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  برنامج التنمية المحلية  لصعيد مصر 
  

  م55/5/5252حتي   المرحلة االولي  مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تنفيذ بيان بموقف

 اسم المشروع م
عدد 

 المشروعات

  تكلفة ال
 التقديرية

 (بالمليون )

 الجهة
 المنفذة

 الجهة المستفيدة
 موقف التنفيذ

نسبة االنجاز  مالحظات
 الفعلي % 

المبالغ 
 المنصرفة 
 بالمليون

1 
مشزوعات تىصًل املًاه للنياطل احملزومُ 

وتطىيز حمطات  احملافظُّ علٌ مضتى

 مًاه صعد الضعىد

41 3.05 
شزنُ مًاه  

الشزب 

والصزف 

 الصخٌ  

 اٍالٌ املياطل احملزومُ 40

خدمُ اٍالٌ الهىثز  واحلىييت  20

 وامليطكُ الصياعًُ بػزب جزجا

 مشزوع  41مت ىَى  3.02 %..4

 74702 44 مشزوعات الصزف  الصخٌ 5
) املزاغُ مزانش احملافظُ 

 وصىٍاج(
0.% 140 

  مشزوع4مت ىَى عدد 

 مشزوع5وجارٍ تضلًه 

  و0/2.49/.5مشزوعات   3ومتىقع ىَى 

 و.8/2.2/.5 مشزوعنيمتىقع ىَى 

 404 4 خدمات بًطزيُ 3

مديزيُ  

 االصهاٌ 

  

 اىتٌَ   402 %..4 مديزيُ الطب البًطزٍ

 4207 % ..4 ميطكُ اثار صىٍاج 4703 2 تطىيز مياطل اثزيُ 4
وجارٍ تىصبل الهَزباْ واملًاه    2مً عدد مت  االىتَاْ

 مليطكُ تطىيز امليطكُ املكابز احلىويش االثزيُ 

5 
خدمات طبًُ تطىيز مضتشفِ محًات 

 -البلًيا -بيِ محًل
  مت اليَى االىشآٌ مً خالل الربىامج  5042 %..4 مديزيُ الطب 507 4

 اىتٌَ   8100 %..4 الىحدات احمللًُ مديزيُ لطزم   80 0 مشزوعات الطزم 6

 مديزيُ الزٍ 3209 1 تػطًُ تزعمشزوعات  7
اٍالٌ الكزٍ  اليت متز بَا 

 التعطًُ  والىحدات احمللًُ
 اىتٌَ 1504 %..4

8 
 ىطىيز اخلدمات احلهىمًُ

 ) تطىيز املزانش التهيىلىجًُ (
43 28 

وسارَ 

 التدطًط
 4704 %..4 صهاٌ حمافظُ صىٍاج

 مت االىتَاْ مً االىشاْات 

وجارٍ تطبًل تبضًط وتكلًل املدَ الشميًُ ملتلكٌ 

 اخلدمُ 

9 
 –االحايىَ تزفًل مياطل صياعًُ) 

 غزب جزجا (–غزب ططا  –الهىثز 

7 3.. 

تيفًذ ًٍُٔ 

التينًُ 

 الصياعًُ

 423 %   23 املضتجنزيً

 ًٍُٔ التينًُ الصياعًُ  مبعزفُ جارٍ الطزح  

 71.05    413007 04 االمجالٌ  
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 م5219/5252الخطة متوسطة االجل للعام المالي   بيان بموقف المشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
  م55/5/5252 حتي 

 

 البرنامج اسم  م
 الجهة القرض   المحلي 

 المنفذة
 مالحظات الجهة المستفيدة

عدد 

 مشروعات
 المبالغ  

التنفيذ 
 الفعلي 

المبالغ 
 المنصرفة 
 بالمليون

عدد 
 مشروعات

   التمويل
نسبة االنجاز 

 الفعلي % 

المبالغ 
 المنصرفة 
 بالمليون

1 
برهامج الطرق والوكل 

775.54 44 64..08 %88 706.845 76 الوكل الحماغي ووالمواصالت 
4 

74% .8 

  مدرية الطرق 

  وحدة الرصف 

  الرى 

  الوحدات المحلية 

 المواطوين 

  الرى 

  744مشروع 76تم االهتهاء من % 

  تتراوح من  مشروع بوسب مختلفة 38خاري التوفيذ
 %54%الي 04
  طرق   ( –) كباري علي ترع  مشروع 58طرح  خاري 

5 
برهامج التومية الػمراهية 

 والمكاهية
750 .76.76. 04% 67.8.7 87 7...73

4 
0.% 07 

  الوحدات المحلية 

  الري 

 الكهرباء 

 الوحدات المحلية 

   الري 

 المواطوين 

 % 744مشروع 58تم االهتهاء من 
 %54: 34من  مشروع بوسب مختلفة 778خاري التوفيذ 

  مشروع 0.خاري الطرح 

3 
مشروغات مياى شرب وصرف 

شركة مياى الشرب   . . 77. 76 . . . . صحي
 والصرف الصحي

   شركة مياى الشرب
 والصرف الصحي 

  المواطوين 

  مشروع 74لػدد   م4.4./8/8.سيتم البدء في التوفيذ 
 ومدة التوفيذ اربع اشهر 

  شهر .7مدة توفيذهم  مياىومشروغين محطات 

4 
برهامج  التومية الثكافية 

 واالختماغية
3. 37.044 04% ...45. 3 7..544 84% 73 

  االسكانمديرية 

 الوحدات المحلية 

  الوحدات المحلية 

  المواطوين 

  06%:06مشروع  بنسب مختلفة  71جاري التنفيذ % 

  مشروع  06جاري الطرح 

5 
دغم االدارة المحلية والدغم 

 الفوي
0. 30.443 .3% 6.74. .. 45.0.7 6% .4   الوحدات المحلية 

  الوحدات المحلية 

 المواطوين 

   مشروع 8.تم ههو 

  64% : 04بوسب توفيذية  74التوفيذ خاري% 
  مشروع 3.خاري الطرح 

  . %3 44..8. 4 0.077 %87 77.844 78 برهامج التومية االلتصادية 6
 االسكان 

 الوحدات المحلية 
  الوحدات المحلية

 المواطوين
  64%:04بوسب مشروع  5خاري التوفيذ% 

  7خاري الطرح. 

 . . 777 3 . . . . التك تالت االلتصادية 5
  هيئة التومية الصواغية 

 المحافظة 

  المستثمرين 

  اصحاب الحرف 

  المواطوين 

التلي  –خاري الدراسات غلي تك تلين ) االثاث بغرب طهطا 
 بحزيرة شودويل

 . . 044 . . . . . المواطق الصواغية 8
  وخاري تحديد المشروغات من خالل المك تب االستشاري

  صبور 

 447 %53 .457 404 .40 %53 ..3 537 االمجالٌ  
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  تنفيذهومراحل  جالبرنام بدء منذ   برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
 

 

 خطة االعوام
 القرض   المحلي 

 المالحظات
عدد 

 مشروعات
 المبالغ  

التنفيذ 
 الفعلي 

 المبالغ المنصرفة 
 بالمليون

عدد 
مشروعا

 ت
   التمويل

نسبة 
االنجاز 

 الفعلي % 

المبالغ 
 المنصرفة 
 بالمليون

 املزحلُ االولٌ  

 و2.40/2.47

 و 2.47/2.48 

 و2.48/2.49

 و 2.40/2.49يف الفرتَ مً 

 املياطل الصياعًُ احتضاب تيفًذ تزفًلبدوٌ  71.05  %.3 413007 04 

 20. 93% 21502 

 27509 4..% 27509 

 114 99% 15307 

الخطة 
 متوسطة
 االجل 

 املياطل الصياعًُ احتضاب تيفًذ تزفًلبدوٌ  447 %53 .457 404 .40 %53 ..3 537 م5252/ 5219 العام المالي 

 م5251/ 5252 العام المالي 

 111مشزوعات  عدد 

  ُملًىٌ 4.9.0742قزض  –ملًىٌ ..3) اصتجنارٍ ملًىٌ  4039.0742 بتهلفُ تكديزي

 (جيًُ 

  و .2.2شَز ابزيل بدايُ مً  متىقع البدْ بالتيفًذ 

 

 -: االتٌ تيفًذ االجزاْات  ارٍ حالًا ج

 

  واملىافكات الفيًُ للجَات  اعداد الدراصات

 املدتصُ 

  ونزصات الشزوط اصتعدادا   املكايضاتاعداد

 لعنلًُ الطزح 

 0املدرجُ  فخص االٍلًُ للنشزوعات 

 .2.2صًته تعديل املشزوعات بدايُ مً شَز ديضنرب  م5255/ 5251 العام المالي 

 


