
  ))بيان باإلجنازات واإلسهامات ((
~~~~~~~~~~~  

ات ـ ١ دائي لعملی كاناالستالم والتسلیم االبت دد  اإلس الیف لع  –وحده سكنیھ ) ٤٣٠٤(المنخفضة التك

  )مرسي علم -القصیر  –سفاجا  – الغردقة( .المحافظةلمدن  اإلسكانتمویل صندوق 

اء* ات  إنش كانعملی الیف  اإلس ة التك ندوق  –المنخفض ل ص كانتموی ھ  اإلس   بالمحافظ

 .واالستالم االبتدائي لھا األعمال إنھاءمع وحده سكنیھ بمدینة رأس غارب ) ١٠٠٨(لعدد 

ذ *  م تنفی ال ت ق  أعم اه (المراف اء  صرف –می ة ) ـ كھرب ة شمال وح ٢٠٠٠لعملی اءدة بمنطق  األحی

  .وحدة سكنیة منخفض التكالیف تمویل صندوق إسكان المحافظة  ٤٣٠٤بالغردقة ضمن 

ق *  ال المراف ذ أعم ارى تنفی اه (ج اء  –می رف ـ كھرب دد ) ص كنیة  ٢٣٠٤لع دة س   وح

 ))سفاجا ـ القصیر ـ مرسى علم (( بمدن 

رح *  ـاري ط الجــ ر أعم اه والص ق والمی اء والمراف ات الكھرب حي لعملی كانف الص    اإلس

 .وحده سكنیھ برأس غارب) ١٠٠٨(لعدد  اإلسكانتمویل صندوق  –التكالیف  منخفضة

ذ *  ـاري تنفی كانجــــــ اعي  اإلس ھ"االجتم ھ الثانی دد " المرحل دن ) ٣٠٠٠(لع كنیھ لم ده س وح

 .المحافظھ

  )مرسي علم –القصیر  –سفاجا  –الغردقھ  –رأس غارب (

 اإلسكانلعملیات ) الصرف الصحي –المیاه  –الكھرباء (المرافق  أعمالطرح  اتإجراءجــــاري * 

 ).من رأس غارب حتي مرسي علم(لمدن المحافظھ " المرحلھ الثانیھ"االجتماعي 

 .بالمحافظھ االسبوعیةلجان متابعة المرافق ـ ٢

رص*  ة  الح ان متابع ات لج ور اجتماع ي حض روعاتالعل ھر مش ھریة الش ف ش   یة والنص

  .المحافظةمدن ب 

 .بالمحافظھ شھریاً  اإلسكانعلي حضور اجتماع صندوق  الحرص* 

 .المحافظھ س التنفیذي بمدناجتماعات المجلعلي حضور  الحرص* 

 .للمحافظةبالدیوان العام  األزماتعلي حضور لجان  الحرص* 

 .علي حضور لجان حل المشكالت التي تعرض من المحافظھ للمدن الحرص* 



 ).حالیب –الشالتین (في لجان البت ورئاستھا ببعض الوحدات المحلیھ مثل  المشاركة*

 .في جمیع لجان العرض علي النیابھ االداریھ المشاركة* 

 .لمدن المحافظھ األراضيلتثمین العلیا  اللجنةرئاسة * 

  .المحافظةرئاسة لجنة المرافق لمدن * 

 رئاسة لجنھ تقنیین وضع الید بمدن المحافظة* 

 .االستثمار بدیوان عام المحافظھ إدارةفي لجان  اركةالمش* 

حده سكنیھ لمدن و) ٥٤١٢(تشكیل لجان تسلیم الوحدات السكنیھ للمواطنین لعدد  إعدادجــــاري * 

 ).غارب حتي الشالتینمن رأٍس (المحافظھ 

 . تنفیذ مصنع صقر والمأخذ البحري بمدینة مرسي علم التحلیةتنفیذ محطة * 

 .األحمرتنفیذ جھاز تعمیر البحر  العاجلة "األوليالمرحلھ "االجتماعي  اإلسكانتنفیذ  مالأعمتابعة * 

اركة*  تالم اال المش ان االس ي لج دینتي ف روعات بم دائي للمش   بت

 ).جھاز التعمیر إشراف(  العاجلةع لجان الوزاره المرحلھ م )رأس غارب –القصیر (

ة *  المتابع ات  أعم ذ عملی كانتنفی دد اإلس كنیھ ) ٢٥٢٠( لع ده س   وح

 .للقوات المسلحھ الھندسیة الھیئةتنفیذ 

 :)تأمین الطرق إدارة(بوزارة الداخلیھ  األمنلجھاز  الالزمةعمل المقایسات * 
 .تأمین الطرق إدارة - 

 .األمنقوات  - 

 .المركزي األمن - 

 .الوطني األمن - 

 .العام األمن - 

 .األمنمبني دیوان عام مدیریة  - 

 .األمن استراحات الضباط بمدیریة - 

 .بالنجدةالمراقبة وتسلیم ابتدائي لمبني  إنشاء* 

 .اإلسكانرئاسة لجان البت لجمیع عملیات * 

 .رئاسة لجان تنفیذ وضع الید لمدن المحافظھ* 



اده *  ا للم دم طبق انون الھ ق ق ة تطبی ان مراجع ة لج م ) ٩٠(رئاس اء رق انون البن ن ق نة ) ١١٩(م لس

٢٠٠٨  

ن *  ات م ان التظلم اركة لج یدمش رار الس كلھ بق ھ المش دم / اللجن ھ بالھ افظ المختص   المح

  ٢٠٠٨من قانون المباني لسنة ) ٩٠(رقم  للمادةطبقا 

اركة*  ھ  المش بات الدینی ع المناس ؤتمرات وجمی دوات والم ي الن یحیھ"ف المیھ والمس   " االس

 .الوزیر المحافظ في تلك المناسبات/ ومرافقة السید

 .عقد بنطاق دائرة المحافظھنات تفي أي مؤتمر اإلسكانتمثیل * 

 .ان حل المشكالت القدیمھ للمقاولین في دیوان عام الوزارهـفي لج المشاركة* 

یص ـ ٣ رارات التخص ات وق ز الكروكی ھ بتجھی ي المتاح ھ لألراض دن المحافظ   م

 ".االجتماعي اإلسكانوذلك للمرحلھ الثالثھ من "مع الوحدات المحلیھ لمدن المحافظھ  بالمشاركة

داد*  بعض  إع ھ ب ات الخاص ك للعملی لیم وذل ر التس ات ومحاض دیریات المقایس اق الم ةبنط   المحافظ

  ).الزراعة – العقاریةالضرائب  – الصحة – والریاضةالشباب  –التموین  (

 .قانونیھ لھا إجراءاتوضح حد للعملیات القدیمھ المتوقفھ بالمدیریھ ولم یتم اتخاذ * 

  .حده بمرسي علم تنفیذ شركة جام تم السحب و) ٢٨٨( إنشاءعملیة : مثل

  .وحده سكنیھ بالشالتین) ٢٤( إنشاءعملیة        

م  - ث ت دارحی ا  إص حب لھ رارات الس ادةق ائل  إلع ع الوس تنفاذ جمی د اس تكمال بع رح لالس   الط

  .المقاولین للتنفیذ لحث

  
  

  ))السابقة بيان باإلجنازات واإلسهامات( (
~~~~~~~~~~  

   -:خطة اإلسكان بمدن المحافظة تنفیذ :أوالً 
  



  ٠وحدة  ١٤٨١٦: عدد الوحدات الجارى تنفیذھا والوحدات التى تم نھوھا بإجمالى 

  :وحدة جارى تنفیذھا بمدن المحافظة  ٤٣٠٤

  قیمة التعاقد بالملیون  عدد الوحدات  المدینة  م

  ١٠٩.٧٠٠  ٢٠٠٠  مدینة الغردقة  -١

  ٥٥.٠٠  ١٠٠٠  مدینة سفاجا  -٢

  ٢٨.٥٠٠  ٥٠٠  لقصیرمدینة ا  -٣

  ٤٩.٠٤٤  ٨٠٤  مدینة مرسى علم  -٤

  ملیون ٢٤٢.٥  ٤٣٠٤  اإلجمالي

  
  :مليون جنية  ١٢احملافظة بتكلفة  يات مديراب تم تنفيذها حلسروعات يمش:ثانيا 

       

  نشاء مبنى كامیرات المراقبة بشرطة النجدةإ - 

  إنشاء مبنى أدارى بمدیریة الزراعة - 

  اعةتعلیة سور مبنى مدیریة الزر - 

  رفع كفاءة مدیریة الشباب والریاضة - 

  حمایة لمدیریة اإلسكان والمرافق لتایرعمل ك - 

  أنشاء مظلة المشجعین بنادي الشبان بالغردقة - 

  تغطیة الملعب الخماسي بنادى العربان بالغردقة - 

  تطویرملعب الخماسى بنادى الغردقة الریاضى - 

  عملیة صیانة كھرباء ملعب شدوان بالغردقة - 

  الخماسى بنادى الرحالت بالغردقة تغطیة الملعب - 

  ستكمال مجمع خدمات االسرةإ - 

  مركز رعایة االحداث إنشاء - 

 )الغردقة  –تطویر كمین رأس غارب  - 



 مبني اداري تموین المیناء بالغردقة  - 

 مبني تراخیص ادارة المرور البحر االحمر بالغردقة - 

 وحدة سكنیة براس غارب ٢١٢  - 

 وحدة سكنیة بالغردقة ١٦٠ - 

 رة والطفولة تابع للشباب والریاضة بالغردقةمبني االس - 

 المبن االداري للشئون االجتماعیة بالغردقة - 

 ).الشئون االجتماعیة بالغردقة(  األحداثمبني رعایة  - 

 مبني ملحق للشئون االجتماعیة  - 

 تطویر استاد الغردقة الریاضي  - 

 .) ة بالغردقةوحدة سكنیة للضرائب العام ٣٢( یة االعمال الصحیة والتغذ - 

  تطویر المستشفي العام بالغردقة - 

 تطویر مستشفي الحمیات بالغردقة - 

 تطویر مدرسة محمد فرید االعدادیة یالغردقة - 

 المالعب بمركز شباب الغردقة - 

 الملعب الثالثي بالشبان المسلمین بالغردقة - 

 صالة االنشطة بنادي الرحالت بالغردقة - 

 تطویر المستشفي العام بمدینة القصیر - 

 ة سكنیة راس غاربوحد ٣٥٢ إنشاء - 

 استراحات لمحافظة البحر االحمر بالغردقة ٣تطور  - 

 تطور استراحات محافظة البحر االحمر بالقاھرة - 

 ستكمال عمارة كبار الزوار بالغردقةإ - 

 القاھرة –مدینة نصر  –الحي العاشر  –تطویر عمارة الطلبات التابعین للبحر االحمر  - 

 دقةمركز الصیانة لدیوان العام بالغر إنشاء - 



 ملحق دیوان العام بالغردقة إنشاء - 

 كمائن امنیة طریق الغردقة زعفرانة ٧ إنشاء - 

 سفاجا –الغردقة  –نقطتي المراقبة بالنظر الشمالیة والجنوبیة  إنشاء - 

 وحدة سكنیة مشروع مبارك القومي بالغردقة ١٧٦٠ إنشاء - 

 عملیة تطویر مدیریة االسكان والمرافق بالغردقة - 

 یة منخفض التكالیف بمنطقة النجدة  بالغردقة وحدة سكن ٢٢٠٠ إنشاء - 

 وحدة سكنیة منخفض التكالیف بمنطقة النجدة  بالغردقة ١٢٠٠ إنشاء - 

 عملیة تطویر جمیع استراحات السادة ضباط مدیریة االمن بالغردقة - 

 عملیة تطویر جمیع استراحات عنابر االفراد والمندوبین بالغردقة - 

 ة المیاه واالدارات بادارة قوات االمن بالبحر االحمرعملیة تطویر عنابر المجندین ودورا - 

 عملیة تطویر مبني االمن العام بالبحر االحمر - 

 عملیة تطویر مكتب مفتشي الداخلیة بالبحراالحمر - 

 عملیة تطویر استراحة مدیریة االمن بالبحر االحمر - 

 الالزمة لھامعاینة جمیع المنشات التي تردبھا خطابات من مدیریة االمن وعمل المقایسات  - 

  ١٢٨كمائن الشیخ فضل غارب ك  بأسوارمقایسات خاصة  إعداد - 

 

 غارب والغردقة  ٣٨اعداد مقایسة خاصة باسوار كمین تامین الطریق  - 

 تطویر قسم اول الغردقة تابع مدیریة االمن البحر االحمر - 

 تطویر قسم ثان الغردقة تابع مدیریة امن البحر االحمر - 

 تدریب قوات االمن مقایسات اعمال تطویر مركز - 

 عملیة تطویر مبن االستقیال بمدیریة االمن بالبحر االحمر - 

 عملیة تطویر عنابر المجندین بدیوان عام مدیریة امن البحر االحمر - 

 عداد مقایسات تطویر مبني المطافي بالغردقةإ - 



 األمنمدیریة  لألفراد تعدیل المبني الخاص بنقطة امن الدھار وتجدیدھا الي استراحة  - 

  

  االشتراك فى اللجان -:ثالثا 

  بالمحافظة واإلضافاتلجان تقنین وضع الید  - 

  لجان الھدم واالزاالت بمدن المحافظة - 

  لجان البت والترسیة بمدن المحافظة - 

 رئیس اللجنة االبتدائیة لتثمین االراضي ملك الدولة لمحافظة البحر االحمر - 

 محافظة البحر االحمررئیس اللجنة االبتدائیة لتثمین المرافق ملك الدولة ل - 

 عضو لجنة تسجیل اراضي المشروعات واالستثمارر لمدن المحافظة - 

 رئیس لجان فتح المظاریف والعطاءات مدیریة االسكان بالغردقة وجمیع المدیریات الخدمیة بالمحافظة -

 رئیس لجنة اولویھ العطاء لمدیریة االسكان والمرافق بالبحر االحمر - 

 الوحدات المحلیة لمدن محافظة البحر االحمر والمدیریات الخدمیة بالمحافظة لجنة مد المدد لجمیع  رئیس -

 عضو لجنة دراسة عقود المقاولین التي تخضع للزیادة الواردة بقرار رئیس الوزراء  - 

 وكیل مدیریة االسكان بالبحر االحمر - 

ان   -  یس لج دادرئ ة لمدیری إع ة والتثمینی ات التقدیری اءات والمناقص ات والعط كان المقایس ة االس

  األحمروالمرافق والمدیریات الخدمیة بمحافظة البحر 

 لجان معاینة المباني التي تمثل خطورة داھمة - 

 لجان التعویضات الخاصة بنزع االراضي للمصالح الحكومیة - 

 عضو لجنة تسجیل اراضي المشروعات السیاحیة - 

 رئیس لجان معلینة عمارات االیواء والمتضررین بالزالزل بالغردقة  - 

 ٠ رئیس لجنة معاینة مبني ادارة المرافق بالغردقة - 

 رئیس لجان اعداد المقایسات وكراسات الشروط والمواصفات للمزادات بمدن المحافظة - 

 ٠  بالمحافظةاصة ببیع االراضي بالمزاد العلني رئیس لجان اعداد المقایسات الخ - 



 لجان شئون العاملین بمدیریة االسكان - 

 بالمدیریة لمستحقینرئیس لجنة توزیع المساكن ا - 

 عضو مجلس ادارة جمعیة اسكان العاملین بالمدیریة للدورة السابقة - 

 رئیس مجلس ادارة جمعیة اسكان العاملین بالمدیریة للدورة الحالیة  - 

 

  المشاكل والشكاوى -:رابعا 

  لتذلیل المشاكل الخاصة بمواقع العمل اإلجراءاتكافة  إتخاذتم  - 

 ت السكنیة من المقاولین المتقاعسین عن التنفیذسحب الوحدا إجراءاتتم اتخاذ  - 

  

  تطویر اللوائح المنظمة - :خامسا 
  تطویر أسوب مراجعة المستخلصات والختامیات للمشروعات - 

 ٠ تطویر أسلوب وضع المقایسات والقیمة التقدیریة فى أطار من السریة - 

  

 

  تطویر أنظمة العمل - :سادسا 

  ریةاستحداث قاعدة بیانات العاملین بالمدی - 

  تحدیث أجھزة الحاسب االلى - 

  تشغیل شبكات داخلیة الجھزة الحاسب االلى - 

  تشغیل شبكات االنترنت بالمدیریة - 

 تحدیث قاعدة العمالة واألجور بالمدیریة - 

  

  التدریب الذى تحقق للمرؤسین -:سابعا  -

  دورات تدریبیة للعاملین على أجھزة الحاسب االلى - 



  نتستخدام االنترملین للتدریب على ادورات تدریبیة للعا - 

 ٠ تدریبیة متخصصةالقائمین بالتنفیذ من خالل دورات رفع مستوى كفاءة العاملین  - 

 رئاسة لجان إعادة ھیكل المدیریة  - 


