املشروعات التي متت خالل  2015مبينائي األسكندرية والدخيلة

تم القيااام باال مااا الحفر بااالمبنى
اإلدارى الجديد بجان با ( )1وتم
م طبقة احال و ا الورسااانة
العادية لاوم االساااسااات  ,وتم تدم
المبنى الموجود بجاااانااا بواباااة 1
( 36سااااااااااابقا) وتم القيام بل ما
الحفر واالحال و ااااا الورساااااانة
العادية.

 54م يو قيمة تقريبية

2010/8/30

تطوير المنطقة األولى والسادسة

وجارى رض ت ااميم السااور
الجهات االمنية بالميناء.

 2016/2/28طاابااقااااااً
ل محضر وجارى ا تماد
ماااااذ ااااارة بااااااأل اااااماااااا

االضارية المستجدة م

السااااااااا طة الموت اااااااااة

قيمتهاااااا  19.5م يو
جنيه.

%7.5

%5.5

 330م يو

10.397
م يو

2015/9/14

4

مشروع إنشاء
ر ي 3/85
بطو  400متر
بميناء اإلس ندرية

ا الوواايق م
تم اإلنتهاء م
محور  2إلى ( 14المرح ة األولى)
ااا باقى الوواايق
وجارى ما
والورسااااااااااا نة العاد ية ساااااااااف ا
 ,pilecapsوتم البدء رى تنفيذ
ورسااانات الباي ابف رى المرح ة
األولى  ,وجااااارى حااااالياااااً إنهاااااء
التفااااتماااات م شااااااااار اااة ناااابيااا
البترو ل بدء رى المرح ة الثانية.

%95

2014/5/19

3

مشروع تع ية
األسوار الجمر ية

اما بالنسااااااااابة أل ما الر اااااااااي
البحرى تم اإلنتهااااااء م تر يااااا
الشدادات بالجونة ال غيرة والنبيرة
 ,و ااذلاا تم األنتهاااء م ا مااا
الردم وجاااااارى التجهيا أل ماااااا
الهامة المسااااااااا حة  ,وجارى حالياً
العمااااا رى الردم الو فى و مااااا
وطوط ال اااااارى ال ااااااحى والمطر
وشب ات الحريق.

انتهاااء المشاااااااااروع رى

2016/3/14

2

إنشاء و ة حرة
لربط با 54
بميناء اإلس ندرية
بالطريق الدولى
الساح ى

ماااا
تم اإلنتهااااء باااالناااامااا م
شاااب ات ال ااارى ال اااحى و ااارى
المطر والطرق والحريق بااالمنطقااة
األولى,

2016/5/18

1

ما تم تنفيذه بالمشروع

2016/2/28

م

اسم المشروع

نسبة
التنفيذ

قيمة
التعاقد

تاريخ
البداية

تاريخ
االنتهاء

مالحظات

مقاااولااة شااااااااار ااة النيا
العامة إلنشاااااااء الطرق
والنبارى.

م ت دار العمارة تاريخ
مااااااااار األ اااااااااماااااااااا
2015/8/24

ى

تم إنعقاد ج سااااااة االسااااااتفسااااااارات
بتااااااريخ  2015/12/30وجاااااارى
ا تماد المحضااااااااار م السااااااااا طة
الموت ااة  ,وساايتم رت المظاري
الاافاانااياااااة يااوم االثاانااي ا الاام اوارااق
.2016/2/29

جديد

1

 220م يو
قيمة تقديرية

تاامااويااااا ذاتااى  ,مااااادة
التنفياااااذ سااااااااانتي م
استالم الموق .
وسيتم التنفيذ رور رسو
المشاااااااااروع ى حااااد
الشاااااااااااااار اااااات قااااابااااا
. 2016/6/30

5

مشروع إنشاء جراج
متعدد الطوابق
بميناء االس ندرية.

تم و ااااااااو نسااااااااوة م راسااااااااة
الشروط والموا فات وال وحات م
مر ا البحوث التااااب لدنااااديميااااة
العربياة ل ع وم والتننولوجياا وجاارى
مراجعتها بمعررة ال جا المشااااااا ة
بالو وص.

جديد

6

مشروع تنري الممر
المالحى

تم الغاء اجراءات المناق ااااااة وذل
إلقت ار العطاءات بتحفظات موالفة
ل قانو  ,وجارى إ ادة النشااار مرة
ورى.

جديد

7

مشروع إنشاء
و ة حرة لربط
ميناء الدوي ة
بالطريق الدولى
الساح ى

8

 145م يو
قيمة تقديرية

بنظام B O T

 100م يو
قيمة تقديرية

ذاتى

10

مشروع إنشاء ميناء
االس ندرية النبير
(ميناء الم ف)

تم توقي ماذ رة تفااتم م الجاانا
النورى لحي توقي اال تفااااااقياااااة
اإلطارية رى وريا وال الشاااااااااهر
القادم.

جديد

11

طرح مشروع إنشاء
محطة لنق حاويات
بالس ة الحديد (40
ال متر مسط )

12

التعاقد م شر ة
تشاينا تاربر
(ال ينية) إلنشاء
محطة متعددة
االغراض (550
ل متر مرب )

إنتظار إنتهاء تيئة السااااا ة الحديد
برر اإلشااااغاالت (قضاااابا الساااا ة
الحديد القديمة)
تم و اااو نساااوة م المساااتندات
وال وحااات م مر ا البحوث التاااب
لاادناااااادياامااياااااة الااعااربااياااااة ل ا ااع ا ااوم
والتننولوجياااااا وجاااااارى مراجعتهاااااا
بمعررة ال جا المش ة بالو وص

جديد

 1م يو
دوالر

 30م يو
جنيه

راادماات تيئااة ميناااء االسااااااااا ناادريااة
مقترح إطارى رى ديسمبر .2015
وتقدمت الشر ة ال ينية الهندسية
ل موانئ المحااادودة بمقترح إطاااارى
آور رى يناير .2016

جديد

وتم مااااا تقرير مقاااااارناااااة بي
المقترحي لتوضاااي بنود االوتالى
 ,وجارى البت.

2

 800م يو
دوالر

2014/5/19
2014/11/19

%50

2013/1/14

9

مشروع يانة
اإلس ارا البحرية
(القاق المي اني ى)
بميناء اإلس ندرية

تم اإلنتهاء م إ الح وا ستعواض
ومراشااامة ودتا الحديد لعدد ثالث
ااا  8قط م السااا ة
قط م
البحرية

إستنما االجراءات

تم االنتهاااء بااالنااام ا م الوااني
وجاااااارى حاااااالاايااااااً ااماااااا الاانااهااو
والتشطي

%87

21680

2016/6/30

مشروع إنشاء دد
وى
 2و اا
وسف ى لرر ضغط
المياه العذبة ومياه
الحريق بميناء
الدوي ة

2016/6/30

 تم الرر المسااااااااااااحى بااالنااام اوجاااااارى تنفياااااذ الوواايق ل نوبرى
الوارج م مي ناء الدوي ة و وبرى
التعمير.

2015/7/18

%26

 280م يو

2015/1/13

 تم تنفياااااذ  %80م الطريقاألرضاااااى وجارى ما ررد الطبقة
العاالة جيوتي ستي .

2016/5/18

 قيماااااة األ ماااااا المنفاااااذة 74م يو م إجمالى  280م يو .
مقاااولااة شااااااااار ااة النيا
العامة إلنشاء الطرق

مقاولة شر ة م ر
لالسمنت المس

إنابة ل قوات البحرية

م در التموي الجان
النورى

بنظام B O T

م اادر التموي 120 ,
م يو دوالر شااااااااار ااااة
تشاينا تاربر
 680م يو دوالر بن
نايم ال ينى

3

م

المشروع

إ ادة تلتي

بداية المشروع

طبيعة
المشروع

اسم الشر ة
الني العامة

إلنشاء الطرق

م ت دار العمارة
حس
الم

(جنيه)

قيمة التعاقد
(جنيه)
41000

القيمة باأللف جنيه
المن رى حتي باقى التعاقد نسبة التنفيذ الفع ي
2015/6/30
32000

9000
3000

%100
لم يتم التعاقد
10000
54000
330000

126000

%95

47728
3477

3155

 %20مالي
%7

94500

%5

32000

قيمة تقديرية

اخلطة االستثمارية للعام املاىل 2016/2015

نهاية المشروع

استنما

1

2014/1/27

إستنما

وبرى 27
2015/10/9

2015/8/24

2
2017/2/24

إستنما
إستنما
2014/5/19

الني العامة

إلنشاء الطرق
27000

جديد

5000
100000

جديد

يانة

جديد

60000

جديد

2016/5/18

2010/8/30

إ ادة تلتي رنار النجمة

إنشاء سوار حو

المات اإلرشاد

بالم ف وانشاء قوا د ورسانية

تطوير المنطقة األولي والسادسة

إنشاء و ة حرة لربط با  54بالطريق

الدولي

إ ادة تلتي حاجا امواج اإلس ندرية

توريد رنادر

تنري الممر المالحي والطرق الداو ية

لميناء اإلس ندرية

إنشاء ر ي

و

ر ي

3/85

إنشاء جراج متعدد الطوابق مساحة

1500م2بالمنطقة األولى

2015/12/30

جديد

3

4

5

6

7

8

9

10

11

إ الح وتجديد الس ة البحرية ل قاق

المي اني ي

2014/11/19
2015/7/18

القوات البحرية
3480

% 50

4

بداية المشروع

طبيعة
المشروع
إستنما

المشروع

و ة حرة لربط الميناء بالطريق الدولي

م

12

إلنشاء الطرق

الني العامة

اسم الشر ة

مشرو ات ميناء الدوي ة
نهاية المشروع

2014/5/19

13
2013/1/14

م ر لدسمنت

قيمة تقديرية
(جنيه)

25000

نهاية المشروع

بداية المشروع
2015/9/14

طبيعة
المشروع
إستنما

اسم الشر ة

2017/3/15

قيمة تقديرية
(جنيه)
10000

جديد
 24شهر

30000

45000

250000

60000

جديد
جديد

 12شهر

 12شهر

150000

المن رى حتي
2015/6/30
قيمة التعاقد
(جنيه)
280000

المن رى حتي
2015/6/30

13818

81617

21680

مشرو ات ميناء اإلس ندرية وطة إستراتيجية اج ة 2016/12/30

قيمة التعاقد
(جنيه)

مشرو ات ميناء اإلس ندرية وطة إستراتيجية ق يرة 2017/6/30

2015/1/13

2016/5/18

إ ادة تلتي حاجا األمواج

إنشاء دد  2و اا

وي وسف ي لرر

ضغط المياه العذبة و مياه الحريق

المشروع

إنشاااااااااء سااااااااوار حو

المات اإلرشاااااااااد

بالم ف وانشاء قوا د ورسانية

إستنما

جديد

14

م

1

2

إنشاء ر ي

و

ر ي

3

4

3/85

إ ادة تلتي رنار النجمة

إستنما

5

6

ما التنري

البنية األساسية لساحة التجارية لدوشا

إ ادة تلتي حاجا األمواج

املصدر  :اإلدارة املركزية للشئون اهلندسية

% 26

باقى التعاقد نسبة التنفيذ الفع ي
198324

7862

%87

باقى التعاقد نسبة التنفيذ الفع ي

لم يتم التعاقد

5

