
 

 

 

 

 

 

 

 محافظة االسكندرية 

 حى العجمى 

 2022سبتمبر انجازات حى العجمى عن شهر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـداد ــــاعــ

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

  

تحت اشراف وتوجيهات السيد المستشار / السيد موسى 

 رئيس حى العجمى



 

 

 

األعمال اإلنشائية للمحطة الوسيطة لتجميع وتدوير  محافظ_اإلسكندريةتفقد اللواء/ محمد الشريف  14/9/2022يوم 

  .طن يوميا 1000آالف متر وبقدرة استيعابية  5التى تتم على مساحة المخلفات غرب اإلسكندرية و

كيلو، وذلك كإجراء مؤقت لحين  8وأصدر محافظ اإلسكندرية تعليماته باستمرار أعمال تمهيد طريق أم زغيو بطول 

قدر تكلفتها االنتهاء من دراسة أعمال تطوير البنية المتهالكة بالطريق وعلى رأسها أعمال الصرف الصحى والذى ي

  .التقديرية األولية مليار جنيه

ً إلى أن المشاكل المتواجدة بطريق أم  وأوضح المحافظ إلى أن طريق أم زغيو من الطرق الحيوية بالمحافظة، مشيرا

  .زغيو متراكمة على مدار عشرات السنين الماضية

كبات وسيارات النقل عليه، بالتنسيق مع وأضاف أنه تم البدء في أعمال التمهيد بالطريق لتيسير حركة مرور المر

  .الجهات المعنية ووفقاً لالمكانيات المتاحة

جاء ذلك بحضور األستاذ/ السيد موسي رئيس حى العجمى، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس وحدة التدخل السريع، 

 .ألجهزة التنفيذية المعنيةواألستاذ أحمد عبد المجيد مدير عام اإلدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وجميع ا

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX068bX7-6mFgEH54YnroFLA7fzfe7ggUlmHMkHb-asCkgYRtX4G_cFbzzTF1ne4sV8yoLlCcWyQ0zzpOPEZvlidCETBppjysAiziebO9Oj9-bGP6JIYfP5w_iopnD7zx8CbuuUipOAKGVg_L_lTUabwn1LzuLDx1M_hY9L3waaeIpMp5xLpI1MuqA8OhjkORPvn7vztcBfLMUGPgSHpAQa&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX068bX7-6mFgEH54YnroFLA7fzfe7ggUlmHMkHb-asCkgYRtX4G_cFbzzTF1ne4sV8yoLlCcWyQ0zzpOPEZvlidCETBppjysAiziebO9Oj9-bGP6JIYfP5w_iopnD7zx8CbuuUipOAKGVg_L_lTUabwn1LzuLDx1M_hY9L3waaeIpMp5xLpI1MuqA8OhjkORPvn7vztcBfLMUGPgSHpAQa&__tn__=*NK-y-R


 

 
 

 
 

إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بخلق فرص عمل وتعزيز جهود الدولة لتحقيق في   27/9/2022وم ي

يُعلن تدشين مبادرة  محافظ_اإلسكندريةاللواء محمد الشريف  .2030إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 

 51أيادي مصر للتسويق اإللكتروني للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة التابعة لوزارة التنمية المحلية بمشاركة 

 .عارض

قع اإللكتروني لمن يرغب في المشاركة والتسجيل على المنصة من أبناء المحافظة يمكنه التواصل من خالل المو

أو من خالل صفحة المبادرة على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك ayadymisr.com للمبادرة 

https://www.facebook.com/ayady.misr وسيتم التواصل مع المتقدمين وتقديم كامل الدعم لهم ،

ويق منتجاتهم عبر منصة أيادي مصر وإشراكهم في كافة المعارض التي يتم تنظيمها على ومساعدتهم على تس

 .مستوى المحافظة والجمهورية فضاًل عن المعارض الدولية

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHbij6ePhQeN0Z8rpco23QgMUboSgKXOp8f2pjGq1mQnP03JxhQI5x1Cw3KB-kIU2iJIvb520QJgHcy1k54eKt9V9Ndd_OW7JoFE5UfINI6a61MRhx2acGX8t27BURqih2ZsUhwScIIn6i7ZY9eT5q82igVUps3Jt_KYVS_HzDEw_JF5nS-lvP4IYrRNJS1dNzm8n1TwqFDm9ZklcV5nN-&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHbij6ePhQeN0Z8rpco23QgMUboSgKXOp8f2pjGq1mQnP03JxhQI5x1Cw3KB-kIU2iJIvb520QJgHcy1k54eKt9V9Ndd_OW7JoFE5UfINI6a61MRhx2acGX8t27BURqih2ZsUhwScIIn6i7ZY9eT5q82igVUps3Jt_KYVS_HzDEw_JF5nS-lvP4IYrRNJS1dNzm8n1TwqFDm9ZklcV5nN-&__tn__=*NK-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fayadymisr.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ibdt1XHZMQ89FLzatqzMfOUSEdsOeNt9WkWCD08yI-sW0Te202iqrZS0&h=AT2kVylTvwFC1Kka1ekkQf4EwnW9n_nQnSH3a43av0qUkUeABHvN4-Akb9ujRmqWGWgiDyQkybJu6lPjyA5QlNPdhEncpPi_bM8hnU32etedtj9VtEjM50kB2UnoxZMwBPA&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT39xDF4Ox5oQtQ5DBLReWdfdTR_IMn4PIgNdiG66uP-Mb1pA6U6Ess6-e3PWlK5_qgnt2wUAq2u3OmXph3NYilGR_Mjum-HUznOQx4CXkXzq5yEqV_0ASCBgJiOThRyRyD6ksTWdNta04bfoCV0iQjjg9vEBi2qeze_4B_lOPJSuOXkb0fXW11MMnx4QGcJeThtEyX0S-VglpkgeGfK-j5nwVI_C3CA7UOG
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fayadymisr.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ibdt1XHZMQ89FLzatqzMfOUSEdsOeNt9WkWCD08yI-sW0Te202iqrZS0&h=AT2kVylTvwFC1Kka1ekkQf4EwnW9n_nQnSH3a43av0qUkUeABHvN4-Akb9ujRmqWGWgiDyQkybJu6lPjyA5QlNPdhEncpPi_bM8hnU32etedtj9VtEjM50kB2UnoxZMwBPA&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT39xDF4Ox5oQtQ5DBLReWdfdTR_IMn4PIgNdiG66uP-Mb1pA6U6Ess6-e3PWlK5_qgnt2wUAq2u3OmXph3NYilGR_Mjum-HUznOQx4CXkXzq5yEqV_0ASCBgJiOThRyRyD6ksTWdNta04bfoCV0iQjjg9vEBi2qeze_4B_lOPJSuOXkb0fXW11MMnx4QGcJeThtEyX0S-VglpkgeGfK-j5nwVI_C3CA7UOG
https://www.facebook.com/ayady.misr/?__cft__%5b0%5d=AZWHbij6ePhQeN0Z8rpco23QgMUboSgKXOp8f2pjGq1mQnP03JxhQI5x1Cw3KB-kIU2iJIvb520QJgHcy1k54eKt9V9Ndd_OW7JoFE5UfINI6a61MRhx2acGX8t27BURqih2ZsUhwScIIn6i7ZY9eT5q82igVUps3Jt_KYVS_HzDEw_JF5nS-lvP4IYrRNJS1dNzm8n1TwqFDm9ZklcV5nN-&__tn__=kK-y-R


 

 

 

 

 

حى  حملة مسائية مكبرة إلزالة اإلشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين من شوارع 2/9/2022يوم 

 العجمى

واستهدفت الحملة طريق إسكندرية مطروح مرورا بالهانوفيل الرئيسى ثم شارع نادى الجمارك وشارع الحديد 

 والصلب والعودة لطريق إسكندرية مطروح وأنهت الحملة أعمالها بفض سوق الصابرين 

من التحفظات وغلق أربعة محالت ثم التمركز بمنطقة سوق الهانوفيل حتى الواحدة صباحا واسفرت الحملة عن العديد 

  .بسبب مخالفة إشغاالت صارخة ومغسلة سيارات

 جاءت الحملة بمشاركة االستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى

االستاذ عبدالرحمن جاد مدير المتابعة ، األستاذ مدحت أنيس مدير إشغال الطريق ، االستاذ عصام صابر رئيس وحدة 

صبحى مدير الرصد البيئى ، االستاذ احمد مرسي مدير األزمات والكوارث ، االستاذ محمد اإلزالة ، االستاذ صالح 

 . يوسف مدير الرخص

وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين ، وتستمر الحمالت العادة اإلنضباط وتسهيل حركة المارة 

 .والسيارات بنطاق الحى

 

السلع الغذائية ولضبط األسواق ورفع اإلشغاالت والتعديات علي حرم  حملة مكبرة لمتابعة توافر 3/9/2022يوم 

الطريق ومكافحة ظاهرة النباشين ورفع الحواجز التي تعوق حركة المارة والسيارات وتضمنت الحملة متابعة إلتزام 

  . المنشآت والمحال التجارية بقانون العمل واإلشتراطات البيئية ومعايير السالمة والصحة المهنية

جاءت الحملة بقيادة األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحي ومشاركة إدارات ) المتابعة ، إشغال الطريق ، الرصد 

 (البيئى ، شئون البيئة ، وحدة اإلزالة ، رخص المحالت 

 حمالت حى العجمى 



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

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

 .(الشرب، وجهاز حماية المستهلك، نهضة مصر

  :وقد اسفرت الحملة عن غلق وتشميع االتي

 غلق محل لخدمة وصيانة كهرباء السيارات اول شارع القاعدة من الشارع الجديد 

 غلق مركز بيع زيوت والفالتر اول شارع القاعدة من الشارع الجديد 

 غلق مغسلة للسيارات اول شارع القاعدة من الشارع الجديد 

 غلق مغسلة سيارات شارع القاعدة لعمل رمب خرساني واتالف الرصيف 

  . غلق كافيتريا بشارع البيطاش الرئيسي ناصية شارع العيادة القديمة

 -: تحفظ علي اإلشغاالت األتيةكما تم ال

 التحفظ علي الفتة خشبية مزدوجة اول شارع القاعدة من الشارع الجديد 

 التحفظ علي مدرج خشبي من محل خضروات وفاكهة المصطفي شارع القاعدة 

 التحفظ علي شمسية كبيرة بائع متجول امام مدرسة البيطاش الرئيسي 

 التحفظ علي ترابيزة خشب ، كرسي من بائع متجول امام مدرسة البيطاش 

 إطار سيارة تستخدم كحاجز شارع البيطاش الرئيسي  ٢التحفظ علي 

 التحفظ علي حاجز حديدي 

 التحفظ علي طبلية خشب من شارع شهر العسل 

 إطارات سيارات تستخدم كحواجز شارع عجمي أبو ديب من شهر العسل  ٤التحفظ علي 

 التحفظ علي ستاند شيبسي من سوبر ماركت بشارع شهر العسل 

 التحفظ علي شمسية ، ترابيزة حديد بائع متجول شارع النقابات 

 التحفظ علي شواية فحم من امام كافيتريا بشهر العسل 

 ات سيارات تستخدم كحواجز من شهر العسل إطار ٤التحفظ علي 

 التحفظ علي قاعدة شمسية حديد من امام محل بدون اسم شارع شهر العسل 

 جون فريزة نباشين نهاية شارع شهر العسل  ٣التحفظ علي 

 كشاف  ٢التحفظ علي موتور مغسلة سيارات داخل جراج نهاية شارع شهر العسل ، 

 ن بائع متجول شارع البيطاش الرئيسي ترابيزة خشب م ٢التحفظ علي 

كما أسفرت أعمال التفتيش في مجال االمن الصناعي ومخالفات البيئة وقانون العمل عـــن تحرير محاضر او 

  : توجيه إنذار لوجود المخالفات األتـــية

 سوء بيئة العمل

 عدم وجود تهوية كافية 

 عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق 

 تقديم شهادات صحية عدم 

 عدم تقديم خطة طوارئ 

 عدم التخلص من المخلفات في االماكن المخصصة 

 -:وبلغ إجمالي المحاضر المحررة

 محضر ٢اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي 

 محاضر شئون بيئة  ٦اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد 

  . محاضر ٨المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية عدد اجمالي 

  .محاضر ٦اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 . محاضر ٥اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

  . انذارات ٥اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل  

 



 

محضر والتحفظ  ٣٧ملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء ، تسفر عن تحرير ح 14/9/2022يوم 

 جنيه غرامات فورية  ١٢٠٠٠إشغال وتحصيل  ٩٠علي اكثر من 

محافظ اإلسكندرية بمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء والتفتيش  محمد_الشريففي إطار تكليفات اللواء 

 .علي المحال والمنشآت العامة لمتابعة اإللتزام باإلشتراطات البيئية ومعايير السالمة والصحة المهنية وقانون العمل

ي رئيس حى العجمى والسيد سكرتير عام الحي و بمشاركة جميع االدارات التنفيذية السيد_موس برئاسة األستاذو 

 لحي،رخص المحالت ، شئون البيئة ، وحدة اإلزالة ووحدة التدخل السريع بابالحي .. اشغال الطريق ، المتابعة

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

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

 (الشرب، وجهاز حماية المستهلك، نهضة مصر

 .مرافق ووحدة اإلزالة الفورية بالمحافظةومشاركة شرطة ال

 :وقد أسفرت الحملة عـــن االتي

  .غلق وتشميع محمصة بطريق اسكندرية مطروح بحري بعد مستشفي الهانوفيل التخصصي

 كرسي بالستيك من كافيتريا بالهانوفيل  ٣٠التحفظ علي 

 كرسي بالستيك من كافيتريا بالهانوفيل  ٢٥التحفظ علي 

 طبلية لبائع متجول شارع عبد الفتاح الطلخاوي  ٢التحفظ علي ميزان كمبيوتر ، 

 التحفظ علي شمسية كبيرة ، شمسية صغيرة محل خضروات وفاكهة 

 التحفظ علي ترولي مخبوزات بشارع الطلخاوي 

 انبوبة كبيرة من محل فرن عيش دوار بدون اسم شارع الفتح  ٢التحفظ علي 

 ترابيزة خشب من شارع عبد الفتاح الطلخاوي  ٢التحفظ علي 

 التحفظ علي ثالجة جيالتي من محل البان الصفا شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي قفص حديد دواجن من محل طيور بشارع عبد الفتاح الطلخاوي 

طبلية خشب ، عدد من اقفاص التحفظ علي شمسية كبيرة من محل خضروات بشارع عبد الفتاح الطلخاوي ، 

 الفاكهة 

 التحفظ علي ترابيزة خشب من محل خضروات وفاكهة بدون اسم شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي ستاند شيبسي من محل البان الصفا شارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 التحفظ علي طبلية خشب من امام محل محمصات بشارع عبد الفتاح الطلخاوي 

 فظ علي ثالجة شيكوالتة من سوبر ماركت والبان بشارع عبد الفتاح الطلخاوي التح

 التحفظ علي ستاند حديد " مدرج " لبائع متجول اول شارع فضة 

 التحفظ علي ثالجة طولية " بيبسي " من سوبر ماركت شارع فضة 

رية مطروح بعد المدرسة التحفظ علي عدد من شتالت زرع من مشتل علي سور الوحدة الصحية بطريق اسكند

  .النموذجية

 التحفظ علي الفتة إعالنية خشبية من المربع الذهبي شارع الهانوفيل الرئيسي 

 التحفظ علي ميزان برقبة ، صينية من بائع متجول شارع الهانوفيل الرئيسي بجوار بنك مصر 

 شمسية كبيرة بائع متجول بجوار بنك مصر الهانوفيل الرئيسي  ٢التحفظ علي 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZTLaMQ7DQoXYxR8Y-rufwegkLWM-QHXiMKFVdKbeTHKgg-4_Fx_Mph-hZZB9HxYvZVAQeMK6oxN_srQWhrV3IP6mwMG7Ery_R_TjxAwkec4dbuRdhWUWyyyEhKwhoQQc5W8gmpFIrYraNdyyP0QhLmSmGaXLtqlm7e7XSup9V2A&__tn__=*NK-R
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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=AZUZTLaMQ7DQoXYxR8Y-rufwegkLWM-QHXiMKFVdKbeTHKgg-4_Fx_Mph-hZZB9HxYvZVAQeMK6oxN_srQWhrV3IP6mwMG7Ery_R_TjxAwkec4dbuRdhWUWyyyEhKwhoQQc5W8gmpFIrYraNdyyP0QhLmSmGaXLtqlm7e7XSup9V2A&__tn__=*NK-R


 ترابيزة حديد من قطعة ارض فضاء بجوار بنك مصر الهانوفيل  ٢التحفظ علي 

 التحفظ علي مدرج خشبي من محل لبيع األدوات المنزلية اول شارع الخلفاء الراشدين 

 لخلفاء الراشدين التحفظ علي ستاند حديد من محل اول شارع ا

 التحفظ علي قفص دواجن حديدي من محل طيور بشارع الخلفاء الراشدين 

 التحفظ علي ترابيزة حديد من محل مخبوزات شارع الخلفاء الراشدين 

 التحفظ علي مدرج خشب من محل خضروات بشارع الخلفاء الراشدين 

 لراشدين التحفظ علي ستاند شيبسي من سوبر ماركت بشارع الخلفاء ا

 التحفظ علي ميزان كمبيوتر من بائع متجول شارع الخلفاء الراشدين 

 جميع التحفظات تم ايداعها بشرطة المرافق ، والتدخل السريع بالمحافظة نظرا إلشتراكهم في الحملة المكبرة 

  . شدينجنيه( اشغاالت من محل خضروات وفاكهة بشارع الخلفاء الرا 3000تحصيل غرامة فورية قدرها )

 جنيه ( اشغاالت من محل مخبوزات خلف بنك مصر الهانوفيل  2000تحصيل غرامة فورية قدرها )

 جنيه( اشغاالت من محل خضروات بشارع الهانوفيل الرئيسي  3000تحصيل غرامة فورية قدرها )

  .اسكندرية مطروحجنيه ( اشغاالت من محل طيور أول شارع فضة من  4000تحصيل غرامة فورية قدرها )

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

 . اجمالي المحاضر المحررة من قبل التفتيش الصيدلي محضر واحد

 محاضر شئون بيئة  ١٠اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة عدد 

  . محاضر ٨مالي المحاضر المحررة من قبل إدارة مكتب السالمة والصحة المهنية اج

 .محاضر ٤اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور 

 . محاضر ٦اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين 

  .انذارات ٨اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل 

 (جنيه 12000اجمالي الغرامات الفورية المحصلة ) 

 
   

حملة مكبرة لمتابعة إلتزام المنشآت والمحال التجارية بقانون العمل واإلشتراطات البيئية ومعايير  27/9/2022يوم 

التى  السالمة والصحة المهنية وتم خالل الحملة إزالة اإلشغاالت والتعديات على حرم الطريق العام ورفع الحواجز

 . تعوق حركة المارة والسيارات

جاء ذلك بمشاركة االدارات التنفيذية بالحي ) إشغال الطريق ، المتابعة الميدانية، شئون البيئة ، رخص المحالت ، 

 (الرصد البيئى ، وحدة التدخل السريع ، وحدة اإلزالة بالحي

األمن الصناعي، ادارة التفتيش الصيدلي بقطاع وباالشتراك مع )إدارة العجمي الطبية وادارة الطب البيطري، و

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

 .(الشرب، وجهاز حماية المستهلك، نهضة مصر

 :وقد أسفرت الحملة عـــن االتي

مطروح بعد مدخل شارع عطا هللا و تم تحرير محضر اتالف غلق وتشميع محل عصائر ومرطبات بشارع اسكندرية 

 رصيف 

 غلق وتشميع محل للمأكوالت السورية اسكندرية مطروح قبل شارع خير هللا 

 غلق صيدليتان بالهانوفيل وتحرير جنحة تغيب المدير المسئول 

 -: وقامت الحملة بالتحفظ علي اإلشغاالت األتية

 ( ستاند شيبسي من ماركت بشارع مول عجمي ستار 3التحفظ على عدد )



 ( كوريك ، فأس من شارع مول عجمي ستار 2شيكارة اسمنت ، برويطة ، ) (11)التحفظ على 

 التحفظ على هورن وماكينة ميكروفون من بائع متجول اسكندرية مطروح 

 التحفظ على شواية ستانلس من محل كناري اول شارع خير هللا 

 ( حاجز كاوتش ناصية شارع العوامي من اسكندرية مطروح 2التحفظ على )

جنيه( اشغاالت من محل سجاد ومفروشات بشارع اسكندرية مطروح بعد  2000تم تحصيل غرامة فورية قدرها )

 مستشفى الهانوفيل التخصصي 

جنيه( اشغاالت من محل لعب اطفال بشارع اسكندرية مطروح قبلي بجوار  2000فورية قدرها ) تم تحصيل غرامة

 سوق الهانوفيل 

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

  2003لسنة  12وفقاً لقانون رقم 

 محاضر (4)فتيش الصيدلي اجمالي المحاضر المحررة من قبل الت

  .( محاضر شئون بيئة  8اجمالي المحاضر المحررة من قبل ادارة شئون البيئة )

  .محضر ( 2 ) اجمالي المحاضر المحررة من قبل مكتب مراقبة األغذية المطور

 . ( محاضر 6اجمالي المحاضر المحررة من قبل إدارة التموين ) 

  . انذارات ( 8اجمالي االنذارات المحررة من قبل إدارة مكتب العمل ) 

 ( محاضر7اجمالي المحاضر المحررة من قبل جهاز حماية المستهلك )

 )اجمالي الغرامات الفورية المحصلة )أربعة آالف جنيه

 

 

 

 

الطريق بشن حملة إلزالة اإلشغاالت قامت إدارة إشغال  6/9/2022يوم 

أكتوبر إلعادة  ٦ومدينة  ٢١بطريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو 

اإلنضباط وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي 

تشغل الطريق العام وتم التحفظ على عشرات اإلشغاالت وسيتم إرسالها 

 . ت القانونية حيال المخالفينلمخازن المحافظة واتخاذ اإلجراءا

 

قام قسم اإلعالن بعمل حملة ألزالة االفتات التي  7/9/2022يوم 
تشوه المظهر العام بشارع البيطاش وشارع الهانوفيل وطريق 

إسكندرية مطروح وشارع الحديد والصلب وشارع الروضة 
الالزمة وتم إزالة جميع االعالنات  وتم أتخاذ اإلجراءات القانونية ٢١الخضراء وشارع ريدنبكس حتي الكيلو 

 . المخالفة

 

أكتوبر  ٦ومدينة  ٢١قامت إدارة إشغال الطريق بحملة إشغاالت مسائية إستهدفت ميدان الكيلو  8/9/2022يوم
وطريق إسكندرية مطروح وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم 

على عشرات اإلشغاالت وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية التحفظ 

 . حيال المخالفين

 

قامت اإلدارة بعمل حملة إشغاالت بطريق إسكندرية  10/9/2022يوم  

 أكتوبر  ٦ومدينة  ٢١مطروح حتي الكيلو 

وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي 

التحفظ على عشرات اإلشغاالت وجارى إتخاذ تشغل الطريق العام وتم 

 .اإلجراءات القانونية حيال المخالفين

 

حملتين الزالة اإلشغاالت والتعديات والفروشات  12/9/2022يوم 

والباعة الجائلين التى تشغل الطريق العام ولمكافحة ظاهرة إفتراش 

انجازات ادارة اشغال طريق 

 بحى العجمى 



 .األرصفة التى تعوق حركة المارة

الحى والسيد مدير إدارة إشغال الطريق قامت الحملة األولي بإستهداف شارع وتحت إشراف السيد سكرتير عام 

 . الهانوفيل وشارع الجمعية وتم التحفظ على عشرات اإلشغاالت واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين

وتم إزالة وفي الحملة الثانية قامت إدارة إشغال الطريق بالمرور بشارع البيطاش و طريق إسكندرية مطروح 

االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام والتحفظ على عشرات اإلشغاالت ومازالت 

 . الحمالت مستمرة إلعادة االنضباط وردع المخالفين

 

طريق إسكندرية قامت إدارة إشغال الطريق بحملة إلزالة اإلشغاالت بشارع البيطاش و شارع عين شمس و 18/9/2022يوم 

 . ومنطقة الزراعيين ٢١مطروح حتي الكيلو 

 

قام قسم اإلعالن بحملة إلزالة االعالنات المخالفة بشارع الهانوفيل الرئيسي وطريق إسكندرية  28/9/2022يوم 

 وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال المخالفين ٢١مطروح بحري حتي الكيلو 

 

 

 

 

 

 

 
قامت إدارة الطرق بترميم وصيانة فتحات صناديق القمامة بطريق إسكندرية مطروح لتسهيل دخول  2/9/2022يوم 

 .وخروج الصناديق وعدم وضع الصناديق بالطريق تجنبًا لحدوث حوادث ولتسهيل حركة السيارات

 -:بمتابعة األعمال األتيةوقام قطاع الدخيلة برئاسة االستاذ سامى عبدالرازق 

 متابعة أعمال التطوير بتفرعات شارع نور االسالم الدخيلة قبلى ضمن أعمال التطوير لمربع العالف

 متابعه اعمال تطوير بشارع ابوبكر الصديق من قبل مديرية الطرق

 متابعة اصالح بلف خط المياة شارع إسكندرية مطروح الدخيلة امام مصنع البالط

 إصالح ماسورة مياة بطريق ام زغيو امام الشمعدان من قبل مرفق مياة القبارى متابعة

 إصالح ماسورة مياة امام مقهى شوشه من قبل مرفق مياة القبارى

 متابعة أعمال مد خط الشنايش بشارع اإلدارة التعليمية ضمن 

 متابعة أعمال التطوير بميدان الشركات وادى القمر 

 

 .مخلفات الردم والقمامة بطريق أم زغيو أمام مساكن الشباب وشركة نوسكو ومخازن الطويلرفع  3/9/2022يوم 

 . وذلك في وجود األستاذ عبد الرحمن جاد مدير إدارة المتابعة الميدانية واألستاذ أحمد مرسي مدير األزمات والكوارث

 .وما زالت األعمال جارية

 

م من الحملة المركزية  ٢٠حى العجمى وأربعة سيارات نقل حمولة  وجريدر من ٦٦حملة مكبرة قوامها خمسة لوادر 

 حافظ اإلسكندرية م محمد_الشريفبالمحافظة ورجال المجتمع المدنى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء 

 ادارة الطرقانجازات 

 بحى العجمى 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBWVYVuLWVQ-RXJuhdBVAWR9vdjGRIKDC_tf4pyyjK5WF4mKjyaDn4mHsu5ITFFoFqzHGSGdZBWaBWg4v2jxFQtswj7qM1SZHGopYBbZvBOjlgsdD9M4uGsfwWqeoWnPGa7jxbB0LI1Ft8GDzg2a5nCAirAVp5HHk5aRcPX2BykQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBWVYVuLWVQ-RXJuhdBVAWR9vdjGRIKDC_tf4pyyjK5WF4mKjyaDn4mHsu5ITFFoFqzHGSGdZBWaBWg4v2jxFQtswj7qM1SZHGopYBbZvBOjlgsdD9M4uGsfwWqeoWnPGa7jxbB0LI1Ft8GDzg2a5nCAirAVp5HHk5aRcPX2BykQ&__tn__=*NK-R


الضرر وتسهيل حركة المرور وتخفيفا لمعاناة مرتادى طريق أم زغيو ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ورفع 

 . ونظرا الحتياج الطريق الكثر من مليار جنيه لرفع كفاءته ورصفة وإصالح البنية التحتيه به

ولحين تدبير االعتمادات المالية الالزمة تم اليوم بالحملة المكبرة المنوه عنها بعاليه تمهيد وتسوية الطريق ورفع 

 . مخلفات الردم من االتجاهين تيسيرا لحركة السير والمرور منه بسهولة ويسر

 " وتحقيقا لمبدا ما ال يدرك كله ال يترك كله "

والعمل مستمر حتى إنهاء الطريق بالكامل ، كما تم تكليف شركة الصرف الصحي بالعجمى بإجراء أعمال تطهير 

 . مياه الصرف تؤدى إلى سوء حالة الطريق وصعوبة السير بهشبكة الصرف لعدم حدوث أى طفوحات او تجمعات ل

 

المتفرع من شارع  ١متابعة أعمال اعاده الشئ ألصله بوضع طبقة األسفلت بشارع السماليهي  4/9/2022يوم 

البيطاش الرئيسي وبشارع محمود حسني المتفرع من شارع القاعدة والناتج عن حفر لمرافق تليفونات وكهرباء 

 يرية الطرقبواسطة مد

 متابعة أعمال مد خط الشنايش بشارع اإلدارة التعليمية ضمن أعمال التطوير بميدان الشركات وادى القمر

 متابعة وضع طبقة اسفلت بشارع فرن حلمى من قبل مديرية الطرق

 عاتهمتابعة أعمال تطوير الدخيلة من قبل مديرية الطرق ووضع طبقة االسفلت بشارع مدرسة حسن صبحي وتفر

 متابعة أعمال تطوير الدخيلة وتركيب البالط واالنترلوك من قبل مديرية الطرق

 . متابعة وضع طبقة اسفلت بشارع مدرسة حسن صبحى من قبل مديرية الطرق

 

الكائنة بنهاية شارع ريدنبكس  Ps4 تركيب أغطية خرسانية لبيارات الصرف الخاصة بالمحطة 8/9/2022يوم 

 وجاري المتابعةابويوسف بحري 

متابعة تشوين سن لوضع طبقه األساس بشارع مسجد األنوار المتفرع من طريق اسكندريه مطروح بحري ضمن 

 أعمال الخطة االستثمارية للرصف وجار العمل والمتابعة 

 متابعة انتهاء أعمال وضع طبقة األسفلت بشارع جمعية ابو يوسف من قبل مديرية الطرق وجاري المتابعة

 ابعة اعمال النظافة بمنطقه ابو تالت قبلي مربع جهينه من قبل عمال شركه نهضة مصرمت 

 

تجهيز طبقه األساس بشارع التعلب ونقطة الساحل ضمن أعمال تطوير الشارع ضمن أعمال الخطة  13/9/2022يوم 
رئيس  السيد_موسى  لتكليفات األستاذاالستثمارية للرصف والمنفذه من قبل مديرية الطرق بمتابعة مفتش المنطقة وذلك تنفيذاً 

 .حي العجمى

 

قامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة االنتهاء من وضع طبقة األسفلت وتطوير شارع عمرو بن العاص  17/9/2022يوم 

 . بالهانوفيل غرب بواسطة مديرية الطرق

 

 

متابعة اعمال الخطة االستثمارية للطرق بشارع السوهاجي متفرع من إسكندرية مطروح بحرى  18/9/2022يوم 

 . ضمن الخطة االستثمارية خلف مدرسه شيرين وجارى المتابعة لحين االنتهاء من كافة األعمال

بشارع عمرو بن العاص  بالتنسيق مع مديرية الطرق تم عمل مطبات صناعية أمام مدرسة إعمار و مدرسة النور

 . بالهانوفيل غرب حرصاً على سالمة الطالب

 . كما قام قطاع الدخيلة بمتابعة أعمال وضع الطبقة السطحية من االسفلت بميدان الشركات وادى القمر

 

 ٢١الكيلو  م قسم اإلعالن بإدارة إشغال الطريق بحملة إلزالة االعالنات المخالفة بطريق إسكندرية حتيقا 20/9/2022يوم 

 .وتم أتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال المخالفين

 

 ٢١قامت إشغال الطريق بحملة إلزالة اإلشغاالت والحواجز بطريق إسكندرية مطروح وميدان الكيلو  24/9/2022يوم 

 لعودة اإلنضباط 

ق العام وتم التحفظ على عشرات وتم إزالة االشغاالت والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطري

 . اإلشغاالت وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين

 

 

 

 

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=AZXbmmXmZgG1IEJsAjACmBGf35mfa2O5n7HM2-jEXKo5iwJfKnOP9rgG4_2Ota_WloZ45hxdyN-lkJVum0UgB-ZRYOzK5rZp25N0JySDF98hwj6rgljvR1Zn1KeCDXiIqqrx9w-eocrYxYpIoiERrCoqYYC4zSLtCfMrlaa9HMkaDg&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

 

تنفيذ إزالة فورية لحوائط دور سادس علوى روف شارع  1/9/2022يوم 

اكتوبر وجارى اتخاذ االجراءات القانونية  6بمدينة النخيل  10على53

 .المخالفحيال 

 

 

بقرية  ٨,١٠بين شارعي  ٣إزالة فورية لروف بشارع  15/9/2022يوم 

 . وجارى اتخاذ االجراءات القانونية حيال المخالف أكتوبر ٦النخيل ب

 

وجارى إتخاذ اإلجراءات إزالة فورية لسور مخالف حول بشارع متفرع من شارع قرية الصفا  17/9/2022وم ي

  .القانونية حيال المخالف

 

تم إزالة حوائط روف دور سادس بالنخيل قرية أكتوبر  17/9/2022يوم 

 وجارى إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالف ١٢مع  ٥٩بشارع 

 

رئيس حي العجمى أن ال تهاون فى التصدى  السيد_موسى#وأكد األستاذ 

 ألى محاولة بناء مخالف

 

قام الحى اليوم بإزالة المجسم و قاعدته الخرسانية تمهيدا  27/9/2022يوم 

 . لمدخل الهانوفيللتعديل محاور الدخول والخروج للمنطقة وبدء أعمال التطوير 

 

تنفيذاً لتعليمات  ٢٦قامت وحدة اإلزالة بتنفيذ إزالة فورية لثالث حاالت أخرى بالصفا وابوتالت والكيلو  28/9/2022يوم

 . السيد رئيس حى العجمى

 

 

 

 

 

 

 

 

  االدارة الهندسيةانجازات 

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=AZXvTTNhiSHnFw8tUV-WF16WnzbVpEsyP0MX5ryCYInSPjwrvbGFL_62ZtpdHZm8uEEmN5ILMeB5mJHYmgAZY7MUQ6e0dop5E-SlFNZxwU7EU2rRJOLiB3wTRMosgIcfcaddelkrLn-qwXDHirjoYx8RxsTPKRi40xSoyuzbbpAIfQ&__tn__=*NK-R


 

 

 
 -:التركى باألعمال األتيةقامت إدارة الكهرباء برئاسة االستاذ ياسر 2/9/2022يوم 

وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ ٢٠٢٢لسنة ٢٨٥٠ايماءا الى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 

 بترشيد استهالك الكهرباء فى جميع المجاالت ٢٠٢٢لسنة  ٢اإلسكندرية بالكتاب الدورى رقم 

الكورنيش وتم ترشيد استهالك الكهرباء بهذة االعالنات تم المرور على اإلعالنات المضيئة بمنطقة الدخيلة طريق 

 بالتوازي مع تنفيذ خطة ترشيد استهالك الكهرباء العمدة االنارة العامة

العمل على خطة ترشيد استهالك الكهرباء بطريق اسكندرية مطروح الرئيسي بالوصلة من الهانوفيل اتجاة الكيلو 

والعمل على ترشيد استهالك الكهرباء باإلعالنات والتنبية على المحالت لتخفيض االضاءة وتم رصد افتتاح بطريق ٢١

 باء وعدم التوصيل خلسة للتيار الكهربائي اسكندرية مطروح وتم التاكد من قيامة باستخدام مولد كهر

 رفع شبكة مقطوعة بنهاية شارع عين شمس بالبيطاشاصالح عطل بالشبكة بشارع الفردى بالهانوفيل 

 

 -:قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 6/9/2022يوم 

الرئيسية المغذية للوحة التحكم متر وتوصيله بالحجرة ٢٥مم بطول حوالي ١٦+٣٥*٣تم اتوفير كابل مسلح مقطع 

النارة المسافة المطفأة  ٢١المغذية لكشافات االنارة العامة بطريق الساحل بالوصلة من ابو تالت قبلى اتجاة الكيلو 

 بالطريق

بتفقد حالة االنارة بالجزء الذى تم تركيب الكابل المسلح به وتم توصيل بالحجرة الرئيسية بالتنسيق مع قطاع 

 رباء ابوتالتشبكات كه

 إصالح عطل بلوحة التحكم والكابالت المغذية العمدة االنارة العامة بنهاية شارع الروضة الخضراء بابويوسف

 ربط برشمانات كشافات االنارة بشارع بيت السالم المتفرع من شارع الروضة الخضراء بابو يوسف

 امة بابويوسف طريق االسكندرية مطروح الرئيسي العمل على خطة ترشيد استهالك الكهرباء العمدة االنارة الع

فصل التيار الكهربائي عن االعالنات المضيئة والتى لم يرد الى ادارة الكهرباء مايفيد سداد قيمة استهالك الكهرباء 

 لهذة االعالنات من اعمدة االنارة العامة بإالضافة الي توصيلها بطريقة فنية غير آمنة 

 

 -:دارة الكهرباء باألعمال األتيةقامت إ 12/9/2022يوم 

 ربط شبكة االضاءة المغذية لكشافات االنارة العامة لشارع الطيار بالبيطاش 

 عمل صيانة وقائية البران االنارة العامة بشارع االندلس والحجاز وقاصد كريم وحسنى محمود بالبيطاش

 21بالكيلو 2العامة بشارع عبدالمالك كما تم إصالح عطل بالكابل الرئيسي المغذى لكشافات االنارة 

وفى اطار اعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة تم اليوم استكمال اعمال حفر جور اعمدة االنارة العامة بشارع 

 البطل احمد عبدالعزيز وال جبريل 

تعوق مسار تركيب اعمدة كما تم التنسيق مع السيدة المهندسة مدير ادارة الحدائق لقطع وتهذيب االشجار التى 

 االنارة الجديدة

 . ترشيد استهالك الكهرباء بشارع نادى الجمارك بالهانوفيل 

 

تركيب اعمدة االنارة العامة الفيبر الجديدة بشارع بليس والبطل احمد عبدالعزيز بشارع شهر    17/9/2022يوم 

 . العسل بالبيطاش

 

انجازات ادارة الكهرباء بحى 

 العجمى 



  -:األتيةقامت إدارة الكهرباء باألعمال  21/9/2022يوم 

وفى اطار اعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة تم اليوم بدء اعمال صب الخرسانة العمدة االنارة العامة الجديدة 

 بشارع البطل احمد عبدالعزيز وشارع بليس بشهر العسل 

وفى اطار اعمال الصيانة الوقائية تم تامين وعزل الكابالت البران االنارة العامة المغذية لكشافات االنارة بشارع 

 نادي الضباط وشارع نادية لطفى وموقف االتوبيس 

 ترشيد استهالك الكهرباء العمدة االنارة العامة بالمنطقة نهاية شارع الحديد والصلب بابويوسف بالكامل

 استهالك الكهرباء العمدة االنارة العامة امام محكمة الدخيلة بما ال يعوق أعمال الحراسة الخاصة بالمحكمة ترشيد 

 ربط برشمانات كشافات االنارة العامة خلف كنيسة شارع الجيش بالدخيلة 

 إصالح عطل بمفتاح الحديدى المغذى لكشافات االنارة العامة بمحيط سور مقابر الدخيلة

 ستهالك الكهرباء العمدة االنارة العامة بشارع النقابات المتفرع من شهر العسل بالبيطاشترشيد ا

تركيب عداد اليكتروني ذات التايمر بلوحة التحكم المغذية لكشافات االنارة بشارع المدينة بالبيطاش ومراجعة 

 كابالت التغذية الرئيسية

ة بشارع المدينة والغاء كونتكتور تالف بعد تركيب العداد اعادة توزيع لوحة التحكم المغذية لكشافات االنار

 االليكتروني

 . صيانة كشافات االنارة العامة امام قسم شرطة الدخيلة بشارع المدينة بالبيطاش

 

  -:قامت إدارة الكهرباء باألعمال األتية 24/9/2022يوم

 المدينة بالبيطاشصيانة كشافات االنارة العامة امام قسم شرطة الدخيلة بشارع 

 صيانة كشافات االنارة العامة بشارع عبدالعزيز مطريد المتفرع من نهاية شارع الحى بالبيطاش

وفى اطار اعمال الخطة االستثمارية لالنارة العامة تم تركيب اعمدة االنارة العامة بشارع سوزان مبارك وتركيب 

ا العام الماضي بشارع نادى الجمارك المتفرع من نهاية شارع عامود فيبر استكمااًل للخطة التى تم تنفيذه ٣٣عدد 

 الهانوفيل الرئيسي

 21ترشيد استهالك الكهرباء العمدة االنارة العامة بشارعى االهرام وطريق ترعة غرب النوبارية بالكيلو 

 تنفيذ خطة ترشيد استهالك الكهرباء العمدة االنارة العامة بشارع السماليهى

لكهربائي عن االعالنات والتى لم يرد الى ادارة الكهرباء بحى العجمى مايفيد سداد قيمة استهالك فصل التيار ا

 الكهرباء لهذة اإلعالنات

 ترشيد استهالك الكهرباء العمدة االنارة العامة بشارع مسجد الغفران بالبيطاش

حل السا بشوات ونقطة شرطةترشيد استهالك الكهرباء العمدة االنارة العامة بشارع االربعين وشارع ال 

 . بالبيطاش

 

ين كد من تأمقامت إدارة الكهرباء بالمرور على أعمدة االنارة العامة بمحيط مدارس المكس والتأ 27/9/2022يوم 

 . وعزل الكابالت فى اطار االستعداد للعام الدراسي الجديد

 . بالهانوفيلكما تم ترشيد استهالك الكهرباء بمفتاح شارع رضوان والسالم  

 

 

  

 

 

واصلت إدارة الحدائق جهودها برئاسة المهندسة هبة  2/9/2022يوم 

حلمى وتحت إشراف األستاذ حامد متولي سكرتير عام الحى قامت اإلدارة 

 -:باألعمال األتية

 إستكمال قص وتشكيل األشجار والشجيرات بحديقة ميدان الشركات

مليون شجرة تم زراعة 100وفي إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 

 اكاليفا حمراء في حديقة اللوجيستي  150

 ري الفازات وأحواض الجزيرة الوسطى أمام الحي

 ري الزراعات والنجيل باللوجيستي

نظافة الجور والحديات تمهيداً إلعادة تفصيص جازانيا بها  

 . والري أمام إسكندرية للبترول

انجازات ادارة الحدائق بحى 

 العجمى 



 

 -:قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية 6/9/2022يوم 

 قص وتشكيل األشجار بحديقة موزع الدواجن

 تقليم األشجار الضخمة أمام معهد القويري األزهري بالهانوفيل

إنهاء شكوى بتضرر سكان عمارة من شجرة ضخمة تحجب 

 الرؤية وتسبب حشرات بالبيطاش

 بالبيطاش أمام مدرسة األوائلنهو شكوى اخر شارع الحي 

  .أعمال النظافة والري بحديقة موزع الدواجن 

 

 -:قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية 12/9/2022يوم 

 أعمال الري بحديقة القاعدة بالبيطاش

 نظافة الجور والحديات أمام إسكندرية للبترول

ريو،  30هيبسكس 25اكاليفا خضراء  70إسكندرية للبترول جازانيا أمام  60ريو ، 25اكاليفا حمراء ، 25زراعة 

 اكاليفا حمراء 30

 قص اسيجة الدفلى والنظافة أسفل االسيجة أمام إسكندرية للبترول

 إستكمال أعمال رفع كفاءة الحديقة باللوجيستي 

 قص وتشكيل األشجار بحديقة موزع الدواجن بالبيطاش

 . بحديقة إسكندرية للبترول نظافة الجور والحديات وتنقية النجيل 

 

إدارة الحدائق تواصل أعمال تقليم النخيل البلدي أمام ميناء الدخيلة ورفع مخلفات أعمال التقليم ، أعمال  11/9/2022وم ي
الري بحديقة ميدان الشركات بوادي القمر ، وبالتنسيق مع مدير إدارة الكهرباء تم تقليم األشجار حول أعمدة اإلنارة إلتاحة 

 . الفرصة الستكمال أعمال صيانة أعمدة اإلنارة

 

  -: قامت إدارة الحدائق باالعمال األتية 21/9/2022يوم 

جازانيا بحديقة اللوجيستي 50هيبسكس ، 100مليون شجرة تم زراعة 100في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 

 ريو أمام إسكندرية للبترول10ارسين 20جازانيا 60جازانيا بحديقة قصر الشفا،  50بالدخيلة ، 

 زراعة الجازانيا أمام إسكندرية للبترول

 زراعة أرسين و ريو أمام إسكندرية للبترول

 تدوير الشوالي بمشتل المكس

 قص النجيل بحديقة المقابر بالبيطاش

 نظافة الجور والحديات وتنقية النجيل من الحشائش الغريبة بحديقة موزع الدواجن بالبيطاش

 . ليم النخيل وتبليط القمة بالجزيرة الوسطى بطريق إسكندرية مطروح من بعد الهانوفيلتق 

 

 -:قامت إدارة الحدائق باألعمال األتية 27/9/2022يوم 

ريو أمام إسكندرية للبترول ، 10أرسين و  20مليون شجرة زراعة 100و في إطار مبادرة السيد الرئيس زراعة 

شرانيا بحديقة اللوجيستي بالدخيلة ، أمام  20هيبسكس و50بحديقة موزع الدواجن ، اكاليفا حمراء 50هيبسكس، 50

 إسكندرية للبترول ،قص النجيل بحديقة اللوجيستي بالدخيلة

وفي إطار االستعدادات الستقبال العام الدراسي الجديد قص وتشكيل األشجار أمام مدرسة الفتوح اإلسالمية  

 بالهانوفيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

إدارة الرقابة والرصد البيئى تم العمل علي رفع كفاءة النظافة و تم إزالة األحواض التالفة بالجزيرة  8/9/2022يوم 

تى الوسطى بشارع البيطاش الرئيسى وشهر العسل ورفع كافة المخلفات التى تعوق حركة سير السيارات والمارة وال

تشوه المظهر العام من إطارات سيارات وحجارة ، كما تم التحفظ علي عدد من جون الفريزة للحد من ظاهرة 

 . النباشين

اكتوبر و شاطىء  ٦قامت ادارة شئون البيئة بالحى بالمرور و التفتيش البيئي على المنشئات بقرية  11/9/2022يوم 

 .البيئية وقانون البيئةالنخيل لمتابعة مدى إلتزامها باإلشتراطات 

 . وتم تحرير محاضر للمخالفين طبقا لقانون البيئة 

 

تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى قام السيد معاون رئيس الحى للنظافة والتجميل ومدير إدارة  23/9/2022يوم 

البحر وشارع  وتفرعاتها ومداخل ٢١الرقابة والرصد البيئى برصد بعض مالحظات النظافة بمنطقة الزراعيين ك

حسنين سالم وتفرعاته والصفا وتفرعاتها وابوتالت وتم توجيه شركة نهضة مصر لتالفى كافة المالحظات فى حينه 

ورفع الحواجز التي  ٢١كما تم تالفى بعض المالحظات بعمال حى العجمى بطريق اسكندرية مطروح ونهاية كوبرى ك

  . تعوق حركة سير السيارات والمواطنين

بعض جور النخل بالجزيرة الوسطى بطريق اسكندريه مطروح منطقة ابو يوسف ورفع األتربة المتراكمة نظافة 

 . بمحيطها وإزالة النخل التالف

 إتجاه الساحل ٢١رفع الحشائش والمخلفات بنهاية كوبرى ك

 رفع مخلفات زجاج السيارات الملقي بالجزيرة الوسطى بطريق إسكندرية مطروح دوران ابو تالت

رفع المخلفات والحواجز من أمام بعض المحالت التجارية بغرض حجز الطريق وجارى اتخاذ اإلجراءات القانونية 

 حيال المخالفين

 تم تالفى مالحظات النظافة بشارع بترعة الزراعيين بمعرفة شركة نهضة مصر

 ٢١تم تالفى مالحظات الشوارع الفرعية بمنطقة الزراعيين ك

 ٢١عة الزراعيين كمداخل البحر بتر

  .تم العمل على تالفى مالحظات النظافة بشارع حسنين سالم وتفرعات

 

قام السيد معاون رئيس الحى للنظافة ومدير إدارة الرقابة والرصد البيئى للمخلفات بالمرور على  24/9/2022يوم 

المدارس للتأكد من حالة النظافة حيث تم رصد بعض المالحظات بأماكن متفرقة وتم توجيه شركة نهضة مصر لتالفى 

مدرسة البيرونى - ٢٦.٥الكيلو مدرسة -)مدرسة عثمان بن عفان ٢٦المالحظات فى حينه خاصة مدارس الكيلو 

 مدرسة طلمبات المكس -مدرسة شهداء الثورة بترعة الزراعيين-٢١بمساكن ك

 حالة النظافة جيدة بمدرسة سعد بن أبى وقاص بشارع مسجد السالم بشهر العسل

 حالة مدرسة الشهيد مصطفى محمود )مدرسة البيطاش سابقا( بشارع البيطاش الرئيسى جيدة

 سن صبحى بشارع المطاحن ، مدرسة د/ح

 مدرسة النورس بالدخيلة القبلية بشارع ام زغيو حالة النظافة جيدة

 مدرسة الدخيلة االبتدائيه وبالل بن رباح بالدخيلة البحرية جيدة

كما تم رفع المخلفات المتواجدة داخل مدرسة خديجة بنت خويلد ومدرسة صابر ابو العينين بالتنسيق مع شركة 

، مدرسة جعفر بن ابي طالب والمدرسة الفكرية بمجمع مدارس برج العائلة ، مدرسة سميرة موسى نهضة مصر 

 بنهاية شارع فضة حالة النظافة جيدة

كما قام عمال الحى برفع المخلفات المتواجدة بطريق اسكندريه مطروح التى يقوم بعض أصحاب المحالت  

  المظهر العام ويعوق حركة سير السيارات والمواطنينالتجارية بوضعها بغرض حجز الطريق مما يشوه 

 

 

 

انجازات ادارة النظافة والرصد 

 البيئى بحى العجمى 



 

 

 

قامت إدارة التطهير برئاسة األستاذة حسناء حسن باألعمال األتية تحت إشراف األستاذ حامد متولي  2/9/2022يوم 

 -:سكرتير عام الحى

المسائية مع أحياء  مشاركة إدارة التطهير بالحى فى حملة الضباب

غرب المحافظة )حى العجمى ،حى عامرية أول ،حى عامرية 

ثانى،مركز ومدينة برج فى العرب ،إدارة مكافحة ناقالت األمراض 

 (بالتطهير المركزى

وباشرت الحملة المشتركة أعمالها بنطاق حى العامرية ثانى بالمناطق 

 -:التالية

 منطقة السڤن-١

 منطقة أبو رواف-٢

 ة الكافورىمنطق-٣

 وفي نطاق الحى تمت أعمال التطهير بالضباب في المناطق التالية

:- 

 حملة بمنطقة البيطاش بحرى

شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه وشملت شوارع ) العيادة ، ابراهيم عثمان ، السماليهى 

 (، الكواكب ، القاعدة ، الرياض ، قبضايا ، االندلس والحجاز ، الطيار ، العوضى  ١,٢

 حملة بمنطقة شهر العسل وتفرعاته 

 حملة بمنطقة بيانكى وتفرعاته 

 يطاش الجديد رش وتطهير ش.الب

 . رش وتطهير مبنى ديوان عام الحى والمنطقة المحيطة به 

 

 -:قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 6/9/2022يوم 

 حملة بمنطقة الدخيلة القبلية وشملت المالحات وارض الهيش ، المطاحن ، الجيش ، البرسيم ، الشمعدان

 المنطقة المحيطة بمصنع العظم_

 المنطقة المحيطة بمدرسة النورس بالدخيلة _

 المنطقة السكنية خلف شركة الكيماويات بالدخيلة _

 المساكن الشعبية أمام ش. الجيش_

 -:حملة بالدخيلة البحرية

 ش.مسجد ناجى_

 المنطقة المحيطة بمحكمة الدخيلة_

 ش. مسجد أبو طاسة_

 المساكن الشعبية بجوار بوستة الدخيلة_

 الدخيلةش.كورنيش _

 دوران حكمت_

 أرض العوضى بجوار سور المينا_

 منطقة اللوجيستى _

 رش وتطهير طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى وادى القمر 

 رش وتطهير مبنى إدارة الطرق التابع الحى بالدخيلة والمنطقة المحيطة به

 شكوى من المتابعة الميدانية بالحى لرش وتطهير مبنى محكمة الدخيلة والمنطقة المحيطة بها 

 -:حملة بمنطقة الهانوفيل القبلية

 المساكن الصينية_

 مساكن االيجى كاب_

 مساكن طلعت مصطفى_

 سوق الهانوفيل _

انجازات ادارة التطهير بحى 

 العجمى 



، مرور العجمى ، اللوادر ، مجمع  ٨ -حملة بمنطقة الدرايسة قبلى وشملت عزبة عالم ،منشية العلماء ، البوابة 

 المدارس 

 رش وتطهير طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى الهانوفيل 

 -:حملة بمنطقة أبو تالت

 وشملت شارع أبو تالت الرئيسى ، األهرام ، البستان ، المستشار خفاجة ، نايل

 -:بحرى الطريق ٢٦حملة بمنطقة الكيلو

 منطقة السوزى الند _

 منطقة السيلفر بيتش_

 شارع الشيخ حامد_

 بالذراع البحرى  ٢٦حملة بمساكن الكيلو 

  21حملة بمنطقة الصفا بالكيلو 

 . ٢٦رش وتطهير طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 

 

قامت إدارة التطهير باألعمال األتية تحت إشراف السيد  8/9/2022يوم 

 -:سكرتير عام الحى

 حملة بمنطقة أبو يوسف قبلى 

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى 

 حملة بمساكن الحديد والصلب

 ش.حسنى مبارك آخر مساكن الحديد والصلب_

 ش.عبد الحميد رضوان المؤدى إلى قرية شهر زاد_

 أكتوبر وشاطئ النخيل ٦حملة بمنطقة 

 أكتوبر٦رش وتطهير طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى 

 ا شاركت إدارة التطهير بالحى فى حملة الضباب المسائية مع احياء القطاع الغربي بالمحافظةكم

 مركز ومدينة برج العرب ، حى العامرية أول ، حى العامرية ثانى ، حى العجمى ،

 إدارة مكافحة ناقالت األمراض بالتطهير المركزى 

 فى رش وتطهير

 **حى العامرية أول**

 قبلى وبحرى بمنطقة عبد القادر-١

 . منطقة المستعمرة-٢

 

 -:قامت إدارة التطهير باألعمال األتية تحت إشراف السيد سكرتير عام الحى 18/9/2022يوم 

 حملة بمنطقة البيطاش بحرى

،  ١,٢، ابراهيم عثمان ، السماليهى  شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه وشملت ) العيادة_

 (الندلس والحجاز ، الطيار ، العوضالكواكب ، القاعدة ، الرياض ، قبضايا ، ا

 حملة بمنطقة شهر العسل وتفرعاته 

 حملة بمنطقة بيانكى وتفرعاته 

 رش وتطهير شارع البيطاش الجديد ،أمام مبنى موزع كهرباء الدواجن 

 الشواطئ ومخازنه والمنطقة المحيطة به ، مكتب قطاع البيطاشرش وتطهير مبنى أدارة 

 -: حملة بمنطقة الدخيلة القبليه وشملت

 المالحات وارض الهيش_

 شارع المطاحن_

 شارع الجيش_

 شارع البرسيم_

 شارع الشمعدان_

 المنطقة المحيطة بمصنع العظم_

 المنطقة المحيطة بمدرسة النورس بالدخيلة _

 المنطقة السكنية خلف شركة الكيماويات بالدخيلة _

 المساكن الشعبية أمام شارع الجيش_

 -: حملة بالدخيلة البحرية وشملت

 شارع مسجد ناجى_



 المنطقة المحيطة بمحكمة الدخيلة_

 شارع مسجد أبو طاسة_

 سوق الدخيلة _

 المساكن الشعبية بجوار بوستة الدخيلة_

 كورنيش الدخيلة_

 متدوران حك_

 أرض العوضى بجوار سور المينا_

 منطقة اللوجيستى _

 رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى المكس

 

 -:قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 21/9/2022يوم 

 -:حملة بمنطقة أبو تالت

 شارع أبو تالت الرئيسى ، األهرام ، البستان ، المستشار خفاجة ، نايل

 -:بحرى الطريق ٢٦الكيلو حملة بمنطقة

 منطقة سوزى الند _

 منطقة سيلفر بيتش_

 شارع الشيخ حامد_

 بالذراع البحرى  ٢٦حملة بمساكن الكيلو 

  21حملة بمنطقة الصفا بالكيلو 

 ٢٦رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 

 ع احياء القطاع الغربي للمحافظة حى العجمى،مشاركة إدارة التطهير بالحى فى حملة الضباب المسائية م

 حى العامرية ثانى، حى العامرية أول،

 فى رش تطهير مركز ومدينة برج العرب التطهير المركزى مركز ومدينه برج العرب،

 

 -:قامت إدارة التطهير باألعمال األتية 29/9/2022يوم 

 حملة بمنطقة أبو يوسف قبلى 

 حملة بمنطقة أبو يوسف بحرى 

 حملة بمساكن الحديد والصلب

 شارع حسنى مبارك آخر مساكن الحديد والصلب_

 شارع عبد الحميد رضوان المؤدى إلى قرية شهر زاد_

 أكتوبر وشاطئ النخيل ٦حملة بمنطقة 

 أكتوبر٦رش وتطهير طريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى 

 ة بالمدارس فى أبو يوسفرش وتطهير المنطقة المحيط

 إنهاء شكوى واردة لإلدارة من مكتب سكرتير عام الحى برش وتطهير قوات أمن الميناء بالدخيلة

 حملة بمنطقة البيطاش بحرى

 ١,٢العيادة ، ابراهيم عثمان ، السماليهى  ..وشملت شارع البيطاش الرئيسى وبعض الشوارع المتفرعة منه

 ،الكواكب ، القاعدة ، الرياض ، قبضايا ، االندلس والحجاز ،الطيار ، العوضى 

 حملة بمنطقة شهر العسل وتفرعاته 

 حملة بمنطقة بيانكى وتفرعاته 

 رش وتطهير شارع البيطاش الجديد ،أمام مبنى موزع كهرباء الدواجن 

 ة المحيطة بالمدارس بالبيطاشرش وتطهير المنطق

 شكوى من مدير إدارة المتابعة الميدانية برش وتطهير مبنى محكمة الدخيلة والمنطقة المحيطة بها

 رش وتطهير حديقة المكس بالكامل

 

 

 

 



 

 

 

الكشف عن شنايش تصريف األمطار التنسيق والمتابعة مع منطقة العجمي للصرف الصحي جاري  2/9/2022يوم 

بطريق إسكندرية مطروح قبلي وتركيب أغطية لها أمام وحدة طب االسره وامام نقطة فوزي معاذ بالجزيرة الوسطي 

 وأمام عمارات سيتي بالس من قبل قسم ترميمات منطقة العجمي للصرف الصحي وجاري المتابعة

 شارع المرور من قبل منطقة الصرف الصحيمتابعة تطهير بيارة الصناعات الصغيرة بآخر 

متابعة تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه مفقود بشارع المطبعة المتفرع من شارع الخلفاء الراشدين 

 بالهانوفيل غرب بواسطه قسم الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحي وذلك بعد الرصد واالبالغ

اغطيه لشنايش تصريف مياه األمطار  3صرف الصحي تم تركيب عدد التنسيق مع قسم الترميمات بمنطقة العجمي لل

 المفقود اغطيتهم بشارع حسني مبارك امتداد شارع هيبه سعيد بالهانوفيل غرب

متابعة تركيب غطاء لمطبق صرف صحي غطاؤه تالف بشارع الحاج مغيب المتفرع من طريق أم  24/9/2022يوم 

 الترميمات بمنطقة العجمي للصرف الصحيزغيو أمام البحرية بواسطة قسم 

شنايش شارع  ٣أغطية شنايش تصريف مياة األمطار مفقودين كما تم الكشف عن عدد ٦متابعة تركيب عدد 

 البشوات بيانكي من قبل قسم ترميمات الصرف الصحي

 

 

  -: تم إعادة الشيئ ألصله باألماكن األتية 21/9/2022يوم

 مطعم زفير نتيحة كسر ماسورة مياه أمام

 أمام مطعم سي جل نتيجة كسر خط مياه 

 كورنيش الدخيله بعد إصالح كسر في ماسورة مياه 

 خلف مدرسه عمار ابن ياسر بكورنيش الدخيلة بعد اعمال إصالح كسر في ماسورة مياه 

 أمام مسجد ناجي بعد إصالح كسر ماسورة مياه 

 بشارع المساكن على البحر بعد إصالح كسر بماسورة مياه 

بشارع المساكن بجوار مخزن االنابيب بعد إصالح كسر ماسورة مياه بشارع مسجد مكه بعد إصالح كسر بماسورة 

 موقف الميني باص بالدخيله بعد إصالح كسر بماسورة مياهمياه 

 

مرفق مياه العجمي إلصالح ماسورة مياه مكسوره بطريق اسكندريه  متابعة أعمال الحفر باالسفلت من قبل 24/9/2022يوم 

 مطروح قبلي امام كافيتريا اللورد بالبوابة

 

 

 

 

 (767) عدد الطلبات المقدمة       الطلبات المقدمة للمركز التكنولوجى   -

 (730) عدد الطلبات المنتهية                                                  

 (37) عدد الطلبات الغير منتهية                                                 

 

انجازات حى العجمى فى 

 الصرف الصحى

 انجازات قطاع المياة

انجازات المركز التكنولوجى 

 لخدمة المواطنين 


