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اُ ٢أٓ ًَٝ ..٢أّ ..ك ٢ػ٤ذ األّ
ك ٢اُشًٖ ٣جذٝ ٝع ٚأٓ٢
ال أسا ٙألٗ ٚعٌٖ اُغٞاٗؼ ٖٓ عٖ٘٤
كبُؼ ٖ٤إ ؿلِذ هِ٤ال ال رش١
ٌُٖ ٖٓ عٌٖ اُغٞاٗؼ ال ٣ـ٤ت
ٝإ رٞاسٓ ..١ضَ ًَ اُـبئجٖ٤
٣جذ ٝأٓبٓٝ ٢ع ٚأًِٓٔ ٢ب
اؽزذد س٣بػ اُؾضٕٝ ..اسرؼذ اُغجٖ٤
اُ٘بط رشؽَ ك ٢اُؼٝ ٕٞ٤رخزل٢
ٝرق٤ش ؽضٗـب ك ٢اُنِٞع
ٝسعلخ ك ٢اُوِت رخلن ًَ ..ؽٖ٤
ٌُٜ٘ب أٓ٢

5

6










ٓؾبكظ االعٌ٘ذس٣خ ٓٝؾٌالد ؽ ٠اُؼغٔ٠
كٓ ٠غبٍ اُشفذ اُج٤ئ٠
كٓ ٠غبٍ رط٣ٞش ٝسفق اُطشم
كٓ ٠غبٍ اُقؾخ
كٓ ٠غبٍ اٌُٜشثبء ٝاإلٗبسح
كٓ ٠غبٍ رط٣ٞش ٝسفق اُطشم
كٓ ٠غبٍ اُجزشٝ ٍٝاُـبص اُطج٤ؼ٠
ٓؾبكظ األعٌ٘ذس٣خ ٓٝؾٌالد األؽ٤بء
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محافظ األسكندرية ومشكالت األحياء

اعزؼشمذ ٓؾبكظخ اإلعٌ٘ذس٣خ رلبف َ٤ؽٔالد اصاُخ اُزؼذ٣بد
ٝأُخبُلبد ػِٓ ٠غز ٟٞاألؽ٤بء ٝاُز ٠ربثغ ر٘ل٤زٛب اُِٞاء /
 /خبُذ
ػجذ اُلزبػ رٔبّ اُغٌشر٤ش اُؼبّ ثبُٔؾبكظخ ٝاُِٞاء
عٔؼخ اُغٌشر٤ش اُؼبّ أُغبػذ ثبُٔؾبكظخ ٝسإعبء األؽ٤بء
ٝرؾذ اؽشاف ٓؼب ٠ٗٝأُؾبكظ ٝاُغٜبد أُؼ٘٤خ ك ٠مٞء
رٌِ٤لبد اُِٞاء ٓ /ؾٔذ اُؾش٣ق ٓؾبكظ اإلعٌ٘ذس٣خ ُشإعبء
األؽ٤بء ٝعٔ٤غ اُو٤بداد اُز٘ل٤ز٣خ أُؼ٘٤خ ثؾٖ ؽٔالد اصاُخ
اُزؼذ٣بد ٝأُخبُلبد ٝارخبر اإلعشاءاد اُوبٗ٤ٗٞخ اُشادػخ
ؽ٤بُٜب خالٍ رِي اُؾٔالد أُ٘لزح ػِٓ ٠غز ٟٞاألؽ٤بء ك٠
اُلزشح ٖٓ أؿغطظ  2020اُ٘٣ ٠ب٣ش  2021رْ اُزؾلظ ػِ٠
 25أُق ؽبُخ اؽـبٍ هش٣ن ٝاُزؾلظ ػِ 130 ٠هبئشح ٝسه٤خ
ٝؿِن  262ع٘زش رؼِٝ ٢ٔ٤اُزؾلظ ػِ 176 ٠ػشثبد اُطؼبّ
ٝمجو  477ؽبُخ ٌٓجشاد فٞد ٝؿِن ٓ 475ؾَ ٓخبُق
ٝؿِن ٓ 289وٝ ٠ٜرٞع 295 ٚ٤اٗزاس ُِٔوبٝ ٠ٛاُزؾلظ ػِ٠
165
 19أُق ؽبُخ اؽـبٍ ٖٓ أُوب ٠ٛثبإلمبكخ اُ ٠ر٘ل٤ز
هشاس اصاُخ ٝر٘ل٤ز  416هشاس اصاُخ كٞس٣خ ٝثِـذ هٔ٤خ
اُـشآبد أُؾقِخ ٖٓ أُؾبٍ ٝاألكشاد أُخبُلخ ؽٞاُ720 ٠
أُق ع٘ ٚ٤ؽِٔذ ؽٔالد رطج٤ن اإلعشاءاد اإلؽزشاص٣خ اُز٠
أهشرٜب اُذُٝخ ُٔٞاعٜخ عبئؾخ ًٞسٗٝب خالٍ اُلزشح ٖٓ ٘٣ب٣ش
ٝ 2021ؽزٓ ٠بسط  2021ػِٓ ٠غز ٟٞاألؽ٤بء اعٔبُ٠
ٓ 6009ؾنش ُألكشاد اُـ٤ش ِٓزضٓ ٖ٤ثبسرذاء أٌُبٓبد ٝ
ٓ 586ؾنش ُِٔ٘ؾآد أُخبُلخ ُإلعشاءاد اإلؽزشاص٣خ ٝثِؾ
اعٔبُ ٠اُـشآبد أُزؾقِخ ٖٓ رِي أُؾبمش ِٓ600 ٝ ٕٞ٤
أُق ع٘ٝ ٚ٤رْ كل  125عٞهب ٓخبُلب

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2021/3/8 :

الرصد البيئى

ك ٢اهبس ر٘ل٤ز رؼِٔ٤بد اُغ٤ذ األعزبر/
اُغ٤ذ اثشاٞٓ ْ٤ٛع ٠سئ٤ظ ؽ ٠اُؼغٔ٠
ثبعزٔشاس أػٔبٍ اُ٘ظبكخ ثٔؾ٤و عٞم
اُٜبٗٞكٝ َ٤اعزٔشاس اُزٔشًض اُ٠ٓٞ٤
ُزغ َ٤ٜؽشًخ اُغ٤بساد ٝرؾذ اؽشاف
اُغ٤ذ  /عٌشر٤ش ػبّ اُؾ ٠هبٓذ اداسح
اُشفذ اُج٤ئ ٢ثٔزبثؼخ أػٔبٍ اُ٘ظبكخ ٝسكغ
أُخِلبد ث٘طبم عٞم اُٜبٗٞكًٔ َ٤ب
هبٓذ ٝؽذح اُزذخَ اُغش٣غ ثبُؾ٠
ثبُٔؾبسًخ ٓغ ؽِٔخ اُؾ ٠أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ
ثبُزٔشًض أٓبّ ٓذخَ اُغٞم ُٔ٘غ ػٞدٙ
اُجبػخ ٝرغ َ٤ٜؽشًخ أُبسح ٝاُغ٤بساد

م ـصدر الخبر  :موقع البوابة االلكترونٌة
لمحافظة االسكندرٌة
بــتـــارٌــــخ 2021/3/10 :
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تطوير ورصف الطرق

دٗل٤زا ُزؼِٔ٤بد اُغ٤ذ األعزبر /اُغ٤ذ اثشاْ٤ٛ
ٓٞع ٠سئ٤ظ ؽ ٠اُؼغٔ ٠ثٔزبثؼخ أػٔبٍ
اُزط٣ٞش ثٔ٘طوخ اُذخِ٤خ اُوجِ٤خ ٝرزُ َ٤اُؼوجبد
أٓبّ اُغٜبد أُ٘لزح ٓغ اعزٔشاس ٓزبثؼخ
ٝرؾذ
أػٔبٍ اُشفق ثٌٞسٗ٤ؼ اُذخِ٤خ
اؽشاف اُغ٤ذ  /عٌشر٤ش ػبّ اُؾ ٠هبّ هطبع
اُذخِ٤خ ثٔزبثؼخ األػٔبٍ االر٤خ:ـ
ـ ٓزبثؼخ اعزٌٔبٍ أػٔبٍ ٝمغ اُطجوخ
اُغطؾ٤خ ٖٓ االعلِذ ثؾبسع ًٞسٗ٤ؼ
اُذخِ٤خ ٖٓ هجَ ٓذ٣ش٣خ اُطشم مٖٔ أػٔبٍ
رط٣ٞش أُ٘طوخ
ـ ٓزبثؼخ اُؼَٔ ثٞمغ اُطجوخ اُغطؾ٤خ ٖٓ
االعلِذ ثؾبسع آزذاد ًٞسٗ٤ؼ اُذخِ٤خ
ـ ٓزبثؼخ اُؼَٔ ثبٓزذاد ًٞسٗ٤ؼ اُذخِ٤خ ؽز٠
دٝسإ ؽٌٔذ
ـ ٓزبثؼخ رشً٤ت ؿطبء ٓطجن ثؾبسع ٓزلشع
ٖٓ  ٥٦٠أٓبّ ٓؾطخ سكغ اُذخِ٤خ ٖٓ هجَ
رشٓٔ٤بد ؽشًخ اُقشف اُقؾ٠
ـ ٓزبثؼخ رشً٤ت ؿطبء ؽ٤ؾخ ثؾبسع أُ٘٤بء
هجَ دٝسإ ؽٌٔذ ٖٓ هجَ رشٓٔ٤بد ؽشًخ
اُقشف اُقؾ٠
ـ عبس ٟرط٤ٜش خو اُقشف اُقؾ ٠ثؾبسع
ػٔش ثٖ اُخطبة ٜٗب٣خ ؽبسع ٓغغذ
أُغب ٖ٤ٔٛاُذخِ٤خ هجِ ٠ثؼٔبٍ ًٝجبػ ؽشًخ
اُقشف أُذٓغخ اُؾ٠
ـ ٓزبثؼخ أػٔبٍ اُزط٣ٞش ثٔشثغ اُؼالف ثٔ٘طوخ
اُذخِ٤خ اُوجِ٤خ
م ـصدر الخبر  :موقع البوابة االلكترونٌة
لمحافظة االسكندرٌة
بــتـــارٌــــخ 2021/3/10 :

قطاع الصحة

هذٓذ عٞعٖ ؽغ٘ ٠ؽبكظ  /ػنٓ ٞغِظ
اُ٘ٞاة ػٖ ؽضة اُٞكذ ك ٢االعٌ٘ذس٣خ هِت
اؽبهخ اُ ٠أُغزؾبس ؽ٘ل ٠اُغجبُ ٠سئ٤ظ
ٛ /بُخ
ٓغِظ اُ٘ٞاة ُزٞع ٜٚ٤اُ ٠اُذًزٞسح
صا٣ذ ٝص٣شح اُقؾخ ٝاُغٌبٕ ثؾؤٕ أصٓخ
ٓغزؾوبد اُطٞاهْ اُطج٤خ كٓ ٢غزؾل ٠اُؼغٔ٠
أُشًض ١أُخقـ ُلشص ٝػالط ٓقبث٢
ك٤شٝط ًٞسٗٝب أُغزغذ ٝرًشد عٞعٖ ك٢
هِجٜب إٔ اُلش٣ن اُطج ٠ثبُٔغزؾل٣ ٠غزـ٤ضٕٞ
ثٞص٣شح اُقؾخ ُِؾق ٍٞػِٓ ٠غزؾوبرْٜ
أُبُ٤خ ٓطبُج ٖ٤ثبُـبء اُوشاس اُزؼغل ٢اُقبدس
ٖٓ اُذًزٞس عؼ٤ذ ٓؤٓ ٕٞاُغوؼبٕ ٝ َ٤ًٝصاسح
اُقؾخ ك ٢االعٌ٘ذس٣خ ثزخل٤ل اُؾٞاكض
ٝأٌُبكآد اُؾٜش٣خ ٝرًشد اُ٘بئجخ إٔ اُلش٣ن
اُطج ٠ثبُٔغزؾلٓ ٠و٣ ُْٝ ْ٤ـبدس أُغزؾل٠
ٓ٘ز ؽٜٞس ػذ٣ذح ُؼالط ٓقبث ٢ك٤شٝط
ًٞسٗٝب
م ـصدر الخبر  :المصرى الٌوم
بــتـــارٌــــخ 2021/3/11 :
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قطاع الكهرباء واإلنارة

دٗل٤زا ُزؼِٔ٤بد اُغ٤ذ األعزبر /اُغ٤ذ اثشاْ٤ٛ
ٓٞع ٠سئ٤ظ ؽ ٠اُؼغٔ ٠ثبعزٔشاس أػٔبٍ سكغ
ًلبءح ؽجٌخ اإلٗبسح اُؼبٓخ ث٘طبم اُؾٓ ٠غ
االعزغبثخ اُؼبعِخ ُؾٌب ٟٝأُٞاه٘ٝ ٖ٤رؾذ
اؽشاف اُغ٤ذ  /عٌشر٤ش ػبّ اُؾ ٠هبٓذ اداسح
اٌُٜشثبء ثبالػٔبٍ ا٥ر٤خ :ـ
ـ رْ أُشٝس ػًِ ٠ؾبكبد األٗبسح ثبُذخِ٤خ هش٣ن
األعٌ٘ذس٣خ ٓطشٝػ ٝسثو ثشؽٔبٗبد ًؾبكبد
األٗبسح أُطلؤح ػِ ٠اُطش٣ن
ـ سكغ ًلبء ٙاألٗبسح اُؼبٓخ ثزلشػبد ٓ٘طوخ
اُذخِ٤خ
ـ كٞس ٝسٝد ثالؽ ٖٓ ؿشكخ ػِٔ٤بد أُؾبكظخ
ثٞعٞد ًبثَ عبهو ثؾبسع ك٘ذم عٔشٕٓٞ
ثبُج٤طبػ رْ اُزٞعُٔ ٚؾَ اُجالؽ ٝػَٔ اُالصّ
ٝسكغ ًلبءح األٗبسح ثبُؾبسع ثبٌُبَٓ
ـ ك ٠اهبس رِج٤خ هِجبد اُغبدح أُٞاه٘ ٖ٤رْ
اُزٞعخ ُِٞؽخ اُزؾٌْ ثؾبسع األؽالّ أُزلشع
ٖٓ ؽبسع اُؾ٘ل٤خ ثبُج٤طبػ ٝمجو اُخِ٤خ
اٌُٜشٝمٞئ٤خ
ـ ف٤بٗخ ًؾبكبد ثؾٞاسع سعت ٝػط٤خ اُؼوبسٟ
أُزلشػخ ٖٓ ؽبسع اُقبُؾ ٖ٤ثؾٜش اُؼغَ
ـ سثو ؽجٌخ ٓوطٞػخ ثؾبسع فبثش اُطِخبٟٝ
أُزلشع ٖٓ ؽبسع اُغٔبُ٠ٜ٤
م ـصدر الخبر  :موقع البوابة االلكترونٌة
لمحافظة االسكندرٌة
بــتـــارٌــــخ 2021/3/14 :

تطوير ورصف الطرق

قال اللواء  /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة
إن الخطة االستثمارٌة للرصف للعام المالً
 ٢٠٢١ / ٢٠٢٠تستهدف رصف  119شارعا
على مستوى أحٌاء المحافظة الفتا إلى أنه تم
توفٌر مبالغ  52ملٌون جنٌه وجار توفٌر
االعتمادات المالٌة الالزمة لتحقٌق المستهدف
من الخطة االستثمارٌة وأكد الشرٌف أن
المحافظة تقوم بحصر جمٌع الطرق والمناطق
الحٌوٌة التً تحتاج لرفع الكفاءة لٌتم إدراجها
بالخطة االستثمارٌة تباعا وفقا األولوٌات
واالحتٌاجات وأشار الشرٌف إلى أن المحافظة
تعمل على توفٌر اعتمادات مالٌة للطرق التً
تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري بخاصة
بالمناطق الشعبٌة ومداخل القرى والمحاور
الرئٌسٌة والتً تمس المواطنٌن البسطاء لرفع
المعاناة عنهم وتوفٌر حٌاة كرٌمة لهم
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2021/3/16 :
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البترول والغاز الطبيعى

اٗزوِذ  3كشم ٖٓ ٗ٤بثخ أ ٍٝاُؼبٓش٣خ ثبؽشاف /
أُؾبٓ ٠اُؼبّ األ٤ُ٘ ٍٝبثخ اُذخِ٤خ اٌُِ٤خ ك٠
اإلعٌ٘ذس٣خ آُ ٠غزؾل٤بد اُؼبٓش٣خ أُشًضٟ
ٝأُ٤شُ ٟغئاٍ  5أؽخبؿ ٓقبث ٖ٤عشاء
ؽش٣ن اٗذُغ اصش صوت ك ٠أُٞاع٤ش أُٞفِخ
ُِقٜبس٣ظ ٝرٌ٘بد اُزوط٤ش داخَ ؽشًخ ُِجزشٍٝ
رِوٓ ٠غبػذ ٝص٣ش اُذاخِ٤خ ٓذ٣ش أٖٓ
اإلعٌ٘ذس٣خ اُِٞاء ٓ /ؾٔٞد أث ٞػٔشح اخطب ًسا
ٖٓ ٓذ٣ش اداسح اُؾٔب٣خ أُذٗ٤خ اُؼٔ٤ذ ٓ /ؾٔذ
اُؾِ٣ ٞل٤ذ ٝسٝد ثالؽ ؽٗ ٍٞؾٞة ؽش٣ن داخَ
اؽذ ٟؽشًبد اُجزش ٍٝؿشث ٢اإلعٌ٘ذس٣خ ٝٝكوب
ُٔقذس أٓ٘ ٠كبٗ ٚثبٗزوبٍ اُؾشهخ ٝاُؾٔب٣خ
أُذٗ٤خ سكوخ ع٤بساد اإلهلبء ٝاإلعؼبف اُ٠
ٓٞهغ اُجالؽ رج ٖٓ ٖ٤اُلؾـ األٗ ٢ُٝؾٞة
اُؾش٣ن ك ٢أؽذ أُٞاع٤ش أُٞفِخ ُِقٜبس٣ظ
رْ اُغ٤طشح ػِ ٠اُؾش٣ن ثبخٔبد اُ٘٤شإ ٝعب ٍس
رجش٣ذ آصبسٛب ثٞاعطخ  10ع٤بساد اهلبء ربثؼخ
ُوٞاد اُذكبع أُذٌٗٓٝ ٢بكؾخ اُؾش٣ن ك٢
اإلعٌ٘ذس٣خ ُٔ٘غ آزذادٛب اُ ٠ثبه ٢اُؾشًخ
ٝرؾشس ٓؾنش اداس ٟثبُٞاهؼخ ثوغْ ؽشهخ أٍٝ
اُؼبٓش٣خ ٝعب ٍس اُؼشك ػِ ٠اُ٘٤بثخ اُؼبٓخ
ُزجبؽش اُزؾو٤ن
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2021/3/18 :

محافظ األسكندرية ومشكالت األحياء

كرم محمد الشرٌف  /محافظ اإلسكندرٌة جمٌع الجهات
المشاركة فً العمل خالل موسم النوات وهً شركة
صرف صحً وشركة مٌاه الشرب ورؤساء األحٌاء
وجمٌع الجهات المعنٌة لجهودهم التً قاموا بها خالل
موسم الشتاء والنوات هذا العام وأثنى المحافظ على
المجهود الكبٌر الذي قام به رجال شركتً الصرف
الصحً ومٌاه الشرب وجمٌع الجهات التنفٌذٌة وحرصهم
على التواجد المٌدانً لٌل نهار خالل نوات األمطار
مؤكدًا أنه بفضل
الشدٌدة التً ضربت المحافظة
مجهوداتهم لم تتأثر حركة المرور فً شوارع
اإلسكندرٌة خالل أي نوة من النوات التً ضربت
المحافظ هذا العام واقترح المحافظ تخصٌص ٌوم محدد
كل عام لالحتفال برجال الصرف الصحً ومٌاه الشرب
على مجهوداتهم الكبٌرة التً ٌبذلوها خالل النوات
التً تشهدها المحافظة وأشار المحافظ إلى أن الطاقة
االستٌعابٌة لشبكات الصرف الصحً باإلسكندرٌة هً
ملٌون و  ٩٠٠ألف متر مكعب لكن كمٌات األمطار
التً شهدتها المحافظة بلغت  ١٠مالٌٌن متر مكعب
تضمن الحفل عرضا تقدٌمٌا لمجهودات شركة الصرف
الصحً ومٌاه الشرب وجمٌع الجهات المعنٌة فً التعامل
ً
فضال عن
مع النوات التً ضربت المحافظة هذا العام
األنشطة التوعوٌة والخدمٌة التً تقدمها كل شركة
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2021/3/25 :

11

12

أسم صاحب الشكوى

م

تارٌخ الوارد ورقمه

1

 1892443بتارٌخ
2021/3/1

2

 1941138بتارٌخ
2021/3/2

حماده حامد متولى بدوى ـ بشان التضرر من وجود اعمدة
إنارة وبدون إنارة وإنقطاع مستمر
عمارة  82مدخل
 1فى العمارة ٌ 82 ، 81 ، 80ومٌا
مساكن ك 26
من الساعة الخامسة مساءآ إلى
الواحدة وأحٌانا تستمر الى منتصف
اللٌل مم ٌتسبب فى تعرض األهالى
إلى البلطجٌة والتعرض لهم

3

 1638389بتارٌخ
2021/3/4

خدٌجة على فرج البغدادى المواطن ٌشكو من تصدع وهبوط
فى العقار وشروخ فى الحوائط
مساكن ك  26بلوك  5ووجود مٌاه وخطورة على السكان
مدخل 4

مطر عبد السمٌع مطر
محمد
 25ش على الجارم منٌل
الروضة القاهرة

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ـ المواطن ٌشكو من العقار بمنطقة
الهانوفٌل تابع لحى العجمى قطعة
رقم  17،18ش المالح على البحر
العمارة ملك د /محمد سراج
الرخصة الفعلٌة ثالثة ادوار حٌث
قام المالك بالبناء فوق السطح
خمسة أدوار وقمنا بشكاوى عدٌدة
وردت اإلدارة الهندسٌة انه تم
اصدار قرار اٌقاف ومحضر مخالفة
وقرار إزالة جارى اعتماده من
السٌد المحافظ ولم ٌعتمد والمخالف
قام ببناء أربعة أدوار أخرى

وقد
تم فحص الشكوى مع االدارة المختصة
أفادت بانه تم إرسال إستعجال تنفٌذ قرار اإلزالة
 662بتارٌخ
إلى قسم شرطة الدخٌلة برقم
 2021/3/10لعمل الدراسة األمنٌة وتحدٌد
مٌعاد التنفٌذ والدراج القرار فى أول حملة
تم الرد على المحافظة برقم
2021/3/10

وقد
تم فحص الشكوى مع االدارة المختصة
أفادت بانه تمت مخاطبة رئٌس شركة الكهرباء
لتوفٌر مهمات الصٌانة لعدم توافر جهات
مهمات لصٌانة من لمبات صودٌوم بمخازن
الشركة للشهر الثالث على التوالى حٌث ان
شركة الكهرباء هى الجهة الوحٌدة المنوط بها
توافر جهات صٌانة لشبكة اإلضاءة العامة
لألحٌاء وسوف ٌتم عمل الالزم
تم الرد على المحافظة برقم
2021/3/10

 273بتارٌخ

تم فحص الشكوى وتم اتخاذ االجراءات بعرض
التقرٌر على لجنه المنشأت األٌلة للسقوط للبت
فى القرار وإتخاذ الالزم نحوه وسوف نوفى
سٌادتكم فى حٌنه الرد علٌنا من لجنة المنشأت
األٌلة للسقوط
تم الرد على المحافظة برقم
2021/3/14

مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى تارٌخ البٌان :

 271بتارٌخ

2021/3/14

 275بتارٌخ

13

 هطبع اإلرقبالد
 هطبع ٓ٤ب ٙاُؾشة
 هطبع اُقشف اُقؾ٠
 هطبع اٌُٜشثبء

14

 – 1تطور خدمة التلٌفونات بالحى

السنة

2018
2019

2020

البٌان

اجمالى عدد السكان

اجمالى سعة
السنتراالت
( خط )

اجمالى عدد
المشتركٌن

عدد الخطوط
الشغالة
( خط )

نصٌب السكان من
الخطوط المتاحة

حضر

608.674

110.212 110.212 205.230

ـــ

حضر

616.042

120.077 120.077 205.230

ـــ

حضر

632.226

135.355 135.355 205.230

ـــ

مصدر البٌان  -:الشركة المصرٌة لالتصاالت

تارٌخ البٌان 2021/2/21-:

15

عدد الخطوط الشغالة
135.355

عام ٢٠٢٠

120.077

عام ٢٠١٩

110.212

عام ٢٠١8

التعلٌق



ػذد اُغٌبٕ ػبّ ٝ 608674 ٞٛ 2018اُخطٞه اُؾـبُخ  110.212 ٠ٛخو



ٗق٤ت اُغٌبٕ ٖٓ اُخطٞه اُؾـبُخػٖ ػبّ  %18 ٞٛ 2018خو  /كشد



ٗق٤ت اُخطٞه اُؾـبُخ اُ ٠اعٔبُ ٠عؼخ اُغ٘زشاٍ ػبّ  ٖٓ %54 ٠ٛ 2018اعٔبُ ٠عؼخ
اُغ٘زشاٍ



ػذد اُغٌبٕ ػبّ ٗ 616042 ٞٛ 2019غٔخ ٝاُخطٞه اُؾـبُخ  120.077خو



ٗق٤ت اُغٌبٕ ٖٓ اُخطٞه اُؾـبُخ ػٖ ػبّ  %19 ٞٛ 2019خو  /كشد



ٗغجخ اُخطٞه اُؾـبُخ اُ ٠اعٔبُ ٠عؼخ اُغ٘زشاٍ ػبّ  ٖٓ %59 ٞٛ 2019اعٔبُ ٠عؼخ
اُغ٘زشاٍ



ػذد اُغٌبٕ ػبّ ٗ 632226 ٞٛ 2020غٔخ ٝاُخطٞه اُؾـبُخ  132.355 ٠ٛخو



ٗق٤ت اُغٌبٕ ٖٓ اُخطٞه اُؾـبُخ ػٖ ػبّ  %21 ٞٛ 2020خو  /كشد



ٗغجخ اُخطٞه اُؾـبُخ اُ ٠اعٔبُ ٠عؼخ اُغ٘زشاٍ ػبّ  ٖٓ %66 ٞٛ 2020اعٔبُ ٠عؼخ
اُغ٘زشاٍ

المقترح

تقدٌم التسهٌالت فى االشتراك لتشجٌع المواطنٌن على االشتراك فى خدمة التلٌفونات0

16
 – 2توزٌع مكاتب البرٌد بالحى عام 2020
عدد مكاتب البرٌد
م

حى

البٌان

العجمى

حضر

مكتب برٌد حكومى

مكتب برٌد اهلى

مكتب برٌد باالنابة

وكالة برٌدٌة

7

ـــ

ـــ

6

مصدر البٌان  -:االدارة العامة لمنطقة برٌد برج العرب

تارٌخ البٌان 2021/2/28-:

عدد مكاتب البرٌد

7

6

وكالة برٌدٌة

مكتب برٌد حكومى

التعلٌق


ػذد ٌٓبرت اُجش٣ذ اُؾٌ ٠ٓٞكٗ ٠طبم ؽ ٠اُؼغٌٔٓ 7 ٞٛ ٠برت ؽٌ٤ٓٞخ



الٞ٣عذ ٌٓبرت ثش٣ذ ا٤ِٛخ



الٞ٣عذ ٌٓبرت ثش٣ذ ثبالٗبثخ



ػذد اًُٞبُخ اُجش٣ذ٣خ كٗ ٠طبم ؽ ٠اُؼغًٔٝ 6 ٠بُخ ثش٣ذ٣خ



ٗق٤ت اُلشد ٖٓ ٌٓبرت اُجش٣ذ اُؾٌ٤ٓٞخ ٌٓ 90.318زت ثش٣ذ ٗ /غٔخ



ٗق٤ت اُلشد ٖٓ اًُٞبالد اُجش٣ذ٣خ ًٝ 105.371بُخ ثش٣ذ٣خ ٗ /غٔخ

المقترح
العمل على زٌادة عدد مكاتب البرٌد الحكومٌة فى نطاق حى العجمى0

17
 – 3توزٌع خدمة خطوط االتصاالت بالحى عن عام 2020

حى

البٌان

اجمالى عدد السكان

اجمالى عدد الخطوط المتاحة

العجمى

حضر

632226

205.230

م

مصدر البٌان  -:الشركة المصرٌة لالتصاالت

اجمالى عدد المشتركٌن

135.355

تارٌخ البٌان 2021/2/21-:

توزٌع خدمة خطوط االتصاالت
632226
205.230

اجمالى عدد السكان

اجمال عدد الخطوط
المتاحة

135.355

اجمالى عدد
المشتركٌن

التعلٌق







اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ كٗ 632226 ٞٛ 2020 ٠غٔخ
اعٔبُ ٠ػذد اُخطٞه أُزبؽخ ػبّ  205.230 ٞٛ 2020خو
ٗق٤ت اُغٌبٕ ٖٓ اُخطٞه أُزبؽخ %32خو  /كشد
ٗق٤ت أُؾزشً ٖٓ ٖ٤اُخطٞه أُزبؽخ %66
ٗغجخ أُؾزشً ٖ٤اُ ٠اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ  ٖٓ %21اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ

المقترح

العمل على االهتمام بالخدمة المقدمة للمشتركٌن 0

18
 – 4السنتراالت بالحى عن عام 2020

عدد السنتراالت
م

حــى

البٌان

العجمى

حضر

سعة السنترال ( خط )

اتوماتٌك

السلكى

اجمالى

اتوماتٌك

السلكى

اجمالى

13

ـــ

13

205.230

ـــ

205.230

تارٌخ البٌان 2021/2/21-:

مصدر البٌان  -:الشركة المصرٌة لالتصاالت

السنتراالت بالحى
205.230
13

عدد السنتراالت أوتوماتٌك
سعة السنتراالت أوتوماتٌك

التعلٌق
ٞ٣ عذ ػذد  13ع٘زشاٍ ث٘طبم ؽ ٠اُؼغٔ٠
ٓ زٞعو عؼخ ًَ ع٘زشاٍ ٖٓ اُخطٞه 15.786خو  /ع٘زشاٍ

المقترح
اُؼَٔ ػِ ٠ص٣بدح ػذد اُغ٘زشاالد ا٤ُ٥خ 0

19

 – 1توزٌع مٌاه الشرب النقٌة على الحى عام 2020

حى

البٌان

العجمى

حضر

م

عدد
السكان
التقدٌرى

اجمالى كمٌة
المٌاه المنتجة
الفعلٌة
مٌ /3وم

632226

91653509

حكومى

االجمالى

اجمالى المستهلك
الفعلى من المٌاه
مٌ /3وم

نصٌب
الفرد فى
الٌوم من
المٌاه
المنتجة
(لترٌ/وم)

نصٌب
الفرد من
المٌاه
المستهلكة
(لترٌ/وم)

510

160478

75017296

437
لتر/فرد

349
لتر/فرد

عدد المشتركٌن
منزلى

159337

مصدر البٌان  -:شركة مٌاه الشرب باالسكندرٌة

قطاع قطاع
اعمال خاص

313

318

تارٌخ البٌان2021/1/17-:

20

توزٌع مٌاه الشرب النقٌة
91653509

75017296

160478

اجمالى كمٌة المٌاه المنتجة
الفعلٌة

اجمالى المستهلك الفعلى
من المٌاه

عدد المشتركٌن

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا -:












اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ ث٘طبم ؽ ٠اُؼغٔٗ 632226 ٠غٔخ
ٗغجخ أُؾزشً ٖ٤ك ٠أُ٘ضُ ٠اُ ٠االعٔبُ%25 ٠
ٗغجخ أُؾزشً ٖ٤ك ٠هطبع اػٔبٍ اُ ٠االعٔبُ%0.049 ٠
ٗغجخ أُؾزشً ٖ٤ك ٠اُوطبع اُخبؿ اُ ٠االعٔبُ%0.050 ٠
ٗغجخ أُؾزشً ٖ٤ك ٠اُؾٌٓٞخ اُ ٠اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ %0.080
ٗغجخ اعٔبُ ٠أُؾزشً ٖ٤اُ ٠اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ %25
ًٔ٤خ اُلبهذ ٖٓ أُ٤ب3 ّ 16636213 ٙ
ٗق٤ت اُلشد ٖٓ أُ٤ب ٙأُ٘زغخ ُ 145زش  /كشد
ٗق٤ت اُلشد ٖٓ أُ٤ب ٙأُغزٌِٜخ ُ 119زش  /كشد
٣زجُ٘ ٖ٤ب اًضش أُؾزشً ٖٓ ٖ٤اُوطبع أُ٘ضُ ٠ث٘غجخ ٤ًٔٝ %25خ اُلبهذ ٖٓ أُ٤بٙ
ٗغجخ ًج٤شح

المقترح

ترشٌد استهالك المٌاة حٌث ان الفاقد من المٌاه نسبة كبٌرة .

21
 – 2نسبة االسر المتصلة بشبكات مٌاه الشرب النقٌة الى اجمالى االسر لعام 2020

م

الحى

العجمى

البٌان

اجمالى عدد االسر

عدد االسر المتصلة

اجمالى
المشتركٌن

طاقة مٌاه الشرب
المستهلكة

حضر

158057

157346

160478

75017296

مصدر البٌان  -:شركة مٌاه الشرب باالسكندرٌة

تارٌخ البٌان 2021/1/17-:

االسر المتصلة بشبكات مٌاه الشرب
75017296
160478

اجمالى المشتركٌن

طاقة مٌاة الشرب المستهلكة

التعلٌق






اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ ث٘طبم ؽ ٠اُؼغٔٗ 632226 ٠غٔخ
ػذد االعش ثؾ ٠اُؼغٔ 158057 ٠اعشح
ٗغجخ ػذد االعش اُ ٠اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ %25
ٗغجخ أُؾزشً ٖٓ ٖ٤االعش اُ ٠اعٔبُ ٠ػذد االعش %99.5

المقترح

العمل على ترشٌد استهالك المٌاه والتأكد من وصول شبكات المٌاه لجمٌع

المناطق 0

22

 – 3بٌان محطات المٌاة وحالتها فى الحى عام 2020

تعمل

التعمل

الطرٌق
السرٌع
المنشٌة 1
محرم بك
بجوار
107
2013
قرٌة
المنشٌة 2
الزهور
مصدر البٌان  -:شركة مٌاة الشرب باالسكندرٌة
1976

152

√
√

تحت

اسماء
المحطات

االنشاء

اسم
الموقع

تارٌخ
االنشاء

اصل كمٌة مٌاة
الشرب الفعلٌة
المنتجة الف م3
ٌ /وم

حالة المحطة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

المواقع
التى
تخدم
المحطة
غٌر
مقتصرة
على
حى
العجمى

تارٌخ البٌان 2021/1/17-:

اصل كمٌة مٌاة الشرب الفعلٌة المنتجة الف مٌ / ٣وم
152

107

المنشٌة ١

المنشٌة ٢

التعلٌق







ٞ٣عذ ٓؾطز٤ٓ ٖ٤بح أُ٘ؾ٤خ ٝ 1أُ٘ؾ٤خ 2
اعٔبُ٤ًٔ ٠خ ٓ٤ب ٙاُؾشة اُلؼِ٤خ أُ٘زغخ ٖٓ أُؾطز) ّٞ٣ / 3 ّ1000 ( 259 ٖ٤
ٗغجخ ٓبر٘زغٓ ٚؾطخ أُ٘ؾ٤خ  1اُ ٠اعٔبُ ٠أُؾطز% 59 ٖ٤
ٗغجخ ٓبر٘زغٓ ٚؾطخ أُ٘ؾ٤خ  2اُ ٠اعٔبُ ٠أُؾطز%41 ٖ٤
ٗغجخ ٓبر٘زغ ٚاعٔبُ ٠أُؾطز ٖ٤اُ ٠اعٔبُ٤ًٔ ٠خ أُ٤ب ٙأُ٘زغخ اُلؼِ٤خ
ُِؾ% 0.28 ٠

المقترح

 ص٣بدح ٓؾطبد ؽ ٠اُؼغٔ ٠ؽز ٠رغزٞػت اُض٣بدح اُغٌبٗ٤خ ك ٠اُؼغٔ٠
 اُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ٌُال أُؾطزٖ٤

مالحظات

ـــ
ـــ

23
 – 4بٌان بالمناطق المحرومة من المٌاه النقٌة عن عام 2020

الحى

الوحدة المحلٌة

اسم القرٌة ( القطاع )
المحرومة

عدد السكان
التقدٌرى

مالحظات

العجمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

م

مصدر البٌان  -:شركة مٌاه الشرب باالسكندرٌة

تارٌخ البٌان 2021/1/17-:

التعلٌق

الٌوجد قرى محرومة بنطاق بحى العجمى
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 – 1موقف محطات الصرف الصحى

اسم المحطة
1

محطة العجمى 1

2

محطة العجمى 2

3

محطة العجمى 3

4

محطة  5العجمى

5

المكس الجدٌدة

6

محطة الدخٌلة البحرٌة

7

محطة الشمعدان

8
9

فضة
مساكن ك21

10

ارض المٌدان

موقع المحطة
الهانوفٌل آخر مساكن االٌجى
كاب
اخر ش منشٌة العلماء بوابة 8

الطاقة الكلٌة
مٌ / 3وم

نوع المحطة

الطاقة الفعلٌة
مٌ/3وم

نسبة
التشغٌل

20736

فرعٌة

17500

ـــ

47760

فرعٌة

23500

ـــ

87091

رئٌسٌة

43545

ـــ

31104

فرعٌة

15593

ـــ

12960

رئٌسٌة

11000

ـــ

43286

رئٌسٌة

18428

ـــ

6912

فرعٌة

2260

ـــ

13824
3888

فرعٌة
فرعٌة

5640
0.982

ـــ
ـــ

فرعٌة

5178

ـــ

1440

ـــ
ـــ
ـــ

البٌطاش مجمع المدارس
الشارع الجدٌد البٌطاش بجوار
الوحدة الصحٌة
المكس امام شركة االسمنت
الدخٌلة البحرٌة بجوار موقف
المٌنى باص
الدخٌلة الشمعدان ارض المالحة
خلف الفالتر
ش فضة
مساكن ك 21
الدخٌلة-الجبلٌة داخل شركة
سولفاى

10368

معسكر امن مرغم

3628

رئٌسٌة

12

طلعت مصطفى

مساكن طلعت مصطفى

43027

رئٌسٌة

21513

13

وادى القمر

منطقة وادى القمر بجوار
الملعب

28857

فرعٌة

10228.8

 11امن مرغم امن مركزى

25

14

محطة رفع /6

15

محطة رفع ،،6

اول نزلة الكوبرى ك 21
ٌمٌن
اول نزلة الكوبرى ك 21
بجوار صحة الذراع البحرى
ش جزارة ونٌس 2متفرع من طرٌق
ام زغٌو
امام جهاز شئون البٌئة اول طرٌق ام
زغٌو

108000

رئٌسٌة

32400

ـــ

108000

رئٌسٌة

70200

ـــ

16848

فرعٌة

11232

ـــ

11232

فرعٌة

5616

ـــ

Ps4

ابوٌوسف – اخر ش ردٌنبكس

259200

رئٌسٌة

149040

ـــ

ارض الهٌش

الشمعدان بجوار محطة المعالجة
الدخٌلة

172800

رئٌسٌة

30240

ـــ

20

محطة ص 1

اكتوبر بجوار موقف المكٌف

43992

فرعٌة

28513

ـــ

21

موقع طلمبات المكس

ش طلمبات المكس

5000

فرعٌة

2592

ـــ

22

الخلفاء الراشدٌن

الهانوفٌل ش الخلفاء الراشدٌن داخل
مساكن ش النقل والهندسٌة

7500

فرعٌة

5184

ـــ

23

بنك مصر

الهانوفٌل خلف بنك مصر

7500

فرعٌة

5184

ـــ

24

البرٌطانٌة

25

موقع  1/5العوامى

الهانوفٌل بجوار المدرسة البرٌطانٌة
الهانوفٌل ش العوامى خلف حلوانى
لؤلؤة دمٌاط

5000

فرعٌة

2160

ـــ

7500

فرعٌة

5184

ـــ

26

موقع  1/13خٌرهللا

ش خٌرهللا

9000

فرعٌة

9504

ـــ

27

القوٌرى

ش القوٌرى

5000

فرعٌة

2592

ـــ

28

موقع  4/2سالم الطلخاوى
(الفحم)

ش مخزن الفحم بوابة  8بحرى بجوار
مستشفى فاطمة الزهراء القدٌمة

2000

فرعٌة

1296

ـــ

29

موقع  3/4عبد الحمٌد
الطلخاوى
(المول)

بجوار مول عجمى ستار بوابة  8ش
عبد الحمٌد الطلخاوى

7500

فرعٌة

5184

ـــ

30

الحى

البٌطاش بحرى اخر ش الحى

5000

فرعٌة

2592

ـــ

31

موقع  4/4عٌد الطلخاوى

32

موقع غوٌبة

ش عٌد الطلخاوى موازى ش فضة
امام جراج النقل العام ش شكرى
الصعٌدى

7500

فرعٌة

6912

ـــ

5000

فرعٌة

3888

ـــ

33

موقع البرنسٌسة

ش البرنسٌسة

7500

فرعٌة

5184

ـــ

34

موقع االمن المركزى

الدخٌلة اخر ش المطاحن بمعسكر
االمن المركزى

7500

فرعٌة

5184

ـــ

35

موقع نتالى هه

منشٌة العلما عزبة عالم

2000

فرعٌة

1296

ـــ

36

موقع نتالى 1

الدراٌسة قبلى خلف نتالى

5000

فرعٌة

2592

ـــ

37

موقع االدرٌسى

الحدٌد والصلب بجوار مدرسة
االدرٌسى

5000

فرعٌة

2592

ـــ

38

موقع ك 21

اول كوبرى ك 21

5000

رئٌسٌة

2500

ـــ

39

موقع جهٌنة 1

ش الكشك

5000

رئٌسٌة

2500

ـــ

40

موقع جهٌنة 2

ش10

5000

رئٌسٌة

2500

ـــ

41

موقع جهٌنة 3

ش عبد الناصر

5000

رئٌسٌة

2500

ـــ

42

موقع جهٌنة 4

ش المؤمنٌن باهلل

5000

رئٌسٌة

2500

ـــ

16
17
18
19

محطة ونٌس
محطة البٌئة

مصدر البٌان  -:شركة الصرف الصحى باالسكندرٌة
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26

محطات الصرف الصحى

29
13

محطات رئٌسٌة

محطات فرعٌة

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:












ٞ٣عذ ُذ٘٣ب ٓ 42ؾطخ فشف فؾ ٠ث٘طبم ؽ ٠اُؼغٔٓ 13 ْٜ٘ٓ ٠ؾطخ سئ٤غ٤خ
ٓ 29 ٝؾطخ كشػ٤خ
اعٔبُ ٠اُطبهخ اُلؼِ٤خ ُِٔؾطبد 533716.782
اعٔبُ ٠اُطبهخ اٌُِ٤خ ُِٔؾطبد 1244013
ٗغجخ أُؾطبد اُلشػ٤خ اُ ٠االعٔبُ%69 ٠
ٗغجخ أُؾطبد اُشئ٤غ٤خ اُ ٠االعٔبُ%31 ٠
ٗغجخ اُطبهخ اُلؼِ٤خ الػِٓ ٠ؾطخ ( ٓؾطخ  ) ps4اُ ٠اعٔبُ ٠اُطبهخ اُلؼِ٤خ
%19
ٗغجخ اُطبهخ اُلؼِ٤خ الهَ ٓؾطخ ( ٓغبًٖ ى  ) 21اُ ٠اعٔبُ ٠اُطبهخ اُلؼِ٤خ
%0.00018
اُلبهذ ٖٓ اُطبهخ ث ٖ٤اُطبهخ اٌُِ٤خ ٝاُلؼِ٤خ ّٞ٣ / 3 ّ 710296.218
اعٔبُ ٠اُطبهخ اُلؼِ٤خ ُِٔؾطبد اُشئ٤غ٤خ 308232
ٗغجخ اُطبهخ اُلؼِ٤خ ُِٔؾطبد اُشئ٤غ٤خ اُ ٠اعٔبُ ٠اُطبهخ اُلؼِ٤خ %58

المقترح

 ص٣بدح ٓؾطبد اُقشف اُقؾ ٠ؽز ٠رز٘بعت ٓغ ص٣بدح اٌُضبكخ اُغٌبٗ٤خ
 اُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ُِؾ٘ب٣ؼ ٓٝطبثن اُقشف اُقؾ٠
 ص٣بدح اُؾ٘ب٣ؼ ؽز ٠رغزٞػت ًٔ٤خ االٓطبس ُزغبػذ ػِ ٠اُغُٞ٤خ أُشٝس٣خ

27

 – 2نسبة االسر المتصلة بشبكة الصرف الصحى الى اجمالى االسر عن عام 2020
م

البٌان

الحى

اجمالى عدد االسر

عدد االسر المتصلة

نسبة االسر
المتصلى الجمالى
االسر

اجمالى طاقة
الصرف الصحى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

حضر
العجمى

اجمالى

تارٌخ البٌان 2021/1/14-:

مصدر البٌان  -:هٌئة الصرف الصحى

التعلٌق

لم ٌرد الٌنا بٌان

 – 3المواقع المحرومة من شبكات الصرف الصحى عن عام 2020

المدن واالحٌاء
م

حى

البٌان

حضر
العجمى

اجمالى

القرى الرئٌسٌة

العدد

اجمالى
االسر

العدد

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:هٌئة الصرف الصحى

القرى التابع

اجمالى
االسر

العدد
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اجمالى
االسر

عدد
المواقع

اجمالى
االسر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2021/1/14 -:

التعلٌق

الٌوجد قرى بنطاق حى العجمى

االجمالى

28

 – 1توزٌع الطاقة ( المستهلكة – المنتجة ) على مستوى الحى عام 2020
اجمالى الطاقة
المستهلكة
ك  0و 0س

عدد المشتركٌن

حى

البٌان

عدد السكان
التقدٌرى

حكومى

عام

خاص

اجمالى
عدد
المشتركٌن

لالنارة

لالستخدام
الصناعى

اجمالى
الطاقة
المنتجة
ك0و0س

نصٌب
الفرد من
الطاقة
المنتجة

نصٌب
الفرد من
الطاقة
المستهلكة
لالنارة

العجمى

حضر

632226

257

306

379642

380206

455.734

54.680

606.845

1596

1342

مصدر البٌان  -:شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء

تارٌخ البٌان 2021/3/4 -:

29

عدد المشتركٌن واجمالى الطاقة المستهلكة واجمالى الطاقة المنتجة
380206

606.845

510.414

اجمالى الطاقة
اجمالى الطاقة
المستهلكة
المنتجة
(ملٌون٠ك٠و٠س) (ملٌون٠ك٠و٠س)

التعلٌق

ٖٓ اُغذ ٍٝاُغبثن ٣زنؼ ُ٘ب -:










ػذد اُغٌبٕ ثؾ ٠اُؼغٔٗ 632226 ٞٛ ٠غٔخ
اعٔبُ ٠ػذد أُؾزشً ٖ٤ػِٓ ٠غز ٟٞؽ ٠اُؼغٔ380206 ٠
ٗغجخ أُؾزشً ٖ٤ك ٠اُؾٌ ٠ٓٞاُ ٠اعٔبُ ٠أُؾزشً%0.067 ٖ٤
ٗغجخ أُؾزشً ٖ٤ك ٠اُؼبّ اُ ٠اعٔبُ ٠أُؾزشً%0.080 ٖ٤
ٗغجخ أُؾزشً ٖ٤ك ٠اُخبؿ اُ ٠اعٔبُ ٠أُؾزشً%99.8 ٖ٤
ٗغجخ اعٔبُ ٠أُؾزشً ٖ٤اُ ٠ػذد اُغٌبٕ %60
ٗق٤ت اُلشد ٖٓ اُطبهخ أُغزٌِٜخ 0.80ى 0 ٝ0ط /كشد
ٗق٤ت اُلشد ٖٓ اُطبهخ أُ٘زغخ  0.95ى 0 ٝ0ط /كشد

المقترح





اُغؼ ٠ك ٠رطج٤ن اُطبهخ اُؾٔغ٤خ
اعزجذاٍ اٌُؾبكبد اُِ٤ذ ثٌؾبكبد اُقٞدّٞ٣
رخل٤ق امبءح أُؾالد ٝخبفخ اُلشٝؽبد ك ٠االعٞام
ػذّ اعزخذاّ االعٜضح اٌُٜشثبئ٤خ ٝهذ اُزسٝح

اجمالى
المشتركٌن

30
 – 2بٌان محطات التولٌد والمحوالت وطاقتها االنتاجٌة عام 2020

م

اسم المحطة

موقع
المحطة

نوع المحطة
( تولٌد/
محوالت )

الطاقة
التصمٌمٌة
( ك  0و 0س )

تارٌخ
االنشاء

نوع
الوقود
المستخدم

الطاقة الفعلٌة
( ك  0و 0س )

المناطق
التى
تخدمها
المحطة

مالحظات

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:شركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء
شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء

التعلٌق

تارٌخ البٌان 2021/1/27-:
2021/3/4

التوجد محطات تولٌد تتبع شركة غلرب الدلتا وشركة االسكندرٌة0

المقترح
البد من وجود محطات تولٌد للكهرباء فى حى العجمى حتى تستوعب الكثافة السكانٌة الزائدة فى نطاق حى العجمى

 – 3المواقع المحرومة من خدمات الكهرباء عام 2020

حــى

اجمالى عدد
االسر

اسم الموقع المحروم

عدد االسر للموقع
المحروم

نسبة االسر المحرومة الى اجمالى
االسر

العجمى

158057

ـــ

ـــ

ـــ

م

مصدر البٌان  -:شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء

تارٌخ البٌان 2021/3/4 -:

التعلٌق





التوجد مواقع محرومة من خدمات الكهرباء بالحى
عدد السكان بحى  632226نسمة
اجمالى عدد االسر بنطاق حى العجمى  158057اسرة
نسبة اجمالى االسر الى عدد السكان %25

المقترح
تقنٌن عملٌة استهالك الكهرباء بدون مقاٌسات وذلك من خالل االشراف الدورى على مناطق الحى 0

31

32

مكونات نظم المعلومات
الجغرافٌة
تتكون نظم المعلومات
الجغرافٌة من  5عناصر
اساسٌة هى :ـ
نظم المعلومات الجغرافٌة
عبارة عن علم لجمع وإدخال
ومعالجة وتحلٌل وعرض
وإخراج المعلومات الجغرافٌة
والوصفٌة ألهداف محددة وهذا
التعرٌف ٌتضمن مقدرة النظم
على إدخال المعلومات الجغرافٌة
خرائط صور جوٌة ومرئٌات
فضائٌة والوصفٌة أسماء
جداول تخزٌنها استرجاعها
تحلٌلها وعرضها على شاشة
الحاسب أو على ورق فً شكل
خرائط تقارٌر ورسومات بٌانٌة
فوائد نظم المعلومات الجغرافٌة
٘ٛبى كٞائذ ًض٤شح ُ٘ظْ
أُؼِٓٞبد اُغـشاك٤خ ٌٖٔ٣
رِخ٤قٜب كٓ ٢ب:٠ِ٣ـ
 رخل٤ل صٖٓ االعزٜالى
ٝرؾغ ٖ٤اُذهخ
تخفٌض العمالة

 تخفٌض التكلفة

 المعلومات المكانٌة
والوصفٌة
 أجهزة الحاسب اآللً
 البرامج التطبٌقٌة
 القوة البشرٌة (األٌدي
العاملة)
المناهج التً تستخدم للتحلٌل
المكانى

5ـ خدمة المجتمع
6ـ المسح الضوئً والرقمً
للخرائط
7ـ التدرٌب المتخصص فً
مجال نظم المعلومات
الجغرافٌة
8ـ معالجة وتحلٌل البٌانات
وإنتاج الخرائط
منتجات قسم نظم المعلومات
الجغرافٌة
1ـ خرائط جٌولوجٌة
بمقاٌٌس رسم مختلفة
2ـ خرائط خاصة بمواقع
التمعدن

مهام وأعمال نظم المعلومات
الجغرافٌة

3ـ خرائط النطاق اإلشرافً
واإلداري

1ـ ترقٌم الخرائط الجٌولوجٌة
والجغرافٌة

4ـ خرائط المدن خرائط
ثالثٌة األبعاد

2ـ بناء و تطوٌر نماذج
لقواعد البٌانات متكاملة

5ـ خرائط تحلٌلٌة لتفسٌر
الظواهر الجٌولوجٌة

3ـ تقدٌم بٌانات فنٌة مختلفة
لعلوم األرض وبٌانات
الخرائط الجغرافٌة

6ـ خرائط نماذج االرتفاعات
الرقمٌة

4ـ الدعم الفنً التقنً لكل
مشارٌع أقسام وإدارات
الهٌئة

33

34

جهه االعداد /
أسم المؤلف
إبراهٌم محمود

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

علم النفس وقضاٌا المجتمع
المعاصر

حى شرق

2018

أسم الكتاب

أسم المؤلف

تارٌخ االصدار

دراسات فى األدب الحدٌث

مختار على

2019

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

فبراٌر

1

1

2

مارس

2

1

3

٣

٢

٢

١

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
علم النفس ـ األدب ـ االقتصاد

١

فبراير
مارس

١

استعارة داخلٌة استعارة خارجٌة
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االقتصاد هو النشاط البشري
الذي ٌشمل إنتاج وتوزٌع
السلع
وتبادل واستهالك
عرف االقتصاد
والخدمات ٌُ ّ
أٌضا بأنه مجال اجتماعً
ٌركز جدا على الممارسات
والخطابات والتعبٌرات المادٌة
المرتبطة بإنتاج الموارد
واستخدامها وإدارتها نستخدم
مصطلح االقتصاد كمرادف
لإلدخار أو لخفض اإلنفاق وقد
ٌكون االقتصاد فً الواقع
نتٌجة لزٌادة كفاءة التنظٌم
الداخلً لشركة ما أو على
المستوى الفردي بشكل عام
االقتصاد ٌشمل كال من النظام
االقتصادي للبلد أو ألي منطقة
أخرى والعمالة ورأس المال
والموارد الطبٌعٌة والصناعة
والتجارة والتوزٌع واستهالك
السلع والخدمات فً تلك
ضا وصف
المنطقة وٌمكن أٌ ً
االقتصاد بأنه شبكة اجتماعٌة
محدودة مكان ًٌا ٌتم فٌها تبادل
للسلع وللخدمات وف ًقا للعرض
والطلب بٌن المشاركٌن عن
طرٌق المقاٌضة أو عن طرٌق
وسٌط للتبادل وباستخدام قٌم
مقبولة للدٌون واالئتمانات

التنمٌة االقتصادٌة
هً مفهوم معٌاري ٌكتسب
معنى أخالقً فً الحكم على
األشٌاء وطبقا ً لتعرٌف التنمٌة
االقتصادٌة هً الزٌادة فً
مستوٌات المعٌشة وتحسٌن
احترام الذات والتحرر من
الإلضطهاد وتوفر خٌارات
عظٌمة للناس التنمٌة
االقتصادٌة هً مفهوم أوسع
من مفهوم النمو االقتصادي
فهً أكثر من مجرد النمو فً
الدخل ألن توزٌع الدخل إذا
كان حاداً حتى بوجود النمو
فسوف لن ٌحصل أي تقدم
نحو األهداف المرتبطة
بالتنمٌة االقتصادٌة ُتقاس
التنمٌة االقتصادٌة بمؤشر
التنمٌة اإلنسانٌة التً تأخذ
فً االعتبار نسبة األبجدٌة
وتوقعات الحٌاة
الخصائص المالزمة للتنمٌة
االقتصادٌة
تتمثل بقلة مستوى الفقر
والجوع واألمراض وهبوط
الجرٌمة والفساد وتوفر
السكن الضروري لالفراد
كذلك هناك مستوٌات عالٌة
للدخل واالستهالك والتوفٌر
واالستثمار والتوظٌف

باإلضافة إلى توفر الدعم
االجتماعً للعاطلٌن عن
العمل وتوفر التعلٌم
والخدمات الصحٌة وشبكات
النقل واالتصاالت والخدمات
العامة بالطبع لٌس كل الدول
المتطورة تتوفر فٌها جمٌع
هذه السمات فالبعض تشهد
نسبة عالٌة من الجرٌمة لكن
هذه السمات تبقى هامة
للتمٌٌز بٌن الدول المتطورة
اقتصادٌا وغٌرها فً حٌن
ٌعبر النمو االقتصادي عن
محطة لتوسع االقتصاد
المتتالً وبما أن ال ُّنمو ٌعبر
عن الزٌادة الحاصلة فً
اإلنتاج فإنه ٌأخذ بعٌن
االعتبار نصٌب الفرد من
الناتج أي معدل نمو الدخل
الفردي وٌمكن التفرقة بٌنهما
من خالل اآلتً فالنمو ال ٌعنً
فقط الزٌادة فً المخرجات
وإنما أٌضا ً الزٌادة فً
المدخالت ومزٌد من الفاعلٌة
بمعنى آخر زٌادة المخرجات
لكل وحدة من المدخالت أما
التنمٌة تتجاوز تلك لتشمل
التغٌرات فً هٌكل المخرجات
وتخصٌص المدخالت بٌن
القطاعات
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ُٓٞذٗٝ ٙؾؤرٚ
ُُٝذ ٓؾٔذ اُضبُِٗ ٢غِطبٕ ٓشاد
اُضبٗٔٛٝ ٢ب خبر ٕٞكغش ّٞ٣
األؽذ ثزبس٣خ 20أثشّ1429 َ٣
أُٞاكن ك26 ٢سعت ع٘خ 833
ٛـ كٓ ٢ذ٘٣خ أدسٗخ ػبفٔخ
اُذُٝخ اُؼضٔبٗ٤خ ػ٘ذٓب ثِؾ ٓؾٔذ
اُضبٗ ٢سث٤ؼ ٚاُؾبد ١ػؾش أسعِٚ
ٝاُذ ٙاُغِطبٕ اُ ٠أٓبع٤ب ٌُٕٞ٤
ؽبً ًٔب ػِٜ٤ب ٌ٤ُٝزغت ػ٠٣ء ٖٓ
اُخجشح اُالصٓخ ُؾٌْ اُذُٝخ ًٔب
ًبٗذ ػِ ٚ٤ػبدح اُؾ ٌّبّ
اُؼضٔبٗ ٖ٤٤هجَ رُي اُؼٜذ كٔبسط
ٓؾٔذ األػٔبٍ اُغِطبٗ٤خ ك ٢ؽ٤بح
أث٘ٓٝ ٚ٤ز رِي اُلزشح ٣ ٞٛٝؼب٣ؼ
ك٢
فشاع اُذُٝخ اُج٤ضٗط٤خ
اُظشٝف أُخزِلخ ًٔب ًبٕ ػِ٠
اهالع ربّ ثبُٔؾبٝالد اُؼضٔبٗ٤خ
اُغبثوخ ُلزؼ اُوغط٘ط٤٘٤خ ثَ
٣ٝؼِْ ثٔب عجوٜب ٖٓ ٓؾبٝالد
ٓزٌشسح ك ٢اُؼقٞس اإلعالٓ٤خ
أُخزِلخ ٝخالٍ اُلزشح اُز٢
هنبٛب ؽبًٔب ً ػِ ٠أٓبع٤ب ًبٕ
اُغِطبٕ ٓشاد اُضبٗ ٢هذ أسعَ
اُ ٚ٤ػذدًا ٖٓ أُؼُِْٔ ٌُٚ٘ ٖ٤
ٔ٣زضَ ألٓش٣ ُْٝ ْٛوشأ ؽ٤ئب ً ؽز٠
أٗ٣ ُْ ٚخزْ اُوشإٓ اٌُش ْ٣األٓش
اُزً ١بٕ ُ٣ؼذ را أ٤ٔٛخ ًجشٟ
كطِت اُغِطبٕ سعالً ُٜٓ ٚبثخٌ
أؽٔذ ثٖ
كزًش ُ ٚأُ٠ُٞ
اعٔبػ َ٤اٌُٞساٗ ٢كغؼِٓ ٚؼِ ًٔب
ُُٞذٝ ٙأػطب ٙهن٤جًب ٣نشث ٚثٚ
ارا خبُق أٓش ٙكزٛت اُٝ ٚ٤دخَ
ػِٝ ٚ٤اُون٤ت ث٤ذ ٙكوبٍ أسعِ٘٢
ٝاُذى ُِزؼِٝ ْ٤اُنشة ارا خبُلذ
أٓش ١كنؾي اُغِطبٕ ٓؾٔذ
اُضبٗ ٖٓ ٢رُي اٌُالّ كنشثٚ
أُ ٠ُٞاٌُٞساٗ ٢ك ٢رُي
أُغِظ مشثًب ؽذ٣ذًا ؽز ٠خبف

ٓ٘ ٚاُغِطبٕ ٓؾٔذ ٝخزْ اُوشإٓ
كٓ ٢ذح هـ٣شح ٛز ٙاُزشث٤خ
اإلعالٓ٤خ ًبٕ ُٜب األصش األًجش ك٢
رٌ ٖ٣ٞؽخق٤خ ٓؾٔذ اُلبرؼ
كغؼِزٓ ٚغِ ًٔب ٓئًٓ٘ب ِٓزض ًٓب
ثؾذٝد اُؾش٣ؼخ ٓو٤ذًا ثبألٝآش
ٝاُ٘ٞآ ٢ٛؼظ ًٔب ُٜب ٓٝذاك ًؼب ػٖ
اعشاءاد رطج٤وٜب كزؤصش ثبُؼِٔبء
اُشثبٗٝ ٖ٤٤ثؾٌَ خبؿ ٓؼِٔٚ
أُ ٠ُٞاٌُٞساٗٝ ٢اٗزٜظ ٜٓ٘غْٜ
ٝثشص دٝس اُؾ٤خ آم ؽٔظ اُذٖ٣
ك ٢رٌ ٖ٣ٞؽخق٤خ ٓؾٔذ اُلبرؼ
ٝثش ك٘ٓ ٚ٤ز فـش ٙأٓشٔٛ ٖ٣ب
ٓنبػلخ ؽشًخ اُغٜبد اُؼضٔبٗ٤خ
ٝاإل٣ؾبء دًٓ ٝب ُٔؾٔذ ٓ٘ز فـشٙ
ثبُؾذ٣ش
ثؤٗ ٚاألٓ٤ش أُوقٞد
اُ٘جُ ١ٞزُي ًبٕ اُلبرؼ ٣طٔغ إٔ
٘٣طجن ػِ ٚ٤ؽذ٣ش ٗج ٢اإلعالّ
اإلػذاد ُِلذػ
أخذ السلطان محمد الثانً بعد
وفاة والده ٌستعد لتتمٌم فتح ما
بقً من بالد البلقان ومدٌنة
القسطنطٌنٌة حتى تكون جمٌع
أمالكه متصلة ال ٌتخللها عدو
مهاجم أو صدٌق منافق فبذل
بداٌة األمر جهودًا عظٌمة فً
تقوٌة الجٌش العثمانً بالقوى
البشرٌة حتى وصل تعداده إلى
قرابة ربع ملٌون جندي وهذا
عدد كبٌر مقارنة بجٌوش الدول
فً تلك الفترة كما عنً عناٌة
خاصة بتدرٌب تلك الجموع على
فنون القتال المختلفة وبمختلف
أنواع األسلحة التً تؤهلهم
للغزو الكبٌر المنتظر كما أعتنى
الفاتح بإعدادهم إعدادًا معنو ًٌا
قو ًٌا وغرس روح الجهاد فٌهم

وتذكٌرهم بثناء النبً محمد على
الجٌش الذي ٌفتح القسطنطٌنٌة
وعسى أن ٌكونوا هم الجٌش
المقصود بذلك مما أعطاهم قوة
معنوٌة وشجاعة منقطعة النظٌر كما
كان النتشار العلماء بٌن الجنود أثر
كبٌر فً تقوٌة عزائمهم
أ ْٛأػٔبُٚ
اٛزٔبٓ ٚثبُٔذاسط ٝأُؼبٛذ
اٛزٔبٓ ٚثبُؼِٔبء ٝاُؼذٍ
اٛزٔبٓ ٚثبُؾؼشاء ٝاألدثبء ٝاُزشعٔخ
اٛزٔبٓ ٚثبُؼٔشإ ٝاُج٘بء
ٝأُغزؾل٤بد
االٛزٔبّ ثبُزغبسح ٝاُق٘بػخ
االٛزٔبّ ثبُز٘ظٔ٤بد اإلداس٣خ
اٛزٔبٓ ٚثبُغ٤ؼ ٝاُجؾش٣خ
ٝكبرٚ
هبد اُغِطبٕ ٣وٞد ؽِٔخ ُْ ٣ؾذد
ٝعٜزٜب ٌُٖ أُئسخ٣ ٕٞخٔ٘ ٕٞثؤٜٗب
ًبٗذ اُ ٠ا٣طبُ٤ب ػشك أ َٛاُج٘ذه٤خ
ػِ ٠هج٤ج ٚاُخبؿ ٣ؼوٞة ثبؽب إٔ
٣و ٞٛ ّٞثبؿز٤بُ٣ ٚؼوٞة ُْ ٓ ٌٖ٣غِٔب
ػ٘ذ اُٞالدح كوذ ُٝذ ثب٣طبُ٤ب ٝهذ ادػ٠
اُٜذا٣خ ٝأعِْ ثذأ ٣ؼوٞة ٣ذط اُغْ
رذس٣غ٤ب ُِغِطبٕ  ٌُٖٝػ٘ذٓب ػِْ ثؤٓش
اُؾِٔخ صاد عشػخ اُغْ ٝرٞك٠
اُغِطبٕ ك ٢اُؼبّ  ّ1481ػٖ ػٔش
 49ػبٓب ٝثِـذ ٓذح ؽٌٔ 31 ٚػبٓب
اٗلنؼ أٓش ٣ؼوٞة كؤػذٓ ٚؽشط
اُغِطبٕ ٝفَ خجش ٓٞد اُغِطبٕ اُ٠
اُج٘ذه٤خ ثؼذ ٓٞ٣ 16ب عبء اُخجش ك٢
سعبُخ اُجش٣ذ اُغ٤بع ٢اُ ٠علبسح
اُج٘ذه٤خ ك ٢اعط٘ج ٍٞاؽزٞد اُشعبُخ
ػِٛ ٠ز ٙاُغِٔخ ُوذ ٓبد اُ٘غش اٌُج٤ش
اٗزؾش اُخجش ك ٢اُج٘ذه٤خ صْ اُ ٠ثبه٢
أٝسٝثب ٝساؽذ اٌُ٘بئظ ك ٢أٝسٝثب
رذم أعشاعٜب ُٔذح صالصخ أ٣بّ ثؤٓش ٖٓ
اُجبثب
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مقدمة
رؼذ ٗوبه األهلبء ٖٓ األٓبًٖ اُؾ٣ٞ٤خ ٝاُخذٓ٤خ اُز ٢روذّ اُخذٓبد ُِٔٞاهٖ٘٤
ٝرؼذ ٛز ٙاُخذٓبد ٓوذٓخ ٌُض٤ش ٖٓ أُٞاه٘ ٖ٤اُوبه٘ ٖ٤ثبُؾ. ٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ػذد عٌبٕ ؽ ٢اُؼغٔ ٢ؽزٗ 632227 2020 /7 /1 ٢غٔخ.
ػذد اُزًٞس 324967 -:
ػذد اإلٗبس 307260 -:
ػذد االعش:ــ 158057
ٓؼذٍ اُ٘ٔ%1.34 ٞ
اُغٌبٕ ػِ ٠ؽغت اُؾ٤بخبد ؽز2020 /7 /1 ٠

ّ
1
2

اعْ اُؾ٤بخٚ

ػذد اُغٌبٕ

الدخٌلة
المكس وتشمل وادى القمر

100356
14711

3

العجمى وتشمل البٌطاش شرق ـ غرب
الهانوفٌل بحرى ـ قبلى

375946

الذراع البحرى

46090
71239
23885

4
5
6

العجمى القبلٌة أم زغٌو
كرٌر

السٌاسات والمعدالت
أُغبؽخ ألٗؾبء ٗوطخ ٓطبك ٠ك ٠ؽذٝد ٓ 400 زش.
ٗوطخ ٓطبكٗ 60000 ٌَُ ٠غٔخ.
 ٌٖٔ٣اُزجشع ثبُٔغبؽخ إلٗؾبء ٗوطخ ٓطبك ٠ؽغت ٓب ٣زٞكشٖٓ ٓغبؽخ .
ـ رٌِلخ رغ٤ٜض ٗوطخ ٓطبك ٠رؾَٔ (ػشثبد اهلبء ـ ٓذاكغ ٓ٤ب ٙـ عالُْ ٓزؾشًٚ
ـ ٓٞاد اهلبء رؾَٔ ( أُ٤ب ٙـ اُجٞدس ٙـ اُشؿ) ٙٞ
ـ وجود المرافق بالمبنً الخاص بنقطه االطفاء (مكتب ادارى لتلقً االستغاثات ـ
دورة مٌاة – غرفه مبٌت للموظفٌن  .....الخ )
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 ٣ٝلنَ الٗؾبء ٗوطخ اهلبء إ رٌ ٕٞثٌٔبٕ ؽُ ٟٞ٤خذٓٓ ٚغبؽ ٚعٌبٗ٤خ اًجش ٝإرٌ ٕٞػِ ٠هش٣ن ٜٓٔذ ُغ ُٜٚٞاُؾشًخ ٝعشػ ٚاالٗوبر ٣ٝلنَ إ رٌ ٕٞػِ٠
هش٣ن ػٔٓٞب .
هذا بخالف قٌمة االرض والمبانى وأجور العاملٌن ٌتم تحدٌدها من قبل اللجنة المختصة.

البٌانات والمؤشرات
 -نقاط اإلطفاء بحى العجمى :ـ

م
1
2
3

4

العنوان

اسم النقطه
نقطة اطفاء الحديدوالصلب
نقطه اطفاء الدخيله

نقطه اطفاء المكس

نقطه اطفاء أم زغيو

رقم السٌارة

حمولتها

ط اسكندريه مطروح البيطاش

س ل هـ  5139إيفييكو
متعدد

 4طن متوسط إفيكوا

الدخيله تقاطع ش البنجر والكورنيش الدخيله

س و ن  3126فنطاس
مان

 8طن ثقيله مان

ش المكس بجوار ش اسكندريه للبترول

س ل هـ  8743إيفيكو
متعدد

 4طن متوسط افيكوا

الطريق الزراعى البحرى كيلو23

 8040محافظه

 8طن
مان

8

نقطه اطفاء ام
زغٌو

4

نقطه اطفاء
المكس

8
4

نقطه اطفاء
الدخٌله

نقطه اطفاء
الحدٌد والصلب
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التعلٌق
حً العجمً به عدد  4نقاط اطفاء وإذا كان عدد سكان حً العجمً ٌبلغ
 1580565نسمة لكل
 632227نسمة فإن نصٌب السكان من تلك الوحدات
نقطة اطفاء .ومن المالحظ أن هذه النقاط موجوده بأماكن متباعدة من بعضها
البعض وهناك أماكن ال ٌوجد بها نقاط اطفاء.
االماكن المحرومه من خدمات االطفاء:ـ
( منطقه الهانوفٌل ـ ال ك  21ساحلى ـ أبو تالت ـ أبو ٌوسف)
حٌث أن تلك المناطق تبعد بمسافات طوٌله عن نقاط االطفاء الواقعه فى نطاق
الحى ونظرا للتوسعات العمرانٌه الجدٌده والتكددس السكانى ٌصعب على القوات
الوصول لتلك االماكن لتلبٌه البالغات.

الخدمات التً تقدمها نقاط االطفاء
تقدم نقاط االطفاء العدٌد من الخدمات للمواطنٌن بالمناطق التى بها تكدس سكانى
و المناطق العشوائٌة وجمٌع المناطق بالحى .
(تقدٌم االنقاذ السرٌع فى حاالت الحرائق ـ االنقاذ فى حاله انهٌار المنازل
وتصدعها – حماٌه المواطنٌن والحفاظ على ارواحهم

ـ حماٌه البٌئه المحٌطه

بالحرٌق ـ تقلٌل الخسائر فً الممتلكات ـ توفٌر المواد الكٌماوٌه ـ االنقاذ السرٌع
لحوادث الطرق ـ اخالء المناطق السكنٌه المتصدعه االٌله للسقوط ـ انهٌارات
الطرق والكبارى ـ حرائق الكهرباء ـ انقاذ عالقٌن فى حاالت السٌول والزالزل ـ
الكشف عن المتفرقعات ـ التحكم فى حوادث المواد الخطره).
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اإلحتٌاجات المستقبلٌة من نقاط االطفاء
بٌانات
نقاط االطفاء
عدد السكان

عام 2021

عام 2022

عام2023

عام 2024

عام 2025

632227

646362

655023

663800

672694

عدد الوحدات المطلوب
توافرها علً أساس

6

0

0

7

0

وحدة 60000/نسمه
عدد الوحدات المطلوب اضافتها
بالحً

2

0

0

1

0

التعلٌق
من خالل ما سبق ٌتضح لنا أن حً العجمً بحاجة إلً عدد ٌتراوح
بٌن 7، 6نقاط اطفاء .
ولكن من المفضل إنشاء هذه النقاط بأماكن معٌنة وهى االماكن
المحرومه مثل منطقة
(الكٌلو  21ـ أبو تالت ـ الهانوفٌل ـ ابو ٌوسف )
وذلك ألن معظم النقاط الموجودة بالحً موجودة بأماكن متباعدة بالحً.
ـ ومقترح قطعه ارض بمساكن الكٌلو  21وتبلغ مساحتها  600متر
تقرٌبا النشاء نقطة اطفاء بنطاق الحى وهى من ضمن االماكن المحرومة
من نقاط اال طفاء وٌمكن من خاللها خدمه منطقة ابو تالت ومنطقة ابو
ٌوسف وهى من ضمن االماكن المحرومة اٌضا .

