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  2017/2016 لالستثمار الرياضي  املركزيةبيان مبشروعات اإلدارة 

مدة تنفيذ  القيمة التعاقدية اجلهة املنفذة التعاقد استشاري املشروع املشروع حمافظة م
 االعمال

1 

 اسوان

 الصالة المغطاة
ودراسات  مركز بحوث

الهندسة المدنية كلية 
 الهندسة جامعة القاهرة

 الوزارة

مجلس الدفاع 
 الوطني

 شهر 12 23.536.000

 شهر 12 11.740.000 الوزارة مبني المديرية 2

3 

 سوهاج

 الصالة المغطاة

مركز بحوث ودراسات 
الهندسة المدنية كلية 
 الهندسة جامعة القاهرة

 الوزارة

وزارة االنتاج 
 الحربي

 شهر 12 16.586.300

 شهر 15 19.047.435 الوزارة تطوير االستاد الرياضي )مرحلة اولي( 4

 أشهر 6 2.656.364 الوزارة تطوير الفندق  5

 المنيا 6
تطوير استاد المنيا الرياضي )المرحلة 

 االولي(
 

كلية  -الوحدة االستشارية

 جامعة المنيا  –الهندسة 
 الوزارة

مجلس الدفاع 
 الوطني

 شهر 18 284.195.718
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7 

 االسماعيلية

حمام سباحة تدريبي بنادي  2انشاء عدد 
 النخيل

 المقاولون العرب

 الوزارة

الجيش الثاني 
 الشعبة الهندسية

 أشهر 7 مليون  9

 شهور 10 58.700.00 الوزارة انشاء نادي اإلسماعيلي بارض النخيل 8

 بورسعيد  9
اعمال استكمال المجمع الرياضي 

)مالعب الهوكي( ببورسعيد )مرحلة 
 اولي وثانية(

 الوزارة المقاولون العرب
جهاز مشروعات 
 الخدمة الوطنية

مليون  109
مليون  147مستحدث
مليون  72إضافي 
 مليون( 328)اجمالي 

 شهور 14

10 

 االسكندرية

إحالل وتطوير استاد اإلسكندرية 
 الرياضي

 المقاولون العرب

 الوزارة
وزارة االنتاج 

 الحربي
 شهور 6 12.161.929

11  
انشاء حمام السباحة االوليمبي نادى االتحاد 

 السكندري
 الوزارة

وزارة االنتاج 
 الحربي

 شهر 12 14.155.000
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12 
انشاء مبني مكمل ومالعب لنادي االتحاد 

( فدان بالغابة 5اسكندري على قطعة ارض )

 الترفيهية بمنطقة سموحة
 الوزارة

إدارة االشغال 

 العسكرية
 شهور 8 39.092.457

13 

 القاهرة

تطوير حمام السباحة االوليمبي بالمركز 
 االوليمبي بالمعادي

 الوزارة الوزارة
ادارة االشغال 

 العسكرية
 شهور 8 مليون 19

14 
حمام السباحة االوليمبي بمركز التنمية 

 الرياضية بمصر الجديدة بشيراتون

مركز بحوث ودراسات 
الهندسة المدنية كلية 

 القاهرةالهندسة جامعة 
 الوزارة

وزارة االنتاج 
 الحربي

 شهر 12 37.701.820

 الطب الرياضي بالجزيرة 15
مركز بحوث ودراسات 
الهندسة المدنية كلية 
 الهندسة جامعة القاهرة

 الوزارة
وزارة االنتاج 

 الحربي
 شهر 18 29.354.579

 الوزارة   تطوير المركز االوليمبي بالمعادي 16
ادارة االشغال 

 العسكرية
 شهور 10 مليون 360

 اكتوبر 6انشاء سور استاد  الجيزة 17
مركز بحوث ودراسات 
الهندسة المدنية كلية 
 الهندسة جامعة القاهرة

 الوزارة
وزارة االنتاج 

 الحربي
 شهر 12  
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18 
 6استكمال دور البدروم بالصالة )جيم( 

 اكتوبر 
 الوزارة  

وزارة االنتاج 
 الحربي

 شهور 8 7.934.170

19 
استكمال سور وبوابات مشروع التميز 

 الرياضي

مركز دعم التصميمات 
الهندسية والمعمارية كلية 

 جامعة القاهرة -الهندسة 
 الوزارة

وزارة االنتاج 
 الحربي

 شهر 12 2.939.090

20 
تأمين مبني الوزارة )كاميرات مراقبة 
ومعدات اجهزة تأمين مداخل ومخارج 

 الوزارة(
 الوزارة الوزارة

مجلس الدفاع 
 الوطني

 شهور 7 5.379.025

 شهور 7 مليون 5 إدارة المياة الوزارة الوزارة انشاء حمام سباحة تدريبي  السويس 21

 صالة العريش شمال سيناء 22
مديرية الشباب والرياضة 

 شمال سيناء
 الوزارة

ادارة االشغال 
 العسكرية

 شهر 24 55.662.100
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 مشروع تطوير استادات : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

اخر  القيمة التعاقدية  المشروع 

مستخلص 

 تم تقديمه

المتوقع تنفيذه  المنصرف

حتى 

30/6/2016         

المتوفر 

 بالوزارة 

 المطلوب تدبيره

الرياضي  سوهاجاستاد  تطوير

 )مرحلة أولى(

 مليون اعمال اصلية  19.1

 إضافية ومستحدثةمليون  7.9

يمكن تدبيره من  ---- مليون 18.6 مليون 9.3 3

 اعتمادت الوزارة

شبين الكوم استاد اتطوير 

 الرياضي 

 مليون اعمال اصلية  24.5

 مليون اعمال غير منظورة 12

 مليون اعمال مستحدثة  70

الدفعة 

 المقدمة

6.12 

 مليون 

 مليون جنيه 20 ال يوجد مليون 20

 اعمال اصليةمليون  26.4 تطوير استاد الفيوم الرياضي

 مليون اعمال غير منظورة  9.1

مليون االعمال اإلضافية  25

 والمستحدثة

الدفعة 

 المقدمة

 مليون جنيه 13.4 ال يوجد مليون 13.4 مليون 6.5

مليون التكلفة التقديرية  40 تطوير استاد دمياط الرياضي

 للمشروع 

 مليون جنيه  10 ال يوجد  مليون  10 ال يوجد ال يوجد

 مليون جنيه 43.4 اإلجمالي المطلوب
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 متخصصة رياضية مراكزمشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 
 
 
 
 
 
 
 

اخر مستخلص  القيمة التعاقدية  المشروع 

 تم تقديمه

المتوقع تنفيذه حتى  المنصرف

30/6/2016         

 المطلوب تدبيره المتوفر بالوزارة 

استكمال المركز الدولى 

للتنمية الرياضية بشرم 

 الشيخ 

 مليون 111 الختامى مليون  131

 

ال يوجد اعتمادات  تم االنتهاء 

 بالبند

 

 مليون 20

استكمال مركز التنمية 

 الرياضية باسوان

ال يوجد اعتمادات  تم االنتهاء   مليون 8 الختامى مليون 14

 بالبند

 

 مليون  6

ملعب 300انشاء عدد 

ضمن المشروع القومى 

 للمالعب المفتوحة 

ال يوجد اعتمادات  مليون  24 مليون 40 جارى  مليون 143

 بالبند

 

 مليون  24

 

 مليون جنيه 50 اإلجمالي المطلوب
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  بالمعادي األوليمبيالمركز مشروع   

        

 تطوير ورفع كفاءه المركز  -1
 مشروع تجهيز المركز  -2
 حمام السباحة األولمبي بالمركز . -3

 

 تطوير انديه رياضيه : 

 ادي دمياط تطوير ن -1
 تطوير نادي منتخب السويس بالسويس  -2
 انشاء نادي عابدين الرياضي  -3
 انشاء نادي االتحاد السكندري  -4
 انشاء النادي اإلسماعيلي الجديد بارض النخيل  -5
               

                   


