
جمهورٌة مصر العربٌة
اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

االعتمــــــاد
وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال
سكنٌة 

394039403940سنه√ـ انارة مناطق محرومة بدائرة المحافظة المشروعات المشتركة

300030003000"√ـ  انارة طرق اقلٌمٌةبرنامج الكهرباء

312531253125"√ـ احالل خطوط الجهد المتوسط 

376376376"√(القنطرة غرب )ـ استكمال انارة مبانً حكومٌة بالطاقة الشمسٌة 

النقل والمواصالت

300300300"√ـ تصنٌع معدٌات 

300300300"√ـ رفع كفاءة شوارع باالحٌاء الثالثة

برنامج تحسٌن البٌئة 

270270270"√استكمال شبكة المٌاه العكرة بمدٌنة المستقبل/ ـ تطوٌر وتجمٌل مٌادٌن 

100100100"√(جهازالتطوٌر والتجمٌل )جرار زراعً  (2)ـ شراء عدد 

606060"√(ادارة الحدائق)ماكٌنة قص  نجٌلة وطبلٌة (2)ـ شراء عدد 

200200200"√مٌكروباص للدٌوان العام (1)ـ شراء عدد برنامج تدعٌم احتٌاجات 

200200200"√سٌارة دوبل كابٌنة للدٌوان العام (1)ـ شراء عدد وحدات محلٌة

252525"√(الدٌوان العام)ـ شراء عدد وادوات للحملة المٌكانٌكٌة 

100100"√ـ شراء اثاث

777777"√ـ تركٌب ساعة سكانٌة

200200200"√ـ شراء سٌارة كابٌنة مزدوجة لمدٌرٌة الطرق

4040"√ـ شراء اثاث مكتبً لمدٌرٌة الطرق

123131231337610635100462600االجمالً    

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "
المكونات العٌنٌــــــةطبٌعة المشروع

1

توزٌع االعتمادات
( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة
اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

505050سنه√ــ شراء ادوات و مهمات كهرباء برنامج الكهرباء

100100100"√ــ تركٌب اعمدة انارة 

برنامج الطرق 

"√ــ رصف ورفع كفاءة الطرق بنطاق الحى 

550550550"√ـ شارع الجٌش من شارع كلٌوباترا الً مٌدان االسكان

ـ شارع االسبتالٌا من ش الجٌش حتى ش سعد زغلول

√ـ ش عمرو بن العاص من ش التحرٌر حتى ش الحرٌة

ـ ش القاهرة من ش اسماعٌل سري حتى ش عدلً

برنامج تحسٌن البٌئة

600600600"√ــ شراء لودر مفصلً

505050"√ــ شراء ادوات ومهمات نظافة

250250250"√4/3ــ شراء سٌارة نقل قالب 

145014501450"√ــ شراء سٌارة شفط اتربة

برنامج تدعٌم وحدات محلٌة

3030"√ــ شراء اثاث 

202020"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة 

310031006502300120االجمالً

االسماعٌلٌة: مركز حى أول االسماعٌلٌة                                                  :                                                                                 اسم الوحدة 

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 
علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

االعتمــــــادطبٌعة المشروع

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــة

2

توزٌع االعتمادات



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

100100100سنه√ــ شراء مهمات ومعدات انارة برنامج الكهرباء

100100100"√ــ مد وتدعٌم شبكات كهرباء 

برنامج رصف طرق

300030003000"√رصف شوارع بنطاق الحى 

برنامج تحسٌن البٌئة

200200200"√ــ تجمٌل مٌادٌن 

505050"√ــ شراء ادوات نظافة 

100100100"√ــ شراء صنادٌق قمامة 

400400400"√ــ رفع كفاءة واصالح معدات رئٌسٌة 

225225225"√ لنقل القمامة 4/3ــ شراء  سٌارة نقل قالب 

105010501050"√ــ شراء لودر كبٌر لرفع القمامة 

950950950"√3م20ـ شراء سٌارة 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

1515"√ــ شراء اثاث مكتبى 

151515"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة 

6205620533002625265االجمالً

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

االسماعٌلٌة: مركز حى ثانً االسماعٌلٌة                                                  :                                                                                 اسم الوحدة 

3

توزٌع االعتمادات



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

300300300سنه√شراء سٌارة بسلم كهربائى 

100100100"√شراء ادوات ومهمات انارة 

برنامج رصف طرق

300030003000"√رصف طرق بنطاق الحى 

برنامج تحسٌن البٌئة

145014501450"√ــ شراء سٌارة شفط اتربة

505050"√شراءعدد وادوات نظافة

445445445"√رفع كفاءة معدات 

200200200"√تطوٌر مٌادٌن بنطاق الحى 

5545554532002195150االجمالً

االسماعٌلٌة: مركز حى ثالث االسماعٌلٌة                                                  :                                                                                 اسم الوحدة 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

4

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

200200200سنه√ـ شراء مهمات انارة

برنامج تحسٌن البٌئة

100100100"√ـ شراء ادوات نظافة

105010501050"√ـ شراء لودر كبٌر

393939"√ـ رفع كفاءة اآلت ومعدات

برنامج تدعٌم احتٌاجات 

140014001400"√ـ انشاء مبنً مركز ومدٌنة االسماعٌلٌةوحدات محلٌة

200200200"√ـ شراء  سٌارة دوبل كابٌنة

29892989140010893002000االجمالً

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

5

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

االسماعٌلٌة: مركز مدٌنة االسماعٌلٌة                                                  :                                                                                 اسم الوحدة 

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

100100100سنه√ـ شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

700700700"√ وحدة مقابل6000ـ رصف طرٌق خلف السوق امام 

"√م1000وحدة المطافئ بطول 

برنامج تحسٌن البٌئة

875875875"√ـ شراء سٌارة مكبس مجهزة

200200200"√ـ رفع كفاءة اآلت ومعدات

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

430430430"√ـ بناء مبنً لجنه خدمات المستقبل

101010"√ـ شراء موتوسٌكل

2315231501130107510010االجمالً

االسماعٌلٌة: مركز مدٌنة المستقبل                                                :                                                                                 اسم الوحدة 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

6

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة الفردان :                                                                                 اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

303030سنه√ـ شراء مهمات نارةبرنامج الكهرباء

707070"√ـ تركٌب اعمدة انارة بالمشتمالت

برنامج رصف طرق

500500500"√ شرق11ـ استكمال طرٌق ترعة الشجرة ك 

برنامج تحسٌن البٌئة

200200200"√ـ رفع كفاءة  اآلت معدات

200200200"√ غرب13ـ استكمال تغطٌة خلٌج ك

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

2020"√ـ شراءاثاث للمجلس المحلً

1020102077020030االجمالً

االسماعٌلٌة: مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

7

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة نفٌشة:                                                                                 اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنه√ـ شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ مد وتدعٌم شبكات كهرباء

برنامج رصف طرق

350350350"√ـ استكمال  ربط طرٌق ابو شحاته بطرٌق ابو عطوة الجدٌد

200200200"√ـ استكمال رصف الطرٌق بٌن مسجد علً بن ابً طالب

م250ومسجد الحسن بنفٌشة القبلٌة بطول 

برنامج تحسٌن البٌئة

252525"√ـ شراء ادوات نظافة

600600600"√ـ شراء لودر مفصلً متوسط

130130130"√ـ رفع كفاءة اآلت ومعدات 

100100100"√تغطٌة مسقً عزبة السحارة

200200200"√ـ تغطٌة مجاري مائٌة بعزبة الحلوس

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

3030"√ـ شراء  اثاث 

505050"√استكمال سور جراج قرٌة نفٌشة بأبو عطوة

101010"√ـ شراء موتوسٌكل

18701870100073010010االجمالً

االسماعٌلٌة: مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

8

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة الضبٌعٌة:                                                                                 اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

505050سنة√ـ شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

505050"√ عامود بالمشتمالت20ـ شراء عدد 

برنامج رصف طرق

150150150"√ـ استكمال رصف طرٌق الوحدة الصحٌة بابو بلح 

200200200"√ـ رصف طرٌق حفناوي ابو عتابً 

350350350"√ـ رصف طرٌق بالج التعاون

برنامج تحسٌن البٌئة

505050"√ـ رفع كفاءة اآلت ومعدات

100100100"√م100ـ تغطٌة مسقً الغبٌاشة بطول 

707070"√م70ـ تغطٌة مسقً الهنادي بطول 

505050"√م50ـ تغطٌة مسقً الشٌخة ٌالمة بطول 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

2020"√ـ شراء اثاث مكتبً

1090109097050500االجمالً

االسماعٌلٌة: مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

9

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

قرٌة عٌن غصٌن:                                                                                 اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

505050سنه√ـ شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

400400400"√ـ استكمال رصف طرٌق ابو صباح الوحدة البٌطرٌة 

م500بطول 

برنامج تحسٌن البٌئة

135135135"√ـ رفع كفاءة اآلت ومعدات

150150150"√م200ـ استكمال تغطٌة خلٌج السودانٌة بطول 

707070"√م100ـ استكمال تغطٌة خلٌج الشٌخة سالمة بطول 

808080ـ تغطٌة خلٌج ابو حسان

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

200200200"√ـ استكمال مبنً الوحدة المحلٌة

10851085900135500االجمالً

االسماعٌلٌة: مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

10

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

(2)قرٌة الكٌلو :                                                                                 اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

505050سنة√ـ شراء مهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ تركٌب اعمدة انارة بمشتمالتها

برنامج تحسٌن البٌئة

550550550"√ـ شراء لودر مفصلً

250250250"√ نقل قالب4/3ـ شراء سٌارة 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

300300300"√(تم التعدٌل النشاء وحدة محلٌة  ) 2ـ بناء جراج للكٌلو 

12501250400800500االجمالً

1161911619اجمالً مركز اإلسماعٌلٌة

االسماعٌلٌة: مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

11

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة
اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

مدٌنة التل الكبٌر :                                                                                 اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال
سكنٌة

100100100سنة√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

757575"√ف/ك100ـ تدعٌم شبكات المدٌنة بمحول قدرة 

 بجمٌع المشتمالت

برنامج رصف طرق

550550550"√ـ استكمال رصف طرٌق تل البلد من نزلة السوق حتى 

شارع الفدائٌٌن

550550550"√ـ استكمال رصف طرٌق من االدارة الزراعٌة حتى 

م500طرٌق ترعة الروضة بطول 

برنامج تحسٌن البٌئة

900900900"√3م13ـ شراء سٌارة مكبس العمال النظافة 

100100100"√ـ تجمٌل مٌادٌن واصالح بلدورات

االمن واالطفاءوالمرور

808080"√ـ تركٌب حنفٌات حرٌق

235523551355900100االجمالً

التل الكبٌر : مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

12

توزٌع االعتمادات
( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

قرٌة ابو عاشور :                                                                                اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنة√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

500500500"√الوحدة الصحٌة حتى- ـ استكمال رصف طرٌق المشاٌة برنامج رصف طرق

م700طرٌق التل الصغٌر بطول - كوبري أبو حلٌفة 

575575500075االجمالً

التل الكبٌر : مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

13

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

القصاصٌن القدٌمة :                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنة√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

600600600"√ـ استكمال رصف طرٌق السعادة حتى مدرسة السعادةبرنامج رصف طرق

برنامج تحسٌن البٌئة

550550550"√ـ شراء لودر مفصلً

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

3030"√ـ شراء اثاث لمبنً الوحدة المحلٌة

االمن واالطفاءوالمرور

101010"√ـ تركٌب حنفٌات حرٌق

1265126561055075االجمالً

التل الكبٌر : مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

14

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

المالك:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنة√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

600600600"√ حتى المدرسة3ـ استكمال رصف طرٌق مدخل قرٌة برنامج رصف طرق

م650بطول 

550550550"√ـ رصف طرٌق الشباب

برنامج تحسٌن البٌئة

550550550"√ـ شراء لودر مفصلً

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

100100100"√ـ استكمال مبنً الوحدة المحلٌة الدور االول

والثانً علوي

101010"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة لمبنً الوحدة المحلٌة

االمن واالطفاءوالمرور

101010"√ـ تركٌب حنفٌات حرٌق

18951895126055085االجمالً

التل الكبٌر : مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

15

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

الجزٌرة الخضراء :                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

300300300سنة√ـ شراء سٌارة بسلم كهربائًبرنامج الكهرباء

505050"√ـ شراء ادوات ومهمات انارة

برنامج تحسٌن البٌئة

550550550"√ـ شراء لودر مفصلً

900900085050االجمالً

التل الكبٌر : مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

16

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

قرٌة الضاهرٌة :                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

505050سنة√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

600600600"√ـ استكمال رصف الطرٌق االوسط  بمقابر ابو سالٌةبرنامج رصف طرق

ٌبدأ من مدرسةالظاهرٌة الجدٌدة حتى عزبة 

م700بكري بطول 

650650600050االجمالً

76407640اجمالً مركز ومدٌنة التل الكبٌر

التل الكبٌر:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

17

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

مدٌنة فاٌد:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

100100100سنة√ـ مد وتدعٌم شبكات كهرباء

100100100"√ـ شراء معدات انارة

برنامج رصف طرق

700700700"√ـ استكمال رصف طرق داخل المدٌنة

برنامج تحسٌن البٌئة

230230230"√نقل قالب 4/3ـ شراء سٌارة 

757575"√ـ تغطٌة مسقً عزبة المغربً بفاٌد

100100100"√ـ رفع كفاءة اآلت ومعدات

100100100"√ـ تجمٌل وتشجٌر مداخل المدٌنة

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

100100100"√ـ تطوٌر سوق المدٌنة االسبوعً

150515051075330100االجمالً

فاٌد:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

18

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

قرٌة فنارة :                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

100100100سنة√ـ شراء ادوات ومعدات انارة

505050"√ـ مد وتدعٌم شبكات انارة

برنامج تحسٌن البٌئة

100100100"√ـ اعمال تجمٌل بالقرٌة وتوابعها

202020"√ـ شراء ادوات نظافة

575575575"√ـ شراء لودر مفصلً متوسط

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

150150150"√ـ شراء سٌارة نصف نقل بٌك آب

995995150575120150االجمالً

فاٌد:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

19

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

قرٌة سرابٌوم:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

757575سنة√ـ شراء مهمات انارة

858585"√ـ مد وتدعٌم شبكات كهرباء

برنامج رصف طرق

500500500"√كم1ـ رصف طرٌق الخفاجات بطول 

575575575ـ شراء لودر مفصلً متوسطتحسٌن بٌئة

404040"√ـ استكمال سور جراج ومخازن القرٌةتدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

180180180"√ـ انشاء سور لسوق القرٌة

1455145580557575االجمالً

فاٌد:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

20

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة ابو سلطان :                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

757575سنة√ـ شراء ادوات ومعدات انارة

505050"√ـ مد وتدعٌم شبكات انارة

برنامج رصف طرق

"√ـ استكمال طرٌق بجوار نقطة الشرطة حتى مدرسة

ابو سلطان االعدادٌة

750750750"√ـ رصف شارع خلف المستشفً حتى السكة الحدٌد الفرعٌة

√"

برنامج تحسٌن البٌئة

505050"√ـ تغطٌة خلٌج بمنشٌة السالم بجوار مسجد الشٌخ لطفً

505050"√ـ تغطٌة خلٌج ابو نوار بالمخاضة

505050"√ـ غرف خرسانه لتجمٌع القمامة

102510259507500االجمالً

فاٌد:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

21

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

هاوٌس سرابٌوم:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

757575سنة√ـ شراء ادوات ومعدات انارة

برنامج تحسٌن البٌئة

575575575"√ـ شراء لودر مفصلً

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

150150150"√ـ استكمال مبنً الوحدة المحلٌة لقرٌة هاوٌس سرابٌوم

80080015057575االجمالً

فاٌد:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

22

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

كسفرٌت:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

100100100سنة√ـ مد وتدعٌم شبكات انارة

808080"√ـ شراء ادوات ومعدات انارة

برنامج رصف طرق

500500500"√ـ رصف طرٌق كسفرٌت حتى القنال

برنامج تحسٌن البٌئة

570570570"√ـ شراء لودر مفصلً

1250125060057080االجمالً

70307030اجمالً مركز ومدٌنة فاٌد

فاٌد:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

23

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة: اسم المحافظة 

مدٌنة القنطرة غرب :                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

100100100سنة√ــ شراء ادوات ومهمات انارة 

757575"√ـ رفع قدرة محول بالمجاورة السابعة

150015001500"√استكمال رصف المجاورات برنامج رصف طرق

500500500"√/ شارع الجٌش)تاهٌل وصٌانة بلدورات وتركٌب بالط 

(المعاهدة /  مصر 

برنامج تحسٌن البٌئة

230230230"√رفع كفاءة االت ومعدات 

505050"√شراء ادوات ومهمات نظافة

200200200"√تغطٌة مجارى مائٌة 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

150150150"√انشاء مبنى لعمال تحسٌن البٌئة 

5050"√شراء اثاث لمبنى ملحق بالوحدة المحلٌة 

125125125"√تركٌب كامٌرات مراقبة بالمدٌنة والقرى  

100100100"√استكمال المركز التكنولوجً ومبنً المجلس المحلً

308030802525230275االجمالً

القنطرة غرب :مركز 

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

24

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة ابو خلٌفة :                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنة√شراء ادوات و مهمات انارة برنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

450450450"√رصف طرٌق المعاهدة طبقة سطحٌة من مدخل القرٌة 

حتى ابو المجد

250250250"√رصف طرٌق محطة الصرف الصحى طبقة سطحٌة من

 1من شارع دبوس حتى محطة رفع 

برنامج تحسٌن البٌئة

185185185"√رفع كفاءة االت ومعدات 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

100100100"√استكمال انشاء مبنى الدور االول العلوى 

1060106080018575االجمالً

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

25

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة الرٌاح:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

757575سنة√شراء ادوات و مهمات انارة 

برنامج تحسٌن البٌئة

101010"√شراء ادوات نظافة 

300300300"√ ـ استكمال مجرى مائى االخارسة 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

150150150"√شراء سٌارة ركوب كابٌنة مفرده 

53553530085150االجمالً

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

26

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة البٌاضٌة:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

757575سنة√شراء ادوات و مهمات انارة 

برنامج رصف طرق

800800800"√اعادة تاهٌل طرٌق ابو نجٌب ابو نتوش 

برنامج تحسٌن البٌئة

200200200"√تغطٌة مجارى مائٌة 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

2525"√شراء اثاث 

11001100100075االجمالً

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

27

توزٌع االعتمادات

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

قرٌة النصر:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنة√شراء ادوات و مهمات انارة برنامج الكهرباء

300300300سنة√شراء سٌارة بسلم كهربائى 

برنامج رصف طرق

300300300"√ غرب حتى منطقة المعازة 14استكمال رصف طرٌق ك 

برنامج تحسٌن البٌئة

505050"√ طرٌق مصرف البالح17تغطٌة خلٌج البصاٌله ك

505050"√رفع كفاءة االت ومعدات 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

200200200"√(2)استكمال مبنى الوحدة المحلٌة لقرٌة النصر الدور 

97597555035075االجمالً

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

28

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة الروضة:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

757575سنة√شراء ادوات و مهمات انارة 

برنامج رصف طرق

500500500"√استكمال رصف طرٌق بدر 

250250250"√رصف طرٌق ابو محسن 

برنامج تحسٌن البٌئة

200200200"√(عزبة عبد الجواد/ المنشٌة الجدٌدة  )تغطٌة مجارى مائٌة 

200200200"√ـ تغطٌة مجري مائً المعازة

353535"√شراء رولة العمال النظافة بالقرٌة 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

2525"√شراء اثاث 

128512851150110االجمالً

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

29

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة ابوطفٌلة:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

505050سنة√شراء ادوات و مهمات انارة برنامج الكهرباء

برنامج رصف طرق

250250250"√19استكمال رصف طرٌق الكٌلو 

برنامج تحسٌن البٌئة

250250250"√ نقل قالب4/3شراء سٌارة 

100100100"√(خلٌج المالعبة )تغطٌة مجارى مائٌة 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

250250250"√استكمال مبنى الوحدة المحلٌة لقرٌة ابو طفٌلة 

2525"√شراء اثاث للوحدة

92592560025050االجمالى

89608960اجمالً مركز ومدٌنة القنطرة غرب

30

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القنطرة غرب :مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

مدٌنة القنطرة شرق :                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

200200200سنه√ـ مد وتدعٌم شبكات كهرباء

120120120"√ـ شراء ادوات ومهمات ومعدات

برنامج رصف طرق

600600600"√ـ استكمال اعمال الطرق الداخلٌة

برنامج تحسٌن البٌئة

100100100"√ـ تطوٌر مٌادٌن

707070"√ـ شراء ادوات نظافة 

175175175"√ـ رفع كفاءة اآلت ومعدات

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

300300300"√ـ استكمال جراج الحملة المٌكانٌكٌة

5050"√ـ شراء اثاث مكتبً للوحدة المحلٌة

505050"√ـ استكمال تركٌب كامٌرات مراقبة

166516651200175240االجمالً

31

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة التقدم :                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

100100100سنه√ـ تدعٌم شبكات اكهرباء

757575"√ـ شراء ادوات ومهمات ومعدات

برنامج رصف طرق

200200200"√ـ استكمال اعمال رصف طرق داخل القرٌة

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

250250250"√ـ انشاء جراج للحملة المٌكانٌكٌة

625625550075االجمالً

32

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:     اسم المحافظة 

قرٌة جلبانة:                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

100100100سنه√ـ تدعٌم شبكات اكهرباء

505050"√ـ شراء ادوات ومهمات ومعدات

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

400400400"√ـ انشاء مبنً الوحدة المحلٌة

االمن واالطفاء والمرور

200200200"√ـ استكمال مبنً االطفاء

3030"√ـ تأثٌث مبنً األطفاء

78078070050االجمالً

33

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة االبطال:                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

505050سنه√ـ شراء ادوات ومهمات ومعدات

برنامج تحسٌن البٌئة

650650650"√ـ شراء لودر مفصلً 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

275275275"√ـ استكمال مبنً الوحدة المحلٌة

3030"√ـ شراء أثاث

252525"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة 

103010300650750االجمالً

34

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة السالم :                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج الكهرباء

100100100سنه√ـ تدعٌم شبكات اكهرباء

505050"√ـ شراء ادوات ومهمات ومعدات

300300300"√ـ شراء سٌارة بسلم كهربائً

برنامج تحسٌن البٌئة

275275275"√ـ شراء سٌارة فنطاس مٌاه شفط

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

150150150"√ـ شراء سٌارة كابٌنة مفرده

252525"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة 

90090010057575150االجمالً

50005000اجمالً مركز ومدٌنة القنطرة شرق

35

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القنطرة شرق:مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة
اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

مدٌنة ابوصوٌر:                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال
سكنٌة

100100100سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

150150150"√ـ مد وتدعٌم شبكات كهرباء

300300300"√ـ شراء مهمات انارة للطرق االقلٌمٌة
برنامج رصف طرق

250250250"√الجراٌشة/ ـ استكمال رصف طرٌق روض اسكندر 

150150150"√ـ استكمال تدبٌش ورصف مدخل الجراٌشة

200200200"√ـ استكمال رصف طرٌق ابوخروع 

700700700"√ـ رصف طرٌق الشهٌد ابو الوفاء عرفات
برنامج تحسٌن البٌئة

200200200"√ـ شراء جرار بمكنسة هٌدرولٌك

250250250"√ نقل قالب 4/3ـ شراء سٌارة  

100100100"√ـ شراء ادوات ومهمات نظافة وصنادٌق قمامة

100100100"√ـ استكمال تغطٌة خلٌج مرسً غالً وخلٌج فارس

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

5050"√ـ شراء اثاث 

200200200"√ـ احالل وتجدٌد مبنً المجزر بالمدٌنة

200200200"√ـ شراء سٌارة دوبل كابٌنة

505050"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة

3000300001750450450200االجمالً

36

توزٌع االعتمادات
( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 
ابو صوٌر : مركز 

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "
المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة السبع ابار :                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنه√ـ شراء ادوات ومهماتبرنامج الكهرباء

505050سنه√ـ مد وتدعٌم شبكات كهرباء

برنامج رصف طرق

500500500"√ـ استكمال انهاء رصف طرٌق تفرٌعة البركة من 

ابو سلطان عند مدرسة معاذ

100100100"√ـ استكمال انهاء رصف طرٌق السجاعً

برنامج تحسٌن البٌئة

808080"√ـ استكمال تغطٌة خلٌج السٌورة القبلٌة

808080"√ـ  استكمال تغطٌة خلٌج روض سلطان

808080"√ـ استكمال تغطٌة خلٌج الزملوط

808080"√ـ  استكمال تغطٌة خلٌج ثابت ثابت

808080"√ـ  استكمال تغطٌة أبو سلمان مسعودة

505050"√ـ شراء ادوات ومهمات نظافة 

100100100"√ـ تجمٌل مٌادٌن وبلدورات

127512751150125االجمالً
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توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

 

ابو صوٌر : مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة المناٌف:                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

757575"√ـ مد وتدعٌم شبكات كهرباء

275275275"√ـ شراء سٌارة كهرباء بسلم هٌدرولٌكً 

برنامج رصف طرق

350350350"√ مروراً بعزبة ابو فرٌج 10ـ استكمال رصف كوبري 

450450450"√م800ـ استكمال رصف طرٌق الترعة المتبطنه من نهاٌة الرصف طول 

برنامج تحسٌن البٌئة

303030"√ـ شراء ادوات ومهمات نظافة 

505050"√ـ تجمٌل مدخل العالً علً الطرٌق الصحراوي

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

400400400"√ـ استكمال مبنً مقر الوحدة المحلٌة

1705170513252751050االجمالً
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توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

ابو صوٌر : مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة
اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة ابو صوٌر البلد:                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

505050سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ مد وتدعٌم شبكات كهرباء

برنامج رصف طرق

500500500"√ـ استكمال رصف طرٌق الفولً حتى الفصل الواحد

"√م500بطول 

برنامج تحسٌن البٌئة

757575"√م100ـ استكمال تغطٌة خلٌج حماد موسً بطول 

757575"√م100ـ استكمال تغطٌة خلٌج السراٌا بطول 

300300300"√ـ استكمال تغطٌة مشروع ري أبو صوٌر البلد

252525"√ـ شراء ادوات نظافة

230230230"√ نظافة4/3ـ شراء سٌارة قالب 

505050"√ـ رفع كفاءة اآلت معدات

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

200200200"√ـ  انشاء مبنً للحملة المٌكانٌكٌة

202020"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة

162516251250280950
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توزٌع االعتمادات
( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 
ابو صوٌر : مركز 

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة المحسمة الجدٌدة :                                                                              اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

505050"√ـ مد وتدعٌم شبكات كهرباء

برنامج رصف طرق

350350350"√ـ استكمال رصف طرٌق المسخوطة بجمعٌة الزراعٌة

350350350"√اوالد منصور- ـ استكمال رصف طرٌق العمدة البعلً 

برنامج تحسٌن البٌئة

100100100"√ـ استكمال تغطٌة خلٌج المسخوطة بداٌتة من نهاٌة التغطٌة

100100100"√م200ـ استكمال تغطٌة خلٌج الرومان بطول 

100100100"√ـ استكمال تغطٌة خلٌج كساب غنٌم

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

200200200"√ـ استكمال انشاء مقر الوحدة المحلٌة

13251325125075االجمالً

89308930اجمالً مركز ومدٌنة ابو صوٌر

40

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

ابو صوٌر : مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

مدٌنة القصاصٌن الجدٌدة:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

800800800"√ـ رصف طرق داخل المدٌنةبرنامج رصف طرق

400400400"√ـ استكمال تغطٌة ترعة الصندوقبرنامج تحسٌن البٌئة

757575"√ـ تجمٌل مٌادٌن

175175175"√ـ رفع كفاءة اآلت و معدات

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

2323"√ـ شراء اثاث 

505050"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة

 

159815981275175125االجمالً
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توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القصاصٌن الجدٌدة: مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة أم عزام:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

707070سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

303030"√ـ مد وتدعٌم اعمدة انارة

برنامج رصف طرق

700700700"√ـ رصف طرق داخل القرٌة

برنامج تحسٌن البٌئة

303030"√ـ رفع كفاءة  اآلت ومعدات

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

252525"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة

8558557303095االجمالً
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توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القصاصٌن الجدٌدة: مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

قرٌة السالم:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

505050سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

300300300"√ـ شراء سٌارة بسلم كهربائً

برنامج تحسٌن البٌئة

350350350"√ـ تغطٌة مجاري مائٌة

250250250"√ نقل قالب4/3ـ شراء سٌارة فنطاس مٌاه 

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

250250250"√ـ استكمال انشاء مبنً الوحدة المحلٌة

2020"√ـ شراء اثاث

252525"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة

12451245600550750االجمالً
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توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القصاصٌن الجدٌدة: مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة المحسمة القدٌمة:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ مد وتدعٌم اعمدة انارة

300300300"√ـ شراء سٌارة بسلم كهربائً

برنامج تحسٌن البٌئة

450450450"√ ـ تغطٌة وجاري مائٌة

175175175"√ـ شراء جرار زراعً بمقطورة

757575"√ـ رقع كفاءة اآلت معدات

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

200200200"√ـ شراء سٌارة دوبل كابٌنة

252525"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة

14001400550550100200االجمالً

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــاد

44

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القصاصٌن الجدٌدة: مركز 

طبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة الوداي االخضر:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنه√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

600600600"√ـ رصف طرق داخل القرٌةبرنامج رصف طرق

250250250"√ نقل قالب4/3ـ شراء سٌارة برنامج تحسٌن البٌئة

303030"√ـ رفع كفاءة اآلت معدات

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

252525"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة

980980600280100االجمالً
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توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القصاصٌن الجدٌدة: مركز 
                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

قرٌة الشروق:                                                                               اسم الوحدة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

757575سنة√ـ شراء ادوات ومهمات انارةبرنامج الكهرباء

100100100"√ـ مد وتدعٌم اعمدة انارة

برنامج رصف طرق

400400400"√ـ رصف طرق داخل القرٌة

برنامج تحسٌن البٌئة

200200200"√ـ تغطٌة مجاري مائٌة

250250250"√ نقل قالب4/3ـ شراء سٌارة فنطاس مٌاه 

303030"√ـ رفع كفاءة  اآلت معدات

تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

150150150"√ـ شراء سٌارة كابٌنة مفردة

252525"√ـ تركٌب كامٌرات مراقبة

12301230700280100150االجمالً

73087308اجمالً مركز ومدٌنة القصاصٌن الجدٌدة

46

توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 

القصاصٌن الجدٌدة: مركز 

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:   اسم المحافظة 

دائرة المحافظة

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج األمن واإلطفاء والمرور

300300300√ سٌارة لٌموزٌن مجهزة مرورٌة2ـ شراء عددالمرور

450450450√ موتوسٌكل مجهز مرورٌا4ًـ شراء عدد 

100100100ـ رفع كفاءة موتوسٌكالت

100100100√ـ شراء زي مروري

505050√ـ شراء سدادات مرورٌة

200200200√ـ شراء مساعدات فنٌة ومستلزمات مرورٌة

200200200√ـ احالل وتجدٌد  لمبانً االدارة والوحدات الفرعٌة 

دهانات- كهرباء -سباكة  )  )√

14001400200100350450300اجمالً المرور

                                              " القٌمة بااللف جنٌه "

المكونات العٌنٌــــــةاالعتمــــــادطبٌعة المشروع
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توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 



جمهورٌة مصر العربٌة

اإلسماعٌلٌة:    اسم المحافظة 

وسائلوسائلعدداآلتمبانًمدةوصف المشروعالبرنامج والمشـــــروع

انتقالنقلوادواتومعداتتشٌٌداتغٌرجملةذاتًبنكالتنفٌذجدٌداستكمال

سكنٌة

برنامج األمن واإلطفاء :تابع

والمرور

إدارة الحماٌة المدنٌة

(بى تى او )  بطلمبة بنظام 3م8ـ شراء خزان مٌاه سعة 
√

140014001400

سٌارة بٌك آب دوبل كابٌنة حاملة ماكٌنات (2)ـ شراء عدد
√

400400400

ـ شراء سٌارة انقاذ برى كاملة  بالمعدات
√

300030003000

450450450شراء جهاز قطع اشارة للجٌل الثالث والرابع 

250250250شراء مٌكروباص سقف عالى مكٌف 

15500550004400450650االجمالً االطفاء ص

690069002004500800450950اجمالى االمن واالطفاء والمرور 
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توزٌع االعتمادات

( 2017 / 2016 )علً المشروعات االستثمارٌة للعام المالً 

علً مستــوي الوحدة المحلٌة 
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