
 

 

ىجال امرصف ِامطرق 

  : تً عيه بٕط انترمّك أىاو اميدارس ىنَا 

   ىدرسة أعداديُ بنات
   أدارة امتعنيييُ ِىدرسة امثانّية بنات
   ىدخه أو خنان ِأىاو امّحدة اميحنية بأو خنان
 ىدخه امشيخ عتيان حتٓ زٍرة امسكر. 

     ىجال اإلنارة 

  عداد ثٕثٓ ذكٓ ِارد ىن امَيئة امعربية منتصنيع 46تركيب 
  ِات بشّارع اميدينة امفرعيُ 50 ميبة ىّفرٌ قدرة 700تركيب 
  كشاف كاىه بامنيبة مشّارع اميدينة امجانبية 1300تركيب 
  ىتر كابه بانحاء اميدينة 2000إحٕل ِتجديد امشبكة أرضيُ بتركيب 
  ِٔعة أنارٌ ِتركيب ِٔعات جديدة 20إحٕل ِتجديد 
 - كشاف انارٌ 70أنتَاء ىن إنارة شارع طراد امنيه ِتجديد 

 

ىجال اإلشغأت     

  ىحضر إشغأت 420تحرير 
  سقيفة بدِن ترخيص 360إزامة 
  رخصة   ( 435 )تجديد 
  رخصة إشغال طريق بجييع أنّاعَا  115استخراج 
  خٕطُ خرسانة 85ىصادرة 

      ىجال امنظافة 

  ىن شّارع اميدينة ( طن 48587)تً رفع امقياىة  
  تً تجريد جييع امشّارع بصفُ ىستيرة 
  نقنة قياىة ( 2123)تً رفع عدد 

 :بامنسبة منزراعة ِامتقنيً

   شجرة 3225تً زراعة 
  ًشجرة 3095تً تقني 

  2018 / 2017انجازات مركز ومدينة الحوامدية 



 

     ىياٌ امشرب ِامصرف امصحي 

  ِحدات  (3)تً عيه إحٕل ِتجديد معدد 
 ِحدات نقامٓ بينطقة ىياٌ امشيخ  (3)تً عيه إحٕل ِتجديد معدد 
  ٓيّو/3 و6000عتيان مزيادة تصرفَا اميّىٓ ام. 
   تً عيه احٕل ِتجديد ىّاسير اسبستّس قديية بأخرْ بٕستيك
  ىتر طّمٓ 8500بكيية . 
 ُتً عيه عيرة منرِافع عنٓ امشبكات بيحطات عرب امساح- 
  امينّات مزيادة ضغط اميياٌ فٓ أطراف امشبكات –أو خنان . 
  عداد ىياٌ منيشتركين مضبط استَٕك  (1000)تً تركيب عدد 
  اميياٌ ِتخفيض قيية امفّاتير عنٓ اميّاطنين. 

 

     قطاع اإلعٕنات 

 201 ترخيص  
 188إزامة إعٕنات غير ىرخصة  
 (79399 )  اجيامٓ اميبامغ اميحصنة 

قطاع أىّىُ ِامطفّمة 
  ندِة تثقفية صحية (192)تً عيه عدد 
  نسية فٓ حيٕت تطعييية 3245تً تطعيً عدد 

     قطاع امتنظيً 

  رخصة انشاء 87عدد 
  رخصة ٍدو 35عدد 
  رخصة ىنصرفة انشاء 66عدد 
  ىحضر خٕل امعاو  822عدد 

 

       قطاع ىحّ أىيُ 

بعض انجازات قطاع ىحّ األىيُ بامتنسيق ِامتعاِن بين أدارة امعاىُ ميحّ 
 :أىيُ ِبين ىجنس ىدينة امحّاىديُ ِامتٓ تتيثه فٓ

  ُاميتابعُ ِاميرِر بشكه ىنتظً عنٓ جييع فصّل ادارة ىحّ أىي
. 

  شَادة ىحّ أىيُ منعدد امذْ تخطٓ أىتحان ( 211)تً تسنيً عدد
 .فعنيا

  ْيتً امتنسيق ىع امنادْ امنسائٓ ِىركز شباب امساحُ ِامناد
 .امثقافٓ معيه قّافه اعٕىيُ 

 ىا بين ذاتٓ ِفصّل تابعُ منقّات اميسنحُ ( فصه 25)فتح عدد . 
  ىتقدو فّرْ 400 ىا بين ( أمف ىعنً 30)تً عيه اختبارات فّريُ ل 

 . دارس أختبار ِجارْ استخراج شَادات مًَ (310)ِقد اجتاز 



قطاع امشئّن أجتياعية 

 :تً تقديً خدىات خاصة بقسً امضيان أجتياعي عنٓ امنحّ امتامي
  حامُ فئة ىعاشات ضيانية  2201 جنية معدد 766759تً صرف
  حامة فئة ىعاشات قانّن طفه  217 جنيُ معدد 15332تً صرف 
  حامة فئة ىساعدات دراسية شَرية 280 جنية معدد 19000تً صرف . 
  حامة فئة ىعاشات قانّن طفه  126 جنية معدد 7120تً صرف
  حامة 2824 جنية معدد 808211باجيامٓ ىبنغ .  
  إغاثة عاجنُ تقدو فٓ ( حأت3) ىقدىُ (جنية15000)تً صرف ىبنغ 

 .حامة امكّارث ِامحرائق 

 

  ىحافظة امجيزة– ىركز ِىدينة امحّاىدية :ىصدر امبيان 


