
  ٢٠١٦لعام  المستقبلیة الخطةمشروعات  و ٢٠١٥خالل عام الشالتین  فيتمت  التيمشروعات : أوال 
  
  

  ٢٠١٥خالل عام الشالتین  فيتمت  التيمشروعات : أوال 
  

 ) أزھري –عام ( -:قطاع التعلیم  -١
 ٢٠١٥الخدمة  ااألساسي بمنطقة العالي وتم دخولھ للتعلیميمدرسه بالشالتین  إنشاء تم - -
 ) وإعداديثانوي عام ( مدرسه بمدينه الشالتین  )٢(عدد  تم إنشاء -
  بالمدرسة االبتدائیة المشتركة  فصول إنشاءجاري  -
 معھد الفتیات عن البنین بالشالتین  لفصلوذلك  أزھريمعھد  إنشاءجاري  -

 
  -:قطاع الطرق  -٢

  المدينةكم طريق رئیسي بمدخل  ١٥تم رصف طريق بطول  -
  بالمدينةطرق داخلیه  كم  ٢٠تم رصف طريق بطول  -
كم وجاري رصف طريق  ٢١بطول  المدينةابرق احدي توابع  – الجاھلیةتم رصف طريق يوصل ما بین منطقه  -

 كم  ٨بطول 
  

 -: اإلسكانقطاع  - ٣
  وقراھا بالمدينةعلي المستحقین من المواطنین  إسكانوحده  ١٠٢تم توزيع عدد  -
 بدو بمدينه الشالتین  إسكانوحده  ١٥٠د عد إنشاءجاري  -
رسي حمیره  وجاري م بقريةوحده ) ٢٠(ابرق وعدد  بقريةوحده توطین ) ٤٢(عدد  إنشاءتم االنتھاء من  -

 مرسي حمیره  بقريةوحده ) ٢٠(عدد  إنشاء
 اجتماعي بمدينه الشالتین  إسكانى عماره سكنیه ) ١٥(عدد  إنشاءجاري  -

  -: الصحةقطاع   - ٤
 المستشفي المركزي بالشالتین  كفاءةورفع  تأھیل أعادهجاري  -
 مرسي حمیره  بقرية الصحیة الوحدة كفاءةجاري رفع  -
  

 -:قطاع میاه الشرب  - ٥
 يوم /٣م ٣٠٠٠ بطاقةتحلیه  محطة إنشاءجاري  -
 كم  ٦٧شبكه میاه رئیسیه وفرعیه طولھا  -
 برافع المیاه  ٣م١٠٠٠٠سعه  حرسانيخزان  إنشاءجاري  -
 بدو بابرق  إسكانوحده  ٤٢تم توصیل شبكه میاه لعدد  -
 ابرق  لقرية التابعةسعفه  أبودورات میاه بمنطقه ) ٥( إنشاء -
 بالشالتین  االجتماعیةالزھراء بالشئون  بوحدةشبكه المیاه والصرف الصحي  أعمال صیانة -
 بالشالتین  االجتماعیةشبكه المیاه  بمركز االغاثه  بالشئون  أعمال صیانة -

  
   -:قطاع الكھرباء 

وحده تولید كھرباء قدره ) ٤(میجا  وكذا عدد  ١.٥قدره  جديدةكھرباء  بوحدةكھرباء الشالتین  محطةدعم تم  -
 ) میجا  ١.٧( الواحدة

 ساعة /ك و ١٠٠تولیه كھرباء قدره  بوحدةمرسي حمیره وابرق  قريةمن  كلدعم  -
 تیار  بوحدةالشالتین  ثقافةدعم قصر  -
 ) العامةمرسي حمیره لالناره  –ابرق ( لكل من مدينه الشالتین وقري  أناره أعمده -
  الشمسیة بالطاقةوذلك لالناره  المتجددة للطاقةتم تخصیص ارض  -
 م ط  ٣٧٥٠توصیل الكھرباء بمدينه الشالتین بطول  -

 
   -: األوقافقطاع 

 بابرق  الجاھلیةمساجد بمدينه الشالتین وكذا استكمال مسجد  ٣عدد  إنشاءجاري  -
 

   ماعیةقطاع الشئون االجت
 بالمدينةمركز التكوين المھني  إنشاءجاري  -
 مرسي حمیره وابرق  قريةوحده اجتماعیه بكل من  إنشاءجاري  -

  



   -: والرياضةقطاع الشباب 
  بالنادي الرياضي بالشالتین وكذا ملعب مفتوح بابرق  إداريمبني  إنشاءجاري  -

  
   -: الثقافةقطاع 

 بمدينه الشالتین مزود بمسرح وسینما  الثقافةقصر  إنشاءتم  -
  مرسي حمیره وابرق  قريةبكل من  ثقافةقصر  إنشاءجاري  -

   -: اإلعالمقطاع 
 بالكامل بمدينه الشالتین مزود بالقاعات وتم تجھیزه لإلعالممركز  إنشاءتم  -

 
  - : والحماية األمنقطاع 

  المدينةنقطه مرور شمال وجنوب  إنشاءجاري  -
 مرسي حمیره  بقرية إطفاءنقطه  إنشاءجاري  -

 
  -: البیئةقطاع تحسین 

 بالشالتین  الدولیة الحديقةتم االنتھاء من استكمال سور  -
 ولودر القمامةلنقل  سیارة) ٢(بعدد  المدينةتم دعم  -
  طبیةمحارق  إنشاءجاري  -

 
  -:في مجال التدريب 

وتم تدريب   المتعددة اآلليتم االتفاق مع وزاره االتصاالت وقامت بعقد دورات تدريبیه في مجاالت الحاسب  -
 بنادي التكنولوجیا  أشھرفي مده ثالث ) ٤٥٣(
 

   والسمكیة الحیوانیة الثروةو  الزراعةقطاع 
 ماشیه ما بین غنم وماعز رأس ٢١٠٥وتم توريد عدد  الزراعةتم التنسیق مع وزاره  -
 احتیاجا  األشد واألسروالمطلقات  األراملتم توزيعھا علي   -
 لعلیقه الخضراءوحده استنبات شعیر وذلك لتوفیر ا ٣توريد عدد  -
 متر مكعب  ٣٥آمن متر تسرف  ١٥٠الشالتین عمق البئر بئر میاه بوادى حوضین جنوب مدينة ) ٢(تم حفر عدد   -
 فدان بالمنطقة١٠٠لمساحة تم فرد شبكات   -
    متر  ٤٥متر تسرف آمن  ١٣٠بئر بمنطقة وادى ديف بقرية أبرق بعمق  )٢(تم حفر عدد  -

 فدان ١٠٠فرد شبكات لزراعة  
 صوبه  ١٠وتم زراعه صوبه زراعیه  ٣٠تم توريد عدد   -
 منھا  واالستفادةللتشغیل  األسماكئدي جمعیه صا إليمركب صید وتم التسلیم  ٣٠تم توريد عدد   -
 منھم  االستفادةبمناطق ديف ووادي حوضین وجاري  أبار أربعه) ٤(تم حفر  -

  
  ٢٠١٦لعام  المستقبلیة الخطةمشروعات  -:ثانیا 

  
 توصیل الكھرباء بمدينه الشالتین  أعمالاستكمال  -١
  المدينةاستكمال تخطیط وتنظیم  -٢
  الرئیسیة  المدينةمظالت بشوارع  إنشاء -٣
 دورات میاه  وإنشاءبالشالتین  الدولیة بالحديقة تكافیتريا إنشاء -٤
 مرسي حمیره  بقرية إداريمجمع خدمي  إنشاء -٥
                         مرسي حمیره  بقريةدار مناسبات  إنشاء -٦
 المدنیه بالشالتین  الحمايةمبني  وصیانةترمیم  -٧
 المدنیه بالشالتین  الحمايةسور لمبني  إنشاء -٨
 سور لمبني المرور بالشالتین إنشاء -٩

 


