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 محافظة الدقهلية        

 رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل

 

 تم إنجازها بمركز ميت سلسيل التياألعمال 

 2/11/2021 حتى 17/6/2014من خالل الفترة 

 ***** 

 :  واإلضافية االستثماريةضمن أعمال الخطة  خالل هذه المدة األعمال التى تم تنفيذها  

 : الرصففى مجال  

رصف شارع عبد اللطيف حماده ورصف شارع محمد رشدددو وشددارع مدرسددة شددحاتة ال مددل   إستكمال −
 ألف  نية من إعتمادات الخطة اإلستثمارية بالمدينة . 350بإ مالى مبلغ 

 

ألددف مددن   100ألف  نية من خطة القرية +    90ألف  نيه  )    185رصف مدخل عزبة الربعمائه بمبلغ   −
 صندوق الطرق بالمحافظة ( .

 

 رصف البر األيسر لترعة ال وابر أمام مكتبة ال وابر . −
 

 :بالمدينة رصف الشوارع اآلتية    −
 شارع المخرطة −
 المركزوشارع غرب مستشفى ميت سلسيل  −
 شارع مدرسة الت ارة −
 اإلسالمي شارع الم مع  −
 المست دةالترعة  – اإلسالميشارع الم مع  −
 شارع مس د الشهداء بحى األديب .  −
 شارع المقابر  −
 شارع البريد ال ديد حتى عبد اللطيف حماده .  −
 شارع غرب مكتب بريد ميت سلسيل .  −
 وال معية الزراعية .   الثالثيالشوارع المحيطة بمس د المحطة والملعب  −
 .  الصحابةشارع البريد القديم حتى مس د  −
 رصف شارع محمد رشدى حتى محطة قطار ميت سلسيل .  استكمال −
 .  المست دةرصف طريق الترعة  استكمال −
 رصف شارع السلطان .  −
 رصف شارع مدرسة الحاج شحاته ال مل اإلبتدائية والشارع البحرى للمدرسة .  −
 األيسر ( من المستشفى حتى شريط القطار   ) البر المست دةترميم وصيانة طريق الترعة  −
 رصف شارع بحرى مس د سيدى م اهد حتى ترعة ال وابر .  −
 رصف محيط المس د الصغير .  −
 رصف شارع مس د الرحمة . −
 رصف شارع غرب مبنى الوحدة المحلية .  −
 رصف شارع شرق الوحدة المحلية .  −
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 رصف شارع مخبز أحمد عرفات . −
 رصف إمتداد شارع سيدى م اهد . −
 إبراهيم بدوى . األستاذ رصف شارع  −
 .   الشتويةشارع  −
 الشارع الشرقى لمحطة بنزين ميت سلسيل ) مس د التوبة ( .  −
 رصف الشارع الفرعى الذى يربط شارع الترعة المست دة بشارع غرب مستشفى ميت سلسيل −
 رصف شارع الشال المتفرع من شارع ترعة ال وابر .  −
ر الصغير وكوبرى عنبر وكوبرى البحر الصغير  رصف وترميم الطريق العام على البح −

 ومدخل طريق إسكندرية ال ديدة .
 

حتددى مدرسددة مقبددل مددمن أعمددال الخطددة اإلمددافية   180الددد    –رصف طريق عزبة المباحدد     استكمال −
 .ألف  نية  100بمبلغ للمدينة 

 

جارى تنفيذ أعمال رصف بنطاق املركز من خالل اخلطة اإلستثمارية للعاااا ايلااامل بامل ينااة  الثاارى  ياا   −
 الشوارع اآلتية :جارى رصف  

 

ألوو   180متر طووولى بمغلوو     220بطول  بالمدينة    إمتداد شارع سيدى مجاهد حتى شارع السلطان   −

 جنية .
 

 أل  جنيه . 117متر طولى بمغل   150بطول  بالمدينة مجمع اإليمانشونة السيد بكر حتى شارع  −
 

 أل  جنيه . 130متر طولى  بمغل   250بطول بالمدينة شارع التأمينات  −
 

 أل  جنيه . 51متر طولى بمغل   30بطول بالمدينة  الرحمةشارع مسجد   −
 

 أل  جنيه . 202بمغل   طوليمتر  250بطول بالمدينة شارع مسجد النور بعزبة الدقون  −
 

 أل  جنيه . 35بقرية االتحاد بمغل   طوليم  40استكمال رص  طريق المعاهد الدينية بطول  −
 

 أل  جنيه . 15بقرية االتحاد بمغل   طوليتر م 20المدارس بطول  ارعاستكمال رص  ش −
 

 ياا  جااارى تغطيااة املائية التي تثااد داخااك ال تلااة الباا نية بامل ينااة   اجملاريكما جارى تغطية ع د من   −
 اجملارى اآلتية :

 

 أل  جنيه . 300متر طولى بمغل   330بمسافة بالمدينة القديم متخل  الغحر الصغير  تغطية  −
 

 أل  جنية . 200متر طولى بمغل   200بطول بالمدينة تغطية جنابية الكردى   −
 

 أل  جنيه . 50متر طولى بمغل   100تغطية مسقى عزبة العرب بالوحدة المحلية باالتحاد بطول  −
 

 أل  جنيه . 110متر طولى  بمغل   220تغطية مسقى مركز شغاب االتحاد  بقرية االتحاد بطول  −
 

 أل  جنية . 50متر طولى بمغل   100بقرية االتحاد بطول  6استكمال تغطية مسقى عزبة  −
 

 أل  جنيه . 60متر طولى بمغل   150تغطية مسقى الجعافرة بطول  −
 

 أل  جنيه . 180متر طولى بمغل   90استكمال تغطية جنابية الكفر الجديد بطول  −
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 أل  جنيه . 150بمغل   متر طولى 100استكمال تغطية ترعة الموسيرى بطول  −
 

 200متوور طووولى بمغلوو     50حتى الغنزينووة بطووول  استكمال تغطية ترعة الجوابر من نهاية التغطية   −

 أل  جنيه .
 

 :الجهات والهيئات المختلفة  بالتنسيق معأعمال رصف تمت خارج الخطة  

للطريددق تنفيددذ رصددف الطبقددة الثانيددة متددر و 500رصف طريددق مدددخل قريددة ال عددافرة بطددول   إستكمال −
بمعرفددة كددم    1.750بطددول  بداية من ترعة ال وابر وحتى نهاية الكتلة السددكنية بقريددة ال عددافرة    بالكامل  

 .ألف  نية 900بإ مالى مبلغ مديرية الطرق والنقل بالدقهلية ممن خطة المديرية 
 

إستكمال رصددف طريددق عزبددة القرمددة بقريددة الكفددر ال ديددد مددن بدايددة الكتلددة السددكنية بالعزبددة وحتددى   تم −
 . ألف  نية  150بمبلغ المصالح الحكومية من إعتمادات الخطة اإلمافية 

 

ومئتان وواحد وسبعون ألف  نية ( مددن    نية ) مليون  1.271.000كم بتكلفة    1.200مسافة    تم رصف −
مددن إعتمددادات الصددندوق ممن خطة مديرية الطرق والنقل بالدقهلية  ( حتى قرية مصر ال ديدة  8عزبة )

 اإل تماعى بالدقهلية .
 

( حتددى 8مددن عزبددة )  متددر حيدد  تددم الرصددف  800متر أخرى بنفس الطريق ثددم    300  تم رصف مسافة −
 800مددنهم   نيددة  1.200.000هاية الكتلة السكنية بالعزبة بمبلددغ  ( ومن الكوبرى حتى ن6كوبرى عزبة )
 ممن خطة مديرية الطرق بالدقهلية . ( I D Aمنحة مقدمة من البنك الدولى ) ألف  نية 

 

 كم ( المسافة مددن كددوبرى ال ددوابر  8.400مطر ) بإ مالى طول    –اإلتحاد    –رصف طريق ال وابر    تم −
كم باإلمددافة إلددى رصددف البددر األيمددن لترعددة ال ددوابر بدايددة مددن فددم ترعددة   7حتى كوبرى مطر بطول  

مليون  نية كمددا تتمددمن العمليددة   16. بإ مالى تكلفة  كم    1.520  ال وابر وحتى كوبرى ال وابر بطول  
ت متر بمناطق متفرقددة لخدمددة الطريددق وذلددك بمعرفددة شددركة مصددر ألعمددال األسددمن  800مسافة    تغطية
 المسلح .

 

ألف  نية  120أعمال رصف بعزبة الربعمائة التابعة للوحدة المحلية لقرية االتحاد بمبلغ   استكمالتنفيذ    تم −
 من وفورات الصناديق الخاصة بالمحافظة .

 

م طددولى المسددافة مددن كددوبرى البحددر   300تنفيذ أعمال رصف بددالبر األيمددن للبحددر الصددغير بمسددافة    تم −
ألف  نيددة مددن وفددورات الصددناديق الخاصددة  200ة المست ده أمام الحدائق بمبلغ الصغير وحتى فم الترع

 بالمحافظة .
 

متددر طددولى لددربط طريددق مدددخل قريددة ال عددافرة   700 ارى التنسيق مع مديرية الطرق لرصف مسافة   −
الشرقى بالطريق المرصوف الواصل لقرية مصر ال ديدة لددربط مركددز ميددت سلسدديل بمركددزى ال ماليددة 

ألف  نيددة حيدد  تددم إدراج   740يل وكذلك ربط المركز بمحافظة الشرقية وذلك بإ مالى مبلغ  وميت سلس
 العملية بالفعل ممن خطة مديرية الطرق والنقل بالدقهلية .

 

عزبددة  –عزبة مراد وطريق النظددارة  – ارى التنسيق مع مديرية الطرق والنقل لرصف طريق النظارة  −
مليون  نية حي  تم االتفاق على تنفيذ العملية على مراحل طبقاً  4.5كم تقريباً بتكلفة   4زين الدين بطول  

 لإلعتمادات المتاحة بخطة مديرية الطرق والنقل بالدقهلية .
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 :ضمن أعمال خطة المركز فى مجال التجميل والتنسيق الحضارى 
 

إزالة ال زيرة الوسطى بالطريق العام من أمام مبنددى الوحدددة المحليددة لرئاسددة المركددز وحتددى كددوبرى تم   −
بغددر  توسددعة طددولى  كددم 3بإ مددالى طددول سددم بدددالً منهددا  110ال وابر وتنفيذ تلتوار صغير بعددر  

بإ مددالى سددم مددن منطقددة ألخددرى   130ال انب الواحد من نصف متر وحتى    الطريق حي  تراوح إتساع
 .ألف  نية  278إعتماد 

 

ألددف  نيددة وزراعتهددا   30تنفيذ أعمال ت ميل بقرية ال ددوابر وعمددل  زيددرة وسددطى أمددام القريددة بمبلددغ   −
 باألش ار المثمرة .

 

التددى نت ددت عددن تغطيددة نددزاز ألف  نية على المساحة    800إنشاء حديقة عامة وأعمال ت ميل بتكلفة    تم −
 ألف  نية  هود ذاتية من المقاولين والشركات   180منهم المدينة  الكفر ال ديد على البحر الصغير بحرى

 

المطريددة (   –بطريق الترعة المست دة المسافة من الطريق العام ) المنصددورة  إزالة ال زيرة الوسطى  تم   −
 طددوليكددم    1طددول    بإ مدداليسم بدالً منها    110وتنفيذ تلتوار صغير بعر     حتى ملعب سلطان العصر

م وذلددك مددمن   2تم توسعة كل  انب من  وانب الطريددق بمقدددار  الطريق حي   وت ميل  بغر  توسعة  
 بين .رصف المسافات التى نت ت عن توسعة الطريق من ال ان لمدينة وتمأعمال تطوير وت ميل ا

 
 

من مستشفى ميت سلسيل حتى شددريط القطددار حيدد    المست دةتوسعة وتطوير شارع الترعة    استكمالتم    −
 تم إزالة ال زر القديمة وعمل رصيف صغير بدالً منها ورصف المساحات التى نت ت عن التوسعة .

 

بالمدينة وترسيم المنطقة وخلق محور للخروج من طريق ال ددوابر   ال وابر  كوبروتطوير وت ميل ميدان   −
  مالية بالميدان و ارى تشطيبها . أشكالواستخدام الطريق القديم مدخل للطريق وتم تنفيذ 

 األعمال التى تمت بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية بالمركز :

الوحدة المحلية لرئاسة المركز وترميم التلتددوار ترميم البالدوره الوسطى بالطريق من البوابة وحتى مبنى  −
المو ود على  انبى الطريق فى هذه المسددافة وإعددادة دهددان التلتددوار والددبالدورة وذلددك بددال هود الذاتيددة 

 .ألف  نية  26بإ مالى مبلغ 
 

هددود تنفيذ مسله فرعونية بإرتفاع ثمانية أمتار على الطريق العام أمام مبنى م مع محاكم ميددت سلسدديل ب  −
ذاتية مشاركة من بع  شباب المدينة المسله مكسوه برخام ال اللددة ومفحددور عليهددا باللغددة الهيروغليفيددة 

 . ألف  نية 30القديمة اسم مركز ميت سلسيل ومعلومات عن المركز بتكلفة إ مالية 
 

 .بطريق الترعة المست دة أمام مس د السلطان  شكل  مالى آخر ارى تنفيذ  −
 

 

 نية وزراعتهددا بددال هود  3000تنفيذ وعمل أحوا  عند مدخل المدينة الغربى على شكل مثلثات بتكلفة  −
 الذاتية .

 

تنفيذ  زر وسطى بمدخل المدينة من الناحية الشرقية وتنفيذ تلتوار على  ددانبى الطريددق ووسددط الطريددق  −
بهدف نقل نهاية إزدواج الطريق إلى منطقة أكثر إتساعاً مع تددرميم التلتددوار القددديم   عند هذا المدخل وذلك

 المو ود على ال انبين بال هود الذاتية .
 

ل أحددوا  أشدد ار بهددا م تقريباً وكسددوتها بددالبالط وعمدد  100على البحر الصغير بمساحة   تم تنفيذ حديقة −
خشبية ومظالت على هذه الحديقة علماً بأن المقايسة التقديرية لهددذه األعمددال بمبلددغ   ىو ارى عمل كراس

 ألف  نية . 150
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أعمددال   تنفيذ أعمال تطوير مددداخل ومخددارج كددوبرى البحددر الصددغير وإنشدداء محدداور  ديددده تتمددمن  تم −
يدد  تددم ح طريددق ال ددوابر    وكذلك تطوير مداخل ومخارجرصف المداخل وعمل بلدورات على ال انبين  

تعديل الحديقة التى كانت مو ودة عن طريددق عمددل سددور يتمددمن أعمدددة خرسددانية تددم كسددوتها بددالح ر 
 وعمل رصيف خار ى فى محيط الحديقة .والحديد المشغول بين األعمدة  ال رانيتي

 

وتددم كسددوتهم  ميعدداً بالن يددل  الكددوبروإنشاء حديقتين بمدددخل وبالبلودرات  الكوبروكما تم ترسيم مدخل 
 وزراعة أش ار الورود بها . الطبيعي األخمر

 

ورصيف على ترعة ال وابر من كوبرى ال وابر وحتددى مدرسددة السددالم اإلبتدائيددة بددال هود   بلدورهتنفيذ   −
 .ألف جنية بالجهود الذاتية 25بمبلغ الذاتية 

 

ألددف  نيددة   75بمبلددغ  نت ت عن توسعة الطريق العام من ال ددانبين بطددول المدينددة    ترميم المساحات التى −
 .بال هود الذاتية 

 

تم غلق الفتحات التى تسببت فى العديد من الحواد  على الطريق العام بالتنسيق مع المرور حي  تم غلق  −
رطه والفتحة المقابلددة لمبنددى الفتحة المقابلة لصيدلية الدكتور م دى الطنطاوى والفتحة المقابله لمركز الش

الوحدة المحلية وعمل بع  الفتحات ال ديده وتعديل بع  الفتحات القديمة لمددمن سدديولة حركددة مددرور 
وذلددك بددال هود الذاتيددة والمشدداركة الم تمعيددة مددن السيارات بالطريق العام وحفاظاً على حياة المواطنين  

 .بع  المقاولين بنطاق المدينة 
 

ديده مميئة تحمل اسم رئاسة المركز على مبنى الوحدة المحلية باإلمددافة إلددى تركيددب تم تركيب الفته   −
لناحية الشرقية وتركيب الفته عند مدخل المدينة البحرى على البحددر االفته مميئة عند مدخل المدينة من  

 .آالف  نية بال هود الذاتية  10بإ مالى مبلغ الصغير 
 

تم تركيب الفتة كبيرة تحمل اسم ميت سلسيل بمدخل المدينة البحرو على كددوبرو البحددر الصددغير إهددداء  −
 .من شركة علوان للسيراميك بمحافظة دمياط 

 

فدان بعزبة قبلى المأموريددة التابعددة لمركددز  2ثانوى على مساحة  –إعدادى  –بناء معهد دينى إبتدائى   تم −
وتددوفير األثددا  المطلددوب للفصددول والمكاتددب وحاليدداً ذ أعمال التشطيب  تنفي  وتم االنتهاء منميت سلسيل  

 بانتظار قرار التشغيل للمعهد .
 

−  

 فى مجال النظافة : األعمال التى تمت 

طاان ماان القمامااة   3800حياات تاام نقاال كميااة  ،  تم التخلص من مقلب القمامة الموجود بالمدينة نهائيااا    −
والمخلفااات الصاالبة التااى تراكماات بالمقلااب اللااى مقلااب يقبشااو علااى الطريااق الاادولى بمعرفااة ساايارات 

 .ومعدات الوحدة دون تحميل الدولة أية أعباء 
 

حياات يااتم تفريااو الحاويااات الموجااود  ) مقلااب وساايط    وتم تحويل المقلب اللى مكان تجميع يومى فقط  
ينة يوميا  بهذا المكان تمهيدا  لرفعها بلودر الوحدة وتحميلهااا علااى ساايارات نقاال القمامااة بالوحاادة بالمد

 طن يوميا  . 30حيت يتم نقل كمية   المطرية حاليا  ونقلها اللى مقلب 
 

ولممان النهو  بعملية النظافة تم تنفيذ عمليات صيانة على مستوى  ميع المعدات واآلالت المو ددودة   −
 بقطاع النظافة والحملة الميكانيكية حي  تم :
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 الف  نية . 72تم صيانة اللودر الخاص بالمركز بمبلغ  −

 ألف  نية . 38تم شراء كاوتش للودر وسيارات نقل القمامة بمبلغ  −

  رارات المو ودة بقطاع النظافة والمقاطير والحاويات ودهانها .تم صيانة ال −

 الف  نية وأصبحت إمافة كبيرة للوحدة  37بمبلغ  968تم ت ديد السيارة رقم  −

 .ألف  نية 38بإ مالى تكلفة ودخولها الخدمة مرة أخرى  289كما تم صيانة السيارة رقم  −

 طن. 10القمامة حمولة تم ت ديد صيانة السيارة القالب الخاصة بنقل  −

يددة سدديارات لحمابطول سددور الوحدددة الغربددى بالكامددل عمل تانده ومظلة بالحملة الميكانيكية   تم −

الوحدة كما تم صيانة التانده القديمة باإلمافة إلددى تنظدديم وقددوف السدديارات والمعدددات بالحملددة 

 لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى الوحدة .
 

حاويات باإلمافة إلى  هاز لتحميل الحاويددات (   8زراعى ومعدات نظافة ) عدد  تم شراء وتوريد  رار   −
 ألف  نية من إعتمادات الخطة اإلستثمارية بالقرية . 170بإ مالى مبلغ 

 

حاوية ت ميع نظافة وإعادة دهانها باأللوان الفسفورية وترقيمها وإعادة تددوزيعهم علددى   54تم صيانة عدد   −
 .المناطق 

 

صناديق قمامة لقرية الكفددر ال ديددد باإلمددافة إلددى  هدداز رفددع حاويددات لرفددع كفدداءة   5 ارى شراء عدد   −
 ألف  نيه . 40منظومة النظافة بالقرية بمبلغ 

 

يارات )م هزة لتوزيع الخبز ( وذلك بعد إنتهاء العمل بمشروع الخبز حي   ارى س  4 ارى تعديل عدد   −
 ألف  نيه . 120تعديل السيارات إلستخدامها في نقل القمامة بمبلغ 

 

 :  الصحيفى مجال ميا  الشرب والصرف 

وشددركة مصددر ألعمددال االسددمنت   الصددحيمع الهيئة القوميددة لميدداه الشددرب والصددرف    الدورو  بالتنسيق −
أسددبوعية لتددذليل العقبددات التددى   ا تماعدداتبالدقهلية وعقد    الصحيالمسلح وشركة مياه الشرب والصرف  

بالمدينة وتم بالفعل حل  ميع المشاكل التى وا هت الشركة المنفذة   الصحيتوا ه تنفيذ مشروع الصرف  
 وأسفر ذلك عن اآلتى :لعمل بالمشروع ودفع ا

 

 ب ميع الشوارع الرئيسة بالمدينة قبل رصفها . الصحيمن تنفيذ الصرف  االنتهاءتم  −
 

وقيام الهيئة القوميددة السلطان    بحي( المستقبلية  3على بدء العمل بتنفيذ محطة الرفع رقم )  االتفاقتم   −
 .المالى المطلوب لتنفيذ المحطة  االعتمادلمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لتوفير 

 

 تم تسليم محطة المعال ة الرئيسية بعد تالفى  ميع المالحظات التى حالت دون تسليمها من قبل . −
 

( وتالفددى  ميددع المالحظددات التددى حالددت دون 4تم االنتهاء من تنفيذ محطة الرفددع الرئيسددية رقددم ) −
 .وتم تسليم المحطة بالفعل تسليمها من قبل 
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تم التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليددة علددى إدراج بعدد  المندداطق  −
منطقة البوابة  –ل ارى تنفيذه منها _ منطقة ناهية التى تقع خارج الحيز العمرانى ممن المشروع ا

منطقددة  –حى المعهد الدينى  –حى الصنايع  –تقسيم عادل مسعد    –أر  البرج    –الغربية للمدينة  
 حديقة سيدى م اهد وال الله ( . –المنطقة من مس د الرموان وحتى المقابر  –السلخانه 

 

ن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف ( مم8تم إدراج تنفيذ مشروع صرف صحى بعزبة ) −
 الصحى بالدقهلية .

 

 ( .8تم تركيب رافع مياه عند عزبة اللطايفه لزيادة كميات مياه الشرب التى يتم مخها لعزبة ) −
 

ألف  نية من إعتمددادات صددندوق ميدداه   38تم إحالل وت ديد خطوط مياه شرب بقرية الكفر ال ديد بمبلغ   −
 الشرب بالمحافظة .

   
متددر بمعرفددة شددركة مصددر ألعمددال   200تم تنفيذ خددط صددرف صددحى بطريددق ترعددة ال ددوابر بمسددافة   −

 ف طريق ال وابر .األسمنت المسلح وذلك ممن اإل راءات التى يتم تنفيذها تمهيداً للبدء برص
 

 فى مجال الكهرباء :

عددامود +  35ألددف  نيددة ) عدددد  135تم تنفيذ إنارة طريق البحر الصغير أمام مدينة ميت سلسيل بمبلددغ  −
 كشاف كهرباء ( واإلستفادة من المرفوعات إلستكمال إنارة طريق النظارة . 19

 

ف  نية من صندوق الخدددمات بالمحافظددة أل  34)  ألف  نية    42( بمبلغ  8تم إنارة طريق المقابر بعزبة ) −
 .( 8تبرع تلقائى من أهالى عزبة ) 8 –
 

ألددف  نيددة مددن إعتمددادات الخطددة   139تم شراء أدوات إنددارة للمدينددة والوحدددات المحليددة التابعددة بمبلددغ   −
 اإلستثمارية بالمركز .

 

 كيلو وات . 300إلى  150مدينة لزيادة قدرة المحول من تم تركيب محول كهرباء  ديد بحى الصنايع بال −
 

 كيلو وات . 300إلى   150تم تركيب محول كهرباء  ديد بقرية ال وابر لزيادة قدرة المحول من   −
 

 ألف  نية . 95توريد لمبات موفره عن طريق الشراء المركزى بالمحافظة بمبلغ تم  −
 

 ألف  نية . 150شراء أدوات ومستلزمات إنارة للمركز بمبلغ تم  −
 

كيلو وات ومحول آخددر بقريددة ال عددافرة قدددرة   500بة الربعمائة قدرة  تركيب محول كهرباء  ديد لعز  تم −
 .وذلك لزيادة القدرة بهذه المناطقكيلو وات  500
 

الً مددن السددلم اليدددوى المو ددود ألددف  نيددة بددد  330تم شراء سيارة م هزة لصيانة أعمدة الكهرباء بمبلددغ   −
بالوحدة والذى يتم سحبه بمعرفة  رار زراعى حي  كان يتسبب في الكثير من الحواد  نتي ة عدم ثباتة 

 وصعوبة نقل حركتة من عامود إلى اخر كذلك من ناحية إلى أخرى بنفس الموقع .
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 فى مجال الرى :

) مليددون   1.200.000بإ مددالى مبلددغ  المتفرعة من البحددر الصددغير  فم ترعة عنبر  على  تنفيذ كوبرى    تم −
 ( من إعتمادات وزارة الرى وذلك منعاً للحواد  المتكررة بهذه المنطقة . ألف  نية  ومئتان

 

 ألف  نية من إعتمادات وزارة الرى . 750تم إنشاء كوبرى عند مدخل قرية ال عافرة بمبلغ  −
 

ألددف  نيددة مددن إعتمددادات  87بإ مددالى مبلددغ  مصددرف اإليددرادتم صيانة كوبرى ال عافرة الشرقى علددى  −
 .وزارة الرى 

 

ألددف  نيددة  45تم عمل كوبرى مواسير على ترعة ال وابر غرب طريق ال بانددات بقريددة اإلتحدداد بمبلددغ  −
  هود ذاتية .

 

تم عمل كوبرى مواسير على ترعة ال وابر أمددام عزبددة اللطايفددة لددربط الكتددل السددكنية بددالبرين بددال هود  −
 ألف  نية . 20الذاتية بمبلغ 

 

تمهيداً لرصفه  ألف  نية  65بمبلغ  تم تغطية مصرف طريق ال بانة بقرية اإلتحاد لتوسعة طريق المقابر −
 بخطة العام القادم .

 

د بداية ترعة الملك لزيادة كميات مياه الرى التى يددتم مددخها إلددى عددزب الشددعيرة تم تركيب رافع مياه عن −
 والربعمائة والعزب التالية لهما .

 

( على مصرف عبد الرحمن العمددومى لددرى الزمددام الزراعددى 8تم تنفيذ بدالة مياه ) مسقى رى ( بعزبة ) −
 .غرب المنزلة بميت عاصم  ألف  نية تنفيذ ذاتى بمعرفة هندسة رى 142بمبلغ فدان  500البالغ 
 

على مصرف عبد الرحمن العمومى لددرى الزمددام الزراعددى قرية ال عافرة (تم تنفيذ بدالة مياه ) مسقى رى −
 ألف  نية تنفيذ ذاتى بمعرفة هندسة رى غرب المنزلة بميت عاصم . 145فدان بمبلغ  400البالغ 
 
 

 فى مجال الصحة :

ألددف  نيددة مددن إعتمددادات صددندوق  89تم إنشاء سور على مبنى مركز طب األسرة بقرية اإلتحاد بمبلددغ  −
 ة بالمحافظة .يالصحالخدمات 

 

  من إعتمادات مديرية الصحة  وتزويد الوحدة بسيارة إسعافتم إفتتاح وحدة إسعاف قرية ال عافرة  −
 

 وحدة إسعاف بقرية الكفر ال ديد . إفتتاح −
 

ألددف  نيددة مددن  11.700بمبلددغ بمبنى اإلستقبال بمستشفى ميت سلسيل المركزى   حديديةتم عمل بوابات   −
 .إعتمادات صندوق الخدمات الصحية بالمحافظة 

 

 ألف  نية من إعتمادات صندوق الصحة بالمحافظة . 25تم تنفيذ أعمال صيانة بالمستشفى بمبلغ  −
 

 ألف  نية . 72فيذ أعمال صيانة بمركز طب األسرة بقرية ال عافرة بمبلغ تم تن −
 

خطددة التطددوير بددالوزارة قسم األطفال والحمانات بمستشفى ميددت سلسدديل مددمن بتطوير   تنفيذ أعمالتم   −
 ألف  نية و ارى العمل حالياً. 139بمبلغ 
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 ألف  نيه . 29تم عمل صيانة بأعمال السباكة بالمبنى الرئيسى بمستشفى ميت سلسيل بمبلغ  −

 

 :  وتطوير اإلدارات الخدمية بنطاق المركز  فى مجال الخدمات العامة

ألددف  نيددة مددن إعتمددادات   30تم صيانة وترميم سور مبنى اإلرشاد الزراعى بقرية الكفددر ال ديددد بمبلددغ   −
 وزارة الزراعة .

 

 8تركيب عدددد  المداخل و ميع  يانة البوابة الرئيسية لمبنى الوحدة المحلية وعمل بوابات حديدة عند  تم ص −
)  هدداز إسددتقبال  dvrدة المحلية لرئاسة المركز والشوارع المحيطة و هدداز دكاميرات مراقبة بمبنى الوح

خاصة المعدات واأل هزة المو وده بالحملددة الميكانيكيددة   وذلك لتأمين المبنى وحمايته من السرقه  رقمى (
 برئاسة المركز .

 
 

(  بمبنى الوحدة المحلية لرئاسة المركز بالتنسيق مع بنددك مصددر   ATMتم تركيب ماكينة صراف آلى  )   −

 و ارى التنسيق لتركيب ماكينة أخرى بالمدينة .
 

 بمدينة ميت سلسيل . ارى التنسيق مع البنك األهلى المصرى لفتح فرع للبنك  −
 

 ارى التنسيق مع السيد العميد مأمور مركز شرطة ميت سلسيل ومسئولى وزارة الداخلية لتزويد السدد ل  −
المدنى بالمدينة ب هدداز كمبيددوتر إلسددتخراج شددهادات المدديالد والوفدداه المميكندده وصددحف الحالددة ال نائيددة 

 وقسائم الزواج المميكنة .
 

 مكتبة ال وابر بقرية ال وابر .تم تنفيذ عملية صيانة بمبنى  −
 

 تم تنفيذ عملية صيانة بمبنى اإلدارة البيطرية بمدينة ميت سلسيل . −
 

ً تذليل العقبات التى كانت توا ة عملية إحالل وت ديد مس د سيدى م اهد و ارى العمل  −  . حاليا
 

 ارى تنفيذ عملية ترميم بمبنى الحملة الميكانيكية بالوحدددة المحليددة برئاسددة مركددز ومدينددة ميددت سلسدديل  −
 ألف  نية من موازنة الوحدة المحلية . 60بمبلغ 

 

 فى مجال الخدمات العامة وتطوير اإلدارات الخدمية بنطاق المركز : 

ألددف  نيددة مددن إعتمددادات   30 ديددد بمبلددغ  تم صيانة وترميم سور مبنى اإلرشاد الزراعى بقرية الكفددر ال −
 وزارة الزراعة .

 

 المداخل . ميع تم صيانة البوابة الرئيسية لمبنى الوحدة المحلية وعمل بوابات حديدة عند  −
 

 dvrدة المحلية لرئاسة المركز والشوارع المحيطة و هاز  دكاميرات مراقبة بمبنى الوح  8تم تركيب عدد   −
( وذلك لتأمين المبنى وحمايته مددن السددرقه خاصددة المعدددات واأل هددزة المو ددوده   )  هاز إستقبال رقمى

 بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز .
 

 

(  بمبنى الوحدة المحلية لرئاسة المركز بالتنسيق مع بنددك مصددر   ATMتم تركيب ماكينة صراف آلى  )   −

 و ارى التنسيق لتركيب ماكينة أخرى بالمدينة .
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 البنك األهلي (  بمبنى الوحدة المحلية لرئاسة المركز بالتنسيق مع  ATMتم تركيب ماكينة صراف آلى  )   −

 و ارى التنسيق لتركيب ماكينة أخرى بالمدينة .
 

 مستشفى ميت سلسيل المركددزى(  بمبنى  ATMماكينة صراف آلى  )   بالتنسيق مع بنك مصر تم تركيب −

 الصرف والتيسير على العاملين في صرف مرتباتهم .للتيسير على المواطنين في 
 

 ارى التنسيق مع السيد العميد مأمور مركز شرطة ميت سلسيل ومسئولى وزارة الداخلية لتزويد السدد ل  −
المدنى بالمدينة ب هدداز كمبيددوتر إلسددتخراج شددهادات المدديالد والوفدداه المميكندده وصددحف الحالددة ال نائيددة 

 وقسائم الزواج المميكنة .
 

 تم تنفيذ عملية صيانة بمبنى مكتبة ال وابر بقرية ال وابر . −
 

 تم تنفيذ عملية صيانة بمبنى اإلدارة البيطرية بمدينة ميت سلسيل . −
 

تم التنسدديق مددع الزراعددة والشددباب والريامددة علددى إنشدددداء ملعددب كددرة قدددم بالن يددل األخمددر ) ملعددب  −
 اب المدينة والقرى التابعة .وأكاديمية المياء ( على نفقة احد األهالى خدمة لشب

 

 ارى التنسيق مع وزارة األوقاف لسرعة البدء فى إعادة إنشاء مس د سيدى م اهد بعد إزالته منددذ فتددره  −
 .حي  تم صدور الترخيص بالفعل و ارى قيام المقاول بتشوين مواد البناء طويله 

 

اتية كما تم دهان المس د وإنهاء تركيب تم فرش مس د الوحدة المحلية لرئاسة المركز بالس اد بال هود الذ −
 الكهرباء بالمس د .

 

تم رصف  ميع مداخل المسددا د بالمدينددة مددمن خطددة الرصددف التددى تددم تنفيددذها مددمن أعمددال الخطددة  −
 اإلمافية والعا له .

 

تم التنسيق مع سكك حديد مصر بالمنصورة وطنطا لتطوير مزلقددان السددكة الحديددد المو ددود علددى ترعددة  −
 . 47.500وإنشاء مزلقان مطور على  انبى الترعة المست ده عند الكيلو  48.600ال وابر عند الكيلو 

 

 –م ) المنصددورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطددرق والكبددارى بالزقددازيق تددم إدراج صدديانة الطريددق العددا −
حيدد  تددم إنهدداء المطرية ( أمام مدينة ميت سلسدديل وقريددة الكفددر ال ديددد بخطددة الصدديانة العا لددة بالهيئددة 
 إ راءات الطرح والترسية وسيتم البدء الفورو فور قيام الشركة المنفذة باستالم الموقع .

 

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لعمددل صدديانة لحنفيددات    ارى التنسيق مع الدفاع المدنى −
 ألف  نية . 146.436الحريق بالمدينة بتكلفة إ مالية 

 

تم عمل صيانة ل ميددع بالعددات المطددر بالمدينددة إسددتعداداً لموسددم الشددتاء كمددا تددم ت هيددز غرفددة عمليددات  −
 وط أية أمطار .للطوارى في تقوم بالعمل على مدار اليوم بالكامل في حالة سق
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 فى مجال التطوير :

الدذى سديقوم   النهاو  بالعنصار البشارىحتى يمكن النهو  بالعمل وإن از كافة األعمال بالمركز كان يسدتلزم األمدر  

ليكدون قدادراً علدى اإلن داز دون معوقدات وإن داز األعمدال فدى الوقدت المحددد   بإن از األعمال وتطوير العمل اإلدارى

 وبالكفاءة المطلوبة حي  تم ومع خطة للتطوير الداخلى واإلدارى برئاسة المركز حي  تم اآلتى :

تدددم التركيدددز علدددى مدددرورة إن ددداز الخددددمات التدددى تقدددوم بهدددا رئاسدددة المركدددز وتنفيدددذ الطلبدددات المختلفدددة  −

لمواعيدددد المحدددددة قانونددداً ودون تحميدددل المدددواطن أيدددة أعبددداء إمدددافية تتمثدددل فدددى طلدددب للمدددواطنين فدددى ا

 مستندات زائدة عن المطلوب أو طلب زياده فى الرسوم المقررة .
 

وفااى ساابيل النجاااز ذلااد كااان صبااد ماان الفصاال بااين طالااب الخدمااة وم ديهااا عاان طريااق فاات  مكتااب فنااى  −

يقاااوم بتلقاااى طلباااات الماااواطنين وتقاااديمها لاااعدارات المختصاااة المعنياااة بالتنفياااذ ومتابعاااة التنفياااذ حتاااى 

النجااااز الخدماااة وتسااالمها وتساااليمها للماااواطن طالاااب الخدماااة دون تحميااال الماااواطن طالاااب الخدماااة أى 

 . بالو الضافيةم
 

أسددفر ذلددك عددن إن دداز كافددة طلبددات المددواطنين مددن تددراخيص بندداء أو هدددم او توصدديل مرافددق أو إسددتخراج  −
 .تصاريح حفر أو شهادات الميالد أو فحص أى شكوى فى أسرع وقت ممكن 

 

تددى تددم التأكيددد علددى مددرورة إن دداز كافددة األعمددال التددى تطلبهددا المحافظددة مددن خددالل المكاتبددات المختلفددة ال −
تددرد إلددى الوحدددة والددرد علددى كددل هددذه المكاتبددات فددى المواعيددد المحددددة لهددا ولمددمان تحقيددق ذلددك تددم عمددل 

 ييم كل موظف طبقاً لنسبة إن ازه خطة متابعة لعمل اإلدارات المختلفة تممن مراقبة إن از العمل وتق
 

ياماات الوحاادة بعماال وفااى ساابيل عماال حلقااة وصاال بااين رئاسااة المركااز وجميااع األكااالى ماان أبناااء المركااز  −
موياااع اللكتروناااى وصااافحة رسااامية علاااى موياااع التواصااال اإلجتمااااعى ) الفاااي  باااود   باسااام   رئاساااة 
مركاااز ومديناااة ميااات سلسااايل   يتاااي  ألى ماااواطن تقاااديم أى شاااكوى لديااا  عااان طرياااق الموياااع وياااتم 

أو الفحاااص الفاااورى ووضااا  الحلاااول المناسااابة طبقاااا  للقاااوانين والتعليماااات المنظماااة لحااال أى مشاااكلة 
شااكوى يتقاادم بهااا اى مااواطن ويااتم تاادوين نتيجااة الفحااص علااى نفاا  الصاافحة وفااى أساار  وياات ممكاان 

 كما تقوم رئاسة المركز بنشر جميع اإلنجازات واألعمال التى تقوم بها على الصفحة .
 

كمددا تددم إرسدداء مبدداد  أساسددية وهددى عنددد الشددروع فددى تنفيددذ أيددة أعمددال يددتم نشددر المومددوع ويددتم اسددتقراء  −
المددواطنين ويددتم تنفيددذ المشددروع الحددائز علددى أعلددى نسددبة تصددويت . أدى هددذا العمددل علددى زيددادة آراء 

وأن هددذا المشددروع  بإختيدداره إحسدداس المددواطن أن المشددروع ال ددارو تنفيددذه هددو مشددروعه وأندده مددن قددام
 يتم تنفيذه من أ له وبناًء على طلبة فيحافظ عليه .

 

رئاسددة المركددز وفددى أى معلومددة يددتم نشددرها علددى الموقددع حيدد  أصددبح  كمددا أدى إلددى ثقددة المددواطنين فددى −
ألددف مددواطن مددن أبندداء المركددز وأبندداء المراكددز الم دداورة  200عدددد المتددرددين علددى الصددفحة يت دداوز 

 داخل البالد وخار ها .  
 

عمددل لقدداءات نصددف شددهرية مددع المددواطنين مددن أهددالى المركددز لمعرفددة مشدداكلهم والعمددل علددى ومددع يددتم  −
لددول المناسددبة لهددا حيدد  تددم عمددل لقدداءات مددع الشددباب مددن أبندداء المدينددة مددن كددل حددى ور ددال األعمددال الح

والمهتمددين بالعمددل الشددعبي وأصددحاب المحددالت بنطدداق المركددز وفددى هددذه اللقدداءات يددتم دفددع ر ددال األعمددال 
 للمشاركة فى حل بع  المشاكل وكم من المشاكل التى تم حلها داخل هذه اللقاءات .

 

تم عماال لقاااء مفتااوا يااوم األحااد ماان كاال أساابو  وذلااد لحاال مشاااكل المااواطنين حياات يقااوم المااواطن كمااا ياا −
مساابقا  بتقااديم شااكوا  ويااتم فحصااها بمعرفااة الجهااات ذات اصختصاااص ويااتم الدراج المشااكلة فااي جلسااات 

 اللقاء المفتوا ويتم منايشة المشكلة في حضور اإلدارات ذات الصلة .
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 : الزراعيةمجال التصدي لمخالفات البناء والتعدي على األراضي  فى

تقوم رئاسة المركز ب هد ممدداعف للتصدددو لحدداالت البندداء المخددالف دون الحصددول علددى التددراخيص   −
الالزمة من ال هة اإلدارية حي  يتم المرور اليومي على المدينة بمعرفة اإلدارة الهندسية كما يددتم متابعددة 

وإدارة التفتدديش المددالي  رئيس المركز وكددذلك إدارة المتابعددةللسيد    عمل اإلدارة الهندسية بالمرور اليومي
 . واإلدارو

 

أدى قيام رئاسة المركددز باتخدداذ إ ددراءات صددارمة حيددال المخددالفين إلددى تقلددص عدددد المخالفددات وبشددأن  −
التعديات على األرامي الزراعية يتم التصدو لهذه الحاالت فى مهدددها قبددل تطددور الحالددة ويددتم التنسدديق 

ات نصددف شددهرية مددع رلسدداء ال معيددات الزراعيددة الدورو مع الزراعة والشددرطة حيدد  يددتم عقددد لقدداء
 وبحمور السيد مدير اإلدارة الزراعية ويتم ومع خطط قصيرة المدى للتصدو لهذه الحاالت .

 

يتم التعامل مع أى تعدى فى المهد عند تشوين مواد البناء أو عند الحفر وذلك لسهولة إيقاف الحالة وعدددم  −
 إزالتها .وصول الحالة إلى األمر الذى يصعب معه 

 

 2010 ارى تنفيذ حملة مكبرة لإلزاالت للحاالت التي صدر لهددا قددرارات إزالددة خددالل الفتددرة مددن عددام  −
وذلك لردع المواطنين خاصة ونحن مقبلين على انتخابات م لس النددواب حيدد  يسددتغل   2015حتى عام  

 .المواطن إشغال ال هات األمنية بتأمين االنتخابات ويقوموا بالبناء المخالف 
 

حدداالت لمنشدد ت  6حالة إزالة منها عدددد   488عدد  بلغ إ مالي عدد الحاالت التي تم إزالتها خالل الحملة   −
 للسقوط وخطورة داهمه . آيله
 

 في مجال التصدي لظاكرة حرق يش األرز :

تعمل على مدار اليوم بالكامل برئاسة السيد مدير إدارة شددئون البيئددة تحددت كل عام  م تشكيل ل نة دائمة  يت -
االشراف المباشر للسيد رئيس المركز وبها عمو دائم مددن  هدداز شددئون البيئددة بالمنصددورة طددوال فتددرة 

علددى المركددز األول والمسددتمرة    عمل الل نة وحصل مركز ميت سلسيل من خالل اإل ددراءات الصددارمة
 ظة في التصدو لهذه الظاهرة .على مستوى المحاف

 

 فدان . 7448هذا العام مساحة  باألرزحي  بلغت المساحة المنزرعة  -
 فدان ) أقل من األعوام السابقة ( . 20المساحات التي تم حرقها  -
 فدان . 1495عدد األفدنة التي تم التخلص من قش األرز عن طريق الكبس  -
طددن  154التدددوير إلددى كومددات سددمادية  كميددة قددش األرز التددي تددم الددتخلص منهددا عددن طريددق -

 فدان 69من 
 فدان 108طن من  209كمية قش األرز التي تم التخلص منها عن طريق التدوير إلى يوريا  -
 طن . 4486كمية قش األرز التي تم التخلص منها عن طريق التشوين  -

 

 

 في مجال توفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين:

الدائم على محالت بيع السلع الغذائية واللحددوم بمعرفددة الل نددة المشددكلة برئاسددة السدديد رئدديس   رالمرويتم   -
المركز وعمددوية السدديد مدددير إدارة التمددوين والسدديد مدددير الرقابددة التموينيددة والسدديد مدددير إدارة الطددب 
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وتقوم الل نة ومكتب الصحة وشئون البيئة ويتم مرا عة أسعار بيع السلع وكذلك مدى صالحيتها    البيطرو
 الالزمة .باإلعدام الفورو ألى سلعة غير صالحة ويتم تحرير المحامر 

 

مخغوز بوجوود  14على المخابز الغلدية الموجودة بنطاق المدينة حيث توم المور ر علوى عودد  الدورويتم المرور  -

ة رغيو  الخغوز    ن السيد مدير إدارة التموين بالمركز  السيد مدير الرقابة التموينيوة للوقووع علوى مودى جوود 

الرغي   تم توعية المواطنين خالل الجولة بد ر المواطن فى الرقابة على رغي  الخغز طغقوا  للمنووموة الجديودة 

الجارى تنفيذها  ذلك من خالل قيام كل مواطن برفض رغي  الخغز السوى   الغيور مطوابق للمواصوفات خاصوة 

له أن يتخير المخغز الجيد  يأخذ منه حصته من الخغوز  ذلوك مخغز بنطاق المركز    21 أنه أمام كل مواطن عدد  

إلجغار أصحاب المخابز التى تنتج خغز غير مطابق للمواصفات على أحد أمرين : إما تحسين جودة رغي  الخغوز 

أ  إغالق المخغز كما تم توعيتهم بأن د رهم مكمل لد ر الجهات الرقابية  أنه يتم اإلعتمواد عليوة بنسوغة كغيوة فوى 

لمنوومة الحالية .  تم التنغيه على إدارة التموين بضر رة تواجود مرورع التمووين خوالل جميوع مراحول اإلنتوا  ا

  التأكد المستمر من   ن الرغي   جودته .
 

كما يتم المرور على محطات المواد البترولية لمرا عة الكميات التي تددرد يوميدداً إلددى هددذه المحطددات مددن  -
بعة بيع السوالر والبنزين على المواطنين دون زيددادة فددي األسددعار مددع التأكيددد السوالر والبنزين ويتم متا

في  راكن حي  يتم تموين السيارات وكافة المعدات  على منع حصول المواطن على السوالر أو البنزين 
 فقط منعاً لتخزينها وتفادياً ألى مشكلة مستقبلياَ .

 

  نية وذلك لموا هة غالء االسعار 55بالمدينة والقرى بسعر الكيلو تم فتح منافذ لبيع اللحوم الحمراء  -
 
 

 للعلم واإلحاطة لسيادتكم مرسل 

 رئي  مركز ومدينة ميت سلسيل                                                                                         

                                                                                                                       ( 

 لواء / صبري محمد عبد  سليمان                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


