
 األبنیة التعلیمیة
 31/12/2016 حتى 1/7/2016تقریر تفصیلى عن االنجازات والمشروعات المنتھیة فى الفترة من 

 
 

 
 

تاریخ  تاریخ البدء الموقع اسم / وصف المشروع القطاع
 االنتھاء

التكلفة 
 بالملیون جنیة

 المنصرف 
 بالملیون جنیة

نسبة 
 التنفیذ 

 جدوى المشروع

الھیئة العامة لألبنیة 
 التعلیمیة

خلف الراس السوداء تجریبى 
  فصل42بنات ـ 

 ـ المنتزة 1السیوف قبلى 
 توفیر الخدمة التعلیمیة لالھالى %100 9.852 9.852 30/10/2016 16/5/2016 أول

خلف الراس السوداء تجریبى 
  فصل42بنین  ـ 

 ـ المنتزة 1السیوف قبلى 
 توفیر الخدمة التعلیمیة لالھالى %100 11.975 11.975 30/10/2016 6/2/2017 أول

المرحومة احسان خالد تربیة 
  فصل16خاصة ـ 

 ـ المنتزة 1السیوف قبلى 
 توفیر الخدمة التعلیمیة لالھالى %100 5.673 5.673 1/9/2016 23/2/2016 أول

 توفیر سكن للطالب %100 32.737 32.737 8/12/2016 7/10/2015 مدینة برج العرب  المتفوقین ببرج العرب 
   60.237 60.237 االجمالى



 

 تقریر تفصیلى عن موقف المشروعات الجارى تنفیذھا

االعتماد  تاریخ االنتھاء تاریخ البدء الموقع اسم المشروع القطاع
 بالملیون جنیة

المنصرف 
 بالملیون جنیة

 المعوقات نسبة التنفیذ %

الھیئة 
العامة 
لالبنیة 
 التعلیمیة

 ال یوجد %1 6.081 24.325 17/1/2018 19/2/2017 المنتزة ـ السیوف قبلى المدرسة المصریة الیابانیة 
 ال یوجد %22 1.229 6.612 30/11/2017 21/11/2016 ابیس وخورشید ـ شرق ابیس االولى
 ال یوجد %22 0 3.809 29/10/2017 30/11/2016 عزبة سعد ـ شرق االبراھیمیة

 ال یوجد %45 1.566 3.857 15/7/2017 15/5/2016 ابیس وخورشید ـ شرق التحریر تجریبى
 ال یوجد %65 1.990 3.862 2/5/2017 25/4/2016 ابیس وخورشید ـ شرق التحریر تعلیم اساسى 
 ال یوجد %18 0 3.443 30/11/2017 30/11/2016 حجر النواتیة ـ شرق الصالحیة االبتدائیة 

 ال یوجد %18 3.443 8.866 ـ 2/8/2015 حجر النواتیة  ـ شرق العواید اساسى 
 ال یوجد %1 0 2.192 1/1/2018 1/2/2017 عزبة الصفیح ـ شرق ریاض االعدادیة بنین
 ال یوجد %67 1.682 3.301 17/6/2017 27/7/2016 امبروزو محرم بك  ابن انس التجریبیة 

 ال یوجد %35 0.865 2.609 15/9/2017 20/9/2016 قطاع النھضة ـ وسط 10ابیس 
 ال یوجد %55 1.214 2.576 4/6/2017 10/8/2016 امبروزو محرم بك ـ وسط الشھید على صالح 

 ـ %0 0 2.598 ـ 3/11/2016 محرم بك ـ وسط عزبة الصیادین
 ال یوجد %55 2.572 5.052 12/6/2017 13/6/2016 غیط العنب ـ غرب الزھور اساسى 
 ال یوجد %36 0.603 2.245 3/6/2017 6/5/2016 الوردیان قبلى ـ غرب السیدة عائشة ب

 ال یوجد %47 0.920 2.526 2/7/2017 28/12/2015 المتراس ـ غرب النور
 ال یوجد %24 0.312 2.598 15/9/2017 14/11/2016 العجمى البحریة اللواء محمد نجیب

 ال یوجد %24 0.180 2.079 13/9/2017 15/11/2016 البیطاش شرق ـ العجمى حمزة بن عبد المطلب
 ال یوجد %0 0 3.262 18/12/2017 20/2/2017 البیطاش ـ العجمى د . سمیرة موسى ث . بنات

 ال یوجد %1 0 3.855 9/2/2018 6/2/2017 البیطاش شرق ـ العجمى طالئع العجمى
 ال یوجد %15 0 2.845 5/11/2017 5/1/2017 قطاع النھضة ـ العامریة الحضارة تعلیم اساسى 

 ال یوجد %5 0 8.129 17/10/2017 20/12/2016 زاویة عبد القادر ـ العامریة  السیدة ام سلمة
 ال یوجد %85 1.855 3.174 8/3/2017 19/9/2016 زاویة عبد القادر ـ العامریة العرجى ب

 التراخیص   %0 0 4.038 ـ 23/2/2016 قطاع مریوط ـ برج العرب  5بنجر 
 ال یوجد %65 2.135 4.028 30/3/2017 3/5/2016 الغربانیات ـ برج العرب نجع الصحفاق
 التراخیص %1 0 3.354 ـ 16/5/2016 الجویرة ـ برج العرب نجع مصباح

   26.647 115.235   االجمالى
                                                                                                                                                                 



 الكھرباء
 12/2016 الى 1/7/2016 من المشروعات التنمویة التى تم تنفیذھا فى نطاق محافظة اإلسكندریة

التكلفة بالملیون  تاریخ النھو تاریخ البدء اسم / وصف المشروع القطاع
 العائد من المشروع نسبة التنفیذ % جنیة

 الكھرباء

 100 6.680 ۲۰۱٦/۰۹/۰۷ ۲۰۱٦/۰۳/۰۳ مشروع التطویر الحضارى لمنطقة غیط العنب (خدمة عامة)تغذیة 

توصیل التیار الكھربائى 
 واضاءة عامة

 
 
 

 100 10.727 ۲۰۱٦/۰۷/۲۷ ۲۰۱۳/۰۳/۱٤ إسكان شباب طوسونتغذیة 

 100 2.136 ۲۰۱٦/۰۹/۰۱ ۲۰۱٥/۰۹/۲۲ الشركة العامة للصوامع السالم (توسعات وخدمة عامة)تغذیة 

المجاورة الثانیة وجزء من األولى بالحى السكنى الخامس - تغذیة 
 جھاز برج العرب (توسعات وخدمة عامة)

۲۰۱٦/۰٥/۲۸ ۲۰۱٦/۰۸/۰۱ 22.289 100 

 خزان أرضى لدى المسطحات لمیاه الصرف 2محطة رفع + تغذیة 
 الصحى (توسعات وخدمة عامة) - البیطاش

۲۰۱٦/۰٥/۳۱ ۲۰۱٦/۱۱/۲٤ 0.909 100 

 تنظیم شارع 117جھاز مشروعات أراضى القوات المسلحة تغذیة 
 مایو مع شارع مسجد حاتم امام نادى 14محمد على على طریق 

 الجیاد
۲۰۱٦/۰٥/۳۱ ۲۰۱٦/۱۱/۲۰ 3.310 100 

الھیئة العامة  ـ مستشفى جمال عبد الناصر بطریق الحریةتغذیة 
 100 1.552 ۲۰۱٦/۱۱/۱۸ ۲۰۱٦/۰۲/۰٦ للتأمین الصحى

صومعة الصبحیة أمام مرور أبیس خلف الھندسة الزراعیة تغذیة 
 100 0.592 ۲۰۱٦/۱۲/۲۰ ۲۰۱٥/۰۹/۱۲ منطقة الصبحیة

 100 0.113 ۲۰۱٦/۰۹/۱۹ ۲۰۱٦/۰۳/۲۲ إحالل شبكة الموقف الجدید (إضاءة عامة)
 100 0.210 ۲۰۱٦/۱۱/۱٥ ۲۰۱٦/۰۸/۰۱ مربع سور نادى سبورتنج (إضاءة عامة)

 100 0.216 ۲۰۱٦/۱۱/۱٥ ۲۰۱٦/۰۸/۰۱ مربع الجیتیھ (إضاءة عامة)
  0.059 23/10/2016 16/5/2016  تغذیة بدالة الصفا والمروة (الصرف الصحى)21تغذیة بدالة الكیلو 

  48.793   اجمالى



 

 صور المشروعات :

 مشروع غیط العنب :

  

 

 

 

 

 الموقف الجدید :

 

 

 

 

 

 

      

    



 

 المشروعات التنمویة الجارى تنفیذھا 

التكلفة بالملیون  تاریخ النھو تاریخ البدء اسم / وصف المشروع القطاع
 جنیة

نسبة 
 التنفیذ 

صعوبات تعوق استكمال وتنفیذ المشروع 
 تحتاج لتدخل وزارى من عدمھ

 الكھرباء

باقى إطالق التیار وتورید المھمات بمعرفة  %100 35 جارى العمل ۲۰۱٥/۰٦/۲۸  عمارة برج العرب258یة اإلسكان اإلجتماعى ذتغ
 المشترك

) ثالجات خدمة عامة - العامریة 4یة عدد (ذتغ
 باقى إطالق التیار  %100 8.154 جارى العمل ۲۰۱٥/۰۱/۰۸ (القوات المسلحة إدارة التعیینات) 

 صرف صحى 34.5إحالل وتطویر موزع ك 
جارى تركیب العدادات لم یقم المشترك بتدعیم آبار  %100 0.130 جارى العمل ۲۰۱٥/۰۳/۲۳ (توسعات وخدمة عامة)

 أراضى الموزع
برك األكسدة - طریق الحزام األخضر (توسعات 

 متوقف على إخطار تالفى المالحظات بالمبنى %50 7.690 جارى العمل ۲۰۱٦/۰۲/۰۷ وخدمة عامة)

) شارع القاعدة 5محطة صرف صحى رقم (
 باقى على تورید المحوالت %75 0.601 جارى العمل ۲۰۱٦/۰۳/۲۱ البیطاش (توسعات وخدمة عامة)

 طریق إسكندریة / 26 ك 2صرف صحى رقم 
باقى قیام المشترك بإستخراج تصاریح الحفر  %100 1.289 جارى العمل ۲۰۱٦/۰٤/۰٥ القاھرة مرغم (توسعات وخدمة عامة)

 وتورید المھمات
 طریق إسكندریة / 25 ك 3صرف صحى رقم 

باقى قیام المشترك بإستخراج تصاریح الحفر  %100 0.569 جارى العمل ۲۰۱٦/۰٤/۰٥ القاھرة مرغم (توسعات وخدمة عامة)
 وتورید المھمات

صرف صحى المطورین أ.ب.ج منطقة صناعیة 
باقى قیام المشترك بتورید المھمات ، وتجھیز  %75 7.808 جارى العمل ۲۰۱٦/۰٥/۰٥ الخامسة أ.ب (توسعات وخدمة عامة)

  بالغمرCo2الموزع بنظام إطفاء 
المجاورة األولى بالحى السكنى السابع - جھاز برج 

باقى تدعیم البئر األرضى بمعرفة المشترك  %100 0.359 جارى العمل ۲۰۱٦/۰٥/۳۱ العرب (توسعات وخدمة عامة)
 وجارى أعمال اإلختبارات

تطویر الطریق الصحراوى من كوبرى مرغم وحتى 
باقى إطالق التیار وتورید المھمات بمعرفة  %100 5.497 جارى العمل ۲۰۱٤/۰۷/۲٦ كارتة الرسوم (إضاءة عامة)

 المشترك
إحالل وتجدید طریق محور التعمیر من كوبرى 

باقى إطالق التیار وتورید المھمات بمعرفة  %100 5.610 جارى العمل ۲۰۱٤/۱۲/۰٦ القبارى وحتى كوبرى الملح (إضاءة عامة)
 المشترك

   72.707 االجمالى
 

  



 صور المشروعات :

 الطریق الصحراوى :

 

 

 

 

 

 

 

 محور التعمیر :

 

 

 

 

   

 
  



 اإلسكان
 

 30/6/2017المشروعات الجارى تنفیذھا فى كافة القطاعات التنمویة التى تنتھى فى تاریخ  
 

تاریخ  تاریخ البدء وصف  المشروع اسم المشروع القطاع
 النھو

التكلفة 
بالملیون 

 جنیة
نسبة 
 التنفیذ

صعوبات تعوق 
استكمال وتنفیذ 

المشروع وھل تحتاج 
لتدخل وزارى من 

 عدمھ

الجھة 
المشاركة 
 فى التنفیذ

الجھة المسئولة 
عن إدارة 
 المشروع

 تطویر العشوائیات

إنشاء مساكن بدیلة 
للصیادین المقیمین 
على جانبى حوض 

مجرى الطرد بمنطقة 
 المكس

) 9جارى تنفیذ عدد (
عمارات بإجمالى عدد 

) وحدة سكنیة 215(
بقطعة األرض المقابلة 
للعشش التى یسكن بھا 
األھالى مراعاة للجانب 
االجتماعى و طبیعة 

عملھم كصیادین بمجرى 
 المكس .

ینتظر االنتھاء من 
الوحدات السكنیة بالكامل 

 2017فى شھر یولیو 

26/4/2015 1/7/2017 

16.914 
ملیون بخالف 

األعمال 
المستجدة 

والعمارة رقم 
)9( 

85% 

عدم إسناد جھاز تعمیر 
الساحل الشمالى تنفیذ 

) حتى 9العمارة رقم (
تاریخھ الحدى الشركات 
المنفذة ممایترتب علیھ 
تعطیل إزالة وإعادة 
تسكین قاطنى منطقة 
المكس فى المواعید 

المحددة نظرا للتأخر فى 
أعمال إسناد العمارة 

 المتبقیة .

صندوق 
تطویر 

 العشوائیات
" جھة 
 ممولة "

جھاز تعمیر 
 الساحل الشمالى

 51انشاء عدد  االسكان
عمارة اسكان الشباب 
باالبجیكاب بالھانوفیل 

 ـ حى العجمى

 علي ثالث 1224
 محموعات أ، ب ، ج

 ــــ 2009

 %77 23.437(أ)

العمل متوقف نتیجة لعدم 
صرف مستحقات المقاول 

 والموضوع بالقضاء
 %45 21.079(ب) ــــ ــــ

 %60 19.738(ج)

  



 صور المشروعات :

 مساكن طلمبات المكس :

 

 

 

 

 

 

 

 مساكن االیجیكاب :

 

 

  



 الغاز الطبیعي
 

 تنفیذھا فى مناطق إمتیاز شركة تاون جاسالمشروعات الجارى 

 المعوقات نسبة التنفیذ تاریخ النھو تاریخ البدء الموقع المنطقة اسم المشروع الحى

 شرق

تنفیذ خطوط شبكات 
الغاز الطبیعى 

 األرضیة

 –منطقة االسكان الصناعى 
ش الشركة العربیة بجوار قسم 

 شرطة رمل ثانى

 ش الشركة –منطقة االسكان الصناعى 
 %90 31/3/2017 31/1/2017 العربیة بجوار قسم شرطة رمل ثانى

ال یوجد معوقات ویوجد 
تعاون من جمیع أجھزة 

 المحافظة
تنفیذ خطوط شبكات 

الغاز الطبیعى 
 األرضیة

 أبوسلیمان
المنطقة المحصورة بین شوارع (ش 

 ش – ش العشرین –أحمد أبو سلیمان 
  ش دنا العمومى )–الترعة المردومة 

1/10/2016 31/5/2017 70% 
ال یوجد معوقات ویوجد 
تعاون من جمیع أجھزة 

 المحافظة
تنفیذ خطوط شبكات 

الغاز الطبیعى 
 األرضیة

منطفة زعربانة والظاھریة 
 بحرى السكة الحدید

منطفة زعربانة والظاھریة بحرى السكة 
 %80 31/3/2017 29/5/2016 الحدید

ال یوجد معوقات ویوجد 
تعاون من جمیع أجھزة 

 المحافظة
تنفیذ خطوط شبكات 

الغاز الطبیعى 
 األرضیة

منطقة عزبة سكینة القدیمة 
 %80 31/3/2017 6/8/2016 منطقة عزبة سكینة القدیمة والجدیدة والجدیدة

ال یوجد معوقات ویوجد 
تعاون من جمیع أجھزة 

 المحافظة

المنتزه 
 أول

تنفیذ خطوط شبكات 
الغاز الطبیعى 

 األرضیة
 منطقة الفلكى

المنطقة المحصورة بین شوارع 
 ش أحمد عبد –- ش السالم 16(ش

 ش – ش مدخل عزبة زقزوق –الوھاب 
 مصطفى كامل )

19/6/2016 30/4/2017 80% 
ال یوجد معوقات ویوجد 
تعاون من جمیع أجھزة 

 المحافظة

المنتزه 
 ثانى

تنفیذ خطوط شبكات 
الغاز الطبیعى 

 األرضیة
 أرض بشاى وعرامة

المنطقة المحصورة بین شوارع :- 
 ش النبوى – عرامة 30 ش – 45(ش

  ش مصطفى كامل )–المھندس 
22/11/2016 30/7/2017 50% 

ال یوجد معوقات ویوجد 
تعاون من جمیع أجھزة 

 المحافظة
 

 



 الصحة
 2016/2017 عام المشروعات التنمویة التى تم تنفیذھا فى نطاق محافظة اإلسكندریة

التكلفة  تاریخ النھو  تاریخ البدء  وصف المشروع القطاع
 بالملیون جنیة

نسبة 
 التنفیذ

 العائد من المشروع

 الصحة

انشاء شبكة الحریق بمستشفى أبو قیر العام 
 ـ حى المنتزة ثان

29/12/2015 3/2016 0.466 
100% 

تنفیذ توصیات ادارة السالمة والصحة المھنیة 
 وتأمین مبنى المستشفى ضد اخطار الحریق

انشاء شبكة الحریق بمستشفى أطفال الرمل 
 ـ حى شرق

2/5/2015 4/2016 1.418 
100% 

تنفیذ توصیات ادارة الحمایة المدنیة وتأمین  
 المستشفى ضد اخطار الحریق

تجھیزات طبیة وغیر طبیة للمبنى الجدید 
 مستشفى الجمھوریة ـ حى غرب

1/4/2015 7/2016 8 
100% 

تجھیز المركز التخصصى الجدید بالتجھیزات 
 الطبیة والغیر طبیة الدخالھ المنظومة الصحیة 

انشاء شبكة الغازات الطبیة بمستشفى برج 
 العرب الجدیدة  ـ برج العرب

7/2015 2/2017 0.362 
100% 

 امداد المستشفى بشبكة غازات طبیة جدیدة 

االعتماد  11/2016 26/1/2015 تطویر وحدة قریة األسد ـ حى العامریة
المخصص لدى 
وزارة الصحة 

 وھى جھة االسناد

100% 
 تقدیم الخدمة الصحیة ألھالى القریة

 11/2016 26/1/2015  ـ حى العامریة2تطویر وحدة قریة طیبة 
100% 

 تقدیم الخدمة الصحیة ألھالى القریة

   10.246   االجمالى

 

 



 تقریر تفصیلى عن موقف المشروعات الجارى تنفیذھا

وصف  اسم المشروع القطاع
 جھة التنفیذ المشروع

 الموقف المالى
تاریخ  تاریخ البدء

 النھو
نسبة 
التنفیذ 

% 
مصادر  الموقف التنفیذى المعوقات

 التمویل
القیمة 
 ماتم صرفھ التعاقدیة

 الصحة
م. العجمى 

 100المركزى 
 Gسریر 

ھدم 
وإعادة 

 بناء

الھیئة 
الھندسیة 
للقوات 

المسلحة (إدارة 
المشروعات 

 الكبرى)

خزانة عامة 
بنك االستثمار 

 القومى
130 
 ملیون

% كما یوجد 35
بالتعاقد وجارى 

 25صرف مبلغ 
ملیون بأمر الدفع 
االلكترونى بتاریخ 

24/12/2016 

دیسمبر  29/10/2014
الیوجد  52% 2017

 معوقات

تم االنتھاء من الھیكل الخرسانى بالكامل 
 ومغلف بالطوب .

 :2/1/2017وبتاریخ 
ـ تم االنتھاء من الدھانات الداخلیة (أعمال 
المحارة) لألدوار الثالث والرابع من المبنى 
الرئیسى  وذلك بالتوافق مع أعمال الصاج 

 وشبكة الحریق لنفس األدوار .
ـ جارى انتظار اعتماد الرسم الھندسى 

الخاص بمبنى القوى الكھربائیة من الھیئة 
الھندسیة للقوات المسلحة للبدء فى بناء 

 مبنى القوى الكھربیة .
ـ جارى التنسیق مع الشركة الخاصة 
 لتورید المولدات والمحوالت للتسلیم .

ـ تم بناء المبنى االدارى ( مخازن 
 للمستشفى )

ـ تم طلب قیمة إستخراج التراخیص توصیل 
 صرف صحى – میاه –المرافق ( كھرباء 

 ألف جنیھ من قطاع التخطیط 193) بمبلغ 
 االستراتیجى بالوزارة .

% من كامل 52ـ تعتبر نسبة التنفیذ 
 المشروع .

 

 



 تقریر تفصیلى عن موقف المشروعات الجارى تنفیذھا

االعتماد ملیون  تاریخ االنتھاء تاریخ البدء الموقع اسم المشروع القطاع
 جنیة

 المعوقات نسبة التنفیذ  المنصرف جنیة

 الصحة

 رجال 9،10تطویر عنبرین 
وحریم مستشفى صدر 

 المعمورة

حى المنتزة 
 ثان

 ألف  جنیة167.901ـ مبلغ  0.680 2017نھایة  5/7/2015
  ألف جنیة137.450ـ مبلغ 
   ألف جنیة343.504ـ مبلغ 

 ال یوجد 70%

 مستشفى 1،3تطویر عنبرین 
 صدر كوم الشقافة

 ألف  جنیة121.825مبلغ  0.500 2017نھایة  12/6/2015 حى غرب
  ألف جنیة132.385ـ مبلغ 

 ال یوجد 75%

ھدم وبناء مستشفى العجمى 
 المركزى 

 % دفعة تعاقد ودفعة مقدمة35ـ  130 2017نھایة  29/11/2014 حى العجمى
  ملیون جنیة25ـ تم صرف 

 ال یوجد 55%

ـ تطویر مستشفى العامریة 
 العام لتصبح مستشفى نموذجى 

 ـ انشاء شبكة حریق 
 ـ احالل وتجدید شبكة الكھرباء

 ال یوجد %70  ملیون جنیة4.7 7 2017نھایة  2014/2015 حى العامریة

 بنجر 19تطویر وحدة قؤیة 
 السكر

مركز ومدینة 
 برج العرب

لدى وزارة الصحة وھى جھة  1.6 2017/2018 9/2/2016
 التعاقد واالسناد

 ال یوجد 25%

    139.78    االجمالى
 

 

 

 

 



 31/12/2016 حتى 1/7/2016فى الفترة من  للكباري واألنفاقتقریر تفصیلى عن االنجازات والمشروعات المنتھیة 

 
  كوبرى مشاه نبویة موسى 
  
  

 
  

التكلفة  تاریخ البدء  اسم / وصف المشروع القطاع
 بالملیون جنیة

جدوى المشروع ومدى االفادة  نسبة التنفیذ  تاریخ النھو
 للمواطنین 

الكبارى 
 واألنفاق 

احالل وتجدید كوبرى الصیادین (ترعة اكاسیا) صیانة 
الكوبرى القدیم واصالح البالطات وقد تم ازالة الغطاء 
الخرسانى للكوبرى ومراشمة ودھان الحدید القدیم وتم 
الدھانات العازلة للبالطات وتم التسلیم االبتدائى للكوبرى 

 25/10/2016بتاریخ 

 صیانة الكوبرى القدیم لسالمة المواطنین 100 6/9/2016 2.5 6/9/2015

احالل وتجدید كوبرى مشاه امام مدرسة نبویة موسى 
ازالة الكوبرى القدیم وانشاء كوبر جدید تم نھو الخوازیق 

واالساسات وتركیب المعبرة المعدنیة والساللسم وتم 
 19/6/2016التسلیم االبتدائى للكوبرى بتاریخ 

 تسھیل عبور المشاة للطریق  100 19/6/2016 4 ـــ

    6.5  االجمالى

  



 30/6/2017المشروعات الجارى تنفیذھا فى كافة القطاعات التنمویة التى تنتھى فى تاریخ 
 

التكلفة  تاریخ البدء  اسم / وصف المشروع القطاع
 بالملیون جنیة

نسبة التنفیذ حتى  تاریخ النھو
 تاریخھ

جدوى المشروع ومدى 
 االفادة للمواطنین 

كبارى 
 وانفاق

 استكمال نفق كلیوباترا :
 

 10الوصف : اضافة فتحھ اضافیة للنفق االصلى بعرض 
 متر

 من وقت 8/6/2015
اصدار تصاریح السكة 

 الحدید

50 30/6/2017 85% 
زیادة السعة المروریة لنفق كلیوباترا 
 وتحقیق السیولة المروریة بالمنطقة 

 مشروع احالل وتجدید كوبرى الملح بالعجمى :
 

 متر 562الوصف : كوبرى من الخرسانة المسلحھ بطول 
  متر 17وعرض حوالى 

9/4/2015  
 بخالف نقل 40.5

المرافق ومقایسة 
 السكة الحدید 

17/3/2017 81% 
احالل وتجدید الكوبرى القائم نظرا 

 لسوء حالتھ وخطورتھا 

    90.5  االجمالى

 
  



 صور المشروعات :
 

   نفق كلیوباترا                                               
 

 

 

 

 

 

 

 كوبرى الملح :                                                                                      

 

  



 الصرف الصحي
 

 12/2016 الى 1/7/2016 من افظة اإلسكندریةمحالمشروعات التنمویة التى تم تنفیذھا فى نطاق 

التكلفة  تاریخ النھو تاریخ البدء اسم / وصف المشروع القطاع
 بالملیون جنیة

نسبة 
 التنفیذ 

العائد من 
 المشروع

الصرف 
 الصحى

(احالل  
   وتجدید)

مم فى الجزء المحصور من شارع 1500تدعیم الفواصل لبعض الفرعات بخط االنحدار مجمع سیدى بشر قطر 
 %100 3.004 5/1/2017 6/9/2016 عبادى وحتى شارع خلیل حمادة ـ طریق الكورنیش ـ  المنتزة أول

رفع كفاءة 
شبكات الصرف 
الصحى لتحسین 
المستوى البیئى 

بشوارع 
االسكندریة ورفع 
 المستوى الصحى

 %100 1.265 8/1/2017 9/10/2016  خلف مدرسة تدریب الكالب بسیدى بشر قبلى ـ  المنتزة أول591احالل وتجدید شارع 
 %82 4.313 5/11/2016 21/5/2016  منطقة عرامة ـ المنتزة ثان45 وتقاطعھ مع الصفا والمروة حتى شارع 30احالل وتجدید الفرعات الرئیسیة بشارع 

احالل وتجدید بعض الفرعات ضمن مشروع تحسین الصرف الصحى بمنطقة حجر النواتیة (شارع بیومى القصبى 
 %100 1.353 31/12/2016 15/8/2016 وشارع خمارویة وشارع حجر النواتیة حتى شارع مصطفى كامل ) شرق

 %47 3.126 29/2/2017 30/5/2016 احالل وتجدید مجمع شارع منشیة الزھراء بمنطقة المحروسة ـ شرق
استكمال احالل وتجدید شبكة الصرف الصحى بشارع عبد هللا عزت واحمد محسن والمنطقة المحیطة وربطھما على 

 %100 1.061 28/8/2016 29/6/2016 مطبق نفق المنطقة الشرقیة بشارع باشور (منطقة السیوف)  شرق

 وحتى مطبق النفق وذلك باسلوب الدفع النفقى 2 وانشاء فرعة الربط من شارع 2احالل وتجدید الفرعات بشارع 
  بعزبة عبد المنعم ریاض ـ  شرق2 ، 1الموجھ لفصل شوارع 

12/11/
2016 12/5/2017 0.697 94% 

احالل وتجدید وتدعیم شبكة الصرف الصحى بشارع العزیز البدیع وبعض تفرعاتھ ورفع كفاءة محطة رفع حجر 
 النواتیة بعزبة القلعة ـ  شرق

28/11/
2016 27/11/2017 7.186 16% 

 %74 4.070 18/11/2016 21/4/2016 احالل وتجدید وتدعیم شارع مدارس القدس وطیبة بعزبة العمراوى الصغرى ـ  شرق
 بمنطقة شرق 20احالل وتجدید خط الصرف الصحى بعزبة بدوى وارض محمد اسماعیل وشارع الكرامة حتى النفق بشارع 

 %68 3.353 9/1/2017 24/4/2015 طریق المحمودیة  ـ شرق

 %67 1.034 7/4/2017 8/12/2016 احالل وتجدید وتدعیم شارع انوبیس بشبكة صرف صحى (بیارة ــ شنایش ــ خط طرد) ـ  وسط
 %63 6.269 5/8/2016 26/3/2015 احالل وتجدید خطوط الصرف الصحى بشوارع (بطالن ـ البصرة ـ عارف ـ الشاشى ـ محرزى ـ مسجد جابر) محر م بك  وسط

 %55 6.654 14/3/2017 15/9/2015 احالل وتجدید شارع مسجد الحضرى وشارع عمر بن الخطاب ـ  وسط
 %1 12.426  شھر من تاریخ البدء24 احالل وتجدید قناة السویس البطىء وتفرعاتھ حتى طریق المحمودیة مارا بمیدان الغربانى ـ  وسط

احالل وتجدید شبكة الصرف الصحى بشارع شیدیا من مطبق شارع ممفیس حتى مطبق مجمع شارع بورسعید 
 والفرعات مع ربط شارع عبد المنعم سند (سینما اودیون) على مطبق العدایة الجدیدة بمنطقة كامب شیزار  ـ  وسط

9/7/2016 
 %42 3.720 8/1/2017 تشوینات

احالل وتجدید وتدعیم شبكة الصرف الصحى بشارع فرنسا بدءا من نفق المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر راس 
 التین والتفرعات ـ الجمرك

31/12/
2016 30/12/2018 15.327 8% 

) (اعادة ربط Wــ3 والمربوط على مطبق المنطقة الغربیة (218احالل وتجدید وتدعیم لجزء من مجمع شارع 
 %28 26.050 19/4/2017 20/4/2015 ) ـ غرب 4 بمنطقة نجع العرب على شارع 8،7،6،5شوارع 

 %47 2.235 3/3/2017 6/9/2016 احالل وتجدید خط االنحدار الرئیسى الخاص بمحطة رفع العوامى ـ العجمى 
   103.143   االجمالى

 مالحظة : ھذا بخالف ما یتم تنفیذه الحالل وتجدید الشبكات ضمن مشروعات (سنویة شوارع مختلفة وسنویة الھبوطات) واحالل وتجدید ورفع كفاءة محطات الشركة 



 

  

  المشروعات التنمویة الجارى تنفیذھا 

 تاریخ البدء اسم / وصف المشروع القطاع
االعتماد  تاریخ النھو

بالملیون 
 جنیة

نسبة التنفیذ 
% 

صعوبات تعوق استكمال وتنفیذ 
المشروع تحتاج لتدخل وزارى من 

 عدمھ

الصرف 
 الصحى

 وتقاطعھ مع الصفا والمروة حتى 30احالل وتجدید الفرعات الرئیسیة بشارع 
21/5/2016  منطقة عرامة ـ المنتزة ثان45شارع   5/11/2016  تم النھو 99% 1.443 

احالل وتجدید وتدعیم شارع مدارس القدس وطیبة بعزبة العمراوى الصغرى ـ 
21/4/2016 المنتزة ثان  18/11/2016  1.585 33%  جارى التنفیذ 

 خلف مدرسة تدریب الكالب بسیدى بشر قبلى ـ المنتزة 591احالل وتجدید شارع 
9/10/2016 أول  8/1/2017  1.261 86% جارى االستالم وتحریر المستخلص  

 الختامى
احالل وتجدید وتدعیم شبكة الصرف الصحى بشارع العزیز البدیع وبعض تفرعاتھ 

28/11/2016 ورفع كفاءة محطة رفع حجر النواتیة بعزبة القلعة ـ شرق  27/11/2017  2 42%  جارى التنفیذ 
احالل وتجدید خط الصرف بعزبة بدوى وارض محمد اسماعیل وشارع الكرامة 

24/4/2015  ـ شرق20حتى النفق بشارع   9/1/2017  1.348 64%  جارى التنفیذ 
احالل وتجدید وتحسین الصرف الصحى بمنطقة الظاھریة للشوارع الفرعیة لشارع 

5/2/2017 عثمان محرم وعبد المنعم ـ شرق  4/11/2017  0.725 28%  جارى التنفیذ 

 وحتى مطبق 2 وانشاء فرعة الربط من شارع 2احالل وتجدید الفرعات بشارع 
12/11/2016  بعزبة عبد المنعم ریاض ـ شرق1،2النفق لفصل شوارع   12/5/2017  0.710 91% جارى االستالم وتحریر المستخلص  

 الختامى
30/5/2016 احالل وتجدید مجمع شارع منشیة الزھراء بمنطقة المحروسة ـ شرق  29/2/2017  1.797 65%  جارى التنفیذ 

احالل وتجدید شبكة الصرف الصحى بشارع عبد هللا عزت واحمد محسن والمنطقة 
المحیطة وربطھما على مطبق نفق المنطقة الشرقیة بشارع باشور (منطقة 

 السیوف) شرق
جارى االستالم وتحریر المستخلص  89% 0.845 28/12/2016 26/6/2016

 الختامى
احالل وتجدید خطوط الصرف الصحى بشوارع (بطالن ــ البصرة ــ عارف الشاشى 

 محرزى ــ مسجد جابر) محرم بك ـ وسط
 

جارى االستالم وتحریر المستخلص  33% 0.507 5/8/2016 26/3/2015
 الختامى

   12.221   االجمالى

 

 



 
  

  المشروعات التنمویة الجارى تنفیذھا 

 تاریخ البدء اسم / وصف المشروع القطاع
التكلفة  تاریخ النھو

بالملیون 
 جنیة

نسبة التنفیذ 
% 

صعوبات تعوق استكمال وتنفیذ 
المشروع تحتاج لتدخل وزارى من 

 عدمھ

الصرف 
 الصحى

15/9/2015 احالل وتجدید شارع مسجد الحضرى وشارع عمر بن الخطاب ـ وسط  14/3/2017  2.145 62%  جارى التنفیذ 
احالل وتجدد قناة السویس البطىء وتفرعاتھ حتى طریق المحمودیة 

%1 0.500  شھر من تاریخ البدء24 مارا بمیدان الغربانى ـ وسط  جارى اجراءات البدء فى التنفیذ 

احالل وتجدید وتدعیم شارع انوبیس بشبكة صرف صحى (بیارة ــ شنایش ــ 
8/12/2016 خط طرد) وسط  7/4/2017  0.539 36%  جارى التنفیذ 

احالل وتجدید شبكة الصرف الصحى بشارع شیدیا من مطبق شارع 
ممفیس حتى مطبق مجمع شارع بورسعید والفرعات مع ربط شارع عبد 

المنعم سند (سینما ادیون) على مطبق العدایة الجدیدة بمنطقة كامب 
 شیزار ـ وسط

9/7/2016  
8/1/2017 تشوینات  1.486 70%  متوقف لحین الحصول على تصریح المرور 

احالل وتجدید وتدعیم شبكة الصرف الصحى بشارع فرنسا بدءا من نفق 
31/12/2016 المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر رأس التین ـ الجمرك  30/12/2018  2.500 26%  جارى التنفیذ 

 والمربوط على مطبق 218احالل وتجدید وتدعیم لجزء من مجمع شارع 
 بمنطقة نجع العرب على ش 8،7،6،5المنطقة الغربیة    اعادة ربط شوارع 

) غرب4 (W ــ3المنطقة الغربیة (  
20/4/2015  19/4/2017  4.500 68%  جارى التنفیذ 

6/9/2012 احالل وتجدید خط االنحدار الرئیسى الخاص بمحطة رفع العوامى ـ العجمى  3/3/2017  2.235 47%  جارى التنفیذ 
الجمالىا    13.905   

 

 مالحظة :

 ھذا بخالف ما یتم تنفیذه الحالل وتجدید الشبكات ضمن مشروعات (سنویة شوارع مختلفة وسنویة الھبوطات) واحالل وتجدید كفاءة محطات الشركة .

 
 
 
 



 السیاحة والمصایف
 

 31/12/2016 حتى 1/7/2016تقریر تفصیلى عن االنجازات والمشروعات المنتھیة فى الفترة من 

 

التكلفة  تاریخ البدء  اسم / وصف المشروع القطاع
 بالملیون جنیة

جدوى المشروع ومدى  نسبة التنفیذ حتى تاریخھ تاریخ النھو
 االفادة للمواطنین 

السیاحة 
 والمصایف

 15/9/2016 ـــ 26/9/201 كازینو ومطعم وشاطىء الشاطبى

 4.250% تم ایجاره بمبلغ 100
% كل 4ملیون جنیة سنویا بزیادة 

 85.100 سنة باجمالى 15عام لمدة 
 ملیون جنیة  

 

 

 كازینو الشاطبى :  

 

  

  



 30/6/2017المشروعات الجارى تنفیذھا فى كافة القطاعات التنمویة التى تنتھى فى تاریخ 
 

التكلفة  تاریخ البدء  اسم / وصف المشروع القطاع
 بالملیون جنیة

جدوى المشروع ومدى  نسبة التنفیذ  تاریخ النھو
 االفادة للمواطنین 

رفع كفاءة 
طریق 

 الكورنیش

یشمل صیانھ الكورنیش من المنتزة حتى راس التین (وحدات 
سور الكورنیش ــ بالطات ــ ارصفة ــ بردورات ــ اغطیة انفاق 

ــ صیانة االعمال الكھربائیة ــ البالزات ــ دھانات ــ الطوب 
الحرارى )  

 نفق مشاه وكوبرى استانلى وشامل تطویر بئر 14وصیانة 
مسعود  

 34الوصف : شبكة رى ــ شبكة كھرباء ــ ترمیم وصب عدد 
 كرسى تغیر االرضیات التالفھ وتركیب بالط ارضیات جدیدة 

1/7/2016 5 30/6/2017 24% 
الحفاظ على المظھر الجمالى لمحافظة 

 االسكندریة وحمایة شواطئھا

السیاحة 
 والمصایف

 ـــ %50 جارى ــــ 5/10/2016 مطعم وكافتیریا بئر مسعود

 تطویر الكورنیش :

                                                                                                                

  

 

  



 میاه الشرب
 12/2016 الى 1/7/2016 من المشروعات التنمویة التى تم تنفیذھا فى نطاق محافظة اإلسكندریة

التكلفة بالملیون  تاریخ النھو تاریخ البدء اسم / وصف المشروع القطاع
 جنیة

نسبة التنفیذ 
 العائد من المشروع  %

میاه 
 الشرب

 متر بنجع الحول بكنج 120" بطول 4مد وتدعیم شبكات بمواسیر بالستیك قطر 
  0.016 7/2016 7/2016 مریوط قبلي

 تقلیل الفاقد وزیادة الضغوط

 إلى رافع بنجر 7 مم زھر مرن المغذى من قریة 500إحالل وتجدید خط مواسیر 
 مم 500 بآخر 5 حتى قریة 2 (دخول الرافع) ومن رافع بنجر السكر 2السكر 

بالستیك 
7/2016 11/2016 11.340 

100 

" بطول 4إحالل وتجدید بقریة الجالء - مریوط الزراعیة بمواسیر بالستیك قطر 
 1.162 9/2016 8/2016 متر 800" بطول 6 متر وقطر 6100

 بوصة بالستیك بطول 20 بوصة اسبستوس إلى خط 18إحالل وتجدید خط متھالك 
 7.152 12/2016 8/2016 متر 4200

 0.168 8/2016 8/2016 متر 800" بطول 6 بمواسیر بالستیك قطر 1إحالل وتجدید بقریة سند 
 2000" بطول 8إحالل وتجدید شبكات قریة العال الغربیة بمواسیر بالستیك قطر 

 0.684 8/2016 8/2016متر 
 0.513 11/2016 8/2016  متر3500" بطول 4إحالل وتجدید بقریة البیضا بنزینة بخط مواسیر قطر 

 متر بنجع القطعان أول 1500" بطول 4مد وتدعیم شبكات بمواسیر بالستیك قطر 
 0.224 9/2016 9/2016سور المدافن 

" بطول 4إستكمال إحالل وتجدید شبكات قریة العال الغربیة بمواسیر بالستیك قطر 
 0.492 9/2016 9/2016 متر 1500

" زھر مرن 12" إسبستوس إلى خط قطر 10إحالل وتجدید خط متھالك قطر 
 2.361 2/2017 11/2016 متر بشارع الجمھوریة بالعامریة 800بطول 

 0.712 1/2017 12/2016 متر 250 مم بطول 500مد وتدعیم شبكات بمواسیر زھر مرن قطر 
   24.824 االجمالى

 

 



 

 

 12/2016 الى 1/7/2016 منالمشروعات التنمویة التى تم تنفیذھا فى نطاق محافظة اإلسكندریة

  بالملیونالتكلفة تاریخ النھو  تاریخ البدء  وصف المشروع القطاع
 جنیة

نسبة 
 التنفیذ

 العائد من المشروع

 میاة الشرب

مم بجوار 700أعمال عدایة ماسورة قطر 
كوبرى الحویحى أعلى ترعة النوباریة ـ منطقة 

 النھضة
21/12/2013 31/12/2016 1.425 100% 

تغذیة مناطق النھضة فى محافظتى االسكندریة 
 والبحیرة

 إحالل وتجدید رافع میاه المفروزة بالقبارى

16/12/2014 31/12/2016 3.713 100% 

انشاء خزان وعنبر طلمبات لزیادة السعة 
التخزینیة ورفع الضغوط لتغذیة حى غرب 
ومناطق القبارى والوردیان والمكس وحتى 

 الدخیلة 
استكمال الجزء األیمن من الخزان األرضى 

  9.864 15/7/2018 16/7/2016 وتأھیل الطرق الداخلیة برافع مرغم
انشاء خزان لزیادة السعة التخزینیة الالزمة 

اتشغیل الرافع وزیادة الضغوط بمناطق الخدمة 
فى العامریة والمنطقة الحرة والساحل الشمالى 

 21بدءا من ك 
 خزانات لمیاه 3تصمیم وتصنیع وتورید عدد 

 %100 2.565 1/12/2016 11/9/2016  أكتوبر6فى مدینة  3م1000الشرب سعة 

حل مشكلة ضعف المیاه بالشبكة الداخلیة 
 أكتوبر 6للمدینة والمنفذة بمعرفة جمعیة 

وتوفیر سعة تخزینیة لزیادة كمیة المیاه ورفع 
 الضغوط بشبكة المدینة 

   17.567 االجمالى
 
 

  



 

 احالل وتجدید رافع میاه المفروزة بالقبارى                                    مم بجواركوبرى الحویحى أعلى ترعة النوباریة700 أعمال عدایة ماسورة قطر

 

 

 

 

 

 
 اكتوبر 6 فى مدینة 3م1000 خزانات لمیاه الشرب سعة 3 تصمیم وتصنیع وتوریدعدد

 

 

 

 

 

 



المشروعات التنمویة الجارى تنفیذھا  

التكلفة  تاریخ النھو تاریخ البدء اسم / وصف المشروع القطاع
صعوبات تعوق استكمال وتنفیذ المشروع  نسبة التنفیذ % بالملیون جنیة

 تحتاج لتدخل وزارى من عدمھ

 میاه الشرب

 300 بطول" 4 قطر بالستیك مواسیر خط ترحیل
 متر 85 بطول" 4 قطر مرن زھر ومواسیر متر
 الصرف محطة لموقع البدیل الطریق إلنشاء وذلك

 محافظة طلب على بناءاً  وذلك ) ن 9 ( الصحي
 إلى والمؤدي أسفلتي طریق لتنفیذ األسكندریة

 بجوار حبون القطعان بنجع ن 9 صرف محطة
 العام للصالح وذلك المدافن سور

 ال یوجد 10% 0.185  21/2/2017

% اعمال 70 14.160 2/10/2017 3/10/2015 )40( ك2تأھیل منشأت الشركة بمحطة مریوط 
 اساسیة

% اعمال 90
 اضافیة

 جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد

 % من األعمال 75 3.706 22/1/2017 23/1/2016 إعادة تأھیل وترمیم منشأت الشركة بمحطة شرقى
 المدنیة

جارى اعتماد مدة اضافیة لوجود اعمال 
 مستجدة

عملیة استكمال الجزء األیمن من الخزان األرضى 
 وتأھیل الطرق الداخلیة برافع مرغم

% اعمال 16 9.864 15/7/2018 16/7/2016
 اساسیة

% اعمال 13
 اضافیة

 جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد

عملیة إعادة تأھبل وترمیم منشآت الشركة بمحطة 
) وتجھیز فرع إدارى وھندسى بمحطة 1المنشیة (

 ) بأبیس2المنشیة (

% من اجمالى 42 6.670 21/8/2017 22/6/2016
األعمال األساسیة 

 واالضافیة 
 جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد

عملیة صیانة وترمیم بعض محطات وروافع 
 الشركة التى تقع غرب وجنوب المحافظة

 جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد 85% 2.780 14/5/2017 15/5/2016

احالل وتجدید أسقف خزانات رافع برج العرب 
 الساحلى القدیم

 جارى استكمال المشروع طبقا للتعاقد 11.5% 1.873 27/12/2017 27/12/2016

   39.238   االجمالى
 



                                                                                 )40ك( 2 تأھیل منشأت الشركة بمحطة مریوط

 اعادة تاھیل وترمیم منشآت الشركة بمحطة شرقى

 

 

 

 

 

 

 
 

 وتجھیز فـرع  1 عملیة أعادة تاھیل وترمیم منشآت الشركة بمحطة المنشیة

 بأبیس 2 إدارى وھـنـدسى بـمـحـطـة الـمـنـشـیــة
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