
 

 

  اإلدارة العامة لإلشراف و المتابعة الفنية
 

 6/2019  تقرير النصف االول

السخططة وخطهات العسل األنذطة  .1
 هذه الفترةخالل 

الشدبة 
الفعمية 
 لإلنجاز

 مالحظات السخرجات) الشتائج السحرمة( الطاقم المنفذ

1.1 
 

 

السرحمة  –وحدة سكشية في حي الشدى  75اسم السذروع/ انذاء  
 حزم( 3االولى )يحتهي عمى 

 عسارات سكشية(: 4الحزمة االولى )
 السقاول/ شركة ابشاء ششن لمسقاوالت 

 يهرو145384460.45قيسة العقد/
 جهة االقراض/ الحكهمة االيطالية

  2/12/2018تاريخ استالم السهقع/ 
 9/12/2018تاريخ امر السباشرة/

 يهم 360مدة السذروع/
 %66ندبة االنجاز لمحزمة/

 

 عسارات سكشية(: 4الحزمة الثانية )
 السقاول/ شركة الهديان لمسقاوالت والتجارة العامة:

 يهرو144984137.00قيسة العقد 
 جهة االقراض/ الحكهمة االيطالية

  2/12/2018تاريخ استالم السهقع/ 
 9/12/2018تاريخ امر السباشرة/

 يهم 360مدة السذروع/
 %62ندبة االنجاز لمحزمة/

 



 

 

 عسارات سكشية(: 3الحزمة الثالثة )
 والسقاوالت التجارية لإلعسارالسقاول/ شركة الفزل 

 يهرو141844158.00قيسة العقد 
 جهة االقراض/ الحكهمة االيطالية

  2/12/2018تاريخ استالم السهقع/ 
 9/12/2018امر السباشرة/ تاريخ

 يهم  360مدة السذروع/
 %58ندبة االنجاز/

 

1.2  

 

 –سكشية في حي الشدى  75السذروع/ االشراف عمى انذاء  
 االولى  ةالسرحم

 يهم 365مدة السذروع /
 يهرو 634180.00قيسة العقد/ 

 جهة االقراض/ الحكهمة االيطالية
 معالم –السكتب االستذاري/ السجسهعة العالسية 

 %62ندبة االنجاز/ 

 

1.3  

 

 عسارات سكشية في حي الشدى 4اسم السذروع/ تأهيل  
 السقاول/ شركة ابه دالل لمتجارة والسقاوالت

 يهرو4794896.70قيسة العقد/ 
 جهة االقراض/ الحكهمة االيطالية

 االشراف/السجسهعة العالسية لمهشدسة واالستذارات )معالم(
 MPWH-12/2017رقم السذروع/

  13/2/2019تاريخ استالم السهقع/ 
 20/2/2019تاريخ امر السباشرة/

 يهم  210مدة السذروع/
 %55ندبة االنجاز/

 

1.4  

 

 حي الشدى –البشية التحتية والسداحات الخارجية اسم السذروع/  
 لمتجارة والسقاوالت التأسيسالسقاول/ شركة 

 يهرو141494800قيسة العقد/ 
 االقراض/ الحكهمة االيطاليةجهة 

 



 

 

 االشراف/السجسهعة العالسية لمهشدسة واالستذارات )معالم(
  24/3/2019تاريخ استالم السهقع/ 

 1/4/2019تاريخ امر السباشرة/
 يهم  280مدة السذروع/
 %26ندبة االنجاز/

2.1  

 

 استكسال تذطيب مجسع محاكم خانيهنس الذرعية /اسم السذروع 
 SSCC-01/2019 رقم السذروع/

 السجمس االعمى لمقزاء الذرعي السالك/
 وزارة االشغال العامة واالسكان االشراف/
 / شركة جهلد ستبس  لتجارة  العامة والسقاوالت السقاول

 شيكل 3644800 قيسة العقد/
 يهم تقهيسي 90 مدة السذروع/

 7.2.2019 تاريخ استالم السهقع/
 10.2.2019 تاريخ امر السباشرة/

 12/5/2019 تاريخ انتهاء العسل الستهقع/
 %100 ندبة السدة السشقزية/
 %100ندبة االعسال السشجزة/

 

3.1  

 

 مذروع انذاء مداكن اجتساعية )مذروع العساني( /اسم السذروع 
 وزارة االشغال العامة واالسكان االشراف/
  شركة السشذأة لتجارة العامة والسقاوالت/ السقاول

 يهم تقهيسي 120 مدة السذروع/
 %114 ندبة السدة السشقزية/
 %35ندبة االعسال السشجزة/

 وحدات  9أعسال تذطيب لعدد 
 صب قهاعد  -3بدء االعسال في عدد 
 وحدات  9جاري تشفيذ عظم عدد 

 

  

 

 تذطيب مقر وزارة شئهن االسرى والسحررين  /اسم السذروع 
 MOPA-05/2019رقم السذروع

 االسرى والسحررينوزارة شؤون  السالك/
 وزارة االشغال العامة واالسكان االشراف/

 



 

 

  شركة امكانات لمسقاوالت والتجارة العامة / السقاول
 $284809.00 قيسة العقد/

 يهم تقهيسي 60 مدة السذروع/
 18.6.2019 تاريخ استالم السهقع/
 23.6.2019 تاريخ امر السباشرة/

 %13 ندبة السدة السشقزية/
 %5السشجزة/ندبة االعسال 

االعماااال المن ااازة  ااا  ق ااا   4.1
االدارة العا ااااااااا  ل  ااااااااارا  
والمتابعاااااااا  رااااااااا ل الفتااااااااارة 

 المطموب 

 

 المشاركة فً لجان تقٌٌم المبانً  - 

اعداد جداول كمٌات لزوم مشروع ترمٌم عمارة  -

 رفح -زعرب

اعداد جداول كمٌات لزوم تكالٌف ترمٌم مبنى وزارة  -

 الخارجٌة

 واسعار مبنى وزارة الزراعةمراجعة جداول كمٌات  -

تم االنتهاء والتسلٌم االبتدائً لمشروع تزوٌد خدمات  -

 جحر الدٌك بالطاقة الشمسٌة  –عمارات التعاون 

 –االنتهاء من تشطٌب مجمع المحاكم خانٌونس  -

 المرحلة الثالثة وتسلٌمها ابتدائً 

 متابعة أعمال الكهرباء فً ابراج الندى -

الجزئٌة فً العدوان المشاركة فً حصر االضرار  -

 2012-5-7االسرائٌلً 

المشاركة وتجهٌز لجنة استالم ازالة العناصر  -

 الخرسانٌة الخطرة فً برج داوود

تجهٌز جدول كمٌات لترمٌم مكتب مالحقة جرائم  -

 االحتالل فً برج فلسطٌن

المشاركة فً لجنة استالم مشروع استكمال تشطٌب  -

 المحاكم الشرعٌة

وتقدٌرات للمنازل المنحة  اعداد تقارٌر ومخططات -

 العمانٌة

المشاركة فً لجنة معاٌنة الحاالت االنشائٌة للمبانً  -
 المتضرر نتٌجة االعتداءات االسرائٌلٌة

لصالح مشروع  2و 1مراجعة وتدقٌق مستخلص رقم  -

بناٌات سكنٌة تابعة لمؤسسة  6الطاقة الشمسٌة لـ 

 التعاون المقاول شركة مٌجا بور.

المشاركة فً لجنة المراقبة على انتخابات اتحاد  -

 



 

 

 المقاولٌن

المشاركة فً حصر االضرار الجزئٌة فً العدوان  -

 2012-3-26االسرائٌلً 

المشاركة فً لجنة دراسة ومتابعة مشروع انشاء  -

مساكن اجتماعٌة بالمشاركة مع نقابة المهندسٌن 

ووزارة الداخلٌة إلعداد تقرٌر بخصوص المشروع، 

ن خالل عمل زٌارة مٌدانٌة للمنازل ومعاٌنة وذلك م

 االعمال االنشائٌة واعداد التقرٌر الفنً.

مراجعة وتدقٌق مستخلص مشروع انشاء مبنى الوالدة  -

والتابع لوزارة الصحة بتموٌل من المنحة الكوٌتٌة، 

 .GSCوتنفٌذ شركة جولدن ستبس 

 –المشاركة فً لجان االستالم النهائً مبنى المالٌة  -

 ة حمد مدٌن

متابعة أعمال تنفٌذ مشروع انشاء وتركٌب نظام شمسً  -

كهربائً لتغذٌة عمارات التعاون فً جحر الدٌك 

 بتموٌل من مؤسسة التعاون

البدء فً اعمال مشروع انشاء مساكن اجتماعٌة ضمن  -

 المنحة العمانٌة تنفٌذ شركة المنشأة.

حضور اجتماع تمهٌدي / مشروع المحاكم الشرعٌة  -

 خانٌونس

 جهٌز جداول كمٌات لعمارة الخضريت -

لجنة حصر مٌدانً لمنازل المنحة العمانٌة بالتعاون مع  -

 وزارة التنمٌة االجتماعٌة

اعداد تقارٌر ومخططات وتقدٌرات للمنازل المنحة  -

 العمانٌة

المشاركة فً لجنة معاٌنة الحاالت االنشائٌة للمبانً  -
 المتضرر نتٌجة االعتداءات االسرائٌلٌة

الم ااان الفن اا  التااك  ذااار   5.1
 واعمال  تفرق  بها اإلدارة

 
 

ل ن  التقي م اإلنذائك لممبانك الحكو    وغير  فك المذارك  (أ  
 الحكو    و عاين  المبانك اآليم  لمدقوط والخطرة.

لممذاريع التك   االبتدائك والنهائكالمذارك  فك ل ان االست م  (ب 
  تابعها االدارة العا  .

الم ن  الفن   العتماد عينات  ذاريع المبانك التك المذارك  فك  (ج 
 . تابع الوزارة  نفيذها

 المذارك  فك الم ن  الفن   العتماد عينات المذاريع القطري . (د 

 



 

 

المذارك  فك ل ان  ق م المبانك بالتعاون  ع  ؤسد  برنا ج  (ه 
وكذلك وكال  الغوث الدول   UNDP األ م المتحدة اإلنمائك 

UNRWA 
الم ان الفن   لفتح المظاريف  ع دائرة العطاءات المذارك  فك  (و 

 المركزي .
 المذارك  فك الم ن  العم ا لتنديق المذاريع القطري . (ز 
 المذارك  فك التقي م الفنك والمالك لممذاريع القطري . (ح 

 
 
 

  

التاااااك  قاااااوم بهاااااا األعماااااال  6.1
 دائرة الر ان  بذك  دائم:

 

 

 اعسال الكهرباء -1 
  ص ان  عا   ألعمال الكهرباء فك الوزارة. 
 .ان از اعمال ص ان  فك سمط  األراضك 
 .تابع   ولد الكهرباء  
  المذاااارك  فاااك ل نااا  المذاااتريات باااالوزارة   اااا  خااا  اعماااال

 الكهرباء(.
 .اعمال ص ان  فك  ديري  أ غال غزة 

 اعسال الدباكة  -2
  ص ان  رد ات الوزارة. 
  لممولد الكهربائك . تابع  رط  وريد الدوالر 
 .تابع   وريد   اه الذرب بالوزارة  
 .  اعمال عا   ص ان  سباك 
 .  المذارك  فك  حمي  أسعار المقاولي  لألعمال الم كان ك 
 .اعمال ص ان  سباك  و كي ف فك سمط  األراضك 

 اعسال الشجارة -3
  ركيااااا قواشااااع رذاااا     تابعااا  أعمااااال الن ااااارة فااااك الااااوزارة  

 الكراسك(.وص ان  المكا ا و 
 .اعمال ص ان  فك  ديري  أ غال غزة 

 

 ائرة الصيانة والترميم :د

 خت  دائرة التر  م والر ان  بالق ام بتنفيذ أي أعمال 
 ر  م وص ان  شارئ  فك  قر الوزارة و  ر  م وص ان  

، وقد  اركت دائرة الر ان  فك لممبانك والمرافق العا  
االعمال الطارئ  الناجم  ع  الحرب األريرة عمى قطاع 

 غزة. 
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