توصيف الخطة األستثمارية
للعام المالى عام 6700 – 6700

مدينة الجيزة
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

االعتماد

التوصيف

برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة

077

 -مقاول االعمال السنوية

077

اجمالى برنامج الكهرباء

0077

شراء مهمات انارة موزعة كاالتى  ( :عدد  077كابح الكترونى قدره  057وات  ،عدد  077لمبة صوديوم
قدره  057وات  077 ،شريط لحام  5سم رمادى )
احالل وتجديد شبكات االنارة العامة على جميع كبارى السيارات  +محور  60يوليو وصفط اللبن

لتنفيذ الخطة االصلية وهى اعادة رصف جزء من شارع ترسا من المريوطية حتى المحوالت بطول 6

برنامج الطرق

كم ومتوسط عرض تخطيطى  07م تقريبا ومتعدد العروض على الواقع – وفى حالة عدم انتهاء

رصف طرق

00077

اجمالى برنامج الطرق

00077

اعمال المرافق بشارع ترسا سيتم رصف ش المريوطية الشرقى من فيصل حتى منشأة البكارى
بطول حوالى  60677كم ومتوسط عرض 67م تقريبا

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية
 -شراء أجهزة واثاثات

077

شراء عدد  0مكتب ايديال  0درج  0 -كرسى إدارة عليا –  0مفرمة ورق –  0طابعة كمبيوتر اسود 6 -

جهاز تكييف عبارة عن عدد ( ، 6065 )0عدد ( 005 )0حصان بارد –  6جهاز كمبيوتر –  0كاميرا تصوير
ديجيتال)
اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية
االجمـالـى العـام

077
67777

حى الهرم
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

االعتماد

برنامج الكهرباء

التوصيف
عبارة عن :

 -شراء مهمات انارة

577

 -مقاول السنوية

577

اجمالى برنامج الكهرباء

0777

عدد  057لفة سلك ترمو بالستيك  005 × 6مم – عدد  6777م كابل مسلح ارضى ( 00 × 0بالمتر) – عدد 005
شريط أصفر استيرليج  – 0/0عدد  0577شريط لحام  – 0/0عدد  05ذراع كابولى حديد قطر  005بوصة – عدد
 07علبة كابولى بالمفتاح  00أمبير – عدد  6777لمبة موفرة  57وات

برنامج الطرق والنقل
رصف طرق

07777

احالل وتجديد شبكة االنارة ( مقاول السنوية )

عبارة عن :
ش حمد ياسين من فيصل بطول  0077متر وعرض  06متر

متفرعات كفر طهرمس
ش عطور  0بطول  077م وعرض  07م
ش عطور  6بطول  077م وعرض  07م
ش عطور  0بطول  077م وعرض  07م
* متفرعات شارع كعبيش -:
ش القدس من كعبيش حتى االربعينى بطول  077م وعرض  0م
ش مسجد الرحمه من كعبيش حتى االربعينى بطول  077م وعرض  0م
ش فخر الدالي من كعبيش حتى االربعينى بطول  077م وعرض  0م
ش احمد بشير من كعبيش حتي االربعيني بطول  077م وعرض  0م
* متفرعات شارع ترعة السيسى
شارع احمد زويل بطول  077م وعرض  07م
شارع كامل المحروق بطول  077م وعرض  07م
اجمالى برنامج الطرق
برنامج تحسين البيئة
شراء معدات نظافة
اجمالى برنامج تحسين البيئة

07777

0007

0007

عبارة عن :
شراء عدد ( )0لودر مفصلى كبير على كاوتش

عبارة عن :

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية
 -اثاثات وتجهيزات مكتبية

07

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية

07

االجمالى العام

00777

عدد  0اله تصوير – حاسب الى – فاكس – عدد  6طابعة

حى العمرانية
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

االعتماد

برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة  +برج انارة

التوصيف
عبارة عن :

0077

 شراء سيارة مجهزة برج انارة  +شراء مهمات انارة عبارة عن ( :عدد  0777لمبات موفرة  57وات – عدد 677كابح صوديوم  057وات  -عدد  677كابح صوديوم  077وات  -عدد  077لمبات موفرة  057وات  -عدد  077لمبات
موفرة  077وات – عدد  077سرفيل المونيوم  05مم  -عدد  077سرفيل المونيوم  65مم  -عدد  677سرفيل
المونيوم  00مم – عدد  67والعة انارة – عدد  677خاليا ضوئية (فوتوسيل)  667فولت – عدد  677لفة سلك
ترمو بالستيك  005× 6مم  -عدد  077لفة سلك ترمو بالستيك  6× 6مم – عدد  6777لفة شريط لحام عازل ¾
بوصة – عدد  0777شريط لحام عريض  5سم رمادى اللون – عدد  677دواية جوليت  - E 07عدد  077دواية
جوليت  – E 60عدد 0777م كابالت  00 × 0مم مسلح  -عدد 0777م كابالت  65 × 0مم مسلح – عدد  577م

مواسير قطر  0بوصة بالستيك (برابخ) – عدد  0777علبة توصيل بمفتاح اتوماتيكى اوفر لود – عدد  0777ذراع
حديد (كابولى) – عدد  07مفتاح كونتاكتور  665امبير – عدد  577لفة شريط استرلنج ¾ بوصة)
احالل وتجديد شبكة االنارة عبارة عن ( :تركيب عدد  07عمود انارة من 0م0-م  ،تركيب عدد  67عمود انارة
من 005م0-م  ،خلع عدد  57عامود انارة من 0م0-م ونقله للمخازن  ،خلع عدد  57عامود انارة بفالنشة من
0م00-م ونقله للمخازن  ،تركيب عدد  07عمود انارة بفالنشة من 0م00-م  ،صب عدد  677قاعدة خرسانية
 -مقاول السنوية

0677

اجمالى برنامج الكهرباء

6577

بالجوايط لتركيب عامود انارة  ،تركيب عدد  07كشك انارة (والعة انارة) مع انشاء قاعدة خرسانية  ،خلع
عدد  07كشك انارة (والعة انارة) مع تكسير القاعدة الخرسانية  ،تمديد عدد  0777كابالت ارضية بجميع
انواعها  ،تمديد عدد  077كابالت ارضية داخل االعمدة والوالعات – خلع عدد  577كابالت ارضية وارتجاعها
الى المخازن  ،صيانة عدد  07كشك انارة حسب كراسة الشروط  ،دهان عدد  07كشك انارة (والعة انارة) ،
دهان عدد 0777عامود انارة من 0م00-م  ،تركيب عدد  0677بربخ  0بوصة مع خصم اطوال الكابالت  ،توريد عدد
 0677عمال صيانة عاديين  ،توريد عدد  0677عمال صيانة فنيين  ،تركيب عدد  0777كابولى بالمشتمالت  ،اعادة
عدد ( )57تصنيع عامود بزراع واحد ليصبح بطول مناسب وذراع مع اخر  ،اعادة  077تصنيع عامود مستعمل
مع تركيب فالنشة  ،انشاء عدد  67غرفة تفتيش خرسانية مع غطاء للغرفة)

برنامج تحسين البيئة
 -شراء معدات نظافة

0577

اجمالى برنامج تحسين البيئة

0577

برنامج الطرق
رصف طرق

شراء سيارة قالب  +شراء لودر مفصلى  +شراء جليدر

وذلك لرصف بعض شوارع الحى المختلفة طبقا لالحتياجات
0777

* رصف بعض الشوارع وتبليط بعض الشوارع بالبالط االنترلوك بنطاق حى العمرانية
ـ ش ماجد الهنيدى من خاتم المرسلين الى عبد الوهاب المخبر بطول 077م وعرض 07م ( طبقة سطحية )

ـ ش مسجد العقاد من الثورة أخره مغلق (بالط أنترلوك) بطـول 677م وعـرض 07م ـ ش الشهيد أحمد
سعفان من ترعة الـزمر أخره مغلق (بالط أنترلـوك) بطول 077م وعرض 0م ـ ش محمود خليل النحاس ش
الهرم بطول 577م وعرض 07م ( طبقة سطحية ) ـ ش بسام الشريف من نشات الى سيد أبو الخير بطول
077م وعرض 07م ـ ش ابو بكر الصديق من الكراتة أخره مغلق (بالط أنترلوك) بطول 057م وعرض 5م ـ ش
أبو المجد النجار من على بن أبى طالب اخره مغلق بالط انترلوك بطول 677م وعرض 005م ـ ش احمد
كامل من ش الهرم بجوار المحافظة بطول 577م وعرض 00م ـ ش عاطف عيد شعبان من كراته فكيهة
بطول 057م وعرض 5م ـ سجد العقاد الطالبية بطول 677م وعرض 07م ـ الشهيد احمد سعفان منطقة ع.ش
بطول 077م وعرض 0م ـ محمود خليل النحاس من شارع الهرم امتداده حتى فيصل الكوم االخضر بطول
577م وعرض 07م ـ بسام الشريف من سيد ابو الخير خلف المحافظة بطول 077م وعرض 07م ـ ش ابو بكر
الصديق من كراته فكيهه بطول 057م وعرض 5م ـ ش محمود سابق الحناوي من فيصل خلف المحافظة
بطول 677موعرض 07م ـ ش ابو المجد النجار من على بن ابي طالب ش التعاون بطول 677م وعرض 0,5م ـ ـ
ش سالمة الراضي من ش الهرم بطول 077م وعرض 00م ـ ش السالم من المنحل بالعروبة الكوم االخضر
بطول 077م وعرض 0م ـ متفرعات ش الحاج يعقوب ع.غ ـ ش محمد عمر من الزهراء ع.غ بطول 077م وعرض
0م ـ ش احمد عامر من سيدي عمار ع.ش بطول 067م وعرض 0م ـ ش المجاور لمدرسة الفضائل االسالمية
من ش السالم ع.ش بطول 057م وعرض 0م .
اجمالى برنامج الطرق

0777

االجمالى العــام

05777

حى العجوزة
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

التوصيف

االعتماد

برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة

0057

* شراء مهمات إنارة ( ش النيل من الكيت كات حتي نوال ومتفرعاته  -ش السودان من جامعة الدول
العربية حتي جراج هيئة النقل العام ومتفرعاته  -ش شاهين ومتفرعاته – ش نوال ومتفرعاته – ش
الرشيد ومتفرعاته – متفرعات مدينة الطلبة – ش دمشق ومتفرعاته – ش الفرات ومتفرعاته – ترعة
الزمر ومتفرعاته – الطريق األبيض ومتفرعاته – الصفطاوي ومتفرعاته – علي بن أبي طالب ومتفرعاته

057

عبارة عن (-:عدد  677لمبات ليد – عدد  077كابح الكترونى  057وات  -عدد  077كابح الكترونى  077وات – عدد
 57لفة سلك ترمو بالستيك – عدد  077لمبة موفرة للطاقة  57وات – عدد  577دواية  – E60عدد  577لمبة
صوديوم  057وات  -عدد  577لمبة صوديوم  077وات – عدد  0777لفة شريط لحام الصق – عدد  077كشاف

 -مقاول السنوية

فلوروسنت ليد  067سم  6لمبة
* إحالل وتجديد شبكات اإلنارة بجميع شوارع الحي التي بها أعمدة وكابالت ووالعات متهالكة (مقاول
سنوية) ش الملكة زبيدة حتي ش الخرطوم وسنار – ش العلمين حتي ش بحر الغزال – من عطبرة حتي
السودان – من دمشق حتي فوزي رماح – من فوزي رماح حتي المسجد األقصي وغزه – ش الحجاز من
جامعة الدول العربية حتي سوريا – ش البطل أحمد عبد العزيز من جامعة الدول العربية حتي حدود الحي
.

اجمالى برنامج الكهرباء

0077

برنامج الطرق
رصف طرق

عبارة عن :
0007

رصف شارع دمشق من فوزى رماح حتى شارع أنس بن مالك بطول  577متر (االتجاهين)

0067
اجمالى برنامج الطرق

6007

برنامج تحسين البيئة

6007

اجمالى برنامج تحسين البيئة

6007

رصف شارع النبوى المهندس من أبو المعالى حتى معهد القلب

لودر مفصلى  – 000معدة مجهزة بسلم ونش – بلدورة 0777م

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية
57

 شراء اثاث وتجهيزات مكتبيةاجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات

 -عدد  05مكاتب – عدد  0الة طباعة تصويرية – عدد  0اسكانر

57

محلية

0777

االجمالى العــام

حى جنوب
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

االعتماد

برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة

التوصيف
عبارة عن :

6057

شراء برج اناره تليسكوبى +شراء مهمات اناره بيانتها كاالتى :
( 077كابح  077وات  577-كابح 057وات  0777 -لمبات موفره للكوابيل  57وات  077-لمبة صوديوم  077وات  005 -لمبه
صوديوم  057وات  0-والعة –  6777م مواسير  0بوصه بالستيك  0بوصة 077م  -مواسير بالستيك  0بوصه – كابالت

بطول 0777متر  -شراء عدد  577لفة شريط لحام رمادى عريض  5سم  -شراء عدد  577لفة شريط اصفر ( استرنج )
 شراء برج اناره تليسكوبى  05م  -لمبه فلورسنت 067سم عدد ( - )077دوايه لمبه فلورسنت االلكترونى عدد( - )077لمبه فلورسنت 07سم عدد ( - )677ترنس الكترونى  07وات عدد ( - )077لمبه موفره 60وات عدد (- )677
 -مقاول السنوية

057

استيتر عدد ( - )07مفتاح تكييف  6فاز بيتشينو خارج عدد ()07
احالل وتجديد شبكة االناره بشوارع الحى
مد وتركيب ومواسير محمل عليها كابالت  6777متر  -مد وتركيب كابل  65×0م في ارض عاديه  6777متر  -توريد
عمال صيانه من 6700/0/0حتى  6700/0/07عدد  0077يوميه -دهانات اعمده اناره بنطاق الحى بالكميه مرتين في
السنه  0007عامود  -دهانات والعه اناره  67والعه  -عمل قاعده خرسانيه حسب الحوادث الموجوده  67عامود
تقريبا  -خلع وتعديل وتركيب اعمده (بارومه)  07عامود تقريبا

اجمالى برنامج الكهرباء

0705

برنامج الطرق

منطقة المنيب :

رصف طرق

شارع المجزر االلى يبداء من شارع المدرسه حتى حدودنا مع حى العمرانيه بطول 057م وعرض 60م  -ش احمد
موسى يبدأ من ش المجزر االلى حتى مصرف والى بطول 057م وعرض 65م  -ش اوالد ضاحى يبدأ من احمد
موسى حتى مصطفى بطول 605م وعرض 0م  -ش عنتر من احمد موسى حتى مصطفى بطول 667م وعرض
07007

0م – شارع احمد زويل يبداء من احمد موسى حتى مصطفى بطول 667م وعرض 0م – شارع يسرى ابو
هاشم يبداء من احمد موسى حتى مصطفى بطول 667م وعرض 0م – شارع محمد امام يبداء من احمد
موسى حتى مصطفى بطول 667م وعرض 0م – شارع فاروق األسيوطى يبداء من احمد موسى حتى
مصطفى بطول 667م وعرض 0م  )5( -مداخل من فاروق االسيوطى حتى المجزر االلى بطول  07م وعرض 5م –
ش الحاجة برنسه من احمد موسى حتى مصطفى بطول 670م وعرض 0م – ش المصطفى من ش المجزر
االلى بطول 057م وعرض 5م

اجمالى برنامج الطرق

07007

برنامج تحسين البيئة

اجمالى برنامج تحسين البيئة

 6شفاط – 0عربيات نقل

007

عمل عمرة جسيمة لعدد  6لودر

007

تدعيم احتياجات وحدات محلية
 اثاث وتجهيزات مكتبيةاجمالى برنامج تدعيم احتياجات
وحدات محلية
االجمالى العـام

 6طابعه –  07عدة تليفون ارضى –  5سلك تليفون

05
05
00777

حى الدقى
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

االعتماد

التوصيف

برنامج الكهرباء
 شراء مهمات انارة -مقاول السنوية

0770

توريد مهمات انارة (  00مفتاح كونتاكتور  077 – A 657كابح الكترونى 057وات  000 -كابح الكترونى 077وات –
 577لمبة صوديوم  057وات  507 -لمبة صوديوم  077وات –  57لفة سلك  0/5م نحاس –  57كشاف ليد 057
وات –  057لمبة موفرة  06وات  0005 -لفة شريط لحام الصق  0/0بوصة –  677شريط لحام عريض  0سم –

 07لمبة صوديوم  07وات  6777 – E27متر كابل المونيوم مسلح  65 × 0مم –  6777متر كابل المونيوم مسلح

 -شراء اعمدة جديدة

 00 × 0مم
057
000

احالل وتجديد شبكات انارة
تطوير شبكة االنارة شارع الثورة

اجمالى برنامج الكهرباء

0057

برنامج الطرق

0077

 -شارع عبدالرحيم صبري من شارع التحرير حتى شارع النيل بطول 0077م وعرض 0م

رصف طرق

057

 -شارع مدكور من شارع السودان حتى شارع المروة بطول 677م وعرض 06م

077

 -شارع الحسين من مصدق حتى شارع نادي الصيد بطول 557م وعرض 06م

077

 -شارع ابن الوليد وميدان ابن الوليد بطول  077م وعرض 06م

اجمالى برنامج الطرق

0657

برنامج تحسين البيئة
االت ومعدات

077

اجمالى تحسين البيئة

077

شراء  0سيارة شفط 0م0

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية
 -اثاث وتجهيزات مكتبية

077

 عدد  06جهاز كمبيوتر كامل  i cor e 0بسرعة  000شاشة  66 i edبوصة  -عدد ( )6سويتش  60بورت –شراء عدد  6ماكينة تصوير – شراء عدد  0جهاز فاكس – عدد  6طابعة ليزر

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات
محلية
االجمالى العــام

077
0777

حى بوالق الدكرور

القيمة باإللف جنيه
البرنامج

التوصيف

االعتماد

برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة

00005

 عبارة عن  :كابالت ارضيه ( 5777م )  -لمبات موفره ( 6777لمبه موفرة  57وات)  -كوابح ( 057كابح 0777وات) – اسالكترموبالستيك ( 65لفه ) – شريط لحام ( 0577شريط ) – شريط استرلينى ( 657شريط ) – والعه انارة ( 5والعات ) –  5لفه

577
 مقاول السنويةاجمالى برنامج الكهرباء
برنامج الطرق
رصف طرق

سلك 005مم6
 -صيانة شبكات الكابالت االرضية العمدة االنارة بالحى– وصيانة الكوابيل – الحائطية والكشافات لجميع شوارع الحى

000005
عبارة عن رصف بعض شوارع الحى
06777

ش ترعة زنين والنزهه ش همفرس _ ش حسن عفيفي طول 00م وعرض  0,5م  /حارة الزهارطول 60م وعرض 0م
ش حارة الغوراني طول 60م وعرض 0م  /ش عباس االسمر 076م وعرض 0م  /ش حسن االنوار طول 06,6م وعرض0م/

مدخل عمارة عبد العال العطار طول  66,0م وعرض 0م  /حارة محمد عفيفي الجزار طول  00,0م وعرض 0م /ش شعبان
شلتوتي طول 05م وعرض6,5م  /ش حسين عبد الواحـد طول  50م وعرض 0م  /ش ابو قـريش بطول 00,0م وعرض 0م /
ش المحجوب بطول 07,0م وعرض  0م  /حارة ابو السعود بطول  06,0م وعرض 0م  /حارة محمد بريك بطول 00,0م وعرض
 0,5م  /ش محمد بريك بطول 076,0م وعرض 0,5م  /مصطفي عبد الواحد بطول 00,6م وعرض  0,5م  /ش محمود ابراهيم
 56,6وعرض 5,5م  /ش عبد االلقاق بريك بطول 007,5م وعرض  5,0م  /ش على النادي بطول 660,6م وعرض 5م  /ش
المليجي بطول 000,5م وعرض 5م  /ش جودة حسين بطول 50,0م وعرض 5م  /ش عمر مكرم بطول 50,0م وعرض 0م /ش
سيد عبد الباقي بطول50,0م وعرض 0,5م  /ش عبد الوهاب شرف بطول 56,0م وعرض 0م  /حارة مراد بطول 00,0م وعرض
6,5م  /حـارة علـى عبد الوهاب بطول  07,0وعرض / 6,5حارة عبداللطيف عبد المعبود بطول 00م وعرض 0,5م  /حارة احمد
محمود بطول  600,0وعرض0,5م  /ش ابو قريش 600,6م وعرض 0م  /ش حنفي عوادة بطول  606,0م وعرض 0م  /ش
محمود بطول 660,0م وعرض 0م  /حارة محمد ابراهيـم بطول 00م وعرض  / 0ش هالل حسن 00,0م وعـرض  / 0ش
العمرية الشاذلية بطول  070,0وعرض 5م  /ش ابو المجد بطول  000,0وعرض 0م  /ش حمدي عبد العظيم بطول 067م
وعرض 0م  /ش محمد النادي بطول 000,0م وعرض 0م  /حارة جامع عبدالحافظ بطول  00,0وعرض 0,5م  /ش محمد مهران
بطول  000م وعرض  0,5م  /ش طه شرف بطول  000,0م وعرض 0,5م
حارة حامد يونس  60,0وعرض 0م  /ش اسماعيل النجار بطول  00,6م وعرض 0,5م  /ش ترعة عبد العال  6ـ ش العشرين ـ
ش ابوزيد بدر ـ ش عمر عبد السالم  /ش محمد عبد السالم بطول 060م وعرض 0م  /ش سليمان عبد الفتاح بطول
000000م وعرض 0م  /ش احمد سعيد بطول 05م وعرض 0م  /ش وجيه الجمل بطول 00م وعرض 0م  /ش الجهاد بطول
00م وعرض  / 0,5ش ابراهيم فوزي بطول 60,0م وعرض 0,5م  /حارة نور االسالم بطول 60,0م وعرض 0,5م  /حارة
السالم بطول 066,0م وعرض 0م
ش السعادة بطول 600,6م وعرض 0م  /ش التحرير مشهور بطول 000,6م وعرض 0م  /ش محمد عطية بطول 650م
وعرض  0,5م
ش الجهاد بطول 050م وعرض 0م  /ش االمانة واحمد عبد العال بطول 65م وعرض 5م  /حارة على حسن بطول 65,0م
وعرض 0م  /حارة كمال مفتاح بطول 000م وعرض 0,5م  /حارة جمال عيد بطول 65,0م وعرض 0,5م  /حارة عبد الرازق

العمده بطول 000م وعرض 0,5م  /ش حفناوي عبد الصمد بطول 000م وعرض 0م  /ش ناجي العشري بطول 000,0م
وعرض 0م /ش جمال عبد الناصر بطول 007م وعرض 0م  /ش ابناء سوهاج بطول 000,6م وعرض 0م  /ش ابراهيم معتوق
بطول 656,0م وعرض 5م  /ش محسن عبده بطول 00,0م وعرض 5,5م  /ش محمود عبد الحكيم بطول 000م وعرض 0م /
ش مسجد المدينة المنورة بطول 000,6م وعرض 5م  /ش مسجد نور االسالم متفرع من العشرين بطول 50,0م وعرض0م/
ش عبد الرحمن شلبي متفرع من العشرين  /ش رمضان عفيفي بطول 050,0م وعرض 0م /ش دياب طنطاوي بطول 05,0م
وعرض 0م  /حارة حسان حامد بطول 07,0م وعرض 0,0م  /ش الزهور بطول 006م وعرض 0م  /حارة عبد الحميد عطية بطول
00,0م وعرض  0,5م  /ش نور االسالم بطول 050,0وعرض 0م  /ش عبد الرحمن محمد زكي بطول 00,5م وعرض / 0,0
منطقة ابو قتادة  .ش عبد العزيز ابو عطية بطول 05م وعرض 0م  /ش حسن هنيدي بطول 07م وعرض 5م  /حارة صالح
الديب بطول 05م وعرض 0,5م  /حارة عبود بطول07م وعرض 0,5م  /ش الجالء 0 +حارة بطول 07م وعرض 0,0م  /ش توكل
5+حارة بطول 05م وعرض 5م  /ش عمر رفاع بطول 05م وعرض 0,0م  /ش سعيد سالم بطول 07م وعرض 5م  /ش
ابراهيم عبد الفتاح بطول 07م وعرض 5م  /ش الجامع بطول 05م وعرض 5م  /ش عمر متولي بطول 07م وعرض 5م  /ش
مغازي بطول 05م وعرض 5م  /ش حسن حجازي بطول 07م وعرض 0,0م /ش سالم عودا بطول 05م وعرض 5م  /ش احمد
عواده بطول 07وعرض 0,0م  /ش ضيف هللا بطول 05م وعرض 0,0م  /ش عباس بطول 07م وعرض 5م /ش بورسعيد
بطول 07م وعرض  5,0م /ش محمود سالم بطول 05م وعرض  5,0م /ش العروبة من الجمعية بطول 07م وعرض 5م  /ش
جودة بطول 07م وعرض 5م  0 /حارات من مصر الحره بطول  05م وعرض 5م  /ش هشام عياد بطول 0م وعرض 07م  /ش
السنترال من ترعة عبد العال  6حتى ش التحرير بطول 077م وعرض 00م  /ش عبد الخالق عفيفي حتى ترعة زنين بطول
000م وعرض 07م .
اجمالى برنامج الطرق
برنامج تحسين البيئة
 شراء معدات نظافةإجمالى برنامج تحسين البيئة

06777

0577

0577

عبارة عن  :شراء لودر مفصلي

برنامج تدعيم احتياجات
وحدات محلية

00005

عدد  0ماكينة تصوير  /عدد 6طابعة

 اثاث وتجهيزات مكتبيةاجمالى برنامج تدعيم
احتياجات وحدات محلية
االجمالى العــام

00005
05777

حى الوراق
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

االعتماد

التوصيف

برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة

057

– عدد  0مفتاح عمومى  0فاز قوة  0777أمبير – عدد  5مفتاح عمومى  0فاز قوة  077أمبير  -عدد 57
نهاية أطراف الومنيوم  607مم 6ـ عدد  077نهاية أطراف الومنيوم  07مم 6ـ عدد  5والعة انارة كاملة –
عدد  077كشاف ليد كامل قدرة  077وات – عدد  057ترنس موفر  065وات لزوم لمبة موفرة  065وات –
عدد  057ترنس موفر  05وات لزوم لمبة موفرة  05وات – عدد  077شريط لحام عادى  - 0/0عدد 077

 -مقاول السنوية

057

اجمالى برنامج الكهرباء

0577

لمبة موفرة  57وات على التيار.
مقاولة سنوية لعملية خلع وتركيب واحالل وتجديد أعمدة ووالعات االنارة العامة والكابالت وعمل
صيانة عامة.

برنامج تحسين البيئة

اجمالى برنامج تحسين البيئة

لشراء وتوريد االتى :
0577

شراء عدد  6سيارة شفاط  07م.0

0777

عمل عمرة جسيمة للودر كاتر بيلر ولـ 6لودر مفصلى صغير .

6577

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية
 مبانى غير سكنية -أثاث وتجهيزات مكتبية

لتنفيذ االتى :
0577
577

 استكمال أعمال الحماية المدنية للمبنى االدارى لحى الوراق الجديد . عدد  65طفاية حريق بمستلزماتهم – عدد  6تكييف ال يقل عن  6065حصان – عدد  0كولدير – عدد 6ماكينة تصوير مستندات اسود – عدد  57كرسى مكتب – عدد  6جهاز بروجيكتور عرض – عدد  6شاشة
عرض ال تقل عن  07بوصة – عدد  0جهاز كمبيوتر الب توب – عدد  07وحدة مقعد سينما لقاعة
االجتماعات – عدد  0ترابيزة كبيرو 6 × 006

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات
محلية

0777

برنامج الطرق والنقل
 -رصف طرق

5577

لرصف الطرق االتية :
ش أوالد أبو سعده من ترعة السواحل بطول 057م وعرض 5م – ش النقطة القديمة من ترعة
السواحل بطول 057م وعرض 0م – ش الجمعيه الزراعيه بطول 077م وعرض 005م – ش محروس
شلش بطول 077م وعرض 5م
رصف الشوارع االتية ببالط االنترلوك -:
ش محمد الرايق من أوالد أبو سعده بطول 077م وعرض  0م  -ش عمر بن الخطاب من أوالد أبو
سعده بطول 077م وعرض  5م – حارة فتحى أبو سعده من أوالد أبو سعده بطول 07م وعرض 005م –
ش أبو بكر الصديق من أوالد أبو سعده بطول 007م وعرض  0م – ش النصر من أوالد أبو سعده
بطول 667م وعرض 5م – ش القط من أوالد أبو سعده بطول 007م وعرض  0م – ش سيد فرحات من
أوالد أبو سعده بطول 667م وعرض  0م – ش محمود ربيع من أوالد أبو سعده بطول 007م وعرض  0م
– ش اسماعيل بكر من أوالد أبو سعده بطول 007م وعرض  5م – ش مسجد التوحيد من أوالد أبو
سعده بطول 077م وعرض  0م – ش يحيى حمودة من أوالد أبو سعده بطول 667م وعرض 0م – ش
قبلى الصهاريج من أوالد أبو سعده بطول 007م وعرض  0م – ش عيسى القطرى من أوالد أبو
سعده بطول 667م وعرض  0م – ش حاره بدون أسم من أوالد أبو سعده بطول 007م وعرض 005م –
ش ابراهيم الدسوقى من أوالد أبو سعده بطول 667م وعرض  0م – ش الحسينى من أوالد أبو
سعده بطول 077م وعرض  0م – ش الورشه الفنيه من أوالد أبو سعده بطول 667م وعرض 5م – ش
النجار من أوالد أبو سعده بطول 57م وعرض 0م – ش عبده الشويخ ومتفرعاته من ش التل بطول
077م وعرض 5م  -ش جميل الشويخ من ش التل بطول 077م وعرض 5م – ش الصليبه من ش عبده
الشويخ بطول 07م وعرض 0م – ش سمير عبد المقصود من التل بطول 077م وعرض 5م – حارة

النصارى خلف مسجد السيسى بطول 57م وعرض 0م – حارة خلف مسجد السيسى بطول 57م وعرض
0م – ش أحمد االزهرى من المسابك بطول 077م وعرض 5م – ش محمود العسال وأمتداده من
المسابك بطول 057م وعرض 5م – ش عبده رمضان من المسابك بطول 077م وعرض 0م – ش حلمى
عبد الفتاح من التل بطول 05م وعرض 0م – ش كمال عبده من ش محمد عمران بطول 077م وعرض
0م .
اجمالى برنامج الطرق

5577

االجمالى العام

00577

حى شمال الجيزة
القيمه بااللف جنيه
البرنامج
برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة

االعتماد

6777

التوصيف
عبارة عن :
 عدد  0067كوابيل – عدد  0067لمبات ليد –  0007كشاف – عدد  050لفة كابالت (متفرعات البصراوى من البوهي حتيالمفارق
 متفرعات سكه حديد الصوامع من المطار حتي االقصر  -متفرعات البوهى من االقصر حتي الوحده  -متفرعاتاالعتماد من امتداد الوحده حتي االقصر  -اإلمام الغزالي و متفرعات من االقصر حتي المطار  -المشروع ومتفرعاته من
االقصر حتي طريق بشتيل  -كمال حمزه ومتفرعاته من االقصر حتي ترعه شتيل  -الرحمة من سور المطار حتي سالم

577

خيزة  -المدينه المنوره ومتفرعاته من امتداد الوحده حتي القوميه  -الكيالنى و متفرعات من الكيالني حتي السوق -
متفرعات مراد من ش السالم حتي الحريه  -محرم ومتفرعاته من المنيرة الرئيسي حتي عبد المنعم اسماعيل -

 -مقاول السنوية

متفرعات امتداد الوحده من ش البوهي حتي العروبه  -متفرعات المنيره الرئيسى من الوحده حتي زكي مطر)
 -مقاول السنوية

اجمالى برنامج الكهرباء

6577

تدعيم احتياجات وحدات محلية
 مبانى غير سكنيةاجمالى برنامج تدعيم احتياجات
وحدات محلية

عبارة عن :
6777
6777

برنامج الطرق
رصف طرق

انشاء مبنى حى المنيرة الجديد بأرض مطار امبابة

عبارة عن :
0777

المربع المحصور بين ( البوهى ـ امتداد الوحده ـ محمد حسن ـ األقصر )
(من ش الجمهورية الى عمر بن الخطاب بطول077م وعرض 0م متفرعاته
{محمد على توفيق بطول 05م وعرض 0م -فريد سويلم بطول 07م وعرض 0م  -حاره عبد المجيد بطول07م وعرض0م -
حسن عبد العزيز بطول07م وعرض 0م  -ريحان الشرقى بطول07م وعرض 5م  -محمد الجندى بطول057م وعرض 0م -
النمر بطول 005م وعرض 0م – كمال عدوان بطول067م وعرض 0م  -عمر المختار بطول 000م وعرض 0م – ش
الجمهورية بطول 077م وعرض 0م – ش حنفى على بطول 07م وعرض 0م – حاره رياض بطول 57م وعرض0م – ش عبد

الحليم محمود بطول 077م وعرض 0م – ش عمر بن الخطاب بطول 077م وعرض 5م
متفرعات كمال حمزه  :من االقصر الى امتداد البصراوى
 مصطفى الغيطانى بطول 057م وعرض 5م  -على فرغلى بطول 057م وعرض 5م  -محمود الجميل بطول  057موعرض 5م  -حسن طه بطول  577م وعرض 0م  -جمال عبد الناصر بطول  577م وعرض 5م  -عزيز راغب بطول  577م
وعرض 5م  -شوقى ديمترى بطول  577م وعرض 5م  -حسن محمد بطول  577م وعرض 0م  -ابراهيم عالم بطول  005م
وعرض 5م  -العدوى من المشروع حتى عبد المنعم الفحام بطول  667م وعرض 5م  -محمود اسماعيل من المطار حتى
السوق ـ عزبه المطار بطول  005م وعرض 5م -رشدى الصالحين من المطار حتى السواق ـ عزبه المطار بطول  057م
وعرض 5م  -ابن رشد من خالد بن الوليد حتى سعد بن ابى وقاص ـ ارض الجمعيه بطول  07م وعرض 0م
متفرعات جامع الصالح من سكة الصوامع الى االمام الغزالى
ش المنوفيه بطول 605م وعرض 5م  -ش جامع بالل بطول 605م وعرض 5م  -ش الدكتور مجدى بطول 667م وعرض
5م  -ش احمد يونس بطول 677م وعرض 5م  -ش محمود البنا بطول 005م وعرض 5م  -ش الحريه بطول 677م وعرض
5م  -ش النور ( عبد السميع شاهين ) بطول 007م وعرض 5م  -ش حسن بدوى بطول 005م وعرض 5م
متفرعات عمر بن الخطاب من االقصر الى ريحان
ريحان بطول 07م وعرض 0م  -أبو العال بطول 07م وعرض 0م  -ابراهيم العجالتى بطول 07م وعرض 0م  -سيد عبد
العظيم بطول 07م وعرض 0م  -عبد الشكور بطول 07م وعرض 0م  -عبد الخالق شعبان بطول 07م وعرض 0م  -سالم
بطول 07م وعرض 0م  -حسين احمد بطول 07م وعرض 0م  -محمود هالل بطول 07م وعرض 0م  -عبد المعبود بطول
07م وعرض 0م  -حمدان بطول 07م وعرض 0م  -الجامع بطول 07م وعرض 0م  -سيد صالح بطول 07م وعرض 0م  -عطيه
عبد المقصود بطول 07م وعرض 0م  -محمود المقص بطول 07م وعرض 0م  -عبد العزيز المقص بطول 07م وعرض 0م -

عبد الحميد جاد الرب بطول 07م وعرض 0م  -نجم الدين بطول 07م وعرض 0م  -على ضالل بطول 07م وعرض 0م -
الطوخى بطول 07م وعرض 0م  -الريس بطول 07م وعرض 0م  -السعداوى بطول 07م وعرض 0م
نصر نصاربطول 007م وعرض 5م ومتفرعات نصر نصار من العروبة الى التوحيد
نبيل عطيه بطول 07م وعرض 5م  -احمد النجار بطول 57م وعرض 5م  -الرحمن بطول 57م وعرض 0م  -سيد على بطول
57م وعرض 0م  -العروبة بطول 57م وعرض 0م  -مصطفى ابو العزم بطول 077م وعرض 5م  -الناصف لدين هللا بطول
07م وعرض 5م  -جمال امام بطول 07م وعرض 5م  -عباس عبد النبى بطول 07م وعرض 5م  -عبدهللا توفيق بطول 077م
وعرض 5م  -حاره الرحمن بطول 07م وعرض 5م  -سعيد عفيفى بطول 07م وعرض 5م  -حسن محمد حسن بطول 07م
وعرض 5م  -كارم محمود بطول 07م وعرض 5م  -أبو نعيم بطول 57م وعرض 0م  -رفعت محمد احمد بطول 57م وعرض
5م  -أبو وضاح بطول 07م وعرض 5م  -مسجد الرحمن بطول 07م وعرض 5م  -محمد عباس بطول 07م وعرض 5م -
نصحى كامل بطول 07م وعرض 5م  -محمد عبد الحليم بطول 07م وعرض 5م  -خليفه عبد الحميد بطول 07م وعرض 0م
 االيمان بالله بطول 07م وعرض 0م  -محمود حزين بطول 07م وعرض 5ممتفرعات محمود حزين (صدام حسين – محمد عبد المولى) بطول07م وعرض 5م
بعض شوارع متفرعات ارض الحداد:
من امتداد الوحده الى القوميه العربيه
ش العارف بالله بطول  067م وعرض 0م  -ش محمد سونه بطول  067م وعرض 0م  -ش مسجد الفردوس بطول  077م
وعرض 0م  -ش جمعه الموان بطول  07م وعرض 0م  -ش جمال زكي بطول  065م وعرض 0م  -محمود مرسي بطول
 077م وعرض 5م  -عبد العزيز نصار بطول  077م وعرض 5م

جزيره امبابه :
من المدارس الى ش المحطه
ح ابراهيم الدسوقى بطول 607م وعرض 0م  -ح قنديل بطول 607م وعرض 0م  -ح مكاوى بطول 607م وعرض 0م  -ح
ابو الروس بطول 657م وعرض 0م  -ح قاعود بطول 607م وعرض 0م  -ح حموده بطول 007م وعرض 0م  -ح مصطفى
البليدى بطول 057م وعرض 0م  -ح صوان بطول 065م وعرض 0م  -ح عمار بطول 057م وعرض 0م  -ح عضيم بطول 057م
وعرض 0م  -ح مطر بطول 067م وعرض 0م  -ح السودانية بطول 07م وعرض 0م  -ح أبو عوف بطول 57م وعرض 0م  -ح
الخنكاوى بطول 07م وعرض 0م  -ح عطفه عريان بطول 65م وعرض 0م  -ح مسجد االربعين بطول 67م وعرض 0م  -ح
الشريف بطول 07م وعرض 0م  -محمد عرفه بطول 077م وعرض 5م
اجمالى برنامج الطرق

0777

االجمالى العام
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مصدر البيان  :االدارة العامة للتخطيط والمتابعة ـ محافظة الجيزة

