




وعات
بخطة
العام
الماىل 
2021بيان
بإجماىل
الموقف
التنفيذى
للمشر/
2022




1بداية
من/
7
/
2021
 31
وحتى
/
5
/2022


محافظة
اإلسكندرية






اإلدارة
العامة
للتخطيط
والمتابعة

إجمالىذاتىمحلى إجمالىذاتى محلى 

1
برنامج مد وتدعيم شبكات 

الكهرباء ومعدات اإلنارة
586625000636625096405096487%0%80%

2
برنامج رصف طرق بنطاق 

المحافظة
515780.546000561780.51470650.5139693510343.5191%86%91%

%55%0%256093000286091560901560961برنامج الكبارى واألنفاق3

%76%27%15899325000183993132454.726787139241.71583برنامج تحسين البيئة4

5
برنامج األمن واإلطفاء 

والمرور وشرطة المرافق
12500026875151875929681149610446474%43%69%

6
برنامج تدعيم إحتياجات 

الوحدات المحلية
604014800010840125971.2810714.7836686.05743%22%34%

944445.51538751098320.51788617.5168690.78857308.28284%45%78%

القيمة باأللف جـــنية 

البرنامجم
نسبة الصرف قيمة المنصرف قيمة اإلعتماد

خزانة

نسب الصرف 

ذاتى

إجمالى نسب 

الصرف

مليون جنيه 801.812.510ما تم اتاحته من بنك االستثمار 

 مليون جنيه 73.716ما تم اتاحته من الذاتي 

إجمالى مشروعات الخطة 

 / 2021اإلستثمارية للعام المالى 

2022






وعات االستثمارية بخطة العام الماىل  2022 / 2021بيان الموقف التنفيذى للمشر

2022 / 5 /31 وحتى 2021 / 7 / 1بداية من 
القيمة
باأللف
جنية

       محافظة اإلسكندرية

اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة

منه خزانةجملةجملةذاتى خزانةجملةذاتىخزانةمنه خزانةجملةتاريخ النهوتاريخ البدء

برنامج الكهرباء: أوالً 

مد وتدعيم شبكات الكهرباء: المشروع الرئيسى 

تطوير منظومة اإلنارة باألحياء: المشروع الفرعى 

متضمن سلم  )حى المنتزة أول 

هيدروليكى مجهز للكهرباء بمبلغ 

( مليون جـ 1

10945.0724/2/202224/5/2022110001100010945109451094510945
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ 

األعمال

6108.73723/1/202223/5/2022500050005000500050005000حى المنتزة ثانى
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ 

األعمال

متضمن شراء السلم  ) حى شرق

(الفايبر لصيانة المناطق الضيقة 
4298.76125/1/202225/5/2022500050004299429942994299

تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ 

األعمال

 ألف 800متضمنة  )حى وسط 

جـ لشراء سيارة برج ألعمال 

(صيانة أعمدة اإلنارة بالشوارع 

3322.8926/1/202226/5/2022501250123323332333233323
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ 

األعمال

4999.6251/2/20221/6/2022565056505000500050005000حى العامرية أول
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ 

األعمال

2530.2922/2/20222/6/2022600060005530553055305530حى العامرية ثانى 
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ 

األعمال

5988.60630/1/202230/5/2022500050005000500050005000حى العجمى 
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ 

األعمال

3062.69331/1/202230/5/2022400040003062306230623062حى غرب
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ 

األعمال

متضمن سلم  )حى الجمرك 

( م فايبر للكهرباء 12مذدوج 
1243.3333/2/20222/6/2022300030001243124312431243

تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ 

األعمال

00000مركز ومدينة برج العرب 

4250049662049662434020434024340243402جملة مشروعات األحياء 

مد وتدعيم شبكات الكهرباء 

مشروعات  ) بنطاق المحافظة

(مشتركة 

الهيئة العربية 

للتصنيع 

والقوات 

المسلحة

عن اعمال 

حالية وتعاقد 

سابق

 7/2021  1/6/20225057550575900050001400075620756275627562

900050001400075620756275627562جملة المشروعات المشتركة 

58662500063662509640509645096450964`جملة برنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق بالمحافظة: ثانياً 

رصف : المشروع الرئيسى 

الفرعى الشوارع, ... طرق بحى 

الندا كريتحى المنتزة أول  
11142 +

8772
13000400004000039900399003990039900

تم البدء باألعمال وجارى اعمال 

احالل وتجديد بشلرع احمد عبد 

الوهاب

المنفذ حتى تاريخة

"األلف جنيه " القيمة بـ 

اسم المشروع
الشركة 

المنفذة
قيمة التعاقد

الخطة الزمنية
       المنصرف التراكمى 

 / 6 / 30حتى          
المنصرف حتى تاريخة 2022 / 2021المعتمد بخطة 

مالحظات
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حى المنتزة ثانى 
-شركة الغزال 

شركة حورس

4173 +

10732
170001700016921169211692116921

تم عمل محضل تنسيق لجميع 

المرافق لبداية اعمال ارصف

حى شرق   

االسكندرية 

- للمقاوالت 

أحمد الجزار

12484+68

678
جارى العمل10000215002150020916209162091620916

حى وسط   

- شركة األمل 

الجمعية 

التعاونية

10497+36

03
جارى العمل5000175001750017193171931719317193

حى العامرية أول 
- ساندستون 

عبد الحميد

82010+67

58
جارى العمل164401644015519155191551915519

حى العامرية ثانى 
- محمد عباس 

عبد الحميد

8953 +

5386
جارى العمل155001550015500155001550015500

حى العجمى 

شركة عباد 

- الرحمن 

مكتب محمد 

عبدهللا

8292 +

8415
جارى العمل170001700016709167091670916709

حى غرب 

شركة رمضان 

/ عوش هللا 

الجمعية 

التعاونية 

االنتاجية 

ساندستون

7877 +

7000
1/7/202130/6/2022150001500014976149761497614976

تم اعمال الكشط لقطاعات ش المكس 

وتم البدء فى اعمال الشنايش 

 تم اعمال الشنايش 2بالنسبة لغرب 

فى شوارع كرموز ومتفرعات ش 

النيل

جارى العمل4685471447144686468646864686الشركة العربية حى الجمرك  

16465401646541623200162320162320162320جملة مشروعات الرصف باألحياء

(مشروعات مشتركة  )رصف طرق بالمحافظة  :المشروع الرئيسى 

:   المشروع الفرعى 

مشروع ضوائع تنظيم وفروق * 

أحكام
8000800080004920492049204920احكام قضائية

تم التنفيذ154126.5154126.51154126.51154126.51154126.51154126.51154126.51احكام قضائيةتعويضات وصلة شرق المعمورة

00تطوير الكورنيش* 

إحالل وتجديد سور الكورنيش 

إزالة السور "  كم 16بطول 

"القديم االعمال الخرسانية 

الساحل 

الشمالى
50001/11/20211/7/2022500050005000500050005000

تم . تم اعداد المقايسة التقديرية  

طلب الجهاز زيادة االعتماد المالى 

للمشروع

50000500050000500050005000جملة تطوير وتجميل الكورنيش 

رفع كفاءة ميدان محطة مصر

جهاز 

مشروعات 

الخدمة الوطنية

2279001/9/20211/9/2022
57000 

دفعة مقدمة
528008000040000120000800003963411963411963480000

من اجمالى % 75تم التنفيذ بنسبة 

المشروع

تطوير حلقة السمك
المخابرات 

العامة
جارى العمل7/20213015709600009600056394563945639456394بداية من 230630

أعمال رصف طرق ورفع كفاءة 

 )بعض الطرق بنطاق المحافظة 

(مشروعات مشتركة  

8000600014000789058.67948.67948.67890عام مالى20000مديرية الطرق
مليون 12تم نفاذ البند نتيجة لخصم 

جـ

351126.5146000397126.51308330.5139692.6348023.11348023.11308330.51جملة مشروعات الرصف المشتركة 
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       المنصرف التراكمى 

 / 6 / 30حتى          
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جملة برنامج رصف طرق داخل 

المحافظة
515780.5146000561780.51470650.5139692.6510343.11510343.11470650.51

برنامج الكبارى واألنفاق: ثالثاً 

كبارى األحياء :المشروع الرئيسى 

... المشروع الفرعى 

إستكمال إنشاء نفق مشاه للربط 

بين شارع النصر وشارع 

حى  )المواسير جرين بالزا 

(شرق 

شركة يوتلكو

 دون 29200

مقايسة 

التهدئة 

والتعاقدمع 

motشركة 

26/6/202126/9/20222000020000100001000010000100001000010000

تم صرف قيمة التهدئة والتعاقد بمبلغ 

 مليون  جـ وجارىتنفيذ االعمال 4.75

وتم نهو  % 55بنسبة تنفيذ 

الخوازيق الخاصة بالمشروع وجارى 

اعمال الحفر

 كوبرى مشاه لحى 2إنشاء عدد 

كوبرى  )العامرية أول         

كوبرى , مشاه موقف التفتيش 

( أمام المعداوى 28مشاه ك 

جهاز الساحل 

الشمالى
جارى اجراءات التعاقد500050000000

15000015000100000100001000010000جملة كبارى األحياء 

(مشروعات مشتركة  ) إنشاء كبارى :المشروع الرئيسى 

إنشاء كوبرى علوى على ش 

إجمالى تكلفة  )جواد حسنى   

( مليون 200

جهاز الساحل 

الشمالى
500050000000جارى التعاقد

تم أعمال الرفع المساحى وعمل 

وجارى - التخطيط العام للموقع 

اعداد الرسومات التنفيذية

عمرات جسيمة للكبارى واألنفاق

الصرح 

المصرى 

- للمقاوالت 

سميركو 

للمقاوالت

3885.5 + 

634.6+633
1/2/20221/10/202256093000860956090560956095609

جارى أعمال الجسات والتنسيق مع 

المرور

1060930001360956090560956095609جملة الكبارى المشتركة 

25609300028609156090156091560915609جملة برنامج الكبارى واألنفاق

برنامج تحسين البيئة : رابعاً 

...تحسين بيئة بحى : المشروع الرئيسى 

..تشجير وتجميل حى : المشروع الفرعى 

حى المنتزة أول
, شركة زهران 

, شركة الطارق 

شركة السيد السيد

جارى استالم اوامر التوريد200020001250125012501250

حى المنتزة ثانى
شركة الطارق 

للتوريدات
250250213213213213

تم توريد من شركة الطارق 

للتوريدات بإجمالى مبلغ 

 الف جـ116.605

جارى العمل250250111111111111حى شرق

عــام مـــــالى
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المنصرف حتى تاريخة 2022 / 2021المعتمد بخطة 

مالحظات

250250250250250250حى وسط

تم اعدادكراسة الشروط و 

المواصفات الجديدة و جارى 

النشر على بوابة التعاقدات 

الحكومية افادت ادارة احدائق   

تم عمل كراسة الشروط و عمل 

لجنة القيمة التقديرية لالحتياجات 

                   جارى عمل 

لجنه الفض و البت الفنى

جارى ى العمل50050096969696حى العامرية ثانى 

220220160160160160حى العجمى 

تم االنتهاء من الطرح و الترسية 

للمزروعات و جارى اعادة 

الطرح لبند العدد و االدوات

808019.71519.71519.71519.715حى غرب

يتم فتح المظاريف الفنية 

 و جارى بيع 30/1/2022

كراسة الشروط

1001000000حى الجمرك 
تم ايقاف التوريد لتقديم شكوى 

من احد الموردين

000000مركز ومدينة برج العرب

3650036502099.71502099.7152099.7152099.715جملة التشجير

...تحسين بيئة بحى  :المشروع الرئيسى 

تابع وزارة التنمية المحليةشراء آالت ومعدات :المشروع الفرعى 

عام مالىحى المنتزة أول

شراء سيارة شاسية طبلية 

ميتسوبيشى
100010000000

185018501472147214721472شراء لودر كبير

115011500000 نقل قالب 4/3 سيارة 2عدد 

40000400014720147214721472جملة المعدات بحى منتزة أول

حى المنتزة ثانى

شراء سيارة قالب وسيارة 

 سيارة مرسيدس 2+ كساحة 

 م13كونتر 

453145311820182018201820

45310453118200182018201820جملة المعدات بـ حى المنتزة ثانى

حى شرق

371937190000 طن3شراء سيارات قالب سعة 

140014001472147214721472شراء لوادر صغيرة

170017002263226322632263شراء لوادر كبيرة

شراء يارة شاسية طويل حمولة 

 طن4-5
110011000000

79190791937350373537353735جملة المعدات بـ حى شرق

حى وسط

22502250147214721472م2شراء لوادر كاتربلر عرض الحلة 

22500225014720147214720جملة المعدات بـ حى وسط 

عــام مـــــالى
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حى العامرية أول

+ سيارة سوبر فاكتور  )شراء 

( 3م6سيارة قالب سعة 
270027000000

27000270000000جملة المعدات بـ حى العامرية أول

حى العامرية ثانى 

 سيارة قالب 1شراء عدد 

 طن10-8مرسيدس حموولة 
150015000000

سيارة قالب  " 2" شراء عدد 

 طن5حمولة 
100010000000

25000250000000جملة المعدات بـ حى العامرية ثانى

حى العجمى 

220022002263226322632263لودر فولفو وسط " 1" عدد 

3210021000000م8شراء سيارة صرف صحى 

43000430022630226322632263جملة المعدات بـ حى العجمى

حى الجمرك

5205200000شراء سيارات نصف نقل قالب  

 نقل 4/3شراء سيارات قالب 

3م3
120012000000

جهاز رش المبيدات الحشرية 

الضبابى
1001000000

18200182000000جملة المعدات بـ حى الجمرك

مركز ومدينة برج العرب 

132313230000 م12شراء سيارة قالب كبيرة 

جملة المعدات بمركز ومدينة 

برج العرب
13230132300000

3134303134310762010762107629290جملة إحتياجات األحياء من معدات

3499303499312861.715012861.71512861.71511389.715إجمالى مشروعات األحياء

(مشروعات مشتركة  )تحسين بيئة : المشروع الرئيسى 

: المشروع الفرعى 

إحتياجات مديرية الطب البيطرى من مجازر

استكمال إحالل وتجديد عنبر 

 بالمجزر االلى 9الخنزير 

بالعامرية

23579.8680680953953953953مديرية االسكان

استكمال رصف الطرق الداخلية 

بالمجزر االلى بالعامرية
6006000000مديرية االسكان

استكمال احالل وتجديد سور 

مجزر ابو قير
100010001590159015901590مديرية االسكان

استكمال احالل وتجديد خزان 

المجزر االلى بالعامرية
846846784784784784مديرية االسكان

استكمال انشاء محطة معالجة 

الصرف بمجزر ابو قير
26851001000000مديرية االسكان

استكمال انشاء محجر بيطرى 

داخل المجزر االلى بالعامرية
2742740000مديرية االسكان

35000350033270332733273327جملة إحتياجات الطب البيطرى






وعات االستثمارية بخطة العام الماىل  2022 / 2021بيان الموقف التنفيذى للمشر

2022 / 5 /31 وحتى 2021 / 7 / 1بداية من 
القيمة
باأللف
جنية

       محافظة اإلسكندرية

اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة

منه خزانةجملةجملةذاتى خزانةجملةذاتىخزانةمنه خزانةجملةتاريخ النهوتاريخ البدء

المنفذ حتى تاريخة
اسم المشروع

الشركة 

المنفذة
قيمة التعاقد

الخطة الزمنية
       المنصرف التراكمى 

 / 6 / 30حتى          
المنصرف حتى تاريخة 2022 / 2021المعتمد بخطة 

مالحظات

شراء معدات نظافة لإلدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة 

150015000000 طن قالب6 سيارة 3عدد 

8008000000 طن قالب1.5 سيارة 2عدد 

5005000000(معدات  )عمرات جسيمة  

جملة معدات النظافة لالدارة 

المركزية للنظافة وتجميل المدينة
28000280000000

إدارة المخلفات الخطرة 

20002632263566566شراء لوادر

تم االنتهاء من اعمال الجمالون4737473717871787إنشاء جمالون

2000500070005661787235300جملة إحتياجات المخلفات الخطرة

سوق  )تطوير محور المحمودية 

(الخضار والفاكهة 

الهيئة 

الهندسية 

للقوات 

المسلحة

نسبة التنفيذ% 95حوالى 60920012/7/190514/7/1905456825260600115700100001257001157000115700115700115700

تطهير بحيرة ماريوط

الهيئة 

الهندسية 

للقوات 

المسلحة

164192164192100001000005000500050000تم النهو 236250

124000250001490001195936787126380124027119027إجمالى المشروعات المشتركة 

15899325000183993132454.7156787139241.715136888.715130416.715جملة برنامج تحسين البيئة 

برنامج األمن واإلطفاء والمرور وشرطة المرافق: خامساً 

(مشروعات مشتركة  )أمن إطفاء ومرور  :المشروع الرئيسى 

(الحماية المدنية  )رفع كفاءة األمن واإلطفاء : المشروع الفرعى  

استكمال تطوير ورفع كفاءة  

األمن واإلطفاء

, االنتاج الحربى 

الهيئة العربية 

المخابرات , للتصنيع 

العامة

2020/2022112841.6112841.6438000050008500061089510615996159961089

رفع كفاءة إدارة المرور: المشروع الفرعى 

4000021875618753187910986428654286531879عام مالىتطوير ورفع كفاءة ادارة المرور

رفع كفاءة إدارة شرطة المرافق : المشروع الفرعى 

تطوير ورفع كفاءة إدارة شرطة 

المرافق
50000500000000

يتم الترسية عن طريق هيئة 

الخدمات الحكومية

جملة برنامج األمن واإلطفاء 

والمرور وشرطة المرافق
12500026875151875929681149610446410446492968

برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية - سادساً 

,,,م الوحدة المحلية بحى تدعي :المشروع الرئيسى 

(... وسائل - تجهيزات  )شراء إحتياجات : المشروع الفرعى 

بند األثاث وتجهيزات مكتبية 

لألحياء

20002000460460460460حى المنتزة أول
 ماكينات تصوير 7تم استالم عدد 

وجارى اعمال الطرح للباقى

200020003333حى المنتزة ثانى

1000100035353535حى شرق

3503500000حى وسط

1000100029292929حى العامرية ثانى
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المنصرف حتى تاريخة 2022 / 2021المعتمد بخطة 

مالحظات

20020070707070حى الجمرك

400400161161161161حى العجمى

100010000000حى غرب

100010000000مركز ومدينة برج العرب

جملة بند األثاث والتجهيزات 

لألحياء
8950089507580758758758

تدعيم الوحدات المحلية باألحياء 

حى المنتزة أول

500050005000500050005000تدعيم مبنى الحى ومنشأته
-تم اصدار قرار الترميم لعمل مقايسة 

 جارى استخراج قرار الترميم

974974974974974974تدعيم مبنى الحملة الميكانيكية
 تم فتح 10/1/2022تم البت الفنى 

16/1/2022المظاريف 

8008000000 راكب14 ميكروباص 2عدد 

400400000 راكب7 سوزوكى 2عدد 

71740717459740597459745974جملة حى المنتزة أول

حى المنتزة ثانى

 14شراء سيارة ميكروباص 

راكب
150015000000

15000150000000جملة حى المنتزة ثانى

حى شرق

 سيارة بيك اب 2شراء عدد 

كابينة مزدوجة
150015000000

 سيارة بيك اب 2شراء عدد 

كابينة مفرد
100010000000

7007000000 راكب14شراء اتوبيس 

3003000000 راكب7شراء سيارة توناية 

تركيب كاميرات مراقبة بميادين 

وطرق رئيسية وحيوية
00000

ترميم مبنى وينجت التابع للحى 

وساباباشا
100010000000

45000450000000جملة حى شرق

حى العامرية ثانى 

سيارة بيك اب  " 2" شراء عدد 

كابينة مفرد
5005000000

500050000000جملة حى العامرية ثانى

حى العجمى 

210021000000سيارة دوبل كابينة " 2" عدد 

21000210000000جملة حى العجمى 

حى غرب

جارى إجراءات التعاقد باالحياء وبالنسبة لسيارات النقل والركوب بالهيئة العامة للخدمات الحكومية
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500050005000500050005000إنشاء مبنى الحى 
- تم اخالء المبنى لتسليمة للمقاول 

11/1/2022بتاريخ 

311731171403.281403.281403.281403.28تدعيم الحملة الميكانيكية 

8117081176403.2806403.286403.286403.28جملة حى غرب

حى الجمرك

شراء سيارة ميكروباص حمولة 

 راكب7
160160000

شراء سيارة ميكروباص حمولة 

 راكب14
300300000

500500000ترميم جراج الحى

 كاميرات مراقبة 2شراء عدد 

بمشتمالتها
55444

965096540440جملة حى الجمرك

مركز ومدينة برج العرب 

ترميم وتطوير مبانى الوحدات 

المحلية
000

000مخازن+ إنشاء نقطة إطفاء  

شراء سيارات للحملة والمتابعة 

- سيارة مالكى - ميكروباص  )

( توناية 2عدد 

2000200000

1000100000 سيارة دوبل كابينة2شراء عدد 

30000300000000جملة مركز ومدينة برج العرب

جملة تدعيم إحتياجات الوحدات 

المحلية لألحياء
2785602785612381.28012381.2812381.2812377.28

جملة تدعيم إحتياجات الوحدات 

التجهيزات+ المحلية لألحياء 
3680603680613139.28013139.2813139.2813135.28

(مشروعات مشتركة  )تدعيم الوحدة المحلية : المشروع الرئيسى 

,,,المشروع الفرعى 

إحتياجات المشروعات والورش- 1

عمرات جسيمة للسيارات 

والمعدات
2800280000

 سيارة مجهزة 2شراء عدد 

م1.5قالب 
70070000

50050000 كابينة مزدوجة2شراء عدد 

500500394394394394ترميم مبنى الورش

50050000 توناية2شراء عدد 
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 / 6 / 30حتى          
المنصرف حتى تاريخة 2022 / 2021المعتمد بخطة 

مالحظات

جملة إحتياجات المشروعات 

والورش
5000050003940394394394

مشروعات التخطيط العمرانى- 2

300030002838283828382838أعمال الرفع المســـاحى

شراء  )أعمال تطوير اإلدارة 

شراء - سيارة دوبل كابينة 

ماكينة طابعة - أجهزة كمبيوتر 

ماكينة اسكانر - لوحات هندسية 

(ألوان وتصوير لوحات هندسة 

80080000

جملة مشروعات التخطيط 

العمرانى
38000380028380283828382838

إحتياجات مديرية اإلسكان والمرافق- 3

إحتياجات مديرية اإلسكان 

والمرافق من أثاث وتجهيزات 

-  ماكينة تصوير 8- الب توب )

( درج 4 شانون 15

505000

شراء سيارة توناية لالسكان 

والمرافق
15015000

جملة إحتياجات مديرية اإلسكان 

والمرافق
200020000000

إحتياجات مركز المعلومات - 4

ودعم إتخاذ القرار

GIS8800880087488748المرحلة الثالثة من 

إستكمال أعمال الشبكة الداخلية 

باألحياء ومركز ومدينة برج 

العرب

3000300000

تنفيذ برنامج الميكنة لإلدارة 

العامة للموارد البشرية 

والمخازن العامة

795795402402

جملة إحتياجات مركز المعلومات 

ودعم إتخاذ القرار
1259501259591500915000

إحتياجات الديوان العام - 5

شراء تجهيزات للديوان العام 

والجهات التابعة
450300034504502314.7772764.7772764.777450

 سيارة بيك اب 2شراء عدد 

 سيارة بيك اب 2عدد + مفرد 

مزدوجة

1000100000
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تركيب وتوريد كاميرات مراقبة 

لإلدارة العامة لخدمة المواطنين 

بالديوان العام بمشتمالتها

505000

1500300045004502314.7772764.7772764.777450جملة إحتياجات الديوان العام

عمرات جسيمة لمنشآت ومبانى 

المحافظة
0130001300007268726872680

شراء عدد وأدوات للورش 

والديوان العام
0200020001132113211320

انشاء مبنى بديل للهيئة الوطنية 

لالعالم
30000300000000

شراء سيارة كابينة مزدوجة 

لإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة 

لزوم المتابعة لتنفيذ  )

(المشروعات المدرجة بالخطة 

50005000000

2359548000715951283210714.77723546.77714396.7773682جملة المشروعات المشتركة 

جملة برنامج تدعيم احتياجات 

الوحدات المحلية
604014800010840125971.2810714.77736686.05727536.05716817.28

إجمالى مشروعات الخطة 

 2021اإلستثمارية للعام المالى 

 /2022

944445.511538751098320.51788617.50568690.377857307.882845804.882777425.505


