م

المــــالك

الموقع

بٌــــــان األعمـــــــال

المقاول العام

1

قرٌة البندقٌة بالعٌن السخنة
المرحلة األولى

ابناء حسن عالم

الشركة الدولٌة للتنمٌة السٌاحٌة
والعقارٌة

أعمال تشطٌبات مبانً وقرمٌد بورتجٌز وأعمال الرخام
وأعمال حجر هاشمً وطوب حراري وسورناجا وتركوتا
وحجر فرعونً بردورات وانترلوك

2

قرٌة البندقٌة بالعٌن السخنة
المرحلة الثانٌة

ابناء حسن عالم

الشركة الدولٌة للتنمٌة السٌاحٌة
والعقارٌة

أعمال تشطٌبات مبانً وقرمٌد بلدى وأعمال الرخام
وأعمال حجر هاشمً وطوب حراري وسورناجا وتركوتا
وحجر فرعونً بردورات وانترلوك

3

مشروع البندقٌة التاٌم شٌر
والجولف والفندق

ابناء حسن عالم

4

مشروع سوان لٌك القطامٌة

ابناء حسن عالم

5

مشروع لٌك فٌو

أ/عماد الحاذق

6

القرٌة الذكٌة البحٌرات

القرٌة الذكٌة

7

القرٌة الذكٌة مبنى B7

القرٌة الذكٌة

8

القرٌة الذكٌة مبنى المدرسة

شركة اورسكوم للمقاوالت

شركة اورسكوم للمقاوالت

9

مشروع متحف المنٌل

ابناء حسن عالم

شركة القطامٌه للتعمٌر واالستثمار
السٌاحى والعقارى(ابناء حسن عالم)

10

مشروع متحف الحضارة

ابناء حسن عالم

11

مشروع سوان لٌك اكتوبر

ابناء حسن عالم

12

مشروع سٌزون

ابناء حسن عالم

13

مشروع فندق لٌك فٌو

أ/عماد الحاذق

الشركة الدولٌة للتنمٌة السٌاحٌة
والعقارٌة
شركة القطامٌه للتعمٌر واالستثمار
السٌاحى والعقارى(ابناء حسن عالم)
شركة القطامٌة لالسثمارات العقارٌة
للتنمٌة السٌا ٌ ٌ
ٌ
ٌ
حٌة
القطامٌة
الشركة
والعقار ٌ
ٌة(ابناء حسن عالم)
للتنمٌة السٌا ٌ ٌ
ٌ
ٌ
حٌة
القطامٌة
الشركة
والعقار ٌ
ٌة(ابناء حسن عالم)

أعمال تورٌد وتركٌب حجر هاشمً وقرمٌد مستورد
أعمال تورٌد وتركٌب حجر هاشمً وقرمٌد ودبش مقلب
أعمال تورٌد وتركٌب حجر هاشمً وقرمٌد ودبش مقلب
ورخام وبازلت ونافورات
بحٌرات جرانٌت وبازلت وعباسٌة وحجر هاشمى
خرسانة مطبوعة وحجر هاشمى وزلط ملون وجرانٌت
محروق
تورٌد وتركٌب خرسانة مطبوعة وزلط ملون
اعمال تشطٌبات رخام وحجر هاشمى

شركة القطامٌه للتعمٌر واالستثمار
السٌاحى والعقارى(ابناء حسن عالم)
شركة ابناء مصر لالستثمار السٌاحى
والعقارى (ابناء حسن عالم)
شركة القطامٌه للتعمٌر واالستثمار
السٌاحى والعقارى(ابناء حسن عالم)
شركة المتحدة لالستثمار السٌاحى
والتنمٌة العقارٌة

أعمال حجر هاشمً وقرمٌد ودبش مقلب وبازلت
ونافورات رخام

14

مشروع الفٌال

حسن درة

الشركة الهندسٌة لالنشاء والتعمٌر

أعمال تورٌد قرمٌد

15

فندق انتركونتٌننتال

خواجة كرٌاكو كرٌازى

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد وقرمٌد بالستٌك

مجموعة شركات طلعت مصطفى

شركة االسكندرٌة لالنشاءات

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد وحجر هاشمى

25ابرٌل للتنمٌة السٌاحٌة

أعمال مصنعٌات تركٌب حجر ماٌكا وحجر هاشمى

18

مشروع فالور بارك

صندوق االسكان للمقاولون

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد

19

مشروع داون تاون

أ/عماد الحاذق

شركة القطامٌة لالسثمارات العقارٌة

أعمال تورٌد وتركٌب رخام وبازلتو جرانٌت ارضٌات

20

مشروع الٌجرٌا

شركة سودٌك

الشركة الهندسٌة للصناعات والتشٌٌد
سٌاك

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد

21

مبنى ادارى

م /سٌد عبدالعزٌز

شركة حلوان لالستٌراد والتصدٌر

أعمال تورٌد وتركٌب تجالٌد حجر هاشمى وفاظة حجر
وزلط بطرس وجرانٌت وزلط ملون

22

مشروع بلتون القرٌة الذكٌة

شركة اورسكوم للمقاوالت

شركة اورسكوم للمقاوالت

أعمال تورٌد وتركٌب زلط ملون

23

مشروع الٌجرٌا

شركة سودٌك

شركة سكوٌر للمشروعات الهندسٌة

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد

24

مشروع الٌجرٌا

شركة سودٌك

شركة مصر للتنمٌة الهندسٌة "مٌدكوم" أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد

16

مشروع مدٌنتى

17

قرٌة الجاللة العٌن بى السخنة 25ابرٌل للتنمٌة السٌاحٌة
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زلط عباسٌة
أعمال حجر هاشمً وقرمٌد ودبش مقلب
أعمال حجر هاشمً وقرمٌد ودبش مقلب

م

25

26
27

الموقع
مشروع المبنى االدارى مقر
شركة ابناء حسن عالم
شٌراتون
مشروع المبنى االدارى مقر
شركة ابناء حسن عالم
بالسبع عمارات
مشروع اسكان اعضاء نادى
هلٌوبولس بالشروق

المقاول العام

المــــالك

بٌــــــان األعمـــــــال

شركة ابناء مصر للتعمٌرحسن عالم شركة المتحدون للبناء والتعمٌر

أعمال تجدٌد الوجهات من تورٌد وتركٌب جرانٌت
وبٌاض محاره ودهانات دراى مٌكس وشاسٌهات حدٌد

الشركة الدولٌة للتنمٌة السٌاحٌة
شركة ابناء مصر للتعمٌرحسن عالم
والعقارٌة

أعمال تجدٌد الوجهات من تورٌد وتركٌب جرانٌت
وبٌاض محاره ودهانات دراى مٌكس وشاسٌهات حدٌد

نادى هلٌوبولس

الشركة المصرٌة للهندسة والتجارة جت

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد

28

مشروع الٌجرٌا

شركة سودٌك

شركة تالنكو للهندسة والمقاوالت

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد

29

مشروع جولف فٌو

بالما هٌلز

شركة المتحدون للبناء والتعمٌر

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد

30

مشروع بارادٌز الشروق

شركة المقاولون العرب

شركة المقاولون العرب

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد

31

مشروع مبنى الشركة

شركة مرسٌدس MCV

شركة مرسٌدس MCV

أعمال تورٌد وتركٌب شواٌة من الحجر الطبٌعى

32

مشروع هاٌد بارك هاٌتس
(دٌماك)

الشركة المصرٌة للهندسة والتجارة
جت

الشركة المصرٌة للهندسة والتجارة جت

أعمال تورٌد وتركٌب قرمٌد مستورد

33

مشروع بٌفرلً هٌلز

شركة سودٌك

أبناء حسن عالم

أعمال تشطٌبات قرمٌد وأعمال سورناجا وأعمال المبانً

34

كوبري سكك حدٌد الفردان
عبر قناة السوٌس

هٌئة السكك الحدٌدٌة

أوراسكوم

أعمال قرمٌد وحجر فرعونً وطوب حراري الستراحات
المهندسٌن والعمال

35

قرٌة خاصة أبوسلطان

عدد  9فٌال خاصة بأبناء حسن عالم أبناء حسن عالم

أعمال خرسانات السور ومبانً قرمٌد بورتجٌز وطوب
حراري وحجر هاشمً ودفاٌات وشواٌات وبردورات

36

فٌال م  /مدحت عالم بمارٌنا
الساحل الشمالً

م  /مدحت عالم

أبناء حسن عالم

أعمال تشطٌبات حجر هاشمً الماشاٌات وأعمدة دائرٌة
حجر هاشمً

37

مبنى التحكم اإلقلٌمً لكهرباء
القناة وسٌناء

كهرباء القناة وسٌناء

أبناء حسن عالم

أعمال تشطٌبات وتكسٌات مبانً وطوب وردي على
السٌخ وأعمال طوب حراري

38

نادي هلٌوبولٌس

نادي هلٌوبولٌس

أبناء حسن عالم

أعمال تشطٌبات حجر هاشمً وأعمدة دائرٌة وكرانٌش
وحجر وش جبل وحجر ناعم وأعمال حجر سانت كاترٌن
وش جبل أرضٌات

39

مشروع زاٌد 2000

م  /حسن درة

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

أعمال حجر هاشمً وقرمٌد

40

ترمٌم جوامع منطقة األزهر

هٌئة اآلثار ووزارة الثقافة

أبناء حسن عالم

أعمال تورٌد وتركٌب حجر هاشمً وأعمال نحت وترمٌم
األحجار القدمٌة جامع القاضى ٌحٌى وجامع مراد باشا
وجامع على المطهر وجامع األشرفٌة

المقاولون العرب

أعمال تشطٌبات حجر فرعونً وطوب حراري وقرمٌد
بورتجٌز

المقاولون العرب

أعمال تشطٌبات طوب حراري وحجر فرعونً

المقاولون العرب

أعمال تشطٌبات طوب حراري وحجر فرعونً وزلط
وبازلت

44

فندق شٌراتون شرم الشٌخ

فندق شٌراتون

أبناء الحاذق

أعمال تشطٌبات قرمٌد بورتجٌز وحجر هاشمً وأرضٌات
طوب حراري

45

نادي ضباط الشرطة
باإلسماعٌلٌة

وزارة الداخلٌة

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

أعمال تشطٌبات حجر فرعونً وقرمٌد بورتجٌز

46

فٌالت وشالٌهات أخبار الٌوم

أخبار الٌوم

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

47

قرٌة الخالدٌة كبرٌت

اتحاد مالك قرٌة الخالدٌة

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

41
42
43

مشروع تطوٌر كورنٌش
السوٌس وبورتوفٌق وشاطئ محافظة السوٌس
رٌكس
مشروع كلٌة تربٌة رٌاضٌة
جامعة قناة السوٌس
بورسعٌد
مشروع مطار شرم الشٌخ
محافظة جنوب سٌناء
ومحطة تحلٌة
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أعمال تشطٌبات حجر هاشمً وقرمٌد بورتجٌز وأعمال
طوب حراري وحجر فرعونً
أعمال تشطٌبات حجر هاشمً وقرمٌد بورتجٌز وأعمال
طوب حراري وحجر فرعونً

م

الموقع

المقاول العام

المــــالك

بٌــــــان األعمـــــــال

48

قرٌة بورٌفاج

شركة وادي النٌل

وادي النٌل للمقاوالت

أعمال تشطٌبات حجر هاشمً وقرمٌد بورتجٌز وأعمال
طوب حراري

49

مشروع العاشر من رمضان

السوٌدي

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

أعمال حجر هاشمً وطوب حراري وقرمٌد بورتجٌز

50

عمارة الزمالك

اتحاد مالك كوٌتٌٌن

شركة سٌاك

أعمال تركٌب قرمٌد بورتجٌز على علفة خشبٌة

51

مشروع بٌفرلً هٌلز

سودٌك

شركة سٌاك

أعمال تشطٌبات قرمٌد بورتجٌز وسورناجا

52

مشروع بٌفرلً هٌلز

سودٌك

الشركة المصرٌة السعودٌة (سٌبكو)

أعمال تشطٌبات قرمٌد بورتجٌز وسورناجا

53

فندق اٌدن روك شرم الشٌخ

حسٌن مندور

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

54

السوق التجاري بمارٌنا شرم
الشٌخ

حسٌن مندور

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

55

بانوراما الشروق

أبناء الحاذق

أبناء الحاذق

56

مشروع لؤلؤة الشروق
الفٌالت

أبناء الحاذق

أبناء الحاذق

أعمال تشطٌبات مبانً وطوب حراري مداخل وحجر
هاشمً

57

مصنع العز لمسطحات الحدٌد
الصلب

م  /أحمد عز

شركة سٌاك

أعمال الند سكٌب وبردورات وزراعة وتشجٌر

58

مٌناء دمٌاط

هٌئة الموانً

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

أعمال خرسانة وصخور صناعٌة وعزل وحجر هاشمً
نافورات مدخل المٌناء

59

مشروع وادي النخٌل

م  /مجدي السٌد

شركة الرضوى للتجارة والمقاوالت

أعمال متكاملة خرسانات وتشطٌبات جارى العمل بها

60

نادى المقاولون العرب

نادى المقاولون العرب

الرضوى للتجارة والمقاوالت

أعمال تكسٌات حجر فرعونً وتركٌب حجر هاشمً
وبازلت

61

فٌال ابوسلطان

م /سٌد عبدالعزٌز

شركة حلوان لالستٌراد والتصدٌر

أعمال حجر هاشمى واعمدة وشغل نحت وقرمٌد مستورد

62

فٌال الشروق

أ /حسن عز الدٌن

شركة القطامٌه للتعمٌر واالستثمار
السٌاحى والعقارى(ابناء حسن عالم)

أعمال تشطٌبات حرارى وقرمٌد

63

فٌال المهندسٌن

شركة باٌونٌرز

شركة باٌونٌرز

أعمال حجر هاشمى وزلط عباسٌة وكرانٌش

64

مدرسة الغذ المشرق

د /منى

جمعٌة الغد المشرق
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أعمال تكسٌات حجر وأعمال حجر هاشمً وأعمال طوب
حراري على حمام السباحة
أعمال تكسٌات حجر وأعمال حجر هاشمً وحراري
ورخام
أعمال تشطٌبات مبانً وطوب حراري مداخل وحجر
هاشمً

أعمال مصنعٌات تركٌب بلدورة ونترلوك وتورٌد وتركٌب
حرارى ورخام

