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  محافظة البحر األحمر 
  سفاجاالمحلیة لمدينة  الوحدة

   مكتب المتابعة                       
            ****************  

  
  ازاتـــــإنجـ

  الوحدة المحلیة لمدينة سفاجا
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  الخطة االستثمارية   -1
   الكھرباء-: أوال

 المدخل الشمالي والطريق الدائري واستكمال إعمال اإلنارة   إنارة عملیة. 
  
 
  
 
 
 

  بعض المناطق بالمدينة   إنارةعملیة استكمال. 

  

 بالمدينة  أخرىأعمدة اإلنارة بالمدخل الشمالي وأماكن  عملیة تغذية.  

   ( تقسیم التلفزيون ــ تقسیم عمر بن الخطاب ) عملیة تدعیم الكھرباء ببعض التقسیمات بالمدينة 

 تم عمل مقايسة تقديرية  لمدة ثالثة سنوات تم تنفیذ لرصف األماكن اآلتیة :قطاع الطرق  -:ثانیا-   
  .كم  ٢وحدة سكنیة وشارع بطول  ١٢٠٠مام أ طرقـ  رصف         
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   )  ٢٫١ـ  رصف طرق  بمنطقة أسكان مبارك (        

   
  

  
  .وحدة سكنیة  ١٠٠٠عمارات ال أمامرصف طرق  -
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  .  عملیة استكمال رصف طرق داخل المدينة  -       

  
  لوك ـ  تطوير الكورنیش بعمل انتر       

 . عملیة تأھیل المجزر بالمدينة قطاع الخدمات  -:ثالثا

  

   عملیة استكمال سوق الخضار بالمدينة . 
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   عملیة رفع كفاءة المبنى الملحق بمجلس المدينة.  
  إجمالیةبتكلفة ٢٠١٦/٢٠١٧تم تنفیذھا بخطة العام المالي  بیان بالعملیات األخرى التي 

  عملیة النظافة ورفع القمامة.  
  
 
  
 
  
  
  
  
  

  
 
 
 

  عملیة أنشاء سور لتقسیم الحرية  

  سور لتقسیم الجمعیات  إنشاء عملیة  
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   شبكة میاه للمناطق المحرومة بتقسیم التلفزيون بمدينة سفاجا   إنشاءعملیة  

 ات ( محالت تجارية ) عملیة أنشاء مجمع خدم  

   عملیة إنشاء محالت تجارية وسط المدينة  

  وتجديد أحواض وزھور بالشوارع الداخلیة بسفاجا  إحاللعملیة. 

  

  عملیة رفع كفاءة سور الوحدة الصحراوية 

  عملیة مكتب تموين سفاجا . 

 رابعـا اإلدارات         ـــ مشـروعات ) ( كھربـاء ـــ طـرق ٢٠١٦/٢٠١٧الخطـة االسـتثمارية للعـام المـالى  شروعاتتكلفة الم
  الخارجیة 

  خطة الشباب والرياضة          

 ألف ٣٥٠رحلة ثالثة ) مبلغ (المسلمین بمـــدينة سفاجا ( مـ عملیة استكمال مبنى االدارى لنادي شبــان (  

 ) ا  )جنیھ ألف ٣٠٠عملیة إنشاء المبنى االدارى لنادي الھالل الرياضي بمدينـــة سفاجا مبلغ 
  خطة الصحة 

  داخل میناء سفاجا .  الصحيالحجر  إدارةعملیة ترمیم مبنى  
  
  
  الھندسیة  اإلدارة -٢

  قسم تراخیص المحالت 
   ) رخصة)   ٩٠تم إصدار عدد .  
  رخصة )  ٧٠عدد ( تجديد تم  .  
  رخص أكشاك  ) ٤٠عدد ( طلبات  تجديدتم . 
 ) أكشاك تم تجديدھا ١٥تم تجديد عدد ( . 
 طلب ٢٠٠عدد  ( طلبات يد تم تجد (  . 
  )   ١٠تجديد رخص مولدات وآالت بخارية  ( 
  )  إشغال  ٦٠تم عمل محاضر إشغال طريق  عدد (  
  )  إشغال  ١٠تم غلق وتشمیع محالت  عدد (  
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  قسم تراخیص المباني 
  رخصة من السید / رئیس المدينة  ) ٣٥٦عدد ( تم اعتماد  
 ) حتى تاريخه .  ١/١/٢٠١٧تقدمة من الفترة م) رخصة  ٢١٩تم اعتماد  عدد 
 ) بیان صالحیة   .  ٣٧٠تم اعتماد  عدد ( 

  قســـــــم التنظیم ( التعديات 
  جارى تقنینھا ( دراسة أمنیه  )) حاله  ٣٧(  عدد 
  ٠توعدم سداد الغراما داخل المدينة وتم إزالتھا بمعرفه المدينة ولم يتم التصالح معھم) حاله تعدى ١٣٠(  عدد 
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  لرسومات الترخیص وشروطه  ةحاالت مخالف )  ٧(  عدد . 
  مخالفات مواد بناء مخالفات إشغال الطريق بالمدينة ()  ١٠(عدد ( 
   ) ھرباء  ) ك -معاينات مرافق للوحدات السكنیة  ( میاه ) وحدة سكنیة  ١٥٠عدد 
 ) للوحدة .  االبتدائي) معاينة للوحدات السكنیة الستالم العقد ٥٠عدد 
  ) معاينات لطلبات تصاريح المناسبات بالشوارع . ٢٠٠عدد ( 
  ) ي بالمدينة .  ) ازاالت فورية لبعض حاالت التعد ٥عدد 
 ) على مكاتبات السید / المحافظ والسكرتیر العام ومكتب المحافظ ) مكاتبة بالرد ١٥٠عدد . 
  ) لعمل محضر وقرارات إيقاف لبعض الحاالت .  ٢١عدد (  
  

  قســـــــم المرافق 
  تیه بالمناطق االإنحاء مدينه سفاجا بكھرباء "  -المعاينة على الطبیعة لتوصیل المرافق " میاه 

 عداد كھرباء ١٤عداد میاه +  ٩بعدد سفاجا البلد  -        
  عداد كھرباء  ٣٢عداد میاه + ٢١بعدد العسكريةاألشغال  -        
  عداد كھرباء ٩٢عداد میاه +  ٦٤بعددمجلس المدينة  -       

     -قسم الطرق  :
  وحدة سكنیة١٢٠٠رصف شوارع رئیسیة وفرعیة بمنطقة  (تم ( . 
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 وحدة سكنیة . ١٠٠٠رصف شوارع  رئیسیة وفرعیة بمنطقة حي الھدى ( تم ( 

 
 
  
 
  . تم رصف الشارع  الرئیسي كوين تورز 
  . تم رصف الشارع الرئیسي  والفروع والحارات الخدمیة على الجانبین للشارع  الخلفي 
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 ف شارع االزاعة  وأفرعه . رص 
  . رصف شارع اإلستاد 
  . تم رصف الشارع الرئیسي لشارع إيران 
  . تم رصف الشارع الرئیسي وفروعه باألشغال 
  . تم رصف شارع الشیماء  

  قسم المشروعات 
  . تم االنتھاء من إنشاء سوق الخضار والفاكھة بالمدينة 
  ن الشـبان المسـلمی -لحجر الصـحي بالمینـاء ا -) ٢ور الجیش (س -) ١سور الجیش ( -تم االنتھاء من مجمع الخدمات

  ١نادي الھالل مرحلة  - ٣مرحلة 
  . جارى العمل لوصالت المنازل 
  مـل مقايسـة اسـتراحة ع -حويل خط المیـاه بالسـوق ت - ٢٠مین ك ك -تم االنتھاء من محالت الشاطئ وسط سفاجا

 رئیس النیابة . 
  
 
 ة المستشفى . جارى عمل مقايسة استراح 
 وجارى الحصول على االعتماد المالي .  تقديرية تم عمل مقايسة و المدنیة عمل مقايسة سور الحماية 
   . عمل مقايسة سور المرور وتم عمل مقايسة تقديرية وجارى الحصول على االعتماد المالي  
 االعتماد المالي .   عمل مقايسة العناية بالمستشفى  وتم عمل مقايسة تقديرية وجارى الحصول على 
  . جارى عمل مقايسة لوحدة الغسیل الكلوي بالمستشفى  
 الحريق بالمستشفى ولم يرد االعتماد المالي .  لشبكة عمل مقايسة 
  . عمل مقايسة لوحة التوزيع جنوب المدينة ولم يرد االعتماد المالي 
  جارى عمل الدراسة البیئیة للممشى السیاحي وتم عمل مقترح رسومات 
  . جارىت عمل الدراسة البیئیة للنادي االجتماعي وتم عمل مقترح رسومات 
  . عمل مقايسة سوق العشوائیات وجارى الطرح 
  . عمل مقايسة حضانة العشوائیات وجارى الطرح 
  .  عمل مقايسة لترمیم مبنى المجندين وجارى الطرح بمعرفة الجھة المالكة 
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 كزي تم عمل مقايسة لترمیم سجن سفاجا المر 
  المرورعملیات جارى عمل مقايسة لغرفة . 
 وجارى الترسیة .  دنیةتم عمل مقايسة تقديرية لتثبیت أبراج الحماية الم 
  عمل مقايسة تغطیة السوق التجاري وتم الطرح 
  تم عمل مقايسة تقديرية للوحدة القروية لقرية أم الحويطات وتم الطرح 
  وتم الطرح  ٨٥لقرية النصر ك تم عمل مقايسة تقديرية للوحدة القروية 
  . تم عمل مقايسة ترمیم الحجر البیطري ابوطرطور وجارى الحصول على االعتماد المالي  

    -لمكتب الفني :قسمة التخطیط العمراني  وا –سادسا 
 ) جمعیات إسكان لھیئـات مختلفـة للتصـديق علیھـا مـن السـید / المحـافظ للبـدء  ٤مراجعة الرسومات الخاصة بعدد (

  بتقديم ملف ترخیص . 
  جمعیات إسكان لھیئات مختلفة ٤التصديق على عدد (تم (  . 

  
  

  ) بالجنوب )  البیطريالمجزر  - العسكرية  األشغال بحيلوحة الكھرباء تم الحصول على الموافقات األمنیة لكال من 
  . عمل خطابات وخرائط الموافقات األمنیة  
 ين . الرد على مكاتبات مكتب خدمة المستثمر  
 ) ملف تنازل تقاسیم مختلفة ووضع يد .  ١٠٠تم إعداد عدد ( 
  مجمع  - ٨الكیلو مركز شباب ب -مول تجارى  -تم إعداد كروكیات لمشاريع خدمیة بالمدينة منھا ( منطقة حرة للشباب

 -كرية حـالت بـالكورنیش حـي األشـغال العسـم -لعب وحضانة ومحالت تجارية بمنطقة بـديل العشـوائیات م -صناعي 
حطـة رفـع صـرف صـحي بمنطقـة بـديل م -حطـة غـاز طبیعـي م -حديقة عامة أمام القاعدة البحرية بشارع الكورنیش 

 العشوائیات ) 
  ٨٥لنقل كمین الكیلو تم التنسیق مــــع مديـــــريــــة امن البحر األحمــــر  
  ) طريق سفاجا / قنا . ٨٥وكمین ك  ٥ ) كروكي لكمین ك ٢تم التنسیق مع مدير امن البحر األحمر وعمل عدد 
  . استكمال عمل كروكیات تقسیم شباب الحرية بعد فصل الحدود مع القوات المسلحة 
  ) ٨بتقسیم الجمعیات بالكیلو ) كروكیات للجمعیات ٤عمل عدد   
  ) استمارة مساحة للتسجیل في الشھر العقاري .  ١٠االنتھاء من عدد ( 
  ض للمواطنین بالتقاسیم المختلفة . ) قطعة ار ٢٠تسلیم عدد ( تم 

             قسم الكھرباء –سابعا 
  م  ١٠٫٥مفرد بطول  إنارة) عمود  ٢٢٠للمدينة بعدد (   الشماليإنارة المدخل  
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 م  ١٠٫٥مزدوج بطول  إنارة) عمود ١٠٠بعدد ( الدائريالطريق  إنارة  

 
 شـارع  -تقسیم عمر بـن الخطـاب  - األلمونیومتقسیم فیالت  -ناطق بالمدينة مثل ( تقسیم التلیفزيون بعض الم إنارة

 الفوسـفاتشارع مساكن  -تقسیم المصالح الحكومیة  - ٨شارع شرطة السیاحة بالكیلو  - ٨القرى السیاحیة بالكیلو 
مفـرد بطـول  إنارةعمود  ٢٦٠قسیم الجراد  بعدد ت -تقسیم االھالى  - األوقافعمارات  -العسكرية القديمة  األشغال -

 م  ٨٫٥

    
  
  كشـك كامـل بـالمحول قـدرة ٤بتركیـب عـدد (  ٣تدعیم تقسیم التلیفزيون  وتقسـیم عمـر بـن الخطـاب ومنطقـة ك (

 ) صندوق توزيع . ٢٠ك.ف.أ + عدد (٥٠٠
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 ()

 

 
 
 
 
 صندوق توزيع . ٦ك .ف .أ + عدد ( ٣٠٠) كشك كامل بالمحول قدرة ١ذية المدخل الشمالي للمدينة بتركیب عدد ( تغ ( 
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 ) ٢٥٠جارى السیر في طرح عملیة إنارة الطريق الدائري بداية من شارع كوين تورز حتى میدان كريا زى بتركیب عدد (

 عمود إنارة . 
 ٤بتركیب عـدد ( بداية من شارع كوين تورز حتى میدان كريازى  الدائريطرح عملیة تدعیم الطريق  فيى السیر جار (

  ) صندوق توزيع .٨كھرباء + عدد (
 ) عمود إنارة .١٩١جارى السیر في طرح عملیة إنارة بعض المناطق بمدينة سفاجا بتركیب عدد ( 
 عمـود  ٦٣٥دة اإلنارة ببعض المناطق بمدينة سفاجا بتركیـب عـدد ( جارى السیر في طرح عملیة إحالل وتجديد أعم (

 إنارة . 
 ) ٣٥) محـول كھربـاء + عـدد (٦جارى السیر في طرح عملیة تدعیم الكھرباء ببعض المنـاطق بالمدينـة بتركیـب عـدد (

 صندوق توزيع . 
  لعاشر من رمضان بتركیب عدد ( ا –جارى السیر في طرح عملیة توصیل الكھرباء ( مرحلة ثالثة ) إلى تقسیم الشباب

 .  ) صندوق توزيع ١٥) محول كھرباء  عدد ( ٢
  عقود المشروعات  -٣
  ) مباشر )  أمر -محلیة  -) مناقصة مابین ( عامة ٢٠تم طرح وترسیه عدد 
  ) عین متوسط إيراداتھا)  ١١٠عدد (  تأجیرمحلیة ) تم من خاللھا  -) مزايدة مابین ( عامة ٥٠تم طرح عدد  
  
  
  
  المجمع النموذجي   -٤

    
 لخدمة المواطنین وتوجیه المواطن نحو الموظف المختص . النموذجيتقوم اإلدارة بتنظیم العمل داخل المجمع 

  تلقي طلبات المواطنین وعرضھا علـى السـید/ رئـیس المدينـة أو السـید / سـكرتیر المدينـة  وتوزيعھـا علـى اإلدارات
 المختصة . 
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 ل أبحاث اجتماعیة للمواطنین أصحاب الحاالت الخاصة وذلك لصرف إعانات لھم قیام اإلدارة بعم 
  حالة اجتماعیة وصحیة  ٢١٣عدد 
 ) موظف على سلف من صندوق الجزاءات ٩٦حصول عدد( 
  حالة. )٩٢(تم توزيع إعانات اجتماعیة من المحافظة لعدد 
  شكوى خاصة بالمواطنین  ٥٥تم حل عدد 
   میـــــن للحصــــول على ارض مـــــن "موالید سفاجا "مواطنین متقد )٤٥٧٦(عدد 
   مواطنین متقدمین للحصول على ارض من " المقیمین بمدينة سفاجا "  )٤٤٩٨(عدد  
   مواطنین متقدمین للحصول على ارض من "  أرامل ومطلقات  سفاجا "  )١٠٤٩(عدد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المشروع القومي للشباب " مشروعك  " -5
 

  
  
  
  
 

  
  
  
 



 - ١٩  -

 دفع عجلة التنمیة وتوفیر فرص عمل للشباب لعمل مشروعات خاصة بھم وتوسیع المشروعات  فيشروع يساھم الم
 القائمة للشباب عن طريق منح قروض وتمويل للمشروعات الصغیرة والمتناھیة الصغر. 

   " ( البنك االھلـى ) بنوك٣) فرد وذلك بالتعاون مع عدد (٢٨٦مشروع وعدد العمالة (" ٢٥٣تم  تنفیذ مشروعك منتج- 
 بنك التنمیة واالئتمان الزراعي ) -بنك مصر 

 من بنك مصر  ة عملـــــفرص ٢٠٥ روع وعددـــــمش ١٨٠ح قرض لعدد ــــتم من  
  فرصـــــة عمل من بنك التنمیة واالئتمان الزراعي .     ٥٣مشـــــروع وعدد  ٥٣تم منــــح قرض لعدد  
  فرصـــــة عمل من البنك االھلى .    ٢٨٧روع وعدد مشـــــ ٢٥٣تم منــــح قرض لعدد  

   األمالك - ٦
  مرافق )  –تحصیل قیمة المتأخرات عن ( أراضى   

  ٢٠١٧تحصیل أراضى خالل عام   -
 تم تحصیل مرافق  -

  عقد  ٥٧بعدد  وبلوكات عقود ابتدائیة تقسیم وضع يد اعتمادتم. 
  مختلفةبالتقاسیم ال عقد  ٢٢٦عقود تنازالت بعدد  عملتم. 
  عقد جمعیات  ٢تم اعتماد عدد 
  عقد تقسیم شباب الحرية من السید المحافظ  ٣٠٨تم اعتماد عدد 

 المــواقـــــــف -٧
  عمل منظومة الكارت المجاني في خط سـیر سـیارات  ٢٠١٧تحصیل إيراد المواقف والساحات من شھر حتى سبتمبر

 امه . سفاجا / الغردقة مما أدى إلى حسن سیر العمل وانتظ
  دخول السیارات ألتربتك والشاحنات بموقف النقل الثقیل مما أدى إلى تحسین اإليراد للساحات بعـد السـیطرة علـى

تكدس السیارات بمیدان المیناء بعمل كارت مجاني في أثناء نـزول السـیارات مـن موقـف النقـل الثقیـل ودخولھـا إلـى 
  المیناء .

  
 واألقالیم والسیارات األخرى من مختلف فروع المواقف بالمدينة وكـذلك مـن  تحصیل مخالفات من السیارات السرفیس

 المحافظات األخرى . 
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  بعد موافقة ھیئة طريق سفاجا / الغردقة بعد موافقة ھیئة الطرق والكباري ١٤عمل منفذ تحصیل بمنفذ كمین ك تم (
الساحات وتـم عمـل حديقـة بالمنفـذ  إيرادتحصیل ذلك لحسن سیر العمل و أدىبالجھود الذاتیة مما  والكباريالطرق 

  جنوبا وشماال . 

 
    ) تاكسي)  ١٠) میكروباص  وعدد (   ٥ترخیص عدد    
   بتشـكیل لجنـة  بفـتح بـاب قبـول طلبـات  ٢٠١٧لسـنة  ٧٩تم عمل قرار أدارى من السید اللواء / رئیس المدينة رقـم

اكسي وذلك بناءا على طلب اللجنة الفرعیة  واللجنة العلیا خالل ) ت١٠) میكروباص وعدد (٥للمواطنین لترخیص عدد (
والمصدق علیه من السـید  ٢٠/١٢/٢٠١٦بناء على الموافقة في محضر االجتماع الذي عقد بتاريخ  ٢٠١٦شھر نوفمبر 

 محافظ البحر األحمر . الوزير / 
  ) جنة المشـكلة وكـان عـدد المسـتحقین ) مواطنین للترخیص وتم حصر وفحص الطلبات عن طريق الل ١٦٨تقدم عدد

 ) حیث لم تنطبق علیھم الشروط .  ٤) مواطن للمیكروباص وتم استبعاد عدد ( ٨٦عدد (
  ) احتیاطي .  ) میكروباص  ٥) میكروباص وجارى ترخیص عدد ( ٥تم ترخیص عدد 
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  ) مـواطنین حیـث لـم ٣واطن وتـم اسـتبعاد عـدد() مـ٧٥) مواطن لترخیص التاكسي وتم اختیار عـدد(  ٧٨تقدم عدد (

 تنطبق علیھم الشروط . 
 ) تاكسي احتیاطي  ١٠) تاكسي وجارى ترخیص عدد ( ١٠تم ترخیص ( .  
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c  
  

  
  

   
  المحاجر  - ٨

  ٣٠/٩/٢٠١٧حتى  ١/١/٢٠١٧إيراد تحصیل الكارتة عن المدة من  



 - ٢٣  -

  ٣٠/٩/٢٠١٧حتى  ١/١/٢٠١٧إيراد تحصیل المحجر بمبلغ عن المدة من    
   اإليرادات - ٩

  . تحصیل ديون مبالغ مستحقة للدولة بمبلغ  قیمة اإلسكان  
 نزالء فنادق .  %١قیمة  تحصیل ديون مبالغ مستحقة للدولة بمبلغ  
  . تحصیل ديون مبالغ مستحقة للدولة بمبلغ قیمة النظافة  
 يات  تحصیل ديون مبالغ مستحقة للدولة بمبلغ قیمة المحالت التجارية والكافیتر 
  . تسوية جمیع الشیكات الواردة للوحدة المحلیة كاستحقاقات 
  عقـد وكـذا عقـود التنـازالت  ٧٠٠سنوات تقدر بنحو  ٧تحرير عقود ابتدائیة  للوحدات السكنیة التي مضى على شغلھا

 . عقد  ٢٨٠وعددھم  الوحدة المحلیة لمدينة سفاجا  فيبعد سداد رسوم التنازل 
 بصفة يومیة لالستدالل على المتأخرات الخاصة بالوحدات السكنیة الخاصة بھم .  التعامل مع المواطنین 
  . إعداد العقود للمواطنین القائمین بسداد ثمن الوحدة بالكامل 
   . توقیع إجراءات الحجز االدارى للمتأخرين عن السداد 
  ) وحدة )  ١٠٠٠تحرير عقود حق انتفاع للوحدات السكنیة 

  
  ة  : إدارة  البیئ - ١٠
   ٤٠شماال حتى كیلو  ٣٠المرور على جمیع أنحاء المدينة لمتابعة اى مشاكل بیئیة والعمل على حلھا ابتداء من كیلو 

  جنوبا .
  . اإلشراف على أعمال شركة النظافة 
 

  
 
  

 
  
  
  
  
 
  شھور وإرسالھا لإلدارة العامة للبیئة بالغردقة .  ٣أعداد خطة لمكافحة الضوضاء كل 
 ت لمكافحة الكالب الضالة بالمدينة عن طريق السموم وعن طريق  الخرطوش القیام بحمال  
   الف متر مخلفات صلبة من أنحاء المدينة المختلفة .١٨رفع عدد  
  محاضر لمن ال يقوم بإزالة المخالفة بعـد إنذاره .  ١٢إنذار للمخالفات البیئیة المتنوعة + ١٤٠عمل عدد  
  ر والكوارتز .متابعة شحن خام الفوسفات والسوال  
 . متابعة تفريغ خام األلمونیوم والفحم  
  التفتیش الدوري على القـرى السیاحیـة والمنشآت الخدمیة والصناعیة داخل كردون المدينة  
  .عمل لجان متعددة للتفتیش على المحالت والمخابز واستخراج موافقات بیئیة لھا ومتابعة األعمال بمجزر المدينة  
   حمـوالت میـاه صـرف صـحي مـن ٢٧إعدام مواد مختلفة من مینـاء سـفاجا ومتابعـة تفريـغ عـدد  محضر ٢٣تنفیذ عدد

  العبارات .
  العالمي البیئةاالحتفال بیوم   . 
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  النظافة  - ١١
  ) صندوق ) يومیا بانتظام بواسطة سیارة المكبس  ٤٠٠يتم عملیة تفريغ صناديق القمامة 
 . المكبس االلى التابعة لشركة النظافة  
 س الشوارع الرئیسیة والفرعیة بالمدينة يومیا .كن 
اصطفاف       

شركة 
  النظافة  .

  . تفقد السید اللواء / محافظ البحر األحمر والسید اللواء / رئیس المدينة افتتاح اصطفاف سیارات النظافة بالمدينة  

   

 
  
 ع الرئیسیة   والفرعیـــة والداخلیة واالزقه . تقوم سیارات النقل التابعة للشركة برفع باقي المناطق بالمدنیة والشوار  
 . يتم رفع المخلفات الصلبة والردش من إنحاء المدينة بصفه مستمرة  
  . يتم توعیه المواطنین للمحافظة علي نظافة المدينة  
   . يتم التنبیه علي المخالفین أوال ومن ثم اتخاذ اإلجراءات القانونیة ضدھم 
 الردش من أنحاء المدينة بصفة مستمرةو يتم رفع المخلفات الصلبة  . 
  حصر كامل االراضى  الفضاء بالمدينة التي تحولت إلى مقالب قمامة صغیرة. 
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  التجمیل والتشجیر  - ١٢
  أوال تشجیر الشوارع والطرق الدائرية 
 : تم توزيع األشجار وزراعتھا كالتالى  

  ٨شجرة بشارع الكورنیش ك  ٢٠٠ -

 شارع سعید كاوتششجرة  ٢٥٠  -         
 شجرة قرية النصر  ١٥٠ -
 محكمة الضوى  –شجرة شارع سفاجا البلد  ٢٥٠ -
 شجرة قرية أم الحويطات ٢٥٠ -
 شجرة عمارات مبارك أبو النصر ٢٥٠ -
 ٢-١شجرة مساكن مبارك  ٢٥٠ -
  
 
 شجرة الكوبري ١٠٠٠ -

          
 

 شجرة شارع سفاجا الغردقة طريق كريازى ٥٠٠ -
ً تشجیر المصالح الح   كومیة الخدمیةثانیا

  تشجیر المدارس : ً  ة  قصور الثقاف -النوادي  -لمستشفیات ا -ثانیا
  تم توزيع األشجار وزراعتھا كالتالى :

 شجرة بالمدارس   ١٢٠٠ -
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 للكنیسة ونادي المسیحیین
 شجرة لألندية بالمدينة  ٥٠٠ -

  المقابر بالمدينة    شجرة على ١٠٠تشجیر عدد 
  نبي الطريققنا الرئیسي على جا –تم تدعیم شارع سفاجا 

   

  
  شتلة تفله  ٧٠٠لغردقة من میدان البراد وحتى السنترال أمام المیناء حوالي عدد ا –تدعیم وتشجیر شارع سفاجا 
  نخلة بلدى طريق كريازى ٢٠٠تم زراعة عدد 
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 / قنا تم عمل مسطحات خضراء في شارع سفاجا       
  

  مسطح اخضر بمساحات مختلفة بالنجیله وجارى متابعتھا وريھا يومیا  ١٣حیث تم فرش عدد 
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  متابعة أعمال التشجیر من ري وصیانة للزرع والنخل بكافة أنحاء المدينة بصفه دورية 
 

 ) من تركیب البلدورات .   ) شتلة بالشارع الخلفى بعد استكمال عملیات الرصف واالنتھاء٥٠٠جارى التجھیز لزراعة 
 االزمات  -١٣
  متر . ١٥٠تم عمل سیناريو ھطول سیول أدت إلى قطع طريق سفاجا / قنا وجرف مواسیر المیاه بمسافة 

    والسـیول  ٨٥حتى مـا بعـد ك  ٧٠كیلو   تداء من طريق سفاجا / قنا اب ١٢/٤/٢٠١٧تم مواجھة السیول التي ھطلت  يوم
 الطمـيوتم رفع اآلثار التي خلفھا السـیول وتـم إصـالح الطريـق وتـم رفـع  ١٣القصیر عند ك التي ھطلت بطريق سفاجا / 

  وتم فتح الطريق .  واألعشاب

  
 
  تم تجمیع المعدات واآلالت المشاركة في خطة السیول وتم عمل اجتماع بالجھات المعنیة للمجتمع المدني الحتواء األزمة

 . 
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 التي بھا سیول وتم تحريك  ١٠التحرك إلى كیلو  ٥یارة شفط من المعدات المتمركزة بالكیلو لودر وس  ٢يدر و عدد دفع الجر

م مـع توقیـت تحـرك الســید / رئـیس ٨٫٢٠عناصر الحماية المدنیة بسیارة اإلنقاذ وسیارة إطفـاء وتـزامن تحركھـا السـاعة  
 ي بھا ســـیول .سیارات إسعاف إلى المناطق الت ٢المدينة  وعناصر اإلنقاذ .وتم دفع عدد 

  

  
 
  . تم التحرك فور ھطول األمطار إلى المواقع التي سقطت بھا السیول 
  
 

 
 . تم رفع الصخور والطمي من على الطريق وتم فتح جمیع الطرق 
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 . تم إصالح الطرق بالكامل التي تكسرت من إجراء السیول 
  . تم فتح الوادي لوصول السیول إلى البحر 

    لسقــوط من أعلى الجـبل  على جانبي طـريق سفاجـــا / قنـــا.وجـود صخــور آيلة ل
  م تالحــظ لنا سقــوط صخــور من الجـبال المشرفة على طــريق سفاجــــا / قنــــا عنـد ١٠/٢٠١٦/  ٢٧أثناء الســیول في

 تقريبا. ٣٠وك ٢٥ك

  

  م وقف جزئي للطريق وتم رفـع الصـخور مـن علـى طريق سفاجــا / قنــا وت  ٢٥م تم انھیار صخــور بالكیلو ١٠/٤/٢٠١٧يوم
. ً  الطريق وتم أعادة فتح الطريق كلیا

   

    .  تم متابعة إصالح جزء من السد الذي انھار أثناء السیول 
  .) ٧( صقر   سیناريو عن أزمة حادث حريق في مبنى حكومي مستودع بترول سفاجا

     االة  مما تسبب في خسائر في األرواح والمعدات واآلالت نظرا لكثرة حوادث الحريق بسبب اإلھمال والالمب
 والمستندات وإعاقة العمل ونظرا لعدم إمكانیة منع الحرائق  نشب حريق وانفجار في مستودع بترول سفاجا . 
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   م   ١٤/٢/٢٠١٧تم  إبالغ عن حادث حريق وانفجار في مستودع بترول سفاجا حوالي الساعة العاشرة صباحا عن يوم

الرئیسیة ) الكائن  في منطقة  غرفة التحكم -بوقوع حادث حريق وإنفجارات  في مستودع بترول سفاجا (مبنى الجنود 
    -ق عن :أمام میدان األلمونیوم مع وجود إصابات  ونتج الحري ٥ك

   ٦٠تعطیل الطاقة االستیعابیة بالمحطة بنسبة%  
 ) جندي من قوة  التأمین ٢استشھاد عدد (  
 ) من احتیاطي القريب ٢استشھاد (  
  ) أفراد إصابات بسیطة ٤إصابة (  
  فور وصول البالغ عن حادث حريق وإنفجارات  في المستودع وتم صدور تعلیمات للسید /مدير مستودع سفاجا :ـ 
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  خالء العاملین من المنشآت اإلدارية المعرضة للحريق على وجه السرعة ونقلھم إلى أماكن أمنة.إ  
  . فصل الكھرباء عن المستودع 

 
  استدعاء سیارات شفط وتفريغ للخزانات التي تعرضت للحريق مع تحويل الوقود إلى خزانات  أمنة حالة  التمكن من

األرضیة ) و دفع المجموعات المدربة على الحريق  إلى  نقط الحريق  ذلك الخزانات الفارغة من خالل الشبكات 
 والتعامل مع الموقف مع االلتزام بعدم  التواجد بأي أماكن بھا انفجار . 
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   تشديد المراقبة لعناصر الخدمة على أسوار المستودع  واحتالل جمیع األبراج مع تحرك اى أفراد موجودة باألبراج إلى

  حالة تواجدھا بمناطق خطرة .  مناطق  تبادلیة
  ارة المرور)إد -لحماية المدنیة ا -تم إخطار عملیات المحافظة وإبالغ كال من ( قسم شرطة سفاجا  

 مدير الحماية بالمدنیة
   ١  -سیارة إطفاء  ٢يوجد حريق بمستودع الوقود مع وجود انفجارات يرجى تجھیز ما يلزم للحريق نحو  دفع  عدد 

 فع عناصر مفرقعات وفى حال التأكد من وجود مفرقعـــــات . د -سیارة دفع إنقاذ    ١ -اد بالمیاه سیارة دفع إمد

 
  يتم استدعاء سیارة التعامل من المحافظة في حالة عدم تمكنكم من التعامل مع نوع المفرقعات  المتواجد داخل

 الھدف . 
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  - وحدة اإلسعاف :

 " سیارات إسعاف إلى موقع الحدث٦دفع " .  
  . رفع درجة االستعداد كافة نقط اإلسعاف بالمدينة  
 .إخالء المصابین إلى المستشفى 

  
  - وحدة مرور سفاجا :

  . دفع مجموعات العمل والدوريات الالزمة لغلق الطرق المؤدية إلى الحدث مع استخدام طرق بديله  
  ى منطقة الھدفتیسیر دخول سیارات اإلسعاف وسیارات المطافئ و كافة عناصر اإلنقاذ إل  

  - قسم شرطة سفاجا :
  يتم عمل كردون حول  منطقة الحدث وتشديد الحراسة على كافة المنشآت الحیوية بالمدينة استعداد الى أعمال

 تخريب .  
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  أخالء المساكن المجاورة للحدث  
 حصر المصابین والمتوفین والتنسیق مع النیابة العامة واتخاذ اإلجراءات القانونیة  
   -دارة األزمات بالمدينة : مدير إ
 . يتم رفع درجة االستعداد لكافة العناصر والمعدات 

  
  " سیارة میاه إلى منطقة الحدث لفتح الطرق حال انھیار اى مبنى مـــــع  ٤" لودر + بلد وزر + عدد  ٢دفع عدد

 .  فاستدعاء المعدات المشاركة بخطة األزمات والتمركز بقرية الحجاج بالقرب مـــن الھد
  
 

  
 
  االتصال بمركز العملیات بالمحافظة ومدير األزمات بالمحافظة للتصديق  مــــــن السید/ المحافظ  لدفع  سیارات الحريق

الخاصة بالقوات المسلحة بالمدينة مع رفع درجة  االستعداد لعناصر الحماية المدنیة بالغردقة لتقديم  المعاونة للحماية 
 المدنیة بالمدينة . 

 ق من السید / المحافظ لرفع درجة االستعداد لمستشفى الغردقة العام و المستشفى العسكري .تصدي 
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  - مدير مستشفى سفاجا المركزي :
 . رفع درجة االستعداد واستدعاء األطقم الطبیة الالزمة  
 . تجھیز غرف العملیات و استقبال المصابین والمتوفین  

   -مدير اإلدارة الصحیة
  الحدث لإلشراف على نقل المصابین والتعامل مع الحدث مع  يتم التواجد بمنطقة  
  . وجود عناصر طبیة متخصصة 

  
  فتح نقطة طبیة متخصصة بمنطقة الحدث 

  
  
  
  
  
  

  - مرفق میاه سفاجا :
   " سیارات میاه إلى منطقة الحدث مع ضخ میاه للمنطقة بالكامل الستعراض مليء الخزانات داخل  ٤يتم دفع عدد "

 الھدف . 
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  - ھندسة الكھرباء : رئیس
 .  فصل  الكھرباء عن منطقة الحدث .وتوفیر كھرباء بديلة إذا لزم األمر  

  - شرطة السیاحة بسفاجا :
  

  يتم تشديد المراقبة على منافذ الفنادق المتواجدة بالمدينة مع مراعاة الیقظة التامة  
  
  

  - إدارة  التضامن االجتماعي:
   تقبل بكافة أدوات اإلعاشة .تجھیز منطقة إيواء بمدرسة المس  
  . حصر المصابین والمتوفین وتقديم المساعدة لھم 
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   أبالغ الجمعیات األھلیة التي بھا سیارات نقل الموتى لدفع سیارات نقل الموتى إلى المستشفى  

  - العالقات العامة بالمدينة :
 . نشر األخبار على موقع المدينة مع مراعاة الدقة في النشر  
 " جموعة فريق العمل إلى مستشفى سفاجا و منطقة اإليواء لتقديم المعاونة  لعناصر إدارة الشئون " م٢دفع

  االجتماعیة.
   .استدعاء واعظ من إدارة األوقاف ورجل دين من الكنیسة إللقاء الوعظ للمتضررين  
 . استدعاء سیارات نقل ألموته للتواجد داخل مستشفى سفاجا تحت سیطرة العالقات العامة  
 لتنسیق في تبادل األخبار مع الموقع الرسمي للمحافظة.              ا  

   -مدير اإلدارة التعلیمیة ومدير مدرسة المستقبل : 
   التواجد بمدرسة المستقبل للمساعدة في إنشاء معسكر اإليواء بالمدرسة و االستعانة بكافة إمكانیات المدينة من

  علیمیة. مستلزمات اإلعاشة وإمكانیات اإلدارة الت
  

  - إدارة التموين :
 . اإلشراف على منطقة اإليواء وتقديم المساعدة للشئون االجتماعیة 
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 . توفیر المواد الغذائیة الالزمة بالتنسیق مع المدينة  

  - الطرق والكباري بالمدينة:
 .  دفع المعدات إلى موقع الحدث لتقديم المساعدة 
 دث واستعادة كفاءة الطرق  التي تأثرت . المعاونة في رفع اآلثار الناتجة من الح  

  
  
  
  

  -إدارة األوقاف:
 ـ مخاطبة الناس وموعظتھا.١  
   تھدئة المواطنین وطمأنینة الناس والحث على تلقى اإلشارات والتعلیمات حتى  يمكن عناصر اإلنقاذ من تنفیذ مھامھا

  بكل دقة .
  - خسائر الموقف :

  كم الرئیسیة )تحغرفة ال -اشتعال الحريق ( مبنى الجنود  
 ) ٦٠تعطیل الطاقة االستیعابیة للمستودع بنسبة% . (  
 ) جندي من قوة التامین .٢استشھاد (  
  ) من االحتیاطي القريب . ٢استشھاد (  
 ) فـــرد إصابة بسیطة . ٤إصابة (  

  -اإلمكانیات المتاحة:
 سیارات إسعاف   ٢١  
 غرفة عملیات  ١  
 ثالجة موتى  ١١  



 - ٤٠  -

 طاقم جراحة  ١  
 ــــــــــر سري ٤٣  
 طبـــیــــــب    ٢٧  
 كیـــس دم  ١٢  
 فنطاس میاه   ١٠قالب     ٧بلد وزر   ١جريدر   ٣لودر   ٩  
 سیارة كسح ٥وسیلة نقل أفراد    ٦  

  - المطلوب توفیره  :
    . اإلمكانیات المتاحة تكفى الحتواء الحدث 

  

  - التصرف حسب اإلمكانیات المتاحة :  
   ل مفعول القنابل التي نم العثور علیھا  .تم إخماد الحرائق وإبطا  
    نقل المصابین إلى مستشفى سفاجا المركزي ونقل الحاالت  الحرجة إلى   مستشفى الغردقة العام  
    . تم احتواء األزمة باإلمكانیات المتاحة وبأسرع وقت  
   حصر الخسائر المادية وإعداد تقرير بالخسائر البشرية وسبب وقوع الحادث  

    -اءات التي تتخذھا  إدارة األزمات  بالمدينة  :اإلجر
  التأكد من سالمة المباني  المجاورة للمستودع  و أعادة المواطنین الى منازلھم حالة عدم وجود انھیارات بالمنازل

 المجاورة . 
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  وأعادة الشيء ألصلة٠إعالن إنھاء الحادث والسیطرة علیه  
 ٠دية وبشرية حصر الخسائر وتقدير قیمة التلفیات ما 
  
  . إعداد تقرير نھائي للحدث وبیان اعالمى وتقرير بالدروس المستفادة  
   تم إبالغ غرفة العملیات  
  صباحا  ١١تم إبالغ عن الحادث الساعة  
  ١١٫٥تم الدفع بسیارات الحماية المدنیة  ً   صباحا
  ١١٫٥تم دفع سیارات اإلسعاف  
  تم قطع الكھرباء عن موقع الحدث  
  ١١٫١١حول منطقة الحدث تم عمل كردون  ً   صباحا
  تم رفع درجة االستعداد بالمستشفى  
  تم ضخ المیاه إلى منطقة الحدث  
  تم وصول إدارة المرور لتسھیل وصول سیارات اإلغاثة إلى موقع الحدث  
  ١١٫١٥تم وصول الجھات المعنیة بموقع الحادث والقیام بمھامھا الساعة   
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  التابعة للوحدة المحلیة لمدينة سفاجا القرى 
 **************  

  قرية أم الحويطات   -١  
  " وسبعه جنیھات واربعون قرشا الغیر ألففقط مائتان واثنان وستون "  ٢٦٢٠٠٧٫٤٠تم تحصیل مبلغ 
  وأقسـاط لیـةالمح التنمیـةقـروض صـندوق  وأقسـاطتتمثل في القیمة االيجارية للوحدات السكنیة بالقرية والمتأخرات 

  أراضى
  ري  فـيطن وذلك باستغالل سـیارة میـاه الصـرف الصـحي  ٣٠٠٠تم ترشید استھالك المیاه الخاصة بالزراعة بحوالي

 الحديقة العامة واألشجار .  
 عامود كھرباء داخل وخارج القرية من اللمبات الموفرة للطاقة  ٢٦٠تغییر كشافات ولمبات لعدد  تم 
 قرية مرتین أسبوعیا وال توجد اى تراكمات للقمامة ويتم تشغیل مقطورة الجـرار الزراعـي لنقـل مرور سیارة النظافة بال

 المخلفات الصلبة . 
 )  من قیمـة الوحـدة السـكنیة مقابـل تنـازل وتـم تسـلیم  ٢٥) تنازالت للوحدات السكنیة بعد سداد ٦تم عمل عدد %

 العقود لالھالى . 
  )بالقرية لسكنیةا) تنازالت للوحدات  ١جارى عمل عدد  
  الذاتیةبالجھود  الھالى القرية مقبرة)  ٦٠عدد (  إنشاءتم   
  م لتوزيعھا كدفعة أخرى للمشاريع الھالى وشباب قرية أم الحويطات .  ٢٥٠٠٠تم رفع مساحي ألراضى قدرھا 
  جزر الى م –م إلقامة حجر زراعي  ٢٢٠٠٠٠تم رفع مساحي ألراضى قدرھا 
  م٢٥٢٠٠٠ويات جافه بمساحه حا إلنشاء مساحيتم رفع 
  م٢٥٢٠٠٠بمساحه  صناعیةمنطقه  إلنشاء مساحيتم لرفع 
  ٣٠علـى  الموافقةوتمت  المحلیة التنمیةالنشاط  لصندوق  متنوعةصغیره  ملف قروض مشروعات  ٤٦تم إرسال عدد 

ات كدفعـه ثالثـه أم الحويطـ قريـةملف قرض الھالى  ٥٠مشروع وجارى تسلیم القروض للمواطنین وجارى تقديم عدد 
  . قیمه القرض للفرد زيادةبعد 

   ٨٥قرية النصر ك  -2
  
  إصالح ماكینة اإلنارة العاطلة وكذا صیانة الماكینات الثالثة من تغییر فالتر الھواء والزيت والسوالر وضـبط توقیتـات عمـل

 " ساعة مع زيادة ساعات العمل في األعیاد والمناسبات ١٢الماكینات "
 راعي بالقرية وعمل مذكرة لعمل تنده لحماية الجرار والمقطورة من حرارة الشمسصیانة الجرار الز 
 إيفاد لجنة من اإلدارة الھندسیة لمعاينة مبنى الوحدة لعمل ترمیم وصیانة للمبنى 
 صیانة وغسیل خزان المیاه الخاص بالقرية من قبل شركة المیاه 
  اإلشراف الدائم على الوحدة الصحیة والمدرسة بالقرية  
  العمل الیومي توفیر المواد البترولیة لماكینات اإلنارة واإلشراف على میاه الشرب 
  زيارة مسئول الرقابة اإلدارية للقرية فى تمام الساعة الخامسة والنصـف مسـاءَ ولـم يسـجل أي مالحظـة حیـث وجـد

 الكھرباء منارة والماء متوفر وال توجد اى شكوى من قبل اھالى القرية
 رة بعدد األعمدة المراد تزويدھا بالطاقة الشمسیة وذلك بعمل ودراسة شاملة بـذلك مـن قبـل اإلدارة حصر وعمل مذك

 الھندسیة لعرضھا بمذكرة على السید المحافظ
  التواجد الدائم مع اھالى القرية وخاصة في المناسبات واألعیاد وتوزيع الھدايا على األطفال وكـذا توزيـع اللحـوم علـى

 فقراء القرية. 
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  اإلدارات الخدمیة بمدينة سفاجا
  اإلدارة التعلیمیة -١ 

  . تم تنفیذ أعمال صیانة لبعض المدارس 
  وھم   الجودةمدارس  ٨شھادة الجودة واالعتماد لعدد  على تم حصول . 

يـة ومدرسـة سـفاجا الثان -درسة سـفاجا الثانويـة بنـات م -درسة أسامة بن زيد م -مدرسة المستقبل االبتدائیة   -
مدرسـة  -درسـة الزھـراء االبتدائیـة م -درسـة الزھـور اإلعداديـة م -درسة عمـر بـن العـاص اإلعداديـة م -التجارية 

  اإلعدادية بنین
 محافظ البحر األحمر و السید/ اللواء ھشام آمنه رئیس الوحـدة المحلیـة  ح / احمد عبد هللا ٠تم برعاية السید/ اللواء ا

  ٢٠١٧/٢٠١٨ للعام الدراسي الجديد  مطبخ الوجبة المطھیة مدارس إلقامة ٦یز عدد بالتوجیه لتجھ  سفاجا لمدينه
 
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ــــار ــــم اختی ت
مدرسة المنار 
اإلعداديـــــــة 
ـــــــــــة  بمدين
ســـــــــــفاجا 

مدرسة على بـن أبـى  -) مدارس وھى ( مدرسة الحسین بن على اإلعدادية ٥لتجھیز الوجبة المطھیة لتخدم عدد (
مدرسـة سـفاجا االبتدائیـة لتوزيـع  -مدرسـة الشـروق االبتدائیـة  -ة سـفاجا اإلعداديـة بنـات مدرس -طالب االبتدائیة 
 الوجبات علیھا 

  تم حضور السیدة / ھويدا مدير عام إدارة اإلنتاج والتعاون إلى مكتب السید اللواء / ھشام أمنه رئیس الوحدة المحلیة
یز الوجبات وتم تسلیمھا جمیع األدوات الالزمة لتجھیز الوجبات لمدينة سفاجا وتم اختیار مدرسة المنار اإلعدادية لتجھ

 من شركة تیتانیك للمشروعات السیاحیة . 



 - ٤٤  -

  
  

  
  

  
  

  اإلدارة  الصحیة   -٢
 طفل  ٨٠٠٠وتم تطعیم عدد  ٥/٤/٢٠١٧حتى  ٢/٤/٢٠١٧من الفترة طفال قیام اإلدارة بعمل حملة ضد مرض شلل األ 
 ية األمراض المزمنة . تم توفیر أدو -وية العناية المركزة والمحالیل تم توفیر أد 
  اوبكس )  -نتودينا –تم توفیر أصناف جديدة من األدوية   مثل ( سوبر اكس 
  . متابعة للنساء الحوامل واألطفال 
 خدرات للسائقین . تم عمل تحلیل م 
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  وبترولوجى  وعمل تحلیل أغذية كیمیائي وتحلیل شھادات صحیة .   كیمیائيتم عمل تحلیل 

 
  إدارة الشباب  - ٣

  عن طريق الوحدة والتنفیذ  ضمن خطة الشباب والرياضة بالبحر األحمر  وتم تنفیذه إنشاء نادي الشبان المسلمین تم
  لمدينة سفاجا 
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   عملیة  إنشاء القواعد الخاصة بالمبنى االدارى لنادي الھالل الرياضي 
 مدينة سفاجا ضمن خطة مديريـة تم تنفیذ المرحلة األولى بالمبنى األدارى لنادي الھالل الرياضي عن طريق الوحدة ل

  الشباب والرياضة بالبحر األحمر. 

    
  
  
  
  
  
  

  عملیات اإلنشاء والتطوير الخاصة بالمبنى اإلداري  لنادي السالم الرياضي تم تنفیذه ضمن الخطة االستثمارية لمديرية
  ھاز التعمیر بالبحر األحمر الشباب والرياضة بالبحر األحمر وتم إسناده  إلى ج
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  ح ٠تـــــــم افتتـــــاح ملعــــــب الترتـــــــان بمــــدرسه الشھید  / سیف الثانويـــة بنین  بحضـــــور السـید اللـواء ا  /

ينه سفاجا وتـم تنفیـذه عـن طريـق احمد عبدهللا محافظ البحر األحمر و بصحبته اللواء / ھشام امنه رئیس مجلس مد
 جھاز التعمیر بالبحر األحمر بتمويل من وزارة الشباب والرياضة .

   
  
  
  
    
  إلدارة البیطرية ا - ٤

  . يتم الكشف على الحیوانات قبل الذبح  
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  . الكشف بعد الذبح " اللحوم " وختم الصالح منه كل حسب نوعه 
 الحاالت المرضیة الواردة إلى الوحدة . عالج 
  . عمل ندوات إرشادية بالمدارس والجمعیات 
  . تم عالج جماعي للماشیة 
  . تم تحصین عدد من الحمـى القالعیـــة والـــوادي المتصـدع وجدري األبقار 
 وسیال والسل . فحص عدد من أألبقار من مرض البر 

  اإلدارة الزراعیة  -٥ 
 " ملوخیة " ١ -بامیة ٢ –بازنجان  ١ –كوسة  ٢دد ع -" صوبات خیار  ٢ تم زراعة عدد 
  رأس  دفعة خراف بلدي بمناسبة عید األضحى المبارك وتم بیعھا بأسعار اقل من سعر السوق .  ١٠٨تم إحضار عدد 
  . تم تصنیع سماد كمبوست من مخلفات األشجار وبیعھا للجمھور 
 ــــــود الذاتیـة بالمشـتل التابـــــع لـإلدارة المركزيـــــة للتشـجیر وبیـع المنـتج بأسـعار زراعـــة نباتـــــات زينــــة بالجھ

 مخفضة . 
  "نخلة منزرعة بالمدينة  والقرى السیاحیة وكانت النتیجة سلبیة  ٢١٤٨٥الفحص الــــدوري لسوســـــة النخیل لعدد "

 . 
  . الفحص الدوري على ذبابة الفاكھة والخوخ 
  قاعدة الجراد لمكافحة الجراد بالمدينة . المشاركة مع 
 
  ومقاومة الحمى القالعیة  المشاركة في لجان التامین على الماشیة . 
  المثمر ونخیل الزينة بالمدينة والقرى السیاحیة  .النخیل  أشجارحصر 
  . المشاركة فى تشجیر المدينة 
 طريق بیع سم فئران ومبیدات نمل .  المشاركة في مقاومة القوارض والنمل األبیض بالمدينة وذلك عن 

  الشئون االجتماعیة  -٦
  أيتام  -أسرة فقیرة  -شیخ  -أرامل  -مطلقات  -عجز -أسرة وذلك مساعدة لكال من ( معاق  ٤٤٥تم منح مساعدة لعدد

 یت ) فأبناء مطلقة تو -بناء مطلقة تزوجت أ -أسرة  وذلك لكال من ( أيتام   ٢٩لعدد أسرة مسجون ) قانون طفل -
  كرتونه ترفیه القوات المسلحة .  ٢٠٠٠تم توزيع عدد 
  كیلو لحم لمستحقي مساعدة الضمان االجتماعي ومحدودي الدخل .  ٣٠٠تم توزيع عدد 
  ) سرة فقیرة أ –سنة  ٦٥لمسن فوق ا –مطلقة ذات  –ذات  -مطلقة-عجز-) عدد اسر تكافل وكرامة ( معاق٥٠١عدد– 

  )أسرة مسجون  –ھجر  –أيتام 
 ٢٠١٧ الحاليستحقون للمعونة عن العام م أسرة ٥٠يوجد عدد   والتصحر بالنسبة للتھجیر  
  بنك ناصر االجتماعي  ١٨٥بحث مساعدة من المحافظة وعدد  ٢٢تم عمل عدد  . 



 - ٤٩  -

 . تم عمل بحث مساعدة واحدة + وحدة سكنیة مساعدة وإسكان من الوزارة 
  نة  مساعدة من مجلس المدي ٢٢٠تم عمل بحث لعدد. 
  من التموين  أبحاث ٣عمل عدد  . 
  ١تم عمل بحث مساعدة تكافل وعدد   
  أبحاث من جمعیة األورمان  ٣تم عمل عدد 
  حضانة خاصة .  ٤عادية + عدد دور حضانة  ٦تم الترخیص لعدد 
  زة تعويضیةأجھ٥ + عدد  بطاقة معوق ٣٢عدد  -شھادة تأھیل  ١٦المستفیدين من التأھیل االجتماعي عدد   

  
  
  
  
  
 

  تموين سفاجا    -٧
  . متابعة محطات البترول لتوزيع المواد البترولیة 
  تصريح .  ١٥٣عمل تصاريح السوالر بعدد 
  . المراقبة الیومیة على المخابز البلدية 
  محضر عدم اإلعالن عن األسعار   ٨٤عمل عدد 
  نشاطحضر عدم ممارسة  ٢عمل عدد    . 
  محضر مزاولة النشاط ٢عمل عدد   . 
  محضر مخالفة مخابز  .   ٣عمل عدد 
  محضر  مخالفة تعلیمات .   ٥عمل عدد 
  محاضر عدم حمل شھادة صحیة  .   ١٦عمل عدد 
   تم متابعة السكر والفراخ وتوزيعھم على المواطنین بفرع جملة سفاجا 
  . متابعة وصول دقیق المستودعات 
  من فرع جملة سفاجا . الخاصة بالسلع عمل البیانات األسبوعیة والشھرية 
  . عمل البیانات األسبوعیة للحديد واالسمنت 
  متابعة أرصدة السلع التموينیة وتوزيعھا على تجار التموين 
  .  استخراج البطاقات التموينیة ومراجعتھا 

  شركة میاه الشرب والصرف الصحي      -٨
  

  واالنتھاء منه  العشوائیاتبمناطق  الصحيتم توصیل شبكات میاه الشرب والصرف 
  وحده سكنیه  ٣٠٠لعدد االجتماعي اإلسكانعمارات  فيضخ المیاه . 

  
  
  
  
  
 
   ٢٠١٧میناء سفاجا البحري  حفتتاا -٩



 - ٥٠  -

   وذلك الفتتاح تطــــــوير ٥/١/٢٠١٧في ظــل قیام السید / رئیس الجمھورية بالتوجه إلى محافظة البحر األحمر بتاريخ
افتتاحات المشروعات العمالقة بالمیناء قــــام سیادته برفقــــة السید / رئیس مجلس مینـــــاء سفاجا البحـــــري  و

 لسید / وزير النقــــل والسادة المرافقین لسیادته .ا -السیـــد/ وزير الدفـــــاع و -الوزراء  

  
  وبحضور السید اللواء / محافظ البحر األحمر  والسید اللواء / رئیس مدينة سفاجا . 

 
 ھدف المشروع إلى تحقیق طفرة شاملة في مستوى أداء میناء سفاجا لخدمة الركاب والبضائع وي 

  لكونه احد أھم موانئ مصر لقربه من مركز التنمیة الجديد بصعید مصر وسھولة اتصاله بموانئ المملكة العربیة السعودية.

 
  ١٤٣) بنسبة زيادة  ٢م٦٣٤٠٠٠عد التطوير ) (وب ٢م ٤٤٥٠٠٠وكان مخطط المشروع ( قبل التطوير  بمساحة  كلیة  % 
   ملیون راكب سنويا  ١٫٣ألف راكب سنويا ) (وبعد التطوير  ٨٣٠وطاقة المحطة البحرية ( قبل التطوير بمساحة كلیة

 %  ١٥٦بنسبة زيادة 



 - ٥١  -

 
  یارة سنويا س ٣٠٠٠٠سیارة سنوية ) ( وبعد التطوير  ١٨٠٠٠وطاقة تربتك السیارات (( قبل التطوير بمساحة كلیة

 %  ٤٠٠بنسبة زيادة 
  -مشروع التطوير يشمل:

  ملیون راكب سنويا . ١٫٣استیعابیة  ألف متر مربع وبطاقة ١٢محطة الركاب على مساحة 

  
  ألف شاحنة سنويا .  ٤٠متر مربع وبطاقة استیعابیة  ١٠٠محطة الشاحنات على مساحة 

 



 - ٥٢  -

  ألف سیارة سنويا  ٣٠ة استیعابیة ألف متر مربع وبطاق ١٦٫٥محطة ألتربتك على مساحة 
  . أسوار وموازين وأبراج حراسة وطرق وساحات خرسانیة 

 
 
  معلومات )  –صرف  –میاه  –شبكات مرافق ( كھرباء 
  میجا وات .  ٤إنشاء محطة طاقة شمسیة بقدرة 
  يوم  ٣م ٥٠٠إنشاء محطة تحلیه میاه البحر بقدرة / 
  . إنشاء منظومة الكترونیة بالمیناء 

  .     ٢٠١٧افتتاح مسجد " الفرقان " بمساكن العرايشى بتكلفة  -١٠
   . تم عمل مسجد بمنطقة اإلسكان القومي للشباب  بالجھود الذاتیة 

 
  - افتتاح مسجد أبو األنبیاء: -١١

  ١٧/٣/٢٠١٧افتتـــــح السید اللـــــــواء / ھشـــــام آمنه رئیس مدينة سفاجا عن يوم الجمعـــــة الموافـــــق 
 وبحضــــور عدد من الشخصیات العامة مسجد أبو األنبیاء " سیدنا إبراھیم " بسفاجا البلد بجوار مندرة البراھمة . 



 - ٥٣  -

  
  والذي تم بنائه بالجھود الذاتیة   

  
  وبحضور بعض الشخصیات العامة ولفیف من اھالى مدينة سفاجا  .  

  
   -: ٢٠١٧االحتفال باألم المثالیة عن عام  -١٢

  أم مثالیة  ٢٠تم االحتفال بعید األم المثالیة بقاعة بسمة وتم اختیار عدد 



 - ٥٤  -

 
  نب على احمد عطیة / السیدة / زي -عمرة لكال من السیدة / زينب احمد مرسى األولى على مدينة سفاجا  ٣وعدد

 لسیدة / نجاح حمدتو حجاج / اإلدارة الزراعیة . ا -مجلس مدينة سفاجا 

  
ــــة بقاعــــة بسمــــ ١٨/٣/٢٠١٧االحتفاالت بعیــــد األم سوف يقـــــام االحتفال يـــــوم السبت الموافـــــق بمناسبـــــة 

بسفاجا والذي تقیمـــــــه المدينة وذلك ابتداء مــــن الساعة السابعة ونصف       مســـــاءا وذلـــــك لتكريم األمھات 
   المثالیات . 

   -: ٢٠١٧الیتیم  عن عام االحتفال بیوم  -١٣
  من إدارة التضا -قامت الوحدة المحلیة باإلشراف الكامل على االحتفال بیوم الیتیم بالتنسیق مع كال من ( اإلدارة التعلیمیة

 طالب على الفنادق بالمدينة كالتى .    ١٧٥االجتماعي  ) حیث تم توزيع عدد 
  طالب بفندق ھولیدى إن .  ٤٠عدد 
 



 - ٥٥  -

 
 

  بفندق كريبیان . طال ٧٠عدد 
 

  
  
  طالب بفندق كريازى  ٤٠عد 
 



 - ٥٦  -

    
 
  طالب بفندق سوما باى  ١٥عدد 
 

    
   ٢٠١٧االحتفال بعید الربیع " شم النسیم "  عن عام  -١٤
  تم االستعداد لعید الربیع " شم النسیم " بعمل اجتماع بمكتـب السـید اللـواء / ھشـام آمنـة رئـیس المدينـة وقـد أعطـى

 ات لالحتفال بیوم عید الربیع . سیادته تعلیم
 



 - ٥٧  -

  
  
   . تم االحتفال بالشواطئ العامة وحضور األسر مع أبنائھم  
 

  
  
  

  
  
 



 - ٥٨  -

  
  
  . تم عمل كشف بأسماء السادة المسئولین عن الشواطئ 
 

 
  
 
  . وتم عمل كشف بأسماء مراكز الغطس والشواطئ والمسئولین عنھم 
  ى . منقذ من كل قرية بكامل الز ١وتم توفیر عدد   
  . تم االستعداد وتوفیر سیارات إسعاف 

  
 



 - ٥٩  -

           
  بمیدان العروسة بعمل فرقة موسیقیة وتنوره واغانى وعمل مسرح صغیر  بحضور اھالى   ١٧/٤/٢٠١٧تم عمل احتفال يوم

 مدينة سفاجا . 
  

   
  

  
  

  الممشى السیاحي بمجلس المدينة  -١٥
  



 - ٦٠  -

   
  
  
  

  افتتاح الممشى بسفاجا البلد    -١٦
    

  
  

  اإلشراف على خدمات الحجاج -١٧
  دخولھم المیناء للسفر  أثناء علیھم السیطرةاستقبال الحجاج المسافرين من میناء سفاجا و  على المدينة إشرافتم

 .  الداخلیةلمساعده عناصر 
  . االحتفال بعید األضحى المبارك -١٨
  ) ارك وذلك مشاركه مجتمعیه ـــــة عید األضحى المبـــمناسب) من العجول و تم توزيعھم على المحتاجین ب ٢تم ذبح  عدد

الطب  و االجتماعيالتضامن  إدارة إشرافلمدينه سفاجا وتم الذبح والتوزيع تحت من احد المستثمرين إلى الوحدة المحلیة 
   . بالمدينة ألزماتاو  البیطري

    األعمالوذلك مشاركه مجتمعیه من رجال  المبارك ىاألضحاحتفاال بعید  األطفالعلى توزيعھا لتم شراء ھدايا والعاب 
  .  بالمدينة

 
 
  


