
 

 

 

  عامود من شارع فاطمة رشدى ومتفرعاته ــ شارع اجلامع ) ٢٠( مت خلع عدد 
  كابوىل ش اجلامع ــ طريق الدئرى كونيسة ــ ش حممود السيد ) ٥٠(مت تركيب عدد 
  كشاف ليد ش اجلامع ــ فيصل ــ طلع الكوبرى العمرانية ــ اهلرم ــ استوديو األهرام ــ حممود )  ١٥٠( مت تركيب عدد

 السيد ــ نفق نصر الدين ــ العروبة ــ ابن خلدون 
  رم التعاون ــ اهلرم ــ ترعة الزمر ــ امحد لطفى السيد ــ خلف احملافظة ــ السروجى ــ احملوالت ــ اهل: مت عمل صيانة لشوارع

 اجلزيرة الوسطى ــ اليابان ــ خامت املرسلني 
  قاعدة خرسانية شارع النادى الرياضى )  ٢٠( مت عمل عدد 
  عامود شارع النادى الرياضى )  ٢٠( مت تركيب عدد 
  شارع النادى الرياضى ــ خامت املرسلني)  ٦٠٠( مت عمل مد كابالت عدد 
  ليد كشاف )  ٥٠( مت تركيب عدد 
  مرت شارع فاطمة رشدى ومتفرعاته )  ٢٠٠(مت تركيب كابالت عدد 
  ملبة )  ١٢٠( مت عمل صيانة كوابيل عدد 
  مت عمل صيانة كابالت شارع اهلرم ــ العمرانية الشرقية ــ شارع السالم 
  عامود شارع فؤاد سعيد ــ شارع اهلرم ــ عمرانية شرقية )  ٤٠( مت عمل صيانة لالعمدة عدد 
 العمل ىف حى جنوب بسبب زيارة الرئيس  مت 
  ٠كابل )  ٢٥( مت تركيب كوابيل عدد 
  ٠من شارع ترسا ) ٤٥(مت خلع اعمدة عدد 
  والعة شارع ترسا) ٢(خلع عدد 
  ٠مرت كابالت صيانة شارع اهلرم اجلزيرة الوسطى شارع ممتاز ــ شارع مستشفى الصدر) ٢٠٠(مت تركيب عدد  
  ٠د شارع كفرطهرمس عامو ) ٦٥(دهان اعمدة عدد 
  ٠شارع الكونيسة ــ متفرعات شارع الثالثيىن ) ٨٠(صيانة كوابيل عدد 
  كشاف ليد شارع اهلرم )  ٨٠٠( تغيري عدد 
 ٠مت عمل صيانه لنفق نصر الدين وصيانة االعمدة حول النفق 
  ٠صيانة ش عمر بن اخلطاب واالضاءة بالكامل وتغيري آىل كشاف لنيه ليد 

 االنارةمجال 



 ٠ءة بالكامل وعمل لنيه هوائية ش امون مت االضا 
  ٠ش السادات االضاءة بالكامل وعمل صيانه للكابالت 
 ٠ش ترعة الزمر اجتاه املرور فيصل 
  ٠ش ساقية مكى مت االضاءة بالكامل 
  ش املطبعه من اهلرم مت عمل الصيانه للكابالت 
  ٠مت صيانة ش كفر طهرمس 
  ٠) ٨٠( مت صيانة ش عثمان حمرم وعمل كابالت عدد  
  ٠مت عمل صيانة كابالت طريق املريوطيه امام املطاىف  
  ٠أعمدة انارة من شارع ترسا ) ١٠( مت خلع عدد  
  والعة انارة من شارع ترسا )  ٢( مت خلع عدد 
  عمود وجارى العمل ) ٣٠٠(مت عمل صيانة لشارع اهلرم عدد 
  عمود ) ٣٠(مت عمل صيانة لشارع مستشفى الصدر عدد 
 كوابيل ) ٨(ارة شارع الشاذىل عدد مت عمل صيانة وان 
  مرت) ٢٠٠(مت تركيب وصيانة كابالت انارة ىف شارع اهلرم عدد 
  شارع سيد صاحل عمرانية غربية شارع الثالثيىن) ٢٠(مت تركيب كوابيل عدد 
  كابوىل ىف شارع فؤاد سعيد ومتفرعاته) ١٥(مت تركيب عدد 
  كشاف ليد ) ٢٥(ركيب عدد عمود وت) ٢٥(مت عمل صيانه لشارع الثالثيىن عدد 
  مرت) ٣٠(مت عمل صيانه لشارع امحد لطفى السيد وكابالت عدد 
  ليد ) ٤(مت عمل صيانه لشارع مصر والسودان وتركيب كشافات لعدد 
  مت عمل صيانه لشارع التعاون وتركيب كشافات ليد 
  كشافات ليد ) ٤(مت أنارة شارع احملوالت من ترسا وتركيب عدد 
 كابوىل من شارع الثالثيىن القدمي والكونيسة ) ٤٠(لعدد  مت عمل صيانه 
  كشاف ليد ) ٣(مت عمل صيانه لشارع جملس الوزراء من شارع اهلرم وتركيب عدد 
  ٠كشافات ليد ) ٨(مت عمل صيانه لشارع مدكور عدد 
  قاعدة خرسانية بشارع املطبعة  )  ٢٥( مت عمل عدد 
  املطبعة ، شارع كفر طهرمس ــ شارع رمزى فرج  عمود شارع ) ٧٠(مت عمل دهان اعمدة عدد 
  مرت شارع املطبعة ــ خلف احملافظة  )  ٦٠٠( مت مد كابالت عدد 
  مرت شارع املطبعة  )  ٣٠٠( مت مد مواسري عدد 
  عمود بشارع املطبعة )  ٢٥( مت تركيب عدد 



  كشاف ليد بشارع املطبعة)  ٥٠( مت تركيب عدد 
  عمود شارع اهلرم ــ شارع ترعة الزمر )  ١٢٠( مت عمل صيانة لالعمدة عدد 
  ٠كابوىل متفرعاته شارع دكتور فؤاد سعيد ــ ومتفرعاته شارع الثالثيىن القدمي ) ٤٠(مت تركيب عدد 
  عامود شارع اهلرم ، فيصل ، شارع خامت املرسلني  ، شارع ترعة الزمر) ١٢٠( مت عمل صيانة لعدد 
    مت عمل صيانة كابالت حول كنيسة فؤاد سعيد ، العدوى سليم شارع فضل القط من مستشفى الصدر 
  فالشة لالعمدة ) ٥٠(مت عمل تعديل اعمدة تركيب عدد 
  ٠عمود شارع اهلرم ، كفرطهرمس ، ساقية مكى ) ١٢٠(مت دهان عدد   
  ارع ابو طالب اهلرمعمود بشارع السالم ومتفرعاته من ش)  ٢٥( مت تركيب كوابيل عدد 
  شارع الورد ، شارع العروبة ، ش اسامه بن زياد ، العامل ، متفرعات الكونيسة) ٨٠( مت عمل صيانة للكوابيل عدد 
  عمود بشارع اهلرم) ١٠٠(مت عمل صيانة عدد 
  عمود بشارع ترعة الزمر)  ٥٠( مت عمل صيانة عدد 
  عمود شارع خامت املرسلني)  ١٠( مت عمل صيانة عدد  
  عمود شارع مستشفى الصدر )  ٣٠( مت عمل صيانة عدد 
   عمود شارع املقدم حممد طه من خامت املرسلني )  ١٤( مت عمل  صيانة عدد 
   عمود بشارع اهلرم عند احملافظة ) ١٠٠(مت عمل صيانة عدد 
   يد بدوى) ٢٠(مت عمل صيانة عدد  عمود بشارع عبد ا
   رع خامت املرسلينعند الكنيسة  عمود شا)  ١٠( مت عمل صيانة عدد 
   مرت شارع اهلرم والعة مستشفى اهلرم )  ٥٠( مت عمل صيانة كابالت عدد 
   مرت شارع اهلرم والعة جنمة البالستيك )  ٢٥( مت عمل صيانة كابالت عدد 
  مرت شارع ترعة الزمر) ١٠٠( مت عمل صيانة كابالت عدد 
   رع اخللفاء الراشدين مرت شا)  ٢٤٥( مت عمل صيانة كابالت عدد 
  شارع السالم عمرانية غربية ) ٤٨(مت عمل صيانة كوابيل عدد 
  متفرعات شارع الثالثيىن ) ٢٠(مت عمل صيانة كوابيل عدد 
  مركز الطالبية ــ مركز ترعة الزمر ــ شارع عز الدين عمر ) سى(كابوىل محلة فريس ) ٤٨(مت عمل صيانة كوابيل عدد 
  اهليئة العربية للتصنيع ) ٦٠( مت عمل تركيب كشافات ليد عدد 
  عمود من شارع ترسا ــ شارع عثمان حمرم ) ٦٠(مت خلع عدد 
  عمود شارع عثمان حمرم ــ التعاون ) ٤٥(مت تركيب عدد 
  م من شارع ترسا ــ املطبعة ــ عثمان حمرم  ٣٥٠مت خلع كابالت 
  ٠الدين االفغاىن ــ شارع خامت املرسلني ــ شارع السالم ــ شارع الثالثيىن ــ املريوطية مت عمل صيانة كابالت شارع مجال 



  ٠متفرعات شارع الثالثيىن ــ الكونيسة ــ متفرعات شارع السالم عمرانية شرقية ) ١٢٠(مت عمل صيانة كوابيل عدد 
  ــ العيد ــ عمرانية شرقية ــ خامت املرسلني ــ شارع عمود شارع اهلرم ــ اهلادى ــ املعاون ) ٨٠(مت عمل صيانة لالعمدة عدد

 ٠مدكور 
 حمرم عثمان شارع ليد كشاف) ١٥٠(  عدد تركيب مت 
 اليابان شارع ــ ترسا شارع انارة عمود) ٦٠(  عدد تركيب مت 
 مصر بنك شونة منطقة ـ مسجدالسنىـ منطقة كابوىل) ١١٠( عدد تركيب مت 
 ـشارع ـ العروبة شارع حمرم عثمان شارع ـ نصرالدين شارع املرسلني خامت ـشارع اهلرمـ شارع للكابالت صيانة عمل مت 

 الزمر ترعة ــ الثالثيىن شارع ــ الصاوى
 اليابان شارع ــ ترسا مرتشارع) ٤٠٠( عدد كابالت تركيب مت 
 اهلرم شارع الزمرــ ترعة شارع انارة عمود) ١٢٠( عدد دهان مت 
 املريوطية عمود) ٢٠( اعمدةعدد خلع مت 
 اهلرم شارع ـ املرسلينـ خامت ــ اليابان ــ اهلرم دشارع يل كشاف) ٣٠٠( عدد تركيب مت 
 ترسا مواسريشارع مرت) ٥٠٠( عدد تركيب مت 
 حمرم عثمان شارع عمود) ١٠( عدد تركيب مت 
 مهران شارع ـ املرسلينـ خامت شارع اهلادىــ الصدرــشارع مستشفى شارع عمود) ١٨٠( عدد صيانة عمل مت 
 القدمي الثالثيىن شارع متفرعات) ٤٠( عدد كوابيل صيانة عمل مت 
 الدين مجال ـشارع املرسلينـ خامت ــشارع الشعب شارع ــ اهلرم ــشارع حمرم عثمان شارع عمود) ٣٠٠( عدد دهان مت 

 ٠ االفغاىن
 ترسا شارع انارة عمود) ٤٠(  عدد تركيب مت 
 متفرعاته مصر بنك شونة منطقة ــ العمرانية سنرتال خلف مشجلعرماىن كابوىل) ٨٠( عدد تركيب مت 
 فيصل ش ــ الزمر ترعة ــ العروبة شارع ـ املرسلينـ خامت ــشارع اهلرم شارع لالعمدة) ١٢٠( صيانةعدد عمل مت 
 لزمر ا ترعة شارع عمارــ سيدى شارع السالمـ شارع ـ رمسيسـ شارع ـ الشعبـ ــشارع اهلرم ش للكابالت صيانة عمل مت 
 ٠املريوطية من فيصل امللك شارع) ٦٠( لالعمدةعدد ابواب تركيب مت 
 ٠ عبداهللا حمورامللك لعمل الزمروذلك ترعة من انارة عمود) ٣٠( عدد خلع مت 
 القدمي الثالثيىن ومتفرعات الكونيسه ىف كابوىل) ٨٠( صيانةعدد عمل مت 
 ٠ شكرى ش اهلنيدى، ش انارة عمود) ٢٠( صيانةعدد عمل مت 
 ٠ رمسيس،ترسا خمتار،ش الوسطى،ش اجلزيرة اهلرم ش كابوىل صيانة عمل مت  

 البحرالكونيسه فىارض كابوىل) ٣٠( عدد تركيب مت
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