
 

 

 مت رفع كفاءة االنارة وحتسني مستوي اخلدمة باحالل وجتديد شبكات االنارة باحلي 

 مشروعات تطوير شبكات اإلنارة بشوارع الحى :

 
 اواًل :مشروعات اإلحالل والتجديد :

 نوع اإلضاءة عدد األعمدة عدد الكشافات اسم الشارع م

 صوديوم 11 11 عدن 1

 صوديوم 17 17 انس بن مالك 1

 صوديوم 11 11 القدس الشريف 3

 صوديوم 7 7 ادلسجد االقصى 4

 صوديوم 8 8 كمال ابراهيم خليل 5

 صوديوم 9 9 عثمان بن عفان 6

 صوديوم 11 11 عمرو 7

 صوديوم 6 6 على ابن اىب طالب 8

 صوديوم - 4 عمر عبد العزيز 9

 صوديوم 3 3 حممد كمال عمران 11

 صوديوم 5 5 صالح الدين 11

 صوديوم - 31 ادلراغى 11

 صوديوم 14 14 فوة  13

 ليد 11 11 العراق 14

 

 االنارة مجال



 ثانيآ :مشروعات حتسني اإلنارة 

 

 نوع اإلضاءة كمية الكابالت بالمتر عدد األعمدة عدد الكشافات اسم الشارع م

 ليد 1495 45 91 ش شهاب 1

 ليد 1151 119 73 ش البطل امحد عبد العزيز 1

 ليد 894 16 51 لبنانش  3

 ليد 154 14 14 ش فوة 4

 

 

 : مت مد كابالت ىف داخل مواسري وعمل برابخ ىف الشوارع االتية- 
     ادلراغى .1
 عمرو .1
     مرفق ادلياه .3
 يوليو مع النيل 16أول  .4
    كمال ابراهيم .5
 القدس الشريف .6
 1العلمني  –سنار  –اخلرطوم  –مرت ش االمني  .7
 

  والعات ىف االماكن االتية :مت تغيري- 
   لبطل امحد عبد العزيز  .1
 منزل كوبرى اكتوبر  .1
 1والعة حسني الشافعى  .3
 1والعة ومىب  .4
 

 -ثالثاً  : إعمال سنوية :

 1شراء مهمات انارة  .1
  احالل وجتديد  .1

 



 
 -رابعاً : تغيري وصيانة كشافات إنارة   :

 –سريريوريا  –شريريهاب –النيريريل  –مت تغيريريري كشريريافات لتمريريول مريرين صريريوديوم اك ليريريد مت تريريركيبهم ىف شريريارع السريريودان  

 فوة  –لبنان 

 

 -خامساً : أعمال دهانات لألعمدة  :

1مت دهان شوارع متفرقة من احلى    
 
 

 سادسآ : اعمال ترشيد الطاقة

مت تريركيبهم ىف شريارع السريودان  كشريا ( 951))موفر للطاقة( بدال من الصوديوم لعريدد مت تغيري كشافات ليد   

 فوة  –لبنان  –سوريا  –شهاب –النيل  –

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر البيان :    حمافظة اجليزة –حي العجوزة 

 


