حكومة اإلنقاذ الوطني
وزارة المواصالت
جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت
تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من  1/1الى  2015/9/30م

مشروعات المطارات
ت

اسم المشروع  /البند

الجهة المنفدة

الجنسية

رقم العقد

قيمة المسدد من
القيمة االجمالية
بداية العقد حتى
للعقد بعد االضافات
 2015/9/30م

باقي اإللتزام على
العقد في
2015/10/01م

نسبة االنجاز
نسبة االنجاز
الفعلية

نسبة االنجاز
المالية

مالحظات

مشاريع استؤنف العمل بها بعد الثورة ( األعمال توقفت نتيجة أحداث العام الماضي )
مطار طرابلس العالمى
1

مشروع تجهيز وتهيئة موقع مبنى مصلحة المطارات
واإلدارة العامة للمشروعات

شركة المرونة للمقاوالت العامة

ليبية

2010/4

2,041,522

661,250

1,380,272

50%

32%

2

مشروع االفراج والنقل والتركيب لمباني مصلحة المطارات شركة المرونة للمقاوالت العامة

ليبية

2010/2

1,885,500

388,500

1,497,000

50%

21%

3

الهدم واالزالة ونقل مخلفات المباني (منطقة طائرات
اليوشن)

ليبية

 2011/1ج م

435,310

0

435,310

10%

0%

4

الهدم واالزالة ونقل مخلفات المباني (منطقة المنبع)

شركة عالم التميز

ليبية

 2011/2ج م

488,424

0

488,424

15%

0%

5

الهدم واالزالة ونقل مخلفات المباني (منطقة التمائم)

شركة دار االستثمار

ليبية

 2011/3ج م

439,122

0

439,122

15%

0%

شركة الكوادر الفنية

مطار بنينا الدولي

1

توريد وتركيب منظومة إنارة ثابتة لمهبط مطار بنينا
(بنغازي) الدولي

2

مشروع تنفيذ محطة ركاب مؤقتة بمطار بنينا الدولي

3

اإلشراف والمتابعة ومراجعة التصاميم لمشروع تنفيذ
محطة ركاب مؤقتة بمطار بنينا الدولي

شركة االنشاءات الكهربائية

ليبية

بال

12,430,881

10,745,063

1,685,818

80%

86%

شركة نيمو بارتنيرز

كورية

2012/11

36,000,000

8,339,154

27,660,846

22%

23%

شركة المجموعة الهندسية

ليبية

2012/12

1,440,000

331,000

1,109,000

22%

23%

مطار سبها الدولي

1

صيانة المهبط الرئيسي وممرات التوصيل وساحات
وقوف الطائرات بمطار سبها الدولي

أفريقيا للهندسة

إعادة إنشاء المهبط الرئيسي والثانوي وممرات التوصيل
وصيانة ساحة وقوف الطائرات وتوريد وتركيب منظومة
إنارة مهبط مطارغات

شركة انشاءات الكهربائية
/وشركة كونيكوس

ليبية

2004

31,770,774

20,026,689

11,744,085

75.06%

63%

مطار غات
1

ليبية /إيطالية

2008/29

54,730,722

42,682,589

12,048,133

94%

78%

مطار لبرق المدني

1

تصميم وتنفيذ مطار مبني بمدينة لبرق

الشركة الليبية للتنمية
واالستثمار

ليبية

2008/36

55,244,493

48,479,770

6,764,723

62.24%

88%

تصميم وتنفيذ مطار مدني بمدينة طبرق

الشركة الليبية للتنمية
واالستثمار

ليبية

2008/37

18,371,678

13,933,442

4,438,236

21%

76%

مطار طبرق المدني
1

مطار الكفرة
1

صيانة المهابط وممرات التوصيل وساحات وقوف
الطائرات بمطار الكفرة

شركة ساليني

ايطالية

 2010/4ج م

97,568,443

14,635,266

82,933,177

0%

15%

جاري العمل بالمشروع

حكومة اإلنقاذ الوطني
وزارة المواصالت
جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت
تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من  1/1الى  2015/9/30م

مشروعات المطارات
ت

اسم المشروع  /البند

الجهة المنفدة

الجنسية

رقم العقد

قيمة المسدد من
القيمة االجمالية
بداية العقد حتى
للعقد بعد االضافات
 2015/9/30م

باقي اإللتزام على
العقد في
2015/10/01م

نسبة االنجاز
نسبة االنجاز
الفعلية

نسبة االنجاز
المالية

الثورة
استؤنفبعد
مشاريعالعمل بها
مشاريع لم يستأنف
بها بعد الثورة ( األعمال توقفت نتيجة أحداث العام الماضي )
العمل
مطار طرابلس العالمى
محاصة(أود بريشت البرازيلية
وتاف التركية)

برازيلية  /تركية

2008

##########

985,336,380

714,663,620

33%

58%

ليبية /فرنسية

2008/48

103,092,000

59,415,522

43,676,478

64%

58%

2008

161,211,250

76,405,752

84,805,498

51%

47%

20,159,730

14,457,298

5,702,432

68%

72%

33,816,579

30,628,380

3,188,199

85%

91%

1

مشروع مطار طرابلس العالمي (محطة الركاب)

2

مشروع مطار طرابلس العالمي (برج المراقبة الجوية
ومبنى الخدمات )

أويا لإلنشاءات

3

االدارة واالشرف على تنفيد مشروع مطار طرابلس الجديد

ش .مطارات باريس

فرنسية

4

مراقبة الجودة بمشروع مطار طرابلس الجديد

اباف للخدمات

فرنسية

2009/36

5

إعداد التصاميم لمطار طرابلس

ش .مطارات باريس

فرنسية

2007

مطار بنينا الدولي

1

مشروع مطار بنينا (محطة الركاب وساحة وقوف
الطائرات والسيارات وممرات التوصيل وشبكة الطرق
ومحطة اإلطفاء والبنية التحتية)

2

اإلدارة واإلشراف على مطار بنينا

 SNCالفالين

كندية

ﻫ.م.م2007 .

590,000,000

308,463,283

281,536,717

35.6%

52%

كابيتا سيموندز

انجليزية

2009/62

16,225,000

6,071,661

10,153,339

49%

37%

مطار سبها الدولي

1

مشروع مطار سبها (محطة الركاب وساحة وقوف
الطائرات والسيارات وممرات التوصيل وشبكة الطرق
ومحطة اإلطفاء والبنية التحتية)

2

اإلدارة واإلشراف على مطار سبها الدولي الجديد

اتحاد المقاولين  /وتاف

ليبية /تركية

2008/56

312,000,000

49,471,880

262,528,120

3.7%

16%

محاصة المكتب االستشاري
للمرافق وشركة دورش أفريقيا

ليبية /ألمانية

2009/61

12,550,000

1,442,212

11,107,788

0.9%

11%

الشركة الليبية للتنمية
واالستثمار

ليبية

57,615,793

45,390,170

12,225,623

15.9%

79%

مطار غات
1

تصميم وتنفيذ مطار مدني بمدينة غات

2008/34

مطار لبرق المدني

1

تنفيذ مشروع منطقة الدوران ووقوف الطائرات بالنهاية
الشرقية للمهبط

الهندسة الراقية

ليبية

()2010/3
ج.م

759,000

354,902

404,098

30%

47%

مطار الكفرة
1

تصميم وتنفيذ مطار مدني بمدينة الكفرة

الشركة الليبية للتنمية
واالستثمار

ليبية

الشركة الليبية للتنمية
واالستثمار

ليبية

2008/35

57,615,793

45,733,657

11,882,136

13%

79%

18,371,678

15,313,546

3,058,132

22%

83%

مطار مرتوبة
1

تصميم وتنفيذ مطار مدني بمدينة مرتوبة

االجمـــــــــــــــالي العـــــــــــــــــــام

2008/38

1,798,707,366 ##########

1,597,556,326

مالحظات

