
  ٢٠١٢جمعیات التعاون االنتاجى بمدينة سفاجا عام 
  

 
 اسم المدير المسئول العنوان عدد األعضاء نوع الجمعیة جمعیةاسم ال م

 مصطفى سید احمد سفاجا االشغال ٥٠ انتاجة الجمعیة التعاونیة االنتاجیة لحامل االمتعة للركاب 1

سامه القاضىا سفاجا االشغال ٥٠  التعاونیة االنتاجیه لنقل الركاب ٢  

  ٢٥/١١/٢٠١٢:الجمعیات بسفاجا تاريخ البیان : مصدر البیان                
  

  
  ٢٠١٢الوحدات المنفذة في قطاع اإلسكان بمدينة سفاجا عام 

 عدد الوحدات تاريخ نھو الموقع الموقف التنفیذ قطاع اإلنشاء

 ريف حضر  تحت اإلنشاء المنفذ
      الحكومي

      منخفض التكالیف

      اقتصادي

      متوسط

      فوق المتوسط والفاخر

وحده سكنیة ١٠٠٠ )مشروع مبارك (إسكان شباب  وحده سكنیة ١٠٠٠   ٣٠/٦/٢٠١٣  ١٠٠٠  

    ٣٤٧ ٨٥٠ القطاع الخاص

     جمیع المبانى المخططه عدد المباني المرخصة

      عدد المباني الغیر المرخصة

     ٦٣٥٧ اريةالمباني المسجلة بمأمورية الضرائب العق

      المباني األثرية

  ٢٩/١١/٢٠١٢: االدارة الھندسیة بالوحده تاريخ البیان : مصدر البیان 
  
  



  ٢٠١٢عن عام بمدينة سفاجا المطابع 
 المدير المسئول اسم مالك المطبعة النشاط عنوان اسم المطبعة م

اسصفوت غط مطبوعات مجلس المدينه ش الخلفى مطبعة السالم التجارية ١  صفوت غطاس 
 اسحاق اسحاق مطبوعات خلف االدارة التعلیمیة مطبعة االتحاد ٢

  ٢٨/١١/٢٠١٢: مراجعة المحالت بالوحده تاريخ البیان: مصدر البیان
  

  ٢٠١٢توصیف شبكة الطرق وأنواعھا وتوزيعھا وحالتھا بمدينة سفاجا عن عام 
 حالة الطريق تصنیف الطريق یعة الطريقطب نوع الطريق عرض الطريق )ط.كم(الطول  اســــم الطريق م

 جید داخلى/ جید  داخلى/ خاص  اسفلت ١٠ ١.٨٨ الكورنیش ١

 جید داخلى/ جید داخلى/ سريع  اسفلت ٢٤ ٤.٤٦٨ سفاجا قنا ٢

 جید داخلى/ جید  داخلى/ سريع  اسفلت ٢٤ ٢.٢٤٩ القرى السیاحیه ٣

 جید داخلى داخلى اسفلت ٢٠ ١.٧١ شارع االستاد ٤

 جید داخلى داخلى اسفلت ٢٠ ٩.٩٣ شارع الجمھوريه ٥

 جید داخلى داخلى اسفلت ١٠ ٤٠.٢٥١ تقاسیم مختلفه بالمدينه ٦

 جید داخلى داخلى ترابیه ١٠ ٦٧.٣٤ تقاسیم جديده بالمدينه ٧

  ٩/١٢/٢٠١٢: االدارة الھندسیة بالوحده تاريخ البیان : مصدر البیان
  
  

  ٢٠١٢ل النقل بمدينة سفاجا عن عام الطــــرق التي تخـــدم وســــائ
طول /الطرق اإلقلیمیة  طول كم/الطرق الرئیسیة المرصوفة  طول كم/الطرق السريعة 

 كم
 الطرق المحلیة الداخلیة

 طول كم/ترابي  طول كم/ مرصوف 

 تقسیمات جديده ١٧ ٢٥ ٣٠٠ ٣ ٣٠٠ ٣ ٣٠٠ ٣

  ٢٥/١١/٢٠١٢: نه سفاجا تاريخ البیان االدارة الھندسیة للوحده المحلیه لمدي: مصدر البیان
  
  



  ٢٠١٢عدد المركبات الموجودة بمدينة سفاجا حسب وحدات المرور في عام 
موتوسیكل  موتوسیكل نقل )تاكسي(أجرة  مالكي

 حكومي
موتوسیكل 

 محافظة
موتوسیكل قطاع 

 عام
 مقطورة عادي

 ١٤٧ ـــ ٣ ٨ ٢٣٠٦ ١٦٢٨ ٤٠٥ ١٩٣٠

  
أتوبیس 

 عام
أتوبیس 

 خاص
أتوبیس 
 رحالت

أتوبیس 
 سیاحة

سیاحة 
 لیموزين

معدة 
 ثقیلة

تحت  ملحقة
 الطلب

 جرار زراعي محافظة قطاع عام حكومة

٢ ٧٣ ١٤ ٢٦ ٣ ١ ٣ ٣٥ ٢١ ٧ ٦٤ ٢٠ 

  ٤/١٢/٢٠١٢: ادارة مرور سفاجا تاريخ البیان : مصدر البیان 



  ٢٠١٢ال يوجد نوادي وتكنولوجیا المعلومات في محافظة البحر األحمر عام  *
  
  

  ٢٠١٢مقاھي وشركات االنترنت بمدينة سفاجا عام 
شركات تقدم / مقاھي االنترنت  م

 ispخدمة االنترنت 
مقاھي  عدد العاملین المدير المسئول العنــــوان

 االنترنت
شركات تقدم 
 Ispخدمة االنترنت 

 ثإنا ذكور
 ــ ــ ــ ١ سمیر عبد الحكیم الشارع الخلفى ـ مجلس المدينه سمیر عبد الحكیم 1

  ٢٦/١١/٢٠١٢: ادارة تراخیص المحالت بالوحده تاريخ البیان : مصدر البیان 
  
  ٢٠١٢ال توجد الشركات ومراكز التدريب بمدينة سفاجا عام  *

  
  ٢٠١٢مراكز المعلومات بمدينة سفاجا عام 

رقم تلیفون  عنوان المركز تمراكز المعلوما
 المركز

المدير المسئول عن 
 المركز

عدد العاملین 
بمراكز 

 المعلومات

 معدات فنیة عدد أجھزة الحاسب اآللي

 ماكینة تصوير طابعة p٤أعلى من  p٤اقل من  إناث ذكور
عبیدعبید الجابر حسان  ٣٢٥١٢٢٨ مدينه سفاجا مركز معلومات الوحده المحلیه لمدينه سفاجا  ــ ٢ ــ ٤ ٣ ٢ 

  ٢٩/١١/٢٠١٢: مركز المعلومات تاريخ البیان : مصدر البیان 
  
  
  
  



  ٢٠١٢البنوك بمدينة سفاجا عن عام 
 العنوان مدير البنك رقم التلیفون القطاع المالك المركز اسم البنك

 فرعى رئیسي
 الشارع الرئیسى ناجى محمد ابراھیم ٣٢٥١٢٤٨ حكومى فرعى  بنك مصر

 الشارع الرئیسى طارق محمد حسین ٣٢٥٠١٢٤ حكومى فرعى  قاھرةبنك ال
 الشارع الرئیسى ابراھیم محمود يوسف ٣٢٥١٢٩٣ حكومى فرعى  بنك ناصر

 الشارع الرئیسى عبد الوھاب محمود ٣٢٥٠٢٥١ حكومى فرعى  بنك التنمیة
 الشارع الرئیسى ايھاب طه حسین ٣٢٥١٢٦٣ حكومى فرعى  بنك االسكندريه

  ٢٥/١١/٢٠١٢: مركز معلومات الوحده المحلیه لمدينه سفاجا تاريخ البیان : البیانمصدر 
  
  

  ٢٠١٢بمدينة سفاجا عن عام ) داخلي  –خاص  –عام (شركات النقل 
 السعة العاملین المدير المسئول رقم التلیفون العنوان اسم الشركة

 إناث ذكور
 ٢م ٩٠٠ ــ ٣ يوسف عبد الحكیم ٠٦٥٢٣٥١٢٥٣ الشارع الرئیسى الجمھوريه النقل العام

  ٤/١٢/٢٠١٢: موقف شركة النقل العام تاريخ البیان : مصدر البیان
 
  ٢٠١٢عن عام بمدينة سفاجا ال توجد مكاتب السجل التجاري  *

  ٢٠١٢مكاتب الشھر العقاري في محافظة البحر األحمر عن عام 
 فینعدد الموظ العنوان رقم التلیفون مدير المكتب اسم المكتب

 ٥ الشارع الرئیسى امام قسم شرطه سفاجا ٠١٢٢٩٤٩٨٢١٨ اشرف احمد عثمان مكتب الشھر العقارى بسفاجا

  ٢٥/١١/٢٠١٢: مكتب الشھر العقارى تاريخ البیان: مصدر البیان
  
  

  ٢٠١٢ال توجد مكاتب الصرافة في محافظة البحر األحمر عن عام  *
  

  ٢٠١٢مر عن عام المنـاطـق العـشوائـیـة في محافظة البحر األح
  المساحة اسم المنطقة

 ٢م
  عدد

 السكان
 الخدمات المتاحة بھا مخصص لھا اعتماد مالي تصنیف المنطقة

  صرف صحة تعلیم كھرباء میاه جھود ذاتیة مخصص تحت التطوير مطورة
 صحي

 جارى √ √ √ √   تحت التطوير  ١٤٧٩٥ ٧٩٤٣٥١ سفاجا البلد
 جارى √ √ √ √   طويرتحت الت  ١٣٨٧٥ ٣٤٤٢٤٩ االشغال

  ٢٩/١١/٢٠١٢: مصدر البیان االدارة الھندسیة تاريخ البیان 


