
البرنامج الاستثماري لعام 2001م

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  إجــمــالــــــــي البرنامـــج

 عـلــى الإمــــاراتًمـوزعــا

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                       

الاعـتـمـــــاد
الباقـــي مــــن

التكاليـف الكليـة

الانفـــاق حـتى

م   2000  نهاية 

التكاليــــف

الكليــــــــة الـبـيـــــــــــــان

87.650 420.579 49.811 470.390 إمـــارة أبو ظـــبي   

58.145 241.094 33.856 274.950   إمـــارة دبـــي   

134.558 507.044 233.361 740.405 إمـــارة الشارقـة   

132.969 806.620 290.050 1.096.670 إمـــارة عجمــان   

32.964 124.803 142.627 267.430 إمـــارة أم القیوین   

163.370 748.957 508.577 1.257.534 إمـــارة رأس الخیمـة    

140.745 629.681 340.019 969.700 إمـــارة الفجــیرة   

1.158.159 1.787.367 1.429.418 3.216.785 مشروعات تخدم أكثر من إمـــارة   

1.908.560 5.266.145 3.027.719 8.293.864 الــعــــــام  الإجـمــالــــي

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

 عـلــى الإمــــاراتًمـوزعــا

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                       

الاعـتـمـــــاد
الباقـــي مــــن

التكاليـف الكليـة

الانفـــاق حـتى

م   2000  نهاية 

التكاليــــف

الكليــــــــة الـبـيـــــــــــــان

87.650 420.579 49.811 470.390 إمـــارة أبو ظـــبي   

58.145 241.094 33.856 274.950   إمـــارة دبـــي   

134.558 507.044 233.361 740.405 إمـــارة الشارقـة   

132.969 806.620 290.050 1.096.670 إمـــارة عجمــان   

32.964 124.803 142.627 267.430 إمـــارة أم القیوین   

163.370 748.957 508.577 1.257.534 إمـــارة رأس الخیمـة    

140.745 629.681 340.019 969.700 إمـــارة الفجــیرة   

1.158.159 1.787.367 1.429.418 3.216.785 مشروعات تخدم أكثر من إمـــارة   

1.908.560 5.266.145 3.027.719 8.293.864 الــعــــــام  الإجـمــالــــي
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أبوظبي  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                    

الاعـتـمـــــاد
الباقـــي مــــن

التكاليـف الكليـة

الانفـــاق حـتى

م   2000  نهاية 

التكاليــــف

الكليــــــــة الـبـيـــــــــــــان

1.700 8.000 - 8.000 وزارة الداخلیـة    -

3.700 63.000 - 63.000 وزارة المالیة والصناعـة   -

1.000 1.440 - 1.440 وزارة النفط والثروة المعدنیة    -

100 2.000 - 2.000 وزارة التربیـة والتعلیم    -

450 493 757 1.250 وزارة الاشغال العامة والاسكان    -

5.000 7.421 579 8.000 وزارة العمل والشئون الاجتماعیة    -

70.000 332.525 48.475 381.000 جامعـة الإمارات العـربیة المتحـدة    -

5.700 5.700 - 5.700 جامعـة زایــــــــــد   -

87.650 420.579 49.811 470.390 الإجـمـالـــــــــي

 

 
م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أبوظبي  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                  

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية

التكاليف 
الكلية

المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

:  رة الداخـلـيــــةوزا      

:  تنفیذ وزارة الاشغال العامة والاسكان      

:  مشروعـات إستكمـال      

1.160 8.000 - 8.000 إنشاء وإنجاز مركزان للجوازات في 
خطم الشكلة ومزیــد

830

540 - - - تسویة مستحقـات مشروعات منتھیـة 
رقـــم (40)

99

1.700 8.000 - 8.000 الـجـمـلـــــــــــة  

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

أبوظبي  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                   

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  رة الماليـة والصناعــةوزا      

:  مشروعـات إستكمـال      

1.500 60.000 - 60.000 توسعات مبنى وزارة المالیة 
والصناعة في أبوظبي

060

2.200 3.000 - 3.000 إحلال مصاعد مبنى وزارة المالیة 
والصناعة / أبوظــبي

070

      

3.700 63.000 - 63.000 الـجـمـلـــــــــــة

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أبوظبي  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                               

الاعـتـمـــــاد

الباقي مــــــن

التكاليف  
الكلية

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية

التكاليف 
الكلية

المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

  :ثـروة المـعـدنيـةوال  رة النفـطوزا    

:  مشروعـات إستكمـال      

:  تنفیذ وزارة الاشغال العامة والاسكان      

1.000 1.440 - 1.440 ملحـق في مبنى وزارة النفط والثروة 
المعدنیة / أبوظـبي 

010

      

      

1.000 1.440 - 1.440 جـمـلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أبوظبي  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                   
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية

التكاليف 
الكلية

المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

:  رة التربيـــة والتعلـــيموزا      

  :المشروعـات الجدیدة    

100 2.000 - 2.000 مخازن فرعیة للوزارة في بـدع 
زایــد / أبوظـــبي

410

      

      

100 2.000 - 2.000 جـمـلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أبوظبي  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                    

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية

التكاليف 
الكلية

المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

:  رة الأشغال الـعـامـة والإسكانوزا      

:  مشروعـات إستكمـال      

450 493 757 1.250 دراسات لإنشاء مباني الوزارات في 
أبوظـبي ودبــــي

080

      

      

450 493 757 1.250 جـمـلـــــــــــةالـ

 
م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أبوظبي  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                    

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  رة الـعـمـل والشـئـون الاجتماعيةوزا      

:  مشروعـات إستكمـال      
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

5.000 7.421 579 8.000 مكتب العمل والشئون الاجتماعیة في 
بــدع زایـــد / أبوظــبي

100

      

      

5.000 7.421 579 8.000 جـمـلـــــــــــةالـ

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أبوظبي  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                      

الاعـتـمـــــاد الباقي مـــــن

التكاليف  
الكلية

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية

التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم رقـم

المشروع

:  ة الإمـارات الـعـربية المتحـدةجامعـ      

  :مشروعات إستكمـال   -  أ    

1.215 7.931 2.069 10.000 صیانة مباني ومنشآت الجامعـة  041

15.000 54.806 41.194 96.000 التوسـع فــي السكـن الداخلـي 
للطلبـــــــــــة ( مرحلـــة ثانـیــــة )

042

7.885 19.788 5.212 25.000 مشروعـات صغـیرة ( مرحلـة ثانیـة ) 043

24.100 82.529 48.475 131.000 مـلـــــة الاستكمالجـ

:  المشروعـات الجدیــدة   -  ب      

45.900 250.000 - 250.000 إنشاء كلیة تقنیـة المعلومـات 044

45.900 250.000 - 250.000 مـلـــــة الجـديـــــدجـ  

70.000 332.525 48.475 381.000 جـمـلـــــــــــةالـ

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أبوظبي  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                   

الاعـتـمـــــاد
الباقي مــــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

2000 م  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  ة زايـــــــــــــدجـامـعـــــــ      

:  مشروعـات جدیــدة      

5.700 5.700 - 5.700 أعمال إضافیة لمقـر الجامعـة أبوظبي 03
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

      

5.700 5.700 - 5.700 جـمـلـــــــــــةالـ  

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                   

الاعـتـمـــــاد
الباقـــي مــــن

التكاليـف الكليـة

الانفـــاق حـتى

م   2000  نهاية 

التكاليــــف

الكليــــــــة الـبـيـــــــــــــان

2.220 5.109 3.891 9.000 وزارة الداخلیــــة    -

40.025 134.043 27.957 162.000 وزارة التربیـة والتعلـیم   -

850 15.000 - 15.000 وزارة الصحـــــة   -

450 493 757 1.250 وزارة الأشغال العامـة والإسكـان    -

5.200 7.756 44 7.800 وزارة العمـل والشئون الإجتماعیـة   -

- 41.250 450 41.700 مجمـع كلیـات التقنیـة العلیـا   -

5.200 5.200 - 5.200 جامعــة زایـــد   -

3.500 4.243 757 5.000  الشباب والریاضةلرعایةالھیئـة العامة   -

700 28.000 - 28.000 الھیئـة الاتحادیـة للكھربـاء والـمــاء  -

     

58.145 241.094 33.856 274.950 مــالــــيالإجـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                     

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  رة الـداخـلـيــــــــةوزا      

:  مشروعـات إستكمـال      

:  تنفیذ وزارة الاشغال العامة والإسكان      

1.100 1.109 3.891 5.000 مركز الدفاع المدني بالقوز/ دبي نموذج 
(ج)

080
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

580 4.000 - 4.000 إنشاء وإنجاز مركز جوازات حـتــــا 830

540 - - - تسویة مستحقـات مشروعات منتھیة (853) 999

2.220 5.109 3.891 9.000 جـمـلـــــــــــةالـ

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                    

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  رة التربيـــــة والتعليـــــموزا      

:  مشروعـات إستكمـال   -  أ      

8.000 11.952 48 12.000 إحلال مدرسة حفصة الابتدائیة للبنات 
في دبــي (24) فصـل

201

800 1.566 10.434 12.000 إحلال مدرسة آمنة بنت وھب الإعدادیة 
للبنات في دبـي (24) فصـل

173

2.400 3.641 8.359 12.000 مدرسة إعدادیة للبنات في زعبیل (24) 
فصـل

180

2.200 3.469 8.531 12.000 مدرسة ثانویة للبنات في المزھر/ 
دبـــــــــي (24) فصـل

208

26.000 41.415 585 42.000 إنشاء المدرسة الفنیـة فـي دبـــي 183

25 - - - تسویة مستحقات مالیة لمشروعات منجــــزة 
(187)

999

39.425 62.043 27.957 90.000 )  أ  مـلــــــة (جـ

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  رة التربيــة والتعليــموزا      

:  المشروعـات الجـدیــدة   -  ب      

100 12.000 - 12.000 إحلال مدرسة جمال عبد الناصر 
التأسیسیة / دبــي (24) فصل

265
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

100 12.000 - 12.000 مدرسة ابتدائیة للبنات في البرشاء / 
دبـــــي (24) فصل

270

100 12.000 - 12.000 إحلال مدرسة الأحمدیــة التأسیسیة / دبـــي 
(24) فصل 

275

100 12.000 - 12.000 إحلال مدرسة حصة التأسیسیة للبنات / 
دبـي (24) فصل

280

100 12.000 - 12.000 مدرسة ابتدائیة للبنین في المزھر / 
دبـــــــي (24) فصل

285

100 12.000 - 12.000 مدرسة ابتدائیة للبنات في مـردف / 
دبـــــي (24) فصل

290

600 72.000 - 72.000 )   ب   مـلــــــة (جـ

40.025 134.043 27.957 162.000 مــــالــــــــيالإجـــ

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  رة الـصـحـــــــــــــــةوزا      

:  المشروعـات الجـدیــدة      

100 7.000 - 7.000 إنشاء مركز طب الإسنان في الجمیرا/ 
دبي

270

750 8.000 - 8.000 إعداد التصامیم لإحلال مستشفى الأمـل 
للأمراض النفسیة ( 200 سري ) في 

الجمیرا / دبـــي

280

850 15.000 - 15.000 جـمــلـــــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                               

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

رة الاشـغـال العـامــة وزا    
:  والاسـكــان
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

:  مشروعـات إستكمـال      

450 493 757 1.250 دراسات لإنشاء مباني الـوزارات في 
دبــي وأبوظـــــبي

080

450 493 757 1.250 جـمــلـــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                       

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

رة الـعـمــــل والشـئــون وزا    
:  الإجتماعيــة

 

:  مشروعـات إستكمـال      

5.200 7.756 44 7.800 مركــز التنمیـة الإجتماعیـة / دبــــــــــــي 110

      

5.200 7.756 44 7.800 جـمــلـــــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

  ( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                 

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

جـمـــع كـلـيــات الـتقنيـــة مـ    
:  الـعـلـيـــا

 

:  مشروعـات إستكمـال      

- 41.250 450 41.700 كلیـــة دبـــي للطــــلاب 014

      

- 41.250 450 41.700 جـمــلــــــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                   

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

ة جـامـعـــــــــــــــ    
:  زايـــــــــــــــــــــد

 

  :مشروعـات جـدیـــدة    

5.200 5.200 - 5.200 أعـمـال مؤقتـــة بمـقــر الجامعـة بدبــــــــي 
( مرحلــة ثانـیــــة )

040

      

5.200 5.200 - 5.200 جـمــلــــــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                   

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

  :رياضـة والشباباليئة العامة لرعاية اله    

:  مشروعـات إستكمـال      

3.500 4.243 757 5.000 مركز إعـداد القادة والطب الریاضي / دبــــي 220

      

3.500 4.243 757 5.000 جـمــلــــــــة الـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة دبـــــــــي

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                      

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

يئـة الإتحاديــة للكهربــاء اله    
:  والـمــاء

 

:   مشروعـات جـدیــدة      
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

:  مشروعـات عـامــة      

700 28.000 - 28.000 إنشاء مباني الھیئة الإتحادیة للكھرباء 
والماء ( دبي – عجمان – أم القیوین – 

الفجیرة – دبــا )

015

      

700 28.000 - 28.000 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                     

الاعـتـمـــــاد
الباقـــي مــــن

التكاليـف الكليـة

الانفـــاق حـتى

م   2000  نهاية 

التكاليــــف

الكليــــــــة الـبـيـــــــــــــان

21.180 37.153 2.897 40.050 وزارة الداخلیـــــــة   -

3.300 65.673 327 66.000 وزارة العدل والشئون الاسلامیة والاوقاف   -

22.375 127.067 41.488 168.555 وزارة التربیـة والتعلـیم   -

30.950 105.128 1.272 106.400 وزارة الصحـــــــة   -

3.000 6.500 - 6.500 وزارة العمل والشئون الاجتماعیة    -

52.753 158.523 187.377 345.900 الھیئة الاتحادیة للكھرباء والماء    -

1.000 7.000 - 7.000 الھیئة العامة لرعایة الشباب والریاضة    -

     

134.558 507.044 233.361 740.405 مــالـــــــيالاجـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

                                                                                                  ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  رة الــداخـلـيــــــــــــةوزا      
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

5.300 9.993 7 10.000 معسكـر قـوات الأمــن الخاصـة فـي 
الذیــــــد 

( المرحلـة الأولـى )

010

2.700 4.422 578 5.000 مركز الدفاع المدني بمیناء خالد / الشارقة 070

2.700 9.358 42 9.400 إدارة شرطــة خور فكـان بالشارقـة 090

5.500 8.479 521 9.000 إضافات لمدرسة تدریب الشرطة / الشارقة 130

3.400 4.310 690 5.000 مركز الدفاع المدني في الصناعیة / الشارقة 150

500 591 1.059 1.650 مبنى إدارة الاتصالات بمدرسة تدریب 
الشرطة / الشارقـة

190

1.080 - - - تسویة مستحقات مشروعات منتھیة : 
848

999

      

21.180 37.153 2.897 40.050 جـمـلـــــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

                                                                                       ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

 لامية والأوقاف الاسشئونوالرة العدل وزا    
:

 

:  قطــــاع الـعـــــــــدل      

:  مشروعات إستكمال      

3.300 65.673 327 66.000 مبنى محاكم ونیابـات الشارقـة 040

      

3.300 65.673 327 66.000 جـمــلــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

                                                                                        ( القیمة بالألف درھم )
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الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

رة التربيـــــــــــة وزا    
:  والـتعـلــــيــــــــــــم

 

:  مشروعـات إستكمـال   -  أ      

4.500 5.537 5.018 10.555 إحــلال مدرســة كلبـــاء الابتدائیــة للبـــــنین 
(24) فصل 

154

800 2.460 9.540 12.000 مدرسة ابتدائیة للبنین في موافجــھ 
بالشارقة (24) فصل

174

4.650 5.851 6.149 12.000 مدرسة ابتدائیة في الطرفانـــھ 
بالشارقــــــــة

(24) فصل

202

5.500 6.719 5.281 12.000 احلال مدرسة الأرقـم التأسیسیة للبنین فـي 
الشارقة (24) فصل

203

3.600 4.824 7.176 12.000 احلال مدرسة المنـار الابتدائیة للبنـات في 
الشارقة (24) فصل

204

2.400 3.676 8.324 12.000 مدرسة مشتركة للبنین في خــور 
فـكـــــــــان 
(24) فصل

209

25 - - - تسویة مستحقات مشروعات منجزة : بند 
175

999

21.475 29.067 41.488 70.555 )   أ   (  مـلـــــــــةجـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

                                                                                        ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  المشروعـات الجـدیـــدة   -  ب      

100 7.000 - 7.000 روضة اطفال القرائن / الشارقة (12) فصل 215

100 7.000 - 7.000 روضة اطفال في دبا الحصن / الشارقة 
(12) فصل

220
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100 12.000 - 12.000 مدرسة ابتدائیة للبنین في القرائن / 
الشارقة 

(12) فصل

295

100 12.000 - 12.000 احلال مدرسة المنصورة الابتدائیة للبنات / 
الشارقة (24) فصل

300

100 12.000 - 12.000 احلال مدرسة كلباء التأسیسیة للبنات / 
الشارقـة (24) فصل

305

100 12.000 - 12.000 مدرسة مشتركة للبنات في المـدام / 
الشارقة (24) فصل 

375

100 12.000 - 12.000 احلال مدرسة وادي الحلـو المشتركة للبنین 
/ الشارقة (24) فصل

380

100 12.000 - 12.000 احلال مدرسة الرفیعـھ المشتركة للبنین / 
الشارقة (24) فصل

385

100 12.000 - 12.000 احلال مدرسة الملیحھ المشتركة للبنین / 
الشارقة (24) فصل

390

100 98.000 - 98.000 )   ب   مـلــــــــة (جـ

22.375 127.067 41.488 168.555 )  ب  +  أ  (  مـــالــــــيالإجـ

 

م  2001 لـعـام   الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

                                                                                                            ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق 
حــــتى

  نهاية
م   2000

التكاليف 
الكلية

المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

رة وزا    
:  الــصـــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

:  مشروعات إستكمال   -   أ      

7.100 7.851 149 8.000 إنشاء بنـــك الـــدم في الشارقــة  150

3.200 3.218 682 3.900 احلال مركز الرعایة الصحیة الأولیـة في الحمریة / الشارقـة 170

19.150 89.559 441 90.000 مستشفـى كلبــاء / الشارقـة  260

500 - - - تسویة مستحقات مشروعات منتھیة : بنـــد (50) 999

29.950 100.628 1.272 101.900 )  أ  (  مــلــــةجـ  

:  المشروعـات الجـدیــدة  -  ب      
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1.000 4.500 - 4.500 مركز الرعایة الصحیة الأولیة في دبا الحصن / الشارقـة 290

1.000 4.500 - 4.500 )  ب  (  مــلـــــةجـ

30.950 105.128 1.272 106.400 )  ب  +  أ  (  مـــالــــيالإجـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

                                                                                                  ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

  رة الـعـمـــل والـشـئـون الاجتماعيةوزا    
:

 

:  مشروعـات إستكمـال      

3.000 6.500 - 6.500 دار رعایـة الأحـداث الجانحـین للفتیـات 
بالشارقـة 

130

      

3.000 6.500 - 6.500 جـمــلــــــة الـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

                                                                                                      ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

يئة الإتحادية للكهربــاء اله    
:  والـمـــــــاء

 

:  مشروعـات إستكمـال      

:  مشروعـات الكھربـاء      

16.225 23.040 45.580 68.620 مشاریع شبكات نقل وتوزیع الكھرباء 020

1.131 1.131 41.899 43.030 محطات كھرباء فرعیة بقـــدرة 
220/132 ك . ف مع كابــــلات في كـل 

مـن عجمان وأم القیوین مع تحسینات 
في المحطات الفرعــیـة فــي النخـیــــل 

.  والذیــــــــــــــــد

150
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

11.126 11.126 78.874 90.000 مشروع خط كھرباء بجھد 132 ك . ف 
بین محطة كھرباء الذید ومنطقة المدام 
مع محطــات توزیـــع فرعیة 33/132 

ك . ف .

170

15.526 17.676 21.024 38.700 الربط الكھربائي بین المنطقة الوسطى 
والمنطقة الشرقیة بواسطة خطوط ھوائیة 

220/132 ك . ف ومحطــــات تحویــــــل .

190

44.008 52.973 187.377 240.350 مــلـــة الاستكمالجـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

                                                                                     ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

2000 م  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑǁƐ ƕƏǐǊǁƐتحادية للكهرباء والماء:  

:  مشروعـات جـدیــدة      

4.375 30.250 - 30.250 مشاریـع توزیـع الطاقـــة  240

2.050 57.400 - 57.400 مشاریـع إنتـاج المیــــاه 040

1.360 11.900 - 11.900 مشاریـع تخزیـن المیـاه 060

960 6.000 - 6.000 مشاریـع توزیـع المیـاه 080

      

8.745 105.550 - 105.550 )  جـديـــدال  مــلـــــــة (جـ

52.753 158.523 187.377 345.900 مـــالـــــــــــــــــيالإجـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمـــــارة الـشــارقــــة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                        

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية 2000م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑƴǁƐ ƕƏǐǊǁƐ:مة لرعاية الشباب والرياضة  

:  مشروعـات استكمال      
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

1.000 7.000 - 7.000 إنشـاء مركـز للشبـاب فـي الشارقــة 180

      

1.000 7.000 - 7.000 جـمــلــــــة الـ  

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمـــــان  إمـــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                       

الاعـتـمـــــاد
الباقـــي مــــن

التكاليـف الكليـة

الانفـــاق حـتى

م   2000  نهاية 

التكاليــــف

الكليــــــــة الـبـيـــــــــــــان

15.400 37.908 1.092 39.000 وزارة الـداخلیــــــــــة   -

4.000 8.431 19 8.450 وزارة العدل والشئون الإسلامیة والأوقاف   -

19.500 109.400 31.600 141.000 وزارة التربیـــة والتعلـــیم   -

4.600 17.584 316 17.900 وزارة الـصـحــــــــة   -

4.400 6.392 108 6.500 وزارة العمـل والشئون الاجتماعیة    -

84.869 619.905 256.915 876.820 الھیئة الإتحادیة للكھرباء والماء   -

200 7.000 - 7.000 الھیئة العامة لرعایة الشباب والریاضة   -

     

132.969 806.620 290.050 1.096.670   مــالــــيالإجـ

 

2001م  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

        إمـــــارة  عـجـمــــــان

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                  

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

2000م  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:   رة الــداخــلــيـــــــــــــةوزا      

:  مشروعـات إستكمـال      

:  تنفیذ وزارة الاشغال العامة والاسكان      

1.700 10.992 8.10.992 11.000 مبنى المرور والترخیص في عجمان  050

3.900 14.910 90 15.000 إدارة الجنسیة والإقامــة / عجمــان  120
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

5.000 6.044 456 6.500 مركـز شرطـة الزھـراء / عجمـان  160

4.800 5.962 538 6.500 مركـز شرطـة المدینـة / عجمـان  851

      

15.400 37.908 1.092 39.000 جـمــلـــــــــة الـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمــــــان  إمـــــارة

                                                                                                 ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

م   2000  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

 والأوقاف لاميةالإس شئونوالرة الـعـدل وزا    
:

 

:  قطـاع الـعـــدل  :  ًأولا      

:  مشروعـات إستكمـــال      

1.400 4.947 3 4.950 توسعات مبنى المحاكم ونیابات عجمان  030

1.400 4.947 3 4.950 )  ًأولا  (  مــلـــــةجــ

 قطاع الشئون الإسلامیة والأوقاف   :ًثانیا    
:

 

:  مشروعـات إستكمـال      

2.600 3.484 16 3.500 مسجد في منطقـــة مشـیرف في 
عجمـــــان (600) مصلـي 

240

2.600 3.484 16 3.500  )ًيـا( ثان  مــلــــةجــ

4.000 8.431 19 8.450 )  ًياثان  +  ًأولا  (  مــالــــــــيالإجـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمــــــان  إمـــــارة

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

2000م  نهاية
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

رة التربيـــــــــــــة وزا    
:  والـتعــلـيــــــــــــم

 

:  مشروعـات إستكمـال   -  أ      

800 2.424 9.576 12.000 احلال مدرسة أبو ھریــــــرة الابتدائیة للینین 
(24) فصل 

191

2.900 4.117 7.883 12.000 احلال مدرسة سمیـــة المشتركـة للبنـات 
في مصفـوت (24) فصل

195

7.000 10.892 1.108 12.000 ھـدم وإعادة بناء مدرسة عمـار بن 
یاســر المشتركة للبنین في عجمان 

(24) فصـــــــل

196

5.000 6.751 5.249 12.000 احلال مدرسة الرشیـد الابتدائیة للبنین في 
عجمـان (24) فصل

205

3.000 4.216 7.784 12.000 احلال المعھـد العلمـي الإسلامي في عجمان 
(24) فصل

210

18.700 28.400 31.600 60.000 )   أ   (  مــلـــــةجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمــــــان  إمـــــارة

                                                                                       ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

رة الـتـربـيــــــــــــة وزا    
:  والتـعـلـيـــــــــم

 

:  المشروعـات الجـدیــدة   -  ب      

100 7.000 - 7.000 روضة أطفال في الجـــــــــــــــرف / 
عجمان (12) فصل

225

100 7.000 - 7.000 احلال روضة اطفال في المنامة / 
عجمــــان (12) فصل

230

100 7.000 - 7.000 احلال روضة اطفال في مصفـــوت / 
عجمان (12) فصل

235

100 12.000 - 12.000 مدرسة ابتدائیة للبنین في مزیـرع / 
عجمان (24) فصل

310

100 7.000 - 7.000 احلال مدرسة الزھـراء التأسیسیة للبنات / 
عجمـان (24) فصل

315
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البرنامج الاستثماري لعام 2001م

100 7.000 - 7.000 احلال مدرسة مشیرف التأسیسیة للبنـین / 
عجمـان (24) فصل

320

100 7.000 - 7.000 احلال مدرسة عائشة بنت عبد اللھ 
بمشیرف / عجمان (24) فصل

325

100 7.000 - 7.000 احلال مدرسة المـروة الابتدائیة للبنات في 
النعیمیـة / عجمان (24) فصل

330

800 81.000 - 81.000 )  ب  (  مــلــــــــــةجــ

19.500 109.400 31.600 141.000 مـــالــــــــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمــــــان  إمـــــارة

                                              ( 
القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد

الباقي مـــــن

التكاليف  
الكلية

الإنفاق 
حــــتى

نهاية 2000م

التكاليف 
الكلية

المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

رة وزا    
:  الـصـــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  :مشروعـات إستكمــال   -  أ    

3.500 3.584 316 3.900 احلال مركز الرعایة الصحیة الأولیة في المنامـة / عجمـان  180

3.500 3.584 316 3.900 )  أ  (  مــلــــــــةجــ

:  المشروعات الجـدیـدة  -  ب      

100 7.000 - 7.000 عیادة متطورة في مزیرع / عجمـان  300

100 7.000 - 7.000 مبنى الطـب الوقائـي في عجمـــــان 350

1.100 14.000 - 14.000 )  ب  (  مــلــــــــةجــ

4.600 17.584 316 17.900 )  ب  +  أ  (  مـــالـــــيالإجــ

 

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمــــــان  إمـــــارة

                                                                                       ( القیمة بالألف درھم )
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الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

رة الـعـمـل والـشـئـون وزا    
:  الإجـتـمـاعـيـة

 

:  مشروعـات إستكمـال      

4.400 6.392 108 6.500 دار رعـایـــــة المعـوقـــین فـي عـجـمــــان 090

      

4.400 6.392 108 6.500 جــمــلــــــــــــــــةالــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمــــــان  إمـــــارة

                                                                                     ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

يئـة الإتحـاديــة للكـهـربــاء اله    
:  والـمــاء

 

:  مشروعـات الاستكمال      

:  مشروعـات الكھربـاء      

6.559 9.314 18.426 27.740 مشاریع شبكات نقل وتوزیع الكھرباء  020

4.139 4.864 18.336 23.200 توصیل التیار الكھربائي والمیاه للمساكن 
الشعبیـة 

130

1.652 1.652 61.238 62.890 محطات كھرباء فرعیة بقدرة 
220/132 ك . ف مع كابلات في كل 
من عجمان وأم القیوین مع تحسینات 

في المحطات الفرعیة في النخیل والذیـد .

150

3.237 3.237 18.763 22.000 إنشاء مبنى جدید لمركز توزیع الطاقة 
33/11 ك . ف وتورید وتركیب وربط 

وتشغیل المعدات والخلایا الكھربائیة وأجھزة 
التحكم والكابلات وملحقاتھا في محطة 

كھرباء عجمان 

200

15.587 19.67 116.763 135.830 )   أ   (  مـــلــــــــةجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمــــــان  إمـــــارة
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                                                                                          ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية 2000م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

يئـة الإتحـاديــة للكـهـربــاء اله    
:  والـمــاء

 

:  مشروعـات الـمـیـــــــاه      

1.513 1.513 20.267 21.780 مشروعـات تخزیـن المیاه 050

1.498 1.499 16.651 18.150 مشروع توزیع المیــــــاه 070

31.316 31.316 103.234 134.550 إنشاء محطات تحلیة في كل من رأس 
الخیمة وعجمان والفجـیرة 

160

      

34.327 34.328 140.152 174.480 )  ب  (  مــلـــــــــةجــ

49.914 53.395 256.915 310.310 مــلـــة الاستكمالجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمــــــان  إمـــــارة

                                                                                        ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية 2000م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑǁƐ ƕƏǐǊǁƐتحادية للكهربـاء والماء  :  

:  مشروعـات جـدیـــدة      

:  مشروعـات الكھربـاء      

17.500 400.500 - 400.500 طاقـة تولیـد إضافیـة  220

7.750 93.000  93.000 مشاریع نقل الطاقـة والربـط 230

8.050 55.660  55.660 مشاریع توزیع الطاقـة  240

:  مشروعــات المیـــاه      

50 1.400 - 1.400 مشاریع إنتـاج المیـاه  040

680 5.950 - 5.950 مشاریع تخزین المیاه 060

800 5.000 - 5.000 مشاریع توزیع المیاه  080

:  مشروعـات عـامــة      
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125 5.000 - 5.000 إنشاء مباني الھیئة الإتحادیة للكھرباء 
والماء ( دبي – عجمان – أم القیوین – 

الفجیرة – دبــا )

015

34.955 566.510 - 566.510 مــلـــــــة الجـديـــدجــ

84.869 619.905 256.915 876.820 مـــالـــــــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

عـجـمــــــان  إمـــــارة

                                                                                                  ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑƴǁƐ ƕƏǐǊǁƐمة لرعاية الشباب والرياضة:  

:  مشروعـات الاستكمـال      

200 7.000 - 7.000 مركـز شبـاب عجمـان 190

      

200 7.000 - 7.000 مـــلــــــــــةجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أم الـقـيــويـن   إمـــــارة

                                                                                                 ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمــاد

الباقـــي مــــن

التكاليـف 
الكليـة

الانفـــاق حـتى

نهاية2000 م 

التكاليــــف

الكليــــــــة الـبـيـــــــــــــان

300 11.000 - 11.000 وزارة الـداخلیـــــة    -

4.550 17.980 20 18.000 وزارة العدل والشئون الإسلامیة والأوقاف   -

50 - - - وزارة الإعلام والثقافـة    -

5.200 21.734 16.266 38.000 وزارة التربیـــة والتعلــــیم   -

5.350 15.610 390 16.000 وزارة الصحــــة   -

17.514 58.479 125.951 184.430 الھیئة الاتحادیة للكھرباء والماء   -
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32.964 124.803 142.627 267.430 مــــالــــــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أم الـقـيــويـن   إمـــــارة

                                                                                                    ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  رة الـداخـلـيــــــــــــــــــــةوزا      

:  مشروعـات جـدیــدة      

300 11.000 - 11.000 مبنى إدارة المـرور والترخیص / أم القیوین 210

      

300 11.000 - 11.000 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أم الـقـيــويـن   إمـــــارة

                                                                                          ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م

التكاليف 
الكلية

المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

    ƴǁƐ ƔƥƐƦǋدل والشئون الإسلامية والأوقاف:  

:  قطــاع الـعـــدل  :  ًأولا      

:  مشروعـات إستكمــــال      

1.700 14.488 12 14.500 مبنى محاكم ونیابات أم القیویـن  050

1.700 14.488 12 14.500 )  ًأولا  (  مــلـــــةجــ

:  قطاع الشئون الإسلامیة والأوقاف  :  ًثانیا      

2.600 3.492 8 3.500 مسجد الرملة في أم القیوین (600) مصلي 250

250 - - - :   تسویة مستحقات مشروعات منتھیة
بنـــــد (190)

999

2.850 3.492 8 3.500 )  ًياثان  مــلـــــة (جــ

4.550 17.980 20 18.000 )  ًياثان  +  ًأولا  (  مــالــيالإجــ
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م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أم الـقـيــويـن   إمـــــارة

                                                                                         ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ǃƑǂøƳƌǁƐ ƔƥƐƦǋ  ƕøƺƑøøƾƙǁƐǋ  :  

:  مشروعـات إستكمـال      

50 - - -   :  تسویة مستحقات مشروعات منتھیـة
بند رقم (150)

999

      

50 - - - جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

        إمـــــارة   أم الـقـیــويـن

                                                                                                     ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƔƥƐƦǋ  ƗǁƐربيــة  ǐǂƴƗǁƐǋم   :  

:  مشروعات إستكمـال   -  أ      

4.200 5.357 6.643 12.000 احلال مدرسة ماجد الأول الابتدائیة للبنین 
في أم القیوین (24) فصل

206

800 2.377 9.623 12.000 احلال مدرسة البراعم التأسیسیة للبنات في 
أم القیوین (24) فصل

207

5.000 7.734 16.266 24.000 )  أ  (  مــلــــةجــ

:  المشروعـات الجـدیــدة  -  ب      

100 7.000 - 7.000 روضة أطفال في الراعـفــھ / ام القیویـــــن 
(12) فصل

240

100 7.000 - 7.000 روضة أطفال في السلـمــة / أم 
القیویـــــــــن 

(12) فصل

245
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200 14.000 - 14.000 )  ب  (  مــلـــــةجــ

5.200 21.734 16.266 38.000 مــالـــــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أم الـقـيــويـن   إمـــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                   

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    : ƕøøƟøøƬøøǁƐ ƔƥƐƦǋ  

  :مشروعـات إستكمـال   -  أ    

3.600 3.610 390 4.000 مركز الرعایة الصحیة الأولیة في السلمـة / 
أم القیویـن

210

3.600 3.610 390 4.000 )  أ  (  مــلــــــــةجــ

:  المشروعـات الجدیــدة  -  ب      

1.000 7.000 - 7.000 مجمع الطب الوقائي والصحة المدرسیـــة / 
أم القیویـن

310

750 5.000 - 5.000 إعـداد التصامیم لمستشفى عـام أم القیویــن 
( 200 سریر )

360

1.750 12.000 - 12.000 )  ب  (  مــلــــــةجــ

5.350 15.610 390 16.000 )  ب  +  أ  (  مــالـــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أم الـقـيــويـن   إمـــــارة

                                                                                   ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑǁƐ ƕƏǐǊǁƐتحادية للكهرباء والماء    :  

:  مشروعـات إستكمـال      

:  مشروعـات الكھرباء      

7.940 11.275 22.305 33.580 مشاریع شبكات نقل وتوزیع الكھرباء  020
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1.570 1.845 6.955 8.800 توصیل التیار الكھربائي والمیاه للمساكن 
الشعبیـة

130

2.609 2.609 96.691 99.300 محطات كھرباء فرعیـة بقـدرة 
220/132 ك . ف مع كابلات في كل 

من عجـمـــــان وأم القیوین مع تحسینات 
في المحطات الفرعیـــة فــي النخیـــــــل 

والـذیـــــــــــــــد . 

150

12.119 15.729 125.951 141.680 تكمالالاس  مـــلــــةجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

أم الـقـيــويـن   إمـــــارة

                                                                                       ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑǁƐ ƕƏǐǊǁƐ: تحادية للكهرباء والماء  

:  مشروعـات جـدیـــدة      

625 7.500 - 7.500 مشاریع نقل الطاقة والربط 230

4.375 30.250 - 30.250 مشاریع توزیع الطاقـة 240

320 2.000 - 2.000 مشاریع توزیع المیاه 080

75 3.000 - 3.000 إنشاء مباني الھیئة الإتحادیة للكھرباء 
والماء ( دبي – عجمان – أم القیوین – 

الفجــــــــــیرة – دبـــــــــــــا )

015

5.395 42.750 - 42.750 )  جـديــــدال  (  مــلــــــــةجــ

17.514 58.479 125.951 184.430 يـئـــةالـهـ  مــالـــيإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

رأس الـخـيـمـــة   إمـــــارة

                                                                                                  ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمــاد

الباقـــي مــــن

التكاليـف 
الكليـة

الانفـــاق حـتى

نهاية2000 م 

التكاليــــف

الكليــــــــة الـبـيـــــــــــــان

38.620 57.156 3.916 61.072 وزارة الـداخلیـــــة    -

5.050 8.741 18.571 27.312 وزارة الإعلام والثقافـة    -
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23.750 123.064 28.936 152.000 وزارة التربیـــة والتعلــــیم   -

10.950 23.635 1.115 24.750 وزارة الصحــــة   -

- 6.194 11.806 18.000 مجمـع كلیـات التقنیـة العلیـا   -

82.500 523.300 444.100 967.400 الھیئة الاتحادیة للكھرباء والماء   -

2.500 6.867 133 7.000 الھیئة العامة لرعایة الشباب والریاضة   -

     

163.370 748.957 508.577 1.257.534 مــــالــــــــيالإجــ

 

م 2001   لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

رأس الـخـيـمـــة   إمـــــارة

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    øǁƐ ƔƥƐƦǋداخـلـيــة   :  

:  مشروعـات استكمال      

:  تنفیذ وزارة الأشغال العامة والإسكان      

3.000 12.000 - 12.000 مبنى المرور والترخیص في رأس الخیمة  170

3.500 4.117 883 5.000 مركز الدفاع المدني بكبــــــده / رأس 
الخیمة

180

580 4.000 - 4.000 إنشاء وإنجاز مركز جوازات في الــداره 830

17.000 22.668 2.332 25.000 مبنى الإدارة العامة لشرطة رأس الخیمة  847

14.000 14.371 701 15.072 السجـن المركـزي في رأس الخیمـة  854

540 - - -   تسویة مستحقات مشروعات منتھیـة :
بنـد (849)

999

38.620 57.156 3.916 61.072 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

رأس الـخـيـمـــة   إمـــــارة

                                                                                                      ( القیمة بالألف درھم )
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الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƔƥƐƦǋ  ǃƑǂøƳƌǁƐ  ƕøƺƑƾøƙøǁƐǋ   :  

:  مشروعـات إستكمـال      

5.050 8.741 18.571 27.312 مركـز ثقافـي فـي رأس الخیمـــة  110

      

5.050 8.741 18.571 27.312 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

رأس الـخـيـمـــة   إمـــــارة

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية 2000م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    øƗǁƐ ƔƥƐƦǋربـية  ǐøǂøƴƗǁƐǋم   :  

:  مشروعـات إستكمـال   -  أ      

800 2.026 9.974 12.000 إحلال مدرسة الجزیرة الحمراء الإعدادیة 
للبنین (24) فصل

193

800 2.197 9.803 12.000 مدرسة مشتركة للبنین في المنیـعــــي / 
رأس الخیمة (24) فصل

197

20.000 27.415 585 28.000 استكمال المدرسة الفنیة في رأس الخیمة 184

1.350 2.426 8.574 11.000 مدرسة مشتركة للبنین في 
مسافـــــــــــــــي (18) فصل 

211

      

22.950 34.064 28.936 63.000 )   أ   (  مــلــــــــــةجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

رأس الـخـيـمـــة   إمـــــارة

                                                                                      ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية 2000م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع
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    øƗǁƐ ƔƥƐƦǋربـية  ǐøǂøƴƗǁƐǋم   :  

:  المشروعـات الجدیـدة   -  ب      

100 7.000 - 7.000 إحلال روضة أطفال خت / رأس الخیمـــــــة 
(12) فصل

250

100 12.000 - 12.000 إحلال مدرسة أم القـرى الابتدائیة للبنـــــات 
(24) فصل

335

100 12.000 - 12.000 مدرســة ابتدائیــة للبنات في شمـــــــل / 
رأس الخیمة (24) فصل

340

100 12.000 - 12.000 مدرسة ابتدائیة للبنات في جلـفـــــــــار/ 
رأس الخیمة (24) فصل 

345

100 10.000 - 10.000 مدرسة ابتدائیة للبنات في خـت (18) 
فصــل

350

100 12.000 - 12.000 إحلال مدرسة ثابت بن قیس الابتدائیة 
للبنین في المعیریض / رأس الخیمة 

(24) فصـــــل

355

100 12.000 - 12.000 إحلال مدرسة عبد اللھ بن عمر الابتدائیة 
للبنین في آذن / رأس الخیمة (24) 

فصـــــل

360

100 12.000 - 12.000 إحلال مدرسة بــلاط الشھداء الابتدائیــة 
للبنین في الظـیــت الشمـالــي / رأس 

الخیمة (24) فصل

365

800 89.000 - 89.000 )   ب   (  مـــلـــــةجــ

23.750 123.064 28.936 152.000 مـــالــــــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

               إمـــــارة   رأس الـخـیـمـــة

                             ( القیمة بالألف درھم )                             

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƕƟƬøøǁƐ ƔƥƐƦǋ   :  

:  مشروعـات إستكمـال   -  أ      

3.300 3.331 569 3.900 إحلال مركز الرعایة الصحیة الأولیـة في 
الجزیرة الحمـراء 

190

5.800 5.804 546 6.350 مركز طب الأسنـان في الدفان / رأس 
الخیمة

220
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9.100 9.135 1.115 10.250 )  أ  (  مــلـــــــةجــ

:  المشروعـات الجـدیــدة  -  ب      

1.000 4.500 - 4.500 مركز الرعایة الصحیة الأولیة في كـدره / 
رأس الخیمـة 

320

100 5.000 - 5.000 إضافة مبنى للحوادث في مركز الرعایة 
الصحیة الأولیة في الجزیرة الحمراء / 

رأس الخیمة

330

750 5.000 - 5.000 إعداد التصامیم لمستشفى النساء والولادة / 
رأس الخیمـة

370

1.850 14.500 - 14.500 )  ب  (  مــلـــــــةجــ

10.950 23.635 1.115 24.750 )  ب  +  أ  (  مـــالــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

                 إمـــــارة   رأس الـخـیـمـــة

                                                                                       ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

:  مجمع كليات الـتـقنـية الـعـليا      

:  مشروعـات إستكمـال      

- 6.194 11.806 18.000 كلیتــي الطـلاب والطالبـات في رأس 
الخیمــة

025

      

- 6.194 11.806 18.000 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

رأس الـخـيـمـــة   إمـــــارة

                                                                                ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية 2000م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑǁƐ ƕƏǐǊǁƐ: تحادية للكهرباء والماء  

:  مشروعـــــات استكمال      
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:  مشروعـات الكھربـاء  -  أ      

1.381 1.961 3.879 5.840 مشاریع شبكات نقل وتوزیع الكھرباء  020

5.423 6.373 24.027 30.400 توصیل التیار الكھربائي والمیاه للمساكن 
الشعبیـة 

130

3.305 3.305 122.475 125.780 محطات كھرباء فرعیة بقـــدرة 
220/132 ك . ف مع كابلات في كل 

مــن عجـمـــان وأم القیوین مع تحسینات 
في المحطات الفرعـیــة فــي النخیــــــــل 

والـــذیــــــــــــد .

150

1.333 1.333 146.067 147.400 زیادة قــدرة التولیـد فـي الإمـارات 
الشمالیــة

180

11.442 12.972 29.448 309.420 )  أ  (  مــلـــــــــةجــ

:  مشروعـات المیــاه   -  ب      

2.109 2.109 28.251 30.360 مشروعات تخزین المیاه  050

1.680 1.680 18.670 20.350 مشروعات توزیع المیاه 070

30.513 30.513 100.587 131.100 إنشاء محطات تحلیة في كل من رأس 
الخیمة وعجمان والفجـیرة

160

34.302 34.302 147.508 181.810 )  ب  (  مــلـــــــــــةجـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

رأس الـخـيـمـــة   إمـــــارة

                                      ( القیمة بالألف درھم )                               

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑǁƐ ƕƏǐǊǁƐ: تحادية للكهرباء والماء  

:  مشروعــات عـامـــة   -  جـ      

2.856 2.856 144 3.000 إنشاء مبنى لمكتب الھیئة في رأس 
الخیمــــة

010

2.856 2.856 144 3.000 )  جـ  (  مــلـــــــــةجــ

:  جـــدیــــدة  مشروعـــات      

10.500 240.300 - 240.300 طاقة تولید إضافیة 220

9.250 111.000 - 111.000 مشاریع نقل الطاقة والربط 230
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10.850 75.020 - 75.020 مشاریع توزیع الطاقـة 240

1.100 30.800 - 30.800 مشاریع إنتاج المیـاه 040

920 8.050 - 8.050 مشاریع تخزین المیاه 060

1.280 8.000 - 8.000 مشاریع توزیع المیاه  080

33.900 473.170 - 473.170 ) جـديـــد ال  (  مــلــــــــةجــ

82.500 523.300 444.100 967.400 يئـة الكهربـاء والمـاءه  مــالــــيإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

رأس الـخـيـمـــة   إمـــــارة

                                                   ( القیمة بالألف درھم )                              

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑƴǁƐ ƕƏǐǊǁƐ مة لرعاية الشباب
 :والرياضة

 

2.500 6.867 133 7.000 مركز شباب في منطقـة الغیـل / رأس 
الخیمة

200

      

2.500 6.867 133 7.000 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

الفجيرة  إمــــارة

(                                                                                                                                                                  
        القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد الباقـــي مــــن

التكاليـف 
الكليـة

الانفـــاق حـتى

2000م  نهاية 

التكاليــــف

الكليــــــــة
الـبـيـــــــــــــان

 13,080  29,532  1,968  31,500 وزارة الداخلیة   - 

 2,300  3,491 9  3,500 وزارة العـدل والشئون الاسلامیة والأوقاف   - 

 2,300  6,488 12  6,500 وزارة الإعلام والثقافة   - 

 28,600  108,401  15,099  123,500 وزارة التربیة والتعلیم    -
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 10,300  58,413 837  59,250 وزارة الصحة    -

 8,900  9,011  95,989  105,000 وزارة الأشغال العامة والإسكان    -

500 500 _ 500 وزارة الزراعة والثروة السمكیة    -

 3,500  6,500 _  6,500 وزارة العمل والشئون الاجتماعیة    -

_  7,823  16,677  24,500 مجمع كلیات التقنیة العلیا    -

 71,265  399,522  209,428  608,950 الھیئة الاتحادیة للكھرباء والماء   - 

     

 140,745  629,681  340,019  969,700 مـــــــــالـيالاجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

الفجيرة  إمــــارة

                  ( القیمة بالألف درھم )                    

الاعـتـمـــــاد الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة

المـشـــــــــروع  اســــــم رقـم

المشروع

    ǁƐ ƔƥƐƦǋداخـلـية:  

  :تنفیذ وزارة الأشغال العامة والإسكان    

  :   مشروعـات استكمال-  أ    

 5,000  6,366 134  6,500 مركز شرطة المدینة / الفجیرة 060

 4,000  5,988 512  6,500 إدارة الدفاع المدني في الفجیرة  140

400 694  1,306  2,000 نقطة شرطة البدیة / الفجیرة 200

580  4,000 _  4,000 إنشاء وإنجاز مركز جوازات دبا الفجیرة 830

 3,000  10,984 16  11,000 قسم المرور والترخیص في الفجیرة 852

 12,980  28,032  1,968  30,000 مــلـــــــــــــة ( أ )جــ

  :مشروعـات جـدیــدة   -  ب    

100  1,500 _  1,500 نقطة شرطة أوحلا  220

100  1,500 _  1,500 مــلــــــــــــــة ( ب )جــ
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 13,080  29,532  1,968  31,500 مــالـــــي ( أ + ب )الإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

                       إمــــارة  الفجیرة
( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                      

الاعـتـمـــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

    ƴǁƐ ƔƥƐƦǋدل والشئون الإسلامية والأوقاف:  

  :قطاع الشئون الاسلامیة والأوقاف    

  :مشروعات إستكمال    

 2,300  3,491 9  3,500 مســــجـد القـریـــة الجدیــدة بالـفـجـــــــیـــرة 
( 600) مصلي

260

      

 2,300  3,491 9  3,500 جــمــلــــــــــــــةالــ

 
م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

الفجيرة  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                   

الاعـتـمـــــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

     ƔƥƐƦǋ  ǃƑǂøøøƳƌǁƐ ƺƑøƾƙøǁƐǋ: ƕ  

  :مشروعات إستكمال    

 2,300  6,488 12  6,500 مكتبة عامة في مسافي / الفجیرة 180

      

 2,300  6,488 12  6,500 جــمــلـــــــــــــــــــةالــ

 
م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

                     إمــــارة  الفجیـــرة
( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                        
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الاعـتـمـــــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق 
حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

     ƔƥƐƦǋ øƗǁƐ ربـية øǐøǂƴƗǁƐǋم  :  

  :مشروعات إستكمال   -  أ    

 26,000  41,415 585  42,000 إنشاء المدرسة الفنیة في الفجیرة 185

 1,100  1,177  4,823  6,000 روضة أطفال في مربح (12 فصل) 200

800  2,309  9,691  12,000 أحلال مدرسة البثنة المشتركة للبنات 
بالفجیرة (24 فصل)

212

 27,900  44,901  15,099  60,000 مــلـــــــــــــة ( أ )جــ

  :مشروعات جدیـدة   -  ب    

100  7,000 _  7,000 روضة أطفال في مسافي (12 فصل) 255

100  7,000 _  7,000 روضة أطفال في الطوبین (12 فصل) 260

100  12,000 _  12,000 احلال مدرسة سكمكم التآسیسیة للبنین/ 
الفجیرة (14 فصل)

270

100  12,000 _  12,000 مدرسة مشتركة للبنات في ضدنا / 
الفجیرة (24 فصل)

395

100  12,000 _  12,000 احلال مدرسة السیجى المشتركة للبنین / 
الفجیرة (24 فصل)

400

100  12,000 _  12,000 احلال مدرسة الطوبین المشتركة للبنین / 
الفجیرة (24 فصل)

405

100  1,500 _  1,500 استكمال مخازن منطقة الفجیرة التعلیمیة 415

700  1,500 _  63,500 مــلــــــــــــــة ( ب )جــ

 28,600  801,401  15,099  123,500 مــالــــــــــي ( أ + ب )اجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

إمــــارة الفجيـــرة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                    

الاعـتـمـــــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

     ƔƥƐƦǋ : ƕøøøƟøøƬøǁƐ  
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  :مشروعات استكمال   -  أ    

 3,500  3,542 358  3,900 إحلال مركز الرعایة الصحیة الأولیة في 
البدیة بالفجیرة

200

 4,800  4,871 479  5,350 مركز طب الأسنان في الفجیرة 240

500 _ _ _ تسویـة مستحقـــات مشروعــــات 
منتھـیـــــة (140)

999

 8,800  8,413 837  9,250 مــلـــــــــــة ( أ )جــ

  :مشروعــات جـدیــــدة  -  ب    

 1,500  50,000 _  50,000 إنشاء قسم الولادة في مستشفى الفجیرة  340

 1,500  50,000 _  50,000 مــلـــــــــــة ( ب )جــ

 10,300  58,413 837  59,250 مــالــــــــــي ( أ + ب )أجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

الفجيـــرة  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                

الاعـتـمـــــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

    ƉǁƐ ƔƥƐƦǋ شغال الـعـامة
:والإسكان

 

  :مشروعات إستكمال    

 8,900  9,011  95,989  105,000 إنشاء وإنجاز 200 مسكن لإعادة 
إسكان أھالي القریة بالفجیرة

100

      

 8,900  9,011  95,989  105,000 جــمــلـــــــــــــةالــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

                                   إمــــارة  الفجیــــرة
( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                        

الاعـتـمـــــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع
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    ǁƐ ƔƥƐƦǋزراعة والثروة السمكية  :  

  :مشروعاـت استكمـال    

500 500 - 500 إنشاء مبنى لمختبر أنسجة النخیل في 
دبـــا / الفجیرة 

120

      

500 500 - 500 جــمــلــــــــــــــةالــ

 
م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

الفجيــــرة  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                         

الاعـتـمـــــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

    ǄƴǁƐ ƔƥƐƦǋل والشئون الاجتماعية  
:

 

  :مشروعات إستكمال    

 3,500  6,500 -  6,500 دار رعایة الأحداث للأولاد الجانحین 
بالمنطقة الشرقیة

120

      

 3,500  6,500 -  6,500 جــمــلـــــــــــــةالــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

الفجيــــرة  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                         

الاعـتـمـــــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

ƑǐǂƴǁƐ ƕǐǆƾƗǁƐ : كليات  مجمع       

  :مشروعات إستكمال    

-  1,323  16,677  18,000 كلیتي الطلاب والطالبات في الفجیرة 024

-  6,500 -  6,500 مشروعات صغیرة ( كلیات الفجیرة 
للطــلاب والطالبات )

028
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-  7,823  16,677  24,500 جــمــلــــــــــــــــةالــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

الفجيـــرة  إمــــارة

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                        

الاعـتـمـــــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق 
حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑǁƐ ƕƏǐǊǁƐ: تحادية للكهرباء والماء  

  :مشروعــات استكمال    

ء :مشروعـات الكھربــا  -  أ      

 2,416  3,432  6,788  10,220 مشاریع شبكات نقل وتوزیع الكھرباء 020

 3,140 3,690  13,910  17,600 توصیل التیار الكھربائي والمیاه للمساكن 
الشعبیة

130

456 656  71,944  72,600 زیادة قدرة التولید في الإمارات الشمالیة 180

 20,580  23,431  27,869  51,300 الربط الكھربائي یبن المنطقة الوسطى 
والمنطقة الشرقیة بواسطة خطوط 

ھوائیة 132/220 ك. ف ومحطات 
التحویـــــــــل

190

 26,792  31,209  ,511
120

 151,720 مــلـــــــــة ( أ )جــ

  :مشروعــات المـیــاه   -  ب    

963 963  12,897  13,860 مشروعات تخزین المیاه 050

 1,362  1,362  15,138  16,500 مشروعات توزیع المیاه 070

 18,468  16,468  60,882  79,350 إنشاء محطات تحلیة في كـــــل 
مـــــــن رأس الخیمة وعجمان والفجیرة

160

 20,793  20,793  88,917  109,710 مــلـــــــــــة ( ب )جــ

 47,585  52,002  29,428  261,430 مــلـــــــة الاستكـمــــــــالجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

                      إمــــارة  الفجیـــرة
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                                                                                      ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقـي مـــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

   2000  نهاية

التكاليــــف

الكليــــــــة المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

    ƑǁƐ ƕƏǐǊǁƐ: تحادية للكهرباء والماء  

  :مشروعــات جـدیــدة    

 7,000  160,200 _  160,200 طاقة تولید إضافیة 220

 5,750  69,000 _  69,000 مشاریع نقل الطاقة والربط 230

 7,350  50,820 _  50,820 مشاریع توزیع الطاقة 240

 1,800  50,400 _  50,400 مشاریع إنتاج المیاه 040

 1,040  9,100 _  9,100 مشاریع تخزین المیاه 060

640  4,000 _  4,000 مشاریع توزیع المیاه 080

100  4,000 _  4,000 إنشاء مباني الھیئة الاتحادیة للكھرباء 
– عجمان - أم القیوین –والماء ( دبي 

الفجیرة - دبا )

015

 23,680  347,520 _  347,520 مــلــــــــــة ( الجديد )جــ  

 71,265  399,522  209,428  608,950
مالي الهيئة الاتحادية إج

للكهرباء والماء

 

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

                 مشروعـات  مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                  

الاعـتـمــاد
الباقـــي مــــن

التكاليـف الكليـة

الانفـــاق حـتى

نهاية2000 م 

التكاليــــف

الكليــــــــة الـبـيـــــــــــــان

8.160 25.658 64.451 90.109    وزارة الـداخلیـــــة   -

250 - - - وزارة العدل والشئون الإسلامیة والأوقاف   -

3.700 37.000 - 37.000 وزارة النفط والثروة المعدنیة    -

100.000 334.930 103.720 438.650 وزارة الخارجیـــة    -

12.450 25.618 53.382 79.000 وزارة التربیــة والتعلـیم   -

126.000 174.858 949.742 1.124.600 وزارة الاشغال العامة والاسكان    -

252.500 1.089.823 56.417 1.146.240 وزارة المواصـــــلات   -
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6.300 9.044 143.642 152.686 وزارة الزراعـة والثـروة السمكیــة    -

1.600 62.863 42.134 105.000 مجمـع كلیـات التقنیـة العلیـا   -

6.399 25.263 10.237 35.500 الھیئة الاتحادیة للكھرباء والماء   -

800 2.310 5.690 8.000 الھیئة العامة لرعایة الشباب والریاضة    -

640.000 - - - برنامـج الشیـخ زایـــــــد للإسكـــان   -

1.158.159 1.787.367 1.429.418 3.216.785 مــــالــــــــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                        

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية 2000م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƔƥƐƦǋ  øǁƐداخليــة   :  

:  مشروعـات إستكمـال      

تنفیذ وزارة الاشغال العامة   -  أ    
والإسكان :

 

660 14.790 210 15.000 إنشاء محطات مراقبة تنفیذ قانون تحدید 
الأوزان المحوریــة للمركـبــات الثقیــــــــلــة 

110

660 14.790 210 15.000 )  أ  (  مــلـــــــةجــ

:  تنفیـذ وزارة الداخلیـــة   -  ب      

4.500 6.000 26.716 32.716 إنشاء وإنجاز مباني عاجلة تطلب في 
حینھــا

778

3.000 4.868 37.525 42.393 صیانة وترمیم مباني ومنشآت الـوزارة  824

7.500 10.868 64.241 75.109 )  ب  (  مــلـــــــةجــ

8.160 25.658 64.451 90.109 )  ب +   أ  (  مــالـــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                          
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الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƴǁƐ ƔƥƐƦǋدل والشئون الإسلامية والأوقاف:  

:  مشروعـات إستكمـال      

:  قطاع الشئون الإسلامیة والأوقاف      

250 - - -   :  تسویة مستحقات مشروعات منتھیة
بنـد رقـم (230)

999

      

250 - - - جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                         

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƔƥƐƦǋ  øƻǆǁƐط  øƙǁƐǋروة  øƴǄøǁƐدنـية  :  

:  منـفـــــذ بمعرفتھــا      

:  مشروعـات جـدیـدة      

3.700 -37.000 - 37.000 مشروع الدراسات الجیولوجیة وإعداد 
خرائط جیولوجیة وتكتو نیـة حدیثـة 

للدولـــة

010

      

3.700 37.000 - 37.000 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                        

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية 2000م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƥƑøƢøǁƐ ƔƥƐƦǋجـيـــــــــة:  
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:  مشروعـات الإستكمـال  -  أ      

500 2.289 14.271 16.560 مبنى السفارة وسكن السفیر في البرازیل 030

500 4.871 8.819 13.690 مبنى سكن السفیر في طھـــران  040

10.000 41.579 58.421 100.000 صیانة مقر البعثات ومساكن رؤساء 
البعثات المملوكـة للدولـة في الخـارج

090

500 8.000 - 8.000 إنشاء سكـن السفیر بالأردن / عـمــان 100

500 4.300 - 4.300 شراء شقـة للدبلوماسـیین في لنـــدن 110

500 16.600 - 16.600 شراء مبنى لسكن السفیر في مدریـد 160

24.000 37.791 22.209 60.000 مبنى السفارة وسكن السفیر في رومـا 190

4.500 4.500 - 4.500 شراء مبنى للسفارة / جنـوب أفریقیـا 210

2.000 20.000 - 20.000 شراء مبنى للسفارة / كولومبـو 220

1.000 10.000 - 10.000 شراء مباني للسفارة / بانكــوك 230

10.000 10.000 - 10.000 شراء مبنى لسكن السفیر / كنـدا 240

1.000 5.000 - 5.000 شراء مبنى لسكن السفیر / البحریــن 250

6.000 15.000 - 15.000 شراء مبنى لسكن السفیر / تونـس 260

1.000 10.000 - 10.000 شراء أراضي لمبنى السفارة وسكن 
السفیر / كوالا لمبـور 

270

1.000 10.000 - 10.000 شراء مبنى السفارة في جـاكـرتــا 280

5.000 5.000 - 5.000 شراء أرض لمبنى السفارة / البحریـن  290

67.000 204.930 103.720 308.650 )  أ  (  مــلـــــةجــ

 

م 2001   لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

                                                                                 ( القیمة بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƥƑøƢøǁƐ ƔƥƐƦǋ: جـــيــة  

:  المشروعـات الجـدیــدة   -  ب      

10.000 30.000 - 30.000 شراء مبـنى للسفارة أو سكن للقنصل / 
ھـونــج كـونــج

310
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10.000 20.000 - 20.000 شراء مبنى لسكن السفیر / بـیروت 320

1.000 15.000 - 15.000 شراء مبنى لمكتب القنصلیة وسكن 
القنصل / كراتشـــي

330

2.000 10.000 - 10.000 شراء مبنى للسفارة / موسكـو 340

4.000 10.000 - 10.000 شراء مبنى لسكن السفیر / واشنطــن 350

3.000 15.000 - 15.000 شراء مبنى للوفـد الدائـم / جنیـف 360

1.000 10.000 - 10.000 شراء مبنى للوفـد الدائـم / نیویورك 370

1.000 10.000 - 10.000 شراء مبنى لسكن السفیر / جنـوب 
أفریقیـا

380

1.000 10.000 - 10.000 شراء مبنى للسفارة / سنغافـورة  390

33.000 130.000 - 130.000 )  ب  (  مــلـــــــــــةجـ  

100.000 334.930 103.720 438.650 )  ب  +  أ  (  مــالــــيالإجــ  

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                           

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    øƗǁƐ ƔƥƐƦǋربـيـة  øǐǂƴƗǁƐǋم  :  

:  مشروعـات إستكمـال      

تنفیذ وزارة الاشغال العامة   -  أ    
 :والإسكان

 

1.500 4.000 - 4.000 إعادة دراسة وتصمیم المدارس وریاض 
الأطفال في الـدولـة 

198

4.950 7.571 22.429 30.000 ھدم وإعادة بناء فصول خشبیة 
ودورات میاه بالمدارس ( 225 فصل + 

25 دورة میــاه )

213

6.450 11.571 22.429 34.000 )  أ  (  مــلـــــــــةجــ

 للكھرباء الإتحادیةتنفیذ الھیئة   -  ب    
 :والماء

 

6.000 14.047 30.953 45.000 توصیل خدمات الكھرباء والماء للمدارس 
المنجـزة 

010
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6.000 14.047 30.953 45.000 )  ( ب  مــلـــــــةجــ

12.450 25.618 53.382 79.000 )  ب  +  أ  (  مــالــــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

                  مشروعـات  مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }

( القیمة بالألف درھم                                                                                                                                                
)

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƉǁƐ ƔƥƐƦǋشغال العـامة والإسـكا: ǅ  

:  مشروعـات إستكمـال      

74.000 74.170 425.830 500.000 صیانة وترمیم المباني والمنشآت 
الحكومیة 

010

10.000 35.574 114.426 150.000 صیانــة الطــرق بالدولــة  020

5.000 24.095 325.905 350.000 وحـدات إضافیـة لمساكـن الأھالـي 060

17.000 17.172 7.428 24.600 الإضافات الصغـرى للمباني الحكومیـة 120

20.000 23.847 76.153 100.000 مسكن شعبي   200  إنشاء وإنجاز
00(2)

130

      

126.000 174.858 949.742 1.124.600 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                        

الاعـتـمــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م

التكاليف 
الكليـــة

المـشـــــــــروع  اســــــم
رقـم

المشروع

    ǄøǁƐ ƔƥƐƦǋواصــلات  :  

:  مشروعـات إستكمـال  -  أ      

:  تنفیذ وزارة الاشغال العامة والإسكان      

35.000 140.774 1.226 142.000 طریق آذن / الطویـین / دبــا 040
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215.000 294.854 49.386 344.240 صیانة وتحسین ورفع كفاءة الطرق 
والجسور والعـبــــارات ( مرحلة اولـى ) 

وتشمـــــــــــل :

050

طریق الشارقة / الذیـد المزدوج  -  1      

طریق المنامة / دوار مطار رأس الخیمة  -  2      
طریق الذید / المزدوج والوصلة الى سیجي  3 -      
   طریق دوار القصیدات / النخیل / شعم المزدوج  4 -    
دوار مطار رأس الخیمة / دوار القصیدات   5 -    

  المزدوج
 

طریق خور فكان / دبــا   6 -      
طریق الذید / المدام مع وصلة فلــي  7 -      
طریق الفجیرة / خور فكان المزدوج   8 -      
طریق دبـا / مسافـي   9 -      
10 – وصلــة مصفــوت      
طریق أم القیوین / فلج المعلا / الذیـد   11 -      
طریق الشارقـة / رأس الخیمـة   12 -      
صیانـة الجسـور والعبـارات   13 -      

1.500 4.195 5.805 10.000 دراسات أولیــة لمشروعــات الطـــرق  734

251.500 439.823 56.417 496.240 )   أ   (  مــلـــــــــــةجـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                       

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية 2000م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ǄøǁƐ ƔƥƐƦǋواصــلات  :  

:  المشروعـات الجـدیــدة  -  ب      

500 300.000 - 300.000 المسار البدیل لطریق الشارقة / رأس الخیمة 060

500 350.000 - 350.000 الفجـــیرة السریــع  -  طریـق دبــــي 070

      

1.000 650.000 - 650.000 )  ب  (  مــلــــةجــ

252.500 1.089.823 56.417 1.146.240 )  ب  +  أ  (  مــالــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                          
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الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ǁƐ ƔƥƐƦǋزراعة والثروة الـسمكية  :  

:  مشروعـات إستكمـال  -  أ      

:  تنفیذ وزارة الزراعة والثروة السمكیة      

1.100 1.743 32.257 34.000 مسح مصادر المیاه والتربــة  151

2.200 3.785 58.215 62.000 الدراسات الفنیة وإنشاء السدود على الأودیة 360

700 1.129 23.871 25.000 حـفــــر الآبــــــــار 450

100 137 19.949 20.086 محطـة أبحـاث الفاكھـة  506

600 650 9.350 10.000 صیانــة الـســـدود 518

4.700 7.444 143.642 151.086 )  أ  (  مــلــــــــةجــ

:  المشروعـات الجـدیــدة  -  ب      

1.600 1.600 - 1.600 إنشاء مغاطس لمراكز الحجر البیطري 
بمنافذ الدولـــة 

530

1.600 1.600 - 1.600 )  ب  (  مــلـــــــــــةجـ

6.300 9.044 143.642 152.686 )  ب  +  أ  (  مــالــــــيالإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                         

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

ƑǐǂƴǁƐ ƕǐǆƾƗǁƐ : كليات  مجمع       

:  مشروعـات استكمال      

1.000 5.241 29.759 35.000 مشروعات صغیرة ( برنامج شھادة 
)  مرحلـة ثانیـة  -  الإنجاز والدبلوم

030

600 40.137 9.863 50.000 توسـع في مباني الكلیـات الدائمــة  033

- 17.485 2.515 20.000 صیانـة مبانـي ومنشــآت المجمـع 034
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1.600 62.863 42.137 105.000 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

                                               ( القیمة 
بالألف درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑǁƐ ƕƏǐǊǁƐ: تحادية للكهرباء والماء  

:  مشروعـات إستكمـال  -  أ      

2.074 3.000 - 3.000 دراسة إنشاء محطة تولید طاقة وتحلیة 
میاه مركزیــــة فــي الساحـــل الشرقـي

210

2.700 2.763 10.237 13.000 تسویة مستحقات استشاریین ومشروعات 
منتھیـة 

999

4.774 5.763 10.237 16.000 )  أ  (  مــلــــــةجــ

:  مشروعـات جـدیـــدة  -  ب      

1.625 19.500 - 19.500 مشاریع نقـل الطاقـة والربــط 230

1.625 19.500 - 19.500 )  ب  (  مــلــــــةجــ

6.399 25.263 10.237 35.500 جديد )ال  +  تكمالالاس  (  مــالـــــــيإجــ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

                                           ( القیمة بالألف 
درھم )

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

    ƑøƴøǁƐ ƕƏǐǊǁƐمـة لرعاية الشباب والرياضة:  

:  مشروعـات إستكمـال      

800 2.310 5.690 8.000 تشییـد عــدد (3) مضامیر لألعـاب القـوى 
في الإمـارات الشمالیـة 

100

      

file:///F|/statistics/invprog2001.htm (48 of 49)10/10/2005 7:01:00 AM



البرنامج الاستثماري لعام 2001م

800 2.310 5.690 8.000 جـمــلـــــــــــةالـ

 

م  2001  لـعـام  الاستثمــاري  البرنامـــج

مشتركـة { تـخـدم أكـثر مـن إمـارة }  مشروعـات

( القیمة بالألف درھم )                                                                                                                                         

الاعـتـمـــــاد
الباقي مـــــن

التكاليف الكلية 

الإنفاق حــــتى

نهاية2000 م
التكاليف الكلية المـشـــــــــروع  اســــــم

رقـم

المشروع

سكان:ƌǂǁ  يدƐƦ ơǐøƪǁƐ  برنـامج      

640.000 - - - المساعـــدات السكنیــــة   

      

640.000 - - - جـمــلـــــــــــةالـ
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