توصيف الخطه االستثماريه للعام المالى
2018/ 2017

مدينة الجيزة
البرنامج

امقييُ بأمف جنيُ
التوصيف

االعتماد

برناىج امكَرباء
 -شراء ىَيات انارة

300

 -ىقاِل امسنّية

ِذمك ٔحٕل ِتجديد شبكات أنارة
300

اجمالى برنامج الكهرباء

ٖ احٕل ِتجديد شبكة أنارٌ بامكبارْ ( ىقاِل اعيال امسنّية )

600

برناىج امطرق
رصف طرق

ٖ شراء ىَيات انارٌ عبارٌ عن

 :عدد  3000و كابه ترىّ بٕستيك اميّنيّو امّىنيّو ىقاس

 25 × 4ىً 2

 اعادة رصف شارع اميريّطيُ امغربٓ فٓ اميسافُ ىن ش امكّجر بينشاة امبكارْ ِحتٓ ش فيصه بطّل15100

2كً ِىتّسط عرض 24و تقريبا
 رصف شارع عير ىكرو ىن شارع خاتً اميرسنين حتٓ شارع امشعب -رصف شارع شكرْ ىن شارع امَرو ِحتٓ شارع امشعب

اجمالى برنامج الطرق

15100

برناىج تحسين امبيئة
 -ىعدات نظافة

1000

اجمالى برنامج تحسين البيئة

1000

ٖ شراء ِنش شّكُ  3فّر كنفت

تدعيً احتياجات ِحدات ىحنية
 -اجاث ِتجَيزات ىكتبية

235

ٖ تحديخ كاىيرات اميراقبُ باميدينة

(  10كاىيرا جابتُ امّان خارجية ٖ

 3كاىيرا خارجيُ ىتحركة  3 -كاىيرا

زِِو  -عدد  1جَاز  NVRمنتسجيه  16قناٌ -عدد  UBS 1جَاز انقطاع امتيار امكَربائٓ ٔ يقه عن

 2كينّ ٖ

عدد ٍ 4ارد ٔ يقه عن  4تيرا منتسجيه ٖ عدد  2شاشُ ٔ تقه عن  32بّصة
65

ٖ شراء عدد  1تكييف  4حصان ميكتب رئيس اميدينة ٖ عدد  2تكييف 3حصان  -عدد  2طابعُ كيبيّتر اسّد ٖ
عدد  1كاىيرا ىراقبُ ىتحركة ميخزن امكَنة ببين امسرايات ٖ عدد  1كاىيرا تصّير فيديّ ديجيتال )

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات

300

االجمـالـى العـام

17000

حى الوراق
امبرناىج

امقييُ بأمف جنيُ
امتّصيف

أعتياد

برناىج امكَرباء
 -شراء ىَيات انارة

250

 -ىقاِل امسنّية

250

اجمالى برنامج الكهرباء

500

برناىج امطرق
رصف طرق
اجمالى برنامج الطرق

2000

ٖ عبارٌ عن كشاف ميد كاىه ٖ ميبات صّديّو ىّفرٌ ٖ ترنسات ٖ ِٔعات ٖ كابٕت
ٖ خنع ِتركيب ِاحٕل ِتركيب ِتجديد اعيدٌ
ٖ رصف ِتطّير ِرفع كفاءة شّارع ىنطقة امسّق امتجارْ ِىتفرعاتُ

2000

برناىج تحسين امبيئة
ىعدات نظافة
اجمالى برنامج تحسين البيئة
تدعيً احتياجات ِحدات ىحنية

ٖ تركيب ِحدة ىراقبُ ِتحكً كاىنُ

 -ىبانٓ غير سكنية

ٖ تركيب  1ىصعد منيبنٓ
4500

ٖ تطّير ِرفع كفاءة جراج امحٓ
ٖ اعيال امحيايُ اميدنيُ منيبنٓ أدارْ منحٓ

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات

4500

االجمالى العام

7000

حى شمال
البرنامج

امقييُ بأمف جنيُ
االعتماد

برناىج امكَرباء
 -شراء ىَيات انارة

التوصيف
ٖ شراء عدد  400ميبُ صّديّو ِ 150ات ٖ عدد  400ميبُ صّديّو ِ 100ات ٖ عدد  400ترنس امكترِنٓ ِ 150ات ٖ عدد 400

620

ترنس امكترِنٓ ِ 100ات ٖ عدد  3500كابه ىسنح ٖ عدد  531ميبُ ىّفرٌ

380

ٖ احٕل ِتجديد شبكة أنارٌ

 ىقاِل امسنّيةاجمالى برنامج الكهرباء

1000
رصف امشّارع أتيُ  :فادْ حكيً ِىتفرعاتُ  ٖ 5 × 200شارع جاىع امحسن  ٖ 5 × 200شارع جاىع امنصر  ٖ 5×400شارع
عبد امينعً حسن ِىتفرعاتُ  ٖ 5×700شارع ىحيّد عنٓ  ٖ 5×200شارع عبد امراضٓ ىحيد  ٖ 5×300شارع امحاج رفاعٓ
 ٖ 5×300شارع ابناء دِينُ  ٖ 5×400شارع عنٓ بدِْ  ٖ 5×400شارع اساىُ أبيض  ٖ 5×300شارع كيا امصعيدْ ٖ امحضانُ

برناىج امطرق

 ٖ 5×400شارع جٕل حّاش  ٖ 5×400شارع ىحيّد اساىُ  ٖ 5×400شارع ىحيد حسن عير  ٖ 5×500شارع ابراٍيً عبد امجبار

رصف طرق

ِىتفرعاتُ  ٖ 5×800شارع ابن عبد امرحيً  ٖ 5×400شارع احيد ىَران ِىتفرعاتُ  ٖ 5×400شارع ىحيّد عنٓ  ٖ 5×400شارع
عبد امحييد اميصرْ ِىتفرعاتُ  ٖ 5×700شارع جابر امحنّانٓ  ٖ 5×50شارع نادْ حكيً  ٖ 5×20شارع طارق بيّىٓ ٖ 5×20
7150

شارع فرج امخّمٓ  ٖ 5×50شارع زخارْ صابّر  ٖ 5×50شارع ناجٓ سعد  ٖ 5×40شارع صنيب عبريال  ٖ 5×20شارع قاميدس
غامٓ  ٖ 5×50شارع نجيب ىقار  ٖ 5×50شارع عبد امينعً امفحاو  ٖ 5×600شارع ابّ امّفا  5×100شارع امزٍّر  ٖ 5×150شارع
خنف امزٍّر  ٖ 5×150شارع جادهللا

 ٖ 5×150شارع عير اسياعيه

 ٖ 5×50شارع ىحيد رىضان

 ٖ 5×150شارع ابراٍيً

امكيٕنٓ  ٖ 5×200حارة أقصر  ٖ 5×50شارع ىحيد عابد  5×200شارع طنطا  ٖ 5×50شارع ىكُ اميكرىُ  ٖ 5×50شارع
ىحيد ىاٍر  ٖ 5×250شارع امعدِْ  ٖ 5×250شارع ابراٍيً امشيخ  ٖ 5×150شارع ىاٍر فريد  ٖ 5×100شارع خنيفُ ىحيد
5×100
اجمالى برنامج الطرق

7150

برناىج تحسين امبيئة
 ىعدات نظافةاجمالى برنامج تحسين البيئة
تدعيً احتياجات ِحدات ىحنية

750
750

شراء سيارٌ ىجَزٌ شفط ىياٌ 6و3

 -اجاث ِتجَيزات ىكتبية

100

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات

100

االجمالى العام

9000

شراء عدد  3كّمدير ىياٌ ٖ عدد  15ىراِح سقف ٖ عدد  2فاكس ٖ عدد  10أجَزة حاسب امٓ ٖ عدد  10طابعات

حى العجوزة
امقييُ بأمف جنيُ
امبرناىج

امتّصيف

أعتياد

برناىج امكَرباء
 -شراء ىَيات انارة

280

ٖ شراء ىَيات عبارٌ عن كابه اميّنيّو ِكشاف ميد

 -ىقاِل امسنّية

450

ٖ اعيال سنّية أنارٌ ( احٕل ِتجديد شبكة أنارٌ )

اجمالى برنامج الكهرباء

730
رصف ش امدكتّر حجازْ ىن امرشيد بطّل

برناىج امطرق
رصف طرق

 300و ِعرض  9و ٖ استكيال رصف شٖارع اميحرِسُ حتٓ

امكيت كات بطّل 600و ِعرض  8و ٖ رصف شارع امدكتّر عنٓ ابراٍيً ىن عنٓ امسيد بطّل 200و ِعرض
3000

 9و ٖ رصف شارع عنٓ امسيد ىن شارع عنٓ ابراٍيً حتٓ امرشيد بطّل

160و ِعرض 9و ٖ رصف شارع

ابراٍيً سنييان ىن شارع شَاب بطّل 100و ِعرض  8و ٖ رصف شارع كيال ابراٍيً خنيه بطّل
ِعرض  ٖ 8رصف بعض ىتفرعات بين امبندين ِداير امناحيُ بطّل 300و ِعرض 9و
اجمالى برنامج الطرق
تدعيً احتياجات ِحدات ىحنية
 -اجاث ِتجَيزات ىكتبية

3000
162

ٖ تّريد ِتركيب سنترال ىتكاىه شاىه امتّصيٕت ِامكابٕت  +عدد  4عدة تنيفّن

7

ٖ عٖدد  7اسكانر كانّن 120

30

ٖ عٖدد  6أجَزة حاسٖب امٖٖٓ

45

ٖ عٖدد  1ىاكينٖة تصّيٖر

20

ٖ عٖدد  8كراسٖٓ استراحات ىّاطنين باميركز امتكنّمّجٓ

6

ٖ عٖدد  5كراسٖٓ ميّظفٖٓ اميركز امتكنّمّجٖٓ

 175و

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات

270

االجمالى العــام

4000

حى الدقى
امقييُ بأمف جنيُ
البرنامج
برناىج امكَرباء
 شراء ىَيات انارة ىقاِل امسنّيةشراء ىَيات انارٌ عبارٌ عن

االعتماد
508

ٖ شراء ىَيات عبارٌ عن كابٕت ٖ كّابح ٖ ميبات صّديّو ٖ شريط محاو ٖ ميبات ىّفرٌ سنك تربّ

217

ٖ احٕل ِتجديد شبكة أنارٌ

725

برناىج امطرق
رصف طرق

التوصيف

ٖ رصف شارع امشربينٓ طّل 250و ِعٖرض 10و ٖ رصف شارع شاٍيٖن 250و ِعٖرض 10و ٖ رصف شارع ابّ
2600

امسعّد طّل 300و ِعرض 10و ٖ رصف باقٓ شارع ايران طّل

300و ِعرض  12و ٖ رصف شارع بابه طّل

750و ِعرض  10و
اجمالى برنامج الطرق

2600
شراء ىَيات عبارٌ عن عدد  10ىكتب 6درج ٖ عدد  10ىكتٖب  3درج ٖ عٖدد  10دِٔب ايديٖال ٖ عدد  10شانّن

تدعيً احتياجات ِحدات ىحنية

ايديال ٖ عدد  10ىرِحة حائط ٖ عدد  3جَاز تكييف ٖ عدد  20كرسٓ جند ٖ  3كرسٓ  4ىقعد استاننس ٖ 3

 اجاث ِتجَيزات ىكتبية175

كرسٓ  3ىقعد استاننس ٖ  20كرسٓ كيبيّتر ٖ  4طابعُ ابيض ِاسّٖد ٖ  2طابعُٖ امّٖان ٖ  3ىاسٖح ضّئٖٓ
كانّن ٖ  2ىاكينة تغنيف حرارْ

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات

175

االجمـالـى العــام

3500

حى بوالق الدكرور
امقييُ بأمف جنيُ
البرنامج

التوصيف

االعتماد

برناىج امكَرباء
 -شراء ىَيات انارة

500

عبارٌ عن كابٕت ارضيُ ٖ ميبات ىّفرٌ ٖ كّابح ٖ اسٕك ترىّبٕستيك ٖ شريط محاو ِٔعات

 -ىقاِل امسنّية

300

احٕل ِتجديد امكابٕت أرضيُ ٔعيدة أنارٌ

اجمالى برنامج الكهرباء

800
ٖ رصف ىتفرعات ىن شارع امنصر امٓ شارع فيصه ( اسفنت )

برناىج امطرق
رصف طرق

ٖ استكيال رصف شارع ٍيفرس ِامقنايا ( بٕط انترمّك )
8050

ٖ استكيال رصف ىتفرعات كفر طَرىس ( بٕط انترمّك )
ٖ استكيال رصف شارع ابّ زيد ِىتفرعات ىن ترعة عبد امعال  1حتٓ امعشرين ( بٕط انترمّك )
ٖ رصف شارع جيال عبد امناصر بينطقة  6اكتّبر ( اسفنت ) ِىتفرعات جيال عبد امناصر ( انترمّك )

اجيامٓ برناىج امطرق

8050

برناىج تحسين امبيئة
 ىعدات نظافةاجمالى برنامج تحسين البيئة
تدعيً احتياجات ِحدات ىحنية
 -اجاث ِتجَيزات ىكتبية

شراء عدد ( )2جَاز تكييف ٖ عدد ( )1ىاكينة امّان ٖ عدد ( )1ىاكينة تصّير ٖ عدد ( )4كيبيّتر ِعدد ()4
150

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات

150

االجمالى العام

9000

طابعُ عدد ( )25كرسٖٓ جند مٕجتياعات ٖ عدد (  ) 2ىنضدة كبيرٌ مٕجتياعات ٖ عدد ( )8شفاطات حياو

حى العمرانية
امقييُ بأمف جنيُ
البرنامج

التوصيف

االعتماد

برناىج امكَرباء
 -شراء ىَيات انارة

800

 -ىقاِل امسنّية

1000

اجمالى برنامج الكهرباء

00

ٖ عبارٌ عن ميبات صّديّو ِىّفرٌ ِكابح ِسرافيه ِقفه ِ ِٔعات ِخٕيا ضّئية ِاسٕك ِشريط محاو
امخ
ٖ احٖٕل ِتجديد شبكٖة أنٖٖارٌ

1800
ش ابراٍيً امشاىٓ ىن عدِْ سنيً حتٓ سيد عبدهللا بطّل  300و ِعرض  7و ،ش امعيدة ىن ترسا حتٓ
امجاىع امشرقٓ بطّل  300و ِعرض  13و  ،ش امحاج فرج هللا ىن ىستشفٓ امصدر بطّل  300و ِعرض  6و ،
ش ىحيد نظيٓ ِامحّرة ِاىتدادًٍ ىن اميريّطية حتٓ سّق امكّو بطّل

 500و ِعرض  11و  ،ش ىحيد

امجَينٓ ىن امحٕجينٓ بطّل  300و ِعرض  7و  ،ش اميقدو جيال امدين ىن ترسا بطّل  200و ِعرض  12و ،
برناىج امطرق
رصف طرق

ش ابراٍيً ىن عبد هللا اِل امزٍراء بطّل  300و ِعرض  6و  ،ش امعبّر ىن امعيدة حتٓ اميعسكر بطّل
6350

 250و ِعرض  10و  ،ش أبّ بكر امصديق ىن ىصرف امكنيسة بطّل

200و ِعرض 5و  ،ش عياد حسن ىن عز

امدين عير حتٓ امصرف بطّل  250و ِعرض  9و  ،ش عيد عربٓ ىن ىصرف امكنيسة بطّل
ش رىضان عبد ربُ ىن عبد امرحيً عباس بطّل

200و ِعرض 6و ،

200و ِعرض 5و  ،ش برٍاو ىن ىنظية فتح بطّل

150و

ِعرض  6و  ،ش امصرف ىن ترسا حتٓ امعرِبة بطّل 700و ِعرض 10و  ،ش أنس بن ىامك ىن ترسا ِىتفرعاتُ
بطّل 250و ِعرض  10و  ،ش رشاد زكٓ ىن عنٓ بن أبٓ طامب بطّل 250و ِعرض 15و  ،ش طُ جاد ىن ترسا
بطّل 200و ِعرض 10و
اجمالى برنامج الطرق

6350

برناىج تحسين امبيئة
 -ىعدات نظافة

1000

اجمالى برنامج تحسين البيئة

1000

االجمالى العام

9150

ٖ

شٖراء سيارٌ كسٖح

حى الهرم
البرنامج

امقييُ بأمف جنيُ
االعتماد

برناىج امكَرباء
 -شراء ىَيات انارة

600

 -ىقاِل امسنّية

500

اجمالى برنامج الكهرباء
برناىج امطرق
رصف طرق
اجمالى برنامج الطرق

التوصيف
ٖ شراء ىَيات انارٌ عبارٌ عن ميبات صّديّو ٖ كّابح امكترِنيُ ٖ ميبات ىّفرٌ ٖ سنك بٕستيك ٖ كابه
ىسنح
ٖ احٖٕل ِتجديد اعيدة انارٌ

1100
2750

ٖ اعٖادة رصف شارع عبد امعزيز امباسه بطّل 600و ِعرض 18و

4750

ٖ اعادة رصف شارع زغنّل ىن ىحطة امصرف امصحٓ حتٓ ىّقف امييكرِباص بطّل  12كً ِعرض 16و

7500

تدعيً احتياجات ِحدات ىحنية
شراء ٔب تّب ٖ كاىيرات ربط قطاع امينشيُ بامحٓ ٖ ىكيت خشب ىدير عاو ٖ ىكتب صاج

 ِسائه انتقال400

صاج ٖ ستاند ىعدنٓ محفظ اميستندات ٖ ىبرد ىياٌ قارِرٌ ٖ كرسٓ ىدير جند بيسند ٖ ِحدة انقطاع تيار
كَربٓ ()U P S

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات

400

االجمالى العام

9000

 7درج ٖ شانّن

حى جنوب

امقييُ بأمف جنيُ
البرنامج

التوصيف

االعتماد

برناىج امكَرباء
 -شراء ىَيات انارة

750

 شراء ىَيات انارٌ عبارٌ عن كابه اميّنيّو/كابح امكترِنٓ /كشك انارٌ/ميبات ىّفرٌ /شريط عازل  /ميباتفنّرسنت 120سً  /ميبات فنّرسنت 60سً  /ترانسات

 ىقاِل امسنّيةاجمالى برنامج الكهرباء

400

ٖ احٕل ِتجديد شبكُ أنارٌ

1150
ٖ رصف شارع كّبرْ ِامٓ ٖ رصف ىتفرعات شارع اميدرسُ
ىحيد  ٖ 7 ×290ش ناجح  ٖ 6 ×150ىدخه ىن ش ناجح

 :ش حيادٌ عبد اميجيد  ٖ 55 ×350ش جيال

 ٖ 4×220ش أِد بيّىٓ  ٖ 6×220ش عبدهللا اىين

 ٖ 6×220ش ىحيد امسٍّاجٓ  ٖ 55×220ش امسياح  ٖ 65×230ش امتحرير  ٖ 55×30ش أِد شكه ٖ 35×25
برناىج امطرق
رصف طرق

حارة عير  ٖ 4×150حارة عبد امرحيً  ٖ 25×230ش حيدْ عٕو ىن ش جيال ىحيد  ٖ 4×130ش امنجاح ىن شارع
5000

حيدْ عٕو  ٖ 65×140ش ىجدْ ىن ش حيدْ عٕو

 ٖ 45×130ش ميعٓ ىن ش حيدْ عٕو

 ٖ 5×130ش

امعسقٕنٓ ىن ش حيدْ عٕو  6×130ىتفرعات ش امنيه امسياحٓ  :ش احيد شّقٓ  ٖ 9×90ش ىحيد
صبحٓ  ٖ 9×90ش امرائد راِيُ عطيُ  ٖ 9×90ش ابن نّفه  ٖ 9×100ش ابن سينا  ٖ 9×90امطريق اميؤدْ امٓ
ىعدية جزيرة بين امبحرين بطريق ىصر  /اسيّط 7 ×207
اجمالى برنامج الطرق

5000

برناىج تحسين امبيئة
 ىعدات نظافةاجمالى برنامج تحسين البيئة

1500
1500

تدعيً احتياجات ِحدات ىحنية
 -اجاث ِتجَيزات ىكتبية

ٖ شراء عٖدد  1جنيٖدر
ٖ عدد ٔ 2ب تّب ٖ عدد  10كيبيّتر ٖ عدد  10ىاكينة طباعة ميزر ٖ عدد  30ىرِحة سقف ٖ عدد  30ىرِحة حائط ٖ

350

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات

350

االجمالى العـام

8000

عدد  5جَاز تكييف ٖ عدد  1ىكتب ىدير خشب ٖ عدد  30شانّن ٖ عدد  30ىكتب صاج ٖ عدد  40كرسٓ

ىصدر امبيان  :أدارة امعاىة منتخطيط ِاميتابعة – ىحافظة امجيزة

