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عدد   عدد المحال  دوریة السوق  العنوان  اسم السوق  م
  دوري  دائم  الخدمات الملحقة بھ  األكشاك

  دورة میاه    ٥٤   √  ش المدارس  محالت المیناء سوق المیناء  ١
      ٧٠   √  البدارى  سوق الجملة  ٢
      ٢١   √  لمیناء النصب التزكاري ال  الباكیات المیناء  ٣
  دورات میاه    محل مجموعة أ ٧١   √  خلف بیع المصنوعات  سوق خلف بیع المصنوعات  ٤
  دورات میاه   بمحل مجموعة  ٩٠   √  خلف بیع المصنوعات  سوق خلف بیع المصنوعات  ٥
  دورات میاه   جمحل مجموعة  ٥٣   √  خلف بیع المصنوعات  بیع المصنوعات سوق خلف  ٦
  مكتب مرافق ومتابعة -دورات میاه    باكیة ٣٠   √  خلف بیع المصنوعات  }خضار { باكیات السوق القدیم   ٧
  مكتب إشراق -دورات میاه    باكیة ١٤٢   √  بجوار التأمینات  باكیات سوق المالبس  ٨
  دورات میاه    باكیة ٣٤٤   √  بجوار المخبز اآللي  } خضار وفاكھة{ باكیات   ٩
  دورات میاه    باكیات ٤   √  بجوار المخبز اآللي  محالت سوق السمك  ١٠
                

                
                

   :قسم اإلیرادات  ٧/١٢/٢٠١٥                                     
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ون   ركزعنوان الم  مراكز المعلومات   م م تلیف رق
  المركز 

ن  ئول ع دیر المس الم
  المركز 

ز  املین بمراك دد الع ع
  المعلومات

  معدات فنیھ  عدد أجھزه الحاسب اآللى 

  ماكینة تصویر   طابعة   ٤ pاعلى من   ٤ pاقل من   إناث  ذكور
 ٢+١  ٤  -  ٣  ٢  محمد شحات دھشور  ٣٥٤٥١٠١  مجلس المدینة   مدینة الغردقة  ١

  معطلین
   متعطلة ١

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
  
  



حلیـة لمدینـة الغردقـةالوحـدة الم 
  البوابة االلكترونیة                                                                              مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  

 
 

شركات تقدم / مقاھي االنترنت   م
شركات تقدم خدمة /   نتمقاھي االنتر  عدد العاملین  المدیر المسئول  تلیفونالرقم   وانـــــعنال  ispخدمة 

isp  إناث  ذكور  
  ٥/١/٢٠١٥      واحد  ھدى محمود حامد على    االحیاء امام معھد علوم البحار  ھدى محمود حامد على  ١
  ٩/٢/٢٠١٥      واحد  ماجد رضا لویز كامل    طریق المستشفى العام  ماجد رضا لویز كامل  ٢
  ١٣/٨/٢٠١٥      واحد  مد محمد أحمداحمد مح    ش الشھر العقاري  احمد محمد محمد أحمد  ٣

عمر عبدالسمیع أحمد إسماعیل   ٤
    مطعم    √  عمر عبدالسمیع أحمد  ٠١٠٠٨٧٩١١١٧  الكورنیش ش مترو  وشركاه

    مقھي    √  امین عبدالسالم امین  ٠١٢٨٦٥٤٢٤٩٤  تقسیم الجبا الشمالي ٥٢٦  امین عبدالسالم امین  ٥
    انترنت    √  أحمد محمد على یوسف  ٠١٢٧٨١٨٩٨٠  رش الكھف متفرع من ش النص  أحمد محمد على یوسف  ٦

شركة امواج للمنشات السیاحیة   ٧
    مقھى ومطعم    √  ا عمرو محمد قدري  ٠١١١٤٠٩٠٧٠٥  تقسیم المطار ٥عقار رقم   ویمثلھا عمرو محمد قدري

محمد محمد على احمد   ٠١٢٠٠٢٢١٤٣٩  ش المدارس مدرسة الصنایع  محمد محمد على احمد الشربیني  ٨
    مقھى    √  ینيالشرب

   مقھى    √  مجدى عزیز غبلایر اسكندر    ب/٢٢٨المطار عقار   مجدى عزیز غبلایر اسكندر  ٩
   مقھى    √  رفیق یوسف یرجیوس یوسف  ٠١٢٨٠٢٥٨٤٨٣  ج/٢١٩حي الكورنیش   رفیق یوسف یرجیوس یوسف  ١٠
   مقھى    √  مبارك غنام مبارك غنام  ٠١٠٠٦٨٦٨١١٧  تقسیم المطار ٣٠٥الكوثر عقار   مبارك غنام مبارك غنام  ١١
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  عدد العاملین  المدیر المسئول   تلیفون ال رقم  عنوان ال   تالمعلوما نوادي تكنولوجیا  م
  إناث  ذكور

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

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

      فتحي خلیل  ٣٤٤٢٥١٤  المیناء -شارع الجمھوریة  مركز شباب المیناء  ٣

      زصالح عبد العزی  ٣٥٤٦٤٠٩  بجوار المستشفي العسكري بالدھار  جمعیة الھالل األحمر  ٤

      عمرو محمد عباس  ٣٥٥٦٩٩٠  الدھار -بجوار النادي اإلجتماعي   صر العامةمكتبة م  ٥

        ٣٥٤٤٥٤١  اإلحیاء  جنوب الوادي –كلیة التربیة   ٦

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

      أحمد محمد / عقید   ٣٥٤٨٧٢٩  الدھار -بجوار المستشفي العام   نادي الشرطة   ٨
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تاریخ   الترخیص رقم  القطاع المالك  المركز  اسم البنك  م
  الترخیص

  العنوان  مدیر البنك  رقم التلیفون
  فرعى  رئیسي

  طریق النصر    ٣٥٤٦٤٢٦      عام √    بنك مصر  ١
  مجمع البنوك أمام المطار    ٠١٢٢٤٢٤٧٢٢٨      عام  فرعي    بنك مصر  ٢
  الدھار    ٣٥٤٦٦٣١      عام √    بنك مصر اإلسالمي  ٣
  طریق القرى    ٣٤٤٣٨٧٧      عام √    بنك مصر السیاحي  ٤
  آكا    ٣٤٤٨٥١٦       √    بنك مصر بلوم  ٥
  الغردقة طریق النصر تحت اإلنشاء          عام √    البنك األھلي المصري  ٦
  طریق المطار ـ الكوثر    ٣٤٤٤٤٨١      عام √    ريالبنك األھلي المص  ٧
  الدھار ـ فرع اإلمبایر تحت التجدید          عام √    البنك األھلي المصري  ٨
  أمام شركة بیع المصنوعات    ٣٥٤٨١٩٩      عام √    البنك األھلي المصري  ٩
  طریق القرى    ٣٤٤٦٦٩١      عام √    بنك القاھرة  ١٠
  طریق النصر –الغردقة     ٣٥٤٦٥٥٩      عام  √    بنك اإلسكندریة  ١١
ك   ١٢ ان بن ة واالئتم التنمی

 الزراعي
  بجوار السجل المدني     ٣٥٥٧٥١٠     خاص فرعى  

  فرع جراند أوتیل    ٣٤٤٣٣٦٨      عام √    البنك التجاري الدولي  ١٣
  طریق القرى    ٣٤٤٢٢٩٤      عام √    البنك المصري األمریكي  ١٤
  دقةالغر          خاص  فرعي    البنك المصري البریطاني  ١٥
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م  اس
  البنك

اع   المركز      القط
  المالك

اریخ   الترخیص رقم ت
   الترخیص

  العنوان  مدیر البنك  رقم التلیفون 
  فرعى  رئیسي

  مجمع البنوك أمام المطار    ٠١١١٦٦٦٥١١٤      خاص  فرعي    العقاري المصري العربي  ١٦
  الكوثر          عام √    البنك العربي األفریقي  ١٧
  الغردقة          عام  فرعي    بنك التعمیر واإلسكان ١٨
  سنتر الغردقة اللیبي    ٣٤٦٣٣٤٢       √    بنك بیریوس ١٩
  الممشى    ٣٤٤٦٧٧٨      خاص  فرعى   سوستیھ جنرالبنك  ٢٠
  الممشى    ٣٤٤٣٤٢٤     خاص فرعى   الوطني يأبو ظببنك  ٢١
 الممشى    ٣٤٤١٥٠٧     خاص فرعى   عودةبنك  ٢٢

 الممشى    ٣٤٥١٤١٢     خاص فرعى   بركلیزبنك  ٢٣

  أول الھضبة    ٣٤٤٠٣٠٢     خاص فرعى   بى أن بي بریبابنك  ٢٤
  الممشى    ٣٤٤٦٠٩٥     خاص فرعى   HSBCبنك  ٢٥
  الممشى    ٣٤٤٣٠٤٢     خاص فرعى   المؤسسة المصرفیةبنك   ٢٦
  المطار    ٣٤٤٩٣٦٣     خاص فرعى   التجاري الدوليبنك ال  ٢٧
  الممشى السیاحي    ٣٤٤٢٢٩٤      خاص  فرعي    بنط جریدي أجریكول  ٢٨
ة   ٢٩ ري لتنمی المص

  الصادرات
  فندق سفیر    ٣٤٤٤٢٣٠      خاص  فرعي  
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  المدیر المسئول  رقم التلیفون  العنوان  مكتب السجل  السجل  رقم  القطاع المالك  اسم المكتب  م
    ٠١٠٦١٠٤٤٠١٠  سي جل مول ٣السقالة محل   الغردقة  ٧٥٠٦  خاص  فانتازیا للصرافة  ١
    ٣٥٤٦٩٧٤  الغردقة الغردقة  ٨٠٨٤  خاص  بروكسل للصرافة  ٢
      الغردقة ردقةالغ  ٧٩٧٨ خاص  شركة المحمدیة للصرافة  ٣
      طریق الغردقة سفاجا 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 السیاحي –قریة البرنسیسة  استثمار القاھرة  ١٣٧٧١ خاص  شركة الروضة للصرافة  ٧

  الغردقة
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
ش الشیراتون أمام قریة  ٢السقالة   الغردقة  ٣٣١٨٤  خاص  شركة المعادي للصرافة  ١٢

  روجینا
    

    ٠١٢٢٢٧٧٨٢٥٢  طریق المطار ١٧٧السقالة عقار   الغردقة  ٦١٧٢٦  خاص  میدل أیست للصرافة  ١٣
      أكوافن  ٣شیراتون محل . السقالة ش   الغردقة  ٦١٧٢٦  خاص  میدل أیست للصرافة  ١٤
    ٠١٢٢٢٧١٢٧٥٢  ٣٤السقالة فندق روجینا محل   الغردقة  ٥٥٣٩٧  خاص  رافةالحریة للص  ١٥



    ٠١٠٠١١٥٣٦٠٠  المركز السیاحي ٨السقالة الوحدة   الغردقة  ٤٥٠١٠  خاص  النصر الدولیة للصرافة  ١٦
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  السعة  العاملین  المدیر المسئول  رقم التلیفون  العنوان  اسم الشركة  م
  إناث  ذكور

            النصر ـ بجوار المطافي. ش   شركة الجونة  ١
      ٤٠  الحاج عوض  ٣٤٤٩٧٠٠  المیناء أمام میدان أكا  الھاي جیت  ٢
      ٦    ٣٥٥٣٤٩٩  النصر بجوار زھران.  ش  "اإلتحاد العربي " سوبر جیت   ٣
          ٣٥٤٧٥٨٢  النصر. ش   الوجھ القبلي أتوبیس  ٤
      ٣    -   النصر أم جھاز الخدمات العامة. الدھار ـ ش   جرین الیت   ٥
      ٣    ٣٥٥٠٤٣٤  النصرـ بجوار محطة تمویل مصر للبترول. الدھار ـ ش   دریم برد  ٦

  األنصار للنقل البري  ٧
  دیریة التربیة والتعلیمم. أ ـ الدھار ش 

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

    
٩  

    

      ٣      النصر أمام المطافي . ش   السویسي للنقل والرحالت  ٨
      ٣    ٠١٠٠٣٨٧١٧٤١  النصر أمام جھاز الخدمات العامة. ش   السباعي للنقل والرحالت  ٩

      ٤    ٣٥٥٧٥٦٦  أعلى محالت لطفي لألحذیة النصر. ش   الفھد للنقل والرحالت  ١٠
      ٣      النصر أحام جھاز الخدمات العامة. ش   العزازي للنقل والرحالت  ١١
      ٣      النصر أمام محطة أتوبیس الوجھ القبلي. ش   اإلتحاد   ١٢
      ٣      النصر أعلى شركة الحصان الذھبي. ش   عباد الرحمن  ١٣
      ٣      الشبان المسلمین ـ الدھاربجوار   الخلیجیة للنقل والرحالت   ١٤
      ٣    ٣٥٤٩٥٠٨  النصر ـ أمام فرج سنتر. ش   الباشا ترافیل  ١٥
      ٣    ٣٥٥١٩٣٨  األمل بجوار حدیقة األمل  الكابتن للنقل والرحالت  ١٦



١٧  M v c  ٤    ٣٥٤١٢٢٧  النصر بجوار شركة سوبر جیت. ش      
      ٦    ٠١٢٨١٠٨٨٤٤٢  النصر ـ الدھار. ش  الحصان الذھبي  ١٨
      ٢    ٣٥٥٥٢٣٨  النصر ـ الدھار. ش   الشركة المصریة المتحدة  ١٩
      ٣    ٠١٢٨٢٠٧٧٤٤٧  النصر ـ الدھار. ش   ھرم للنقل  ٢٠
      ٢    ٣٥٤٤٤٦٤  النصر بجوار زھران. ش   الكوثر جروب للنقل  ٢١
      ٣    ٣٤٤٤٨٥٦  الكورنیش أمام میناء الغردقة البحري. ش   مجموعة شركات شریف للسیاحة  ٢٢
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مخصص لھا اعتماد   تصنیف المنطقة    عدد السكان  ٢المساحة م  اسم المنطقة
  مالي 

  الخدمات المتاحة بھا 

تحت   مطورة 
  التطویر

غیر قابل 
  للتطویر

ب مطلو
جھود   مخصص  إزالتھا

  ذاتیة
صرف   صحة  تعلیم   كھرباء  میاه

  صحي
  أخرى 

     √ √              فدان ٤٦  زرزارة

    √ √ √              فدان ٤٨  العرب

    √ √ √              فدان ٤٣  المالحة

    √ √ √              فدان ٦  السوق القدیم

     √ √              فدان ٣  جبل العفیش

       √                   فدان ٢  مجاھد

                √            خلف المستلزمات السیاحیة 

                √            ش الكھف

                    √        بلوكات خلف المسجد القطري



                    √        بلوكات أبونواس

                    √        منطقة اشال الشرطة خلف الشیراتون

                    √        قریة الصیادین خلف الشیراتون

                    √        یادینبلوكات قریة الص
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  عدد الموظفین   العنوان   رقم التلیفون   مدیر المكتب  اسم المكتب  

  ٥  الدھار   ٣٥٤٨٤٩٤  عبد السمیع محمد حسین  مكتب سجل تجاري الغردقة 
          
          
          
          
          
          
          
          
          



          
          
          

 
  

  
ردقـةالوحـدة المحلیـة لمدینـة الغ   

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

 
 

 

  عدد الموظفین   العنوان   رقم التلیفون   مدیر 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   مأموریة الشھر العقاري بالغردقة  ٣
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            

 
  
  
  
  

الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة 
  البوابة االلكترونیة                                                                             مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  

 
 

 

  عدد العمالة   التلیفون  المدیر المسئول   بدایة الترخیص   اسم مالك المطبعة   النشاط  العنوان  اسم المطبعة   م

  ٢      ٣١/٧/٢٠٠١  خالد محمد محمود  مطبعة  ش التربیة والتعلیم  مطبعة شدوان  ١
  ١      ١٢/٧/٢٠٠١  حسین الضوى مطبعة  ش النصر  الضوىمطبعة   ٢
  ١      ٣/٢/١٩٨٥  حسین محمود عبد هللا مكتبة/مطبعة  ش عمر بن الخطاب  مطبعة السالم  ٣
  ١      ١٦/٤/١٩٩٥  ىسید عبدا لراض مطبعة  حي مجاھد  مطبعة السالم  ٤
  ١      ٢٧/١٢/١٩٩٢  صالح محروس مكتبة/مطبعة  أكتوبر ٦ش   مطبعة البحر األحمر  ٥
  ٢      ٣/١/٢٠١٢  كوائل خیري عبد المال 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  المطار ط  مطبعة  ١٠
  ١        سھیر عدلي حكیم مطبعة  ش المیناء  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 یوسف رزق مطبعة  اإلستاد  مطبعة  ١٤



 
  
  
  
  
  
  
  
الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة  

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

 
 

عدد   التلیفون  المدیر المسئول   بدایة الترخیص   اسم مالك المطبعة   النشاط  العنوان  اسم المطبعة   م
  العمالة 

  ١      ٣/٧/٢٠١١  جمال نور الدین محمد  مطبعة  أمام المحكمة  مكتبة/مطبعة   ١٥
  ١      ٢/٥/٢٠١٢  ادل حبیبأنسى ع 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
ال   ١٩ د الع حاتم عب

  عبد الھادي
د   ٢٠١٤لسنة  ٣٥٦  عاصم حامد عیسى مطبعة  طریق النصر ال عب د الع اتم عب ح

  الھادي
  ١  

                 
                 
                 
                 



                 
                 
                 
                 
                 

 
  
  
الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة  
  البوابة االلكترونیة                                                                                   مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  
 

 
 

الجھة التابع   الموقع   ٢مساحة م  اسم الحدیقة  
  لھا 

/ اب طاقة االستیع  الخدمات المتوفر بھا
  فرد 

     حي جنوب  ش المدارس   ٢م ٤٥٠  حدیقة المدارس                      
     حي جنوب  ٢مبارك    ٢م٣٠٠٠   ٢حدیقة مبارك 

     حي جنوب  طریق المطار   ٢م٦٠٠٠    الحدیقة الدولیة بجزیرة طریق المطار
    نظام جور حي شمال  طریق االحیاء   كم ١٥بطول   طریق االحیاء

    نظام جور حي شمال  طریق النصر  كم  ١بطول   نصرطریق ال
    تم تدعیم الحدیقة بالنخیل  حي شمال  الغردقة نادي إمام  م ٤٠٠  حدیقة السالم

     حي شمال  دیوان عام المحافظة  إمام  متر ٣٠٠٠  حدیقة امام دیوان عام المحافظة
      حي شمال  قسم ثاني إمام  كم ٢بطول   تدعیم شارع الحجاز

     حي شمال  النجدةشارع  إمام  م ١٠٠  ارع الحجازحدیقة في ش



 
  

  
  

  
  
  
  
  

ـةالوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردق 
  البوابة االلكترونیة                                                                                   مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  
 

 
 

  فرد / طاقة االستیعاب   الخدمات المتوفر بھا  الجھة التابع لھا   الموقع   ٢مساحة م  اسم الحدیقة  

      حي جنوب  أمام الجامع الكبیر بالمیناء  ٢م٦٠٠  المیناء الكبیرحدیقة جامع 
     حي جنوب  طریق المطار  ٢م٤٠٠  حدیقة میدان إیطالیا

     حي جنوب  بجوار بنزینھ الوطنیة  ٢م٣٠٠  حدیقة میدان النصب التذكاري
     حي جنوب  المیناء البحري بالمیناء  ٢م٢٥٠  حدیقة أمام المیناء البحري

     حي جنوب  میدان آكا  ٢م٤٠٠  حدیقة ھاي جیت
     حي جنوب  بجوار المیناء  ٢م٤٠٠  حدیقة السوق بالمیناء

           
            
           



           
           
           

  
  
  
  
  
  
  

الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة    
  البوابة االلكترونیة                                                                         مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  

 
 

 

  
  طول كم / الطرق السریعة 

  
  طول كم   /الطرق الرئیسیة المرصوفة 

  
  طول كم / الطرق االقلیمیة 

  
  الطرق المحلیة الداخلیة 

  طول كم / مرصوف 
  

  طول كم / ترابى 

/ الدائري الخارجي   كم٧طریق اكورنیش   كم ٢٧الدائري األوسط 
  كم ٢٥

طرق ترابیة ببعض   كم ٣الشیراتون 
  التقسیمات  

  كم٧ـ الجمعیات   كم٣الھضبة     كم١٥طریق المطار   
  كم ٧ـ الشباب   كم١٫٧فلفلة     كم٢٣ق األحیاء الساحلي طری  
    كم٥النصر       
    كم١٫٨المدارس       



    كم٥الحجاز       
شوارع داخلیة       

  كم١٥بطول 
  

          
          
          
          
          
          

                                                    المشروعات          ٢٢/١٢/٢٠١٤ 
  
  
  

الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة 
  البوابة االلكترونیة                                                                                 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  

 
 

 

  
  م

  
  اسم الطرق

  
  )ط . كم ( الطول 

  
  عرض الطرق 

  
  نوع الطرق 

  
  طبیعة الطرق 

  
  تصنیف الطرق 

  
  حالة الطرق 

  جید  درجة أولى     اقلیمى   م لالسفلت فقط٣٠  تقریباً . كم ٢٧  الدائري الخارجي   ١
  جید  درجة أولى     داخلى   ط اسفلت .م٣٠  تقریباً . كم ٢٥  الدائري األوسط   ٢
  جید جدا  درجة ثانیة     داخلى   ط اسفلت ٢٥  تقریباً . كم ٦  طریق الحجاز   ٣
  جید جدا  درجة ثانیة     داخلى   م٢٠  تقریباً . كم ٦  طریق الكورنیش   ٤
  جید  درجة ثالثة     داخلى   م٢٠  تقریباً . كم ٥  طریق النصر   ٥



  جید جدا  درجة ثانیة     داخلى   م٢٠  تقریباً . كم ٢٠  طریق األحیاء   ٦
  جید جدا  نیة درجة ثا    داخلى   م٢٢  تقریباً . كم ١٧  طریق المطار   ٧
  جید   درجة ثالثة     داخلى   م٧٨  تقریباً . كم ٣  طریق الممشى السیاحي   ٨
  جید  درجة ثانیة     داخلى   م٢٥  تقریباً . كم ٢  طریق الھضبة   ٩

                
                
                
                

   المشروعات٢٢/١٢/٢٠١٤
  
  
  
  

الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة 
  البوابة االلكترونیة                                                                              مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  

 
 

 

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

  اناث  ذكور
  ـ  ٣٥٠  سیارة ٥٢  الھالل بجوار المستشفي العسكري  ٠١٠١٦٠٠٦٦٤٠  محسن كامل  جمعیة ھبیكا

              
              
              
              



              
              
              
              
              
              
              
              

                                 إدارة البیئة بالمدینة                ٩/١٢/٢٠١٥      
  
  
  

الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة 
  البوابة االلكترونیة                                                                                 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  

 
 

 

  
  م

  
  اسم المحطة

  
  موقع المحطة

  
  المدیر المسئول

  
  التلیفون

  
  نشاط المحطة

  
  مالحظات

              يالبیئال یوجد محطات رصد بیئي والكن یوجد عدد من برنامج الرصد   ١
            د البیئي للشعاب المرجانیة برنامج الرص  ٢
           حشائش البحریةبرنامج الرصد البیئي لل  ٣
           المانجروفبرنامج الرصد البیئي   ٤
           خیار البحربرنامج الرصد البیئي   ٥



           السالحفبرنامج الرصد البیئي   ٦
           الدالفینبرنامج الرصد البیئي   ٧
           بحرعروس البرنامج الرصد البیئي   ٨
           اسماك القرشبرنامج الرصد البیئي   ٩

           الشعاب المرجانیة  ضابیضابرنامج الرصد البیئي   ١٠
              
              
              

                                 إدارة البیئة بالمدینة                ٩/١٢/٢٠١٥ 
 
 
الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة   

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

 
 

 

  مالحظات   الخواص  الموقع   اسم المحمیة   

    جزر شمالیة  ب شمال مدینة الغردقة من المیناء حتي الجنو  محمیة الجزر الشمالیة
        
        
       
       



       
       
       
       
       
       
        
        

٩/١٢/٢٠١٥:  إدارة البیئة بالمدینة                                          تاریخ البیان :  مصدر البیان                 
     
 
 
 

لیـة لمدینـة الغردقـةالوحـدة المح 
  البوابة االلكترونیة                                                                                 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  

 
 

 

  
  م

كیفیة التعامل مع المخلفات   یوم /كمیة المخلفات التي تصل للمقلب طن   كمیة المخلفات المتراكمة بالطن  المساحة بالفدان   الموقع
  الموجودة

یومیا ویتم رفھا وال طن  ٦٠٠:٥٠٠  فدان  ٥٠  جنوب الغردقة  ١٧كیلو   ١
  یوجد تراكم 

بالفرز ودفن المخلفات التي ال   طن یومیا ٦٠٠:٥٠٠
یستطیع فرزھا أو االستفادة 

  منھا في إعادة التدویر



            
           
           
           
           
           
           
           
           
            
            
            

                                 إدارة البیئة بالمدینة                ٩/١٢/٢٠١٥ 
  
  
  

الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة 
  البوابة االلكترونیة                                                                       مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  
 

 
 

  التي تدخل المدفنكمیة المخلفات   بالطن/ كمیة المخلفات المتراكمة   بالفدان/ المساحة   الموقع 
  یوم/بالطن

  كیفیة التعامل معھا

      طن یومیا  ٦٥٠:٥٠٠  فدان  ٥٠  جنوب الغردقة  ١٧كیلو 



          
          
        
        
        
        
        
        
        
        
          
          

  ٩/١٢/٢٠١٥:  إدارة البیئة بالمدینة                                          تاریخ البیان :  مصدر البیان                
  
  
  

قـةالوحـدة المحلیـة لمدینـة الغرد 
  البوابة االلكترونیة                                                                   مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  

 
 

 

  نقاط اإلطفاء
إجمالي 
النقاط 
  واألقسام

  نقالة میاه  سیارات ذات سلم ھیدرولیكي  سیارات اإلطفاء
أجمالي 
سیارات 
  اإلطفاء

سیارات 
أنواع 
  أخري

  الساللم

نقاط    اقسام
  دارةاإل

ثقیلة 
من  أكثر

٥٠٠٠ 
  لتر

متوسط 
من 

٢٠٠٠ 
إلى اقل 

 خفیفة
من 

٢٠٠٠ 
  لتر

مقطورة 
  بودرة

سیارات 
متعددة 
 اإلغراء

  ض

ذراع 
  إطفاء

سلم 
مجھزة   منصة  ھیدرولیكي

  بماكینة
غیر  
مجھزة 
  بماكینة

  یدوي  میكانیكي



من 
٥٠٠٠ 

  لتر
  ٨  -  -  -  -  ١٠  -  ١  -  ١  ٢  ٤  ٢٥  ٣  اإلدارة+٨  ٤  ٤

  
  

 
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

الوحـدة المحلیـة لمدینـة الغردقـة 
  البوابة االلكترونیة                                                                   مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   

    *********************  
  

 
 

  مدة الترخیص  موقع المحجر  مدة المحجر  رقم المحاجر  أسم المستغل  م
  من                  إلى

مساحة   اإلحداثیات
  المحجر

الطاقة 
  خط الطول  خط العرض  اإلنتاجیة

شمال  ٥٠كم   زلط  ٣٦٣٨  محمد حسین على موسى  ١
  الغردقة

  ٣م٢٥٠٠٠  م١٠٠×م١٠٠  ٣٣  ٢٨ ٥٧   ٢٧  ٣٦ ٥٦  ٢٩/٩/٢٠١٦  ٣٠/٩/٢٠١٥

 ٣م٢٥٠٠٠ م١٠٠×م١٠٠  ٣٣  ٢٨ ٤٧  ٢٧  ٣٧ ٣٠  ١٧/١١/٢٠١٥  ١٨/١١/٢٠١٤شمال  ٥٢كم  زلط  ٢٩١٧  كمال مصطفى أحمد  ٢

  خراطیم الطرد  ماكینات اإلطفاء
خراطیم 
  السحب

  أجھزة اإلطفاء الیدویة
أجھزه 
  التنفس

مقطورة   ةغیر مبطن  مبطنة  إدارة وأقسام  القرىوقایة 
  بودرة

ثاني 
أكسید 
  الكربون

بودرة 
  جافة

أنواع 
  ملمستع  جدید  مستعمل  جدید  نقالي  مقطورة  نقالي  مقطورة  أخرى

-  -  -  ٤٥  -  ١٢٥  ٨٠  ٣  ٣٠  -  -  ٥٠  ٢٥٠  ١٩  



  الغردقة
شركة البحر األحمر   ٣

  للمقاوالت العامة
شمال  ٣٩كم  زلط  ٣٦٢٠

 الغردقة
 ٣م٢٥٠٠٠ م١٠٠×م١٠٠  ٣٣  ٣٣ ٢٩  ٢٧  ٣٠ ٣٩  ٢٨/٧/٢٠١٦  ٢٩/٧/٢٠١٥

. ري . ي د. شركة ال   ٤
  للتوریدات

شمال  ٤٠كم  زلط  ٣٧٧٧
 الغردقة

 ٣م٢٥٠٠٠ م١٠٠×م١٠٠  ٣٣  ٣٢ ٢٤  ٢٧  ٣١ ٥٢  ٧/١٢/٢٠١٥  ٨/١٢/٢٠١٤

شركة إیماكو للخرسانة   ٥
  الجاھزة

شمال  ٣٥كم  زلط  ٢٨١٢
 الغردقة

 ٣م٧٥٠٠٠ م١٠٠×م٣٠٠  ٣٣  ٣٤ ١١  ٢٧  ٢٦ ٤٦  ٢٤/١/٢٠١٦  ٢٥/١/٢٠١٥

شركة وسترن للخدمات   ٦
  یةالبترول

شمال  ٥٢كم  زلط  ٣٣١٨
 الغردقة

 ٣م٥٠٠٠٠ م١٠٠×م٢٠٠  ٣٣  ٢٨ ١٩  ٢٧  ٣٧ ١٠  ١٢/٧/٢٠١٦  ١٣/٧/٢٠١٥

أحمد على حسن عبد   ٧
  الجید

شمال  ٥٢كم  زلط  ٣٥٢١
 الغردقة

 ٣م٥٠٠٠٠ م١٠٠×م٢٠٠  ٣٣  ٢٩ ٠٨  ٢٧  ٣٧ ١٢  ٢٠/١/٢٠١٦  ٢١/١/٢٠١٥

. ري . دي . شركة ال   ٨
  للتوریدات

ل شما ٥٢كم  زلط  ٣٥١٣
 الغردقة

 ٣م٥٠٠٠٠ م١٠٠×م٢٠٠  ٣٣  ٢٨ ٥١  ٢٧  ٣٦ ٠٠  ٩/٢/٢٠١٦  ١٠/٢/٢٠١٥

. ري . دي . شركة ال   ٩
  للتوریدات

شمال  ٣٥كم  زلط  ٣٦٨٤
 الغردقة

 ٣م٥٠٠٠٠ م١٠٠×م٢٠٠  ٣٣  ٣٤ ١٥  ٢٧  ٢٧ ٢١  ٢/٣/٢٠١٦  ٣/٣/٢٠١٥

شمال  ٥٠كم  زلط  ٣٨٤٥  محمود طھ محمد أحمد  ١٠
 الغردقة

 ٣م٥٠٠٠٠ م١٠٠×م٢٠٠  ٣٣  ٢٩ ٠٥  ٢٧  ٣٦ ٣٧  ٣١/٣/٢٠١٦  ١/٤/٢٠١٥

مشروع محاجر   ١١
  المحافظة

غرب مدینة   رمال ردیم  ٣٥٦٥
  الغردقة

 ٣م١٢٠٠٠٠ م٢٠٠×م٢٠٠  ٣٣  ٤٤ ٤٩  ٢٧  ٩٠ ٢١  ٦/٣/٢٠١٦  ٧/٣/٢٠١٥
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