
جمهورية مصر العربية
اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

االعتمــــــاد
اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية 

المشروعات المشتركة

5000300080008000سنه√ـ استكمال انارة مناطق محرومة برنامج الكهرباء

100010001000"√ـ استكمال مهمات انارة

550550550"√ـ استكمال انارة وحدات محلية بالطاقة الشمسية

300030003000"√ـ رفع كفاءة شوارع باالحياء الثالثةالنقل والمواصالت

300030003000"√ـ  استكمال اعادة الشئ ألصله

4000300070007000√ـ  رصف طرق مشتركة

550550550"√ـ تصنيع معديات

برنامج تحسين البيئة

1000010000100000(عمرات جسيمة )ـ رفع كفائة اآلت ومعدات 

1700200037003700ـ رفع كفاءة حدائق ومنتزهات وتغطيات

برنامج تدعيم احتياجات 

540150020402040"√ـ شراء آثاث للديوان عاموحدات محلية

150150150"√ـ استكمال شراء آثاث مكتبي لقاعة الديوان القديم

300030003000ـ استكمال مباني حكومية ورفع كفاءة مباني

1000250035003500سيارة صالون  (2)ـ شراء عدد 

االمن واالطفاء والمرور
0300030003000ـ رفع كفاءة مباني حكومية

33490150004849055030700100001550035002190االجمالي 

                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةطبيعة المشروع

1

توزيع االعتمادات
( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية
اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

150150150سنه√ــ استكمال شراء ادوات و مهمات كهرباء برنامج الكهرباء

150150150"√ــ استكمال تركيب اعمدة انارة 

 

برنامج تحسين البيئة

150015001500"√ـ شراء  لودر كتر بلر فتيس مفصلي

100010001000"√م12.5ـ  شراء  سياره نقل قالب  كبير 

300300300"√ـ شراء عدد وادوات نظافة

150150150"√ـ شراء جهاز رزار وضباب

300300300"√ـ شراء جرار ماكينه قص نجيلة

500500500"√ـ انشاء بالوعات امطار شارع محمد علي

برنامج تدعيم وحدات محلية

303030"√ــ شراء اثاث 

505050"√ـ رفع كفاءة مبني الحي

االمن واالطفاء والمرور

100100100"√ـ تركيب حنفيات حريق

42304230800250090030االجمالي

االسماعيلية: مركز :                                                                                                                                  اسم الوحدة 

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 
علي مستــوي الوحدة المحلية 

االعتمــــــادطبيعة المشروع

                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــة

2

توزيع االعتمادات



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

300300300سنه√ــ استكمال شراء مهمات ومعدات انارة برنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

200020002000"√ـ رصف طريق عبد هللا النديم

برنامج تحسين البيئة

100100100"√ــ استكمال شراء عدد وادوات نظافة 

200200200"√ــ استكمال تجميل ميادين 

400400400"√ــ استكمال تصنيع صناديق قمامة 

150015001500"√3م20ــ استكمال شراء سيارة نقل قالب 

500500500 نقل قالب4/3ـ شراء سيارة

برنامج تدعيم وحدات محلية

505050"√ــ شراء اثاث 

505050502200200080050االجمالي

                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

االسماعيلية: مركز حى ثاني االسماعيلية                                                  :                                                                                 اسم الوحدة 

3

توزيع االعتمادات



جمهورية مصر العربية

4اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

200200200سنه√شراء ادوات ومهمات انارة 

برنامج رصف طرق

200020002000"√رصف طرق بنطاق الحي

برنامج تحسين البيئة

100010001000"√ م8سيارة نقل   (2)ـ  شراء عدد 

200200200"√ـ استكمال رفع كفاءة معدات

300300300"√ـ استكمال تطوير وتجميل ميادين

150150150"√ـ استكمال توريد وتصنيع صناديق قمامة

3850385023001200350االجمالي

االسماعيلية: مركز حى ثالث االسماعيلية                                                  :                                                                                 اسم الوحدة 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

300300300سنه√ـ شراء مهمات انارة

برنامج تحسين البيئة

200200200"√ـ استكمال رفع كفاءة اآلت ومعدات

200200200"√جهاز ضباب (2)ـ شراء عدد 

برنامج تدعيم وحدات محلية

700070007000"√ـ استكمال مبني المركز والمدينة

100100100"√ـ استكمال شراء اثاث

7800780070002005000100االجمالي

                                              " القيمة بااللف جنيه "

االعتمــــــادطبيعة المشروع

5

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

االسماعيلية: مركز مدينة االسماعيلية                                                  :                                                                                 اسم الوحدة 

المكونات العينيــــــة االعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

300300300سنه√ـ استكمال شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

400400400سنه√ـ  احالل وتجديد اعمدة انارة

برنامج تحسين البيئة

120012001200"√ـ شراء لودر مفصلي

100100100"√ـ شراء جهاز ضباب

تدعيم احتياجات وحدات محلية

100100100"√ـ شراء اثاث

505050"√ـ تركيب كاميرات مراقبة

21502150040012004500100االجمالي

االسماعيلية: مركز مدينة المستقبل                                                :                                                                                 اسم الوحدة 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

6

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية الفردان :                                                                                 اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

200200200سنه√ـ استكمال شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

150150150√ـ  استكمال مد وتدعيم شبكات الكهرباء

برنامج رصف طرق

800800800"√ـ استكمال  رصف طريق الشارع االبيض للربط مع

طريق امين شعراوي الجديد

برنامج تحسين البيئة

505050"√ـ استكمال شراء ادوات نظاقة

0

تدعيم احتياجات وحدات محلية

757575"√ـ استكمال شراء اثاث

505050"√ـ تركيب كاميرات مراقبة

132513259500300075االجمالي

االسماعيلية: مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

7

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية نفيشة:                                                                                 اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

250250250سنه√ـ استكمال شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

برنامج رصف الطرق

400400400"√م250ـ استكمال رصف طريق المقابر بطول 

400400400"√م250ابو شحاته - ـ رصف طريق ابو عطوة 

برنامج تحسين البيئة

100100100"√(صناديق قمامه )ـ  شراء ادوات نظافة 

350350350"√ماتور رش+ ـ شراء ماكينة قص نجيله 

120012001200"√ـ  شراء لودر مفصلي متوسط

100100100"√ـ انشاء غرف خرسانيه

تدعيم احتياجات وحدات محلية

150150150"√ـ توسعة مبني الوحدة المحلية

505050"√ـ استكمال شراء اثاث

505050"√ـ تركيب كاميرات مراقبة

3050305010501200750050االجمالي

االسماعيلية: مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

8

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



9جمهورية مصر العربية

قرية الضبيعية:                                                                                 اسم الوحدة 

المكونات العينيــــــة

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنة√ـ  استكمال شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات كهرباء

برنامج رصف الطرق

100010001000"√ـ رصف طرق بقرية الضبيعية

برنامج تحسين البيئة

150015001500"√ـ شراء لودر مفصلي

505050"√ـ  شراء ادوات نظافة

تدعيم احتياجات وحدات محلية

300300300"√استكمال مبني الوحدة المحلية لقرية الضبعية 

505050"√ـ تركيب كاميرات مراقبة

310031001400150020000االجمالي

االسماعيلية: مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

االعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

اإلسماعيلية:  اسم المحافظة 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

قرية عين غصين:                                                                                 اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنه√ـ  استكمال شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

برنامج رصف الطرق

800800800"√كم1ـ  استكمال رصف طريق ابو هيكل  الكرنك بطول 

تدعيم احتياجات وحدات محلية

200200200"√ـ استكمال مبني الوحدة المحلية 

808080"√ـ  شراء اثاث مكتبي

505050"√ـ تركيب كاميرات مراقبة

1230123010000150080االجمالي

االسماعيلية: مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتماداتتوزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

10



جمهورية مصر العربية
اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

قرية الحجاز:                                                                                 اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

150150150سنة√ـ استكمال شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

200200200"√ـ  استكمال مد وتدعيم شبكات كهرباء

برنامج رصف طرق

800800800"√ـ استكمال رصف طريق الترعة البورسعيدية البر الغربي 

كم1.5بطول 

150015001500"√ـ رصف طريق بقرية الحجاز

برنامج تحسين البيئة

252525"√ـ  شراء ادوات نظافة

400400400"√ـ استكمال عمل كورنيش علي الترعة البورسعيدية 

تدعيم احتياجات وحدات محلية

400400400"√ـ استكمال انشاء مجمع خدمات جراج للوحدة المحلية

505050"√ـ تركيب كاميرات مراقبة

757575"√ـ شراء اثاث

3600360033000225075االجمالي

22255222551510041002575480اجمالي مركز اإلسماعيلية

االسماعيلية: مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

11

توزيع االعتمادات
( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية
اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

مدينة التل الكبير :                                                                                 اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

300300300سنة√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

100010001000"√ـ استكمال رصف طرق داخل المدينة

برنامج تحسين البيئة

500500500"√ـ استكمال تغطية مجاري مائية داخل المدينة

130013001300"√ـ استكمال شراء سيارة مكبس للنظافة

300300300"√ـ استكمال تجميل ميادين وصيانه بردورات

تدعيم احتياجات وحدات محلية

150150150"√ـ استكمال شراء أثاث للوحدة المحلية

250250250"√ـ تركيب اسانسير للوحدة المحلية 

االمن واالطفاء والمرور

100100100"√ـ تركيب حنفيات حريق

3900390021501300300150االجمالي

التل الكبير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

12

توزيع االعتمادات
( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

قرية ابو عاشور :                                                                                اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

200200200سنة√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

700700700"√ـ استكمال رصف طريق المقابر بالقطاع البحري حتى مركز

(عزبة عطيه الناظر )الشباب 

برنامج تحسين البيئة

400400400"√ـ استكمال  تغطية مصرف المشاية طريق الوحدة الصحية

1300130011000200االجمالي

التل الكبير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

13

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

القصاصين القديمة :                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

200200200سنة√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

700700700"√ـ استكمال رصف طريق ابو فيصل حتى المدرسة والمقابربرنامج رصف طرق

برنامج تحسين البيئة

120012001200"√ـ شراء لودر مفصلي

2100210070012002000االجمالي

التل الكبير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

14

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

المالك:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

200200200سنة√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

700700700"√ـ استكمال رصف طريق الشباب

برنامج تحسين البيئة

120012001200"√ـ شراء لودر مفصلي

تدعيم احتياجات وحدات محلية

200200200"√ـ انشاء جراج حملة ومخازن

2300230090012002000االجمالي

التل الكبير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

15

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

الجزيرة الخضراء :                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

200200200سنة√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارة

برنامج رصف طرق

700700700"√ـ استكمال رصف طريق مصرف الوادي من امام الوحدة

المحلية حتى محطة الرفع

برنامج تحسين البيئة

200200200"√سم80ـ استكمال تغطية مصرف خلف المعهد الديني بقطر 

110011009000200االجمالي

التل الكبير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

16



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية الضاهرية :                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

200200200سنة√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارة

برنامج رصف طرق

700700700"√(طريق ابو قنديل )ـ استكمال رصف طريق خلف الوحدة المحلية 

م6م وعرض 900بطول 

9009007000200االجمالي

1160011600645037001300150اجمالي مركز ومدينة التل الكبير

التل الكبير:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

17



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

مدينة فايد:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء
200200200سنة√ـ استكمال شراء معدات انارة

150150150"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات كهرباء

برنامج رصف طرق
900900900"√ـ  رصف طرق داخل المدينة

برنامج تحسين البيئة
180018001800"√ـ   شراء سيارة مكبس لتجميع القمامة

500500500"√ـ استكمال تجميل مداخل المدينة

550550550 انشاء بوابة لمجلس المدينة 

4100041000210018002000االجمالي

فايد:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

18



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية فنارة :                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

150150150سنة√ـ  استكمال شراء ادوات ومعدات انارة

150150150"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات انارة

برنامج رصف طرق

600600600"√ـ استكمال رصف طريق المطافي حتى ميدان فنارة

برنامج تحسين البيئة

200200200"√استكمال تجميل مداخل القرية

252525"√ـ استكمال شراء ادوات نظافة

252525"√ـ استكمال شراء موتور رش

101010"√ـ استكمال شراء ماكينة قص نجيل

تدعيم احتياجات وحدات محلية

400400400سيارة بيك أب  (1)شراء عدد 

156001560095002104000االجمالي

فايد:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

19



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

قرية سرابيوم:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

150150150سنة√ـ استكمال شراء مهمات انارة

150150150"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات كهرباء

450450450ـ انارة عمارات اآلولي بالرعاية 

برنامج رصف طرق

800800800"√كم1.5ـ استكمال رصف طريق الخفاجات بطول 

تحسين بيئة

500500500"√ نقل قالب4/3ـ  شراء سيارة  

200200200"√ـ استكمال تجميل ميادين

تدعيم احتياجات وحدات محلية

100100100"√ـ استكمال بناء سور الجراج

23500235001250500600000االجمالي

 

فايد:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

20

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

قرية ابو سلطان :                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

100100100سنة√ـ استكمال شراء ادوات ومعدات انارة

200200200"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات انارة

برنامج رصف طرق

600600600"√ـ  استكمال رصف طرق داخل القرية

برنامج تحسين البيئة

200200200"√ـ تجميل ميادين

100100100"√ـ استكمال تغطية خليج  مياه ابو صقر بالمخاضة

120001200011000100000االجمالي

فايد:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

21

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

هاويس سرابيوم:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

150150150سنة√ـ استكمال شراء ادوات ومعدات انارة

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات انارة

برنامج رصف طرق

500500500"√ـ رصف طرق داخل القرية

برنامج تحسين البيئة

250250250"√ـ تجميل بندورة وعمل طبان خرسانية امام وخلف الوحدة المحلية

500500500"√ نقل قالب4/3ـ استكمال شراء سيارة  

تدعيم احتياجات وحدات محلية

400400400"√ـ استكمال وتشطيب  مبني الوحدة المحلية للقرية

100100100"√ـ استكمال شراء اثاث للوحدة المحلية

2000020000125050015000100االجمالي

فايد:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

22

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

كسفريت:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

150150150سنة√ـ استكمال شراء ادوات ومعدات انارة

150150150"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات انارة

برنامج تحسين البيئة

120012001200"√ـشراء لودر مفصلي

150150150"√ـ استكمال تجميل وتشجير داخل القرية

تدعيم احتياجات وحدات محلية

505050"√ـ استكمال شراء اثاث للوحدة المحلية

17001700300120015050االجمالي

1291001291006950400014100400150اجمالي مركز ومدينة فايد

فايد:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

23



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية: اسم المحافظة 

مدينة القنطرة غرب :                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

250250250سنة√ــ شراء ادوات ومهمات انارة برنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

200020002000"√ـ رصف طرق داخل المدينة

برنامج تحسين البيئة

202020"√ـ شراء ادوات نظافة

505050"√ـ استكمال صيانه صناديق قمامة

200200200"√م200ـ استكمال تغطية خليج اسحاق يطول 

300300300"√ـ تجميل ميادين

تدعيم احتياجات وحدات محلية

400400400"√ـ  استكمال مبني خلف الوحدة المحلية

200200200"√ـ استكمال منظومة الكاميرات

505050"√ـ استكمال شراء اثاث 

347034702900052050االجمالي

القنطرة غرب :مركز 

                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

24

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية: اسم المحافظة 

قرية ابو خليفة :                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

150150150سنة√شراء ادوات و مهمات انارة برنامج الكهرباء

250250250"√م6كم وعرض 1ـ  رصف طرق داخلية بالقرية النموذجية بطول برنامج رصف طرق

750750750"√م10كم وعرض 2ـ  رصف طريق عزبه السالم بطول 

برنامج تحسين البيئة

120012001200"√ـ   شراء سيارة مكبس 

505050"√ـ شراء صندوق قمامة

100100100"√ـ تجميل ميادين

200200200"√ـ تغطية ترعة الصعايده

100100100"√ـ تغطيه ترعة ابو فاروق االعدادية

200200200"√ـ تغطيه ترعة ابو نصار

تدعيم احتياجات وحدات محلية

505050"√ـ استكمال شراء اثاث للوحدة المحلية

305030501600120020050االجمالي

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

25



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية الرياح:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

150150150سنة√ـ شراء ادوات و مهمات انارة 

برنامج تحسين البيئة

252525"√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات نظافة

200200200"√ـ زراعة وتجميل المتنزهات داخل قرية الرياح وامام 

الوحدات المحلية

تدعيم احتياجات وحدات محلية

252525"√ـ استكمال شراء اثاث 

404040"√ـ  استكمال تركيب كاميرات مراقبة

400400400"√ـ   انشاء مقر للوحدة المحلية وجراج

84084060021525االجمالي

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

26

توزيع االعتمادات

علي مستــوي الوحدة المحلية 

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية البياضية:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

100100100سنة√ـ استكمال شراء ادوات و مهمات انارة 

100100100"√ـ احالل وتجديد اسالك انارة

برنامج رصف طرق

120012001200"√ـ رصف طرق داخل القرية

برنامج تحسين البيئة

100100100"√ـ استكمال تجميل ميادين

252525"√ـ شراء ادوات ومهمات نظافة

500500500"√ـ شراء سيارة فنطاس

2025202514005001250االجمالي

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

27

توزيع االعتمادات



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

قرية النصر:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

125125125سنة√ـ استكمال شراء ادوات و مهمات انارة برنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

400400400"√ـ استكمال رصف طريق ابو عامود

500500500"√√ شرق14ـ  رصف طريق 

برنامج تحسين البيئة

150150150"√ـ  تجميل ميادين

تدعيم احتياجات وحدات محلية

300300300"√ـ استكمال مبني الدور األول علوي للوحدة المحلية

1475147513500125االجمالي

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

28

توزيع االعتمادات



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية الروضة:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

150150150سنة√ـ استكمال شراء ادوات و مهمات انارة 

برنامج رصف طرق

700700700"√استكمال رصف طريق الخدمات االساسية

300300300"√ـ استكمال رصف طرق بالقرية

برنامج تحسين البيئة

150150150"√ـ  تجميل ميادين

تدعيم احتياجات وحدات محلية

150150150"√ـ عمل تندات لجراج الوحدة المحلية

145014501300150االجمالي

علي مستــوي الوحدة المحلية 

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

29

توزيع االعتمادات



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية ابوطفيلة:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنة√ـ استكمال شراء ادوات و مهمات انارة برنامج الكهرباء

100100100"√ـ تركيب اعمدة انارة

500500500"√المدرسة- ـ استكمال رصف طريق ابو طفيله برنامج رصف طرق

500500500"√مدرسة المجاهد عمران- ـ استكمال طريق المالعب 

برنامج تحسين البيئة

100100100"√ـ  تجميل ميادين

تدعيم احتياجات وحدات محلية

300300300"√استكمال انشاء  الدور االول علوى على مبنى الوحدة المحلية

150150150"√ـ استكمال مبني جراج الوحدة المحلية

505050"√ـ استكمال شراء اثاث 

180018001650010050االجمالى

14110141101080017001435175اجمالي مركز ومدينة القنطرة غرب

30

توزيع االعتمادات

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

مدينة القنطرة شرق :                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

500500500سنه√ـ مد وتدعيم شبكات كهرباء

200200200"√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات ومعدات

برنامج تحسين البيئة

100100100"√ـ استكمال تطوير ميادين

100010001000"√ـ شراء سيارة نقل قالب كبيرة

تدعيم احتياجات وحدات محلية

100100100"√ـ شراء اثاث مكتبي للوحدة المحلية

400400400"√ـ شراء سيارة دوبل كابينة

االمن واالطفاء والمرور

400400400"√ـ تركيب حنفياتة حريق وخزان

2700270010001000200400100االجمالي

31

توزيع االعتمادات

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية التقدم :                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

200200200سنه√ـ استكمال تدعيم شبكات اكهرباء

100100100"√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات ومعدات

تدعيم احتياجات وحدات محلية

500500500"√ـ استكمال مبني الوحدة المحلية

8008007000100االجمالي

32

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:     اسم المحافظة 

قرية جلبانة:                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

100100100سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات ومعدات

500500500"√ـ شراء سيارة بسلم كهربائي

برنامج تحسين البيئة

120012001200"√ـشراء لودر مفصلي للقرية

تدعيم احتياجات وحدات محلية

250250250"√ـ استكمال مبني الوحدة المحلية

2050205025017001000االجمالي

33

توزيع االعتمادات

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية االبطال:                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

200200200سنه√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات الكهرباء

150150150"√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات ومعدات

برنامج الطرق

800800800"√ـ رصف طريق العبور أ ، ب

برنامج تحسين البيئة

500500500"√ـ  شراءسيارة فنطاس

505050"√استكمال تجميل ميادين

تدعيم احتياجات وحدات محلية

300300300"√ـ استكمال مبني الوحدة المحلية

20002000013505001500االجمالي

34

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية السالم :                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج الكهرباء

200200200سنه√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات الكهرباء

150150150"√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات ومعدات

برنامج تحسين البيئة

500500500"√ نقل قالب4/3ـ شراء سيارة 

تدعيم احتياجات وحدات محلية

505050"√ـ استكمال شراء اثاث ومعدات مكتبية

250250250"√ـ استكمال مبني الوحدة المحليه

115011500450500150050االجمالي

8700870037503700700400150اجمالي مركز ومدينة القنطرة شرق

35

توزيع االعتمادات

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية
اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

مدينة ابوصوير:                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

300300300سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

300300300"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات كهرباء

700700700الزقازيق الزراعي المعهدة/ـ رفع كفاءة قدره محوالت بطريق االسماعيلية 
برنامج رصف طرق

750750750"√الجرايشة/ ـ استكمال رصف طريق روض اسكندر 

750750750"√ـ استكمال رصف طريق مرسي غالي من دار مناسبات العرج

الي مصرف ابو صوير البلد
برنامج تحسين البيئة

505050"√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات نظافة 

150150150"√ـ استكمال تغطيه خليج مرسي غالي

500500500"√ نقل قالب4/3ـ  شراء سيارة 

تدعيم احتياجات وحدات محلية

200200200"√ـ  احالل وتجديد مبنى تابع للوحدة المحلية

100100100"√ـ استكمال شراء اثاث واجهزة حاسب آلي وماكينة تصوير

االمن واالطفاء والمرور

505050"√ـ استكمال تركيب حنفيات حريق

38503850029005003500100االجمالي

36

توزيع االعتمادات
( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

ابو صوير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية السبع ابار شرقية :                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

150150150سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهماتبرنامج الكهرباء

150150150"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات كهرباء

برنامج تحسين البيئة

130013001300"√ـ  استكمال شراء لودر مفصلي

202020"√ـ  استكمال شراء ادوات نظافة

300300300"√ـ استكمال تغطية حليج ابو عساكر

تدعيم احتياجات وحدات محلية

505050"√ـ استكمال شراء اثاث

505050"√ـ شراء كاميرات مراقبة

20202020450130022050االجمالي

علي مستــوي الوحدة المحلية 

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

37

توزيع االعتمادات

ابو صوير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية السبع ابار غربيه:                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهماتبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات كهرباء

برنامج رصف طرق

550550550"√ـ استكمال رصف طريق ثابت ثابت شعيب

برنامج تحسين البيئة

150150150"√ـ  استكمال تغطية خليج ثابت ثابت شعيب

150150150"√ـ  استكمال تغطية خليج ابو تاري

150150150"√ـ استكمال تغطية خليج الزملوط

505050"√ـ تجميل وتشجير مقابر شعيب

تدعيم احتياجات وحدات محلية

400400400"√ـ استكمال انشاء مقر للوحدة المحلية

252525"√ـ استكمال شراء اثاث واجهزة حاسب

252525"√ـ استكمال رفع كفاءة واستكمال كاميرات المراقبة

17001700155012525االجمالي

38

توزيع االعتمادات

ابو صوير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية المنايف:                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

150150150سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهماتبرنامج الكهرباء

200200200"√ـ رفع كفائة محول عزبة ابو مقبل بجزار كوبري سيناء

برنامج رصف طرق

400400400"√م500ـ استكمال رصف طريق مدرسة ال حرير بطول 

400400400"√ـ استكمال رصف طريق مدرسة ابو الخيطان حتى ترعة 

م500المنايفة يطول

برنامج تحسين البيئة

505050"√ـ استكمال شراء مكنسة هيدروليك

تدعيم احتياجات وحدات محلية

400400400"√ـ انشاء مقر للوحدة المحلية

160016001400020000االجمالي

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 
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توزيع االعتمادات

علي مستــوي الوحدة المحلية 

ابو صوير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية
اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية ابو صوير البلد:                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

505050سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

400400400"√ـ شراء سيارة بسلم كهربائي

برنامج رصف طرق

400400400"√ـ استكمال رصف طريق من الجهة اليمني من مشروع 

ابو صوير البلد

برنامج تحسين البيئة

150150150"√ـ استكمال تغطية خليج العويدة

400400400"√ـ استكمال تغطية خليج المشروع

500500500"√ نقل قالب4/3ـ شراء سيارة 

تدعيم احتياجات وحدات محلية

300300300"√ـ استكمال بناء ومخازن بجراج الوحدة المحلية 

2200220012509005000االجمالي

40

توزيع االعتمادات

علي مستــوي الوحدة المحلية 
ابو صوير : مركز 

                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية الواصفية:                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ مد وتدعيم شبكات كهرباء

برنامج رصف طرق

500500500"√العطارة / ـ رصف طريق الواصفيه 

برنامج تحسين البيئة

500500500"√ نقل قالب4/3ـ شراء سيارة 

تدعيم احتياجات وحدات محلية

300300300"√ـ استكمال مبني جراج الوحدة المحلية الوصفية

1500150090050010000االجمالي

41

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

ابو صوير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية المحسمة الجديدة :                                                                              اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات كهرباء

150150150"√ـ رفع كفائة محول ابو عسكريه

برنامج رصف طرق

300300300"√ـ  استكمال  رصف طريق عزبه ابوغانم من حد االسفلت 

400400400"√ـ  استكمال  رصف طريق روض رزق هللا المسخوطة

برنامج تحسين البيئة

150150150"√ م طولي150ـ استكمال تغطية خليج غنيم كساب بمسافة 

150150150"√خليج  الخشاينه من مسجد الخشاينة حتى ابو عطيهـ استكمال تغطية 

تدعيم احتياجات وحدات محلية

250250250"√ـ استكمال مبني مقر الوحدة المحليةالجديدة

160016001500100االجمالي

1447014470995032001145175 ابو صوير0م0اجمالي م

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 
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توزيع االعتمادات

علي مستــوي الوحدة المحلية 

ابو صوير : مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

مدينة القصاصين الجديدة:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

150150150سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

150150150"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات كهرباء

275027502750"√ـ استكمال رصف طرق داخل المدينةبرنامج رصف طرق

100100100"√ـ استكمال تغطية مجاري مائية داخل المدينةبرنامج تحسين البيئة

400400400"√ـ استكمال تجميل ميادين

تدعيم احتياجات وحدات محلية

505050"√ـ استكمال شراء اجهزة حاسب آلي

400400400"√ـ شراء   سيارة دوبل كابينة 

 

400040003400015040050االجمالي

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 
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توزيع االعتمادات

علي مستــوي الوحدة المحلية 

القصاصين الجديدة: مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية أم عزام:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم اعمدة انارة

برنامج رصف طرق

800800800"√ـ رصف طرق داخل القرية

برنامج تحسين البيئة

250250250"√ـ استكمال تغطية مجاري مائية

 

12501250115001000االجمالي

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 
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توزيع االعتمادات

علي مستــوي الوحدة المحلية 

القصاصين الجديدة: مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

قرية السالم:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات الكهرباء

برنامج تحسين البيئة

300300300"√ـ استكمال تغطية مجاري مائية داخل القرية

400400400"√ـ شراء سيارة شفط مياه

90090040040010000االجمالي

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

علي مستــوي الوحدة المحلية 

القصاصين الجديدة: مركز 

45



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية المحسمة القديمة:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم شبكات الكهرباء

برنامج تحسين البيئة

120012001200"√ـ شراء لودر مفصلي

تدعيم احتياجات وحدات محلية

505050"√ـ شراء اثاث مكتبي

145014501001200100050االجمالي

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــاد

                                              " القيمة بااللف جنيه "

46

توزيع االعتمادات

علي مستــوي الوحدة المحلية 

طبيعة المشروع

القصاصين الجديدة: مركز 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية الوداي االخضر:                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم اعمدة انارة

750750750"√ـ استكمال رصف طرق داخل القريةبرنامج رصف طرق

200200200"√ـ استكمال تغطية مجاري مائيةبرنامج تحسين البيئة

11501150105001000االجمالي

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 
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توزيع االعتمادات

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــاد

علي مستــوي الوحدة المحلية 

القصاصين الجديدة: مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

طبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

 يونيو30قرية :                                                                               اسم الوحدة 

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

150150150سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم اعمدة انارة

500500500"√ـ شراء سيارة بسلم كهربائي

500500500"√ نقل قالب4/3ـ شراء سيارة برنامج تحسين البيئة

505050"√ـ شراء ادوات نظافة

تدعيم احتياجات وحدات محليه

200200200"√ـ شراء سيارة كابينة مفردة

15001500100100020002000االجمالي

48

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

علي مستــوي الوحدة المحلية 

القصاصين الجديدة: مركز 
                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

قرية الشروق:                                                                               اسم الوحدة 

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــاد

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

100100100سنه√ـ استكمال شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ استكمال مد وتدعيم اعمدة انارة

برنامج رصف طرق

750750750"√ـ استكمال رصف طرق داخل القرية

برنامج تحسين البيئة

250250250"√ـ تغطية مجاري مائية داخل القرية

تدعيم احتياجات وحدات محلية

200200200"√ـ شراء   سيارة كابينة مفردة 

14001400110001002500االجمالي

116501165073002600850800100اجمالي مركز ومدينة القصاصين الجديدة

علي مستــوي الوحدة المحلية 

49

توزيع االعتمادات

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

طبيعة المشروع

                                              " القيمة بااللف جنيه "

القصاصين الجديدة: مركز 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:   اسم المحافظة 

دائرة المحافظة

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج األمن واإلطفاء والمرور

المرور
700700700√سيارةبيك آب دوبل كابينة مجهزة مرورياً  (2)ـ  شراء عدد 

600600600√موتوسيكل مجهز مرورياً (2)ـ شراء عدد 

200200200√ـ استكمال رفع كفاءة موتوسيكالت

150150150√ـ استكمال شراء زي مروري

100100100√ـ استكمال شراء سدادات مروريه

200200200√ـ استكمال شراء مساعدات فنية ومستلزمات مرورية

ً 700700700ـ شراء ونش مجهز مروريا

265026500220045000اجمالي المرور

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 

                                              " القيمة بااللف جنيه "

المكونات العينيــــــةاالعتمــــــادطبيعة المشروع

توزيع االعتمادات

علي مستــوي الوحدة المحلية 

50



جمهورية مصر العربية
اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

المكونات العينيــــــة

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج األمن واإلطفاء :تابع

والمرور

االطفاءادارة الحماية المدنية

200200200"√حذاء مكافحة اطفاء سفتي (50)ـ شراء عدد 

200200200"√طقم مالبس مكافحة اطفاء كامل (50)ـ شراء عدد 

100100100"√ بوصة2.5قاذف ترددي  (10)ـ شراء عدد 

150150150"√ مليون شمعة10كشاف يدوي  (45)ـ شراء عدد 

AFFF√"909090طن سائل رغوي  (3)ـ شراء عدد 

100100100"√ـ شراء جهاز سحب دخان

350350350"√نقاط اطفاء جديدة (4)ـ تشغيل عدد 

1119011900119000االجمالي االطفاء ص

االعتمــــــاد
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علي مستــوي الوحدة المحلية 



جمهورية مصر العربية

اإلسماعيلية:    اسم المحافظة 

المكونات العينيــــــة

اثاث وسائلوسائلعدداآلتمبانيمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

ومعداتانتقالنقلوادواتومعداتتشييداتغيرجملةذاتيبنكالتنفيذجديداستكمال

مكتبيةسكنية

برنامج األمن واإلطفاء :تابع

1119011901190ماقبله صوالمرور

المفرقعاتادارة الحماية المدنية
120120120سنه√بوابه كشف معادن (5)ـ شراء عدد 

300300300"√طقم مرآه كشف اسفل السيارات بالكشاف (10)ـ شراء عدد 

االنقاذ البري
300300300"√(طلمبه ميكانيكا/ مقص/ فتاحة )ـ مجموعة الفتح والقطع الهيدروليكيه 

200200200"√ـ مباعد انقاذ هيدروليكي تلسكوبي

االنقاذ النهري
500500500"√ـ احالل وتجديد وصيانه مبني االدارة ونقاط االطفاء

100100100"√ حصان6ـ شراء ماكينه كهرباء نقالي 

700700700"√ـ رفع كفاءة اجهزة التتر

100010001000"√أ شراء سيارة خزان لنقل الوقود

4410441001000341000االجمالي االطفاء 

( 2019 / 2018 )علي المشروعات االستثمارية للعام المالي 
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