
مرشوع اساكن اعضاء هيئة التدريس  والعاملني جبامعة القاهرة

201-02-01تقرير الشهري حتى 



A,B,C,D,E على اربعة نماذج                           مقسمة 

165 ,115 ,72 مساحات الوحدات السكنية بين        تتراوح 

ارض المشروع إجمالي 

.فدان750
مخصص منها

لمشروع االسكان 

. فدان 175

موقع المشروع

.وحدة سكنية4850إجمالي الوحدات السكنية 



المراحل التي تم بها المشروع

(شهر48).2020سبتمبرنهايةفياالعمالجميعمناالنتهاءيتمانعلىالمشروعلتنفيذزمنيجدولعملتم•

المخلفاترفعقبلبالموقعكاملةشبكيةميزانيةعملتم•

.³م60,000بحاوليتقدربالموقعمخلفاترفعتم•

.المخلفاترفعبعدالموقعبكاملمساحيةواعمالشبكيةميزانيةعملتم•

بهاموحالمسلالرتفاعاتطبقاالعماراتمناسيبوتحديدالخارجيةبالطرقومعادلتهاالمشروعمناسيبدراسةتم•

.التربةولتقارير

.والتأسيسالحفراعمالوبدأللنماذجالتفصيليةالتنفيذيةالرسوماتإعدادتم•

.³م110,000يعادلماحفرتم•

.لالساساتعاديةخرسانة³م15000يعادلماصبتم•

.مسلحةخرسانة³م16000يعادلماصبتم•

.حديدطن3000يعادلماتشوينتم•

كاملةاالولىالمرحلةعلىمقاوال20تسكينتم•
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صفر(يوم)اجمالي التاخير عن البرنامج الزمني 

16,449,235.94(جنيه مصري)اجمالي قيمة االعمال المنفذة لهذا الشهر 

16,114,785.76(جنيه مصري)اجمالي قيمة االعمال المخططة لهذا الشهر 

13,833,568.81(جنيه مصري)اجمالي قيمة االعمال المخططة للشهر القادم 

32,728,244.12(يجنيه مصر)اجمالي قيمة االعمال التراكمية المنفذة حتى تاريخه 

31,969,808.69(يجنيه مصر)اجمالي قيمة االعمال التراكمية المخططة حتى تاريخه 

%2.01%نسبة انجاز االعمال المخططة 

%2.28%نسبة انجاز االعمال الفعلية  

2.039%نسبة االنجاز المالية المخططة 

2.087%نسبة االنجاز المالية المكتسبة 

1.024(SPI)معدل االنجاز 

صفرعدد حاالت الحوادث وانتهاك معايير السالمة

القيمة المخططة/المكتسبةالقيمة : معدل اإلنجاز*

القيمة اإلجمالية للمشروع/ القيمة المكتسبة : نسبة اإلنجاز الكلية*

(Data date)هى قيمة ما تم تنفيذه فعليا من أعمال حتى تاريخ التقرير : القيمة المكتسبة* 

2016-12-31حتى احصائيات الشهر 



42,626,000.00(يجنيه مصر)اجمالي قيمة االعمال التراكمية المنفذة حتى تاريخه 

 45,803,377.50(يجنيه مصر)اجمالي قيمة االعمال التراكمية المخططة حتى تاريخه 

%2.59%نسبة انجاز االعمال المخططة 

%2.79%نسبة انجاز االعمال الفعلية  

2.9%نسبة االنجاز المالية المخططة 

2.710%نسبة االنجاز المالية المكتسبة 

0.93(SPI)معدل االنجاز 

صفرعدد حاالت الحوادث وانتهاك معايير السالمة

القيمة المخططة/المكتسبةالقيمة : معدل اإلنجاز*

القيمة اإلجمالية للمشروع/ القيمة المكتسبة : نسبة اإلنجاز الكلية*

(Data date)هى قيمة ما تم تنفيذه فعليا من أعمال حتى تاريخ التقرير : القيمة المكتسبة* 

2017-02-01االنجاز حتى معدالت 



Duration of the Project  
till 01/02/2017

موقف االعمال

10%

90%

المدة المنقضية  المدة المتبقية 



معدالت االنجاز

Cumulative UP TO     
01-02-2017

Concrete Casting UP    
01-02-2017
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معدالت االنجاز

)%(نسبة اإلنجاز الفعلىالمخططاألعمال

% 88.14% 24.47% 27.76الحفر

% 270.97% 19.76% 7.29قواعد عادية

% 235.48% 17.18% 7.29قواعد مسلحة

% 135.48% 10.35% 7.29حوائط ساندة

% 84.43% 3.58% 4.24أعمدة

% 48.22% 1.36% 2.82بالطات



معدالت االنجاز

Progress Chart UP TO     01-02-2017
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مع تحيات

قطاع خدمة المجتمع والتنمية البيئة


