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ت لمتابعة تطبيق اإلجراءا رئيس حى العجمى اذ /السيد موسى االستالسيدحملة مكبرة بقيادة  2/3/2022يوم 

إلشتراطات اإلحترازية وإزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع الحى ومتابعة إلتزام المنشآت والمحال التجارية با

 . البيئية ومعايير السالمة والصحة المهنية

يق، المتابعة جاءت الحملة بمشاركة السيد سكرتير عام الحي وجميع االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال الطر

 (الميدانية ،رخص المحالت ، الرصد البيئي، وحدة اإلزالة و وحدة التدخل السريع بالحي

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

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

 . المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن غلق وتشميع المحالت األتـــية

غلق وتشميع محل لبيع الرمل واالسمنت بدون الفتة الشارع 

 الجديد بعد مدخل شارع الطيار 

غلق وتشميع محل للرخام والجرانيت شارع القاعدة المتفرع 

 من الشارع الجديد 

 غلق وتشميع محمصة بشارع القاعدة من البيطاش الرئيسي 

غلق وتشميع محل فراخ بشارع القاعدة المتفرع من شارع 

 البيطاش الرئيسي 

غلق وتشميع محل عصير بشارع عين شمس من البيطاش 

 الرئيسي 

غلق وتشميع محل فراخ شارع عين شمس من البيطاش 

 الرئيسي " تحرير محضر اتالف رصيف 

 ق وتشميع محل خضروات وفاكهة بشارع عين شمس غل

 غلق وتشميع محل خضار وفاكهة بدون اسم ناصية اول شارع عين شمس من البيطاش الرئيسي 

  " غلق وتشميع محل اسماك بشارع عين شمس " تحرير محضر اتالف اسفلت

  " غلق وتشميع مطعم بشارع عين شمس " تحرير محضر اتالف اسفلت

  " محل للطيور شارع عين شمس من البيطاش " تحرير محضر اتالف اسفلت غلق وتشميع

  " غلق وتشميع محل اسماك بدون اسم بجوار محل الفالح للطيور " تحرير محضر اتالف اسفلت

 -: وتم التحفظ على اإلشغاالت األتية

 التحفظ علي الفتة خشبية من الشارع الجديد 

 لوح رخام من أعلي الرصيف امام ورشة الرخام بالشارع الجديد  (11)التحفظ علي 

 ( ستاند حديد من امام ورشة الرخام بالشارع الجديد 2التحفظ علي )

 ( طبلية خشب وعدد من أقفاص الفاكهة الفارغة من محل خضروات شارع القاعدة 3التحفظ علي )

 رة بشارع القاعدة مدرج خشبي وطبلية خشب من امام محل عطا (2)التحفظ علي 

 شمسية كبيرة بائع متجول بجوار مدرسة البيطاش االبتدائية  (2)التحفظ علي 

 ( قفص دواجن بالستيك 3التحفظ علي قفص دواجن حديدي ، )

 التحفظ علي ستاند حديدي من فرن بدون اسم شارع عين شمس 

خشبي من محل خضروات وفاكهة بشارع  ( حامل2التحفظ علي ترابيزة خشب ، عدد من االقفاص البالستيك و)

 عين شمس 
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 ( باب كوكاكوال من سوبر ماركت بشارع عين شمس 2التحفظ علي ثالجة مياه غازية و)

 التحفظ علي ثالجة طولية فيروز من محل عصير شارع عين شمس 

( ترابيزة خشب من امام محل 2التحفظ علي شمسية كبيرة و)

 الفالح للطيور 

 التحفظ على ميزان حديد محل طيور الفالح شارع عين شمس 

 -: كما تم إزالة اإلشغاالت االتية

 ازالة تندة حديد محل للطيور 

ازالة رمبات خرسانية بالشارع الجديد امام الورشة الحديثة إلعمال 

 الريداتير 

تم ازالة حواجز خشبية وكاوتش من امام مخبز جابر رشوان 

 شارع عين شمس 

جنيه ( من محل مأكوالت  5000تحصيل غرامة فورية قدرها )

 سورية بشارع البيطاش الرئيسى 

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

ي االماكن المخصصة سوبر ماركت بشارع القاعدة .تقرير حماية مدنية ، عدم التخلص من المخلفات الصلبة ف

  2003لسنة  12انذار مخالفات لقانون رقم 

فرن مخبوزات تقرير حماية مدنية ، عدم تقديم شهادات صحية ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن 

 المخصصة لها 

 سوء بيئة العمل 

 تقرير حماية مدنية  ..جزارة 

في األماكن المخصصة لها ، سوء بيئة العمل ..انذار  تقرير حماية مدنية .عدم التخلص من المخلفات ..مطعم 

  2003لسنة  12مخالفات لقانون رقم 

 سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات  ..محل اسماك 

  2003لسنة  12سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات انذار مخالفات لقانون رقم  .. محل تجهيز طعام

 محل خضروات ام النور .. سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات 

 سوء بيئة العمل  ..محل عصائر 

 عدم التخلص من المخلفات 

 ولم تسفر حملة التفتيش الصيدلي عن وجود مخالفات

 ( محضر شئون بيئة  7اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محاضر4المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )اجمالي المحاضر 

 ( عينة 2( محضر + سحب عدد ) 2اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

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

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

 . ( محاضر5( محضر استخدام مطبوعات باجمالي )1)

 ( إنذار 4اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )

 جنية ( غرامة فورية  5000اجمالي المبالغ المحصلة )

 

تطبيق االجراءات االحترازية وإزالة اإلشغاالت ومراجعة اإلشتراطات البيئية حملة مكبرة لمتابعة  14/3/2022يوم 

ومعايير السالمة المهنية وسالمة الغذاء وإزالة اإلشغاالت من شوارع الحى وتم المرور علي المحالت التجارية 

 . ومحال تجهيز الطعام والمخابز والصيدليات

حى العجمى والسيد سكرتير عام الحي ومشاركة جميع االدارات  رئيسالسيد موسى جاءت الحملة برئاسة االستاذ 

التنفيذية بالحي )اشغال الطريق ، المتابعة الميدانية، شئون البيئة ، الرصد البيئى ،وحدة اإلزالة، وحدة التدخل السريع 

 (بالحي

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

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

 . المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي
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 ( حاجز بطريق اسكندرية مطروح ناصية شارع الحديد والصلب 2التحفظ علي عدد )

 مدرج حديد محل عطارة  (1التحفظ علي عدد )

 ( ترابيزة حديد مخبز وحلواني2التحفظ علي عدد )

 ( ميزان متنوع بائعين متجولين 4التحفظ علي عدد )

 ( ترابيزة خشب من سوبر ماركت 2التحفظ علي عدد )

 ( ستاند شيبسي من سوبر ماركت 1التحفظ علي عدد )

 ( ستاند صغير حديد مخبوزات 1التحفظ علي عدد )

 ( شوكة محل بدون اسم 2( مساحة + )3( مكنسة + عدد )2التحفظ علي عدد ) 

 . المرور علي مخبز وحلواني بشارع الحديد والصلب .. ادارة بدون رخصة وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية

 . يةالمرور علي مطعم تيك اواي بشارع الحديد والصلب .. ادارة بدون رخصة وتم إتخاذ اإلجراءات القانون

جنية ( اجراءات احترازية من كافيتريا بشارع الحديد والصلب المتفرع من  4000تحصيل غرامة فورية قدرها )

  .اسكندرية مطروح 

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

عدم تقديم خطة –عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق  درايسةسلسلة اسواق شهيرة بطريق اسكندرية مطروح ال

عدم تقديم رخصة  –عدم تقديم شهادات تدريب لجنة السالمة والصحة المهنية  -عدم تقديم شهادة صحية  –الطوارئ 

 المصعد وعقد الصيانة _ عدم وجود سجل بيئي

عدم تقديم خطة  –أمين ضد مخاطر الكهرباء عدم ت –محل بيع بالجملة شهير ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق 

 )عدم وجود سجل بيئي -عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها  -عدم تأمين بيئة العمل  –الطوارئ 

 ا(ماكن المخصصة لهعدم التخلص من المخلفات في األ -محل جزارة ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق 

 (عدم تقديم شهادات صحية -تأمين بيئة العمل ضد الحريق محل لبيع األخشاب ) عدم 

عدم  -عدم تقديم خطة الطوارئ  -عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق  -ماركت شهير )عدم تقديم شهادات صحية 

 ) وجود سجل بيئي

يئة العمل عدم تأمين ب -عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق  -عدم وجود شهادة صحية (فرع أسواق شهيرة 

عدم  -المخصصة لها  عدم التخلص من المخلفات في األماكن -عدم تقديم الكشف الطبي  –ضد مخاطر الكهرباء 

 (وجود سجل بيئ

عدم تامين  -عدم وجود شهادة صحية  -عدم تأمين ضد مخاطر الحريق  ) مخبز وحلواني امام نقطة فوزى معاذ

 (عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها -العمل سوء بيئة  -بيئة العمل ضد مخاطر الكهرباء 

عدم  -عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق  -سوبر ماركت بطريق إسكندرية مطروح ) عدم تقديم شهادات صحية 

 ) التخلص من المخلفات الصلبة

عدم التخلص  -سوء بيئة العمل  -عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق  -مخبز ) عدم وجود شهادة صحية 

 )من المخلفات في األماكن المخصصة لها 

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

  )األماكن المخصصة لها

 )جزارة ومشويات ) عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها 

  : اسفرت حملة التفتيش الصيدلي علي االتيكما 

 )صيدلية بالبيطاش ) تحرير محضر جنحة تغيب المدير

 )تحرير محضر جنحة تغيب المدير ، والفتة ( صيدلية بطريق إسكندرية مطروح

 )صيدلية بالهانوفيل )تحرير محضر جنحة تغيب المدير ، والفتة

 (تحرير محضر جنحة تغيب المدير , الفتة صيدلية بطريق إسكندرية مطروح الهانوفيل ) 

 .محاضر  ( 4)اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي 

 ( محضر شئون بيئة  10اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محاضر10اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )

( عينة من أسواق 2( محضر + سحب عدد ) 1اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

 )شهيرة ) قمر الدين وجوز هند

( محضر عدم حمل شهادة صحية 3( محضر اعالن +)2اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد )

 . ( محاضر5باجمالي )

 ( إنذار 5المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )اجمالي االنذارات 

 . جنية ( غرامة فورية اجراءات احترازية 4000اجمالي المبالغ المحصلة ) 



4 
 

حملة مكبرة للمرور علي المحال التجارية والمطاعم والمخابز بنطاق الحى لمتابعة تطبيق  27/3/2022يوم 

 . اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العاماالجراءات االحترازية واإلشتراطات البيئية وإزالة 

وذلك بمشاركة جميع االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال الطريق، المتابعة الميدانية ، وحدة التدخل السريع بالحي( 

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

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

 . المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 غلق وتشميع محل عطارة بشارع قبضايا من البيطاش الرئيسي 

 االهلي  غلق وتشميع مطعم مأكوالت بحرية بشارع البيطاش الرئيسي بعد البنك

 غلق وتشميع محل للفضيات بشارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل شارع الرياض 

  . غلق وتشميع سوبر ماركت والبان بشارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل شارع الرياض

 غلق وتشميع محل جزارة شارع البيطاش الرئيسي امام المدرسة االبتدائية 

 الحنفية من شارع البيطاش الرئيسي  غلق وتشميع سوبر ماركت والبان بشارع

 غلق وتشميع مؤسسة لألجهزة الكهربائية من شارع البيطاش الرئيسي 

 -: كما تم التحفظ علي األتى

 ( كوريك 2( برويطة ، )2التحفظ علي موتور ونش ، )

 التحفظ علي كرسي بالستيك ، ترابيزة من كافيتريا

 التحفظ علي ترابيزة حديد من محل أدوات إضاءة ، ستاند لوحة مفاتيح 

 التحفظ علي انبوبة صغيرة من محل سندوتشات 

 إشغال متنوع من محل منظفات  27التحفظ علي 

 ( صاج من جزارة ومشويات ، تحرير محضر اتالف رصيف 3التحفظ علي شواية ، فرن حواوش ،)

 التحفظ علي ترابيزة بالستيك من كافية افندينا شارع قبضايا 

 التحفظ علي مدرج خشبي محل عطارة

 التحفظ علي عدد الفتة خشب شارع البيطاش الرئيسي 

 التحفظ علي عدد ترابيزة خشب بعجل بائع متجول شارع البيطاش الرئيسي 

 بيطاش الرئيسي ( ترابيزة حديد من امام محل بشارع ال2التحفظ علي عدد )

 التحفظ علي ستاند خشبي مطعم غرقانة فسفور 

 التحفظ علي عربه يد خضار بائع متجول شارع البيطاش الرئيسي 

 التحفظ علي مدرج استانلس سوبر ماركت بشارع البيطاش الرئيسي 

 التحفظ علي مدرج حديد من مخبز وحلواني بشارع الحنفية 

 خبز بشارع الحنفية التحفظ علي ترابيزة حديد من م

 التحفظ علي ثالجة شيكوالتة صغيرة من اسواق جملة بالحنفية 

 التحفظ علي شمسية محل اسماك االبيض شارع الحنفية البيطاش 

 التحفظ علي ترابيزة حديد مخبز عيش دوار اول شارع الحي 

 طبلية خشب  ( ترابيزة خشب ، 3التحفظ علي )

جنيه ( مطعم ماكوالت سورية بشارع البيطاش الرئيسي عدم تطبيق اجراءات 5000تحصيل غرامة فورية قدرها )

 احترازية 

 جنيه ( مطعم بشارع البيطاش الرئيسي عدم تطبيق اجراءات احترازية  5000تحصيل غرامة فورية قدرها ) 

 جنيه ( سوبر ماركت بشارع الحنفية عدم تطبيق االجراءات االحترازية 4000تحصيل غرامة فورية قدرها ) 

 ازالة حواجز أسمنتية من اعلي الرصيف شارع البيطاش الرئيسي 

 ازالة حواجز اسمنية شارع البيطاش الرئيسي امام المدرسة االبتدائية 

  :من الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن األتـــيكما ا أسفرت أعمال التفتيش في مجال اال

جزارة ومشويات بالبيطاش ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق , عدم التخلص من المخلفات في األماكن 

  2003لسنة  12المخصصة لها ( انذار مخالفات لقانون رقم 

من المخلفات في األماكن المخصصة لها , سوء بيئة عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق , عدم التخلص  )اسماك 

  2003لسنة  12العمل ( انذار مخالفات لقانون رقم 
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محل عطارة ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق , عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها , مدخنة 

  2003لسنة  12نذار مخالفات لقانون رقم ( مخالفة لإلشتراطات 

تريا )عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها ( انذار كافي

  2003لسنة  12مخالفات لقانون رقم 

احد فروع سلسلة سوبر ماركت شهير )عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق , عدم التخلص من المخلفات في األماكن 

 )المخصصة لها

سوبر ماركت )عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق ، عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها 

  2003لسنة  12( انذار مخالفات لقانون رقم 

عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها ( انذار  , عدم تأمين ضد مخاطر الحريق (سوبر ماركت 

  2003لسنة  12مخالفات لقانون رقم 

انذار مخالفات لقانون رقم  )عدم التخلص من المخلفات الصلبة,عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق  (سوبر ماركت 

  2003لسنة  12

 ,طر الحريق, سوء بيئة العمل مؤسسة لألجهزة المنزلية ) عدم تامين بيئة العمل ضد مخا

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

 ) عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها(كافيه

 )عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها (مطعم فول وفالفل 

 (من المخلفات في األماكن المخصصة لهاكافيه )عدم التخلص 

 ) سوء بيئة العمل , عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها(مطعم أسماك 

 )محل مشويات ) سوء بيئة العمل , عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها

 )األماكن المخصصة لهامحل مأكوالت سورية ) سوء بيئة العمل , عدم التخلص من المخلفات في 

 (محل اسواق جملة) سوء بيئة العمل ,عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها

 ) محل سندوتشات ) بيئة العمل , عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها

 ,محل اسماك )سوء بيئة العمل 

 ) عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها

 -: وبلغ إجمالي المحاضر المحررة

 ( محضر شئون بيئة  18اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محاضر9اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )

( محضر شهادة صحية + محضر اشتراطات  1اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

 ( عينة سوبر ماركت 3صحية + سحب عدد )

( محضر عدم حمل شهادة صحية 2( محضر اعالن +)1اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد )

 . ( محاضر3باجمالي )

 ( إنذار 9ذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )اجمالي االن

 ( محاضر 4اجمالي المحاضر المحررة من قبل شركة الصرف الصحي " ادارة التحصيل الصناعي " عدد )

 جنية ( غرامة فورية عدم تطبيق اجراءات احترازية  14000اجمالي المبالغ المحصلة )
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ت لمتابعة تطبيق اإلجراءا  حملة مكبرةب رئيس حى العجمىقام السيد االستاذ السيد موسي    2/3/2022يوم 

إلشتراطات اإلحترازية وإزالة اإلشغاالت والتعديات من شوارع الحى ومتابعة إلتزام المنشآت والمحال التجارية با

 . ومعايير السالمة والصحة المهنيةالبيئية 

جاءت الحملة بمشاركة السيد سكرتير عام الحي وجميع االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال الطريق، المتابعة 

  (الميدانية ،رخص المحالت ، الرصد البيئي، وحدة اإلزالة و وحدة التدخل السريع بالحي

لطب البيطري، ، واألمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع وباالشتراك مع أدارة العجمي الطبية وادارة ا

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

 . المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن غلق وتشميع المحالت األتـــية

نت بدون الفتة الشارع غلق وتشميع محل لبيع الرمل واالسم

 الجديد بعد مدخل شارع الطيار 

غلق وتشميع محل للرخام والجرانيت شارع القاعدة المتفرع 

 من الشارع الجديد 

 غلق وتشميع محمصة بشارع القاعدة من البيطاش الرئيسي 

غلق وتشميع محل فراخ بشارع القاعدة المتفرع من شارع 

 البيطاش الرئيسي 

غلق وتشميع محل عصير بشارع عين شمس من البيطاش 

 الرئيسي 

غلق وتشميع محل فراخ شارع عين شمس من البيطاش 

 الرئيسي " تحرير محضر اتالف رصيف 

 غلق وتشميع محل خضروات وفاكهة بشارع عين شمس 

 غلق وتشميع محل خضار وفاكهة بدون اسم ناصية اول شارع عين شمس من البيطاش الرئيسي 

  " غلق وتشميع محل اسماك بشارع عين شمس " تحرير محضر اتالف اسفلت

  " غلق وتشميع مطعم بشارع عين شمس " تحرير محضر اتالف اسفلت

  " غلق وتشميع محل للطيور شارع عين شمس من البيطاش " تحرير محضر اتالف اسفلت

  " تحرير محضر اتالف اسفلتغلق وتشميع محل اسماك بدون اسم بجوار محل الفالح للطيور " 

 -: وتم التحفظ على اإلشغاالت األتية

 ى رئيس حى العجمى سالسيد مو /انجازات السيد االستاذ 
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 التحفظ علي الفتة خشبية من الشارع الجديد 

 لوح رخام من أعلي الرصيف امام ورشة الرخام بالشارع الجديد  (11)التحفظ علي 

 ( ستاند حديد من امام ورشة الرخام بالشارع الجديد 2التحفظ علي )

 ( طبلية خشب وعدد من أقفاص الفاكهة الفارغة من محل خضروات شارع القاعدة 3التحفظ علي )

 مدرج خشبي وطبلية خشب من امام محل عطارة بشارع القاعدة  (2)التحفظ علي 

 شمسية كبيرة بائع متجول بجوار مدرسة البيطاش االبتدائية  (2)التحفظ علي 

 ( قفص دواجن بالستيك 3التحفظ علي قفص دواجن حديدي ، )

 التحفظ علي ستاند حديدي من فرن بدون اسم شارع عين شمس 

( حامل خشبي من محل خضروات وفاكهة بشارع 2التحفظ علي ترابيزة خشب ، عدد من االقفاص البالستيك و)

 عين شمس 

 ( باب كوكاكوال من سوبر ماركت بشارع عين شمس 2التحفظ علي ثالجة مياه غازية و)

 تحفظ علي ثالجة طولية فيروز من محل عصير شارع عين شمس ال

 ( ترابيزة خشب من امام محل الفالح للطيور 2التحفظ علي شمسية كبيرة و)

 التحفظ على ميزان حديد محل طيور الفالح شارع عين شمس 

 -: كما تم إزالة اإلشغاالت االتية

 ازالة تندة حديد محل للطيور 

ية بالشارع الجديد امام الورشة الحديثة ازالة رمبات خرسان

 إلعمال الريداتير 

تم ازالة حواجز خشبية وكاوتش من امام مخبز جابر رشوان 

 شارع عين شمس 

جنيه ( من محل مأكوالت  5000تحصيل غرامة فورية قدرها )

 سورية بشارع البيطاش الرئيسى 

كما ما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي 

  :ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن األتـــي

سوبر ماركت بشارع القاعدة .تقرير حماية مدنية ، عدم التخلص 

  2003لسنة  12من المخلفات الصلبة في االماكن المخصصة انذار مخالفات لقانون رقم 

لفات في األماكن فرن مخبوزات تقرير حماية مدنية ، عدم تقديم شهادات صحية ، عدم التخلص من المخ

 بيئة العمل  -سوء المخصصة لها 

 تقرير حماية مدنية  ..جزارة 

تقرير حماية مدنية .عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها ، سوء بيئة العمل ..انذار  ..مطعم 

  2003لسنة  12مخالفات لقانون رقم 

 لفات سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخ ..محل اسماك 

  2003لسنة  12سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات انذار مخالفات لقانون رقم  .. محل تجهيز طعام

 محل خضروات ام النور .. سوء بيئة العمل ، عدم التخلص من المخلفات 

 سوء بيئة العمل  ..محل عصائر 

 عدم التخلص من المخلفات 

 وجود مخالفات ولم تسفر حملة التفتيش الصيدلي عن

 ( محضر شئون بيئة  7اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محاضر4اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )

 ة ( عين2( محضر + سحب عدد ) 2اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

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

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

 . ( محاضر5( محضر استخدام مطبوعات باجمالي )1)

 ( إنذار 4العمل )اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب 

 جنية ( غرامة فورية  5000اجمالي المبالغ المحصلة )
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حملة مكبرة لمتابعة تطبيق االجراءات رئيس الحى بعمل السيد االستاذ / السيد موسى قام  14/3/2022يوم 

وإزالة اإلشغاالت  االحترازية وإزالة اإلشغاالت ومراجعة اإلشتراطات البيئية ومعايير السالمة المهنية وسالمة الغذاء

 . من شوارع الحى وتم المرور علي المحالت التجارية ومحال تجهيز الطعام والمخابز والصيدليات

رئيس حى العجمى والسيد سكرتير عام الحي ومشاركة جميع االدارات  السيد موسى جاءت الحملة برئاسة االستاذ 

شئون البيئة ، الرصد البيئى ،وحدة اإلزالة، وحدة التدخل السريع  التنفيذية بالحي )اشغال الطريق ، المتابعة الميدانية،

  (بالحي

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

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

 . المستهلك

 :وقد أسفرت الحملة عـــن األتـــي

 ( حاجز بطريق اسكندرية مطروح ناصية شارع الحديد والصلب 2التحفظ علي عدد )

 مدرج حديد محل عطارة  (1التحفظ علي عدد )

 ( ترابيزة حديد مخبز وحلواني2التحفظ علي عدد )

 ( ميزان متنوع بائعين متجولين 4التحفظ علي عدد )

 ( ترابيزة خشب من سوبر ماركت 2التحفظ علي عدد )

 ( ستاند شيبسي من سوبر ماركت 1التحفظ علي عدد )

 ( ستاند صغير حديد مخبوزات 1التحفظ علي عدد )

 ( شوكة محل بدون اسم 2( مساحة + )3( مكنسة + عدد )2التحفظ علي عدد ) 

 . لمرور علي مخبز وحلواني بشارع الحديد والصلب .. ادارة بدون رخصة وتم إتخاذ اإلجراءات القانونيةا

 . المرور علي مطعم تيك اواي بشارع الحديد والصلب .. ادارة بدون رخصة وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية

ا بشارع الحديد والصلب المتفرع من جنية ( اجراءات احترازية من كافيتري 4000تحصيل غرامة فورية قدرها )

  .اسكندرية مطروح 

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

عدم عدم تقديم  –عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق  )سلسلة اسواق شهيرة بطريق اسكندرية مطروح الدرايسة

عدم تقديم  –عدم تقديم شهادات تدريب لجنة السالمة والصحة المهنية  -عدم تقديم شهادة صحية  –خطة الطوارئ 

 ( رخصة المصعد وعقد الصيانة _ عدم وجود سجل بيئي

عدم تقديم خطة  –أمين ضد مخاطر الكهرباء عدم ت –محل بيع بالجملة شهير ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق 

 )عدم وجود سجل بيئي -عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها  -عدم تأمين بيئة العمل  –الطوارئ 

 )عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها -محل جزارة ) عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق 

 ) عدم تقديم شهادات صحية -تأمين بيئة العمل ضد الحريق محل لبيع األخشاب ) عدم 

عدم  -عدم تقديم خطة الطوارئ  -عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق  -ماركت شهير )عدم تقديم شهادات صحية 

 ) وجود سجل بيئي

عدم تأمين بيئة العمل  -عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق  -عدم وجود شهادة صحية (فرع أسواق شهيرة 

عدم  -عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها  -عدم تقديم الكشف الطبي  –ضد مخاطر الكهرباء 

 )وجود سجل بيئي

عدم تامين  -عدم وجود شهادة صحية  -عدم تأمين ضد مخاطر الحريق  ( مخبز وحلواني امام نقطة فوزى معاذ

 )عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها  -سوء بيئة العمل  -بيئة العمل ضد مخاطر الكهرباء 

عدم  -عدم تأمين بيئة العمل ضد الحريق  -سوبر ماركت بطريق إسكندرية مطروح ) عدم تقديم شهادات صحية 

 )لص من المخلفات الصلبةالتخ

عدم التخلص  -سوء بيئة العمل  -عدم تامين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق  -مخبز ) عدم وجود شهادة صحية 

 (من المخلفات في األماكن المخصصة لها 

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

  ) األماكن المخصصة لها

 )جزارة ومشويات ) عدم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها 

  : كما اسفرت حملة التفتيش الصيدلي علي االتي

 )صيدلية بالبيطاش ) تحرير محضر جنحة تغيب المدير

  )تحرير محضر جنحة تغيب المدير ، والفتة ( صيدلية بطريق إسكندرية مطروح

 )صيدلية بالهانوفيل )تحرير محضر جنحة تغيب المدير ، والفتة



9 
 

 (صيدلية بطريق إسكندرية مطروح الهانوفيل ) تحرير محضر جنحة تغيب المدير , الفتة 

 .محاضر  ( 4)اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي 

 ( محضر شئون بيئة  10اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد )

  . ( محاضر10اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد )

( عينة من أسواق 2( محضر + سحب عدد ) 1اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور ) 

 )يرة ) قمر الدين وجوز هندشه

( محضر عدم حمل شهادة صحية 3( محضر اعالن +)2اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين عدد )

 . ( محاضر5باجمالي )

 ( إنذار 5اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل )

 . احترازيةجنية ( غرامة فورية اجراءات  4000اجمالي المبالغ المحصلة ) 

 

 

رئيس حى العجمى بالمتابعة الميدانية ألعمال كسح تجمعات مياه  السيد موسى األستاذالسيد قام  23/3/2022يوم 

 . األمطار بطريق إسكندرية مطروح لحين االنتهاء منها لتسهيل حركة المارة والسيارات

وتم نشر الميدانيين في جميع النقاط الحرجة بنطاق الحى مع رفع 

 . تقرير عن حالة الشوارع من تجمعات مياه األمطار

جاء ذلك في وجود السيد سكرتير عام الحى والسيد مدير المتابعة 

الميدانية ومفتشي المتابعة والسيد مدير األزمات والكوراث بمصاحبة 

 .الحملة الميكانيكية

كما قام قطاع الدخيلة بمتابعة كسح تجمعات مياه األمطار بجوار مسجد 

 . لبترولا

وتستمر حالة الطوارئ التى أعلنها السيد رئيس الحى لحين  

  استقرار األحوال الجوية وكسح كافة التجمعات من شوارع الحى

 

رئيس حى العجمى إدارة  موسي السيدكلف األستاذ  24/3/2022يوم 

إشغال الطريق بمتابعة حالة الطريق أمام مسجد الصابرين بمنطقة أبو يوسف والذي يشهد تجمع للباعة من مساء 

 . الخميس استعدادا لسوق الجمعة

ركة هذا وقد تمركزت إدارة إشغال الطريق لمنع الباعة من تعطيل ح

 .المرور والحفاظ على السيولة المرورية بالطريق العام

 

رئيس حى العجمى السيد موسى األستاذ  كلف السيد 2022 /26/3يوم 

 . برصد ومتابعة أى بناء مخالف او بدون ترخيص

نفذ حى العجمى إزالة فورية العمال بناء مخالف لدور ثالث علوى 

الرئيسى وتم إتخاذ اإلجراءات بشارع المدينة متفرع من أبو تالت 

 . القانونية حيال المخالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXk6QVkIw7Zs79GBiZ0Yd4z48OMRKrY3m_b5weFfIj69lEWT6u4YCQlhdJ47J73MSmdGcBUsIYOr4OlJrNfl-bgGMb-G6MTtQFJAIO3MX5zJhmlD7-IG1de3i30Cv6zvuGv2Kdc-bmxDMzbgO40tY5K&__tn__=*NK-R


10 
 

 

 

 

 

 

إزالة فورية لمبانى و تعديات على أرض الدولة تعوق  6/3/2022يوم 

أعمال الخطة االستثمارية للطرق فى وجود رئيس القطاع ومفتش 

  . المتابعة ووحدة التدخل السريع

 

إزالة أى معوقات ألعمال الرصف ورفع كفاءة الوصلة بين  7/3/2022

  طريق اسكندرية مطروح وطريق أم زغيو المار بمساكن طلعت مصطفي

نفذ إزالة فورية ألكشاك مخالفة وذلك في وجود رئيس تحى العجمى يقام 

 . قطاع الهانوفيل قبلى

 

سادس بشارع إزالة فورية لشقة مخالفة دور  24/3/2022يوم 

 وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالف .متفرع من البيطاش الرئيسى ٢السماليهى 

 

ن أبو نفذ حى العجمى إزالة فورية العمال بناء مخالف لدور ثالث علوى بشارع المدينة متفرع م 26/3/2022يوم 

 . تالت الرئيسى وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالف

 

 

 

 

 

قامت إدارة اشغال الطريق بشن حملة إلزالة اإلشغاالت  5/3/2022يوم 

إستهدفت شوراع عين شمس وشهر العسل واسكندريه مطروح وشارع 

الصابرين والحديد والصلب والهانوفيل وسوق الهانوفيل وتم إيداع 

 . المضبوطات بجراج المحافظة

 

اليومية تنفيذاً واصلت إدارة إشغال الطريق حمالتها  6/3/2022يوم 

رئيس حى العجمى بإستمرار حمالت إزالة  تاذ السيد موسىلتكليفات األس

  .اإلشغاالت والتعديات علي حرم الطريق العام بنطاق الحى

وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحى قامت إدارة اشغال الطريق 

الدخيلة ومنطقة أبو يوسف واكتوبر وسوق الهانوفيل وتم إزالة اإلشغاالت والتعديات من حرم الطريق بحملة بقطاع 

 .العام وتم إيداع المضبوطات جراج المحافظة

 

 انجازات االدارة الهندسية بحى العجمى 

 بحى العجمى  ادارة اشغال طريقانجازات 
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قامت إدارة اشغال الطريق في وجود مدير اإلدارة  10/3/2022يوم 

ومعاون اول االدارة بشن حملة الزالة اإلشغاالت ومكافحة ظاهرة 

اش األرصفة التى تعوق حركة المارة والسيارات إستهدفت شوراع إفتر

البيطاش وشارع رضوان والهانوفيل وسوق الهانوفيل والحديد والصلب 

 . وتم إيداع المضبوطات بجراج المحافظة

 

 

حواجز خرسانية  بازالةإدارة إشغال الطريق  قامت 11/3/2022يوم 

تعوق حركة المارة والسيارات أمام محطة بنزين البيطاش تنفيذاً 

 .رئيس حى العجمىالسيد موسى لتكليفات األستاذ 

 

صلب قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة إلزالة اإلشغاالت من شوراع الهانوفيل والحديد وال 14/3/2022يوم 

 . فينت بجراج المحافظة واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالواسكندريه مطروح وتم إيداع االشغاال ٢١وك

 

 .إدارة إشغال الطريق تقوم بحملة إلزالة ازاله الحواجز من الطريق العام بنطاق الحى 15/3/2022

وسوق  قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة إلزالة اإلشغاالت استهدفت شارع العوضي والبيطاش والهانوفيلكما -

  الهانوفيل وتم إيداع المضبوطات جراج المحافظة

 

طاش قامت إدارة إشغال الطريق بحملة إلزالة اإلشغاالت من شوارع ناجي بالدخيلة وشارع البي 18/3/2022يوم 

 وتم إيداع االشغاالت بجراج المحافظة ٢١وشهر العسل وطريق إسكندرية مطروح والكيلو 

  .لضمان عدم عودة الباعة الجائلين العاقة حركة المارة والسياراتكماتم متابعة حالة سوق الهانوفيل 

 

مرورية تمركزت إدارة إشغال الطريق لمنع الباعة من تعطيل حركة المرور والحفاظ على السيولة ال24/3/2022يوم 

  .بالطريق العام

 

 

 

 

 

 

الكهرباء جهودها تحت إشراف السيد واصلت إدارة   5/3/2022يوم 

 -: سكرتير عام الحى وقامت باألعمال األتية

استكمال االعمال بمفتاح ديسيلكا بشارع رضوان وتوفير قاطع ثالثى 

 وتركيبة بدال من التالف 

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع النقراش بشهر العسل 

 الحنفية بالبيطاشوشارع مسجد الغرباوي المتفرع من شارع 

 اصالح عطل بالشبكة بشارع سوزان مبارك

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع ابويوسف القديم 

 ٢٢بالكيلو  ٨ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع رقم  

 . قبلى

 

 -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية  15/3/2022يوم 

 أصالح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بمساكن الصينية بالهانوفيل 

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بمنطقة عزبة عالم بحرى خلف الصفتى بالدرايسة 

 ربط شبكة مقطوعة بشارع الصحافة المتفرع من شارع خير هللا 

 بحى العجمى  ادارة الكهرباءانجازات 
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 لخاوىتثبيت كشاف أيل للسقوط بشارع صابر الط

ربط شبكة مقطوعة بنهاية شارع برج العائلة وانارة الكشافات امام 

 مبنى التأمينات

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع مسجد الطيار 

إصالح عطل بالشبكة بشارع الزهور بمنطقة ابويوسف بحرى وانارة 

 الجزء المطفأ

  ١تركيب خلية كهروضؤية بمفتاح حلمى السوهاجى 

بنهاية شارع  ٢تركيب عداد اليكتروني ذات التايمر بمفتاح السوهاجي 

 ٢٢الصفا بالكيلو 

 ربط شبكة هوائية مقطوعة بشارع الروضة الخضراء بابويوسف 

 ٢٦ربط برشمانات كشافات االنارة بشارع سوزى الند بالكيلو 

 المتفرع من نادى الجمارك بالهانوفيلصيانة كشافات االنارة العامة بشارع الهدايا امام ارض رشاد عثمان 

 اصالح عطل بالكابالت بشارع ناجى

فور ورود بالغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود حادث تصادم سيارة بعامود انارة ديكورى بالجزيرة الوسطى 

المرور وقسم امام برج العائلة بالبيطاش طريق االسكندرية مطروح تم التوجة لمحل البالغ فى وجود عمليات ادارة 

شرطة الدخيلة وتم التحفظ على السيارة بقسم شرطة الدخيلة واتخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المتسبب باتالف 

 . المال العام

 

  -: قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى 16/3/2022يوم 

 رفع كفاءة االنارة العامة بنهاية شارع عبدالفتاح الطلخاوى 

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع الجمعية ونقطة شرطة الهانوفيل 

 رفع شبكة مقطوعة بشارع الصحافة المتفرع من شارع خير هللا 

 اصالح عطل بلوحة التحكم بمفتاح الدواجن بالبيطاش 

 المتفرع من شارع البيطاش واصالح عطل بالشبكة بشارع الزهور

 بحرى وصيانة كشافات االنارة العامة ٢٦رفع كفاءة االنارة العامة بشارع مسجد عباد الرحمن بالكيلو 

 ٨ربط برشمانات كشافات االنارة العامة خلف شركة التجارة الخارجية بالبوابة 

 رفع شبكة مقطوعة بشارع مستشفى العجمى العام 

رة العامة بشارع متفرع من نادى الجمارك صيانة كشافات االنا

 بالهانوفيل 

 ربط برشمانات كشافات االنارة باحد تفرعات شارع الفردى 

اصالح فازة بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بشارع 

 ٢٦سوزى الند بالكيلو 

 .٧ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بمساكن الصينية بلوك

 

 

قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية تحت إشراف  22/3/2022يوم 

 -: السيد سكرتير عام الحى

تامين وعزل الكابالت وتركيب ابواب العمدة االنارة العامة بشوارع 

 قصر القويرى واألصدقاء وزهراء الهانوفيل 

 ورفع كفاءة االنارة العامة بالشوارع المذكورة

 رفع كفاءة االنارة العامة بمنطقة الدخيلة الجبل 

 اصالح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة العامة بمنطقة خلف مطعم شعبان لالسماك ومسجد ناجى 

 صيانة كشافات االنارة العامة بمساكن الحديد والصلب نهاية شارع فضة 

 شمس بالبيطاش ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع عين 

 . رفع كفاءة االنارة العامة بمنطقة المكس خلف مطعم شعبان لالسماك

كشاف صوديوم بالتنسيق مع النائب رزق راغب ضيف هللا عضو مجلس النواب والذى قام بتوفير  ١١تركيب عدد 

ر التعاون بين الحى والساده بعض قطع الغيار المطلوبة إلنارة الكشافات التى تم تركيبها بمقابر أم زغيو وذلك فى اطا

 . النواب وتنفيذا لتوصيات اللجنة الفنية المشكلة بقرار السيد اللواء محافظ اإلسكندرية
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واطنين واصلت إدارة الكهرباء جهودها لرفع كفاءة شبكة اإلنارة العامة واإلستجابة لشكاوى الم 26/3/2022يوم 

 -: باألعمال األتيةوذلك تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى وقامت 

 ربط شبكة مقطوعة بشارع مسجد محمد موسى وربط برشمانات كشافات االنارة العامة 

 ربط شبكة هوائية مقطوعة بشارع ريدنبكس بابويوسف 

ربط برشمانات كشافات االنارة العامة بشارع فيال مصطفى فهمى 

 بالبيطاش

حكم المغذية إصالح عطل بالكابالت االرضية المغذية للوحة الت

لكشافات االنارة العامة بشارع عطا هللا العوامي وشارع الزبير بن 

 العوام وتفرعات شارع محمد موسى بالهانوفيل

متر بشارع الروضة الخضراء ٧٠مد شبكة هوائية بطول 

 بابويوسف 

 ربط شبكة مقطوعة بشارع ورشة البالط بالهانوفيل

 عية االقصر بالدخيلةربط برشمانات كشافات االنارة بشارع جم

رفع كفاءة االنارة العامة بمنطقة الدخيلة الجبلية والشمعدان 

 . وتفرعاتها

 

 -: قامت إدارة الكهرباء تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى باألعمال األتية   2022 /28/3

اللجنة الفنية المشكلة وتوصيات ٢٠٢١لسنة ١٠٢تنفيذا لقرار السيد اللواء الوزير محافظ اإلسكندرية رقم 

متر وتركيب ثالثة كشافات النارة جبانة الهانوفيل وذلك بالتنسيق مع مسئولى ٩٠للجبانات تم مد شبكة هوائية بطول 

مكاتب النائب رزق راغب ضيف هللا و النائب حسين العجاري وتم توفير بعض قطع الغيار إلنارة الجبانات بنطاق حى 

 ق المستمر لخدمة سكان العجمىالعجمي وذلك في اطار التنسي

 متر وانارة محيط كنيسة بيت السالم بنهاية شارع الروضة الخضراء بابويوسف٤٠مد شبكة هوائية بطول 

 صيانة كشافات االنارة العامة بشوارع عين شمس ومسجد الغفران ومعلمين بيانكى بالبيطاش

  اصالح عطل بالشبكة بشارع مسجد السالم بنهاية شارع خيرهللا

 رفع كفاءة االنارة العامة بشارع مسجد تبارك بابويوسف 

تنزيل عامود ديكورى يمثل خطورة على المارة وتم التنسيق مع المشروعات والورش الرسال مقاول االعمدة غدا 

 . لرفع االعمدة التى تمثل خطورة
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قامت إدارة األزمات والكوراث بالتعامل مع  23/3/2022يوم  

تجمعات مياه األمطار أمام تاكى وبوابة الميناء وبإمتداد سور 

 . شركة الحديد والصلب

كما تمركزت المعدات بمثلث الشركات بوادى القمر للتعامل 

 . الفورى مع أى تجمع منعا لتعطيل حركة المرور

القطاعات ومفتشي المتابعة وإدارت وذلك بمشاركة رؤساء 

 . الرصد البيئى والطرق

هذا وتستمر حالة الطوارئ واإلنتشار الميدانى بجميع  

قطاعات الحى حتى إستقرار األحوال الجوية واالنتهاء 

 . من كسح جميع التجمعات

 

التعامل مع  لمياه المطر وتمواصلت الحملة الميكانيكية تمركزها بالنقاط الحرجة التى تشهد تجمعات  24/3/2022يوم 

 . بعض التجمعات بشارع إسكندرية مطروح بقطاع البيطاش

 .وتستمر حالة الطوارئ لحين إستقرار األحوال الجوية واالنتهاء من كسح جميع التجمعات

 

 قامت اإلدارات المعنية تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى بكسح تجمعات األمطار بطريق إسكندرية مطروح

اصل طاعات البيطاش والدخيلة وأكتوبر وجارى متابعة حالة الشوارع بباقي القطاعات في ظل أمطار غزيرة توبق

 . الهطول بشكل مستمر

 

 

دارة الحدائق تواصل أعمال الصيانة الدورية أ 5/3/2022يوم 

أمام مشتل  والنظافة العامة بحديقة ميدان الشركات واالحواض

  المكس

  -: قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية 10/3/2022يوم 

 أعمال قص وتشكيل األشجار في حديقة عباس حلمي 

أعمال الري بحديقة موزع الدواجن بالبيطاش وزراعة جازانيا 

 بالحديات والجور أمام قسم شرطة الدخيلة 

 أعمال الري أمام إسكندرية للبترول و أحواض جامع البترول 

إستكمال أعمال إزالة الحشائش الغريبة ورفع كفاءة الجزيرة 

 ٢١الوسطى للذراع البحري للكيلو 

إستكمال أعمال التقليم بحديقة عباس حلمي وقص النجيل بها  

وبحديقة موزع الدواجن بالبيطاش وأعمال تعقيل وإنتاج 

 . بالمكسبالمشتل 

 

  -: قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية 11/3/2022يوم 

قص النجيل أعمال نظافة عامة وري وتعقيل جازانيا بمشتل المكس 

باحواض الشرطة العسكرية ونظافة الجور وحول الزراعات أمام 

 إسكندرية للبترول 

 تقليم األشجار أمام شارع السالم بشهر العسل 

إزالة أشجار ميتة من أمام الوحدة الصحية بجوار النموذجية 

 بحى العجمى  وحدة التدخل السريع انجازات 

 بحى العجمى  ادارة الحدائقانجازات 



15 
 

 بالهانوفيل 

 . تقليم األشجار أمام قصر القويري بالهانوفيل الرئيسي

 

 -: قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى 15/3/2022يوم 

 عمل الحديات وزراعة جازانيا بحديقة عباس حلمي 

 نظافة حديات اللوجيستي 

 . إزالة الحشائش الغريبة بحديقة موزع الدواجن وحديقة المقابر بالبيطاش

 

سكس هيب 30أمام الهايبر وزراعة  8قامت إدارة الحدائق بأعمال زراعة أحواض حديقة البوابة  18/3/2022يوم 

 مارجريتا15بتسبورم ،  20ايفوربيا,  15جازانيا, 100اكاسيا,  3و 

 . اشجار ميتة قبل البيطاش الرئيسي 3تم إزالة  كما

 

واصلت إدارة الحدائق جهودها تحت إشراف  27/3/2022يوم 

 -:السيد سكرتير عام الحى وقامت باألعمال األتية

 إستكمال إستالم زراعات الخطة االستثمارية

نظافة تحت األسيجة وقص وتشكيل األشجار والري بميدان 

 الشركات

 والحديات أمام إسكندرية للبترولنظافة الجور 

النظافة العامة وتفصيص جازانيا بالحديات باالحواض بالجزيرة 

 الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة

 . أمام الهايبر بالبيطاش ٨نظافة عامة بحديقة البوابة  

 

 

 

 

 

 

لة لمكافحة الباعوض والحشرات الطائرة والحشرات الزاحفة الناققامت إدارة التطهير بحملة  12/2/2022يوم 

 -: لألمراض فى المناطق التالية

 -: حملة بمنطقة البيطاش بحرى وإستهدفت

 شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه

 شارع البيطاش الجديد

 شهر العسل وجميع الشوارع المتفرعة منه على الجانبين

 بيانكىمنطقة 

 شارع إسماعيل الطلخاوى

 شارع البستان

 شارع عبد الفتاح الطلخاوى

 المنطقة السكنية خلف مول عجمى ستار

 شارع مرور العجمى

 المنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى 

 رش وتطهير مبنى إدارة الشواطئ ومخازنها

 المنطقة المحيطة به مكتب قطاع البيطاش_

 ديوان عام الحى بالكامل والمنطقة المحيطة به رش وتطهير مبنى

 رش وتطهير المنطقة المحيطة بمركز توزيع كهرباء الدواجن

 . والمنطقة المحيطة بمسجد الطيار

 بحى العجمى  ادارة التطهيرانجازات 
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الرقابة والرصد البيئى بالتعاون مع قام السيد معاون رئيس الحى للنظافة والتجميل ومدير إدارة  18/3/2022يوم 

السيد مدير إدارة الطرق بشن حملة نظافة مكثفة بمنطقة البيطاش وتم رفع الحواجز الخرسانية والطوب واطارات 

السيارات من الطريق العام والتى تعيق حركة سير السيارات والمواطنين وتم التحفظ على ناتج اعمال الفرز في عدد 

 . حد من ظاهرة النباشين حفاظا على البيئة وصحة المواطنينمن نقاط التجميع لل

 

 .٢١قام قطاع أكتوبر بمتابعة أعمال النظافة أسفل كوبرى الكيلو 19/3/2022يوم 

 وتمت متابعة أعمال النظافة بقطاع الدخيلة أثناء رفع التجمعات وتفريغ الحاويات

 .كرير وشارع السنترالوقام قطاع أبو تالت بمتابعة أعمال النظافه بمنكقة 

 

 

 

 

 

متابعة تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه مفقود بشارع الخطيب المتفرع من طريق  6/3/2022يوم 

اسكندرية مطروح أمام محل العمده للتنجيد بواسطة قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي وذلك بعد الرصد 

 واالبالغ

 

فرعة صرف صحي بعد الحصول على التصاريح القانونية  ٢متابعة تنفيذ أعمال إحالل وتجديد عدد  11/3/2022يوم 

 بشارع عبدالعزيز الفقي المتفرع من اسكندرية مطروح ابو يوسف قبلي من قبل شركة الصرف الصحي

 متابعة تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه مفقود بشارع متفرع من شارع نادي الجمارك أمام المنتجع 

تركيب غطاء لشنيشه مطر غطاؤها مفقود بشارع الهانوفيل الرئيسي ناصيه شارع عبد المنعم جابر بواسطة قسم 

 . الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي

  

إحالل وتجديد خط الصرف الصحي بشارع عبد العزيز الفقي المتفرع من اسكندرية متابعة أعمال  27/3/2022يوم 

فرعات صرف صحي وقد تم مد وانزال الفرعة االولى ومازالت األعمال مستمرة  ٣مطروح ابو يوسف قبلي بعدد 

 بواسطة شركة الصرف الصحي وجاري المتابعة

المتفرع من اسكندرية مطروح ابو يوسف  ٢الدلتا متابعة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بشارع عمارات 

 قبلي بواسطة كباش وعمال منطقة العجمي للصرف

متابعة تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه مفقود أمام مدرسة إبو يوسف الخاصة من قبل إدارة ترميمات 

 منطقة العجمي للصرف الصحي وجاري المتابعة

 

 

 

 

 

 

 بحى العجمى  ادارة النظافة والرصد البيئىانجازات 

 حى العجمى فى الصرف الصحىانجازات 
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قام قطاع الهانوفيل قبلي بمتابعة أعمال قطع وتجريف مدخل مساكن طلعت مصطفى تمهيدا لعملية  2/3/2022يوم 

 االسفلت من المدخل حتى طريق ام زغيو بواسطة مديرية الطرق 

ة االبتدائية كما قام قطاع البيطاش بمتابعة أعمال إعادة الشيئ ألصله بشارع البيطاش الرئيسي أمام المدرس 

  .وشارع البرنسيسة

 

قطاع الدخيلة يتابع أعمال إعادة الشيئ ألصله بشارع ناجى أمام البان السقعان من قبل مديرية  3/3/2022يوم 

 الطرق

متابعة إستكمال األعمال التمهيدية إلعادة الشيء ألصله بمسار حفر بخندق غاز بشارع المهدي  6/3/2022يوم 

 االصدقاء بالهانوفيل غرب بواسطه مديرية الطرق بحضور رئيس قطاع الهانوفيل بحريالمتفرع من شارع 

متابعة إعادة الشئ ألصله بشارع إسكندرية مطروح أمام ستاد حرس الحدود من قبل مديرية الطرق  8/3/2022يوم 

 نتيجة اصالح ماسورة مياة

عن اعمال حفر لمرفق المياه باول شارع الهانوفيل متابعة وضع طبقة أساس )سن( تمهيداً إلعادة الشيء ألصله ناتج 

 . الرئيسي أمام محل خروب كليه الطب وأمام محل ألبان جادو بواسطة مديرية الطرق

متابعة وضع طبقة أساس )سن( بمسار حفر خندق تليفونات بشارع الهانوفيل الرئيسي قبل مدخل شارع ورشة 

 . مديرية الطرقالبالط تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بواسطة 

متابعة وضع طبقة أساس )سن( تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بشارع ناتالي بالدرايسه قبلي بمسار حفر بخندق 

 . كهرباء بواسطة مديرية الطرق

متابعة أعمال القطع والتمهيد بشارع مسجد رضوان المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسي بواسطة مديرية الطرق 

 االستثمارية للرصف ضمن أعمال الخطه

متابعة وضع طبقة أساس )سن( تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بمسار حفر بخندق كهرباء بشارع اللواء محمود أبو 

 . شادي المتفرع من شارع الحديد والصلب بالهانوفيل غرب بواسطه مديرية الطرق

 

متابعة األعمال التمهيدية بوضع طبقة أساس )سن( بمسار حفريات مياه بطريق إسكندرية مطروح  11/3/2022يوم 

 بحري أمام كافتيريا طرمان وكذا بعد مدخل شارع هيبه سعيد تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بواسطه مديرية الطرق 

بشارع هيبه سعيد المتفرع متابعة األعمال التمهيدية بوضع طبقة أساس )سن( بمسار حفر بخندق تليفونات  

من طريق اسكندريه مطروح بحري تمهيدا إلعادة الشيء 

 ألصله بواسطة مديرية الطرق

 

إدارة المتابعة الميدانية تواصل متابعة أعمال  13/3/2022يوم 

تطوير شارع جمعية أبو يوسف بمنطقة أبو يوسف بحري وجاري 

ألساس)سن( العمل بتسويه وتمهيد الشارع تمهيداً لوضع طبقة ا

وذالك استعداداً لرصفه ضمن مشروعات الخطة االستثمارية 

 ألعمال الرصف والمنفذة من قبل مديرية الطرق ٢٠٢٢_٢٠٢١

 

قطاع الهانوفيل قبلى يتابع أعمال التطوير بالطريق الرابط بين كما قام 

طريق ام زغيو وشارع إسكندرية مطروح مرورا بمساكن طلعت مصطفي 

 رئيس حى العجمى السيد موسى األستاذ تنفيذاً لتكليفات

 بحى العجمى  ادارة الطرقانجازات 
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متابعة األعمال التمهيدية بوضع طبقة أساس )سن( تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بحفر العمال  15/3/2022يوم 

 مرفق المياه بشارع الهانوفيل الرئيسي بواسطة مديرية الطرق وجارى والمتابعة

التطوير الجارية بشارع جمعية ابو يوسف المتفرع من متابعة أعمال وضع طبقة األساس)سن( وذالك ضمن أعمال 

ألعمال الرصف والمنفذة  ٢٠٢٢_٢٠٢١اسكندرية مطروح ابو يوسف بحري ضمن مشروعات الخطة االستثمارية 

 من قبل مديرية الطرق وجاري المتابعة

ر الكهرباء متابعة أعمال اعادة الشيء ألصلة لالسفلت شارع البرنسيسة من قبل مديرية الطرق وذلك لحف 

 لتوفير خط بديل لبيارات الصرف الصحي في وجود مفتش المتابعة

 

متابعة وضع طبقة أساس )سن( تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بمسار حفر مياه بطريق إسكندرية  17/3/2022يوم 

 مطروح بحري أمام معرض العباسي موتورز بالبيطاش بواسطة مديرية الطرق وجار العمل والمتابعة

متابعة أعمال وضع طبقة األساس )سن( تمهيداً إلعادة الشيء الصله بمسار حفر كهرباء بطريق إسكندرية 

 مطروح قبلي أمام أمام فيال أمير وقبل جزارة فلفل من قبل مديرية الطرق وجاري المتابعة

روح بحري بجوار متابعة وضع طبقة أساس بمسار حفر مياه باول شارع الحداد المتفرع من طريق اسكندرية مط

 دايو تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بواسطة مديرية الطرق وجار العمل والمتابعة

متابعة وضع طبقة أساس )سن( بمسار حفر كهرباء بطريق اسكندريه مطروح بحري بعد مدخل شارع  

 . التأمين تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بواسطة مديرية الطرق وجار العمل والمتابعة

 

متابعة وضع طبقة أساس تمهيدا إلعادة الشيء ألصله بحفر اصالح ماسورة مياه بطريق اسكندريه  20/3/2022يوم 

 مطروح أمام األمن المركزي بالدخيله بواسطة مديرية الطرق وذلك بحضور رئيس قطاع الدخيلة

 متابعة اعمال زرع شنايش بشارع رضوان من قبل مديرية الطرق

تمهيد وتسوية شارع مسجد الفردوس ابويوسف قبلي بعد ردم الهبوط األرضي الكائن بالشارع متابعة أعمال 

 . بمعدات وعمال الحي وقسم ثاني الطرق وتم نهو األعمال

 

متابعة أعمال ترميم شارع الرضوان بالهانوفيل بواسطة مديرية الطرق تمهيدا لوضع طبقة أسفلت  22/3/2022يوم 

 التأهيلسطحية ضمن اعمال أعاده 

متابعة تركيب بلدورات الرصيف بشارع جمعية أبو يوسف ضمن الخطة االستثمارية للطرق من قبل مديرية الطرق 

 . فى حضور مفتش المتابعة الميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجازات قطاع المياة
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 متابعة اصالح خط مياة شارع محمد الصعيدي الدخيلة قبلى 15/3/2022يوم 

 . متابعة إصالح خط مياة شارع الصعايدة الدخيلة قبلى 

 

 مللى بواسطة مرفق مياه العجمى  ٧٠٠قطاع الدخيلة يتابع أعمال إصالح خط مياه  18/3/2022يوم 

 . وجارى االن لحام مواسير خط المياه تمهيداً العاده تشغيل الخط في أسرع وقت بواسطة مرفق المياه

 

 متابعة إصالح خط مياة بأرض ميدان من قبل مرفق مياة القبارى فى وجود مفتش المتابعة  20/3/2022يوم 

متابعة االنتهاء من إصالح ماسورة مياه مكسورة بشارع مسجد الفردوس ابويوسف قبلي من قبل مرفق مياه 

 العجمي 

 

العجمي بعد االبالغ من مفتش  متابعة إصالح ماسورة مياة بشارع نقطة الساحل من قبل مرفق مياة 22/3/2022يوم 

 المتابعة

 

متابعة إصالح ماسورة المياه منتصف شارع اكتوبر الحاره الغربية وتم فتح المحبس لضخ المياه  27/3/2022يوم 

 لسكان المنطقة وجارى متابعة تمهيد الشارع

 بجوار شركة سنتافيمتابعة اصالح ماسوره مياه مكسوره بالدخيلة القبلية طريق إسكندرية مطروح بالرصيف  

متابعة إصالح ماسورة مياة من قبل مرفق مياة العجمي شارع القطعاني متفرع من شارع الحنفية  29/3/2022يوم 

 . بعد االبالغ

وقام قطاع الهانوفيل بحرى بمتابعة اصالح ماسورة مياه بشارع الهانوفيل أمام مول المحله من قبل مرفق مياه 

  .واإلبالغالعجمي بعد الرصد 

 متابعة إصالح خط مياة شارع مسجد الرضوان خلف محطة رفع المياة الدخيلة قبلى

متابعة إصالح فرعة خط صرف صحى بشارع الشمعدان أمام مسجد العظم من قبل شركة الصرف نتيجة هبوط 

 ارضى

 

 

 

 

 

 

 ( 972عدد الطلبات المقدمة  )الطلبات المقدمة للمركز التكنولوجى     -

 (929عدد الطلبات المنتهية  )                                                 

 (43عدد الطلبات الغير منتهية  )                                                

 

 انجازات المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 


