
Consultanet Project name

Dr. Ahmed Masood 
International Medical 

Equipment Company 

Operating room floors, intensive 

care, horizons

 and the room of premature 

children 

Al , Mbara Hospital in Zagazig 

Dr. Ahmed Masood  Awad 
Operating room floors and 

radiation treatment rooms 
Al -Mbara Clinics in Zagazig 

D , Ahmed Masood  Awad Operating room floors Abu Kabir Hospital 

 Dr. Ahmed Masood Awad Operating room floors Status Clinic 

Dr. Ahmed Masood 
Abd El , Hamid Fouad 

Company

Operating room

 floors and accessories 

Al , Muqattam Health 

Insurance Hospital 

Dr. Ahmed Masood 
Abd El , Hamid Fouad 

Company 
Operating room floors 

Helwan Health 

Insurance Hospital

Dr. Ahmed Masood M: Manaa Shaha Operating rack floors Helwan Health Insurance Clinics 

----------Japan Kajima Company Operating room floors 
Abu Al-Rish Children's 

Hospital (Japanese) 

------------M: Ahmed Abu Al-Nour 
Floors of horizons, intensive

 care and premature 
Al , Hussein Hospital 

_____________Arab Contracting Room floors not equipped 
Institute of Hearing

 and Speech in Bambaba 

Dr. Abu Bakar 
International Medical

 Equipment Company 
Operating room floors Al , Quwady Hospital 

Ministry of Health M: Helmi Al-Jazairi Operating room floors 
Al , Sayeda Zainab

 Dermatology Hospital 

Owner Nab Contrakt Company
Physiotherapy room flooring

 and operating theatres  

October 6th Hospital, 

October 6th

Dr. Ahmed Masood 
Abd El , Hamid Fouad

 Company 
Operating room floors 

October 6 Health 

Insurance Hospital

Flooring Vinyl 



Dr. Ahmed Masood 
Al Faraj Medical

 Equipment Company 

The entire hospital

 floors are 6 floors.
Shabin Al , Kum Hospital 

Engineering Department 

of the College 
-----------The floors are normal, with all the college floors. Faculty of Sciences of The Day 

Ministry of Health Anwar Baezek Operating room floors Fayoum General Hospital 

--------Medipip Company Operating room floors Nasser Institute 

Dr. Ahmed Masood 
Abd El , Hamid Fouad

 Company
Operating theatres 

Abu Al , Rish Children's

 Hospital For Health Insurance 

Ministry of Health 
Al , Hamad Contracting

 Company 
Operating room floors Al , Hawamdeh Hospital 

Owner Operating room floors Palm Hospital in Maadi (private) 

Dream And Consulting  

International Medical 

Engineering (Ahmed 

Bahgat)  

Operating room floors Dream And Medical Center 

Medical Technical System Libyan Jamahiriya Operating room floors 
Al - Zawia Hospital 

in Al-Jamahiriya 

International Medical 

Engineering (Ahmed 

Bahgat)

Dr. Ahmed Masood Operating room flooring Zagazig Clinic 

Dreamland Consulting

International India S.A. 

Medical

 (Ahmed Bahgat)

floors you are state Sonar Equipment Factory 

Safa Contracting Company 

Egyptian Office of 

Engineering 

Consultancy  

Operating room flooring Mansoura Medical Center 

Arab Contractors Dr. Hanan Anwar Operating theatres Ahmed Maher Hospital 

Arab Contractors Dr. Hanan Anwar Operating theatres Amira Hospital 

Dreamland Consulting

International Medical 

Engineering

 (Ahmed Bahgat)

Operating room flooringDreamland Baktober Hospital

-----------Medical Center Department Full intensive care suite
Arab Contractors

 Medical Center



-----------Hospital AdministrationOperationsNile Badrawi Hospital

----------Hospital AdministrationOperations
Al , Palm Hospital in 

Al , Maadi Phase

---------Jake General ContractingGRABO Fennell FloorsHermel Hospital

----------Arab Contractors Branch in the first floor you are a nurseAcademy of Arts

CairoAnd a helicopter.

---------OwnerReber and Fenil FloorsDreamland Hospital Stage 4

---------Arab Contractors Branch Reber FloorsSupreme Press Center

---------
Nasr City Branch of 

Arab Contractors
Linium flooring Cairo University Central Library

---------Reber FloorsBasyut Cultural Center

---------Reber FloorsBeni Suef Cultural Center

--------- Mahmoud to snell Beni Obeid Hospital 

---------Engineering Companyto snell Crisis Management Building 

---------OwnerFenel Floors MRI unit

---------OwnerFenel Floors You StateAl , Agrain Hospital 

---------OwnerFenel Floors You StateAl , Hilmiyya Military Hospital

---------OwnerFire-resistant rapper floorsPrincely presses



---------Owner Rber FloorsDamerdash Hospital

--------- Reber FloorsCarton Pucktober Factory 

---------Addis Petroleum ServicesReber Floors
Addis Petroleum

Services Company

---------
Al Hilal Health Insurance 

Hospital in Manufiya
Fenel Condactive Floors

Al Hilal Health Insurance

 Hospital in Manufiya

---------

Arab Contractors - 

Maintenance of Palaces 

and Monuments

Fenel Floors
Medical Center 

for Arab Contractors

---------OwnerFenel, you're a state.
Mansoura Petroleum

 Company Building

---------to snell International Peace Hospital

---------Fenel JamratMall of The Arabs

Muharram Bakhum
Blessings for Indias

 and Contracting
Fenel JamratSohag National Bank

Ownerto be raised Dental Clinic in Maadi

Ownerto be raisedAl , Beshear School

Yathrib Contracting

 Company
Vinyl Jamrat

Al , Tappah Hospital in

 Sayyida Zainab

Owner/Petro Gas HospitalVinyl JamratPetro Gas Dental Clinics

OwnerVinylNursery in Happy Zahra Maadi

 Medical Academy for 

Training 

and Consulting

to be raisedmedical academy training room

Owner osm companyto be raisedOsm Company Building Room



Owner / Amjad Schoolto be raisedAmjad School

Recon Egypt CompanyVinyl JamratFennell Supply

OwnerVinyl WallsAl , Obour Hospital

Hajj /Owner Health 

Insurance Authority
Fernell JamratAl , Muqattam Hospital

Al , Numan Contracting

 Company
Vinyl Jamrat

Scientific Exploratory

 Center in Suez

Al , Hilal Health

 Insurance Hospital 
Fennell (second stage)

Al , Hilal Health 

Insurance Hospital

Al , Badr Contracting 

Company
Vinyl JamratAgricultural Hospital Stage 2

Hasan Allam Sons

 Company
Vinyl Jamrat

The puppet theater 

at the threshold.

Cairo Branch of Arab 

Contractors
VinylCinema Institute 

Al , Tabark Company for 

Hinduization 

and Contracting

Vinyl JamratBanha Health Insurance Hospital

Cairo Branch of Arab

 Contractors
Reber ArtigoMinistry of Finance Building 

Aman Engineering and 

Contracting 

Company

Fenel Condactive Jamrat
Outpatient clinics at The

 Air Force Hospital in Abbasiya

Baish Misr CompanyFenel, your state is embers.Abu Zaabal Factory 

Baish Misr Company
Fenel You State 

Condactive Jamrat

Al- Al-Alloub College 

Laboratory Building Kafr Al , 

Sheikh

Amlak CompanyFenel Stadiums
The lounge covered

 with two piles

Lotus Construction Co.Fenel Jamrat
ABC Bank Sultan Hussein

 Branch - Alexandria 



OwnerFenel Jamrat
Al-Rawad Hospital 

- Al-Maadi Al-Jadida

OwnerFenel JamratAl , Muqattam Hospital

OwnerFenel Jamrat
IT Chamber of Egypt 

Consulting - Maadi

Arab contractors 

maintenance of 

palaces and monuments

Fenel Jamrat Polish People 's Assembly

Speed Company
GAMRAT's Fenel 

Condactive Floors

Health Insurance 

Clinics in New Egypt

Owner
GAMRAT's Fenel 

Condactive Floors
Medical College of Bor Said

Arab contractors 

maintenance of palaces

 and monuments

Fenel Condactive Tiles

OwnerFanel Anti-State by Gamrat

Yathrib Contracting

 Company

Fenel Condactive

 Rollers of Embers

Speed Company
Fenel Anti-State 

and Condactive

Beekeeper Company
Fenel Anti-State 

and Condactive

OwnerFenel Condactive Rollat

Shalabi Public Contracting 

and Real Estate

 Development

Fenel Condactive and You State

Shalabi Public Contracting 

and Real Estate

 Development

Fenel Condactive

Beekeeper Company Fenel Condactive

Cairo Branch of Arab 

Contractors
Fanel produced by GAMRAT



OwnerFenel, you're a state.

Owner
Fenel, you're a state.

Fenel Condactive

OwnerSons of 

Hassan Allam
Fenel Condactive

Sons of Hassan AllamFenel, you're a state.

Nile Valley International

 Company
Fenel, you're a state.

OwnerFenel, you're a static left.

Lotus ConstructionFenel, you're a static left.

Sons of Hassan Allam 

Company

 & Siak Company

Supply and install Fenel 

Korean slabs from HANWHA

OwnerFenel Condactive GERFL

االستشارياسم  المقاولبيــان مـا تنفيذهاسـم المشروع

مستشفى المبرة بالزقازيق

أرضيات غرف العمليات والعناية 

المركزة واالفاقه و حجره 

األطفال المبتسرين

احمد مسعود/ د الشركة العالمية للتجهيزات الطبية

عيادات المبرة بالزقازيق
أرضيات غرف العمليات وغرف 

العالج باإلشعاع
احمد مسعود/ د  عواد/ الحاج 

د احمد مسعودعواد:  الحاج أرضيات غرف العملياتمستشفى أبو كبير

احمد مسعود/  د عواد: الحاج أرضيات غرف العملياتعيادة المنزلة

مستشفى المقطم  للتأمين الصحي
أرضيات غرف العمليات 

وملحقاتها
احمد مسعود/ د شركه عبد الحميد فؤاد

مستشفى حلوان للتأمين الصحي 

بالدقي
احمد مسعود/ د شركه عبد الحميد فؤادأرضيات غرف العمليات

االرضيـــــات الفنيل 



احمد مسعود/ د مانع شحا ته: مأرضيات فرف العملياتعيادات حلوان للتأمين الصحي

 )مستشفى أبو الريش لألطفال  

(اليابانية 
----------شركه كاجيما اليابانيةأرضيات غرف العمليات

مستشفى الحسين
أرضيات االفاقه والعناية المركزة 

والمبتسرين
------------احمد أبو النور: م

أبو بكر/ د الشركة العالمية للتجهيزات الطبيةأرضيات غرف العملياتمستشفى الكوادى

وزاره الصحةحلمي الجزائري: مأرضيات غرف العملياتمستشفى الجلدية بالسيدة زينب

 6 أكتوبر بمدينه 6مستشفى 

أكتوبر

أرضيات غرف العالج الطبيعي 

وغرف العمليات
المالكشركه ناب كونتراكت

 أكتوبر للتأمين 6مستشفى 

الصحي
احمد مسعود/ دشركه عبد الحميد فؤادأرضيات غرف العمليات

مستشفى شبين الكوم
 6أرضيات المستشفى بالكامل 

أدوار فنيل عادى
احمد مسعود/ دشركه أل فراج للتجهيزات الطبية

كليه العلوم بالفيوم
أرضيات فنبل عادى بكامل أدوار 

الكلية
أداره الهندسية للكلية-----------

وزاره الصحةانور بعيزق/الحاج أرضيات غرف العملياتمستشفى الفيوم العام

--------شركه ميديكيبأرضيات غرف العملياتمعهد ناصر

مستشفى أبو الريش لألطفال 

التأمين الصحي
احمد مسعود/ دشركه عبد الحميد فؤادغرف العمليات

وزاره الصحةشركه الحمد للمقاوالتأرضيات غرف العملياتمستشفى الحوامديه

 )مستشفى النخيل بالمعادى 

(خاصة 
الجهة المالكةأرضيات غرف العمليات

دريم ألند لالستشارات(احمد بهجت )العالمية للهندسة الطبيةأرضيات غرف العملياتالمركز الطبي  لدريم ألند

_____________العربية للمقاوالتأرضيات غرف أال جهزهمعهد السمع والكالم بامبابه



مستشفى الزاويا بالجماهيرية 

اللبيه
المنظومة الفنية الطبيةالجماهيرية الليبيةأرضيات غرف العمليات

(احمد بهجت )العالمية للهندسة الطبية الدكتور احمد مسعودارضيات غرف العملياتعيادة الزقازيق

دريم الند لالستشارات(احمد بهجت )العالمية للهند سه الطبية ارضيات انتى ستاتيكمصنع اجهزة السونار

شركة الصفا للمقاوالتالمكتب المصرى لالستشارات الهندسيةارضيات غرف العملياتالمركز الطبى بالمنصورة

المقاولون العربالدكتورة حنان انورغرف العملياتمستشفى احمد ماهر

المقاولون العربالدكتورة حنان انورغرف العملياتمستشفى االميريه

دريم الند لالستشارات(احمد بهجت)العالمية للهندسة الطبية ارضيات غرف العملياتمستشفى دريم الند باكتوبر

-----------ادارة المركز الطبىجناح كامل للعناية المركزةالمركز الطبى بالمقاولون العرب

-----------ادارة المستشفىعملياتمستشفى النيل بدراوى

مستشفى النخيل بالمعادى 

المرحلة
----------ادارة المستشفىعمليات

---------جيك للمقاوالت العموميةGRABOارضيات فنيل مستشفى هرمل

المقاولون العرب فرعارضيات انتى  استاتيك

القاهرةوخارسنة هيلكوبتر

مستشفى دريم الند المرحلة 

الرابعة
---------المالكارضيات ربر وفنيل

المقاولون العرب فرع

مدينة نصر

---------المقاولون العرب فرع مدينة نصرارضيات اللينيليومالمكتبة المركزة جامعة القاهرة

---------ارضيات ربرالمركز االعلى للصحافة

----------اكادمية الفنون



ارضيات ربرالمركز الثقافى باسيوط

ارضيات ربرالمركز الثقافى بنى سويف

الحاج محمودفنيلمستشفى بنى عبيد

الشركة الهندسية

حسن الدرة

المالكأرضيات فنيلوحدة الرنين المغناطيسى

المالكأرضيات فنيل أنتى ستاتيكمستشفى الزراعين

المالكأرضيات فنيل أنتى ستاتيكمستشفى الحلمية العسكرى

المالكأرضيات ربر مقاومة للحريقالمطابع األميرية

المالكأرضيات ربرمستشفى الدمرداش

 ارضيات ربر مصنع كارتون باكتوبر

اديس لخدمات البترولارضيات ربرشركة اديس لخدمات البترول

مستشفى الهالل للتأمين الصحي 

بالمنوفية
مستشفى الهالل للتأمين الصحي بالمنوفيةارضيات فنيل كونداكتيف

ارضيات فنيلالمركز الطبي للمقاولون العرب
صيانة القصور – المقاولون العرب 

واالثار

المالكفنيل انتي ستاتيكمبنى لشركة منصورة البترول

فنيلمستشفى السالم الدولي

فنيل جمراتمول العرب

فنيلمبنى إدارة األزمات



محرم باخومالتبارك للهندس والمقاوالتفنيل جمراتالبنك االهلي سوهاج

المالكربرعيادة اسنان بالمعادي

المالكربرمدرسه البشاير

شركه يثرب للمقاوالتفينيل جمراتمستشفي الطلبه بالسيده زينب

مستشفي بترو جاس/المالكفينيل جمراتعيادات اسنان بترو جاس

حضانه بي هابي بزهراء 

المعادي
المالكفينيل

قاعات تدريب باالكاديميه  

الطبيه
 االكاديميه الطبيه للتدريب واالستشاراتربر

osmالمالك شركه ربرosmغرفه مبني شركه 

مدرسه امجاد/ المالك ربرمدرسه امجاد

شركه ريكون ايجيبتفينيل جمراتتوريد فينيل

المالكفينيل حوائطمستشفي العبور

المالك/ هيئه التامين الصحي الحج (مرحله ثانيه)جمرات فينيل مستشفي المقطم

المركز العلمي االستكشافي 

بالسويس
شركه النعمان للمقاوالتفينيل جمرات

مستشفي الهالل للتامين الصحي 

شبين
مستشفي الهالل للتامين الصحي شبين(مرحله تانيه )فينيل 

شركه البدر للمقاوالتفينيل جمرات2مستشفي الزراعين مرحله 

شركه ابناء حسن عالمفينيل جمراتمسرح العرائس بالعتبه

المقاولون العرب فرع القاهرهفينيلمعهد السينما



شركه التبارك للهندسه و المقاوالتفينيل جمراتمستشفي بنها للتامين الصحي

ربر ارتيجومبنى وزارة المالية
المقاولون العرب                               

        فرع القاهرة

العيادات الخارجية بمستشفى 

القوات الجوية بالعباسية
شركة االمان للهندسة والمقاوالتفنيل كونداكتيف جمرات

شركة بايش مصرفنيل انتي ستايتك جمراتارضية بمصنع ابو زعبل

مبنى المعامل بكلية العلوب كفر 

الشيخ

فنيل انتي ستاتيك كونداكتيف 

جمرات
شركة بايش مصر

شركة امالكفنيل مالعبالصالة المغطاة بشبين الكوم

 فرع السلطان حسين ABCبنك 

االسكندرية– 
شركة لوتس لالنشاءاتفنيل جمرات

المعادي – مستشفى الرواد 

الجديدة
المالكفنيل جمرات

المالكفنيل جمراتمستشفى المقطم

 بشركة مصر ITغرفة 

المعادي- كونسلت 
المالكفنيل جمرات

المقاولون العرب صيانة القصور واالثارفنيل جمرات بولنديمجلس الشعب

عيادات التأمين الصحي بمصر 

الجديدة

ارضيات فنيل كونداكتيف من 

GAMRATانتاج 
شركة سبيد

كلية الطب ببور سعيد
ارضيات فنيل كونداكتيف من 

GAMRATانتاج 
المالك

المقاولون العرب صيانة القصور واالثارفنيل كونداكتيف بالطاتالمركز الطبي المرحلة الثالثة

المالكGamratفنيل انتي ستاتيك من مستشفى ابو السعود بالمنيا

مستشفى اطفال مصر مرحلة 

ثالثة

فنيل كونداكتيف روالت من 

جمرات
شركة يثرب للمقاوالت

شركة سبيدفنيل انتي ستاتيك وكونداكتيفمستشفى البحوث بالمقطم



شركة النحالفنيل انتي ستاتيك وكونداكتيفمستشفى المقطم

المالكفنيل كونداكتيف روالتمستشفى النخيل بالمعادي

شلبى للمقاوالت العموميه والتنميه العقاريهفنيل كونداكتيف وانتي ستاتيكمستشفى سانت كاترين

شلبى للمقاوالت العموميه والتنميه العقاريهفنيل كونداكتيفمستشفى طابا

شركة النحالفنيل كونداكتيفمستشفى شبرا

المقاولون العرب فرع القاهرةGAMRATفنيل من انتاج معهد السينما المرحلة الثالثة

مقر بشركة المجموعة الهندسية 

SEGالمتخصصة 
المالكفنيل انتي ستاتيك

المالكفنيل انتي ستاتيكمستشفى نقابة المعلمين ببنها

المالكفنيل كونداكتيفمركز الكلى بجامعة المنصورة

  shlumbergerمشروع 

 أكتوبر6بمدينة 
ابناء حسن عالمفنيل كونداكتيف

ابناء حسن عالمفنيل انتي ستاتيكمطار بير عريض الحربي

مستشفى الصحة النفسية بجامعة 

طنطا
شركة وادي النيل الدوليةفنيل انتي ستاتيك

مستشفى مبارك الخيري 

بالقناطر
المالكفنيل انتي ستاتيك تاركت

بنك قناة السويس

فرع التجمع الخامس

 ERC Refineryمشروع  

المرحلة الثانية

توريد وتركب فنيل بالطات 

HANWHAكوري من 
شركة سياك& شركة ابناء حسن عالم 

لوتس لالنشاءاتفنيل انتي ستاتيك تاركت



المالكGERFLORفنيل كونداكتيف مستشفى السلمي بالمنصورية

مباني الوزرات بالعاصمة 

االدارية الجديدة
شركة سياكGERFLORفنيل 

فندق القوات المسلحة بالعلمين 

الجديدة
الشروق للمقاوالت العموميةTARKETTفنيل 

مباني الوزارت بالعاصمة 

االدارية الجديدة
اسكندرية لالنشاءاتTarkett primo SDفنيل 


