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شركة متروبوالن
لالستشارة والهندسة
والصناعة والتجارة المحدودة
العنوان  :محلة ايلكبهار فرع  6250رقم 17
جانقايا – انقره – تركيا
http://www/metropolan/com/tr

بيان العنوان
عنوان التبليغات
محلة ايلكبهار فرع  6250رقم 17
جانقايا – انقره
هاتف )0312( 490 38 00 :
فاكس )0312( 490 38 10 :
العنوان االلكترونيinfo@metropolan.com.tr :

هاتف 90-312- 490 38 00 :
فاكس 90- 312-490 38 10 :
e-mail:info@metropolan.com.tr
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معلومات حول الشركة
اسم الشركة
نوع الشركة

 :شركة متروبوالن لالستشارة والهندسة والصناعة والتجارة المحدودة
 :شركة محدودة

العنوان :
مركز الشركة  :محلة ايلكبهار فرع  6250رقم 17

جانقايا – انقره – تركيا

هاتف :
مركز الشركة )0312( 490 38 00 :
العنوان االلكترونيinfo@metropolan.com.tr :

فاكس )0312( 490 38 10 :

http://www/metropolan/com/tr

تاريخ التأسيس

1987/02/16 :

رقم السجل التجاري

63649 :

المحافظة  :انقره

الشركاء
االسم واللقب
.01أحمد ارجوبان
.02محمد فتحي اوزتورك
.03أحمد اراوغلو

محل وتاريخ الوالدة
بورهانية
1982/05/06
نصيبين
1968/06/03
اديمان
1965/06/17

الوظيفة
شريك الحصص

نسبة الحصص
21.600

مدير الشركة

7.200

نسبة الحصص

7.200

مراجع الشركة من البنوك
اسم البنك
.01بنك البيراق تورك لالستثمار
.02بنك ايش
.03بنك يابي كريدي

الفرع
ايتليك
فارابي
قاروم

.04بنك تركيا فينانس لالستثمار

اوستم

اسم المسؤول
اوفوق تكنجي
اوزدن سالور
المديرة عائشة جول
جورال
المدير حسن يلدز

هاتف
)312( 325 91 91
)312( 468 33 93
)3125(428 02 92
)312(385 68 23
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وثائق خاصة
بالشركة
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غرفة التجارة في انقره
مديرية السجالت
صورة السجل التجاري
التاريخ 2009/12/18 :
االسم التجاري
العنوان

شركة متروبوالن لالستشارة والهندسة والصناعة والتجارة المحدودة
محلة ايلكبهار فرع  6250رقم 17

جانقايا – انقره – تركيا

رقم سجل الغرفة 219/51 :

رقم السجل التجاري 63649 :

تاريخ التسجيل 1987/02/16 :

رأس المال  300.000.00 :ليرة تركية

الدرجة 1 :

تاريخ التسجيل في الغرفة 1987/03/10 :

مواضيع اشتغال الشركة :

الخصائص المذكورة في العقد االساسي

نتيجة للتدقيق في ملفات الشركة المذكورة اسمها شوهد بأنه التوجد على الشركة اية منع من
اشتراكها في مناقصات الدولة .
نتيجة للتدقيق الحاسوبي في ملفات الشركة المذكورة معلوماتها اعاله  ،لوحظ بان الشركة
مستمرة على فعاليتها وعلى عضويتها لدى الغرفة التجارية  ,وعليه نظمت و منحت الوثيقة اليبرازها
على المراجع ذات العالقة .
االمين العام /عنه
يشار بوستان
مدير السجالت

ان الشركة المذكورة اسمها وعنوانها ورقم سجلها التجاري اعاله مستمرة على انتسابيتها لدى الغرفة التجارية
منحت الوثيقة بناء على طلب الشركة .
مالحظة  :اي شطب او تحريف تلغي الوثيقة .
العنوان  :محلة سوغوت اوز  06530سوغوت اوزو  /انقره
هاتف  5 ( )0312( 285 79 50 :خطوط ) – فاكس  )0312( 286 40 10 :ص ب  31 :أميك  /أنقره
رقم الوصل 236281 :
7

شهادة سيستم أر
شهادة نظام الجودة
منحت هذه الشهادة للشركة المذكورة ادناه
شركة متروبوالن لالستشارة والهندسة
والصناعة والتجارة المحدودة
وعنوانها
محلة سنجاق فرع  619رقم  6جانقايا  /انقره  /تركيا
لتوثيق مطابقة الطريقة المستخدمة في االدارة
مع
TS EN ISO 9001:2008
تحت اطار المواضيع المذكورة ادناه
تطبيقات الهندسة التقنية بانواعها ( االبحاث الجيولوجية لالرضية والتصميم ) والفحص
والخدمات االستشارية وتنظيم وتجهيز الخرائط وخدمات التطوير
كود 32 : EA

KYS-1076 :
رقم الشهادة
تاريخ الصدور 2009/10/08 :
تاريخ انتهاء النفاذية 2010/10/08 :
فترة الشهادة  3 :سنوات (  1سنه )

طابع نظام التسجيل

المدير العام  :التوقيع
تورك اق
نظام ادارة الجودة
TS EN ISO/IEC
17021
AB-0024-YS
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النظرة العامة
بعد اجتماع مجموعة من التقنيين االخصائيين المنظبطين في اعمالهم و مواضيعهم عام  1985واقتناعهم بالعمل الجماعي
واتحادهم حسب اطار :

-

مفهوم جديد .
اسلوب جديد .
منهج فني جديد .

تم تشكيلهم لمجموعة استشارية جديدة و وخبيرة .
وعليه ابتدأ شركة خبيرة في خدمات المشاريع والخرائط واالستشارة بتقديم خدماتها بخبراتها وعلى جميع المستويات العلمية
لالستجابة على المشاكل المهمة التي تقابل دولتنا ومحافظاتنا .

مترو بوالن :
اتخذت الشركة العمل المبدئ حسبما يلي :





اتخدت االقتراب من المشاكل لفترات طويلة االجال بشكل تخطيطي موسع مبدأ لها .
عدم االنشغال بدورات االبحاث والتخطيطات فقط وانما تجهيز البرامج لالعمال السريعة لغرض التطبيق السريع .
تنزيل الحاجة الى للمساهمات االجنبية الى ادنى حد وتقديم الخدمات باسعار رخيصة حسب شروط الدولة .
مستقل عن الشركات االنتاجية واالنشائية الداخلية والخارجية ويعمل حسب القوانين .

متروبوالن






في الجامعات .
في الوزارات .
في البلديات .
في القطاع الخاص .
في المؤسسات الدولية .

الخبرات المكتسبة :






ديناميكية .
منتجة .
استخدام التكنولوجيا الحديثة
محافظة للبيئة .
تمنح االولوية لالنسان .

متاسسة من التقنيين واجراء اعمال االبحاث والتخطيط وامكانية التطبيق والتصميم في دولتنا لالعمال التلية :
10

 شراء الخرائط .
 تجهيز مخططات االعمار .






تطبيقات االعمار .
االعمال الباطنية ( طرق و مياه الشرب و القنوات الباطنية و صرف مياه االمطار والكهرباء
واالتصاالت والغاز الطبيعي وما شابه ) .
االعمال السطحية ( مساكن و مراكز تجارية و المنشأت الصحية و المنشأت التعليمية والمصانع
والتاسيسات الصناعية الخاصة واالبنية العامة وما شابه ) .
مواصالت داخل المدينة .

واجراء اعمال :
 استشارية التطبيقات  /والفحوصات والمراقبات .
 استشارية البناء  /والفحوصات والمراقبات .
وعليه فاننا نحمل ابتهاج مفهوم الخدمات للمواضيع المذكورة اعاله :
بسبب توسع المدن بشكل كبير وبدون تخطيط وتنظيم تزداد المشاكل والعوائق يوما بعد يوم
مما تسبب الضغط على سكان المدن بشكل اكثر فاكثر .
وان مسببات هذه النتائج من االبنية واالعمال تجلب االثقال على االقتصاد العام وعلى
المؤسسات مع العلم ان االقتراب المخطط والمنظم تؤدي الى حل هذه المشاكل بشكل نظامي على مر
الزمن .
ان الفنيين في مجموعة مترو بوالن على ثقة بان التطورات والتوسعات الغير المخططة والغير
المنظمة تسبب المشاكل والعوائق الكبيرة يوما بعد يوم وعليه فاننا نهدف ونعرض الصحاب القرارات
االختيارات والحلول الالزمة بهذا النطاق .
فان مجموعة متروبوالن تهدف التقليل من ازدياد المشاكل واجراء تطبيق الفعاليات الالزمة على
المدى القريب وتهدف على تقديم مجموعة من المخططات والتصاميم الالزمة لالداريين لتسهيل المعيشة
الصحية والمنظمة والمخططة في المدن على المدى البعيد .

ان المعلومات العامة حول مجموعة االعمال والمشاريع المنجزة والمستمرة على انجازها من
قبل شركة متروبوالن مبينة في الصحف القادمة :
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المشاريع المنجزة
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المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع
مشروع المواصالت المدنية
في اسكي شهر

صاحب المشروع
شركة متروبرول
المساهمة

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)

تاريخ االبتداء
1989/09/15

تاريخ االنتهاء
1990/05/10

االطار
تم اجراء عدد عقدين تحت اطار المشروع .
تحت اطار تطوير وتوسيع نظام الطرق البرية في محافظةاسكي شهر بتجهيز مخطط تطبيق مشروع طريق بطول 10
كم ومخطط تطبيق  23عدد دوار و وتجهيز كشوفات التكاليف
وملفات االنشاء للمناقصة وتعيين الطرق المحتاجة للتعديالت
وانشاء الطرق البرية وتجهيز الكتيبة الخاصة باعمال الصيانة
واالصالحات والتعميرات .
تحت اطار تعديل وتطوير نظام النقل الجماعي في محافظةاسكي شهر  ,بعد تقييم اداء الفعاليات للباصات والباصات
الصغيرة العائدة للبلديات والقطاع الخاص تم تعيين حلول
قصيرة ومتوسطة المدى بتعيين عدد الباصات وتوزيع مسار
النقل الجماعي بين الباصات الكبيرة والباصات الصغيرة
وبرنامج الخطوط النقلية ومواقف الباصات ونظام دفع االجور
ونظام استعالمات السكان والتنظيمات والتنسيقات والكوادر
العاملة وتنظيمات مركبات النقل الجماعي مع تنظيم فترات
وساعات العمل للناقلين ونظام الورش والمستودعات والصيانة
والتعمير .
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المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع

صاحب المشروع

خدمات استشارية لمشروع
نقل البضائع بين محافظة
ازمير – مصنع علي اغا-
الميناء

شركة جوقوراوفا
لصناعة الفوالذ

خدمات استشارية لالعمال
والهندسية
التخطيطية
االعمال
وفحوصات
االنشائية للسكك الحديدية
في شارع اطاتورك –
طارسوس

بلدية طارسوس

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)

192

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

1989/11/17

1990/08/10

1990/09/25

1992/05/21

االطار
اجراء ابحاث ودارسة نظام النقل البديل للمواد الخامة
والمنتجات ما بين مؤسسة الفوالذ المتواجده في علي اغا
بمحافظة ازمير و الميناء واجراء اعمال التخطيط والتصميم
الهندسي بهذا الصدد ودراسة مشاكل النظام النقل الحالي وتعيين
التكاليف الفعلية واحتماالت حدوث العوائق والمشاكل في النظام
الحالي الموجود عند رفع مستوى كمية النقل واالنتاج وابحاث
ودراسة نظام النقل البديل مع الخرائط والتصاميم وتعيين النظام
االساسي ومخطط احسن نظام نقل بديل مع دراسة التكاليف
المالية وتم اجراء ابحاث تحسين وتطوير نظام النقل الحالي
بتعيين الخريطة الرئيسية لالعمار والتطبيق لطريق بطول  7كم
المخصص للسيارات والمركبات .
في المرحلة االولى من هذه الدراسة تخطيط الجسور التحتية او
الفوقية للسكك الحديدية القاطعة للروابط المهمة في المدينة مع
الدقة على السير والمرور واخذها بنظر االعتبار  .وان
الدراسات واالبحاث تتكون من اربعة مراحل :
امكانية التطبيق ( التخطيط العام و الخريطة الفكمريةوالدراسات المرورية وتقرير امكانية التطبيق الفني واالقتصادي
)
تجهيز التخطيط االولي .تجهيز التخطيطات التطبيقية وملفات المناقصات .-اجراء الفحوصات والمراقبات االنشائية .
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المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

االطار

اسم المشروع

صاحب المشروع

التقنية
الخدمات
تقديم
التخطيطية
واالستشارة
وشراء الخريطة الحالية
للمجمعات السكنية في
سلطان دره بمحافظة اسكي
شهر
التقنية
الخدمات
تقديم
واالستشارة التخطيطية و
تجهيز التخطيط المعماري
التطبيقي المنظم للمجمعات
السكنية في سلطان دره
بمحافظة اسكي شهر
التقنية
الخدمات
تقديم
التخطيطية
واالستشارة
والتصميم المدني وتنظيم
البيئة المحيطة والمشاريع
البيئية للمجمعات السكنية
في سلطان دره بمحافظة
اسكي شهر
التقنية
الخدمات
تقديم
التخطيطية
واالستشارة
الهندسية
والمخططات
للمجمعات
والمعمارية
السكنية في سلطان دره
بمحافظة اسكي شهر

البلدية العامة في
اسكي شهر

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)
260

1993/03/07

تجهيز الخريطة الحالية في الحاسوب االلكتروني بمقياس (500
خريطة )  1000/1لمنطقة المجمع السكني مع البيئة المحيطة
بها في سلطان دره .

1993/02/15

تجهيز المخطط التنظيمي ( 0725خريطة ) بمقياس 5000/1
وةالتخطيط االعماري التطبيقي بمقياس  1000/1مع تجهيز
تقارير التحاليل والبيانات للمجمعات السكنية والبيئة المحيطة بها
في سلطان دره .

البلدية العامة في
اسكي شهر

360

1993/03/01

1993/03/31

البلدية العامة في
اسكي شهر

125

1993/02/15

1993/04/15

تجهيز المخططات التطبيقية بمقياس  500/1و  200/1في قسم
(  87خريطة ) االول التي سيتم تطويرها مع تجهيز ملفات
وتقارير التفاصيل للمقاطعة والكشف واالمتار العائدة لها
بمقياس 20/1و  10/1للمجمعات السكنية في سلطان دره .

البلدية العامة في
اسكي شهر

1.500

1993/04/01

1993/04/30

تجهيز المخططات المعمارية المفصلة والتطبيقية االولية
والقطعية لعدد(  16نوع من المساكن تتشكل من  15و  10و
 5و 3و 2و  1طابق بمساحة  150و  100و  80و  60متر
مربع ) مع مخططات الخرسانة المسلحة وتاسيسات صرف
المياه والتاسيسات الكهربائية العائدة للمجمع مع تجهيز ملف
المناقصة الخاصة باالنشاءات للمجمعات السكنية .
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المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع

صاحب المشروع

مشروع توفير مياه الشرب البلدية الرئيسية في
وشبكته محافظة آسكي شهير
واالستعمال
،مستشارية الخدمات التقنية
والمشروع لمنطقة المساكن
الجماعية الوطنية في آسكي
شهير و سلطان دره

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)
210

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

االطار

1993/04/01

1993/04/30

مشاريع تفاصيل انشاءات اخذ وتخزيين المياه ومقاطع مقياس
الطولي  1/1000لخطوط االسالة  ،ومخططات الشبكة بمقياس
،1/1000ومشاريع تفاصيل انابيب الشبكات التي تم توصيتها
واقطارها وانواعها بمقياس  1/50وبمقاييس التطبيقية والتناسبية
الى جانب اعداد الحسابات والتقارير مع ملفات المناقصة وذلك
حسب معايير مصرف ايللر .

مشروع تصريف مياه البلدية الرئيسية في
االمطار،مستشارية الخدمات محافظة آسكي شهير
التقنية والمشروع لمنطقة
المساكن الجماعية الوطنية
في آسكي شهير و سلطان
دره

140

1993/04/01

30,04,1993

خطط التي تبين جميع مواضع مباني الصرف بمقياس 1/1000
والمشاريع التطبيقية التي تبين جميع انواع التفاصيل العائدة
البعاد مستويات ومنافذ العلوية وقاعدة انشاءات الصرف
وبدايات مناطق الحصول على الماء في مناطق وحدات االسكان
الجماعية الى جانب اعداد الحسابات والتقارير مع ملفات
المناقصة وذلك حسب معايير مصرف ايللر .

المياه البلدية الرئيسية في
قنوات
مشاريع
الصرف الصحي .مستشارية محافظة آسكي شهير
الخدمات التقنية والمشروع
لمنطقة المساكن الجماعية
الوطنية في آسكي شهير و
سلطان دره

345

1993/04/01

1993/04/30

خطط شبكات بمقياس  1/1000والتي تبين مواضع وفتحات
مداخن باالضافة الى المقاطع الطولية التي تبين مستويات قواعد
االنابيب وانواع المواضع واقطار االنبوب الوالتفاصيل االخرى
المهمة في مناطق وحدات االسكان الجماعية الى جانب اعداد
الحسابات والتقارير مع ملفات المناقصة وذلك حسب معايير
مصرف ايللر .
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المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع

صاحب المشروع

مشاريع الكهربائية واضاءة البلدية الرئيسية في
االزقة .مستشارية الخدمات محافظة آسكي شهير
التقنية والمشروع لمنطقة
المساكن الجماعية الوطنية
في آسكي شهير و سلطان
دره
مشاريع المعمارية والهندسية البلدية الرئيسية في
العائدة الى التأسيسات محافظة آسكي شهير
الصحية .مستشارية الخدمات
التقنية والمشروع لمنطقة
المساكن الجماعية الوطنية
في آسكي شهير و سلطان
دره
مشاريع المعمارية والهندسية البلدية الرئيسية في
العائدة الى التأسيسات محافظة آسكي شهير
التدريبية.مستشارية الخدمات
التقنية والمشروع لمنطقة
المساكن الجماعية الوطنية
في آسكي شهير و سلطان
دره

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

االطار

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)
145

1993/04/01

1993/04/30

62

1993/02/23

1993/05/31

القيام بتخمين مقدار الطاقة الالزمة والحصول على كتاب
التصريح بالتعاون من قبل موؤسسة الكهرباء التركية والخطط
العائدة لشبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض ي مناطق
وحدات االسكان الجماعية الى جانب اعداد الحسابات والتقارير
مع ملفات المناقصة وذلك حسب معايير موؤسسة الكهرباء
التركية.
مشاريع التطبيقات والتفصيل والتخطيط والمقدمة والمطلق
المعماري والتي تعود الى المركز الصحي (مجموع مساحة
االنشاءات 900م 2ذو ثالثة طوابق) والمشاريع التطبيقية
لمنشاءات الخرسانة المسلحة والميكانيكية والتاسيسات الكهربائية
العائدة لها الى جانب اعداد ملفات مناقصة المشاريع واالنشاءات

( 124مدرسةابتدائية) 1993/02/23
( 124أعدادية)

1993/05/31

مشاريع التطبيقات والتفصيل والتخطيط والمقدمة والمطلق
المعماري والتي تعود الى المدرسة االبتدائية ذو  32صف
(مجموع مساحة االنشاءات  1860م 2ذو  4طوابق) ومدرسة
اعدادية ذو  24صف(مجموع مساحة االنشاءات  6350م4 2
طوابق ) والمشاريع التطبيقية لمنشاءات الخرسانة المسلحة
والميكانيكية والتاسيسات الكهربائية العائدة لها الى جانب اعداد
ملفات مناقصة المشاريع واالنشاءات

18
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القيمة ( ليرة تركية
صاحب المشروع
اسم المشروع
جديدة –اسعار سنة
العقد)
خطة
تنفيذ
االعمار البلدية الرئيسية في 2.600
مستشارية الخدمات التقنية محافظة آسكي شهير
والمشروع لمنطقة المساكن
الجماعية الوطنية في آسكي
شهير و سلطان دره
البنى
مشاريع
التحتية البلدية الرئيسية في 220
النشاءات الطرق،التقاطعات محافظة آسكي شهير
مستشارية
والمواصالت
الخدمات التقنية والمشروع
لمنطقة المساكن الجماعية
الوطنية في آسكي شهير و
سلطان دره
دراسات
الجيولوجية البلدية الرئيسية في 220
مستشارية محافظة آسكي شهير
والجيوتقنية
الخدمات التقنية والمشروع
لمنطقة المساكن الجماعية
الوطنية في آسكي شهير و
سلطان دره
خدمات مستشارية ادارة البلدية الرئيسية في 3.647
منطقة االسكان الجماعي في محافظة آسكي شهير
آسكي شهير و سلطان دره

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

االطار

1993/04/01

1994/03/01

القيام باجراء معامالت فحص التطبيق وسجل االراضي
الممسوحة والتسجيل في الطابو (دائرة الشهر العقاري)لقطع
االعمار(هكتار ) 250وقطع االراضي المحددة في منطقة
المساكن الجماعية

1993/03/15

1994/04/15

1993/03/15

1994/04/15

خطط الوضعية بعرض  25.20.15.10و 7أمتار وبطول40 .
متر تقريبا ً وبمقياس  1/1000لشبكة الطرق ومشاريع المقاطع
الطولية االفقية بمقياس  1/1000والشاقولية بمقياس 1/100
والمقاطع العرضية التي يجب ان تكون موحدة في  40مترا ً على
االقل وبمقياس  1/100والمقاطع العرضية النوعية والتقاطعات
 25عدد) مع اعداد ملفات مناقصة المشاريع واالنشاءات وذلك
حسب معايير وشروط موؤسسة الطرق البرية التركية
القيام باجراء تجارب االرضية والصخور على النماذج الماخوذة
نتيجة القيام بالحفر في  20نقطة منفصلة وتحديد االجهاد االمني
لالرضية التي من الضروري اخذها في االنشاءات وتحديد
التدابير االحترازية المستلزمة حسب النتائج الجيولوجية في
نطاق ( 250هكتار)في منطقة االسكان الجماعي

1993/02/23

1998/05/29

القيام باعمال التسيير واالدارة واالشراف وبصفة وكيل عن
البلدية في خدمات فحص االنشائي لالستثمارات وااليفاء
بخدمات المشروع والفنية المتعلقة بجميع االستثمارات
والفعاليات المزمع اجرائها في المراحل I.و II.في منطقة
االسكان الجماعي بـ سلطان دره
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المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
القيمة ( ليرة تركية
صاحب المشروع
اسم المشروع
جديدة –اسعار سنة
العقد)
خدمات مستشارية الفحص البلدية الرئيسية في 7.115
االنشائي لالسكان الجماعي محافظة آسكي شهير
في آسكي شهير و سلطان
دره
خدمات
البلدية الرئيسية في 2.500
محافظة آسكي شهير
الطريق،التقاطع،المشروع
والهندسية بمنطقة االسكان
الجماعي في سلطان دره
اعداد خطط التنظيم والتنفيذ بلدية بيالجيك
61
مستشارية
واالعمار
الخدمات التقنية والمشاريع
لمنطقة المساكن الجماعية
الرقم 1.في بيالجيك
تنفيذ خطة اعمار مستشارية
100
الخدمات التقنية والمشاريع بلدية بيالجيك
لمنطقة المساكن الجماعية
الرقم 1.في بيالجيك
المعمارية
المشاريع
750
والهندسية العائدة للمساكن و بلدية بيالجيك
االجتماعية
التاسيسات
مستشارية الخدمات التقنية
والمشاريع لمنطقة المساكن
في
الرقم1.
الجماعية
بيالجيك

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

االطار

1993/02/23

1998/05/29

خدمات الفحص االستثمارات االنشائية المزمع اجرائها في
المراحل I.و ,IIبمنطقة االسكان الجماعي في سلطان دره

1993/02/23

1993/10/01

1993/08/01

1993/08/31

مشاريع طريق بطول  40.كم و 50عددا ً من التقاطعات مع
اعداد ملفات مناقصة المشاريع واالنشاءات وذلك حسب معايير
وشروط موؤسسة الطرق البرية التركية في نطاق منطقة
االسكان الجماعي في سلطان دره
خطط تنفيذ االعمار بمقياس  1/1000وخطة التنظيم بمقياس
 1/5000في نطاق (20هكتار)لمنطقة الوحدات السكنية
الجماعية والمناطق المحيطة والقريبة منها الى جانب اعداد
تقارير التحليل والتوضيح المتعلقة بها

1993/08/31

1993/09/15

القيام باجراء معامالت فحص التطبيق وسجل االراضي
الممسوحة والتسجيل في الطابو(دائرة الشهر العقاري)الراضي
قطع االعمار ( 12هكتار) في منطقة الوحدات السكنية الجماعية

1993/08/01

1993/09/30

مشاريع التصميم ،المقدمة،المطلق ،التنفيذ والتفصيل المعماري
من اجل المنازل (.5طوابق و  100و  70م 2نوعين منفصلين )
مع السوق الرئيسي ( .1طابق  250م ) 2ومركز صحي
(.1طابق  650م ) 2في منطقة الوحدات السكنية الجماعية
ومشاريع الخرسانة المسلحة  ،التاسيسات الصحية ،التاسيسات
الكهربائية والهندسية العائدة لها الى جانب اعداد ملفات
المناقصات العائدة الى االعمال االنشائية لها.
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المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع

صاحب المشروع

الجيولوجية
الدراسة
مستشارية الخدمات التقنية بلدية بيالجيك
والمشاريع لمنطقة المساكن
في
الرقم1.
الجماعية
بيالجيك
مشروع توفير شبكات مياه
واالستعمال بلدية بيالجيك
الشرب
ومستشارية الخدمات التقنية
والمشاريع لمنطقة المساكن
في
الرقم1.
الجماعية
بيالجيك
مشروع مياه الصرف
الصحي القذرة ومستشارية بلدية بيالجيك
الخدمات التقنية والمشاريع
لمنطقة المساكن الجماعية
الرقم 1.في بيالجيك
مشاريع التصميم الحضري
والتنظيم المحيطي والبيئي بلدية بيالجيك
مستشارية الخدمات التقنية
والمشاريع لمنطقة المساكن
في
الرقم1.
الجماعية
بيالجيك

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)
10

1993/08/01

1993/08/30

تحديد الخصائص الجيولوجية والتدقيق في الدراسات الجيولوجية
و الجيوتقنية المتنوعة والمنفذة قبالً من قبل مصرف ايللر
وباالستناد الى المذكور اعاله تحديد االجهاد االمني لالرضية
المزمع استخدامه في االعمال االنشائية

25

1993/08/01

1993/09/30

1993/08/01

1993/09/30

تفاصيل هياكل الحصول وتخزين المياه والمقاطع الطولية
بمقياس  1/1000لخطوط االسالة وخطط الشبكة بمقياس
 1/1000وانواع االنابيب و االقطار للشبكة والمشاريع
التفصيلية بمقياس تطبيقي  1/50والمقاييس المناسبة باالضافة
الى اعداد الحسابات والتقارير وملفات المناقصة المتعلقة
بالمذكورة اعاله وذلك حسب معايير مصرف آيللر في منطقة
وحدات السكنية الجماعية
مشاريع الشبكة بمقياس  1/1000والتي تبين موقع المداخن و
الفجوات باالضافة الى المواقع الطولية التي تبين قاعدة المستوى
لالنابيب وانواع القاع واقطار االنابيب والتفاصيل الهامة
االخرى باالضافة الى اعداد الحسابات والتقارير وملفات
المناقصة المتعلقة بالمذكورة اعاله وذلك حسب معايير مصرف
آيللر في منطقة وحدات السكنية الجماعية
المشاريع االصطناعية والتنفيذية بمقياس  1/500و1/200
للمساحات والحدائق مع اعداد تفاصيل المقاطعة والكشف –
المتر الطولي في نطاق( 13هكتار)

60

55

1993/08/01

1993/09/30

االطار
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اسم المشروع

صاحب المشروع

مياه
صرف
مشروع
ومستشارية بلدية بيالجيك
االمطار
الخدمات التقنية والمشاريع
لمنطقة المساكن الجماعية
الرقم 1.في بيالجيك
التحتية
البنى
 ،بلدية بيالجيك
الطرق
و المواصالت
الخدمات التقنية
لمنطقة المساكن
في
الرقم1.

مشاريع
النشاءات
التقاطعات
مستشارية
والمشاريع
الجماعية
بيالجيك
مستشارية
خدمات
الفحوصات االنشائية في بلدية بيالجيك
منطقة وحدات المساكن
الجماعية رقم 1.في بيالجيك

22

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)

تاريخ االبتداء
1993/08/01

تاريخ االنتهاء
1993/09/30

60

70

2.286

1993/08/01

1993/09/30

1993/11/15

1997/11/17

االطار
خطط الصرف بمقياس  1/1000والتي تبين مواضع جميع
الصرف االنشائية ومشاريع التطبيقية التي تبين جميع االنواع
التفاصيل والتي تعود الى مستويات السفلية والقاعدة لهياكل
الصرف وابعاد منفذها ومواضع عناصر الشبكة وفتحات
الحصول على الماء باالضافة الى اعداد الحسابات والتقارير
وملفات المناقصة المتعلقة بالمذكورة اعاله وذلك حسب معايير
مصرف آيللر في منطقة وحدات السكنية الجماعية
خطط الموضعية بمقياس  1/1000لشبكة الطرق بعرض
 12،10و  7أمتار وبطول  5كم تقريبا ً والمقاطع الطولية
بمقياس افقي  1/1000والمقياس الشاقولي  1/100ومشاريع
المقاطع العرضية والمقاطع النوعية والتقاطعات عدد( )4بمقياس
 1/100والتي تكون على االقل  40مترا ً وبشكل موحد مع اعداد
ملفات مناقصة المشاريع واالنشاءات وذلك حسب معايير
وشروط موؤسسة الطرق البرية التركية
مشاريع البنى التحتية للطرق،مياه الشرب،المجاري
الصحية،صرف مياه االمطار،الكهرباء واالتصال السلكي في
منطقة وحدات السكن الجماعي الى جانب  670منزل (.5
طوابق  100،رث  70م 2بمجموع نوعين مختلفين )

المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع

صاحب المشروع

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)
6.727

الخدمات الهندسية لمشروع بلدية بودروم
دراسة الطريق المتواجد في
مدخل مدينة بودروم (ما بين
يوكارى يوكوش باشى –
كوناجيك) على الطريق
الحكومي D330
خدمات استشارية واالبحاث البلدية الرئيسية في 800
قطاع محافظة بورصا
والدراسات
واعمال
المواصالت
التخطيط  2020بورصا

خدمات الدراسة والمشروع البلدية الرئيسية في 1.450
لتقاطع كوجوك بالكلى محافظة بورصا
المتواجدة على طريق الدولة
بين بورصا – يالوفا
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تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

االطار

1994/03/15

1995/02/15

اعداد مشاريع تحديد المقاطعات باالوتاد ،المشروع و مداخل
ومقاطعات المدينة حسب الشروط التقنية للخدمات الهندسية
لمشاريع دراسة الطرق في المديرية العامة للطرق البرية(طريق
و 4تقاطعات بانظمتها الضوئية وبطول  6،5كم)

1995/04/21

1996/05/30

1995/12/21

1996/06/10

اعداد تقارير التقييم لوضع المواصالت الحالية و تحديدها
بالشكل التي يمكن معها تسجيلها في البيانات المصرفية وذلك
بعد جمع المعلومات المتواجدة ،
تحديد نقاط العقدة بعد تثبيتها بواسطة استخدام نماذج الحاسوب
اآللي وذلك من زاوية تخطيط المواصالت لخطط االعمار
المصدقة وبمقياس  1/5000لمدينة بورصا،
تقييم المشاكل و المصاعب الموجهة من قبل البلدية اثناء اعمال
التخطيط من وجهة نظر قطاع المواصالت واقتراح الحلول
البديلة لها
اعداد المشاريع التطبيقية والتفاصيل للمشاريع التطبيقية ،
الحسابات الثابتة والبنى التحتية لتقاطع كوجوك بالكلى و 4اعداد
من الجسور (الواح الممتدة 3 X 15متر طولي عدد + 2جسر
بطول  110متر و الدعامات المنحنية  80 X 12عدد  2وذلك
حسب الشروط التقنية للخدمات الهندسية لمشاريع دراسة الطرق
في المديرية العامة للطرق البرية

المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع

صاحب المشروع

تقرير القدرة االنجازية
االولية لمشروع توفير الماء بلدية بودروم
في شبه جزيرة بودروم

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)

1995/02/15

24

1996/06/15

10.000

اعداد المشاريع االولية
لتقاطعات والطرق المحيطة البلدية الرئيسية في 626
ببلدية المحافظة الرئيسية و محافظة بورصا
موؤسسة بورصا لشوؤن
مياه الدولة
اعداد تقرير المشروع بلدية آيدن .
المشاريع
مع
القطعي
القطعية وتقرير القدرة
االنجازية لمياه الشرب
،االستعمال و الصناعي
والمجاري الصحية و المياه
القذرة و التنقية و صرف
مياه االمطار في مدينة آيدن

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

21868

1996/05/16

1996/11/18

1995/02/08

1996/12/01

االطار
استنادا ً الى الصالحيات المعطاة الى بلدية بودروم من قبل هيئة
التخطيط العليا وفي نطاق الدراسات التي بداءة البلدية بها لسد
احتياجات شبه الجزيرة الى الماء ولسنوات عدة يتم القيام بتدقيق
الخصائص المختلفة الحالية والمستقبلية لشبه الجزيرة واجراء
االنعكاسات الضوئية وحساب االحتياجات المائية والقيام بالبحث
عن مصادر المياه البديلة وذلك لتوفير الماء بهذا المقدار والقيام
بالدراسات ومقايسة البدائل الفنية،المالية واالقتصادية مع بعضها
البعض واختيار البديل االفضل من بينها
القيام بتحليل الجسور و طرق سكك الحديدية الموازية للطرق
البرية في  5اعداد من التقاطعات واعداد المشاريع االولية
للمواصالت والجسور التي توضح ارتباط الطرق ببعضها
البعض في التقاطعات وذلك حسب الشروط التقنية للخدمات
الهندسية لمشاريع دراسة الطرق في المديرية العامة للطرق
البرية
مياه الشرب  ،االستعمال و الصناعي (شبكة  510كم  ،خطوط
النقل  9772م  ،مخزن  ، 3X10.000 M3خطوط االسالة
 19.750م )
المجاري الصحية ( شبكة  516كم  ،جامع  2270م )
تنقية المياه القذرة ( مرافق التنقية بسعة  125.000م / 3يوم)،
صرف المياه االمطار ( شبكة  39.435م ) ،
اعداد تقرير المشاريع القطعية والمشروع القطعي واعطاء
الخدمات االستشارية في تنفيذ البنى التحتية .

المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع
تحسين انظمة المواصالت
في بودروم

صاحب المشروع

بلدية بودروم

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)
2.400

الخدمات
الهندسية ادارة يووام آزميت 8.325
المساكن
والتخطيطية لوحدات
والمعمارية
الجماعية في البلدية
للمساكن في آقارجا
الرئيسية في محافظة
آزميت
انظمة المعلومات للمدينة في بلدية آيدن .
15.556
بلدية آيدن (انظمة المعلومات
االكاديمية)
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تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

االطار

1994/12/15

1997/04/15

1996/12/26

1997/06/30

تحديد الخصائص الهندسية الستعماالت مرور شبكة الطرق
واالراضي و دراسة استعمال شبكة الطرق الحالية بافضل
الصورة و ذلك بسبب البنى التحتية المحدودة للمواصالت وازالة
القيود بتطوير البدائل بعد دراسة انظمة دوران المرور والقيام
بالدراسات ومقايسة البدائل الفنية،المالية واالقتصادية مع بعضها
البعض واختيار البديل االفضل من بينها واعداد المشاريع
التنفيذية لقسم  10كم من شبكة الطرق الحالية و  10اعداد من
الجسور واعداد ملفات المناقصات ومراجعة صندوق MAD
لالتحاد االقتصادي االوروبي
مخططات االعمار  1/5000و  1/1000ومخططات الموضعية
و المشاريع التنفيذية للطرق و صرف مياه الشرب  ،المجاري
الصحية و مياه االمطار والتنظيم البيئي واعداد ملفات المناقصة

1995/07/07

1997/07/07

تكوين طبقات المعلومات الجغرافية ( الخرائط الجاهزة  ،خطط
االعمار  ،الملكية  ،خطوط البنى التحتية و الخ.)..
تكوين طبقة المعلومات االدارية ( بصورة اولية جميع انواع
المعلومات في البلدية والموؤسسات العامة االخرى).
تكوين طبقة المعلومات الشفهية ( بصدد المواطنين ) .
تشغيل وادارة النظام باالضافة الى تنسيق دراسات التدريبية
النظمة المعلومات .

المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
القيمة ( ليرة تركية
صاحب المشروع
اسم المشروع
جديدة –اسعار سنة
العقد)
اعداد دراسة المواصالت في شركة أركا – أس 6.400
داخل مدينة قونيا و القدرة للمشاريع واالبحاث
االنجازية لالنظمة السككية  .المحدودة

خدمات التخطيط ومشروع
البنية التحتية  /االستشارية بلدية بودروم
في بودروم
تحقيق اعمال توفير وتوزيع
مياه الشرب واالستعمال بلدية بودروم
الطويلة االمد في شبه جزيرة
بودروم عن طريق نموذج
شيد – شغل – حول .
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تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

1996/08/08

1997/08/08

1995/05/18

1998/05/18

600

42.190

1996/04/07

1999/04/07

االطار
القيام باجراء تقريبا ً  5000استطالع بواسطة النماذج
لممارسات المتعلقة بالمواصالت في المدينة والتمرين عليه ،
القيام بتعداد للتقاطعات والمقاطع في  50نقطة  ،اعداد دراسة
المواصالت الهداف  2010بعد االستفادة من قرارات الخطة
التنظيم المعماري  .اجراء القدرة االنجازية في موضوع تمديد
االنظمة السككية الموجودة باالضافة الى تطوير االقتراحات
المطروحة من قبيل الطرق الخاصة للحافالت و ادارة طلب
االنظمة السككية من اجل االنظمة القائمة والمستقبلية بشكل
عقالني .
اعداد وثائق مناقصة جمع النفايات  ،نقله الى مكان تجمع
النفايات وتخزينه) الى جانب اعداد المشاريع التنفيذية من اجل
القيام باعمال ( تحسين وتطوير مناطق رمي النفايات ) مع اعداد
اعمال دراسة الخرائط و الخرائط الجيولوجية والجيوتقنية
الضرورية لمثل هذه المشاريع
االعمال التي تم البدء بها من قبل بلدية بودروم حسب قرار هيئة
التخطيط العليا مع اعداد تقرير القدرة االنجازية االولية لمشروع
توفير المياه ،
اعداد تقرير انظمة التشغيل لتوزيع المياه ،
اعداد ملفات مناقصة شيد – شغل – حول .
القيام باعمال االستشارة القانونية والتقنية للبلدية خالل فترة
المناقصة .

المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع
اعداد مشاريع المواصالت ،
التخطيط  ،الهندسة المرورية
والبنية التحتية لمركز
التسوق في آضنا .
خطط التنظيم بمقياس
 1/5000بين المسعودية /
قرية داتجا و خطط االعمار
التنفيذي بمقياس . 1/1000
اعمال التثبيت  ،التنظيف و
التسجيل العمال انشائية
لتاهيل الوادي في المنطقة
الحضرية في آنقرة .
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القيمة ( ليرة تركية
صاحب المشروع
جديدة –اسعار سنة
العقد)
شركة تبة ماركة 7.500
لالستثمارات
غير
والعقارات
والتجارة
المنقولة
المساهمة
رئاسة
موؤسسة 2.000
حماية البيئة الخاصة
بوزارة البيئة في
الجمهورية التركية
مديرية
العامة 723.724
شوؤن
لموؤسسة
المياه في آنقرة في
المحافظة
بلدية
الرئيسية في آنقرة

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

1999/04/15

1999/08/15

1997/04/07

2001/03/20

2000/05/15

2001/05/09

االطار
اعداد مشاريع تشييد طريق  2X23كم .والتقاطعات باربعة منافذ
عدد 1.وبثالثة منافذ عدد . 3.تنظيم مساحة موقف للسيارات
تسع  2500سيارة داخل القطعة  ،تحديد انظمة تدفق و تاشير
المرورية الى جانب اعداد مشاريع صرف مياه االمطار وملفات
الكشف – المتر الطولي .
اعداد خطط التنظيم بمقياس  1/5000واالعمار التنفيذي بمقياس
 1/1000لمنطقة مساحتها تقريبا ً  640هكتار وتحوي على
مستوطنة قرية المسعودية في منطقة حماية البيئة الخاصة في
داتجا – بوزبورنو .
اعادة تاهيل اودية آنقرة عدد 15.في عموم آنقرة لغرض فصل
مياه الصرف الصحي عن مياه االمطار في نطاق مشروع
مجاري الصرف الصحي ومياه امطار آنقرة الكبيرة () BAKAY
وضع الحديد المنصهر ،االغطية  ،الحديد المشبك و االطاراتفي محله .
 فرش االنابيب الخرسانية بمختلف اقطارها . تصنيع المداخن عن طريق صبه في موضعه او المداخنالجاهزة بمختلف اقطارها و مختلف اعماقها .
 قياس االرتفاع بين االرضية واالساس واالحداثيات . اعمال الرسم والتسجيل . اعداد مشاريع نقل المياه الثقيلة . تثبيت االتجاه للمداخل في اعمال تاهيل االودية . تنظيف اعمال تاهيل االودية. تدقيق اعمال تاهيل االودية عن طريق كاميرات الفيديوالتقليدية او انظمة السيطرة التلفزيونية الضوئية .
 -رفع المداخن .

المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
القيمة ( ليرة تركية
صاحب المشروع
اسم المشروع
جديدة –اسعار سنة
العقد)
خدمات دراسة المشاريع المديرية
العامة 6.212
والخدمات الهندسية لطريق للطرق البرية
حدود المنطقة  6كسكين
مفرق طريق آنقرة –
صامصون

اصالح خطة النظام البيئي بلدية اورطاجا
بين اورطاجا  /موغال

5.242

شركة الروكصان المساهمة .المديرية العامة لمصانع 225.272
المكائن والكيمياء
الماداغ  /آنقرة
شركة بارودصان المساهمة .
الماداغ /آنقرة
شركة نيتروصان المساهمة
كرك قلعة القيام باجراء خدمات
مشاريع المعمارية والهندسية
خدمات االستشارية (السيطرة
المهنية ) من اجل " مرافق
انتاج الذخائر المتألفة من
وحدات الحربية  ،وحدات
الدراجات  ،وحدة التركيب
النهائي  ،البنى التحتية و االبنية
االدارية واالجتماعية لميادين
الرماية قره بنار في قونيا
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تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

1996/02/01

2001/08/23

1998/10/09

2001/09/17

1999/07/02

2002/07/31

االطار
 32.264كم بمقياس  685( 1/1000هكتار) تحديد المقاطعة باالوتاد 32.264كم . انشاءات مشروع الطريق 32.264كم . مداخل الطريق  6.485كم . مشاريع التقاطعات عدد .10 اعداد الخرائط الجيولوجية  58هكتار . خدمات ابحاث الهندسية لالرضية  38.750كم .اصالح النظام البيئي الحالي حسب الضرورات التي ظهرت
مؤخرا ً والقيام باالعمال االستشارية في المكاتبات التي سوف
يقوم بكتابتها في المؤسسات الرسمية ذو العالقة .
منشاءات انتاج الذخائر في موؤسسة مصانع المكائن والكيمياء (
الماداغ  ،قونيا و كرك قلعة ) ضمن خدمات المعمارية والهندسية
(مشروع  ) ERYXلهياكل عدد51.
 فحص تشييد وتنفيذ المشاريع لجميع انواع المشاريع الهندسية (المعمارية  ،الثابتة  ،الكهربائية  ،الميكانيكية ) .
 اعداد الكشوفات والشروط . اعداد ملفات المناقصة . اعمال االنشائية االسفلت على الطرق  6500متر طولي. اعمال تشييد قنوات البخار والحرارة  5500متر طولي . اعمال تشييد شبكة الحرائق ومياه الشرب  1100م  .ط .شبكةقنوات  3700متر طولي .
اجراء خدمات فحص االعمال االنشائية

المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
القيمة ( ليرة تركية
صاحب المشروع
اسم المشروع
جديدة –اسعار سنة
العقد)
خدمات التقنية االستشارية وزارة
التربية 1.058.326
في
النشاءات المدرسة االبتدائية الوطنية
 ،المدرسة االبتدائية الدائمة الجمهورية التركية
االقامة االقليمية و مدرسة
االبتدائية ذو البانسيون

الخدمات االستشارية العمال
تنظيم البنى التحتية و البنى
التحتية العامة والبيئة في
مرحلة التشييد وبعد التشييد
لـ  1178عدد من المنازل
والقطع في ماماك  /آنقرة و
في محافظة دوزجه
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ادارة
الوحدات 720.000
الجماعية
السكنية
برئاسة
الوطنية
في
الوزراء
الجمهورية التركية

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

18.03.2000

-

2004/01/14

2009/10/26

االطار
االعمال االنشائية لـ  64عدد من المدارس االبتدائية  ،قاعة
رياضية و  392.700م 2والتي تعود الى قاعة متعددة االغراض
مع ملحقاته في  47وحدة سكنية في مناطق الشرق والجنوب
الشرقي من مناطق االناضول وكما هو مبين آدناه:
اعمال التاهيل الضرورية للمشروع . جمع معلومات العرصات . اجراء دراسات االرضية . اعداد مشاريع الخرائط الجيولوجية والبنية التحتية للعرصات . اعداد الشروط االدارية  ،الفنية و الخاصة للمناقصة . اجراء خدمات الفحص بعد المناقصة . اجراء برامج العمل و مشاهدته . تصديق المستلزمات و تنظيم االستحقاقات . القيام باعمال القبول المؤقت و القبول الحتمي . اعداد الحسابات الحتمية .القيام باجراء الخدمات االستشارية ( البنى العلوية  ،البنى التحتية
للقطع  ،البنى التحتية العامة والتنظيم البيئي ) في مرحلة التشييد
لـ  1178عدد من المنازل باالضافة الى القيام بالخدمات
االستشارية ( القبول المؤقت  ،القبول الحتمي  ،تسليم الشقق ،
تخصيص النوع  ،استالم رخص االسكانية و معامالت الطابو )
بعد االعمال االنشائية .

المشاريع المنجزة من قبل الشركة المراجعه <استمرار >
اسم المشروع

صاحب المشروع

خدمات االستشارة التقنية لالعمال
االنشائية للموؤسسات التربوية
()EFİKAP

وزارة التربية الوطنية في
الجمهورية التركية

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)
721.500

خدمات االستشارة والفحص المديرية العامة لوقف 6.240
العمال تشييد بيت المعلمين في التربية الوطنية
وان – أوزالب و نادي
المعلمين وان – اوزالب
دوروطاي
الحصول على خطط االعمار
بكل مقاييسه  ،والتعهد رئاسة بلدية دنيزلي
30.000
بالمسوؤليات التقنية لهذا
الخطط باعتباره مؤلف الخطة
والقيام بخدمات االستشارة .

تاريخ االبتداء

االطار

تاريخ االنتهاء

2000/11/10

_

القيام باعمال الخدمات االستشارة التقنية الذي ارتفع نسبته لـ 240.000م
 33موؤسسة تربوية مع ملحقاتها في  30وحدة سكنية في اقاليم الشرق
والجنوب الشرقي من االناضول وشرق بحراالسود وهو :
القيام ما مجموعه  74.761م 2من مشاريع المعمارية والهندسية النوعيةالمختصة والتي تعود لمختلف من الموؤسسات التربوية  ،الورش ،
البانسيونات و المساكن الخاصة بالموؤسسات .
 اعداد المشاريع التنفيذية البالغة  240.000م 2والتي تعود الى  33مدرسةالمقرر تشييدها واكمال جميع الكشف و المتر الطولي العائدة لها .
 القيام بدراسة االرضية  ،ومعلومات العرصات و مشاريع الخرائطالجيولوجية والبنى التحتية .
 اعداد شروط االدارية  ،التقنية  ،الخاصة و شروط المناقصة . تحضير جميع الباكيتات للمناقصة . اجراء خددمات الفحص على  23مدرسة قد انتهى من معامالت مناقصته . تنفيذ ومتابعة برامج العمل . مصادقات المتعلقة بالمواد و تنظيم االستحقاقات . تنفيذ الموافقات المؤقتة والحتمية . -اعداد الحسابات المطلقة .

2001/10/01

2002/08/06

 تنفيذ ومتابعة برامج العمل . االشراف على االعمال االنشائية . مصادقات المتعلقة بالمواد و تنظيم االستحقاقات . تنفيذ الموافقات المؤقتة والحتمية . اعداد الحسابات المطلقة .تنفيذ التحاليل  ،اعداد تقرير البحث  ،اجراء االصالحات على خطة
تنظيم البيئة في دنيزلي  ، 1/25000اجراء اعمال التغيير لمختلف
الخطط و اصالح الخطط و اعمال خطط االعمار (  300هكتار
تقريبا ً ) و اعطاء خدمات االستشارة .

2001/10/09

_

2

30
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اسم المشروع

صاحب المشروع

خطة االعمار واالصالح في رئاسة بلدية نازيللي .
نازيللي .

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

120.000

2003/01/20

2004/02/10

$ 305.965

2003/02/04

2003/09/16

1997/06/16

2005/02/28

مشروع اعادة الهيكلة الفورية وزارة الصحة التركية
لزلزال مرمرة (( )MEER
البنك الدولي رقم المشروع :
) 4517 – TU
القيام باجراء خدمات الفحص مديرية
مصلحة 263.740
الجاري
على االعمال االنشائية لوحدات راسمال
الجماعية
السكنية الجماعية الوطنية في للمساكن
آقارجا ( المناطق  . 3 . 2 . 1الوطنية بـ يووام آزميت
 . 6 . 5 . 4و  ) 7و محلة في بلدية المحافظة
طورغوت و مركز تسوق آق الرئيسية في كوجا ايلي
جارشى .

االطار
خطة االعمار الرئيسية بمقياس  1/5000من اجل  1809.40هكتار
واتخاذ  130.000كاساس لرؤية النسمة لعام  2015الى جانب اعداد
خطة االصالح و اعمار بمقياس  1/1000في  1779.99هكتار
المرتبطة مع المذكور اعاله مع تقرير توضيح الخطة في نطاق خطة
االصالح واالعمار .
خدمات االستشارة من اجل الفحص االنشائي على المراكز الصحية
عدد  9المزمع تشييدها في محافظات بولو  ،دوزجا و صقاريا ( ما
مجموعه  6449م 2من المراكز الصحية  ،العيادات و الوحدات
السكنية الخاصة بالموؤسسات ) .
القيام بالمذكور ادناه في منطقة ذو  4474منزل سكني في نطاق
المشروع ( ما مجموعه  545.528م 2من مساحة انشائية )
 تنظيم جميع المنازل و البنى التحتية مع البيئة باالضافة الى القيامباعمال خدمات الفحص لالعمال االنشائية العمال شبكة الكهرباء
المنخفضة والمتوسطة واالضاءة واالتصال السلكي .
 اعداد ملفات المناقصة . تجربة المستلزمات المستخدمة في التصنيع . القيام بتنفيذ مشاريع المرفقات من اجل جميع انواع تفاصيلالصناعات والمنشاءات ( في الحاالت المقتضية لذلك ) .
 تنظيم تقارير االستحقاق . تدقيق و تصديق برامج العمل و التمويل . اعمال تشييد طريق االعمار  7362متر طولي . اعمال تشييد حوائط االستناد  15633متر طولي . اعمال تشييد شبكة المياه الثقيلة  17033متر طولي . اعمال تشييد شبكة مياه االمطار  12171متر طولي . اعمال تشييد شبكة مياه الشرب  15264م .طولي .فحص االعمال االنشائية لمركز تسوق آق جارشى .
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تاريخ االبتداء

القيمة ( ليرة تركية
صاحب المشروع
اسم المشروع
جديدة –اسعار سنة
العقد)
خدمات الدراسة الهندسية المديرية
ليرة 2002/08/02
العامة 333.793
للمشروع على طريق شانلى للطرق البرية
تركية جديدة
اورفا – ويران شهير .
بناية مدرسة تحتوي على شركة
االتصاالت  21.800ليرة تركية 2005/06/23
 12صف في آقنجالر – السلكية والالسلكية جديدة
التركية المساهمة
سيواس
بناء مدرسة تعليمية تضم  32شركة
االتصاالت  21.750ليرة تركية 2005/07/20
صفا ً في سيلوان  /ديار بكر السلكية والالسلكية جديدة
(  )MEB.2000.42Rالى التركية المساهمة
جانب بانسيون للفتيات –
رجال ( MEB . 2004.57
) . MSÜ.ÇAS
تشييد بناية تعليمية تضم  24شركة
االتصاالت  22.200ليرة تركية 2005/06/23
والالسلكية
السلكية
جديدة
صفا ً في اعدادية غورون
التركية المساهمة
بسيواص
تشييد بناية تعليمية تضم  24شركة
االتصاالت  22.400ليرة تركية 2005/06/23
صفا ً في االعدادية العلمية السلكية
والالسلكية جديدة
( التركية المساهمة
وان
مدينة
بمركز
 ) MEB.2000.10الى جانب
بانسيون للفتيات – رجال (
G.Ü.S.S )MEB . 2004.57

االطار

تاريخ االنتهاء
2005/09/05

مشروع طريق  71.466كم و خدمات الهندسية لدراسة
االرضية  ،العامة و تقييم االثر البيئي واالعمال الهندسية
لمشاريع رسم خريطة لمساحة  2584هكتار و جسر  1787م. 2
القيام بدراسة االرضية واجراء اعمال الخرائط الجيولوجية
وخطة الوضعية لمشروع مدرسة وحسابات ومشاريع التنظيم
البيئي والتنمفيذ المعماري والتنفيذ الخرسانة المسلحة واعمال
اعداد المشاريع و الحسابات لمرافق الكهرباء و المكائن ( 4513
م) 2
القيام بدراسة االرضية واجراء اعمال الخرائط الجيولوجية
وخطة الوضعية لمشروع مدرسة وحسابات ومشاريع التنظيم
البيئي والتنمفيذ المعماري والتنفيذ الخرسانة المسلحة واعمال
اعداد المشاريع و الحسابات لمرافق الكهرباء و المكائن (
 12632م. ) 2

2005/11/28

القيام بدراسة االرضية واجراء اعمال الخرائط الجيولوجية
وخطة الوضعية لمشروع مدرسة وحسابات ومشاريع التنظيم
البيئي والتنمفيذ المعماري والتنفيذ الخرسانة المسلحة واعمال
اعداد المشاريع و الحسابات لمرافق الكهرباء و المكائن ( 6493
م. ) 2

2005/11/28

القيام بدراسة االرضية واجراء اعمال الخرائط الجيولوجية وخطة
الوضعية لمشروع مدرسة وحسابات ومشاريع التنظيم البيئي والتنمفيذ
المعماري والتنفيذ الخرسانة المسلحة واعمال اعداد المشاريع و
الحسابات لمرافق الكهرباء و المكائن (12961م. ) 2

2005/11/28

2005/12/14
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اسم المشروع

صاحب المشروع

اعدادية التعليم الخارجي في مركز
آغرى (  )MEB.2000.08الى
جانب بانسيون للفتيات – رجال (
)MEB . 2004.57
تشييد بناية تعليمية تضم  16صفا ً
في االعدادية العلمية في مركز
سيرت ) MEB.2000.08

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)

تاريخ االبتداء

االطار

تاريخ االنتهاء

شركة االتصاالت السلكية
التركية
والالسلكية
المساهمة

22.200
جديدة

ليرة

تركية

2005/06/23

2005/11/28

شركة االتصاالت السلكية
التركية
والالسلكية
المساهمة

21.000
جديدة

ليرة

تركية

2005/07/20

2005/12/14

تشييد بناية مدرسة ابتدائية تضم
 16صفا ً في بوالنك – موش .

شركة االتصاالت السلكية
التركية
والالسلكية
المساهمة

21.600
جديدة

ليرة

تركية

2005/06/23

2005/11/28

لدراسة
الهندسية
الخدمات
المشروع لطرق سليم – غوال .

المديرية العامة للطرق
البرية

710.830

2004/08/27

2006/06/09

خدمات دراسة المشروع لمفرق (
انطاليا – بوردور ) ومفرق (
اسبارطا – انطاليا ) على طريق
المحافظة .
خدمات دراسة المشروع لطريق
اربا – فاطلى – رشادية .

المديرية العامة للطرق
البرية

244.000

2008/07/31

2009/11/29

القيام بدراسة االرضية واجراء اعمال الخرائط الجيولوجية وخطة الوضعية
لمشروع مدرسة وحسابات ومشاريع التنظيم البيئي والتنمفيذ المعماري
والتنفيذ الخرسانة المسلحة واعمال اعداد المشاريع و الحسابات لمرافق
الكهرباء و المكائن (  10940م . )2
القيام بدراسة االرضية واجراء اعمال الخرائط الجيولوجية وخطة الوضعية
لمشروع مدرسة وحسابات ومشاريع التنظيم البيئي والتنمفيذ المعماري
والتنفيذ الخرسانة المسلحة واعمال اعداد المشاريع و الحسابات لمرافق
الكهرباء و المكائن ( 6014م . )2
القيام بدراسة االرضية واجراء اعمال الخرائط الجيولوجية وخطة الوضعية
لمشروع مدرسة وحسابات ومشاريع التنظيم البيئي والتنمفيذ المعماري
والتنفيذ الخرسانة المسلحة واعمال اعداد المشاريع و الحسابات لمرافق
الكهرباء و المكائن ( 4335م . )2
 اجراء عمل الخريطة  44.5 .كم تنفيذ مشروع الطريق  44.5 .كم . الخدمات الهندسية لدراسة االرضية . 44.5 تنفيذ المشروع المروري  44.5 .كم . تنفيذ مشروع الطريق  38.5 .كم . الخدمات الهندسية لدراسة االرضية  38.5 .كم . -تنفيذ المشروع المروري  38.5.كم .

المديرية العامة للطرق
البرية

569.000

2006/11/03

2009/07/17

المديرية العامة للطرق
البرية

621.000

2007/05/21

2009/03/29

 اجراء عمل الخريطة  76 .كم تنفيذ مشروع الطريق  76 .كم . الخدمات الهندسية لدراسة االرضية  76كم . تنفيذ المشروع المروري  76 .كم . تنفيذ مشروع الطريق  34.5 .كم . الخدمات الهندسية لدراسة االرضية  34.5كم . -تنفيذ المشروع المروري  34.5 .كم .

اعمال خدمات دراسة المشروع
لطريق المدينة بين جرجر –
جرميك .
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اسم المشروع

صاحب المشروع

القيمة ( ليرة تركية

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

االطار

تنفيذ المشروع الخدمي
العمال تشييد البنى التحتية
لبناية مستودع طائرات
قوات طائرات التدريب في
قيادة القاعدة الرئيسية الثالثة
.

جديدة –اسعار سنة
العقد)
اعمال االنشاءات في 80.000
وزارة الدفاع الوطنية
و رئاسة قسم البنى
التحتية في قوات
حلف شمال االطلسي
.

2005/09/19

2006/06/30

اعداد المشاريع التنفيذية  1.50والمشاريع االولية بمقياس
 1/100لبناية المستودع .

34

المشاريع المستمرة
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اسم المشروع

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)
680.000

2008/08/28

المديرية العامة لـ
خدمات الفحص المهني
العائدة العمال بناية الخدمات ايلك صان
في المديرية العامة .

70.000

2009/08/10

اعمال خدمات االستشارة في ادارة المساكن
الجماعية الوطنية في
مرحلة التشييد و مرحلة ما
بعد التشييد لالعمال االنشائية رئاسة الوزراء
التركي
للمنازل عدد ، 4976
التجهيزات االجتماعية ،
البنى التحتية لداخل القطعة ،
البنى التحتية العامة و
التنظيم البيئي في محافظة
كوجا ايلي .

3.400.000

2006/09/08

اعمال االستالم لخدمات
االستشارة ( الفحص ) من
اجل جميع اعمال تنفيذ فكرة
المشروع لخدمات الزبائن
في بناية مديرية االتصاالت
عدد  11مع اعمال الصيانة
والتعمير والتعديل للبناية .

صاحب المشروع
شركة االتصاالت
السلكية والالسلكية
التركية المساهمة

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء
2009/04/25

_

2010/09/16

االطار
بناية مديرية االتصاالت في محافظة دنيزلي . بناية مديرية االتصاالت في اسكندرون – هطاي . بناية مديرية االتصاالت في محافظة آزمير . بناية مديرية االتصاالت في محافظة بارطن . بناية مديرية االتصاالت في محافظة بارطن . بناية مديرية االتصاالت في محافظة سيرت . بناية مديرية االتصاالت في شانلى اورفا . بناية مديرية االتصاالت في غوللوك  /آنطاليا . بناية مديرية االتصاالت في قزل طوبراغ  /آنطاليا . بناية مديرية االتصاالت هيثيث  /جوروم . بناية مديرية االتصاالت دياربكر قابى  /ماردين .القيام باعمال الخدمات االستشارية العمال االنشائية لتشييد بناية
المديرية العامة في جبجي  /آنقرة والتي يقوم بانشائها المديرية
العامة لصندوق الدعم الصحي واالجتماعي لمعلمي المدارس
االبتدائية .
القيام باعمال خدمات االستشارية في مرحلة بناء منازل يبلغ
مجموعه  ( 4976البنى السطحية  ،البنى التحتية في داخل
القطعة  ،البنى التحتية العامة و التنظيم البيئي ) والقيام باعمال
الخدمات االستشارية لمرحلة ما بعد االنشاءات ( الموافقة
المؤقتة  ،الموافقة الحتمية  ،تسليم الشقق  ،تخصيص النوع ،
استالم االسكان والرخص و معامالت الطابو ) .
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اسم المشروع

صاحب المشروع

اعمال خدمات االستشارة في مرحلة
التشييد و مرحلة ما بعد التشييد لالعمال
االنشائية للمنازل عدد  ،4978التجهيزات
االجتماعية  ،البنى التحتية لداخل القطعة ،
البنى التحتية العامة و التنظيم البيئي في
محافظات آضنا  ،اديامان  ،ديار بكر ،
غازي عنتاب  ،ماردين  ،عثمانية  ،هطاي
 ،سيرت  ،كيليس و شانلى اورفا .
اعمال خدمات االستشارة في مرحلة
التشييد و مرحلة ما بعد التشييد لالعمال
االنشائية البنى التحتية لداخل القطعة ،
البنى التحتية العامة و التنظيم البيئي عدد
 144في موش  ،عدد  764في بيتليس ،
عدد  608في محافظة باطمان  ،عدد 324
في سيرت  ،عدد  220في شرناق  ،عدد
 2732في وان و عدد  344في حقاري .
اعمال خدمات االستشارة في مرحلة
التشييد و مرحلة ما بعد التشييد لالعمال
االنشائية للمنازل عدد  ،3922التجهيزات
االجتماعية  ،البنى التحتية لداخل القطعة ،
البنى التحتية العامة و التنظيم البيئي المقرر
بناءها في منطقة يابراجك في محافظة
آنقرة .
اعمال خدمات االستشارة لدراسة المشروع
والبحث في مفرق ديار بكر – سيلوان .
طريق هازرو .
اعمال استالم خدمات الحسابات
الهيدروليكية الهندسية واالستشارة العائدة
الى الى المختلف من الطرق في نطاق
حدود المنطقة  9 .في مؤسسة الطرق
البرية في جمهورية تركيا .

القيمة ( ليرة تركية
جديدة –اسعار سنة
العقد)

تاريخ االبتداء

تاريخ االنتهاء

االطار

ادارة المساكن الجماعية الوطنية
في رئاسة الوزراء التركي

3.920.000

2005/06/09

2010/11/24

القيام باعمال خدمات االستشارية في مرحلة بناء منازل يبلغ مجموعه  (4978البنى السطحية ،
البنى التحتية في داخل القطعة  ،البنى التحتية العامة و التنظيم البيئي ) والقيام باعمال الخدمات
االستشارية لمرحلة ما بعد االنشاءات ( الموافقة المؤقتة  ،الموافقة الحتمية  ،تسليم الشقق ،
تخصيص النوع  ،استالم االسكان والرخص و معامالت الطابو ) .

المساكن الجماعية الوطنية في
رئاسة الوزراء التركي .

3.300.000

2004/08/19

2010/05/17

القيام باعمال خدمات االستشارية في مرحلة بناء منازل يبلغ مجموعه  ( 5136البنى السطحية
 ،البنى التحتية في داخل القطعة  ،البنى التحتية العامة و التنظيم البيئي ) والقيام باعمال الخدمات
االستشارية لمرحلة ما بعد االنشاءات ( الموافقة المؤقتة  ،الموافقة الحتمية  ،تسليم الشقق ،
تخصيص النوع  ،استالم االسكان والرخص و معامالت الطابو ) .

المساكن الجماعية الوطنية في
رئاسة الوزراء التركي .

4.700.000

2010/02/10

مديرية الطرق البرية المنطقة.
.9

104.000

2010/03/01

2010/05/01

مديرية الطرق البرية المنطقة.
.9

. 101.904

2010/03/01

2010/05/01

-

القيام باعمال خدمات االستشارية في مرحلة بناء منازل يبلغ مجموعه  3922في منطقة يابراجك
في محافظة آنقرة ( البنى السطحية  ،البنى التحتية في داخل القطعة  ،البنى التحتية العامة و
التنظيم البيئي ) والقيام باعمال الخدمات االستشارية لمرحلة ما بعد االنشاءات ( الموافقة المؤقتة
 ،الموافقة الحتمية  ،تسليم الشقق  ،تخصيص النوع  ،استالم االسكان والرخص و معامالت
الطابو ) .
 اجراء عمل الخريطة  17 .كم . تنفيذ مشروع الطريق  17 .كم . الخدمات الهندسية لدراسة االرضية  17كم . تنفيذ المشروع المروري  17 .كم .اجراء الحسابات الهيدروليكية لطريق يبلغ تقريبا ً  100كم في نطاق حدود المنطقة  9 .في
مؤسسة الطرق البرية في جمهورية تركيا .

الصور
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
مشروع مواصالت مدينة أسكي شهير

صاحب العمل
االشراف
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

 :شركة متروبول إعمار المحدودة
 :امانة اسكي شهير
 200.000.000 :ليرة تركية
1989/09/15 :
1999/05/22 :

المحتوى
تم عمل عقدين مختلفين ضمن محتوى المشروع.
 ضمن محتوى عقد تطوير نظام شوارع اسكي شهير ،تم عمل مشاريع تطبيق شوارع للمدينة بمسافة حوالي 10كم و تطبيق  20عدد تقاطع و االتطالع على الكلفة و تجهيز ملفات مناقصة البناء؛ تحديد الطرق التي ستحسن
و عمل شوارع ضمن المدينة مع تحضير كتاب جيب بمقايسس العناية و التصليح.
 ضمن محتوى عقد تحسين نظام النقل الجماعي اسكي شهير ،القيام بتقدير اداء ادارات الباصات و المركباتالعائدة للبلديات و االهلية و تحديد حجم االسطول ضمن تحديد مقترحات حلول التوصيالت المتوسطة و
المختصرة لهذه االدارات و القيام بتقسيم ممرات النقل و مبرمجة الخطوط و نوعية المواقف و نظام التسعيرة و
نظام تعليم الركاب و التنظيم و استخدام كادر العمل و موظفي المركب و انظمة النقل و نظام ورشة المخزن مع
دراسة نظام العناية و التصليح.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
مشروع معمل – ميناء إزمير علي اغا
للخدمات االستشارية ونقل البضائع

صاحب العمل
االشراف
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاؤ العمل

 :صناعة فوالذ جوكوراوفا
 :صناعة فوالذ جوكوراوفا
 50.000.000 :ليرة تركية
1989/11/17 :
1990/11/11 :

المحتوى
دراسة و تنظيم انظمة النقل البديلة المتعلقة بنقل المنتجات النهائية و المواد االولية المرتبطة بميناء معامل الفوالذ
الموجودة في إزمير علي اغا و تتضمن اعمال التصميم  /التخطيط الهندسي في هذ النحو .و بهذا السياق تحدد الكلفة
الحقيقية و مشاكل انظمة النقل الموجود و تقدير حجم المشاكل التي تتعرض لها النظام الموجود عند زيادة حجم و
سعة النقل ،التحقق من مفاهيم المشروع و انظمة النقل البديل و اختيار النظام العشوائي و بهذا تم عمل تحسين النظام
الموجود مع تقدير السعة المالية و مشروع البديل االولي المناسب.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
مشروع التطوير الحضري جوكواوفا
تخطيط معبر السكة الحديدية شارع
اتاتورك – طارصوس ،هندسة االشراف

صاحب العمل
االشراف
السعر

 :امانة طارصوس
 :البنك الدولي
 175.000.000 :ليرة

تركية

االنشائي و خدمات االستشارية

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

1990/09/25 :
1992/01/15 :

المحتوى
من المتوقع القيام بتحليل عمل ممر تحت او فوق السكة الحديدية التي تقطع جزأ مهما من ارتباط المحافظة خالل
مرجلة بداية االعمال هذه وذلك بالقيام بالنظر على تيارات المرور ضمن حدود المحافظة .تتكون العمل من هذه
المراحل كمايلي-:
 امكانية العمل (التخطيط العام –المشروع االفكار – دراسات المرور – تقرير امكانية عمل حول االموراالقتصادية و التقنية)
 تجهيز المشاريع االولية تجهيز مشاريع التطبيق و مستندات المناقصة االشراف االنشائيتدقق كافة التقارير و المشاريع المجهزة من قبل خبراء البنك الدولي.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
اسكي شهير ،سلطان درى
خدمات فنية حول منطقة المجمع السكني

صاحب العمل
االشراف

 :امانة اسكي شهير
 :رئاسة ادارة المجمعات

السكنية

مع خدمات استشارة المشاريع

السعر

 6.435.000.000 :ليرة

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

1993/02/23 :
1993/05/31 :

تركية

المحتوى
اخذ خريطة الحالية لمنطقة المجمعات السكنية في سلطان درى ذات ( 25000نسمة و  6160مسكن و  725هكتار
مساحة) و تنظيم و تطبيق مخططات االعمار و عمل دراسات جيوتقنية و الطرق و مياه الشرب و المجاري و مياه
االمطار و البنية التحتية للكهرباء و تطبيقات المساكن و تصميم الحضري للمدينة و تجهيز مشاريع المناظر الطبيعية
(منح تقرير المجهز حول وثيقة مطابقة االستثمار للمنطقة و المدروسة من قبل ادارة المجمعات السكنية)
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
منطقة المجمعات السكنية
سلطان درى – اسكي شهير
خدمات االستشارة االدارية

صاحب العمل
االشراف
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

 :امانة اسكي شهير
:
 – .3.647 :ليرة تركية
1993/02/23 :
1998/05/29 :

المحتوى
القيام بنشاطات و كافة االستثمارات التي ستستثمر على الحي االول و الثاني في منطقة المجمعات السكنية في سلطان
درى و فيما يتعلق بهذا المشروع و تقديم خدمات فنية و خدمات االشراف االنشائي لالستثمارات و غيرها من كل
انواع المعامالت والخدمات االدارية و ذلك كمخول من قبل االمانة في تنفيذ و ادارة و مراقبة تلك االعمال.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
اسكي شهير – سلطان درى
منطقة المجمعات السكنية

صاحب العمل
االشراف

 :امانة اسكي شهير
 :رئاسة ادارة المجمعات

خدمات االستشارة لالشراف االنشائي

السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

 .7.115 :ليرة تركية
1993/02/23 :
:

السكنية

المحتوى
خدمات االشراف على االستثمارات االنشائية التي ستبنى في الحي االول و الثاني في منطقة المجمعات السكنية في ساطان
درى.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
منطقة المجمعات السكنية المرقمة
ب  1في بالجيك

صاحب العمل
االشراف

 :امانة بالحيك
 :رئاسة ادارة المجمعات

السكنية

خدمات فنية و استشارية لمشروع

السعر

 1.500.000.000 :ليرة

تركية
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

1993/08/23 :
1993/10/30 :

المحتوى
اخذ خريطة الحالية لمنطقة المجمعات السكنية في سلطان درى ذات ( 3000نسمة و  670مسكن و  15هكتار
مساحة) و تنظيم و تطبيق مخططات االعمار و عمل دراسات جيوتقنية و الطرق و مياه الشرب و المجاري و مياه
االمطار و البنية التحتية للكهرباء و تطبيقات المساكن و تصميم الحضري للمدينة و تجهيز مشاريع المناظر الطبيعية
(منح تقرير المجهز حول وثيقة مطابقة االستثمار للمنطقة و المدروسة من قبل ادارة المجمعات السكنية)
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
منطقة المجمعات السكنية المرقمة
ب 1في بالجيك

صاحب العمل
االشراف

 :امانة بالجيك
 :رئاسة ادارة المجمعات

السكنية

خدمات االستشارة لالشراف االنشائي

السعر

 2.286.000.000 :ليرة

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

1993/11/15 :
1997/11/15 :

تركية

المحتوى
القيام بنشاطات و كافة االستثمارات التي ستستثمر في منطقة المجمعات السكنية في بالجيك و فيما يتعلق بهذا
المشروع و تقديم خدمات فنية و خدمات االشراف االنشائي لالستثمارات و غيرها من كل انواع المعامالت
والخدمات االدارية و ذلك كمخول من قبل االمانة في تنفيذ و ادارة و مراقبة تلك االعمال.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
اعمال تخطيط مدينة بورصا 2020
خدمات استشارة و دراسة و تنظيم
قطاع المواصالت

صاحب العمل
االشراف
السعر

 :امانة بورصا
 :امانة بورصا
 800.000.000 :ليرة

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

1995/04/21 :
1996/05/30 :

تركية

المحتوى
تجهيز تقرير تقدير وضعية المواصالت الموجودة و القيام بعملية تجميع المعلومات المتوفرة و ترتيبها بصيغات محددة
بشكل يمكن من دخولها الى بنك المعلومات .تحديد نقاط المعقدة بعد االختبار و ذلك باستعمال نموذج الحاسبات من حيث
مشروع تخطيط المواصالت ضمن خطة اعمار ناظم بقياس  1/500لمدينة بورصا و تقدير مشاكل و مسائل المرفوعة
لالمانة خالل اعمال التخطيط و اقتراح الحلول البديلة.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
مشروع تحسين نظام المواصالت
في بودروم

صاحب العمل
االشراف
السعر

 :امانة بودروم
 :امانة بودروم
 150.000.000 :ليرة

تركية
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

1994/02/15 :
1997/04/15 :

المحتوى
تحديد شبكة المرور المدينة و االراضي المستعملة و الخصائص الهندسية .دراسة كيفية استعمال شبكة الطريق الموجودة
بسبب البنية التحتية المحدودة للمواصالت بشكل كاف .بعمل تنظيم انظمة تداول المرور و ذلك بتوفير مقارنة عوامل
االقتصادية و االموال الفنية مع بعض لتطوير الحلول البديلة للقضاء على العيوب الموجودة في النظام .اختيار االنسب من
الحلول البديلة و تجهيز مشاريع تطبيق تقاطع عدد  10و قسم من شبكة الطرق الموجودة بساحة العمل ب  10كيلومتر.
القيام بمراجعة صندوق اوربا االقتصادية المتحدة إم.إ.دي لتوفير ممول في تطبيق هذه المشاريع.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
تجهيز تقرير المشروع القطعي مع
الشاريع القطعية االخرى و تقرير الجدوى
و تصريف مياه االمطار و تنقية المياه الثقيلة

صاحب العمل
االشراف
السعر

 :بلدية ايدن
 :بلدية ايدن
21.868.058.680
:

ليرة تركية

و المجاري و المياه الصناعية و مياه االستعمال
و الشرب في مدينة ايدن

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

1995/02/08 :
1996/02/01 :

المحتوى
تجهيز تقرير المشروع القطعي مع المشاريع القطعية و تقرير الجدوى و تصريف مياه االمطار و تنقية المياه الثقيلة و
المجاري و المياه الصناعية و المياه الصالحة لالستعمال و الشرب في مدينة ايدن .تقديم خدمات استشارية في تطبيقات
البنية التحتية.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات استشارية متعلقة بالبنية
التحتية و تخطيط مدينة بودروم

صاحب العمل
االشراف
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

 :بلدية بودروم
 :بلدية بودروم
 600.000 :ليرة تركية
1995/03/01 :
1998/05/18 :

المحتوى
تجهيز ملفات المناقصة العائدة لمشاريع تصريف مياه االمطار و المجاري و الشرب و مشاريع الطرق مختلفة المقاسات
مع خطط االعمار ل 1/5000و  1/1000كذلك تقديم خدمات استشارية لكافة انواع المناقصات.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات هندسية لمشروع تنظيم
جسر السمكي الصغير الكائن

صاحب العمل
االشراف

 :امانة بورصا
 :المديرية العامة لخطوط السكك الحديدية

التركية

على السكة الحديدية العمومية
في ياالوفا و بورصا

 450.000.000 :ليرة تركية
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل1995/12/26 :
تاريخ انتهاء العمل 1996/05/26 :

المحتوى
تخصيص ارضية المنقسمة من الشارع الموجودة كتقاطع و ذلك بربطها مع جزء من الطريق المحيط القريب و التي
ستفتح لتقديم الخدمات في المستقبل القريب بعد ما افتتح جزء االخر من الجسر السمكي الصغير للخدمات .تجهيز مشاريع
التطبيق بعمل تعلونات مع المديرية العامة لخطوط السكك الحديدة التركية.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
تجهيز مشاريع االولية لطرق
و تقاطعات المحيطة ببوسكي
بورصا

صاحب العمل
االشراف
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

 :امانة بورصا
 :امانة بورصا
 626.000.000 :ليرة تركية
1996/05/16 :
1996/10/08 :

المحتوى
تحديد شبكة المواصالت و االراضي المستعملة و الخصائص الهندسية المحيطة ببوسكي .تجهيز المشاريع االولية
المرتبطة بالطرق و تحاليل لرضيات و الجسور في التقاطعات البالغة عددها  52حسب مقايسس مديرية العامة للطرق.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
تنظيم المواصالت في قونيا

صاحب العمل

 :شركة آركا – اس الستشاراتت المشروع

المحدودة
االشراف

 :شركة آركا – اس الستشاراتت المشروع

المحدودة
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

 1.000.000.000 :ليرة تركية
1996/09/15 :
1997/05/20 :

المحتوى
بعمل مسح لحوالي  5200عدد منزل ،اتضح بانه من الممكن ترتيب تصرفات المواصالت الحاكمة في المدينة بواسطة
النماذج المقترحة و تجهيز تنظم المواصالت الهادفة لعام  2010مستفيدامن قرارات خطة التنظيم .عمل جدوى في ما
يخص تمديد نظام السكة الحديدية الموجودة .تطوير مقترحات طرق الخاصة بالباصات كادارة طلب على السكك الحديدية
و ذلك لعمل النظام الموجود بشكل صحيح.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
تجهيز ملفات المناقصة مع تقديم
خدمات التخطيطية و االعمارية و

صاحب العمل

 :امانة إزميت
ادارة المجمعات السكنية

في

الهندسية لمنطقة المجمعات السكنية
في اكارجا

االشراف

إزميت يووام
 :رئاسة ادارة المجمعات

السعر

 6.925.000.000 :ليرة

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

1996/12/26 :
1997/06/30 :

السكنية
تركية

المحتوى
تجهيز ملفات المناقصة و مشاريع تطبيق المناظر الطبيعية و تصريف مياه االمطار و المجاري و مياه الشرب و الطرق و
خطط المواقف في منطقة المجمعات السكنية البالغة عددها  4500مسكن مستقرة على مساحة ارض تقدر ب 100هكتار
مع خطط االعمار  1/5000و 1/1000
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات االشراف االنشائي

صاحب العمل

 :امانة إزميت  /ادارة المجمعات

السكنية

لمنطقة المجمعات السكنية
في اكارجا

االشراف

في إزميت يووام
 :امانة إزميت  /ادارة المجمعات

السكنية
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

في إزميت يووام
 92.000.000.000 :ليرة تركية
1997/06/16 :
1999/10/04 :

المحتوى
تقديم خدمات اشرافية العمال انشاءات و صناعة كافة البنية التحتية و الفوقية في منطقة المجمعات السكنية البالغة عددها
 4500مسكن و مستقرة على مساحة ارض تقدر ب 100هكتار.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات استشارية لمشروع
تأمين مياه الشرب لشبه جزيرة
بودروم

صاحب العمل
االشراف
السعر

 :بلدية بودروم
 :بلدية بودروم
50.000.000.000
:

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

1998/05/20 :
1999/05/20 :

ليرة تركية

المحتوى
تجهيز ملفات المناقصة ذات عالقة بنتفيذها حسب قرار مجلس الوزراء المحددة من حيث اساسات و اصول تطبيق قانون
ابني – ادر – حول المرقمة  3996لمشروع تامين مياه الشرب المخصصة و المصدقة من قبل ادارة اعمال مياه الدولة و
المباشرة حسب قرار مجلس التخطيط العالي الموجودة تحت خدمة بلدية بودروم .تقديم خدمات استشارية بمواضيع قانونية
و فنية للبلدية من خالل اللقاءات التي ستنعقد مع مجلس التخطيط العالي و منظمة موظفي الدولة في لقاءات قبل و بعد
المناقصة.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات هندسة مرور و تخطيط

صاحب العمل

 :شركة تبه للعقارات و االستثمار و

التجارة

المواصالت لمركز التسوق في
ادانا

االشراف

المساهمة
 :شركة تبه للعقارات و االستثمار و

التجارة
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

المساهمة
 6.000.000.000 :ليرة تركية
1998/10/09 :
1999/05/09 :

المحتوى
ترتيب الكراج الداخلي و مشاريع تطبيق المخارج و المداخل للكراجات و ذلك حسب معايير المديرية العامة لخطوط
السكك الحديدية التركية لمشاريع تطبيق التقاطعات و مشاريع تطبيق الطرق حول جزيرة مركز التسوق في ادانا .تخطيط
طرق المشاة .تجهيز مشاريع التأشيرات االفقية و المائلة حسب معايير التصميم المجهزة من قبل شركة بي إس يو االلمانية
شريك صاحب العمل.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خطة اعمار داتجا  /مسعودية

صاحب العمل
االدارة
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

-:
 :الجمهورية التركية – وزارة البيئة
رئاسة دائرة حماية البيئة الخاصة
 2.000 :ليرة تركية
1997/04/07 :
2001/03/20 :

المحتوى
تجهيز خطط االعمار التطبيق ذات قياس  1/1000و التنظيم ذات قياس  1/5000على مساحة قدرها  640هكتار
المحتوية على إسكان قرية مسعودية ضمن منطقة حماية البيئةالخاصة في بوزبورون – داتجا.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات هندسية لمشروع تنظيم

صاحب العمل

 :المديرية العامة للطرق

البرية

الطريق الحدودية ذات تقاطع حاد

االشراف

 :المديرية العامة للطرق

البرية

للمنطقة السادسة بين انقرة – سامسون

السعر

 4.650.000.000 :ليرة

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء ةالعمل

1995/12/28 :
2001/05/30 :

تركية

المحتوى
تجهيز مشاريع التطبيق بالحاسبات لغرض تحسين خريطة المسار البالغة طولها  30كم و ذلك بحصرها داخل حدود
الدولة و تكون متوافقة مع المواصفات الفنية المجهزة من قبل المديرية العامة للطرق البرية .اخذ درجات الخطة المستعملة
كقاعدة في هذه المشروع.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
تنقيح خطة نظام البيئة
اورتاجا  /موغال

صاحب العمل
االدارة
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

-:
 :رئاسة بلدية اورتاجا
 5.242 :ليرة تركية
1998/10/09 :
2001/09/17 :

المحتوى
تنقيح خطة نظام البيئة الموجودة حسب االحتياحات الجديدة المتولدة .القيام باالستشارات في مراسالت مع المؤسسات
الرسمية المختصة.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات هندسية – معمارية
لمشروع مرافق انتاج ذخائر إم ك إ ك

صاحب العمل
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

 :دائرة صناعة الكيمياوية – المكائن
 115.000.000.000 :ليرة تركية
1999/07/01 :
2002/07/31 :

المحتوى
تجهيز كل انواع مشاريع (الكهرباء – المرافق – التثبيت – البنية التحتية و غيرها) الهندسية و المعمارية لالبنية البالغة
عددها  50ضمن مشروع إ ر يا إكس .باالضافة الى ذلك تجهيز ملفات المناقصة مع عمل االشراف االنشائي.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
المدرسة االبتدائية  /اعمال خدمات االستشارة
الفنية للمدرسة االبتدائية الداخلية و مدرسة

صاحب العمل
السعر

 :وزارة التعليم و التربية
1.058.326.500.000 :

ليرة

تركية

داخلية للمنطقة

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

2000/03/09 :
2003/12/31 :

المحتوى
تنقيح مشاريع المعمارية االولية .تجهيز المشاريع النهائية .خدمات استشارية .تجهيز ملفات المناقصة .تقديم خدمات
استشارية الفنية حيث تتضمن البنية التحتية و قاعات الرياضة و الورشات و قاعات النوم للمدارس البالغة عددها 64
(مجموع المساحة  392.700متر مربع) و الموزعة على  47منطقة سكنية في مناطق الشرقية و جنوب شرق تركيا.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
اعمال خدمات استشارية الفنية
النشاءات مرافق التعليم ضمن

صاحب العمل
السعر

 :وزارة التعليم و التربية
 721.500.000.000 :ليرة

تركية

مشروع المساهمة البدنية للتعليم

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

2000/11/10 :
2003/12/31 :

المحتوى
تنقيح المشاريع المعمارية االولية ضمن ضمن اطار اتفاقية المؤرخة ب  2000/06/29الموقع بين بورصة إسطنبول
للمنقوالت القيمة و وزارة التعليم و التربية .تجهيز المشاريع النهائية و ملفات المناقصة و تقديم خدمات االستشارية حيث
تتضمن البنية التحتية و قاعات الرياضة و الورشات و قاعات النوم للمدارس البالغة عددها ( 33مجموع المساحة
 392.700متر مربع) و الموزعة على  30منطقة سكنية في مناطق الشرقية و جنوب شرق تركيا.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات هندسية للمشروع و تنظيم

صاحب العمل

 :المديرية العامة للطرق

البرية

الطريق العام بين شانلى اورفا – فيران شهير

السعر

 1.849.215.310 :ليرة

تركية
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

2002/08/02 :
2005/09/05 :

المحتوى
تجهيز مشاريع التطبيق بالحاسبات لغرض تحسين خريطة المسار البالغة طولها  71.446كم و دراسة االرضية و جعلها
تحت خدمة الشعب و خدمات هندسة التقييم االثر البيئي و عمل خريطة ذات مساحة  2584هكتار مع عمل مشاريع
الجسور لمسافة  1787متر مربع و تكون متوافقة مع المواصفات الفنية المجهزة من قبل المديرية العامة للطرق البرية.
اخذ درجات الخطة المستعملة كقاعدة في هذه المشروع.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات االستشارة الفنية
لمشروع المساعدات العاجلة
لزلزال مارمارا

صاحب العمل
االدارة
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

-:
 :الجمهورية التركية وزارة الصحة
المنسق العام لمشروع الصحة
 305.965 :دوالر
2003/02/04 :
2003/09/16 :

المحتوى
تقديم خدمات استشارية لالشؤاف االنشائي (المراكز الصحية و العيادات و محالت االقامة المبنية على مساحة مجموعها
 6449متر مربع) البنية الصحية البالغة عددها  9التي ستبنى في محافظات بولو و دوزجه و صقاريا.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات االستشارة الفنية لمشروع المساعدات العاجلة لزلزال مارمارا
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات االستشارة الفنية لمشاريع

االدارة

:

الجمهورية

التركية

ادارة

المجمعات

المجمعات السكنية في محافظة دوزجه
و ماماك  /انقرة

السكنية التابعة لرئاسة وزراء
 720.000 :ليرة تركية
السعر
2004/01/14:
تاريخ المباشرة بالعمل
-:
تاريخ انتهاء العمل

المحتوى
القيام باداء خدمات استشارية بعد عمليات االنشاء (القبول المؤقت و القبول النهائي و تسليم الشقة و تحديد النوع و استالم
رخصة السكن و معامالت الطابو) مع تقديم خدمات استشارية (البنية الفوقية و البنية التحتية داخل الجزيرة و البنية
التحتية العامة و ترتيب البيئة المحيطة) في مراحل انشاء المجمعات السكنية البالغة عددها 1178
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات استشارة اعمال بناء المجمعات السكنية في دوزجه و ماماك  /انقرة
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
اعمال خدمات هندسية لمشروع

صاحب العمل

 :المديرية العامة لطرق

البرية

تنظيم طريق كوله – سليم

السعر

:

تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

2004/08/27 :
2006/06/09 :

710.830.00

ليرة

تركية

المحتوى
تجهيز مشاريع التطبيق بالحاسبات لغرض تحسين خريطة المسار البالغة طولها  44.537كم و دراسة االرضية و عمل
خريطة و مشاريع مرورية و تكون متوافقة مع المواصفات الفنية المجهزة من قبل المديرية العامة للطرق البرية .اخذ
درجات الخطة المستعملة كقاعدة في هذه المشروع.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات االستشارة الفنية لمشاريع تعزيزات

صاحب العمل

 :الجمهورية التركية – رئاسة

الوزراء

االجتماعية و المجمعات السكنية في كل من
المحافظات انطاكيا و كوجاآلي و انقرة و وان
و حققاري و شيرناق و سييرت و باتمان و بيتليس
و موش

ادارة المجمعات السكنية
 3.300.000 :ليرة تركية
السعر
2004/08/19 :
تاريخ المباشرة بالعمل
-:
تاريخ انتهاء العمل

المحتوى
القيام باداء خدمات استشارية بعد عمليات االنشاء (القبول المؤقت و القبول النهائي و تسليم الشقة و تحديد النوع و استالم
رخصة السكن و معامالت الطابو) مع تقديم خدمات استشارية (البنية الفوقية و البنية التحتية داخل الجزيرة و البنية
التحتية العامة و ترتيب البيئة المحيطة) في مراحل انشاء المجمعات السكنية البالغة عددها .5136
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات االستشارة الفنية لمشاريع التعزيزات االجتماعية و المجمعات السكنية في كل من المحافظات
انطاكيا و كوجاآلي و انقرة و وان و حققاري و شيرناق و سييرت و باتمان و بيتليس و موش.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات استشارية خالل مرحلة و ما

صاحب العمل

 :الجمهورية التركية – رئاسة

الوزراء

بعد عمليات االنشاء و تنظيم االعمال
االنشائية المحيطة بالبنية التحتية العامة
و داخل الجزيرة مع التعزيزات االجتماعية
و بناء  4978عدد مسكن في كل من المحافظات
ادانا و ادى يمان و دياربكر و غازي عنتب و ماردين
و عثمانية و هطاي و سييرت و كيليس و شانلى اورفا

ادارة المجمعات السكنية
3.920.000 :
السعر
2005/06/09 :
تاريخ المباشرة بالعمل
-:
تاريخ انتهاء العمل

المحتوى
القيام باداء خدمات استشارية بعد عمليات االنشاء (القبول المؤقت و القبول النهائي و تسليم الشقة و تحديد النوع و استالم
رخصة السكن و معامالت الطابو) مع تقديم خدمات استشارية (البنية الفوقية و البنية التحتية داخل الجزيرة و البنية
التحتية العامة و ترتيب البيئة المحيطة) في مراحل انشاء المجمعات السكنية البالغة عددها 4978
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات استشارية خالل مرحلة و ما بعد عمليات االنشاء و تنظيم االعمال االنشائية المحيطة بالبنية
التحتية العامة و داخل الجزيرة مع التعزيزات االجتماعية و بناء  4978عدد مسكن في كل من
المحافظات ادانا و ادى يمان و دياربكر و غازي عنتب و ماردين و عثمانية و هطاي و سييرت و
كيليس و شانلى اورفا
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات استشارية و تحمل المسؤولية الفنية
كمؤلف خطة على خطط الحصول على خطة

صاحب العمل
السعر

 :بلدية دنيزلي
 27.500 :ليرة

تركية

اعمار بكافة المقاييس

تاريخ المباشرة بالعمل

:

تاريخ انتهاء العمل

-:

2001/10/09

المحتوى
القيام بالتحاليل و تجهيز تقرير الدراسة و عمل تنقيح خطة تنظيم بيئة دنيزلي  1/25000و القيام باعمال خطة اعمار
(حوالي  300هكتار) و تنقيح كل انواع الخطط المتغيرة مع تقديم خدمات استشارية.
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شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة
خدمات استشارية خالل مرحلة و ما
بعد عمليات االنشاء و تنظيم االعمال
االنشائية المحيطة بالبنية التحتية العامة
و داخل الجزيرة مع التعزيزات االجتماعية
و بناء  4976عدد مسكن في محافظة كوجاآلي

صاحب العمل
السعر
تاريخ المباشرة بالعمل
تاريخ انتهاء العمل

 :بلدية دنيزلي
 3.400.000 :ليرة تركية
2006/09/08 :
-:

المحتوى
القيام باداء خدمات استشارية بعد عمليات االنشاء (القبول المؤقت و القبول النهائي و تسليم الشقة و تحديد النوع و استالم
رخصة السكن و معامالت الطابو) مع تقديم خدمات استشارية (البنية الفوقية و البنية التحتية داخل الجزيرة و البنية
التحتية العامة و ترتيب البيئة المحيطة) في مراحل انشاء المجمعات السكنية البالغة عددها 4976
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رئاسة إدارة المجمعات السكنية
وثيقة خبرة عملية
(ظروف العمل)
العددB.02.1.KHT.2 08.02.00 :
 .1اإلدارة المختصة
 .2رقم تسجيل المناقصة إن وجد اسم العمل

 .3محل تنفيذ العمل
 .4وصف الخدمة

 .5اسم و لقب المقاول او اسمه التجاري
 .6إذا كانت العمل مشتركة فنسب شراكتهم
 .7سعر العقد االولي او الكشف
 .8تاريخ العقد
 .9نسبة التنفيذ الفيزيائي  /النقدي حسب سعر
العقد االولي للعمل
 .10إذا كانت العقد مخولة؛
أ .تاريخ التخويل
ب .مجموع عمل خالل تاريخ التخويل
ت .مجموع عمل ما بعد التخويل
 .11مجموع الوثيقة

التاريخ2002/09/04 :
 :رئاسة إدارة المجمعات السكنية التابعة لرئاسة الوزراء
 :تقديم خدمات إستشارية اثناء و بعد مراحل اعمال االنشائية
و تنظيم البيئة مع البنى التحتية العامة و الجزري و قد قامت
ببناء  4978مسكن و مرافق اجتماعية باقضية و نواحي كل
من المحافظات ادانا و ادى يمان و دياربكر و غازي عنتب و
ماردين و عثمانية و هطاي و سييرت و كيليس و شانلى اورفى.
 :ادانا و ادى يمان و غازي عنتب و ماردين و عثمانية و هطاي
و شانلى اورفى.
 :القيام بتقديم خدمات إستشارية اثناء و بعد (القبول المؤقت.
القبول النهائي .تسليم الشقة .تعريف النوعية .معامالت الطابو
و استالم الرخصة و االسكان) مراحل اعمال االنشائية
و تنظيم البيئة مع البنى التحتية العامة و الجزري و قد قامت
ببناء  4978مسكن و مرافق اجتماعية باقضية و نواحي كل
من المحافظات ادانا و ادى يمان و دياربكر و غازي عنتب و
ماردين و عثمانية و هطاي و سييرت و كيليس و شانلى
اورفا( .مجموع مساحة العمل 952.453.39 :متر مربع).
 :شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعية و التجارية
المحدودة.
-:
 3.920.000.00 :ليرة تركية (ثالثة ماليين و تسعة مائة و
عشرون الف ليرة تركية)
2005/06/09 :
% 75.14 :
-:
-:
-:
 3.063.209.02 :ليرة تركية (ثالثة ماليين و ثالثة و ستون
الف و مائتان و تسعون و قرشين ليرة تركية)

ختم و توقيع
رئاسة إدارة المجمعات السكنية
سيد الرئيس احمد هالوك قارابل
مساعد الرئيس
2007/07/04


اصبحت مجموعة مساحة البناء 952.453.39 :متر مربع و مجموع عدد المساكن 6258 :من مكونات 4946
مع المئهلين المرقمة  B.02.1.KHT.0.08.02.00/2275و بتاريخ  2005/08/22لمنصب الرئاسة.
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الجمهورية تركية
رئاسة ادارة المجمعات السكنية
وثيقة خبرة عملية
(وثيقة ظروف العمل)
العددB.02.1.KHT.012.00.00/777 :
 .1صاحب العمل
 .2رقم تسجيل المناقصة إن وجد اسم العمل

 .3محل تنفيذ العمل
ماماك.
 .4وصف الخدمة

 .5اسم و لقب المقاول او اسمه التجاري
 .6إذا كانت العمل مشتركة المشتركين و نسب
شراكتهم اما إذا كانت كونسورتيوم
المشتركين و جزء العمل الذي نفذوها
مع مجموعها االجمالي
 .7سعر العقد االولي و الكشف
 .8تاريخ العقد
 .9نسبة التنفيذ الفيزيائي  /النقدي حسب سعر
العقد االولي للعمل
 .10إذا كانت العقد مخولة؛
أ .تاريخ التخويل
ب .مجموع العمل خالل تاريخ التخويل
ت .مجموع العمل ما بعد تاريخ التخويل
 .11مجموع الوثيقة

 :رئاسة ادارة المجمعات السكنية
 :اعمال خدمات (االستشارية) اثناء و بعد مراحل اعمال البناء و
تنظيم البيئة مع البنى التحتية العامة و الجزرية و قد قامت ببناء
 344عدد مسكن في محافظة حققاري و  2732عدد مسكن في
محافظة فان و  220في شيرناق و  324في سييرت و 608
في باتمان و  764في بيتليس و اخيرا  144عدد مسكن في
محافظة موش.
 :موش و بيتليس و باتمان و سييرت و شيرناق و فان و حققاري
و قوجاآلى و بكرباشا و هطاي و جوروم و انقرة –
 :اعمال خدمات االستشارية اثناء و بعد مراحل اعمال البناء و
اعمال تنظيم البيئة و البنى التحتية و الجزرية مع التجهيزات
في كل من المحافظات انقرة – ماماك صوسيته و تجهيزات
محافظة فان – آردميت صوسيته مع  1812عدد مسكن في
محافظة جوروم و  220شيرناق و  324سييرت و 608
باتمان و  764بيتليس و اخيرا  144عدد مسكن في محافظة
موش.
مجموع ابنية قوالب االنفاق الخرسانية المسلحة عدد  7206و
مجموع مساحة البناء  1.027.706.43متر مربع (*)
 :شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارية
المحدودة.

-:
 3.300.000 :ليرة تركية (ثالثة ماليين و ثالث مائة الف ليرة تركية)
2004/08/19 :
 2.648.275.01 :ليرة تركية % 580.25
-:
-:
-:
 2.648.275.01 :ليرة تركية
ختم و توقيع
رئاسة إدارة المجمعات السكنية
سيد الرئيس احمد هالوك قارابل
مساعد الرئيس
2006/11/23

(*) تم تبديل عمل موضوع المناقصة لمكونات منصب الرئاسة المؤرخة ب  2004/12/27و المرقمة  B.02.1.KNT.0.08.01.00/2589ذات
مجموع عدد المساكن البالغة  5394و مساحة البناء  664.092.57متر مربع و مكونات منصب الرئاسة بتاريخ  2004/08/03و المرقمة ب
 B.02.1.KNT.0.08.1.00/2017ب(مجموع عدد المساكن  7206و مجموع مساحة البناء  1.027.706.43متر مربع)
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الجمهورية تركية
وزارة الدفاع
انقرة
خاص بالخدمة
انشاءات و العقارات و دائرة إ إن إف ناتوMTİY: 6101-456-06/.
شركة مجموعة انشاءات مشروع إ تي دي .و كشف معمارية قسم 862

تاريخ2006/07/04 :

وثيقة خبرة عملية
 :رئاسة دائرة إ إن إف ناتو و االنشاءات و العقارات التابعة
 .1االدارة المختصة
لوزارة الدفاع.
 :تنفيذ مشروع خدمات االنشائية للبنى التحتية لمبنى طائرات
 .2اسم العمل
هانكار ه إ ك لقيادة قاعدة الطائرات الرئيسية الثالثة.
 :قونيا
 .3محل تنفيذ العمل
 :بناية كانكار الفوالذي بمساحة  3900متر مربع و بناية مرافق
 .4وصف الخدمة
العناية بمساحة  1600متر مربع و تجهيز ملفات المناقصة و
الكشف مع مشاريع البنى التحتية للكهرباء و المرافق
الميكانيكية و االحصاء و المعمارية العائدة لبناء مبنى مخزن
إكمال عدد  2و تكون كل منهما على مساحة = 2* 750
 1500متر مربع.
 :شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعية و التجارية
 .5اسم و لقب المقاول او اسمه التجاري
المحدودة.
 .6إذا كانت العمل مشتركة فنسب شراكتهم ------- :
 80.000.00 :ليرة تركية
 .7سعر العقد
 80.000.000 :ليرة تركية
 .8السعر االجمالي للعقد
 19 :ايلول 2005
 .9تاريخ العقد
--------- :
 .10إذا كانت العمل مخولة؛
--------- :
أ .تاريخ التخويل
ب .مجموع العمل خالل تاريخ التخويل --------- :
--------- :
ت .مجموع العمل بعد تاريخ التخويل
 30 :اب 2006
 .11تاريخ القبول
 80.000.00 :ليرة تركية
 .12مجموع الوثيقة
حتم و توقيع
رئيس مجموعة االنشاءات
الدكتور  /مساعد مهندس  /العقيد
السيد نديم أؤزدمير
التصديق
 /04تموز2006/
ختم و توقيع
نائب رئيس دارة إ إن إف ناتو و العقارات و االنشاءات
عقيد إيش كور
السيد شرف كوجوك اودوك
خاص بالخدمة
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الجمهورية تركية
وزارة االسكان و االشغال العامة
المديرية العامة للطرق البرية
 - ih/4594 :دياربكر B091TCK01101-675-101-9-
العدد
الموضوع  :وثيقة االختبار العملي

التاريخ2005/09/27 :

وثيقة خبرة عملية
(المقاول – انهاء العمل)
االدارة المختصة
اسم العمل
محل تنفيذ العمل
وصف العمل

اسم و لقب المقاول او اسمه التجاري
إذا كانت العمل مشتركة فنسب شراكتهم
سعر العقد االولي او الكشف
تاريخ العقد
إذا كانت العقد مخولة؛
أ .تاريخ التخويل
ب .مجموع العمل اثناء تاريخ التخويل
ت .محموع العمل ما بعد تاريخ التخويل
تاريخ القبول
مجموع الوثيقة

 :المديرية العامة للطرق البرية
 :خدمات هندسية للمشروع و دراسة طريق العام بين شانلى
اورفى و فيرانشهير.
 :مديرية الطرق البرية طريق التاسع  /دياربكر.
 :القيام باعمال تقديم خدمات هندسية لمشاريع الجسور البالغة
مساحتها  1787متر مربع مع عمل خريطة بناء لمساحة
 2584هكتار و تقديم خدمات هندسية و التقييم االثر البيئي و
دراسة و تمليك االراضي و مشروع طريق بطول 71.446
كيلومتر.
 :شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعية و التجارية
المحدودة.
% 40 :
 1.483.329.32 :ليرة تركية
2002/08/02 :
:
-:
-:
-:
2005/09/05 :
 333.792.77 :ليرة تركية
(تكون نسبة حصص اسعار المناقصة للدورة 2002/1
المنخفظة عائدة للمصنع)

مساعد المدير العام
المدير العام
السيد مصطفى قارا دمير
مالحظة :منحت هذه الوثيقة استنادا على عريضة المرقمة  9007و المقدمة بتاريخ  2005/09/20من قبل
ذات صلة.
المديرية العامة للطرق البرية – شارع إنونو  06100 :يوجه تبه /انقرة
البريدااللكترونيinfo@kgm.gov.tr :
الهاتف(312) 415 80 25 :
فاكس(312) 415 73 30:
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التاريخ2004/10/18 :

 /1980 :انشاءات B100SPK/
العدد
الموضوع  :وثيقة انهاء عمل
وثيقة خبرة عملية
(المقاول – انهاء عمل)
 .1االدارة المختصة
 .2اسم العمل
 .3محل تنفيذ العمل
 .4وصف الخدمة كموضوع االستشارة
المراكز
صقاريا
 .5االسم التجاري للمقاول
 .6إذا كانت العمل مشتركة فنسب شراكتهم
 .7سعر العقد االولي او الكشف
 .8السعر االجمالي للكشف
 .9تاريخ العقد
 .10إذا كانت العقد مخولة
أ .تاريخ التخويل
ب .مجموع العمل اثناء تاريخ التخويل
ت .مجموع العمل عد تاريخ التخويل
 .11تاريخ النهائي الكمال اعمال االنشاءات
 .12مجموع الوثيقة

 :جمهورية تركية – وزارة الصحة
المنسق العام لمشروع الصحة
 :خدمات االستشارية للتحكم باشناءات االبنية الصحية التي
ستبنى بمحافظات صقاريا و دوزجه و بولو.
 :بولو و دوزجه و صقاريا
 :خدمات استشارية للتحكم بانشاءات ابنية الصحية مجموع
عددها ( 9المساحة الكلية  6449متر مربع تضمن
الصحية و العيادات و المرافق السكنية) في محافظات
و دوزجه و بولو.
 :شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعية و التجارية
المحدودة.
-:
 258.075 :دوالر امريكي
 308.652 :دوالر و  19سنت
2003/02/04 :
-:
:
:
:
2003/09/16 :
 305.964 :دوالر و  96سنت

ختم و توقيع
المنسق العام لمشروع الصحة
السيد حيدر مزارجي

شارع اتاتورك الرقم 06410 65:صحية – انقرة .الهاتف  4( / 0312) 435 68 40خطوط) الفاكس0312) 432 08 18
مالحظة :تدوين التاريخ المصادف باالرقام الخاصة بملفات كتاب اجوبتنا.
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الجمهورية تركية
وزارة التربية و التعليم
رئاسة دائرة المرافق و االستثمارات
B.08.YTD.0.29.05.00/3630 :
العدد
الموضوع  :وثيقة االختبار العملي
وثيقة خبرة عملية
(ضروف عمل المقاول)
 .1صاحب العمل
 .2أ .اسم العمل
ابتدائية
ب .سعر متر مربع للوحدة
ت .المساحة التخمينية الكلية للعمل
ث .المساحة النهائية المحددة للعمل
 .3محل تنفيذ العمل

 .4الفن البنائي المطبق
 .5اسم و لقب المقاول او اسمه التجاري
 .6إذا كانت العمل مشتركة فنسب شراكتهم
 .7سعر العقد االولي او الكشف االولي
 .8تاريخ العقد
 .9نسبة التنفيذ النقدي حسب سعر
العقد االولي او الكششف االولي للعمل
 .10إذا كانت العقد مخولة
 )aتاريخ التخويل
 )bمجموع العمل اثناء تاريخ التخويل
 )cمجموع العمل عد تاريخ التخويل
 .11مجموع الوثيقة
(المجموع النهائي المتعلق باالستحقاق)

 :جمهورية تركية – وزارة التربية و التعليم
رئاسة دائرة المرافق و االستثمارات
 :خدمات استشارية فنية النشاءات مدارس االبتدائية و مدارس
ذات مرافق سكنية و مدارس ابتدائية مسائية للمنطقة
 2.695.000 :ليرة تركية
 392.700 :متر مربع
 365.406 :متر مربع
 :انقرة ،ادى يمان ،اغري ،باتمان ،بايبورت ،بينغول ،بيتليس،
دياربكر ،آالزيغ ،آرزينجان ،آرزوروم ،غازي عنتب ،حققاري،
هطاي ،إغدير ،قهرمان ماراش ،قارس ،كيليس ،قير شهير،
ماالطيا ،ماردين ،موش ,عثمانية ،سييرت ،شانلى اورفى،
شيرناق ،طونجآلى و فان.
 :الخرسانة المسلحة.
 :شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعية و التجارية
المحدودة.
-:
 1.058.326.500.000 :ليرة تركية
18.03.2000 :
% 90.89 :
-:
:
:
:
 961.982.952.750:ليرة تركية.

ختم و توقيع
رئيس دائرة المرافق و االستثمارات
السيد بروفسور دكتور عبدالصمد ارصالن
حرم جامعي – بش افلر بناية ب

 05500انقرة

البريد االلكترونيytbd@meb.gov.tr :
الموقع االلكترونيwww.meb.gov.tr :

الهاتف 213 20 75 :
الفاكس213 83 46 :
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التاريخ2003/09/05 :

العددB14MKE0800004/50,03,201/2785 :
وثيقة خبرة عملية
(ضروف العمل)
 .1االدارة المختصة
 .2اسم العمل

 .3محل تنفيذ العمل

 .4وصف الخدمة

 .5االسم التجاري للمقاول
 .6إذا كانت العمل مشتركة فنسب شراكتهم - :
 .7سعر العقد االولي

 .8تاريخ العقد
 .9نسبة التنفيذ الفيزيائي  /النقدي حسب سعر
العقد االولي للعمل

 .10إذا كانت العقد مخولة
 )aتاريخ التخويل
 )bمجموع العمل اثناء تاريخ التخويل
 )cمجموع العمل عد تاريخ التخويل
 .11مجموع الوثيقة

 :المديرية العامة للمؤسسة الصناعة الكيمياوية و الميكانيكية.
 :اعمال خدمات استشارية و خدمات هندسية و معمارية
للمشروع ل ” مرافق انتاج الذخائر” المؤلفة من ابنية ادارية و
اجتماعية و البنى التحتية و وحدات المونتاج االخير و وحدات
المحركات و وحدات رؤوس حرب التي ستندلع في بوليغونو
قارا بينار اطيش و شركة نيتروسان المساهمة و شركة
بارودسان المساهمة و شركة آلروكسان المساهمة.
 :شركة آلروكسان المساهمة – آلماداغ  /انقرة
شركة بارودسان المساهمة – آلماداغ  /انقرة
شركة نييتروسان المساهمة – كيريك كاله  /انقرة
قارابينار اطيش بوليغونو  /قونيا
 :أ .خدمات هندسية و معمارية للمشروع
مشاريع
تجهيز تقرير التوصية ،تجهيز المشاريع االولية ،تجهيز
المعمارية المحددة ،تجهيز مشاريع التطبيق ،تجهيز مختصرات الكشف
االولي و المواصفات الفنية و ملفات مناقصة البناء و تسليم النسخ
االصلية.
ب .الخدمات االستشارية (السيطرة المهنية)
 :شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعية و التجارية
المحدودة.
 :أ .خدمات هندسية و معمارية للمشروع = 49.914.425.000
ليرة تركية لسنة 1999
ب .الخدمات االستشارية (السيطرة المهنية) = 69.500.000.000
ليرة تركية لسنة 1999
ت .الخدمات االستشارية (السيطرة المهنية) للعقود االضافية
ت 42.607.500.00 .1ليرة تركية لسنة 1999
ت 25.400.000.000 .2ليرة تركية لسنة 1999
ت 37.850.000.000 .3ليرة تركية لسنة 1999
المجموع  225.271.925.000 :ليرة تركية لسنة 1999
1999/07/02 :
 :أ .خدمات هندسية و معمارية للمشروع ()% 100.00
 49.914.425.000ليرة تركية لسنة 1999
ب .الخدمات االستشارية (السيطرة المهنية) ()% 86.39
 151.486.463.927ليرة تركية لسنة 1999
المجموع 201.400.888.927 :ليرة تركية لسنة 1999
()% 89.40
-:
:
:
:
 201.400.888.927 :ليرة تركية لسنة 1999

مالحظة :تكون هذه الوثيقة مؤقتة و ال تحتوي على قبول محدد

ختم و توقيع
مساعد رئيس دائرة التخطيط و االستثمار
السيد م .بلند طوبجو
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ختم و توقيع
رئيس دائرة التخطيط و االستثمار
السيد مصطفى بزكين

رئاسة بلدية انقرة
المديرية العامة إلدارة مياه الصرف الصحي

شارع كاظم قارا بكر الرقم70:
 06030اولوص  /انقرة
الهاتف 2(312 310 445 95:خط)
الفاكس312 310 70 06 :

العدد 1337-31 :
الموضوع :وثيقة إنهاء عمل

التاريخ2001/07/19 :

رئاسة دائرة مشروع القناة

إلى المديرية العامة
العالقة :العريضة المرقمة  23009/1337و المؤرخة ب 2001/07/17المستلمة من
فعالية إستثمار المشتركة (متسان – متروبوالن – هيدروتكنيك).
“اعمال القيد و تنظيف و تثبيت ابنية تحسين مساحة وادي متروبوليتان (العاصمة) انقرة”
قام شركة المقاولة بطلب اجراء تعديالت على وثيقة إنهاء عمل مع عرائض العالقة العائدة لالعمال المذكورة.
باعتبار تاريخ  2001/05/09تم القيام بمعامالت القبول المؤقتة العائدة لالعمال المذكورة و تصديق محاضر
القبول المؤقت بتاريخ  2001/05/10و المرقمة ب  31261من قبل الجهة المختصة و هكذا تم تقديم وثيقة إنهاء عمل
المنظمة للتصديق في الملحق.
ارجوا من حضراتكم المصادقة على وثيقة إنهاء العمل.
الملحق :عدد  3من وثيقة انهاء العمل.
رئيس دائرة مشؤوع القناة
السيد علي عثمان قيليجقايا
التوقيع

ارجوا اللقاء المناسب
2001/07/18
نائب المدير العام
السيد محمد قارانفيل
التوقيع
التصديق
2001/07/19
المدير العام
راسم طنكير
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معلومات عائدة البنية تحسين الوادي ضمن
“اعمال القيد و تنظيف و تثبيت ابنية تحسين مساحة وادي متروبوليتان (العاصمة) انقرة”
مجموع الطول
نوع الهيكل
التسلسل هيكل تحسين الوادي
1

خطيب جايي (نهر خطيب)

منفذ العلبة 3.40*6.00

 7827.05متر

2

وادي إنجه صو

منفذ العلبة 3.50*3.00*2.00

 9151.23متر

3

وادي كبير

منفذ العلبة 2.50*3.00

 2463متر

4

وادي بلكات – سويوت اؤزو

5

وادي ديكمن

منفذ العلبة  2.50*3.00انبوب  8323.95متر
كبير ()1200φ - 2000φ
 5930.61متر
منفذ العلبة 2.00*2.50

6

وادي آرغازي

منفذ العلبة 2.50*2.00*2.00

 5621.35متر

7

مجموعة سيتلر (المجمعات السكنية)

منفذ العلبة 1.50*2.50

 2668.08متر

8

مجموعة زراعات

انبوب كبير 1400φ

 894.78متر

9

وادي قورتيني

انبوب كبير 1000φ - 1600φ

 1500.15متر

10

مجموعة يالي

قطع دائرية 2.40*2.70

 2521.63متر

11

شارع ماالزكيرت

انبوب كبير φ 1600

 630.20متر

12

شارع جونكر

انبوب كبير 1000φ - 1600φ

 2603.60متر

13

طريق إسطنبول

انبوب كبير 1000φ

 8695.37متر

14

طريق اسنبوغا

منفذ العلبة  0.80*0.80متر

 1619.88متر

15

وادي قوتوكون

قناة مفتوحة 1.50*6.00

 865متر

المجموع



 62315.88متر

تم إلتقاط مشاهد اولية و القيام باعمال التنظيف و ذلك بتحدد مسار ابنية تحسين الوادي المبينة اعاله ضمن هذه
االعمال .كذلك تم تجهيز مشاريع االدارة و ذلك بالقيام بإلتقاط المشاهد النهائية و قياس اإلحداثيات و المناسيب
من داخل و خارج الهياكل.
على الرغم بالقيام بعرض مجموعة ميزة اطوال ابعاد المشروع لم يتم ضم اطوال المنافذ مزدوجة القناة المنظفة
و المحددة لهذه الميزة.
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الجمهورية التركية
رئاسة بلدية بودروم
وثيقة انهاء عمل
صاحب العمل

بلدية بودروم

االدارة

المديرية العامة العمال مياه الدولة

محل العمل

شبه جزيرةة بودروم و محيطه

اسم العمل

شبه جزيرة بودروم ،تم القيام باعمال توزيع و تامين مياه الشرب و االستعمال طويلة
المدى و ذلك بتطبيق نموذج الدولة ابني ادر.

ا لنطاق

بالعمل المباشر حسب قرار لجنة التخطيط العالي المتوفر لدى بلدية بودروم؛
أ .تجهيز تقرير الجدوى االولية لمشروع تأمين المياه (تم الموافقة على هذه التقرير
بكتاب المديرية العامة العمال مياه الدولة المؤرخة ب 1997/11/17و المرقمة
ب).4973
ب .تجهيز تقرير نظام ادارة توزيع المياه,
ت .تجهيز ملف مناقصة ابني – ادر – حول (مواصفات و شروط قبول العطاءات و
نموذج العقد و المواصفات الفنية).
ث .القيام بتقديم خدمات االستشارة القانونية و الفنية للبلدية خالل مدة المناقصة.

الشركة المنفذة للعمل

شركة متروبوالن لالستشارة و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة

سعر المناقصة

 42.190.000.000ليرة تركية (بارقام )1/1996

تاريخ المباشرة العمل

1996/04/07

تاريخ إنتهاء العمل

1999/04/07

تم تنفيذ العمل المذكور اعاله بنجاح تام من قبل شركة متروبوالن لالستشارات و الهندسة و الصناعة و التجارة المساهمة.

رئيس البلدية
توغرول اجار
التوقيع

107

