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 2019/2020 الخطط العاجلة المزمع تنفٌذها
تارٌخ بدء المشروع التكالٌف التقدٌرٌة باالف جنٌه موقف تنفٌذ المشروع  اٌسٝتوصٌف المشروع اسم المشروع  اٌمطبع

 األثٕيخ اٌزؼٍيٕيخ

روحٌة حجر ع 

توسع 

 إٌّزضح أٚي

------  6218لم ٌبدأ 

-------  5835لم ٌبدأ االمام عبد الحلٌم محمود ب 

-------  5092لم ٌبدأ مصطفى كمال حلمى ب 

-------  5042لم ٌبدا فاروق جرانة ب 

 9/6/2019 5477جارى العمل سعد عثمان ب 

 3ارض المتحدة 

انشاء جدٌد 

---------  10491لم ٌبدأ 

--------  11652لم ٌبدأ  4ارض المتحدة 

------  11766لم ٌبدا الفضالى التعلٌم االساسً 

 9/6/2019 11555جارى العمل الطوٌر 

 9/6/2019 8177جارى العمل  إٌّزضح ثبْتوسع طوسون ث صناعى بنٌن 

 11/11/2018 4695جارى العمل  ؽشقتوسع نفرتٌتى 

توسع عمر بن الخطاب ع 

 وسط

------  7491لم ٌبدأ 

ارض االشرم اساسى لغات 
انشاء جدٌد 

--------  13896لم ٌبدأ 

------  12509لم ٌبدأ مخازن بالحضرة مخازن 

-------  4916لم ٌبدا  الجمركانشاء جدٌد رفعت الجمهورٌة سابقا 

حسن صبحى ع بنات 

 العجمًتوسع 

------  6890لم ٌبدأ 

 9/6/2019 3380جارى العمل الطبرى ب 

------  5205لم ٌبدأ شباب المستقبل اساسى 

توسع مبنً ا .مصطفى إسماعٌل ت
 ثانعامرٌة 

 9/6/2019 6840جارى عمل 

 9/6/2019 5782جارى العمل انشاء جدٌد احمد عرابى ب 

ا .محمد عبد الوهاب ت
 ِشوض ِٚذيٕخ ثشج اٌؼشةتوسع 

 9/6/2019 6066جارى  عمل 

 9/6/2019 6027جارى عمل البراعم المتفتحة ب 

  165002االجمالى 
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 2019/2020الخطط العاجلة المزمع تنفٌذها 
 

رٛفيف اٌّؾشٚع اعُ اٌّؾشٚع  اٌمطبع
ِٛلف رٕفيز 

اٌّؾشٚع 

اٌزىبٌيف اٌزمذيشيخ ثبالف 

خٕيٗ 
ربسيخ ثذء اٌّؾشٚع 

اٌزأِيٓ 

 اٌقسٝ

 رىييف ِشوضٜ
رىييف ِشوضٜ ٌّجٕٝ اٌّسّٛديخ ثّغزؾفٝ 

 خّبي ػجذ إٌبفش

ِغزؾفٝ خّبي ػجذ 

 إٌبفش
 ؽٙش اغغطظ 12000

 ػٍّيبد لٍت ِفزٛذ
ػٍّيبد لٍت ِفزٛذ ثّغزؾفٝ خّبي ػجذ 

 إٌبفش

ِغزؾفٝ خّبي ػجذ 

 إٌبفش
 ؽٙش اغغطظ 15000

 اهفبء اٌسشيك ثّغزؾفٝ خّبي ػجذ إٌبفش
ِٕظِٛخ اهفبء اٌسشيك ثّغزؾفٝ خّبي ػجذ 

 إٌبفش

ِغزؾفٝ خّبي ػجذ 

 إٌبفش
 ؽٙش اغغطظ 5000

  32000 االخّبٌٝ

 

 توصٌف المشروع اسم المشروع القطاع
موقع تنفٌذ 
 المشروع

التكالٌف التقدٌرٌة  
 (باأللف جنٌه  )

تارٌخ بدء 
 المشروع

 مٌاه الشرب

إنشاء عنبر كلور إضافً جدٌد 
وإعادة تاهٌل العنبر القائم 

 بمحطة مٌاه السٌوف

نظام التبادل )احالل وتجدٌد منظومة حقن الكلور بالكامل 
-محابس ومنظم تفرٌغ الضغط - الفالتر- المبخرات - االتوماتٌكً 
باالضافة الً  (-.....الحساسات - طلمبات البوستر - أجهزة الحقن

 أعمال اإلحالل والتجدٌد اإلنشائٌة للعنبر

 محطة السٌوف

80000 

2020-2019 

إعادة تؤهٌل عنبر الكلور بمحطة 
 شرقً 

 2020-2021 محطة شرقً 

إعادة تؤهٌل عنبر الكلور بمحطة 
 1المنشٌة 

 2021-2022 1محطة المنشٌة 
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 2019/2020 الخطط العاجله المزمع تنفٌذها
 

 ِٛلغ رٕفيز اٌّؾشٚع رٛفيف اٌّؾشٚع اٌمطبع
اٌزىبٌيف اٌزمذيشيخ 

 ثبالٌف خٕيٗ
 ربسيخ ثذء اٌّؾشٚع

 اٌزنبِٓ االخزّبػٝ
أؾبء إداسح ثشج اٌؼشة 

 االخزّبػيخ

رُ رخقيـ لطؼخ أسك ِغبزخ 

150َ
2 

ِٓ لجً اٌّسبفظ إلٔؾبء 

إداسح إخزّبػيخ ػٍيٙب ثمشاس 

 خٍغخ 13اٌّدٍظ اٌزٕفيزٜ سلُ 

 ٌقبٌر ِذيشيخ 27/9/2017

 .اٌؾئْٛ االخزّبػيخ 

 ٌُ يسذد ثؼذ ٌُ يسذد ثؼذ
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 االدارة العامة للتخطٌط والمتابعة
 2019/2020الخطة االستثمارٌة عن العام المالى 

االػّبي اٌّزٛلؼخ اعُ اٌّؾشٚع 
 االػزّبد ثبالٌف خٕيٗ

خضأخ ػبِخ 

 ِؾشٚػبد االزيبء

إٌّزضح أٚي  

 4000  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ثٕطبق اٌسٝ 

 7000  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 220  (ثٕؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  )رؾديش زذائك ثبٌسٝ 

 230  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 1000 (ِشزٍخ أٌٚٝ  )ػّشاد خغيّخ ٌغطر ِجٕٝ اٌسٝ  ـ ػّشاد خغيّخ ٌّجٕٝ اٌدشاج ثبٌشاط اٌغٛداء : مّٓ  ٔؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ 

 12450 زٝ إٌّزضح اٚي اخّبٌٝ

 ِْ إٌّزضح ثب

 3500  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 8000  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 300  (ثٕؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  )رؾديش زذائك ثبٌسٝ 

 300  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 2000 (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )   ساوت ـ  ػّشاد خغيّخ ٌٍغيبساد 8عيبسح ِيىشٚثبؿ  ( 1 ) َ  ـ  ػذد 1.5عيبسح لالة  ( 2 )رذػيُ اٌسٝ ثـؼذد 

 14100 اخّبٌٝ زٝ إٌّزضح ثبْ

ؽشق  

 6000  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 18000  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 3000 (ثٕؾبه اٌىجبسٜ )(زٝ ؽشق  )أؾبء ٔفك ِؾبٖ ٌٍشثو ثيٓ ؽبسع إٌقش ٚؽبسع اٌّٛاعيش خشيٓ ثالصا 

 250  (ثٕؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  )رؾديش زذائك ثبٌسٝ 

 400  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 450 (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  ) ساوت  7 رٛٔبيخ 2رذػيُ اٌسٝ ثؼذد 

 28100 اخّبٌٝ زٝ ؽشق

ٚعو  

 5500  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 9500  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 4500 (ثٕؾبه اٌىجبسٜ )"ِمزشذ زٝ ٚعو  " (وٛثشٜ ٔبسيّبْ  )ــ ػّشاد خغيّخ ٌٍىجبسٜ ٚاالٔفبق 

 192  (ثٕؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  )رؾديش زذائك ثبٌسٝ 

 260  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 3200 (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  ) عيبسح ٔمً وبثيٕخ ِفشد 2ػذد +   عيبسح ٔمً وبثيٕخ ِضدٚخخ  2 ـ رذػيُ اٌسٝ ثؼذد 7/5اعزىّبي رؾطيت ِدّغ خذِبد لشيخ اثيظ 

 23152 اخّبٌٝ زٝ ٚعو
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 تابع االدارة العامة للتخطٌط والمتابعة
 2019/2020الخطة االستثمارٌة عن العام المالى 

اعُ 

اٌّؾشٚع 
االػّبي اٌّزٛلؼخ 

االػزّبد ثبالٌف 

 خضأخ ػبِخ خٕيٗ

اٌدّشن 

 4500  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 7000  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 200  (ثٕؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  )رؾديش زذائك ثبٌسٝ 

 300  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 12000 اخّبٌٝ زٝ اٌدّشن

غشة  

 2500  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 8000  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 2000 (ثٕؾبه اٌىجبسٜ ) (زٝ غشة  )أؾبء وٛثشٜ ػٍٜٛ أػٍٝ اٌغىخ اٌسذيذ ثٕدغ اٌؼشة 

 100  (ثٕؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  )رؾديش زذائك ثبٌسٝ 

 1000  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 2000 (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  ) 3 3َ عيبسح فشف 2رذػيُ اٌسٝ ثؼذد 

 15600 اخّبٌٝ زٝ غشة

اٌؼدّٝ  

 4500  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 12000  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 100  (ثٕؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  )رؾديش زذائك ثبٌسٝ 

 300  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 4000 (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )ـ عيبسح ؽبعيٗ هٛيً  (ٔيغبْ  ) هٓ ـ ثشج وٙشثبئٝ ـ عيبسح ٔيغبْ سوٛة فشدٜ 20 (دلبق  )رذػيُ اٌسٝ ثسفبس ثدبن ّ٘ش 

 20900 اخّبٌٝ زٝ اٌؼدّٝ

اٌؼبِشيخ  

أٚي  

 3000  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 9500  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 200  (ثٕؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  )رؾديش زذائك ثبٌسٝ 

 500  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 3000 (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  ) عيبسح ِيزغٛثيؾٝ لالة 2ٌٛدس ـ ػذد  ( 1) عيبسح  دٚثً وبثيٕخ  ـ  ػذد  ( 2 )رذػيُ اٌسٝ ثـؼذد 

 16200 اخّبٌٝ زٝ اٌؼبِشيخ أٚي
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  تابع االدارة العامة للتخطٌط والمتابعة

 2019/2020الخطة االستثمارٌة عن العام المالى 
 

االػّبي اٌّزٛلؼخ  اٌسٝ
 االػزّبد ثبالٌف خٕيٗ

خضأخ ػبِخ 

 ِْ اٌؼبِشيخ  ثب

 4500  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 15000  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

ِْ  )إٔؾبء وٛثشٜ أِبَ ؽبسع اٌىبثالد   1500 (ثٕؾبه اٌىجبسٜ )(زٝ اٌؼبِشيخ ثب

 300  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 2700( ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ ) عيبسح ثيه آة وبثيٕخ ِفشد ـ عيبسح عٛثش فبوزٛس   ( 2 )رذػيُ اٌسٝ ثؼذد 

 24000 اخّبٌٝ زٝ اٌؼبِشيخ ثبْ

ِشوض ِٚذيٕخ 

ثشج اٌؼشة 

 11500  (ثٕؾبه اٌىٙشثبء )إٔبسح ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 20000  (ثٕؾبه اٌشفف  )سفف ؽٛاسع ثٕطبق اٌسٝ 

 150  (ثٕؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  )رؾديش زذائك ثبٌسٝ 

 25  (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )رذػيُ اٌسٝ ثبأُلثبس ٚاٌزدٙيضاد اٌّطٍٛثخ 

 ـ خٙبص مجبة ٌٍجيئخ ـ  إزالي ٚردذيذ ِجٕٝ ِشوض ِٚذيٕخ ثشج اٌؼشة ٌٍزدذيذ ٚاٌزطٛيش  3 3َرذػيُ اٌسٝ ثٍٛدس وجيش 

 (ثٕؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  )
11875 

 43550 اخّبٌٝ ِشوض ِٚذيٕخ ثشج اٌؼشة

 210052 2019/2020اخّبٌٝ ِؾشٚػبد األزيبء ثبٌخطخ اإلعزثّبسيخ ٌذيٛاْ ػبَ اٌّسبفظخ ٌٍؼبَ اٌّبٌٝ 
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 تابع االدارة العامة للتخطٌط والمتابعة
 2019/2020الخطة االستثمارٌة عن العام المالى 

االػّبي اٌّزٛلؼخ اعُ اٌّؾشٚع 
االػزّبد ثبالٌف خٕيٗ 

 االخّبٌٝرّٛيً رارٝ  رّٛيً خضأخ ػبِخ

اٌّؾشٚػبد اٌّؾزشوخ 

ٔؾبه 

اٌىٙشثبء 

 30112  30112 64 ززٝ اٌىيٍٛ 34.5ـ اعزىّبي إٔبسح اٌطشيك اٌغبزٍٝ ِٓ اٌىيٍٛ 

 13083  13083 وُ  ٚززٝ وٛثشٜ اٌؼٛايذ 9ـ اعزىّبي إٔبسح اٌطشيك اٌذائشٜ ِٓ اٌذاْٚ ربْٚ ثطٛي 

 15000 15000  (ِؾشٚػبد ِؾزشوخ  )ـ ِذ ٚرذػيُ ؽجىبد اٌىٙشثبء ثٕطبق اٌّسبفظخ 

 58195 15000 43195خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه اٌىٙشثبء 

ٔؾبه اٌشفف 

 3000  3000ِؾشٚع مٛائغ رٕظيُ ٚفشٚق ازىبَ 

 6000  6000 (سفغ وفبءح هشيك اٌىٛسٔيؼ )رطٛيش ٚردّيً اٌىٛسٔيؼ 

 15000 15000  (ِؾشٚػبد ِؾزشوخ  )سفف هشق ٚأسففخ ثٕطبق اٌّسبفظخ 

 24000 15000 9000خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه اٌشفف 

ثٕؾبه 

اٌىجبسٜ 

 2300  2300اعزىّبي ٔفك عيبساد وٍيٛثبرشا 

 2 وٛثشٜ هٍّجبد اٌّىظ ـ فيبٔخ وٛثشٜ األٌّبْ ثدٛاس اٌطشيك اٌذٌٚٝ ـ ٌؼذد 2فيبٔخ ػذد  )ـ ػّشاد خغيّخ ٌٍىجبسٜ ٚ األٔفبق 

  ( 45وٛثشٜ عيبساد إػبدح رأ٘يً أػّبي فٛافً ٚأعٛاس ٚد٘بٔبد ثبٌطشيك اٌذٌٚٝ 
16500  16500 

 ِْ  1200  1200ـ ازالي ٚردذيذ وٛثشٜ عيبساد ِٚؾبٖ خشعبٔٝ ػٍٝ ِقشف اٌؼبِيخ ثجبٌطبثيخ ٌسٝ إٌّزضح ثب

 1000  1000 (زٝ اٌؼبِشيخ أٚي  ) فسشاٜٚ 32وٛثشٜ ِؾبٖ ػٕذ ن 

 5000  5000 (ِمزشذ اٌغبزً اٌؾّبٌٝ )ـ إٔؾبء وٛثشٜ ِؾبٖ أِبَ ِجٕٝ اٌّسبفظخ اٌدذيذ ثسٝ ؽشق

 5000  5000 (ِمزشذ خٙبص اٌغبزً اٌؾّبٌٝ )ـ إٔؾبء وٛثشٜ ِؾبٖ ػٍٝ هشيك اٌّطبس اٌغشيغ أِبَ ِغزؾفٝ هٍؼذ ِقطفٝ  ثسٝ ٚعو 

 3000  3000ـ وٛثشٜ ِؾبٖ ػٕذ ِذخً لشيخ اٌدالء 

 34000  34000خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه اٌىجبسٜ 

ٔؾبه رسغيٓ اٌجيئخ 

اززيبخبد 

ِذيشيخ اٌطت 

اٌجيطشٜ ِٓ 

ِدبصس 

 450  450اعزىّبي ازالي ٚردذيذ ثبلٝ ػٕبثش اٌّدضس اآلٌٝ 

 5900  5900اعزىّبي ازالي ٚردذيذ ػٕجش اٌخٕضيش ثبٌّدضس اآلٌٝ 

 100  100اعزىّبي إزالي ٚردذيذ ثبلٝ ػٕبثش ِدضس أثٛ ليش  

 1000  1000سفف اٌطشلبد اٌذاخٍيخ ٌٍّدضس اآلٌٝ 

 7450  7450خٍّخ اٌّدبصس 

 20150 1200 18950خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه رسغيٓ اٌجيئخ ثذْٚ رطٛيش ِسٛس اٌّسّٛديخ  
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 تابع االدارة العامة للتخطٌط والمتابعة
 2019/2020الخطة االستثمارٌة عن العام المالى 

االػّبي اٌّزٛلؼخ اعُ اٌّؾشٚع 
االػزّبد ثبالٌف خٕيٗ 

 االخّبٌٝرّٛيً رارٝ  رّٛيً خضأخ ػبِخ

ؽشاء ِؼذاد ٔظبفخ 

ٌالداسح اٌّشوضيخ ٌٍٕظبفخ 

ٚردّيً اٌّذيٕخ 

 1500  1500ػّشاد خغيّخ ٌٍّؼذاد 

 1500  1500 (وبٚرؼ زذيثخ ، ٚوٙشثبء ثطبسيبد ، ِيىبٔيىب  )ؽشاء ِؼذاد ٚسػ 

 7000  7000 هٓ 20 عيبسح وجيشح زٌّٛخ 2ؽشاء ػذد 

 10000  10000خٍّخ ردّيً اٌّذيٕخ 

إداسح اٌّخٍفبد اٌخطشح 

 1500 0 1500 َ 12ؽشاء عيبسح ٔيغبْ لالة 

 600 600 0ؽشاء عيبسح دٚثً وبثيٕخ 

 600 600 0ؽشاء عيبسح لالة 

 2700 1200 1500خٍّخ اٌّخٍفبد اٌخطشح 

 20150 1200 18950خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه رسغيٓ اٌجيئخ ثذْٚ رطٛيش ِسٛس اٌّسّٛديخ  

ٔؾبه األِٓ ٚاإلهفبء 

ٚاٌّشٚس ٚؽشهخ 

اٌّشافك 

 3000  3000رذػيُ الغبَ االداسح  ثبآلالد ٚاٌّؼذاد 

 800  800رذػيُ ؽجىخ اٌسشيك ثّذيٕخ األعىٕذسيخ 

 2000  2000رذػيُ ِجبٔٝ اإلداسح ٚٔمبه اإلهفبء ثبٌخبِبد 

 500  500ػّشاد خغيّخ ٌٍغيبساد ِٚبويٕبد اإلهفبء  

 200  200ؽشاء أثبس ٚردٙيضاد ِٚؼذاد ِىزجيخ 

 6500  6500 ( عيبسح 2ػذد  )ؽشاء عيبساد إهفبء 

 13000  13000خٍّخ اززيبخبد اداسح اٌسّبيخ اٌّذٔيخ 

اززيبخبد إداسح اٌّشٚس 

 3500  3500ِؾشٚع ؽشاء ِٛرٛعيىالد ِدٙضح ؽشهخ ٚلطغ غيبس ٌٙب 

 1500  1500ِؾشٚع ؽشاء أخٙضح ساداس ٌنجو اٌغيبساد اٌزٝ رزدبٚص اٌغشػخ اٌّمشسح لبٔٛٔب 

 2700  2700ِدٙضح ؽشهخ  (فبٌْٛ  )ِؾشٚع ؽشاء عيبساد سوٛة 

 3000  3000ِؾشٚع ؽشاء عيبساد ثيه آة وبثيٕخ ِفشد ٚلطغ غيبس ٌٙب 

 1500  1500ِؾشٚع ؽشاء فالؽبد ٚعشاييٓ ٚػالِبد ِشٚسيخ ثدّيغ أٔٛاػٙب 

 700  700ثّؾزّالرٙب ٚلطغ غيبس ٌٙب  (PDA )ِؾشٚع ؽشاء اخٙضح العٍىيخ يذٚيخ ِسٌّٛخ ٚأخٙضح سفذ اٌّخبٌفبد إٌىزشٚٔيبًا 

 1000  1000 (اٌخ ...... زٛاخض زذيذيخ ـ فٛافً ـ ِٚسذداد ـ ثٛالسد ـ ِخبسيو ـ ػيٓ لو  )ِؾشٚع ؽشاء ِغبػذاد فٕيخ ِشٚسيخ 

 2700  2700عيبساد وغبزبد ٌشفغ اٌغيبساد اٌّزشٚوخ ثبٌؾٛاسع ٚرؼٛق اٌسشوخ اٌّشٚسيخ  ( 7 )ِؾشٚع ؽشاء ػذد 

 16600  16600خٍّخ اززيبخبد إداسح اٌّشٚس 
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 تابع االدارة العامة للتخطٌط والمتابعة
 2019/2020الخطة االستثمارٌة عن العام المالى 

االػّبي اٌّزٛلؼخ اعُ اٌّؾشٚع 
االػزّبد ثبالٌف خٕيٗ 

 االخّبٌٝرّٛيً رارٝ  رّٛيً خضأخ ػبِخ

اٌّؾشٚػبد اٌّؾزشوخ 

ٔؾبه اٌىٙشثبء 

 30112  30112 64 ززٝ اٌىيٍٛ 34.5اعزىّبي إٔبسح اٌطشيك اٌغبزٍٝ ِٓ اٌىيٍٛ 

 13083  13083 وُ  ٚززٝ وٛثشٜ اٌؼٛايذ 9اعزىّبي إٔبسح اٌطشيك اٌذائشٜ ِٓ اٌذاْٚ ربْٚ ثطٛي 

 15000 15000  (ِؾشٚػبد ِؾزشوخ  ) ِذ ٚرذػيُ ؽجىبد اٌىٙشثبء ثٕطبق اٌّسبفظخ 

 58195 15000 43195خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه اٌىٙشثبء 

ٔؾبه اٌشفف 

 3000  3000ِؾشٚع مٛائغ رٕظيُ ٚفشٚق ازىبَ 

 6000  6000 (سفغ وفبءح هشيك اٌىٛسٔيؼ )رطٛيش ٚردّيً اٌىٛسٔيؼ 

 15000 15000  (ِؾشٚػبد ِؾزشوخ  )سفف هشق ٚأسففخ ثٕطبق اٌّسبفظخ 

 24000 15000 9000خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه اٌشفف 

ٔؾبه اٌىجبسٜ 

 2300  2300اعزىّبي ٔفك عيبساد وٍيٛثبرشا 

 وٛثشٜ عيبساد إػبدح 2 وٛثشٜ هٍّجبد اٌّىظ ـ فيبٔخ وٛثشٜ األٌّبْ ثدٛاس اٌطشيك اٌذٌٚٝ ـ ٌؼذد 2فيبٔخ ػذد  )ػّشاد خغيّخ ٌٍىجبسٜ ٚ األٔفبق 

  ( 45رأ٘يً أػّبي فٛافً ٚأعٛاس ٚد٘بٔبد ثبٌطشيك اٌذٌٚٝ 
16500  16500 

 ِْ  1200  1200 ازالي ٚردذيذ وٛثشٜ عيبساد ِٚؾبٖ خشعبٔٝ ػٍٝ ِقشف اٌؼبِيخ ثجبٌطبثيخ ٌسٝ إٌّزضح ثب

 1000  1000 (زٝ اٌؼبِشيخ أٚي  ) فسشاٜٚ 32وٛثشٜ ِؾبٖ ػٕذ ن 

 5000  5000 (ِمزشذ اٌغبزً اٌؾّبٌٝ )إٔؾبء وٛثشٜ ِؾبٖ أِبَ ِجٕٝ اٌّسبفظخ اٌدذيذ ثسٝ ؽشق

 5000  5000 (ِمزشذ خٙبص اٌغبزً اٌؾّبٌٝ )إٔؾبء وٛثشٜ ِؾبٖ ػٍٝ هشيك اٌّطبس اٌغشيغ أِبَ ِغزؾفٝ هٍؼذ ِقطفٝ  ثسٝ ٚعو 

 3000  3000 وٛثشٜ ِؾبٖ ػٕذ ِذخً لشيخ اٌدالء 

 34000  34000خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه اٌىجبسٜ 

اززيبخبد ِذيشيخ 

اٌطت اٌجيطشٜ ِٓ 

ِدبصس 

 450  450اعزىّبي ازالي ٚردذيذ ثبلٝ ػٕبثش اٌّدضس اآلٌٝ 

 5900  5900اعزىّبي ازالي ٚردذيذ ػٕجش اٌخٕضيش ثبٌّدضس اآلٌٝ 

 100  100اعزىّبي إزالي ٚردذيذ ثبلٝ ػٕبثش ِدضس أثٛ ليش  

 1000  1000سفف اٌطشلبد اٌذاخٍيخ ٌٍّدضس اآلٌٝ 

 7450  7450خٍّخ اٌّدبصس 

ؽشاء ِؼذاد ٔظبفخ 

ٌالداسح اٌّشوضيخ 

ٌٍٕظبفخ ٚردّيً 

اٌّذيٕخ 

 1500  1500 ػّشاد خغيّخ ٌٍّؼذاد

 1500  1500 (وبٚرؼ زذيثخ ، ٚوٙشثبء ثطبسيبد ، ِيىبٔيىب  )ؽشاء ِؼذاد ٚسػ 

 7000  7000  ه20ٓ عيبسح وجيشح زٌّٛخ 2ؽشاء ػذد 

 10000  10000 خٍّخ ردّيً اٌّذيٕخ
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 تابع االدارة العامة للتخطٌط والمتابعة
 2019/2020الخطة االستثمارٌة عن العام المالى 

االػّبي اٌّزٛلؼخ اعُ اٌّؾشٚع 
االػزّبد ثبالٌف خٕيٗ 

 االخّبٌٝرّٛيً رارٝ  رّٛيً خضأخ ػبِخ

اٌّؾشٚػبد اٌّؾزشوخ 

إداسح اٌّخٍفبد 

اٌخطشح 

 1500 0 1500 َ 12ؽشاء عيبسح ٔيغبْ لالة 

 600 600 0ؽشاء عيبسح دٚثً وبثيٕخ 

 600 600 0ؽشاء عيبسح لالة 

 2700 1200 1500خٍّخ اٌّخٍفبد اٌخطشح 

 20150 1200 18950خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه رسغيٓ اٌجيئخ ثذْٚ رطٛيش ِسٛس اٌّسّٛديخ  

ٔؾبه األِٓ ٚاإلهفبء ٚاٌّشٚس ٚؽشهخ اٌّشافك 

إداسح اٌسّبيخ 

 اٌّذٔيخ

 3000  3000رذػيُ الغبَ االداسح  ثبآلالد ٚاٌّؼذاد 

 800  800رذػيُ ؽجىخ اٌسشيك ثّذيٕخ األعىٕذسيخ 

 2000  2000رذػيُ ِجبٔٝ اإلداسح ٚٔمبه اإلهفبء ثبٌخبِبد 

 500  500ػّشاد خغيّخ ٌٍغيبساد ِٚبويٕبد اإلهفبء  

 200  200ؽشاء أثبس ٚردٙيضاد ِٚؼذاد ِىزجيخ 

 6500  6500 ( عيبسح 2ػذد  )ؽشاء عيبساد إهفبء 

 13000  13000خٍّخ اززيبخبد اداسح اٌسّبيخ اٌّذٔيخ 

 إداسح اٌّشٚس

 3500  3500ِؾشٚع ؽشاء ِٛرٛعيىالد ِدٙضح ؽشهخ ٚلطغ غيبس ٌٙب 

 1500  1500ِؾشٚع ؽشاء أخٙضح ساداس ٌنجو اٌغيبساد اٌزٝ رزدبٚص اٌغشػخ اٌّمشسح لبٔٛٔب 

 2700  2700ِدٙضح ؽشهخ  (فبٌْٛ  )ِؾشٚع ؽشاء عيبساد سوٛة 

 3000  3000ِؾشٚع ؽشاء عيبساد ثيه آة وبثيٕخ ِفشد ٚلطغ غيبس ٌٙب 

 1500  1500ِؾشٚع ؽشاء فالؽبد ٚعشاييٓ ٚػالِبد ِشٚسيخ ثدّيغ أٔٛاػٙب 

 700  700ثّؾزّالرٙب ٚلطغ غيبس ٌٙب  (PDA )ِؾشٚع ؽشاء اخٙضح العٍىيخ يذٚيخ ِسٌّٛخ ٚأخٙضح سفذ اٌّخبٌفبد إٌىزشٚٔيبًا 

 1000  1000 (اٌخ ...... زٛاخض زذيذيخ ـ فٛافً ـ ِٚسذداد ـ ثٛالسد ـ ِخبسيو ـ ػيٓ لو  )ِؾشٚع ؽشاء ِغبػذاد فٕيخ ِشٚسيخ 

 2700  2700عيبساد وغبزبد ٌشفغ اٌغيبساد اٌّزشٚوخ ثبٌؾٛاسع ٚرؼٛق اٌسشوخ اٌّشٚسيخ  ( 7 )ِؾشٚع ؽشاء ػذد 

 16600  16600خٍّخ اززيبخبد إداسح اٌّشٚس 

اززيبخبد إداسح 

ؽشهخ اٌّشافك  

 2400  2400 ٔمً ؽيفشٌٚيٗ 4/3 عيبساد ؽبعيٗ هٛيً 4 ؽشاء ػذد 

 2000  2000 3 1.5َ عيبساد ٔقف ٔمً لالة عؼخ 4ؽشاء ػذد 

 44000  44000خٍّخ اززيبخبد إداسح ؽشهخ اٌّشافك 
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 تابع االدارة العامة للتخطٌط والمتابعة
 2019/2020الخطة االستثمارٌة عن العام المالى 

االػّبي اٌّزٛلؼخ اعُ اٌّؾشٚع 
االػزّبد ثبالٌف خٕيٗ 

 االخّبٌٝرّٛيً رارٝ  رّٛيً خضأخ ػبِخ

   رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  

ا إلداسح اٌؼبِخ 

ٌٍّؾشٚػبد ٚاٌٛسػ 
 5000  5000 اعزىّبي رشِيُ ِجبٔٝ إداسح اٌٛسػ ٚإٌمً ثبٌسنشح  

إداسح اٌزخطيو ٚاٌزّٕيخ 

اٌؼّشأيخ  

 3000  3000اػّبي اٌشفغ اٌّغبزٝ 

ؽشاء اعىبٔش ِٚبويٕخ رقٛيش ٌٛزبد ٕ٘ذعيخ ٚثؼل األخٙضح ٚاٌّغزٍضِبد  )أػّبي رطٛيش اإلداسح 

 (ٚاٌزدٙيضاد األخشٜ 
600  600 

 3600  3600خٍّخ اززيبخبد إداسح اٌزخطيو ٚاٌزّٕيخ اٌؼّشأيخ 

 400  400  أخٙضح وّجيٛرش ثّؾزّالرٗ ٚهبثؼبد ٌيضس ٚآالد رقٛيش ، ِٚشاٚذ زبئو ٚأخٙضح ثقّخ  ِذيشيخ اإلعىبْ ٚاٌّشافك 

ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ 

ارخبر اٌمشاس 

 10000 0 10000اٌّشزٍخ األٌٚٝ ِٓ إٔؾبء ٚردٙيض ِشوض ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشافيخ ٚؽجىبد اٌّشافك 

 1500 1500 0 (اٌذارب عٕزش  )سفغ وفبءح غشفخ اٌزخضيٓ اٌّشوضيخ 

 500 500 0اعزىّبي ِشوض ٚرّٕيخ اٌّٛاسد اٌجؾشيخ 

 12000 2000 10000خٍّخ اززيبخبد ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر اٌمشاس 

اٌذيٛاْ اٌؼبَ 

 1000 0 1000عيبسح اعؼبف ِدٙضح ٌٍذيٛاْ اٌؼبَ ٚاإلداساد اٌزبثؼخ ٌٙب 

 500 0 500عيبسح وبثيٕخ ِضدٚخخ ٌٍذيٛاْ اٌؼبَ  ( 2 )ؽشاء ػذد 

 500 0 500 ساوت ِىيف ٌٍذيٛاْ اٌؼبَ 28أرٛثيظ ال يمً ػٓ 

 1500 1500 0ؽشاء ردٙيضاد 

 3500 1500 2000خٍّخ اززيبخبد اٌذيٛاْ اٌؼبَ 

 500 500  ِؾشٚع ِسطبد اٌشوبة ٚاالٔزظبس ِسطبد اٌشوبة ٚاالٔزظبس 

 ِْ ِْ زٝ إٌّزضح ثب  2803 0 2803ـ اززيبخبد ِجٕٝ ديٛاْ ػبَ زٝ إٌّزضح ثب

 27803 4000 23803خٍّخ اٌّؾزشوخ مّٓ ٔؾبه رذػيُ اززيبخبد اٌٛزذاد اٌّسٍيخ  

 198148 35200 162948 2019/2020اخّبٌٝ اٌّؾشٚػبد اٌّؾزشوخ ثبٌخطخ اإلعزثّبسيخ ٌذيٛاْ ػبَ اٌّسبفظخ ٌٍؼبَ اٌّبٌٝ 

 350000 50000 300000ِؾشٚع رطٛيش ِسٛس اٌّسّٛديخ  مّٓ ٔؾبه رسغيٓ اٌجيئخ  

 758200 85200 673000 رّٛيً رارٝ 85.2 ِزنّٓ اعزىّبي رطٛيش ِسٛس اٌّسّٛديخ ِٚجٍغ اٌـ 2020/2019اخّبٌٝ اٌخطخ االعزثّبسيخ ٌٍؼبَ اٌّبٌٝ 
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 فى مجال ازالة التعديات على االراضى الزراعية
2019/2020 

 
 

 ازالة التعدٌات اإلدارة

  حالة تعدى900العمل على إزالة عدد  المعمورة

  حالة تعدى700العمل على إزالة عدد  خورشٌد

  حالة تعدى600العمل على إزالة عدد  العامرٌة

 العمل على عدم وجود أى تعدٌات برج العرب

  حالة تعدى300العمل على إزالة عدد  اإلصالح الزراعى

 2500 االجمالى

 

 

 
                                                                             

الهدف  البرنامج

 

المبادرة ان 

 وجدت

 االعتمادات المالٌة تارٌخ التنفٌذ مكان التنفٌذ عدد المستفٌدٌن الجهة المشاركة

 2019/2020مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 
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 اناث ذكور
ذوي 

 اعاقة
 4ب 1ب الً من

 -- 40 40 مراكز الشباب  تنمٌة المهارات دورة تنمٌة بشرٌة
 مراكز الشباب

 قاعة المدٌرٌة
1/7/2019 30/9/2019 500 2000 

معرض واندٌة الفتاة 

 المراة

اكتشاف المواهب الفنٌة 

 عرض منتجات المرأة
 الفن الحٌاة

مراكز شباب 

 اندٌة المراة
-- 

10

0 
 800 500 30/9/2019 1/7/2019 احد الهٌئات الشبابٌة --

 دورى ثقافى معلوماتى
تنمٌة المهارات الثقافٌة 

 لدى الشباب
 1000 500 31/12/2019 1/10/2019 احد مراكز الشباب --- 30 50 مراكز الشباب هٌا  نقرأ

متابعة انشطة فروع 

 الشباب
  750 31/12/2019 1/7/2019 مراكز الشباب      

معسكر و مسابقة كشفٌة 

 للجوالة و الجواالت

تنمٌة المهارات المهنٌة 

والقٌادٌة لدى الجوالة 

 والجواالت

احٌاء الحركة 

 الكشفٌة
 1300 500 31/3/2020 1/1/2020 احدى مراكز الشباب ---- 39 78 مراكز الشباب

رحلة الى احدى 

 المحافظات
 3950 300 31/3/2020 1/1/2020 إحدى المحافظات --- 15 15 مراكز الشباب اعرف بلدك معرفة المعام السٌاحٌة

 االحتفال بعٌد االم

 "فنى-مرأة"
 1250 500 31/3/2020 1/1/2020 احدى مراكز الشباب 5 70 -- مراكز الشباب ست الحباٌب االعتراف بفضل االم

متابعة انشطة فروع 

 الشباب
  750 31/3/2020 1/1/2020 مراكز الشباب      

ٌوم ترفٌهى لذوى 

 اإلحتٌاجات الخاصة

المشاركة و التفاعل 

 اإلجتماعى
 1650 500 30/6/2020 1/4/2020 احدى مراكز الشباب 50 - - مراكز الشباب لست وحدك

 تكرٌم المتمٌزٌن حفل ختام األنشطة
مصر قد 

 الدنٌا
 15 67 68 مراكز الشباب

 قاعات –أحد المراكز 

 األندٌة- الثقافة
1/4/2020 30/6/2020 600 2000 

 13950 5400 اإلجمالى
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   2019/2020مدٌرٌة الشئون الصحٌة اإلستثمارٌة للعام           

 اإلػزّبد اٌّمزشذ ثبٌٍّيْٛ ٚفف اٌّؾشٚع اٌٛزذح اٌقسيخ/ اٌّغزؾفٝ  اٌسٝ

 2 إٔؾبء خذيذ ٚزذح ػضثخ ٔبدٜ اٌقيذ ٌطت األعشح ٚعو

 10 رطٛيش ِجٕٝ اٌّالزظبد ِغزؾفٝ اٌسّيبد ٚعو

 21 رطٛيش ٚ رشِيُ ِغزؾفٝ سأط اٌزيٓ اٌؼبَ اٌدّشن

 7.1 رطٛيش ٚ رشِيُ ِغزؾفٝ داس إعّبػيً ٌٍٛالدح غشة

 2 إٔؾبء خذيذ ِغزٛفف فذس اٌؼبِشيخ اٌؼبِشيخ

 2 رطٛيش ٚ رشِيُ ٚزذح ويٕح ِشيٛه ٌطت األعشح اٌؼبِشيخ

 21 إٔؾبء خذيذ ِغزؾفٝ إٌٙنخ اٌؼبِشيخ

 2 رطٛيش  ثٕدش اٌغىش6ٚزذح لشيخ  ثشج اٌؼشة

 67.1 االخّبٌٝ
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   2019/2020للعام الطب البٌطرى مدٌرٌة  

 وصف المشروع االعتماد بااللف جنٌة الموقع اسم المشروع

إستكمال إحالل وتجدٌد عنابر 

 مجزر أبوقٌر

منطقة أبو قٌر 

 "حى المنتزه ثان " 
100 

إستكمال إحالل وتجدٌد عنابر الذبٌح وعمل شبكة 

 .كهرباء جدٌدة للمجزر 

إستكمال إحالل وتجدٌد مبانى 

 المجزر األلى بالعامرٌة

منطقة عبد القادر 

 "حى العامرٌة أول " 
450 

المخازن  – إحالل وتجدٌد المبنى اإلدارى 

 .وعمل شٌكة صرف لهم 

إستكمال إحالل وتجدٌد عنبر 

 الخنزٌر بالمجزر األلى

منطقة عبد القادر 

 "حى العامرٌة أول " 
5900 

 إنشاء مبنى العنبر الجدٌد وعمل شبكة صرف له 

رصف الطرقات الداخلٌة 

 للمجزر اآللى

منطقة عبد القادر 

 "حى العامرٌة أول " 
1000 

رصف الشوارع الداخلٌة داخل أسوار المجزر 

 .لتسهٌل حركة السٌارات داخل المجزر 

  7450 االجمالى

 1/7/2019                     تارٌخ البٌان مدٌرٌة الطب البٌطرى:   مصدر البٌان 
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 شركة الصرف الصحى

   2020/ 2019لمشروعات اإلحالل والتجدٌد للعام المالى 

 االعتماد بااللف جنيه اسم المشروع  الحى

 المنتزة

 90  بمنطقة المنتزة اول 56مع خالد بن الولٌد وربطها على طرٌق الكورنٌش وشارع  (57)إحالل وتجدٌد شارع 

 4677  المنتزة 1 طلمبة لمحطة  2 إحالل وتجدٌد عدد

 1000 ( المنتزة3محطة )ث بمحطة سٌدى بشر/ ل1000تصرف " 16طلمبة فٌربانكس  (2) احالل وتجدٌد عدد 

 2700 المنتزة (2)محطة " 10 طلمبة بامبٌس اومٌجا 4 احالل وتجدٌد طلمبة رقم 

الجزء )احالل وتجدٌد شبكة الصرف الصحى بمنطقة السٌوف شماعة وربط المجمع بشارع وادى الملوك على نفق المنطقة الشرقٌة منطقة المنتزة اول 
 (االول

3000 

 5000  دبانة 6طلمبات محطة  (4 ) إحالل وتجدٌد عدد 

 300 احالل وتجدٌد محطة اسكان العبور

 3000 بطرٌقة الدفع النفقى  (شارع وهران سابقا )احالل وتجدٌد الهبوط الحادث بشارع عبد الحلٌم محمود 

 شرق

 4500  مجموعات رفع مجارى محطة الشٌخ الصغرى4 إحالل و تجدٌد عدد 

 3000 احالل وتجدٌد وتدعٌم محطة حجر النواتٌة بخط طرد

 1000 (شهرٌن) احالل وتجدٌد الشبكة للقضاء على الطفح امام شارع االقبال

 2000 ( شهور4 ) احالل وتجدٌد الشبكة للقضاء على الطفح امام نقطة باكوس وشارع مصطفى كامل

ربط مجمع ثروت من المطبق بتقاطع شارع صالح باشا من شارع محمود الدٌب بزٌزٌنٌا  
 (احالل وتجدٌد الشبكة للقضاء على الطفح امام كلٌة الفنون الجمٌلة )

1000 

 حى وسط

 1810 احالل وتجدٌد منشٌة النزهة والغاء محطة سنٌة العبد بمنطقة وسط 

 250  فولت بموقع الشاطبى 380احالل وتجدٌد لوحة التوزٌع الرئٌسٌة جهد 

 1214 بوابة منزلقة بمحطة رفع سموحة بمنطقة وسط (11)رفع كفاءة عدد 

 ماٌو بمنطقة 14تدعٌم ورفع كفاءة بعض مطابق نفق المنطقة الوسطى بمنطقة غرب وغرفة مدخل العداٌة البحرٌة بطرٌق قنال المحمودٌة امام مبنى 
 وسط

250 

 0احالل وتجدد قناة السوٌس البطئ وتفرعاته حتى طرٌق المحمودٌة مارا بمٌدان الغرٌانى  

 100 احالل وتجدٌد وتدعٌم شبكة الصرف الصحى بشارع فرنسا بدءاً من نفق المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر رأس التٌن  حى الجمرك
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   2020/ 2019 لمشروعات اإلحالل والتجديد للعام المالى  الصرف الصحىمقترح خطة شركة:                   تابع 

 

 االعتماد بااللف جنيه اسم المشروع  الحى

 166  لمحطة التنقٌة الغربٌة3 و 1 بعنبر الرفع واصالح البوابة المٌكانٌكٌة لخروج السرند 4 و 3و 1احالل وتجدٌد السرند المٌكانٌكى رقم  حى غرب

 حى العجمى

 1920 ( امر مباشر)طلمبة غاطسة فلٌجٌت  مختلفة االحجام والقدرات بمنطقة العجمى  (28)اعادة تاهٌل واصالح عدد

 3500  العجمى 3م لمحطة 30ث رفع / ل500تورٌد وتركٌب طلمبة غاطسة تصرف 

 1000  العجمى5احالل وتجدٌد وصٌانة اللوحة الكهربائٌة الرئٌسٌة بمحطة 

 3000 (ارض الهٌش)انشاء بٌارة بمحطة معالجة الهانوفٌل 

 2000 احالل وتجدٌد ورفع كفاءة لوحات التوزٌع الرئٌسٌة لمحطة طلعت مصطفى

 1500  بالعجمى21القضاء على التجمعات مٌاه االمطار بمدخل الكٌلو 

 حى العامرٌة
 2300 ن وتجهٌزات ألخرى 9احالل وتجدٌد واستكمال بعض اجزاء الشبكة الكهربائٌة  بموقع 

 510 ن9انشاء بٌارة موقع 

الطوارئ بجمٌع 
 انحاء المدٌنة

 4033 إحالل وتجدٌد وتدعٌم  ورفع كفاءة محطات الرفع  لبعض مناطق الشركة

 2084 إحالل وتجدٌد وتدعٌم ورفع كفاءة محطات معالجة لبعض مناطق الشركة

 500 سنوٌة ازالة تعثرات

 4257 احالل وتجدٌد و تدعٌم هبوطات شبكة االنحدار وخطوط الطرد بجمٌع انحاء المدٌنة

 2066 احالل وتجدٌد وتدعٌم الشبكات بشوارع متفرقة بجمٌع انحاء المدٌنة

 4273 احالل وتجدٌد ورفع كفاءة المعدات والسٌارت

 68000   بمحافظة االسكندرية2020/ 2019اجمالى مقترح خطة الشركة لمشروعات اإلحالل والتجديد لمعام المالى 
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 2020 /2019شركة مياه الشرب 

 

 اسم المشروع الحً
المقترح 

 (باأللف جنٌه ) 

األعتماد  

 (باأللف جنٌه )

 المنتزة أول

 3700 احالل وتجدٌد  شبكات توزٌع 

سوف ٌتم تنفٌذ بنود 

الخطة عن طرٌق شركتنا 

فً حالة عدم توفٌر 

اعتماد مالً من الشركة 

القابضة لمٌاه الشرب 

 والصرف الصحً

 30   احالل وتجدٌد الخطوط الناقلة  

 5000 احالل وتجدٌد مبانً ومنشآت

 المنتزة ثان

 2400 احالل وتجدٌد  شبكات توزٌع 

 14130   احالل وتجدٌد الخطوط الناقلة  

 470 احالل وتجدٌد معدات كهرومٌكانٌكٌة 

 شرق

 9450 احالل وتجدٌد  شبكات توزٌع 

 50   احالل وتجدٌد الخطوط الناقلة  

 32000 احالل وتجدٌد معدات كهرومٌكانٌكٌة 

 6000 احالل وتجدٌد مبانً ومنشآت

 وسط
 860 احالل وتجدٌد  شبكات توزٌع 

 4500 احالل وتجدٌد مبانً ومنشآت

 750 احالل وتجدٌد  شبكات توزٌع  غرب

 العجمً
 2170 احالل وتجدٌد  شبكات توزٌع 

 16000 احالل وتجدٌد معدات كهرومٌكانٌكٌة 

 العامرٌة أول وثان

 6980 احالل وتجدٌد  شبكات توزٌع 

 11330   احالل وتجدٌد الخطوط الناقلة  

 16000 احالل وتجدٌد معدات كهرومٌكانٌكٌة 

 7200 احالل وتجدٌد مبانً ومنشآت

 3270 احالل وتجدٌد  شبكات توزٌع  مدٌنة برج العرب

 3620   احالل وتجدٌد الخطوط الناقلة  

جمٌع مناطق 

 االسكندرٌة

 5000 طواريء

 10000سٌارات فنطاس  

 10000صٌانة وتدعٌم جسور ومٌول الترعة 

 15000 (أثاث وعدد وأدوات - وسائل نقل  )أخري 

  185910 االجمالى
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 2019/2020تابع خطة شركة مياه الشرب

فى مجال تغيير الشبكات المتهالكة 

 منطقة تغٌرالشبكات المتهالكة الحً
طول الشبكة 

 (بالمتر)

األعتماد  

 (باأللف جنٌه )

 3730 5953 سٌدي بشر المنتزة أول

 المنتزة ثان
 13820 7524 أبو قٌر

 2709.98 3652 المندرة

 شرق

 5130 4351 االبراهٌمٌة

 3460 5318 النزهه

 910 1170 الرمل

 860 670 محرم بك والبلد وسط

 750 550 القباري غرب

 العجمً
 1800 1900 القباري

 370 410 العجمً

 18310 13771 العامرٌة العامرٌة أول وثان

 6890 8650 برج العرب الساحلً  مدٌنة برج العرب

 58739.98 53919 اإلجمالً
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 2019/2020شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء لعام 

توسع وتجدٌد 

 الحــــى
موزعات 

 (عدد  )
محوالت 

 (عدد  )

أطوال كابالت 
الجهد المتوسط 

والمنخفض والهوائى 
 (كم  )

التكلفة 
 (باأللف جنٌه  )

 9.90 9 1 المنتـزة أول

71757 

 12.765 7 - المنتـزة ثان

 9.575 8 - شـــرق

 6,130 2 - وســـط

 1.18 - - الجمــرك

 1,910 1 - غــــرب

 9,930 1 - العامرٌة أول

 3,030 2 - العامرٌة ثان

 22.160 7 - العجمــى

 25.850 3 - مركز ومدٌنة بـرج العــرب والحمام

   102.43 40 1 اإلجــمــالـــى

 

 1/7/2019                     تارٌخ البٌان شركة توزٌع الكهرباء:   مصدر البٌان 
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 2020 / 2019خطة شركة اإلسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء لعــام 

 اإلحالل والتجدٌد

     

 الحــــى
موزعات 

 (عدد  )
محوالت 

 (عدد  )

أطوال كابالت 
الجهد المتوسط 

والمنخفض والهوائى 
 (كم  )

التكلفة 
 (باأللف جنٌه  )

 8,270 5 - المنتـزة أول

46207 

 11,175 3 - المنتـزة ثان

 13,015 4 - شـــرق

 7,260 4 - وســـط

 3,595 - - الجمــرك

 2,020 1 - غــــرب

 12,110 - - العامرٌة أول

 4,850 - - العامرٌة ثان

 11,965 3 - العجمــى

 10,350 3 1 مركز ومدٌنة بـرج العــرب والحمام

   84.61 23 1 اإلجــمــالـــى
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2019/2020شركة تاون جاز لعام 

مالحظات عدد األسر المتوقع خدمتها المنطقة  الحى

منتزة 

 ثانى

  2800 (سكة حدٌد رشٌد  – 25مزلقان ش – ش الطابٌة – ش التٌن  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

– إمتداد ش قسم المنتزه ثالث –  الدولى 45ش – ش المنشٌة البحرٌة  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 (إمتداد ش سٌكالم 
2000  

ش المنشٌة –  الدولى 45ش  – 16ش – ش إمتداد عزبة أسكوت  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 (البحرٌة 
1000  

ش – ش المٌناء البحرى – ش البحر المتوسط – ش على بن أبى طالب  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 (مٌدان الجمهورٌة  
2000  

إمتداد ش المستشارٌن سكة حدٌد  – 16ش – ش المستشارٌن  )إستكمال المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 (سور البحرٌة  – رشٌد 
2500  

 5000مساكن القوات المسلحة بؤبو قٌر 
المغاالة فى إعادة الشىء 

ألصله بالنسبة لعدد العمالء 

ش البحر – ش مصٌف الجٌش – ش أبو قٌر – ش على بن أبى طالب  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 (ش الظاهر بٌبرس  – المتوسط 
5000  

ش المٌناء البحرى ش مٌدان – ش حلقة السمك – ش المستشفى  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 (ش ابو قٌر – الجمهورٌة 
2500  

  1500منطقة البرنس القبلٌة والبحرٌة 

  24300 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــالى
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 2019/2020تابع خطة شركة تاون جاز لعام 
 

ػذد األعش إٌّطمخ اٌسٝ 

اٌّزٛلغ خذِزٙب  

ِالزظبد 

ِٕزضح اٚي 

ػ ِغدذ – ػ ػضثخ اٌجسش – ػ لٕبي اٌّسّٛديخ اٌجش اٌجسشٜ  )إعزىّبي إٌّطمخ اٌّسقٛسح ثيٓ ؽٛاسع 

  (ػ عٛق خٛسؽيذ – إِزذاد ػ ِغدذ يٛعف – يٛعف 

12000  

  1000إعزىّبي ِٕطمخ ِسغٓ اٌدذيذح ٚاٌمذيّخ  

ػ ِذخً ِسطخ ثٕضيٓ – ػ لٕبي اٌّسّٛديخ اٌجش اٌجسشٜ – ػ عٛق خٛسؽيذ  )إٌّطمخ اٌّسقٛسح ثيٓ ؽٛاسع 

  (إِزذاد اٌخشٚػخ  )ػ ِغدذ يٛعف – ِقش ٌٍجزشٚي 

3000  

  80ِٕطمخ ػضثخ عٍطبْ ثبٌجىبرٛؽٝ  

 8ػ سلُ – ػ ػضثخ اٌجسش – ػ اإلفطجالد – ػ اٌطشيك اٌذائشٜ  )إعزىّبي إٌّطمخ اٌّسقٛسح ثيٓ ؽٛاسع 

  (إِزذاد ػ ِسغٓ – ػ ِسغٓ – ػ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼضيض – 

1500  

  13000 (ػ ػضثخ صلضٚق – اٌذ45ٌٝٚػ – ػ ِقطفٝ وبًِ – ػ خشاج اٌسٝ)إٌّطمخ اٌّسقٛسح ثيٓ ؽٛاسع 

  30580االخّـــــــــــــــــــــبٌٝ 

ؽشق 

اٌّغبالح فٝ إػبدح اٌؾٝء ألفٍٗ ثبٌٕغجخ ٌؼذد اٌؼّالء  1000 2إعزىّبي أثيظ 

  1500 ِٕطمخ ػضثخ ِٕغٝ

اٌّغبالح فٝ إػبدح اٌؾٝء ألفٍٗ ثبٌٕغجخ ٌؼذد اٌؼّالء  5500 ِٕطمخ اٌشاثؼخ إٌبفشيخ

  2000 ِٕطمخ اٌّطبس

  10000ـبٌٝ ـاالخّــــــــــــــــــــ

ٚعو 

اٌّغبالح فٝ إػبدح اٌؾٝء ألفٍٗ ثبٌٕغجخ ٌؼذد اٌؼّالء  2500ِٕطمخ اٌذسيغخ 

رسزبج رؼذيخ رشػخ ِيبح اٌؾشة  3500 ِٕطمخ أثيظ اٌؼبؽشح

رسزبج رؼذيخ رشػخ ِيبح اٌؾشة ثأوبعيب  2000 ِٕطمخ ٔبدٜ اٌقيذ 

  8000االخّـــــــــــــــــــــبٌٝ 

  72880االخّـــــــــــبٌٝ اٌؼبَ  

 

 

  شرق – المنتزه ثانى – المنتزه أول ) فى نطاق أحٌاء   ( عمٌل 72880 ) (مشروع  )لٌصبح إجمالى ما سوف ٌتم خدمته بالغاز الطبٌعى المتوقع تقرٌباً عن طرٌق إدارة المشروعات
 2019/2020فى خطة  (وسط – 

  عمٌل تقرٌباً 20000والمتوقع تشغٌله بالغاز الطبٌعى عن طرٌق إدارة خدمة العمالء هو .

  تقرٌباً   ( عمٌل 92880 = 20000+ 72880 )خدمة عمالء هو + وذلك ٌصبح جمالى المتوقع تشغٌله بالغاز الطبٌعى مشروع. 
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 2019/2020 شركة عاز مصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد االسر المتوقع خدمتها الحى 

 15000العامرٌة اول 

 9000العامرٌة ثانى 

 24000االجمالى 
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فرع الهيئت العبمت لألبنيت التعليميت 
2019/2020 

 ػذد اٌفقٛي االػزّبد ثبٌٍّيْٛ اٌزٛفيف اٌؼٕٛاْ اعُ اٌّذسعخ اٌسٝ

 إٌّزضٖ اٚي

 29 20.3 رٛعغ إٌّذسح ثدٛاس اسك وٍيخ هت ثيطشٜ خٍف ِشوض اٌزذسيت

 6 4.2 رٛعغ ػ اٌزشػخ ِغبوٓ اٌسشِيٓ ثبٔٛيخ اٌىٛيذ

 12 8.4 رٛعغ ؽٛاسع ِمزشزخ ػت اٌغالَ ػجذ اٌغفبس

 46 32.2 رٛعغ ؽٛاسع ِمزشزخ ػجذ اٌغٕٝ اٌدّغٝ

 إٌّزضٖ ثبْ

 21 14.7 رٛعغ ِغبوٓ عّبد أثٛ ليش اٌغّبد اعبعٝ

 25 17.5 رٛعغ هٛعْٛ ثدبٔت اإلعىبْ اٌقٕبػٝ ازّذ اٌغيذ اٌطسبٜٚ

 51 35.7 رٛعغ ِغبوٓ عّبد أثٛ ليش اٌغّبد ِٓ اٌسنبٔخ ٌٍثبٜٔٛ

 ؽشق

 17 11.9 رٛعغ خٍف اٌؾشوخ اٌؼشثيخ اخٕبرْٛ

 8 5.6 رٛعغ  ػ رٛد ػٓ خب19ِْٛ اؽشف اٌخٛخٗ

 6 4.2 رٛعغ ػ اٌغٛق اِبَ ِقٕغ اٌثٍح وّبي اٌذيٓ زغيٓ

 9 6.3 رٛعغ ػ فّٙٝ ٚيقب اٌثغش

 24 16.8 رٛعغ ػ اٌؾشوخ اٌؼشثيخ خبف اإلعىبْ اٌقٕبػٝ ايضيظ

 30 21 رٛعغ ػضثخ اٌجىبرٛؽٝ اٌجىبرٛؽٝ

 5 3.5 رٛعغ  االِبَ ػٍٝ ٚعو

 اٌؼدّٝ
 8 5.6 رٛعغ اَ صغيٛ–ػ سؽٛاْ فبٌر  اٌطجشٜ

 7 4.9 رٛعغ ػ اٌجسش اٌذخيٍخ ثالي ثٓ سثبذ

 اٌؼبِشيخ

 27 18.9 رٛعغ خب٘ض ٌٍطشذ ثبٔزظبس اٌزّٛيٓ 33اٌطشيك اٌقسشاٜٚ ويٍٛ  اٌؼبِشيخ االػذاديخ ثٕبد

 25 17.5 رٛعغ خب٘ض ٌٍطشذ ثبٔزظبس اٌزّٛيٓ لشيخ اٌجينب اٌجينب ِٓ اٌسنبٔخ ٌٍثبٜٔٛ

 12 8.4 رٛعغ خب٘ض ٌٍطشذ ثبٔزظبس اٌزّٛيٓ خٍف اٌؾشوخ اٌؼشثيخ اَ اٌمشٜ االػذاديخ ثٕبد

 9 6.3 رٛعغ خب٘ض ٌٍطشذ ثبٔزظبس اٌزّٛيٓ ثدٛاس اٌّغبوٓ ِٕخفنخ اٌزىبٌيف ٔؼيُ اثٛ اٌيضيذ اعبعٝ

 14 9.8 رٛعغ خب٘ض ٌٍطشذ ثبٔزظبس اٌزّٛيٓ لشيخ اٌزّٕيخ اٌّقشيخ اٌيبثبٔيخ ثبٌؼبِشيخ

 ثشج اٌؼشة

 22 15.4 رٛعغ لشيخ اٌدٛيشح اٌدٛيشح

 11 7.7 رسذ اٌذساعخ لشيخ اٌسشيخ اٌسشيخ اٌدذيذح

 22 15.4 رسذ اٌذساعخ لشيخ اٌٛفبء اٌٛفبء

 10 7 رٛعغ خب٘ض ٌٍطشذ ثبٔزظبس اٌزّٛيٓ لشيخ اٌؼشاق اٌؼشاق

 12 8.4 رسذ اٌذساعخ ؽٛاسع ِمزشزخ ػّش اٌّخزبس

 12 8.4 رٛعغ خبسٜ ردٙيض ٌٍطشذ ؽٛاسع ِمزشزخ اثٛ ثىش اٌقذيك

 16 11.2 رسذ اٌذساعخ لشيخ ثٙيح ػجذ سثٗ خبٌذ

 18 12.6 رٛعغ خب٘ض ٌٍطشذ ثبٔزظبس اٌزّٛيٓ خٍف ِقٕغ اٌّىشٚٔخ اثٛ ثغيغخ

  فق514ً 359.8 االخّبٌٝ
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 لهيئت العبمت لتعليم الكببر ا
2019/2020 

 الخطت المستهذف من المشروعبث

 الدورات الجهات  

 400 وزارة النقل والموصالت

 200 وزارة القوى العاملة

 200  وزارةالصحة والسكان 

 1000  وزارةالشباب والرٌاضة

 800 وزارة الزراعة

 1200 (مجندٌن )وزارة الدفاع 

 1200 شرطة

 400 وزارة الثقافة

 800  وزارةالتنمٌة المحلٌة

 1200  المجلس االعلً للجامعات جامعة االسكندرٌة

 200 التضامن االجتماعى

 10400  وزارةالتربٌة والتعلٌم

 4000  وزارةاالوقاف

 400 هٌئة السكة الحدٌد

 200 هٌئة البرٌد

 400  مإسسة بالن

 200 مشٌخة  االذهر

 200 مجالس قومٌة متخصصة 

 4000 رجال اعمال

 400 جامعة االزهر

 800  اندٌة روتارى

 400 نقابات

 400 مجلس القومى لالعاقة

 1000 الكنائس

 16424 الجمعٌات األهلٌة

 3956 احزاب

 12000 فورى ادارة

 4000 فصول نظامٌة ادارة

 16000 تعاقد حر ادارة

 420 المعٌنٌن الجدد

 800 ذاتى

 84000 االجمالى
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 الهيئت العبمت لتعليم الكببر 
2019/2020 

 

 عدد الدارسن المتوقعٌن عدد الفصول الدورات/    األحٌاء    

 10580 705 المنتزة اول

 9638 643 المنتزة  ثانى

 14794 986 شرق

 5824 388 وسط

 2070 138 الجمرك

 8630 575 غرب

 5776 385 العجمى

 12836 856 العامرٌة اول

 8600 573 العامرٌة ثانى

 2852 190 برج العرب

 1200 80 وزارة الدفاع رئاسة الفرع

 1200 80 وزارة الداخلٌة رئاسة الفرع

 84000 5600 اإلجمالى
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 االدارة العبمت لري النىببريت

2019/2020 

 

 الحى االعمال المقترح تنفٌذها الموقع االعتماد باأللف جنٌه

4500 

 العامرٌة

 تباطٌن خرسانة مسلحة لترعة غرب الطرٌق

 3تباطٌن خرسانة مسلحة لترعة حارس  6000 العامرٌة

 نظافة صاوالت ودالئل محطات مواقع متفرقة 1000

 برج العرب  اٌسر البرج12تباطٌن خرسانة مسلحة لفرع  برج العرب 2600

3500 

 مواقع متفرقة

 االعمال الحدٌدٌة الجدٌدة
– العامرٌة 

 برج العرب
 التطهٌرات السنوٌة بهندستى مرٌوط والساحل 1500

 االجمالى 19100
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  ادارة الحمبيت المذينت

 2019/2020من 

 االػزّبد ثبالٌف خٕيٗ االػّبي اٌّزٛلؼخ اٌسٝ

 ِسبفظخ االعىٕذسيخ

 3000 رذػيُ الغبَ االداسح ثبٌّؼذاد 

 800 رذػيُ ؽجىخ اٌسشيك ثّذيٕخ االعىٕذسيخ

 2000 ػّشاد خغيّخ ٌّجبٔٝ االداسح ٚٔمبه االهفبء

 500 ػّشاد خغيّخ ٌٍغيبساد ِٚبويٕخ االهفبء

 200 ؽشاء ردٙيضاد ِٚؼذاد ِىزجيخ

 6500 ؽشاء عيبسح اهفبء

 13000 االخّبٌٝ
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 خطت االدارة العبمت للحذائق المركزيت

 2019/2020من 

 
وضع وتنفٌذ كافة األعمال المتعلقة بانشاء الحدائق العامة والمٌادٌن والجزر الوسطً وتشجٌر الشوارع و القري والنجوع التابعة لمحافظة االسكندرٌة وذلك من خالل تصمٌم - 1

الحدائق وتوفٌر النباتات الالزمة لزراعتها باألعداد واألنواعها واألشكال الجمالٌة المناسبة و حسب طبٌعة الموقع 

احالل وتجدٌد المزروعات بالحدائق العامة والمٌادٌن والجزر الوسطً واعادة تشجٌر الجور الفارغة بالشوارع - 2

- انشاء جدٌد– تقلٌم – زراعة )االشراف والتنفٌذ والتنسٌق مع ادارات الحدائق باألحٌاء التسعة ومركز ومدٌنة برج العرب والقطاعات الثالث فً كل ما ٌخص شئون الحدائق- 3

وأٌضا امدادهم بالنباتات الالزمة للتزٌن فً نطاق كل منهم طبقا الحتٌاجاتهم واالشراف علً زراعتها باألسلوب الفنً المناسب وأٌضا ما ٌتم من أعمال تطوٌر الحدائق  (وخالفه....احالل

العامة فً نطاقها 

تجهٌز مشتلى االدارة باألدوات وأصناف الزراعات المتنوعة والجدٌدة والعمل على انتاجها بالجهود الذاتٌة وعدم تحمل المحافظة اى اعباء مالٌة  - 4

 

: وتختص باآلتي (المكتب الفني)ادارة تجميل الحدائق والشوارع والميادين 

 .االشتراك مع التخطٌط العمرانً لوضع خطط إنشاء الحدائق العامة أو زراعة جوانب الطرق العامة والجزر الوسطً فً الطرق والمٌادٌن المقرر إنشاإها-  

. ٌتم وضع مقترحات لتشجٌر الشوارع والمٌادٌن العامة ومتابعة تنفٌذها واحالل المزروعات التالفة بغٌرها- 

 .ٌتم متابعة العناٌة بالحدائق والمسطحات الخضراء والعمل علً تجمٌلها وصٌانتها بدائرة األحٌاء بصفة دائمة- 

ٌتم االشتراك فً تنفٌذ كافة األعمال المتعلقة بانشاء الحدائق والمٌادٌن العامة وحدائق المبانً الحكومٌة والمالعب وأشجار الشوارع ومشروعات الترفٌه وتحسٌن البٌئة فً نطاق - 
محافظة االسكندرٌة وطبقا للخطط والبرامج الواردة من األجهزة المركزٌة 

 . ٌتم متابعة أعمال الشركات الزراعٌة المتعاقدة مع المحافظة المسئولة عن رعاٌة وصٌانة الحدائق والمٌادٌنالعامةبالمحافظة- 

  الوزٌر المحافظ وكذا التوصٌات من القٌادات علً المستوٌات المختلفة/ ٌتم متابعة تنفٌذ تؤشٌرات السٌد الدكتور- 
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:  القطاعات وتشمل قطاعين هما

القطاع الصحرواى  .1

 (ألف مترا مربعا66)بمساحة حوالً  (امام مستشفً الشرطة– ستارة الشرطة – صٌنٌة محرم بك )لتطوٌر ورفع كفاءة مدخل االسكندرٌة الصحراوي المستمرة وضع خطة شاملة - 
 بجهد واهتمام المهندسٌن وجمٌع العاملٌن باإلدارة العامة للحدائق المركزٌة بالجهود الذاتٌة ودون أي تكالٌف علً موازنة محافظة االسكندرٌة

أعمال الصٌانة لشبكة الري بالكامل وتشغٌل الرشاشات العاطلة عن العمل فً المنطقة أمام الزٌوت المستخلصة وأمام مستشفً الشرطة وحتً الحضانة مما ٌساعد علً اعادة زراعة - 
هذه المواقع واخضرار المسطحات الخضراء والزراعات بها وأٌضا اصالح واستبدال المحابس التالفة 

قطاع محطة مصر                    .2

 مع متابعة العناٌة بالحدائق والمسطحات الخضراء والعمل علً تجمٌلها وصٌانتها بنطاق القطاع بصفة دائمة مع واالشراف علً تنفٌذهاوضع خطة شاملة لتجمٌل ونظافة القطاع - 
 .احالل التالف بآخر سلٌم من المزروعات الجدٌدة 

تطوٌر واصالح شبكه الرى بالقطاع واعادة تغٌر اجزاء كبٌره منها   - 

 .رفع كفاءة الحدائق وتحسٌن الشكل الجمالى للقطاعات وذلك بازاله التعدٌات من على المسطحات والحدائق بالتعاون مع ادارة شرطه المرافق- 

 (فرعي +  الرئيسي )مشتلى االدارة العامة للحدائق المركزية  

االهتمام بمشتلى االدارة للعمل على انتاج النباتات واالشجار والشجٌرات بالجهود الذاتٌة وعدم تحمل المحافظة اى اعباء مالٌة النتاجها وذلك لتوفٌر احتٌاجات االحٌاء التعة والقطاعات - 
الثالثة  من تلك النباتات واالشجار الٌهم  

ٌتم اكثار وتربٌة نباتات الصوب والعشبٌات الحولٌة والمعمرة  - 

ٌتم توفٌر الطمً والرمل الزراعً المهمل فً القري والمناطق المحٌطة بحدود المحافظة واعادة االستفادة منه للزراعة داخل األكٌاس والشوالً ونزولها الً الشوارع والمٌادٌن - 
العامة فً شكل نباتات جمالٌة متنوعة 

 لمعارض زهور ونباتات الربٌع والخرٌف السنوٌة ٌتم التجهٌز- 

 

االدارة العامة للمعلومات والتوثٌق: المصدر   


