
  ٢٠١٥واملتوقعه  ٣١/١٢/٢٠١٤حىت  ١/١/٢٠١٤ملخص االجنازات باملدينه من 
  مالحظات  التكلفه بااللف جنيه  االنجازات

  ـ : الطرق اوالً 
  تخطيط وتنظيم شارع المستشفى  -
  م حزام تقسيم حى الصفا١٥ط بعرض / م ٣٥٠٠فتح وتمهيد  -
  ط /م٧٥٠٠منطقه البحريه بطول والشارع الرئيسى بال ٩تركيب بردورات وانترلوك بشارع  -
  والمنطقه البحريه ٢٧؛٦٦؛١٣( سم بشوارع ٥رصف طبقه اولى بسمك  -
  اذدواج مدخل المدينه من ناحيه طريق ادفو  -
  طبقة اساس لشوارع المنطقه البحريه وبعض الشوارع الشوارع بالمدينه -
  بوصه١٢-٦-٤وعديات باقطار   P.v.cمن ***** عمل  -

  
٤٣٦٩٢٤٨  

ى العمليه اجمال
بتكلفه 

١٠٩٨٤٣٩٦  

  ـ : المياه والصرف ثانيًا 
  والمنطقه البحريه وشارع السوق التجارى  ٦٤توصيل خطوط مياه لتغذيه شارع  -
  ٤١عمل وصله من الخزان الرئيسى بشارع  -
 وحده  ١٠٤٤توصيل شبكة مياه السكان الشباب لعدد  -
 السكان الشباب) بيارات (انشاء شبكة صرف  -
  يوم  /  ٣م/٣٠٠٠تهاء من خطى الراجع والتغذيه للمأخذالبحرى لمحطة تحليه قدرة االن -

  
٨٥٠٠٠٠  

  
  مديريه االسكان
  مديرية االسكان

من بنك  ٩٥٠٠٠٠٠
  االسكان

  

  ـ: ثالثًا الكهرباء 
  عمليه توصيل تيار كهربائى واناره عامه : اوال  

  وحدة اسكان شباب  ٢٤٠توصيل التيار الكهربائى لعدد  – ١
  توصيل تيار واناره عامه لشارع التموين  -٢
   ٤٨وبين االزهرين وشارع ١٩اناره عامه لشارع  -٣
   ٩رفع واعادة تركيب كشك كامل بالمحول من المنطقه البحريه الى شارع  -٤
  عامود اناره  ٢٣٠تركيب عدد  -٥

  عمليه مد كابالت جهد متوسد وتيار كهربائى :ثانيا 
  ه معظم مناطق المدينه مد حلقه جهد متوسط لخدم -١
 أ . ف . ك  ١٠٠٠محول قدرة  ١تركيب عدد   -٢
 أ. ف . ك  ٥٠٠محول قدرة  ٣تركيب عدد  -٣
 ٢٧؛٦٠؛٤١؛٣٠أ بشارع . ف . ك  ٥٠٠محول قدرة  ١رفع واعادة تركيب عدد  -٤

 خليه خروج بلوحه الكهرباء  ٢تركيب عدد  -٥
  ميجا للواحده ١.٩ماكينه كهرباء قدرة  ٢تبرع بعدد : ثالثا

  أ لتوابع قرى المدينه . ف . ك  ١٠٠مولد كهرباء قدرة  ٥توريد وتركيب عدد : رابعا 

  
٢٥٤٨١٢٢.٠

٠  
  
  
  
  
  

٥٦٨٠٨٣٠.٠  
  
  
  
  
  

تبرع من منجم السكرى 
  من المحافظه 

  



  
  

  واملتوقعه ٣١/١٢/٢٠١٤حىت  ١/١/٢٠١٤من  باملدينةملخص االجنازات 
باالضافه اىل ما يستجد من )  ١١٦٦٧٣٤.٠٠( عمليه االعمال السنويه بامجاىل تكلفه  -

  :اعمال وبيانها كالتاىل 
  

  مالحظات  التكلفه بااللف جنيه  االنجازات

    ٢٥٥٢١.٣٥  انشاء مظالت للموقف  

    ١٣٨٩٢١.٠٠  رفع كفاءة  االستراحات

    ١٨٥١٢٢.٠٠  مشربيه بقرية الشيخ الشاذلىانشاء 

    ١٣١٥٧٢.٧٥  رفع كفاءة مشربيه بقرية الشيخ الشاذلى 

    ١٨٣٥١٢.٠٠  رفع كفاءة المجلس القروى بابو غصون 

      ما يستجد من اعمال 

  
  خدمات اخرى 

  افتتاح مكتب للشهر العقار بالمدينه  -١
  يوم الواحد تعاقد هيئة التأمين الصحى مع مستشفى جراحات ال -٢
  انهاء اجراءات تركيب محول الكهرباء لمبنى التأمينات االجتماعيه بالمدينه  -٣
  
  
  

 


