
  م ٢٠١٣بیانات مدينة الغردقة لعام 
  

  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةمراكز المعلومات في 
  

مراكز   م
  المعلومات

یفون رقم تل  عنوان المركز
  المركز

المدير المسئول عن 
  المركز

عدد العاملین بمراكز 
  المعلومات

عدد أجھزه الحاسب 
  اآللي

  معدات فنیه

اقل من   إناث  ذكور
p ٤  

من  أعلى
p ٤  

ماكینة   طابعة
  تصوير

مدينة   ١
  الغردقة

محمد شحات   ٣٥٤٥١٠١  مجلس المدينة
  دھشور

١  ٣  ٤  ١  ٤  ٢  

  
  ٢٠١٣الشركات ومراكز التدريب في محافظة البحر األحمر عام 

  

  ــــــــــــديــــــــــــــوجال 
  

  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةنت في وشركات االنتر المقاھي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

شركات / االنترنت  مقاھي  م
 ispتقدم خدمة 

عدد   المدير المسئول  العنـــــوان
 العاملین

  ذكور

  االنترنت مقاھي

  مقھى  ١  محمد يشاذل لعبد الرسو  الزعیم أمام السنترال  بجوار  محمد يشاذل لعبد الرسو  ١
  مقھى  ١  محمود محمد الصغیر  الدھار ـ میدان وينبي  محمود محمد الصغیر  ٢
  مطعم  ١  عويس محمد رمضان  شارع السالم بجوار مدرسة الصنايع  عويس محمد رمضان  ٣
شارع السالم خلف أحمد صابر   ھاله عوض هللا  ٤

  للنظارات
  مقھى  ١  ھاله عوض هللا

  ومقھىمطعم   ١  حسان أحمد  أمام المستشفي العام  حسان أحمد  ٥
  انترنت  ١  محمد معبد الرحیحسین   شارع األتوبیس  محمد معبد الرحیحسین   ٦
  مقھى  ٢  سمیر محمد أحمد  تقسیم الكوثر بجوار مترو  مقھى  ٧
  قھىم  ٢  علي إسماعیل صالح  أبو عشرة}  ١{ مبارك   مقھى  ٨
  مقھى  ٢  محمد على محمد  ١٠السقالة أبو العباس رقم   مقھى  ٩
  تريایفامطعم وك  ٢  أيمن جرجس رزق  فن شارع شیراتون أمام أكوا  تريایفامطعم وك  ١٠
  مقھى  ٢  مدحت محمد الطیب  نجیش شیراتون خلف برجر ك  مقھى  ١١
  انترنت  ٢  أحمد محمد أمین  تقسیم حسن أبو العباس  انترنت  ١٢
  انترنت  ٢  محمد سید محمد  العباس بجوار ماركت الحجاز أبو  انترنت  ١٣



  
  

  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةوتكنولوجیا المعلومات في  نوادي
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةفي  األسواق

  
  
  
  
  

  المدير المسئول  رقم التلیفون  العنوان  تنوادي تكنولوجیا المعلوما  م

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

  محمد حسن  ٣٥٤٢٢٨٧  الدھار –حامد جوھر   مدرسة الشھید ولید الجعفري  ٢

  فتحي خلیل  ٣٤٤٢٥١٤  المیناء -شارع الجمھورية  مركز شباب المیناء  ٣

  زعبد العزيصالح   ٣٥٤٦٤٠٩  بالدھار العسكريوار المستشفي بج  جمعیة الھالل األحمر  ٤

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

    ٣٥٤٤٥٤١  اإلحیاء  الواديجنوب  –كلیة التربیة   ٦

  نرمین  ٣٥٤٦٣٩٥  العسكريبجوار مستشفى  –تقسیم الھالل   مجمع إعالم الغردقة  ٧

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

  الخدمات الملحقة به  عدد األكشاك  عدد المحال  دورية السوق  العنـــــوان  اسم السوق
  دوري  دائم

  دورة میاه  ـ  ٥٤    دائم  المدارس. ش   } ١{ میناء  سوق ال
  أ  ـ  ٢١    دائم  أمام مسجد المیناء  } ٢{ سوق المیناء 

  ـ  ـ  ٧١    دائم  بجوار موقف سیارات األجرة  سوق الجملة
  ـ  ـ  ٢٤٣    دائم  خلف بیع المصنوعات ـ الدھار  سوق الخضار

  ـ  ـ  ٢٣٠    دائم  الدھار ـ بجوار المخبز اآللي  سوق الباعة الجائلین
  ـ  ـ  ـ  تحت التجھیز  المصالح. ش . الدھار   سوق بجوار التأمینات



  
  
  
  
  

  
  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةفي لبنوك ا

  

القطاع   المركز  اسم البنك
  الكالم

  العنوان  رقم التلیفون
  فرعى  رئیسي

  طريق النصر –الغردقة   ٣٥٤٦٥٥٩  عام  √    اإلسكندريةبنك 
  الغردقة طريق النصر  ٣٤٤٤٤٨١  عام √    البنك األھلي
  فرع المطار  ٣٤٦٣٣٤٢  عام √    البنك األھلي
  الكوثر  ٣٤٦٣٣٤٢  عام √    البنك األھلي

  أمام شركة بیع المصنوعات    عام √    األھليالبنك 
  فرع جراند أوتیل  ٣٤٤٣٣٦٨  عام √    البنك التجاري

  الكوثر    عام √    البنك العربي األفريقي
  طريق النصر  ٣٥٤٦٤٢٦  عام √    بنك مصر

  طريق الشیراتون  ٣٤٤٣١٤٥  عام √    ك العقاري العربينالب
  القرىطريق   ٣٤٤٦٦٩١  عام √    ةبنك القاھر

  القرىطريق   ٣٤٤٢٢٩٤  عام √    البنك المصري األمريكي
  فندق السفیر  ٣٤٤٤٢٣٠       البنك المصري لتنمیة الصادرات

  الدھار  ٣٥٤٦٦٣١  عام √    بنك مصر االسالمى
  القرىطريق   ٣٤٤٣٨٧٧  عام √    السیاحيبنك مصر 

  آكا  ٣٤٤٨٥١٦   √    بنك بلوم
  سنتر الغردقة اللیبي  ٣٤٦٣٣٤٢   √    بنك بیريوس

  الممشى  ٣٤٤٦٧٧٨  خاص  فرعى   ستیه جنرالسوبنك 
  الممشى  ٣٤٤٣٤٢٤ خاص فرعى   الوطني يأبو ظببنك 

 الممشى  ٣٤٤١٥٠٧ خاص فرعى   بنك عودة
 الممشى  ٣٤٥١٤١٢ خاص فرعى   بنك بركلیز

  أول الھضبة  ٣٤٤٠٣٠٢ خاص فرعى   بنك بى أن بي بريبا
  الممشى  ٣٤٤٦٠٩٥ خاص فرعى   HSBCبنك 

  الممشى  ٣٤٤٣٠٤٢ خاص فرعى   بنك المؤسسة المصرفیة
  المطار  ٣٤٤٩٣٦٣ خاص فرعى   الدولي التجاريالبنك 
  أول الممشى  ٣٤٤٢٢٩٤ خاص فرعى   ريدى أجريكولكبنك 

  بجوار السجل المدني  ٣٥٥٧٥١٠ خاص فرعى   بنك التنمیة واالئتمان الزراعي

  



  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةرافة في مكاتب الص
  

القطاع   اسم المكتب
  المالك

رقم 
  لسجلا

رقم   العنوان  مكتب السجل
  التلیفون

  ٣٥٤٦٩٧٤  الغردقة الغردقة  ٨٠٨٤  خاص  للصرافة لبروكس
    الغردقة الغردقة  ٧٩٧٨ خاص  شركة المحمدية للصرافة

    طريق الغردقة سفاجا الغردقة  ٩١٩٨ خاص  افةشركة الشرق للصر
    الغردقة الغردقة  ٨٢٣٦ خاص  شركة البحر األحمر للصرافة

    الغردقة الغردقة  ٨٢٤٤ خاص  شركة المعامالت الدولیة للصرافة
  ٣٤٤٥٤٦٨  الغردقة - السیاحيالممشى –قرية البرنسیسة  استثمار القاھرة  ١٣٧٧١ خاص  شركة الروضة للصرافة

  ٣٤٤٧٩٩٤  ش الشیراتون الغردقة  ١٨٧٨٥ خاص  ة النیل للصرافةشرك
    الغردقة الغردقة  ٢١٣٠٣ خاص  شركة مصر للصرافة

  ٣٥٤١٨٧٠  الدھار ش النصر  الغردقة    خاص  ١ شركة توماس كوك
  ٣٥٤١٨٧٠  ش الشیراتون  الغردقة    خاص  ٢شركة توماس كوك

  

   ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةفي ) داخلي  –خاص  –عام ( لشركات النق
  

  ذكور العاملین  العنوان  اسم الشركة  م
    النصر ـ بجوار المطافي. ش   شركة الجونة  ١
    المیناء أمام میدان أكا  جیت إلھاي  ٢
    النصر بجوار زھران .ش   سوبر جیت  ٣
    النصر. ش   الوجه القبلي أتوبیس  ٤
  ٣  النصر أم جھاز الخدمات العامة. الدھار ـ ش   جرين اليت  ٥
  ٣  النصرـ بجوار محطة تمويل مصر للبترول. الدھار ـ ش   دريم برد  ٦
  شیرى. لسقالة نھاية ش ب ا/  مديرية التربیة والتعلیم. أ ـ الدھار ش   األنصار للنقل البري  ٧

  ـ الممیز ١٤٥ج ـ أبو عشرة عمارة 
٩  

  ٣  النصر أمام المطافي. ش   السويسي للنقل والرحالت  ٨
  ٣  النصر أمام جھاز الخدمات العامة. ش   السباعي للنقل والرحالت  ٩
  ٣  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  النصر ـ أمام فرج سنتر. ش   ترافیلالباشا   ١٥
  ٣  األمل بجوار حديقة األمل  الكابتن للنقل والرحالت  ١٦
١٧  M v c  النصر بجوار شركة سوبر جیت. ش    



  
  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةالمناطق العشوائیة في 

  

  اسم المنطقة
المساحة 

  ٢م

عدد 

  انالسك

مخصص لھا   تصنیف المنطقة

  مالياعتماد 
  الخدمات المتاحة بھا

  مطورة
تحت 

  التطوير

غیر قابل 

  للتطوير

مطلوب 

  مخصص  إزالتھا
جھود 

  ذاتیة
  صحة  تعلیم  كھرباء  میاه

صرف 

  صحي

 √ √ √ √ √ √         √  ٢٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  جبل العفش

 √ √ √ √ √ √         √  ٥٥٠٠٠  ١٦٠٠٠٠  المالحة

 √ - √ √ √ √         √  ٨٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠  زرزارة

 √ - √ √ √ √         √  ٥٠٠٠  ١٦٠٠٠٠  العنبر

 √ - √ √ √ √         √  ١٧٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠  المیناء

  
  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةفي   التجاريمكاتب السجل 

  

  عدد الموظفین  العنوان  نرقم التلیفو  مدير المكتب  اسم المكتب

  ٥  الدھار شارع المصالح  ٣٥٤٨٤٩٤  محمد حسین ععبد السمی  مكتب سجل تجاري الغردقة

  
  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةفي   العقاريمكاتب الشھر 

  

  عدد الموظفین  العنوان  مدير المكتب  اسم المكتب  م

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

  
  



  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةالمطابع  في 
  

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

  ٢  ٣١/٧/٢٠٠١  خالد محمد محمود  مطبعة  التربیة والتعلیم ش  مطبعة شدوان  ١
  ١  ١٢/٧/٢٠٠١  حسین الضوى مطبعة  ش النصر  مطبعة الضوى  ٢
  ١  ٣/٢/١٩٨٥  حسین عبد هللامحمود  مكتبة/مطبعة  ش عمر بن الخطاب  مطبعة السالم  ٣
  ١  ١٦/٤/١٩٩٥  ىعبدا لراضسید  مطبعة  مجاھد حي  مطبعة السالم  ٤
  ١  ٢٧/١٢/١٩٩٢  صالح محروس مكتبة/مطبعة  أكتوبر ٦ش   األحمربحر مطبعة ال  ٥
  ٢  ٣/١/٢٠١٢  كعبد المالوائل خیري  مطبعة  مجاھد حي  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  ش المیناء  مطبعة  ١١
  ١    وسام حماد شطا مطبعة  العباس أبوش   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  كمةالمح أمام  مكتبة/مطبعة   ١٥
  ١  ٢/٥/٢٠١٢  أنسى عادل حبیب مطبعة  ش المصالح  مطبعة  ١٦
  ١  ٢/٤/٢٠١٢  جنديجون جمیل  مطبعة  المحكمة أمام  مطبعة  ١٧
  ١  ١٩/١/٢٠٠١  ورثة اغابى سلیمان مطبعة  األندلسبجوار فندق   مطبعة  ١٨

  
  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةفي الحدائق العامة 

  

  الجھة التابع لھا  الموقع  ٢مساحة م  اسم الحديقة

  مجلس المدينة  حي الوفاء  ٢م٢٠٠٠  يقة الوفاء العامةحد
 مجلس المدينة  ش المدارس  ٢م ٢٤٠٨  حديقة المدارس

 مجلس المدينة  المیناء  ٢م٣٠٠٠  حديقة سوق المیناء
 مجلس المدينة  مكتبة مصر العامة  ٢م٥٠٠٠  حديقة مصر العامة

 مجلس المدينة  طريق المطار  ٢م٦٠٠٠  الحديقة الدولیة بجزيرة طريق المطار
 مجلس المدينة  بجوار محطة األتوبیس  ٢م١٥٠٠  حديقة میدان األتوبیس

 مجلس المدينة  أبوريدهش اللواء سعد   ٢م ٢٠٠٠  حديقة السالم

  



  
  

  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةفي محطات الرصد البیئي 
  

  دــــــــوجــــال ي
  

  
  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةفي  المحمیات 

  
  

  الخواص  الموقع  اسم المحمیة

  طیور وكائنات بحرية  جبل الزيت حتىال النادي اإلجتماعي شم  محمیة الجزر الشمالیة
  شعب مرجانیة  شرق مدينة الغردقة  جزيرة الجفتون
  كائنات بحرية  شمال مدينة الغردقة  جزيرة أبو منقار

  شعب مرجانیة واسماك متنوعة شمال مدينة الغردقة  جزيرة مجاويش الكبیرة
  شعب مرجانیة واسماك متنوعة الغردقة شمال مدينة  جزيرة مجاويش الصغیرة

   شمال مدينة الغردقة  جزيرة أم قمر
  شعب مرجانیة واسماك وقروش شمال مدينة الغردقة  حشیش لجزيرة سھ

  كائنات بحرية وطیور شمال مدينة الغردقة  جزيرة أم الحوينات الكبیرة
  شعب مرجانیة شمال مدينة الغردقة  شعب جوبال

  شعب مرجانیة وكائنات بحرية شمال مدينة الغردقة  ا األشقرجزيرة حمر
  كائنات بحرية شمال مدينة الغردقة  جزيرة طوال الجیسوم

  
  

  
  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةمقالب القمامة العمومیة المكشوفة في 

  
  

  
  
  
  
  

  

  يوم/ ب طن لتصل للمقا التيكمیة المخلفات   المساحة بالفدان  الموقع

  طن تقريباً  ٤٥٠  فدان تقريباً  ٥٠٠  مقلب القمامة جنوب الغردقة



  
  
  

  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةالصحیة في  المدافن                                                     
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  ٢٠١٣عام  مدينة الغردقةجمعیات وشركات النظافة  في 
  

المدير   اسم الجمعیة أو الشركة
  المسئول

  عدد العمال  عدد المعدات  العنوان  رقم التلیفون

  إناث  ذكور
  ـ  ٣٥٠  سیارة ٤٢  الھالل بجوار المستشفي العسكري  ٠١٠١٦٠٠٦٦٤٠  محسن/ اللواء   كایبجمعیة ھ

  

  بالفدان /  المساحة  الموقع

  فدان تقريباً  ٦٠  مدفن صحي جنوب الغردقة


