
 
  
 
  

 

 
  

                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

الشركة المنفذة إسم المشروع م 
تاريخ إستالم 

قيمة التعاقد تاريخ النهو الموقع 
تاريخ اإلستالم 

اإلبتدائى 

(1 )
تطوير إدارة تموين 

كرداسة 
مكتب حورس 
 24/7/2018 198900 19/7/2018 20/3/2018للمقاوالت 

تطوير إدارة تموين ( 2)
البدرشين 

 30/8/2018 307391.5 6/8/2018 7/3/2018مكتب مصر المستقبل 

(3 )

تجهيز المبنى 
الجديد لإلفتتاح 

بمستشفى 
الحوامدية العام 

 21/5/2018 22/4/2018شركة الحمد للمقاوالت 
609500                   

  +1293701               
 (عقد إستكمال)

تم اإلستالم 
اإلبتدائى بتاريخ 

11/11/2018 

(4 )

األعمال اإلضافية 
لمبنى الطوارئ 

بمستشفى 
 الحوامدية العام

 2339950 10/10/2018 26/8/2018 شركة الحمد للمقاوالت
تم اإلستالم 

اإلبتدائى بتاريخ 
11/11/2018 

(5 )

تطوير وتجديد مبنى 
الجهاز التنفيذى 

سوق – للمحاجر 
الجملة 

مكتب الهاشمية 
للمقاوالت 

10/7/2018 9/11/2018 440486.5 
تم اإلستالم 

اإلبتدائى بتاريخ 
5/11/2018 

 
                                                                                                                                                                                                                                         30/6/2019 حتي 1/7/2018                              تابع مشروعات المديرية خالل العام المالي   من 

 
 408100بإجمــالى) آبار بمحطة المنطقة الصناعية بأبى رواش بمشتمالتها كاآلتى  (5)طلمبات غاطس الخاصة بعدد  (5) توريد عدد -6

  (جنيو 

إسم المشروع 
تاريخ النهو تاريخ بداية اآلعمال الشركة المنفذة 

تاريخ الفحص قيمة التعاقد 
والتوريد 

محبس  (1)توريد عدد 
( 4)+ بوصة 10سكينة 

شركة ماسة يونت للهندسة 
 23/5/2018 34000 22/7/2018 23/4/2018والمقاوالت العمومية 

 30/6/2019 حتي 1/7/2018مشروعات المديرية خالل العام المالي من 



 
  
 
  

 

 
  

 بوصة 6محبس سكينة 
محبس عدم  (4+ )

 بوصة 6رجوع 

والتوريدات 

لوحة  (4)توريد عدد 
 )تشغيل كهربائية  

 ( ح 100

شركة ايتكو للتجارة 
والهندسة والتوكيالت 

التجارية 
23/4/2018 22/7/2018 50000 16/5/2018 

 متر مواسير  90توريد 
U.P.V.C 3 قطر 
بوصة 

الشركة الهندسية لخدمات 
 4/7/2018 1800 22/7/2018 23/4/2018المياه وحفر اآلبار 

طلمبات  (5)توريد عدد 
ط . م120+ أعماق 

 6مواسير حديد قطر 
بوصة 

الشركة المصرية األمريكية 
 13/5/2018 322300 25/7/2018 26/4/2018للتصنيع اوميجا 
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الشركة إسم المشروع 
المنفذة 

تاريخ إستالم 
الموقع 

تاريخ النهو 
تاريخ اإلستالم قيمة التعاقد 

اإلبتدائى 

تطوير وتجديد مبنى النقل 
الجماعى بالمنيب 

مكتب     
حورس 

 للمقاوالت
29/10/2018 28/12/2018  

290690 21/1/2019 

إنشاء مجلس مدينة الصف                         
األعمال  + (دور أول + أرضى  )

أعمال + تعلية دورين  )اإلضافية 
 (الحماية المدنية 

أحمد محمد 
 عبد الهادى

26/1/2016 

جارى دراسة مدة  
حتى 

24/1/2019 
وفى إنتظار رد 
مجلس الدولة 

2299491+2500000 20/2/2019 

مجزر  (15)تطوير وتجديد عدد 
بمناطق أحياء ومدن محافظة 

الجيزة 

وزارة اإلنتاج 
-الحربى

الهيئة القومية 
لإلنتاج 

1/4/2018 11/1/2019 

تم اإلستالم  14912685.11
اإلبتدائى  

لمجازر المرحلة 
الثانية بتاريخ 



 
  
 
  

 

 
  

شركة -الحربى
حلوان 
لآلالت 

والمعدات 
 999مصنع)

 (الحربى

17/2/2019 

أعمال إستكمال شبكات                          - 
 (المياه  والصرف الصحى  )

مكتب جمال 
ثابت نظير 
للمقاوالت 

17/4/2018 

16/7/2018 +
مدة إضافية بنود  )

مستجدة للضرورة 
ليصبح      (الفنية 

تاريخ النهو المعدل 
12/10/2018 

5928660.27 3/3/2019 

تطوير وتجديد فيال محافظة 
الجيزة 

كمال عطية 
 8/2/2019 74900 19/1/2019 20/12/2018للمقاوالت 

مؤسسة اى إنشاء سور نادى العجوزة 
أند إس 
للتجارة 

 والمقاوالت

19/2/2019    

               
18/4/2019  

189000 28/3/2019 

 تطوير وتجديد دورات المياه 
بنادى الدقى اإلجتماعى 

شركة اى بيلد 
للمقاوالت 

6/1/2019 5/3/2019 92026.5 28/3/2019 

تطوير مبنى البانوراما بسوق 
 أكتوبر  6الجملة      

مكتب 
الهاشمية 
للمقاوالت 

15/1/2019 14/4/2019 
703830 18/4/2019 

تطوير واجهات المبنى الرئيسى 
للفيال والمبنى الملحق لمحافظة 

الجيزة 

G.S.H 
للهندسة 

والمقاوالت 
والتوريدات 
العمومية 

4/3/2019 3/4/2019 

941000 9/6/2019 

تطوير وتجديد الواجهة الرئيسية 
والقبلية بمبنى مديرية اإلسكان 

شركة ماسة 
 16/6/2019 110250 11/5/2019 12/3/2019يونت 



 
  
 
  

 

 
  

للهندسة والمرافق 
والمقاوالت 
والتوريدات 

إنشاء مبنى ىيئة النظافة والتجميل 
المرحلة األولى 

 (أدوار6+أرضى+بدروم)

مكتب األمانة 
 للمقاوالت

7/6/2017                  6/2/2018  
6513700 26/5/2019 

 إستكمال المبنى اإلدارى 
بمجلس مدينة الصف 

مكتب أحمد 
محمد عبد 

الهادى 
17/3/2019 1/4/2019 

441000 21/5/2019 

تعلية الدور األول فوق األرضى 
بنادى العاملين بأوسيم 

شركة الفراعنة 
للتوريدات 
والمقاوالت 
العمومية 

31/1/2019 30/5/2019 
358000  
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