متابعه المشروعات الجارى تنفيذها حتى 2017/08/20
أسم المشروع

المقاول

مده المشروع

تاريخ االستالم
تاريخ بدء التنفيذ
االبتدائى للمشروع

قيمة المشروع
االجمالية

قيمه المنفذ حتى
تاريخة

نسبة االنجاز
من قيمة العقد

المستهدف
التراكمى

نسبة المنفذ التراكمى
طبقا للمستهدف
بالبرنامج الزمنى

هليوبوليس الجديدة
مشروع( ) 7عمارات ضمن ( )28عمارة المرحلة شركة القاهرة العامة
االولى بالحى التاسع
للمقاوالت
مشروع إنشاء عدد( )11عمارة "مرحلة ثانية"
من ضمن مشروع عدد ( )28عمارة سكنية
مجموعة  91بالحى التاسع
مشروع( ) 10عمارات ضمن (  )28عمارة
مشروع إنشاء ( )7عمارات نموذج( )m,nبالحى
الرابع
مشروع إنشاء ( )6عمارات بالحى الثالث
مشروع إنشاء ( )6عمارات ( )m.nالمرحلة
الثالثة
مشروع إنشاء ( )9عمارات الحي السادس
مشروع إنشاء ( )20عماره الحي الخامس

مشروع  24فيال الحي الخامس

15شهر204+
يوم 97+يوم

2015/08/29

2017/09/21

41630000

39721604

95%

__

__

اطلس العامة
للمقاوالت

15شهر  212+يوم

2015/11/02

2017/08/31

56165815

51630589

92%

56165815

92%

المصرية العامة
للمبانى

15شهر 175+يوم

2015/12/10

2017/08/31

58896451

32917123

56%

58896451

56%

 12شهر 218+يوم

2016/02/25

2017/09/30

43793245

26514946

61%

40605732

65%

 15شهر  3+شهور

2016/03/03

2017/09/02

32854000

35765732

109%

32854000

109%

 15شهر 3+شهور

2016/03/10

2017/09/09

41910099

37919141

90%

41826155

91%

18شهر 3+شهور

2016/07/16

2018/04/16

41220000

10661457

26%

15964142

67%

 24شهر  3 +شهور

2016/11/06

2019/01/31

108864770

51654347

47%

30792298

168%

 20شهر 3+شهور

2016/12/19

2018/11/18

22249699

7030772

32%

4103911

171%

المصرية العامة
للمبانى
اطلس العامة
للمقاوالت
المصرية العامة
للمبانى
مصر العمال
االسمنت المسلح
القاهرة العامة
للمقاوالت
اطلس العامة
للمقاوالت

منطقة الشـــيراتـــون
مشروع( )5عمارات مربع 1196
المجاورة الخامسة
 4عمارات نموذج س مربع 1195
 4عمارات نموذج س مربع 1194
مشروع 5عمارات نموذج (ج) مربع
1258ب
مشروع إنشاء  8فيالت مربع 1197

روالن
القاهرة العامة
للمقاوالت
القاهرة العامة
للمقاوالت
اطلس العامة
للمقاوالت
حسن عالم

 14شهر 6 +شهور+
5شهور

2015/10/07

2017/11/06

31700241

32959435

104%

35944000

92%

 12شهر  6 +شهور

2016/02/01

2017/08/27

23238000

15857290

68%

23238011

68%

 12شهر  6 +شهور

2016/02/02

2017/08/27

23587000

16232190

69%

23587747

69%

15شهر 3 +شهور

2016/08/01

2018/01/31

38785939

36668327

95%

22777000

161%

 18شهر

2017/04/03

2018/10/02

18830108

1258910

7%

2819375

45%

مشروعات تطوير أصول الشركة

مشروع تطوير حديقة الميريالند" المنتزه
السياحي"

النصر للمباني و
اإلنشاءات ايجيكو

 4شهور9+شهورمد
مدة  3 +شهور

2016/07/28

2017/05/28

29931730.2

27890310

93%

0

0

مشروع تطوير غرناطة

المقاولون العرب

 12شهر

2017/03/06

2018/03/05

36866496.8

11335584

31%

10545345.57

107%

أسم المشروع

المقاول

مده المشروع

مرافق حول المنطقة الترفيهية

شركة إيجيكو

 9شهور4 +
شهور4+
شهور4+شهور

مشروعات المرافق
تاريخ االستالم
تاريخ بدء التنفيذ
االبتدائى للمشروع

قيمة المشروع
االجمالية

قيمه المنفذ حتى
تاريخة

نسبة االنجاز
من قيمة العقد

المستهدف
التراكمى

نسبة المنفذ التراكمى
طبقا للمستهدف
بالبرنامج الزمنى

هليــوبـوليــس الجـديـدة

مشروع مرافق الحى التاسع

مشروع تصميم وإنشاء محطة المعالجة
الثالثية لمياه الصرف الصحــى والرى

مشروع محطات الروافع الداخلية(الرافع
الشمالى-الرافع الجنوبى –الرافع االوسط)

 12شهر  6 +شهور
شركة المتحدة
 10 +شهور ونصف
للتجارة و المقاوالت
(مد مدة)6+شهور
الشركة الوطنية
للمقاوالت العامة
 12شهر
والتوريدات التابعة
لجهاز مشروعات
الخدمة الوطنية
شركة مصر
لألسمنت المسلح

الشركة الوطنية
للمقاوالت العامة
تصميم وتنفيذ محطتى كهرباء مدينة
والتوريدات التابعة
هليوبوليس الجديدة
لجهاز مشروعات
الخدمة الوطنية
المكتب الهندسي
مشروع إنشاء عدد  2غرفة طلمبات -الحي
للنظم
الثاني والسادس -هليوبوليس الجديدة
الكهروميكانيكية
عمليـــة أعمال المرافق الخاصة بالمربع
91ع الحى التاسع  -هليوبوليس

شركة أطلس العامة
للمقاوالت

مرافق الحى الخامس بمدينة هليوبوليس
الجديده

شركة السد العالي
للمشروعات
الكهربائية "
هايديليكو"

 24شهر  6+شهور

2015/02/01

2016/09/17

21646100

17845542

82%

ـــــــ

82%

2014/07/01

2017/05/14

41000000

37315445

91%

ـــــــ

91%

2016/11/29

2017/11/02

84502234

9017336

11%

59270093

15%

2015/11/09

2018/05/08

159331589

61848400

39%

105641411

59%

24شهر

2016/04/05

2018/04/04

495000000

18407160

4%

__

__

 4أشهر

2017/06/01

2017/09/30

1728194.5

1071668

62%

__

__

7شهور

2016/07/18

2017/02/01

4949260.6

1287982

26%

900872

143%

جارى االستالم اإلبتدائى للمشروع

