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عنوان المنشأهأسم المالكاالجمالىأجانبمصریینت/ المدیر العاماسم المدیر العاماألسرةالغرف

الغردقة - البحر االحمرشركة الجونة للفنادق٦٥٣٥٤٤٥٠١٤٠٧٣٤١٠اسمة احمد محمد٤٢٠٨٤٠مؤقت٥الغردقة فندق موفنبیك الجو نھ١

فندق شیراتون میرامار ٢
الجونة - البحر االحمرشركة طویلة  للفنادق٦٥٣٥٤٥٦٠٦٣٣٥٣٣٣٨محمد فاروق٣٣٩٥٢٨مؤقت٥الغردقةالجونة

شتایجنبرجر (الجولف) ٣
الجونة - الغردقةشركة الجولف للفنادق٦٥٣٥٨٠١٤٠٢٥٨١٢٥٩جونر ماثونج٢٦٨٤٠٨مؤقت٥الغردقةالجونـة

فنــدق ھیلتون الغردقة ٤
الشركة العربیة ٦٥٣٥٤٩٧٤٥٢١٠٣٢١٣جورج بوتریك٢٠٤٢٨٤مؤقت٥الغردقةبــــالزا

لالستثمارات
٤٢ش الحجاز 

المھندسین

سامح محمود ٢٨٣٣٩٨مؤقت٥الغردقةفندق ماریوت الغردقة٥
شركة الشرق للتنمیة ٠٦٥٣٤٠٤٤٢٠٣٠٩٠٣٠٩الجرف

السیاحیة
الھضبة – ش الفریق 

یوسف عفیفى

سھا محمد عادل ٣٩٢٦٢٤مؤقت٥الغردقةمنتجع ھیلتون النور٦
الشركة العربیة ٦٥٣٤٦٥٠٣٤٣٤٠٢٣٤٢الترجمان

للمشروعات السیاحیة
٣ش عباس العقاد – 

القاھرة

الممشى السیاحى-سمیر سید عبد الفتاح٦٥٣٤٦٣١٠٧٩٨٨٢٩٩٠ھشام كامل٨٢٨١٣٨٦مؤقت٥الغردقةمنتجع جراند ریزورت٧
الغردقة

٨
منتجع مـوفنبیك 

الغردقــــــة ( منتجع 
كونتننتال )

محمد عبد العظیم ٢٥٢٤٠٠مؤقت٥الغردقة
كونتننتال العالمیة ٦٥٣٤٦٥١٠٠٢٤٦٣٢٤٩حسن

للفنادق
٢١ش أحمد عرابى 

– المھندسین

فندق صن رایز جاردن ٩
٤٤ ش شھاب حسام الشاعر٤٧٧٣٤٨٠--------شكرى الریس٤٨٠٨٨٣مؤقت٥الغردقةبیتش

المھندسین - الجیزة

ك١٦٫٥طریق مدینھ لالستثمار٠١٠٩٩٤١٠٩٩٥١٠٠٨٠١٠٠٨محمد امین محمد٩١٢١٧٨٧مؤقت٥الغردقةوردة الصحــــــراء١٠
الغردقة - سفاجا

شركة بلو سكاى ٠١٢٧٨٣٤٧٧٧٧٣٠٢٤٣٠٦محمد سید احمد٣٨٣٥٩٠مؤقت٥الغردقةصن رایز ھولیدایز١١
لألستمار

٤٩ش شارل دى 
جول - الجیزة

٢٠١٨٠٤٠١

التقییم المدینةأسم المنشأةم
السیاحى

المالكالطاقة االیوائیة نوع 
الترخیص

العاملین المدیر العام
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عماد فتحى محمد ٨٤١١٩٨٤مؤقت٥الغردقةفنـــــدق دانــــــا بیتش١٢
١٥ ش االھرام إنار للتنمیة السیاحیة٠١٢٢٢٤٩٩٢٠٠٧٦٤٣٧٦٧احمد

روكسى مصر الجدیدة

شركة تیتانیك ٦٥٣٤٦١٢٢١٥١٨٠٥١٨یسرى على على٥٩٣١٢١٥مؤقت٥الغردقةتیتانیك باالس١٣
لإلستثمار السیاحى

ك١٧ طریق سھل 
حشیش-جنوب 

مجاویش

فندق ومنتجع سونستا ١٤
احمد عبدالفتاح ٦٥٣٤٦١٠٠١٢٥٦٠٢٥٦مصطفى السبتى٣٥٧٧١٤مؤقت٥الغردقةالفرعون

ابراھیم المسرى

٥٦ش نزیة 
خلیفة/مصرالجدیدة- 

القاھرة

فندق االوبروى سھل ١٥
شركة االستثمارات ٠٦٥٣٤٤٠٧٧٧٢٠٧١١٢١٨دھرین بیریرا١٠٢١٠٢مؤقت٥الغردقةحشیـش

السیاحیة

٦ش الملتحق 
الزراعى- العجوزة - 

الجیزة

شركة بیرامیزا سھل ٠١٢٢٥٩٨٨٠٤٠٣٥٠٠٣٥٠اسالم ناجى عذب٨٢٥١٨٠٠مؤقت٥الغردقة بیرامیزا سھل حشیش١٦
٥ ش الدقى القاھرةحشیش

طریق القرى - سامح سعد حویدق٠١١٥٦٦٦٧٣٣٣٥٥٩٠٥٥٩یسرى على على٦٠٨١٢٣٨مؤقت٥الغردقةتیتانیك بیتش ریزورت١٧
الغردقة

محمد كیالنى ٤٢٦٧١٠مؤقت٥الغردقةالمملوك باالس١٨
حسام سالمة جودة ٠١٢٧٨٣٤٨٨٨٨٤٤١٢٤٤٣ابراھیم

الشاعر
٤٤ ش شھاب 

المھندسین - الجیزة

فندق تروبیتیل سھل ١٩
فوزى مالك جرجس٠١٠٠٠٤٤١٢٤٥١٤٢٥١٦ایھاب احمد باھر٣٠٠٥١٨مؤقت٥الغردقةحشیش

٨٨ ش الثورة 
ھلیویولس مصر 
الجدیدة - القاھرة

بیرامیزا بلو الجون ( ٢٠
عالء الدین ٣٦٦٥٠٣مؤقت٥الغردقةرویال الجون)

٦٥٣٤٦٥٢٦٠٢٢٩٠٢٢٩محمود محمد
شركة مصر 

لإلستثمار العقارى 
والسیاحى

القاھرة - الزمالك

الغردقة - البحر سامى سعد٦٥٣٤٦٥٤٠٠٦٤٥١٢٦٥٧الرس جویر٣٨٨٥٤٠مؤقت٥الغردقةشتایجنبیرجر الداو بیتش٢١
االحمر

الزمالك - القاھرةشركة فالكون للفنادق٦٥٣٦٠٥٠٠٠٤٣٧٨٤٤٥جوھان اشمان٥١٤٩٥٠مؤقت٥الغردقةسیتادل أزور ریزورت٢٢

فندق صن رایز ٢٣
جودة رمضان ٣٣٧٦٤٧مؤقت٥الغردقةكریستال باى

شركة كریستال ٦٥٣٤٦٠٠٢٠٦٢٩٤٦٣٣السید
لالستثمار السیاحى

٢٩ ش الفالح 
المھندسین

شتایجنبرجر  اكوا ٢٤
وائل محمد السید ٢٣٠٤٦٠مؤقت٥الغردقةماجیك

شركة ماستر الین ٦٥٣٤٦٥٤٠٠٦٦٦٣٦٦٩محمد
االستثمار السیاحى

ش یوسف عفیفى -
المركز السیاحى
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فندق جاز أكوا مارین  ٢٥
ترافكو سنتر – الشیخ شركة جاز اكوامارین٦٥٣٤٦١١٠٠٩٩٩٩١٠٠٨ھانى عادل صالح١١٢٧١٦٦٩مؤقت٥الغردقةریزورت

زاید – ٦ أكتوبر

أحمد محمد أحمد ٦٤٥٨٠٤مؤقت٥الغردقةفندق البارون باالس٢٦
الشركة الشرقیة ١٢٢٧٣٩١٥٢٦٥٥١٩٥٦٠خالد

للمنشأت السیاحیة
الغردقة - سھل 

حشیش

١٢٤٢٠٢١٩٨٢١٢٦٤٥٨٧١٢٧٣٢

فندق الماس باالس ٢٧
یاسر سمیر عبد ١٠٧١٥٠مؤقت٤الغردقةجولدن فایف

شركة العربیة للتنمیة ٦٥٣٤٦٥٠٣٦١٥١٠١٥١الرحیم
السیاحیة

ك٢٣طریق الغردقة 
– سفاجا

ممدوح صالح ٣٣٧٤٢٧مؤقت٤الغردقةفندق بریمییر لوریف٢٨
شركة مرسى علم ١٠٠٦٠١٧١٢٩٣٥٩١٣٦٠عرفھ

للقرى السیاحیة

٧ش المشیر أحمد 
إسماعیل – مساكن 

شیراتون

فندق جراند بالزا – محمود على محمد٠١٠٠٦١٨٠١٥٠٢٢١٢٢٢٣طاھر السید على٤٢٧٦٩٠مؤقت٤الغردقةفندق جراند بالزا٢٩
بجوار ھیلتون النور

فندق جـــولدن فـایف ( ٣٠
عمرو عبد ٩٦٥١٧٠٠مؤقت٤الغردقةبارادیس + كلوب )

٠١٠٠٦٦٥١٠٩٠٧٥٠٥٧٥٥اللطیف الدسوقى
شركة كمیدار 

لالستثمار والتنمیة 
السیاحیة

ك٢٣طریق الغردقة 
– سفاجا

٣١
فنـدق كلوب بارادایسو 

(كلوب مید سابقاً ) 
الجونـة

احمد محمود ٢٣٩٤٧٨مؤقت٤الغردقة
٦٥٣٥٤٧٩٣٣٢٥٧٠٢٥٧خیرى

شركة اوراسكوم 
للفنادق والمنشأت 

السیاحیة
الجونة – الغردقة

محمد بسیونى ١١٥٢١٠مؤقت٤الغردقةفندق سلطان بیھ الجونة٣٢
٢٢ ط رأس غالب - شركة المنیرة للفنادق٦٥٣٥٤٥٦٠٠٨٢٠٨٢محمد

الجونة - الغردقة

فندق ریحانة ثرى ٣٣
أمجد وھیب ٤٣٤٧٢٥مؤقت٤الغردقةكورنر الجونـة

١٦٦ش٢٦یولیو ریحانة للفنادق٠١٢٢٣١٧٥٨٧٧٣١٤٦٣٢٠اسكندر
العجوزة – الجیزة

فندق ثرى كورنرز ٣٤
٢٢ك شمال الغردقةمارینا تو للفنادق٠١٢٢٩٥٥٠٢١٩١٧٢٤١٧٦میخائیل شكرى١٦٠٢٣٩مؤقت٤الغردقةاوشن فـیو

٣٥
فندق  ھورجادا جولدن 
بیتش           ( كالیمارا 

(
شركة المجموعة ٦٥٣٥٠٢٠٥٣٣٨٠١٣٨١مراد عبد القادر٤٥٥٩١٠مؤقت٤الغردقة

المتحده للفنادق
الغردقة – األحیاء – 

ك١٢
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فـندق ابروتیل بالم ٣٦
على كامل ٣٩٥٩٥٠مؤقت٤الغردقةبیتش ریزورت

األحیاء المائیةسامى حسن صادق٦٥٣٥٠٠٠٣٥٣٠٥٤٣٠٩الحلوانى

فنــدق ســى ستار ٣٧
عمرو بھى الدین ٢٧٩٥٢٩مؤقت٤الغردقةبوریفـــاج

شركة بوریفاج ٦٥٣٥٤٢٠٠٠٢٧٧٠٢٧٧محمد
للتنمیة السیاحیة

الغردقة – الدھار – 
تقسیم الھاللى

فندق بور میرت صنى ( ٣٨
مروان احمد ٨٠٠١٦٨٤مؤقت٤الغردقةدایز بال سیو)

طریق الكورنیش - شركة بور میریت٦٥٣٥٥١٧٨٠٦٢٧٣٦٣٠الصادق
الغردقة

فندق صنى دایز بالما ٣٩
ایھاب محمد ١٩٢٣٩٢مؤقت٤الغردقةدي میریت

طریق الكورنیش - شركة بالما دى میریت٦٥٣٥٤٧٧٩٥٢٠٦٠٢٠٦ناجى احمد
الغردقة

محمد ماھر ٥٢٦٨٣١مؤقت٤الغردقةقریة عربیا أزور٤٠
الغردقة – قریة عربیةالمحمدى حویدق٦٥٣٥٤٨٧٩٠٦٦٢٠٦٦٢عبدالمحسن

٤ش محمد مظھر – الجفتون للمشروعات٦٥٣٥٤٥٠٨٧٣٦٣٠٣٦٣أشرف فاروق٢٩٦٥٩٦مؤقت٤الغردقةفندق ارابیال ازور٤١
الزمالك

ریجینا ریزورت ٤٢
شیرین حمدى ٣٣٣٦٦٦مؤقت٤الغردقةالغردقـــــــــــھ

نادر جمیل حسن فائق١٠٠١١٣٦٦٦٤٢٠٦٠٢٠٦محمد فرید
٦٨ش الخلفیة 

المامون – برج أمیرة 
سنتر – مصر الجدیدة

محمد المدرك على ٦٥٣٤٤٠٣٥١٧٠٢٠٧٠٢ھانى منیر عباس٧١١١٣٠٩مؤقت٤الغردقةفندق سى جل الغردقة٤٣
شلبى

فندق سى جل – 
الغردقة

أحمد فرج ١٤١٢٥٧مؤقت٤الغردقةفندق سى شیل  سفیر٤٤
المصریة للسیاحة ٦٥٣٤٤٢٩٠٢١٣٥٠١٣٥السعدنى

والخدمات
جاردن ستى – میدان 

جمال الدین

اشرف فاروق ٤٣٤٧٦٦مؤقت٤الغردقةفندق مارلین أن٤٥
مصطفى عدلى ٦٥٣٤٤٣٧٩١٢٥٦٠٢٥٦عبد الوھاب

وشركاه
الممشى السیاحى – 

فندق مارلین إن

شركة المھدى للتنمیة ٠٦٥٣٤٠٤٤٥٤٤٤٩٦٤٥٥أسامة حامد سمیر٦١٠١٠٥٠مؤقت٤الغردقةسندباد كلوب أكوا أوتیل٤٦
الساحیة

١٥ش العروبة – 
مصر الجدیدة - 

القاھرة

سندباد كلوب بیتـش ٤٧
شركة المھدى ٦٥٣٤٤٩٦٠١٤٨٠١٠٤٩٠اسامة حامد٢٤٢٣٧٧مؤقت٤الغردقةریزورت

لالستثمارات السیاحیة

١٥ش العروبة – 
مصر الجدیدة - 

القاھرة

فندق وایت بیتش  ٤٨
القاھرة – كورنیش البنك األھلى المصرى٦٥٣٤٦٣٦٥٠٤٥٧٠٤٥٧ھانى عبد الشافى٤٧٣٨٠٠مؤقت٤الغردقة(رویال باالس سابقا  )

النیل
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سیفا جراند بیتش –  سمیر سید عبد الفتاح٦٥٣٤٦٣١٣١٦٩٣٠٦٩٣سارة سمیر سید٥٥٠٧٦٠مؤقت٤الغردقةسیفا جراند بیتش٤٩
المركز السیاحى

فندق سلطان بیتش - ٥٠
راجى توفیق ٢٥٦٥١٠مؤقت٤الغردقةالغردقة

شركة بیلدر للتنمیة ١٢٢٠٠٠١٨١٣١٣٤٠١٣٤باسیلى
السیاحیة

١٩ ش عباس العقاد 
مدینة نصر

فندق میركیور الغردقة ٥١
عبدالمعطى ٣١٢٥٦١مؤقت٤الغردقة(سوفیتیل)

شركة أبوظبى ٦٥٣٤٦٤٦٤٦٢٨١٤٢٨٥دسوقى شحاتھ
القاھرة – المعادىلإلستثمارات

ھشام محمود ٤٤١٨١٥مؤقت٤الغردقةقریة مجاویش السیاحیة٥٢
برج مصر للسیاحة - شركة مصر للسیاحة٦٥٣٤٦٤٦٢٠٣٠٧٠٣٠٧خلف

القاھرة

١   ش المرور وزارة الداخلیة٠١٠٠٢١٥٦٢٣٥١٥٩٠١٥٩احمد عبد الحمید٢٠٠٤٣٦مؤقت٤الغردقةجراند سیز ھوستمارك٥٣
بالدراسة

عبد الحمید حامد ٦٥٤١٢٢٦مؤقت٤الغردقةقریة على بابا٥٤
شركة الیاسمین بیتش٦٥٣٤٦٠٤٦٨٧٧٧٠٧٧٧محمد

ك١٧ الغردقة – 
السقالة – البحر 

األحمر

وفائى حمدى ٥٦٧١٤٠٠مؤقت٤الغردقةألف لیلة ولیلة٥٥
شركة كالسیك الدارة ١٢٧٥٠٢٠٧٥٧٤٦٢٠٤٦٢محمد

فندق الف لیلة ولیلةالمنشآت السیاحیة

قریة میراج الند (للى ٥٦
سیف الدین  محمد ٦٥٣٤٦٠٠٠٣٤١٢١٤١٣ماجد عزت رسمى٦٧١١٣٤٢مؤقت٤الغردقةالند )- الغردقة

رشاد ھنیدى
٥ش بن ماجد – 

مصر الجدیدة

ھشام عبد العزیز ٣٦٩٦٢١مؤقت٤الغردقةقریة كورال بیتش٥٧
شركة مالك للتنمیة ٦٥٣٤٦١٦١٠٢٩٦٢٢٩٨عید

السیاحیة
٣ش عباس العقاد – 

القاھرة

نیخائیل نصیف ٩١٢١٣٦٦مؤقت٤الغردقةھیلتون لونج بیتش٥٨
شركة العقارى ٦٥٣٤٦١٥٠٠٧١٨٩٧٢٧میخائیل

للتنمیة السیاحیة
٥ ط النصر - المنطقة 

االولى مدینة نصر

قریة الباتروس اكو ٥٩
طریق القرى – سفاجاكامل أبو على٦٥٣٤٦٤٠٠١٥٧٤٩٥٨٣حسام شحاتھ٧٣٠١٧٥٠مؤقت٤الغردقةبارك (بیتش الباتروس)

سامح سعد عبد ٣٥٦١٣٥٧-----------ھانى الشربینى٣٣١٧١٢مؤقت٤الغردقة تیتانیك اكوا بارك٦٠
ك١٧ طریق سفاجاالرحمن حویدق

محمد احمد ٦٣٨١٤٠٠مؤقت٤الغردقة سى ورلد أكوا فیستا٦١
كامل حسن احمد ابو ٠١٢٨٥٩٦٩٧٦١٢٢٠٦٢٢٦یوسف

على
طریق القرى الكیلو 

١٧ – الغردقة
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فیستیفال الجاردن ٦٢
طارق فھمى على ٤٨٦٦٧٨مؤقت٤الغردقة(نیوھاواى٢)

محمد محمود احمد ٦٥٣٤٤٧٩٠١٢٠٠٣٢٠٣اسماعیل
محمد

عمارة ١ میدان 
السقالة – طریق 
المطار - الغردقة

سھل حشیش – شركة دواد مصر٠١٠٠٥٢٠٠٠٩٨٢٣٩٠٢٣٩تامر شاھین٢٨٦٥٧٢مؤقت٤الغردقةالقصر القدیم٦٣
الغردقة

ابوتیج مارینا - شركة طویلھ للفنادق٦٥٣٥٨٠٠٧٧٢٣١٢٤حاتم كمال حلمى٦٩١٠٨مؤقت٤الغردقةفندق موزاییك٦٤
الجونھ

صن ست بیرامیزا سھل ٦٥
شركة بیرامیزا ٠١٠٠١٤١٢٣٩٧١٤٠١٤عاصم العال١٢٢١٦٠مؤقت٤الغردقةحشیش

للفنادق
سھل حشیش – البحر 

األحمر

ھیثم احمد شمس ١٣٢٢٦٤مؤقت٤الغردقةفندق شدوان جاردن٦٦
الغردقة – شارع سمیر سید عبد الفتاح٦٥٣٥٤٨٤٣٤٧٦٠٧٦الدین

الشیراتون

فندق نیو ھاواى ( ٦٧
محمد محمود ٤٦٢٩٢٤مؤقت٤الغردقةمیراج )

شركة ھاواى جروب ٦٥٣٤٦٥٠٧٢٢٣٣٢٢٣٥مصطفى صالح
للتنمیة السیاحیة

ش المطار عمارات 
النصر

شركة بارادیسیو ٦٥٣٥٨٠٠٧٦٨١٩بشوى شوقى حنا٥٤٨٤مؤقت٤الغردقةفندق فنادیر٦٨
للفنادق

١٦ ش ٢٦ یولیو 
العجوزة

٦٩
مونتلیو جراند 

ھوریزون ( برمیر 
سابقا )

ش الكورنیش طریق ھاشم محمد صالح٠١٠٠٠٠٨٠٢٢٤٣٥٠٠٣٥٠توفیق السید٤٦٠٩٢٠مؤقت٤الغردقة
عرابیا

شركة الباتروس ( ٦٥٣٤٦٤٦٧٠٧٩٣٠٧٩٣ھشام عبد الحمید٨٠٤٢٤٠٠مؤقت٤الغردقةالجانجل أكوابارك٧٠
كامل أبو على )

جنوب مجاویش – 
الغردقة

علوان ابراھیم ٥٤٩٩٤١مؤقت٤الغردقةجراند أوتیل٧١
جراند إوتیل –  سمیر سید عبد الفتاح٦٥٣٤٦٣١٠٠٦٠٤٠٦٠٤علوان

المركز السیاحى

حسام الدین عالم ٧٣٩١٥٥٠مؤقت٤الغردقةفندق دایموند٧٢
٠١٠٦٥٥١٥٥٨٤٢٤٤٠٢٤٤محمد

شركة األصالة 
المصریة للتنمیة 

السیاحیة

قریة جولدن فایف 
الغردقة

احمد مبروك ٢١٢٤١٦مؤقت٤الغردقةفندق رویال ستار٧٣
ش الكورنیش - شركة رویال إستار بیتش٠١١٥٠٣٢١١١٠٧٧٠٧٧محمد حمعة

بجوار نسمھ أمل

حافظ محمد ٤٥٨٦مؤقت٤الغردقةسمرا باى٧٤
٩ ش الشیراتونافراس البحر االحمر٠٦٥٣٤٦٥٩٦٠١٦٢٠١٦٢ابراھیم
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احمد عبد المرید ٦٢١١٠٧٠مؤقت٤الغردقةفندق الباتروس باالس٧٥
فندق الباتروس باالسكامل ابو على٦٥٣٤٦٤١٦٨٥٠٦٠٥٠٦على

الیاسمین باالس ٧٦
القاھرة - النزھةكریم سامى حویدة١٠٢٨٠٧٢٢٠٩٣١٠٠٣١٠محمد سعید أحمد٣٩٠٧٨٠مؤقت٤الغردقةریزورت

جمال ناصر عبد ٣٠٣٦٠٦مؤقت٤الغردقةمنتجع ثرى كورنز  صنى بیتش٧٧
الغردقة بجوار كنج شركة صنى بتش٠١٢٢٠٠٠٤٥٧٢٢٢٠٠٢٢٠هللا

توت

٢١٠٣٦٤٠١٩٤٠١٧٢٥٩٨١١٧٣٤٠

فندق ھاواى ( جبل ٧٨
شركة تومى للفنادق٦٥٣٥٥٤٤٠٥١٧٠٠١٧٠احمد محمد منسى١٣٩٢٧٨مؤقت٣الغردقةالحریم )

عمارة ١ میدان 
السقالة – طریق 
المطار – الغردقة

فیستیفال ریفیرا (نیو ٧٩
محمد حمدى ٤٣٤٥٦٧مؤقت٣الغردقةھاواي ٣)

٠١٢٢٤٢٧٩٧٧٠٢٨٣١٢٨٤احمد زاید
شركة أبو النصر 

لإلستثمارات 
السیاحیة محمد 

الغردقة – قریة عربیة

احمد محمد ٢١٥٥١٠مؤقت٣الغردقةقریة بل ایر أزور٨٠
روما - طریق الھضبةالمحمدى حویدق٦٥٣٥٤٨٧٩٠٢٣٠٠٢٣٠یوسف

قناوى على ١٤٧٢٣٤مؤقت٣الغردقةفندق روما٨١
عاطف بیومى محمد٠١٠٠٦٠٢٤٢٤٠٩١٠٩١رفاعى

طریق سفاجا – 
بجوار المعھد 
السویسرى

فندق بیتش الباتروس ٨٢
٦٥٣٤٦٤٨٠١٢٤٦٠٢٤٦ھانى عبد الشافى٢٤٦٦٠٠مؤقت٣الغردقةجاردن

شركة كالسیك إلدارة 
المنشأت السیاحیة  ( 

كامل ابو على )

ابراج النایل ستى - 
بوالق الجیزة

الجونة - الغردقةشركة اوراسكوم٦٥٣٥٨٠٠٧٨٣٦٠٣٦إلیا كرم خلیل١٤٤٢٣٤مؤقت٣الغردقةفندق أرینا أن الجونة٨٣

اسامة السید ٦٦١٠٩مؤقت٣الغردقةفندق دوار العمدة الجونة٨٤
قریة البرنسیسةشركة الدوار للفنادق٦٥٣٥٨٠٠٦٣٤٤١٤٥محمود العشرى

قریة البرنسیسة ٨٥
على محمد على ١٠٠١٦٤١٣٦٧٨٦٠٨٦ھانى نسیم نجیب٢٨٧٥٧٤مؤقت٣الغردقةالسیاحیة

الغردقة – الدھارسلیمان
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قریة شدوان جولدن ٨٦
الغردقة – ش دیوان عام المحافظة٦٥٣٥٤٧٠٠٧٢٢٤١٢٢٥طارق البدرى٣٦٨٧١٩مؤقت٣الغردقةبیتش ( میراكى )

الكورنیش

یوسف جمیل ١٢٦٢٥٢دائم٣الغردقةفندق ساند بیتش٨٧
سى ھورس - الغردقةسعید حسب النبى طھ١٢٢٧٦٧١٠٠٢١٠٦٠١٠٦یوسف

بھاء الدین أحمد ٤٤٩٠دائم٣الغردقةفندق سى ھورس٨٨
عواطف حمزة ابو ٦٥٣٥٤٨٧٠٤٦٠٦محمد

الحسن
الدھار - ش 

المستشفى العام

احمد مبروك ٤١٩٨٧٠مؤقت٣الغردقةفندق  امبایر ھوتیل٨٩
٢٣ش ٨٤ المعادىمحمد عبد المقصود٠١١٥٠٣٢١١١٠١٤٢٠١٤٢محمد حمعة

محمد عبد الستار ١٠٠١٣٠مؤقت٣الغردقةفندق  جویلز  (صحارا )٩٠
محى االمین كامل ٦٥٣٥٤٨٣٠١٨٥٠٨٥عبدالحمید

خطاب
طریق الكورنیش – 

الغردقة

وحید محمد حسنى ٦٥٣٤٥٧٧٩١٦٤٣٦٧حسام محمد احمد١٩١٣٤٤مؤقت٣الغردقةقریة میریت السیاحیة٩١
طریق الشیراتونرحمى

ش الشیراتون - حسان الضوى سعید٦٥٣٤٤٨٦٩١٢٦٦٤٢٧٠طلعت محمد سید١٣٢٢١٥مؤقت٣الغردقةقریة بیال فیستا اخناتون٩٢
السقالة

السید محمد ٢٥٠٤٥٠مؤقت٣الغردقةقریــة الباشـــا ریزورت٩٣
شركة مصر العالمیة ٦٥٣٤٤٤١٥٠٢١٨٠٢١٨عبدالحلیم

طریق الشیراتونللمنشأت السیاحیة

أول الممشى السیاحىسید الدالى محمد٦٥٣٤٤٦٩١١٥٠١٥عبد الباسط عمر١١٣٢٢٦مؤقت٣الغردقةفندق اكوافن٩٤

الجفتون السیاحىسعد محمد إبراھیم٦٥٣٤٤٣٣٤٤٧٤٠٧٤یاسر احمد سامى١٩٦٢٣٢مؤقت٣الغردقةقریة المشربیة٩٥

مصطفى سید ٥٢٢١٠٠٧مؤقت٣الغردقةقریة الجفتون٩٦
المركز السیاحىالمحمدى حویدق١٠٠١٧١٢٠٠١٤٨٠٠٤٨٠ابراھیم عواض

٠١٢٢٤٢٢٢٢٤٥٤٩٠٠٤٩٠سمیر مینا السید٤٣٥٨٧٠مؤقت٣الغردقةقریة عالء الدین بیتش٩٧
شركة الیاسمین 

للمشروعات 
السیاحیة ( سامح 

ك١٥ طریق سفاجا

سامح سعد عبد ٠١٠٠١٦٠٩٩٠٨٣٣٨٠٣٣٨أیمن محمد عطا٤٣٤٧٧٩مؤقت٣الغردقةقریة الیاسمین٩٨
الرحمن حویدق

المركز السیاحى – 
بجوار الماریوت
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احمد مبروك ٢٤٩٤٧٧مؤقت٣الغردقةفندق االلیزیــــــھ٩٩
د. حسام عمر محمد ٦٥٣٤٤٣٩٨٠١٩٩٠١٩٩محمد حمعة

حسین

٢١ش د. محمد 
جمعة – ھیلیوبولیس 

– القاھرة

عادل عبدالفادى ٣٠٦٦١٢مؤقت٣الغردقةفندق مینا مارك١٠٠
مدحت فخرى جرجس٦٥٣٤٤٧٧٩٢٢٤٦٠٢٤٦نظیم

ك١٧ج مجاویش – 
أمام قریة جولدن 

فایف

صبرى محمد ١٠٨١٧٠مؤقت٣الغردقةجولدن ایجیبت١٠١
١٠٠٣٦٤٥٩١٨٦٢٠٦٢احمد

شركة مصر 
لالستثمار والتنمیة 

السیاحیة

ك١٧ الغردقة – 
سفاجا – طریق القرى

اشرف محمود ٢٢٦٤٣٠مؤقت٣الغردقةفندق سى الند ( توباز )١٠٢
شركة سى الند ٦٥٣٤٦٠٣٦٣١٥٤٠١٥٤اسماعیل

للسیاحة
٢١ش فرید – مصر 
الجدیدة – القاھرة

فاروق محمد ١٢٠٢١٦مؤقت٣الغردقةصن اندسى١٠٣
شركة أبیاكو للمنشأت ١٢٢٢٣٠٦٢٧٠٥٥٠٥٥نبیھ محمود

قریة ذھبیةالفندقیة

الجونة – الغردقةأحمد عواد عبد الفتاح٢٣٠٠٢٣٠[خالد علیوة محمد٣١٧٥٥٠مؤقت٣الغردقةقریة ذھبیة١٠٤

 رضا كمال مسعد ٦٥٣٥٨٠٠٥٣١٧٢٠١٧٢احمد حمدان احمد١٢٦٢٧٠مؤقت٣الغردقةفندق بانوراما الجونة١٠٥
رزیق

ك١٢ شمال االحیاء-
الغردقة

بانوراما  الغردقة ( ١٠٦
ش الكورنیش – أمام رضا كمال مسعد٦٥٣٥٠٢٣٠١٢٨٠٠٢٨٠سمیح رضا كمال٣٢٠٦٤٠مؤقت٣الغردقةبانجلو سابقا )

طریق الوفاء

تامر نبیل أحمد ٦٥٣٥٥٤٤٠٥١٢٠٠١٢٠احمد محمد احمد١٣٠٢٦٠مؤقت٣الغردقةفندق كینج توت١٠٧
حى الھالل – الغردقةمنصور

٢٦یولیو – الشیخ خالد محمد السید شتا٦٥٣٥٥٧٨٦٨١٣٠١٣اسماعیل إبراھیم٤٢٨٤مؤقت٣الغردقةفندق دافنشى أزور١٠٨
زاید – ٦ أكتوبر

سولیمار أیفورى ١٠٩
شركة میراج للسیاحة ٠٦٥٣٤٦٢٦١٠٢٦٠٢٦سامح سعد على٤٨١٠٠مؤقت٣الغردقةسویتس

والفنادق
طریق الشیراتون-
السقالة-الغردقة

فندق عالیا بیتش ١١٠
احمد ناصر عبد ٣٣٤٥مؤقت٣الغردقةریزورت

ایمن احمد محمد ٠١٢٨٣٥٣٥٧٧٠٩٠٩الكریم
خلف المستشفى العامابراھیم

احمد مبروك ١٦٣٣٣٣مؤقت٣الغردقةنسمة امل١١١
طریق الشیراتونمحمد عبد المقصود٠١١٥٠٣٢١١٠٩١٠٩١محمد حمعة
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جمال الدین عبد ٠٦٥٣٤٤٧٤٩٥١٧٠١٧كریم جمال الدین٩٤١٢٨مؤقت٣الغردقةفندق سى جاردن١١٢
خلف المستشفى العامالجبار

٧٢٩٠١٣٦٠٥٠٥٣٦٨١٠٥٣٧٨

كیرولس مبارك عبد ٠٦٥٣٤٨٩٠٦٬٩٦٧٠٦٧خالد عبد الحافظ١٤٨٢٩٦مؤقت٢الغردقةفندق بیروت١١٣
الجونة – الغردقةالشھید

جون جمیل ٤١٦١مؤقت٢الغردقةفندق كابتن أن١١٤
شركة أوراسكوم ٦٥٣٥٨٠٠٨٢٤١٢٤٣جرجس

للفنادق
٦٦أش ٢٦یولیو - 

العجوزة

محمد عبد ٦٨٩٥مؤقت٢الغردقةفندق على باشا١١٥
ش البحر – خلف شركة أبو تیج للفنادق٦٥٣٥٨٠٠٨٨٣٠١٣١الموجود محمد

المجلس – الغردقة

رمضان النوبى ٤٠٨٨مؤقت٢الغردقةفندق الجزیرة السیاحى١١٦
طریق القرى – سفاجاسعید حسب النبى طھ١٠٥٦٠٠٨٠٨٣٠٣محمد

قریة دیزرت ھوتل ١١٧
طریق القرى – سفاجاماھر غبور١٠١٥٠٩٨١٨٢٢٩٠٢٢٩مجدى محمد زكى٤١٠٧٤٠مؤقت٢الغردقة(السمكة الجدیدة)

ادوار سمعان ٢٦٧٣١٦مؤقت٢الغردقةقریة السمكة السیاحیة١١٨
القیادات – الشاطى ماھر غبور١٢٢٦٤٤٢٢١٧٧٩٠٧٩جرجس

العام

السقالة – طریق أحمد الطیب حسین٦٥٣٥٤٥٩٥٩١٢٠١٢عمر عبد الحافظ٤٠٦٨مؤقت٢الغردقةفندق سى فیو١١٩
الشیراتون

عبد المسیح نجیب ٠١٢١١٨٦٩٨٠٥١٧٠١٧مالك مراد١٢٠٢٠٠مؤقت٢الغردقةفندق ایفل السیاحى١٢٠
طریق الشیراتوننصر اللـھ

الغردقة – طریق مخلص أحمد شحاتھ٠٠٠تــــجــــدیـــدتــــجــــدیـــد٧٨١٦٦مؤقت٢الغردقةفندق سوفونیر١٢١
الشیراتون

١٠٩طریق جورج إیلیا٦٥٣٤٤٢٨٢٨١٠٠١٠جورج إیلیا٤٦١٠٠مؤقت٢الغردقةفندق الجولف السیاحى١٢٢
الشیراتون – السقالة

محمد كامل عبد ٤٥٣٥مؤقت٢الغردقةفندق بیبا السیاحى١٢٣
الغردقة – الھضبة عمر أحمد على١٠٦٦٦٤٢٨٠٠١٠٠١٠اللـھ

الشمالیة
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جیھان على ١٠٥١٨٧مؤقت٢الغردقةفندق البیرال١٢٤
فندق سانت ماریاجیھان على حسین١٠٠٣٩١٢٠٧١٨٠٨حسین

إبراھیم حسنى ١٠٢٢٠٤مؤقت٢الغردقةفندق سانت ماریا١٢٥
عبید یوسف سلیمان ٦٥٣٤٦٥١٦٢٤٠٤إبراھیم

وشركاه
الغردقة – بجوار 
المستشفى  العام

اسماعیل یونس ٤١٧٢مؤقت٢الغردقةدایانا السیاحي١٢٦
خلف فندق ریجینا – محمد یونس محمد١٢٢٢١٨٢٥٨٧٦٠٦محمد

الغردقة

حماده وصفى أبو ٦٥٣٤٤٠٨٧١١١٠١١عادل على ماھر٣٢٦٤مؤقت٢الغردقةفندق جولدن روز١٢٧
العباسیة - القاھرةالعال  بیومى

الغردقة – ش شركة الرحمة للفنادق٠١٠٠٦٠٢١٧٦٩٤٢٠٤٢جمال محمد على٣٠٥٠مؤقت٢الغردقةفندق اولد فیك١٢٨
الكورنیش

ولیم بسطا ٢٠٥٣٩٠دائم٢الغردقةقریة حور باالس١٢٩
ك١٧ طریق الغردقة سعد بسطا حتحوت٦٥٣٤٦٥٣٠١،٣١١٠٠١١٠حتحوت

– سفاجا

فھد محمود ٥٠٧١مؤقت٢الغردقةفندق مارینا بریزدنت١٣٠
شركة مارینا الغردقة ٠١٠٢٢٢١٧٩٣٢٨٠٨حسین

السیاحیة

تقسیم الھالل – 
بجوار عروس البحر 

– الغردقة

محب سمیر ٨٦١٨٣مؤقت٢الغردقةقریھ الجیسوم١٣١
سمیر صدقى جوده ٦٥٣٥٤٧٩٩٤٢٣٠٢٣صدقى

وشركاه
الغردقة - البحر 

االحمر

١٩٥٤٣٣٨٦٧١٠٣٧١٣

القیادات – شارع شركة ترتلز أن٦٥٣٥٨٠١٧١٣٠٣رفیق راجى داوود٢٨٣٧مؤقت١الغردقةفندق ترتلز أن١٣٢
الكورنیش

ھانى جمال حسن ٣٦٧٥مؤقت١الغردقةفندق سندریال١٣٣
عادل صبرى  حبیب٠١١٥١٤٠٠٨٢٢٦٠٦على

تقسیم ابوالعباس-
طریق الشیراتون-

الغردقة

ش الكورنیش -الدھارماكلى داود یوسف١٢٢٣٦٢٥١٠٢٦٠٦خالد أحمد الصغیر٣٠٥٢مؤقت١الغردقةفندق جولدن صن١٣٤

طریق الشیراتونعادل صبرى  حبیب٦٠٦.............٤٣٩٣مؤقت١الغردقةفندق العروسة١٣٥
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ورثة موریس شنوده ١٢٢٣٩٠١٠٤٩٥٠٥ایلیا موریس٣٤٧٦مؤقت١الغردقةفندق المیرا السیاحى١٣٦
نصر اللـھ

ش الشیراتون – 
خلف اإلتحاد 
االستثمارى

إبراھیم عبد ٢٩٥٤مؤقت١الغردقةفندق یاسمینا ھیلین١٣٧
یاسمین عصمت عبد ١٧٢٣٠٣٢٠٧١٢٠١٢الحكیم إبراھیم

طریق الشیراتونالعزیز

عماد صموئیل ٥٠١٢٠مؤقت١الغردقةفندق رویال سیتى١٣٨
ورثھ صبرى عیس ٠١٢٢٣٧٨٣٤٩٧١١٠١١خلیل

ش المستشفىسمعان

سید احمد محمود ١١١١١٣٦٤١٠٧٠٧سید احمد محمود٢٨٥٢مؤقت١الغردقةفندق األقصر١٣٩
یونس

سھل حشیش – البحر 
األحمر

شركة اوسكار للتنمیة ٠١١٤٦٦٦٥٥٩٩١٦٦٠١٦٦ایھاب احمد فؤاد٧٩٩٧مؤقت١الغردقةفندق بریمیر رومانس١٤٠
واالستثمار

تقسیم ابو العباس - 
ط الشیراتون - 

الغردقة

٣٥٧٦٥٦٢٢٢٠٢٢٢

تحت الغردقةفندق التبة ( بلفیو )١٤١
شریف عبد ١٣١١٨٤مؤقتالتقییم

الجونة الغردقةشركة التنمیة للفنادق٠١٢٠٢١٣٠٠٣٠٧٥٠٧٥المحسن

تحت الغردقةماجیك بیتش اوتیل١٤٢
عبده محمود حسان١٠٠١٩١٥٠٣٧٦٥٠٦٥جاد أحمد أدم١٢٢٢٤٤مؤقتالتقییم

تقسیم الھالل – 
بجوار عروس البحر 

– الغردقة

تحت الغردقةفندق نوبیا السیاحى١٤٣
ك١٣ شمال االحیاء-سید قاسم محمد٠١٠٠١٤٣١٩٥٢٢٩٠٠٢٩٠احمد وھبھ سعد٢٢٩٤٥٨مؤقتالتقییم

الغردقة

تحت الغردقةفندق سى الیف السیاحى١٤٤
سید محمد احمد ٧١٤مؤقتالتقییم

الغردقة  - اول طریق سید محمد احمد محمد٠١٠٠١٣٣٢٢٣٩٢٠٢محمد
الكورنیش

تحت الغردقةجاردنیا الغردقة١٤٥
سعد المغاورى ٢٢٢٣٠٠مؤقتالتقییم

كونتنتال للمنتجعات ٠١٠٢٤٤٤٦١٤١٨٠٠٨٠عبد الحمید
السیاحیة

١٠أ/١٠ب تفسیم 
الكونتنتال-الغردقة

تحت الغردقةفندق الخمسة - الجونة١٤٦
الجونة - الغردقةشركة الخمسة للفنادق٠١٢٨١١٣٨١١٠٣١٢٣٣احمد سید سلیم١١١٣مؤقتالتقییم
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فندق سیزار باالس ( ١٤٧
تحت الغردقةمیراج - اكوا )

حسام محمود ٤٣٠٨٣٠مؤقتالتقییم
محمد محمود ٦٥٣٥٠٢٢٩٠٣٠٠٠٣٠٠ابراھیم جاد

أبوالنصر
شمال األحیاء - 

الغردقة

تحت الغردقةفندق أیھ . أم . سى أزور١٤٨
وائل محمد عامر ٣٩٩٧٢٥مؤقتالتقییم

القاھرة - النزھةشركة الصابر جروب٠١٠٢٥٥٥٦٨٨٨٢٣٢٢٢٣٤عطیھ

تحت الغردقةفندق الكھف١٤٩
الشركة المصریة ٠١٢٢٣١٩٧٢٤٥١٤٩٠١٤٩سامح یعقوب٣٨٣٦٠٠مؤقتالتقییم

الدنماركیة
االحیاء المائیة - 

طریق القاھرة

تحت الغردقةانشنت ساند - الجونة١٥٠
شریف عبد ٥٦١١٢مؤقتالتقییم

الغردق الجونةانشنت ساند للفنادق٠١٢٠٣٧٨١٣٧٨١٠٥٠١٠٥المحسن

١٩٩٠٣٤٨٠١٣٢٩٤١٣٣٣

4504783303003753318537718

عنوان المنشأهأسم المالكاالجمالىأجانبمصریینت/ المدیر العاماسم المدیر العاماألسرةالغرف

الشركة الشرقیة ٦٥٣٥٩٠٥٩٠٦٤٤٠٦٤٤امامة شاھین٨٩٠١٧٨٠مؤقت٥سفاجاتیاھا یتس مكادى باى١
ك ٣٠ سفاجالالستثمار

شركة كیلو باترا ٠١٠٠٠٠٩٣٦٤٢٣٦٧٢٣٦٩فھد محمد یسرى٢٥٨٢٨٢مؤقت٥سفاجامكادى سبا٢
للتنمیة السیاحیة

ك٢٠ خلیج مكادى - 
سفاجا

فندق روبنسون  كلوب   ٣
اودسیوس سى ٣٠٠٦٠٠مؤقت٥سفاجاسومة باى

خلیج ابو سوما - فندق كلوب باى سومة٠٦٥٣٥٦١٦٢٠٣١٩١٩٣٣٨میلذ رسى
سفاجا

المالك
أسم المنشأةم

المدیر العام

٢٠١٨٠٤٠١

التقییم المدینة
السیاحى

نوع 
الترخیص

العاملینالطاقة االیوائیة
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 جاز مكادى ستار اند ٤
حسام الدین ١٦٧٢٥٠مؤقت٥سفاجاسبا

شركھ میراج للفنادق ٦٥٣٥٩٠٥٨٠١٧٤٧١٨١حسین
والتنمیة السیاحیة

ك ١٠ ط سفاجا - 
الغردقة

ك٤٩ طریق سفاجا – على عبد العزیز على٠٦٥٣٢٦٠٨٥٠٢٥٨٠٢٥٨ماجد الدمیطي٤١٨٥٣٨مؤقت٥سفاجافندق موفنبیك سوما باى٥
الغردقة

بالما رویال سومى باى ٦
شركة  ( كریاكیو ) ٦٥٣٢٦٠٧٠٠٤٣٠١٤٤٤٤كالوس واینفان٤٤٥٨٤٣مؤقت٥سفاجا(كریازى السیاحیة )

ك ٢٣ خلیج مكادىكریازى السیاحیة

مصطفى محمد ٣٠٢٦٠٤مؤقت٥سفاجاجراند مكادى٧
خلیج أبو سومة - سمیر سید عبد الفتاح٦٥٣٥٩٠١٥٠٧٢٧٢٧٢٩السید

سفاجا

فندق شیراتون سومة ٨
اشرف رمضان ٣٢٦٤٥٩مؤقت٥سفاجاباى

ك١٨ طریق سفاجا-شركة فندق سوما٠١٢٨١٦٠٨٨٨٦٢٨٨٢٢٩٠قدرى
الغردقة

احمد محمد احمد ٢٥٠٣٧٠مؤقت٥سفاجافندق ویستن (كاسكیدز)٩
د. فرید ودیع سعد ٠١٢٢٤٨٧٣٠٥١٢٩١٤١٤٣السید

شركة فندق كاسكیدز
ك٣٠طریق سفاجا-

الغردقة

فندق صن رایز رویال ١٠
٠١٢٧٩٧٤٤٨٠٥٦٥٩٦٦٦٥طارق فھمى على٦٨٨١٩٦١مؤقت٥سفاجامكادى

شركة صن رایز 
الدارة الفنادق  حسام 

الشاعر

ك٣٠طریق سفاجا-
الغردقة

خلیفة أبراھیم ٣٣٣٥٩٧مؤقت٥سفاجابریما الیف مكادى١١
ك٣٠طریق سفاجا-شركو ابو المخادج٠١٠٦٥٥٢٧٢٨١٢٩٤٠٢٩٤خلیفة

الغردقة

فندق سیرنتى مكادى ١٢
شركة البحر األحمر ٦٥٣٥٩٠٩٦٠٥٤٤٠٥٤٤عالء على عید١٢١٤١٢٨٧مؤقت٥سفاجاھایتس

لألستثمارات السیاحیة
ك ٣٦ خلیج مكادى- 

سفاجا

مدحت محمد ٥١٢٧٥٧مؤقت٥سفاجامكادى باالس١٣
ك٣٢طریق الغردقة سمیر سید عبد الفتاح٦٥٣٥٩٠١٥٠٥٣٢١٥٣٣خلیفة

– سفاجا

فندق رویال ١٤
محمود زكریا ٤٩١٧٩٧مؤقت٥سفاجاأزور(البراندا)

٦٥٣٥٩٠٣٠٦٤١٥٤٤١٩فتوح
شركة رویال 

لالستثمار والتنمیة 
السیاحیة

خلیج مكادى - ك ٣٤ 
  - سفاجا

ك ٣٠خلیج مكادىشركة كیلو باترة٠١٠١٣٣٣٢٣٤١٦٥٠٠٦٥٠صابر عبده على٥٣٥٥٣٥مؤقت٥سفاجافندق صن وینج١٥

فندق جاز اكوا فیفا  ١٦
عماد زغلول ٤٨٧٦٦١مؤقت٥سفاجامكادى ووتر ورلد

شركة میراج للفنادق ٠٦٥٣٥٩٠٢٢٥٤٥٩٣٤٦٢صالح
والتنمیة السیاحیة

ك٣٢طریق الغردقة 
– سفاجا

فندق جاز مكادینا  (جاز ١٧
ك ٣٢ الغردقة - شركة صن اوزایس٠٦٥٣٥٩٠١٢٥٢٤٠٠٢٤٠ھانى السید على٢٧٠٧٠٧مؤقت٥سفاجامكادى سرایا)

سفاجا
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فندق شتایجنبرجر ١٨
ك ٣٢ الغردقة - شركة میراج للفنادق٦٥٣٥٩٠٥٣٠١٠٩٠١٠٩ایمن انیس مسعد٩٣١٣٨مؤقت٥سفاجامكادى

سفاجا

فندق ابروتیل مكادي ١٩
ممدوح شھدى ٣١٣٥٠١مؤقت٥سفاجابیتش

شركة صن اوزایس ٦٥٣٥٩٠٠٠٠٤٦٨٦٤٧٤حنا
للفنادق

ك ٣٢ الغردقة - 
سفاجا

فندق سولیمار مكادى ٢٠
عمرو محمد ١٦٨٢٩٥مؤقت٥سفاجامارین

شركة صن اوازیس ٦٥٣٥٩٠٠٦٠١٩١٠١٩١طارق
للفنادق

ك ٣٢ الغردقة - 
سفاجا

كاریبیان وورلد ٢١
شریف عبد ٥٢٠١٢١٧مؤقت٥سفاجاریزورت سوما باى

ك٤٩ جنوب سفاجامحمد السید  السید٠١٢٨٨٧٠٧٨٤٦٤٤٩١٤٥٠الفتاح محمد

ك ٣٠ جنوب سفاجحامد محمد على٦٥٣٢٠٠٠٠٠٤٥١٢٥٤٧٦الیجین أویا یا فوز٥٣٧١٤٦٠مؤقت٥سفاجاماجیك الیف كالوي٢٢

 فندق كمبنسكى سوما ٢٣
شركة ابة سوما ٠١٢٧٣٩٨٨٨٨٧٢٧٣٤٢٧٧الرسى بورشى٣٢٥٣٣٠مؤقت٥سفاجاباى

سوما باى سفاجاللتنمیة السیاحیة

٩٨٤٢١٦٩٦٩٩٠٧٠١١٠٩١٨٠

محمد مصطفى ١٩٣٣٨٤مؤقت٤سفاجاالنبیلة جراند مكادي٢٤
مصطفى عبد العزیزعبد ٠١٠٠٥٣٢٦٨٠٢١٠٨٠١٠٨عبد الموجود

الوھاب النجار
ك٣٠طریق سفاجا-

الغردقة

مینا فواد سالمة ٤٤٥٨٢٣مؤقت٤سفاجافورت ارابیسك٢٥
ك ٨ بالمركز شركة رد سى اوازیس٠١٢٢٤١٤٢٨٥٥٥١٢٩٥٢١جرجس

السیاحى الشمالى - 

عالء محمد أحمد ٣٠١٦٠٢مؤقت٤سفاجاقریة مینا فیل السیاحیة٢٦
شركة مینا للقرى ٦٥٣٢٦٠٠٦٥١٣٥٢١٣٧عیسى

ك ٨ طریق سفاجاالسیاحیة والفنادق

قریة لوتس باى ٢٧
شركة المشروعات ٠٦٥٣٢٦٠٠٠٥١٣٦٠١٣٦عمرو عادل محمد٢٢٤٤٠٠مؤقت٤سفاجاالسیاحیة

البیئیة المتكاملة
ك ٨ بالمركز 

السیاحى  - سفاجا

٢٨
فندق  المار ریزورت ابو 

سوما    ریفیرا بالزا 
أبوسوما(ھلیودى إن  )

عماد الدین عبد ٣٢٢٥٥٠مؤقت٤سفاجا
الشركة الكویتیة ٠١٢٢٣٦٨٥٨٣٨١٤٩٠١٤٩المجید

المصریة للسیاحة
ك ٨ بالمركز 

السیاحى  - سفاجا

فندق سرایا سویت ٢٩
ك٣٢ طریق الغردقة -شركة میراج للفنادق٠٦٥٣٥٩٠١٢٠٤٠٨٥٤١٣اشرف محمد على٣٢٥٦٠٦مؤقت٤سفاجاریزورت

سفاجا
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فندق ابروتیل مكادى ٣٠
شحاتھ محمد ١٩٦٣٠٧مؤقت٤سفاجااوازیس فاملى

شركة صن اوازیس ٦٥٣٥٩٠٠٥٠١٠٠٠١٠٠شحاتة
للفنادق

ك٣٢ طریق الغردقة -
سفاجا

فندق كیلو باترا   ( ٣١
شركة كلیوباترة للتنمیة ٠١٠٦٦٦١٤٦٠٠٥٨٠٦٥٨٦بترو ھایس٥٤٦١٠٨٧مؤقت٤سفاجافانتازیا سابقا )

خلیج ابو المخادجالسیاحیة (محمد أبو العنین

فندق أبروتیل مكادى ٣٢
شركة صن اوازیس ٠٦٥٣٥٩٠٠٥٠٢٣٤٢٢٣٦محمد محمد على٣٢٥٤١٩مؤقت٤سفاجاكلوب أوازیس

للفنادق
ك٣٢طریق الغردقة 

– سفاجا

احمد رشدى ابو ٣٣٩٥٠٨مؤقت٤سفاجاكلوب أزور الغردقة٣٣
ك٣٤طریق الغردقة رویال لإلستثمار٠٦٥٣٥٩٠٣٠٧٢٤٩٤٢٥٣زید

– سفاجا

شركة شمس  ٠٦٥٣٢٦٠٠٤٤٢٠١٠٢٠١وائل صالح الدین٣٢٢٦٤٠مؤقت٤سفاجاامبریال شمس٣٤
٨ ط سفاجا  الغردقةلالستثمار السیاحى

 امواج بلو بیتش ٣٥
١٠ط سفاجا  الغردقةشركة اوركیدیا جروب٠١٠٠٥١٣٢٥٣٠٢٦٣٠٢٦٣عالء الدین عادل٣٨٠٧٦٠مؤقت٤سفاجا(اوركیدیا جروب  )

ك ٣٢ الغردقة - شركة میراج للفنادق٠٦٥٣٥٩٠٦٩٠٨١٠٨١حاتم محمد ریاض١٠٢١٦٦مؤقت٤سفاجافندق مكادى سرایا بالمز٣٦
سفاجا

فندق سولیمار مكادى ٣٧
زھیر عبد القادر ١٤٥٢٥٦مؤقت٤سفاجاصن

شركة صن اوازیس ٦٥٣٥٩٠٠٧٠١١١٣١١٤محمد
للفنادق

ك ٣٢ الغردقة - 
سفاجا

یوسف محمد ٦٠٧٨٩٠مؤقت٤سفاجااستال  دى مارى٣٨
ك ٣٢ الغردقة - ایوب عادلى ایوب٠١٢٢٥٥٥٥٠٨٤٥٩٠٠٥٩٠الجبالى

سفاجا

یوسف محمد ٦٠٠١١٠٠مؤقت٤سفاجااستال مكادى٣٩
ك ٣٢ الغردقة - ایوب عادلى ایوب٠١٢٢٥٥٥٥٠٧٠٥٤٩٠٥٤٩الجبالى

سفاجا

٥٣٧٢٩٤٩٨٤٤٠٦٣١٤٤٣٧

عبد المنصف ٢٣٨٦٧٤مؤقت٣سفاجافندق شمس سفاجا٤٠
شركة شمس  ٠٦٥٣٢٦٠٠٤٤١٤٩٢١٥١محمود شھاب

ك ٨ -سفاجالإلستثمار

٤ ش حسن صبرى - سمیر ذكرى دویسھ٠٦٥٣٢٥٣٨٢١٤١٠٤١ایھاب ألبرتو٩٥١٨٠مؤقت٣سفاجافندق أمیرة سفاجا٤١
الزمالك - القاھرة

فندق غطس سوما باى ٤٢
شركة ابو سوما ٠٦٥٣٥٦٢٨٤٤١٥٢٥١٥٧استیفان رایتشل١٧٣٣٤٦مؤقت٣سفاجا( بریكرز)

ك ١٥ شمال سفاجاللتنمیة السیاحیة

شریف ابراھیم ٢٣٦٥٢٠مؤقت٣سفاجاقریة جنة سفاجا٤٣
ك ٨ -سفاجاسامح فكرى البدراوى٠٦٥٣٢٦٠٠١٧١٧٢٠١٧٢حسن
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شركة ھارمونى ٦٥٣٥٩٣٥٩٢٢٢٠٢٢٢عید ابراھیم٥٤٨٨٥٠مؤقت٣سفاجاھارمونى مكادى٤٤
للسیاحة

منطقة شرم الناقة - 
سفاجا

شركة كیلو باترا ٠١٠٠٠٠١٧٧٧٢٩٠٠٩٠صابر الخولى٥٣٩٠مؤقت٣سفاجافاملى استار٤٥
ك ٣١ -سفاجاللتنمیة السیاحیة

١٣٤٣٢٦٦٠٨٢٦٧٨٣٣

اكرامى فتحى ٤٠٨٠مؤقت٢سفاجاسي الند شرم الناقھ٤٦
سیالند للتنمیة ٠١٢٧١١٠٩٩٩٧٤٨١٤٩جھالن

السیاحیة
ك ٩سفاجا ش 

الكورنیش

أحمد اسماعیل ٣٠٥٥مؤقت٢سفاجافندق نیمو السیاحى٤٧
ك ٨ ط سفاجا - شركة نیمو السیاحیة١٠٠٠٠٩٦٠٥٣١٨٠١٨محمد

المركز السیاحى

وحید زغلول عبد ٢٦٥٢مؤقت٢سفاجا قریة شاطىء الشمس٤٨
ك ٨ ط سفاجا - ورثة صالح حسین٠٦٥٣٠٦٠٠٥٥٣١٠٣١الوھاب

المركز السیاحى

عبد هللا محمد ٧٩١٥٠مؤقت٢سفاجاالرمال ( الجوھرة )٤٩
امام مینا سفاجاعصام حسانین٠١٠٠٣٣٣٣٠٥١٣٩٠٣٩احمد

مكادى جاردین ٥٠
شركة رؤیا للتنمیة ٠٦٥٣٥٩٠٥٥٥١٢٩.١٢٩نادر كمال امجد٢٨٧٤٥٥مؤقت٢سفاجاروزورت( جاردن ازور)

السیاحیة العقاریة
ك٣٤طریق الغردقة 

– سفاجا

سفاجا البلدحسام محمد احمد٠١٠٦٧٧٧٩٦٨٠٢٠٢حسام محمد احمد٢٢٥٠مؤقت٢سفاجادولفین بتش٥١

٤٨٤٨٤٢٢٦٧١٢٦٨

عبد الحكیم عبد ٢٠٢١مؤقت١سفاجافندق توبیا السیاحى٥٢
عبد الحكیم عبد ٦٥٣٢٥١٢٩٤٤٠٤الرسول

سفاجا ش الكرنیشالرسول

ممدوح طبیب ١٤٠٢٨٠مؤقت١سفاجافندق ( كورال جاردن)٥٣
الشركة المصریة ٠١٢٢٦٠٠٤٨٠٠١١٧٠١١٧فرنسیس

ك٢٢ سفاجا - الغردقةالكندیة للمشروعات

١٦٠٣٠١١٢١٠١٢١

تحت سفاجاقریة االحالم٥٤
ابراھیم منیر ٤٨٦٨مؤقتالتقییم

شركة االحالم - البحر ٠١٢٢٨٩١١٧٤٧٤٩٠٤٩ابراھیم
االحمر

ك ٣٥ طریق سفاجا 
الغردقة
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٤٨٦٨٤٩٠٤٩

١٧٢٤٩٣٠٣٣٨١٤٧٣٩١٤٩١٤٨٨٨

عنوان المنشأهأسم المالكاالجمالىأجانبمصریینت/ المدیر العاماسم المدیر العاماألسرةالغرف

نصر شوقى ٢٣٠٤٦٠مؤقت٥القصیرقریة دریمز بتش١
شركة انتر نشنال ٠١٢٧٧٩٣٧٤٥٣١٧٦٠١٧٦توفیق

ك٣٠شمال القصیرللمخیمات

فندق رادیسون ساس ٢
ك ٥شمال القصیرشركة فندق القصیر٠١١١٧٧٧٤٠٧٠١٩٩٠١٩٩سامى بندارى٢٥٠٣٩٠مؤقت٥القصیرالقصیر

٤٨٠٨٥٠٣٧٥٠٣٧٥

ك٢٦ جنوب القصیرتوب فلوریر للسیاحة٠١٢٢٣١٥٠٦٩٤٣١٥٥٣٢٠وسام وحید جندى٢٧٠٦٧٥مؤقت٤القصیراكاسیا سویس ریزورت٣

سنتیدو اورینتال دریم ٤
ك٣٥ جنوب القصیرمحمد فرید خمیس٠١٢٢٣١٦٤٦٠٥٢٦٥٠٢٦٥محمد ادریس٣٤٨٦٩٦مؤقت٤القصیرریزورت (كبانا)

فندق موفنبیك القصیر ٥
سیمون نیكول ٢٥٠٤٢٠مؤقت٤القصیر(سیرینا بتش)

ك٧ شمال القصیرشركة سیرینا بیتش٦٥٣٥٥٠٤١٢٢٢١٢٢٢٣ھوخ

حسین عبد ١٧٦٣٠٢مؤقت٤القصیرفندق فالمنكو القصیر٦
شركة الزمالك ٦٥٣٣٥٠٢٠٠١٣٦٠١٣٦الحكیم الملوانى

ك ٧ طریق القصیرلإلستثمار

المالك

٢٠١٨٠٤٠١

المدینةأسم المنشأةم
العاملینالمدیر العام الطاقة االیوائیة

التقییم 
السیاحى

نوع 
الترخیص
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محمود محمد ١٢٠١٨٢مؤقت٤القصیرفندق فالمنكو ریزورت٧
شركة الزمالك ٦٥٣٣٠٠٢٠٢٣٦٠٣٦عالم

لإلستثمار الفندقى
ك ٧ طریق القصیر – 

سفاجا

ك ٢٢ جنوب القصیردالیا محمد عطیة٠٦٥٣٣٩٠٠٢١١٥٦٠١٥٦ھانى نسیم نجیب٢٧٣٥٦٤مؤقت٤القصیربانسیھ رویال جاردن٨

ماجد نبیل رزق ٧٨١٥٥مؤقت٤القصیرروھانو بیتش ریزورت٩
الكیلو ٩ جنوب ماجدى ماكین٠١٢٨٥٥٤٩٥٥٥٨٨٠٨٨هللا

القصیر

١٥١٥٢٩٩٤١٢١٧٧١٢٢٤

ك ٢٤ القصیرشركة فامیلى جروب١٦٦٣٦٣٠٦٣١٣٠١٣عبد العزیز١٢٠٢٤٠مؤقت٣القصیرقریة سندریال بیتش١٠

مصطفى عبد ٣١٢٥٩٢مؤقت٣القصیرقریة یوتبیا بیتش كلوب١١
یئر أسل لالستثمارات ٠١٠٩٨٨٨٣٢١٢٠٢١٢٠٣العال أحمد

ك ٢٢ جنوب القصیرالسیاحیة

قریة المانجروف ١٢
ك٢٩جنوب القصیرصادق فوزى قلینى٠١٢٢٤٩٥٨٥٨٦٧٣٠٧٣عاطف كامل سید٩٠١٧٢مؤقت٣القصیرالسیاحیة

یوھانز فید بلیوس ٠١٠٩٥٧٥٨٨٤٠٦٠٦نبیل عبد النعیم٢٨٥٦مؤقت٣القصیرفنادیر بیتش القصیر١٣
ك١ جنوب القصیرموست

ك ٢٦ جنوب القصیرتوب فلوریر للسیاحة٠١٢٢٧٤٥٥٠٣٨١٩٢٠١٩٢ایھاب سعد شاكر٣٧٤٩٣٥مؤقت٣القصیراكاسیا جاردنز١٤

كمال الدین ٢٤٥٢مؤقت٣القصیردولفین١٥
كمال الدین حسین ٠١١١٠٠١٨٠٢٢٢٧٠٢٧حسین عبد القادر

القصیرعبد القادر

٩٤٨٢٠٤٧٥١٣١٥١٤

محمود ربیع ٢٣٤٦مؤقت٢القصیرمخیم روتس كامب١٦
ك١٤ شمال القصیراسامة محمد حلمى٠١٠٦٥٥٤٠٩٠٠١١٠١١محمد محمود

ابو الحسن ١٢٢٢مؤقت٢القصیرروكى فالى كامب١٧
ابو الحسن رمضان ٠١٠٠٦٥٣٢٩٦٤٦٠٦رمضان

ك١٤ شمال القصیرابوعاصى
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٣٥٦٨١٧٠١٧

تحت القصیركارنیلیا١٨
نبراسل للتنمیة ١٠١٤١١٠٨٨٠٠٠سمیر حنا١٤٧٢٩٤مؤقتالتقییم

ك٢٦ جنوب القصیرالسیاحیة

تحت القصیراوناتى بیتش ریزورت١٩
ایجیبت مارك للمشروعات ٠١٠٠١٦٣٤٧٧١١٥٠١٥ایمن حسانین١٢٠٢٤٠مؤقتالتقییم

ك١٦ جنوب القصیرالسیاحیة

تحت القصیرفندق نوفوتیل٢٠
الشركة المصریة العالمیة ٠٦٥٣٣٥١٠٠١١٦٢٠١٦٢حسام حسنى٢٦٨٣٤٨مؤقتالتقییم

ك١٩ القصیرللسیاحة والفندق

تحت القصیرفندق كورال ھیلز٢١
استارز  لالستثمارات ٠١٢٢٣١١٨٣٧٧٨٦٠٨٦ھشام بدوى١٤٧٣٩٠مؤقتالتقییم

ك٢٧ جنوب القصیرالسیاحیة

تحت القصیرالمخیم الفضى٢٢
ك٧ شمال القصیریسرى سمیر٠١١٤٣١٠٠٠٥٩١٢٠١٢سعد محمد محمود٢٩٤٨مؤقتالتقییم

٧١١١٣٢٠٢٧٥٠٢٧٥

٣٦٨٩٧٢٧٩٢٣٩٧٨٢٤٠٥

عنوان المنشأهأسم المالكاالجمالىأجانبمصریینت/ المدیر العاماسم المدیر العاماألسرةالغرف

٢٠١٨٠٤٠١

المدینةأسم المنشأةم
المالكالمدیر العام

التقییم 
السیاحى

الطاقة االیوائیة
نوع 

الترخیص

العاملین
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أشرف عاید عبد ٥٣٢١٧٤٧مؤقت٥مرسى علمفندق جاز المایا ریزورت١
ك ٦٣ طریق القصیر ترافكو جروب٠١٠٠١٣٠٣٨٢١٤٥٠١٤٥١الراضى

مراسى علم

أم الجریفات االولى ٦٥٣٧٥٠٠٠٠٤٧٣٠٤٧٣حسام الدین صابر٣٦٤٧٠٧مؤقت٥مرسى علمإبروتیل كورایا بیتش٢
للفنادق

بورت غالب - مرسى 
علم

٣
سیفا  ایجبت بورت 

غالب ( انتركونتنینتال 
باالس + كراون بالزا 

یحیى زكریا عبد ٩٤٧١٢٨٧مؤقت٥مرسى علم
شركة بورت مرسى ٠١٠٠١٣٥٨٩٣٢٧٧٣٠٧٧٣السالم

علم
بورت غالب - مرسى 

علم

١٨٤٣٣٧٤١١٦٩٦١١٦٩٧

انور السید محمد ابو ٠١٢٠٠٠٠٤٨٩٦٢٤٥٠٢٤٥وحد احمد محمد٢٧٠٤٢١مؤقت٤مرسى علمفندق جیما ریزورت٤
ك ٢٢ مرسى علمھالل

فندق جراند ریستا ٥
الشركة العربیة ٠١١٤٤٤٤٤٨١١٢٣٨٠٢٣٨احمد یحیى حافظ٤٠٠٦٩٢مؤقت٤مرسى علمریزورت

الدولیة لالدارة الفنادق
ك٦٥ شمال مرسى 

علم

عمرو صبرى ٢٥٠٥٠٠مؤقت٤مرسى علمدریم الجون٦
رافت محمد احمد ٠١١٥٣٢٠٩٠٢٦٢٥١٠٢٥١فرید

ك ٢٢ مرسى علمرزق

أحمد كمال العلیمى١٢٥٠٥٨٥٥١١٧١١١٨البیرتو رید٢٠١٤٠٢مؤقت٤مرسى علمفندق بدویة مرسى علم٧
٧اإبراج عثمان-
كورنیش النیل - 
المعادى- القاھرة

ك٢٥ شمال مرسى غادة محمد فرج٠١٠٦٣٠٤٩٢٠٤١٧٢٠١٧٢عزت محمد رجب٢٦٨٥٠٠مؤقت٤مرسى علمقریة الفیستون٨
علم

فندق مارینا لودج بورت ٩
شركة ایماك للفنادق ٠١٠٠٢٣٣٣١٥٣١١١٠١١١احمد بدوى٢٠١٣٧٨مؤقت٤مرسى علمغالب

والتنمیة السیاحیة
مدینة كورایا مرسى 

علم

اشرف السید ٢٠٩٤١٨مؤقت٤مرسى علمجاز سوالیا ریزورت١٠
ك٦٧ مرسى علمشركة جاز كولیكشن٠١٢٢٧٨٥٨٨٩٥٢٢٨٠٢٢٨عبدالراضى

ك١٧ جنوب مطار محمد ھانئ احمد٠١٢٢٥٥٥٥٢١١١٥٨٠١٥٨سامح محمد فتحى٤٨٠٦٧١مؤقت٤مرسى علمقریة تیولیب ریزورت١١
مرسى علم

عمرو عبد ٢٥٩٥٠٠مؤقت٤مرسى علمقریة ندا١٢
ك ٢٠ جنوب مرسى شركة ندا لالستثمار١٠٠٦٦٥١٠٩٠٥١٠٥١اللطیف دسوقى

علم
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فندق ابو دباب ( ١٣
ابراھیم المالك ( ١٢٠٠٠٠١٢٣٩٢١٦٠٢١٦حسین حسانین٣٥٨٥٧٠مؤقت٤مرسى علمالمالكیة )

الشركة المالكیة )
ك٢١ شمال مرسى 

علم

احمد كمال عبد ٣٤٢٩٠٠مؤقت٤مرسى علمفندق حبیبة بیتش١٤
احمد محمد توفیق ٦٥٣٣٨٠١١٠١٩٦٠١٩٦الرحمن

بلبع
ك٢٥جنوب مرسى 

علم

اسماعیل عبد ١٧٦٢٨٨مؤقت٤مرسى علمفانتازیا مرسى علم١٥
ك٢٥جنوب مرسى اسماعیل عبد الحمید٠١٠١٧٦١٢٦٠٠٢٣١٨٢٣٩الحمد ابراھیم

علم

اشرف السید عبد ١٤٠٢٨٠مؤقت٤مرسى علمجاز دار المدینة١٦
ك٦٧ مرسى علمشركة جاز كولیكشن٠١٢٢٧٨٥٨٨٩٥١٠٩٠١٠٩الرحیم

قریة سولیتیر مرسى ١٧
ك٦٥ شمال مرسى أحمد محمود إبراھیم٠١١٢٥٥٧٥٥٩٢٤٢٠٤٢ایمن فوزى سید١٥١٣٠٢مؤقت٤مرسى علمعلم

علم

ثرى كورنر  سى بیتش ١٨
 شریف صبحى ٠١٠٠١٦٠١٢١٩٢٢٣٠٢٢٣فرید جرجس فرید٣٢٤٦٥٠مؤقت٤مرسى علمریزورت

جرجس
ك٦٥ شمال مرسى 

علم

احمد كمال عبد ٢٧٨٥٥٦مؤقت٤مرسى علمفندق كھرمانة١٩
مرسى علم ٦٥٣٣٨٠٠٠٣٢١٠٠٢١٠الرحمن

للمشروعات
٨١شارع شھاب 

المھندسین- الجیزة

منتجع رستا كونكورد  ٢٠
محمد على محمد ١٩٦٣٦١مؤقت٤مرسى علممورین

٠١٠٠١٦٦٩٦٢٣٢٠٦٣٢٠٩على
المجموعة 

االستثماریة للتنمیة 
السیاحیة

مصر الجدیدة- القاھرة

مصطفى رشوان ١٢٠٢٤٠مؤقت٤مرسى علمامیرال الجون٢١
ك ٢٠ جنوب مرسى رأفت محمد أحمد٠١١١٧٠٠٤٤١٧١٢٣٠١٢٣على

علم

فؤاد محمد جمال ٢١٦٣٨٠مؤقت٤مرسى علمثرى كورنرز ایكونوكس٢٢
ك١٠١ جنوب القصیرطارق احمد على٠١٢٢٣٨٠٦٧٨٥١٧٠٠١٧٠الدین

شركة قناة السویس ٠١٢٢٩٣١٢٢٢٢١٦٥٠١٦٥عاطف عثمان١٧٥٣٥٠مؤقت٤مرسى علممنتجع ھابى الیف٢٣
ك٣٧ شما مرسى علمللتنمیة السیاحیة

ھیلتون مرسى علم ٢٤
ك٩٧ شمال مرسى شركة كونكرد٠٦٥٣٧٤٠٠٦٣٤٤٢٣٤٦محمد لطفى ھاشم٣٩٦٦١٥مؤقت٤مرسى علمالنوبى

علم

ثرى كورنرز فیروز ٢٥
أبو الحجاج أحمد ٤٧١٨٤٣مؤقت٤مرسى علمبالزا ریزورت

ك٥٧ شمال مرسى شركة الفیروز بالزا٠١٢٢٩٩١٣٣٠٠٢٦٦١٢٦٧العمارى
علم
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٥٨٨١١٠٨١٧٤٠٧٢١٥٤٠٨٧

ریستا كلوب مارینا فیو -٢٦
عمرو عباس ٧٥١٤٢مؤقت٣مرسى علم بورت غالب

نایلز لإلستثمار ٦٥٣٧٠٠٤١٢٢٧٠٢٧أحمد
والتنمیة السیاحیة

٣٧ش بغداد - 
الكوریھ- مصر 

الجدیدة

شركة شمس ١٠٦٦٦٨٧٢٣٨١٦٤٢١٦٦طارق جمال الدین١٦٠٣٢٠مؤقت٣مرسى علمقریة شمس علم٢٧
لالستثمار السیاحى

ك٤٠ شمال مرسى 
علم

ك ١٨ شمال مرسى عزمى یوسف٠١٠٦٦٦٣٩٦٠٢٣٧٢٠٣٧٢رامى فاروق٤٦٥٩٣٠مؤقت٣مرسى علمبریكا باى ریزورت٢٨
علم

قطب محمد عبد ٢١٨٣٠٧مؤقت٣مرسى علمرستا ریف ریزورت٢٩
الشركة العربیة ٠١١٤٤٤٤٤٧٩١١٢٧٠١٢٧اللطیف

الدولیة
ك ٦٥ طریق القصیر 

مرسى علم

٣٠
قریة الشجرة  شركة 
البحر االحمر لغوص 

السفارى
حسن عبد المنعم ١٣٦٢٦٠مؤقت٣مرسى علم

جنوب البحر األحمر ٠١٢٢٤٧٥٨١١٥١٦٥١١٦٦ابراھیم
لالستثمار السفارى

ك٢٠ شمال  مرسى 
علم

فندق مون ٣١
ك ٢ جنوب مرسى دایفرز لودج٠١٠١٧٥٤٤٠٢٦٤٦٠٤٦احمد عثمان١١٨٢٣٦مؤقت٣مرسى علمریزورت(دایفرز لودج)

علم

 وادى لحمى أزور ٣٢
شریف مجدى ١٢١٢٠٤مؤقت٣مرسى علم(مارینا بیناس)

شركة مارینا بناس ٠١٠٠٠٣٨١٨١٣١٤٠٠١٤٠محمد
لالستثمار السیاحى

٤٨ك جنوب مرسى 
علم

شركة فیردناالند ٠١٠٦٨٨٢٨١٠٢٣٤١٣٣٤٤جوزیبى ماركوتى٣٥٢٧٠٤مؤقت٣مرسى علمجورجینا بیتش٣٣
للتنمیة السیاحیة

ك ١٢ جنوب مرسى 
علم

٢٠٠٤٠٠مؤقت٣مرسى علمقریة بلو الجون٣٤
عاطف عبد 
الرحمن عبد 

العزیز
رافت محمد احمد ٠١١٤٥٠٠٠١٣١١٣٧١١٣٨

رزق
٩٢ج شارع محمد 

فرید-عابدین

عمر وھبى عبد ١٩٢٤٣٢مؤقت٣مرسى علمفندق أورینتال باى٣٥
شركة اإلنباء للتنمیة ٠١٠٢١٥٥٤٠٤٠١٧٢٠١٧٢الرحمن

السیاحیة
ك ١٤ شمال مرسى 

علم

اسالم محمد فواز ١٤٩٢٩٦مؤقت٣مرسى علمفندق بلوریف٣٦
ك ٢٠ شمال مرسى محمود صفوت فؤاد١٢٢٧٧٩٧٧٧٧١٣٩٠١٣٩فوزى

علم

ك٤٥ شمال مرسى برادیس الدارة الفنادق٠١٢٢٠٩٢٠٩٧٠٢٢١٠٢٢١محمد ابراھیم١٢٠٣٦٠مؤقت٣مرسى علمفندق شونى باى٣٧
علم
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٢٣٠٦٤٥٩١٢٠٥١٧٢٠٥٨

ك٣٢ شمال مرسى احمد محمود ابراھیم١١٥٨٨٨٥٩٥٤٩٠٤٩وائل محمد عباس٩٦١٥٩مؤقت٢مرسى علمالجون بیتش٣٨
علم

محمد عارف عبد ٦٢١٢٢مؤقت٢مرسى علمابو دباب لودج٣٩
ك٣٢ شمال مرسى شركة كونكرد٠١٢٠٧٣٥٣٣٣٧٩٦٩٦المحسن

علم

١٥٨٢٨١١٤٥٠١٤٥

تحت مرسى علمقریة الزبرجد٤٠
شركة الزبرجد ١٠٠٦٠٧٠٨٩٢٣٣٠٣٣جوزیف داؤد١١٥٢٤٠مؤقتالتقییم

للتنمیة السیاحیة

برج القادسیة- 
زھراء المعادى- 

القاھرة

منتجع برنیس فیال زاند ٤١
تحت مرسى علمسیا

محمد خلیل ٥٠٥٠مؤقتالتقییم
شمال البحر األحمر ١٢٢١٦٤٠٤٠٤٥٦٠٥٦المرسى

للتنمیة السیاحیة

برج القادسیة- 
زھراء المعادى- 

القاھرة

تحت مرسى علممنتجع لحمى باى٤٢
حسام محمد ١٨٤٣٥٦مؤقتالتقییم

شمال البحر األحمر ١٢٢١٦٤٠٤٠٠١٩٦١١٩٧رشاد مدبولى
للتنمیة السیاحیة

٣٩ ش قصر النیل 
القاھرة

ریحانھ رویال بورت ٤٣
تحت مرسى علمغالب

تزار محمود ٣٥٠٧٠٠مؤقتالتقییم
إیماك للتنمیة ١٠٢٨٨٩٩٩١٣٢٨٣٠٢٨٣الخطیب

السیاحیة
طریق الجیش زیزینیا 

- االسكندریة

فندق وادى صبارة - ٤٤
تحت مرسى علماوازیس

محمد عاطف ٥٠٦٥مؤقتالتقییم
ك ٢٣شمال مرسى سمیر سمیر حلمى٠١٠٦٠٥٢٠٦٦٨٤٤٤٤٨جمال

علم

رویال تیولیب بتش ٤٥
تحت مرسى علمروزرت

ك ٤٦ شمال مرسى محمد ھانئ احمد٠١٠٠٢٣٠٢٠٠٢٢٢٨٠٢٢٨حسین عمر احمد٢٤٦٤٠٥مؤقتالتقییم
علم

تحت مرسى علمساحة وادى الجمال٤٦
یاسر محمد عبد ٩١٨مؤقتالتقییم

ایماك مرسى علم ٠١٠١٩١٩٣٣٢١١٧٠١٧الواحد
للتنمیة السیاحیة

١٠٠٤١٨٣٤٨٥٧٥٨٦٢
١١١٩٢٢١٢٦٤٨٨٢١٢٨٨٨٤٩


