
  

  ٢٠١٢عن عام  مدينة الشالتینالطــــرق التي تخـــدم وســــائل النقل في 

  

  
الطرق السريعة 

 طول كم/

الطرق الرئیسیة المرصوفة 
 طول كم/

الطرق اإلقلیمیة  
 طول كم/

 الطرق المحلیة الداخلیة 

طول / مرصوف 
 كم

 طول كم/ترابي 

من مرسى علم للمنفذ   الطرق السريعة
 كم٤٥٠بحدربة 

كم  ٧٤ ٥٧ 
 بالشالتین

١٦٠ 

  ٠  ٠  ٠ كم ٦٢كم رصف  ٢١٠  طريق سوھین

طريق الرئیسى حتى  طريق الجاھلیة 
 كم ٥٧بالشالتین بطول 

٠  ٠  ٠  
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  ٢٠١٢المنـاطـق العـشوائـیـة في محافظة البحر األحمر عن عام 

  السكان عدد  ٢مالمساحة  اسم المنطقة

    ٠.٤٧  المنطقة األولى

عزبة محمد طاھر 
  آدم على

٤٠٠  ٠  

  ٣٢٠  ٠  عزبة جمعون

  ٠  ٠  عزبة الحسن الشريف

  ٠  ١,٢٩  المنطقة الثانیة

  ٧٨٠  ٠  ابمعزبة الشوب

  ١٩٠  ٠  عزبة العلیاب

  ٠  ٠  عزبة البلقاب

  ٠  ٠  عزبة شیزاب

  ٢٠٠  ٠  عزبة االمیراب العالى

  ٢٤٠  ٠  عزبة العامراب

  ٠  ٠.٥٣  المنطقة الثالثة

  ٠  ٠  عزبة على عبد المجید

  ٠  ٠  عزبة الفرجنان

  ٠  ٠  عزبة العمراب

  الوحدة المحلیة لمدينة الشالتین



  

  ٢٠١٢عام  مدينة الشالتینفي مراكز المعلومات 

  

  
 مراكز المعلومات

رقم  عنوان المركز
تلیفون 
 المركز

المدير 
المسئول 
 عن المركز

عدد العاملین 
بمراكز 

 المعلومات

عدد أجھزة 
 الحاسب اآللي

 معدات فنیة

اقل  إناث ذكور
من 

p٤ 

أعلى 
 p٤من 

ماكینة               ةطابع
 تصوير

مركز معلومات 
  ودعم اتخاذ القرار

الوحدة المحلیة 
 لمدينة الشالتین

حمودة  -
رجب عبد 

 العزيز

٤ ٢ ٢ ٣ ٣ - 

مركز معلومات 
  التنمیة المحلیة

الوحدة المحلیة 
 لمدينة الشالتین

محمود  -
محمد 
 مصطفى

١٠ ١٠ - - - - 
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  2012 عام  مدينة الشالتینفي الوحدات المنفذة في قطاع اإلسكان 

  

   الموقف التنفیذ قطاع اإلنشاء
  

عدد 
 الوحدات

  ريف  حضر تحت اإلنشاء المنفذ
     الحكومي

        منخفض التكالیف

        اقتصادي

        متوسط

        فوق المتوسط والفاخر

   ٣٦  ٣٦   )مشروع مبارك (إسكان شباب 

        الخاص القطاع

    ٤٧    عدد  المباني المرخصة

        المباني الغیر المرخصةعدد 

المباني المسجلة بمأمورية الضرائب 
 العقارية

       

        المباني األثرية
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  ٢٠١٢عن عام  مدينة الشالتینفي مكاتب الشھر العقاري 

  

    

  عدد الموظفین  العنوان  رقم التلیفون  مدير المكتب  اسم المكتب

الشھر العقارى والتوثیق 
  بالشالتین

سعید محمد 
  أحمد حمد

 –حجر األساس   ٠٦٥٣٣٠٥٢٢٠
  الشالتین

١٠  
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 ٢٠١٢عن عام  مدينة الشالتینفي ) داخلي  –خاص  –عام (شركات النقل 

   العنوان اسم الشركة م
 العاملین

 السعة

 إناث ذكور

  ٤٨   -   ٢٣  الشالتین –حجر األساس   شركة أتوبیس الوجه القبلى   ١ 

  

  

  

  

  

  ٢٠١٢عن عام  مدينة الشالتینفي البنوك في 

  

  

  

  

  العنوان  مدير البنك   رقم التلیفون  القطاع المالك  المركز  اسم البنك

  فرعى  رئیسي

البنك األھلى 

  المصرى

    حجر  –الشالتین   يوسف محمد أحمد  ٣٣٠٥٢٠٨  حكومى

  األساس

السید إبراھیم   ٣٣٠٥٢٥١  حكومى      بنك ناصر
  العیسوى

حجر  –الشالتین 
  األساس



 ٢٠١٢عن عام  مدينة الشالتینفي توصیف شبكة الطرق وأنواعھا وتوزيعھا وحالتھا 

  

الطول  اســــم الطريق م
 )ط.كم(

عرض 
 الطريق

نوع  
 الطريق

طبیعة 
 الطريق

تصنیف 
 الطريق

 حالة الطريق

 جید دولى شغال  أسفلت  متر ٧.٥ ك ١١٠  الشالتین -نیس ابر  ١

 جید دولى شغال  أسفلت   متر ٧.٥ ك ١٧٠ حاليب -الشالتین    ٢

الشیخ   –نیس ابر  ٣
  أسوان -الشاذلى 

 جید داخلى شغال  أسفلت   متر ٧.٥ ك ١٢٠

جارى العمل بالطريق   دولى شغال  أسفلت   متر ٧.٥  ك ٢٢  المنفذ -حاليب   ٤
 للتجديد

  

  

  

  ٢٠١٢عام  مدينة الشالتینفي جمعیات التعاون االنتاجى ال يوجد  

  ٢٠١٢عام  مدينة الشالتینفي ال يوجد مكاتب الصرافة  

 ٢٠١٢ عام مدينة الشالتینفي يوجد مقاھي وشركات االنترنت  ال  

  ٢٠١٢ مدينة الشالتینفي ال يوجد نوادي وتكنولوجیا المعلومات  

  ٢٠١٢حسب وحدات المرور عام  مدينة الشالتینفي ال يوجد عدد المركبات الموجودة  

  ٢٠١٢ عام مدينة الشالتینفي ال يوجد المطابع  

 ٢٠١٢ عام مدينة الشالتینفي كز التدريب ال يوجد الشركات ومرا  

  

  

 


