
القیمة باأللف جنیه

ذاتيبنكإليمنذاتيبنك

٢٠٢١/٧/١_-٥٠٠شراء وتوريد سیارة دبل كابینةرئاسة
تم ارسال خطاب لالدارة المالیة لسرعة اجراءات الطرح 

والترسیة

تم التوريد٢٠٢١/٧/١_٢٥٢٠شراء وتوريد ٢ سیارة ١٠ طنرئاسة

٢٠٢١/٧/١_٥٩٠شراء وتوريد سیارة میكروباصرئاسة
تم ارسال خطاب لالدارة المالیة لسرعة اجراءات الطرح 

والترسیة

رئاسة
عمرات جسیمة عدد ٢ لودر وعدد ٧ 

سیارات
٢٠٢١/٧/١_٨٢٠

تم ارسال سیارة قالب متسوبیشي رقم ٦٢٥٤ (تغییر 
ماتور) وجاري توريد لودر حفار رقم ٨٦٢١( عمرة ماتور)

٤٤٣٠_

إدارة التخطیطالمصدر  :

٢٠٢١/٩/٢٠التاريخ :

اسم المشروعالقرية

اجمالي تحسین البیئة االت ومعدات

 ( ١ )  قطاع تحسین البیئة ( آالت ومعدات ) 
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الموقف التنفیذي للخطة االقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م  من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٢٠

محافظـة المنوفیة 
الوحدة المحلیة لمركز ومدينة شبین الكوم

إدارة التخطیط والمتابعة

نسبة 
التنفیذ

الموقف التنفیذي
المنفذ المنصرف

الفعلي

مدة التنفیذ ذاتي اإلعتمـــاد
مدبر

الجھة المنفذة



القیمة باأللف جنیه

ذاتيبنكإليمنذاتيبنك

قرى المركز
شراء وتوريد أدوات ومھمات إنارة لقرى 

المركز
٢٠٢١/٧/١_-٧٠٠____

تم ارسال كشف باحتیاجات قري مركز شبین لالدارة 
المالیة

٢٠٢١/٧/١_-١٣٠توريد وتركیب محول على طريق جنزورملیج
تم ارسالھم لالدارة المالیة لسرعة اجراءات الطرح 

والترسیة

بخاتي
نقل محول كھرباء من امام باب 

المسجد البحري بطنبدي
١٢٠

تم ارسالھم لالدارة المالیة لسرعة اجراءات الطرح 
والترسیة

٢٠٢١/٧/١_١١٠٠توريد اعمدة بالمشتمالتقري المركز
جاري اعداد المقايسة من قسم االنارة وارسالھا 

لالدارة المالیة

٢٠٥٠

إدارة التخطیطالمصدر  :

٢٠٢١/٩/٢٠التاريخ :

محافظـة المنوفیة 
الوحدة المحلیة لمركز ومدينة شبین الكوم

إدارة التخطیط والمتابعة

اإلجمالــــــــي

الموقف التنفیذي للخطة االقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٢٠

نسبة 
التنفیذ

الموقف التنفیذي
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( ٢ ) قطاع الكھرباء

اإلعتمـــاد
اسم المشروع القرية الجھة المنفذة

المنفذ 
الفعلي

المنصرف مدة التنفیذ ذاتي 
مدبر



القیمة باأللف جنیه

ذاتيبنكإليمنذاتيبنك

قرى المركز

توصیل الصرف الصحي للمجمعات 
التنموية اآلتیة : ( شبراباص - منشأة 
الشريكین - میت مسعود ) + توصیل 

الصرف الصحي بالحملة المیكانیكیة 
بالمصیلحة

٢٠٢١/٧/١_٧٠____
تم توصیل مجمع تنموي شبراباص ومنشاة الشريكین 

وجاري توصیل الصرف الصحي لمجمع تنموي میت 
مسعود والحملة المیكانیكیة بالمصیلحة

قرى المركز

توصیل المیاه للمدارس ( الشھید 
فتحي قدري جعفر بخاتي - كفر 

البتانون الثانوية العامة - كفر البتانون 
االبتدائیة )

٢٠٢١/٧/١_٣٧٠
تم توصیل المیاه لمدرسة الشھید فتحي  وكفر البتانون 
الثانوية وجاري التوصیل لمدرسة كفر البتانون االبتدائیة

قرى المركز
توريد وتركیب طفايات حريق للحمالت 

المیكانیكیة عدد ٣٤ طفاية + ١ طفاية 
لشرطة المرافق

تم االنتھاء وجاري توريد الطفايات وتركیبھا بالقري٢٠٢١/٧/١_٥٠

جاري اعداد الرسومات الھندسیة في مكتب استشاري١٦٣١٢٠٢١/٧/١إنشاء مقر الحملة المیكانیكة بالبتانونالبتانون

رئاسة 
شراء وتوريد عدد ٢ ماكینة تصوير + ١٥ 

جھارز كمبیوتر بمشتمالته
٢٠٢١/٧/١-١٠٠

تم ارسال خطاب لالدارة المالیة لسرعة اجراءات الطرح 
والترسیة

قرى المركز
توريد وتركیب كامیرات مراقبة لحمالت 

القرى ( المصیلحة - الماي - شبراباص 
- البتانون ) + الوحدة المحلیة بالبتانون

جاري اعداد الطرح في ٢٠٢١/٩/١٩ مرة اخري٢٠٢١/٧/١_١٥٣

قرى المركز

تركیب حنفیات حريق  للحمالت 
المیكانیكیة ( الماي - شبراباص - 

اصطباري ) + تركیب حنفیة حريق 
بعزبة تیمور بقرية دكما

٢٠٢١/٧/١_٢٢٢
تم تركیب حنفیات الحريق بالماي شبراباص وجاري 

تركیب في اصطباري وعزبة طموم

٢٥٩٦_

إدارة التخطیطالمصدر  :

٢٠/٠٩/٢٠٢١التاريخ :

اإلجمالـــي

اسم المشروع

 (٣) قطاع تحسین البیئة (احتیاجات الوحدة المحلیة )

مدة التنفیذ
الموقف التنفیذي

نسبة 
التنفیذ

القريةالجھة المنفذة
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المنفذ المنصرف
الفعلي

محافظـة المنوفیة 
الوحدة المحلیة لمركز ومدينة شبین الكوم

إدارة التخطیط والمتابعة

الموقف التنفیذي للخطة االقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م  من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٢٠

ذاتي اإلعتمـــاد
مدبر


