
  ٢٠١٣بیانات الوحدة المحلیة لمدینة رأس غارب
  
  

  ٢٠١٣بمدینة رأس غارب  عام األسواق 
  

  الخدمة الملتحقة بھ  األكشاكعدد   عدد المحال  دوریة السوق  العنوان  اسم السوق
  دوري  دائم

سور   –اناره  –میاه   -  ٩٧  -  دائم  االنشائى. ش  سوق المدینة 
  -صرف صحى

  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                                                  مركز المعلومات                                     : مصدر البیان 
  
  

  ٢٠١٣عام بمدینة رأس غارب مراكز المعلومات 
  
رقم تلیفون   عنوان المركز  مراكز المعلومات  م

  المركز
المدیر المسئول عن 

  المركز
عدد العاملین 

  بمركز المعلومات
  معدات فنیھ  عدد اجھزة الحاسب االلى

ماكینة   طابعة P4اعلى من  P4اقل من   اناث  رذكو
  تصویر

  -  ٣  ٤  -  ٤  ٣  زكریا یوسف الصغیر  ٣٦٢٠٠٥٩  المیناء.ش  مجلس المدینة  ١

  -  -  -  -  ٣  ٢  كمال عباس احمد  ٣٦٢٠٠٥٩  المیناء.ش  التنمیة المحلیة  ٢

  -  -  ١  -  ١  ٠  شادیھ وجیھ  ٣٦٢٠٤٦٠  قناة السویس.ش  االدارة الصحیة  ٣

  -  ١  ٣  -  ٢  ١  سمیرة بشارى  ٣٦٢٠٠٥٤  االذاعة.ش  االجتماعیة الشئون  ٤

  -  -  ٢  -  -  ٢  رجب عطاهللا  -  الزعفرانة  قریة الزعفرانة  ٥

  ٣٠/١٠/٢٠: تاریخ البیان        مركز المعلومات                                                                               : مصدر البیان 



  
  
  

  ٢٠١٣عام  بمدینة رأس غاربت ومراكز التدریب الشركا
  

مراكز تدریب تكنولوجیا /شركات  م
  المعلومات

  عدد العاملین  المدیر المسئول  رقم التلیفون  العنوان

  اناث  ذكور
١  -  -  -  -  -  -  

  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                                                مركز المعلومات                            : مصدر البیان               
  
  
  

  ٢٠١٣عام  بمدینة رأس غاربوشركات االنترنت  مقاھي
  
شركات /مقاھى اال نترنت   م

 ISPتقدم خدمة االنترنت 

مقاھى   عدد العاملین  المدیر المسئول  رقم التلیفون  العنوان
  االنترنت

شركات تقدم 
خدمة 
 ISPاالنترنت 

  اناث  ذكور

  -  كمیوتر نت  ١  -  فلھ عویس طھ  -  مساكن بورسعید  فلة عویس طھ اسماعیل  ١

  -  انترنت كافیھ  -  ١  عبدالعال محمود عبدالعال  -  الملك سعود.ش  عبدالعال محمود عبدالعال  ٢

  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان               مركز المعلومات                                                                        : مصدر البیان 
  

  
  



  
  

  ٢٠١٣عام  بمدینة رأس رغاربنوادى وتكنولوجیا المعلومات 
  

نوادى تكنولوجیا   م
 المعلومات

  عدد العاملین  المدیر المسئول  رقم التلیفون  العنوان

  اناث  ذكور

-  -  -  -  -  -  -  

  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                                                                                مركز المعلومات       : مصدر البیان                 
  

  ٢٠١٣عام  مدینة رأس غاربالبنوك فى 
  
  

رقم   القطاع المالك  المركز  اسم البنك
  الترخیص

تاریخ 
  الترخیص

رقم 
  التلیفون

  العنوان  مدیر البنك

  فرعى  رئیسى

  قناة السویس.ش  محمود احمد عبدهللا  ٣٦٢٠١٠٦  -  ١٥٨  عام  فرعى    ھلى المصرىاال

  قناة السویس.ش  ایمن سید احمد حسن  ٣٦٢٢٥٥٠  -  ٦٩  عام  فرعى    بنك مصر

  

  ٣٠/١٠/٢٠١٣: لبیان مركز المعلومات                                                                                      تاریخ ا: مصدر البیان 
  
  
  
  
  



  
  ٢٠١٣عام مدینة رأس غارب  مكاتب الصرافة فى 

  
  مدیر المسئول  التنلیفون  العنوان  تاریخ الترخیص  رقم الترخیص القطاع المالك  اسم المكتب

-  -  -  -  -  -  -  

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                                  مركز المعلومات                                                     : مصدر البیان              

  
  

  
  ٢٠١٣عام  بمدینة رأس غارب) داخلى - خاص-عام(شركات النقل 

  
رقم   العنوان اسم الشركة  م

  التلیفون
  السعة  العاملین  المدیر المسئول

  اناث  ذكور

  -  -  ٤  حسین عبدالسالم حسن    راس غارب  شركة اتوبیس الوجھ القبلى  ١

    -  ٤٠  حسن احمد حفنى    شقیر  شركة الحفنى  ٢

    -  ٣٤      شقیر  شركة النقل البحرى  ٣

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: مركز المعلومات                                                                                      تاریخ البیان : مصدر البیان 

  
  
  
  



  
  ٢٠١٣عام  ربمدینة رأس غافى  العشوائیةالمناطق 

  
  

المساحة   اسم المنطقة
  ٢م

عدد 
  السكان

مخصص لھا   تصنیف المنطقة
  اعتماد مالى

  اللخدمات المتاحھ بھا

تحت   مطورة
  التطویر

غیر قابلة 
  للتطویر

مطلوب 
  ازالتھا

جھود   مخصص
  ذاتیھ

صرف   صحة  تعلیم  كھرباء  میاه
  صحى

  اخرى

االرتقاء 
  الحضارى

  -  خاصھ  یوجد  یوجد  یوجد  یوجد        -  مخطط  مخطط  ١٢٢٢٠  ،٣٤

    شبكة  یوجد  یوجد  یوجد  یوجد          -  -  ١٨٠٦٤  ,٤٨  وسط المدینة
    خاصھ  یوجد  یوجد  یوجد  یوجد          -  -  ٢١١٥  ,١٣  المیناء
  

  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                      مركز المعلومات                                                                 : مصدر البیان 
  
  

  ٢٠١٣عام  مدینة رأس غاربفى  التجاريمكاتب السجل 
  
  

  عدد الموظفین  العنوان  رقم التلیفون مدیر المكتب  اسم المكتب

  ٣  االذاعة. ش  ٠٦٥٣٦٢٢٢٩٠٦  مجدى السید ھرمینات  مكتب سجل تجارى راس غارب

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                                                                                     مركز المعلومات  : مصدر البیان 

  
  



  
  

  ٢٠١٣عام  مدینة رأس غارب مكاتب الشھر العقارى فى 
  

  عدد الموظفین  العنوان  رقم التلیفون مدیر المكتب  اسم المكتب

مأموریة الشھر العقارى والتوثیق 

  غاربراس 

  ١٣  وحده السكن االدارى ٣٢  ٠٦٥٣٦٢٧٥٠٥  محمد ناجى سلیم

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: مركز المعلومات                                                                                      تاریخ البیان : مصدر البیان 

  
  
  

  
  ٢٠١٣عام  مدینة رأس غارب محطات الرصد البیئى فى 

  
  مالحظات  نشاط المحطھ  التلیفون  المدیر المسئول موقع المحطة  المحطة اسم

  ٢٢٧٢٨٨٢٢٩  مجدى عبدالوھاب محمد.م  مجلس مدینة راس غارب  الھوء محطة رصد اشعاع جاما فى

٢٢٧٤٠٢٣٨  

رصد اشعاعى 

كشف اشعة 

  جاما فى الھواء

  وخط نتتعمل بالخلیة الشمسیة 

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                                                                               مركز المعلومات        : مصدر البیان 

  
  



  
  ٢٠١٣عام  مدینة رأس غاربلمحمیات فى ا

  
  

  اسم المحمیة
  

  مالحظات  الخواص الموقع

-  -  -  -  

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                                                  مركز المعلومات                                     : مصدر البیان 

  
  

  
  ٢٠١٣عام  مدینة رأس غاربالمدافن الصحیة فى 

  
كمیة المخلفات  بالفدان/ المساحة  الموقع

  بالطن/المتراكمھ
  كمیة المخلفات المتراكمة

  یوم/ بالطن 
  كیفیة التعامل معھا

-  -  -  -  -  

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: االدارة الھندسیة                                                                       تاریخ البیان : مصدر البیان 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ٢٠١٣عام  مدینة رأس غالبالمطابع فى 
  

  المدیر المسئول  ون المالكتلیف  اسم مالك المطبعة  الترخیص  النشاط العنوان  اسم المطبعة

  ماجده معوض  -  ماجده معوض رزق  ١٢٧٥  مطبعة  ش الحریة  ماجدة معوض رزق

  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان االدارة الھندسیة                                                                              -قسم التراخیص: مصدر البیان 
  
  
  

  
  ٢٠١٣عام  مدینة رأس غاربفى ة الحدائق العام

  
الجھة التابع   الموقع ٢مساحة م  اسم الحدیقة

  لھا
الخدمات المتوفر 

  بھا
  فرد/ طاقة االستیعاب 

  -  میاه وكھرباء  مجلس المدینة  ش االذاعة  ٢م٧٥  مبارك

  -  ءمیاه وكھربا  مجلس المدینة  ش الحریة  ٢م٢٦٥٠  المدخل الشمالى

  -  میاه وكھرباء  مجلس المدینة  ش االیمان  ٢م٢٠٢٥  حدیقة االیمان

  -  میاه وكھرباء  مجلس المدینة  ش االحریة  ٢م٣٥٧٠٠  حدیقة التلفزیون

    میاه وكھرباء  مجلس المدینة  ش االذاعة  ٢م١١٦٠٠  االمل

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                                                             االدارة الھندسیة                          : مصدر البیان 



  
  
  
  

  ٢٠١٣عام  مدینة رأس غارب جمعیات وشركات النظافة فى 
  

  عدد العمال  عدد المعدات  العنوان المدیر السئول  اسم الجمعیة او الشركة

  اناث  ذكور

  _  ٦٠  سیارات ١٠  الشرقیة  سعید ابوزید  للمقوالت وخدمات النظافة شركة الفتح

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان العقود                                                                                  : مصدر البیان                           

  
  
  
  

  ٢٠١٣ عام مدینة رأس غاربفى  المكشوفة العمومیةمقالب القمامة 
  

كمیة المخلفات المتراكمة  المساحة بالفدان  الموقع
  بالطن

كمیة المخلفات التى تصل 
  یوم/ للمقلب طن 

  كیفیة التعامل مع المخلفات الموجودة

  الدفن  ٥١٠    ٢م٥٠٠٠٠  ك طریق الشیخ فضل ٦

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٣: تاریخ البیان                          البیئة                                                      : مصدر البیان 

 
 


