
  

  

  

  

  

بالشوارع التي تم رصفھا ... LEDبكشافات / عامود أناره) ١٩٤(عدد  –تم تركیب  -١
  . )جنیھ ١.٥٦٣.٦٠٠( بمبلغ  بالمدینة  مختلفةبمناطق 

 )%٧٥(واالتفاق علي تشغیل  لتولید الكھرباء والمتجددة ةالجدید الطاقة محطةتم افتتاح  -٢
 . من العمالة من شباب المدینة

ھا لــ ــاري تعلیتــوج ، میجاوات) ٢٥( بطاقة ة بالشبكة الموحدة للكھرباءلمدینتم ربط ا -٣
لتناسب الضغط العالي  ،مدینة دیث كابالت الكھرباء بالوجاري أیضا تح ،میجاوات )٤٠(

 .في حالھ األعطال  وھي التوربینات ةمع توافر طاقھ بدیل، للشبكة 
  

  

 بمبلغ )"مة ، والجدیدة ، تجمع المدارسالمعاشات القدی" طقتم رصف منا -١
 ).جنیھ١١.١٥٦.٩٢٩(

 ).كم٣٥( أطوالبإجمالي  لتشمل معظم المدینة  ، جاري طرح أعمال رصف أخري -٢
المحافظ  /السید الوزیر ةمخاطب ،" تقسیم النخیل"  الشوارعتم االنتھاء من تحدید  -٣

 . للمواطنین األراضيلتسلیم   المساحةلتكلیف مكتب ھندسي خاص بأعمال 

 

  

بمبلغ (" سمیري ، البرقوقيال، حراجیة ال"  طقابمن –المیاه  ةتم تجدید شبك :میاه  -١
 . )جنیھ ٥٤٨.٠٠٠

 
 .بالمدینة  مختلفةلمناطق "ف صحيصر"جاري استكمال وصالت منازل  :صرف صحي -٢

م وما سوف يتم ٢٠١٥بيان باإلجنازات خالل العام املايل 
  بالقطاعات املختلفة...   م٢٠١٦خالل عام  تنفيذه

  :قطاع الكھرباء

  الطرقرصف قطاع 

  المرافققطاع 



 
 : علي توصیل الغاز الطبیعي الموافقةتمت  :غاز طبیعي  -٣
 ".وحدة ، العبور ٤٨٠وحده، الـ  ٢٥٣الـ، عمارات أبو النصر" لمناطق  -
 ".رات مبارك ، وعمارات الكھرباءعما"وجاري أعمال التوصیل لـ -
تمھیدا  المحلیةللوحدة  المملوكة"  إليللمخبز النصف " وجاري توصیل الغاز أیضا  -

 .الفتتاحھ

 

 

مخبز ) ٢( عددوجاري افتتاح  ،مخبز إفرنجي ) ٢(بز بلدي، وعددمخ) ٢(عدد –تم افتتاح  -١
 .إفرنجي 

 .بدالین جدد بمناطق مختلفة ) ٥(عدد تم استالم المستندات لتعیین  -٢
 .بطاقة تموینیة جدیدة) ٣٨٠(عدد تم إصدار  -٣
بالكارت  نصرف من المحطاتتم تطبیق منظومة الموارد البترولیة الجدیدة ، وربط الم -٤

 .الذكي
تعلیمات ل وذلك طبقا ، ةبأسعار مخفض ستراتیجیةاإللبیع السلع ) معرض(افتتاح مجمع  تم -٥

  .رئیس الجمھوریة/ السید

  

  

لتحسین ) فیبر( ألیاف ضوئیة  لي كابالتمن كابالت نحاسیة إ التحتیة ةتم عمل إحالل للبنی -١
" وحدة ١٠٠الـبمناطق وجاري انتھاء العمل  ، بالمدینة األرضیةوالخطوط  ،) ADSL( ةخدم

 ".٦٠٨وعمارات الـ 
" ر خآوجاري افتتاح فرع ،  "رأس غارب"بسنترال ) TEDATA(تم افتتاح فرع خاص  -٢

 ".ةوحد ٩٦بعمارات الـ

 

  

  

  التموینقطاع 

  اإلتصاالتقطاع 



  

بالمدینة علي أعلي مستوي من التجھیزات  العامة الشركةمستشفي "تم االنتھاء من تجھیز -١
 المواطنین، ول ، رجال األعمالعن طریق شركات البتر )جاھزة لالستقبال المرضي(طبیة ال

 .نیھج) ٢.٨١٠.٠٠٠(  بتكلفھ تقدیریھ
 )٢م٤٥٠٠٠(علي مساحة  "تشفي رأس غارب المركزي الجدیدمس"جاري العمل بإنشاء  -٢

 .جنیھ) ملیون  ٩٠(  ةبتكلفھ تقدیری تقریباً 
وتم التعاقد  الذاتیةالعام الدراسي الجدید بالجھود  بدایةمع " للتمریض ةمدرس"  تم افتتاح -٣

 .للطلبة األغذیةلتورید " سجي"  ةمع شرك

  

  

لتوصیل من ا النتھاءوتم التنسیق مع جمیع المرافق ،  ةوحد )١٠٠٨(تم االنتھاء من  -١
 .م١/٤/٢٠١٦وتسلیمھا قبل 

وجاري إنشاء  ، للتسلیم جاھزة االجتماعيتابعة لإلسكان / وحدة )٤٩٦(من  تم االنتھاء -٢
 ) .ملیون جنیھ ٦٧(لفھ تقدیریھ  بتك  ) "صالة+ غرف ٣"جمیعھا  أخري ةوحد )١٠٠٠(

  
  
 "فاضل" مدرسة وصیانة، من قبل األبنیة التعلیمیة مدارس) ٣( عدد تم االنتھاء من صیانة -١

من قبل شركات  بعض المدارس صیانةوكذالك  )غرب بكر(من قبل شركة ) ج١٠٠.٠٠٠(بمبلغ 
 ).ج٧٥.٠٠٠(بمبلغ أخري 

والمعھد  یع المدارس بالمدینةع كفاءة جمورف، علي صیانة  المحافظ/ تم تصدیق السید -٢
وتم الترسیة علي  ئةورئیس الھی وزیر البترول /من قبل السید)ج٤.١٠٠.٠٠٠(بمبلغ  األزھري

 .من خالل الھیئة ) بترومنت (شركة 
صالح عوض هللا الصناعیة (بمدرسة -"للحاسب اآللي واإللكترونیات"تم افتتاح قسم  -٣

 )...المتقدمة
 .بالمدینة )ھندسة بترول( تم الموافقة علي إنشاء كلیة -٤
وا دوصع علي مستوي المحافظة  المركز األولمن المخترعین الصغار علي  )٣(حصول  -٥

 ).أیسف(من خالل برنامج  مستوي الجمھوریةللتصفیة علي 

  الصحةقطاع 

  اإلسكانقطاع 

  التعلیمقطاع 



والجمھوریة في قطاع  مراكز متقدمة علي مستوي المحافظةحصلت اإلدارة التعلیمیة بالمدینة علي  -٦
 ".وأعیاد الطفولة –وإلقاء الشعر  –المناھج  ةمسرح" 

  

 
 ).ملیون جنیھ ٣(  ةبتكلفھ تقدیری "ضيرأس غارب الریا" بنادي تم االنتھاء من حمامات سباحة  -١
 ).ملیون جنیھ ٣(  بتكلفھ تقدیریھ " مركز شباب الفتح " من ملعب  جاري االنتھاء -٢
 .)للشركة العامة للبترول(التابعین " ي النصر، نادي عامرناد ،نادي العاملین "جاري تطویر -٣

  

  

  

  بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة: 
 .من الحضانات الخاصة) ٣(عدد تم االفتتاح  -١
سن ، وتم اختیار م ، المحافظ/ بحضور السید  بالغردقة" المسن العالمي"تم االحتفال بیوم  -٢

 . وتكریمھم ومسنة مثالیین ،
 ).األم المثالیة( باختیارتم اإلحتفال  -٣
 .من المساعدات الشھریة الثابتة حالة) ٩٧(عدد تم ربط  -٤
 .مقدمة من قبل القوات المسلحة ، كرتونة لألسر التضامنیة ) ٦٠٠٠(عدد تم توزیع  -٥
 . )بسمة أمل -  الحیاةصناع (جمعیة رعایة ) ٢(عدد تم إفتتاح  -٦
 ".الكورشیھ ، وعمل الحليالخیاطة ، " كثر من دورة لتعلیم اتم إعداد  -٧
 االشتراك في العدید من المعارض  -٨

  . )السیاحي الممشى ( بالغردقةومعرض ،  )مرتین (بالقاھرة " دیارنا" معرض 

للرائدات الریفیات ، والتنمیة البشریة  بیةیوعمل دورات تدر "المرأة"تم االحتفال بیوم  -٩
 ).كمشروع(بعنوان  -رئیس الوزراء/ دوحملة توعیة بخصوص مبادرة السی

 ".ي للقضاء علي العنف ضد المرأةالیوم العالم" و" البیئة العالمي"تم االحتفال بیوم   -١٠
 ".يشاركي وانتخب" ومي للسیدات تم عمل مؤتمر لرفع الوعي الق  -١١
 .ھاداتبتكریم أوائل الش اإلحتفال -١٢

  الشباب والریاضةقطاع 

  االجتماعیةالشئون قطاع 



 .، وتوعیة المناطق العشوائیة" يسرطان الثد" حملة توعیة لمكافحة   -١٣
 )٢٠(ندوة ثقافیة عدد  )٦٠(عدد ندوة طبیة) ٦٠( عدد ندوة دینیة) ٤٨٠(عدد عمل   -١٤

 .ندوة سیاسیة
 . بطاقة تحقیق شخصیة معوق) ١٣(ر وتحری ،شھادة تأھیل ) ٤٣(عدد تم منح  -١٥
 . ألحد المعاقین ةتم تسلیم دراجة بخاری  -١٦
 ".المعاق العالمي" حتفال بیوم اإل -١٧

  

 

 ساسیة بأسعار مخفضة للمواطنینتم إفتتاح منافذ لبیع الخضر ، والفاكھة ، والسلع األ  ، 
 . ة لمنفذي لبیع اللحوم والدواجنباإلضاف

  

  

  بعد معاینة القوات المسلحة ، لموافقة األمنیةاجاري الحصول علي . 

  

 معمل تكریر للبترول(لعمل علیھا  االتفاقثمین بخصوص األرض التي تم تتم انعقاد لجنة ال( 
 )ملیون جنیة ٦.٠٠٠.٠٠٠(بمساحة والحاصل علي موافقة وزارة البترول ) رصیف بحري(و

لیتم عرضة علي المؤتمر   جنوب شرق المدینة ومیا برمیل ی) ٢٠٠.٠٠٠(بطاقة إنتاجیة 
  .داخل المدینة ماریة المتاحةوذلك ضمن المشروعات االستث الثاني االقتصادي

  
  
  
  
  
  
  
  

  الزراعةقطاع 

  جمعیات اإلسكانقطاع 

  أخــــــــري



  
  

  

بالمدینة علي أعلي مستوي من التجھیزات " مستشفي الشركة العامة للبترول" افتتاح . ١
 شركات البترول ، رجال األعمال( كال من ةبمساھم )جاھزة لالستقبال المرضي(لطبیة ا

  .جنیھ) ٢.٨١٠.٠٠٠(  ةدیریتقبتكلفھ  )المواطنین ، الشئون الصحیة

العام  بدایةبھا مع  الدراسةوالتي بدأت  د الذاتیةبالجھو "للتمریض ةمدرس" افتتاح  -٢
  .الدراسي الحالي

 ةبتكلف "صالة+ غرف  ٣" لتسلیم جاھزةاالجتماعي  لإلسكان ةتابع / ةوحد) ٤٩٦( افتتاح  -٣
  . )ملیون جنیھ ٦٧( ةتقدیری

  .) ملیون جنیھ٣( ةبتكلفھ تقدیری  "مركز شباب الفتح" عبافتتاح مل  -٤

  ).ملیون جنیھ٣( ةتقدیری ةبتكلف " رأس غارب الریاضي"بنادي  ةافتتاح حمامات سباح  -

  :لمناطق  بدء مشروع توصیل الغاز الطبیعي  -٥

  ، عمارات محمود رضا ، عمارات أبو النصر ةوحد ٢٥٣الـ العبور

  . م٢٠١٦من عام " الربع الثالث " نھایةفي  أن ینتھي العمل في ھذه المناطقعلي  -
  

  

 

       

  

  م٢٠١٦املشروعات املقرتح افتتاحها يف العيد القومي 


