
    ٢٠١٣عن عام  مدينة القصيرالمطابع في 

 التليفون المدير المسئول تليفون المالك اسم مالك المطبعة الترخيص اطالنش عنوان اسم المطبعة م
عدد 
العمالة

المحكمةش  –القصير  مطبعة اإلسراء ١  مطبعة 
دائمة رقم رخصة 

٦٠٧ 
عبد اللطيفنسرين   

مبارك وشركاهحمزة   
 ٢ ٠١٢٢٣٨٣٩٥٠٠ محمد سيد حمزة ٠١٢٢٣٨٣٩٥٠
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرفي  مراكز المعلومات

 عنوان المركز مراكز المعلوماتم
رقم تليفون 
 المركز

عن  لالمسئوالمدير 
 المركز

عدد العاملين 
 لوماتعبمراكز الم

 أجھزةعدد 
 الحاسب اآللي

 معدات فنية

 إناث ذكور
اقل من 

p٤ 
 أعلى

 p٤من 
 طابعة

ماكينة 
 تصوير

١
المعلومات بالوحدة مركز 

 المحلية لمدينة القصير
 –المحلية لمدينة القصير الوحدة 

 العاشر من رمضانش 

٠٦٥٣٣٣٠٠٤٠  
٠٦٥٣٣٣٠٠٨٣  
٠٦٥٣٣٣٠٠٦٥  
٠٦٥٣٣٣٢٨٧٤ 

محمد عبد الھادي 
 فاوي

٣ ٦ - ٥ ١ - 
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرجمعيات وشركات النظافة في 

  المعداتعدد   العنــــــــوان  التليفــــــون  المدير المسئول  اسم الجمعية أو الشركة
  عدد العمال

  إناث  ذكور
  -  ١٥  سيارات ٥  عمارات العوينة الجديدة  ٠١٢٨٢٩٣٥٨٦٢  موسي حسن موسي  شركة الوادي للنظافة ونقل المخلفات
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرفي مقـالب القمامة العمومية المكـشوفة 

 المتراكمة بالطن كمية المخلفات  المساحة بالفدان  الموقع
كمية المخلفات التي تصل 

  يوم/للمقلب طن
  كيفية التعامل مع
  المخلفات الموجودة

جنوب المدينة غرب طريق  ٢ك 
 كم  ١.٨علم بعمق مرسي  –القصير 

 ١١المساحة المستغلة 
  كم ٤*  ٢فدان والكلية 

  طن يومياً  ١٢  طن ١٥إلي  ١٢من 
يتم فرز المخلفات عن طريق المتعھد 

  المرفوضات دفن سطحيويتم دفن 
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرفي األسواق 

  العنوان  اسم السوق
 دورية السوق

  الخدمات الملحقة به  عدد األكشاك  عدد المحال
  دوري  دائم

     √ منطقة التقوي الباعة الجائلين سوق
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرفي المنـاطـق العـشوائـيـة 

  اسم المنطقة
  المساحة

  ٢م
  عدد

  السكان

  الخدمات المتاحة بھا  ماليمخصص لھا اعتماد   تصنيف المنطقة

  مطورة
تحت 
  التطوير

  غير قابل
  ويرالتط

  مطلوب
  إزالتھا

  صحة  تعليم  كھرباء مياه  جھود ذاتية  مخصص
  صرف
  صحي

  أخرى

  -  -  √  √  √  √  -  -  -  -  √  -  ٦٥٠٠  ٤٩٠٠٠٠  العوينة
  -  -  -  √  √  √  -  -  -  -  √  -  ٣١٠٠  ٢٨٧٠٠٠  الكالحين
  -  -  √  √  √  √  -  -  -  -  √  -  ٢٠٠٠  ٣٣٣٠٠٠  العدوة
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرالحدائــق العامــــة في 

 الخدمات المتوفر بھا  الجھة التابع لھا  الموقع  ٢مساحة م  اسم الحديقة  م
/ طاقة االستيعاب 

  فـــــرد

  بجوار مركز الشباب  ٢م١٠٠٠٠  الحديقة العامة بجوار مركز الشباب  ١

ة 
ين
مد
ة ل
لي
ح
م
ال

ة 
حد
لو
ا

ير
ص
لق
ا

  

    

      منطقة السيول٢م١٠٠٠٠  حديقة حي الزھراء بمنطقة السيول  ٢
      العوينة الجديدة٢م١٠٠٠٠  بالعوينة الجديدة األشجارحديقة حي   ٣

      مسجد المدينة المنورة ٢م١٠٠٠٠  حديقة الزھور بجوار مسجد المدينة المنورة  ٤

      أمام المطافئ٢م١٠٠٠٠  ئحديقة أمام المطاف  ٥

      خلف الشئون االجتماعية ٢م١٠٠٠٠  االجتماعيةحديقة الصباح خلف الشئون   ٦

      أمام الشئون االجتماعية ٢م١٠٠٠٠  الشئون أمام الشئون االجتماعيةحديقة   ٧

      ١٤٤عمارات  ٢م١٠٠٠٠  ١٤٤حديقة عمارات   ٨

      ١٢٠عمارات  ٢م١٠٠٠٠  ١٢٠حديقة عمارات   ٩

      السيدة خديجة ٢م١٠٠٠٠  حديقة السيدة خديجة  ١٠

      السبع عمارات ٢م١٠٠٠٠  حديقة توشكي  ١١

      السبع عمارات ٢م١٠٠٠٠  حديقة النسيم بحي السبع عمارات  ١٢

      موقف البيجو ٢م١٠٠٠٠  حديقة موقف البيجو ١٣

      خلف التموين ٢م١٠٠٠٠  حديقة حضانة الزھور خلف التموين ١٤

      البلوكات ٢م١٠٠٠٠  حديقة البلوكات ١٥

      أمام المعھد األزھري ٢م١٠٠٠٠  حديقة حورس أمام المعھد الديني ١٦
       ٢م٢٠٠٠  ھاحديقة ونادي ذوي االحتياجات الخاصة ولم يتم تشجير ١٧
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرفي  الشھر العقاريمكاتب 
  عدد الموظفين  العنوان  رقم التليفون  مدير المكتب  اسم المكتب

  موظف ٢٠  التقوىحي   -  سعيد الصاوي عبد الفضيل  والتوثيق بالقصيرمأمورية الشھر العقاري 
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرفي  البنوك

  العنوان  مدير البنك   رقم التليفون  تاريخ الترخيص  رقم  الترخيص  القطاع المالك  المركز  نكاسم الب

 فرعى رئيسي

  ش العاشر من رمضان  جمال أحمد  ٣٣٣٠١٠٢  ٢٠٠٤  -  حكومي  √    البنك األھلي المصري
  منطقة شنيشت  خالد سعد أحمد  ٣٣٣٤٢٤١  ٢٠٠٤  -حكومي  √    بنك مصر

  بجوار نيابة القصير  محمد عبد هللا أحمد  ٣٣٥٠٣٣٦  ٢٠٠٦  -حكومي  √    الزراعي واالئتمانبنك التنمية 
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرفي  )داخلي  –خاص  –عام (شركات النقل 

 المدير المسئول رقم التليفون العنوان اسم الشركة م
 العاملين

 السعة
 إناث ذكور

   ١٦ أحمد عباس ٣٣٣٠٠٣٣ شارع النصرشركة أتوبيس الوجه القبلي ١
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  ٢٠١٣عام  مدينة القصيرفي  المحميـــــات
  مالحظات  الخواص  الموقع  اسم المحمية

  ٢٠٠٦ إعالنھاوتم  ٢كم١٩٩٢مساحتھا   ومناظر طبيعيةحديقة   شمال البحر األحمر  جزر البحر األحمر الشمالية

 ٢٠٠٣ إعالنھاوتم  ٢كم٧٤٥٠مساحتھا   محمية   مرسي علمجنوب  –جنوب البحر األحمر   حماطة –وادي الجمال 

 ١٩٨٦ إعالنھاوتم  ٢كم٣٥٦٠٠مساحتھا   حديقة  علبةجبل  –جنوب البحر األحمر   محميات علبة
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  ٢٠١٣سجل جتاري مبدينة القصري عام مكاتب ال يوجد  
  ٢٠١٣جتاري مبدينة القصري عام  للصرافةمكاتب ال يوجد  
  ٢٠١٣ال يوجد حمطات رصد بيئي مبدينة القصري عام.  
 ٢٠١٣املعلومات مبدينة القصري عام تكنولوجيا  تدريب ال يوجد شركات أو مراكز.  
  انرتنت تقدم خدمة مقاهي أو شركاتال يوجد isp  ٢٠١٣مبدينة القصري عام.  
  ٢٠١٣املعلومات مبدينة القصري عام تكنولوجيا  نواديال يوجد.  
  ٢٠١٣مبدينة القصري عام  مدافن صحيةال يوجد.  

 


