
  ٢٠١٢بیانات مدينة القصیر عام 
  
  
  
  

 ٢٠١٢مراكز المعلومات في مدينة القصیر عام 
المدير المسئول عن  رقم تلیفون المركز عنوان المركز مراكز المعلومات م

 المركز
عدد العاملین 

بمراكز 
 المعلومات

 معدات فنیة عددأجھزة الحاسب اآللي

كینة ما طابعة p٤أعلى من  p٤اقل من  إناث ذكور
 تصوير

 ٠٦٥٣٣٣٠٠٤٠ الوحدة المحلیة لمدينة القصیر مركز معلومات القصیر ١
٠٦٥٣٣٣٠٠٨٣ 

 - ٣ ٥ ٣ ٥ ١ محمد عبد الھادي فادي

 ٠٦٥٣٣٣٠٠٤٠ الوحدة المحلیة لمدينة القصیر مركز معلومات التنمیة المحلیة ٢
٠٦٥٣٣٣٠٠٨٣ 

 - - - ١ ٨ ٢ سعید عبده محمد

  
  
  
  

  ٢٠١٢لقصیر عام مراكز الشباب في مدينة ا

مراكز تدريب تكنولوجیا / شركات  م
 المدير المسئول رقم التلیفون العنوان المعلومات

 عدد العاملین

 إناث ذكور
 ٦ ٤ صالح عبید عبد السالم ٠٦٥٣٣٠٧٤٢ القصیر ش الجمھورية مركز شباب القصیر ١
مدصالح حسن أح ٩٢١٥٣٠٣ القصیر ش أنور السادات مركز شباب مبارك ٢  ٩ ٣ 
الحمراوين –القصیر  مركز شباب الحمراوين ٣  - ١ أسامة محمد أبو المعالي ٠٦٥٣٤٢٠٢٠٠ 
  
  
  
  

  ٢٠١٢مراكز التدريب في مدينة القصیر عام 

 المدير المسئول رقم التلیفون العنوان مراكز تدريب تكنولوجیا المعلومات/ شركات  م
 عدد العاملین

 إناث ذكور

مھنيمركز التكوين ال ١ أھلي ٥ محمد محمود حسن ٣٣٣٣٥٢٥ بجوار مدرسة فاطمة الزھراء   
حكومي ٦  

أھلي ١  
حكومي ١  

أھلي ٤ - سید صافي محمد ٣٣٣٠٠٢٦ أمام مسجد التقوى مركز تدريب كمبیوتر تنمیة المجتمع بالقصیر ٢  
الشیخ عید العقاد خلف )كارب فیتنام مصر(التابع لجمعیة ) السنتر(مركز التدريب والتنمیة االجتماعیة  ٣ إناث ١٥ - عال عاطف عبد هللا ٣٣٣٠٣٣٧   



  

  

  ٢٠١٢ال يوجد مقاھي وشركات االنترنت في مدينة القصیر عام  *

  ٢٠١٢ال يوجد نوادي وتكنولوجیا المعلومات في مدينة القصیر عام *

  2012عام في مدينة القصیر ال توجد الوحدات المنفذة في قطاع اإلسكان * 

  ٢٠١٢ة القصیر عن عام البنوك في مدين
 العنوان مدير البنك  رقم التلیفون تاريخ الترخیص رقم الترخیص القطاع المالك المركز اسم البنك

 فرعى
 ش العاشر من رمضان جمال أحمد الصفتي ٣٣٣٠١٠٢ ٢٠٠٤ - حكومي √ البنك األھلي المصري

 نیشنمنطقة ش خالد سعد أحمد ٣٣٣٤٢٤١ ٢٠٠٤ - حكومي √ بنك مصر
 بجوار نیابة القصیر محمد عبد هللا احمد ٣٣٥٠٣٣٦ ٢٠٠٦ - حكومي √ بنك التنمیة واالئتمان الزراعي

  

  

  ٢٠١٢ال توجد مكاتب الصرافة في مدينة القصیر عن عام  

  ٢٠١٢الطــــرق التي تخـــدم وســــائل النقل في مدينة القصیر عن عام 
 الطرق المحلیة الداخلیة  طول كم/الطرق اإلقلیمیة  طول كم/مرصوفة الطرق الرئیسیة ال طول كم/الطرق السريعة 

 طول كم/ترابي  طول كم/ مرصوف 

-  ١٣٥٣٠ ٨٥ - ١٩٥ 

  
  
  

  ٢٠١٢توصیف شبكة الطرق وأنواعھا وتوزيعھا وحالتھا في مدينة القصیر عن عام 
 حالة الطريق تصنیف الطريق طبیعة الطريق نوع الطريق عرض الطريق )ط.كم(الطول  اســــم الطريق م

 %١٠٠جیدة  داخلي - أسفلتي ازدواج ٤٤٠٠ الطريق الدائري  ١

  



  
  ٢٠١٢في مدينة القصیر عن عام ) داخلي  –خاص  –عام (شركات النقل 

 العاملین المدير المسئول رقم التلیفون العنوان اسم الشركة م
 إناث ذكور

 - ٤ عبید محمد يوسف ٣٣٣٠٠٣٣ رشارع النص شركة أتوبیس الوجه القبلي ١
  
  
  

  ٢٠١٢عدد المركبات الموجودة في مدينة القصیر حسب وحدات المرور في عام 
أجرة  مالكي

 )تاكسي(
موتوسیكل  موتوسیكل نقل

 حكومي
موتوسیكل 

 محافظة
موتوسیكل 

 قطاع عام
تجار

 ية
مقطورة 

 عادي
مقطورة 
 محافظة

مقطورة 
قطاع 

 عام

أتوبیس 
 عام

أتوبیس 
 خاص

٢٢ - - - ٤٩ - - ١٠ ٣ ٢١٣٦ ١٠٩٦ ٢٠٤ ١٥١٣ 

أتوبیس 
 مدارس

أتوبیس 
 رحالت

أتوبیس 
 سیاحة

سیاحة 
 لیموزين

معدة 
 ثقیلة

تحت  ملحقة
 الطلب

قطاع  حكومة
 عام

جرار  محافظة
 زراعي

أجره  جمرك مؤقتة
 )میكروباص(

١٤٠ - - - ٤٧ ٥ ٨٩ ١ ٢ - ٦٣ ٦٤ ٧ ١ 

  
  

  ٢٠١٢عام  المنـاطـق العـشوائـیـة في مدينة القصیر عن
  المساحة اسم المنطقة

 ٢م
  عدد

 السكان
 الخدمات المتاحة بھا تصنیف المنطقة

 صحة تعلیم كھرباء میاه تحت التطوير
 √ √ √ √ √ ٦٥٠٠ ٤٩٠٠٠٠ العوينة

 √ √ √ √ √ ٣١٠٠ ٢٨٧٠٠٠ الكالحین
 √ √ √ √ √ ٢٠٠٠ ٣٣٣٠٠٠ العدوة

*  
  



  
  

  ٢٠١٢مدينة القصیر عن عام ال يوجد مكاتب السجل التجاري في *
  
  

  ٢٠١٢مكاتب الشھر العقاري في مدينة القصیر عن عام 
 عدد الموظفین العنوان مدير المكتب اسم المكتب

 موظف ٢٠ حي التقوي سعید الصاوي عبد الفضیل مأمورية الشھر العقاري والتوثیق بالقصیر

  
  

  ٢٠١٢المطابع في مدينة القصیر عن عام 
 عدد العمالة المدير المسئول تلیفون المالك اسم مالك المطبعة الترخیص نشاطال عنوان  اسم المطبعة

 ١ نوال شحاته مبارك ٣٣٣٦٦٦٩ نسرين عبد اللطیف حمزة ٦٠٧ الطباعة ش مستشفي الشركة مطبعة االسراء
  
  
  

  ٢٠١٢جمعیات أھلیة االنتاجى في مدينة القصیر عام 
 اسم المدير المسئول د االعضاءعد العنوان التلیفون نوع الجمعیة جمعیةاسم ال م

أعضاء ٩ بجوار البنك االھلي ٣٣٣٠٠٢٦ تنمیة جمعیة تنمیة المجتمع بالقصیر ١  نصر الدين نصار 

حي الزھراء ش جمال عبد  ٣٣٣٢٧٣٨ تنمیة جمعیة تنمیة المجتمع بالزھراء ٢
 الناصر

أعضاء ٩  يوسف إبراھیم أدم 

منطقة الجنوبیةال ٣٣٣٠٢٠ رعاية جمعیة الشبان المسلمین ٣ أعضاء ٩   رمضان حامد العجیمي 

أعضاء ٧ خلف مجلس المدينة القديم ٣٣٣٠٥٠٢ رعاية الجمعیة النسائیة ٤  فوزية رمضان مصطفي 

أعضاء ٩ قرية الحمراوين ٤٢٠١٢٩ تنمیة جمعیة تنمیة المجتمع بالحمراوين ٥ أبو السعود شاذلي  
 محارب

أعضاء ٩ بجوار مدرسة السالم االعدادية ٣٣٣٠٠٩١ رعاية جمعیة النھضة االجتماعیة ٦  حامد حامد بیاضي 

  الوحدة المحلیة لمدينة القصیر: مصدر البیان 

  


