
  م ٢٠١٤مراكز المعلومات في محافظة البحر األحمر عام 
                                                                                                                                                                سفاجا/ اسم المدينة 

المدير المسئول عن   رقم التلیفون  عنوان المركز  لمعلوماتمراكز ا
  المركز

  معدات فنیه  عدد أجھزة الحاسب االلى  عدد العاملین بالمركز
  ماكینة تصوير  طابعة p4أعلى من p4اقل من   إناث  ذكور

مركز معلومات الوحدة المحلیة 
  لمدينة سفاجا

حسان  رعبد الجاب/ ا  ٣٢٥١٢٢٨
  عید

٢  -  ٣  ٢  ١  -  

                                                                                          سفاجا                                                                                                                         معلومات مركز : صدر البیانم
  ١٤/١٢/٢٠١٤ :  البیان تاريخ

 -----------------------------------------------------------------------  
                                                        م   ٢٠١٤الشركات ومراكز التدريب  في محافظة البحر األحمر عن عام 

  العاملینعدد   المدير المسئول  رقم التلیفون  العنوان  ماتمراكز تدريب تكنولوجیا المعلو/ شركات  م
انا  ذكور

  ث
  ٠  ٠  محمود على خلیفة  ٠١٢٨٢٣٦٦٦٠٠  الوحدة الصحراوية  مركز تدريب الوحدة الصحراوية  

                                                                                                                                       سفاجا                                                                            معلومات مركز : مصدر البیان
  ١٤/١٢/٢٠١٤:   البیان تاريخ

---------------------------------------------------------------------------------------------- -----  
   م٢٠١٤مقاھي وشركات االنترنت في محافظة البحر األحمر عام 

                                                                                                                                                                                                                       سفاجا/ اسم المدينة 
مقاھي   عدد العاملین  المدير المسئول  رقم التلیفون  العنوان ISPشركات خدمه/مقاھي االنترنت

  االنترنت
شركات تقدم خدمه 

  إناث  ذكور ISPاالنترنت 
  -  -  -  ١  مالحكی سمیر عبد  مجلس المدينة -الشارع الخلفي  مسمیر عبد الحكی

  ١٥/١٢/٢٠١٤:ن اتاريخ البی                                                                                              بالوحدة ادارة تراخیص المحالت : مصدر البیان
  

  م ٢٠١٤في محافظة البحر األحمر عام  تكنولوجیا المعلومات نوادى ال توجد  
  

  م  ٢٠١٤البنوك  في محافظة البحر األحمر عن عام 
                                سفاجا/ اسم المدينة 

  العنوان  مدير البنك  رقم التلیفون  تاريخ الترخیص  رقم الترخیص  القطاع المالك  المركز  بنكاسم ال
  فرعى  رئیسي

الشارع   محمود حسن على  ٣٢٥١٢٤٨  -  -  حكومي  فرعى    بنك مصر
  الرئیسى

  "  رؤوف اشعیا حنا  ٣٢٥٠١٢٤  -  -  حكومي  فرعى    بنك القاھرة
  "  عبدالھادى رمضان محمد احمد  ٣٢٥١٢٩٣  -  -  حكومي  فرعى    البنك االھلى

  "  محمد الطیب احمد  ٣٢٥٠٢٥١  -  -  حكومي  فرعى    بنك ناصر
  "  بمحمود عبد الوھا بعبد الوھا  ٣٢٥١٢٦٣  -  -  حكومي  فرعى    بنك التنمیة

  "  إيھاب طه محمد  ٣٢٥١٥٥٢  -  -  حكومي  فرعى    بنك اإلسكندرية
  ١٥/١٢/٢٠١٤مركز المعلومات في : مصدر البیان                                     البنوك  : مصدر البیان

                                                                                                                                                                                                                    
  



  
  م                          ٢٠١٤بحر األحمر عن عام في محافظة ال) داخلى-خاص-عام(شركات ال توجد  

  
                                  ٢٠١٤ن ق العشوائیة في محافظة البحر األحمر عناطالم

المساحة   اسم المنطقة
  ٢م

عدد 
  السكان

    لھا اعتماد مالى  
تحت   مطورة

  التطوير
غیر قابلة 

  للتطوير
جھود   مخصص  مطلوب إزالتھا

  ذاتیة
صرف   صحة  تعلیم  كھرباء  میاه

  صحي
  أخرى

تحت   -  ١٥٦٦٩  ٧٩٤٣٢١  سفاجا البلد
  التطوير

ب إزالة جزء منھا وھو مطلو
  منطقة زرزارة

-  -          جارى    

تحت   -  ١٤٢٨٩  ٣٤٤٢٤٩  األشغال
  التطوير

-  -  -          جارى    

  ١٥/١٢/٢٠١٤: اإلدارة الھندسیة                                                                                 تاريخ البیان : مصدر البیان 
  
  

  م                          ٢٠١٤ل التجارى  في محافظة البحر األحمر عن عاممكاتب السجال توجد  
  
  

  م٢٠١٤مكاتب الشھر العقارى  في محافظة البحر األحمر عن عام
  سفاجا  / اسم المدينة 

  عدد الموظفین  العنوان  رقم التلیفون  مدير المكتب  اسم المكتب
الشارع الرئیسى امام قسم   ٠٦٥٣٢٥١٨٩١  اشرف محمد احمد عثمان  الشھر العقارى

  الشرطة
١٠  

  ١٥/١٢/٢٠١٤: تاريخ البیان                                                                   مركز المعلومات                                         : مصدر البیان 
  
  
  
  

  م  ٢٠١٤المطابع في محافظة البحر األحمر عن عام 
                                                                                                                                                           سفاجا/ اسم المدينة 
اسم مالك   الترخیص  النشاط  عنوان  اسم المطبعة

  المطبعة
  عدد العمالة  التلیفون  المدير المسئول  تلیفون المالك

مطبعة السالم 
  التجارية

الشارع -مجلس المدينة
  الخلفي

  -  -  سصفوت غطا  -  صفوت غطاس  -  مطبوعات

  -  -  إسحاق  -  إسحاق  -  مطبوعات  خلف اإلدارة التعلیمیة  مطبعة االتحاد
  ١٥/١٢/٢٠١٤ ناالبی تاريخ                                                                                                    المعلومانمركز  مصدر البیان

  
  

                                                                                                                                                                                 
  م ٢٠١٤عامة في محافظة البحر األحمر عام حدائق ال توجد  



  
  

  م٢٠١٤الطرق التى تخدم وسائل النقل فى محافظة البحر االحمر عن عام 
  سفاجا: اسم المدينة 

طول /الطرق الرئیسیة المرصوفة   طول كم/الطرق السريعة 
  كم

  الطرق المحلیة الداخلیة  طول كم/ طرق االقلیمیة ال
  طول كم/ترابى   طول كم/مرصوف 

  كم٧١  كم٧٤  كم٣٠٠  كم٣٠٠  كم ٣٠٠

  م١٦/١٢/٢٠١٤"البیان االدارة الھندسیة                                                                                                        تاريخ: مصدر البیان
  

  م٢٠١٤توصیف شبكة الطرق وانواعھا وتوزيعھا وحالتھا فى محافظة البحر االحمر عن عام 
  سفاجا: اسم المدينة 

حالة   تصنیف الطريق  طبیعة الطريق  نوع الطريق  عرض الطريق  كم.الطول ط  اسم الطريق  م
  الطريق

  جید  سريع  اقلیمى  فقط ٤٠مزدوج الى ك  ١٦  ١٦٠  قنا/سفاجا  ١
  "  "  "  "  ١٦  ٦٠  الغردقة/اسفاج  ٢
  "  "  "  "  ١٦  ٨٠  القصیر/سفاجا   ٣
                

  م١٦/١٢/٢٠١٤"البیان االدارة الھندسیة                                                                                                        تاريخ: مصدر البیان
  

  م٢٠١٤فى محافظة البحر االحمر عام المنفذة فى قطاع االسكان  الوحدات
  سفاجا: اسم المدينة 

  عدد الوحدات  تاريخ نھو الموقع  الموقف من التنفیذ  قطاع اإلنشاء

  ريف  حضر  تحت االنشاء  المنفذ

  -  -  -  -  -  الحكومي
  -  -  -  -  -  منخفض التكالیف

  -  -  -  -  -  افتصادى
  -  -  -  -  -  متوسط

  -  -  -  -  -  فوق المتوسط والفاخر
  -  ١٠٠٠    ٢٠  ٨٠٠  )مشروع مبارك(اسكان شباب

  -  ٧٤١  ١  ٥٢٦  ٢١٥  القطاع الخاص
  جمیع المبانى مرخصة بالمدينة  عدد المبانى المرخصة

  -  -  -  -  -  عدد المبانى الغیر مرخصة
  -  ١٠٣  -  -  -  المبنى المسجلة بمأمورية الضرائب العقارية

  -  -  -  -  -  المباني االثرية
  م١٦/١٢/٢٠١٤"علومات                                                                                                        تاريخ البیانمركز الم: مصدر البیان



  
  

   
   

  م ٢٠١٣جمعیات وشركات النظافة في محافظة البحر األحمر عام 
                                                                                                                                                                                              سفاجا/ اسم المدينة 

  عدد العمال  عدد المعدات  العنوان  التلیفون  المدير المسئول  الشركة/الجمعیةاسم 

  اناث  ذكور
  -  ٥٥  حاوية ٢٠٠عربة يدوية  ١٢سیارات نقل وسیارة كبس و  ٤  الشارع الخلفى  ٠١٠٠٣١١٩٩٩٦  محمد احمد النادي  ٢شركة النور

                                                                                                                                                                                          :                         مدير إدارة النظافة مصدر البیان
  م١٦/١٢/٢٠١٤: البیان تاريخ

  
  م ٢٠١٤في محافظة البحر األحمر عام  المحمیات

                                                                                                                                                                 سفاجا/ اسم المدينة 
  مالحظات  الخواص  الموقع  اسم المحمیة

بھا أشجار المانجروف تعتبر حضانات لبیض   ١٧جنوب مدينة سفاجا ك   المانجروف
  األسماك

  

                                                                                                                                                                                          :                         البیئة إدارة مصدر البیان
  ١٦/١٢/٢٠١٤: البیان تاريخ


