
المنطقة الشرقٌة

1400014000عباس العقاد من طرٌق النصر حتى مصطفً النحاس

40004000إسماعٌل القبانً

طرٌق النصر من امتداد رمسٌس حتى مدخل عزبة 

العرب فً االتجاه القادم إلى حلوان
40004000

15001500علً باشا الالله

235000023500                           إجمالً المنطقة الشرقٌة

المنطقة الشمالٌة

شارع ولً العهد من شارع امتداد ترعة القبة حتى 

شارع سكة الواٌلً
65006500

شارع الترعة البوالقٌة من شارع الجسر الكبٌر حتى 

شارع خلوصً
15001500

10001000شارع مسرة

9000009000                           إجمالً المنطقة الشمالٌة

المنطقة الغربٌة

40004000شارع العباسٌة

10001000شارع باب البحر

50005000استكمال شارع أبو زٌد خضر

100000010000                           إجمالً المنطقة الغربٌة

المنطقة الجنوبٌة

شارع كورنٌش التبٌن من محطة الكهرباء حتى أخر 

حدود محافظة القاهرة
065406540

شارع كورنٌش النٌل من كوبري المنٌل حتى كوبري 

الملك الصالح
40004000

15001500شارع غرب السكة الحدٌد بالبساتٌن

800800شارع محمد علً

شارع الفسطاط المجاورة األولى بداٌة من العقار 

100-118
200200

جملة 

ن
ل المد

خ
ف دا

ص
ع الر

طا
ق

ن
ل المد

خ
ف دا

ص
ع الر

طا
ق

محافظة القاهرة 

اإلدارة المركزٌة لشئون الخطة والمتابعة 

2018/2017توزٌع االعتمادات المخصصة للمشروعات المركزٌة بالخطة االستثمارٌة الموحدة والمنصرف للعام المالً 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

65006540013040                           إجمالً المنطقة الجنوبٌة

774774جاري المستحقات

497746540056314

ع 
نز

الملكٌة

56374500061374سداد ضوائع تنظٌم وفروق أحكام

563745000061374

106148.0115400117688

كوبرى مإسسة الذكاة

 250استكمال انشاء مطلع كوبرى شمال طره بشارع 

 7.5متر طولى وعرض 75المعادى بطول  )دجلة 

0 ملٌون جنٌه 24متر بتكلفة اجمالٌة 

احالل وتجدٌد كبارى و أنفاق القاهرة

سداد مستحقات شركة المقاولون العرب عن الكبارى

14000014000كبارى وأنفاق للمشاة

03000030000كوبري سٌارات حلمٌة الزٌتون

14000.030000.00.00044000.000

: بند مبانً غٌر سكنٌة 

1500001500إنشاء نقط مرور

1500001500جملة بند مبانً غٌر سكنٌة 

:بند آالت ومعدات 

700700إجراء عمرات جسٌمة لمركبات اإلدارة

800800إشتراك فً خدمة التترا لألجهزة الالسلكٌة

ونش لرفع السٌارات المخالفة (30)شراء عدد   1160011600

40004000 شراء ونش لرفع السٌارات الثقٌلة

171000017100جملة اآلالت والمعدات

:بند عدد وأدوات 

100001000شراء أجهزة السلكٌة

ن
ل المد

خ
ف دا

ص
ع الر

طا
ق

جملة الرصف

إجمالً نزع الملكٌة

جملة قطاع الرصف داخل المدن

:قطاع الكباري

جملة قطاع الكباري

قطاع األمن واإلطفاء والمرور

الــــــــمـــــــــــــــــــــــرور
ي

كبار



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

350003500استكمال منظومة الكامٌرات بمحاور ومٌادٌن العاصمة

100001000تطوٌر وتحدٌث منظومة كامٌرات دٌوان عام اإلدارة

5000500سدادات حدٌدٌة

2000200تجهٌزات إدارة المعلومات والحاسب اآللً

290002900أجهزة رادار

9100009100جملة العدد واألدوات

:بند وسائل نقل  

120001200سٌارة بٌك أب كابٌنة مفردة (10)شراء عدد 

موتوسٌكل بٌتش باجً (2)شراء عدد    8000800

2000002000جملة وسائل نقل

  بند التجهٌزات : 

1500150 تجهٌزات البحوث الفنٌة

1500150أثاثات ومعدات مكتبٌة لإلدارة والوحدات الفرعٌة

30000300جملة بند تجهٌزات

300000030000

 مبانً غٌر سكنٌة 

200002000  تطوٌر مبنى اإلدارة األثري

400004000المركز العام بالمقطم  - نقاط المرج : نقاط جدٌدة  (2) إنشاء عدد 

استكمال تطوٌر نقاط : نقاط إطفاء (15) تطوٌر عدد 

اإلطفاء بمختلف القطاعات
16000016000

220000022000 جملة مبانً غٌر سكنٌة

:آالت ومعدات 

16001600شراء سٌارة إطفاء متوسطة

40004000شراء سٌارة إطفاء خزان

20002000عمرات جسٌمة

7600007600جملة آالت والمعدات

بند عدد وأدوات 

1000010000شراء سلم هٌدرولٌكً

حــــــــــماٌـــــــة المدنٌــــــة
ال

الــــــــمـــــــــــــــــــــــرور

جملة المرور



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

5050شراء مٌاه عادي بالطلقات

11001100جهاز كشف عن أبخرة المفرقعات (2)شراء عدد 

300300جهاز شفط دخان كبٌر (4)شراء عدد 

10501050بوابة كشف عن المعادن (10)شراء عدد 

10751075فتاحة وقصافة كهربائٌة (4)شراء عدد 

11001100جهاز تنفس (100)شراء عدد 

225225جهاز ثانً أكسٌد الكربون (150)شراء عدد 

12001200بدلة تعامل مع المفرقعات بمشتمالتها (2)شراء عدد 

11001100بدلة مكافحة الحرٌق كاملة  (300)شراء عدد 

100100رقبة وزة (100)شراء عدد 

100100حقائب مجموعة بكر وحبال  (5)شراء عدد 

174000017400 جملة العدد واألدوات

:بند وسائل النقل 

19001900سٌارة كابٌنة مفردة  (10)شراء عدد 

100100موتوسٌكل (10)شراء عدد 

2000002000  جملة وسائل النقل 

 بند تجهٌزات: 

أجهزة / أجهزة تكٌٌف / مكاتب إدارٌة  )تجهٌزات 

مخدات /  سم 120مراتب / كراسً / حاسب آلً 

مراوح / صاعق ناموس / سخان مٌاه /  سم 120

استاندات / ماكٌنات تصوٌر / مبردات مٌاه/ كارٌوكا 

(دوالب دلفة واحدة / حدٌد للمخازن 

10001000

1000001000 جملة أثاثات وتجهٌزات

500000050000

بند مبانً غٌر سكنٌة 

تجدٌد وترمٌم المبنً

خزان مٌاه أعلى المبنى (3)تركٌب عدد 

1500001500  جملة بند مبانً غٌر سكنٌة

  بند عدد وأدوات
سٌرفر  (1)شراء عدد / مولد كهرباء  (2)شراء عدد 

/ كامٌرات مراقبة داخلٌة وخارجٌة بكامل مشتمالتها / 

عدة / عدة نجارة / عدد تلٌفونات ممٌزة وعادة

/ عدة عفشة / عدة مٌكانٌكً / عدة سباك/ كهربائً 

/ كمبورسر/ ماكٌنة جلى رخام /  ماكٌنة مكواه بخار 

بالور

10001000

حــــــــــماٌـــــــة المدنٌــــــة
ال

حــــــــــماٌـــــــة المدنٌــــــة
ال

جملة الدفاع المدنً واإلطفاء

ق
طة المراف

شر

15001500



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

1000001000  جملة  بند عدد وأدوات

بند آالت ومعدات    

 طن10كالرك 

سٌارة إنقاذ مركزي

(ونش صعود )منصة رفع ذاتٌة الدفع متحركة 

6300006300جملة بند آالت ومعدات 

:بند وسائل نقل  

10001000سٌارة بٌك أب كابٌنة مفردة  (6)شراء عدد 

1000001000 جملة  بند وسائل نقل 

:بند تجهٌزات 

مراوح سقف  (10)شراء عدد / شراء أثاثات مكتبٌة 

 (2)شراء عدد / جهاز تكٌٌف  (5)شراء عدد / 

/ فرن غاز  (2)شراء عدد / بوتاجاز مسطح غاز 

 (9)شراء عدد  /LEDشاشات  (10)شراء عدد 

ثالجات مٌنً بار

200200

20000200 جملة  بند تجهٌزات 

100000010000

900000090000

:وسائل نقل

سٌارة نصف نقل بٌك أب كابٌنة مفردة  (3)شراء عدد 

لطقم العمل المٌدانً
500500

50000500

50000500

آللٌة
جازر ا

ع الم
طا

ق

1450014500 ماٌو15استكمال مجزر نصف آلً بمدٌنة 

145000014500

150000015000

:بند تجهٌزات 

9090 حصان3تكٌٌف  (6)شراء عدد 

150150أجهزة كمبٌوتر (10)شراء عدد 

2020مبرد مٌاه (5)شراء عدد 

26000260جملة بند التجهٌزات 

ق
طة المراف

شر

جملة شرطة المرافق

جملة قطاع األمن واإلطفاء والمرور

تحسٌن البٌئة

ط 
خرائ

عمل 
ح و

س
م

ت 
ح
ق المنفذ ت

للمراف

ض
الر

ا

 جملة مركز شبكات القاهرة

 إجمالً مراكز المعلومات القاهرة

63006300

جملة المجازر اآللٌة

جملة قطاع تحسٌن البٌئة

قطاع تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة

هر
ألز

ً ا
شغٌل نفق

جهاز ت



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

 بند عدد وأدوات : 

9090طفاٌة حرٌق (120)شراء عدد 

150150 بوصة1.5خرطوم  (50)شراء عدد 

24000240جملة بند عدد و أدوات

  بند آالت ومعدات : 

10005001500شراء آالت ومعدات لجهاز تشغٌل نفقً االزهر

100050001500  جملة بند آالت ومعدات

  بند وسائل نقل : 

500500 شراء سٌارة كابٌنة مفردة

50000500 جملة بند وسائل النقل

200050002500

مكاتب خشب - دوالٌب خشب وصاج ) :تجهٌزات 

- كراسً جلد وخشب - صالونات  - انترٌهات-وصاج 

آالت - شانونات بؤنواعها -ترابٌزات -كراسً كمبٌوتر

- حاسبات آلٌة ومستلزماتها - فاكسات -تصوٌر 

خزائن - طفاٌات حرٌق - أجهزة تكٌٌف - طابعات 

آالت عد - أجهزة للكشف عن المفرقعات - حدٌدٌة 

بطارٌات السلكٌة والشاحن - أجهزة السلكٌة - نقود 

- ثالجات - بوتاجازات -مراوح سقف - الخاص بها 

تركٌب نظام إنذار حرٌق ونظام إطفاء - سخانات 

إلخ....حرٌق 

500500

سٌارات بٌك أب مكٌفة  (8)شراء عدد  :وسائل النقل 

شراء موتوسٌكل/ 
15001500

2000002000جملة تطوٌر للدٌوان العام

ت 
سوٌقا

عة 
للبا

ن
جائلٌ

ال

10005001500سوٌقات للباعة الجائلٌن

 ً
ح
طوٌر 

ت

طرٌة
الم

10151015إنشاء مركز للخدمات بحً المطرٌة

1015001015 جملة تطوٌر حً المطرٌة

هر
ألز

ً ا
شغٌل نفق

جهاز ت

إجمالً نفقى األزهر

ن العام
ء للدٌوا

الدا
طوٌر ا

ت



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

ي 
ضار

ح
جه ال

و
عادة ال

ع إ
شرو

م

خدٌوٌة
هرة ال

للقا

1500.001500.00مشروع إعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخدٌوٌة

1500001500

ت بلدٌة
شآ

من

آالت / طابعات / أجهزة حاسب آلً  ): منشآت بلدٌة 

(ماسح ضوئً/ تكٌٌفات / كراسً / مكاتب / تصوٌر 
150150

7665100008665

232813425400275353

205002050رصف شوارع الحً

142001420إنارة شوارع الحً

2000200(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

50050(آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

- تكٌٌفات - كمبٌوترات : تجهٌزات   )تدعٌم احتٌاجات 

(شانون 
75075

3795003795

565005650رصف شوارع الحً

4000400إنارة شوارع الحً

1200120(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

عمل عمرات : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(جسٌمة 
50050

-  تكٌٌف 2شراء عدد : تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

( طابعة 2- ماكٌنة تصوٌر 1
30030

6250006250

58455845رصف شوارع الحً

715715إنارة شوارع الحً

مشروع إعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخدٌوٌة

جملة تدعٌم احتٌاجات الوحدات المحلٌة 

إجمالً المشروعات المركزٌة 

المنطقة الشرقٌة

حً مصر 

الجدٌدة

جملة حً مصر الجدٌدة 

حً النزهة

جملة حً النزهة 

حً شرق 

مدٌنة نصر



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

270270(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

5050(طابعات - أثاث : تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

شراء مستلزمات : عدد وأدوات  )تحسٌن بٌئة 

(زراعٌة 
8585

6965006965

465465رصف شوارع الحً

535535إنارة شوارع الحً

استكمال إنشاء المركز : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(التكنولوجً 
850850

- طابعات - شراء أثاث : تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

(سكانر - فاكس - آالت تصوٌر 
5050

تؤمٌن المبنى من أخطار الحرٌق : أمن وإطفاء 

والمرقعات
152152

استكمال قطاعات بالجزٌرة : تشٌٌدات  )تحسٌن بٌئة 

(الوسطى 
8585

2137002137

 1500اعتماد إضافً بمبلغ )رصف شوارع الحى 

ألف جنٌه لرصف منطقة العقاد وسوق السعادة 

(بالمطرٌة

384010004840

400400إنارة شوارع الحً

200200(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

- شراء مٌنً لودر : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(عمرات جسٌمة 
13001300

3030(تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

5770100006770

 1500اعتماد إضافً بمبلغ )رصف شوارع الحى 

ألف جنٌه لرصف شارع أحمد عصمت ، شارع عٌن 

شارع إبراهٌم / شارع محمد رشاد / شمس الرئٌسً

(عبد الرازق

22802280

670670إنارة شوارع الحً

100100(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

جملة حً غرب مدٌنة نصر 

حى المطرٌة

جملة حً المطرٌة 

حً عٌن 

شمس

حً شرق 

مدٌنة نصر

جملة حً شرق مدٌنة نصر 

حً غرب 

مدٌنة نصر



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

عمل عمرات : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(جسٌمة 
8080

شراء أجهزة كمبٌوتر و : تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

(طابعات للمركز التكنولوجً 
5050

تورٌد وتركٌب طفاٌات :  عدد وأدوات )أمن وإطفاء 

(حرٌق 
88

إنشاء أسوار تحٌط بالحدائق : تشٌٌدات  )تحسٌن بٌئة 

)
296296

3484003484

 1500إعتماد إضافً بمبلغ )رصف شوارع الحً 

ألف جنٌه لرصف شارع سوق العرب خلف مساكن 

( 17إسبٌكو وشارع 

26715003171

8145001314إنارة شوارع الحً

600600(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

أثاث - طابعات : أثاثات و تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

(ماكٌنة عد نقود - آالت تصوٌر - مكتبً 
270270

شراء مستلزمات : عدد و أدوات  )تحسٌن بٌئة 

(زراعٌة 
1717

4372100005372

900900رصف شوارع الحً

925925إنارة شوارع الحً

5050(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

7676(شراء طفاٌات حرٌق  )عدد وأدوات : أمن وإطفاء 

1020102عدد وأدوات: تحسٌن البٌئة 

2053002053

196001960رصف شوارع الحً

13201320إنارة شوارع الحً

إنشاء مبنى حً جدٌد : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(ومركز تكنولوجً 
31553155

حً عٌن 

شمس

جملة حً عٌن شمس

حى السالم 

اول

جملة حً السالم اول 

حً السالم 

ثان

جملة حً السالم ثان 

حً المرج



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

500500(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

6935006935

417612000043761

11751175رصف شوارع الحً

445445إنارة شوارع الحً

200200(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

عمل عمرات : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(جسٌمة 
250250

100100(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

1313(شراء طفاٌات حرٌق  )عدد وأدوات : أمن وإطفاء 

2183002183

19751975رصف شوارع الحً

665665إنارة شوارع الحً

إنشاء سنترال لمجمع : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

احالل وتجدٌد المصاعد بمبنى مجمع األحٌاء / األحٌاء 

تطوٌر جراج /  دورات مٌاه 3احالل وتطوٌر عدد / 

(الحً

14901490

5050(عدد وأدوات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

عمرات جسٌمة : آالت و معدات  )تدعٌم احتٌاجات 

 طن 4شراء سٌارة / شراء برج إنارة / للسٌارات 

(شاسٌه طوٌل

10001000

100100(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

شراء مستلزمات إلدارة : عدد و أدوات  )تحسٌن بٌئة 

(الحدائق
2525

5305005305

530530رصف شوارع الحً

المنطقة الشمالٌة 

 حً الساحل 

 جملة حً الساحل 

حً روض 

الفرج

جملة حً روض الفرج

حً شبرا

حً المرج

جملة حً المرج 

جملة المنطقة الشرقٌة 



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

90090إنارة شوارع الحً

- استكمال عمل سنترال : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(تطوٌر مبنى الحً و دورات المٌاه  
215215

5050(عدد وأدوات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

200200(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

1085001085

7800780رصف شوارع الحً

2700270إنارة شوارع الحً

تطوٌر مبنى الحً و : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(دورات المٌاه 
160160

- شراء برج إنارة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(عمل عمرات جسٌمة 
400400

150150(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

إنشاء / تطوٌر الحدائق : تشٌٌدات  )تحسٌن بٌئة 

(أسوار حدائق 
4242

1802001802

980980رصف شوارع الحً

445445إنارة شوارع الحً

عمل عمرات : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(جسٌمة 
6060

5555(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

تطوٌر وعمل أسوار : تشٌٌدات  )تحسٌن بٌئة 

(وتوسٌع الرقعة الخضراء   
8585

1625001625

117001170رصف شوارع الحً

490490إنارة شوارع الحً

حً شبرا

جملة حً شبرا

حً الشرابٌة

جملة حً الشرابٌة 

حى الزاوٌة 

الحمراء

جملة حً الزاوٌة الحمراء

حً الزٌتون



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

استكمال بناء الدور : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(الثانً لمبنى الحً 
320320

3030(عدد وأدوات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

عمل عمرات : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(جسٌمة 
7070

5050(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

44(كامٌرات مراقبة)عدد وأدوات : أمن وإطفاء 

شراء مستلزمات حدائق  : عدد وأدوات  )تحسٌن بٌئة 

)
169169

2303002303

980980رصف شوارع الحً

805805إنارة شوارع الحً

515515(إنشاء مركز تكنولوجً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

100100(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

66(طقاٌات حرٌق )عدد وادوات : أمن وإطفاء 

4242(مستلزمات حدائق : عدد وأدوات   )تحسٌن بٌئة 

2448002448

980980رصف شوارع الحً

100100إنارة شوارع الحً

190190(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

شراء أجهزة : عدد و أدوات  )تدعٌم احتٌاجات 

(السلكٌة 
2525

عمل عمرات : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(جسٌمة 
4040

5050(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

جملة حً الزٌتون

حً األمٌرٌة 

جملة حً األمٌرٌة

حً حدائق 

القبة

حً الزٌتون



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

2525(شراء طفاٌات حرٌق  )عدد وأدوات : أمن وإطفاء 

3434عدد وأدوات: تحسٌن البٌئة 

1444001444

181950018195

12701270رصف شوارع الحً

180180إنارة شوارع الحً

عمل عمرات : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(جسٌمة 
170170

شراء أثاث : أثاثات و تجهٌزات  )   تدعٌم احتٌاجات 

(و طابعات ومراوح وماكٌنات تصوٌر وكمبٌوترات 
150150

1770001770

290290رصف شوارع الحً

155155إنارة شوارع الحً

6060(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

شراء مستلزمات حدائق : عدد وأدوات  )تحسٌن بٌئة 

)
8585

59000590

11701170رصف شوارع الحً

110110إنارة شوارع الحً

18501850(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

عمل عمرات : آالت و معدات   )تدعٌم احتٌاجات 

(جسٌمة 
7575

حً حدائق 

القبة

جملة حً حدائق القبة 

جملة المنطقة الشمالٌة 

المنطقة الغربٌة 

حً غرب

جملة حً غرب 

حً عابدٌن

جملة حً عابدٌن 

حً األزبكٌة



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

7575(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

3280003280

8200820رصف شوارع الحً

450450إنارة شوارع الحً

بناء دار مناسبات : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

رفع كفاءة سور / تطوٌر سور شارع األتوستراد/

(عمل أماكن لتجمع القمامة  /المقابر 

10001000

شراء أجهزة : عدد وأدوات  )تدعٌم احتٌاجات 

(السلكٌة 
1515

29652965(آالت ومعدات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

2020(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

5270005270

11751175رصف شوارع الحً

250250إنارة شوارع الحً

265265(إنشاء محطة للطاقة الشمسٌة  )إنارة 

100100(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

/ شراء برج إنارة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(عمل عمرات جسٌمة / شراء سٌارة نصف قالب 
560560

300300(تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

- شتالت - شراء بذور: تشٌٌدات  )تحسٌن بٌئة 

(شجٌرات لتجمٌل 
212212

2862002862

375375رصف شوارع الحً

120120إنارة شوارع الحً

6060(عمرات جسٌمة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

 تكٌٌف و 2شراء عدد : تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

(أثاث 
5555

جملة حً األزبكٌة

حً منشؤة 

ناصر

جملة حً منشؤة ناصر 

حً وسط 

القاهرة

جملة حً وسط القاهرة 

حً باب 

الشعرٌة

حً األزبكٌة



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

شراء طفاٌات حرٌق : عدد وأدوات  )أمن وإطفاء 

(وعمل منظومة تؤمٌن المبنى 
506506

شراء جرار حش : آالت و معدات  )تحسٌن بٌئة 

(نجٌلة 
8585

1201001201

175175رصف شوارع الحً

140140إنارة شوارع الحً

260260(إنشاء محطة للطاقة الشمسٌة  )إنارة 

إنشاء : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

(مخزن مضبوطات شرطة المرافق  
125125

احالل وتجدٌد أجهزة : تجهٌزات )تدعٌم احتٌاجات 

/   كمبٌوتر بمشتمالته5مركز المعلومات شراء عدد

( حصان 3 جهاز تكٌٌف قوة 6شراء وتركٌب عدد 

5050

عمل منظومة إطفاء )عدد وأدوات : أمن وإطفاء 

(حرٌق 
128128

87800878

195001950رصف شوارع الحً

6060إنارة شوارع الحً

انشاء دورة مٌاة بمبنى : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(الحى 
15001500

عمل : االت ومعدات )تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

(عمرات جسمة و شراء االت و معدات
500500

2525(أدوات إطفاء حرٌق  )عدد وأدوات : أمن وإطفاء 

4035004035

13701370رصف شوارع الحً

11001100إنارة شوارع الحً

استكمال : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

(تطوٌر دار المناسبات  / تطوٌر مبنى الحً
100100

حً باب 

الشعرٌة

جملة حً باب الشعرٌة

حً 

الموسكً

جملة حى الموسكى

حً بوالق 

ابو العال

جملة حً بوالق أبو العال

حً الواٌلً



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

: آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

(عمرات جسٌمة 
7070

5050(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

3232(شراء خراطٌم إطفاء  )عدد وأدوات : أمن وإطفاء 

4242تشٌٌدات: تحسٌن البٌئة 

2764002764

226500022650

17601760رصف شوارع الحً

احالل وتجدٌد وتورٌد مهمات : إنارة شوارع الحً 

إنارة
245245

احالل وتجدٌد دورات : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(مٌاه بالحً 
5050

2525(عمرات جسٌمة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

2080002080

11751175رصف شوارع الحً

315315إنارة شوارع الحً

600600(إنشاء مبنى جدٌد للحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

4040(عمرات جسٌمة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

2130002130

980980رصف شوارع الحً

445445إنارة شوارع الحً

إنشاء مبنى إداري : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(بجوار مبنى حً المقطم 
760760

+ سٌارة شفاط : أالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(مكنسة 
400400

جملة المنطقة الغربٌة 

المنطقة الجنوبٌة 

حً السٌدة 

زٌنب

جملة حً السٌدة زٌنب

حً الخلٌفة

حً الواٌلً

جملة حً الخلٌفة 

حً المقطم

جملة حً الواٌلً



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

4242(شراء أدوات زراعٌة: عدد وأدوات  )تحسٌن بٌئة 

2627002627

385385رصف شوارع الحً

3550355إنارة شوارع الحً

احالل وتجدٌد مبنى : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(الحً 
500500

100100(عمرات جسٌمة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

9595(تجهٌزات )تدعٌم احتٌاجات 

1435001435

 1500إعتماد إضافً بمبلغ )رصف شوارع الحى 

(ألف جنٌه لرصف وتبلٌط شوارع البساتٌن
228002280

11701170إنارة شوارع الحً

7575(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

شراء أجهزة : عدد وأدوات  )تدعٌم احتٌاجات 

(شاشات عرض - السلكٌة 
200200

300300(عمرات جسٌمة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

6565(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

4090004090

975975رصف شوارع الحً

520520إنارة شوارع الحً

230230(تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

400400(برج إنارة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

125125(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

2250002250جملة حً حلوان 

جملة حً البساتٌن

حً حلوان

حً المقطم

جملة حً المقطم 

حً مصر 

القدٌمة

جملة حً مصر القدٌمة  

حً البساتٌن



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

 1500اعتماد إضافً بمبلغ )رصف شوارع الحً 

(ألف جنٌه لرصف شوارع حً المعصرة
22802280

315315إنارة شوارع الحً

استكمال إنشاء مبنى : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

(الحً 
41674167

350350(عمرات جسٌمة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

175175(تجهٌزات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

5959عدد وأدوات: تحسٌن البٌئة 

7346007346

730730رصف شوارع الحً

احالل وتجدٌد وتورٌد مهمات : انارة شوارع الحً 

انارة
260260

إحالل : تشٌٌدات)تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

(وتجدٌد مبنى الحً 
205205

تطوٌر حدٌقة مٌدان الصحة : تشٌٌدات  )تحسٌن بٌئة 

، تطوٌر حدٌقة شارع القنال ، تطوٌر حدٌقة شارع 

(الحدائق 

4242

1237001237

585585رصف شوارع الحً

احالل وتجدٌد وتورٌد مهمات : إنارة شوارع الحً 

إنارة
135135

استكمال مبنى الحً : تشٌٌدات )تدعٌم احتٌاجات 

(الدور الثانً بحً طرة
450450

200200(تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

4242(شراء أدوات زراعٌة : عدد وأدوات  )تحسٌن بٌئة 

1412001412جملة حً طرة

12451245رصف شوارع الحً

احالل وتجدٌد وتورٌد مهمات : إنارة شوارع الحً 

إنارة
445445

طرة

حً التبٌن

المعصرة

جملة حً المعصرة

المعادي

جملة حً المعادي 



جملة 

االعتماد النشاط/ القطاع 

منح محلٌة تموٌل ذاتًمحلً

تطوٌر : تشٌٌدات )تدعٌم احتٌاجات وحدات محلٌة 

(مبنى الحً
155155

400400(شراء برج إنارة : آالت ومعدات  )تدعٌم احتٌاجات 

200200(تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

شراء أشجار لتطوٌر : تشٌٌدات  )تحسٌن بٌئة 

(الحدائق 
150150

شراء عزاقة للجرار : آالت و معدات  )تحسٌن بٌئة 

(جرار حش نجٌل - الزراعً 
274274

2869002869

780780رصف شوارع الحً

370370إنارة شوارع الحً

استكمال احالل و تجدٌد : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

تطوٌر جراج الحً والسور الداخلً - مبنى الحً 

تؤمٌن ورفع كفاءة حدود ومداخل سوق - والخارجً 

(دار السالم النموذجً 

435435

1585001585

 )تطوٌر مبنى الحً : تشٌٌدات  )تدعٌم احتٌاجات 

ترمٌم واصالح سلم الطوارئ بالحً ، قٌمة أتعاب 

المركز القومً للبحوث ، قٌمة المقاٌسة التً ستتم بعد 

(قرارات المركز القومً للبحوث والبناء 

850850

20002000(عدد وأدوات  )تدعٌم احتٌاجات 

170170(تجهٌزات  )تدعٌم احتٌاجات 

3020003020

320810032081

11468720000116687

347500445400392040

 ماٌو15جملة حً 

جملة المنطقة الجنوبٌة 

اإلجمالً العام للمناطق األربعة

(مركزي ، أحٌاء )إجمالً الخطة االستثمارٌة 

حً التبٌن

جملة حً التبٌن 

حً دار 

السالم

جملة حً دار السالم

 ماٌو15حً 


