البيانات األساسية

أســـــم الھيئـة  :الھيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
عنـــــــوانھا  ١ :ش نادي الصيد  -الدقي -مجمع اإلصالح الزراعي جيزة
التليــــفــون ٣٧٦١١٣٢٥ - ٣٧٦١١٣٣٧ – ٣٧٦١١٣٢٨ :
الفاكـــــــس ٣٧٦١١٣٠٦ - ٣٧٦١١٣٠٥ :
جھـــة األشراف  :وزارة الزراعة واستصالح األراضي
رئيس مجلس اإلدارة  :الدكتور  /علي إسماعيل
النشـاط الرئيـسي :
 التعمير والتنمية الزراعية والقيام بمشروعات البنية األساسية وأعمالاإلستصالح الداخلي بخطتھا اإلستثمارية

عـدد العامـــلين ٢٢٦٨ :عامل

-١-

البيانات األساسية
أســـــــم الھيئة  :الھيئة الزراعية المصرية
عنــــــــوانھا  ٩ :ش جامعة القاھرة – مدخل بحوث البساتين  -ميدان الجيزة
التليـفــــــون ٣٥٧٣٢٨٣ -٣٥٧٣١٩٤٣ – ٣٥٧٣١١٣٨ :
الفاكـــــــس ٣٥٦٨٦٣٧٣ :
جھة األشــــراف  :وزارة الزراعة واستصالح األراضي
رئيس مجلس اإلدارة  :المھندس  /سامي محمد عبد الحميد
النشـاط الرئيــسي  - :تربية الخيول العربية وتأصيلھا وبيعھا .
 تقBBBديم الخBBBدمات الزراعيBBBة مBBBن خBBBالل محطاتھBBBا المختلفBBBة التابعBBBة لوحBBBدةالخدمات البستانية وبالتعاون والتنسيق مع اإلدارة المركزية للتقاوي .
 -االستيراد لحساب الغير ) شركات السكر ( .

عـدد العامـــلين  ٧٩٤ :عامل

-٢-

البيانات األساسية

اســــم الھيــئة  :البنك الرئيسي للتنمية واإلئتمان الزراعي
عنـــــــوانھا ١ :ش نادي الصيد – الدقي  -جيزة
التليـــــــفون ٣٣٣٢٧١١٣ - ٣٣٣٢٧١١١ – ٣٣٣٢٧١٨٠ – ٣٣٣٢٧١٠٦ :
الفاكـــــــس ٢٧٩٤٨٣٣٧ :
جھـة األشـــراف  :وزارة الزراعة واستصالح األراضي
رئيس مجلس اإلدارة  :األستاذ  /السيد القصير
النشـاط الرئيــسي :
 التمويل الزراعي .-

تمكين المزارع من إستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة اإلنتاج .

 تقBBديم كافBBة األعمBBال المصBBرفية بالعملBBة المحليBBة واألجنبيBBة وفقBBا للBBBنظموالقواعد المصرفية المتعارف عليھا .

عـدد العامــلين ١٧٠٨ :عامل

-٣-

البيانات األساسية

اســـــم الھيــئة  :الھيئة المصرية العامة للمساحة
عنــــــــوانھا  ١ :ش عبد السالم عارف – األورمان  -جيزة
التليـفـــــــون ٣٧٤٨٤٨٥٣ -٣٧٤٨٤٤٢٢ - ٣٧٦١٩١٥٢ :
الفاكـــــــــس ٣٧٤٨٤٨٨٠ :
جھــة األشـــراف  :وزارة الموارد المائية والري
رئيس مجلـس اإلدارة  :المھندس  /مدحت محمد كمال الدين
النشـاط الرئيــسي :
-

عمل خرائط مساحية لجميع األراضي .

-

القيام بتنفيذ أعمال للغير نظير تحصيل تكاليف تأديتھا ومنھا أعمال البنية
األساسية والقومية .

عـدد العامــــلين  ٦٣٦٦ :عامل

-٤-

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :الجھازالتنفيذي للھيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عنـــــــوانھا  ١٤ :ش األلفي  -عمارة الثورة  -القاھرة
التليــــــــفون ٢٥٨٩٢٢١٤ -٢٥٨٨٣٣٩٥ – ٢٥٩١٧٠٧١ – ٢٥٩١١٩٨٠ :
الفاكــــــــس ٢٥٨٩٥٢٤٦ – ٢٥٩٣١٢٦٥ :
جھــة األشــراف  :وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
رئيس مجلس اإلدارة  :المھندس  /أسامة إبراھيم حشاد
النشـاط الرئيـسي :
 إجBBراء جميBBع األبحBBاث والدراسBBات والتصBBميمات والرسBBومات واالستشBBاراتالھندسية الالزمة لتنفيذ المشروعات المسندة للھيئة .
 -وضع برامج تنفيذ المشروعات والقيام بالتنفيذ إما بنفسھا أو بواسطة الغير .

عــدد العامـــلين  ١٠٨٠ :عامل

-٥-

البيانات األساسية
أسم الھيـــــــئة  :الھيئة العامة لشئون المطابع األميرية
عنـــــــــوانھا  ٢٢ :شارع النيل  -أمبابة  -جيزة
التليـــــــــفون ٣٣١١٨٦٨٢ - ٣٣١١٩٤٥١ – ٣٣١١٨٢٥٦ :
الفاكـــــــــس ٣٥٨٩٥٢٤٦ – ٣٥٩٣١٢٦٥ :
جھــة اإلشـــراف  :وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
رئيس مجلـس اإلدارة  :مھندس  /عماد فوزي فرج محمد
النشــاط الرئيــس :
-

عمBBل التصBBميمات الفنيBBة واألعمBBال الطباعيBBة لكBBل مBBن الھيئBBات الحكوميBBة وغيBBر
الحكومية وذلك باستخدام أحدث النظم العالمية .

-

نظBBام رقمBBي إلدارة األلBBوان وأحBBدث األجھBBزة إلدخBBال الصBBور وعمBBل البروفBBات
للحصBBول علBBي أعلBBي جBBودة فBBي عمليBBات فصBBل األلBBوان وذلBBك بأسBBعار منافسBBة
للسوق .

-

عمل مونتاج إلكتروني ووحدات حديثة إلخراج األفالم باإلضBافة لنظBام طبBاعي
رقمي يربط بين قسم التجھيزات الفنية وماكينات الطباعة .

-

قسم تشطيب يحتوي علي أحدث األجھزة الخاصة بالتجليد اآللي .

-

إصدار جريدة الوقائع المصرية والجريدة الرسمية .

عــدد العاملـــين  ٢٨٧٠ :عامل

-٦-

البيانات األساسية

أسم الھيـــــــئة  :الھيئة العامة للتنمية الصناعية
عــنــــــوانھا  ٤٢ :محور السالم – التجمع الخامس )  ٩٠الشمال (
خلف ناتا للبترول القاھرة الجديدة
التليـفـــــــون ٢٦١٣٣٦٤٩ - ٢٦١٣٠٢٦٦ :
الفاكــــــــس ٢٦١٣٠٢٥٩ :
جھــــة األشراف  :وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
رئيس مجلس اإلدارة  :مھندس  /أحمد عبد الرازق
النشـاط الرئيـسي :
-

إعداد الدراسات واألبحاث الخاصة بتنمية وتطوير الصناعة .

-

تحديد مجاالت اإلستثمار وتوزيعھا علي طالبي فرص اإلسBتثمار أو الجھBات
المنوط بھا عمليات الترويج لھا .

عــدد العامــلين ١٣٨٣ :عامل

-٧-

البيانات األساسية

اسم الھيـــــــئة  :الھيئة المصرية العامة للبترول
عنــــــــوانھا  :ش فلسطين – الشطر الرابع  -المعادي الجديدة – القاھرة
التليـفـــــــون ٢٧٠٦٥٥٨٨ – ٢٧٠٦٥٠١٢ :
الفاكـــــــــس ٢٧٠٣١٤٦٤ - ٢٧٠٣١٤٥٧ – ٢ ٧٠٦٥٤٥٨ :
جھـــــة األشراف  :وزارة البترول
رئيس مجلـس اإلدارة  :مھندس  /عابد عز الرجال
النشــاط الرئيــسي :
 إبرام اإلتفاقيات للحفر والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي . -إبرام إتفاقيات التصدير والسوق المحلي والھيمنة علي شركات البترول

عـدد العامــــلين  ١٩٨٢ :عامل

-٨-

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :الجھاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء
عنــــــــوانھا  :ش صالح سالم وزارة التخطيط – مدينة نصر -الدور السادس
التليـفـــــــون ٠١٢٢٨٧٧٧٢١٧ - ٢٤٠١٤٤٢٧ -٢٧٠٦٥٥٨٨ – ٢٧٠٦٥٠١٢ :
الفاكــــــــس ٢٤٠١٤٤٥٣ - ٢٧٠٣١٤٦٤ :
جھـــــة اإلشراف  :رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلـس اإلدارة  :اللواء  /محمد شوقي رشوان
النشـاط الرئيـسي :
-

دراسة المشروعات بسيناء

 متابعة الخطط اإلستثمارية مع جميع أجھزة الدولةعــدد العاملـــين  ١٠٨ :عامل

-٩-

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :ھيئة المحطات النووية لتوليد الكھرباء
عنــــــــوانھا  ٤ :طريق النصر  -مدينة نصر  -القاھرة
التليــــــــفون ٢٢٦٣٣٥٣٧ - ٢٢٦٣٣٥٠٣ :
الفاكــــــــس ٢٢٦٣٣٥٣٦ :
جھــــة األشراف  :وزارة الكھرباء والطاقة
رئيس مجلس اإلدارة  :دكتور مھندس  /خليل عبد الفتاح ياسو
النشـاط الرئيـسي :
 توليد الكھرباء عن طريق إنشاء مشروعات محطات القوي النووية باألساليبالعلمية والتكنولوجية والوقائية المتطورة .

عـدد العامـلــين  ٤٣٨ :عامل

- ١٠ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــــئة  :ھيئة المحطات المائية لتوليد الكھرباء
عنــــــــوانھا  ١٥ :تقسيم النزھة ش حسن أفالطون الدور الخامس مدينة نصر القاھرة
التليــــــــفون ٢٢٩٠٧٥٢٤ - ٢٢٩٠٧٦٢٨ – ٢٢٩٠٧٦٣٠ – ٢٢٩٠٧٦٢١ :
الفاكــــــــس ٢٣٩٢٢٨٣١ :
جھــــة األشراف  :وزارة الكھرباء والطاقة
رئيس مجلس اإلدارة  :مھندس  /محمد أسامة سليمان
النشـاط الرئيــسي :
 -توليد الكھرباء من المصادر المائية .

عـدد العامـلــين  ٣٣٨ :عامل

- ١١ -

البيانات األساسية
اسم الھيــــــئة  :ھيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
عنــــــــوانھا  :ش الدكتور /إبراھيم أبو النجا إمتداد ش عباس العقاد خلف إنبي للبترول مدينة نصر
حي الزھور – القاھرة
التليـفـــــــون ٢٢٧١٣١٧٦ - ٢٢٧٢٥٨٩١ :
الفاكــــــــس ٢٢٧١٧١٧٢ :
جھــــة األشراف  :وزارة الكھرباء والطاقة
رئيس مجلس اإلدارة  :د .محمد مصطفي الخياط
النشـاط الرئيــسي :
 تطوير وإقامة تقنيات الطاقة المتجددة وتنمية استخدامات مصادرھا . تعميBBBق القBBBدرات المحليBBBة إلسBBBتخدام وإنتBBBاج وتطBBBوير معBBBداتھا فBBBي المجBBBاالتالتطبيقية المختلفة والمساھمة في الحد من استھالك الوقود البترولي .
 -توليد الكھرباء بقدرات كبيرة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية .

عــدد العامـلـين  ١١٦٣ :عامل

- ١٢ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــــئة  :جھاز تنظيم مرفق الكھرباء وحماية المستھلك
عنــــــــوانھا  ١ :ش المھندس ماھر أباظة – خلف نادي السكة الحديد – مدينة نصر مبني الدراسات
والتصميمات – الدور الرابع  -القاھرة
التليــــــــفون ٢٣٤٢١٤٧٦ - ٢٣٤٢١٤٧٥ :
الفاكــــــــس ٢٣٤٢١٤٨١ - ٢٤٨٦٣٤٧٥ :
جھــة األشـــراف  :وزارة الكھرباء والطاقة
رئيس مجلـس اإلدارة  :الدكتورالمھندس  /حافظ عبد العال السلماوي
النشـاط الرئيــسي :
 تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكھربائية) إنتاجا ـ نقال وتوزيعا – استھالكا ( .

عـدد العاملـــين  ٨٩ :عامل

- ١٣ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :العامة لتعاونيات البناء واإلسكان
عنــــــــوانھا  :إمتداد مكرم عبيد خلف عمر أفندي  -مدينة نصر – القاھرة
التليــــــــفون ٢٢٧٢٤٩١٥ :
الفاكــــــــس ٢٢٧٢٤٩١٤ :
جھـــة األشـراف  :وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلـس اإلدارة  :دكتور مھندس /حسام الدين مصطفي رزق
النشــاط الرئيـسي :
 إنشاء وتشييد اإلسكان التعاوني للشباب .عــدد العاملـــين  ١٤٢٠ :عامل

- ١٤ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عنـــــــوانھا  :ش الحرية – تقاطع محور  ٢٦يوليو مدخل  ٢مدينة الشيخ زايد
التليـــــــفون ٣٨٥١٩٨٥٧ - ٣٨٥١٩٨٥٦ :
الفاكـــــــس ٣٨٥١٩٨٢٦ -٢٧٩٢١٤١٠ :
جھـــة األشراف  :وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
نائب رئيس مجلس اإلدارة  :المھندس  /كمال فھمي
النشـاط الرئيـسي :
 إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة .عــدد العاملـين  ١٨٣٩٨ :عامل

- ١٥ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية
عنـــــــوانھا  ٤ :ش امتداد المخيم الدائم نھاية ش الطيران بجوار مجمع خدمات
سيارات الشرطة – مدينة نصر  -القاھرة
التليـــــــفون ٢٤٠٢٤٨٠٣ - ٢٤٠٥٥٦٨٥ – ٢٤٠٥٥٦٨٤ :
الفاكـــــــس ٢٤٠٥٤٨٠٠ - ٢٢٦٣٠٠٧٦ – ٢٤٠١١٨٨١ :
جھـــة األشراف  :وزارة الداخلية
رئيس مجلس اإلدارة  :لواء  /عصام غبور
النشـاط الرئيـسي :
 تمويل وإنشاء مساكن للعاملين بوزارة الداخلية .عــدد العاملــين  ٣٢٩ :عامل

- ١٦ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :صندوق تمويل المساكن
عنـــــــوانھا  :عمارة  ٥٩إسكان القضاه – الحي الثامن – مدينة نصر
التليـــــــفون ٢٤٧١٨٠٤٧ - ٢٤٧١٦٤١١ :
الفاكــــــــس ٢٤٧١٨٠٤٧ - ٢٢٧٢٥٧١١ :
جھـــة األشـراف  :وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس اإلدارة  :مھندس  /مجدي حسن فرحات
النشـاط الرئيـسي :
 تمويل وإنشاء المساكن التي تقيمھا الوزارة .عــدد العاملـين  ٧٤ :عامل

- ١٧ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــــئة  :الھيئة العامة للسلع التموينية
عنـــــــــوانھا  ٩٩ :ش القصر العيني  -القاھرة
التليـــــــــفون ٢٧٩٦١٢١١ - ٢٧٩٦٠٦٧٧ – ٢٧٩٦٠٦٥٥ – ٢٧٩٦٠٧٣٣ :
الفاكــــــــــس ٢٧٩٦٠٧١١ - ٢٧٩٦١٢٧٧ :
جھـــــة األشـراف  :وزارة التموين والتجارة الداخلية
نائب رئيس مجلس اإلدارة  :محاسب /ممدوح عبد الفتاح
النشـــاط الرئيــسي :
 إستيراد وتجارة السلع التموينية .عـــدد العاملـــين  ٤٠٩ :عامل

- ١٨ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :الھيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن
عنـــــــوانھا  ٦٦ :طريق الحرية  -إسكندرية
التليـــــــفون ٠٣ ٤٨٦٥٧٣٣ - ٤٨٦٠٢٧٩ – ٤٨٣٥٦٠٤ :
الفاكـــــــس ٠٣/ ٢٧١٥٠١٤ – ٣٤٨٣٥٠٤ :
جھـــة األشـراف  :وزارة التموين والتجارة الداخلية
رئيس مجلس اإلدارة  :المھندس /سعد نجم
النشـاط الرئيــسي :
 قياس الصفات الطبيعية لألقطان . متابعة خواص الجودة ألصناف القطن المصري . اختبار العينات التجارية لشركات التصدير والمغازل المحلية .عــدد العاملـين  ٢٩٦٥ :عامل

- ١٩ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :جھاز تنمية التجارة الداخلية
عنـــــــوانھا  ٤ :طريق النصر – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر – مكتب بريد األندلس مبني
الھيئة العامة للمساعدات األجنبية – الدور الثاني
التليـــــــفون ٢٢٧١٥٠٦٦ - ٢٦٧٢٠٤٥٢ :
الفاكــــــــس ٢٢٧١٥٠١٤ :
جھــة األشــراف  :وزارة التموين والتجارة الداخلية
) قائمة بأعمال (

رئيس مجلس اإلدارة  :األستاذة  /مني زكي
النشـاط الرئيـسي :

 بناء قواعد البيانات المتكاملة والدقيقة . التنسيق مع كافة الجھات المعنية داخليا وخارجيا . -التنسيق مع الجھات المعنية لعقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات .

 المشاركة في األنشطة الدولية المرتبطة بمعلومBات التجBارة الداخليBة بكافBةأنواعھا .
 التنسBBBيق مBBBع الغBBBرف التجاريBBBة والصBBBناعية وشBBBركات التBBBأمين والقطBBBاعالمصرفي لتأمين صحة العمليات التي تتم عBن طريBق اإلنترنBت فBي مجBال
التجارة اإللكترونية
عـــدد العاملــين ١٢٥٠ :عامل

- ٢٠ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :الھيئه العامة لإلستثمار والمناطق الحرة
عنــــــــوانھا  :الحي الثامن خلف الوفاء واألمل  -مدينة نصر  -القاھرة
التليـــــــفون ٢٤٠٥٥٤٥٢ -٢٤٠٥٥٤٦١ – ٢٢٧٤٨٤٧٠ :
الفاكـــــــس ٢٤٠٥٥٤٣٤ - ٢٤٠٥٥٤١٨ :
جھــــة اإلشراف  :وزارة اإلستثمار
رئيس مجلس اإلدارة  :األستاذة  /مني زوبع
النشــاط الرئيسي :
 اإلستثمار الداخلي وإنشاء المناطق الحرة .عـدد العاملــين  ٢٣٧٥ :عامل

- ٢١ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :الھيئة العامة لشئون المعارض والمؤتمرات
عنــــــوانھا  :أرض المعارض  -مدينة نصر  -القاھرة
التليــــــفون ٢٢٦٠٧٨٤٤ – ٢٢٦٠٧٨٦١ – ٢٢٦٠٧٨٤٦ :
الفاكــــــس ٢٢٦٠٧٨٤٦ - ٢٢٦٠٧٨٤٨ - ٢٢٦٠٧٨٤٥ :
جھــة اإلشـراف  :وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
رئيس مجلس اإلدارة  :اللواء  /سامي يونس
النشـاط الرئيـسي :
 -إقامة المعارض واألسواق الدولية .

عــدد العاملـين ١١٥٠ :عامل

- ٢٢ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــئة  :الھيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس
عنـــــوانھا  ١١٤ :طريق القطامية العين السخنة القديم  -السويس
 ١٧ش ھدي شعراوي متفرع من طلعت حرب باب اللوق
التليـــــفون ٠٦٢/٣٥٩٠٠٠٠ – ٠٦٢٣٥٩٠٠٠١ :
الفاكـــــس ٢٧٣٥٥٦٤٩ - ٣٧١٠٤٢٣ :
جھــة األشراف  :رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس اإلدارة  :الفريق  /مھاب مميش
النشاط الرئيسي :

 تھدف إلي تطوير وتنمية المنطقة وتعمل علي جذب االستثمارات إليھا القامةالمشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة علي المنافسة
 تھدف إلي زيادة حصة مصر في التجBارة العالميBة وتBوفير المرافBق والخBدماتبأرقي المعايير والمواصفات الفنية .

عـدد العاملـين  ١٧٤ :عامل

- ٢٣ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :الجھاز القومي لتنظيم االتصاالت
عنـــــــوانھا  :القرية الذكية  -طريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو ٢٨
التليـــــــفون ٣٥٣٤٤١٩٦ - ٣٥٣٤٤١٠٥ – ٣٥٣٤٤٠٠٦ :
الفاكـــــــس ٣٥٣٤٤١٥٥ :
جھـــة األشـراف  :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس اإلدارة  :مھندس  /مصطفي عبد الواحد
النشــاط الرئيـس :
 تنظيم مرفق االتصاالت وتطوير ونشر جميع خدماتة علي نحو يواكب أحدثوسائل التكنولوجيا .
عـــدد العاملـين  ٥٠٠ :عامل

- ٢٤ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــئة  :ميناء اإلسكندرية
عنــــــوانھا  ١٠٦ :طريق الزعيم جمال عبد الناصر – اإلسكندرية
التليــــــفون ٠٣/٤٨٠٨٥٢٤ - ٤٨٠٣١٩٠ – ٤٨٠٠٢٠١ -٤٨٠٠١٠٠ :
الفاكـــــــس ٠٣/ ٤٨٦٩٧١٤ - ٤٨٠٠٨٦٦ – ٤٨٧٤٣٢٢ :
جھـــة األشـراف  :وزارة النقل
رئيس مجلس اإلدارة  :لواء بحري  /مدحت عطية
النشاـط الرئيـسي  - :تختص الھيئة بإدارة ميناء اإلسكندرية من خالل -:
 األشراف علي عمليات الشحن والتفريغ والقيام بأعمال اإلرشاد والقطر. إدارة واستغالل المخازن والمستودعات التابعة للميناء وذلك في ضوءالسياسة العامة الموضوعة لمواني الجمھورية .

عـــدد العاملـين  ٣٨٤٩ :عامل

- ٢٥ -

البيانات األساسية
أسم الھيــئـــة  :القومية للبريد
عنــــــوانھا  :ميدان العتبة -القاھرة
التليــــــفون ٠١٢٢٧٨٤٨١٩٤ -٢٣٩١٤١٥٦ - ٢٣٩١٨٦٤٩ :
الفاكـــــــس ٢٣٩١٦٦٠٧ - ٢٣٩١٤١٥٦ :
جھـــة األشراف  :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس اإلدارة  :الدكتور  /خالد نجم
النشـاط الرئيـسي  -:إدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه من خالل ثالث قطاعات رئيسية :
– خدمBBة البريBBد تشBBمل نقBBل الرسBBائل والطBBرود وإدارة األجھBBزة الالزمBBة لBBذلك
والتعاون مع الدول األج نبية والمنظمات الدولية المتخصصة لتدعيم وتطوير
البريد الدولي .
– مطBBابع البريBBد تقBBوم بطباعBBة مطبوعBBات الھيـئBBـة والمطبوعBBات ذات الطبيعBBة
الخاصة ) طوابع الدمغة العمالت الورقية. ( .....
 صBBBندوق تBBBوفير البريBBBد ويقBBBوم بتجميBBBع مBBBدخرات المBBBودعين وإيBBBداعھا ببنBBBكاإلستثمار القومي .
عدد العاملين  ٤٧٠٠٠ :عامل

- ٢٦ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :ھيئة النقل العام بالقاھرة
عنــــــوانھا  :مدينة نصر  -القاھرة
التليــــــفون ٢٣٤٢٥٧١٨ - ٢٣٤٢٢٢٥٨ – ٢٣٤٢٥٧٠٤ – ٢٣٤٢٥٢٢١ :
الفاكـــــــس ٢٣٤٥٤٨٥٨ – ٢٦٨٥٥٢١١ :
جھـــة األشراف  :محافظة القاھرة
رئيس مجلس اإلدارة  :لواء مھندس  /رزق علي مصطفي ابوعلي
النشــاط الرئيسي :
 نقل الركاب داخل محافظة القاھرة .عــدد العاملــين  ٣٧١٦٤ :عامل

- ٢٧ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :سكك حديد مصر
عنـــــــوانھا  :ميدان رمسيس  -القاھرة
التليـــــــفون ٢٥٧٧٤١٠٩-٢٥٧٦٤٨٤٩ - ٢٥٧٧٢٤٣٠ :
الفاكـــــــس ٢٥٧٤٠٠٠٠ :
جھــة األشـراف  :وزارة النقل
رئيس مجلس اإلدارة  :المھندس  /سيد سالم
النشـاط الرئيـسي :
 نقل الركاب والبضائع .عــدد العاملــين  ٥٧٠٠٠ :عامل

- ٢٨ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :ميناء بور سعيد
عنــــــوانھا  :ش عزمي ومصطفي كامل  -بور سعيد
التليــــــفون ٠٦٦/ ٣٣٤٨٢٧٠ – ٣٣٤٨٢٦٩ – ٣٧٦٤١٠٨ :
الفاكـــــــس ٠٦٦/ ٣٣٤٨٢٦٢- ٣٣٣٤٨٦٩ – ٣٣٣٤٨٦٣ :
جھــة األشـراف  :وزارة النقل
رئيس مجلس اإلدارة  :اللواء بحري /عبد القادر درويش
النشـاط الرئيـسي  - :تختص الھيئة بإدارة ميناء بور سعيد وعلي األخص - :
 األشراف علي عمليات الشحن والتفريغ والقيام بأعمال اإلرشاد والقطر. إدارة واستغالل المخازن والمستودعات التابعة للميناء وذلك في ضوءالسياسة العامة الموضوعة لمواني الجمھورية .
 -إنشاء الميناء المحوري بمنطقة شرق بور سعيد .

عـــدد العاملـين  ١١٧٠ :عامل

- ٢٩ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :نقل الركاب باإلسكندرية
عنــــــوانھا  ٣ :ش أفالطون  -الشاطبي  -إسكندرية
التليــــــفون ٠٣/ ٥٩٢٥٢٢٣ - ٥٩٢١٠٢٥ :
الفاكـــــــس ٠٣/ ٥٩٢١١٨٧ :
جھـــة األشراف  :محافظة اإلسكندرية
رئيس مجلس اإلدارة  :لواء مھندس  /خالد إبراھيم عليوه
النشــاط الرئيسي :
 نقل الركاب داخل محافظة اإلسكندرية .عــدد العاملــين  ٦٤٣٢ :عامل

- ٣٠ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :مواني البحر األحمر
عنــــــــوانھا  :بور توفيق  -السويس
التليــــــــفون ٠٦٦/ ٣٣٣١١١٩ – ٣٣٣١١٢٣ – ٣٣٣١١٢٤ :
الفاكــــــــس ٠٦٦ / ٣٣١١١٧٣ :
جھــــة األشراف  :وزارة النقل
رئيس مجلس اإلدارة  :لواء مھندس  /ھشام محمود أبو سنة
النشــاط الرئيسي  - :تختص الھيئة بإدارة مواني البحر األحمر وعلي األخص -:
 تخطيط وتوسيع وتطھير وتعميق الميناء وإنشاء وصيانة أرصفة رسوالسفن وحواجز األمواج والممرات المالحية وإدارتھا .
 إنشاء وإدارة واستغالل المخازن والمستودعات والساحات التابعة لھاوالترخيص باستغاللھا .
 -اإلشراف علي عمليات الشحن والتفريغ والقيام بأعمال اإلرشاد والقطر

عـــدد العاملـين  ١٤٤٨ :عامل

- ٣١ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــــئة  :ميناء دمياط
عنـــــــــوانھا  :دمياط  -رأس البر
التليفـــــــــون ٠٥٧/ ٢٣٢٥٩٤٥ - ٢٩٠٩٤٠ - ٢٩٠٩٤١ – ٢٩٠٩٤٤ :
الفاكـــــــــس ٠٥٧/٢٢٩٠٩٤١ - ٢٢٩٠٩٤٠ – ٢٣٢٥٩٣٠ :
جھــــــة األشراف  :وزارة النقل
رئيس مجلــس اإلدارة  :لواء بحري  /أيمن صالح إبراھيم
النشـــاط الرئيـسي  - :تختص الھيئة بإدارة ميناء دمياط وعلي األخص -:
 تخطيط وتوسيع وتطھير وتعميق الميناء وإنشاء وصيانة أرصفة رسوالسفن وحواجز األمواج والممرات المالحية وإدارتھا .
 إنشاء وإدارة واستغالل المخازن والمستودعات والساحات التابعة لھاوالترخيص باستغاللھا .
 اإلشراف علي عمليات الشحن والتفريغ والقيام بأعمال اإلرشاد والقطر.عـــدد العاملــين  ٢١٦٢ :عامل

- ٣٢ -

البيانات األساسية

اسم الھيــــــئة  :ھيئة قناة السويس
عنـــــــوانھا  ٦ :ش الظوغلي – جاردن سيتي أو مبني اإلرشاد  -اإلسماعيلية
التليـــــــفون ٢٧٩٤٠٧٤٩ - ٢٧٩٤٠٧٤٦ -٠٦٤/ ٣ ٣٩٢٠٦٠ – ٣٣٠٠٠٠٩ :
الفاكـــــــس ٠٦٤/٣٣٢٠٧٨٥ :
جھــــة اإلشراف  :رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلـس اإلدارة  :فريق  /مھاب مميش
النشـاط الرئيــسي :
 تنظيم المالحة داخل قناة السويس وخدمات اإلرشاد .عــدد العاملـين  ١٤٣٧٣ :عامل

- ٣٣ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :العامة للمواني البرية والجافة
عنــــــــوانھا  ١٠٥ :ش القصر العيني  -القاھرة
التليـــــــفون ٧٩٢٤٠٦٧ - ٧٩٢٤٠٦٦ :
الفاكــــــــس ٧٩٤٤٣٦٨ - ٧٩٢٤٨٥٣ :
جھـــة األشـراف  :وزارة النقل
رئيس مجلس اإلدارة  :لواء  /فؤاد السيد عثمان
النشـاط الرئيــسي  - :اإلشراف وإدارة جميع أوجه النشاط للمواني البرية بالدولة ومنھا
 ميناء السلوم البري -والعوجه

 ميناء رفح البري  -وطابا -وأرقين

 -ورأس حدربه

وآيه مواني أخرى يصدر بتحديدھا قرار من رئيس الجمھورية .

عـــدد العاملـين  ٧٧٨ :عامل

- ٣٤ -

البيانات األساسية
أسم الھيــــــئة  :ھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
عنــــــــوانھا  :القرية الذكية مبني الحاضنات التكنولوجية – طريق القاھرة إسكندرية الصحراوي -
جيزة
التليـــــــفون ٣٥٣٤٥٠٧١ - ٣ ٥٣٤٥١١٢ – ٣ ٥٣٤٢٠٠٠ :
الفاكــــــــس ٣٥٤٥١٥٧ - ٣٥٣٤٥١٠٢ :
جھـــة األشـراف  :وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس اإلدارة  :دكتور مھندس  /حازم عبد العظيم
النشـاط الرئيــسي  - :إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات والجھات والمنشBآت التBي تعمBل فBي
مجال تداول مصنفات الحاسب اآللي بكافة صورھا وأشكالھا
 تقBBBديم خBBBدمات اإليBBBداع والتسBBBجيل لمصBBBنفات الحاسBBBب اآللBBBي وإصBBBدارالشھادات الخاصة بھا .
 قيد التصرفات الواردة علي مصنفات الحاسب األلي . إصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول لمصنفات الحاسب اآللي التفتBBيش علBBي كافBBة الشBBركات والجھBBات والمنشBBآت فيمBBا يتعلBBق بحمايBBةمصنفات الحاسب اآللي .
عـــدد العاملــين  ٣٠٠ :عامل

- ٣٥ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :جھاز تنظيم النقل بالقاھرة الكبري
عنـــــــوانھا  :ش النصر – مدينة نصر  -القاھرة
التليــــــفون ٢٢٦٢٤٤٤٤ :
الفاكـــــــس ٢٢٦٢٤٤٤٤ :
جھـــة األشراف  :وزارة النقل
رئيس مجلس اإلدارة  :مھندس  /سيد محمد متولي
النشـاط الرئيـسي :
 تنظيم وتخطيط ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقلبالقاھرة الكبري .
عــدد العاملـين ١٣ :عامل

- ٣٦ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :الھيئة القومية للتأمينات االجتماعية ) صندوق العاملين بقطاع األعمال العام
والخاص(
عنـــــــوانھا  ٣ :ش األلفي  -القاھرة
التليــــــفون ٢٥٩١٥٤٢١- ٢٥٩١٧٠٤٩ – ٢٥٩١٥٤٢٢ :
الفاكـــــــس ٢٥٩١٢٤٥٣ :
جھـــة األشراف  :وزارة التضامن اإلجتماعي
رئيس مجلس اإلدارة  :األستاذ  /سامي عبد الھادي
النشـاط الرئيـسي :
 التغطية التأمينية الشاملة للعاملين بقطاعي األعمال العام والخاص .عــدد العاملـين  ١٦٣٨١ :عامل

- ٣٧ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :الھيئة القومية للتأمينات االجتماعية ) صندوق العاملين بالقطاع الحكومي (

عنــــــــوانھا  ٥ :ميدان الظوغلي – القاھرة
التليــــــــفون ٢٧٩٢٦٤٥٣ - ٢٧٩٢٣٧٨٢ – ٢٧٩٤٤٧٦١ – ٢٧٩٤٣٦٩٣ :
الفاكــــــــس ٢٧٩٥٧٧٦٣ :
جھــــة األشراف  :وزارة التضامن اإلجتماعي
رئيس مجلس اإلدارة  :األستاذ /محمد سعودي قطب
النشــاط الرئيسي :
 التغطية التأمينية الشاملة للعاملين بالقطاع الحكومي .عــدد العاملــين ١٢٤٩٩ :عامل

- ٣٨ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــئة  :صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العھد
عنـــــوانھا  :القرية الذكية مني ٨٤ – ١٥ب الكيلو  ٢٨طريق مصر إسكندرية الصحراوي
التليـــــفون ٢٥٧٨٣٤٦٤ - ٢٥٧٨٣٤٥٦ :
الفاكـــــس ٢٥٧٥٨٦٤٥ :
جھــة األشراف  :وزارة المالية
مــديرعــام  :األستاذة  /سماء صادق
النشاط الرئيسي :
 القيام بعمليات التأمين علي أرباب العھد .عـدد العاملـين  ٢٣ :عامل

- ٣٩ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــــئة  :بنك ناصر االجتماعي
عنـــــــــوانھا  ٣٥ :ش قصر النيل – القاھرة
التــليـــــــفون ٢٣٩٣٢١١٣ - ٢٣٩٢٢١٢٦- ٢٣٩٢٤٤٨٤ :
الفاكـــــــــس ٢٣٩٢١٩٣٠ :
جھـــــة األشـراف  :وزارة التضامن اإلجتماعي
رئيـس مجلـس اإلدارة  :األستاذ  /محمد شومان
النشـــــاط الرئيسي :
 ترسيخ التكافل االجتماعي  ،والقيام باألنشطة المصرفية واالستثماريةوإدارة التركات الشاغرة )بيت المال( .

عـــدد العاملـــين  ٢٠٧٢ :عامل

- ٤٠ -

البيانات األساسية
أسم الھيــــئة  :الصندوق الحكومي لتغطية األضرار الناتجة عن حوداث
مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع
عنــــــوانھا ١٠ :ش األلفي تقاطع شارع عماد الدين – عمارة آخر ساعة
التــليــــفون ٠١٠٠٢١٩٨٧٢ - ٢٥٧٧٥٧٣٩ - ٢٥٧٧٥٧٢٤ :
الفاكــــــس ٢٧٧٧٥٧٣٩ :
جھــة األشـراف  :الھيئة المصرية للرقابة علي التأمين
رئيس مجلس اإلدارة  :األستاذ  /محسن إسماعيل علي
النشــاط الرئيسي :
 تغطية األضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمھورية مصرالعربية في الحاالت األتية :
 عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث عدم وجود تأمين علي المركبة لصالح الغير حاالت إعسار شركات التأمين كليا أو جزئيا-

الحاالت األخري التي يصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھيئة العامة للرقابة المالية

عــدد العاملــين  ١٣ :عامل

- ٤١ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :المؤسسة العالجية بالقاھرة
عنـــــــوانھا  ٩٨٩ :ش كورنيش النيل  -مصر القديمة  -القاھرة
التليــــــــفون ٣٦٨١٣٢١ - ٣٦٨١٥٦٩ :
الفاكــــــــس ٣٦٤٥٧٦١ :
جھــــة األشراف  :محافظة القاھرة
رئيس مجلـس اإلدارة  :األستاذ الدكتور /عالء عوض
النشــاط الرئيــسي :
 توفير فرص العالج والرعاية الصحية للمواطنين بأسعار إقتصادية بالمجانعـــدد العاملــين  ١٣٣ :عامل

- ٤٢ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــــئة  :المؤسسة العالجية باإلسكندرية
عنــــــــوانھا  :عمارة برج الثغر  -ش صفية زغلول  -اإلسكندرية
التليــــــــفون ٠٣/ ٣٩٢١٤٣٧ - ٣٩١٥٩٣٦ :
الفاكـــــــــس ٠٣/٤٩٢١٤٣٦ :
جھـــــة األشراف  :محافظة اإلسكندرية
رئيس مجلــس اإلدارة  :الدكتور  /عمر األبراشي
النشــاط الرئيــسي :
 توفير فرص العالج والرعاية الصحية للمواطنين بأسعار إقتصاديةبالمجان

عــدد العاملـــين  ٢٢ :عامل

- ٤٣ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :الھيئة العامة للتأمين الصحي
عنـــــــوانھا  ١ :ش أبو المحاسن  -منشية البكري  -القاھرة
التليـــــــفون ٤١٩١٤٩٥ – ٤١٩٠٨٧٣ -٢٤١٩٠٧١٣ :
الفاكـــــــس ٢٩٠٩١٩٨ :
جھـــة األشراف  :وزارة الصحة والسكان
رئيس مجلس اإلدارة  :األستاذ الدكتور /علي حجازي
النشــاط الرئيـسي :
 التأمين الصحي علي العاملين بالدولة والقطاع العام والخاص وطالبالمدارس والجامعات .
عــدد العاملــين  ٧٧٩٢٩ :عامل

- ٤٤ -

البيانات األساسية

أسم الھيـــــئة  :األوقاف المصرية
عنــــــوانھا  ١٠٩ :ش التحرير  -ميدان الدقي  -جيزة
التليــــــفون ٠١٢٢٦٥٩٠٧٥٤ - ٧٦١٤٨٠٦ – ٧٤٩٧٧٢٨ – ٣٣٣٨٤٥٨١:
الفاكـــــــس ٣٣٥١٣٢٧ – ٣٤٩٨٥٦٦ :
جھـــة األشراف  :وزارة األوقاف المصرية
رئيس مجلس اإلدارة  :الدكتور /احمد عبد الحافظ
النشـاط الرئيـسي :
 إدارة وإسBBتثمار أمBBوال األوقBBاف لتعظBBيم العوائBBد منھBBا وتنفيBBذ شBBروط الوقفيBBةوتنميBBة مBBال الوقBBف اإلسBBالمي لصBBالح الBBدعوة ولعمBBارة المسBBاجد وتحسBBين
وضع األئمة .

عــدد العاملـين  ٥٤٤٨ :عامل

- ٤٥ -

البيانات األساسية
أسم الھيـــــئة  :المؤسسة العالجية بالقليوبية
عنــــــوانھا  :مديرية الشئون الصحية محافظة القليوبية
التليــــــفون ٠١٣ /٢١٥٦٩٩٩ -٢١٥٧٦٨٦ – ٢٣٢٠٧٤٣ :
الفاكـــــــس ٠١٣/٢١٥٦٩٩٩ :
جھـــة األشراف  :محافظة القليوبية
رئيس مجلس اإلدارة  :الدكتور  /محمد الشين
النشـاط الرئيـسي :
 -توفير فرص العالج والرعاية الصحية للمواطنين بأسعار إقتصادية وبالمجان

عــدد العاملــين  ٥ :عامل

- ٤٦ -

البيانات األساسية
أسم الھيـــــــئة  :إتحاد اإلذاعة والتليفزيون
عنــــــــوانھا  :ماسبيرو كورنيش النيل  -القاھرة
التليــــــــفون ٢٥٧٦٧١٤١ – ٢٥٧٨٩٥٨٥ - ٢٥٧٦٤٨٠٣ :
الفاكــــــــس ٢٥٧٨٢٢٩٥ - ٢٥٧٧٣٤٤١ :
جھــــة األشراف  :وزارة اإلعالم
رئيس مجلس اإلدارة  :األستاذ  /إبراھيم العراقي
النشـاط الرئيـسي :
 اإلعالم والقيام بإنتاج األعمال الفنية الضخمة . -تسويق البرامج التليفزيونية واإلذاعية .

عــدد العاملــين  ٣٧١٨٣ :عامل

- ٤٧ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :المعھد القومي لإلدارة
عنـــــــوانھا  ١٣ :ش صالح سالم وزارة الدولة للتنمية اإلدارية – العباسية  -القاھرة
التليـــــــفون ٠١٠١٨٩٨٠٦٨ - ٢٤٠٠٠٢٣٦ :
الفاكـــــــس ٢٢٩١١٢٣٤ :
جھـــة األشـراف  :وزارة التخطيط والمتابعة واألصالح اإلداري
رئيس مجلس اإلدارة  :المھندس  /حسام راغب
النشاط الرئيـسي :
 تقديم الخدمات اإلستشارية والبحثية ودعم أنشطة التنمية اإلدارية تحقيق التنمية البشرية وتنمية المھارات اإلدارية نشر ثقافات تطوير أداء المنظمات الحكومية بما يواكب المتغيرات الدولية -تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي في مجاالت التنمية البشرية والتكنولوجيا

عــدد العاملـين  ٥٧ :عامل

- ٤٨ -

البيانات األساسية
أسم الھيــــــئة  :الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
عنـــــــوانھا  ٥ :ش محمود المليجي متفرع من امتداد رمسيس الحي السادس م نصر
التليـــــــفون ٠١٢٢٤٨٢٤٨٥٤ - ٢٢٦١٩٢٨٤ – ٢٢٦١٩٤٧١ :
الفاكـــــــس ٢٤٠٠٨٥٥١ :
جھـــة األشـراف  :رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس اإلدارة  :األستاذة الدكتورة المھندسة  /يوھنسن عيد
النشـاط الرئيـسي :
 إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة المؤسسات التعليمية بالتنسيق معأجھزة الدولة المعنية
 تحليل البيانات والمعلومات ومعالجتھا إحصائيا وعرضھا علي قطاعاإلعتماد بالھيئة وإصدار شھادات اإلعتماد
 نشر كل ما يستجد عالميا في مجال تحديث معايير ومؤشرات الجودة نشر التقارير عبر الموقع اإللكتروني للھيئةعــدد العاملـين ١١٠ :

- ٤٩ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :صندوق التصنيع وإنتاج السجون
عنـــــــوانھا  ٥ :ش شنن بالقللي – القاھرة
التليـــــــفون ٢٥٧٤١٨٧١ -٢٥٧٧٧٩٨٣ :
الفاكـــــــس ٢٥٧٥٥٦٦٤ :
جھـــة األشـراف  :وزارة الداخلية
رئيس مجلس اإلدارة  :لواء  /حسن السوھاجي
النشـاط الرئيـسي :
 تصنيع أثاثات ومنتجات آخري وتسويقھا .عــدد العاملـين  ١٨٠٠ :عامل

- ٥٠ -

البيانات األساسية

أسم الھيــــــئة  :جھاز الخدمات العامة للقوات المسلحة
عنـــــــوانھا  :عمارة  ٢٣يوليو ميدان العباسية  -القاھرة
التليـــــــفون ٢٦٨٤٨٧٧٥ - ٢٤١٤٨٣٢٥ - ٢٦٨٥٨٠٧٢ :
الفاكــــــــس ٢٦٨٥٦١١٩ :
جھـــة األشـراف  :وزارة الدفاع
رئيس مجلـس اإلدارة  :لواء اركان حرب  /عبد المرضي غريب عبد السالم
النشـاط الرئيــسي :
 مزاولة األنشطة االقتصادية ) التجارة  -اإلنتاج  -االستثمار ( .عــدد العاملـــين  ٨٣٠ :عامل

- ٥١ -

البيانات األساسية

أسـم الھيــــــئة  :العامة للتنمية السياحية
عنـــــــوانھا  ٢١ :ش الجيزة – برج النيل اإلداري الدور السابع أمام حديقة الحيوان
التليــــــــفون ٣٣٥٦٩٧٤٠ - ٣٥٧٠٣٤٩٨ – ٣٥٧٠٣٤٩٠ :
الفاكــــــــس ٣٥٦٩٠٧٤٠ - ٣٥٧٠٣٤٩١ :
جھـــــة األشراف  :وزارة السياحة
رئيس مجلـس اإلدارة  :األستاذ  /سراج الدين سعد
النشــاط الرئيـسي  - :تنمية المناطق السياحية والرقابة علي المنشآت السياحية والفنادق.
 إصBBBدار الموافقBBBات المبدئيBBBة للمشBBBروعات السBBBياحية بمنBBBاطق التنميBBBةالسياحية.
عـــدد العاملــين  ٣٧٦ :عامل

- ٥٢ -

