
بدأ نشاط الشرآة في الجماهيرية الليبية من ١٩٧٢ وحتي ١٩٧٩ 
في عام ١٩٧٨ بدأ نشاطها في جمهورية مصر العربية برأس مال ٨٠٠,٠٠٠جنيه

في عام ١٩٨١ وحتي عام ١٩٩٩ بدأ النشاط في المملكة العربية السعودية

الواجهات :

أبواب وشبابيك

قواطيع مكتبيه داخليه 

قواطيع H.P.L  للحمامات

 ISO 9001 .TUV    شهاده  

سابقة األعمال :

ة ا األ

في عام ٢٠٠٧ تم تعديل الشرآة لتصبح لشرآة مساهمة مصرية  تحت اسم شرآة MIT برأس مال مقدارة ١٠,٠٠٠,٠٠٠

 نشاطات الشرآة :

              Curtain Walls - Structural Glazing - Spider Systems    ا. واجهات زجاجيه  

Aluminum Cladding ACP           ٢ـ تجــــاليد الومنيوم 

شهادات االيزو:

 ISO 14001 .TUV    شهاده  

 OHSAS 18001 .TUV    شهاده  

العنوان :٦ ش جامعة الدول العربية – المهندسين
تليفون : ٣٣٠٢٢٩٦١ ٢٠٢+ / ٣٣٠٢٢٩٥١ ٢٠٢+ 

فاآس : ٣٣٠٢٢٩٨١ ٢٠٢+ 
info@mit-ci.com : البريد اإللكتروني

مصنع :  شارع ١٠٠ قطعة ٩ مربع ١٣٢٤ - مدينة العبور الصناعية

مخزن :  شارع الخصوص – المنطقة الصناعية بمسطرد.

 األدارة :

 المصانع والمخازن :

أهم عمالئنا : 



1SMART GLASS آــوم أوشــــيــم - الفيوممصنع و المباني اإلدارية لشرآة الذآية للزجاج

سيتي ستارز مدينة نصرمقر رئيسي لشرآة دانون Danone - سيتي ستارز2

المعادى الجديده - القـــــاهـــرة شرآة الخدمات البتروليه للسالمة والبيئه ( بتروسيف)3

4L’Oreal التجمع الخـــامس - القــاهــرةالمبني اإلداري لشرآة

المنيا - المنيامصنع و المباني اإلدارية لشرآة العيس للصناعة و تجارة األعالف والتصدير5
أآتوبر - أآتوبر ٦مصنع شرآة ماميبا لمستحضرات التجميل6
أآتوبر - أآتوبر ٦مصانع والمباني اإلدارية لشرآة لونا لألدوية7
مصــــر الجديدة     المبنى االداري لشرآة تيوبال .8
 المنطقة الحرة - أبو رواش    المبنى اإلداري لشرآة ماآينات أبو سيف9

أآتوبر - أآتوبر ٦مبنى آداري تجاري (فودافون) ٢٨٠٠م٢ .10
روآسي - القــاهــرةمستشفى روآسي11
مــديـنة بــــدر - حلوانالمبني اإلداري لشرآة بتروجيت – بدر12
قــــنـا - قــــنـامصنع أسمنت النهضة 13
مسطــرد  - القاهرة شرآة بتروجيت مسطرد ( اعمال واجهات والومنيوم لجميع المبانى )14
االميـــريه - القاهرة شرآه ممفيس لالدوبه ( المبنى االدارى - قاعه المؤتمرات - مبنى المخازن - مبنى الورش - مبنى ال15
مدينه نصر - القاهرة ابراج حى السفارات 16
مصر الجديده مستشفى روآسى 17
العامريه - االسكندريه مصنع الشوآالته شرآة آادبورى 18
19N.B.D التجمع الخـــامس - القــاهــرةالمقر الرئيسى لبنك
التجمع الخـــامس - القــاهــرةبنك B.N.B -  باربيا 20
 اآتوبر 6اسكان نقابة التجاريين 21
مصر الجديده لينك مصر 22
المنطقه الحرة ابو رواش شرآة الخدمات البتروليه للسالمة والبيئه ( بتروسيف)23
بدر - مدينة حلوان المبنى االدارى لشرآة بتروجيت  -بدر 24
الدقى - الجيزة البنك االهلى اليونانى ( االدارة الرئيسيه 25
26( العلم المكتب ) الب رويال القاهرهمعامل هليوبوليس

  أهم مشاريع  االلومنيوم  في أخر خمس سنوات :

26( هليوبوليس - القاهرهمعامل رويال الب ( المكتب العلمى
 6اآتوبر - الجيزةمصانع فارما باك 27
االسكندريه - السيوف آارفور سيتى اليت 28


