
 محافظة االسكندریة

 مركز ومدینة برج العرب

~~~~~~ 

 ٢٠١٨شھر ابریل إنجازات مركز ومدینة برج العرب 

 انجازات  ادارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
 ١/٤/٢٠١٨نتشرف ان نرسل لسیادتكم انجازات االدارة من 

 ٣١/٤/٢٠١٨حتى 

 صادر  ١٧تم عمل  -

 وارد  ١٨تم عمل  -٢

 خبر على البوابة االلكترونیة  ٢٥٠تم نشر   -٣

مدیریة الطرق والنقلـ استعجال –االوقاف–االدارة الزراعیة (تم مخاطبة قطاع  -٤
 لعمل اصدار للنشرة الشھریة ) للضرائب العقاریة  

 ٠مكاتبة  ١٥یتم عمل مكاتبات یومیة للمركز لمختلف االدارت مایقرب من  -٥

یتم الرد على المكاتبات الخاصة بمركز معلومات محافظة واالحصاءات المركزیة   -٦
  ٠ومكتب المحافظ 

 یتم ارسال انجازات خدمة المواطنین على االمیل الخاص بمركز معلومات  -٧

 یتم عمل انجازات شھریة لمركز ومدینة برج العرب  -٨

 رسالھا الى المحافظة تم اصدار النشرة الشھریة الخاصة بشھر مارس وا  -٩

 تم ارسال ملف مخالفات المبانى من االدارة الھندسیة عن شھر مارس على االمیل ١٠

  



 ٢٠١٨ ابریلدارة العالقات العامة عن شھر انجازات ا

الى جانب ما تقوم بھ االدارة من اعمال وتصویر وتوثیق لالعمال الیومیھ 
االلكترونى للمحافظة  الدارات المركز المختلفھ ونشرھا من خالل الموقع

 ــ: ووسائل التواصل االجتماعى قامت االدارة خالل ھذة الفترة باالتى 

محمد عقل /تغطیة اجتماع السید اللواء    ١/٤/٢٠١٨یوم االحد الموافق 
رئیس مركز ومدینھ برج العرب بحضور االستاذ صبحى علم الدین سكرتیر 

كتب سیادتھ بمعاونى رئیس عام المركز ورؤساء الوحدات المحلیھ ومدیر م
المركز ومدیر اداره المتابعھ المدانیھ ومدیر اداره الرصد البیئى ومد یر اداره 
الكھرباء واداره المشروعت حیث تم مناقشھ اال عمال واالنجازات التى تمت 
بالمركزتم مناقشھ خطھ العمل واالقترحات لبد عملیھ التطویر فى البیئھ 

 ات االساسیھ والبد باالولوی

تغطیة اجتمعت اللجنھ الفرعیھ لجنھ تقنین   ١/٤/٢٠١٨االحد الموافق 
االراضى بحضور االستاذ صبحي علم الدین سكرتیر عام المركز وذلك طبقا 

محمد سلطان محافظ االسكندریھ حیث اجنتمع /لقرار السید الدكتورالوزیر
نین الذین اعضاء اللجنھ الفرعیھ المشلكھ تبحث الملفات المقدمة من المواط

 یرغبون فى تقنین اوضاعھم على اراضى امالك الدولھ 

محمد عقل رئیس /تغطیة اجتمع السید اللواء  ٢/٤/٢٠١٨یوم االثنین الموافق 
مركز ومدینھ برج العرب بحضور االستاذ صبحى علم الدین سكرتیر عام 
المركز ورؤساء الوحدات المحلیھ ومدیر مكتب سیادتھ بمعاونى رئیس 
المركز ومدیر اداره المتابعھ المدانیھ ومدیر اداره الرصد البیئى ومد یر اداره 

 الكھرباء حیث تم مناقشة خطة العمل خالل الفترة المسائیة

محمد عقل / بناءا على تعلیمات السید اللواء  ٣/٤/٢٠١٨الثالثاء الموافق 
وة بعنوان رئیس المركز تم التنظیم و بالتنسیق مع االدارة الصحیھ لعمل ند

نجاة عبد / بقاعة واالجتماعات بحضور ا) الوقایة من الدرن ــ واورام الثدى (



سناء مراد مدیر الثقافة الصحیة وبحضور / العزیز مسئول الثقافة الصحیة ود
 العامالت بالمركز

تنظیم وتنسیق حفل تكریم حیث قام السید   ٤/٤/٢٠١٨یوم االربعاء الموافق ٠
تكریم السادة الذین بذلوا جھدا وتفانى فى العمل وذلك محمد عقل ن/ اللواء 

لرفعة مصرنا الحبیبة وھم  رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنیة 
وسكرتیر عام المركز ورؤساء الوحدات المحلیة ومعاونى رئیس المركز 
والجھاز التنفیذى بالمركز وبعض المدیرین وبعض العاملین المجتھدین 

 بالمركز

تغطیة حملة ازالة التعدى على ارض  ٤/٤/٢٠١٨الربعاء الموافق یوم ا*
صبحى علم الدین سكرتیر /االثار بمنطقة الھواریھ قریة بھیج بحضور االستاذ
فقة الكول االمنى بالتنسیق عام المركز والمتابعة المیدانیة والمشروعات بمرا

م تنفیذ عدد ة االثار وبحضور المقاول المكلف بالھدم واالزالة حیث تمع ھیى
 قرارات ازالھ ٧

رئیس مركز ومدینة برج / تغطیة حضور السید اللواء ٦/٤/٢٠١٨الجمعة 
العرب حفل یوم الیتیم بجمعیة زھور الحیاة ببرج العرب نجع احمد بحضور 

 منال احمد مدیر الدار واالھالى واطفالھم/ االستاذة 

رئیس مركز  /تغطیة حضور السید اللواء ٧/٤/٢٠١٨یوم السبت الموافق 
ومدینة برج العرب حفل یوم الیتیم بمركز شباب برج العرب الجدید تنظیم 

حنان موسى رئیس جمعیة المستقبل بحضور رؤساء الجمعیات /االستاذة 
 .االھلیة واالھالى واطفالھم

محمد معوض / تغطیة وتنسیق زیارة  السید اللواء  ٨/٤/٢٠١٨یوم االحد 
زیاره كنیسھ ابو الشھید ابوابو سفین ببرج رئیس مركز ومدینة برج العرب 

 العرب القدیم للتھنئھ االخواه االقباط بعید القیامھ المجید 



رئیس / تغطیة وتنسیق زیارة السید اللواء ٨/٤/٢٠١٨یوم االحد الموافق 
المركز  بزیاره كنیسھ العذراء و القدیسھ مارینا بقریھ بھیج ببرج العرب 

 عید القیامھ المجید  للتھنئھ االخواه االقباط ب

تغطیة وتنسیق زیارة وفد برئاسھ السید   ٩/٤/٢٠١٨یوم االتنین الموافق  
محمد عقل رئیس مركز ومدینھ برج العرب بزیارد دیر مارى مینا /اللواء د

 للتھنئھ بعید القیامھ المجید

تغطیة وتنسیق زیارة لكنیسة مارى  ١٠/٤/٢٠١٨یوم الثالثاء الموافق 
رئیس مركز / لغربانیات  بناءا على تعلیمات السید اللواء دجرجس بقریة ا

سعد الدین  ھجرس كنیسة / ومدینة برح العرب تم زیارة وفد برئاسة االستالذ
 مارى جرجس للتھنئة بعید القیامة المجید

تغطیة اجتماع رئیس المركز مع  ١١/٤/٢٠١٨یوم االربعاء الموافق 
 لالستماع لمشاكلھم والعمل على حلھاالمواطنین من نجع ھوارة بمكتبھ وذلك 

محمد عقل /تغطیة مرور السید اللواء د  ١٢/٤/٢٠١٨یوم الخمیس الموافق 
رئیس مركز ومدینة برج العرب على المدارس والمجمعات االسھالكیھ وحدة 
طب االسرة وحدة الشئون االجتماعیة والوحدة البیطریة وذلك لالطمانان على 

 ینالخدمات المقدمھ للمواطن

تنظیم وتنسیق و بتوجیھات وتعلیمات السید   ١٣/٤/٢٠١٨الجمعة الموافق 
محمد عقل رئیس مركز ومدینة برج العرب لتغطیة  قافلة غذائیة / اللواء

بمدرسة  رابعھ العدویة بالتنسیق مع مؤسسة محمد رجب للتنمیة االجتماعیة 
جا وذلك حیث تم توزیع بعض العبوات الغذائیة عى االسر االكثر احتیا

 للتخفیف االعباء على المواطنین

تم تغطیة وتنسیق حملة للكشف المبكر عن فیرس سى  ١٦/٤/٢٠١٨االتنین  
محمد عقل رئیس مركز ومدینة برج العرب حیث قامت / برئاسة السید اللواء

إدارة مراكز معلومات التنمیة المحلیة بالتنسیق مع شركة فاركو لالدویة بقریة 



حاالت  ٥حالة من بینھم عدد ١١٣شف والتحلیل على عدد بھیج حیث تم الك
 ایجابیة وتم توجیھھم لجھة االختصاص لتلقى العالج بالمجان

رئیس مركز ومدینة /تغطیة وتنسیق اجتماع السید اللواء ١٦/٤/٢٠١٨االثنین 
برج العرب بالسادة الجزارین بالمركز والقرى التابعة بمكتبھ وذلك للتنبیة 

خارج السلخانة حفاظا على صحة المواطنین وعدم انتشار على عدم الذبح 
 االوبئة

تم تغطیة حملة للكشف المبكر عن فیرس سى برئاسة  ١٧/٤/٢٠١٨الثالثاء  
محمد عقل رئیس مركز ومدینة برج العرب حیث قامت إدارة / السید اللواء

مراكز معلومات التنمیة المحلیة بالتنسیق مع شركة فاركو لالدویة بقریة 
 ١٤حالة من بینھم عدد ٢٧٤لغربانیات حیث تم الكشف والتحلیل على عدد ا

 حالة ایجابیة وتم توجیھھم لجھة االختصاص لتلقى العالج بالمجان

تم تغطیة حملة للكشف المبكر عن فیرس سى برئاسة  ١٨/٤/٢٠١٨االربعاء  
محمد عقل رئیس مركز ومدینة برج العرب حیث قامت إدارة / السید اللواء

اكز معلومات التنمیة المحلیة بالتنسیق مع شركة فاركو لالدویة ببرج مر
 ٢٧حالة من بینھم عدد ٣٣٨العرب القدیم حیث تم الكشف والتحلیل على عدد 

 حالة ایجابیة وتم توجیھھم لجھة االختصاص لتلقى العالج بالمجان

تغطیة حفل تكریم اوائل الطلبة بمدرسة رابعة  ٢٠١٨/ ١٨/٤االربعاء 
 محمد عقل رئیس المركز االعدادیة./ دویة برئاسة السید اللواء دالع

تغطیة وتنسیق اجتماع برئاسة السید اللواء د  ١٨/٤/٢٠١٨االربعاء الموافق 
محمد عقل رئیس المركز بمكتب سیادتھ مع الصندوق االجتماعى والجمعیات /

 االھلیة وئلك للتنسیق  بینھم لخدمة االھالى ببرج العرب 

تغطیة وتنسیق ابتداء المراجعات المجانیة  ٢٢/٤/٢٠١٨حد الموافق یوم اال
محمد / لطلبة الثانویة العامة بقاعة االجتماعات بالمركز برئاسة السید اللواء



) االول ــ الثانى ــ الثالث ( عقل رئیس مركز ومدینة برج العرب الصف 
  ٣٠/٤/٢٠١٨لجمیع المواد حتى یوم االثنین 

تغطیة وتنظیم  اللقاء الجماھیرى برئاسة  ٢٤/٤/٢٠١٨افق یوم الثالثاء المو
محمد عقل رئیس مركز ومدینة برج العرب بالتنسیق مع جھاز /السید اللواء 

تنمیة المشروعات والجمعیات االھلیة بقاعة االجتماعات بالمركز وذلك لتوفیر 
فرص عمل للشباب وتدریبھم على المشروعات ووتمویل المشروعات 

السید نصار مدیر فرع جھاز / لمتناھیة الصغر بحضور االستاذالصغیرة وا
 تنمیة المشروعات ورؤساء الجمعیات االھلیة 

عزة الفناجیلى / تغطیة زیارة الدكتورة ٢٦/٤/٢٠١٨یوم الخمیس الموافق 
/ وكیل وزارة الصحة لقریة ابو صیرحیث كان فى استقبال سیادتھا االستاذ

ركز  وذلك لزیارة مجمع الخدمات رضوان محمد مدیر مكتب رئیس الم
الطبى المغلق لمعاینتة على الطبیعة ودراسة سبل تشغیلة لخدمة المواطنین 
بحضور مدیر االدارة الصحیة ببرج العرب ورئیس الوحدة المحلیة لقریة ابو 

 صیر ومدیر إدارة المتابعة المیدانیة 

یة   بتوجیھات تنظیم وتغطیة قافلة سكان  ٣٠/٤/٢٠١٨یوم االثنین الموافق 
محمد عقل رئیس مركز ومدینة برج العرب بالوخدة الصحیة /السید اللواء 

 ببرج العرب القدیم بھا حمیع التخصصات والكشف والعالج بالمجان 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠١٨نتشرف بعرض إنجازات ادارة خدمة المواطنین عن شھر إبریل لسنة     

التكنولوجى واالدارة العامة خطاب وارد من المركز ) ٥٠(أستالم عدد *
 .لخدمة المواطنین بالمحافظة ومجلس وزراء

المركز + شكوى من خدمة المواطنین بالمحافظة )١٤(استالم عدد *
 .بوابة الشكاوى الحكومیة بمجلس الوزراء.+التكنولوجى 

 .خطاب صادر الي االدارات المعنیة بحل الشكاوى) ٦٠(  عمل عدد *

ود من االدارات لحل الشكاوى الخاصة للمواطنین رد) ١٩(    ورود عدد *
 .والرد علي المواطنین بحل شكواھم 

 . متابعة الشكاوى فى االدارات لسرعة انھائھا *

 . كتابة وتسجیل الشكاوى الواردة في الدفاتر الخاصة بھا*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠١٨ابریل جازات ادارة اشغال الطریق عن شھر ان

 وتم الرد علیھم  ٦١عدد الطلبات الواردة 
 ٢١اشغال الطریق  رخصةعدد 

 -عدد قسائم اعالن 
 -عدد ترخیص اشغال 
 -عدد رخصة اعالن 
– عدد محاضر اشغال 

 _  عدد محاضر اعالن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نتشرف بتقدیم انجازات قسم سابع طرق بمركز ومدینة برج العرب من ابریل لسنة 
 . ٢٠١٨یونیھ  لسنة حتى    ٢٠١٨

 : ٢٠١٨انجازات قسم سابع طرق شھر ابریل وشھر یونیھ لسنة : اوال 
 ٢٠١٨/  ٢٠١٧تم االنتھ�اء م�ن اعم�ال الخط�ة االس�تثماریة للرص�ف للع�ام الم�الي          -١

 .بنطاق مركز ومدینة برج العرب 
 .متابعة أعمال رفع كفاءة وترمیم قطاع بشارع جمال عبد الناصر   -٢
وش��كاوي الم��واطنین لرص��ف الط��رق وعم��ل معاین��ات عل��ى الطبیع��ة      بح��ث طلب��ات   -٣

 .ورسم كروكي وخاطبة مدیریة الطرق والنقل لعمل مقایسة تقدیریة للطریق 
التنسیق مع جھاز ومدینة برج العرب الجدیدة لرفع كفاءة واصالح شارع حسن  -٤

 .عالم الساحلي 
خطة االستثماریة للرصف التنسیق مع أعضاء مجلس النواب وتقدیم مقترحات ال -٥

بنطاق مركز ومدینة برج العرب بناء على شكاوي  ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام المالي 
 .المواطنین 

 .متابعة أعمال اعادة الشىء الصلة بنطاق مركز ومدینة برج العرب  -٦
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠١٨انجازات االدارة الھندسیة عن شھر ابریل 

 م
 

محاضر  الشھر
 مخالفة

 صادر وارد ھدم قرارات ازالة ایقافقرارات 

١ 
 

 ١/٤/٢٠١٨شھر
حتى 

٣٠/٤/٢٠١٨ 

- - ١٠٥ ١٤٦ ٩ ٥ 

 

 

 ٢٠١٨انجازات ادارة المتابعة المیدانیة عن ابریل 

قامت االدارة باالشتراك مع ادارة الطرق بازالة المطبات العشوائیة من  -١
 الشوارع بالبرج القدیم

 قامت االدارةبحضور لجان اغالق مع ادارة الرخص بالمركز للمحالت المخالفة  -٢
قامت االدارة باالشتراك مع ادارة شئون البیئة فى لجان توعیة باالشتراك مع  -٣

الطب البیطرى لمحالت ذبح الطیور من خطورة انفلونزا الطیور وكذلك المرور 
 على مزارع الدواجن بنطاق المركز

لمرور على الوحدات المحلیة لمتابعة الحضور واالنصراف قامت االدارة با -٤
 والنوبتجیات 

المرور على الوحدات الصحیة بنطاق المركز للوقوف على مدى تواجد افراد  -٥
 االمن والحراسة واالضاءة بتلك الوحدات الصحیة 

 تقوم االدارة بالمتابعة مع ادارات للرد على المكاتبات الواردة من المحافظة  -٦
دارة بالتنسیق مع ادارة الرصد البیئى وشركة نھضة مصر القائمة تقوم اال -٧

 باعمال النظافة داخل نطاق المركز والقرى التابعة 
تقوم االدارة بمتابعة ادارة الحدائق للوقوف على مدى قص وتھذیب االشجار  -٨

 وعملیة الرى للمسطحات الخضراء 

 

 

 



 ٢٠١٨ ابریل ت شئون البیئة عن شھر انجازا

 اشارة)  ١( كسر مواسیر میاه شرب عدد اشارات  .١
 انذارات بیئیة  ال یوجد .٢
 \تم االنتھاء منھا_ لجنة حمى قالعیة  .٣
 جارى العمل بھا_ لجنة مكافحة كالب ضالة  .٤
 جارى العمل بھا _ لجنة مرور على مزارع الطیور  .٥
 جارى العمل بھا _ لجنة مرور على الفریزة  .٦
 ال یوجد_ محاضر بیئیة  .٧
 )  ٣( شكاوى مواطنین عدد  .٨
 طلب)  ١٧٣( اعمال الكسح عدد  .٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠١٨ ابریلعن شھر انجازات  المركز التكنولوجى 

 

 ٠استعالم للمواطنیــــن    ١٥٠٠ــ  عدد      ١

 ٠استعالم الدارة االمالك  ١٢٠٠ــ  عدد      ٢

 ٠تغییر عنوان         ٢ــ  عدد      ٣

 ٠خطاب ردًا على خطابات  ادارة  االمالك       ١٥ــ  عدد      ٤

  ١٤٤إخطار للمواطنین الستكمال اجراءات التقنین بقرار  ٧٠٠٠اعداد وطباعة عدد ــ  ٥

 ١٧٣ــ  عدد  طلبات الكسح  ٦

 ٠طلب ١٢٣ـــ عدد الخطابات والطلبات الواردة  للمركز التكنولوجى  ٧

 ٠طلب ١٢٤للمركز التكنولوجى ـــ عدد الخطابات والطلبات الصادرة من  ٨

 ٠ــ  تحدیث وصیانة البرامج الخاصة باالمالك والكسح  ٩

 ــ العمل على برنامج التوریدات للمبالغ المسدده وتسجیل المبالغ التى تم        ١٠

 سدادھا بالملفات واحتساب المالیات الخاصة بھا على الحاسب      

 طلب ٤٨ـ طلبات تقنین عدد ١١

 

 

 

 

 

 



 ٢٠١٨عن شھر ابریل زات إدارة مراكز معلومات التنمیة المحلیةانجا
 بالمركز

  ٢٠١٨تنفیذ الخطة التنفیذیة الخاصة بقطاعات رابط عام  •
استیفاء ومراجعة استمارات السلع التموینیة للسلع األساسیة واستمارات رصد  •

 )تقریر أسبوعى ( مشاكل وھموم المواطن المصرى 
أھمیة الكشف " ببرج العرب وعمل ندوة بعنوان  التنسیق مع االدارة الصحیة •

 ".المبكر لشرطان الثدى ومخاطر الزواج المبكر والوقایة من مرض الدرن 
 التنسیق مع شركة فاركو لألدویة لحملة توعیة للمواطنین ضد مرض فیروس  •

C   وكانت نتائج الحمالت كاألتى :-  
الحاالت  عدد اجمالى عدد الحاالت  التاریخ موقع الحملة  م

 االیجابیة
 بھیج ١

 
٤ ١٠٨ ١٦/٤/٢٠١٨ 

 الغربانیات ٢
 

١٤ ٢٧٠ ١٧/٤/٢٠١٨ 

 برج العرب القدیم ٣
 

٢٧ ٣٣٨ ١٨/٤/٢٠١٨ 

 برج العرب القدیم ٤
 

١٦ ٢٢٦ ٣٠/٤/٢٠١٨ 

تم تنظیم قافلة سكانیة الستھداف المناطق األكثر احتاجًا  ٣٠/٤/٢٠١٨بتاریخ  •
العرب القدیم حیث تم اجراء الكشوفات والتى أقیمت بالوحدة الصحیة ببرج 

حاالت ) ٤٣(حالة منھم عدد )  ٢٠٥( الطبیة الالزمة ألھالى المنطقة باجمالى 
حاالت كشف باطنة وأیضًا تم مشاركة عدد من ) ١٦٣( كشف أسنان وعدد 

 -: الجھات المختصة بالقافلة مثل 
 سلع شركة األسكندریة للمجمعات االستھالكیة بمنفذ متحرك لبیع ال

 .والمنتجات الغذائیة باسعار مخفضة 
  سیارة جھاز مشروعات الخدمة الوطنیة لتوفیر اللحوم و المجمدات

 بأسعار منخفضة
  ادارة التموین و التجارة الداخلیة بمنفذ متحرك لبیع اسطوانات البوتاجاز

 .جنیھ لألسطوانة الواحدة  ٣٥بسعر 
 جتماعیة بالمركز باالضافھ الى حضور ممثال عن ادارة الشئون اال

لتوعیة االھالى بمعاشات تكافل و كرامة لألسر االكثر احتیاجا و كیفیة 
 .الحصول علیھا 



  مشاركة مسئول الثقافة الصحیة باالدارة الصحیة و الرائدة الریفیة
بالوحدة بعمل عدة ندوات عن النظافة و الفحص الذاتى و الفیروسات 

 .الكبدیة 
 ندوات لتوعیة المواطنین  مشاركة ادارة االوقاف و عمل، 

التنسیق مع إدارة محو األمیة ألستخراج شھادات محو األمیة وفتح فصول  •
 .ولجان فوریة من خالل التواصل مع مدیر ادارة محو األمیة 
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ا�جهة املنوط ��ا  تار�خ التقديم موضوع الشكوى  م

 حل املش�لة

املق��ح �حل الشكوى  تار�خ الرد

الوارد باملوضوع طبقا 

 للقانون 

رئيس /د.اثناء مرور السيد اللواء  ١

معاون رئيس / املركز برفقة السيد 

املركز للمرافق واملتا�عة تالحظ كسر 

ماسورة مياه �شارع حسن عالم 

 بمدخل ال��يد 

م ٤/٤/٢٠١٨

الساعة العاشرة 

 صباحا

م ٤/٤/٢٠١٨ شركة املياه

الساعة الواحدة 

 ظهرا 

 تم الاصالح �� نفس اليوم

رئيس /د.السيد اللواء اثناء مرور  ٢

معاون رئيس / املركز برفقة السيد 

املركز للمرافق واملتا�عة تالحظ كسر 

 ماسورة مياه �شارع الس�خانة

م ٥/٤/٢٠١٨

الساعة ا�حادية 

 عشر صباحا

م ٥/٤/٢٠١٨ شركة املياه

الساعة الرا�عة 

 عصرا

 تم الاصالح �� نفس اليوم

رئيس /د.اثناء مرور السيد اللواء  ٣

معاون رئيس / املركز برفقة السيد 

املركز للمرافق واملتا�عة تالحظ كسر 

ماسورة مياه بجوار مدرسة خالد بن 

 الوليد ا�خاصة

م ٦/٤/٢٠١٨

الساعة السا�عة 

 صباحا

م ٦/٤/٢٠١٨  شركة املياه

الساعة الثانية 

 عشر ظهرا

 تم الاصالح �� نفس اليوم

رئيس /د.اثناء مرور السيد اللواء  ٤

معاون رئيس / برفقة السيد  املركز 

املركز للمرافق واملتا�عة تالحظ 

اشتعال حر�ق �شارع جمال عبد 

 الناصر مقابل م�جد املروة 

م ٩/٤/٢٠١٨

الساعة السا�عة 

 صباحا

م ٩/٤/٢٠١٨ ا�حماية املدنية

الساعة السا�عة 

والنصف وخمس 

 دقائق

 تم الاطفاء �� نفس اليوم

برج انقطاع املياه عن مركز ومدينة  ٥

 العرب 

م ١١/٤/٢٠١٨

الساعة العاشرة 

 صباحا

م ١١/٤/٢٠١٨ شركة املياه

الساعة ا�خامسة 

 عصرا

تم �خ املياه �� نفس 

 اليوم

 

 

اتصال  من ادارة ا�حماية املدنية  ٦

يفيد بنشوب حر�ق �عد شارع 

العشر�ن بجوار السكة ا�حديد بقر�ة 

 ��يج

م ١٣/٤/٢٠١٨

الساعة السادسة 

وخمس وار�عون 

 صباحا دقيقة

 ا�حماية املدنية

 

م  ١٣/٤/٢٠١٨

الساعة السا�عة 

 والر�ع صباحا

 تم الاطفاء �� نفس اليوم

 

 

 

 

اخطار من اس��احة رئاسة ا�جمهور�ة   ٧

يفيد �سقوط عامود كهر�اء امام 

البوابة وكذلك كسر ماسورة مياه 

 بنفس املوقع

م ١٣/٤/٢٠١٨

الساعة الرا�عة 

 عصرا

 شركة الكهر�اء 

الكهر�اء ادارة 

 باملركز

 شركة املياه

م ١٤/٤/٢٠١٨

الساعة  الواحدة 

 صباحا

تم الاصالح �� صباح 

 اليوم التا�� 

 

 



ا�جهة املنوط ��ا  تار�خ التقديم موضوع الشكوى  م

 حل املش�لة

املق��ح �حل الشكوى  تار�خ الرد

الوارد باملوضوع طبقا 

 للقانون 

رئيس /د.اثناء مرور السيد اللواء  ٩

معاون رئيس / املركز برفقة السيد 

املركز للمرافق واملتا�عة تالحظ كسر 

 ماسورة مياه �شارع ابو بكر الصديق 

م ١٥/٤/٢٠١٨

الساعة السا�عة 

 صباحا

م  ١٥/٤/٢٠١٨ شركة املياه

الساعة العاشرة 

 صباحا

 تم الاصالح �� نفس اليوم

ركز ومدينة برج انقطاع املياه عن م ١٠

 العرب 

١٨/٤/٢٠١٨ 

الساعة العاشرة 

 صباحا

م ١٨/٤/٢٠١٨ شركة املياه

الساعة ا�خامسة 

 مساءا

تم �خ املياه �� نفس 

 اليوم

اتصال تليفو�ي من غرفة عمليات  ١١

املحافظة يفيد بانقالب سيارة شرطة 

بنجع امليثاق بقر�ة ��يج  بالطر�ق 

 الدو��

م ١٩/٤/٢٠١٨

الساعة الثالثة 

 والنصف صباحا

 ادارة ا�حملة 

 ا�حماية املدنية

 ادارة املرور

 الشرطة 

م  ١٩/٤/٢٠١٨

الساعة الثامنة 

 صباحا 

تم الان��اء �� صباح اليوم 

 التا��

�شوب حر�ق بال��ج بالقرب من  ١٢

 اس��احة ا�جمهور�ة

م ٢١/٤/٢٠١٨

الساعة السا�عة 

 والنصف مساءا

م ٢١/٤/٢٠١٨ ا�حماية املدنية

التاسعة الساعة  

 مساءا

 تم الاطفاء �� نفس اليوم

رئيس /د.اثناء مرور السيد اللواء  ١٣

معاون رئيس / املركز برفقة السيد 

املركز للمرافق واملتا�عة تالحظ كسر 

 ماسورة مياه بجوار بن�ينةهواره

م ٢٢/٤/٢١٠٨

الساعة  الثانية 

 عشر ظهرا

م ٢٢/٤/٢٠١٨ شركة املياه

الساعة الثانية 

 ظهرا

 صالح �� نفس اليومتم الا 

 

 

 

بالغ من رئيس قر�ة ابو ص�� يفيد  ١٤

بانقطاع التيار الكهر�ائي عن نجع 

 الزغراتبقر�ة ابو ص��

م ٢٢/٤/٢٠١٨

الساعة الواحدة 

 ظهرا

م ٢٢/٤/٢٠١٨ شركة الكهر�اء

الساعة الثالثة 

 عصرا

تم عودة التيار الكهر�ائي 

 �� نفس اليوم

 

 

 

 

عن نجع فتح انقطاع التيار الكهر�ائي  ١٥

 هللا ومنطقة السكة ا�حديد بال��ج

م ٢٢/٤/٢٠١٨

الساعة الثانية 

 ظهرا

ادارة الكهر�اء 

 باملركز

م ٢٢/٤/٢٠١٨

الساعة العاشرة 

 مساءا

تم عودة التيار الكهر�ائي 

 �� نفس اليوم

 

 

بالغ من مواطن بنجع ال�حات يفيد  ١٦

�عطل عدد من الكشافات بجوار 

 شركة املياه بال��ج

م ٢٢/٤/٢٠١٨

الساعة الثانية 

 ظهرا

ادارة الكهر�اء 

 باملركز

م ٢٤/٤/٢٠١٨

الساعة السا�عة  

 مساءا

تم الاصالح �� يوم  

 م٢٤/٤/٢٠١٨

 

 

بالغ من رئيس قر�ة الغر�انيات يفيد  ١٧

بانقطاع التيار الكهر�ائي عن  مقر 

 الوحدة 

م ٢٣/٤/٢٠١٨

الساعة العاشرة 

 صباحا

ادارة كهر�اء 

 ا�حمام

م ٢٣/٤/٢٠١٨

الساعة  الثانية 

 عشر ظهرا

 تم الاصالح �� نفس اليوم

 

 



ا�جهة املنوط ��ا  تار�خ التقديم موضوع الشكوى  م

 حل املش�لة

املق��ح �حل الشكوى  تار�خ الرد

الوارد باملوضوع طبقا 

 للقانون 

بالغ من مواطن يفيد بانقطاع التيار  ١٨

الكهر�ائي عن الوحدة املحلية لقر�ة 

 ص�� وماحولهاابو 

م ٢٣/٤/٢٠١٨

الساعة ا�حادية 

عشر والنصف 

 صباحا

ادارة الكهر�اء 

 باملركز

م ٢٣/٤/٢٠١٨

الساعة الرا�عة 

 عصرا

تم الاصالح وعودة التيار 

 الكهر�ائي �� نفس اليوم

انقطاع املياه عن مركز ومدينة برج  ١٩

 العرب

م ٢٤/٤/٢٠١٨

الساعة ا�حادية 

 عشر صباحا

م ٢٤/٤/٢٠١٨ شركة املياه

الساعة الثامنة 

 مساءا

تم �خ املياه �� نفس 

 اليوم

 

 

 

رئيس /د.اثناء مرور السيد اللواء  ٢٠

معاون رئيس / املركز برفقة السيد 

املركز للمرافق واملتا�عة تالحظ وجود 

حر�ق حول منطقة مساكن شركة 

 النصر للمالحات

م  ٢٤/٤/٢٠١٨

الساعة الثانية 

 عشر ظهرا

م ٢٤/٤/٢٠١٨ ا�حماية املدنية

الساعة الثانية 

 ظهرا

 تم الاطفاء �� نفس اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٢٠١٨انجازات ادارة الكھرباء عن شھر ابریل 

 عامود بنجع الصناقرة من االعمدة المستعملة النارة الشارع ١٩زرع  .١
  ٢٠١٧/٢٠١٨متابعة الخطة االستثماریة  .٢
 عامود ٨٠عمل صیانة بنجع الغربانیات  .٣
 عامود ٦٠الصناقرة  عمل صیانة بنجع  .٤
 عامود ١٤٠عمل صیانة بقریة بھیج  .٥
 عامود ٩٠عمل صیانة الساحل  .٦
 عامود ٣٠٠عمل صیانة بالبرج القدیم والتوابع  .٧
 متابعة الشبكات واالعطال  .٨
 حضور االجتماعات ویعمل ما جاء باالجتماعات  .٩

العمل والمشاركة مع المواطنین فى حل جمیع المشاكل المتعلقة  .١٠
 حل فورا بالكھرباء وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م اسم الرخصة العدد مالحظات
 ١ الرخص التجاریة ١ 
 ٢ الرخص الصناعیة ال یوجد 
 ٣ الرخص العمومیة ال یوجد 
 ٤ تجدید الترخیص ال یوجد 
 ٥ المالھى غیر السیاحیة ال یوجد 
 ٦ رخص مذیاع وتلیفزیون ال یوجد 
 ٧ التعدیل ال یوجد 
 ٨ نقل االسم ١ 
 ٩ الغاء الرخص ال یوجد 
 ١٠ قرار ایقاف ال یوجد 
 ١١ قرار فتح ١ 
 ١٢ قرار غلق ١ 
 ١٣ شكاوى ال یوجد 
 ١٤ الرخص الشخصیة ال یوجد 



 

 ٢٠١٨انجازات ادارة التراخیص عن شھر ابریل

 

 م اسم الشركة بیان الترخیص رقم الرخصھ

 ١ مركز سعید عبدالفضیل ترخیص مصعد ٢٠١٨لسنة  ١١

مستشفى السالم الملكى  تشغیل مصعد جدید ٢٠١٨لسنة  ٩

 التخصصى

٢ 

مستشفى السالم الملكى  تشغیل مصعد جدید ٢٠١٨لسنة  ١٠

 التخصصى

٣ 

 ٤ شركة جملھ ماركت تشغیل مصعد ٢٠١٨لسنة  ١٥

 ٥ العاممستشفى برج العرب  مولد كھربائى ٢٠٠٧لسنة  ١٥٤

 ٦ شركة جملھ ماركت ترخیص مصعد اعفاء

 

 
 


