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 نبذة عن شركة فيم   -1

 اوال: نشأتها وتاريخها:

o   سنة التجارة  وعموم  للمقاوالت  فيم  مسؤولية    1995تأسست شركة  ذات  كشركة  املصري  للقانون  طبقا  باإلسكندرية 

متنوعة  مشروعات  في  املشاركة  فيم،  بشركة  العاملين  لألفراد  و  ملؤسس ي  واملتميزة  املتنوعة  الخبرات  اضافت  محدودة. 

 في تلك املجاالت.  ومختلفة مما يساعد الشركة على النمو 

o  .تميزت شركة فيم منذ نشأتها في األعمال املتكاملة و التشطيبات املتميزة، كذلك أعمال الشبكات و األعمال التكميلية 

o   التلوث إزالة  و  للمنشآت  التأهيل  إعادة  و  الصيانة  و  الترميم  مجال  في  املتخصصة  املشاريع  بعض  بتنفيذ  قامت  كما 

و السالمة املهنية طبقا للكود األمريكي مما أكسب فريق العمل بالشركة    بإستخدام التقنيات الحديثة وأعلي معايير األمن

 العديد من املهارات الفنية واإلدارية والتنظيمية.  

 ثانيا: مجال عملها: 

 املقاوالت املتكاملة )تسليم مفتاح(:    2-1

o   التشطيبات املتميزة و الالندسكيب إلى  تقوم شركة فيم بتنفيذ أعمال املقاوالت املتكاملة بنظام تسليم املفتاح، متضمنة

 جانب األعمال التكميلية و انظمة التيار الخفيف و  الفرش، علي أن يشمل هذا في كثير من األحيان أعمال التصميم. 

 خدمات تكنولوجيا املعلومات والشبكات واالعمال االلكتروميكانيكية:    2-2

o  فيم مشاريع تكنولوجيا املعلومات و شبكات و انظمة التيار الخفيف   إستكماال و تدعيما لتنوع نشاط الشركة، تنفذ شركة

 وقد اكتسبت شركة فيم الخبرات املتميزة من خالل العمل مع العديد من الشركات و  الجهات و  الهيئات العاملية و  املحلية.

 الخدمات البيئية و الخدمات الخاصة: 2-3

o  وعات في مجال الخدمات الخاصة و تعتبر مشاريع التحقق من املعلومات  قامت شركة فيم باملشاركة في العديد من املشر

والدراسات امليدانية من ابرز املجاالت التي تميزت بها الشركة باالضافة الي الخدمات البيئية في مجال التعامل مع املخلفات  

 .USAIDالخطرة بالتعاون في عدة مشاريع مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 

 ثا: األهداف االستراتيجية:  ثال

 تنطلق أهداف الشركة االستراتيجية من سياسة الجودة للشركة والخاصة بجودة ما تقدمه لعمالئها:  

o  .
ً
 تحقيق الرضا الكامل لعمالء الشركة دائما

o .أن تكون الشركة هي األولى في مجال املقاوالت العامة بين جميع الشركات العربية 

o  الخدمات املقدمة للعمالء واالنتشار  من خالل التحسين املستمر ألساليب إدارة املوارد املتاحة للشركة.زيادة نوعية 

 رابعا: اإلمكانيات والوسائل:  

الشركة منذ نشأتها وهي تطور إمكانياتها ووسائلها لكي تستمر في تقديم منتجات وخدمات تتميز بالجودة لتلبية متطلبات عمالئها  

 اآلتي:  حيث حرصت على 

توفير العمالة التي تتميز بالتأهيل والتدريب والخبرة العالية في إدارة وتنفيذ العمليات واألنشطة املختلفة بالشركة   . أ 

 بروح الفريق الواحد.  
ً
 )العامل املاهر  والفني املتميز  واملدير القدير( يعملون جميعا

 موردى الباطن (. توفير أحدث املعدات لإلنتاج وأحدث األجهزة للعمل ) ومن خالل افضل  . ب

 املحافظة على العالقات القوية بالشركات او الجهات املستفيدة من خدمات الشركة والعمل على زيادتها.  . ت

 خامسا: ضمان جودة منتجات او خدمات: 

 ملتطلبات العمالء، يضمن االستمرارية لها نظام إداري فعال إلدارة الجو 
ً
دة  خبرة كبيرة ممتدة مع تطبيق مواصفات إنتاج طبقا

 ملتطلبات املواصفة القياسية العاملية
ً
 .  ISO 9001:2015طبقا
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Ahmed NouNou 
General Manager 
FAME Contracting and Trading 
6 El Sad El Aali Street 
Dokki, Giza, Egypt 
 
August 24, 2008 
 
 
Dear Eng. Nounou: 
 
Now that the National Book Program is coming to an end, we want to express our appreciation for all 
of your efforts on behalf of the project.  FAME partnered with the NBP on the three of the four phases 
of the project, becoming an integral part of its implementation. We understand how much of your time 
and energy went into ensuring not only FAME’s success, but the success of the overall project as 
well.  FAME, under your leadership, became the company upon which we could rely for timely 
implementation and accuracy of the delivery verification process.    
 
Thank you for working with us up to the last moments of the project to ensure its success. AED offers 
its sincere appreciation to everyone on your team for being a part of this phenomenal achievement.   
 
But all these achievements fade in importance when we watch an Egyptian child open the books for 
the first time.  Seeing the look of wonder as the student turns the glossy pages of the colorful books 
outshines all other accomplishments.  The real feat of the National Book Program is giving Egyptian 
students, even those from the smallest villages, access to wonderful library collections.  Together we 
can celebrate this success.  
 
 
 
Sincerely, 
 
 

 
 
 
Nancy Parks 
Chief of Party 
The National Book Program 
 



 

 

 

December 4,2007 
 

To whom it may concern: 

AMA Arab Environment Company (AAEC) & Fame for Trading and Contracting was 

the main contractor and sole service provider that successfully rehabilited and renovated 

Alexandria and Cairo University Law Facilities. The project was funded by the United 

States Agency for International Development (USAID) under the Technical Assistance 

for Policy Reform Program II (TAPR II). 

The rehabilited facilities consist of the following units: 

1. Two E-Learning classrooms. 

2. Two Libraries. 

3. One Studying Room. 

4. Two Computer Labs/Seminar Rooms. 

5. Eight Faculty Offices. 

6. Four Bathrooms.  

The work compromised the complete rehabilitation, furnishing, electrical, mechanical 

and air conditioning works for all the above mentioned facilities. 

Their work was above and beyond what was expected and anticipated for this kind of 

services and activities here in Egypt. We were under exceptionally tight time constraints. 

AAEC & Fame mobilized extra people who worked throughout Ramadan, 7 days per 

week, 24 hours per day to get the job done. They maintained a high quality of work, 

exceptionally professional records and reporting on progress, adapting to many changes 

on the fly and demonstrated the best customer service I have encountered of a 

subcontractor- US or Egyptian- in my 15 years experience running international 

business operations for an American consulting firm. 

Due to their professionalism and the quality of the work provided, AMA Arab 

Environment Company (AAEC) & Fame for Trading and Contracting  I strongly 

recommend them to provide such services. 

Please do not hesitate to call me if I can comment more specifically on their performance. 

 

Sincerely yours, 

 

 

Andrew Lewis 

Education Team Lead 

USAID/TAPR2 
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