
 

  محافظة البحر األحمر     
  الوحدة المحلیة لمدینة سفاجا

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

  
  
  
  

  
  ـازاتـــــــإنجـ

  دینـة سفاجــامـالوحدة المحلیة 
  ١/١/٢٠١٦من خالل الفترة 

  ٣٠/١٠/٢٠١٦حتى 



 

  مشروعات الخطة االستثماریة  - ١
  ء الكھربا أوال                   

  
    اإلنارة أعمالواستكمال  الدائريوالطریق  الشماليالمدخل  إنارة عملیة              
  بالمدینة   أخرى وأماكن الشماليبالمدخل  اإلنارة أعمدةتغذیة  عملیةبعض المناطق بالمدینة  إنارةعملیة استكمال .     

 عملیة تدعیم الكھرباء ببعض التقسیمات بالمدینة 
     )   لفزیون ــ تقسیم عمر بن الخطاب تقسیم الت(  

  اع الطرق ثانیا قط  

   عملیة استكمال رصف طرق داخل المدینة 

 
   -:ثالثا قطاع الخدمات   

   عملیة تدعیم االحتیاجات  

    ة ار بالمدین وق الخض تكمال س ة اس عملی

  

   عملیة رفع كفاءة المبنى الملحق بمجلس المدینة  

  مة عملیة النظافة ورفع القما  

  سور لتقسیم الحریة  إنشاء عملیة  

   سور لتقسیم الجمعیات  إنشاء عملیة  

  شبكة میاه للمناطق المحرومة بتقسیم التلفزیون بمدینة سفاجا  إنشاء عملیة  



 

   محالت تجاریة ( مجمع خدمات  إنشاءعملیة (  

  محالت تجاریة وسط المدینة   إنشاءعملیة  

 قوات الدفاع الجوى( ظر بمدینة سفاجا تنفیذ نقطة مراقبة جویة بالن عملیة ( 
   -:رابعا اإلدارات الخارجیة   

  مرحلة ثالثة ( عملیة استكمال مبنى االدارى لنادي شبان المسلمین بمدینة سفاجا ( 

  عملیة إنشاء المبنى االدارى لنادي الھالل الریاضي بمدینة سفاجا  

   كتب الجوازات خزان میاه لالستراحات الخاصة بم ٣عملیة تركیب عدد  
   ي تم االنتھاء منھا خالل العامأھم األعمال الت               

   -:أوال قطاع الكھرباء                
   الشباب ـ العاشر من رمضان ـ  الشروق ( عملیة استكمال عملیة إنارة بعض التقسیمات  الجدیدة بالمدینة (      
 

  

    عمود  ٩٤( متھالكة في بعض المناطق بالمدینة بعدد عملیة إحالل وتجدید أعمدة ولكابالت (  

  وحدة سكنیة   ١٠٠٠عدد لعملیة إنارة  

  اء عملیة اإلنارة العامة بالمدینة ــــــــول كھربـــــي مجلس المدینة بتركیب محـــــة تدعیم تقسیم خدمات االھالى بحـــــعملی.  

  عملیة تأھیل المجزر بالمدینة . 

  
  

   -:طرق ثانیا قطاع ال

  عملیة  رصف الطرق الداخلیة بالمدینة  



 

           

  عملیة أرصفة وبلدورات  
   -: ثالثا قطاع الخدمات    

  ور الوحدة المحلیة ــــاء ســـــعملیة إنش  

  مسجد موقف األقالیم الجدید إلىتوصیل الكھرباء إنشاء عملیة  
  عملیة إصالح دوارات میاه وكافتیریا بموقف األقالیم  

  دورة میاه بحي الھدى + كافتیریا + محل   ٢عملیة إنشاء عدد  

  دد ط ع ة  رب حي  ٣٥٦عملی رف الص كنیة بالص دة  س وح
  )  بمنخفض التكالیف (بالمدینة 

 ل سور موقف النقل الثقیل بسفاجا عملیة استكما   

  عملیة إنشاء مداخل مائلة للمعاقین 

  
  
  
  
  
  
    -:الخارجیة اإلدارات  رابعا 
   رفع كفاءة وتطویر وترمیم مستشفى سفاجا المركزي  عملیة. 

  

  المركزيعملیة تطویر تحدیث مستشفى سفاجا  .  

  مستشفى  العملیة رفع كفاءة الغسیل الكلوي ب  



 

   عملیة استكمال المرحلة الثانیة من المبنى االدارى لنادي شبان المسلمین 

 اإلدارة الھندسیة  - ٢
   -:قسم تراخیص المحالت   -أوال 
   محالت تجاریة وصناعیة تراخیص )   ١٦٦( تم إصدار عدد.  

  محالت عامة تراخیص )  ٩( تم إصدار عدد .  

  إصدار رخصة إشغال طریق تندة )  ٦٢( تم إصدار عدد .  

  تجدید تراخیص محالت تجاریة وصناعیة وعامة )  ١٨٥( عدد  تجدید تم ..  

  طریق تندة إشغالتجید رخصة )  ٥٠( عدد  تجدیدتم  ..  

  تنازالت رخص )  ١٠( تم إصدار عدد.  

  إصدار رخص غالیات ومولدات للقرى السیاحیة )  ١١( تم إصدار عدد. 

  تجید رخص غالیات ومولدات للقرى السیاحیة)  ١٠( تم تجدید عدد . 

  إصدار رخص مذیاع )  ١٠( تم إصدار عدد . 

  تجدید رخص مذیاع )  ٦٠( تم تجدید عدد . 

 إشغال طریق  –محاضر بدون ترخیص ) ٩٥( دد تم تحریر محاضر ع . 

  كھرباء  –توصیل مرافق للمحالت میاه )  ١١٧( تم توصیل عدد  . 

  قسم تراخیص المباني    -ثانیا:-   

  ٣٥٦(تم اعتماد الترخیص للتقاسیم المختلفة بعدد (  

  ٢٤٨(تم اعتماد بیانات صالحیة للتقاسیم المختلفة بعدد  ( 

 ٣٨(بات موجھھ إلى الشھر العقاري بعدد معاینة واعتماد خطا  ( 

  ٣٣(معاینة واعتماد خطابات موجھ إلى التأمینات بعدد  ( 

  ) التعدیات ( التنظیم قســـــــم  -ثالثا 
  ٠ملف)  ٦٣( تم عمل لجان وضع ید االنتھاء من عدد  

  ٠ملف )  ٢٥( تم عمل لجان إضافات بلوكات وتقاسیم االنتھاء من عدد 

  ٠محضر )  ٤٥( طریق عدد محاضر إشغال  

  ٠محضر  ) ٨(عدد محاضر التعدي مخالفات البناء وعددھم  

  ٠ملف )  ١٥( أو محاضر والتورید الغرامات عدد تصالحات إشغاالت 

  عقد )  ٣٥( معاینات استالم العقد االبتدائي للوحدات السكنیة تم االنتھاء من عدد . 

 ٠تنازل )  ١٥(  تنازالت عن الوحدات السكنیة ومعاینتھا عدد 

  ٠عقد)  ٥( الحصول على العقد تملیك ألرض البلوك عدد  

 مذكرة )  ٤٠( المحافظ والسكرتیر العام ومكتب المحافظ عدد / رد على مكاتبات السید ــــال 

  ٠إنذار )  ٢٠( عمل إنذارات وإخطارات للمواطنین عدد  

  ٠ملف )  ١٥٠( عدد ) میاه + كھرباء ( التوقیع على معاینات المرافق   
   -: قســـــــم المرافق -رابعا 

  لجمیع التقسیمات بالمدینة " كھرباء  -میاه " المعاینة على الطبیعة لتوصیل المرافق . 

  بجمیع التقاسیم بالمدینة ووضع الید للمباني السكنیة ) كھرباء  –میاه ( تم عمل معاینات على الطبیعة لتوصیل المرافق . 



 

  مواطن )  ١٨٠( بالمدینة لعدد  توصیل مرافق میاهتم . 

  مواطن ) ٣٣٠( تم توصیل مرافق كھرباء بالمدینة لعدد .  
   -:قسم المشروعات  -خامسا 

  المجزر بالمدینة  رفع كفاء ةعملیة 

   عملیة أرصفة وبلدورات بالشوارع الرئیسیة بمدینة سفاجا 

  عملیة إنشاء أحواض الزھور 

    
  ى لنادي الشبان المسلمینالمبنى االدارعملیة استكمال  

  عملیة رفع كفاءة سور الوحدة الصحراویة المحوري 

  عملیة رفع كفاءة وحدة الغسیل الكلوي بمستشفى سفاجا المركزي 

  عملیة إنشاء سوق الخضار والفاكھة بالمدینة. 

  عملیة رفع كفاءة المبنى الملحق بمجلس المدینة. 

 ة بتقسیم التلیفزیون بمدینة سفاجا عملیة إنشاء شبكة میاه للمناطق المحروم .  

   -:قسمة التخطیط العمراني  والمكتب الفني  –سادسا 
  ا من السید )  ٨(مراجعة الرسومات الخاصة بعدد دیم / جمعیات إسكان لھیئات مختلفة للتصدیق علیھ دء بتق افظ للب المح

  . ملف ترخیص 

 ائیات تم تخطیط منطقة تقسیم المستقبل لیكون تقسیم بدیل للعشو .  

  ن ال م ة لك ات األمنی ى الموافق ول عل م الحص ة ( ت باب الحری یم ش ات  -تقس یم الجمعی ة  -تقس ون  ٢منطق ادي  -ملی الن
المنطقة اللوجستیة  -منطقة الخدمات الطبیة والتعلیم والبحث العلمي  - ٤،  ٣، ٣،  ٢،  ١منطقة الشواطئ  -االجتماعي 
  . الجیدة والمتجددة لتولید الكھرباء  مشروع محطة الطاقة الشمسیة -الصناعیة 

  عمل خطابات وخرائط الموافقات األمنیة .  



 

  الرد على مكاتبات مكتب خدمة المستثمرین .  

  ملف تنازل تقاسیم مختلفة ووضع ید )  ٢٠٠(تم إعداد عدد . 

  استكمال عمل كروكیات تقسیم شباب الحریة . 

  ٨یات بالكیلو كروكیات للجمعیات بتقسیم الجمع)  ٤( عمل عدد  . 

 دة بمنطقة أبو سوما وسھل حشیش ـــة جدیـــــر لعمل أكمنــــة امن البحر األحمــــریـــــع مدیــــتم التنسیق م . 

  قنا / طریق سفاجا  ٨٥وكمین ك  ٥كروكي لكمین ك )  ٢( تم التنسیق مع مدیر امن البحر األحمر وعمل عدد  . 

  الشھر العقاري  فيمساحة للتسجیل استمارة )  ٢٠( االنتھاء من عدد . 

  قطعة ارض للمواطنین بالتقاسیم المختلفة )  ٥٠( تسلیم عدد . 

  قسم الكھرباء  –سابعا 
  بتركیب عدد ) الشروق  –العاشر من رمضان  –الشباب ( تقسیمات بالمدینة  ٣لعدد ) مرحلة ثانیة ( تم توصیل الكھرباء

 . صندوق توزیع ) ١٥(دد ع+ ف أ . ك  ٥٠٠ة رمحول كھربائي قد ٣

 صندوق ) ٥(عدد + أ .ف .ك )  ١٠٠٠( محول كھرباء قدرة  ) ١ (م امتداد خدمات االھالى بتركیب عدد ـــــــتدعیم تقسی
 .توزیع 

  كشاف صودیوم من الھیئة العربیة للتصنیع  ) ٥١٣٦( تركیب عدد. ، 

  وات  ١٠٠كشاف لید ) ٢(م شامل  ١٠.٥عامود إنارة مزدوج بطول )  ٢٦٢( تركیب عدد 

  وات   ١٠٠كشاف لید ) ١( م شامل  ١٠.٥عامود إنارة مزدوج بطول ) ١٦٠( تركیب عدد 

  وات   ١٠٠كشاف لید ) ١( م شامل  ١٠.٥عامود إنارة مفرد بطول )  ٣٦٤( تركیب عدد 

  وات  ١٠٠كشاف لید ) ١( م شامل  ١٠.٥عامود رباعى بطول )  ٢( تركیب عدد 

  قطاع جھد منخفض  ألمونیومكابل ) م ٣٠٧٠٠( تركیب عدد .  

  مم جھد متوسط  ١٥٠*٣قطاع  ألمونیومكابل ) ٥٠٠(تركیب عدد 

  مم جھد متوسط  ٢٤٠*٣قطاع  ألمونیومكابل ) ٢١٩٦(تركیب عدد  

  : إدارة  البیئة   - ٣
   و داء من كیل ا ابت ى حلھ و  ٣٠المرور على جمیع أنحاء المدینة لمتابعة اى مشاكل بیئیة والعمل عل ى كیل  ٤٠شماال حت

  .جنوبا 

   اإلشراف على أعمال شركة النظافة. 
 

  
           

 
 

   لإلدارة العامة للبیئة بالغردقة شھور وإرسالھا  ٣أعداد خطة لمكافحة الضوضاء كل . 

  القیام بحمالت لمكافحة الكالب الضالة بالمدینة عن طریق السموم وعن طریق  الخرطوش  

   ت صلبة من أنحاء المدینة المختلفة متر مخلفا ٩٥٠رفع عدد.  

    لمن ال یقوم بإزالة المخالفة بعد إنذاره  محاضر ٩+إنذار للمخالفات البیئیة المتنوعة  ١٠٦عمل عدد  



 

   متابعة شحن خام الفوسفات والسوالر والكوارتز.  

  والفحم  األلمونیوممتابعة تفریغ خام.  

 الخدمیة والصناعیة داخل كردون المدینة  التفتیش الدوري على القرى السیاحیة والمنشآت  

   عمل لجان متعددة للتفتیش على المحالت والمخابز واستخراج موافقات بیئیة لھا ومتابعة األعمال بمجزر المدینة.  

   محضر إعدام مواد مختلفة من میناء سفاجا ومتابعة تفریغ عدد حموالت میاه صرف صحي من العبارات  ٢٣تنفیذ عدد.  

 بمدرسة اللغات عن أھم القضایا البیئیة عمل ندوة  . 

   -:ة ــــالنظاف -٥
  یومیا بانتظام بواسطة سیارة  المكبس االلى التابعة لشركة النظافة ) صندوق  ٢٥٠(  یتم عملیة تفریغ صنادیق القمامة.  

  ة ة بالمدین یة والفرعی وارع الرئیس نس الش تم ك ی
  .یومیا 

  ركة ة للش ل التابع یارات النق وم س اقي تق ع ب برف
یة    وارع الرئیس ة والش اطق بالمدنی المن

  . والفرعیـــة والداخلیة واالزقھ 

  اء ن إنح ردش م لبة وال ات الص ع المخلف تم رف ی
  .المدینة بصفھ مستمرة 

  یتم توعیھ المواطنین للمحافظة علي نظافة المدینة.   

  ضدھم یتم التنبیھ علي المخالفین أوال ومن ثم اتخاذ اإلجراءات القانونیة  .  

   -:التجمیل والزراعة  -٦
 رق الدائریة طتشجیر الشوارع وال أوال

  وزراعتھا كالتالى  األشجارتم توزیع:  
  ٨ك شجرة بشارع الكورنیش  ٢٠٠ -

 شارع سعید كاوتششجرة  ٢٥٠  -         
 قریة النصر شجرة  ١٥٠ -
 محكمة الضوى –شجرة شارع سفاجا البلد  ٢٥٠ -
 اتشجرة قریة أم الحویط ٢٥٠ -
 شجرة عمارات مبارك أبو النصر ٢٥٠ -
 ٢-١شجرة مساكن مبارك  ٢٥٠ -
 الكوبريشجرة  ١٠٠٠ -



 

          
 

 شجرة شارع سفاجا الغردقة طریق كریازى ٥٠٠ -
 

  ثانیاً تشجیر المصالح الحكومیة الخدمیة       
  

  ً  قصور الثقافة   – النوادي –المستشفیات  –تشجیر المدارس : ثانیا
  :وزراعتھا كالتالى تم توزیع األشجار 

   شجرة بالمدارس ١٢٠٠ -
-   
-  

 
 
 

-  
-  
-  
-  

  
- 
٤٠
٠ 

    بالمساجدشجرة 
    

 
 المسیحیین ونادي للكنیسةشجرة  ٢٠٠ -
 بالمدینة  لألندیة شجرة  ٥٠٠ -

  شجرة على المقابر بالمدینة  ١٠٠تشجیر عدد   
  الطریق جانبيعلى  الرئیسيقنا  –تم تدعیم شارع سفاجا 

   



 

  
 شتلة تفلھ  ٧٠٠عدد  حواليالمیناء  أمامالغردقة من میدان البراد وحتى السنترال  –ع سفاجا تدعیم وتشجیر شار 
  نخلة بلدى طریق كریازى ٢٠٠تم زراعة عدد 

 
  
  

  قنا/ تم عمل مسطحات خضراء في شارع سفاجا       
  یومیا مسطح اخضر بمساحات مختلفة بالنجیلھ وجارى متابعتھا وریھا  ١٣حیث تم فرش عدد 



 

  
 

  وصیانة للزرع والنخل بكافة أنحاء المدینة بصفھ دوریة  ريمتابعة أعمال التشجیر من 
  اإلیـــــــــــرادات  - ٧

  د  ٦٨٠سنوات تقدر بنحو  ٧تحریر عقود ابتدائیة  للوحدات السكنیة التي مضى على شغلھا عقد وكذا عقود التنازالت بع
 . سفاجا  سداد رسوم التنازل فى الوحدة المحلیة لمدینة

  عقد ٥٠٠وحدة سكنیة  تحریر عقود حق تقدر بنحو  ١٠٠٠انتفاع للوحدات السكنیة لـ  . 

  التعامل مع المواطنین بصفة یومیة لالستدالل على المتأخرات الخاصة بالوحدات السكنیة الخاصة بھم . 

  إعداد العقود للمواطنین القائمین بسداد ثمن الوحدة بالكامل . 

  الحجز االدارى للمتأخرین عن السداد توقیع إجراءات  .  

  األمــــــالك - ٨
  تخصیص قرارات  ٦تم تخصیص عدد . 

 ة  -١( عقود من السید المحافظ   ١١٨٤اعتماد عدد  تم ود خدمات السالم أم الحویطات  ١١١ -٩٢٣ –عقود حری  –عق
   عقود تنازالت  ١٥٠

  إذن تورید  ٩٠٠تم تحریر أذون تورید بعدد. 

 تنازل معتمدة من السید المحافظ   ١١١تنازالت لعدد  موافقة تم 
  المــواقـــــــف    -٩ 

  ة الطرق / طریق سفاجا  ١٤تم عمل منفذ تحصیل بمنفذ كمین ك ة ھیئ اريالغردقة بعد موافق ا  والكب ك لحسن  أدىمم ذل
 . إیراد الساحات وتم عمل حدیقة بالمنفذ جنوبا وشماال سیر العمل وتحصیل 

 جدیدة بموقف النقل الخفیف وعمل دور وتمام مما أدى إلى حسن سیر العمل  عمل منظومة 

  زیادة اإلیراد الیومي . 

  الغردقة مما أدى إلى حسن سیر العمل وانتظامھ / عمل منظومة الكارت المجاني في خط سیر سیارات سفاجا . 

  زیادة اإلیراد السنوي . 

 رى من مختلف فروع المواقف بالمدینة ــــم والسیارات األخـــــالین السیارات السرفیس واألقــــتحصیل مخالفات م . 

  انضباط السیارات داخل الموقف وتسجیل المخالفات . 

  دخول السیارات ألتربتك بموقف النقل الثقیل مما أدى إلى زیادة تحسین اإلیراد للساحات .  



 

  
  المجمع النموذجي  -١٠
 .لمجمع النموجى لخدمة المواطنین وتوجیھ المواطن نحو الموظف المختص تقوم اإلدارة بتنظیم العمل داخل ا  

 سكرتیر المدینة  وتوزیعھا على اإلدارات المختصة / رئیس المدینة أو السید / تلقي طلبات المواطنین وعرضھا على السید
 .  

  
 انات لھم قیام اإلدارة بعمل أبحاث اجتماعیة للمواطنین أصحاب الحاالت الخاصة وذلك لصرف إع 

  حالة اجتماعیة وصحیة   ٣١١عدد 

  حالة ٩٢تم توزیع إعانات اجتماعیة من المحافظة لعدد . 

  شكوى خاصة بالمواطنین  ١٨٠تم حل عدد 

  للمواطنین بالمدینة شكوى  ١٥جارى حل عدد 

   موالید سفاجا "مواطنین متقدمیـــــن للحصــــول على ارض مـــــن  ٤٥٥٩عدد" 

   المقیمین بمدینة سفاجا " نین متقدمین للحصول على ارض من مواط ٤٢٣٨عدد "  

   أرامل ومطلقات  سفاجا "  مواطنین متقدمین للحصول على ارض من  ١١٧٠عدد " 

   مشروعك" المشروع القومي للشباب  - ١١
 ـقی ذ عـــــ ـام اإلدارة بتنفی ـمش)  ١٥٨( دد ـــــــ ـروع وعـــ ة ـــ اون)  ١٧٣( دد عمال رد بالتع وك  ٣مع عدد  ف ك ( بن البن

 بنك التنمیة واالئتمان  –بنك مصر  –االھلى 

  الزراعي  ( 

  قیام اإلدارة بإحراز مركز متقدم على مستوى المحافظة 
 

  تسھیل كافة إجراءات التراخیص الھندسیة والبیئة واختصار الوقت فى استعالم البنوك واإلجراءات البنكیة . 
  

 
 
 

  
 
  

 



 

  لجنة أسبوعیة للمرور على المشروعات المنفذة قیام اإلدارة بتشكیل . 

  ل  عن طریق موقع الوحدة المحلیة و) مشروعك ( اإلعالن والترویج للمشروع القومي للتنمیة المحلیة وك وعم الفیس ب
 . إعالنات بالشوارع والجوامع 

   الى ل اجم رص العم دد  ١٤٧ف ل لع ة عم روع)  ١٥٣( فرص ر مش ك مص روعات بن ذة لمش ال المنف ن خ رة م ل الفت
 ١٠/١١/٢٠١٦حتى  ٢٢/٣/٢٠١٦

  ى  ٢٢/٣/٢٠١٦خالل الفترة من  لمشروعات لبنك التنمیة مشروع)  ١٧( فرصة عمل لعدد  ١٧اجمالى فرص العمل حت
١٠/١١/٢٠١٦ 

  ل رص العم الى ف دد  ٢٣اجم ل لع ة عم روع )  ١٨٨( فرص ى  مش ك االھل روعات البن ذة لمش ن المنف رة م الل الفت خ
  ١٠/١١/٢٠١٦حتى  ٢٢/٣/٢٠١٦

  : اإلسكـــــــان  - ١٢
ة  ل الوحدة المحلی یعتبر اإلسكان  قطاع من أھم القطاعات بالمدینة حیث أن اغلب السكان من المواطنین محدودي الدخل وتعم

بعض الموضوعات . على توفیر اكبر قدر من الوحدات السكنیة االقتصادیة لھؤالء السكان  ة ول ولحل مشكلة اإلسكان بالمدین
    -:ي كانت تؤرق المواطنین اتخذت بعض اإلجراءات الھامة ومنھا الت

 ومي ل) ٥٠٠(دد صیل المـــرافق لعـتم تو ى( إلسكان وحدة من المشروع الق ة أول ة ( وحدة )  ٧٠٠( وعدد) مرحل مرحل
 ) ثانیة 

 إشراف وتنفیذ ) حلة ثالثة مر( ان ـــي لإلسكوحدة سكنیـة ضمن المشــروع القوم)   ١٠٠٠( ددـــالمرافـــق لع توصیل تم
 .جھاز التعمیر  -مدیریة اإلسكان 

 م ذ وزارة )  ٣٠٠( إنشاء عدد  ت اعي تحت إشراف وتنفی كان االجتم ى لمشروع اإلس ة األول كنیة ضمن المرحل وحدة س
 . اإلسكان 

  عن الحصول على وحدات سكنیة الخارجیة   اإلداراتجمیع الواردة من  األسماءاستعالم عن یتم عمل. 

  ا ستوفره من وحدات سكنیة ة لم ا حل مشكلة اإلسكان بالمدین جمعیات اإلسكان من أھم  القطاعات التي تقع على عاتقھ
 .لجمیع قطاعات المدینة ولذلك تم االنتھاء من عمل معظم كروكیات

 ٢٦/٣/٢٠١٦یوم السبت الموافق ) وحدة سكنیة  ١٠٠٠( قرعة لعدد تم اإلعالن عن ال 

  :  إدارة األزمات -١٣
  ٢٠١٧/  ٢٠١٦عمل خطة لمواجھة السیول لعام   

  تم رفع درجة االستعداد بالتوازي وفتح مركز عملیات المدینة . 

  التي بھا سیول  ١٠والتحرك إلى ك  ٥لودر وسیارة شفط من المعدات المتمركزة بالكیلو  ٢تم دفع الجریدر وعدد .

 
 سیارة اإلطفاء وتزامن إطفاء  وتزامن تحركھا مع عناصر اإلنقاذ  تم تحریك عناصر الحمایة المدنیة بسیارة اإلنقاذ و. 



 

   سیارة إسعاف إلى المناطق التي بھا سیول وتم درجة االستعداد بالمستشفى المركزي بسفاجا  ٢وتم دفع عدد . . 

  تم إخطار رئیس قریة النصر بسرعة دفع اى معدات متواجدة بالقرب 

 جھیز معدات تحسبا ھول اى أمطار تم إخطار رئیس قریة أم الحویات بت . 

  قنا المؤدى إلى المنطقة المنكوبة / تم غلق طریق سفاجا . 

  إصاباتجرفھا السیل بدون وسیارة میكروباص  سیارة  ١تم رفع عدد  . 

 
  قنا وحتى قریة النصر والعودة / طریق سفاجا  ٥انھالت على الطریق من بدایة ك  التيتم رفع الرمال والصخور . 

  تم شفط المیاه وفتح الطریق وإعادة المعدات إلى أماكن تمركزھا . 

 
  الطریق المتجھ إلى سفاجا  ١٨عند مفارق الطرق وكذلك ك  ٤٠تم كسر البلدورات وتصریف المیاه عند ك . 

  تم اشتراك المجتمع المدني والشركات العاملة فى قطاع المدینة 

  كینات شفط وطرد المیاه سیارات بما ٣عمل عدة مبتكرات بتجھیز عدد 

  ماكینات شفط وأدوات حفر وكشافات طوارئ  ٣تجھیز سیارة أزمات وتزویدھا بعدد 

  ماكینة شفط وطرد المیاه  ٢تسلیم الشركة القابضة لمیاه الشرب عدد 

  تنفیذ خطة الصیانة تحت إشراف المحافظة لكافة البرابخ والسدود 

 ینة والمحافظة واإلدارات المعاونةت المدوجود خطة مسبقة وتناغم األداء بین إدارا 

 المشاركة القویة لعناصر المرور والحمایة المدنیة وقسم الشرطة  .  
  



 

  
  محو األمیة  -١٤

  نھم عدد بالمدینة ال یجیدون ا أميفرد  ٥٥٠یوجد بالمدینة عدد ة وم تم  ١٦٥لقراءة والكتاب ة وی دورة الحالی دارسین بال
 شھور ویتم امتحانھم فورا من قبل فرع الھیئة  ٣لمده تعلیمھم من خالل دورة دراسیة 

  معلم ٣٠٠٠٠الـ فرد من قبل مشروع  ١٤٠تم امتحان عدد 

  ل والقائم باالختبار  فرد من قبل طلبة كلیات التربیة ١٠٠تم امتحان عدد رة ك ة م رع الھیئ شھور  ٣لجنة من القاھرة وف
 .  دورات دراسیة ٤مقسمة على 

  فرع الھیئة ومدرسة المستقبل بعد اعتمادھم من إدارة محو األمیة بالغردقة  فيرھا تم اختیا التيالفصول. 

 ٢٥/٦/٢٠١٦عمل امتحانات فوریة من قبل ھیئة فودافون یوم  مت  

  الى االستمارات عدد  ابتدائيقامت اإلدارة بجمع المتسربین داخل المدینة ده  ٢١واعدادى واجم ة ومعتم استمارة مختوم
  .من المدرسة 



 

  لقرى التابعة للوحدة المحلیة لمدینة سفاجا ا
 **************  

  قریة أم الحویطات   -١  
  لقرض صندوق التنمیة المحلیة  والثاني األولوالقسط تم تحصیل القیمة االیجاریة للوحدات السكنیة بالقریة والمتأخرات . 

 . 

  اه الخاصة بالزراعة بحوالي ك ٣٠٠٠تم ترشید استھالك المی ى ري  طن وذل اه الصرف الصحي ف باستغالل سیارة می
 .  الحدیقة العامة واألشجار 

  عامود كھرباء داخل وخارج القریة من اللمبات الموفرة للطاقة  ٢٦٠جارى تغییر كشافات ولمبات لعدد 

 تم تشغیل مقطورة الجرار الز ة وی ل مرور سیارة النظافة بالقریة مرتین أسبوعیا وال توجد اى تراكمات للقمام راعي لنق
 . المخلفات الصلبة 

   ود %  ٢٥تنازالت للوحدات السكنیة بعد سداد ) ٤(تم عمل عدد م تسلیم العق ازل وت ل تن ة الوحدة السكنیة مقاب من قیم
 . لالھالى 

  تم توسیع وتسویة طریق المقابر بالجھود الذاتیة . 

  مشروع تربیة دواجن لخدمة اھالى القریة والمدینة  اھالى القریة وقام بعمل ألحدمبنى محطة الكھرباء القدیم  تأجیرتم . 

  الحویطات  أمللمشاریع الھالى وشباب قریة  أخرىم لتوزیعھا كدفعة  ٢٥٠٠٠قدرھا  ألراضى مساحيتم رفع . 

  ى عدد  ٣٠تم إرسال عدد ة عل ة وتمت الموافق ة المحلی ملف قروض مشروعات صغیرة متنوعة النشاط لصندوق التنمی
 . ملف قرض الھالى القریة كدفعة ثانیة  ٥٠جارى تقدیم عدد ألف جنیھ و ٨٧٠٠٠مالى مشروع باج ٢٨

  تم عمل مبادرة حلوة یابلدى  .  

   ٨٥قریة النصر ك  -٢
  
  إصالح ماكینة اإلنارة العاطلة وكذا صیانة الماكینات الثالثة من تغییر فالتر الھواء والزیت والسوالر وضبط توقیتات عمل

 األعیاد والمناسبات  فيعة مع زیادة ساعات العمل سا" ١٢"الماكینات 

  جرار الزراعي بالقریة وعمل مذكرة لعمل تنده لحمایة الجرار والمقطورة من حرارة الشمسالصیانة 

 إیفاد لجنة من اإلدارة الھندسیة لمعاینة مبنى الوحدة لعمل ترمیم وصیانة للمبنى 

 شركة المیاه صیانة وغسیل خزان المیاه الخاص بالقریة من قبل 

   اإلشراف الدائم على الوحدة الصحیة والمدرسة بالقریة 

  العمل الیومي توفیر المواد البترولیة لماكینات اإلنارة واإلشراف على میاه الشرب 

  ولم یسجل أى مالحظة حیث وجد الكھرباء َ زیارة مسئول الرقابة اإلداریة للقریة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء
 والماء متوفر وال توجد اى شكوى من قبل اھالى القریة منارة

  ل اإلدارة ن قب ذلك م املة ب ة ش ل ودراس ك بعم یة وذل ة الشمس دھا بالطاق راد تزوی دد األعمدة الم ذكرة بع ل م ر وعم حص
 الھندسیة لعرضھا بمذكرة على السید المحافظ

  ة وخاصة يالتواجد الدائم مع اھالى القری اد وتو ف ى المناسبات واألعی ع اللحوم عل ذا توزی ال وك ى األطف دایا عل ع الھ زی
 . فقراء القریة

  
  
  



 

  
  اإلدارات الخدمیة بمدینة سفاجا

  اإلدارة التعلیمیة -١ 
  لبعض المدارس تم تنفیذ أعمال صیانة . 

  مظلة بالمشاركة المجتمعیة  ٢تم تنفیذ قاعة تدریب بمدرسة سفاجا للصناعات البحریة وعمل . 

 ة وبمساعدة مجلس تم استالم مبنى قس ة بالمشاركة المجتمعی إدارة تعلیمی م شرطة سفاجا القدیم وتم تجدیده واستالمھ ك
 . مدینة سفاجا والمحافظة 

  االت السادس من دة وأیضا احتف ـاة السویس الجدی ـاح قنــــ ـة افتتـــ ـدارس اإلدارة بمناسبــــ ـاالت بمـــ ذ االحتفـــ تم تنفی
 . أكتوبر 

 التجریبیة على الجودة واالعتماد  تم حصول المدرسة . 

  حصول مدرسة أسامة بن زید على الجودة واالعتماد أیضا ھذا العام . 

  تم تجھیز مدارس اإلدارة باحتیاجات لجان انتخابات مجلس النواب . 

 باقي الكتب  تم حل مشكلة الكتب الدراسیة لجمیع المراحل المختلفة من مخازن المدیریة لمخازن اإلدارة وجارى استكمال. 

  وذلك لغرس " مركز شباب سفاجا   -قصر ثقافة سفاجا  -إدارة األوقاف "  تم تنفیذ ندوات ومحاضرات بمشاركة كال من
 . قیم الوالء واالنتماء في نفوس الشباب 

  اإلدارة  الصحیة   -٢
  ة  –سنوات  ١٠تى شھور ح ٩حملة ضد مرض الحصبة من سن  – األطفالبعمل حملة ضد مرض شلل  اإلدارةقیام حمل

 .  االبتدائيضد الحصبة للصف 

  تم توفیر أدویة العنایة المركزة والمحالیل . 

  تم توفیر أدویة األمراض المزمنة . 

  تم توفیر ألبان األطفال للمرحلتین . 

 لتوزیع األلبان بوحدة أم الحویطات  دتم فتح منفذ جدی 

  اوبكس  -انتودین –اكس  سوبر( تم توفیر أصناف جدیدة من األدویة   مثل ( 

  متوفى  ١٤٢تم عمل تسجیل عدد الوفیات بعدد . 

  مولود  ٩٢٧تم تسجیل عدد الموالید . 
 

  متابعة للنساء الحوامل واألطفال . 

  تم االنتھاء من عمل تنده خاصة لماكینة الكھرباء بوحدة النصر . 

  تم االنتھاء من عمل صیانة وتعبئة أجھزة اإلطفاء باإلدارة . 

  تم االنتھاء من عمل صیانة وتعبئة أجھزة اإلطفاء بالمستشفى 

  تم االنتھاء من عمل سقف لمخزن وحدة الغسیل الكلوي . 

  تم عمل تحلیل مخدرات للسائقین . 

  تم عمل تحلیل كیكیائى وبترولوجى  وعمل تحلیل أغذیة كیمیائي وتحلیل شھادات صحیة  . 
  اإلدارة البیطریة  -٣ 

 الحیوانات قبل الذبح  یتم الكشف على . 



 

  وختم الصالح منھ كل حسب نوعھ " اللحوم " الكشف بعد الذبح . 

  عالج الحاالت المرضیة الواردة إلى الوحدة. 

  عمل ندوات إرشادیة بالمدارس والجمعیات . 

  تم عالج جماعي للماشیة . 

 األبقار جدري ـدع وـوادي المتصـــــالحمـــــــى القالعیـــــة والـــــ تم تحصین عدد من . 

  والسل  البر وسیالمن مرض  أألبقار منفحص عدد . 

  اإلدارة الزراعیة  -٤ 
  كوسة  ٢عدد  -صوبات خیار "  ٤" تم زراعة عدد 

  رأس  دفعة خراف بلدي بمناسبة عید األضحى المبارك وتم بیعھا بأسعار اقل من سعر السوق  ٨٧عدد  إحضارتم . 

  من مخلفات األشجار وروث الحیوانات وبیعھا للجمھور " سماد بلدي " تم عمل مكمورة كمبوست . 

  زراعـــة نباتـــــات زینــــة بالجھــــــود الذاتیة بالمشتل التابــــع لإلدارة المركزیــــة للتشجیر وبیع المنتج بأسعار مخفضة
 . 

 ینة  والقرى السیاحیة وكانت النتیجة سلبیة نخلة منزرعة بالمد" ١٨٨٢٨" الفحص الــــدوري لسوســـــة النخیل لعدد . 

  الفحص الدوري على ذبابة الفاكھة والخوخ . 

  المشاركة مع قاعدة الجراد لمكافحة الجراد بالمدینة . 
 

  المشاركة في لجان التامین على الماشیة . 

 بیدات نمل المشاركة في مقاومة القوارض والنمل األبیض بالمدینة وذلك عن طریق بیع سم فئران وم . 

  الشئون االجتماعیة   -٥
  رة  -شیخ  -أرامل  -مطلقات  -عجز -معاق ( أسرة وذلك مساعدة لكال من  ٤٦١تم منح مساعدة لعدد ام  -أسرة فقی  -أیت

 ) أبناء مطلقة توفیت  -أبناء مطلقة تزوجت  -أیتام ( وذلك لكال من  ٢٩أسرة   ٢٩قانون طفل لعدد) أسرة مسجون 

 ترفیھ القوات المسلحة  كرتونھ ٢٠٠٠د تم توزیع عد . 

  كیلو لحم لمستحقي مساعدة الضمان االجتماعي ومحدودي الدخل  ٣٠٠تم توزیع عدد . 

  لجنة ضمان باإلدارة لربط حاالت المساعدات الضمانیة  ١٩عمل عدد تم . 

  والمتابعة المیدانیة بسفاجا تم عمل فریق عمل باإلدارة والوحدات لمتابعة أحداث السیول وعمل نوبتجات بالوحدات .  

  ٢٠١٦أسرة یستحقون للمعونة عن العام الحالى  ٣٢بالنسبة للتھجیر یوجد عدد  

  بحث معاش بالتأمینات  ٢بحث مساعدة من المحافظة وعدد  ٣٧تم عمل عدد . 

  مساعدة وإسكان من الوزارة وحدة سكنیة + تم عمل بحث مساعدة واحدة. 

  وحدة سكنیة  –كشك  –مساعدة  عدة من مجلس المدینة مسا ١٩٢تم عمل بحث لعدد. 

  بحث فرصة عمل من المدیریة  ١عمل عدد . 

  بطاقة تموین  ٦٣تم عمل بحث لعدد 

  عالج طبیعي   ٣مساعدة تكافل وعدد تم عمل بحث 

  مساعدات أخرى   ١٩٣مساعدة من رئاسة الجمھوریة وعدد  ١تم عمل بحث لعدد 

  مشروع ٢٩مشروع تتبع مشروعات لعدد  ٩٠كز والوحدات وكذلك عدد زیارة للمرا ٢٧تم عمل عدد 



 

  ى المحافظة وحصول  األمحصول  فوز األبحاث التي تم عملھا القسم عن ث عل ز الثال ى المرك ة وحصلت عل  األبالمثالی
 . وحصولھ على المركز الثالث على مستوى المحافظة  المثالي

  دور حضانة  ٣تم الترخیص لعدد 

  بطاقة معوق ٧٦عدد  -شھادة تأھیل  ١٢من التأھیل االجتماعي عدد المستفیدین  

  ـدد المستفیدین ى وعـــ ى الحاسب االل دریب عل دوات وت ل ن اعي بعم ـاع االجتم ادي الدفـــ ذكور  ٢٦٤قیام ن عدد  -من ال
 من اإلناث   ٣٩٠

 اف قیام مكتب المراقبة االجتماعیة بعمل أبحاث اجتماعیة لألطفال المعرضین لالنحر . 

 حالة ألطفال األحداث لتقدیمھم لمحكمة األحداث بالغردقة  ١٣عمل عدد . 

  المشاركة مع الوحدة المحلیة في عمل سیناریو غرق العبارة وكیفیة إغاثة الركاب والعبارة كتجربة علمیة. 

  االحتفال بالعید القومي وبیوم الیتیم 

  حضور افتتاح مسجد الناصر صالح الدین  . 

  الشباب والریاضة     إدارة  -٦
  تم االحتفال بالعید القومي ومسابقة في العاب القوى ومھرجان ریاضي

 . للرواد  

  تم عمل مھرجان بسفاجا لصید األسماك بمیناء سفاجا للصید 

  ى ة عل ة المحافظ ن كیفی ات  ع باب أم الحویط ز ش دوة بمرك ل ن م عم ت
 . البیئة 

  ى ة إل ل رحل م عم اه ش ٢٥مدینة األقصر لعدد ت اب وفت
فاجا  باب أم  –س ز ش ومرك باب  زي ش ن مرك م

 الحویطات 

  ال ذ االحتف م تنفی ز شباب ت یم بمرك المي للیت بالیوم الع
 . أم الحویطات 

  فتاه  ٣٠تم عمل مسابقة حفظ القران الكریم بمركز شباب سفاجا وعدد المستفیدین . 

 شاب وفتـاه  ٣٠الحویطات وعدد المستفیدین  تم عمل مسابقة دوري ثقافـي في المعلومات العامة بمركز شباب أم . 

  تم االحتفال بالمولد النبوي الشریف وتم االحتفال بیوم الیتیم. 

   معسكر الیوم الواحد  بمركز شباب أم الحویطات + تم مسابقة فنون تشكیلیة. 

   تم تنفیذ الندوات الثقافیة مع مدیریة الشباب والریاضة. 

 لقدم بمدینة األقصر بلقاء مركز شباب أم الحویطات تم  تنفیذ مشروع دوري كرة ا 

  تم تنفیذ تصفیات كرة القدم بمدینة األقصر. 

  إقامة الدور الرمضانیة. 

  تم عمل مھرجان ریاضي لذوى االحتیاجات الخاصة . 



 

  مكتب تموین سفاجا    -٧

  متابعة محطات البترول لتوزیع المواد البترولیة . 

  تصریح  ٢٢عمل تصاریح السوالر بعدد . 

  المراقبة الیومیة على المخابز البلدیة . 

  محاضر توقف عن اإلنتاج بدون عذر قھري  ١٠تم عمل عدد . 

  األسعارعن  اإلعالنمحضر عدم  ٥٣عمل عدد   

  مخبز بدون ترخیص  إدارةمحضر  ١عمل عدد . . 

  حمل تصریح بوتجاز محضر عدم  ١عمل عدد .  

  الیوميحطة عن العمل حضر عدم ممارسة الم ١عدد عمل  .   

  توقف المحطة عن مزاولة النشاط محضر  ٤عمل عدد .  

  مخالفة تعلیمات محضر   ٢عمل عدد .  

  متابعة السكر والفراخ وتوزیعھم على المواطنین بفرع جملة سفاجا تم  

  متابعة وصول دقیق المستودعات . 

  جملة سفاجا  الخاصة بالسلع من فرععمل البیانات األسبوعیة والشھریة . 

  عمل البیانات األسبوعیة للحدید واالسمنت . 

  متابعة أرصدة السلع التموینیة وتوزیعھا على تجار التموین 

  ومراجعتھا  استخراج البطاقات التموینیة . 

  مكتب العمل والسالمة والصحة المھنیة   -٨
  مكتب العمل  -أوال 
  شكوى ودیا  ٨شكوى وتمت منھا  تسویة عدد  ٥٧تم بحث  عدد . 

  شكوى مطالب  ٨عدد  -شكوى فصل إلى المحكمة العمالیة  ٤١إحالة عدد . 

  ندوة للعمال  ٨تم عمل عدد 

  ت المتوسطة من المؤھال ٣٣ عدد-من المؤھالت فوق المتوسطة  ١عدد  -من المؤھالت العلیا  ١٤تم تسجیل عدد . 

  في منشات القطاع الخاص  ٤٤تم تعیین عدد . 

 فرصة عمل  ٤١٧مل التي وردت للمكتب من منشات القطاع الخاص عددھم عدد فرص الع . 
 

  حالة من قطاع السیاحة وتم منحھم ترخیص مزاولة حرفة  ٤٧٣تم قیاس مستوى مھارة لعدد . 

  عامل  ٣٨منشأة بھا  ٣٢٩تم التفتیش الدوري النھاري على عدد . 

  املع ١٠٨منشأة بھا  ٣٦تم التفتیش الدوري اللیلي على عدد. 

  عامل  ٦٤١٢منشأة بھا  ٢٦عدد  - ٢١تم عمل حمالت نھاریة لعدد  . 

  عامل  ٢٤٧٨منشأة بھا  ١١تم عمل حمالت لیلیة لعدد. 

  عامل  ٥٠٠منشأة بھا  ٤٥٠تم التفتیش في مراقبة ساعات العمل لعدد . 

  محضر المنشآت المخالفة  ٣٧تم تحریر عدد . 

  ندوات داخل المنشأـ  ٣تم عقد عدد 



 

  مكتب السالمة والصحة المھنیة  -یا ثان
  ى عدد دوري عل ا  ٢٩٨تم التفتیش ال ة  ١١٨٨١منشأة بھ وانین السالمة والصحة المھنی ام ق ذ أحك ة تنفی عامال لمراقب

 والتراخیص 

  ة  ١٣عدد  -محضر لمخالفة قوانین السالمة والصحة المھنیة  ٢٩عدد ( محضر منھم  ٤٢تم تحریر عدد محضر لمخالف
 )  تراخیص قوانین ال

  حمالت على المنشآت الواقعة بدائرة المكتب  ٣تم إجراء عدد . 

  لجان تراخیص للمنشات مع اللجنة المحلیة لشئون األمن الصناعي والتراخیص بالمدینة  ٧تم االشتراك في عدد. 

 ئة والبیلصحة والتموین والوحدة المحلیة  تم االشتراك بالتفتیش على المخابز مع لجنة مشكلة من ا . 

  إدارة األزھر     -٩
  ٠االعدادى للبنین  النموذجيتم تشغیل وافتتاح معھد سفاجا 

  ٠ ثانوياعدادى ـ  النموذجيتم تشغیل وافتتاح معھد فتیات سفاجا 

  ٠ العادي – الثانويتم صیانة وترمیم معھد فتیات سفاجا االعدادى 

  ٠ العادي الثانويتم عمل صیانة ونظافة لمعھد بنین سفاجا االعدادى 

  ٠االعدادى للبنین  النموذجيتم تشغیل وافتتاح معھد سفاجا 

  ٠ ثانوياعدادى ـ  النموذجيتم تشغیل وافتتاح معھد فتیات سفاجا 
 

  ٠ العادي – الثانويتم صیانة وترمیم معھد فتیات سفاجا االعدادى 

  ٠ العادي الثانويتم عمل صیانة ونظافة لمعھد بنین سفاجا االعدادى 

 ة تم افتت ة إجمالی رور سفاجا بتكلف ھ  ٢( اح مسجد الناصر صالح الدین بجوار وحدة م ون جنی ات ) ملی م شراء تكییف وت
 .محافظ البحر األحمر / بمعرفة السید الوزیر ) جنیھ  ألف ٧٠( للمسجد بتكلفة إجمالیة 

  بالجھود الذاتیة  ٨٥إنشاء مسجد أل البیت بقریة النصر كـــــ. 

 ھ  ٣٠(سجد شباب سیدنا محمد بتكلفة إجمالیة عمل مظلة حدیدیة لم ف جنی واء) أل ة السید الل یس / بمعرف ھ رئ ھشام آمن
 .الوحدة المحلیة لمدینة سفاجا 

  ٠بالجھود الذاتیة  ٣طالب بمنطقة كــ  أبىبمسجد على بن  لإلمامعمل مكتب 

  ال من ات ك د دھان م تجدی ز االسالمى بجوار مستشفى سفاجا ( ت زيالمرك د ، مسجد ، ا المرك ر بسفاجا البل لمسجد الكبی
 ٠بالجھود الذاتیة ) الصالحین 

  ٠عمل سور لتحدید قطعة األرض الخاصة بمسجد عثمان بن عفان بالجھود الذاتیة 

  ٠بالجھود الذاتیة  ٨عمل مصلى للسیدات بمسجد خالد بن الولید بمنطقة كــ 

  ٠اف بمعرفة وزارة األوق) النور  –بالل بن رباح (تم ضم مسجدي 

  ٠عمل توسعة بمسجد النور بمنطقة سفاجا البلد وجارى إنشاء مصلى للسیدات بالجھود الذاتیة  

  ٠بالجھود الذاتیة  ٥عمل مظلة حدیدیة بمسجد الخلفاء الراشدین بمنطقة كـ 

  لحین مسجد الصا –مسجد التقوى  –مسجد أبوبكر الصدیق  –المسجد الكبیر ( تجدید الفرش الخاص بالمساجد التالیة– 
 ٠)مسجد عمر بن الخطاب  –مسجد الزھراء بقریة أم الحویطات 



 

  ة والشركات ات األھلی ة والجمعی ز الشباب وقصور الثقاف دارس ومراك ة بالم تقوم اإلدارة بإلقاء محاضرات دینیة وتثقیفی
طیة  ان وس ة وبی ة الدینی ر التوعی ة لنش المالحكومی ورة ا اإلس ان خط ة وبی ار الھدام ة األفك رف ومواجھ راف والتط النح

 والنھوض بمصرنا الحبیبة 
  شركة میاه الشرب والصرف الصحي      -١٠

  
  وحدة  ٥٠٠ االجتماعيللمشروع  الصحيإنشاء  شبكة میاه الشرب والصرف 

  وحدة سكنیة التابعة لجھاز التعمیر  ٣٠٠لمشروع  الصحياستالم شبكة میاه الشرب والصرف 

  وحدة سكنیة  ١٠٠٠الــ  االجتماعيللمشروع  صحيالإنشاء شبكة میاه الشرب والصرف 
 

  سفاجا  تحلیھإنشاء غراب میاه بمحطة. 

  مدینة سفاجا  تحلیھإنشاء المطرقة المائیة بمأخذ محطة. 

 المتبقیة من شبكة التلیفزیون % ١٠جارى االنتھاء من إنشاء شبكة میاه الشرب لمنطقة خدمات التلیفزیون و . 

  ا  خرسانةخزان )  ٢( جارى أعمال ترمیم عدد ال منھم ا ) ٢٢( وعددھم  ٣م٤٠٠٠سعة ك ال منھم خزان صاج سعة ك
  ٣م٥٠٠

  وصلة منزلیة لمیاه الشرب بشبكة مدینة سفاجا )  ٨٠٠( توصیل عدد. 

  مدینة سفاجا  الصحيبشبكة الصرف  صحيوصلة منزلیة صرف )  ٢٢٥( توصیل عدد. 

  ك ىوذل رع األساسیة من تشغیل و إل ام الف اه الشرب والصرف جانب مھ ة  الصحيصیانة ومحطات وشبكات می ومحط
  .الیومیة وغسیل وتطھیر الخزانات بصورة دوریة  التحلیة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    


