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 نــــوع الـــعــمـــلـــيـــــــــــة اسم الـجـهـــــة م

 ) توريد وحدات رفع مياه ( مصلحة السجون 3

 ) صيانة وحدات توليد قدرات مختلفة ( الوحدة المحلية لمدينة الحوامدية 3

 ك.ف.أ 51) 3 (ك.ف.أ + عدد 51مولد ) 5 (ك.ف.أ + عدد 311مولد  5توريد عدد   شركة باور هاوس 5

 المصنع الفنى للمعادن 5
ك.ف.أ كاملة بلوحة التشغيل  33توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدره  

 ( ماركة دوتيــس ( A.M.F)  األوتوماتيكية

 مستشفى شبرا العام 4
ك.ف.أ  بلوحة التشغيل األوتوماتيكية )  51توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدره  

A.M.F  ع حربيــة مصان 335( طراز 

 مصانع حربيــــة  335ك.ف.أ طراز  51توريد  وحدة توليد كهرباء قدره   شركة فوكى للخدمات البتروليــة 5

 مصانع حربيـة 335ك.ف.أ طراز  51توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدره  شركة ناسا للتجارة والمقاوالت 8

 ك.ف.أ ماركة دوتيــس . 33توليد كهرباء قدره ( وحدة  3عدد )  شركة ناسا للتجارة والمقاوالت 7

 امفوردستاركة ك.ف.أ م411مولد  3دعدك.ف.أ ماركة ستامفورد،311مولد  3د عددتوري شركــة مابســـو 5

 ك.ف.أ مــــاركة ستـــامفورد 311( مولد  3توريــــد عدد )  إخــوان غبـــور 31

 ك.ف.أ  ماركة دوتيـــس 534باء قدره ) صيانة وحدة توليد كهر أكـــوافارمــــا 33

 ك.ف.ماركـــة كمتر 311توريد وتركيب وحدة توليد كهربـاء قدره  مزرعة دواجن بقوسينــا 33

 ك.ف.أ ( ماركــــة مرسيدس 341) توريد وحدة تولـيد كهرباء قدره  مزرعة الحاج / سيد عبد العال 35

 ك.ف.أ ماركـة لوفول 341( وحدة توليد كهرباء قدرة  3توريد وتركيب عدد )  (عة)وزارة الزرا معهد بحوث االنتاج الحيوانى 35

 ك.ف.أ مـاركة دوتيــس 33إصالح وحــدة توليد كهرباء قدرة  محطة بنزين أسو ) عبد الحليم مجاهد ( 34

 م مصانع حربيـة 335ك.ف.أ طراز  51توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  الشركة الهندسيـة ) م/ محمد حنفى ( 35

 ك.ف.أ ماركة اسكــانيــا 311إصالح وحدة توليــــد كهرباء قدرة  برج أبو سمبل السكنــى 38

 ) أعمــال تركيب محطة القوى بالكــــامــل ( سنترال بور سعيد 37

 ) أعمــال تركيب محطة القوى بالكــــامــل ( سنترال جرجـــا 35

 ــال تركيب محطة القوى بالكــــامــل () أعم سنترال السويــس 31

 ) أعمــال تركيب محطة القوى بالكــــامــل ( اكتوبـر) ليلة القدر ( 5سنترال مدينة  33

 ) أعمــال تركيب محطة القوى بالكــــامــل ( سنترال شيراتون مصر الجديدة 33
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 ل () أعمــال تركيب محطة القوى بالكــــامــ سنترال إمبابـــة 35

 ) أعمــال تركيب محطة القوى بالكــــامــل ( سنترال مدينة الطــور 35

 ) أعمــال تركيب محطة القوى بالكــــامــل ( سنترال مدينة الســالم 34

 ) أعمــال تركيب محطة القوى بالكــــامــل ( سنترال شرم الشيـــخ 35

 335ك.ف.أ طراز  51قطورة قدرة توريد وحدة توليد كهرباء على م M . E . Sشركة  38

 ك.ف.أ ماركة كمتــــر 334اصالح وصيانة وحدة توليد كهرباء قدرة  شركة إســـو 37

 ك.ف.ماركــة مرسيـــدس 341توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  مزرعة السيد / عبد هللا النجـار 35

 ف.أ مـاركة دوتيـسك. 5صيانة وحدة توليد كهربـاء قـدرة  D .H . Lشركة  51

 مصانع حربية 335ك.ف.أ طراز  51وحدة توليد كهرباء قدرة3توريد وتركيب عدد   مزرعة الحاج / عبد الرؤوف 53

 ك.ف.أ مـاركة دوتيـس 33( وحدة توليد كهرباء قدرة 3توريد وتركيب عدد )  قزق السيد / يحى زكريا ببور سعيد 53

 مصانع حربيـة 335ك.ف.أ طراز  51توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  درية(بنك التعميرواالسكان ) فرع اسكن 55

 م مصانع حربيـة 335ك.ف.أ طراز  51توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  المتميزاكتوبر  الحى  5 -ير واالسكان بنك التعم 55

 م مصانع حربيـة 335ك.ف.أ طراز  51توليد كهرباء قدرة توريد وتركيب وحدة  أكتوبر5لتحصيل بنك التعمير واالسكان  فرع ا 54

 مصانع حربيـة 335ك.ف.أ طراز  51توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  بنك التعمير واالسكان) فرع القطامية ( 55

 اركـة بركترك.ف.أ م 51( وحدة توليد كهرباء قدرة  3توريد وتركيب عدد )  مصدق بنك الصادرات والتنمية فرع الدقى 58

 مصانع حربية 335ك.ف.أ طراز  51وحدة توليد كهرباء قدرة  3توريد وتركيب عدد الزراعـةمعهد بحوث االنتاج الحيوانىوزارة  57

 ك.ف.أ ماركة كمتر 311( وحدة توليد كهرباء قدرة 3توريد وتركيب عدد )  شركـة ) أمكـون ( 55

 ك.ف.أ ماركـة فولفو 511( وحدة توليد كهرباء قدرة  3)  توريد وتركيب عدد شركة جعفـــر إخــوان 51

 مصانع حربية 335وحدة توليد كهرباء قدرة  ك.ف.أ طراز 3توريد وتركيب عدد  هيئة الطاقة الذريـــــة 53

 ك.ف ماركةبركتر 5(وحدة توليد كهرباء مجرى قدرة 3توريد وتركيب عدد) ( 3(وشلقامى )3الباخت شلقامى)  53

 ك.ف.أ ماركــة بركتــر 334توريد وتركيب وحـدة توليد كهـرباء قدرة  ) امكـــون ( شركة 55

 ك.ف.أ ماركة بركتــر 311توريد وتركيب وحــدة توليد كهــرباء قدرة  الشركة االسالميــة بالمنوفيـــة 55

 ـرك.ف.أ ماركة بركتـــ 51توريد وتركيب وحـدة توليد كهربــاء قدرة  شركة فاســـت 54

 ك وات ماركة هونـــدا 4.5توريد وتركيب وحدة توليد كهربــاء قدرة  هيئة قناة الســويــس 55

 ك.ف.أ ماركةبركتـر 51توريد وتركيب وحـدة توليد كهرباءعلى مقطورة قدرة  مصنع قادر للصناعات المتطورة 58

 ك.ف.أ ماركة بركـر 51هربـاء قدرة توريد وتركيب وحـدة توليد ك شركة بلوسكاى المرسى العائم باألقصر 57

 ك.ف.أ ماركة بركتــر 51توريد  وحــدة توليــد كهربــــاء قدرة  شركة باور هاوس 55

 ك.ف.أ ماركة بركتــــر 51توريد وحـدة توليد كهربــاء قدرة  شركة بلوسكاى للسياحــة 41

 ك.ف.أ ماركة فولفـــو 341كهربــاء قدرة توريد وتركيب وحــدة توليد  معهد بحوث االنتاج الحيــوانى 43

 ك.ف.أ ماركة جون رير 51( وحدة توليد كهرباء قدرة  3توريد وتركيب عدد )  البواخر الطائرة بأبى سمبــل 43
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 ك.ف.أ ماركة بركتــــر 311توريد وحــدة توليــد كهربــاء قدرة  شركة ماس للهندسة والتجـــارة 45

 ك.ف.أ ماركة لمبردينى 3.3( وحدات توليد كهرباء قدرة 7توريد عدد ) المتطورة مصنع قادر للصناعات 45

 ك.ف.أ 51( وحدة توليد كهرباء قدرة 3توريد وتركيب عدد ) معهد بحوث االنتاج الحيوانى وزارة الزراعة 44

 ك.ف.أ ماركة دويتس 31توريد وحدة توليد كهرباء قدرة  شركة الفراعنة للتجارة 45

 ك.ف.أ ماركة بركنز 51( وحدة توليد كهرباء قدرة 3توريد عدد ) الصيفى للمقاوالتشركة  48

 ك.ف.ا ماركة لمبردينى 31( وحدة توليد كهرباء قدرة 3توريد عدد ) شركة الصيفى للمقاوالت 47

 أ ماركة دويتس على مقطورة1ف1ك 33( وحدة توليد كهرباء 3توريد عدد ) شركة سيناء للجمبرى 45

 أ1ف1ك 44( وحدة توليد كهرباء قدرة 3توريد عدد ) شركة االسكندرية للهندسة و البناء 51

 لمبردينىأ كاملة بلوحة تشغيل اوتوماتكية ماركة1ف1ك 7قدرة توريد و تركيب وحدة توليد  شركة كاش نت 53

 أ بكاتم صوت ماركة فولفو1ف1ك 311توريد و تركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  المعهد العالى للدراسات المتطورة 53

 أ ماركة كمنز1ف1ك 541توريد و تركيب وحدة نوليد كهرباء قدرة  شركة امكون 55

 أ ماركة لوفول1ف1ك 311توريد و تركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  مصنع السيد المهندس محمد حسن 55

 أ ماركة بركنز1ف1ك 311درة توريد و تركيب وحدة توليد كهرباء ق مصنع القاهرة للصناعات الخشبية 54

 أ ماركة بركنز1ف1ك 311توريد و تركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  مصنع عزت فؤاد لالعمال الحديدية 55

 أ ماركة بركنز1ف1ك 311توريد و تركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  مزرعة دواجن الحاج أشرف بالمنصورة 58

 أ ماركة بركنز1ف1ك 311توريد و تركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  رةمزرعة دواجن الحاج عبد العزيز بالمنصو 57

 أ ماركة لوفول1ف1ك 51توريد و تركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  االوروبىفيال الدكتور حسن كامل بالريف  55

 أ ماركة لوفول1ف1ك 51توريد و تركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  فيال المهندس سالم بجمعية عرابى 81

 قرية مينافيل بمدينة سفاجا 83
ك.ف.أ بمحرك كمنز ومولد ستامفورد  411توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.Sوالوحدة كاملة بلوحة  ) 

 مزرعة الحاج احمد بالمنصورة 83
ك.ف.أ بمحرك كمنز ومولد ستامفورد  311توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.S) والوحدة كاملة بلوحة 

85 
فيال م/ ايمن خير هللا بالتجمع الخامس 

 رئيس مجلس ادارة شركة ايجيبرو

ومولد  LOVOLك.ف.أ بمحرك  51توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.Sستامفورد معزولة واللوحة كاملة بلوحة ) 

85 
فيال أ/ عمرو رشاد بالتجمع الخامس رئيس 

 م االمنمجلس ادارة شركة مصر لنظ

ومولد  LOVOLك.ف.أ بمحرك  41توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.S)  ستامفورد والوحدة كاملة بلوحة 

 منزل حسين بك الباز بمصر الجديدة 84
ومولد  LOVOLك.ف.أ بمحرك  84توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.S)  ستامفورد والوحدة كاملة بلوحة  

85 
مصنع الزنوكى بمدينة العبور الحاج / 

 ابراهيم الزنوكى

ك.ف.أ بمحرك بركنز ومولد ستامفورد  341توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.Sوالوحدة كاملة بلوحة تشغيل اتوماتيكية  ) 
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 منزل الحاج / سيد الزنوكى 88
كنز ومولد ستامفورد ك.ف.أ بمحرك بر 51توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.Sوالوحدة كاملة بكابينة عزل الصوت ولوحة تشغيل اتوماتيكية       ) 

87 
ارض  –ش الثورة 338حسين بك الباز 

 الجولف

ومولد ستامفورد  LOVOLك.ف.أ بمحرك  311توريد وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.S)  والوحدة كاملة بكابينة عزل الصوت ولوحة   

 الحاج / احمد 85
ك.ف.أ بمحرك بركنز ومولد ستامفورد والوحدة  51توريد وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.Sكاملة بلوحة تشغيل اتوماتيكية  ) 

 فيال السيد االستاذ / مجدى عيسى 71
ك.ف.أ بمحرك بركنز ومولد ستامفورد والوحدة  71توريد وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.Sوت لوحة تشغيل اتوماتيكية  ) كاملة بكابينة عزل الص

 LOVOLك.ف.أ بمحرك  41توريد وحدة توليد كهرباء قدرة  شركة تكنو ميتال بمدينة العبور 73

73 
 مزرعة االستاذ / مجدى مختار الطاهر

 منطقة العدلية بلبيس –مزرعة النخيل 
 ردومولد ستامفو LOVOLك.ف.أ بمحرك  41توريد وحدة توليد كهرباء قدرة 

75 
مصر -منزل السيد الحاج / احمد تريومف

 الجديدة

ك.ف.أ والوحدة كاملة بكابينة عزل الصوت لوحة  51توريد وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.Sتشغيل اتوماتيكية  ) 

 المحكمة الدستورية العليا 75
ك.ف.أ  والوحدة كاملة بكابينة عزل  311توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 

 (  A.T.Sالصوت لوحة تشغيل اتوماتيكية  ) 

74 
شركة مراكب لصناعة القوارب المنطقة 

 الحرة السويس ) الشيخ /عبدهللا الهندى

 41تجميع وحدة توليد كهرباء بحرى ماركة دويتس على مولد ستامفورد قدرة 

 ك.ف.أ

75 
شركة مراكب لصناعة القوارب المنطقة 

 الهندى الحرة السويس ) الشيخ /عبدهللا 

 81تجميع وحدة توليد كهرباء بحرى ماركة دويتس على مولد ستامفورد قدرة 

 ك.ف.أ

 ستامفوردك.ف.أ بمحرك بركنز ومولد  311تجميع وحدة توليد كهرباء صناعى قدرة  شركة العسال التجارية )أ/ممدوح العسال( 78

 ستامفوردومولد  LOVOLك.ف.أ بمحرك  41ليد كهرباء قدرة توريدوتركيب وحدة تو الشيخ زايد –فيال بن الند قرية الربوة  77

 مزرعة الحاج / احمد بسيونى بجمصة 75

ك.ف.أ بمحرك كمنز ومولد  311( وحدة توليد كهرباء قدرة 3توريد وتركيب عدد )

ك.ف.أ بمحرك كمنز ومولد  311( وحدة توليد كهرباء قدرة 3ستامفورد و عدد )

 توازىستامفورد + لوحة تشغيل على ال

 مستشفى النهار التخصصى 51
ك.ف.أ بمحرك كمنز ومولد  311( وحدة توليد كهرباء قدرة 3توريد وتركيب عدد )

ك.ف.أ بمحرك كمنز ومولد ستامفورد  311( وحدة توليد كهرباء قدرة 3ستامفورد و عدد )

 + لوحة تشغيل على التوازى

53 
  مصنع الزنوكى

 لواء / محمد الزنوكى

ك.ف.أ بمحرك بركنز ولوحة تشغيل  541وحدة توليد كهرباء قدرة  توريد وتركيب

 A.T.Sاتوماتيكية 

 ستامفورد ك.ف.أ بمحرك بركنز ومولد  311توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة  شركة ريدة للبترول 53

 المحكمة الدستورية العليا 55
نة عزل الصوت ك.ف.أ كاملة بكابي 71توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 

 .  (A.T.S)ولوحة تشغيل اتوماتيكية 

 . (Stamford)ومولد  (perkins –lovol)ك.ف.أ بمحرك 311وحدة توليد كهرباء قدرة  مزرعة بط ببني سويف. الحاج/ سيد جابر 55
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 H.G.Mمصنع مالبس 

 م/حسام حسن.

 . Stamfordومولد  LOVOLك.ف.أ بمحرك  41وحدة توليد كهرباء قدرة 

 . Stamfordومولد  CUMMINSك.ف.أ بمحرك  311حدة توليدكهرباء قدرة و

 


