




مـــن نحـن
نشأت خاطر سبورتس منذ عام 1987 

وتخصصت في األنشطة الرياضية ابتداًء 
بتوفير األدوات واألجهزة الرياضية التي تلبي 

رغبات عمالئنا، وقد توسعت الشركة في 
األنشطة الرياضية حيث احتلت مكان الريادة 

في إنشاء وتجهيز المالعب الرياضية بأكبر 
االستادات واألندية والجامعات والمدارس 

والمنشآت السياحية والمنتجعات السكنية.

فبالتعاون مع أفضل الشركات العالمية 
استطاعت  خاطر سبورتس أن تصبح االختيار 

األول لكل من يرغب في إنشاء مالعب 
رياضية متميزة. وتفتخر خاطر سبورتس بأن 

لديها أفضل المهندسين والفنيين وفرق 
العمل القادرة على القيام بمهامها بأفضل 

جودة مطابقة للمواصفات والمعايير 
الدولية. 

وبعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار 
أكثر من ثالثين عامًا قررت التوسع إقليميًا 

لكي تكون المطور الرياضي ذو المصداقية 
في المنطقة العربية و أفريقيا. وبدأت 
المجموعة في التوسع في خدماتها 
لتشمل االستشارات والتطوير الرياضي 

والصناعة لتقديم الحلول المتكاملة لخلق 
بيئة جاذبة ومحفزة لممارسة الرياضة 

وتحقيق البطوالت.

ومن أهم البطوالت التي شاركت بها 
شركة خاطر سبورتس:

• بطولة كأس األمم األفريقية 2019
• كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 

)FIBA( 2017 سنه عام
• كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 

)FIBA( 2009 سنة عام
• بطولة كأس  األمم األفريقية 2006

لتنا سا رؤيتنار
 رســالتنا: انطالقا من اهتمامنا بالمســؤولية المجتمعية

و إيمانًا بأهمية الرياضة نســعى إلى جعل االشــخاص 
أكثر لياقة من خــالل توفير الحلول الرياضية  

المتخصصة التي تحســن من األداء المجتمعي.

ان نحمــل راية الصدارة كخبراء ذو مصداقيه 
في تقديم الحلــول الرياضية المتكامله.



أرضيات
الصاالت المغطاة

مالعـــب
 كــــرة القــــدم

المقاعـــد 
والمدرجــــــات

مالعب مفتوحة 
متعددة األغراض

مضمـــار
 ألعـــاب القـــوى

مـــالعب
التنـــــــــس  

حمامــــــات 
السباحــــــة

مناطـــق
 ألعــاب األطفـــــال

شاشـات العـرض
 و لوحـات النتائـج

ــات ــات والخدمـــــ المنتجـــ

تاريخ طويل من 
النجاح في إنشاء 
وتطوير المالعب 

الرياضية

معدات اللياقة البدنية
و تجهيزات الجيـــم

مالعب
 االسكواش



مالعب كــــرة القــــدم

تقدم خاطر ســبورتس مالعب كرة القدم بشــكل متكامل يشــمل النجيل الطبيعي و الصناعي و الهايبرد 
وتوفــر أيضــًا تجهيــزات مالعب كرة القدم مثل مقاعد البدالء - راية الحكام - راية الزاوية - شــبك إيقاف 

األهــداف بجميع أحجامها و الشاشــات اإلليكترونية و مقاعد المدرجات.

أهـــــــم المـــالعــــب
- استاد برج العرب

- استاد الدفاع الجوى
- استاد جامعة األسكندرية

- اســتاد الكلية الحربية

- اســتاد الكلية الفنية العسكرية
- استاد الجونة
- النادي األهلي
- نادى الزمالك

استاد برج العرب

استاد جامعة األسكندرية



اســتاد هيئة قناة السويس

كمبوند رويال سيتي

الطبيعى  النجيل 

النجيــل الطبيعــى لديــه أعلــى المعايير والخصائص الوظيفية من حيث الجودة واألمــان واألداء والفاعلية والذى جعله المفضل 
على نطاق واســع من قبل الالعبين.

تفهمت شــركة خاطر ســبورتس كل هذه العناصر بعناية وقامت بتفيذه بشــكل متكامل من إعداد الطبقات والركائز الداعمة 
وأنظمــة الري والصرف المتكامل.

تمتلــك شــركة خاطر ســبورتس فريق عمل مزود بأحــدث التقنيات والميكنة التي تحافظ على جــودة النجيل الطبيعي على مدار 
العــام وفقــًا ألحدث التقنيات العلمية و برعاية المهندســين  المتخصصين.

الصناعي النجيل 

أصبحــت مالعــب النجيــل الصناعي أكثر شــعبية بفضل ما توفره من راحة وعدم تطلبها الكثيــر من الصيانة. وبفضل األبحاث 
وأعمــال التطويــر الهائلــة التي ُبِذلت لخدمة هــذا المنتج، أصبح من الواضح أن خصائص المنتج تعكــس خصائص النجيل الطبيعي 

مــن حيــث الشــعور وارتداد الكرة فضاًل عن توفيــر النجيل الصناعي فائدًة أخرى تتمثل في عدم تأثر قابليــة اللعب بتغير المناخ. 
اعتمــدت الفيفــا مؤخرًا بعض شــركات تصنيع النجيــل الصناعي اعتماًدا على خصائص النظام ومدى تشــابهه مع النجيل الطبيعي. 

وقد عقدت خاطر ســبورتس شــراكة مــع منتجي الفيفا المفضلين لجلب أعلــى المنتجات جودًة إلى عمالئنا الكرام.

تعــزز أنظمــة النجيــل الهايبرد خصائص قابلية اللعب علــى النجيل الطبيعي جنًبا إلى جنب مع متانة النجيل الصناعي وتســاعد 
األليــاف االصطناعيــة علــى تثبيت النجيل الطبيعي وحمايته لتحســين نموه وتقليل إصابات اللعــب وإطالة عمر مالعب النجيل 

الطبيعي.

)الهايبرد( النجيل 

استاد جامعة األسكندرية



مضمــار ألعاب القوى

تقــدم خاطر ســبورتس مجموعــة متنوعة من أنظمة األرضيات المطاطية لمضامــر الجري والقفز العالي ورمي القرص 
المعتَمــدة مــن الرابطــة الدولية التحادات ألعاب القوى. تعد أنظمتنا المطاطية معياًرا ألســطح المالعــب الرياضية في المنطقة.

توفــر خاطر ســبورتس مجموعة كبيرة ومتنوعة من متطلبات تجهيزات منافســات ألعــاب القوى و المعتمدة من االتحاد 
 الدولــى أللعــاب القــوى و منها لوح نقطة انطالق الالعبين )Starting Blocks( و معــدات الوثب الطويل و رمى القرص والجلة 

و الرمــح و الحواجــز و الوثب العالى والزانة والعديد من األدوات لالســتخدام التدريبى أو فــي البطوالت المحلية والدولية. 
باإلضافــة إلــى توفيرها نظام إلكتروني متكامل ووحدات تحكم لمســابقات العدو.

مضمار نادي الترسانة

وأهـــــم هــــــذه المـــالعــــب

نفذت خاطر ســبورتس مضمار ألعاب القوى للعديد من النوادى واالســتادات والفنادق والمدارس والجامعات

- استاد السالم
- استاد السويس

- استاد القاهرة

- استاد األسكندرية
- نادي الجزيرة

- نادي الترسانة



T-Cushion Plus T-CushionT-StandardSynthetic Turf

نادي العبور

مالعــب التـنـــــــس
يمكــن لعــب التنــس على مجموعة متنوعة من األســطح ذات الخصائص المختلفة والتي تؤثر بشــكل كبير في طريقة اللعب. 

ومــع ذلــك ينبغي أن يراعى في جميع هذه األســطح خصائص ارتداد الكرة والتوازن واالنزالق.
توفر خاطر ســبورتس مالعب النجيــل واألكريليك والمطاط والحمرة.

توفــر خاطر ســبورتس تجهيزات مالعــب التنس والتي تتوافق مع مختلف متطلبات مســابقات االتحادات الرياضية من كور 
معتمــدة و أعمــدة إنــارة و شــبك أهداف و مقاعد المدرجات و غيرها من أكبر العالمات التجاريــة العالمية في هذا المجال. 

باإلضافة إلى الشاشــات اإللكترونية حيث تحقق متعة مشــاهدة األحداث للجماهير في المالعب و إضافة  التشــويق للعبة.

- نادى بالتنيوم
- نادى مدينتى

- نــادى هاى الند القطامية
- جامعة نيو جيزة

- فندق الجاللة
- فندق فور سيزون

وأهـــــم هــــــذه المـــالعــــب

إنتركونتينتال فندق 



Bi-Power Sleeper 
Modified

النادي االهلي بالشيخ زايد

االتحاد المصري لألسكواشنادي النرجس

تضم خاطر ســبورتس فريًقا من الفنيين البارعين ذوي الخبرة الواســعة في مالعب االســكواش الذين ســبق لهم تنفيذ العديد 
من مالعب االســكواش التي أقيمت عليها مســابقات دولية. وذلك باســتخدام مواد فائقة الجودة بخبرة واســعة و أيادي ماهرة 

فتوصلت إلى تنفيذ ملعب االســكواش العالمي. 

نأخذ في اعتبارنا المشــكالت الصحية المتعلقة بأوجاع المفاصل ولذلك نســتخدم نظام أرضيات مصمم هندســيا ومبطن 
بالمطــاط مــن تصميــم شــركة Prestige األمريكية مما يضمن توفير مزيد من المرونة والحفــاظ على امتصاص الصدمات وثبات 

ارتداد الكرة. 

تتعاون شــركة خاطر ســبورتس مع  McWil األمريكية ُمصنِّعة مالعب االســكواش المعتمدة من االتحاد الدولي لالســكواش 
لتوريــد الحوائــط الجاهزة و الحوائط الزجاجية وإكسســوارات التثبيت وتتعاون أيًضا مع شــركة Rebound  البريطانية لتزويدنا 

بطبقات البالســتر المعتمدة من االتحاد الدولي لإلســكواش.

مالعب االســكواش

نادي زد بارك

وأهـــــم هــــــذه المـــالعــــب

- الجامعــة االمريكية بالقاهرة
- نادي بتروسبورت

- فنــدق موفنبيك / الغردقة

- نادي سموحة
- نــادي الصيد / الدقي

- ميفيدا



بــدأت لعبــة البادل تنس كرياضة اجتماعية مرحة و ازدادت شــعبيتها علي مدار الســنوات االخيــرة حتي اصبح لها االتحاد الدولي 
للعبــة البادل FIP و بدأت في اتجــاه ان تصبح رياضة اوليمبية.

خاطر ســبورتس توفر مالعب عالية المســتوي مع نفاذية ممتازة للمياة، ســطح موحد، و ارتداد متوقع للكرة باســعار مناســبة 
للتشييد و الصيانة.

Kinda compound

Royal City Compound

مالعــب  البادل تنس

- كمبوند أي سيتي
- كمبوند رويال سيتي

- كمبوند كيندا
- مركــز المنتخبات المصرية - الهدف

- ديبلو الســاحل الشمالي

وأهـــــم هــــــذه المـــالعــــب



MW

T-Cushion Plus

T-Cushion

2S

النادي االهلي

نادي هليوبولس

تقدم خاطر ســبورتس المالعب المفتوحة متعددة األغراض لمالعب اليد و الطائرة و الســلة و غيرها بأنظمة أرضيات 
آمنة لالعبيــن و المعتمدة من االتحادات الدولية. 

توفــر خاطر ســبورتس أنواع متعــددة من أنظمة األرضيات المطاطية و األكريليك من كبــرى العالمات التجارية العالمية 
بمواصفــات عاليــة الجــودة تتميــز بمالئمتها مع طبيعة تغيرات الطقس من الحــرارة و الرطوبة العالية و ذلك طبقًا 

لمعاييــر الرياضــة العالمية و تتميز األنظمة بســهولة التنظيف و الصيانة.
كمــا توفــر خاطر ســبورتس جميع تجهيزات المالعب المفتوحــة متعددة األغراض من أهداف و كور معتمدة 

و أعمدة إنارة و شــبك . . . الخ.

مالعــب مفتوحــة متعددة األغراض

- القيادة اإلســتراتجية / العاصمة االدارية الجديدة
- نادي الزهور الرياضي

- رويال ميدوز
- نــادي الصيد / الدقي

- النادي األهلي / الشــيخ زايد
- نادي الرحاب الرياضي

- نادي سبورتنج الرياضي
- نادي 6 أكتوبر

- الجامعــة األلمانية / القاهرة

- نادي الخمائل
- جامعة المنيا 

- جامعة اسيوط 
- جامعة المنصورة

- جامعــة طنطا كلية تربية رياضية
- معهــد ضباط الصف ) مرحلة ثانية (

- المدرســة البريطانية / القاهرة الجديدة
- مدرسة الليسيه بلزاك

- جامعة النهضة / بني ســويف

وأهـــــم هــــــذه المـــالعــــب



HG

Stamina

Gymfit 50/60

Bi-Power Sleeper 
Modified

ستاد بنها الرياضي

ستاد برج العرب

مالعــب الصــاالت المغطاة

تقــدم خاطــر ســبورتس حلواًل متكاملــة من أنظمة األرضيات المصنعة من الفينيل أو المطاط أو األرضيات الخشــبية للصاالت 
المغطــاة مــن كبرى العالمــات التجارية العالمية والمعتمدة من االتحادات الدولية، حيث توفر هذه األنظمة مســتوى األمان 

األفضــل للرياضييــن و تناســب العديد من الرياضات ككرة الســلة و الكرة الطائرة و كرة اليد وأيضــًا الفنون القتالية كالمبارزة و 
غيرها. 

وتقدم خاطر ســبورتس جميع التجهيزات الالزمة للصاالت المغطاة من أهداف و شــبك و بورد كرة الســلة و غيرها
مــن كبرى العالمات التجارية.

- النــادي األهلي / الجزيرة
- وزارة اإلنتاج الحربي

- نادي الزهور الرياضي
- نــادي مدينة نصر الرياضي
- نادي هليوبوليس الشروق

- النادي األهلي للرياضة البدنية / الشــيخ زايد
- نادي طنطا الرياضي 

- نادي النرجس 
- الجامعة األمريكية

- جامعة أسيوط 
- جامعة المنصورة 

- اتحاد الشرطة الرياضي
- صالة المقاولون العرب

- الصالــة المغطاة باألقصر

ومن أهــم المشـــروعات

نفــذت خاطر ســبورتس مقاعد المدرجات داخل العديد من االســتادات في جميع أنحاء مصر حيــث تتميز مقاعدنا بالراحة
و بســهولة التنظيف وتصريف الســوائل و مقاومة أشــعة الشمس و مقاومة الحريق.

تتوفــر منها العديد من األلوان الجذابة لتناســب جميع األذواق.

المقاعــد والمدرجات

وأهـــــم هــــــذه المـــالعــــب

- نــادي هليوبوليس الرياضي / مصر الجديدة
- نادي هليوبوليس الشروق

- نادي بنها
- نادي 6 أكتوبر

- نادي مصر للتأمين
- الكلية الفنية العســكرية

- جامعة أسيوط 
- جامعة المنصورة

- كومباونــد القطامية هايتس 
- المســرح المكشوف / 6 أكتوبر

- كلية الهندســة / جامعة عين شمس



القريــة األوليمبية بالدفاع الجوي

القريــة األوليمبية بالدفاع الجوي
نادي المعادي

تقدم شــركة خاطر ســبورتس حمامات الســباحة األوليمبية ذو الهياكل الخرســانية و التي تنفذ بأحدث 
.)FINA( األنظمة و تحتوي على أنفاق محيطة بحمام الســباحة طبقًا لمواصفات االتحاد الدولي للســباحة

توفر خاطر ســبورتس أحدث المعدات الميكانيكية من كبرى الشــركات العالمية في مجال الطلمبات 
و الفالتر و اإلكسســوارات الالزمة لحمام الســباحة لضمان عمل حمامات الســباحة بكفاءة و أقل تكلفة 

للصيانة.
كما توفر شــركة خاطر ســبورتس نظام التقنية الحديثة ســابقة التجهيز إلى جانب توفير جميع التجهيزات 

الالزمــة إلقامــة البطوالت العالمية للســباحة مثل لوحات و منطات القفــز التي تعمل باللمس )Touch Pad( من 
شــركات معتمدة من االتحاد الدولي للسباحة.

حمامات الســباحة

ومن أهم حمامات الســباحة

- القريــة األوليمبية بالدفاع الجوي
- نادى المعادى واليخت

- نادى اإلســماعيلية الجديدة



ستاد القاهرة الدولي

وأهـــــم هــــــذه المـــالعــــب

 توفر خاطر ســبورتس مجموعة واســعة وأنواع متعددة من شاشــات العرض ولوحات التســجيل اإللكترونية التي تتوافق مع 
مختلف متطلبات المســابقات الرياضة. 

أصبحت شاشــات الفيديو باالســتادات والصاالت المغطاة والمنشــآت الرياضية مصدر تحقيق متعة مشــاهدة األحداث للجماهير 
في المالعب وإضافة التشــويق للعبة، باإلضافة إلى تحقيق عائدات مالية من خالل اســتخدامها لإلعالن والتســويق للرعاة.

تعتبــر اللوحــات اإللكترونية أحد المتطلبات الرئيســية في المســابقات الدولية والتي نصــت عليها االتحادات الدولية مثل اتحاد 
كــرة الســلة و اليــد و الغطس، و نظرًا لخبرتنــا المتميزة في هذا المجال فقد قمنا بإدارة بعض المســابقات والبطوالت العالمية.

- نــادي الصيد / الدقي
- نادي المعادى 

- نادي الصيد المصرى
- نادي الرحاب الرياضي

- نــادي الزمالك للرياضة البدنية
- النادي األهلــي الرياضة البدنية / الجزيرة

- النادي األهلي للرياضة البدنية / الشــيخ زايد

- الصالــة المغطاة برأس البر/ دمياط
- صالة نادي الشــركة الشــرقية للدخان » إيسترن كومباني «

- صالة دمنهور
- إســتاد الكلية الحربية
- األشغال العسكرية 

- جامعة المنيا
- جامعة أسيوط

شاشــات العــرض واللوحــات اإللكترونية



تقدم شــركة خاطر ســبورتس مجموعة من الحلول في تجهيز صاالت الجيم بداية من المعاينة ووضع تصور مالئم يتناســب 
مــع المســاحة واإلمكانيات إلى التجهيــز الكامل بأحدث األرضيات المصممة خصيصا لصاالت اللياقة البدنية. تمتلك شــركة 
خاطــر ســبورتس حصة كبيرة من الســوق المحلي في مجال توريد أحدث األجهزة والمعــدات الرياضية العالمية التي تالئم 

االســتخدام المنزلي أو التجاري وتشــمل ســيور الجري و األوربيتراك و معدات الجيم باإلضافة إلى العديد من المنتجات األخرى 
مثل األدوات  و اإلكسســوارات الرياضية و طاوالت التنس... إلخ. 

األجهــزة واألدوات الرياضية



 Al-Zohour Club

عالــم األطفــال مليئ بالمغامرات ومن المهم أن نوفر لهم مســاحة كافيــة لالنطالق وآمنة في نفس الوقت.

 توفر خاطر ســبورتس طبقة حماية قوية لكل من األســطح الخرســانية والحوائط. وأيضا تقوم بتوفير حلول آمنة لألســطح طبقا 
لطبيعــة كل ملعــب مغلــق أو مفتوح من المطاط المرن بألوان مختلفــة وجذابة  أو من النجيل الصناعي.

كما توفر خاطر ســبورتس العديد من ألعاب األطفال و أيضًا حوائط و ألعاب التســلق.
نفذت خاطر ســبورتس مناطق ألعاب األطفال للعديد من المؤسســات التعليمية واألندية.

ومــن أهم هذه المالعب

- نادي الزهور 
- نــادي هليوبوليس الرياضي

- حضانة جنيفر
- حضانة الليسية

- مدرسة القرية الذكية
- كومباونــد ماونتن فيو ۲ 

- فنــدق مكادى باالس / الغردقة

مناطــق ألعاب األطفال



 أنظمــة
األرضيــــات

أنظمة األرضيات المطاطية

أنظمة األرضيات األكريليك

أنظمة األرضيات الفينيل

أنظمة األرضيات النجيل

أنظمة األرضيات الخشبية

نقـــــدم أفضـــل الحلـــول 
الرياضية المتكاملة بأســلوب 

احتـــــــرافي غيـــر مسبــوق



MW

PRIMER

ELASTIC LAYER-SBR

PORE SEALER

COATING

TOP SEALER COAT

ISP

PRIMER

ELASTIC LAYER-SBR

PORE SEALER

TOP COAT

SP

PRIMER

ELASTIC LAYER-SBR

TOP COAT

SW

2S

HG

PRIMER

ELASTIC LAYER-SBR

PORE SEALER

COATING

TOP LAYER-EPDM

PRIMER

ELASTIC LAYER-SBR

TOP LAYER-FULL EPDM

PRIMER

ELASTIC LAYER

PORE SEALER

COATING

TOP LAYER-SEALER

 أنظمــــة
األرضيــــات المطاطيـــة

تتميــز األرضيات المطاطية الرياضيــة بنعومتها وقوة صالبتها
ومقاومتها في االســتعمال الخارجي والداخلي.

 توفــر هذه األنظمة درجة عاليــة من المرونة و الحماية، وأفضل 
مقاومــة ميكانيكية وكيميائيــة وتتميز بالعمر الطويل.



T-Cushion 
Plus

OVERLINE

GLOSSCOAT

2 PRECOAT

5 UNIRUBBER

ACRYLIC RESURFACER

ACRYLIC PRIMER

SUB-BASE

T-Cushion 

OVERLINE

GLOSSCOAT

 2 PRECOAT

3 UNIRUBBER

ACRYLIC RESURFACER

ACRYLIC PRIMER

SUB-BASE

T-Standard

OVERLINE

GLOSSCOAT

2 PRECOAT

ACRYLIC RESURFACER

ACRYLIC PRIMER

SUB-BASE

Gymfit 50/60

Stamina

Extreme 80 

TOP LAYER WITH PUR SURFACE

TECH SURFACE
 WEAR LAYER

GLASS FIBER 
REINFORCEMENT

GLASS FIBER 
REINFORCEMENT

CLOSED-CELL FOAM

TECH SURFACE WEAR LAYER

GLASS FIBER 
REINFORCEMENT

COMPACT BACKING

COMBINED FOAM 
BACKING

نظمة أ
األرضيات 
األكريليك

نظمة أ
األرضيات  

الفينيــل

أنظمــة األكريليك المتعددة األلوان و المســتعملة في 
المالعب الخارجية تمنح الالعبين تجربة االســتمتاع 

بالجــودة والراحة التي تدوم طويًلا.

تحتــوي األنظمة على بنيــة مرنة بفضل طبقة المطاط 
الســائل إذ يســتجيب هذا النظام المتعدد الطبقات 

ديناميكًيــا إلى تأثير الجســم ويقلل من معاناة الالعبين 
من الحمل الواقع علــى الركبتين والكاحلين.

تســتخدم أرضيات الفينيــل للصاالت المغطاة الرياضية،
حيث أنها توفــر خصائص االرتداد الثابت للكرة.

يوفــر الفوم الذى يتكون منــه أرضيات الفينيل امتصاص عاٍل 
للصدمــات  لحماية وأمان أقــدام ومفاصل الالعبين وتقلل 

من مخاطر إصابتهم.

تحقق أنظمتنا مستوى متوازن من االحتكاك مما يسهل التغير 
السريع في االتجاه دون التعرض لالنزالق.



Sports 
Synthetic Turf

GRASS FIBRE- 
POLYETHYLENE

INFILL

BACKING

SUB-BASE

NATURAL SOIL

Hybrid Turf

NATURAL GRASS

REINFORCED 
SYNTHETIC FIBERS
SAND

SUB-BASE

NATURAL SOIL

GRASS 
FIBRE - POLYETHYLENE

BACKING

SUB-BASE

NATURAL SOIL

Natural Turf

NATURAL GRASS

SAND

PERFORATED 
DRAINAGE PIPE

NATURAL SOIL

SUB-BASE
NATURAL WOOD

PLYWOOD

SLEEPERS

RUBBER PADS

Bi-Power Sleeper 
Modified

نظمة أ
األرضيات

لنجيل ا

النجيل الطبيعــى والصناعى و النجيل )الهايبرد(
من أهم متطلبات مالعب كرة القدم الخماســية
و القانونيــة لما لديهــا من خصائص اآلمنة لالعبين.

نظمة أ
األرضيات
الخشــبية

تســتخدم األرضيات الخشبية في مالعب االسكواش 
ومالعب الصــاالت المغطاة )الكرة الطائرة واليد وكرة 

الســلة( حيث تتميز بالعمر الطويل وســهولة الصيانة  ولها 
قــدرة عالية فى امتصاص الصدمات.



األستادات
ملعب متعدد األغراض1998استاد الفيوم  

الصالة المغطاة1999استاد كلية الدفاع الجوي

ملعب كرة القدم للملعب الرئيسي2000استاد عجرود

مضمار ألعاب القوى1998 / 2001 /2002استاد الكلية الحربية
عدد 2 ملعب سكواش - 1ملعب زجاجى

صالة اإلعداد البدني )صالة مغلقة )
ملعب النجيل الطبيعي بالملعب الفرعي

ملعب النجيل الطبيعي البطل احمد عبد العزيز
لوحة نتائج للمسابقات األوليمبية والدولية

لوحة نتائج حمام السباحة 

تطوير استادات بطولة االمم االفريقية
االسكندرية – االسماعلية – بورسعيد – الكلية 

الحربية  

مضمار ألعاب القوى2005

2005 / 2020استاد برج العرب

أرضيات فنيل لغرف اللعبين و الممرات 
مضمار ألعاب القوى للملعب الرئيسي

ملعب النجيل الطبيعي للملعب الرئيسي
ملعب النجيل الطبيعي لمالعب التدريب

عدد 2 مضار ألعاب القوى لمالعب التدريب
أرضيه خشب لعدد 2 صاله مغطاه

ملعب النجيل الطبيعي2005استاد قيادة وحدات الصاعقة

4 مالعب اسكواش2007 / 2014استاد القاهرة
مضمار ألعاب القوى

مضمار ألعاب القوى 2008 / 2018 / 2020 استاد الدفاع الجوي
ملعب النجيل الطبيعي للملعب الرئيسي
ملعب النجيل الطبيعي للملعب الفرعى

مجمع حمامات السباحة

تطوير استادات بطولة العالم للشباب
حرس الحدود - الكلية الحربية–استاد القاهرة  

مضمار ألعاب القوى2009 / 2019
ملعب كرة القدم نجيل طبيعى

مضمار ألعاب القوى2009تطوير استاد بنى سويف

مضمار ألعاب القوى2009استاد سوهاج الرياضي

مضمار ألعاب القوى2011استاد أسوان الرياضي

2015 / 2012استاد بنها الرياضي

كراسي المدرجات
مضار ألعاب القوى

تجهيز غرف المالبس
لوحة نتائج المسابقات

ملعب كرة القدم للملعب الرئيسي
ملعب كرة القدم للملعب الفرعي

مضمار ألعاب القوى2013استاد المنيا الرياضي

ملعب كرة القدم الرئيسى2013استاد العريش

حمام سباحة أوليمبى2015استاد شرم الشيخ 
لوحة نتائج المسابقات

أجهزة توقيتات للسباحة

مضمار العاب القوى 2017استاد جامعة االسكندرية 
عدد 2 ملعب متعدد االغراض

ملعب كرة القدم نجيل طبيعى

لوحات نتائج2013استاد المدرسة العسكرية - السويس
نظام كاميرات المراقبة

مضمار العاب القوى2017استاد الوادى الجديد 

ملعب كرة القدم قانونى نجيل طبيعى2017استاد الجونة 

تطوير استادات بطولة االمم االفريقية
 االسكندرية – االسماعلية – السويس -  

السالم

مضمار العاب القوى2019

عدد 2 ملعب متعدد 2020استاد كفر الشيخ
عدد 2 ملعب تنس حمرة

عدد 2 ملعب تنس
ملعب كرة القدم 

ملعب اسكواش 
ملعب كروكية 

صاالت االلعاب القتالية

مضمار العاب القوى 2020 - 2022استاد هيئة قناة السويس
ملعب كرة القدم القانونى

عدد 2 لوحة نتائج و توقيتات الكترونية
المدرجات المعدنية و وحدة الحكام

عدد 2 ملعب اسكواش2021 استاد كفر الشيخ 

عدد 2 ملعب اسكواش2021 استاد بنها 

عدد 2 ملعب اسكواش2021 استاد المنوفية 

ملعب كرة القدم طبيعى 2021استاد البنك االهلى
مضمار المشى 

كراسى المدرجات

عدد 2 ملعب كرة القدم قانونى2022استاد االشغال العسكرية 
عدد 2 مضمار جرى 

مضمار العاب القوى



االندية
2001/1997نادى هليوبوليس - مصر الجديدة 

2017 / 2016/2008
2020/ 2019

عدد 1 ملعب كرة اليد
عدد 3 مالعب كرة السلة
عدد 2 ملعب كرة طائرة

عدد 2 ملعب خماسى
عدد 2 مالعب متعدد االغراض

عدد 1 مضمار العاب القوى
عدد 5 مالعب اسكواش

الند سكيب حول حمام السباحة
ارضيات منطقه االطفال

تطوير 6 مالعب كرة السلة - كرة اليد- كرة 
الطائرة 

مضمار الدراجات
كراسى الصاله المغطاة

1998/ 2006/2003/2000نادى الصيد - الدقى
2020/ 2014/2010

مضمار ألعاب القوى
عدد 2 ملعب اسكواش

ارضيات خشب 6 مالعب  اسكواش
ملعب كرة قدم خماسى وتنس و متعدد

عدد 3 مالعب سلة
لوحة نتائج إلكترونية محمولة لكرة الماء

ارضيات منطقة االطفال
مسابقات السباحة - العاب الماء

لوحة نتائج وتوقيت وضوئية  

ملعب تنس1998 /2007/ 2014نادى 6 أكتوبر
ملعب متعدد األغراض

عدد 6 مالعب اسكواش
كراسى الصالة المغطاة

 ملعب متعدد األغراض1998 / 2015 نادى القاهرة
ملعب كرة قدم خماسى نجيل صناعي

ملعب متعدد األغراض1998نادى هيئة قناة السويس

مالعب الصالة المغطاة1998 / 2002 / 2018نادى مدينة نصرالرياضى
عدد 2 ملعب اسكواش

مضمار العاب القوى

مضار ألعاب القوى1999المدينة الرياضية - العريش
ملعب كرة قدم نجيل طبيعى

لوحات نتائج2000 / 2009/ 2011نادى الرحاب الرياضى
عدد 2 ملعب كرة يد

عدد 2 ملعب كرة سلة
عدد 2 ملعب اسكواش

عدد 2 ملعب كرة طائرة
ملعب كرة قدم قانونى نجيل صناعى

عدد 4 ملعب تنس اكريليك

عدد 2 ملعب اسكواش2000نادى الرواد - العاشر من رمضان

مضار ألعاب القوى2000القرية األوليمبية المنطقة الغربية
مالعب الصالة المغطاه

ملعب اسكواش

2000 / 2008 / 2013 نادى الجزيرة الرياضى 
2020 / 2019 / 2018 /

عدد 2 ملعب كرة سلة ترتان
صالة الجيمانيزيوم رجالى - صالة السيدات

لوحات نتائج المسابقات 
عدد 2 ملعب كرة اليد

عدد 2 ملعب متعدد
عدد 2 ملعب سلة اكريليك

ملعب كرة القدم الخماسى
مضمار المشى

مضمار المشى الرئيسى
Crossfit ارضيات منطقة

ملعب كرة قدم قانونى

2001/ 2008 /2010/ نادى الزهور مدينة نصر
2013 /2012 

ملعب كرة يد 
عدد 3 ملعب كرة سلة

ملعب كرة طائرة 
أرضيات منطقة ألعاب األطفال

ملعب كرة قدم خماسى نجيل صناعي
عدد 6 ملعب اسكواش

مضمار ألعاب القوى
  صالة االعداد البدنى

مضمار المشى2007نادى نقابة المهندسين - 6 أكتوبر
عدد 2 ملعب كرة سلة

عدد 2 ملعب كرة طائرة
ملعب كرة قدم خماسى

ملعب متعدد األغراض ترتان2002 /2016/2011 نادى سبورتنج
ملعب تنس اكريليك

ارضيات منطقة االطفال

لوحات نتائج2002 / 2014النادى االهلى مدينة نصر
مالعب كرة اليد

مضار ألعاب القوى
ملعب كرة قدم قانونى

ملعب كرة قدم خماسى

عدد 5 ملعب كرة يد2002 / 2007 / 2019نادى هليوبوليس - مدينة الشروق
مضمار ألعاب القوى

عدد 4 ملعب كرة سلة
عدد 5 ملعب كرة طائرة

ارضيات فنيل الصالة المغطاة
كراسى المدرجات للصالة المغطاة

عدد 8 مالعب اسكواش
مضمار المشى 



الصالة المغطاة2002مديرية الشباب و الرياضة

صالة جمنزيوم2007  / 2016 نادى المقاولون العرب
ارضيات الفنيل الصالة المغطاة

كراسى المدرجات للصالة المغطاة

ملعب متعدد األغراض2003 / 2020نادى الحوار الرياضى - المنصورة
ملعب متعدد االغراض

مضمار الجرى

الند سكيب2003نادى شركة الشرق للتأمين

ملعب تنس 2004 / 2005نادى مصر للتأمين 6 اكتوبر 
ملعب خماسى

مضار ألعاب القوى
عدد 2 ملعب اسكواش
مالعب الصالة المغطاة

أرضيات منطقة ألعاب األطفال
كراسى المدرجات لملعب االسكواش                                                

2005/2002 / 2007النادى األهلى للرياضة البدنية - الجزيرة
 2017/
 2019/

ملعب كرة اليد
ارضيات الصالة المغطاة الرئيسية

عدد 2 لوحة نتائج الكترونية لكرة الماء
جهاز 24 ثانية

تجهيز صالة جمانزيوم2005مركز شباب  الهالل االحمر 

2006 / 2017نادى جزيرة الورد - المنصورة
2018

ملعب متعدد األغراض
رفع كفاءة عدد 2 ملعب المتعدد

مضمار المشى 

مضمار المشى2006نادى القرية الذكية
صالة أيروبيكس

ملعب كرة قدم خماسى2006مركز شباب الهجانة - مدينة نصر

لوحات نتائج2006 / 2011 / 2016نادى الزمالك الرياضى
أعمال الند سكيب

عدد 3 مالعب كرة سلة
عدد 2 ملعب كرة طائرة

عدد 2 ملعب كرة قدم نجيل طبيعى
ملعب متعدد األغراض

صالة المغطاة2007مركز شباب االقصر

ملعب خماسى2007 / 2008 نادى عرب غنيم - حلوان
صاالت المنازالت

عدد 2 ملعب اسكواش2008نادى البنك المركزى
ارضيات الصالة المغطاة

ملعب كرة قدم نجيل طبيعى

ملعب اسكواش2008 / 2012نادى الطيران المدنى - مصر الجديدة
عدد 5 مالعب تنس

ملعب متعدد األغراض
ملعب كرة قدم خماسى

ملعب كرة قدم نجيل طبيعى

نادى نادينا - فندق موفنبيك 
مدينة األنتاج االعالمى

عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى2008

مضمار المشى2009نادى القطامية جاردنز
ملعب متعدد األغراض

عدد 2 ملعب اسكواش2009نادى نقابة التطبيقيين 

عدد 8 مالعب تنس2009 /2011نادى مدينتى
عدد 2 ملعب كرة يد

عدد 4 مالعب كرة سلة
ملعب كرة قدم قانونى
عدد 4 مالعب كرة طائرة

عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى

عدد 2 ملعب تنس2009نادى هاى الند القطامية
عدد 2 ملعب اسكواش

عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى2009نادى نزل الشباب - األقصر

مضمار العاب القوى2009 / 2014ناد الصيد 6 أكتوبر
حمام سباحة أوليمبى
حمام غطس اوليمبى

لوحة نتائج للسباقات االولمبية
اجهزة توقيت

شاشة عرض للسباحة
نظام كاميرات المراقبة

عدد 3 مالعب سلة2010نادى المعادى القطامية
عدد 2 ملعب كرة طائرة

ملعب كرة قدم خماسى2010نادى الفراعنه - الهرم

صاالت االلعاب المغطاة2010صالة 6 أكتوبر 

صالة االلعاب المغطاة2010صالة الغردقة

صالة االلعاب المغطاة2010صالة شرم الشيخ

عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى2010نادى الشاعر - الهرم

ملعب كرة قدم قانونى2010مركز شباب األميرية

ملعب كرة قدم خماسى2012 / 2014 نادى سماش - القطامية
  مضمار الجرى

عدد 3 مالعب كرة قدم خماسى2012نادى الشمس الرياضى - مصر الجديدة

ملعب كرة قدم خماسى2012نادى السمان - المريوطية

عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى2012نادى Q - طريق األسكندرية الصحراوى



عدد 2 ملعب تنس2013نادى الزهراء - مدينة نصر
مضار ألعاب القوى

عدد 2 ملعب متعدد األغراض

عدد 2 ملعب تنس2013نادى المستقبل 
مضار ألعاب القوى

عدد 2 ملعب متعدد األغراض

ملعب كرة طائرة2013نادى شباب قطر 

ارضيات الصالة المغطاة2014 / 2015 / 2016النادى اإلجتماعى - الهايكستب 
عدد 3 ملعب متعدد األغراض

منطقة الندسكيب

مضمار ألعاب القوى2013مركز التنمية الرياضية - بشبرا الخيمة 
ارضيات الصاله المغطاه

ملعب كرة قدم قانوني
ملعب متعدد األغراض

عدد 4 ملعب تنس2013نادى ضباط الصف 
عدد 4 ملعب كرة يد
مضمار ألعاب القوى

عدد 4 ملعب كرة سلة
عدد 4 ملعب كرة طائرة

عدد 2 ملعب متعدد األغراض

عدد 3 مالعب اسكواش2013نادى زهراء - المعادى  

مضمار المشى2014 / 2015 / 2018مركز شباب الجزيرة 
عدد 4 ملعب كرة يد

مضار ألعاب القوى
عدد 5 مالعب اسكواش

ملعب اسكواش زجاجى
عدد 4 ملعب متعدد األغراض

عدد 2 ملعب كرة قدم قانونى

2016/2014/2002النادى األهلى - الشيخ زايد 
2020 / 2017

مضار الجرى
عدد 6 ملعب تنس حمرا

عدد 5 ملعب كرة يد
عدد 2 مالعب خماسي
عدد 2 ملعب كرة سلة

عدد 2 ملعب كرة طائرة
عدد 2 ملعب كرة قدم نجيل صناعى قانونى

عدد 8 مالعب اسكواش

ملعب كرة قدم خماسى2014نادى الطيران - المنيا 

ملعب تنس2014القرية الرياضية للقوات الجوية

عدد 2 ملعب اسكواش2015نادى الغابة 2015 

منطقة االحماء2015المركز االوليمبى - المعادى
مضار ألعاب القوى

عدد 2 ملعب تنس2015القرية االوليمبية - شرم الشيخ
عدد 4 ملعب اسكواش

مضمار المشى2015نادى تيوليب بالنرجس 
صالة المنازالت

عدد 2 ملعب تنس
عدد 3 ملعب اسكواش

عدد 2 ملعب متعدد األغراض
عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى

عدد 2 ملعب كرة يد2012 / 2015نادى بالتينيوم
عدد 2 ملعب كرة سلة

عدد 2 ملعب الكرة الطائرة
عدد 3 مالعب كرة قدم خماسى

ملعب تنس2015 / 2016نادى الفيروز - اإلسماعيلية الجديدة 
مضمار المشى

ملعب كرة سلة
مضار الدراجات

عدد 2 حمام سباحة
عدد 2 ملعب اسكواش

ملعب خماسى
صاالت المنازالت والجيم

ملعب كرة قدم قانونى نجيل صناعى

مضمار العاب القوى 2015 / 2016المركز االوليمبى بالمعادى   
منطقة االحماء

حمام سباحة اوليمبى

مضمار الجرى2015نادى طنطا الرياضى   
لوحة نتائج

عدد 8 مالعب اسكواش2016 / 2018نادى سموحة الرياضى 
رفع كفاءة عدد 9 مالعب اسكواش

عدد 2 ملعب كرة قدم نجيل صناعى2016نادى رؤية الرياضى 

ملعب كرة سلة2016نادى نوبار الرياضى 

ملعب سلة 2016نادى هومنتمين نوبار الرياضى

ملعب تنس2016 / 2017نادى إدارة دار الوقود 
ملعب سلة

ملعب الطائرة
مضمار ألعاب القوى

عدد 3 ملعب كرة قدم خماسى

ملعب كرة قدم خماسى2016نادى كوم امبو - اسوان

لوحات نتائج إلكترونية 2016نادى هيئة قناة السويس 

لوحات نتائج إلكترونية2016الصالة المغطاة برأس البر ” دمياط” 



لوحات نتائج إلكترونية2016نادى المعادى 
جهاز 24 ثانية

نادى الشركة الشرقية للدخان “إيسترن  
كومبانى

عدد 3 لوحات نتائج إلكترونية2016
عدد 2 لوحة فيديو

ملعب الكرة الطائرة2016نادى الشرطة 
مضمار ألعاب القوى

جميع تجهيزات الصالة المغطاة 2016الصالة المغطاة - بورسعيد
األعمال االنشائية واألرضيات

عدد 4 مالعب اسكواش2016نادى بتروسبورت - التجمع الخامس 

مضمار ألعاب القوى2016نادى الترسانة الرياضى 

مضمار الجرى2017نادى وست سيتي كلوب 
عدد 2 ملعب كرة يد

عدد 3 مالعب كرة سلة
عدد 2 ملعب الكرة الطائرة

عدد 1 ملعب كرة قدم خماسى
ملعب كرة قدم نجيل طبيعى قانونى

 النادى األهلى للرياضة البدنية - 
مدينة نصر 

عدد 5 مالعب كرة يد2017
مضمار الجرى

عدد 5 مالعب تنس2017نادى جاردينيا 
مضار ألعاب القوى

عدد 2 ملعب اسكواش
ملعب كرة قدم نجيل طبيعى

عدد 4 مالعب ثنائى ) طائرة+ سلة)
عدد 3 مالعب كرة قدم خماسى 

ملعب الباتيناج
ملعب المتعدد االغراض

مضمار العاب القوى2017نادى رويال ميدوز
ملعب كرة قدم خماسى

ملعب تنس2017نادى ديار
ملعب كرة قدم خماسى

مضمار العاب القوى

عدد 2 ملعب خماسى2017نادى اولمبيا سبورت – دمياط  
ملعب تنس 

ملعب متعدد
مضمار جرى

ملعبى اسكواش

 الملعب الثنائى 2018نادى ديار بارك 2
ملعب التنس 

مضمار العاب القوى 2018نادى العاملين )ب( الكيان االدارى
 عدد 4 مالعب سله 

عدد 4 مالعب طائرة 
عدد 2 مالعب يد

عدد 4 مالعب اسكواش

عدد  2 ملعب المتعدد 2018نادى الخمائل

ملعب متعدد 2019نادى الصيد – بورسعيد 
ملعب كرة القدم خماسى

مضمار المشى2019نادى الجزيرة الرياضى 6 اكتوبر
ملعب خماسى

عدد 2 ملعب اسكواش2019نادى سماش - المطار

ملعب كرة القدم نجيل طبيعى2019نادى ايرو سبورت

عدد 6  مالعب طائرة 2018 /2019 / 2020نادى القادة – الكيان االدارى
عدد 3 ملعب كرة سله 

عدد 3 مالعب تنس
عدد 2 ملعب متعدد
مضمار العاب القوى

ملعب متعدد بالصاله المغطاة 
مضمار الدراجات 

عدد 4 مالعب اسكواش
عدد 2 ملعب كرة قدم قانونى

عدد 3 ملعب تنس 2019نادى العبور الرياضى  
عدد 1 ملعب كرة يد 

عدد 1 ملعب كرة سلة

ملعب كرة القدم خماسى2019مركز شباب عزبة النصر

ملعب متعدد االغراض 2019نادى رويال سيتى 
مضمار المشى 

عدد 2 ملعب تنس
عدد 3 مالعب خماسى

عدد 3 مالعب ثنائى2020نادى المصرية لالتصاالت
ملعب متعدد 
مضمار الجرى 

عدد 6 مالعب اسكواش2020نادى الصيد – القطامية 
ارضيات منطقة االطفال

ارضيات منطقة االطفال2020نادى الصيد – الدقى 

عدد 1 ملعب اسكواش2020نادى سماش

مضمار المشى 2020نادى الحوار لاللعاب الرياضية
ملعب متعدد



ملعب كرة القدم 2020نادى المصرية لالتصاالت
مضمار المشى

عدد 1 ملعب اسكواش2020النادى االهلى للرياضة البدنية 

مضمار المشى 2020مركز شباب الجزيرة 6 أكتوبر

مضمار المشى 2020نادى هليوبوليس الرياضى 
تراك العجل

مضمار المشى 2021نادى الزهور الرياضى 

مضمار المشى2021نادى الصيد - الدقى 

مضمار المشى2021نادى الصيد - 6 أكتوبر 

حمام السباحة2021نادى العبور الرياضى

عدد 2 ملعب كرة القدم نجيل طبيعى2021مركز المنتخبات - مشروع الهدف 
عدد 1 ملعب كرة قدم صناعى

عدد 1 مضمار الجرى 
عدد 2 بدل تنس 

ملعب كرة قدم قانونى 2021نادى الداخلية 6 أكتوبر
عدد 2 ملعب سلة 
عدد 2 ملعب تنس

نظام قياس الوقت لاللعاب المائية2022نادى العبور الرياضى

صالة جمنزيوم2003فندق المريديان - الجيزة 

عدد 7 مالعب تنس2003قرية جراند مكادى - الغردقة 

عدد 2 ملعب تنس2003فندق جولدن براميدز - القاهرة

عدد 2 ملعب تنس2004فندق سوفتيل الكرنك - األقصر 

فندق كورال سى أورينتال 
شرم الشيخ 

ملعب تنس2005
ملعب متعدد األغراض

ملعب كرة قدم قانونى نجيل صناعى
ملعب كرة السله

 تجهيزات ملعب القوس

مضمار المشى2005فندق سيتى ستارز - مصر الجديدة 

عدد 2 ملعب تنس2006قرية ريف أوازيس بلو باى - شرم الشيخ 

عدد 3 مالعب أسكواش2006جيروالند ( سيتى ستار) - العبور 

عدد 2 ملعب كرة القدم خماسى 2006 /2007 / 2016نادى رؤية 

ملعب متعدد األغراض2007فندق جاردن باالس - نبق شرم الشيخ 
ملعب تنس

أعمال الند سكيب 2007/ 2013  كومباوند أب تاون - المقطم 
ملعب تنس

ملعب تنس2007فندق نايل باالس - األقصر 

عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى2007كومباوند رؤية - 6 أكتوبر 

منطقة لعب أطفال2007فندق مكادى باالس – الغردقة 

عدد 4 مالعب تنس2007فندق إنتركونتينتال - الغردقة 

ملعب تنس2007فندق بيراميزا – سهل حشيش الغردقة

عدد 4 مالعب تنس2008منتجع مرتفعات القطامية

ملعب تنس2008مرتفعات القطامية – نادى الشافعى

عدد 2 ملعب سلة2008 / 2009كومباوند مينا جاردن سيتى 
عدد 6 مالعب تنس

عدد 2 مضمار ألعاب القوى
عدد 3 ملعب كرة قدم خماسى

عدد 2 ملعب تنس2008فندق كابانا - مرسى علم 
ملعب متعدد األغراض

كراسى المدرجات2008كومباوند القطامية هايتس 
عدد 4 مالعب تنس

كمباوند براميد هليز - طريق مصر إسكندرية 
الصحراوى

مضمار الجرى2009
ملعب كرة السلة

ملعب كرة قدم خماسى

الفنادق و الكومباوند و المنتجعات
عدد 4 مالعب تنس1998كومباوند ماى فير - الشروق 

ملعب متعددة األغراض

عدد 2 ملعب تنس1998فندق الباليا - طابا 

ملعب تنس2000كومباوند الربوة - مدينة 6 أكتوبر 
عدد 2 ملعب اسكواش
ملعب متعدد األغراض

أرضيات باركية  لملعب االسكواش2000القرية األوليمبية

فندق كراون بالزا -  شرم الشيخ
 

صالة ايروبيك2000
ملعب اسكواش

ارضيات الصالة المغطاة

  عدد 4 ملعب تنس2001فندق Four Seasons شرم الشيخ

عدد 2 ملعب اسكواش2001قرية أورينتال ريزورتس - شرم الشيخ  

ملعب تنس 2002          كومباوند أرابيال - التجمع الخامس 
ملعب سلة

صالة جمنزيوم
مضمار المشى

عدد 2 ملعب اسكواش
ملعب متعدد األغراض

ملعب كرة قدم خماسى



ملعب متعدد 2010نادى بفرلى هيلز
ملعب خماسى

اسوار للمالعب

ملعب اسكواش2010فندق موفنبيك الجونة –الغردقة 

ملعب تنس2010فندق كورال سى إمبريال -شرم الشيخ 
ملعب كرة السلة

ملعب كرة القدم الخماسى2010كمباوند الجوفيستا - القاهرة الجديدة 

ملعب التنس2010ديار الربوة - شرم الشيخ 

ملعب أسكواش2010فندق الجونة – الغردقة 

مضمار المشى2010أوبرا سيتى – الشيخ زايد

ملعب خماسى2010كومباوند بفرلى هيلز 
ملعب كرة السلة

مضمار الجرى2011كومباوند الصفوة - التجمع الخامس 
عدد 2 ملعب تنس

ملعب كرة قدم خماسى2012قرية سوان ليك - العين السخنة 

ملعب كرة قدم خماسى2012كمباوند سوان ليك - القاهرة الجديدة 

عدد 2 ملعب خماسى2012كمباوند قطامية هيلز – القاهرة الجديدة

عدد 4 مالعب تنس2012فندق كلوب ميد – طابا

WATER WAY عدد 2 ملعب اسكواش2013كومباوند

ملعب تنس2013كمبوند اب تون - القطامية

عدد 2 ملعب تنس2013تالل العلمين
ملعب كرة السلة

ملعب كرة الطائرة
عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى

ملعب تنس2014ماونتن فيو - العين السخنة 

ملعب اسكواش2014كومباوند ميفيدا - التجمع الخامس 

مضمار الجرى2014كومباوند القطامية ريزيدينس 

ملعب كرة قدم خماسى2015قرية الدبلوماسيين - الساحل الشمالى 

مضمار الجرى2016 /2015 قرية هاسيندا باى - بالم هيلز 
ملعب خماسي

عدد 2 ملعب تنس
منطقة الندسكيب

ملعب متعدد األغراض
عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى

ملعب التنس2015ماونتن فيو 2 - القاهرة الجديدة 
مضمار المشى

ملعب خماسى

أعمال الند سكيب2015العين بى - السخنة 
ملعب كرة قدم خماسى

أرضيات الصالة المغطاة2015مدينتى 

أعمال الند سكيب2015فندق كورال سى هوليداي - شرم الشيخ 
ملعب متعدد األغراض

عدد 2 ملعب تنس2015القرية الرياضية - شرم الشيخ 
عدد 4 مالعب اسكواش

عدد 2 ملعب تنس2016تالل - العين السخنة 
ملعب متعدد األغراض

ملعب كرة قدم خماسى

الند سكيب2016هسيندا – الساحل الشمالى 
اسوار شبك

تجهيزات حمامات السباحة2016بالم هيلز 

مصدات رياح  2016فندق الفورسيزون

ملعب متعدد األغراض2016كومباوند بيتا ايجبت 
عدد 2 ملعب كرة قدم نجيل صناعى

ملعب متعدد األغراض2016قرية نبع العلم - سيدي البراني 

مضمار المشى2016كومباوند ديار 
عدد 3 ملعب تنس

عدد 2 ملعب متعدد األغراض
عدد 3 مالعب كرة قدم خماسى

ملعب كرة قدم خماسى2017أوبرا سيتى - 6 أكتوبر 

ملعب متعدد األغراض2017فندق دار االشارة 
الندسكيب لحديقة األطفال

عدد 2 ملعب خماسى2017 / 2018فندق الماسة 

عدد 2 ملعب أسكواش2017كومباوند القرنفل 

مضمار الجرى2017كومباوند بالم هيلز 
ملعب كرة قدم قانونى

كراسى مدرجات

5 مالعب تنس حمرة 2018ستون بارك
 ملعب متعدد 

 ملعب خماسى 
Cross fit ملعب 

  ملعبى بدل التنس

عدد 2 ملعب متعدد2018كمباوند الخمائل

عدد 2 ملعب خماسى2018فندق تيوليب

أرضيات الصالة المغطاة2018المنصورة 2 بالعاصمة االدارية 



ملعب اسكواش2018كمباوند ستون بارك - القطامية
تجهيزات مالعب بادل التنس

ملعب تنس2019قرية برقاش 

مضمار العجل2019المدينة الرياضية – بالعاصمة االدارية 
ملعب تنس

الند سكيب2019فندق سيتى ايدج

ملعب خماسى 2019فندق جبل الجاللة
ملعب تنس

أرضيات صالة الجيم2019المنصورة 5 بالعاصمة االدارية

فندق القوات المسلحة – مدينة العالمين 
الجديدة

ملعب خماسى 2019
ملعب ثنائى
ملعب تنس

مضمار الجرى

عدد 3 مالعب أسكواش2019كومباوند أورا – حدائق زايد

قرية الدبلوماسيين المصريين
الساحل الشمالى

ملعب خماسى 2015/ 2019
ملعب تنس 
ملعب سلة

مضمار المشى 2019 / 2020بورتو سعيد – مدينة بورسعيد
ملعب النجيل الطبيعى

ملعب أسكواش

عدد 2 ملعب أسكواش  2019 / 2020فندق فورسيزون – شرم الشيخ

مجمع االنشطة الرياضية – شرق التفريعة 
بمدينة بورسعيد

ملعب أسكواش 2020
ملعب المتعدد 

صاالت الجيم

فندق بريزورت 6 بمدينة الجاللة 
العين السخنة 

الملعب المتعدد 2020
ملعب تنس

عدد 3 مناطق أطفال

مضمار المشى2020فندق رويال تيباروز – العاصمة االدارية
عدد 2 ملعب تنس  

عدد 2 ملعب أسكواش2020سوديك  - التجمع الخامس

عدد 2 صالة مغطاة2020القرية الرياضية – برج العرب

حائط تسلق2020كمباوند جرينز – الشيخ زايد

ملعب النجيل الطبيعى 2020المنصورة 6 بالعاصمة االدارية
مضمار المشى

مضمار المشى 2020التجمع السكنى – مرتفعات االهرام
ملعب كرة القدم النجيل الصناعى

 I-City New Cairo Project
Phase Zero

ملعب خماسى 2020
ملعب تنس حمرا

ملعب بدل تنس ملعب تنس أوليمبى

C.S.S.I ملعب أسكواش 2020كونستركشن سبالى
صالة الجيم 

الصاالت المغطاة

ملعب كرة القدم2021المنصورة 2 بالعاصمة االدارية

مجمع حمامات السباحة2021منتجع اليكس ويست

عدد 2 ملعب بدل تنس  2021كمبوند هايد بارك

ملعب تنس 2021المنصورة 1 بالعاصمة االدارية
مضمار الجرى

مضمار الدراجات
منطقة االطفال 
بردورات مطاطية

ملعب كرة القدم الصناعى 2021فندق كورال سى
ارضيات مطاطية

ملعب كرة القدم الصناعى 2021كمبوند سيليا بالعاصمة االدارية
عدد 3 مالعب تنس  

عدد 2 ملعب سلة
عدد 1 ملعب يد     

ملعب متعدد 2022كمبوند تاج سلطان
ملعب تنس

منطقة االطفال – انارة المالعب

المدارس و الجامعات
عدد 2 ملعب كرة يد1998جامعة القاهرة - المدينة الجامعية 

مضمار ألعاب القوى
عدد 3 ملعب كرة سلة

عدد 4 مالعب اسكواش
عدد 3 ملعب كرة طائرة

عدد 2 ملعب متعدد األغراض
الند سكيب حول حمام السباحة
لوحات إلكترونية ونتائج محمولة

تجهيز أرضيات الباركية للصالة المغطاة
لوحة نتائج لجميع األلعاب بالصالة المغطاة

مضمار ألعاب القوى2000 / 2001 جامعة المنيا 
معدات ألعاب القوى

عدد 2 ملعب اسكواش
لوحات نتائج إلكترونية

ملعب كرة القدم الرئيسى
عدد 10 ملعب متعددة األغراض



ملعب كرة القدم النجيل الطبيعى2001مدرسة التربية الرياضية 

عدد 2 ملعب كرة القدم النجيل الطبيعى 2002الكلية الحربية 

عدد 2 ملعب كرة سلة2002جامعة أسيوط 
مضمار ألعاب القوى

عدد 2 ملعب اسكواش
ملعب متعدد األغراض

عدد 2 ملعب كرة طائرة
مالعب الصالة المغطاة

كراسى المدرجات بالصالة المغطاة
لوحات نتائج إلكترونية ونتائج محمولة

لوحة نتائج حمامات السباحة - معدات 
السباحة

مضمار ألعاب القوى2003مدارس العروبة للغات - بالمعادى 
ملعب كرة قدم نجيل صناعي

تركيب ملعب سلة

عدد 3 مالعب تنس2003المدرسة األمريكية 

منطقة المالعب2003 / 2010الجامعة األمريكية 
مضمار المشي

مالعب الصالة المغطاة
عدد 6 مالعب اسكواش

الند سكيب

بوردات أهداف كرة السلة2003المعهد العالى للدرسات المتخصصة 

منطقة المالعب2003الكلية االمريكية – المعادى 

عدد 2 ملعب سلة2004جامعة المنصورة 
مضمار ألعاب القوى

عدد ملعب 2 اسكواش
عدد 6 مالعب متعددة األغراض

ارضيات  الصالة المغطاة
ملعب كرة القدم النجيل الطبيعى

كراسى المدرجات بمالعب االسكواش

ملعب التنس2004 / 2013الجامعة االلمانية 
ملعب كرة اليد

ملعب كرة السلة
ملعب الكرة الطائرة

ملعب كرة السلة2004المدرسة األمريكية - اإلسكندرية

منطقة المالعب2004الكلية المصرية األمريكية 

مضمار ألعاب القوى2005كلية تربية رياضية بنبن - الهرم 

مضمار ألعاب القوى2005المدرسة األمريكية - التجمع الخامس 

مضمار المشى2005المدرسة االلمانية 

منطقة المالعب2006مدرسة منارة - هليوبوليس 
منطقة الند سكيب

مضمار ألعاب القوى2007كلية تربية رياضية بنات - جامعة الزقازيق 

تجهيزات حمام السباحة2007جامعة المنوفية 

مضمار ألعاب القوى2008الكلية الجوىة - بلبيس  
ملعب كرة يد 

ملعب كرة طائرة
ملعب كرة السلة

ارضيات الباركية للصالة المغطاة2008المدرسة الكندية - الشروق 
ملعب كرة القدم بالنجيل الطبيعى

ملعب تنس2009 / 2012  المدرسة البريطانية - المعادى                                     
مضمار الجرى

ملعب تنس

مضمار الجرى2009 / 2015 / 2018المدرسة االمريكية - الشيخ زايد 
ملعب خماسي

ملعب تنس
ملعب كرة السلة

ملعب متعدد األغراض
ترميم ملعب السلة

ملعب اسكواش2009كلية التربية الرياضية - كفر الشيخ 

مضمار ألعاب القوى2010 / 2011 / 2015الكلية الفنية العسكرية 
مضمار المشى

ملعب  متعدد االغراض
ملعب اسكواش

كراسى المدرجات بالصالة المغطاة

ملعب كرة قدم نجيل صناعى2010المدرسة البريطانية - مدينتى 

ملعب سلة2010المدرسة البريطانية - بفرلى هليز - زايد  

2011 / 2013 مدرسة الليسية بلزاك 
2019 / 2016/

عدد 3 مضمار جرى
عدد 3 ملعب خماسي
ملعب متعدد األغراض

ملعب ثنائى 
ارضيات حديقة االطفال

ملعب خماسي2011مدرسة الجذور - مدينة نصر 

عدد 2 ملعب خماسي2011مدرسة مانور هاوس - 6 أكتوبر 

مضمار الجرى2012المدرسة اإلنجليزية الحديثة 

ملعب متعدد األغراض2013كلية الهندسة - جامعة القاهرة 

عدد 2 ملعب تنس2013معهد ضباط الصف 
عدد 4 مالعب كرة اليد

عدد 4 مالعب كرة سلة وطائرة

مضمار ألعاب القوى2013مدرسة ليسية انترناشيونال - المعادى 
ملعب كرة قدم خماسى



ملعب متعدد األغراض2013مدرسة العائلة المقدسة 

مدرسة بدر بالمقطم
 جمعية الرعاية اإلسالمية 

منطقة الند سكيب2014

عدد 2 ملعب متعدد األغراض2014المدرسة التجريبية - الشيخ زايد 

عدد 2 ملعب متعدد األغراض2014المدرسة البريطانية - القاهرة الجديدة 

ملعب متعدد األغراض2014مدرسة القلب المقدس 

ملعب متعدد األغراض2014مدرسة ال ياسر 

 MTI  ملعب تنس2015جامعة
ملعب متعدد األغراض

جامعة عين شمس 
كليتى الصيدلة وأسنان - تجارة

عدد 2 ملعب متعدد األغراض2015 / 2016 / 2020
عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى

ملعب كرة القدم نجيل صناعى قانونى

ملعب متعدد األغراض2015كلية تربية رياضية - جامعة طنطا 

ملعب خماسي2015مدارس مصر للغات 
ملعب متعدد األغراض

لوحة نتائج لجميع األلعاب2015الكلية البحرية 
مضمار ألعاب القوى

مضمار العاب القوى2015المدرسة االمريكية الدولية 

عدد 2 ملعب تنس2015جامعة نيو جيزة 
ملعب كرة قدم نجيل طبيعى

منطقة الند سكيب2015جامعة القاهرة - كلية سياسة واقتصاد 

ملعب تنس2015مدرسة جلوبال  - المنصورة

ملعب متعدد األغراض2015مدرسة ميتروبوليتان - التجمع الخامس 
تجهيزات ملعب الريشة الطائرة

رفع كفاءة مضار ألعاب قوي2015مدرسة القاهرة اإلنجليزية 

ملعب كرة قدم نجيل صناعى2016مدرسة العروبة للغات 

مضمار الجرى2016جامعة بدر 
عدد 2 ملعب تنس

عدد 2 ملعب الكرة الطائرة
عدد 2 ملعب متعدد األغراض

عدد 8 مالعب اسكواش2017الجامعة األمريكية – التجمع الخامس

مضمار الجرى2017جامعة االسكندرية – كلية العلوم

عدد 2 لوحة سلة2017مدرسة كابيتال سكول

ملعب كرة قدم نجيل صناعى2017مدرسة ليدز الدولية 
ملعب متعدد االغراض

ارضيات الصالة المغطاة

ارضيات الصالة المغطاة2018مدارس االلسن

ملعب متعدد االغراض2018 /2019جامعة النهضة – بنى سويف
كراسى مدراجات

ترميم المالعب
تجهيزات المالعب

ترميم المالعب2019جامعة بدر 

ملعب سلة 2019جامعة مصر الدولية 
ملعب خماسى

عدد 2 ملعب متعدد االغراض2019مدرسة مدينتى 

ملعب متعدد االغراض2019مدرسة السويدى 

ملعب سلة 2021مدارس الربوة
ملعب خماسى

ملعب متعدد 

New Giza أرضيات مطاطية منطقة االطفال2021مدارس

عدد 2 ملعب سلة 2021مدارس جيمس 
بالطات مطاطية منطقة االطفال

مضمار المشى2022المدرسة االميركية الدولية – غرب- زايد

عدد 2 ملعب متعدد2022مدارس أويست 
بالطات مطاطية منطقة االطفال

الوزارات والسفارات واالتحادات و الهيئات
ملعب اسكواش 1997 / 2007قيادة القوات الجوية 

رفع كفاءة ملعبى اليد والسلة متعدد االغراض

عدد 3 مالعب اسكواش1997المركز الترفيهى - المعادى  

 MFO - قوات متعددة الجنسيات 
)العريش - شرم الشيخ(

عدد 2 ملعب اسكواش1997
أرضيات الصالة المغطاة

أرضيات الصالة المغطاة1997اتحاد الشرطة الرياضي

عدد 8 مالعب اسكواش1998 / 2009دار القوات الجوىة 

لوحة نتائج لجميع األلعاب1998صالة مجلس الدفاع الوطنى 
أرضيات الصالة المغطاة

لوحة نتائج لجميع األلعاب1999وزارة اإلنتاج الحربى 
أرضيات الصالة المغطاة

ملعب متعددة األغراض1999قيادة المنطقة العسكربة العباسية 

مضمار ألعاب القوى1999مجلس الدفاع الوطنى - كوبرى القبة 

ملعب اسكواش2000جيش المنطقة الغربية - سيدى برانى 



مضمار ألعاب القوى2000 / 2001  / 2005الجيش الثالث الميدانى )بعجرود( السويس
عدد 5 مالعب اسكواش

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - إدارة
المشروعات الكبرى  

مضمار ألعاب القوى2001

عدد 2 ملعب اسكواش2001جهاز الرياضة العسكرى 

أرضيات الصالة المغطاة2001المنطقة الجنوبية العسكرية 

أرضيات الصالة المغطاة2001هيئة التنظيم واإلدارة 

إنشاء ساونا وجاكوزى وبخار2002TYLOقيادة المنطقة الشمالية العسكرية 

القوات الجوىة - المنطقة الترفهية بكبريت - 
فايد 

عدد 5 مالعب اسكواش2002
مالعب متعددة األغراض

مديرية الشباب والرياضة أسيوط 
مجمع االسكواش باألتحاد الرياضى 

كراسى الصالة المغطاة2002
أرضيات الصالة المغطاة

عدد 2 ملعب اسكواش2002مجمع االسكواش باألتحاد الرياضى 
ملعب اسكواش زجاجي

معهد تدريب الضباط بقطاع ناصر - مدينة 
نصر 

ميادين الرماية2002

عدد 3 مالعب اسكواش2005الجيش الثالث الميدانى

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - قوات 
المظالت 

مضمار ألعاب القوى2005 / 2006
ملعب كرة قدم نجيل طبيعى

مضمار ألعاب القوى2007الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - حلوان 
ملعب كرة قدم قانونى نجيل صناعى

ملعب كرة قدم قانونى نجيل صناعى2007منطقة الرياضية بحلوان 

ملعب كرة قدم نجيل طبيعى2008قيادة الدفاع الجوى 

ملعب تنس2008مركز القاهرة الهندسى

ملعب اسكواش2008 / 2009قيادة القوات الجوىة - منشية البكرى
مضمار ألعاب القوى

ملعب كرة قدم نجيل طبيعى

عدد 2 ملعب أسكواش2009مبنى الخدمات الطالبية  - كفر الشيخ

لوحات نتائج إلكترونية2009 / 2013دار الحرس الجمهورى 
أرضيات الصالة المغطاة

ملعب اسكواش2010االتحاد المصرى لالسكواش 

عدد 2 ملعب كرة قدم خماسى2010معسكر الشباب - العريش 
ملعب كرة قدم قانونى نجيل صناعى

ملعب متعدد األغراض2010 / 2012اتحاد الشرطة الرياضى 
أرضيات الصالة المغطاة

ملعب كرة قدم قانونى نجيل صناعى

ملعب كرة قدم خماسى2010معسكر اللواء  150 

أرضيات الصالة المغطاة2013مركز التنمية الرياضية - شرا الخيمة 

النادى االجتماعى - بأدارة المهندسين 
العسكريين 

عدد 2 ملعب تنس2013

عدد 2 ملعب متعدد2014ساحات العامرية - 6 أكتوبر 
أرضيات الصالة المغطاة

ملعب تنس2014قيادة الدفاع الجوى

الند سكيب2015مؤسسة فيس الخيرية 

مضمار المشى2015األمانة العامة لوزارة الدفاع 

ملعب متعددة األغراض2015جمعية الغد المشرق 

ملعب متعددة األغراض2015كتيبة الحرس الجمهورى بالهايكستب 

جهاز 24 ثانية2015أتحاد السلة  المصرى

لوحات نتائج إلكترونية2015القوات البحرية 

لوحات نتائج إلكترونية2015صالة الصاعقة بانشاص 

لوحة نتائج صالة مغطاة2015دولة فلسطين 
جهازين 24 ثانية

عدد 6 لوحات نتائج إلكترونية2015الصاالت المغطاة بشرم الشيخ 

عدد 2 لوحة نتائج إلكترونية محمولة لكرة الماء2015االتحاد المصرى للسباحة 

 أجهزة توقيت سباحة2015منطقة القاهرة للسباحة 

نظام حمامات سباحة كامل2015أتحاد الشرطة السودانى 

أجهزة توقيت و لوحة عرض نتائج محمولة2015حمام سباحة التربية و التعليم 
Camera Scan & photofinish معدات العدو

ملعب الريشة2015سفارة الصين 
ملعب كرة السلة

ملعب تنس2015السفارة البريطانية  

ملعب تنس2015السفارة األمريكية 

أرضيات الصالة المغطاة2016المنطقة الغربية-الجمعية التعاونية 

ملعب متعددة األغراض2016منطقة تجنيد المنيا 

ملعب متعددة األغراض2017دار المشاة 
ملعب كرة قدم خماسى

منطقة الندسكيب

مضمار المشى2018دار ضباط االمن المركزى
ملعب تنس

مضمار العاب  القوى2019القيادة االستراتيجية المنطقة المركزية رقم )1(



القيادة االستراتيجية المنطقة المركزية رقم 
)3(

مضمار العاب  القوى2019

القيادة االستراتيجية المنطقة المركزية رقم 
)4(

مضمار العاب  القوى2019

القيادة االستراتيجية المنطقة المركزية رقم 
)5(

مضمار العاب  القوى2019

مضمار العاب  القوى2019القاعدة البحرية بشرق بورسعيد
ملعب متعدد االغراض

ملعب كرة القدم قانونى

عدد 2 ملعب تنس2020القيادة االستراتيجبة 
مضمار العاب القوى

مضمار المشى2020قوات الدفاع الجوى ) تيباروز (
عدد 2 ملعب تنس

نجيل صناعى الند سكيب2020 - 2021ميادين مبنى الرماية 
أرضيات الصالة المغطاة

مضمار المشى2020 جامعة عين شمس
ملعب نجيل صناعى

غرفة ساونا2020أكاديمية الشرطة 

مضمار المشى 2021الحرس الجمهورى ) شرم الشيخ ( 

نجيل صناعى 2021ميادين مبنى الرماية - بالعاصمة االدارية

عدد 2 ملعب كرة القدم الطبيعى 2021 - 2022مدينة مصر الدولية لاللعاب االوليمبية
مضمار العاب القوى 

مضمار الجرى
االرضيات الخشبية للصالة المغطاة

مدينة مصر الدولية لاللعاب االوليمبية - مالعب 
الفندق 

ملعب متعدد االغراض2022

عدد 2 ملعب كرة قدم قانونى2022مدينة مصر الدولية لاللعاب االوليمبية
مضمار العاب القوى 

عدد 4 مللعب كرة قدم خماسى2022الكليات و المعاهد العسكرية
عدد 4 ملعب متعدد االغراض

عدد 2 ملعب تنس
عدد 2 ملعب أسكواش

صالة البلياردو
Crossfit منطقة

ملعب متعدد االغراض2022 شركة حسن عالم - دولة الصومال 

منطقة ألعاب األطفال
أرضيات مطاطية2002فيال  خاصة - شارع العروبة 

أرضيات مطاطية2005حضانة جنيفر 

أرضيات مطاطية2005حضانة الليسية - الزمالك 

أرضيات مطاطية2007مدرسة القرية الذكية 

أرضيات مطاطية2007فندق مكادى باالس - الغردقة 

منطقة الند سكيب2011حضانة سمسم - المعادى 

منطقة الند سكيب2011حضانة كنيسة قصر الدوبارة 

أرضيات مطاطية2013نادى الزهور الرياضى

أرضيات مطاطية2014حضانة الفردوس 

أرضيات مطاطية2015مدرسة ميتروبوليتان - التجمع الخامس 

أرضيات مطاطية2015كيرف لتصميم الموقع العام والمقاوالت 

أرضيات مطاطية2015مستشفى الطب النفسى

أرضيات مطاطية2016القطامية لالستثمارات العقارية

أرضيات مطاطية2017شركة بافاريا 

أرضيات مطاطية2017فيال  خاصة – المنصورية 

أرضيات مطاطية2017جمعية الغد المشرق

أرضيات مطاطية2017أكتوبر بارك 

أرضيات مطاطية2018المهندس عادل مشيل

أرضيات مطاطية2019مدرسة ليسية بلزاك

أرضيات مطاطية2019نادى الجزيرة 6 اكتوبر

أرضيات مطاطية2020نادى الصيد المصرى بالدقى

عدد 3 مناطق ارضيات مطاطية2020فندق الجاللة – العين السخنة



مبنى نماء شــارع إمتداد رمسيس
- مدينــة نصر - القاهرة

 02 - 23426120/1/2/3 ت:
02 -  23426126 فاكس: 

info@khatersports.com
www.khatersports.com


