
  إنجازات الخطة اإلستثماریة لإلدارة العامة للتخطیط ومتابعة الخطة

  م٢٠١٥/٢٠١٦للعام المالى 

مبالغ من الخزانة العامة  ٢٠١٥/٢٠١٦للعام المالى  االستثماریةخصص للمحافظة من الخطة  -
 .وتمویل ذاتي

  - :قطاع الكھرباء : أوال

عمال مد وتدعیم شبكات كھرباء تم تخصیص مبالغ من الخزانة العامة ومبالغ تمویل ذاتي أل -
 –الشالتین  –مرسى علم  –القصیر  –سفاجا  –الغردقة  –رأس غارب (  بمدن المحافظة

 ).حالیب 
 .عامود)  ٣٧٠( جارى تورید أعمدة إنارة بالطاقة الشمسیة بعدد  -

  - :قطاع رصف الطرق: ثانیا

صف الطرق االخلیة بمدن تم تخصیص مبالغ من الخزانة العامة ومبالغ تمویل ذاتي ألعمال ر -
 .المحافظة وقراھا

  - :وكان نتیجة ذلك إنجاز األتي

 - :مدینة رأس غارب )١
  كم، وبیاناتھا كالتالى)  ٣( مناطق بالمدینة بإجمال طول )  ٣( تم رصف وتخطیط طرق بــ:- 

م ٨كم، والعرض ١٫٦٠٠رصف شوارع بمنطقة المعاشات الجدیدة وتجمع المدراس بطول  -١
 .تقریباً 

 .م تقریباً ٨كم، والعرض ١٫٤٠٠ارع بمنطقة المعاشات القدیمة بطول رصف شو -٢
 -:مدینة الغردقة )٢
  كم، وبیانھا كالتالى٢٢٫٥مناطق بالمدینة بإجمالى طول )  ٨( وتخطیط طرق بــ تم رصف:- 

 .م تقریباً ١٢كم، والعرض ٦رصف وتخطیط طریق مجاویش بطول  -١
 .یباً م تقر١٢كم، والعرض ٦سینزو مول رصف وتخطیط طریق  -٢
كم، والعرض ٦رصف وتخطیط طریق القرى من میدان سینزو حتى سور مجاویش بطول  -٣

 .م تقریباً ١٢
م ٧كم، والعرض ٢عمل طبقة رابطة بالشوارع الداخلیة لمنطقة الشیخ الشحات بطول  -٤

 .تقریباً 
كم، والعرض ٠٫٢٠٠بطول  ٥٩رصف وتخطیط حارة الخدمة بطریق المطار أمام رافع  -٥

 .م تقریبا٧
كم، ٠٫٥٠٠فاءة طریق الحجاز من شارع الكھف وحتى طریق المطار بطول رفع ك -٦

 .تقریباً ١٣والعرض 
رصف وتخطیط الطریق الواصل من طریق الھیلتون وحتى طریق مجاویش وحتى طریق  -٧

 .م تقریباً ١٦كم، والعرض ١٫٢٠٠مجاویش بطول 



عرض كم، وال٠٫٢٠٠بطول  ٥٩بطریق المطار أمام رافع رصف وتخطیط حارة الخدمة  -٨
 .م٧

 -:مدینة سفاجا )٣
  كم وبیانھا كالتالى١١٫٤٣طرق بالمدینة بإجمالى طول )  ٩( تم رصف وتخطیط:- 

 .م ٢٠٫١٥كم، والعرض ١٫٧٥شارع الخدمة أمام سور المیناء بطول  -١
 .م ١٥ – ٢٠كم، والعرض ٢٫٥شارع كوین بطول  -٢
 .م ٨٫٥كم، والعرض ١٫٠بطول وإمتداده  مدخل شارع الكورنیش -٣
 .م ٨٫٥كم، والعرض ٢٫٦٠قیة للشارع الرئیسى بطول الحارة الشر -٤
 .م ٨٫٥كم، والعرض ١٢الطریق الدائرى بطول  -٥
 .م ٨٫٢٥كم، والعرض ٨٫٣الحارة الغربیة للشارع الرئیسى بطول  -٦
 .م ١٣كم، والعرض ١٫٣٠شارع الخدمة أمام المحكمة بطول  -٧
 .م ٧٫٥كم، والعرض ٠٫٦٥٠شارع التلفزیون الرئیسى بطول  -٨
 م٨والعرض كم، ٠٫٨٠٠یش بطول شارع الكورن -٩

 -:مدینة القصیر )٤
  كم، ٧٫٦٦٩طریق بالمدینة بإجمالي طول )  ١٥( تم رصف وتخطیط وإستكمال رصف عدد

 - :وبیانھا كالتالى
 .م ١٠٫٨كم، والعرض ٠٫٧٠٩شارع حسن كامل بطول  -١
 .م ١٤كم، والعرض ١٫١٤٠شارع النصر بطول  -٢
 .م ١١٫٨كم، والعرض ٠٫٦٧٥شارع توشكى بطول  -٣
 .م ١٣٫٥٠كم، والعرض ٠٫٦٠٠رع خدیجة بطول شا -٤
 .م ٢٥كم، والعرض٠٫٣٥٠شارع العادل بطول  -٥
 .م١٥كم، والعرض ٠٫١٢٠شارع النیابة بطول  -٦
 .م٢٢كم، والعرض٠٫١٦٥شارع محطة اإلرسال بطول  -٧
 .م ١٠كم، والعرض ٠٫١٦٥بطول  شارع بنك التنمیة -٨
 .م ١٥كم، والعرض ٠٫٤٥٠شارع العقاد بطول  -٩

 .م ١٨كم، والعرض ٠٫٤٦٠بطول  شارع أحمد زویل -١٠
 .م ١٦كم، والعرض ٠٫٤٥٠شارع محمد نجیب بطول  -١١
 .م ١٥كم، والعرض ٠٫٢٥٠شارع أنور السادات بطول  -١٢
 .م ١٢كم، والعرض ٠٫٥٠٠الناصر بطول شارع جمال عبد  -١٣
 .م ١٠كم، والعرض ٠٫٤٥٠شارع ابو بكر الصدیق بطول  -١٤
 .م ١٥كم، والعرض ١شارع سلیمان مظھر بطول  -١٥

 -:الشالتینمدینة  )٥
  م ٧٫٥كم، وعرض ٢٫٤تم رصف وتخطیط طرق بالمدینة بإجمالي طول. 
 -:مدینة حالیب )٦
  وعرض . كم٢٫٤بالمدینة بإجمالى طول )  ٢،  ١( تم رصف وتخطیط طرق بمنطقة سرارة

 .م ٦



  -:قطاع الخدمات: ثالثاً 
 -:برنامج تحسین البیئة: أوالً  -

 .تمویل ذاتىتم تخصیص مبلغ من الخزانة العامة ومبلغ  -١
 .مشروع إنشاء المجزر بمدینة الشالتین عملیة إستكمال -:الدیوان العام -١
 -:وصیانة المدارسمشروعات التربیة والتعلیم  -٢

مشروع توصیل التیار الكھربائى، میاه الشرب والصرف الصحى لبعض المدارس  -١
 -:بمدن المحافظة، وھى

 .ةطقة الشیخ الشحات بمدینة الغردقمدرسة آل برھان بمن -١
 .مدرس المیناء الثانویة بمدینة الغردقة  -٢
 .مدرسة الغردقة المشتركة -٣
 .مدرسة المتفقوقین بمدینة الغردقة -٤
 .مدرسة الكھف بمدینة الغردقة -٥
 .مدرسة الشالتین تعلیم أساسى -٦
 .مدرسة حالیب اإلبتدائیة -٧
 .مدرسة یوسف عفیفي للتعلیم األساسى بمدینة الغردقة -٨

 .سة مرسى علم اإلبتدائیةدور بمدر) ٢(مشروع تعلیة عدد  -٢
 .بسوق الجمال بمدینة الشالتین محل تجارى) ٤٠٠(مشروع تطویر عدد  -٣
 .مشروع رفع كفاءة إستراحة المحافظة بالقاھرة -٤
 -:جارى عمل وصالت منازل الصرف الصحى بمدینة -٥

 ).تمویل ذاتى (  رأس غارب -١
 ).تمویل ذاتي ( الغردقة  -٢
 ).تمویل ذاتي ( سفاجا  -٣
 ).ذاتى تمویل ( القصیر  -٤

  -:تابع قطاع الخدمات

 -:تدعیم إحتیاجات المدن: ثانیا -
 .ومبلغ تمویل ذاتيتم تخصیص مبلغ من الخزانة العامة  -

 .مشروع إستكمال إنشاء محطة التحلیة التابع للمجزر األلى بمدینة الشالتین -:الدیوان العام -١
 -:مدینة الغردقة -٢

 ) .مویل ذاتي ت( محل تجارى بمنطقة أبو عشرة ) ٢٢(مشروع إنشاء  -١
 ) .تمویل ذاتي ( محل تجارى بمنطقة النجدة ) ٢٢(مشروع إنشاء  -٢
 ) تمویل ذاتي ( بمنطقة األحیاء  محل تجارى) ٢٢(مشروع إنشاء  -٣

  -:مدینة سفاجا-٣     

 ) .تمویل خزانة عامة ( مشروع إنشاء سور الوحدة المحلیة لمدینة سفاجا  -١
 ) .تمویل ذاتي ( قیل بمدینة سفاجا إنشاء سور موقف النقل الثمشروع إستكمال  -٢



  -:مدینة القصیر-٤  

 ) .تمویل خزانة عامة ( إنشاء سور الوحدة المحلیة لمدینة القصیر مشروع  -١
 ) .تمویل ذاتي ( مشروع إنشاء موقف األقالیم بمدینة القصیر  -٢
 ) .تمویل ذاتي ( مجمع خدمى محالت بمدینة القصیر ) ٥(مشروع إنشاء  -٣
 ).تمویل ذاتي ( محل تجارى بمدینة القصیر ) ٢٢(مشروع إنشاء  -٤
 ) .تمویل ذاتي ( محالت تجاریة بمدینة القصیر ) ٧(عملیة إنشاء  -٥

  -:مدینة مرسى علم-٥

 ) .تمویل ذاتي ( محل تجارى بمدینة مرسى علم ) ٢٢(عملیة إنشاء  -١

  -:برنامج األمن والمرور واإلطفاء: رابعا

 .غ تمویل ذاتيتم تخصیص مبلغ من الخزانة العامة ومبل -
  -:وتم إنجاز األتى

 .إلدارة المرور البحر األحمرجھاز رادار ومراقبة ) ٧(تورید عدد  -١
 .عملیة إستكمال إنشاء سور مبنى الحمایة المدنیة -٢
 .صدادة حدیدیة إلدارة مرور البحر األحمر) ٦٠٠(تم تورید عدد  -٣
 .ماكینة لنقل المیاه إلدارة الحمایة المدنیة) ١٠(تم شراء عدد  -٤
 .طن مجھزة بماكینة إطفاء نقالى) ٨(سیارة إطفاء ) ٢(تورید عدد  -٥
 .دراجة بخاریة إلدارة مرور البحر األحمر) ٥(تورید عدد  -٦
 .طلمبة میاه إلدارة الحمایة المدنیة) ٥+ (ماكینة إطفاء نقالي ) ٥(تورید عدد  -٧

  -:قطاع اإلسكان: خامساً 

 -:قسیمھا كالتالىوحدة سكنیة وت) ٤٣٠٤(تم اإلنتھاء من تنفیذ عدد  -
وحة ) ٥٠٠( – وحدة سكنیة بمدینة سفاجا) ١٠٠٠( –وحدة سكنیة بمدینة الغردقة ) ٢٠٠٠(

وحدة سكنیة بمدینة مرسى علم تمویل من صندوق اإلسكان ) ٨٠٤( –سكنیة بمدینة القصیر 
  .بالمحافظة

  صندوق اإلسكان    وحدة سكنیة بمدینة رأس غارب تمویل من) ١٠٠٨(تم اإلنتھاء من تنفیذ عدد  -   

  .بالمحافظة     

  بمدینة القصیر  ٣٠٤ –بمدینة رأس غارب  ٤٩٦(وحدة سكنیة ) ٨٠٠(تم اإلنتھاء من إنشاء عدد  -   

  .بتمویل من وزارة اإلسكان  ومشروع اإلسكان اإلجتماعى     

 - :وحدة سكنیة وتقسیمھا كالتالى) ٥٥٧٢(جارى تنفیذ عدد  -
وحدة  ٥٦٠ – وحدة سكنیة بمدینة الغردقة ٣٥٢٠ –غارب  وحدة سكنیة بدینة رأس ٨٨٠(

وحدة سكنیة بمدینة  ٣٦٠ –وحدة سكنیة بمدینة مرسى علم  ٢٥٢ –سكنیة بمدینة سفاجا 
  .بتمویل من وزارة اإلسكان ومشروع اإلسكان اإلجتماعي) الشالتین 


