
Advisory
contractor's

 name

Statement of 

what it implemented
Project name

MahmoudControl rooms
Beni Obeid

 Hospital

Ministry of 

Culture

Sons of 

Hassan Allam

Sing the walls

 of the theater to isolate and 

absorb the sound

National Theater 

Project

Ministry of

 Culture

Sons of

 Hassan Allam
indoor ceilings

National Theatre 

Project (Brides)

Sons of

 Hassan Allam

Roofs of

 the building

Ismailia National 

Regional Control Building

M: Omar

 Helmi

Bishop of 

the Exhibition

Office M: Omar

 Helmi

Dr. Ahmed 

Masood

International

 Medical Equipment 

Company

Hanging ceilings

 for the hospital building.

Al , Mbara Hospital

 in Zagazig

Dr. Ahmed 

Masood
 Awadthe building

Al -Mbara Clinics 

in Zagazig

Dr. Ahmed

 Masood

International

 Company

Operating theatres

 are private ceilings
Al , Mbara Hospital

Ministry of

 Health

Al , Hamad 

Contracting Company

Bishop suspended

 for hospital

Dermatology

 Hospital

Medical Engineering

 Bureau

hanging 

bishop

Damerdash

 Hospital

Dr. Essam

 Al-Awadhi

Vinazia

 Company

Hanging ceilings 

and gypsum bottles

Barthus Hospital

 in Qunat

Al , Sharqiya

 Contracting Company

hanging

 bishop

Fassous Hospital

 in Sharqiya

Owner

Hanging ceilings, 

cutters and roofs performing 

designs and making formations

Palm Hospital

 in Maadi (private)



Owner

Ceilings and plaster 

bottles in shapes and 

implementation of designs

Villa Mahmoud 

Al - Masri

Owner
Gypsum and

 gypsum ceilings in shapes

A collection of

 private apartments

International Medical 

Equipment Company

hanging 

bishop

Extension of

 Al-Mbara Hospital

Hospital

 administration

Bishop of

 Operations

Palm Hospital

 Stage 2

Arab

 Contractors

hanging 

bishop

Central Library

 (Cairo University)

-------Owner
hanging 

bishop

Dreamland

 Hospital

Al , Badr Contracting

 Company

Hanging ceilings

 and gypsies
Al , Agrain Hospital

Arab Contractors

 - Mansoura

Roof hanging 

Rockfon

Conference Hall of 

Kafr Al , Sheikh University

Domid Avro

 Netherlands

Roof hanging

 Rockphone
Children's Hospital

Al , Safwa

 Contracting Company

Roof hanging 

Rockphone

Vodafone Smart

 Village

Misr Contraco

 Company

Roof hanging

 rockphone

Vodafone Smart

 Village

Medhat

 Abu Zeid

Misr Contraco

 Company

Roof hanging

 Rockphone

Abu Al , Rish Children's

 Hospital Blood Clinics

Nasr Salama 

Contracting

Slabs and 

hanging ceilings

Nasr Salama

 Contracting

CAPS

Al , Nour Office for 

Construction and 

Construction

Roof hanging 

Rockphone

Damietta Specialist

 Hospital

Melrose Mansoura 

Company

Roof hanging 

Rockphone

Melrose Administrative

 Building in Mansoura



Owner
Roof suspended 

Rockphone + Gypsum plates

Al , Haramain

 Company

Owner
Roof suspended Rockphone

 + Gypsum plates

Al , Nourin

 Company

Arab Contractors

 Cairo Branch (Supply 

Only)

Roof hanging 

Rockphone

Ministry of Finance building

 for Arab contractors Cairo Branch

Yathrib Contracting

 Company

Roof hanging 

Rockphone

Al , Tappah Hospital 

in Sayyida Zainab

Ansari Contracting 

Company

Roof hanging 

Rockphone

Giza Eye Disease

 Research Institute

Owner
Roof hanging

 Rockphone
Al , Obour Hospital

Roof hanging 

Rockphone

Al , Ghardiqah

 Airport

Al , Nour Office for

 Construction

Roof hanging

 Rockphone

Damietta Specialist

 Hospital

Al , Badr Contracting

 Company

Roof hanging 

Rockphone

agricultural hospital

 another stage

International Ahmed 

Bahgat

 Company

Roof hanging

 Rockphone

Al , Kowadi

 Hospital

Misr 

Kontrako

Roof hanging

 Rockphone

Abu Al- Rish Hospital

 second stage

Misr 

Kontrako

Roof hanging

 Rockphone
Air Force Hospital

Al-Taqwa Company for

 Outstanding Ceilings

Roof hanging 

Rockphone

French Embassy 

in Cairo

Arab Company for 

Trade and Urban 

Development

Roof hanging

 Rockphone

Nunnery at 

the Threshold

Kamco

 Company

Roof hanging

 Rockphone

Cinema EMAX In

 City Stars Nasr City



Al , Bayt Al , Mamour

 Company

Roof spoon

 rockphone

Somid Petroleum

 Company of Alexandria

Petrojet 

Petroleum Co.

Roof hanging

 Rockphone

Ethylene and 

polyethylene project 

Al Haram Décor

 Company

Roof hanging

 Rockphone

Liver Hospital 

250 beds in Minya

Siak and 

Arab Tech

Roof suspended 

Rockphone (supply only)

SECON NILE 

TOWERS PROJECT

Sons of 

Hassan Allam

Supply and installation

 of roofs suspended ROCKFON 

tiles, board plasters and plaster 

bottles 

ERC Refinery

 Phase II Project

GAMA 

Contracting

Rockfon suspended

 ceilings

German School 

of Mavida

االستشارياسم  المقاولبيــان مـا تنفيذهاسـم المشروع

الحاج محمودغرف التحكممستشفى بنى عبيد

مشروع المسرح القومي
تجاليد حوائط المسرح لعزل 

وامتصاص الصوت
وزاره الثقافةأبناء حسن عالم

 )مشروع المسرح القومي 

العرائس
وزاره الثقافةأبناء حسن عالمأسقف داخليه

مبنى التحكم القومي اإلقليمي 

باالسماعيليه
أبناء حسن عالمأسقف المبنى

عمر حلمي: مأسقف المعرضعمر حلمي: مكتب م

احمد مسعود/ د الشركة العالمية للتجهيزات الطبيةأسقف معلقه لمبنى المستشفىمستشفى المبرة بالزقازيق

احمد مسعود/د الحاج عوادالمبنىعيادات المبرة بالزقازيق

االسقف المعلقة



احمد مسعود/ د الشركة العالميةغرف العمليات أسقف خاصةمستشفى المبرة

وزاره الصحةشركه الحمد للمقاوالتأسقف معلقه للمستشفىمستشفى الجلدية

المكتب الهندسى الطبىاسقف معلقةمستشفى الدمردا ش

عصام العوضى/ د شركة فينازيااسقف معلقة وقواطيع جبسمستشفى برطس بالقناطر

شركة الشرقية للمقاوالتاسقف معلقةمستشفى فاقوس بالشرقية

خاصة )مستشفى النخيل بالمعادى 

)

اسقف معلقة وقواطع واسقف 

جبسية تنفيذ تصميمات وعمل 

تشكيالت

المالك

فيال  محمود المصرى
اسقف وقواطيع جبسية باشكال 

وتنفيذ تصميمات
المالك

مجموعة من الشقق الخاصة
القواطيع واالسقف الجبسية 

باشكال
المالك

الشركة العالمية للتجهيزات الطبيةاسقف معلقةامتداد مستشفى المبرة

ادراة المستشفىاسقف للعملياتمستشفى النخيل المرحلة الثانية

جامعة القاهرة  )المكتبة المركزية 

)
المقاولون العرباسقف معلقة

-------المالكاسقف معلقةمستشفى دريم الند

شركه البدر للمقاوالتأسقف معلقة وجبسمستشفى الزراعين

قاعة المؤتمرات بجامعة كفر 

الشيخ
المنصورة- المقاولون العرب Rockfonاسقف معلقة 

دوميد افرو هولندااسقف معلقة روكفونمستشفى االطفال



شركة الصفوة للمقاوالتاسقف معلقة روكفونفودافون القرية الذكية

شركة مصر كونتراكواسقفم معلقة روكفونفودافون القرية الذكية

عيادات الدم بمستشفى االطفال 

ابو الريش
مدحت ابو زيدشركة مصر كونتراكواسقف معلقة روكفون

نصر سالمة للمقاوالتالواح جبسية واسقف معلقةنصر سالمة للمقاوالت

CAPSمكتب النور للتشييد والبناءاسقف معلقة روكفونمستشفى دمياط التخصصي

مبنى اداري لشركة ميلروز 

بالمنصورة
شركة ميلروز المنصورةاسقف معلقة روكفون

شركة الحرمين
الواح + اسقف معلقة روكفون 

جبسية
المالك

شركة النورين
الواح + اسقف معلقة روكفون 

جبسية
المالك

مبني وزاره الماليه للمقاولون 

العرب فرع القاهره
(توريد فقط)المقاولون العرب فرع القاهره اسقف معلقه روكفون

شركه يثرب للمقاوالتاسقف معلقه روكفونمستشفي الطلبه بالسيده زينب

معهد بحوث امراض العيون 

بالجيزه
شركه االنصاري للمقاوالتاسقف معلقه روكفون

المالكاسقف معلقه روكفونمستشفي العبور

اسقف معلقه روكفونمطار الغردقه

مكتب النور للتشيد والبناءاسقف معلقه روكفونمستشفي دمياط التخصصي

شركه البدر للمقاوالتاسقف معلقه روكفونمستشفي الزراعين مرحله تانيه



شركه العالميه احمد بهجتاسقف معلقه روكفونمستشفي الكوادي

مصر كونتراكواسقف معلقة روكفونمستشفى ابو الريش مرحلة ثانية

مصر كونتراكواسقف معلقة روكفونمستشفى القوات الجوية

شركة التقوى لالسقف المعلقةاسقف معلقة روكفونالسفارة الفرنسية بالقاهرة

الشركة العربية للتجارة والتطوير العمرانياسقف معلقة روكفوندير الراهبات بالعتبة

سينما اي ماكس  بسيتي ستارز 

مدينة نصر
شركة كامكواسقف معلقة روكفون

شركة البيت المعموراسقف ملعقة روكفونشركة سوميد للبترول باالسكندرية

شركة بتروجيت للبترولاسقف معلقة روكفونمشروع االيثيلين والبولي ايثيلين

شركة الحرم للديكوراسقف معلقة روكفون سرير بالمنيا250مستشفى الكبد 

 SECON NILEمشروع 

TOWERS

توريد  )اسقف معلقة روكفون 

(فقط
شركة سياك وعرب تيك

 ERC Refineryمشروع  

المرحلة الثانية

توريد وتركيب اسقف معلقة 

 وجبسوم ROCKFONبالطات 

بورد وقواطيع جبسية

ابناء حسن عالم

جاما للمقاوالتROCKFONاسقف معلقة المدرسة االلمانية بمافيدا


