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2015/2016الخطة االستثمبرية للؼبم المبلى   

 لذيىان ػبم محبفظة االسكنذرية

 

 ثالؽّجٌٝ

 ثٌّىٛٔجس ثٌ٪١ٕ١ز
ثؽّجٌٝ 

ثالّضنوِجس 
 ثالّضغّج٠ًز

 ثٌّىٛٔجس ثٌٕمو٠ز

 ثٌذ١جْ

 ثًٛ ص١١ٖوثس ثالس ِٚ٪وثس ٩وه ٚثهٚثس ّٚجةً ٔمً ّٚجةً ثٔضمجي ثعجط ِٚ٪وثس ِىضذ١ز

 ِقٍٝ

 ىثصٝ
دٕه 

 ثّضغّجً

12792 0 0 0 0 5630 7162 0 12792 0 12792 
ِو ٚصو١٩ُ ٕذىجس 

 ثٌىٌٙدجءِٚ٪وثس ثالٔجًر 

 ًٙف ١ٌق دجٌّقجف٦ز 59135 13000 72135 260 71875 0 0 0 0 0 72135

42415 0 0 0 0 500 41915 0 42415 8000 34415 
وذجًٜ ٚثٔفجق ِٚ٪و٠جس 

 ٌِٚثّٝ

 صق١ْٓ ثٌذ١تز 8567 2000 10567 0 6657 2545 859 0 506 0 10567

 ثِٓ ٚث١فجء ًٌِٚٚ 11200 2000 13200 0 1170 8522 500 2483 425 100 13200

23891 2320 1040 2802 150 3974 13605 0 23891 0 23891 
صو١٩ُ ثفض١جؽجس ثٌٛفور 

 ثٌّق١ٍز

 ؽٍّز ثٌو٠ٛثْ 150000 25000 175000 260 142384 21171 1509 5285 1971 2420 175000
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 ثٌم٢ج٧ ثال٩ّجي ثٌّضٛل٪ز ثال٩ضّجه دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز

4.5  

. ثٌمٌهثفٟ فضٟ ٩َدزثٌٚ٪ج٠وٖ–١ٌٍِث / ًٙف ث٠ٌ٢ٌك ِٓ وٛدٌٞ ثّىٕوً ثِضوثه ثفّو ٩ذو ثٌٛ٘جح -   

.ًٙف ٢ِٕمز ثٌفٍىٟ-   

.(ثٌٖٛث٧ً ثٌّضف٩ٌٗ ِٓ ٩مً دجٕج فضٟ ِقّو ٔؾ١خ)ًٙف ٢ِٕمز ١ّوٞ دٌٖ -  

٩ٌِٖٚجس 

 ثٌٌٙف

2  
. ٓ ثّىٕوً ثدٌث١ُ٘ ٓ ثٌذىذجٕٟ ثٌ٪١ْٛٞ–ثٔجًٖ ثٌٌّد٨ ثٌّقًٚٛ د١ٓ ٓ ؽّجي ٩ذو ثٌٕجٌٙ -   

  ٕج١ِٓ فْٛٔٗ د٢ّٕمز ث١ٌْٛف ّٕج٩ز – ٓ ثٌٕن١ً –ثٔجًٖ ثٌٌّد٨ ثٌّقًٚٛ د١ٓ ؽ١ٍّٗ دٛ ف٠ٌو - 

.ثّضىّجي ِضف٩ٌجس مجٌو دٓ ث١ٌٌٛو-   

 ٩ٌِٖٚجس ثالٔجًٖ

1.5  
 –صغ١٢ٗ ص٩ٌٗ م١ًٕٛو ثدضوثء ِٓ وٛدٌٞ ِْضٖفٟ ثٌمٌهثفٟ فضٟ وٛدٌٞ ثٌضٛف١م١ٗ ثِجَ ِْضٖفٟ ثٌمٌهثفٟ - 

.ِوًّز ًٚف١ٗ فؾٌ ٚدجلٟ ثٌىضٍٗ ثٌْى١ٕز  

٩ٌِٖٚجس 

 صق١ْٓ ثٌذ١تز

0.075 
.ٌٕثء ثالس ِٚ٪وثس ًٍث١٩ٗ-   

.ٌٕثء ًٍث٩جس-   
 ثٌضٖؾ١ٌ

0.535 

  صؾ١َٙثس8دٕو - 1

. 5ٓ١-4 ١ّجًر ٔمً لالح 1ٌٕثء ٩وه - 2  

.ٌٕثء ٠ّٛضٖذّقض٠ٛجصٗ دّذٕٟ ثٌقٟ- 3  

.ٌٕثء ١فج٠جس ِٚ٪وثس ف٠ٌك دّذٕٟ ثٌقٟ- 4  

صو١٩ُ ثٌٛثفوثس 

 ثٌّق١ٍٗ

 ثالؽّجٌٝ 8.61
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ثال٩ضّجه 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز
 ثٌم٢ج٧ ثال٩ّجي ثٌّضٛل٪ز

4 

.ثّضىّجي ًٙف ٢ِٕمز ثٌّٕوًر لذٍٟ -  

( .13)ًٙف ٠ٌ١ك ص٩ٌز ثٌذٛٗ ِٓ ٢ِٚفٟ وجًِ فضٟ صمج٨١ ٨ِ ٠ٌ١ك فٛٛ -  

.ًٙف ِضف٩ٌجس ٕج٧ً ثٌٕق١ٍز ثٌّ٪ًّٖٛ ثٌذٍو لذٍٟ -  

.ًٙف ٢ِٕمز ًٍٍثًر دجدٛل١ٌ-  

 ٩ٌِٖٚجس ثٌٌٙف

2.5 

.٩ٚجفٌر لذٍٟ  (45)ثٔجًر ٌِد٨ مٍف ثٌّ٪ٙو ثٌو٠ٕٟ فضٟ ٕج٧ً -  

.ث٠ٌَجص١ٓ ِٓ ثٌّ٪ْىٌ فضٟ ص٩ٌز ثٌ٪ج١ِٗ - ثٔجًر ٠ٌ١ك هدجٔز-  

( .13)ثٔجًر ٠ٌ١ك ثًٌٛهثٟٔ ِٓ ثٌ٪ج١ِز فضٟ ٠ٌ١ك فٛٛ -  

( .13) فٛٛ –( 12) فٛٛ –ثٔجًر ٠ٌ١ك ٌّو١ِ -  

.ثٔجًر ٌِد٨ ثٌضم١ُْ ثٌؾو٠و دجدٟ ل١ٌ-  
ثٔجًر ٌِد٨ ث١ٌّٚف ثٌغٌدٟ دجدٟ ل١ٌ ِٓ ث٦ٌجٌ٘ د١ذٌُ ٚفضٟ ٩ٍٟ دٓ ثدٟ ١جٌخ-  
ثٔجًر ٌِد٨ ٕج٧ً ثٌْٛق مٍف ه٠ٛثْ ثٌقٟ-  

 ٩ٌِٖٚجس ثالٔجًٖ

0.400 

ـ :صغ١٢ز ثٌض٧ٌ ٚثٌّٚجًف   

.ثدٌث١ُ٘ ِّٟٛ  / (10)ثّضىّجي صغ١٢ز ص٩ٌز فٛٛ -   

. َِٕي 12ثِجَ ثي  (4)صغ١٢ز ثٌٌّٚف ثٌغٌدٟ -   
 ٩ٌِٖٚجس صق١ْٓ ثٌذ١تز

 

0.05 

ـ:صٖؾ١ٌ فوثةك   

ٌٕثء ِ٪وثس ٚثهٚثس-   

ٌٕثء ٔذجصجس ًٍٚث٩جس-   

صٌو١خ ٕذىجس ١ِجٖ ٩ٚوثهثس-   

.دٕو ثٌضؾ١َٙثس ٚثٌّ٪وثس ثٌّىضذ١ز-  0.2  

ـ:ٌٕثء ث١ٌْجًثس -  2.750 صو١٩ُ ثفض١جؽجس ثٌٛثفوثس ثٌّق١ٍٗ  

١ّجًر د١ه ثح وجد١ٕز ٚثفور (1)٩وه- ١ّجًر لالح  (1)٩وه- ٌٛهً (2)٩وه-  

  ًثوخ١ّ14جًر  (1) ٩وه –١ّجًر د١ه ثح وجد١ٕز َِهٚؽز  (1)٩وه-

ٌٕثء آالس ِٚ٪وثس ٌّْضٛٙف ١ذٟ دج١ٌّٖٕز ثٌذق٠ٌز- 0.1  
موِجس ٙق١ز ٚص٪١ّ١ٍز ٚعمجف١ز 

 ٚثؽضّج١٩ز

 ثالؽّجٌٝ 10
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ثال٩ضّجه 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز
 ثٌم٢ج٧ ثال٩ّجي ثٌّضٛل٪ز

10  ٩ٌِٖٚجس ثٌٌٙف ًٙف ١ٌق 

0.600   ٌٞوذجًٞ ٚثٔفجق (م١ًٕٛو ثٌمذ١ٍز)ثّضىّجي ثٖٔجء وٛدٌٞ ِٖجٖ د٪َدز ث١ٌٖل ثٌٚغ 

2.290  ٩ٌِٖٚجس ثالٔجًٖ ثالٝجءر ثٌ٪جِز 

0.030 

ـ:صٖؾ١ٌ فوثةك   

ٌٕثء ِ٪ـــوثس ٚثهٚثس-   

ٌٕثء ٔذجصجس ًٍٚث٩جس-   

صٌو١خ ٕذىجس ١ِجٖ ٩ٚوثهثس-   

 صق١ْٓ ثٌذ١تز

  صؾ١َٙثس 8دٕو-  0.08

صو١٩ُ ثفض١جؽجس ثٌٛثفوثس 

 ثٌّق١ٍٗ

 

0.150 

0.350 

ـ:ٌٕثء ث١ٌْجًثس -   

  ًثوخ7 ٩ٌد١ز ٍّٛٚوٟ 2-

  ِض٩10ٌٌد١ز ٍُّ دٌػ ثًصفج٧ 1-

 ثالؽّجٌٝ 13.5



(5) 
 

 
ثال٩ضّجه 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز
 ثٌم٢ج٧ ثال٩ّجي ثٌّضٛل٪ز

3 

.ـ ًٙف ٓ ثٌٕجٌٙ ِقّو   
.ًٙف ٌِد٨ ِْجوٓ ١ّْٛٛ -   
  .ًٙف ٌِد٨ ٚثدًٛ ث١ٌّجٖ ثٌّقًٚٛ د١ٓ ؽالي ثٌوّٛلٟ ٚثٌّْضٖفٟ ثال٢٠جٌٟ ٓ ٌّثٞ- 
.لٕجر ث٠ٌِْٛ ثٌذ٢ٟء -   
  ٚلٕجر ث٠ٌِْٛ ثٌذ٢ٟء ِٓ ؽٙز ِقٌَ ده– ٕج١ٌِ ثٌذقٌ – ِْضٖفٟ ثٌقٌٞر – ٓ ثٌّْضٖفٟ ثال٢٠جٌٟ –ص١ٌِّجس د٪ٜ ثٌٖٛث٧ً فٟ ٢ٔجق ثٌقٟ ٓ ثٌٕذٟ هث١ٔجي - 

٩ٌِٖٚجس 

 ثٌٌٙف

 ثّضىّجي ٧ٌِٖٚ وٛدٌٞ ِٖجٖ ثِجَ ٔذ٠ٛز ِّٟٛ ٠ٌ١ك ثٌق٠ٌز 1.5
ث٩ّجي ثٌض١ُّٚ ثالٖٔجةٟ ٌٍىٛدٌٞ ٚثالّضىّجي-  

 وذجًٜ ٚأٔفجق

1.1 
  L.E.D ٩جِٛه وٖجف100ثّضىّجي ٧ٌِٖٚ ثفالي ٚصؾو٠و ٕذىز ثالٝجءر ثٌ٪جِز دٖج٧ً ٠ٌ١ك ثٌق٠ٌز ِٓ ١ِوثْ ثٌغَثٌض١ٓ فضٟ ٔجهٞ ّذًٛصٕؼ ثمٌ فوٚه فٟ ٠ّٚ ـ 

  L.E.D ٩جِٛه ٚوٖجف 60ـ ثفالي ٚصؾو٠و ٕذىز ثالٝجءر ثٌ٪جِز دٖج٧ً دًٛ ّ٪١و ٕٚج٧ً ِقّو ٕف١ك غٌدجي ِٓ وٛدٌٜ ثٌؾجِ٪ز  فضٝ ثٌى١ًٔٛٔ 

  ٚثس ٙٛه150َٛ٠ ٩جِٛه دجٌىٖجف 30ٚثهًػ ث٩ّور ثالٝجءر دٖج٧ً ثٌّوًّز ث٠ٌٌّٚز ثال٠ٌِى١ز دج٠ٌ٢ٌك ثٌوثةٌٞ ثٌم٠ٌز ثٌ٪جٌٕر ثد١ِ مٍف ٢ِجً ثٌَٕ٘ز 

 ٩ٌِٖٚجس ثالٔجًٖ

:صٖؾ١ٌ فوثةك  0.033  
 ٌٕثء ثهٚثس ِٚ٪وثس فوثةك ٩ًَِٚٚجس ٚثّّور ِٚذ١وثس ٚىٌه ١ٌٚجٔز ثالفالي ٚثٌضؾو٠و

٩ٌِٖٚجس صق١ْٓ 

 ثٌذ١تز

 1.1 

:صغ١٢ز ثٌض٧ٌ ٚثٌّٚجًف  
  .2/7 ِضٌ ١ٌٟٛ ِٛث١ٌّ ل٢ٌ ِضٌ ثٌذٌ ثٌذقٌٞ ثِجَ َِٕي ثٌٌٚفٟ دٕٙج٠ز ل٠ٌز 240 ًٍث٩ز ثٌٌٚٝز د٢ٛي 10صغ١٢ز ِْمٟ ؽَء -

. ثٌذٌ ثٌمذٍٟ 1/7 ِضٌ ١ٌٟٛ ِٛث١ٌّ ل٢ٌ ِضٌ دم٠ٌز 240 ًٍث٩ز ثٌٌٚٝز د٢ٛي 16صغ١٢ز ٌِٚف ؽَء -  

. ِضٌ ١ٌٟٛ ِٛث١ٌّ ل٢ٌ ِضٌ 240 د٢ٛي 3/8 ثٌذٌ ثٌمذٍٟ ِٓ ل٠ٌز 3/8 ثِجَ وٛدٌٞ 200 ًٍث٩ز ثٌضق٠ٌٌ ثٌٛفور 12صغ١٢ز  ِْمٟ ؽَء -  

  .3/7 ِضٌ ١ٌٟٛ ِٛث١ٌّ ل٢ٌ ِضٌ دم٠ٌز 180 ًٍث٩ز ثٌْ٪جهر دوث٠ز ِٓ َِٕي ٩ٍٟ فْٛٔٗ د٢ٛي 3صغ١٢ز ِْمٟ ؽَء -

0.070 

:دٕو صؾ١َٙثس ٚثعجعجس ِىضذ١ز   

  هٚالح ، 10 ٕجْٔٛ ، ٩وه 10 ؽٙجٍ وّذ١ٛصٌ دج٢ٌجد٪ز ، ٩وه 6 ِجو١ٕجس ص٠ٌٛٚ، ٩وه ٩4وه -

صو١٩ُ ثفض١جؽجس   ِىضخ ٙغ٩10ٌ١وه 

 ثٌٛثفوثس ثٌّق١ٍٗ

0.6072 
:ٌٕثء ١ّجًثس   

  ًثوخ د7ٓ٠َٕ ١ّجًثس ١ِىٌٚدجٗ 6ٌٕثء ٩وه - 

ٌٕثء ١ّجًر ٔمً وجد١ٕز ِفٌه-   

0.800 

1/8ثّضىّجي ث٩ّجي ص١٢ٖخ ثٌوًٚ ثالًٟٝ دّؾ٨ّ موِجس ل٠ٌز ثد١ِ -   

2/8ثّضىّجي ث٩ّجي ص١٢ٖخ ثٌوًٚ ثالًٟٝ دّؾ٨ّ موِجس ل٠ٌز ثد١ِ -   

 8/8ثّضىّجي ص١٢ٖخ ثٌوًٚ ثالٚي ٩ٍٛٞ دّؾ٨ّ موِجس ل٠ٌز ل٠ٌز ثد١ِ - 
  .5/7ثّضىّجي ص١٢ٖخ ثٌوًٚ ثالٚي ٩ٍٛٞ دّؾ٨ّ موِجس ثد١ِ - 

موِجس ٙق١ز 
ٚص٪١ّ١ٍز ٚعمجف١ز 

 ٚثؽضّج١٩ز

 ثالؽّجٌٝ 8.2102
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 ثال٩ضّجه دج١ٌٍّْٛ

  ؽ١ٕز
 ثٌم٢ج٧ ثال٩ّجي ثٌّضٛل٪ز

 ٩ٌِٖٚجس ثٌٌٙف ًٙف ١ٌق 4

 ٩ٌِٖٚجس ثالٔجًٖ ثفالي ٚصؾو٠و أ٩ّور إٝجءر ٚصٌو١خ أى٧ً  1.5

0.200 

ـ:صٖؾ١ٌ فوثةك   

 ـ ٕذىز ثٌٌٜ د٢ّٕمز ًأُ ثٌض١ٓ 

 ـ صغ١١ٌ أّٛثً ٚأدٛثح ثٌقوثةك دجٌقٝ 

 صق١ْٓ ثٌذ١تز

0.150 

 

 

 : صؾ١َٙثس 8 دٕو

 ـ ٌٕثء أهٚثس ِىضذ١ز

 ـ ٌٕثء وج١ٌِثس ٌِثلذز 
 صو١٩ُ ثفض١جؽجس ثٌٛثفوثس ثٌّق١ٍٗ

 

0.400 

 

ـ:ٌٕثء ث١ٌْجًثس   

  ًثوخ ًٌٌٍّٚ ٚثٌّ٪ج٠ٕجس 6 ١ّجًر ٙغ١ٌر 2-

  ِض٩10ٌٌد١ز ٍُّ دٌػ ثًصفج٧ 1-

 ثالؽّجٌٝ 6.250
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 ثٌم٢ج٧ ثال٩ّجي ثٌّضٛل٪ز ثال٩ضّجه دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ

1.5 

  .5ٕج٧ً ث١ٌّٕج دجح - 

.ٕج٧ً ّجٌُ ١٩و ٚصف٩ٌجصٗ -   

.ٕج٧ً ث٢ٌّجفٓ فضٟ ِق٢ز ثٌٌٚف ثٌٚقٟ -   

. ثٌوم١ٍز لذٍٟ –ٕج٧ً ثٌّٖ٪وثْ -   

.ٕج٧ً ثٌْالَ ٚصف٩ٌجصٗ -   

.ثِضوثه ٕج٧ً ثٌذ١ٌْْٔز -   

. ثٌوًث٠ْز لذٍٟ –٩َدز ٩الَ -   

. ثٌوًث٠ْز لذٍٟ –٢ِٕمز ٔجصجٌٟ -   

 ِو ٕذىز صم١ُْ ثٌّ٪١ٍّٓ ٕٚج٧ً ٩ذو ثٌٌّٟٛ 2013 – 2012 ثّضىّجي ِٖج٨٠ً  ثٌن٢ز ثالّضغّج٠ًز 21ِومً ِْجوٓ ن - 

. وٖجف د١ّٖٕز ثٌ٪ٍّجء 26+   

. غ٢جء 150+  غٌفز صفض١ٔ وجٍِز 200ص٠ًٛو -   

 ثٌىٌٙدجء

5 

.ٕج٧ً ثٌنٍفجء ثٌّضف٧ٌ ِٓ ثٌذْضجْ -   

.ٕج٧ً ١٘ذز ّ٪١و -   

.ٕج٧ً ثٌّو٠ٕز ثًٌّٕٛر ِضف٧ٌ ِٓ ٕج٧ً ثٌٕؾَٛ -   

.ٕج٧ً ثدٛ ٠ٍو ٩ذو ثٌٌّٟٛ -   

. ثٌفٌهٞ –ٕج٧ً ثدٛ ثٌٖٛثًح -   

. ٕج٧ً ؽّ٪ز ِفضجؿ –ٕج٧ً ّ٪و ٍغٍٛي -   

.ٕج٧ً ِْضٖفٟ فجًٚق -   

. ٕج٧ً ثّّج١٩ً ث٢ٌٍنجٚٞ –ٕج٧ً ثٌ٪َثٚٞ  -  

.ٕج٧ً ٩ٌّٚ دٓ ثٌ٪جٗ -   

.ٕج٧ً ؽجدٌ فجف٤ -   

 ثٌٌٙف

 ٩ٌِٖٚجس صق١ْٓ ثٌذ١تز صٖؾ١ٌ ِٕج١ك ِضفٌلٗ دجٌقٟ 0.06

 دٕو ثٌضؾ١َٙثس  ٌٕثء ِىجصخ ٚثعجط ٚوّذ١ٛصٌ 0.08

0.6 
6َ3 ١ّجًر لالح 2ـ ٌٕثء   

 . ًثوخ ٍّٛٚوٟ ١ّ7جًر صٕج٠ز 2ـ 
 ثفض١جؽجس ٚفوثس ِق١ٍز

 ثالؽّجٌٝ 7.24



(8) 
 

 

 
 ثٌم٢ج٧ ثال٩ّجي ثٌّضٛل٪ز ثال٩ضّجه دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز

 

.وُ 1ـ ًٙف ٓ ثٌٌٖلجٜٚ ِٓ ٔٙج٠ز ثٌض٠ٛ٢ٌ فضٝ ١ٙو١ٌز ثٌ٪ج٠ٌِز د٢ٛي   

.وُ 1ـ ًٙف ٓ ثٌؾ٠ًّٛٙز ِٓ أٚي ث٠ٌ٢ٌك ثٌٚقٌثٜٚ فضٝ ١ٙو١ٌز ثٌ٪ج٠ٌِز د٢ٛي   

 وُ ـ آمٌ ل٠ٌز ث١ٌٌّْٜ فضٝ 1.5ـ ًٙف ٓ ثالمالٗ ِٓ ثٌٚقٌثٜٚ ٚفضٝ ٔٙج٠ز ٩َدز ثٌٙؾجٔز د٢ٛي 

. وُ 1.5وٛدٌٜ ثٌؾ٠ٌَٕ د٢ٛي   

.وُ 1 ٓ ّٛق ثٌؾّ٪ز ثٌٝ ِق٢ز ِْجوٓ ٩ذو ثٌمجهً د٢ٛي 480ـ ًٙف ٠ٌ١ك م٠   

وُ 205 ِٓ أٚي ثٌّ٪و٠ز ثٌغج١ٔز ثٌٝ ٌَِمجْ ثٌْىز ثٌقو٠و د٪ذو ثٌمجهً د٢ٛي 401ـ ًٙف ٠ٌ١ك م٠   

 ٩ٌِٖٚجس ثٌٌٙف

.ـ صٕف١ي ثالٝجءر ثٌ٪جِز فٝ ثٌّٕج١ك ثٌّقٌِٚز ِٕٙج ٔٙجة١جً   2  ٩ٌِٖٚجس ثالٔجًٖ 

0.050 

ـ:ثٌضٖؾ١ٌ  

.ـ ٌٕثء ١ّجًر صٕه ١ِجٖ وذ١ٌر   

.ـ ٩ٍِٛجس ٌذ٪ٜ ِٕج١ك ثٌقٝ   
 ٩ٌِٖٚجس صق١ْٓ ثٌذ١تز

1.250 

ـ:صغ١٢ز ِٚجًف   

.ـ ثّضىّجي صغ١٢ز ٌِٚف ّٕو   

.ـ صغ١٢ز ص٩ٌز فجًُ ِٓ وٛدٌٜ ٌٕدجس فضٝ فجًُ   

 

ـ: صؾ١َٙثس 8دٕو - 1  

.ـ ثهٚثس ثهث٠ًز ِٚىضذ١ز ٚأؽَٙر وّذ١ٛصٌ   

ـ:ٌٕثء ١ّجًثس - 2  

. ًثوخ 7 ١ّجًر 2ـ ٩وه   

. ١ّجًر هٚدً وجد١ٕز 1ـ٪وه   

. ٩ٌدز لالح وذ١ٌر 2ـ٪وه   

. ٌٛهً ٠ّٚ 1ـ ٩وه   

.ـ ٌٕثء ِجو١ٕز ًٓ ِذ١وثس 3  

 صو١٩ُ ثٌٛثفوثس ثٌّق١ٍٗ

 ثالؽّجٌٝ 8.61
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 الحٌ
ثُّ ثٌّْضٖفٝ أٚ ثٌٛفور 

 ثٌٚق١ز
ثال٩ضّجه دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕٗ
 ثال٩ّجي ثٌّمًٌر

 ص٠ٛ٢ٌ 5 ِْضٖفٝ ثٌق١ّجس ٠ّٚ

 إٖٔجء 1 ؽٍو٠ٗ ِقٌَ ده

 ص٠ٛ٢ٌ 15 ِْضٖفٝ ًثُ ثٌض١ٓ ثٌؾٌّن

 ثٖٔجء ؽو٠و 35 ِْضٖفٝ ثٌ٪ؾّٟ ثٌ٪ؾّٟ

 إفالي ٚص٠ٛ٢ٌ 3.558 ِْضٖفٝ ثٌ٪ج٠ٌِز ثٌ٪جَ ثٌ٪ج٠ٌِز

 ص٠ٛ٢ٌ 4  ثٌٚق١ز2ٚفوٖ دٕؾٌ 

 ص٠ٛ٢ٌ 4  ثٌٚق١ز3ٚفوٖ دٕؾٌ 

 ص٠ٛ٢ٌ 4  ثٌٚق١ز4ٚفوٖ دٕؾٌ 

 ص٠ٛ٢ٌ 4  ثٌٚق١ز5ٚفوٖ دٕؾٌ 

 ص٠ٛ٢ٌ 4  ثٌٚق١ز6ٚفوٖ دٕؾٌ 

 ص٠ٛ٢ٌ 4  ثٌٚق١ز7ٚفوٖ دٕؾٌ 

  83.558  ثالؽّجٌٟ

 

 

 مذيرية الشىن الصحية
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 م٢ز ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌٍضؤ١ِٓ ثٌٚقٟ

 2015/2016فٟ ِؾجي ث٩ّجي ثٌض٠ٛ٢ٌ 

 ثال٩ضّجه دآالف ثٌؾ١ٕٗ ثُّ ثٌّْضٖفٝ ثٚ ثٌ٪١جهر ثٌقٝ

  800 ص١ٌُِ ٚ ص٠ٛ٢ٌ ١٩جهر ثًٌٌِ ٌٕق

٠ّٚ 

  450 دّْضٖفٝ ؽّجي ٩ذو ثٌٕجٌٙ (أ  )ص٠ٛ٢ٌ لُْ ؽٌثفز 

 450 دّْضٖفٝ ؽّجي ٩ذو ثٌٕجٌٙ (ح  )ص٠ٛ٢ٌ لُْ ٦٩جَ  

 250 ص٠ٛ٢ٌ ّىٓ ثال١ذجء  دّْضٖفٝ ؽّجي ٩ذو ثٌٕجٌٙ

 400 دّْضٖفٝ ث٢ٌٍذز ّذًٛصٕؼ (ح  )ص٠ٛ٢ٌ لُْ ٦٩جَ  

 400 ص٠ٛ٢ٌ لُْ ؽٌثفز  د١ٕٓ دّْضٖفٝ ث٢ٌٍذز ّذًٛصٕؼ

 غٌح

 574 أ.ف .  ن400ص٠ًٛو ٚ صٌو١خ ٌِٛو وٌٙدٝ 

 2000 صٌو١خ ٕذىز ث١فجء ف٠ٌك ٕجٍِز ثٌنَثْ ثالًٝٝ ٚ ١ٍّذجس ثٌٞغ٠ 

 2500 ص٠ٛ٢ٌ ألْجَ ثٌؾٌثفز  ٚ ثٌذج١ٓ ٚ ثٌْٕج  دّْضٖفٝ وٌٍِٛ   

 800 ص٠ٛ٢ٌ ١٩جهر ثٌٌٕٚ ثٌٖجٍِز

  250 ص٠ٛ٢ٌ ١٩جهر ث١ًٌٕ

 8874 إؽّجٌٟ

 
 

 

 1/7/2015ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتاريخذالبوانذاهلوئةذالعامةذللتأمنيذالصحى:ذذذمصدرذالبوانذ
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2015/2016 

 
 

 7 ٩ٌِٖٚجس ًة١ْ١ز : 
 

 ثّضىّجي ِمٌ ثٌّو٠ٌ٠ـز  -1
 ثّضىّـــجي ِذجٔــــٝ ثالغجعــــــــــز -2
  ٚفــوثس ثؽضّج١٩ــــــــز 7ص٠ٛ٢ٌ  -3
  ٌِوَ موِز ٌِأر ٩جٍِز 2ص٠ٛ٢ٌ  -4
  أٌّ ِٕضؾـزه ٌِوَ إ٩وث2ص٠ٛ٢ٌ  -5
  ٔجهٜ عمجفـٟ ثؽضّج٩ـــ4ٟص٠ٛ٢ٌ  -6
 إٖٔجء ِذٕٝ ٠ُٞ ٚفور ثؽضّج١٩ز ِٚؾ٨ّ موِجس أٌّر ١ٚفٌٛز دؤد١ِ  -7

  

 مذيرية الشئىن االجتمبػية
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فً يجبل اَذٌت انًزاة وانفُىٌ انتشكٍهٍت  

الحي 
االعتماد عدد المستفَدٍن 

 4ب 1بذوى اعاقة انثٌ ذكور 

 800 200 5 50 20حٌ المنتزة 

 800 200 5 50 20حٌ شرق 

  200 5 45 20حٌ وسط 

 800 200 5 50 20حٌ الجمرك 

 800 225   40حٌ غرب 

 835 170 5 15 50حٌ العجمٌ 

 800 200 5 15 15حٌ العامرٍة 

 700 200 5 20 25برج العرب 

 فً يجبل يسببقت يؼهىيبث ػبيت

 الحي
 االعتماد عدد المستفَدٍن

 4ب 1ب ذوى اعاقة انثٌ ذكور

 500 180 5 20 25 المنتزة

 500 200 5 20 25 شرق

 550 200  15 15 الجمرك

 500 250  20 20 غرب

 435 164  9 6 العجمٌ

 500 190 5 25 25 العامرٍة

 400 200 5 12 13 برج العرب

 

 2015/2016مذيرية الشببة والريبضة للؼبم المبلى 
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 فً يجبل خذيت ػبيت

 الحي
 االعتماد عدد المستفَدٍن

 4ب 1ب ذوى اعاقة انثٌ ذكور

 700 200 2 5 8 المنتزة

 600 200 ـ ـ 15 شرق

  200 ـ ـ 15 وسط

 600 200 ـ 5 10 الجمرك

 1000 200  15 ـ غرب

 785 200 3 9 3 العجمٌ

 730 190 2 5 8 العامرٍة

 982 250 2 3 10 برج العرب

 

 فً يجبل االحتفبل بذوي االحتٍبجبث انخبصت

 عدد المستفَدٍن من ذوً االعاقة الحي
 االعتماد

 4ب 1ب

 550 180 50 حٌ  المنتزة

 800 200 50 شرق

  200 100 وسط

 850 200 50 الجمرك

 1000 250 50 غرب

 520 200 50 العجمٌ

 650 200 80 برج العرب
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 فً يجبل ختبو االَشطت

 الحي
 االعتماد عدد المستفَدٍن

 4ب 1ب ذوى اعاقة انثٌ ذكور

 400 160 ـ 15 15 حٌ المنتزة

 400 150 ـ 10 30 شرق

  200 2 8 20 وسط

 400 100 ـ ـ ـ الجمرك

 300 200 ـ 20 20 غرب

 400 150 20 ـ ـ العجمٌ

 400 190 5 10 15 العامرٍة

 400 200 5 17 18 برج العرب

 

 فً يجبل يتببؼت يزاكش انشببة

  (1ب )االعتمادات  الحي

 300 المنتزة

 300 شرق

 300 وسط

 300 الجمرك

 281 غرب

 300 العجمٌ

 200 العامرٍة

 250 برج العرب

 



(15) 
 

 فً يجبل َذوة صحٍت تثقٍفٍت

 الحي
 االعتماد عدد المستفَدٍن

 4ب 1ب ذوى اعاقة انثٌ ذكور

 400 160 5 25 20 المنتزة

 400 200 5 20 25 شرق

 ـ 200 5 35 15 وسط

 ـ 400 ـ 20 20 غرب

 ـ ـ ـ ـ ـ العجمٌ

 420 200 5 35 15 العامرٍة

 400 200 5 20 25 برج العرب

 

 فً يجبل سٌبرة انً يكتبت االسكُذرٌت

 الحي
 االعتماد عدد المستفَدٍن

 4ب 1ب ذوى اعاقة انثٌ ذكور

 700 200 5 10 15 المنتزة

 700 150 5 10 15 شرق

  200 3 15 12 وسط
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 فً يجبل يتببؼت يزاكش انشببة

 (1ب  )االعتمادات  الحي

 300 المنتزة

 300 شرق

 300 وسط

 300 الجمرك

 300 غرب

 300 العجمٌ

 200 العامرٍة

 250 برج العرب

 فً يجبل يؼسكز انجىانت

 ثٌقٝ
 ثال٩ضّجه ٩وه ثٌّْضف١و٠ٓ

 4ح 1ح ثٔغٟ ىوًٛ

 950 220 13 13 ثٌّٕضَر

 800 200 13 13 ٌٕق

٠ّٚ 13 13 200  

 800 200  18 ثٌؾٌّن

 1000 190  13 ثٌ٪ج٠ٌِز
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 يُطقت شببة ورٌبضت انًُتشِ

 

 

 

 

 

 

 يُطقت شببة ورٌبضت شزق

  

 ٩وه ثٌّْضف١و٠ٓ ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ
 ثال٩ضّجهثس

 4ح 1ح

 1095 500 120 مّجّٟ لوَ ثٌٖج١ٕ١ز

 1700 500 150 ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز

 1630 500 150 ٌِٙؽجْ ثٌىجًثص١ز

 1530 600 300 هًٚر ثٌ٪جح صِٕ ١جٌٚز ٢ٌٕٔؼ

 1475 500 150 ِْجدمز ثٌ٪جح ثٌمٛٞ

 2820 600 70 ىٚٞ ثالفض١جؽجس ٠َٚٛ ث١ٌض١ُ

 1250 600 150 مّجّٟ لوَ ًٚثه

 ٩وه ثٌّْضف١و٠ٓ ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ
 ثال٩ضّجهثس

 4ح 1ح

 2200 660 200 ١جةٌر ٕج١ٕ١ز/ هًٚر وٌر لوَ 

 1870 660 100 ِْجدمز ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز

 1900 660 100 ٢ٌٕٔؼ/ مّجّٟ وٌر لوَ 

 1610 660 100 ٌِٙؽجْ ثٌىجًثص١ٗ

 1800 660 100 ِْجدمجس ثٌ٪جح ثٌمٛٞ

 2520 500 60 ٌِٙؽجْ ٠ًجٟٝ ٌيٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌنجٙز ٚثال٠ضجَ
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 يُطقت شببة ورٌبضت وسط

 

 

 

 

 

 

 يُطقت شببة ورٌبضت انجًزك 

  

 ٩وه ثٌّْضف١و٠ٓ ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ
 ثال٩ضّجهثس

 4ح 1ح

 1500 600 100 مّجّٟ وٌر ثٌموَ ثٌٖج١ٕ١ز

 1500 600 100 ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز

 1500 500 100 ِْجدمجس ثٌ٪جح ثٌمٛٞ

 2000 600 100 ِْجدمز ثٌىجًثص١ٗ

 2000 500 100 هًٚٞ مّجّٟ وٌر ثٌموَ

 1300 500 100 ِْجدمجس صِٕ ث٢ٌجٌٚز ٚثٌذ١ٍجًهٚ

 2000 500 100 ٌِٙؽجْ ٠َٛ ث١ٌض١ُ

 ٩وه ثٌّْضف١و٠ٓ ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ
 ثال٩ضّجهثس

 4ح 1ح

 1830 520 128 هًٚٞ وٌر ثٌموَ ثٌٖج١ٕ١ز

 1140 520 64 ٌِٙؽجْ صِٕ ١جٌٚز

 1950 520 100 ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز

 1140 520 64 هًٚٞ ثٌذ١ٍجًهٚ

 1410 520 128 هًٚٞ مّجّٟ وٌر ثٌموَ

 2030 520 100 ٌِٙؽجْ ٠َٛ ث١ٌض١ُ



(19) 
 

 

 منطقة شببة وريبضة غرة

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة شببة وريبضة الؼجمى 

  

 ٩وه ثٌّْضف١و٠ٓ ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ
 ثال٩ضّجهثس

 4ح 1ح

 1490 600 80 ٌِٙؽجْ وٌر ثٌموَ ثٌٖج١ٕ١ز

 2235 800 126 هًٚر ٠ًجٝز مّجّٟ لوَ ـ ٢ٌٕٔؼ

 1270 500 60 ٌِٙؽجْ ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز

 1650 600 100 (وجصج ـ و١ِٛض١ز)ٌِٙؽجْ ثٌىجًثص١ز 

 2025 500 70 ٌِٙؽجْ ىٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌنجٙز ٚثال٠ضجَ

 930 500 60 ٌِٙؽجْ ثٌ٪جح ثٌذ١ٍجًهٚ ٚصِٕ ث٢ٌجٌٚز

 930 500 60 ٌِٙؽجْ ثٌ٪جح ثٌذ١ٍجًهٚ ٚصِٕ ث٢ٌجٌٚز

       ثال٩ضّجهثس ٩وه ثٌّْضف١و٠ٓ ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ

 4ح 1ح

 790 530 60 (وٌر ٩ٌّز ـ ثٌذ١ٍجًهٚ ـ ثٌّٚج٩ًز  )ثٌوًٚر ثٌٌِٞج١ٔز 

 1230 530 60 ٧ٌِٖٚ ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز

 1100 530 60 ِْجدمز مّجّٟ وٌر ثٌموَ ٚصِٕ ث٢ٌجٌٚز

 1085 530 80 ٌِٙؽجْ ثٌىجًثص١ز

 995 530 50 ثالفضفجي د١َٛ ث١ٌض١ُ ٚىٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌنجٙز
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 منطقة شببة وريبضة الؼبمرية
 

 

 

 

 

 

 منطقة شببة وريبضة برج الؼرة

 

 

 

 

 

 

 

 ٩وه ثٌّْضف١و٠ٓ ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ
 ثال٩ضّجهثس

 4ح 1ح

 910 475 63 ٌِٙؽجْ وٌر ثٌموَ ثٌٖج١ٕ١ز

 985 475 50 ٌِٙؽجْ ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز

 1080 475 50 ٌِٙؽجْ ثٌىجًثص١ز

 745 475 72 ٌِٙؽجْ ثٌ٪جح ثٌمٛٞ

 875 475 72  ّٕز16هًٚٞ مّجّٟ لوَ صقش 

 1305 475 50 ثالفضفجي د١َٛ ث١ٌض١ُ ٚىٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌنجٙز

 ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ
٩وه 

 ثٌّْضف١و٠ٓ

 ثال٩ضّجهثس

 4ح 1ح

 1380 600 100  ّٕز35ـ 18هًٚٞ مّجّٟ لوَ ِٓ 

 1300 600 100 ٌِٙؽجْ ثمضٌثق ثٌٞجف١ز

 750 450 60 ٌِٙؽجْ ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز

 900 450 60 ٌِٙؽجْ ثٌ٪جح ثٌمٛٞ

 2440 600 100 ٌِٙؽجْ ٠ًجٟٝ ٌالفضفجي د١َٛ ث١ٌض١ُ ٚىٞ ثالفض١جؽجس ثٌنجٙز

 1130 450 60 ٌِٙؽجْ صِٕ ١جٌٚز  ٢ٌٕٚٔؼ
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 2015/2016شركة الصرف الصحي لمشروػبت االحالل والتجذيذ للؼبم المبلي 

 ثال٩ضّجه دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ ثٌقٝ

 1.009 ث٩جهر صؤ١ً٘ ِق٢ز ١ّْٛٛ َِث٧ً ٚصو١٩ّٙج دن٠ ث٢ٌٌه  ثٌّٕضَٖ

 ٌٕق                                                            

 

 1.8 ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ٩َدز ثٌٌّٕ

ثفالي ٚصؾو٠و م٠ ثٌٌٚف د٪َدز دوٜٚ ٚثًٛ ِقّو ثّّج١٩ً ٕٚج٧ً ثٌىٌثِز فضٝ ثٌٕفك 

  د٢ّٕمز ٌٕق 20دٖج٧ً 
2.023 

ثفالي ٚصؾو٠و ٕج٧ً صٛس ٩ٕل ثِْٛ ًٚد٢ٗ ٩ٍٝ ثٌّؾ٨ّ دٖج٧ً فٍٜٛ ِ٪جى ٚثفالي 
 ٚصؾو٠و ٕج٧ً ِْؾو ٔجٌٙ ًٚد٢ٗ ٩ٍٝ ثٌّؾ٨ّ دٖج٧ً ثٌغضًٜٛ 

0.926 

 2.009 ثفالي ٚصؾو٠و ِؾ٨ّ ٕج٧ً ١ِٖٕز ثٌٌَ٘ثء د٢ّٕمز ثٌّقٌّٚز

 2.009 ثفالي ٚصؾو٠و ثٌوثةٌٜ ثال٠ٌْ ِٚضف٩ٌجصٗ دجد١ِ ثٌغج١ٔز 

 0.979 (مٍف ثٌذ٢ج١١ٓ)ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ٌذ٪ٜ ٕٛث٧ً ثًٛ ِقّو مٍف د٪َدز ثٌٚذق١ز 

ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ٕذىز ثٌٌٚف ثٌٚقٝ دٖج٧ً ثٌ٪٠ََ ثٌذو٨٠ ٚد٪ٜ صف٩ٌجصٗ ًٚف٨ 
 وفجءر ِق٢ز ًف٨ فؾٌ ثٌٕٛثص١ز د٪َدز ثٌمٍ٪ز  

2.009 

 0.509 ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ِق٢ز ًف٨ ثد١ِ ثٌغج١ٔز ٚم٠ ١ٌه 

٠ّٚ 

د٢الْ ـ ثٌذٌٚر ـ ٩جًف ثٌٖجٕٟ ِقٌٍٞ )ثفالي ٚصؾو٠و م٢ٟٛ ثٌٌٚف ثٌٚقٟ دٖٛث٧ً 
 ِقٌَ ده  (ـ ِْؾو ؽجدٌ

2.62 

 2.009 ثفالي ٚصؾو٠و ٕج٧ً ِْؾو ثٌقٌٞٞ ٕٚج٧ً ٩ٌّ دٓ ثٌن٢جح 

 1.009 ثفالي ٚصؾو٠و لٕجر ث٠ٌِْٛ ثٌذ٢ٟء ِٓ ٕج٧ً ث١ٌِ ثٌذقٌ ٚفضٝ ٕج٧ً ١٥فٌ 

 0.509 صو١٩ُ ٚص٠ٛ٢ٌ ٕذىز ثٌق٠ٌك دًٛٓ ثٌقٍّز ث١ٌّىج١ٔى١ز دؾٌثػ ِقٌَ ده 

 1.209 (د١جًر ـ ٕٕج٠ٔ ـ م٠ ١ٌه)ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ٕج٧ً ثٔٛد١ِ دٖذىز ٌٙف ٙقٝ 

ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ٕذىز ثٌٌٚف ثٌٚقٟ دٖج٧ً فٌْٔج دوءث ِٓ ٔفك ث٢ٌّٕمز ث٢ٌّٛٝ  ثٌؾٌّن
 ٚفضٝ ِؾ٨ّ لٌٚ ًأُ ثٌض١ٓ 

3.009 

 ٚثٌٌّدٟٛ ٩ٍٝ ٢ِذك ث٢ٌّٕمز ثٌغٌد١ز 218ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ٌؾَء ِٓ ِؾ٨ّ ٕج٧ً  غٌح

 ( 4 د٢ّٕمز ٔؾ٨ ثٌ٪ٌح ٩ٍٝ ٕج٧ً 8،7،6،5ث٩جهر ًد٠ ٕٛث٧ً  )(Wـ3)

3.509 

 0.4 ثفالي ٚصؾو٠و وجًِ ٌّقجدِ دٍٛف د٨ّٕٚ ثٌضؾف١ف ثٔٛث٧ ِنضٍفز 

 د٪َدز ٩ذو ثٌّٕ٪ُ ٠ًجٛ وال ٩ٍٝ فوٜ ٌٌٍٚف ٩ٍٝ ٔفك ث٢ٌّٕمز 2،1فًٚ ٕٛث٧ً 

 ثٌغٌد١ز 

2.009 

 1  ٌّق٢ز ِ٪جٌؾز ثّىجْ ِذجًن ABJثفالي ٚصؾو٠و ِق٢ز  ثٌ٪ج٠ٌِز

ؽ٨١ّ 

ثٔقجء 

 ثٌّو٠ٕز

ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ٕٕج٠ٔ ٌٙف ١ِجٖ ثال٢ِجً دؾ٨١ّ ثٔقجء ثٌّو٠ٕز ٌٍ٪جَ ثٌّجٌٝ 

2014/2015  

0.659 

 3.356 ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ٘ذ١ٛجس ٕذىز ثالٔقوثً ٚم٢ٟٛ ث٢ٌٌه دؾ٨١ّ ثٔقجء ثٌّو٠ٕز

 1.859 ثفالي ٚصؾو٠و ٚصو١٩ُ ثٌٖذىجس دٖٛث٧ً ِضفٌلز دؾ٨١ّ ثٔقجء ثٌّو٠ٕز 

٩ٌِٖٚجس ٌقً ِٖجوً ثٌٌٚف ثٌٚقٝ ثٌّفجؽتز ف١ظ ثْ ٕذىز ثٌٌٚف  )دٕو ١ٛثًا 

  (ثٌٚقٟ لو٠ّز ِٚضٙجٌىز

2 

 1 (ل٢ج٧ ثٌّ٪جٌؾز)ثفالي ٚصؾو٠و د٪ٜ ِق٢جس ثٌّ٪جٌؾز ٚمالفٗ 

 0.57 (ل٢ج٧ ثٌضٖغ١ً ث١ٌٚجٔز)صو١٩ُ ًٚف٨ وفجءر د٪ٜ ِق٢جس ثٌٌف٨ دجٌٌٖوز 

 40 ثإلؽّجٌٟ

 

 1/7/2015:ذذركةذالصرفذالصحيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتاريخذالبوانذ:ذمصدرذالبوانذ
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2015/2016شركة ميبه الشرة   

 احالل وتجذيذ

 ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ ثٌقٝ
ثٌّمضٌؿ دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕز 

ثال٩ضّجه ثٌّجٌٝ ث٢ٌٍّٛح 

 2016 ـ 2015مالي 

 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز

 ثٌّٕضَٖ
 دّق٢ز 3 6000َثٖٔجء ٩ٕذٌ ١ٍّذجس ١ِجٖ ٔم١ز ٚمَثْ ثًٝٝ ؽو٠و ّ٪ز 

 ١ِجر ثٌّ٪ًّٛر
12 0.50 

 1 6 صو١٩ُ ٕذىجس ثٌضغي٠ز ثٌىٌٙدجة١ز دّق٢ز ث١ٌْٛف ٌٕق

٠ّٚ 

 0.50 0.500 ٌّٔو ١ِىج١ٔىٝ دٌثف٨ ثٌّقّٛه٠ز (2)ص٠ًٛو ٚصٌو١خ ٩وه 

 0.05 0.500 (دٛثدجس ٌّٚٔوثس فم٠)ثفالي ٚصؾو٠و ِؤمي ِق٢ز ١ِجٖ دجح ٌٕلٝ 

ثٖٔجء ٩ٕذٌ ١ٍّذجس ِٚؤمي ١ِجٖ ٩ىٌر ٩ٍٝ ص٩ٌز ١ِجر ثٌٌٖح ثِجَ ِق٢ز 

 ث١ٌّٖٕز ثٌؾو٠ور ٌضغي٠ز ِق٢ز ثٌَٕ٘ز دج١ٌّجر ثٌ٪ىٌر
10 0.50 

 2 15 ثفالي ٚصؾو٠و ًثف٨ ثٌّفٌٍٚر دجٌمذجًٜ غٌح

 ثٌ٪ج٠ٌِز
 0.30 6.50  دٌثف٨ ٌِغ3ُ 6500َثّضىّجي مَثْ ّ٪ز 

 0.65 2  ِضٌ ِى٪خ10000ثفالي ٚصؾو٠و ّمف مَثْ ثٌٕج٠ٌٙز ثٌمو٠ُ ّ٪ز 

ٌِوَ ِٚو٠ٕز 

 دٌػ ثٌ٪ٌح

 ٩57.30وث٠ز ِٛث١ٌّ ٩ٍٝ ص٩ٌز ثٌٌٕٚ ٩ٕو ن  (2)ص٠ًٛو ٚصٌو١خ ٩وه 

 24.30ٚن
1 0.90 

 0.05 1.10 ثفالي ٚصؾو٠و ثّمف مَثٔجس دٌثف٨ دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌْجفٍٝ ثٌمو٠ُ 

 ُِ ٠ٌ١ك ثّىٕو٠ًز ٢ٌِٚؿ 300 ُِ ٚ 700ثفالي ٚصؾو٠و م٢ٝ ١ِجٖ ل٢ٌ 

 ثٌْجفٍٝ 
7 0.60 

 ١ٍّذجس 4ثٖٔجء ٩ٕذٌ ١ٍّذجس ؽو٠و دٌثف٨ ثٌنَثْ ثٌ٪جٌٝ ٠قضٜٛ ٩ٍٝ 

 َ ٚغٌفز ِقٛي 40 / 3 1000َ
8 0.50 

ؽ٨١ّ 

ِٕج١ك 

ثٌنوِز 

دّو٠ٕز 

 ثالّىٕو٠ًز

 وُ 150ثفالي ٚصؾو٠و ٕذىز ص٨٠ٍٛ ١ِجٖ ثٌٌٖح د٢ٛي فٛثٌٝ 

دؤل٢جً ِنضٍفز ٩ٍٝ ثْ ٠ضُ ثّضذوثي ثٌّٛث١ٌّ ىثس ثالل٢جً ثاللً 

 ٚويٌه صغ١١ٌ ؽ٨١ّ ثٌّٛث١ٌّ UPVC ُِ دّٛث١ٌّ ِٓ 300ِٓ 

 ثٌّضٙجٌىز

135 5 

ثفالي ٚصؾو٠و ثٌن٢ٟٛ ثٌٕجلٍز دؤل٢جً ِنضٍفز ٩ٍٝ ثْ ٠ضُ 

 ُِ دّٛث١ٌّ ِٓ 300ثّضذوثي ثٌّٛث١ٌّ ىثس ثل٢جً ثوذٌ ِٓ 

ثٌٌَ٘ ثٌٌّْ ٚويٌه صغ١١ٌ ؽ٨١ّ ثٌّٛث١ٌّ ثٌّٕٚ٪ز ِٓ 

 25ثٌنٌّجٔز ّجدمز ثالؽٙجه ٚثٌضٝ ٌِ ١ٍ٩ٙج دجٌنوِز ثوغٌ ِٓ 

 ٩جِج 

150 7 

 7 125 ثفالي ٚصؾو٠و ِ٪وثس و١ٌِٚٙىج١ٔى١ز 

 1.95 2.50  ِضٌ ِى٪خ 10ٌٕثء ١ّجًثس ١ِجٖ ّ٪ز 

 1.50 20.25 (١ٛثًٜء)ثفالي ٚصؾو٠و ِق٢جس ٕٚذىجس 

 30 502.35 ثالؽّجٌٝ

2015/2016خطة شركة ميبه الشرة  (تببغ  1/7/2015:ذذركةذمواهذالشربذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتاريخذالبوانذ:ذمصدرذالبوانذ (
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 في مجبل مذ الشبكبت

 ث٢ٌّٕمز ثٌّقٌِٚز ثٌقٝ
١ٛي ثٌٖذىز 

ثل٢جً )دجٌّضٌ 
 (ِنضٍفز

ثٌضىٍفز 
 دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕز

 ثٌّٕضَٖ

 5510 ١ِجِٝ وال١ّه

4.66 

 474 ثٌ٪ّجًٚر ثٌٚغٌٜ

 2750 ٘وٜ ثالّالَ ـ ِقّو ف٠ٌو

 1242 ث١ٌْو ٌٔٚ ٕٚج٧ً ثٌؾّ٪١ز ٕٚج٧ً ثٌقجؽز ٠ٌ٥فز

 1400 ٩َدز ثٌذٌِٔ ثٌذقٌٜ 

 240 ٩َدز ثٌقجػ ــ ٕج٧ً ثٌمذ٢جْ 

1.33 

 882 ثٌْالَ ثٌ٪ِّٛٝ ــ ٠ٌ١ك ٍلَٚق ثٌفٍىٝ

 800 مٍف ٕٙوٚق ثٌو٩ُ ِٓ ثٌٌٖوز ثٌ٪ٌد١ز ثٌٝ ّٕضٌثي ثٌ٪ٛث٠و

 294 ٓ ٩ذجه ثٌٌفّٓ مٍف ٓ ١ّف ثِجَ ثالِٓ ثٌٌّوَٜ 

 800  ٠ٌ١ك ثٌذىجصٕٛٝ ٓ ِْؾو ثٌٌَ٘ثء 500ٓ ٩َدز ثي 

 ٌٕق

 810 ٓ ثٌ٪٠ٌٖٓ ٕٚٛث٧ً ِضف٩ٌز ِٕٗ 

 2020 ث٦ٌج٠ٌ٘ز ٓ ِْؾو ثٌٍّْٛٔٝ ــ ٓ ثدٓ ٚثًٙ ــ ٓ ثالفوح ــ ٕٛث٧ً ِضف٩ٌز  3.55

 2400 ثٌّقٌّٚز ثٌؾو٠ور ــ ثًٛ ثٌٌٍ ــ ٕٛث٧ً ِضف٩ٌز

 0.85 2394 فؾٌ ثٌٕٛثص١ٗ ــ ثٌذٌ ثٌمذٍٝ ٩َدز ثٌذىجصٕٛٝ

٠ّٚ 

 670 ٓ لٕجي ث٠ٌِْٛ ثٌذ٢ٝء ــ ِقٌَ ده
1.48 

 2350 ٩َدز ثٌؾ٠ًّٛٙز

 2480  فضٝ ثٌضٌثَ ٕج٧ً ٩ٌّ دٓ ثدٝ ًد١٪ز١ِٖٕ13ز ثٌَٕ٘ز ِٓ ٕج٧ً 

3.29 
 2550 ٓ ١ّوٜ ؽجدٌ ِٓ ٕج٧ً هثًٖ ٚفضٝ دٕٝ ٔٛفً ِٚضف٩ٌجصٗ

 160 ٩َدز ثٌنٌّجء

 370 (ٌِثًٌٍٛ ثٌٕوٜ)ٓ ٩ٌّ ٢ٌفٝ ِٓ ّذًٛصٕؼ ثٌىذ١ٌر 

 غٌح

 950 ٓ ؽّ٪١ز ًؽجي ثال٩ّجي ــ ٓ ثٌذّٛضز ثٌف١٩ٌز ــ ٓ ثٌّٖغً ــ ٓ ثٌٚفج ٚثٌٌّٚر

 400 ٕج٧ً ثدٓ ٌِهثُ 1.13

 2100 ٕٛث٧ً ٢ِٕمز ١ٍّذجس ثٌّىِ دؾٛثً ص٩ٌز ثٌنٕوق

 ثٌ٪ؾّٝ

 2000 ٓ د٪و ِْؾو ٢ِٚفٝ ثّّج١٩ً ــ ٓ ثدٛ دىٌ ثٌٚو٠ك ٘جٔٛف١ً دقٌٜ 

9.5 
 1250 ٠ٌ١ك ثّىٕو٠ًز ٢ٌِٚؿ لذً ِومً ثٌٙجٔٛف١ً ثٌٝ ٓ ثٌن١٢خ ٘جٔٛف١ً دقٌٜ 

 5700 ِٓ ٕج٧ً ث١ٌّٕجء ٚفضٝ ٕج٧ً ٕج١ٝء ثًٌَ٘ٛ ٠ٌ١ك ثٌى١ًٔٛٔ

 500 (ثٌٙجٔٛف١ً)ٕج٧ً ثٌؾّ٪١ز 

 ثٌ٪ج٠ٌِز

 7000 ٠ٌِٟٛ ثًٌَث١٩ز ــ ل٠ٌز ثدٛ ِْ٪ٛه

7.2 

 1600 ٠ٌِٟٛ ثًٌَث١٩ز ــ ٠ٌ١ك ثٌذٌٚر ل٠ٌز ٢ِٚفٝ وجًِ ٔؾ٨ فّجه

 3000 ل٠ٌز ثٌؾالء ل٢ج٧ ِٕٖجٖ ٩ٍٍٛن

 1360 (٢ِٕمز ِقٌِٚز)ثدٛ د١ْْز ل٢ج٧ ٠ٌِٟٛ ثًٌَث١٩ز / ل٠ٌز ًِٕٚٛ 

 ( غالف٩2وه )ل٠ٌز ثدٛ د١ْْز ــ ٠ٌِٟٛ ثًٌَث١٩ز 
1500 

3663 

 3600 ٠ٌ١46ك ث١ٌّٓ ــ ث٘جٌٝ ل٠ٌز ثٌٌٚٝز ثٌؾو٠ور ِق٢ز ن 

 220 ٩ذو ثٌمجهً دقٌٜ ثٚي ٕج٧ً دالي ثٌْذجن فضٝ ٕج٧ً لٙٛر ِْٕٝ 

 1500  ٕج٧ً ِّٖٔ ١ٌٙجوً ث١ٌْجًثس ِٓ ث٠ٌ٢ٌك ثٌٚقٌثٜٚ 27وُ 

 ل٠ٌز ٩ٌثدٝ ٠ٌِٟٛ ثًٌَث١٩ز 
5809 

614 

 2000 ٩ذو ثٌمجهً دقٌٜ ٕج٧ً ٩ٛٛ ٌالّّٕش فضٝ ٌَِمجْ ثٌ٪ّجًٚر  
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2015/2016تببغ خطة شركة ميبه الشرة   

 في مجبل مذ الشبكبت

 ث٢ٌّٕمز ثٌّقٌِٚز ثٌقٝ
١ٛي ثٌٖذىز 

ثل٢جً )دجٌّضٌ 
 (ِنضٍفز

ثٌضىٍفز 
دج١ٌٍّْٛ 

 ؽ١ٕز

 ثٌ٪ج٠ٌِز

  ٓ د٠َٕٕز ِٛد١ً ثٌؾو٠ور ــ ٕج٧ً ِقّو ِجٝٝ 23ٌِغُ ــ ن 
530 

 

700 

 220 ٩ذو ثٌمجهً دقٌٜ ٕج٧ً ثٌّْض٪ٌّر

 ل٠ٌز دغوثه ــ ٠ٌِٟٛ ثًٌَث١٩ز

4500 

1486 

492 

 ل٠ٌز ف١٢ٍْٓ ــ ٠ٌِٟٛ ثًٌَث١٩ز
5600 

786 

ٌِوَ 
ِٚو٠ٕز 
دٌػ 
 ثٌ٪ٌح

 ٌٕق د١ٙؼ ٩ٍٝ ثٌْىز ثٌقو٠و
300 

0.49 

500 

 ثٌٙٛث٠ًز لذٍٝ ثٌْىز ثٌقو٠و ــ غٌح ثٌّىٌٚٔز 
500 

850 

 700 ل٠ٌز ِقّو ف٠ٌو ــ دٕؾٌ ثٌْىٌ 

 700 ٔؾ٨ ثدٛ هٚثِز

 500 ٔؾ٨ ثٌذٌثّ٘ز

 450 (٩ذو ثٌ٪ج١ٝ/ ٔؾ٨ ث١ٌٖل )ثٌٙٛث٠ًز لذٍٝ ثٌْىز ثٌقو٠و ــ غٌح ثٌّىٌٚٔز 

ف٧ٌ دٕؾٌ 
 ثٌْىٌ

ثّضىّجي ثفالي ) 46 دٕؾٌ ثٌْىٌ م٠ ثٌومٛي ِٓ ًثف٨ وُ 2 فضٝ ِق٢ز 7ل٠ٌز 

 (ٚصؾو٠و ثٌن٠
7300 

11.76 
 10 ، 18 م٠ 2ثفالي ٚصؾو٠و ٌ٪وه  (م٠ ث٢ٌٌه) دٕؾٌ ثٌْىٌ 2دؾٛثً ًثف٨ 

 ثّذْضُٛ 
1500 

ف٧ٌ 
 ثٌٕٛدج٠ًز

 7500 ل٠ٌز ثٌ٪٠َّز ٚصٛثد٪ٙج ــ صجد٪ز ٌٌٖوز ّٕجي ثٌضق٠ٌٌ 

5.09 

 3750 ل٠ٌز ثٌْالَ ثٌمو٠ّز

 2500  ٚصٛثد٪ٙج ّٕجي ثٌضق٠ٌٌ 3ل٠ٌز ثي ن 

 2000 ٢ِٕمز ّٕجي ثٌضق٠ٌٌ ــ ٢ِٕمز ٩ٍُ ثٌٌّلخ ــ ثٌذْضجْ 

 7000 (دوْٚ غالف)ثٌذْضجْ ثٌضجٔٝ ل٠ٌز ثٌٌْدٟٛ ــ ٔؾ١خ ِقف٣ٛ 

 1000 (دوْٚ غالف) وذجًٜ 3ثٌقجؽٌ ، 

 4000 (دوْٚ غالف)فٕؾٌٜ ثال٠ّجْ 

 50.33 130726 ثالؽّجٌٝ
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 شركة غرة الذلتب إلنتبج الكهرببء 

2015/2016 

 ثال٩ضّجه دج١ٌٍّْٛ هٚالً ث٧ٌٌّٖٚ ثٌقٝ

 ٌٕق
٧ٌِٖٚ ثٖٔجء ِق٢ز وٌٙدجء ث١ٌْٛف 

 (ٚ. َ 900)ثٌٌّوذز لوًر 
  صم٠ٌذًج 750

 

 

 

 خطة شركة االسكنذرية لتىزيغ الكهرببء 

2015/2016 

  مليىن جنية    36.106ببػتمبد 

 ثٌذ١جْ
ص٨ّٛ ٚؽو٠و ٌىجدالس ثٌؾٙو ثٌّض٠ّٛ ٚثٌّٕنفٜ 

 (وُ  )ٚثٌن٢ٟٛ ثٌٙٛثة١ز ثٌٌدج١٩ز ثٌّٕنفٜ 

 36.212 ثٌّٕضَر

 14.54 ٌٕق

٠ّٚ 3.299 

 1.05 ثٌؾٌّن 

 3.36 غٌح

 31.855 ثٌ٪ؾّٝ

 13.019 ثٌ٪ج٠ٌِز

ِو٠ٕز دٌػ 
 ثٌ٪ٌح

11.965 

 115.3 ثالؽّجٌٝ
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 خطة الشركة المصرية لالتصبالت 

 2015/2016 

 ثُّ ث٧ٌٌّٖٚ ثٌقٝ 

 ثٌ٪ؾّٝ
  ٚص١ًٙٛ وٛثدً ثٌف١ذٌ ٌٍّٖضٌو١ٓ MSANـ صىٍّز صٌو١خ ٚفوثس 

 ـ صىٍّز ١ٙجٔز دى١ْجس ث٢ٌّٕمز 

 ثٌ٪ج٠ٌِز

 MSAN وجد١ٕز 26ثفالي ّٕضٌثي ٩ذو ثٌمجهً دجٌىجًِ ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ دجؽّجٌٝ 

 ِٓ ّٕضٌثي ِذجًن ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ % 50ثفالي 

 ثفالي دجلٝ ّٕضٌثي ثٌ٪ج٠ٌِز ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ 

  ٨ِ ثٖٔجء ٕذىز ًة١ْٝ ٚعجٜٔٛ ؽو٠ور  MSAN وجد١ٕز 2ثفالي ّٕضٌثي ثٌٙٛث٠ًز ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ 

 MSAN وجد١ٕز 16 ل٠ٌز ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ دجؽّجٌٝ ٩وه 16ثفالي ّٕضٌثالس لٌٜ ثٌنٌؽ١ٓ دجٌىجًِ د٪وه 

  ٌنوِز ثٌّٚج٨ٔ ثٌؾو٠ور MSAN وذجةٓ 3ثٖٔجء ٕذىز ؽو٠ور ف١ذٌ فٝ ٢ِٕمز ثٌٕٙٞز ثٌٕٚج١٩ز د٪وه 

 MSAN وجد١ٕز 2ثٖٔجء ٕذىز ؽو٠ور ف١ذٌ فٝ ٢ِٕمز ٩ذو ثٌمجهً لذٍٝ ث٠ٌ٢ٌك ٌض١ًٙٛ موِز ثٌض١ٍفْٛ ٚثٌٕش دجؽّجٌٝ ٩وه 

 MSAN وجد١ٕز 1ثٖٔجء ٕذىز ؽو٠ور فٝ ٢ِٕمز ٩ذو ثٌمجهً ثٌّؾًٌَض١ًٙٛ موِز ثٌض١ٍفْٛ ٚثٌٕش دجؽّجٌٝ 

 فضـ ِٕفي ِذ١٪جس فٝ ّٕضٌثي ٩ذو ثٌمجهً

 ِو٠ٕز دٌػ ثٌ٪ٌح

 فضـ فْٛ دٛص١ه دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌؾو٠ور 

 MSAN وجد١ٕز 15ثفالي ّٕضٌثي د١ٙؼ دجٌىجًِ ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ دجؽّجٌٝ 

  ِٓ وٛثدً ٔقجُ ثٌٝ وٛثدً ف١ذٌ MSAN وجد١ٕز 66ثفالي ّٕضٌثي دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌؾو٠ور دجؽّجٌٝ ٩وه 
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 2016 /2015أػًبل انصٍبَت خطت 

  يهٍىٌ تقزٌبًب46 يذرست تًىٌم صُذوق دػى انًشزوػبث بئجًبنى تكهفت 75بؼذد 

 ثٌ٪ٕٛثْ ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ

 ثٌّٕضَٖ

 إهثًر ثٌّٕضَٖ ثٌض٪١ّ١ٍز م١ًٕٛو ح ثٌمو٠ّز

 إهثًر ثٌّٕضَٖ ثٌض٪١ّ١ٍز ٙالؿ ثٌو٠ٓ ثٌوّٛلٝ ح 

 إهثًر ثٌّٕضَٖ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌّقّو٠ز ح

 إهثًر ثٌّٕضَٖ ثٌض٪١ّ١ٍز ًلٝ ثألمالق ح

 إهثًر ثٌّٕضَٖ ثٌض٪١ّ١ٍز ث١٩ٌَُ ثٌْجهثس ٧

 ٌٕق

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز ثالِجَ ثٌ٪جهي ح

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز ثًٌٕٛ ٌٍّىفٛف١ٓ د١َٔ٠َج

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز أفّو ٩ذجُ ح

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌَٕ٘ز ح د١ٕٓ

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌفجٌٛؽج ح

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز ِٕجًر ثٌ٪ٍُ ح

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز و١ٍٛدجصٌث ٧ ط ث٠ٌٌج١ٝز

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز ثألًِ ِٓ ثٌقٞجٔز ٌٍغجٜٔٛ صٌد١ز مجٙز

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌٌٍِز ٧ د١ٕٓ

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌذىجصٕٛٝ ح ِٖضٌن

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز ٘جٔٝ ثٌق١ْٕٝ ح

 إهثًر ٌٕق ثٌض٪١ّ١ٍز  2٧أد١ِ 

٠ّٚ 

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌّقّٛه٠ز ط

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌؾّ٪١ز ثٌن٠ٌ١ز ثالّال١ِز ٧ د١ٕٓ

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز أ١ٌِ ثٌذقٌ ٧ د١ٕٓ

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ٩ذو ثٌّٕ٪ُ ٠ًجٛ ح ِٖضٌن

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز  ص٪١ٍُ أّج8ّٝأد١ِ 

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ٩ذو ثٌْالَ ٩جًف ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌٌّٖ أفّو ثّّج١٩ً ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌ٪ٌٚر ثٌٛعمٝ ٧ د١ٕٓ

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز لٕجي ثٌّقّٛه٠ز ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌّؤِْٛ ح ثٌضؾ٠ٌذ١ز

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثالصقجه ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ٩ذجُ ثأل٩ٌٚ ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌنجٌو٠ٓ ح ثٌٚذجف١ز ِٖضٌن

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌٖٙو ٙالؿ ٢ِٚفٝ ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ففٕٟ ٔجٙف ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌغذجس ٧ د١ٕٓ

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ٩ٌفجْ ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثإلِجَ ثٌٖجف٪ٟ ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثإلِجَ ٩ٍٝ ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌٌٙجفز ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ١ّو ه٠ًٚٔ ح صؾ٠ٌذٟ

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز ِقٌَ ده ح

 إهثًر ٠ّٚ ثٌض٪١ّ١ٍز صٛف١ك ثٌقى١ُ ٧ دٕجس
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 ثٌ٪ٕٛثْ ثُّ ثٌّوًّز ثٌقٝ

 ثٌؾٌّن

 إهثًر ثٌؾٌّن ثٌض٪١ّ١ٍز أفّو ٢ٌفٝ ث١ٌْو ح

 إهثًر ثٌؾٌّن ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌّٖٕز ح

 إهثًر ثٌؾٌّن ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌّوثْ ح

 إهثًر ثٌؾٌّن ثٌض٪١ّ١ٍز ًثصخ دجٕج ح

 إهثًر ثٌؾٌّن ثٌض٪١ّ١ٍز دجح ثٌىٌثّضٗ ح

 إهثًر ثٌؾٌّن ثٌض٪١ّ١ٍز إّّج١٩ً فّٙٝ ط ٕٙج٩ٝ

 إهثًر ثٌؾٌّن ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌٌّٕ ٧ صؾ٠ٌذٝ
 إهثًر ثٌؾٌّن ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌْٛثفً ٧ ط ث٠ٌٌج١ٝز د١ٕٓ

 إهثًر ثٌؾٌّن ثٌض٪١ّ١ٍز ِؾ٨ّ ٍّٛثْ ِذجًن عجٜٔٛ دٕجس

 غٌح

 إهثًر غٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ٩ٌّ دٓ ٩ذو ثٌ٪٠ََ ح

 إهثًر غٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌٖٙو ٩ؤجْ ثٌّؤٝ ح

 إهثًر غٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌٖل ِقّو ٩ذوٖ ح

 إهثًر غٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ثأل١ٌِ ٌؤٌؤ ح ِٖضٌن

 إهثًر غٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌ٪ٌٚدز ح

 إهثًر غٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ّ٪و ٍغٍٛي ح

 إهثًر غٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ١جٌ٘ ده ٧ د١ٕٓ

 ثٌ٪ؾّٝ

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز ٩ّجً دٓ ٠جٌّ ح

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز مو٠ؾز دٕش م٠ٍٛو أّجّٝ

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌفضٛؿ ثالّال١ِز ص٪١ٍُ أّجّٝ

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌٖٙو ٙجدٌ أدٛ ثٌ٪١ٕ١ٓ ح

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌ٪ال ثٌٌٖل١ز ح

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز أ١ٌِ ثٌٖ٪ٌثء ص٪١ٍُ أّجّٝ

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز ٕذجح ثٌّْضمذً

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌٌّفَٛ ِؾوٜ دٓ ف١ٍُ ح

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز ١ٍّذجس ثٌّىِ ص٪١ٍُ أّجّٝ

 إهثًر ثٌ٪ؾّٝ ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌ٪ٛثِٝ ح ِٖضٌن

 ثٌ٪ج٠ٌِز

 إهثًر ثٌ٪ج٠ٌِز ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌق١ْٓ دٓ ٩ٍٝ ح

 إهثًر ثٌ٪ج٠ٌِز ثٌض٪١ّ١ٍز ث١ٌْوٖ أَ ٍّّٗ أّجّٝ

 إهثًر ثٌ٪ج٠ٌِز ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌٕٙٞز ٧ دٕجس

 ٌِوَ ٚ ِو٠ٕز دٌػ ثٌ٪ٌح

 إهثًر دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ٠ّٛف إه٠ًِ ح

 إهثًر دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌض١ّٕز ح

 إهثًر دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌض٪١ّ١ٍز أد١ٌٙٛ ح

 إهثًر دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌٙٛث٠ًز ص٪١ٍُ أّجّٝ

 إهثًر دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌض٪١ّ١ٍز غٌح ث٠ٌ٢ٌك ح

 إهثًر دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌض٪١ّ١ٍز وٕؼ ٠ٌِٟٛ ح

 15/6/2015: ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌألد١ٕز ثٌض٪١ّ١ٍز                     صج٠ًل ثٌذ١جْ : ِٚوً ثٌذ١جْ 

 

 تببغ خطة فرع الهيئة الؼبمة لألبنية التؼليمية



(29) 
 

 

 

 

/ذ2015ذلتطويرذورفعذكفاءةذاملدارسذحتتذرعايةذاملهندسذرئوسذجملدالوزراءذخطةذالقومياملشروعذ

ذمذ2016

ذ(ذملوونذجنوهذ17.600)تطويرذورفعذكفاءةذحتتذرعايةذجملسذالوزراءذبتكلفةذقدرهاذذ(ذمدردة248)لعددذ

ملنطقةذاالدكندريةذ

 ثٌض٠ًّٛ دج١ٌٍّْٛ ؽ١ٕٗ ثٌ٪وه ثإلهثًر َ

 4992602.60  ِوًّز73 ثٌّٕضَٖ 1

 3721722.60  ِوًّز54 ٌٕق 2

 2029844.80  ِوًّز30 ٠ّٚ 3

 270836.00 ِوًّز ٚثفور ثٌؾٌّن 4

 1240394.00  ِوًّز10 غٌح 5

 552316.60  ِوث6ًُ ثٌ٪ؾّٝ 6

 2650906.90  ِوًّز30 ثٌ٪ج٠ٌِز 7

 2177158.40  ِوًّز44 ٌِوَ ِٚو٠ٕز دٌػ ثٌ٪ٌح 8

 17600000.00  ِوًّز248 ثإلؽّجٌٟ

 

 تببغ خطة فرع الهيئة الؼبمة لألبنية التؼليمية
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 ِْجفز ثٌّٛل٨ ثٌضذ٪١ز ثٌٌّفٍز ثٌض٪١ّ١ٍز ثٌم٠ٌز/ ثٌقٝ ثٌٌّوَ/ ثٌمُْ ثُّ ثٌّوًّز
ٍِى١ز 
 ثألًٛ

ِٛلف 
 ثالٖٔجء

 ٧ٛٔ ثالٖٔجء
فٚٛي 
 ثالٖٔجء

٘وٜ ٕ٪ٌثٜٚ ٌٍض٪١ٍُ ثألّجّٝ 
 ثٌضؾ٠ٌذٝ

لُْ ١ّوٜ 
 ؽجدٌ

 18 ص٨ّٛ ِوًّز ٍٚثًر 2488.00 ًّّٝ ٌغجس أّجّٝ صؾ٠ٌذٝ ٌغجس ٩َدز ّ٪و

ثٌّؾجًٚر ثٌغج١ٔز ثٌّق١ٍز ثٌٌثد٪ز 
 دجٌقٝ

ِو٠ٕز دٌػ 
 ثٌ٪ٌح

 ِو٠ٕز دٌػ ثٌ٪ٌح
ِٓ ثٌقٞجٔز ثٌٝ 

 ثٌغجٜٔٛ
 28 إٖٔجء ؽو٠و أًٛ فٞجء مجٙز 18035.00 ًّّٝ

 عجٔٝ ثًٌٌِ ٠ًجٛ ثال٩وثه٠ز
ث٦ٌج٠ٌ٘ز ٩َٚدز 

 ثٌٚف١ـ
 9 إفالي ؽَةٝ ِوًّز ٍٚثًر 2248.34 ًّّٝ أّجّٝ

 9 إفالي ؽَةٝ ِوًّز ٍٚثًر 2990.00 ًّّٝ أّجّٝ أد١ِ ِقٌَ ده ٩َدز ث١ٌٚجه٠ٓ ٌٍض٪١ٍُ ثألّجّٝ

 44 ص٨ّٛ ِوًّز ٍٚثًر 11453.46 ًّّٝ ٌغجس أّجّٝ صؾ٠ٌذٝ ٌغجس ٍث٠ٚز ٩ذو ثٌمجهً لُْ ثٌ٪ج٠ٌِز ث١ٌْور أَ ٍّّز أّجّٝ صؾ٠ٌذٝ

 20 إفالي ؽَةٝ ِوًّز ٍٚثًر 2970.00 ًّّٝ ثدضوثةٝ ثٌغٌدج١ٔجس دٌػ ثٌ٪ٌح ثٌغٌدج١ٔجس ثالدضوثة١ز

 11 إٖٔجء ؽو٠و ِوًّز ٍٚثًر 3000.00 ًّّٝ أّجّٝ ثٌؾ٠ٌٛر دٌػ ثٌ٪ٌح ٔؾ٨ ِٚذجؿ

فَّر دٓ ٩ذو ث٢ٌٍّخ ثٌضؾ٠ٌذ١ز 
 ِٓ ثٌقٞجٔز

 ثٌذ٢١جٓ ٌٕق لُْ ثٌوم١ٍز
ِٓ فٞجٔز ثٌٝ 

 ثٌغجٜٔٛ ٌغجس
 10 ص٨ّٛ ِوًّز ٍٚثًر 3906.00 ًّّٝ ٌغجس

 20 ص٨ّٛ ِوًّز ٍٚثًر 3318.00 ًّّٝ أّجّٝ ل٢ج٧ ثٌٕٙٞز لُْ ثٌ٪ج٠ٌِز ثٌقٞجًر ٌٍض٪١ٍُ ثألّجّٝ

 30 ص٨ّٛ ِوًّز ٍٚثًر 5236.75 ًّّٝ أّجّٝ ثٌذ٢١جٓ ٌٕق لُْ ثٌوم١ٍز ١الة٨ ثٌ٪ؾّٝ ٌٍض٪١ٍُ ثألّجّٝ

 26 ص٨ّٛ ِوًّز ٍٚثًر 4495.00 ًّّٝ ثدضوثةٝ ثٌ٪ج٠ٌِز غٌح لُْ ثٌ٪ج٠ٌِز ثدٓ ث١ٌٙغُ ح

 22 ص٨ّٛ ِوًّز ٍٚثًر 3209.00 ًّّٝ ثدضوثةٝ ٍث٠ٚز ٩ذو ثٌمجهً لُْ ثٌ٪ج٠ٌِز ثٌ٪ٌؽٝ ثدضوثةٝ

 22 ص٨ّٛ ِوًّز ٍٚثًر 4620.00 صؾ٠ٌذٟ أّجّٝ صؾ٠ٌذٟ غ٠١ ثٌ٪ٕخ غٌح وٌٍِٛ ثًٌَ٘ٛ ٌٍض٪١ٍُ ثألّجّٝ

ثٌٚجٌق١ز ثالدضوثة١ز دىٛدٌٜ 
 ثٌٕجُِٛ

 17 ص٨ّٛ ِوًّز ٍٚثًر 3413.98 ًّّٝ ثدضوثةٝ فؾٌ ثٌٕٛثص١ز لُْ عجْ ثًٌٌِ

 286         ثالؽّجٌٝ

 2015/2016يقتزح خطت انهٍئت انؼبيت نألبٍُت انتؼهًٍٍت

  إَشبءاث جذٌذة10/6/2015انىارد يٍ انًُطقت حتى 

 

 

 



(31) 
 

 
 

 

 
 

 م٢ز ف٧ٌ ث١ٌٙتز ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌض٪١ٍُ ثٌىذجً 

2015/2016 
 

 ٩وه ثٌوث١ًّٓ ٩وه ثٌفٚٛي ثٌقٝ

 16262 1084 ثٌّٕضَٖ

 14210 947 ٌٕق

٠ّٚ 845 12685 

 2761 184 ثٌؾٌّن

 8058 537 غٌح

 4501 300 ثٌ٪ؾّٟ

 22660 1510 ثٌ٪ج٠ٌِز

 5446 363 ٌِوَ ِٚو٠ٕز دٌػ ثٌ٪ٌح

 86583 5770 ثإلؽّجٌٟ

 
 

 

 
 
 
 
 

 1/7/2015ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتاريخذالبوانذفرعذاهلوئةذاهلوئةذالعامةذلتعلومذالكبار:ذذذمصدرذالبوانذ
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 ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌٕمً ثٌٌوجح١ز ك

2015/2016 

 انًشزوع

 يكىٌ ػٍُى يكىٌ يبنى

 جًهت حز يحهى
ػذد 

 واالث

وسبئم 

 َقم

وسبئم 

 اَتقبل
 تشٍذاث اثبثبث

يببَى ؽ 

 سكٍُت

فىائذ بذء 

 تشغٍم

احالل  طبقت انُقم 

 ببنتزاو

25000 25000 50000 500 48000 0 0 0 0 1500 

احالل طبقت انُقم 

 ببنسٍبراث

100000 0 100000 0 98000 0 0 0 0 2000 

تطىٌز شبكت 

 خطىط انتزاو

8000 8000 16000 0 0 0 0 15000 0 1000 

تطىٌز انخذيبث 

 االَتبجٍت

10000 0 10000 4000 0 0 0 3000 2500 500 

تطىٌز ورفغ 

 كفبءة انتشغٍم

6000 0 6000 0 4000 1000 500 0 0 500 

رفغ كفبءة خط 

 تزاو انزيم

1500 1500 3000 0 600 0 0 1900 0 500 

 6000 2500 19900 500 1000 150600 4500 185000 34500 150500 اجًبنى

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 خطت خطت

 1/7/2015ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتاريخذالبوانذاهلوئةذالعامةذلنقلذالركاب:ذذذمصدرذالبوانذ
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 م٢ز ثالهثًر ثٌ٪جِز ٌٌٞ ثٌٕٛدج٠ًز

2015/2016 

 ثٌّٛل٨ ثال٩ّجي ثٌّمضٌفز ثٌقٝ
ثال٩ضّجه دجالٌف 

 ؽ١ٕٗ

 ثٌ٪ج٠ٌِز
 

 3000 ص٩ٌز ًف١ُ صذج١١ٓ مٌّجٔز ٍِْقز

 700 ٕ٘وّز ٠ٌِٟٛ ثفالي ٚصؾو٠و وذجًٜ

 1900 ص٩ٌز ثٌٌوجٍٜ ِغيٜ ص٩ٌز ثٌٌوجٍٜ ِٓ ٌِٚف ص٪١ٌّ ثٌٚقٌثٜٚ

 5100 ص٩ٌز ًف١ُ ِغيٜ ًف١ُ ِٓ ٌِٚف ٢ِٚفٝ وجًِ

 1800 ص٩ٌز ثدٛ م١ٍفز ِغيٜ ثدٛ م١ٍفز ِٓ ٌِٚف ٢ِٚفٝ وجًِ

 300 ٕ٘وّز ٠ٌِٟٛ ١ٍّ٩ز ثال٩ّجي ثٌقو٠و٠ز ثٌؾو٠ور

 1500 ٕ٘وّز ٠ٌِٟٛ ٚثٌْجفً ثٌض١ٙ٢ٌثس ث٠ٌْٕٛز ٧َٔٚ ثٌقٖجةٔ

 72 ٕ٘وّز ٠ٌِٟٛ ٦ٔجفز ٙجٚالس هالةً ِق٢جس

ِو٠ٕز دٌػ 
 ثٌ٪ٌح

 3000 ص٩ٌز د١ٙؼ صذج١١ٓ مٌّج١ٔز ٩جه٠ز

 17372 ثإلؽّجٌٟ
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 م٢ز ثالهثًر ثٌ٪جِز ٌٌٚف ثٌٕٛدج٠ًز

2015/2016 

 ثٌّٛل٨ ثال٩ّجي ثٌّمضٌفز ثٌقٝ
ثال٩ضّجه 

 دجالٌف ؽ١ٕٗ

 غٌح

 2043 ٌِٚف ثٌ٪َّٛ دجٌّىِ  فضٝ ثٌّٚخ١ٍّ٩11000ز صؾ٠ٌف ٌِٚف ثٌ٪َّٛ فٝ ثٌّْجفز ِٓ ن 

١ٍّ٩ز ثٖٔجء ٢ٔجق ٚثلٝ ِٓ ثال٩ٖجح ٩ٍٝ ٌِٚف فجًُ ثٌٌة١ْٝ ثِجَ 
 ِق٢ز فجًُ دٕٙوّز ٌٙف ثٌٕٙٞز

 1092 ٌِٚف فجًُ ثٌٌة١ْٝ

 ١ٍّ٩ز ٧َٔ ثٌقٖجةٔ دٕٙوّز ثٌٕٙٞز 

(2013/ 2015)  
 346 ٕ٘وّز ثٌٕٙٞز

 ثٌ٪ج٠ٌِز

١ٍّ٩ز ثٖٔجء دٌدل ّٚقجًثس دجٌقفٌ ثٌٕفمٝ ٌّٚجًف ثٌ٪ج٠ٌِز ثٌّْضؾو 
 ٚثٌ٪ّور دٕٙوّز ٌٙف ٠ٌِٟٛ

 2219 ِٚجًف ثٌ٪ج٠ٌِز ثٌّْضؾو ٚثٌ٪ّور

١ٍّ٩ز ثال٩ّجي ثٌضٌثد١ز ٚثٌٕٚج١٩ز ثٌالٍِز ٌضق٠ًٛ ٌِٚف ثٌ٪ج٠ٌِز 
 دٕٙوّز ٌٙف ٠ٌِٟٛ

 2088 ٌِٚف ثٌ٪ج٠ٌِز 

 8000 ٌِٚف ص٪١ٌّ ثٌٚقجًٜ ثٌٌة١ْٝ ١ٍّ٩ز ثٖٔجء ل٢ج٧ مٌّجٔٝ ِىجفب ٌٌّٚف ص٪١ٌّ ثٌٚقجًٜ ثٌٌة١ْٝ

 (2013/2015)١ٍّ٩ز ٧َٔ ثٌقٖجةٔ دٕٙوّز ٠ٌِٟٛ ٚثٌْجفً 

 ٕ٘وّز ٠ٌِٟٛ

2093 

ٌِوَ ِٚو٠ٕز 
 دٌػ ثٌ٪ٌح

 ٕ٘وّز ثٌْجفً

 17881 ثالؽّجٌٝ

  

 1/7/2015ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتاريخذالبوانذاإلدارةذالعامةذلصرفذالنوبارية:ذذذمصدرذالبوانذ
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 م٢ز ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٢ٌٌٍق ٚثٌىذجًٜ
2015/2016 

 ثال٩ضّجه دجالٌف ؽ١ٕٗ ثٌّٛل٨ ث٧ٌٌّٖٚ ثٌقٝ

 ثٌ٪ؾّٝ

ص١ٌُِ ٚصغ١٢ز ث٠ٌ٢ٌك 
  ( 24-21 )ثٌْجفٍٝ ِٓ وُ 

ِٓ  (٢ٌِٚؿ / ثّىٕو٠ًز  )٠ٌ١ك 
  24 – 21ن 

85000 

ص٠ٛ٢ٌ ًٚف٨ ٚوفجءر ث٠ٌ٢ٌك 
 8ثٌوٌٚٝ ثٌْجفٍٝ ل٢ج٧ 

 فضٝ وٛدٌٜ 21ِٓ وٛدٌٜ 

 (ٟ .وُ 18)ثٌمذجًٜ 
120000 

ٌِوَ 
ِٚو٠ٕز 

 دٌػ ثٌ٪ٌح

١ٍّ٩ز صم٠ٛز ٚصغ١٢ز ٠ٌ١ك 
 دٌػ ثٌ٪ٌح/ ١ّوٜ و٠ٌٌ 

 ّجفٍٝ لج٩ور دٌػ 34ِٓ وُ 

 ثٌ٪ٌح ثٌؾو٠ور 
 

١ٍّ٩ز صم٠ٛز ٚصغ١٢ز ٠ٌ١ك 
 دٌػ ثٌ٪ٌح/ ثٌىجفًٜٛ 

   دٌػ ثٌ٪ٌح – ٙقٌثٜٚ 30ِٓ وُ

١ٍّ٩ز ص١ٌُِ ٚصغ١٢ز ث٠ٌ٢ٌك 
 ثٌْجفٍٝ فضٝ ثٌقّجَ

 63 فضٝ وُ – ّجفٍٝ 24ِٓ وُ 

 ثٌقّجَ
 

 

 

  

 1/7/2015ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتاريخذالبوانذاهلوئةذالعامةذللطرقذوالكبارى:ذذذمصدرذالبوانذ
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 م٢ز ث١ٌٙتز ثالل١ّ١ٍز ٌض٠ٖٕ ث١ٌْجفز
2015/2016 

: فً يجبل انذػبٌت انسٍبحت نإلسكُذرٌت 

٨ِ م٢٠ٌز ص١ٝٛق١ز ث١ٌْجف١ز ٚثألع٠ٌز ٠قضٛٞ ٩ٍٝ وجفز ثٌّمِٛجس  (ثٌ٪ٌد١ز ٚثإلٔؾ٠َ١ٍز ٚثٌف١ٌْٔز) ه١ًٌ ١ّجفٟ دجٌٍغجس  -1

.  ٌٍقوٚه ثٌؾو٠ور 

ِؾ٩ّٛجس وً ِؾ٩ّٛز صقضٛٞ ٩ٍٝ ٩ٌٖ ًٙٛ ١َِّر ٩ٓ ثإلّىٕو٠ًز  (أًد٨) 4 صٕف١ي أٌذَٛ ١ّجفٟ ٩ٓ ثإلّىٕو٠ًز  -2

. ٖ ـــــــــر ٚمالفـــــق ثألعٌٞــــف ٚثٌّٕجٟـــٚثٌّضجؿ

. ر ـــثي ِنضٍفــ٧ إٔهــــر أًحـــصٕف١ي ٍِٚمجس ه٩جةٟ -3

. ٌإلّىٕو٠ًز صٕف١ي ِؾ٩ّٛز وٌٚس دّٛضجي ه٩جة١ز  -4

– ثٌ٪ٌد١ز )ٚ٘يٖ ثٌٌٕٖر دئفوٜ ٩ٌٖ ٌغز . صٕف١ي ٌٖٔر ٌإلّىٕو٠ًز صقضٛٞ ٩ٍٝ م٢٠ٌز ٌٍّٕج١ك ٚث١ٌّجه٠ٓ ٚثٌَّثًثس ث١ٌْجف١ز  -5

(  ثٌضٌو١ز- ثألّذج١ٔز – ث١ٌٌّٚز – ث١ٕ١ٌٚز – ث١ٌجدج١ٔز – ث١ٌٛٔج١ٔز – ثألٌّج١ٔز – ثإل٢٠ج١ٌز – ثٌف١ٌْٔز – ثإلٔؾ٠َ١ٍز 

ٟٚ٘ فٟ  ( ٚثٌف١ٌْٔزصج٠ًل ثإلّىٕو٠ًز ٩ذٌ ثٌ٪ًٚٛ دجٌٍغض١ٓ ثٌ٪ٌد١ز ٚثإلٔؾ٠َ١ٍز)إٙوثً ٩ِّٛٛز ٩ٓ ثإلّىٕو٠ًز د٪ٕٛثْ  -6

. ث٢ٌّذ٪ز ث٢ْ ٌٍضٕف١ي 

 . (ٟــً ثٌّضُٛــثإلّىٕو٠ًز ِو٠ٕز ثٌذـ)د٪ٕٛثْ  (ثٌ٪ٌد١ز ٚثإلٔؾ٠َ١ٍز ٚثٌف١ٌْٔز)ًٚ دجٌٍغجس ثٌغالعز ـــ إٙوثً وضجح ِ٘ -7

ثٌٌّْؿ – ثٌمٍ٪ز – صٕف١ي ه١ًٌ ٠قضٛٞ ٩ٍٝ وجفز ثٌّٕجّذجس ثٌّضّغٍز فٟ ثٌقفالس ث١ٌّّٛم١ز ٚثٌغٕجة١ز ثٌضٟ صمجَ دوثً ثألٚدٌث  -8
 ٚىٌه ٌٍض٠ٕٛٗ ٚثإل٩الَ ٩ٓ ٘يٖ ALEXTODAYثٌٌّثوَ ثٌغمجف١ز د٪ٕٛثْ – ِىضذز ثإلّىٕو٠ًز – فوثةك ثٌٖالالس – ثٌٌِٚجٟٔ 

. ثٌّٕجّذجس ٌؾيح أوذٌ ٩وه ِٓ ث٢ٌّٚجف١ٓ 

 : يٍ االسطىاَبث انًذيجّ تُفٍذ يجًىع
CDٟر ـــــ دجٌٍغجس ثٌ٪ٌٖ ٠٪ٌٛ صج٠ًل ثإلّىٕو٠ًز ٚثٌّمِٛجس ث١ٌْجف

CDٌإلّىٕو٠ًز ر ــثس ث١ٌْجفٟــْ ثٌّمَٛــر ٧ــ٠٪ٌٛ ِ٪ٍِٛجس ِض٧ٕٛ (ثٌف١ٌْٔز– ثإلٔؾ٠َ١ٍز – ثٌ٪ٌد١ز )ثس ـ دغالط ٌغ. 

CD  ٌٟف١ٍُ دجٌٍغز ثٌ٪ٌد١ز ٩ٓ ثإلّىٕو٠ًز ٔم٢ز ث٢ٔالق ٌٍْجفً ثٌّٖج 

CD ٗ0  هل١مز15 ف١ٍُ دجٌٍغجس ثٌغالعز ثٌ٪ٌد١ز ٚثإلٔؾ٠َ١ٍز ٚثٌف١ٌْٔز د٪ٕٛثْ ثٌ٪ٌُٚ ِوص  

CDرـــ هل١ك25ٖ ــِوس (ثرــر ثٌقٟـــثإلّىٕو٠ًز ٩جٕك)ٚثْ ــر د٪ٓــْ ثإلّىٕوًٞــ ف١ٍُ ٧.  

CD ٟف١ٍُ صْؾ١ٍــٟ ٩ــٓ ثإلّىٕو٠ًـــز ًٚد٢ٙـــج دجٌْجفـــً ثٌّٖجٌــ . 

 ٚدٙيٖ ثإلٙوثًثس ثٌضٟ صمَٛ ث١ٌٙتز ثإلل١ّ١ٍز ٌض٠١ٖٕ ث١ٌْجفز دضٕف١ي٘ج ٚىٌه ٌض٠ٌٕٛ ثٌٌأٞ ثٌ٪جَ ٚصذ١ٌٚ ثٌّؾض٨ّ ثٌْىٕوًٞ ٩ٍٝ 

 .  ثمضالف ِْْض٠ٛجصُٙ ٚص٧ٕٛ ث٘ضّجِجصُٙ دّج ٠ُّٙٙ ٌفُٙ ثإلِىج١ٔجس ث١ٌْجف١ز ثٌيثص١ز 

 :فً يجبل انالفتبث اإلرشبدٌت وتجًٍم انًذٌُت 

ثٌ٪ٌد١ز )دج٢ٌٌق ٚث١ٌّجه٠ٓ ثٌ٪جِز ٨ِ إًٕجه ثٌّٛث١ٕ١ٓ ٚثٌْجةق١ٓ دجٌٍغجس ثٌغالعز ثس ٚؿيصقو٠ظ ٚص٠ٛ٢ٌ ثٌالفضجس ثإلًٕجه٠ز ثٌّٛؽٛهر ي. 1

 . (ثٌف١ٌْٔز– ثإلٔؾ٠َ١ٍز – 

صٕف١ي ٩وه ٩ٌْٖٚ الفضز ًِٚٛر ١ٍ٩ٙج أُ٘ ِ٪جٌُ ثإلّىٕو٠ًز ٚو١ف١ز ثٌٛٙٛي إ١ٌٙج ٚىٌه ِٓ مالي ثإل٩الَ ٩ٓ ثٌّمِٛجصج١ٌْجف١ز . 2

.   ٌإلّىٕو٠ًز دجٌٍغجس ثٌغالعز 

ر  ــٜ ِق٠ــه إدٌث١ُ٘ فشـ دج١ٌّجه٠ٓ ثٌ٪جِز ِق٢جس ثٌْىز ثٌقو٠و ٩ٍٚٝ ِق٢جس ثٌضٌثَ ِٓ ثٌمجاٚٚٝ٪ٙجمٌثة٠ صف١ٍ١ٚز ٩ًّ . 3

. ثّذًٛصٕؼ 

ٌٍّْجًثس ث١ٌْجف١ز دجٌٍغض١ٓ ثٌ٪ٌد١ز ٚثإلٔؾ٠َ١ٍز ٩ٓ ِقجف٦ز ثإلّىٕو٠ًز دج١ٌّجه٠ٓ ثٌ٪جِز   (م١ٌٛٓ)صٕف١ي ٌٛفجس إًٕجه٠ز . 4

ْ  ــــٍٚثً ٚث١ٌٞٛف ثٌمجهِٟــص١٠َٓ ١ِجه٠ٓ ٚو١ًٔٛٔ ثإلّىٕو٠ًز دجأل٩الَ ثٌَث١٘ز فٟ ثٌّٕجّذجس ثٌّنضٍفز ٚىٌه ٌٍضٌف١خ دجي. 5

 .ٚٝـ٨ أؽٕــور ١ّجف١ــز ِقــوهر ٌض١٦ٕــُ ِ٪ــجًٛ ٌِٚٙؽجٔــجس ِٚؤصّــٌثس صْج٩ـــو ٩ٍـٝ ثٌؾيح ث١ٌْجفٟ ٌإلّىٕو٠ًــز . 6
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 :ة ــع انهٍئـة انسٍبحٍت انذاخهٍت يٍ خالل يشبريــتُشٍط انحزك

  إ٩وثه ف١الس ِو٠ٕز ٔجٌٙ ث١ٌْجف١ز دجٌ٪ؾّٟ الّضمذجي ث٢ٌّٚجف١ٓ مالي ًٕٙٛ ث١ٌٚف

: انًشبركت فً األحذاث واألَشطت انتً تقبو بًحبفظت اإلسكُذرٌت 

–  ِ٪جًٛ – ٔوٚثس – ِؤصٌّثس – ثٌّٖجًوز فٟ وجفز ثأل٢ٖٔز ثٌضٟ صمجَ دجإلّىٕو٠ًز مالي ثٌ٪جَ ّٛثء وجٔش ٌِٙؽجٔجس  .1

 ثٌّض١َّر ٌ٪ٌٛ وجفز ّضجٔوثسأ٢ٖٔز ٚد٢ٛالس ٠ًج١ٝز ٚىٌه ِٓ مالي إِوثهُ٘ دجٌٌٕٖثس ٚث٢ٌّذ٩ٛجس ثٌفجمٌر ٚإلجِز ثأل

. ثٌّمِٛجس ث١ٌْجف١ز ٌإلّىٕو٠ًز 

 ٌِٙؽجْ ثإلّىٕو٠ًز ث١ٌْجفز ٚثألِجْ - 

 ثالفضفجي دجٌ٪١و ثٌمِٟٛ ٌإلّىٕو٠ًـــــز- 

 ٌِٙؽجْ ث١ٌّّٛمـــٝ ثٌ٪ٌد١ز ٩ٍٝ ٌِْؿ ١ّو ه٠ًٚٔ مـــالي ٌٕٙ أغ٢ِْ- 

 ثالفضفجي دجٌّت٠ٛز ثٌىٖف١ز دؤدٟ ل١ٌ مالي ٌٕٙ أغ٢ِْ - 

 ٌِٙؽجْ ثإلّىٕو٠ًز ث١ٌّْٕجةٟ ثٌوٌٟٚ مالي ٌٕٙ ّذضّذٌ  - 

 ٌِٙؽجْ ثإلّىٕو٠ًز ٌألغ١ٕز - 

 مـــالي ٕٙـــٌ أوضٛدـــٌ (ثٌوِٟ)ٌِٙؽجْ ثإلّىٕو٠ًـــــز ثٌوٌٚــٟ ٌٍ٪ٌثةـــِ - 

 ثالفضفجي دضى٠ٌُ ٔؾَٛ ث٠ٌٌجٝز مالي ٌٕٙ ٔٛفّذٌ - 

 .مـــالي ٕٙــٌ ٔٛفّذـــــٌ ر ــثس ثٌذنجًٞــهًثػدجّضنــوثَ ثي وُ 2000ِْجفــز ٧ ــٌم٠ (صقوٞ ٩ذًٛ ٌِٚ)ِذجهًر - 

 ٌِٙؽجْ ِٚؤصٌّ ث١ٌّّٛمٝ ثٌ٪ٌد١ز ٩ٍٝ ٌِْؿ ١ّو ه٠ًٚٔ مالي ٌٕٙ ٔٛفّذٌ- 

 ِ٪ٌٛ إل١ٍُ ثإلّىٕو٠ًز ٌٍقٌف ث١ٌو٠ٚز ٚثٌذ١ت١ز - 

 ثإل٩ــــوثه ٌض١٦ُٕ ٌِٙؽجْ إّىٕو٠ًــــجس ثٌ٪جٌـــُ- 

ص٠َٚو ثٌّضجفف ٚثٌّٕج١ك ثألع٠ٌز ِٚىضذز ثإلّىٕو٠ًز دج٢ٌّذ٩ٛجس ثٌّنضٍفز ٩ٓ ثإلّىٕو٠ًز ٌ٪ٌٝٙج ٌٍذ٨١ ٩ٍٝ ثٌّضٌهه٠ٓ ِٓ  . 2

.  ث١ٌّّّٛز ثإلؽجٍثسث١ٌْجؿ ثألؽجٔخ ٚثٌ٪ٌح ٚث١٠ٌٌّٚٓ ثٌمجه١ِٓ مالي 

ص٠َٚو ِىجصخ ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌ٪جِز ٌٍض٠١ٖٕ ث١ٌْجفٟ د١ّٕجء ثإلّىٕو٠ًز ِٚىجصخ ١ّوٞ ؽجدٌ ٚثٌٌّوَ ثٌٌة١ْٟ ِٚق٢ز ّىز  . 3

فو٠و ٌِٚ د٢ّذ٩ٛجس ث١ٌٙتز ٩ٓ ثإلّىٕو٠ًز  \      

 0ص٠َٚو ثٌفٕجهق ٌٕٚوجس ث١ٌْجفز دىجفز ثإلٙوثًثس ٌإل٩الَ ث١ٌْجفٟ ٩ٓ ثإلّىٕو٠ًز . 4

. ر ـــر دجإلّىٕوًٞـثس ثٌ٪جَـــر ٚثٌمٍٕٟٚـــٍ ثٌض٪جٟٚٔـــ٧ ثٌٌّثنـــق َـــثْٚ ثٌٛعٟـــثٌض٨. 5

. ر ــــثَ دجإلّىٕوًٞــٞ صكــر ثٌشـــثس ث٠ٌٌجٟٝــثي ثٌّٕجّخـــٞ ِؼــر فـــر ث١ٌٙبــِٖجًن. 6

:  فً يجبل انًؼبرض وانًؤتًزاث انذاخهٍت 

ٚغٌفز ِٖجًوز ِقجف٦ز ثإلّىٕو٠ًز ِّغٍز فٟ ث١ٌٙتز ثإلل١ّ١ٍز ٌض٠١ٖٕ ث١ٌْجفز ٚثٌّىضذز ٚثٌغٌفز ثٌضؾج٠ًز ٚغٌفز ثٌّٕٖآس ثٌفٕول١ز . 1

 .ثٌّ٪جًٛ ثٌوثم١ٍز دٌّٚ دؾٕجؿ دجُّ ِقجف٦ز ثإلّىٕو٠ًز فٟ ٌٕوجس ث١ٌْجفز 

 .ثإلّىٕو٠ًـــــــزر ـــثهق ؽج٨ِـــر ٚثٌفٓـً و١ٍز ث١ٌْجؿــٞ ِؤصُــر فــِٖجًوز ث١ٌٙب. 2

. َٚ ــــر ثٌفٟـــثهق ؽج٨ِــــر ٚثٌفٓــــــر ث١ٌْجؿـــً وٍٟــــٞ ِؤصُـــر فــِٖجًوز ث١ٌٙب. 3

 .ِٖجًوز ث١ٌٙتــز فـــٟ وجفــــــز ثٌّؤصّـــــٌثس ثٌضـــٟ صمـــجَ دجٌّىضذــز أٚ ثٌفٕــجهق. 4

 .٩ًج٠ز ث١ٌٙتز ٌىجفٗ ثٌّ٪جًٛ ثٌضٟ صمجَ دجإلّىٕو٠ًز. 5
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: فً يجبل استقببل األفىاج انسٍبحٍت انقبديت نإلسكُذرٌت 

  ِٖجًوز ث١ٌٙتز فٟ إ٩وثه دٌٔجِؼ فجفً الّضمذجي ث١ٌْجؿ ثٌمجه١ِٓ ٌإلّىٕو٠ًز ٩ٓ ٠ٌ١ك ١ِٕجء ثإلّىٕو٠ًز ٢ِٚجًدٌػ ثٌ٪ٌح
.  ٠ٚضُ ثالّضمذجي دجًٌٛٚه ٚثٌٌٕٖثس ٚفٌق ثٌفْٕٛ ثٌٖ٪ذ١ز 

: فً يجبل انًسببقبث انسٍبحٍت 

 ٟثس ــى ٩وه ِٓ ثٌّْجدكـــثٌض٪جْٚ ٨ِ إىث٩ز ٚص١ٍف٠َْٛ ثإلّىٕو٠ًز فٟ ِؾجي ثٌض١٩ٛز ث١ٌْجف١ز ٌٍّٛث١ٕ١ٓ ِٓ مالي صٕف
 . (دٌٔجِؼ ًفالس– دٍؤجس ثٌؾ١ٍّز – ث٩ٌف دٍون )ثٌّضّغٍز فٟ ث٢صٟ 

  :تىػٍت انسٍبحٍتفً يجبل ال

 :٩ًّ دٌثِؼ ثٌض١٩ٛز ث١ٌْجف١ز ٢ٌالح ثٌّـــــوثًُ 

 :٠ٙوف ثٌذٌٔجِؼ إٌٝ ص١٩ٛز ث٢ٌالح دؤ١ّ٘ز ث١ٌْجفز وًّٛه ثلضٚجهٞ ٘جَ ِٓ مالي 

. ثٌض٪٠ٌف دجٌّمِٛجس ث١ٌْجف١ز ٚثألع٠ٌز ثٌّٛؽٛهر - 

 .و١ف١ز ثٌض٪جًِ ٨ِ ث١ٌْجؿ - 

 .ثٌض٪٠ٌــف دّٛثلــ٨ ثٌّقجف٦ـــز ٚثٌض١٦ٕــُ ثإلهثًٞ - 

 . ٩ٌٛ أفالَ صْؾ١ٍ١ز - إلجِز ٔوٚثس - 

 .إلجِــــز ِ٪ــــٌٛ ٌٍفٕـــــْٛ ث١ٌْجف١ــــز ٠قّـــــً أفىجً ًِٚٛر ٩ٓ ثإلّىٕو٠ًز - 

:  فً يجبل تُشٍط انسٍبحت انخبرجٍت 

٠ٌٍٚ ث١ٌْجفز ٌٍّٛثفمز ٩ٍٝ ٨ٝٚ ِمِٛجس ثإلّىٕو٠ًز ثٌّضّغٍز فٟ ثٌّىضذز / صفًٞ ث١ٌْو ث٠ٌٌٍٛ ثٌّقجف٤ دضق٠ٌٌ م٢جح ١ٌٍْو ثألّضجى . 1

ٚهًٚ٘ج فٟ ١ّجفز ثٌّؤصٌّثس ٚث٢عجً ثٌغجًلز ٚث١ٌْجفز ثٌغمجف١ز ٚثٌض١٢١ٖٕز ّٝٓ ثٌقٍّز ثٌو٩جة١ز ثٌو١ٌٚز ثٌؾجًٞ صٕف١ي٘ج ِٓ مالي 

. ٍٚثًر ث١ٌْجفز 

صف٪١ً ٚثالّضفجهر ِٓ دٌٚصٛوٛي ٦ِّٕز ثٌّوْ ثٌضٟ صقًّ ثُّ ثّىٕو٠ًجس ثٌ٪جٌُ ٚثٌضٟ صٕ٘ ٩ٍٝ ثٌّٖجًوز ٚثٌض٪جْٚ فٟ ثٌّؾجالس . 2

.  ث١ٌْجف١ز ٚثٌغمجف١ز ٚثٌف١ٕز ٚثٌضؾج٠ًز د١ٓ ثٌّوْ ثٌضٟ صقًّ ثُّ ثإلّىٕو٠ًز ٩ٍٝ ِْضٜٛ ثٌ٪جٌُ 

ثٌّٖجًوز دؾٕجؿ دجُّ ِقجف٦ز ثإلّىٕو٠ًز ِٓ مالي ث١ٌٙتز ثإلل١ّ١ٍز ٌض٠١ٖٕ ث١ٌْجفز ٚثٌّىضذز ٚثٌغٌفز ثٌضؾج٠ًز ٚغٌفز ثٌّٕٖآس . 3

.    فٟ ثٌذًٛٙجس ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ صو٩ُ ِٛلف ثإلّىٕو٠ًز فٟ ِؾجي ص٠١ٖٕ ثٌقٌوز ث١ٌْجف١ز ثٌنجًؽ١ز ٚغٌفز ٌٕوجس ث١ٌْجفز ثٌفٕول١ز 

ص٠َٚو ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌالّض٪الِجس دىجفز ث٢ٌّذ٩ٛجس ثٌفجمٌر ٚث١ٌَّّر دجٌٍغجس ثٌّنضٍفز ٌض٠َٚو ثٌْجهر ثٌّْضٖج٠ًٓ ثإل٩ال١١ِٓ . 4   

. ثٌّٛؽٛه٠ٓ دوٚي ثٌ٪جٌُ ثٌّنضٍفز ٚىٌه ِٓ أؽً ٠َِو ِٓ ثٌو٩ج٠ز ث١ٌْجف١ز ٌإلّىٕو٠ًز 
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 م٢ز ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٌض١ّٕز ثٌغٌٚر ثٌّْى١ز
2015/2016 

 فٟ ِؾجي ص٨٠ٕٛ ِٚجهً ثٌغٌٚر ثٌّْى١ز 
 ٚثٌمجء ٠ًٍ٪ز ثالّّجن ثٌّنضٍفز

 

 ثال٩ضّجه دجألٌف ؽ١ٕٗ ثٌّىجْ ثٌى١ّز دج١ٌٍّْٛ ث٧ٌٕٛ

٠ًٍ٪ز دًٜٛ 
5  

دق١ٌر ٠ٌِٟٛ 

1000 

٠ًٍ٪ز ١ٛدجًر 
10 350 

لجًٚٛ 
5 2000 

فٕٖجْ 
1 1000 

د٢ٍٝ ِٚذٌٚن 
5 350 

 4700  26 ثإلؽّجٌٟ
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 ٚفور ص٠ٛ٢ٌ ثٌ٪ٖٛثة١جسم٢ز 
2015/2016 
 

 ثٌقٝ
ثُّ ث٢ٌّٕمز 

 ثٌ٪ٖٛثة١ز
  ؽ١ٕٗدجألٌفثال٩ضّجه  ثال٩ّجي ثٌّمضٌفز

 غٌح
وَٛ  )ٚٔٝ ٞثٌغً

 (ثٌٍّـ 

ث٩ّجي ثٍثٌز ٚث٩جهر صْى١ٓ 
 776دّْجوٓ دو٠ٍز ثِٕز ٌ٪وه 

 ثٌّر
 (صقش ثٌ٪ؾَ ٚث٠ٌَجهر  ) 65000

 ثٌ٪ؾّٟ

ِٕج١ك ثٌّقجؽٌ 
 ث١ٕ١ٌٚز

ث٩ّجي ثٍثٌز ٚث٩جهر صْى١ٓ 
 160دّْجوٓ دو٠ٍز ثِٕز ٌ٪وه

ثٌّر  
 (ٌِفٍز ثٌٚٝ  )

 (صقش ثٌ٪ؾَ ٚث٠ٌَجهر  ) 22500

 ثٌّىِ
ث٩ّجي ثٍثٌز ٚث٩جهر صْى١ٓ 

 160دّْجوٓ دو٠ٍز ثِٕز ٌ٪وه 
 ثٌّر

  (رثٌ٪ؾَ ٚث٠ٌَجهصقش  ) 16000

 103500   ِٕج١ك3 ثإلؽّجٌٟ
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