
 

 اوالً : االدارة الهندسية 

قرارات  قرارات ازالة صادر وارد م

 فورية 

 ايقاف مخالفات

1 97 55 - 4 - - 

 

 ثانيا : رخص المحالت 

 

 

 

 

 

 قرار فتح رخصة استثمار قرار غلق مسلسل

1 2 1 - 



 

  

 ثالثا : اشغال الطريق 

 عدد محاضر      م
) اشغاالت 
 +اعالنات (

معاينة ملفات 
 اعالنات + اشغاالت 

التنبيه على المحال بمواعيد الغلق طبقا لقرار  الحمالت اليومية 
 رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا 

 بصفة يومية يوميا 6 8 1

 

 

 

 

 

 

 



 ادارة الكهرباء : 

 :الخطة االستثمارية :  اوال

 ( عامود بنطاق المركز 483تم تركيب عدد )  -1

( عامود فى نطاق برج  304تم تركيب عدد )  -2

 العرب القدبم 

 ( عامود فى نطاق قرية بهيج  129تم تركيب )  -3

( عامود فى نطاق قرية  50تم تركيب عدد )  -4

 الغربانيات 

( كشاف بمشتمالتها فى  26تم تركيب عدد )  -5

 نطاق برج العرب القديم 

الل : تركيب االعمدة والكشافات ) ناتج خطة االحثانياً 

 واالستبدال ( 

( عامود بقرية ابوصير  40تم تركيب عدد )  -

 وقرية العزايم وشارع امن الدولة 

 وات بقرية ابوصير  150( كشاف ليد  20تم تركيب عدد )  -

 رية العزام وشارع امن الدولة ( كشاف صوديوم بق 20تم تركيب عدد )  -

 : صيانة الكشافات الصوديوم ثالثاً 

 ( كشاف بمركز ومدينة برج العرب والقرى الثالث  63تم صيانة عدد ) 

 االبران : : رابعاً 

 ( برن بمركز ومدينة برج العرب والقرى الثالث  15تم عمل صيانة فى عدد ) 

 

 

 

 

 

 



 

 رابعا : ادارة الحدائق 

قص وتهذيب اشجار الفيكس ورفع المخلفات باستراحة  -1

 رئيس المركز 

قص وتهذيب اشجار الفيكس ورقع المخلفات بطريق  -2

 انور السادات 

قص وتهذيب اشجار الفيكس ورقع المخلفات بطريق  -3

 جمال عبد الناصر  

ورقع المخلفات بطريق  تقليم نخيل البردشارديا وتبليط  -4

 المطار الحربى 

رى المسطحات الخضراء بطريق انور السادات  -5

 وطريق جمال عبد التاصر 

قص المسطحات الخضراء بماكينة قص النجيل بطريق  -6

 انور السادات وطريق جمال عبد الناصر 

والبوص من المسطحات نظافة الحشائش الغريبة  -7

 بطري قجمال عبد الناصر 

قص مسطح صينية بهيج وصنية البرج والهوارية  -8

 ورفع المخلفات بماكينة قص النجيل 

 اخل المشتل تقليم نخيل البردشارديا ورفع المخلفات د -9

 فص ستائر التفلة ورفع المخلفات بماكينة قص النخيل  -10

 جارى العمل عقل فى اكياس دخل االحواض والصوبة بالمشتل  -11

 رى النباتات المزهرة داخل الصوبة وخارجهاداخل المشتل  -12

 قص وتهذيب اشجار الفيكس ورفع المخلفات داخل المشتل تم  -13

 ود بطريق انور السادات بطريق جمال عبد الناصر تم دهان البلدورات باللون االصفر واالس -14

 

 

 

 

 



 خامساً : ادارة شئون البيئة 

 العدد محل الخدمة الخدمة م
 2 بحث شكاوى شكاوى 1

 - - انذار 2

 يوميا برج العرب + القرى رش باعوض 4

االشتراك فى حملة  5
 مكبرة

 يوميا برج العرب + القرى

  نجع االفراد + بهيج –بهيج  مبادرة حياه كريمة 6

 

 سادسا : ادارة الرصد البيئى 

( طن تقريباً بواسطة منظومة النظافة  565تم رفع )  -1

 بنطاق المركز 

 ( طن اتربة بنطاق المركز  45تم رفع )  -2

 ( بطرق مختلفة  12تم العمل على حل عدد )  -3

تم المشاركة فى الحمالت المكبرة التى يقوم بها المركز  -4

 3/5/2021حيث شاركت االدارة فى الحمالت يوم 

  18/5/2021وحملة يوم 

تم العمل على مسار الزيارة بطريق المطار يومى  -5

  5/2021/  16،  15السبت واالحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ً  :ادارة خدمة المواطنين سابعا
اجمالى عدد الشكاوى 

من البوابة الواردة 
االاللكترونية للشكاوى 

 الموحدة 

اجمالى عدد 
الشكاوى 
 المنتهية 

 
نسبة 

 االنجاز 

اجمالى عدد 
الشكاوى 

الواردة من 
المركز 

 التكنولوجى 

اجمالى 
الشكاوى 
 المنتهية 

 
 نسبة االنجاز

416 412 98% 209 191 89.84% 

 

  ادارة االيرادات: ثامناً 

 اجمالى المتحصالت
) ثالثة وخمسون الف وخمسمائة وستة  53566.40

 وستون جنيه واربعون ( قرشاً ال غير
 

 القوافل الطبيةتاسعاً :       

 

 5/2021/ 9،  8تم عمل قافلة طبية بقرية ابو صير يومى 

 26،27/5/2021وقافلة طبية بقرية بهيج يومى 



 عاشراً : ادارة الشواطىء 

الوزراء بخصوص غلق جميع فى ظل القرارات الصادرة من رئاسة مجلس  -1

هور وذلك ضمن االجراءات االحترازية لمكافحة مالشواطىء والمتنزهات امام الج

فيروس كورونا فقد تم التوجيه من السيد اللواء وكيل الوزارة رئيس المركز بالتنبيه 

على متأخرى الشواطىء التابعة لمركز ومدينة برج العرب وهو شاطىء كرير 

ل تتبع تواجد المواطنين وكذا خالل اعياد شم النسيم حا 34.200الغربى بالكيلو

استمرار غلق الشواطىء وكذا المرور الدورى على القرى السياحية للتأكد على 

 مدى االلتزام باالجراءات االحترازية والتى قامت االدارة بتسليمها فى وقت سابق 

قامت االدارة بالتوجيه من السيد اللواء وكيل الوزارة رئيس المركز باحكام غلق  -2

لقرى السياحية وذلك خالل ايام شم الشواطىء العامة والمؤجرة وشواطىء ا

وبالتنسيق مع سيادته قام سيادته بالمرور على الشواطىء  2،3/5/2021النسيم

التابعة للمركز وكذلك القرى السياحية بمصاحبة مدير االدارة واثناء مرور سيادته 

 تالحظ وجود بعض المخلفات منها 

اشغاالت رية مطروح بعمل كندسطريق ا 30بيتش بالكيلو قيام اتحاد شاغلين كرير  -3

صديرية وذلك بالمختلفة للقانون ( برجوالت  10) على الشاطىء متمثلة فى زرع 

وفد تم مخاطبة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء فى هذا الشأنالعمال 

شئونها واصدار قرار االزالة طبقا للقانون حيث انها الجهة المنوطة بها اصدار تلك 

 القرارات 

( قرى وقد  5بعض القرى السياحية بمخالفة التعليمات سالفة الذكر وعددها )  قيام -4

وجه سيادته بمخاطبة االدارة المركزية للسياحة والمصايف العمال شئونها وقد تم 

ار بغرامة بمبلغ اربعة االف جنيها بتلك القرى بمعرفة االدارة المركزية \عمل ان

 الوزير المحافظ وهى :  للسياحة والمصايف بعد العرض على السيد

 قرية كازبالنكا -2قرية االطباء                                      -1

 وذلك لرفض المسئولين استالم تعليمات من مندوب االدارة 

قرية مراقيا وتم تسليمهم انذارات  -3وبتشى       قرية هلي -2قرية امون             -1

 الغرامة

وجهاز سيد المهندس / رئيس جهاز حماية امالك الهيئة تم توجيه سيادته بمخاطبة ال -2

وحتى  34.200شئون القرىالسياحية الواقعة بنطاق مركز ومدينة برج العرب من الكيلو 

 الحدود االدارية للمركز  61.500الكيلو 



فى ظل قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بفتح شواطىء وحمامات القرى السياحية  -3

% 50وتعليمات السيد الوزير محافظ االسكندرية بتشغيل القرى السياحية بنسبة اشغال 

شاطىء وحمام قام السيداللواء / وكيل الوزارة رئيس المركز بالتوجيه واصدار تعليمات 

جمهور اثناء اجازة عيد الفطر المبارك وكذا المرور على بغلق الشواطىء العامة امام ال

 القرى السياحية للتعليمات الخاصة باالجراءات االحترازية الخاصة بالتشغيل 

قام السيد اللواء وكيل الوزارة رئيس المركز باصدار تعليمات لدير االدارة باالشتراك  -4

ىء زهراء كرير الغربى فى اعمال اللجنة الدائمة وعمل معاينة على شاطىءبقرب شاط

اسكندرية  35نظراً لقيام السيد رئيس اتحاذ شاغلين منتجع كرير ريزوكرت بالكيلو 

مطروح الساحلى للموافقة على تأجير المساحة الشاطيئية الغير مستغلة امام المنتجع وكذلك 

 المشاركة بأعمال اللجنة الدائمة بالديوان العام والشئون المالية 

الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بفتح الشواطىء العامة امام  فى ظل القرارات -5

والتنبيه باتخاذ االجراءات االحترازية لمكافحة فيروس  25/5/2021الجمهور اعتباراً من 

 كورونا ووفقاً للتعليمات 

مخاطبة مستاجرى شاطىء كرير القرى بتلك القرارات والتنبيه وجه سيادته بسرعة  -6

اءات االحترازية حتى ال يقع تحت طائلة القانون وكذلك شاطىء عليه بالاللتزام باالجر

 زهراء وكرير الغربى والتوجيه بالتزام الغطاسين والمشرفين بتنفيذ التعليمات سالفة الذكر 

 

 

 احدى عشر : ادارة االمالك 

 تم اصدار قرار اخالء ادارى  -1

( لسداد كامل  1% من قيمة االرض وعدد ) 15( خطاب لسداد  2تم تسليم عدد )  -2

  2017لسنة  144الثمن من قيمة االرض طبقاً للقانون 


