
 ٢٠١٥انجازات االدارة عن عام 

  . تمت الموافقة على إنشاء موقف إقلیمى بمدينة القصیر  -١

  .تم إفتتاح الموقف اإلقلیمى بمدينة سفاجا  - ٢

  .تم تحديث موقف مدينة مرسى علم  -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول أعمال اللجنة العلیا لألشراف على مشروع المواقف جلسة األحد الموافق 
٢٥/١١/٢٠١٢  

  ٤/٦/٢٠١٢التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ  -:أوال 

  كتاب النقابة العامة لعمال النقل البري - :ثانیا 

من بشأن شكوى سائقي سیارات األجرة التي تعمل بین المحافظات والمتضررين 
  الوقوف العشوائي بمدينة الغردقة

  الوحدة المحلیة لمدينة الغردقة - :ثالثا 

  - :موافقة اللجنة الفرعیة للمدينة على 

  .أجرة المنیا للعمل على نفس الخط ) ٢١٥٤٧(إستبدال السیارات رقم  -١
أجرة قنا للعمل على ) ٥٦٦٥(بدال من السیارة رقم ) ٢٢٣٥(إستبدال السیارة رقم  -٢

  لخطنفس ا
سیارات من خط ) ٧(سیارات من خط المنصورة إلى أسوان وعدد ) ٥(تحويل عدد  -٣

م على إدخال ھذه ٤/٦/٢٠١٢المنیا إلى خط أسوان وقد وافقت اللجنة العلیا بتاريخ 
  .السیارات عن طريق الجمعیة التعاونیة لنقل الركاب 

تراح وجود نقطة شرطة احتیاج المدينة إلى صیانة تجديد دورات المیاه بالموقف اق -٤
  .داخل الموقف الجديد 

   الوحدة المحلیة لمدينة سفاجا - :رابعا 

  .شراء ماكینة تصوير إلدارة المواقف  -١
من ايراد المواقف بمقايسة تقديرية % ٥بشأن صیانة موقف النقل الخفیف من ال  -٢

  ة ج وتم مخاطبة الشئون المالیة للدراسة واالفاد) ٩١٢٣٠( بإجمالي مبلغ 
( طلب المدينة المقايسة التقديرية لشراء المستلزمات السنوية بإجمالي مبلغ  -٣

أدوات كتابیة ومكتبیة ـ أدوات كھربابیة ـ طابعة كمبیوتر ـ ( جنیة منھا )  ٢١.١١٧.٨٥
  ) . دوالب صاج ـ مروحة  ٢

 َ   كتاب الوحدة المحلیة لمدينة مرسي علم ـ : خامسا

ج الي ١٤موافقة المدينة علي زيادة تعريفة الركوب لخط مرسي علم ـ أدفو من  -
  ج ١٦

 َ    كتاب الوحدة المحلیة لمدينة القصیرـ : سادسا

موافقة اللجنة الفرعیة للمدينة علي إدراج سیارتین میكروباص أجرة قنا علي إن  -١
ط منھم يتم إدراج سیارتین میكروباص أجرة البحر األحمر بموقف مدينة قف

نجاح راعي علي أحمد / باسم السید  ٢٠١٢موديل ) ٩١٧٠( السیارة رقم 
  بالموقف 



للبدء في تنفیذ المرحلة االولي من مشرع ) ٣٠١٤٠٣١( طلب المدينة صرف مبلغ  -٢
  الموقف اإلقلیمي بمدينة القصیر 

ج قیمة لعمل تجديدات لدورات المیاه بموقف ) ٣٢٣٩٠( طلب المدينة صرف مبلغ  -٣
  . سیارات االجرة بالمدينة 

أبو الحسن الشاذلي محمد / موافقة اللجنة الفرعیة للمدينة علي طلب السید  -٤
أجرة البحر األحمر بموقف سیارات )  ٩٠٢٩( إسماعیل بشأن إدراج السیارة رقم 

  ) األجرة بمدينة األقصر 
  ) األقصر  تم مخاطبة محافظة. ( األقصر / طلب المدينة حیال فتح خط القصیر  -٥
بیجو في حالة عدم ) ٢( موافقة اللجنة الفرعیة علي تحمیل میكروباص بدالَ من  -٦

  بیجو في الدور ) ٢( وجود 
ج قیمة شراء مستلزمات لعمل صیانة )  ٣١١٦.٥٠( طلب المدينة صرف مبلغ  -٧

  ) مرفق أمر التوريد ( الكھرباء بموقف سیارات األجرة 
 ٢٠٠٨لسنة  ٩٦ور القصیر بالمدينة بتطبیق القرار رقم بشأن عدم التزام وحدة مر -٨

  ) تم مخاطبة إدارة المرور . ( علي السیارات التى التحمل لوحات البحر االحمر 

 َ    كتاب الوحدة المحلیة لمدينة الشالتینـ : سابعا

  ـ : موافقه اللجنة الفرعیة للمدينة علي 

أجرة البحر االحمر )  ٦٥٢٦( عبد القادر فھیم صاحب السیارة رقم / طلب السید  -١
  . القصیر / لتغیر خط سیر السیارة من خط داخلي إلي الشالتین 

سیارة میكروباص للعمل ) ١٠( المحافظ علي ترخیص عدد/ تم التصديق من السید  -٢
سنوات بدالَ ) ٥(  خارج المدينة وطلب المدينة حیال تخفیض شرطة اإلقامة إلي

  . سنوات ) ١٠( من 
سیارات ) ٤(طلب جمعیة محمیات البحراالحمر للمدينة للحصول على ترخیص عدد  -٣

تم ) سرفیس داخلى(لنقل الركاب بمدينة الشالتین ) راكب ٧فان (میكروباص 
  . مخاطبة إدارة مرور البحراالحمر

 


