توصيف الخطة األستثمارية
للعام المالى عام 4763 - 4760

مركز ومدينة البدرشين
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

التوصيف

االعتماد

لشراء مهمات انارة عبارة عن -:عدد 077كابح اليكترونى 657وات -عدد 077لمبة صوديوم 657وات –عدد

077لمبه موفرة 57وات  –E 27عدد677عامود انارة مسلوب مفرد 0م –عدد 07مفتاح كونتاكتور 457امبير –
عدد  03مفتاح ثالثى  -A457عدد 657خاليا كهروضوئية – عدد 077لفة سلك 61م المونيوم معزول

اللفة 677م -عدد657لفة سلك 6.5م نحاس معزول اللفة 677م – عمرة جسيمة برج انارة بميت رهينة)
بيان بالمناطق التابعة لمركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها والتى تحتاج الى مهمات االنارة

برنامج الكهرباء

خالل عام 4763/4760
6421



طريق مصر اسيوط السريع نطاق الوحدات المحليه التابعة لمركز ومدينة البدرشين(البدرشين –

المرازيق –ابو رجوان –الشوبك –دهشور)وذلك بدايه من حدودنا مع مدينة الحوامدية وحتى

 -شراء مهمات انارة

حدودنا مع مدينة العياط


طريق المريوطيه الغربى من حدودنا مع شبرامنت حتى حدودنا مع العياط نطاق الوحدات



طريق المريوطيه الشرقى مع حدودنا مع شبرامنت حتى مرور نطاق وحدتى سقارة وميت



طريق الشبرامنتيه من مركز التنميه المحليه بسقارة حتى حدودنا مع شبرامنت

المحليه التابعة (سقارة -ميت رهينة –دهشور -المنشية – منشيه كاسب)
رهينة






طريق سقارة السياحى من المثلث وحتى المنطقة االثرية
طريق رهينة السياحى من المرور حتى متحف ميت رهينة
طريق الثالجة مرورا بوحدتى دهشور وابورجوان

الطرق الرئيسيه والداخليه داخل وحدة سقارة والتى تخدم قريتى سقارة وابو صير والريغة



الطرق الرئيسية والداخليه داخل وحدة ميت رهينة والتى تخدم قريتى ميت رهينة والعزيزية



الطرق الرئيسية والداخليه داخل وحدة ابورجوان والتى تخدم ابورجوان قبلى وابو رجوان بحرى

والجابرى


الطرق الرئيسية والداخليه داخل وحدة الشوبك والتى تخدم قريتى الشوبك الغربى ونزله



الطرق الرئيسية والداخليه داخل وحدة المرازيق والتى تخدم قرية المرازيق وكفر زهران



الطرق الرئي سية والداخلية داخل وحدة دهشور والتى تخدم قرى دهشور وزاوية دهشور



الطرق الرئيسية والداخلية لمدينة البدرشين

الشوبك

والشنباب والطرفاية وقلعة المرازيق

ومنشأة دهشور ومزغونة ومنشأة كاسب



اجمالى برنامج الكهرباء

استكمال انارة طريق المريوطية وطريق الثالجة عدد  05عمود بمشتمالتهم وكشفاتهم

انارة مقابر زاويه دهشور ودهشور ومنشأة دهشور بعدد  65عمود بمشتمالتهم وكشفاتهم

6421
لشراء االت ومعدات عبارة عن :
4577



توريد عدد  5سيارة رش وشفط مياة ورى الزرع

برنامج تحسين البيئة

4177



توريد سيارة قالب 61م0

 -لشراء االالت والمعدات االتيه

4577



توريد عدد  4سيارة قالب 67م0

6277



توريد  407صندوق جمع قمامة بواقع 27صندوق لكل وحدة ومدينة

6622



عمرة جسيمة (سيارة مكبس بالمدينة – سيارة قالب 67م 0بالمدينة – سيارة مكبس
بدهشور – سيارة مكبس بالشوبك)

اجمالى برنامج تحسين البيئة

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية

67622



عدد  67أجهزة كمبيوتر بالطابعة  4 +اسكانر

477



277



تعليه سور الوحدة المحلية للجراج وعمل أرضية بالطات خرسانية بالجراج – إحالل وتجديد

6767



انشاء سلم معدنى على مشاية من الجهتين الشرقية والغربية لكوبرى السكة الحديد

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية

6167

االجمالى العام

60777

سويتش بمجلس المدينة

سور استراحة رئيس المدينة بشارع بورسعيد – انشاء سور الوحدة المحلية بابورجوان

بمدينة البدرشين

مركز ومدينة أطفيح
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

االعتماد

برنامج الكهرباء

التوصيف
توريد وشراء قطع غيار ومهمات انارة للمدينة والوحدات

 -شراء مهمات انارة

6577

اجمالى برنامج الكهرباء

6577



 457كابح الكترونى  677/ 657وات  457 -كابح الكترونى  57/ 657وات –  4777م سلك الومنيوم معزول
 05مم –  57لفة سلك ترموبالستيك نحاس  677 – 6.5 × 4كونداكتور –  457أمبير –  57عامود انارة
مسلوب  0متر –  4777ذراع حديد  17سم –  6777زاطورى بالعازل الصينى  67سم –  6777شريط لحام

برنامج تحسين البيئة
 شراء معدات نظافةاجمالى برنامج تحسين البيئة

6577
6577



شراء سيارة مكبس  1متر  +عدد  57صندوق نظافة للمدينة



شراء لودر بحفار للوحدات المحلية بصول

0777

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية
-مبانـى غير سكنيــه للمدينة والوحدات المحلية

4777



استكمال مبني الوحدة المحلية بالبرمبل

6577



انشاء الدور الثاني بمبنى الصيانة بمدينة اطفيح

577



انشاء نقطة اسعاف بأطفيح

057



انشاء تندة جراج للوحدة المحلية بالقبابات

057



تجميل وتطوير مداخل قرى مركز ومدينة أطفيح

2077
اثاث
-شراء أثاث وتجهيزات مكتبية

657

(عدد  45دوالب صاج  4ضلفة  2رف – عدد  05مكتب خشب  2درج  647سم – عدد 4كرسى مدير – عدد
 5شانون معدنى  2درج –  5استاند معدنى  2درج –  67مروحة )
اجهزة كمبيوتر

607

عـدد  67كيســة كمبيـوتر – عــدد  6كيسـة ســيرفر كمبيـوتر – عــدد  6ماكينـة تصــوير – عـدد  6ســويتش 24

بورت  6777/677سيسكو – عدد  2كرتونة كابل نت (كات  01كوم) – عدد  4ماسح ضوئى اسكانر  -عدد 4
057

طابعة –  6فاكس
عدد  21كاميرا  017درجة بالمشتمالت (  + 61 DVRباور  47امبير  +هارد  4تيرا  +كابل نت كات + 1

607

UBS
عمل عمرة جسيمة لعبارة كفر قنديل

077

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية

5577

االجمالى العام

67777

مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى
البرنامج

القيمه بااللف جنيه
التوصيف

االعتماد

شراء أدوات ومهمات كهرباء واعمدة انارة (للمدينة والقرى)
برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة

4777



عدد  277عامود انارة مدرج  – 657/0.5عدد  077لفة سلك المونيـوم  05سـم معـزول – عـدد 077
حامــل حديــد بالعــازل رقبــة الــوزة – عــدد  57لفــة ســلك ترمــو بالســتيك  – 4 × 4عــدد  57بــاكو
شكرتون عازل  – 2/0عدد  077ذراع كشاف  05سم – عدد 4777م كابل سلك مسلح المونيـوم 2
×  – 05عدد  657لمبة صوديوم موفرة  677وات بالكابح

استكمال تطوير شبكة انارة لقرى الحيز
577



شراء عدد  37عامود انارة مدرج  - 657/0.5شراء عدد  67عامود انارة مدرج  - 057/0.5عدد 37
لفة سلك المونيوم  05سم معزول  -عدد  567حامل حديد بالعازل رقبة الوزة – عدد  657لمبة
موفرة  50وات – عدد  2لفة سلك ترمو بالستيك  – 4 × 4عدد  657دواية قالووظ  617وات
خزف – عدد  677ذراع حديد كشاف طول  05سم – عدد  66باكو شكرتون عازل – عدد 677م
كابل سلك مسلح المونيوم  – 05 × 2عدد  65مفتاح ثالثى  0فاز  457امبير 05 × 2

اجمالى برنامج الكهرباء

4577

6477



رصف طريق شارع ثابت مسعود بمدينة الباويطى  6,4كم وعرض 1م



رصف طريق الوحدة المحلية  /المطار بقرية الزبو بطول 077م وعرض 1م



رصف شارع مسجد السالم بقرية القصر بطول  077م وعرض 1م



رصف مدخل قرية الزبو بطول  277م وعرض  1م من الجمعية الزراعية



رصـف قريـة البئـر الشـرقى 177م وعـرض 1م و مــدخل بئـر عبـد العزيـز مـن القريـة بطــول 277م

برنامج الرصف
 -رصف طـرق

077
077

277
377

وعرض 1م

اجمالى برنامج الرصف

2677

برنامج تحسين البيئة
 -معدات نظافة

6477
6177
6477

اجمالى برنامج تحسين البيئة

2777

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية



شراء عدد ( )4سياره كسح لقرى منديشة والقصر



شــراء عــدد ( )2ســيارة قــالب ماركــة نيســان 6م للمدينــة والقــرى التابعــة ( منديشــة  -الزبــو -
القصر)



شراء عدد ( )6حفار لمدينة الباويطى

6777



انشاء نادى اجتماعى للمرأة ودار مناسبات

377



شراء عدد ( )6سيارة ميكروباص للمدينة

457



توريد وتركيب بلدورات وانترلوك للشارع الرئيسـى بالبـاويطى ابتـداء مـن بوابـة المدينـة فـى

457



اتجاه القاهرة بطول 577م
شراء أثاث وتجهيزات مكتبية واجهزة كمبيوتر ونظام  Q Syst emللمركز التكنولوجى لخدمة
المواطنين عبارة عن -:
عدد  0كراسى ارتفاع  6.5م – عدد  0دكة ثالثية العدد النتظار الجمهور – عدد  0كراسى مـدير – عـدد
 67مكتب – عدد  0مكتب مدير – عدد  1اجهزة حاسب الى – عدد  65كرسـى جلـد – ا طقـم انتريـة – 47

استاند حديد –  6نظام  Q Syst emللنداء على الجمهور
اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات محليه

4277

االجمالـى العــام

60777

مركز ومدينة منشاة القناطر
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

االعتماد

برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة

التوصيف

عبارة عن :
6777



6777



توريــد مشــتمالت شــبكة االنــارة (كــابح الكترونــى  657وات – لمبــة صــوديوم  657وات – ذراع
حديد)

 -مقاول السنوية

اجمالى برنامج الكهرباء

4777

توريد وتركيب اعمدة انارة عدد  617عامود بطول  0متر

عبارة عن :

برنامـج الرصــــــف
رصــف طــرق



ازدواج واعادة رصف طريق مدخل المنصورية حتى شارع المريوطية بطول 6.5كم وعرض  61م

4777



انشاء ورصف مدخل فرج العدوي ببهرمس 0كم وعرض 60م

0777



ازدواج واعادة رصف طريق الحسانين بدءا مـن كـوبرى الجالتمـة حتـى سـكة حديـد المناشـى

0777

بطول 1كم وعرض 62م
اجمالى برنامج الرصف

0777

عبارة عن :

برنامج تحسين البيئة
4577
6477
077
اجمالى برنامج تحسين البيئة

2777

االجمالى العام

62777



توريد لودر مفصلى 4م 0على كاوتش سعة  4م



توريد مقطورة شفط اتربة ورمال



عمل عمرة جسيمة لجريدر المدينة ماركة فيات كوبلكو

مركز ومدينة الحوامديه

القيمه بااللف جنيه
البرنامج

االعتماد

برنامج الكهرباء

التوصيف

شــراء مهمــات انــاره (كــابالت ـ خاليــا ضــوئية – لمبــات  -كوابيــل ـ كشــافات) إلنــارة بعــم المنــاطق
المحرومة بالمدينة عبارة عن -:

 شراء مهمات انارة6577



عدد 077لمبه موفرة 57وات – عدد  457لمبـة صـوديوم  57وات – عـدد  457تـرانس صـوديوم 57
وات – عدد  07سلك ترمو بالستيك  – 4 × 4عدد  6777شريط لحـام – عـدد  4777كابـل ارضـى × 2
 – 45عدد  57خلية ضوئية – عدد  677عازل حرارى – عدد  5مفتاح كونتـاكتور – عـدد  57أطـراف
نهاية كابل – عدد  47لمبة ليـد – عـدد  677دوايـة صـغيرة  – 40عـدد  677دوايـة جوليـت كبيـرة –
عدد  677كعـب تحويـل – عـدد  0بنسـه – عـدد  0مفـك ديسـتو – عـدد  4طقـم االنكيـة – عـدد 6
طقم مفاتيح بلدى – عدد  4قطر – عدد  47حجر صاروخ قطعية – عدد  47كشاف انـارة – عـدد
 67عامود انارة – عدد  47كلوب قروى – عدد  67لمبة فلوروسنت بالقاعدة

اجمالى برنامج الكهرباء

برنامج تحسين البيئة

6577

4777



شراء سيارة شفط وطرد مياه سعة  64متر

6357



شراء سيارة مكبس قمامة سعة  62متر

1777



شراء عدد ( )6جليدر

اجمالى برنامج تحسين البيئة

0777



شراء عدد ( )6لودر مفصلى سعة 4م قوة  600حصان

657



شراء عدد ( )07صندوق قمامة

6777



عمل عمرات جسيمة لعدد اثنى عشر معدة العادة تأهيلها للعمل مرة اخرى

62677

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية
07
007
0577
اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية

0377

االجمالى العام

63577



شـراء عـدد  4ماكينــات تصـوير مســتندات مـاركو ريكــو  MB 5000بسـرعة خمســون ورقـة فــى
الدقيقة



شراء عدد  47أجهزة كمبيوتر كامل بالطابعة الخاصة بها



استكمال احالل وتجديد مبنى الوحدة المحلية بام خنان

مركز ومدينة أبو النمرس

القيمه بااللف جنيه
البرنامج

التوصيف

االعتماد

برنامج الكهرباء

6657



شراء مهمات انارة

 -شراء مهمات انارة

057



شراء برج انارة بشبرا منت

اجمالى برنامج الكهرباء

6377
 تبليط بعم شوارع مدينة أبو النمرس " استكمال " باجمالى 47777م4(ش درب حمص بطول 57م 4وعرض 4.5م  ،ش درب الفقى بطـول 677م وعـرض 0م  ،ش درب عيـد
بطول 57م 4وعرض 2م  ،ش درب السنترال بطول 07م وعرض 0م  ،ش درب الجـزارين بطـول 57م4

برنامـج الطرق والنقل
رصــف طــرق

0777

وعرض 5م  ،ش فريد أبو طافش بطول 47م وعرض 67م  ،ش خالد ابـن الوليـد بطـول 477م وعـرض
2م  ،ش الشــهيد اســماعيل عــويس بطــول 57م وعــرض 0م  ،متفرعــات الشــهيد امــين بيــومى
(كوبرى العريشه) بطول 6577م وعـرض 2م  ،ش درب الجماليـة بطـول 477م وعـرض 2م  ،ش عبـاس
الشــريف بطــول 07م وعــرض 0م  ،ش الشــرفاء بطــول 17م وعــرض 4م  ،ش النزهــة بطـــول 57م
وعـرض 0م  ،ش درب االربعـين بطـول 57م وعـرض 2م  ،ش الخلفـاء الراشـدين بطـول 477م وعـرض

0م  ،ش وسط البلد بطول 657م وعرض 1م  ،ش مدرسة الفقى بطول 577م وعرض 5م  ،ش درب
السماعنة بطول 07م وعرض 2م)

اجمالى برنامج الرصف

0777

برنامج تحسين البيئة

0777

 -شراء عدد  1سيارة كسح 0م4

 -شراء معدات نظافة

6057

 -عدد  4لودر زاحف

057

 -عدد  6سيارة نقل قمامة 5م4

6457

 -عدد  6مكنسة نصف الى

457

 -عدد  57صندوق قمامة

اجمالى برنامج تحسين البيئة

0677
 -توريد اثـاث وتجهيـزات مكتبيـة للمبنـى الجديـد بمدينـة ابـو النمـرس  +مصـاعد " اسانسـير "(مديريـة

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية

االسكان)  +شراء عدد  0تكييف قدره  0حصان للوحدة الحسابية لمنظومة الدفع االلكترونـى ونظـام

 -شراء اثاث وتجهيزات مكتبية

0577

ادارة المعلومات المالية الحكومية للحفاظ على اجهزة الحاسب االلى

 -شراء وسائل انتقال

577

 -توريد عدد ( )6سيارة دوبل كابينة للمأموريات

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية

2777

61777

االجمالى العام

مركز ومدينة الصف
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

التوصيف

االعتماد

برنامج الكهرباء

عبارة عن -:

 -شراء مهمات انارة

عدد  4077كابح الكرتونى 657وات صوديوم – عدد  4377لمبة  57وات صـوديوم – 40777م سـلك المونيـوم
2277

 05مــم بــالمتر – 477م كــابح مســلح المونيــوم  05 × 2بــالمتر – عــدد  145دوايــة جوليــت  – E 27عــدد 17
مفتاح كونتـاكتور  457أمبيـر –  457طـرف كابـل  05المونيـوم – عـدد  57ذراع كشـاف  17سـم – عـدد 57
حامل  0بوصة بالعزل 67سم – عدد  6057لمبة  57وات موفرة علـى التيـار – عـدد  65والعـة انـارة كاملـة
على التشغيل – عدد  57سلك ترمـو بالسـتيك  4 × 4باللفـة – عـدد  07خليـة ضـوئية – عـدد  445دوايـة
جوليت  – E 40عدد  57مفتاح قاطع  457أمبير – عدد  6777شريط لحام – عدد  657حامل  2بوصة بالعـازل
 67سم – عدد  077عازل صينى 67سم

اجمالى برنامج الكهرباء

برنامج تحسين البيئة

2277

4077

عدد  6قالب نظافة  47متر

 -شراء معدات نظافة

اجمالى برنامج تحسين البيئة

0177

االجمـالـى العـام

60777

0777

عدد  6كراكة بدقاق

6077

عدد  0قالب نظافة  1متر

6677

عدد  4سيارة كسح ورش مياه

مركز ومدينة أوسيم
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

برنامج الكهرباء

6777

ـ شراء مشتمالت اناره ( لمبات – والعـات – أسـالك 61م  -كـوابح ليـد – اعمـدة انـارة ) الوسـيم –
البراجيل – بشتيل – الكوم االحمر – برطس )

 -شراء مهمات انارة

اجمالى برنامج الكهرباء

االعتماد

التوصيف

6777

برنامج الطرق

6777

رصف طرق

6577

اجمالى برنامج الطرق

ــ عمــل الطــرق الداخليــة بــاالنترلوك ( شــارع مجمــع المــدارس بطــول 057م وعــرض 1م تقريبــا يبــدأ مــن
تقاطع ش السكة الحديد حتى القنطرة البيضاء ببشتيل)
ـ رصف ش امتداد الصغيرة حتى طريق المريوطية بطول 4كم وعرض 0م

4577

برنامج تحسين البيئة

شراء عدد ( )57صندوق قمامة كبير

 -معدات نظافة

شراء عدد ( )4سياره قـالب 60م ( 0باوسيم)
1777

اجمالى برنامج تحسين البيئة

شراء عدد ( )6لودر وسط (البراجيل )

1777

برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية
577
اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات محليه

577

االجمالى العام

67777

 تجميل وتطوير مدخل أوسيم من جهة الزيدية – البراجيل وتطوير وتجميل مدخل اوسيم من ناحيةبرطس

مركز ومدينة العياط
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

التوصيف

االعتماد

برنامج الكهرباء

عبارة عن :

 -شراء مهمات انارة

مشتمالت انارة تم توريدها فى  4760/1/07وتمت االضافة  4760/0/5لم يتم السداد
000.4002
316.0161

لمبـات مـوفرة  57وات و 677وات – سـلك نحـاس معـزول  6مـم  +سـلك الومنيـوم  61مـم  +كونتـاكتور +
مفتاح قاطع تيار – سرفيل الومنيوم  05مم  +خلية ضوئية  +سلك الومنيوم  05مم معزول  +لمبـات
ليد

اجمالى برنامج الكهرباء

6057

برنامج تحسين البيئة

6777

شراء عدد  477صناديق قمامة

 -معدات نظافة

6057

شراء عدد  0قالب نظافة 5م( 4البليدة – طهما – الناصرية)

057

شراء عدد  4قالب نظافة 4م 4بحوض بانيو

2777

شراء عدد  6لودر مفصلى على كاوتش 0م المدينة والوحدات

0057
اجمالى برنامج تحسين البيئة

عمرة جسيمة لمعدات النظافة

66457

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

640.701
406.312

اجمالى برنامج تدعيم احتياجات وحدات محلية

277

االجمالى العام

67777

شراء عدد  67ماكينات تصوير للمدينة وال 0وحـدات المحليـة التابعـة  +عـدد  5طابعـات ليـزر عاديـة 4 +
فاكس
انشاء سور كجراج بالوحدة المحلية بالناصرية

مركز ومدينة كرداسة
القيمه بااللف جنيه
البرنامج

برنامج الكهرباء
 -شراء مهمات انارة

االعتماد

التوصيف

433.457

شراء مشتمالت انارة لمدينة كرداسة والمعتمدية وكفر حكيم وناهيا وابو رواش عبارة عن ( عدد 420
كابح الكترونى  657وات – عدد  077لمبة صوديوم

اجمالى برنامج الكهرباء

433.457

برنامج الطرق
رصف طرق

تطوير واعادة رصف شارع رشاح عبد الاله بدا من طريق ترعة المنصورية حتى رشاح عبد الاله بطول
1721.057
050
061
00.057
640.577
05

377م وعرض 42م بمدينة كرداسة
اعادة رصف شارع ابو صالح من شارع الرشاح بطول  257م وعرض 1 -2م بمدينة كرداسة
تقوية واعادة رصف شارع جامع الشاعر بدءا من طريق المريوطية حتى طريق ترعة رشاح عبد الاله
بطول 647م وعرض 3م بمدينة كرداسة
عملية تبليط شارع الجزار بالمعتمدية من شارع ناهيا حتى شارع اسماعيل بدر بطول 607م وعرض 5م
بالمعتمدية
عملية تبليط شارع حمزة بدءا من ترعة ناهيا وحتى مسجد حمزة بناهيا ببنى مجدول بطول 477م
وعرض 5م بناهيا
عمليـة تبلــيط شـارع جمعــة شـحات بــأبو رواش بـدءا مــن ش المعسـكر وحتــى ش العمـدة بطــول 477م
وعرض 0م بابو رواش

اجمالى برنامج الطرق

0760
 -شراء عدد  4لودر زاحف على كاوتش قدرة  20حصان دائرة هيدروليكية معدل التصريف ال يقل عن

برنامج تحسين البيئة

 17لتر اقصى ضغط للدائرة الهيدروليكية ال يقل عن  447بار عدد  4ازرع تحميل للقادوس لمدينة

معدات نظافة
640.701
406.312

كرداسة وناهيا
 عدد  0سيارة قالب خلفى 0م (عدد  4بمدينة كرداسة ) (عدد  6بالمعتمدية) -تصنيع عدد  45صندوق قمامة كبير على ان يتم تصنيعه عن طريق الهيئة بمدينة كرداسة

اجمالى برنامج تحسين البيئة

4100.057

االجمالى العام

67777

مصدر البيان  :االدارة العامة للتخطيط والمتابعة ـ محافظة الجيزة

