
  
  

  الوحـدة المحلیـة لمدينـة الغردقـة
  

  البوابة االلكترونیة                                          مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                                   
*********************  

  
  
  

  
  

  ٢٠١٤عام  مدينة الغردقةمراكز المعلومات في 
  

اكز مر  م
  المعلومات

عنوان 
  المركز

رقم تلیفون 
  المركز

المدير المسئول 
  عن المركز

عدد العاملین 
  بمراكز المعلومات

عدد أجھزه الحاسب 
  اآللى

  معدات فنیه

 pاقل من   إناث  ذكور
٤  

 pاعلى من 
٤  

ماكینة   طابعة
  تصوير

مجلس   مدينة الغردقة  ١
  المدينة

محمد شحات   ٣٥٤٥١٠١
  دھشور

  متعطلة ١  ٣  ٤  -  ٤  ٢

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ٢٠١٤مقاھي وشركات االنترنت عام 

  

/ مقاھي االنترنت   م
  ispشركات تقدم خدمة 

عدد   المدير المسئول  العنـــــوان
  العاملین

  

مقاھي 
  االنترنت

شركات / 
تقدم خدمة 

isp  

  كوفي شوب  ١
  

  ١٢/٣/٢٠١٤  كوفي شوب  واحد  لیلى عبد الرحیم جھالن  آخر شارع السالم

  رنتإنت  ٢
  

  ٢٠/٥/٢٠١٤  إنترنت  واحد  ذكي علي محمد انشراح  الدھار

    مقھى    ٣
  

  ٦/٥/٢٠١٤  مقھى  واحد  عطیطو محمد عبد هللا  خلف األتوبیس

  بالي استیشن  ٤
  

  ٢١/٥/٢٠١٤  بالي استیشن  واحد  أشرف عنتر سید  حي التقوى

  كافتیريا  ٥
  

  ٥/٦/٢٠١٤  كافتیريا  واحد  عماد الدين مصطفى حامد  شارع المستشفى العام

  كافتیريا  ٦
 

  ١/٩/٢٠١٤ كافتیريا  واحد  أحمد رشدي مصطفى  األحیاء الفیروز

الفريق عبد العزيز . بجوار مخبز الزھراء ش  كافتیريا  ٧
  مصطفى

  ٢٨/١٠/٢٠١٤ كافتیريا  واحد  محمد أمین محمد علي فراج

  كافتیريا  ٨
 

  ٢٨/١٠/٢٠١٤ رياكافتی  واحد  ھاني راشد أحمد  الدھار شارع الفريق عبد العزيز مصطفى

  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٤نوادي وتكنولوجیا المعلومات عام 
  

  المدير المسئول  رقم التلیفون  العنوان  نوادي تكنولوجیا المعلومات  م

  أحمد محمود على  ٣٥٤٦٨٥٧  الدھار –حي مجاھد   مدرسة حسن كامل الثانوية  ١

  مد حسنمح  ٣٥٤٢٢٨٧  الدھار –حامد جوھر   مدرسة الشھید ولید الجعفري  ٢

  فتحي خلیل  ٣٤٤٢٥١٤  المیناء -شارع الجمھورية  مركز شباب المیناء  ٣

  صالح عبد العزيز  ٣٥٤٦٤٠٩  بجوار المستشفي العسكري بالدھار  جمعیة الھالل األحمر  ٤

  عمرو محمد عباس  ٣٥٥٦٩٩٠  الدھار -بجوار النادي اإلجتماعي   مكتبة مصر العامة  ٥

    ٣٥٤٤٥٤١  حیاءاإل  جنوب الوادي –كلیة التربیة   ٦

  نرمین  ٣٥٤٦٣٩٥  بجوار مستشفى العسكري –تقسیم الھالل   مجمع إعالم الغردقة  ٧

  محمد أحمد/ عقید   ٣٥٤٨٧٢٩  الدھار -بجوار المستشفي العام   نادي الشرطة  ٨

  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٤البنوك  عام 



  

القطاع   المركز  اسم البنك  م
  المالك

  العنوان  رقم التلیفون

  فرعى  رئیسي

  طريق النصر  ٣٥٤٦٤٢٦  عام √    نك مصرب  ١
  مجمع البنوك أمام المطار  ٠١٢٢٤٢٤٧٢٢٨  عام  فرعي    بنك مصر  ٢
  الدھار  ٣٥٤٦٦٣١  عام √    بنك مصر اإلسالمي  ٣
  طريق القرى  ٣٤٤٣٨٧٧  عام √    بنك مصر السیاحي  ٤
  آكا  ٣٤٤٨٥١٦   √    بنك مصر بلوم  ٥
  صر تحت اإلنشاءالغردقة طريق الن    عام √    البنك األھلي المصري  ٦
  طريق المطار ـ الكوثر  ٣٤٤٤٤٨١  عام √    البنك األھلي المصري  ٧
  الدھار ـ فرع اإلمباير تحت التجديد    عام √    البنك األھلي المصري  ٨
  أمام شركة بیع المصنوعات  ٣٥٤٨١٩٩  عام √    البنك األھلي المصري  ٩
  طريق القرى  ٣٤٤٦٦٩١  عام √    بنك القاھرة  ١٠
  طريق النصر –الغردقة   ٣٥٤٦٥٥٩  عام  √    ندريةبنك اإلسك  ١١
بنك التنمیة واالئتمان   ١٢

 الزراعي
  بجوار السجل المدني  ٣٥٥٧٥١٠ خاص فرعى  

  فرع جراند أوتیل  ٣٤٤٣٣٦٨  عام √    البنك التجاري الدولي  ١٣
  طريق القرى  ٣٤٤٢٢٩٤  عام √    البنك المصري األمريكي  ١٤
  الغردقة    صخا  فرعي    البنك المصري البريطاني  ١٥
  مجمع البنوك أمام المطار  ٠١١١٦٦٦٥١١٤  خاص  فرعي    العقاري المصري العربي  ١٦
  الكوثر    عام √    البنك العربي األفريقي  ١٧
  الغردقة    عام  فرعي    بنك التعمیر واإلسكان ١٨
  سنتر الغردقة اللیبي  ٣٤٦٣٣٤٢   √    بنك بیريوس ١٩
  ممشىال  ٣٤٤٦٧٧٨  خاص  فرعى   بنك سوستیه جنرال ٢٠
  الممشى  ٣٤٤٣٤٢٤ خاص فرعى   بنك أبو ظبي الوطني ٢١
 الممشى  ٣٤٤١٥٠٧ خاص فرعى   بنك عودة ٢٢
 الممشى  ٣٤٥١٤١٢ خاص فرعى   بنك بركلیز ٢٣
  أول الھضبة  ٣٤٤٠٣٠٢ خاص فرعى   بنك بى أن بي بريبا ٢٤
  الممشى  ٣٤٤٦٠٩٥ خاص فرعى   HSBCبنك  ٢٥
  الممشى  ٣٤٤٣٠٤٢ خاص فرعى   بنك المؤسسة المصرفیة  ٢٦
  المطار  ٣٤٤٩٣٦٣ خاص فرعى   البنك التجاري الدولي  ٢٧
  الممشى السیاحي  ٣٤٤٢٢٩٤  خاص  فرعي    بنط جريدي أجريكول  ٢٨
  فندق سفیر  ٣٤٤٤٢٣٠  خاص  فرعي    المصري لتنمیة الصادرات  ٢٩

  
  
  



  
  ٢٠١٤مكاتب الصرافة في محافظة البحر األحمر عام 

  

م رق  القطاع المالك  اسم المكتب  م
  السجل

  رقم التلیفون  العنوان  مكتب السجل

  ٠١٠٦١٠٤٤٠١٠  سي جل مول ٣السقالة محل   الغردقة  ٧٥٠٦  خاص  فانتازيا للصرافة  ١
  ٣٥٤٦٩٧٤  الغردقة الغردقة  ٨٠٨٤  خاص  بروكسل للصرافة  ٢
    الغردقة الغردقة  ٧٩٧٨ خاص  شركة المحمدية للصرافة  ٣
    يق الغردقة سفاجاطر الغردقة  ٩١٩٨ خاص  شركة الشرق للصرافة  ٤
    الغردقة الغردقة  ٨٢٣٦ خاص  شركة البحر األحمر للصرافة  ٥
    الغردقة الغردقة  ٨٢٤٤ خاص  شركة المعامالت الدولیة للصرافة  ٦
الممشى –قرية البرنسیسة  استثمار القاھرة  ١٣٧٧١ خاص  شركة الروضة للصرافة  ٧

  الغردقة -السیاحي 
٣٤٤٥٤٦٨  

  ٣٤٤٧٩٩٤  ش الشیراتون الغردقة  ١٨٧٨٥ خاص  شركة النیل للصرافة  ٨
    الغردقة الغردقة  ٢١٣٠٣ خاص  شركة مصر للصرافة  ٩
  ٣٥٤١٨٧٠  الدھار ش النصر  الغردقة    خاص  ١شركة توماس كوك   ١٠
  ٣٥٤١٨٧٠  ش الشیراتون  الغردقة    خاص  ٢شركة توماس كوك  ١١
أمام قرية  ش الشیراتون ٢السقالة   الغردقة  ٣٣١٨٤  خاص  شركة المعادي للصرافة  ١٢

  روجینا
  

  ٠١٢٢٢٧٧٨٢٥٢  طريق المطار ١٧٧السقالة عقار   الغردقة  ٦١٧٢٦  خاص  میدل أيست للصرافة  ١٣
 ٣شیراتون محل . السقالة ش   الغردقة  ٦١٧٢٦  خاص  میدل أيست للصرافة  ١٤

  أكوافن
  

  ٠١٢٢٢٧١٢٧٥٢  ٣٤السقالة فندق روجینا محل   الغردقة  ٥٥٣٩٧  خاص  الحرية للصرافة  ١٥
  ٠١٠٠١١٥٣٦٠٠  المركز السیاحي ٨السقالة الوحدة   الغردقة  ٤٥٠١٠  خاص  نصر الدولیة للصرافةال  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٤عام ) داخلي –خاص  –عام ( شركات النقل
  
  

  

  العاملین  رقم التلیفون  العنوان  اسم الشركة  م

  ٤٠    النصر ـ بجوار المطافي. ش   شركة الجونة  ١
  ٦  ٣٤٤٩٧٠٠  مام میدان أكاالمیناء أ  الھاي جیت  ٢
    ٣٥٥٣٤٩٩  النصر بجوار زھران. ش   "اإلتحاد العربي " سوبر جیت   ٣
  ٣  ٣٥٤٧٥٨٢  النصر. ش   أتوبیس الوجه القبلي  ٤
  ٣  -  النصر أم جھاز الخدمات العامة. الدھار ـ ش   جرين اليت  ٥
  ٩  ٣٥٥٠٤٣٤  النصرـ بجوار محطة تمويل مصر للبترول. الدھار ـ ش   دريم برد  ٦
  مديرية التربیة والتعلیم. أ ـ الدھار ش   األنصار للنقل البري  ٧

  شیري. ب ـ السقالة نھاية ش 
  ـ الممیز ١٤٥ج ـ أبو عشرة عمارة 

  ٣  

  ٣    النصر أمام المطافي. ش   السويسي للنقل والرحالت  ٨
  ٤  ٠١٠٠٣٨٧١٧٤١  النصر أمام جھاز الخدمات العامة. ش   السباعي للنقل والرحالت  ٩
  ٣  ٣٥٥٧٥٦٦  النصر أعلى محالت لطفي لألحذية. ش   الفھد للنقل والرحالت  ١٠
  ٣    النصر أحام جھاز الخدمات العامة. ش   العزازي للنقل والرحالت  ١١
  ٣    النصر أمام محطة أتوبیس الوجه القبلي. ش   اإلتحاد  ١٢
  ٣    النصر أعلى شركة الحصان الذھبي. ش   عباد الرحمن  ١٣
  ٣    بجوار الشبان المسلمین ـ الدھار  الخلیجیة للنقل والرحالت  ١٤
  ٣  ٣٥٤٩٥٠٨  النصر ـ أمام فرج سنتر. ش   الباشا ترافیل  ١٥
  ٤  ٣٥٥١٩٣٨  األمل بجوار حديقة األمل  الكابتن للنقل والرحالت  ١٦
١٧  M v c  ٦  ٣٥٤١٢٢٧  النصر بجوار شركة سوبر جیت. ش  
  ٢  ٠١٢٨١٠٨٨٤٤٢  ھارالنصر ـ الد. ش  الحصان الذھبي  ١٨
  ٣  ٣٥٥٥٢٣٨  النصر ـ الدھار. ش   الشركة المصرية المتحدة  ١٩
  ٢  ٠١٢٨٢٠٧٧٤٤٧  النصر ـ الدھار. ش   ھرم للنقل  ٢٠
  ٣  ٣٥٤٤٤٦٤  النصر بجوار زھران. ش   الكوثر جروب للنقل  ٢١
    ٣٤٤٤٨٥٦  الكورنیش أمام میناء الغردقة البحري. ش   مجموعة شركات شريف للسیاحة  ٢٢

  
  
  
  
  

  ٢٠١٤المناطق العشوائیة عام 



  
  

المساحة   اسم المنطقة

  ٢م

عدد 

  السكان

مخصص لھا   تصنیف المنطقة

  مالياعتماد 

  الخدمات المتاحة بھا

تحت   مطورة

  التطوير

غیر قابل 

  للتطوير

مطلوب 

جھود   مخصص  إزالتھا

  ذاتیة

صرف   صحة  تعلیم  كھرباء  میاه

  صحي

 √ √ √ √ √ √         √  ٢٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  جبل العفش

 √ √ √ √ √ √         √  ٢٣٢٩  ١٦٠٠٠٠  المالحة

 √ - √ √ √ √         √  ٥٥٨٩  ٢٢٠٠٠٠  زرزارة

 √ - √ √ √ √         √  ٢٦٧٧  ١٦٠٠٠٠  العرب

 √ - √ √ √ √         √  ١٧٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠  المیناء

  
  
  

  ٢٠١٤ مكاتب السجل عام
  

  

  عدد الموظفین  العنوان  رقم التلیفون  مدير المكتب  اسم المكتب

  ٥  الدھار  ٣٥٤٨٤٩٤  السمیع محمد حسین عبد  مكتب سجل تجاري الغردقة

  
  
  

  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٤ مكاتب الشھر العقاري عام
  

  عدد الموظفین  العنوان  مدير المكتب  اسم المكتب  م

  ١٥  الشیخ  شحات  خالد ذكي  مكتب توثیق الغردقة  ١
  ١٢  حفر الباطن  على حسین  مكتب توثیق ضواحي الغردقة  ٢
  ١٠  حفر الباطن  فھمي خلف  مأمورية الشھر العقاري بالغردقة  ٣

  
  ٢٠١٤المطابع  عام 

  

عدد   بداية الترخیص  اسم مالك المطبعة  النشاط  العنوان  اسم المطبعة  م
  العمالة

  ٢  ٣١/٧/٢٠٠١  خالد محمد محمود  مطبعة  ش التربیة والتعلیم  مطبعة شدوان  ١
  ١  ١٢/٧/٢٠٠١  حسین الضوى مطبعة  ش النصر  مطبعة الضوى  ٢
  ١  ٣/٢/١٩٨٥  محمود عبد هللا حسین مكتبة/مطبعة  ش عمر بن الخطاب  مطبعة السالم  ٣
  ١  ١٦/٤/١٩٩٥  سید عبدا لراضى مطبعة  حي مجاھد  مطبعة السالم  ٤
  ١  ٢٧/١٢/١٩٩٢  صالح محروس مكتبة/مطبعة  أكتوبر ٦ش   مطبعة البحر األحمر  ٥
  ٢  ٣/١/٢٠١٢  عبد المالكوائل خیري  مطبعة  حي مجاھد  مطبعة الملكة  ٦
  ١  ٢٢/٩/١٩٩٧  سید محمد عدلي مطبعة  منطقة الموظفین  طباعة منسوجات  ٧
  ٢    ماجد فاروق قابیل مطبعة  ش الشیخ سباق  طباعة ونسخ كمبیوتر  ٨
  ١  ٦/٨/٢٠٠٦  وسیم وصفى ونیس مطبعة  ش اإلستاد  مطبعة  ٩
  ١    وسیم وصفى ونیس مطبعة  ط المطار  مطبعة  ١٠

  ١    سھیر عدلي حكیم مطبعة  یناءش الم  مطبعة  ١١
  ١    وسام حماد شطا مطبعة  ش أبو العباس  مطبعة  ١٢
  ١    رمضان حجاج الصغیر مطبعة  المیناء متفرع من الشیراتون  مطبعة  ١٣
  ١  ١/١٠/٢٠٠٦  ماجد يوسف رزق مطبعة  اإلستاد  مطبعة  ١٤
  ١  ٣/٧/٢٠١١  جمال نور الدين محمد  مطبعة  أمام المحكمة  مكتبة/مطبعة   ١٥
  ١  ٢/٥/٢٠١٢  أنسى عادل حبیب مطبعة  ش المصالح  مطبعة  ١٦
  ١  ٢/٤/٢٠١٢  جون جمیل جندي مطبعة  أمام المحكمة  مطبعة  ١٧
  ١  ١٩/١/٢٠٠١  ورثة اغابى سلیمان مطبعة  بجوار فندق األندلس  مطبعة  ١٨
حاتم عبد العال عبد   ١٩

  الھادي
  ١  ٢٠١٤لسنة  ٣٥٦  عاصم حامد عیسى مطبعة  طريق النصر

  
  



  
  ٢٠١٤عام  دائق العامة الح

  

  الجھة التابع لھا  الموقع  ٢مساحة م  اسم الحديقة

  حي شمال  حي الوفاء  ٢م٢٠٠٠  حديقة الوفاء العامة
 حي جنوب  ش المدارس  ٢م ٢٤٠٨  حديقة المدارس

 حي جنوب  المیناء  ٢م٣٠٠٠  حديقة سوق المیناء
 حي شمال  مكتبة مصر العامة  ٢م٥٠٠٠  حديقة مصر العامة

 حي جنوب  طريق المطار  ٢م٦٠٠٠  ديقة الدولیة بجزيرة طريق المطارالح
 حي شمال  بجوار محطة األتوبیس  ٢م١٥٠٠  حديقة میدان األتوبیس

 حي شمال  ش اللواء سعد أبوريده  ٢م ٢٠٠٠  حديقة السالم
  حي شمال  الطريق الدائري  ٢م١٠٠٠  الحديقة النصب التذكاري خاص بشھداء المجر

 حي شمال  المجلس الحلي الجزيرة. ش   جوره ٨٠  المجلس المحلي تدعیم زرع في شارع
 حي شمال  شارع مجلس المدينة  جورة٣٥  تدعیم زرع في شارع مجلس المدينة

 حي شمال  بجوار جامع التقوى  ٢م١٥٠  میدان التقوى
 حي شمال  بجوار بنزينه موبیل  ٢م٥٠٠  حديقة أول طريق األحیاء
  حي جنوب  أمام الجامع الكبیر بالمیناء  ٢م٦٠٠  حديقة جامع المیناء الكبیر

 حي جنوب  طريق المطار  ٢م٤٠٠  حديقة میدان إيطالیا
 حي جنوب  بجوار بنزينه الوطنیة  ٢م٣٠٠  حديقة میدان النصب التذكاري

 حي جنوب  المیناء البحري بالمیناء  ٢م٢٥٠  حديقة أمام المیناء البحري
 حي جنوب  میدان آكا  ٢م٤٠٠  حديقة ھاي جیت

 حي جنوب  بجوار المیناء  ٢م٤٠٠  ة السوق بالمیناءحديق

  
  

  
  ٢٠١٤الطرق التى تخدم وسائل النقل عام 

  
  

  طول كم/ الطرق السريعة 
  

طول / الطرق الرئیسیة المرصوفة 
  كم

  
طول / الطرق االقلیمیة 

  كم

  
  الطرق المحلیة الداخلیة

طول / مرصوف 
  كم
  

  طول كم/ ترابى 

  كم ٦  كم ٦٠  كم تقريباً  ٢٥  كم ٥٠  كم الدائرى الخارجى ٢٥

  



  
  

  ٢٠١٤عام  بمدينة الغردقةتوصیف شبكة الطرق وأنواعھا وتوزيعھا وحالتھا 
  

  
  م

  
  اسم الطرق

  
  )ط . كم ( الطول 

  
  عرض الطرق

  
  نوع الطرق

  
  طبیعة الطرق

  
  تصنیف الطرق

  
  حالة الطرق

  جید  أولىدرجة     مىاقلی  م لالسفلت فقط٣٠  تقريباً . كم ٢٧  الخارجي الدائري  ١
  جید  أولىدرجة     داخلى  ط اسفلت.م٣٠  تقريباً . كم ٢٥  األوسط الدائري  ٢
  جید جدا  درجة ثانیة    داخلى  ط اسفلت٢٥  تقريباً . كم ٦  طريق الحجاز  ٣
  جید جدا  درجة ثانیة    داخلى  م٢٠  تقريباً . كم ٦  طريق الكورنیش  ٤
  جید  لثةدرجة ثا    داخلى  م٢٠  تقريباً . كم ٥  طريق النصر  ٥
  جید جدا  درجة ثانیة    داخلى  م٢٠  تقريباً . كم ٢٠  األحیاءطريق   ٦
  جید جدا  درجة ثانیة    داخلى  م٢٢  تقريباً . كم ١٧  طريق المطار  ٧
طريق الممشى   ٨

  السیاحي
  جید  درجة ثالثة    داخلى  م٧٨  تقريباً . كم ٣

  جید  درجة ثانیة    داخلى  م٢٥  تقريباً . كم ٢  طريق الھضبة  ٩

  
  ٢٠١٤عام بمدينة الغردقة المنفذة في قطاع اإلسكان  الوحدات

  

  
  قطاع اإلنشاء

  
  الموقف التنفیذ

  
  تاريخ نھو الموقع

  
  عدد الوحدات

  ريف  حضر    تحت اإلنشاء  المنفذ
            الحكومي

            منخفض التكالیف
            اقتصادي
            متوسط

            فوق المتوسط والفاخر
            )مبارك  مشروع( شباب  إسكان

            القطاع الخاص
  ) ٤٥١حى شمال  – ٣٠٩حى جنوب ( رخصة  ٧٦٠اجمالى التراخیص  إجمالي تراخیص البناء

            الغیر المرخصة المبانيعدد 
إجمالي المباني المسجلة بمأمورية الضرائب 

  العقارية
  محل ٧٥٧٤ـ إجمالي المحالت المنفصلة مبنى  ٢٣٩٠٥

  تراحة الملك فاروق بالمیناءاس  المباني األثرية

  



  
  
  
  
  

  ٢٠١٤جمعیات وشركات النظافة  عام 
  

  عدد العمال  عدد المعدات  العنوان  رقم التلیفون  المدير المسئول  اسم الجمعیة أو الشركة

  اناث  ذكور

الھالل بجوار المستشفي   ٠١٠١٦٠٠٦٦٤٠  محسن كامل  جمعیة ھبیكا
  العسكري

  ـ  ٣٥٠  سیارة ٥٢

  
  
  ٢٠١٤ امعالمحمیات  
  

  مالحظات  الخواص  الموقع  اسم المحمیة

  جزيرة ١٦تضم   محمیة غنیة بالموارد  مدينة الغردقة  محمیة الجزر الشمالیة

  


