
  مقترح 

   تطوير كورنيش وشاطىء االنقوشى

   وتحويله لمنتجع راقى والخدمات العامة والخاصة ونشر الوعى والثقافة 

  تقريبا   2م 80000المساحة =     م تقريبا  1700المسافة =  

     حسب خرائط جوجل 

  من قصر ثقافة االنفوشى حتى القاعدة البحرية وقصر رئاسة الجمهورية 

 



على الشواطىء عن طريق انهاء عقود االيجار  ( جيل محمد رمضان )  تتلخص الفكرة الرئيسية على انهاء احتكار البلطجية   -1
 والصاالت التى تعمل بدون ترخيص لمزاولة النشاط  للكافتريات الحالية 

 واعادة توزيع الشاطىء بالكامل بدءاالوكار المبنية على الشاطىء  شش الصيادين و عخاصة  على الشاطىء  هدم اى مبانى   -2
 ئيسى حتى مياه البحر  الشارع الر من 

 بموجب الخريطة التوضيحية المرفقة   تقسيم المساحات على النحو التالى :  -3
 

 باللون االبيض          قبل القاعدة البحرية وقصر الرئاسة م طولى منطقة خالية 50ترك مسافة  -1
وحمامات سباحة  يتم تصميمه بحيث يكون مظلل وبجلسات ثابتة م دخول شامل جميع الخدمات برسوالشاطىء بالكامل  -2

 اصفر           او تاجيره بشروط االدارة    يتم ادارته من قبل موظفين تابعين الدارة السياحة والمصايفو لالطفال داخل البحر  
 اخضر          عزاء بالشوارع  الق  يرادعزاء بدال من عمل س   بدون سماعاتم يشمل على قاعتين مناسبات    100مسجد بطول   -3
 احمر        تشمل على اقسام لحل المشاكل وتلقى اقتراحات التطوير   بكاميرات للشاطىء باكمله مكاتب مراقبة لالدارة -4
 ازرق       وممرات مخصوصة للدراجات ممشى بطول الشاطىء وممرات دخول ببوابات  -5
 رمادى          وغرف خدمية وغيرها وحمامات  متنوعة تؤجر للشبابوتسويقية ترفيهية ومطاعم محالت واكشاك  -6
 رصاصى          قصر الثقافة ونادى الكشافة -7
 موف           مستاجرين  4او  3جراج بكامل الشاطىء يتم تاجيره وتقسيمه على  -8
 عمل مواقف من بعد رصيف الشارع يكون االنتظار بالساعة برسوم عن طريق ماكينات واسناد ادارتها لشركة متخصصة  -9

 يتم اسناد المشروع لمكتب هندسى لعمل التصاميم واالبعاد الحقيقية   -10
    المحافظة  قبل ع يمكن اسنادها لشركة بحق انتفاع لمدة معينة لو تعزر تنفيذه من المشروجميع التكاليف  -11
    إدخال العاب مائية بالشاطئ -12
وفى حالة تبنى الفكرة والموافقة عليها او تعديلها سيكون نقلة نوعية لمدينة االسكندرية الدارة المصايف والسياحة   -13

   واعتقد سيتم تعميمها على شواطىء اخرى فى حالة نجاحها  الداخلية 

  

  



 

 



  

  واتمنى ان تتبنى االدارة العامة للسياحة والمصايف تقديم هذا المقترح وتعديله ان امكن وتقديمه لجهات التنفيذ بالدولة  

  ولسيادتكم جزل الشكر  او عرضه لمناقصة عامة  

  المواطن السكندرى / فايد حسين ابراهيم   

  عام   25محاسب بالخارج منذ  

  خدمة بلدنا الحبيبة  وعلى استعداد لتقديم اى عمل تطوعى ل 

01004470162  


