا سفارة سنترال -



 سنترال وكاميرات سفارة بيرو ومنزل السفير -

 وزارة الري م .نصر النيل نهر موارد مبني سنترال -

 االورمان فرع موتورز كيا معرض سنترال -

الرئيسي -)وجميع الفروع( ناشيونال انتر زبتر شركة سنترال -

–المعادي –م .نصر –الشيراتون  –المهندسين –بالبارون 

 االسكندارية .

 الشيراتون      سعودي ماركت سوبر سنترال -

 الدقي      سعودي ماركت سوبر سنترال -

 شيراتون الشحن لخدمات زاس شركة سنترال -

 البشرية الموارد لتنمية العربية الشركة سنترال -

 مارشية بون مول سنترال -

 المقطم  جروب أوليمبيك التميز شركة سنترال -

 واالستيراد للتجارة تريد يورو شركة سنترال -

 النوبارية كهرباء بمحطة المهندسين مبنى سنترال -

 م.نصر للكمبيوتر العزب شركة سنترال -

 ليس وير تكنو شركة سنترال -

 vigilance شركة سنترال -

 ايجيبت سالك شركة سنترال -

 للسياحة الوداي شركة سنترال -

 جرافك كويز شركة سنترال -

 نيوز جود ستوديو سنترال -

 الفني لإلنتاج راما ستوديو سنترال -

 x2 ستوديو سنترال -

 الفضائية ھواس قناة سنترال -

 الفضائية روتانا قناة سنترال -

 الفني لالنتاج بروداكشن شركة سنترال -

 الفني لالنتاج 35 فيلم شركة سنترال -

 الرياضي الهدف مجلة سنترال -

 مصر نهضة مجلة سنترال -



 واالعالن للدعاية الخليج دار شركة سنترال -

 الفني لألنتاج MD شركة سنترال -

 ( المهندسين)  نيوز جود شركة سنترال -

 ( الدقي)  المكتبي لألساس فيوتشر شركة سنترال -

 )عمار ابن ياسر( المكتبي لألساس فيوتشر شركة سنترال -

 العبور عمارات ابراج(  نصر مدينة)  الشهاوي شركة سنترال -

 القاھرة بمطار والواردات الصادرات على الرقابة ھيئة سنترال -

 . ةنظملال الجيزة شركة سنترال -

 مياه قطاع مبني)  لمصر األمريكية االقتصادية المعونة سنترال -

 ( النيل

 جيت ورلد شركة سنترال -

 استي ھوي الشركة شركة سنترال -

 الخامس التجمع البخاري مدرسة سنترال -

 االزھرية لغات التجمع الخامسسنترال مدرسة الكمال  -

 سليوشن لوجيستك شركة سنترال -

 الشيرتون ( تك أن)  األسبانية الشركة سنترال -

 واألستيراد للتصدير العالمية الشركة سنترال -

   لتسويق العقاري )جميع الفروع ( ويل كولد شركة سنترال -

 المنيا اسمنت رويال شركة سنترال -

 مصر اسمنت شركة سنترال -

مبني الحراسة الخاصة السالم )المقاول العام ابوالنجا سنترال  -

 للمقاوالت (

 سنترال قسم شرطة العمرانية  -

 القطامية التجمع شرطة قسم سنترال -

   القطامية خدمات مجمع سنترال -

 سالم العبور صالح عمارات سابا شركة سنترال -

   للصوتيات فيلبس توكيل سنترال -

 سنة 2009الرئيسية القاعة الشورى مجلس قاعة سنترال -

 والدواجن للزراعات المصرية سنترال -



 المطار الطيران لخدامات زاس شركة سنترال -

 الجيزة  للمطاحن العربية الشركة سنترال -

 

 بعض فيلال بالمدن الجديدة:

 بفرلي ھلز اكتوبر -  عساف أحمد /د فيال سنترال  -

 المعادي - الشهاوي حسنى /مهندس فيال سنترال -

 الخامس التجمع- نجيب أحمد /د فيال سنترال -

 ھيلز بفري- ريم المهندسة فيال سنترال  -

   مارينا- ريم المهندسة فيال سنترال -

  العبور مدينة- عرابي الدكتور فيال سنترال -

 العبور مدينة- الشامي أيمن المهندس فيال سنترال -

 الشيرتون- خط 100 العناني محمود الدكتور فيال سنترال -

 االسكندرية العرب برج- عبدهللاا الدكتور فيال سنترال -

 الشروق مدينة- كامليا فيال سنترال -

 الشروق- أسامة المهندس فيال سنترال -

 الخ -

 العمليات المهمة في انذار الحريق والسرقة -

مركز خدمة العمالء للمصرية لالتصاالت في المحافظات)المقاول  -

 العام شركة مكة للمقاوالت (

بني   -الفشن –بني سويف الجديدة -مراكز  5محافظة بني سويف  -

 سنترال شرق -الكابينة   –سويف المركز الرئيسي 

 سنترال المحافظة الرئيسي والمركز مراكز 4محافظة اسوان  -

 مراكز والرئيسي  4محافظة المنيا  -

مراكز والمنصورة الرئيسي ،وشرق،ميت  7محافظة المنصورة   -

 غمر شربين ،السمبالوين ،اجا ،

 محافظة االقصر بمراكزھا -

 بمراكزھامحافظة اسيواط  -



 بمراكزھامحافظة سوھاج  -

 

-  

 

 ـ: الصوتيات مجال في الشركة أعمال بعض

 بالدقي العون دار مستشفي صوتیات ـ

 . اللیبیة العربیة الجمھوریة بدولة العیون دار مستشفي صوتیات ـ2

 مارشیة بون مول صوتیات ـ3

 النیل نھر موارد مبني صوتیات ـ4

 بالجیزة السمك سوق صوتیات -5

 وتجدید احالل اكتوبر6 سوق صوتیات -6

 العیني بالقصر یكن نبیھة مسجد صوتیات -7

 اوسیم مستشفي صوتیات -8

 للمقاوالت سیف شركة صوتیات -9

 الصالح الملك بنز مرسیدس سیارات معرض صوتیات -10

 ( الثانیة المرحلة)  النیل نھر موارد مبني صوتیات ـ11

 الشوري لمجلس الرئاسیة القاعة صوتیات ـ12

 بالمقطم موافي مسجد صوتیات ـ 11

 الفروع جمیع لبیستیك مطاعم صوتیات ـ12

 الشورى مجلس ألعضاء الصوتي النظام ـ13



 الثورة لصیدلیات الصوتي النظام ـ14

 الفروع جمیع لالشعة االهرام مركز ـ15

 البخاري مدرسة اذاعة ـ16

 دمنھور جامعة محضرات قاعات 8 اذاعة ـ17

 ( طئ لشو حمایة هئیة)  مبني صوتیات ـ18

 2بنك االسكان والتعمیر فرع مدینة بدر  -19

 

 

 

 

 ـ:  المراقبة كاميرات مجال في شركةال أعمال بعض سابقة

 مارشیة بون مول مراقبة كامیرات -1

 الجدیدة مصر الرخاوي ماركت سوبر مراقبة كامیرات ـ 2

 ان لیفنج شركة مراقبة كامیرات -3

 السداوي شركات مراقبة كامیرات ـ 4

 النیل نھر موارد مبني مراقبة كامیرات ـ46

 للمقاوالت سیف شركة مراقبة كامیرات -5

 النزهة شارع موافي ماركت سوبر مراقبة كامیرات -6

 الثورة صیدلیة مراقبة كامیرات ـ7

 الشیراتون سعودي ماركت سوبر مراقبة كامیرات -8



 المالیة االوراق للتداول أستُكس شركة مراقبة كامیرات ـ9

 المالیة االوراق للتداول ترید سیتي شركة مراقبة كامیرات ـ10

 2بنك االسكان والتعمیر فرع مدینة بدر  -11

 

 

 

 

 

 

 

 سيمنسمع وكيل  أفنان شركة بتعاون تمت أعمال



 

 


