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نطاق كلف األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بشن حملة مكبرة لمتابعة مدى إلتزام المنشآت ب 7/2/2022يوم 

إلحترازية اباإلشتراطات البيئية ومعايير السالمة والصحة المهنية وقوانين العمل ومتابعة تطبيق اإلجراءات الحى 

 . المقررة وإزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع الحى

جميع االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال الطريق ، وجاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولى سكرتير عام الحى 

 )المتابعة،رخص المحالت ، شئون البيئة ، الرصد البيئى ، الطرق وحدة اإلزالة ، وحدة التدخل السريع بالحي

بقطاع  وباالشتراك مع إدارة العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي

ماية ن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حالعجمي وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالم

 . المستهلك

 :قد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 غلق وتشميع محل كشري قبل مدخل البيطاش الرئيسي 

 غلق وتشميع محل حلواني قبل مدخل البيطاش الرئيسي 

غلق وتشميع محل مالبس بممر متفرع من طريق اسكندرية 

 بيطاش مطروح قبل مدخل شارع ال

غلق وتشميع محل كشري والصالة الخاصة به بجوار 

  . مستشفي االمل طريق اسكندرية مطروح

غلق وتشميع كافيتريا بشارع عيد محمود الطلخاوي 

 المتفرع من طريق اسكندرية مطروح بالبيطاش 

  . غلق وتشميع محمصة بشارع ابراهيم العوامي

 -: وتم التحفظ على اإلشغاالت األتية

ستاند مالبس بممر متفرع من طريق  ٩التحفظ علي عدد 

 اسكندرية مطروح 

بوكس  ٧التحفظ علي صندوق دليفري في ممر بجوار محل كشري ، ترابيزة حديد صغيرة ، ترابيزة خشب ، 

 بالستيك من محل كشري 

  . التحفظ علي عربة يد من شارع عيد الطلخاوي

  . باب بيبسي من ممر بجوار كافيتريا حكاية ٢التحفظ علي سلم خشبي مزدوج ، ثالجة 

 التحفظ علي ترابيزة خشب من محل خضروات وفاكهة شارع العوامي 

 التحفظ علي شمسية كبيرة محل شارع العوامي 

 التحفظ علي ترابيزة خشب من محل خضروات وفاكهة شارع ابراهيم العوامي 

 . التحفظ علي قالية استانلس شارع ابراهيم العوامي

 -: كما تم تحصيل غرامات فورية وفقاً للبيان التالي

  ( جنيه ٢٠٠٠تم تحصيل غرامة فوريــــــة من محل خضروات وفاكهة بمبلــــغ ) 

  (جنيه ٢٠٠٠تم تحصيل غرامة فورية من محل فاكهة بشارع ابراهيم العـــــوامي بمبلغ )

 ( جنيه ٣٠٠٠بشارع فضة بمبلغ )تم تحصيل غرامة فورية من محل سوبر ماركت والبان 

  ( جنيه ٥٠٠٠تم تحصيل غرامة فورية من محل خضروات وفاكهة بشارع العوامي بمبلغ ) 

كما ما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن توجيه إنذار 

  : تيةللمحالت األ ٢٠٠٣لسنة ١٢بالمخالفات وفقاً للقانون رقم 
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محل كشري بطريق اسكندرية مطروح ) الدرايسة عدم تأمين بيئة 

العمل ضد الحريق ، عدم مطابقة المدخنة لإلشتراطات ، عدم تقديم 

 عدم توفير التهوية المناسبة سوء بيئة العمل  ,شهادة صحية 

 .(عدم التخلص من المخلفات الصلبة

ل ضد الحريق , عدم تأمين بيئة العم)احد فروع سلسلة حلواني 

عدم تأمين ضد مخاطر الكهرباء , عدم تقديم شهادات صحية ,عدم 

  (التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها

  ,كافيتريا ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق

عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الكهرباء ,عدم التخلص من 

 (المخلفات في األماكن المخصصة لها 

عدم تقديم  ,محل عصير ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق 

 (شهادات صحية 

 محل كشري ) عدم تقديم شهادات صحية 

 ،عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق سوء بيئة العمل، 

 (عدم التخلص من المخلفات في االماكن المخصصة لها

مخاطر الحريق ، عدم التخلص من المخلفات في كافيتريا )عدم وجود شهادة صحية ، عدم تامين بيئة العمل ضد 

 )األماكن المخصصة لها

 محل ذبح وبيع طيور ) عدم حفظ االسقف والحوائط سليمة 

 عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الكهرباء سوء بيئة العمل عدم وجود شهادة صحية 

 (عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها

 عدم مراعاة المدخنة لإلشتراطات  -محل اسماك ) عدم تقديم شهادات صحية 

 عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق سوء بيئة العمل 

 (مخالفة اشتراطات المدخنة  –عدم التخلص من المخلفات الصلبة 

 عدم وجود شهادة صحية محمصة البطل) عدم وجود تقرير حماية مدنية 

 د مخاطر الكهرباء سوء بيئة العمل عدم تامين بيئة العمل ض

 (عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة

 عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق سوء بيئة العمل محل البان الرضوان ) عدم وجود شهادة صحية  (

 (عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها 

 محاضر شئون بيئة  ٩اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 

  . محاضر ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية 

 محاضر ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 ٤محضر عدم حمل شهادة صحية باجمالي  ٢محضر اعالن ،  ٢اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

 . محاضر

 إنذارات  ٩اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 . جنية ( غرامة فورية ١٢٠٠٠اجمالي المبالغ المحصلة )

 

 

 .مجلس الوزراءفي إطار متابعة تطبيق االجراءات االحترازية وفقًا لقرارات السيد رئيس  22/2/2022يوم 

حى بالمرور علي المحال التجارية لمتابعة مدى تطبيقها الرئيس  السيد_موسىوتنفيذاً لتكليفات األستاذ 

لإلشتراطات البيئية والسالمة المهنية وسالمة الغذاء وقانون العمل وإزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق 

 . لعاما

قام حى العجمى بشن حملة بنطاق الحى وجاءت الحملة برئاسة االستاذ حامد متولى سكرتير عام الحي وجميع 

االدارات التنفيذية بالحي )اشغال الطريق ، المتابعة الميدانية ،رخص المحالت، الرصد البيئى و وحدة التدخل السريع 

 )بالحي

ارة الطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع وباالشتراك مع إدارة العجمي الطبية واد

العجمي وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حماية 

 . المستهلك

 : وقد أسفرت الحملة عـــن غلق وتشميع المحالت األتـــية

 اعادة تشميع محل زجاج سيارات بطريق اسكندرية مطروح بحري قبل مدخل شارع الحداد بالهانوفيل 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEhkw7zr7TIk-dj0_HZ5EQU_Bmn1z5BRTyo1_1T9mdTgLqcUPsmMH29KU8PnTVpXpQCqpBX14wT-cKEiGCStj3Wx8mLhzoA85Ox-DbN-IV07EnXHmft0779j-B3PCpBfP2n7HNBAMzYY-UkVGU-dbo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEhkw7zr7TIk-dj0_HZ5EQU_Bmn1z5BRTyo1_1T9mdTgLqcUPsmMH29KU8PnTVpXpQCqpBX14wT-cKEiGCStj3Wx8mLhzoA85Ox-DbN-IV07EnXHmft0779j-B3PCpBfP2n7HNBAMzYY-UkVGU-dbo&__tn__=*NK-R
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 غلق وتشميع محل سجاد بطريق اسكندرية مطروح قبل مدخل اكتوبر 

 غلق وتشميع محل للمالبس بطريق اسكندرية مطروح قبل مدخل اكتوبر 

  21ة بالكيلو غلق وتشميع سوبر ماركت والبان بجوار مبرة العصافر

  21غلق وتشميع محل عصير بجوار مبرة العصافرة بالكيلو 

 قبلي 21غلق وتشميع محل اسماك بالكيلو 

 غلق وتشميع مطعم للمأكوالت السورية اسكندرية مطروح قبلي جمعية رجال االعمال 

 غلق وتشميع محل خدمات بيطرية بطريق اسكندرية مطروح قبلي 

 -: التحفظ علىواسفرت الحملة عن 

 التحفظ علي شمسية كبيرة بائع متجول بطريق اسكندرية مطروح 

 التحفظ علي شمسية كبيرة بائع متجول قبل مدرسة النموذجية 

 التحفظ علي سلم خشب مزدوج من امام محل حدايد وبويات 

رية صغيرة بائع متجول ( ميزان عادي ، و كمبيوتر ، ترابيزة صغيرة ، ميكروفون وسماعة وبطا2التحفظ علي )

 بطريق اسكندرية مطروح امام رنين 

 التحفظ علي عدد من االخشاب الهالكة واقفاص الفاكهة الفارغة بائع متجول قبل مدخل اكتوبر بطريق اسكندرية 

 طبالي خشب امام ماركت شهير قبل مدخل اكتوبر  (6)التحفظ علي 

 مطروح بعد مدخل اكتوبر الفتة خشبية بطريق اسكندرية  (2)التحفظ علي 

 ( إطار سيارة بطريق اسكندرية مطروح 30حاجز اسمنتي ،) 50التحفظ علي 

 التحفظ علي تروسيكل ازرق بدون لوحات معدنية بطريق اسكندرية مطروح قبلي 

التحفظ علي اقفاص فاكهة فارغة من امام محل خضروات وفاكهة بشارع الخير ناصية شارع ابو سعيد بطريق 

 اسكندرية مطروح قبلي 

 التحفظ علي شمسية كبيرة بائع متجول بطريق اسكندرية مطروح قبلي امام عمارات الدلتا 

 التحفظ علي انبوبة كبيرة من مطعم 

 بعد مدخل اكتوبر 21مطور امام محل عصير بالكيلو ازالة مصطبة اعلي الرصيف ال

 -: تحصيل غرامات فورية وفقاً للبيان التالي

  (جنيه 250( عامل بقيمة )2( مدير مسئول ، عدد )1تحصيل غرامة فورية كمامات من محل كشري )

  (جنيه 5000تحصيل غرامة فورية محل البان جادو بطريق اسكندرية مطروح بقيمة )

  ( جنيه3000قبلي بقيمة )  21غرامة فورية من اسواق شهيرة بالكيلو تحصيل 

  .( جنيه10000تحصيل غرامات فورية بقيمة ) 

  :كما ما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن األتـــي

بيئة العمل ضد الحريق ، عدم التخلص من المخلفات ) عدم تأمين  21محل بويات طريق اسكندرية مطروح الكيلو 

 (2003لسنة  12الصلبة انذار مخالفات لقانون رقم 

مركز خدمة وصيانة سيارات ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن 

 )2003لسنة  12المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم 

ين بيئة العمل ضد الحريق ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها انذار عدم تأم (محل كشري 

 ) 2003لسنة  12مخالفات لقانون رقم 

احد فروع البان شهير )عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق , عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها 

 )2003لسنة  12انذار مخالفات لقانون رقم 

عدم التخلص من المخلفات في االماكن المخصصة لها  , عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق ( ٢١مخبز وحلواني ك

 ) 2003لسنة  12انذار مخالفات لقانون رقم 

 )معرض سجاد ) عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق

 الحريق( عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر (سوبر ماركت شهير

عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق، سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات الصلبة , (مخبز وحلواني 

 ) 2003لسنة  12مخالفة اشتراطات المدخنة انذار مخالفات لقانون رقم 

 , عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق , مخالفة اشتراطات المدخنة)(مطعم بأكتوبر 

 ) 2003لسنة  12مخلفات في األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم عدم التخلص من ال

 مطعم كشري بأكتوبر ) عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق ، سوء بيئة العمل ، 

 ) 2003لسنة  12عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم 
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تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق ، سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات في )عدم  ٢١محل كشري ك

 ) 2003لسنة  12األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم 

لسنة  12عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم (21محل جزارة بالكيلو 

2003( 

 12عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم )21شهير بالكيلو محل البان 

 )2003لسنة 

 -: وكان اجمالى المحاضر المحررة

 ( محضر شئون بيئة  11اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محاضر11ة والصحة المهنية عدد )اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالم

 ( محاضر 4اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

 ( محاضر 5اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة العجمي للصرف الصحي ) 

شهادة صحية ( محضر عدم حمل 2( محضر اعالن ، )2اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد )

 . ( محاضر4باجمالي )

 ( إنذار 13اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )

 جنية ( غرامة فورية 18250اجمالي المبالغ المحصلة )
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نطاق كلف األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بشن حملة مكبرة لمتابعة مدى إلتزام المنشآت ب 7/2/2022يوم 

إلحترازية االحى باإلشتراطات البيئية ومعايير السالمة والصحة المهنية وقوانين العمل ومتابعة تطبيق اإلجراءات 

 . المقررة وإزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع الحى

جميع االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال الطريق ، وجاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولى سكرتير عام الحى 

 المتابعة،رخص المحالت ، شئون البيئة ، الرصد البيئى ، الطرق وحدة اإلزالة ، وحدة التدخل السريع بالحي

واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع  وباالشتراك مع إدارة العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ،

العجمي وادارة التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشركة الصرف الصحي ، جهاز حماية 

 . المستهلك

 :قد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 غلق وتشميع محل كشري قبل مدخل البيطاش الرئيسي 

 ني قبل مدخل شارع البيطاش الرئيسيغلق وتشميع محل حلوا

غلق وتشميع محل مالبس بممر متفرع من طريق اسكندرية 

 مطروح قبل مدخل شارع البيطاش 

غلق وتشميع محل كشري والصالة الخاصة به بجوار 

  . مستشفي االمل طريق اسكندرية مطروح

غلق وتشميع كافيتريا بشارع عيد محمود الطلخاوي المتفرع 

 سكندرية مطروح بالبيطاش من طريق ا

  . غلق وتشميع محمصة بشارع ابراهيم العوامي

 -: وتم التحفظ على اإلشغاالت األتية

 ستاند مالبس بممر متفرع من طريق اسكندرية مطروح  ٩التحفظ علي عدد 

بوكس  ٧التحفظ علي صندوق دليفري في ممر بجوار محل كشري ، ترابيزة حديد صغيرة ، ترابيزة خشب ، 

 بالستيك من محل كشري 

  . التحفظ علي عربة يد من شارع عيد الطلخاوي

  . باب بيبسي من ممر بجوار كافيتريا حكاية ٢التحفظ علي سلم خشبي مزدوج ، ثالجة 

 من محل خضروات وفاكهة شارع العوامي  التحفظ علي ترابيزة خشب

 التحفظ علي شمسية كبيرة محل شارع العوامي 

 ى رئيس حى العجمى سانجازات السيد االستاذ / السيد مو
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التحفظ علي ترابيزة خشب من محل خضروات وفاكهة شارع 

 ابراهيم العوامي 

 . التحفظ علي قالية استانلس شارع ابراهيم العوامي

 -: كما تم تحصيل غرامات فورية وفقاً للبيان التالي

غرامة فوريــــــة من محل خضروات وفاكهة بمبلــــغ تم تحصيل 

  ) جنيه ٢٠٠٠) 

تم تحصيل غرامة فورية من محل وفاكهة بشارع ابراهيم 

  )جنيه ٢٠٠٠العـــــوامي بمبلغ )

تم تحصيل غرامة فورية من محل سوبر ماركت والبان بشارع 

  ) جنيه ٣٠٠٠فضة بمبلغ )

خضروات وفاكهة بشارع تم تحصيل غرامة فورية من محل 

  ) جنيه ٥٠٠٠العوامي بمبلغ ) 

كما ما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن توجيه إنذار 

  : للمحالت األتية ٢٠٠٣لسنة ١٢بالمخالفات وفقاً للقانون رقم 

بيئة العمل ضد الحريق ، عدم مطابقة المدخنة  محل كشري بطريق اسكندرية مطروح ) الدرايسة عدم تأمين

 عدم توفير التهوية المناسبة سوء بيئة العمل  ,لإلشتراطات ، عدم تقديم شهادة صحية 

 (عدم التخلص من المخلفات الصلبة

عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق , عدم تأمين ضد مخاطر الكهرباء , عدم تقديم )احد فروع سلسلة حلواني 

  (صحية ,عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها شهادات

عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الكهرباء ,عدم التخلص من  ,كافيتريا ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق

 (المخلفات في األماكن المخصصة لها

 (عدم تقديم شهادات صحية  ,محل عصير ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق 

 ،عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق سوء بيئة العمل، محل كشري ) عدم تقديم شهادات صحية 

 (عدم التخلص من المخلفات في االماكن المخصصة لها

كافيتريا )عدم وجود شهادة صحية ، عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق ، عدم التخلص من المخلفات في 

  (األماكن المخصصة لها

 عدم وجود شهادة صحية محل ذبح وبيع طيور ) عدم حفظ االسقف والحوائط سليمة 

 عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الكهرباء سوء بيئة العمل 

 (عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها 

عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق عدم مراعاة المدخنة لإلشتراطات  -محل اسماك ) عدم تقديم شهادات صحية 

 )مخالفة اشتراطات المدخنة  –سوء بيئة العمل عدم التخلص من المخلفات الصلبة 

عدم وجود شهادة صحية عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر محمصة البطل) عدم وجود تقرير حماية مدنية 

 ) خصصةالكهرباء سوء بيئة العمل عدم التخلص من المخلفات في األماكن الم

 عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق سوء بيئة العمل محل البان الرضوان ) عدم وجود شهادة صحية 

 (عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها

 محاضر شئون بيئة  ٩اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة 

  . محاضر ١٠مكتب السالمة والصحة المهنية اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة 

 محاضر ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 ٤محضر عدم حمل شهادة صحية باجمالي  ٢محضر اعالن ،  ٢اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

 . محاضر

 إنذارات  ٩اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 . جنية ( غرامة فورية ١٢٠٠٠اجمالي المبالغ المحصلة )

 

األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى برصد جميع االعالنات المخالفة في نطاق الحى السيد وجه  9/2/2022يوم 

 . وإتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين

 قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة بنطاق الحى تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى إلزالة اإلعالنات المخالفة

اعالن مخالف وتم  ٢٣اعالن صادر لهم قرارات إزالة وتم تنفيذ إزالة فورية ل  ١٩وأسفرت الحملة عن إزالة .

  .إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين
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للجنة وتوصيات ا ٢٠٢١لسنة١٠٣تنفيذا لقرار السيد اللواء محمد الشريف محافظ اإلسكندرية رقم  12/2/2022يوم 

 . الفنية المشكلة للجبانات

كلف االستاذ السيد موسي رئيس حى العجمى بإستمرار أعمال رفع كفاءة اإلنارة العامة بمحيط الجبانات مع 

 . العامة بنطاق الحى إستمرار أعمال الصيانة الالزمة لشبكة اإلنارة

 

لمخالفة اكلف األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بإستمرار حمالت إزالة اإلشغاالت والتعديات واالعالنات كما 

 . بنطاق الحى لتسهيل حركة المارة والسيارات

المخالفة وعليه قامت إدارة إشغال الطريق تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى بشن حملة الزالة االعالنات 

 قرار ازالة وعدد من االعمدة المخالفة ٢٦و تم تنفيذ  ٤وشارع  ٢٧بشارع 

كما قامت إدارة اشغال الطريق بعمل حملة بمنطقة أكتوبر وأبو يوسف وطريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل 

 . و تم رفع االشغاالت من الطريق العام ٢١وك

 

 . ىحى العجمى بمتابعة ورصد أى أعمال تتم بدون ترخيص بنطاق الحاألستاذ السيد موسى رئيس  كلف السيدكما 

شكائر أسمنت لتشطيب وحده سكنيه  ٥قامت إدارة المتابعة الميدانية بالتحفظ على موتور ونش لرفع مواد بناء و 

غرب بالدور السابع علوي بعقار مكون من ارضي وعشرة أدوار بشارع متفرع من شارع نادي الجمارك بالهانوفيل 

 . بحضور رئيس قطاع الهانوفيل بحري وتم إيداع المضبوطات جراج الحي

 

حملة بشارع بعمل  األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى إدارة إشغال الطريق وجه السيد 16/2/2022يوم 

 . .ينفمحضر للمخال ١٨اعالن مخالف وتحرير  ٥٢الهانوفيل الرئيسي إلزالة اإلعالنات المخالفة تسفر عن إزالة 

 

ديات األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بإستمرار حمالت إزالة اإلشغاالت والتع وجه السيد 17/2/2022يوم 

شن من شوارع الحى واصلت إدارة إشغال الطريق حمالتها اليومية تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى وقامت ب

 حملة إلزالة اإلشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين 

ع نور االسالم خلف مطعم مكة والدخيلة الصحراوي ومسجد ناجي وشارع الكومي وقد إستهدفت الحملة شار

 . بالهانوفيل وتم إزالة اإلشغاالت وإتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين

 . وتم ايداع المضبوطات بمخازن المحافظة

 

 .السيد رئيس مجلس الوزراءفي إطار متابعة تطبيق االجراءات االحترازية وفقًا لقرارات  22/2/2022يوم 

بالمرور علي المحال التجارية لمتابعة مدى تطبيقها لإلشتراطات البيئية  العجمى  رئيس حىكلف السيد موسى  

 . والسالمة المهنية وسالمة الغذاء وقانون العمل وإزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام

اءت الحملة برئاسة االستاذ حامد متولى سكرتير عام الحي وجميع قام حى العجمى بشن حملة بنطاق الحى وج

االدارات التنفيذية بالحي )اشغال الطريق ، المتابعة الميدانية ،رخص المحالت، الرصد البيئى و وحدة التدخل السريع 

 (بالحي

وباالشتراك مع إدارة العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، ، 

التفتيش الصيدلي بقطاع العجمي وادارة واألمن الصناعي، ادارة 

التموين بالعجمي وادارة القوي العاملة واالمن الصناعي ، وشركة 

 . الصرف الصحي ، جهاز حماية المستهلك

 : وقد أسفرت الحملة عـــن غلق وتشميع المحالت األتـــية

اعادة تشميع محل زجاج سيارات بطريق اسكندرية مطروح 

 الحداد بالهانوفيل بحري قبل مدخل شارع 

غلق وتشميع محل سجاد بطريق اسكندرية مطروح قبل مدخل 

 اكتوبر 

غلق وتشميع محل للمالبس بطريق اسكندرية مطروح قبل 

 مدخل اكتوبر 

  21غلق وتشميع سوبر ماركت والبان بجوار مبرة العصافرة بالكيلو 
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  21غلق وتشميع محل عصير بجوار مبرة العصافرة بالكيلو 

 قبلي 21غلق وتشميع محل اسماك بالكيلو 

 غلق وتشميع مطعم للمأكوالت السورية اسكندرية مطروح قبلي جمعية رجال االعمال 

 غلق وتشميع محل خدمات بيطرية بطريق اسكندرية مطروح قبلي 

 -: واسفرت الحملة عن التحفظ على

 التحفظ علي شمسية كبيرة بائع متجول بطريق اسكندرية مطروح 

 التحفظ علي شمسية كبيرة بائع متجول قبل مدرسة النموذجية 

 التحفظ علي سلم خشب مزدوج من امام محل حدايد وبويات 

( ميزان عادي ، و كمبيوتر ، ترابيزة صغيرة ، ميكروفون وسماعة وبطارية صغيرة بائع متجول 2التحفظ علي )

 بطريق اسكندرية مطروح امام رنين 

 التحفظ علي عدد من االخشاب الهالكة واقفاص الفاكهة الفارغة بائع متجول قبل مدخل اكتوبر بطريق اسكندرية 

 طبالي خشب امام ماركت شهير قبل مدخل اكتوبر  (6)التحفظ علي 

 الفتة خشبية بطريق اسكندرية مطروح بعد مدخل اكتوبر  (2)التحفظ علي 

 ( إطار سيارة بطريق اسكندرية مطروح 30حاجز اسمنتي ،) 50التحفظ علي 

 التحفظ علي تروسيكل ازرق بدون لوحات معدنية بطريق اسكندرية مطروح قبلي 

التحفظ علي اقفاص فاكهة فارغة من امام محل خضروات وفاكهة بشارع الخير ناصية شارع ابو سعيد بطريق 

 اسكندرية مطروح قبلي 

 طريق اسكندرية مطروح قبلي امام عمارات الدلتا التحفظ علي شمسية كبيرة بائع متجول ب

 التحفظ علي انبوبة كبيرة من مطعم 

 بعد مدخل اكتوبر 21ازالة مصطبة اعلي الرصيف المطور امام محل عصير بالكيلو 

 -: تحصيل غرامات فورية وفقاً للبيان التالي

  (جنيه 250( عامل بقيمة )2( مدير مسئول ، عدد )1تحصيل غرامة فورية كمامات من محل كشري )

  (جنيه 5000تحصيل غرامة فورية محل البان جادو بطريق اسكندرية مطروح بقيمة )

  ( جنيه3000قبلي بقيمة )  21تحصيل غرامة فورية من اسواق شهيرة بالكيلو 

  (جنيه10000تحصيل غرامات فورية بقيمة ) 

  :الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن األتـــيكما ما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن 

) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق ، عدم التخلص من المخلفات  21محل بويات طريق اسكندرية مطروح الكيلو 

 (2003لسنة  12الصلبة انذار مخالفات لقانون رقم 

، عدم التخلص من المخلفات في األماكن  مركز خدمة وصيانة سيارات ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق

 )2003لسنة  12المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم 

عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها انذار  (محل كشري 

 )2003لسنة  12مخالفات لقانون رقم 

لعمل ضد الحريق , عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها احد فروع البان شهير )عدم تأمين بيئة ا

 ) 2003لسنة  12انذار مخالفات لقانون رقم 

عدم التخلص من المخلفات في االماكن المخصصة لها  , عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق ( ٢١مخبز وحلواني ك

 ) 2003لسنة  12انذار مخالفات لقانون رقم 

 )عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريقمعرض سجاد ) 

 (عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر ( سوبر ماركت شهير

عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق، سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات الصلبة , )مخبز وحلواني 

 ) 2003لسنة  12مخالفة اشتراطات المدخنة انذار مخالفات لقانون رقم 

 , عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق , مخالفة اشتراطات المدخنة(مطعم بأكتوبر 

 ) 2003لسنة  12عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم 

 مطعم كشري بأكتوبر ) عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق ، سوء بيئة العمل ، 

 ) 2003لسنة  12المخلفات في األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم  عدم التخلص من

)عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق ، سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات في  ٢١محل كشري ك

 ) 2003لسنة  12األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم 

 12التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم  عدم) 21محل جزارة بالكيلو 

 ) 2003لسنة 
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 12عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها انذار مخالفات لقانون رقم ( 21محل البان شهير بالكيلو 

 ) 2003لسنة 

 -: وكان اجمالى المحاضر المحررة

 ( محضر شئون بيئة  11اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محاضر11اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )

 ( محاضر 4اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

 ( محاضر 5ل ادارة العجمي للصرف الصحي ) اجمالي المحاضر المحررة من قب

( محضر عدم حمل شهادة صحية 2( محضر اعالن ، )2اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد )

 . ( محاضر4باجمالي )

 ( إنذار 13اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )

 مة فوريةجنية ( غرا 18250اجمالي المبالغ المحصلة )

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت وحدة اإلزالة بتنفيذ إزالة فورية ألعمال بناء   1/2/2022يوم 

مخالف على البحر مباشرةً بشارع العمران المتفرع من شارع الجمعية 

 . بشاطئ الهانوفيل

 

شكائر  ٥التحفظ على موتور ونش لرفع مواد بناء و  12/2/2022يوم 

أسمنت لتشطيب وحده سكنيه بالدور السابع علوي بعقار مكون من 

ارضي وعشرة أدوار بشارع متفرع من شارع نادي الجمارك بالهانوفيل 

غرب بحضور رئيس قطاع الهانوفيل بحري وتم إيداع المضبوطات 

 . جراج الحي

بدون ترخيص بطريق ام زغيو خلف قامت وحدة اإلزالة بتنفيذ إزالة فورية لسور وسمالت  24/2/2022يوم 

 . مستشفى العجمى وجاري إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالف

 

 

 

 

 

 

 

 انجازات االدارة الهندسية بحى العجمى 
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قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة علي   1/2/2022يوم 

شوارع عين شمس وسعد زغلول بالبيطاش وسعدهللا العوامى 

وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات والفروشات وتم التحفظ والهانوفيل 

على عشرات اإلشغاالت واودعت المضبوطات مخازن المحافظة 

 . وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين

 

واصلت إدارة إشغال الطريق حمالتها اليومية  3/2/2022يوم 

اكتوبر و  تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى وتم المرور بشوارع

وتم التحفظ على عشرات  ٢١إسكندرية مطروح و منطقة ك

 . اإلشغاالت وتم ايداع المضبوطات مخازن المحافظة

 

وأصلت إدارة إشغال الطريق حمالتها اليومية  6/2/2022يوم 

إلزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع الحى تنفيذاً لتكليفات األستاذ 

المرور بشارع الهانوفيل  السيد موسى رئيس حى العجمى وتم

وتم إزالة اإلشغاالت والفروشات  ٢١وسوق الهانوفيل واكتوبر و ك

  . التى تشغل الطريق العام وتم إيداع المضبوطات بجراج المحافظة

 

 

قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة بنطاق  10/2/2022يوم 

الحى تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى إلزالة اإلعالنات 

 . خالفةالم

اعالن مخالف وتم  ٢٣اعالن صادر لهم قرارات إزالة وتم تنفيذ إزالة فورية ل  ١٩وأسفرت الحملة عن إزالة 

  .إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين

 

ت قامت إدارة إشغال الطريق تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى بشن حملة الزالة االعالنا 12/2/2022يوم 

 قرار ازالة وعدد من االعمدة المخالفة ٢٦و تم تنفيذ  ٤وشارع  ٢٧بشارع المخالفة 

كما قامت إدارة اشغال الطريق بعمل حملة بمنطقة أكتوبر  

وأبو يوسف وطريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل 

 . و تم رفع االشغاالت من الطريق العام ٢١وك

 

إدارة إشغال الطريق تواصل حمالتها إلزالة  14/2/2022يوم 

اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام بنطاق الحى تنفيذاً 

 لتكليفات األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى 

إشغال متنوع تم إيداعهم  ٣٧والحملة تسفر عن التحفظ علي 

 مخازن المحافظة 

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة اشغال طريقانجازات 
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حملة بشارع الهانوفيل  نفذت إدارة إشغال الطريق 16/2/2022يوم 

اعالن مخالف  ٥٢الرئيسي إلزالة اإلعالنات المخالفة تسفر عن إزالة 

 . .محضر للمخالفين ١٨وتحرير 

 

واصلت إدارة إشغال الطريق حمالتها اليومية تحت  17/2/2022يوم 

إشراف السيد سكرتير عام الحى وقامت بشن حملة إلزالة اإلشغاالت 

 باعة الجائلين والتعديات والفروشات وال

وقد إستهدفت الحملة شارع نور االسالم خلف مطعم مكة والدخيلة 

الصحراوي ومسجد ناجي وشارع الكومي بالهانوفيل وتم إزالة 

 . اإلشغاالت وإتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين

 . وتم ايداع المضبوطات بمخازن المحافظة

 

األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى بإستمرار حمالت إزالة  في إطار تنفيذ تكليفات 20/2/2022يوم 

 . اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام بنطاق الحى ولتسهيل حركة المارة والسيارات

واصلت إدارة اشغال الطريق حمالتها تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى الزالة اإلشغاالت والتعديات من 

 شوارع العجمى

 , شارع فضه ١وأستهدفت شارع البيطاش ، شارع عين شمس ،شارع البرنسيسه ، شهر العسل ، شارع السمهاليي 

 وشارع الطلخاوي وتم إزالة اإلشغاالت والفروشات التى تشغل الطريق العام

 وتم إيداع المضبوطات مخازن المحافظة

 

الحملة  قامت ادارة اشغال طريق بعمل  21/2/2022يوم 

بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق واستهدفت شوارع األولي 

البيطاش ، شارع الحي ، اسكندرية مطروح حتي سوق الهانوفيل 

 . شرطة المرافق ةوتم رفع االشغاالت وإيداع المضبوطات بادار

وقامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة اخرى استهدفت 

 . ٢١منطقة أكتوبر وكوبرى ك 

 

إدارة اشغال الطريق بشن حملة استهدفت قامت  24/2/2022يوم 

شوراع مكه بالبيطاش وعبد الفتاح الطلخاوي وشارع الجيش 

ابويوسف وتم إزالة الفروشات والباعة الجائلين وتم إيداع 

 .االشغاالت بجراج المحافظة

 

شوارع الحى واصلت إدارة إشغال الطريق حمالتها اليومية إلزالة اإلشغاالت والتعديات من  26/2/2022يوم 

 . تنفيذا لتكليفات األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى لتسهيل حركة المارة والسيارات وإعادة االنضباط

قامت إدارة اشغال الطريق بحمله إستهدفت شارع البيطاش و منطقة بيانكي وشهر العسل وطريق اإلسكندرية 

  .وتم إيداع المضبوطات بجراج المحافظةمطروح وأبو يوسف واكتوبر وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات 

رصدت إدارة إشغال الطريق تواجد عددا من الباعة الجائلين وبعض الفروشات التى تعوق حركة المارة  

والسيارات وعلي الفور تم توجيه حملة من قبل اإلدارة الزالة اإلشغاالت لتسهيل الحركة بالطريق العام وإعادة 

 . االنضباط للشارع

 

قامت إدارة اشغال الطريق بشن حملة الزالة اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام  27/2/2022يوم 

 وأبو يوسف وتم إيداع االشغاالت بجراج المحافظة ٢١بشوراع الحي ، شارع الخلفاء الراشدين ، شارع الهانوفيل و 

. 
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 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية  1/2/2022يوم 

 بشارع ناجى بمنطقة الدخيلة  ٩١٥تم إصالح عطل بمفتاح 

رفع كفاءة االنارة العامة خلف محالت كشرى القويرى 

 وربط برشمانات كشافات االنارة العامة

المرور على اعمدة االنارة العامة بشارع البيطاش الرئيسى 

الكابالت وتركيب أبواب لالعمدة بدال من  وتأمين وعزل

 المفقودة بالتنسيق مع شركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء

متر وتركيبها بنهاية ١٠٠تم توفير شبكة هوائية بطول 

 شارع الروضة الخضراء بابويوسف وانارة الجزء المطفأ

متر وانارة شارع متفرع من ٦٠مد شبكة هوائية بطول 

 والصلب بأبويوسف نهاية شارع الحديد

متر بدال من الكابالت األرضية التالفة بنهاية شارع المهدى المتفرع من شارع ١١٠مد شبكة هوائية بطول 

 . األصدقاء بالهانوفيل وانارة الجزء المطفاء

 

 -: يةواصلت إدارة الكهرباء أعمالها تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى وقامت باألعمال األت  5/2/2022يوم 

متر بدال من المسافة ٦٠رفع كفاءة االنارة العامة بمنطقة منشية العلماء بالدرايسة قبلى ومد شبكة هوائية بطول 

 المتهالكة 

رفع شبكة مقطوعة بشارع بغداد بمنطقة زهراء العجمى فور ورود بالغ من غرفة عمليات المحافظة بسقوط 

 الكابل

بارك ونهاية شارع رفع كفاءة االنارة العامة بشارع مسجد ت

 الحديد والصلب بأبويوسف

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بمساكن الصينية بمحيط 

 مسجد ام القرى

رفع كفاءة االنارة العامة بنهاية شارع محمد سالم بمنطقة 

 وادى القمر

تركيب برن إنارة عامة بدال من المتهالك وتوفير كابل تغذية من 

 . رن وانارة الشارعالحجرة الرئيسية للب

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 12/2/2022يوم 

وذلك بالتنسيق مع إدارة المشروعات والورش كما تم  ٢١تم تركيب ثالثة اعمدة إنارة عامة بمحيط جبانات الكيلو

 ومثلث الشركات بوادي القمر  ٢١رفع اعمدة االنارة من أسفل كوبرى الكيلو

 ٢١عامود إنارة مائل اول شارع مساكن الكيلواستعدال 

استكمال األعمال بشارع نادى الجمارك بالهانوفيل وتركيب كشافات جديدة بدال من التى التعمل وضمن ضمان 

 الهيئة العربية للتصنيع

 صيانة كشافات االنارة العامة بنهاية منطقة طلمبات المكس

 ع ابوسعيد بأبويوسف قبلىربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشار

رفع كفاءة االنارة العامة بشارع عبدالسالم العطار المتفرع من شارع الحنفية بالبيطاش وإصالح عطل بالشبكة 

 وتأمين وعزل الكابالت وتركيب أبواب العمدة االنارة العامة بدال من المفقودة

وربط برشمانات بعض كشافات االنارة  ٢٦المرور على اعمدة االنارة العامة بشارع سيلفربيتش بالكيلو 

 . العامة

 

 بحى العجمى  ادارة الكهرباءانجازات 
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 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 16/2/2022يوم 

المرور على كشافات االنارة العامة بشارع شاطئ الياسمين 

المتفرع من شارع الجمعية بالهانوفيل وربط برشمانات كشافات 

 االنارة العامة 

التوجة لشارع الفردى بالهانوفيل بجوار صيدلية على خميس 

 وربط شبكة هوائية وانارة كشافات االنارة العامة 

 ٢٢فور ورود بالغ بوجود عامود بة شرز بشارع الصفا بالكيلو

 تم التوجة لمحل وربط سلك الترموبالست وعمل الالزم

مالى الحالى بدء أعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة للعام ال

والمسند تنفيذها للهيئه العربية للتصنيع باالنابة عن محافظة 

اإلسكندرية وتم بدء أعمال صيانة ودهان اعمدة األنارة العامة 

بداية من المكس اتجاة طريق اإلسكندرية مطروح الرئيسى العادة 

 الشكل الحضارى لالعمدة وزيادة العمر االفتراضي لالعمدة

  ٢١متر بطريق ترعة شرق النوبارية بالكيلو ٦٠طول مد شبكة هوائية ب

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع السوق بالدخيلة

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع محمود غنيم بأبويوسف قبلى

النارة امام مسجد ام القرى وصيانة كشافات ا٤٩و٤٢ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بمساكن الصينية بلوك 

 أمام نقطة المرافق بالهانوفيل

 صيانة كشافات االنارة العامة أمام مسجد التوحيد بالدخيلة بجوار المقابر

فور ورود بالغ من غرفة عمليات المحافظة بشارع عبد الكريم درويش المتفرع من شارع الجمعية بالهانوفيل تم 

 الجزء المطفاءالتوجة لمحل البالغ وربط فازة أرضية مقطوعة وإنارة 

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع مسجد النور من شارع مسجد محمد موسى بالهانوفيل

إصالح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بنهاية شارع الحى بالبيطاش وتركيب خلية 

 كهروضوئية بدال من التى التعمل 

العامة تم أستكمال أعمال برشمة ودهان اعمدة االنارة العامة بطريق  وفى إطار أعمال الخطة االستثمارية لالنارة

 على جانبى الطريق ٢١اإلسكندرية مطروح بداية من المكس اتجاة الكيلو

إستكمال األعمال بطريق الذراع البحرى والمرور على الشبكة الهوائيه وربط برشمانات كشافات االنارة العامة 

 بالطريق

 ٢٢بشارع الغزل والنسيج المتفرع من شارع الصفا بالكيلوإصالح عطل بالشبكة 

 متر بكورنيش المكس وانارة الجزء المطفاء٤٠مد شبكة هوائية بطول 

 االنتهاء من البالغات الواردة لحى العجمى من غرفة عمليات المحافظة 

نهاية شارع الصفا ومساكن صيانة كشافات االنارة بشارع عبدالسالم رسالن بابو يوسف ومنطقة الغزل والنسيج ب

 . ومحيط مسجد الكريم٢٢الصينية بلوك 

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 24/2/2022يوم 

بصيانة كشافات االنارة العامة بشارع جويدة خيرهللا المتفرع من 

شارع خيرهللا بالدرايسة بحرى وشارع الفردى المتفرع من شارع 

 الخلفاء الراشدين بالهانوفيل وشارع ورشة البالط 

صيانة كشافات االنارة العامة بشارع العيادة المتفرع من شارع 

نارة بشارع مسجد اإليمان البيطاش الرئيسى وصيانة كشافات اال

 المتفرع من شارع سعد زغلول بالبيطاش 

إصالح عطل بلوحة التحكم بشارع عثمان بن عفان الرابط مابين 

 شارعى الرضوان وابوالشوارب بالهانوفيل 

متابعة أعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة ودهان اعمدة 

 البيطاش االنارة من المركز اللوجيستى بالدخيلة اتجاه
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متر وانارة ٦٠تلبية لطلبات السادة المواطنين بمنطقة وادى القمر بشارع المستشفى تم توفير شبكة هوائية بطول 

 كشافات االنارة العامة بالمنطقة

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع مستشفى وادى القمر ومحيطها

 . ٢٢ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بمساكن الصينية بلوك  

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى 27/2/2022يوم 

 إصالح عطل بالكابالت بشارع الزنكلونى المتفرع من شارع االهرام بابوتالت

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بمنطقة خلف المالهى 

 بنهاية شارع البيطاش 

إصالح عطل بالكابالت بشارع عوض العطار المتفرع من شارع 

 الحنفية 

تركيب ثالثة كشافات بدال من التى التعمل بشارع المستشار 

 خفاجة بابوتالت حيث انها فى فترة ضمان الهيئة العربية للتصنيع 

إصالح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة 

 ٢٢بشارع الصفا بالكيلو

بالتنسيق مع قطاع الخدمات الخارجية بشركة الكهرباء تم 

 إصالح عطل بالكابالت االرضية بالمكس بجوار زفير

عمل صيانة وقائية البران االنارة بمفتاح النموذجية  

 . والسعودي ورضوان

 

  -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 28/2/2022يوم 

كفر العجمى بالبيطاش وخلف مستشفى الفراعنة بالدرايسة وشارع متفرع صيانة كشافات االنارة العامة بشارع 

 من شارع ريتش هوم بالهانوفيل

 عمل صيانة وقائية اليران االنارة بمفتاحى خليل بالو والبولينج بشهر العسل

 رفع كفاءة االنارة العامة بمحيط المحكمة 

اصالح عطل بالشبكة امام مدرسة مجدى ابن حليم ربط شبكة مقطوعة بشارع الجمعية بابويوسف تسبب خطورة و

 مساكن االيجي كاب بالهانوفيل

 إصالح عطل بالكابالت بشارع رضوان امام مدرسة شباب المستقبل وانارة الشارع

متر بنهاية شارع رضوان امام مدرسة الرضوان بالهانوفيل ٨٠إصالح عطل بالكابالت ومدشبكة هوائية بطول 

ات االنارة العامة وعمل صيانة وقائية إلبران االنارة وتركيب مفاتيح أحادية للوحة التحكم ورفع وربط برشمانات كشاف

 كفاءتها

 ٢١ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بمساكن الكيلو 

 اصالح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بشارع الحى وتفرعاته بالبيطاش

 . االنارة العامة بمساكن السواحل بالمكسربط برشمانات كشافات 

 

 

 

 

 

 

قامت إدارة األزمات والكوراث بالتعامل مع تجمعات مياه األمطار فى عدة نقاط بالحى تحت إشراف  24/2/2022يوم 

 -: السيد سكرتير عام الحى وبيانها كالتالي

 بوابة الحديد والصلب طريق إسكندرية مطروح كسح تجمع مياه أمطار أمام

 تم االنتهاء من شفط تجمعات مياه االمطار من شارع الميناء البيطاش

 ٢١سيارات صرف صحي ك٤تمركز 

 كسح تجمع مياه أمطار شارع النقابات البيطاش

 

 بحى العجمى  وحدة التدخل السريع انجازات 
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أعمال الصيانة الدورية إدارة الحدائق تواصل  6/2/2022يوم 

والنظافة العامة وقص النجيل أمام نادي البترول وبجوار مسجد 

الحبيب وأمام محطة بنزين اإلمارات والحوض العالي بالمكس 

باإلضافة إلى أعمال نظافة الجور والحديات بحديقة إسكندرية للبترول 

 . واخيرا أعمال التعقيل وتدوير الشوالي بمشتل اإلدارة بالمكس

 

 -: قامت إدارة الحدائق باالعمال األتية  16/2/2022يوم 

أعمال قص األشجار الضخمة بشارع البيطاش الرئيسي وقص 

 وتشكيل األشجار في حديقة المقابر باإلضافة ألعمال الري بحديقة موزع الدواجن و رفع مخلفات أعمال التقليم

الخالية بشهر العسل ونظافة الجور وتفصيص جازانيا زراعة جازانيا وريو وديمورفاتيكا وفالنجيم باالحواض 

 بحديقة إسكندرية للبترول وري األحواض أمام الهايبر و نظافة نافورة شهر العسل

خطمية  ٥فالنجيم  ١٠٠ريو  ١٠٠جازانيا ١٠٠إستكمال أعمال تقليم األشجار بشارع البيطاش الرئيسي وزراعة 

 . شأمام الهايبر بالبيطا ٨بحديقة البوابة 

 

قامت إدارة الحدائق بإستكمال أعمال الزراعة  20/2/2022يوم 

دورانتا ليمون و  ٦٠أمام الهايبر حيث تم زراعة  ٨بحديقة البوابة 

شرانيا وإصالح ماسورة مياه الري بالحديقة وكذلك قص وتشكيل  ٧٠

األشجار بها أيضا نظافة الجور والحديات بحديقة ميدان الشركات 

رة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة وتفصيص واالحواض بالجزي

 . جازانيا بالحديات

 

 

 

 

 

قامت إدارة التطهير بحملة لمكافحة الباعوض والحشرات الطائرة والحشرات الزاحفة الناقلة  12/2/2022يوم 

 -: لألمراض فى المناطق التالية

 -: وإستهدفتحملة بمنطقة البيطاش بحرى 

 شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه

 شارع البيطاش الجديد

 شهر العسل وجميع الشوارع المتفرعة منه على الجانبين

 بحى العجمى  ادارة الحدائقانجازات 

 بحى العجمى  ادارة التطهيرانجازات 
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 منطقة بيانكى

 شارع إسماعيل الطلخاوى

 شارع البستان

 شارع عبد الفتاح الطلخاوى

 المنطقة السكنية خلف مول عجمى ستار

 لعجمىشارع مرور ا

 المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى 

 رش وتطهير مبنى إدارة الشواطئ ومخازنها

 مكتب قطاع البيطاش_

 المنطقة المحيطة به_

 رش وتطهير مبنى ديوان عام الحى بالكامل والمنطقة المحيطة به

 رش وتطهير المنطقة المحيطة بمركز توزيع كهرباء الدواجن

 . بمسجد الطياروالمنطقة المحيطة 

 

قامت أدارة التطهير بحملة لمكافحة الباعوض والحشرات الطائرة والحشرات الزاحفة الناقلة  28/2/2022يوم 

 -:لألمراض فى المناطق التالية

 حملة بمنطقة وادى القمر

 حملة بمنطقة المكس وشملت

 مساكن المكس_

 طلمبات المكس_

 المنطقة المحيطة بترعة الخندق بالمكس

 المنطقة المحيطة بنقطة شرطة المكس_

 المنطقة المحيطة بستاد حرس الحدود بالمكس_

 رش وتطهير مبنى إدارة الحدائق بالمكس

 رش وتطهير حديقة المكس 

إنهاء شكوى واردة لإلدارة من مكتب سكرتير عام الحى برش 

 وتطهير مقر قوات أمن الميناء بالدخيله

 21حملة بمنطقة الصفا بالكيلو 

 حملة بمنطقة أبو تالت

 حملة بمنطقة سوزى الند 

 وشارع الشيخ حامد

 بالذراع البحرى ٢٦حملة بمساكن الكيلو 

 .رش وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى المخصصة للحجر الصحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيئى تتابع أعمال كسح تجمعات مياه األمطار بطريق إسكندرية مطروح امام الميناء  إدارة الرصد 5/2/2022يوم 

 . وامام شركة الحديد والصلب

 

وخلف مبرة العصافرة تنفيذاً لتكليفات  ٢١قطاع أكتوبر يتابع أعمال النظافة بمحيط كوبرى ك  14/2/2022يوم 

 . األستاذ السيد موسى رئيس حى العجمى

 

 بحى العجمى  ادارة النظافة والرصد البيئىانجازات 
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بلودر الحي و سيارتين من االدارة المركزية للنظافة  ٤٨١متابعة رفع مخلفات بأرض فضاء شارع  16/2/2022يوم 

 وتجميل المدينة

 

واصلت إدارة الرصد البيئى أعمال رفع كفاءة النظافة بمحيط شنايش االمطار ورفع الحواجز  17/2/2022يوم 

وتعيق حركة سير السيارات والمواطنين بطريق  الخرسانية والحجارة واطارات السيارات التى تشوه المظهر العام

 إسكندرية مطروح قبلى الطريق من مرور العجمى حتى ابراج العائلة

 

قام السيد معاون رئيس الحى للنظافة والتجميل ومدير إدارة الرصد البيئى بشن حملة نظافة مكثفة  27/2/2022يوم

ة البيطاش ورفع اجولة ناتج اعمال الفرز للحد من ظاهرة باإلشتراك مع شركة نهضة مصر لرفع كفاءة النظافة بمنطق

 النباشين ورفع الحواجز الخرسانية والطوب واطارات السيارات من الطريق العام 

كما تم المرور على المحالت التجارية للتنبيه بعدم غلق صندوق القمامة الخاص بكل محل وفى حالة عدم االلتزام 

 .القانونية الالزمة حيال المخالفينسيتم اتخاذ كافة اإلجراءات 

 

 

 

 

 

 

قام قطاع الهانوفيل قبلى برصد سدد صرف صحي بمنطقة مساكن ايجى كاب بجوار مسجد الرحمة   5/2/2022يوم 

 . وتم إبالغ شركة الصرف الصحي والمتابعة لحين انتهاء أعمال الصيانة وعودة المنسوب لطبيعتة

 

 متابعة تسليك سدد صرف شارع اسكندريه مطروح الدخيلة امام عمارة التامينات بعامل الحى 12/2/2022وم 

 متابعة تسليك الصرف الصحي بطريق اسكندرية مطروح امام عمارة التامينات بمدمجة الصرف الصحي

 

بالتنسيق مع منطقة العجمي للصرف الصحي تم تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه  17/2/2022يوم 

 مفقود بنهاية شارع مسجد الرحمة ابويوسف قبلي 

شنيشة تصريف أمطار وذالك للقضاء على تجمع مياة األمطار بطريق إسكندرية مطروح قبلي  ١متابعة انشاء عدد 

 منطقة العجمي للصرف ناصية شارع مسجد الفتح من قبل إدارة ترميمات

متابعه تركيب غطاء لشنيشه مطر غطاؤها مفقود بشارع عطاهللا العوامي أمام صالون الفارس بالهانوفيل شرق 

 بواسطه قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي وذلك في حضور مفتش المتابعة 

شارع مسجد الفتح وتم التنسيق مع  متابعة انشاء شنيشة تصريف أمطار بطريق إسكندرية مطروح قبلي ناصية

 شركة نهضة مصر برفع المخلفات

متابعه تركيب غطاء لشنيشه مطر غطاؤها مفقود بشارع الريتش هوم المتفرع من شارع الهانوفيل  

الرئيسي أمام صيدليه دكتور محمد زيان زيان بواسطه قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي 

 وذلك في حضور مفتش المتابعة 

 

رضوان المتفرع من شارع الحديد والصلب متابعة تسليك سدد صرف صحي بشارع عبد الحميد  20/2/2022

 بعمال منطقة العجمي للصرف الصحي

متابعة اعمال الحفر لعمل جسات باألسفلت من قبل منطقة العجمي للصرف الصحي بشارع المول وذلك لتنفيذ 

ك مشروع احالل وتجديد شبكة الصرف الصحي بشارع عبد الفتاح الطلخاوي بعد الحصول علي تصريح من الحي وذل

 في وجود مفتش المتابعة 

 

 

 

 حى العجمى فى الصرف الصحىانجازات 
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ماسورة مياة تم كسرهم بمسار حفر الغاز بشارع الحنفية بعد االبالغ بواسطة  ٢متابعة اصالح  1/2/2022يوم 

 مفتش المتابعة الميدانية

 

 بوصة على سور األمن المركزى بعد شارع القسم ١٤إصالح خط مياة   5/2/2022

 متابعة إصالح ماسورة مياة بجوار مطعم ابو طلعت بشارع الشمعدان من قبل مرفق مياة القبارى

 

 م بجوار سور االسمنت بميدان الشركات ٧٠٠متابعة اصالح خط المياة  12/2/2022يوم 

 بوصة ارض المصرى المتسبب بالهبوط االرضى وتم فتح المياة ٦متابعة اصالح خط مياة 

 المياة بميدان الشركاتمتابعة إصالح خط 

 بوصة خلف مخبز االسيوطى ٤متابعة اصالح خط مياة 

 بوصة خلف شركة الشمعدان الدخيلة قبلى ٦متابعة اصالح خط مياة 

 متابعة إصالح خط مياة شارع عباد الرحمن من شارع المالحة الدخيلة قبلى

 . النعيم الدخيلة قبلى متابعة إصالح خط مياة امتداد شارع احمد الصعيدى بجوار فرن عبد

متابعة اصالح ماسورة مياة ش الحنفية امام فيال ميدان من قبل مرفق مياة العجمي في وجود  16/2/2022يوم 

 . مفتش المتابعة

بوصة بطريق إسكندرية مطروح قبلي ١٢متابعة أعمال إصالح ماسورة مياه مكسورة بقطر  22/2/2022يوم 

 . مرفق مياه العجمى بعد الرصد واالبالغ بعد محطة بنزين اوليبيا بواسطة

أمام المدهش  ٢١متابعة أعمال إصالح ماسورة مياه مكسورة بطريق إسكندرية مطروح قبلي ك  24/2/2022يوم 

 من قبل مرفق مياه العجمي بعد الرصد واالبالغ 

 إصالح ماسوره مياه مكسوره بشارع مستشفى العجمي العام اخر سور المستشفى 

 اسوره مياه مكسوره بشارع متفرع من شارع المستشفى امام محل الجيزاوي للسلع التمونيهإصالح م

 متابعة إصالح ماسورة مياة خلف مقهى بدوية بالدخيلة من قبل مرفق مياة القبارى

 

 

 

 

 

 ( 884عدد الطلبات المقدمة  )الطلبات المقدمة للمركز التكنولوجى     -

 (839عدد الطلبات المنتهية  )                                                 

 (45عدد الطلبات الغير منتهية  )                                                

 انجازات المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 

 انجازات قطاع المياة
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