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  ٢٠١٢عن عام  مدينة الغردقةفي  السجل التجاريمكاتب 

                      
          

    مدير المكتب  اسم المكتب
  

  العنوان

  ني بالغردقةالسجل المدبجوار   بالغردقة يالسجل التجار  الغردقة

  

  

          ٢٠١٢عن عام  مدينة الغردقةفي مكاتب الصرافة 

    

    القطاع المالك  اسم المكتب
  العنوان

  ردقةالغ  قطاع خاص  مروكي للصرافة

  الغردقة  قطاع خاص  شركة المحمدية

  طريق سفاجا –الغردقة   قطاع خاص  شركة الشرق للصرافة

  الغردقة  قطاع خاص   شركة البحر األحمر  للصرافة

  الغردقة  قطاع خاص  شركة المعامالت للصرافة

  قرية البرنسیة  قطاع خاص  شركة الروضة

  الغردقة  قطاع خاص  شركة النیل للصرافة

  الغردقة  قطاع خاص  للصرافة شركة مصر



  

  البنوك العاملة بمدينة الغردقة

                           

  

  

  

  

    

  

  

    ٢٠١٢عن عام  مدينة الغردقةفي ) داخلي  –خاص  –عام (شركات النقل 

   العنوان اسم الشركة
 العاملین

 إناث ذكور

 ٢٠ ٤٥ حفر الباطن أمام مسجد التقوى للنقل والركاب شركة الوجه القبلي

  

  

  

  المدينة  أرقام التلیفون  العنوان  أسم البنك
  الغردقة  ٣٥٤٦٥٥٩  طريق النصر  بنك اإلسكندرية

  الغردقة  ٣٥٤٨١٩٩  طريق النصر  البنك األھلي
  الغردقة  ٣٤٤٤٤٨١  فرع المطار  البنك األھلي المصري

  الغردقة  ٣٤٤٣٣٦٨  لفرع جراند أوتی  البنك التجاري
  الغردقة  ٣٥٤٥٠٣٣  أمام بیع المصنوعات  البنك العربي اإلفريقي

  الغردقة  ٣٥٤٦٤٢٦  طريق النصر  بنك مصر
  الغردقة   ٣٤٤٣١٤٥  طريق الشیراتون  البنك العقاري العربي

  الغردقة  ٣٤٤٦٦٩١  طريق القرى  بنك القاھرة
  الغردقة  ٣٤٤٢٢٩٤  طريق القرى  البنك المصري األمريكي

  الغردقة  ٣٤٤٤٢٣٠  فندق سفیر  البنك المصري لتنمیة الصادرات
  الغردقة  ٣٥٤٦٦٣١  الدھار  بنك مصر اإلسالمي
  الغردقة  ٣٤٤٣٨٧٧  طريق القرى  بنك مصر السیاحي

  الغردقة  ٣٤٤٨٥١٦/٣٤٤٨٥١٧  أكا  بنك بلوم
  الغردقة  ٣٤٦٣٣٤٢  سنتر الغردقة اللیبي  بنك بیريوس

  الغردقة  ٣٤٤٦٧٧٨  الممشى  بنك سوسیته جنرال
  الغردقة  ٣٤٤٣٤٢٤  الممشى  بنك أبو ظبي الوطني

  الغردقة  ٣٤٤١٥٠٧/٣٤٤١٥٠٨  الممشى  بنك عودة
  الغردقة  ـــــ  الممشى  بنك بركلیز

  الغردقة  ٣٤٤٠٣٠٢  أول الھضبة  بنك بى أن بى بريبا
  الغردقة  ٣٤٤٦٠٩٥/٣٤٤٦٠٩٦  الممشى HSBCبنك 

  غردقةال  ٣٤٤٣٠٤٢  الممشى  بنك المؤسسة المصرفیة
  الغردقة  ٣٤٤٩٣٦٣  المطار  البنك التجاري الدولي
  الغردقة  ٣٤٤٢٢٩٤/٣٤٤٢٢٩٥  أول الممشى  بنك جريدي أجريكول



  

  ٢٠١٢عن عام  مدينة الغردقةفي مكاتب الشھر العقاري 

                              

    اسم المكتب
  العنوان

  عدد الموظفین

  ٤٥  شارع المصالح الحكومیة خلف بیع المصنوعات  بالغردقةالشھر العقاري  مكتب

  

  ٢٠١٢ حسب وحدات المرور في عام مدينة الغردقةفي عدد المركبات الموجودة 
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أتوبیس 
  مدارس

أتوبیس 
  رحالت

أتوبیس 
  سیاحة

سیاحة 
  لیموزين

معدة 
  ثقیلة

تحت   ملحقة
  الطلب

قطاع   حكومة
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جرار   ظةمحاف
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  ٢٠١٢عن عام  مدينة الغردقةفي المطابع 

               حي شمال –الغردقة 

                        
          

  

  ٢٠١٢عن عام  مدينة الغردقةفي نـاطـق العـشوائـیـة م

                            
           

    اسم المنطقة
  

  تصنیف المنطقة
  غیر قابل  تحت التطوير  مطورة

  رالتطوي
  مطلوب
  إزالتھا

        √  زرازرة المرحلة األولي
      √  المالحة

      √  حي العرب
       √  المنشیة

       √  األمل
       √  الشیخ محمود

     √    مجاھد
     √    المرحلة الثانیة ةزرازر

الترخ النشاط عنوان  سم المطبعةأ م
 يص

تلیفون  اسم مالك المطبعة
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التلی
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شارع التربیة  مطبعة شدوان ١
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د خالد محمد محمو ــ مطبعة
 وشريكه
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 ١ ــ ــ ــ حسین الضوى ــ مطبعة شارع النصر الضوى ٢
ش عمر بن  السالم ٣

 الخطاب
مطبعة 
 وتجلید

محمد عبد هللا  ــ
 حسین

 ١ ــ ــ ــ

حي  –الدھار  السالم ٤
 مجاھد

مطبعة 
 وتجلید

 ١ ــ ــ ــ سید عبد الراضي ــ

 ش منطقة طباعة ٥
 الموظفین

عدلي محمد سید ــ مطبعة  ١ ــ ــ ــ 

 ١ ــ ــ ــ نادية متى شنودة ــ مطبعة حي مجاھد مطبعة ٦
مطبعة البحر  ٧

 األحمر
 ٦ –الدھار 

 أكتوبر
 ١ ــ ــ ــ صالح محروس ــ مطبعة

طباعة و نسخ  ٨
 كمبیوتر

 ش الشیخ
 سباق

 ٢ ــ ــ ــ ماجد فادى قابیل ــ مطبعة

ــ وسیم وصفي ــ مطبعة شارع األستاذ مطبعة ٩  ١ ــ ــ 
١
٠ 

 ١ ــ ــ ــ شفیقة أبنود ــ مطبعة ش الدھار مطبعة

 حــــــــــي جــــــــــنــــــــــــوب
المیناء خلف  مطبعة ١

أمیرافندق   
 ١ ــ ــ ــ سھیر عدلي حكیم ــ 

المیناء ش  مطبعة ٢
 شیراتون

رمضان حجاجي  ــ مطبعة
 الصغیر

 ١ ــ ــ ــ

المیناء أبو  مطبعة ٣
سالعبا  

وسیم حمادة  ــ 
 محمد شطا

 ١ ــ ــ ــ

دار الصفوة  ٤
 للطباعة

 ١ ــ ــ ــ محمد زكي الدين ــ  طريق المطار



  

  

  

    ٢٠١٢عن عام  مدينة الغردقةفي توصیف شبكة الطرق وأنواعھا وتوزيعھا وحالتھا 
            

         

   )ط.كم(الطول  ــــم الطريقاس م
 عرض الطريق

 م٢٠ ١,٣ طريق ذھبیة  ١

 م١٨ ٠,٨  طريق الشھر العقاري  ٢

 م٢١ ٦  طريق ازدواج اإلحیاء المرحلة الثانیة  ٣

 م٢١ ٨  طريق ازدواج اإلحیاء المرحلة الثالثة  ٤

 م٢٠ ٢  طريق الشیراتون  ٥

  

  

  ٢٠١٢ امع لغردقةمدينة افي الوحدات المنفذة في قطاع اإلسكان 

                            
            

  الموقف التنفیذ قطاع اإلنشاء
 تاريخ نھو الموقع

  
 عدد الوحدات

  ريف  حضر  تحت اإلنشاء المنفذ
 - - - - - الحكومي

 - - - - - منخفض التكالیف

 - - - - - اقتصادي

 - - - - - متوسط

 - - - - - فوق المتوسط والفاخر

٢٣/٣/٢٠١٣ - ٤٧٨٢ وحدة ٥٨١٨ )مشروع مبارك (إسكان شباب   - - 

 - - - - - القطاع الخاص

 - - - - - عدد  المباني المرخصة

 - - - - - الغیر المرخصة عدد المباني

المباني المسجلة بمأمورية الضرائب 
 العقارية

- - - - - 

 - - - - - المباني األثرية


