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 املشروعات املدرجة باخلطة املوحدة لديوان عام حمافظة االسكندرية

 30/6/2017 اىل 2016/ 7/ 1عن الفرتة من 

 ثعُ ثٌّؾشٚع
ِٛلغ 
 ثٌضٕف١ز

 % ٔغذز ثٌضٕف١ز ثٌض٠ًّٛ ثٌّضجؿ / ثٌم١ّز دجالٌف ؽ١ٕٗ ثالػضّجد ثٌّذسػ / ثٌم١ّز دجالٌف ؽ١ٕٗ ٔٛع ثٌّؾشٚع

 ثعضىّجي صٛعغ ؽذ٠ذ
ثفالي 

 صؾذ٠ذٚ
 ثؽّجٌٝ رثصٝ فىِٛٝ

ثٌشدغ 
 ثالٚي

ثٌشدغ 
 ثٌغجٔٝ

ثٌشدغ 
 ثٌغجٌظ

ثٌشدغ 
 ثٌشثدغ

 ثٌشدغ ثالٚي
ثٌشدغ 
 ثٌغجٔٝ

ثٌشدغ 
 ثٌغجٌظ

ثٌشدغ 
 ثٌشثدغ

صذػ١ُ ؽذىجس 
 ثٌىٙشدجء

 011 69.09 0.3      43942 01111 63942 √   √ ثالف١جء

 93 42.29 ..09      99994.990  99994.990  √  √ ثالف١جء ِؾشٚػجس ثٌشفف

ثعضىّجي صي٠ٛش 
 صشػز ثٌّقّٛد٠ز

 011 04.91 9.14 3.13     9.4.990.  9.4.990.  √   ثالف١جء

مٛثةغ صٕظ١ُ 
 ٚفشٚق ثفىجَ

 √    3111  3111      40 49..4 99 

سفغ وفجءر ىش٠ك 
 ثٌىٛس١ٔؼ

   √  029..099  029..099     63.49 64.9 64.32 011 

ِغضقمجس عٕٛثس 
 عجدمز

     26649.413  26649.413       09.99 011 

 003 9.09. 34.6 09.3     93191  93191  √  √ ثالف١جء ثٌىذجسٜ ٚثالٔفجق

صغي١ز ثٌضشع 
 ٚثٌّقجسف

 011 90.20 04.9      0160.69  0160.69  √  √ ثالف١جء

 99 94.49 02.9      0..499  0..499    √ ثالف١جء ثٌضؾؾ١ش

صي٠ٛش ِؾجصس 
ثٌذٍذ٠ز  ثٌٍقَٛ

 دجٌؼجِش٠ز ٚثدٛ ل١ش

ثٌؼجِش٠ز ـ 
 أدٛ ل١ش

√  √  0049.2  0049.2     60 60.4 60.43 011 

ؽشثء ِؼذثس ٔظجفز 
ٌالدثسر ثٌّشوض٠ز 
ٌٍٕظجفز ٚصؾ١ًّ 

 ثٌّذ٠ٕز

 011        9321  9321    √ ثالف١جء

ثفض١جؽجس ثدثسر 
 ثٌّخٍفجس ثٌخيشر

 √    0209.33 3991 2329.33       011 011 

 ثالِٓ ٚثالىفجء
 √    3694.26  3694.26      9.9. 93.44 99 

 ثدثسر ثٌّشٚس
 √    99.0.49  99.0.49      .0.2 92..4 011 
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 تابع /  المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة االسكندرية

 31/3/2017 الى 2017/ 1/ 1عن الفترة من   

 ِٛلغ ثٌضٕف١ز ثعُ ثٌّؾشٚع

 % ٔغذز ثٌضٕف١ز ثٌض٠ًّٛ ثٌّضجؿ / ثٌم١ّز دجالٌف ؽ١ٕٗ ثالػضّجد ثٌّذسػ / ثٌم١ّز دجالٌف ؽ١ٕٗ ثٌّؾشٚعٔٛع 

 ثعضىّجي صٛعغ ؽذ٠ذ
ثفالي 
 ٚصؾذ٠ذ

 ثؽّجٌٝ رثصٝ فىِٛٝ
ثٌشدغ 
 ثالٚي

ثٌشدغ 
 ثٌغجٔٝ

ثٌشدغ 
 ثٌغجٌظ

 ثالؽّجٌٝ ثٌشدغ ثٌشثدغ
ثٌشدغ 
 ثالٚي

ثٌشدغ 
 ثٌغجٔٝ

ثٌشدغ 
 ثٌغجٌظ

ثٌشدغ 
 دغثٌشث

 011         0091 609 9.9    √  ثدثسر ؽشىز ثٌّشثفك

 011 9.99 6.92       0199  0199    √ ثالف١جء ثالعجط ٚثٌضؾ١ٙضثس ٌالف١جء

صذػ١ُ ثٌٛفذثس ثٌّق١ٍز 

 دجالف١جء
 99.9 09.92 0.49 1.6      01391.099  01391.099    √ ثالف١جء

 011         039  039    √  ثفض١جؽجس ثٌضخي١و ثٌؼّشثٔٝ

ثفض١جؽجس ثٌّؾشٚػجس 

 ٚثٌٛسػ

ِذٕٝ 

ثٌّؾشٚػجس 

 ٚثٌٛسػ

√    4111  4111         011 

ع١جسر د١ه أح  4ؽشثء ػذد 

 وجد١ٕز ِضدٚؽز
      221 221          

ؽشثء ع١جسر ١ِىشٚدجؿ 

 سثوخ 03
      491 491          

 ثفض١جؽجس ثٌذ٠ٛثْ ثٌؼجَ
ثٌذ٠ٛثْ ثٌؼجَ 

 ثٌؾذ٠ذ
√    2411  2411      1.9 2.0 00.3. 011 

ثٔؾجء ِذٕٝ د٠ٛثْ ػجَ فٝ 

 ثٌّٕضضر عجٔٝ
 √    .6.2.919  .6.2.919        1.06 011 

ل١ّز ثٌضؼ٠ٛنجس ثٌّغضقمز 

ٌّالن ثألسثمٝ ٌٍضٕجصي ػٕٙج 

ٌقجٌـ صٕف١ز ِؾشٚع 

ثٌضي٠ٛش ثٌقنشٜ ٌّٕيمز 

 غ١و ثٌؼٕخ

 √    99111  99111       1 66.49 011 

ع١جسر د١ه أح  6 ؽشثء

وجد١ٕز ِفشد ِٓ فغجح 

ِؾشٚع ِقيجس ثٌشوجح 

 ٚثالٔضظجس

 √     491 491       1   

  ثالؽّجٌٝ
    

492999.413 02369 4.4363.413 6.199 
6111

1 
012.0
9.22 099.9.233 436999.413     
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ثٌّٕقشف دج١ٌٍّْٛ  ٔغذز ثالٔؾجص
 ؽٕذٗ

 ١ٍّْٛثالػضّجد دجٌ
 ؽ١ٕٗ

 ثٌقٝ ُ ثٔؾجصرٚفف ِج ص

 ثٌّٕضضر أٚي رسثع .24وؾجف ١ٌذ , 410ػجِٛد, , 034 61..4 61..4 011%

( ػجِٛد 001( رسثع ٚ )631صُ صشو١خ ) 0.9 0.9 % 011  ثٌّٕضضر عجْ 

011% 0 0 

 وؾجف  . 042ػجِٛد , 61ؽجسع ثدٛ ع١ٍّجْ دؼذد  -

 رسثع / وؾجف . 99ؽجسع ِضفشع ِٓ ؽجسع ثٌٕقش  09-

 رسثع / وؾجف . 004دؼذد أد١ظ ثألٌٟٚ  -

 ؽشق

 ٚعو ( رسثع493( ػجِٛد ٚ )99صُ صشو١خ ) 0.6 0.6 011%

 ثٌؾّشن ( ؽجع١ٗ دش6َْ ٚػذد )311( ٌىغٛٔز ِٚذ ثٌؾذىز 291( رسثع ٚ )661صُ صشو١خ ) 0.9 0.9 99%

 غشح ( رسثع611( ػجِٛد ٚ )4.صُ صشو١خ ) 0 0 011%

 ثٌؼؾّٟ 00.911َ( أدشثْ ِٚذ ؽذىجس ديٛي 01( ػجِٛد ٚ)30( رسثع ٚ )491صُ صشو١خ ػذد ) 0.4 0.4 99%

 ثٌؼجِش٠ز أٚي ( وؾجف491( رسثع ٚ ) 491صُ صشو١خ ػذد ) 0 0 011%

 ثٌؼجِش٠ز عجْ ( وؾجف ٚؽشثء ع١جسر عٍُ وٙشدجء402( رسثع ٚ )091ػجِٛد ٚ )062صُ صشو١خ  0.9 0.9 011%

 ( ػجِٛد001صُ ؽشثء ع١جسر وٙشدجء ٚصشو١خ ) 0.0.9 0.0.9 011%
ِشوض ِٚذ٠ٕز 

 دشػ ثٌؼشح
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 ٔغذز ثالٔؾجص
ثٌّٕقشف 
دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕٗ

ثالػضّجد 
 ؽ١ٕٗ ١ٌٍّْٛدج

 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

011% ..611 ..611 

سفف ثٌيش٠ك ِٓ وٛدشٞ ثعىٕذس ثِضذثد ثفّذ ػذذ ثٌٛ٘جح / ١ِشصث/ ثٌمشدثفٟ فضٟ  -
 ػضدز ثٌقؼج٠ذٖ .

 – 09ػ  –ٌؾٛثسع ثٌّضفشػٗ )ػ ِغؾذ ثٌقذثلز سفف ِٕيمز ع١ذٞ دؾش لذٍٟ ث -
 ػ ػمً دجؽج( فضٟ ِقّذ ٔؾ١خ.

 ٍِه( 02سفف ِٕيمز ثٌفٍىٟ )ِٕيمز صشثد١ز دؼ  -

 ثٌّٕضضر أٚي

011 % 4.3.1 4.3.1 

ـ صُ ثالٔضٙجء ِٓ سفف ِضفشػجس ثٌّؼٙذ ثٌذ٠ٕٝ ) دذث٠ز ِٓ ثٌّٕذسر ـ ػ ثٌّذثسط ـ ػ 
فشػجس ِٓ ثٌفشْ ـ ِضفشػجس ِٓ ثٌّذثفٓ ـ ِض 3ثٌّذثفٓ ـ ػ ثٌفشْ ـ ػ ثٌغالَ ـ 

 ِضفشػجس فغ١شر ِٓ ثِضذثد ثٌّٙذثٜٚ (  3ثِضذثد ثٌّٙذثٜٚ فضٝ دجح ثٌّذثفٓ ـ 
 وُ . 0.9ؽجسع دجؽّجٌٝ ثىٛثي  03ـ 

 وُ . 6ؽجسع دجؽّجٌٝ ثىٛثي  03ـ ِٕيمز ثٌّق١ف ثٌغشدٝ أدٝ ل١ش ِٕيمز صشثد١ز 

 ثٌّٕضضر عجْ

011% 9.691 9.691  

 ء ِٓ سفف ثٌّٛثلغ ثٌضج١ٌز:صُ ثالٔضٙج
َ 421ؽجسع ِقيز ثٌغٛق ِٓ لٙٛر ثٌذيً فضٟ ِضٌمجْ ثٌغىز ثٌقذ٠ذ ديٛي  -

 َ .06ٚػشك ِضٛعو 
ِضش ِٓ ِقيز ثٌغٛسر ىش٠ك ثد١ظ  2.9َ ٚػشك ِضٛعو 221ىش٠ك ثٌغٛسر ديٛي  -

 ..63خو ثصٛد١ظ 
َ 3211ىش٠ك ثد١ظ ثٌؼِّٟٛ دذث٠ز ِٓ ثٌذثةشٞ ٚفضٟ وٛدشٞ ثٌشثدؼٗ ديٛي  -

 َ .9ِٚضٛعو ػشك 
 ِضش. 2َ ِٚضٛعو ػشك  021ؽجسع و١ٕغز ثالسٚثَ ديٛي  -
َ 4.1ؽجسع غذش٠جي ِٓ ؽجسع ِقيفٟ وجًِ فضٟ ؽجسع ِقيز ؽذط ديٛي  -

 ِضش . .ِٚضٛعو ػشك 
 ِضش.3.9َ ِٚضٛعو ػشك 620فجسثس دؼضدز ػجؽٛس ثؽّجٌٟ ىٛي  9ػذد -

 ؽشق

 



(5) 
 

 

 

 
 

ثٌّٕقشف  ٔغذز ثالٔؾجص
 ؽ١ٕٗ دج١ٌٍّْٛ

ثالػضّجد 

 ؽ١ٕٗ دج١ٌٍّْٛ
 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

046 % 

صُ ص٠جدر فؾُ ثالػّجي 

ِٓ ٚفٛسثس ثالػّجي 

 ثالخشٞ

4.263 6..91 

ثٔضٙش ثالػّجي دجالسففز ٚثالعفٍش :-  

صث٘ش د١ِٟٛ  –ثٌٕجفش ِقّذ  –ثٌّشدغ ثٌّققٛس د١ٓ ػ ثٌق١ٍّٗ ؽالي ثٌذعٛلٟ    

 صش١ِّجس ؽٛثسع

دٛث١ٌٕٛ ِغ  –ٔذ٠ٛز ِٛعٟ  –ثٌغٍيجْ فغ١ٓ  –غز ثٌذيجٌ –ؽجسع ع١ٍّجْ ٠غشٞ 

ليجػجس  –ىش٠ك ثٌّيجس  –ِقّذ سأفش  –ثفّذ لّقٗ  –ثٌالؽ١ض١ٗ  –ِقشَ ده 

ثِجَ ِشٚس ثٌؾّٙٛس٠ز دّقيز  –سفّٟ ده  –ِغؾذ ثٌؼيجس٠ٓ  –دجٌّقّٛد٠ز لذٍٟ 

ثِجَ ٔجدٞ ثٌنذجه دّقيز ثٌشًِ . –ِقش   

ثػّجي ثالسففز ػ ثٌّٛثعجر  .ثٔضٙش -    

 عوٚ

011% 6...9 6...9 

 -ػ ِقّذ وجًِ  –فجسر ثٌذخجخٕٟ  –سفف ثٌؾٛثسع ثالص١ز: ػ ثٌؾ١ّٟ ده  صُ -

ػ سثعُ  –فجسر عذٍز  –ػ ع١ذٞ دثٚٚد  –ػ ثٌٛسدثٟٔ  –ِقّذ فالؿ ؽؼذجْ 

 –ػ ثٌٙالي  –ِقيفٟ دجؽج ثٌؼشح  -ثٌٕذشثٚٞ – ح ػجؽش -ثٌٕقشثٚٞ –دجؽج 

ػ ثدٓ  –فجسر ثدٛ ثٌٕقش  –در ػ ِغؾذ ؽٛ –فجسر ثٌّٙذثٚٞ  –ثٌضٚثٚٞ 

 –ػ ػجدي خ١شٞ  –لذٛ ثٌّالؿ ِٚضفشػجصٗ  -صث٠ٚز دى١ش –ثدٓ ثٌقجةغ  –ثٌفشثس 

 ػ ثٌقنشٞ –ػ ثدٓ ِجء ثٌغّجء  –ػ ثدٓ ػٍمّز 

 ثٌؾّشن
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 ثٌّٕقشف ٔغذز ثالٔؾجص
 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ

ثالػضّجد دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

011% 
6.9 

 ْ ؽ١ٕز١ٍِٛ 6.9

 -ِٕيمز وشِٛص:
سفف ؽجسع ػذذ ثٌق١ّذ ثٌغٕٛعٟ ٚصفش ػجصٗ )صُ ثٌغجء سفف دجلٟ ثٌؾٛثسع ٔظشث ٌٛؽٛد  -

 ثػّجي ففش ٌغٕضشثي وشِٛص فٟ ِؼظُ ؽٛثسع ثٌّٕيمز خالي ثٌؼجَ ( .
 -ِٕيمز ١ِٕج ثٌذقً:-ح
 سفف ؽٛثسع )ثعفٍش فمو(-0
د/ ِجؽذ ِٓ ػ١ٓ ؽجٌٛس ثٌٟ ػ ػ١ٓ ؽجٌٛس ِٓ ثٌؼ١٠ٍٛٓ ثٌٟ ثٌٍّه ؽجٖ , ػ ف١ذ١ٌز  -

ٚػ دٓ ث١ٌغجس ِٓ ثال١ِش  9, ػ9ثال١ِش ٌؤٌؤ , ػ ثالصقجد ِٓ ثٌؼ١٠ٍٛٓ ثٌٟ ثٌٍّه ؽجٖ , ػ
 ٌؤٌؤ ثٌٟ سؽ١ذ سمج , ػ ثٌؼ١٠ٍٛٓ ِٓ ثال١ِش ٌؤٌؤ ثٌٟ ِذسعز ثٌغٕذٚس ,

 ػ ثالصقجد ٚػ ثٌٕظجَ ِٓ ثٌغٍيجْ ؽجٖ ثٌٟ ثٌٍّه ؽجٖ
 سفف ؽٛثسع  )ثعفٍش + أسففز ( -6
 ّشدغ ثٌّققٛس د١ٓ ثدٓ عٙالْ ٚػ ثٌغٍيجْ ؽجٖ ٚػ ثال١ِش ٌؤٌؤ ٚػ سؽ١ذ سمجثٌ-
 -ِٕجىك أخشٜ :-ػ

 -ٔظشث ٌٛؽٛد ٚفش فٟ ثالػضّجد صُ ثعضىّجي ثٌشفف ٚرٌه ػٍٟ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:
 -سفف ثٌّشدغ ثٌّققٛس د١ٓ : -0

 ػ ثالعٕجٚٞ خٍف ِغجوٓ ثٌش٘جٚٞ( -ػ ثالِجْ )ثٌقجسر ثٌذقش٠ز( –)ػ ثٌؾ١خ ىَّٛ 

 -ثٌّشدغ ثٌّققٛس د١ٓ )ثسؽؤ(: سف١ف -6
ثٌؾجسع ثٌّالفك ٌٍقشف ثٌققٟ )ِغجوٓ ؽٕٛح  – 9ػ  –ػ ػضدز ِٛعٟ  – 609)ػ 

 ثٌّضشثط ثٌّضٙجٌه فمو (
 -سفف ؽجسع ثٌّىظ: -4

 ثٌقجسر ثٌذقش٠ز ٌؾشوز ثٌض٠ٛس ِٓ ثٌضؼجْٚ فضٟ فشط ثٌقذٚد
 دجٌمذجسٞ  02,.0د١ٓ دٍٛوٟ  -4
 -صش١ُِ ثٌؾٛثسع ثٌضج١ٌز: -3
 ١ُ ػ فالؿ عشفجْ.ف١جٔز ٚصشِ-4
 ف١جٔز ٚصش١ُِ ؽجسػٟ دجح ثٌٍّٛن ٚثٌؾ١ٕيٟ. -3
 صش١ُِ ثٌخؾجح ِٚقغٓ ِغ ػ١ٓ ؽجٌٛس -9

 غشح

 

 
 

 1/7/0217تاريخ البوان : 

 

 مصدر البوان :  األحواء                     

 



(7) 
 

 
 

 

 ثٌّٕقشف ٔغذز ثالٔؾجص
 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ

ثالػضّجد 

 ؽ١ٌٍّٗ١ْٕٛ دج
 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

011% 3.19 3.19 

 ـ سفف ؽجسع ػ١ذ ثٌيٍخجٚٞ

 ًـ سفف ؽجسع ثٌققجفز دجٌّذثخ

 ـ سفف ؽجسع ِغشؿ ثٌٕؾَٛ دجٌّذثخً

 ثٌؼؾّٟ

011% 9.391 9.391 

 صُ ثالٔضٙجء ِٓ :ـ

 وُ .6.611ىش٠ك ثٌغالَ ثٌؼمجس٠ز ديٛي  -

 وُ .2.91فضٟ ثٌّذسعز ديٛي  6ِذخً لش٠ز عٕذ  -

 وُ .11..0فضٟ ثٚي وٛدشٞ ثٌشٞ ديٛي  32ن  -

 وُ . 0ِذخً لش٠ز فٍخ ديٛي  -

 ٞ فضٟ ثٌقٟ .ِذخً ؽجسع ثٌمغُ ِٓ ثٌققشثٚ -

 ِذخً ػذذ ثٌمجدس . -

 ثٌؼجِش٠ز

 

011% 4.3 4.3 

 وُ :ـ 9..3صُ سفف 

 . فٟ ػجفّز ثٌّشوض  وُ 11..0ـ 

 .  فٟ لش٠ز د١ٙؼ و0.391ُ ـ 

 . فٟ ثٌغشدج١ٔجس وُ 0.161ـ 

 . فٟ ثدٛف١ش  وُ 1.261ـ 

ِشوض ِٚذ٠ٕز دشػ 

 ثٌؼشح
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ثٌّٕقشف  ٔغذز ثالٔؾجص
 ؽ١ٕٗ دج١ٌٍّْٛ

ضّجد ثالػ

 ؽ١ٕٗ دج١ٌٍّْٛ
 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

.1 %  6 

 ثٔؾجء وٛدشٞ ِؾجٖ دؼضدز ثٌؾ١خ ثٌقغشٞ ٌشدو ثٌذش ثٌمٍذٟ دجٌذقشٞ ٌٍؼضدز.

 .6109/6102ِٚضذمٟ ث١ٌٙىً ثٌّؼذٟٔ ٌٍىٛدشٞ ع١ضُ فٟ خيز 
 ؽشق

011% 0 
 
0 

 

 ِؾشٚع وٛدشٞ ِؾجٖ ثِجَ ِذسعز ٔذ٠ٛز ِٛعٟ )ىش٠ك ثٌقش٠ز(

ػٓ ىش٠ك  63/3/6109ثٌمذ٠ُ ٚسفؼٗ ٚصغ١ٍّز ٌٍقنجٔز فٟ  صُ فه ثٌىٛدشٞ -

 ثٌّمجٌْٚٛ ثٌؼشح.

 صُ صىغ١ش لٛثػذ ثٌىٛدشٞ ثٌمذ٠ُ . -

 صُ ػًّ ثٌضق١ُّ ثٌّؼّجسٞ ٌٍىٛدشٞ . -

 ؽجسٞ ثػّجي ثٌضق١ُّ ثالٔؾجةٟ ٌٍىٛدشٞ ٚثالعضىّجي .

 ٚعو

011% 0.9 0.9  
 غشح ثٔؾجء وٛدشٞ ِؾجر وفش ػؾشٞ

011% 

0.63 
 
0 

0.63 
 
0 

 ـ ؽجسٜ ٔٙٛ وٛدشٞ ِؾجٖ دضث٠ٚز ػذذ ثٌمجدس ثِجَ ِذسعز ثَ عٍّٗ .

 ـ صُ ثالٔضٙجء  ِٓ وٛدشٞ ِؾجٖ أػٍٟ ِقشف ثٌٕٛدجس٠ز .

 ثٌؼجِش٠ز
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 ج١ٌٍّْٛثٌّٕقشف د ٔغذز ثالٔؾجص
 ؽ١ٕٗ

 ثالػضّجد دج١ٌٍّْٛ

 ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

 ؽشق ٠ذ ثدٚثس ٚصسثػجس ِٚغضٍضِجس فذثةك صُ ؽشثء ٚصٛس .101 .101 011%

011% 1.6. 1.6. 
صُ ؽشثء ٚصٛس٠ذ ثدٚثس ِٚؼذثس ٚعذجوز ٚخشث٠و ٚثعّذر 

 ِٚجو١ٕجس لـ ٔخ١ً ٚٔؾ١ً ٚصسثػجس .
 ٚعو

011% 14.. 191. 
صُ ؽشثء صسثػجس ٚػذد ٚأدٚثس ٌضؾؾ١ش فذثةك دٕيجق 

 ثٌقٟ . 
 ثٌؾّشن
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ثٌّٕقشف  ٔغذز ثالٔؾجص
 ٌف ؽ١ٕٗدجأل

ثالػضّجد دجألٌف 

 ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

011% 
141. 

141. 

و١ٍٛ ثو١جط  41 -ٌفز خشىَٛ       4 –ؽؾشر )وج١ٌفج  611صُ ؽشثء 

 –ؽذىال ١ِجٖ  01 –ِجو١ٕز ؽفو ١ِجٖ  –و١ٍٛ ؽّغ فٛح  4 –دالعض١ه 

 ِمـ وش٠ضْٛ . 3

 غشح

21 % 
103. 

 ثٌؼؾّٟ صُ ؽشثء ٚصٛس٠ذ ِضسٚػجس . .161

 
 

 ثٌؼجِش٠ز أٚي  -                                   

011% 
191. 

 ثٌؼجِش٠ز عجْ  ثٔؾجء ِؾضً دمش٠ز أدٛ ثٌغؼٛد                                    .191

011% 
66. 

 ( ؽٙجص سػ .6صُ ؽشثء ِغضٍضِجس فذثةك ٚعذجوز ٚؽشثء ٚصٛس٠ذ ) .169
ِشوض ِٚذ٠ٕز دشػ 

 ثٌؼشح
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ٔغذز 

 ثالٔؾجص
 ثٌّٕقشف

ثالػضّجد 

 دجألٌف ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

011% 0.20. 
 

0.20. 
( ىجدؼز ٚؽجسٞ 6( أؽٙضر وّذ١ٛصش, )01( ِجو١ٕز صق٠ٛش ٚ )6صُ ؽشثء ػذد )

 4َ  06ٚعؼز  2َ4( ع١جسر لالح عؼز 6( ىجدؼز ٚؽشثء ػذد )9صٛس٠ذ )
 ؽشق

011% 

 

 

6.699 

 

 

 

6.29 

 

 

 9.0ثعضىّجي ١٘ىً خشعجٟٔ ٌٍذٚس ثألٚي ٚثعضىّجي صؾي١ذجس ِؾّغ خذِجس 

( فجعخ 4( صؾ١ٙضثس ٚثعجعجس ِىضذ١ز )9َ دٕذ )2ٌٛدس ٚؽشثء ثَ ٚلالح  9.9ٚ

 0.9( صى١ف 0) –( ِجو١ٕز صق٠ٛش 6) – 03( ىجدؼز ١ٌضس 0) –آٌٟ دّؾضّالصٗ 

 فقجْ .

 

 ٚعو
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ٌّٕقشف ث ٔغذز ثالٔؾجص
 دجألٌف ؽ١ٕٗ

 ثالػضّجد 

دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕٗ

 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

011% 
( وشعٟ ِؼذْ .3) –( ِشثٚؿ عمف 9) –( وّذ١ٛصش 6ؽشثء أعجط ٚصؾ١ٙضثس ) 1.011 1.011

 ( ؽجْٔٛ .01( ِىضخ فجػ )01) –ؽٍذ 

 

 ثٌؾّشن

.9% 0.161 0.161 
( ؽٙجص الح صٛح 0( ِجو١ٕز صق٠ٛش صش٠شصؾٟ ٚ )6( فجعخ آٌٟ ٚ )3صُ ؽشثء )

 . 2َ4( ع١جسر لالح 6ٚ )
 غشح

011% 

0 

0 
( ع١جسر 6ٚ) 2َ4( ع١جسر لالح 6صُ ؽشثء ِؼذثس ِىضذ١ز ٚىفج٠جس فش٠ك ٚ )

 سثوخ .   .صٛٔج٠ز 

 ثٌؼؾّٟ

 ثٌؼجِش٠ز عجْ  ىٓ ٚثعجعجس ِىضذ١ز ٚوج١ِشثس ِشثلذز  2 ع١جسر ١ِىشٚدجؿ 06صُ ؽشثء ػذد  0.091 0.091 % 011

011% 691. 691. 
ِشوض ِٚذ٠ٕز دشػ  صُ صٛس٠ذ ِجو١ٕز صق٠ٛش ٚؽجسٞ  صٛس٠ذ دجلٟ ثالفض١جؽجس 

 ثٌؼشح
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ثٌّٕقشف  ٔغذز ثالٔؾجص
 دجألٌف ؽ١ٕٗ

ثالػضّجد دجألٌف 

 ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

 ؽجسٞ ثٌؼًّ 

صُ صغ١ٍُ ثٌؾ١ه دم١ّز 
ثالػضّجد ٌٍمٛثس 
ثٌّغٍقز )ثٌذفغ 

 ثٌّمذَ (

311. 

ثٌٝ ٔٙج٠ز ثٌؾضء ديٛي  .-2-9-3-١4ز ِغمٝ ؽضء ثٌقٛؽز ثعضىّجي صغي
ثِضذثد ِذسعز ػذذ  9/06ِضش ِٛثع١ش ليش ِضش صسثػز ثالصقجد دمش٠ز  064

 ثٌٕذٟ ثٌخٌٟٛ . 
ِضش ِٛثع١ش ليش  061صسثػز ثالصقجد ديٛي  9صغي١ز ِقشف ؽضء  -

 . 9/9ِضش دمش٠ز 
ِضش  061ديٛي  9/9خٍف ثٌمش٠ز  9ثٌقٛؽٗ  4صغي١ز ِقشف  -

 ١ش ليش ِضش .  ِٛثع

 ٚعو
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دجألٌف ثٌّٕقشف  ٔغذز ثالٔؾجص
 ؽ١ٕٗ

ثالػضّجد 

 دجألٌف ؽ١ٕٗ
 ثٌقٝ ٚفف ِج صُ ثٔؾجصر

011% 

442..26   
)ثعضىّجي ؽضء 

  ( 6/9ثالعجعجس دمش٠ز 
)ِؾّغ  669.2.1

 ( 9/9,  0/9خذِجس 

211 

 

 

ثٌذٚس ثالسمٟ ِغ ػًّ ِذجٟٔ ِؾّغ  ثعضىّجي ؽضء ثالعجعجس ٚفخ أػّذر -0

 ثد١ظ . 6/9خذِجس 

ٚثعضىّجي صؾي١ذجس ِؾّغ  9/ 0ثعضىّجي دٚس أسمٟ ِؾّغ خذِجس  -6

 . 9/9خذِجس 

ثد١ظ صُ ثالٔضٙجء ِٓ وجًِ ثالػّجي ٚصُ ثعضالِٙج ثدضذثة١ج  6/9دجٌٕغذز ٌّؾّغ   

 . 40/4/6109فٟ 

ر ٚثٌغمف ٚصشو١خ , صُ ثالٔضٙجء ِٓ فخ ثالػّذ 0/9دجٌٕغذز ٌّؾّغ خذِجس 

ثػّجي ثالؽغجي ثٌقذ٠ذ٠ز ٚصُ ثالٔضٙجء ِٓ ؽ١ّغ ثالػّجي ثٌّذسؽز دجٌّمج٠غز 

ٚصُ ثالٔضٙجء ِٓ ثػّجي ثٌؼضي ثٌخجسؽٟ  3/6109/.ٚثعضالِٙج ثدضذثة١ج دضجس٠خ 

 . 4/9/6109ٚصُ ثعضالِٗ ثدضذثة١ج دضجس٠خ 

جي ثد١ظ صُ ثالٔضٙجء ِٓ ثػّ 9/9دخقٛؿ ثعضىّجي صؾي١ذجس ِؾّغ خذِجس 

 3/6109/.ػضي ثٌغمف ثٌخجفز دّذجٟٔ ثٌّيش ٚصُ ثعضالِٗ ثدضذثة١ج دضجس٠خ 

ٚصُ ثالٔضٙجء ِٓ ثػّجي صشو١خ ِٛثع١ش فشف ١ِجٖ ثٌّيش ٚصُ ثعضالِٙج ثدضذثة١ج 

 ٚصُ ثالٔضٙجء ِٓ وجفز ثالػّجي . 4/9/6109دضجس٠خ 

 ٚعو
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 ثٌضىٍفز دجألٌف ؽ١ٕٗ ٚفف ثٌّؾشٚع ثٌّٛلغ أعُ ثٌّؾشٚع
ثالٔؾجص ٔغذز 

% 

 ثػّجي ثٌىٛس١ٔؼ

ثػّجي ثٌقّج٠ز ثٌذقش٠ز فجؽض غشح ١ِجِٝ ٌغجْ د١ش 
 ِغؼٛد

 -وٛس١ٔؼ ثالعىٕذس٠ز ِٓ ثٌّٕذسر 
 ١ِجِٝ

وُ ِٛثصٜ  0.902فجؽض ثِٛثػ غجىظ ديٛي فٛثٌٝ 
 491َٚىٛي ثؽّجٌٝ  Lٌٍؾجىب ٚثِضذثدٖ ػٍٝ ؽىً فشف 

93091 99 

 ( ف١جٔز وٛس١ٔؼ ثالعىٕذس٠ز ) ثٌّشفٍز ثٌشثدؼز
 وٛس١ٔؼ ثالعىٕذس٠ز ِضنّٕز 

 ثٌؼؾّٝ ( –) ثٌّىظ 

ثفالؿ ِجصُ وغشٖ ٚصش١ِّٗ ِٓ ٚفذثس ثٌىٛس١ٔؼ ٚدٚسثس 
 03ث١ٌّجٖ ٚثالٔفجق ٚثٌذالصثس ٚف١جٔز ثػّجي وٙشدجء ٌؼذد 

 ٔفك ٚوٛدشٜ ثعضجٍٔٝ ٚلٍؼز لج٠ضذجٜ 
69.1 011 

 91 0423 ءر وٙشدجء ثٌٕفكسفغ وفج ٔفك ِقّذ ٔؾ١خ صي٠ٛش ثالػّجي ثٌىٙشدجة١ز ٌٕفك ِقّذ ٔؾ١خ

 وذجسٜ ثٌّؾجٖثػّجي 

وٛدشٜ ِؾجٖ ػٍٝ ثٌغىز ثٌقذ٠ذ ثِجَ ِذسعز ثَ عٍّز 
 دقٝ ثٌؼجِش٠ز

ثػٍٝ ثٌغىز ثٌقذ٠ذ دضث٠ٚز ػذذ ثٌمجدس 
 ثِجَ ِذسعز ثَ عٍّز دقٝ ثٌؼجِش٠ز

َ صُ ثٌٕٙٛ ٚؽجسٜ 4.9َ ٚػشك 39وٛدشٜ ِؼذٔٝ ديٛي 
 ٝثالػذثد ٌٍضغ١ٍُ ثالدضذثةٝ ٚػًّ ثٌخضجِ

6.11 99 

وٛدشٜ ِؾجٖ ػٍٝ ِقشف غشح ثٌٕٛدجس٠ز دضٛؽىٝ 
 ثِجَ ِغجوٓ ثٌغىز ثٌقذ٠ذ

ثػٍٝ ِقشف غشح ثٌٕٛدجس٠ز دضٛؽىٝ ) 
 فٝ ثٌؼجِش٠ز (

َ صُ ثٌٕٙٛ ٚثٌضغ١ٍُ 4.9َ ٚػشك 39وٛدشٜ ِؼذٔٝ ديٛي 
 ثالدضذثةٝ ٚػًّ ثٌخضجِٝ

6206 011 

ثٔؾجء وٛدشٜ ِؾجٖ دؼضدز ثٌؾ١خ ثٌقغشٜ ) فٝ 
 ؽشق (

ٜ ِؾجٖ دّٕيمز ػضدز ثٌؾذـ وٛدش
 ثٌقغشٜ ػٍٝ صشػز ثٌّقّٛد٠ز 

 ) فٝ ؽشق (
 21 6969 3ََ  ٚػشك 91وٛدشٜ ِؼذٔٝ ديٛي 

 ثٔؾجء وٛدشٜ ِؾجٖ دىفش ػؾشٜ فٝ غشح
وٛدشٜ ِؾجٖ دّٕيمز وفش ػؾشٜ ػٍٝ 

 صشػز ثٌّقّٛد٠ز ) فٝ غشح (
 49 6494 3ََ ٚػشك 64وٛدشٜ ِؼذٔٝ ديٛي 

عز ٔذ٠ٛز ِٛعٝ ) فٝ صٕؾجء وٛدشٜ ِؾجٖ ثِجَ ِذس
 ٚعو (

ثِجَ ِذسعز ٔذ٠ٛز ِٛعٝ ثٌغج٠ٛٔز 
 ثٌضؾش٠ذ١ز دقٝ ٚعو

ثصثٌز وٛدشٜ ثٌّؾجٖ ثٌمذ٠ُ ثِجَ ِذسعز ٔذ٠ٛز ِٛعٝ ٚثلجِز 
 وٛدشٜ ؽذ٠ذ

6911 64 
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 ٔغذز ثالٔؾجص % ثٌضىٍفز دجألٌف ؽ١ٕٗ ٚفف ثٌّؾشٚع ثٌّٛلغ أعُ ثٌّؾشٚع

 ثٌىذجسٜ ٚثالٔفجقثػّجي 

 ٔفك و١ٍٛدجصشث ثعضىّجي صٛعؼز ٔفك و١ٍٛدجصشث 
صي٠ٛش ٔفك و١ٍٛدجصشث دجمجفز ٌٍٕفك ثالفٍٝ دؼشك 

01َ 
69111 9. 

 ثفالي ٚصؾذ٠ذ وٛدشٜ ثٌٍّـ دجٌؼؾّٝ
ِٓ ِقٛس ثٌضؼ١ّش صؾجٖ وُ 4ػٍٝ دؼذ 

 ثٌغجفً ػٕذ ِخشػ ١ِٕجء ثٌذخ١ٍز
ثفالي ٚصؾذ٠ذ ثٌىٛدشٜ ِٓ ثٌخشعجٔز ثٌّغٍقز 

 َ.0َ ٚػشك 961ىٌٛٗ 
69.21 0 

 ثٌخيز ثٌؼجؽٍز

 ثػجدر صؤ١ً٘ وٛدشٜ ِقشَ ده
وٛدشٜ ِقشَ ده ثفذ ثٌّذثخً 
 ثٌشة١غ١ز ٌّقجفظز ثالعىٕذس٠ز

َ ٚػشك 903صٛعؼز ثٌىٛدشٜ ثٌقجٌٝ ديٛي 
0.2 َ 

90111 91 
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 2012/2017ماتم إنجازه من الخطة االستثمارية )خطة الرصف ( للعام المالى 

 اٌّٛلف اٌّٛلغ اٌسٝ َ

1 

 إٌّزؿٖ أٚي

 ؼيف ل اٌكالَ ِٓ ؾلؿٚق إٌٝ اٌفٍىٟ

 ؼيف ل وؽظْٚ اٌؼِّٟٛ 2 أزٙٝ

 ل اٌّكزدع ِٓ اٌفٍىٝ ززٝ ًِطفٝ وبًِ 3

 إٌّزؿٖ ثبْ 1
ِٕطمخ إٌّعؼح لجٍٝ ضٍف ل اٌّؼٙع اٌع٠ٕٝ :  اقزىّبي

 ِزفؽػبد اٌّؼٙع اٌع٠ٕٝ ثعا٠خ ِٓ اٌٍّه زفٕٝ
 أزٙٝ

1 

 نؽق

 لجٍٝ اٌزؽاَ -ل اٌفزر ِٓ اٌم١ِٛخ اٌؼؽث١خ اٌٛؾاؼح ثسؽٜ 

 أزٙٝ

 اؼٌ وّبي ٠ؼمٛة ٚ اٌهدبػخ ٚ  1 ل اٌىؽاِخ 2

 لطبػبد ل ٚٔدذ 3

 لطبػبد ا١ِؽ اٌجسبؼ 4

 نٛاؼع ضٍف نؽوخ فبؼرب 4ٚ ٌ ق١ٍُ اقىٕعؼ اؼِعضً  5

 نبؼػٝ ػّؽ اٌّطزبؼ ٚ ل اِزعاظ اٌكالَ 6

ِٕؿي  -لطبػبد ثهبؼع ف١ىزٛؼ ػّب٠ًٛٔ   –ِب٠ٛ  14لطبػبد ثطؽ٠ك  –لطبػبد ل اٌّطبؼ ِٓ اٌؿؼاػٝ ززٝ لٕبي اٌّسّٛظ٠خ  –لطبػبد ثبٌطؽ٠ك اٌؿؼاػٝ   رُ ؼيف :

لطبع  - لطبػبد ثهبؼع قبٔذ خ١ٕٝ –لطبػبد ثهبؼع اثؽا١ُ٘ اٌهؽ٠ف  –لطبػبد ل اثٓ ؼف١غ -لطبػبد ل خ١ٍّخ ثٛ زؽ٠ع  –ًِ وٛثؽٜ اٌكبػخ فٝ اردبٖ ل ًِطفٝ وب

 . ثهبؼع ًِطفٝ اثٛ ١٘ف قبثب ثبنب
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 2012/2017ماتم إنجازه من الخطة االستثمارية )خطة الرصف ( للعام المالى تابع 
 

 اٌّٛلف اٌّٛلغ اٌسٝ َ

 

 ٚقط

 اٌدّٙٛؼ٠خ :ــــِؽثغ ِكبوٓ 

 6ٚ  5ٚ  4ٚ  3ثٍٛن  1

 أزٙٝ

 7ثٍٛن ة 2

 1ٚ اِبَ ج 1ثٍٛن ج 3

 2ثٍٛن ج 4

 اقزىّبي ِكبوٓ اٌدّٙٛؼ٠خ اِبَ اقزمجبي اٌس١ّبد 5

 ِؽثغ ٚاثٛؼ ا١ٌّبٖ ثعا٠خ ِٓ نبؼع ِسّع ٚخ١ٗ.ــــ 

 ل ِسّع ٚخ١ٗ 1

 ل ػّؽ اٌفبؼٚق 2

 ل ثبقز١ؽ 3

 ِكؼٛظل ِسّع  4

 ل وٛش 5

 ِعضً ل ثٙؽٔح ِٓ ِسّع اقّبػ١ً 6

 ل اٌمٕبح اٌك٠ٛف اٌجطٝء 7

 ل اٌسع٠ٕٝ –ل االقىٕعؼأٝ  –ل اثٓ ٠بقؽ ِغ االقىٕعؼأٝ  –اٌعوزٛؼ يؽٚف  –ل اٌف١ؽٚؾ  –رُ ؼيف ثؼٍ اٌمطبػبد : ػٍٝ ثه اٌىج١ؽ ِغ اٌسع٠ٕٝ 
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 2012/2017الرصف ( للعام المالى ماتم إنجازه من الخطة االستثمارية )خطة تابع 

 اٌّٛلف اٌّٛلغ اٌسٝ َ

 أٚال اٌّؽثغ اٌّسًٛؼ ث١ٓ نبؼع اٌك١ع ِسّع وؽ٠ُ ٚنبؼع ق١عٞ ض١ٍفخ ٚنبؼع ق١عٞ ٠بلٛد ٚنبؼع لًؽ ؼاـ اٌز١ٓ ٚاٌّزّثً فٟ 

1 

 اٌدّؽن

 نبؼع فّٙٝ إٌبَٛؼٞ
 أزٙٝ

 نبؼع ث١ؽَ اٌزٛٔكٟ 2

 نبؼع زعا٠خ 3

 أزٙٝ

 اٌع٠ٓ نبؼع ًٔؽ 4

 نبؼع ق١ع وظّبْ 5

 نبؼع اٌك١بٌخ 6

 زبؼح ضطبة 7

 زبؼح اٌؼٛاِؽٞ 8

 ل خؼفؽ ٚ ل اٌسٍٛخٝ  ٚ قبزخ اٌّؽقٝ اثٛ اٌؼجبـ ٚ ِعضً ل اٌٙالي 9

 ِعضً ِؽقٝ اثٛ اٌؼجبـ ِٓ اٌىٛؼ١ٔم ػٕع خ١الرٝ اًٌؼ١عٜ 11

 ل ِسّع ػجعٖ 11

 

 غؽة

  ِؽثغ ١ِٕب اٌجًً -اٚال :

 نبؼع اٌّىف ِٓ إٌٛثبؼ٠خ اٌٟ ل اٌّزؽاـ 1

 27ل اٌج١ٙمٟ اِبَ ِعؼقخ وجف اٌمطٓ ِٓ اٌٍّه نبٖ اٌٟ ِطٍغ وٛثؽٞ  2 أزٙٝ

 اِبَ االقٕبٚٞ 7ِعضً رؽاَ  3

  لطبع وؽِٛؾ ٚغ١ط اٌؼٕت -ثب١ٔب : 

 أزٙٝ بة وؽِٛؾؼيف اٌّؽثغ اٌّسًٛؼ ِٓ ل إٌبيؽ٠خ ززٟ ٚاثٛؼ اٌدبؾ ِٚٓ اٌزٛف١م١خ ززٟ ِؽوؿ نج 1

1 

 اٌؼدّٝ

 قؼع ؾغٍٛي ِغ ل اال٠ّبْ
 

 أزٙٝ
 اقّبػ١ً اٌطٍطبٚٞ 2

 نٛاؼع ِدّغ اٌّعاؼـ ) ضٍف اثؽاج اٌؼبئٍخ ( 3

 اػّبي رؽ١ُِ ٚ ِطجبد يٕبػ١خ ثأِبوٓ ِزفؽلخ ثٕطبق زٝ اٌؼدّٝ 4

يغ١ؽح ِٓ ِثٍث اٌهؽوبد ٚ ززٝ أزٙٝ رؽ١ُِ لطبػبد وج١ؽح ثهبؼع ػجع اٌؼؿ٠ؿ اٌؽٔز١كٝ ٚ أزٙٝ رؽ١ُِ لطبػبد 

خبؼٜ اػّبي اؼيفخ ٚ اٌهٕب٠م ثّؽثغ ِدّغ ِعاؼـ ضٍف ِكزهفٝ اٌؼدّٝ ٚ اقىٕعؼ٠خ ِطؽٚذ اِبَ  –اٌج١طبل 

 ِؼبًِ اٌفب ٚ ِعؼقخ اٌؼدّٝ إٌّٛغخ١خ.
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 2012/2017ماتم إنجازه من الخطة االستثمارية )خطة الرصف ( للعام المالى تابع 
 

 

 لفاٌّٛ اٌّٛلغ اٌسٝ َ

1 
اٌؼبِؽ٠خ 

 أٚي

 طؽ٠ك ِعضً ػجع اٌمبظؼ أِبَ قٛؼ اٌمٛاد اٌّكٍسخ

 و1ُِؽثغ اٌّكزهف١بد اٌّزفؽع ِٓ نبؼع اٌدّٙٛؼ٠خ ززٟ اٌزب١ِٓ اًٌسٟ  2 أزٙٝ

 وُ 1طؽ٠ك اٌّمبثؽ ثبٌمؽ٠خ اٌج١ُب ِٕٙعق١ٓ  3

1 
اٌؼبِؽ٠خ 

 ثبْ

 وُ 2طؽ٠ك ِٓ لؽ٠خ فٍكط١ٓ فٟ اردبٖ لؽ٠خ اٌجًؽح ثطٛي 

 وُ 1طؽ٠ك ِعضً لؽ٠خ زدبؾٞ اٌجسؽ٠خ ثدٛاؼ ِعضً لؽ٠خ اٌسؽ٠خ ثطٛي  2 ٝأزٙ

 511َيسؽاٚٞ ثطٛي  55ِعضً ٔدغ أٚالظ ١ًٔت ثبٌى١ٍٛ  3

 

ِؽوؿ 

ِٚع٠ٕخ ثؽج 

 اٌؼؽة

  -أٚال: لؽ٠خ اثٛ ي١ؽ:

 35ؼيف اٌطؽ٠ك اٌّؤظٞ إٌٟ طؽ٠ك اٌؼؿا٠ُ ) ِعؼقخ اٌؼؿا٠ُ ( ن  1
 أزٙٝ

 اٌؿغؽاد اقزىّبي ؼيف طؽ٠ك 2

  -ثب١ٔب :  لؽ٠خ اٌغؽثب١ٔبد:  

 أزٙٝ ِعضً اٌٛزعح اٌّس١ٍخ ٌٍغؽثب١ٔبد ِٚدّغ اٌطعِبد 1

  -ثبٌثب: ِع٠ٕخ ثؽج اٌؼؽة اٌمع٠ُ : 

 ٔدغ أزّع ِزفؽع ِٓ ل خّبي ػجع إٌبيؽ 1
 أزٙٝ

 ٔدغ قس١ً 2
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 2012/2017الموقف التنفيذى لالعتمادات االضافية للعام المالى 

 ثالػضّجد ثٌىٍٝ ثالػضّجد ثٌّٛلف ثٌّٛلغ ثٌقٝ َ

0 

 ثٌّٕضضٖ أٚي

 ػ ثٌمج٘شر
 ثٔضٙٝ

0.40 ْٛ١ٍِ 

9..49 ْٛ١ٍِ 

 ثٌف 11. خٛسؽ١ذ ثٌغٛق 6

 ِشثغٝ 4
ؽجسٜ 
 ثألعفٍش

6 ْٛ١ٍِ 

 ػ ع١ف 3

 ثٔضٙٝ

 ثٌف 906

9 
ع١ذٞ دؾش ػ ثٌؼشح ٚ ػ صقغ١ٓ 

 ثٌققز خٍف ثدف١ٕج
 ثٌف 911

 ثٌف 391 قيفٝ أدٛ ِضٌٟٛػ ِذسعز ِ 2

 ثٌف 391 ػ ػّش دٓ ػذذ ثٌؼض٠ض .

 ثٌف 969 ىش٠ك ثٌّقّٛد٠ز 9

 ثٌف 30 ِذخً ِغضؾفٝ ؽشق ثٌّذ٠ٕز 9

01 
ػ ثٌّذثسط ) ِذسعز ثٌّٙجؽش٠ٓ ٚ 

 ِذسعز ثٌذىجصٛؽٝ(
 ثٌف 911

 ثٌذىجصٛؽٝ 00
ؽجسٜ 
 ثألعفٍش

 ثٌف 0391

 ١ِشصث 06
 ثٔضٙٝ

 ثٌف 391

 ثٌف 391 ِذخً ثٌضٚث٠ذٖ 04

0 

 ثٌّٕضضٖ عجْ

 ثٌّؼّٛسر ثٌذٍذ / ِضٌمجْ ثإلفالؿ 

 ثٔضٙٝ

3.9 ْٛ١ٍِ 

03.149 
ْٛ١ٍِ 

 ١ٍِْٛ 6.0.9 ِؾٕـ 6

 ثٌف 911 ثفّذ ػشثدٟ 4

 ػ ػضدز ثٌؼشح 3
1.991 ْٛ١ٍِ 

 خٍف ِشوض ؽذجح ثٌقش١ِٓ  9

 ثٌف 921 ثعضىّجي سةجعز ثٌؾّٙٛس٠ز  2

. 
جْ دٓ ػفجْ / ػقجفشر لذٍٝ  ػغّ

 (06)ػ
 أٌف 91.

 ثٌف 91. ػضدز ثٌّجو١ٕز  9

 ١ٍِْٛ 0.9 عشو١ظ 9

01 
ىش٠ك ِٓ وٛدشٜ ثٌّٕذسر فضٝ ثٌّالفز 

 ِشٚسث دجٌٕذٜٛ ثٌّٕٙذط
 ثٌف  91..0

0 

 ؽشق

ثال١ِش ؽ١ًّ ٚ ِضفشػجصٗ ) ػ ثٌش٠جك 
 –ثدشث١ُ٘ ثٌؼيجس  –ِقيز ؽذط  –

 ىش٠ك ثٌقش٠ز(
 ثٔضٙٝ

0 ْٛ١ٍِ 
0.911 ْٛ١ٍِ 

 ليجع ػ ثٌذشس + ِيذجس فٕجػ١ز 6

 ػ ثٌفضـ ثٌذىجصٛؽٝ 4

 ثٌف 911 ػ ثٌشفّز –ػ ثٌّذ٠ٕز ثٌّٕٛسر 3
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2012/2017الموقف التنفيذى لالعتمادات االضافية للعام المالى تابع   

 ثالػضّجد ثٌىٍٝ ثالػضّجد ثٌّٛلف ثٌّٛلغ ثٌقٝ َ

0 

 ٚعو

ٓ ثٌضشثَ فضٟ دذث٠ز ػ ثفّذ فغ١ٕٓ ِ
 ١ٌغ١ٗ ثٌقش٠ز

  
 ثٔضٙٝ 

0  ْٛ١ٍِ
 ؽ١ٕٗ

2.969 ْٛ١ٍِ 
 

 ػ ثفّذ فغ١ٕٓ ِٓ ثدٛل١ش 6

4 
فف١ز صغٍٛي ِٓ ع١ّٕج ث١ِش فضٟ 

 ثٌّيجفٟ

3 
ثٌغٍيجْ فغ١ٓ ِٓ ىش٠ك ثٌقش٠ز فٟ 

 ثصؾجٖ ١ِذثْ ثٌخشىَٛ

 ػ و١ٍز ثٌيخ 9

2 
صجدغ ثعضىّجي ِغجوٓ ثٌؾّٙٛس٠ز ثِجَ 

 ثعضمذجي ثٌق١ّجس 

. 

فجِذ  –ػ ددجط ِٓ ى١ذٗ ٌذٛسعؼ١ذ 
ػ  –ٔقش ِٓ ى١ذٗ ثٌٝ ػّش ٌيفٝ 

فجلٛط ِٓ ػّش ٌيفٝ فضٝ دٛسعؼ١ذ 
ػ ِغؾذ سِنجْ ِٓ ػّش ٌيفٝ  –

ػ ثٌي١ٍؼز ِٓ  –ثٌٝ دٛسعؼ١ذ 
ػ ؽٛسػ  –دٛسعؼ١ذ فضٝ ػّش ٌيفٝ 

ػ  –ثد١ل ِٓ ػّش ٌيفٝ فضٝ ى١ذٗ 
ش وجًِ ص٠ٕٛؼ ِٓ دٛسعؼ١ذ فضٝ ػّ

 وٛصج١٘ز -سِنجْ ٠ٛعف  –ٌيفٝ 

9 

ىش٠ك ثد١ظ ثٌغّج١ٔجس ِٓ ِقٕغ 
 9/9ٚ  9/.ِجسث دجٌمش٠ز  6ثٌغّجد 

وُ ٚ سثديز  4.0)عيق١ز ديٛي 
 َ(911ديٛي

0.. ْٛ١ٍِ 
6.4 ْٛ١ٍِ 

9 

ليجػجس دؾجسع دٛسعؼ١ذ ٚ ليجػجس 
ديش٠ك ثٌىٛس١ٔؼ )ثٔضٙٝ ِقّذ ؽف١ك 

 3غشدجي )وٛدشٜ ثٌؾجِؼز ( ٚ 
ليجػجس  3دؾجسع دٛسعؼ١ذ ٚ ليجػجس 

 فضٝ ثٌذٌضج

ثٔضٙٝ 
ليجػجس 
ديش٠ك 

ثٌىٛس١ٔؼ  
ٚليجػجس 

ػّش ٌيفٝ ٚ 
ليجػجس ػذذ 
 ثٌّٕؼُ عٕذ

0.469 
ْٛ١ٍِ 

01 

ِٕؾ١ز  9ػ  –ليجع ػ ث١ِش ثٌذقجس 
ػ ١ٍ٘ٛد١ٍظ  –ثٌض٘ٗ ثِجَ ثٌّغؾذ 

 –ثٌّضفشع ِٓ الؽ١ض١ٗ ثٌٝ ثالدشث١ّ١٘ز 
ٓ صشثَ عذٛسصٕؼ ثِجَ و١ٕغز ثالدف١ٕغ١

ػ فٍّٝ دٙؾش دذٜٚ ثالدشث١ّ١٘ز  –
 ثٌذشٔظ ثدشث١ُ٘ –

 ثٌف 911 
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2012/2017الموقف التنفيذى لالعتمادات االضافية للعام المالى تابع   

 ثالػضّجد ثٌّٛلف ثٌّٛلغ ثٌقٝ َ
ثالػضّجد 

 ثٌىٍٝ

0 

 غشح

 ١ِذثْ ثٌق١ٕ١ز 

 ثٔضٙٝ

 ثٌف 911

06.336 
ْٛ١ٍِ 

 أِجَ ِغضؾفٝ وشِٛص ثٌؼّجي  6

4 
 609ِضٌمجْ عىز فذ٠ذ ِغؾذ ثٌمذجسٜ 

 ثصؾج١٘ٓ 

3 
ػ ِغضؾفٝ ثٌذ١يشٜ ِضفشع ِٓ ػ 

 ثٌّىظ

  02ٚ  09ػ خٍف دٍٛن  9

 ػ سثغخ ٚ ػ ث١ًٌٕ  2

 ثٌف 911
. 

ؽضء ِٓ ػ ثالعٕجٜٚ ٚ ِٕضي ؽذً ثٌض٠ضْٛ 
 ثٌف(091)

 ثٌف 011 ػ ثالِجْ ٚ ثِجَ ثٌذٕه ثالٍ٘ٝ لذٍٝ  9

 ١ٍِْٛ 9.3 جدر سفف ٚفٍز ِذجسن إػ 9

01 
ثٌف دجح  336 صش١ُِ ىش٠ك ِقشَ ده ثٌمذجسٞ ثٌغش٠غ 

 عجٟٔ ف١جٔز

00 
-6102ِٕجلٍز العضىّجي خيز ثٌشفف 

 ) ػ ثٌذجؽج( .610
0.9 ْٛ١ٍِ 

0 

 ثٌؾّشن

أسففز فذ٠مز ِقّذ ػٍٝ ٚ ثٌّٕؾ١ز ٚ 
أسففز ثٌّٕؾ١ز ِٓ ػ ثٌٕقش فضٝ ثٌؾٙش 

َ ِقالس د٠ذٜ فضٝ ػ ثٌؼمجسٞ ٚ ِٓ أِج
ػ  –٘ذٛه ػ سؽخ ثٌي٠ًٛ  –فشٔغج 
ثوضٛدش ٚ ِغضؾفٝ  2أِجَ ٔجدٜ  –ثٌخٍفجء 

ليغ أعفٍش ػٍٝ ثٌذقش  3ػذد  –ثالٚلجف 
ثوضٛدش  2ثِجَ لٙٛر  –)أِجَ ِقالس لذٚسر 

أِجَ فٍمز  –ثِجَ ٔميز ؽشىز ثالٔفٛؽٝ 
 ثٌغّه (

 ثٔضٙٝ

 ١ٍِْٛ 0 ثٌف 911

6 

ػ صجػ  ػ ثِقٛصخ ٚ ِغؾذ ثٌفقجَ ٚ
ثٌذ٠ٓ ٚ ثٌذسث٠ٚؼ ٚ فجسر صجػ ثٌذ٠ٓ ٚ ؽضء 

ِٓ ػ ثالؽّٛٔٝ ٚ ؽضء ِٓ ػ ع١ذٞ 
 ػّجد ٚ صشو١خ داله ػٍٝ سف١ف ثٌذقش

  ثٌف 911

0 

 ثٌؼؾّٝ

ليجػجس دؾجسع ٚسؽز ثٌذاله ٚ ػ ثٌغالَ 
ٚ ِؾّغ ثٌّذثسط خٍف ِغضؾفٝ ثٌؼؾّٟ 

 ٚأِجَ ِؼجًِ ثٌفج
 ثٔضٙٝ 

 

ثٌف  091
ٚفٛسثس ِٓ 
 فٝ ثٌؼؾّٝ 

4.99 
ْٛ١ٍِ 6 

ثِضذثد إعىٕذس٠ز ِيشٚؿ ليجع ثٌذخ١ٍز دذث٠ز 
 ِٓ ػ ثٌّيجفٓ فضٝ ِغضؾفٝ ثٌؾفجء

0.911 ْٛ١ٍِ 

4 
ىش٠ك ِقشف ثٌٕٛدجس٠ز دذث٠ز ِٓ وٛدشٞ 

 ٚ فضٝ ثٌذقش 60ن
ؽجسٞ 
 ثعفٍش

6 ْٛ١ٍِ 
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2012/2017الموقف التنفيذى لالعتمادات االضافية للعام المالى تابع   

 ثالػضّجد ّٛلفثٌ ثٌّٛلغ ثٌقٝ َ
ثالػضّجد 

 ثٌىٍٝ

0 

ثٌؼجِش٠ز 
 أٚي

 ػ ثٌؾّٙٛس٠ز

 ثٔضٟٙ 

0.4 ْٛ١ٍِ 

9.069 
ْٛ١ٍِ 

 ػ ػٍٝ ١ِشغُ 6
 ثٌف 411

 ثٌف 611

 ثٌف 311 ػ وٛدشٜ ؽشدجس 4

3 
ِىضخ دش٠ذ ع١ذٜ  –ِمجدش عؼ١ذ ٘جؽُ 

ثٌؼال ثٌغشد١ز ٚ لش٠ز د١ل  -ػذذ ثٌمجدس 
 ثٌّٕٙذع١ٓ )سصق م١ف ثهلل( 

ٔضٙٝ ثٌؼال ث
ثٌغشد١ز ٚ د١ل 
ثٌّٕٙذع١ٓ ٚ 
 6ؽجسٜ ىذمز ي

 ِذخً ٌؼشثدٝ 

0.9 ْٛ١ٍِ 

 ِذخً لش٠ز ثٌؼضٖ  9

 ثٔضٙٝ

 ثٌف  4.9

2 
ثٌيش٠ك ثٌٛثفً د١ٓ ِذ٠ٕز ثٌؼجِش٠ز ٚ 

 ع١ذٜ ػذذ ثٌمجدس 
 ثٌف 411

. 
 -ػ ثٌغالَ ) ثفّذ ثٌؾش٠ف ( ثٌّغضؼّشر 

 فشثدٝ
 ثٌف 91.

0 

ثٌؼجِش٠ز 
 عجْ

 ضؾجسػ ثٌّغ

 ثٔضٙٝ

 ثٌف 911

4.1.9 
ْٛ١ٍِ 

 ثٌف 411 03فشع  6

 ثٌف 311 َ 411ثِضذثد وٛدشٜ فٍغي١ٓ ديٛي  4

3 
سفف ؽضء ِٓ ىش٠ك ػٍٝ صشػز ثٌٕقش 

 دٕؾش ثٌغىش 
 ثٌف 369

9 
سفف ِذخً ثٌٕجفش٠ز ثٌؾذ٠ذر ) أفّذ 

 ثٌؾش٠ف(
 ثٌف 391

2 
سفف ِٕيمز ثٌى١ٕؼ عىز فذ٠ذ ثٌؼجِش٠ز 

  )عؼذثٜٚ(
0  ْٛ١ٍِ 

0 

ِشوض 
ِٚذ٠ٕز 
دشػ 
 ثٌؼشح

 ٘ذٛه ىش٠ك ثٌغشدج١ٔجس

 ثٔضٙٝ

0 ْٛ١ٍِ 

6.4.9 
ْٛ١ٍِ 

6 

ثعضىّجي الػّجي ثٌّؾشٚػجس ٌخيز 
6102/610. : 

سفف ِذخً ِٓ ثٌق١ذ١ٌز ِٓ ِذخً 
 وٛدشٜ فّٛدٖ فضٝ ثٌؾ٠ٛشر

0 ْٛ١ٍِ 4 
ثعضؼذثي ٘ذٛه ٚ ثعضىّجي ػ ثِجَ ِغؾذ 

 ؽ١ٕذٜ 

3 
ذٛه ٌيش٠ك ِشفٛف دؾجسع ثعضؼذثي ٘

 ثٌؾٛثسدٝ 

9 
ػ ِضفشع ِٓ ػ ثٌّذثسط دؾٛثس ِقٛ 

 ثال١ِز ثٌٕجف١ز ثٌذقش٠ز 

 ثٌف 4.9 ػ ثٌّٕؾ١ز دجٌغشدج١ٔجس )أفّذ ثٌؾش٠ف( 2
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 30/2/2017وحتى  1/7/2012من  انجازات صرف النوبارية
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 انجازات االدارة العامة لرى النوبارية

 30/2/2017وحتى  1/7/2012من 

 

 ثٌقٝ ثٌّٛلغ صُ صٕف١ز٘جثالػّجي ثٌضٝ  ثٌضىٍفز دجالٌف ؽ١ٕٗ صىٍفز ثٌضٕف١ز صجس٠خ ثٌذذء صجس٠خ ثٌٕٙٛ ِالفظجس

 409.944 409.944 .09/0/610 03/0/6109 ؽجسٜ ثٌؼًّ

ثصثٌز فؾجةؼ ثٌضشع 
ثٌٛثلؼز دضِجَ ٕ٘ذعز 
ِش٠ٛه ) صشػز ِش٠ٛه 

 ٚفشٚػٙج (

ػشثدٝ  –لشٜ فٍغي١ٓ 
 ثٌؾضثةش –

 ثٌؼجِش٠ز
 4999 4911 09/01/6102 .610/./3 ؽجسٜ ٔٙٛ ثٌؼًّ

صذػ١ُ ؽغش ثٌذش ثال٠ّٓ 
س٠ز ِٓ ن ٌضشػز ثٌٕٛدج

 99.199ٚفضٝ ن  92.2

ٚفضٝ  92.2ثٌٕٛدجس٠ز 
 99.199ن 

 صذي١ٓ صشػز د١ٙؼ 341 341 0/00/6102 .69/9/610 صُ ٔٙٛ ثٌؼًّ
 04.6صشػز د١ٙؼ ِٓ ن 

 04.399ٚفضٝ ن 

 .021.23 .021.23 09/01/6102 .69/06/610 ؽجسٜ ثٌؼًّ
صٛس٠ذ ٚصشو١خ دٛثدجس ٌضَٚ 

ثفّجَ ثٌضشع ٚثٌّغجلٝ 
 ؾذ٠ذ دذثالسٚثفالي ٚص

 -وٕذسر  –ثٌؾش٠غجس 
 ثدِٛغؼٛد

 31.90 31.90 .09/0/610 03/0/6109 ؽجسٜ ثٌؼًّ

ثصثٌز فؾجةؼ ثٌضشع 
ثٌٛثلؼز دضِجَ ٕ٘ذعز 
ثٌغجفً ) صشػز د١ٙؼ 

 ٚفشٚػٙج (

 ثٌٛثدٜ -ثدٛ دغ١غز 

 دشػ ثٌؼشح
 صذي١ٓ صشػز د١ٙؼ 369 369 0/00/6102 .69/9/610 ؽجسٜ ثٌؼًّ

صشػز د١ٙؼ ِٓ ن 
ٚفضٝ ن  09.639

09.323 

 41.463 41.463 09/01/6102 .69/06/610 ؽجسٜ ثٌؼًّ
صٛس٠ذ ٚصشو١خ دٛثدجس ٌضَٚ 

 ثفّجَ ثٌضشع ٚثٌّغجلٝ
 د١ٙؼ

 ثالؽّجٌٝ 9621.103 3919.103   
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 انجازات الهيئة العامة لتعليم الكبار

 

 

 

 ػذد ثٌّضمذ١ِٓ ػذد ثٌفقٛي ثٌقٝ
ػذد ِٓ صُ ِقٛ 

 ث١ِضُٙ

 6094 9931 492 ٖثٌّٕضض

 0606 6209 0.3 ؽشق

 33. 0996 046 ٚعو

 991 0132 29 غشح

 6.0 322 40 ثٌؾّشن

 43. 0946 066 ثٌؼؾّٝ

 0163 4426 663 ثٌؼجِش٠ز

 2.4 6990 092 دشػ ثٌؼشح

 902 0920 013 لٛثس ِغٍقز

 392 0691 92 ؽشىز

 94.4 64139 0943 ثالؽّجٌٝ

 1/7/0217 :تاريخ البوان    اهلوئة العامة لتعلوم الكبارمصدر البوان : 
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 انجاز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 30/2/2017وحتى  1/7/2012فى مجالى تنمية المجتمع التى تم تموينها خالل الفترة من 

 ػذد ثٌّغضف١ذ٠ٓ  فشؿ ثٌؼًّ ثٌّٛلغ ٚفف ثٌّؾشٚع ثٌقٝ 
ثٌضىٍفز دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕٗ

 ٚعو

ث٠ؾجد فشؿ ػًّ ٌٍفض١جس فٝ دشٔجِؼ ثٌضٛػ١ز 

ٚثٌض٠جسثس ثٌّٕض١ٌز ثٌّغجّ٘ز فٝ ص٠جدر فشؿ 

ثٌققٛي ػٍٝ خذِجس سػج٠ز ثالِِٛز ٚثٌيفٌٛز 

 ٚرٌه ٌالسصمجء 

 6ثٌّٕؾ١ز

 0.4 ١ِٛ٠ز ػًّ 33923 009

 ِؾجي ثٌققز

صؾغ١ً ثٌؾذجح فٝ ِذجدسر صقغ١ٓ ثٌٛمغ ثٌققٝ 

دجٌقجٌز ثٌقق١ز فٝ ثٌّؾضّؼجس ٚثٌذ١تٝ ٌالسصمجء 

 ثٌّغضٙذفز

 01ثد١ظ 

 0.4 ١ِٛ٠ز ػ42111ًّ 009

 ِؾجي ثٌذ١تز

 دشػ ثٌؼشح

ث٠ؾجد فشؿ ػًّ ٌٍفض١جس فٝ دشٔجِؼ ثٌضٛػ١ز 

ٚثٌض٠جسثس ثٌّٕض١ٌز ثٌّغجّ٘ز فٝ ص٠جدر فشؿ 

ثٌققٛي ػٍٝ خذِجس سػج٠ز ثالِِٛز ٚثٌيفٌٛز 

 ٚرٌه ٌالسصمجء

 دشػ ثٌؼشح

 0.4 ١ز ػًّ ٠ِٛ 33923 009

 ِؾجي ثٌققز

 ؽ١ّغ ثالف١جء

ثٌم١جَ دجؽشثء ثٌضقم١ك ٚسفذ ثٌؼ١ٕز ِٓ ثٌّؾشٚػجس 

ثٌفشػ١ز ثٌٌّّٛز ِٓ ثٌقٕذٚق ثالؽضّٕجػٝ ٌٍض١ّٕز 

ٚثٌضؤوذ ِٓ صٕف١ز ثٌّخشؽجس ثٌّغضٙذفز ِٓ 

 ثٌّؾشٚػجس 

 0 ١ِٛ٠ز ػًّ 091.6 90 ؽ١ّغ ثالف١جء
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 سطة والصغيرة ومتناهية الصغرانجازات جهاز تنمية المشروعات التمو

 فى مجال المشروعات الصغيرة

30/2/2017الى  1/7/2012التى تم تمويلها خالل الفترة من  
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30/2/2017الى  1/7/2012التى تم تمويلها خالل الفترة من  

المركز

اإلجماليمهن حرةانتاج حيوانيلقطاع الصناعياالقطاع الخذميالقطاع التجاري

إناثركورإناثركورإناثركورإناثركورإناثركورإناثركور

مبلغعذدمبلغعذدمبلغعمبلغعذدمبلغعذدمبلغعذدمبلغعذدمبلغعذدمبلغعذدمبلغعذدمبلغعذدمبلغعذد

7,320132220110,,425634,63422املنتزه 0923422687443422596983422,,04,342256832220732220118932220,53222789937803422550532713222

02,1434221116,32225743222220,43222,543222114322222075523422150283222ذرق

049,3,99342211813528322294130493821,7561322200,0132228853222,76539823,2116,1394,3222الرمل

دودي 

جابر

9813,823422477283222524,834221,1713222914232225723222157032693222759593222

02603582342212889,34226574234220408734220209932221,8434221034222211342222090,34,53222156130663422ودط

حمرم 

بك

414,32603222941530043222544034,0342279586342244564342216170932228503222,013422480,1322210432221329163,,,322213194435873222

باب 

ذرق

1110634220,4322245832222211232221123222171853422,543222

العطار

ين

881322200,32226863222,,132221123222221417732224453222

4051134224608532220110032226673222,0234221694322209322222,123422228147,3422785563222اجلمرك

0342200632221732220,2322210432222246534225463222,,اللبان

ادارة 

ذررة 

موناء 

  االدكندرية

10422222104222

 

85914398044,893422,6088322244,32228121322284632221732222210913,113980685983422املنشوه

6803422014غرب 2220,2322222811034220143222

63422070683422171853526111183422,52322222221632224,4623926,9,9,3222,,,,كرموز

مونا 

البصل

851326939,597876307242660322218179326,16007322201075322200832222214013986 9,51,613,093,,,

 العجمى

الدخولة

1680321,3422957473422121132653222,9,94322207,913222060,432220153222221286342222,28,3469322214913,873422

2322266432221123222178136,83422867,13422,,7571234224250,3222445683422151183222151073222181423422090673422العامريه

برج 

العرب

170273422121223222,523222017342211432220043222010603422151503422

,,34225693222,3691,736,1310,036081932,038,,150311034225652,3222965342212,6, 0315,0,31873516139791,36163072131671235713727,00,3172346,0,0039,43422اإلمجالي

 فى مجال المشروعات الصغيرة انجازات جهاز تنمية المشروعات التموسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 30/2/2017الى  1/7/2012التى تم تمويلها خالل الفترة من 
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 وحدة تطوير العشوائيات

 ثالؽّجٌٝ ثٌّٕيمز ثٌقٝ

 ِٛلف ثٌضي٠ٛش

ثٌّغجفز 

 6وُ

ٌٍّٕجىك 

 ثٌؼؾٛثة١ز

ػذد ثٌغىجْ 

دجٌّٕجىك 

 ثٌؼؾٛثة١ز

ثالػضّجدثس 

ّخققز ثٌ

ٌٍضي٠ٛش خالي 

 ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ

6102/610. 

 دجالٌف ؽ١ٕٗ

ثالؽشثءثس ثٌضٝ 

لجِش دٙج 

 ثٌّقجفظز

ػذد ثٌّٕجىك ثٌضٝ الصمذً ثٌضي٠ٛشِٚيٍٛح 

 ثصثٌضٙج
 ػذد ثٌّٕجىك ثٌمجدٍز ٌٍضي٠ٛش

 صُ ثصثٌضٙج
ؽجسٜ 

 ثصثٌضٙج

ٌُ ٠ذذأ 

 ثٌؼًّ
 ٌُ ٠ذذأ ؽجسٜ صُ

 غشح
 ثٌغٍذٛٔٝ 

 ـ () وَٛ ثٌٍّ
0  √     1.13 4199 .9111 

صُ ؽشثء ػذد 

ٚفذر  662

 62دّٕيمز ن

ٚؽجسٜ ثالػذثد 

ٌالصثٌز ٌٍّشفٍز 

 ثالٌٚٝ

 ثٌؼؾّٝ

غشح 

 ثٌٙجٔٛف١ً 

) ثٌّقجؽش 

 ثٌق١ٕ١ز (

0 √      1.19 0132.2 09111 

صُ ثالٔضٙجء ِٓ 

 099ثٔؾجء 

ٚفذر ٚؽجسٜ 

 ثالػذثد ٌالصثٌز
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 الهيئة العامة للطرق والكبارى

 شروعات االستثمارية المتاحة بالمحافظةالم

 ثٌضىٍفز ثٌؼجةذ ٚفف ثٌّؾشٚع ثٌّٛلغ ثعُ ثٌّؾشٚع

ػ١ٍّز صٛع١غ ٚصي٠ٛشىش٠ك ع١ذٞ وش٠ش/ 

 ثٌّيجس

ىش٠ك ع١ذٞ وش٠ش/ ثٌّيجس دشػ 

 ثٌؼشح
 99111 - صي٠ٛش ٚ سفغ وفجءر –صٛع١غ 

صي٠ٛش ٚ ثٔؾجء ىش٠ك دشػ ثٌؼشح ثٌىجفٛسٞ 

 وُ.ه 099ع١ذٞ وش٠ش ديٛي  –

ىش٠ك دشػ ثٌؼشح/ ثٌىجفٛسٞ/ 

 ع١ذٞ وش٠ش
 690992 - سفغ وفجءر -ثٔؾجء –صي٠ٛش 

ِؾشٚع سفغ وفجءر ىش٠ك دشػ ثٌؼشح ِٓ 

 وُ.ه 01ثٌٙٛثس٠ز / دشػ ثٌؼشح ديٛي 
 019699 - صي٠ٛش ٚ سفغ وفجءر –صٛع١غ  ىش٠ك ثٌٙٛثس٠ز / دشػ ثٌؼشح

 

 30/2/2017حتى  1/7/2012تقرير تفصيلي عن المشروعات المنتهية في الفترة من 

 ثٌؼجةذ ِٓ  ثٌّؾشٚع صجس٠خ ثٌٕٙٛ صجس٠خ ثٌذذء ثٌضىٍفٜز )دجالٌف ؽ١ٕز( ثٌّٛلغ ثعُ ثٌّؾشٚع ثٌميجع

 ثٌيشق

ػ١ٍّٗ صي٠ٛش ٚ سفغ وفجءر 

ثٌيش٠ك ثٌذٌٟٚ ثٌغجفٍٟ 

 ".ليجع 

٠قً د١ٓ ثٌيش٠ك 

ثٌققشثٚٞ ٚ ثٌضسثػٟ 

ِٓ وٛدشٞ فغٓ ػالَ 

ِٓ ثٌيش٠ك  .0فضٝ وُ 

 ثٌضسثػٟ

9099. 41/06/6104 2/610. 
ف١جٔز صي٠ٛش ٚ سفغ 

 وفجءر ثٌيش٠ك
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 فى مجال تطوير الكورنيش المشروعات الجارى تنفيذها

 30/2/2017 حتي1/7/2012 من الفترة عن

ثٌّؾشٚع ثعُ ثٌّؾشٚع ٚفف ثٌّٛلغ   
 ثٌضىٍفز

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز
 ثٌّٕفز

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز
 ثالٔؾجص ٔغذز

% 
 ثٌّؼٛلجس

 جءرفو سفغ - 0
 ىش٠ك
 ثٌىٛس١ٔؼ

 

ؼ
١ٔ
ٛس

و
 

٠ز
ذس

ىٕ
ع

إل
ث

 
ٕز

نّ
ِض

 
مز

ي
ِٕ

 
ؼز

لٍ
 

ٜ
ذج
٠ض
لج

 .
 

ثٌّٕضضر ِٓ ثالعىٕذس٠ز وٛس١ٔؼ ف١جٔز  
 ـ ثٌىٛس١ٔؼ عٛس ٚفذثس) ؽجٍِز ثٌض١ٓ سأط فضٝ

 ثٌيٛح ـ د٘جٔجس ـ أسففز داله ـ ثالٔفجق ثغي١ز
 ثالػّجي ف١جٔز ـ ثٌذالصثس ـ ثٌذشدٚسثس ـ ثٌقشثسٜ

.ثعضجٍٔٝ ٚوٛدشٜ ٔفك 03 ٚف١جٔز( ثٌىٙشدجة١ز  

4.9 1.230 

43 %   

 دتش صي٠ٛشـ 
 ِغؼٛد

 ثٌّشفٍز)
(ثالٌٚٝ  

 

وشعٝ 43 ػذد ٚفخ صش١ُِ:ـ   صُ  
ؽذ٠ذ عذثعٝ وشعٝ 03 ػذد ثٔؾجءـ   

691َ ديٛي سٜ ؽذىز ػًّ ـ  
0111َ ديٛي  ثسمٝ ءوٙشدج ؽذىزـ   

ؽذ٠ذ ػّٛد 46 ػذد صشو١خ  ـ  
 ؽذ٠ذر ثسم١جس داله ٚصشو١خ ثٌضجٌفز ثالسم١جس صغ١ش  ـ

(3111َ  دّغيـ  

0.9 0.132 

 دتش صي٠ٛش
 ِغؼٛد

 ثٌّشفٍز)
(ثٌغج١ٔز  

     

 ثٌقذٚد فشط ِٓ ثٌضقجس٠ـ ثفذثس ٠ضُ ٌُ ـ
 ػٍٝ دٕجءث ٌٍذقش ِٛثؽٙز ِذسؽجس ٌؼًّ ثٌالصِز

ثٌغ١ذ ثٚثِش  
 ثٌضقجس٠ـ الفذثس ثٌّقجفظز ِخجىذز صُ ـ

العضىّجي ثالػّجي ٌُٚ ٠شد سد فضٝ  ثٌالصِز
 صجس٠خٗ

   0.2.9 9 ثالؽّجٌٝ

 1/7/2117ربؼ٠ص اٌج١بْ :                                  عؼ اٌج١بْ : خٙبؾ رؼ١ّؽ اٌكبزً اٌهّبٌٝ                            ًِ
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 مجال الكبارى  نجازاتالا

 30/2/2017 حتي 1/7/2012 من الفترة عن

  

 

ثٌّؾشٚع ثعُ ثٌّؾشٚع ٚفف ثٌّٛلغ   
دج١ٌٍّْٛ  ثٌضىٍفز

 ؽ١ٕز
دج١ٌٍّْٛ  ثٌّٕفز

 ؽ١ٕز
 ٔغذز
% ثالٔؾجص  

ٌّؼٛلجسث  

 وٛدشٜ ثعضىّجي
                  ع١جسثس

 ثٌؼٍٜٛ ده ِقشَ
 فٝ ٚعو

 َ 903 ديٛي ِقشَ ده ـ  وٛدشٜ صٛعؼز
ثصؾجٖ وً فٝ 0.2َٚػشك  

99.996 99.996 011%  
 دم١ّز ثٌّقجفظز ِٓ ِجٌٝ ثػضّجد صذد١ش ِيٍٛح

ثٌخضجِٝ ثٌّغضخٍـ ل١ّز ٌقشف ؽ١ٕز ١ٍِْٛ 992..  

 ثٌق١جد٠ٓ وٛدشٜ
(جثوجع١ صشػز)  

 ثٌذثةشٜ ػٍٝ
 ثِجَ

 دثْٚ ثهلل فضـ
ـ فٝ ٚعو صجْٚ  

 الفالؿ ثٌمذ٠ُ ثٌىٛدشٜ ف١جٔز
  ػٍٝ ٌخيٛسصٙج ثٌخشعج١ٔز ثٌذالىز
ثٌّٛثى١ٕٓ ٚعالِز ث١ٌّجٖ  ِقيز  

6..1
9 

6.229 99 %  
 ٌؾجْ ثٔضٙجء ٌؼذَ ثٌخضجِٝ ػًّ ٠ضُ ٌُ

 دجٌؾٙجص ثالعؼجس دسثعز ِٓ ثالعؼجس
.ٌٍضؼ١ّش ثٌّشوضٜ  

 ٚصؾذ٠ذ ثفالي
ثٌٍّـ ٛدشٜو  

ثٌؼؾّٝ فٝ  

 ػذث ثٌّغٍقز ثٌخشعجٔز ِٓ وٛدشٜ
 ثٌغىز خو فٛق ثٌّؼذ١ٔز ثٌذجو١ٗ

 ٚػشمٗ 291 فٛثٌٝ ىٌٛٗ ثٌقذ٠ذ
َ.0 فٛثٌٝ  

33.9
2. 

30.366 96 %   

وٛدشٜ  6ػذد 
ٌٍغ١جسثس   
ٚثٌّجسٖ ٠غجس 
١ّ٠ٚٓ وٛدشٜ 
ثٌغىز ثٌقذ٠ذ 
ثػٍٝ ِقشف 

 ثٌٕٛدجس٠ز

 فٝ ثٌؼجِش٠ز

١جسثس ( وٛدشٜ ٌٍغ6إٔؾجء ػذد )
 ٚثٌّجسر ٠غجس ١ّ٠ٚٓ ِضٌمجْ ثٌغىز  
ثٌقذ٠ذ ػٍٝ ِقشف ثٌٕٛدجس٠ز ىش٠ك 

َ ٚػشك  31ثٌّؾضس ثالٌٝ ديٛي 
َ ػذجسر ػٓ فجسصٝ ِشٚس  00

 ٚسف١ف
 0.9ِؾجٖ فٝ وال ثالصؾج١٘ٓ دؼشك  

 َ فٝ وً ثصؾجٖ

02.9
49 

9..46 99 %  

   0...039 021.122 ثالؽّجٌٝ

 1/7/2117ًِعؼ اٌج١بْ : خٙبؾ رؼ١ّؽ اٌكبزً اٌهّبٌٝ                                                                       ربؼ٠ص اٌج١بْ : 
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 30/2/2017 حتي 1/7/2012 من الفترة عن مجال كبارى المشاه انجازات

ثٌّؾشٚع ثعُ ثٌّؾشٚع ٚفف ثٌّٛلغ   
دج١ٌٍّْٛ  ثٌضىٍفز

 ؽ١ٕز
دج١ٌٍّْٛ  ثٌّٕفز

 ؽ١ٕز
 ثالٔؾجص ٔغذز

% 
 ثٌّؼٛلجس

ثعضىّجي وٛدشٜ ِؾجٖ 
 ثِجَ ِذسعز ٔذ٠ٛز

 ثٌضؾش٠ذ١ز
 فٝ ٚعو

ثصثٌز وٛدشٜ ثٌّؾجٖ ثٌمذ٠ُ 
ٔذ٠ٛز ِٛعٝ  ثِجَ ِذسعز  

ثٌغج٠ٛٔز ثٌضؾش٠ذ١ز دقٝ ٚعو 
 ٚصُ ٔٙٛ صٕف١ز ثٌىٛدشٜ ثٌؾذ٠ذ

3.092 
 

3.092 011 %   

وٛدشٜ ِؾجٖ ػٕذ ن 
ثعىٕذس٠ز ـ ثٌمج٘شر 46  

ققشثٜٚثٌ  
 فٝ ثٌؼجِش٠ز

ديٛي  وٛدشٜ ِؾجٖ ِؼذٔٝ
َ 4َ ٚػشك 011  

4 0.329 39 %   

   9.223 092.. ثالؽّجٌٝ

 

 المشروعات الجارية

ثٌّؾشٚع ثعُ ثٌّؾشٚع ٚفف ثٌّٛلغ   
دج١ٌٍّْٛ  ثٌضىٍفز

 ؽ١ٕز
 ثٌّؼٛلجس

ثفالي ٚصؾذ٠ذ وٛدشٜ ِؾجٖ 

أِجَ ِغضؾفٝ ثٌيٍذز دؾجسع 

 ثدٛ ل١ش

فٝ ؽشقـ  عذٛسصٕؼ   
ٌمذ٠ُ ثفالي ٚصؾذ٠ذ وٛدشٜ ثٌّؾجٖ ث

َ 4َ ٚػشك  41ديٛي فٛثٌٝ   
6.9 

ٚع ِٓ لذً ثالعضؾجسٜ ِّج ثدٜ ٌضؤخ١ش ثػّجي ـ ٌُ ٠ضُ ٔٙٛ ثٌضق١ّّجس ثٌخجفز دجٌّؾش

 ثٌيشؿ ٚثٌذش ٚثٌضشع١ز دجالدثسر ثٌّخضقز دجٌؼمٛد

ِؼذِٔٝؾجٖ وٛدشٜ   
 دّٕيمز ػذذ ثٌّٕؼُ س٠جك 

ـ فٝ ؽشق )ِيجس ثٌٕض٘ز(  

وٛدشٜ ِؾجٖ ِؼذٔٝ دّٕيمز ػذذ ثٌّٕؼُ 

 س٠جك )ِيجس ثٌٕض٘ز(
4 

ػـــضـــّــــجد ثٌـــّــــجٌــــٝ ـ ٌُ ٠ضُ ثٌذذء فٝ ثالػّجي ف١ظ صـــُ ٔـــمـــً ثال

دـــجٌـــىـــجِــــً )ِــــٍــــ١ـــْٛ ؽـــٕــــ١ـــز(  6102/.610

 دــــّــــؼـــشفــــزثٌــــّــــقــــجفــــظـــز

 

  9.9 ثالؽّجٌٝ

                                        
 1/7/2117ًِعؼ اٌج١بْ : خٙبؾ رؼ١ّؽ اٌكبزً اٌهّبٌٝ                                                                       ربؼ٠ص اٌج١بْ :  
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ثٌّؾشٚع ثعُ ٚعثٌّؾش ٚفف ثٌّٛلغ   
دج١ٌٍّْٛ   ثٌضىٍفز

 ؽ١ٕز
دج١ٌٍّْٛ  ثٌّٕفز

 ؽ١ٕز
 ثالٔؾجص ٔغذز

% 
 ثٌّؼٛلجس

 ٔفك ثعضىّجي
 ع١جسثس
 و١ٍٛدجصشث

 فٝ ؽشق
 دئمجفز و١ٍٛدجصشث ٔفك صي٠ٛش
ثالفٍٝ ٌٍٕفك إمجف١ز فضقز  

(00.9َ فٛثٌٝ دؼشك ص٠جدر)   

92 
 

39..90 
9. %  

 ثٌّقجفظز لذً ِٓ ثٌقذ٠ذ ثٌغىز ١٘تز ِخجىذز صُ ـ 
 الػفجء .9/610/.0 دضجس٠خ 0699/0 سلُ دجٌخيجح
 ثٌضقش٠ـ ٚثفذثس ثٌّيٍٛدز ثٌشعَٛ عذثد ِٓ ثٌّقجفظز

ثٌقذ٠ذ ثٌغىز خو دميغ   
" ١ٌال ثٌؼًّ ٠ٚذأ ثٌقذ٠ذ ثٌغىز ١٘تز ِغ ثٌضٕغ١ك صُ  ـ

 فضٝ ثٌؼًّ ٚع١غضّش  .2/610/ 06 ٠َٛ
66/./610.  

ثٔؾجء ٔفمٝ 
ع١جسثس 

عٛص١ش ٚلٕجر 
 ثٌغ٠ٛظ

 فٝ ٚعو

ٝ فشوز ثعفً ثٔؾجء ٔفم
ثٌضشثَ فٝ ِٕيمضٝ ثٌضمجىغ 
ِغ وً ِٓ ِقٛسٜ لٕجر 

ثٌغ٠ٛظ ٚعٛص١ش 
 ٚثٌىٛس١ٔؼ.

001 
 

1  

لجَ ثٌؾٙجص دجػذثد ثٌذسثعجس ثٌالصِز ٌٍذذء فٝ صٕف١ز 
ثٌّؾشٚع إال ثْ ثٌّقجفظز ىٍذش فٝ ف١ٕٙج ىذمج" 

ألٚثِش ثٌغ١ذ ثٌّقجفٌ )سمج فشفجس( ثسؽجء ثٌذسثعز 
ز  دّؼشفز )ثٌؾجٔخ ثٌفشٔغٝ ٌق١ٓ ثٔضٙجء ثٌٍؾٕز ثٌّؾىٍ

ٚثالٌّجٔٝ ـ ٚصثسر ثٌٕمً ـ ٕ٘ذعز ػ١ٓ ؽّظ ـ ٕ٘ذعز 
ثالعىٕذس٠ز ـ ِذ٠ش٠ز ثٌيشق ـ ثعضؾجسٜ ثٌّقجفظز( 
ٌضقذ٠ذ أ٠ٌٛٚجس ثٌّؾشٚػجس ثٌّيٍٛح صٕف١ز٘ج ىذمج" 
ٌّج ٠ضُ فٝ دسثعز خو صشثَ ثٌشًِ ثٌزٜ ٠ضنّٓ ثٔؾجء 

س ث١ٌٙج وذجسٜ ػ٠ٍٛز ٌٍضشثَ فٝ ِٕيمز ثألٔفجق ثٌّؾج
ف١ظ ثٔٗ صُ ثالٔضٙجء ِٓ ثٌذسثعز ثٌف١ٕز ٚصُ صغ١ٍّٙج 

ٌٛصثسر ثٌٕمً ٠ٍٚضَ ثٌشؽٛع ٌٛصثسر ثٌٕمً ٌّؼشفز ِج صُ 
فٝ ٘زث ثٌؾؤْ ىذمج" ٌٍخيجح ثٌّشعً ثٌٝ ثٌغ١ذ ثٌٍٛثء 
ٚو١ً ثٚي ثٌٛصثسر ـ عىشص١ش ػجَ ِقجفظز ثالعىٕذس٠ز 

02/01/6102 دضجس٠خ 60.09/  4سلُ   

   90..39 022 ثالؽّجٌٝ

 .610/./0صجس٠خ ثٌذ١جْ :                                                     ِقذس ثٌذ١جْ : ؽٙجص صؼ١ّش ثٌغجفً ثٌؾّجٌٝ             
 

 

 3/2/2017 حتي1/7/2012 من الفترة عن فى مجال األنفاق نجازاتالا



(37) 
 

 

 

 الهيئة العامة لالبنية التعليمية

 و حتي      1/7/2012انجازات  فرع الهيئة  العامة لالبنية التعليمية  من  

 30 /2/2017  

 

 صجس٠خ ثٌذذء صجس٠خ ثٌٕٙٛ فٛس ثٌّؾشٚع
ػذد 

 ثٌفقٛي

ثٌم١ّز 

ثٌضؼجلذ٠ز 

 دجالٌف ؽ١ٕٗ

ِجصُ 

 ثٔؾجصٖ

ثعُ 

 ثٌّذسعز
 ثٌقٝ

 

10/9/6102 64/16/6102 02 92.4.943 
ثٔؾجء 

 ؽذ٠ذ

ثفغجْ خجٌذ 

ٌٍضشد١ز 

 ثٌفىش٠ز

 ِٖٕضض

 

41/01/

6102 
02/19/6102 30 9990.9.9 

ثٔؾجء 

 ؽذ٠ذ

خٍف ثٌشثط 

ثٌغٛدثء 

صؾش٠ذٝ 

 دٕجس

 ِٖٕضض

 

41/01/

6102 
12/16/610. 30 009.3..91 

ثٔؾجء 

 ؽذ٠ذ

خٍف ثٌشأط 

ثٌغٛدثء 

صؾش٠ذٝ 

 د١ٕٓ

 ِٖٕضض

 

9/06/6102 60/00/6102 

ثمجفز  

ِذجٟٔ  

ثلجِز 

 ٌٍيالح 

 6دؼذد 

 ِذٕٟ

46.42.946 

ثٔؾجء 

ذ٠ذ ؽ

ِذجٟٔ 

ثلجِز  

 ٌٍيالح

 3.9ِذٕٝ

ثاللجِز 

ِذسعز 

 ثٌّضفٛل١ٓ

دشػ 

 ثٌؼشح

   99 2164..043 

 

 ثالؽّجٌٝ
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 انجازات  فرع الهيئة  العامة لالبنية التعليمية  تابع 

 ) احالل جزئى (  2/2017/ 30و حتي    1/7/2012من  

 صجس٠خ ثٌذذء صجس٠خ ثٌٕٙٛ فٛس ثٌّؾشٚع
ػذد 

 ثٌفقٛي

ثٌم١ّز ثٌضؼجلذ٠ز 

 دجالٌف ؽ١ٕٗ

ِجصُ 

 ثٔؾجصٖ
 ثٌقٝ ثعُ ثٌّذسعز

 

60/19/610. 19/1./610. 01 69.2.32. 
ثفالي 

 ؽضةٝ

ثٌؾ١ٙذ ػٍٝ  

 فجٌـ

 ٚعو

 

19/14/610. 6./16/6102 09 4411..24 
الي ثف

 ؽضةٟ

ٌّذسعز ثدٓ 

ثٔظ 

 ثٌضؾش٠ذ١ز

 ثالؽّجٌٝ 64...99 69   

 

 

 انجازات  فرع الهيئة  العامة لالبنية التعليمية  

 ) توسع ( 2/2017/ 30و حتي    1/7/2012من  

 صجس٠خ ثٌذذء صجس٠خ ثٌٕٙٛ فٛس ثٌّؾشٚع
ػذد 

 ثٌفقٛي

ثٌم١ّز 
ثٌضؼجلذ٠ز 
 ١ٗدجالٌف ؽٕ

ِجصُ 
 ثٔؾجصٖ

ثعُ 
 ثٌّذسعز

 ثٌقٝ

 

 صٛعغ 90..4040 01 14/19/6102 69/19/6102
ِؾشٚع 
ٔجفش 
 دؤد١ظ

 ؽشق

 

 صٛعغ 4926.364 06 64/16/6102 .64/16/610

ِذسعز 
ثٌضقش٠ش 
صؼ١ٍُ 
 أعجعٟ

 

 صٛعغ 9196.430 66 .00/12/610 .10/12/610
ثٌض٘ٛس 
 ثعجعٝ

 غشح

 

09/16/610. 09/19/6102 
09 
 

 صٛعغ 40.3.139
ِذسعز 
ثٌؼشؽٟ 
 ثالدضذثة١ز

 ػجِش٠ز

 ثالؽّجٌٝ 09661.214 24   
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 هيئة االبنية التعليمية

 م30/2/2017تقرير  تفصيلي  عن موقف  المشروعات  الجاري  تنفيذها حتي  
 

 تقرير  تفصيلي  عن موقف  المشروعات  الجاري  تنفيذها تابع 

 30/2/2017حتي  

ِمضشؿ ثٌضغٍخ ػٍٟ 
 ثٌّؼٛلجس

 فٛس ِٛلف صٕف١زٞ
 ثٌّؼٛلجس

ٔغذز 
 ثٌضٕف١ز

 صجس٠خ ثٌذذء صجس٠خ ثٌٕٙٛ
 ِج صُ فشفٗ
 دجٌف ؽ١ٕٗ

دجالٌف  ثالػضّجد
 ؽ١ٕٗ

ثعُ 
 ثٌّذسعز

 ثٌقٝ

 

 91% 1./06/610. 19/13/610. 924.49. 4032.039 
ثٌذىجصٛؽٝ 

6 
 ثالػذثد٠ٗ

 ثٌّٕضضر

 

 31% 16/10/6109 13/13/610. 919.411 90.4.199 

ثٌضػ١ُ 
ؽّجي 

ػذذثٌٕجفش 
 ثٌغج٠ٛٔز

 

 31% 0./10/6109 09/16/610. 09404.391 63469.934 

ثٌّذسعز 
ثٌّقش٠ز 
ث١ٌجدج١ٔز  

 ٖدجٌّٕضض

 ثؽّجٌٝ ثٌّٕضضر ....46233 .02292.03     

 

 46% 09/00/610. 60/00/6102 6909399 2206409 
ثد١ظ 
 ثالٌٟٚ

 ؽشق

 
 09% 1./13/6109 19/13/610. ..9331 .069932 

ثد١ظ 
ثٌغج١ٔز  
صؼ١ٍُ 
 ثعجعٝ

 

 ثالدشث١ّ١٘ز 4919699 499919 41/00/6102 .01/610/.0 40% 

 

 99% 04/19/610. 09/19/6102 63909.9 499.490 
ثٌضقش٠ش 
 صؾش٠ذٟ

 

 41% 69/00/610. 41/00/6102 904.09 433491. 
ثٌقجٌق١ز 
 ثالدضذثة١ز

 

 09% 61/19/6102 16/19/6109 4336940 99229.6 
ؼٛث٠ذ ثٌ

 ثعجعٝ

 

 63% 41/06/610. 10/16/610. 1 6090941 
س٠جك 

ثالػذثد٠ز 
 د١ٕٓ

 

 09% 06/10/6109 03/16/610. 1 9993.003 

ِقّذ 

فجفٌ 

غجُٔ 

 ثالػذثد٠ز
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 صيلي  عن موقف  المشروعات  الجاري  تنفيذها تقرير  تفتابع 

 م30/2/2017حتي  

ِمضشؿ ثٌضغٍخ ػٍٟ 
 ثٌّؼٛلجس

 فٛس ِٛلف صٕف١زٞ
 ثٌّؼٛلجس

ٔغذز 

 ثٌضٕف١ز
 صجس٠خ ثٌذذء صجس٠خ ثٌٕٙٛ

 ِج صُ فشف

 دجالٌف ؽ١ٕٗ

 ثالػضّجد

 دجالٌف ؽ١ٕٗ

ثعُ 

 ثٌّذسعز
 ثٌقٝ

 

 09% 69/14/6109 41/3/610.  1 3966.999 

ثٌؾ١خ 
صث٠ذ 

ثٌشع١ّز 
 ٌغجس

 ؽشق

 

 49% 60/00/610. 64/16/610. 941.064 4206.999 
٘ذٜ 

ؽؼشثٜٚ 
 ثٌشع١ّز

 ثؽّجٌٝ ؽشق 04299.9.0 941.064     

 

 .9% 09/19/610. 61/19/6102 0999.099 6219.419 
ثد١ظ 
 ثٌؼجؽشر

 ٚعو

 

 09% 10/00/610. 14/00/6102 6.1.391 6999.199 
ػضدز 

 ثٌق١جد٠ٓ

 ثؽّجٌٝ ٚعو 314..961 0929.219     

 

 ثٌٕٛس 6962.099 999.339 69/06/6109 62/01/6102 92% 

 غشح

 

 99% 60/06/6102 64/16/6102 0694..61 6639.011 
ثٌغ١ذر 
 ػجةؾز ح

 ثؽّجٌٝ غشح 0.699..3 6639.029     

 
 

63% 02/16/6109 09/13/610. 1 4999.04. 
ثالٔفٛؽٝ 

 ثٌؾّشن ع دٕجس

 ثؽّجٌٝ ثٌؾّشن .4999.04      
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 تقرير  تفصيلي  عن موقف  المشروعات  الجاري  تنفيذها تابع 

 30/2/2017حتي 

ِمضشؿ ثٌضغٍخ 

 ػٍٟ ثٌّؼٛلجس

فٛس ِٛلف 

 صٕف١زٞ

 ثٌّؼٛلجس
ٔغذز 

 ثٌضٕف١ز
 صجس٠خ ثٌذذء صجس٠خ ثٌٕٙٛ

 ِج صُ فشفٗ

 دجالٌف ؽ١ٕٗ

دجالٌف  ثالػضّجد

 ؽ١ٕٗ

ثعُ 

 ثٌّذسعز
 ثٌميجع

 

 49% 09/06/610. 61/16/610. 291..94 4620.994 

 1د 

ع١ّشر 

ِٛعٟ ط 

 دٕجس 1

 ثٌؼؾّٝ

 

 32% 06/19/610. 03/00/6102 ..0..06 6999.011 

ثٌٍٛثء 

ِقّذ 

 ٔؾ١خ

 

 99% 04/19/610. 09/00/6102 22..933 61.9.996 

فّضر دٓ 

ػذذ 

 ثٌّيٍخ

 

 69% 13/06/610. 12/16/610. 963.099 4999.109 

ىالةغ 

ثٌؼؾّٟ 

 ثالدضذثة١ز

 ثؽّجٌٝ ثٌؼؾّٝ 00.93.924 .4103.94     

 

 32% 14/00/610. 19/10/610. 921.499 6939.431 

ثٌقنجسر 

صؼ١ٍُ 

 ثعجعٟ

 ؼجِش٠زثٌ

 

 31% 09/01/610. 61/06/6102 419..326 9069.994 
ثٌغ١ذر ثَ 

 عٍّز

 2099.939 1 .69/2/610 69/9/6109 %0  صؾ١ٙض ثٌّٛلغ
ثدٓ ث١ٌٙغُ 

 ح

 ثؽّجٌٝ ثٌؼجِش٠ز 0.0.4.636 .90..490     
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 تقرير  تفصيلي  عن موقف  المشروعات  الجاري  تنفيذها تابع 

 30/2/2017حتي 

ِمضشؿ ثٌضغٍخ 
 ػٍٟ ثٌّؼٛلجس
فٛس ِٛلف 

 صٕف١زٞ
 ثٌّؼٛلجس

ٔغذز 
 ثٌضٕف١ز

 صجس٠خ ثٌذذء صجس٠خ ثٌٕٙٛ
 ِج صُ فشفٗ
 دجالٌف ؽ١ٕٗ

دجالٌف  ثالػضّجد
 ؽ١ٕٗ

ثعُ 
 سعزثٌّذ

 ثٌميجع

 

 09930.334 9242.3.0 .19/14/610 .66/00/610 %31 ال ٠ٛؽذ

ثٌّقش٠ز 
ث١ٌجدج١ٔز 
دذشػ  
 ثٌؼشح

دشػ 
 ثٌؼشح

 

 39% 66/01/610. 19/14/610. 9320..40 0243..124 

ثٌّذسعز 
ثٌّقش٠ز 
ث١ٌجدج١ٔز 

دذشػ  6
 ثٌؼشح

 

ـ صٛلف 
دغذخ ػذَ 

ثٔضٙجء 
ثٌضشثخ١ـ  
 فضٟ صجس٠خٗ
ـ ِؼٛلجس 

فٟ  صغذذش
ػذَ فذٚس 
ثٌضشثخ١ـ 
 فضٟ صجس٠خٗ

 

 9دٕؾش 3149.409 1 ــ ــ 1%

 

 93% 10/14/610. 14/19/6102 6942.9.4 3169.06. 
ٔؾغ 

 ثٌققفجق

 

ِؼٛلجس 
صغذذش فٟ 
ػذَ فذٚس 
ثٌضشثخ١ـ 
 فضٟ صجس٠خٗ

 4493.963 1 ــ ــ 1%
ٔؾغ 
 ِقذجؿ

 ثؽّجٌٝ دشػ ثٌؼشح 32419.3.6 61949.0.9     

 ثالؽّجٌٝ 0.04990.2 21024311     
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 30/2/2017حتى الفترة 1/7/2012من تقرير عن االنجازات والمشروعات المنتهية فى الفترة 

 

 ثٌميجع

 
 ثٌؼجةذ ِٓ ثٌّؾشٚع صجس٠خ ثٌٕٙٛ صجس٠خ ثٌذذء ٍفز دجألٌف ؽ١ٕٗثٌضى ثٌّٛلغ ثعُ ثٌّؾشٚع

 ثٌققز
 6ٚفذر ى١ذز 

 ثٌقق١ز

/ فٝ 6لش٠ز ى١ذز

 ثٌؼجِش٠ز عجْ

صُ ثالعٕجد دّؼشفز 

 ثٌٛصثسر

6103/6109 

09/00/6102 

صمذ٠ُ ثٌخذِز ثٌقق١ز 

 أل٘جٌٝ ثٌمش٠ز ٚصٛثدؼٙج

 ٚفذر ثٌؼشثق ثٌققز
لش٠ز ثٌؼشثق / فٝ 

 ثٌؼجِش٠ز عجْ
0./00/6102 

 ٚفذر ثألعذ ثٌققز
لش٠ز ثألعذ / فٝ 

 ثٌؼجِش٠ز عجْ
09/00/6102 

 ثٌققز
ٚفذر أدٛ 

 دغ١غز
 فٝ ثٌؼجِش٠ز

صُ ثالعٕجد دّؼشفز 

 ثٌّقجفظز
61/00/6102 
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 ثٌذ١جْ
 صىج١ٌف 

 و١ٍز

ل١ّز ِجصُ صٕف١زٖ 
فضٝ 

41/2//6102 

 ٚفذثس ِضؼجلذ ػ١ٍٙج
ثٌّٕقشف خالي ثٌفضشر ِٓ 

فضٝ  6102/./0
41/2/610. 

 ثٌٛفذثس ثٌّٕفزٖ

 ثٌضٕف١ز ثٌؼ١ٕٝ

ٚفذثس ؽجسٜ 
 صٕف١ز٘ج

 ِالفظجس

 ؽٍّز ؽذ٠ذ ثعضىّجي ؽٍّز رثصٝ لشٚك ؽٍّٗ ؽذ٠ذ ثعضىّجي

ث
ع
ص
 ي

ؽ
د
٠
 د

ؽ
ِ
ٌ
 ر

 -ػّجسٖ ثعىجْ ثٌٙجٔٛف١ً : 90

صُ صى١ٍف ثٌغ١ذ 
ثٌّٕٙذط سة١ظ ِؾٍظ 
ثٌٛصسثء ٌٍغ١ذ ثٌّقجفٌ 
دّخجىذز ٚص٠ش ثٌّج١ٌز 

ٛٔٝ ال٠ؾجد فً لجٔ
 العضىّجي ثألػّجي

ِؾّٛػز )أ( 
 391ثٌؼمجد 

 ٚفذر
 406 %9. 029 ــ 029 ـــ ــ ـــ 391 ـــ 391 09994 .6234

ـ
ـ
 ـ

4
0
6 

ِؾّٛػز )ح( 
 493ثٌؼمجد 

 ٚفذر
 493 %34       493 ـــ 493 9024 601.9

ـ
 ـ

4
9
3 

ِؾّٛػز )ػ( 
 421ثٌؼمجد 

 ٚفذر
 421 %99       421 ـــ 421 .0090 09.49

ـ
 ـ

4
2
1 

  -ِٕيمز دشػ ثٌؼشح )٘ٛثسٖ( إعىجْ ؽذجح ثٌؼمجد :

               09024 ِؾّٛػز )أ(

 ِقً ٔضثع لنجةٝ
               06.19 ِؾّٛػز )ح(

               06093 ِؾّٛػز )ػ(

 ؽشوز ثٌؼمجد : -أعش أٌٚٝ دجٌشػج٠ز

               949. ِؾّٛػز )أ(
ؽجسٜ إصثٌز ثٌضؼذ٠جس 

 ٛلغػٍٝ ثٌّ

                399. ِؾّٛػز)ح(

 ثإلؽّجٌٝ
066404 

 
312.4 

 
0663 

 
 

0663 
 

   
029 
 

 
029 
 

 
0192 
 

ـ
ـ
 ـ

0
1
9
2 
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 فى مجال ازالة التعديات على االراضى الزراعية

 30/2/2017حتى  1/7/2012من 
 

 

ثالدثسر 
 ثٌضسثػ١ز

 ِجٌُ ٠ضُ صٕف١زٖ ِجصُ ثصثٌضٗ فجالس ثٌضؼذٜ
ٔغذز ثٌّٕفز 

 ّجٌٌٝالؽ
 ػذد 

 ثٌّغجفز
 ػذد 

 ثٌّغجفز
 ػذد 

 ثٌّغجفز

 ف ه ط ف ه ط ف ه ط

 46 02 06 603 .00 . . .039 ثٌّؼّٛسر
0694 

 
09 03 93  

  39 04 61 999 .4 66 6 0.9 92 00 66 0123 خٛسؽ١ذ

  62 6 06 .92 6 6 2 43 69 3 09 910 ثٌؼجِش٠ز

   06 04 03 9 01 6 .9 4 66 09 010 دشػ ثٌؼشح

  09 61 ـــ 246 ـــ 02 ــ 43 02 06 ـــ 222 ثالفالؿ ثٌضسثػٝ
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فى 30/2/2017حتى  1/7/2012انجازات مديرية الشئون االجتماعيةمن 

 مجال المشروعات

 
 
 ثٌّؾشٚع ثٌقٝ 

 ثالػضّجد
دجالٌف 
 ؽ١ٕٗ

 ثٌّٕقشف دجالٌف ؽ١ٕز
ٔغذز 
 ثٌضٕف١ز

 ثٌّؼٛلجس

 ؽشق
ثفالي ٚصؾذ٠ذ 
 ٌّشوض ثٌؼجؽش
 ِٓ سِنجْ

أٌف  91
 ؽ١ٕٗ

صُ ثٌقشف ػٍٝ ِشفٍض١ٓ 
: 

ثٌّشفٍز ثألٌٚٝ : صُ 
أٌف  42.411فشف 

 ؽ١ٕٗ

ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز : صُ 
أٌف  11..04فشف 

 ؽ١ٕٗ

 

011 
% 

 

 

فٝ ثٔضظجس صف٠ٛل 
ثٌٛصثسر ٌّذ٠ش ثٌّذ٠ش٠ز 

ٌضٛل١غ ػمذ ثالعٕجد 
ٌٕمً ثٌّشوض ِٓ ؽّؼ١ز 

ثٌؼجؽش ِٓ سِنجْ 
إٌٝ ؽّؼ١ز ثٌؾجدجس 

 . ثٌّغٍّجس

 

 

 
 

 1/7/2117ربؼ٠ص اٌج١بْ :   ِع٠ؽ٠خ اٌهئْٛ االخزّبػ١خًِعؼ اٌج١بْ :  
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 30/2/2017حتى  1/7/2012من  انجازات مديرية الشئون االجتماعية

 مشاريع متناهيه الصغر

 ػذد ثٌّغضف١ذ٠ٓ ثٌّذٍغ         ثعُ ثٌؾّؼ١ز

 .. ( ثٌف ؽ1ٗ١ٕ.) ثؽشثلز – 0

 93 ( ثٌف ؽ91ٗ١ٕ) ١ِٕج ثٌذقً – 6

 9. ( ثٌف ؽ69ٗ١ٕ) ثال١ِٓ -4

 6. ( ثٌف ؽ32ٗ١ٕ) ثٌّضشثط - 3

 016 ( ثٌف ؽ9ٗ١ٕ.) دٕش دالدٜ – 9

 

 

 االجتماعيه الشئون مديرية انجازات

 (المساعدات فى) 2017/ 30/2حتى1/7/2012 من

 

 

 ؽ١ٕٗ دجالٌف ثٌّذٍغ ثٌّغضف١ذ٠ٓ ػذد ثٌذ١جْ ثالدثسر

 ِٕضضر

 ؽٙش٠ز ِغجػذثس

 (مّج١ٔز ِؼجؽجس)

02319 29429.24 

 99619936 04934 ؽشق

 49340322 99.4 غشح

 .319.294 9316 ٚعو

 61919609 3.96 ؽّشن

 22932009 03949 ػجِش٠ز

 3461.904 9926 ثٌؼؾّٝ

 1/7/2117ربؼ٠ص اٌج١بْ :   ِع٠ؽ٠خ اٌهئْٛ االخزّبػ١خًِعؼ اٌج١بْ :  
 

 1/7/2117ربؼ٠ص اٌج١بْ :   ٠ؽ٠خ اٌهئْٛ االخزّبػ١خِعًِعؼ اٌج١بْ :  
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 انجازات مديرية الشئون االجتماعية

 30/2/2017حتى  1/7/2012من 

 " جُُه   ببالنف انقًُت "                                                                              فٝ ثٌّغجػذثس ثالؽضّجػ١ز 

 ِٛلف ثٌضٕف١ز صجس٠خ ثٌٕٙٛ صجس٠خ ثٌذذء ِجصُ فشفٗ ثٌم١ّز ثٌضؼجلذ٠ز ثالػضّجد ثعُ ثٌّؾشٚع ثٌقٝ

 ٚعو
ثدثسر ٚعو ثالصس٠يٗ ثعضىّجي ِؾّؼجس دفجع 

 ثؽضّجػٟ
 )سفغ وفجءر دثس صٛؽ١ٗ ثٌفض١جس ثٌمجفــشثس (

0111 
ٌُ ٠ضُ صقذ٠ذ٘ج فضٟ صجس٠خٗ 
ٌؼذَ ثعٕجد ثٌّؾشٚع الٞ 

 ٙز ٌالؽشثف ػٍٟ ثالػّجيؽ
 

صُ ثدسثػ ثٚي ثػضّجد 
ٌٍّؾشٚع دخيز 

6109/6102 

 ٌُ ٠قذد دؼذ

 

 ـ ػٕذ ثدسثػ ثٌّؾشٚع ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ثٞ لشثسثس صش١ُِ
 6102ـ صُ ثعضخشثػ لشثس صش١ُِ ٌٍذثس فٟ ثوضٛدش 

ـ صُ ثٌضؼجلذ ِغ ِٕٙذط ثعضؾجسٞ ٌٍضؼجًِ ِغ ثٌّشوض ثٌزوٟ العضخشثػ صشخ١ـ 
 ٌؾٕز ثٌقفجً ػٍٟ ثٌضشثط ثٌضش١ُِ + ِٛثفمز

 ـ ؽجسٞ فج١ٌج ثػذثد ثٌٍّفجس ثٌّيٍٛدز دّؼشفز ثالعضؾجسٞ ٌضمذ٠ّٙج ٌٍّشوض ثٌزوٟ

 ثٌؾّشن

ثدثسر ثٌؾّشن ثٌّٕؾ١ٗ ثعضىّجي 
 ِشثوضثػذثدثالعشثٌّٕضؾز

 "ِشوض ثػذثد ثٌؼجؽشِٓ سِنجْ"
 

91 91 91 

 
 

6102/610. 
 
 

 
 

6102/610. 
 
 

 ذثس ثٌّيٍٛدز ٌٍّشوض .ـ  صُ ؽشثء وجًِ ثٌّجو١ٕجس ٚثٌّؼ
 ـ  سفل ِؾٍظ ثدثسر ؽّؼ١ز ثٌؼجؽش ِٓ سِنجْ ثالعضالَ
 ـ  صُ فقش ثٌّشثوض ٚأخض١ش ِشوض ؽّؼ١ز ثػضذثي ػذذثٌشف١ُ

ـ  صُ سفغ ِزوشر ٌٍغ١ذ ثٌّقجفٌ ٌٍّٛثفمز ػٍٟ ٔمً ثٌّؾشٚع ِٓ ؽّؼ١ز ثٌؼجؽش 
 ِٓ سِنجْ ثٌٟ ؽّؼ١ز ثػضذثي ػذذثٌشف١ُ .

 ثالعٕجد ِغ ثٌؾّؼ١ز عُ صغ١ٍّٙج ثٌّجو١ٕجس ٚثٌّؼذثس. ـ  ؽجسٞ فج١ٌج صٛل١غ ػمذ

ثٌؾّشن ٚ 
 ثٌؼؾّٝ

 ثدثسر ٚعو) ثٌّٕؾ١ٗ(
ثعضىّجي ِذجٔٝ ثٌخذِجس ثالؽضّجػ١ٗ ِمش 

 ثٌؼؾّٝ 62ٚ 60ثٌّذ٠ش٠ٗ ٚصش١ُِ ٚفذصٝ 
911  211 

  

ثٌف ٌؾشثء صؾ١ٙضثس ثٌّذ٠ش٠ٗ ىذمج ٌالفض١جؽجس ثٌّيٍٛدٗ  911صُ ثصجفٗ ِذٍغ 
 ٚصُ فشف 

ثٌف ٌؾٙجص صؼ١ّش ثٌغجفً ثٌؾّجٌٝ وذفؼٗ ِمذِٗ  9...ف صُ فش -
  62ٚثٌى١ٍٛ  60%( ِٓ فغجح صؼ١ّش ٚفذصٝ ثٌى١ٍٛ 69)

 ػذد وٙشدجء ِغذٛلٗ ثٌذفغ6ثٌف ؽ١ٕٗ ل١ّٗ صق٠ًٛ ػذد  09ٚصُ دفغ 

 ِٛلف ثٌضٕف١ز صجس٠خ ثٌٕٙٛ صجس٠خ ثٌذذء ِجصُ فشفٗ ثٌم١ّز ثٌضؼجلذ٠ز ثالػضّجد ثعُ ثٌّؾشٚع ثٌقٝ

 ثٌؾّشن
ثعضىّجي ِشثوض ثػذثد ثالعش ثٌّٕضؾٗ ِشوض 

 ثػذثد ؽّؼ١ٗ ثػضذثي ػذذ ثٌشف١ُ
 ) ثٌؾجدجس ثٌّغٍّجس ( دجٌّٕؾ١ز

  91 6102 - 610. 
6102 - 

610. 
سفغ وفجءر ٚصي٠ٛؤ ثٌّشوض دّج ٠ضٕجعخ ِغ ثٌّغضؾذثس ٚصذس٠خ ثٌفض١جس ػٍٝ 

 ثفذط ثٌّجو١ٕجس دّج ٠غجػذ ِٓ سفغ ِغضٛث٘ٓ ثٌّؼ١ؾ١ٗ

 غشح

 غشح ثعضىّجي ِذجٟٔ ِشثوض ثإلغجعزثدثسر 
 ) ِشوض إغجعز ثٌّىظ (

 
 

411 

 
4211 
 "صمش٠ذج"

ىذمج ٌٍّمج٠غز 
ثٌّج١ٌزثٌضمذ٠ش٠ز ثٌّشعٍز ِٓ 

 ١٘تز ثالد١ٕز ثٌضؼ١ّ١ٍز

 

صُ ثدسثػ ثٚي 
ثػضّجدٌٍّؾشٚع دخيز 

6104/6103 
 

دؼذ دذء ثٌؼًّ 
ؽٙشث  63دـ 

ىذمج ٌٍضؼجلذ 
ِغ ١٘تز 
ثالد١ٕز 
 ثٌضؼ١ّ١ٍز

 

  4/9/6102ضالَ ِٛثفمز ثٌمٛثس ثٌّغٍقز فٟ ـ  صُ ثع
ـ  صُ ِخجىذز ثٌٛصثسر الخز ثٌّٛثفمز ػٍٟ ثٌضؼذ٠الس ثٌالصِز فٟ ِغجفز ثٌّذٕٟ 

 ٚثالسصفجع ثٌّغّٛؿ دٗ ىذمج ٌّج ٚسد دّٛثفمز ثٌمٛثس ثٌّغٍقز 
ـ  صُ صؼذ٠ً ثٌشعِٛجس ثٌٕٙذع١ز دّؼشفز ١٘تز ثالد١ٕز دؼذ صٛثفً ثٌّغضؾجس 

 ِغ سة١ظ ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌالد١ٕز .ثٌٕٙذعٟ ٌٍٛصثسر 
ـ  ؽجسٞ فج١ٌج صؼذ٠ً ثٌضشخ١ـ ِٓ ثٌّشوض ثٌزوٟ ٌٍّذٕٟ ثٌّضِغ ثٔؾجةٗ ِٓ ِذٕٟ 

ثدٚثس ػ٠ٍٛز ثٌٟ ِذٕٟ ِىْٛ ِٓ ثسمٟ+دٚس ػٍٛٞ 4ِىْٛ ِٓ دٚس ثسمٟ + 
 فمو ىذمج ٌّج عّقش دٗ ١٘تز ػ١ٍّجس ثٌمٛثس ثٌّغٍقز ِٓ ثسصفجع .

 

 

 1/7/2117ربؼ٠ص اٌج١بْ :                                        ِع٠ؽ٠خ اٌهئْٛ االخزّبػ١خًِعؼ اٌج١بْ :  
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 30/2/2017حتى 1/7/2012ن االجتماعيه من انجازات المديريه الشئو

 (المساعدات االجتماعيهفى مجال) 

 

 لجْٔٛ ثٌيفً ِغجػذثس ثٌذفؼٗ ثٌٛثفذٖ ِؼجؽجس ؽٙش٠ٗ ثٌذ١جْ ثالدثسر

 النكبات
مصاريف 

 جنازة

 منحه دراسيه

 معاشات فرديه ػجِٗ
قانون 
 الطفل

 ِٕضضر 
 356 8905 633 47 0691 3.. 00.6 02319 ػذد فجالس

 576939 4844779 459599 35099 4480399 264262 909911 29429.24 ِذجٌغ

 ؽشق
 449 463 04934 ػذد فجالس

ثفقجة١ٗ 
ع٠ٕٛز ؽجٍِٗ 

ثالدثسثس 
 ثٌغذؼز

530 7894 670 

 494939 4573599 499599 696142 041291 99619936 ِذجٌغ

 ٚعو
 577 5840 598 ..6 646 9316 ػذد فجالس

 99459 384939 39999 649266 013411 .319.294 ِذجٌغ

 غشح
 668 5984 546 401 430 99.4 ػذد فجالس

 495699 346459 39499 6.9263 040921 49340322 ِذجٌغ

 ثٌؾّشن
 475 4775 468 .03 639 3.96 ػذد فجالس

 76939 763899 79999 063310 019911 61919609 ِذجٌغ

 ثٌؼجِش٠ٗ
 838 7863 574 .1. 699 03949 ػذد فجالس

 493979 4588399 09399 216999 000991 22932009 ِذجٌغ

ثٌؾّشن ٚدشػ 
 ثٌؼشح

 676 7896 440 469 300 9926 ػذد فجالس

 
 1/7/2117ربؼ٠ص اٌج١بْ :                                        ِع٠ؽ٠خ اٌهئْٛ االخزّبػ١خًِعؼ اٌج١بْ :   
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 30/2/2017الى  1/7/2012التقرير الفترى من 

 االدارة العامة للشباب داخل الخطة

 
 

                        
                        

 ِٛػع اٌزٕف١ػ ِىبْ اٌزٕف١ػ االظاؼح اٌّهؽٚع
ػعظ 

اٌّكزف١ع
ٓ٠ 

 ا١ٌّؿا١ٔخ

 إًٌّؽف اٌّؼزّع ِالزظبد
 اٌّزجمٝ

 

 4ة 1ة 4ة 1ة 4ة 1ة

  -- -- 1111 511 1111 511 121 8/12/2116 َ.قّٛزخ اٌهجبة ِهؽٚع ِؼؽٌ اٌفْٕٛ اٌزهى١ٍ١خ ٚأٔع٠خ اٌّؽأح

  -- -- 711 511 711 511 61 29/12/2116 َ.االٔفٛنٝ اٌهجبة ٔعٚح ِٚكبثمخ ظ١ٕ٠خ
 رُ اٌزأخ١ً اٌزأخ١ً ٌٍفزؽح اٌثبٌثخ رُ اٌهجبة ِهؽٚع اٌطعِخ اٌؼبِخ

 ِؽاوؿ اٌهجبة اٌهجبة ِزبثؼخ فؽٚع اٌهجبة
1/7 -

31/12/2116 
 751 -- 751 -- -- --  

 نجبة ِهؽٚع اٌطعِخ اٌؼبِخ
ِكىٓ 
 اِجؽٚؾٚ

9/2/2117 115 511 2511 511 2511 -- --  

 نجبة ِؼكىؽ ا١ٌَٛ اٌٛازع
اٌىهبفخ 
 اٌجسؽ٠خ

11/2/2117 98 511 1311 511 1311 -- --  

  17 511 983 511 1111 511 111 27/3/2117 َ.قّٛزخ نجبة االززفبي ثؼ١ع األَ

 ِؽاوؿ اٌهجبة اٌهجبة ِزبثؼخ فؽٚع اٌهجبة
1/1 

31/3/2117 
 751 -- 751 -- -- --  

  -- -- 1111 511 1111 511 251 15/4/2117 َ. قّٛزخ نجبة ٠َٛ رؽف١ٙٝ ٌػٜٚ االزز١بخبد اٌطبيخ

 651.81 -- 3148.21 311 3811 311 27 28/4/2117 ثٛؼقؼ١ع نجبة ّع٠ٕخ ثٛؼقؼ١عؼزٍخ ٌ
ِؤخً ِٓ 
 اٌفزؽح اٌثبٌثخ

  212 -- 2448 611 2651 611 211 23/5/2117 َ.اٌك١ٛف نجبة زفً ضزبَ األٔهطخ
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 30/2/2017حتى  1/7/2012فى مجال المشروعات التى تم تنفيذها من 

 

 اقُ اٌّهؽٚع اٌسٝ
 اٌدٙخ إٌّفػح

 االػزّبظ
 ثبألٌف خ١ٕخ

 إًٌّؽف ثبألٌف خ١ٕٗ
ٔكجخ 
 اٌزٕف١ػ

 اٌّؼٛلبد

 خٙبؾ ٚ ِع٠ٕخ ثؽج اٌؼؽة
رؽ١ُِ يبٌخ اٌجعؼَٚ ثبٌّجٕٝ 

االظاؼٜ ٌّؽوؿ نجبة ثؽج اٌؼؽة 
 اٌدع٠ع

جبة ِع٠ؽ٠خ اٌه
 ٚاٌؽ٠بَخ

 ـــــ 111% 229.326.45 211

 اٌؼبِؽ٠خ
ا١ٌٙىً اٌطؽقبٔٝ ٌعٚؼ األؼَٝ 

 ٌٕبظٜ ُٔٙخ اٌؼبِؽ٠خ
 ـــــــ 111% 516.229.25 511

 
 
 
 

  

 

 

 
 

 1/7/0217يخ البوان :مصدر البوان :  مديرية الشباب والرياضة                          تار
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 إنجازات مديرية التموين

 31/12/2012إلى  1/7/2012ادة خالل الفترة من إنجازات ادارة اعداد الق عن

 943دٚسر ٚٚسؽز ػًّ صذس٠ذ١ز ٚصؾش٠ذ١ز دئؽّجٌٝ ػذد ِغضف١ذ٠ٓ  04** صُ ػًّ ػذد         

 

 

 

 

 

 

 
1/7/2017مصدر البيان : مديرية التموين       تاريخ البيان : 

 ثٌٕغخ ثٌّذٍغ .41/2/610فضٝ  6102/./0ثٌفضشر ِٓ  ثٌذ١جْ

 %99 39469 ىجدؼجس (4أؽٙضر وّذ١ٛصش ٚ ) (9صُ ؽشثء ػذد ) آالس ِٚؼذثس

 ػذد ٚ أدٚثس
( ىفج٠ز 6( خضْ فذ٠ذ٠ز ٚػذد )6صُ ؽشثء ػذد )

 فش٠ك
9.01 99% 
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 30/2/2017حتى  1/7/2012الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة االستثمارية عن الفترة من

 ثٌم١ّز دجالٌف ػ

 ثالػضّجد ثعُ ثٌّؾشٚع
ثٌم١ّز 
 ثٌضؼجلذ٠ز

 صجس٠خ ثٌٕٙٛ صجس٠خ ثٌذذء ِجصُ فشفز
ٔغذز 
 ثٌضٕف١ز

 ِؼٛلجس ثٌضٕف١ز

               ِمجس ثٌّذ٠ش٠جس

   %011ه 14/40/.610 10/10/.610 611 611 611 ِذجٔٝ غ١ش عى١ٕز

 %011ه 6102/06/40 6102/01/10 99919 21 21 صؾ١ٙضثس
  

ثعضىّجي ٚثٔؾجء ِشثوض 
 ثٌضذس٠خ

      
  

   %011ه 6102/14/40 6102/01/10 99911 011 011 صؾ١ٙضثس

 صُ ػًّ ثالؽشثءثس ثٌالصِز ٚصّش ثٌّؼج٠ٕز ِٓ لذً 1   1 1 611 ِذجٔٝ غ١ش عى١ٕز

 ثٌف ؽ١ٕز ١٘221تز ثالد١ٕز ٚصُ ػًّ ِمج٠غز دّذٍغ          

 ِضؾجٚصر ثٌّذٍغ ثٌّؼضّذ فٝ ثٌخيز ٚػ١ٍز صُ ِخجىذز ثٌؾٙجس         

 ثٌّؼ١ٕز دذ٠ٛثْ ثٌٛصثسر ٌضذػ١ُ ثٌّذٍغ ِٓ ؽٙز ٚصُ ثخيجس         

 ز ٌؼًّ ِمج٠غز خجفز ٌضش١ُِ ثالؽضثء ثٌّضغجليز١٘تز ثالد١ٕ         

 ِٓ ثٌّذٕٝ ٚثٌٝ ثالْ ٌُ ٠ضُ ثٌشد ِٓ ثٜ ؽٙز              
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 انجازات المعينين

 حسب نوع القطاع على مستوى المحافظة

 30/2/2017حتى  1/7/2012خالل الفترة من 

 

 الحى
 القطاع الخاص القطاع العام القطاع الحكومى

 أ ذ أ ذ أ ذ

 2867 7586 46 161 15 28 المنتزة

 2871 6663 51 158 28 29 شرق

 1947 4215 45 212 15 17 وسط

 1261 3169 7 125 1 21 غرب

 631 1432 17 61 - 5 الجمرك

 1174 2911 24 79 1 3 العجمى

 779 2183 5 36 22 21 العامرية

 372 1481 - 2 63 51 برج العرب

 11911 29428 195 833 145 175 االجمالى
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 فى مجال التسجيل :  

 انُىع
 انحبنت انعًهُت

 انجًهت
 يشخغم يسخجد يخعطم

 11344 13914 26341 67 ذكر

 43133 31 13128 15 أَثً

 43321 43631 36392 28 جًهت

 

 عيينات :التفى مجال   

 انجًهت انحبنت انعًهُت انُىع

 يشخغم يسخجد يخعطم

 42414 5794 12717 44 ذكر

 9361 15 6766 13 أَثً

 84336 4216 46133 43 جًهت

 انُسبت انًئىَت إعداد انًعٍُُُ يُهى فرص انعًم

3464 693 43% 
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 -أواًل: بالنسبة ألعمال التسجيل :  

 

 

 

   

 -ثانيًا : بالنسبة ألعمال التعيين )المصريين واإلجانب ( :  

 ثٌضغؾ١ً
 فشؿ ثٌؼًّ

 انخعُُُبث

 ؽٍّز إٔجط روٛس ؽٍّز إٔجط روٛس

999 639 0033 219 992 469 0463 

 ثٌّغؾ١ٍٓ ِٓ ثٌذقجسر ثٌّقش٠ٓ

 ثالؽّجٌٝ ِجو١ٕز فجٌْٛ عيـ

4.0 0.. 662 ..3 

 ثٌّؼ١ٕ١ٓ ِٓ ثٌذقجسر ثالؽجٔخ ثٌّؼ١ٕ١ٓ ِٓ ثٌذقجسر ثٌّقش٠ٓ

 ثؽّجٌٝ ِجو١ٕز فجٌْٛ عيـ ثؽّجٌٝ ِجو١ٕز فجٌْٛ عيـ

0361 096 0190 6.14 02.6 36 4099 9629 
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  30/2/2017الى  1/1/2017رة  من فى مجال خدمة المواطنين عن الفت      

 كالتالى

 يخبقً يب حى بحثه عدد انشكبوي

4964 8931 3184 

 

 

 اإلجنازات  اخلاصة يف جمال التدريب املهين واملراكس التدريبية التابعة للمديرية                        

 

      

      

      

 

 

 

 ثٌؼمٛد ثٌّقشسر

 ثعضّجسر صؤ١ِٓ
ىٍذجس ثٌىؾف 

 ثٌيذٟ ثٌٛثسدر

دفجصش ثٌضؤ١ِٓ 

 ثٌققٟ ثٌّؼضّذر

 ثٌؾىجٜٚ ثٌٛثسدر

 اٌعضٛي

 إٌٝ اٌطعِخ

اٌطؽٚج ِٓ 

 اٌطعِخ
 ِبرُ ثسثٗ اٌؼعظ

346 346 664 629 69 0 - 
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         -التعاقدات الجديدة :              

 ثعُ ثٌذٌٚز َ
 ػذد ثٌضؼجلذثس

 ثإلؽّجٌٝ
 إٔجط ذكىر

 0126 .0 4114 ثٌغؼٛد٠ز 0

 69 - 86 ث١ٌٛٔجْ 6

 0190 .0 4131 ثإلؽّجٌٝ

 

 

 

 

 ثٌضشثخ١ـ ثٌّّٕٛفز ثٌيٍذجس ثٌّمذِز

 ؽٍّز ىٍذجس ِمذِز ِشفً
 ؽٍّز صؾذ٠ذ ٚي ِشرأ

 صؾذ٠ذ أٚي ِشر صؾذ٠ذ أٚي ِشر صؾذ٠ذ أٚي ِشر

61 32 92 031 .2 092 043 49. 940 

 

 

 يجًىعت اندول

 انخراخُض انًًُىحت جًهت انطهببث انًقديت

 يقدو يرحم
اول 

 يرة
 حجدَد

اول 

 يرة
اول  جًهت حجدَد

 يرة
 حجدَد

اول 

 يرة
 حجدَد

 12 32 41 892 31 14 3 883 93 اجًبنً اندول انعربُت

 - - - - 1 - - - 1 اندول االفرَفُت

 4 - 4 43 3 1 8 6 4 اندول االسُىَت

 15 14 1 59 46 9 5 51 41 الدول واالوربية

 3 3 - 44 42 8 - 6 42 االيرَكخٍُ واسخرانُب

 1 4 3 41 46 8 8 2 43 انجُسُبث االخري

 34 49 44 394 491 42 49 313 412 االجًبنً
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 فى مجال الشكاوى والندوات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيما يتعلق بالندوات و الشكاوى :   

 ثٌٕذٚثس ثٌؾىجٜٚ

 ثٌٕذٚثس ثٌذجلٝ ِج صُ دقغٗ ثٌؾٍّز ثٌّمذَ ثٌّشفً

- - - - - 9 

 

 ثٌذ١جْ

دٚسٞصفض١ؼ  دــــذْٚ  

          

       

 ػّجي

ثٌقّالس 

 ثٌضفض١ؾ١ز
 ثٌّقجمش

 ثإلؽّجٌٟ سخـ ػًّ ِٕؾآس ػذد ػّجي ِٕؾآس

 3611 992 4633 4931 293 6644 01120 9642 ثٌّقمك

 ثٌٕذٚثس ثٌؾىــــــــجٜٚ

قغِٗج صُ د ثٌؾٍّز ثٌّمذَ ثٌّشفً  ثٌذجلٝ 

93. 0413 0990 0306 349 6. 

 ثٌّقجمش ثٌقّالس ثٌضفض١ؾ١ز صفض١ؼ دٚسٜ ثٌذ١جْ

 يُشآث عدد نُهً َهبري

 58 67 67 - 66 ثٌّقمك
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 يتعلق بنتيجة التفتيش علي المنشأتفيما 

 

 

 فيما يتعلق بنتيجة اعادة التفتيش علي المنشات 

 

 

 

 

 ثٌٕؾجه

 ثٌقّالس صفض١ؼ دٚسٞ

 91ِٕؾجس ثلً ِٓ 

 ػجًِ

 91ِٕؾجس ثوغش ِٓ 

 ػجًِ
 ؽٍّز ٔٛػ١ز ػجد٠ز

 613 29 042 910 3.91 ثٌّقمك

 انُشبط

 حفخُش دورٌ

 يسخىفٍ

 انًحبضر

 يههت
يُشبث اقم يٍ 

عبيم 41  

يُشبث اكثر يٍ 

عبيم 41  
 رخض ايٍ طُبعٍ

 1222 392 4114 196 8433 8333 انًحقق

 ِغضٛفٟ ثٌٕؾجه

 ثٌّقجمش

 ِخٍز
فجالس ثٌغٍك 

 ثالدثسٞ
 سخـ عالِز

 6441 .669 6269 4199 930 ثٌّقمك
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 : فيما يتعلق بالشكاوى والندوات   

 

 

 

فيما يتعلق بانجازات الوحدة الطبية التابعة الدارة السالمة والصحة 

نية:هالم  
 

 

 فيما يتعلق بلجان التراخيص والقياسات واالمراض المهنية 

 

 انُشبط
 عدد انشكبوٌ

 انُدواث

 يحضر يسخىفٍ ححج انبحث وارد يرحم

 ثٌّقمك
4824 4943 4864 444 4168 3 

 انُشبط

 انخؤهُم انًهٍُ نجبٌ خًبسُت انخحكُى انطبٍ

 عدد انحبالث عدد انجهسبث
عدد 

 انجهسبث
 عدد انحبالث

عدد 

 انجهسبث

عدد 

 انحبالث

 3683 411 491 24 4869 12 انًحقق

 انُشبط

 أعًبل انخراخُض

 قُبسبث

حضىر 

نجُت ساليت 

 ببنًُشبث

ايراع 

عدد  يهُُت

 انًُشبث
 عددة

عدد 

 انهجبٌ
 عدد انحبالث

يُح 

 انرخض

 46 31 393 813 884 468 343 انًحقق
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 الشكاوى الجماعية:ـ

 انبُبٌ

 انشكبوي انجًبعُت
ي

خر
 ا

ص
ظب

خخ
/ا
ع

 

ُت
حق

 ا
ع/

 

رة
ه
قب

ان
 

ً
بق

 ب

رد
وا

 

م
ح

ير
 

هت
جً

 

ث
ح

/ب
ث

 

ث
ح

نب
 ا
حى

 

ش
خُ

حف
 

ظ
حف

 

 46 - 4 3 4 2 44 4 41 98 81 18 االجًبنً

 

 

 

 

 

 ِذٍغ صجس٠خ ؽ١ه

4.6..22. 0././6102 9911 

4.6.391 2/9/6102 44211 

.0691196 6/00/6102 019661 

.06910.. 03/00/6102 09111 

423.0.00111041 06/4/610. 09.091 

423.0.00111691 04/9/610. 040111 

423.0.00111431 69/9/610. 032111 
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 عدد انًخدربٍُ انجهت

 83 ِشوض ثٌضذس٠خ ثإلدثسٞ دجٌٛصثسر

 11 صذس٠خ ثٌّقجفظز

ثٌؾٙجص ثٌّشوضٞ ٌٍضٕظ١ُ ٚثإلدثسر 

 عىٕذس٠زدجإل
11 

 5 ِذ٠ش٠ز ثٌضٕظ١ُ ٚثالدثسر

 43 د٠ٛثْ ثٌّذ٠ش٠ز
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 انجازات الهيئة العامة لنقل الركاب

 فى مجال  تطوير وتحسين منظومة النقل  ما تم تنفيذه

 ترام ( –) أتوبيس 

 ةالتطور فى انشطة الهيئ

 ثٌٕؾجه
 صُ صٕف١زِٖج 

6102/610. 

 332 ػذد ثالصٛد١غجس/١ِٕٝ دجؿ

 414 صٛد١غجسػذد خيٛه ثال

 13 حشغُم حراو انريم ِؼذي

 94 حشغُم حراو انًدَُت ِؼذي

 488.111.111 ػذد ثٌشوجح

 441.111.111 د ثٌشوجحثث٠ش

 

  ( ِشوذز 49.س ثعيٛي ثٌغ١جسثس ).. ِٚغضٙذف أْ ٠قذـ ػذد ِشوذج 6103/6109( ِشوذز دٕٙج٠ز ػجَ 334( ِشوذز دؼذ أْ وجْ )299) 6109/6102صُ صي٠ٛش ثعيٛي ثٌغ١جسثس ١ٌقذـ فٝ ٔٙج٠ز ػجَ  •

 .6102/610خالي ػجَ 

 ( خيًج019( خيًج .. ِٚغضٙذف أْ صقً ػذد ثٌخيٛه إٌٝ )91( خيًج دذاًل ِٓ )99صُ ثمجفز خيٛه ؽذ٠ذر ٌخذِز ِٕجىك ِٚغجسثس ؽذ٠ذر ٌضقذـ ) •

 ( ليجس ١ِٛ٠ًج34ِقيز وٙشدجء ِقيفٝ وجًِ ِٚغضٙذف صؾغ١ً ) ( ليجس ٔض١ؾز إػجدر صؤ41ً١٘( ليجس فضٝ )03ص٠جدر ِؼذالس صؾغ١ً ليجسثس صشثَ ثٌشًِ ِٓ ) •

 ( ليجس دؼذ سفغ وفجءصٙج ف١ظ أْ أػّجس٘ج أوغش ِٓ خّغْٛ ػجًِج ِٚغضٙذف دؼذ صٛس٠ذ ثٌميجسثس ثٌؾذ٠ذر ثٌّضؼجلذ ػ١ٍٙج أْ ٠قً ػذد ليجسثس91( ليجس إٌٝ )49ص٠جدر ِؼذالس صؾغ١ً ليجسثس صشثَ ثٌّذ٠ٕز ِٓ ) •

 ( ليجسًث29) صشثَ ثٌّذ٠ٕز إٌٝ
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 2012/2017معدل تحقيق المستهدف من االيرادات خالل الفترة 

 ِؼعي رسم١ك اٌّكزٙعف اٌفؽق اٌفؼٍٝ اٌّكزٙعف اٌكٕخ اٌّب١ٌخ

2116/2117 113111111 151222692 37222692 133% 

 

  .6102/610ػذد ثٌشوجح ٚثال٠شثدثس خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

 

 

 

 

 

 . ثٌمذ٠ُ  جلز ثألعيٛي% ِٓ ى91( أصٛد١ظ دئؽّجٌٟ 4.9ػذد )دئؽّجٌٝ  .610فضٝ ِج٠ٛ 6109( ِشفٍز سفغ وفجءر ثالصٛد١غجس خالي ثٌفضشر ِٓ ثدش٠ً 69صُ صٕف١ز ػذد )

 

 

 

 ثٌؼذد ثٌذ١جْ

 ) سثوخ ( 069.93399 ثٌشوجح

 ) ؽ١ٕٗ ( 091666296.69 ثال٠شثدثس

 .06 ثالصٛد١غجس ثٌضٝ صُ سفغ وفجءصٙج
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 اتوبيسات جديدة تدعيم اسطول الهيئة ب
 ِٕٙج ( أصٛد١ظ6.9ٌخذِز ػذد )ثدخٛي ( أصٛد١ظ ِٛد٠الس ِخضٍفز ٚ صُ صٛس٠ذ 699ٚصُ ثٌضؼجلذ ػٍٝ صٛس٠ذ ػذد )

  ػجدٜ ( أصٛد١ظ فٌٛفٛ خذِز ؽجلز061ػذد )صُ صٛس٠ذ 

  ِى١ـف( أصٛد١ظ فٌٛفٛ خذِز ؽجلز 91ػذد )صُ صٛس٠ذ  

  ( أصٛد١ظ ثعىج١ٔج خذِز ؽجلز 09ػذد )صُ صٛس٠ذ 

 ( أصٛد١ظ دذٚس٠ٓ 3صُ صٛس٠ذ ػذد )فٌٛفٛ ع١جف١ز ٌّؾجسوز ث١ٌٙتز فٝ صٕؾ١و ثٌغ١جفز 

 ( ١ِذٜ دجؿ ِجْ وغضٛس 21صُ صٛس٠ذ ػذد )( ١ِٕٝ دجؿ91( ِى١ف ِٓ ِؾّٛي ثٌؼمذ ثٌذجٌغ )6ُِٕٙ ػذد ). 
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 رامـــالت

 صشثَ ثٌشًِ
 ثٌىفجءر ثٌف١ٕز ٚصقغ١ٓ ثٌّظٙش ٌضشثَ ثٌشًِسلغ  -0

 ( صشثَ ٠جدجٟٔ دّٕيمز صشثَ ثٌشًِ دٕغذز 36صُ سفغ وفجءر ٚ صقغ١ٓ ِظٙش ٌؼذد )99. % 

 

 

 

 

 

 

 ِؾشٚػجس صشثَ ثٌشًِ -6

دلجٌخيٛه خجفلز ٚللش ثٌلزسٚر دضىٍفلز       صُ صي٠ٛش ٚسفغ ثٌىفجءر ثٌف١ٕز ٌّقيز وٙشدجء ِقيفٝ وجًِ ٚثٌّغز٠ز ٌؾذىز صشثَ ثٌشِلً ٌض٠لجدر ػلذد ٚفلذثس ثٌضلشثَ ثٌؼجٍِلز       •

 ليجس١ِٛ٠ًج.0إٌٝ 03ليجس ١ِٛ٠ًج دذاًل ِٓ ثٌضؾغ١ً ثٌغجدك  49إٌٝ  ١ٍِ41ْٛ ؽ١ٕز ٚثٌضٝ ثِىٓ ِٓ دؼذ صشو١ذٙج ص٠جدر ػذد ثٌميجسثس ِٓ  00ثؽّج١ٌز 

 ق١ٍز ألٚي ِشر فٝ خيٛه صشثَ ثٌشًِ ٌضم١ًٍ فضشثس ثٌضمجىش صُ صٕف١ز ِؾشٚع دٚسثْ عجْ ثعض١فجٔٛ ِٚؾشٚع دٚسثْ ثٌمجةذ إدشث١ُ٘ ِّج أِىٓ دخٛي ٚفذثس صشثَ ِف •

 صُ إػجدر صؾذ٠ذ ثٌّضٌمجٔجس ػٍٝ ىٛي خو صشثَ ثٌشًِ •

( ِقً ػٍٝ فشَ صشثَ ثٌشِلً ٚصلُ صقش٠لش ػملٛد ؽذ٠لذر ِّلج ثعلفش ػلٓ ص٠لجدر ِج١ٌلز ٌٍؼملٛد            41إصثٌز ثٌضؼذ٠جس ػٍٝ فشَ ثٌغىز ٚثٌّقيجس صُ ثالخالء ثالدثسٜ ٌؼذد ) •

 الي عالعز عٕٛثس صمش٠ذًج ) ١ٍِْٛ ؽ١ٕز (ثٌؾذ٠ذر خ

 ِؾجسوز ث١ٌٙتز فٝ صٕؾ١و ثٌغ١جفز -6

   صُ إػجدر دٕجء ٚفذثس صشثَ ِضٙجٌىٗ ٚصق٠ٍٛٙج إٌٝ ٚفذثس صشثَ ع١جف١ز 
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 ترام المدينة
 

 سلغ ثٌىفجءر ثٌف١ٕز ٚصقغ١ٓ ثٌّظٙش ٌضشثَ ثٌّذ٠ٕز -0

  ثالعيٛي% ِٓ 39ثٌّذ٠ٕز دٕغذز ( ليجس دّٕيمز صشثَ 94صُ سفغ وفجءر ٚ صقغ١ٓ ِظٙش ٌؼذد ) •

 . لذً ٚدؼذ سفغ ثٌىفجءر

 

 

 

 

 
 

 

 ِؾشٚػجس صشثَ ثٌّذ٠ٕز -6

 صؾذ٠ذ ثٌّضٌمجٔجس ثٌّضٙجٌىز ػٍٝ ىٛي خيٛه صشثَ ثٌّذ٠ٕز ِّج ٠غش فشوز ثٌّشٚس •

 ؽجٍِز ثٌمنذجْ ٚثٌفٍٕىجس }ِضٌمجْ ثٌىٙشدجء دؾجسع ثألِجْ ِٚضٌمجْ ثٌؾالء ِٚضٌمجْ وٛدشٜ ثٌمذجسٜ{

 ١ٍِْٛ ؽ١ًٕٙج 9ش ِقيز وٙشدجء ِقشَ ده ٚثٌّٙج١ًِ دضىٍفز ِج١ٌز صُ صي٠ٛ •

 ّذ٠ٕز صُ صؾذ٠ذ ثٌفٛثدس ثٌىٙشدجة١ز دؾجسع ثفالىْٛ دجٌؾجىذٝ ٚؽجسع ؽالي ثٌذعٛلٝ ٚرٌه ٌضٛف١ً  ٌىٙشدجء ِٓ ِقيز وٙشدجء ثٌؾجىذٝ إٌٝ صشثَ ثٌ •

 . ز صشثَ ثٌّذ٠ٕزٚ٘ٝ صذجد١ٌز ٌّقيز وٙشدجء ِقشَ ده  ٚ٘جِز ؽذًث إلٔضظجَ  صؾغ١ً ِٕيم

 

 ِؾجسوز ث١ٌٙتز فٝ صٕؾ١و ثٌغ١جفز -6

 ( 4,  6,  0صُ إػجدر دٕجء ٚفذثس صشثَ ِضٙجٌىٗ ػّش٘ج أوغش ِٓ خّغْٛ ػجًِج ٚصق٠ٍٛٙج إٌٝ ٚفذثس صشثَ ع١جف١ز  ) صشثَ وجف١ز  •
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     صؼ١ُّ ِٕظِٛز ثٌضضذغ ٌألعيٛي ٚثٌغ١يشر ث١ٌ٢ز

 ٌٍضضذغ ٚثٌغ١يشر ِٚشثلذز ثٌّشوذجس ١ٙGPSض ثٌّشوذجس دجؽٙضر غشفز صقىُ ِٚشثلذز ٚصضذغ ٚصؾصُ ٔؾ١ٙض 

 

 

 

 ثٌّشفٍز ثألٌٚٝ

 بئعح ػٍٝ اٌؽاوتاظاؼٖ ِٚزبثؼخ اقطٛي ا١ٌٙئٗ ٚاٌّىْٛ ِٓ ٚزعاد رؽاَ ٚق١بؼاد ارٛث١ف ٚ ١ِٕٝ ثبو ٚاالقزغالي االِثً ٌزهغ١ً ٘ػٖ اٌٛزعاد ثّب ٠ؼٛظ ثبٌف 

 . ١٘ٚئٗ إٌمً اٌؼبَ  

 ٗاٌٛزعاد ٌسظ١ب ثّب ٠ّىٓ ِزطػ اٌمؽاؼ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌّهبوً اٌزٝ لع رٕهأ ثبٌطؽق ِجبنؽٖ . اٌمعؼح ػٍٝ ِزبثؼ 

 ِٗازكبـ اٌؼبًِ ثبٌّؽالجخ ٚاٌّزبثؼخ اٌفؼبٌخ ٚاٌزٝ رمًٍ ِٓ اضطبئٗ ٚرسكٓ ِٓ اظائٗ ٚرؿ٠ع ِٓ اٌزؿا . 

 اٌسًٛي ػٍٝ رمبؼ٠ؽ فٛؼ٠خ ِطجٛػخ ف١ّب ٠طى اٌّطبٌفبد ٚاٜ ث١بٔبد اضؽٜ ِطٍٛثخ . 

 ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز

 رٛف١ؽ اٌّؼٍِٛبد اٌفٛؼ٠خ ٌإلظاؼح ثّب ٠ّىٕٙب ِٓ ارطبغ اٌمؽاؼ ثكؽػخ رزٕبقت ِغ اٌّٛالف اٌّطزٍفخ . 

 ُٔمً ِٙبؼح اقزطعاَ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌسع٠ثخ ٌٍؼب١ٍِٓ ثغؽفخ اٌزسى . 

 ثٌّشفٍز ثٌغجٌغز

 ا .ػطبء اٌجعائً اٌّطزٍفخ فٝ زبالد اٌطٛاؼرى٠ٛٓ لبػعح ِؼٍِٛبد وبٍِخ ِّب ٠ّىٓ ا١ٌٙئخ ِٓ إظاؼح زؽوخ االقطٛي ٚا 

 ٌّٕبٚؼاد ٚقؽػخ ٔمً اٌؽوبةِزبثؼخ رٕف١ػ ضطط زبالد اٌطٛاؼٜء اٌّطزٍفخ أٚ رٕف١ػ اٌططط اٌطبيخ ثئظاؼح االؾِبد ثّب ٠ّىٓ ِٓ رغ١١ؽ ِكبؼاد اٌك١بؼاد ٚاٌم١بَ ثب . 

       بد اٌّؽٚؼ٠ؤخ ٚوؤػٌه اِؤبوٓ رىؤعـ اٌؽوؤبة ثّكؤبؼاد ا١ٌٙئؤخ اٌّطزٍفؤخ ِّؤب ٠ّىؤٓ ا١ٌٙئؤخ ِؤٓ رسع٠ؤع اٌّكؤبؼاد اٌجع٠ٍؤخ                اٌمعؼح ػٍٝ اٌزطط١ط ٚاٌزٕجؤؤ اٌّكؤزمجٍٝ ٌزسع٠ؤع وثبفؤبد اٌّؤؽٚؼ ٚاالػبلؤ

 . ٚاٌدع٠عح ٌطعِخ اٌؽاوت ٚاٌكؽػخ فٝ ٔمٍٗ ِٓ ِىبْ إٌٝ آضؽ
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 لمحطة ترام الرمل تطوير وإعادة التراث المعمارى التاريخى

 المرحلة االولى

ٚدؼذ  ْ ِقيز صشثَ ثٌشًِ وؤعش صجس٠خٝ عىٕذسٜ دجسص ٚٔظشًث ٌّج آٌش إ١ٌٗ ِٓ فجٌز إٔؾجة١ز ِٚؼّجس٠ز ِضشد٠ز ٔض١ؾز ثٌؼٛثًِ ثٌّٕجخ١ز ٚثٌض١ِٕزٔظشًث ٌٍم١ّز ثٌضجس٠خ١ز ١ٌّذث

 . ثعضٕفجد ثٌّغضيجع ِٓ أػّجي ثٌق١جٔز ػذش ثٌغٕٛثس ثٌغجدمز ٚفشفًج ػٍٝ ف١جر ثٌؾّٙٛس ِٓ ثٌضؼشك ٌقذٚط أٜ ػٛثلخ فؾجة١ز ِٓ ثٌّظٍز

صِز دّظٍز ِقيز ثٌشًِ ٚرٌه ش ث١ٌٙتز دّخجىذز ؽٙجص ِؾشٚػجس ثٌخذِز ثٌٛى١ٕز  ؽشوز ثٌٕقش ٌٍخذِجس ٚثٌق١جٔز ثٌضجدغ ٌٍمٛثس ثٌّغٍقز ٌٍم١جَ دجألػّجي ثٌّيٍٛدز ثٌاللجِ

قيز ثٌشًِ ٚػذَ صغ١١ش ٠ٛ٘ضٙج ٚسؽٛػٙج ألفٍٙج صقش إؽشثف أفذ أوذش ثٌّىجصخ ثالعضؾجس٠ز ثٌّضخققز دجالعىٕذس٠ز ٚ٘ٛ ثالعضجر ثٌذوضٛس / فالؿ ٘ش٠ذٜ ٌضش١ُِ ِظٍز ِ

 . وؤعش صجس٠خٝ ٌإلعىٕذس٠ز

 . دؾىً فنجسٜ ِٚغ ِشثػجر إػجدر ثٌؾىً ثٌّؼّجسٜ ٌٍّظٍز ألفٍٙٛإٔؾجء ٔفظ ػذد ثٌّقالس ثٌّٛؽٛدر فج١ًٌجٚصٛف١ش ٔفظ أِجوٓ د١غ ثٌؾشثةذٚ

 

فى ستينيات القرن العشرين هكذا كانت محطة الرمل
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 التطويرأثناء مراحل 
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 بعد التطوير                                                                                                                  ملقبل تطوير محطة الر             
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العامة للتأمين الصحىالهيئة   

30/2/2017حتى  1/7/2012مجال التأمن الصحى من فى                       
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الهيئة العامة للتأمين الصحىجازات ناتابع   

30/2/2017وحتى  1/7/2012من فى مجال اعمال التطوير  

 
 



(75) 
 

 

 المشروعات الجارى تنفيذها

 

)تاون جاس(30/2/2017حتى 1/7/2012)تركيبات +تشغيل الغاز للعمالء من  

 ثٌّٕيمز ثٌقٝ

صُ ػذد ثٌؼّالء 

صؾغ١ٍُٙ دجٌغجص 

 ثٌيذ١ؼٝ

ػذد ثٌؼّالء صُ 

ُٙ ػٓ ىش٠ك صؾغ١ٍ

 ثدثسر خذِز ثٌؼّالء

  0069 ِٕيمز أسك ثٌفنجٌٝ ِٕضضر ثٚي

  003 ِٕيمز فٕذٚق ثٌذػُ ِٕٚؾ١ز ٔجفش دؾٛثس ؽشوز دغىٛ ِقش

  390. ِٕيمز ثٌفٍىٝ ٚػذذ ثٌٛ٘جح

  919 ِٕيمز ثٌغ١ٛف ثٌضجدؼز ٌقٝ ثٌّٕضضٖ أٚي

 6911 9669 ثالؽّجٌٝ

  4419 ٚف ِٚغجوٓ ىٍؼش ِقيفٝ دجٌّٕذسرِٕيمز ثٌؼقجفشر لذٍٝ ٚأدٛخش ِٕضضر عجْ

  3.1 ثٌّٕذسر لذٍٝ

  4.31 ِٕيمز ثٌؼّجسٚر

  4931 ِٕيمز ِغجوٓ ثٌقش١ِٓ ِٚغجوٓ ثألٚلجف

 4911 92.9 ثالؽّجٌٝ

  6342 ِٕيمز صػشدجٔز ٚثٌظج٘ش٠ز دقشٜ ؽشق

  92 أدشثػ ع١ِٛذ ِٚغجوٓ ثٌؾشىز

  269 ِٕيمز ؽجسع ثٌٕقش ٚػضدز فؾجصٜ

  6.9 ز ثٌقنشر ثٌؾذ٠ذرِٕيم

  914 ِٕيمز ثٌّيجس خٍف ؽشوز ِيجدغ ِقشَ ثٌقٕجػ١ز ٚإعضىّجي ِٕيمز ثٌقنشر ثٌؾذ٠ذر

  491 ِٕيمز ؽجٔٛصٝ لذٍٝ ثٌّقّٛد٠ز

  0209 ِٕيمز ؽجٔٛصٝ ٚثٌذىجصٛؽٝ لذٍٝ ثٌّقّٛد٠ز

  9224 ِٕيمز وٛدشٜ ثٌٕجِٛط ِٚغجّ٘ز ثٌذق١شر لذٍٝ ثٌّقّٛد٠ز

  6919 ٌمٍؼز لذٍٝ ثٌّقّٛد٠زِٕيمز ػضدز ث

  3123 ِٕيمز ثٌؼٛث٠ذ لذٍٝ ثٌّقّٛد٠ز

  2444 ِٕيمز ػضدز عى١ٕز ثٌؾذ٠ذر ٚثٌمذ٠ّز

  431 ِٕيمز ثٌظج٘ش٠ز لذٍٝ ثٌغىز ثٌقذ٠ذ

  994 ِٕيمز دجوٛط لذٍٝ ثٌغىٗ ثٌقذ٠ذ ٚؽجسع ثٌٙالي ثألفّش

  4111 دجوٛط لذٍٝ ع١ٍُ إعىٕذس

  329 ٚوٛدشٜ ثدٛ عشفٗ فضٝ ؽجسع ثٌّقّٛد٠ز دقشٜ ؽجسع ثٌضشػز ثٌّشدِٚز

  9.4 ِٕيمز ثٌغ١ٛف ثٌضجدؼز ٌقٝ ؽشق

  431 ِٕيمز ثإلعىجْ ثٌقٕجػٝ دؾٛثس لغُ ؽشىز سًِ عجٔٝ

  91 ِٕيمز ؽشوز ثٌٕؾج

  46.2 ِٕيمز أدٛع١ٍّجْ ٚؽجسع ػّش

  091 ِٕيمز أدٛع١ٍّجْ ِٓ ؽجسع ثٌؼؾش٠ٓ

  1. ثٌّقّٛد٠ز ِٕيمز فؾش ثٌٕٛثص١ز دقشٜ

 49.9 44299 ثالؽّجٌٝ

 ٚعو
  439 ِٕيمز ثٌقنشر ثٌمذ١ٍز

  4.6 ِٕيمز ثٌقنشر ثٌؾذ٠ذر ثٌضجدؼز ٌقٝ ٚعو

 0469 .0. ثالؽّجٌٝ
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 (اعمال االحالل والتجديد ورفع الكفاءة) 2017 /30/2 حتى 1/7/2012 ى منشركةالصرف  الصح انجازات

 ثٌّؾشٚع ثٌقٝ

ثالػضّجد ٌٍؼجَ 
ثٌّجٌٝ 

610./6102 
 دجالٌف ؽ١ٕٗ

 ثٌضىٍفز ثٌفؼ١ٍز
) ِج صُ فشفٗ خالي ثٌؼجَ 

 (6102/.610ثٌّجٌٝ 
 دجالٌف ؽ١ٕٗ 

 ٔغذز ثٌضٕف١ز
خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

610./6102 
 ِالفظجس

 ثٌّٕضضر

خٍف ِذسعز صذس٠خ ثٌىالح دغ١ذٜ دؾش لذٍٝ  990ي ٚصؾذ٠ذ ؽجسع ثفال
 )ِٕضضر ثٚي(

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 0019 0019

صذػ١ُ ثٌفٛثفً ٌذؼل ثٌفشػجس دخو ثالٔقذثس ِؾّغ ع١ذٜ دؾش ليش 
 -ُِ فٝ ثٌؾضء ثٌّققٛس ِٓ ؽجسع ػذجدٜ ٚفضٝ ؽجسع خ١ًٍ فّجدر 0911

 ىش٠ك ثٌىٛس١ٔؼ ِٕضضر ثٚي
 ثٌٕٙٛصُ  0111 0390 0390

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 933 933 ثفالي ٚصؾذ٠ذ ثٌٙذٛه دؾجسع دٛس عؼ١ذ دجدٝ ل١ش

 -ثػجدر صج١ً٘ ِقيز ىٛعْٛ ِضثسع ٚصذػ١ّٙج دخو ثٌيشد)ثٌّشفٍز ثالٌٚٝ 
 صٕف١ز ػذث٠ز + فشػز ثٌّقخ( 

 .6109/610ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ  0111 39 39

 .6109/610ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ  0111 660 660 ِٕضضر عجٔٝ ( -ٛ ل١ش صذػ١ُ ؽجسع ثفّذ ػشثدٝ دذ١جسر )ثد 

ثفالي ٚصؾذ٠ذ ٚصذػ١ُ ؽجسع ِذثسط ثٌمذط ٚى١ذز دؼضدز ثٌؼّشٚثٜ ثٌقغشٜ 
 )ِٕضضر ثٚي(

 .6109/610ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ  0111 0143 0143

ؽجسع ِقّذ فش٠ذ ِٕضضر  ثٌٝ 41ِٓ ؽجسع  22ثفالي ٚصؾذ٠ذ ؽضء ِٓ ؽجسع 
 ثٚي 

 .6109/610ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ  0111 060 060

ثفالي ٚصؾذ٠ذ ؽذىز ثٌقشف ثٌققٝ دّٕيمز ثٌغ١ٛف ؽّجػز ٚسدو ثٌّؾّغ 
دؾجسع ِقّٛد فؾجصٜ ػٍٝ ٔفك ثٌّٕيمز ثٌؾشل١ز ِٕيمز ثٌّٕضضر ثٚي )ثٌؾضء 

 ثٌغجٔٝ( 
 .6109/610ثٌّجٌٝ ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ  0111 9 9

ثفالي ٚصؾذ٠ذ ؽذىز ثٌقشف ثٌققٝ دّٕيمز ثٌغ١ٛف ؽّجػز ٚسدو 
ثٌّؾّغ دؾجسع ٚثدٜ ثٌٍّٛن ػٍٝ ٔفك ثٌّٕيمز ثٌؾشل١ز ِٕيمز ثٌّٕضضر 

 ثٚي )ثٌؾضء ثالٚي(
 ؽجسٜ ثؽشثءثس ِج لذً ثٌيشؿ 0111 9 9
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 30/2/2017 حتى 1/7/2012 انجازات شركة الصرف الصحى منتابع 

 (الكفاءة اعمال االحالل والتجديد ورفع) 

 ّؾشٚعثٌ ثٌقٝ
ثالػضّجد ٌٍؼجَ ثٌّجٌٝ 

 دجالٌف ؽ١ٕٗ 6102/.610

 ثٌضىٍفز ثٌفؼ١ٍز
) ِج صُ فشفٗ خالي ثٌؼجَ 

 (6102/.610ثٌّجٌٝ 
 دجالٌف ؽ١ٕٗ 

 ٔغذز ثٌضٕف١ز
خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

610./6102 
 ِالفظجس

 ؽشق

 ثٌٕٙٛصُ  0111 .9 .9 ثفالي ٚصؾذ٠ذ ثٌذٕيٍْٛ ثٌخجؿ دخيٝ ىشد ؽٕج٠ٛصٝ ٚصذػ١ّٙج دخو ىشد دذ٠ً

ثفالي ٚصؾذ٠ذ دؼل ثٌفشػجس مّٓ ِؾشٚع صقغ١ٓ ثٌقشف ثٌققٝ دّٕيمز فؾش ثٌٕٛثص١ز )ؽجسع 
 د١ِٛٝ ثٌمقذٝ ٚؽجسع خّجس٠ٚٗ ٚؽجسع فؾش ثٌٕٛثص١ز فضٝ ؽجسع ِقيفٝ وجًِ ( ؽشق

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 0494 0494

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 391 391 ١ٌٛ٠ٛ  62ِقخ ثٌيٛثسا ثِجَ  

ٌّقجسف ثٌؼ١ِّٛز ٚثٌضٝ صؼًّ  وّقذجس ِقيجس ثٌّؼجٌؾز ٌٍقشف ثٌققٝ ) ثٌمٕجر سفغ وفجءر ٚ صي١ٙش ث
 ثٌّذيٕز ٚ ِقشف دث٠ش ثٌّيجس دجٌضٕم١ز ثٌؾشل١ز ..( العض١ؼجح ثالِيجس ٚلش ثٌٕٛثس

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 4100 4100

 ٚفضٝ ِيذك ثٌٕفك ٌفقً ؽٛثسع 6ٚثٔؾجء فشػز ثٌشدو ِٓ ؽجسع  6ثفالي ٚصؾذ٠ذ ثٌفشػجس دؾجسع 
 دؼضدز ػذذ ثٌّٕؼُ س٠جك  6,0

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 .23 .23

 61إفالي ٚ صؾذ٠ذ خو ثٌقشف دؼضدز دذٜٚ ٚ أسك ِقّذ إعّجػ١ً ٚ ؽجسع ثٌىشثِز فضٝ ثٌٕفك دؾجسع 
 دّٕيمز ؽشق

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 0144 0144

 0111 394 394 ثفالي فشػز دؾجسع فؾش ثٌٕٛثص١ز ٚ صمجىؼٗ ِغ ؽجسع ثٌي١جس ِغؼٛد 
عضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ع١ضُ ث

 .6109/610ثٌّجٌٝ 

ثفالي ٚصؾذ٠ذ ٚصقغ١ٓ ثٌقشف دّٕيمز ثٌظج٘ش٠ز ٌٍؾٛثسع ثٌفشػ١ز ٌؾجسع ػغّجْ ِقشَ ٚػذذ ثٌّٕؼُ 
 ِٕيمز ؽشق

039. 039. 0111 
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ 

 .6109/610ثٌّجٌٝ 

 0111 6331 6331 ثفالي ٚصؾذ٠ذ ِؾّغ ؽجسع ِٕؾ١ز ثٌض٘شثء دّٕيمز ثٌّقشٚعز
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ 

 .6109/610ثٌّجٌٝ 

ثفالي ٚصؾذ٠ذ  ٚصذػ١ُ  ؽذىز ثٌقشف ثٌققٝ دؾجسع ثٌؼض٠ض ثٌذذ٠غ ٚدؼل صفشػجصٗ ٚسفغ وفجءر ِقيز 
 سفغ فؾش ثٌٕٛثص١ز دؼضدز ثٌمٍؼز 

0.92 0.92 0111 
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ 

 .6109/610ثٌّجٌٝ 
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 30/2/2017حتى  1/7/2012 من الصحى الصرف شركة انجازاتتابع 

 (ورفع الكفاءة اعماال احالل والتجديد)

 ثٌّؾشٚع ثٌقٝ

ثالػضّجد ٌٍؼجَ 
ثٌّجٌٝ 

610./6102 
 دجالٌف ؽ١ٕٗ

 ثٌضىٍفز ثٌفؼ١ٍز
) ِج صُ فشفٗ خالي ثٌؼجَ 

 (6102/.610ثٌّجٌٝ 
 دجالٌف ؽ١ٕٗ 

 ٔغذز ثٌضٕف١ز
خالي ثٌؼجَ 

ثٌّجٌٝ 
610./6102 

 ِالفظجس

 ٚعو

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 .64 .64 ِغؾذ ؽجدش ( ِقشَ ده  -ػجسف ثٌؾجؽٝ ِقشصٜ  -ثٌذقشر  -إفالي ٚ صؾذ٠ذ خيٛه ثٌقشف ثٌققٝ دؾٛثسع ) ديالْ 

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 029 029 ثفالي ٚصؾذ٠ذ ؽجسع ػذذثهلل ػٍٝ فغٓ ثِجَ ِذٕٝ ثٌؼ١جدثس ثٌخجسؽ١ز دّغضؾفٝ ثٌشِذ 

ي ٚصؾذ٠ذ ؽذىز ثٌقشف ثٌققٝ دؾجسع ؽ١ذ٠ج ِٓ ِيذك ؽجسع ِّف١ظ فضٝ ِيذك ِؾّغ ؽجسع دٛس عؼ١ذ ٚثٌفشػجس ِغ ثفال
 سدو ؽجسع ػذذ ثٌّٕؼُ عٕذ )ع١ّٕج ثد٠ْٛ ( ػٍٝ ِيذك ثٌؼذث٠ز ثٌؾذ٠ذر دّٕيمز وجِخ ؽ١ضثس

0144 0144 0111 
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

6109/610. 

 0111 0309 0309 ع ِغؾذ ثٌقنشٜ ٚ ؽجسع ػّش دٓ ثٌخيجح إفالي ٚ صؾذ٠ذ ؽجس
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

6109/610. 

 0111 . . ثفالي ٚصؾذد لٕجر ثٌغ٠ٛظ ثٌذيب ٚصفشػجصٗ فضٝ ىش٠ك ثٌّقّٛد٠ز ِجسث د١ّذثْ ثٌغش٠جٔٝ 
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

6109/610. 

 0111 342 342 خو ىشد ( -ؽٕج٠ؼ  -د١ظ دؾذىز فشف فقٝ )د١جسر ثفالي ٚصؾذ٠ذ ٚصذػ١ُ ؽجسع ثٔٛ
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

6109/610. 

 0111 492 492 ثفالي ٚصؾذ٠ذ ثٌقشف دٛسػ عىز فذ٠ذ ثٌقنشر ٚ سديٙج ػٍٝ ثٌّؾجسٜ ثٌؼ١ِّٛز
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

6109/610. 

 0111 292 292 ذىز ثٌقشف ثٌققٝ دؾجسع فشٔغج دذءث ِٓ ٔفك ثٌّٕيمز ثٌٛعيٝ ٚ فضٝ ِؾّغ لقش سأط ثٌض١ٓ إفالي ٚ صؾذ٠ذ ٚ صذػ١ُ ؽ ثٌؾّشن
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

6109/610. 

 غشح

سفغ وفجءر ٚ صي١ٙش ؽذىز ثٌقشف ثٌققٝ ٚ ثٌّقجسف ثٌؼ١ِّٛز دثخً وشدْٚ ثٌّقجفظز ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز ٚرٌه ىذمج 
} سفغ وفجءر ٚ صي١ٙش ثٌّقجسف ثٌؼ١ِّٛز ٚثٌضٝ صؼًّ  وّقذجس ) ِخشػ ثٌضٕم١ز  ٠6102/06/06خ ٌٍذشٚصٛوٛي دضجس

 ثٌغشد١ز({
 صُ ثٌٕٙٛ 0111 39.9 39.9

ٚ خو ثٔقذثس ٚ ؽضء ِٓ خو ىشد ِقيز ثعىجْ غشح ثٌٕٛدجس٠ز ٚ خو ثٌؾٕج٠ؼ  93صشف١ً ثٌّشثفك ٌضفجدٜ ثعجعجس وٛدشٜ 
 غشح-سع ثٌّىٟ ػٍٝ صشػز ثٌٕٛدجس٠ز سدو ثٌؾٕج٠ؼ دؾج -دؾجسع ثالّٔجىٝ 

0600 0600 0111 
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

6109/610. 

(  ) ثػجدر سدو ؽٛثسع W-4ٚ ثٌّشدٛه ػٍٝ ِيذك ثٌّٕيمز ثٌغشد١ز ) 609ثفالي ٚصؾذ٠ذ ٚصذػ١ُ ٌؾضء ِٓ ِؾّغ ؽجسع 
 (3دّٕيمز ٔؾغ ثٌؼشح ػٍٝ ؽجسع  2,9,.,9

4290 4290 0111 
جٌٗ خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ ع١ضُ ثعضىّ

6109/610. 
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 30/2/2017حتى  1/7/2012من  الصحى شركة الصرف انجازاتتابع 

 (الكفاءة ورفع ديدوالتج حاللاال اعمال)

 ثٌّؾشٚع ثٌقٝ

ثالػضّجد ٌٍؼجَ 
ثٌّجٌٝ 

610./6102 
 دجالٌف ؽ١ٕٗ

 ثٌضىٍفز ثٌفؼ١ٍز
) ِج صُ فشفٗ خالي 

ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 
610./6102) 

 دجالٌف ؽ١ٕٗ 

 غذز ثٌضٕف١زٔ
خالي ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

610./6102 
 ِالفظجس

 ثٌؼؾّٝ

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 909 909 إفالي ٚصؾذ٠ذ دؼل ثػّجي ِقيز سفغ ثسك ث١ٌٙؼ 

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 0993 0993 ثفالي ٚصؾذ٠ذ خو ثالٔقذثس ثٌشة١غٝ ثٌخجؿ دّقيز سفغ ثٌؼٛثِٝ ِٕيمز ثٌؼؾّٝ

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 .. .. ز ِغجوٓ ىٍؼش ِقيفٝسفغ وفجءر ٚ صي١ٙش فشػجس ٚ ِيجدك دّٕيم

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 6919 6919 خفل ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ٌّٕيمز ثدٛ صالس

 0111 0.61 0.61 ِيشٚؿ -ثٔؾجء خو ىشد ىٛثسا ٌذ١جسثس ِٕيمز ؽ١ٕٙز ديش٠ك ثعىٕذس٠ز 
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ 

 .6109/610ثٌّجٌٝ 

 0111 02 02 ّقؾش دقشٜ )صث٠ٚز ػذذ ثٌمجدس(ثفالي ٚصؾذ٠ذ ؽذىجس ثسك ثٌ ثٌؼجِش٠ز
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ 

 .6109/610ثٌّجٌٝ 

ثٌيٛثسا  
دؾ١ّغ 
ثٔقجء 
 ثٌّذ٠ٕز

( ع١جسر ِؾٙضر ؽفو ٌّٛثؽٙز 0( ع١جسر ِؾٙضر ِذِؼ فغ١شٚػذد )4صٛس٠ذ ػذد) 
 9َ4( ع١جسر ِؾٙضر وغـ 0ثٌغ١ٛي ٚػذد)

 صُ ثٌضٛس٠ذ 0111 04109 04109

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 02926 02926 قيجس ثٌشفغ ٌذؼل ِٕجىك ثٌؾشوز سفغ وفجءر ِ

 صُ ثٌٕٙٛ 0111 4343 4343 سفغ وفجءر ِقيجس ثٌّؼجٌؾز ٌذؼل ِٕجىك ثٌؾشوز

ثفالي ٚصؾذ٠ذ ٚصذػ١ُ ثٌؾذىجس دؾٛثسع ِضفشلز دؾ١ّغ ثٔقجء أٔقجء ثٌّذ٠ٕز  
(6109/6103-6102/6109-610./6102) 

0931 0931 0111 
خالي ثٌؼجَ  ع١ضُ ثعضىّجٌٗ

 .6109/610ثٌّجٌٝ 

ثفالي ٚصؾذ٠ذ ٚ صذػ١ُ ٘ذٛىجس ؽذىز ثالٔقذثس ٚخيٛه ثٌيشد دؾ١ّغ ثٔقجء أٔقجء  
 (6102/.610-6102/6109-6109/6103ثٌّذ٠ٕز )

3944 3944 0111 
ع١ضُ ثعضىّجٌٗ خالي ثٌؼجَ 

 .6109/610ثٌّجٌٝ 

 

 1/7/0217مصدر البوان : ذركة الصرف الصحى                                                 تاريخ البوان :

 



(81) 
 

 

 

 شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء انجازات

30/2/2017حتى  1/7/2012من   

 ثٌذ١ــــــجْ
 ثٌى١ّـز

 ) ِمج٠غجس + صٛعؼجس (

 6264 ػذد ثٌّؾضشو١ٓ ) أٌف ِؾضشن (

 0233 ثٌقًّ ثأللقٝ ٌٍؾذىز ) َ.ٚ.ط (

 9 ػذد ٌٛفجس ثٌضٛص٠غ ثٌشة١غ١ز ) ػذد (

 090.999 ثٌىجدالس ثألسم١ز ؽٙذ ِضٛعو ) وُ (

 ــ ثٌىجدالس ثٌٙٛثة١ز ؽٙذ ِضٛعو ) وُ (

 .91..9 دالس ثألسم١ز ؽٙذ ِٕخفل ) وُ (ثٌىج

 914..02 ثٌىجدالس ثٌٙٛثة١ز ثٌّيٛسر ؽٙذ ِٕخفل ) وُ (

 فؾشثس ِقٛالس ) ػذد (
 ) أوؾجن / ِذجٟٔ ( 

036 

 991..00 لذسر ِقٛالس ) َ.ف.أ (
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 االسكندرية لتوزيع الكهرباءانجازات  شركة 

 رهابيان بعدد اللمبات الليد التى قامت الشركة بتوفي

 30/2/2017حتى  1/7/2012خالل الفترة من 

 

 ثٌقٝ

 ػذد ثٌٍّذجس ثٌّغٍّز

ٚثس9  ثٌغّٓ 
ٚثس2  

6.E 
 ثٌغّٓ

ٚثس2  

03E 
 ثٌغّٓ

ٚثس3  

E6. 
 ثٌغّٓ

ٚثس 3  

E03 
 ثٌغّٓ

 42311 0311 030691 9291 0049.1 4941 46911. 66911 604191 .946 ثٌّٕضضر

 69191 0191 369.9 0.09 99319 6939 094942 2139 041131 4690 ؽشق

 99311 4311 26911 6911 034931 3921 494042 009.4 629911 2.39 ٚعو

 1 1 1 1 1 1 1 1 911 61 ثٌؾّشن

 1 1 9111 611 1 1 9211 411 012111 6291 غشح

 09211 211 01069 319 299.9 66.9 024029 9199 042291 .430 ثٌؼجِش٠ز

 1 1 1 1 2191 601 6.2911 9291 064331 4192 ثٌؼؾّٝ

دشػ 
 ثٌؼشح

231 69211 3.91 096111 641 22.1 1 1 1 1 

 029391 2391 620.91 013.1 360991 03991 0900131 99.61 0119331 69042 ثالؽّجٌٝ
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 انجازات شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء 

 بيان بعدد اللمبات الليد التى قامت الشركة بتوفيرها 

 30/2/2017حتى  1/7/2012خالل الفترة من 

 

 ثٌقٝ

 ػذد ثٌٍّذجس ثٌّذجػٗ

ٚثس9  ثٌغّٓ 
ٚثس2  

6.E 
 ثٌغّٓ

ٚثس2  

03E 
 ثٌغّٓ

ٚثس3  

E6. 
 ثٌغّٓ

ٚثس 3  

E03 
 ثٌغّٓ

 43192 0400 049669 9929 019131 4.21 39246. 64410 69611 241 ثٌّٕضضر

 49993 04.9 39411 0946 26.1. 6241 6392.6 0... 3111 011 ؽشق

 99393 6043 1291. 6962 049244 ..32 491429 06099 41.21 29. ٚعو

 23.3 639 04169 960 1 1 04093 306 91 6 ثٌؾّشن

 4416 .06 391 09 1 1 49292 0619 1 1 غشح

 09333 993 40911 0621 9.993 0992 6062.6 2232 60131 962 ثٌؼجِش٠ز

 041 9 000069 339 019. 639 491902 01924 69611 41. ثٌؼؾّٝ

دشػ 
 ثٌؼشح

299 62611 3.92 096096 641 22.1 1 1 1 1 

 3..091 9.99 4036.9 069.0 496406 04969 6096096 2.692 042391 4306 ثالؽّجٌٝ
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 انجازات شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء

 30/2/2017حتى  1/7/2012خالل الفترة 

 ما تم تركيبه من لمبات موفره باالضاءة العامة

ّٛلغثٌ ثٌقٝ  ِج صُ صشو١ذٗ ٔٛع ثٌٍّذز 
ثٌمذسر ثٌّٛفشر )١ِؾج 

 ٚثس(

ٚأدٛل١ش ثٌّٕضضر ٚس٠ف ٚثٌّٕذسر دؾش ٚع١ذٜ ٚعجٔٝ ثٌّٕضضرأٚي فٝ ثٌّٕضضر  
ٚثس 011  0496 1.619 

ٚثس 091  9.9 1.639 

 ؽشق
 ٚثٌيش٠ك ثدٛفش٠ذ ٚؽ١ٍّز ِشٚسثدجٌؾالء ػذذثٌق١ّذػذجدٜ فضٝ وٛدشٜغضجٍٔٝ ِٓ

أد١ظ ِٕيمز ٚ ؽش٠ف ث١ُ٘شٚؽجسع ثد ثٌضسثػٝ  
ٚثس 011  6009 1.40. 

ٚثس 091  0919 1.396 

وجًِ ثٌّؾ١شِقيفٝ ػ فضٝ ثٌذٌضج ػ صمجىغ ِٓ ٚثس ١ٌ011ذ    .91 1.111132.93 

ثٌذٌضج ػ فضٝ سثغخ ػ  صمجىغ ِٓ ٚعو ٚثس ١ٌ011ذ    613. 1.111164.999 

ٚثس ١ٌ011ذ  ثٌض١ٓ سأط لقش فضٝ ٚثٌؾٙذثء ثٌذ٠ٓ فالؿ ػ صمجىغ ِٓ ثٌؾّشن  926 1.111131263 

ثٌضجس٠خ وٛدشٜ ػؾشثغذقضٝ صمجه ِٓ ثٌمذجسٜ عفش غشح  

ٚثس 011  049 1.194996 

ٚثس 091  491 1.49602 

ٚثس ١ٌ011ذ   691 1.111109209 

 ثٌؼؾّٝ
ٚثس 011 فشع ثٌذخ١ٍز  0.9 1.914409 

ٚثس 091 فشع ثٌؼؾّٝ ٚثٌغجفً  411 1.4192 

ِٚشغُ فشع ثٌؼجِش٠ز ثٌؼجِش٠ز  
ٚثس 011  9.9 1.49213 

ٚثس 091  0114 0.149192 

دشػ 
 ثٌؼشح

 فشع دشػ ثٌؼشح
خالي ٘زٖ ثٌفضشر صُ ثالٔضٙجء ِٓ دشٔجِؼ 

ثٌضشؽ١ذ ٚٔمَٛ دضغ١١ش ثٌٍّذجس فٝ 
 ثٌق١جٔٗ
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 انجازات شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء

 30/2/2017حتى  1/7/2012خالل الفترة 

 الشمسية فى مجال تنفيذ المحطات

 ثعُ ثٌّقيز ِٚٛلؼٙج َ
 ثٌمذسر

 ) ن.ٚثس (
 ِج صُ صٕف١زٖ

 ثٌٛفش ثٌغٕٜٛ ثٌّضٛلغ

 ثٌيجلز ثٌفؼ١ٍز
 ) ن.ٚ.ط (

 ثٌٛفش فٝ ثٌٛلٛد
 ) ىٓ (

 CO6ثٌٛفش فٝ إٔذؼجعجس 
 ) ىٓ (

 09.66 9.90 69309.69 صُ ثٌشدو 4..0 ِذٕٝ ثٌى١ٍز دجٌؾجىذٝ 0

 06.99 .3.0 61149.91 دوصُ ثٌش 06.6 ِذٕٝ ثٌى١ٍز دّقشَ ده 6

 60.12 2.94 46991 صُ ثٌشدو 61 ؽٙجص ؽتْٛ ثٌذ١تز 4

 042.99 33.30 604969 صُ ثٌشدو 041 و١ٍز ثٌضسثػز 3

 62.99 0..9 9..30994 صُ ثٌشدو 69.9 غ١و ثٌؼٕخ -ِذٕٝ ثٌضؤ١ً٘ ثٌّٕٙٝ  9

 96..9 ...40 096.96.91 صُ ثٌشدو 94 غ١و ثٌؼٕخ -ِٛي صؾجسٜ  2

 019.90 49.94 0.1961 ؽجسٜ ثٌضٕف١ز 013 ً و١ٕؼ ِش٠ٛهِٛص١ .

 9.62 0..0 9606.91 ؽجسٜ ثٌضٕف١ز 9 ف١ال دى١ٕؼ ِش٠ٛه 9

 9.36 4..6 04031 ؽجسٜ ثٌضٕف١ز 9 ف١ال دذشػ ثٌؼشح 9

 0..4. 64.90 0039.9.11 ؽجسٜ ثٌضٕف١ز 1. ؽشوز ثٌّٙذٜ 01

 29.33 66.60 012.26.91 ؽجسٜ ثٌضٕف١ز 29 ِقجفيز ثإلعىٕذس٠ز 00

 96.29 19..0 96069 ؽجسٜ ثٌضٕف١ز 91 د٠ٛثْ ػجَ ثٌؾشوز -ؽشوز ث١ٌّجٖ  06

 01.94 4.36 02369 ؽجسٜ ثٌضٕف١ز 01 ٔجدٜ -ؽشوز ث١ٌّجٖ  04

 01.94 4.36 02369 ؽجسٜ ثٌضٕف١ز 01 ثٌؼؾّٝ -ف١ال ػذذ ثٌغالَ ثٌغخجٜٚ  03

 01.94 4.36 02369 ؽجسٜ ثٌضٕف١ز 01 ؽشوز أوغ١ْٛ ِٛد١ً 09

 224.42 609.64 9..0143 - 241 ثإلؽّـجٌـــــــــٟ
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 انجازات شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء

 بيان بعدد اللمبات الليد التى قامت الشركة بتوفيرها

 30/2/2017حتى  1/7/2012خالل الفترة من 

 ثٌقــــٝ
 إؽّجٌٝ ػذد ثٌٍّذجس ثٌّذجػز

 ػذد ثٌٍّذجس
 ثٌضىٍفز

 ٚثس 3 ٚثس 2 ٚثس 9 ( ) دجألٌـف ؽ١ٕٗ

 0194.094 439.0 2991 6.120 241 ثٌّٕضـضر

 304.192 04906 4400 01310 011 ؽـــشق

 296.999 66219 3921 029.2 29. ٚعـــو

 24..46 0093 1.. 306 6 ثٌؾّــشن

 36.319 0494 039 0619 1 غــــشح

 499.4.2 06499 391 00619 41. ثٌؼـجِش٠ـز

 449.69 00106 0993 9246 962 ثٌؼؾّــٝ

 099.126 9230 1 3992 299 دـشػ ثٌؼــشح

 4032.144 016922 094.1 91.93 4306 ثإلؽــّــجٌـــٝ
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 انجازات شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء

 بيان بعدد اللمبات الليد التى قامت الشركة بتوفيرها

 30/2/2017حتى  1/7/2012خالل الفترة من 

 ثٌضىٍفز ) دجألٌـف ؽ١ٕٗ ( جٌٝ ػذد ثٌٍّذجسإؽّ ثٌقــــٝ

 0194.094 439.0 ثٌّٕضـضر

 304.192 04906 ؽـــشق

 296.999 66219 ٚعـــو

 24..46 0093 ثٌؾّــشن

 36.319 0494 غــــشح

 499.4.2 06499 ثٌؼـجِش٠ـز

 449.69 00106 ثٌؼؾّــٝ

 099.126 9230 دـشػ ثٌؼــشح

 4032.144 016922 ثإلؽــّــجٌـــٝ
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2012/2017انجاز شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء لعام   

 توسع وجديد

 ثٌقــــٝ
 ِج صُ إٔؾجصٖ 

 ِٓ أىٛثي وجدالس ثٌؾٙذ ثٌّضٛعو ٚثٌّٕخفل ٚثٌٙٛثةٝ
 ) وـُ (

 ثٌضىٍفز
 ) دجألٌف ؽ١ٕٗ (

 31.996 ثٌّٕضـضر

49029 

 .42.90 ؽـــشق

 2.999 ٚعـــو

 90..1 ثٌؾّــشن

 00.443 حغــــش

 04.923 ثٌؼجِش٠ز

 .06.09 ثٌؼؾّــٝ

 44.402 دـشػ ثٌؼــشح

 099.9.1 ثإلؽــّــجٌـــٝ
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 2012/2017انجاز شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء لعام 

 االحالل والتجديد

 ثٌقــــٝ
 ِج صُ إٔؾجصٖ 

 ِٓ أىٛثي وجدالس ثٌؾٙذ ثٌّضٛعو ٚثٌّٕخفل ٚثٌٙٛثةٝ
 ) وـُ (

 ثٌضىٍفز
 دجألٌف ؽ١ٕٗ ( )

 64.9.3 ثٌّٕضـضر

09106 

 61.42 ؽـــشق

 9.343 ٚعـــو

 4.923 ثٌؾّــشن

 444..0 غــــشح

 2.336 ثٌؼجِش٠ز

 96..3 ثٌؼؾّــٝ

 46.290 دـشػ ثٌؼــشح

 399..00 ثإلؽــّــجٌـــٝ
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 30/2/2017الى  1/7/2012كمية الطاقة الكهربائية خالل الفترة من 

 غرب الدلتا النتاج الكهرباء()شركة 

 ثٌذ١جْ

و١ّز ثٌيجلز ثٌّغضٙذفز 

 .6102/610خالي ػجَ 

 )١ٍِْٛ . ن . ٚ . ط(

و١ّز ثٌيجلز ثٌضٝ صُ ص١ٌٛذ٘ج 

 .6102/610خالي ػجَ 

 )١ٍِْٛ . ن . ٚ . ط(

و١ّز ثٌيجلز ثٌّغضٙذفز خالي 

 6109/.610ثٌؼجَ ثٌّجٌٝ 

 )١ٍِْٛ . ن . ٚ . ط(

ِقيجس ثٌؾشوز 

العىٕذس٠زدّقجفظز ث  
6199..3 0.999.39 094.9 
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 مكونات شبكة االضاءة العامة 

 30/2/2017حتى  1/7/2012خالل الفترة من 

 ثٌى١ّــز ثٌٛفــذر ثٌذ١ــــــجْ

 33 ػذد ػذد ثٌؼذثدثس

 920 ػذد ػذد ثألػّذر

 ..9 ػذد ػذد ثٌىؾجفجس دجألػّذر

 0492 ػذد ػذد ثٌىؾجفجس ثٌّشوذز ػٍٝ ثٌقجةو ) ثألرسع (

 9.200 وُ أىٛثي ثٌىجدالس ثألسم١ز ثٌخجفز دجإلمجءر

 99.949 وُ أىٛثي ثٌىجدالس ثٌٙٛثة١ز ثٌخجفز دجإلمجءر
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 30/2/2017حتى  1/7/2012قرير تفصيلى عن المشروعات المنتهية فى الفترة من ت

 ثٌّٛلغ ثعُ ثٌّؾشٚع ثٌميجع
ثٌضىٍفز 
دجٌؾ١ٕز 
 ثٌّقشٜ

 ثٌؼجةذ ِٓ ثٌّؾشٚع ثٌٕٙٛ صجس٠خ صجس٠خ ثٌذذء

١ِجٖ 
 ثٌؾشح

صق١ُّ ٚصق١ٕغ ٚصٛس٠ذ 
خضثٔجس ١ٌّجر  4ػذد 

 4َ 0111ثٌؾشح عؼز 
 ثوضٛدش 2فٝ ِذ٠ٕز 

ثوضٛدش  2ِذ٠ٕز 
 ــ ثٌؼؾّٝ

692911
1 

00/9/6102 0/06/6102 
 ثوضٛدش ثٌضؼج١ٔٚز ٌٍذٕجء 2ـ فً ِؾىٍز ث١ٌّجٖ دجٌؾذىز ثٌذثخ١ٍز ٌٍّذ٠ٕز ٚثٌّٕفزر دّؼشفز ؽّؼ١ز 0

 ٚثالعىجْ .
 ـ صٛف١ش عؼز صخض١ٕ٠ز ٚرٌه ٌض٠جدر و١ّز ث١ٌّجٖ ٚسفغ ثٌنغٛه دؾذىز ثٌّذ٠ٕز .6

ٔمً ٚففش ٚصشو١خ 
ِٛثع١ش ص٘ش ِشْ ليش 

وُ  9ُِ ديٛي  11.
  UPVC  ِٚٛثع١ش 

 .ُِ ديٛي  411ليش 
 وُ

 39ن-49ن
ىش٠ك 

-ثألعىٕذس٠ز 
 ِيشٚؿ ثٌغجفٍٝ

60.410
1 

09/01/6103 01/2/6102 
 39 فضٜه – 49 ١ٌّج٘ذجٌّٕجىمجٌغجخٕزغشدجإلعىٕذس٠زِٕهفٍؾىٜٛنؼفج.0

 ٛىؾذىزث١ٌّج٘غشدجألعىٕذس٠زغسفؼن. 6

ثػجدر صؤ١ً٘ فجٌز صؾغ١ً 
 ثٌّشؽقجس دّقيز ؽشلٝ

ِقجفظز ١ِجر 
 ؽشلٝ

609691 4/00/6109 09/./6102 
صٕم١ز ـ ثٌضؼذ٠ُ ثالٔؾجةٝ ٌّشؽقجس ثالٌّجٔٝ دّقيز ١ِجر ؽشلٝ العضّشثس ػٍّٙج دىفجءر فٝ ػ١ٍّز 

ٚصشؽ١ـ ث١ٌّجٖ ٌٍٛفٛي الػٍٝ دسؽز ٔمجٚر فٝ ث١ٌّجر ثٌّٕضؾز ِٓ ثٌّقيز ٚثٌضٝ صغيٝ ِٕجىك 
 خذِز ٚعو ثالعىٕذس٠ز ِٓ دقشٜ فضٝ ع١ذٜ ؽجدش

ثػجدر صؤ١ً٘ ٚصش١ُِ 
ِٕؾؤس ثٌؾشوز دّقيز 

 ؽشلٝ

ِقيز ١ِجر 
 ؽشلٝ

4.1223
1 

04/6/6102 00/9/610. 
وز دّقيز ؽشلٝ ٚسفغ وفجءر ٚفذثس ٚفذثس ثٌضٕم١ز دٙج ـ ثٌضذػ١ُ ثالٔؾجةٝ ٌّٕؾؤس ِٚذجٔٝ ثٌؾش

 ٚثٌضٝ صخذَ ٚعو ثٌّقجفظز دذءث ِٓ ع١ذٜ ؽجدش ٚفضٝ ِٕيمز دقشٜ دقٝ ثٌؾّشن
 

 

 


