
التقرير الشهري عن اجنازات 
شركة مياه الشرب بالقاهرة الكربي 

لشهر أكتوبر
2019

ى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصح

شــركة مــياه الشــرب بالقـاهرة الكبـري 



احملتويات
إحالل وجتديد الشبكاتمشروعات: أوال

خدمة وتوعية العمالء والتواصل مع اإلعالم واجملتمع:ثانيا
خدمة اخلط الساخن➢
محالت التوعية للمواطنني➢
التواصل مع اإلعالم واجملتمع➢

برامج تنفيذ الوصالت املنزلية اجلديدة:ثالثا



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

نسبة
االجناز

ق املناط-مكان املشروع
املخدومة

مالحظات

قة استالم الشبكة الرئيسية بمنط
المستثمرين

فة المقاولون العرب بمعر 
جارى العملمنطقة المستثمرين%90المحافظة

على تنفيذ الشبكات االشراف
الداخلية بمنطقة المستثمرين 

هات التنفيذ بمعرفة الج
المالكة

جاري العملاالسمرات95%

جاري تعديل مسارالبساتينحى%75ابراهيمشركة مختار شق التعبان
كابالت الكهرباء 
اهفوق مواسير المي

وتجديد الشبكة الداخلية احالل
نبالتبيبمدينة الحديد والصلب 

جارى العملحى التبين%94شركة ارامكو للمقاوالت

حت تنفيذ شركة العبد تالزهراء الشبكة الداخلية لتقسيم قبلي
شركة المياه اشراف

جارى العملالبساتينحى94%

مم بشارع 160تنفيذ خط قطر 
سراج الدين برمسيس لتغذية 

الكنيسة 

شركة احمد رمضان 
للمقاوالت 

جاري 
ي البدء ف
ذ التنفي

ـــــــــــــــــاالزبكيةحى

مشروعات اإلحالل والتجديد 
2019لشهر أكتوبر  لقطاع جنوب وغرب



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

ق املناط-مكان املشروعازنسبة االجن
املخدومة

مالحظات

اط تحويالت المترو بمنطقة الفسط
والملك الصالح 

ل علي النياشراف
العامة 

العمل متوقفحي مصر القديمة %  75

ان بإسكاالوليعلى المرحلة اشراف
المصرف المتحد بالمقطم

شركة المصرف 
المتحد 

(شركة األفق ) 

جاري العملحي المقطم98%

400مم ، 600تنفيذ خطوط قطر 
مم زهر مرن لتغذية منطقة 

(  3)االسمرات

أرامكوشركة 
للمقاوالت 

جارى العملالمقطمحى50%

اخلية على تنفيذ الشبكة الداالشراف
روكاي) القطاميةسراياتبتقسيم 

(  قنصلت

تنفيذ الجهة 
شركة) المالكة    

(  المياه 

جارى العملالبساتينحى%  55

1000تنفيذ تحويل مسار خط قطر 
مم خط 200مداد قطر + مم 

مصر تحياممشى 

شركة المتحدة 
للمقاوالت 

جارى العملاالزبكيةحى70%

مم بحارة 110تنفيذ خط قطر 
بالموسكىالعسيلي 

شركة أحمد 
رمضان للمقاوالت

تم االنتهاءالموسكىحى100%



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

نسبة 
االجناز

-مكان املشروع
املناطق املخدومة

مالحظات

سالم تغذية مكتبة األزهر بشارع صالح
مم ( 150-200)خطوط 

تم االنتهاءالوايليحى%100ت شركة الفتح للمقاوال

هراء تنفيذ الشبكة الداخلية بمنطقة ز 
المعادي 

مانعتتنفيذ شركة سيد 
للمقاوالت

جاري استخراج البساتينحىـــــــــــــ
تصاريح الحفر

ثة االشراف علي تنفيذ المرحلة الثال
طى تقسيم الحى الثاني الهضبة الوس

مم160بالمقطم خط قطر 

شركة النصر لالسكان
والتعمير 

جاري العمل حى المقطم25%

مم بشارع مجرى 600تنفيذ خط قطر 
العيون بكورنيش النيل 

جارى العمل مصر القديمةحى%10ت شركة اإلسراء للمقاوال

مم وخط قطر 300تنفيذ خط قطر 
مم عكرة بالسيدة عائشة 200

جارى العملالخليفةحى%65تشركة الفتح للمقاوال

شوارع ( 7)وتجديد عدد احالل
صرة بمنطقة كامل صدقي القبلية بالمع

شركة المستقبل 
للمقاوالت 

جارى البدء 
ذ في التنفي

جارى استخراج المعصرة حى
التصاريح 

م 700مم بطول 300تنفيذ خط قطر 
بشارع القدس بالمقطم 

سميكة حمادهشركة 
للمقاوالت

جارى استخراج المقطمحىـــــــــ
التصاريح



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

نسبة 
االجناز

-مكان املشروع
املناطق املخدومة

مالحظات

عابدين بشارع الحكرقشالءمنطقة 
المهرانيوشارع الفضل وشارع 

جارى العملعابدينحى%40تللمقاوالاالسراءشركة 

لية على التنفيذ الشبكة الداخاشراف
محافظة لمنطقة الخيالة بالبساتين تتبع

القاهرة

تنفيذ الجهة المالكة 
تحت اشراف شركة ) 

(  المياه 

جاري العملالبساتينحى30%

شارع شرق السكة الحديد ومنشية 
ووصالت منزليةلحاماتناصر لعمل 

عتمانشركة سيد 
للمقاوالت

جارى العملمنشية ناصرحى40%

يل وتجديد خطوط مياه بشارع مناحالل
الروضة

جارى استخراج مصر القديمةحىـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصاريح الحفر

زهراء ب( ل) تنفيذ الشبكة الداخلية قطع 
(شركة الحجاز للمقاوالت ) المعادى 

تنفيذ الجهة المالكة 
شركة اشرافتحت ) 

(  المياه 

جارى العمل البساتين حى85%

تم االنتهاءالوايليحى%100تشركة الفتح للمقاوالالسيسيوتجديد حارة احالل
مم بمول 150تحويل مسار خط قطر 

بالسيدة زينب على حسابالموردى
المحافظة

جارى استخراج السيدة زينب حىــــــــــــتشركة الفتح للمقاوال
التصاريح



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

نسبة 
االجناز

-مكان املشروع
املناطق املخدومة

مالحظات

م400مم بطول 200تنفيذ خط قطر 
ن بشارع أبو زر الغفاري بمنطقة عي

الحياة

عتمانسيد سركة
للمقاوالت

جارى العملمصر القديمةحى30%

م80مم بطول 300تنفيذ خط قطر 
عينبمنكقةبتغذية محطة كهرباء 
الحياة 

استخراج جارى الفديمةمصر حىـــــــــللمقاوالتعتمانسيد 
التصاريح



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

نسبة 
االجناز

-مكان املشروع
املناطق املخدومة

مالحظات

–200) منطقة حسنين سالم بأقطار 
م4000مم بطول ( 110–160

جاري نقل البرايزمنطقة عين شمس%96االملشركة 

بأقطاراالستثمارى رابعة اسكانمنطقة 
ك5مم  بطول 100مم حتى 200من 

فتحىشركة 
منطقة مدينة نصر%92إمبابي

جارى العمل

حتى 400) أكتوبر بأقطار 6شارع 
ك3.5مم بطول ( 110

جارى استخراج منطقة عين شمس%10المانيةمنحة 
التصاريح

ومتفرعاتهاستكمال القدس وشارع ادم 
(  110-160) بأقطار الوادىومساكن 

كم  2مم بطول 

جارى العملعين شمس %  95االملشركة 

–200) شارع حوض العجوز بأقطار 
كم 2.5مم بطول ( 100–150

جارى العمل خلفاوي %95شركة عامر حافظ 

مشروعات اإلحالل والتجديد 
2019لقطاع مشال وشرق لشهر أكتوبر



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

نسبة 
االجناز

-مكان املشروع
املناطق 
املخدومة

مالحظات

مم بطول ( 100-150) مساكن جزيرة بدران بأقطار 
ط . م900

منطقة روض %98بي شركة فتحى إمبا
الفرج

زجارى نقل البراي

مم بطول ( 110حتي400) باقطارالعز ابوتقسيم 
كم 18

جاري العملمنطقة السالم%95االملشركة 

مم ( 110حتى 200)استكمال عزبة النقطة بأقطار
ك1.5بطول 

جارى العملمنطقة السالم%90عتمانشركة سيد 

شركة األمل ( 402) شارع البلسم والليمون ملف رقم 
خاجىتمويل ) 

(للمحافظة 

تم التسليمالمطريةــ

جارى العملالزيتون ــــــــــشركة الزهورشارع بورسعيد م800خط 

. م1400مم بطول 200)شارع نبيل الوقاد بأقطار 
(ك1.3مم بطول 150)، ( ط 

جارى العملمصر الجديدة%92شركة زكريا 



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

نسبة
االجناز

-مكان املشروع
ةاملناطق املخدوم

مالحظات

مصر الجديدة ( 53)ملف رقم شيراتون منطقة 
مم ( 110حتى 300) بأقطار 

جارى العمل مصر الجديدة%80عتمانشركة سيد 

مم ( 160-200)المنطقة الصناعية باقطار 
ك5بطول 

جاري العملالسالم %98سيد عتمان

160)منطقة شارع بديع ومحمد العشري باقطار
متر700مم بطول ( 110-

العمل المتوقفحدائق القبة-شركة عبداللطيف

200)منطقة ترعة حمزة وشارع المدارس باقطار
ك5مم بطول ( 110حتي 

جارى العمل حدائق القبة%95شركة عبداللطيف

حتى 200) منطقة حوض الشريف بأقطار 
ك6مم بطول ( 110

جاري التسليمالمرج%98شركة عبد اللطيف

حتى 400) بأقطار ومتفرعاتهسعد غبريالش 
ك10مم بطول ( 110

جارى العملبهتيم%30شركة عامر حافظ

–150-200) شارع عزبة سماحة بأقطار 
كم 3.5مم بطول ( 100

جارى العمل المرج%85شركة عبد اللطيف



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

نسبة
االجناز

-مكان املشروع
ةاملناطق املخدوم

مالحظات

ى شركة تمويل خارجبهتيم–ومدينة الصبر االملشارع 
للجهاز التنفيذي

جارى التسليمبهتيم98%

(  400–200-150) شارع الشركات بأقطار 
ك4مم بطول 

جارى العمل خلفاوي %80السيراميجيشركة 

( 110حتى 200) منطقة األميرية بلد بأقطار 
كم 3مم بطول 

جارى العملالخلفاوي %87شركة عامر حافظ 

والتعمير ملفلالسكانمنطقة مساكن القاهرة 
كم8مم بطول ( 110حتى 300) بأقطار 436

جارى العملالمطرية%50يإمبابفتحىشركة 

(  ر منطقة فيال باه) استكمال تقسيم أبو العز 
مم ( 110–160-200) بأقطار 712ملف 

كم5بطول 

جارى العملالسالم%95االملشركة 

أمر إضافي لعقد مم ( 150-200-300) طريق السويس بأقطار
شيراتون 

جارى العملمصر الجديدة90%

لعقد 2أمر إضافي مم ( 100حتى 300)منطقة صقر قريش بأقطار 
شيراتون 

جارى استخراج مصر الجديدةــــــــــ
التصاريح



اسم الشركة اسم املشروع
املنفذة

نسبة
االجناز

-مكان املشروع
ةاملناطق املخدوم

مالحظات

شركة عبد العوايسةشارع 
اللطيف

جاري العملالمرج15%

مم ( 110-160-200)تقسيم الرقابة بأقطار 
ك9.3بطول 

2000شركة الزهور
متر 

جارى العملالزيتون 

(  110حتى 200) استكمال بركة الحاج بأقطار 
ك2.5مم بطول 

شركة عبد 
اللطيف 

تم التسليمالمرج100%

المنطقة خلف مساكن ) استكمال ارض الدلتا 
بطول ( مم 110حتى 200) بأقطار ( الياسمين 

ك4

شركة عبد 
اللطيف 

تم التسليمبهتيم100%



خدمة وتوعية العمالء :ثانيا
والتواصل مع اإلعالم واجملتمع



خدمة اخلط الساخن-أ 



-:2019امجاىل عدد الشكاوى الواردة للخط الساخن عن شهر أكتوبر -1
32664:عدد الشكاوى الواردة للخط الساخن •

32658:ااجمالى عدد الشكاوى التى تم حله-

6:ا  لم يتم حلهالتياجمالى عدد الشكاوى -

1773:المتوسط اليومى لشكاوى الخط الساخن-

:اخلط الساخن:أ 

32658مت حلها لم يتم حلها 6



%97: نسبة ما مت حله فى نفس اليوم-2
%        3نسبة ما مت حله ثانى يوم -3
% 0نسبة ما مت حله ثالث يوم او اكثر -4
%0:نسبة النشط -5



والطلبات التليفونيةعدد الشكاوى
( شكوى32664)2019خالل شهر أكتوبر 



نسبة الشكاوى لنوع الشكوى
(شكوى 32664)2019خالل شهر أكتوبر 

%
2
0

%
4
2

%
1

%
1
0

%
1
0

%
1

%
0

%
0

%
0

%
1
6

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

%45

انقطاع استفسار ضعف كسر محاسبة نوعية إهدار سرقة طلب

تطهير

خزان

طلبات

متنوعة



محالت التوعية للمواطنني:ب 



2019/ 10/ 9الدراسة حى وسط بتاريخ   –ندوه بمدرسة االمام على -2

2019/ 10/ 1الزيتون بتاريخ   –ندوه بمدرسة االداب االبتدائية بنين -1



2019/ 10/ 17حى باب الشعريه بتاريخ   _ مدرسه ام المؤمنين االبتدائيه -4

2019/ 10/ 13حى وسط بتاريخ   _ مدرسه الفردوس الرسميه للغات -3



2019/10/22بتاريخ ( رياض اطفال )مدرسه طور سيناء  -5

2019/10/31زياره طلبه كليه الطب جامعه عين شمس لمحطه مياه الروضه بتاريخ -6



التواصل مع االعالم واجملتمع : ج 



التواصل مع االعالم واجملتمع : ج 

:كاالتىموزعة2019أكتوبرشهرخاللقصاصة55:القصاصاتعددإجمالي-
تحقيق3،مقال2،نشرةتمرد6،شكوي 10،مناقصات4،خبر30:الصحفيةالقوالبعددبلغ



املعدل الزمىن للرد على الشكاوى

80%

20%

نفس اليوم
رمن يوم فأكث



شكاوى اجلهات اخلارجية

شكوى و تم حلهم   440:عدد الشكاوى للجهات الخارجية -



2019وشهر اكتوبر2018مقارنة بني شهر أكتوبر 
لعدد الشكاوى الواردة بالصحف



نزلية برامج تنفيذ الوصالت امل:ثالثا
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القاهرةمشال وشرق مناطق



جنوب وغربمناطق
يدة

جد
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الم

ت 
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اد 
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شمال وشرق مناطقمقارنه

(2019أكتوبر-2019سبتمبر )عن شهري 



جنوب وغرب مناطقمقارنه

(2019أكتوبر-2019سبتمبر )عن شهري 


