
 

 دمياط حمافظة       
 واملتابعة التخطيط ادارة

 

 

 

/ إمساعيل  عبد احلميد طه على مبدأ املصداقية  و الشفافية و مصارحة أبناء  فى اطار حرص السيد أ.د.م  

احملافظة بكافة خطط العمل يف املرحلة القادمة و االطالع على املوقف التنفيذي للمشروعات  جبميع  

 مراكز و قرى احملافظة

 

لي ملشروعات املرافق بنطاق يتشرف السيد احملافظ أن يعرض على مواطين حمافظة دمياط املوقف احلا       

ً  برئاسة  سيادته ملتابعة  االعمال و ازالة املعوقات التى  ً  اسبوعي  احملافظة. حيث  يتم عقد إجتماع  

 –تعرتض  تنفيذ املشروعات بنطاق احملافظة و املتعلقة باملرافق مثل ) مياه الشرب و الصرف الصحى

رصف(   و ذلك حبضور املسئولني جبهات التنفيذ املختلفة و رؤساء الوحدات  –غاز  –تليفونات  -كهرباء  

 احمللية ملراكز و مدن احملافظة.

 

 الجتماع جلنة املرافق ليتعرف املواطن بنفسة على ما    للتقرير وفقا  األسبوعىالتحديث  و سيتم     

 ناك تقدم دائم و ملموس باذن اهلل........     يتم تنفيذه من مشروعات بنطاق احملافظة .  مع وعد بان يكون ه   

 و اهلل املوفق و املستعان    

 مع حتيات حمافظ دمياط
 أ.د.م / إمساعيل  عبد احلميد طه

 
 

 

 
 



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 املرافق جلنة مشروعات متابعة

 2015/ 3/ 4 االربعاء جلسة

 دمياطو مدينة  مركز
 مالحظات التنفيذي املوقف التنفيذ جهة املشروع

 أواًل : مرفق  مياه الشرب الصرف الصحى

  لمياه القومية الهيئة بالعنانية الصحي الصرف حمطة اعمال

 الصحي والصرف الشرب

 %95تم تنفيذ المحطة بنسبة 

 %99و الشبكات الفرعية بنسبة 

 متر  250% و باقى 98خط الطرد 

يوجد اعتراض من بعض المواطنين و مطلوب التمكين 

 المتبقيةم  250لمسافة  بقوة الشرطة

 بعزبة الصحي الصرف حمطة طرد خط اعمال

يف موعد تارخيه  االنتهاء منها  . و سيتم  اللحم

1/5/2015 

 الهيئة القومية لمياه 

 الشرب والصرف الصحي

 %95تم تنفيذ المحطة بنسبة 

 %90و الشبكات الفرعية بنسبة 

 %40خط الطرد 

 المنطقة قبل  البنك . فى و هناك اعتراض من بعض المواطنين

 حمطة شط جريبة 
 الهيئة القومية لمياه 

 - الشرب والصرف الصحي

 و الهيئةمطلوب التنسيق بين  مجلس مدينة دمياط 

الصحي لتوفير قطعة  والصرف الشرب لمياه القومية

 المحطة الفرعية   إلنشاءارض 

 الهيئة القومية لمياه  البستان مياهحمطة  تأهيلتطوير و 

 الشرب والصرف الصحي
       %70نسبة التنفيذ المرحلة االولى 

 %29و النسبة االجمالية 

 

 جاري التنفيذ

 -ثانيا : مرفق  الكهرباء :

عمود بطريق على  150توريد و تركيب  عدد 

 الصياد
 قطاع كهرباء دمياط

 98طريق على الصياد تم تركيب 

عمود بمشتمالتها و لم يتم تركيب 

 8/1/2015 بتاريخ 8 برقم استعجال خطاب تحرير تم عمود 52

 تركيب و توريد أعمال نهو لسرعة كهرباء قطاع الى

               عمود مبركز 65توريد و تركيب  عدد  المشتمالت باقي كذلك و المتبقية االعمدة

 و مدينة دمياط
 قطاع كهرباء دمياط

عمود  بمشتمالتها  45تم تركيب 

عمود امام  20بدمياط و تم زراعة 

ركيب ت طريق ميناء دمياط و لم يتم

 مشتمالتها

 



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 دمياط و مدينة تابع مركز 
 مالحظات املوقف التنفيذي جهة التنفيذ املشروع

 الطرق -ًا:ثالث

عملية رصف اسفلت داخل مركز و مدينة 

 دمياط و عزبة الربج
 الطرق مديرية

 %80نسبة التنفيذ  

 

  جارى العمل بطريق كورنيش النيل بدمياط من الهاويس

طريق مركز جاري العمل في  اتجاة عزب النهضة  فى

 شباب السيالة ) طبقات أساس(

 ) طبقات أساس( جارى العمل بقرية عزبة الباز بالزرقا %45نسبة التنفيذ  الطرق مديرية الزرقامبدينة دمياط و  ألصلة الشىعملية رد 

 لم يبدا العمل شركة المقاولون العرب الغربيازدواج طريق راس الرب 

 العوائق المطلوب ترحيلها :

 مم600مم، 300خطى المياه قطر 

 اعمدة الكهرباء ضغط منخفض

 ازالة تعديات االهالى على حرم المصرف

 التنسيق مع مندوبى المرافق بالقوات المسلحة

 مرفق الغاز رابعًا :

توصيل الغاز ملنطقة وسط البلد بدمياط و 

 الكورنيش و منطقة الشعراء

 %95 شركة ريبكو جاس
مت االنتهاء من االعمال بوسط البلد و الشعراء و جارى العمل 

 بغيط النصارى

 

 

 

 



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 فارسكورو مدينة  مركز
 مالحطات التنفيذي املوقف التنفيذ جهة املشروع

 مياه الشرب والصرف الصحي أواًل: مرفق

 مت اليت للطرق الصحي الصرفق مطاب رفع -1

 رصفها

 الشرب لمياه القابضة الشركة

 الصحي والصرف
جارى 

 العمل

طابق  200طابق و جارى العمل لرفع عدد  100تم  رفع 

 8/3/2015اخرى االسبوع القادم 

 ملنطقة الصحي الصرف توصيل -2

 الفنية الثانوية املدرسة ش السلخانة

 (سابقًا مبارك سوزان) بنات

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 
 عمل مقايسة لمحطة الصرف الصحى لمنطقة السلخانةمطلوب  لم يبدا العمل بها

 بشرباص املعاجلة حمطة تاهيل اعادة -3
 و الناصرية والرباشية

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 
 لم يبدا العمل بها

و سيتم بدا العمل بها  2015/2016مدرجة فى خطة 

 زيادة سعة المحطة و اعادة تاهيلهالو  1/7/2015

 بالعطوي الصحي الصرف مشروع -4
 بأوالدخلف الصحي الصرف مشروع
 الطرحةو   بالعبيدية الصحي الصرف مشروع
 بكفرالشناوي الصحي الصرف مشروع
 الشيوخ مبيت الصحي الصرف مشروع
  النجارين و بالساملية الصحي الصرف مشروع

 الضهرة و
 بالغوابني الصحي الصرف مشروع

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

 ولم التنفيذ جاري

 منها . االنتهاء يتم

 7/3/2015سيبدا العمل بمحطة الصرف الصحى بالعبيدية  -

سيتم العمل بخطوط االنحدار لمحطة ميت الشيوخ  -

العمل فى محطة الرفع بميت  و البدء فى7/3/2015

 الشيوخ خالل شهرين

 تم اضافة محطة السالمية و الضهرة لخطة الهيئة -

 2015/2016و سيتم االنتهاء من العمل العام القادم  

 مطلوب  نزع ملكية النشاة محطة صرف الغوابين -

 العطوىو

        )الرئيسة ( باوالد خلف الصرف الصحى ةطحم -5

 باوالد خلف القدمية و حمطة الصرف الصحى

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

جارى العمل  

90% 
 30/3/2015منتظر نهو االعمال فى 

 
 
 



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 تابع :مركز و مدينة فارسكور
 مالحطات التنفيذي املوقف التنفيذ  جهة املشروع

 الصحي بالصرف خمدومة غري حملية وحدات -6
 رزوق و كرم)   الوحدات توابع بعض وكذا

 السرو تفتيش – توابعها و حجاجه –وتوابعها

 للرحامنه التابعه العزازمة – جريدة ابو –  وتوابعها

 لشرباص تابعهى احلارون فهمي و النيل عزبة –

 للرباشية التابعه الدعدع و عزبةمخيس

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 
 لم يبدا العمل

تغذية و ربط المناطق المحرومة من الصرف  في انتظار

 الصحى  بقرى مركز فارسكور

 الكهرباءمرفق  ثانيا :

عمود مبركز و  50توريد و تركيب  عدد  -1

 دمياط كهرباء قطاع مدينة فارسكور
تم التركيب 

100% 

التي تم تركيبها و  باألعمدة  ( كشافات معطلة8عدد)  يوجد

 العمالا إلتمام 8/1/2015تم اخطار قطاع كهرباء دمياط 

 لم يبدا العمل دمياط كهرباء قطاع تعيلب تقسيم عائشة  -2

أفاد السيد المهندس / رئيس كهرباء دمياط بان على الوحدة 

المحلية لمركز و مدينة فارسكور ارسال المبالغ المحصلة 

 بعد ارسال الكهرباء المطالبة  على ذمة توصيل العدادات

لتقسيم عائشة تعيلب  على ان يتم التوصيل لمن لهم موافقات 

من الوحدة المحلية على ان يقوم قطاع كهرباء دمياط بموافاة 

مجلس المدينة بمقايسة تقديرية و يقوم بالتوصيل  لباقى 

التقسيم  و الذى لم يتم بناءة حتى االن ليتم تحصيلها من 

 بالبناءالقائمين 

 ثالثا : الطرق

عملية رصف اسفلت داخل مركز و مدينة 

 فارسكور و الروضة
 %48نسبة التنفيذ   مديرية الطرق

 تم رصف شوارع و جارى العمل بقرية حجاجة 

 ) طبقات أساس(

 الرحامنةجار ى العمل اليوم بقرية  %50نسبة التنفيذ   مديرية الطرق عملية رد الشئ الصلة بفارسكور و الروضة



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 كفرسعدو مدينة  مركز
 مالحظات  التنفيذي املوقف املسئولةاجلهه  املشروع

 الصحي أوال:مرفق مياه الشرب و الصرف

 الشركة القابضة لمياه مشروع الصرف الصحي بالسوامل -1

 الشرب والصرف الصحي 

 % 32تم تنفيذ الشبكات 

 %45و محطة الرفع 

 2014/2015الحالي  سيتم االنتهاء منها العام

مطلوب تدبير مواقع لمحطات المعالجة 

 بالتنسيق مع الوحدة المحلية

 مشروع الصرف الصحي بالعباسية -2
 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

تم التبرع باالرض و وافقت وزارة الزراعة على 

 الموقع
 جارى استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء

 الشركة القابضة لمياه سليمانتوسعات حمطة مياه كفر  -3

 الشرب والصرف الصحي 

جارى العمل  و متبقى عدايه الدفع النفقى لربط 

 الخزان العالي بكفر سعد

سيتم نهو االعمال و تسليم الخزان قبل 

30/6/2015 

  -صرف صحى كفر املنازلة ) رئيسية  -4

 رعية(ف
 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

 95الشبكات    -% 85الرئيسية ) محطة الرفع -1

 (90خط الطرد % –%

 –% 85الشبكات  -% 25الفرعية )محطة الرفع -2

 %(0خط الطرد 

سيتم نهو االعمال للمحطة الرئيسية في  -1

30/6/2015 

في  سيتم نهو االعمال للمحطة الفرعية -2

10/12/2015 

 الشركة القابضة لمياه حمطة صرف صحى الزهراء  -5

 والصرف الصحيالشرب  
 % 74تم عمل الشبكات بنسبة 

عدم تمكين الهيئة من موقع محطة الرفع 

 لعدم نهو اجراءات نزع الملكية

 ثانيًا:مرفق  الكهرباء

 عمود 14عمود و باقي  86تم تركيب  قطاع كهرباء دمياط تركيب اعمدة االنارة العامة
اخطار قطاع كهرباء دمياط بسرعة  تم

 8/1/2015المتبقيه بتاريخ  األعمدةتركيب 

 ثالثا : الطرق

 عملية رصف اسفلت داخل مركز 

 و مدينة كفر سعد
 %80نسبة التنفيذ  مديرية الطرق

 و جارى العمل بشوارع قرية التوفيقية

 ) طبقات أساس(

 ألصله  بكفر سعد   عملية رد الشئ

 بالزرقا  و شرمساح 
 %62نسبة التنفيذ   مديرية الطرق

 جارى العمل بقرية شرمساح

 و الزعاترة 
 



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 الزرقاو مدينة  مركز
 

 مالحظات التنفيذي املوقف املسئولة اجلهه املشروع

 الصحي مرفق مياه الشرب و الصرف: أوال

 و كفر تقى  صرف صحى شرمساح و الزعاترة -1
 لمياه القومية الهيئة

 الصحي والصرف الشرب 

 ائىمحطة شرمساح تم التسليم االبتد

% خط 80الشبكات )محطة كفر تقى ل

 %(0الطرد و الرفع 

   عدم تمكين الهيئة من موقع محطة رفع كفر تقى

 و صدر لها قرار نزع ملكية

 صرف صحى الباز و السالم و على الدين -2

 الهيئة القومية لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

 -% 90الباز )) محطة الرفع -1

خط الطرد  –% 90الشبكات   

75))% 

 -% 50السالم)) محطة الرفع -2

% 0خط الطرد  –% 40الشبكات   

) 

محطة الباز ) اعتراض اهالى عزبة منصور  -1

م من تغطية مصرف السيالة 100على تنفيذ 

 العمومى حتى يمكن استكمال خط الطرد

محطة رافع السالم ) اعتراض المواطن عبده  -2

متيرى على تنفيذ خط الطردفى الجزء المار 

 منفذ فى جسر ترعة الحدودامام منزله و ال

صرف صحى الكاشف اجلديدة ) حمطتى رفع  -3

 و خطوط طرد و شبكات احندار(

 الهيئة القومية لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

 65الشبكات    -% 0محطتى  الرفع

 % 60خطى الطرد الرئيسى –%

 %90الفرعى الخط 

 عدم تمكين الهيئة من مواقع محطات الرفع التى

 صدرت لها قرارات نزع ملكية

 حمطة صرف صحى سيف الدين -4
 الهيئة القومية لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

خطى الطرد   –% 95الشبكات   

 %0الرفع

م  بجوار محطة الرفع و تم 100مطلوب مساحة 

استصدار قرار تخصيص بالمساحة من السيد 

 الوزراء و يوجد اعتراض من الرى مجلس رئيس

 على تسليم الهيئة لهذه المساحة

 ثانيًا : الطرق
 عملية رد الشئ ألصله بكفر سعد -1

 بالزرقا و شرمساح 

 جارى العمل بقرية شرمساح و الزعاترة %62نسبة التنفيذ   الطرق مديرية

 عملية رد الشئ ألصله مبدينة دمياط و الزرقا -2
 %45نسبة التنفيذ  الطرق مديرية

 جارى العمل بقرية عزبة الباز بالزرقا

 ) طبقات أساس(

 

 



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 البطيخ كفر مركز
 مالحظات التنفيذي املوقف املسئولة اجلهه املشروع

 الصحي أواًل: مرفق مياه الشرب و الصرف

 الهيئة القومية لمياه حمطة تنقية صرف صحى الركابية -1

 الشرب والصرف الصحي 

% من سور 10تم تنفيذ حوالى 

 المحطة

تنفيذ المشروع لعدم توافر اعتمادات  فيعدم البدء 

لعدم اعتماد و  باإلضافةمالية تكفى المشروع بالكامل 

 طرح محطة الرفع و الشبكات

 الهيئة القومية لمياه صرف صحى السواحل -2

 الشرب والصرف الصحي 

خطى الطرد و   -% 45الشبكات 

 %0الرفع

نهو  عدم تمكين الهيئة من موقع محطة الرفع لعدم

 اجراءات نزع الملكية

 ثانيًا : مرفق الكهرباء

 تركيب اعمدة االنارة العامة
 جارى توريد األعمدة مل يبدا العمل  قطاع كهرباء دمياط

 ثالثا :الغاز  الطبيعي

 ال يوجد العمل  جاري ريبكوجاس شركة .  كفر البطيخ  ملدينة  الغاز توصيل

 

 راس الرب مدينة 
 مالحظات التنفيذي املوقف املسئولة اجلهه املشروع

 الصحي مرفق مياه الشرب و الصرف

 توسعات حمطة صرف صحى راس الرب -1

 صيانة خطوط الصرف الصحى -2
 ملياه القومية اهليئة

 الصحي والصرف الشرب
 جارى العمل

 % مدنى85التنفيذ 
 الطرح حمطة امليكا خارج 

 

 

 



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 الربج عزبة مدينة
 مالحظات التنفيذي املوقف املسئولة اجلهه املشروع

 الصحي مرفق مياه الشرب و الصرف 

 : وهي الصحي الصرف خدمة من حمرومة مناطق وجود

 االستاد ش نهاية منطقة -1

 حتى املركزي املستشفى من) البحر مسجد منطقة -2

 ( ادفينا مصنع

 اجلبانة سور ول ا من اجلديدة املراجوة منطقة -3

 احلداد ش -4

الهيئة القومية لمياه الشرب 

 صحيوالصرف الصحي 

جارى العمل بمنطقة 

 نهاية االستاد 

 يلزم مد شبكات االنحدار لخدمة منطقة نهاية االستاد -1

    منطقة مسجد البحر بها خطوط صرف عشوائية -2

و يلزم عملها عن طريق الهيئة العامة الصرف 

 الصحي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 ابوغالب ميت مدينة
 

 مالحظات التنفيذي املوقف املسئولة اجلهه املشروع

 مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي 

 الصرف الصحى:  -أ 

 : االتية االعمال تنفيذ مطلوب

 واليت املتهالكة الصحي الصرف شبكات جتديد و احالل -1

 املدينة وسط رافع حمطة ختدم

 (2) رقم البحر حي رافع مبحطة شبكات خطوط انشاء -2

 املناطق لربط باملدينة الصحي الصرف شروعم استكمال -3

 . اخلدمة من واحملرومة  املخدومة غري

 ( 1) رقم املدينة وسط رافع حمطة كفاءة ورفع تطوير -4

 الهيئة القومية لمياه الشرب

 والصرف الصحي صحي 
- 

 مطلوب عمل صيانة و ملس للخطوط القديمة  -

 (  و رفع كفاءتها1تاهيل محطة الرافع ) -

 

 الشرب مياه:ب 

 الهيئة القومية لمياه الشرب لرت/ثانية 90حمطة املياه النقاىل املوجودة باملدينة 

 والصرف الصحي صحي 
- 

يقترح أحالل و تجديد وحدات النقالى 

 الموجودة بالمحطة بوحدات ذات كفاءة عالية

 الهيئة القومية لمياه الشرب باملدينه املياه وضعف انقطاع

 والصرف الصحي صحي 

احالل و تجديد جارى 

 خطوط المياه

يتم االحالل و التجديد فى الخط المغذى من 

 كفر سليمان 

 
 
 
 
 
 



 حمافظة دمياط       

 واملتابعة لتخطيط ادارة

 املزلقاناتالسكك احلديدية و 
 

 مالحظات املسئولة اجلهه املوضوع

 انارة) املزلقانات مواقع عند واالمان السالمة درجات اعلى توفري بشأن النقل وزير املهندس السيد كتاب

 اخلدمة و احلراسة توفري – الطرق تقاطعات عند صناعية مطبات عمل – املزلقانات وخمارج مداخل

 لغرف املطلوبة املرافق توصيل – املزلقانات مواقع حول واالسواق والعشوائيات االشغاالت ازالة – املرورية

 عملها يتم اليت قانونية الغري العشوائية املعابر غلق –(  صحي صرف – مياه – كهرباء) املزلقانات

 ( الهالي مبعرفةا

 جمالس املدن 

 هيئة السكة احلديد

 مديرية االمن

 مديرية الطرق

للتنسيق  ملسئولةامت خماطبة اجلهات 

 فيما بينها

 سرعة من للحد نيوجريسي( 8) عدد بتوفري الطرق مديرية قيام بطلب النقل وزير املهندس السيد كتاب

 التهدئة على والجبارهم املزلقان اىل الداخلني السائقني
 الطرق مديرية

مت حترير خطاب اىل مديرية الطرق 

بدمياط الختاذ الالزم لعمل 

 5/5/2014النيوجريسى بتاريخ 

 

 

 


