قطاع االنارة



تً تركيب عدد  1400ىتر كابٕت ارضية 0



تً تركيب عدد  1470ىتر برابخ  4بّصُ 0



تً تركيب عدد  150كابّمٓ 0



تً صب  80قاعدة خرسانية متركيب أعيدة 0



تً دٍان عدد  1800عاىّد ىن  6و ٖٖ  14و



تً تركيب عدد  20عاىّد بشارع عثيان ىحرو ىن شارع امَرو حتٓ كّبرْ ترسا



تً انارة شارع خاتً اميرسنين بكشافات ميد بدل صّديّو عدد ِ 220تً تركيب كشافات ميد
بشارع امينك فيصه 0



تً تركيب عدد  5عاىّد شارع اٍه امخير خنف قاعة سيد درِيش 0



تً تركيب عدد  3عاىّد نزمت كّبرْ امعيرانية بجّار ىدرسة امحسينية 0



تً تركيب عدد  60كابّمٓ باميناطق فيصه امسطحٓ استكيال ىنطقة امكّنيسة ٖٖ
امسّيس ٖٖ شارع خنف قاعة سيد درِيش ٖٖ شارع سبيه هللا ٖٖ امتكاىه ٖٖ تحت امدائرْ
امينيب ٖٖ ىتفرعات كيال ٍّيدْ ٖٖ شارع عير بن امخطاب 0



تً تركيب عدد  30عاىّد انارة شارع د  /فؤاد سعيد ٖٖ شارع امسٕو ٖٖ فريد اميصرْ



تً تركيب عدد  400ىتر كابٕت شارع د  /فؤاد سعيد ٖٖ امسٕو ٖٖ ترعة امزىر ٖٖ اميريّطية



صيانة كابٕت فٓ شارع امنادْ امرياضٓ ٖٖ عدِْ سنيً ٖٖ ترعة امزىر ٖٖ اميريّطية ٖٖ طريق
امحرانية ٖٖ شارع فيصه ٖٖ امجزيرة امّسطٓ ىن شارع امَرو ٖٖ طارق يحيٓ ٖٖ شارع امثٕثينٓ ٖٖ
شارع ىستشفٓ امصدر ٖٖ امكّو األخضر ٖٖ شارع امعريش ٖٖ عثيان ىحرو 0



صيانة كّابيه ىنطقة امكّنيسة ٖٖ شارع  6أكتّبر ٖٖ ىتفرعات ش ترعة امزىر ٖٖ ىتفرعات
شارع عباد هللا امصامحين ىتفرعات ش امسٕو 0



تً صيانة اعيدة ش احيد كاىه ٖٖ ش امَرو ٖٖ ش طارق يحيٓ ٖٖ ترعة امزىر 0



تً تركيب عدد  200ىتركابٕت  25 × 4شارع امعرِبة ىن اميحّٔت حتٓ عثيان ىحرو



تً عيه صيانة شارع امفيّو ىن شارع أحيد مطفٓ امسيد 0



تً عيه صيانُ شارع امَرو امجزيرة امّسطٓ اىاو قسً امطامبية 0



تً تركيب عدد  60كشاف ميد بشارع امعريش ٖ امعرِبُ ٖٖ اميريّطية 0



تً عيه صيانة منشّارع امتامية خاص بامكابٕت :
.1

شارع خاتً اميرسنين

.2

شارع امعرِبُ

.3

شارع اميعاِن

.4

شارع امعريش

.5

شارع امَرو



تً عيه عدد  8قّاعد شارع خامد بن امّميد قّاعد صب خرسانية مٕعيدٌ



تً تغيير ميبات ِصيانة اعيدة شارع اميريّطية ِبين فيصه ِامَرو 0



تً عيه صيانة كّابيه فٓ شارع امشرق ِتركيب كّابيه جديدٌ عدد  10كّابيه



تً عيه صيانُ كابٕت فٓ شارع احيد كاىه ٖٖ امزعفران ٖٖ حسب امنبٓ .



تً عيه امٕزو بخصّص امنفق بنصر امدين .



تً خنع عدد  12عيّد شارع ضياءاميريّطية

صيانة كّابيه بشارع برٍاو

صيانة كّابيه بشارع ىحيّد عبد امسٕو

تّصيه كابٕت بشارع امدكتّر

صيانة كابٕت أعيدة أنارة ترعة امزىر

صيانة ِإنارة شارع امنادْ ِىدرسة نصرامدين

صيانة كّابيه شارع طارق بن زياد

ىصدر امبيان  :حي امعيرانية – ىحافظة امجيزة

