
  

 2020/2021 ٌّحبفظخ اإلسىٕذس٠خ ٌخطخ اإلستخّبس٠خ ا

  ثبألٌف ج١ٕخاالػتّبد االػّبي اٌّتٛلؼخاسُ اٌّطشٚع 

 ِطشٚػبد األح١بء

 

 

ِْن   إٌّتضح حب

 2281 ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ 

 4097 (ثٕطبط اٌشغف)سغف ضٛاسع ثٕطبق اٌحٝ 

 200 (ثٕطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ  ) ثبٌحٟتطج١ش حذائك 

 3329 احت١بجبد اٌحٟ ِٓ ِؼذاد ٔظبفخ

 955  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ) 8  (ثٕذ احبث 

 10862 إجمالى حى المنتزة ثان

 إٌّتضح أٚي

 2380  ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ 

 4639 (ثٕطبط اٌشغف)سغف ضٛاسع ثٕطبق اٌحٝ 

 200  (ثٕطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ  ) ثبٌحٟتطج١ش حذائك 

 987 احت١بجبد اٌحٟ ِٓ ِؼذاد ٔظبفخ

 230  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ ) 8  (ثٕذ احبث 

 8436ول أجمالى حى المنتزة إ

 ضشق

 2235 ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ 

 5000 (ثٕطبط اٌشغف)سغف ضٛاسع ثٕطبق اٌحٝ 

 20000 استىّبي أطبء ٔفك ِطبٖ ٌٍشثظ ث١ٓ ضبسع إٌػش ٚضبسع اٌّٛاس١ش جش٠ٓ ثالصا

 200 (ثٕطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ  ) ثبٌحٟتطج١ش حذائك 

 221  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ) 8  (ثٕذ أحبث 

 27656 شرق إجمالى حى

 ٚسظ

 2200 ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ 

 4275 (ثٕطبط اٌشغف)سغف ضٛاسع ثٕطبق اٌحٝ 

 500 استىّبي اػّبي تش١ُِ ٚسفغ وفبءح وٛثشٞ س١بساد اٌحضشح وٛثشٞ ٔبس٠ّبْ

 200 (ثٕطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ  ) ثبٌحٟتطج١ش حذائك 

 2003 احت١بجبد اٌحٟ ِٓ ِؼذاد ٔظبفخ

 230  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ) 8  (ثٕذ احبث 

 1338 تذػ١ُ احت١بجبد اٌٛحذاد اٌّح١ٍخ ثبٌحٟ

 10746 وسط إجمالى حى

 
 

 الجمرك

 1210 ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ 
 3000 (ثٕطبط اٌشغف)سغف ضٛاسع ثٕطبق اٌحٝ 

 100 (ثٕطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ  ) ثبٌحٟتطج١ش حذائك 
 601 احت١بجبد اٌحٟ ِٓ ِؼذاد ٔظبفخ

 202  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ) 8  (ثٕذ احبث 
 399 تذػ١ُ احت١بجبد اٌٛحذاد اٌّح١ٍخ ثبٌحٟ

 5512  اٌجّشنجّبٌٝ حٝإ

 1330  ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ  غرب
 2429 (ثٕطبط اٌشغف)سغف ضٛاسع ثٕطبق اٌحٝ 

 80  (ثٕطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ  ) ثبٌحٟتطج١ش حذائك 
 250  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ) 8  (ثٕذ احبث 

 1500 تذػ١ُ احت١بجبد اٌٛحذاد اٌّح١ٍخ ثبٌحٟ
 5589إجمالى حى غرب 

 

 

 اٌؼجّٟ

 2894 ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ 
 7479 (ثٕطبط اٌشغف)سغف ضٛاسع ثٕطبق اٌحٝ 

 200 (ثٕطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ  ) ثبٌحٟتطج١ش حذائك 
 4648 احت١بجبد اٌحٟ ِٓ ِؼذاد ٔظبفخ

 209  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ) 8  (ثٕذ احبث 
 200 تذػ١ُ احت١بجبد اٌٛحذاد اٌّح١ٍخ ثبٌحٟ

 15630 العجمً اجمالى حى
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 األعمال المتوقعةاسم المشروع 
 االػتّبد

 ثبألٌف ج١ٕخ
 تبثغ ِطشٚػبد األح١بء

 

 

 اٌؼبِش٠خ أٚي

 2772 ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ 

 6642 (ثٕطبط اٌشغف)سغف ضٛاسع ثٕطبق اٌحٝ 

 1873 احت١بجبد اٌحٟ ِٓ ِؼذاد ٔظبفخ

 467  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ) 8  (ثٕذ احبث 

 774 تذػ١ُ احت١بجبد اٌٛحذاد اٌّح١ٍخ ثبٌحٟ

 12528 العامرٌة أول إجمالى حى

 2479  ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ  اٌؼبِش٠خ حبْ

 6089 (ثٕطبط اٌشغف)سغف ضٛاسع ثٕطبق اٌحٝ 

 2646 ثشد اٌؼشة اِبَ لش٠خ اٌٙٛاس٠خ  / استىّبي أطبء وٛثشٞ ِطبٖ ػٍٟ طش٠ك وبفٛسٞ 

 75  (ثٕطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ  ) ثبٌحٟتطج١ش حذائك 

 204  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ) 8  (ثٕذ احبث 

 11493 العامرٌة ثان جمالى حىإ

   

ِشوض ِٚذ٠ٕخ 

 ثشد اٌؼشة

 6719 ( اٌىٙشثبءثٕطبط)إٔبسح ثٕطبق اٌحٝ 

 300 (ثٕطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ  ) ثبٌحٟتطج١ش حذائك 

 6542 احت١بجبد اٌحٟ ِٓ ِؼذاد ٔظبفخ

 72  تج١ٙضاد ِىتج١خ ثبٌحٟ) 8  (ثٕذ احبث 

 13633 إجّبٌٝ ِشوض ِٚذ٠ٕخ ثشد اٌؼشة

 اٌّطشٚػبد اٌّطتشوخ

 

 ٔطبط اٌىٙشثبء
 15000 64 حتٝ اٌى١ٍٛ 34.5استىّبي إٔبسح اٌطش٠ك اٌسبحٍٝ ِٓ اٌى١ٍٛ 

 35725 (ِطشٚػبد ِطتشوخ  )ِذ ٚتذػ١ُ ضجىبد اٌىٙشثبء ثٕطبق اٌّحبفظخ 

 50725 جٍّخ اٌّطتشوخ ضّٓ ٔطبط اٌىٙشثبء

   

 5238 ِطشٚع ضٛائغ تٕظ١ُ ٚفشٚق احىبَ ٔطبط اٌشغف

 63649 (سفغ وفبءح طش٠ك اٌىٛس١ٔص )تط٠ٛش ٚتج١ًّ اٌىٛس١ٔص 

 130325  تج١ٙضاد اٌذ٠ٛا339ْسغف طشق ٚاسغفخ ثٕطبق اٌّحبفظخ ٠ٛجذ ِجٍغ 

 50000 تط٠ٛش ِحطخ ِػش

 249212 جٍّخ اٌّطتشوخ ضّٓ ٔطبط اٌشغف

  

 ٔطبط اٌىجبسٜ

اٌّطشٚػبد " 

 "اٌّطتشوخ 

 3000 "ثحٟ اٌؼبِش٠خ حبْ " استىّبي وٛثشٞ ِطبٖ ػٕذ ِذخً لش٠خ اٌجالء 

 100410 استىّبي وٛثشٞ س١ذٞ وش٠ش

 4ٌؼذد " استىّبي استجذاي فٛاغً ٚاستؼٛاؼ أجضاء االسٛس اٌتبٌفخ " ػّشاد جس١ّخ ٌٍىجبسٞ ٚاالٔفبق 

ٚإػبدح تب١ً٘ "ثحٟ إٌّتضح اٚي " "  اٚي حبٟٔ ٚحبٌج ٚساثغ وٛثشٞ 45وجبسٞ ثشافذ اٌطش٠ك اٌذٌٟٚ 

 ِستحمبد+ ٚسفغ وفبءح ٚتش١ُِ وٛثشٞ اٌّىس اٌخشسبٟٔ "حٟ ضشق "وٛثشٞ ٔبغش ثبث١س 

19500 

 122910 "اٌّطشٚػبد اٌّطتشوخ "  ٔطبط اٌىجبسٜجٍّخ 
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 األػّبي اٌّتٛلؼخاسُ اٌّطشٚع 
 ثبألٌف االػتّبد

 ج١ٕخ
 ٔطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ

احت١بجبد ِذ٠ش٠خ اٌطت اٌج١طشٜ ِٓ 

 ِجبصس

 16126 استىّبي إحالي ٚتجذ٠ذ ػٕجش اٌخٕض٠ش ثبٌّجضس ا٢ٌٟ ثبٌؼبِش٠خ

 681 إحالي ٚتجذ٠ذ سٛس اٌّجضس ثبثٛ ل١ش

 1000 إحالي ٚتجذ٠ذ خضاْ اٌّجضس ا٢ٌٟ ثبٌؼبِش٠خ

 2786 إٔطبء ِحطخ ِؼبٌجخ اٌػشف ثّجضس أثٛل١ش

 681 إٔطبء ِحجش ث١طشٞ داخً اٌّجضس ا٢ٌٟ ثبٌؼبِش٠خ

 21274 جٍّخ احت١بجبد اٌطت اٌج١طشٞ

ضشاء ِؼذاد ٔظبفخ ٌإلداسح اٌّشوض٠خ 

 ٌٍٕظبفخ ٚتج١ًّ اٌّذ٠ٕخ
 8400 "تٛس٠ذ سٕخ حب١ٌخ " َ 20 س١بسح لالة 5ػذد 

 8400 جٍّخ إٌظبفخ ٚتج١ًّ اٌّذ٠ٕخ

 إداسح اٌّخٍفبد اٌخطشح

 366 ضشاء والسن أبسح

 1340 "تٛس٠ذ سٕخ حب١ٌخ " َ 12ضشاء س١بسح لالة 

 900 سفغ وفبءح اٌٛحذح اٌف١١ضٚو١ّ١بئ١خ 

 11800 استىّبي خ١ٍخ اٌذفٓ

 800 ضشاء وبثً وٙشثبئٟ

 387 تٛس٠ذ ث١ه اة ِفشد سٕخ سبثمخ 

 1600  جّبٌْٛ ِؼذٟٔ 2أطبء ػذد 

 700 تش١ُِ سٛس ِجٕٟ إٌبغش٠خ

 17893 جٍّخ اٌّخٍفبد اٌخطشح

 968  ِستحمبد ا١ٌٙئخ اٌؼشث١خ ٌٍتػ١ٕغ

 48535  جٍّخ اٌّطشٚػبد اٌّطتشوخ

   

 161772 "سٛق اٌخضبس ٚاٌفبوٙخ " تط٠ٛش ِحٛس اٌّحّٛد٠خ  ٔطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ 

 157500 تط١ٙش ثح١شح ِش٠ٛط 

 5000 اػّبي ا١ٌٕٛج١شسٟ ثحٟ ٚسظ 

  324272 

 372807 جٍّخ  ٔطبط تحس١ٓ اٌج١ئخ
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 االػّبي اٌّتٛلؼخاسُ اٌّطشٚع 
 ثبألٌف االػتّبد

 ج١ٕخ

ٔطبط األِٓ ٚاإلطفبء ٚاٌّشٚس ٚضشطخ 

 اٌّشافك

 87151  ٚاٌّؼذاداالداسح ثب٢الدتذػ١ُ السبَ 

 1649 اإلسىٕذس٠ختذػ١ُ ضجىخ اٌحش٠ك ثّذ٠ٕخ 

 18000  اإلداسح ِجبٟٔتذػ١ُ 

 1890 ػّشاد جس١ّخ ٌٍس١بساد ِٚبو١ٕبد اإلطفبء 

 ٔطبط األِٓ ٚاإلطفبء ٚاٌّشٚس ٚضشطخ جٍّخ 

 اٌّشافك
 108690 

   

 احت١بجبد إداسح اٌّشٚس

 2000 ضشاء ِٛتٛس١ىالد ِجٙضح ضشطخ ٚلطغ

 4000 ِجٙضح ضشطخ ٚلطغ غ١بس ٌٙب" غبٌْٛ " ِطشٚع ضشاء س١بساد سوٛة 

 1500 ضشاء س١بساد ث١ه اة وبث١تخ ِفشد ٚلطغ غ١بس ٌٙب 

ِطشٚع ضشاء اتٛث١سبد ٌٕمً اٌؼبِب٠ٓ ثٛحذاد اٌتشاخ١ع ٚوزا س١بساد 

اتٛث١س ٌٕمً اٌمٛاد ِٓ أِبوٓ االػبضخ الِبوٓ اٌخذِبد ثج١ّغ أحبء 

 اٌّذ٠ٕخ

1600 

ِطشٚع ضشاء احبث ِٚؼذاد ٚتج١ٙضاد ِىتج١خ ٚاستٕذاد ٌحفظ اٌٍّفبد 

 ٌتج١ٙض اٌّجبٟٔ اٌجذ٠ذح
850 

 1000 ِطشٚع ضشاء فالضبد ٚسشا١٠ٓ ٚػالِبد ِشٚس٠خ ثج١ّغ أٛاػٙب

ِطشٚع ضشاء س١بساد ٌٛسٞ ِجٙضح ثػٕذٚق ٌٕمً اٌمٛاد ٚس١بساد 

 ضبس١خ ط٠ًٛ ٌٕمً اٌّؼذاد اٌّشٚس٠خ ٚاٌؼالِبد ٌمسُ اٌتخط١ظ
800 

أجٙضح السٍى١خ ٠ذ٠ٚخ ِحٌّٛخ ٚأجٙضح سغذ " ساداس "ِطشٚع ضشاء 

 ثّطتّالتٙب ٚلطغ غ١بس ٌٙب "  pda" اٌّخٍفبد اٌىتش١ٔٚب 
5310 

 – فٛاغً –حٛاجض حذ٠ذ٠خ " ِطشٚع ضشاء ِسبػذاد ف١ٕخ ِشٚس٠خ 

 "اٌخ ....... ػ١ٓ لظ – ِخبس٠ظ – ثٛالسد –ِٚحذداد 
1000 

ِطشٚع ضشاء س١بساد وسبحبد ٌشفغ اٌس١بساد اٌّتشٚوخ ثبٌطٛاسع 

 ٚتؼٛق اٌحشوخ اٌّشٚس٠خ 
5000 

ِطشٚع أطبء ِجبٟٔ ٚاجشاء ػّشاد جس١ّخ ٌٛحذاد اٌّشٚس ِٚشاوض 

 االػبضخ ٚتٕف١ز اٌّشحٍخ اٌخب١ٔخ ِٓ ِجٕٟ ِشٚسِحشَ ثه
9500 

ِطشٚع أطبء جشاد ِتؼذد اٌطٛاثك الست١ؼبة س١بساد اٌّشٚس ثجشاد 

 اٌّشٚس ثبٌشًِ
16000 

 4000 أػّبي أطبءاد إلداسح اٌّشٚس 

 3000 ضشاء آالد ِٚؼذاد إلداسح اٌّشٚس

 4000 ضشاء ٚسبئً ٔمً إلداسح اٌّشٚس

 1000 ضشاء ٚسبئً أتمبي إلداسح اٌّشٚس

 2000 ضشاء تج١ٙضاد

 1500 ضشاء ػذد ٚأدٚاد إلداسح اٌّشٚس

 64060 جٍّخ إداسح اٌّشٚس

   

 احت١بجبد ضشطخ اٌّشافك

 2764 1.5َ3 س١بساد لالة 8ػذد

 1596  ٔمً ضبس١ٗ ط٠ًٛ ض١فش١ٌٚخ3/4 س١بساد 3ضشاء ػذد 

 1300  ٌٛدس1ضشاء ػذد 

 5660 جٍّخ  احت١بجبد ضشطخ اٌّشافك

 178410 إجّبٌٝ اإلطفبء ٚاألِٓ ٚاٌّشٚس
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 االعمال المتوقعةاسم المشروع 
 ثبألٌف االػتّبد

 ج١ٕخ
 المشروعات المشتركة

 1464 جٍّخ احت١بجبد اٌّطشٚػبد ٚاٌٛسش

 3000 جٍّخ ِطشٚػبد اٌتخط١ظ اٌؼّشأٟ

 250 جٍّخ احت١بجبد ِذ٠ش٠خ اإلسىبْ ٚاٌّشافك

احت١بجبد ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ اتخبر 

 اٌمشاس

 7875  ِٓ إٔطبء ٚتج١ٙض ِشوض ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌجغشاف١خ اٌخب١ٔخاٌّشحٍخ 

 530 سفغ وفبءح ِشاوض ِؼٍِٛبد االح١بء ٚاٌذ٠ٛاْ

 8405 جٍّخ احت١بجبد ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ اتخبر اٌمشاس

   

 اٌذ٠ٛاْ اٌؼبَ

تؼبلذ سٕخ سبثمخ " استىّبي ضشاء تج١ٙضاد ٌٍذ٠ٛاْ اٌؼبَ ٚاإلداساد اٌتبثؼخ ٌٗ 

 "تٛس٠ذ سٕخ حب١ٌخ 
4000 

" + تٛس٠ذ سٕخ حب١ٌخ "  ِفشد 1ػذد +  س١بسح ث١ه اة ِضدٚجخ 2ضشاء ػذد 

  س١بسح  ٌّحطبد اٌشوبة ٚاحذح دٚثً ٚاٌخب١ٔخ ِفشد2ػذد 
1725 

 702 تٛس٠ذ سٕخ حب١ٌخ "  س١بسح ِجٕٟ ثبظ ِى١ف 1ضشاء ػذد 

 6427 جٍّخ احت١بجبد اٌذ٠ٛاْ اٌؼبَ

   

 1500 تش١ُِ ِجٕٟ ِذ٠ش٠خ اٌطشق اٌّطشٚػبد اٌّطتشوخ

 32909 أطبء ِسبوٓ ثبٌّحبفظخ  

 22000 ػّشاد جس١ّخ ٌّجبٟٔ ِٕطبد اٌّحبفظخ  

 75955 جٍّخ اٌّطشٚػبد اٌّطتشوخ

 83206 "أح١بء ِٚطتشن" جٍّخ ٔطبط تذػ١ُ احت١بجبد اٌٛحذاد اٌّح١ٍخ  

 1172104 2021 / 2020اجّبٌٟ ِطشٚػبد اٌخطخ االستخّبس٠خ ٌٍؼبَ اٌّبٌٟ 



  

 

 2021 / 2020خطة الموارد المائٌة والرى بالرمل  

 المشروع المقترح الحى
االعتماد بالملٌون 

 جنٌه

 17 2تؤهٌل ترعة فرع مرٌوط وسط

 0.4 إحالل وتجدٌد كوبرى مإسسة اللحوم شرق

 17.4 اإلجمالى

 

 
 

 2020/2021خطة مدٌرٌة الطب البٌطري
 
 

االعتماد بالملٌون جنٌه المشروع المقترح الحى 

منتزة ثان 

 3انشاء محطة معالجة للصرف الصحً بمجزرابوقٌر 

 3إحالل وتجدٌد سور مجزر ابوقٌر 

عامرٌة اول 

 9.7استكمال إحالل وتجدٌد عنبر الخنزٌر 

 1.5استكمال رصف الطرق الداخلٌة بالمجزر االلً 

 1إحالل وتجدٌد خزان المجزر االلً 

 3انشاء محجر بٌطري بالمجزي االلً 

 21.2 االجمالى

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 2020/2021خطة مدٌرٌة الشئون الصحٌة 
 

المشروع المقترح الحى 
االعتماد بالملٌون 

جنٌه 

وسط 
 5تطوٌر مستشفى حمٌات اسكندرٌة 

 5إنشاء وحدة صحة نادى الصٌد 

 25تطوٌر مستشفى رأس التٌن العام الجمرك 

 5تطوبر مستشفى دار اسماعٌل للوالدة غرب 

العامرٌة 
 5إنشاء مستشفى النهضة  

 5إنشاء مستوصف صدر بمنطقة العامرٌة 

 50 6اإلجمالى 

 

 

 

 

 2020/2021خطة مدٌرٌة التموٌن 
 

االعتماد بالملٌون جنٌه المشروع المقترح 

 15انشاء مقر لمدٌرٌة التموٌن والتجارة الداخلٌة  

 

 



  

 

 2021/ 2020للعام المالى  ( دارةاعدادالقادةإ )خطة مدٌرٌة الشباب و الرٌاضة

 

 

 

 االعتماد المالٌة
 مكان التنفٌذ موعد التنفٌذ

عدد 
 المستفدٌن

 الهدف الفرعً  الجهات المشاركة
 
 م الهدف الرئٌسً البرنامج

 1ب 4ب

 الفترة األولى
 
2420 

 
 

1200 
خالل الفتره االولً من 

ٌولٌو الً سبتمبر 
2020 

قاعة محاضرة 
 المدرٌة الصعري

30  
فروع الشباب 

 بالمدٌرٌة

حقوق المواطن ما له وماعلٌه 
تجاه الوطن و غرس روح 

 الماطنة

 
دورة عن المواطن و 
الهوٌة و االنتماء لدى 

 النشىء و الشباب

بث روح الوالء و 
 االنتماء بٌن النشًء

  و الشباب 
1 

 
2420 

 1200 
خالل الفتره االولً من 

ٌولٌو الً سبتمبر 
2020 

احدى مراكز 
  االندٌة –الشباب 

30 

فروع الشباب 
 بالمدٌرٌة

و شباب الجامعات 
 و المدٌرٌة

حدث الشباب عل المشاركة فً 
االنتخابات البرلمانٌة و المحلٌة 

 و تنمٌة الوعً السٌاسى 

 
المشاركة الفعالة فً 

االنتخابات البرلمانٌة و 
 المحلٌات 

  (ندوة )

تعمٌق المشاركة 
 السٌاسٌة 

2 

 الفترة الثانٌة
2420 1200 

خالل الفتره الثانٌه من 
اكتوبر الً 

 2020دٌسمبر

قاعة محاضرة 
 المدٌرٌة 

30 
فتاٌات و سٌدات 
فروع الشباب 

 بالمدٌرٌة

االرتقاء بالمرأة فكرٌا و سٌاسٌا 
 و اجتماعٌا و ثقافا و صحٌا 

دور المرأة فً بناء 
المجتمع و المشاركة فً 

 الحٌاة السٌاسٌة
   (ندوة  )

تعمٌق المشاركة 
 السٌاسة 

3 

2420 1200 
خالل الفتره الثانٌه من 

اكتوبر الً 
 2020دٌسمبر

احدى الكلٌات او 
 المعاهد  

فروع الشباب  30
 بالمدٌرٌة

 جامعة االسكندرٌة
المعاهد العلٌا 
 باالسكندرٌة

اظهار الروح االبداعٌة لدى 
الشباب وابداء راهم عن طرٌق 

 تقدٌم مبادرات ابداعٌة 

خطة مصر فً التنمة 
  2030المستدامة 

 (ندوة  )
تنمٌةالوعى الثقافً و 

العلمى و اطالل 
 المهارات االبداعٌة 

4 

2420 1200 
خالل الفتره الثانٌه من 

اكتوبر الً 
 2020دٌسمبر

قاعة المحاضرات 
الصغري  
 بالمدٌرٌة 

فروع الشباب  30
 بالمدٌرٌة

 جامعة االسكندرٌة
المعاهد العلٌا 
 باالسكندرٌة

اكتساب الشباب الثقة فً القدرة 
 علً االبداع

 
 

ورشة عمل تفاعلٌة عن 
التفكٌر االبتكارى و 

 االبداعى 
تنمٌةالوعى الثقافً و 

العلمى و اطالل 
 المهارات االبداعٌة 

5 



  

 2020/2021للعام المالى  (عداد القادة إدارة إ)تابع خطة مدٌرٌة الشباب و الرٌاضة 

 االعتماد المالٌة
 مكان التنفٌذ موعد التنفٌذ

عدد 
 المستفدٌن

 الهدف الجهات المشاركة

 
 م الهدف الرئٌسً البرنامج

 1ب 4ب

 الفترة الثالثة
2420  

1200 
خالل الفتره 

الثالثه من ٌناٌر 
الً مارس 

2021 

قاعة محاضرة 
الصغري 
 بالمدٌرٌة 

 فروع الشباب بالمدٌرٌة 30
بث روح التعاون و 

العمل الجاد لدى النشئ 
 و الشباب 

دورة تنمٌة الوعً للعمل 
التطوعً و العمل الجماعى 

 عند النشئ و الشباب 

تشجٌع النشئ و 
الشباب علً العمل 

 الجماعة و التطوعً 
 

6 

2420  
1200 

 

خالل الفتره 
الثالثه من ٌناٌر 

الً مارس 
2021 

قاعة محاضرة 
الصغري 
 بالمدٌرٌة

30 
فروع الشباب بالمدٌرٌة 
و شباب الجامعات و 

 المدٌرٌة 

مواكبة سوق العمل 
 العربٌى و المحلً 

دورة عن كٌفٌة اعداد 
السٌرة الذاتٌة للتاهٌل 

 لسوق العمل 

تاهٌل الشباب لسوق 
العمل ونقل ثقافة 

 العمل الحر 
 

7 

خالل الفتره  1200 2420
الثالثه من ٌناٌر 

الً مارس 
2021 

ق قاعة 
محاضرة 
الصغري 
 بالمدٌرٌة

30 

 فروع الشباب بالمدٌرٌة
ممٌزات و عٌوب 

 االنترنت 

 
ندوة عن االدمان 

 االلكترونى 

التوسع فً االنشطة 
التروٌحٌة لشغل 
 اوقات الفراغ 

8 

 الفترة الرابعة
2420 

1200 

خالل الفترة 
الرابعة من 
شهر ابرٌل 

2021 

احدى الكلٌات او 
المعاهد او 

 مراكز الشباب 

فروع الشباب بالمدٌرٌة  30
جامعة االسكندرٌة 

المعاهد العلٌا 
 باالسكندرٌة

تطوٌر االداء الرٌاضى و 
 ربط الرٌاضة بالتثقٌف

دورة عن تروٌج االنشطة 
الرٌاضٌة و الثقافة و 
االجتماعٌة للمدٌرٌة و 

 مراكز الشباب

توفٌر الخدمات 
الشبابٌة و الرٌاضة 

 فً المحافظات 
9 

2420 

1200 

خالل الفترة 
الرابعة من 
شهر ابرٌل 

2021 

احدى مراكز 
  االنٌة –الشباب 

ذوى االحتٌاجات  30
الخاصة فً مراكز 
 الشباب 

 

التروٌج عن هذه 
الفئةالممٌزة و بث روح 
التعاون و المشاركة 
 مهم 

ندوة عن دور مإسسات  
المجتمع تجداه ذوى 
 االحتٌاجات الخاصة 

توفٌر الخدمات 
الشبابٌة و الرٌاضٌة 

 فً المحافظات 

 

10 

 11 بند نفقات دارسٌن 0 1000

 12 بند ندوات و مإتمرات 0 3000

  اإلجمالى 12000 28200

 

 

 

 



  

  م2021 – 2020لعام  (اإلدارة العامة للرٌاضة  )خطة مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 

البرنامج 
عدد المستفدٌن 

مكان التنفٌذ مٌعاد التنفٌذ اإلجمالى 
اإلعتمادات المالٌة 

 4ب 1بناث إذكور 

األلعاب الشاطئٌه 
 (العاب قوى – طائرة - قدم )

 7000 1600احدى الهٌئات الرٌاضٌة  31/12/2020 1/7/2020 150 50 100

 11200 1600 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 31/12/2020 1/8/2020 400  400دورى االحٌاء  

 6600 1600 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 31/1/2021 1/9/2020 200 100 100مهرجان السباحة القصٌرة 

مسابقات العاب المضرب  
100 100 200 1/11/

2020 
 6500 1600 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 28/2/2021

 11700 1600 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 31/3/2021 1/1/2021 250  مهرجان اختراق الضاحٌة  

 7500 1600 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 30/6/2021 1/4/2021 140  مهرجان الهوكى 

مهرجان رٌاضى لذوى االحتٌاجات الخاصة  
و األٌتام  

 9000 1600 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 30/4/2021 1/1/2021 100  

 6700 1600 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 30/5/2021 1/3/2021 160  مهرجان خماسى كرة القدم للرواد  

 5700 1600 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 30/5/2021 1/3/2021 160  مهرجان خماسى كرة القدم للشباب  

خماسى كرة القدم  )مهرجان الدورة الرمضانٌة 
  (سلة – تنس طاولة – 

 7400 1600 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 30/6/2021 1/5/2021 200  

 8200 2440 احدى الهٌئات الرٌاضٌة 31/3/2021 1/1/2021 200 100 100مهرجان الجامعات المصرٌة لذوى اإلعاقة 

مهرجان األلعاب المائٌة 
مبادرة بالجهود       

الذاتٌة 

 87500 18440 االجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى 
 

 

  



  

 2021 /2020خطة مدٌرٌة الزراعة 



  

مقترح خطة االحالل والتجدٌد شركة مٌاه الشرب 

 (المٌاهمنظومة انتاج ) 2021 /2020

 

االعتماد  المشروع البٌان الحً

 بالملٌون جنٌة

 المنتزه ثان

إحالل وتجدٌد محطات 

 وشبكات مٌاه الشرب

 4.58 خطوط شبكات التوزٌع 

 1.72 المنتزه أول

 2.60 خطوط شبكات التوزٌع  شرق

 0.10 خطوط ناقلة

 2.70  اجمالى شرق

 وسط

 0.50 خطوط شبكات التوزٌع

 1.20  وشرقً والروافع الملحقة1معدات كهرومٌكانٌكٌة بمحطات المنشٌة 

 1 إحالل وتجدٌد سور وعنبر طلمبات برافع كوم الدكة مشروعات التشٌٌدات

 2.70  اجمالً حً وسط

إحالل وتجدٌد محطات  غرب

 وشبكات مٌاه الشرب

 0.75 خطوط شبكات التوزٌع

 1.18 خطوط شبكات التوزٌع العجمً

 العامرٌة

إحالل وتجدٌد محطات 

 وشبكات مٌاه الشرب

 17.47 النوبارٌة والقري المحٌطة خطوط شبكات التوزٌع بمناطق العامرٌة و

 0.10 خطوط الناقلة بمناطق العامرٌة والنوبارٌة والقري المحٌطة

 5 معدات كهرومٌكانٌكٌة بمناطق العامرٌة والقري المحٌطة

 مشروعات التشٌٌدات

 1 21 وعنبر طلمبات برافع ك 3م3000خزان ارضً بسعة 

 برافع بنجر السكر 2 والخزان رقم 1 مم بٌن الخزان رقم 500مد خط ربط قطر 

 2رقم 

0.20 

 طلمبه 2 وعدد – م 500/45 طلمبه 2بعدد  )انشاء عنبر طلمبات مزود 

  ببنجر السكر5 بقرٌة 3م5000 خزان مٌاه ارضً سعه – م 250/45

1 

 0.50  40 غرف كومبرسور لزوم ضواغط الهواء بمحطة ك 3انشاء 

م وانشاء 50 / 1500 طلمبات 4إحالل وتجدٌد عنبر الطلمبات القدٌم وعدد 

 غرفة محول بالمنطقة الحرة بروافع العامرٌة

1 

انشاء محطة تقنٌة بموقع قرٌة مصطفً إسماعٌل علً ترعة النصر باستخدام 

 ، والالمٌال((Dynasand filterتكنولوجٌا المرشحات الرملٌة الدٌنامٌكٌة 

(Lamella Settler ) مرحلة اولً  (ٌوم  / 3م10000 بطاقة إنتاجٌة

 (ٌوم / 3م6000

 

5 

 31.27  اجمالً حً العامرٌة

مركز ومدٌنة 

 برج العرب

إحالل وتجدٌد محطات 

 وشبكات مٌاه الشرب

 6.70 خطوط شبكات التوزٌع

 10 خطوط ناقلة

 16.70  اجمالً برج العرب

جمٌع مناطق 

 االسكندرٌة

إحالل وتجدٌد محطات 

 وشبكات مٌاه الشرب

 –طلمبات )إحالل وتجدٌد معدات كهرومٌكانٌكٌة لجمٌع محطات وروافع الشركة 

 ( بوابات مروقات ومرشحات– قالبات –محابس 

50 

إحالل وتجدٌد محطات وشبكات مٌاه الشرب بؤعمال طارئة لمٌاه الشرب فً نطاق 

  ( طوارئ–محطات وشبكات )جمٌع مناطق محافظة اإلسكندرٌة 

2 

 4 3م15 سٌارات فنطاس سعة 2شراء عدد 

 56  اجمالً جمٌع المناطق

 117.60 2021 - 2020اجمالً مقترح خطة االحالل والتجدٌد الخاصة بمنظومة انتاج المٌاه للعام المالً 

 



  

 2021 – 2020 للعام المالى شركة مٌاه الشربمقترح خطة االحالل والتجدٌد الخاصة بمبانى ومنشآت 

المشروع الحى 
االعتماد المطلوب 

بالملٌون جنٌة 

 3احالل وتجدٌد مبنى سٌدى بشر االدارى والهندسى المنتزة اول 

شرق 
 2 1احالل وتجدٌد عنبر الكلور بمحطات السٌوف وشرقى والمنشٌة 

 25 (اجهزة كلور)معدات كهرومٌكانٌكٌة 

 27اجمــــــــــــــــــــــــــــــالى شرق 

العامرٌة 

بمناطق العامرٌة والقرى  (اجهزة كلور ومبخرات)معدات كهرمٌكانٌكٌة 

المحٌطة 
0.30 

 1 2تعلٌة السور القدٌم لروافع بنجر السكر 

 1.3اجمــــــــــــــــــــــــــــــــالى العامرٌة 

جمٌع مناطق 

االسكندرٌة 

 11صٌانة وتدعٌم جسور ومٌول الترعة 

 15 (.......وسائل انتقال ـ اثاث وعدد وادوات ـ اجهزة معملٌة ـ )اخرى 

 2المعدات الالزمة لمواجهه االمطار والسٌول 

 28اجمـــــــــــــــــــــــــالى جمٌع مناطق االسكندرٌة 

 59.3اجمالى  مقترح خطة االحالل والتجدٌد بمبانى ومنشآت الشركة 

مقترح خطة االحالل والتجدٌد االحالل والتجدٌد الخاصة بشركة مٌاة الشرب باالسكندرٌة للعام 

 2021 - 2020المالى 
176.90 

 

 

 

 



  

  2020/2021"االحالل والتجدٌد "مقترح  خطة شركة الصرف الصحى 

 المشروع المقترح الحى
االعتماد المقترح  

  بالملٌون جنٌه

 المنتزة

 8.51  المنتزة 6احالل وتجدٌد محطة رفع 

 9.85  المنتزة  4مجموعة رفع بمحطة  (2 )احالل وتجدٌد عدد

 9.12 احالل وتجدٌد محطة رفع المراغى  

 9 بمحطة رفع البكاتوشى (4،3)طلمبة مجموعة  (2)احالل وتجدٌد عدد 

 4 طلمبة محطة نفق سٌدى بشر المنتزة  (2)احالل وتجدٌد ورفع كفاءة عدد 

 1 اٌؼػبفشح لجٍٟ - 45 ِٓ ضبسع 13احالي ٚتجذ٠ذ اٌفشػبد ثطبسع 

 24 (مرحلة اولى)إحالل وتجدٌد وتدعٌم مجمع المعمورة البلد المنتزة ثان 

 5 المنتزة- مم بعد غرفة التهدئة الخاصة بخط طرد محطة الراس السوداء 1500احالل وتجدٌد الفرعة الكائنة بشارع مصطفى كامل قطر 

 8  المنتزة 5طلمبة بمحطة رفع  (2)احالل وتجدٌد عدد 

 1.40 احالل وتجدٌد خط طرد محطة رئاسة  المعمورة

 1.50 طلمبة بموقع الشٌراتون (2)احالل وتجدٌد عدد 

 4 إعادة تاهٌل شبكة الصرف الصحى بشوارع متفرعة من شارع المعهد الدٌنى

 8 10طلمبة لمحطة رفع حوض  ( 4)احالل وتجدٌد عدد 

 2 طلمبة الستٌعاب التصرفات الزائدة ( 2)احالل وتجدٌد وتدعٌم محطة رفع الرحامنة بعدد 

 20 طلمبة بمحطة رفع فرعون وكردون (4)احالل وتجدٌد عدد 

 7 طلمبة بمحطة رفع البرنس قبلى ( 3)احالل وتجدٌد عدد 

الستٌعاب التصرفات ( جوانٌدس - الماكٌنة والجرن ) طلمبة بقدرات اعلى من محطتى  ( 3)احالل وتجدٌد وتدعٌم محطة رفع نشات بعدد 
 الواردة

8 

 6.75 طلمبة غاطسة لمحطة رفع التعاون (3)تورٌد عدد 

 0.82 ث وانشاء خط طرد ٌربط مجمع المعمورة بشارع بور سعٌد/ل80 طلمبة غاطسة 2اعادة تاهٌل محطة رفع طوسون المزارع بعدد 

 137.95 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 شرق

مم لمحطة 1800احالل وتجدٌد محابس الهواء بخطى الطرد واحالل وتجدٌد محابس عدم الراجع واصالح محبس سكٌنة على خط الطرد قطر 
 السٌوف

7.20 

 4  احالي ٚتجذ٠ذ ٚتذػ١ُ ِحطخ حجش إٌٛات١خ ثخظ طشد ثذ٠ً

 13 احالل وتجدٌد وتدعٌم محطة الصالحٌة بمنطقة شرق 

 6 احالل وتجدٌد الدائرى االٌسر ومتفرعاته  ومربع فرن ابو زٌد بابٌس الثانٌة 

 0.59  احالل وتجدٌد شوارع ابن حزم شارع ابراهٌم خلٌل وشارع هندى وخلف مدافن ابو النور لتحوٌل الصرف الى شارع مصطفى كامل

 7.50  احالل وتجدٌد شارع ابن منقذ وتفرعاته 

 38.29 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى



  

 2020/2021"االحالل والتجدٌد " مقترح  خطة شركة الصرف الصحى

 المشروع المقترح الحى
االعتماد المقترح  

  بالملٌون جنٌه

 16 م23.5ساعة رفع /3م1800مجموعات رفع راسٌة  (3)احالل وتجدٌد محطة رفع سٌدى جابرعدد  وسط

 جمرك

احالل وتجدٌد وتدعٌم شبكة الصرف الصحً بشارع مصطفى حافظ شارع فرنسا سابقا بدءا من تقاطع شارع ابن هشام  وحتى مجمع قصر 
 رأس التٌن والتفرعات

10 

 3  الى نفق المنطقة الوسطى بخط انحدار اللغاء المحطة18ربط مدخل محطة باب 

 13 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 غرب
 3 احالل وتجدٌد وتدعٌم خط الصرف الصحى بشارع االمان من مسجد القبارى وحتى شارع الملك شاه

 1.40 احالل وتجدٌد بعض اجزاء مصنع التجفٌف المٌكانٌكى

 4.4 االجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 العجمى

ِطشٚح ِغ ضبسع س٠ذٔجىس ٚسثطٙب ػٍٝ - ُِ ثذا٠خ ِٓ ضبسع اسىٕذس٠خ 600 ػٓ طش٠ك خظ االٔحذاس لطش 1ٔمً اٌتػشفبد اٌٛاسدح ٌّحطخ ظ

 PS4ِحطخ 
4.25 

 3 احالل وتجدٌد الشبكة بالمنطقة المحصورة بٌن شارع فضة وشارع الفتح

 4 العجمى (5)مم الداخلة لمحطة رفع 800مد خط طرد البرنسٌسة حتى الشبكة 

 5 (مرحلة اولى )مم بشارع الهانوفٌل 250احالل وتجدٌد خط 

 16.25 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 العامرٌة

 3 احالل وتجدٌد منطقة عراوة بالعامرٌة القدٌمة

 16 طلمبة محطة عبد القادر منخفض التكالٌف  (4)احالل وتجدٌد عدد 

 15 م23.5ساعة رفع /3م1460مجموعة رفع راسٌة  ( 2)عدد  (أ4)احالل وتجدٌد محطة رفع اسكان مبارك 

 12 احالل وتجدٌد  محطة رفع  مرغم 

 46 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

جمٌع 
انحاء 
 المدٌنة

 1.25 احالل وتجدٌد وتدعٌم الشبكات بشوارع متفرقة بجمٌع انحاء المدٌنة 

 3  احالل وتجدٌد و تدعٌم هبوطات شبكة االنحدار وخطوط الطرد

 1  استكمال و تدعٌم لبعض الشبكات بالشركة

 10 إحالل وتجدٌد وتدعٌم  ورفع كفاءة لبعض محطات الرفع 

 15 إحالل وتجدٌد وتدعٌم ورفع كفاءة لبعض محطات معالجة 

 10 رفع كفاءة شبكات االنحدار عن طرٌق تورٌد اغطٌة مطابق وشناٌش وسٌفونات وجرلٌات

 40.25 االجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 313.14 2021/2020اجمالى مقترح خطة االحالل والتجدٌد للعام المالى 



  

 2020/2021خطة شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء 

 ـ توسع وجدٌد1

الحى 
المشروع المقترح 

ملٌون جنٌة بالالتكلفة 
 (عدد)محوالت  (عدد)موزعات 

اطوال كابالت الجهد المتوسط 
 (كم)والمنخفض والهوائى 

 25.920 13 0منتزة اول 

189.674 

 21.960 6 0منتزة ثان 

 8.640 5 0شرق 

 8.450 0 0وسط 

 0.500 0 0الجمرك 

 4.600 1 0غرب 

 10.050 1 0العامرٌة اول 

 3.500 1 0العامرٌة ثان 

 36.230 10 0العجمى 

مركز ومدٌنة برج 
العرب والحمام 

1 4 15.650 

 189.674 135.500 41 1االجمـالى 
 
 

 020/2021خطة شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء 
 ـ االحالل والتجدٌد2

الحى 

المشروع المقترح 

 (ملٌون جنٌة)التكلفة 
 (عدد)محوالت  (عدد)موزعات 

اطوال كابالت الجهد 
المتوسط والمنخفض 

 (كم)والهوائى 

 14.160 7 0منتزة اول 

1035.409 

 8.735 3 0منتزة ثان 

 11.520 7 0شرق 

 18.865 3 1وسط 

 0 0 1الجمرك 

 3.815 2 0غرب 

 5.770 7 0العامرٌة اول 

 2 1 0العامرٌة ثان 

 14.945 8 0العجمى 

مركز ومدٌنة برج 
العرب والحمام 

0 0 17.190 

  97 38 2االجمـالى 
 

 

  



  

 

 2020/2021 (تاون جاس  )خطة الشركة المصرٌة لتوصٌل الغاز الطبٌعً للمدن 

 المنطقة الحى

 المنتزة ثان

 منطقة عزبة البرنس القبلٌة والبحرٌة التً بها صرف صحً حكومً

منطقة عزبة نشؤت بالطابٌة 

 منطقة عزبة جون الكبرى والصغرى

منطقة عزبة المكنة 

 منطقة المعمورة البلد بحري السكة الحدٌد للمناطق التً تصلح من الناحٌة الفنٌة 

 المنتزة أول

ش مسجد - ش عزبة البحر - ش قنال المحمودٌة البر البحري  )إستكمال  المنطقة المحصورة بٌن 

وأرض زٌزو - المراغً )وهً تشمل مناطق  (ش سوق خورشٌد - إمتداد مسجد ٌوسف - ٌوسف 

 (عزبة تحٌمر - المهاجرٌن - العجاري - ضٌف 

إمتداد -   الدولً 45ش - ش مصطفى كامل - ش جراج الحً  )إستكمال  المنطقة المحصورة بٌن 

 (ش عزبة زقزوق 

ش - ش سوق خورشٌد - ش مسجد التوفٌقٌة الكبٌر - ش مسجد المعز  )المنطقة المحصورة بٌن 

 (مدق زراعً 

 شرق

لمنطقة أرض عبد الصبور  (خطوط فرعٌة + خطوط رئٌسٌة  )تنفٌذ خطوط شبكات الغاز الطبٌعً 

 منطقة أبٌس االولى بعد نهو أعمال الصرف الصحً الحكومً للمنطقة

 (السكة الحدٌد - الطرٌق الزراعً  )منطقة عزبة المطار بعد تنفٌذ التعدٌة المغذٌة لها 

 وسط
 منطقة نادي الصٌد والتعدٌة المغذٌة لها بشارع أكاسٌا وشارع مدخل نادي الصٌد

منطقة أبٌس العاشرة للمناطق التً بها شبكة الصرف الصحً الحكومً 

 

 

  



  

 

 

 2020/2021الشركة الوطنٌة للغاز ناتجاس خطة الشركة 

 البٌان عدد العمالء

 عمٌل محول منزلً 30000

 مصانع 10

 محل تجاري 100

 ( 2)استكمال مشروع بشاٌر الخٌر  992

 ( 3)مشروع بشاٌر الخٌر  10624

 ( 2)مشروع بشاٌر الخٌر  15200

 االجمالى 56926

 

  



  

 

 2020/2021خطة الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى

 االعتماد بالملٌون جنٌة المشروع المقترح الحى 

 4.150 ابوقٌر . مشروع تطوٌر ورفع كفاءة واجهة امامٌة وغربٌة م  المنتزة ثان 

 وسط

 17.713 اعمال وحدة القلب المفتوح مستشفى جمال عبد الناصر 

 2.510 جمال عبد الناصر . احالل وتجدٌد مصاعد مبنى الجراحات م 

. اعمال التكٌٌف المركزى والغازات واعمال كهربٌة مبنى الجراحات م 

 جمال عبد الناصر 

24.456 

اعمال تطوٌر منظومة االصفاء  وانذار الحرٌق مستشفى جمال عبد 

 الناصر 

25 

 غرب
 10 كرموز. مشروع تطوٌر قسم عملٌات ج م 

 3 كرموز .مصاعد م  (4)مشروع رفع كفاءة عدد 

جمٌع نطاق 

الفرع 

 باالسكندرٌة 

مشروع تكملة منظومة اطفاء الحرٌق وغندار الحرٌق لعٌادات الفرع 

 كرموز . ابوقٌر ـ م . ومستشفٌات الطلبة ـ م 

30 

 116.829 االجمـــــــــــــالى 
 

  



  

 

 

 

 2021/2020  جامعة االسكندرٌة خطة

 التكلفة الكلٌة بالملٌون المشروع المقترح الموقع
بالمدٌنة  (د)تجدٌد وتطوٌر مبنى  سموحة

 الجامعٌة بنٌن بسموحة مرحلة اولى
20 

 11.934 تطوٌر وتجهٌز معهد البحوث الطبٌة سموحة- الحضرة 

انشاء مبنى كلٌة الحاسبات وعلوم  سموحة
البٌانات بسموحة 

88.238 

انشاء كلٌة التربٌة النوعٌة وكلٌة رٌاض  ابٌس العواٌد
 األطفال بارض الجامعة بؤبٌس

122.5 

انشاء المقر الجدٌد لكلٌة الفنون الجمٌلة  ابٌس العواٌد
 بؤبٌس- 

83.75 

انشاء كلٌة االلسن واللغات التطبٌقٌة  ابٌس العواٌد
 بؤبٌسبارض الجامعة 

83.75 

انشاء مبنى المدرجات ومبنى المعامل  ابٌس العاشرة
 البٌطرٌبؤبٌسمرحلة اولى لكلٌة الطب 

50.112 

انشاء مبنى ) البٌطريكلٌة الطب  ابٌس العاشرة
المدرجات   ومبنى المعامل مرحلة ثانٌة 

 (تشطٌبات

50.112 

انشاء مبنى األقسام التخصصٌة لكلٌة  الشاطبً
 بالشاطبًالهندسة 

66.9 

انشاء مبنى المعامل المركزٌة لكلٌة العلوم  الشاطبى
 بالشاطبً

88.9 

انشاء مبنى كلٌة الطب الدولٌة ومبنى  برج العرب
للجامعة التكنولوجٌة  (1 )تعلٌمً

بالجامعة الدولٌة ببرج العرب 

78.75 

توسعات جامعة - انشاء اسوار وبوابات  برج العرب
اإلسكندرٌة بمجمع برج العرب 

18.7 

االت ومعدات وتجهٌزات للكلٌات القائمة  جمٌع الكلٌات
 بجامعة االسكندرٌة

75 

 838.646 االجمالى
 

  



  

 

 

  2020/2021خطة جهاز تعمٌر الساحل الشمالى 

األعتماد بالملٌون جنٌة  المشروع المقترح   الحى البٌان 
 

 مشروعات األحٌاء
 حى شرق

استكمال انشاء نفق مشاه للربط 
بٌن شارع النصر وشارع 

 20 المواسٌر جرٌن بالزا

 حى العامرٌة ثانى

ـ استكمال انشاء كوبرى مشاه 
برج العرب / على طرٌق كافورى

 2.5 امام قرٌة الهوارٌة 
عمرات جسٌمة للكبارى واالنفاق 

 حى وسط 
 استكمال أعمال ترمٌم ورفع 

كفاءة كوبرى سٌارات الحضرة 
 كوبرى نارٌمان

 
0.5 

 
 

 حى العامرٌه ثان الكباري المشتركة
استكمال كوبرى مشاه عند مدخل 

 3 قرٌة الجالء

 حً شرق
  ـ محور محمد نجٌب ربط كوبرى 
 5 الساعة بشارع الترعة المردومة

 
 
 
 

 عمرات جسٌمة للكبارى واالنفاق

  حى المنتزه أول

 كبارى سٌارات اعادة 4لعدد 
تؤهٌل اعمال فواصل وأسوار 

 45ودهانات بالطرٌق الدولى 

 
 
 

16.5 
 
 

 
 
 

 

 حى شرق
ترمٌم وإعادة تؤهٌل كوبرى 

 مشروع ناصر

 حً منتزة اول 
ـ ترمٌم وإعادة تؤهٌل نفق سٌدى 

 بشر 

 العجمً 
حاجز )ـ إنشاء مشروع سور 

 بكوبرى الملح  (رإٌة
 47.5 االجمالى

 

  



  

 

 

 2020/2021جهاز تنمٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة خطة 

عدد المستفٌدٌن االعتماد بالملٌون جم المشروع المقترح الحً 

العامرٌة 
اول 

المرحلة )
 (الثانٌة

اعمال رصف شوارع داخلٌة باألسفلت بمسطح 
 3 م327000

  ألف نسمة 15 14.2

 4.8 باكٌه 161اعمال انشاء سوق بعدد 

  19 االجمالى

 


