
محافظة االسكندریة 

مركز ومدینة برج العرب 

 ادارة خدمة المواطنین

 31/7/2017  الي  1/7/2017           تقریر باعمال االدارة في الفترة من 

تاریخ موضوع الشكوى م 
التقدیم 

الجھة المنوط بھا 
المقترح لحل الشكوي الوارد بالموضوع طبقا للقانون تاریخ الرد حل المشكلة 

1 
طلب اجراء المعاینة الالزمة علي الطبیعة من 
الجھات المعنیة للتضرر من اقتطاع جزء من 

االرض لتوسعة الطریق الساحلي  

24/5/
2017 

 -االدارة الھندسیة 
 -الشئون القانونیة 
ادارة االمالك 

21/6/2017 
6/7/2017 

ورد الرد من ا/ ھندسیة بالمركز یفید بانھ تم مخاطبة الشئون القانونیة 
بالمركز لالفادة بالراي القانوني المتبع في مثل ھذه الحاالت  وجارى 

متابعة الشكوى وورد الرد من ادارة االمالك یفید بانھ تم مخاطبة 
الھیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة وذلك لفحص 

الحاالت المتعارضة مع توسعة طریق اسكندریة مطروح الساحلي 
والذي قامت الھیئة المذكورة باصدار شھادات اعتداد ملكیة لصالح 

ھؤالء المواطنین  

2 
طلب االفادة برد المستشار القانوني بخصوص 

موضوع اعتماد تقسیم االرض لجمعیة سیدى علي 
السماك 

13/6/
ورد الرد من ا/ ھندسیة یفید بانھ تم اصدار شھادة الصالحیة   10/7/2017االدارة الھندسیة  2017

 بوصة یمر 6الموافقة علي تغییر مسار خط میاه  3
بارض الورثة  

20/2/
2017 

شركة میاه الشرب 
 5/7/2017باالسكندریة 

 6ورد الرد یفید بانھ بالمعاینة علي الطبیعة تبین ان الخط قطر 
اسبوستیس وتم انشاؤه منذ اكثر من عشرین عاما ولم یكن بالمنطقة 

ایة منازل او عقارات لذا یبقي الوضع علي ما ھو علیھ حیث ان 
الخط یقوم بتغذیة منطقة مدخل بھیج بالكامل والعزبة الغربیة 

والبحریة وفي حالة ترحیل الخط تكون التكلفة بالكامل علي نفقة 
 الشاكیین مع االخذ في االعتبار ان االرض ذات طبیعھ صخریة 

 

التضرر من الجار لقیامھ بوضع المخلفات امام  4
المنزل  

11/7/
2017 

 شئون البیئة بالمركز
معاون رئیس - 

المركز للنظافة 
13/7/2017 

بالمعاینة علي الطبیعة تبین ان المخلفات الموجودة ناتجة عن تطھیر 
من قبل ادارة الري وتم الرفع من قبل سیارات المركز وتمت ازالة 

 اسباب الشكوى 
 

 40التضرر من قرار ازالة للصیدلیة الكائنة بالكیلو 5
 12/7/2017ا/ھندسیة بالمركز  2/7/2017قبلي الطریق امام فتح اهللا ھایبر ماركت  

ورد الرد من ا/ ھندسیة یفید بانھ تم مخاطبة المواطن بان الموقع 
 ویتبع ھیئة 2000 لسنة 211محل الشكوى یقع خارج حدود القرار 

المجتمعات العمرانیة ویتبع مركز ومدینة برج العرب خدمیا فقط  



 رخص ة -ا/ھندسي 2/7/2017طلب ترخیص مصنع طوب بالغربانیات   6
المحالت 

3/7/2017 
12/7/2017 

ورد الرد من ا/ ھندسیة یفید بضرورة التنبیھ علي المواطن بضرورة 
احضار رخصة المبانى ان وجدت والمستندات الدالة علي الترخیص 

كما ورد الرد من ا/ رخص المحالت یفید بان بالرجوع للقرار رقم 
 والخاص باالنشطة المصرح بھا تبین ان النشاط 1997 لسنة 811

غیر مدرج ضمن االنشطة  

الموافقة علي تھذیب اشجار فیكس بالطریق العام  7
ورد الرد یفید بانھ تم تھذیب االشجار وقصھا بالطریق محل الشكوى   18/7/2017ا/ الحدائق بالمركز  2/7/2017لقطعھا اسالك الكھرباء  

التضرر من عدم صرف الحصة التموینیة الخاصة  8
بالمواطن من البقالة التموینیة ببرج العرب القدیم  

20/6/
2017 

مكتب التموین ببرج 
ورد الرد یفید بانھ تم صرف الحصة التموینیة عن شھر یونیة وشھر  19/7/2017العرب 

یولیة وتمت ازالة اسباب الشكوى وذلك بناءا علي اقوال الشاكى  

9 
التضرر من عدم استخراج تراخیص العتماد 
مشروع تقسیم ارض الواقعة ظھر استاد برج 

العرب  

16/7/
ورد الرد یفید بانھ الموقع محل الشكوى یقع بنطاق حى العامریة   24/7/2017ا/ ھندسیة بالمركز  2017

التضرر من الجار لقیامھ بالقاء القاذورات امام  10
ورد الرد یفید بانھ تم مخاطبة االدارة الصحیة وجاري متابعة  9/3/2017ا/ البیئة  5/3/2017المنزل  

الشكوى  
 

 

 

 


