
  

  

  ٢٠١٤يف حمافظة البحر األمحر عام  اإلسكانالوحدات املنفذة يف قطاع 

  م٢٠١٥تاریخ نھو الموقع شھر مایو ) وحدة  ١٠٠٨( اسكان اقتصادي تحت اإلنشاء. 

  .م٢٠١٤املناطق العشوائية يف حمافظة البحر األمحر عام 

  اسم المنطقة
المساحة 

  ٢م
  عدد السكان

  مخصص لھا اعتماد مالي   تصنیف المنطقة

  جھود ذاتیة  مخصص  مطلوب إزالتھا  غیر قابل للتطوير  تحت التطوير  مطورة

  نقـــــــدي  √  -  -  -  ٦٠٠  ٢٠٠٠٠  إمتداد اإليمان

 نقـــــــدي  √  -  -  -  ١٠٠  ٥٠٠٠  خلف محطة األتوبیس

 نقـــــــدي  √  -  -  -  ٥٠  ٦٠٠٠  خور رحمي

  

  

 بيانات الوحدة احمللية ملدينة رأس غارب



  .م٢٠١٤حمافظة البحر األمحر عام يف  الطرق التي ختدم وسائل النقل

  طول كم/الطرق السريعة
الطرق الرئیسیة 

  طول كم/المرصوفة
  طول كم/الطرق اإلقلیمیة

  الطرق المحلیة الداخلیة

  طول كم/ ترابي   طول كم/ مرصوف 

  كم ٢٤النخیل بطول  جاري تنفیذ بتقسیم  كم ٦١.٥شوارع داخل المدينة   كم ١٠.٥طريق وادي دارا   -  كم١١٠غارب  –الزعفرانة 

      كم ١٢طريق دير األنبا بوال   -  كم١٥٠الغردقة  –غارب 

      كم ١٦طريق دير األنبا أنطونیوس     

  

  .م٢٠١٤يف حمافظة البحر األمحر عام توصيف شبكة الطرق وأنواعها وتوزيعها وحالتها 
  حالة الطريق  الطريقتصنیف   طبیعة الطريق  نوع الطريق  عرض الطريق  )ط.كم(الطول   اسم الطريق  م

  جید  يتم الرجوع إلي ھیئة الطرق والكباري بالبحر األحمر  أسفلتي  سريع  م ١٠  ٢* كم  ١١٠  غارب مزدوج –طريق الزعفرانة   ١

 جید يتم الرجوع إلي ھیئة الطرق والكباري بالبحر األحمر أسفلتي  سريع م ١٠  ٢* كم ١٥٠  الغردقة مزدوج –طريق الزعفرانة   ٢
 جید يتم الرجوع إلي ھیئة الطرق والكباري بالبحر األحمر أسفلتي  إقلیمي م ٨  كم ١٠.٥  قرية وادي داراطريق   ٣
 جید يتم الرجوع إلي ھیئة الطرق والكباري بالبحر األحمر أسفلتي إقلیمي م ٨  كم ١٢  طريق دير األنبا بوال  ٤
 جید الرجوع إلي ھیئة الطرق والكباري بالبحر األحمريتم  أسفلتي إقلیمي م ٨  كم ١٦  طريق دير األنبا انطونیوس  ٥
 جید يتم الرجوع إلي ھیئة الطرق والكباري بالبحر األحمر أسفلتي  داخلي م  ١٧ - ١٠.٥ -٧.٥  كم ٦٤.٥  شوارع داخل المدينة  ٦

  .م٢٠١٤يف حمافظة البحر األمحر عام  البنوك
  ٣٦٢٠١٠٦: تلیفون -عبد هللا   محمود أحمد : مدير البنك  -)   فرعي ( البنك األھلي 

  فرعي ( بنك مصر  (  



  .م٢٠١٤يف حمافظة البحر األمحر عام  احلدائق العامــة
  الخدمات المتوفر بھا  الجھة التابع لھا  الموقع  ٢مساحة م  اسم الحديقة

  كھرباء -میاه   مجلس مدينة رأس غارب  ش اإلذاعة  ٢٧٥٠  الحديقة العامة

  كھرباء - میاه  مجلس مدينة رأس غارب  الحرية ش  ٢٦٥٠  المدخل الشمالي

  كھرباء –میاه  مجلس مدينة رأس غارب  ش اإليمان  ٢٠٢٥  اإليمان

  كھرباء -میاه  مجلس مدينة رأس غارب  ش الحرية  ٣٥٧٠٠  التلیفزيون

  كھرباء -میاه  مجلس مدينة رأس غارب  ش اإلذاعة  ١١٦٠٠  األمل

  .م٢٠١٤يف حمافظة البحر األمحر عام  مراكز املعلومات

  عنوان المركز  مراكز المعلومات  م
رقم تلیفون 

  المركز

المدير المسئول عن 

  المركز

عدد العاملین 

  بمراكز المعلومات

عدد أجھزة 

  الحاسب اآللي
  معدات فنیة

  إناث  ذكور
أقل من 

P٤  

أعلي 

  P٤من 
  طابعة

ماكینة 

  تصوير

  -  ٣  ٤  -  ٢  ٢  زكريا يوسف الصغیر  ٣٦٢٠٠٥٩  ش المیناء  مجلس المدينة  ١

  -  -    -  ١٠  ٢  ايمان نبیل  ٣٦٢٠٠٥٩  ش المیناء  مركز معلومات التنمیة المحلیة  ٢

  -  -  ١  -  ١    شادية وجیه  ٣٦٢٠٤٦٠  ش قناة السويس  الصحیة اإلدارة  ٣

  -  -  ٢  -  ٢    سمیرة مشاري  ٣٦٢٠٠٥٤  ش اإلذاعة  االجتماعیةالشئون   ٤

  -  -  ٢  -  -  ٢  رجب عطا هللا عبد الغني    الزعفرانة  قرية الزعفرانة  ٥

  



  .م٢٠١٤يف حمافظة البحر األمحر عام  مكاتب الشهر العقاري
  عدد الموظفین  العنوان  رقم التلیفون  مدير المكتب  اسم المكتب

  موظف ١٤  بلوك ٣٠بجوار النیابة ال   ٣٦٢٧٥٠٥  محمد ناجي سلیم  مأمورية الشھر العقاري والتوثیق برأس غارب

  

 م٢٠١٤عام  ال توجد محمیات طبیعیة في مدينة رأس غارب. 

  م٢٠١٤عام  في مدينة رأس غارب مطابعال توجد.  

  م٢٠١٤عام  في مدينة رأس غارب مقاھي وشركات انترنتال توجد. 

  م٢٠١٤عام  في مدينة رأس غارب )داخلي  –خاص  –عام ( شركات نقل ال توجد.  

  

 


