
 ٢٠١١عام  الوحدة احمللية ملدينة سفاجا إجنازات

   -:فى قطاع الكھرباء  -١

تعتبر أعمال الكھرباء من أھم المشروعات التى يقوم بتنفیـذھا قسـم الكھربـاء بالمدينـة سـواء مـن اعتمـادات 

  -: الخطة االستثمارية أو من التمويل الذاتى ز فیما يلى بیان باإلعمال التى تمت 

  تم تدعیم بعض المناطق بأعمدة كھرباء  -

  بجوار مشغل الفتیات  ·

  خلف بنك القاھرة باألشغال العسكرية  ·

  ١شارع المیمون بمنطقة الكیلو ·

  :أعمال جارى تنفیذھا  -

  إحالل وتجديد أعمدة الشارع الرئیسى من میدان المیناء  ·

  إحالل وتجديد أعمدة الشارع الخلفى بسفاجا البلد  ·

  م كابل ألمونیوم بمناطق متفرقة بالمدينة ) ١٥٠٠(ى تركیب جار ·

   -:فى قطاع الطرق  -٢

قطاع الطرق بالمدينة ھو القطاع الذى تولیه اإلدارة االھتمام األكبرلمـا لـه مـن تـأثیر إيجـابى وحیـوى 

  -:على جمیع المشروعات التى تنفذ بالمدينة وأھم األعمال التى أنجزت فى ھذا القطاع ھى 

انتھاء من شبكة الصرف الصحى بالشارع الرئیسى وعمل الوصالت الفرعیة ووصـالت المنـازل وتـم رصـفه تم  -

  .وأفتتاحه 

  .كم  ٢االنتھاء من رصف الشوارع بحى الھدى بطول  -

  .جارى الرصف لمنطقة األشغال  -

  -:فى قطاع المشروعات  -٣

   -:أستكمال المشروعات الجارى إنشاؤھا من اعتمادات الخطة االستثمارية وھى  ·

  .المرحلة الثانیة من مراكز إعداد وتدريب الفتیات -

  .المرحلة الثانیة من مبنى دار المغتربات  -

   -:مشروعات جديدة جارى إنشاؤھا من التمويل الذاتى وھى  ·

  إنشاء موقف األقلیم الجديد -

  توسعات بمسجد الخلفاء الراشدين بسفاجا  -

  جارى محالت تجارية بقرية الحجاج  -

  فصول بمدرسة الحسین بن على  ٣إنشاء عدد  -

  -:مشروعات الصرف الصحى بمدينة سفاجا  -٤



تحـت إشـراف الھیئـة القومیـة لمیـاه  ٢٠١١تم البدء فى مشروع الصرف الصحى بسفاجا منـذ فبرايـر 

وتنفیذ شركة المشروعات الصناعیة والھندسیة وجارى االنتھاء من المشروع  الشرب والصرف الصحى

  .حالیا وتشغیل الشبكة بالمدينة 

   -:مكونات المشروع 

خطوط االنحدار وتم تنفیذ المخطط منھا منطقة سـفاجا البلـد ومنطقـة االشـغال ومنطقـة مجلـس  -١

  .المدينة 

نتھاء من إنشائھا جمیعـا وجـارى تركیـب المعـدات عدد محطات رفع تم اال ٣يوجد  -:محطات الرفع  -٢

  .المیكانیكیة لھا 

  .للمرحلة األولى من المشروع المزمع تشغیله % ١٠٠خطوط الطرد تم تنفیذھا بنسبة  -٣

  وجارى تركیب المعدات المیكانیكیة % ١٠٠محطة المعالجة تم تنفیذھا بنسبة  -٤

   -:مشروع محطة تحلیة میاه البحر األحمر  -٥

يومى بمدينة سفاجا لسد العجـز بمیـاه الشـرب بالمدينـة  ٢م٦٠٠٠رى تنفیذ ھذا المشروع إلنتاج جا

مصـنع صـقر للصـناعات ( وتقوم بتنفیذه وتمويله الھیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحى وتنفیـذ 

  )٣١/١٢/٢٠١١المتطورة وجارى االنتھاء من المشروع 

   -:قطاع التراخیص  -٦

  المحالت تراخیص  -:أوال 

توصـیل  –مطعـم  –مقھـى  –تجاريـة ( م أعتماد جمیع طلبات المواطنین من تراخیص المحالت بجمیع أنواعھا ت

  )كھرباء 

  تراخیص المبانى  -: ثانیا 

يشھد قطاع اإلسكان فى الفترة الحالیة إقباال كبیرا على المبانى والتراخیص وكانت األعداد الصـادرة فـى ھـذا 

   -:الشأن كآالتى 

٧

-

 

ق

   -:طاع المرافق 

تم تقديم طالبات بشان توصیل كھرباء من المواطنین وتـم مراجعتھـا والمعاينـة علـى الطبیعـة وتـم -١

  .ملف كھرباء ) ٨١(استیفاء جمیع المستندات وعددھم إنھاء جمیع الملفات وتسلیمھا للمواطنین بعد 

تم تقديم ملفات بشان توصیل میاه من المواطنین وتم مراجعتھا والمعاينة على الطبیعة وتم إنھـاء  -٢

  .ملف میاه ) ٣٤(جمیع الملفات وتسلیمھا للمواطنین بعد استیفاء جمیع المستندات وعددھم 

 الصادرة الواردة البیان م

 ١٠٩ ٧٩ تراخیص مبانى ١

 ٦٦ ٧٥ بیانات الصالحیة ٢



  

  

  

  المناطق العشوائیة فى مدينة سفاجا

أسم 

 المنطقة

المساحة 

 ٢م

عدد 

 السكان
 مطورة

تحت 

 التطوير

غیر 

قابلة 

 للتطوير

مطلوب 

 إزالتھا

 لھا اعتماد مالي

 صحة تعلیم كھرباء میاه
صرف 

 مخصص صحي
جھود 

 ذاتیة

سفاجا 

 البلد
١٤٧٩٥ ٧٩٤٣٢١ - 

تحت 

 التطوير

مطلوب إزالة جزء 

منھا وھو منطقة 

 زرزارة

- - T T T T جارى 

 - ١٣٨٧٥ ٣٤٤٢٤٩ األشغال
تحت 

 التطوير
- - - T T T T جارى 

  

  مراكز المعلومات في مدينة سفاجا

 م
مراكز 

 المعلومات

عنوان 

 المركز

رقم 

 التلیفون

المدير المسئول 

 عن المركز

عدد العاملین 

 بالمركز

عدد أجھزة الحاسب 

 االلى
 معدات فنیة

 إناث ذكور
أقل من 

p4 

أعلى من 

p4 
 طابعة

ماكینة 

 تصوير

١ 
مركز معلومات الوحدة 

 المحلیة لمدينة سفاجا
٣٢٥١٢٢٨ 

عبد الجابر / أ

 حسان عید
٢ ----  ٤ ٢ ١  ----- 

  

  مقاھي وشركات االنترنت في مدينة سفاجا

 م
شركات / مقاھي 

 ISPاالنترنت خدمة 
 العنوان

المدير 

 المسئول

 عدد العاملین
مقاھي 

 االنترنت

شركات تقدم خدمة 

 إناث ذكور ISPاالنترنت 

 سمیر عبد الحكیم  ١

الشارع الخلفي 

مجلس  –

 المدينة 

سمیر عبد 

 الحكیم
١  ----  -----  ------ 



  

  البنوك في مدينة سفاجا

 أسم البنك 
القطاع  المركز

 المالك

رقم 

 التلیفون

 مدير البنك
 العنوان

 فرعى رئیسي 

 ناجى محمد إبراھیم ٣٢٥١٢٤٨ حكومي فرعى - بنك مصر
الشارع 

 الرئیسي

 طارق محمد حسین ٣٢٥٠١٢٤ حكومي فرعى - القاھرةبنك 
الشارع 

 الرئیسي

البنك 

 األھلي 
 إبراھیم محمود أحم ٣٢٥١٢٩٣ حكومي فرعى -

الشارع 

 الرئیسي

 يوسف محمد يوسف ٣٢٥٠٢٥١ حكومي فرعى - بنك ناصر 
الشارع 

 الرئیسي

 ٣٢٥١٢٦٣ حكومي فرعى - بنك التنمیة 
عبد الوھاب محمود عبد 

 الوھاب

الشارع 

 الرئیسي

بنك 

 اإلسكندرية 
 إيھاب طه محمد ٣٢٥١٥٥٢ حكومي فرعى -

الشارع 

 الرئیسي

  


