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 شركـــة الخبــرات الدوليــة المتكاملـــــة

TOTAL INTERNATIONAL EXPERTISE CO. 

 شركة مساهمة مصرية لإلستشارات والتدريب

زتمي   جودة تطوير إلتزام
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 السادة / مدير عام الشئون اإلدارية

 مدير عام الموارد البشرية         
 مدير عام التدريب         
 عمالئنا شركائنا فى النجاح ...         

 تحية طيبة وبعد ...
وقد قامت  1993التى تأسست عام  –الدولية المتكاملة شركة الخبرات  -كل عام وأنتم بخير ... يسر توتاليتى 

ارات الوز طوال هذه األعوام بتقديم العديد والعديد من البرامج التدريبية فى كافة المجاالت والتى حازت تقدير كل

 اإلمارات / / السعوديةوالهيئات وكبرى مؤسسات القطاع الخاص التى تعاملنا معها سواء داخل مصر أو خارجها )

ومنها على  ( https://www.totalityegypt.com )السودان( / لكويت / قطر / البحرين / اليمن / لبيبا ا

 سبيل المثال ال الحصر :

 جمهورية مصر العربية : -

 مصر للطيران ...  –" ميناء القاهرة الجوى   وزارة الطيران المدنى" 

 وزارة اإلستثمار " الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة "  

  "البنك األهلى المصرى  -وزارة المالية " البنك المركزى المصرى "دار طباعة النقد

 البنك العربى المتحد ..." –بنك القاهرة باركليز الدولى  –

  وزارة البترول والثروة المعدنية " قطاع شركات البترول العام والمشترك واإلستثمارى

  " وكذا قطاع البتروكيماويات وشركاته ...

 وزارة اإلتصاالت " المصرية لإلتصاالت " 

 هيئة قناة السويس 

 الهيئة العربية للتصنيع 

 مجموعة شركات طلعت مصطفى 

  كيميفارم لميتد ...(  –النيل لألدوية  –سيدكو لألدوية  -شركات أدوية )آمون لألدوية 

 مجموعة شركات منصور شفروليه 

 مجموعة شركات ومصانع العربى " العربى جروب " 

 مجموعة شركات نستله مصر 

 مجموعة شركات صافوال مصر 

 مجموعة شركات جونسون آند جونسون 

 مجموعة شركات السويدى 

 مصر –شركات شنيدر  مجموعة 

  الجوهرة –مجموعة شركات العز 

 مجموعة شركات الوادى القابضة 

 مجموعة شركات موبيكا 

 مجموعة شركات لينة لإلستثمار 

 مجموعة كادبورى مصر للصناعات الغذائية 

 مجموعة يونيون جروب 

 وفيما يلى عرض المزيد ألهم الجهات التى تعاونت معها توتاليتى :

 شركة مساهمة مصرية    شـركـة الـخـبـرات الـدولـيـة الـمـتكـامـلـة            

  TOTAL INTERNATIONAL EXPERTISE CO.    S.A.E. 

https://www.totalityegypt.com/
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الشركات الخاصة التى تعاونت الجهات و  همأ
 داخل جمهورية مصر العربيةمعها توتاليتى 

... 
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 .هيئة قناة السويس   -1
 . الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة  -2
 المركزى المصرى . " دار طباعة النقد " البنك  -3
 البنك األهلى المصرى . -4
 بنك القاهرة باركليز الدولى .  -5
 البنك العربى المتحد .  -6
 شركة ميناء القاهرة الجوى .  -7
 الشركة القابضة للطيران والمالحة الجوية .  -8
 الخطوط السعودية للتموين .  -9

 مجموعة شركات الشرقيون للتنمية العمرانية . -10
 شركة آمون للصناعات الدوائية . -11
 شركة مصر لأللومنيوم . -12
 المجموعة الدولية لإلستثمارات . -13
 بتروبل . –شركة بترول بالعيم  -14
 سوكو . –شركة السويس للزيت  -15
 بالن إنترناشيونال إيجيبت . -16
 شركة النيل للزيوت والمنظفات . -17
 شركة فريش للصناعات الهندسية . -18
 لب .اإلسكندرية الوطنية للحديد والص -19
 مجموعة شركات شييبسى . -20
 مرسيدس . –شركة صناعة وسائل النقل  -21
 كاريير . -شركة ميراكو  -22
 الهيئة العربية للتصنيع " مصنع المحركات ". -23

أهم الجهات بجمهورية مصر العربية التى 
 تعاونت معها توتاليتى فى مجال التدريب ...
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 الهيئة العربية للتصنيع " مصنع قادر ". -24
 شركة كيمبرو للمقاوالت والتجارة . -25
 شركة المدينة للتجارة . -26
 مصر . -شركة صافوال سايم  -27
 العربية الدولية للمقاوالت .المجموعة  -28
 مختار إبراهيم . –شركة المقاوالت المصرية  -29
 شركة أوريفليم مصر . -30
 شركة مصر لصناعة الكباسات . -31
 أسيك . –الشركة العربية السويسرية للهندسة  -32
 شركة أسيوط لتكرير البترول . -33
 شركة فاركو لألدوية . -34
 الشركة المصرية لإلتصاالت . -35
 إيجيترانس . –النقل والتجارة  الشركة المصرية لخدمات -36
 شركة جنرال موتورز إيجيبت . -37
 إيديال . –شركة الدلتا الصناعية  -38
 مصر . –شركة كوداك  -39
 شركة نيوزيالند ميلك بروكتس إيجيبت . -40
 شركة مكة المكرمة للتجارة والتوريدات . -41
 المجموعة العربية للتنمية . -42
 شركة عجيبة للبترول . -43
 شركة الواحة للبترول . -44
 بدر الدين للبترول . شركة -45
 إنبى . – الهندسية للصناعات البترولية والكيماويةشركة  -46
 شركة لؤلؤة المدينة للتجارة والتوزيع . -47
 مجموعة شركات موبيكا . -48
 شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة . -49
 مجموعة شركات السويدى . -50
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 مجموعة شركات شمالكو . -51
 شركة إيفريدى إيجيبت . -52
 المالية والصناعية المصرية .الشركة  -53
 جازكو . –الشركة القابضة للغازات الطبيعية  -54
 شركة قارون للبترول . -55
 جابكو . –شركة بترول خليج السويس  -56
 شركة خالدة للبترول . -57
 شركة رشيد للبترول  . -58
 شركة جنوب الضبعة للبترول . -59
 شركة علم الشاويش للبترول . -60
 رومينت .بت -شركة إسكندرية للصيانة البترولية  -61
 بتروزيت . –شركة جبل الزيت للبترول  -62
 شركة جمسة للبترول . -63
 شركة جيليت إيجيبت . -64
 شركة جيسوم للزيت . -65
 مجموعة شركات بهجت . -66
 مجموعة هوكست للصناعات الدوائية . -67
 شركة المنصورة للدواجن . -68
 مجموعة شركات مشارق . -69
 مارات العقارية .ثمجموعة شركات مينا للمقاوالت واإلست -70
 شركة مصر باك . -71
 شركة النيل لألدوية . -72
 مكتب الشلقانى لإلستشارات القانونية . -73
 شركة سيديكو لألدوية . -74
 شرم الشيخ . –فندق سافوى  -75
 شركة سيلتال . -76
 شركة سيال لصناعة زيوت الطعام . -77
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 شركة طنطا موتورز إيجيبت . -78
 شركة تكنو باك . -79
 شركة تى ثرى إيه لألدوية . -80
 شركة مصر للطيران . -81
 الجوهرة . –مجموعة شركات العز  -82
 شركة ميدور للبترول . -83
 مصر . –مجموعة شركات شنيدر  -84
 شركة تراينجل للهندسة والتجارة . -85
 إليو مصر . –الشركة المصرية لمنتجات األلومنيوم  -86
 الشركة المصرية لإلستثمارات العقارية . -87
 الوادى القابضة .شركات مجموعة  -88
 ميجوب . –شركة مصر الخليج لصناعة الزيوت  -89
 شركة أرما للصناعات الغذائية . -90
 شركة كهروميكا . -91
 مصر . –شركة كوبوش  -92
 مجموعة شركات منصور شيفروليه . -93
 مجموعة شركات أوليمبيك جروب . -94
 شركة أر بى شيرر إيجيبت . -95
 شركة السويس لتصنيع البترول . -96
 شركة طيبة ألنظمة المعلومات . -97
 شركة األهلى لإلستثمارات العقارية . -98
 ك األهلى المصرى .البن -99

 شركة اإلسكندرية ألسود الكربون . -100
 إيجيبت . –شركة بافاريا  -101
 شركة بى تى م للتجارة والتصنيع . -102
 شركة دايو موتورز إيجيبت . -103
 مصر . -شركة بروكتور وجامبل  -104
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 مصر . –شركة هينكل  -105
 الشركة المصرية للبتروكيماويات . -106
 استاندرد إيجيبت . شركة إسو -107
 بترومين . –شركة مصر للصناعة البترولية  -108
 شركة الجيزة لألنظمة . -109
 شركة البابطين للصناعة . -110
 شركة مصانع العز للصلب . -111
 فارم فريتس . –الشركة العالمية للتنمية الزراعية  -112
 شركة كراكات الوجة القبلى . -113
 شركة ُبن النجار . -114
 شركة ويزر فورد . -115
 شركة بيكو للخدمات البترولية . -116
 اإلسكندرية للزيوت والصابون .شركة  -117
 شركة أوراسكوم ألنظمة التكنولوجيا . -118
 شركة أكسون موبيل . -119
 شركة إكديما . -120
 مصر . –شركة نستلة  -121
 باكين . – البويات والصناعات الكيماويةشركة  -122

 شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية . -123
 شركة كابسى للبويات والدهانات . -124
 .الشركة المتحدة للصيادلة  -125
 شركة ماى واى . -126
 شركة إيجيراب . -127
 مجموعة شركات حصنى . -128
 شركة ناشيونال جاس . -129
 الشركة العربية ألنابيب البترول . -130
 الشركة المصرية للخرسانة سابقة اإلجهاد . -131
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 شركة الدقهلية للدواجن . -132
 شركة كفر الزيات للمبيدات . -133
 أورينت . – الشرق للمواد الكيماوية والبوياتشركة  -134
 ة جنوب الوادى للدواجن .شركة الدقهلي -135
 أمابتكو . –شركة أمل للبترول  -136
 شركة بتروجلف مصر . -137
 فل . –شركة اإلستثمارت الصناعية  -138
 شركة هوتاماكى إيجيبت . -139
 شركة جرايف إيجيبت . -140
 ميدتاب . –شركة الشرق األوسط لصهاريج وأنابيب البترول  -141
 موبكو . –شركة مصر إلنتاج األسمدة  -142
 بوتاجاسكو . –الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز  -143
 شركة جنوب الوادى القابضة للبترول . -144
 الكنيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارة . -145
 شركة اإلسكندرية لإلنشاءات . -146
 آى سكور . –الشركة المصرية لإلستعالم اإلئتمانى  -147
 شركة بى تك للتجارة والتوزيع " إحدى شركات أوليميبك جروب "  . -148
 مجموعة شركات العربى . -149
 إيد مصرية . 200000مبادرة موبينيل إلعداد وتأهيل  –مركز شباب المعادى  -150
 شركة جلوبال كونكشن لينة . -مجموعة شركات لينة اإلستثمارية  -151
 شركة نايل ستوك . -152
 الشركة المتحدة لمشتقات الغاز . -153
 شركة لينة للتنمية واإلستثمار العقارى . -154
 شركة النيل كوردسا . -155
 ركة كيميفارم لميتد .ش -156
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 شركة الفيصل للصناعات الغذائية . -157
 شركة ريتش بيك . -158
 جاس كول . –الشركة المصرية للتبريد بالغاز الطبيعى  -159
 شركة األولى األولى للتمويل متناهى الصغر . -160
 شركة أوالد رجب للتجارة . -161
 شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع " إحدى شركات مجموعة منصور جروب " . -162
 كة سعودى هايبر ماركت مصر .شر  -163
 شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى . -164
 مكة المكرمة . –الشركة المصرية ألنظمة التغليف والبالستيك  -165
 شركة الفنار للبترول . -166
 الشركة العربية العالمية للبصريات . -167
 ايك ات . -الشركة المصرية لتكنولوجيا الكيماويات المتطورة  -168
 نت .شركة جنوب الوادى لألسم -169
 سودنكو . –شركة بورسعيد للتنمية التجارية  -170
 شركة سيراميكا آرت . -171
 شركة سيراميكا الجوهرة . -172
 شركة هاى باك لمواد التعبئة . -173
 شركة جوباص للنقل البرى . -174
 شركة العاصمة للنقل البرى . -175
 شركة الحصان الذهبى للنقل البرى . -176
 البر إلنتاج الدواجن( –مجموعة شركات أمات )العربية إلنتاج الدواجن  -177
 الشركة المالية والصناعية بكفر الزيات -178
 كونكريت بلس للهندسة واإلنشاءات  شركة -179
 الخدمات البترولية ... بتروسيف  شركة -180
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الشركات الخاصة التى تعاونت الجهات و  أهم
 معها توتاليتى بالدول العربية الشقيقة ...
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 : أواًل : المملكة العربية السعودية 

 الشركة السعودية للنقل الجماعى . -1

 شركة يوسف بن أحمد كانو . -2

 شركة الزيت العربية المحدودة . -3

 الصناعية المحدودة .الشركة السعودية للراتنجات  -4

 مستشفى دلة . –شركة دلة للخدمات  -5

 شركة صفرا المحدودة . -6

 الحديدية المحدودة .للصناعات شركة الزامل  -7

 الشركة العربية للمعدات الكهربائية المحدودة . -8

 الخطوط الجوية السعودية . -9

 شركة األسمنت العربية المحدودة . -10

 متجر الكوهجى . -11

 التجارية .مؤسسة عبد اللطيف البراك  -12

 ماستر . –المجال سيرفيس  -13

 شركة الخبرات المتكاملة لألعمال التجارية والصناعية المحدودة . -14

 شركة الغاز والتصنيع األهلية . -15

 مزارع الوادى للدواجن .  -16

 شركة سابك . -17

 مركز القدرات البشرية للتدريب والتطوير . -18

 جدة . –الشركة السعودية للتنمية  -19

 شركة جانسن سيالج . -20

 الهيئة الملكية للجبيل وينبع . -21

 الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية . -22

 شركة مقنا للتنمية الصناعية . -23

 
 

الشركات الخاصة التى تعاونت و  أهم الجهات
 معها توتاليتى بالدول العربية الشقيقة ...
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 : ثانيًا : دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 شركة صناعة األسمدة بالرويسى . -1
 أدناتكو . –شركة ناقالت أبو ظبى الوطنية  -2

 شركة أدنوك للتوزيع . -3

 الداخلية .وزارة  -4

 مركز الرواد للتدريب والتطوير . -5

 مركز المالكى للتدريب واإلستشارات . -6

 ميدل إيست . –شركة جونسون أند جونسون  -7

 رأس الخيمة . -الغرفة التجارية والصناعية   -8

 . مركز العاصمة لإلستشارات والتطوير اإلدارى -9
 

 : ثالثًا : الجمهورية اليمنية 
 إحدى شركات هائل سعيد أنعم وشركاه . –شركة األلبان واألغذية المحدودة  -1
 الشركة اليمنية للصناعة والتجارة . -2

 

 : رابعًا : دولة الكويت 
 شركة التسهيالت التجارية . -1
 الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة . -2

 وزارة الداخلية الكويتية . -3
 

 : خامسًا : مملكة البحرين 
 . بتلكو –شركة البحرين لإلتصاالت السلكية والالسلكية  -1
 . HPIمؤسسة تطوير األداء البشرى  -2

 وزارة العمل والشئون اإلجتماعية . -3

 معهد البحرين للتدريب . -4
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 : سادسًا : دولة قطر 
 شركة البترول الوطنية للتوزيع . -1
 معهد التنمية اإلدارية بقطر . -2

 
 : سابعًا : سلطنة عمان 

 مركز التجارة العالمى . -1

 غرفة تجارة وصناعة عمان . -2

 جامعة السلطان قابوس . -3

 

  : اليبيثامنًا : 
 شركة فيبا للعمليات النفطية .  -1
 الشركة العربية الليبية لإلستثمارات المشتركة .  -2

 المؤسسة الوطنية للنفط .  -3

 شركة الزاوية لتكرير النفط .  -4

 المركز النوعى للتدريب على الصناعات النفطية .  -5

 

 : تاسعًا : جمهورية السودان 
 السودانية.البحرية  هيئة الموانئ  -1

 المحدودة .لكهرباء نقل الالسودانية ة شركال  -2

 أكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية .  -3

 الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعى .  -4

 بنك أمدرمان الوطنى .  -5

  شركة التأمين اإلسالمية المحدودة .  -6
 

 

 : نسعد ونرحب بالتواصل معكم فى كل األوقات على األرقام التالية   

00201091010444 - 00201091010333 
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 شركـة الخبرات الدولية المتكاملـة
TOTAL INTERNATIONAL EXPERTISE CO. 

 شركة مساهمة مصرية لإلستشارات والتدريب

002 02 240 10 245 
002 02 240 140 63  

 
 

 

info@totalityegypt.com 
training@totalityegypt.com 
totality@ie-eg.com 
totalityco@yahoo.com 

            totalityco@gmail.com 
 

www.totalityegypt.com 
 

 
 

 

002 02 240 140 63  
 
 

 

 بجوار طيبة مول -طريق النصر   - 2 مدخل  -هـ  79  
 القاهرة  -مدينة نصر    

 
 11371مدينة نصر  8009ب :  ص.     

 
 

https://Twitter.com/totalityco 
 

 
 

 

https://Skype.com/totalityco 
 

 
 

 

https://Facebook.com/totalityco 
 

 
 

 

 

 
 002 0109 10 10 444 

002 0109 10 10 333 
 

 


