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  ٢٠١٥خالل عام الغردقة  حى شمالبیان انجازات 
  

  قطاع الكھرباء فى 
 

 انشاء كابینة بتقسیم الفیروز 
 تدعیم منطقة المستلزمات السیاحیة  
 االحیاء تدعیم تقسیم خدمات 
 تدعیم امتداد االحیاء  
  تركیب اعمدة انارة بمنطقة السالم. 
   تدعیم تقسیم ناصر والمشروعات. 
  انارة بعض الشوارع الجانبیة بالحى. 
 تم عمل دفن كثیر من الكابالت الكھربائیة التى كانت تؤدى 

  الى اخطار ومعوقات لحركة المرور بالحى وذلك فى مناطق
  المالحة  – ١٣مبارك – ١٢مبارك -١١مبارك  –االحیاء (

  ) .الھالل -السالم  –الكھف  –فاطمة الزھراء 
  عامود كھرباء جدید بمنطقة المالحة ) ٢٠٠(تركیب عدد. 

  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

   

  بحى شمالقطاع الرصف وتخطیط وتنظیم الطرق  فى  
 عمل طرق ترابیة بتقسیم الشباب 
 رصف اذدواج االحیاء 
  الكورنیش من امام ساند بیتش حتى فندق بیروترصف طریق  
  شارع البازاراترصف 
 رصف شارع مدرسة رویال الجیل الصاعد 
  شارع باتا+ رصف طریق ولید الجعفرى 
 رصف وتخطیط فاطمة الزھراء 
 رصف طریق الوحدة الصحراویة شمال االحیاء 

  
 

  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

  مالبحى ش اعمال شركة المیاه   
  اصالح خط میاه مكسور بمنطقة االحیاء یسبب اھدار الكثیر من المیاه ویوجد بجوار محول كھرباء 
  تم اصالح خط میاه بالمالحة. 

  
 

  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

   الحىتجمیل وتنسیق فى مجال    
  

  نخلة افرنجى بطریق شمال االحیاء ) ٦٧٠(تم زراعة عدد.  
 شمال االحیاء  قبل وبعد كمیننخلة افرنجى ) ٢٢٠(د تم زراعة عد.  
  ة م زراع ام ت وان ع اض ودی دالمنعم ری ھید عب دان الش ین می ا ب ورة م ة المحص ل المنطق وتجمی

  .المحافظة ومدیریة االمن ومدیریة التضامن االجتماعى 
  شارع الوفاء وحى الكورنیشب كینو كاربس شجرة) ٦٠(تم زراعة عدد . 
  كینو كاربس امام علوم البحار وبیوت الشباب  شجرة) ١٣٥٠(تم زراعة عدد. 
  دارس  شجرة) ٢٥٠(تم زراعة عدد ة الم ل الحضار بواسطة طلب كینو كاربس بالتنسیق مع التجمی

 .بشارع المكتبة 
  نخلة افرنجى بشارع الحجاز امام النجدة ) ٤٠(تم زراعة عدد. 
  تى خیر زمان كینو كاربس بشارع النصر ح شجرة) ١١٢(تم زراعة عدد. 
  كینو كاربس بطریق الحجاز  شجرة) ٩٦(تم زراعة عدد. 
  شجرة كینو كاربس الستكمال اعمال التنسیق الحضارى بالحى ) ٢٠٠٠(جارى تدبیر عدد.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  



 

   

  واالیرادات االسكان  
  وحدة سكنیة) ٢٠٠٠(وحدة سكنیة وجارى التجھیز لقرعة للتعاقد على ) ٢٠(تم التعاقد على 
  نسخة عقد للمواطنین خاصة بوحداتھم التى سبق التعاقد علیھا ) ٣٠٠(تم تسلیم عدد. 
  ى ) ٥٦٢(تم عمل عدد ى الحصول عل ى وحدات سكنیة ف ر حاصلین عل ة المواطنین الغی بحث لمعاون

 وحدة سكنیة
  االلى من بیانات الوحدات السكنیة والمحالت والباكیات على الحاسب %) ٨٠(تم انزال. 

  لـــالتحصی
  المحصل  البیان

    )مصالح حكومیة –اھالى (صندوق اسكان 
    النظافة
    قرى -محالت 

 

   
 فى مجال رفع القمامة والمخلفات   

   فى  طن یومیا ٥٠-٣٠طن قمامة فى خالل تلك الفترة بواقع  ١٢٠٠٠تم رفع اكثر من. 
 یم بحى شم ة مع قسم التنظ ل قامت جمعیة ھیبكا بالمعاون اطق الحى مث ر من من ة بكثی ال نظاف ال بأعم
اء ( ؤة  -االحی وھرة  -اللؤل ارك -الج ارك - ١١مب ارك - ١٢مب الل  - ١٣مب راء  -الھ ة الزھ ل  –فاطم جب

 ) .المالحة -العفش 
  رم ى ح دیات عل ة واالشغاالت والتع انى والقمام ات المب ع المخلف اطق السكنیة من خالل رف اءة المن ع كف رف

 .عمود انارة خالل تلك الفترة  )٢٠٠(ع واالنارة من االماكن المحرومة من االنارة بعدد الطریق والشوار

      
  
  

      
  
  
  



 

   

 والمحال التجاریة بالنسبة الشغاالت الطریق  
  ام  حال التجاریةمال لعدد كبیر منتم تقنین وضع ال الع ى الم ا عل ا حفاظ بعمل تراخیص اشغاالت طریق لھ

 .ائیة امام المحالت والموارد ومنع العشو
  محضر للمحال التجاریة التى تدار بدون ترخیص ) ١٢٠(تم عمل عدد. 
  قرار غلق للمحالت المخالفة ) ١٢٨(تم عمل عدد. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 فى مجال االسواق التجاریة 
  رفع مستوى المعیشة لمحدودى الدخلللمساھمة فى 

  م ا ت ائلین ب ة الج ارى للباع وق تج ز س س وتجھی ردواتئعى المالب اھرة توا الخ ى ظ اء عل دھم للقض ج
 .عشوائیا بجوار مسجد الدھار  

  باكیة على المستحقین بسوق التأمینات للمالبس وتم التعاقد علیھا ) ١٢٨(تم توزیع عدد. 
  باكیة على المستحقین بسوق الخضار وتم التعاقد علیھا ) ١٤(تم توزیع عدد. 
 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

 
 ایة اراضى الدولة ومنع التعدى علیھافى مجال حم  

  ابر الم والمق ارع الس ف ش ش وخل ل العف اطق زرزارة وجب ى من ة ف ى الدول ى اراض دى عل ع التع م رف ت
اقى )٧٨(ومجاھد مع تنفیذ  ذ الب ة تنفی م   قرار ازالة بعد انتھاء الدراسات االمنیة وجارى متابع ) ٨٩(وھ

 . قرار
  مخالفة  محاضر جنحة العمال) ١٦٥(تم عمل عدد. 
  محضر بدون ترخیص ) ٤٥(تم عمل عدد. 
  انذار واخطار للمخالفین ) ١٣٠(تم عمل عدد. 
  استئناف اعمال ) ٣٧(تم عمل عدد. 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  البیئة فى مجال:  
  رفع مخلفات سوق الخضار مع شركة ھیبكا    تم. 
 حملة نظافة مع أصدقاء مدینة زویل. 
 إزالة تعدیات ورش الرخام. 
  حملة مع مدیریة الطب البیطري وقافلة الدواب الكائن بشارع السالم بجوار السلخانة. 
 حملة مكافحة الكالب الضالة مع مونیكا. 

  
  
  
  
  



 

   

  
  إمجايل اخلدمات املقدمة للمواطن  

  البيان
عدد اخلدمات 

  املقدمة
  عدد اخلدمات

  املنتهية
  طلبات تراخیص المبانى

  ٦٠٤  ٥٤٧  رخص مبانى
  ٤٥٥  ٧٨٢  تراطاتخطاب اش

   ٩٢  ١٤٩  رخص ھدم
  ٢٩  ١٠  تراخیص مبانى آیلة للسقوط

  ٩٩  ١٣٩  نقل ملكیة
  ١٣٤  ١٧٥  تعدیل غیر جوھرى

  ١٢٦  ١٥٦  او الرسم الھندسى-صورة طبق االصل من الرخصة
  ٥٠  ٥٠  طلب للرد على التأمینات

  ١٠٠  ١٠٠  طلب للرد على الرقابة االداریة
  طلبات المرافق

  ٦٨٦  ١٠١٧  كھرباء - المرافق میاه اجمالى توصیل 
  طلبات تراخیص المحالت

  ١٨٤  ٢٠٨  رخص محالت
  ٤٧٨  ٤٧٨  تجدید رخصة محل

  ١٩  ١٩  تراخیص االت بخاریة
  طلبات التعدیات واالشغاالت

  ٩١  ١٠٠  تصالح على مخالفة
  ٦  ١١  ملف غرامة

  ١٨٠  ٢٠٢  تراخیص االشغاالت
  ١١٥٠  ١٢٦١  طلبات عادیة وشكاوى

      
  
 

  
 
  
  
  
  
  



 

   

  

 
 
  

                 
                   

  
  
  

  
    

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

  
  امـــع
  تفھم وتطبیق قوانین الحكم المحلى ولوائحة المنظمة للعمل بالمحلیات 

 
  تطبیق القوانین المنظمة للعمل مثل قانون المدنین العاملین بالدولة والقانون رقم

ـھ الخاص ١٩٩٨لسـنـ  ٨٩والقانون ) قانون البناء الموحد (ـھ ٢٠٠٨لســنـ ١١٩
 بأعمال المقاوالت 

 
 اإلطالع بتفھم عمیق على البرامج والمشروعات على كافة القطاعات وتقدیم الخدمات 

 
  واالشتــراطات البنائیة للمحـــافظة والبـــروتوكول بین المحافظـــــة وھیئة عملیات

  ١٩٩٧القوات المسلحة لسنة
 

 منظمات المجتمع المدني واألجھزة الشعبیة للوصول إلى  تتم المشاركة الفعالة مع
أعلى مستوى في األداء وعدم التعارض وتلبیة المطالب المشروعة  والعادلة 

 واالھتمام بالمواطن محدود الدخل والتحرك في أطار السیاسة العامة للدولة
 

  األمد العمل فى إطار برامج تنمویة متكاملة على خطط قصیرة األمد وأخرى طویلة. 
 

  فضال على المرور )دوریة أسبوعیة (التواصل الشخصي مع المواطنین بعمل لقاءات
المیداني المتواصل للتــعرف عن قرب على كـــافة المشكــالت التى تواجھ المواطن 

 القاطن بدائرة حى جنوب الغردقة
 

 المباشرة  التنسیق المتواصل مع كافة المدیریات واألجھزة التي تقوم بتقدیم الخدمات
والغیر مباشرة للمواطن و تذلیل كافة المعوقات فى  سبیل أداء خدمة سھلة وسریعة 

 ومتمیزة
 

  التعرف والمتابعة الدوریة للسیاسة العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء والسادة
الوزراء ومجلس المحافظین للمشاركة الفعالة فى تنفیذ تلك القرارات واالندماج 

 ل فى السیاسة  العامة المتكامل للعم
 

  تفعیل القانون ضمن أطار واضح بعدالة وبدون عنصریة وأن الكل أمام القانون
 سواسیة 

 
  االھتمام بالمرور على المدارس المتواجدة بالحى ورفع الكفاءة ومحاولة إزالة

 المعوقات االداریة ورفع الكفاءة االداریة 
 



 

   

 لمرور المستمر على منافذ الخبز المدعمة مراقبة الوحدات الصحیة بالحى واالھتمام وا
المتواجدة بالحى والتأكد من صرف الحصص من الخبز المدعم باالكشاك ووصولة الى 

 جمیع أھالى الحى بجمیع المناطق المتواجدة بحى جنوب الغردقة 
 

  الرقابة المستمرة على المرؤسین والتأكد من جمیع التقاریر المقدمة من قبل
 دین وتفعیل القانون ضمن أطار واضح بعدالة المرؤسین والمساع

 
   بالسیاسة العامة للعمل بالمدینة وعلى  قالتنسیق مع األجھزة الشعبیة فى ما یتعل

بالمصلحة العامة للمواطنین بھدف تیسیر أداء الخدمة  قوجھ الخصوص كل ما یتعل
یر أداء خال بعض التعدیالت بھدف تیستطویر واد.والقضاء على المشكالت العالقة 

 الخدمة بالحكومة االلكترونیة
 

  االھتمام بالمشاكل التى تظھر یومیاً وإیجاد الحلول المناسبة والتخطیط الجید والمتابعة
 وكذا الباعة الجائلین والتعدیات حتى یتم إزالتھا وتداركھا-المسنمرة لھذه المشاكل

ً لطبیعة المدینة السیاحیة والحضاریة وال           المواطنین  تواجد المستمر بینأوال بإول نظرا
  وحل المشاكل التى تظھر فوراً 

 
  الحفاظ الدائم على الشكل الحضارى والمنظر الجمالى لشوارع ومیادین الحى

وواجھات العمارات واالھنمام بالزراعات المتواجدة وزیادة الرقعة الزراعیة بالمیادین 
  لمنفذةالعامة والصیانة الدوریة لكافة االعمال الفنیة ا

  
  البیــان

        ـ تطویرالعمل االدارى بدیوان الحي:أوال  
  - :تم اعادة ھیكلة ادارات واقسام الحى بأكملھا لتحقیق االھداف االتیة  .١

  لتحقیق الھدف الرئیسى من اصداره ٢٠٠٨لسنة  ١١٩امكانیة تطبیق القانون  
 سھولة السیطرة فیما یتعلق بالعمل المیدانى 
  عن طریق سیاسة التخصص ودراسة التعمیمتحمیل المسئولیات  
 سھولة اداء الخدمة بطرق سھلة ومیسرة 
  

 توفیر كل العوامل المساعدة بعد اعادة ھیكلة االدارات واالقسام التابعة للحى .٢
 تم حصر جمیع االعمال المدارة بدون ترخیص لتقنین وضعھا القانونى  
 نونیة تم حصر جمیع المخالفات السابقة وإتخاذ االجرءات القا 
  تم حصر جمیع التعدیات على أراضى الدولة وإتخاذ االجرءات القانونیة وإزالة

 ھذه التعدیات
  تم حصر جمیع المخالفات والغرامات فى قسم التعدیات وإتخاذ االجرءات

 القانونیة 
  تم حصر جمیع المحالت والكافتریات المرخصة والغیر المرخصة وإتخاذ

 االجرءات 



 

   

 .للمخالفات القانونیھ         
 تم حصر جمیع المحالت المدارة بدون ترخیص وتقنین وضعھا طبقاً للقانون 
  تم حصر جمیع المدیونات النتواجدة سواء إیجارات الوحدات السكنیة أو

المحالت أوالشواطىء وإتخاذ االجرءات القانونیة لسرعة تحصیل ھذه 
 المدیونیات 

 دیمة وإتخاذ االجرءات تم حصر حصر جمیع الرخص المتواجدة بالحى الق
  القانونیة النھاء ھذه الرخص

  ـ تم وضع قواعد للعمل تھدف الى تحدید موعد إنھاء الخدمة والتیسیر على
 نالمواطنی

 .االھتمام المتنامى بالمشكالت والمعوقات التى قد تساھم فى تعطیل أداء الخدمة  .٣
ل للعمل بروح تبنى سیاسة الثواب والعقاب مع خلق روح العمل الجماعى للوصو .٤

 الفریق
 .اعداد واعتماد كافة المطبوعات الالزمة الداء العمل  .٥
انشاء الحكومھ االلكترونیھ للحى االمر الذى أدى الى طفره فى االداء وفصل المواطن  .٦

 .عن المختص والتحكم فى مده أداء الخدمھ
  إنشاء قاعدة بیانات جدیدة بھا جمیع الخدمات الجماھیریة بالھیكل الجدید 
 تنفیذ عملیة الربط بین قاعدتى بیانات حى جنوب والمدینة لتنفیذ عملیة التكامل 
  تم عمل دورات تدریبیة لموظفى الحكومة االكترونیة لرفع الكفاءة فى التعامل مع

المواطنین وكذا عمل خطة دوران لموظفى الحكومة للمرور على جمیع االعمال 
نین حتى یكون الموظف على درایة التى تخص الحكومة االكترونیة لخدمة المواط

 كاملة بجمیع الخدمات التى تخص الحكومة االكترونیة فى جمیع مراحالھا
  تم تقسیم الحى الى خمسة قطاعات وتكلیف مھندس وفنى لمتابعة كل قطاع یقع

ً بأول وكذا التعدیات  تحت مسئولیتة وذلك للحد من المخالفات التى تظھر أوال
 ونیة فوراً وإتخاذ االجراءات القان

  تم تنظیم وتسجیل جمیع ملفات التراخیص الصادرة للمحالت طبفاً للنشاط وربطھا
  بالمنظومة االكترونیة لخدمة المواطنین 

االنجازات التى تمت فى دائرة الحى على مستوى كافة القطاعات -:ثانیا  
 قطاع االسكان االقتصادى .١

ة ل افظ تماشیا مع االوضاع االقتصادیة والسیاسة العام وزیر المح ات السید ال ة وتعلیم لدول
  باالھتمام بالمواطنین ذو الحاالت الخاصة ومحدودى الدخل  فقد تم االنتھاء من 

  وحده بمنطقة الشیخ شحات  ١٢٧تنفیذ وتوزیع 
  ع ذ وتوزی ة ١٣٢تنفی ة الحری ده بمنطق ة  ١وح دات بمنطق اقى الوح لیم ب وتس

  ٥،٨الحریة 
  ع ذ وتوزی ة ال٧٢تنفی ده بمنطق ة وح ى  ١١حری واء ف ارات االی اطنى عم لق

 الزلزال الذى وقع بالغردقة 
 حاالت خاصة  ١٢وحده بمنطقة الحریة ٨٢تنفیذ وتوزیع عدد 



 

   

  ومى لالسكان  ٢٠٠٠تم تنفیذ وحده سكنیة لشركة العالم ضمن المشروع الق
 بمنطقة العدنان خلف منطقة الحریة 

  ع م توزی ة ١٢٣ت ة الحری كنیة بمنطق دة س رة لال ١٣، ١٢وح ال الح عم
 والموظفین

  ذ حوالى وحده ١٢٠٠٠تشجیع القطاع الخاص بدائرة الحى مما ادى الى تنفی
 سكنیة نفذت بكاملھا بمعرفة القطاع الخاص

  ة ن كاف وى م تفاده القص ات لالس توى القطاع ى مس دمات عل ة الخ دیم كاف تق
ا أد ى الوحدات السكنیة المنفذه بمعرفة وزارة االسكان أو القطاع الخاص مم

   نسمة   )٣٩٨٧٦(أسره بمتوسط )٩٧٦٩(الى أستفادة 
قطاع الطرق -:ثالثا  

ھ اسباب الجذب  وفیر كاف رواج السیاحى وت نظرا للطفره العمرانیھ للحى نتیجھ ال
ره  ق طف ھ تحقی توى بغی ذا المس ات ھ ى ولثب ى او االجنب داخلى او العرب واء ال س

د ث ذا االستثمارات فق اه وك ا تنمویھ بكافھ اوجھ الحی ام بقطاع الطرق لم م االھتم
یاحى  رواج الس تثمارات وال اده االس ى زی اھم ف ارى یس توى حض ن مس ھ م تحقق
ى  ا یل ق م م تحقی وتعظیم دور المدینھ السیاحى على خریطھ العالم السیاحیھ فقد ت

والى  ة لح وفیر الخدم رق لت ال الط ى مج ازات ف ن إنج ن )٢٢٥٠٠٠(م مة م نس
 السائحین والمقییمین 

 ـ:قیق ما یلى من إنجازات فقد تم تح 
  ن اویش م ق مج ار ورصف طری اویش والمط ق مج ین طری رابط ب ق ال رصف الطری

 كم١٫٥المحطة الغازیة بطول 
  م٤٠٠بمنطقة عرابیة بطول ٣٠تطویر ورصف وسفلتة ش 
  م٨٠٠وحده بطول ١٤٤تطویر ورصف وسفلتة ش 
  تطویر ورصف الفناء الخاص بمدرسة المیناء 
 كم ١یدان مسجد المیناء بطول تطویر ورصف وسفلتة م 
  ش السالم.ربط ش ذھبیة وطریق مكتب الشھر العقارى 
 ٢م٢٠٠٠تطویر ورصف ش االستاد ـ الشھر العقارى بطول 
  ملیون جنیھاً ٣بتكلفة تقریبیة  ٢م١٧٥٠تطویر ورصف ش الكھف بطول 
  كم١٫٦تطویر ورصف وسفلتة ش الشیراتون بطول 
  م ٤٠٠تطویر ورصف ش الصیادین بطول  
     م ٦٠٠تطویر ورصف وسفلتة ش شیرى بطول 
  م٨٠٠وشارع الشیراتون بطول رصف وتخطیط وربط بین شارع المدارس 
  م٩٠٠بطریق المطار بمساحة ٥أعمال تسویة بحارة الخدمة بعد مبارك 
       وك ورصف الشوارع المحیطة ام البن وثر أم ق الك ترمیم واعاده الشىء الصلھ بطری

 بمجمع البنوك
  شوارع بمنطقة أبونواسترمیم 
 



 

   

 ترمیم شوارع عمودیة على الممشى السیاحى 
  ترمیم وأصالح ھبوط بطریق سھل حشیش 
 ترمیم واصالح شارع الكورنیش بدایة من ذھبیة وحتى میدان السقالھ 
  أعمال رصف وتخطیط وتنظیم شارع فرعى عمودى على الطریق الدائرى االوسط

 م ٣٠٠ھیكل بطول بجوار إدارة المرور الجدید تقسیم سیف 
  ترمیم فى االتجاھین بطریق القرى أمام قریة شیندو 
  ترمیم أمام قریة تیدونى فى االتجاه القادم من سھل حشیش 
 رصف شارع الشیخ شحات 
 ترمیم بطریق الھضبة وعمل توسعھ بطریق الھضبة 
 ترمیمات أمام قریة صن رایز 
  ترمیمات فى الطریق الدائرى 
 معھد الباتروس  ترمیم وأصالح ترنش أمام 
 رصف شارع المارینا 
  اعمال اسفلت امام سور المیناء التجارى 
  عمل مطب بطریق البنوك فى إتجاه المحمدى الى المطار 
 رفع كفاءة طریق ابو عشره 
 اعمال اسفلت امام سور المیناء التجارى 
 ترمیمات ورفع مخلفات بطریق الشیراتون 
  عمل مطبان بشارع المدارس 
 ام مدرسة التجارةالثانویة عمل مطبان أم 
   عمل مطبان بمیدان العروسة 
 عمل مطبان بشارع الشیراتون 
  رصف وتخطیط حارة الخدمة بطریق الحجاز فى االتجاه المؤدى الى المطار وذلك

 م٣٠٠بطول 
  رصف وتخطیط شــوارع بمنطقة المیناء الشارع الواصل من مـــیدان الجوكر الى ش

 )شارع العبور(حسنى حماد
 رمیم ش الكورنیش أبتداءاً من ش ذھبیة وحتى میدان العروسةت 
  كم تقریباً بدایة من الجوكر حتى ٢تنفیذ ورصف وتخطیط طریق الشیراتون بطول

 ملیون تقریباً ٤وتم صرف  ملیون تقریباً ٦طریق الھضبھ وذلك بتكلفة تقدیریة 
 وجارى تنفیذ باقى االعمال 

  ٢(،الحریة )٨(،الحریة ) ٥(تم ترمیم منطقة الحریھ ( 
 بتكلفة ٢م٩٠٠تم تنفـــیذ ورصف طریق یربط ش الشــیراتون بشارع مترو بطول 

 ملیون ومائتان الف جنیھ
 كم تقریباً وتكلفة ١طریق یمر من أمام مدرسة الجیل الصاعد بطول ورصف  تنفیذ

 تقدیریة ملیون  تقریباً وجارى تنفیذ االعمال بھذا الشارع 



 

   

 كم تقریباً ١یربط شارع المدارس بطریق الشیراتون بطولطریق أسفلت  ورصف تنفیذ
 وتكلفة تقدیریة ملیون تقریباً وجارى تنفیذ االعمال بھذا الشارع 

  متر بتكلفة ٩٠٠تم تنفیذ ورصف طریق یربط شارع الشیراتون بشارع مترو بطول
  ملیون ومائتان الف تقدیریة

  بطریق المطار القدیمتم ترمیم 
 ملیون جنیھاً ٣بتكلفة تقریبیة ١٫٧٥٠ھف بطول رصف وتطویر شارع الك 
  رصف وتخطیط شارع ذھبیة وكذارصف وتطویر مدرسة رویال منطقة ذھبیة بطول

 م بتكلفة تقریبیة  ٩٠٠
 

 
 

  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

  
      

  ٣٠/٦/٢٠١٤األعمال التى تم االنتھاء منھا حتى   
  مالحظــــات  الطول  االنجــــــــــــازات  م

       شوارع المرحلة االولىأوالً   
    م٢٠٠٠  الى السقالھ٥٩تطویر ورصف شارع المطار من محطة رفع   ١
    م٦٠٠  )امامى(تطویر ورصف شارع فرق األمن   ٢
    م٢٠٠  تطویر ورصف میدان السقالة  ٣
ابر   ٤ یراتون ومق ین الش رابط ب ارع ال ف الش ویر ورص تط

  المسلمین
    م٨٠٠

    م٧٥٠  وحدة ١٤٤تطویر ورصف شارع   ٥
  شوارع المرحلة الثانیة -:ثانیا 

    م٣٠٠  تطویر ورصف شارع النصر  ٦
    م٧٥٠  تطویر ورصف شارع المارینا  ٧
ة   ٨ دان العروس ین می رابط ب ارع ال ف الش ویر ورص تط

  وشاطئ الساقیة
    م٤٠٠

    م١٦٠٠  تكملة الممشى السیاحى طریق القرى  ٩
دان   ١٠ مسجد تطویر ورصف الشارع الرابط بین الجوكر ومی

  المیناء
    م٣٥٠

    م١٧٠٠  تطویر ورصف شارع المدارس  ١١
    م٣٠٠٠  )خلفى(تطویر ورصف شارع فرق األمن   ١٢
    م٢٥٠٠  تطویر ورصف شارع الكورنیش  ١٣
    م٧٠٠  تطویر ورصف شارع العشرین   ١٤
    م٧٠٠  تطویر ورصف شارع الثالثینى  ١٥
    م٩٥٠  تطویر ورصف شارع الصیادین   ١٦
    م٧٠٠  شارع حسنى حماد تطویر ورصف   ١٧
    م٩٠٠٠  تطویر ورصف إستكمال شارع المطار  ١٨
ى   ١٩ اه حت تطویر ورصف الشارع الرابط من امام شركة المی

  مسجد القعقاع
    م٨٠٠

    م١٢٠٠  تطویر ورصف شارع الھضبة  ٢٠
    م٦٠٠  تطویر ورصف الشارع الموازى للكھف بجوار مان تراك   ٢١

  
  
  
  



 

   

      قطاع الكھرباء -:ابعار  
ذا  ذه الطرق وك نظرا لما تم تنفیذه من طرق بمواصفات قیاسیة وقد كان لزاما انارة ھ
ة  اء الواقع نظرا للتوسع العمرانى الھائل فقد ثم توصیل مرفق الكھرباء الى كافة االحی

  -:بدائرة الحى طبقا للبیان التالى 
  بالحى إناره المناطق المحرومھ 
 كوثر الجدیده ال تدعیم تقسیم 
  وات لتوصیل الكھرباء للمنازل بالتقسیم١٠٠٠تدعیم تقسیم المطار بحول 
 االنتركونتننتال تدعیم تقسیم 
 وات لتوصیل الكھرباء للمنازل بالتقسیم١٠٠٠بیة بمحولتدعیم تقسیم عر 
 وات لتوصیل الكھرباء للمنازل بالتقسیم١٠٠٠تدعیم تقسیم مجاویش بمحول 
 ق المطارتدعیم تقسیم رجاك طری 
  ة كھرباء جھد منخفضنبكابی منطقة المیناء خلف منخفض التكالیفتدعیم 
  وات لتوصیل الكھرباء للمناز ل بالتقسیم ١٠٠٠تدعیم تقسیم الحجاز بمحول 
  وات لتوصیل الكھرباء للمنازل بالتقسیم١٠٠٠تدعیم تقسیم الجبل الشمالى بمحول 
 ل الكھرباء بالمنازل بالتقسیم وات لتوصی١٠٠٠بمحول  تدعیم المنطقة الصناعیة 
 وات١٠٠٠واحد لوحة توزیع ومحول ١تدعیم تقسیم النجده بعمود بعدد 
 تدعیم توسعات طریق الھضبھ الشمالیھ 
 تدعیم تقسیم الحرفیین 
 إنارة شارع یربط شارع المدارس وطریق الشیراتون حتى سیجال 
  عامود إنارة ١٠٤إنارة طریق شیرى بعدد 
 ة  ائىتوصیل التیار الكھرب اء من غرف ة واالنتھ ة الغردق لمبنى كامیرات المراقبة لمدین

 التحكم 
  ى ال وح اویش واالتنركونتننت یم مج اء بتقاس بكات الكھرب د لش الل وتجدی دعیم واح بت

 المطار وحى الكوثر 
  م ٥٠٠استكمال توصیل وانارة طریق الشیراتون بطول 
  دارس مع ش  كم ـ إنارة ش شیرى ـإنارة١٫٥إنارة شارع ذھبیة بطول اطع ش الم تق

 الشیراتون 
   ك وات ١٠٠٠تدعیم منطقة مسجد المیناء الكبیر بمحول 
  إنارة شارع بتقسیم االستاد یربط بین الشارع الرئیسى المؤدى الى مكتب الشھر

 كم  ١العقارى السابق وطریق ذھبیة بطول 
  تك وا١٠٠٠اثنین كل محول بقوه)٢(تدعیم تقسیم الصوبات الزراعیة بعدد 
  ك وات ١٠٠٠محول بقوة ١تدعیم تقسیم االنتركونتننتال بعدد 
  ك وات ١٠٠٠اثنین كل  محول بقوه )٢(تدعیم تقسیم الكوثر بعدد 
 ك وات ١٠٠٠تدعیم تقسیم ناصر المشاتل بمحول بقوة 
  ك وات١٠٠٠تدعیم تقسیم القمر بالغردقة بمحول بقوة 

 



 

   

  ك وات ١٠٠٠تدعیم منطقة المیناء حلقة السمك بمحول 
  ك وات ١٠٠٠بمحول كالًمنھما  ٥والحریة ٢تدعیم تقسیم الحریة 
  م٦٠٠إنارة طریق الشیراتون الھضبة بطول  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    الصرف الصحى(قطاع المرافق -:خامسا(  
  إنشاء شبكة صرف صحى لمنطقة تقسیم مجاویش وكذا شبكة المیاه وجارى تسلیمھا

 كیلو لشبكة الصرف الصحى ٣٠كة المیاه وكیلو لشب٣٠لشركة المیاه بأطوال 
  اء من –كیلو ٤٠جارى العمل فى منطقة الكوثر شبكة صرف صحى بأطوال م االنتھ ت

 شبكة المیاه بمنطقة الكوثر
  أطوال و ٧جارى العمل بمنطقة الصیادین شبكة صرف صحى ب اء من –كیل م االنتھ ت

 شبكة المیاه بمنطقة الصیادین 
 أطوال جارى العمل فى منطقة المست لزمات خلف السنتر اللیبى لشبكة صرف صحى ب

 تم االنتھاء من أعمال شبكة المیاه بمنطقة المستلزمات  -كیلو٦
  أطوال حى ب رف ص بكة ص رة ش ة ابوعش از منطق رب الحج ة غ ل بمنطق ارى العم ج

 كم ٦كم وشبكة میاه بطول ٣٠
  كة میاه كم وشب٢٠جارى العمل فى منطقة االنتركونتننتال شبكة صرف صحى بأطول

 كم١٥بأطول 
  ى محطة الیسر من خط ٤٠٠تجدید وأحالل شبكة میاه خط ة حت م من شارع ذھبی م

 اسبستوس الى خط بولوسلین
  مم من میدان أكوافن حتى الماریوت ٦٠٠جارى تدعیم خط میاه الشیراتون بخط 

  ھ الل الھیئ ن خ حى م رف الص اه والص الل للمی بكات اح كنیھ بش اطق الس دعیم المن ت
 لمیاه الشرب والصرف الصحى القومیھ

  تركیب خط انحدار لربط الصرف الصحى بالمنطقة الجنوبیة بالكامل 



 

   

  تشغیل الصرف الصحى بمنطقة دھبیة القدیمة 

  ة ف ومنطق ة والكھ یم ذھبی ة وتقس یم عرابی حى بتقس رف ص بكات ص اء  ش أنش
 وحدة ١٤٤

  أنشاء وصالت المنازل بشارع الشیراتون 

 ذ ٦أ ،٤ب، ٤لصحى أرقام دخول محطات رفع الصرف ا مما أدى الى رفع نسبة التنفی
 للصرف الصحى  

  بالحجاز  ٨بطریق النصر بالمحطة  ٧تم عمل خط طرد من المحطة 

  تم أنتھاء شبكة الصرف الصحى بمنطقة أبوالعباس والمدارس 

  ة عرب تم تنفیذ خطوط االنحدار بتقسیم الھضبة وابوالعباس ـ البدء فى تطویر منطق
  المیناء

  من الصرف الصحى بحى جنوب الغردقة %٨٥وبذلك یكون قد تم االنتھاء بنسبة 

  

 ً   )میاه الشرب(  قطاع المرافق -:سادسا
اتمام نقل تبعیھ شركة میاه الشرب والصرف الصحى  تنفیذا للقرار الجمھورى بھذا الشأن 

ى التق ھ عن الى الشركھ القابضھ فأنھ تم متابعة االداء مع توصیل المیاه ال اسیم المحروم
  طریق الھیئھ القومیھ لمیاه الشرب والصرف الصحى  

  تم متابعة وأشراف تركیب خطوط میاة بمنطقة الكھف وذھبیة وتقسیم عربیة 
  تم متابعة وأشراف تركیب خطوط میاه رئیسة بشارع المدارس 
  دارس ل الشمالى وشارع الم ة محابس بتقسیم الجب ة وأشراف إنشاء غرف م متابع ت

 نطقة أبوالعباسوم
اه للمواطنین بحى %٩٠وبذلك یكون قد تم االنتھاء بنسبة      من  توصیل خطوط المی

  جنوب الغردقة



 

   

 كم٣٠تم إنشاء شبكة میاه بمنطقة مجاویش بأطوال 

 

   تم االنتھاء من شبكة المیاه بمنطقة الكوثر ومنطقة الصیادین والمستلزمات 

   كم٦ابو عشرة بأطوال  جارى العمل بمنطقة غرب الحجاز منطقة 

  مم من شارع ذھبیة حتى محطة الیسر٤٠٠تجدید وأحالل شبكة میاه خط  

 ً   )الغاز الطبیعى( قطاع المرافق -:سابعا

ن  اء م ا واالنتھ از بھ اطق السابق توصیل الغ ى لمن از الطبیع ة توصیل الغ تم متابع
  ـ :أرجاع الشىء الصلھ وھى االتى بـعـــــد

ھ  ده  ١٤٤منطق ارات وح ھ عم اء ـ منطق ات المین واس وبلوك ھ ابون كنیھ ـ منطق س
  منخفض التكالیف بطریق المطار 

/ ١٣/٧وحتى ١٤/٧/٢٠١١رة من ــــاز الطبیعى فى الفتـــــوقد تم توصیل وتركیب الغ
المة  ٢٠١٢ ن س د م ار والتأك اس االختب د قی لة بع ىء الص اع الش ن أرج اء م واالنتھ

 التوصیل للمناطق االتیة  

 صیل وتركیب الغاز بشارع المدارس تو 

 توصیل وتركیب الغاز بتقسیم ذھبیة ـ توصیل وتركیب الغاز تقسیم ناصر المشروعات 

  توصیل وتركیب الغاز طریق النصر ـ توصیل وتركیب الغاز بتقسیم عرابیة 

  توصیل وتركیب الغاز بالجبل الشمالى وش  المدارس و طریق المطار 

 قة ابو نواس و المیناء والسقالة توصیل وتركیب الغاز بمنط 

   توصیل وتركیب بشارع الشیراتون 



 

   

 ة ة الحری از بمنطق ة  ٥توصیل وتركیب الغ ة  ٦والحری ة  ٢والحری ة  ٨والحری و منطق
واس  ة ابون ھ ومنطق ة فلفل أبوالعباس وشارع المدارس ومنطقة الجبل الشمالى ومنطق

ا ة التك ارات منخفض تلزمات وعم یادین والمس ة الص ىء ٦٤٨لیف ومنطق اع الش وارج
 الصلھ

  فندق وقریھ سیاحیة بالممشى السیاحى ٥٧تم توصیل الغاز الطبیعى لعدد 

اطق السكنیة بحى جنوب%٩٠وبذلك یكون قد تم توصیل  الى عدد  من إجمالى المن بإجم
   مواطن٤٢٠٠٠المستفیدین من المشروع حوالى 

  
  
  
  
  

  
  

 ً   أعمال التجمیل وتنسیق الحى -:ثامناً◌
 ا للرواج السیاحى والذى أدى لحدوث طفرة عمرانیة كان لزاما تجمیل وتنسیق نظر

الحى وذلك للحفاظ على الشكل الجمالى للمدینة بما یتماشى ووضعھا السیاحى كمدینة 
  .سیاحیة ومن اعمال التجمیل بالمدینةاالتى  

 ة الجنوبیة زراعة طریق المطار من اللوحة الجداریة بعد بوابة المطار فى أتجاه البواب 
 كمرحلة أولى ٦حتى منطقة الحریة  -تجمیل وتنسیق الجزر بطریق المطار 
  تم زراعة وتجمیل حدیقة جامع المیناء بالجھود الذاتیة 
  تم إنشاء وتجمیل میدان ذھبیة وإنشاء نافورة بالجھود الذاتیة 
 د الذاتیة تم تجمیل میدان الجوكر قدیماً وإنشاء فنار وتجمیل وزراعة المیدان بالجھو 
  زراعة الجزیره الوسطى بطریق الحجاز 
  تجمیل میدان أكوافان 
 تجمیل میدان المحمدى حویدق نھایة طریق فلفلة 
 تجمیل میدان بمنطقة أبونواس 
  تجمیل  وتنسیق الجزر بطریق النصر الرئیسى ومتابعة جمیع الزراعات المتواجدة

 بطریق النصر  
 



 

   

 ق الكورنیش فلفلة متابعة وتجمیل جمیع الزراعات  بطری 
  تم تنسیق وتجمیل لمنطقة المدارس كذا  ترمیم جمیع البردورات واالنترلوك

 والخراسانات بھذه المنطقة وتم عمل دھانات بھا 
  تم عمل تنسیق وتجمیل منطقة أبو نواس حیث تم عمل ترمیم جمیع البردورات

 الخاصة بھا 
 جوكر حتى منطقة الھالل بتكلفة تم تنسیق وتجمیل شارع الكورنیش بدایة من طریق ال

 حوالى 
  تم التنسیق وتجمیل ورفع كفائة جمیع البردورات واالنترلوك والخرسانات وأصالح

جمیع أعمدة الكھرباء وتغطیة جمیع عدایات الكھرباء وأصالح جمیع مفاتیح االعمدة 
جمیع االعمدة من لمبات ومحوالت وترنزستورات بدایة من  وكذا مراجعة وأستكمال

شارع ذھبیة مروراً بطریق الكورنیش جامع المیناء الكبیر حتى میدان السقالھ 
 ومروراً بشارع الشیراتون حتى نھایة الھضبة 

  زراعة كافة االماكن المعدة لھذا الغرض وصیانة وتحدیث اللوحات االرشادیة لتسھیل
 االقامة والمعرفة خاصة االجانب 

 النصب التذكارى بالمیناء (ئنة طبقاً الھمیتھا مثال تنفیذ أعمال فنیة بكافة المیادین الكا
 ) وحدیقة جامع المیناء الكبیر ومیدان العروسة ومیدان قریة ویفز ومیدان الجوكر 

  النظافة المستمرة عن طریق نظام الوردیات من خالل الشركة المتعاقدة معھا مع
 استخدام االمكانیات الذاتیة الستكمال أى قصور فى أداء الشركة 

 
     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

 ًتطویر االداء والخدمات العامة  -:تاسعا.  
  المرور الدورى على االسواق 
  تقدیم الخدمھ الالزمھ للسائح عن طریق تقنین وضع المحالت والمرور على القرى

 السیاحیھ وتجدید وصیانة اللوحات والخرائط االرشادیة  
  بوضع أكشاك لبیع الخبز المدعم داخل تم فصل االنتاج عن التوزیع للمخابز وذلك

عشرة منفذ خبز مدعم بسعر خمسة قروش ) ١٠(التجمعات السكنیھ بالحى بإجمالى 
للرغیف بحصة محدده بكمیات تكفى جمیع التجمعات السكنیة بالحى بإشراف مدیریة 

 التموین 
  شادر بالمناطق السكنیة المذدحمة فى شھر رمضان الكریم٢تم تنسیق وإقامة عدد 

لتوفیر جمیع السلع التموینیة واللحوم والدواجن وكذا السلع المعمرة ومستلزمات 
 )شنط مدرسیة ـ زى مدرسى بإسعار مخفضة وجودة عالیة(المدارس من 

  مركب كھنة من الیزك بالمیناء وتم نقلھم الى منطقة الحرفیین ) ٢١(تم رفع عدد
 والیزك وإنارة ھذه المنطقة وإزالة جمیع المخلفات والقمامة المتواجة بالمنطقة 

  تم إزالة جمیع المخلفات والكھنة والقمامة المتواجدة بحلقة السمك بالمیناء وإنارتھا 
  من طریق المطار بدایة من میدان )رتش المبانى (تم رفع جمیع مخلفات المبانى

 كم ٦المحمدى حویدق حتى سینزوبطول 
 
  
  
  
  
  
  
   

  
 النموذجیة التجریبیة للتعلیم االساسى بالحریة  تم وضع حجر االساس لمدرسة الثورة

 متر٢٢٫٠٠٠بمساحة ٥
  محل كمرحلة أولى ٧٠٠تم وضع حجر االساس لمدینة الحرفیین لوزارة االوقاف لتنفیذ عدد 
  تم متابعة االنتخابات بجمیع مراحلھا مجلس النواب كمرحلة أولى واالعادة لالنتخابات 
 لممشى السیاحى وشارع شیراتون وربطھا بغرفة تم تركیب جمیع كامیرات المراقبة با

عملیات المحافظة والنجدة ومدیریة االمن وجارى أجراتء جمیع االختبارات حتى 
 یتثنى لنا بدء التشغیل  

  منفذ للمواد الغذائیة واللحوم والدواجن خاصة بالقوات المسلحة ) ٤(تم إقامة عدد
منطقة عمارات  -٨نطقة الحریة م –ابوعشرة (بأسعار مخفضة وجودة عالیة بمنطقة 

 )منطقة السقالة –شارع المدارس 



 

   

  قام الحى بإزالھ كافة المعوقات لجمیع مراحل االنشاء بالصالھ االولمبیھ كما تم تطویر
  المنطقھ االمامیھ من رصف وإناره وتشجیر وتعدیل بالحركھ المروریھ الالزمھ لدخول 

  وطریق خدمھ خاص بالصالھ  الصالھ الخدمھ وانشاء أماكن أنتظار سیارات

 تم تطویر المبانى المجاوره للصالھ والمملوكھ للدولھ  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  دد اء ع ة )٦(إنش ة تقدیری اء بتكلف ة بالمین د االعدادی د فری ة محم ول بمدرس فص

 }ستمائة ألف جنیھاً تقدیریاً {جنیھاً ٦٠٠٫٠٠٠
  ـدیریة ة تقــ ر بتكلف ق النص رة بطری ویر الجزی ـیون جنیھ١٧تط رة {ا ملـ بعة عش س

  }ملیون
  التفتیش الدورى على المحال العام والمحالت التجاریة المرخصة والغیر مرخصة 
  حصر أھم المطالب العاجلھ للحى والملحھ للحى ذات الصلة لھموم المواطن 
  إتاحة المزیذ من التیسیرات لالرتقاء بالخدمة الجماھیریة المقدمة للمواطنین 
  ونزل الشباب المتواجده بالحى االھتمام بمراكز الشباب 
  دم ام بع دارس واالھتم المتابعة واالھتمام بجمیع الرخص المقدمة للمنشات بجوار الم

 تواجد منشأت خطرة بجوار المدارس 
  ى ة دون الرجوع ال ھ أجنبی عدم القیام بتوقیع أى اتفاقیات أو بروتوكوالت مع أى جھ

 وزارة الخارجیة 
  الجائلین بالحى والمتابعة المستمرة لرفع ھذه االشغاالت رفع جمیع االشغاالت والباعة

 والتعدیات أول بأول



 

   

  ذه وفیر ھ ة الشوادر لت ة االساسیة وإقام واد التموینی وفیر الم عمل خطة االستعداد لت
ة السید  ة برعای السلع فى شھر رمضان الكریم كما تم إقامة منفذ لبیع اللحوم المدعم

 الوزیر المحافظ بمنطقة المدارس 
  دات غلق جمیع المساج الصینى الغیر مرخصة وأخذ جمیع االجرءات القانونیة والتعھ

 على المدیر المسئول بعدم فتح ھذه المراكز أو القیام بتأجیرھا لنفس النشاط السابق
  عمل خطة شھریة موزعة على جمیع مناطق الحى للقضاء على القوارض والزواحف

 الكالب الضالة
 ة م ام والبطاطین ومستلزمات االعاشة االخرى لمواجھة مراجعة مھام االغاث ن الخی

 السیول أو أى كوارث أخرى كذا مراجعة وصیانة المعدات المتواجدة للكوارث
  مراجعة المواد التموینیة المخصصة للكوارث عن طریق إدارة التموین ومدى صالحیة

 ھذه المواد وأسلوب التخزین 
  اولون العرب اوالت الخاصة المتواجدة من مراجعة بیانات شركة المق وشركات المق

ھ  المعدات واالوناش واللوادر ومولدات الكھرباء كبیان یتم االتخاذ بھ حین الحاجھ إلی
 عند الكوارث

  التنسیق مع مدیریة التموین للمرور على جمیع المخابز المتواجده بالحى وكذا محطات
اء لتشغی دات كھرب د من تواجد مول ابز ومحطات تموین السیارات للتأك ع المخ ل جمی

 تموین السیارات فى حالة أنقطاع التیار الكھربائى أثناء حدوث أى أزمھ 
  

 ًالصحــــة -:عاشرا  
  

ذا فق ً ل را اً كبی ذ أھتمام ا تأخ ق بھ ا یتعل ة فیم اركة الفعال حة والمش ـالص اذ ــ م إتخ   د ت
  ـ:االجرءات االتیھ 

 الس التنف ة بالمج حة وخاص ة الص ع مدیری یق م اكل التنس ى المش وف عل ة للوق یذی
 واالھتمام بكافة الوحدات الصحیة وتطھیر خزانات المیاه على مستوى دائرة الحى 

   تخلص من ة ال ى كیفی المرور على جمیع الوحدات الصحیة والصیدلیات للوقوف عل
 النفایات بالطریقة الصحیحة وإتباع كافة أجراءات البیئة والوقایة الصحیة

 بجمیع المستشفیات والوحدات الصحیة بحى جنوب  مراجعة مشروع الحریق 
  تم االنتھاء من أفتتاح الوحده الصحیة بمنطقة المیناء 
  أثنین عیادة للتأمین الصحى بمدرسة المیناء وھى )٢(تم االنتھاء من رفع كفاءة عدد

 مدارس بمنطقة المیناء )٩(تخدم 
  تم تجدید وأفتتاح مستشفى الحمیات 

  
  
  
  
  
  



 

   

 
  الممشى السیاحى مشروع -:الحادى عشر ً

  
ً لما حققتة المرحلة االولى والثانیة من جذب سیاحى داخلى وخارجى ونتشیط لحركة  نظرا
ة بطول  الرواج السیاحى والتجارى للقرى السیاحیة الواقعھ علیة وتم االنتھاء من المرحلة الثالث

تر بكافة م٤٠وذلك بإنشاء ممشى سیاحى عالمى بعرض متوسط  ملیون جنیھاً ٢٨كم وتكلفة ١٫٢
رین  أول الن عدد الزائ ة أول ب الخدماتت الالزمة لھ وتم االھتمام بصیانة ماتم تنفیذه ورفع كفاءئ

ً بنتوسط  أجیر عدد٢٠٠٠یومیا م ت ب وت ین وأجان ا وتعمل بمستوى )١٤(فرد ما بین محلی كافتری
ق  یاحى(الئ توى س یانة الدوری) مس ة والص توى أداء الخدم عار ومس ى االس یطرة عل ى الس ة ف

   ً   العمال االنارة والوقوف على مشكالت المواطنین أول بأول لحلھا فورا
  
   التحصیل -: الثانى عشر  

   ٢٠١٥ االیرادات  تحصیلـ     
  

  المحصل  البیان
تحصل عن طریق شركة   نظافة قرى سیاحیھ 

  الكھرباء
  ٦٥٩١٩٠٧  صندوق خدمات% ١

  ٥٩٨٨  نظافة أھالى 
  راتایجا

  ١٤٠٤٢٥  مصالح حكومیة
  ٤٢٤٥١٢٠  موظفین واھالى

  ٢٤٧٤٤٨  محالت قدیمة
  ٢٢٩٩٢١٧  محالت الممشى وكافیتریات

  ٣٣٨٢٠٩  محالت سوق الجملة
  ١٠٥١٨٥٠  الشواطىء وساحات االنتظار

  ١٤٩٢٠١٦٤  االجمـــــــــالى
  

  
  
  
  



 

   

  
  عقود الشقق المسلمھ بحى جنوب       

   
  المنتھى نھائیاً   الشباك اجمالى عدد الخدمھ على  البیان

  ٩٤  ١١٤  استالم عقد شقھ 
  

  الى الخدماتـــإجم
  ـ:}حى جنوب {االداره الھندسیھ     
   ***************************  

 ـ : التعدیات 
  ٠قرار إیقاف     }٧٨{تم تحریر عدد 
 ٠ إزالھ قرار   }١٥٥{تم تحریر  
  ٠تجاوزقرار    }٤٨{تم تحریر 

 -: االشغاالت  
 ٥٨ { من المقدم  رخصة إشغال استخراج} ٢٣ { االنتھاء من م ت { 
  ١٠٢ { من المقدم  رخصة إشغال تجدید}٤٨ { االنتھاء من تم { 

  - :المرافق 
 ملف  } ٣٢٢  { من أصل میاه ملف  } ٢٢٢ {تم االنتھاء من 
 ملف  } ٤٧٧  { من أصل كھرباء ملف  } ٣٥٢ {تم االنتھاء من 

 -:الھدم  
 ملف مقدم}٩٠{ من إجمالىملف  } ٥٨ {عدد  تم االنتھاء من 

 -:تراخیص مبانى  
 ملف     }٣٩٤{عدد ملفات التراخیص المسلمھ خالل ھذه الفتره 
 جزء منھا رخص قدیمة رخصھ  } ٣٦١{ عددالرخص المنتھیھ المسلمھ الى المواطن 
  ٣٥١ {من مستلم  } ٤٨٦{عدد خطابات االشتراطات المنتھیة { 
  ٨٧ { وصورة طبق االصل     } ٧٧ {   تعدیل غیر جوھرى { 
   ٢٨٧ {خطابات تأمینات ومرافق { 

  
  
  
  
 



 

   

  -:تراخیص المحالت 
  المنتھى  }١٤٩{عدد الملفات المقدمھ  الستخراج رخصة محل 
 ١٠٦  {عدد الرخص التى تم تسلیمھا للمواطن{ 
  ٣٠٧ {تجدیدھال المقدم عدد الرخص{ 
  ٣٠٥ {التى تم تجدیدھاعدد الرخص{ 
 ٣    {المنتھى منھا } ٣  {قدم لمشروعك عدد الرخص الم { 
  ٣ {المنتھى } ٣ { عدد رخص المحالت المقدمھ اكثر من ملیون { 
    معاینة محالت ابتدائیھ   }١٥٧  {تم االنتھاء من 
  ٢٨  {عدد قرارات الغلق التى تم تنفیذھا{ 

   
 االضافات وقیاس البلوك 
  جارى}١٧  {  طلب   }١٦  {  طلب اضافھ وتم رفض }٣٣  { تم تقدیم 
 ٩  {االنتھاء من  وتم  قیاس بلوكطلب  }١٥  { تم تقدیم{     

  
 }قسم التخطیط العمرانى {األدارة الھندسیة  

         
  وتم أضافة  م٢٥٠٠٠٠تخصیص أرض بالمنطقة الحرفیھ لصالح ھیئة االوقاف بمساحة

 ھ حرفیةورش١٤٢٠إلقامة عدد م ٢٨٠٫٠٠٠م لتصبح اجمالى المساحة ٣٠٫٠٠٠مساحة 
 .كمرحلة اولى 

  ثانوى بكثافة +إعدادى +أبتدائى   {القامة مدرسة  ٥تخصیص أرض بمنطقة الحریة
 }فصل٤٢

  القامة مدرسة ثانوى بنات ١٤٤م بمنطقة ٦٢٥٠تم تخصیص مساحة 
 

  
  

  
  

                                                             
  

  
  
  

 


