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 اسم المشروع
قٌمــــــــة  االعتماد

 المنصرف
نسبة 
 التنفٌـذ

 االجراءات
 جملـــــة قروض ذاتً محلــى

:- اوال ــ برنامج الكهرباء 
 اإلنارةومعدات , مد وتدعٌم شبكات الكهرباء

العمال االنارة باالحٌاء 2018/10/28ملٌون جنٌه بتارٌخ 27.160تم الترسٌة على االنتاج الحربى باجمالى مبلغ 
 والتنفٌذ خالل اربعة شهور

المنتزة اول 
متضمنه سٌارة  )

برج لتصلٌح أعطال 
 (الكهرباء 

2826.5 
  

 
2826.5 

2826.6 100% 

تم اإلنتهاء من جمٌع أعمال الخطة وجارى تورٌد محتوٌات االبران والتنسٌق مع شركة الكهرباء إلطالق التٌار على 
 عامود بسوق خورشٌد ولم ٌتم تورٌد المهمات الخاصة بهم 18لم ٌتم تركٌب عدد ,  عامود 30 ذراع وعدد 395

 35 ذراع بعزبة محسن وتم تركٌب 100 ذراع بمٌدان تورٌل والكنسوالت الخاصة بهم وتم تركٌب 50, تم تركٌب 
  عامود35 ذراع ــ لم ٌتم تورٌد عدد 65ذراع بالشبكة وتعلٌم مكان 

 2400.3 المنتزة ثان
  

2400.3 2400.3 100% 

 ذراع وهى كل أعمال الخطة ومتبقى تركٌب محتوٌات االبران وسٌتم 205 عامود و 150تم اإلنتهاء من تركٌب 
 وتم تركٌب واحد برن , 13تركٌبها حٌن اطالق التٌار ـ تم تركٌب الوصالت الضاغطة للحرس الجمهورى وحوض 

 ذراع 87 عامود ــ تم تركٌب 107تم إطالق التٌار من الكوبانٌة للهاللٌة , ومن الكوبانٌة لمنشٌة األوقاف لعدد 
بكنسوالتهم , تم تركٌب اذرع بكنسوالت وباقى الشبكة والبرن لمربع السبع المتفرع من جمال عبد الناصر ــ 

 128 ذراع بالكنسوالت وباقى عدد 380 ذراع من اجمالى 331تم تركٌب  (الملٌون جـ  )بالنسبة لتدعٌم االنارة 
 ذراع لم ٌتم شد الشبكة علٌهم

 5981.7 شرق
  

5981.7 5980.9 100% 

 عامود 20 ذراع ـ 52 ذراع بالشبكة ـ 122  ـ تم اإلنتهاء من عدد 2018 / 12 / 31تم تسلٌم الموقع فى 
 واصلة 177 وات ـ 100 مجموعة 35 ـ 1080 عامود حدٌد جدٌد ـ إجمالى شبكة 337مستعمل بالشبكة ـ 

 كاٌح ـ 8 مجموعة ـ 15 م ـ 16*4 كابل هارذر 2465 م ـ 16*2 م كابل هارذر 3415 حمالة ـ 547ضاغطة ـ 
  كشاف16 كشاف ـ وإنارة 68 كشاف ـ وتم صٌانة 9 لمبة ـ 11

 2601.1 وسط
  

2601.1 2601.1 100% 

متبقى إطالق  ) , تم اإلنتهاء من جمٌع أعمال الخطة االستثمارٌة 2018 / 11 / 19تم استالم المواقع بتارٌخ 
 كشاف بنفق قناة السوٌس 60 كشاف دٌكورى ـ تم تورٌد وتركٌب وإنارة 150ــ تم تورٌد  (التٌار على ش رٌاض 

 قواعد خرسانٌة بشارع قناة السوٌس ـــ متبقى اعتماد العمود الدٌكورى  6ـ تم رفع كفابة مٌدان زوٌل ـ تم صب 
 بحدٌقة كاتمة االسرار

 1619.5 الجمرك
  

1619.5 1619.5 100% 
 )تم اإلنتهاء من األعمال وعمل تسلٌم إبتدابى مع شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء , بالنسبة لخطة دعم االنارة 

تم إسنادة لشركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء وتم مخاطبة شركة الكهرباء لسرعة البدء فى تنفٌذ  (الملٌون جـ 
 االعمال

 %100 2579 2579   2579 غرب

حول مركز شباب - شارع االشوان - ش مسجد سٌدى القبارى  ) عامود باألماكن التالٌة 200تم تركٌب عدد 
 ذراع بالكناسٌل الخاصة بهم 120 اعمدة فقط ــ تم تركٌب عدد 3وباقى الصب لعدد  (منطقة باب سدرة - كرموز 

 نجع العرب 6 عامود فى أطراف الشوارع من صفر حتى 50 ذراع تم تورٌدهم بالكامل ومتبقى 271فقط من أصل 
 لم ٌتم التركٌب

 %100 1599.7 1599.7   1599.7 العجمى
 مناطق سٌتم اطالق التٌار علٌهم , 2 مناطق وباقى 8تم تورٌد وتركٌب جمٌع مهمات الخطة وتم إطالق التٌار لعدد 

 ذراع وتم مد الشبكة علٌهم وجارى 200 قبلى , تم تورٌد وتركٌب   كشاف بمنطقة الدراٌسة35تم تركٌب عدد 
  عامود لم ٌتم تركٌبهم40التنسٌق مع شركة الكهرباء إلطالق التٌار , وباقى 
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قٌمــــــــة  االعتماد اسم المشروع
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌـــــذ

 اإلجراءات
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

 %100 2280.8 2280.8   2280.8 العامرٌة اول

 عامود قدٌم بشارع مسجد السالم بعبد القادر و الحرابى بالعامرٌة ـ تم 70تم زراعة 
  ذراع بعبد القادر بحرى والعراوة والهجانة وشارع عادل المصرى ـ تم مد 370تركٌب 

الشبكة وتركٌب االبران والكشافات وتم اطالق التٌار بالعامرٌة ولم ٌتم اطالق التٌار فى 
 قرى البحٌرة

 %100 2103 2103   2103 العامرٌة ثانى 

 ذراع بجمٌع مهمتهم وتم 50 عامود وعدد 37حٌث تم تركٌب عدد  % 95نسبة التنفٌذ 
 27 وتم تورٌد وتركٌب عدد األهالً عامود قدٌم تم زرعهم بمعرفة 15مد الشبكة لعدد 

تم تورٌد  (الملٌون جـ  )عامود وشد الشبكة علٌهم بقرٌة البصرة ــ بالنسبة لدعم االنارة 
  ذراع300 ذراع من اجمالى 125 ذراع وتم تركب 160الشبكة وتم  تورٌد 

مركز ومدٌنة برج 
 العرب
 

6329.7   6329.7 6329.7 100% 
 م ـ تم عمل 300 بإجمالى طول 2 مم70 عامود , تم تركٌب كابل 600تم تورٌد وتركٌب 

 وظهرت بعض المالحظات وجارى تالفٌها ــ بالنسبة لخطة دعم 11/6لجنة اطالق التٌار 
 لم ٌتم استالم الموقع أو البدء فى التنفٌذ  ولم ٌتم التورٌد (الملٌون جـ  )االنارة 

جملة الكهرباء 
 باالحٌاء

30321.3   30321.3 30320.6 100 % 

  :مشروعات كهرباء مشتركة
استكمال انارة 

الطرٌق الساحلى 
 حتى 21من الكٌلو 
  34.5الكٌلو 

45080.8   45080.8 45080.8 100% 
تم عمل بروتوكول بٌن المحافظة والهٌبة الهندسٌة للقوات المسلحة على تنفٌذ المشروع 

 تم تركٌب 64حتى الكٌلو 34.5ملٌون ج من الكٌلو 132.421باالنابة بمبلغ 
 حتى بوابة الكارتة بالحمام34.5عامود من الكٌلو 1522

انارة الطرٌق 
 الدابرى

5000    5000 5000 100% 
تم عمل بوتوكول بٌن المحافظة والهٌبة الهندسٌة للقوات المسلحة على تنفٌذ المشروع 

  ملٌون جنٌه 26.083باالنابة بمبلغ 

مد وتدعٌم شبكات 
الكهرباء بنطاق 

التموٌل )المحافظة 
 (الذاتى 

0 67000  67000 66102 99% 

  

   % 99 116182.8 117080.8  67000 50080.8 جملة المشتركة

جملة نشاط 

 الكهرباء
80402.1 67000  147402.1 146503.4 99 % 
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اسم 
 المشروع

قٌمــــــــة  االعتماد
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌـــــذ

  
 جملـــــة قروض ذاتً محلــى االجراءات

 ثانٌا ــ  نشاط رصف طرق 
  باإلحٌاءـ مشروعات الرصف 1

 %100 5972 5972   5972 المنتزةاول

 من القاهرة حتى 30 كم ــ رصف ش 1.5رصف ش الجراج بطول  ) % 100نسبة التنفٌذ الكلٌة - تم نهو األعمال 
 م ــ رصف امتداد ش 100 بطول 30العاشر من رمضان ــ رصف ش القاهرة من مصطفى كامل حتى تقاطع ش 

ــ بالنسبة للخطة العاجلة  ( م 350 م ــ رصف ش القدس أمام كارفور بطول 450 خلف ادفٌنا بطول 30 من ش 66
 ناصٌة كشرى هدٌر 595رصف ش  (تم الكشط وجارى العمل بالشناٌش  ) كم 2ـــ رصف ش عزبة محسن بطول 

ــ استكمال رصف ش  (جارى العمل  ) والشوارع الفرعٌة المإدٌة لملك حفنى 604حتى مدرسة أبو هٌف وش 
 (جارى تدعٌم بالشناٌش  )بسكو مصر 

 %100 5996.7 6000   6000 المنتزة ثان 
ـ جارى العمل فى الخطة العاجلة ونسبة التنفٌذ  % 100تم اإلنتهاء من رصف جمٌع شوارع الخطة بنسبة تنفٌذ 

60% 

 شرق
12295.

6 
  12295.6 12292.3 100% 

م , قطاعات ش شعراوى , 9000 من محطة السوق حتى وٌنجت 20قطاعات ش  )تم اإلنتهاء من األسفلت بـ 
مصطفى فهمى من الترام للكورنٌش , قطاعات ش فتحٌة بهٌج , ش عزكى جناكلٌس مدرسة الزهراء حتى ش 

ش المعتصم العباسى زعربانة , ش الكسابى , ش ) جارى تجهٌز  (ش ابو سلٌمان  , محطة شدس , ش المصرى 
بالنسبة لترمٌم ش اسحق تم اإلنتهاء من الخرسانة ـ جارى القطع والتمهٌد بٌن ش المنتزة  (محطة السوق باكوس 

 وش مصطفى كامل ـ جارى القطع والتمهٌد بعزبة سكٌنة وارض سلٌم اسكندر الشارع الربٌسى ومحطة السوق

 %100 7246.7 7250   7250 وسط

تم قشط وتمهٌد ووضع طبقة اساسٌة شارع انوبٌس ـ تم قشط ووضع طبقة األساس للرصف لشارع الزركشى ـ طبقاً 
لتعلٌمات السٌد الوزٌر المحافظ  تمت أعمال رصف طرٌق مدارس اإلقبال ابٌس العاشرة واستكمال بالط مساكن 

الجمهورٌة وأعمال خرسانٌة  مشروع االضابة العامة قناة السوٌس اتجاه البحر ـ اإلنتهاء من رصف مدخل مستشفى 
 جمال عبد الناصر

 %100 5000 5000   5000 الجمرك

 ألف جـ ـ تم اإلنتهاء من رصف ش 4194.75على شركة احمد الجزار بمبلغ 10/17تم البت المالى بتارٌخ 
 ٌولٌو مكان أعمال القشط الجهة البحرٌة من حدود الحى مع حى وسط 26الحجارى ـ تم اإلنتهاء من من رصف ش  

حتى مسجد الفارسى ـ تم تبلٌط بعض االماكن وتركٌب بدورات بشارع الترسانة وش البحرٌة وش سالمة مع الباب 
االخضر من تبلٌط ارصفة ـ تم معالجة الهبوط بحاة الباجورى باللبان وتم تؤسٌسة ـ تم االنتهاء من رفع كفاءة مٌدان 

سانت كاترٌن من أعمال تبلٌط األرصفة ـ تم رصف أمام جراج جامعة سنجور وترمٌم بعض األرصفة ـ جارى رفع 
ش الوردانى - مصطفى باشا العرب - عبد ربه - حافظ باشا - انتوسٌلى  )كفاءة الشوارع المتداخلة مع ش الحجارى 

 تم تركٌب بردورات داخل الحى ـ جارى رفع كفاءة األرصفة خلف مبنى الحى (

 %100 6000 6000   6000 غرب

 بإجمالًملٌون جنٌه وتم المد 4.997.400على الجمعٌة التعاونٌة ساندستون بمبلغ 10/15 بتارٌخ المالًتم البت 
 ألف جـ  ــ تم اإلنتهاء من عمل طبقة سطحٌة بشارع ابن سهالن وبعض المتفرعات منه وعمل 9002.600مبلغ 

ورفع مطابق وشناٌش وتجهٌز لالسفلت بشارع القفال واألمان ـ تم كشط ش القفال من تقاطع ش البٌهقى حتى 
تقاطع ش األمٌر لإلإ تمهٌداً للرصف ـ تم كشط ش األمان بحرى من تقاطع ش مراد حتى مسجد سعد الدٌن تمهٌدا 

ألعمال الرصف ـ تم كشط  ش الملك شاه من بعد تقاطع ش البٌهقى حتى تقاطع ش األمٌر لإلإ تمهٌدا ألعمال 
 الرصف
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قٌمــــــــة  االعتماد اسم المشروع
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌــذ

 االجراءات
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

 %100 8496.7 8500   8500 العجمى

 ـ تم 2 م26000تم االسفلت بشارع الهانوفٌل الربٌسى بطول : (% 80نسبة التنفٌذ  )بالنسبة للخطة االستثمارٌة 
 ـ تم عمل بردورات وشناٌش ومتبقى طبقة االسفلت لشارع عبد الحمٌد 2 م2000االسفلت بقطاعات البٌطاش بطول 

جارى عمل شناٌش وبردورات ومتبقى االسفلت لشارع مسجد / عبد العزٌز الطلخاوى ـــ بالنسبة للخطة العاجلة 
 عالم , ش أوالد منصو بالبٌطاش

 %100 5000 5000   5000 العامرٌة اول
ــ تم اإلنتهاء من  % 100 متر بنسبة 1050تم اإلنتهاء من رصف ش مزلقان عبد القادر حتى أم سلمة بطول 

  %95الطبقة االولى ومتبقى الطبقة السطحٌة لشارع مساكن البوسطة و شارع مخزن الزٌت  بطول 

 %100 8940 8940   8940  العامرٌة ثان
قرٌة الخدمات - مدخل عزبة إبراهٌم صالح - مدخل قرٌة الهوارٌة - طرٌق الناصرٌة القدٌمة  )تم اإلنتهاء من رصف 

 ( بقرٌة الجالء 3طرٌق فرع - شارع خلف البحوث - شارع الكابالت ) وجارى الرصف فى  (بجوار كوبرى العامرٌة 

مركز ومدٌنة 
 برج العرب

10000   10000 9996.7 100% 

امتداد  )تم رصف : ملٌون جنٌه  بالنسبة برج العرب القدٌم 7.697.200تمت الترسٌة على الجمعٌة التعاونٌة ساندستون بمبلغ 
مربع تعمٌر الصحراوى ومتفرعاته ,  متر 5 م وعرض 1540ش المدرسة الزراعٌة ومدخل نجع شعٌب ونجع حكٌم بطول 

 متفرع 100+  م 450استكمال رصف طرٌق نجع الصناقرة بجوار استراحة الرباسة بطول ,  متر 6 متر وعرض 670بطول 
تم رصف :  م ــ بالنسبة لقرٌة بهٌج 8 م وعرض 1000وترمٌم ش المشٌر بطول ,  م 6 م و عرض 250نجع هوارة + 

استكمال :  م ـــ الغربانٌات 8 م وعرض 1200وترمٌم ش بهٌج الربٌسى ,  م 6 م وعرض 680الشارع الموازى للسكة الحدٌد 
  %100 م  ونسبة التنفٌذ العٌنى 150 م وعرف 150رصف ش المقابر نجع الفالحٌن بطول 

جملة مشروعات 
   %100 74941.1 74957.6   74957.6 الرصف باالحٌاء 

  :المشروعات المشتركة

مشروع ضوابع 
تنظٌم وفروق 

 احكام
215   215 215 100% 

 ٌفٌد بؤن جمٌع ملفات 2019 / 4 / 1 بتارٌخ 302ـ ورد كتاب رقم  (محمد احمد الضوى )حكم صادر لصالح 
الضوابع توقفت عن الصرف لحٌن ورود موافقة هٌبة األوقاف المصرٌٌة على أن العقارات موضوع التعوٌضات غٌر 
تابعة لملكٌتها وذلك بناء على طلب جمٌع مؤمورٌات الشهر العقارى باإلسكندرٌة وبالنسبة لألحكام فٌوجد ملف واحد 

  جـ ومرفوع بشؤنه دعوى لتفسٌر الحكم ولم ٌتم البت فٌها بعد 4081208بإسم ورثة على أحمد الطوٌل بقٌمة 

رفع كفاءة 
طرٌق 

 الكورنٌش
3800   3800 3799.9 100% 

الف جنٌه لشركة المقاولون العرب ـ تم إستالم الموقع والبدء فى 4500 بقٌمة 2019 / 1 / 31تم صدور أمر اإلسناد بتارٌخ 
 8 / 30ــ جارى دراسة مد المدة حتى  % 100 ـ تتم نهو جمٌع األعمال المدنٌة بنسبة 2019 / 3 / 17تنفٌذ األعمال بتارٌخ 

  %20 لنهو وتسلٌم األعمال بسب تورٌدات أعمال الكهرباء ــ جارى األعمال الكهربابٌة بنسبة 2019/ 

   %100 4190 4190   4190 رفع كفاءة الطرق

  %92 68830.1 75000  75000   تموٌل ذاتى
  %92 77035 83205  75000 8205جملة المشتركة 

جملة رصف طرق 
 داخل المدن

83162.6 75000  158162.6 151976.1 96%  
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قٌمــــــــة  االعتماد اسم المشروع
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌــذ

 االجراءات
 جملـة قروض ذاتى محلــى

  ثالثا ــ الكبارى واالنفاق  
 ا ـ المشروعات المشتركة 

 استكمال  نفق كلٌوباترا بحى 
 شرق  

0     0     
ــ تم نهو اعمال التسلٌم االبتدابى 2017تم فتح النفق للمرور فى اغسطس 

ــ جارى عمل الختامى بعد االنتهاء من دراسة لجان 2018/3/13للنفق فى 
 االسعار

احالل وتجدٌد كوبرى الملح 
 (حى العجمى)

7218     7218 7218 100% 
 ــ  تم االنتهاء من 2017/10/18تم نهو المشروع وتم االستالم االبتدابى فى 

 .جـ .  م7.218دراسة لجان االسعار ـ تم عمل الختامى بقٌمة 

كوبرى للسٌارات 2 انشاء  
والمارة ٌسار وٌمٌن كوبرى 
السكة الحدٌد اعلى مصرف 
 النوبارٌة بحى العامرٌة اول 

6955     6955 6955 100% 
 3 / 14ــ تم اإلستالم اإلبتدابى بتارٌخ  %  100تم نهو جمٌع األعمال بنسبة 

 ملٌون جـ ــ تم عمل مقاٌسة نقل 1.318 ــ تم عمل الختامى بقٌمة 2019/ 
  ألف جـ ــ 96مرافق بقٌمة 

عمرات جسٌمة للكبارى 
 واالنفاق

4198 8000   12198 6453.7 53% 

ـ تم نهو جمٌع األعمال  وجارى أعمال التسلٌم  :: كوبرى طلمبات المكس
ـ تم نهو جمٌع اعمال الكوبرى :: كوبرى األلمان االبتدابى وعمل الختامى ــ 

وجارى اعمال التسلٌم االبتدابى وعمل الختامى ــ جارى نهو مالحظات التسلٌم 
ـ تم نهو إستبدال الفواصل ::  أستبدال فواصل بكوبرى استانلى االبتدابى ــ

 ـ تم 2019 / 1 / 28ـ تم التسلٌم االبتدابى بتارٌخ  % 100بالكامل بنسبة 
 عمل الختامى 

انشاء كوبرى مشاة خرسانى 
على ترعة بهٌج المارة امام 

 (العامرٌة ثانى  )نجع عالم 
500     500 500 100% 

تم تحوٌل المبلغ لإلدارة العامة لرى النوبارٌة إلستكمال إجراءات تنفٌذ 
المشروع حٌث أنها هى الجهة المنوط بها طرح المناقصة واإلشراف على 

 التنفٌذ

جملة المشروعات المشتركة 
 للكبارى

18871 8000   26871 21126.7 79%   
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قٌمــــــــة  االعتماد اسم المشروع
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌـــــذ

 اإلجراءات
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

 ب ـ مشروعات االحٌاء

احالل وتجدٌد كوبرى 
سٌارات على مصرف 

منتزة  )العامٌة بابو قٌر 
 (ثانى 

867     867 867 100% 

-  الف جنٌه لشركة حسن عالم 2200 بقٌمة 2019 / 1 / 31تم صدور أمر اإلسناد بتارٌخ  
 تحت إشراف جهاز تعمٌر الساحل الشمالى ـ جارى 2019 / 2 / 13تم إستالم الموقع بتارٌخ 

ـ  % 85رــ جارى المراشمة بنسبة  % 90إزالة االجزاء المفككة من الغطاء الخرسانى بنسبة 
ـ جارى إعادة الغطاء الخرسانى بنسبة  % 95جارى تكسٌر الخرسانة العادٌة لألرصفة بنسبة 

 ـ تم كشط االسفلت القدٌم للكوبرى % 60

انشاء كوبرى معدنى 
بمنطقة عبد المنعم 

 للسٌارت مطار النزهة
697.6     697.6 697.6 100% 

تم اإلنتهاء من األعمال بالكامل عن طرٌق شركة الطوخى للمقاوالت وتحت إشراف االدارة 
العامة لصرف شمال البحٌرة ـ جارى إجراءات التسلٌم اإلبتدابى  وتم صرف مستحقات الشركة 

 بالكامل 

كوبرى مشاة عند الكٌلو 
 (حى العامرٌة اول ) 32

1229     1229 1229 100% 

تم التنسٌق  % 100تم تصنٌع الكوبرى المعدنى العلوى من قبل الشركة المنفذة لألعمال بنسبة 
مع مرور مرغم لغلق الكوبرى وتم رفع الكوبرى المعدنى على الركابز بالدعامات الخرسانٌة 
للكوبرى ـ جارى تجهٌز صب مشاٌة الكوبرى ـ جارى تجهٌز شراء المهمات الالزمة ألعمال 

 ملٌون جـ للبنود المتجاوزة 1.355ساللم الكوبرى ـ تم طلب الموافقة على تموٌل إضافى 
 والمستجدة

كوبرى مشاة بنجع  
 العرب بحى غرب 

6     6 5.9 99.03% 

 )بقٌمة  (احمد امام للمقاوالت  ) لمكتب 2018 / 11 / 15تم صدور أمر االسناد بتارٌخ 
 ــ تم االنتهاء من عممل 2018 / 12 / 24 جـ ــ تم استالم الموقع بتارٌخ 2720467.5

الجسات لموقع المشروع وال ٌوجد ماٌمنع من العمل فى االساسات ـ ورد من مكتب السكرتٌر 
العام بمناسبة التساإل حول موضوع المونورٌل أفاد بؤنه تم اخطار الساحل الشمالى االوسط 
بالسٌر فى اجراءات انشاء الكوبرى وجارى العمل على ازالة الباكٌات بالتنسٌق مع قسم مٌنا 
البصل وادارة اشغال الطرٌق ـ تم عمل قرارات ازالة للباكٌات المعترضة لمسار الكوبرى وتم 

 ومخاطبة قسم شرطة مٌنا البصل والنزول ألصحاب هذه الباكٌات ومخاطبتهم بالقرارات إرسالها
 واالمر االن تحت تنفٌذ الجهات األمنٌة  وجارى المتابعة

 2799.6 جملة مشروعات االحٌاء

  

2799.6 2799.5 100%   

   %81 23926.2 29670.6   8000 21670.6 اجمالى الكبارى واالنفاق

 

 "القٌمة باأللف جنٌة "
 2019 / 2018 للعام المالى االستثمارٌةادارة التخطٌط والمتابعة بٌان بإنجازات الخطة 

 1/7/2019: ادارة التخطٌط والمتابعة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 



8 
 

 

"القٌمة باأللف جنٌة "  

اسم 
 المشروع

قٌمــــــــة  االعتماد
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌـــــذ

 االجراءات
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

                   (مشروعات احٌاء )تحسٌن البٌبة : رابعا 

  : تشجٌر حدابق باالحٌاءـ 1

 %100 99.99 100     100 المنتزة اول 
 تم التورٌد 12722.5 بند على شركة الشرٌف للتورٌدات بمبلغ 13بالنسبة لبند المعدات تم الترسٌة على بعض البنود وعددهم 

 ــ 21920 , تم التورٌد للبنود التى تم ترسٌتها وتم التورٌد بمبلغ 17900 ــ تم الترسٌة لبند الزراعات بمبلغ 47274بمبلغ 
  %100نسبة التنفٌذ 

 %100 179.99 180     180 المنتزة ثان
 ج وتم التورٌد ـ تم الترسٌة على شركة المدٌنة المنورة للمقاوالت بمبلغ 73334تم الترسٌة على شركة النسر األخضر بمبلغ 

 ج وتم التورٌد ـ تم الترسٌة على شركة جرٌن 46480 ج وتم التورٌد ـ تم الترسٌة على السٌد السٌد محمود بمبلغ 17546
  جـ وجارى التورٌد بباقى المبلغ35532 ج باألمر المباشر ـ تم التورٌد بمبلغ 42631اجٌبت بإجمالى مبلغ 

 %100 146 146     146 شرق
 جـ 64.459 بند من البنود المطلوبة بقٌمة إجمالٌة 31ٌسرى مالك فى عدد / أحمد زكرٌا / تم الترسٌة على شركات حسن على 

  بند وجارى اإلجراءات وإصدار أمر التورٌد 33وتمت الموافقة على الشراء باألمر المباشر فى عدد 

 %100 156 156     156 وسط

 بنود تشجٌر بإجمالى 8 وعدد 32.470 بند بإجمالى مبلغ 16عدد  (حسن على  )مإسسة - 1: تمت الترسٌة على كال من 
 ) وبذلك ٌكون إجمالى الترسٌة على بنود العدد 7.265 بنود بإجمالى مبلغ 5مإسسة الفتح أحمد زكرٌا عدد - 2 ــــ 41.120
والمتبقى ,  ألف جـ 56.265 = 39.735- 96.000المتبقى من بند العدد هو ,  ألف جـ 39.735 ( = 7.265 + 32.470

  ألف جـ وجارى إعادة الطرح بالمبالغ المتبقٌة18.880 = 41.120 - 60.000من بند التشجٌر هو 

 %100 55.9 56     56 الجمرك

مكتب السمرى للمقاوالت والتورٌدات  ) وتمت الترسٌة على 2018 / 12 / 12 تم البت المالى بتارٌخ :بالنسبة للعدد واالدوات 
بالنسبة  ألف جـ وتم التورٌد ـــ 8.564 جـ وتم التورٌد ـ تم التعاقد مع شركة حسن على حسن بمبلغ 3119.325مبلغ   (

مإسسة حسن - البسملة - النصر األخضر  ) وتمت الترسٌة على شركات 2019 / 3 / 10  تم البت المالى بتارٌخ :للزراعات 
 وجارى التورٌد (على حسن 

 %100 43.92 44   44 غرب
واقامة الصوبة بالمشتل وتم استالمها ـ تم  ( لفات خرطوم 5ـ "  طبة ا50 ـ 3"/ بوش ا50 )تم تورٌد بعض األصناف وهى 

 منجل حدٌد ـ لفة خرطوم مطافى 8ـ " 1 كوع حدٌد 50 )موافقة ربٌس الحى على شراء بعض االصناف باألمر المباشر وهى 
 " 1 متر ـ لفة خرطوم نافورى 4 سلم مجوز ال ٌقل عن 2 منشار ٌدوى ـ 6 متر ـ 30قماش 

 %100 96 96   96 العجمً
 49.730 والعدد واألدوات بمبلغ 45.929 على مإسسة حسن على حسن مزروعات بمبلغ 8/11/2018تمت الترسٌة بتارٌخ 

 وتم تورٌد العدد واألدوات والمزروعات

 %100 20 20   20 أولالعامرٌة 
 ماتور رش إلدارة التطهٌر حٌث تمت الترسٌة على معرض 2تم إرسال مستندات الصرف للشبون المالٌة الخاصة بشراء عدد 

 متر خرطوم 50 ماكٌنة قص نجٌل وعدد 1 ألف جـ ــ تم إرسال صورت من مستندات الصرف لشراء عدد 6.920البصرة بمبلغ 
  ألف جـ حٌث تمت الترسٌة على شركة نٌو اوسكار7.950وذلك بمبلغ 

 مركز ومدٌنة 
 برج العرب

36   36 35.97 100% 
 ألف جـ  ــ تم التورٌد 17.200ــ تم تورٌد أدوات سباكة ومستلزمات حدابق عن طرٌق شركة الماجد وشركة المها لتورٌدات بـ 

  %(100نسبة التنفٌذ  )ألف جـ عن طرٌق شركة الماجد 17.770بباقى اإلعتماد وهو 

جملة 
 التشجٌر

834   834 833.77 100%   
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قٌمــــــــة  االعتماد اسم المشروع
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌـــذ

 االجراءات
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

  : المشروعات المشتركةب ـ 
  :احتٌاجات مدٌرٌة الطب البٌطرى من تطوٌر مجازر

 ا ستكمال احالل وتجدٌد 
 عنابر مجزر ابوقٌر

 جارى التنفٌذ 100% 2351.99 2352     2352

احالل وتجدٌد باقى مبانى 
 المجزر بالعامرٌة

 جارى التنفٌذ 100% 2354 2354     2354

إحالل وتجدٌد خط الذبٌح بعنبر 
 الشمبرى بالمجزر اآللى 

 جار تنفٌذ المشروع 100% 28225 28225     28225

احالل وتجدٌد عنبر الخنزٌر 
 بالمجزر االلى بالعامرٌة

 جارى السٌر فى إجراءات إستخراج الترخٌص 100% 69 69     69

جملة احتٌاجات الطب 
 البٌطرى 

33000     33000 32999.99 100%   

شراء معدات نظافة لالدارة المركزٌة للنظافة وتجمٌل المدٌنة   

 اكس 3عدد واحد راس ترٌلال 
  طن 40 / 30حمولة من 

  الف جنٌه وجارى التورٌد2200.93تم التعاقد مع وزارة االنتاج الحربى بمبلغ  100% 2200.9 2201   2200.9

     0   0 عمرات جسٌمة للمعدات 
وذلك  ( EIM )تمت الموافقة على التعاقد مع الشركة المصرٌة العالمٌة للسٌارات 

جارى عملٌة إستٌراد -  ألف جـ شامل ضرٌبة القٌمة المضافة 975.573بإجمالى مبلغ 
 قطع الغٌار حالٌا 

 سٌارة نصف نقل ماركة 2عدد 
  طن  1.5نٌسان حمولة 

  الف جنٌة وتم التورٌد649.9تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع  بمبلغ  100% 649.9 649.9   649.9

 سٌارة قالب حمولة من 2شراء 
  (3م6مٌتسوبٌشى  ) 3م4-6

  سٌارة1و تم تورٌد 483.06تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع بمبلغ  100% 966.1 966.1   966.1

  الف جنٌه  وتم  التورٌد930.23تم التعاقد مع وزارة االنتاج الحربى بمبلغ  %100 930.2 930.2   930.2  طن 5شراء كالرك حمولة 

   %100 4747.1 4747.2   4747.1 جملة النظافة وتجمٌل المدٌنة
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 اسم المشروع

    االعتماد
قٌمــــــــة 
 المنصرف
 

نسبة 
 التنفٌــذ
 

  
 االجراءات

  
 ذاتى محلــى

قرو
 ض

 جملـــــة

 احتٌاجات ادارة المخلفات الخطرة *

استكمال اعمال  خلٌة الدفن 
 وملحقاتها 

0 5200   5200     

تم إلغاء فسخ التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع  وطلبت الشركة أعمال اضافٌة 
المحافظ اى اعمال اضافٌة / ومد فترة العمل ألى عام , وقد رفض السٌد الوزٌر 

والزام الهٌبة العربٌة للتصنٌع بتنفٌذ االعمال خالل شهرٌن من اخطارها بالغاء 
الفسخ وحالٌا تتم االعمال بصورة بطٌبة بالموقع , تم توجٌه انذار اخٌر ونهابى 

 من االدارة العامة للشبون المالٌة الى الهٌبة العربٌة للتصنٌع 

 طن 1شراء محرقة بسعة 
 ( محرقة 2عدد  )ساعة / 

0 0   0     
تم الترسٌة من قبل ادارة التعاقدات على مكتب اسكندرٌة لالعمال المدنٌة وجارى 

 اعمال التورٌد

 5200   5200 0 جملة المخلفات الخطرة
 

    

مشروع استكمال انشاء 
هدارة لبوابة التحكم 

بمشروع مرٌوط لخدمة 
 المزارع السمكٌة

  2000   2000 917 46%   

جملة المشروعات 
 المشتركة

37747.1 7200   44947.2 38664.09 86%    

تطوٌر محور - ج 
 المحمودٌة

 جارى العمل بمعرفة المنطقة الشمالٌة العسكرٌة 80% 352000 437500   187500 250000

    %81 391497.86 483281.2   194700 288581.1 جملة نشاط تحسٌن البٌبة 
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 اسم المشروع
قٌمــــــــة  االعتماد

 المنصرف
نسبة 
 التنفٌـــذ

 اإلجراءات
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

 ـ نشاط االمن واالطفاء والمرور وشرطة المرافق : خامسا  
  (االمن و االطفاء  )الحماٌة المدنٌة  -أ 

 %100 4854.5 4855   2105 2750  تدعٌم اقسام االدارة باالالت و المعدات
 من 2104.600تم شراء اجهزة ومعدات لقسم االطفاء وقسم الدفاع المدنى تم صر ف

 الذاتى

 تم إنابة وزارات االنتاج الحربى وجارى تنفٌذ االعمال %100 700 700     700 تدعٌم شبكة الحرٌق بمدٌنة االسكندرٌة

 تم إنابة وزارات االنتاج الحربى وجارى تنفٌذ االعمال %100 350 350     350 تدعٌم مبانى االدارة ونقاط االطفاء بالخامات

 جارى عمل عمرات واصالح سٌارات وماكٌنات االطفاء %100 749.8 750     750 عمرات جسٌمة للسٌارات وماكٌنات االطفاء 

 للشراء وجارى التورٌد (االدارة العامة للمرور  )تم الموافقة على انابة وزارة الداخلٌة %100 1800 1800     1800 شراء سٌارة دوبل كابٌنة

 تم حصر االحتٌاجات واعداد المواصفات وجارى التورٌد ضمن عملٌة الشراء المركزى %99 48.4 49     49 ـ شراء أثاث و تجهٌزات ومعدات مكتبٌة 

   %0   20400 20400     تورٌد سٌارات إطفاء وإنقاذ

    %29 8502.7 28904 20400 2105 6399 جملة مشروعات االمن واالطفاء 

 ب ـ  احتٌاجات ادارة المرور  

شراء موتوسٌكالت مجهزة شرطة وقطع غٌار 
 لها

2000     2000 2000 100% 

موتوسٌكل  ( 6 )تم الحصول على عرض اسعار من االدارة العامة للمرور لشراء عدد 
 ألف جـ خصماً من 2100 سى سى ماركة ٌاماها بإجمالى مبلغ 1300مجهزة شرطة 

 ألف تموٌل ذاتى 100,  ألف جـ من الخطة االستثمارٌة  2000 )االعتمادات االتٌة 
تم الحصول على موافقة السٌد الوزٌر المحافظ على الشراء . من إعتمادات المدرسة 

 تم الصرف وتم التورٌد- واالنابة 

شراء اجهزة رادار لضبط السٌارات التى 
 تتجاوز السرعة

1200   1200 1200 100% 

 جهاز رادار من وزارة اإلنتاج 3تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على شراء عدد 
 ألف جـ للجهاز الواحد بإجمالى مبغ 425بسعر " شركة بنها للصناعات اإللكترونٌة " الحربى 
 75,  ألف جـ من الخطة اإلستثمارٌة 1200 ) ألف جـ خصماً من اإلعتمادات االتٌة 1275

 تم الصرف التورٌد- ألف جـ تموٌل ذاتى من إعتمادات مدرسة القٌادة 

مجهزة  (صالون  )شراء سٌارات ركوب 
 شرطة وقطع غٌار لها

1200     1200 1200 100% 

شركة بنها " تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنابة وزارة اإلنتاج الحربى 
 سٌارات صالون مجهزة شرطة بسعر السٌارة 7فى شراء عدد " للصناعات اإللكترونٌة 

 ألف جـ من الخطة 1200 ) جـ خصماً من اإلعتمادات االتٌة 183.560الواحدة مبلغ 
 تم الصرف التورٌد-  ألف جـ تموٌل ذاتى من إعتمادات مدرسة القٌادة 84.920 , االستثمارٌة

شراء سٌارة بٌك اب كابٌنة مفرد وقطع غٌار 
 لها

1500     1500 1500 100% 

شركة بنها " تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنابة وزارة اإلنتاج الحربى 
 307 سٌارة بٌك اب مفرد بسعر السٌارة الواحدة 5فى شراء عدد " للصناعات اإللكترونٌة 

 من الخطة 1500 ) ألف جـ خصما من اإلعتمادات االتٌة 1535ألف جـ بإجمالى مبلغ 
 تم الصرف و التورٌد-  من اعتمادات مدرسة القٌادة ذاتً ألف جـ تموٌل 35 , االستثمارٌة

 2019 / 2018 المالً للعام االستثمارٌة التخطٌط والمتابعة بٌان بإنجازات الخطة إدارة

 1/7/2019: ادارة التخطٌط والمتابعة تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 "القٌمة باأللف جنٌة "
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 "القٌمة باأللف جنٌة "

 اسم المشروع
قٌمــــــــة  االعتماد

 المنصرف
نسبة 
 التنفٌــذ

 
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى اإلجراءات

 )شراء مساعدات فنٌة مرورٌة 
 0حواجز حدٌد ـ فواصل ـ محدادت 

 (الخ
1400     1400 1400 100% 

شركة بنها " تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنابة وزارة اإلنتاج الحربى 
 سدادة حدٌدٌة مرورٌة لسعر الواحدة 2000فى شراء عدد " للصناعات اإللكترونٌة 

 تم الصرف و التورٌد-  ألف جـ 1330 جـ بإجمالى مبلغ 665

شراء كساحات هٌدرولٌكى لرفع 
 السٌارات المتروكة بالشوارع

2750     2750 2750 100% 

تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنابة وزارة اإلنتاج الحربى لشراء عدد 
 ألف جـ 2750 ) ألف جـ خصماً من اإلعتمادات األتٌة 3850 كساحات بإجمالى مبلغ 7

تم  - ( ألف جـ تموٌل ذاتى من إعتمادات مدرسة القٌادة 1100, من الخطة اإلستثمارٌة 
 الصرف والتورٌد 

شراء فالشات وسراٌٌن وعالمات 
 مرورٌة

  فالشة بالسراٌٌن30تم شراء عدد  100% 950 950     950

مستخلصات مبنى وحدة تراخٌص 
 مرور القبارى وتركٌب أعمدة اشارات 

  5000   5000 4282.9 86%   

إحتٌاجات إدارة المرور من اآلالت 
 والمعدات الالزمة ألعمالهم

  17265  17265 17259.7 100%  

  %100 1500 1500  1500   تموٌل ذاتى

  %98 34042.6 34765  23765 11000 جملة احتٌاجات المرور

  : احتٌاجات شرطة المرافق- ج 

 سٌارات نصف نقل بٌك 3شراء عدد 
 اب كابٌنة مفرد مكٌفة 

 تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة هٌبة الخدمات الحكومٌة وتم التورٌد 100% 840 840     840

 نقل شاسٌه 4/3 سٌارة 2شراء عدد 
 طوٌل شٌفرولٌة

915.7     915.7 915.7 100% 
 915.068 سٌارة بمبلغ 2تم التعاقد مع وزارة االنتاج الحربى على شراءعدد

 الف جنٌه وتم التورٌد

 )سٌارة مالكى هٌونداى فٌرنا 1عدد
  (جٌب

 تم التورٌد- تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة  هٌبة الخدمات الحكومٌة   100% 340 340     340

عدد  ) 3 م1.5سٌارة قالب سعة 
 ( طن 1.5 نصف نقل قالب 2

  سٌارة وتم التورٌد2تم التعاقد على شراء عدد  100% 649.9 650     650

  %100 2745.6 2745.7   2745.7 جملة إحتٌاجات شرطة المرافق

  %68 45290.9 66414.7 20400 25870 20144.7 جملة االمن واالطفاء والمرور

 2019 / 2018 المالً للعام االستثمارٌة التخطٌط والمتابعة بٌان بإنجازات الخطة إدارة
 

 1/7/2019: ادارة التخطٌط والمتابعة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 "القٌمة باأللف جنٌة "

 
 اسم المشروع

قٌمــــــــة  االعتماد
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌـــــذ

 االجراءات
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

سادسا ــ نشاط تدعٌم  احتٌاجات الوحدات المحلٌة 
  

 ـ مشروعات االحٌاء:ا

وردت موافقة وزارة التنمٌة المحلٌة على بند شراء اثاث وتجهٌزات بمعرفة الشبون ـ 
 المالٌة بالمحافظة

 وتم تورٌد 252.888.8تم الطرح والترسٌة بإجمالى مبلغ : بالنسبة لـ عملٌة األثاث ـ 
األصناف بالمخازن العامة بالحضرة ـ بالنسبة ألجهزة الحاسب األلى والطابعات وآالت 

 التصوٌر وغٌرها جارى السٌر فى إجراءات البت بمعرفة هٌبة الخدمات الحكومٌة

 و تجهٌزات مكتبٌة االحٌاء  (8)بند اثاث

 %100 98 98     98 المنتزة اول 
 15 فاكس و عدد 1 مروحة و عدد 26 ساعة إلكترونٌة وعدد 6تم استالم عدد 

  طابعة7حاسب ألى وعدد 

 %100 132 132     132 المنتزة ثان 
 شانون صاج 38 مكتب صاج وعدد 25 كرسى معدنى جلد و عدد 50تم استالم عدد 

  درج 3

 تم تورٌد األثاث وجارى تورٌد األجهزة  %100 188 188     188 شرق

 %97 96.3 99     99 وسط
 40عدد /  مكتب درج 20عدد /  درج 3 شانون 20عدد /  دوالب صاج 15عدد 

 كرسً

 %100 108 108     108 الجمرك 
 كرسى محورى بمبلغ 4 ألف جـ ـ عدد 18.375 دوالب صاج بمبلغ 15تم تورٌد عدد 

 شانون صاج 15 ألف جـ ـ عدد 9.072 مكتب صاج بمبلغ 3 ألف جـ ـ عدد 2.176
  ألف جـ وجارى اإلستكمال14.190بمبلغ 

 %100 235 235     235 غرب 
 كرسى جلد ـ 180 ضلفة ـ 1 دوالب صاج 40 ضلفة ـ 2 دوالب صاج 20تم تورٌد 

 شانون 38 درج ـ 3 مكتب صاج 60 مقعد ـ 3 عدد كنبة انتظار 4 كرسى مدٌر ـ 20
   (سقف , حابط , استاند  ) مروحة 60-  خزنة حدٌد صغٌة 2 درج ـ 3صاج 

 تم التورٌد  %100 169 169     169 العجمى 

   %100 19 19     19 العامرٌة اول 

 تم تورٌد األثاثات المكتبٌة وجارى تورٌد أجهزة الكمبٌوتر والطابعات %100 49 49     49 العامرٌة ثان 

مركز ومدٌنة برج 
 العرب 

288     288 288 100%   

جملة بند اثاث 
 وتجهٌزات لالحٌاء

1385     1385 1382.3 99.8 %   

2019 / 2018 المالً للعام االستثمارٌةبٌان بإنجازات الخطة   التخطٌط والمتابعةإدارة  

 1/7/2019: ادارة التخطٌط والمتابعة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 "القٌمة باأللف جنٌة "

 
 

 سم المشروعا
قٌمــــــــة  االعتماد

 المنصرف
نسبة 

 التنفٌـــــذ
 اإلجراءات

 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

ــ تدعٌم احتٌاجات 2
  باإلحٌاءالوحدات المحلٌة 

 

      
الهٌبة العربٌة للتصنٌع  ـ ) والمعدات مع واآلالتتم التعاقد بالنسبة للسٌارات 
  ملٌون ج16.591بمبلغ ( اإلنتاج الحربًجهاز الصناعات البحرٌة  ـ 

 المنتزة اول

 سٌارات قالب سعة 4شراء 
نصف نقل قالب  ) 3 م1.5

) 
1299.8   1299.8 1299.8 100% 

 12998 سٌارات بمبلغ 4تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع على شراء عدد
 الف جنٌة ـ تم التورٌد وتم االستالم

 فولفو 3 م1شراء لودر 
 مفصلى

1325   1325 1325 100% 
 الف جنٌه ـ تم التورٌد 1325تم التعاقد مع جهاز الصناعات البحرٌة بمبلغ 

 واالستالم

  %100 2624.8 2624.8   2624.8 جملة المنتزة اول

 المنتزة ثان

 سٌارة 3شراء عدد 
 )شٌفورلٌه ساٌه طوٌل 

 ( نقل 4/3
1373.5   1373.5 1373.5 100% 

 سٌارات بمبلغ 3تم التعاقد مع وزارة االنتاج الحربى على شراء عدد
  الف جنٌه وتم التورٌد اإلستالم1373.52

استكمال مبنى دٌوان عام 
 حى المنتزة ثانى

14175   14175 14174.3 100% 
تم إدخال التٌار  )جارى تشطٌب المبنى من قبل المنطقة الشمالٌة العسكرٌة 

 للمبنى , تم عمل الوصلة العمومٌة بمعرفة شركة الصرف الصحى الكهربابً
 (طوسون , تم التغذٌة بمٌاه الشرب للمبنى -  المستشارٌن 25بش 

  %100 15547.8 15548.5   15548.5 جملة المنتزة ثان 

  شرق 

شراء سٌارة مٌكروباص 
  راكب14/11من 

 تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرف هٌبة الخدمات الحكومٌة وتم التورٌد 100% 430 430   430

شراء سٌارة بٌك اب 
 كابٌنة مزدوجة

 تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرف هٌبة الخدمات الحكومٌة وتم التورٌد 100% 385 385   385

سٌارة  ( 2 )شراء عدد 
 10/8فنطاس شفط مٌاه من 

 متر 
1006.9   1006.9 1006.9 100% 

 29تم التورٌد من الهٌبة العربٌة للتصنٌع وتم التسلٌم لمخازن الحى فى 
 /1 / 2019 

 تم التورٌد   %100 220 220   220  راكب7شراء توناٌة 

  %100 2041.9 2041.9   2041.9 جملة شرق

 2019 / 2018 المالً للعام االستثمارٌةبٌان بإنجازات الخطة  والمتابعة  التخطٌط إدارة

 1/7/2019: ادارة التخطٌط والمتابعة تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 "القٌمة باأللف جنٌة "

 اسم المشروع
قٌمــــــــة  االعتماد

 المنصرف
نسبة 

 التنفٌـــــذ
 االجراءات

 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

 وسط

 م 4شراء سٌارة نقل قالب 
نصف نقل ماركة نٌسان  )

 ( طن 1.5
324.9   324.9 324.9 100% 

 الف جنٌه وتم التورٌد 324.95تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع بمبلغ 
 واإلستالم

  %100 324.9 324.9   324.9  جملة وسط 

 الجمرك

 سٌارة نصف 2شراء عدد 
 نقل  دوبل كابٌنة 

 تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة هٌبة الخدمات الحكومٌة وتم التورٌد 100% 770 770   770

  %100 770 770   770 جملة حى الجمرك   

 غرب

 6شراء سٌارة نقل قالب 
 م لالتربة

  الف جنٌه وتم التورٌد483.06تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع بمبلغ  100% 483.1 483.1   483.1

+ شراء جرار قص نجٌل 
 منشار 

194   194 194 100% 
منشار  + تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع على شراء جرار قص نجٌل 

 تم التورٌد-  الف جنٌه 194بمبلغ 

   0 0   0 عمرات جسٌمة للسٌارات
 2تم إلغاء المشروع ونقل اإلعتماد لمشروعات الكهرباء  إلستكمال ثمن عدد 

 سٌارة برج 

  %100 677.1 677.1   677.1 جملة حى غرب

        العجمى

 سٌارة بٌك اب 2شراء عدد
نصف نقل  ) طن قالب 1.5

 (قالب 
649.9   649.9 649.9 100% 

 الف 649.9 سٌارة بمبلغ 2تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع على شراء عدد 
 جنٌه ـ تم التورٌد

 سٌارة شاسٌه طوٌل 1عدد 
 ( نقل 4/3 )مٌتسوبٌشى 

  الف جنٌه ــ تم التورٌد457.84تم التعاقد مع وزارة االنتاج الحربى  بمبلغ  100% 457.8 457.8   457.8

 6سٌارة قالب مٌتسوبٌشى 
 طن

  الف جنٌه وتم التورٌد483.06تم التعاقد مع وزارة االنتاج الحربى بمبلغ  100% 483.1 483.1   483.1

سٌارة رش مٌاه 
 )مٌتسوبٌشى او شٌفرولٌه 

 (فنطاس شفط ورش 
  وتم التورٌد503.43تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع بمبلغ  100% 503.4 503.4   503.4

   %100 2094.2 2094.2   2094.2 جملة حى العجمى 

2019/ 2018 المالً للعام االستثمارٌةوالمتابعة بٌان بإنجازات الخطة   التخطٌط أدارة   

 1/7/2019: ادارة التخطٌط والمتابعة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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قٌمــــــــة  االعتماد اسم المشروع
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌـــــذ

 اإلجراءات
 جملـــــة قروض ذاتً محلــى

   أولالعامرٌة 

 نقل 4/3 سٌارات 3شراء عدد
 سٌارة مٌتسوبٌشى 2عدد  )

 (م6قالب 
966.1     966.1 966.1 100% 

سٌارة بمبلغ 2تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع على شراء عدد 
  الف جـ وتم تورٌد السٌارات إلى مخازن المحافظة وتم اإلستالم966.12

 سٌارات بٌك اب 2شراء عدد 
 مفرد

 تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة هٌبة الخدمات الحكومٌة وتم التورٌد 100% 560 560     560

   %100 1526.1 1526.1     1526.1 جملة حى العامرٌة اول 

 العامرٌة ثان 

 %100 2019.5 2019.5     2019.5 شراء كباش للصرف الصحى
 الف جنٌه وتم 2019.54تم التعاقد مع وزارة االنتاج الحربى بمبلغ 

 التورٌد

   %100 2019.5 2019.5     2019.5 جملة العامرٌة ثانى 

جملة احتٌاجات الوحدات 
 المحلٌة باالحٌاء

27627 0   27627 27626.3 100%   

        احتٌاجات التخطٌط العمرانى

  خرابط خاصة بجزء من منطقة ابو تالت بالعجمى5تم اعداد عدد  %100 2400 2400     2400 استكمال اعمال الرفع المساحى

 تم التورٌد %100 220 220     220 شراء سٌارة توناٌة

     0     0 اعمال تطوٌر االدارة
تم حصر االحتٌاجات وجارى اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة الشبون 

 المالٌة بالمحافظة

جملة مشروعات  للتخطٌط 
 العمرانى

2620     2620 2620 100%   

 احتٌاجات المشروعات والورش

 %99.93 1069.3 1070     1070 مبنى الورش
من قٌمة األعمال لمبنى محطة الوقود بورش الحضرة و  % 25تم تنفٌذ 

من قٌمة األعمال لترمٌم مبنى ادارة الجاراج بورش  % 23تم تنفٌذ 
 الحضرة

شراء عدد وادوات الدارة 
 الورش والنقل

  3000   3000 2235.4 75%   

   %81 3304.7 4070   3000 1070 جملة المشروعات والورش

  

 2019 / 2018 المالً للعام االستثمارٌةبٌان بإنجازات الخطة عة  التخطٌط والمتابإدارة
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 اسم المشروع

قٌمــــــــة  االعتماد
 المنصرف

نسبة 
 التنفٌـــــذ

 
 االجراءات
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى 

 احتٌاجات الدٌوان العام

 جارى العمل %109 28958.1 29037   2500 26537 استكمال تشطٌبات المبنى االدارى

     0     0 كامٌرات مراقبة
جارى حصر االحتٌاجات تمهٌدا للعرض على استشارى وفقا لتعلٌمات وزارة 

 الداخلٌة

 %100 1155 1155     1155 سٌارة دوبل كابٌنة  ( 3)شراء عدد 
تمت موافقة السٌد - تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة هٌبة الخدمات الحكومٌة 

المحافظ على استخدام جزء من وفورات بند وسابل النقل لشراء سٌارة / الوزٌر 
 وتم التورٌد-  سٌارة دوبل كابٌنة 3اضافٌة دوبل كابٌنة للدٌوان العام لٌصبح 

 تم التورٌد- تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة هٌبة الخدمات الحكومٌة   %100 1360 1360     1360 شراء سٌارات صالون

  سٌارة فنطاس رش وشفط مٌاه2شراء عدد
1006.

9 
 ـ تم التعاقد مع الشركة العربٌة للتصنٌع وتم التورٌد 100% 1006.9 1006.9    

سٌارة بٌك اب مفرد  ( 2 )شراء عدد 
 للدٌوان العام 

560     560 560 100% 
على استخدام جزء من (الوزٌر المحافظ , وزارة التخطٌط  / السٌد  )تم موافقة 

 سٌارة بٌك اب مفرد  للدٌوان 2وفرات بند وسابل النقل إلدراج مشروع عدد 
 العام تم إتخاذ إجراءات الشراء وتم التورٌد

 جملة احتٌاجات الدٌوان العام 
30618

.9 
2500   33118.9 33040 99.8%   

احتٌاجات مدٌرٌة االسكان من االثاث 
 والكامٌرات

49     49 49 100% 
تم حصر االحتٌاجات وجارى اخذ اجراءات الشراء بمعرفة الشبون المالٌة 

تمت الموافقة على نقل المبلغ المخصص لكامٌرات المراقبة وشراء  )بالمحافظة 
 (بدل منه أالت تصوٌر وطابعات لٌزر 

 احتٌاجات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

 %109 1638.4 1930   430 1500 استكمال الشبكة المركزٌة للمحافظة

تم  )ـ تم اإلسناد إلى الهٌبة العربٌة للتصنٌع ـ  تم الإلنتهاء من شبكة معالومات 
الوحدات - المنتزة ثانى - العامرٌة أول - حى غرب  )اإلنتهاء من شبكات 

تم الموافقة على مد شبكة معلومات جهاز حماٌة أمالك  - (المحلٌة القروٌة 
كابل الربط بٌن مبنى دٌوان عام المحافظة والمبنى - البوابة اإللكترونٌة - الدولة 

 الملحق الجدٌد

 %100 103.6 104     104 تجهٌز مركز تنمٌة الموارد البشرٌة 
 ألف جـ وتخصٌص مبلغ 526.5تم التعاقد مع الهٌبة العربٌة للتصنٌع بمبلغ 

  ألف جـ لـ الشراء المركز لـ االثاث والتكٌٌفات 2437.5

تحدٌث اجهزة مركز المعلومات وانشاء 
 مراكز معلومات بالوحدات المحلٌة القروٌة

 تم إتخاذ إجراءات الشراء المركزى وجارى التورٌد  100% 12 12     12

  %109 1754 2046   430 1616 جملة مركز المعلومات

2019 / 2018 المالً للعام االستثمارٌةبٌان بإنجازات الخطة   التخطٌط والمتابعةإدارة  
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 اسم المشروع

 االعتماد
قٌمــــــــة 
 المنصرف
 

نسبة 
 التنفٌـــــذ
 

  
 االجراءات

  
 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

سدد جزء من مستحقات سنوات 
 سابقة

27053     27053 27052.9 100%  

عمرات جسٌمة لترمٌم جراج سانت 
عمرات جسٌمة لمبانى  )كاترٌن 

 (ومنشآت المواقف والمحافظة 
  14500   14500 12096.7 83%  

شراء سٌارة بٌك اب كابٌنة مزدوجة 
 الدارة المحاجر والمالحات

  500   500 500 100%  

  %128 80417.4 83956.9   20930 63026.9 جملة المشروعات المشتركة

  %119 109426 112968.9 0 20930 92038.9 جملة احتٌاجات الوحدات المحلٌة

  %148 868620.8 997900 20400 391500 586000 اجمالى الخطة االستثمارٌة 

 

 ملحوظة

 12/8/2018 بتارٌخ 146.5وردت اتاحة المرحلة االولى من بنك االستثمار القومى بمبلغ 

 20/12/2018 ملٌون جنٌه بتارٌخ 306.950 ملٌون جنٌه لٌصبح جملة المتاح 160.450وردت اتاحة المرحلة الثانٌة من بنك االستثمار القومى بمبلغ 

 6/2/2019  ملٌون جنٌه بتارٌخ 453.395  ملٌون جنٌه لٌصبح جملة المتاح  146.445وردت إتاحة المرحلة الثالثة من بنك اإلستثمار القومى بمبلغ     

28/5/2019 ملٌون جـنٌه بتارٌخ 586 ملٌون جنٌه لٌصبح المبلغ  132.605وردة إتاحة المرحلة الرابعة من بنك االستثمار القومى بمبلغ    

 2019 / 2018 المالً للعام االستثمارٌة التخطٌط والمتابعة بٌان بإنجازات الخطة إدارة

 1/7/2019: ادارة التخطٌط والمتابعة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 اسم المشروع

 االعتماد
قٌمــــــــة 
 المنصرف
 

نسبة 
 التنفٌـــــذ
 

 جملـــــة قروض ذاتى محلــى

% 100 30320.6 30321.3   30321.3 جملة الكهرباء باالحٌاء

 %100 74941.1 74957.6   74957.6 جملة مشروعات الرصف باالحٌاء 

 %100 2799.5 2799.6   2799.6 االحٌاءالكبارى جملة مشروعات 

 %100 833.77 834   834  أحٌاءجملة التشجٌر

  %29 8502.7 28904 20400 2105 6399 جملة مشروعات االمن واالطفاء 

 %98 34042.6 34765  23765 11000 جملة احتٌاجات المرور

 %100 2745.6 2745.7  0 2745.7 جملة إحتٌاجات شرطة المرافق

 % 99.8 1382.3 1385    0 1385 جملة بند اثاث وتجهٌزات لالحٌاء

جملة احتٌاجات الوحدات المحلٌة 
 باالحٌاء

27627 0   27627 27626.3 100% 

 % 99 116182.8 117080.8  67000 50080.8  كهرٌاءجملة المشتركة

 %92 77035 83205  75000 8205  رصفجملة المشتركة

 %79 21126.7 26871   8000 18871 جملة المشروعات المشتركة للكبارى

 تحسٌن البٌبة جملة المشروعات 
 المشتركة

37747.1 7200   44947.2 38664.09 86%  

جملة مشروعات  للتخطٌط 
 العمرانى

2620 0    2620 2620 100% 

 %81 3304.7 4070   3000 1070 جملة المشروعات والورش

 %99.8 33040 33118.9   2500 30618.9 جملة احتٌاجات الدٌوان العام 

احتٌاجات مدٌرٌة االسكان من االثاث 
 والكامٌرات

49  0   49 49 100% 

 %109 1754 2046   430 1616 جملة مركز المعلومات

سدد جزء من مستحقات سنوات 
 سابقة

27053  0   27053 27052.9 100% 

عمرات جسٌمة لترمٌم جراج سانت 
عمرات جسٌمة لمبانى  )كاترٌن 

 (ومنشآت المواقف والمحافظة 
0  14500   14500 12096.7 83% 

شراء سٌارة بٌك اب كابٌنة مزدوجة 
 الدارة المحاجر والمالحات

0  500   500 500 100% 

 %80 352000 437500   187500 250000 تطوٌر محور المحمودٌة

  868620.36 997900.1 20400 391500 586000 الجملة

 
 
 
 

 

 2019 / 2018 المالً للعام االستثمارٌةبٌان بإنجازات الخطة 

 1/7/2019: ادارة التخطٌط والمتابعة تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
 

 القٌمة بااللف جنٌه



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إنجازهماتم  النشاط
 باأللف االعتماد

 جـنٌه
المنصرف باأللف 

 جنٌه
نسبة اإلنجاز 

% 
 المعوقات

مد وتدعٌم شبكات 
الكهرباء ومعدات 

 اإلنارة

 اإلعمالتم تنفٌذ 
وجارى % 91بنسبة 

باقً تكملة نهو 
 لاإلعما

 التوجد 100 80400 80402

                                             نشاط الرصف
ضوابع - إحٌاءرصف 

- إحكامتنظٌم وفروق 
رفع - صٌانة الكورنٌش 
 كفاءة الطرق

 

 ال توجد 100 83163 83329.5 تم النهو

  واألنفاقالكباري
 اإلعمالتم تنفٌذ 

وجارى % 85بنسبة 
 لباقً اإلعمانهو 

 ال توجد 85 20351 24017.5

تحسٌن البٌبة 
تشجٌر ــ المجزر "  

 بالعامرٌة اآللً
 بابو قٌر اآللًوالمجزر 

" معدات نظافة - 
 خلٌة  للمخلفات إنشاء-

ـ تطوٌر محور 
 المحمودٌة

 ال ٌوجد 98 285346 292557 تم النهو

 األمن واإلطفاءــ 
والمرور وشرطة 

 المرافق
 ال ٌوجد 100 20246 20246 تم النهو

ــ احتٌاجات الوحدات 
تجهٌزات " المحلٌة 

مكتبٌة وسٌارات 
والرفع " ومعدات 

 المساحً
واحتٌاجات  الدٌوان 

واحتٌاجات المشروعات 
 والورش

 اإلعمالتم تنفٌذ 
وجارى % 71بنسبة 
 لباقً اإلعمانهو 

 الٌوجد 86 73895 85448

 الخطة إجمالً
 االستثمارٌة

 الٌوجد 97 563401 586000 

 إدارة التخطٌط والمتابعة

 2018بٌان بإنجازات الخطة االستثمارٌة للعام المالً 

- 2019  

 1/7/2019: ادارة التخطٌط والمتابعة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 الحً
اسم المنطقة 

 العشوابٌة
 اإلعمال المنفذة

االعتماد 
باإللف 
 جنٌه

المنصرف 
 باإللف جنٌه

 العجمً
طلمبات 
 المكس

 عمارات سكنٌة بمنطقة 9تم االنتهاء من تنفٌذ 
المكس لقاطنً ترعة الخندق وتم االنتهاء من تسكٌن 

الجانب الشرقً لترعة الخندق وسوف ٌتم عمل 
 3/8/2019القرعة للجانب الغربً فى 

30899 29767 

 غرب
بشابر الخٌر 

3 
 وحدة كمساكن بدٌلة لقاطنً 10624إنشاء عدد 

 المناطق العشوابٌة بحً غرب
302400 226912 

 256679 333299 اإلجمالً

 
 
 
 
 

 
 

 

 الموقع   تم تنفٌذهااإلعمال التً الحً
االعتماد 
باأللف 
 جنٌه

تكلفة التنفٌذ 
 باأللف جنٌه

 مالحظات تارٌخ النهو تارٌخ البدء

 العامرٌة

نظافة صاوالت ودالبل 
 محطات

مواقع 
 متفرقة

 جارى العمل 10/1/2020 11/1/2019 2945 2945

كوبرى  (2)انشاء عدد 
مشاه على ترعة بهٌج 

 15.5و ك 14.5ك 
على حساب محافظة 

 اإلسكندرٌة

ترعة 
 بهٌج

 جارى العمل 19/10/2019 20/5/2019 829 829

العامرٌة 
 برج –

 العرب

التطهٌرات السنوٌة 
بهندستى مرٌوط 

 والساحل

مواقع 
 متفرقة

 جارى العمل 14/1/2020 15/1/2019 4677 4677

اإلعمال الحدٌدٌة 
 الجدٌدة

مواقع 
 متفرقة

 جارى العمل 14/6/2019 15/6/2018 3005 3005

  11456 11456 اإلجمالً

 

 

 

 انجاز وحدة تطوٌر العشوابٌات

 30/6/2019 حتى 1/7/2018من 

  النوبارٌةلري العامة اإلدارةانجازات 
 30/6/2019 حتى 1/7/2018من 
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 ماتم انجازه الحً
االعتماد باإللف 

 جنٌه
المنصرف باإللف 

 جنٌه
نسبة االنجاز 

% 
 المعوقات

 محافظة اإلسكندرٌة

تدعٌم أقسام اإلدارات باآلالت 
 والمعدات

2750 2750 100  

عمرات جسٌمة للسٌارات 
 وماكٌنات اإلطفاء

750 750 100  

 سٌارات كابٌنة 4شراء عدد 
 مزدوجة

1800 1800 50 

تم تورٌد عدد 
 سٌارة 2

وجارى 
التورٌد لعدد 

  سٌارة2

شرا ء أثاث وتجهٌزات ومعدات 
 مكتبٌة

150 150 100  

إدارة الحماٌة 
 المدنٌة

تدعٌم شبكة الحرٌق بمدٌنة 
 اإلسكندرٌة

700 700 100  

  100 350 350 تدعٌم مبانً اإلدارة ونقاط اإلطفاء

   6500 6500 اإلجمالً

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انجازات إدارة الحماٌة المدنٌة

 30/6/2019 حتى 1/7/2018من 
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لمختلفة ا والفنٌة اإلدارٌةالتنسٌق والتعاون مع األجهزة اإلسكندرٌة ورفع كفاءة الحدابق علً مستوي محافظة تم 

 الحدابق باألحٌاء التسعة ومركز ومدٌنة برج العرب إدارات المركزٌة للنظافة وتجمٌل المدٌنة وأٌضا اإلدارةبالمحافظة و 

: من خالل

: أوال

والمنوط بها أعمال التقلٌم والتبلٌط للنخٌل بؤنواعه   العامة للحدابق المركزٌة لإلدارةفرقة النخالٌن بالٌومٌة التابعة

 :اإلسكندرٌةبنطاق محافظة  (باألحٌاء التسعة ومركز ومدٌنة برج العرب )

 اإلسكندرٌة بنطاق محافظة بؤنواعهتقرٌبا من النخٌل  (19300) والمستهدف هو تقلٌم وتبلٌط عدد 

 :ثانٌا

 واإلستراتٌجٌة فرقة األشجار والتً تقوم علً أعمال التقلٌم والتهذٌب والتشكٌل لألشجار المتنوعة بالمواقع الحٌوٌة 

وطبقا لتكلٌفات السلطة المختصة وطلبات تقلٌم األشجار الواردة من األحٌاء التسعة والتً ٌتعذر علٌهم القٌام بها وذلك 

 :اإلسكندرٌة بنطاق محافظة 

المنفذ من أعمال تقلٌم وتبلٌط النخٌل بؤنواعه وأٌضا تقلٌم وتشكٌل وتهذٌب األشجار بؤنواعها خالل الفترة من - 

:  بالجدول التال30/6/2019ً حتً 1/7/2018

األعداد المنفذة من الشهر الحً المنفذ فً نطاقه األعمال 
النخٌل بانواعه 

األعداد المنفذة 
من األشجار 
بؤنواعها 

 279 146 7/2018حً المنتزة أول – حً شرق 

 137 214 8/2018حً وسط – حً شرق 

 382 330 9/2018برج العرب – حً وسط – حً شرق 

برج – وسط – الجمرك – غرب – حً شرق 
العرب 

10/2018 292 269 

 129 323 11/2018حً الجمرك – حً وسط - حً شرق

 291 669 12/2018غرب - شرق – وسط – حً العجمً 

 227 475 1/2019المنتزه ثان –وسط – حً شرق 

 148 403 2/2019الجمرك – شرق – حً وسط 

 132 473 3/2019شرق - الجمرك– غرب – حً وسط 

 131 576 4/2019وسط – حً شرق 

 132 585 5/2019المنتزه ثان –غرب – وسط – حً شرق 

 132 558 6/2019حً وسط 

 2389 5044 إجمالً المنفذ تقرٌبا 

 

 

 :ثالثا

  :(الربٌسً والفرعً ) العامة للحدابق المركزٌة مشتل ٌاإلدارة

 أعباء بالجهود الذاتٌة وعدم تحمٌل المحافظة اى واألشجار النباتات أنتاج بالعمل على بمشتل ٌاإلدارةٌقوم العاملٌن - 

 فً الوقت المناسب عند طلبها واألشجار من تلك النباتات األحٌاء وذلك لتوفٌر احتٌاجات إلنتاجهامالٌة 

 30/6/2019 حتى 1/7/2018انجازات اإلدارة العامة للحدابق المركزٌة عن الفترة من 
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 وتربٌة نباتات الصوب والعشبٌات الحولٌة والمعمرة  إكثار- 

التجهٌز لمعارض الزهور بالربٌع والخرٌف السنوٌة بالجهود الذاتٌة - 

الكروتون والسرو الٌمون ونخٌل  البوتسو او والشفلٌر األكالٌفا): تم صرف  النباتات المنتجة بالجهود الذاتٌة مثال- 

  (الخ.......و اوأشجار الفٌكس الدفلة  سٌكاس وورد البلٌانط

ومركز ومدٌنة برج العرب والقطاعات التابعة   الحدابق باألحٌاء التسعة  إداراتإلً علً زراعة الكثٌر منها واإلشراف

 .األمنٌةوالجهات   الحكومٌة والمبانًللحدابق المركزٌة

:  للمواقع المختلفة كاآلتًاإلدارةوقد وصلت األعداد المنصرفة من مشتلً 

األعداد المنصرفة فً الشهر الشهر 

7/2018 409 

8/2018 1042 

9/2018 1069 

10/2018 1201 

11/2018 803 

12/2018 1024 

1/2019 1036 

2/2019 752 

3/2019 472 

4/2019 434 

5/2019 622 

6/2019 895 

 تقرٌبا 9759اجمالً المنصرف تقرٌبا 

 

 

: رابعا

 : اإلسكندرٌة الصحراوي والمٌادٌن العامة بنطاق محافظة اإلسكندرٌةخطة تطوٌر مدخل 

 إمام– ستارة الشرطة – صٌنٌة محرم بك ) الصحراوي المستمرة اإلسكندرٌةأعمال التطوٌر ورفع كفاءة مدخل - 

بجهد واهتمام المهندسٌن وجمٌع العاملٌن باإلدارة العامة  (ألف مترا مربعا66)بمساحة حوالً  (مستشفً الشرطة

 .اإلسكندرٌةودون أي تكالٌف علً موازنة محافظة  للحدابق المركزٌة بالجهود الذاتٌة

 . العامة للحدابق المركزٌةاإلدارة موحد لعمال قطاعات زىصرف - 

 علً أعمال تطوٌر مٌدان وحدٌقة زوٌل بنطاق حً وسط ودعمه بالزراعات وتقلٌم النخٌل بفرقة واإلشرافاالشتراك - 

 .النخٌل التابعة للحدابق المركزٌة 

 2019 علً تطوٌر مٌدان ساعة الزهور والتً افتتاحها السٌد الوزٌر المحافظ  فً عٌد الربٌع واإلشرافاالشتراك - 

  الرٌاضً وزراعة نباتات األكالٌفاإستاد اإلسكندرٌة أمام اإلسعاف علً تطوٌر مٌدان وحدٌقة واإلشرافاالشتراك - 

 إنتاجالخ فً الحدٌات حول مسطحات النجٌل الستكمال المظهر الجمالً للحدٌقة  من ....والهبسكس  والدورنتا والجازنٌا

 الربٌسً وبؤٌدي عمال المشتل وأٌضا زراعة النباتات الموردة من األحٌاء والتعاون معهم وكان ذلك اإلدارةمشتل 

 .بالجهود الذاتٌة ضمن استعدادات المحافظة الستقبال البطولة األفرٌقٌة

 الصحراوي بمنطقة الكمٌن بالجزٌرة الوسطً اإلسكندرٌة علً أعمال تطوٌر مدخل واإلشرافجاري حالٌا االشتراك - 

 .(شركة مجاهد ومإسسة األهرام)أمام كارفور والداون تاون باالستعانة بمإسسات المجتمع المدنً 

 1/7/2019: اإلدارة العامة للحدابق المركزٌة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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: خامسا

: االشتراك فً المبادرات واالحتفالٌات 

تم حٌث  بمحافظه اإلسكندرٌة (الخ- ......لٌمون – رمان – برتقال ) المثمرة األشجارمبادرة السٌد الربٌس بزراعه - 

 والموردة من جهات مختلفة وصرفها وأٌضا المشاركة فً اإلدارةتوفٌر الرعاٌة الالزمة لهذه األشجار داخل مشتل 

 . شجرة مثمرة8000زراعتها بالمدارس ومراكز الشباب والتً وصلت األعداد التً تم  زراعتها الً حوالً 

 المثمرة بٌن الطلبة والشباب وكٌفٌه االستفادة األشجاراإلسكندرٌة ونشر وعى زراعه ة وذلك ألضافه مظهر جمٌل لمحافظ

للنظافة   العامةاإلدارة العامة للحدابق المركزٌة ـ اإلدارة الحدابق باألحٌاء ـ إدارات ـ الزراعةمنها باشتراك كل من مدٌرٌه 

 .وتجمٌل المدٌنة  وقٌادات المحافظة والمدارس ـ مراكز الشباب ـ المستشفٌات

 علً أعمال رفع كفاءة الطرق المإدٌة لمشروع بشاٌر الخٌر بنطاق حً غرب ضمن مبادرة معالً واإلشرافاالشتراك - 

 العامة للحدابق المركزٌة بدفع عمال الحدابق من اإلدارةالسٌد ربٌس الجمهورٌة لتطوٌر العشوابٌات حٌث قامت 

القطاعات وفرقة األشجار التابعة لها  بالعمل علً تقلٌم وتهذٌب األشجار بالشوارع والحدابق وقص المسطحات الخضراء 

 . زراعة أشجار الفٌكس بالشوارعوأٌضا

 بالجهود الذاتٌة إنتاجهاتم  (2000حوالً ) بنباتات مزهرة ومزروعات 11/2018 معرض الخرٌف خالل شهر إقامة- 

 . الصحراوياإلسكندرٌةمدخل – بمنطقة صٌنٌة محرم بك  (1) الربٌسً وذلك بنافورة اإلدارةداخل مشتل 

 والهدف منها طلبه وطالبات 2/11/2018ٌوم الجمعة الموافق  (اإلسكندرٌةٌوم فً حب )مبادرة السٌد الوزٌر المحافظ - 

 العامة للحدابق المركزٌة اإلدارةقامت .الجامعات والمدارس لنشر وعى الحفاظ على مدٌنه اإلسكندرٌة ونظافتها وجمالها

بتوفٌر األشجار الالزمة لألحٌاء لهذه المبادرة وأٌضا قام عمال المشتل الربٌسً التابع لإلدارة العامة للحدابق المركزٌة  

 شجرة فٌكس أمام مدرسة عبد السالم عبد الغفار  والجزٌرة الوسطً بالشارع أمام مساكن الحرامٌن 30بزراعة حوالً 

 .بحً المنتزة ثان

 وكان الهدف مشاركة طلبه وطالبات الجامعات 7/12/2018ٌوم الجمعة  (1بؤٌدٌنا)مبادرة السٌد الوزٌر المحافظ - 

باإلسكندرٌة واشتركت فرقة األشجار التابعة  والمدارس لنشر وعى النظافة والحفاظ على منطقة الشالالت البحرٌة

 العامة للنظافة وتجمٌل المدٌنة  وقٌادات واإلدارةللحدابق المركزٌة بؤعمال التهذٌب والتشكٌل لألشجار والشجٌرات 

 .المحافظة المختلفة

 والهدف منها تطوٌر منطقة نجع العرب 21/12/2018ٌوم الجمعة الموافق  (2بؤٌدٌنا)مبادرة السٌد الوزٌر المحافظ - 

 المنطقة وقد أهالًوالنهوض بمستوى المنطقة ونظافتها لخدمه   المخلفات وتجمٌل المنطقة وتشجٌرهاوإزالةالعشوابٌة 

 العامة للنظافة اإلدارة العامة للحدابق المركزٌة بزراعة أشجار الفٌكس من المشتل الربٌسً ومشاركة اإلدارةشاركت 

 .وتجمٌل المدٌنة  وقٌادات المحافظة ووزارة الصحة وهٌبات من المجتمع المدنً 

 الحدابق باألحٌاء وإداراتبمشاركة المجتمع المدنً 4/2019 واالشتراك فً احتفالٌة عٌد الربٌع فً شهر اإلعداد- 

 المركزٌة لتجمٌل المدٌنة بالزهور والنباتات المزهرة اإلدارةوالهٌبات وذلك بتزٌٌن سٌارتٌن تم االستعانة بها من 

 ضمن موكب السٌد الوزٌر المحافظ وسٌارات اإلسكندرٌة مكتبة المنتزه أول حتىوالمرور بها علً الكورنٌش من حً 

 .األحٌاء المزٌنة بالورود وشركة المٌاه والجهات المختلفة لبث روح البهجة والسعادة لدي المواطن السكندري
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 العابد وصف المشروع الموقع اسم المشروع
االعتماد  

 باأللف جنٌه 

استبدال األسوار المعدنٌة بؤسوار خرسانٌة بكوبرى 
 م ط من الجهتٌن وكوبرى 1200العواٌد بطول 

  م ط من الجهتٌن900الناموس بطول 

كوبرى العواٌد وكوبرى 
 الناموس

استبدال األسوار المعدنٌة بؤسوار 
خرسانٌة بكوبرى العواٌد بطول 

 م ط من الجهتٌن وكوبرى 1200
 م ط من 900الناموس بطول 

 الجهتٌن

استبدال األسوار المعدنٌة بؤسوار خرسانٌة بكوبرى 
العواٌد والناموس لصٌانة وتجدٌد االسوار نظرا 

 لسوء حالتها وخطورتها
2315 

استبدال فواصل كوبرى أبٌس لالتجاه القادم من 
 م ط800السٌوف بطول 

   كوبرى ابٌس
استبدال فواصل الكوبرى التالفة 

  م ط 800بؤخرى جدٌدة بطول 
لصٌانة وتجدٌد الكوبرى نظرا لسوء حالة الكوبرى 

 وخطورته
1514 

استبدال الفواصل التالفة بكوبرى العواٌد بطول حوالى 
  م ط480

 كوبرى العواٌد
استبدال فواصل الكوبرى التالفة 

 م ط 480بؤخرى جدٌدة بطول 
لصٌانة وتجدٌد الكوبرى نظرا لسوء حالة الكوبرى 

 وخطورته
0 

 3 ماٌو عدد 14استبدال الفواصل التالفة بكوبرى 
م ط  30م ط للفاصل بإجمالى 10فواصل بطول 

 7والفواصل التالفة بكوبرى صٌنٌة محرم بك عدد 
 . م ط لكل فاصل7.5فواصل بطول 

 ماٌو 14كوبإرى 
 كوبرى صٌنٌة محرم بك

ماٌو 14استبدال فواصل كوبرى 
التالفة بؤخرى جدٌدة بطول اجمالى  

م ط وكذا استبدال فواصل كوبرى 30
صٌنٌة محرم بك التالفة بؤخرى جدٌدة 

 م ط  52.5بطول اجمالى 

لصٌانة وتجدٌد الكبارى نظرا لسوء حالتها  
 وخطورتها

378 

 المحددات الخرسانٌة بطرٌق الحرٌة
بطرٌق الحرٌة من منطقة 

 رشدى حتى منطقة لوران

 (فصل المنتصف)محددات خرسانٌة 

بطرٌق الحرٌة من منطقة رشدى 

 حتى منطقة لوران

ـ سٌولة الحركة المرورٌة 

 ـ تقلٌل الحوادث
677 

 ماٌو 14صٌانة وتؤهٌل كوبرى 

 (سموحة)

  ماٌو14كوبرى 

 (سموحة)

 

  ماٌو14صٌانة وتؤهٌل كوبرى 

 

لصٌانة وتجدٌد الكوبرى نظرا لسوء حالة الكوبرى 

 وخطورته

تم تدبٌر اعتماد مالى بقٌمة 

 ألف جنٌة وجارى 8067

 دصدور امر االسنا

 12951 اإلجمالً   

 
 1/7/2019: جهاز تعمٌر الساحل الشمالً تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 

 جهاز تعمٌر الساحل الشمالً
  (خاصة صنادٌق تموٌل)2018/2019لخطةاالستثمارٌةا تموٌل خارج بالمحافظة المتاحة االستثمارٌة المشروعات
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 اٌّششٚع اعُ اٌّششٚع اٌمطبع

االػزّبد 

 ثب١ٌٍّْٛ ج١ٕٗ

 

 اٌزىٍفخ اٌفؼ١ٍخ

 

ٔغجخ اٌزٕف١ز 

% 

 اٌصحخ

ِغزشفٝ اٌؼجّٟ اٌّشوضٞ 

100 G 

٘ذَ ٚثٕبء 

ِغزشفٝ 

اٌؼجّٟ 

 اٌّشوضٞ

 %100 ثّؼشفخ اٌٛصاسح 352,279

 ِغزشفٝ سأط اٌز١ٓ اٌؼبَ

 

رط٠ٛش ٚ 

 رش١ُِ

 

21 

 

 ثّؼشفخ اٌٛصاسح

 

----- 

ِغزشفٝ إٌٙضخ 

 ثبٌؼبِش٠خ
 ----- ثّؼشفخ اٌٛصاسح 4 إٔشبء جذ٠ذ

ثجشج 19ٚحذح لش٠خ 

 اٌؼشة

 

 رط٠ٛش

 

1,6 
 ثّؼشفخ اٌٛصاسح

 

100% 

 %59 ثّؼشفخ اٌٛصاسح 2,66 رط٠ٛش ٚحذح اٌؼال ثجشج اٌؼشة

 %100 ثّؼشفخ اٌٛصاسح 2,647 رط٠ٛش ٚحذح اٌز١ّٕخ ثجشج اٌؼشة

ٚحذح و١ٕج ِش٠ٛط 

 ثبٌؼبِش٠خ

رط٠ٛش ٚ 

 رش١ُِ
 ------ ثّؼشفخ اٌٛصاسح ثّؼشفخ اٌٛصاسح

 ----- ----- 384,186 اإلجّبٌٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجازات مدٌرٌة الشبون الصحٌة 

  30/6/2019 حتى 1/7/2018فى مجال تطوٌر المستشفٌات و الوحدات الصحٌة من 

 1/7/2019: مدٌرٌة الشبون الصحٌة   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 إجمالً مراكز خاصة مستشفٌات عسكرٌة تؤمٌن صحً  مستشفٌات جامعٌة  مستشفٌات حكومٌة الشهر

 6722535.49 306682.6 114300  3343631.89 2957921 2018ٌولٌه 

 6947148.8 1437648 111350  3032054.51 2366096.29 2018أغسطس 

 10466349.26 2298837.2 203340  3766941 4197231.06 2018سبتمبر 

 9777709.36 2359793.64 189850  3380190.62 3847875.1 2018أكتوبر 

 9501910.87 2110551.44 285778.84  4381918.72 2723661.87 2018نوفمبر

 12798271.97 2834188.34 169000  3623368.18 6171715.45 2018دٌسمبر 

 10548084.86 2423998.5 165650 3525.57 2752495.25 5202415.54 2019ٌناٌر 

 13140768.92 3277778 280914.84  4560542.77 5021533.31 2019فبراٌر 

 12541266.81 2957156.85 292625  4459458.02 4832026.94 2019مارس

 12660426.86 2641175 184090.2  3213172.25 662198.41 2019أبرٌل 

 10378204.16 2726824.91 122810.92  4734333.31 2794235.02 2019ماٌو

 11865763.64 2623023.28 208948.04  4079616.81 4954175.51 2019ٌونٌه

 127348441 27997657.76 2328657.84  45327723.33 51690876.5 اإلجمالً

 

 إنجازات مدٌرٌة الشبون الصحٌة فً مجال العالج علً نفقه الدولة

  30/6/2019 حتى 1/7/2018من 

 1/7/2019: مدٌرٌة الشبون الصحٌة   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 %نسبة التنفٌذ  تارٌخ النهو تارٌخ البدء التكلفة باأللف جنٌة االعتماد باأللف جنٌة الموقع اسم المشروع القطاع

 االجتماعًالتضامن 

 

 57 60 كرموز تنمٌة المرأة الرٌفٌة

خطة 

2018/2019 

نهاٌة السنة 

 المالٌة

99% 

 %99 754 760 السٌوف المهنً مراكز التؤهٌل استكمال

 %99 1420 1445 المدٌرٌة+ برج العرب  االجتماعٌة الخدمات استكمال مبانً

    2231 2265 اإلجمالً

 30/6/2019 حتى 1/7/2018انجازات مدٌرٌة التضامن  فى الفترة من 

 1/7/2019: مدٌرٌة التضامن االجتماعً  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 باأللفاالعتماد  الحً اسم المشروع
 جنٌة

التكالٌف 
  جنٌة باأللف

تارٌخ 
 البدء

نسبة التنفٌذ  تارٌخ النهو
% 

 مركز خدمات المواطنٌن أبو قٌر

المنتزة 

 ثان

موازنة وزارة التموٌن و التجارة 

 الداخلٌة

 

مدة التنفٌذ لكل 

مركز شهرٌن 

 تقرٌبا

100%  

 مركز خدمات المواطنٌن بطوسون

 شرق مركز خدمات المواطنٌن بالسٌوف

  جابرسٌديمركز خدمات المواطنٌن 

 وسط مركز خدمات المواطنٌن محرم بك

 غرب مركز خدمات المواطنٌن غرب

 العجمً العجمًمركز خدمات المواطنٌن 

 30/6/2019 حتى 1/7/2018خالل الفترة من  انجازات مدٌرٌة التموٌن

 1/7/2019: مدٌرٌة التموٌن     تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 الحى

 عدد المعٌنٌن

 االجمالى قطاع خاص قطاع عام حكومًقطاع 

 174 163 11 - المنتزة

 86 83 3-  غرب

 160 148 12 - شرق

 65 61 4 - الجمرك

 134 131 3 - العامرٌة

 154 152 2 - وسط

 6 6 - - برج العرب

 779 744 35 - االجمالى

 30/6/2019 حتى 1/7/2018انجازات مدٌرٌة القوى العاملة نشاط مكتب تشغٌل المعاقٌن من 

 
 

 1/7/2019: مدٌرٌة القوى العاملة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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الحى 

 عدد المعٌنٌن

 االجمالى قطاع خاص قطاع عام حكومًقطاع 

 12825 12771 52 2 المنتزة

 11751 11685 64 2 شرق

 7308 7210 96 2 وسط

 5508 5274 157 77 غرب

 2274 2199 74 1 الجمرك

 5787 5774 13 0 العجمى

 3910 3903 7 0 العامرٌة

 2589 2589 0 0 البرج

 51952 51405 463 84 االجمالى

 إنجازات مدٌرٌة القوى العاملة 

 30/6/2019 حتى 1/7/2018فً مجال عدد المعٌنٌن فً الفترة من 

 1/7/2019: مدٌرٌة القوى العاملة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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إعتمادات باب رابع إعتمادات باب أول أسم الفرع 

 29900 14700اإلدارة العامة للرٌاضة 

 11355 3400فرع شباب ورٌاضة المنتزة 

 11750 3800فرع شباب ورٌاضة شرق 

 11645 3600فرع شباب ورٌاضة وسط 

 9500 3200فرع شباب ورٌاضة الجمرك 

 9600 3200فرع شباب ورٌاضة غرب 

 6075 2650فرع شباب ورٌاضة العجمً 

 5900 2850فرع شباب ورٌاضة العامرٌة 

 8900 3300فرع شباب ورٌاضة برج العرب 

 104625 40700اإلجمــــالً 

 9000 5400دوري األحٌـــــاء 

 1100---- دعم مشروعات الفروع 

 
        مشروعات مركزٌة 
 وأنشطة مشتركة ونشاط 

تجرٌبً 

4700 26000 

 140725 50800اإلجمالً 

 

 

 

 

 

 

إنجاز مدٌرٌة الشباب والرٌاضة فً مجال 

لمشروعات والبرامج الرٌاضٌة ا

 30/6/2019 حتى 1/7/2018من 

 

 1/7/2019: مدٌرٌة الشباب والرٌاضة      تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

:- المشروعات المركزٌة واألنشطة المشتركة 

  االحتفاالت لم ترد بالخطة وكذا المشاركة فً التًهً المشروعات واألنشطة 

 ترد من وزارة الشباب والرٌاضة ومحافظة اإلسكندرٌة ومشروعات التًوالمهرجانات 

 الرٌاضًرٌاضٌه مستحدثه والطب 
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 اإلدارة

نسبة المساحة  مالم ٌتم تنفٌذه إزالتهماتم  التعديحاالت 

المنفذة 

 لإلجمالً

% 

 عدد

 المساحة

 عدد

 المساحة

 عدد

 المساحة

 ف ط س ف ط س ف ط س

 45.24 19 23 6 377  16 13 8 272 36 12 14 649 المعمورة

 - - - - 315 67 18 18 434 41 19 15 749 خورشٌد

 - - - - 273 74 13 23 139 15 4 1 412 العامرٌة

 - - - - - 6 9 16 126 1 16 10 57 برج العرب

اإلصالح 

 الزراعً
293 -- 21 5 556 - 10 35 - - - - - 

 - - - - 965 200 17 17 1527 101 1 16 2160 اإلجمالً

 

 

 نسبة االنجاز المنصرف باأللف جنٌه االعتماد باأللف جنٌه المشروع الحى

 منتزه ثان
إحالل وتجدٌد عنابر مجزر أبو قٌر  

 (المرحلة األولى  )
410 410 100% 

 %100 291 291 ترمٌم وحدة المنشٌة البحرٌة البٌطرٌة منتزه ثان

 %40 479 1200  أبٌس البٌطرٌةامتدادإنشاء وحدة   وسطحً

 منتزه ثان
 إحالل وتجدٌد عنابر مجزر أبو قٌر استكمال

 (المرحلة الثانٌة)
2352 417 18% 

 عامرٌة أول
إحالل وتجدٌد خط الذبٌح بعنبر الشمبرى 

 بالمجزر اآللى 
28225 1218 5% 

 %2 122 2354 إحالل وتجدٌد مبان المجزر اآللى عامرٌة أول

  2937 34832 اإلجمالً

 

 انجازات مدٌرٌة الزراعة
 30/6/2019 حتى 1/7/2018فً مجال إزالة التعدٌات على األراضً الزراعٌة من 

 

 1/7/2019: مدٌرٌة الزراعة   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 30/6/2019 حتى 1/7/2018انجازات مدٌرٌة الطب البٌطري من 
 

 

 1/7/2019: مدٌرٌة الطب البٌطرى   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 



37 
 

 

 الحً
 الطرق التً تم إجمالً أطوال

 (م)رصفها 
 جنٌه باأللفالمنصرف   جنٌهباأللفاالعتمادات 

 نسبة التنفٌذ بعد مد حجم التعاقد

 2656 أولالمنتزه 
5317439 

5330709.12 100% 

 %244 12822935.50 5265540 4868 المنتزه ثان 

 %133 15615909.54 11755152 8730 شرق 

 %100 6972194.30 6975190 7081 وسط

 %207 10333965.52 4997400 2931 الجمرك

 %100 4180312.50 4194750 1461.7 غرب

 %100 7689460 7689460 3183.5 العجمً 

 %100 4419097.00 4427742 2530 أولالعامرٌة 

 %179 12693610.00 7076400 3520 ثان العامرٌة

 %200 15369802.66 7697200 7595.7 برج العرب

 65396273  44556.9  اإلجمالً
 95427996.14 

  

 30/6/2019 وحتى 1/7/2018انجازات مدٌرٌة الطرق من 

 1/7/2019: مدٌرٌة الطرق      تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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العرض الطول اسم الشارع الحً 

المنتزه اول 

 13 276ش محسن 

 7 382 66ش 

 6 298عبد السالم - القدي

 8 534الجراج 

 8 1166 30ش

  2656 االجمالى

المنتزه ثان 

 18 467 20ش

 7 612ش التحرٌر 

 10 398مصطفً كامل والدولً 

 15.5 270المعهد الدٌنً 

 4 122ش فرن محروس 

 5 119خمٌس فودة 

 4.7 115ش ورشة البالط 

 7 65عبد الحلٌم محمود 

 4 400ش االمناء 

 5 165كرنفال 

 11 780جمال عبد الناصر 

 11 532 30ش

 11 240قطاع قسم منتزه ثالث 

 7.7 83قطاع الدولً 

 8.7 500دار السالم 

  4868 االجمالى

شرق 

 18 700 20ش 

 12 120 المحكمة  أمام

 8.5 700شعراوي 

 6 120محمد عثمان  

 5 80االدهم  

 5.5 1200مربع سوتش 

 8 50مبنً المحافظة  

 18 380احمد ابو سلٌمان 

 6.5 220مصطفً فهمً 

 14 800مصطفً كامل 

 7 1500قطاعات ابو قٌر  

 11.5 200 اإلقبال

 6 110ش اسحق 

 6.5 600مربع سلٌم اسكندر 

 7.5 1500مربع حمزاوي 

 7 450فلمنج 

  8730 االجمالى

 2018/2019أسماء الشوارع المنفذة بال خطة االستثمارٌة للعام المالً
2018/2019 

 1/7/2019: مدٌرٌة الطرق   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 2018/2019تابع أسماء الشوارع المنفذة بالخطة االستثمارٌة للعام المالً 

العرض الطول اسم الشارع الحً 

وسط 

 10 500 اإلقبالمجمع مدارس 

 8 1190مربع الجمهورٌة 

 12 654انوبٌس 

 9 135المكتبة - الذركشً 

 7 182مستشفً جمال عبد الناصر 

 19 58ش محمود عزمً من صالح سالم 

 8 182ش اٌزٌس 

 8 670قطاعات ش ابوقٌر 

 8 80ش فإاد والكورنٌش 

  3430 تطوٌر 

  7081 االجمالى

الجمرك 

 6 1650طرٌق الكورنٌش 

 7 520ش الحجاري 

 4.5 50ش متفرع من الحجاري 

 3.5 20ش متفرع من الحجاري 

 4 90ش الوردانً 

 3.5 70حارة خان العبدانً 

 3.5 40ش متفرع من الحجاري 

 5 130ش التوسٌلً 

 4.5 30محمد صالح الصواف 

 9.5 32امام فتح هللا 

 9 20امام صفر باشا 

 12 105ش قصر راس التٌن 

 8 31امام مدرسة المنٌر 

 5 42امام كنٌسة االرمن 

 6 66امام مدرسة ابو الدرداء 

 5 35جامعة سنجور 

  2931 االجمالى

غرب 

 4.40 70ش خلف قسم مٌنا البصل 

 9.15 68.70ش حافظ بك 

 8.25 271ش ابن طولون 

 4.85 180ش كرموز من الخدٌوي 

 11.50 217ش القفال من ام السلطان حتً رشٌد رضا 

 7.5 360ش االمان من ابن عدي حتً ابن مرداس 

 11 295الملك شاه من البٌهقً حتً االمٌر لإلإ 

  1461.7 اإلجمالً

 

 

 

 

 

 

 

 1/7/2019: مدٌرٌة الطرق   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 2018/2019تابع أسماء الشوارع المنفذة بالخطة االستثمارٌة للعام المالً 

العرض الطول اسم الشارع الحً 

عجمً ال

 15 381ش البٌطاش 

 14 1973ش الهانوفٌل 

 5 289.5عبد الحمٌد عبد العزٌز الطلخاوي 

 6 150 منصور أوالد

 7 390مسجد عالم 

  3183.5 االجمالى

العامرٌة اول 

 8 410البوسطة 

 8 70مخازن الزٌت 

 6 1050مزلقان عبد القادر 

 6 1000الجٌش 

  2530 االجمالى

العامرٌة ثان 

 8 1000ش البحوث 

 18 200الكابالت 

 9 1150طرٌق الناصرٌة القدٌمة 

 7 300طرٌق الكنج السكة الحدٌد 

 6 600عزبة ابراهٌم صالح 

 6 1000الهوارٌة 

 9 270طرٌق الحنفٌة كوبري العامرٌة 

  4520 االجمالى

برج العرب 

 6.1 1461مدرسة الزراعة 

 5.6 186.1أل حكٌم 

 6.7 772بهٌج سكة حدٌد 

 6.10 109الغربانٌات 

 5.80 1358المشٌر 

 5.49 224.6نجع هوارة 

 5 728.7المركز 

 6.35 133.5تعمٌر الصحاري 

 5.59 500الصناقرة 

 6.72 72.8الصناقرة الجانبً 

 6 750نجع ابوعبد 

 9 1300بهٌج الربٌسً 

  7595.7 االجمالى

  45556.9 اجمالى المحافظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/7/2019: مدٌرٌة الطرق  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 ماتم انجازه الموقع اسم المشروع القطاع
االعتماد  

 بااللف
 جنبة

المنصرف  
 بااللف
 جنبة

عدد 
 الفصول

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء

المنتزة 
 اول

الراس السوداء من 
 حضانة للثانوي

السٌوف 
 1- قبلً 

 08/07/2018 16/07/2017 42 17986 18740 انشاء جدٌد

ارض عزبة 
 المهاجرٌن ابتدابً

عزبة 
 المهاجرٌن

 24/12/2018 25/03/2018 8 2855.5 2760 توسع

 50 20841.5 21500   اولاجمالى حى المنتزة
  

المنتزة 
 ثانى

 الحرمٌن االبتدابٌة

شارع 
- الحرمٌن 
قسم 

 العمراوي

 05/07/2018 15/08/2017 25 6686 7425 توسع

المعمورة االبتدابٌة 
 المشتركة

ش  
- البوسته  
 المعمورة

 30/04/2019 01/08/2018 8 2677 3356 توسع

الزعٌم السادات 
 اإلعدادٌة

مساكن 
طوسن 
 - الصناعٌة
 المعمورة

 05/02/2019 13/05/2018 28 3795 4910 إحالل جزبً

 61 13158 15691   المنتزة ثاناجمالى حى المنتزة
  

 شرق

فاطمة الزهراء 
 اإلعدادٌة

دنا - الرمل 
 الجدٌدة

 12/07/2018 15/08/2017 16 6573 7583 توسع

الظاهرٌة تعلٌم 
 أساسً

-السوق 
 باكوس

 26/12/2018 15/08/2017 16 5196 6488 توسع

أبٌس الثانٌة  تعلٌم 
 أساسً

 2ابٌس  
بجوار منزل 

 نبٌل
 17/02/2019 09/04/2017 49 6885 7126 توسع

 الصالحٌة االبتدابٌة
الصالحٌة 
بكوبرى 
 الناموس

 06/03/2019 05/06/2016 16 2724 3443.5 توسع

ارض العواٌد 
 أساسً

كوبري 
 العواٌد

 26/03/2019 02/08/2015 33 6148 8866.5 إنشاء جدٌد

 130 27526 33507  اجمالى حى شرق
  

 وسط

 أبو العز  الحرٌري

تقاطع ش 
جرٌن مع 
ش محرم 

 بك

 21/10/2018 10/12/2017 9 4711 4837 توسع

امبروزو الثانوٌة 
 الصناعٌة بنات

امبروز 
 ومحرم بك

 23/10/2018 25/12/2017 16 4574 5009 توسع

 25 9285 9846  اجمالى حى وسط
  

 

 
 انجازات الهٌبة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 30/6/2019  حتى  1/7/2018من  

 1/7/2019: الهٌبة العامة لالبنٌة التعلٌمٌة    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 الموقع  اسم المشروع  القطاع 
ماتم 
 انجازه

االعتماد  
بااللف 
 جنبة

المنصرف  
بااللف 
 جنبة

عدد 
 الفصول

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء

           ال ٌوجد ال ٌوجد  جمرك ال

 غرب

الثروة السمكٌة 
 للتعلٌم األساسً

  نجع العرب من 
 9:  1ش 

 06/01/2019 09/09/2018 13 1832 2339 تعلٌة

النور التجرٌبٌة 
 للتعلٌم األساسً

-  ش المكس 
 المتراس

 06/01/2019 01/10/2015 11 1532 2526 توسع

   24 3364 4865  اجمالى حى غرب

 عجمًال

فتٌات الغد أساسً 
 مشترك

  شارع 
مستشفى 
 العجمً

 15/07/2018 17/10/2017 23 4432 5005 توسع

حفصة بنت عمر 
 االبتدابٌة

-  الهانوفٌل 
 17,5الكٌلو 

 07/08/2018 01/10/2017 10 3202 3596 توسع

العجمً الثانوٌة 
 بنات

-  ش  مكه 
 البٌطاش 

 30/10/2018 21/01/2018 10 2932 3736 توسع

خدٌجة بنت خوٌلد 
من الحضانة 

 للثانوي

-  المكس 
 الدخٌلة

 09/12/2018 25/03/2018 30 5974 5302 توسع

   73 16540 17639   العجمىاجمالى حى

 عامرٌةال
 اول

فردوس المسٌري 
 االبتدابٌة

قرٌة -  العامرٌة 
 المسٌرى

 04/10/2018 01/04/2018 9 3103 3769 توسع

 الفنار االبتدابٌة
- النهضة 

 العامرٌة 
 10/10/2018 01/04/2018 10 2236 2700 توسع

الخالدٌن من 
 الحضانة للثانوي

- بجوار الهوٌس 
 طرٌق النهضة 

 02/05/2019 01/08/2018 18 2864 6741 توسع

 طٌبة بالنهضة
- النهضة 

 العامرٌة 
إنشاء 
 جدٌد

6520 5430 9 24/06/2018 23/05/2019 

   46 13633 19730  اجمالى حى العامرٌة اول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تابع انجازات الهٌبة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 30/6/2019  حتً  1/7/2018من  

 1/7/2019: الهٌبة العامة لالبنٌة التعلٌمٌة    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 



44 
 

 

 القطاع
اسم 

 المشروع
 الموقع

ماتم 
 انجازه

االعتماد  
 باإللف جنبه

المنصرف  
باإللف 
 جنبه

عدد 
 الفصول

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء

مركز 
ومدٌنة 
برج 
 العرب

المجاورة 
األولى 
الحً 
 السكنً

 26/08/2018 15/01/2018 13 3110 3804 توسع 800 ـال  مسجدأمام

حسن 
عباس 
 حلمً

 16/05/2019 18/03/2018 17 3517 5101 توسع مدٌنة برج العرب الجدٌدة

غرب 
الطرٌق 
للتعلٌم 
 األساسً

 صحراوي- 45ك 
إحالل 
 جزبً

4500 2986 9 18/03/2018 03/12/2018 

الفرسان 
من 

الحضانة 
 للثانوي

طرٌق 54قرٌةابومسعودالكٌلو
  إسكندرٌةمصر

إحالل 
 جزبً

10746.5 5155 34 15/08/2018 05/05/2019 

نجع 
 كاتب

 مرٌوط- قرٌة نجع كاتب 
إنشاء 
 جدٌد

7584 4378.5 11 08/08/2018 05/05/2019 

 7مرٌوط قرٌة بنجر  7بنجر 
إنشاء 
 جدٌد

9991 8720 28 24/06/2018 06/05/2019 

   112 27866.5 41726.5  اجمالى برج العرب

   521 132214 164504.5  اإلجمالً

 
 
 

 
 
 
 

 العامرٌة عجمً غرب جمرك وسط شرق المنتزة البٌان
برج 
 العرب

 اإلجمالً

مدارس تم 
 التسلٌم

5 5 2 0 2 4 4 6 28 

الفصول 
 المضافة

111 130 25 0 24 73 46 112 521 

 30/6/2019  حتً  1/7/2018تابع انجازات الهٌبة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة من  

 إجمالً انجازات الهٌبة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة
 30/6/2019  حتى  1/7/2018من  

 1/7/2019: الهٌبة العامة لالبنٌة التعلٌمٌة    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 1/7/2019: الهٌبة العامة لالبنٌة التعلٌمٌة    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 الجهات

ف
هد

ست
م

 

دم
تق

م
 

ضر
حا

 

ح
ج
نا

 

 %
ح

ج
نا

 

ضر
حا

 /
د 

قٌ
م

%
 

كر
ذ

 

ى
نث
أ

 

ً
ال
جم

إ
 

كر
ذ

 

ى
نث
أ

 

ً
ال
جم

إ
 

كر
ذ

 

ى
نث
أ

 

ً
ال
جم

إ
 

كر
ذ

 

ى
نث
أ

 

ً
ال
جم

إ
 

ف
هد

ست
لم

ا
 

ٌد
مق

لل
 

ضر
حا

لل
 

 79 48 38 5 526 0 526 1096 0 1096 1382 0 1382 10278 0 10278 قوات مسلحة

 44 44 19 1 45 34 11 102 71 31 233 165 68 6260 3278 2982 المصرٌون ٌتعلمون

 50 39 19 0 24 2 22 62 5 57 124 7 117 6340 3321 3019 األوقاف

 للجامعات األعلىالمجلس 

 اإلسكندرٌةجامعة 
4299 4730 9029 80 69 149 44 41 85 32 25 57 1 38 67 57 

 49 59 29 3 46 43 3 78 69 9 159 135 24 1680 879 801 وزارة الزراعة

 52 69 36 129 541 169 372 789 214 575 1511 377 1134 420 221 199 المعٌنٌن الجدد

 400 208 192 األزهرمشٌخة 
 

0 0 
 

0 0 
  

0 
    

 64 70 45 2 78 19 59 112 28 84 175 52 123 4000 2102 1898 الجمعٌات األهلٌة

 800 421 379 االجتماعًالتضامن 
 

0 0 
 

0 0 
  

0 
    

 47 44 21 0 4 4 0 9 6 3 19 10 9 1200 631 569 التنمٌة المحلٌة

 400 210 190 الصحة والسكان
 

0 0 
 

0 0 
  

0 
    

 48 60 29 5 180 63 117 301 97 204 627 203 424 3600 1892 1707 التربٌة والتعلٌم

 800 421 379 روتارى
 

0 0 
 

0 0 
  

0 
    

 240 126 114 بالن
 

0 0 
 

0 0 
  

0 
    

 93 100 93 2 13 12 1 13 12 1 14 12 2 800 420 380 الكنابس

 100 54 46 مجالس قومٌة متخصصة
 

0 0 
 

0 0 
  

0 
    

 679 2000 0 2000 شرطة
 

679 454 
 

454 229 
 

229 11 34 50 67 

 59 46 27 12 227 213 14 489 447 42 835 749 86 1843 960 884 أعمالرجال 

 165 87 78 أحزاب
 

0 0 
 

0 0 
  

0 
    

 60 30 30 األزهرجامعة 
 

0 0 
 

0 0 
  

0 
    

 38 61 23 7 99 25 74 161 53 108 426 165 261 1342 710 632 فصول نظامٌة

 47 63 29 10 1258 831 427 2003 1275 728 4276 2534 1742 12000 6301 5699 تعاقد حر

 94 82 76 8 1626 329 1244 1989 380 1609 2127 451 1676 19832 10359 9473 الفوري

 61 63 38 6 4900 1769 3131 7743 2698 5045 12736 4929 7807 83589 37361 46228 ياإلجمال

 30/6/2019  حتى  1/7/2018انجازات الهٌبة العامة لتعلٌم الكبار من  

 1/7/2019: الهٌبة العامة لتعلٌم الكبار    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 نسبه االنجاز التكلفة باأللف جنٌه المشروع الحً

 حً العامرٌة
سٌدي / الكافوري )تطوٌر طرٌق 

 .(كرٌر
 

407000 
تم نهو اإلعمال و تم تشكٌل لجنة 

 االستالم

مركز ومدٌنة 
 برج العرب

 171000 (المطار/ سٌدي كرٌر )تطوٌر طرٌق 
تم نهو اإلعمال و تم تشكٌل لجنة 

 االستالم

صٌنٌة )مشروع رفع كفاءة طرٌق من 
 .(الهوارٌة إلً صٌنٌة بهٌج

142000 
تم نهو اإلعمال و تم تشكٌل لجنة 

 االستالم

 430000 كوبري محور التعمٌر
تم نهو اإلعمال و تم تشكٌل لجنة 

 االستالم

  1150000 اإلجمالً

 عدد ماتم محو امٌتة عدد المتقدمٌن عدد الفصول    األحٌاء    

 682 1067 81 أولالمنتزة 

 246 355 57 ثانًالمنتزة  

 550 840 49 شرق

 396 529 29 وسط

 235 309 8 الجمرك

 471 686 28 غرب

 329 486 48 العجمً

 470 693 78 أولالعامرٌة 

 270 441 20 ثانًالعامرٌة 

 496 793 61 برج العرب

 526 1096 75 وزارة الدفاع رباسة الفرع

 229 454 30  الفرعرباسةوزارة الداخلٌة 

 4900 7749 564 اإلجمالى

   أمٌتهممحو ماتم30/6/2019  حتى  1/7/2018تابع انجازات الهٌبة العامة لتعلٌم الكبار من  

 30/6/2019 حتى 1/7/2018انجازات الهٌبة العامة للطرق و الكباري من 

 1/7/2019: الهٌبة العامة لتعلٌم الكبار    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 1/7/2019: الهٌبة العامة للطرق والكبارى    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 وصف المشروع الموقع اسم المشروع
االعتماد  
 بااللف جنٌة

المنصرف 
بااللف 
 جنٌة

نسبة 
 االنجاز

 المعوقات

 مشروعات الرصف

رفع كفاءة طرٌق الكورنٌش 
 (2019 /2018صٌانة )

صٌانة الكورنٌش من  
 المنتزه حتى رأس التٌن

وحدات سور )صٌانة الكورنٌش من المنتزه حتى رأس التٌن شامله 
 ـ الحراري ـ بالط أرصفة ـ دهانات ـ الطوب أغطٌة األنفاقالكورنٌش ـ 

 نفق 11وصٌانة  ( الكهربابٌةاألعمالالبردورات ـ البالزات ـ صٌانة 
 . استانلىوكوبري

3800 3800 85% 
ـ بدء الشركة المنفذة بتورٌد 

 آخر الكهرباء فى إعمال
 .شهر ٌونٌه

 واألنفاق الكباريمشروعات 

استكمال نفق سٌارات 
 كلٌوباترا

كلٌوباترا 
 (نفق كلٌوباترا ـ حى شرق)

تطوٌر نفق كلٌوباترا بإضافة فتحة إضافٌة  
 0(م11.5زٌادة بعرض حوالى  )للنفق االصلى

0 0 100% 

 بعد الختامًجارى عمل 
االنتهاء من دراسة لجان 

بسبب تؤخر الشركة ) األسعار
 .(فى المستندات

 الملح كوبري وتجدٌد إحالل
 بحً العجمً

كم من 3 حوالًعلى بعد 
محور التعمٌر تجاه الساحل 

عند مخرج مٌناء الدخٌلة 
 فوق خط سكة الكوبري

حدٌد ٌمر عبر المالحات 
 .الواقعة بٌنه وبٌن المحور

كوبرى من الخرسانة المسلحة عدا الباكٌه المعدنٌة فوق  
 م17 وعرضه حوالى 650خط السكة الحدٌد طوله حوالى 

7218 7218 100% 
 

 كوبرى للسٌارات 2عدد 
والماره ٌسار وٌمٌن مزلقان 
السكة الحدٌد اعلى مصرف 

النوبارٌة طرٌق المجزر االلى 
 بالعامرٌة

على مصرف النوبارٌة 
طرٌق المجزر االلى بحى 

 العامرٌة

كوبرى للسٌارات والمارة ٌسار وٌمٌن مزلقان السكة  (2)إنشاء عدد 
الحدٌد على مصرف النوبارٌة  

 م  11 م وعرض 40طرٌق المجزر االلى بحى العامرٌة بطول 
 م 1.5 مرور ورصٌف مشاه فى كال االتجاهٌن بعرض حارتًعبارة عن 

 .فى كل اتجاه

7134 6930 100%  

 عمرات جسٌمة للكبارى واالنفاق

 2مشروع صٌانة عدد 
 (سٌارات معدنى)كوبرى

 طلمبات المكس

كوبرى معدنى طلمبات 2
المكس  

حى )اعلى ترعة الخندق 
 (العجمى

 كوبرى معدنى 2مشروع صٌانة عدد 
 (حى العجمى) طلمبات المكس اعلى ترعة الخندق 

6233 4561 

99% 

 

صٌانة كوبرى األلمان بجوار 
الطرٌق الدولى  

 (حى شرق)

كوبرى األلمان بجوار  
 (حى شرق)الطرٌق الدولى 

تكسٌر واعادة صب بالطة الكوبرى  )كوبرى األلمان 
 .(ـ احالل وتجدٌد الكمرات والركابز واالسوار واالرصفة

 

استبدال الفواصل بكوبرى 
 استانلى

 كوبرى استانلى
استبدال فواصل الكوبرى التالفة 
 . بؤخرى جدٌدة بكوبرى استانلى

100%  

 2019/6/30 حت2018/7/1ً الفترةمن عن الشمالً ل تعمٌر الساحجهاز انجازات
 

 1/7/2019: جهاز تعمٌر الساحل الشمالى    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 وصف المشروع الموقع اسم المشروع
االعتماد  

  جنٌةباأللف
المنصرف 

  جنٌةباأللف
نسبة 
 االنجاز

 المعوقات

مشروعات االحٌاء   سٌاراتكباري وإنفاق

حى العامرٌة ) صحراوي 32 مشاه عند ك كوبري
 (أول

 طرٌق 32عند الكم 
 ـ القاهرة إسكندرٌة

 منطقة الصحراوي ـ 
 العامرٌة                                        

 32 عند ك معدنً مشاه كوبري
 ـ القاهرة صحراوي إسكندرٌة

  م3م وعرض 100بطول 
1229 1229 95% 

 
ـ بطء معدالت الشركة المنفذة 

. 

 السكة الحدٌد بمنطقة اعلً مشاه إنشاء كوبري
 2.950نجع العرب عند الكم 

 (حى غرب)القبارى 

بمنطقة نجع العرب 
والمتراس بالوردٌان 

 و كم 2.850 الكٌلو 
طرٌق القبارى 2.950

 مطروح

 أعلى السكة معدنً مشاه كوبري
 م ذو 4م وعرض 20الحدٌد بطول

 وقواعد خرسانٌة  أساس اتخازوقٌه
ٌربط بٌن منطقة شمال المتراس 

  ومنطقة نجع العرب قبلى بحري

6 6 0% 

ـ تم صدور أمر اإلسناد بتارٌخ 
أحمد /  لمكتب 2018/11/15

إمام للمقاوالت بقٌمة 
.  جنٌة2720467.5

ـ تم استالم الموقع بتارٌخ 
2018/12/4      .

 غرب حًـ تم مخاطبة ربٌس 
 إلزالة 2019/1/17بتارٌخ 

المحالت المعترضة على موقع 
 الموقع الستالمالمشروع تمهٌداً 

 المحالت حتى إلزالةولم ٌتم 
. تارٌخه

ـ تم مخاطبة السٌد اللواء وكٌل 
السكرتٌر العام )اول الوزارة

بخصوص (اإلسكندرٌةلمحافظة 
إزالة المحالت المعترضة لتنفٌذ 

 ولم ٌتم الرد حتى الكوبري
 .تارٌخه

 سٌارات ومشاه خرسانى كوبري وتجدٌد إحالل
على مصرف العامٌة بالطابٌة على الطرٌق 

ض م وعر30المإدى لشركة راكتا بطول حوالى
 (ثانًحى منتزه )م18.25 حوالً

مصرف العامٌة بالطابٌة 
على الطرٌق 

  المإدى لشركة راكتا
 (ثانً منتزه حً)

 سٌارات كوبري وتجدٌد إحالل
ومشاه  

خرسانى على مصرف العامٌة 
 بالطابٌة

1000 866 40%   

   %92 24610 26620     اإلجمالً

  الشمالًالساحل تعمٌر جهاز انجازاتتابع 
 2019/6/30 حت2018/7/1ً من الفترة عن

 1/7/2019: جهاز تعمٌر الساحل الشمالى    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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المنصرف 

 بااللف جنٌه

عدد 

 المستفٌدٌن

عدد 

 المشروعات
 الحً القسم

 المنتزة المنتزة 292 308 15131

 شرق 4 4 334

 سٌدى جابر 54 58 11909شرق 

 الرمل 238 258 17172

 وسط 1 1 5

وسط 
 محرم بك 82 90 5350

 باب شرق 79 83 3049

 العطارٌن 12 16 964

 الجمرك 14 18 660

 اللبان 9 13 2423.5الجمرك 

المنشٌة  6 14 1630

غرب  4 4 320

كرموز  29 29 736غرب 

مٌنا البصل  26 26 895

الدخٌلة  27 27 4336.5 العجمى 

العامرٌة  37 41 9500 العامرٌة 

برج العرب  67 83 6702 مركز ومدٌنة برج العرب 

 اإلجمالً 981 1073 81117

 

  

انجازات جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة 
 الصغر

 30/6/2019حت1/7/2018ًالفترةمن عن

 المنصرف بالمشروعات الصغٌرة

 :مصدر البٌان 

 1/7/2019:  جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر    تارٌخ البٌان 
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المنصرف 

بااللف 

 جنٌه

عدد 

 المستفٌدٌن

عدد 

 المشروعات
 الحً القسم

 المنتزة المنتزة 1854 1854 30251

 شرق 4 4 69

 سٌدي جابر 296 296 6056 شرق

 الرمل 1127 1127 20287

 وسط 16 16 157

 وسط
 محرم بك 22 22 373

 باب شرق 316 316 6291

 العطارٌن 1292 1292 22816

 الجمرك 62 62 1097

 اللبان 247 247 4323 الجمرك

 المنشٌة 1 1 15

 غرب 2 2 36

 كرموز 265 265 1852 غرب

 مٌنا البصل 503 503 10449.5

 العجمً الدخٌلة 624 624 9740

 العامرٌة العامرٌة 49 49 903.5

 برج العرب 262 262 1698
مركز ومدٌنة برج 

 العرب

 اإلجمالً 6942 6942 116414

 

  

تابع انجازات جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة 
 ومتناهٌة الصغر

 30/6/2019حت1/7/2018ًالفترةمن عن

 المنصرف باإلقراض متناهً الصغر

 :مصدر البٌان 

 1/7/2019:  جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر    تارٌخ البٌان 
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المنصرف  

 بااللف جنٌه

عدد 

 المستفٌدٌن

عدد 

 المشروعات
 الحً القسم

 المنتزة المنتزة 744 744 10826

 شرق 1 1 25

 سٌدى جابر 117 117 2265 شرق

 الرمل 410 410 6767.5

 وسط 7 7 85

 وسط
 محرم بك 10 10 149.5

 باب شرق 90 90 1587

 العطارٌن 611 611 9727

 الجمرك 33 33 575

 اللبان 107 107 1565 الجمرك

 المنشٌة 1 1 15

 غرب 1 1 6

 كرموز 128 128 854 غرب

 مٌنا البصل 157 157 2878

 العجمى الدخٌلة 222 222 2981

 العامرٌة العامرٌة 24 24 385.5

 برج العرب 84 84 522
مركز ومدٌنة 

 برج العرب

 اإلجمالً 2747 2747 41213.5

 

  

تابع انجازات جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة 
 الصغر

 30/6/2019حت1/7/2018ًعنالفترةمن

 المنصرف للسٌدات بالمشروعات الصغٌرة

 :مصدر البٌان 

 1/7/2019:  جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر    تارٌخ البٌان 
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المنصرف 

 بااللف جنٌه

عدد 

 المستفٌدٌن

عدد 

 المشروعات
 الحى القسم

 المنتزة المنتزة 32 32 3236

 شرق 1 1 100

 سٌدي جابر 10 10 2753.5 شرق

 الرمل 28 28 1249

 وسط 0 0 0

 وسط
 محرم بك 9 9 176

 باب شرق 10 10 317

 العطارٌن 2 2 105

 الجمرك الجمرك 3 3 110

 كرموز 5 5 25
 

 مٌنا البصل 4 4 65

 العجمً الدخٌلة 3 3 15

 العامرٌة العامرٌة 6 6 170

 برج العرب 20 20 1643
مركز ومدٌنة برج 

 العرب

 اإلجمالً 133 133 9964.5

 

 

 

  

تابع انجازات جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة 
 ومتناهٌة الصغر

 30/6/2019حت1/7/2018ًالفترةمن عن

 المنصرف للسٌدات باإلقراض متناهً الصغر

 :مصدر البٌان 

 1/7/2019:  جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر    تارٌخ البٌان 
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: أوال

 مجال التروٌج والتنشٌط فً لتنشٌط السٌاحة اإلقلٌمٌة قامت الهٌبة 2018أنشطة الهٌبة خالل عام 

: األتً بتنفٌذ اإلسكندرٌة بمحافظة السٌاحً

 

: اإلعالم السٌاحًـ  مجال 1

 

  :كاألتً بالهٌبة وهً الخاصةمن خالل المطبوعات  ( أ)

 

  مع خرٌطة توضٌحٌه اإلسكندرٌة لمدٌنه السٌاحٌة ٌحتوي علً كافه المقومات المختلفة باللغات سٌاحٌةإصدار أدلة . 

  (الفرنسٌة– االنجلٌزٌة – العربٌة )  الثالثة من كتاب عبر العصور باللغات النسخة الرابعةإصدار  

  االنجلٌزٌةباللغةنشرة سكندرٌات العالم . 

 

 2018 لعام السٌاحًإهداءات الهٌبة للتروٌج  (ب )

 

 ( 2018) خالل عام باإلعدادبٌان باالهداءات المتعلقة بالمطبوعات 

 

 2018بٌــــــان 

 1روعة وعطاء 

 1262 السٌاحً بلغات مختلفة اإلسكندرٌةدلٌل 

 3684 بلغات مختلفة اإلسكندرٌةنشرات عن 

 301كارت بوستال 

 323ألبوم صور 

 674 اإلسكندرٌةبوسترات  

 باللغة وضواحٌها   اإلسكندرٌةدلٌل أثار

العربٌة 
651 

C.D 2عاشقة الحٌاة باللغات المختلفة 

C.D 116  باللغات المختلفةاإلسكندرٌةتارٌخ 

 10 (A-F-E) فٌلم العروس

  عبر العصوراإلسكندرٌةكتاب تارٌخ  

A+E+F 
683 

 202" مصطفً حسٌن "  المصور اإلسكندرٌةكتاب 

 31 دروع

 56 شهادات تقدٌر

 - اإلسكندرٌةمفتاح 

 837شنطة سٌاحٌة 

 

 انجازات الهٌبة اإلقلٌمٌة لتنشٌط السٌاحة

 1/7/2019: الهٌبة االقلٌمٌة للتنشٌط السٌاحى     تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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باإلسكندرٌة وٌتم الصرف علً هذه  وهذه اإلهداءات ٌتم منحها بالمجان وهً خدمه تقدمها الهٌئة لقطاع السٌاحة

وكذلك ٌتم بٌعها بسعر التكلفة فً حاله المشاركة فً معارض الكتب المختلفة , المطبوعات من مٌزانٌة الهٌئة 

: من خالل الالفتات اإلرشادٌة 

تحدٌث وتطوٌر الالفتات اإلرشادٌة الموجودة بإجمالً عدد مائتً لوحة بالطرق والمٌادٌن العامة مع أرشاد المواطنٌن 

. السابقة  الفته فً األعوام( مائتً)وقد تم وضع عدد , (العربٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة (والسائحٌن باللغات الثالثة 

, تزٌٌن مٌادٌن وكورنٌش اإلسكندرٌة باألعالم الزاهٌة فً المناسبات المختلفة وذلك للترحٌب بالزوار والضٌوف القادمٌن

 ."الفرنسٌة – االنجلٌزٌة – العربٌة "وإرشاد المواطنٌن لالماكن األثرٌة باللغات الثالثة 

. إمكانٌة تنفٌذ شاشات عرض لعرض مقتنٌات المتاحف والمناطق األثرٌة عبر وضعها بالمٌادٌن الرئٌسٌة  وجاري دراسة

 

: التً تقام داخل اإلسكندرٌة ـ  فً مجال دعم  األنشطة2

  كافة األنشطةفًالمشاركة  ( أ)

 

أنشطة وبطوالت - معارض– ندوات – مؤتمرات – والتً تقام باإلسكندرٌة خالل العام سواء كانت مهرجانات 

األجنحة المتمٌزة لعرض كافة  وذلك من خالل إمدادهم بالنشرات والمطبوعات الفاخرة وإقامة, رٌاضٌة 

. المقومات السٌاحٌة لإلسكندرٌة

: م  2018 التً شاركت بها الهٌبة اإلقلٌمٌة لتنشٌط السٌاحة عام المختلفةالمهرجانات والمإتمرات  

  مارس16 (مبادرة فً حب مصر)مهرجان الدراجات الهوائٌة  .1

  مارس19 (الحل والمشكلة )مؤتمر السٌاحة  .2

 مارس 22-15مناسبة تحلٌق منطاد  الشٌخ زاٌد ال نهٌان ومنطاد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن من  .3

 . ابرٌل 17 حتى 15لإلعالم  من  اإلسكندرٌة منتدى .4

  ٌونٌو 22 حتً 18 (مسرح سٌد دروٌش )باإلسكندرٌة  المهرجان الصٌفً بدار األوبرا .5

  ٌونٌو31 حتً 23المهرجان الصٌفً بالمسرح الرومانً من  .6

 ٌولٌو  26العٌد القومً لمحافظة اإلسكندرٌة  .7

 مسابقه ملكات الجمال للسٌاحة والسفر  .8

  اكتوبر6-3  من  34مهرجان اإلسكندرٌة السٌنمائً الدولً الدورة  .9

 . أكتوبر27-24من  (names)المؤتمر الدولً السادس لرابطه المراكز العلمٌة  .10

 ملٌون 100 و الكشف على األمراض غٌر سارٌة Cمبادرة السٌد رئٌس الجمهورٌة للقضاء على فٌروس  .11

 . نوفمبر5 صحة

:  ملٌون صحة100 غٌر سارٌة األمراض و الكشف على Cمبادرة السٌد ربٌس الجمهورٌة للقضاء على فٌروس 

 ملٌون صحة 100 و الكشف على األمراض غٌر سارٌة C مبادرة السٌد رئٌس الجمهورٌة للقضاء على فٌروس فٌإطار

تشرفت الهٌئة بالتعاون مع مدٌرٌة الصحة باإلسكندرٌة بحضور لجنة طبٌة لتقدٌم الخدمة بالمجان للمواطنٌن و ذلك الٌوم 

 بمقر الهٌئة اإلقلٌمٌة لتنشٌط السٌاحة باإلسكندرٌة وذلك حرصا منا لتحقٌق الهدف التً 15/11/2018الخمٌس الموافق 

. تسعى إلٌة المبادرة نحو تحقٌق صحة و حٌاة أفضل للمصرٌٌن
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" كنوز مصر "عبد القادر شهاب / معرض الباحث الدكتور 

بناء , باإلسكندرٌة  الكائن بمنطقه المنشٌة" كنوز مصر " قام وفد من الهٌئة اإلقلٌمٌة لتنشٌط السٌاحة بزٌارة معرض 

الموجهة للهٌئة   الكرٌمة علً الدعوة

عبد القادر شهاب علً مدار ثالثون / وٌضم المعرض مجموعه كبٌرة من المقتنٌات الشخصٌة التً قام بجمعها الدكتور 

 والعدٌد من الصخور الكرٌمة وشبه األحجار الكرٌمةعاماً من مختلف األماكن بمصر والتً تتكون من مجموعه من 

وكذلك ٌضم المعرض خرائط مجسمه لرحله ,  بالزمان والمكان خاصة والتً تحمل عالمات ودالالت رمزٌه المتنوعة

 متنوعة وإحداثوكذلك العدٌد من الصور التذكارٌة خالل رحله البحث وكذا صور تارٌخٌة ,  بمصر العائلة المقدسة

 .هامه وانجازات مرت بها مصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 نوفمبر 25 الموافقاألحدصباح ٌوم  قدريمنال احمد / األستاذة لتنشٌط السٌاحة برئاسة اإلقلٌمٌةاستقبلت الهٌئة 

 مقابلة تعرٌفٌة بمقر الهٌئة و العاملٌن بها واهم انجازات وخطة الهٌئة فى مجال تنشٌط  فًقنصل سنغافورة) أولسكرتٌر 

السٌاحة الداخلٌة  

 لمزٌد من اإلعداد المثمرة نحو سعادته بتواجده باإلسكندرٌة ومقابلتهقنصل سنغافورة عن - شارمٌٌل/  السٌدأعربوقد 

 السٌاحة الداخلٌة إطاروقد تم تقدٌم درع الهٌئة وعدد من المطبوعات الخاصة بالهٌئة فى .التعاون المتبادل مستقبال

 .  فى ختام الزٌارةباإلسكندرٌةلسٌادته

 

 

 

 

 

 

 

 C.S.R الثالث للمسبولٌة المجتمعٌة فى المحافظات السنويالملتقى 

عبد العزٌز قنصوة  /  الدكتور اإلسكندرٌةبحضور السٌد الوزٌر محافظ 

امٌمة الشٌخ, / األستاذة جمعٌة الرٌادة للتنمٌة برئاسة المدنً مؤسسات المجتمع إحدىتشرفت الهٌئة بالمشاركة مع 
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. المدنً تفعٌل الشراكة مابٌن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع إلىوٌهدف الملتقى 

 .كل الشكر والتقدٌر للقائمٌن على هذا الملتقى

 

 : باإلسكندرٌة بالمركز الثقافً الروسً األٌتام دور أطفال لصالح الخٌريفعالٌات الٌوم 

 

 العالقات إدارة ) باإلسكندرٌة لتنشٌط السٌاحة اإلقلٌمٌةالتعاون وتبادل الثقافة المصرٌة الروسٌة شاركت الهٌئة إطار فى 

  والعاملٌن به بهذه المبادرةالروسً حٌث رحب السٌد رئٌس المركز باإلسكندرٌة للعلوم والثقافة الروسًالمركز  (العامة 

 وتم تقدٌم االهداءات المختلفة من مطبوعات وبوسترات ونشرات األٌتام دور أطفال لصالح الخٌريفى فعالٌات الٌوم 

 باللغة الروسٌة والعربٌة واالنجلٌزٌة والفرنسٌة للجالٌات المختلفة باإلسكندرٌةعن السٌاحة الداخلٌة ( C D )وكذلك 

 . والسادة الضٌوف المصرٌٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :اإلسكندرٌة لألغنٌةمهرجان 

 الخامسة عشر وتم تكرٌم مجموعة من دورته فى مبدعً اإلسكندرٌة و فنانً لجمعٌة اإلسكندرٌة لألغنٌةمهرجان 

خالد جالل, إبراهٌم المالح, إبراهٌم عبد الشفٌع, الماٌسترو محمود أبو زٌد, محمد الكحالوى, : الفنانٌن,على رأسهم

 . محمود اإلدرٌسً والتونسً حسن الدهمانًالمغربً

.  لتنشٌط السٌاحة على درع المهرجان لمشاركتها فى المهرجان الناجحاإلقلٌمٌةوقد حصلت الهٌئة 

 

 

 

 

 

 

 

 : بالهٌبة الخاصة بالمطبوعات المختلفةإمداد الجهات  ( ب)

  (. العامة العالقات إدارة )اإلسكندرٌةدٌوان عام محافظة 

: ـ  فى مجال تروٌج السٌاحة الخارجٌة3

 

 

 

https://www.facebook.com/tourism.pro.alex/photos/a.336301407195104/336301227195122/?type=3&eid=ARDoatruXBNl_5macuK0ewQG9lwv8WJUpxoME6P6wqglqzCNiP5bRXmiLRgrbDSp8oXxVLbYZwY3lsOa&__xts__%5B0%5D=68.ARBWjbWhoZ4Kxw-XOf5tY7wUeA2m-fdcDOXo9i_-SJeJ6bp3OyWv3l8LlqU2-xeWqvJzt1EprhcQaRdu9rglUR9x6HuVM1oQ5Nv6oVeHMSvtkKNgPC4pTYJfYiZ7ort01LzG2QrDtKfCG-lvfjMwEIsaUszib6Y_0mKTiOSWOYUuq8nKA7a1gNHePYfH1XZsHimiY5mUIiCXez6cqANUvOKH1gk35ssyxczaj7phg6vsO9IBIgMu5Z1seVye9bYDcMVCMx7UFQZcH56tDVW972Rjy_bcmSIlHzMLHa5zEygfgnpD6mGXQK3x2oB_WbxRwh_FZUAb9Snl-Rm6qTkB5dU&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/tourism.pro.alex/photos/a.336301407195104/336301227195122/?type=3&eid=ARDoatruXBNl_5macuK0ewQG9lwv8WJUpxoME6P6wqglqzCNiP5bRXmiLRgrbDSp8oXxVLbYZwY3lsOa&__xts__%5B0%5D=68.ARBWjbWhoZ4Kxw-XOf5tY7wUeA2m-fdcDOXo9i_-SJeJ6bp3OyWv3l8LlqU2-xeWqvJzt1EprhcQaRdu9rglUR9x6HuVM1oQ5Nv6oVeHMSvtkKNgPC4pTYJfYiZ7ort01LzG2QrDtKfCG-lvfjMwEIsaUszib6Y_0mKTiOSWOYUuq8nKA7a1gNHePYfH1XZsHimiY5mUIiCXez6cqANUvOKH1gk35ssyxczaj7phg6vsO9IBIgMu5Z1seVye9bYDcMVCMx7UFQZcH56tDVW972Rjy_bcmSIlHzMLHa5zEygfgnpD6mGXQK3x2oB_WbxRwh_FZUAb9Snl-Rm6qTkB5dU&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/tourism.pro.alex/photos/a.336301407195104/336301227195122/?type=3&eid=ARDoatruXBNl_5macuK0ewQG9lwv8WJUpxoME6P6wqglqzCNiP5bRXmiLRgrbDSp8oXxVLbYZwY3lsOa&__xts__%5B0%5D=68.ARBWjbWhoZ4Kxw-XOf5tY7wUeA2m-fdcDOXo9i_-SJeJ6bp3OyWv3l8LlqU2-xeWqvJzt1EprhcQaRdu9rglUR9x6HuVM1oQ5Nv6oVeHMSvtkKNgPC4pTYJfYiZ7ort01LzG2QrDtKfCG-lvfjMwEIsaUszib6Y_0mKTiOSWOYUuq8nKA7a1gNHePYfH1XZsHimiY5mUIiCXez6cqANUvOKH1gk35ssyxczaj7phg6vsO9IBIgMu5Z1seVye9bYDcMVCMx7UFQZcH56tDVW972Rjy_bcmSIlHzMLHa5zEygfgnpD6mGXQK3x2oB_WbxRwh_FZUAb9Snl-Rm6qTkB5dU&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/tourism.pro.alex/photos/a.336301407195104/336301227195122/?type=3&eid=ARDoatruXBNl_5macuK0ewQG9lwv8WJUpxoME6P6wqglqzCNiP5bRXmiLRgrbDSp8oXxVLbYZwY3lsOa&__xts__%5B0%5D=68.ARBWjbWhoZ4Kxw-XOf5tY7wUeA2m-fdcDOXo9i_-SJeJ6bp3OyWv3l8LlqU2-xeWqvJzt1EprhcQaRdu9rglUR9x6HuVM1oQ5Nv6oVeHMSvtkKNgPC4pTYJfYiZ7ort01LzG2QrDtKfCG-lvfjMwEIsaUszib6Y_0mKTiOSWOYUuq8nKA7a1gNHePYfH1XZsHimiY5mUIiCXez6cqANUvOKH1gk35ssyxczaj7phg6vsO9IBIgMu5Z1seVye9bYDcMVCMx7UFQZcH56tDVW972Rjy_bcmSIlHzMLHa5zEygfgnpD6mGXQK3x2oB_WbxRwh_FZUAb9Snl-Rm6qTkB5dU&__tn__=EHH-R
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 تنص على المشاركة والتعاون فى والتًاالستفادة من بروتوكول منظمة المدن التى تحمل أسم سكندرٌات العالم  -1

 . على مستوى العالماإلسكندرٌةالمجاالت السٌاحٌة والثقافٌة والفنٌة والتجارٌة عن المدن التى تحمل اسم 

تزوٌد الهٌئة العامة لالستعالمات بكافة المطبوعات الفاخرة والممٌزة باللغات المختلفة لتزوٌد السادة المستشارٌن  -2

 لإلسكندرٌة بدول العالم المختلفة وذلك من اجل مزٌد من الدعاٌة السٌاحٌة اإلعالمٌٌن الموجودٌن

 – اإلسكندرٌةعلً الموقع الرسمً لمحافظة ,  على شبكة االنترنت لإلسكندرٌةعرض المقومات السٌاحٌة  -3

 و    facebook الرسمٌة للهٌئة علً موقع التواصل االجتماعًوالصفحة,  االلكترونً البوابة

www.alexandria.gov.eg 

 

: ـ  فى مجال تنشٌط الحركة السٌاحٌة الداخلٌة من خالل مشارٌع الهٌبة4

إعداد فٌالت مدٌنة ناصر السٌاحٌة بالعجمً الستقبال المصطافٌن خالل شهور الصٌف 

: ـ  فى مجال تنشٌط السٌاحة الرٌاضٌة5

  .اإلسكندرٌة والفعالٌات التً تقام داخل األنشطة فً كافه لمشاركةاـ 

.  مارس16 (مبادرة فً حب مصر)ـ مهرجان الدراجات الهوائٌة 

:  بالمدارس والجامعاتالتوعٌة السٌاحٌةـ فً مجال 6

 اإلصدارات المختلفة السٌاحٌة من خالل التوعٌةحٌث تتم عملٌه  , باإلسكندرٌةوذلك بالتعاون مع مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

من المطبوعات  

 مقر الهٌئة حٌث ٌتم عمل محاضرات شرح للمقومات السٌاحٌة والسلوكٌات إلً بطالب المدارس الخاصةوالزٌارات 

 مع تلك إتباعهاالواجب 

.  المقومات ومع السائحٌن 

:   المدارس 

  بنٌنالصناعٌةمدرسه السالم الثانوٌة * مدرسه النبً دانٌال  * الدخٌلةمدرسه  

  مدرسه المرقسٌه* مدرسه سان مارك    * اإلعدادٌةمدرسه عبد الخالق حسونه 

 المنتزه التعلٌمٌة  ـ وسط التعلٌمٌة ـ غرب التعلٌمٌة ـ العجمً التعلٌمٌة  : إدارات

 :  الكلٌات والمعاهد

  اإلعالمكلٌه *  والفنادق للسٌاحةمعهد ابوقٌر *  والفنادق     السٌاحةكلٌه 

  جامعه فاروس *  والفنادق        للسٌاحةالمعهد العالً *  جامعه دمنهور     اآلدابكلٌه

 : لدى طلبة المدارسالوعٌالسٌاحًدور الهٌبة لتنشٌط 

 لدى الطالب والمواطنٌن الوعً السٌاحًالهٌئة فى نشر   اختصاصاتإطارى ف

تشرفت الهٌئة بزٌارة مجموعة من طالب من مدرسة السالم الثانوٌة الصناعٌة بنٌن و ذلك ٌوم االحد الموافق 

11/11/2018  

 و تفعٌل ورشة عمل لعرض المقومات السٌاحٌة الخاصة بمحافظة باستقبالهم العالقات العامة بالهٌئة إدارةوقد قامت 

 اإلسكندرٌة

 الزٌارات المتعددة من إطار وذلك فى باإلسكندرٌة الخاصة بالسٌاحة الداخلٌة DVDوتقدٌم مجموعة من االهداءات و ال

 للسٌاحة و العالً و المعهد اإلسكندرٌةكلٌة السٌاحة والفنادق جامعة -  الكلٌات و المعاهد اإلسكندرٌة وأٌضاقبل مدارس 

  (اٌجوث  )الفنادق 

 للسٌاحة و الفنادق بكٌنج مرٌوط و كلٌة الفنون الجمٌلة و كلٌة العالً قٌر و المعهد بأبً للسٌاحة والفنادق العالًوالمعهد 

 اآلداب

.  و جامعة فاروس وذلك لمساعدة الطالب الذٌن ٌدرسون فى هذا المجال اإلسكندرٌةجامعة 
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 2018-12-4الثالثاء  -  لتنشٌط السٌاحة اإلقلٌمٌةإقامه ندوة بكلٌة النصر للبنات لطالبها بالتعاون بٌن الهٌبة 

اٌمان السعٌد كما شارك بها لجنة /  برئاسة داإلسكندرٌةمنال قدرى وبٌن لجنة حماٌة البٌئة بمحافظة / األستاذةبرئاسة 

:  بحضور السادة  ( المدنًالمجتمع  ) بمصر 352 بالمنطقة اللٌونزٌة األطفالالتوعٌة الصحٌة و لجنة مكافحة سرطان 

 البحري العربٌة للعلوم و التكنولوجٌا و النقل باألكادٌمٌةكمال عبد المنعم / د .أ, نادٌة الحمراوى / أ , شادٌة ادوارد / د 

. و عضو اللجنة 

 على اٌجابً بما ٌسفر عنة مردود الوعً السٌاحً و دورها مع األخالقٌة التوعٌة البٌئٌة و الصحٌة و أهمٌةتناولت الندوة 

. باإلسكندرٌةحركة تنشٌط السٌاحة 

 .وفى نهاٌة الندوة تم دعوة الطالب للمشاركة فى ورش عمل للتوعٌة السٌاحٌة بمقر الهٌئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tourism.pro.alex/photos/pcb.336868110471767/336867673805144/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOkm2MLZPDOtebCzNg1nxBsO69DAg6JkeM8hdV_c4yc0gUKQ5XG4km0v3oXWpQf53aWihFDlIqelNa&__xts__%5B0%5D=68.ARCNeAByj4zzpKN3zgxsVXW2GaNtRrqm96WIjvyLewgHTYUUmpCNp3JCEgMW_zQ8VaJHGuMKiNr2lgtrSfl_Uc7rJyQpJLhDyfANgtAtazMx6bnSDXHYcCaQ9FzQ9HhZ0mdt0FUkFBkj7KmtQYc9lDQsLdj5nKhu7Zt7f_YNzUr1-cD0ZlPbp4R0u3asgWlwNLqrTvudiN2FgN27xbNlbOT5iM2h4rUXBdN67bZBRkH_dXsGQ-A5EqanrjxltFieOqIgdc-xaU8vi12gUJHETmlP0FBS08Yp-vOHTAYxsxXis6MHxmU0kbGXBAipaBZRRUxpAJqZVCm7ess2QodBdlY
https://www.facebook.com/tourism.pro.alex/photos/pcb.336868110471767/336867673805144/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOkm2MLZPDOtebCzNg1nxBsO69DAg6JkeM8hdV_c4yc0gUKQ5XG4km0v3oXWpQf53aWihFDlIqelNa&__xts__%5B0%5D=68.ARCNeAByj4zzpKN3zgxsVXW2GaNtRrqm96WIjvyLewgHTYUUmpCNp3JCEgMW_zQ8VaJHGuMKiNr2lgtrSfl_Uc7rJyQpJLhDyfANgtAtazMx6bnSDXHYcCaQ9FzQ9HhZ0mdt0FUkFBkj7KmtQYc9lDQsLdj5nKhu7Zt7f_YNzUr1-cD0ZlPbp4R0u3asgWlwNLqrTvudiN2FgN27xbNlbOT5iM2h4rUXBdN67bZBRkH_dXsGQ-A5EqanrjxltFieOqIgdc-xaU8vi12gUJHETmlP0FBS08Yp-vOHTAYxsxXis6MHxmU0kbGXBAipaBZRRUxpAJqZVCm7ess2QodBdlY
https://www.facebook.com/tourism.pro.alex/photos/pcb.336868110471767/336867673805144/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOkm2MLZPDOtebCzNg1nxBsO69DAg6JkeM8hdV_c4yc0gUKQ5XG4km0v3oXWpQf53aWihFDlIqelNa&__xts__%5B0%5D=68.ARCNeAByj4zzpKN3zgxsVXW2GaNtRrqm96WIjvyLewgHTYUUmpCNp3JCEgMW_zQ8VaJHGuMKiNr2lgtrSfl_Uc7rJyQpJLhDyfANgtAtazMx6bnSDXHYcCaQ9FzQ9HhZ0mdt0FUkFBkj7KmtQYc9lDQsLdj5nKhu7Zt7f_YNzUr1-cD0ZlPbp4R0u3asgWlwNLqrTvudiN2FgN27xbNlbOT5iM2h4rUXBdN67bZBRkH_dXsGQ-A5EqanrjxltFieOqIgdc-xaU8vi12gUJHETmlP0FBS08Yp-vOHTAYxsxXis6MHxmU0kbGXBAipaBZRRUxpAJqZVCm7ess2QodBdlY
https://www.facebook.com/tourism.pro.alex/photos/pcb.336868110471767/336867673805144/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOkm2MLZPDOtebCzNg1nxBsO69DAg6JkeM8hdV_c4yc0gUKQ5XG4km0v3oXWpQf53aWihFDlIqelNa&__xts__[0]=68.ARCNeAByj4zzpKN3zgxsVXW2GaNtRrqm96WIjvyLewgHTYUUmpCNp3JCEgMW_zQ8VaJHGuMKiNr2lgtrSfl_Uc7rJyQpJLhDyfANgtAtazMx6bnSDXHYcCaQ9FzQ9HhZ0mdt0FUkFBkj7KmtQYc9lDQsLdj5nKhu7Zt7f_YNzUr1-cD0ZlPbp4R0u3asgWlwNLqrTvudiN2FgN27xbNlbOT5iM2h4rUXBdN67bZBRkH_dXsGQ-A5EqanrjxltFieOqIgdc-xaU8vi12gUJHETmlP0FBS08Yp-vOHTAYxsxXis6MHxmU0kbGXBAipaBZRRUxpAJqZVCm7ess2QodBdlY
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عملٌات الجمع واإلحصاء 

: م  2018 بشكل تفصٌلً  خالل عام األثرٌة إحصاء بؤعداد المتردٌٌن على المناطق والمتاحف (1) 

الزابرٌن المصرٌٌن الزابرٌن األجانب  الجهة

 137082 27370قلعه قاٌتباي 

 6623 4086المتحف القومً 

 18131 1264متحف المجوهرات 

 2509 42168عامود السواري  

 2334 28025كتاكومب كوم الشقافه 

 4765 13023المسرح الرومانً 

-  77اآلثارالغارقة 

 67 96جبانة االنفوشً 

 1993 39جبانة مصطفً كامل 

 88 28جبانة الشاطبً 

 173592 117176اإلجمالً 

  أعداد المترددٌن علً متحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرٌة :

زٌارات رسمٌة أجانب مصرٌٌن الفبات 

 8091 5828 63063اإلعداد 

إعداد الفنادق وتصنٌفها وإعداد الغرف واألسرة بها وذلك فً نطاق محافظة اإلسكندرٌة   :2018اإلحصاء الفندقً (2 )

  عدد األسرة عدد الغرف العدد نجوم

5 9 1895 3392 

4 7 571 1542 

3 7 528 994 

2 11 781 2052 

1 4 128 262 

 997 488 3تحت التصنٌف 

 9239 4391 41 اإلجمالً

: م 2018إجمالً عدد السابحٌن واللٌالً السٌاحٌة ونسب األشغال فً الفنادق بشكل تفصٌلً لعام 

الفندقٌة   بالمنشاتاإلشغالنسبه عدد السابحٌن عدد اللٌالً السٌاحٌة الحً 

% 71 330501 278688المنتزهؤول وثان 

% 58 300971 334338شرق 

% 66 121612 136009وسط 

% 64 28121 44669الجمرك 

% 45 72456 80589العامرٌة أول وثان 

% 63 129840 117712برج العرب 

  983501 992005اإلجمالً 

:  بواخر سٌاحٌة8م لعدد 2018إعداد وجنسٌات  السابحٌن القادمٌن عبر مٌناء اإلسكندرٌة البحري  (3)

اإلجمالً برتغالً انجلٌزي أمرٌكً ألمانً الجنسٌة 

 9587 400 773 1004 7410العدد 

: الهٌبة االقلٌمٌة للتنشٌط السٌاحى   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

1/7/2019 
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 وصف المشروع الحً
 االعتماد

 (باأللف جنٌه )
طول الشبكة بالمتر 

 (المنفذ الفعلً )
المنصرف 

 (باأللف جنٌه )
 %نسبة التنفٌذ

المنتزة 
 أول

صعوبة استخراج التصارٌح   743 324 7280  وتجدٌد  شبكات توزٌعإحالل
 508 120 15120  وتجدٌد الخطوط الناقلةإحالل , والمبالغة فً تكلفة إعادة الشًء ألصله

 %6 1251 444 22400 اإلجمالً

المنتزة 
 ثان

 2833 5119 3010  وتجدٌد  شبكات توزٌعإحالل
صعوبة استخراج التصارٌح  

 , والمبالغة فً تكلفة إعادة الشًء ألصله
 0 0 670  وتجدٌد الخطوط الناقلةإحالل

 0 0 1470 ةكهر ومٌكانٌكً وتجدٌد معدات إحالل

 %55 2833 5119 5150 اإلجمالً

 شرق

 0 0 14060  وتجدٌد  شبكات توزٌعإحالل
صعوبة استخراج التصارٌح  

 المبالغة فً تكلفة إعادة الشًء ألصله
 108 0 4000 ةكهر ومٌكانٌكً وتجدٌد معدات إحالل

 48 0 1000  وتجدٌد مبانً ومنشآتإحالل

 %1 156 0 19060 اإلجمالً

 وسط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2438 1454 2470  وتجدٌد  شبكات توزٌعإحالل

  7090 1000 0 وتجدٌد الخطوط الناقلة إحالل

  3004 0 3830 وتجدٌد معدات كهرومٌكانٌكٌة إحالل

  3366 0 5750 وتجدٌد مبانً ومنشآت إحالل

 %132 15898 2454 12050 اإلجمالً

 غرب

 األعمال الطاربة ضمن مشروع محور المحمودٌة 2940 2773 250  وتجدٌد  شبكات توزٌعإحالل

  17119 2595 0 وتجدٌد الخطوط الناقلة إحالل

  66 0 4670 وتجدٌد معدات كهرومٌكانٌكٌة إحالل

  338 0 1250 وتجدٌد مبانً ومنشآت إحالل

 %332 20463 5368 6170 اإلجمالً

 

 والتجدٌد اإلحاللفً مجال 2019/6/30 حتى 2018/7/1من  انجازات شركة مٌاه الشرب
 واالستكمال والمشروعات الكبري
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 وصف المشروع الحً
االعتماد  

 (باأللف جنٌه )
طول الشبكة بالمتر 

 (المنفذ الفعلً )
المنصرف 

 (باأللف جنٌه )
 %نسبة التنفٌذ

 العجمً

 71 352 1850 إحالل وتجدٌد  شبكات توزٌع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 1590 80 0   إحالل وتجدٌد الخطوط الناقلة  

 0 0 1000 إحالل وتجدٌد مبانً ومنشآت

 %58 1661 432 2850 اإلجمالً

العامرٌة 
 أول وثان

 14746 26810 9170 إحالل وتجدٌد  شبكات توزٌع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 12999 1993 0   إحالل وتجدٌد الخطوط الناقلة  

 2730 0 3890 إحالل وتجدٌد معدات كهرومٌكانٌكٌة 

 3127   3500 إحالل وتجدٌد مبانً ومنشآت

 %203 33602 28803 16560 اإلجمالً

 مدٌنة 
برج 
 العرب

 21522 27596 630 إحالل وتجدٌد  شبكات توزٌع 
األعمال الطاربة ضمن مشروع 

 توسعة الطرٌق الساحلً

  6406 410 0   إحالل وتجدٌد الخطوط الناقلة  

  0 0 2220 إحالل وتجدٌد معدات كهرومٌكانٌكٌة 

 %980 27928 28006 2850 اإلجمالً

جمٌع 
مناطق 

اإلسكندرٌة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12730 0 10000 طوارئ

  0 0 10000سٌارات فنطاس  

% 64 12730 0 20000اإلجمالً  

 

 

 2019/6/30 حتى 2018/7/1من  انجازات شركة مٌاه الشربتابع 

 الكبرى والتجدٌد واالستكمال والمشروعات اإلحاللفً مجال 
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  مترطول الشبكة  المتهالكةتتغٌر الشبكامنطقة  الحً
التكلفة  

 (باأللف جنٌه )

 1251 444 (عزبة الطرح- العواٌد  ) المنتزة أول

 2833 5119 ( الجدٌد والنبوى المهندس 30شارع -المراغى القدٌمة-عزبة الرحامنة-عزبة الحرٌرى) المنتزة ثان

 9528 2454 (أرض الغنٌمً- المحمودٌة البرالقبلً- عزبة االوقاف ابٌس-كوم الدكة  ) وسط

 20059 5368 (ترعة المحمودٌة فرن الجراٌة - القباري - نجع االلومنٌوم - وادي القمر - الملح والصودا ) غرب

 1661 432 21عداٌة ك - الهانوفٌل  العجمً

 27745 28803 (كوبري ابو الخٌر-  العامرٌة ثان- العامرٌة أول ) العامرٌة أول وثان

 27928 28006 (برج العرب القدٌم- بهٌج - الساحل - الهوارٌة - الغربانٌات )  مدٌنة برج العرب

 91005 70626 اإلجمالً

 

 

 

 

 

 

 

  2019-6-30 حتى 2018-7-1انجازات شركة مٌاه الشرب من تابع 

 فً مجال تغٌٌر الشبكات المتهالكة
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 اٌّٛلغ اعُ اٌّششٚع
االػزّبد 

  ج١ٕخثبألٌف

إٌّصشف 

  ج١ٕخثبألٌف
 اٌؼبئذ ِٓ اٌّششٚع ربس٠خ إٌٙٛ ربس٠خ اٌجذء

إحالي ٚرجذ٠ذ ِجٕٝ اٌىٍٛس 

  ثّحطخ ١ِبٖ فشْ اٌجشا٠خ

ِحطخ ١ِبٖ فشْ 

 وشِٛص- اٌجشا٠خ 
1200  1105 27/12/2017 

1/4/2018 

 

رُ دخٛي اٌؼٕجش ٌٍخذِخ ٚرشغ١ٍٗ 

 2019ثىبًِ طبلزٗ فٝ ٠ٕب٠ش 

إحالي ٚرجذ٠ذ ِجٕٟ اٌىٍٛس اٌّمبَ داخً حذٚد 

عٛس اٌّحطخ ٚرٌه ٌضّبْ رشغ١ً آِٓ ٌّحطخ 

فشْ اٌجشا٠خ ٚاٌزٟ رخذَ حٛاٌٟ ١ِبٖ 

 ٔغّخ ِٓ عىبْ حٟ غشة ٚوزٌه 60.000

ثشبئش )حّب٠خ إٌّطمخ اٌغى١ٕخ اٌجذ٠ذح 

ِٓ خطش رغشة اٌىٍٛس ثغجت رٙبٌه  (2اٌخ١ش

ٚا١ٙٔبس اٌؼٕجش اٌمذ٠ُ طجمبً الشزشاطبد اٌغالِخ 

 ٚاٌصحخ ا١ٌّٕٙخ

إٔشبء ِجّغ خذِبد ثىَٛ 

 اٌذوخ

سافغ وَٛ اٌذوخ  

 حٟ ٚعظ
13325 12799 20/9/2017 

1/9/2018 

 

 اٌّجّغ ثزبس٠خ افززبحرُ 

16/12/2018 

ـ رٛف١ش ِٕفز ٌخذِخ اٌؼّالء ٚاٌّشزشو١ٓ 

. ٚرذػ١ُ ِٕبفز اٌزحص١ً

ِشزشن 132000ـ ٠خذَ اٌّجّغ حٛاٌٟ 

ثّٕبطك ع١ذٞ جبثش ٚعجٛسرٕج ٚو١ٍٛثبرشا 

 .ٚاإلثشا١ّ١٘خ ٚاٌشبطجٟ ٚاٌّطبس

إٔشبء ِشوض خذِخ ػّالء 

اٌٛسد٠بْ اٌجذ٠ذ ث١ّذاْ 

 اٌفٕبْ ِحّٛد ػجذاٌؼض٠ض

 (١ِذاْ اٌص١ٕ١خ عبثمبً )

اٌٛسد٠بْ 

 حٟ غشة
4850  5030 29/10/2017 

28/11/2018 

 

 اٌّشوض ثزبس٠خ افززبحرُ 

16/12/2018 

ـ رٛف١ش ِٕفز ٌخذِخ اٌؼّالء ٚاٌّشزشو١ٓ 

. ٚرذػ١ُ ِٕبفز اٌزحص١ً

ـ ٠خذَ اٌّشوض ِٕبطك ٚادٞ اٌمّش ٚٔجغ 

اٌؼشة ٚوشِٛص ٚاٌّىظ ٚاٌذخ١ٍخ اٌجحش٠خ 

ح١ث ٠جٍغ ػذد اٌّشزشو١ٓ حٛاٌٟ 

 . ِشزشن87000

 1/7/2019: شركة مٌاه الشرب   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
 

  2019-6-30 حتى 2018-7-1تابع انجازات شركة مٌاه الشرب من 

 الشرب مجال مشروعات المبانً المنفذة بمحطات وفروع وروافع شركة مٌاه فً
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 اٌّٛلغ اعُ اٌّششٚع
االػزّبد 

  ج١ٕخثبألٌف

إٌّصشف 

  ج١ٕخ ثبألٌف
 اٌؼبئذ ِٓ اٌّششٚع ربس٠خ إٌٙٛ ربس٠خ اٌجذء

أػّبي ص١بٔخ ٚرش١ُِ ٚ إػبدح رؤ١ً٘ ِحطخ 

فشْ اٌجشا٠خ ٚحصٛي  اٌّحطخ ػٍٝ شٙبدح 

 TSMاإلداسح اٌف١ٕخ اٌّغزذاِخ 

ِحطخ ١ِبٖ فشْ 

 وشِٛص- اٌجشا٠خ 
5743 5730 1/1/2017 28/4/2019 

سفغ وفبءح ِشاحً اٌزٕم١خ ثبٌّحطخ ـ 

ٚص٠بدح اٌضغٛط ٚاٌطبلخ اإلٔزبج١خ 

. ٌٍّحطخ

ـ إػبدح رؤ١ً٘ ِجبٔٝ ِٕٚشآد ِحطخ ١ِبٖ 

فشْ اٌجشا٠خ ِّب أدٜ ٌالعزفبدح ثزصشف 

٠َٛ ِٓ طبلخ /3أٌف 30َإضبفٟ ٠جٍغ   

اٌّحطخ ١ٌجٍغ إجّبٌٟ إٔزبج اٌّحطخ 

٠َٛ ٚرٌه ٌّٛاجٙخ  ضـؼـف /3أٌف 50َ

اٌّـ١ـبٖ ثّٕبطك وشِٛص ٚ اٌمجبسٜ ِٕٚبطك 

 .غشة اٌّحبفظخ

إٔشبء ِخضْ وؤػّبي إضبف١خ ػٍٝ ػمذ   

سافغ ِشغُ  إٔشبء ػٕجش ر١ٌٛذ ثشافغ ِشغُ

 حٟ اٌؼبِش٠خ

1250 831 22/3/2018 20/9/2018 

عشػخ ٔمً اٌخبِبد ٚاٌّّٙبد اٌٍّّٛوخ 

ٌٍششوخ ٚاٌّشٛٔٗ ثّخبصْ ِحطخ ١ِبٖ 

ػٕذ رغ١ٍّٙب ١ٌٙئخ  (2ِش٠ٛط) 40ن

 .اٌّجزّؼبد اٌؼّشا١ٔخ

 اٌجضء األ٠ّٓ ِٓ اٌخضاْ اعزىّبيػ١ٍّخ 

 األسضٟ ٚرؤ١ً٘ اٌطشق اٌذاخ١ٍخ ثشافغ ِشغُ
16500 14176 16/7/2016 3/11/2018 

ص٠بدح اٌغؼخ اٌزخض١ٕ٠خ ثإٔشبء خضاْ عؼخ 

 ، ٚسفغ اٌضغٛط ثّٕطمخ خذِخ 3 6500َ

 . ِٕبطك اٌؼبِش٠خ ِٚشغُِزضّٕخاٌشافغ 

إٔشبء ِؤخز جذ٠ذ ػٍٝ رشػخ إٌصش 

 (ِؤخز ِصطفٝ إعّبػ١ً)

رشػخ إٌصش 

 لش٠خ ِصطفٝ إعّبػ١ً
430  404 1/3/2019 7/3/2019 

ػًّ ِؤخز جذ٠ذ ٌضَٚ إٔشبء ِحطخ جذ٠ذح 

 ٌزغز٠خ 3 10.000َثطبلخ إٔزبج١خ حٛاٌٟ 

– ثٕجش اٌغىش – ِٕبطك حٟ اٌؼبِش٠خ ثبْ 

 .ٔجغ أثٛ ل١ذٖ

  2019-6-30 حتى 2018-7-1تابع انجازات شركة مٌاه الشرب من 

 مجال مشروعات مبانً مٌاه الشرب فً

 1/7/2019: شركة مٌاه الشرب   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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  والتجدٌد ورفع الكفاءةإعمال اإلحالل

 بااللف جنٌهاالعتماد  اسم المشروع الحى
التكلفة الفعلٌة 

 بااللف جنٌه
 مالحظات نسبة التنفٌذ 

 المنتزة

 وتجدٌد شبكة الصرف الصحى بمنطقة السٌوف شماعة وربط المجمع بشارع محمود حجازى على نفق المنطقة إحالل
  (الجزء الثانى )الشرقٌة منطقة المنتزةأول 

 تم النهو 100% 733 733

 مم فى الجزء المحصور من شارع 1500 بشر قطر سٌدي تدعٌم الفواصل لبعض الفرعات بخط االنحدار مجمع استكمال
  أول المنتزهطرٌق الكورنٌش منطقة - عبادى وحتى شارع خلٌل حمادة 

 تم النهو 100% 8471 8471

 تم النهو %100 81 81 تدعٌم واحالل وتجدٌد فرعة بشارع اسكوت منطقة المنتزة

 تم النهو %100 323 323  المنتزة وترمٌم مطبق بشارع وهران 1احالل وتجدٌد جزء من خط طرد محطة 

 تم النهو %100 1147 1147  مم امام فرن زمزم   800احالل وتجدٌد فرعة بمجمع ابو قٌر المعمورة البلد قطر 

 %100 619 619  ( ثانًمنتزة - ابو قٌر ) تدعٌم شارع احمد عرابى ببٌارة 
جارى نهو 

 اإلعمال

 عنبر أماممم نتٌجة التسرب الحادث 900 بشر الجدٌدة قطر سٌدياحالل وتجدٌد وتدعٌم جزء من خط طرد محطة 
 التشغٌل 

1713 1713 100% 
جارى نهو 

 اإلعمال

 %100 8546 8546  شرق 11عداٌة وخطى طرد بمحطة  (2)احالل وتجدٌد عدد 
جارى نهو 

 اإلعمال

 جارى التنفٌذ %100 800 800 المنتزة (2)محطة " 10 طلمبة بامبٌس اومٌجا 4 احالل وتجدٌد طلمبة رقم 

 جارى التنفٌذ %100 1220 1220  المنتزة 1 طلمبة لمحطة  2 إحالل وتجدٌد عدد

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

1270 1270 100% 
جارى 

 البدء إجراءات
  التنفٌذفً

   %100 24922 24922 اجمالى المنتزة

 شرق

 بشارع العزٌز البدٌع وبعض تفرعاته ورفع كفاءة محطة رفع حجر الصحً وتجدٌد  وتدعٌم  شبكة الصرف إحالل
 النواتٌة بعزبة القلعة 

2618 2618 100% 
جارى نهو 
 االعمال 

 جارى التنفٌذ %100 446 446 شرق- مجموعات رفع لمحطة الشٌخ الصغرى  (4) وتجدٌد عدد إحالل

 جارى التنفٌذ %100 2336 2336  حجر النواتٌة بعزبة القلعة بمنطقة شرقإسكانطلمبة لمحطة  (3) وتجدٌد عددإحالل

   %100 5400 5400 شرقإجمالً 

 وسط

 تم النهو %100 205 205 إحالل و تجدٌد شارع مسجد الحضرى و شارع عمر بن الخطاب 

تنفٌذ الجزء المتقاطع مع قنال المحمودٌة لمشروع ربط تصرفات شارع سوق كوترٌلال وربطه بخط انحدار عزبة التٌرو 
 بشارع قناة السوٌس 

 تم النهو 100% 622 622

جارى نهو  %100 2532 2532 بشارع شٌدٌا من مطبق شارع ممفٌس حتى مطبق مجمع شارع بورسعٌد الصحًاحالل وتجدٌد شبكة الصرف 

 30/6/2019 حتى 1/7/2018 من الصحًانجازات شركة الصرف 
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 اإلعمال على مطبق العداٌة الجدٌدة بمنطقة كامب شٌزار  (سٌنما أدٌون  )والفرعات مع ربط شارع عبدالمنعم سند 

 محور أسفل على خط الصرف للعداٌة الصعٌدياحالل وتجدٌد وتدعٌم شارع سوق كوتارٌال وجزء من تصرفات الغٌط 
 المحمودٌة الجارى تنفٌذه

1467 1467 100% 
جارى نهو 

 اإلعمال

 جارى التنفٌذ %100 3808 3808  محطة سنٌة العبد وإلغاء وتجدٌد منشٌة النزهة إحالل

   %100 8634 8634  وسطإجمالً

 الجمرك
إحالل وتجدٌد وتدعٌم شبكة الصرف الصحً بشارع فرنسا بدءا من نفق المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر رأس 

 التٌن والتفرعات
448 448 100% 

جارى دراسة 
 طرح إعادة

  المشروعباقً

   %100 448 448  الجمركإجمالً

 غرب

 تم النهو %100 5431 5431 (الحربً) 3بشاٌر الخٌر 

اعادة ربط ) (w.3 ) والمربوط على مطبق المنطقة الغربٌة 218إحالل و تجدٌد وتدعٌم لجزء من مجمع شارع 
  4بمنطقة نجع العرب على شارع  ( 8 , 7 , 6, 5شوارع 

1059 1059 100% 
جارى نهو 
 االعمال 

 جارى التنفٌذ %100 13933 13933  ماوى الصٌادٌن3 الداخلٌة لخدمة مشروع بشاٌر الصحً شبكة الصرف إنشاء

   %100 20423 20423 غربإجمالً 

 تم النهو %100 490 490 (1ص) بالعجمًرفع كفاءة شبكة منطقة الصحراء  العجمً

   %100 490 490 إجمالً العجمً

 العامرٌة
 تم النهو %100 1019 1019  مباركإسكان لمحطة معالجة ABJ وتجدٌد محطة إحالل

 جارى التنفٌذ %100 8131 8131 ن وتجهٌزات ألخرى 9 الشبكة الكهربابٌة و بموقع أجزاء وتجدٌد واستكمال بعض إحالل

   %100 9150 9150  العامرٌةإجمالً

جمٌع 
انحاء 
 المدٌنة

 تم النهو %100 2160 2160 رفع كفاءة بعض محطات الرفع

 تم النهو %100 470 470 إحالل وتجدٌد وتدعٌم ورفع كفاءة  محطات معالجة بمنطقة غرب

 تم النهو %100 860 860  المدٌنةإنحاء التعثرات ورفع كفاءة الشبكات والمحطات بجمٌع إلزالةمشروعات 

 تم النهو %100 680 680 الصحً تعمل كمصبات معالجة الصرف التًرفع كفاءة وتطهٌر المصارف العمومٌة 

 تم النهو %100 6414 6414  مطابق وشناٌش وسٌفونات كاملة بالحلقأغطٌةتورٌد 

 تم النهو %100 543 543 رفع كفاءة شبكات االنحدار والمجمعات

 تم النهو %100 5535 5535 (2017/2016) أنحاء المدٌنة إنحاء وتجدٌد و تدعٌم هبوطات شبكة االنحدار وخطوط الطرد جمٌع إحالل

 جارى التنفٌذ %100 2603 2603 (2018/2017) أنحاء المدٌنة إنحاء وتجدٌد وتدعٌم الشبكات بشوارع متفرقة بجمٌع إحالل

 جارى التنفٌذ %100 4409 4409 (2018/2017) أنحاء المدٌنة إنحاء وتجدٌد و تدعٌم هبوطات شبكة االنحدار وخطوط الطرد جمٌع إحالل

  %100 23674 23674  جمٌع انحاء المدٌنةإجمالً

  %100 93141 93141 العاماإلجمالً 

 1/7/2019: شركة الصرف الصحى   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 الحــــى
محوالت 

 (عدد  )

أطوال كابالت 
الجهد المتوسط والمنخفض 

والهوابى 
 (كم  )

التكلفة 
 (باأللف جنٌه  )

 22.797 14 المنتـزة أول

73436 

 13.508 2 المنتـزة ثان

 19.096 7 شـــرق

 12.952 4 وســـط

 1.100 2 الجمــرك

 2.146 1 غــــرب

 3.479 1 العامرٌة أول

 4.120 3 العامرٌة ثان

 38.942 14 العجمً

 6.811 5 مركز ومدٌنة بـرج العــرب والحمام

 124.951 53 اإلجمالً

 

 

 

 

 الحــــى
محوالت 

 (عدد  )

أطوال كابالت 
الجهد المتوسط والمنخفض 

 (كم  )والهوابى

التكلفة 
 (باأللف جنٌه  )

 12.546 2 المنتـزة أول

32030 

 8.695 1 المنتـزة ثان

 9.626 5 شـــرق

 8.359 8 وســـط

 5.632 - الجمــرك

 4.935 2 غــــرب

 10.230 1 العامرٌة أول

 5.459 1 العامرٌة ثان

 20.660 4 العجمــى

 22.769 6 مركز ومدٌنة بـرج العــرب والحمام

 108.911 30 اإلجــمــالـــى

 

2019 / 2018إنجازات شركة اإلسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء لعــام   

 توسع وجدٌد

 1/7/2019: شركة توزٌع الكهرباء   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 2019 / 2018إنجازات شركة اإلسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء لعــام 

 اإلحالل والتجدٌد

 

 1/7/2019: شركة توزٌع الكهرباء   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 



69 
 

 

 الحـى
إجمالى  عـدد اللمبات المباعة

 عدد اللمبات
التكلفة 

 (باأللف جنٌه  )
  وات4  وات6  وات9

 282.205 9070 1430 7403 237 المنتـزة

 147.309 4934 1576 3358 0 شـــرق

 187.107 6069 1238 4685 146 وســـط

 21.151 673 55 618 0 غــــرب

 9.6 300 0 300 0 العامرٌة

 77.62 2475 229 2246 0 العجمى

 724.992 23521 4528 18610 383 اإلجمالً

 

 

 

 

 

 

 ما تم تنفٌذه الموقـع

(باأللف جنٌه  )الـوفـر  القدرة (باأللف جنٌه  )التكلفة    

وات.ك )  الـوقـود الطاقة ( 
إنبعاثات 
CO2 

 الـوقـود الطاقة
إنبعاثات 
CO2 

 
س.و.ك ) س.و.ك ) ( طن ) ( طن ) (   ( طن ) ( طن ) ( 

 كٌنج مرٌوط
حسنى / فٌال د 

 بكٌنج مرٌوط
20 32850 6.96 21.46 27.59 16.71 107.32 

فهمى أنور/ فيال د  كٌنج مرٌوط  7 11497.5 2.44 7.51 9.66 5.85 37.56 

 العامرٌة
الصرف الصحى 

  ن9موقع 
240 394200 83.57 257.56 331.13 200.57 1287.82 

 321.95 50.14 82.78 64.39 20.89 98550 60 سوميد شرق

 كٌنج مرٌوط
فيال السيد أيمن 

 53.66 8.36 13.8 10.73 3.48 16425 10 السيد

 كٌنج مرٌوط
خالد / فيال أ 

 عباس فتح اهلل
14 22995 4.87 15.02 19.32 11.7 75.12 

 42.93 6.69 11.04 8.59 2.79 13140 8 فيال ببرج العرب برج العرب

 359 اإلجــمــالـــــً
589658 125 385.3 495.32 300.02 1926.36 

2721.7 

 

عدد اللمبات اللٌد التى قامت الشركة بتوفٌرهاأ  

 2019 / 6 / 30 حتـى 2018 / 7 / 1خـالل الفتـرة مـن 

إنجازات شركة اإلسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء خـالل الفتـرة 

فى مجال تنفٌذ 2019/ 6 / 30 حتـى 2018 / 7 / 1مـن 

 المحطات الشمسٌة

 1/7/2019: شركة توزٌع الكهرباء   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 1/7/2019: شركة توزٌع الكهرباء   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 الكمٌة البٌــان

 2776 (ألف مشترك  )عدد المشتركٌن 

 1606.5 (س .و.م )الحمل األقصى للشبكة 

 - (عدد  )عدد لوحات التوزٌع الربٌسٌة 

 91.902 (كم  )الكابالت األرضٌة جهد متوسط 

 4.2 (كم  )الكابالت الهوابٌة جهد متوسط 

 41.327 (كم  )الكابالت األرضٌة جهد منخفض 

 100.633 (كم  )الكابالت الهوابٌة المطورة جهد منخفض 

 83 (عدد  )محـوالت 

 43800 (أ .ف.ك )إجمالى سعة المحوالت 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الكمٌـة الوحدة البٌــان

 170 (عدد  ) العـدادات

 1376 (عدد  ) األعمدة

 1424 (عدد  ) الكشافات باألعمدة

 1989 (عدد  ) الكشافات المركبة على الحابط األذرع

 28.045 (كم  ) أطوال الكابالت األرضٌة الخاصة باإلضاءة

 77.033 (كم  ) أطوال الكابالت الهوابٌة الخاصة باإلضاءة

 

 

 إنجازات شركة اإلسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء

2019 / 6 / 30 حتى 2018 / 7 / 1من   
 

 1/7/2019: شركة توزٌع الكهرباء   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

  العامةةاإلضاءمكونات شبكة 

 2019 / 6 / 30 حتـى 2018 / 7 / 1خـالل الفتـرة مـن 

 1/7/2019: شركة توزٌع الكهرباء   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 القطـاع

 عـدد اللمبات المباعة عـدد اللمبات المسلمة

9 
 وات

 الثمن
6 

وات 
E27 

 الثمن
6 

وات 
E14 

 الثمن
4 

وات 
E27 

 الثمن
4 

وات 
E14 

 الثمن
9 

 وات
 الثمن

 وات 6
E27 

 الثمن
6 

وات 
E14 

 الثمن
4 

وات 
E27 

 الثمن
4 

وات 
E14 

 الثمن

 5174 199 30775 1231 1160 40 235616 7363 9480 237 5200 200 3750 150 1450 50 82400 2575 20000 500 المنتـزة

 14274 549 25675 1027 928 32 106432 3326 0 0 10400 400 0 0 0 0 384 12 3200 80 شـــرق

 12116 466 19300 772 667 23 149184 4662 5840 146 41860 1610 0 0 3248 112 85440 2670 60880 1522 وســـط

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجمــرك

 0 0 1375 55 0 0 19776 618 0 0 0 0 2500 100 0 0 0 0 4000 100 غــــرب

 0 0 0 0 0 0 9600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5320 133 العامرٌة

 1612 62 4175 167 377 13 71456 2233 0 0 0 0 0 0 0 0 28800 900 11920 298 العجمى

مركز ومدٌنة 
بـرج العــرب 

 والحمام
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 33176 1276 81300 3252 3132 108 592064 18502 15320 383 57460 2210 6250 250 4698 162 197024 6157 105320 2633 اإلجــمــالـــى

 انجازات شركة اإلسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء 

2019بٌان بعدد اللمبات اللٌد التى قامت الشركة بتوفٌرها  خالل فترة   

  انجازات شركة اإلسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء 30/6/2019 حتى 1/7/2018من 

 1/7/2019: شركة توزٌع الكهرباء   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 ما تم تركٌبه نوع اللمبة الموقـع الحـى
القـدرة الموفـرة  

 (مٌجا وات  )

 المنتزة أول
 3809 إمتداد الفخرانى حجرة 40مربع خلف ش  - 1

 3488مربع ش فاروق عبد الوهاب حجرة  - 2
 3784مربع ش عبد هللا عبد المحسن حجرة  - 3

 وات لٌد 150
  وات لٌد100

242 
214 

التوجد قدرة موفرة حٌث 
 المنتزة ثان أنه تم إستبدال اللمبات بنفس القدرة

 1364طرٌق عزبة الهاللٌة الكوبانٌة حجرة  - 1
 1101طرٌق سكة الربع من الهاللٌة حتى الكوبانٌة حجرة  - 2

 1465الرحمة حجرة - مدخل عزبة منشٌة األوقاف  - 3
 2111 / 1874 / 1870 / 721مربع مساكن ضباط طوسون حجرات  - 4

 311  وات لٌد150

 أبٌـس- سابا باشا - باكوس - السٌوف  شـرق
 وات لٌد 150
  وات لٌد100

230 
1145 

 وسـط
الباب الجدٌد - غبلاير - اإلبراهٌمٌة 

 صحراوى-  محرم بك العطارٌن 
 وات لٌد 450
 وات لٌد100

60 
29 

0.000042 

 الجمرك
المنشٌة - بحرى 

 اللبان-  الفراهدة 
 وات لٌد 100
  وات لٌد450

39 
60 

0.000044 

 غـرب

غٌط العنب - كرموز 
  كوم الشقافة

 وات لٌد 100
  وات لٌد150

50 
6 

0.00001 

 القبارى وإدارة وسـط
 وات صودٌوم 100
  وات صودٌوم150

250 
900 

0.0019265 

 فرعى العامرٌة ومرغـم العامرٌة أول
 وات لٌد 100
 وات لٌد 150

  وات صودٌوم150

141 
200 
510 

0.000433 

 0.000305 147  وات لٌد150 فرع العامرٌة العامرٌة ثان

 فرع الدخٌلة العجمى
 وات لٌد 150

  وات صودٌوم150
101 
620 

0.0003185 

مركز ومدٌنة بـرج 
 العــرب والحمام

 94  وات لٌد150 فى نطاق إدارة إضاءة برج العرب
التوجد قدرة موفرة حٌث 

 أنه تم إستبدال اللمبات بنفس القدرة

 2019 / 6 / 30 حتـى 2018 / 7 / 1خـالل الفتـرة مـن ما تم تركٌبه من لمبات موفرة باإلضاءة العامة

 1/7/2019: شركة توزٌع الكهرباء   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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عدد األسر التى تم  خدمتها  المنطقة التى تم توصٌل الخدمة لها خالل تلك الفترة الحى
 خالل تلك الفترة

المنتزه 
 أول

 787 منطقة أرض الفضالى 

 4116  (ش الخروعة – ش مدرسة الشهٌد محمد حمدى – ش البكاتوشى – ش المراغى  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 11213  (ش الخروعة  - ش الرحمة   – البحريش قنال المحمودٌة البر – ش سوق خورشٌد  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 8840  (ش الخروعة – ش المراغى – ش قنال المحمودٌة البر البحرى – ش الرحمة  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 5058   (ش عزبة البحر  – 500ش الـ –  ش الشرنوبى امتداد– ش البكاتوشى  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 6841   (ش البكاتوشى – ش المراغى – ش مسجد ٌوسف – ش الشرنوبى  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 14650 منطقة محسن الجدٌدة و القدٌمة 

 374 منطقة منشٌة ناصر وبسكو مصر

 5036 منطقة الفلكى والرأس السوداء 

 56915 اإلجمالً

المنتزه 
 ثان

 1817 منطقة أبو خروف وعرامة 

 2076  ( عرامة الجدٌدة 30ش –  قبلى 45ش – ش مصطفى كامل – ش النبوى المهندس  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 4255  (ش سٌكالم  – 16إمتداد ش  – 16ش –  الدولى 45ش – ش مصطفى كامل  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 7115  (سكة حدٌد أبو قٌر من مزلقان المعمورة  – سكة حدٌد رشٌد – ش التٌن – ش الطابٌة  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 6412   (إمتداد ش المستشارٌن – ش المستشارٌن – إمتداد ش األكادٌمٌة – ش األكادٌمٌة – ش سكة حدٌد أبو قٌر  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 9801   (سكة حدٌد رشٌد  – 10ش – إمتداد ش المستشارٌن – ش المستشارٌن  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 181 مساكن الحرمٌن واألوقاف  

 31648 ياإلجمال

 

 

 

 1/7/2019: شركة تاون جاز   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

  15/6/2019 حتى 1/7/2018خالل الفترة من  تاون جاز إنجازات شركة 
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عدد األسر التى تم  خدمتها  المنطقة التً تم توصٌل الخدمة لها خالل تلك الفترة الحى 
 خالل تلك الفترة

 شــــرق

 510 بحريمنطقة زعربانة الظاهرٌة 

 199 مساكن الشرطة

 853 ش النصر

 413 عزبة الموظفٌن

 1087 عزبة سكٌنة

ش نزلة – ش محمد أنور السادات – ش الصفا والمرو – ش مخازن عترٌس  – القبلًش قنال المحمودٌة البر  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 
 . الناموس وكوبري المحمودٌة وش حجر النواتٌة قبلًأحمد أبو سعدة العواٌد 

1910 

 7955  (العمومً دنا امتداد – العمومًش دنا – ش مصطفى كامل – ش أحمد أبو سلٌمان  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 2404  (العمومً دنا امتداد – العمومًش دنا – ش مصطفى كامل – ش أحمد أبو سلٌمان  ) شوارعالمنطقة المحصورة بٌن 

 596  ( البحريش قنال المحمودٌة البر – ش محطة السوق – ش أحمد أبو سلٌمان ش العشرٌن  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 469 (السكة الحدٌد  – البحريش قنال المحمودٌة البر – ش ونجت  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 918  (السكة الحدٌد  –  ش حجر النوالتٌة امتداد– ش حجر النواتٌة – ش العشرٌن – ش محطة السوق  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 572  (ش الترعة المردومة  – العمومًش دنا – السكة الحدٌد – ش محطة السوق  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 2392 أبٌس الثانٌة 

 20305 اإلجمالً

 وســـط
 261  (السكة الحدٌد ش جالل الدسوقً  – ش الجواهر  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 685 الحضرة الجدٌدة 

 946 اإلجمالً 

 

 

  شرق – وسط ثانٌـ منتزه – منتزه أول ) نطاق إحٌاء فً( عمٌل109814) عن طرٌق إدارة المشروعات عدد الطبٌعًما تم توصٌله وتشغٌله بالغاز. 

  31/5/2019 حتى 1/7/2018 خالل الفترة من ( عمٌل29383 ) عن طرٌق إدارة خدمة العمالء هو عددالطبٌعً بالغاز وتشغٌلهما تم توصٌله . 

  ( عمٌل 139197)هو عدد  (خدمة عمالء + مشروع  ) الطبٌعً ما تم تشغٌله بالغاز إجمالًلٌصبح. 

   15/6/2019 حتى 1/7/2018إنجازات شركة  تاون جاز خالل الفترة من  

 1/7/2019: شركة تاون جاز   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 إلٌها تم التوصٌل التًالمنطقة  الحً
 تم األسرالتًعدد 

خدمتها 

 األسرالجاريعدد 

خدمتها 

 أولالعامرٌة 

 والوكالة والسكة الصحراويالمربع بٌن الطرٌق 

الحدٌد وسور الجٌش 
7300 5150 

 شماال ـ طرٌق عبد الصحراويالمربع بٌن الطرٌق 

القادر ـ السكة الحدٌد وسور الجٌش ـ طرٌق 

 غربا الصحراوي

0 9850 

 ثانًالعامرٌة 

 مع السكة الصحراويالمربع بٌن طرٌق الكٌنج مع 

الحدٌد مع شارع محمد ابو طالب 
3500 3500 

 و ترعة ابو الصحراويالمربع بٌن طرٌق الطرٌق 

بسٌسة وطرٌق الناصرٌة 
0 5500 

 24000 10800 اإلجمالً

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتى 1/7/2018 من شركة غاز مصر خالل الفترةانجازات 

30/6/2019 
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 المشروعوصف  الموقع  القطاع
التكلفة 

 ة جنًملٌون بال
 العابد من المشروع

تحسٌن 
البٌبة 

أحٌاء 
المنتزة 
أول ـ 
شرق ـ 
وسط ـ 
 غرب

 : مشروع محور المحمودٌة
 ترعة المحمودٌة شرقاً 55 بالكٌلو الكوبرٌالدولٌالساحلً كٌلومتراً, بدءاً من تقاطع 21 متكامل بطول تنمويـ محور 

.  محورا عرضٌاً 25 ترعة المحمودٌة غرباً, حٌث ٌتخلل المشروع عدد 77حتى المصب بمنطقة الدخٌلة بالكٌلو 
.  حارات مرورٌة فى كل اتجاه, مع تخصٌص حارة ألتوبٌسات النقل العام8 إلى 6ـ ٌسع المحور الجدٌد من 

 متراً  120 و80ومن المقرر أن ٌكون عرض المحور ما بٌن 
:   كبارى جدٌدة بالقطاع المغطى 5ـ ٌتضمن المشروع  تنفٌذ عدد 

بمنطقة أبو سلٌمان   (1*  )
بمنطقتى أنطونٌادس والمطار لربط المحور على طرٌق القبارى السرٌع  (2* )
 الدابرٌالساحلًلربط محور المحمودٌة على محور ( ب)بشاٌر الخٌر (1(  * )أ ) بشاٌر الخٌر (1* )

 الترعة, كما ٌتضمن جانبً اآلخر لربط لالتجاه كبارى سٌارات للدوران 6ـ  أما عن القطاع المكشوف فٌتضمن 
.  كوبرى مشاه للربط بٌن جانبى المحور14المشروع تنفٌذ حوالى 

, وتحدٌداً "الترعة المكشوفة"والمشروع ٌتم تنفٌذه علً مرحلتٌن, وفٌما ٌخص المرحلة األولً من المشروع 
المسافة من الحدود اإلدارٌة لإلسكندرٌة وحتى محطة السٌوف, فٌتم تغٌٌر قطاع الترعة من مخروطً لقطاع اقل 

 .وتوسعة الطرٌق جانبً الترعة

 مناطق تنموٌة, تتضمن إنشاء مسجد كبٌر ملحق به دار 3وفً هذا الشؤن, أضاف أن القطاع المكشوف ٌوجد به عدد 
مناسبات, ونقطة شرطة, وتمركز للحماٌة المدنٌة, وإسعاف, ومكتب برٌد, وتموٌن, ومنطقة مالعب, ومراكز طبٌة, 

. ومشغل للصناعات الحرفٌة
 أنه فٌما ٌخص المسافة شوقً, فؤوضح اللواء خالد "التغطٌة الكاملة للمشروع"أما بالنسبة للمرحلة الثانٌة, وهى 

م من مؤخذ محطة مٌاه ٢٠٠بعد مسافة  (مفٌض)من محطة السٌوف وحتى المصب, فٌتم عمل حابط صناعً هدار 
الشرب, مع تغطٌة مسار الترعة حتى نهاٌتها فً المصب عند مٌناء اإلسكندرٌة, وذلك لخلق محور بري ٌسع ستة 

.  م٢٠حارات فً كل اتجاه مع عمل منطقة اقتصادٌة فً الجهة القبلٌة بعرض ال ٌقل عن 

مسجد كبٌر ملحق به دار مناسبات, ) منطقة تنموٌة, تتضمن إنشاء 14وأضاف أن القطاع المغطً ٌوجد به عدد 
 مدارس ٤ونقطة شرطة, وتمركز للحماٌة المدنٌة, وإسعاف, ومكتب برٌد, ومنطقة مالعب, باإلضافة إلى إنشاء 

. ( مستشفً, باإلضافة إلى المناطق االستثمارٌة٢ لكل مدرسة, وعدد ٢ م ٢٥٠٠بمساحة 

5500 

ـ ربط محور المحمودٌة باألحٌاء الداخلٌةللخروج من 
. األزمة المرورٌة 

ـ وضع اإلسكندرٌة على خرٌطة التنمٌة الشاملة 
 .والمستدامة

رفع الكفاءة اإلنتاجٌة وجودة المٌاه والضغوط ـ 
 حل مشكلة ضعف وانقطاع المٌاه وبالتالًبالشبكات, 
 . اإلسكندرٌةبمحافظة 

خدمة التوسعات العمرانٌة الجدٌدة وسٌتم استثمار ـ 
األرض المكتسبة من تغطٌة ترعة المحمودٌة فى 

عمل مشروعات إسكان متعدد المستوٌات على طول 
 .المحور

 الفضاء غٌر واألراضًحصر جمٌع المسطحات ـ 
المستغلة والمصانع المعطلة بقطاع األعمال والتى ال 

تعمل بكامل طاقتها بهدف إعداد برامج لتؤهٌلها 
 ملٌون متر 2 حوالً مسطح بإجمالًواالستفادة منها 

. مسطح
 ألف فرصة عمل 15 حوالًـ ٌوفر المشروع 

 ألف فرصة عمل غٌر مباشرة تقرٌبا, 25مباشرة, و 
.  ألف فرصة عمل بالمشروع 40 بإجمالٌحوالً
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 العابد من المشروع المشروعوصف  الموقع  القطاع

تطوٌر 
 العشوابٌات

 حً غرب

 حٌث سٌتم إنشاء بشاٌر 5 و 3 أعمال مشروع بشاٌر الخٌر باستكمال بشاٌر الخٌر جارى تنفٌذ
.   فدانا90 على مساحة 5 أفدنة وبشاٌر الخٌر 105 على مساحة 3الخٌر 

 بلوك سكنى بعدد 100 من تم االنتهاء, 3 بشاٌر الخٌر من مشروع% 98تم االنتهاء من 
 55000 وحدة سكنٌة تسع نحو 11000 أرضى وثالثة عشر دور علوٌوبإجمالً عمارة200
ـ كنٌسة ـ  مساجد 5ـ مستشفى أساسً ـ تعلٌم ةمدرس)حٌث تتضمن المنطقة الخدمٌة وفردا 
وتطوٌر مركز شباب  تجارٌة وترفٌهٌة و إدارٌة   باإلضافة إلى منطقة أنشطة( مكتب برٌدبنك ـ

 القبارى 
 وحدة سكنٌة, ومساحات 15200  فجارى تنفٌذها وهى تتضمن إنشاء 5 أما بشاٌر الخٌر 

 مساجد ومستشفى لعالج السرطان 7 مترا مربعا, وإنشاء 99465 بإجمالًتجارٌة 
.  فصال دراسٌا33 أساسٌبإجمالً ومدرستٌن تعلٌم ونادٌرٌاضً

 

مؤوى  )توفٌر مساكن بدٌلة آمنة لألسر التى تقطن بمناطق 
 ـ مثلث 2’1الصٌادٌن ـ كوم الملح ـ فرن الجراٌة ـ المفروزة 

 (السكة الحدٌد ـ جزء من نجع العرب 
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 المنصرف باأللف جنٌة نسبة االنجاز جدوى المشروع
االعتماد باأللف 

 جنٌه
 الحى المشروع وصف ما تم انجازه

 تمثل التً لمساكن وآمنةتوفٌر مساكن بدٌلة 
 الخطورة الداهمة بمنطقة الهضبة الصٌنٌة

100 12890  12500 

 وحدة سكنٌة 160تم االنتهاء من عدد 
 اعلً تقٌم لألسر التًكمساكن بدٌلة 

 تمثل خطورة التًمنطقة الهضبة الصٌنٌة 
 األولىمن الدرجة 

 الهضبة الصٌنٌة

 العجمً

 منطقة ترعة الخندق آمنةلقاطنًتوفٌر مساكن 
 الشرقٌوالغربًبجانبٌها 

100 29767 30899 

 عمارات سكنٌة 9تم االنتهاء من تنفٌذ 
 ترعة الخندق وتم لقاطنًبمنطقة المكس 

 لترعة الشرقًاالنتهاء من تسكٌن الجانب 
الخندق وسوف ٌتم عمل قرعة للجانب 

 3/8/2019الغرب فى 

 طلمبات المكس

 اإلجمالً   43399 42657  

 

 

 

                                                                       مساكن طلمبات المكسقبل التطوٌر
مساكن الهضبة 

 الصٌنٌة

 وحدة تطوٌر العشوائٌات

 30/6/2019 حتى 1/7/2018المشروعات القومٌة من 

 

 1/7/2019: وحدة تطوٌر العشوابٌات   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 



82 
 

 

 العابد من المشروع المشروعوصف  الموقع  القطاع

 المواصالت
أحٌاء 

 المحافظة

 والترام المكٌف الكهربابً وتزوٌدها باألتوبٌس الجماعًرفع كفاءة منظومة النقل 
 .  كهربابً  أتوبٌس15وذلك بتدشٌن عدد 

 بؤنه مزود بخاصٌة عدم التحرك إال بعد غلق األبواب, كما أن األتوبٌساتوٌتمٌز هذا النوع من 
 كامٌرات مراقبة مربوطة بشبكة, المربوطة بغرفة عملٌات هٌبة النقل العام والركاب ٦به 

 مجهز الستقبال ذوى االحتٌاجات الخاصة, وبه األتوبٌسومزود أٌضا بخاصٌة التتبعكما أن 
أجهزة إنذار لتعرٌف السابق برغبة الراكب فى النزول وكامٌرا خلفٌة لألتوبٌس أثناء الرجوع 

للخلف وشاشاة أمام السابق لكى ٌرى المساحة الخلفٌة بوضوح, وبه وحدة لخزٌن جمٌع 
 التحركات داخل األتوبٌس ومزود بإذاعة داخلٌة

تم تشغٌل شهدت اإلسكندرٌة أٌضا أول عربة ترام مكٌفة ومزودة بخدمة اإلنترنت, حٌث كما 
, وهى  ـ جامع إبراهٌمتعمل على خط سانستٌفانوو عربتٌن مفصلٌتٌن من دولة أوكرانٌا عدد

 لٌصبح العدد عربة ترام أخرى 13عربات مجهزة بعوامل األمان وصدٌقة للبٌبة وجار تورٌد 
.  حدٌثمفصلً عربة ترام 15

  .الجماعًرفع كفاءة منظومة النقل ـ 
 .صدٌق للبٌبةـ األتوبٌس الكهربابً 
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 صور المشروع  جدوى المشروع  الموقع وصف المشروع القطاع

 الصحة

 المركزي العجمًتم هدم وبناء مستشفى 
100G 

 ملٌون جنٌة  350 إنشابٌةبتكلفة 
 الطبٌة توالمستلزماوتكلفة التجهٌزات 

  ملٌون جنٌة400
 العجمً

 
 و الشمالً و الساحل ألهالٌالعجمًتقدٌم الخدمة العالجٌة 

 المناطق المجاورة بمختلف التخصصات الطبٌة

 

 مستشفى  لمبانًجارى تطوٌر و ترمٌم 
 رأس التٌن العام

 الجمرك

 
 منطقة الجمرك  و المناطق ألهالًتقدٌم الخدمة العالجٌة 

 المجاورة

 

  مستشفى النهضة إنشاءجارى 
 العامرٌة أول

 منطقة النهضة بالعامرٌة  و ألهالًتقدٌم الخدمة العالجٌة 
 المناطق المجاورة

 

ترمٌم و تطوٌر وحدة كٌنج مرٌوط 

العامرٌة ثان 

 كٌنج مرٌوط ألهالًتقدٌم خدمة الرعاٌة الصحٌة األولٌة 
 بالعامرٌة و المناطق المجاورة لها
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صور المشروع   جدوى المشروع  الموقع وصف المشروع القطاع

الصحة 

 19تم  تطوٌر وحدة قرٌة 

مركز ومدٌنة برج 
العرب 

 قرٌة ألهالًتقدٌم خدمة الرعاٌة الصحٌة األولٌة 
 ببرج العرب و المناطق المجاورة لها 19

 

 قرٌة ألهالًتقدٌم خدمة الرعاٌة الصحٌة األولٌة تم  تطوٌر وحدة قرٌة التنمٌة 
 التنمٌة ببرج العرب و المناطق المجاورة لها

 
 قرٌة ألهالًتقدٌم خدمة الرعاٌة الصحٌة األولٌة جارى تطوٌر وحدة قرٌة العال 

 العال ببرج العرب و المناطق المجاورة لها
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 جدوى المشروع نسبة االنجاز وصف ما تم انجازه المشروع الحً القطاع

 الغاز الطبٌعً

مبادرة 

الربٌس عبد 

الفتاح 

السٌسى 

بتقسٌط الغاز 

للمنازل 

العامرٌة 

 أول

توصٌل الغاز الى 

 منازل وتجارى

مد وتوصٌل الشبكات األرضٌة والتركٌبات 

 الخارجٌة والداخلٌة وتشغٌل العمالء

 1/7/2018لخطة % 104

 30/6/2019حتى 

 زـ توفٌر العملة الصعبة المستخدمة فى شراء غاز البوتاجا1

 زـ توفٌر العناء على المواطنٌن فى شراء أنبوبة البوتاجا2

العامرٌة 

 ثانً

توصٌل الغاز الى 

 منازل وتجارى

مد وتوصٌل الشبكات األرضٌة والتركٌبات 

 الخارجٌة والداخلٌة وتشغٌل العمالء

116% 

 حتى 1/7/2018لخطة 

30/6/2019 

 زـ توفٌر العملة الصعبة المستخدمة فً شراء غاز البوتاجا1

 زـ توفٌر العناء على المواطنٌن فً شراء أنبوبة البوتاجا2

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/6/2019 إلى 1/7/2018المشروعات القومٌة من 
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ألف ) االعتماد الموقع  اسم المشروع  القطاع
 (جنٌه

المنصرف 
 (ألف جنٌه)

تارٌخ  تارٌخ البدء
 االنتهاء

نسبة 
التنفٌذ 

% 

 
المعوقات  

مقترح التغلب على 
 المعوقات 

 
 الصحة

تطوٌر مستشفى 
 رأس التٌن العام

 
 الجمرك

 
21000 

بمعرفة 
 الوزارة

 
----- 

 
----- 

 
----- 

لم ٌتم إعداد المقاٌسات و 
الطرح و اإلسناد عن طرٌق 

 الوزارة

تم مخاطبة الوزارة 
لإلسراع بالبدء فى أعمال 

 التطوٌر بالمستشفى

إنشاء مستشفى 
 النهضة

 
 العامرٌة

 
4000 

بمعرفة 
 الوزارة

 
---- 

 
----- 

 
----- 

لم ٌتم إعداد المقاٌسات و 
الطرح و اإلسناد عن طرٌق 

 الوزارة

تم مخاطبة الوزارة 
لإلسراع بالبدء فى 

 األعمال

 
 تطوٌر وحدة العال

 
 برج العرب

 
2660.296 

بمعرفة 
 الوزارة

 
11/10/2017 

 
----- 

 
59% 

قامت هٌبة األبنٌة التعلٌمٌة 
بسحب  (الجهة المنفذة)

األعمال من المقاول لعدم 
 التزامه

قامت هٌبة األبنٌة 
 الطرح بإجراءاتالتعلٌمة 

 الستكمالو اإلسناد 
 األعمال بالوحدة

تطوٌر وحدة كٌنج 
 مرٌوط

 
 العامرٌة

 بمعرفة الوزارة
بمعرفة 
 الوزارة

 
----- 

 
---- 

 
--- 

لم ٌتم اعداد المقاٌسة 
المطلوبة من الهٌبةالعامة 

الجهة )لألبنٌة التعلٌمٌة 
 عن طرٌق الوزارة (المنفذة

تم مخاطبة الوزارة 
لإلسراع بالبدء فى 

 األعمال

 27660.296االجمالى 
      

 

 

 

 

 1/7/2019: مدٌرٌة الشبون الصحٌة  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

  تنفٌذها الجاريالمشروعات 
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 الموقع اسم المشروع القطاع
قٌمة التعاقد 

 بالجنٌه

المنصرف 

 بالجنٌه
 تارٌخ النهو تارٌخ البدء

نسبة التنفٌذ 

% 

 الطب البٌطري

 اآللًترمٌم عنبر الشمبرى والضانى بالمجزر 

 بؤبوقٌر
 30 5/1/2020 6/3/2019 154035 944310.15 أبوقٌر

 45 26/9/2019 27/3/2019 0 1219525 أبٌس  أبٌس البٌطرٌةامتدادإنشاء وحدة 

 9 17/2/2020 18/4/2019 0 2353173.75 العامرٌة ترمٌم المبنى اإلدارى للمجزر اآللى بالعامرٌة

الوحدات 

 المحلٌة

 ترمٌم مبنى دٌوان عام حى شرق
 سٌدي

 جابر
1864278.10 30889 19/3/2019 19/12/2019 35 

 20 12/10/2019 13/6/2019 0 175605.15 سموحة صٌانة مبنى مدٌرٌة اإلسكان والمرافق

 40 4/10/2019 5/5/2019 0 546200 الحضرة ترمٌم مبنى محطة تزوٌد الوقود بالحضرة القبلٌة

 40 19/10/2019 5/5/2019 0 511843.20 الحضرة ترمٌم مبنى إدارة الجراج بالحضرة القبلٌة

    184924 7614935.35 اإلجمالً

 

 

 

  تنفٌذهاالجاريالمشروعات 

 1/7/2019: مدٌرٌة اإلسكان    تارٌخ البٌان - مدٌرٌة الطب البٌطري: مصدر البٌان 



89 
 

 

 الموقع اسم المشروع القطاع
االعتماد 

 ( جنٌهألف )

المنصرف  

 ( جنٌه األلف)
 تارٌخ النهو تارٌخ البدء

نسبة 

 %التنفٌذ 

الصرف 

 الصحً

 بمنطقة السٌوف شماعة وربط المجمع الصحً وتجدٌد شبكة الصرف إحالل

الجزء ) أول الملوك على نفق المنطقة الشرقٌة منطقة المنتزة واديبشارع 

 (االول

 %10 شهور9 1270 12210 المنتزة

 %23 2019/7/26 2019/1/27 800 3500 المنتزة المنتزة (2)محطة " 10 طلمبة بامبٌس اومٌجا 4 وتجدٌد طلمبة رقم إحالل

 %19 2019/8/11 2018/11/28 1220 6353 المنتزة  المنتزة1 طلمبة لمحطة  2إحالل وتجدٌد عدد

 %6 19-10-2019 20-02-2019 446 8015 شرق مجموعات رفع لمحطة الشٌخ الصغرى (4) وتجدٌد عدد إحالل

 %70 10-09-2019 11-12-2018 4291 6102 وسط  محطة سنٌة العبدوإلغاء وتجدٌد منشٌة النزهة إحالل

ن 9 الشبكة الكهربابٌة و بموقع أجزاء وتجدٌد واستكمال بعض إحالل

 وتجهٌزات ألخرى
 %78 15-07-2019 30-04-2018 8131 10465 العامرٌة

 أنحاء وتجدٌد و تدعٌم هبوطات شبكة االنحدار وخطوط الطرد جمٌع إحالل

 (2019/2018)أنحاء المدٌنة 

 أنحاءجمٌع 

 المدٌنة
8632 4409 2019-02-02 2020-02-01 51% 

 أنحاء المدٌنة إنحاءاحالل وتجدٌد وتدعٌم الشبكات بشوارع متفرقة بجمٌع 

(2018/2017) 

 إنحاءجمٌع 

 المدٌنة
5326 4352 2017-10-16 2019-10-15 82% 

    24919 60603 اإلجمالً

 

  

 1/7/2019: شركة الصرف الصحى     تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

  تنفٌذهااإلحالل والتجدٌد الجاريمشروعات 
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الموقع اسم المشروع القطاع 
االعتماد باأللف 

جنٌة 

المنصرف باأللف 

جنٌة 
% نسبة التنفٌذ تارٌخ النهو تارٌخ البدء 

مٌــــاه 
 الشــرب

 

عملٌة ترمٌم وصٌانة بعض منشآت فروع وروافع الشركة 
الواقعة شرق المحافظة 

 %15 29/10/2020 30/4/2019-----------  15.635شرق المحافظة 

إعادة تؤهٌل محطة مٌاه شرقً 
منطقة باب شرقً  

 حً وسط 

27.350 12.355 9/6/2018 8/12/2019 60 %

إحالل وتجدٌد أرضٌة جراج شرقً وإعادة تؤهٌل واجهات 
الجراج 

6.188 1.242 31/7/2018 12/10/2019 21 %

 أعمال الموقع العام وتعدٌل خطوط السحب والطرد الربٌسٌة 
 الخاصة برافع مرغم

كؤعمال إضافٌة على  عملٌة استكمال الجزء األٌمن من )
 (الخزان األرضً وتؤهٌل الطرق الداخلٌة برافع مرغم

رافع مرغم 

حً العامرٌة 

6.000 1.749 28/2/2019 31/8/2019 60  %

%  93 30/8/2019 28/8/2017 613 1.588إنشاء عنبر تولٌد برافع مرغم 

    628.346 56.761اإلجمالً 

  مبانً مٌاه الشرب الجاري تنفٌذهامشروعات

 1/7/2019: شركة مٌاه الشرب    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 



91 
 

 
 
 

 

 نسبة التنفٌذ تارٌخ النهو تارٌخ البدء الموقع أسم المشروع الحى القطاع

الغاز 

الطبٌعً  

شركة 

تاون 

 جاس

 المنتزة ثانً

تنفٌذ خطوط شبكات الغاز 

 الطبٌعً

ش الطابٌة – ش التٌن  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 (سكة حدٌد رشٌد  – 25مزلقان – 
31/3/2019 1/10/2019 50% 

تنفٌذ خطوط شبكات الغاز 

 الطبٌعً

 16امتداد ش  – 16ش  )المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

 (ش المنشٌة البحرٌة– امتداد ش أسكوت – 
28/4/2019 1/10/2019 50% 

 المنتزة أول

تنفٌذ خطوط شبكات الغاز 

 الطبٌعً

ش قنال  )استكمال المنطقة المحصورة بٌن شوارع 

ش مسجد – ش عزبة البحر – المحمودٌة البر البحري 

 (ش سوق خورشٌد – امتداد ش مسجد ٌوسف – ٌوسف 

6/8/2017 31/12/2019 50% 

تنفٌذ خطوط شبكات الغاز 

 الطبٌعً
 %60 31/12/2019 5/11/2018 .استكمال عزبة محسن الجدٌدة والقدٌمة وعزبة البحر 

 شرق

تنفٌذ خطوط شبكات الغاز 

 الطبٌعً
 %60 31/12/2018 22/7/2018 استكمال منطقة أبٌس الثانٌة

تنفٌذ خطوط شبكات الغاز 

 الطبٌعً
 %20 1/10/2019 8/4/2019 منطقة الرابعة النصرٌة

 
  

  تنفٌذها الجاريالمشروعات 

 1/7/2019: شركة تاون جاز   تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 القطاع
 المشروع الحى

تارٌخ 

 البدء
 تارٌخ النهو

نسبة 

 االنجاز
 المعوقات

مقترح التغلب على 

 المعوقات

الغاز الطبٌعى 

شركة غاز 

 مصر

العامرٌة 

 اول

توصٌل الغاز إلى منازل بالمنطقة 

الواقعة فى المربع بٌن شارع أسماء 

بنت ابى بكر وشارع الشرقاوي 

 وشارع القسم والطرٌق الصحراوي

1/7/2019 30/6/2020 0% 

ارتفاع تكلفة 

إعادة الشًء 

 ألصله

المحافظة فى / مساهمة الحً 

 تكلفة إعادة الشًءألصله

توصٌل الغاز الى منازل بالمنطقة 

الواقعة بٌن شارع الزعٌم وشارع 

الشرقاوي وشارع أسماء بنت ابى 

 بكر

1/7/2020 30/6/2021 0% 

ارتفاع تكلفة 

إعادة الشًء 

 ألصله

المحافظة فى / مساهمة الحً 

 تكلفة إعادة الشًءألصله

العامرٌة 

 ثانى

توصٌل الغاز الى منازل بالمنطقة 

الواقعة بٌن طرٌق الناصرٌة القدٌمة 

 وشارع الجالتٌن وشارع شركة المٌاه

1/7/2019 30/6/2020 0% 

ارتفاع تكلفة 

إعادة الشًء 

 ألصله

المحافظة فى / مساهمة الحً 

 تكلفة إعادة الشًءألصله

 

 
 
 
 

 الموقع اسم المشروع القطاع
االعتماد 

 (ألف جنٌة)
المنصرف 

 (ألف جنٌة)
 %نسبة التنفٌذ  تارٌخ النهو تارٌخ البدء

 3بشاٌر الخٌر  تطوٌر العشوابٌات
 حً –القبارى 

 غرب
302400 226912.5 4/4/2018 30/6/2019 78 

 المشروعات الجاري تنفٌذها  

  تنفٌذهاالجاريالمشروعات 

 1/7/2019: شركة غاز مصر     تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 1/7/2019: وحدة تطوٌر العشوابٌات  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 الموقع اسم المشروع الحًالقطاع 
االعتماد 
 بااللف
 جنٌة

المنصرف 
 بااللف
 جنٌة

 تارٌخ البدء
تارٌخ النهو 

 التعاقدي

نسبة 
التنفٌذ 

% 

ٌة
ٌم

عل
لت
 ا
ٌة

بن
أل
ا

 

 المنتزة

احمد ٌاقوت 
ابوحمده للتعلٌم 

 األساسً

- المنشٌة البحرٌة 
 المنتزه

21943 15933 2018/09/23 23/12/2019 88 

ارض الشركة 
 1المتحدة 

 90 31/08/2019 01/08/2018 6418 9053 السٌوف قبلً المنتزه

ارض الشركة 
رسمً 2المتحدة 

 لغات
 50 17/02/2020 04/12/2018 6377 14791 منتزه - قبلًالسٌوف 

 2,1الزهور
 الرسمٌة لغات

 22 13/02/2020 30/12/2018 0 14791 المنتزه- العمراوي 

عزبة محسن 
 االبتدابٌةالجدٌدة 

 المشتركة
 97 23/10/2019 23/09/2018 5894 7134 المنتزه-عزبة محسن 

محمد البرادعً 
 األساسًللتعلٌم 

ش - شركة الكتان 
 مصطفى كامل

10195 2362 19/11/2018 19/12/2019 35 

عزبة الطوٌر 
 االبتدابٌة

 1 23/7/2020 09/06/2019 0 11555التوفٌقٌة المنتزة 

سعد عثمان 
 االبتدابٌة

ش – شركة الكتان 
مصطفً كامل 

5477 0 09/06/2019 23/6/2020 1 

طوسون  الثانوٌة  
 الصناعٌة بنٌن

 اإلسكانمنطقة 
الصناعً طوسون 

8177 0 09/06/2019 8/5/2020 1 

منٌر الجمال من 
حضانة للثانوي 

 رسمٌة لغات

العبور الراس السوداء 
 المنتزه- 

10755 7556 02/07/2018 15/08/2019 76 

    44540 113871 اجمالى المنتزة

 شرق

ارض  كلٌة 
 الزراعة

 54 16/08/2019 01/08/2018 2077 4655  العواٌد كوبري

 كورونا لغات 
-    عزبة القلعة 
 منطقة جناٌوتً

4321 2793 24/06/2018 09/07/2019 80 

نجٌب محفوظ 
 الرسمٌة لغات 

 حرٌد أبو  جمٌلة 
 العواٌد 

8800 3843 17/10/2018 01/10/2019 53 

  االبتدابٌة نفرتٌتً
 عزبة القلعة  حجر 

 النواتٌة
4695 0 11/11/2018 25/11/2019 1 

    8713 22471 اجمالى شرق

 وسط

 للتعلٌم 8ابٌس 
 األساسً

 8قرٌة    ابٌس  
 الربٌسٌة

7490 1257 18/11/2018 18/10/2019 37 

عبد العزٌز هارون 
 األساسًللتعلٌم 

 8/ 1قرٌة  ابٌس 
 أساسً

5048 1001 11/11/2018 10/10/2019 40 

نبوٌة موسى 
 الثانوٌة بنات

- طرٌق الحرٌة 
 الشاطبى

6996 0 11/11/2018 10/12/2019 20 

    2258 19534 اجمالى وسط

 عجمً ال

ارض عباس حلمى 
 ثانوي بنات

 - 13 بجواربوابة 
 دخٌلة

4441 0 11/11/2018 11/10/2019 30 

 ام –رشوان صالح  الطبري ب 
 زغٌو العجمً 

3380 0 9/6/2019 8/5/2020 1 

    0 7821 اجمالى العجمً

  تنفٌذهاالجاريالمشروعات 

 1/7/2019: هٌبة االبنٌة التعلٌمٌة      تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 االعتماد باأللف جنٌةالموقع  اسم المشروع الحىالقطاع 
المنصرف باأللف 

 جنٌة
 تارٌخ النهو التعاقدي تارٌخ البدء

نسبة 
التنفٌذ 

% 

ٌة
ٌم

عل
لت
 ا
ٌة

بن
أل
ا

 

 عامرٌة

 الرواد للتعلٌم األساسً
 الطرٌق الصحراوي إسكندرٌة 

 القاهرة
4801 2096 01/08/2018 01/07/2019 60% 

مصطفً الجبلً اإلعدادٌة 
 بنٌن 

 %72 01/07/2019 01/08/2018 2794 5826 33 الطرٌق الصحراوي الكٌلو 

    4890 10627إجمالً العامرٌة 

 برج العرب 

 %1 08/12/2019 09/06/2019 0 5782 برج العرب - مرٌوط  احمد عرابً االبتدابٌة 

 البراعم المتفتحة االبتدابٌة
ش  صالح الدٌن مدٌنة برج 

 العرب القدٌمة
6027 0 09/06/2019 08/04/2020 1% 

المجتمع الثالث الرسمٌة 
 المتمٌزة

 %30 01/06/2020 03/12/2018 تموٌل غٌر الهٌبة تموٌل غٌر الهٌبة  الحً الثانً مدٌنة برج العرب

برج العرب الجدٌدة الرسمٌة 
 للغات

 %10 19/08/2019 05/12/2018 0 7201.5  مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

  3بنجر 
برج العرب  قرٌة بنجر - مرٌوط 

3 
5776 2738 08/08/2018 08/07/2019 87% 

  الجدٌدة 5بنجر 
برج العرب  قرٌة   بنجر - مرٌوط 

5 
9600.5 6334 26/08/2018 26/06/2019 91% 

محمد عبد الوهاب تعلٌم 
 أساسً

 %1 08/05/2020 09/06/2019 0 6066 برج العرب  قرٌة بهٌج - مرٌوط 

مصطفً إسماعٌل للتعلٌم 
 األساسً

 %1 23/05/2020 09/06/2019 0 6840 برج العرب  قرٌة بهٌج - مرٌوط 

    9072 47293اجمالى برج العرب 

 

 

  تنفٌذهاالجاريالمشروعات 

 1/7/2019: هٌبة االبنٌة التعلٌمٌة       تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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الموقع  اسم المشروع القطاع
االعتماد 
 باأللف

المنصرف 
 باأللف

 تارٌخ البدء
تارٌخ النهو 

 التعاقدي
نسبة 
 %التنفٌذ 

ً
ح
ص

 ال
ن
مٌ

تؤ
 لل

مة
عا

 ال
بة

هٌ
ال

 

 

 65 2019 3/2016 10500 16500 مستشفى جمال عبد الناصر ترمٌم مبنى الجراحات

  9/2019 9/1/2019 2900 11500 مستشفى ابى قٌر التخصصً استبدال وتجدٌد التكٌٌف المركزي

    13400 28000 اإلجمالً

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تنفٌذهاالجاريالمشروعات 

 1/7/2019: الهٌبة العامة للتامٌن الصحى    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 الموقع اسم المشروع
االعتماد  
باأللف 
 جنٌه

المنصرف 
 باأللف جنٌه

 تارٌخ النهو تارٌخ البدء
نسبة  

 %التنفٌذ 
 المعوقات

مقترح التغلب على 
المعوقات 

رفع كفاءة طرٌق الكورنٌش 
( 2019 /2018صٌانة )

صٌانة الكورنٌش من  
 المنتزه حتى رأس التٌن                           

 

3800 
 

3800 
 

31/1/2019 
أمر إسناد 

2019/3/17 
استالم موقع 

3/6/2019 
 

85% 
 

بدء الشركة المنفذة بتورٌد 
أعمال الكهرباء فى أخر شهر 

 .ٌونٌه

جارى دراسة مد المدة حتى 
2019/8/30 

 لنهو وتسلٌم األعمال

عمرات جسٌمة للكباري واألنفاق 

  استكمال نفق سٌارات كلٌوباترا  
كلٌوباترا 
 حى شرق

 
0 0 

8/6/2015 
تارٌخ إصدار 

تصارٌح السكة 
الحدٌد  

14/3/2019 
تارٌخ 

االستالم 
االبتدابً 

8/2017 

تم فتح النفق 
للمرور  

2018/3/13 
تارٌخ االستالم 

 االبتدابً

جارى عمل الختامً بعد 
االنتهاء من دراسة لجان 

 األسعار
 

تم مخاطبة الشركة لسرعة 
تقدٌم  المستندات حتى 

ٌتسنى للجنة دراسة لجان 
األسعار 

 2ـ مشروع صٌانة عدد 
طلمبات  (سٌارات معدنً)كوبرى

المكس  

كوبرى معدنى طلمبات 2
المكس أعلى ترعة الخندق 

 (حى العجمً)

6233 
 363منها

لفواصل 
كوبري 
استانلى 

4561 
 363منها

لفواصل 
كوبري 
استانلى 

17/4/2018 
استالم موقع 

17/4/2019 99 %  

ـ صٌانة كوبرى األلمان بجوار 
الطرٌق الدولى  

      كوبرى األلمان بجوار  
                                             (حى شرق)الطرٌق الدولى 

كباري وأنفاق سٌارات مشروعات االحٌاء 

 طرٌق إسكندرٌة ـ 32عند الكم   صحراوي 32كوبري مشاه عند ك 
القاهرة الصحراوي 

 حى العامرٌة أول

1229 
 

1229 
 

 
استالم 5/1/2017

 موقع
 بطء معدالت الشركة المنفذة  95% 5/1/2018

تم مخاطبة الشركة لزٌادة 
 معدالت التنفٌذ 

إنشاء كوبري مشاه اعلً السكة 
الحدٌد بمنطقة نجع العرب عند الكم 

2.950 
القبارى  

بمنطقة نجع العرب والمتراس 
بالوردٌان 

 و كم 2.850 الكٌلو 
طرٌق القبارى 2.950
 (حى غرب)مطروح 

 

6 
 

6 
 

4/12/2018 
 استالم موقع

4/9/2019 0% 

ـتم مخاطبة ربٌس حى غرب بتارٌخ 
 إلزالة المحالت المعترضة 2019/1/17

على موقع المشروع تمهٌداً الستالم 
الموقع ولم ٌتم إزالة المحالت حتى 

. تارٌخه
ـ تم مخاطبة السٌد اللواء وكٌل اول 

السكرتٌر العام لمحافظة )الوزارة
بخصوص إزالة المحالت (اإلسكندرٌة

المعترضة لتنفٌذ الكوبري ولم ٌتم الرد 

 .حتىتارٌخه

تم مخاطبة المحافظة إلزالة 
المعوقات من قبل حى غرب 
حتى ٌتسنى للجهاز البدء 

 فى التنفٌذ

إحالل وتجدٌد كوبرى سٌارات ومشاه 
خرسانى على مصرف العامٌة بالطابٌة 

على الطرٌق المإدى لشركة راكتا 
م وعرض حوالً 30بطول حوالى

 م 18.25

مصرف العامٌة بالطابٌة على 
الطرٌق 

 المإدى لشركة راكتا  
 (حً المنتزه ثانً) 

 

1000 866 
13/2/2019 

 استالم موقع
 

13/2/2020 
 

40% 
 

  

      10462 12268االجمالى 
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 تنفٌذها
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 الموقع اسم المشروع القطاع
االعتماد 

 بااللف جنٌه

المنصرف بااللف 

 جنٌه
 تارٌخ النهو تارٌخ البدء

نسبة 

 التنفٌذ

% 

 المعوقات
مقترح 

 التغلب

الشباب 

 والرٌاضة

إنشاء مبنً إداري بمركز شباب 

 (2)السٌوف

منطقة السٌوف 

بجوار مسجد الفرقان 

بجوار مدرسة عبد 

 القادر ابو عقاد

2000 

 ــــــــــــــــــــ

 

 

فور االنتهاء 

من استخراج 

 التراخٌص

 ـــــــــــ 
استخراج 

 التراخٌص
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  تنفٌذهاالجاريالمشروعات 
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 جنٌه باأللفاالعتماد نبذة عن المشروع المساحة النشاط الموقع اسم المشروع 

العابد من 

الفرص 

االستثمارٌة 

 سٌاحً شرق حًبمنطقة ستانلى ـ استغالل كازٌنو السراٌا 

 فدان تقرٌباً ٌقع فى 4.6

داخلها مبنى السراٌا 

 2 م540والبالغ مساحته 

 ترفٌهٌفندقً مركز إقامة

متكامل 

ال ٌوجد اعتماد باعتبار 

انها فرصة استثمارٌة 

ولٌست مشروع 

استثماري ستقوم الجهة 

اإلدارٌة ممثلة فى 

المحافظة بتنفٌذه 

العابد السنوي 

المتوقع بقدرة 

 % = 50تشغٌل 

 ملٌون جنٌه 200

استغالل ارض كوتة 

بمنطقة االزارٌطة على الكورنٌش 

بجوار مكتبة اإلسكندرٌة ـ حً 

وسط 

 فدان تقرٌباً 4سٌاحً 
إقامة مشروع فندقً 

سٌاحً ترفٌهً 

العابد السنوي 

المتوقع بقدرة 

 % = 50تشغٌل 

 ملٌون جنٌه 870

إنشاء شبكة مواصالت 

مونورٌل 
بنطاق المحافظة 

- النقل 

اللوجستٌات 

 فدان للمحطات 70

والورش 

 خطوط 4 عدد إنشاء

 كم محطته 128بطول 

الربٌسٌة الموقف الجدٌد 

بالقبارى 

العابد السنوي 

المتوقع بقدرة 

 % = 50تشغٌل 

 ملٌار جنٌه 2.2
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ٚصف اٌّششٚع اعُ اٌّششٚع  اٌمطبع
االػزّبدثبأل

 ٌف ج١ٕخ

إٌّصش

ف  

ثبألٌف 

 ج١ٕخ

اٌّشبوً ٚاٌّؼٛلبد 

اإلجشاءاد 

اٌزٟ رُ 

ٞ ارخبر٘ب حذ

ربس٠خٗ 

اٌجٙبد اٌّطٍٛة 

ِخبطجزٙب 

ربس٠خ 

اٌجذء 
 االٔزٙبءربس٠خ 

١ِبٖ 

 اٌششة

إنشاء مركز خدمة 
عمالء الوردٌان 

الجدٌد بمٌدان الفنان 
محمود عبدالعزٌز 

مٌدان الصٌنٌة )
 (سابقاً 

إنشاء فرع إداري ومركز 
لخدمة عمالء الوردٌان 

والقباري والذي ٌخدم حوالً 
 مشترك من 113.000

 اإلسكندرٌةمواطنً حً غرب 

4850 5030 

عدم إصدار التراخٌص 
الخاصة بإنشاء المبنى 
على الرغم من إعداد 

مذكرة من قبل محافظة 
 للعرض على اإلسكندرٌة

مجلس الوزراء للموافقة 
على إصدار التراخٌص 

أسوة بشركة أبوقٌر 
لألسمدة كما جاء بقرار 

. التخصٌص

تم إعداد مذكرة 
من قبل محافظة 

اإلسكندرٌة 
للعرض على 

مجلس الوزراء 
للموافقة على 

إصدار 
التراخٌص 

أسوة بشركة 
أبوقٌر لألسمدة 
كما جاء بقرار 

. التخصٌص

لحل المشاكل 
المماثلة نقترح 

رباسة العرض على 
مجلس 

للتفضل الوزراء
بتعدٌل نصوص 
قانون البناء رقم 

 2008 لسنة 119
وإعفاء منشآت 

مرافق مٌاه الشرب 
من التراخٌص حٌث 

إنها مشروعات 
خدمٌة ذات نفع عام 

لتحسٌن جودة 
الخدمة المقدمة 
للمواطنٌن سواء 
فً عملٌات إنتاج 

وتوزٌع مٌاه الشرب 
النقٌة أو خدمة 

العمالء 

 
29/10/

2017 
 

31/3/2018 
 

 من االنتهاءتم 
تنفٌذ المشروع 
بالكامل وتم 

 المركز افتتاح
للخدمة بتارٌخ 

16/12/2018 

رجذ٠ذ ِجٕٝ اٌىٍٛس 

ثّحطخ ١ِبٖ  

فشْ اٌجشا٠خ 

إحالي ٚرجذ٠ذ ِجٕٟ اٌىٍٛس 

اٌّمبَ داخً حذٚد عٛس 

اٌّحطخ ٚرٌه ٌضّبْ 

رشغ١ً آِٓ ٌّحطخ فشْ 

اٌجشا٠خ ٚاٌزٟ رخذَ حٛاٌٟ 

 ٔغّخ ِٓ عىبْ 60.000

حٟ غشة ٚوزٌه حّب٠خ 

إٌّطمخ اٌغى١ٕخ اٌجذ٠ذح 

ِٓ خطش  (2ثشبئش اٌخ١ش)

رغشة اٌىٍٛس ثغجت رٙبٌه 

ٚا١ٙٔبس اٌؼٕجش اٌمذ٠ُ طجمبً 

الشزشاطبد اٌغالِخ 

ٚاٌصحخ ا١ٌّٕٙخ 

1200  1105  

صذٚس لشاس إصاٌخ ٌٍذٚس 

األٚي ِٓ اٌّجٕٝ سلُ 

 2018ٌغٕخ  (127)

 10/4/2018ثزبس٠خ 

ثبٌشغُ ِٓ أْ اٌّجٕٝ 

دٚس أسضٟ فمظ ِمبَ 

داخً حذٚد عٛس 

اٌّحطخ ٚضشٚسٜ 

ٌحّب٠خ إٌّطمخ اٌغىب١ٔخ 

ثشبئش اٌخ١ش )اٌجذ٠ذح 

ِٓ خطش رغشة  (2

اٌىٍٛس ثغجت رٙبٌه 

ٚا١ٙٔبس اٌؼٕجش اٌمذ٠ُ 

----- 

 

 

27/12/

2017 

 

 

1/4/2018 

 

رُ االٔزٙبء ِٓ 

رٕف١ز اٌّششٚع 

ثبٌىبًِ ٚرُ 

دخٛي اٌؼٕجش 

ٌٍخذِخ 

ٚرشغ١ٍٗ فٝ 

 ٠2019ٕب٠ش 
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 القطاع
اسم 

المشروع 
المشاكل والمعوقات المنصرف   االعتمادوصف المشروع 

اإلجراءات التً تم اتخاذها حتً 
تارٌخه 

الجهات المطلوب 
مخاطبتها 

تارٌخ البدء 
تارٌخ 

اإلنتهاء  

مٌاه 
 الشرب

هدم مبنى فرع القباري اإلداري 

لم ٌتم طرح األعمال 
لعدم إصدار 
الترخٌص 

لم ٌتم إصدار رخصة الهدم رغم 
صدور قرار اللجنة العلٌا للهدم 

 بالموافقة 31/1/2016بتارٌخ 
على هدم المبنى بسبب عدم صدور 

إشهار قرار تؤمٌم هٌبة مٌاه 
 من الشهر العقاري اإلسكندرٌة

, وقد تمت   (مكتب الدخٌلة)
مخاطبة السٌد الوزٌر المحافظ 
 انتهاءإلصدار ترخٌص الهدم لحٌن 

اإلجراءات وقد خاطب سٌادته 
 أفاد بخطابه الذيالمركز النموذجً 

للشركة بعدم جواز إصدار أي 
 للتراخٌص وانها لٌست استثناءات

. من سلطة المركز

تم فتح ملف الهدم رقم  -
بالمركز النموذجً  (881)

للمشروعات فً أغسطس 
2015 .

صدر قرار اللجنة العلٌا للهدم  -
بالموافقة على الهدم فً 

31/1/2016 .

تصدق على القرار من السٌد  -
الوزٌر محافظ اإلسكندرٌة فً 

4/2016.  

لم ٌصدر ترخٌص الهدم إال  -
بعد إشهار قرار التؤمٌم والذي 

 .لم ٌصدر حتى تارٌخه

جاري استكمال إجراءات  -
التراخٌص ومحاولة استخراج 

قرار الشهر المطلوب من 
مكتب شهر عقاري الدخٌلة 

. الستصدار ترخٌص الهدم

لحل المشاكل 
المماثلة نقترح 
العرض على 
رباسة مجلس 

للتفضل الوزراء
 بتعدٌل نصوص

قانون البناء رقم 
 لسنة 119
 وإعفاء 2008

منشآت مرافق 
مٌاه الشرب من 
التراخٌص حٌث 
إنها مشروعات 
خدمٌة ذات نفع 
عام لتحسٌن 
جودة الخدمة 

المقدمة 
للمواطنٌن سواء 
فً عملٌات إنتاج 

وتوزٌع مٌاه 
الشرب النقٌة أو 
خدمة العمالء 

بداٌة 
إجراءات 
إصدار 

الترخٌص  
أغسطس 

2015 

لم تنتهً 
إجراءات 
التراخٌص 

حتى 
تارٌخه 

إنشاء 
المبنى 
اإلداري 

والهندسً 
لفرع 

القباري 

إنشاء مبنً إداري 
وهندسً بفرع 
القباري لتحسٌن 
جودة الخدمة 

المقدمة للمواطنٌن 
سواء فى عملٌات 
إنتاج وتوزٌع مٌاه 
الشرب النقٌة أو 
خدمة العمالء 

لم ٌتم طرح المشروع للتنفٌذ بسبب 
عدم صدور تراخٌص الهدم للمبنى 

القابم بسبب صعوبة إجراءات 
إصدار تراخٌص الهدم على الرغم 
من صدور قرار الهدم من اللجنة 

 31/1/2016العلٌا للهدم  فى 

           ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 مالحظات :
/ قرارات هدم / قرارات إزالة / تراخيص إنشاء ) من تنفيذها ولكن تواجهها مشاكل خاصة بإصدار التراخيص االنتهاءتوجد مشروعات لمباني مياه الشرب تم  .1

، عممًا بأنها مشروعات خدمية ذات نفع عام لتحسين جودة الخدمة المقدمة لممواطنين سواء فى عمميات إنتاج وتوزيع مياه الشرب أو خدمة  (مخالفات وغرامات
. (معوقات التراخيص)توجد مشروعات لمباني مياه الشرب لم يتم طرحها لمتنفيذ لنفس األسباب السابقة . العمالء

وصف المشروع اسم المشروع  القطاع

 االعتماد

ثبألٌف 

 ج١ٕخ

المنصر
 ف 

ثبألٌف 

 ج١ٕخ

المشاكل والمعوقات 
اإلجراءات التً تم اتخاذها 

حتً تارٌخه 
الجهات المطلوب 

مخاطبتها 
تارٌخ اإلنتهاء  تارٌخ البدء 

 مٌاه الشرب

إنشاء خزان 
وعنبر طلمبات و 

سور برافع 
المفروزة 

 

إنشاء خزان وعنبر 
للطلمبات وذلك 
لزٌادة السعة 

التخزٌنٌة للرافع 
ورفع الضغوط 
بمناطق الخدمة 
الخاصة بالرافع 

حً - القباري)
 (غرب

3717  3747  
صدور قرارات بالهدم 

للخزان وعنبر الطلمبات 
ومخالفة إلنشاء السور 

تم مخاطبة السٌد  -
/ الدكتور الوزٌر 

محافظ اإلسكندرٌة 
. إلٌقاف قرار الهدم

 9تم منح المقاول  -
أشهر إضافٌة نظٌر 

إٌقاف األعمال 
واستكمال إجراءات 
التراخٌص التً لم 

تنتهً رغم االنتهاء 
. من المشروع

لحل المشاكل المماثلة 
نقترح العرض على 
 رباسة مجلس الوزراء

 بتعدٌل للتفضل
نصوص قانون البناء 

 لسنة 119رقم 
 وإعفاء 2008

منشآت مرافق مٌاه 
الشرب من التراخٌص 
حٌث إنها مشروعات 
خدمٌة ذات نفع عام 

لتحسٌن جودة الخدمة 
المقدمة للمواطنٌن 
سواء فً عملٌات 
إنتاج وتوزٌع مٌاه 

الشرب النقٌة أو خدمة 
العمالء 

16/12/2014 
تم اإلنتهاء من تنفٌذ 
المشروع بالكامل  

31/3/2017 

ترمٌم عنبر 
طلمبات برافع  

المكس 
ضمن أعمال ) 

عملٌة صٌانة 
وترمٌم بعض 

محطات وروافع 
الشركة التى تقع 
غرب وجنوب 

 (المحافظة

تنفٌذ أعمال دهانات 
بعنبر طلمبات رافع 
المكس وذلك ضمن 
أعمال عملٌة صٌانة 

وترمٌم بعض 
محطات وروافع 
الشركة التى تقع 
غرب وجنوب 

المحافظة 

2780  5560 

صدور قرار مخالفة من 
حً غرب لتنفٌذ أعمال 

ترمٌم بدون ترخٌص على 
الرغم من أنها أعمال 

دهانات فقط للواجهات 

تم مخاطبة اإلدارة 
الهندسٌة بحً غرب 

لإلفادة بؤن األعمال المنفذة 
دهانات فقط وأفاد الحً 

بالرجوع لقانون البناء رقم 
 فٌما 2008 لسنة 119

ٌخص التصالح فً 
. المخالفة

15/05/2016 
16/05/2017 

مدة تنفٌذ العملٌة  ) 
 ( شهر12كاملة 
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 القطاع
وصف 
 المشروع

االعتماد  
 (التعاقد )

 باأللف)
 (جنٌه

المنصرف 
 باأللف)

 (جنٌه

المشاكل 
 والمعوقات

 تم اإلجراءاتالتً
اتخاذها حتى 

 تارٌخه

الجهات 
المطلوب 
 مخاطبتها

 تارٌخ البدء
تارٌخ 

االنتهاء 
 المتوقع

 راى الشبون الفنٌة

ً
ح
ص

 ال
ف

صر
ال

 

 وتجدٌد إحالل
وتدعٌم شبكة 

 الصحًالصرف 
بشارع فرنسا بدءاً 
من نفق المنطقة 
الوسطى وحتى 

مجمع قصر رأس 
 التٌن

15099 4578 
 المالًالتوازن 

 للمشروع

 دراسة إعادةجارى 
 باقٌاإلعمالإلعادة

 طرحها
 19/8/2019 1/1/2017 ـــــــــ

تم االكتفاء بما ىتم تنفٌذه 
 حتى االن

احالل وتجدٌد قناة 
السوٌس البطا 
وتفرعاته حتى 

طرٌق المحمودٌة 
مارا بمٌدان 

 الغرٌانى

12556 0 

تصارٌح 
المرور 

 باإلضافةإلى
مشكلة التوازن 

 المالً
 للمشروع

جارى دراسة تعدٌل 
 مع لٌتالءمالمشروع 

مشروع تطوٌر محور 
 الجاريالمحمودٌة 
 تنفٌذه

 ـــــــــ
شهر   24مدة المشروع 

 اإلسنادتم 
 2017-2016 المالً بالعام 

قبل البدء فى التنفٌذ 
قامت القوات المسلحة 
بتنفٌذ مشروع تطوٌر 

 أدىإلىالمحمودٌة مما 
تغٌٌر مسارات بالمشروع 

 وتم وإلغاءوإضافةأجزاء
القٌام بتنفٌذ بعض 

 من المشروع األجزاء
:- ؟

مشروع عداٌة كوتارٌلال 
شركة  ( أولىمرحلة )

تبارك  
مشروع استكمال 

 (مرحلة ثانٌة)كوتارٌلال 
الشركة المتحدة 

 وتجدٌد شارع إحالل
 اإلسكندرٌةظفٌل مكتب 

      4578 27655 اإلجمالً

 2018/2019 المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها

 1/7/2019: شركة الصرف الصحى      تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 وصف المشروع الحى القطاع
المشاكل 
 والمعوقات

اإلجراءات التً تم 
 اتخاذها حتى تارٌخه

الجهات المطلوبة 
 مخاطبتها

 تارٌخ البدء
تارٌخ االنتهاء 

 المتوقع

الغاز 
 الطبٌعً

العامرٌة 
 اول

توصٌل الغاز إلى منازل بالمنطقة 
الواقعة فً المربع بٌن شارع أسماء 

بنت أبى بكر وشارع الشرقاوي وشارع 
 القسم والطرٌق الصحراوي

ارتفاع تكلفة إعادة 
 الشًء ألصله

تم مخاطبة الحً التابع 
 له المنطقة

/ مدٌرٌة النقل والطرق 
 المحافظة

7/1/2019 30/6/2020 

توصٌل الغاز إلى منازل بالمنطقة 
الواقعة فى المربع بٌن شارع الزعٌم 
وشارع الشرقاوي وشارع أسماء بنت 

 ابى بكر

ارتفاع تكلفة إعادة 
 الشًء ألصله

تم مخاطبة الحً التابع 
 له المنطقة

/ مدٌرٌة النقل والطرق 
 المحافظة

7/1/2019 30/6/2020 

العامرٌة 
 ثان

توصٌل الغاز بالمنطقة الواقعة بٌن 
طرٌق الناصرٌة القدٌمة وشارع 

 الجالتٌن وشارع شركة المٌاه

ارتفاع تكلفة إعادة 
 الشًء ألصله

تم مخاطبة الحً التابع 
 له المنطقة

/ مدٌرٌة النقل والطرق 
 المحافظة

7/1/2019 30/6/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها

 1/7/2019: شركة غاز مصر         تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 اسم المشروعالقطاع 
مصدر 
 التموٌل

 تارٌخ بدء المشروع
الموقف التنفٌذي 

% 
 االجراءات المتخذه أسباب تؤخر نهو المشروع

الجهات 
المطلوب 
 مخاطبتها

 فعلى تعاقدي

ة 
ض

ٌا
لر

وا
ب 

با
ش

ال

 تنجٌل الملعب مركز شباب ابو سمبل

ضة
ٌا
لر

وا
ب 

با
ش

 ال
رة

زا
و

 

4/
201

6 
 

11/
2016 

تم مخاطبة وزارة  لم ٌتم البدء فٌاألعمال حتً تارٌخه %صفر
الشباب والرٌاضة 
بالتوجٌه بالبدء فى 

 تنفٌذ االعمال

 اإلنتاج الحربً

 تم توقف األعمال  %10   تطوٌر مركز شباب العامرٌة
تم مخاطبة وزارة 
الشباب و الرٌاضة 
لمخاطبة الهٌبه 
العربٌة للتصنٌع 
لسرعة البدء فً 
 استبناف األعمال

الهٌبة العربٌة 
 للتصنٌع

 لم ٌتم البدء فٌاألعمال حتً تارٌخه %صفر   تطوٌر مركز شباب الجزابر

 تم توقف األعمال  %10   تطوٌر مركز شباب فلسطٌن

تطوٌر شامل للمركز وإنشاء ملعب 
قانونً وسور لمركز شباب برج 

 العرب القدٌم بجوار استراحة الرٌٌس

 تم توقف األعمال  10%  

 تم توقف األعمال  %10   تطوٌر مركز شباب بهٌج

 تنجٌل خمس مالعب مفتوحة
 مركز شباب عزبة نادي الصٌد- 1
مركز شباب الناصرٌة -2
 ملعب مفتوح بزاوٌة عبد 2عدد - 3

القادر 
 نادي السٌالة- 4

 رفع التكلفة نتٌجة تقرٌر التربة   
 

تم مخاطبة وزارة 
الشباب و الرٌاضة 
لمخاطبة اإلنتاج 

الحربً لسرعة البدء 
فً استبناف 

األعماألو الموافقة 
علً فسخ التعاقد مع 

 النتاج الحربً
 

 اإلنتاج الحربً

 المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها

 1/7/2019: شركة مٌاه الشرب     تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 
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 اسم المشروع القطاع

مصدر 
 التموٌل

 تارٌخ بدء المشروع
 االجراءات المتخذه أسباب تؤخر نهو المشروع %الموقف التنفٌذي 

الجهات 
المطلوب 
 مخاطبتها

 فعلى تعاقدي

ض
ٌا
لر

وا
ب 

با
ش

ال
 ة

    ترمٌم نزل شباب االنفوشً

عدم الوصول لالتفاق بٌن 

استشاري المشروع و الجهة 

المنفذة لألعمال عن الٌت تنفٌذ 

األعمال  و عدم وجود اعتماد 

 مالً للتنفٌذ

تم مخاطبة وزارة 

الشباب و الرٌاضة 

للوصول لالتفاق بٌن 

استشاري المشروع و 

الجهة المنفذة لألعمال 

عن الٌت تنفٌذ 

األعمال  و توفٌر 

 اعتماد مالً للتنفٌذ

الهٌبة العربٌة 

 للتصنٌع

 إنشاء صالة ألعاب

 بمركز شباب السٌوف
   

عدم البدء فً إنشاء صالة 
األلعاب رغم توفٌر شٌك من 
المركز للوازاة كمساهمه فً 

ألف 325تكلفه األنشاء بمبلغ 
والمطلوب استكمال باقى 

االعتماد من الوزارة والتعاقد 
 لبداٌة االعمال

تم مخاطبة وزارة 

الشباب و الرٌاضة 

لسرعة البدء فً تنفٌذ 

 األعمال

وزارة الشباب 

 والرٌاضة

إنشاء ملعب أكلٌرك 

 2بمركز شباب أبٌس 

وزارة 

الشباب 

 والرٌاضة

  100%  
تم االنتهاء وٌوجد به العدٌد من 
المالحظات والمشاكل ولم ٌتم 

تسلٌمه تسلٌم ابتدابً 

  

 تطوٌر اإلستاد
أعمال ترمٌم الصالة المغطاة - 

    
لم تدرج أعمال ترمٌم الصالة 

لعدم توفر االعتماد من الوزارة 

تم مخاطبة وزارة 

الشباب والرٌاضة 

بالتوجٌه بالبدء فى 

 تنفٌذ األعمال

 

إنشاء مركز شباب متكامل بقرٌة 
 البٌضا

تبرع من 

شركة 

 بٌرٌللً

  30 % 
االنتهاء من التموٌل ولم ٌتم 

تموٌل فً العام المالً 
الحالً 

تم مخاطبة شركة 

بٌرٌللً لإلطارات 

لسرعة استبناف 

 األعمال

شركة بٌرٌللً 

لإلطارات 

 المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها

 1/7/2019: مدرٌة الشباب والرٌاضة    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 العابد من المشروع
المنصرف باأللف 

 جنٌه
االعتماد باأللف 

 جنٌه
 القطاع اسم المشروع الموقع عدد المستفٌدٌن

خدمة سٌدات المنطقة 
 وتدرٌبهم وتؤهٌلهم

 
57 

 
60 

سٌدات منطقة 
 كرموز

 كرموز ـ حً غرب
تنمٌة المرأة الرٌفٌة بجمعٌة 

 تدرٌب وتوجٌه الفتٌات
التضامن 
 االجتماعً

( 200)تنمٌة مهارات عدد 
 حتى 18 معٌلة من سن ةامرأ

  سنة45

10 10 

 معٌلة ةامرأ( 50)
 مهنًمركز تدرٌب 

 (خٌاطة  )الحضرة 

 القوى العاملة اتمكٌن المرأة وتنمٌة قدراته

 معٌلة ةامرأ( 150)
 مهنًمركز تدرٌب 

 (طباعة  )محرم بك 

 

 

: مالحظة 

 المعتمد المنصرف طبقاً ألوامر الدفع الواردة من الوزارة والخاصة بحصة مدٌرٌة القوى العاملة باإلسكندرٌة

 30/6/2019 حتى 1/7/2018 من بالمرأة النهوض مشروعات

 2019: القوى العاملة    تارٌخ البٌان - مدٌرٌة التضامن االجتماعى  : مصدر البٌان 
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 المكان المعرض التارٌخ القطاع

 معارض أندٌة الفتاة والمرأة التً إقامتها مدٌرٌة الشباب والرٌاضة

 م ش سموحة  معرض بمناسبة احتفاالت أكتوبر 4/10/2018

 النادي االولٌمبً  معرض تسوٌق المنتجات للشباب وأندٌة الفتٌات  23/11/2018

 نادي سبورتنج  معرض تسوٌق المنتجات للشباب وأندٌة الفتٌات  22/12/2018

 نادي المحافظة  معرض للمنتجات الٌدوٌة والسلع الغذابٌة  25/1/2019

معرض تسوٌق المنتجات للشباب وأندٌة الفتٌات   8/3/2019

 (الٌوم العالمً للمرأة )

 م ش سموحة 

معرض تسوٌق المنتجات للشباب وأندٌة الفتٌات   9/3/2019

 (الٌوم العالمً للمرأة )

 م ش السٌوف

معرض تسوٌق المنتجات للشباب وأندٌة الفتٌات   15/3/2019

 (الٌوم العالمً للمرأة )

 م ش الشالالت 

معرض تسوٌق المنتجات للشباب وأندٌة الفتٌات   22/3/2019

 (الٌوم العالمً للمرأة )

 م ش العمراوى

معرض تسوٌق المنتجات للشباب وأندٌة الفتٌات   28/3/2019

 (الٌوم العالمً للمرأة )

 م ش االنفوشى 

 م ش الشالالت   ٌونٌو15احتفالٌة  15/3/2019

 

 

 والمرأة الفتاة أندٌةبٌان بمعارض 

 2019: مدٌرٌة الشباب والرٌاضة    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 


