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  الخطھ االستثماریھانجازات 
  )االداره الھندسیھ(متابعھ المشروعات– (التخطیط

  المشــــــــــروعات   م
  اناره عامھ لشوارع داخلیھ بالمدینھ.  ١
  جارى شراء سیاره بسلم كھربائى.  ٢
تدعیم شبكھ الغاز الطبیعى بمنطقھ   ٢

  العبور.
یذ وصالت للصرف الصحى تنف  ٤

  بالمنازل.
  .رصف شوارع داخلیھ بالمدینھ  ٥

  

   )متابعھ المشروعات( 
 وات. ١٠٠وات بكشافات لید  ١٥٠)كشاف صودیوم ١٨١٠استبدال عدد( .1
 وات. ١٢٠وات بكشافات لید  ١٥٠)كشاف صودیوم ١٧٥٦استبدال عدد( .2
  ) عداد الكترونى بخالیا االناره العامھ.٤٠تركیب عدد( .3

انجازات مدینھ رأس غارب 
  ٢٠١٧م خالل عا

انجازات الوحده المحلیھ لمدینھ اوال:
 رأس غارب
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 ناره قدیم بالعشوائیات.إ) عامود ٣٩عدد( تركیب .4
 تخصیص موقع ارض للوحده البیطریھ بمنطقھ السقالھ. .5
مترمربع القامھ محطھ الرفع الالزمھ لشبكھ صرف صحى  ٩٠٠تخصیص ارض مساحتھا  .6

 للمساكن البدیلھ للعشوائیات.
 مترمربع النشاء مسجد بمنطقھ خوررحمى. ٤٠٠تخصیص ارض مساحھ  .7
- وحده٥٠-وحده٥٦-وحده٧٢-وحده٧٥-وحده١٠٠ثمانیھ مناطق وھى(سوریا واعتماد مخطط لعدد .8

 وحده.٣٠-وحده٤٨
 شجره بمنطقھ الجبانھ. ) ١٥٠٠ (زراعھ .9
 

  (التعدیات)  
 .٣١/٥/٢٠١٧الى  ١٨/٥/٢٠١٧حالھ تعدى) على امالك الدولھ فى الفتره من  ٢٥٠ازالھ عدد ( .1
 الحد من خطوره التعدیات على امالك الدولھ. .2
 وره مخالفات المبانى.الحد من خط .3
سنھ ل ٥٥١ جارى تقنین االوضاع على االراضى التى تم استردادھا وذلك طبقا لقرار المحافظ رقم .4

٢٠١٧. 
  

  
  البیئھ

  المرور والتفتیش على الشركات العاملة فى مجال البترول بدائرة المدینة .1
  مدینة المرور والتفتیش على المحالت والورش الخاضعة للتفتیش البیئى بدائرة ال .2
 سبوع م االالرصد الیومى لسیارات ردش المبانى .ومواد البناء وسیارات نقل المخلفات طوال ایا .3
  المرور الیومى للتاكد من حسن سیر عمیلة النظافة بالمدینة  .4
  المرور الشھرى على المقلب العمومى للتاكد من حسن سیر منظومة النظافة .5
  عرضھا لبقع زیتیة جدیدة من عدمة  الرصد الیومى لحالة شواطى المدینة لبیان ت .6
  التنسیق مع االدارة التعلیمة بالمدینة لعقد ندوات توعیة بیئة بمدارس المدینة .7
ت  واالدرا محلیةالتنسیق مع قصر ثقافة المدینة لعقد ندوات توعیة بیئة للعاملین بدیوان الوحدة ال .8

  المحلیة
ارة ع االدموالمنشات التجاریة بالتنسیق انھاء اجراءات الموافقات البیتة الخاصة بالمشروعات  .9

  العامة لشئون البیئة 
 ت التجاریة آحضور اللجان الخماسیة لتراخیص المحالت والمنش .10
 .حضور لجان التشاور المجتمعى لتقیم التاثیر البیئى لمشروعات الكبرى .11

  
  مشروعك(تشغیل الشباب)

   تقدیم قروض لتشغیل الشباب  
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  التعاون االنتاجى
امام ٢/٥/٢٠١٧الى ٥/٣/٢٠١٧عرض لبیع السلع للمواطنین باسم/محمود محمد حسین من تنظیم م .1

  مكتب العمل.
  .٢٠١٧حتى عام   ٢٠١٦تشغیل مطبخ مدرسھ التربیھ الفكریھ بالمدینھ لعام  .2
  

  االنتعاش االقتصادى
  برأس غاربمن مصادر الثروه المعدنیھ  بیان المستغل-   -١

عدد  نوع الخام م
 المحاجر

االنتاج بااللف متر  متوسط
 مكعب

 ١١٠٠ ٤٤ رمال بیضاء ١
 ٣٠٠  ١٠  جبس  
 ٤ ٤ جرانیت بلوك ٢
 ٥٥ ٢٢ رخام بلوك ٥
 ٣٠ ٣ رخام كسر ٣
 ٦٠ ٢ زلط ٤
 ١٠٠ ٢ رمال ردیم ٦
 ٦٠ ٦ حجر جیرى ٧

  
  حصیلھ المحاجر والمواقف-٢

  اسم المشروع  البیان

المتحصل من   ١
  المحاجر

  المتحصل من المواقف  ٢
  
  
  
  
  

  إداره االزمات
   .املةبالتنسیق مع الجھات المعنیة وشركات البترولیة الع ٢٠١٨لمواجھة السیول  تم اعداد خطة-١
    .تم المرور الدورى على التجھیزات والبنیة االساسیة على امتداد مخرات السیولی-٢
  نذار.م اختبار صالحیة المعدات المشاركة ووسائل االت-٣
  .لمتابعة الى حدث واتخاذ مایلزم من اجراءات ة بالمدینة لیت رئیستم اعدادغرفة عملیا-٤
  .م تحدیث كافة البیانات الخاصة الستكمال للخطط للجھات المعنیة ت– ٥
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  .تملة حدوثھا استعداد ا لمواجھة اى ازمة ات لمجابھا المواقف المحھتم وضع سینار یو -٦
مجابھة لء والسعاف والحمایة المدنیة استعداد م تدریب عناصر الدفاع الشعبى على اعمال االخالت-٧

    .االحداث
سدود لى التجھیزات الھندسیة لمتابعة اعمال انشاء السدود والبحیرة الصناعیة وعبتم المرور  -٨

  .الحواشیة
  

  إداره االمالك
 . ینمواطنلل) ٢١٠استخراج عقود اراضى (بیع ابتدائى لعدد( .1
 ) جمعیھ اسكان .٢٢د(استخراج عقود اراضى (بیع ابتدائى لعد .2
 ) مشروعات .١١استخراج عقود اراضى (بیع ابتدائى لعدد( .3
 اذن تورید) ٢٦٦تنازالت لعدد(تورید مقدم ثمن ارض وتقنین اراضى وضع الید و .4
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  الشباب والریاضھقطاع 
عن  العملیھ استكمال االعمال الخاصھ بصالھ المنازالت بنادى رأس غارب الریاضى وتم طرح .3

 ھ لتكلفطریق الوحده المحلیھ لمدینھ رأس غارب واالسناد لشركھ سینا للمقاوالت العمومیھ ا
  

  التموین والتجاره الداخلیھقطاع 
  اوال:فى مجال البطاقات التموینیھ:

 فرد). ٣٠٥بطاقھ ) لعدد(  ١٩٧اصدار عدد بطاقات فصل اجتماعى ( .1
 فرد). ٤٠بطاقھ ) لعدد(  ٣٦اصدار عدد بطاقات مستجده قرار لجنھ ( .2
 بطاقھ ) . ١٣٨عدد البطاقات الوافده لالداره ( .3
 بطاقھ ) . ٢٤عدد البطاقات المحولھ من االداره ( .4
 

  ثانیا:فى مجال الدقیق والمخابز:

 القطاعات الخدمیھ ثانیا:
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ھ الخبز والتاكید على نوعی ١/٨/٢٠١٧تم تطبیق منظومھ الخبز الجدیده بالمخابز اعتبارا من  .1
 وجوده الرغیف.

 یاحى بالمدینھ.س-ص عدد اثنین مخبز افرنجىمعاینھ وترخی .2
 

  :الرقابھ والتفتیشثالث::فى مجال 
 ) محضر فى مجال السلع التموینیھ ومراقبھ المخابز.    ١٤تحریر عدد (    .1
 ) محضر فى مجال االسواق .    ٩٧تحریر عدد (    .2
 

  رابعا::فى مجال المشروعات البترولیھ :
 مدینھ واصالح معداتھا.تطویر محطات الخدمھ البترولیھ بال .1
ت بمحطا ٩٥تطویر شامل بمحطھ بنزین الضوى والفردوس وجبل الزیت واضافھ منتج  بنزین  .2

 جبل الزیت وموبیل بالزعفرانھ.
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطب البیطرىقطاع 
  اوال:قسم الوقایا:

 ام تحصین  جمیع الحیوانات بلقاحات الحمى القالعیا وحمى الوادى المتصدع وجدرى االغن
 ھ.والماشی

 
  ثانیا:قسم الوحدات:

 عمل لجان رش وتریع الحیوانات وكذلك اعمال الترقیم والتسجیل. .1
 .االشراف على المزارع الواقعھ فى حدود المدینھ .2
 عالج جمیع الحاالت بالوحده. .3
 

  ثالث: قسم المجازر:
 .رأس من الماشیھ واالغنام ١٤٦٢عدد (    ذبح .1
 نفتح المجزر فى فتره االعیاد لخدمھ المواطنی .2
 . اصالح خط میاه المجزر .3
 

  رابعا: قسم التفتیش:
ت التفتیش على محالت الجزاره واللحوم المجمده واالسماك والطیور الحیھ والسوبرمارك .1

 والمطاعم والكافتریات اسبوعیا.
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 القیام بحملھ مكثفھ خالل فتره االعیاد. .2
صصھ االسماك المخالكشف على الثالجات الوارده لالداره والمحتویھ على الحوم والطیور و .3

 لشركات البترول .
 

 :واالبیدمیولوجى خامسا: قسم الصحھ
 كلب ضال). ٢٤٤٤تم اعدام ( .1
 .اخذ عینات من الحیوانات وبیان اجابتھا اوسلبیتھا .2
  

 سادسا: قسم االرشاد:
 كیفیھ اختیار-سجیلالترقیم والت-مرض السعار -عمل ندوات ارشادیھ عن(انفلونزا الطیور .1

 ك.حمى الضن-االضحیھ
 عمل ارشاد اثناء حمالت التحصین. .2

  الغاز الطبیعى
  وحده بجور المرور. ٤٩٦االنتھاء من توصیل الشبكھ االرضیھ لعمارات ال .1
  .٦٠٨وحده خلف عمارات  ١٠٠٨االنتھاء من توصیل الشبكھ االرضیھ لعمارات ال .2
 عمیل بمناطق المدینھ المختلفھ . ٢٥٠االنتھاء من توصیل الغاز الطبیعى لعدد  .3
  یل.عم ٧٥٠رى توصیل الغاز الطبیعى لمنطقھ العبور الجدید والذى یقدر عددھم بحوالى جا .4

  
  االوقافقطاع 

  
  استكمال احالل وتجدید مسجد حمزه بن عبدالمطلب(دمشق سابقا) وافتتاحھ. .1
  ترمیم مسجد المیناء. .2
 إدخال جمیع المساجد بالزوایا االھلیھ تحت إشراف االوقاف. .3
  افى على اھالى المدینھ.كجم  لحم اض ١٢٥٠توزیع  .4

  
  االتصاالتقطاع 

 احالل وتجدید سنترال رأس غارب من النحاس الى الفیبر. .1
 تغییر جمیع ارقام التلیفونات االرضیھ بالمدینھ. .2
  رفع كفتءه الشبكات االرضیھ لتحسین خدمھ االنترنت. .3

  ھــــالزراعقطاع 
  جرامبیع دجاج بالكیلو  بیع لحوم حمراء بالعدد  الشھر  م

  ٢٤٠٠  عجل ٢٥  ٢٠١٧ینایر  ١

 ٢٥٠٠ عجل ٢٢ ٢٠١٧ایرفبر  ٢
 ٢٣٠٠ عجل ٢١ ٢٠١٧مارس  ٣
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 ٢٦٠٠ عجل ١٨ ٢٠١٧ابریل  ٤
 عجل ٢٣ ٢٠١٧مایو  ٥
 عجل ١٩ ٢٠١٧یونیھ  ٦
 عجل ٢٠ ٢٠١٧یولیو  ٧
أغسطس  ٨

٢٠١٧ 
 عجل ٢٥

 عجل ١٨ ٢٠١٧سبتمبر  ٩
١
٠  

 عجل ٢٠ ٢٠١٧اكتوبر

١
١  

 عجل ٢٠ ٢٠١٧نوفمبر

١
٢  

 عجل ١٨ ٢٠١٧بردیس

  
 :المجلس الزراعى

 كج دجاج ابیض فى شھر یولیو.١٦٠٠بیع  .1
 رأس خروف بمناسبھ عید االضحى فى شھر أغسطس. ٢٥بیع  .2
 لحم دجاج امھات من وادى دارا خالل شھر اكتوبر.كج ١٥٠٠بیع  .3
  

  قسم المكافحھ:
 .االشراف على مصائد النحوخ وذبابھ الفاكھ داخل المدینھ 
 

 یبیھ:قسم الصوب التخش
 راعھ تم زیى الشھور خالل شھر ینایر وفبرایر یتم تنظیف المشتل بعد السیول وتجھیزه وخالل باق

 توبیع الشتال
  

  میاه الشرب والصرف الصحىقطاع 
) ١٠٠٨توصیل شبكات میاه وصرف صحى لموقع عمارات االسكان االجتماعى بعمارات ( .1

 رات االسكان االجتماعى.) وحده سكنیھ بمشروع عما١٦٠) وعدد (٤٨٠وعمارت (
 زیاده كمیھ المیاه التى یتم ضخھا فى المدینھ وتحسین الخدمھ للمواطنین. .2
د احالل وتجدید خطوط المیاه والصرف الصحى التى تضررت من السیول واعاده تشغیلھا بع .3

 تھالكھا.
 اقامھ وتجھیز معمل كیمیائى متخصص لتحلیل المیاه وضمان جودتھا. .4
حدار عمال توصیل الوصالت المنزلیھ للصرف الصحى واستكمال خطوط االنجارى االنتھاء من ا .5

 بمناطق متفرقھ.
) طلمبھ رفع صرف صحى بمحطتى الصرف الصحى الفرعیھ والرئیسیھ ٤رفع كفاءه عدد ( .6

 بالمدینھ لحین احالل وتجدید الطلمبات.
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  امــــالتعلیم العقطاع 

وى ول فى مسابقة اوائل الطلبة على مستحصول مدرسة الثورة االبتدائیة على المركز اال .1
   .المحافظة فى الشھادة االبتدائیة  

 .لمحافظةتوى احصول االدارة التعلیمیة على المركز الثانى فى امتحان الشھادة االبتدائیة على مس .2
لى عحصول مكتبة خو رحمى االعدادیة على المركز الثالث فى مسابقة المكتبات النموذجیة  .3

 .المكتبات مستوى الجمھوریة
 .حةتم عمل صیانة شاملة لمدرسة صالح عوض هللا الفنیة خمس سنوات من قبل القوات المسل .4
نات حصول المدرسة المتقدمة على المركز االول على مستوى الجمھوریة المكتبات فى امتحا .5

 .الدبلوم خمس سنوات التعلیم الفنى
 وم خمسامتحانات الدبلمھوریة فى حصول المدرسة المتقدمة على المركز االول على مستوى الج .6

   سنوات.
مین على مستوى المحافظھ فى اتحاد الطالب واالحصول المدرسة المتقدمة على المركزاالول  .7

  على مستوى الجمھوریھ.
فیة التص فوز مد رسة احمد محسن الصناعیة بنات فى مسابقة االبتكار على مستوى المحافظة وتم .8

 فى مدینة االقصر
ھوض اس غارب للتعلیم االساسى على المركز االول فى الشھادة االعددیة للنحصول مدرسة ر .9

 .بالمدرسة
باس للغات االبتدائیة وروضة مدرسة الشھید عالرسمیھ جارى العمل مع مدرسة صالح یسن  .10

 .٢٠١٧سلیم ومدرسة ابن سیناء لتقدیمھم ملفاتھم للھییئة سبتمبر 
  الجھاز المركزى للتعمیر

) ما تم صرفھ %٦٥سریر) ونسبھ التنفیذ ( ٨٧رأس غارب المركزى ( جارى انشاء مستشفى .1
 ملیون جنیھ) . ٦حوالى ( ٢٠١٧ملیون جنیھ) حتى تاریخھ وحجم االعمال خالل عام  ٥٠(

 %٧٥عماره) ونسبھ التنفیذ ٢منزل+ ٥١٤مشروع تطویر العشوائیات (مشروع حى الروضھ  .2
 ملیون جنیھ).١٦٠والمنصرف حتى تاریخھ (

 ٢٥والمنصرف خالل العام ( %٧٠ف طرق داخلیھ بمدینھ رأس غارب نسبھ التنفیذ مشروع رص .3
 ملیون جنیھ).

لف ا ٦٠٠المنصرف خالل العام ( %٣٠منزل) متضررى السیول نسبھ التنفیذ  ١٠٤رفع كفاءه ( .4
 جنیھ).

(میاه وصرف صحى) بدأ التنفیذ فى بحى الروضھ  مشروع مرافق تطویر العشوائیات .5
١٥/١١/٢٠١٧   

  
  الكھرباءاع قط

مشروع -وحده١٠٠٠توصیل التغذیھ الكھربائیھ للعدید من المشروعات السكنیھ(مشروع  .1
 وحده سكنیھ).١٠٠٨ال

 ى).خور رحم-تدعیم منطقتى (التلیفزیون .2
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م.ف.أ  ٥تدعیم موزع جنوب  غارب بخط جدید من محطھ المحوالت مع تركیب محول قدره  .3
غذیھ م.ف.ا لحین توصیل الت١٥م.ف.ا بدال من  ٤٠وجارى رفع قدره المحطھ المتنقلھ لتصبح 

 الكھربائیھ من المحطھ الثابتھ.
 نھالمدیب عمل العدید من الدراسات الفنیھ المداد العدید من المشروعات وبعض شركات البترول  .4

ھ الشركھ العام-لبترولاشركھ انابیب -تطویر العشوائیات مثل( مشروع بالتغذیھ الكھربائیھ
 راویھ).حتدعیم الص-تقسیم النخیل-بكرشركھ غرب -للبترول

 .٢٠١٦رفع كفاءه شبكھ المدینھ فى المناطق المتضرره من سیل اكتوبر .5
) خط تلیفون خاص باالعطال(موزع شمال  وجنوب غارب) لتلقى شكاوى ٢عدد( لتشغی .6

 المواطنین وسرعھ تلبیھ الرد عن طریق نوبتجیات تعمل على مدار الساعھ.
  الواحد لسرعھ اداء الخدمھ طبقا للمواصفات.تطبیق خدمھ شباك الیوم  .7

  
  
  
  
  )الصندوق االجتماعى للتنمیھ سابقاقطاع جھاز تنمیھ المشروعات(

  قروض لمدینھ رأس غارب
                 

  البیان
مدینھ        

  االجمالى  اناث  ذكور
  بالجنیھ

  
رأس 
  غارب

  القیمھ بالجنیھ  عدد  القیمھ بالجنیھ  عدد

٥٤٥٣٥٧٩  ٢٩٥٤٠٠٦  ١٦٨  ٢٤٩٩٥٧٣  ١٣٧  

  
  قطاع االسكان

تنسیق وحده سكنیھ بمشروع االسكان االجتماعى وجارى اعمال ال ١٦٠االنتھاء من انشاء عدد  .1
 بالموقع.

تنسیق وحده سكنیھ بمشروع االسكان االجتماعى وجارى اعمال ال ٤٨٠االنتھاء من انشاء عدد  .2
 بالموقع.

 كنیھ بمشروع االسكان االجتماعى.وحده س ٢٤٠جارى اعمال انشاء عدد  .3
  

  قطاع الضرائب العقاریھ
 حصر المنشآت المستجده من عقارات ومبانى وذلك من خالل لجان الحصر المشكلھ من قبل .1

 الماموریھ.
ھل ا مما یسین لھتنظیم شوارع المدینھ وتسمیتھا وترقیم العقارات وتسمیتھا بأسماء المالكین االصلی .2

 لعقارات وربطھا بضریبھ عقاریھ.من عملیھ الوصول لتلك ا
 انشاء قسم االطیان الزراعیھ لحصر واضافھ االراضى الموجوده بمنطقھ وادى دارا. .3
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زمھ الالت عن طریق لجان التحصیل المشكلھ من قبل الماموریھ قامت الماموریھ باتخاذ االجراءا .4
 ادات.الیردى لزیاده التحصیل قیمھ الضریبھ المستحقھ على كافھ عقارات المدینھ االمر الذى یؤ

جان لشكیل العمل على حل جمیع المشكالت التى تتعلق بالعقارات المملوكھ للمواطنین عن طریق ت .5
 وحلھا بأسرع ما یمكن.تلقى الطعون على الضریبھ 

ب اصحا التعاون مع الوحده المحلیھ بصفھ مستمره بإرسال مندوبین من الماموریھ لالرشاد عن .6
 وكذلك ارقام العقارت على الطبیعھ. مالكى الوحدات السكنیھ

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المناطق المضارة من السیول بمدینة راس غارب                
  البیان  م

                  المدخل الشمالى للمدینة                                 ١

 عمارات الكمین   ٢
 وحدة ٥٠+ ال  ٤٨بلوكات ال   ٣
 المنطقة الصناعیة  ٤
 منطقة العبـــور  ٥
 منطقة السلع الغذائیة  ٦
 وحدة ١٢٨خلف ال   ٧
 منطقة السوق القدیم  ٨
 منطقة شارع العروسة { ش الملك سعود}  ٩
 منطقة غرب الكھرباء١

لناجمة عن أضرار سیل راس االثار اثالثا:
 غارب 

  ٢٧/١٠/٢٠١٦ فى
  تمت للمتضررین  والتعویضات التى
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٠  
١
١  

                    المعاشات القدیمة                                     

١
٢  

          ورمنطقة الحاج ن

١
٣  

 مسكن ٣٠منطقة ال 

  اوال :التعویضات المالیة المنصرفھ من دیوان عام المحافظة
  السیول : عویضات مالیة منصرفة من المحافظة لمتضررىت -أ

قیمة  العدد البیان م
 التعویض

 االجمالى بالجنیھ

 ٤١١٬٠٠٠ ٣٠٠٠ ١٣٧ تعویض الورش ١

 ١٬٥٣٠٬٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥١٠ تعویض منقوالت ٢

 ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ ١٠ تعویض حاالت الوفاة ٣

 ٢٬١٤١٬٠٠٠ اجمالى
  

  :  یة منصرفة الباب الخامس بالمدینةتعویضات مال :-ب
 السیول ج الستكمال صرف التعویضات متضررى} ٩٬١١٩٬٥٦٠{  تم تحویل مبلغ

 االجمالى بالجنیھ العدد البیان م

 ٤٬٤٣٨٬٠٠٠ ١٢٠٦ تعویض منقوالت ١

 ٥٠٨٬٧٦٠ ٥٥ ت نافقةتعویضات حیوانا ٢

 ٢٬٤٩٢٬٨٠٠ ٢١٨ تعویضات سیارات  ٣

 ١٬٦٨٠٬٠٠٠ منزل ١٠٤ رفع كفاءة ٤

 ٩٬١١٩٬٥٦٠ اجمالى 
  

  ج} ١١٬٢٦٠٬٥٦٠قیمة التعویضات المنصرفة من المحافظة {  اجمالى
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 ثانیا : تعویضات الصیدلیات  :
  

 االجمالى بالجنیھ قیمة التعویض العدد البیان م

تعویض  ١
 لیاتالصید

٢٤٠٬٠٠٠ ٤٠٬٠٠٠ ٦ 

  
    ثالثا: تعویضات مالیة من ادارة  الشئون االجتماعیة

   أ: تعویضات مالیة منصرفة من إدارة الشئون االجتماعیة
 قیمة التعویض بالجنیھ عدد الحاالت البیان م

 ١٠٠٬٠٠٠ ١٠ حاالت وفاة ١

 ٢٬٠٠٠ ١ حالة إصابة ٢

 ٥٬٩٦٠٬٠٠٠ ١٢٠٦ منقوالت  ٣

 ٦٬٠٦٢٬٠٠٠ اجمالى
 
 
  
  
  
  

 قیمة التعویض بالجنیھ عدد الحاالت البیان م

 ٢٢٠٬٠٠٠ ١١ حاالت وفاة ١

 ٥٬١٨٦٬٠٠٠ ٩٤٧ منقوالت  ٢

 ٥٬٤٠٦٬٠٠٠ اجمالى

 مجال التموین خامسا : فى

  رابعا: االزھر الشریف
 :  أ: تعویضات مالیة منصرفة من االزھر الشریف
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 } مخبز افرنجى بأضرار بالغة لوقوعھم فى مجرى السیل.٢} مخبز بلدى مدعم ، وعدد {٤تعرض عدد { -١
  بدالین تموین ألضرار متفاوتھ . }٣تعرض عدد { -٢
  } محطات خدمة بترولیة الأضرار نتیجة السیل .٣عرض عدد {ت -٣

  
 تم تنفیذھا والتعویضات  االجراءات التى

ح التیار } رغیف یومیا لحین اصال٥٠٠٠خبز للمواطنین من قبل مدیریة التموین بالغردقھ بواقع {تم توفیر ال -١
 الكھربائى.

  ابز على نفقتھم الخاصة   .خابز باصالح جمیع التلفیات والمعدات بالمخقام اصحاب الم -٢
كارة دقیق } شی ٢٤٨ع المطاحن وتم تعویض اصحاب المخابز بالدقیق الذى اتلف خالل السیل بعدد { متم االتفاق  -٣

  } كجم.٥٠سعة الشیكارة {
تكلفة قدرھا } ماكینات ب٣موین مجانا بعدد {م توفیر ماكینات صرف الخبز للمخابز المتضررة من قبل مدیریة التت -٤
  } ج.٣٥٠٠{
  م توفیر محطة خدمة بترولیة متنقلة ومقرھا محطة بنزین مصر للبترول القدیمة   .ت -٥
  

 : كالتالى المالىالمخابز وكذلك التعویض  تم حصر قیمة الخسائر فى

 قیمة التعویض بالجنیھ قیمة الخسائربالجنیھ البیان م

 ١٠٬٠٠٠ ١٧٬٠٠٠ ز السالم بلدى مدعممخب ١

 ١٠٬٠٠٠ ٤٨٬٠٠٠ مخبز الزعیم مدعم بلدى ٢

 لم یتم التعویض ٦٠٬٠٠٠ مخبز الوكیل مدعم بلدى ٣

مخبز االیمان مدعم  ٤
 بلدى

١٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠ 

 لم یتم التعویض ٣١٠٬٠٠٠ افرنجى مخبز البیلى ٥

 لم یتم التعویض ٣٥٠٬٠٠٠ مخبز تبارك افرنجى ٦

 ٣٠٬٠٠٠ ىاجمال 
  

  
  
  
  



  
                                                     الوحده المحلیھ لمدینھ رأس غارب                                                                       

 مركز المعلومات ودعم القرار

- 14 - 
 

 

 

  
  
  

 : كالتالىمحطات الخدمة البترولیة  تم حصر قیمة الخسائر فى
 قیمة التعویض بالجنیھ قیمة الخسائر بالجنیھ البیان م

 لم یتم التعویض ٣٠٠٠ مصر للبترول القدیمة ١

 لم یتم التعویض ٣٨٬٠٠٠ محطة الكسار ٢

 لم یتم التعویض ٨٠٠٠ محطة الفردوس ٣

 ----  اجمالى 

  
  
  
  

 : الین التموین } كالتالىقتم حصر قیمة الخسائر للتجار {ب
قیمة التعویض بالجنیھ غرفة  قیمة الخسائر بالجنیة البیان م

 تجاریھ

 ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ فاطمھ حسین ١

 ١٠٬٠٠٠ ٤٢٠٠٠ حمدى حسن محمود ٢

 ٥٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠ عادل محمد حسن ٣

 ٢٠٬٠٠٠ اجمالى
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 } ج ٦٠٬٥٠٠تعویضات قطاع التموین {  إجمالى
  

  
  السیول بمدینة راس غارب لمتضررىالتعویضات المالیة المنصرفة  اجمالى

  

 قیمة التعویضات الجھھ المانحة للتعویض م

تعویضات مالیة منصرفة من المحافظة لمتضررى  ١
 السیول

٢٬١٤١٬٠٠٠ 

 ٩٬١١٩٬٥٦٠ تعویضات مالیة منصرفة الباب الخامس بالمدینة ٢

 ٢٤٠٬٠٠٠ تعویض الصیدلیات ٣

تعویضات مالیة منصرفة من إدارة الشئون  ٤
 االجتماعیة

٦٬٠٦٢٬٠٠٠ 

 ٥٬٤٠٦٬٠٠٠ تعویضات مالیة منصرفة من االزھر الشریف ٥

 -----  تعویضات مالیة منصرفة من الغرفھ التجاریة ٦

 ٦٠٬٥٠٠ تعویضات مالیة منصرفة من ادارة التموین ٧

 ٢٧٬٤٣٥٬٠٦٠ اجمالى قیمة التعویضات 
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  (تعویضات عینیھ)مجال  الشئون االجتماعیة   سادسا: فى
  السیول     لمتضررىمن ادارة الشئون االجتماعیة  ة المنصرفھ: التعویضات العینی-أ

  السیول     لمتضررى منصرفھات عینیة { جامعة القاھرة } : تعویض-١

 سریر دوالب

٢٠٥ ١٠٠ 

  سریر بالمخازن} ٢٥سریر  ، متبقى عدد { ١٨٠} دوالب  + ١٠٠تم تسلیم عدد {
  

  } أسرة   ١١٩٥یول  لعدد {الس لمتضررى منصرفھ: تعویضات عینیة -١
بوتاجاز  مخدة بطانیة حصیرة مرتبة سریر الصنف

 مسطح
بوتاجاز 

 شعلة ٤
ادوات 
 مطبخ

كرتونة 
 منظفات

غسالة 
جدید 

 ومستعمل

 فوط

 ١٥٠ ١٦٢ ٢٥ ٦١٢ ٢٠٠ ٦٦٤ ٧٦١ ٥٣١٠ ١٣٥٩ ١٨١٣ ٥٦٩ العدد

طقم  الصنف
 مالیة

ثالجة 
 جدیدة

انبوبة 
 بوتاجاز

مكواه 
 مستعملة

سخان  مخدة
مستعمل 

 وجدید

باب 
ومكتب 
 خشب

ترابیزة 
 سفرة

ترابیزة 
 مستعملة

انتریھ 
 مستعمل

فوط 
 ورقیة

 ٢٠ ٤ ٩ ٢ ٥ ٢٥ ٨ ٢٩ ٩ ١٧ ١٠٠ العدد
 لفھ

غسالة  الصنف
نصف 

 اوتوماتیك

ثالجة 
جدیدة 

 قدم١٠

دوالب 
 خشب

بوتاجاز 
 شعلة ٥

لحاف 
قطن 
 مستعمل

سجاد 
 مستعمل

شاشة 
 كمبیوتر

مطبخ 
٢ 

 قطعھ

فرن 
 كھربائى

تلیفزیون 
 مستعمل

سخان 
 جدید

 ٢ ٢٠ ٢ ٢٣ ٣ ٨٠ ٢٠ ٢٩ ٦٧ ١٣٢ ٩٦ العدد

 
  
  
  
٢  
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  السیول   لمتضررىتم التبرع بھا  التىحصر المساعدات العینیة ل: كشف -
 عدد المستفیدین االصناف المتبرع بھا جھة التبرع م

جمعیة مصطفى   1
 محمود

 اسرة ١٠٠٠ مواد غذائیة ١٠٠٠بطانیة +  ١٠٠

 اسرة ٢٠٠ سریر ٣٠بطانیة +  ٣٥٠مرتبة +  ٢٢٠ بالعربى انسان 2

شركة سیاحة سھل  3
 حشیش

 اسرة ٣٠ الف جنیھ ١٣٨سریر باجمالى قیمة  ٤٠بوتاجاز +  ٣٠

 اسرة ٣٠٠ قطعة مالبس ١٠٠بطانیة +  ٦٠٠مرتبة + ٣٠٠ جمعیة مشاركة الخیر 4

 اسرة ٦٠٠ كیس شمع ٨٠٠مواد غذائیة +  ٥٠٠كرتونة میاه +  ٥٠٠ واحد من الناس مؤسسة 5

 مدرسة ٣٧ كرتونة بسكویت نیرو شمعدان  ١٠٠٠ الشمعدان 6

 اسرة ٦٥٠ مرتبة + جواالت مالبس مستعملة + ادوات مدرسیة ٥٥ جمعیة القلوب الراقیة 7

 ١٠٠مرتبة +  ١٠٠بطانیة +  ٢٤٠حصیرة +  ٢٠٠ جمعیة العین الجاریة 8
 وجبة جافة

 اسرة ١٠٠

 اسرة ٢٥٠ بطانیة ٣٠٠مخدة + ٣٠٠مرتبة +  ٣٠٠ فندق برنسیسة 9

سویس  قریة اكاسیا 10
 رزورت

كرتونة فول +  ١٥بطانیة +  ١٧٥طن ونصف مكرونھ + 
كرتونة  ٣٠علبة لبن +  ٢٠باكتة ارز + شاى +  ١٥٠

 كرتونة بلوبیف ٢٠+ ١٢×زیت حلوة 

 اسرة ٧٥٠

كرتونة وجبات جافة +  ١٠٠٠كرتونة میاه +  ١٠٠٠ سة مصر الخیرمؤس 11
قاروصة  ٣٠٠٠دستة شمع +  ٩٠٠٠حصیرة +  ٢٠٠٠

كرتونة  ٥٠بطانیة +  ٣٠٠مرتبة +  ١٥٠١كبریت + 
 مواد غذائیة

 اسرة ١٠٠٠

 اسرة ٦٠٠ كرتونة میاه ٥٠٠شنطة مدرسیة +  ٥٠٠بطانیة +  ١٠٠٠ ھیئة قناة السویس 12

 ٤٥٠ حصیرة ٤٠مرتبة +  ٣٠بطانیة +  ٥٠٠ ل االحمرجمعیة الھال 13
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رغیف عیش + شمع + نصف طن بطاطس +  ١١٬٠٠٠ جمعیة غراس 14
شنطة  ٢٠٠ك برتقال +  ٢٠٠نصف طن طماطم + 

 كرتونة میاه ٢٠٠معلبات + 

 اسرة ١٠٠٠

  
 السیول   : لمتضررىتم التبرع بھا  ىالت: تابع كشف حصر المساعدات العینیة -٢
عدد  االصناف المتبرع بھا جھة التبرع م

 المستفیدین

 اسرة ٢٠٠ كرتونة میاه ٢٠٠كرتونة وجبات +  ٢٠٠ جمعیة ام المؤمنین ١٥

 اسرة ٥٠٠ بطانیة  ٧٥٠ مؤسسة المھندس  16

 اسرة ٩٥ بطانیة ٢٠٠ محمد ابو النصر 17

 اسرة ٥٠٠ نیة بطا ٥٠كرتونة میاه غذائیة +  ١٠٠٠كرتونة میاه +  ١٠٠٠ انا المصرى 18

 اسرة ٩٠٠ بطانیة ٥٠كرتونة مواد غذائیة +  ١٠٠كرتونة میاه +  ١٠٠٠ جمعیة الشروق 19

 اسرة ٨٠٠ كرتونة  مواد غذائیة ١٠٠كرتونة میاه +  ١٠٠٠ مجموعة البنك االھلى 20

  رغیف عیش ٢٠٠كرتونة وجبات +  ١٥ جمعیة الفردوس 21

 اسرة ٨٥٠ دستة شمع ٢٥مرتبة +  ٥٠٠بطانیة +  ١٠٠٠ مؤسسة اخبار الیوم 22

 اسرة ٢٧٥ بطانیة ٣٠٠ الصالح الراعى 23

كرتونة حالوة  ٥٠كرتونة فاصولیا بیضاء +  ٥٠كرتونة فول مدمس +  ١٠٠ مؤسسة محبة الرحمن 24
 طحینیة

 اسرة ٣٠٠

 ٦الصناعات الصغیرة  25
 اكتوبر

 اسرة ١٠٠٠ صیرةح ٥٠٠مخدة +  ٢٠٠مرتبة +  ٢٠٠طن مسحوق غسیل اتوماتیك + 

 ٦جمعیة تنمیة المجتمع  26
 اكتوبر

 اسرة ٦٤ وسط ٢٠صغیر +  ١٠لفة +  ٣٤حفاضات فاین بیبى كبیر 

عبوة  ٦٠٠نصف كیلو +  شاىباكو  ٦٠٠ك عدس +  ٦٠كیلو ارز +  ٦٠٠ شركة بترو رشید 27
 كیس مكرونة ١٢٠٠زیت _ 

 اسرة ٣٠٠

 اسرة ١٥٥ بطانیة  ٢٠٠ شركة ستایل تیم 28
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 السیول   : لمتضررىتم التبرع بھا  التىابع كشف حصر المساعدات العینیة ت: -٢
 عدد المستفیدین االصناف المتبرع بھا جھة التبرع م

الصلیب  ٢٩
 المشقوق

ة كرتون ٤٠شیكارة أرز +  ٢{ بطانیة + لحاف + كوفرتھ } مستعملة + ٥٠
 دقیقشوال  ١كرتونة ادویة وزعت بالمستشفى +  ٤مكرونة + 

 اسرة ٥٠

بوتاجاز عادى +  ١٥بوتاجاز مسطح +  ١٥٠مخدة +  ١٠٥بطانیة +  ١٨٠ االینرویل 30
 سخان ١٢ثالجة +  ١٢سریر بالمرتبة حدید +  ٢٧غسالة مالبس +  ٢٠

 اسرة ٢٠٠

ة مرتب ١٣٦شعلة +  ٤بوتاجاز  ٧٠غسالة عادیة +  ٣٦غسالة عادیة +  ٧٠ جمعیة رسالة 31
 سریر ١٢٣ثالجة +  ٣٧بطانیة +  ٥٥+  انبوبة بوتاجاز ٢١+ 

 سرة ١١٤

ق+  ١٠ ایدیالثالجة  ٦٧قطعھ +  ٢مطبخ خشب  ٢٠دوالب خشب +  ٦٧ جمعیة الوسام 32
مرتبة  ٣٨سریر حدید +  ٣٨ك + ٨غسالة ھاف  ٥٦شعلة +  ٤بوتاجاز  ٤٥

 اسفنج

 اسرة ١١٢

  مجال االســـــــــــــــــــكان سابعا : فى
 }.٣٨٣} تم تنقیتھ بكشف بعدد {٤٠٩شف بعدد { كارد من المحافظة بحصر اعداد المتضررین طبقا للحصر الو -١
  } مستحق { مالك ومقیم } لتقدیم المستندات الدالة على الملكیة واالیجار.٣١١ن عدد {عتم االعالن  -٢
یم تضرر وتم تسل} م١٨٩حاالت اسر متوفیین فى السیل باجمالى { ١٠} + ١٧٩م استیفاء المستندات لعدد {ت -٣

  .الوحدات السكنیة بواسطة مدیریة االسكان

 عدد بیــــان م

 ١٠ اسر متوفیین ١

 ١١٦ مستأجر (شقة دائمة) ٢

 ٦٣ مالك (شقة مؤقتة) ٣

 ١٨٩ اجمالى

 } قرار .٣٥٥{عدد قرارات االزالة  -١
  } متضرر تقدموا بطلب إالغاء قرار االزالة .٩٠وجد عدد {ی -٢
  } طلب تصحیح اسم بقرار االزالة .١٧یوجد عدد { -٣
  } قرار ازالة مطلوب إعتمادھا من السید المحافظ . ٥٦وجد عدد {ی -٤
  منزل . ١٠٤م التصدیق من السید المحافظ برفع كفاءة ت -٥
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 مجال الكھرباء : ثامنا : فى
 لسیوال تم صرفھا لعمل الصیانة الناتجة عن اضرار التىتم تنفیذھا والمھمات  االجراءات التى

  . بشبكات الكھرباء بواسطة ھندسة كھرباء راس غارب

تكلفة المھمات المنصرفھ  المھمات المنصرفھ م
 بالجنیھ

  ٣٤٥٬٨٠٨ مھمات تم صرفھا من حساب شركة القناة لتوزیع الكھرباء ١

 ٩٤٬٤٧٣ اوامر إسناد خاصة بردم الكابالت  ٢

 ٤٤٠٬٢٨٢ إحمالى تكلفة شركة القناة  ٣

تامى مقایسات خاصة باالنارة العامة على حساب الوحدة } خ٢عدد { ٤
 المحلیة

٥٥٣٬٦٣٩ 

 ١٬٤٣٤٬٢٠٢ التكالیف اجمالى 

  : الصحىمجال المیاه والصرف  تاسعا : فى
ات طوط شبكبخ  تم صرفھا لعمل الصیانة الناتجة عن اضرار السیول التىتم تنفیذھا والمھمات  االجراءات التى
  .الصحىطة شركة میاه الشرب والصرف بواس الصحىالمیاه والصرف 

 تكلفة المھمات المنصرفھ بالجنیھ المھمات المنصرفھ م

أعمال تطھیر خطوط إنحدار شبكة الصرف الصحى { المواسیر  ١
یر والمطابق } وتشمل إزالة الطمى والرواسب من المطابق والمواس

 ونقل المخلفات إلى المقالب العمومیة

٢٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٦٠قطر  د وتركیب وصب أغطیة من الزھر الرمادىبالعدد توری 
 الصحىكجم لزوم مطابق الصرف  ٢٨٥سم وزن 

٤٠٠٬٠٠٠ 

 یاةمكة المواسیر والخطوط التالفة بشب بالعدد أعمال إصالح وإستبدال 
 والوصالت المنزلیة ٨،  ٦،  ٤وتشمل الخطوط أقطار 

١٬٧٥٠٬٠٠٠ 

دة على حساب الوح العامة باالنارةخاصة  مقایسات } ختامى٢عدد { 
 المحلیة

٥٥٣٬٦٣٩ 
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 ٤٬١٥٠٬٠٠٠ التكالیف اجمالى 

  
  
  

 مجال االتصاالت : : فى عاشرا
} ٧{ر عدد  تضر تم صرفھا لعمل الصیانة الناتجة عن اضرار السیول التىتم تنفیذھا والمھمات  االجراءات التى

  .جدیدة بكبائنوتم تغییرھم    بالكامل بالمناطق المضارة من السیول ھاواوىطراز  M SANكبائن 

 المھمات المنصرفھ م

بالكامل وتم  ھاواوىطراز  M SAN} كبائن ٧تضرر عدد  {   ١
 جدیدة بكبائنتغییرھم 

  
  التكالیف المنصرفة لصیانة مرافق المدینة اجمالى

 اتصاالت -صرف صحى  –كھرباء 
 قیمة التعویضات المنشأة م

 ١٬٤٣٤٬٢٠٢ مةھندسة كھرباء راس غارب + انارة عا ١

 ٤٬١٥٠٬٠٠٠ شركة میاه الشرب والصرف الصحى  ٢

 ١٣٬٠٠٠٫٠٠٠ الشركة المصریة لالتصاالت ٣

 ١٨٬٥٨٤٬٢٠٢ اجمالى التكالیف 
  

 التكالیف  المنصرفة بمدینة راس غارب من جراء السیول  اجمالى

 قیمة التعویضات المنشأة م

 ٢٧٬٤٣٥٬٠٦٠  تعویضات مالیة  ١

 ١٨٬٥٨٤٬٢٠٢ دینةصیانة مرافق الم ٢

 ٤٦٬٠١٩٬٢٦٢ اجمالى التكالیف 
  


