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 ادلؿؾؽةماألردغقةماهلامشقة

موزارةماألذغالماظعاعةمواإلدؽان

   7102-7102م  التقرير السنوي لعا
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كرث من مناس بة أأن الإوسان الأردين ىو ادلافع الأسايس نوتطوير  كدان يف أأ والارتلاء ملد أأ

كدان ػىل أأن ىذه املؤسسات  بأأداء املؤسسات اخلدمية متكون يف مس توى توكؼاتو، كام أأ

ىل  متثيوية ومؤسسات اجملمتع املدين، وصوًل اإ ُمساءةل غن أأداهئا من كبل املواطيني وامييئات اه

ن أأداء هوغي يؼرب غن امتارخي امؼريق ملؤسسات ادلوةل الأردهية وفوسفهتا املامئة ػىل صو

كرامة الإوسان وحامية كربايئو، وىذه امؼيارص يه مكوانت املواطية امفاػةل اميت اىهتجيا 

الأردن أأسووب معل وحياة، حيث جيب أأن تسود أأسس املراجؼة وامتليمي وروح امؼمل يف 

 . امتؼامل مع مثل ىذه امتحدايت

 ؿبحت اٌجالٌخ اٌٍّه

 ػجذ هللا اٌضبٟٔ اثٓ اٌحظ١ٓ

18/12/2013  
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 حرضة صاحب اجلالةل اميامشية املكل غبدهللا امثاين ابن احلسني املؼظم
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 حرضة صاحب امسمو ويل امؼيد الأمري حسني بن غبدهللا امثاين
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 الفهرس

                                                                               صفحة            رقم ال                                                                                                              المحتويات                
 35   00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000االىداف العامو

          36   00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000السياسات

 37    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والرسالة والقيم الرؤية

   39    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000واإلسكان العامة األشغال وزير معالي كممة

 األول الفصـــــــــــــــــــــــل
  42  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الوزارة عن تاريخية لمحة

  43  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000واإلسكان العامة األشغال وزارة وميام اىداف

       44  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الو  تقدميا التي الخدمات

      47   000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000لموزارة التنظيمي الييكل

   48   00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000تحقيقيا في واإلسكان العامة األشغال وزارة تساىم التي الوطنية األىداف
 الثاني الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 :4   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000واالمناء الوزراء أسماء

         الثالث الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  واإلنجازات( واإلسكان )الميام العامة األشغال وزير معالي مع مباشرة ترتبط التي والوحدات المديريات

      56      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الداخمي والتدقيق الرقابة ادارة 

            0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والتدقيق المالي واالداري وحدة الرقابة

  57       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والتدقيق لمشاريع االبنية وحدة الرقابة

 :5      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والتدقيق لمشاريع االبنية والطرق  وحدة الرقابة
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 الرابعالفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
   واإلسكان العامة األشغال وزارة عام أمين عطوفة مع ترتبط التي المديريات

          42       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000العام األمين عطوفة مع ترتبط التي لممديريات التنظيمي الييكل

     62      0000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000مديرية االستثمار والتعاون الدولي

     65      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة العطاءات المحمية

            44       00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية شؤون مجمس البناء الوطني

           44       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية العالقات العامة واالعالم

     44       00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة التخطيط وادارة المشاريع

  :الخامس الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
   واإلنجازات( صيانة الطرق)الميام إدارة

           44       000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي(  إدارة صيانة الطرق)الييكل

        40       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية صيانة الطرق و الجسور

       45       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000نة الروتينية والشراكة مع القطاع الخاصمديرية الصيا

  :السادس الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــل
   واإلنجازات( الميام المختبرات وضبط الجودة ) إدارة
            44       0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي(   الجودة )الييكلالمختبرات وضبط  إدارة

 44       000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000المختبرات والبحوث مديرية

 40       000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة توكيد الجوده

                      45      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ضبط الجودة مديرية

    44       0000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة المتابعو
    67      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000المحاسبةوحدة االدارة و 
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 :السابع الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
   واإلنجازات( الميام التنفيذية لمطرق) الشؤون إدارة
 00      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي(  )الييكل التنفيذية لمطرق الشؤون إدارة

     08       00000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000ميام وواجبات ادارة الشؤون التنفذية لمطرق

 05      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000السالمة المرورية  مديرية

                 04      00000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000تنفيذ الطرق مديرية  

           04     0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000االنارة مديرية

 :الثامن  الفصل
   واإلنجازات( الميام ) الشؤون الفنية لمطرق إدارة
          49      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل الشؤون الفنية لمطرق إدارة

        44      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000تنسيق خدمات البنى التحتية  مديرية

 44      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والمعموماتالمتابعة  مديرية

    808      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الدراسات لمطرق

 804       000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية المساحة واالستمالك

 804       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الدراسات مديرية الكميات والمواصفات وتعديل االسعار لمشاريع الطرق

           

       :التاسع الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
   واإلنجازات( )الميام التطوير المؤسسي إدارة
             884     00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل التطوير المؤسسي إدارة

           884     00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الموارد البشرية 

            880     0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية التدريب والتطوير
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    850      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات 

         855       000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة التقييم والتميز 

 

        :العاشر الفصل
  واإلنجازات( )الميام العمميات المساندة إدارة
           854     0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل العمميات المساندة إدارة

                  854 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الشؤون المالية  مديرية

         850     000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الشؤون االداريةمديرية 

       895      0000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الديوان

        899     000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الموازم

       894     0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية المشاغل

 عشر الحادي الفصل
  واإلنجازات( )الميام شؤون محافظات اقميم الشمال إدارة
     844      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل شؤون محافظات اقميم الشمال إدارة

   

 عشر الثاني الفصل
   واإلنجازات( )الميام شؤون محافظات اقميم الوسط إدارة
       840      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل شؤون محافظات اقميم الوسط إدارة

 عشر الثالث الفصل
  واإلنجازات( )الميام شؤون محافظات اقميم الجنوب إدارة
 844        0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل شؤون محافظات اقميم الجنوب إدارة
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 عشر الرابع الفصل
  واإلنجازات( الفنية لالبنية)الميامالشؤون  إدارة
      580      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( الشؤون الفنية لالبنية )الييكل إدارة

     584      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية دراسات األبنية

 549       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الكميات والمواصفات وتعديل األسعار لمشاريع األبنية

 عشر الخامس الفصل
   واإلنجازات( الشؤون التنفيذية لالبنية)الميام إدارة
    540      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( الشؤون التنفيذية لالبنية )الييكل إدارة

    544      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الشؤون التنفيذية لالبنية إدارة

      540     000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع التربوي

    544      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000نفيذ أبنية القطاعات االخرىمديرية ت

 540     000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الكيروميكانيك

  544       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية متابعة وتنفيذ وصيانة مشاريع المبادرات الممكية

 عشر السادس الفصل
  واإلنجازات( الشؤون القانونية)الميام إدارة
 التنظيمي( الشؤون القانونية )الييكل إدارة

 549      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية التحكيم 

 544      0000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الدعاوى والشكاوى
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 العامــــة  االىـــداف

 توصريمررقمآعـةمذاتمعردودماضؿصاديموتـؿوي. 
 توصريمعراطزمحدودؼةمتؾيبماحؿقاجاتماظؼادعنيموادلغادرؼن. 
 توصريمعؾاغيمحؽوعقةمرائدةمذاتمػوؼةمعؿؿقزةمتؾيبماحؿقاجاتمادللؿكدعنيموادللؿػقدؼنمبػاسؾقة. 

 
مالمرحمية االىـــداف 

 تلػقلموصقاغةموإداعةمذؾؽةماظطرقمبادلؿؾؽةمإسادة .1
متـػقذموصقاغةماظطرقماظزراسقةمواظؼروؼةمخلدعةمعواضعماإلغؿاج .2

 توصريمععاؼريماظلالعةمادلرورؼةمسؾىماظطرق .3
 ادؿؽؿالمبرغاعجمإغشاءمذؾؽةمررقمظؿلاػمميفمحتؼققماظؿـؿقة .4
 دؼة.زؼادةمأسدادمادلؾاغيماحلؽوعقةماظيتمحتؼقمادلعاؼريماخلدعقةمواالضؿصا .5
مادلراطزماحلدودؼةموادلعابرمظؿؼدؼمماخلدعاتمضؿنمادلعاؼريماظدوظقة.محتلنيماداء .6

 إداعةمادلؾاغيماحلؽوعقةممبـففقةمعلؿداعةمباظشراطةمععماظؼطاعماخلاص. .4
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 السياسات حسب أولوية االىداف المرحمية

 -اليدف المرحمي االول : اعادة تأىيل وصيانة وادامة شبكة الطرق بالمممكة :
 طؤ٤َٛ ٝف٤خٗش ٝحدحٓش حُطشم رخٌُِٔٔش  .1

 طؾـ٤غ حُؾشحًش ر٤ٖ حُوطخػ٤ٖ حُخخؿ ٝحُؼخّ رظ٘ل٤ز ٓؾخس٣غ ف٤خٗش حُطشم .2

 حػخدس طؤ٤َٛ هشم سرو حُٔلخكظخص ٝحُٔشحًض حُلذٝد٣ش ٝحُٔ٘خهن حُظ٣ٞٔ٘ش )حُغ٤خك٤ش ٝحُق٘خػ٤ش( رؾزٌش ٖٓ حُطشم حُـ٤ذس .3

 حُطشم. مزو حُل٫ٞٔص حُٔلٞس٣ش كغذ ح٧ٗظٔش ُنٔخٕ ع٬ٓش .4

 -اليدف المرحمي الثاني : تنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والقروية لخدمة مواقع االنتاج :
 خذٓش حُوشٟ ٝحُظـٔؼخص حُغٌخ٤ٗش رؾزٌش هشم طؼضص حُٞفٍٞ ا٠ُ حُخذٓخص. .5

 .سرو ٓٞحهغ ح٩ٗظخؽ حُضسحػ٢ رخُطشم حُشث٤غ٤ش ٝحُلشػ٤ش ػزش هشم صسحػ٤ش رٔغظٟٞ ؿ٤ذ .6

 -: توفير معايير السالمة المرورية عمى الطرق اليدف المرحمي الثالث :
 طٞك٤ش كٍِٞ ٓشٝس٣ش ػزش طوخهؼخص رحص ٓغظٟٞ ع٬ٓش ٓشٝس٣ش. .7

 .ط٘ل٤ز ػ٘خفش حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ش ػ٠ِ حُطشم .8

 -: اليدف المرحمي الرابع : استكمال برنامج إنشاء شبكة طرق لتساىم في تحقيق التنمية
 ط١ٞٔ٘ ٝحؿظٔخػ٢ ٝحهظقخد١ ٝر٤ج٢.طٞع٤غ ٗطخم حُٔٔشحص حُظ٣ٞٔ٘ش رحص ٓشدٝد  .9

 -اليدف المرحمي الخامس : زيادة اعداد المباني الحكومية التي تحقق المعايير الخدمية واالقتصادية:
 طٞك٤ش ٓزخ٢ٗ ك٤ٌٓٞش ؿذ٣ذس فذ٣وش ُِز٤جش ٝٓٞكشس ُِطخهش طئد١ حُـخ٣خص حُظ٢ أٗؾؤص ٖٓ أؿِٜخ رلخػ٤ِش. .11

 حُظخِـ ٖٓ حُٔزخ٢ٗ حُل٤ٌٓٞش حُٔغظؤؿشس. .11

  :زيادة أعداد المراكز الحدودية والمعابر لتقديم الخدمات ضمن المعايير الدولية السادس:اليدف المرحمي  .34
م.سكغ ٓغظٟٞ حُخذٓخص حُٔوذٓش ك٢ حُٔشحًض حُلذٝد٣ش.  8

 -اليدف المرحمي السابع: إدامة المباني الحكومية بمنيجية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص:
محُؾشحًش ٓغ حُوطخع حُخخؿ رٔؾخس٣غ حدحٓش حُٔزخ٢ٗ حُل٤ٌٓٞش.طؾـ٤غ . 1        
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 "اظرؼادةذواظتؿقزذيفذاظبـاءذاحلؽوعيذوإداعتهذوإبرازذػوؼتهذ 

 ررقذآعـةذواضتصادؼةذوضطاعذإغشاءاتذعتطور"ذذذذ" 

 "ربطذادلدنذواظؼرىذواظتجؿعاتذاظدؽاغقةذواإلضتصادؼةذواظدولذاجملاورةذبشبؽةذعنذاظطرقذادلتؿقزةذمبدتوىذساٍلذعنذاجلودةذواحملاصظةذسؾىذ

 دميوعتفاذورصعذعدتوىذاظدالعةذادلرورؼةذسؾىذاظطرقذ

 

 ذ"تطوؼرذضطاعذاإلغشاءاتذبادتخدامذوتطبققذأصضلذادلؿارداتذواظتؼـقاتذاحلدؼثةذادلواطبةذظؾتطوؼراتذاظعادلقة"ذذ

 ضلذ"إجيادذأبـقةذحؽوعقةذرائدهذوعداغدةذظألػدافذاظورـقةذواظتـؿوؼةذتضؿنذحقاةذودالعةذادلوزػنيذواظعؿالءذواظزوارذعنذخاللذتبينذوتـػقذذأص

 األداظقبذاظعادلقةذ"

 

 "ذ"اظتؿقزذيفذاظعؿلذادلؤددي

 "ذ"روحذاظػرؼقذاظواحد

 "اظشػاصقةذوادلداءظة" 

 "ادلبادرةذواإلبداع" 

 "ادلعرصة" 

 "اظتحدؼثذادلدتؿر" 

 "واظـزاػةاظعداظةذ" 
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ذذ-اظرداظةذعنذخالل:ذحنؼق

 

 .إغشاءموصقاغةمذؾؽةمررقمعؿؽاعؾةمتلاػمميفمحتؼققماظؿـؿقة 

 .اداعةمذؾؽةماظطرقماظرئقلقةمواظـاغوؼةمبادلؿؾؽةموربطفامععماظدولماجملاورة 

 .توصريموتعزؼزمععاؼريماظلالعةمادلرورؼةمسؾىماظطرقمظؾقدمعنماحلوادث 

 اإلغشاءات.تـظقممورصعمجودةمضطاعم 

 .إغشاءمعؾاغيمحؽوعقةمحدؼـةمصدؼؼةمظؾؾقؽةمذاتمػوؼةمعؿؿقزةمتؾيبماظغاؼاتماظيتمأغشلتمعنمأجؾفاموحتؼقمادلعاؼريمادلعؿؿدة 

 .مإداعةماظطرقمواألبـقةماحلؽوعقةمباظشراطةمععماظؼطاعماخلاص
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 االولاظػصلذ

 ععؾــــوعاتذســــاعــة
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 ربر٠خ١خ ػٓ ٚسارح األػغبي اٌؼبِخ ٚاإلطىبْ ٌّحخ

(موؼؾدومأنماإلدممضدمإذؿقَّمعنماظـاصعةمموطاغتمتلؿىمآغذاكم)دائرةم1923وجهماظؿقدؼدمضؾقلمسامممسؾىظوزارةماألذغالماظعاعةمواإلدؽانمعـذمتلدقسمإعارةمذرقمماألردنمماألوىلتلدلتماظـواةم

م ماظدائرة مػذه مموواجؾاتفاعفام مظؾؿفؿؿع. معنمأذغالمعػقدة مبه متؼوم مميفصفيمغاصعةممبا مادلواصالتموادؿؿرتم1939اظعام مبوزارة ماظـاصعة ممتمإحلاقمدائرة معنمدوائرموزارةممباظعؿلم طدائرة

مهلامادممخاصموطقانمعلؿؼلمومسقتمبوزارةماألذغالماظعاعة.ممأصؾحممحقثم1954ادلواصالتمحؿىماظعامم

مممتمربطمعمدلةماإلدؽانمبوزارةماألذغالماظعاعةم1988احلؽوعقةمومتمربطفامعؾاذرةمبوزؼرماألذغالماظعاعة،مويفمساممماظعطاءاتاظعطاءاتممسقتمدائرةمبصصةمممأغشؽتمدائرةمعؿك1982ساممميف

مواإلدؽان،مويفماظعامممتعرفحقثمأصؾقتم ماألذغالماظعاعة م1989بوزارة ماإلدؽانمظؿشؽالنمدائرماظؿطوؼرممأحلؼتمدائرة ماإلدؽانماحلضريممبمدلة مواحدةممسقتمعمدلة مواظؿطوؼرة

ادؿقدثتمدائرةماالبـقةماحلؽوعقةمطدائرةمعلؿؼؾةممتمربطفامعؾاذرةممبعاظيموزؼرماالذغالماظعاعةمواالدؽانمم2007،ممويفماظعامماحلضريموربطتمعؾاذرةمبوزؼرماألذغالماظعاعةمواإلدؽان

وذظكمحلبمضرارمجمؾسماظوزراءمادلوضرمبدعجم  2012مبشارؼعماالبـقةماحلؽوعقةماالماغهمضدماسقدمدجمفامععماظوزارةميفمسامموغؼؾتماظقفاممجقعمعدؼرؼاتمووحداتماظوزارةماظيتمتعـىم

ماظدوائرماحلؽوعقةمواسادةمػقؽؾؿفا.

م.متماضرارمػقؽلمتـظقؿيمجدؼدمظقؿـادبمععمسؿلماظوزارةمبادلفاممادلوطؾةماظقفاممبفاالتماالبـقةمواظطرقمم2013ويفمبداؼةمسامم

م-وبذظكمتؽونماظدوائرماظيتمترتؾطمبوزؼرماألذغالماظعاعةمواإلدؽانمػي:

م.مواإلدؽانوزارةماألذغالماظعاعةمم-

مدائرةماظعطاءاتماحلؽوعقةم.م-

معمدلةماإلدؽانمواظؿطوؼرماحلضريمم-

ذ

 



 

 

 
20 

 أ٘ذاف ِٚٙبَ ٚسارح األػغبي اٌؼبِخ ٚاإلطىبْ

اظصـاسيمماإلغؿاجاظعاعةميفمادلؿؾؽةموربطمادلدنمواظؼرىمواظؿفؿعاتماظلؽاغقةموعواضعمماظطرقحبقثمتؿوىلمإغشاءموتطوؼرمذؾؽةمم1996(مظلـةم55رضمم)مواإلدؽاناظوزارةممبوجبمغظاممتـظقمموإدارةموزارةماألذغالماظعاعةممتعؿل

ظؾطرقمماظؿكطقطسؾىمرصعمعلؿوىمذؾؽةماظطرقموإسؿؿادماظشؿوظقةميفمسؿؾقةمماظوزارةػذهماظشؾؽةموإبؼائفاميفمعلؿوىمصينمجقد.مطؿامتعؿلمموإداعةورةمواظزراسيموادلـارقماظلقاحقةمواألثرؼةموربطمادلؿؾؽةمباظدولماجملا

مادللؿفداتمواظؿؼـقاتماحلدؼـةميفماظطرق.ممآخرمعواطؾةادلرورؼةمسؾقفامعنمخاللمإغارةمػذهماظطرقمباإلضاصةمإىلمماظلالعةوصقاغؿفاموعراضؾهمجودةمػذهماظطرقمإلداعةموتعزؼزمعؿطؾؾاتم

ذ-أػمذادلفامذواظواجباتذاظيتذتـػذػاذوزارةذاألذغالذاظعاعةذواإلدؽان:

مإلغشاءمذؾؽاتماظطرقميفمادلؿؾؽةموصقاغؿفاموإداعؿفا.مواظرباعجوضعموإسدادموتـػقذماخلططم -

مظؾلالعةمادلرورؼةمسؾىماظطرقم.معؿطورةذاعؾةمظؾلالعةمادلرورؼةمطػقؾةمبرصعمدرجةماألعانموتوصريمسـاصرممخطةوضعموتـػقذم -

مإلغشاءمذؾؽاتماظطرقميفمادلؿؾؽة.ماظالزعةاإلذرافمسؾىمإسدادماظدراداتمواظؿصاعقمم -

معدةمهلذهماظغاؼة.إسدادماظدراداتمواظؿصاعقمموادلكططاتمواظوثائقمظألبـقةمادلرادمإغشاؤػاموصقمادلواصػاتمادل -

ماإلذرافمسؾىمتـػقذمعشارؼعماألبـقة. -

م.ردؿــاءمعامتؼوممبهماظدوائرمعنمػذهماألسؿالممبواصؼةماظوزؼناظؼقاممبلسؿالماظصقاغةماظروتقـقةمواظدورؼةمواظوضائقةمظألبـقةمب -

مػة.اظؼقاممباظدراداتمواظؾقوثمسؾىمادلوادماإلغشائقةمبفدفمحتلنيمعلؿوىمودالعةماألبـقةموخػضماظؽؾ -

معشارؼعماظطرقماظؿابعةمظؾوزارةموإجراءماظػقوصاتمادلكربؼةمظؾؿوادماإلغشائقة.مظؽاصةاظؼقاممبلسؿالمضؾطماجلودةم -

مإجراءماظؾقوثمواظدراداتماظـظرؼةمواظؿطؾقؼقةمادلؿعؾؼةمبلسؿالماظطرق. -

مسؾىماظطرق.مواحملاصظةوادلمدلاتمواهلقؽاتمادلكؿصةميفموضعموتـػقذماظؿشرؼعاتمادلؿعؾؼةمباظـؼلمماظدوائرادللاػؿةمععم -

مإدارةمبراعجمتدرؼبمادلفـددنيموادلفـقني. -

مجمؾسماظؾـاءماظورينم.مخاللاألردغقةموتعؿقؿفاموغشرػامووضعماألدسماظالزعةمظؿطؾقؼفاموذظكمعنمماظؽوداتاظؼقاممبلسؿالم -
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ذٚاإلطىبْ اٌؼبِخ األػغبي ٚسارح رمذِٙب اٌزٟ اٌخذِبد

ماظؼروؼة./ماظـاغوؼة/ماظرئقلقةماظطرقمإغشاء -

ماظؼروؼة./ماظـاغوؼة/ماظرئقلقةماظطرقمصقاغة -

ماظزراسقة.ماظطرقماظزراسقة.مصقاغةماظطرقمإغشاء -

م.ماظزراسقةماظطرقمتعؾقد -

 واظؿعوؼضات.ماظطرقمادؿؿالك -
م.احلؽوعقةإسدادماظدراداتمواظؿصاعقمموادلكططاتمواظوثائقمظألبـقةم -

م.احلؽوعقةماإلذرافمسؾىمتـػقذمعشارؼعماألبـقة -

م.احلؽوعقةاظؼقاممبلسؿالماظصقاغةماظروتقـقةمواظدورؼةمواظوضائقةمظألبـقةم -

مإجراءماظػقوصاتمادلكربؼةمسؾىمادلوادمواألجفزةمادللؿكدعةموعراضؾةمضؾطمجودةمػذهمادلواد. -

م.مإظؿػافمصؿقاتمسؿل -

م.مادلقاهمظؿصرؼفمسؾَّاراتمسؿل -

م.مواظردعقاتمظؾؼطعقاتممحاؼةمذؾكمسؿل -

ممادلروري.مواظؿعدادمادلرورؼةماظدراداتمسؿل -

م.مساعةمخدعاتمَأجلمعنمررؼقمضطع -

م.ماظعقـاتمصقصمرؾب -

م.ماظؾـاءمخمؾػاتمأضرارمإزاظةمذفادة -

م.مماحملورؼةماحلؿوالتمخماظػاتمتلدؼد -

م.ماخلدعاتمخطوطمتصارؼح -

م.مادلرورؼةماظشواخصمتصـقع -
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اظيتذتؼدعفاذوزارةذاألذغالذاظعاعةذواإلدؽانذاخلدعات  

ماظطرق.مسؾىمادلرورؼةماظلالعةمسـاصرمترطقب -

م.مادلرطؾاتمحوادثمسنماظـاجتةماألضرارمحتصقل -

م.ماإلدؿـادؼةماجلدرانمبـاء -

ممضطعةمأرضم.مضؿنمررؼقمعلارمسؾىمإسرتاض -

م.مسؾقفامادلعؿممظؾؿرطؾاتمرؾبمطفمإصدار -

ماظطرق.مجواغبمإدؿـؿار -

مم.ماحملورؼةماحلؿوالتمتصارؼحمعـح -

م.ماظؿكرجمحدؼـيمادلفـددنيمتدرؼب -

مادلفين.ماظؿدرؼبموعمدلةموادلعاػدماجلاععاتمرؾؾةمتدرؼب -

م.ماظوزارةمعرطزمعنمادلاظقةمادلطاظؾاتمصرف -

م.ماألذغالمعدؼرؼاتمعنماظواردةمادلاظقةمادلطاظؾاتمصرف -

مبادلشرتؼات.مادلؿعؾؼةمادلاظقةمادلطاظؾاتموصرفماظؾوازممذراء -

ماظؼضائقة.ماحلفوزات -

 عشروحات.مرـؾـب -
 

 م
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 اٌٛط١ٕخ اٌزٟ رظبُ٘ ٚسارح األػغبي اٌؼبِخ ٚاإلطىبْ فٟ رحم١مٙب األ٘ذاف

متوصريمعراصقموبـىمحتؿقةمذاتمطػاءةموعردودمساٍل.مم -8

مػقؽؾةماظؼطاعماظعاممظقؽونمأطـرمإغؿاجقةموصعاظقةم.إسادةمم-2

 اإلطززار١ج١خ ٌٛسارح األػغبي اٌؼبِخ ٚاإلطىبْ األ٘ذاف

 مممراتمتـؿوؼةمذاتمعردودمتـؿويموإجؿؿاسيموإضؿصاديموبقؽي.مإغشاء

 ماظؼرىمواظؿفؿعاتماظلؽاغقةميفمادلـارقماظـائقةمبشؾؽةمررقمتعززماظوصولمإىلماخلدعات.مخدعة

 مغؿاجماظزراسيمباظطرقماظرئقلقةمواظػرسقةمسربمررقمزراسقة.ربطمعواضعماإل

 مبشؾؽةمعنماظطرقماظرئقلقةمواظـاغوؼة.”ماظلقاحقةمواظصـاسقة“ربطماحملاصظاتموادلراطزماحلدودؼةموادلواضعماإلضؿصادؼةم

 .مإداعةماظطرقميفمادلؿؾؽةمبشؽلمدوري

 .مضؾطماحلؿوالتماحملورؼةمحلبماألغظؿةمظضؿانمدالعةماظطرق

 ماظطرقمحلبمادلواصػاتماظعادلقة.إغارةم

 .متوصريمحؾولمعرورؼةمسربمتؼارعاتمذاتمعلؿوىمدالممعرتػع

 .محتؼققمسـاصرماظلالعةمادلرورؼة

 .ماظشراطةمععماظؼطاسنيماظعاممواخلاصمظؿـػقذموصقاغةمادلشارؼعمادلكؿؾػةمخاصةماظؽؾريةمعـفا

 مظؿقؼققمععاؼريمتوطقدماجلودةموتطؾققماظؿؼـقاتماحلدؼـة.ماحلؽوعقةرصعمعلؿوىمغوسقةماألبـقةم

 .متطؾققماظؿؼـقاتماحلدؼـةميفمتـػقذمعشارؼعماظطرق

 .متعزؼزموتطوؼرماظؼدراتمادلمدلقة
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 اظثاغياظػصلذ

 أمساءذاظوزراءذواألعـاء
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 اٌٛسراء ٚاألِٕبء اٌؼب١ِٓ أطّبء

 2013-1926ذعنذواإلدؽانذاظعاعةذاألذغالذوزارة

 (:1939-1926) حُ٘خكؼش دحثشس - أ

 

 

 

 

 :( 1954-1939()  حُٞصحسس مٖٔ حُ٘خكؼش دحثشس) حُٔٞحف٬ص ٝصحسس -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٝص٣ش رٔشطزش حُٔذ٣ش حُشهْ
 حُظخس٣خ

 ا٠ُ ٖٓ

  26/6/1926 شرؼـبماظرمحنمسؾد 1

 حُٞص٣ش حُشهْ
 حُظخس٣خ

 ا٠ُ ٖٓ

 24/9/1941 6/8/1939 حٌُخ٣ـــــــذ ػِــــــــ٢ 1

 27/7/1941 25/9/1941 ؽٔخ٣ِــــش حُٜٔذ١ ػزذ 2

 13/7/1944 29/7/1941 حسؽ٤ذحص حُشكٖٔ ػزذ 3
 14/11/1944 13/7/1944 حُٔلظـــــ٢ عؼ٤ــــــــــذ 4

 18/5/1945 15/11/1944 خ٤ـــــــــــش ٛخؽـــــــْ 5

 27/8/1945 19/5/1945 حُٔلظــــــــ٢ عؼ٤ـــــــذ 6

 ٓطـــــــش ػٔـــــــــــش 7
1/9/1945 

4/2/1947 
1/2/1947 

27/12/1947 
 29/7/1948 28/12/1947 حُِٔوــــــــ٠ كــــــٞص١ 8
 16/9/1948 29/7/1948 حُٔلظـــــــ٢ عؼ٤ــــــــذ 9

 3/5/1949 16/9/1948 حُؾش٣ـــــذس ٗـ٤ـــــــذ 11

 12/4/1951 7/5/1949 ٗخفــــــــش ٓٞعـــــ٠ 11

 14/11/1951 13/4/1951 هٞهــــــخٕ أكٔـــــــــذ 12

 1/1/1951 4/12/1951 حُ٘ؾخؽ٤زــــــــ٢ سحؿذ 13

 1/3/1951 1/1/1951 هٞهـــــــــخٕ أكٔــــــذ 14
 25/7/1951 1/3/1951 ؿق٤ــــــذ رؾــــــخسس 15

 حُـ٤ٞعــــ٢ ٛخؽـــــــْ 16
25/7/1951 

8/9/1951 
7/9/1951 

27/9/1952 
 5/5/1953 31/9/1952 حُؼٌؾــــــش عخرــــــــخ 17

 2/5/1954 5/5/1953 اسؽ٤ــــذحص ؽل٤ـــــــن 18

 21/11/1954 4/5/1954 حُطشحٝٗــــش أكٔـــــــذ 19
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 (:1988 – 1954)  حُؼخٓش ح٧ؽـخٍ ٝصحسس -ؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حُٞص٣ش حُشهْ
 حُظخس٣خ

 ا٠ُ ٖٓ

 28/5/1955 24/11/1954 حُؼٌؾــــــــش عخرـــــــخ 1

 14/12/1955 31/5/1955 حُٜـــــــخد١ ػزــذ ٗؼ٤ْ 2

 21/12/1955 15/12/1955 حُؼـــخسف ػــــــخسف 3

 7/1/1956 21/12/1955 حُٔذحدكــــش كـــــــ٬ف 4

 21/5/1956 8/1/1956 حُؼٌؾــــــــش عخرــــــخ 5

 26/6/1956 22/5/1956 حُٜ٘ــــذح١ٝ ػِـــــــ٢ 6

 27/11/1956 1/7/1956 حُ٘ؾخؽ٤زــ٢ أٗـــــــٞس 7

 11/4/1957 29/11/1956 حُخط٤ــــذ أٗـــــــٞس 8

 24/4/1957 15/4/1957 حُِٔــــــــ٢ كـــــٞص١ 9

 13/7/1957 24/4/1957 حُٔذحدكـــــش كـــــ٬ف 11

 22/11/1957 13/7/1957 ؿق٤ـــــذ رؾــــــخسس 11

 18/5/1958 22/11/1957 حُزخ٤ــــــــض ع٤ِــــــْ 12

 ٓؼٔـــــــش ٣ؼوــــــٞد 13

6/5/1959 

29/8/1961 

28/6/1961 

28/8/1961 

28/6/1961 

31/11/1961 

 27/1/1962 31/11/1961 ٤ٓـــــــشصح ٝفلـــــ٢ 14

 اعٔخػ٤ـــَ ٓلٔـــــــذ 15
28/1/1962 

2/12/1962 

2/12/1962 

27/3/1963 

 حُلخ٣ــــــــض ػخًــــــق 16
27/3/1963 

21/4/1963 

21/4/1963 

27/5/1963 



 

 

 
29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حُظخس٣خ حُٞص٣ش حُشهْ

                   ح٠ُ                 ٖٓ                           

 حُؼ٘زظخ١ٝ حُِط٤ق ػزذ 17
27/5/1963 

9/7/1963 

9/7/1963 

6/7/1964 

 13/2/1965 6/7/1964 حُزخ٤ـــــــض ع٤ِــــــــْ 18

 22/12/1966 13/2/1965 حُخط٤ـــــذ ٣ل٤ـــــــ٠ 19

 4/3/1967 22/12/1966 حُقخُــق حُوــــخدس ػزذ 21

 23/4/1967 4/3/1967 دحٝد عٔؼـــــــــــــــخٕ 21

 حُخط٤ــذ ٣ل٤ـــــــــ٠ 22
23/4/1967 

2/8/1967 
1/8/1967 

7/11/1967 
 25/4/1968 7/11/1967 ؿق٤ـــــذ رؾــــــخسس 23
 24/3/1969 25/4/1968 كــــــٞص١ أكٔـــــذ 24
 13/8/1969 24/3/1969 حُخط٤ــــذ ٣ل٤ـــ٠ 25

 ػش٣وــــخص سؽ٤ــــذ 26
13/8/1969 

19/4/1971 
19/4/1671 

27/6/1971 
 15/9/1971 27/6/1971 حُؾخٓـــــ٢ ؿؼلــــش 27
 24/9/1971 16/9/1971  فخ٣َ ػزذهللا حُٔوذّ 28
 28/11/1971 26/9/1971 حُخط٤ــــــــذ ٣ل٠٤ 29
 22/5/1971 28/11/1971 حُٔقـــــــش١ ٤٘ٓذ 31

  حُلشكــــــــخٕ ٓلٔذ 31
22/5/1971 

29/11/1971 
28/11/1971 

9/2/1972 

 حُؾٞرٌـــــــ٢ أكٔذ 32
9/2/1972 

21/8/1972 

26/5/1973 

21/8/1972 
26/5/1973 

23/11/1974 
 8/2/1976 23/11/1974 حُلٞحٓـــــذس ٓلٔٞد 33

 حُؾٞرٌــــــــ٢ أكٔذ 34
8/2/1976 

13/7/1976 
13/7/1976 

27/11/1976 
 19/12/1979 27/11/1976 ر٤٘ــــــــٞ عؼ٤ـــــــذ 35

 ٗـٞحس أرٞ ٓؼـــــــــٖ 36
19/12/1979 

3/7/1981 
3/7/1981 

28/8/1981 
 11/1/1984 28/8/1981 حُٔقش١ ػٞٗــــــ٢ 37
 3/4/1985 11/1/1984  ٗـــــــــــْ سحثــــق 38
 9/1/1988 4/4/1985 حُلٞحٓــــــذس ٓلٔٞد 39
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 (2113 - 1988)  ٝح٩عٌخٕ حُؼخٓش ح٧ؽـخٍ ٝصحسس -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حُٞص٣ش حُشهْ
 حُظخس٣خ

 ح٠ُ ٖٓ

  حُضٝح٣ــــــــــــذس ؽل٤ن 1
19/1/1988 

27/4/1989 
24/4/1989  

31/8/1989  

 4/12/1989 2/9/1989 حُخط٤ــــــــــــذ ٛؾخّ 2

 18/6/1991 6/12/1989 حُشٝحرذس حُشإٝف ػزذ 3

 28/5/1993 19/6/1991 حُغـــــــشٝس ٛخ٣َ عؼذ 4

 31/11/1993 29/5/1993 حُٜــــــٞحس١ خِــــــق 5

 حُ٘غــــــٞس حُشصحم ػزذ 6
2/12/1993 

9/1/1995 
8/1/1995 
4/2/1996 

 16/3/1997 5/2/1996  حُٔـخُــــ٢ حُٜخد١ ػزذ 7

 حُِــــٞص١ أكٔذ ٗخفش 8
16/3/1997 

21/8/1998 
21/8/1998 
3/3/1999 

9 

 
 كغ٢٘ حرٞ ؿ٤ذحء

 

4/3/1999 

19/6/2111 

16/6/2111 

19/6/2111 

16/6/2111 

23/11/2113 

 حُغؼٞد أرٞ سحثذ 11
25/11/2113 
24/11/2114 

24/11/2114 
5/4/2115 

 24/11/2115 7/4/2115 حُل٤خفخص ٣ٞعق 11
 24/11/2117 25/11/2115 ؿ٤ذح أرٞ كغ٢٘ 12
 23/2/2119 25/11/2117  حُٔـخ٢ُ عَٜ 13
 9/12/2119 23/2/2119  حُزطخ٣٘ش ػ٬ء 14
 1/2/2111 14/12/2119 ػز٤ذحص هخُذ ٓلٔذ 15

 31/3/2113 9/2/2111 حٌُغز٢ ٣ل٠٤ 16
 21/8/2113 31/3/2113 ٤ُٝذ ٓل٢ حُذ٣ٖ حُٔقش١ 17

 2118/6/14 21/8/2113 عخ٢ٓ ِٛغٚ 18

 2118/11/11 2118/6/14 ٣ل٠٤ حٌُغز٢  19

  2118/11/11 ك٬ف حُؼٔٞػ 21
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 2015-1939عنمممواإلدؽانماظعاعةماألذغالمظوزارةماظعاعونماألعـاء

 حُظخس٣خ حُؼخّ ح٤ٓ٧ٖ  حُشهْ

 1939  حُـش٣ــذ حُشك٤ْ ػزذ حُغ٤ذ 1

 1941 حُـخرش١ حُذ٣ٖ ٓـذ حُٜٔ٘ذط 2

 1946 حٌُلخُــٚ فزل٢ حُٜٔ٘ذط 3

 1948 ٓـــشحس طٞك٤ـن حُٜٔ٘ذط 4

 21/12/1949 حُوغــٞط ٗؼ٤ـْ حُٜٔ٘ذط 5

 31/1/1952 حُـش٣ـذ حُشك٤ْ ػزذ حُغ٤ذ 6

 19/9/1953 رُٞـــ ٗز٤ــٚ حُٜٔ٘ذط 7

 1/7/1959 كــٞص١ أكٔــذ حُٜٔ٘ذط 8

 11/7/1964 ر٤٘ــٞ عؼ٤ـــذ حُٜٔ٘ذط 9

 16/12/1976 حُق٘ـخع أًــشّ حُٜٔ٘ذط 11

 16/8/1982 حُزِز٤غــ٢ ٓؼظـض حُٜٔ٘ذط 11

 1/11/1985 حُٜــٞحس١ خـِق حُٜٔ٘ذط 12

 11/6/1989 خِـــــق دحٝد حُٜٔ٘ذط 13

 16/2/1991  حُشؽــذحٕ سؽذحٕ حُٜٔ٘ذط 14

 21/11/1993 كــذحد ؿــٞسؽ حُٜٔ٘ذط 15

 1/9/1994 حُــز٤ــش رؾ٤ــش حُٜٔ٘ذط 16

 21/9/1999 حٌُزخس٣ظ٢ حُٔـ٤ذ ػزذ حُٜٔ٘ذط 17

 4/12/2114 ؿشحدحص ٓؼٖ حُٜٔ٘ذط 18

 14/6/2116 حُؼزخد١ ؿخص١ حُٜٔ٘ذط 19

 14/5/2118 ِٛغٚ عخ٢ٓ حُٜٔ٘ذط 21

 12/1/2114 خقخٝٗٚ حُٜٔ٘ذط حٗٔخس 21

 8/12/2116 ػٔخس ػزذحُٔـ٤ذ ؿشح٣زٚ 22
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 اظثاظثاظػصلذ

ععاظيموزؼرممادلدؼرؼاتمواظوحداتماظيتمترتؾطمعع  

 األذغالماظعاعةمواإلدؽان
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 إدارح اٌزلبثخ ٚاٌزذل١ك اٌذاخٍٟ

 

ذادلفامذواظواجبات  

 وحداتذاظرضابةذواظتدضققذدلشارؼعذاألبـقةذواظطرق

 ػٔخٍ حُٔ٘ـضس ٝحُظؤًذ ٖٓ حُو٤خّ رض٣خسحص ٤ٓذح٤ٗش دٝس٣ش ا٠ُ حُٔؾخس٣غ ُ٪ه٬ع ػ٠ِ طوذّ ع٤ش حُؼَٔ ٝكوخً ُـذٍٝ حُؼَٔ حُض٢٘ٓ ٝطلوذ حُٔٞحد حُٔلنشس ٝطو٤٤ْ ح٧

 ٓطخروظٜخ ٝحُؾشٝه حُؼوذ٣ش حُٔطِٞرش.

 خص ػ٤ِٜخ ٝحُٞهٞف ػ٠ِ أعزخد حُظؤخ٤ش ٝحطخخر ح٩ؿشحءحص حُؼ٬ؿ٤ش ح٬ُصٓش ُظ٬ك٢ دسحعش حُظوخس٣ش حُؾٜش٣ش ُظوذ٣ْ ع٤ش حُؼَٔ ك٢ ٓخظِق حُٔؾخس٣غ ٝارذحء ح٬ُٔكظ

 حُظؤخ٤ش.

 .َٔٓظخرؼش أؿٜضس حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش حُٔؾشكش ػ٠ِ ط٘ل٤ز ٓؾخس٣غ حُٞصحسس ٝحُٔلٞمش رق٬ك٤خص حُٜٔ٘ذط ٝحُظ٘غ٤ذ رٔخ ٣ِضّ ُقخكذ حُؼ 

  .ٓظخرؼش أؿٜضس حُٔوخٍٝ حُٔ٘خظشس ُظ٘ل٤ز حُٔؾخس٣غ 

  ُظؤًذ ٖٓ طقش٣ق ًخكش حُٔؼخ٬ٓص ٝحُٔشحع٬ص حُٔظؼِوش رخُٔؾخس٣غ .ح 

 .ٕٓظخرؼش أػٔخٍ حُٔؾخؿَ ك٢ حُٔشًض ٝح٤ُٔذح 

مذ-وحدةذاظرضابةذواظتدضققذادلاظيذواالداري:  

 .حُظؤًذ ٖٓ فلش ٝع٬ٓش ٝططز٤ن حُظؾش٣ؼخص حُٔخ٤ُش ٝح٫دحس٣ش ٝحُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حُٞصحسس 

  حُٔخ٤ُش ٝٓغظ٘ذحص حُقشف ٝحُظؤًذ ٖٓ ع٬ٓش ح٩ؿشحءحص كغذ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ ٝحُٔؼٍٔٞ رٚ.حُظذه٤ن ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔطخُزخص 

 .حُظؤًذ ٖٓ ػذّ طـخٝص حُٔخققخص حُٔخ٤ُش حُٔشفٞدس ك٢ هخٕٗٞ حُٔٞحصٗش 

 ش حُٔؼٍٔٞ رٜخ.حُظؤًذ ٝحُظلون ٖٓ فلش حُٔؾظش٣خص حُٔخ٤ُش ٝحُٞػخثن حُٔؼضصس ُٜخ ٝح٩ؿشحءحص ٝحُظغـ٤َ ٝحُظشف٤ذ ٝكن حُظؾش٣ؼخص حُٔخ٤ُ 

 .حُظذه٤ن ػ٠ِ عـ٬ص حُِٞحصّ ك٢ حُٔغظٞدػخص 

الداخمي والتدقيق الرقابة إدارة  

والتدقيق لمشاريع الطرق وحدة الرقابة وحدة الرقابة والتدقيق المالي واإلداري  وحدة الرقابة والتدقيق لمشاريع األبنية 
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 .حُظذه٤ن ػ٠ِ سٝحطذ حُٔٞظل٤ٖ حُٔق٘ل٤ٖ ٝرؼوٞد ٝحُؼخ٤ِٖٓ رخ٧ؿشس ح٤ٓٞ٤ُش ك٢ حُٔشًض ٝحُٔذ٣ش٣خص ٖٓ حُ٘ٞحك٢ حُٔخ٤ُش 

 ٫ص حُٔخ٤ُش.حُظذه٤ن ػ٠ِ ِٓلخص حُؼطخءحص ٝحُظؤًذ ٖٓ دكغ سعّٞ حُطٞحرغ هزَ طٞه٤غ ح٫طلخه٤ش امخكش ا٠ُ حٌُلخ 

 .اؿشحء ؿشد كـخث٢ ُق٘خد٣ن ٓؼظٔذ١ حُقشف ك٢ حُٔشًض ٝحُٔذ٣ش٣خص 

 .حُظلظ٤ؼ ػ٠ِ حُغ٤خسحص حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔغظؤؿشس أػ٘خء ٝرؼذ حُذٝحّ حُشع٢ٔ 

 .)ح٫ؽظشحى ك٢ ُـخٕ حُظلو٤ن ك٢ حُٔخخُلخص ٝحُؾٌخ١ٝ حُظ٢ طشد ا٠ُ حُذحثشس ) حُٔشًض ٝحُٔذ٣ش٣خص 

 ػ٘خفش ح٫ٗظخؽ حُزؾش٣ش ٝحُٔخ٤ُش.حُظؤًذ ٖٓ كغٖ حعظخذحّ ٝطؾـ٤ َ 

 .طؾخ٤ـ حُٔؾ٬ٌص حُوخثٔش ٝطوذ٣ْ حُظٞف٤خص ٝحُلٍِٞ حُٔوظشكش ُظق٣ٞزٜخ 

 .ٓظخرؼش ؽئٕٝ حُٔٞظل٤ٖ ك٢ حُٔذ٣ش٣خص ٖٓ دٝحّ ٝاؿخصحص ٝسٝحطذ ٝػ٬ٝحص ٝط٘ظ٤ْ عـ٬ص 

 .مزو أػٔخٍ حُٔشحع٬ص حُخخسؿ٤ش ٖٓ فخدس ٝٝحسد 

 خ٬ٓص حُشع٤ٔش دٕٝ طؤخ٤ش أٝ ارطخء.حُظؤًذ ٖٓ ع٬ٓش حُظٞػ٤ن ٝع٤ش حُٔؼ 

 .طذه٤ن ٝطلوذ حُغـ٬ص ٝحُِٔلخص ٝٗٔخرؽ حُٔـخدسحص ٝح٩ؿخصحص ٝحٌُخدس ك٢ حُٔشًض ٝحُٔذ٣ش٣خص 

 .طلوذ ػ٬ٝحص ح٤ُٔذحٕ ٝأٝحٓش حُلشًش 

 )........ ح٫ؽظشحى رؤػٔخٍ حُِـخٕ حُٔخظِلش ) طلو٤ن ، ؿشد ، أعظ٬ّ ، ٓؾظش٣خص 

 حُؼَٔ ٝحُظضحْٜٓ رؤٝهخص حُذٝحّ حُشع٢ٔ. طلوذ كنٞس حُٔٞظل٤ٖ ك٢ ٓٞهغ 

ذوحدةذاظرضابةذواظتدضققذدلشارؼعذاألبـقة:

ذ* ص ٤ٓذح٤ٗش ُٔؾخس٣غ هخّ كش٣ن ٖٓ ٜٓ٘ذع٤ٖ ٓخظق٤ٖ ك٢ ٝكذس حُشهخرش ٝحُظذه٤ن ُٔؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش رٔخظِق حُظخققخص حُٜ٘ذع٤ش )ٓذ٢ٗ، ٤ٌٓخ٤ٗي، ًٜشرخء( رؼذس ؿ٫ٞذ

 2116ٝحُٔ٘زؼن ػٖ حُخطش حُؼَٔ حُغ٣ٞ٘ش ٩دحسس حُشهخرــش ٝحُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ُؼخّ  2116ؽٜش١ طْ اػذحدٙ ٖٓ هِزَ حُٔؼ٤٤ٖ٘ خ٬ٍ حُؼخّ   ح٧ر٤٘ش حُٔخظِلش ػ٠ِ مٞء رشٗخٓؾ

إ٣ش ٝسعخُش ٝه٤ْ ٛزٙ ٓغ س ٝر٘ــخًء ػ٠ِ طٞؿ٤ٜخص ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش،  ك٤غ  طْ  ه٤خط ٓذٟ ططز٤ن ح٧ٗظٔش ٝحُظؾش٣ؼـــخص ٝحُز٬ؿخص ك٢ ط٘ل٤ز ٓؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش رٔخ ٣٘غـْ

خ٢ُ حُٞص٣ش أف٤ُٞخً ُٔخخهزش حُٞصحسس ًٔخ أٗٚ طْ حُظؤًذ ٖٓ فلش ٝع٬ٓش ح٩ؿشحءحص ٝحُوشحسحص حُل٤٘ش ٝحٌُؾق ػٖ ح٫ٗلشحكخص ٝاػذحد حُظوخس٣ش حُل٤٘ش رٜخ ٝسكؼٜخ ُٔؼ

حُظٞف٤خص ط٘ل٤ز  ٓذٟ ٝح٩ؽشحف ػ٠ِ حسدس ٖٓ حُـٜخص رحص حُؼ٬هش ُِٔشحهزشحُٔؼ٤٤ٖ٘  ُظق٣ٞذ ح٬ُٔكظخص ، ٖٝٓ ػْ هخّ حُلش٣ن رؼَٔ ؿ٫ٞص ٤ٓذح٤ٗش ُٔظخرؼش حُشدٝد حُٞ

 ٝطق٣ٞذ ح٬ُٔكظخص حُشهخر٤ش حُظ٢ طْ ادسحؿٜخ ك٢ حُظوخس٣ش .

 

 

 

    أػمذإرـــازاتذاظوحدة:ذ
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  2018جدولذبأمساءذبعضذادلشارؼعذاظيتذمتتذذزؼارتفاذيفذسامذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ال   ر   ا   ال     ر   ال      ال      

 2/0/7108 ا      ر   األ   ل     8/7102 1

 70/0/7108 ( غرف  ف   ل  ر           ال     2ا     ) / 01/7102 / 7

 0/7/7108 ا       ر   ال  ك    هللا ال     ل        7102/    ر  /027 1

 8/7/7108 ا       ف   ل           2/7102 4

 01/1/7108 ا      ر       ال      7102/    ر  /12 2

 02/1/7108 ا       ف   ل          4/7102 2

 4/4/7108 ا        ى      ال  خ       7102/    ر  /12 2

 11/4/7108 ا              ى               2/7108ش/ع/ج/ 8

 2/2/7108 ا       ف   ل           2/7102 9

 02/2/7108 ا       ف   ل           4/7102 01

 78/2/7108 ا       ف   ل           4/7102 00

 8/2/7108 ا       ف   ل           2/7102 07

 02/2/7108 ا       ر   ا    هر ال        7102/    ر /022 01

 2/8/7108 ا          ال ر ف            )          ال   ر ( 7102/    ر /2 04



 

 

 
36 

ذوحدةذاظرضابةذواظتدضققذدلشارؼعذاظطرق:

ذ ذ ٤ٓذح٤ٗش  هخّ كش٣ن ٖٓ ٜٓ٘ذع٤ٖ ٓخظق٤ٖ ك٢ ٝكذس حُشهخرش ٝحُظذه٤ن ُٔؾخس٣غ حُطشم رٔخظِق حُظخققخص حُٜ٘ذع٤ش )ٓذ٢ٗ، ٤ٌٓخ٤ٗي، ًٜشرخء( رؼَٔ ؿ٫ٞص*

٘زؼن ػٖ حُخطش حُغ٣ٞ٘ش ُٔؾخس٣غ حُطشم حُٔخظِلش ٝحُظخرؼش ُِٞصحسس ٝأػٔخٍ حُٔؾخؿَ ٝحُٔخظزشحص ٝرُي ػ٠ِ مٞء رشٗخٓؾ ؽٜش١ طْ اػذحدٙ ٖٓ هِزَ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ٝحُٔ

ٝر٘ــخًء ػ٠ِ طٞؿ٤ٜخص ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش،  ك٤غ طْ  ه٤خط ٓذٟ ططز٤ن ح٧ٗظٔش ٝحُظؾش٣ؼـــخص ٝحُز٬ؿخص ك٢ ط٘ل٤ز ٓؾخس٣غ  ٩2118دحسس حُشهخرــش ٝحُظذه٤ـــن حُذحخ٢ِ ُؼخّ 

ش ٝه٤ْ ٛزٙ حُٞصحسس ٝحُظؤًذ ٖٓ فلش ٝع٬ٓش ح٩ؿشحءحص ٝحُوشحسحص حُطشم ٝأػٔخٍ حُٔؾخؿَ ٝحُٔخظزشحص رٔخ ٣خذّ حُٔقِلش حُؼخٓش ٝرٔخ ٣٘غـْ ٓغ سإ٣ش ٝسعخُ

، ًٔخ هخّ حُلش٣ن رؼَٔ ؿ٫ٞص حُل٤٘ش ٝحٌُؾق ػٖ ح٫ٗلشحكخص ٖٝٓ ػْ اػذحد حُظوخس٣ش حُل٤٘ش رٜخ ٝسكؼٜخ ُٔؼخ٢ُ حُٞص٣ش أف٤ُٞخً ُٔخخهزش حُٔؼ٤٤ٖ٘  ُظق٣ٞذ ح٬ُٔكظخص 

ذ.ذحُظٞف٤خص ٝطق٣ٞذ ح٬ُٔكظخص حُشهخر٤ش حُظ٢ طْ ادسحؿٜخ ك٢ حُظوخس٣شط٘ل٤ز  ٓذٟ ٝح٩ؽشحف ػ٠ِ حص حُؼ٬هش ُِٔشحهزش٤ٓذح٤ٗش ُٔظخرؼش حُشدٝد حُٞحسدس ٖٓ حُـٜخص ر

ذ(2017):أػمذإرـــازاتذاظوحدة

 ُٔؼخ٢ُ حُٞص٣ش أف٤ُٞخً .ٝسكؼٜخ حُؼطخءحص حُٔشًض٣ش ٝحُٔل٤ِش ٝٓذ٣ش٣ش حُٔؾخؿَ طظنٖٔ ٬ٓكظخص رلخؿش ح٠ُ طق٣ٞذ  ( طوش٣ش سهخر٢ ُٔخظِق82طْ اػذحد  )

 .( ُـ٘ش296)ح٫ؽظشحى ك٢ ُـخٕ ح٫عظ٬ّ ح٫رظذحث٢ ٝحُٜ٘خث٢ ُٔؾخس٣غ حُطشم رٔخ ٣وخسد طْ . 2

 ػطخء ٝحؿخصطٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٤٘ش. (188) رٔخ ٣وخسد حُخخفش رخُطشم ٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ُـ٤ٔغ حُؼطخءحص حُٔشًض٣ش ٝحُٔل٤ِشحُطذه٤ن طْ . 3

 .ُـخٕ حعظ٬ّ أػخع ُؼطخءحص ٓشًض٣ش( ُـ٘ش طٔذ٣ذ حُٔذد حُض٤٘ٓش ُِؼطخءحص، ُـخٕ ح٫ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش، ُـخٕ حُظلون، )ُـخٕ حُظلو٤ن، خٕ حُل٤٘ش حُٔظخققش. حُٔؾخسًش ك٢ حُِـ4

 ( أػ٬ٙ كغذ ح٧فٍٞ.1.طْ ٓظخرؼش طق٣ٞذ ح٬ُٔكظخص حُشهخر٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُز٘ذ )5

ذ(2018)أػمذإرـــازاتذاظوحدة

 ٝسكؼٜخ ُٔؼخ٢ُ حُٞص٣ش أف٤ُٞخً .حُؼطخءحص حُٔشًض٣ش ٝحُٔل٤ِش ٝٓذ٣ش٣ش حُٔؾخؿَ طظنٖٔ ٬ٓكظخص رلخؿش ح٠ُ طق٣ٞذ  طوش٣ش سهخر٢ ُٔخظِق( 91) 

 .( ُـ٘ش411)ح٫ؽظشحى ك٢ ُـخٕ ح٫عظ٬ّ ح٫رظذحث٢ ٝحُٜ٘خث٢ ُٔؾخس٣غ حُطشم رٔخ ٣وخسد طْ . 2

 ػطخء ٝحؿخصطٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٤٘ش. (511) رٔخ ٣وخسد حُخخفش رخُطشم ُٔشًض٣ش ٝحُٔل٤ِشٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ُـ٤ٔغ حُؼطخءحص ححُطذه٤ن طْ . 3

 .ُـخٕ حعظ٬ّ أػخع ُؼطخءحص ٓشًض٣ش( ُـ٘ش طٔذ٣ذ حُٔذد حُض٤٘ٓش ُِؼطخءحص، ُـخٕ ح٫ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش، ُـخٕ حُظلون، )ُـخٕ حُظلو٤ن، . حُٔؾخسًش ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔظخققش4

 ( أػ٬ٙ كغذ ح٧فٍٞ.1ح٬ُٔكظخص حُشهخر٤ش حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُز٘ذ ) .طْ ٓظخرؼش طق٣ٞذ5
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 اظرابعذاظػصلذ

 سامذادلدؼرؼاتذاظيتذترتبطذععذسطوصةذأعنيذ

 وزارةذاألذغال
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ذِذ٠ز٠خ اإلطزضّبر ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ

 ادلفامذوواظواجباتذ:

  ّاٗؾخءُِو٤خّ رظ٘ل٤ز ٓؾخس٣غ ٓظخرؼش ٝادحسس حُٔؾخس٣غ ح٫عظؼٔخس٣ش ُِطشم ك٢ حٌُِٔٔش ٝحُظ٢ طغْٜ ك٢ طٞك٤ش دخَ ػخرض ٣شكذ حُخض٣٘ش ٣ٝغخػذ ك٢ طٞك٤ش حُظ٣َٞٔ ح٬ُص 

 1ٝف٤خٗش حُطشم ٝرٔخ ٣٘ؼٌظ ح٣ـخرخً ػ٠ِ ٗٞػ٤ظٜخ ٝؿٞدطٜخ ٝطؼض٣ض ٓظطِزخص ٝػ٘خفش حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ش ك٤ٜخ 

  ادحسس( ٝططز٤ن ح٫عظؼٔخس ك٢ ٓـخٍ ط٘ل٤ز ٝطؾـ٤َ ٝادحسس حُطشم حُظ٢ طؾشف ػ٤ِٜخ حُٞصحسس ٓؼَ ططز٤ن أٗظٔشTOLL )1 

 شس٣ش ٝحعظؼٔخس٣ادحسس ح٫عظؼٔخسحص حُخخفش رٔؾخس٣غ حُطشم ك٢ حُٞصحسس ك٢ ٓـخٍ حُِٞكخص ح٩ػ٤ٗ٬ش ٝحُذػخث٤ش ٝحعظـ٬ٍ كشّ حُطش٣ن ٝكن٬طٜخ ُـخ٣خص طـخ  

 1س آٌخ٤ٗخص حُٞصحسس ك٢ طق٤٘غ حُِٞكخص ح٩سؽخد٣ش ٝػ٘خفش حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ش ُِطشم حعظـ٬ٍ ٝحعظؼٔخ 

  1ٓظخرؼش حُٔؾخس٣غ ح٫عظؼٔخس٣ش ُِطشم ك٢ حٌُِٔٔش ٝحُُٔٔٞش ٖٓ ؿٜخص خخسؿ٤ش رٔ٘ق حٝ هشٝك 

 ٝحُٞكذحص حُٔؼ٤٘ش  صٝرُي رخُظ٘غ٤ن ٝحُظؼخٕٝ ٓغ ؿ٤ٔغ حُٔذ٣ش٣خ حُٔؾخسًش ك٢ حُظلن٤ش ٝاػذحد ٫طلخه٤خص حُظؼخٕٝ حُٔل٤ِش ٝحُذ٤ُٝش ٝٓزًشحص حُظلخْٛ حُظ٢ طخـ حُٞصحسس 

 امين عام وزارة االشغال العامة واالسكان

 مديرية شوؤن مجمس البناء الوطني وحدة العطاءات المحمية 

دارة المشاريع   وحدة التخطيط وا 

 مكتب االمين العام  مستشارو االمين العام

 مديرية االستثمار والتعاون الدولي مديرية العالقات العامة  واالعالم 
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  / ٓظخرؼش حُٔؾخس٣غ حُظ٢ ٣ظْ ط٣ِٜٞٔخ ٖٓ ؿٜخص ط٤ِ٣ٞٔش حٝ ٓ٘ق خخسؿ٤ش/حُٔ٘ق حُٔوذٓش ٖٓ حُز٘ي حُذ٢ُٝ / ر٘ي ح٫عظؼٔخس ح٧ٝسٝر٢USAID  

 1طغَٜ ػ٤ِٔش حُلقٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص حُنشٝس٣ش  كقش ٝطٞػ٤ن ٝطز٣ٞذ حطلخه٤خص حُظؼخٕٝ ٝٓزًشحص حُظلخْٛ ٝر٘خء هخػذس ر٤خٗخص 

  1ٓلطخص حُٔلشٝهخص حُشث٤غش ٖٓ خ٬ٍ ُـ٘ش ك٤٘ش رخُظؾخسى ٓغ ٝصحسس حُطخهش ٝحُؼشٝس حُٔؼذ٤ٗش  اٗؾخءٓظخرؼش ٓ٘ق حُٔٞحكوخص ػ٠ِ 

 1ُٔخظِلش ك٢ حُٞصحسس ح٫طقخٍ ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ حُٔئعغخص ٝحُذٝحثش ح٧خشٟ حُٔل٤ِش ٝحُخخسؿ٤ش حُظ٢ طؾخسى ك٢ حُ٘ؾخهخص ح 

  1ٓظخرؼش ط٘ل٤ز خطش ح٩دحسس حُز٤ج٤ش ك٢ طٞعؼش هش٣ن حُٔطخس ٝٓشكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ ٓٔش ػٔخٕ حُظ١ٞٔ٘ 

 خٍ رخُظ٘غ٤ن ٓغ عِطش ٓظخرؼش ح٧ٓٞس حُز٤ج٤ش رٔخ ٣خـ اػطخء حٝ كـذ حُٔٞحكوخص ػ٠ِ حُٔٞحهغ حُٔوخّ ػ٤ِٜخ ًغخسحص ٖٓ حُ٘خك٤ش حُز٤ج٤ش ٝٓظطِزخص ٓؾخس٣غ ح٧ؽـ

 حُٔقخدس حُطز٤ؼ٤ش 

 ٤ٗ1ش ح٫ؽظشحى ٓغ ُـخٕ طوذ٣ش ٝحُظو٤٤ْ حُؼوخس١ حُظخرؼش ُذحثشس ح٧سحم٢ ٝحُٔغخكش  ُٞمغ ح٧عظ حُظوذ٣ش ٝحُظو٤٤ْ حُؼوخس١ ك٢ حٌُِٔٔش ح٧سد 

  1ُٔخث٤ش رخ٫ؽظشحى ٓغ ٝصحسس ح٤ُٔخٙ ٝح شٓؼخفش حُض٣ظٕٞ كغذ ح٧عظ حُؼ٤ِٔش ٝحُل٤٘ش ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ ح٧ٓٞس حُز٤ج٤ اٗؾخءح٫ؽظشحى ٓغ ُـخٕ ُٞمغ ٓٞحفلخص 

 ( حُظؼخٕٝ ٓغ حُـٜخص حُٔخٗلش ٓؼَ ف٘ذٝم حُظ٣َٞٔ ح٧ُٔخ٢ٗKFW ُؼَٔ دسحعش ٝط٘ل٤ز ٓؾشٝع ًلخءس حُطخهش ك٢ ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش )1 

  1ح٫ؽظشحى ك٢ ُـ٘ش حُٔٞحفلخص ٝحُٔوخ٤٣ظ ُؼَٔ ٓٞحفلش ك٤ٔخ ٣خـ حُٔٞحد ح٩ٗؾخث٤ش حُقذ٣وش رخُز٤جش 

 ِزخص حُظ٣َٞٔ عظذػخءحص حُٔٞحه٤ٖ٘ ك٤ٔخ ٣خـ ح٫عظلغخس ػٖ دسحعش ٓٔش ػٔخٕ حُظ١ٞٔ٘ حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش ًـضء ٖٓ حُٔظخرؼش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝكغذ ٓظطسدٝد ػ٠ِ ح

 1حُذ٢ُٝ 

 
2018-2017انجازات مدٌرٌة االستثمار والتعاون الدولً لسنة   

 اوالً : قسم االتفاقٌات الدولً

  

ـالحظاتمال ـــازجاإلنتاريخ   ـــروعـــم المشإسـ قيمــة العطــاء عنــد اإلحالــة  الجيــة الممولــة  المســاحة/الطــول  مالرقــــ   
 مرحلة االستالمات النهائٌة

 
كم 18,50 قٌد التنفٌذ صندوق أبو ظبً  

 للتنمٌة
تنفٌذ طرٌق ممر عمان التنموي/الجزء  55061658.606

 األول
2004/49  
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                        2018-2017مذكرات التفاهم الموقعه خالل مشارٌع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم اسم المشروع اطراف مذكرة التفاىم تاريخ توقيع المذكرة 

54/4/5084  
وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 الفمسطينية
وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 األردنية
واألبنية واالسكان مذكرة تفاىم لمتعاون في مجال الطرق والجسور 

 والعطاءات
8.  

84/8/5080  وزارة النقل الجزائرية 
وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 مذكرة تفاىم في مجال المنشآت القاعدية )الطرق والجسور( األردنية
5.  

0/5/5080 وزارة االشغال واالسكان  
 الباكستانية

وزارة األشغال العامة واإلسكان 
 األردنية

مذكرة تفاىم بين األشغال العامة واالسكان االردنية ووزارة االشغال 
 واالسكان الباكستانية 

9.  

9/5080 وزارة األشغال العامة واإلسكان   Shellشركة  
 األردنية

( في مجال Shellمذكرة تفاىم البرنامج التدريبي المقدم من شركة  )
 البيتومين/االسفمت

4.  

50/9/5080 السعودية ووزارة االسكان  وزارة األشغال العامة واإلسكان  
 األردنية

مذكرة تفاىم بين األشغال العامة واالسكان االردنية ووزارة االسكان 
 السعودية

4.  

4/80/5080  وزارة التنمية 
)بروناي دار السالم(   

وزارة األشغال العامة واإلسكان 
.4 مذكرة تفاىم الشراكة الثنائية بخصوص بيئة البناء األردنية  
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 ثانٌاً : قسم البٌئة والمبانً الخضراء

 

 الرقم اسم المشروع قيمة العطاء عند االحالة الجية الممولة المساحة/الطول تاريخ االنجاز
10/2017  

 

خطة االدارة البٌئٌة للمشارٌع 
المموله من البنك الدولً 
 ERFKEIIالمرحله الثانٌه

واالسكانوزارة االشؽال العامة  خمسون الؾ   50000 
 دٌنار

(الخاص باعداد الدراسات 32/2014العطاء المحلً رقم )ش/
والتقارٌر لمتابعة تقٌٌم االثرالبٌئً واالشراؾ على تنفٌذ خطة 

االدارة البٌئٌة للمشارٌع المموله من البنك الدولً المرحله 
 ERFKEIIالثانٌه

3 

  

 ٚحذح اٌؼطبءاد اٌّح١ٍخ

 والواجبات :المهام 

 .  حعظ٬ّ ٝػخثن حُؼطخء ٖٓ حُٔذ٣ش٣خص حُٔؼ٤٘ش ك٢ ٛزٙ حُٞصحسس  ٓغ ًظخد حُظـط٤ش ح٬ُصّ ٓظنٔ٘خً ًِلش حُؼطخء حُظوذ٣ش٣ش 

 . أخز حُٔٞحكوش ػ٠ِ هشف حُؼطخء ٖٓ هزَ ٓؼخ٢ُ  حُٞص٣ش رظ٘غ٤ذ ٖٓ ػطٞكش ح٤ٓ٫ٖ حُؼخّ رؼذ حُظؤًذ ٖٓ سفذ حُٔخققخص ٝح٫ُظضحّ حُٔخ٢ُ 

 خخؿ ٌَُ ػطخء ٝٓ٘لٚ سهْ ٓظغِغَ . كظق ِٓق 

 . ) طذه٤ن حُٞػخثن ٝحُظؤًذ ٖٓ حعظ٤لخثٜخ ُـ٤ٔغ حُؾشٝه ) ٖٓ ؽشٝه ٝٓخققخص ٝؿذحٍٝ ٤ًٔخص 

 . ٍٞطلذ٣ذ ه٤ٔش حُ٘غخ ًٝلخ٫ص حُذخ 

 ُٔؾخسًش ك٢ حُؼطخءحص . اػذحد حُذػٞحص ٝح٩ػ٬ٕ ػٖ حُؼطخءحص ك٢ ػ٬ع فلق ٤ٓٞ٣ش ٓل٤ِش ٝطلذ٣ذ كجش حُٔوخ٤ُٖٝ ٝح٫عظؾخس٤٣ٖ حُٔغظٜذك٤ٖ رخ 

 . طؤ٤ٖٓ حُؼذد حٌُخك٢ ٖٓ ٗغخ ٝػخثن حُؼطخء ٝطغ٤ِٜٔخ ٌُِخٝٗظش ُِز٤غ 

 .حُشد ػ٠ِ حعظلغخسحص حُٔ٘خهق٤ٖ هزَ  ٓٞػذ ح٣٫ذحع رٞهض ًخك٢ 

 . كظق حُؼشٝك كغذ حُظخس٣خ ٝحُٞهض حُٔلذد٣ٖ ك٢ ح٩ػ٬ٕ ٝرغ حُ٘ظخثؾ  ) رغ ٓزخؽش ( ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٫ٌُظش٢ٗٝ ُِٞكذس 

 ٌ٤َ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُخخفش رذسحعش حُؼشٝك ٝار٬ؿٜخ رخُلنٞس ا٠ُ حُٞكذس ُِذسحعش .طؾ 

 .ٓظخرؼش طذه٤ن حُؼشٝك حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش 

 . حعظ٬ّ حُظوخس٣ش حُل٤٘ش ٓٞهؼش ٖٓ ؿ٤ٔغ أػنخء حُِـ٘ش ٝطغ٤ِٜٔخ ُغٌشطخس٣خ حُِـ٘ش ٫عظٌٔخٍ ح٩ؿشحءحص 

  حُٔ٘خهـ حُٔظوذّ رؤكنَ حُؼشٝك ٝكوخً ٧كٌخّ حُ٘ظخّ ٝحُظؼ٤ِٔخص حُقخدسس رٔٞؿزٚ .طوّٞ ُـ٘ش  حُؼطخءحص حُٔل٤ِش ربكخُش حُؼطخء ػ٠ِ 

 . ًحػذحد ًظذ حُظز٤ِؾ ٝحسعخُٜخ ُِٔ٘خهق٤ٖ حُلخثض٣ٖ رؼذ طقذ٣ن هشحس ح٫كخُش  ٖٓ ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش أف٤ُٞخ 

 . اػذحد ا٫طلخه٤خص  ُِؼطخءحص حُٔل٤ِش ٝاػذحد حُظلخ٣ٝل ُٜخ 
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 ش حُخخفش رخُٔ٘خهق٤ٖ حُـ٤ش كخثض٣ٖ رخُؼطخء   . طغ٤ِْ ًلخ٫ص  دخٍٞ حُٔ٘خهق 

  حعظٌٔخٍ حؿشحءحص  ٓخرؼذ ح٫كخُش ُِؼطخءحص حُٔشًض٣ش ) ًقخكذ ػَٔ ( ٝحػذحد ح٫طلخه٤خص ٝحُظلخ٣ٝل  ُٜخ 

 . ؿٔغ ٝطٞػ٤ن ًخكش حُٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش رخُؼطخءحص حُٔطشٝكش  ٝاػذحد ٝافذحس حُظوخس٣ش حُؾٜش٣ش ٝ حُغ٣ٞ٘ش 

 ِ٤َ حُز٤خٗخص حُٔظؼِوش رخُؼطخءحص .ؿٔغ ٝطٞػ٤ن ٝطل 

 حُظؤًذ ٖٓ حُٔٞحهق حُٔخ٤ُش ٝحُٔخققخص ُِٔؾخس٣غ . 
 

 انجازات وحدة العطاءات المحلٌة:
 

        انجازات وحدة العطاءات المحمية لعام 4239  
 تفاصيل العطاءات العدد القيمة/ دينار
 عطاءات محالو في وحدة العطاءات المحمية :3 22593;3;3

 عطاءات لم تستكمل بالوحده 4 -
 عطاءات ممغاة 38 -

 التالزيم المحمية 48 8492947;;6
 عطاءات مركزية تم متابعتيا 45 -

ـــوعالمجم  37495957;8  
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  انجازات وحدة العطاءات المحمية لعام :423
 رفبؿ١ً اٌؼطبءاد اٌؼذد اٌم١ّخ/ د٠ٕبر

العطاءات المحميةعطاءات محالو في وحدة  9 7172962348  
 عطاءات قيد اإلجراء لم يتم البت بيا 19 -
 عطاءات ممغاة  -

 التالزيم المحمية تم متابعتيا 23 389522125
 عطاءات مركزية تم متابعتيا 15 -

ــٞعحُٔـٔ  46125172848  
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 ِذ٠ز٠خ اٌؼاللبد اٌؼبِٗ ٚاالػالَ

ٗٞحس ح٫طقخٍ ٝحُظ٘غ٤ن حُلؼخُش ر٤ٖ حُٔذ٣ش٣ش ٝحُٞكذحص حُذحخ٤ِش ح٫خشٟ ٝٗوطش ط٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حُخخس٣ـش ٫ٗـخص ح٫ػٔخٍ طؼظزش ٓذ٣ش٣ش حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝح٫ػ٬ّ      

 حُٔطِٞرش ُظلو٤ن ح٫ٛذحف حُٔ٘ؾٞدس ، ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ حٗـخصحص حُٔذ٣ش٣ش :

 حُٞصحسس .  صٝحسحعظوزخٍ ًزخس  .1

 . رطخهخص طٜ٘جش ٝطؼض٣ش ، ًظذ ؽٌش ،.... حُخ( ) حسعخٍ حُزشه٤خص ٝحُزطخهخص ك٢ حُٔ٘خعزخص حُٔخظِلٚ  .2

 .حُٞصحسس ٝحُؾٜخدحص حُقخدسس ٖٓ  ٝٗوخرش ٓوخ٢ُٝ ح٫ٗؾخءحص ح٫سد٤ٗش  ح٫سد٤٤ٖٗ طقذ٣ن حُؾٜخدحص حُقخدسس ػٖ ٗوخرش حُٜٔ٘ذع٤ٖ .3

 .  ُٜخ حعظوزخٍ حُٞكٞد حُضحثشس ٝحػذحد رشحٓؾ حُض٣خسس .4

 طٞكش ح٤ٖٓ ػخّ حُٞصحسس . حؿشحء حُظشط٤زخص ح٬ُصٓش ُغلش ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش ٝػ .5

 ٔٞحم٤غ حُظ٢ طخـ ػَٔ ٝحخزخس حُٞصحسس ٝٝمؼٚ حٓخّ ٌٓظذ ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش ٝػطٞكش ح٤ٓ٫ٖ حُؼخّ . حُحػذحد حُظوش٣ش حُقلل٢ ح٢ٓٞ٤ُ حُٔظنٖٔ  .6

 حُٔؾخسًش ٓغ كش٣ن ػَٔ ؿخثضس حُِٔي ػزذحُِش حُؼخ٢ٗ ُظ٤ٔض ح٫دحء حُل٢ٌٓٞ .  .7

 ح٫ػ٤ٓ٬ش ك٢ ٝعخثَ ح٫ػ٬ّ .  حُؼَٔ ػ٠ِ حسؽلش ح٫خزخس ٝح٬ُٔكظخص .8

 ُـٜخص حُٔخظقش ٫ؿشحء ح٬ُصّ ٓظخرؼش حُٔٞحهغ ح٫ٌُظش٤ٗٝش ٝٓٞحهغ حُظٞحفَ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝسفذ ؿ٤ٔغ ح٬ُٔكظخص حُظ٢ طشد ػ٤ِٜخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؼَٔ حُٞصحسس ٝطل٣ِٜٞخ ح٠ُ ح .9

 ، ف٤خٗش ؿغٞس ، ... ،حُخ ( )حؿ٬م هشمٗؾش ح٫ػ٬ٗخص حُظ٢ طظؼِن رخػٔخٍ حُٞصحسس ك٢ ٝعخثَ ح٫ػ٬ّ . 11

 طل٣َٞ ح٬ُٔكظخص ح٫ػ٤ٓ٬ش ح٠ُ حُـٜخص حُٔخظقٚ ٝحػذحد حُشدٝد ػ٤ِٜخ . . 11

 طق٣ٞش ٓؾخس٣غ حُٞصحسس حُٔخظِلٚ . . 12

 حُظٞحفَ حُٔغظٔش ٓغ ٓ٘ذٝر٢ ح٫ػ٬ّ حُٔشث٢ ٝحُٔوشٝء ٝحُٔغٔٞع . . 13

 ح٬ُصٓٚ ُِـ٫ٞص ح٤ُٔذح٤ٗٚ . ٝحُظ٘غ٤وخص حؿشحء حُظشط٤زخص . 14

 ٓظخرؼش حُٔٞحهغ ح٫ٌُظش٤ٗٝٚ ٝسفذ ح٬ُٔكظخص ٝطل٣ِٜٞخ ح٠ُ حُـٜخص حُٔخظقٚ ٝحػذحد حُشدٝد ػ٤ِٜخ . . 15

 حعظوزخٍ ٓشحؿؼ٢ حُٞصحسس ٖٓ خ٬ٍ ٌٓظذ خذٓش حُـٜٔٞس ٝطٞؿ٤ش حُٔشحؿؼ٤ٖ ح٠ُ حُـٜخص حُٔخظقٚ رلغذ ٗٞع حُخذٓش حُٔطِٞرٚ . . 16

 شط٤زخص ح٬ُصٓش ك٢ هخػش حَٛ حُؼضّ ُؼوذ ح٫ؿظٔخػخص ٝحُلؼخ٤ُخص حُٔخظِلٚ ٝح٫ؽشحف ػ٤ِٜخ .  حؿشحء حُظ. 17

 ٓظخرؼش هش٣ن حُٔطخس ٝٓ٘غ حُظؼذ٬٣ص ػ٤ِٜخ عٞحء ًخٗض ُٞكخص حػ٤ٗ٬ش حٝ كلش حٝ ح٣ش حؿشحءحص حخشٟ دٕٝ حخز حُٔٞحكوخص حُٔغزوش ػ٤ِٜخ .. 18
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ٚحذح اٌزخط١ظ ٚادارح اٌّؼبر٠غ   

 

 ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ز حُٔؾخس٣غ )أر٤٘ش ، هشم(. حدحسس 

 طخخر ح٫ؿشحءحص حُٔ٘خعزشحفذحس حُظوخس٣ش حُذٝس٣ش حُظ٢ طؼٌظ ٓغظ٣ٞخص ح٫ٗـخص حُلؼ٤ِش ُٔؾخس٣ؼخ٧ر٤٘ش ٝحُطشم ٝٓوخسٗظٜخ رخُٔخطو ٝسكؼٜخ ُؼطٞكش ح٤ٓ٫ٖ حُؼخّ ٫ 

  ر٘خء ٝحدحسس هخػذس ر٤خٗخص ُِٔؾخس٣غ حُظ٢ طؾشف ػ٤ِٜخ حُٞصحسس ٝطلذ٣ؼٜخ( رؾٌَ ٓغظٔش ٝرٔخ ٣ؾَٔ ؿ٤ٔغ ٓشحكَ حُٔؾشٝعProject Life Cycle.) 

 ( ر٘خء ٝادحسس ٗظخّ حُظوخس٣شReporting systemsَُِٔزشحٓؾ ٝحُٔؾخس٣غ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ أطٔظش ٝطلذ٣غ ٛزح حُ٘ظخّ ٝكغذ ٓظطِزخص حُؼ ) 

 شك طلذ٣ذ ٗوخه ح٫طقخٍ ٓخ ر٤ٖ ٝكذس حُظخط٤و ٝادحسس حُٔؾخس٣غ ٝحُٔذ٣ش٣خص ط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخص ح٫طقخٍ ٓغ حُذٝحثش ٝح٫طقخ٫ص ٓغ حُذٝحثش/ حُٔذ٣ش٣خص ح٫خشٟ : رـ

ؾخس٣غ رخُز٤خٗخص ٝٗغذ ٝحُذٝحثش ح٫خشٟ رـشك حُلقٍٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص ح٬ُصٓش ٝحػذحد طوخس٣ش ٓظخرؼش حُٔؾخس٣غ ٣ظْ طغ٤ٔش ٓ٘ذٝد ُظض٣ٝذ ٝكذس حُظخط٤و ٝادحسس حُٔ

 ح٫ٗـخص ُِٔؾخس٣غ ٝحُٔؼٞهخص حٕ ٝؿذص.

 ر٘خء ؽزٌش هشم ٝه٤٘ش خطو اعظشحط٤ـ٤ش ُِطشم ٝح٫ر٤٘ش طظنٖٔ حُزشحٓؾ ٝحُٔؾخس٣غ ح١ُٞ٘ٔ ط٘ل٤زٛخ ك٢ حُغ٘ٞحص حُوخدٓش ٝحُظ٢ طغخْٛ ك٢ ط٘ل٤ز ٓؾخس٣غ ح٫ر٤٘ش ٝ اػذحد

 ٝكغذ أكنَ حُٔٔخسعخص حُٔؼٍٔٞ رٜخ ٝرُي رخُظؼخٕٝ ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ حُٔذ٣ش٣خص ٝحُٞكذحص حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٞصحسس .

 ٜخص حُٞه٤٘ش ٝح٣ُٞٝ٧خص حُل٤ٌٓٞش ك٢ ٓـخٍ ح٫ر٤٘ش ٝحُطشم ا٠ُ رشحٓؾ ؽ٤ُٞٔش ه٣ِٞش حُٔذٟ ٝاػذحد ٝطق٤ْٔ خطو ػَٔ ُظ٘ل٤ز ٛزٙ حُٔخططخص طشؿٔش حُظٞؿ

 حُؾ٤ُٞٔش ُِغ٘ٞحص حُؼ٬ع حُوخدٓش.

 ٖٝحُشأ١ حُؼخّ ط٤ٜٔذحً ٩دسحؿٜخ رخُخطو ح٫عظشحط٤ـ٤ش. دسحعش ٝطلذ٣ذ ح٣ُٞٝ٧خص ٬ُر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش كغذ حكظ٤خؿخص حُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش ٝحُطشم حُٔطِٞرش ٖٓ حُٔٞحه٤٘ 

 .ٓظخرؼش ٓخ طْ حٗـخصٙ ٖٓ حُخطو ح٩عظشحط٤ـ٤ش ٨ُر٤٘ش ٝحُطشم ٝحُزشحٓؾ حُؾ٤ُٞٔش 

 ٞصحسس ٝرخُظ٘غ٤ن ٓغ حُ اػذحد حُٞػخثن ٝحُخطو ح٬ُصٓش ٝطوذ٣ٜٔخ ُِـٜخص حُٔخٗلش ٝحُُٔٔٞش ُِلقٍٞ ػ٠ِ حُظ٣َٞٔ ح٬ُصّ ُزشحٓؾ ٝٓؾخس٣غ ٝخطو ح٫ر٤٘ش ٝحُطشم ك٢

 ٝصحسس حُظخط٤و ٝحُظؼخٕٝ حُذ٢ُٝ.
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 اخلاعساظػصلذ

 إدارةذصقاغةذاظطرق
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ؿ١بٔخ اٌطزقإدارح   

ذ

 -:واظواجباتذادلفام

 ف٤خٗش حُطشم ٝاػذحد حُٔٞحصٗخص حُغ٣ٞ٘ش ح٬ُصٓش  ٝمغ حُزشحٓؾ ٝحُخطو حُٔغظوز٤ِش ُٔظطِزخص ف٤خٗش حُطشم ٝحُـغٞس ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُوش٣ذ ٝحُزؼ٤ذ ٝطوذ٣ش ًِلش

 ُزُي.

 حُظ٘غ٤ن ٓغ ٓذ٣ش٣خص حُٞصحسس ٝحُـٜخص رحص حُؼ٬هش ُٔؼشكش حُلخؿش حُلؼ٤ِش ٧ػٔخٍ حُق٤خٗش ٝٝمغ حُلٍِٞ ٝحُٔٞحفلخص حُل٤٘ش ُٜخ 

 ُٔظؼِوش رٜخ ح٩ؽشحف حُٔزخؽش ٝؿ٤ش حُٔزخؽش ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ز ٓؾخس٣غ حُق٤خٗش ُِطشم ٝحُـغٞس حُٔشفٞد ُٜخ ٓخققخص ك٢ حُٔٞحصٗش ٝحعظٌٔخٍ ح٩ؿشحءحص ح 

 كٜخ .طذه٤ن حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ُِٔوخ٤ُٖٝ حُٔ٘لز٣ٖ ٧ػٔخٍ ػطخءحص ف٤خٗش حُطشم ٝحُٞحسدس ٖٓ ٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ أٝ حُٔغظؾخس٣ٖ ٝاؿخصس فش 

  ٓ٘ـضحص حُٔذ٣ش٣خص. دسحعش حُظوخس٣ش حُؾٜش٣ش حُٞحسدس ٖٓ ٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ٝحُٔغظؾخس٣ٖ ُغ٤ش حُؼَٔ ٝارذحء ح٬ُٔكظخص ػ٤ِٜخ ٝاػذحد طوش٣ش ؽٜش١ ؽخَٓ ُـ٤ٔغ 

 .حُٔؾخسًش رِـخٕ ح٫عظ٬ّ ٝحُِـخٕ حُل٤٘ش ك٢ حُٞصحسس ًٝزُي رِـخٕ حُؼطخءحص حُٔل٤ِش ٝحُٔشًض٣ش 

 ُ ٜٔ٘ذع٢ ٝك٢٤٘ ف٤خٗش حُطشم ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣غظـذ ٖٓ رشحٓؾ ٝأعخ٤ُذ حُق٤خٗش حُلذ٣ؼش.حُظذس٣ذ حُذٝس١ 

 .دسحعش ٝطو٤٤ْ كخ٫ص حُطشم رؾٌَ دٝس١ ٌُخكش حُطشم حُشث٤غ٤ش ٝحُؼخ٣ٞٗش ك٢ ؿ٤ٔغ ٓلخكظخص حٌُِٔٔش 

 .ٙحػذحد ٝػخثن حُؼطخءحص ػ٠ِ مٞء حُٔخققخص حُٔظٞكش 

 ُق٤خٗظٜخ ح٬ُصٓش ح٩ؿشحءحص ٝاطخخر طشمحُ ػ٠ِ حٌُؾق ك٤غ ٖٓ حُٔٞحه٤ٖ٘ هِزخص ٓظخرؼش. 

 

الطرق صيانة ادارة  

  مديرية صيانة الطرق والجسور

 قسم صيانة طرق الوسط  قسم صيانة طرق الجنوب

  قسم صيانة طرق الشمال
قسم صيانة الجسور والمنشات 

 الخراسانية

 وحدة عمميات الوزارة

ؼرفة عملٌات الوزارة قسم  

مديرية الصيانة الروتينية والشراكة مع القطاع 
 الخاص

 قسم تحريج جوانب الطرق قسم متابعة عطاءات الشراكة مع القطاع الخاص

 قسم معمومات صيانة الطرق
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 -أجبساد ِذ٠ز٠خ ؿ١بٔخ اٌطزق ٚاٌجظٛر :

ذ

 ل١ّخ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء رلُ ػطبء اٌزٕف١ذ

 االؿ١ٍخ )د٠ٕبر(

ربر٠خ اِز  )اٌّمبٚي( ٌجٙخ إٌّفذحا

 اٌّجبػزح

ِذح اٌؼطبء 

)َٛ٠( 

 ِالحظبد

ٓل٢ِ سهْ 

 (2114/35)ػ/

 ػ٠ِ ٓؼذ٢ٗ ٓؾخس ؿغش ٝطش٤ًذ رظوذ٣ْ حُخخؿ

 حٓخّ حُِٔلش حُوٞحص ٓؼغٌشحص حُضسهخء هش٣ن

 ٓؾخس ؿغش ٝطش٤ًذ ٝطوذ٣ْ حُظـز٤ذ ٓشًض

ذ.ػٞؿخٕ ٓذحسط حُظخٛش٣ش ك٢ ػ٘ذ ٓؼذ٢ٗ

 ٬ُؽـخٍ حُٔشعخس 129934.315

ذٝحُٔوخ٫ٝص حُٔؼذ٤ٗش
 ٝطٔض ؿضث٤خ حرظذحث٤خ حعظ٬ٓخ ٓغظِْ حُؼطخء 211م30/04/2014

 ٝطش٤ًذ ٗوَ طـ٤٤ش١ أٓش ػ٠ِ حُٔٞحكوش

 ٝح٫عٌخٕ حُؼخٓٚ ح٫ؽـخٍ ٝصحسٙ حٓخّ حُـغش

 طوذ٣ْ ٝرخٗظظخس ، حرظذحث٤خ حعظ٬ٓخ حعظ٬ٓٚ ٝطْ

ذحُٜ٘خث٢ ٝحُظو٤٤ْ حُٜ٘خث٤ش حُٔطخُزش

 سهْ ٓل٢ِ

 2119/46/ػ

 ٖٓ رخُوشد ٓؼذ٢ٗ ٓؾخس ؿغش ٝط٘ل٤ز طوذ٣ْ رؾخٕ

 حُضسهخء/  ٓلٔذ ح٤ٓ٫ش ٓذ٣٘ش ٓذخَ

 حُؼخٓٞد٣ش حُغخدس 74947.6

 ُِٜ٘ذعش حُل٫ٞر٣ش

 ٝح٫ٗؾخء

 حُٔوخٍٝ ٓخخهزش ٝطْ حُٜ٘خث٢ ح٫عظ٬ّ طْ 91 25/16/2119

 ٓخ٤ُش ٓطخُزش ٣ٝٞؿذ حػظشحمخطٚ، ػ٠ِ ٝحُشد

 ػ٤ِٜخ حُشد طْ( claim) حُٔوخٍٝ ٖٓ ٓوذٓش

 طْ ػْ ٖٝٓ ٝد٣ش طغ٣ٞش ُـ٘ش رٔٞؿذ

 ح٥ٕ ُـخ٣ش حُٔوخٍٝ هزَ ٖٓ ػ٤ِٜخ ح٫ػظشحك

 حػظشحك ُذسحعش حخشٟ ُـ٘ش طؾ٤ٌَ طْ ك٤غ

 حُٔوخٍٝ

 سهْ ٓل٢ِ

 2119/47/ػ

 رخُوشد ٓؼذ٢ٗ ٓؾخس ؿغش ٝط٘ل٤ز رظوذ٣ْ حُخخؿ

/  ُِز٘خص حُؼخ٣ٞٗش حُؾشه٢ حُذ٣ش ٝحد١ ٓذسعش ٖٓ

 ؿشػ

 حُل٫ٞر٣ش حُؼخٓٞد٣ش 42363

 ٝح٫ٗؾخء ُِٜ٘ذعش

 حرظذحث٤خ حعظ٬ٓخ حُؼطخء أػٔخٍ حعظ٬ّ ٣ظْ ُْ 61 11/18/2119

 أػٔخٍ حعظ٬ّ حُل٤٘ش حُِـ٘ش سكل رغزذ

 حف٬ف ٓغئ٤ُٝش حُٔوخٍٝ ٝطل٤َٔ حُؼطخء

 ُشهخد حُخشعخٗش هٞس ك٢ ٝحُ٘وـ ح٫مشحس

 حُلٍِٞ رظ٘ل٤ز ٝحُضحٓٚ ٝحُضٗخ٤ٗش ح٫ػٔذس

 حُٞد٣ش حُظغ٣ٞش طوش٣ش ك٢ حُٔزًٞسس حُٜ٘ذع٤ش

 ٣ٝٞؿذ ، حُؼَٔ فخكذ ٖٓ حػظٔخدٛخ رؼذ

 طْ( claim) حُٔوخٍٝ ٖٓ ٓوذٓش ٓخ٤ُش ٓطخُزش

 ػْ ٖٝٓ ٝد٣ش طغ٣ٞش ُـ٘ش رٔٞؿذ ػ٤ِٜخ حُشد

 ُـخ٣ش حُٔوخٍٝ هزَ ٖٓ ػ٤ِٜخ ح٫ػظشحك طْ

 ُذسحعش حخشٟ ُـ٘ش طؾ٤ٌَ طْ ك٤غ ح٥ٕ

 حُٔوخٍٝ حػظشحك
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 -: اٌطزق ٚاٌجظٛر ؿ١بٔخ ِذ٠ز٠خ أجبساد
 ل١ّخ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء رلُ ػطبء اٌزٕف١ذ

 االؿ١ٍخ )د٠ٕبر(

ربر٠خ اِز  )اٌّمبٚي( ٌجٙخ إٌّفذحا

 اٌّجبػزح

ِذح اٌؼطبء 

)َٛ٠( 

 ِالحظبد

 سهْ

 (74/2116/ػ)

 ػ٠ِ ٓؼذ٢ٗ ٓؾخٙ ؿغش ٝطش٤ًذ رظوذ٣ْ حُخخؿ

  حف٬ف ٓشًض ٖٓ رخُوشد حُقلشح١ٝ حُطش٣ن

 عٞحهش ٝطؤ٤َٛ

 ُِٜ٘ذعش حُل٤٘ش حُٔـٔٞػش 59671

 ٝحُق٤خٗش

 2118/5/29 حُٜ٘خث٢ ح٫عظ٬ّ طْ 91 17/11/2117

 سهْ

 45/2117/ػ)

 هش٣ن ػ٠ِ ٓؼذ٢ٗ ٓؾخس ؿغش ٝطش٤ًذ طوذ٣ْ

 ػز٤ٖ ٓ٘طوش ػـِٕٞ/حسرذ

 ُِٜ٘ذعش حُل٤٘ش حُٔـٔٞػش 61311

 ٝحُق٤خٗش

 حُـغش ٓٞهغ ػ٠ِ حُٔٞحه٤ٖ٘ حػظشحك طْ 91 

 ٖٓ حُؼَٔ ٓزخؽشس ك٢ فؼٞرش ٣ٞؿذ ػْ ٖٝٓ

 حُٔوخٍٝ هزَ

 سهْ

 2115/45/ػ)

 ٖٓ حُٔؾخس ؿغش ُ٘وَ حمخك٤ش رؤػٔخٍ حُخخؿ

 ٗؼ٤ٔٚ ؿغش ٖٓ حُوشد ح٠ُ حُـؼ٤ذ٣ش ٓ٘طوش

 ؽشًش حُغخدٙ ُٔوخٍٝ 19111

 حُوشّٝ ٝٓـخٛذ ك٤قَ

 إٔ ك٤غ 11/12/2118 حُٜ٘خث٢ ح٫عظ٬ّ طْ 91 17/13/2116

 ع٘ظخٕ حُق٤خٗش ًلخُش

 سهْ

 (41/2117/ػ)

 ػ٠ِ ٓؼذ٢ٗ ٓؾخس ؿغش ٝطش٤ًذ رظوذ٣ْ حُخخؿ

 حسرذ ؿخٓؼش ٖٓ رخُوشد حسرذ - ػٔخٕ هش٣ن

 ح٤ِٛ٧ش

 

69511 69511 

 ُِٜ٘ذعش حُل٤٘ش حُٔـٔٞػش

 ٝحُق٤خٗش

 25/3/2119 حُٜ٘خث٢ ح٫عظ٬ّ ع٤ظْ 91 11/11/2117

 حُلٔخ٣ش أػٔخٍ ط٘ل٤ز ػ٠ِ رخ٫ؽشحف ُخخؿح (86/2118) سهْ

 ح٤ُٔض حُزلش هش٣ن ػ٠ِ حُخشعخ٤ٗش ُِـغٞس

 ٝحُلضٓش ح٠ُٝ٧ حُلضٓش) كذ٣ؼٚ ؿٞس/ع٣ٞٔٚ

 (حُؼخ٤ٗش

 حُٜ٘ذع٢ حٌُٔظذ 523847

 ح٫عظؾخس١

 حُظ٘ل٤ز ه٤ذ 424 

 ٝرخٗظظخس طوذ٣ش٣ش ًِٝلش ػطخء ٝػخثن حػذحد طْ     حُـخر٤ٕٞ طٞس٣ذ ػطخءذ

 حُٔٞحصٗش

 ؿغٞس ُؼذس حُخشعخ٤ٗش حُـغٞس ف٤خٗش ػطخءذ

 ٝحُضسهخء حسرذ ٓلخكظظ٢ ك٢

 ٝرخٗظظخس طوذ٣ش٣ش ًِٝلش ػطخء ٝػخثن حػذحد طْ    

 حُٔٞحصٗش

 ؿغٞس ُؼذس حُخشعخ٤ٗش حُـغٞس ف٤خٗش ػطخءذ

 حُٞعو حه٤ِْ ك٢

 ٝرخٗظظخس طوذ٣ش٣ش ًِٝلش ػطخء ٝػخثن حػذحد طْ    

 حُٔٞحصٗش

ذ

ذ

ذ

 

ذ
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 ِذ٠ز٠خ اٌـ١بٔخ اٌزٚر١ٕ١خ ٚاٌؼزاوخ ِغ اٌمطبع اٌخبؽ

ذ

ذ-:واظواجباتذادلفام

  ػ٤ِٔش ع٤ِٔش.حػذحد حُخطو حُٔغظوز٤ِش ُِٔؾخس٣غ ٝطلذ٣غ حُوخػذس حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝٝمغ ح٤ُٝخص حػٔخٍ حُق٤خٗش حُشٝط٤٘٤ش ٝطلذ٣ذ ح٤ُٝخص حُؼَٔ مٖٔ حعظ 

 . حػذحد ٝػخثن حُؼطخءحص ػ٠ِ مٞء حُٔخققخص حُٔظٞكشس 

 . حدحسس ٝط٘ظ٤ْ حػٔخٍ حُق٤خٗش حُشٝط٤٘٤ش ُِطشم رخُظ٘غ٤ن ٓغ ٓغ ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ك٢ حُٔشًض ٝحُٔلخكظخص 

  حُٔؼذُش ٝحُلقٍٞ ػ٠ِ ًخكش حُؼِٞٓخص ٝحُٔغظـخص .ٓظخرؼش حُٔؾخس٣غ حُٔظؼِوش رخُق٤خٗش حُشٝط٤٘٤ش ٝح٫ه٬ع ػ٠ِ ع٤ش حُؼَٔ ٝطٞحكوٚ ٓغ حُزشحٓؾ حُض٤٘ٓش 

 . ٓظخرؼش هِزخص حُٔٞحه٤ٖ٘ ٖٓ ك٤غ حٌُؾق ػ٠ِ حُطشم ٝحطخخر ح٫ؿشحءحص ح٬ُصٓش ُق٤خٗظٜخ 

 . طذه٤ن حُٔطخُزخص حُٔخ٣ش ُِٔوخ٤ُٖٝ حُٔ٘لز٣ٖ  ٫ػٔخٍ حُق٤خٗش حُشٝط٤٘ش ٝحُظ٘غ٤ذ رقشكٜخ حف٤ُٞخ 

 حٓؾ ٝحعخ٤ُذ ُِق٤خٗش حُٞط٤٘ش حُلذ٣ؼش ٝطط٣ٞش حعخ٤ُذ حُؼَٔ حُل٤٘ش ٝح٫ؿشحث٤ش .حُظذس٣ذ حُذٝس١ ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣غظـذ ٖٓ رش 

 . ٍحُؼَٔ ػ٠ِ طؾ٤ٌَ كشم ف٤خٗش ٗٔٞرؿ٤ش ٓظخققش ٫ػٔخٍ حُق٤خٗش حُٔخظِلش ك٢ ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخ 

 دٝس١ .ٓظخرؼش حٝمخع حُطشم ك٢ حٌُِٔٔش ٝطو٤٤ْ كخ٫ص حُطشم ٝطلذ٣ذ ٓذٟ كخؿظٜخ ٫ػٔخٍ حُق٤خٗش حُشٝط٤٘٤ش رؾ ٌَ 

 

 

 

 

ذ

ذ

الخاص مديرية الصيانة الروتينية والشراكة مع القطاع  

 
 قسم متابعة عطاءات الشراكة مع القطاع الخاص

 

 قسم معمومات صيانة الطرق  قسم تحريج جوانب الطرق
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 7102لسنة صيانة الروتينية والشراكة مع القطاع الخاص إنجازات مديرية ال

ذ

 ادمذادلشروعذ عطاءذاظرضمذ اظرضم
رولذعـطؼةذاظعؿلذ

 )طم(

سـدذضقؿةذاظعطاءذ

 )دؼـار(اإلحاظةذ
 ادلالحظات تارؼخذاإلراز اجلفةذادلؿوظه

 149/2013عرطزيم 1
صقاغةمررؼقماربد/ماسؿانمعنممتؼارعماظرعـام/جابرمموظغاؼةمجلرمصوؼؾحمباالضاصةمظطرؼقمتؼارعمم

 اظـعقؿهموظغاؼةمتؼارعمضؾلماربدمباإلضاصةمجلزءمعنمذارعماالردنموعدخلمجرشماجلـوبي
 ضقدماظؿـػقذ 30/11/2018 عـقةمدعودؼة 4244070 105

 ضقدماظؿـػقذ 1/7/2018 عـقةمدعودؼة 3170810 125 /ماظؾقرمادلقتموظغاؼةمتؼارعمغزولماظؽرك)اخلرزة(مصقاغةمررؼقمعرجماحلؿامم/غاسور 150/2013عرطزيم 2

 151/2013عرطزيم 3
صقاغةماظطرؼقمعنمجلرمواديماظقؿمم/معدخلماظعؼؾةماظلقاحي/االذارةماظضوئقة/اظطرؼقماظلاحؾيماجلدؼدم

 )عقـاءماحلاوؼاتموعقـاءماظـػطم/اظدرة(وظغاؼةمحدودماظدرةمباإلضاصةمظطرؼقماظعؼؾةماخلؾػيمجبزئقهم
 ضقدماظؿـػقذ 1/7/2018 عـقةمدعودؼة 3243650 75

 152/2013عرطزيم 4
صقاغةمررؼقماحلدودماظلورؼة/ادلػرق/اظزرضاءموررؼقمبؾعؿا/ماظزرضاءموررؼقمسؿانماظؿـؿويم)اجلزءماظـاغيم

 واظـاظث(م
 ضقدماظؿـػقذ 30/11/2018 عـقةمدعودؼة 4177900 130

 153/2013عرطزيم 5
صقاغةماظطرؼقمعنمتؼارعماظؾاغوراعام/ممحاعاتمعاسنيموررؼقمعادباماظشرضيمواظغربيموررؼـقماممم

 اظؾلاتنيم
 ضقدماظؿـػقذ 1/7/2018 عـقةمدعودؼة 3528120 80

 ضقدماظؿـػقذ 30/9/2018 عـقةمدعودؼة 2967230 214 اظعؼؾةصقاغةماظطرؼقمعنمتؼارعماظؽركم)اظؾوتاس(م/مشورماظصايف/مجركمواديمسربةم/اذارةمعدخلم 154/2013عرطزيم 6

 ضقدماظؿـػقذ 1/7/2018 عـقةمدعودؼة 3737793.5 109 صقاغةمررؼقمجرش/مسفؾونموررؼقماربد/مسفؾونمباإلضاصةمظطرؼقماظزرضاءم/جرشم 155/2013عرطزيم 7

 156/2013عرطزيم 8
صقاغةماظطرؼقمعنمجلرماظؽؿاظقة/ماظلؾطم/ماظعارضةم/اظشوغةماجلـوبقةموررؼقماجلـديماجملفولموررؼقمم

 اظلؾطم/مواديمذعقبم
 ضقدماظؿـػقذ 1/7/2018 عـقةمدعودؼة 7949137.99 96

 اظؿـػقذضقدم 15/8/2018 عـقةمدعودؼة 5572134 80 صقاغةمررؼقماربد/اظشوغةماظشؿاظقة/مواظعارضةمم 157/2013عرطزيم 9

 ضقدماظؿـػقذ 1/7/2018 عـقةمدعودؼة 4509345 95 صقاغةمررؼقماالزرقم/ادلوضرمعنممتؼارعماالزرقموظغاؼةمجلرماجلوؼدةم  158/2013عرطزيم 10

 ضقدماظؿـػقذ 31/10/2018 عـقةمدعودؼة 6497151 180 صقاغةمررؼقمماحلدودماظعراضقةم/اظصػاويم 159/2013عرطزيم 11
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 7102لسنة صيانة الروتينية والشراكة مع القطاع الخاص الإنجازات مديرية 

 ادمذادلشروعذ عطاءذاظرضمذ اظرضم
رولذعـطؼةذاظعؿلذ

 )طم(

سـدذضقؿةذاظعطاءذ

 )دؼـار(اإلحاظةذ
 ادلالحظات تارؼخذاإلراز اجلفةذادلؿوظه

 ضقدماظؿـػقذ 30/12/2019 عـقةمدعودؼة 6530980 140 صقاغةمررؼقماظصػاويم/مادلػرقموررؼقماظصػاويم/ماالزرق 160/2013عرطزيم 12

 ضقدماظؿـػقذ 1/7/2018 عـقةمدعودؼة 4402155 121 صقاغةماظطرؼقماظصقراويمعنمعدخلمععانماظشؿاظيموظغاؼةمجلرمواديماظقؿمموحتوؼؾةمرأسماظـؼب 134/2014عرطزيم 13

 ضقدماظؿـػقذ 1/7/2018 عـقةمدعودؼة 3399715 95.5 عودى/اظطقؾة/اظراجف/اظطرؼقماظصقراويصقاغةماظطرؼقماظصقراويمعنمتؼارعمسـقزة/اظشوبك/واديم 135/2014عرطزيم 14

15 
معرطزي

101/2014 
 اإلدؿالممتم 8/1/2017 عوازغة 1929055.4 10 اخلاصمبؿقلنيمجزءمعنمررؼقممنؾة/واديمسربة

ذ

 7102لسنة صيانة الروتينية والشراكة مع القطاع الخاص إنجازات مديرية ال

 ادمذادلشروعذ عطاءذاظرضمذ اظرضم
رولذعـطؼةذ

 اظعؿلذ)طم(

سـدذضقؿةذاظعطاءذ

 )دؼـار(اإلحاظةذ
 ادلالحظات تارؼخذاإلراز اجلفةذادلؿوظه

149/1013عرطزيم 1  
صقاغةمررؼقماربد/سؿانمعنمتؼارعماظرعـا/جابرموظغاؼةمجلرمصوؼؾحمباإلضاصةمظطرؼقمتؼارعماظـعقؿهموظغاؼةمتؼارعمضؾلماربدم

 باإلضاصةمجلزءمعنمذارعماالردنموعدخلمجرشماجلـوبيم
 قٌد التنفٌذ 31/11/2118 منحة سعودٌة 4244171 501

150/2013عرطزيم 2  اإلستالمقٌد  1/7/2118 منحة سعودٌة 3171811 521 ادلقتموظغاؼةمتؼارعمغزولماظؽرك)اخلرزة(مصقاغةمررؼقمعرجماحلؿام/غاسور/اظؾقر 

151/2013عرطزيم 3  
 ف٤خٗش حُطش٣ن ٖٓ ؿغش ٝحد١ ح٤ُظْ / ٓذخَ حُؼوزش حُغ٤خك٢/ح٫ؽخسس حُنٞث٤ش/حُطش٣ن حُغخك٢ِ 

 حُلخ٣ٝخص ٤ٓٝ٘خء حُ٘لو /حُذسس(حُـذ٣ذ ُٝـخ٣ش كذٝد حُذسس رخ٩مخكش ُطش٣ن حُؼوزش حُخِل٢ رـضث٤ٚ )٤ٓ٘خء 

 اإلستالمقٌد  1/7/2118 منحة سعودٌة 3243651 51

512/2052مركزي  4  قٌد التنفٌذ 31/11/2118 منحة سعودٌة 4177911 520 ف٤خٗش هش٣ن حُلذٝد حُغٞس٣ش/حُٔلشم/حُضسهخء ٝهش٣ن رِؼٔخ/ حُضسهخء ٝهش٣ن ػٔخٕ حُظ١ٞٔ٘ )حُـضء حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ( 

512/2052مركزي  5  اإلستالمقٌد  1/7/2118 منحة سعودٌة 3528121 00 ف٤خٗش حُطش٣ن ٖٓ طوخهغ حُزخٗٞسحٓخ / كٔخٓخص ٓخػ٤ٖ ٝهش٣ن ٓخدرخ حُؾشه٢ ٝحُـشر٢ ٝهش٣ـن حّ حُزغخط٤ٖ 

511/2052مركزي  6  اإلستالمقٌد  31/9/2118 منحة سعودٌة 2967231 251 ف٤خٗش حُطش٣ن ٖٓ طوخهغ حٌُشى )حُزٞطخط( / ؿٞس حُقخك٢/ؿٔشى ٝحد١ ػشرش /حؽخسس ٓذخَ حُؼوزش 

511/2052مركزي  7  اإلستالمقٌد  1/7/2118 منحة سعودٌة 3737793.5 501 ف٤خٗش هش٣ن ؿشػ/ ػـِٕٞ ٝهش٣ن حسرذ/ ػـِٕٞ رخ٩مخكش ُطش٣ن حُضسهخء /ؿشػ 

 

 

 العارضه -اعمال تنظيف المناهل على طريق السلط 
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ذ7102لسنة صيانة الروتينية والشراكة مع القطاع الخاص إنجازات مديرية ال

 ادمذادلشروعذ عطاءذاظرضمذ اظرضم
رولذعـطؼةذ

 اظعؿلذ)طم(

سـدذضقؿةذاظعطاءذ

 )دؼـار(اإلحاظةذ
 ادلالحظات تارؼخذاإلراز اجلفةذادلؿوظه

1/7/2018 عـقةمدعودؼة 7949137.99 96 وررؼقماظلؾطمواديمماجملفولمصقاغةماظطرؼقمعنمجلرماظؽؿاظقة/ماظلؾطم/ماظعارضةم/اظشوغةماجلـوبقةموررؼقماجلـدي 156/2013عرطزيم 8  ضقدماإلدؿالم 

15/8/2018 عـقةمدعودؼة 5572134 80 صقاغةمررؼقماربد/اظشوغةماظشؿاظقة/مواظعارضة 157/2013عرطزيم 9  ضقدماإلدؿالم 

1/7/2018 عـقةمدعودؼة 4509345 95 اجلوؼدةصقاغةمررؼقماالزرقم/ادلوضرمعنممتؼارعماالزرقموظغاؼةمجلرم 158/2013عرطزيم 10  ضقدماإلدؿالم 

31/10/2018 عـقةمدعودؼة 6497151 180 صقاغةمررؼقمماحلدودماظعراضقةم/اظصػاوي 159/2013عرطزيم 11  ضقدماإلدؿالم 

30/12/2019 عـقةمدعودؼة 6530980 140 صقاغةمررؼقماظصػاويم/مادلػرقموررؼقماظصػاويم/ماالزرق 160/2013عرطزيم 12  ضقدماظؿـػقذ 

1/7/2018 عـقةمدعودؼة 4402155 121 صقاغةماظطرؼقماظصقراويمعنمعدخلمععانماظشؿاظيموظغاؼةمجلرمواديماظقؿمموحتوؼؾةمرأسماظـؼب 134/2014عرطزيم 13  ضقدماإلدؿالم 

عودى/اظطقؾة/اظراجف/اظطرؼقماظصقراويصقاغةماظطرؼقماظصقراويمعنمتؼارعمسـقزة/اظشوبك/واديم 135/2014عرطزيم 14 1/7/2018 عـقةمدعودؼة 3399715 95.5   ضقدماإلدؿالم 

 

 

 

 

 

 

 

 اعمال الحواجز المعدنية                                                                                                                                                                 وادي شعيب –ازالة العوائق الناتجه على الرياح على طريق السلط       

 

 العارضه -تنظيف المناهل على طريق السلط  اعمال
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ذذ

 اظدادساظػصلذ

اجلودهذوضبط إدارةذذذذ ادلختربات   
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اٌّخزجزاد ٚضجظ اٌجٛدٖإدارح 

 

 ادحسس حُٔخظزشحص ٝمزو حُـٞدس ٢ٛ اكذٟ ح٩دحسحص ح٧عخع٤ش حُظخرؼش ُٞصحسس ح٧ؽـخٍ حُؼخٓش ٝ ح٩عٌخٕ ك٢ حٌُِٔٔش ح٧سد٤ٗش حُٜخؽ٤ٔش.

ٝحُخخفش رخُٔظطِزخص ح٩دحس٣ش ٌَُ حُٔـخ٫ص ًٝزُي  9111/2111ٓذ٣ش٣خص ادحسس حُٔخظزشحص ٝمزو حُـٞدس ططزن ٗظخّ حُـٞدس كغذ ٓظطِزخص  ٓٞحفلش  ح٣٫ضٝ 

م.حُخخفش رٔخظزشحص حُللـ ٝ/أٝ حُٔؼخ٣شس ٝحُظ٢ طؾَٔ ٓظطِزخص ادحس٣ش ٝك٤٘ش 17125ٓظطِزخص ٓٞحفلش ح٣٫ضٝ 

 عؾخصذأػدافذوعفامذاإلدارة

مٔخٕ ؿٞدس حُٔٞحد ح٩ٗؾخث٤ش ُِطشم ٝح٧ر٤٘ش .مم-1  

 ISO(9111) /17125 ربػظٔخد ٗظْ ح٩دحسس حُلذ٣ؼش حُلذ٣ؼشٓٞحًزش حُظطٞس ك٢ ح٩دحسس  -2

نٖٔ ؿٞدطٜخ ٝدهش مٔخٕ ٓٞحًزش حُظطٞس ربعظخذحّ أؿٜضس ٓخزش٣ش ك٢ ٓذ٣ش٣ش حُٔخظزشحص ٝحُزلٞع ٝٓخظزشحص ٓذ٣ش٣خص ٌٝٓخطذ ح٧ؽـخٍ ك٢ ٓلخكظخص حٌُِٔٔش رٔخ ٣ -3

 ٗظخثـٜخ .

.ٝحُٞصحسس (  طؤ٤َٛ ٝطذس٣ذ حٌُٞحدس حُل٤٘ش ) ٓٞظل٢ حُٔذ٣ش٣خص - 4  

 ادارة المختبرات وضبط الجودة

 وحدة توكٌد الجودة

 قسم الصٌانة والمعاٌرة قسم االعتماد واالٌزو والتدرٌب

 مدٌرٌة ضبط الجودة

قسم االعمال الفنٌة 
 واالدخال

قسم ضبط الجودة لمشارٌع 
 االبنٌة 

قسم ضبط الجودة 
 لمشارٌع الطرق

 مدٌرٌة المختبرات والبحوث

قسم استطالع الموقع 
 وفجوصات التربة

قسم البحوث وتصمٌم طبقات 
 الرصؾ

 قسم فحص مواد المشارٌع

 وحدة المتابعة

 قسم المتابعة للمشارٌع واتفاقٌة الجمعٌة الملكٌة قسم االدارة والمحاسبة
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طٞك٤ش حُٔؼشكش ح٬ُصٓش ٝٓٞحًزش آخش ح٩فذحسحص ٖٓ حُٔٞحفلخص حُل٤٘ش .م-5  

مٔخٕ طلو٤ن أٛذحف ٓذ٣ش٣ش مزو حُـٞدس. -6  

-ٝطظِخـ حُخذٓخص حُٔوذٓش ٖٓ ادحسس حُٔخظزشحص ٝمزو حُـٞدس  ك٢ ح٥ط٢ :  

      أ٫ًٝ : حُللٞفخص :

 كلٞفخص حُخشعخٗش .

 كلٞفخص ح٩علِض .

ُلقٔش ٝحُظشرش .كلٞفخص ح  

 كلٞفخص ٤ٔ٤ًخث٤ش .

 ػخ٤ٗخً : حُذسحعخص :

 ٓشحؿؼش ٝاػظٔخد طق٤ْٔ حُخِطخص ح٩علِظ٤ش حُٔوذٓش ٖٓ حُٔوخ٤ُٖٝ ٝحُٔغظؾخس٣ٖ.

 ٓشحؿؼش ٝاػظٔخد طق٤ْٔ حُخِطخص حُخشعخ٤ٗش حُٔوذٓش ٖٓ حُٔوخ٤ُٖٝ ٝحُٔغظؾخس٣ٖ.

 ػخُؼخً : اعظط٬ع حُٔٞهغ .

 سحرؼخً : حُٔؾخسًخص :

حُل٤٘ش .حُِـخٕ   

 حُ٘ؾخهخص حُؼ٤ِٔش .

 خخٓغخً : حُظذس٣ذ ٝحُظؤ٤َٛ .

 عخدعخً : ح٧رلخع .
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 ِذ٠ز٠خ اٌّخزجزاد ٚاٌجحٛس:

 

ذادلفامذواظواجبات:

   )ط٘ل٤ز حُللٞفخص حُٔخزش٣ش ) أعلِض ، كقٔش ، خشعخٗش ، ٤ٔ٤ًخث٤ش 

 . دسحعش ٝطذه٤ن طقخ٤ْٓ حُخِطخص ح٫علِظ٤ش ٝحُخشعخ٤ٗش 

  حُٔٞحد ح٤ُٝ٫ش حُٔغظخذٓش ك٢ طقخ٤ْٓ حُخِطخص ح٩علِظ٤ش ٝحُخشعخ٤ٗش .كلـ ٝمزو ؿٞدس 

  ط٘ل٤ز رؼل حُذسحعخص ٝحُزلٞع حُٔظؼِوش رخُٔٞحد ح٩ٗؾخث٤ش 

 :حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ ك٤٘ش ٓخظقش 

 .َحُظؤ٤ٛ 

 .حُٔؾخسًش ك٢ حػظٔخد ٝحخظزخس ك٢٤٘ حُٔٞحد 

  .طذس٣ذ ه٬د حُذسحعخص حُؼ٤ِخ ٝحُـخٓؼخص 

  حُذٝسحص حُل٤٘ش ٝٝسػ حُؼَٔ .حُٔؾخسًش ك٢ ط٘ل٤ز 

 ح٫ؽشحف ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ز ػطخءحص دسحعخص ٝطلش٣خص حُٔٞهغ ٝطذه٤ن ٝحػظٔخد حُظوخس٣ش حُل٤٘ش 

 . حُظذه٤ن ٝحُٔقخدهش ػ٠ِ حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ُِـٜخص حُٔ٘لزس ُِذسحعخص ٝطلش٣خص حُٔٞهغ 

  حُظؤع٤ظ ُِظلون ٖٓ حُظٞف٤خص ك٢ طوش٣ش كلـ حُظشرش.حٌُؾق حُلغ٢ ػ٠ِ ٓؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش ػ٘ذ ٓشكِش حُللش ُٔ٘غٞد 

 

 

 
 

 

 

 عدؼرؼةذادلخترباتذواظبحوث

 ضلممصقصمعوادمادلشارؼع ضلمماظؾقوثموتصؿقممرؾؼاتماظرصف ضلممادؿطالعمادلوضعموصقوصاتماظرتبة
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 :اٗـخصحص ٓذ٣ش٣ش حُٔخظزشحص ٝ حُزلٞع

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الرقم

 االنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات الوحدة
(4239) (423:) 

 أواًل:
 قسم فحص المواد:

 087 4882                 ا  ف   0

 221 0011                 ال ر   7

 2914 2914                 ال ر     1

 - 024                 ال       4

 4 00     ال   ر      ل    ال أه   ال      اله      2

 1 01     ال   ر ـــــــــ     ا        ــص      الـــــــــــــ  ا  2

:      
     ال   ث        الر ف:

 412 224                 ال   ث 0

 418 794            ا             ال      ا  ف      ال ر      7

   ل  :
       ص ال ر    ا    ع ال    :

ا  راف   ى   ف       ا  ال را       ر    ال             0
 ال   ر ر الف   . ا      

    01 4 

 7 4           ال   ل    ال  ل   ل  ه   ال  ف   ل  را       ر    ال    . 7

ال  ف ال      ى    ر   األ     ال            ر    ال فر  1
 ل      ال أ  س ل         ال            ر ر   ص ال ر  

    71 2 
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ذ2017صحصذادلوادذيفذذعبةذاخلرداغةذسنذدـةذعؾخصذأسؿالذضدمذ

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سددذاظػحوصات سددذاظعقـات اظػحص اظتدؾدل

 1878 626ماظؾالطمبلغواسهم 1

 999 499 اظطوبمبلغواسه 2

 140 70ماظربسمباغواسه 3

 364 182 ضوةماظؿقؿلمظؼواظبمادلؽعؾات 4

 2210 736 صقصمحدؼدماظؿلؾقح 5

 200 100 حفرماظؾـاء 6

 333 166 باغواسهاحلفرم 7

 236 236 صقصماألرارؼفماخلرداغقةمذ8

 236 236 صقصماالعؿصاصمحلفرماظؽـدرؼنذ9

ذ

ذ

ذ10

  مضوةماظؿقؿلمظؾؿوادريماإلمسـؿقةمواالعؿصاص

م-  دممم30ضطرم

م50 25 دممم90ضطرم

 36 18 دمم75ضطرم

 90 45مدمم60ضطرم

 22 11 دمم40ضطرم

 6934ذ2950ماظؽؾيماجملؿوع
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ذذذ2017عؾخصذأسؿالذضدمذصحصذادلوادذيفذذعبةذاظرتبةذسنذذ

ذ

 اظعددذ اظػحص اظتدؾدل

 125 اظؿكطل 1

 109متربة  تدرج 2

 196متدرجمحصؿة 3

 269م{مp.Iم} حدماظلقوظة/محدماظؾدوغةموععاعلماظؾدوغة 4

 C.B.R 105غلؾةمحتؿقلمطاظقػورغقام 5

 150 اظربوطؿور 6

 41 اظرعؾيادلؽايفءم 7

م105متصـقفماظرتبةذ8

 1100 اجملؿوعذاظؽؾيذظؾػحوصات

ذ344ذسددذاالدخاالتذاظؽؾي
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ذ2017عؾخصذأسؿالذضدمذصحصذادلوادذيفذذعبةذاإلدػؾتذسنذدـةذذ

ذ

ذسددذاظػحوصاتذاظػحصذاظتدؾدل

ذ215ذاظػصلذ+آشذ1

ذ120ذاظتدرجذ2

ذGMM 396اظؽثاصةذاظـظرؼةذاظعظؿىذذ3

ذاظؽوارثذاالدػؾتقة

ذ4

ذ

ذ1111ذاظدؿاطة

ذ1201ذاظؽثاصة

ذاجيادذاظثباتذوصؼدانذاظثباتذظؼواظبذعارذال

ذ5

ذ

ذ472ذداسةذ½اظثباذتذ

ذ472ذداسةذ24صؼدانذاظثباتذ

ذ900ذاظؽثاصةذاظـوسقةذظؼواظبذعارذالذ6

ذ4887ذاجملؿوعذاظؽؾيذظؾػحوصات

ذ353ذسددذاالدخاالتذاظؽؾي

ذذ
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ذذ2017عؾخصذأسؿالذضدمذاظبحوثذوربؼاتذاظرصفذسنذدـةذذ

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ(109تصاعقمذاخلؾطاتذاخلرداغقةذاظيتذمتذتدضقؼفاذواستؿادػاذ)ذسدد

ذ(185سددذتصاعقمذاخلؾطاتذاألدػؾتقــةذاظيتذمتذتدضقؼفاذواستؿادػاذ)

ذ

 سددذاظػحوصات اظػحص اظتدؾدل

 128 200اظؿدرجماحلفؿيموادلارمعنمعـكلمرضمم 1

 89م(P.Iحدماظلقوظةم/حدماظؾدوغةموععاعلماظؾدوغةم) 2

 93ماظوزنماظـوسيمواالعؿصاص 3

 72 ادلؽايفءماظرعؾي 4

 96ماظؿكطل 5

 86 اظؽؿلماظطقـقةم% 6

ذ564 اجملؿوعذاظؽؾيذظؾػحوصات

ذ65ذسددذاالدخاالتذاظؽؾي
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ذ2018عؾخصذأسؿالذضدمذصحصذادلوادذيفذذعبةذاخلرداغةذسنذدـةذ

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سددذاظػحوصات سددذاظعقـات اظػحص اظتدؾدل

 1878 626ماظؾالطمبلغواسهم 1

 999 499 اظطوبمبلغواسه 2

 140 70ماظربسمباغواسه 3

 364 182 ضوةماظؿقؿلمظؼواظبمادلؽعؾات 4

 2210 736 صقصمحدؼدماظؿلؾقح 5

 200 100 حفرماظؾـاء 6

 333 166 احلفرمباغواسه 7

 236 236 صقصماألرارؼفماخلرداغقةمذ8

 236 236 صقصماالعؿصاصمحلفرماظؽـدرؼنذ9

ذ

ذ

ذ10

ذ

ذ

ذ

  ماظؿقؿلمظؾؿوادريماإلمسـؿقةمواالعؿصاصضوةم

م- - دممم30ضطرم

م50 25 دممم90ضطرم

 36 18 دمم75ضطرم

 90 45مدمم60ضطرم

 22 11 دمم40ضطرم

 6934ذ2950ماظؽؾيماجملؿوع
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ذذذ2018عؾخصذأسؿالذضدمذصحصذادلوادذيفذذعبةذاظرتبةذسنذذ

 اظعددذ اظػحص اظتدؾدل

 54 اظؿكطل 1

 81متربة  تدرج 2

 96متدرجمحصؿة 3

 85م{مp.Iم} حدماظلقوظة/محدماظؾدوغةموععاعلماظؾدوغة 4

 C.B.R 23غلؾةمحتؿقلمطاظقػورغقام 5

 46 اظربوطؿور 6

 14 ادلؽايفءماظرعؾي 7

م121ماظرتبةتصـقفمذ8

 570 اجملؿوعذاظؽؾيذظؾػحوصات

ذ178ذسددذاالدخاالتذاظؽؾي

ذ
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ذ2018عؾخصذأسؿالذضدمذصحصذادلوادذيفذذعبةذاحلصؿةذسنذذ

 اظعددذ اظػحص اظتدؾدل

 25 اظؿكطل 1

 46متربة  تدرج 2

 50متدرجمحصؿة 3

 17م{مp.Iم} حدماظلقوظة/محدماظؾدوغةموععاعلماظؾدوغة 4

 C.B.R 24غلؾةمحتؿقلمطاظقػورغقام 5

 26 اظربوطؿور 6

 23 ادلؽايفءماظرعؾي 7

م23متصـقفماظرتبةذ8

 234 اجملؿوعذاظؽؾيذظؾػحوصات

ذ50ذسددذاالدخاالتذاظؽؾي

ذ

ذ
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ذمذ2018عؾخصذأسؿالذضدمذصحصذادلوادذيفذذعبةذاإلدػؾتذسنذدـةذذ

ذ

 سددذاظػحوصات اظػحص اظتدؾدل

 15 اظػصلم+مآش 1

 20ماظؿدرج 2

 GMM 18اظؽـاصةماظـظرؼةماظعظؿىم 3

ذاظؽوراتذاالدػؾتقة

ذ15ماظلؿاطةمذ4

ذ14ماظؽـاصة

ذاظثباتذوصؼدانذاظثباتذظؼواظبذعارذالذاجياد

ذ25 داسةمم½اظـؾاتمذ5

ذ25 داسةمم24صؼدانماظـؾاتم

 50 اظؽـاصةماظـوسقةمظؼواظبمعارذال 6

ذ182 اجملؿوعذاظؽؾيذظؾػحوصات

ذ13ذاظؽؾيسددذاالدخاالتذ

ذ
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ذ2018عؾخصذأسؿالذضدمذصحصذادلوادذيفذذعبةذاظبحوثذسنذدـةذذ

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ:ذ2018عؾخصذأسؿالذضدمذاظبحوثذوربؼاتذاظرصفذسنذدـةذذ

ذ(225سددذتصاعقمذاخلؾطاتذاخلرداغقةذاظيتذمتذتدضقؼفاذواستؿادػاذ)

ذ183سددذتصاعقمذاخلؾطاتذاألدػؾتقــةذاظيتذمتذتدضقؼفاذواستؿادػاذ)

ذ

 

 سددذاظػحوصات اظػحص اظتدؾدل

 145 200اظؿدرجماحلفؿيموادلارمعنمعـكلمرضمم 1

 32م(P.Iحدماظلقوظةم/حدماظؾدوغةموععاعلماظؾدوغةم) 2

 111ماظوزنماظـوسيمواالعؿصاص 3

 28 ادلؽايفءماظرعؾي 4

 22ماظؿكطل 5

 67 اظؽؿلماظطقـقةم% 6

ذ405 اجملؿوعذاظؽؾيذظؾػحوصات

ذ65ذسددذاالدخاالتذاظؽؾي
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 ٚحذح رٛو١ذ اٌجٛدح

 

ذادلفامذوذاظواجبات:

 : ٍطلذ٣غ ٝ ف٤خٗش ٝ ٓؼخ٣شس ٝ ادحسس طؾـ٤َ ح٧ؿٜضس حُٔخزش٣ش ُذٟ ادحسس حُٔخظزشحص ٝ ٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ك٢ حُٔلخكظخص ٝ رُي ٖٓ خ٬- 

 .ٕاف٬ف ٝ ف٤خٗش ح٧ؿٜضس حُٔخزش٣ش حُٔغظخذٓش ك٢ ٓخظزشحص ٝصحسس ح٧ؽـخٍ حُؼخٓش ٝ ح٩عٌخ 

  حُظلون ٖٓ ٓؼخ٣شس ح٧ؿٜضس حُٔخزش٣ش ك٢ ٓذ٣ش٣ش حُٔخظزشحص ٝ حُزلٞع ٝ ٓخظزشحص ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ك٢ حُٔلخكظخص 

  حُظلوذ حُذٝس١ ٬ُؿٜضس حُٔخزش٣ش ٝ اؿشحء أػٔخٍ حُق٤خٗش حُٞهخث٤ش 

  طٞك٤ش حُٔٞحفلخص حُل٤٘ش ُـ٤ٔغ ح٧ؿٜضس حُٔغظخذٓش 

 ٢ حُٔؾخس٣غ ح٩ٗؾخث٤ش ُِٞصحسس ُِظلون ٖٓ ؽٜخدحص ح٫ػظٔخد ٝ حُٔؼخ٣شس ٝ ع٬ٓش حُظؾـ٤َحٌُؾق حُلغ٢ ح٤ُٔذح٢ٗ ػ٠ِ أؿٜضس حُٔخظزشحص ك 

  حُض٣خسحص ح٤ُٔذح٤ٗش ُٔؾخس٣غ حُٞصحسس حُٔشًض٣ش ٝ طلوذ ف٬ك٤ش ح٫ؿٜضس حُٔغظخذٓش 

 دحص ٝ حُـٜش حُٔقذسس ُٜزٙ حُؾٜخدحص  حُظذه٤ن ػ٠ِ ؽٜخدحص ٓؼخ٣شس ح٫ؿٜضس ك٢ ٓخظزشحص حُٔٞهغ ُِٔؾخس٣غ حُٔشًض٣ش ٝ حُظلون ٖٓ طخس٣خ ٛزٙ حُؾٜخ 

  اػذحد حُخطش حُظذس٣ز٤ش ٌُٞحدس ادحسس حُٔخظزشحص ٝ ط٘ظ٤ْ حُذٝسحص حُظذس٣ز٤ش ٝ حُٞسػ ٝ حُٔلخمشحص 

 خطش طذس٣ز٤ش ٓٞؿضس ٝ ٓذهوش 

  اؽشحى حُٔٞظل٤ٖ ك٢ حُذٝسحص حُذحخ٤ِش ٝ حُخخسؿ٤ش حُظ٢ طؼوذٛخ حُٞصحسس 

 شحؽشحى حُٔٞظل٤ٖ ك٢ ٝسػ حُؼَٔ حُذحخ٤ِ 

  ٝ17125ٝ ح٣٫ضٝ  9111طلو٤ن ٝ ط٘ل٤ز ٓظطِزخص أٗظٔش حُـٞدس حُؼخ٤ُٔش ك٢ ٓـخٍ كلـ حُٔٞحد ٝ مزو حُـٞدس ح٣٫ض 

  ٝ17125ٝ ح٣٫ضٝ  9111/2115اػذحد حُٜٔ٘ـ٤خص ح٬ُصٓش ٝ حُٔخظقش ر٘ظخّ ح٣٫ض 

 ٓشحؿؼش حُٜٔ٘ـ٤خص 

  اؿشحء ػ٤ِٔخص حُظذه٤ن حُذحخ٢ِ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ٓذ٣ش٣خص ٝ أهغخّ ادحسس حُٔخظزشحص ٝ مزو حُـٞدس ٝ طلذ٣ذ ٗوخه حُنؼق ٝ حُؼَٔ ػ٤ِٜخ 

 )َحُٔؾخسًش ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش )ُـ٘ش حُظلون ٖٓ حُظضحّ حُٔخظزشحص حُخخفش رٔظطِزخص ٝ ٓؼخ٤٣ش حُظؤ٤ٛ 

            ال    

ال        ال    ر          ا         اآل      ال  ر    
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 زش٣ش ٝ حُخذٓخص حُل٤٘ش ك٢ ٓـخٍ مزو حُـٞدس اػذحد ٓٞحفلخص ٝ ٝػخثن ػطخءحص ؽشحء ح٧ؿٜضس حُٔخ 

 .ح٫ؽشحف حُٔزخؽش ػ٠ِ طذس٣ذ ٜٓ٘ذع٤ٖ كذ٣ؼ٢ حُظخشؽ ٝ ه٬د حُـخٓؼخص ٝ ٤ًِخص حُٔـظٔغ 

ذإرازاتذوحدةذتوطقدذاجلودة:

 ال    ال     / ال   ر ال     ) ال ه     ال      ( الر  

 7108 7102 ال       ال ه  

    ر      ار        األ ه       ث            0
ال   ر   ل ى   ار  ال    را       ر    األ     

    ال       

 21 80     ا  ه   ال           ه     ح         األ ه   ال   ر          را    ار  األ     ال       ا      

ال   ث      ر    ال            ر  األ ه   ال   ر         ر   ال    را    
 ا         ال       

    ا  ه   ال      ال        
     ر ه 

82 80 

ال  ف ال    ال   ا     ى أ ه   ال    را      7
ال   ر   ا    ئ   ل   ار        را     ر    
ا      ل          ه  ا  ا         ال    ر    

      ال     

 4 7     ال   را  ل    را  ال     ل   ر   ال  ار  ال ر        ف         ا  ه   اال       ال   را  ال   ا    

    ال   را  ل    را     ر     اال        ا  ه          ف   ل    را     ر    ا        ال   ا    ال   را 
 ا     

02 02 

   ا  ال    ال  ر     ل  ا ر   ار  ال    را     1
       ال  را  ال  ر       ال رش ال    را  

      ر           ل         ا        ر                  
 ال   ف  

0 0 

     رش ال      ال  را       ف    رش ال      ال  را    ال    را   
 ال    را  ال         ه 

4 2 

          ف           أ     ال     ال  ل        4
 9110       ص ال  ا        ال     ا     

 02172       ا     

 09 01     ال  ه     ال         ا ه  02172       ا      9110   ا  ال  ه     ال           ا     

  ا       ار  ال    را           را         ال      ال ا      ى         ر   
 ال                  ال  ف   ال       ه 

 7 7            ال      ال ا   

ال   ر      ال     الف    ل أه   ال    را   2
 ال       ا     ه     ا ر  

ال  ف ال      ى ال    را  ال      ف ص ال  ا  ا    ئ     ال أ      
   ل          ال     ر   ه  ا ل   ه   ه  ا  ا      ال  ا ه  

    ال    را  ال      ال  ف 
 ال       ه 

01 01 

أ  ا    ا ف        ئ      ا   را  ا  ه    2
 ال   ر  

 07 1     ال  ا ف   ال         ا ه      ا  ال  ا ف   الف    ال         ه        ئ  ال    

 1 1 ا  ه   ال       را ه     

ا  راف ال    ر   ى   ر    ه             2
 ال  رج       ال               ال     

 17 01     ال ه      ال         ر  ه    ر    ه           ال  رج              له  
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 ِذ٠ز٠خ ضجظ اٌجٛدح

 
 

 اٌّٙبَ ٚ اٌٛاججبد:

 ؿٞدس ُـ٤ٔغ حُٔؾخس٣غ ح٩ٗؾخث٤ش)هشم ٝأر٤٘ش( ط٘ل٤ز رشٗخٓؾ مزو 

 حٌُؾق ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ ح٩ٗؾخث٤ش ٝاكنخس ػ٤٘خص 

 طو٤٤ْ ٗظخثؾ حُللٞفخص حُٔخزش٣ش حُظ٢ طْ اؿشحإٛخ ػ٠ِ حُٔٞحد ٝح٧ػٔخٍ ح٩ٗؾخث٤ش 

 اػذحد ٝافذحس ٓزًشحص ٝطوخس٣ش طو٤٤ْ ٓغظٟٞ حُٔقخٗؼش ٝؿٞدس حُظ٘ل٤ز ٨ُػٔخٍ ح٩ٗؾخث٤ش 

  ٓذٟ طـط٤ش حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ِٔش ح٤ٌُِٔش ُز٘ٞد ح٧ػٔخٍ ك٢ حُٔؾخس٣غ ح٩ٗؾخث٤شٓظخرؼش ٝطذه٤ن 

 حُٔؾخسًش ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش ٫عظ٬ّ حُٔؾخس٣غ ح٩ٗؾخث٤ش 

 حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ ك٤٘ش ٓظخققش ٓظؼِوش رخ٧ػٔخٍ ح٩ٗؾخث٤ش 

 ْٛحُٔؾخسًش ك٢ حخظزخس ك٢٤٘ حُٔٞحد ٝحػظٔخد 

  ُِٔٞحد ح٩ٗؾخث٤ش ٝاكنخس حُؼ٤٘خصٓؼخ٣٘ش ٝكنٞس ط٘ل٤ز حُللٞفخص حُٔؾظشًش 

 َٔحُٔؾخسًش ك٢ ط٘ل٤ز حُذٝسحص حُظذس٣ز٤ش ٝٝسػ حُؼ 
 

 

 

 

 

    ر       ال    

     ا      الف     ا     

         ال     ل   ر   األ    

 
         ال     ل   ر   ال ر 



 

 

 
71 

 إٔجبساد ِذ٠ز٠خ ضجظ اٌجٛدح
 

 اظرضم اظبـقـــــــــــان اظوحدة 2017 2018

 اظؽؿقة اظؽؿقة

 
0011 

 
0292 

 
     ال     

   ف    ر   ج          ل     ال   ر   ا    ئ  ) ر   أ    (
ال  ف   ى ال   ر   ا    ئ        ر      -أ  
 

          ئج الف      ال   ر   ال        را ه    ى ال  ا   األ     ا    ئ  - 
 

    ا      ار    را      ر ر           ى ال             ال  ف   ل      ا    ئ  -ج
 

ال      ل     األ        ال   ر   ا    ئ                  ى       ال      ال       -   

0 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0011 

 
0292 

 
     ال   ر ر

 
- 

 
- 

 
        را  /    ر  

 
- 

 
- 

 
     ال   ر  

 
222 

 
284 

 
     ال    

 ال   ر      ال     الف          ال   ر   ا    ئ  

 
7 

 
9 

 
00 

 
     ال    

 1                 أل     ا    ئ   ال   ر      ل        

 
- 

 
- 

 
     ا     ر 

 4 ال   ر      ا    ر      ال  ا   ا     ه 

 
428 

 
222 

 
     الف     

 2            ر   ف   الف      ال   ر   ل   ا  ا    ئ        ر ال     

 
1 

 
7 

 
     ال رش

ال   ال   ر        ف   ال  را  ال  ر       رش   2 
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 ٚحذح اٌّزبثؼخ

  -اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد:

 ( 2117/  75ٓظخرؼش  ط٘ل٤ز حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ِٔش ح٤ٌُِٔش  ٫طلخه٤ش)مزو ؿٞدس حُٔؾخس٣غ ح٫ٗؾخث٤ش ٝٓؾخس٣غ حُطشم( ) 

  ٍحُؼذد حُٔطِٞد ٖٓ حٌُٞحدس حُٔؼظٔذس ك٢ ح٫طلخه٤ش ك٢ حعظ٬ّ ٝطغـ٤َ ٝطذه٤ن ٗٔخرؽ حدخخٍ حُؼ٤٘خص )ٖٓ حُٔؾخس٣غ ح٠ُ حُـٔؼ٤ش( ُِظلون ٖٓ ٝكخء حُـٔؼ٤ش رخسعخ

 .Trip( /  Min 111 Monthح٫طلخه٤ش ٝػذد حُؼ٤٘خص ٝحُظلون ٖٓ  ط٘ل٤ز حُللٞفخص حُٔطِٞرش ٝػذد حُؼ٤٘خص ٝحُظلون ٖٓ ٝؿٞد سهْ حُؼ٤٘ش ٝحُشهْ حُظ٤٤ٔض١ )

  ح٫دخخٍ  ٝطٞحكن حسهخّ حُؼ٤٘خص ٝح٫سهخّ حُظ٤٤ٔض٣ش ٓغ طِي حُٔٞؿٞدس ر٘ٔٞرؽ ح٫دخخٍ ٝػذد حعظ٬ّ طوخس٣ش ٗظخثؾ كلـ حُؼ٤٘خص ٝحُظلون ٖٓ ٓطخروش حُللٞفخص ُ٘ٔخرؽ

 حُللٞفخص ٝٝؿٞد حُظو٤٤ْ ٝح٫ُظضحّ رخُٔذس حُض٤٘ٓش ٫فذحس حُ٘ظخثؾ ٝحسعخُٜخ "ُِٜٔ٘ذط".

 فخكذ حُؼَٔ(.حفذحس ًظذ طـط٤ش سع٤ٔش خخفش رٌَ طوش٣ش ٝحسعخٍ ٗغخش ٜٓ٘خ ُِـٜخص رحص حُؼ٬هش ) حُٜٔ٘ذط، حُٔو ،ٍٞ 

  ٍٝح٫سهخّ حُظ٤٤ٔض٣ش ٝػذد ٓظخرؼش حُؼ٤٘خص حُظ٢ طشعِٜخ حدحسس حُٔخظزشحص ك٢ حُـٔؼ٤ش ) ر٘ٔٞرؽ طل٣َٞ ٫ؿخسء حُللٞفخص حُٔطِٞرش ٝحُظلون ٖٓ حسهخّ ٗٔٞرؽ ح٫دخخ

 خُلخًظ.ٝٗٞع حُللٞفخص ٝطو٤٤ٜٔخ ٝحُٔذس ح٬ُصٓش ٫فذحسٛخ ٝحسعخٍ حُـٔؼ٤ش حُ٘ظخثؾ ُِـٜخص رحص حُؼ٬هش ر

 س حُلٞحط٤ش، خطؤ ٓظخرؼش حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ِٔش ح٤ٌُِٔش ٖٓ خ٬ٍ حٌُظذ حُٔٞؿٜٚ ُٜخ رخقٞؿ حػخدس حُؼ٤٘خص ٝحػخدس كلقٜخ ًٝزُي رخقٞؿ ٓخخُلخص ) حُظؤخ٤ش، طٌشح

 ٓطخُزش ٓخ٤ُش / كخطٞسس(.

 .حُظذه٤ن ٝحُٔقخدهش ػ٠ِ حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش حُٔوذٓش ٖٓ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ِٔش ح٤ٌُِٔش 

 ص ٤ٓذح٤ٗش ُٔظخرؼش أػٔخٍ كشم مزو حُـٞدس ك٢ ح٤ُٔذحٕ.ػَٔ ؿ٫ٞ 

 ح٫دخخٍ ًٔخ ٝٗٞػخ  حعظ٬ّ ٝطغـ٤َ ػ٤٘خص حُٔٞحد ٝح٧ػٔخٍ ح٫ٗؾخث٤ش حُظ٢ ٣ظْ حكنخسٛخ ٖٓ هزَ كشم مزو حُـٞدس ٝحُظلون ٖٓ ع٬ٓش حُؼ٤٘ش ٝٓطخروظٜخ ُ٘ٔٞرؽ

 ُؼ٤ِٔش، ٓخظزش خخؿ ٓؼظٔذ( ٝحُظلون ٖٓ ع٤ش حُللـ ُل٤ٖ فذٝس حُ٘ظخثؾ.ٝطل٣َٞ حُؼ٤٘خص ح٠ُ حُـٜش حُلخكقش )ٓذ٣ش٣ش حُٔخظزشص، حُـٔؼ٤ش ح

 .حعظ٬ّ طوخس٣ش ٗظخثؾ كلٞؿ حُؼ٤٘خص ٝٓطخروظٜخ ٓغ ٗٔخرؽ ح٫دخخٍ ٖٓ ك٤غ ػذد ٝٗٞع حُللٞفخص ٝطؼز٤ض ح٫ؿٞس ٝط٤ِٜٔخ ٬ُدحسس 

 . حُٔؾخسًش ك٢ ط٘ل٤ز حُزشٗخٓؾ حُظذس٣ز٢ ٝٝسػ حُؼَٔ ٝطو٤٤ْ حُذسحعخص 
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 أجبساد ٚحذح اٌّزبثؼخ

 
 

 ال     ال     / ال ه    ال       الر  
 ا     
7102 

 ا     
7108 

       

     (          ال   ر  22/7102         ف   ال      ال      ال      ل  ف     ر   ) 0

 ادخال 4810 3929           الجمعٌة العلمٌة الملكٌةاستالم وتسجٌل وتدقٌق نماذج ادخال العٌنات من المشارٌع االنشائٌة الى  

 تقرٌر 3834 3150        ر ر استالم تقارٌر نتائج فحص العٌنات 

 جولة 1278 3233          عدد الجوالت المٌدانة 

 مشروع 1715 326        ر   عدد المشارٌع التً تم زٌارتها 

  18485 14658            العٌنات مقسمة حسب النتٌجة الى ما ٌلً:عدد الفحوصات التً تم اجراإها على  

 فحص 1314 1110            عٌنات )ؼٌر المطابقة( - 

 فحص 783 744            عٌنات ) ضمن الحسم( - 

 فحص 16388 12804            عٌنات ) مطابقة(  - 

     ا                  ال  ا   األ     ا    ئ         : 7

 عٌنة 723 1450           العٌنات المحولة الى مدٌرٌة المختبرات للفحص - 

 عٌنة 47 186           العٌنات المحولة للجمعٌة العلمٌة الملكٌة - 

 عٌنة 36 39           العٌنات المحولة الى مختبرات خاصة - 

 عٌنة 106 197           العٌنات المشتركة المحولة الى مدٌرٌة المختبرات - 

    ــــ  888 0292    ـــــ  الـــــ    الـ    ل    ـــــــــــــ   
 تقرٌر 888 1595     ال   ر ر ا        ئج ال   ر ر        ه         ج ا             ا   ر       ه  الى      ا  ار   ال  ل   1

 1 -  ر       ال   ر        ف   ال ر   ج ال  ر      رش ال    4
Cubic molds 
calibration 
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 لظُ اإلدارح ٚ اٌّحبطجخ:

 
 
 

 

ذادلفامذذوذاظواجباتذ:

 ط٘ظ٤ْ ٝطٞك٤ش ًخكش حُخذٓخص ح٩دحس٣ش ٝحُٔخ٤ُش ُٔذ٣ش٣خص ًٞحدس ادحسس حُٔخظزشحص ٝمزو حُـٞدس 

  ح٩ؽشحف ػ٠ِ ط٘ل٤ز أػٔخٍ ف٤خٗش ٓز٠٘ ادحسس حُٔخظزشحص ٝمزو حُـٞدس 

  ٖاػذحد حٌُٔخكؤص ٝحُؼ٬ٝحص ُِٔٞظل٤ 

 حُظذه٤ن ٝحُٔقخدهش ػ٠ِ حُلٞحط٤ش حُٔوذٓش ٖٓ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ِٔش ح٤ٌُِٔش حُخخؿ رؤػٔخٍ مزو حُـٞدس 

 حُظذه٤ن ٝحُٔقخدهش ػ٠ِ كٞحط٤ش ٓؾظش٣خص ادحسس حُٔخظزشحص ٝمزو حُـٞدس 

  ٖط٘ل٤ز رشٗخٓؾ ادحسس حُٔخضٕٝ ٝػٜذ حُٔٞظل٤ 

 
 

 

 

     ا  ار    ال      

      ال     ع           ال  ه ر
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 ٚ اٌّحبطجخ: إٔجبساد لظُ اإلدارح

 
 

 اظرضم

 

 اظبقـــان

 

 اظوحدة

2017سامذ 2018سامذ   

 اظؽؿقة اظؽؿقة

0 
 

        

 ال          ال    را    ار    ا ر ل   ر     ال  ل   ا  ار   ال                ر      

        ر            ا  ال  ار   - أ
      ار   -  
 أ     ال      -ج     
 أ     ال ف  -       
 أ     ال  ا  ال     -هــ     
 ال    ر -       

 ــــــــ* 7720    

 0271 0289 

    7201 7421 

       2892 2291 

    772 782 

    08077 
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 ال          ال    را    ار     ر      ا  ر   ى  ال       ل    ف         ه   ال          ه    ال       ال   ا  ال    أ     ا 

 
    ا  ،     ئ   ،       فر  - أ
   ا  ر        ر        ف  -  
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120 

 
112 

    014 94 
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 ال   ف     ه  ال        ار   ر   ج   ف  

      ا        - أ
      ا    راج -  
        رى      )   ر    ( -ج     
       را  )            ( -       
      رف  ر   )            ( -هــ      
      ه   )            ( -      
         ل    ه ك )             ( -       

    122 121 

    472 184 

    721 097 

    222 222 

    111 741 

    721 071 

    111 111 
 
 

 طْ طل٣َٞ حُقخدس ػٖ هش٣ن د٣ٞحٕ حُٞصحسس  حُشث٤غ٢ ٌُٖ ٣ظْ حُلشص دحخَ د٣ٞحٕ حُٔخظزشحص 
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 اظدابعذاظػصلذ

 ادارةذاظشؤونذاظتـػقذؼةذظؾطرق
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 ادارح اٌؼؤْٚ اٌزٕف١ذ٠خ ٌٍطزق

 

 

 ادارةذاظشؤونذاظتـػقذؼةذظؾطرق

 عدؼرؼةماالغاره

ضلممادلؿابعةمواإلداعةمواظصقاغةم

 ظالغارة
 ضلممدراداتماالغارة

 ضلممعؿابعةمتـػقذماالغارةم ضلمماظطاضةمادلؿفددة

 ضلمماالدارةموادلاظقةم

 عدؼرؼةمتـػقذماظطرق

 ضلممتـػقذمررقماظشؿال ضلممتـػقذمررقماظودط

 ضلممتـػقذمررقماجلـوب ضلمماحلادوب

 ضلمماالدارةم

 عدؼرؼةماظلالعهمادلرورؼة

 ضلمماالذاراتماظضوئقة ضلمماالغؿاج

 ضؼلمماظؿدضقق ضلمماالسالغاتمم

 ضلمماظؿعدؼات ضلمماظؿـػقذمادلروري

 ضلمماالدراةموادلاظقه
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 -ٚاٌٛاججبد: اٌّٙبَ
طشم ك٢ ٝمغ خطش ٓٞحصٗش ٝصحسس ح٫ؽـخٍ حُؼخٓش ٝح٫عٌخٕ ك٢ ٓـخٍ حُطشم رٔخ ٣ظ٬ثْ ٣ٝظٞحكن ٓغ خطش حُٞصحسس ك٢ حٗؾخء ٝطلغ٤ٖ ٝسكغ ٓغظٟٞ حُحُٔؾخسًش  -

 -رٔٞحفلخص ك٤٘ش ػخ٤ُش ٣ٝلون ح٫ٛذحف حُظخ٤ُش :

 حعظٌٔخٍ سرو حُٔذٕ ٝحُوشٟ ٝحُظـٔؼخص حُغٌخ٤ٗش رؾزٌش هشم حٌُِٔٔش. -1

 غ ح٫ٗظخؽ حُق٘خػ٢ ٝحُضسحػ٢ ٝحُٔٞحهغ حُغ٤خك٤ش ٝح٧ػش٣ش رؾزٌش هشم حٌُِٔٔش.حعظٌٔخٍ سرو ٓٞحه -2

 طلغ٤ٖ ٝحػخدس طخ٤َٛ ؽزٌش حُطشم حُظ٢ طشرو حٌُِٔٔش رخُذٍٝ حُٔـخٝسس. -3

 طٞع٤غ ٗطخم حُٔٔشحص حُظ٣ٞٔ٘ش ُظلون حُظ٤ٔ٘ش حُٔغظذحٓش. -4

 حُٔغخٛٔش ك٢ حٗؾخء حُٔٞحٗت حُزش٣ش. -5

 زَ هشكٜخ ٝحػذحد ٝػخثن ػطخءحص حُٔؾخس٣غ حُظ٢ ٣ظْ حػذحدٛخ رؾٌَ ٓزخؽش ٖٓ حُٞصحسس ٝحػذحد ٝػخثن ػطخءحص ح٫ؽشحف ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ.طذه٤ن ٝػخثن حُؼطخءحص ه -

 طذه٤ن حُٔطخُزخص حُؾٜش٣ش حُٔشك٤ِش ٌَُ ٖٓ حُٔوخ٤ُٖٝ ٝحُٔغظؾخس٣ٖ حُٔؾشك٤ٖ ػ٠ِ ٓؾخس٣غ حُطشم. -

 ٝحُ٘خطـش ػٖ حسطلخع حعؼخس حُٔلشٝهخص حٝ حُٔٞحد ح٤ُٝ٧ش حُظ٢ طذخَ ك٢ حٗؾخء ٓؾخس٣غ حُطشم. طذه٤ن حُظؼ٣ٞنخص ٝحُلغ٤ٔخص حُٔظشطزش ػ٠ِ حُٔوخ٤ُٖٝ -

 حعظٌٔخٍ ح٫ؿشحءحص حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُظؼخهذ٣ش ُِؼطخءحص رؼذ فذٝس هشحسحص ح٫كخُش ُٜخ. -

 ٤ِٕٓٞ د٣٘خس.ح٫ؽشحف حُٔزخؽش ػ٠ِ رؼل ٓؾخس٣غ حُطشم )حُظل٣ٞل رق٬ك٤خص حُٜٔ٘ذط( ُِٔؾخس٣غ حُظ٢ طوَ ه٤ٔظٜخ ػٖ  -

ص ٝحُٔشحع٬ص حُٔظؼِوش حُو٤خّ رٞحؿزخص حُٔلٞك رق٬ك٤خص فخكذ حُؼَٔ ُِٔؾخس٣غ حُٔشًض٣ش ٝحطلخه٤خص حُخذٓخص حُٜ٘ذع٤ش حُٔظؼِوش رخ٫ؽشحف ٝٓظخرؼش ًخكش حُٔؼخ٬ٓ -

 -رٜزٙ حُٔؾخس٣غ ٝح٫ؽشحف ػ٤ِٜخ ٖٓ حُ٘ٞحك٢ حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ٝرُي ٣ؾَٔ ٫ٝ ٣٘لقش رٔخ ٢ِ٣ :

 ٓٞهغ حُؼَٔ ُِٔوخٍٝ ٝح٫عظؾخس١ ٝط٤ٌٖٔ حُٔوخٍٝ ٖٓ كن حُذخٍٞ ح٠ُ ٓٞهغ حُؼَٔ.طغ٤ِْ  -

 طوذ٣ْ حُٔغخػذس حُٔؼوُٞش ُِٔوخٍٝ ُِلقٍٞ ػ٠ِ حُظشحخ٤ـ ٝحُظقخس٣ق ٝحُٔٞحكوخص. -

 حدسحس ٓطخُزخص فخكذ حُؼَٔ حُظ٢ هذ ط٘ؾؤ مذ حُٔوخٍٝ أٝ ح٫عظؾخس١. -

 ش حُٔوخٍٝ / ح٫عظؾخس١ ػ٠ِ ح٫عؼخس حُٔوذٓش ٓ٘ٚ ٝطوذ٣ْ حُظ٘غ٤زخص ح٬ُصٓش كغذ ؽشٝه حُؼوذ.دسحعش ح٫ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش ٝطل٤َِ ح٫عؼخس ٝٓلخٝم -

٤ْ ح٫ػٔخٍ حُٔ٘ـضس ٝحُظؤًذ ٖٓ حُو٤خّ رخُض٣خسحص ح٤ُٔذح٤ٗش حُذٝس٣ش ح٠ُ حُٔؾخس٣غ ُ٪ه٬ع ػ٠ِ طوذّ ع٤ش حُؼَٔ ٝكوخً ُـذٍٝ حُؼَٔ حُض٢٘ٓ ٝطلوذ حُٔٞحد حُٔلنشس ٝطو٤ -

 فلخص حُٔطِٞرش ٝؽشٝه حُؼوذ.ٓطخروظٜخ ُِٔٞح

 حُظ٘ل٤ز ٝحُٞهٞف ػ٠ِ حعزخددسحعش حُظوخس٣ش حُؾٜش٣ش ُظوذّ ع٤ش حُؼَٔ ك٢ ٓخظِق حُٔؾخس٣غ ٝحرذحء ح٬ُٔكظخص ػ٤ِٜخ ٝحػذحد طوخس٣ش ؽٜش٣ش ؽخِٓش ُـ٤ٔغ حُٔؾخس٣غ ه٤ذ  -

 حُظؤخ٤ش ٝحطخخر ح٫ؿشحءحص حُؼ٬ؿ٤ش ح٬ُصٓش. 

طشأ ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ حُُٔٔٞش ٖٓ ؿٜخص حخشٟ ُٔؾخس٣غ حُطشم حُشث٤غ٤ش ٝحؽؼخس حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش رٜزٙ حُظؼذ٬٣ص ٝٓخ ٣ظشطذ ػ٠ِ ٓظخرؼش ٝٓشحؿؼش حُظؼذ٬٣ص حُظ٢ هذ ط -

 ػ٠ِ رُي رخُظ٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حُشع٤ٔش حُٔخظقش.

 -ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُظ٢ طؾٌَ ُٔخظِق حُـخ٣خص ٜٓ٘خ ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ ٫ حُلقش : -

 ص ٝٝػخثن حُؼطخءحص.ُـخٕ طذه٤ن دسحعخ -1

 حُِـخٕ حُل٤٘ش ُظذه٤ن حُٔ٘خهقخص هزَ ح٫كخُش. -2

 ُـخٕ ح٫عظ٬ّ ح٫رظذحث٢ ٝحُٜ٘خث٢. -3
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 ُـخٕ طؼذ٣َ حُٔٞحفلخص ٝحُظؾش٣ؼخص حُٔظؼِوش رخُطشم ٝطلذ٣ؼٜخ ٝطط٣ٞشٛخ. -4

 ُـخٕ حػذحد أعظ ح٫عظ٬ّ ٝحُوزٍٞ. -5

 ُـخٕ حُظؼ٣ٞنخص حُ٘خطـش ػٖ حسطلخع حعؼخس حُٔلشٝهخص. -6

 دسحعش ٓؾخًَ ك٤٘ش ػ٠ِ حُظوخهؼخص أٝ حُطشم.ُـخٕ  -7

 ُِشد ػ٤ِٜخ. دسحعش حُطِزخص ٝح٫ػظشحمخص حُٔوذٓش ٖٓ حُٔٞحه٤ٖ٘ ػ٠ِ ٓغخسحص حُطشم حُشث٤غ٤ش ٝحؿشحء ٓخ ٣ِضّ رخقٞفٜخ أٝ طل٣ِٜٞخ ُِـٜش رحص ح٫خظقخؿ -

 ٓظخرؼش ح٫ؽشحف ػ٠ِ ٓؾخس٣غ حُطشم حُضسحػ٤ش حُُٔٔٞش ٖٓ ٝصحسس حُضسحػش. -

 ك٢ طط٣ٞش حُؼَٔ ك٢ هطخع ح٫ٗؾخءحص ٝط٤ٔ٘ش حُوٟٞ حُزؾش٣ش حُل٤٘ش.حُٔغخٛٔش  -

 حُٔغخٛٔش ٓغ حُذٝحثش ٝحُٔئعغخص ٝح٤ُٜجخص حُٔخظقش ك٢ ٝمغ ٝط٘ل٤ز حُظؾش٣ؼخص حُٔظؼِوش رخُ٘وَ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُطشم. -

 خ٤ُش.( ٝحُشث٤غ٤ش ٝحُؼخ٣ٞٗش ٝسكغ ٓغظٟٞ حُطشم رٔٞحفلخص ك٤٘ش ػexpresswaysحٗؾخء حُطشم حُغش٣ؼش ) -

 حعظخذحّ حُظو٤٘خص حُلذ٣ؼش ك٢ حُطشم ٝحعظخذحّ حُٔٞحد حُٔنخكش ُظلغ٤ٖ ح٫علِض ٝحُزخصُض مٖٔ حُخِطخص ح٫علِظ٤ش. -

 حُظذس٣ذ حُذٝس١ ُٜٔ٘ذع٢ ٝك٢٤٘ حُطشم ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣غظـذ ٖٓ رشحٓؾ ٝطو٤٘خص كذ٣ؼش. -

 اٌظالِٗ اٌّزٚر٠خ:ِذ٠ز٠خ   

 ٛاججبداٌّٙبَ ٚاٌ      

ك٤غ طوّٞ حُٔذ٣ش٣ش رٔخ طظ٠ُٞ ٓذ٣ش٣ش حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ش حُو٤خّ رظؾـ٤َ ؽزٌش حُطشم حُخخسؿ٤ـش رٌلخءس ٖٓ خ٬ٍ ط٘ظ٤ْ كشًش حُٔشٝس ػ٠ِ ؽزٌش حُطشم رغ٬ٓش ٝأٖٓ  -

: ٢ِ٣- 

حُٔشٝس٣ش حُٔخظِلش ٖٓ دٛخٗخص ٝكٞحؿض ٝحه٤ــش ٝؽٞحخـ اػذحد ٝط٘ل٤ز حُخطو ُظؤ٤ٖٓ حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ش ُٔغظخذ٢ٓ حُطشم ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤ش ػ٘خفـــش   حُغ٬ٓش  -

 ٓشٝس٣ش ٝػخًغخص أسم٤ش ٝاٗخسس حُطشم ٝطش٤ًذ ح٩ؽخسحص مٞث٤ش.

 طق٤٘غ ح٩ؽخسحص حُٔشٝس٣ش رؤٗٞحػٜخ ح٩سؽخد٣ش ٝحُظلز٣ش٣ش ٝح٩ُضح٤ٓش.  -

 طط٣ٞش ٝطلذ٣غ ٓٞحفلخص ػ٘خفش حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ش. -

 ٕ رخُظؼخٕٝ ٓغ حُوطخػ٤ٖ حُؼخّ ٝحُخخؿ.طط٣ٞش د٤َُ ٝعخثَ كشًش حُٔشٝس ك٢ ح٧سد -

 اؿشحء حُذسحعخص ٝحُٔغٞكخص حُٔشٝس٣ش رٔخظِق أٗٞحػٜخ. -

 دسحعش حُٔٞحهغ حُظ٢ طٌؼش ػ٤ِٜخ حُلٞحدع حُٔشٝس٣ش رٜذف حُلذ ٜٓ٘خ. -

 ط٘ظ٤ْ ح٩عظؼٔخس رل٤غ ٣ظْ حُغٔخف رخعظخذحّ ؿٞحٗذ حُطشم دٕٝ إٔ طئػش ػ٠ِ ع٬ٓش حُٔشٝس. -

file://Users/basima/Desktop/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/%3c0627%3e%3c062D%3e%3c0635%3e%3c0627%3e%3c0626%3e%3c064A%3e%3c0627%3e%3c062A%3e%20%3c0627%3e%3c0643%3e%3c0633%3e%3c0644%3e%20%3c0644%3e%3c0644%3e%3c0627%3e%3c0646%3e%3c062C%3e%3c0627%3e%3c0632%3e%3c0627%3e%3c062A%3e2009/%3c0645%3e%3c062F%3e%3c064A%3e%3c0631%3e%3c064A%3e%3c0629%3e%20%3c062A%3e%3c0646%3e%3c0641%3e%3c064A%3e%3c0630%3e%20%3c0627%3e%3c0644%3e%3c0637%3e%3c0631%3e%3c0642%3e/%3c0625%3e%3c0646%3e%3c062C%3e%3c0627%3e%3c0632%3e%3c0627%3e%3c062A%3e%20%3c0645%3e%3c062F%3e%3c064A%3e%3c0631%3e%3c064A%3e%3c0629%3e%20%3c062A%3e%3c0646%3e%3c0641%3e%3c064A%3e%3c0630%3e%20%3c0627%3e%3c0644%3e%3c0637%3e%3c0631%3e%3c0642%3e%20.xls
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 ح٩عظ٬ّ ٌُخكش حُطشم حُشث٤غ٤ش ٝحُؼخ٣ٞٗش.ح٫ؽظشحى ك٢ ُـخٕ  -

 حُظ٘غ٤ن ٓغ حُذٝحثش حُظ٢ طؼ٠٘ رؾزٌش حُطشم ًَ كغذ اخظقخفٚ. -
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 2017 ٌؼبَاٌظالِٗ اٌّزٚر٠ٗ أجبساد ِذ٠ز٠خ 

   ر خ ال    ر  ال ه  ال   ل  ال      / ال      ر خ ا            
      ال    /    ر
 )    ا   ل (

 الر   ا   ال  ر ع ر   ال    

407183 31/12/2017 إشارة 63  مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة   1/4/2115 24/2015ش/ 193000  1 لضوئٌةاصٌانة اإلشارات    1 

321300 31/12/2017 إشارة 50  مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة   1/4/2115 25/2015ش/ 164000  2 لضوئٌةاصٌانة اإلشارات    2 

االستالمقٌد   إشارة 1  مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة  46/2018ش/ 54875    
عزمً المفتً ضوئٌة تنفٌذ إشارة 

 طرٌق اربد
3 

148439 8/11/2017  
م.ط اصفر 18130  

 
م.ط ابٌض 3887  

مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة  1/6/2017 19/2017ش/ 147200   
تنفٌذ دهان ساخن فً محافظات 

 الوسط
4 

190573 26/11/2017 م.ط 2016,15  مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة   1/7/2017 20/2017ش/ 181863   
تنفٌذ حواجز خرسانٌة فً 

الوسطمحافظات   
5 

187122 1/11/2017 م.ط 6769  مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة   1/6/2017 22/2017ش/ 167521   
تنفٌذ حواجز معدنٌة فً محافظات 

 الوسط
6 

70000 2/4/2017  
طن اصفر 35  
طن ابٌض 5  

مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة  28/3/2017 36/2017ش/ 70000   7 تورٌد دهان بارد 

82750 3/8/2017  

لوح 500 ألواح  
عمود فواصل  800 أعمدة

فاصل 800  
5000ؼً ابر  

مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة  
 

1/6/2017  
 

82750 

 
 

17/2017ش/  
 

 8 تورٌد حواجز معدنٌة

148050 15/11/2017  
اصفر 190000  
ابٌض 20000  

المرورٌة مدٌرٌة السالمة / الوزارة  1/8/2017 24/2017ش/ 148050  كٌةٌتورٌد عاكسات بالست   9 

26840 8/10/2018 طن 44  مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة   5/8/2017 21/2017ش/ 26840   10 تورٌد حبٌات زجاجٌة 

 31/12/2018 م 2596 
2  

مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة  1/1/2018  - - 
 تركٌب شواخص مرورٌة )فرق

 المدٌرٌة(
11 

 31/12/2018 م.ط 6210  مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة   1/1/2018  - - 
تركٌب حواجز معدنٌة واقٌة )فرق 

 المدٌرٌة(
12 

 31/12/2018 كم.ط 773  مدٌرٌة السالمة المرورٌة / الوزارة   1/1/2018  - - 
تنفٌذ دهان بارد لمحاور الطرق 

 )فرق المدٌرٌة(
13 
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 7108 ل       ر   ال     ال ر ر  ا    ا  

 

ال    ر    ر خ ال ه  ال   ل  ال      / ال      ر خ ا              
      ال    /    ر
 )    ا   ل (

 الر   ا   ال  ر ع ر   ال    

121131 22/1/2018 م.ط 761,20   
مدٌرٌة السالمة  / الوزارة

 المرورٌة
1/8/2017 44/2017ش/ 97340   

مطبات نموذجٌة فً  تنفٌذ
 محافظات الجنوب

0 

244375 12/7/2018 م.ط 2469   
مدٌرٌة السالمة  / الوزارة

 المرورٌة
15/11/2017 27/2017ش/ 195500   

تنفٌذ حواجز خرسانٌة فً 
 محافظات الجنوب

7 

191970 19/4/2018 م.ط 2034   
مدٌرٌة السالمة  / الوزارة

 المرورٌة
1/12/2017 42/2017ش/ 189250   

تنفٌذ حواجز خرسانٌة فً 
 محافظات الشمال

1 

31/12/2018 قٌد التسلٌم إشارة 63   
مدٌرٌة السالمة  / الوزارة

 المرورٌة
1/1/2018 57/2017ش/ 193640  1 لضوئٌةاصٌانة اإلشارات    4 

31/12/2018 قٌد التسلٌم إشارة 50   
مدٌرٌة السالمة  / الوزارة

 المرورٌة
1/1/2018 58/2018ش/ 164000  2 لضوئٌةاصٌانة اإلشارات    2 

 31/12/2018 2م 2614  مدٌرٌة السالمة  / الوزارة 
 المرورٌة

1/1/2018  - - 
تركٌب شواخص مرورٌة 

 )فرق المدٌرٌة(
2 

 31/12/2018 م.ط 9814  مدٌرٌة السالمة  / الوزارة 
 المرورٌة

1/1/2018  - - 
تركٌب حواجز معدنٌة واقٌة 

 )فرق المدٌرٌة(
2 

 31/12/2018 كم.ط 830   
مدٌرٌة السالمة  / الوزارة

 المرورٌة
1/1/2018  - - 

تنفٌذ دهان بارد لمحاور 
 الطرق )فرق المدٌرٌة(

8 
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 :رٕف١ذ اٌطزق ِذ٠ز٠خ     

 أجبساد ِذ٠ز٠خ رٕف١ذ اٌطزق اٌّؼبر٠غ إٌّز١ٙخ:

 اٌجٙخ اٌٌّّٛٗ اٌّظبحخ /اٌطٛي ربر٠خ االٔجبس ِالحظبد
ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ 

 اإلحبٌخ
 اٌزلُ اطُ اٌّؼزٚع

 ( و2.6ُ( َ ٚطزق ثطٛي )35أؼبء  ٔفك ثطٛي ) 24/9/2017 
 ِٛاسٔخ

 

145484300 

 

 (20/2016رٕف١ذ ٔفك حٟ اٌـحبثخ ػٍٝ طز٠ك ِطبر اٌٍّىخ ػ١ٍبء اٌذٌٟٚ )

 
0 

 29/8/2018 
( وُ ثبإلضبفخ اٌٝ جظز ٚجظز٠ٓ 7.4طز٠ك ثطٛي )

 ِؼبح  

 ِٕحخ و٠ٛز١ٗ

 

945554774 

 

 رٛطؼخ ٚرحظ١ٓ رمبطغ جظز ٚادٞ ػِٛز /اٌظخٕٗ /اٌشرلبء

(43/2013) 
7 

 ( و8.35ُطز٠ك ثطٛي ) 29/11/2017 
 خ١ٍج١خِٕحخ 

 

846974186 

 

 رٕف١ذ طز٠ك اٌشرلبء /ث١ز٠ٓ

(70/2013) 
1 

 ( و6ُطز٠ك ثطٛي ) 20/3/2018 
 ِٕحخ اِبرار١ٗ

 

146144110 

 

 (74/2012) 2رٕف١ذ طز٠ك وضزثب /االغٛار ط 

 
4 

 ( و8ُطز٠ك ثطٛي ) 13/3/2017 
 ِٕحخ و٠ٛز١ٗ

 

347424075 

 

 اٌطف١ٍخ -س٠ذ/اٌج١ضبرٛطؼخ ٚاػبدح رأ١ً٘ اٌطز٠ك اٌٍّٛوٟ إٌبفذ ٚادٞ 

(99/2011) 
2 

 4/10/2017 
( وُ ٚ رٛطؼخ طز٠ك ثطٛي 0.5أؼبء طز٠ك ثطٛي) 

( 334َوُ ٚ رٛطؼخ ِجٕٝ ثّظبحخ رمز٠ج١خ )3.5
2 

 ِٕحخ و٠ٛز١ٗ

 

545054025 

 

 اطزىّبي اػّبي طز٠ك رٛطؼخ ػ١ّخ اٌز٠ّٛٓ

(111/2014) 
2 

 ( و8.5ُطز٠ك ثطٛي ) 13/4/2017 
 ِٕحخ اِبرار١ٗ

 
3149464249 

 (112/2009) رٕف١ذ طز٠ك ارثذ اٌذائزٞ )اٌجشء اٌضبٟٔ(

 
2 

 ( و3.95ُطز٠ك ثطٛي ) 1/3/2017 
 ِٛاسٔخ

 

347944446 

 

 رٕف١ذ طز٠ك اٌجىبٌٛر٠ب/اٌفح١ؾ

(125/2013) 
8 

 ( و7ُطز٠ك ثطٛي ) 6/8/2017 
 ِٛاسٔخ إٌّبطك اٌز٠ّٕٛخ

 

546084179 

 

 االٚي( رحظ١ٓ ٚرم١١ُ طزق ِؼبْ اٌز٠ّٕٛخ)اٌجشء

(156/2009) 
9 

 ( و6.5ُطز٠ك ثطٛي ) 20/3/2017 
 ِٛاسٔخ إٌّبطك اٌز٠ّٕٛخ

 
448324288 

 (2009/157)طزق ِؼبْ اٌز٠ّٕٛخ )اٌجشء اٌضبٟٔرحظ١ٓ ٚرم١١ُ 

 
01 

 9/7/2017 
(َ ٚػزف 170(وُ ٚ جظز ثطٛي )2طز٠ك ثطٛي )

(20 َ) 

 ِٕحخ اِبرار١خ

 

843114485 

 

 2007)/ 112رٕف١ذ جظز ِذخً اٌىزن )

 
07 

 15/1/2018 

أؼبء ِٛالف ٌٍحبفالد ِٚظالد طبلخ ػّظ١خ ػٍٝ 

ِٚجٕٝ ِىْٛ ِٓ  2( 28500َأرف ِظبحزٙب )

 2(3300َطبثك ٚاحذ ثّظبحخ )

 

 

اٌـٕذٚق اٌى٠ٛزٟ/١٘ئخ 

 إٌمً

 

343874020 

 

 رٕف١ذ ِزوش االٔطالق ٚاٌٛؿٛي فٟ ِحبفظخ اٌّفزق

(239/2014) 
01 

 1170000 ِٛاسٔخ (و14ُطز٠ك ثطٛي ) 11/3/2018 
 ِىت إٌمب٠بد اٌخطزح

(10/2017) 
04 

 21/6/2018 
(وُ ثبإلضبفخ اٌٝ أػّبي 1أؼبء ٔفك ثطٛي ) 

 رـز٠ف ١ِبٖ األِطبر
 ِٕحخ خ١ٍج١خ 

844614661 

 

 رٕف١ذ ٔفك ػفب اٌؼبِز٠خ

(45/2013) 
02 
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ربر٠خ االٔجبس 

 اٌّزٛلغ

ٔظجخ 

اإلٔجبس 

)%( 

 اٌجٙخ اٌٌّّٛٗ اٌّظبحخ /اٌطٛي
اٌؼطبء ػٕذ ل١ّخ 

 )د٠ٕبرأ( اإلحبٌخ
 اٌزلُ اطُ اٌّؼزٚع

 ( و9.5ُ)طز٠ك ثطٛي  88.02 30/6/2019
 ِٕحخ اِبرار١خ

 

3146324339 

 

 (111/2009رٕف١ذ طز٠ك ارثذ اٌذائزٞ )اٌجشء االٚي( )

 

1 

 

30/6/2019 
 

74.1 
 ( 88َ( وُ ٚٔفك ثطٛي )5طز٠ك ثطٛي )

 ِٕحخ خ١ٍج١خ

 

348414944 

 

 (46/2013د٠ز اثٟ طؼ١ذ /طّٛع )رٛطؼخ ٚرحظ١ٓ طز٠ك 

 
2 

 ( و10.5ُ)طز٠ك ثطٛي  63.4 31/3/2019
 ِٛاسٔخ

 

942974611 

 

 (127/2013) )ٚلبؽ( جٕٛث١خاػبدح رأ١ً٘ طز٠ك اٌؼٛٔخ اٌؼّب١ٌخ /اٌؼٛٔخ اٌ

 
3 

 ( و8.1ُ)طز٠ك ثطٛي  84 28/2/2019
 ِٛاسٔخ

 

347484786 

 

 اٌضب١ٔخ(رٛطؼخ ٚؿ١بٔخ طز٠ك رحبة /اٌّفزق )اٌّزحٍخ 

(142/2014) 
4 

 ( و7ُ)طز٠ك ثطٛي  86.47 30/6/2019
 ِٕحخ اِبرار١خ

 

2546044349 

 

 (47/2013) رٕف١ذ طز٠ك اٌظٍظ اٌذائزٞ )اٌجشء اٌضبٟٔ(

 
5 

 ( و2.6ُ)طز٠ك ثطٛي  79.62 30/1/2019
 ِٛاسٔخ + اٌّـفبٖ

 

245964412 

 

 (14/2017)رٕف١ذ ؿ١بٔخ ٚاػبدح رب١ً٘ ػبرع اٌٍّىخ ٔٛر اٌشرلبء  

 
6 

 ( و12.5ُ)طز٠ك ثطٛي  6.3 8/1/2020
 ِٛاسٔخ

 

1345824162 

 

 رٕف١ذ رٛطؼخ ٚؿ١بٔخ طز٠ك اٌؼٛٔخ اٌجٕٛث١خ / )رمبطغ اٌىفز٠ٓ(

(24/2018) 
7 

 ِٛاسٔخ ( و30ُ)طز٠ك ثطٛي  23 19/12/2019
344704860 

 
 8 (26/2017)رٕف١ذ طز٠ك اٌجؼز٠خ /االسرق

28/2/2019 57.07 

 ( و1ُ( َ طز٠ك ثطٛي )120)جظز ثطٛي 

(َ ٚ ثطٛي 50ٚحفز لٕبح رزاث١خ ثؼزف )

 (و3.5ُ)

ِٛاسٔخ اٌؼؤْٚ اٌجٍذ٠خ 

 + اٌجٛربص

248324227 

 

 رٕف١ذ جظز ٚادٞ إٌمغ )اٌحظب( غٛر اٌـبفٟ

(91/2015) 
9 

 ( و14.4ُ)طز٠ك ثطٛي  69.5 31/12/2019
 ِٕحخ اِبرار١خ

 

647604500 

 

 )اٌجشء اٌضبٌش(رٕف١ذ طز٠ك وضزثب /االغٛار 

(156/2014) 
10 

28/2/2019 85.5 

أؼبء ِٛالف ٌٍحبفالد ٚطبحبد اطفٍز١خ 

ِٚظالد طبلخ ػّظ١خ ػٍٝ أرف ِظبحزٙب 

ِٚجٕٝ ِىْٛ ِٓ طبثك ٚاحذ  2( 15000َ)

 2(1100َثّظبحخ )

١٘ئخ  -ِٕحخ و٠ٛز١خ 

 إٌمً

 

147994284 

 

 رٕف١ذ اٌج١ٕخ اٌزحز١خ ٌّزوش أطالق ِؼبْ

(240/2014) 
11 

30/6/2019 63.09 

أؼبء ِٛالف ٌٍحبفالد ٚطبحبد اطفٍز١خ 

ِٚظالد طبلخ ػّظ١خ ػٍٝ أرف ِظبحزٙب 

ِٚجٕٝ ِىْٛ ِٓ طبثك ٚاحذ  2( 25000َ)

 2(1000َثّظبحخ )

١٘ئخ -اٌـٕذٚق اٌى٠ٛزٟ

 إٌمً

 

244224227 

 
 12 (81/2015رٕف١ذ ِزوش االٔطالق ٚاٌٛؿٛي فٟ ِحبفظخ ارثذ )

30/3/2019 90 

ِٛالف ٌٍحبفالد ػٍٝ أرف ثّظبحخ أؼبء 

ٚأؼبء ِجٕٝ ِٓ طبثم١ٓ ثّظبحخ  2َ 11000

(1500َ)2 

 

١٘ئخ  -ِٕحخ و٠ٛز١خ 

 إٌمً

 

 13 (67/2013)رٕف١ذ اٌج١ٕخ اٌزحز١خ ٌّزوش أطالق اٌطف١ٍخ 148344009

 ( و3.5ُ)طز٠ك ثطٛي  32.57 22/8/2019
 ِٛاسٔخ

 

146494999 

 

 رحظ١ٓ طز٠ك اٌؼّمخ اٌحظ١ٕ١خ

(51/2017) 
14 
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 االٔبرح:ِذ٠ز٠خ    

               -اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد :

 . ح٩ؽشحف ػ٠ِ أػٔخٍ ط٘ل٤ز خطٞه ح٩ٗخسس ػ٠ِ حُطشم حُشث٤غ٤ش ٝحُؼخ٣ٞٗش طوغ مٖٔ حخظقخؿ حُٞصحسس 

 . ادحٓش ٝف٤خٗش ؽزٌخص ح٩ٗخسس ػ٠ِ حُطشم حُشث٤غ٤ش ٝحُؼخ٣ٞٗش حُظ٢ طوغ مٖٔ حخظقخؿ حُٞصحسس 

  ٕطش٤ًذ ٝادحٓش ػ٘خفش حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ش حُخخفش رؤػٔذس ح٩ٗخسس ػ٠ِ حُطشم حُظ٢ طوغ ف٬ك٤خص ٝٓغئ٤ُٝخص ٝصحسس ح٧ؽـخٍ حُؼخٓش ٝح٩عٌخ. 

 . حُظ٘غ٤ن ٓغ ؿ٤ٔغ حُـٜخص رحص حُؼ٬هش رظش٤ًذ ٝف٤خٗش أػٔذس ح٩ٗخسس ػ٠ِ حُطشم حُظ٢ طوغ مٖٔ حخظقخؿ حُٞصحسس 

 حص أػٔذس ح٩ٗخسس ٝطٞحرؼٜخ كغذ ٓوظن٠ حُلخٍ .ٝمغ حُٔٞحفلخص حُخخفش رؼطخء 

 . دسحعش ًخكش حُؼطخءحص حُخخفش رظ٘ل٤ز ٝف٤خٗش أػٔذس ح٩ٗخسس 

 . اؿشحء حُظؼذ٬٣ص حُخخفش رـذحٍٝ ح٤ٌُٔخص ٖٓ حؿَ امخكش أؿٜضس طٞك٤ش حُطخهش 

 . )حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ ح٫عظ٬ّ ٧ػٔخٍ ح٩ٗخسس )حُطشم 

 ٢ طنْ أػٔخٍ اٗخسس حُطشم .حُٔؾخسًش ك٢ حُ٘ذٝحص ٝحُٞسؽخص حُظ 

 . حػظٔخد ًخكش ح٧ؿٜضس حٌُٜشرخث٤ش حُظ٢ طذخَ مٖٔ أػٔخٍ ط٘ل٤ز حُطشم 

 ٣ظؼِن رخ٧ػٔخٍ حٌُٜشرخث٤ش .  1حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ حعظ٬ّ ط٘ل٤ز حُطشم ٝك٤ٔخ 

 ُٔٞمٞع ٝاػذحد حُظوش٣ش حُٜ٘خث٢ ُِٔؾشٝع .اػذحد ٝػخثن ك٤٘ش ُظض٣ٝذ حُٞصحسس رخُطخهش حُؾٔغ٤ش ك٤غ طْ ػوذ ػذس حؿظٔخػخص ُِـ٘ش حُٔؾٌِش رخقٞؿ ح 

 . ػوذ ٗذٝحص ٝٓلخمشحص ٝحُِوخءحص ُض٣خدس حُٞػ٢ ٫عظؼٔخٍ حُطخهش حُٔظـذدس ٝطٞك٤ش حُطخهش 

 . دسحعش ػطخء خٔظ أٗظٔش اٗخسس ػخِٓش رٞحعطش حُخ٣٬خ حُؾٔغ٤ش ُغخكخص خٔظ ٓذحسط 

 ش ػذس ٝصحسحص ٝؿٜخص د٤ُٝش ُٔلخُٝش ط٣َٞٔ ٓؾخس٣غ حُٞصحسس حُخخفش رخُطخهش حُؾٔغ٤شٗظشحً ٬ُٛظٔخّ حُذ٢ُٝ ك٢ ٓٞمٞع حُطخهش حُٔظـذدس هٔ٘خ رٔشحؿؼ

 

 

 

file://Users/basima/Desktop/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/%3c0627%3e%3c062D%3e%3c0635%3e%3c0627%3e%3c0626%3e%3c064A%3e%3c0627%3e%3c062A%3e%20%3c0627%3e%3c0643%3e%3c0633%3e%3c0644%3e%20%3c0644%3e%3c0644%3e%3c0627%3e%3c0646%3e%3c062C%3e%3c0627%3e%3c0632%3e%3c0627%3e%3c062A%3e2009/%3c0645%3e%3c062F%3e%3c064A%3e%3c0631%3e%3c064A%3e%3c0629%3e%20%3c062A%3e%3c0646%3e%3c0641%3e%3c064A%3e%3c0630%3e%20%3c0627%3e%3c0644%3e%3c0637%3e%3c0631%3e%3c0642%3e/%3c0625%3e%3c0646%3e%3c062C%3e%3c0627%3e%3c0632%3e%3c0627%3e%3c062A%3e%20%3c0645%3e%3c062F%3e%3c064A%3e%3c0631%3e%3c064A%3e%3c0629%3e%20%3c062A%3e%3c0646%3e%3c0641%3e%3c064A%3e%3c0630%3e%20%3c0627%3e%3c0644%3e%3c0637%3e%3c0631%3e%3c0642%3e%20.xls
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 االٔبرح أجبساد ِذ٠ز٠خ

 اسم المشروع رقم العطاء الرقم
قٌمة العطاء عند 

 االحالة
 )دٌنار(

الجهة 
 الممولة 

 الطول
 

 تارٌخ االنجاز 
 ) االستالم االبتدائً(

 المالحظات
 

كم 17 الموازنة 613213.9 المركزي الخاص بإنارة طرٌق الثنٌة/العمقةالعطاء  34/2014 1  استالم االعمال االضافٌة 23/8/2017 

2 36/2016  
العطاءالمحلً الخاص بإنارة طرٌق المرٌؽة ورأس 

 النقب
 الموازنة 772821.25

كم17  
 

15/2/2017 
 

التارٌخ المتوقع بدون تمدٌد واعمال 
 اضافٌة

كم2.5 الموازنة 93050 المحلً الخاص بإنارة طرٌق ضانا السٌاحًالعطاء  34/2016 3  
20/1/2017  

 

التارٌخ المتوقع بدون تمدٌد واعمال 
 اضافٌة
 

 42/2016ش/ 4
العطاء المحلً الخاص بإنارة طرٌق الرٌشة /وادي 

 عربة
  24/8/2017 كم4 الموازنة 112830

 43/2016ش/ 5
الرئٌسً قرٌة العطاء المحلً الخاص بإنارة الطرٌق 

 رحمة/وادي عربة
 الموازنة 163532.8

5.5 
 كم

24/8/2017  

221/2013ش/ 6 (1اعادة تؤهٌل وادامة خطوط االنارة فً اقلٌم الشمال )    16/8/2018 كم51 الموازنة 175292.6 

218/2013ش/ 7 (1اعادة تؤهٌل وادامة خطوط االنارة فً اقلٌم الوسط )    16/8/2018 كم 45 الموازنة 173162.5 

224/2013ش/ 8 (2اعادة تؤهٌل وادامة خطوط االنارة فً اقلٌم الوسط )    16/8/2018 كم 47 الموازنة 225595 

225/2013ش/ 9 (3اعادة تؤهٌل وادامة خطوط االنارة فً اقلٌم الوسط )    2018//16/8 54 الموازنة 219480.8 

219/2013ش/ 10 (1اقلٌم الجنوب ) اعادة تؤهٌل وادامة خطوط االنارة فً    16/8/2018 50 الموازنة 209475 

220/2013ش/ 11 (2اعادة تؤهٌل وادامة خطوط االنارة فً اقلٌم الجنوب )    16/8/2018 40 الموازنة 175521.6 

226/2013ش/ 12 (3اعادة تؤهٌل وادامة خطوط االنارة فً اقلٌم الجنوب )     16/8/2018 64 الموازنة 239965 
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 اظثاعناظػصلذ

ظؾطرقاظػـقهذادارةذاظشؤونذ  
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 ادارةذاظشؤونذاظػـقةذظؾطرق

 عدؼرؼةمادللاحةمواالدؿؿالك

ضلممادللاحةمادلقداغقةمدلشارؼعمم

 اظطرق
 ضلمماالدؿؿالكمواظؿعوؼضاتم

 ضلم

ضضاؼاماالدؿؿالكم  

ضلممادللاحةمادلقداغقةمدلشارؼعمم

 االبـقةم

 ضلمم

 االرذػةموادلعؾوعات

عدؼرؼةماظؽؿقاتموادلواصػاتم

 وتعدؼلماألدعارمدلشارؼعماظطرق

 ضلم

عواصػتماظطرقم  

 ضلم

حلابماظؽؿقاتمم  

ضلممتعدؼلماالدعارم

ظؾطرق(ماظؿعوؼضات)  

 عدؼرؼةماظدراداتمظؾطرق

 ضلمماداعهماجلقوتؼـقه

 

 ضلمم

 اظدراداتمادلائقةم

 ضلم

اظؿصؿقمماألغشائيم  

 ضلمماحلؿوالتماحملورؼة
ضلمماظؿصؿقمماهلـدديمم

 واجلدوىماالضؿصادؼةم

 ضلممتـلققمادلواضعممظؾطرق
 ضلم

اظدراداتمادلرورؼةمم  

 عدؼرؼةمادلؿابعةموادلعؾوعات

 ضلم

ادلعؾوعاتم  

 ضلم

ادلؿابعةم  

عدؼرؼةمتـلققمخدعاتماظؾـىم

 اظؿقؿقة

 ضلمم

 ععؾوعاتماظؾـىماظؿقؿقة

 ضلممازاظة

اظغوائقم  

ضلمممتصارؼحماخلدعاتمم

 وادلؿابعة

 ادارح اٌؼؤْٚ اٌف١ٕخ ٌٍطزق
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 مدٌرٌة تنسٌق خدمات البنى التحتٌة 

مضلممتصارؼحماخلدعاتموادلؿابعة  

 

 ضلممععؾوعاتماظؾـىماظؿقؿقة

 

 

 

 قسم ازاله العوائق

 

 خذِبد اٌجٕٝ اٌزحز١خ رٕظ١ك ِذ٠ز٠خ

 

 

 

 

 

 

 -:ٚاٌٛاججبد اٌّٙبَ

 َٔٝح٩عٌخٕ حُؼخٓش ح٧ؽـخٍ ٝصحسس ػ٤ِٜخ طؾشف حُظ٢ حُطشم كشّ مٖٔ حُخذٓخص خطٞه ؽئٕٝ ؿ٤ٔغ ٝط٘ظ٤ْ ادحسس ػ٠ِ حُٔذ٣ش٣ش ٛزٙ طؼ 

 حُخذ٤ٓش حُـٜخص ٖٓ حُٔوذٓش ٝحُٔخططخص حُٞػخثن طذه٤ن. 

 ٢ٓٞ٣ رؾٌَ ُِخذٓخص ٝحُٔغخسحص حُٔٞحهغ ػ٠ِ حٌُؾق. 

 حُٔذ٣ش٣ش ُٜٔ٘ذع٢ ح٤ُٔذح٤ٗش حُـ٫ٞص خ٬ٍ ٖٓ حُؼَٔ أػ٘خء طوغ ٓخخُلخص أ٣ش ٝٓظخرؼش حُخذٓخص ط٘ل٤ز أػٔخٍ ٓظخرؼش. 

 حُخذٓخص رؤػٔخٍ حُٔظؼِوش ٝحٌُظذ حُٔشحع٬ص ٓظخرؼش. 

 .افذحس حُظؼخ٤ْٓ ٝآ٤ُخص حُؼَٔ ٝحُظقٞسحص حُٔظؼِوش رخُخذٓخص رٔخ ٣وّن حُغ٬ٓش ػ٠ِ حُطشم 

 ّحُؼَٔ رطز٤ؼش ػ٬هش رحص أخشٟ ٜٓخّ رؤ٣ش حُو٤خ . 
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 أجبساد لظُ ِؼٍِٛبد اٌجٕٝ اٌزحز١خ

 

 2018العد  2017العدد  موضوع  المعامالت   الرقم

م429م390مبؿصارؼحماظعؿلماظصادرةمسنماظوزارةمجلؿقعمحماصظاتمادلؿؾؽةادلعاعالتمادلؿعؾؼةم 1

م323م180مادلعاعالتمادلؿعؾؼةممبقاضرماالدؿالمماالبؿدائيمو/اظـفائي 2

م54م120مادلعاعالتمادلؿعؾؼةممبكاظػاتمادلوارـنيمواجلفاتماخلدعقةموادلؼاوظني 3

م124م150مواظـفائيماصراجمسنماظؽػاظةادلعاعالتمادلؿعؾؼةمبؾفانماإلدؿالمماالبؿدائيم 4

م165م120مادلعاعالتمادلؿعؾؼةمبندؿالمماظؽػاالتماخلاصةمباظؿصارؼح 5

م154م82معؿػرضــــــات 6

م1249م832 المجموع

 

 

 

 

 

 



 

 

 
94 

 ِذ٠ز٠خ اٌّزبثؼخ ٚاٌّؼٍِٛبد 

 

 

 

 

 اٌّٙبَ ٚ اٌٛاججبد 

ذ

 ِوش رؼَٔ حُٞصحسس. ٓظخرؼش اٗـخص ح٧ػٔخٍ حُظ٢ ٣ظْ هِزٜخ ربؿشحءحص ٝٓٞحػ٤ذ ٓلذدس ك٢ ٓخظِق ٓذ٣ش٣خص حُٞصحسس ٝطٞك٤ش هخػذس ر٤خٗخص ٓلذػش ُِٔؼِٞٓخص حُٔظؼ

 

 لظُ اٌّزبثؼخ
 ز هزَ ٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ رخُٔلخكظخصٓظخرؼش ع٤ش ػَٔ ٓؾخس٣غ ػطخءحص ح٬ُٓشًض٣ش حُخخفش رخُطشم ٖٓ ك٤غ ٗغذ ح٩ٗـخص ٝحُقشف ٝحُٔؼٞهخص حُظ٢ ط٘ل 

  ٓظخرؼش ع٤ش ػَٔ ٓؾخس٣غ حُطشم حُضسحػ٤ش ٖٓ ك٤غ ٗغذ ح٩ٗـخص ٝحُقشف ٝحُٔؼٞهخص 

  ٝط٣َٞٔ ٖٓ ؿٜخص أخشٟ ٓظخرؼش أػٔخٍ ًخكش حُٔؾخس٣غ حُخخفش رزشٗخٓؾ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ط٣َٞٔ حُق٘ذٝم ح٣ٌُٞظ٢ ُِظ٤ٔ٘ش أٝ ط٣َٞٔ ٓ٘لش ٝصحسس حُز٤جش ٝأ١ ٓ٘ق أ 

 خسًش رخُِـخٕ حُخخفش رؤ٣ش هنخ٣خ ط٘ظؾ رؼطخءحص حُٔلخكظخص أف٤ُٞخً حُٔؾ 

 ٓظخرؼش اٗـخص ح٧ػٔخٍ حُٔطِٞرش رخُٔزًشحص ٝحُٔؼخ٬ٓص ٝحٌُظذ حُشع٤ٔش ربؿشحءحص ٝٓٞحػ٤ذ ٓلذدس ُٔخظِق ٓذ٣ش٣خص حُٞصحسس 

  ٓظخرؼش ط٘ل٤ز ح٩ؿشحءحص حُٔطِٞرش خ٬ٍ ص٣خسحص ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش 

 ُٔؾخس٣غ حُظ٢ ٣ظْ هشكٜخ ٖٓ ٛزٙ حُ٘غخ ك٢ حُٔلخكظخص ٝح٣ُٞ٧شٓظخرؼش حُ٘غخ حُخخسؿ٤ش ٝح 

  :اػذحد طوخس٣ش ؽٜش٣ش ػٖ أػٔخٍ ًَ ٓذ٣ش٣ش أؽـخٍ رخُٔلخكظخص ٣ٌٕٝٞ حُظوش٣ش ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُِٞحء ٝرل٤غ ٣ز٤ٖ ٓخ ٢ِ٣ 

 حُٔؾخس٣غ حُظ٢ طْ ح٫ٗظٜخء ٖٓ ط٘ل٤زٛخ    -أ

 أخشٟحُٔؾخس٣غ حُظ٢ ه٤ذ حُظ٘ل٤ز كغذ ط٣َٞٔ أ٣ش ؿٜخص   -د

 أ٣ش ٓؾخس٣غ ػ٤ِٜخ ٓؼ٤وخص أٝ ٓؾخس٣غ هذ٣ٔش أٝ ٓؾخس٣غ  ُْ ٣زخؽش رٜخ حُٔوخ٤ُٖٝ -ؿـ 

 حٌُؾق ح٤ُٔذح٢ٗ ُٔظخرؼش حُٔؾخس٣غ ٝر٤خٕ ططٞس ع٤ش حُؼَٔ حُؾٜش١ ٝٓؼ٤وخطٚ ٓٞػوخً رخُقٞس ٝحُخشحثو حُـ٣ٞش    -د
 

 

 مديرية المتابعة والمعمومات

 قسم المتابعة قسم المعمومات
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 لظُ اٌّؼٍِٛبد
 ػ٠ِ مٞء حُظوخس٣ش حُؾٜش٣ش حُظ٢ طشد ٖٓ ٛزٙ حُٔؾخس٣غأسؽلش حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص حُخخفش رٔؾخس٣غ حُٞصحسس  -

 حُٔؾخسًش رخُِـخٕ حُخخفش رؤ٣ش هنخ٣خ ط٘ظؾ رؼطخءحص حُٔلخكظخص أف٤ُٞخً  -

 أسؽلش حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش رخُٞصحسس ٖٓ ًٞحدس ٝآ٤ُخص ٝٓٞؿٞدحص -

 حؿَ حعظخذحٜٓخ ًٔوش ُٔـخُظ حُٔلخكظخص )ح٬ُٓشًض٣ش( اػذحد طوش٣ش ٓلقَ رخُٔزخ٢ٗ حُؼخثذس ُِلٌٞٓش ٝحُـ٤ش ٓؾـُٞش ك٢ حُٔلخكظخص ٖٓ -

 ٓظخرؼش أ٣ش ٓؾخس٣غ ػ٤ِٜخ ٓؼ٤وخص أٝ ٓؾخس٣غ هذ٣ٔش أٝ ٓؾخس٣غ  ُْ ٣زخؽش رٜخ حُٔوخ٤ُٖٝ مٖٔ حُغ٘ٞحص حُغخروش -

 حٌُؾق ح٤ُٔذح٢ٗ ُٔظخرؼش حُٔؾخس٣غ ٝر٤خٕ ططٞس ع٤ش حُؼَٔ حُؾٜش١ ٝٓؼ٤وخطٚ ٓٞػوخً رخُقٞس ٝحُخشحثو حُـ٣ٞش -
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 ال١ٍُ اٌؼّبي 

 المجموع الكلً للعطاءات المحافظة
المجموع الكلً لقٌم المخصص 

 )دٌنار(
المجموع الكلً لقٌم االحالة 

 )دٌنار(
المجموع الكلً لقٌم األوامر 

 التؽٌٌرٌة )دٌنار(
 المصروؾ )دٌنار(

نسبة الصرؾ بالنسبة 
 %(0لإلحالة )

 123.67 1932512.3 237584 1562597.9 1930000 19 اربد

 140.07 1251949 298606 893800 1099000 11 المفرق

 102.09 317731 30881 311226 335000 5 عجلون

 109.00 502414.5 15437 460928.1 447590 11 جرش

 114.20 3680875.8 582508 3228552 3811590 46 المجموع

 

 ال١ٍُ اٌٛطظ

 المجموع الكلً للعطاءات المحافظة
المجموع الكلً لقٌم المخصص 

 )دٌنار(
المجموع الكلً لقٌم االحالة 

 )دٌنار(
المجموع الكلً لقٌم األوامر 

 التؽٌٌرٌة )دٌنار(
 المصروؾ )دٌنار(

نسبة الصرؾ بالنسبة 
 %(0لإلحالة )

 75.42 580369.139 76910 769564 809412 13 الزرقاء

 95.86 1122630.39 116927 1171120 1395000 14 العاصمة

 107.46 137154.29 - 127635 138150 4 مادبا

 106.66 1463646.3 453814 1372312.72 1452500 23 البلقاء

 96.02 3303800.119 647651 3440631.72 3795062 34 المجموع
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 ال١ٍُ اٌجٕٛة

 المجموع الكلً للعطاءات المحافظة
المجموع الكلً لقٌم المخصص 

 )دٌنار(
الكلً لقٌم االحالة المجموع 

 )دٌنار(
المجموع الكلً لقٌم األوامر 

 التؽٌٌرٌة )دٌنار(
 المصروؾ )دٌنار(

نسبة الصرؾ بالنسبة 
 %(0لإلحالة )

 85.85 1656300.1 321270 1929246 2743000 26 الكرك

 83.07 295620 21813.2 355885 242000 11 الطفٌلة

 117.50 267016.5 34660 227248 280000 4 معان

 - - - - - - اقلٌم البتراء

 64.16 465032.5 - 724849 872000 7 العقبة

 82.91 2683969.1 343083.2 3237228 4137000 48 المجموع

المجموع الكلً 
 للمحافظات

148 11743652 9906411.72 1573242 9674645.019 97.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موارس القرٌات75انشاء طرٌق حوض رقم )
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  الثانية المرحمة العسكري المستشفى طريق

نسبة الصرؾ بالنسبة   
 لالحالة  )%(

 المصروؾ )دٌنار(
المجموع الكلً لقٌم 

 االوامر التؽٌٌرٌة )دٌنار(
المجموع الكلً لقٌم 

 االحالة )دٌنار(
المجموع الكلً لقٌم 
 المخصص )دٌنار(

المجموع الكلً 
 للعطاءات المباشرة

 المحافظة المجموع الكلً للعطاءات 

 ارثذ 16 11 1662745 1463297.924 197000 856324.15 58.5

 اٌّفزق 21 21 2245000 3156919.62 388972 1327145.935 42.0

 ػجٍْٛ 7 6 1210000 1108240 248847 760995.613 68.7

 جزع 6 5 241000 345741 - 253270.645 73.3

 اٌؼبؿّخ 10 9 195000 175223.8 40000 118169.579 67.4

 اٌشرلبء 8 7 464410 389597 - 286344.369 73.5

 اٌجٍمبء 10 5 284626 199851 44000 119731.103 59.9

 ِأدثب 3 3 225220 192655 - 80797.386 41.9

 اٌىزن 25 17 2153990 1935956.74 106097.016 952973.624 49.2

 اٌطف١ٍخ 7 7 702100 644736.1 - 594937.529 92.3

 ِؼبْ 5 3 100000 62115 3160 16795.967 27.0

 اٌؼمجخ 6 2 72375.4 45896.5 - 13113.334 28.6

 اٌّجّٛع 124 96 9556466.4 9720229.684 1028076.016 5380599 55.4
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 ِذ٠ز٠خ اٌذراطبد ٌٍطزق:

 

 

 

 

 

 

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد

  ٝحُوش٣ٝش ٝحُضسحػ٤ش ٝاؿشحء حُذسحعخص حُٔغخك٤ش ٝح٤ُٜذسُٝٞؿ٤ش ٝح٩ٗؾخث٤ش ٝحُـ٤ٞطو٤٘ش ُٜخ.دسحعش ٝطق٤ْٔ حُطشم رٔخظِق أٗٞحػٜخ حُشث٤غ٤ش ٝحُؼخ٣ٞٗش 

  ًهزَ ٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ٓشحؿؼش ٝطذه٤ن ًخكش حُذسحعخص حُل٤٘ش ٝحُٜ٘ذع٤ش ُٔؾخس٣غ حُطشم حُظ٢ طوّٞ ربػذحدٛخ حٌُٔخطذ ح٫عظؾخس٣ش أٝ حُظ٢ طظْ دسحعظٜخ ٓغخك٤خ ٖٓ

 رخُٔلخكظخص.

  حُٔؾخس٣غ ه٤ذ حُظ٘ل٤ز.ٓظخرؼش 

 .ٓظخرؼش ٓٞمٞع حُل٫ٞٔص حُٔلٞس٣ش ٝاهخٓش ٓشحًض طٞص٣ٖ ُِؾخك٘خص ك٢ ٓخظِق ٓ٘خهن حٌُِٔٔش 

 .ٓظخرؼش دسحعخص ٝط٘ل٤ز حُٔشحًض حُلذٝد٣ش رٔخ ٣خـ حُٔذ٣ش٣ش 

 .طذس٣ذ حُٜٔ٘ذع٤ٖ كذ٣ؼ٢ حُظخشؽ 

  َٔٝأرلخع ك٤٘ش.حُٔؾخسًش ك٢ حُٔئطٔشحص ٝحُ٘ذٝحص حُؼ٤ِٔش ٝحُذ٤ُٝش ٝطوذ٣ْ أٝسحم ػ 

 .حُٔؾخسًش ك٢ اػذحد حُٔٞحصٗش حُؼخٓش ُِٞصحسس ٝاػذحد حُخطو حُٔغظوز٤ِش ُظط٣ٞش ؽزٌش حُطشم رخٌُِٔٔش 

  .حُٔؾخسًش ك٢ حُِـخٕ حُظ٢ طٌِق رٜخ حُٔذ٣ش٣ش 

    ٙحُٔؾخس٣غ ٝخخفش ُِٔؾخس٣غ حٌُز٤شس ٝحُُٔٔٞش ٖٓ حُوشٝك ٓشحؿؼش ٝٓظخرؼش حُذسحعخص حُز٤ج٤ش ٝح٧ػش٣ش ُِٔؾخس٣غ حُشث٤غ٤ش ٝٓظخرؼش أػٔخٍ حُـذٟٝ ح٫هظقخد٣ش حُٔؼذس ُٜز

 حُخخسؿ٤ش.

   .حُٔؾخسًش ك٢ اػذحد حٌُٞد حُٞه٢٘ ح٧سد٢ٗ ُِطشم رٌخكش ًٞدحطٚ ٝطلض ٓظِش ٓـِظ حُز٘خء حُٞه٢٘ ح٧سد٢ٗ 

 

 عدؼرؼةذاظدراداتذظؾطرق

 ضلمماحلؿوالتماحملورؼة ضلمماظدراداتمادلرورؼةم
ضلمماظؿصؿقمماهلـدديمم

 ضلمماداعةماجلقوتؼـقة ضلمماظؿصؿقمماألغشائي ضلمماظدراداتمادلائقةم واجلدوىماالضؿصادؼةم
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 إٔجبساد ِذ٠ز٠خ اٌذراطبد ٌٍطزق

 
 7108 - 7102    ال          ل     ا    ا 

 . 2118ٝ  2117حعظط٬ع ٓٞهغ ٝ طوخس٣ش رخقٞؿ ًؾق حُللش٣خص ٝ حُؼشٝك حُل٤٘ش ٝ حُٔخ٤ُش ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش  خ٬ٍ حُؼخ٤ٖٓ طذه٤ن طوخس٣ش ؿ٤ٞطو٤٘ش ٝ  .1

ؤػٔاخٍ حُطاشم كا٢ شٟ حُٔؼ٤٘اش رح٧ؽظشحى رخُِـخٕ حُل٤٘ش حُظ٢ طْ طؾ٤ٌِٜخ ٖٓ هزَ ٓؼخ٢ُ ٝ/أٝ ػطٞكش ح٤ٓ٧ٖ حُؼخّ ُِؼطاخءحص حُظا٢ ٣اظْ ٓظخرؼظٜاخ ٓاٖ هزاَ حُٔاذ٣ش٣خص ح٫خا .2

 . 2118ٝ  2117حُٞصحسس خ٬ٍ حُؼخ٤ٖٓ 

 حٌُؾق حُلغ٢ حُٔؾظشى ػ٠ِ حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢ طخـ حػٔخٍ حُوغْ حُـ٤ٞطو٤٘ش: .3

 . ٓؼخُـش ح٫ٗزؼخؽ ك٢ ؿذحس حُـخر٤ٕٞ حُٔلخر١ ُٔطؼْ حسط٤ٔظ ػ٠ِ هش٣ن حُـزخسحص / ؿشػ 

 . حٌُؾق ػ٠ِ ح٤ٜٗخسحص ٓذخَ ؿشػ حُـ٘ٞر٢ 

 ُؼخسمش ٝ ٓؼخُـش حُوطٞع حُٔلخر٣ش ُِطش٣ن حُشث٤غ٢ ٝ طوذ٣ْ كٍِٞ ُِٔؼخُـش .حٌُؾق ػ٠ِ هش٣ن ص١ / ح 

 .  ػَٔ كٔخ٣خص ؿخٗز٤ش  ُٔـشٟ حُؼزخسس حُق٘ذٝه٤ش ٓوخرَ ؽخه٠ء ػٔخٕ حُغ٤خك٢ ػ٠ِ هش٣ن حُزلش ح٤ُٔض 

 رجش ػ٠ِ هٍٞ حُخو ٓغ ٌٓظذ كلـ حُظشرش. 111طوش٣ز٢  طْ ٓظخرؼش حُذسحعش حُـ٤ٞطو٤٘ش ُخو حُزخؿ حُغش٣غ ٝ ح٫ػٔخٍ حُٔظشطزش ػ٤ِٜخ ٖٓ كلش حرخس عزش٣ش رؼذد .4

 . 2118ٝ 2117ح٧ؽظشحى ٓغ ح٧هغخّ حُٔؼ٤٘ش ح٧خشٟ ك٢ ٓذ٣ش٣ش حُذسحعخص ُِطشم خخفش ٝٓذ٣ش٣خص حُٞصحسس حُٔؼ٤٘ش رؤػٔخٍ حُطشم ػخٓش خ٬ٍ ػخ٢ٓ  .5

 7108 -7102ا    ا      ال      ا    ئ    ل    

 . 2118ٝ 2117ٝٝػخثن حُؼطخء حُٔوذٓش ٖٓ حٌُٔخطذ ح٫عظؾخس٣ش ك٤ٔخ ٣خـ ح٫ػٔخٍ ح٫ٗؾخث٤ش ُِٔؾخس٣غ ه٤ذ حُذسحعش خ٬ٍ حُؼخ٤ٖٓ حُظذه٤ن ػ٠ِ حُٔخططخص  -1

ؿغش ٓؾخس ٓؼذ٢ٗ ْ ٝطٞس٣ذ حػذحد ٝػخثن حُؼطخء حُخخفش رظ٘ل٤ز ؿغٞس حُٔؾخس ٝحػظٔخد حُٔخططخص حُٔوذٓش ٖٓ حُٔوخٍٝ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ حُؼطخء ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ ػطخء طوذ٣ -2

 حسرذ ُخذٓش عٌخٕ ٓ٘طوش حُٔؾ٤شكش   . -حسرذ مٖٔ ٓ٘طوش ػز٤ٖ ٝػطخء طوذ٣ْ ٝطٞس٣ذ ؿغش ٓؾخس ٓؼذ٠ٗ ػ٠ِ هش٣ن ػٔخٕ  -هش٣ن ػـِٕٞ  ػ٠ِ

٣ش ك٤ٔخ ٣خـ ح٫ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش ٝطٔذ٣ذ ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُظ٢ طْ طؾ٤ٌِٜخ ٖٓ هزَ ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش ٝ/ حٝ ػطٞكش ح٤ٓ٫ٖ ٝحُظ٢ طؾَٔ ك٢ ػن٣ٞظٜخ ٜٓ٘ذع٢ حُٔذ٣ش -3

 .  2118ٝ 2117حُٔذس ٝرُي ُؼطخءحص حُخذٓخص حُل٤٘ش ه٤ذ حُذسحعش ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ ح٫عظؾخس٣ش ٝ حُظ٢ طْ ٓظخرؼظٜخ ٖٓ هزَ حُٔذ٣ش٣ش خ٬ٍ ػخ٢ٓ 

ّ ُِؼطخءحص ح٢ُ ٣ظْ ٓظخرؼظٜخ ٖٓ هزَ حُٔذ٣ش٣خص ح٫خشٟ حُٔؼ٤٘ش رخػٔخٍ حُطشم ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُظ٢ طْ طؾ٤ٌِٜخ ٖٓ هزَ ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش ٝ/ حٝ ػطٞكش ح٤ٓ٫ٖ حُؼخ -4

 .2118ٝ 2117ك٢ حُٞصحسس خ٬ٍ حُؼخ٤ٖٓ 
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ظشحى ٓغ ح٫هغخّ حٌُؾق حُلغ٢ حُٔؾظشى ػ٠ِ حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢ طخـ حػٔخٍ حُوغْ )ؿذسحٕ حعظ٘خد٣ش ، ػزخسحص ف٘ذٝه٤ش ، ؿغٞس ٓؾخس ، ؿغٞس ٓشًزخص (ٝرُي رخ٫ؽ -5

 . 2118ٝ 2117ؼ٤٘ش ح٫خشٟ ك٢ ٓذ٣ش٣ش حُذسحعخص ُِطشم ٝحُٔذ٣ش٣خص ح٫خشٟ حُٔؼ٤٘ش رخػٔخٍ حُطشم ك٢ حُٞصحسس خ٬ٍ ػخ٢ٓ حُٔ

 .  2118ٝ 2117ح٫ؽظشحى ك٢ ُـخٕ ح٫عظ٬ّ ح٫رظذحث٢ ٝحُٜ٘خث٢ ُِؼطخءحص حُخخفش رخُطشم حُظ٢ طْ طوذ٣ْ هِذ حعظ٬ٜٓخ خ٬ٍ ػخ٢ٓ -6

 
 7108      7102 ئ  ل              ال ـــا    ا  

 . 2118ٝ  2117حُظذه٤ن ػ٠ِ حُٔخططخص ٝٝػخثن حُؼطخء حُٔوذٓش ٖٓ حٌُٔخطذ ح٫عظؾخس٣ش  ك٤ٔخ ٣خـ ح٧ػٔخٍ حُٔخث٤ش ُِٔؾخس٣غ ه٤ذ حُذسحعش خ٬ٍ حُؼخ٤ٖٓ .1

ٝحُظ٢ طؾَٔ ك٢ ػن٣ٞظٜخ ٜٓ٘ذع٢ حُٔذ٣ش٣ش ك٤ٔخ ٣خـ ح٧ٝحٓش حُظـ٤ش٣اش ٝطٔذ٣اذ . ح٧ؽظشحى رخُِـخٕ حُل٤٘ش حُظ٢ ٣ظْ طؾ٤ٌِٜخ ٖٓ هزَ ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش ٝ/أٝ ػطٞكش ح٤ٓ٧ٖ حُؼخّ 2
 . 2118ٝ  2117حُٔذس ٝرُي ُؼطخءحص حُخذٓخص حُل٤٘ش ه٤ذ حُذسحعش ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ ح٫عظؾخس٣ش ٝحُظ٢ طْ ٓظخرؼظٜخ ٖٓ هزَ حُٔذ٣ش٣ش خ٬ٍ ػخ٢ٓ 

ٝ/أٝ ػطٞكاش ح٧ٓا٤ٖ حُؼاخّ ُِؼطاخءحص حُظا٢ ٣اظْ ٓظخرؼظٜاخ ٓاٖ هزاَ حُٔاذ٣ش٣خص ح٫خاشٟ حُٔؼ٤٘اش رؤػٔاخٍ حُطاشم كا٢  . ح٧ؽظشحى رخُِـخٕ حُل٤٘ش حُظ٢ طاْ طؾا٤ٌِٜخ ٓاٖ هزاَ ٓؼاخ3٢ُ
 . 2118ٝ  2117حُٞصحسس خ٬ٍ حُؼخ٤ٖٓ 

 . حٌُؾق حُلغ٢ حُٔؾظشى ػ٠ِ حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢ طخـ حػٔخٍ حُوغْ :4
 ُظ٢ طوغ ػ٤ِٚ ٓؼَ )حُؼزخسس حُق٘ذٝه٤ش ٓوخرَ ؽخهت ػٔخٕ حُغ٤خك٢ ػ٠ِ هش٣ن حُزلش ح٤ُٔض( .طق٤ْٔ ٓ٘ؾآص ٓخث٤ش ُظقش٣ق ٤ٓخٙ ح٧ٓطخس ػ٠ِ ٓـشٟ حُٞحد١ ح -    
 طط٣َٞ حُؼزخسحص حُوخثٔش . -    
 . storm line systemطق٤ْٔ خو طقش٣ق ٤ٓخٙ ح٧ٓطخس  -    
ُطش٣ان حُشحؽاذ٣ش /ٓقا٘غ  دسحعش حُلٔخ٣خص حُٔطِٞرش رـٞحٗذ حُطش٣ن ٝٓـشٟ حُٞحد١ ٓؼَ ) حُؼزخسس حُق٘ذٝه٤ش ػ٠ِ هش٣ن ُذ/٤ِٓق حُطش٣ن ح٢ًُِٞٔ ٝحُؼزخسس ح٧ٗزٞر٤ش -    

 حُقخك٢ (.
سس ؿ٣ٞش ٝكٞطٞؿشحك٤ش ٝكغخد ٓغخكش حُلٞك حُغخًذ ٤ُظْ طل٣َٞ ٓـخس١ حُغ٤ٍٞ ٝرُي رؼَٔ حُشكغ حُٔغخك٢ ُِٔٞهغ ٝط٘ض٣َ حُطش٣ن ػ٠ِ ٓخطو ً٘ظٞس١ ٝػَٔ فٞ -    

 حكظغخد ٤ًٔش حُظذكن ُٔـشٟ حُٞحد١ حُٔشحد دسحعظٚ ٓؼَ ) ؽخ٤ُٜخص حُذسى (.

 .  2118ٝ 2117ح٧ؽظشحى ٓغ ح٧هغخّ حُٔؼ٤٘ش ح٧خشٟ ك٢ ٓذ٣ش٣ش حُذسحعخص ُِطشم خخفش ٝٓذ٣ش٣خص حُٞصحسس حُٔؼ٤٘ش رؤػٔخٍ حُطشم ػخٓش خ٬ٍ ػخ٢ٓ .م5م

7108-7102    ا      ال      اله     ا  

   :ٓظخرؼش أػٔخٍ ػطخءحص حُذسحعش ُِٔؾخس٣غ حُظخ٤ُش ٝ حُظ٢ ٣ظْ حػذحدٛخ ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ ح٫عظؾخس٣ش 

( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن ح٧صسم/حُقلخ١ٝ/كذٝد حٌُشحٓش ٝ هش٣ن حُٔلشم/حُقلخ21/2111.١ٝحُؼطخء سهْ )-1         

( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن ٓخدرخ حُذحثش١ ٝ طوخهغ ؿغش صرٞد/ٗخػٞس/حُزلش ح٤ُٔض.128/2113حُؼطخء سهْ ) -2         

( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن حسرذ/ػـِٕٞ ٝ هش٣ن حسكخرخ ٝ هش٣ن كٞػشح/أعؼشح/أّ   حُـذح٣َ.  83/2114حُؼطخء سهْ ) -3         

ػخ٣ٞٗش ٝ هش٣ٝش ك٢ ؽٔخٍ حٌُِٔٔش ٝ ٣ؾَٔ ػذدحً ٖٓ حُٔؾخس٣غ ٓؼَ  طوخهغ حُؼوخكش.                ( حُخخؿ رذسحعش هشم12/2114حُؼطخء سهْ ) -4         
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( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن حٌُشى /ح٧ؿٞحس حُـ٘ٞر٤ش )حُخشصس(.85/2114حُؼطخء سهْ ) -5         

ى رٔـٔغ حُغلش٣خص حُـذ٣ذ.( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن فشكخ/ح٧ؿٞحس ٝ سرو هشٟ ؽٔخٍ حٌُش82/2114حُؼطخء سهْ ) -6         

( حُخخؿ رذسحعش ٗلن ك٢ حُٔضحسع/ٓخسًخ ػ٠ِ حطٞعظشحد ػٔخٕ/حُضسهخء.13/2114حُؼطخء سهْ ) -7        

( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن ػـِٕٞ حُذحثش132/2113.١حُؼطخء سهْ ) -8        

طوخهغ حُظٞط٘ـ٢.   ظنٖٔ ػذدحً ٖٓ حُٔؾخس٣غ ٓؼَ ( حُخخؿ رذسحعش هشم ػخ٣ٞٗش ٝ هش٣ٝش ك٢ ٝعو حٌُِٔٔش ٝ 11/2114٣حُؼطخء سهْ ) -9        

( حُخخؿ رذسحعش طوخهغ خش٣زش حُغٞم حُٔشًض21/2114.١حُؼطخء سهْ ) - 11        

ٝهش٣ن حُخخُذ٣ش ٝ ؿغش حُخخُذ٣ش.                حُل٬رخص  حُٔذ٣٘ش حُق٘خػ٤ش ح٠ُ ٖٓحُل٬رخص ٝطٌِٔش حُؾخسع طوخهغ حُن٤َِ /( حُخخؿ رذسحعش 17/2114حُؼطخء سهْ ) -11      

( حُخخؿ رذسحعش هشم ػخ٣ٞٗش ٝ هش٣ٝش ك٢ ؿ٘ٞد حٌُِٔٔش ٝ ٣ظنٖٔ ػذدحً ٖٓ حُٔؾخس٣غ.16/2114حُؼطخء سهْ ) -12        

ؼخٕ حُذحثش١ ٝ هش٣ن أّ حُؼٔذ ك٢ ُٞحء حُؾٞري.( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن 2114ٓحُؼطخء سهْ )/ -13        

( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن ِٗٔش/ٝحد١ ػشرش.199/2113حُؼطخء سهْ ) -14        

.  ُطش٣ن حُوقش/سأط حُٔٞؿذ/ٓؤدرخ حُٔشٝس٣ش  حُٔذ٣٘ش حُق٘خػ٤ش حُِـٕٞ/حُـذ٣ذس ٝطلغ٤ــــٖ ٓغظٟٞ حُغ٬ٓش ( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن 19/2114حُؼطخء سهْ ) -15      

.فشحسس / كٔخٓخص ػلشح ٝ هش٣ـــن حُؼشٝك/حّ ح٤ُ٘خر٤غ/ حُزشر٤طش( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن 14/2114حُؼطخء سهْ ) -16      

( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن حُشحؽذ٣ش/حُذ٣غش/عَٜ حُقٞحٕ.183/2118حُؼطخء سهْ ) -17      

( حُخخؿ رذسحعش هش٣ن ًلش أعذ/أّ ه٤ظ.3/2114حُؼطخء سهْ ) -18      

( حُخخؿ رذسحعش حُطش٣ن حُزذ٣َ ػـِٕٞ/حُؼخفٔش.  73/2113ؼطخء سهْ )حُ -19      

( حُخخؿ رظٞعؼش ٝطلغ٤ٖ حُطش٣ن ح٢ًُِٞٔ ك٢ حٌُشى ٖٓ طوخهغ حُؼٔوش ُـغش ٓئحد.84/2114حُؼطخء سهْ ) -21      

( حُخخؿ رظلذ٣غ حُذسحعخص حُٔشٝس٣ش ُظوخهغ ٓشؽ حُلٔخّ/حُزلش ح٤ُٔض.36/2115حُؼطخء سهْ ) -21     

( حُخخؿ رذسحعش حٗؾخء عخكخص ٝ ٓزخ٢ٗ ٓذ٣ش٣ش حُظشك٤ن حُـٔش٢ً ٝ ٓذ٣ش٣ش ٌٓخكلش حُظٜش٣ذ. 1/2116حُؼطخء سهْ ) -22     

.هش٣ن حُـزخسحص /حُلذحدس ٝهش٣ن ٓوزِٚ/ؿشػ( حُخخؿ رذسحعش 81/2114حُؼطخء سهْ ) -23     
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  ْط٤ٌِق حُوغْ رخػذحدٛخ. حػذحد حُذسحعخص ٝ حُظقخ٤ْٓ ٝ ؿذحٍٝ ح٤ٌُٔخص ُِطشم ٝ حُظوخهؼخص حُظ٢ ٣ظ 

 ُٞكخص دحثشس ح٫سحم٢ ٝ  طشع٤ْ كشّ ح٫عظ٬ٔى ُِطشم حُظخرؼش ُِٞصحسس ٝكغذ فلش حُطش٣ن ٓغ ٓشحػخس حُٔزخ٢ٗ حُوخثٔش ٝحُؼٞحثن ٤ُظْ حػظٔخد حُظشع٤ْ ٝ طؼز٤ظٚ ػ٠ِ

 حُٔغخكش.    

 حص حُٔغخك٤ش حُٔ٘لزس  كغذ حُٞحهغ ٝ حُوشحءحص حُظق٤ٔ٤ٔش.      أػٔخٍ حُظذه٤ن حُٔغخك٢ ُٔؾخس٣غ حُظ٘ل٤ز ٝ حػذحد ؿذحٍٝ رخُلشٝهخص ر٤ٖ حُوشحء 

    .حٌُؾق ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ ه٤ذ حُظ٘ل٤ز ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخ٫عظؾخسحص حُل٤٘ش ٝ حُظ٢ ططشأ أػ٘خء ط٘ل٤زٛخ 

   .حٌُؾق ح٤ُٔذح٢ٗ ػ٠ِ حُٔٞحهغ حُٔطِٞرش ٖٓ خ٬ٍ هِزخص حُٔٞحه٤ٖ٘ ٝ طوذ٣ْ حُلٍِٞ حُل٤٘ش 

  حُٔخ٤ُش حُخخفش رٔؾخس٣غ حُذسحعخص،طذه٤ن حُٔطخُزخص 

   .حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش ٝ ُـخٕ طٔذ٣ذ حُٔذد ُؼطخءحص حُذسحعش 

   .طـ٤ٜض حطلخه٤خص حُخذٓخص ُِٔؾخس٣غ حُظ٢ ع٤ظْ هشكٜخ ٝ كغذ خطش حُٞصحسس 

 .طغ٤ِْ حُٔٞحهغ ٬ُعظؾخس٤٣ٖ ُِؼطخءحص حُظ٢ ٣ظْ حكخُظٜخ 

 ٔخ ٣ظؼِن رونخ٣خ ح٫عظ٬ًٔخص ٝ كن٬ص هطغ ح٫سحم٢.  حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ حُٔغخكش ك٤ 

ا    ا      ال را    ال ر ر          

هزَ ػطٞكش ح٤ٓ٫ٖ حُؼخّ ك٤غ  ٣ظْ كخ٤ُخ حٌُؾق ٝػَٔ طو٤٤ْ ُـغٞس حُٔؾخس حُوخثٔش ك٢ ٓخظِق حٗلخء حٌُِٔٔش  ُـخ٣خص حػٔخٍ حُق٤خٗش ٖٓ خ٬ٍ حُِـ٘ش حُل٤٘ش حُٔؾٌِش ٖٓ .1

 ٓلخكطش حسرذ ٝؿشػ ٝحُضسهخء.طْ ح٫ٗظٜخء ٖٓ 

 ( طوخهغ ك٢ ٓخظِق حٗلخء حٌُِٔٔش ٝػَٔ دسحعش ٓشٝس٣ش ٣٫ـخد حُلٍِٞ حُل٤٘ش حُٔ٘خعزش ُٜخ.14طْ ػَٔ دسحعش ٍ) .2

 ( ك٢ ٓ٘خهن ٓخظِلش ُذسحعش ٓذٟ كخؿش ٛزٙ حُٔٞحهغ ُظش٤ًذ ؿغٞس ٓؾخٙ .32طْ ػَٔ دسحعش ُِٔؾخس ٍ) .3

 صػش ػ٠ِ حُطشم حُشث٤غ٤ش ك٢ ٓخظِق حٗلخء حٌُِٔٔش.( 132ٞٓطْ حػذحد طوش٣ش حُظؼذحد حُغ١ٞ٘ ٍ) .4

 طْ ػَٔ دسحعش ُلظلخص حُظلخف ُؼذس ٓٞحهغ ك٢ حٌُِٔٔش ٖٓ خ٬ٍ حُِـ٘ش حُل٤٘ش ُلظلخص ح٫ُظلخف ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ : .5

 .ػ٠ِ هش٣ن ح٫صسم /حُؼٔش١ 

  . ػ٠ِ هش٣ن حُؾٞٗٚ حُؾٔخ٤ُش /حُؾٞٗٚ حُـ٘ٞر٤ش 

 . ػ٠ِ هش٣ن حُغِو حُذحثش١ 

  حُضسهخء /حُٔلشم.ػ٠ِ هش٣ن 

 . ػ٠ِ هش٣ن ػٔخٕ /حُؼوزش 

 ٝحُـ٘ٞد.طْ دسحعش ٓٞحهغ حُٔطزخص حُٔوظشكش ٖٓ خ٬ٍ حُِـ٘ش حُل٤٘ش ُِٔطزخص ٝحُظ٢ طْ ط٘ل٤زٛخ ٖٓ خ٬ٍ ػطخءحص حُٔطزخص ُٔلخكظخص حُؾٔخٍ ٝحُٞعو  .6
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 عدؼرؼةذادلداحةذواالدتؿالك

 ضلمماالدؿؿالكمواظؿعوؼضاتم ضلممادللاحةمادلقداغقةمدلشارؼعماظطرق ضلممادللاحةمادلقداغقةمدلشارؼعماالبـقةم ضلممضضاؼاماالدؿؿالك ضلمماالرذػةموادلعؾوعات

 ِذ٠ز٠خ اٌّظبحخ ٚاإلطزّالن:

 

 

 

 

 -اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد:

 ّٞحُظخرؼش ٝح٧ر٤٘ش ٝحُٔ٘ؾآص حُطشم ٓؾخس٣غ ُـخ٣خص ح٧سحم٢ ٝحعظ٬ٔى ح٬ُصٓش حُطزٞؿشحك٤ش حُخشحثو ٝاػذحد حُٔغخك٤ش ح٧ػٔخٍ رـ٤ٔغ ٝح٫عظ٬ٔى حُٔغخكش ٓذ٣ش٣ش طو 

  حُٔذ٣ش٣ش. رٜزٙ حُٞصحسس ك٢ ح٫خظقخؿ هز٤ؼش رحص ح٧خشٟ حُٔذ٣ش٣خص ك٢ ٝح٫عظ٬ٔى حُٔغخكش ٧هغخّ حُل٤٘ش ح٧ػٔخٍ ٝطشطزو ُِٞصحسس

 رخُٞصحسس. حُخخفش ٝح٫عظ٬ٔى ٝحُخشحثو حُـ١ٞ ٝحُٔغق ح٤ُٔذح٢ٗ حُٔغق ٧ػٔخٍ حُؼخٓش حُغ٤خعخص ٝسعْ ٝحُزشحٓؾ حُخطو ربػذحد حُٔذ٣ش٣ش ّٞطو  

 رطز٤ؼش حُٔظؼِوش ٨ُػٔخٍ حُٔظٞهغ حُؼَٔ كـْ ٝطوذ٣ش ٝح٣ُٞ٧ش حُٔلخكظخص ك٢ ح٧ؽـخٍ ٝٓذ٣ش٣خص حُؼ٬هش رحص حُٞصحسس رٔشًض حُٔٞؿٞدس حُٔذ٣ش٣خص ٓغ حُظ٘غ٤ن 

 . ع٣ٞ٘خً  ح٫خظقخؿ

 َٔرخُٔذ٣ش٣ش حُٔظؼِوش حُٔخ٤ُش ح٧ٓٞس ُـ٤ٔغ حُٔظٞهغ حُؼَٔ كـْ مٞء ك٢ ُِٔذ٣ش٣ش حُغ٣ٞ٘ش حُٔخ٤ُش ُِٔٞحصٗش طوذ٣ش٣ش ًِلش ػ . 

 حُٔـخٍ ك٢ ُِؼخ٤ِٖٓ ح٧دحء ٓغظٟٞ ٝسكغ حُؼَٔ ٝطط٣ٞش ط٘ظ٤ْ ػ٠ِ حُٔلخكظش ؽؤٜٗخ ٖٓ ٝحُظ٢ ح٫خظقخؿ رطز٤ؼش حُٔظؼِوش ٝحُخخفش حُؼخٓش حُظؼ٤ِٔخص ربفذحس حُظ٘غ٤ذ 

 . حُٔغخك٢ حُؼَٔ ٗٔو ٝطٞك٤ذ

 حُوخ٤ٗٞٗش حُؾئٕٝ ٓذ٣ش٣ش ٓغ رخُظ٘غ٤ن ٝرُي ُِظؼذ٣َ كخؿش أٝ مشٝسس ٛ٘خى إٔ طز٤ٖ ارح حُظخقـ، رٔـخٍ حُٔظؼِوش ٝحُظؼ٤ِٔخص ٝح٧ٗظٔش حُوٞح٤ٖٗ رظؼذ٣َ حُظ٘غ٤ذ . 

 حُٞصحسس ك٢ ٝحُظذس٣ذ ح٩دحس١ حُظط٣ٞش ٓذ٣ش٣ش ٓغ رخُظؼخٕٝ أخشٟ حعظؾخس٣ش ؿٜش أ٣ش أٝ حُٜٔ٘ذع٤ٖ ٝٗوخرش ح٧سد٤ٗش ٝحُـخٓؼخص ح٧سد٢ٗ حُــشحك٢ حُٔشًض ٓغ حُظ٘غ٤ن 

 . حُٔذ٣ش٣ش ك٢ ٝحُل٤٤ٖ٘ ٝحُٔغخك٤ٖ ُِٜٔ٘ذع٤ٖ ٓظخققش طذس٣ز٤ش دٝسحص ُظشط٤ذ

 َٔح٩كذحػ٤خص ٝؿذحٍٝ حُٔؼِؼخص ٗوخه ٝؽزٌخص حُطزٞؿشحك٤ش ٝحُخشحثو حُق٘خػ٤ش ح٧هٔخس ٝفٞس ح٬ُصٓش حُـ٣ٞش رخُقٞس رخُٔذ٣ش٣ش حُخخفش حُٞػخثن ٌٓظزش طض٣ٝذ ػ٠ِ حُؼ 

 ٝػخثن ٖٓ ٣ِضّ ٓخ ًَٝ حُـ٣ٞش ٝح٧سفخد حُـ٤ُٞٞؿ٤ش ٝحُخشحثو حُظلظ٤ش حُز٤٘ش ٝٓخططخص ح٧سحم٢ ٝكٜخسط حُظ٘ظ٤ْ ٝٓخططخص ح٧سحم٢ ٝكٜخسط حُظ٘ظ٤ْ ٝٓخططخص

 . رخعظٔشحس حُٞػخثن ٛزٙ ٝطلذ٣غ حُٔؼ٤٘ش حُخخفش حُؼخٓش ٝحُذٝحثش ٝحُٔئعغخص حسحصحُٞص ٓغ ٝرخُظ٘غ٤ن مشٝس٣ش

 َٔح٩كذحػ٤خص ٝؿذحٍٝ حُٔؼِؼخص ٗوخه ٝؽزٌخص حُطزٞؿشحك٤ش ٝحُخشحثو حُق٘خػ٤ش ح٧هٔخس ٝفٞس ح٬ُصٓش حُـ٣ٞش رخُقٞس رخُٔذ٣ش٣ش حُخخفش حُٞػخثن ٌٓظزش طض٣ٝذ ػ٠ِ حُؼ 

 ٝػخثن ٖٓ ٣ِضّ ٓخ ًَٝ حُـ٣ٞش ٝح٧سفخد حُـ٤ُٞٞؿ٤ش ٝحُخشحثو حُظلظ٤ش حُز٤٘ش ٝٓخططخص ح٧سحم٢ ٝكٜخسط حُظ٘ظ٤ْ ٝٓخططخص ح٧سحم٢ ٝكٜخسط حُظ٘ظ٤ْ ٝٓخططخص

 . رخعظٔشحس حُٞػخثن ٛزٙ ٝطلذ٣غ حُٔؼ٤٘ش حُخخفش حُؼخٓش ٝحُذٝحثش ٝحُٔئعغخص حُٞصحسحص ٓغ ٝرخُظ٘غ٤ن مشٝس٣ش

 حُؼَٔ. هز٤ؼش ٓغ ٣ظ٘خعذ رٔخ ػ٤ِٜخ ٝطذس٣زْٜ حُٔظطٞسس حُٔغخك٤ش ٝحُٔؼذحص رخ٧ؿٜضس ح٫خظقخؿ هز٤ؼش رحص ٝحُٔذ٣ش٣خص حُٔذ٣ش٣ش ك٢ ح٤ُٔذح٢ٗ حُٔغق كشم طض٣ٝذ 
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 َٔػٜ٘خ حُ٘خطـش حُٔؼِٞٓخص ٝع٬ٓش ٝدهظٜخ كخػ٤ِظٜخ ػ٠ِ ُِٔلخكظش حُٔغخكش ٝٓؼذحص ٧ؿٜضس حُشٝط٤٘٤ش حُق٤خٗش ا٠ُ رخ٩مخكش دٝس٣ش ف٤خٗش رشحٓؾ ػ . 

 حُٔؼِٞٓخص. ٝع٬ٓش حُؼَٔ ع٤ش كغٖ ٖٓ ُِظؤًذ ٝح٣ُٞ٧ش حُٔلخكظخص ك٢ ح٧ؽـخٍ ٝٓذ٣ش٣خص ٝحُٔؾخس٣غ حُٔشًض ٓذ٣ش٣خص ك٢ ح٤ُٔذح٢ٗ حُٔغق أػٔخٍ ٓظخرؼش 

 حُٔغظٌِٔش حُطشم ٝٓشحؿؼش حُٔغظٌِٔش ؿ٤ش حُطشم ًخكش ٫عظ٬ٔى ػَٔ خطش ٩ػذحد ٝحُٔغخكش ح٧سحم٢ دحثشس ٓغ حُظ٘غ٤ن . 

 ٓغظوز٬ً  حُق٬ك٤خص ك٢ ح٫صدٝحؿ٤ش ُؼذّ ػ٤ِٜخ ٣ظشطذ ٝٓخ حُ٘خكزس رخُطشم حُٔظؼِوش ح٫عظ٬ٔى ٓؾخًَ ُلَ حٌُزشٟ ػٔخٕ ٝأٓخٗش حُزِذ٣ش حُؾئٕٝ ٝصحسس ٓغ حُظ٘غ٤ن . 

 ٝدحثشس ح٧سد٢ٗ حُــشحك٢ حُٔشًض ٓغ رخُظ٘غ٤ن حُذه٤وش حُظغ٣ٞش ٝؽزٌش حُٔؼِؼخص ٝؽزٌخص حُٔو٤خط ٓغ ٣ظ٘خعذ رٔخ ٝطذ٣ِٜخ حُٔغخك٤ش رخ٧ػٔخٍ حُٔظؼِوش حُٔٞحفلخص ٓشحؿؼش 

  ٝحُٔغخكش ح٧سحم٢

 ٝحُٔلخكظخص حُٞصحسس ٓشًض ك٢ حُظخقـ ٓـخٍ ك٢ حُؼخ٤ِٖٓ ًلخءس ُشكغ حُذٝس٣ش حُ٘ؾشحص ٝافذحس ٝحُٔلخمشحص حُ٘ذٝحص ػوذ . 

 رزُي حُخخفش ٝحُظؼ٤ِٔخص حُ٘ؾشحص ٝافذحس حُؼخدٍ حُظوذ٣ش حكظغخد ٤ًل٤ش ػ٠ِ حُظؼ٣ٞنخص ُـخٕ ٓغ ٣ؾظشًٕٞ حُز٣ٖ ٝحُل٤٤ٖ٘ حُٜٔ٘ذع٤ٖ ٝطٞؿ٤ٚ طذس٣ذ . 

 ْح٫خظقخؿ رطز٤ؼش ٣ظؼِن ك٤ٔخ ٓغخك٢ ػَٔ ١٧ حُٔلخكظخص ك٢ ح٧ؽـخٍ ٝٓذ٣ش٣خص حُٔشًض ُٔذ٣ش٣خص ٝحُٔؾٞسس حُ٘قق طوذ٣ . 

 َٔٝحُو٤خع٤ٖ حُٔغخك٤ٖ طؼ٤٤ٖ أؿَ ٖٓ ح٬ُصٓش ٝحُ٘ظش٣ش حُؼ٤ِٔش ح٫خظزخسحص ػ . 

 ح٫خظقخؿ. ٓـخٍ ك٢ ُِؼخ٤ِٖٓ ح٧دحء ٓغظٟٞ ٝسكغ حُـٞدس ُظلغ٤ٖ ُِلٞحكض ٗظخّ رؼَٔ حُخخفش حُظٞف٤خص ٝمغ  

 َٔحُؼخٓش حُٔٞحصٗش ك٢ ُشفذٛخ حُظ٘غ٤ذ ُـخ٣خص ع٣ٞ٘خً  ؽشحإٛخ حُٔشحد ٝح٧دٝحص ٝحُٔؼذحص ح٧ؿٜضس ُـ٤ٔغ طوذ٣ش٣ش ًِلش ػ . 

 حُٞصحسس رونخ٣خ حُٔظؼِوش ٝحُظؼ٣ٞنخص ح٫عظ٬ٔى هنخ٣خ ػ٠ِ ُِشد حُٔذ٣ش٣ش ك٢ حُٔظٞكشس حُٔؼِٞٓخص ٖٓ طلظخؿٚ رٔخ حُوخ٤ٗٞٗش حُؾئٕٝ ٓذ٣ش٣ش طض٣ٝذ . 

 ُغ٘ش( 12) سهْ ح٫عظ٬ٔى هخٕٗٞ رٔٞؿذ ُٔغظلو٤ٜخ ُقشكٜخ ٝحُٔغخكش ح٧سحم٢ دحثشس ا٠ُ ح٫عظ٬ٔى أػٔخٍ ؿشحء ط٘ؾؤ حُظ٢ ح٧مشحس ػٖ حُظؼ٣ٞنخص ؿذحٍٝ سكغ 

1987. 

 رٜخ ٣ظؼخِٕٓٞ حُظ٢ ٝحُظؼ٤ِٔخص ٝح٧ٗظٔش ُِوٞح٤ٖٗ ح٫خظقخؿ ٓـخٍ ك٢ حُٔذ٣ش٣ش ك٢ حُؼخ٤ِٖٓ ٝطؼو٤ق طٞػ٤ش . 

 ٍحهظنض ًِٔخ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ػ٠ِ ٝطؼ٤ٔٔٚ حُؼخدٍ حُظؼ٣ٞل طوذ٣ش ػ٘ذ رٜخ ٬ُعظج٘خط ٝحُٔضسٝػخص ح٧ؽـخس أعؼخس ؿذحٍٝ ػ٠ِ ُِلقٍٞ حُضسحػش ٝصحسس ٓغ ح٫طقخ 

 . رُي  حُنشٝسس

 حُٜٔٔش ُٜزٙ حُٞصحسس ٗٞحس حُٔذ٣ش٣ش ٝطؼظزش حُــشحك٤ش رخُٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش حُٔؼِٞٓخص طزخدٍ ُـخ٣خص حُٞه٢٘ حُٔؼِٞٓخص ٓشًض ٓغ حُظ٘غ٤ن . 

 ُِّٞصحسس حُؼخثذس ح٬ٓ٧ى رلقش حُو٤خ . 

 

 أجبساد لظُ االطزّالن ٚاٌزؼ٠ٛضبد

  ٓؼخِٓٚ 25ٓؼخ٬ٓص ح٫عظ٬ٔى ُِطشم ٝػذدٛخ 

  ٓؼخِٓٚ. 711ح٫سحم٢ ٝحُٔخططخص حُظ٘ظ٤ٔ٤ٚ ٝٓخططخص ح٫سحم٢ ٝع٘ذحص حُظغـ٤َ ٝػذدْٛ : ٓشحعِش دحثشس ح٫سحم٢ ٝحُزِذ٣خص ٝحٓخٗٚ ػٔخٕ ُطذ ُٞكخص 

  : ْٛٓؼخِٓٚ. 25طشع٤ْ ٓؼخ٬ٓص ح٫عظ٬ٔى ٝػذد 

  : ُْٛـ٘ٚ 96ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ٚ ٝػذد 

  : ْٛٓؼخِٓٚ 251ٓؼخ٬ٓص هنخ٣خ ح٫عظ٬ٔى ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝػذد 
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 أجبساد لظُ ِظبحخ األث١ٕٗ

 حٗـخصحص هغْ ٓغخكش ح٧ر٤٘ٚ ح٠ُ  ح٧طــ٢ :ط٘وغْ 

  : ٓٞهغ 18أػٔخٍ حُشكغ حُٔغخكـــ٢ ٨ُر٤٘ٚ حُوخثٔٚ حٝ ٨ُر٤٘ٚ ٝهطغ ح٧سحم٢ حُظ٢ عٞف ٣ظْ هشف ػطخء ٧ٗؾخثٜخ ٝػذدٛخ 

   : ٓٞهغ 111أػٔخٍ طذه٤ن حُشكغ حُٔغخك٢ ُٔؾخس٣غ ػطخءحص ح٫ر٤٘ٚ ٝحُظ٢ طْ حٗـخصٛخ ٖٓ هزَ حُؾشًخص ح٫عظؾخس٣ٚ ٝػذدٛخ 

   : ٓٞهغ. 37أػٔخٍ حُظذه٤ن ػ٠ِ حُؾز٤ٌخص ُلغخد ٤ًٔخص حُللش ٝحُشدّ ُٔؾخس٣غ ػطخءحص ح٫ر٤٘ٚ حُظ٢ عٞف ٣ظْ هشكٜخ ٝػذدٛخ 

 : ٓٞهغ 45حػٔخٍ طغ٤ِْ حُٔٞحهغ ُِؾشًخص ح٫عظؾخس٣ٚ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٝػذدٛخ 

 

 أجبساد فزق اٌّظبحٗ ٌٍطزق

 ( ٍ ؿغٞس ك٢ ح٫ؿٞحس/ حُزلش 8ػَٔ سكغ ٓغخك٢ ).ح٤ُٔض 

 ( ٍٞك٢ ح٫صسم31حعظ٬ّ حػٔخٍ ٓغخك٤ٚ رط ًْ )- .حُؼٔش١ 

 (ًْ.11رـذحد رطٍٞ ) -ػَٔ سكغ ٓغخك٢ ُطش٣ن ح٫صسم 

 .ٖػَٔ سكغ ٓغخك٢ ُؼذد ٖٓ حُوطغ ك٢ ًخكٚ ٓلخكظخص حٌُِٔٔٚ ٖٓ حؿَ حصحُٚ حػظذحء حٝ طخ٢ِ ُؼذد ٖٓ هنخ٣خ حُٔٞحه٤٘ 

 ٖٓ الهندسٌه لها. حؿَ طل٣ِٜٞخ ُٔذ٣ش٣ٚ حُذسحعخص ٣٫ـخد حُلٍِٞ ػَٔ سكغ ٓغخك٢ ُؼذد ٖٓ ح٫ٝد٣ٚ ك٢ حُٔلخكظخص 

 

 أجبساد لظُ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌجغزاف١خ

 .حُٔلخكظٚ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طـذ٣ذ حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص رخُؾٌَ حُٔطِٞد ٝطلذ٣ؼٜخ ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٫ٌُظش٢ٗٝ 

  ط٘ض٣َ خطٞه حُخذٓخص رخُظ٘غ٤ن ٓغ ٓذ٣ش٣ش ط٘غ٤ن حُخذٓخص ك٢ ٓؼظْ حُٔلخكظخص ٝػٌغٜخ ػ٠ِ(GIS Website) 

 .ٚٓظخرؼش دسحعش ٝمغ حُؼ٬ٓخص ح٤ٌُِٞٓظش٣ش  ػ٠ِ  هشم حٌُِٔٔش ٝرُي رخُظ٘غن ٓغ ٓذ٣ش٣ٚ حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ 

  طط٣ٞش حُٔٞهغ ح٫ٌُظش٢ٗٝ(Gis Website)  ٤ُقزق حعَٜ ك٢ حُظؼخَٓ.ٖٓ خ٬ٍ حػخدس ٤ٌِٛظٚ ٝرُي 

  طط٣ٞش ٗغخ رشٓـ٤خص(GIS)  حُٔظٞكشٙ ُذٟ حُوغْ ٖٓ خ٬ٍ حطلخه٤ش حُق٤خٗش ٓغ ؽشًشinfograph).) 

  ح٫عظٔشحس رظ٘ض٣َ ٓٞحهغ أػٔذس ح٩ٗخسس رخُظ٘غ٤ن ٓغ حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ش ك٢ ٓؼظْ ٓلخكظخص حٌُِٔٔش رٞحعطش ؿٜخصGPS  ٝػٌغٜخ ػ٠ِGIS. 

  حُــشحك٢ رخُِـ٘ٚ حُخخفٚ رلقش حُز٤خٗخص حُـ٤ٌٞٓخ٤ٗشحُٔؾخسًٚ ٓغ حُٔشًض 
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 -ِذ٠ز٠خ اٌى١ّبد ٚاٌّٛاؿفبد ٚرؼذ٠ً األطؼبر ٌّؼبر٠غ اٌطزق:

 

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد:

  -حُذكؼخص حُٜ٘خث٤ش ٝدكؼش ح٫ٗـخص : -1

ئٕٝ حُظ٘ل٤ز٣اش ٣ٝؾأَ ٛازح طوّٞ حُٔذ٣ش٣ش رظذه٤ن حُذكؼش حُٜ٘خث٤ش ٝ/حٝ دكؼاش ح٩ٗـاخص ُـ٤ٔاغ ٓؾاخس٣غ حُطاشم ٝٗغاخش ُِٔظخرؼاش ٓاٖ هزاَ ادحسس فا٤خٗش حُطاشم ٝ حدحسس حُؾا  

طاخص حُظ٘ل٤ز٣اش ٝػٔاَ ٤ًاَ ٝٓطخروظاٚ ػِا٠ حُٞحهاغ حُظذه٤ن طذه٤ن ًَ ح٫ٝسحم حُلغخر٤ش ٬ُػٔخٍ حُٔ٘ـضس ًَٝ حُٔخططخص حُظ٘ل٤ز٣ش ٝٓطخروش ح٤ٌُٔخص حُٔ٘ـاضس ٓاغ حُٔخط

 ُزؼل ح٫ػٔخٍ ٝطذه٤ن طؼذ٬٣ص ح٫عؼخس حُٔوذٓش مٖٔ حُٔطخُزخص ٝرُي رٔٞؿذ طؼخ٤ْٓ ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش ٝحػظٔخدٛخ ٜٗخث٤خً هزَ فشكٜخ .

 -حُٔطخُزخص حُٔشك٤ِش : -2

%( ٓاٖ ه٤ٔاش 21مخك٤ش ١٧ ٖٓ ر٘ٞد حُؼطخء طض٣ذ ػٖ ٤ًٔخص حُؼطخء ح٫ف٤ِش ٝطظـخٝص ٗغزش )٣ظْ طذه٤ن حُٔطخُزخص حُٔشك٤ِش ُٜزٙ حُٔذ٣ش٣ش ك٢ كخُش ًخٗض ٛ٘خى ٤ًٔخص ا    

 %( ٖٓ ه٤ٔش حُؼطخء كغذ ؽشٝه حُؼوذ ٝرُي رؼذ إٔ ٣ظْ طاذه٤وٜخ ٝحُٔقاخدهش ػ٤ِٜاخ ٓاٖ هزاَ حُٔلاٞك رقا٬ك٤خص " حُٜٔ٘اذط " ٝفاخكذ ح٫خظقاخؿ كا1٢حُز٘ذ ٝ )

٩مخك٤ش ٝحُظؤًذ ٓاٖ حعازخد ص٣اخدس ح٤ٌُٔاخص ٝحُظٞفا٤ش رازُي ٤ُاظْ ر٘اخًء ػ٤ِاٚ حػظٔاخد ٛازٙ ح٤ٌُٔاخص ح٩ماخك٤ش رلاخٍ ػزاض دهظٜاخ حُٔذ٣ش٣خص حُٔؼ٤٘ش ٝرُي ُذسحعش ح٤ٌُٔخص ح

 رٌظخد سع٢ٔ رٔقخدهش ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش أٝ ػطٞكش ح٤ٓ٫ٖ حُؼخّ كغذ ٝحهغ حُلخٍ ٝكوخً ُِق٬ك٤خص .

 -ح٫ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش : -3

ٓش حُظـ٤٤ش٣ش ٖٓ هزَ حُٔلٞك رق٬ك٤خص " حُٜٔ٘ذط " طواّٞ حُٔاذ٣ش٣خص حُٔؼ٤٘اش رخعاظٌٔخٍ اؿاشحءحص ح٫ٓاش حُظـ٤٤اش١ ٓاٖ ػ٘ذ ٝسٝد حُظ٘غ٤زخص رخقٞؿ افذحس ح٫ٝح

ٛازٙ حُٔذ٣ش٣اش أكاذ ك٤غ اػذحد حٌُظذ ح٬ُصٓش رخُٔٞحكوخص أٝ طؾ٤ٌَ ُـخٕ حُذسحعش كغاذ حُقا٬ك٤خص حُاٞحسدس كا٢ ٗظاخّ ح٫ؽاـخٍ حُل٤ٌٓٞاش ػِا٠ إٔ ٣ٌإٞ ٓ٘اذٝد ٓاٖ 

 ِـ٘ش ًٔخ ٣ظْ طذه٤ن ؿ٤ٔغ ح٫ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش ُٔؾخس٣غ حُٞصحسس ك٢ ٛزٙ حُٔذ٣ش٣ش . أػنخء حُ

ٓاٖ حُظ٘ل٤از ٝحعاظ٬ّ  ٖٓ خ٬ٍ ٛزٙ حُٔذ٣ش٣ش اػذحد ٝػخثن ػطخءحص رؼل حُٔؾخس٣غ ٝٓظخرؼش هاشف ٛازٙ حُؼطاخءحص ٝح٩ؽاشحف حُٔزخؽاش ػِا٠ ٛازٙ حُؼطاخءحص ُلا٤ٖ ح٫ٗظٜاخء -4

 ًض٣ش.  حُؼطخءحص ٝٓظخرؼش رؼل حُٔؾخس٣غ حُٔش

دس ؿٜاخص ح٫ؽاشحف طوّٞ حُٔذ٣ش٣ش ربؿشحء كلـ ُِٔظوذ٤ٖٓ ُِؼَٔ ًلخعز٢ ٤ًٔخص مٖٔ ٓؾخس٣غ حُطشم ٝح٫ر٤٘ش ُـخ٣خص حػظٔخدْٛ ُِؼَٔ كا٢ ٛازٙ حُٔؾاخس٣غ مأٖ ًاٞح -5

س / ًاٞحدس حؽاشحف ُٔؾاخس٣غ ٛازٙ حُاٞصحس ٝؿٜخص حُٔوخٍٝ ٝاػذحد دٝسحص ك٢ كغخد ح٤ٌُٔخص طخذّ حُٜٔ٘ذع٤ٖ حُٔظذسر٤ٖ ٝطخذّ حُٔظوذ٤ٖٓ ٫ؽاـخٍ ٝظ٤لاش كخعاذ ٤ًٔاخص

 ًٝٞحدس حُٔوخٍٝ 

 عدؼرؼةماظؽؿقاتموادلواصػاتموتعدؼلماألدعارمدلشارؼعماظطرق

 ضلممعواصػاتماظطرق قسم التدقٌق الفنً  ضلممتعدؼلماالدعارمظؾطرق ضلممحلابمطؿقاتماظطرق وحدةماالدارة
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 (2018-2017ِذ٠ز٠خ اٌى١ّبد ٚاٌّٛاؿفبد ٚرؼذ٠ً االطؼبر ٌّؼبر٠غ اٌطزق)

 

 حُشهْ حعْ حُٔؾشٝع ه٤ٔش حُؼطخء ػ٘ذ ح٫كخُش حُـٜش حُُٔٔٞش حُٔغخكش / حُطٍٞ طخس٣خ ح٫ٗـخص

حُق٘ذٝم حُغؼٞد١  48 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 ُِظ٤ٔ٘ش

حػاااااااخدس حٗؾاااااااخء ٝطؤ٤ٛاااااااَ هش٣ااااااان حُضسهاااااااخء /  $ 139529896.11 

(/هش٣اان حُِٔااي عاأِخٕ رااٖ 1ح٫صسم/حُؼٔااش١ )ؽ

  ػزذ حُؼض٣ض

1 

ًْ 52 2118ح٣ٍِٞ  حُق٘ذٝم حُغؼٞد١  

 ُِظ٤ٔ٘ش

حػاااااااخدس حٗؾاااااااخء ٝطؤ٤ٛاااااااَ هش٣ااااااان حُضسهاااااااخء /  $ 128547111.11 

(/هش٣اان حُِٔااي عاأِخٕ رااٖ 2ح٫صسم/حُؼٔااش١ )ؽ

  ػزذ حُؼض٣ض

2 

ًْ 65 حُظ٘ل٤زه٤ذ  حُق٘ذٝم حُغؼٞد١  

 ُِظ٤ٔ٘ش

 3 ح٫ٍٝاػخدس طؤ٤َٛ حُطش٣ن حُقلشح١ٝ/ حُـضء  $ 75485111.11

ًْ 87 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز حُق٘ذٝم حُغؼٞد١  

 ُِظ٤ٔ٘ش

 4 اػخدس طؤ٤َٛ حُطش٣ن حُقلشح١ٝ/ حُـضء حُؼخ٢ٗ $ 91611281.11 

ًْ 65 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز حُق٘ذٝم حُغؼٞد١  

 ُِظ٤ٔ٘ش

 5 اػخدس طؤ٤َٛ حُطش٣ن حُقلشح١ٝ/ حُـضء حُؼخُغ $ 56942222.29 

2(7111ّ) ٝعخكخص هشم ه٤ذ حُظ٘ل٤ز  

(ّ .ه1411) رطٍٞ خشعخ٤ٗش أعٞحس   

2(ّ 1474) حُخشعخ٤ٗش حُٔزخ٢ٗ   

حُق٘ذٝم حُغؼٞد١ 

 ُِظ٤ٔ٘ش

 6 ط٘ل٤ز ٓذ٣٘ش حُطل٤ِش حُق٘خػ٤ش $ 9124958.91 

(ّ.ه 1431هشم ٝعخكخص ) ه٤ذ حُظ٘ل٤ز  

2(814ّٓزخ٢ٗ )  

حُق٘ذٝم حُغؼٞد١ 

 ُِظ٤ٔ٘ش

 7 ط٘ل٤ز ٓذ٣٘ش ؿشػ حُق٘خػ٤ش $ 5486397.21 

2( 66111ّهشم ٝعخكخص) ه٤ذ حُظ٘ل٤ز  

(19135ٓزخ٢ٗ )   

حُق٘ذٝم حُغؼٞد١ 

 ُِظ٤ٔ٘ش

 8 ط٘ل٤ز ٓذ٣٘ش ٓخدرخ حُق٘خػ٤ش $ 9122471.35 

 2(25111ّهشم ٝعخكخص ) ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

2( ّ 791ٓزخ٢ٗ)  

حُق٘ذٝم حُغؼٞد١ 

 ُِظ٤ٔ٘ش

 9 ط٘ل٤ز ٓذ٣٘ش حُغِو حُق٘خػ٤ش $ 6728569.92 
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 الرقم حعْ حُٔؾشٝع ه٤ٔش حُؼطخء ػ٘ذ ح٫كخُش حُـٜش حُُٔٔٞش حُٔغخكش / حُطٍٞ طخس٣خ ح٫ٗـخص

حُٔئعغش حُؼخٓش   2(68ّ( ٝكذٙ ع٤ٌ٘ش رٔغخكش )411) ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

٬ُعٌخٕ ٝحُظط٣ٞش 

 حُلنش١

ُٔ٘طوااش ح٬ُٔكااش د٣ااش ػاا٬ ط٘ل٤ااز ٝكااذحص عاا٤ٌ٘ش   د.ح. 15891351.111 

 /ح٫ؿٞحس حُٞعط٠

10 

2(621111ّ) ٝعخكخص هشم ه٤ذ حُظ٘ل٤ز  

(ّ .ه4911) رطٍٞ خشعخ٤ٗش أعٞحس   

2(ّ 32111) حُخشعخ٤ٗش حُٔزخ٢ٗ   

2ّ (57111) حُٔؼذ٤ٗش حُٔزخ٢ٗ  

ؽشًش حُنٔخٕ ُِظؤؿ٤ش 

 حُظ٢ِ٣ٞٔ

 11 ط٘ل٤ز أػٔخٍ ؿٔشى ػٔخٕ حُـذ٣ذ/ حُٔخمٞٗش  د.ح. 93322313.471 

2(2711ّٓظِش ) ٤ٗ2118غخٕ/  

2(181ّهشم )  

حُـخٛض٣ش ٝحٌُلاخءس ح٤٘ٓ٫اش ٧ؿٜاضس حُظلظا٤ؼ ػِا٠   د.ح. 1394951.141  ٝصحسس حُ٘وَ

 ٓذخَ ٓطخس

12 

( 2.575ًْ)  ٤ٗ2118غخٕ/ ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش -  

حػااخدس حٗؾااخء ٝطؼز٤ااذ ؿااضء ٓااٖ هش٣اان حُخخُذ٣ااش   د.ح. 268351.111

رشٗااخٓؾ حُظؾااـ٤َ حٌُٔؼااق ٓااٖ خاا٬ٍ  -/حُٔلااشم 

 ح٫عظؼٔخس ك٢ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش/ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش

13 

 2117طٔٞص 
ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  ًْ 62

ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش -  
  د.ح. 312552

2117/ilo/4  / حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن حُشٓؼخ

 حسرذ

14 

طؾش٣ٖ حٍٝ 

2117 

51 ًْ ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش -  
  د.ح. 312552

2117/ilo/5  حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن حُزخد٣ش

  حُؾشه٤ش / حُٔلشم

15 

كض٣شحٕ 

2118 

45 ًْ ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش -  
  د.ح. 311218

2117/ilo/6  / حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن حٌُٞسس

 حسرذ

16 

 2118ح٣ٍِٞ 
64 ًْ ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش -  

حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن حُخخُذ٣ش /  ilo/7/2117  د.ح. 171461.758 

 حُٔلشم

17 
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 حُشهْ حعْ حُٔؾشٝع ه٤ٔش حُؼطخء ػ٘ذ ح٫كخُش حُـٜش حُُٔٔٞش  حُٔغخكش / حُطٍٞ طخس٣خ ح٫ٗـخص 

 2118طٔٞص 
47.8 ًْ ٓ٘ظٔش  -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

 حُؼَٔ حُذ٤ُٝش
  د.ح. 215461

2117/ilo/8  حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن حُٔضحس

 /حسرذ

18 

 2117ح٣ٍِٞ 
57 ًْ ٓ٘ظٔش  -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

 حُؼَٔ حُذ٤ُٝش

حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن حُٔ٘ؾ٤ش  ilo/9/2117  د.ح. 192927.261

 / حُٔلشم

19 

 2117طٔٞص 
51.35 ًْ ٓ٘ظٔش  -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

 حُؼَٔ حُذ٤ُٝش
  د.ح. 263892

2117/ilo/11   حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن

  حُٞعط٤ش / حسرذ

21 

 2117ح٣ٍِٞ 
64 ًْ ٓ٘ظٔش  -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

 حُؼَٔ حُذ٤ُٝش

حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن رِؼٔخ  ilo/11/2117  د.ح. 244449.641

 / حُٔلشم

21 

 2117طٔٞص 
18.17 ًْ ٓ٘ظٔش  -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

 حُؼَٔ حُذ٤ُٝش
  د.ح. 219396

2117/ilo/12  حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن هش٣ن

 ر٢٘ ػز٤ذ/ حسرذ

22 

 2117ح٣ٍِٞ 
61 ًْ ٓ٘ظٔش  -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

 حُؼَٔ حُذ٤ُٝش
  د.ح. 145241.917

2117/ilo/13  حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن كٞؽخ

 / حُٔلشم

23 

 2117طٔٞص 
41 ًْ ٓ٘ظٔش  -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

 حُؼَٔ حُذ٤ُٝش
  د.ح. 289417

2117/ilo/14  حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن ر٢٘

  ً٘خٗش / حسرذ

24 

 2117ح٣ٍِٞ 
51 ًْ ٓ٘ظٔش  -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

 حُؼَٔ حُذ٤ُٝش
  د.ح. 146421.267

2117/ilo/15  حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن

 سكخد / حُٔلشم

25 

 2118ح٣ٍِٞ 
45 ًْ ٓ٘ظٔش  -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ  

 حُؼَٔ حُذ٤ُٝش
  د.ح. 314541

2117/ilo/16  حُخخؿ رق٤خٗش هش٣ن هقزش

  حسرذ

26 

 
 ه٤ٔش ح٫طلخه٤ش

  د.ح. (4771365.94)

طظنٖٔ ػَٔ  ٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش -ر٘ي ح٫ػٔخٍ ح٫ُٔخ٢ٗ طْ طٞه٤غ حطلخه٤ش ر٤ٖ ٝصحسس ح٫ؽـخٍ حُؼخٓش ٝح٫عٌخٕ ٝ 

 ف٤خٗش ُٔـٔٞػش ٖٓ حُطشم ٝحُٔذحسط ك٢ ٓلخكظظ٢ حسرذ ٝحُٔلشم 

27 
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 اٌى١ّبد ٚاٌّٛاؿفبد ٚرؼذ٠ً االطؼبر ٌّؼبر٠غ اٌطزق ِذ٠ز٠خ

 (2018-2017أجبساد ) 

 

 2118 2117 ح٫ػٔخٍ حُشهْ

 15 15 اػذحد ٝػخثن حُؼطخءحص 1

 15 15 طذه٤ن ٝػخثن ػطخءحص 2

 181 149 طذه٤ن دكؼخص ٓشك٤ِش 3

 4 6 طذه٤ن دكؼخص ٜٗخث٤ش 4

 181 151 طذه٤ن حٝحٓش طـ٤٤ش٣ش 5

 133 137 ٤ًٔخصحٓظلخٕ كغخد  7
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 اظتادعذاظػصلذ

 ادارةذاظتطوؼرذادلؤددي
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 ادارةذاظتطوؼرذادلؤددي

 وحدةماظؿؼققممواظؿؿقز

 ضلممادلؿابعةمواظؿؼققم

 ضلممحتلنيماخلدعات

 عدؼرؼةماحلادوبموتؽـوظوجقامادلعؾوعات

ضلممادارةموحتؾقلم

 اظـظم

ضلمماظشؾؽاتمواظدسمم

 اظػين

ضلمماحلؽوعةم

 االظؽرتوغقة

 ضلمماظصقاغه

ضلممادلعرصةم

 اظؿؽـوظوجقة

 ضلمماظربجمة

ضلممادلؿابعةموادلراضؾةم

 االظؽرتوغقة

 عدؼرؼةماظؿدرؼبمواظؿطوؼر

 ضلممتدرؼبمادلوزػني

ضلممتدرؼبمادلفـددنيم

 حدؼـيماظؿكرج

 ضلممحتلنيماالداء

 عدؼرؼةمادلواردماظؾشرؼة

ضلممحمادؾهم

 اظرواتب

 ضلممذمونمادلوزػني

ضلممختطقطمادلواردم

 اظؾشرؼة

ضلمماظضؿانم

 االجؿؿاسيمواظؿؼاسد

 ضلمماالدارة
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 عدؼرؼةمادلواردماظؾشرؼةم

 ضلمماالدارةم
ضلمماظضؿانماالجؿؿاسيمم

 واظؿؼاسد
مضلممذمونمادلوزػني ضلممختطقطمادلواردماظؾشرؼة  ضلممحمادؾةماظرواتب 

 ِذ٠ز٠خ اٌّٛارد اٌجؼز٠خ

 

ذذذذ

ذ

 -اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد:
 

 هذسحطٚ.ادحسس ًخكش ح٧ٗؾطش حُٔظؼِوٚ رخُٔٞحسد حُزؾش٣ش ك٢ حُٞصحسس ٝحُٜخدكٚ ح٠ُ ح٫سطوخء رٌلخءس حُؼ٘قش حُزؾش١ ٝطط٣ٞش  -

ٝطخط٤و حُٔٞحسد ٝمغ حُغ٤خعخص ٝطط٣ٞش ٝططز٤ن حكذع حٗظٔش ٝرشحٓؾ حُٔٞحسد حُزؾش٣ش ٝحُٔظنٔ٘ش ػ٤ِٔخص حُظخط٤و ٝحُظ٘زئ، ٝح٫خظ٤خس ٝحُظؼ٤٤ٖ، ٝحُظط٣ٞش،  -

 حُزؾش٣ش، ٝطو٤٤ْ ح٧دحء، ٝحُشٝحطذ، ٝحٌُٔخكؤس ٝحُظلل٤ض، ٝػ٬هخص حُٔٞظل٤ٖ، ٝه٘ٞحص ح٫طقخٍ.

عخص حُخخفش رؾئٕٝ حُٔٞظل٤ٖ ٝٓظخرؼش ًخكش ح٩ؿشحءحص ٝح٧ٓٞس حُٔظؼِوش رٜخ ًخ٩ؿخصحص ٝحُٔـخدسحص ٝحُظشك٤ؼخص ٝؿ٤شٛخ، ٝٓظخرؼش حُظضحّ ططز٤ن ح٧ٗظٔش ٝحُغ٤خ -

 حُٔٞظل٤ٖ رخُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش حُٔظزؼٚ.

 ر٘خء هٞحػذ ر٤خٗخص ٝٓؼِٞٓخص ٓلٞعزش. -

 -:اٌجؼز٠خ اٌّٛارد ِذ٠ز٠خ أجبساد

 حُخخفش رخُٔٞظل٤ٖ ٝحُٔٞحسد حُزؾش٣ش.حُٔؾخسًش ك٢ أػٔخٍ حُِـخٕ  -

٤ل٤ش ٝرخُظخ٢ُ ٓؼشكش حُو٤خّ رذسحعش ػ٤ِٔش ٝطخط٤و ٜٓ٘ـ٢ ده٤ن ُِٔٞحسد حُزؾش٣ش ٖٓ ك٤غ ػذد حُٔٞظل٤ٖ حُز٣ٖ ػ٠ِ سأط ػِْٜٔ كجخطْٜ ٝطخققخطْٜ ٝٓغ٤ٔخطْٜ حُٞظ  -

 ح٫كظ٤خؿخص ٝطلذ٣ذ حُٞظخثق ٝحعظخشحؽ ًؾٞكخص اكقخث٤ش.

 ٖٓ خ٬ٍ خطش ٓظٞعطش حُٔذٟ ٣٘غـْ ٓغ ح٫كظ٤خؿخص ٝح٧ٛذحف. 2118-2117ظل٤ٖ ٓٞحصٗش طوذ٣ش٣ش ُؼخّ اػذحد ٓٞحصٗش ُشٝحطذ حُٔٞ -

 (ٓٞظق 5975افذحس سٝحطذ حٌُظش٤ٗٝخ ٌُخكش حُٔٞظل٤ٖ ُِٝؼخ٤ِٖٓ رخ٧ؿٞس ح٤ٓٞ٤ُش ٝحُزخُؾ ػذدْٛ ٓخ ٣وخسد ) -

 ٤ٓٞ٣خ.(ًؾق سحطذ 41افذحس ًؾٞكخص سٝحطذ ُِٔٞظل٤ٖ ك٤غ ٣ظْ افذحس ٓخ ٣وخسد ) -

 (ٓؼخ٬ٓص.11ٝحُزخُؾ ػذدٛخ ٤ٓٞ٣خ ٓخ ٣وخسد ) ط٘ل٤ز ح٫هظطخػخص حُٞحسدس ػ٠ِ حُٔٞظل٤ٖ -

 اػذحد ًظذ ُِٔٞحكوش ػ٠ِ)حُؼَٔ ح٩مخك٢ ،ػ٬ٝس ح٤ُٔذحٕ ، رذٍ حهظ٘خء، حُظ٘و٬ص(ٌُخكش حُٔٞظل٤ٖ. -

 -كؼ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ:
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 . 2118كوش ُؼخّ (ٓٞح4285) 2117(ٓٞظق خ٬ٍ ػخّ 4321افذحس ٓٞحكوش ػ٬ٝس ٤ٓذحٕ ) -

 . 2118( ٓٞحكوش ُؼخّ 1391) 2117( ٓٞظق خ٬ٍ ػخّ 1431افذحس ٓٞحكوش ػَٔ امخك٢ ) -

 . 2118(ٓٞحكوش ُؼخّ 1121) 2117( ٓٞظق خ٬ٍ ػخّ  981افذحس ٓٞحكوش رذٍ حهظ٘خء ًؾق) -

 . 2118( ٓٞحكوش ُؼخّ  4925) 2117( ٓٞظق خ٬ٍ ػخّ 5166افذحس ٓٞحكوش رذٍ ط٘و٬ص ) -

 )ٗوَ ،اػخسس،حٗظذحد( ُزؼل حُٔٞظل٤ٖ حُشحؿز٤ٖ رخ٧ٝمخع حُغخروش.اػذحد ًظذ  -

 ٓظخرؼش ح٩ؿخصحص ٝحُٔـخدسحص ٌُخكش حُٔٞظل٤ٖ ٝادخخُٜخ رشٗخٓؾ ح٩ؿخصحص ٝرؼل ٛزٙ حٌُظذ طقذس أعزٞػ٤خ.  -

 أؿخصٙ  ع٣ٞ٘ش ٤ٓٞ٣خ .  41ك٤غ ٣ظْ ادخخٍ ٓخ ٣وخسد ٖٓ  -

 أؿخصٙ ٤ٓٞ٣خ ٝطذه٤وٜخ ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ حُشٝحطذ رخقٞفٜخ ٝاػذحد ًظذ حُِـخٕ. 41ٝٓظخرؼش ح٩ؿخصحص حُٔشم٤ش  حُزخُؾ ػذدٛخ ٓخ ٣وخسد  -

 ( ٓٞظق .384) 2118( ٓٞظق خ٬ٍ ػخّ 381) 2117طٔض طشك٤ؼخص ٝؿٞر٤ٚ ٝؿٞحص٣ٚ ػخّ  -

 ( ٓٞظق.13)2118(ٓٞظق ٝخ٬ٍ ػخّ 17)2117 طؼذ٣َ أٝمخع حُٔٞظل٤ٖ ) ٖٓ كجش ا٠ُ أخشٟ أٝ ٖٓ دسؿش ا٠ُ أخشٟ( ػخّ -

 ( ٓٞظق.135) 2118(  ٓٞظق خ٬ٍ ػخّ 28) 2117ح٫ٗلٌخى حُذحثْ )طوخػذ ٓذ٢ٗ،حعظ٤ذحع،طوخػذ ٓزٌش،حعظوخُش،رِٞؽ حُغٖ حُوخ٤ٗٞٗش (ػخّ  -

 ( ٓٞظق.31)2118( ٓٞظق خ٬ٍ ػخّ 77)2117حُظؼ٤٤٘خص )ػوذ رذٍ ٓـخص ٝٓؼخس،ػوذ رحص كجش ٝدسؿش(ػخّ  -

 ( ٓٞظق.71) 2118( ٓٞظق خ٬ٍ ػخّ 65)2117ٌخى حُٔئهض )ط٤ٌِق ،حٗظذحد حػخسٙ ٖٓ/ا٠ُ حُٞصحسس(ػخّ ح٫ٗل -

 حعظٌٔخٍ ؿ٤ٔغ ٓؼخ٬ٓص حُٔٞظل٤ٖ حُٔلخ٤ُٖ ػ٠ِ حُظوخػذ،ح٫عظ٤ذحع،اٜٗخء خذٓش ٝطل٣ِْٜٞ ا٠ُ ٝصحسس حُٔخ٤ُش. -

حُخخمؼش ُِنٔخٕ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُؼوٞد ٝاػذحد حُٔٞحصٗش حُؼخٓش ُِٞصحسس ك٤ٔخ ٣ظؼِن اػذحد ؿذٍٝ طؾ٬٤ٌص حُٞظخثق ُِٔق٘ل٤ٖ ٝحُٞظخثق حُذحثٔش ؿ٤ش حُٔق٘لش ٝ -

 رخُٞظخثق.

 طٞص٣غ عـَ ح٧دحء ػ٠ِ حُٔٞظل٤ٖ ٝحُظوخس٣ش حُغ٣ٞ٘ش ٝطذه٤وٜخ ٝاسعخُٜخ ا٠ُ د٣ٞحٕ حُخذٓش )ُِٔٞظل٤ٖ ًخكش(.
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 عدؼرؼةماظؿدرؼبمواظؿطوؼر

 ضلممحتلنيماالداء
ضلممتدرؼبمادلفـددنيم

 حدؼـيماظؿكرج
 ضلممتدرؼبمادلوزػني

 -:ِذ٠ز٠خ اٌزذر٠ت ٚاٌزط٠ٛز

 

 

 

 

 -اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد:
ك٢ كذ٣ؼ٢ حُظخشؽ ٝطض٣ٝذْٛ  رخُٜٔخسحص ٝحُخزشحص ح٬ُصٓش ٖٓ خ٬ٍ حُلخهْٜ رخُزشٗخٓؾ حُظذس٣ز٢ ك٢ حُٔئعغخص حُل٤ٌٓٞش ٝحُؾشًخص ُٔغخػذطْٜ طؤ٤َٛ حُٜٔ٘ذع٤ٖ  -

 ا٣ـخد كشؿ ػَٔ ك٢ حُغٞم حُٔل٢ِ ٝحُخخسؿ٢.

 ٝمغ حُخطو ح٬ُصٓش ُظذس٣ذ حُٜٔ٘ذع٤ٖ كذ٣ؼ٢ حُظخشؽ ٖٓ ك٤غ حػذحد حُٔظذسر٤ٖ ٝح٤ُٔضح٤ٗش . -

 حٌُظش٤ٗٝش ُِٔظذسر٤ٖ طز٤ٖ ؿ٤ٔغ كشًخطْٜ حُظذس٣ز٤ش)ح٩ُلخم،طخس٣خ حُٔزخؽشس ،سٝحطذ،حُ٘وَ، ح٩عظوخُش ٝحُخزشس(. حػذحد هخػذس ر٤خٗخص -

 .حُٔظخرؼش ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ ٗوخرش حُٜٔ٘ذع٤ٖ ٝٓئعغش حُنٔخٕ ح٫ؿظٔخػ٢ رخقٞؿ حُظؤًذ ٖٓ حصدٝحؿ٤ش حُظذس٣ذ ٝػذّ حُظلخم حُٔظذسر٤ٖ رخ١ ٝظ٤لش -

 فَ ٓغ ٓؾشك٢ حُظذس٣ذ ك٢ ح٤ُٔذحٕ ُـخ٣خص حُظو٤٤ْ ٝحُٔظخرؼش .حُظٞح -

 حٌُِٔٔش. ٓلخكظخص ُـ٤ٔغ( أٝسحًَ ٗظخّ ػ٠ِ" ٝاٌُظش٤ٗٝخ" ٣ذ٣ٝخ)حُظذس٣ذ رزشٗخٓؾ حُِٔظلو٤ٖ حُٜٔ٘ذع٤ٖ سٝحطذ ًؾٞكخص ػ٠ِ حُظذه٤ن -

 

 اٌزذر٠ت ٚاٌزط٠ٛز:ِذ٠ز٠خ أجبساد
ذ

   ر   ال ه       ال   ل            ال  رج

 956 2018عدد المهندسٌن والجٌولوجٌٌن المتدربٌن عام 

 

 312 الموظفٌن الملتحقٌن بالدورات التدرٌبٌة وورش العمل والمإتمرات عدد
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 عدؼرؼةذاحلادوبذوتؽـوظوجقاذادلعؾوعات

 ضلمماظربجمه
ضلممادلؿابعهموادلراضؾةم

 االظؽرتوغقه
 ضلممادارةموحتؾقلماظـظم ضلمماظشؾؽاتمواظدسمماظػين ضلمماحلؽوعهماالظؽرتوغقه ضلمماظصقاغه ضلمممادلعرصهماظؿؽـوظوجقه

 ِذ٠ز٠خ اٌحبطٛة ٚرىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد

ذ:اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد

 عزَ ٝطلذ٣ذ ك٤ٜخ، ح٩ٌُظش٤ٗٝش حُٔؼشكش ٝر٘خء حُٞصحسس ٝاؿشحءحص ػ٤ِٔخص ٝأطٔظش رلٞعزش حُٔظؼِوش حُخطو اػذحد ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلخعٞد ٓذ٣ش٣شمطؼَٔ

 . ٝحُٔغظوز٤ِش حُلخ٤ُش حُٞصحسس حكظ٤خؿخص ٓغ ٣ظ٘خعذ رٔخ حُٔغظخذٓش ٝح٧ؿٜضسح٤ُ٥ش  ح٧ٗظٔش طط٣ٞش

 -إٔجبساد لظُ اٌجزِجٗ :

 . Oracle DB11gطلذ٣غ حُغ٤شكش حُٔشًض١ ُوخػذس حُز٤خٗخص حُشث٤غ٤ش ك٢ حُٞصحسس  -

 امخكش ػ٬ٝس ح٤ُٔذحٕ ٝحٌُٔخكآص حُؾٜش٣ش ُِٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ ؽش٣لش حُشحطذ. -

 ك٢ حُٞصحسس.  Docuwareطلذ٣غ ٗظخّ ح٧سؽلش ح٫ٌُظش٢ٗٝ  -

 طلؼ٤َ ٗظخّ أسؽلش حُٔخططخص حُٜ٘ذع٤ش ُؼطخءحص حُٞصحسس.  -

 -:االٔظّخ ؿ١بٔٗ لظُ أجبساد

 .دٝس١ رؾٌَ حُٞصحسٙ ع٤شكشحص ؿ٤ٔغ ٖٓ حكظ٤خه٤ٚ ٗغخ طؤخز backup solutionٝ ح٫كظ٤خه٢ حُ٘غخ ػطخء حعظٌٔخٍ -

 طؾـ٤َ حٗظٔٚ ٖٓ ح٫ٗظٔٚ ع٤شكشحص طلذ٣غ -

- Windows server 2113 ح٠ُ Windows server 2112 

 .حُٔؼِٞٓخص طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٓشًض ٓغ رخُظؼخٕٝ ك٤شٝعخص ٓنخد ط٘ض٣َ -
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 -أجبساد لظُ اٌحىِٛٗ االٌىزز١ٔٚٗ ٚرح١ًٍ إٌظُ :

 ك٢ حُخشعخٗش ٝٝكذس حُٔظخرؼش هغْ حكظ٤خؿخص ٓغ ٣ظ٘خعذ رٔخ حُظوخس٣ش ٝحعظخشحؽ حُؼَٔ ٓظطِزخص كغذ ػ٤ِٚ ٝحُظؼذ٣َ ٝٓظخرؼظٚ ، حُٔخظزشحص حدحسس ٗظخّ ٝطط٣ٞش حٗؾخء -

 . ٝحُزلٞع حُٔخظزشحص ٓذ٣ش٣ش

 .ح٫ٌُظش٢ٗٝ حُٞصحسس ٓٞهغ ػ٠ِ ٝحُظؼذ٣َ حُٔظخرؼش -

 ُِٞصحسس حُذحخ٢ِ حُٔٞهغ ٝطط٣ٞش طؼذ٣َ -

 . حُل٤ٌٓٞش حُٔشًزخص ٝٓظخرؼش حدحسس ٗظخّ ػ٠ِ ٝحُظذس٣ذ حُٔظخرؼش -

 .حُِٞحصّ ٓذ٣ش٣ش ك٢ حُٔؾظش٣خص هغْ حكظ٤خؿخص ٓغ ٣ظ٘خعذ رٔخ حُظوخس٣ش ٝحعظخشحؽ حُؼَٔ ٓظطِزخص كغذ ػ٤ِٚ ٝحُظؼذ٣َ ٝٓظخرؼظٚ ، حُٔؾظش٣خص ٗظخّ حٗؾخء -

 . حُذٝحّ رشٗخٓؾ ٝٓظخرؼش ف٤خٗش -

 . GIS ٓٞهغ ٓظخرؼش -

 -أجبساد لظُ اٌّؼزفٗ االٌىزز١ٔٚٗ :

 طلؼ٤َ حُؼَٔ ػ٠ِ ٗظخّ حسؽلٚ حٌُظش٢ٗٝ دحخ٢ِ ُِٔذ٣ش٣ٚ  -

 طلؼ٤َ ٗظخّ حُذػْ حُل٢٘ حٌُظش٤ٗٝخ  ُطِزخص حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ٓذ٣ش٣ٚ حُلخعٞد ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٌُخكٚ ٓٞظل٢ حُٞصحسٙ  -

 -: اٌذػُ اٌفٕٟ ٚؿ١بٔٗ اٌؼجىبد  لظُ أجبساد

 .ٌٝٓخطزٜخ حُخخسؿ٤ش ٝحُٔذ٣ش٣خص حُٞصحسس ٓشًض ك٢ ِٝٓلوخطٜخ حُلٞحع٤ذ ٫ؿٜضس ف٤خٗش هِذ 1111 ٖٓ حًؼش ٝط٘ل٤ز حٗـخص -

 .حُٞصحسس ٓشًض ٓغ ٝسرطٜخ حُخخسؿ٤ش ٝعخكخطٜخ حُٔشٝس٣ش حُغ٬ٓش ٓذ٣ش٣ش ك٢ ًخ٤ٓشحص ٓشحهزش ٗظخّ طش٤ًذ -

 .رٜخ حُخخفش ٝحُزحًشس حُظخض٣٘ش ٓغخكظٜخ رشكغ رخُٞصحسس حُخخفش حُغ٤شكشحص رؼل طلذ٣غ -

 .ؿذ٣ذس دٝحّ عخػخص رظش٤ًذ حُضسهخء ٓؾخؿَ ٝٓذ٣ش٣ش حُزِوخء حؽـخٍ ٓذ٣ش٣ش ك٢ حُذٝحّ ٓشحهزش ٗظخّ ٝطؾـ٤َ طؤ٤َٛ حػخدس -

 .ِٝٓلوخطٚ رخُلخعٞد حُٔظؼِوش ٝحُؼطخءحص حُٔؾظش٣خص ك٠ ٝكخػَ حعخع٢ رؾٌَ حُٔؾخسًش -

ُِٞصحسٙ ٝحُٔؾخسًٚ رؾٌَ  (cctv)ٝمغ ٓٞحفلخص حُغ٤شكشحص ٝحُؾزٌخص )عٞطؾخص ،سحٝطشص، ًٞحرَ ...(ٝحؿٜضس كخعٞد  ٝطٞحرؼٜخ ٝٗظخّ ٓشحهزٚ حٌُخ٤ٓشحص  -

 حعخع٢ 
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 وحدةذاظتؼققمذواظتؿقز

 ضلممحتلنيماخلدعات ضلممادلؿابعةمواظؿؼققم

 ٚحذح اٌزم١١ُ ٚاٌز١ّش

 

 

 

 :اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد

 حُٞصحسس. ك٢ ح٫عظشحط٤ـ٢ رخُظخط٤و حُٔظؼِوش ٝحُ٘ٔخرؽ ٝحُزشحٓؾ ٝح٩ؿشحءحص ح٧ٗظٔش طط٣ٞش 

 ٝحُؾشًخء. حُٔؼ٤٤ٖ٘ ًخكش ػ٠ِ ٝطؼ٤ٜٔٔخ أٛذحكٜخ، ٝف٤خؿش حُٞصحسس ٝه٤ْ ٝسعخُش سإ٣ش حُظ٘غ٤ن ٝح٫ؽشحف ػ٠ِ ػ٤ِٔش طط٣ٞش 

 حُؼَٔ. خطو ٗٔخرؽ ٝطط٣ٞش ح٩ػذحد ػ٠ِ ُِوخث٤ٖٔ حُل٢٘ حُذػْ ٝطوذ٣ْ حُٞصحسس ُٔذ٣ش٣خص حُظؾـ٤ِ٤ش حُؼَٔ خطو ٝطط٣ٞش اػذحد ٓظخرؼش 

 دٝس١. رؾٌَ ٝٓشحؿؼظٜخ حُٞصحسس ٓذ٣ش٣خص ٓغ رخُظؼخٕٝ حُٔخخهش ادحسس خطش حُظ٘غ٤ن ٝح٫ؽشحف ػ٠ِ اػذحد 

 ٓغظٜذكخطٜخ. ػ٠ِ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ٓغ ٝح٫طلخم ٝحُظؾـ٢ِ٤ ح٫عظشحط٤ـ٢ حُٔغظٟٞ ػ٠ِ حُو٤خع٤ش ح٧دحء ٓئؽشحص طط٣ٞش 

 ُظ٬ك٤ٜخ. ح٬ُصٓش حُظٞف٤خص ٝاػذحد أعزخرٜخ ك٢ ٝحُزلغ ح٫ٗلشحكخص ٝطلذ٣ذ رخُٔخطو ٝٓوخسٗظٚ حُض٤٘ٓش ح٧هش ٝكن حُؼَٔ خطو ك٢ حُلؼ٢ِ ُ٪ٗـخص حُذٝس١ حُو٤خط 

 حُٔغظٜذف. ا٠ُ حُلؼ٢ِ ح٧دحء ٓغظٟٞ ٝطلذ٣ذ حُٔلذدس حُذٝس٣ش ٝكن ح٧دحء ٓئؽشحص ه٤خط 

 ح٬ُصٓش ٝحُٞهخث٤ش حُظقل٤ل٤ش رخ٩ؿشحءحص ٝحُظٞف٤خص ح٫ٗلشحكخص أعزخد ٓظنٔ٘ش ح٧دحء ٓئؽشحص ه٤خط ٝٗظخثؾ حُخطو ك٢ ح٫ٗـخص ٗغذ كٍٞ حُذٝس٣ش حُظوخس٣ش سكغ 

 ُظ٬ك٤ٜخ.

 ح٫عظشحط٤ـ٤ش. ٝطٞؿٜخطٜخ حُٞصحسس ٤ٌَٛ ٓغ ٣ظٞحءّ رٔخ ٝطؼذ٣ِٜخ اؿشحءحطٜخ ٝطٞػ٤ن حُٞصحسس ػ٤ِٔخص كقش 

 ْح٧دحء ه٤خط ٓئؽشحص طل٤َِ ٗظخثؾ ٝػٌظ حُٔطخروش، ػذّ كخ٫ص ك٢ حُظـ٤٤ش ٗغزش ٝحكظغخد حُٞصحسس ُؼ٤ِٔخص ح٧دحء ُو٤خط ٓٞمٞػ٤ش ٓئؽشحص ٝط٘ل٤ز ٝطط٣ٞش طق٤ٔ 

 ٝطط٣ٞشٛخ. طلغ٤ٜ٘خ رٜذف ح٩ؿشحءحص ػ٠ِ

 ٓغ رخُظ٘غ٤ن حُخقٞؿ رٜزح ح٬ُصٓش ح٩ؿشحءحص ٝحطخخر ٝحُخذٓخص حُؼ٤ِٔخص طلغ٤ٖ ك٢ طل٤ِِٜخ ٖٓ ٝح٫عظلخدس ٝطل٤ِِٜخ حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٝحهظشحكخص ؽٌخ١ٝ ٓظخرؼش كقش 

 حُٔؼ٤٤ٖ٘ .

 طوذ٣ْ ؿٞحٗذ ػٖ حُخخسؿ٤٤ٖ حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٝسمخ حكظ٤خؿخص طلذ٣ذ خ٬ٍ ٖٓ حُٞصحسس طوذٜٓخ حُظ٢ حُخذٓخص أدحء طط٣ٞش ٝحُٔٞظل٤ٖ رٜذف حُخخسؿ٤٤ٖ حُٔظؼخ٤ِٖٓ آسحء حعظط٬ع 

 حُخذٓش.
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 ح٣٥ضٝ ؽٜخدس ػ٠ِ ُِلقٍٞ ٝطؤ٤ِٜٛخ حُٞصحسس ٓذ٣ش٣خص ك٢ حُـٞدس أٗظٔش ر٘خء. 

 ط٘ل٤زٛخ. ػ٠ِ ُِؼَٔ حُٔذ٣ش٣خص ٓغ ٝحُظ٘غ٤ن ٜٓ٘خ ٝحُٔغظل٤ذ٣ٖ طلغ٤ٖ ا٠ُ طلظخؽ حُظ٢ حُخذٓخص حهظشحف 

 حُو٤خط. ٝٗظخثؾ حُٔؼخ٤٣ش ٝٗؾش رٜخ رخُٞكخء ٣ظؼِن ك٤ٔخ حُٞصحسس أدحء ٝٓظخرؼش حُٔوذٓش حُشث٤غ٤ش ُِخذٓخص ٓؼخ٤٣ش حهظشحف 

 ٝحُؼ٤ِٔخص. حُو٤خدس ٓؼ٤خس١ رٔظطِزخص ح٣٩لخء ٝط٢ُٞ ٝحُؾلخك٤ش حُل٢ٌٓٞ ح٧دحء ُظ٤ٔض حُؼخ٢ٗ ػزذهللا حُِٔي ؿخثضس ك٢ حُٞصحسس ٓؾخسًش ٓؾشٝع ادحسس 

 ٝس٣ش حُٔؼظٔذس ٝطٞص٣ؼٜٔخ ػ٠ِ حُٔؼ٤٤ٖ٘ .طق٤ْٔ ٝحػذحد ٝهزخػش حدُش حُخذٓخص حُظ٢ طوذٜٓخ حُٞصحسس ، ٝحُظوش٣ش حُغ١ٞ٘ ٝكن حُذ 

ذ(:ذ2018-ذ2017وحدةذاظتؼققمذواظتؿقزذظألسوامذ)ذ ارازات

 ( َكشم ٓؼخ٤٣ش ؿخثضس حُِٔي ػزذهللا حُؼخ٢ٗ ُظ٤ٔض ح٧دحء حُل٢ٌٓٞ ٝحُؾلخك٤ش ٝط٘غ٤ن ًخكش اؿظٔخػخطْٜ .6طؾ٤ٌ ) 

 (  خطو  طلغ٤٘٤ش ُٔؼخ٤٣ش حُـخثضس ر٘خءح ػ٠ِ حُظوخس٣ش 5حػذحد ).حُظو٤ٔ٤ش حُٔشعِش ٖٓ ٓشًض ؿخثضس حُِٔي ػزذهللا حُؼخ٢ٗ ُظ٤ٔض ح٧دحء حُل٢ٌٓٞ ٝحُؾلخك٤ش 

 . اػذحد ٝٓشحؿؼش ٜٓ٘ـ٤خص ٝآ٤ُخص ػَٔ ٓظؼِوش رٔؼخ٤٣ش حُـخثضس 

 .ٓظخرؼش ٓؼخ٤٣ش حُظ٤ٔض ٓغ ٓشًض ؿخثضس حُِٔي ػزذهللا حُؼخ٢ٗ ُظ٤ٔض ح٧دحء حُل٢ٌٓٞ ٝحُؾلخك٤ش 

 كش حُٞصحسحص ٝح٤ُٜجخص حُل٤ٌٓٞش ح٧خشٟ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخعظزخٗخص ه٤خط حُشم٠ ٝٓٞحم٤غ حُظ٤ٔض .حُشد ػ٠ِ ًظذ ٝحعظلغخسحص ًخ 

  .طق٤ْٔ ٝاػذحد ٝطٞص٣غ دسحعخص حعظط٬ع سأ١ ) حعظزخٗخص ( ٝطل٤ِِٜخ ٝحعظخشحؽ حُ٘ظخثؾ ٜٓ٘خ ٝاػذحد حُظٞف٤خص ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

 (2118-2117سم٠ ٓظِو٢ حُخذٓش ) -

 (2118-2117سم٠ ح٫عظؾخس٤٣ٖ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ) -

 (2118-2117سم٠ حُؾشًخء  ح٫عظشحط٤ـ٤٤ٖ) -

 (2118-2117سم٠ حُٔٞظل٤ٖ ) -

 ذْٛ ر٘ززس ػٖ ٓؼخ٤٣ش حُـخثضس ػوذ ٝسؽخص ػَٔ ك٢ حدحسحص ٝٓذ٣ش٣خص حُٞصحسس ٝحُٔلخكظخص ُِظؼش٣ق رـخثضس حُِٔي ػزذهللا حُؼخ٢ٗ ُِظ٤ٔض ح٧دحء حُل٢ٌٓٞ ٝحُؾلخك٤ش ٝطض٣ٝ

. 

  ،ٝهزخػظٚ ٝطٞص٣ؼٚ ػ٠ِ أٓخًٖ حعظخذحٓٚ.حػذحد د٤َُ حُخذٓخص حُٞصحسس 

  ( ٝهزخػظٚ ٝطٞص٣ؼٚ ػ٠ِ حُـٜخص رحص حُؼ٬هش.  2116-2115اػذحد حُظوش٣ش حُغ١ٞ٘ ُِٞصحسس ) 

 . طق٤ْٔ رطخهخص طؼش٣ق رخُٔٞظل٤ٖ ٝهزخػظٜخ ٝطٞص٣ؼٜخ ػ٠ِ ٓٞظل٢ ٓشًض حُٞصحسس 

 حُِٔي ػزذهللا حُؼخ٢ٗ ُظ٤ٔض ح٧دحء حُل٢ٌٓٞ ٝحُؾلخك٤شحُظ٘غ٤ذ رؤعٔخء )حُٔٞظق حُل٢ٌٓٞ حُٔظ٤ٔض ُِلجخص حُؼ٬ع( ُـخثضس 
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 اظعاذراظػصلذ

 ادارةذاظعؿؾقاتذادلداغدةذذ
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 ادارةذاظعؿؾقاتذادلداغدة

 عدؼرؼةمادلشاشل وحدةماحلدائقمواظؾلؿـةم

 ضلمماظؿػؿقش

 ضلمماالدارةموادلاظقة

 ضلمماظصقاغه

 ضلمماظؾوازم

 ضلمماظؿدضققمواظؽؾف

 ضلممادلؿابعه

وحدةمادلؿابعةمواظؿـلققم

 ظؾعؿؾقاتممادللاغده
معدؼرؼةماظدؼوان

 ضلمماظصادرمواظربؼد

 ضلمماظوارد

 ضلمماالرذػةموادلؾػات

 ضلمماظطؾاسه

 عدؼرؼةماظؾوازم

 ضلمماظدسمماظػين

ضلمماحملادؾةمواظرضابةم

 سؾىمادلكزونم

 ضلممادلشرتؼات

 ضلممادلـفره

 عدؼرؼةماظشمونماالدارؼةم

 ضلممصقاغةماالجفزة

 ضلمماحلرطه

 ضلمماخلدعات

ضلمماظدوامم

 واالدؿعالعاتم

 عدؼرؼةماظشمونمادلاظقة

 ضلممحمادقةمادلوزاغةمظؾطرق

 ضلممحمادؾةمادلشارؼعماظرئقلقةمظؾطرق

 ضلممحمادؾةماظصـدوقمظؾطرق

 ضلممحمادؾةمماظـػؼاتمظؾطرقم

 ضلممحمادؾةمعدؼرؼاتماالذغال

ضلممارذقفمادللؿـداتموادلؾػاتم

 ادلاظقةم

 ضلمماالعاغاتمواظؽػاالتمظؾطرق

 ادارح اٌؼ١ٍّبد اٌّظبٔذح
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 ِذ٠ز٠خ اٌؼؤْٚ اٌّب١ٌخ 

 -:ٚاٌٛججبد اٌّٙبَ  

   صٗش حُؼخٓش هزَ حػذحد حُٔٞحصٗش حُؼخٓش طلذ٣ذ حكظ٤خؿخص حُٞصحسس ٝر٤خٕ ه٤ٔش ح٫ُظضحٓخص حُٔظشطزش ػ٠ِ حُٞصحسس رخُظ٘غ٤ن ٓغ دٝحثش حُٞصحسس ٝكوخً ُِزشحٓؾ حُٔوشس روخٕٗٞ حُٔٞح 

 ِ٠ حُٞصحسس ٣ٝظْ ػشمٜخ ػ٠ِ حُٔخظق٤ٖ ك٢ دحثشس حُٔٞحصٗش حػذحد ٓؾشٝع هخٕٗٞ حُٔٞحصٗش رل٤غ ٣ـط٢ ح٫كظ٤خؿخص حُظ٢ طْ طلذ٣ذٛخ عخروخ ٝح٫ُظضحٓخص حُٔظشطزش ػ

 حُؼخٓش  .

 ( ّططز٤ن ٗظخGFMISٞك٢ ٓذ٣ش٣ش حُؾئٕٝ حُٔخ٤ُش ٝك٢ ؿ٤ٔغ حهغخّ حُٔخ٤ُش ُِو٤خّ رٌخكش ح٫ٓٞس حُٔخ٤ُش  ٖٓ حػذحد هخٕٗٞ ٓٞحصٗش حٝحُقشف ُِٔطخُزخص رؼذ ط ) ٚؿ٤

 ح٢ُ  . ح٫ٗلخم عٞحء ًخٕ سحعٔخ٢ُ حٝ ؿخس١ ٣ٝظْ حُقشف رؾٌَ

 ط٘ل٤زٛخ. ٓ٘خهؾش حُٔؼ٤٤ٖ٘ ك٢ دحثشس حُٔٞحصٗش حُؼخٓش رخقٞؿ ٓؾشٝع هخٕٗٞ حُٔٞصحٗش ٝر٤خٕ ح٫ُظضحٓخص حُٞحؿذ طغذ٣ذٛخ ٝح٫كظ٤خؿخص حُِٔلش حُٞحؿذ 

 ُظضحٓخص حُٔظشطزش ػ٠ِ حُٔلخكع   حػذحد ُـخٕ طٞػ٤ٚ ُِٔلخكظخص ٝٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ حُظخرؼش ُِٞصحسس ُظلذ٣ذ حكظ٤خؿخص حُٔلخكظخص ٝخقٞفخ ك٢ كخ٫ص حُطٞحسة ٝح٫ 

 ٤ش ٝٓٞحكوش ٖٓ هزَ حػذحد ٓؾشٝع هخٕٗٞ ٓٞحصٗش ح٬ُٓشًض٣ش ُٔؾخس٣غ حُٔلخكظخص حُظخرؼش ُٞصحسس ح٫ؽـخٍ ٝٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ر٘خء ً ػ٠ِ طٞف٤خص ٖٓ ُـخٕ حُظٞػ

 حُٔلخكظخص .

  حُٔخققخص ح٬ُصٓش ُِٞصحسحص ٝحُٔئعغخص ح٫خشٟ ٝحُظ٢ طوّٞ ٛزٙ حُٞصحسس رخ٧ؽشحف حُظ٘غ٤ن ٓغ حُٔٞحصٗش حُؼخٓش ٫ػذحد هخٕٗٞ حُٔٞحصٗش حُؼخٓش ٝٓظخرؼش سفذ

 ػ٠ِ ط٘ل٤ز ٓؾخس٣ؼٜخ حُشأعٔخ٤ُش .

 حُخخفش رٜزٙ حُٞصحسس  حُقشف ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ حُشحعٔخ٤ُش ٝحُ٘لوخص حُـخس٣ش ر٘خء ػ٠ِ  هخٕٗٞ حُٔٞحصٗش حُؼخٓش رؼذ حهشحسٙ ٌَُ ٖٓ حُٔٞحصٗش حُـخس٣ش ٝحُشأعٔخ٤ُش

 ٞصحسحص ٝحُذٝحثش ح٫خشٟ ٝكوخً ٨ُٗظٔش ٝحُوٞح٤ٖٗ ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٔؼظٔذٙ ك٢ ًَ حُٞصحسحص ٝحُذٝحثش .ٝحُ

 ُٔ٘لزس حُقشف ٖٓ ٓخققخص حُٞصحسحص ٝحُذحٝثش رٔٞؿذ كٞح٫ص ٗوَ ػٜذٙ ُِذٝحثش ٝحُٞصحسحص ٝحُٔئعغخص ح٫خشٟ ُظل٣َٞ حسفذس ٓخققخطٜخ ُِٔؾخس٣غ ح

 ٨ُٗظٔش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُٔخ٤ُش حُقخدسس ٖٓ هزَ ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٝدحثشس حُٔٞحصٗش حُؼخٓش . ٝفشف  حُ٘لوخص حُٔظشطزش ػ٤ِٜخ ٝكوخً 

 س حُقشف ٖٓ ٓخققخص حُٞصحسحص ٝحُذحٝثش رٔٞؿذ ؽ٤ٌخص طشد ٖٓ حُذٝحثش ٝحُٞصحسحص ٝحُٔئعغخص ح٫خشٟ ُظل٣َٞ حسفذس ٓخققخطٜخ ُِٔؾخس٣غ حُٔ٘لز

 م حٓخٗخص ٛزٙ حُٞصحسس ٝكوخً ٨ُٗظٔش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُٔخ٤ُش حُقخدسس ٖٓ هزَ ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٝدحثشس حُٔٞحصٗش حُؼخٓش .ٝفشف  حُ٘لوخص حُٔظشطزش ػ٤ِٜخ ٣ٝظْ هزنٜخ ك٢ ف٘ذٝ

 . ح٫ؿ٬هخص حُؾٜش٣ش ُق٘ذٝم حُ٘لوخص ٝف٘ذٝم ح٫ٓخٗخص ك٢ حُذحثشس حُٔخ٤ُش ك٢ ٛزٙ حُٞصحسس 

 ُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٞصحسس ٝحُٞصحسحص ٝحُذٝحثش حُشع٤ٔش ح٫خشٟ ٝخقٞفخ ٝصحسس حُٔخ٤ُش حػذحد حُظوخس٣شحُٔخ٤ُش رؾٌَ ؽٜش١ ٝط٘ظ٤ْ حُز٤خٗخص ح٬ُصٓش ُظض٣ٝذ ح

 ٝدحثشس حُٔٞحصٗش حُؼخٓش ُظض٣ٝذ حُٞصحسس رخُغ٤ُٞٚ ح٬ُصٓش .
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 وخً ُِوٞح٤ٖٗ ٝح٫ٗظٔش  ٝحُظؼ٤ِٔخص  حػذحد ٝط٘ظ٤ْ ٝطض٣ٝذ ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٝدحثشس حُٔٞحصٗش حُؼخٓش ٝٝصحسس حُظخط٤و رخُز٤خٗخص ٝحُخ٬فخص ٝحُٔٞحهق حُٔخ٤ُش حُؾٜش٣ش ٝك

 ( .GFMISٖٝٓ خ٬ٍ سرو حُٞصحسس ر٘ظخّ حٍ )

  َٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش .٣ظْ حػذحد حٌُؾٞكخص ٝحُٔشكوخص حُخخفش رخُٔ٘ق حُخ٤ِـ٤ش ٣ٝظْ حسعخُٜخ ُٞصحسس حُظخط٤و ٝحُظؼخٕٝ حُذ٢ُٝ رٔٞؿذ ًظذ سع٤ٔش ٓٞهؼش ٖٓ هز 

  ؽٜذص ٓذ٣ش٣ش حُؾئٕٝ حُٔخ٤ُش ط٤ٔضح رؤدحثٜخ( ّحُٔخ٢ُ ػ٠ِ ٗظخGFMIS. حُظ٢ ؽٜذص ُٚ حُـٜخص حُشهخر٤ش ك٢ حُٞصحسس ٝخخسؿٜخ  ) 

 :اٌّب١ٌخ اٌؼؤْٚ ِذ٠ز٠خ  أجبسادذذذذ

 ظؾـػؼاتذادلرصودةذظدىذػذهذاظوزارةذ2018/12/31خالصةذادلوضفذادلاظيذحتىذتارؼخذ

 وادلخصصاتذاظيتذمتذزوؼؾفاذعنذاظدوائرذاألخرى

 اٌّؼبر٠غ اٌجبر٠خ
   

 )%(ٔظجخاٌـزف (د٠ٕبر)إجّبٌٟ اٌّذفٛػبد اٌفؼ١ٍخ (د٠ٕبر)اٌّخــبد ٚرؼذ٠الرٙب اٌج١ـــــــــــــــبْ

 66299 000002092592 00096222 اإلدارح ٚاٌخذِبد اٌّظبٔذح -أ

 009 96060922590 0060222 اٌطــــــــــزق -ة
 60269 60009062066 52200222 األثٕــ١ــــــخ -ط

 62209 259900092565 26669222 ِجّٛع اٌفـً

    اٌّؼبر٠غ اٌزأطّب١ٌخ
 )%(ٔظجخاٌـزف (د٠ٕبر)إجّبٌٟ اٌّذفٛػبد اٌفؼ١ٍخ (د٠ٕبر)اٌّخــبد ٚرؼذ٠الرٙب اٌج١ـــــــــبْ

 62.29 56660002220 52250206 اإلدارح ٚاٌخذِبد اٌّظبٔذح -أ               

 %0022 62322030262626 2036623606   إٔؼـبء اٌطــــــــــزق -ة               

 522229 6300035202900 630003005 ؿ١بٔخ اٌطــــــــــزق -ط               
 %6220 0306036202620 030603526    ــخ١األثٕــ -د               
 029 0030053666202 02920222 اٌالِزوشٞ -٘ـ               

 %0520 00500696209 506255260 ِجّـــــــــــــــــــــــــــــــــٛع اٌفـً

 أخــــــــــــــــزٜ
   

 (%)ٔظجخاٌـزف (د٠ٕبر)اٌفؼ١ٍخ اٌّذفٛػبد إجّبٌٟ (د٠ٕبر)ٚرؼذ٠الرٙب اٌّخــبد اٌج١ـــــــــــــــبْ
 9520 002205222060 006006062209 ***أِبٔــــــــــبد *** 

 9520 562005202222 500202602222 اٌّجّٛع

 2018د٠ٕبر فٟ لبْٔٛ اٌّٛاسٔخ اٌؼبَ  ( 167347032)اٌّجٍغ االجّبٌٟ ٌٍّٛاسٔخ اٌزأطّب١ٌخ * 

 
 2ِظزٕذ( 0269) حظبة األِبٔبدِظزٕذ، ِٚٓ (  05696)  حظبة اٌّٛاسٔخثٍغ ػذد اٌّظزٕذاد اٌّـزٚفخ ِٓ *
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  اإلدار٠خ اٌؼؤْٚ ِذ٠ز٠خ

 -:ٚاٌٛججبد اٌّٙبَ
 حُؼَٔ. ٓؾ٬ٌص ٝكَ ُٔ٘خهؾش ٓ٘ظظٔش دٝس٣ش حؿظٔخػخص ػوذ خ٬ٍ ٖٓ رخُٔؾخسًش ح٩دحسس ٓزذأ طؼض٣ض 

 ْٝحُٔغظؤؿشس حُل٤ٌٓٞش حُغ٤خسحص ػ٠ِ ٝحُظلظ٤ؼ حُنشٝس٣ش حُغ٤خسحص ٝطؤ٤ٖٓ حُٔؾخس٣غ ُٝظخرؼش حُٞصحسس ٓٞظل٢ ُظ٘و٬ص حُنشٝس٣ش حُغ٤خسحص كشًش ػ٤ِٔش ط٘ظ٤ ٖٓ 

 حُلشًش. روغْ حُٔ٘خهش ح٫ػٔخٍ خ٬ٍ

 حُلخًظ ٝأؿٜضس حُظق٣ٞش آ٫ص ٓؼَ ح٧ؿٜضس رق٤خٗش حُٔظؼِوش ح٧ػٔخٍ ٓظخرؼش . 

 ُِٔٞظل٤ٖ. ٝحُٔـخدسحص حُشع٢ٔ حُذٝحّ ٓشحهزش 

 ػِٔٚ. ٝط٘ظ٤ْ حُٞصحسس ٓوغْ ٓظخرؼش 

 ٝح٧عٔ٘ض. ٝح٩علِض حُٔلشٝهخص ٓٞحد ٖٓ طلظخؿٚ رٔخ ٝح٣ُٞٝ٧ش حُٔلخكظخص ك٢ ح٧ؽـخٍ ٌٝٓخطذ ٓذ٣ش٣خص طض٣ٝذ 

 حُٔخ٢ُ. ٝحُ٘ظخّ حُِٞحصّ ٝٗظخّ ح٩دحس٣ش ح٧ٓٞس ك٢ حُٔشػ٤ش ٝحُظؼ٤ِٔخص ٝحُز٬ؿخص ٝح٧ٗظٔش حُوٞح٤ٖٗ أكٌخّ ططز٤ن 

 ْحُؼَٔ. اؿشحءحص ٝطزغ٤و ٝطلغ٤٘ٚ حُؼَٔ أدحء ٓغظٟٞ سكغ رخقٞؿ ح٫هظشحكخص طوذ٣ 

 االدار٠خ: اٌؼؤْٚ ِذ٠ز٠خ  أجبسادذذذذ

 ٚاالطزؼالَ:لظُ اٌذٚاَ 

 ٖٓشحهزش حُذٝحّ حُشع٢ٔ ٝحُٔـخدسحص ُِٔٞظل٤ 

  ٖكغذ ٗظخّ ٓشحهزش حُذٝحّ .ٓشحهزش حُذٝحّ ُـ٤ٔغ ٓٞظل٢ حُٞصحسس ٝحفذحس ًظذ حُلغْ ٝرذٍ حُظؤخ٤ش فزخك٢ ُـ٤ٔغ حُٔٞظل٤ 

  ٓظخرؼش ٗظخّ حُذٝحّ ٝهزخػش حُظوخس٣ش ح٤ٓٞ٤ُش حُٔظؼِوش رخُلنٞس ٝحُـ٤خد  

  ّحُظذه٤ن ػ٠ِ حُؼَٔ ح٩مخك٢ ٝحٌُٔخكآص ٝػ٬ٝس ح٤ُٔذحٕ ٖٓ خ٬ٍ ًؾٞكخص حُذٝح 

 حعظ٬ّ ٗٔخرؽ ح٫ؿخصحص ٝحُٔـخدسحص ٝطغـ٤ِٜخ ػ٠ِ ٗظخّ حُذٝحّ  -

 ٓظخرؼش ًؾٞكخص حُؼَٔ ح٫مخك٢ ٝطذه٤وٜخ  -

 ٓشحهزش حُظضحّ حُٔٞظل٤ٖ رخُذٝحّ حُٔٞؿٞد كغذ هز٤ؼش حُؼَٔ  -

 ٤ٖسكغ ًؾٞكخص ٤ٓٞ٣ش رذٝحّ حُٔٞظل -

 حعظ٬ّ ٓـخدسحص حُٔٞظل٤ٖ حُخخفش ٝحُشع٤ٔش ٝحُظؤًذ ٖٓ حعظٌٔخٍ ح٫ؿشحءحص  -

 حػذحد ٝط٘ظ٤ْ عـَ حُلنٞس ٝحُذٝحّ هزوخً ُظؼ٤ِٔخص  -

 طغ٤ِْ هٞحثْ حُلنٞس ٝحُـ٤خد ح٠ُ حؿٜش حُٔؼ٤٘ش  -
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 حُو٤خّ رؤ٣ش أػٔخٍ حخشٟ ٣ٌِق رٜخ مٖٔ كذٝد ٜٓخٓٚ ٝٓغئ٤ُٝش حُٞظ٤لش  -

 حُٔلخكظش ػ٠ِ عش٣ش حُٔؼِٞٓخص  -

 حعظخذحّ حدٝحص ٝٝعخثَ حُغ٬ٓش حُؼخٓش ٝحُٞهخ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش  -

 ٓظخرؼش كنٞس حُٔٞظل٤ٖ ٝعلذ حُظوخس٣ش ح٤ٓٞ٤ُش رزُي  -

 ٓظخرؼش ؿ٤خد ٝطؤخ٤ش حُٔٞظل٤ٖ ٝعلذ حُظوخس٣ش ح٤ٓٞ٤ُش رزُي  -

 ح٫ؿخرش ػٖ حعظلغخسحص حُٔٞظل٤ٖ ٝطؤ٤ٖٓ هِزخطْٜ . -

 ٌّظبٔذٖ أجبساد لظُ اٌخذِبد ا

 ح٫ؽــشحف ٝحُٔظخرؼٚ ػ٠ِ حػٔخٍ حُ٘ظخكش ٝرُي حػ٘خء حُذٝحّ حُشعٔـــ٢ ٝح٣خّ حُغزض ٝطؾَٔ حُٔـــٞحهغ حُظخ٤ُش :ـ  -

  ٓز٠٘ حُٞصحسس 

  ٓذ٣ش٣ش حُٔخظزشحص 

  ٓذ٣ش٣ش حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ش 

  ٓذ٣ش٣ش أؽـخٍ ٓلخكظش حُؼخفٔش 

  حُغخكخص حُخخسؿ٤ش 

  ٓز٠٘ حُلشًش 

  حُٔخ٤ُش حُؾٜش٣ش ُؾشًش حُ٘ظخكشٓظخرؼش فشف حُٔطخُزش 

 حُٔؾخسًش ك٢ حػذحد ٝػخثن حُؼطخء حُخخؿ ر٘ظخكش ٓز٠٘ حُٞصحسس ػٖ هش٣ن دحثشس حُِٞحصّ حُؼخٓش  -

ّ حُشع٢ٔ ٘خء ٝرؼذ حُذٝححُٔظخرؼٚ ٝح٫ؽشحف ػ٠ِ دٝحّ حٖٓ حُٞصحسس ٝط٘ظ٤ْ حفطلخف حُغ٤خسحص ك٢ حُغخكخص ٝحُٔشحهزش ح٤٘ٓ٫ش دحخَ حُٔز٠٘ ٝحُٔذ٣ش٣خص حُٔـخٝسس حػ -

 ٝح٣خّ حُؼطَ ٝح٫ػ٤خد حُشع٤ٔش ًٝزُي طلوذ ح٫ٗخسس ك٢ حٌُٔخطذ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حهلخءٛخ 

 ٓظٜش ٝٗظخكش ٓٞهغ حُؼَٔ  حُٔظخرؼٚ ٝح٫ؽشحف ػ٠ِ حػٔخٍ ًلظ٤ش٣خ حُٞصحسس رل٤غ ٣وّٞ )حُزٞك٤ٚ( رظخ٤ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ رخُٔؾشٝرخص رخٗٞحػٜخ ٝحُغ٘ذ٣ٝؾخص ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ -

 طخ٤ٖٓ ٓذ٣ش٣خص ٓشًض حُٞصحسس رخُٔشحع٤ِٖ ٝرُي ُظغ٤َٜ ٝحٗـخص ح٫ػٔخٍ حُشع٤ٔش رخعشع ٝهض ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حُ٘وـ حُلخفَ رؼذدْٛ  -

 ٓظخرؼش د٣ٔٞٓش ٝٗظخكش ح٫ػ٬ّ  -

 أجبساد لظُ اداِخ اٌّجٕٝ /ػؼجخ ا١ٌّىب١ٔه /ػؼجخ اٌىٙزثبء /ؿ١بٔخ ػبِخ ٚد٘بْ

 ػؼجخ ا١ٌّىب١ٔه 
ٔخٍ حُظ٤ٌق.حػٔخٍ حٗـخص ف٤خٗش ًخكش ح٫ػطخٍ حُظ٢ طلذع ك٢ ٓز٠٘ حُٞصحسس ٝحُٔزخ٢ٗ حُظخرؼش ُٜخ ٝحُٔذ٣شحص ك٤ٖ حُطِذ ٬ُػٔخٍ حُظخ٤ُش )حػٔخٍ حُظذكجش.حػٝطؼَٔ ػ٠ِ      

 ٗظخّ حهلخء حُلش٣ن .حػٔخٍ حُظٔذ٣ذحص حُقل٤ش ٝحُقشف حُقل٢(
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ٜخص حُلخعٞد ُذ٣٘خ ٌُخكش حؽظشحًخص حُٔذ٣ش٣خص ٝحٌُٔخطذ ٝٓلطخص حُق٤خٗش ٝحٗخسس حُؾٞحسع ٝح٫ؽخسحص )حُؼَٔ ػ٠ِ طذه٤ن ٝكٞعزش ؿ٤ٔغ كٞحط٤ش حٌُٜشرخء ٝح٤ُٔخٙ ػ٠ِ ؿ

 حُنٞث٤ش(.

  ػؼجخ اٌىٙزثبء

ُٞكخص حٌُٜشرخء ٝطؼَٔ ػ٠ِ حٗـخص ف٤خٗش ًخكش ح٫ػطخٍ حُظ٢ طلذع ك٢ ٓز٠٘ حُٞصحسس ٝحُٔزخ٢ٗ حُظخرؼش ُٜخ ٝحُٔذ٣شحص ك٤ٖ حُطِذ ٬ُػٔخٍ حُظخ٤ُش )حػٔخٍ               

 خص حُلخعٞد.حُشث٤غش.ف٤خٗش ٝكذحص ح٫ٗخسس .ٝف٤خٗش ح٫رخس٣ض .ٝٓظخرؼش ُٓٞذ حٌُٜشرخء .ٝٓظخرؼش هخػش أَٛ حُؼضّ كغذ حُٔٞحػ٤ذ حُٔطِٞرش (ٝطٔذ٣ذ ؽزٌ

 ... اػّبي اٌـ١بٔخ اٌؼبِخ ٚاػّبي اٌذ٘بْ

ُٞصحسس ٝحُٔزخ٢ٗ حُظخرؼش ُٜخ ٝحُٔذ٣شحص ك٤ٖ حُطِذ ٬ُػٔخٍ حُظخ٤ُش )حػٔخٍ ف٤خٗش ح٫رٞحد ٝطؼَٔ ػ٠ِ حٗـخص ف٤خٗش ًخكش ح٫ػطخٍ حُظ٢ طلذع ك٢ ٓز٠٘ ح           

 ٝحُؾزخر٤ي ٝحُقوق حُٔغظؼخس ٝحُو٤خّ حػٔخٍ حُذٛخٕ ك٢ ٓز٠٘ حُٞصحسس ٝحُٔزخ٢ٗ حُظخرؼش ُٜخ (.

 

 ِالحظــــــــبد 2018أٚاِز اٌؼًّ ٌؼبَ 2017أٚاِز اٌؼًّ ٌؼبَ اٌؼؼجخ
 طْ حٗـخص ًخكش أٝحٓش حُؼَٔ كغذ ح٫فٍٞ . ( أٓش ػٔـــــ681َ) ( أٓش ػٔــــ621َ) ح٤ٌُٔخٗــــ٤يؽـــــــــــؼزش 

 طْ حٗـخص ًخكش أٝحٓش حُؼَٔ كغذ ح٫فٍٞ. (أٓش ػٔــــ415َ) (أٓش ػٔـــ351َ) حٌُٜشرــــخء ؽـــــــــؼزش

 حٗـخص ًخكش أٝحٓش حُؼَٔ كغذ ح٫فٍٞ.طْ  ػٔــَ (أٓش411) ػٔــَ (أٓش331)  ٝحُذٛخٕ أػٔخٍ حُق٤خٗشحُؼخٓش

 :ـخلظــُ اٌحزوـأجــبساد 
 0رات وضبط الجودة وذلك حسب المسافة الفعلٌة ــــــــة وإدارة المختبـــعلى صرؾ المحروقات فً مركز الوزارة ومدٌرٌة السالمة المرورٌ والتوقٌع التدقٌق 

  الفنٌة وشعبة الحركة باإلضافة الى رئٌس قسم الحركة ومؤمور الحركة وذلك لوجود عدد كبٌر من تم تطوٌر عمل قسم الحركة وتم استحداث شعب وهً الشعب
 0المركبات والسائقٌن والفنٌٌن واالدارٌٌن 

   الدوام الرسمً من خالل ومتابعتها بعد ساعات التفتٌش على مبٌت اآللٌات والسٌارات الحكومٌة فً المدٌرٌات فً المحافظات والمكاتب التابعة لها وفً مركز الوزارة
 0نظام تتبع المركبات 

 0وأخذ اإلجراءات التؤدٌبٌة بحق المخالفٌن دوام الرسمً ــــالرد على مخالفات االمن العام )الكامٌرات االمنٌة( بخصوص استخدام المركبات بعد ساعات ال 

  ( مائة أمر حركة ٌتم 110طلبات الحركة المقدمة من كل مدٌرٌة والتً تقدر بحولً )تؤمٌن المدٌرٌات التابعة لمركز الوزارة بسٌارات لمتابعة المشارٌع وذلك حسب
 0إصدارها و توثٌقها حسب األصول 

 رة وتفؤمٌن المفدٌرٌات ففً العمل على تحوٌل السٌارات العائدة من مشارٌع الطرق إلى الصففة الحكومٌفة وتشفكٌل لجفان اسفتالم عنفد انتهفاء المشفارٌع التابعفة لهفذ  الفوزا
 0المحافظات بالسٌارات التً تم تحوٌلها للصفة الحكومٌة وبالتنسٌق مع مدٌر إدارة العملٌات المساندة 

  0العمل على تعدٌل استهالك الوقود للسٌارات واآللٌات الحكومٌة فً مركز الوزارة وفً جمٌع الوزارات من خالل مندوبٌن قسم الحركة 
 

 0مٌن بخصوص إصالح السٌارات واآللٌات التً تعرضت لحادث مخاطبة مدٌرٌة المشاؼل لمتابعة شركة التا 

  0متابعة ترخٌص السٌارات الحكومٌة عند انتهاء الترخٌص بموجب كتب رسمٌة صادرة وموقعة حسب األصول  
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  التً لم ٌتم تعدٌل كفاالت السائقٌن العاملة التدقٌق على كفاالت السواقٌن فً المدٌرٌات فً المحافظات والمكاتب التابعة لها وفً مركز الوزارة ومخاطبة المدٌرٌات
 0لدٌها 

 المخالفات الواردة  الرد على مخالفات دٌوان المحاسبة بخصوص مخالفات استخدام السٌارات الحكومٌة ومخاطبة المدٌرٌات فً المحافظات ومركز الوزارة للرد على
 0من دٌوان المحاسبة وعمل رد موحد بخصوص المخالفات 

 ٌ0ه عقوبة لكل المخالفٌن وحسب النظام  التنسٌب بتوج 

  0عمل وتنسٌق وطباعة الكتب الواردة إلى قسم الحركة حسب األصول 

  ً0تزوٌد مركز الوزارة وقسم الحركة والمنجرة بالماء وبشكل ٌوم 

  0متابعة السٌارات والسواقٌن التً تم إعارتهم إلى الوزارات والدوائر الحكومٌة 

 0سٌارات الحكومٌة فً مدٌرٌة المشاؼل والوكاالت متابعة إصالح اآللٌات وال 

 ( ثمانٌة عشر باصاً لنقل الموظفٌن وتم 22ات التابعة للوزارة وعددها )ــــــٌقوم قسم الحركة بتؤمٌن اكبر عدد ممكن من موظفً الوزارة بالمواصالت من خالل الباص
 0اشتراك الباصات حسب األصول عمل بطاقات والتنسٌق مع مدٌرٌة الموارد البشرٌة لعمل اقتطاعات 

  0عمل أوامر مباشرة للسائقٌن الذٌن ٌتم نقلهم إلى قسم الحركة وعمل مؽادرات للسائقٌن الذٌن ٌتم نقلهم من قسم الحركة إلى المدٌرٌات 

  0عمل سجالت بجمٌع الكتب الواردة إلى قسم الحركة ومتابعتها فً مركز الوزارة 

 0ٌات الرسمٌة فً المإتمرات ٌقوم قسم الحركة بمشاركة الفعال 

 ( جهاز 229لمركبات وعددها )ٌقوم قسم الحركة وبالتنسٌق مع وحدة الحاسوب والمدٌرٌات فً المحافظات بمتابعة أجهزة التتبع القدٌمة التً تم تركٌبها على اآللٌات وا
 0فً مدٌرٌات األشؽال فً المحافظات

  0فً مدٌرٌات االشؽال فً المحافظات وبالتسٌق مع وزارة النقل ٌتم تركٌب اجهزة تتبع لباقً المركبات وااللٌات 

 0 من اجل مراقبة المركبات وااللٌات على مدار الساعة ٌتم عمل اوامر الحركة الكترونٌا من خالل كادر قسم الحركة  وبالتسٌق مع وزارة النقل 

 إٔجبساد لظُ ؿ١بٔخ األجٙشح
 ( اتفاقٌات صٌانة  سنوٌة آلالت 8إعداد )( آلة تابعة للوزارة ومدٌرٌاتها كل حسب نوعه ، واإلشرا158تصوٌر الوثائق والمخططات وعددها )والمتابعة على حسن  ؾ

 0تنفٌذ بنود هذ  االتفاقٌات وتدقٌق المطالبات المالٌة الخاصة بها

 ( آلة تصوٌر وثائق تابعة للوزارة ومدٌرٌاتها كل حسب نوعه ، 23( اتفاقٌات صٌانة  نظام البٌع التؤجٌري)سعر الصورة( آلالت تصوٌر الوثائق وعددها )7إعداد )
 0والمتابعة على حسن تنفٌذ بنود هذ  االتفاقٌات وتدقٌق المطالبات المالٌة الخاصة بها ؾواإلشرا

 ( مقسم تابع للوزارة ومدٌرٌاتها ، واإلشرا51( اتفاقٌة صٌانة  سنوٌة للمقاسم االلكترونٌة وعددها )2إعداد )تابعة على حسن تنفٌذ بنود هذ  االتفاقٌات وتدقٌق والم ؾ
 0المطالبات المالٌة الخاصة بها

   ( بما ال ٌقل عن )( أمر عمل سنوٌا .360القٌام بتنفٌذ وصٌانة الشبكات الهاتفٌة وأجهزتها فً مبنى الوزارة )ومدٌرٌاتها ومكاتبها حسب الطلب 

  0األجهزة من حٌث جدوى بقائها قٌد االستعمال أم شطبها المشاركة فً اللجان الفنٌة المشكلة لتقٌٌم حالة  

 ٌ0)آالت تصوٌر الوثائق وأجهزة الفاكس والمقاسم اإللكترونٌة الجدٌدة( المطلوبة للوزارة ومدٌرٌاتها ومكاتبها ةلألجهز  ةإعداد المواصفات الفن 
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  0اإلشراؾ على صٌانة أجهزة الفاكس التابعة للوزارة ومدٌرٌاتها ومكاتبها 

  0التنسٌق مع وحدة اللوازم فً دراسة أسعار األحبار وقطع المستهلكات وقطع الؽٌار المطلوبة لألجهزة  

 ِذ٠ز٠خ اٌذ٠ٛاْ

 : ْٔجذح ػٓ ِذ٠ز٠خ اٌذ٠ٛا 
 ٝحُظ٢ طظزغ ادحس٣خً كغذ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤  ٩دحسس حُؼ٤ِٔخص حُٔغخٗذس . 24/12/2112طْ اعظلذحع ٓذ٣ش٣ش حُذ٣ٞحٕ رظخس٣خ  -

 -:ٚاٌٛججبد اٌّٙبَ

 .ٖحعظوزخٍ حُٔشحؿؼ٤ٖ ٝحسؽخدْٛ ٝح٫ؿخرش ػ٠ِ ًخكش حعظلغخسحطْٜ عٞحء حُٔوخ٤ُٖٝ حٝ حُٔٞحه٤ٖ٘ ٝحُٔٞظل٤ 

 . ٕاػذحد ٝهزخػش حٌُظذ حُٔظؼِوش رخُظؼخ٤ْٓ ٝاعظجـخس ح٤ُ٫خص ٝح١ ٓؼخ٬ٓص ٣ظْ طل٣ِٜٞخ ُٔذ٣ش  حُذ٣ٞح 

  ِٓلخص ُِؼطخءحص حُٔطشٝكش حُـذ٣ذس  ح٫ًٝ رؤٍٝ .حُو٤خّ رللع ٝطؼذحد حٝسحم ِٓلخص حُذ٣ٞحٕ ٝطشه٤ٜٔخ ٝكظق 

 ٢ٔ .طق٣ٞش ٝعلذ ًظذ ٖٓ ح٫سؽ٤ق ٝكغذ حُطِزخص حُٔلُٞش حف٤ُٞخً ُٔذ٣ش حُذ٣ٞحٕ ٖٓ ح٫دحسحص ٝحُٔذ٣ش٣خص ك٢ ٓشًض حُٞصحسس ُـخ٣خص حُؼَٔ حُشع 

 . حسعخٍ حُلخًغخص ٝطؤ٤ٖٓ حُزش٣ذ ٝٓظخرؼش ٝفُٜٞخ ُِـٜخص حُٔؼ٤٘ش 

 ٚٔٝطشك٤ِٜخ ح٠ُ حٌُشحكخٗخص. ؿشد حُِٔلخص حُوذ٣ 

 . حٗؾخء ٓغظٞدع ؿذ٣ذ ُِِٔلخص )حُلنخٗٚ عخروخ( ٝطشك٤َ حُِٔلخص ػ٤ِٚ ٝطشط٤زٜخ ٝط٘ظ٤ٜٔخ رطش٣وش ٣غَٜ حُشؿٞع ح٤ُٜخ 

 

 :  ال   ا        
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اللوازم عدؼرؼة  

مضلممادلشرتؼات ضلممادلـفره  ضلمماظدسمماظػين ضلمماحملادؾةمواظرضابةمسؾىمادلكزونم

 اٌٍٛاسَ ِذ٠ز٠خ

 

 

 

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد

 .اػذحد حُٔٞحصٗش حُغ٣ٞ٘ش ُِٔذ٣ش٣ش ك٢ مٞء ح٫ٌٓخٗخص حُٔظخكٚ ٝٓظخرؼٚ ط٘ل٤زٛخ رؼذ حهشحسٛخ 

 .حػذحد حُظوخس٣ش حُذٝس٣ش كٍٞ ٓ٘ـضحص حُٔذ٣ش٣ش 

 .حُؼَٔ رشٝف حُلش٣ن ك٢ حُٔذ٣ش٣ش ٖٓ خ٬ٍ ح٫ؿظٔخػخص حُذٝس٣ش ٖٝٓ خ٬ٍ كَ حُٔؾ٬ٌص 

 .حػذحد خطٚ ُِٔؾظش٣خص ٝحُِٞحصّ رخُظ٘غ٤ن ٓغ حُٔؼ٤٤ٖ٘ رخُٞصحسس 

 .ٓظخرؼٚ حُوشحسحص حُقخدسس ػٖ دحثشس حُِٞحصّ حُؼخٓش رحص حُقِش ٝحُظو٤ذ رٜخ 

 ظ٤خؿخص حُٞصحسس ٝحُٔذ٣ش٣خص حُظخرؼش ُٜخ ٖٓ حُِٞحصّ.ٓظخرؼش طٞكش ح٫سفذس ٖٓ حُِٞحصّ ُـخ٣خص طـط٤ش حك 

 .ح٫ؽشحف ػ٠ِ ػ٤ِٔخص ح٫عظ٬ّ ٝحُظغ٤ِْ ر٤ٖ حٓ٘خء حُٔغظٞدػخص ٝحػذحد طوخس١ رزُي 

 .ّح٫ه٬ع ػ٠ِ ر٤خٗخص حُٔٞحد حُشحًذ ٝحُظؼخَٓ ٓؼٜخ كغذ ٗظخّ حُِٞحص 

 .ططز٤ن ٗظخّ حُِٞحصّ ٖٓ خ٬ٍ حُؼطخءحص حُٔل٤ِش / حُخخفش 

  ٖحُٔذ٣ش٣خص ٖٓ ٓخدط٢ ح٫عٔ٘ض ٝح٫علِض ُٔؾخس٣غ حُطشم ك٢ ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ك٢ حُٔلخكظخص.طؤ٤ٓ 

 .حُظ٘غ٤ذ رقشف كٞحط٤ش حُِٞحصّ حُظ٢ طْ ؽشحإٛخ رؼذ حعظٌٔخٍ حؿشحءحص حُظٞس٣ذ ُِٔغظٞدػخص حف٤ُٞخ 

 .حُؼَٔ ػ٠ِ ٓظخرؼٚ فشف ٓطخُزخص ٓقلخس حُزظشٍٝ ح٧سد٤ٗش رؼذ طؼض٣ٜخ رخُٔؼضصحص حُٔطِٞرش 

 .طؤ٤ٖٓ ٓشًض حُٞصحسس ٝحُٔذ٣ش٣خص ٖٓ حُوشهخع٤ش ٝحُٔطزٞػخص 

 .حعظ٬ّ ح٫ػخع ٝح٫ؿٜضس حُٔٞسدس ٖٓ حُٔؾخس٣غ حُظ٢ طؼٞد ٤ٌِٓظٜخ ُِٞصحسس كغذ حُؼوذ 

 .حُؼَٔ ػ٠ِ ط٘ض٣َ حُزشحٓؾ حُخخفش ربدحسس حُٔخضٕٝ حُل٢ٌٓٞ ػ٠ِ ح٫ؿٜضس حُخخفش رٔغظٞدػخص ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ٝٓشًض حُٞصحسس 

  ٚف٤خٗش ح٫ؿٜضس ٖٓ خ٬ٍ هغْ حُذػْ حُل٢٘ ك٢ حُٔذ٣ش٣ش.ٓظخرؼ 

 .طلق٤َ ح٫ػخع كغذ حُلخؿش ُٔٞظل٢ حُٞصحسس ٝحُٔذ٣ش٣خص حُظخرؼش ُٜخ 

 .ٓظخرؼٚ حػٔخٍ حُق٤خٗش ح٬ُصٓش ٨ُػخع رؾٌَ دٝس١ ٖٓ خ٬ٍ هغْ حُٔ٘ـشس ك٢ حُٔذ٣ش٣ش 
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ذ:أجبساد ِذ٠ز٠خ اٌٍٛاسَ

 لظُ اٌّؼزز٠بد

  ٖٓ ُـ٘ش حُٔؾظش٣خص ك٢ ٓشًض حُٞصحسس ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طذه٤وٜخ ٖٓ خ٬ٍ حُٔؼضصحص ح٬ُصٓش ُِقشفحعظوزخٍ كٞحط٤ش حُؾشحء 

 . حعظوزخٍ كٞحط٤ش حُؾشحء ٖٓ ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ٝح٫ر٤٘ٚ ك٢ حُٔلخكظخص ٖٝٓ ػْ طذه٤وٜخ ٖٓ ك٤غ ح٫عؼخس ٝحُٔؼضصحص ُـخ٣خص حُقشف 

  طل٣ِٜٞخ رخسعخ٤ُٚ ح٠ُ ٓذ٣ش٣ش حُؾئٕٝ حُٔخ٤ُٚ ك٢ حُٞصحسس ُـخ٣خص حعظٌٔخٍ حؿشحءحص حُقشف .حُؼَٔ ػ٠ِ حدخخٍ ًخكش حُلٞحط٤ش ػ٠ِ ٗظخّ حُٔؾظش٣خص ُـخ٣خص 

 ( ػَٔ ٗغخٚ حٌُظش٤ٗٝش ٖٓ حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ٖٓ خ٬ٍ ػ٤ِٔشscanning. ) 

 . ٓخخهزٚ ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ك٢ كخٍ ٝؿٞد حخطخء ك٢ حُلٞحط٤ش حٝ ٗوـ ك٢ حُٔؼضصحص ُـخ٣ش حُظقل٤ق 

 لظُ إٌّجزح

 خّ رظق٤٘غ ح٫ػخع ح٬ُصّ ُظِز٤ٚ حكظ٤خؿخص حُٞصحسس ٝٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ٖٓ ح٫ػخع .حُو٤ 

 . حُٔؾخسًش ك٢ طـ٤ٜض حُٔؼخسك حُظ٢ طؾخسى ك٤ٜخ حُٞصحسس 

 ٚحُؼَٔ ػ٠ِ ف٤خٗش ح٫ػخع ك٢ ٌٓخطذ حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ك٤غ ػ٤ِٔٚ حػخدس حُذٛخٕ حٝ حُق٤خٗٚ حُذٝس٣ 

  ٍحٌُٔخطذ ك٢ كخٍ هِذ رُي ٖٓ حُٞصحسس .حُؼَٔ ػ٠ِ طِز٤ٚ حكظ٤خؿخص ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخ ٖٓ 

 ػَٔ ص٣خسحص ٤ٓذح٤ٗش ًِٔخ حهظنظض حُلخؿش ُٔذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ٝح٫ر٤٘ش ك٢ حُٔلخكظخص ُِق٤خٗش حُشٝط٤٘٤ش ٬ُػخع 

 لظُ اٌذػُ اٌفٕٟ

  ْط( طؾـ٤َ ٗظخّ حدحسس حُٔخضٕٝ حُل٢ٌٓٞGIMCSُٞٔػ٠ِ أؿٜضس أٓ٘خء حُٔغظٞدػخص ٝٓلخعز٤ٖ حُٔخضٕٝ ٝٓذسحء ح )ك٢  ؽـخ٧ٍحد ك٢ ٓشًض حُٞصحسس ٝٓذ٣ش٣خص ح

 حُٔلخكظخص

 ( طْ حُؼَٔ ػ٠ِ سرو ٝطؾـ٤َ حُطخرؼخص حُ٘وط٤ش ٝح٤ُِضس٣ش ٝرُي ٖٓ حؿَ حُظٌٖٔ ٖٓ حُطزخػش ٖٓ خ٬ٍ ؽخؽخص ٗظخّ حدحسس حُٔخضٕٝ حُل٢ٌٓٞGIMCS ك٢ ٓشًض )

 1حُٞصحسس ٝٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ك٢ حُٔلخكظخص

 طْ حُؼَٔ ػ٠ِ طلذ٣غ ٗظخّ حُظؾـ٤( َWindows XP( َح٠ُ ٗظخّ حُظؾـ٤ )Windows 7 ُـ٤ٔغ ح٫ؿٜضس حُؼخِٓش ػ٠ِ ٗظخّ حدحسس حُٔخضٕٝ حُل٢ٌٓٞ ك٢ ٓشًض )

 (GIMCSحُٞصحسس ٝٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ك٢ حُٔلخكظخص رل٤غ ٣ظ٬ثْ ٓغ ٗظخّ حدحسس حُٔخضٕٝ حُل٢ٌٓٞ )

  ْحٗؾخءط(User Name)ٝحُخخفش ر٘ظخّ حدحسس حُٔخضٕٝ حُل٢ٌٓٞ ٝرُي ُِظٌٖٔ  ٖٓ خ٬ٍ هخػذس حُز٤خٗخصٕ حُل٢ٌٓٞ ُِٔٞظل٤ٖ حُز٣ٖ ع٤ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ٗظخّ حدحسس حُٔخض

 1ٖٓ حُؼَٔ ػ٠ِ حُ٘ظخّ 

  ْػ٠ِ حُ٘ظخّ ٝرُي ُظغ٤َٜ ػ٤ِٔخص حُقشف ٝحُؼٜذس ُِٔٞظل٤ٖ  حدخخٍ ر٤خٗخص حُٔٞظل٤ٖط 

  ْ1حُٔغ٠ٔ حُٞظ٤ل٢ كغذ ػ٠ِ حُ٘ظخّ طلذ٣ذ حُق٬ك٤خص ٌَُ ٓغظخذّ ط 

 1ك٢ دحثشس حُِٞحصّ حُؼخٓشرؾٌَ ٓغظٔش ٝرُي ُِظؤًذ ٖٓ د٣ٔٞٓش ػَٔ حُ٘ظخّ  حطقخٍ حُ٘ظخّ ٓغ ؽزٌش حُٞصحسس ٝحُغ٤شكشحص حُشث٤غ٤ش ٓظخرؼش 
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 أؿٜضس حُلخعٞد ٢ٛٝ :)ػ٠ِ ُِزشحٓؾ حُٔشطزطش رؼَٔ حُ٘ظخّ  ػَٔ حُظلذ٣ؼخص ح٬ُصٓش(Internet Explorer, PDF, JAVA , … 

 1حُ٘ظخّ ك٢ ٓشًض حُٞصحسس ٝٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ك٢ حُٔلخكظخصحُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ ُلخعٞد ٝحُطخرؼخص حُ٘وط٤ش ٝح٤ُِضس٣ش ػَٔ حُق٤خٗش ح٬ُصٓش ٧ؿٜضس ح 

  ّطذس٣ذ حُٔٞظل٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ حُ٘ظخّ ٝحه٬ػْٜ ػ٠ِ حُظلذ٣ؼخص حُظ٢ طظْ ػ٠ِ حُ٘ظخ 

 ُ1ِٞحصّ حُؼخٓش ػَٔ حُظلذ٣ؼخص حُٔطِٞرش ػ٠ِ ٗظخّ حدحسس حُٔخضٕٝ حُل٢ٌٓٞ رخُظ٘غ٤ن ٓغ دحثشس ح 

 

 لظُ اٌّحبطجخ ٚاٌزلبثخ ػٍٝ اٌّخشْٚ
 .  ّطْ طض٣ٝذ ًخكش ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ رطخرؼخص ٗوط٤ٚ ُطزخػش ع٘ذحص حُ٘ظخ 

 . طْ سرو ٓذ٣ش٣خص ح٫ر٤٘ٚ ك٢ ٝصحسس ح٫ؽـخٍ ػ٠ِ ٗظخّ ٓلخعزش حُٔخضٕٝ حُل٢ٌٓٞ ٖٓ خ٬ٍ ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ك٢ حُٔلخكظخص 

  حُؼَٔ ػ٠ِ ٓطخروش ح٫سفذٙ حُذكظش٣ٚ ٝحُلؼ٤ِش ٓغ ح٫سفذس ح٫ٌُظش٤ٗٝٚ ك٢ حُٔغظٞدػخص حُشث٤غ٤ٚ ك٢ حُٔشًض ٝحُٔلخكظخص 

 ٔ26771ٞع ٢ًِ ) حُؼَٔ ػ٠ِ طؼز٤ض ع٘ذحص ح٣٫شحد ٝحُقشف ٝحُؾطذ ك٢ ٓغظٞدػخص حُٞصحسٙ ٝٓظخرؼش ططز٤ن حُ٘ظخّ ػ٠ِ حُلشًخص حُظض٣ٝذ٣ٚ ك٢ حُٔلخكظخص ٝرٔـ 

 ٝػؾشٕٝ حُلخ ٝعزغ ٓخثش ٝعزؼٕٞ ع٘ذح. ( عظش

 .ٚٓحُؼَٔ ػ٠ِ طش٤ٓض حُٔٞحد حُظ٢ ٣ظْ ؽشحإٛخ ٖٓ هزَ ُـ٘ش حُٔؾظش٣خص  حٝ حُٔٞسدٙ ٖٓ حُٔؾخس٣غ   رخُظؼخٕٝ ٓغ دحثشس حُِٞحصّ حُؼخ 

 . طذس٣ذ ٓلخعز٢ حُٔخضٕٝ حُـذد ػ٠ِ ٗظخّ ٓلخعزش حُٔخضٕٝ ك٢ حُٔلخكظخص 

 ك٢ ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ك٢ حُٔلخكظخص ٖٓ هزَ حُؼخ٤ِٖٓ ػ٤ِٚ  .حُؼَٔ ػ٠ِ ططز٤ن ٗظخّ ٓلخعزش حُٔخض ٕٝ 

 . ) ٚطض٣ٝذ ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ك٢ حُٔلخكظخص رخكظ٤خؿخطٜخ ٖٓ حُِٞحصّ ) حؿٜضس /حػخع/ ػذد ٝحدٝحص / هشهخع٤ 

 . كلع ع٘ذحص ح٣٫شحد ٝحُقشف ٝحُؾطذ 

 

 لظُ اٌّحزٚلبد
 ( هِذ ٓؾظشٟ ٓل٢ِ ُـخ٣خص طض٣ٝذ ٓشًزخ21111طْ حفذحس ).  ص ٓشًض حُٞصحسس رخُٔلشٝهخص 

 ( ٓغظ٘ذ ادخخٍ ٓوخرَ ُطِزخص حُٔؾظشٟ حُٔل٢ِ ُـخ٣خص حُقشف .21111طْ حػذحد ) 

  ٫عظٌٔخٍ طْ طـ٤ٜض ٓطخُزخص ؽشًخص حُظض٣ٝذ ٖٓ ك٤غ حسكخم ٓؼضصحص حُقشف ٖٓ ٓغظ٘ذحص حدخخ٫ص ٝٓلخمش حعظ٬ّ ٝطْ حسعخُٜخ ُٔذ٣ش٣ش حُؾئٕٝ حُٔخ٤ُش

 .حؿشحءحص حُقشف حف٤ُٞخ 

 . ٙطظْ ٓطخروش حُٔذ٤ٗٞ٣ش ٓغ ؽشًخص حُظض٣ٝذ ًَ ع٘ش ٖٓ خ٬ٍ حُٔطخُزخص ٝحُؾ٤ٌخص حُقخدس 

 ( ُـخ٣خص حُقشف خ٬ٍ ػخّ 2318111طْ طل٣َٞ ٓطخُزخص ح٠ُ ٓذ٣ش٣ش حُؾئٕٝ حُٔخ٤ُش رو٤ٔش )2118+2117 

حُـٞدٙ ٝٓذ٣ش٣ش حُغ٬ٓش حُٔشٝس٣ٚ ح٠ُ ٓذ٣ش٣ش حُٔؾخؿَ هغْ حُظذه٤ن ُز٤خٕ ٓذٝس ٣ظْ حسعخٍ ر٤خٗخص حُقشك٤خص ُِٔشًزخص حُظخرؼش ُٔشًض حُٞصحسس ٝحدحسس حُٔخظزشحص ٝمزو 

 حُٔلشٝهخص ُٝـخ٣خص حُظذه٤ن .
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ادلشاشلذعدؼرؼة  

 ضلمماالدارةموادلاظقه ضلمماظؿدضقق ضلممادللؿودسات ضلممادلؿابعةمواظؿػؿقش ضلمماظصقاغه

  اٌّؼبغً ِذ٠ز٠خ    

 

 

 

 -:ٚاٌٛاججبد اٌّٙبَ
  طوّٞ حُٔذ٣ش٣ش ٖٓ خ٬ٍ حهغخٜٓخ رقشف حُوطغ ٝحُٔٞحد ح٫صٓش ُِق٤خٗش حُغ٤خسحص ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ٓذ٣ش٣خص حٌُِٔٔش 

 ٌُٔخطذ حُظخرؼش ُٞصحسس اسعخٍ حُلشم حُل٤٘ش حُٔظخققش ُِو٤خّ رخ٩ف٬كخص ح٤ُٔذح٤ٗش ٝأػٔخٍ حُق٤خٗش ُِٔشًزخص ٝ ٤ُ٦ُخص ٝحُٔزخ٢ٗ حُل٤ٌٓٞش  ُـ٤ٔغ ٓذ٣ش٣خص ٝح

 ح٫ؽـخٍ حُؼخٓش ٝح٫عٌخٕ ك٢ حٌُِٔٔش رخ٩مخكش  ُِٔؾخس٣غ حُوخثٔش . 

 دس رؾش٣ش ٝك٤٘ش ٓظخققش ٖٓ ٜٓ٘ذع٤ٖ ٝك٤٤ٖ٘ ػ٠ِ ًلخءس ػخ٤ُش ٖٓ حُغشػش دحخَ حُٔذ٣ش٣ش  ٓٔخ ٣غخػذ ك٢ ٣ظْ طق٤٘غ رؼل حُوطغ حُٔغظخذٓش ك٢ ح٫٥ص رٌٞح

 حٗـخص ح٧ػٔخٍ حُٔزًٞسس ٝرذهش ػخ٤ُش 

  حُؼخٓش حُٔطِٞرش ٖٓ خ٬ٍ حُؼَٔ ػ٠ِ طشخ٤ـ ٝطخ٤ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٔشًزخص حُظخرؼش ُٞصحسس ح٫ؽـخٍ حُؼخٓش ٝح٫عٌخٕ ٝطـ٤ٜضٛخ ٖٓ خ٬ٍ ؿ٤ٔغ ح٫ٓٞس حُل٤٘ش ٝحُغ٬ٓش

 (1135حدحسس طشخ٤ـ حُغٞحه٤ٖ ٝحُٔشًزخص حُظخرؼش ُٔذ٣ش٣ش ح٫ٖٓ حُؼخّ ٣ٝوذس ػذدٛخ )

 . ٣وّٞ كش٣ن ٓظخقـ رٔظخرؼش ؿ٤ٔغ كٞحدع حُٔشًزخص حُظ٢ طظؼشك ُٜخ ٓشًزخص ٝصحسس ح٫ؽـخٍ حُؼخٓش ٝح٩عٌخٕ ٓغ ؽشًخص حُظخ٤ٖٓ حُٔل٤ِش 

 ـ٤ٔغ حهغخٜٓخ ٫عظوزخٍ حُغ٤خسحص ٝح٤ُ٫خص حُؼو٤ِش ٝحٝحٓش ح٫ف٬ف حُخخسؿ٤ش ٝحعظوزخٍ حُوطغ حُظ٢ طلظخؽ ُِق٤خٗش دحخَ حعٞحس طوّٞ حُٔذ٣ش٣ش ٖٓ خ٬ٍ حُظؼخٕٝ ر

 حُٔذ٣ش٣ش ٝحُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٖٓ ك٤غ ح٫عظوزخٍ ٝحُللـ ٝطل٣َٞ ُِوغْ حُٔ٘خعذ 

 ٤خٗش ُظـ٤ٜض ًَ ح٫ٓٞس حُٞسه٤ش ُظظْ ػ٤ِٔش حُق٤خٗش رخُؾٌَ حُٔ٘خعذ ٝحُغش٣غ ُظؼٞد ٝطوّٞ حُٔذ٣ش٣ش ٖٓ خ٬ٍ ح٫هغخّ ح٫دحس٣ش ٝحُٔخ٤ُش رخُظؼخٕٝ ٓغ حهغخّ حُق

 ح٤ُ٫خص ُِؼَٔ رخ٤ُٔذحٕ ٝخذٓش ٝه٘٘خ حُلز٤ذ رغٞحػذ ٗؾخ٠ٓ ٝصحسس ح٫ؽـخٍ حُؼخٓش ٝح٫عٌخٕ 

 ُٔلخكظخص ك٢ حٌُِٔٔش ٤ُظْ حُظذه٤ن ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حُٞسه٤ش ٣وّٞ هغْ حُذ٣ٞحٕ حُل٢٘ حُظخرغ ُِٔذ٣ش٣ش رخعظوزخٍ ؿ٤ٔغ حٝحٓش حُؼَٔ حُظ٢ طْ حعظوزخُٜخ ٖٓ ؿ٤ٔغ ح

 ٖٝٓ ػْ حكظغخد حٌُِلش حُؼخٓش ُِق٤خٗش ٝحُظؤًذ ٖٓ ع٬ٓش ؿ٤ٔغ ح٫ؿشحءحص حُغخروش  

  ٣وّٞ هغْ حُٔؾظش٣خص رظذه٤ن ؿ٤ٔغ ٓؼخ٬ٓص حُؾشحء ُِٔذ٣ش٣ش ٝؿ٤ٔغ حُٔذ٣ش٣خص ٝحٌُٔخطذ حُظخرؼش ُِٞصحسس ك٢ حٌُِٔٔش 

 خ ُِٞصحسس ُٔظخرؼش ُٔلخعزش رخعظ٬ّ ؿ٤ٔغ حُلٞحط٤ش حُظخرؼش ُِٔذ٣ش٣ش ٝؿ٤ٔغ حُٔذ٣ش٣خص ٝحٌُٔخطذ حُظخرؼش ُِٞصحسس ك٢ حٌُِٔٔش ٝطـ٤ٜضٛخ رٌَ كشك٤ش ٝحسعخ٣ُٜوّٞ هغْ ح

 رخه٢ ح٫ؿشحءحص حُوخ٤ٗٞٗش 

 ص حُل٤ٌٓٞش حُظخرؼش ُِٞصحسس رـ٤ٔغ ٓذ٣ش٣خطٜخ ٌٝٓخطزٜخ ك٢ حٌُِٔٔش رخكظغخد ٤ًٔخص حُٞهٞد حُٔقشٝكش ُِغ٤خسحص ٝح٤ُ٫خ ش٣وّٞ هغْ طذه٤ن حُٔلشٝهخص حُظخرغ ُِٔذ٣ش٣

 ( رظضح٣ذ ٓغظٔش  ٣ٝ1138وذس ػذدٛخ ) 
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 ( حُٞصحسحص ٝحُذٝحثش  ٣وّٞ هغْ حُٔظخرؼش ٖٓ خ٬ٍ كش٣ن طؼذ٣َ حُٔشًزخص حُل٤ٌٓٞش ُِٔلشٝهخص ك٢ حُٔذ٣ش٣ش رظ٘ل٤ز ؿ٤ٔغ حُطِزخص حُٔوذٓش ُٜزح حُوغْ ٖٓ ؿ٤ٔغ

 شحء ح٫صّ كغذ ح٫فٍٞ رخُظؼخٕٝ ٓغ د٣ٞحٕ حُٔلخعزش ٝٝصحسس حُطخهش حُل٤ٌٓٞش ( ٝحؿ

 ُٔذ٣ش٣خص ٬ُعظٔشحس حُؼَٔ ٣وّٞ هغْ حُلشًش حُظخرغ ُِٔذ٣ش٣ش رؤسعخٍ ح٤ُ٫خص حُؼو٤ِش ُـ٤ٔغ حُٔلخكظخص كغذ حُطِذ ٝرخُؼٌظ ٖٓ خ٬ٍ حُظ٘غ٤ن ٝحُظؼخٕٝ ٓغ رخه٢ ح

 ُٞصحسس ٝطوذ٣ْ حكنَ حُخذٓخص ُِٔٞحهٖ ٖٓ خ٬ٍ ٓذ٣ش٣خص ح

 

( ُذهظٜخ ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝعشػظٜخ رخٗـخص ح٧ػٔخٍ حٌُِٔلش رٜخ  رٌلخءس ػخ٤ُش ٝكشك٤ش ٝط٤ٔض  2112ٝ ح٣٫ضٝ  9111ػِٔخ  رخٕ ٓذ٣ش٣ش حُٔؾخؿَ كخفِش ػ٠ِ ؽٜخدس حُـٞدس ) ح٣٫ضٝ 

ُٔظخقق٤ٖ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔـخ٫ص حُٔظؼِوش رخذٓش ٝف٤خٗش حُغ٤خسحص ٝح٤ُ٫خص ك٢ ح٧دحء رخُظؼخٕٝ ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ ؿ٤ٔغ ح٫هغخّ دحخَ حُٔذ٣ش٣ش  رؤ٣ذ١ ًٞحدسٛخ حُل٤٘ش ٝح٫دحس٣ش ح

 حُؼو٤ِش ٝحُٔزخ٢ٗ حُل٤ٌٓٞش   

م

 االػّبي اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌٍجبْ فٟ اٌّذ٠ز٠خ

 
ٔذ٣ش٣ش : طؼَٔ ُـخٕ حُـٞدس ػ٠ِ حُظلوذ ح٫هغخّ ٝحُؾؼذ ػ٠ِ ٓظطِزخص ؽٜخدس ح٣٫ضٝ ُظغظٔش حُٔذ٣ش٣ش ك٢ حُظ٤ٔض ٝحُؼطخء ٝحُظوذّ ٗلٞ ح٫كنَ ُُِـخٕ ادحسس حُـٞدس  -1

 ٝحُٞصحسس ٖٓ خ٬ٍ خطو ٝرشحٓؾ ٓذسٝعش  ٓؼذس ٓغزوخ " 

خ٬ٍ ؿ٤ٔغ حُٔذ٣ش٣خص ٝدسحعظٜخ ٝحُٞهٞف ػ٠ِ حكنَ حُؼشٝك ٝحكخُظٜخ  :  طؼَٔ ػ٠ِ طٞص٣غ كشم حُٔؾظش٣خص ٝحعظ٬ّ حُؼشٝك ٝحُلٞحط٤ش ُٖٓـخٕ حُٔؾظش٣خص  -2

 ٨ُعٞحم حُٔل٤ِش  

 : حُؼَٔ ػ٠ِ طؼذ٣َ ٝطلذ٣ذ ٗغذ حعظ٬ٜى حُٔلشٝهخص ُِٔشًزخص ٝح٤ُ٫خص حُؼو٤ِش ٝؿ٤ٔغ ح٤ُ٫خص حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ حُٔلشٝهخص ُـ٤ٔغ حُٞصحسحصُـخٕ حُظؼذ٣َ   -3

 ٕٝ ٓغ ٝصحسس حُطخهش ٝد٣ٞحٕ حُٔلخعزش حُل٤ٌٓٞش ك٢ حٌُِٔٔش رخُظؼخ شٝحُذٝحث

 ُـخٕ حُظخط٤و ٝ حُظط٣ٞش حٌُٔٞٗش ٖٓ سإعخء ح٧هغخّ: -4

حدس ػ٠ِ حٗـخص ح٫ػٔخٍ طؼَٔ ٛزٙ حُِـ٘ش ػ٠ِ دسحعش ح٫هغخّ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ح٣ـخد خطو طط٣ٞش طغْٜ ك٢ طلغ٤ٖ حدحء ح٫هغخّ ٖٓ ك٤غ ؿٞدس طوذ٣ْ حُخذٓش ٝٓغخػذس حٌُٞ

 حًُِٔٞش ُْٜ ر٤غش ٝعُٜٞش 

م

 لظُ اٌزفز١غ 
ٖٓ ًخكش حُٔذ٣ش٣خص ٝحٌُٔخطذ حُٔٞصػش ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔلخكظخص ك٢ حٌُِٔٔش  ٝطؾَٔ هِزخص ح٫ف٬ف  2118( حٓش ػَٔ ُ٪ف٬ف  ُؼخّ  2351حعظوزَ هغْ حُظلظ٤ؼ ٓخ ٣ض٣ذ ػٖ )

رؾٌَ ده٤ن ٝكلقٜخ ٝطلذ٣ذ حُؼطَ حُٔٞؿٞد ًٝظخرش حُٔشعِش ُِٔذ٣ش٣ش ٝهِزخص ح٫ف٬ف ك٢ ح٤ُٔذحٕ  ٝطوّٞ كشم حُللـ حُل٢٘ حُظخرؼش ُِوغْ رخعظ٬ّ حُٔشًزخص ٝح٤ُ٫خص 

رٔظخرؼش حٝحٓش ح٫ف٬ف ٖٓ خ٬ٍ  حُظوش٣ش حُل٢٘ ُِوغْ حُٔخظـ ٝطغ٤ِْٜٔ حُٔشًزش كغذ ح٫فٍٞ ٝطؼ٤ِٔخص حُٔذ٣ش٣ش ٝحُؼَٔ رٌَ ؽلخك٤ش ٓغ ؿ٤ٔغ حُطِزخص  ٣ٝوّٞ هغْ حُظلظ٤ؼ

ٔغظـذحص ح٫ٝ" رؤٍٝ ٣ٝوّٞ هغْ حُظلظ٤ؼ رٌٞحدسٙ رؼَٔ طوخس٣ش حعزٞػ٤ش ٝؽٜش٣ش ُـ٤ٔغ حُطِزخص ٝحسعخُٜخ ُِٔذ٣ش ح٫هغخّ ٝٓؼشكش عزذ حُظؤخ٤ش حٕ ٝؿذ ٝحر٬ؽ سث٤ظ حُوغْ رخُ

 خُٜخ ح٠ُ رخه٢ ح٫هغخّ ُٔظخرؼش٬ُه٬ع ػ٠ِ ع٤ش حُؼ٤ِٔش ح٫ف٬ك٤ش دحخَ حُٔذ٣ش٣ش  ٣ٝوّٞ ًٞحدس حُظلظ٤ؼ رخعظ٬ّ حٝحٓش حُؼَٔ رؼذ حٜٗخء ػ٤ِٔش حُق٤خٗش ٝطلوذٛخ ٝحسع
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ٔظخرؼش ٓغ ؿ٤ٔغ حُٔذ٣ش٣خص ٝحٌُٔخطذ ح٫ؿشحءحص  ٝطوّٞ ًٞحدس حُظلظ٤ؼ رخعظ٬ّ حُغ٤خسحص ٝح٤ُ٫خص ٖٓ ح٫هغخّ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طغ٤ِٜٔخ ُِٔذ٣ش٣ش حُٔؼ٤٘ش ٣ٝوّٞ هغْ حُظلظ٤ؼ رخُ

  ُظز٤ِؾ ػٖ حٜٗخء ػ٤ِٔش ح٫ف٬ف ُٔشًزخطْٜ ٝمشٝسس كنٞس ٓ٘ذٝد حُٔذ٣ش٣ش ٫عظ٬ّ حُٔشًزخص حُظخرؼش ُْٜ 

 

 
 ٔظجخ االٔجبس طٍجبد االؿالح غ١ز ِٕجشح طٍجبد االؿالح ِٕجشح طٍجبد االؿالح اٌّذخٍخ اٌزلُ

1 2100 1942 158 96% 

ذذذ

 طٍجبد االؿالح اٌغ١ز ِٕجشح طٍجبد االؿالح ا١ٌّذا١ٔخ إٌّجشح طٍجبد االؿالح ا١ٌّذا١ٔخ اٌزلُ

1 523 500 23 

ذ

 لظُ اٌّزبثؼخ
كشم ٛزح حُوغْ رخٌُؾق ػ٠ِ  ٣ٔظخص ٛزح حُوغْ رؾٌَ ٓزخؽش رخٗٚ ٣ظؼخَٓ ٓغ ؿ٤ٔغ ٝحُٞصحسحص ٝحُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش  رخُظؼخٕٝ ٓغ ٝصحسس حُطخهش ٝد٣ٞحٕ حُٔلخعزش ك٤غ طوّٞ

ْ رؼ٤ِٔش حُظؼذ٣َ حُٔ٘خعزش ُِٔشًزش ٝحكظغخد ٗغزش حُغ٤خسحص حُل٤ٌٓٞش ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔلخكظخص كغذ حُطِذ ٝح٣ـخد حٕ ًخٕ ٛ٘خى ح١ خَِ حُٔشًزخص ٖٝٓ ػْ طوّٞ كشم ٛزح حُوغ

ٝصحسس حُطخهش ٝد٣ٞحٕ حُٔلخعزش  حعظ٬ٜى حُٔلشٝهخص ٝطلذ٣ذ ٗغزش ح٫عظ٬ٜى رؾٌَ سع٢ٔ ٝٓٞػن ٤ُظْ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔشًزش ػ٠ِ ٓخ طوذٓش حُلشم ٖٓ طوش٣ش ٜٗخث٢ رخُظؼخٕٝ ٓغ

 .ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ 

 
 ػذد طٍجبد اٌزؼذ٠ً ِٓ ٚسارح االػغبي فمظ اٌٛساراد ٚاٌذٚائز اٌحى١ِٛخػذد طٍجبد اٌزؼذ٠ً ِٓ ج١ّغ  د

 ِالحظبد اٌّزجمٟ إٌّجش

 اٌغ١ز ِٕجش ٌض١ك اٌٛلذ  8 2576 206 2584 1

 

خص ٝح٤ُ٫خص ك٢ حُٞصحسس ػ٠ِ حٛزش ٣وّٞ هغْ حُٔظخرؼش ٖٓ خ٬ٍ كش٣ن حُظشخ٤ـ رخُظؼخَٓ ٓغ رؼل حهغخّ حُظشخ٤ـ حُظخرؼش ُٔذ٣ش٣ش ح٫ٖٓ حُؼخّ رخُٔلخكظخص ُظٌٕٞ ؿ٤ٔغ حُٔشًز

 حُؼخٓش ٝح٫عٌخٕ ُذٟ حُٔٞحه٤ٖ٘ .ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ  ح٫عظؼذحد ٝحُـخٛض٣ش حُوقٟٞ ُِؼَٔ ك٢ ح٤ُٔذحٕ ٝخذٓش حُٔـظٔغ رؤكنَ حُقٞسس حُظ٢ طٔظخص رٜخ ٝصحسس ح٫ؽـخٍ

 
 ِالحظبد  اٌغ١ز ِٕجشح اٌّزوجبد اٌزٟ رُ رزخ١ـٙب ػذد ِزوجبد اٌٛسارح د

1 1035 1035 8  

ذ
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ػْ حُٔشًزخص ٝح٤ُ٫خص كغذ حُؾشٝه  ٣وّٞ هغْ حُٔظخرؼش ٖٓ خ٬ٍ كش٣ن حُظخ٤ٖٓ  رخُؼَٔ ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ ؽشًخص حُظخ٤ٖٓ حُٔل٤ِش ُِللخظ ػ٠ِ ع٬ٓش حُغٞحه٤ٖ رخُذسؿش ح٠ُٝ٫ ٖٝٓ

 ٝحُوٞحػذ حُل٤٘ش حُظخرؼش ُٔذ٣ش٣ش ح٫ٖٓ حُؼخّ حدحسس حُظشخ٤ـ 

 
 ِالحظبد  اٌغ١ز ِٕجشح رب١ِٕٙب اٌّزوجبد اٌزٟ رُ  ػذد ِزوجبد اٌٛسارح د

1 1030 1030 8  

م

 لظُ اٌـ١بٔخ
( طنْ ؿ٤ٔغ حٗٞحع حُق٤خٗش حُظ٢ طلظخؿٜخ ٓذ٣ش٣خص ٌٝٓخطذ حُٞصحسس ػ٠ِ حػ٠ِ حُٔغظ٣ٞخص ٝطنْ ًٞحدس  ٣12نْ هغْ حُق٤خٗش دحخَ ٓذ٣ش٣ش حُٔؾخؿَ حػ٘خ ػؾش ؽؼزش  ) 

ٗذحء حُٞحؿذ ػ٠ِ ٓذحس حُغخػش رخُظ٘غ٤ن ٓغ سإعخء ٓئِٛش ٝٓلظشكش ُِظؼخَٓ ٓغ ؿ٤ٔغ حٗٞحع حُق٤خٗش ٝرٌخكش حُظشٝف ٝطٌٕٞ ًٞحدس ٛزح حُوغْ ػ٠ِ ح٫عظؼذحد حُظخّ ٢ُ طِز٤ش 

 ح٫هغخّ ٝسإعخء  حُؾؼذ ٝحُظؼخٕٝ ٓغ ٓخٓئس حُٔوغْ ٝٓ٘ذٝد حُطٞحس١ 

 
 اٌؼؼجخ اٌزلُ اٌؼؼجخ اٌزلُ

 اٌزٕج١ذ 7 اٌّزوجبد اٌخف١فخ 1

 ا١ٌٙبوً 8 اال١ٌبد اٌضم١ٍخ 2

 اٌذ٘بْ 9 اٌّخزطخ 3

 اٌزّذ٠ذاد اٌىٙزثبئ١خ 10 اٌجٕبػز 4

 اٌزّذ٠ذاد اٌـح١خ 11 اٌّؼحّخ 5

 اٌّؼبغً اٌّزٕمٍخ ٚاٌٛٔؼبد 12 اٌّحذدح 6

م

( عخػش ك٢ ظشٝف ؿ٣ٞش هخع٤ش ٝٓ٘خهن خطشس  48 – 24ٖٝٓ حرشص ح٫ٗـخصحص حُظ٢ ٣وذٜٓخ هغْ حُق٤خٗش )حُـ٘ٞد حُٔـ٤ُٜٖٞ ( ٝٛٞ حُؼَٔ ح٤ُٔذح٢ٗ ُلظشحص ه٣ِٞش طٔظذ ٖٓ ) 

حًْ حُؼِٞؽ )حٌُٞحسع حُطز٤ؼ٤ش ( ك٤غ حٕ حرشص ٝحؿزخص ٝصحسس ح٫ؽـخٍ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔ٘خلنخص حُـ٣ٞش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ كظق حُطشم حُشث٤غ٤ش ٝحُلشػ٤ش ٖٓ طش ظرٌَ حُٔوخ٤٣

٤ٖ ٝٛ٘خ ٣ٌٖٔ دٝس حُلشم حُظخرؼش ُوغْ ٝح٤ٜٗ٫خسحص حُـز٤ِش ػ٠ِ حُطشم ٝؿ٤ٔغ ٜٓخّ حُٞصحسس ٖٓ كظق حُطشم حُظ٢ طوغ خخسؽ حُظ٘ظ٤ْ ٝحُٔ٘خهن حُخطشس ُظغ٤َٜ كشًش حُٔٞحه٘

٣ن رٌَ ؿخٛض٣ش ٝطؼخٕٝ ًٔؼَ ح٤ُذ حُق٤خٗش حُٞفٍٞ ح٠ُ ح١ ٓ٘طوش طظٞحؿذ رٜخ ح٤ُ٫خص ٝحُٔشًزخص حُظ٢ طلظخؽ ُِق٤خٗش ٝحدحٓش حُؼَٔ دٕٝ ح١ ًَِ حٝ َِٓ ْٜٓ٘ رَ ٣ظلشى حُلش

 حُٞحكذس .

ٖٓ حُؼَٔ ػ٠ِ كَ ؿ٤ٔغ حُٔؾخًَ ٝطق٤٘غ حُوطغ حُـ٤ش ٓظٞكشس ُِق٤خٗش رخ٣ذ١ حُل٤٤ٖ٘ حُٔخٛشس ٝح٫ؽشحف حُٔغظٔش  ٫ٝٗ٘غ٠ حُـٜٞد حُـزخسس حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ ًٞحدس هغْ حُق٤خٗش

 ٖٓ حُٜٔ٘ذع٤٤ٖ ُظلو٤ن حُٜذف حُٔطِٞد 

مم
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حُق٤خٗش رخُظؼخٕٝ ٓغ ؿ٤ٔغ ح٫هغخّ  ٝهذ طؼخَٓ هغْ حُق٤خٗش  ُٔذ٣ش٣ش حُٔؾخؿَ ٓغ ػذد ًز٤ش ٖٓ هِزخص ح٫ف٬ف حُشث٤غ٤ش ٝحُطِزخص حُلشػ٤ش حُذحخ٤ِش ر٤ٖ حُؾؼذ ٫طٔخّ ػ٤ِٔش

 ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ 

ذ

 طٍجبد االؿالح اٌؼؼجخ اٌزلُ طٍجبد اؿالح اٌؼؼجخ اٌزلُ

 126 اٌزٕج١ذ 7 1146 اٌّزوجبد اٌخف١فخ 1

 246 ا١ٌٙبوً 8 865 اال١ٌبد اٌضم١ٍخ 2

 133 اٌذ٘بْ 9 264 اٌّخزطخ 3

 32 اٌزّذ٠ذاد اٌىٙزثبئ١خ 10 265 اٌجٕبػز 4

 17 اٌزّذ٠ذاد اٌـح١خ 11 482 اٌّؼحّخ 5

اٌّؼبغً اٌّزٕمٍخ  12 93 اٌّحذدح 6

 ٚاٌٛٔؼبد

198 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 لظُ اٌٍٛاسَ
(  ح٫دخخ٫ص ٖٓ ٓٞحد سث٤غ٤ش ٝٓٞحد ػخٓش ٝكظ٠ حُوطغ حُظخُلش ٝٓٞحد     52.568هغْ حُِٞحصّ ٛٞ ٖٓ ح٫هغخّ حُلخػِش ك٢ حُٔذ٣ش٣ش ك٤غ ٣غظوزَ ٛزح حُوغْ ٖٓ ٓخ ٣ض٣ذ ػٖ )  

 حُظخض٣ٖ ٝحُوشهخع٤ش ٝح٫ػخع ٝؿ٤ٔغ حُٔغظِضٓخص حُٞحؿذ طٞحكشٛخ ٩دحٓش حُؼَٔ رؾٌَ ده٤ن ٝكشك٤ش ػخ٤ُش . 

 ظؼخَٓ ٓغ ح٫خطخء حُزغ٤طش حٕ ٝؿذس ٣ٝوّٞ هغْ حُِٞحصّ رخُظؼخٕٝ ٓغ رخه٢ ح٫هغخّ رٌَ كشك٤ش ٝعشػش حٗـخص ٩طٔخّ ػ٤ِٔش ح٫ف٬ف ٖٓ ك٤غ حعظ٬ّ ٝطغ٤ِْ حُوطغ حُٔطِٞرش ٝحُ

حد حُٔغظِٔش كغذ حُٔٞحفلخص ٝحُٔوخ٤٣ظ  حُٔطِٞرش ٣ٝوغْ ٖٓ ح٫خطخء ٝطق٣ٞذ حُٞمغ ٖٝٓ ٜٓخٓٚ حُظذه٤ن ػ٠ِ ٗٞػ٤ش ٝؿٞدس حُٔٞ َٝحػخدس ح٫ٝسحم ح٠ُ ٓقخدسٛخ ُِظؼخٓ

ذذهغْ حُِٞحصّ ح٠ُ ػذس ؽؼذ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ

ذاآلالتذعدتودع ،اظتاظفذعدتودع ،اظبطارؼاتذذعبة ،اظعاعةذادلوادذعدتودع ،اظصاحلذاظؼدؼمذعدتودع ،عدتودعذاظعفدةذادلدتودساتذاظرئقدقة:

ٛٞ حعظق٬ف حُوطغ ٖٓ ع٤خسحص حُظ٢ ٣ظْ حٜٗخء خذٓخطٜخ ٖٓ ح٤ُٔذحٕ ٝحػخدس طش٤ًزٜخ ك٢ ػ٤ِٔخص حُق٤خٗش ٓٔخ ٣ئد١ حُظٞك٤ش حُٔخد١ ٝحُـٜذ : ِٚٓ اُ٘ أجبساد لظُ اٌٍٛاسَ

 ٝحُٔؼخ٬ٓص حُٞسه٤ش حُظ٢ ٖٓ ؽخٜٗخ ُظغش٣غ ٝحٗـخص ػ٤ِٔخص حُق٤خٗش رخُغشػش حُٔطِٞرش 

 عش ُٜخ ٤ُظْ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٖٓ هزَ حُـخٕ حٌُِٔلش ٤ُظْ ػ٠ِ حعخعٜخ حُز٤غ رؾٌَ ٓ٘خهقخص طؼٞد رخُشرق ُخض٣٘ش حُذُٝش ٝك٤غ ٣وّٞ ٓغظٞدع حُظخُق رلقش حُوطغ حُظخُلش ٝػَٔ دسح

ص حُٔظخكش ٝر٘لظ حُٞهض ٣وّٞ حُٔغظٞدع ٣ٝوّٞ ٓغظٞدع ح٫٥ص رخعظ٬ّ حُٔشًزخص حُـذ٣ذس ٝكظق ِٓلخص ُٜخ ٤ُظْ حُظؼخَٓ رٜخ ك٢ ح٤ُٔذحٕ ُخذٓش حُٔـظٔغ رخكنَ حُٞعخثَ ٝحٌُٔخ٤ٗخ

٤غ ح٫ؿشحءحص ح٫صٓش ٤ُظْ حسعخُٜخ ح٠ُ ٓغظٞدع حُوذ٣ْ حُقخُق ٤ُظْ رخعظ٬ّ حُغ٤خسحص حُوذ٣ْ حُظ٢ حفزلض ػزجخ" ػ٠ِ حُٞصحسس ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔخد٣ش رٌؼشس ح٫ػطخٍ ٣ٝوّٞ رـٔ

 ح٫عظلخدس ٜٓ٘خ ،  

ذ

 لظُ االدارح ٚاٌّب١ٌخ
ُذٟ خؿش ٝٛزٙ ٖٓ حُٜٔخّ حُقؼزش ٖٓ سٝحثغ ٓخ ٣ظؼخَٓ ٓؼٜخ ٛزح حُوغْ حُظؼخَٓ حُٔزخؽش ٓغ حفلخد حُؾشًخص ٝحُٔل٬ص حُظـخس٣ش حُز٣ٖ ٣ظْ حُظؼخَٓ ٓؼْٜ ك٢ ٓخ رؼذ كغذ حُل

ٜ٘خ ٛزح حُوغْ ٝٛٞ ؽؼزش حُٔؾظش٣خص حُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش ٌُٖٝ رلنَ حٌُٞحدس حُٔئِٛش رٌلخءطٜخ حُؼخ٤ُش ُذٟ حُٔذ٣ش٣ش ٣ظْ ٛزح ح٫ٓش رٌَ ٣غش ٝعُٜٞش  ٖٝٓ حُؾؼذ حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٓ

حم حُٔل٤ِش ٩كنخس ػشٝك ح٫عؼخس ٝؽشحء حُوطغ ٝطوذ٣ْ حُٔ٘خهقخص ُذٟ حُلشم ٝحٌُٞحدس حُظخرؼش ُٜخ ٖٓ ك٤غ حُظٞؿٚ ح٢ٓٞ٤ُ ٨ُعٞ صٝحُظ٢ ٣وغ ػ٠ِ ػخطوٜخ حًزش حُٔغئ٤ُٝخ

ح٫ؿشحءحص حُوخ٤ٗٞٗش ٣ظْ حُظؼخَٓ ٜٓخ  ُِظـخس ٝطلوذ حُٔٞحد حُظ٢ طْ ؽشحء كغذ حُٔٞحفلخص ٝحُٔوخ٤٣ظ ٝطظـخٝص ػ٤ِٔش حُؾشحء ُذٟ كشم ٛزٙ حُؾؼزش ح٤٣٬ُٖٔ ٖٓ حُذٗخ٤ٗش ٩ٝطٔخّ

 خ ٤ٓٞ٣خ ُلظشس ػَٔ ه٣ِٞش ٝؿٜذ ًز٤ش ُذ٣ْٜ رخُٔؼخ٬ٓص حُٞسه٤ش حُظ٢ ٣ظْ طـ٤ٜضٛ

م

م

م

م

 

 

 ػذد اٌىٛاد اٌؼٍّخ  اجّبٌٟ ِجبٌغ ػ١ٍّخ اٌؼزاء  ػذد ػ١ٍّبد اٌؼزاء  د

1 3101 1.083.266 8 
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حُغ٣ٞ٘ش حُظ٢ ٖٓ ؽخٜٗخ طو٤ْ ػَٔ ٣ٝوّٞ هغْ حُٔٞحسد حُزؾش٣ش رخُظؼخَٓ ٓغ ؿ٤ٔغ كخؿش حُٔٞظل٤ٖ ٖٓ حؿخصحص ٝٓـخدسحص  سع٤ٔش ٝٓـخدسحص خخفش ٝحُو٤خّ رظـ٤ٜض حُظوخس٣ش 

غ هغْ حُظخ٤ٖٓ ُذٟ ٝصحسس حُٔٞظق خ٬ٍ حُؼخّ ٣ٝوّٞ ًخدس ؽؼزش ؽئٕٝ حُٔٞظل٤ٖ ٓظخرؼش ٓؼخ٬ٓص حُظخ٤ٖٓ حُقل٢ ُـ٤ٔغ ًٞحدس حُٔذ٣ش٣ش ٝػخث٬طْٜ ٖٓ خ٬ٍ حُظ٘غ٤ن ٓ

 حُقلش .

ٝحُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش ٝسثخعش حُٞصسحء ٝحُذ٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔ ٝرؼل حُٞكذحص حُؼغٌش٣ش ٝٓشًض حُِٔي ػزذهللا ٣وّٞ ًخدس حُذ٣ٞحٕ رخُظؼخَٓ ٓغ حٌُظذ حُشع٤ٔش حُٞحسدس ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٞصحسس 

 ٠ ؿ٤ٔغ ح٫هغخّ .حُؼخ٢ٗ ُِظط٣ٞش رخ٩مخكش ُـ٤ٔغ حُظؼخ٤ْٓ حُقخدسس ػٖ ٝصحسس ح٫ؽـخٍ حُؼخٓش ٝح٫عٌخٕ  طٞس٣ذٙ ٝطقذ٣شٛخ كغذ ح٫صّ ٝحسعخٍ حُظؼخ٤ْٓ ػِ

 حُٔخ٤ُش رخُظ٘غ٤ن ٓغ ؽؼذ حُخذٓخص حُٔغخٗذس ٩ٗـخص ح٫ػٔخٍ حًُِٔٞش ح٤ُْٜ ٝٓظخرؼظٜخ رلشك٤ش  ػخ٤ُش كغذ ح٫خظقخؿ ٣وّٞ سث٤ظ هغْ ح٫دحسس ٝ

ح٫خشٟ ٖٓ خكش ح٠ُ ح٫ٓٞس حُٔخ٤ُش ٣ٝوّٞ ًخدس ؽؼزش حُٔلخعزش حُظخرغ ُوغْ ح٫دحسس ٝحُٔخ٤ُش رـ٤ٔغ ح٫ٓٞس حُٔخ٤ُش حُٔظؼِوش رق٤خٗش حُٔشًزخص خخسؽ ٝدحخَ حُٔذ٣ش٣ش رخ٩م

 ٓؾظش٣خص ٝخ٬كٚ خ٬ٍ حُؼخّ ٝطٌٕٞ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ 

 
 ِالحظبد اجّبٌٟ اٌّجبٌغ ٌٍفٛار١ز إٌّجشح 2018ػذد اٌفٛار١ز إٌّجشح ٌؼبَ  د

  د٠ٕبر  2.0809.983 9312 1

م

 لظُ اٌزذل١ك

م.مٝدهش ػخ٤ُش ؿذح" ك٤غ ٣ظؼخَٓ ٛزح حُوغْ ٓغ حُؼذ٣ذ ٖٓ ح٫ٓٞس ػخٟ حُ٘لٞ حُظخ٢ُٝٛزح حُوغْ ٖٓ حؿَٔ ح٫هغخّ رخُٔذ٣ش٣ش ك٤غ ٣وّٞ رـ٤ٔغ ح٫ػٔخٍ حًُِٔٞش ح٤ُٚ رلشك٤ش 

م

 رئ١ض اٌمظُ ػؼجخ ػؼجخ اٌؼؼجخ اٌزلُ

 وزبثخ اٌمبر٠ز اٌظ٠ٕٛخ ٚاالٔجبساد اٌظ٠ٕٛخ اٌىٍفخ اٌذ٠ٛاْ اٌفٕٟ ػؼجخ اٌّحزٚلبد 1

م

ه٤ن ُٔؼشكش حٕ ًخٕ حُٔشًزخص ٖٝٓ ٜٓخّ ؽؼزش حُٔلشٝهخص ٢ٛ طذه٤ن ٝكغخد ٤ًٔخص حُٞهٞد حُٔغظٌِٜش ؽٜش٣خ ُِٔشًزخص ٝح٤ُ٫خص ٝر٤خٕ ٗغزش ح٫عظ٬ٜى ٝكغذ ح٤ٌُٔش رؾٌَ د

 ٝح٤ُ٫خص رلخُش ؿ٤ذس ٝفخُلش ٫عظخذحّ حٝ حٗٚ ٣ٌٖٔ خ٬ٍ ك٢ حُٔشًزش 

ػٖ  ذؼخَٓ ٓغ ح٫سهخّ ٝح٤ٌُٔخص ٝحُظٞحفَ ٓغ حُٔذ٣ش٣خص ٝحٌُٔخطذ حُظخرؼش ُِٞصحسس رخُ٘ظخثؾ حُؾٜش٣ش ٝطظؼخَٓ ٛزٙ حُؾؼزش ٓغ ٓٔخ ٣ض٣ٝطلظخؽ ٛزٙ حُؼ٤ِٔش ُلشك٤ش ٝػخ٤ُش ك٢ حُظ

 ( ًشص ع٤خسس ٝح٤ُ٫ش ؽٜش٣خ"  1135)

حُٔشًزش ٖٓ ف٤خٗش حٝ ٓغظِضٓخص ػخرظٚ ٝحٝحٓش حف٬ف خخسؿ٤ش ٣ٝوّٞ هغْ حُذ٣ٞحٕ حُل٢٘ رٔظخرؼش ِٓق حُٔشًزخص ٝح٤ُ٫خص حُل٤ٌٓٞش ٝطغـ٤َ ؿ٤ٔغ حُلشًخص حُقخدسس ػٖ 

ص حُغِق ٖٓ ؿ٤ٔغ ٓذ٣ش٣خص ٌٝٓخطذ ٝدحخ٤ِش ٝطغـ٤َ حعؼخس حُوطغ ٝح٫ؿٞس حُٞحهؼش ػ٠ِ حُٔشًزش رؤدم حُظلخف٤َ حُقـ٤شس ٜٓ٘خ ٝحٌُز٤شس  ٣ٝوّٞ  حُذ٣ٞحٕ حُل٢٘ رخعظ٬ّ هِزخ

ادلشرتؼاتماظيتمتؼوممبفاماحملاصظاتمخارجمعدؼرؼةمادلشاشلموؼؼومماظدؼوانمبؿصدؼرمادللؿـداتماالزعةمالدؿالمممجقعمادلورمادلؿعؾؼةموادؿالممرؾؾاتمممحُٞصحسس حُٔ٘ظؾشس ك٢ حُٔلخكظخص

ٝط٘ض٣َ ٓخ ٣ض٣ذ ( هِذ ُٞحصّ خ٬ٍ حُؼخّ  3551( حٓش ٓزخؽشس ػَٔ خخسؿ٤ش ُِق٤خٗش ٝٓخ ٣ض٣ذ ػٖ ) 1951ػٖ )  ذرخُٔغظٞدػخص ٝهخّ ًخدس حُذ٣ٞحٕ حُل٢٘ ٖٓ حفذحس ٓخ ٣ض٣

 ( ٓغظ٘ذ حخشحؽ طْ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٖٓ خ٬ٍ حُٔذ٣ش٣ش ٝطٞػ٤وٜخ ر٢ ِٓلخص حُٔشًزخص ٝح٤ُ٫خص حُظخرؼش ُٞصحسس ح٫ؽـخٍ حُؼخٓش ٝح٫عٌخٕ    52.568ػٖ )
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حص ح٫صٓش رٜخ ٖٓ ٓغظ٘ذحص حخشحؽ ٝحٝحٓش ٓزخؽشس  ( حٓش ػَٔ ع٣ٞ٘خ" ٤ُظْ طذه٤وٜخ ٝكلع ؿ٤ٔغ حُٔغظ٘ذ ٣ٝ2111وّٞ سث٤ظ ؽؼزش حُذ٣ٞحٕ حُل٢٘ رخُظؼخَٓ ٓغ ٓخ٣ش٣ذ ػٖ )

 ٬ص حُٞسه٤ش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُٝحُظخًذ ٖٓ حٕ ؿ٤ٔغ حُوطغ حُٔطِٞرش طْ حعظ٬ٜٓخ ٝطش٤ًزٜخ ُِٔشًزخص ٝح٤ُ٫خص ٖٓ خ٬ٍ ًٞحدس حُٔذ٣ش٣ش ٝهذ طؼخَٓ سث٤ظ ؽؼزش ٓغ حُٔؼخٓ

مم

 ِٕبلالد طٍجبد ٍِغ١خ اٚاِز ِجبػزح  ِظزٕذاد اخزاط اِٚز ػًّ ٍِٚفبد اؿالح د

1 2047 52.568 1897 272 496 

مم

٫ف٬ف حُظ٢ طٔض ٖٓ خ٬ٍ حهغخّ ٣ٝوّٞ ًٞحدس ؽؼزش حٌُِلش رخعظ٬ّ حُِٔلخص حُٔ٘ـضس ٖٓ حُذ٣ٞحٕ حُل٢٘ رؼذ حعظ٤لخء ؿ٤ٔغ ٓشحكَ حُؼَٔ ػ٤ِٜخ ٤ُظْ حكظغخد ٝطلذ٣ذ ًِلش ح

لذ٣ذ حُٔشًزخص ٝح٤ُ٫خص حُظ٢ ٣ـذ ح٫عظـ٘خء ػٖ خذٓخطٜخ حُٔذ٣ش٣ش  ٝػَٔ ًؾٞكخص رٜخ ح٫ٓش ٝطض٣ٝذ حُٔخظق٤ٖ رخُٞصحسس رٜخ ٤ُظْ ػَٔ دسحعش ٓلقِش ٌَُ ح٤ُش ػ٠ِ كذح ٝط

 رغذ حػزخءٛخ ػ٠ِ حُٞصحسس 

ح٤ٔٛش حُؼَٔ حُٔ٘ـض ك٢ ٛزح ٝطظْ ؿ٤ٔغ ٓشحكَ حُؼَٔ ك٢ هغْ حُظذه٤ن رخُٔذ٣ش٣ش رؤؽشحف ٓغظٔش ٝٓظخرؼش كؼ٤ؼش ٖٓ هزَ سث٤ظ حُوغْ ُظ٬ك٢ ٝهٞع ح٫خطخء رغزذ كغخع٤ش ٝ

 .حُوغْ 

م

 ٚاٌجظزٕخٚحذح اٌحذائك 

 إٔجبساد ِذ٠ز٠خ ٚحذح اٌحذائك ٚاٌجظزٕخ:
 

 ( ْ114/2117ح٩ؽشحف ػ٠ِ حُؼطخء حُٔشًض١ سه.)( حُخخؿ رظ٘ل٤ز ٝطٞعؼش هش٣ن ٓطخس حٌُِٔش ػ٤ِخء حُذ٢ُٝ ُٝـخ٣ش طوخهغ ٓؤدرخ ٝط٘ل٤ز هشم حُخذٓخص )حُـضء ؽ 

 ( ْٝحُخخؿ رظ٘ل٤ز ٝطٞعؼش هش٣ن113/2117ح٩ؽشحف ػ٠ِ حُؼطخء حُٔشًض١ سه )  ٓطخس حٌُِٔش ػ٤ِخء حُذ٢ُٝ ٖٓ طوخهغ ٓؤدرخ ُٝـخ٣ش ؿغش حُٔطخس ٝط٘ل٤ز هش٣ن

 حُخذٓخص )حُـضء د(.

 .ح٩ؽشحف ػ٠ِ ٓؾشٝع حُظلش٣ؾ حُز١ طْ دحخَ ٓخ٤ْ ح٧صسم ٝأػٔخٍ حُضسحػش ك٢ ط٤ٔ٘ش حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ دحخَ ٓخ٤ْ ح٧صسم 

  خ٬ٍ حُظؾخسى ٓغ ٝصحسس حُز٤جش ك٢ ًَ ػخّ.ح٩ؽشحف ػ٠ِ ٓؾشٝع )فشخش ٝهٖ( ُلٔخ٣ش حُـخرخص ٝٗظخكش حُز٤جش ٖٓ 

 .حُظؼخٕٝ ٝح٩ؽشحف ٓغ ٝصحسس حُضسحػش ٖٓ خ٬ٍ حُٔلخكظش ػ٠ِ ح٧ؽـخس حُٔضسٝػش ػ٠ِ ؿٞحٗذ حُطشم ٝحُؼَٔ ػ٠ِ د٣ٔٞٓظٜخ 

 .ح٩ؽشحف ػ٠ِ حُلذحثن ٝحُلذ٣وش حُٔٞؿٞدس ك٢ ٓشًض حُٞصحسس رؾٌَ ٢ٓٞ٣ ٝأػٔخٍ حُق٤خٗش ح٬ُصٓش ُٜخ 

  حُلذحثن حُٔٞؿٞدس ك٢ حُٔذ٣ش٣خص حُظخرؼش ُِٞصحسس رؾٌَ دٝس١.ح٩ؽشحف ػ٠ِ 

 .حُظؾخسى ٓغ ٓذ٣ش٣ش ح٧ر٤٘ش ٖٓ خ٬ٍ طؤع٤ظ حُلذحثن ٝح٧كٞحك ٝحُظو٤٤ْ ُِٔزخ٢ٗ ٢ٌُ طوّٞ حُٞصحسس رخ٩ؽشحف ػ٤ِٜخ 

  ٝٓظخرؼظٜخ.حُظؼخٕٝ ٓغ ٝصحسس حُضسحػش ٖٓ خ٬ٍ ٌٓخكلش حُظقّلش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ صسحػش أؽـخس ك٢ حُٔ٘خهن حُقلشح٣ٝش 

 .حُظؼخٕٝ ٝح٩ؽشحف ٓغ حُٞصحسحص ح٧خشٟ ك٢ أ١ أػٔخٍ صسحػ٤ش ٓطِٞرش 
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دارةذذؤونذحماصظاتذاضؾقمذاظشؿالذا  

موحدةماظؿـلققموعؿابعةماظشؿال وحدةماالدارةموادلاظقةم  

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةماربدم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةماربدم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةممادلػرقمم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةمادلػرقم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةمسفؾونم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةممسفؾونمم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةمجرشم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةمجرشم

 ادارح ػؤْٚ ِحبفظبد ال١ٍُ اٌؼّبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚحذح اٌزٕظ١ك ِٚزبثؼخ اٌؼّبي

-:ٚاٌٛاججبد اٌّٙبَ  

 حُخطو. ُٜزٙ ح٣ُٞٝ٧خص ٝطلذ٣ذ ُِٔذ٣ش٣خص حُؼخٓش حُخطو رٞمغ حُٔؾخسًش -

 . حُٔؼ٤٘ش حُـٜخص ٓغ رخُظ٘غ٤ن ح٧ؽـخٍ ُٔذ٣ش٣خص حُغ٣ٞ٘ش حُٔٞحصٗش ٓؾشٝع ربػذحد حُٔؾخسًش -

 ُِٔذ٣ش٣خص. حُٔؾخس٣غ ُظ٘ل٤ز حُظلق٤ِ٤ش حُزشحٓؾ ربػذحد حُٔؾخسًش -

 ٝحُٔٞحد. ٝحُٔؼذحص ٝح٫٥ص حُزؾش١ حُـٜخص ٝطؾَٔ ح٧ػٔخٍ ُظ٘ل٤ز ح٬ُصٓش ح٫كظ٤خؿخص رظلذ٣ذ حُٔؾخسًش -

 ٛزٙ ػ٠ِ حُظـ٤٤ش أٝ رخُظؼذ٣َ ٝحُظ٘غ٤ذ ٝح٧ٗظٔش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُٔٞمٞػش ٝحُخطو رخُزشحٓؾ حُظضحٜٓخ ٖٓ ٝحُظؤًذ ح٧ؽـخٍ ُٔذ٣ش٣خص حُٔؼظٔذس حُزشحٓؾ ط٘ل٤ز ٝطو٤٤ْ ٓظخرؼش -

 رُي. طغظٞؿذ حُظ٢ حُلخ٫ص ك٢ حُزشحٓؾ
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 حُظ٘ل٤ز. أػ٘خء طظٜش حُظ٢ حُٔؼٞهخص أٝ حُٔؾخًَ ُلَ ح٧ؽـخٍ رٔذ٣ش٣خص حُٔوخ٤ُٖٝ هزَ ٖٓ ط٘لز حُظ٢ رخ٧ػٔخٍ حُؼ٬هش رحص حُٞصحسس ٓذ٣ش٣خص ٓغ حُظ٘غ٤ن -

 ُِٔلخكظخص. حُٔغخػذ ا٠ُ رٜخ حُخخفش حُظ٘غ٤زخص ٝسكغ حُغ٣ٞ٘ش ٝحٗـخصحطٜخ ح٧ؽـخٍ ٓذ٣ش٣خص رٔؾخس٣غ حُؼَٔ ع٤ش ػٖ حُؾٜش٣ش حُظوخس٣ش طو٤٤ْ -

 ٝحُل٤٘ش. ٝحُٔخ٤ُش ح٩دحس٣ش حُ٘ٞحك٢ ًخكش ك٢ حُٔشًض ٝٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ٓذ٣ش٣خص  ر٤ٖ حُظ٘غ٤ن -

 ح٧ؽـخٍ. ٓذ٣ش٣خص رؤػٔخٍ ٣ظؼِن ك٤ٔخ ح٧خشٟ ٝحُـٜخص حُٔٞحه٤ٖ٘ ٖٓ حُٞصحسس ا٠ُ طشد حُظ٢ ٝحُؾٌخ١ٝ حُطِزخص رٔٞمٞع ُِٔلخكظخص ٓذ٣ش ح٫ه٤ِْ ا٠ُ حُظ٘غ٤ذ -

 رخُٔلخكظخص. ح٧ؽـخٍ ٓذ٣ش٣خص ؿٜخص ػ٠ِ ٝحُل٢٘ ٝح٩دحس١ حُٔخ٢ُ ح٩ؽشحف -

     

 -:ٚاٌٛاججبد ٌج١ّغ ِذ٠ز٠بد االػغبي ٚاالث١ٕخ الل١ٍُ اٌؼّبي  اٌّٙبَ 

 ػ٘خفش ٝطٞك٤ش ػ٤ِٜخ حُغ٬ٓش ػ٘خفش ٝطٞك٤ش ف٤خٗظٜخ ػ٠ِ ٝحُؼَٔ ٝح٧ر٤٘ش حُطشم ُٔؾخس٣غ ح٬ُصٓش ٝحُظق٤ٔٔخص ٝحُذسحعخص حُخطو ػ٠ِ حُٔزخؽش ح٩ؽشحف -

 حُطشم. ػ٠ِ حُٔشٝس٣ش حُغ٬ٓش

 رؾؤٕ حُؼَٔ ُقخكذ حُٔٔؼَ ٝحُٜٔ٘ذط حُٔلخكظش ػطخءحص ُِـ٘ش سث٤غخً  ًٞٗٚ حُٔشحكَ رٔخظِق ط٘لزٛخ ٝٓظخرؼش حُؼطخءحص هشف أػٔخٍ ػ٠ِ حُٔزخؽش ح٩ؽشحف -

 حُظ٘ل٤ز. أػ٘خء حُؼطخءحص ػ٠ِ ٝحُٔغظـذحص حُظـ٤٤شحص

 حُض٢٘ٓ حُزشٗخٓؾ ٓغ طٔؾ٤ٜخ ٝٓذٟ حُٔذ٣ش٣ش رٔ٘ـضحص ؽٜش١ طوش٣ش ٝاػذحد ػ٤ِٜخ ٬ٓكظخص أ١ ٝارذحء ٝح٧ر٤٘ش حُطشم ٓؾخس٣غ ػَٔ ُغ٤ش حُؾٜش٣ش حُظوخس٣ش دسحعش -

  ُٔؼخُـظٜخ. حُٔ٘خعزش ح٩ؿشحءحص ٝحطخخر ٝؿذ إ طؤخ٤شٛخ أعزخد ٝر٤خٕ ُٜخ حُٔؼذ

 . ُٜخ حُٔٞمٞػش ٝحُؾشٝه ٝحُٔٞحفلخص حُٔخططخص ٝكن ٣غ٤ش حُؼَٔ إٔ ٖٓ ٝحُظؤًذ حُٔ٘ـضس ٝح٤ٌُٔش حُؼَٔ ع٤ش ػ٠ِ ح٫ه٬ع أؿَ ٖٓ حُٔذ٣ش٣ش ٓؾخس٣غ طلوذ -

 حُٔٞحه٤ٖ٘ ٖٓ حُٔوذٓش ٝح٫ػظشحمخص ٝطؼز٤ذٛخ ٝكظلٜخ حُطشم عؼش رؤػٔخٍ طظؼِن ٝحُظ٢ حُٔٞحه٤ٖ٘ ٖٝٓ ح٧خشٟ حُشع٤ٔش حُـٜخص ٖٓ حُٔوذٓش حُطِزخص دسحعش -

 ػ٤ِٜخ. ح٬ُصٓش ح٩ؿشحءحص ٩ًٔـخٍ ح٫خظقخؿ ُـٜخص ٝطل٣ِٜٞخ

 هغْ خ٬ٍ ٖٝٓ ح٧سد٤ٗش حُٔغِلش حُوٞحص سأعٜخ ٝػ٠ِ حُٔظخكش ح٩ٌٓخٗخص مٖٔ ُْٜ حُخذٓش ٝطوذ٣ْ ح٧خشٟ حُشع٤ٔش ٝحُـٜخص ح٧خشٟ حُٔذ٣شحص ٓغ حُٔغخٛٔش -

 حُٔذ٣ش٣ش. ُٜزٙ حُظخرغ حُق٤خٗش

 رخُذٝحّ ٣ظؼِن ٝٓخ حُؼوٞرخص ًٝظذ ح٩ؿخصحص ٝطٞه٤غ ٝحُلغٞٓخص ٝحُظ٤ٌِق حُغ٣ٞ٘ش حُؼٔخٍ ٝص٣خدس حُ٘وَ ًظذ اػذحد ك٤غ ٖٓ ٝحُٔخ٢ُ ح٩دحس١ حُـٜخص اؿشحءحص ٓظخرؼش -

 اؿشحء ٝكظ٠ ٝٓظخرؼظٜخ حُٔذ٣ش٣ش أهغخّ رٔخظِق ح٫خظقخؿ ر١ٝ ا٠ُ ُِٔذ٣ش٣ش حُٞحسدس حٌُظذ ؿ٤ٔغ ٝطل٣َٞ حُٔذ٣ش٣ش ٖٓ حُقخدسس حٌُظذ ؿ٤ٔغ ٝطٞه٤غ حُؼوٞد ٝطـذ٣ذ

 ُـ٤ٔغ حُغ٣ٞ٘ش حُظوخس٣ش ٝطٞه٤غ حُؼٔخٍ أؿٞس ٝؿذحٍٝ حُٔظذسر٤ٖ حُٜٔ٘ذع٤ٖ ٌٝٓخكآص رخُلٞحط٤ش حُخخفش حُٔخ٤ُش حُغ٘ذحص ؿ٤ٔغ ٝطٞه٤غ ح٧فٍٞ كغذ ػ٤ِٜخ ٣ظْ

  . ُِٔذ٣ش٣ش حُظخرغ حُق٤خٗش هغْ خ٬ٍ ٖٓ حُٔلٞس٣ش حُل٫ٞٔص ػَٔ حُٔذ٤ٗشٓظخرؼش حُخذٓش ُ٘ظخّ خذٓخطٜخ طخنغ حُظ٢ حُٔٞظل٤ٖ

 ُِٔلخكظش. حُظخرؼش ح٣ُٞٝ٧ش أؽـخٍ رٌٔخطذ حُؼ٬هش رحص ٝحُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ح٩دحس٣ش ح٧ػٔخٍ ؿ٤ٔغ ٓظخرؼش  -

 ُِؼَٔ. طِضّ ٓؼذحص أٝ أؿٜضس أٝ ُٞحصّ أ١ ٖٓ حُٔذ٣ش٣ش ٝحكظ٤خؿخص حُٔؾخس٣غ ػ٠ِ ططشأ طؼذ٬٣ص أٝ طـ٤٤شحص رؤ١ حُٞصحسس اؽؼخس -

 .أسد٢ٗ د٣٘خس (211.111) ػٖ ٣ض٣ذ ٫ رٔخ رخُٔلخكظش حُخخفش حُؼطخءحص ٝاكخُش هشف -
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 اٌٍٛاء ِىبرت أػغبي

 -:ٚاٌٛاججبد اٌّٙبَ

 ػ٤ِٜخ. حُٔشٝس٣ش حُغ٬ٓش ػ٘خفش طٞكش ٖٓ ٝحُظؤًذ ٝٓشحهزظٜخ حُِٞحء ك٢ حُطشم ٝمغ ٓظخرؼش -

 حُطشم. ٝف٤خٗش اٗؾخء ٓؾخس٣غ ٝحُٔظنٔ٘ش حُِٞحء ٛزح مٖٔ حُٔ٘ذسؿش حُٔؾخس٣غ ك٢ حُؼَٔ ع٤ش طوذّ ٓغظٟٞ طٞمق ؽٜش٣ش طوخس٣ش اػذحد -

 . حُِٞحء ك٢ حُطشم ُٔؾخس٣غ طلوذ٣ش رـ٫ٞص حُو٤خّ -

 حُٔٞظل٤ٖ ٝاؿخصحص رخُٔشحع٬ص حُٔظؼِوش ٝحُٔخ٤ُش ٝحُل٤٘ش ح٩دحس٣ش رخ٩ؿشحءحص حُٔذ٣ش٣ش ٝٓخخهزش ؽئٜٝٗخ ٝادحسس حٌُٔظذ ك٢ حُؼخِٓش ح٧ؿٜضس ػ٠ِ حُٔزخؽش ح٩ؽشحف -

 ٝؿ٤شٛخ. ٝحُؼوٞرخص حُؼَٔ ٝط٘ظ٤ْ
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   2017  ارثذ ِحبفظخ اػغبي ِذ٠ز٠خ أجبساد

  ال      ا ر ال    ر    ر خ    ر خ ا   له       ا   له ال    ا    ر   ال     الر  

 الر   
1 

 2117/1ػ أ/
حُخخؿ رخُطش٣ن حُضسحػ٢ كٞك حُطٞحٍ حُؾشه٢ ٝحُطٞحٍ حُـشر٢ ٝحُزشًٚ 

 حُؾٔخ٤ُٚ ٝحُزشًٚ حُـ٘ٞر٤ٚ
 ٓلٔذ حُغٌشحٕ 2117/18/16 2117/16/14 115462.111

2 
 2117/27ػ أ/

حُوٞس رخطـخٙ حُٔوزشٙ حُؾٔخ٤ُٚ ٝهش٣ن دسد دسػخ حُخخؿ رظ٘ل٤ز رظ٘ل٤ز رجش 

 حُضسحػ٢ ٝهش٣ن رخسم حُضسحػ٢

 ٝؽش٣ٌٚ حُشؿٞد خخُذ ؽشًش 26/12/2117 12/11/2117 178519.1

 ؽشًش طنخس٣ظ 2118/12/14 2117/11/26 189611.111 رؾؤٕ حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء ػذس هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ُٞحء حُشٓؼخ 2117/33ػ أ/ 3

 ال  ره

 2117/25أ/ػ  1
 -(ًْ ٝهش٣ن ؿل٤ٖ 2ح٧ؿٞحس رطٍٞ ) -حُخخؿ رلظق ٝطؼز٤ذ هش٣ن حسخ٤ْ 

 (1.2ًْحُوقٞس ح٤ٌُِٔٚ رطٍٞ ) -(ًْ ٝهش٣ن حُلخ١ٝ 1.2حُلٔٚ رطٍٞ )

 ٝأ٫ٝدٙ حُؼ٬ٝٗٚ كغٖ ؽشًش 18/12/2117 17/11/2117 17/11/2117

 2117/6ػ أ/ 2
حٌُٞسٙ )هش٣ن رؾؤٕ حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء ػذس هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ُٞحء 

 حُخخسؿٚ ، عَٜ حُزطٔٚ ، خِش ك٬ف ، ػ٤ٕٞ حُظ٤٘ٚ(

 حُؼٔخ٣شٙ ؽش٣ق 23/17/2117 18/16/2117 166881

 ال   ل   ا غ ار

 2117/8ػ أ/ 1
( 2.5(ّ حسطلخع )51حُخخؿ رظ٘ل٤ز ؿذحس حعظ٘خد١ ك٢ ٓ٘طوش ٝهخؿ رطٍٞ )

ّ 

 ُِٔوخ٫ٝص ك٤ذ٣ي 18/19/2117 23/17/2117 15899.824

         

 2117/12ػ أ/ 1
( ٖٓ 5هش٣ن ٓ٘طوش حُقش٣ق صهشٝه ٝطؼز٤ذ هش٣ن مٖٔ كٞك سهْ )

 (251ّأسحم٢ هش٣ش صٝر٤خ رطٍٞ )

 ُِٔوخ٫ٝص حُط٤خس ؽشًش 16/18/2117 16/17/2117 742112111

 ال    

 2117/38ػ أ/ 1
 ٓلخكظش حسرذ -رؾؤٕ ط٘ل٤ز ػزخسٙ حٗزٞر٤ٚ أٓخّ ٓذخَ ٓذسعش ًلش٣ٞرخ 

ؽشًش ٓخٛشٝ  25/3/2118 14/12/2118 347412111

 ٓلٔٞدحُط٤ط٢

 حُذ٣ٝش١ ٝػٔش كئحد ؽشًش 18/13/2118 13/11/2118 635112111 رؾؤٕ ػَٔ سرشحد ُطش٣ن ٓذخَ ٛخّ 2117/34ػ أ/ 2

 حُؾٍٔٞ 13/17/2117 13/15/2117 221112111 رؾؤٕ ف٤خٗش ٓز٠٘ ٓذ٣ش٣ش أؽـخٍ ٓلخكظش حسرذ 2117/5ػ أ/ 3

 2117/14ػ أ/ 4

رؾؤٕ ط٘ل٤ز ػذس هشم صسحػ٤ٚ رِٞحء حُٞعط٤ٚ ٝحُوقزٚ ) هش٣ن ٓخشرخ ( 

حُلٔش حُـ٘ٞر٢ ( ٝهش٣ن  -ؿـ٤ٖ ( ٝهش٣ن ) ًلشػخٕ  -ٝهش٣ن )عّٞ 

كٔخس  -حُٔشحف( ٝهش٣ن ) ًلشأعذ  -حُؼوزٚ( ٝهش٣ن )ًلشأعذ  -)ًلشأعذ 

 صكش حُـشر٢ (

 ؽشًش طنخس٣ظ 2117/19/26 2117/18/21 211111.111

 2117/15أ/ػ  5
كٞك حُخ٣٬َ  -حُخخؿ رظ٘ل٤ز حُطش٣ن حُٔئد١ ح٠ُ ٓ٘ظـغ حُغشح٣خ حُغ٤خك٢ 

 ٓلخكظش حسرذ ٝحُٔٞحهغ حُٔل٤طٚ -حُؾٔخ٢ُ ٖٓ أسحم٢ كٞحسٙ 
 ؽشًش طنخس٣ظ 2117/19/26 2117/18/23 91111.111

 ال    

 2117/18ػ أ/ 1
 -ّ ٝهش٣ن حُط٤زٚ 511حُخخؿ رخػخدس ط٘ل٤ز هش٣ن حُزظشٍٝ حُٞحهغ خِق حُٔظقشك٤ٚ رطٍٞ 

 ٓ٘ذف

 ٝأ٫ٝدٙ حُؼ٬ٝٗٚ كغٖ ؽشًش 26/11/2117 15/11/2117 1744892111



 

 

 
147 

      2018 ارثذ ِحبفظخ اػغبي ِذ٠ز٠خ أجبساد

 

 

  ال      ا ر ال    ر    ر خ    ر خ ا   له       ا   له ال    ا    ر   ال     الر  

          
 الرجوب خالد 2018/06/05 2018/05/13 172260.000 المرحلة االولى -الشعلة بلواء بنً كنانه -سحم -اعادة انشاء وتعبٌد طرٌق سمر 2018/11ش أ/ 1

 2018/15ش أ/ 2
( من 28( حوض )25انشاء وتعبٌد الطرٌق الزراعً المإدي الى قطعة االرض )

 المزارع بلواء بنً كنانه -وطرٌق حرٌماالعٌن  -اراضً الرفٌد وطرٌق ٌبال
 محمد السكران 2018/09/19 2018/07/09 162595.000

 2018/24ش أ/ 3
انشاء وتعبٌد طرٌق الصالجه وطرٌق اربد القدٌم ) جٌعة الزاغ ( وطرٌق 

البٌرق وطرٌق أم قالوش ) البرز (  -أم جمٌعان وطرٌق حاتم  -المعصر  
 مدٌسٌس بلواء بنً كنانه

 الطٌار 2018/07/10 2018/05/30 164496.000

         
 الطرٌق الذهبً 2018/06/05 2018/05/09 150447.750 المرحلة االولى  -بشؤن انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعٌة بلواء بنً عبٌد 2018/13ش أ/ 1

 الطٌار 2018/07/05 2018/06/07 165985.000 المرحلة الثانٌة -بشؤن انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعٌة فً لواء بنً عبٌد 2018/22ش أ/ 2

 الجٌوسً 2018/09/03 2018/07/05 158683.000 المرحله الثالثه -بشؤن انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعٌه فً لواء بنً عبٌد  2018/25ش أ/ 3

 ال  ار ال   ل 

 2018/23ش أ/ 1
اسفلتٌه لعدة طرق زراعٌه فً منطقة عنبه بشؤن انشاء واعادة انشاء وعمل خلطه 

 لواء المزار الشمالً -النقٌع  -جباثون 
 الطرٌق الذهبً 2018/08/05 2018/06/24 145000.000

 2018/14ش أ/ 2
بشؤن انشاء واعادة انشاء وعمل خلطه اسفلتٌه ساخنه لعدة طرق زراعٌه بلواء 

 المزار الشمالً منطقة صمد والمزار الصاله الرٌاضٌه
 فإاد الدوٌري 2018/06/27 2018/05/15 127520.000

 2018/28ش أ/ 3
طرٌق جدٌتا وانشاء واعادة انشاء وعمل خلطة  بشؤن توسعة مدخل زوبٌا من جهة

 الشمالً اسفلتٌة لعدة طرق زراعٌة بلواء المزار
 الجٌوسً 2018/10/02 2018/07/17 153545.000

 ال    
2018/37أ/ ش 1  تضارٌس 2018/10/28 2018/08/13 107145.000 المرحلة الثانٌه -عدة طرق زراعٌة بلواء الطٌبه  واعادة انشاءبشؤن انشاء  

 تضارٌس 2018/09/03 2018/07/25 98910.000 المرحلة االولى -زراعٌة بلواء الطٌبة  بشؤن اعادة انشاء عدة طرق 2018/32ش أ/ 2

 خالد الرجوب 2018/07/03 2018/05/08 46590.000 اربد -طرٌق البترول -طرٌق الطٌبةبشؤن اعادة انشاء وتعبٌد  2018/29ش أ/ 3

2018/42أ/ ش 4 ابسر ابو علً -الطٌبه  بشؤن توسعة واعادة انشاء طرٌق   تضارٌس 2018/11/15 2018/10/24 121600.000 

 ال   ل   ا غ ار

 حُؼ٬ٝٗٚ كغٖ 2018/06/27 2018/05/17 144465.000 األؼوار الشمالٌهبشؤن انشاء واعادة عدة طرق زراعٌه فً لواء  2018/19ش أ/ 1

 ال     

 رخعْ حُشؿٞد 2018/08/07 2018/06/26 172150.000 بشؤن انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعٌه فً لواء الوسطٌه 2018/12ش أ/ 1
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 ارثذ ِحبفظخ ِجٍض ِٛاسٔخ ضّٓ 2018 ٌؼبَ اٌّحبٌٗ اٌؼطبءاد

 

 

 

 

 

  ال      ا ر ال    ر    ر خ    ر خ ا   له       ا   له ال    ا    ر   ال     الر  

 ال    

 2018/33ش أ/ 1
بشؤن عمل كشط للخلطه االسفلتٌه القدٌمه وعمل ترقٌعات مٌكانٌكٌه بالطن وعمل 

 خلطه اسفلتٌه ساخنه لطرٌق مدخل دوقرا
 باسم الرجوب 2018/08/01 2018/06/05 100000.000

 باسم الرجوب 2018/09/19 2018/08/02 105000.000 المرحلة الثانٌة -بلواء القصبةطرق زراعٌة  بشؤن انشاء واعادة انشاء عدة 2018/27ش أ/ 2

 تضارٌس 2018/09/10 2018/07/15 87120.000 المرحلة الثالثه -بشؤن انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعٌة بلواء القصبة 2018/34ش أ/ 3

2018/17أ/ ش 4  باسم الرجوب 2018/09/20 2018/08/14 94465.000 المرحلة االولى -بلواء القصبة طرق زراعٌة  بشؤن انشاء واعادة انشاء عدة 

2018/44أ/ ش 5  
مقابل مدٌنة  -المفرق  -الطرٌق الرئٌسً اربد  بشؤن صٌانة عبار  صندوقٌه على

 الرمثا مدٌرٌة أشؽال لواء -الحسن الصناعٌه 
 الدواٌمه 2018/12/16 2018/12/05 23120.000

 2018/20أ/ش  6
بشؤن اعادة انشاء وعمل فرشٌات وجه ثانً وتؤسٌس وخلطة اسفلتٌة ساخنة 

 قصبة اربد -لطرٌق البترول
 حسن العالونه 2018/06/20 2018/05/06 61740.000

 2018/16ش أ/ 7
بشؤن اعادة انشاء وعمل فرشٌات وجه أول وثانً وتؤسٌسً وخلطه اسفلتٌه ساخنه 

 الرمثا -لطرٌق بشرى
 امٌة عالونة 2018/06/27 2018/05/20 193618.000

2018/49أ/ ش 8  
الواصل ما بٌن طرٌق اربد عمان الرئٌسً  بشؤن اعادة انشاء وتوسعة الطرٌق

 المفتً وطرٌق البترول قرب مخٌم الشهٌد عزمً
19591.000 2018/12/27 2019/01/28 

 شركة باسم عٌسى الرجوب وشرٌكه

2018/45أ/ ش 9  
أنبوبٌه بؤقطار مختلفه لمحطة صٌانة أشؽال  مواد مختلفة وعبارات بشؤن تورٌد
 محافظة اربد

 الطٌار 2018/12/19 2018/12/02 79743.700

2018/46أ/ ش 10  ملؽً   . . الجزء الثانً -  بالطن على أرض الخالطه بشؤن تقدٌم خلطه اسفلتٌه ساخنه 
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 أجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕٗ ِحبفظخ ارثذ

          ر خ ا      ال     / ال    ال ه  ال   ل       ال     ا   ال  ر ع ر   ال     الر   

1 
108/2016 

  

 الخاص بؤعمال انشاء وإضافات صفٌة لمدرسة
 صمد األساسٌة ومدرسة راكسة الهوى 

 ومدرسة حوفا الثانوٌة

2089417 
  
  

 الصندوق الكوٌتً
 للتنمٌة اإلقتصادٌة

  

 2م 3650
  
  

10/10/2018 
  
  

  
  
  

2 
 1 68 / 2015مبادرة/  

 تنفٌذ أعمال تكمٌلٌة لملعب الوسطٌة / إربد
  

211499.45 
  

 الدٌوان الملكً
  

درجات ومبنى   9اضافة 
 31/05/2018  2م80بمساحة 

  
  

3 
    2015/  مبادرة  /71

  

12/3/2017  2م6950 الدٌوان الملكً 919623 إنشاء ملعب الطٌبه / محافظة إربد    
           

4 
    2017/24ش أ/

  
 أعمال بناء وتؤهٌل مدخل مدٌرٌة تسجٌل 

 أراضً إربد
27380 

  
 موازنة

  
 صٌانة مدخل

  
08/03/2018 

  
  
  

    2016/25ش أ/ 5
 الثقافًإستكمال إنشاء مبنى منتدى جفٌن 

  
42720 

    
 2م 226
  

10/12/2017 
  

  
  

6 
 2014/  110ش أ/ 

  

 وزارة التربٌة والتعلٌم  47664 2011/  183إستكمال أعمال عطاء رقم دأح/
اصالح العٌوب وتنفٌذ  

دٌنار 47664اشؽال بقٌمة   06/11/2018   

          بخصوص إنشاء ملعب الرمثا

7 
 2015/  29ز/ 

  
 إنشاء مختبر وعٌادة بٌطرٌة فً مدٌرٌة زراعة 

 إربد 
314766 

  
 منحة خلٌجٌة 

  
2م 535   

  
23/11/2017 

  
  
  

8 
 2017/  54ش أ/

  
 إنشاء طابق إضافً لمدٌرٌة الصناعة والتجارة

  
98835.8 

  
 موازنة

  
 2م233
  

 11/11/2018  
  

 قٌد اإلستالم األولً
  

9 
 2015/  29ز /

  
 إنشاء مختبر بٌطري والعٌادة البٌطرٌة  / 

 األمر التؽٌٌري ) ؼرفة الحارس ( 
314766.1 

  
 منحة خلٌجٌة

  
 2م 35
  

 21/10/2018  
  

تم تحرٌر محضر اإلستالم 
 األولً

  

 183000 تنفٌذ حدٌقة طارق / إربد 2017/ 4رقم  10
 وزارة التخطٌط

 والتعاون
دونم22على  2م100مبنى    

    

 المقاول بكتاب انهاء اعمالتقدم 
 ولم ٌتم الرد لتارٌخه 

  

6/8/2018  2م 1563 بنك تنمٌة المدن  420150 مدرسة الرفٌد الثانوٌة  /م2015/  18ت/  11  إستالم نواقص اإلستالم األولً 

12 
 / م  67/2015ت/

  
 مدرسة عمراوة األساسٌة المختلطة / الرمثا 

  
399229 

  
 الصندوق السعودي  

 للتنمٌة
 2م1404.9

  
 16/9/2018  
  

 قٌد اإلستالم األولً الجزئً
 للمبنى والوحدة الصحٌة 

  149/2016مركزي  13
 طابق إضافً لمركز صحً 

 388717.59 المزار الشمالً             
 وزارة التخطٌط و 

2م 579  التعاون الدولً  2/7/2018  تم اإلستالم 
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 ارثذأجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕٗ ِحبفظخ 

          ر خ ا      ال     / ال    ال ه  ال   ل       ال     ا   ال  ر ع ر   ال     الر   

 16/2017ش أ/  14
صٌانة مقرات مجالس المحافظات / محافظة 

 تم اإلستالم 12/11/2017 صٌانة وزارة الداخلٌة 17775 إربد

 53/2017ش / 15
 رفع الكفاءة اإلنشائٌة لمدرسة

 تم اإلستالم 3/1/2018 صٌانة إنشائٌة موازنة 420000 الشامله للبنٌنججٌن 

 تم االستالم 10/9/2018 صٌانة   عطاء سكن المحافظ 174/2003عطاء  16

 

 

 

 

 

 

 رأ١ً٘ ٌّذخً ِذ٠ز٠خ االراضٟ /ارثذ                                                أؼبء ِخزجز ٚػ١بدح ث١طز٠خ                                                            ٍِؼت اٌزِضب                     
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 2017أجبساد ِذ٠ز٠خ اػغبي ِحبفظخ اٌّفزق 

 

 

          ر خ ا      ال    ال هه ال   ل       ال     ا   ال  ر ع الر  

  2017 م.ط 4060 وزارة االشؽال 120000 تعبٌد عدة طرق زراعٌة فً قصبة المفرق 1/2017ش/م ؾ/

 2017/  2ش / م ؾ /
أعاد  انشاء العبارات الصندوقٌة بداٌة طرٌق الحرش وبداٌة طرٌق فاع واضافة عبارة 

 انبوبٌة ضمن طرٌق فاع
81999 

  2017 م.ط 800 وزارة االشؽال

  2017 م.ط 2000 وزارة االشؽال 155820 1انشاء وتعبٌد طرٌق سد االرتٌن ج 2017/  6ش / م ؾ / 

  2017 م.ط 2000 وزارة االشؽال 168650 2انشاء وتعبٌد طرٌق سد االرتٌن والطرٌق المإدي الى بئر ضبعان االرتوازي ج 2017/  7ش / م ؾ / 

  2017 م.ط 2700 االشؽالوزارة  180300 اعاد  انشاء وخلطة اسفلتٌه للطرٌق الثانوي الذي ٌربط بٌن الباعج والطرٌق الرئٌسً 2017/  8ش / م ؾ / 

  2017 م.ط 1300 وزارة االشؽال 38160 فتح وتعبٌد  وتركٌب عبارات انبوبٌة فً قرٌة ام بطٌمة 2017/  9ش / م ؾ / 

  - م.ط 5500 وزارة االشؽال 189470.4 طرٌق البوٌضة /ام النعاج  وتعبٌد طرق زراعٌة فً قضاء بلعما 2017/ 10ش / م ؾ/ 

  2018 م.ط 1000 وزارة االشؽال 196275 انشاء واعاد  انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة لعدة طرق فً لواء قصبة المفرق 2017/ 11ش/ م ؾ /

  - - وزارة االشؽال دٌنار/ساعه 23.5 استئجار جك همر 2017/ 12ش/ م ؾ / 

  2017 م.ط 8000 وزارة االشؽال 143490 انشاء واعاد  انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة لعد  طرق زراعٌة فً قضاء المنشٌة 13/2017ؾ/ ش/م

  - - وزارة االشؽال 33174.25 صٌانة سكن المحافظ 14/2017ش/م ؾ/

  - - وزارة االشؽال 19800 اعمال خدمات النظافة 15/2017ش/م ؾ/

  2018 م.ط 8000 وزارة االشؽال 180910.67 فتح وتعبٌد عد  طرق فً منطقة رحاب والدجنٌة 16/2018/ش/م ؾ

 استئجار بك اب 17/2018ؾ/ش/م 
25 

 دٌنار /الٌوم
  - - وزارة االشؽال

  - - وزارة االشؽال 43 دٌنار / ٌوم م 4استئجار قالب  18/2018ش/م ؾ/

  - - وزارة االشؽال 101525 م4استئجار قالب  19/2018ش/م ؾ/

  - - وزارة االشؽال 26 دٌنار / ٌوم م 4أستئجار قالب  20/2018ش/م ؾ/

  - - - - - 21/2018ؾ/ش/م 

  - - وزارة االشؽال 45 دٌنار / ٌوم م4استئجار قالب  22/2018ش/م ؾ/

  2018 م.ط 5800 وزارة االشؽال 177380 اعاد  انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة لطرٌق حوشا/المشٌرفة وطرٌق حوشا /االكٌدر 2018/23ش/م ؾ/

  - - - - - 24/2018ش/م ؾ/

 149550 تعبٌد جزء من طرٌق شبٌكة / البادٌة الشمالٌة 25/2018ش/م ؾ/
 2017 م.ط6000 وزارة االشؽال

 
 

  - - وزارة االشؽال 25708 عمل صٌانة لمبنى مدٌرٌة اشؽال محافظة المفرق 26/2018ش/م ؾ/

  2018 م.ط 5650 وزارة االشؽال 129250 اعاد  انشاء عدة طرق زراعٌة تربط بٌن الزنٌة والظاهرٌة 27/2018ش/م ؾ/

  2018 م.ط 2150 وزارة االشؽال 85000 اعد  انشاء وعمل خلطة لعد  طرق زراعٌة فً لواء قصبة المفرق 28/2018ش/م ؾ/
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 2018أجبساد ِذ٠ز٠خ اػغبي ِحبفظخ اٌّفزق

          ر خ ا      ال    ال هه ال   ل       ال     ا   ال  ر ع الر  

  - م.ط 7600 وزارة االشؽال 200000 انشاء وتعبٌد طرٌق المشرؾ / النهضة وتوسعة طرٌق ام السرب القروياعادة  2018/  2ش / م ؾ /
  - م.ط 5800 وزارة االشؽال 179250 توسعة وتعبٌد طرٌق البادٌة النافذ داخل بلدة المكٌفتة 2018/  3ش / م ؾ / 
  - م.ط 1700 وزارة االشؽال 78280 االسفلٌتة لمدخل برٌقا /البوٌضة ومدخل برٌقا/مدٌنة الحسناعادة انشاء وتوسعة وتعبٌد بالخلطة  2018/  4ش / م ؾ / 
  - م.ط 1500 وزارة االشؽال 100000 اعادة انشاء وتعبٌد ورفع منسوب وتعدٌل مسار طرٌق النهضة /الزبٌدٌة القروي فً اواء البدٌة 2018/  5ش / م ؾ / 
  - م.ط 2600 وزارة االشؽال 139735 اعادة انشاء وتعبٌد وتعدٌل مسار الجزاء من طرٌق بلعما / خرٌسان  2018/  6ش / م ؾ / 
  - م.ط 3700 وزارة االشؽال 142980 قضاء صبحا 1انشاء وتعبٌد طرٌق صبحا /الحرارة الرابط مع طرٌق المفرق/الصفاوي /ج 2018/  7ش / م ؾ / 

 2018/  8ش / م ؾ / 
اعادة انشاء وتعبٌد طرٌق الحمراء /المطلة القروي فً قضاء سما السرحان وطرٌق ربط اسكان جامعة ال 

 البٌت مع الطرٌق الرئٌسً المفرق/الصفوي 
152500 

  2018 م.ط 3000 وزارة االشؽال

  2018 م.ط 3400 وزارة االشؽال 141670 قضاء صبحا 2انشاء وتعبٌد طرٌق صبحا /الحرارة الرابط مع طرٌق المفرق/الصفاوي /ج 2018/  9ش / م ؾ / 
  - - وزارة االشؽال   انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً قضاء رحاب 2018/ 10ش / م ؾ/ 
  - م.ط 2650 وزارة االشؽال 91140 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً البادٌة الشمالٌة/الؽربٌة قضاء حوشا 2018/ 11ش/ م ؾ /
  - م.ط 3500 وزارة االشؽال 106180 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً مركز لواء البادٌة الشمالٌة/الشرقٌة 2018/ 12ش/ م ؾ / 

  2018 م.ط 3600 وزارة االشؽال 89930.00 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌه فً االدٌه الشمالٌه /الشرقٌه /قضاء ام الجمال 13/2018ؾ/ ش/م
  - م.ط 2100 وزارة االشؽال 93150 توسعه وتعبٌد طرٌق صبحا / الطرٌق الرئٌسً فً قضاء صبحا 14/2018ش/م ؾ/
  2018 م.ط 3100 االشؽالوزارة  192385 اعاد  انشاء وتعدٌل مسار وتعبٌد طرٌق ابو الهٌال الزعتري/الخالدٌه /لواء البادٌه الشمالٌه الؽربٌه 15/2018ش/م ؾ/
  - - وزارة االشؽال 104300 اعادة انشاء وتعبٌد وتحسٌن منحنٌات لجزء من طرٌق المنشٌه /البوٌضه فً قضاء المنشٌه 16/2018/ش/م ؾ

  - - االشؽالوزارة  50000.0 بشان اعمال اكتاؾ وتوسعه وتعبٌد لجزء من طرٌق ثؽرة الجب /المفرق فً لواء قصبة المفرق 17/2018ؾ/ش/م 
  - م.ط 4400 وزارة االشؽال 125000 انشاء واعادة انشاء عدة طرق زراعٌة فً مركز لواء قصبة المفرق 18/2018ش/م ؾ/
  - م.ط 3500 وزارة االشؽال 101525 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً البادٌة الؽربٌة قضاء الخالدٌة  19/2018ش/م ؾ/
  2018 م.ط 3500 وزارة االشؽال 95529 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً البادٌة الشمالٌة / قضاء دٌر الكهؾ  20/2018ش/م ؾ/

  - - وزارة االشؽال 73595 توسعة وتعٌدل مسار وتعبٌد لبعض اجزاء من طرٌق النمرة / بلعما / مصنع الراجحً فً قضاء بلعما  21/2018ؾ/ش/م 
  - م.ط 4400 وزارة االشؽال 124990 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً قضاء المنشٌة  22/2018ؾ/ش/م 

  - - وزارة االشؽال 121150 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً قضاء بلعما  2018/23ش/م ؾ/
  - - وزارة االشؽال 99980 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً مركز لواء البادٌة الشمالٌة الؽربٌة  24/2018ش/م ؾ/
  -  وزارة االشؽال 94170 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً البادٌة الشمالٌة الؽربٌة قضاء سما السرحان 25/2018ش/م ؾ/
  2018 م.ط 3600 وزارة االشؽال 96265 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً لواء البادٌة الشمالٌة الشرقٌة قضاء ام القطٌن  26/2018ش/م ؾ/
  - م.ط 3000 وزارة االشؽال 199885 اعادة انشاء وتوسعة وتعبٌد طرٌق الفٌضة / الروٌشد  27/2018ش/م ؾ/
  - - وزارة االشؽال 99935 توسعة وتحسٌن منحنٌات وتعبٌد طرٌق الخربة السمراء / االتوستراد فً قضاء بلعما  28/2018ش/م ؾ/
  2018 م.ط 3600 وزارة االشؽال 89759 انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة فً لواء البادٌة الشمالٌة قضاء صبحا  29/2018ش/م ؾ/
  - - وزارة االشؽال 57150 وتعبٌد طرٌق رحاب / المنشٌة فً قضاء المنشٌة قضاء المنشٌةاعادة انشاء  30/2018ش/م ؾ/
  - م.ط 2000 وزارة االشؽال 50000 اعادة انشاء وتوسعة وتعبٌد طرٌق صر  الرابط بطرٌق المفرق / اربد الرئٌسً 31/2018ش/م ؾ/
 32/2018ش/م ؾ/

 
 139900 اعادة انشاء وتعبٌد وتعدٌل مشار الجزاء من طرٌق بلعما / خرٌسان القروي الجزء الثانً فً قضاء بلعما 

  - ط.م 2400 وزارة االشؽال
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 أجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ ِحبفظخ اٌّفزق 

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد:

 .ح٧ؽشحف حُٔزخؽش ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ ه٤ذ حُظ٘ل٤ز 

  حُؼَٔ ك٢ حُٔؾخس٣غ حُظ٢ طؾشف ػ٤ِٜخ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش .ٓظخرؼش ع٤ش 

 . ٍٞدسحعش ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش ٝح٩ػٔخٍ ح٩مخك٤ش ُِٔؾخس٣غ ٝرخُظ٘غ٤ن ٓغ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ك٢ حُٞصحسس ٝحُظ٘غ٤ذ رٜخ كغذ ح٧ف 

 . ٍٞدسحعش هِزخص طٔذ٣ذ حُٔؾخس٣غ ٝحُظ٘غ٤ذ رٜخ كغذ ح٧ف 

 ٝافذحس حُظ٘غ٤ذ ح٬ُصّ رٜخ كغذ ح٧فٍٞ . طذه٤ن حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش حُخخفش رخُٔؾخس٣غ 

 شخ٤قٜخ كغذ حُٔؾخسًش ٓغ حُـٜخص حُٔخظقش رخٌُؾق ػ٠ِ حُٔزخ٢ٗ حُٔشحد حعظخذحٜٓخ ًلنخٗخص أٝ ٓذحسط خخفش أٝ ٓشحًض ػوخك٤ش ٖٓ حؿَ حعظٌٔخٍ اؿشحءحص ط

 ح٧فٍٞ.

  ُِذٝحثش حُل٤ٌٓٞش .حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ حعظجـخس حُٔزخ٢ٗ حُل٤ٌٓٞش ُٝـخٕ اخ٬ء حُٔزخ٢ٗ حُٔغظؤؿشس 

 . طو٤٤ْ ٝمغ أر٤٘ش حُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش حًُِٔٔٞش ٝحُٔغظؤؿشس ك٢ حُٔلخكظش 

 .حُٔؾخسًش ك٢ حُِـخٕ حُظ٢ ٣ؾٌِٜخ حُلخًْ ح٫دسح١ ٌُِؾق ػ٠ِ حُٔزخ٢ٗ حُخخفش ٝحُظ٢ طؼشك حُغ٬ٓش حُؼخٓش ُِخطش 

 . اػذحد حُظوخس٣ش حُؾٜش٣ش ُغ٤ش حُؼَٔ ك٢ حُٔؾخس٣غ ٝسكؼٜخ ُِٞصحسس 

 ٣ذ حُٜٔ٘ذع٤ٖ كذ٣ؼ٢ حُظخشؽ ٝه٬د حُـخٓؼخص ٝكغذ حُٔٞحكوخص حُشع٤ٔش ٖٓ حُٞصحسس .طذس 

 . َحُٔؾخسًش رظلذ٣ذ ح٫كظ٤خؿخص ح٬ُصٓش ُظ٘ل٤ز ح٩ػٔخٍ ٝطؾَٔ حُـٜخص حُل٢٘ ح٫دسح١ ٝٝعخثَ حُ٘و 

 . ٓظخرؼش ٝطو٤٤ْ ط٘ل٤ز خطش حُؼَٔ ُِٔذ٣ش٣ش 

  حُؼَٔ ٝكَ حُٔؾ٬ٌص ٝأ٣ش ٓؼٞهخص هذ طظٜش اػ٘خء حُظ٘ل٤ز .طلوذ حُٔؾخس٣غ رخعظٔشحس ٖٓ حؿَ ح٫ه٬ع ػ٠ِ ع٤ش 

 . ح٧ؽشحف حُٔزخؽش ػ٠ِ حُـٜخص ح٩دحس١ ٝحُل٢٘ ٝحُٔخ٢ُ ُظلو٤ن أػ٠ِ دسؿخص ح٩ٗظخؿ٤ش 

 . ادحسس ؽئٕٝ حٌُٞحدس حُزؾش٣ش عٞحء ًخٗض أدحس٣ش أٝ ك٤٘ش أٝ ٓخ٤ُش 

  حُؼ٬هش .اػذحد حُذسحعخص حُٜ٘ذع٤ش كغذ حُق٬ك٤خص ٝكغذ هِذ حُـٜخص رحص 

 . حُٔؾخسًش رخُِـخٕ حُل٤٘ش حُظ٢ طؾٌِٜخ حُٞصحسس 

 . حػظٔخد ػ٤٘خص حُٔٞحد ح١ُٞ٘ٔ حعظخذحٜٓخ ك٢ حُٔؾخس٣غ ه٤ذ حُظ٘ل٤ز 

 . حػظٔخد ًٞحدسحُٔوخ٤ُٖٝ حُٔ٘لز٣ٖ ٫ػٔخٍ حُٔؾخس٣غ 

 . ٓظخرؼش ح٣قخٍ حُخذٓخص )ٓخء، ًٜشرخء، ٛخطق(ُِٔؾخس٣غ 

 . ٖطو٤٤ْ حدحء حُٔٞظل٤ 

  حُٔـِظ حُظ٘ل٤ز١ ُِٔلخكظش .حُٔؾخسًش ك٢ 
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 2018-2017ِبث١ٓ ػب١ِٓ  اٌّفزق ِحبفظخ اث١ٕخ ِذ٠ز٠خ أجبساد

 (6546285رُ اطزالَ طجؼخ ِؼبر٠غ ٚثىٍفخ ) –اٚال 

 اٌّؼبر٠غ إٌّجشح

 ه٤ٔش حُؼطخء حعْ حُٔؾشٝع حُشهْ   
 1129167 ح٫ٗظخؿ٢ ك٢ ٓ٘طوش حُقخُل٤ش /ٓلخكظش حُٔلشمحُخخؿ رظ٘ل٤ز ٓؾشٝع حٗؾخء ٓق٘غ ُِل٤خًش ُِلشع  18/2111حُٔشًض١ سهْ       1

 793126 )ط٣َٞٔ حُز٘ي  حُذ٢ُٝ( (حُٔشكِش حُؼخ٤ٗشحُؼخ٣ٞٗش حُؾخِٓش )مٖٔ طط٣ٞش حُظؼ٤ِْ ٗلٞ حح٫هظقخد حُٔؼشك٢ حُخخؿ رخٗؾخء ٓذسعش فزلخ  31/2111حُؼطخء سهْ  2
 33174 /ٓلخكظش حُٔلشمحُخخؿ رق٤خٗش عٌٖ حُٔلخكع  14/2117حُؼطخء سهْ ػ/ّ ف/ 3
 26981 حُخخؿ رق٤خٗٚ ٓز٠٘ ٓذ٣ش٣ش حؽـخٍ /ٓلخكظش حُٔلشم  26/2117حُؼطخء سهْ ػ/ّ ف/ 4
 363845 حُخخؿ رخٗؾخء ٓشًض صٛخ حُؼوخك٢ /ٓلخكظش حُٔلشم 2/2117حُؼطخء سهْ  5
 2161914 /)ٓؾخس٣غ حُٔزخدسحص ح٤ٌُِٔش حُغخ٤ٓش (حُخخؿ رخٗؾخء ٓذسعش ٓشًض٣ش ك٢ سٝمش ح٤ٓ٫شس رغٔش  2116/ٓزخدسس /95حُؼطخء سهْ  6

 2139179 حُخخؿ رخٗؾخء ٓذسعش كٞؽخ حُؼخ٣ٞٗش ُِز٤ٖ٘ /ٓلخكظش حُٔلشم )ط٣َٞٔ حُٔ٘لش حُخ٤ِـ٤ش ( 31/2116حُؼطخء سهْ  7

         

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 ِزوش س٘ب اٌضمبلٟ                                                                                                                                               
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 (2589303اٌّؼبر٠غ ل١ذ اٌزٕف١ذ ٚثىٍفخ ) -صب١ٔب

 ه٤ٔش حُؼطخء حعْ حُٔؾشٝع حُشهْ   
 198436 ( حُخخؿ رظ٘ل٤ز ٓؾشٝع حٗؾخء ٓز٠٘ ٓخظزش حُقلش حُ٘زخط٤ش /ٓلخكظش حُٔلشم31/2115)ص/حُؼطخء سهْ  1

 1591111 حُخخؿ رخٗؾخء ٓغخًٖ ح٫عش حُؼل٤لش /ٓلخكظش حُٔلشم  64/2116حُؼطخء سهْ ػ/ 2
 625571 ح٬ُٓشًض٣ش( حُخخؿ رخٗؾخء ٓشًض فل٢ سٝمش ح٤ٓ٫شس رغٔش /ٓلخكظش حُٔلشم )ٓؾخس٣غ 88/2118حُؼطخء سهْ ٓشًض١/ 3

رشٗخٓؾ حُظؾـ٤َ حٌُٔؼق ٖٓ خ٬ٍ ح٫عظؼٔخس ك٢ حُز٤٘ش  –حُخخؿ رؼَٔ ف٤خٗش ُٔذحسط ك٢ ٓلخكظظ٢ حسرذ ٝحُٔلشم /حُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش  ILO/2118/8حُؼطخء سهْ  4

 حُظلظ٤ش  /ٓ٘طوش حُؼَٔ حُذ٤ُٝش 

175297 
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 أجبساد ِذ٠ز٠خ اػغبي ػجٍْٛ

اٌّؼزٚعاطُ  رلُ اٌؼطبء ()ػٕذ االحبٌٗل١ّخ اٌؼطبء   

 

 ِالحظبد ربر٠خ االٔجبس اٌّظبحٗ / اٌطٛي اٌجٙٗ اٌٌّّٛٗ

/   7ػ / ع ؽ/ 

2118 

حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ 

 (1كٞك حّ حُـِٞد)

  15/8/2118 ًْ  6 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش 178111

 

 

 

/   8ػ / ع ؽ/ 

2118 

حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ 

 فخشٙ هنخء

 

 

 

181111 

 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

7 ًْ 

 

 

 

22/9/2118 

 

 هش٣ن ًلش٣خ

 هش٣ن حُؼوزٚ

 هش٣ن ػزٌَ

 هش٣ن حُٔ٘خفذ/حُذرخدد

 هش٣ن ٝحد١ حُخن٤ش١

/  9ػ / ع ؽ/  

2118 

طٞعؼش ٝحػخدس حٗؾخء هش٣ن حّ حُشَٓ 

 /ًلشٗـٚ

  ه٤ذ حُظ٘ل٤ز ًْ 1.5 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش 186925

طٞعؼش ٝحػخدس حٗؾخء هش٣ن ػ٤ٖ حُظ٤ظ/خِش  11/2118ػ/ع ؽ/

 حُزطٔٚ/ػـِٕٞ

  6/11/2118 ًْ 1.711  حُٔٞحصٗش حُؼخٓش 166651

 

 

/  11ػ / ع ؽ/

2118 

 

 

حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ 

 ٓ٘طوش حُشٝحر٢

 

 

 

166211 

 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

7 ًْ 

 

 

18/9/2118 

 

 حُخ٣٬َ هش٣ن عخٓظخ /

 (1هش٣ن خ٣٬َ )

 هش٣ن عخٓظخ / ػل٘خ

 هش٣ن ػل٘خ / ؽ٤ٖ

 

 

 

 12/2118ػ/ع ؽ/

 

  

حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ 

 : ٓ٘طوش حُؼ٤ٕٞ

 حُغ٬ُْ/  حٝفشٙ هش٣ن

 حُلٔـ حرٞ/  حٝفشٙ هش٣ن 

 حُؼِوٚ/  رخػٕٞ هش٣ن 

 حُـشر٢ حُٞحد١/  ػشؿخٕ هش٣ن 

 حُٜٞح حرٞ/  ػشؿخٕ هش٣ن 

 

 

 

163851 

 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

 

 

 

 

5.5 ًْ 

 

 

 

 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز
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(ل١ّخ اٌؼطبء)ػٕذ االحبٌٗ اطُ اٌّؼزٚع رلُ اٌؼطبء  

 

 ِالحظبد ربر٠خ االٔجبس اٌّظبحٗ / اٌطٛي اٌجٙٗ اٌٌّّٛٗ

 

 

 2118/ 13ػ / ع ؽ/ 

 حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ُٞحء ًلشٗـش

 

 

 

115114 

 

 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

3.111 ًْ 

 

 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 هش٣ن ٌٓذ حُ٘لخ٣خص

 هش٣ن حُلٔخّ / حُزغخط٤ٖ / ًلشٗـٚ

 هش٣ن كٞك حُزغخط٤ٖ / ًلشٗـٚ

 هش٣ن حُضؿذ٣ٚ

 

 2118/ 14ع ؽ/ػ /

  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ٓ٘طوش ػ٘ـشٙ ٝحُقلخ

161111 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

5.5 ًْ 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 

 

 هش٣ن عشحر٤ظ / حُغ٣ٞذ٣ٚ / حُقلقخكٚ

 

 

 15/2118 ػ / ع ؽ/

 حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ٓ٘طوش ػز٤ٖ

 

 

 

 

128811 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

5 ًْ 

 

 

 

15/12/2118 

 

 هش٣ن رغخط٤ٖ ر٢٘ فخُق

 هش٣ن حُـٞحس٣ذ

 ٍِٛٞ هش٣ن حرٞ

 هش٣ن د٣ش ح٤ُٞط

 

 

 

 16/2118ػ/ع ؽ/

  :حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ٓ٘طوش حُؾلخ

 

 

192524 

 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

6.5 ًْ 

 

 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 هش٣ن حُؾطٞسٙ / ظٜش حٍُِٔٞ 

 هش٣ن حُٞٛخدٗٚ / د٣ش حُقٔخد٣ٚ 

 هش٣ن هخكقٚ 

 حُٜخؽ٤ٔٚ / حُٔغظ٘زضهش٣ن  

 هش٣ن حُٜخؽ٤ٔٚ / حُخٞحسؽ 

 

 

 

 17/2118ع ؽ//ػ

  :حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ٓ٘طوش حُؼ٤ٕٞ

 

 

131421 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

5.5 ًْ 

 

 

 

28/11/2118 

 

 ( ٜٓشٓخ1( كٞك )116هش٣ن ػشؿخٕ هطؼٚ سهْ )

 هش٣ن ػشؿخٕ / حّ ح٤ُ٘خر٤غ 

 هش٣ن سحعٕٞ / حُٞحد١ 

 هش٣ن حُغٞط / سحعٕٞ 

 هش٣ن سحعٕٞ / ف٘ؼخس 
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(ل١ّخ اٌؼطبء)ػٕذ االحبٌٗ اطُ اٌّؼزٚع رلُ اٌؼطبء  

 

 ِالحظبد ربر٠خ االٔجبس اٌّظبحٗ / اٌطٛي اٌجٙٗ اٌٌّّٛٗ

 

 

 

 18/2118ػ/ع ؽ/

 

 

  :حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ٓ٘طوش حُؾلخ

 

 

179111 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

6.7 ًْ 

 

 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 هش٣ن حُٜخؽ٤ٔٚ / رخهٖ حُؾٞى 

 هش٣ن ك٬ٝٙ / ٓؼشرخ )أ( 

 هش٣ن ك٬ٝٙ / ٓؼشرخ )د( 

 هش٣ن ك٬ٝٙ / حُؾولخٕ 

 هش٣ن ك٬ٝٙ / حُخ٣٬َ / خِش حُظ٤ٖ 

  15/11/2118 ًْ 2.7 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش 181961 خِطٚ عخخ٘ٚ ُطش٣ن حؽظل٤٘خ/رخػًٕٞؾو ٝطشه٤ؼخص ٝػَٔ  2118/ 19ػ / ع ؽ/ 

  13/9/2118 ًْ 6 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش 181876 (2حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ كٞك حّ حُـِٞد) 2118/ 21ػ / ع ؽ/ 

 

 

 

 

 2118/  21ػ / ع ؽ/

  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ُٞحء ًلشٗـش

 

 

115113 

 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

3.111  ًْ 

 

 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 (1هش٣ن حُـ٤ٔٔٚ )

 (2هش٣ن حُـ٤ٔٔٚ )

 هش٣ن كٞك ؽطٞسٙ / ًلشٗـٚ

 حُطش٣ن حُٔئد١ ح٠ُ حُلخؿٞؽ٤ٚ / ًلشٗـٚ

 هش٣ن حرٞ حُ٘ـْ

 هش٣ن ك٢ ٗٔش

 

 

 2118/  22ػ / ع ؽ/

  حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ كٞك حُـذ /ػـِٕٞحٗؾخء ٝحػخدس 

 

115481 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

4.311 ًْ 

 

 

2/12/2118 

 

 (1هش٣ن حُـذ )

 (2هش٣ن حُـذ )

 هش٣ن حُط٘ٞسٙ

 

 

 2118/ 23ػ / ع ؽ/ 

  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ُٞحء ًلشٗـش

 

153185 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

4.511 ًْ 

 

 

 حُظ٘ل٤ز ه٤ذ

 

 (8( كٞك )1هش٣ن خِش ٓقطل٠ سهْ )

 (8( كٞك )2هش٣ن خِش ٓقطل٠ سهْ )

 ػذس هشم ك٢ خِش ٓقطل٠

 

 

 

 2118/  24/ػ / ع

  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ػـِٕٞ/ػ٤ٖ ؿ٘خ/حؽظل٤٘خ

119321 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

3.811 ًْ 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 هش٣ن حؽظل٤٘خ

 هش٣ن حُٔشرؼٚ

 هش٣ن حّ حُغ٤ِوٚ

 هش٣ن حُٔ٘خصٍ

 هش٣ن خِش حُزجش

ًؾو ٝطشه٤ؼخص ٝػَٔ خِطٚ عخخ٘ٚ ُطش٣ن  2118/ 32ػ / ع ؽ/ 

 سحعٕٞ/ف٘ؼخس/حُٔشؿْ

   ًْ 3.211 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش 159971
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(ل١ّخ اٌؼطبء)ػٕذ االحبٌٗ اطُ اٌّؼزٚع رلُ اٌؼطبء  

 

اٌٌّّٛٗاٌجٙٗ   ِالحظبد ربر٠خ االٔجبس اٌّظبحٗ / اٌطٛي 

  11/9/2118 ًْ 3.611 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش 141181 خِطٚ عخخ٘ٚ ُطش٣ن ًلشٗـٚ/ح٫ؿٞحسًؾو ٝطشه٤ؼخص ٝػَٔ  2118/  25ػ / ع ؽ/

 

 

 

 26/2118ػ/ع ؽ/

  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ٓ٘طوش ػـِٕٞ

 

153475 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

4 ًْ 

 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 هش٣ن ٓوزشس حُٔغ٤ل٤ٚ / ػ٤ٖ حُو٘طشٙ 

 هش٣ن خشرش ًشًٞػ 

 هش٣ن حُٞحد١     هش٣ن ًلشٗـٚ / حُٞحد١ حُٔظلشع ٖٓ  

 

 

 

 2118/ 27ػ / ع ؽ/ 

  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ٓ٘طوش ػ٘ـشٙ ٝحُقلخ

 

 

186561 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

3.511 ًْ 

 

 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 هش٣ن عشحر٤ظ/ حُٔغخك٤َ / ػ٤ٖ حّ حُؼزٜش

 هش٣ن حُٔغخك٤َ

 هش٣ن حُضسحػٚ

 هش٣ن حُغخخ٘ٚ

 هش٣ن حُـزَ ح٫خنش

 

 

 

 

 

 

 

 28/2118ػ / ع ؽ/

 

 

 

  ٗـشحٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ُٞحء ًلش

 

 

 

 

 

 

168556 

 

 

 

 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

 

 

 

 

4 ًْ 

 

 

 

 

 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 هش٣ن ٓذخَ حُٔشرؼٚ

 هش٣ن سحؿذ / حُزؼَ

 هش٣ن سحط ك٤ٔذٙ / ه٤خدس ُٞحء حُِٔي ه٬ٍ

 هش٣ن دكٞط / ٓغـذ دكٞط

 ( حُغل18ٚ٘٤هش٣ن حُ٘ٞرٚ ٣شرو حُغل٤٘ٚ / حُلشع كٞك )

 (18هش٣ن حُضس٣وخص / حُغل٤٘ٚ كٞك )

 (1( سهْ )11ر٬ؿ كٞك )هش٣ن 

 (2( سهْ )11هش٣ن ر٬ؿ كٞك )

 (7هش٣ن حُزذ٣ٚ / ر٬ؿ كٞك )

 هش٣ن حُؾٞحك٤ش / حُؼخٓش٣ٚ

ًؾو ٝطشه٤ؼخص ٝػَٔ خِطٚ عخخ٘ٚ ُطش٣ن سحعٕٞ/ػشؿخٕ  2118/  29ػ / ع ؽ/

 ٝهش٣ن رخػٕٞ/ ػشؿخٕ

158942 

 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

ًْ / رخػٕٞ +  1.5

 ًْ سحعٕٞ 1.2

 

4/9/2118 

 

 

 

 2118/ 31ػ / ع ؽ/ 

  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ٓ٘طوش ػ٘ـشٙ ٝحُقلخ

176317 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

6.211 ًْ 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 هش٣ن عشحر٤ظ / حُغ٣ٞذ٣ٚ   

 هش٣ن حّ حُخؾذ / كٔش٣و / حُذ٫كٚ

 هش٣ن حُٜٞحؽٚ

 

 2118/ 31ػ / ع ؽ/

  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ٚ ك٢ ٓ٘طوش ػـِٕٞ

179196 

 

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش

 

6 ًْ 

 

 ه٤ذ حُظ٘ل٤ز

 

 ػذس هشم ك٢ ٓ٘طوش رجش ح٤ُٜٞد١

 ػذس هشم ك٢ ٓ٘طوش حُضػظشٙ
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 ػجٍْٛ:ِحبفظخ أجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ ذذذ

2018-2017اٌّؼبر٠غ إٌّز١ٙخ فٟ ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ ِحبفظخ ػجٍْٛ خالي ػبِٟ   

 

 الرقم اسم المشروع قٌمة العطاء الجهة الممولة المساحة تارٌخ االنجاز مالحظات

 22/5/2017 وصالة طعام فً معسكر الحسٌن للشباب بخانشاء مط 221386.165 موازنة 280   1 

 16/4/2017  2 انشاء مدرسة الحرث االساسٌة للبنٌن 1273350 منحة كوٌتٌة 3021 

 23/5/2017  3 انشاء مدرسة الوهادنة االساسٌة المختلطة 970379 منحة خلٌجٌة 2476 

 30/9/2017  4 تنفٌذ مدرسة عبٌن االساسٌة المختلطة 1082307.825 منحة خلٌجة 2000 

 30/3/2018  5 مدرسة االمٌر حمزة بن الحسٌن االساسٌة للبنٌن 818493.16 قرض بنك تنمٌة المدن والقرى 1517 

 30/4/2018  6 مدرسة الزراعة 1179244 منحة خلٌجٌة 1959 

 30/6/2018  7 مدرسة سامتا االساسٌة المختلطة 1071904.1 منحة خلٌجٌة 2065 

 1/7/2018  8 نصٌانة لمبنى محافظة عجلو 14820 موازنة صٌانة 

 

 

 

 

 

 مدرسة الحرث االساسٌة للبنٌن    مطبخ وصالة طعام فً معسكر الحسٌن للشباب                                                                                                       
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     مدرسة عبٌن االساسٌة المختلطة                                                                                       مدرسة الوهادنة االساسٌة المختلطة                         

 

 

 

 

 

 

 

 ٌة للبنٌنمدرسة االمٌر حمزة بن الحسٌن االساس                                                                                 مدرسة الزراعة 
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 ِؼبر٠غ االػزاف اٌّجبػز أجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ ِحبفظخ جزع:

     ال         ا   ل   ال ه  ال   ل  (7)    ال         ر خ ا            
 )    ر (

 الر   ا   ال  ر ع

    ر   ال   ع ال ر   

الولٌدإضافة ؼرؾ صفٌة لمدرسة خالد بن  94690 منحة خلٌجٌة 460 18.6.2017   1 

 2 هدم الوحدة الصحٌة لمدرسة أسماء بنت ٌزٌد 9684 موازنة -------------- 18.3.2018 

 3 إنشاء روضة أطفال لمدرسة سوؾ األساسٌة للبنات 147736 منحة خلٌجٌة 255 4.12.2017 

خلٌجٌة منحة 330 23.8.2016   4 إضافة جناح تقنٌات لمدرسة بلٌال الثانوٌة للبنٌن 137333 
ال       ا  رى    ر       

خلٌجٌة منحة 662 6.12.2016   5 إنشاء مركز صحً المنصورة 448526 

 6 صٌانة مبنى محافظة جرش 56415 موازنة ----------------- قٌد التنفٌذ 

 7 إنشاء طابق ثان لمقر لجان المرأة 218738 الدٌوان الملكً العامر 300 19.7.2017 

اٌّجبػزِؼبر٠غ االػزاف غ١ز   

     ال         ا   ل   ال ه  ال   ل  (7)     ال        ر خ ا            
 )    ر (

 الر   ا   ال  ر ع

    ر   ال   ع ال ر   
التنفٌذ قٌد   1 إنشاء مدرسة الفوارة األساسٌة المختلطة 967017 بنك تنمٌة المدن والقرى 1500 

التنفٌذ قٌد  خلٌجٌة منحة 3940   2 مدرسة باب عمان األساسٌة المختلطة 1467272 

التنفٌذ قٌد   --------------- USAID 2061943 3 صٌانة مجموعة مدارس المجموعة االولى 

التنفٌذ قٌد   --------------- USAID 1584530 الثانٌة المجموعة مدارس مجموعة صٌانة  4 

التنفٌذ قٌد   --------------- USAID 1759766 الثالثة المجموعة مدارس مجموعة صٌانة  5 

 6 مدرسة الملك عبدهللا الثانً للتمٌز 2400000 الدٌوان الملكً العامر 3000 17.9.2018 

 7 مدرسة سوؾ األساسٌة المختلطة 1335000 بنك اإلعمار االلمانً 2600 31.5.2018 
ا  رى ال          ر    

التنفٌذ قٌد   8 مصنع ناب الفٌل لاللبسة 1835562 وزارة العمل 5000 

التنفٌذ قٌد   9 مركز شباب وملعب خماسً كفرخل 180000 وزارة الشباب 250 
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 اظثاغيذسشراظػصلذ

 ادارةذذؤونذحماصظاتذاضؾقمذاظودطذذ
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 ادارح ػؤْٚ ِحبفظبد ال١ٍُ اٌٛطظ

 

 ٚحذح اٌزٕظ١ك ِٚزبثؼخ اٌٛطظ

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد

 .حُؼخٓش ُِٔذ٣ش٣خص ٝطلذ٣ذ ح٣ُٞٝ٧خص ُٜزٙ حُخطو حُٔؾخسًش رٞمغ حُخطو -

 حُٔؾخسًش ربػذحد ٓؾشٝع حُٔٞحصٗش حُغ٣ٞ٘ش ُٔذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ رخُظ٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش.  -

 .حُٔؾخسًش ربػذحد حُزشحٓؾ حُظلق٤ِ٤ش ُظ٘ل٤ز حُٔؾخس٣غ ُِٔذ٣ش٣خص -

 .حُزؾش١ ٝح٫٥ص ٝحُٔؼذحص ٝحُٔٞحدحُٔؾخسًش رظلذ٣ذ ح٫كظ٤خؿخص ح٬ُصٓش ُظ٘ل٤ز ح٧ػٔخٍ ٝطؾَٔ حُـٜخص  -

َ أٝ حُظـ٤٤ش ػ٠ِ ٛزٙ حُزشحٓؾ ك٢ ٓظخرؼش ٝطو٤٤ْ ط٘ل٤ز حُزشحٓؾ حُٔؼظٔذس ح٧ؽـخٍ ٝحُظؤًذ ٖٓ حُظضحٜٓخ رخُزشحٓؾ ٝحُخطو حُٔٞمٞػش ٝحُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش ٝحُظ٘غ٤ذ رخُظؼذ٣ -

 .حُلخ٫ص حُظ٢ طغظٞؿذ رُي

 ادارةمذمونمحماصظاتماضؾقمماظودط

موحدةماظؿـلققموعؿابعةماظودط وحدةماالدارةموادلاظقةم  

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةماظعاصؿةم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةماظعاصؿةم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةمماظزرضاءم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةماظزرضاءم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةماظؾؾؼاءم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةمماظؾؾؼاءم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةمعلدبا عدؼرؼةمابـقةمحماصظةمعلدبام



 

 

 
166 

 .٧ػٔخٍ حُظ٢ ط٘لز ٖٓ هزَ حُٔوخ٤ُٖٝ رٔذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ُلَ حُٔؾخًَ أٝ حُٔؼٞهخص حُظ٢ طظٜش أػ٘خء حُظ٘ل٤زحُظ٘غ٤ن ٓغ ٓذ٣ش٣خص حُٞصحسس رحص حُؼ٬هش رخ -

 .صطو٤٤ْ حُظوخس٣ش حُؾٜش٣ش ػٖ ع٤ش حُؼَٔ رٔؾخس٣غ ٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ٝحٗـخصحطٜخ حُغ٣ٞ٘ش ٝسكغ حُظ٘غ٤زخص حُخخفش رٜخ ا٠ُ حُٔغخػذ ُِٔلخكظخ -

 .ٝٓذ٣ش٣خص حُٔشًض ك٢ ًخكش حُ٘ٞحك٢ ح٩دحس٣ش ٝحُٔخ٤ُش ٝحُل٤٘ش حُظ٘غ٤ن ر٤ٖ  ٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ -

 .ُٔلخكظخص رٔٞمٞع حُطِزخص ٝحُؾٌخ١ٝ حُظ٢ طشد ا٠ُ حُٞصحسس ٖٓ حُٔٞحه٤ٖ٘ ٝحُـٜخص ح٧خشٟ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؤػٔخٍ ٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍح ٓذ٣ش اه٤ِْحُظ٘غ٤ذ ا٠ُ  -

 .رخُٔلخكظخص ح٩ؽشحف حُٔخ٢ُ ٝح٩دحس١ ٝحُل٢٘ ػ٠ِ ؿٜخص ٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ -

 

 ِذ٠ز٠بد االث١ٕخ ٚاالػغبي فٟ ِحبفظبد ال١ٍُ اٌٛطظ

-:ٚاٌٛججبد ٌج١ّغ ِذ٠ز٠بد االػغبي ٚاالث١ٕخ الل١ٍُ اٌٛطظ  اٌّٙبَ  

 ػ٘خفش ٝطٞك٤ش ػ٤ِٜخ حُغ٬ٓش ػ٘خفش ٝطٞك٤ش ف٤خٗظٜخ ػ٠ِ ٝحُؼَٔ ٝح٧ر٤٘ش حُطشم ُٔؾخس٣غ ح٬ُصٓش ٝحُظق٤ٔٔخص ٝحُذسحعخص حُخطو ػ٠ِ حُٔزخؽش ح٩ؽشحف -

 حُطشم. ػ٠ِ حُٔشٝس٣ش حُغ٬ٓش

 رؾؤٕ حُؼَٔ ُقخكذ حُٔٔؼَ ٝحُٜٔ٘ذط حُٔلخكظش ػطخءحص ُِـ٘ش سث٤غخً  ًٞٗٚ حُٔشحكَ رٔخظِق ط٘لزٛخ ٝٓظخرؼش حُؼطخءحص هشف أػٔخٍ ػ٠ِ حُٔزخؽش ح٩ؽشحف -

 حُظ٘ل٤ز. أػ٘خء حُؼطخءحص ػ٠ِ ٝحُٔغظـذحص حُظـ٤٤شحص

 حُض٢٘ٓ حُزشٗخٓؾ ٓغ طٔؾ٤ٜخ ٝٓذٟ حُٔذ٣ش٣ش رٔ٘ـضحص ؽٜش١ طوش٣ش ٝاػذحد ػ٤ِٜخ ٬ٓكظخص أ١ ٝارذحء ٝح٧ر٤٘ش حُطشم ٓؾخس٣غ ػَٔ ُغ٤ش حُؾٜش٣ش حُظوخس٣ش دسحعش -

  ُٔؼخُـظٜخ. حُٔ٘خعزش ح٩ؿشحءحص ٝحطخخر ٝؿذ إ طؤخ٤شٛخ أعزخد ٝر٤خٕ ُٜخ حُٔؼذ

 . ُٜخ حُٔٞمٞػش ٝحُؾشٝه ٝحُٔٞحفلخص حُٔخططخص ٝكن ٣غ٤ش حُؼَٔ إٔ ٖٓ ٝحُظؤًذ حُٔ٘ـضس ٝح٤ٌُٔش حُؼَٔ ع٤ش ػ٠ِ ح٫ه٬ع أؿَ ٖٓ حُٔذ٣ش٣ش ٓؾخس٣غ طلوذ -

 حُٔٞحه٤ٖ٘ ٖٓ حُٔوذٓش ٝح٫ػظشحمخص ٝطؼز٤ذٛخ ٝكظلٜخ حُطشم عؼش رؤػٔخٍ طظؼِن ٝحُظ٢ حُٔٞحه٤ٖ٘ ٖٝٓ ح٧خشٟ حُشع٤ٔش حُـٜخص ٖٓ حُٔوذٓش حُطِزخص دسحعش -

 ػ٤ِٜخ. ح٬ُصٓش ح٩ؿشحءحص ٩ًٔـخٍ ح٫خظقخؿ ُـٜخص ٝطل٣ِٜٞخ

 هغْ خ٬ٍ ٖٝٓ ح٧سد٤ٗش حُٔغِلش حُوٞحص سأعٜخ ٝػ٠ِ حُٔظخكش ح٩ٌٓخٗخص مٖٔ ُْٜ حُخذٓش ٝطوذ٣ْ ح٧خشٟ حُشع٤ٔش ٝحُـٜخص ح٧خشٟ حُٔذ٣ش٣خص ٓغ حُٔغخٛٔش -

 حُٔذ٣ش٣ش. ُٜزٙ حُظخرغ حُق٤خٗش

 رخُذٝحّ ٣ظؼِن ٝٓخ حُؼوٞرخص ًٝظذ ح٩ؿخصحص ٝطٞه٤غ ٝحُلغٞٓخص ٝحُظ٤ٌِق حُغ٣ٞ٘ش حُؼٔخٍ ٝص٣خدس حُ٘وَ ًظذ اػذحد ك٤غ ٖٓ ٝحُٔخ٢ُ ح٩دحس١ حُـٜخص اؿشحءحص ٓظخرؼش -

 اؿشحء ٝكظ٠ ٝٓظخرؼظٜخ حُٔذ٣ش٣ش أهغخّ رٔخظِق ح٫خظقخؿ ر١ٝ ا٠ُ ُِٔذ٣ش٣ش حُٞحسدس حٌُظذ ؿ٤ٔغ ٝطل٣َٞ حُٔذ٣ش٣ش ٖٓ حُقخدسس حٌُظذ ؿ٤ٔغ ٝطٞه٤غ حُؼوٞد ٝطـذ٣ذ

 ُـ٤ٔغ حُغ٣ٞ٘ش حُظوخس٣ش ٝطٞه٤غ حُؼٔخٍ أؿٞس ٝؿذحٍٝ حُٔظذسر٤ٖ حُٜٔ٘ذع٤ٖ ٌٝٓخكآص رخُلٞحط٤ش حُخخفش حُٔخ٤ُش حُغ٘ذحص ؿ٤ٔغ ٝطٞه٤غ ح٧فٍٞ كغذ ػ٤ِٜخ ٣ظْ

 حُٔذ٤ٗش. حُخذٓش ُ٘ظخّ خذٓخطٜخ طخنغ حُظ٢ حُٔٞظل٤ٖ

   ُِٔذ٣ش٣ش. حُظخرغ حُق٤خٗش هغْ خ٬ٍ ٖٓ حُٔلٞس٣ش حُل٫ٞٔص ػَٔ ٓظخرؼش -

 ُِٔلخكظش. حُظخرؼش ح٣ُٞٝ٧ش أؽـخٍ رٌٔخطذ حُؼ٬هش رحص ٝحُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ح٩دحس٣ش ح٧ػٔخٍ ؿ٤ٔغ ٓظخرؼش  -

 ُِؼَٔ. طِضّ ٓؼذحص أٝ أؿٜضس أٝ ُٞحصّ أ١ ٖٓ حُٔذ٣ش٣ش ٝحكظ٤خؿخص حُٔؾخس٣غ ػ٠ِ ططشأ طؼذ٬٣ص أٝ طـ٤٤شحص رؤ١ حُٞصحسس اؽؼخس -

 .أسد٢ٗ د٣٘خس (211.111) ػٖ ٣ض٣ذ ٫ رٔخ رخُٔلخكظش حُخخفش حُؼطخءحص ٝاكخُش هشف -
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اٌٍٛاء ِىبرت أػغبي   

-:ٚاٌٛاججبد اٌّٙبَذذذذ  

  ػ٤ِٜخ حُٔشٝس٣ش حُغ٬ٓش ػ٘خفش طٞكش ٖٓ ٝحُظؤًذ ٝٓشحهزظٜخ حُِٞحء ك٢ حُطشم ٝمغ ٓظخرؼش -

 حُطشم ٝف٤خٗش اٗؾخء ٓؾخس٣غ ٝحُٔظنٔ٘ش حُِٞحء ٛزح مٖٔ حُٔ٘ذسؿش حُٔؾخس٣غ ك٢ حُؼَٔ ع٤ش طوذّ ٓغظٟٞ طٞمق ؽٜش٣ش طوخس٣ش اػذحد -

   حُِٞحء ك٢ حُطشم ُٔؾخس٣غ طلوذ٣ش رـ٫ٞص حُو٤خّ -

 حُٔٞظل٤ٖ ٝاؿخصحص رخُٔشحع٬ص حُٔظؼِوش ٝحُٔخ٤ُش ٝحُل٤٘ش ح٩دحس٣ش رخ٩ؿشحءحص حُٔذ٣ش٣ش ٝٓخخهزش ؽئٜٝٗخ ٝادحسس حٌُٔظذ ك٢ حُؼخِٓش ح٧ؿٜضس ػ٠ِ حُٔزخؽش ح٩ؽشحف -

 ٝؿ٤شٛخ. ٝحُؼوٞرخص حُؼَٔ ٝط٘ظ٤ْ

 

 اٌؼبؿّخ أجبساد أػغبي ِحبفظخ

 اٌجٙخ اٌٌّّٛخ ل١ّخ االحبٌخ د٠ٕبر رلُ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء اٌزلُ
اٌطٛي ) وُ 

) 

ٔظجخ االٔجبس 

% 
 ِالحظبد

 منجز 100 5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  115100 2018/  3ش ع /  الجٌزة-الخاص بصٌانة طرٌق رجم فهٌد الباسلٌة  .1

2.  
األمٌر الحسٌن بن  الخاص بالطرٌق المإدي الى اكادٌمٌة سمو

 عبد هللا / الموقر
 منجز 100 2.4 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  96350 2018/  4ش ع / 

 منجز 100 1.3 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  58990 2018/  5ش ع /  ناعور-الخاص بطرٌق أم البساتٌن/المطار  .3
 قٌد التفٌذ 0 2.6 الالمركزٌة -العاصمة مجلس محافظة  118498 2018/  6ش ع /  الفراوٌت  .4

 منجز 100 2.1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  49928 2018/  7ش ع /  الجٌزة–الخاص بعمل خلطة اسفلتٌة لطرٌق القنٌطرة/النواصرة   .5

6.  
الخاص بإعادة انشاء طرٌق مدرسة الجالٌة الدولٌة/طرٌق 

 ناعور-المطار
 منجز 100 1.6 الالمركزٌة -محافظة العاصمة مجلس  79970 2018/  9ش ع / 

 منجز 100 1.7 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  59900 2018/  10ش ع /  الثؽرة )عدة طرق (–ام انجاصة   .7
 منجز 100 7 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  178295 2018/  11ش ع /  الرمٌل ام الرصاص الزعفران نتل مادبا  .8
 منجز 100 2.2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  45640 2018/  12ش ع /  الموقر-بعمل خلطات اسفلتٌة لطرٌق الموقر/المشاشالخاص   .9

10.  
الخاص بإعادة إنشاء وتركٌب عبارات أنبوبٌة لطرٌق أم 

 ناعور -البساتٌن / شارع السالم 
 منجز 100 1.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  37820 2018/  13ش ع / 

 منجز 100 7 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  154320 2018/  15ش ع /  الجٌزة -الخاص بإعادة تؤهٌل وصٌانة طرٌق سالٌه / ثرٌا   .11
 منجز 100 2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  74990 2018/  16ش ع /  الخاص بعمل خلطة إسفلتٌة لطرٌق النقٌرة / الفٌصلٌة الموقر  .12

13.  
الخاص بإعادة إنشاء وتركٌب عبارات أنبوبٌة  طرٌق البوٌضة 

 ناعور -/ أم العساكر 
 منجز 100 1.1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  48857.5 2018/  17ش ع / 
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 اٌجٙخ اٌٌّّٛخ ل١ّخ االحبٌخ د٠ٕبر رلُ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء اٌزلُ
اٌطٛي ) وُ 

) 

ٔظجخ االٔجبس 

% 
 ِالحظبد

 قٌد التفٌذ 80 2.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  99561 2018/  18ش ع /  ابوالسمسم)عدةطرق(-الحامدٌة  .14

 منجز 100 1.4 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  32500 2018/  19ش ع /  القنٌطرة -طرٌق الكتٌفة   .15
 منجز 100 1.2 الالمركزٌة -محافظة العاصمة مجلس  47697.5 2018/  20ش ع /  شارع الستٌن/ مزارع أبو شنب  .16

17.  
الخاص بعمل خلطة إسفلتٌة لطرٌق زبود / مؽارٌب /حسبان / 

 ناعور -وادي خنٌزٌر 
 منجز 100 1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  39890 2018/  21ش ع / 

18.  
الخاص بإعادة إنشاء وعمل عبارات لطرٌق وادي شعٌب/حمرة 

 وادي السٌر-الزٌود
 منجز 100 2.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  87140 2018/  22ع /ش 

19.  
الخاص بإعادة إنشاء وصٌانة لطرٌق صوفا / الحً الشرقً / 

 الجٌزة -الروٌعً 
 منجز 100 1.6 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  56140 2018/  23ش ع / 

20.  
الؽباوي / الخاص بعمل خلطة إسفلتٌة لطرٌق الفرقة الثالثة / 

 الموقر -الزرقاء 
 منجز 100 2.2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  47340 2018/  24ش ع / 

21.  
الخاص بإعادة إنشاء وتركٌب عبارات أنبوبٌة لطرٌق العال / 

 ناعور -السامك 
 منجز 100 1.6 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  128360 2018/  25ش ع / 

 منجز 100 2.8 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  117880 2018/  26ش ع /  الخروبة–وادي الجرٌعه   .22

23.  
الخاص بعمل خلطة اسفلتٌة وصٌانة طرٌق تكملة أم الولٌد 

 الجٌزة-أرٌنبة
 منجز 100 1.6 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  39971 2018/  27ش ع / 

 منجز 100 1.7 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  47740 2018/  28ش ع /  طرٌق الحاتمٌة/ مزرعة األمٌر علً  .24

25.  
الخاص بإعادة إنشاء وتركٌب عبارات أنبوبٌة لطرٌق حسبان / 

 ناعور -المزارع 
 منجز 100 1.1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  51405 2018/  29ش ع / 

 منجز 100 2.55 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  95545.24 2018/  30ش ع /  الحد والرملً )المرحلة االولى (  .26

27.  
 -الخاص بإعادة إنشاء وصٌانة طرٌق الخضرا / المزارع 

 الجٌزة
 منجز 100 2.4 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  79977 2018/  31ش ع / 

28.  
الخاص بإنشاء وتعبٌد طرٌق شارع الستٌن / المقبرة اإلسالمٌة 

 الموقر -/ الخشافٌات 
 منجز 100 1.65 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  53910 2018/  32ش ع / 

29.  
الخاص بإعادة إنشاء وتركٌب عبارات انبوبٌة لطرٌق المشقر / 

 ناعور -االؼوار 
 منجز 100 3.3 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  174690 2018/  33ش ع / 

 قٌد التفٌذ 50 1.3 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  64995 2018/  34ش ع /  الدبة–البحاث   .30

 منجز 100 1.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  59630 2018/  35ش ع /  صٌانة طرٌق الدلٌلة  .31
 منجز 100 1.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  67230 2018/  36ش ع /  طرٌق المحارب /السلمان/ الرادار  .32
 قٌد التفٌذ 30 2.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  99105 2018/  37ش ع /  سرابٌط –المشقر   .33

 قٌد التفٌذ 10 1.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  49750 2018/  38ش ع /  الجامعة -الخاص بعمل خلطة إسفلتٌة لطرٌق زٌنات الربوع   .34

 منجز 100 1 الالمركزٌة -محافظة العاصمة مجلس  39672 2018/  39ش ع /  ام رمانه الدفٌانه  .35
 منجز 100 1.1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  46490 2018/  40ش ع /  طرٌق الحنٌفٌة / المزارع  .36
 قٌد التفٌذ 50 1.1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  43090 2018/  41ش ع /  القنٌطرة الكدراوي  .37



 

 

 
169 

 اٌجٙخ اٌٌّّٛخ ل١ّخ االحبٌخ د٠ٕبر رلُ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء اٌزلُ
اٌطٛي ) وُ 

) 

ٔظجخ االٔجبس 

% 
 ِالحظبد

 منجز 100 1.6 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  69838 2018/  42ش ع /  طرٌق اسكان الٌتٌمة/ الكتٌفة  .38

 قٌد التفٌذ 10 3 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  148495 2018/  43ش ع /  المزارع –تركً   .39

 قٌد التفٌذ 20 2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  107679.5 2018/  44ش ع /  الشدقاء-البحٌرة   .40

41.  
الخاص بعمل خلطة إسفلتٌة وصٌانة طرٌق البرٌك / المزارع  

 الجٌزة -
 منجز 100 2.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  59350 2018/  45ش ع / 

 منجز 100 5.3 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  119590 2018/  46ش ع /  األردنً لقرٌة رابٌة المحاربطرٌق تقاطع المعهد المروري   .42
 منجز 100 2.4 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  88920 2018/  47ش ع /  المساهم –حسبان   .43

44.  
وادي  -الخاص بتعبٌد عدة طرق فً الصلٌبً / أم المدارس   

 السٌر
 منجز 100 2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  86870 2018/  48ش ع / 

 10 *** الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  57270 2018/  49ش ع /  (2القنٌطرة ابو شهاب  عبار  صندوقٌه عدد)  .45
إنشاء عبارة 
 2صندوقٌة عدد 

46.  
الخاص بؤعمال توسعة وخلطة ساخنة وصٌانة الطرق فً 

 الموقر -شارع الستٌن النقٌرة والذهٌبة / 
 منجز 100 2.2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  89870 2018/  50ش ع / 

 قٌد التفٌذ 70 1.6 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  65240 2018/  51ش ع /  طرٌق المؽاٌر / الخشافٌات / رجم مزٌد  .47

 قٌد التفٌذ 0 1.1 الالمركزٌة -العاصمة مجلس محافظة  71032.5 2018/  52ش ع /  الخضراء –السامك   .48

 قٌد التفٌذ 70 2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  73513.5 2018/  53ش ع /  البحاث–الدبة   .49

 قٌد التفٌذ 30 2.8 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  122575 2018/  54ش ع /  الرامه االٌاهون  عبارة صندوقٌه  .50

 منجز 100 1.35 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  59857 2018/  55ش ع /  المزارع الشرقٌةطرٌق البوٌضة /   .51

52.  
تعبٌد الطرٌق المإدي الى منطقة عٌون جاموس حوض رقم 

14 
 منجز 100 1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  45480 2018/  56ش ع / 

 منجز 100 1.8 الالمركزٌة -العاصمة مجلس محافظة  69990 2018/  57ش ع /  الفحص-ام حجر   .53
 منجز 100 2.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  33917.5 2018/  58ش ع /  توسعة القنٌطرة الرئٌسً  .54
 قٌد التفٌذ 40 4.4 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  158720 2018/  59ش ع /  طرٌق الموقر/ الماجدٌة / الشوشان  .55

56.  
وتركٌب عبارات أنبوبٌة لعدة  طرق فً أبو الخاص بإنشاء 

 لواء وادي السٌر -نعٌر / أبو مؽراز 
 قٌد التفٌذ 60 2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  79987.5 2018/  60ش ع / 

 منجز 100 1.2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  34940 2018/  61ش ع /  طرٌق حمام الشموط الرئٌسً  .57

 قٌد التفٌذ 80 2.1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  92595 2018/  62ش ع /  الهاشمٌة / المشتىطرٌق   .58

 قٌد التفٌذ 0 1.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  38849 2018/  63ش ع /  ناعور –طرٌق الزراعً منطقة الروضه   .59

 قٌد التفٌذ 85 1.6 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  57960 2018/  64ش ع /  الحامدٌة  .60

 منجز 100 4.8 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  152862.25 2018/  65ش ع /  القنٌطرة مسترة الفالج  .61

 قٌد التفٌذ 90 1.35 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  53512.5 2018/  66ش ع /  طرٌق الفٌصلٌة / زملة العلٌا  .62

63.  
 -عبارات أنبوبٌة لطرٌق القبة /  بالل الخاص بإنشاء وتركٌب 

 ( القبة 8( حوض رقم )  48وادي السٌر قطعة رقم ) 
 قٌد التفٌذ 50 1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  42500 2018/  67ش ع / 

 قٌد التفٌذ 60 1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  37340 2018/  68ش ع /  خطا مسار –العسود  –الباسلٌه   .64
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 اٌجٙخ اٌٌّّٛخ ل١ّخ االحبٌخ د٠ٕبر رلُ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء اٌزلُ
اٌطٛي ) وُ 

) 

ٔظجخ االٔجبس 

% 
 ِالحظبد

 قٌد التفٌذ 25 1.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  62925 2018/  69ش ع /  طرٌق الذهٌبة الشرقٌة/الحاتمٌة/ ابوهوٌدي  .65

 قٌد التفٌذ 20 1.4 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  64840 2018/  70ش ع /  وادي الشتاء ابو قاووق  .66

 منجز 100 1.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  60990 2018/  71ش ع /  طرٌق الفٌصلٌة/ المقبرة/ الدعب  .67

68.  
-الخاص بإنشاء وتركٌب عبارات أنبوبٌة الرقٌقة/بالل)طرٌقٌن(

 وادي السٌر
 منجز 100 1 الالمركزٌة -محافظة العاصمة مجلس  44600 2018/  72ش ع / 

 قٌد التفٌذ 30 1.6 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  61720 2018/  74ش ع /  طرٌق النقٌرة / المدارس / الحً الؽربً  .69

 قٌد التفٌذ 20 1.75 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  59705 2018/  75ش ع /  طرٌق قعفور / الؽباوي/ الرقاد  .70

 منجز 100 1.5 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  64680 2018/  76ش ع /  طرٌق المدٌنة الصناعٌة/ المشاش  .71

 قٌد التفٌذ 40 1 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  63630 2018/  77ش ع /  صٌانه الطرق الزراعٌه فً لواء ناعور  .72

 قٌد التفٌذ 10 6.6 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  179515 2018/  78ش ع /  صٌانة الطرق فً أم الرصاص عدة طرق زراعٌه وقروٌه  .73

 قٌد التفٌذ 0 5.2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  187570 2018/  79ش ع /  عدة طرق فً لواء وادي السٌر  .74

 قٌد التفٌذ 70 3.6 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  131614.05 2018/  80ش ع /  عدة طرق فً لواء الموقر  .75

 منجز 100 4 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  129290 2018/  81ش ع /  الجٌزة -صٌانة طرٌق حمام الشموط الرئٌسً   .76

 قٌد التفٌذ 85 2.4 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  104627.7 2018/  82ش ع /  الحد والرملً )المرحلة الثانٌة (  .77

 قٌد التفٌذ 70 2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  55279 2018/  84ش ع /  بالل -عبهرة أم   .78

 قٌد التفٌذ 90 2.9 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  53735.5 2018/  85ش ع /  البحاث -القصٌر   .79

 منجز 100 1.2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  81000 2018/  86ش ع /  شارع الستٌن -تعبٌد طرٌق درب الحاج   .80

 قٌد التفٌذ 0 2 الالمركزٌة -مجلس محافظة العاصمة  54990 2018/  89ش ع /  الجٌزة -توسة طرٌق أم العمد /القسطل   .81

 177.35  6367832.74 اٌّجّٛع

ٔظجخ اإلٔجبس 

 اٌىٍٟ = 

:75 

 

 2017وؼف إٔجبساد ِذ٠ز٠خ أػغبي ِحبفظخ اٌؼبؿّخ ٌؼبَ 
 

 رلُ اٌؼطبء اٌؼطبءاطُ  اٌزلُ
 ل١ّخ االحبٌخ

 د٠ٕبر
 اٌطٛي ) وُ ( اٌجٙخ اٌٌّّٛخ

 ٔظجخ

 االٔجبس

% 

 ِالحظبد

1 
ٖ ٓٗوَ ٝطؼز٤ض كٞحؿض خشعخ٤ٗش   ذسعش حُزٛز٤ش حُـشر٤ش ُِزًٞس ٓ طغ٤َٜ ٝطؼز٤ذ حُغخكش ك٢ 

حُطش٣ن رـخٗذ  ( ٓظش ُلٔخ٣ش 1.5ٓخضٕٝ حُٞصحسس ٝط٘ل٤ز سف٤ق رؼشك)  حُلٞحؿض حُٔظٞكشس ُذٟ
 ُـشر٤ش حُؼخ٣ٞٗش ُِزًٞسحٓذسعش حُز٤ٛزش 

 ٓ٘ـض %111 عخكش ٓذسعش  ٓٞحكوخص ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش 45975 2117/  1ػ ع / 

2 
(  1619، 1618حُخخؿ ربصحُش ح٩ػظذحء ػ٠ِ حُطش٣ن حُٔخس روطغ ح٧سحم٢  رٝحص ح٧سهخّ ) 

 حُٔغخس حُٔشعْ( ٖٓ  أسحم٢ حُز٤ٛزش حُـشر٤ش ٝكظق حُطش٣ن كغذ  3كٞك سهْ ) 

 

 2117/  8ػ ع / 
 ٓ٘ـض %111 1.6 ٓٞحكوخص ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش 19941

 ٓ٘ـض %111 5.211 ٓٞحكوخص ٓؼخ٢ُ حُٞص٣ش 119318.8 2117/  9ػ ع /  حُخخؿ رؼَٔ خِطش اعلِظ٤ش عخخ٘ش ُطش٣ن حُلٔخّ حُؾشه٢ 3
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 2017اٌؼبؿّٗ  ِحبفظخ اث١ٕخ أجبساد

 

 

 

 

 

 

 2018أجبساد اث١ٕخ ِحبفظخ اٌؼبؿّٗ 

 

 

 

 

 

 

      ا      ال          ا   ال     ر   ال     الر  

1 
 

 7102/ 27ش/
 %011 78911        رك       ا   ا ال  ه  

 %011 081222.01 / 02/7102(  /     ) ال   ر     ى  أه   ا     42/7102ش/ 2

3 / 7102/0 / 
 

   ر   ر        ا    ف    األ      ال      
180229.821 011% 

4 / 02/7102 / 
 

 ال      ا   ال  ح ا       ال      ا       ر   
792401.212 011% 

5 021/7102 
            ا     ل   ى ال  ر ال ائ  ل    س ال  ر    األر   

 
714918.12 011% 

      ا           ال     ا   ال     ر   ال     الر  

 %011 822222 ال       ا      ل ف    (    ) ا  ائ   ر   072/7104    ر / 0

7 
/ 7102/01 / 

 

غرف  ف   ل  ر           ال    /ث/      ا      2ا     
 غرف  ف   ل  ر   ا س      لك /س/     2

 )ل ا  ال      (
748222.007 011% 

 %41 221890.21            ث  ر       ال  ر/        ال      024/7102 1

4 
 12/7102    ر /

 
 ال     ال          ر  

 ال            
842192.7 92% 
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 ِذرطخ رٍِخ ثٕذ اثٟ طف١بْ األطبط١خ اٌّخزٍطخ                                                                                          اضبفخ ِذرطخ اٌحذ٠ت االطبط١خ اٌّخزٍطخ                              

 

 

 

 

 

 

 رٛطؼخ ٚرحذ٠ش ِزوش ؿحٟ إٌـز                                                                                                       اٌؼبًِ اٌج١شح ؿحٟ ِزوش                                   
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 2017اٌشرلبء  ِحبفظخ أجبساد اػغبي

 
 الر   

 
 ا   ال  ر ع

 
      ال         ا   ل 

 
 ال ه  ال   ل 

 
 ال    )   ( 

 
      ا     

 
       

0 
 والطرٌق زراعٌة طرق لعدة ساخنة إسفلتٌة خلطة وعملصٌانة  5/2017/ز ش

 الخاصه للعملٌات الحواٌا مثلث من والطرٌق خشٌبة الى ابو صروت من المار
 %100 4.660 وزارة األشؽال 162910

 

  %100 0.150 وزارة األشؽال 3410 فٌصل األمٌر مستشفى إشارة لتقاطع لثٌةثالم الجزٌرة تؤهٌل إعادة 7/2017ش ز/ 7

1 
 المسار حسب الرصٌفه عطل أراضً من الجندي حً طرٌق تعبٌد 11/2017ش ز/

 المخالؾ الطرٌق عن كبدٌل المرسم
 %100 1.000 األشؽالوزارة  39985

 

4 

 الطً طرٌق/  القنٌه بلدة/المطوق طرٌق/  التالٌه بالطرق لخاصا 12/2017ش ز/
 الصلٌح ام نادي باتجا  و ؼرٌسا طرٌق السٌل باتجا  المعال مزارع طرٌق/ ؼرٌسا

 الرٌاضً
 %100 5.000 وزارة األشؽال 164256

 

 2018اٌشرلبء  ِحبفظخ أجبساد اػغبي

 
 الر  

 
 ال  ر عا   

 
      ال         ا   ل 

 
 ال ه  ال   ل 

 
 ال    )  ( 

 
      ا     

 
       

 استلم  %100 م.ط 200 وزارة األشؽال  5000 تنفٌذ حجر كندرٌن وبالط إسمنتً لمدرسة السخنه الثانوٌة للبنٌن  2/2018ش ز/ 1
 قٌد التنفٌذ %40 5.220 مشارٌع الالمركزٌة  116730 األولطرق زراعٌه فً  لواء القصبه/ قضاء بٌرٌن / الجزء  إنشاء 3/2018ش ز/  2

 قٌد التنفٌذ %30 4.850 مشارٌع الالمركزٌة  139700 طرق زراعٌه فً لواء القصبه / قضاء الظلٌل إنشاء 4/2018ش ز / 3

 استلم %100 2.800 مشارٌع الالمركزٌة  81015.6 األولطرق زراعٌه فً لواء الهاشمٌه /الجزء  إنشاء 5/2018ش ز/ 4
 قٌد االستالم %100 3.140 مشارٌع الالمركزٌة  80655.1 طرق زراعٌه فً لواء  الرصٌفه/الجزء االولإنشاء  6/2018ش ز/ 5

 قٌد االستالم %100 1.00 مشارٌع الالمركزٌة  97902 توسعة مدخل الطرٌق الى رجم الشوؾ 7/2018ش ز/ 6

 قٌد االستالم %100 1.400 مشارٌع الالمركزٌة  99357.5 بئر عرنوس -الظلٌل –حسٌن طرٌق الناصرٌه ت 8/2018ش ز/  7

 قٌد االستالم %100 3.500 مشارٌع الالمركزٌة  130445 طرٌق تسمٌن الخراؾ والدؼٌله الشرقً 9/2018ش ز / 8
 قٌد التنفٌذ %20 0.700 مشارٌع الالمركزٌة  53820 الهاشمٌة-طرٌق الفٌحاء 10/2018ش ز/ 9

 قٌد التنفٌذ %70 2.180 مشارٌع الالمركزٌة  70693.5 طرق زراعٌه فً لواء القصبه / مركز اللواء إنشاء11/2018ش ز / 10

 قٌد التنفٌذ %80 3.850 مشارٌع الالمركزٌة  147110 الجزء الثانً/ قضاء بٌرٌن / القصبةطرق زراعٌه فً  لواء  إنشاء 12/2018ش ز/ 11

 قٌد التنفٌذ %70 2.700 مشارٌع الالمركزٌة  95511 /الجزء الثانً الهاشمٌةطرق زراعٌه فً لواء  إنشاء 13/2018ش ز/ 12
 قٌد التنفٌذ  %0 5.350 مشارٌع الالمركزٌة  94225 صٌانة مجموعه من الطرق الزراعٌه فً قضاء الظلٌل14/2018ش ز/ 13

 قٌد التنفٌذ %40 8.220 مشارٌع الالمركزٌة 135195 صٌانة مجموعه من الطرق الزراعٌه فً لواء الهاشمٌة 15/2018ش ز/ 14

 قٌد التنفٌذ %60 1.200 مشارٌع الالمركزٌة 151950 الدرٌجات –توسعة المنعطفات طرٌق جرٌبا  16/2018ش ز/ 15

 قٌد االستالم %100 6.040 مشارٌع الالمركزٌة 104590 صٌانة مجموعه من الطرق الزراعٌه فً قضاء بٌرٌن 17/2018ش ز/  16

17 
عمل كشط وخلطة اسفلتٌه ساخنة لطرٌق الزرقاء ٌاجوز لمواقع متفرقه )القوات  18/2018ش ز /

 المركز الصحً( الجزء االولالخاصه ، محطة المالح ،بعد مثلث جرٌبا باتجا  ٌاجوز لؽاٌة 

 مشارٌع الالمركزٌة 135250
 قٌد التنفٌذ  0% 2.000
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 الر  
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      ال         ا   ل 

 
 ال ه  ال   ل 

 
 ال    )  ( 

 
      ا     

 
       

 قٌد التنفٌذ %30 3.800 مشارٌع الالمركزٌة 138779.25 انشاء طرق زراعٌه فً  لواء القصبه/ قضاء بٌرٌن / الجزء الثالث 19/2018ش ز/ 18

 قٌد التنفٌذ %80 3.180 مشارٌع الالمركزٌة 88724.3 انشاء طرق زراعٌه فً لواء  الرصٌفه/الجزء الثانً 21/2018ش ز / 19

 استلم %100 2.000 مشارٌع الالمركزٌة 94214.5 انشاء طرٌق صروت القدٌمه / عٌن ابو خشٌبه 22/2018ش ز/  20

 قٌد التنفٌذ %0 1.800 مشارٌع الالمركزٌة 99890 اعادة تؤهٌل طرٌق بٌرٌن الرئٌسً 23/2018ش ز/ 21
 قٌد التنفٌذ %0 3.200 مشارٌع الالمركزٌة 89495 طرٌق الدؼٌله الوسطى 24/2018ش ز/ 22

 التنفٌذقٌد  %60 2.000 مشارٌع الالمركزٌة 59242 ام الصلٌح -توسعة طرٌق ؼرٌسا 25/2018ش ز/ 23

 قٌد االستالم %95 مواقع مختلفه مشارٌع الالمركزٌة 45450 منشآت تصرٌؾ المٌا  فً الرصٌفه26/2018ش ز/ 24

25 
انشاء طرق زراعٌه وخلطات اسفلتٌة  فً  لواء القصبه/ قضاء بٌرٌن / الجزء  27/2018ش ز/

 الرابع
 مشارٌع الالمركزٌة 124450

 استلم 100% 8.000

 قٌد االستالم %100 2.200 مشارٌع الالمركزٌة 98907.5 اعادة تؤهٌل طرٌق العالوك / الكمشه 28/2018ش ز/ 26

 قٌد االستالم %100 3.500 مشارٌع الالمركزٌة 88525 طرٌق الدؼٌله الشمالً 29/2018ش ز/ 27

28 
)التدرٌب المهنً ( تركٌب  المصفاةمع طرٌق  الهاشمٌةتؤهٌل تقاطع طرٌق  إعادة 30/2018ش ز/

 اشارة ضوئٌة
 مشارٌع الالمركزٌة 194016.162

 قٌد التنفٌذ 25% 0.500

29 
مسجد  -عمل كشط وخلطة اسفلتٌه لطرٌق الكمشه بعد مقام عٌسى باتجا  الكمشه 31/2018ش ز/

 الكمشه
 استلم %100 0.900 مشارٌع الالمركزٌة  37054

 قٌد االستالم %100 2.400 مشارٌع الالمركزٌة  107084 األولتؤهٌل طرٌق االتوستراد / الزرقاء الجزء  إعادة 32/2018ش ز/ 30
 قٌد االستالم %100 1.000 مشارٌع الالمركزٌة  73600 كشط وخلطة اسفلتٌه لطرٌق االمٌر  وجدان 33/2018ش ز / 31

 قٌد االستالم %100 5.000 مشارٌع الالمركزٌة  92651.4 طرق زراعٌه فً لواء القصبه / قضاء االزرق إنشاء 34/2018ش ز/ 32

 قٌد االستالم %100 1.000 مشارٌع الالمركزٌة  41200 صٌانة طرٌق الهاشمٌة مع طرٌق المصفا  )التدرٌب المهنً( 35/2018ش ز/ 33

 قٌد التنفٌذ %0 مواقع مختلفة 6 مشارٌع الالمركزٌة  188300 وادي بٌرٌن والخلهمنشآت تصرٌؾ مختلفة على طرٌق  38/2018ش ز/  34
 قٌد التنفٌذ %70 0.800 مشارٌع الالمركزٌة  86620 صرٌؾ المٌا  فً الضلٌلتمنشات  39/2018ش ز/ 35

 االحالة قٌد ـــ 1.000 مشارٌع الالمركزٌة  49857.900 عمل ارصفه لطرٌق جرٌبا/ الدرٌجات 40/2018ش ز/ 36

 قٌد المباشرة %0 0.500 مشارٌع الالمركزٌة  48937.800 توسعة وتحسٌن طرٌق الهاشمٌة /المزرعه/البان مسعود 41/2018ش ز/ 37

38 
عمل كشط وخلطة اسفلتٌه ساخنة لطرٌق الزرقاء ٌاجوز لمواقع متفرقه )القوات  42/2018ش ز/

 ٌاجوز لؽاٌة المركز الصحً( الجزء الثانًالخاصه ، محطة المالح ،بعد مثلث جرٌبا باتجا  
 قٌد االستالم %100 2.500 مشارٌع الالمركزٌة  136380

 استلم %100 م.ط 15 وزارة األشؽال 2498 تركٌب مطبات على طرٌق الزرقاء / الهاشمٌه 44/2018ش ز / 39

40 
 

 تركٌب مطبات على طرٌق بٌرٌن 45/2018ش ز /
 استلم %100 م.ط 30 وزارة األشؽال 4995

 قٌد المباشر  %0 12.000 مشارٌع الالمركزٌة  138310 تعبٌد وصٌانة طرٌق الهاشمٌة / الشارع الرئٌسً  53/2018ش ز/ 41

 قٌد التنفٌذ %0 2.400 مشارٌع الالمركزٌة  105900 تؤهٌل طرٌق االتوستراد / الزرقاء الجزء الثانً إعادة 2018/ 54ش ز/ 42

       

 قٌد االستالم %100 1.300 مشارٌع الالمركزٌة  58930 تؤهٌل طرٌق االوتستراد الزرقاء الجزء الثالث  إعادة 63/2018/ش ز  43
 قٌد التنفٌذ %15 3.500 مشارٌع الالمركزٌة 109582.500 انشاء طرق زراعٌة فً لواء القصبه  64/2018ش ز / 44

 قٌد التنفٌذ %0 3.000 مشارٌع الالمركزٌة 93126.4 انشاء طرق زراعٌة فً لواء الهاشمٌة  65/2018ش ز / 45

 قٌد التنفٌذ %0 3.500 مشارٌع الالمركزٌة  161600 صٌانة طرٌق الزرقاء / جرش  70/2018ش ز/  46
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 اٌشرلبء:ِحبفظخ أجبساد اث١ٕخ 

 

 

  

ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ  اٌجٙخ اٌٌّّٛخ اٌّظبحخ / اٌطٛي ربر٠خ اإلٔجبس ِالحظبد

 اإلحبٌخ

 اٌزلُ اطُ اٌّؼزٚع

6/3/2118اٗـخص حُٔز٠٘    

29/4/2118اٗـخص ح٧ػخع   

1511ّ²  امخكخص فل٤ش ُٔذسعش حُل٤لخء ح٧عخع٤ش حُٔخظِطش ػطخء 781589.13 ٓ٘لش خ٤ِـ٤ش  

2116 /112 سهْ ٓشًض١  

1   

 11/5/2117  881ّ² أػٔخٍ اٗؾخء ٓز٠٘ ٓئعغش ح٩هشحك حُضسحػ٢ ػطخء سهْ  373364.5 ٓئعغش ح٩هشحك حُضسحػ٢ 

175/2115  

2 

 16/8/2117  7711ّ² حُخخؿ ربٗؾخء  5/2112حعظٌٔخٍ ط٘ل٤ز أػٔخٍ حُؼطخء سهْ  1496158.635 ٓزخدسس ٤ٌِٓش 

ٗٞحس ٓذ٣٘ش س٣خم٤ش ك٢ حُشف٤لش ػطخء سهْ 

2115/ٓزخدسس/21  

3 

 4/12/2117 ف٤خٗش حُغٞس حُٔل٤و رٔز٠٘ ٓذ٣ش٣ش هنخء ر٤ش٣ٖ ػطخء  12995.51 ٓخققخص ٝصحسس حُذحخ٤ِش  

8/2117سهْ ػ ص /  

4 

 14/3/2118 ٓظش ه٢ُٞ  21هٍٞ حُو٘خس  

ّ 224ٝٓغخكش حُٔظِش 
2  

ّ ٝػَٔ ٓظِش 21ػَٔ ه٘خس طقش٣ق ٤ُٔخٙ ح٫ٓطخس رطٍٞ  6141 ٝصحسس حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ

224ّٓؼذ٤ٗٚ رٔغخكش 
2

ُٔذسعش ٛ٘ذ ر٘ض ػظزش ػطخء سهْ  

13/2117ػ ص/  

5 

 22/11/2118 حػٔخٍ حُق٤خٗش ُٔز٠٘ ٓذ٣ش٣ش حُز٤جش ػطخء سهْ ػ ص  13922.11 ٓٞحصٗش حُٔلخكظش - 

/62/2118  

6 

طخس٣خ اٗـخص ٓغخًٖ 

ح٧عش حُؼل٤لش ك٢ 

 حُٜخؽ٤ٔش

4/2/2118  8171111.11 ٓزخدسس ٤ٌِٓش - 

  

حٗؾخء ٓغخًٖ ح٫عش حُؼل٤لش ك٢ ػذس ٓلخكظخص ك٢ حٌُِٔٔش 

 - 64/2116/حُظِض٣ْ حُٔل٢ِ سهْ ػ/حُٜخؽ٤ٔش ػطخء سهْ 

 حُٜخؽ٤ٔش

7 

ه٤ذ ح٫عظ٬ّ ح٢ُٝ٧ 

ر٘خء ػ٠ِ ًظخد 

حُٔوخٍٝ 

26/12/2118  

ٓٞحصٗش حُٔلخكظش   - 

 (ح٬ُٓشًض٣ش(

طـ٤ٜض هخػش ٓظؼذدس ح٧ؿشحك ك٢ ٓلخكظش حُضسهخء  86139

ٝف٤خٗش ٓز٠٘ حُٞكذحص ح٩دحس٣ش ر٤ش٣ٖ ٝح٧صسم  ػطخء 

46/2118سهْ ػ ص /  

8 
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 الر    ا   ال  ر ع       ال    )    ا   ل  ( ال ه  ال   ل   ال    \ال        ر خ ا             

2/2017ش ب /  2017/12/5 
 

 1 بشؤن صٌانة التدفئة المركزٌة لمبنى مدٌرٌة اشؽال محافظة البلقاء  65940 فٌدك الهندسٌة

3/2017ش ب /  2017/8/17   
المإسسة التحوٌلٌة للمقاوالت 

 19350 االنشائٌة

الخاص باستكمال تعبٌد الطرٌق الواقع بمنطقة الصبٌحً / عارضة عباد 
( من اراضً الصبٌحً بطول 2حوض عرقوب الراشد حوض رقم )

(م10( م وعرض )2000)  2 

4/2017ش ب /  2017/4/28 
 

 3 بشؤن صٌانة طرق الرالً فً محافظة البلقاء  87661 شركة الصالحٌة للمقاوالت

6/2017ش ب /  2017/9/23 
 

 21905 شركة الصالحٌة للمقاوالت

الخاص بتعبٌد الطرٌق الذي ٌربط مدٌنة ماحص بوادي شعٌب والفحٌص 
حوض ام عاوٌة والحدٌب باالضافة لطرٌق سقً ابو الجربان التً تخدم 

ماحص( 7( حوض )37,38القطع ذوات االرقام )  4 

9/2017ش ب /  2017/7/23 
 

المإسسة التحوٌلٌة للمقاوالت 
 5 الخاص بالطرق الفراعٌة لمنطقة االسطبالت الملكٌة / الحمر  9850 االنشائٌة

13/2017ش ب /  2018/4/11 
 

 6 بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة لمجموعة طرق زراعٌة فً القصبة  --- شركة ؼالب ابو جرٌس وشركا 
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  ر خ 

 )ال     (ا     
 الر    ا   ال  ر ع       ال    )    ا   ل  ( ال ه  ال   ل   ال    \ال     

(1/2018)ش ب / نسبة  
%60االنجاز   24\2\2019  74000  مإسسة رائد النسور للمقاوالت ---  

بشؤن انشاء واعادة تعبٌد طرق زراعٌة)وادي  
 1  الحرامٌة/سومٌا/دعم/الطرازٌن(

(2/2018)ش ب / نسبة  
%75االنجاز   19\9\2018  97777  فٌدك الهندسٌة / قٌس معزوز عبدالهادي --- 

بشؤن استكمال فتح الطرٌق واعادة انشاء الجزء  
 2  االخر من طرٌق البساتٌن/ سقً ماحص

(3/2018)ش ب / نسبة  
%60االنجاز   9\12\2018 الصبٌحً للمقاوالت االنشائٌةشركة  ---    3  الخاص بتعبٌد ٌرقا / حدبة/ وادي شعٌب  188888  

(5/2018)ش ب/ نسبة  
%90االنجاز   28\11\2018  49600  المإسسة التحوٌلٌة للمقاوالت االنشائٌة ---  

بشان اعمال تورٌد وصٌانة للطرق القروٌة  
 4  والزراعٌة )الجزء االول (

(7/2018)ش ب / نسبة  
%100االنجاز   24\9\2018  80000  شركة احمد حٌمور وشركا  --- 

بشؤن تعبٌد طرٌق موبص/ مصنع االوٌة المتفرغ  
 5  من طرٌق عمان / جرش 

(8/2018)ش ب/ نسبة  
%100االنجاز   28\12\2018  119385  المإسسة التحوٌلٌة للمقاوالت االنشائٌة ---  

الزرقاء بشؤ ن انشاء وتحسٌن طرٌق بٌوضة / سٌل  
 6  )الجزء االول (

(9/2018)ش ب / نسبة  
%33االنجاز   12\2\2019  158290  شركة ؼالب ابو جرٌس وشركا  ---  

بشؤن عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة وانشاء جزء من  
الطرق الزراعٌة ) جلعد/ السد/ الرمٌمٌن/ وادي 

 7  الحور / حً الخلٌفات(

(10/2018)ش ب /  نسبة  
%10االنجاز   9\2\2019  114858  شركة الحسان للمقاوالت االنشائٌة --- 

بشؤن تؤهٌل منعطفات طرٌق السلط /وادي حادي/  
 8  عٌرا )الجزء االول(

%)ش ب 20نسبة االنجاز 
/11/2018)  28\2\2018  117777 شركة الصبٌحً للمقاوالت االنشائٌة ---  

بشؤن اعادة انشاء وتعبٌد الطرٌق الواصل من محظة 
محروقات وادي شعٌب الى منطقة ام عاوٌة ومعالجة 
 9 العبارة الصندوقٌة وانشاء جدار فً منظقة ابو طارة

(12/2018)ش ب /  نسبة  
%100االنجاز   20\2\2019   --- 

المإسسة التحوٌلٌة للمقاوالت االنشائٌة/ 
 164445 خلٌل عبدالجلٌل خلٌل ابوجلود

زراعٌة فً بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق  
 10 قضاء زي وعالن )الجزء االول(

(13/2018) ش ب /  نسبة  
%80االنجاز   27\2\2019  --- 

مإسسة المنجل للمقاوالت /شركة 
 149332 الزعاترة والنجار

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 11 لواء القصبٌة )الجزء االول(

(14/2018)ش ب /  نسبة  
%60االنجاز   30\3\2019  155790  شركة الصبٌحً للمقاوالت االنشائٌة ---  

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 12  قضاء العارضة )الجزء االول(

% )ش 40نسبة االنجاز 
(15/2018ب/  4\2\2019  107916  شركة الصالحٌة للمقاوالت ---  

بشؤن انشاء وتعبٌد عدة طرق قروٌة وانشاء عبارة 
 13  صندوقٌة وعبارات انبوبٌة /لواء عٌن الباشا 
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  ر خ 

 )ال     (ا     
 الر    ا   ال  ر ع       ال    )    ا   ل  ( ال ه  ال   ل   ال    \ال     

% )ش ب 90نسبة االنجاز 
/16/2018  28\2\2019 الصالحٌة للمقاوالتشركة  ---   118205 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد عدة طرق زراعٌة 
 14 فً لواء الفحٌص وماحص )الجزء االول (

% )ش 100نسبة االنجاز 
17/2018ب/  30\11\2018  --- 

شركة \مإسسة المنجل للمقاوالت
 29990 الزعاترة والنجار

 -بشؤن انشاء وتعبٌد طرٌق زراعً /مٌدان الرماٌة
 15 لواء دٌر عال )االجزء االول (

%)ش ب 100نسبة االنجاز 
/18/2018  30\11\2018  96025 شركة الحسان للمقاوالت االنشائٌة --- 

بشؤن توسعة وتعبٌدالطرٌق الواصل من مستشفى 
 16 االمٌر حسٌن وحتى بلدٌة الرمٌمٌن )الجزء االول(

% )ش 10نسبة االنجاز 
19/2018ب/  28\2\2019  --- 

شركة \مإسسة المنجل للمقاوالت
 185850 الزعاترة والنجار

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 17 قضاء زي وعالن )الجزء الثانً (

%)ش 75نسبة االنجاز 
(20/2018ب/  30\1\2019  134984 شركة الحسان للمقاوالت االنشائٌة --- 

فً بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة 
 18 قضاء عٌرا وٌرقا )الجزء الثانً (

%)ش 40نسبة االنجاز 
(21/2018ب/  31\12\2018  129670 مإسسة رائد النسور للمقاوالت --- 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 19 لواء القصبة )الجزء الثانً (

%)ش ب 20نسبة االنجاز 
/22/2018)  30\1\2019 المناصٌر وشركا  شركة عبد الحسٌن ---   179895 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 20 قضاء العارضة )الجزء الثانً (

%)ش 100نسبة االنجاز 
(23/2018ب/  30\11\2018  54759 شركة فإاد وعمر الدوٌري وشركاهم --- 

بشؤن اعمال تعبٌد طرق قروٌة )مدخل الرمان ،دوار 
 21 ابو نصٌر خلؾ المخٌم(

%)ش 35نسبة االنجاز 
(24/208ب/  19\1\2019  122884 شركة الصالحٌة للمقاوالت --- 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 22 لواء الفحٌص وماحص )الجزء الثانً (

% )ش ب 40نسبة االنجاز 
/25/2018)  19\1\2019  47720 شركة عبد الحسٌن المناصٌر وشركا  --- 

وانشاء طرٌق الماسورة /المعبر  بشؤن تعدٌل مسار
قضاء العارضة -الشمالً  23 

%)ش ب 20نسبة االنجاز 
/26/2018)  20\1\2019  131145 مإسسة رائد النسور للمقاوالت --- 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 24 قضاء عٌرا وٌرقا )الجزء الثانً (

%)ش ب 30نسبة االنجاز 
/27/2018)  28\1\2019  179950 المإسسة التحوٌلٌة للمقاوالت االنشائٌة --- 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 25 قضاء العارضة )الجزء الثالث (

%)ش ب 20نسبة االنجاز 
/28/2018)  29\1\2019  149964 شركة عبدالكرٌم النسور وشرٌكه --- 

زراعٌة فً بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق 
 26 لواء القصبة  )الجزء الثالث (
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 2018أجبساد اػغبي ِحبفظخ اٌجٍمبء 

 

 

        
  ر خ 

 )ال     (ا     
 الر    ا   ال  ر ع       ال    )    ا   ل  ( ال ه  ال   ل   ال    \ال     

%)ش 100نسبة االنجاز 
(29/2018ب/  4\12\2018  --- 

)المؽربً شركة مهند المؽربً وشركا  
 27 بشؤن تعبٌد طرق زراعٌة فً لواء عٌن الباشا 39400 ومناع للمقاوالت االنشائٌة(

%)ش 95نسبة االنجاز 
(30/2018ب/  24\12\2018  133520 شركة الصبٌحً للمقاوالت االنشائٌة --- 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 28 قضاء العارضة )الجزء الرابع (

%)ش ب 25االنجاز نسبة 
/31/2018)  30\1\2019  162768 شركة الصالحٌة للمقاوالت --- 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 29 قضاء زي وعالن)الجزء الثالث (

%)ش 50نسبة االنجاز 
(32/2018ب/  30\1\2019  --- 

شركة \مإسسة المنجل للمقاوالت
 173908 الزعاترة والنجار

واعادة انشاء وتعبٌد فً لواء القصبة بشؤن انشاء 
 30 )الجزء الرابع (

%)ش 50نسبة االنجاز 
(33/2018ب/  15\1\2019  107673 شركة الصالحٌة للمقاوالت --- 

بشؤن انشاء و تعبٌد طرق زراعٌة فً لواء عٌن 
 31 الباشا

%)ش ب 20نسبة االنجاز 
/34/2018)  19\2\2019  133770 شركة الصالحٌة للمقاوالت --- 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد فً لواء القصبة 
 32 )الجزء الخامس (

%)ش 100نسبة االنجاز 
35/2018ب/  30\10\2018  142285 شركة الحسان للمقاوالت االنشائٌة --- 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد طرق زراعٌة فً 
 33 قضاء العارضة )الجزء الخامس (

%)ش 100نسبة االنجاز 
(36/2018ب/  3\12\2018  122990 شركة الصبٌحً للمقاوالت االنشائٌة --- 

بشؤن انشاء واعادة انشاء وتعبٌد فً لواء القصبة 
 34 )الجزء السادس (

%)ش 100نسبة االنجاز 
(37/2018ب/  12\1\2019  --- 

فٌدك الهندسٌة / قٌس معزوز عبدالهادي 
 25000 الؽنانٌم

للطرق فً لواء الشونة بشؤن اعمال صٌانة  وتعبٌد 
 35 الجنوبٌة )الجزء االول (

% )ش ب 60نسبة االنجاز 
/38/2018)  22\1\2019  187420 المإسسة التحوٌلٌة للمقاوالت االنشائٌة --- 

بشؤن توسعة واعادة انشاء وتاهٌل الطرٌق القروي 
منطقة  -الرابط بٌن شارع السرو عٌن الباشا 

 36 الكمالٌة )المخلالت(

%)ش ب 100االنجاز نسبة 
/39/2018  12\1\2019  37 بشؤن تعبٌد طرٌق السلط/ طباعة/ زي 46440 المإسسة التحوٌلٌة للمقاوالت االنشائٌة --- 

%) ش ب 0نسبة االنجاز 
/48/2018)  18\4\2019  14800 المإسسة التحوٌلٌة للمقاوالت االنشائٌة --- 

بشؤن تورٌد خلطة ساخنة ظهر قالب الؼراض 
الطرق فً المحافظةصٌانة   38 
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 اٌجٍمبء أجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ ِحبفظخ

 2017ِؼبر٠غ ٚساراد اخزٜ ٌٍؼبَ 

 2017ِؼبر٠غ ٚسارح اٌـحخ ٌٍؼبَ 

 

 

 

 

 

 

          ر خ ا         ال     ال      /ال    ال ه  ال   ل       ال         ا   ل    ل    ر ا   ال  ر ع الر  

 
1- 

 التبخٌرٌة الوحدة بتطوٌر الخاص 97/2014/ش رقم المحلً العطاء
 البلقاء محافظة/  الزٌبار مٌا  لمعالجة الحمرة نفاٌات مكب فً

 
159636 

 
 كوٌتٌة منحة

 
 2م 250

 
21/11/2015 

 
 منتهً 

 
2- 

 عٌن الفكرٌة للتنمٌة المنار مركز مبنى تنفٌذ 2013/ 182مركزي/
 البلقاء محافظة/  الباشا

 
718589 

 
 موازنة/  ٌابانً قرض

  
29/8/2015 

 
 منتهً 

 
3- 

 العارضة قضاء مدٌرٌة مبنى وصٌانة تؤهٌل بشؤن 27/2016/ ب ش
 البلقاء محافظة/ 

 2م 170 الموازنة 19948
 

 منتهً  16/12/2016

          ر خ ا         ال     ال      /ال    ال ه  ال   ل       ال         ا   ل    ل    ر ا   ال  ر ع الر  

 
1- 

 
/  الجنوبٌة الشونة مستشفى توسعة  (77/2013/ش) رقم العطاء

 البلقاء محافظة
 

 
769303 

 

 
 الموازنة

 
 
 

 
19/10/2015 

 
 منتهً 
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 2017ِؼبر٠غ ٚسارح اٌززث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٍؼبَ 

 

 

 

 

          ر خ ا         ال     ال      /ال    ال ه  ال   ل  ال         ا   ل    ل    ر      ا   ال  ر ع الر  

 
1- 

 الجنوبً الطوال لمدرسة صفٌة اضافات انشاء 184/2013/ مركزي
 البلقاء محافظة/ بنٌن الثانوٌة

 منتهً  20/8/2014 2م 687 الخلٌجٌة المنحة 198670

 
2- 

 االساسٌة خوٌلد بنت خدٌجة مدرسة انشاء 89/2014/ مركزي
 المختلطة

 18/12/2015  الدولً البنك 1493055
 

 منتهً

 
3- 

 الثانوٌة الروٌحة لمدرسة صفٌة اضافات 206/2014/مركزي
 البلقاء محافظة/ للبنات

 الكوٌت دولة منحة 487654
 

 منتهً  29/9/2015 

 البلقاء/  المختلطة االساسٌة عٌرا مدرسة بانشاء الخاص 201/2014    -4
 السلط -

 منتهً 15/2/2016 2م 3000 كوٌتٌة منحة 1400000

  لمدرسة الصفٌة االضافات انشاء  259/2014 المركزي العطاء  -5
 البلقاء محافظة/  للبنات الشاملة الثانوٌة سوٌمة

 2م 1250 خلٌجٌة منحة 682778
 

 منتهً  22/4/2016

 االساسٌة السراهدة حً مدرسة انشاء 2014/ 57 /المركزي العطاء  -6
 المختلطة

 مع مدارس اخرى2158585
 

 نتهً م 20/8/2015  االوروبً التحاد

 
7-  

 مكونة اطفال روضة بانشاء الخاص /م 20/2015/ ت  مقر  العطاء
 دٌر لواء/  المختلطة االساسٌة الزهراء فاطمة لمدرسة ؼرفتٌن من

 عال

 السعودي الصندوق 83814
 للتنمٌة

2م 164  24/8/2016  منتهً  

 
8-  

 لمدرسة صفٌة ؼرؾ اربع انشاء  م/58/2015/ت  مقر  العطاء
السلط منطقة - للبنٌن الثانوٌة الشرقٌة بٌوضة  

 السعودي الصندوق 98630
 للتنمٌة

2م 249  29/9/2016  منتهً 

 
9-  

 مكونة اطفال روضة بانشاء الخاص /م 14/2015ت/  مرق العطاء
 الشونة لواء) المختلطة الثانوٌة الروضة لمدرسة ؼرؾ ثالثة من

(الجنوبٌة  

/  الخلٌجٌة المنحة 114434
 سعودي

2م255  14/12/2016  منتهً  

10- 
   

 لمدرسة الصٌانة باعمال الخاص 2008/تربٌة/40  مقر  العطاء
البلقاء محافظة/  للتمٌز عبدهللا الملك  

 جزء من عطاء اكبر
 

/  الخلٌجٌة المنحة
 سعودي

 
____ 

14/8/2016  منتهً 

 االستنادٌة الجدران اعمال بتنفٌذ الخاص 49/2016/ش  مقر  العطاء  -11
البلقاء محافظة/  المختلطة االساسٌة ماحص بمدرسة الخاصة  

المانً قرض 120815 2م 249   4/3/2017  منتهً  
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 2017ِؼبر٠غ اٌذ٠ٛاْ اٌٍّىٟ ٌٍؼبَ 

 

 

 

 

 2017ٌٍؼبَ ٍِخؾ ٌّؼبر٠غ اث١ٕخ ِحبفظخ اٌجٍمبء 

      ال    ا    ل    ر     ال   ر   ا   ال  ر ع الر   

 898021    ر   1   ارا  ا رى 1

 229111    ر   0   ار  ال    2

 2818412   ر ع 00   ار  ال ر     ال      3

 219291    ر   0 ال   ا  ال     4

  0087121   ال   ـــــــــــ ع

 

 

 

 

 

 

          ر خ ا         ال     ال      /ال    ال ه  ال   ل    ل    ر     ال         ا   ل   ا   ال  ر ع الر  

 
1- 

 لنادي االؼراض متعددة رٌاضٌة صالة تنفٌذ 2012/ مبادرة/22
 الفحٌص

 منتهً 28/12/2012 2م 1295 الدٌوان الملكً العامر 739790
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 ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ ِحبفظخ اٌجٍمبءأجبساد 

 2018ِؼبر٠غ ٚساراد اخزٜ ٌٍؼبَ 

 

 

 

 

 

 

 ءالبلقا محافظة فً النباتٌة الصحة مختبر مبنى انشاء

 
 الر  

 
 ا   ال  ر ع

 
      ال         ا   ل    ل    ر

 
 ال ه  ال   ل 

 
 ال      /ال   

 
   ر خ ا         ال   

 
       

 
1 

 
 الصحة مختبر مبنى انشاء  2015/ 32/ز  رقم العطاء

 البلقاء محافظة فً النباتٌة

 
361354 

 

 
 الموازنة

  
2/10/2016 

 
 منتهً

 
2 

 
 مدٌنة بتنفٌذ الخاص  (96/2015)  رقم المركزي العطاء

 (االولى المرحلة) الصناعٌة السلط

 
4734800 

 
 سعودٌة منحة

 
 دونم238

 
7/1/2017 

 
 قٌد التنفٌذ

 
3 

 بانشاء الخاص  (104/2015)  رقم المركزي العطاء
 البلقاء محافظة/  الزراعً واالرشاد للبحث عال دٌر مركز

 
869183 

 
 الموازنة

 
 2م 1200

 
2/7/2017 

 
 قٌد التسلٌم

 
4 

 
 عال دٌر فً الثقافً زها مركز انشاء  3/2017

 

 
305721 

 

 والتعاون التخطٌط وزارة
 الدولً

  
22/2/2018 

 
 قٌد التنفٌذ

 
5 

 وقاعة مكاتب بانشاء الخاص  1/2017/ محافظة
 البلقاء/  المحافظة مبنى فً اجتماعات

 
14202 

 
 الموازنة

 
 2م 90

 
10/6/2018 

 
 منتهً
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 2018ِؼبر٠غ ٚسارح اٌـحخ ٌٍؼبَ                         أجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ ِحبفظخ اٌجٍمبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الر  

 
 ا   ال  ر ع

 

 
   ل    ر      ال         ا   ل 

 
 ال ه  ال   ل 

 
 ال      /ال   

 
   ر خ ا         ال    

 
       

 
1- 

 
 صحً مركز انشاء  102/2014 رقم المركزي العطاء

 البلقاء محافظة/  الشامل الفحٌص

 
979287 

 
 الموازنة

 
 2م 1980

 
12/12/2015 

 
 منتهً

 
2- 

 
 الجدٌد الحكومً السلط مستشفى تنفٌذ  14/2010/مركزي

 
39862582.304 

 

 
 الموازنة

 
 2م 75542

 
22/12/2013 

 
 قٌد التنفٌذ 

 
3- 

 
 صحً مركز انشاء (2017/34) رقم المركزي لعطاءا

 البلقاء محافظة/  عال دٌر لواء/  االولً الرباٌعة

 
530113 

 
 الكوٌتً الصندوق منحة
 العربٌة االقتصادٌة للتنمٌة

 االولى

 
 2م 1141

 
28/5/2019 

 
 قٌد التنفٌذ
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 2018سارح اٌززث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٍؼبَ ِؼبر٠غ ٚ

 
 الر  

 
 ا   ال  ر ع

 

 
      ال         ا   ل    ل    ر

 
 ال ه  ال   ل 

 
 ال      /ال   

 
  ر خ ا         

 ال    

 
       

 قٌد التنفٌذ 22/7/2015  الخلٌجٌة المنحة 1139666 البلقاء محافظة/  الثانوٌة السلط مدرسة تطوٌر  2013/ 189/مركزي -1

 
2- 

 رقم عطاء اعمال استكمال  (61/2017/ش)  رقم المحلً العطاء
 لمدرسة ؼرؾ( 4) اطفال روضة بانشاء والخاص( م/2015/45/ت)

 الجنوبٌة الشونة لواء/  المختلطة االساسٌة الجوفة

 
177971 

 
 للتنمٌة السعودي الصندوق

 
 
 

 
14/8/2018 

 
 قٌد التنفٌذ

 
3- 

 االساسٌة االزور بن ضرار مدرسة انشاء 2015/  136/ مركزي العطاء
 البلقاء محافظة - المختلطة

 منتهً 16/4/2017 2م 2324 االماراتٌة/  الخلٌجٌة المنحة 1160305

 
4- 

 - المختلطة االساسٌة الٌرموك مدرسة انشاء 2015/ 135/مركزي  العطاء
 البلقاء محافظة

 قٌد التنفٌذ 23/4/2017 2م 4664 االماراتٌة/  الخلٌجٌة المنحة 2375564

 
5- 

 المختلطة االساسٌة قصٌر ام مدرسة انشاء  2015/ 80/مركزي العطاء
 البلقاء محافظة - المختلطة االساسٌة الصافح  ومدرسة

 
2143837 

 منتهً 23/4/2017  المانً قرض

6- 
 

 زٌد مدرسة بانشاء الخاص usaid/  skep /1/2/2017/9  مقر  العطاء
/  المختلطة االساسٌة التاسعة مدرسة+  البلقاء/  للبنٌن االساسٌة حارثة بن

 العاصمة/  الجٌزة/  المختلطة االساسٌة الطالبٌة مدرسة+  العقبة

 
2133769 

 االمرٌكٌة الدولٌة الوكالة
 الدولً لالنماء

  
15/11/2018 

 
 قٌد التنفٌذ

 usaid/  jsep /2/1/2017/4  مقر  العطاء  -7

 البلقاء/  المختلطة االساسٌة الروضة لمدرسة صفٌة اضافات -

                   ءالبلقا/  المختلطة االساسٌة الروضة لمدرسة اطفال رٌاض -

 
 

1081964 

 
 االمرٌكٌة الدولٌة الوكالة

الدولً لالنماء  

  
 

8/8/2018  

 
 

 قٌد التسلٌم

 usaid/ jsep /3/3/2017 /15 رقم  العطاء  -8

 الباشا عٌن - البلقاء / للبنات الثانوٌة القادسٌة -1

 المختلط االساسٌة عبٌدة ابو لمدرسة اطفال رٌاض -2

 للبنات الثانوٌة خزما لمدرسة اطفال رٌاض -3

 للبنات الثانوٌة البالونة لمدرسة اطفال رٌاض  -4

 المختلطة االساسٌة ٌافا لمدرسة اطفال رٌاض -5

 للبنات الثانوٌة العارضة مثلث لمدرسة اطفال رٌاض -6
 المختلطة االساسٌة معاوٌة بنت الحسناء لمدرسة اطفال رٌاض-7

 
 
 
 
 
 

1677627 

 
 
 
 
 
 

 االمرٌكٌة الدولٌة الوكالة
الدولً لالنماء  

  
 
 
 
 
 

22/11/2018  

 
 
 
 
 
 

 قٌد التنفٌذ
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 الر  

 
 ا   ال  ر ع

 

 
      ال         ا   ل    ل    ر

 
 ال   ل ال ه  

 
 ال      /ال   

 
  ر خ ا         

 ال    

 
       

 
 
 
 
 
9 

 /usaid liip/3/11/7/2018مقر  العطاء

 للبنٌن الثانوٌة الجراح بن عامر لمدرسة صٌانة
 للبنات االساٌة البالونة لمدرسة صٌانة
 للبنٌن االساسٌة البالونة لمدرسة صٌانة
 للبنٌن االساسٌة خزمة لمدرسة صٌانة
 للبنٌن االساسٌة المشاهرة لمدرسة صٌانة
 للبنٌن االساسٌة الروٌحة لمدرسة صٌانة
 للبنٌن االساسٌة الزٌؽان ابو لمدرسة صٌانة
 للبنٌن االساسٌة عال دٌر لمدرسة صٌانة
 المختلطة االساسٌة معدي لمدرسة صٌانة
 المختلطة االساسٌة الصوالحة لمدرسة صٌانة
 المختلطة االساسٌة الزهراء فاطمة لمدرسة صٌانة

 
 
 
 
 

1582343 

 
 
 
 
 

 االمرٌكٌة الدولٌة الوكالة
 الدولً لالنماء

  
 
 
 

14/1/2019 

 
 
 
 

 قٌد التنفٌذ

 
 
 
 

10-  

  8/2018usaid/     liip/3/12 مقر  العطاء

   المختلطة الثانوٌة العارضة مثلث لمدرسة صٌانة -1
       للبنٌن الثانوٌة العارضة مثلث لمدرسة صٌانة -2
  للبنات االساسٌة الهول ابو لمدرسة صٌانة -3
    المختلطة االساسٌة الؽربٌة بٌوضة لمدرسة صٌانة -4
                    المختلطة االساسٌة سٌحان لمدرسة صٌانة -5 

  المختلطة االساسٌة العمد ام لمدرسة صٌانة -6  
   للبنات المختلطة االساسٌة زي لمدرسة صٌانة -7 
   للبنٌن الثانوٌة زي لمدرسة ةصٌان -8 
   المختلطة االساسٌة طباعة لمدرسة صٌانة -9 

    

 
 
 
 
 

1231801,3 

 
 
 
 

 االمرٌكٌة الدولٌة الوكالة
الدولً لالنماء  

  
 
 
 
 

14/1/2019  

 
 
 
 
 

 قٌد التنفٌذ

 
 
 
 

11- 

 9/2018usaid/   liip/3/13 1 مقر  العطاء

   المختلطة االساسٌة الزعتري لمدرسة صٌانة-
     المختلطة الثانوٌة الٌزٌدٌة لمدرسة صٌانة -2
  للبنٌن االساسٌة االفؽانً الدٌن جمال لمدرسة صٌانة -3 
   المختلطة االساسٌة الساكت حكمت لمدرسة صٌانة -4
  للبنٌن الثانوٌة وهبة ادٌب لمدرسة صٌانة -5 
  المختلطة االساسٌة الزهراء فاطمة لمدرسة صٌانة -6
   المختلطة االساسٌة السلط وادي لمدرسة صٌانة -7 
    المختلطة االساسٌة ٌرقا لمدرسة صٌانة -8 
  المختلطة االساسٌة شعٌب وادي لمدرسة صٌانة -9 

 للبنٌن الثانوٌة ٌرقا لمدرسة صٌانة -10

 
 
 
 
 

1440602,5 

 
 
 
 
 

 االمرٌكٌة الدولٌة الوكالة
 الدولً لالنماء

  
 
 
 
 

14/1/2019 

 
 
 
 

 التنفٌذ قٌد
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 2018ٌٍؼبَ   اٌذ٠ٛاْ اٌٍّىِٟؼبر٠غ 

 

 2018ٍِخؾ ٌّؼبر٠غ اث١ٕخ ِحبفظخ اٌجٍمبء ٌٍؼبَ 

   ل    ر     ال    ا       ال   ر   ا   ال  ر ع الر   

 2782721    ر   2   ارا  ا رى 1

 401209877114    ر   1   ار  ال    2

 0204244978   ر ع 00   ار  ال ر     ال      3

 02107222    ر   1 ال   ا  ال     4

  800021427014   ال   ـــــــــــ ع

 

 

 

 
 الر  

 
 ا   ال  ر ع

 

 
      ال         ا   ل    ل    ر

 
 ال ه  ال   ل 

 
 ال      /ال   

 
   ر خ ا         ال   

 
       

 
1- 

 رقم المركزي العطاء اعمال استكمال  2016/مبادرة/42
 االمٌر مجمع/ اولمبً نصؾ مسبح بانشاء الخاص 2012/4
 البلقاء محافظة/  السلط - الرٌاضً حسٌن

 
342305 

 
 العامر الملكً الدٌوان

  
14/12/2016 

 
 قٌد التسلٌم

 
2- 

 لمنطقة سكنٌة وحدات تنفٌذ  (63/2016/ش) المحلً التلزٌم
 الوسطى االؼوار/  دٌرعال المالحة

 التنفٌذ قٌد 22/3/2020 وحدة سكنٌة 400 العامر الملكً الدٌوان 15890350

 
3- 

 االسر مساكن انشاء  (64/2016/ش) رقم المحلً التلزٌم
 محافظات عدة فً العفٌفة

 

 قٌد التنفٌذ 28/5/2019 2م 2289,6 العامر الملكً الدٌوان حصة البلقاء 1080000
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 أجبساد ِذ٠ز٠خ أػغبي ِبدثب

          ر خ ا      ال    ) ( (7ال    ه )  ال ه  ال   له  ا   ل       ا   ال  ر ع  ر   ال    

 2018/ 11ش م ا / 

 لمحطاتتورٌد عبارات اسمنٌتة

 الصٌانة :الحبٌس والعالٌة 

 ------- 2018/05/31 ------- ------- موازنة مجالس المحافظات 36,835

 2018/ 6ش م ا /  

 خلطة ساخنة ظهر قالب /صٌانة

 وترقٌعات لطرق طرق

 ذٌبانمحافظة مادبا ولواء 

 ------- ------- ------- ------- موازنة مجالس المحافظات 50,000

 ------- ------- ------- موازنة مجالس المحافظات ------- تورٌد حواجز اسمنٌتة  2018/  29ش م ا / 

 مناقلة لعطاء انارة 

 طرٌق ماعٌن

 2018/   12ش م ا /

 RCمواد مخلوطة +تورٌد 

 لمحطات الصٌانة  العالٌة والحبٌس

 لؽاٌات الخلطة الباردة

 ------- ------- ------- ------- موازنة مجالس المحافظات 20,000

 2018/   13ش م ا / 

 تورٌد مواد فرشٌات

 على طرق محافظة مادبا وذٌبان

 ------- 2019/01/05 ------- 3م8331 موازنة مجالس المحافظات 49,878

 2018/  14ش م ا /  

 انشاء عدة طرق زراعٌة فً

 ( +ارفٌعٌة ام1ارقٌعٌة ام الشوامر ) 

 (14( من الحوٌة )3الشوامر البالونة ،البند ) 

 ------- 2018/10/20 3,006.900 14,016.221 موازنة مجالس المحافظات 103,590

 2018/ 24ش م ا /

 طرق دخاخٌن طرٌق مرٌجمة ماعٌن

 طرق زراعٌة التٌمالدٌر/ابو الزلؾ عدة 

 قٌد التنفٌذ ------- ------- ------- موازنة مجالس المحافظات 160,820

 2018/  18ش م ا /

 (2طرٌق الفٌعٌة ابو زؼلة/ماعٌن )
 (5طرٌق المرٌجمه/حمامات ماعٌن)

 (11عدة طرق زراعٌه/القطار الحمٌمات)
 14/6بشارٌه ابو العدس

 14/6قٌطون عٌون الذٌب+الوراورة

177,255 
 موازنة مجالس 

 المحافظات
22,947.315 5,422.500 2018/12/14 ------- 
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          ر خ ا      ال    ) ( (7ال    ه )  ال ه  ال   له       ا   ل  ا   ال  ر ع  ر   ال    

 2018/ 25ش م ا /
 عدة  طرق زراعٌة ماعٌن 

 الكسارات
 قٌد التنفٌذ ------- ------- ------- موازنة مجالس المحافظات 119,852.500

 2018/ 19ش م ا /
 (9طرٌق جبٌل الصاٌػ )

 (13عدة طرق زراعٌة المامونٌة )
106,271.650 

 موازنة مجالس 
 المحافظات

13,402.914 2,747.100 2018/12/16 ------- 

 2018/ 22ش م ا /

 طرق عدة (6)طرٌق العوٌسٌة ام الظهور 

                                                             (10،11،1،2،3،5،6)//12زراعٌة الفٌحاء

154,302,500 
 موازنة مجالس 

 المحافظات
17,000.096 3,815.000 2018/12/01 ------- 

 2018/ 20ش م ا /
 عدة طرق زراعٌة حوارة 

 (17المرٌجمة )
57,208,700 

 موازنة مجالس 
 المحافظات

7,705.082 1,819.300 2018/11/29 ------- 

 2018/ 21ش م ا /
 عدة طرق زراعٌة الفٌصٌلة

 ( 5 4-3-2-1/)16،الخطابٌة 
169,375 

 موازنة مجالس 
 المحافظات

19,312.510 4,363.500 2018/10/28 ------- 

 2018/ 15ش م ا /

 (7طرٌق المسحلة الفٌصٌلٌة )
 (8الحنٌشٌة )طرٌق 

 (16عدة طرق زراعٌة )
 (15عدة طرق زراعٌة جرٌنة)

158.263 
 موازنة مجالس

 المحافظات 
 قٌد التنفٌذ ------- ------- -------

 2018/ 16ش م ا /
 عدة طرق زراعٌة الفٌحاء

12(/9,8,7,4,12) 
177,300 

 موازنة مجالس 
 المحافظات

20,503.173 4,588.400 2018/11/09 ------- 

 طرح من الوزارة ------- ------- ------- موازنة مجالس المحافظات ------- انارة طرٌق مادبا / ماعٌن 2018/ 30م ا / ش

 2018/ 31ش م ا /
 الجرٌنة العشرٌن

 او طرق زراعٌة فً جرٌنة 
 قٌد التنفٌذ ------- ------- ------- موازنة مجالس المحافظات 140,410

 2018/ 26ش م ا/ 
 الحٌاض /زرقاء ماعٌنلب 

 تعبٌد/طرٌق االشعل الدلٌله / االسر العفٌفة
 ------- 2018/08/26 5,747.500 24,067.991 موازنة مجالس المحافظات 149,700

 2018/ 17ش م ا /
 (28كم )1.2طرٌق حاجب الموجب عقربا 

 (26كم )جزء من 1.5السحٌلة بطول 
 (23كم)0.7الشقٌق الحواتمة 

172,094.750 
 موازنة مجالس 

 المحافظات
 قٌد التنفٌذ ------- ------- -------

 2018/ 27ش م ا /
 (26عدة طرق زراعٌة بذٌبان )

 ( 22منشٌة السوارٌة )
 قٌد التنفٌذ ------- ------- ------- موازنة مجالس المحافظات 194,019,875

 2017/ 12ش م ا /
 (29طرٌق  الهٌدان الزراعة )

 مؽامرات الواله
 ------- 2018/03/14 3675 20273.917 موازنة مجالس المحافظات 111,335

 2018/ 32ش م ا /
 (21الزارة مكاور )

 (27عدة طرق زراعٌة فً جبل بنً حمٌدة )
 (24العرٌض الجنوبً )

 ------- 2018/10/22 4,676.900 19,976.881 موازنة مجالس المحافظات 136,247.500

 2018/ 23ش م ا /
 (25الوالة )جزء من برزا 

 (19حً السراحٌن / ملٌح )
 ------- 2018/11/09 5,747.500 24,072.230 موازنة مجالس المحافظات 144,375

 2018/ 28ش م ا /
 حوض عدة طرق زراعٌة فً ملٌح

 (25حوض/ الطوٌسة ) 
 قٌد التنفٌذ ------- ------- ------- موازنة مجالس المحافظات 192,500
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 ِبدثب أث١ٕخ أجبساد ِذ٠ز٠خ 

 

 

 

 

 

 

 

 ِالحظــبد ربر٠خ اإلٔجبس اٌّظبحخ /اٌطٛي اٌجٙٗ اٌٌّّٛٗ ل١ّخ اٌّؼزٚع ػٕذ االحبٌخ اطُ اٌّؼزٚع اٌزلُ

  22/5/2117 264ّ2 ٓ٘لٚ خ٤ِـ٤ٚ حُق٘ذٝم ح٣ٌُٞظ٢ 135695 ٓذسعش ح٤ُغشٟ/ط/ّ   ٓخدرخ 1

  3/2/2118 2ّ 883 ٓ٘لٚ خ٤ِـ٤ٚ حُق٘ذٝم حُغؼٞد١ 2942753 ٗٞحس ٓذسعش حُل٤ق٤ِش /ط/ُِز٤ٖ٘ ُٞحء حُـ٤ضس 2

  21/3/2118 925ّ2 ٓ٘لٚ خ٤ِـ٤ٚ حُق٘ذٝم حُغؼٞد١ 3142914 ٓذسعش كخهٔش حُضٛشحء حُٔخظِطش /ُٔلخكظش ٓخدرخ -3

  18/11/2118 721ّ2 ٓ٘لٚ خ٤ِـ٤ٚ حُق٘ذٝم حُغؼٞد١ 268778 ٓذسعش هٞس حُلؾخػ حُؼخ٣ٞٗش حُٔخظِطش/ُٞحء حُـ٤ضس -4
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ذؤونذحماصظاتذاضؾقمذاجلـوبذذذإدارة  
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 اٌجٕٛة ِحبفظبد ال١ٍُ ػؤْٚ ادارح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚحذح اٌزٕظ١ك ِٚزبثؼخ اٌجٕٛة

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد

 حُخطو ُٜزٙ ح٣ُٞٝ٧خص ٝطلذ٣ذ ُِٔذ٣ش٣خص حُؼخٓش حُخطو رٞمغ حُٔؾخسًش -

 . حُٔؼ٤٘ش حُـٜخص ٓغ رخُظ٘غ٤ن ح٧ؽـخٍ ُٔذ٣ش٣خص حُغ٣ٞ٘ش حُٔٞحصٗش ٓؾشٝع ربػذحد حُٔؾخسًش -

 ُِٔذ٣ش٣خص حُٔؾخس٣غ ُظ٘ل٤ز حُظلق٤ِ٤ش حُزشحٓؾ ربػذحد حُٔؾخسًش -

 ٝحُٔٞحد ٝحُٔؼذحص ٝح٫٥ص حُزؾش١ حُـٜخص ٝطؾَٔ ح٧ػٔخٍ ُظ٘ل٤ز ح٬ُصٓش ح٫كظ٤خؿخص رظلذ٣ذمحُٔؾخسًش -

اجلـوبماضؾقممحماصظاتمذؤونمادارة  

 وحدةماالدارةموادلاظقة وحدةماظؿـلققموعؿابعةماجلـوبم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةماظؽركم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةماظؽركم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةماظطػقؾة عدؼرؼةمابـقةمحماصظةمماظطػقؾةم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةمععانم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةمععانم

 عدؼرؼةماذغالمحماصظةماظعؼؾةم عدؼرؼةمابـقةمحماصظةماظعؼقة

 عدؼرؼةماضؾقمماذغالماظؾرتاء
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 ٛزٙ ػ٠ِ حُظـ٤٤ش أٝ رخُظؼذ٣َ ٝحُظ٘غ٤ذ ٝح٧ٗظٔش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُٔٞمٞػش ٝحُخطو رخُزشحٓؾ حُظضحٜٓخ ٖٓ ٝحُظؤًذ ح٧ؽـخٍ ُٔذ٣ش٣خص حُٔؼظٔذس حُزشحٓؾ ط٘ل٤ز ٝطو٤٤ْ ٓظخرؼش -

 رُي طغظٞؿذ حُظ٢ حُلخ٫ص ك٢ حُزشحٓؾ

 حُظ٘ل٤ز أػ٘خء طظٜش حُظ٢ حُٔؼٞهخص أٝ حُٔؾخًَ ُلَ ح٧ؽـخٍ رٔذ٣ش٣خص حُٔوخ٤ُٖٝ هزَ ٖٓ ط٘لز حُظ٢ رخ٧ػٔخٍ حُؼ٬هش رحص حُٞصحسس ٓذ٣ش٣خص ٓغ حُظ٘غ٤ن -

 ُِٔلخكظخص حُٔغخػذ ا٠ُ رٜخ حُخخفش حُظ٘غ٤زخص ٝسكغ حُغ٣ٞ٘ش ٝحٗـخصحطٜخ ح٧ؽـخٍ ٓذ٣ش٣خص رٔؾخس٣غ حُؼَٔ ع٤ش ػٖ حُؾٜش٣ش حُظوخس٣ش طو٤٤ْ -

 ٝحُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ح٩دحس٣ش حُ٘ٞحك٢ ًخكش ك٢ حُٔشًض ٝٓذ٣ش٣خص ح٧ؽـخٍ ٓذ٣ش٣خص  ر٤ٖ حُظ٘غ٤ن -

 ح٧ؽـخٍ ٓذ٣ش٣خص رؤػٔخٍ ٣ظؼِن ك٤ٔخ ح٧خشٟ ٝحُـٜخص حُٔٞحه٤ٖ٘ ٖٓ حُٞصحسس ا٠ُ طشد حُظ٢ ٝحُؾٌخ١ٝ حُطِزخص رٔٞمٞع حُٔلخكظخص ٓذ٣ش اه٤ِْ ا٠ُ حُظ٘غ٤ذ -

 رخُٔلخكظخص. ح٧ؽـخٍ ٓذ٣ش٣خص ؿٜخص ػ٠ِ ٝحُل٢٘ ٝح٩دحس١ حُٔخ٢ُ ح٩ؽشحف -

 -:ٝحُٞحؿزخص ُـ٤ٔغ ٓذ٣ش٣خص ح٫ؽـخٍ ٝح٫ر٤٘ش ٫ه٤ِْ حُـ٘ٞد  حُٜٔخّ -

 ػ٘خفش ٝطٞك٤ش ػ٤ِٜخ حُغ٬ٓش ػ٘خفش ٝطٞك٤ش ف٤خٗظٜخ ػ٠ِ ٝحُؼَٔ ٝح٧ر٤٘ش حُطشم ُٔؾخس٣غ ح٬ُصٓش ٝحُظق٤ٔٔخص ٝحُذسحعخص حُخطو ػ٠ِ حُٔزخؽش ح٩ؽشحف -

 حُطشم. ػ٠ِ حُٔشٝس٣ش حُغ٬ٓش

 رؾؤٕ حُؼَٔ ُقخكذ حُٔٔؼَ ٝحُٜٔ٘ذط حُٔلخكظش ػطخءحص ُِـ٘ش سث٤غخً  ًٞٗٚ حُٔشحكَ رٔخظِق ط٘لزٛخ ٝٓظخرؼش حُؼطخءحص هشف أػٔخٍ ػ٠ِ حُٔزخؽش ح٩ؽشحف -

 حُظ٘ل٤ز. أػ٘خء حُؼطخءحص ػ٠ِ ٝحُٔغظـذحص حُظـ٤٤شحص

 حُض٢٘ٓ حُزشٗخٓؾ ٓغ طٔؾ٤ٜخ ٝٓذٟ حُٔذ٣ش٣ش رٔ٘ـضحص ؽٜش١ طوش٣ش ٝاػذحد ػ٤ِٜخ ٬ٓكظخص أ١ ٝارذحء ٝح٧ر٤٘ش حُطشم ٓؾخس٣غ ػَٔ ُغ٤ش حُؾٜش٣ش حُظوخس٣ش دسحعش -

 . ُٔؼخُـظٜخ حُٔ٘خعزش ح٩ؿشحءحص ٝحطخخر ٝؿذ إ طؤخ٤شٛخ أعزخد ٝر٤خٕ ُٜخ حُٔؼذ

 . ُٜخ حُٔٞمٞػش ٝحُؾشٝه ٝحُٔٞحفلخص حُٔخططخص ٝكن ٣غ٤ش حُؼَٔ إٔ ٖٓ ٝحُظؤًذ حُٔ٘ـضس ٝح٤ٌُٔش حُؼَٔ ع٤ش ػ٠ِ ح٫ه٬ع أؿَ ٖٓ حُٔذ٣ش٣ش ٓؾخس٣غ طلوذ -

 حُٔٞحه٤ٖ٘ ٖٓ حُٔوذٓش ٝح٫ػظشحمخص ٝطؼز٤ذٛخ ٝكظلٜخ حُطشم عؼش رؤػٔخٍ طظؼِن ٝحُظ٢ حُٔٞحه٤ٖ٘ ٖٝٓ ح٧خشٟ حُشع٤ٔش حُـٜخص ٖٓ حُٔوذٓش حُطِزخص دسحعش -

 ػ٤ِٜخ ح٬ُصٓش ح٩ؿشحءحص ٩ًٔـخٍ ح٫خظقخؿ ُـٜخص ٝطل٣ِٜٞخ

 هغْ خ٬ٍ ٖٝٓ ح٧سد٤ٗش حُٔغِلش حُوٞحص سأعٜخ ٝػ٠ِ حُٔظخكش ح٩ٌٓخٗخص مٖٔ ُْٜ حُخذٓش ٝطوذ٣ْ ح٧خشٟ حُشع٤ٔش ٝحُـٜخص ح٧خشٟ حُٔذ٣ش٣خص ٓغ حُٔغخٛٔش -

 حُٔذ٣ش٣ش ُٜزٙ حُظخرغ حُق٤خٗش

 رخُذٝحّ ٣ظؼِن ٝٓخ حُؼوٞرخص ًٝظذ ح٩ؿخصحص ٝطٞه٤غ ٝحُلغٞٓخص ٝحُظ٤ٌِق حُغ٣ٞ٘ش حُؼٔخٍ ٝص٣خدس حُ٘وَ ًظذ اػذحد ك٤غ ٖٓ ٝحُٔخ٢ُ ح٩دحس١ حُـٜخص اؿشحءحص ٓظخرؼش -

 اؿشحء ٝكظ٠ ٝٓظخرؼظٜخ حُٔذ٣ش٣ش أهغخّ رٔخظِق ح٫خظقخؿ ر١ٝ ا٠ُ ُِٔذ٣ش٣ش حُٞحسدس حٌُظذ ؿ٤ٔغ ٝطل٣َٞ حُٔذ٣ش٣ش ٖٓ حُقخدسس حٌُظذ ؿ٤ٔغ ٝطٞه٤غ حُؼوٞد ٝطـذ٣ذ

 ُـ٤ٔغ حُغ٣ٞ٘ش حُظوخس٣ش ٝطٞه٤غ حُؼٔخٍ أؿٞس ٝؿذحٍٝ حُٔظذسر٤ٖ حُٜٔ٘ذع٤ٖ ٌٝٓخكآص رخُلٞحط٤ش حُخخفش حُٔخ٤ُش حُغ٘ذحص ؿ٤ٔغ ٝطٞه٤غ ح٧فٍٞ كغذ ػ٤ِٜخ ٣ظْ

 حُٔذ٤ٗش. حُخذٓش ُ٘ظخّ خذٓخطٜخ طخنغ حُظ٢ حُٔٞظل٤ٖ

  . ُِٔذ٣ش٣ش حُظخرغ حُق٤خٗش هغْ خ٬ٍ ٖٓ حُٔلٞس٣ش حُل٫ٞٔص ػَٔ ٓظخرؼش -

 ُِٔلخكظش. حُظخرؼش ح٣ُٞٝ٧ش أؽـخٍ رٌٔخطذ حُؼ٬هش رحص ٝحُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ح٩دحس٣ش ح٧ػٔخٍ ؿ٤ٔغ ٓظخرؼشم -

 ُِؼَٔ. طِضّ ٓؼذحص أٝ أؿٜضس أٝ ُٞحصّ أ١ ٖٓ حُٔذ٣ش٣ش ٝحكظ٤خؿخص حُٔؾخس٣غ ػ٠ِ ططشأ طؼذ٬٣ص أٝ طـ٤٤شحص رؤ١ حُٞصحسس اؽؼخس -

 .أسد٢ٗ د٣٘خس(211.111) ػٖ ٣ض٣ذ ٫ رٔخ رخُٔلخكظش حُخخفش حُؼطخءحص ٝاكخُش هشف -
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اٌٍٛاء ِىبرت أػغبي     

-:ٚاٌٛاججبد اٌّٙبَ      

 . ػ٤ِٜخ حُٔشٝس٣ش حُغ٬ٓش ػ٘خفش طٞكش ٖٓ ٝحُظؤًذ ٝٓشحهزظٜخ حُِٞحء ك٢ حُطشم ٝمغ ٓظخرؼش -

 حُطشم. ٝف٤خٗش اٗؾخء ٓؾخس٣غ ٝحُٔظنٔ٘ش حُِٞحء ٛزح مٖٔ حُٔ٘ذسؿش حُٔؾخس٣غ ك٢ حُؼَٔ ع٤ش طوذّ ٓغظٟٞ طٞمق ؽٜش٣ش طوخس٣ش اػذحد -

  . حُِٞحء ك٢ حُطشم ُٔؾخس٣غ طلوذ٣ش رـ٫ٞص حُو٤خّ -

 حُٔٞظل٤ٖ ٝاؿخصحص رخُٔشحع٬ص حُٔظؼِوش ٝحُٔخ٤ُش ٝحُل٤٘ش ح٩دحس٣ش رخ٩ؿشحءحص حُٔذ٣ش٣ش ٝٓخخهزش ؽئٜٝٗخ ٝادحسس حٌُٔظذ ك٢ حُؼخِٓش ح٧ؿٜضس ػ٠ِ حُٔزخؽش ح٩ؽشحف -

 ٝؿ٤شٛخ. ٝحُؼوٞرخص حُؼَٔ ٝط٘ظ٤ْ

 

2017أػغبي اٌىزنأجبساد ِذ٠ز٠خ   

 ربر٠خ االحبٌخ اٌّمبٚي ل١ّخ اٌؼطبء)د٠ٕبر( رلُ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء اٌزلُ
ِذح اٌؼطبء  

)َٛ٠( 

 21 1131/30110 ؽشًش ح٣خص حُلٞسح٢ٗ ٝح٫ٝدٙ 11111 14/2117ػ ى  ػَٔ ؿخر٤ٕٞ ك٢ ٓ٘طوش ٝحد١ حٌُشى 1

0 
طؼز٤ذ عخكش ٓشًض فل٢ حُٔضحس حُـ٘ٞر٢ ٝحُغخكش 

 فل٢ ٓئحد حُـ٘ٞر٤ش ُٔشًض
 101 0/31930110 ؽشًش ٣ٞعق حُطشحٝٗٚ ٝؽش٣ٌظٚ/رخعَ ًٝشّ 09121 11/2117ػ ى 

/ 
طٞعؼش ٝحٗؾخء ٝطؼز٤ذ حُطش٣ن حُشث٤غ٢ دحخَ رِذس رحص 
سحط رخطـخٙ حُطش٣ن حُقلشح١ٝ ٝحػخدس حٗؾخء هش٣ن 

 رحص سحط ؽو٤شح
 101 1031930110 ٓئعغش ٓلٔذ حكٔذ دحٝٝد حُطشحٝٗٚ 199222 11/2117ػ ى 

9 
حٗؾخء ٝطؼز٤ذ رخُخِطش ح٫علِظ٤ش حُغخخ٘ش ُغخكش ٓذسعش 

 حُٔضحس\خخُذ رٖ ح٤ُُٞذ حُؼخ٣ٞٗش ُِز٤ٖ٘/ حُلغ٤٘٤ش 
 1911 13/2117ػ ى 

ؽشًش حٓـذ ٓٞع٠ حُطشحٝٗٚ ٝؽشًخٙ حرٖ ؿشحد 
 ُِٔوخ٫ٝص

0/31/30110 101 

/ 
حٗؾخء ػزخسس ف٘ذٝه٤ش  ٝحػخدس حٗؾخء ٝطؼز٤ذ حُطش٣ن 

 ٓؼقشس حُض٣ظٕٞحُوخثٔش ػ٠ِ هش٣ن 
 101 1031/30110 ؽشًش حر٘خء ػزذ هللا حُلٞسح٢ٗ 1111/ 15/2117ػ ى 

9 
طٞعؼش هش٣ن ٓوزشس ٓئطش/ عٍٞ ٝٓذخَ حُٜخؽ٤ٔش 

ٝحٗؾخء هش٣ن كٞك حُغ٤ِ٣ٞٔخص / حُطش٣ن حُزذ٣َ 

 ُخذٓش حُؾخك٘خص ٝحٗؾخء هش٣ن ٓوزشس حُٜخؽ٤ٔش
 101 0/31030110 ؽشًش حٓـذ حُطشحٝٗٚ ٝؽشًخٙ 1//1/9 21/2117ػ ى 

 1/ 0231930110 ؽشًش حُٔـخ٢ُ ٝحرٞ عٜٔذحٗٚ ٓـذ٤ُٖٝ ُِٔوخ٫ٝص 091/ 27/2117ػ ى  حػٔخٍ سكغ ح٫عٞحس ح٫ٓخ٤ٓش ُٔز٠٘ هقش حُؼذٍ حٌُشى 0

 1/ 1131030110 ؽشًش كٔخد عخُْ حُطشحٝٗٚ ٝح٫ٝدٙ 12111 29/2117ػ ى  ٓؼخُـش ح٤ٜٗ٫خس حُلخفَ ػ٠ِ ٓذخَ ٓذ٣٘ش حٌُشى 1

2 
طٞعؼش ٝٓؼخُـش رؼل حُٔ٘ل٤٘خص ٝحػٔخٍ حُخِطش 

 ح٫علِظ٤ش ُطش٣ن رظ٤ش حٌُشى
 101 1931130110 ؽشًش ر٬ٍ حُلو٤ش ٝؽشًخٙ 110111 31/2117ػ ى 

11 
ػَٔ ػزخسس ف٘ذٝه٤شكظلظ٤ٖ ػ٘ذ حُٞحد١ حُٔلخر١ 

 ُِطش٣ن ح٢ًُِٞٔ / حٌُشى / حُٔضحس
 91 1031230110 ؽشًش حر٘خء ػزذ هللا حُلٞسح٢ٗ 11/1 32/2117ػ ى 
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2017أجبساد ِذ٠ز٠خ أػغبي اٌىزن  

 ربر٠خ االحبٌخ اٌّمبٚي ل١ّخ اٌؼطبء)د٠ٕبر( رلُ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء اٌزلُ
ِذح اٌؼطبء  

)َٛ٠( 

11 
ػَٔ ػزخسس ف٘ذٝه٤شكظلظ٤ٖ ػ٘ذ حُٞحد١ حُٔلخر١ ُِطش٣ن 

 ح٢ًُِٞٔ / حٌُشى / حُٔضحس
 91 1031230110 حُلٞسح٢ٗؽشًش حر٘خء ػزذ هللا  11/1 32/2117ػ ى 

11 
ػَٔ طزط٤ٖ رؾزي ؿخر٤ٕٞ ُطش٣ن علٞس / حُؾٜخر٤ش رخسطلخع 

3 ّ 
 21 0231130110 ؽشًش كٔخد عخُْ حُطشحٝٗٚ ٝح٫ٝدٙ 2911 33/2117ػ ى 

10 
حُطش٣ن حُشث٤غ٢ ح٢ًُِٞٔ ٓ٘ؾ٤ش حرٞ كٔٞس / حُٞع٤ش / ٓؼِغ 

 سح٤ًٖ
 91 1031230110 ٝح٫ٝدٙؽشًش كٔخد عخُْ حُطشحٝٗٚ  01//11 38/2117ػ ى 

 21 0131230110 ؽشًش كٔخد عخُْ حُطشحٝٗٚ ٝح٫ٝدٙ 001/ 39/2117ػ ى  ػَٔ ؿذحس ٖٓ حُغ٬ٍ حُٔؼذ٤ٗش )ؿخر٤ٕٞ( ك٢ ٓ٘طوش حُؼ٤٘خ /1

 91 0/31230110 ؽشًش ػٞك عخُْ حُطشحٝٗٚ ٝح٫ٝدٙ 1/221 42/2117ػ ى  طؼز٤ذ هش٣ن ٓ٘ؾ٤ش حرٞ كٔٞس / حُشحؽذ٣ش / حدس 19

 91 0/31230110 ؽشًش ػٞك عخُْ حُطشحٝٗٚ ٝح٫ٝدٙ 1/221 42/2117ػ ى  طؼز٤ذ هش٣ن ٓ٘ؾ٤ش حرٞ كٔٞس / حُشحؽذ٣ش / حدس 19

1/ 
طؼز٤ذ هش٣ن ك٢ ػضسح ٝٗق٤ذ ك٢ ُٞحء حُوقش ٝهشم 

 صسحػ٤ش ك٢ حُوقش
 21 0931230110 ؽشًش ر٬ٍ حُلو٤ش ٝؽشًخٙ 29911 44/2117ػ ى 

19 
ح٫علِظ٤ش حُغخخ٘ش ٓغ حػٔخٍ حُظقش٣ق حٗؾخء ٝطؼز٤ذ رخُخِطش 

حُلٔخ٣خص ُطشم : حُٔذسعش حُ٘ٔٞرؿ٤ش / ؿخٓؼش  ٓئطش  ، 

 حُطش٣ن حُٔئد١ ح٠ُ ِٓؼذ حُٔضحس ، هش٣ن ٗخَ حّ كٔخه
 101 1931130110 ؽشًش ػٞك عخُْ حُطشحٝٗٚ ٝح٫ٝدٙ 100/11 47/2117ػ ى 

10 
حُط٤زش / حٗؾخء ٝػَٔ  خِطش حعلِظ٤ش عخخ٘ش ُطش٣ن حُٔلخ٣ٝو/ 

 حُٔضحس
 21 1131130110 ؽشًش ح٬ُٔر ُِٔوخ٫ٝص 99211 49/2117ػ ى 

 11 
ػَٔ  خِطش حعلِظ٤ش عخخ٘ش ُطش٣ن ٗخ٤ِش حُوطشحٗش طخذّ 

 ٓ٘خهن صسحػ٤ش ٝٓغخهو ٓخث٤ش )حُزخد٣ش حُـ٘ٞر٤ش(
 19 1031030110 ؽشًش حر٘خء خِق حُطشحٝٗٚ 1/0111 54/2117ػ ى 

 01111 55/2117ػ ى  حُؾشهش/ ٓلخكظش حٌُشى هش٣ن صكّٞ حُٔ٘ؾ٤ش ٓذ٣ش٣ش 12 
ؽشًش حُٔؼخ٣طش ٝحُؾوٞس / حُشٝكخء 

 ُِٔوخ٫ٝص
1931130110 101 

 01 
طؼز٤ذ حُطش٣ن حُضسحػ٢ حُز١ ٣شرو هش٣ن عٔشح حُؾٜخر٤ش 

 رطش٣ن علٞس حُؾٜخر٤ش
 101 1031030110 ؽشًش حر٘خء ػزذ هللا حُلٞسح٢ٗ 91001 58/2117ػ ى 

 01 
عخخ٘ش ُطش٣ن حدس / حُقشرٞه/ حُـذ٣ذ  ػَٔ  خِطش حعلِظ٤ش

 )حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش(
 101 1/31030110 ؽشًش حر٘خء خِق حُطشحٝٗٚ 09111 59/2117ػ ى 

 101 1031130111 ؽشًش ر٬ٍ حُلو٤ش ٝؽشًخٙ 121111 65/2117ػ ى  طٞعؼش ٝحػخدس طخ٤َٛ هش٣ن حُشرش  حُٞع٤ش )حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش( 00 

 0/ 
حػخدس ٓغخس هش٣ن ؿغش حُؼ٤٘ش / حٌُشى حهخٓش ؿذحس  ٖٓ حؿَ 

 ًٞٗٚ ٓٞؿٞد ك٢ حسحم٢ حُٔٞحه٤ٖ٘
 101 1131130111 ؽشًش ح٣خص حُلٞسح٢ٗ ٝؽشًخٙ 19/11 69/2117ػ ى 

 اٌّجّٛع  
 

1462880 
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2018أجبساد ِذ٠ز٠خ أػغبي اٌىزن  

 

 

 رلُ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء اٌزلُ
ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ 

 االحبٌخربر٠خ  اٌّمبٚي االحبٌخ)د٠ٕبر(
ِذح اٌؼطبء  

)َٛ٠( 

 111 28/16/2118 ٓئعغش ػزذ هللا حُشرؼ٢ ُِٔوخ٫ٝص 168115 13/2118ػ ى  طقش٣ق ٤ٓخٙ ح٫ٓطخس ك٢ حُؾخسع ح٢ًُِٞٔ دحخَ رِذس حُوقش 1

 121 25/11/2118 ؽشًش كٔخد عخُْ حُطشحٝٗٚ ٝح٫ٝدٙ 35111 14/2118ػ ى  رحص سحط / ُٞحء حُٔضحس حُـ٘ٞر٢ -طؼز٤ذ عخكش ؿٔؼ٤ش ؽو٤شح  2

 121 12/12/2118 ؽشًش ح٣خص حُلٞسح٢ٗ ٝؽشًخٙ 13999 11/2118ػ ى  ػَٔ ؿذحس حعظ٘خد١ ك٢ رِذس رحص سحط 3

 61 16/15/2118 ؽشًش ر٘خس ح٫سك ُِٔوخ٫ٝص 116881 22/2118ػ ى  هش٣ن حؽخسس ح٤ٌُِش / هِٞع  حُضسحػش ٝهش٣ن ح٤ُٞر٤َ 4
 61 18/15/2118 ؽشًش ر٘خس ح٫سك ُِٔوخ٫ٝص 59511 24/2118ػ ى  حُـذ٣ذس ٝطٌِٔش هش٣ن ًؼشرخ / رٗذ حُؼٞسحٗؾخء ٝطؼز٤ذ هش٣ن ٓوزشس ًؼشرخ  5

6 
حٗؾخء ؿذحس حعظ٘خد١ ػ٠ِ هش٣ن ػ٢ / ؿٞصح ٝمٖٔ ٓ٘طوش ػ٢ ك٢ ك٢ 

 حٌُغخعزٚ
 ؽشًش ر٘خس ح٫سك ُِٔوخ٫ٝص 98111 25/2118ػ ى 

28/16/2118 
61 

 61 18/17/2118 ؽشًش ر٘خس ح٫سك ُِٔوخ٫ٝص 158881 36/2118ػ ى  ٝد٣ش حدس / حُؤش٣ٖهش٣ن حُٞع٤ٚ / حعٌخٕ حُٔؼ٤ِٖٔ  7
 61 15/18/2118 ؽشًش حدس٣ظ حُز٤خ٣نش ٝح٫ٝدٙ 129451 37/2118ػ ى  حُـذ٣ذس ٝهش٣ن ٓؼقشس حُض٣ظٕٞ / صكّٞ ٝهش٣ن صكّٞ حدس 14هش٣ن ح٤ٌُِٞ  8
 61 16/16/2118 ؽشًش ر٬ٍ حُلو٤ش ٝؽشًخٙ 149111 38/2118ػ ى  حُزظشحءهش٣ن سح٤ًٖ / حُزغخط٤ٖ / حُلذ٣ذ ٝهش٣ن حُـ٣ٞش /  9

 61 18/17/2118 ؽشًش حدس٣ظ حُز٤خ٣نش ٝح٫ٝدٙ 149451 39/2118ػ ى  هش٣ن حُؼز٤غخص / عٔشح ٝهش٣ن حُؾٜخر٤ش / حُزؼ٤٘ش ٝهش٣ن عخٓشح / حُؾٜخر٤ٚ 11
 61 25/17/2118 ػزذ هللا حُلٞسح٢ٗ ؽشًش حر٘خء 57111 41/2118ػ ى  هشم ر٤ٖ حُؼذٗخ٤ٗٚ / ٓئطٚ 11
 61 17/15/2118 ؽشًش حر٘خء ػزذ هللا حُلٞسح٢ٗ 199999 41/2118ػ ى  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ش ك٢ ٓ٘طوش كوٞع 12
 61 14/16/2118 ؽشًش حُطشحٝٗٚ ٝحُلٞسح٢ٗ 136381 42/2118ػ ى  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ش ك٢ ٓ٘طوش فشكخ 13

 145111 43/2118ػ ى  حٗؾخء ٝحػخدس حٗؾخء هشم صسحػ٤ش ك٢ ٓ٘طوش حٓشع ٝحُضٛشحء ٝؽلظٞس 14
ؽشًش حُٔؼخ٣طش ٝحُؾوٞس /حُشٝكخء  

 23/19/2118 ُِٔوخ٫ٝص
61 

44/2118ػ ى  هش٣ن حُوقش حُغ٤٘٘ش 15  199815 
 ؽشًش حُٔؼخ٣طش ٝحُؾوٞس /حُشٝكخء

ُِٔوخ٫ٝص    23/15/2148 
91 

 61 25/11/2118 ؽشًش ر٬ٍ حُلو٤ش ٝؽشًخٙ 169891 45/2118ػ ى  ٝهش٣ن حُوقش حُلٔشهش٣ن دٓ٘ٚ / حُشرش  16
46/2118ػ ى  طٞعؼش هش٣ن حُشرش/ كٔٞد ٝحعظٌٔخٍ هش٣ن ٓؼِغ كٔٞد / حُوقش / حُغٔخ٤ًش 17  61 11/17/2118 ؽشًش حر٘خء ػزذ هللا حُلٞسح٢ٗ 119491 
47/2118ػ ى  حػخدس حٗؾخء ٝطؼز٤ذ هش٣ن ؿٞصح / حُخشصس 18  61 16/19/2118 ؽشًش ح٣خص حُلٞسح٢ٗ 64281 

19 

 هش٣ن حُٞكذحص حُضسحػ٤ش/ ر٢٘ ػط٤ش ٝحُٞكذحص حُضسحػ٤ش / حُلـخ٣خٝع٬ٍ

ؿخر٤ٕٞ ُطش٣ن حُ٘خ٤ِش   
48/2118ػ ى   168611 

 ؽشًش حٓـذ ٓٞع٠ حُطشحٝٗٚ ُِٔوخ٫ٝص

 21/15/2118 / حرٖ ؿشحد ُِٔوخ٫ٝص
61 

ح٫ر٤لهش٣ن حُٞكذحص حُضسحػ٤ش  21 49/2118ػ ى    61 13/19/2118 ؽشًش حٓـذ ٓٞع٠ حُطشحٝٗٚ ٝؽشًخٙ 76717 
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 رلُ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء اٌزلُ
ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ 

 ربر٠خ االحبٌخ اٌّمبٚي االحبٌخ)د٠ٕبر(
ِذح اٌؼطبء  

)َٛ٠( 

51/2118ػ ى  هش٣ن حٗـخفش رِذس حُـذػخ 21 ُِٔوخ٫ٝصؽشًش حُٔؼخ٣طش ٝحُؾوٞس /حُشٝكخء   84511   21/15/2118 61 

51/2118ػ ى  هش٣ن ٓطَ حُؾو٤لخص / رِذس ٓـ٤ش 22  61 17/16/2118 ؽشًش ر٬ٍ حُلو٤ش ٝؽشًخٙ 134111 

52/2118ػ ى  هش٣ن ػ٤ٖ حُذكخ٠ُ / رِذس ٓغؼش 23  61 31/17/2118 ٓئعغش حرشح٤ْٛ ع٤ِٔخٕ حُـ٬ٓذس ُِٔوخ٫ٝص 45281 

دٝحس ٗـخفش رخطـخٙ  فخُش كٞسح٣لش هش٣ن حُٔضحس حُٔظقشك٤ش ٝحُطش٣ن ٖٓ 24 53/2118ػ ى    91 22/15/2118 ؽشًش حٓـذ ٓٞع٠ حُطشحٝٗٚ ُِٔوخ٫ٝص / حرٖ ؿشحد ُِٔوخ٫ٝص 181811 
54/2118ػ ى  هش٣ن حُط٤زش / حّ حُؼِن 25  91 31/19/2118 ؽشًش حر٘خء ػزذ هللا حُلٞسح٢ٗ 68331 
55/2118ػ ى  هش٣ن حُؼشحم ٓذخَ حُؼشحم حُشث٤غ٢ 26  61 15/11/2118 ؽشًش ٓشٝحٕ حُلٞسح٢ٗ ٝؽشًخٙ علٞف ٓئطش ُِٔوخ٫ٝص 113511 
56/2118ػ ى  هش٣ن عٍٞ ٓئطش ٝٓـٔٞػش هشم ؿشد ٓئطش 27  61 22/17/2118 ؽشًش حُطشحٝٗٚ ٝحُلٞسح٢ٗ 112541 
51/2118ػ ى  هش٣ن حٗـخفش رِذس حُـذػخ 21  61 21/15/2118 ؽشًش حُٔؼخ٣طش ٝحُؾوٞس /حُشٝكخء  ُِٔوخ٫ٝص 84511 
51/2118ػ ى  هش٣ن ٓطَ حُؾو٤لخص / رِذس ٓـ٤ش 22  61 17/16/2118 ؽشًش ر٬ٍ حُلو٤ش ٝؽشًخٙ 134111 
52/2118ػ ى  هش٣ن ػ٤ٖ حُذكخ٠ُ / رِذس ٓغؼش 23  61 31/17/2118 ٓئعغش حرشح٤ْٛ ع٤ِٔخٕ حُـ٬ٓذس ُِٔوخ٫ٝص 45281 
ٗـخفش رخطـخٙ  فخُش كٞسح٣لشهش٣ن حُٔضحس حُٔظقشك٤ش ٝحُطش٣ن ٖٓ دٝحس  24 53/2118ػ ى    91 22/15/2118 ؽشًش حٓـذ ٓٞع٠ حُطشحٝٗٚ ُِٔوخ٫ٝص / حرٖ ؿشحد ُِٔوخ٫ٝص 181811 
54/2118ػ ى  هش٣ن حُط٤زش / حّ حُؼِن 25  91 31/19/2118 ؽشًش حر٘خء ػزذ هللا حُلٞسح٢ٗ 68331 
55/2118ػ ى  هش٣ن حُؼشحم ٓذخَ حُؼشحم حُشث٤غ٢ 26  61 15/11/2118 ؽشًش ٓشٝحٕ حُلٞسح٢ٗ ٝؽشًخٙ علٞف ٓئطش ُِٔوخ٫ٝص 113511 
56/2118ػ ى  هش٣ن عٍٞ ٓئطش ٝٓـٔٞػش هشم ؿشد ٓئطش 27  61 22/17/2118 ؽشًش حُطشحٝٗٚ ٝحُلٞسح٢ٗ 112541 

57/2118ػ ى  هش٣ن هشٟ حُخش٣ؾش ٝهش٣ن حُؼؾش / كض٣ْ حُخش٣ؾش 28  61  ؽشًش ر٘خس ح٫سك ُِٔوخ٫ٝص 159511 

58/2118ػ ى  ٓـٔٞػش هشم ؿشد حُٔضحس  ٝهش٣ن حُلخسػ٤ش 29  61 27/16/2118 ؽشًش ح٬ُٔر ُِٔوخ٫ٝص 77111 

59/2118ػ ى  هش٣ن حُٔن٤ز٤غ رخطـخٙ حُوخدس٣ش 31  61  ؽشًش ػوخد حُطشحٝٗٚ ٝؽشًخٙ 113721 

31 
 ٓـٔٞػش هشم رغخط٤ٖ حُؼ٤٘خ / ٝؿذحس حعظ٘خد١ ُلٔخ٣ش حُطش٣ن رـخٗذ هطؼش 

ػ٤ٖ حُٜخؽ٤ٔش ٖٓ حسحم٢ حُؼ٤٘خ ح٫سك 8كٞك 4سهْ    
61/2118ػ ى   ؽشًش حُطشحٝٗٚ ٝحُلٞسح٢ٗ 95764 

23/17/2118 
61 

61/2118ػ ى  هش٣ن حُلغ٤٘٤ش رخطـخٙ رحص سحط 32  61 22/11/2118 ؽشًش حكٔذ دحٝٝد  حُطشحٝٗٚ ٝؽشًخٙ 42565 

62/2118ػ ى  هش٣ن ٓل٢ حُزغخط٤ٖ حُٔوزشس 33 ػوخد حُطشحٝٗٚ ٝؽشًخٙؽشًش  59997   12/11/2118 61 

57/2118ػ ى  هش٣ن هشٟ حُخش٣ؾش ٝهش٣ن حُؼؾش / كض٣ْ حُخش٣ؾش 28  61  ؽشًش ر٘خس ح٫سك ُِٔوخ٫ٝص 159511 

58/2118ػ ى  ٓـٔٞػش هشم ؿشد حُٔضحس  ٝهش٣ن حُلخسػ٤ش 29  61 27/16/2118 ؽشًش ح٬ُٔر ُِٔوخ٫ٝص 77111 

حُوخدس٣شهش٣ن حُٔن٤ز٤غ رخطـخٙ  31 59/2118ػ ى    61  ؽشًش ػوخد حُطشحٝٗٚ ٝؽشًخٙ 113721 

31 
 ٓـٔٞػش هشم رغخط٤ٖ حُؼ٤٘خ / ٝؿذحس حعظ٘خد١ ُلٔخ٣ش حُطش٣ن رـخٗذ هطؼش

4ح٫سك سهْ  ػ٤ٖ حُٜخؽ٤ٔش ٖٓ حسحم٢ حُؼ٤٘خ 8كٞك  
61/2118ػ ى   ؽشًش حُطشحٝٗٚ ٝحُلٞسح٢ٗ 95764 

23/17/2118 
61 

رحص سحطهش٣ن حُلغ٤٘٤ش رخطـخٙ  32 61/2118ػ ى    61 22/11/2118 ؽشًش حكٔذ دحٝٝد  حُطشحٝٗٚ ٝؽشًخٙ 42565 
62/2118ػ ى  هش٣ن ٓل٢ حُزغخط٤ٖ حُٔوزشس 33  61 12/11/2118 ؽشًش ػوخد حُطشحٝٗٚ ٝؽشًخٙ 59997 
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طز٠ك ِجزا لزٜ اٌخزػخ                                                                                                                             سحَٛ ِذ٠ز٠خ اٌؼزطخ إٌّؼ١خ  

 رلُ اٌؼطبء اطُ اٌؼطبء اٌزلُ
ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ 

 ربر٠خ االحبٌخ اٌّمبٚي االحبٌخ)د٠ٕبر(
ِذح اٌؼطبء  

)َٛ٠( 

63/2118ػ ى  حػخدس حٗؾخء ٝطٞعؼش هش٣ن حُوقش ؽلظٞس 34  61 11/16/2118 ؽشًش ح٬ُٔر ُِٔوخ٫ٝص 211111 

2ًْحػخدس طخ٤َٛ حُطش٣ن ح٢ًُِٞٔ مٖٔ ٓ٘طوش حُوقش رطٍٞ  35 64/2118ػ ى    61 14/18/2118 ؽشًش ػ٢ِ فخُق حُطشحٝٗٚ ٝح٫ٝدٙ 211631 

36 
–ّ ٝهش٣ن ٓوزشس حُوقش 511حػخدس طخ٤َٛ هش٣ن حُوقش / ح٤ُخسٝص رطٍٞ   

ّ 511حُ٘ضحصس  رطٍٞ    
65/2118ػ ى   ؽشًش ر٘خس ح٫سك ُِٔوخ٫ٝص 99481 

28/11/2118 
61 

66/2118ػ ى  حػخدس حٗؾخء هش٣ن حرٞ صػشٝسس / ُٞحء حُوقش 37  61 12/18/2118 ؽشًش حُٔؼخ٣طش ٝحُؾوٞس / حُشٝكخء 87545 

38 
 حػٔخٍ كٔخ٣خص ؿخر٤ٕٞ ٝر٬هش خشعخ٤ٗش ٓغِلش ُلٔخ٣ش هش٣ن حُلضحّ حُٔئد١

ح٠ُ ٓذ٣٘ش حٌُشى ٖٓ ح٤ٜٗ٫خس   
72/2118ػ ى   ؽشًش ح٬ُٔر ُِٔوخ٫ٝص 16111 

21/16/2118 
31 

73/2118ػ ى  طٞعؼش ٝحػخدس حٗؾخء ٝطؼز٤ذ هش٣ن ٓـ٤ش حرٞ طشحرٚ /حس٣لخ 39 ُِٔوخ٫ٝص  ؽشًش حُٔؼخ٣طش ٝحُؾوٞس /حُشٝكخء 169111   11/19/2118 61 
91/2119ػ ى  حٗؾخء ه٘خس طقش٣ق ٤ٓخٙ )سرشحد( ػ٠ِ ؿخٗذ هش٣ن مزخد حُط٤زش 41  61 21/19/2118 ؽشًش ػزذ حُٔـ٤ذ حُوشحٝٗٚ ٝؽش٣ٌٚ 26715 
79/2118ػ ى  حػخدس طخ٤َٛ ٝحٗؾخء هش٣ن سح٤ًٖ ٝهش٣ن رشدٟ ٝهش٣ن حُز٣ٞذ 41 ٝح٫ٝدٙؽشًش كٔخد عخُْ حُطشحٝٗٚ  199999   19/17/2118 61 

118/2118ػ ى  ػَٔ ؿخر٤ٕٞ ُِطش٣ن حُضسحػ٢ )هش٣ن حُغذ( حُٔئد١ ح٠ُ ٓ٘طوش حُٔٞؿذ 42    ؽشًش ػزذ حُٔـ٤ذ حُوشحٝٗٚ ٝؽش٣ٌظٚ 11911 

    4716311  حُٔـٔٞع 
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 أجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ اٌىزن:

 ِالحظبد ربر٠خ اإلٔجبس (2اٌّظبحخ )َ اٌجٙخ اٌٌّّٛخ ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ اإلحبٌخ / د٠ٕبر زٚعُ اٌّؼــاطـــ اٌزلُ

  2018/   7/  9 805 الدٌوان الملكً العامر 343861.270 مبنى قاعة متعددة األؼراض لصالح نادي الشهابٌة 1

 لم ٌتم تسلٌم األعمال  1268.98 الموازنة العامة 677611 هنجر لحفظ وتوزٌع األعالؾ فً الربة /الكرك 2

وحدة  23تم تنفٌذ  2018/  7/ 15 / وحدة سكنٌة2م 63 الدٌوان الملكً العامر 8070000 العفٌفة فً عدة محافظات فً المملكة(مسكن من مساكن األسر 51إنشاء) 3

 دٌنار 690000بقٌمة 

وزارة التخطٌط  388988.340 إنشاء مركز زها الثقافً لألطفال فً الكرك 4

 والتعاون الدولً

477.046 4 /9  /2018  

  2018/  11/  21 صٌانة الموازنة العامة 126586.740 الثقافً / الكركصٌانة مركز الحسن  5

  2017/  9/  19 1379.590 منحة خلٌجٌة/ السعودٌة 320199.180 إضافات صفٌة لمدرسة مدٌن /س /م / الكرك 6

مبنى مدٌرٌة زراعة لواء المزار الجنوبً /تطوٌر الخدمات الزراعٌة  7

 والبٌطرٌة

  2017/  2/  26 325 منحة خلٌجٌة 186890

( ؼرفة صفٌة وقاعة متعددة األؼراض ومختبرعلوم وحاسوب 14إضافة ) 8

 لمدرسة عً األساسٌة المختلطة

  2017/  3/  21 1379.590 منحة خلٌجٌة/ السعودٌة 348645

 توسعة وتحدٌث مركز صحً الطٌبة /المزار الجنوبً 9

 

 

لتارٌخه لم ٌتم اصدار  2017/  5/  21 1067 الموازنة العامة 576130.60

األمر التؽٌٌري بإعادة 

بناء الجزء القدٌم من 

 المبنى

  2018/  4/  10 932.650 منحة خلٌجٌة/ السعودٌة 313313 إضافة ؼرؾ صفٌة لمدرسة مؽٌراألساسٌة المختلطة / القصر 10

  2018/  4/  30 1379.59 خلٌجٌة/ السعودٌةمنحة  318413.720 إنشاء مدرسة الجدٌدة األساسٌة المختلطة / الكرك 11

 قٌد التسلٌم  1045 الدٌوان الملكً العامر 676342.750 إنشاء مركز تربٌة خاصة  / األؼوار الجنوبٌة 12
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 ِالحظبد ربر٠خ اإلٔجبس (2اٌّظبحخ )َ اٌجٙخ اٌٌّّٛخ ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ اإلحبٌخ / د٠ٕبر زٚعُ اٌّؼــاطـــ اٌزلُ

 قٌد التسلٌم  500 الموازنة العامة 165460 وساحات خارجٌة لمبنى مكتب أشؽال القصر  إنشاء هٌكل 13

قٌد التنفٌذ نسبة انجاز   430 الموازنة العامة 378444.020 إنشاء مبنى عٌادة بٌطرٌة / محافظة الكرك 14

60% 

قٌد التنفٌذ نسبة انجاز   630 الموازنة العامة 108560 إنشاء هٌكل لطابق إضافً لمبنى مدٌرٌة أشؽال الكرك 15

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿ١بٔخ ِزوش اٌحظٓ اٌضمبفٟ/اٌىزن 
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      إٔؼبء ١٘ىً ٌطبثك إضبفٟ ٌّجٕٝ ِذ٠ز٠خ أػغبي اٌىزن ــ ل١ذ اٌزٕف١ذ             

 

 

 

 

 

 

 2017إضبفبد ؿف١خ ٌّذرطخ ِذ٠ٓ 
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 2017أجبساد ِذ٠ز٠خ اػغبي ِحبفظخ ِؼبْ

 

 

 

 

 2018اػغبي ِحبفظخ ِؼبْ ِؼبر٠غ ِذ٠ز٠خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّزؿٛد ل١ّخ االحبٌٗ اٌؼطبءاطُ  رلُ اٌؼطبء

 6000 5300 انشاء سور مع بوابة حدٌدٌه بئر ابو دنه 14/2017ش م/

 19000 13555 تابعة لمدٌرٌة االشؽال 2صٌانة شقق وظٌفٌه عدد 19/2017ش م/

 45000 43260 تعبٌد طرٌق مبنى مدٌرٌة شرطة ؼرب معان الجدٌد 2017/بتراء/20ش م/

 اٌّزؿٛد ل١ّخ االحبٌخ اطُ اٌؼطبء رلُ اٌؼطبء

 50000 49875 تعبٌد الطرٌق المإدي لعشٌرة الفراحٌن  9/2018ش م/

 83000 77829 عمل  حماٌات وجدران وادي الشامٌة 14/2018ش م/

 200000 198680 االولى(خلطة اسفلتٌة لطرٌق جسر الترخٌص /دوار العقبة ) المرحلة  15/2018ش م/

 100000 99675 انشاء طرٌق المزارع الشرقٌه +)المعسكرات، علٌان( 16/2018ش م/

 149000 148500 ( والجهر وصٌحان 189تعبٌد طرق متفرقة )حوض   17/2018ش م/

 100000 98680 تاهٌل وتعبٌد طرٌق معان / الشوبك / المزارع 18/2018ش م/

 200000 198350 وتوسعة مدخل الجفر الرئٌسً / القاعدةتنفٌذ  19/2018ش م/

 140000 135000 وجدار استنادي لواء الشوبك 2انشاء عبارة صندوقٌة عدد 20/2018ش م/
 190000 168727 الخربة السمراء/ الحسٌنٌة –خط التصدٌر وطرٌق الفجٌج –الصحراوي +الفجٌج  -انشاء طرٌق الفجٌج 21/2018ش م/
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 2018ِؼبر٠غ ِذ٠ز٠خ اػغبي ِحبفظخ ِؼبْ 

 اٌّزؿٛد ل١ّخ االحبٌخ اطُ اٌؼطبء رلُ اٌؼطبء

 105000 96188 لواء الحسٌنٌة –خربة السمراء وطرٌق حوض الدعجانٌه وتاهٌل عبارات الصحراوي  -طرٌق المصنع 22/2018ش م/

 100000 99460 تعبٌد طرٌق الجفر / الشٌدٌة 23/2018ش م/

 60000 59000 انشاء طرٌق المزارع الجفر 24/2018ش م/

 200000 199770 معان -توسعة طرٌق اٌل  25/2018ش م/
 195000 194000 بئر ابودنة وخلطة للمنطقه الواقعه بٌن الكندرٌن مدخل اٌل -تالع الشراري وطرٌق معٌن -طرٌق بسطة 26/2018ش م/

 200000 196399 لمدخل الشرا  واستكمال الطرٌق النافذتوسعة الشارع النافذ المرٌؽة وخلطة  27/2018ش م/

 185000 182950 فتح وتعبٌد طرق زراعٌة المرٌؽه وانشاء طرٌق الجمام 28/2018ش م/

 75000 73000 النقب -تكملة طرٌق الفرش 29/2018ش م/

 90000 88000 الرمٌالت-خلطة للكندرٌن مدخل اذرح وتعبٌد طرٌق المنشٌه 30/2018ش م/
صٌانة عدة مواقع وتعبٌد طرٌق عٌن القراٌا واعادة انشاء وخلطة محطة االرسال وانشاء وخلطة الهجٌم شعبة  31/2018م/ش 

 االطرش
149000 

150000 

 160000 159500 لواء البتراء–تلعة سلٌمان وانشاء وخلطة الهجٌم عٌن امون  -خلطة طرٌق المستشفى 32/2018ش م/

 180000 178000 الخزان -سمان واعادة انشاء وخلطة الراجؾ   –الدبلة -وخلطة الراجؾاعادة انشاء  33/2018ش م/

 180000 178980 صبور -اعادء انشاء وخلطة طرٌق الطٌبة  34/2018ش م/

 200000 199000 كرٌم  –انشاء وخلطة لطرٌق الطٌبة  35/2018ش م/

 160000 158888 لطرٌق الحبٌساالساود وانشاء وخلطة  30طرٌق زراعً حوض  36/2018ش م/

 150000 148000 اعادة انشاء وخلطة طرٌق الهضب / مقبرة الراجؾ 37/2018ش م/

 120000 93060 منطقة الحبٌس والطٌبه / لواء البتراء 2بناء جدران استنادٌه عدد  38/2018ش م/

 150000 129876 جدار استنادي الراجؾ وخلطة اسفلتً الكازٌة / وادي موسى   39/2018ش م/

 200000 195220 انشاء وخلطة اسفلتٌة طرٌق دالؼة/ خالل الرصٌؾ 40/2018ش م/

 200000 199900 انشاء وخلطة اسفلتٌة طرٌق برقة / ابوحصٌة 41/2018ش م/

 50000 47590 ازالة االنقاض الموجود  على مدخل معان الجنوبً 44/2018ش م/
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 ِحبفظخ ِؼبْ ٔجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخا

 

 

 

 ِالحظبد ربر٠خ االٔجبس اٌجٙخ اٌٌّّٛخ ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ اإلحبٌخ / ثبٌذ٠ٕبر اطُ اٌّؼزٚع اٌزلُ

1 
 -ذكور األساسٌة) الحسٌنٌة (  بناء طابقٌن ووحدة صحٌة لمدرسة الحً الشمالً

 البادٌة الجنوبٌة
 16/02/2017 الصندوق السعودي للتنمٌة 286465

 

 15/12/2017 الصندوق السعودي للتنمٌة 126096 ( ؼرؾ صفٌة لمدرسة الفٌصلٌة6) إضافة 2
 

 22/05/2015 الصندوق السعودي للتنمٌة 59613 نشاء سكن وظٌفً لمدرسة اوهٌدة الثانوٌةإ 
 

 05/11/2017 منحة خلٌجٌة 1733672 األساسٌةمدرسة عاتكة بنت عبد المطلب  إنشاء 3
 

 20/09/2017 منحة خلٌجٌة 121420 للبنات األساسٌةصفٌة لمدرسة الشفاء بنت عوؾ  إضافات 4
 

 05/12/2017 منحة خلٌجٌة 197070 صفٌة لمدرسة اٌل الثانوٌة للذكور إضافات 5
 

 15/12/2017 منحة خلٌجٌة 400230 المختلطة األساسٌةمدرسة الفرذخ  إضافة 6
 

 23/12/2017 مبادرات ملكٌة 338790 التقلٌدٌةمركز تدرٌب الحرؾ الٌدوٌة و السوق  7
 

 26/02/2017 موازنة 165888 مبنى المختبر البٌطري و مبنى وحدة مكافحة الجراد إنشاء 8
 

  29/05/2017 موازنة 12400 عادة تؤهٌل سكن وظٌفً متصرفٌة الشوبكإ 9

 08/05/2018 السعودي للتنمٌةالصندوق  114227 ( ؼرؾ صفٌة لمدرسة سوٌمرة الثانوٌة6) إضافة 10
 

 13/12/2018 موازنة 1689926 انشاء مصنع)هنجر( تدوٌر الورق و صناعة الكرتون 11
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 ِذرطخ ػبرىخ ثٕذ ػجذاٌّطٍت األطبط١خ اٌجززاء /ِؼبْ

 

 

 

 

 

 

 ِـٕغ )ٕ٘جز رذ٠ٚز اٌٛرق اٌـحٟ ٚؿٕبػخ اٌىزرْٛ (اٌحظ١ٕ١خ/ِؼبْ
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 ِحبفظخ ِؼبْأجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ 

 التارٌخ استئجار / إخالء الرقم
بدٌل لتربٌة لواء البتراء ىاستئجار مبن 1  08/02/2016  

26/04/2016 إخالء مبنى مستؤجر/ أبنٌة مدرسٌة فً البادٌة الجنوبٌة 2  

14/12/2016 إخالء مبنى مستؤجر مدرسة آمنة بنت وهب / معان 3  

الشرعٌةإخالء مبنى مستؤجر مبنى محكمة معان  4  14/12/2016  

24/02/2016 استئجار مبنى لمكتب التنمٌة االجتماعٌة / الحسٌنٌة 5  

14/02/2016 استئجار مبنى ألحوال و جوازات المرٌؽة / معان 6  

18/11/2015 استئجار سكن للمعلمٌن المتزوجٌن / تربٌة البتراء 7  

بدٌل لتسجٌل أراضً وادي موسى ىاستئجار مبن 8  13/12/2015  

سلطة إقلٌم البتراء التنموي السٌاحً ىاستئجار مبن 9  08/02/2016  

29/10/2015 إخالء مبنى مستؤجر مدرسة الحٌاض األساسٌة / البادٌة الجنوبٌة 10  

23/10/2016 استئجار مبنى مدٌرٌة شباب البتراء و مركز  شباب البتراء 11  

لواء الحسٌنٌةاستئجار مبنى مدٌرٌة عمل فً البادٌة الجنوبٌة /  12  06/11/2016  

29/10/2015 إخالء مبنى سكن المعلمات وادي موسى / لواء البتراء 13  

  إخالء مبنى سكن المتزوجٌن / تربٌة البادٌة الجنوبٌة 14

10/80/2015 استئجار مبنى سكن المتزوجٌن / تربٌة البادٌة الجنوبٌة 15  

10/05/2015 استئجار مبنى مدٌرٌة البٌئة / لواء البتراء 16  

50/04/2015 استئجار مبنى مدٌرٌة صحة لواء البتراء 17  

20/02/2015 إخالء مبنى مدٌرٌة األمن العام / وادي موسى 18  

18/09/2016 إخالء مبنى ملحق مدرسة اوهٌدة األساسٌة / البادٌة الجنوبٌة 19  

الجنوبٌة / معاناستئجار مبنى ملحق لمدرسة أسماء بنت أبً بكر / البادٌة  20  25/09/2016  

 

 

 ِزوش رذر٠ت اٌحزف ا١ٌذ٠ٚخ ٚاٌظٛق اٌزم١ٍذ٠خ /ِؼبْ
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  أجبساد ِذ٠ز٠خ اػغبي ِحبفظخ اٌطف١ٍٗ

 اطـــُ اٌّمــبٚي ـــًّـف اٌؼٚؿـــ رلُ اٌؼطبء
ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ 

 االحبٌٗ )د٠ٕبر(

ربر٠خ أِز 

 اٌّجبػزح
 ِذح اٌؼًّ ربر٠خ االحبٌٗ

 1/2017ش ط/
صٌانة ومعالجة االنهٌارات واإلنجرافات/طرٌق بشؤن 

 الطفٌلة/ؼور فٌفا
السادةشركة عقاب الطراونة 

 وشركا 
 ٌوم60 1/2016ش ط/ 7/2/2017 دٌنار 119.100

 2/2017ش ط/
المرحلة االولى لعمل جدار استنادي الواقع على 

( 1996الطرٌق الملوكً/واد زٌد فً القطعة رقم )
 الطرٌق من االنهٌار( لحماٌة جسم 77حوض رقم )

السادة شركة سالمة العبٌات 
 وأوالد  للمقاوالت

 ٌوم 60 5/1/2017 9/8/2017 دٌنار 15390

 ٌوم 45 218/2017 1/10/2017 دٌنار 28550 السادة شركة عبد المجٌد الجرابعة بشؤن تنفٌذ الطرٌق الزراعً فً منطقة الحرٌر 4/2017ش ط/

 5/2017ش ط/
بشؤن إنشاء الجدار االستنادي على قطعة األرض رقم 

( بمحاذاة الطرٌق النافذ بالقرب من 64( حوض )83)
 مدرسة عبد هللا الثانً ابن الحسٌن للتمٌز 

شركة علً العبٌسً البواٌزة 
 وشركا 

 ٌوم 50 9/8/2017 27/8/2016 دٌنار 117400

 عٌمة/الحنوإنشاء عبارة صندوقٌة فً منطقة  7/2017ش ط/
شركة عماد القرعان 

 وشركا /الطفٌلة للمقاوالت
123569,1 

 دٌنار
 ٌوم 50 25/9/2017 26/10/2017

 8/2017ش ط/
 الخاص بالبدء بؤعمال توسعة وتعبٌد طرٌق عٌمة/األؼوار

 ( كم4لما طوله ) 2017عام  
 ٌوم 50 2/10/2017 3/12/2017 دٌنار 181127 زٌاد المعابرة وأوالد 

تلزٌم 
11/2017 

بشؤن معالجة االنهٌار الحاصل فً جسم الطرٌق فً منطقة واد 
 (77( حوض رقم )431زٌد على القطعة رقم )

 ٌوم 45 2/10/2017 12/10/2017 دٌنار 59600 شركة سالمة البٌات وأوالد 
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 أجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ ِحبفظخ اٌطف١ٍٗ

 أجبساد لظُ اٌذراطبد 

ٝؿذحٍٝ ح٤ٌُٔخص ٝحُٔٞحفلخص ٝحٌُِلش حُٔخ٤ُش ُٔؾخس٣غ حُق٤خٗش ك٢ حُٔلخكظش ٢ٛٝ :حٌُؾق ٝحػذحد حُذسحعخص   

 ٚٓح٫ؽظشحى ٓغ حُٔلخكظٚ ٝحُذٝحثش ح٧خشٟ ك٢ ًؾٞكخص حُغ٬ٓٚ حُؼخ 

  ًدسحعخص ك٤٘ش ٫ػٔخٍ ٓز٠٘ ٓخخرشحص حُلغخ عخروخ 

 دسحعش ك٤٘ٚ ُق٤خٗش حُؾون حُغ٤ٌ٘ش /حعٌخٕ ٝحد ص٣ذ 

 خكعدسحعش ك٤٘ٚ ُق٤خٗٚ عٌٖ حُٔل 

 اٌىٙز١ِٚىب١ٔهإٔجبساد لظُ 

  ٚح٫ؽشحف ػ٠ِ ٓؾشٝع فخُش ػ٤ٔش ٓظؼذدس ح٫ؿشحك ٨ُػٔخٍ حٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٌ٤ٗ 

  ٚح٫ؽشحف ػ٠ِ ٓؾشٝع ٓشًض ؽزخد ػ٤ٔش ٨ُػٔخٍ حٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٌ٤ٗ 

  ٚح٫ؽشحف ػ٠ِ ٓؾشٝع حُؼ٤خدس حُز٤طش٣ش رق٤شح ٨ُػٔخٍ حٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٌ٤ٗ 

  ٝ حُٞكذس حُقل٤ش ُِؾشهش حُغ٤خك٤ش هش٣ش حُغِغ حُغ٤خك٤ش ٨ُػٔخٍ حٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٌ٤ٗٚح٫ؽشحف ػ٠ِ ٓؾشٝع ف٤خٗش ٌٓخطذ 

 .ٖح٫ؽشحف ػ٠ِ ٓؾشٝع امخكش ؿشف فل٤ش ُٔذسعش ػ٤ٔش ح٫عخع٤ش ُِز٤٘ 

 . ح٫ؽشحف ػ٠ِ ٓؾشٝع ف٤خٗش ٓز٠٘ ٓظقشك٤ش ُٞحء حُلغخء 

 . اعظ٬ّ حػٔخٍ حٌُٜشٌٝٓخ٤ٗي ُٔق٘غ ح٫ُزغش حُطل٤ِش 

 ػش  ٌٝٓخطذ ٝ ٝكذس فل٤ش ُٔز٠٘ ٓلخكظش حُطل٤ِش .ػَٔ دسحعش ُق٤خٗش هخ 

 .ح٫ؽشحف ػ٠ِ ٓؾشٝع ُق٤خٗش هخػش  ٌٝٓخطذ ٝ ٝكذس فل٤ش ُٔز٠٘ ٓلخكظش حُطل٤ِش 

 . ٚػَٔ دسحعش ُق٤خٗش ٓذ٣ش٣ش أؽـخٍ حُطل٤ِش  ُز١ٝ ح٫كظ٤خؿخص حُخخف 

 . ػَٔ دسحعش ُق٤خٗش ٓز٠٘ ٓذسعش ػزذهللا حُؼخ٢ٗ ُِظ٤ٔض حُطل٤ِش 

 ٝٝكذس ع٤ٌ٘ش . 157ٌٓخ٤ٗي ُق٤خٗش ح٫عش حُؼل٤لش ُٔلخكظش حُطل٤ِش ٝػذدٛخ ػَٔ دسحعش ًٜش 

 . ػَٔ دسحعش ُق٤خٗش ٓز٠٘ ٗخد١ حُطل٤ِش حُش٣خم٢ 

 . ًُِل٘خ رٜخ  طٞف٤َ حُخذٓخص ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٝحٌُٜشرخث٤ش ٝ حُقشف حُقل٢ ُـ٤ٔغ حُٔذحسط حُظ٢ 
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 شٟ.. ؿشكش حُق٘خػش ٝحُظـخسس ... ٓشًض فل٢ حُٔ٘قٞسس .طٞف٤َ حُخذٓخص ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٝحٌُٜشرخث٤ش ُٔؾخس٣غ حُوطخػخص ح٫خ 

 . طٞف٤َ حُخذٓخص حٌُٜشرخث٤ش ُٔؾخس٣غ ح٬ُٓشًض٣ش ُِٔلخكظش 

  طٞف٤َ حُخذٓخص ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٝحٌُٜشرخث٤ش ُٔؾخس٣غUSAD . 

 

 أجبساد ِذ٠ز٠خ اػغبي اٌؼمجٗ :

 ِــالحظــبد اٌّظبحخ/اٌطٛي اٌجٙخ اٌٌّّٛخ اإلحبٌخ )د٠ٕبر(ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ  ِٛضـــــٛع اٌؼطـــــــبء رلــُ اٌؼطــبء اٌزلُ

انشاء شارع ٌخدم مدرسة الدٌسه االساسٌة للبنات/  2/2017ش ع ق/ 1
 محافظة العقبة

  م . ط 300 موازنة الوزارة 32971.5

  كم1.2 موازنة المحافظة 85200 عمل خلطة اسفلتٌة لطرٌق منٌشٌر/ الؽال  2/2018ش ع ق/ 2

  كم1.5 موازنة المحافظة 64900 عمل خلطة اسفلتٌة لطرٌق الدٌسه/ الطوٌسه 3/2018ق/ش ع  3

  كم2 موازنة المحافظة 92600 اعادة انشاء طرٌق ؼرندل/ الطرٌق الرئٌسً 6/2018ش ع ق/ 4

 كم2 موازنة المحافظة 45990 انشاء اكتاؾ طرٌق قرٌقر  / وادي عربه 8/2018ش ع ق/ 5
 

 اكتاؾ على الجانبٌن

متر من 2.5)بعرض 
 كل جانب(

انشاء طرٌق زراعً القوٌر / حوض عراق الرعٌان  10/2018ش ع ق/ 6
 وانشاء طرٌق زراعً القوٌر  / حوض مثلث رم

  كم1.6 موازنة المحافظة 

  كم2 موازنة المحافظة 61290 عمل خلطة اسفلتٌة لطرٌق قرٌقر  / وادي عربه 13/2018ش ع ق/ 7

  كم4 موازنة المحافظة  خلطات اسفلتٌة ساخنة فً القوٌر  )بلدٌات( عمل 23/2018ش ع ق/ 8
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 أجبساد ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ اٌؼمجٗ

 

 

 

ل١ّخ اٌؼطبء  اطُ اٌّؼزٚع اٌزلُ

 )د٠ٕبر(

 ِالحظبد ربر٠خ االٔجبس 2اٌّظبحخ/وُ  اٌجٙخ اٌٌّّٛخ

1  1  
إنشاء مساكن األسر العفٌفة فً عدة محافظات 

 /العقبة

 
.000900 

 

 
 ملكٌة مكرمة

 
لكل وحدة  2م 63

 30عدد الوحدات )
 وحدة(

 
11/1/2020 

 
 قٌد التنفٌذ

 
7 

 
إنشاء مبنى قصر العدل الشرعً لمحكمة العقبة 

 الشرعٌة

 
1.210.387 

 
 موازنة

 
 2م2700

 
حسب  8/10/2017

 العقد

 
 قٌد التنفٌذ

 
1 

 
 إنشاء شباب  الدٌسة

 
192.763 

 
 موازنة

 
 2م576

 
حسب  14/7/2018

 العقد

 
 قٌد التنفٌذ

 
4 

 
 إنشاء مركز شابات القوٌرة

 
189.350 

 
 موازنة

 
 2م576

 
حسب  10/7/2018

 العقد

 
 قٌد التنفٌذ

 
2 

 
 أعمال بناء كفتٌرٌا معهد  تدرٌب مهنً العبة/ الذكور

 

 
32593.5 

 
 موازنة/ مجلس المحافظة

 
 2م100

 
23/12/2018 

 
 قٌد التنفٌذ

 
2 

 
 العقبة إنشاء مكاتب اضافٌة لمبنى محافظة

 
32.585 

 
 موازنة/ مجلس المحافظة

 
 2م130

 
23/11/2018 

 
 قٌد التنفٌذ

 
2 

 
 تنفٌذ طابق اضافً واعمال صٌانة مختلفة لمبنى مدٌرٌة اشؽال العقبة

 

 
245595 

 
 موازنة

 
 2م725

 
6/12/2017 

 
 منجزة

 
8 

 
 اضافة اربع ؼرؾ صفٌة لمدرسة قرٌقرة

 
113380 

 
 منحة خلٌجٌة سعودٌة

 
 2م249

 
16/8/2017 

 
 منجزة
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 اضبفخ طبثك ٌّجٕٝ ِذ٠ز٠خ اث١ٕخ اٌؼمجخِذرطخ لز٠مزح االطبط١خ اٌّخزٍطخ                                                                                                               
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 ِذ٠ز٠خ اػغبي ال١ٍُ اٌجززاء :

 

 

 

 

 

 

 

    ِؼزٚع اطزىّبي اػّبي جذار اٌّـطجخ/ٚادٞ ِٛطٝ                                                                                          

 

 ربر٠خ االٔجبس اٌّظبحخ/اٌطٛي اٌجٙخ اٌٌّّٛخ ل١ّخ اٌؼطبء ػٕذ االحبٌخ اطُ اٌّؼزٚع  اٌزلُ

مشروع استكمال اعمال  5/2017عطاء رقم م خ  1
 جدار المصطبة/وادي موسى

 م 45طول الجدار  - وزارة االشؽال العامة واالسكان دٌنار  107777
 3م620خرسانه عادٌه)دبش وباطون(  -
 3م330خرسانة مسلحة  -
 طن 22حدٌد تسلٌح -

31/7/2018 

انشاء خلطة لطرٌق  34/2018عطاء رقم ش م/ 2
 الطٌبة /صبور

 كم 4الطول  مشارٌع محافظات الالمركزٌة دٌنار178980
 2م21000فرشٌات -
 2م21000وجه تؤسٌسً -
  2م19000خلطة اسفلتٌة -

5/11/2018 
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أؼبء خٍطخ ٌطز٠ك اٌط١جخ 

 ر/ؿجٛ

 2017ال١ٍُ اٌجززاء خالي ػبَ خالؿخ اٌفحٛؿبد اٌّخجز٠خ ٌّذ٠ز٠خ اػغبي                                              

 االجور بالدٌنار عدد الفحوصات عدد العٌنات نوع الفحص

 1241 159 53 الحصمة والفرشٌات 

 2102 182 111 االعمال الترابٌة 

 2695 145 36 الخلطات االسفلتٌة

 3284 1832 215 اعمال الخرسانة

 9322 2318 415 المجموع الكلً

 

 2018خالؿخ اٌفحٛؿبد اٌّخجز٠خ ٌّذ٠ز٠خ اػغبي ال١ٍُ اٌجززاء خالي ػبَ                                                

 االجور بالدٌنار عدد الفحوصات عدد العٌنات نوع الفحص

 4312 290 85 الحصمة والفرشٌات 

 3190 250 156 االعمال الترابٌة 

 4150 204 56 الخلطات االسفلتٌة

 4160 2080 315 اعمال الخرسانة

 15812 2824 612 المجموع الكلً
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 ادارةذاظشؤونذاظػـقةذظألبـقة
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 ادارح اٌؼؤْٚ اٌف١ٕخ ٌألث١ٕخ

 

 ادارة

اظشمونماظػـقةمظألبـقةم  

عدؼرؼةماظؿدضققموادلؿابعةم

 دلشارؼعماالبـقة

 ضلم

تدضققماظوثائقم  

 ضلم

عؿابعةمادلشارؼعم  

 عدؼرؼة

دراداتماالبـقةم  

 ضلمماظدراداتمادلعؿارؼة

ظؾؼطاعماظصقيم  

 ضلمماظدرادات

ادلعؿارؼةمظؾؼطاعماظرتبويم  

ضلمماظدراداتمادلعؿارؼةم

 ظؾؼطاساتماالخرى

ضلمماظدراداتماهلـددقةمظوزارةم

 اخلارجقةموادلراطزماحلدودؼة

 ضلمم

 اظردمموتصوؼرمادلكططاتم

ضلمماظؿصؿقمماظداخؾيمواظؿطوؼرم

 اهلـدديم

 ضلم

اظدراداتماالغشائقةمم  

عدؼرؼةماظؽؿقاتموادلواصػاتم

 وتعدؼلماالدعارمدلشارؼعماالبـقة

 ضلم

حلابممطؿقاتماالبـقةم  

 ضلمم

 عواصػاتماالبـقةم

 ضلم

تعدؼلماالدعارمظالبـقةم  
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 دراطبد االث١ٕخ: ِذ٠ز٠خ

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججــبد    

 ظٞحكن ٓغ ٓظطِزخص فخكذ حُؼَٔ ٝحُٔخققخص اػذحد ٝػخثن ػطخءحص ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش حُٔخظِلش ٝحُٔظنٔ٘ش حُٔخططخص حُٔؼٔخس٣ش ٝح٩ٗؾخث٤ش ٝأػٔخٍ حُظق٤ْٔ حُذحخ٢ِ ٝحُذ٣ٌٞس ، رل٤غ ط

 حُٔٞحصٗش حُؼخٓش ُِذُٝش. حُٔشفٞدس ك٢ 

  .طذه٤ن ًخكش ٓشحكَ حُذسحعخص ٝطـ٤ٜض ٝػخثن ػطخء حُظ٘ل٤ز ُِٔؾخس٣غ حُظ٢ ٣ظْ اػذحد دسحعظٜخ ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ ح٩عظؾخس٣ش 

  :اػذحد حُؾشٝه حُٔشؿؼ٤ش ُِؼطخءحص حُظ٢ ٣ظْ هشكٜخ ػ٠ِ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ح٩عظؾخس٣ش ٝرُي 

  .٩ػذحد حُذسحعخص ٝحُٔٞحفلخص ٝٝػخثن حُؼطخء ُِٔؾخس٣غ 

 .ؽشحف ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ٪ُ 

 ٌٞس. ح٩ؽشحف ػ٠ِ ط٘ل٤ز أػٔخٍ حُؼطخءحص حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ طل٣ٞل ٓذ٣ش دسحعخص ح٧ر٤٘ش رق٬ك٤خص حُٜٔ٘ذط ٝخخفش ٓؾخس٣غ حُظق٤ْٔ حُذحخ٢ِ ٝحُذ٣ 

 .حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ اعظ٬ّ حُٔؾخس٣غ حُٔخظِلش 

  رخُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔخظِلش ُِـخ٣خص حُظخ٤ُش: ح٩ؽظشحى 

  .دسحعش حُؼشٝك حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ُؼطخءحص ح٧ر٤٘ش هزَ اكخُظٜخ 

  .طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُل٤٘ش كٍٞ أر٤٘ش حُٞصحسحص ٝحُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش حُٔخظِلش 

 1993( ُغ٘ش 7ح٧سد٢ٗ سهْ ) حُٔغخٛٔش ك٢ طط٣ٞش ٝطلذ٣غ ًٞدحص حُز٘خء حُٞه٢٘ ح٧سد٢ٗ حُقخدسس رٔٞؿذ هخٕٗٞ حُز٘خء حُٞه٢٘ . 

 ِ٢ٔ ٝٓٞحًزش أعخ٤ُذ حُز٘خء حُلذ٣غ. عخٛٔش ك٢ طط٣ٞش ٝطلذ٣غ حُٔٞحفلخص حُل٤٘ش حُؼخٓش ٨ُر٤٘ش ٝحُظؾش٣ؼخص حُٔظؼِوش رخُؼَٔ حُٜ٘ذع٢ ٝٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ُٔٞحًزش حُظطٞس حُؼ 

 ٢ حُظخشؽ ٩ًغخرْٜ حُخزشس حُل٤٘شح٩عٜخّ ك٢ طذس٣ذ حُٜٔ٘ذع٤ٖ كذ٣ؼ 

 اٌّؼّبر٠خ ٌٍمطبع اٌززثٛٞاٌذراطبد  لظُ   

 بدجـاٌّٙبَ ٚاٌٛاج   

 ص س٣خم٤ش ٝأر٤٘ش ادحس٣ش طشر٣ٞش(.اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ حُٔؼٔخس٣ش ُٔؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُظشر٣ٞش كغذ خطش ٝصحسس حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ٖٓ)ٓذحسط، ٓغظٞدػخص ًظذ ٝأػخع، فخ٫ 

 ك أهلخٍ ٝامخكخص طؼ٤ِْ ٢ٜ٘ٓ(. اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ حُٔؼٔخس٣ش كغذ خطش ٝصحسس حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ُٔؾخس٣غ ح٩مخكخص حُٔذسع٤ش ٖٓ )ؿشف فل٤ش، ٓخظزشحص، ٓؾخؿَ، س٣خ 

  حُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ح٫عظؾخس٣ش.  طـ٤ٜض حُؾشٝه حُٔشؿؼ٤ش ُؼطخءحص اػذحد حُذسحعخص ٝٝػخثن حُؼطخء ٝحُٔٞحفلخص ُِٔؾخس٣غ حُٔؼذس ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ 

 .طـ٤ٜض حُؾشٝه حُٔشؿؼ٤ش ُؼطخءحص ح٩ؽشحف ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ حُٔخظِلش 

 .ٓظخرؼش ٝٓشحؿؼش ٝطو٤٤ْ ًخكش ٓشحكَ أػٔخٍ ػطخءحص حُذسحعخص حُٔلخُش ػ٠ِ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ح٫عظؾخس٣ش 

  : ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔؾٌِش ُِـخ٣خص حُظخ٤ُش 

 حُؼشٝك حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ُؼطخءحص ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش. دسحعش 

 .طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُل٤٘ش كٍٞ ح٧ر٤٘ش حُٔذسع٤ش 

 ٤ُش ٝحُٔظطِزخص حُٔؼٔخس٣ش ُِٔؾخس٣غ(.ٓظخرؼش ؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حُٞحسدس ُِوغْ ٝاػذحد حُٔخخهزخص حُشع٤ٔش ُـ٤ٔغ حُـٜخص فخكزش حُؼ٬هش )ٓٞحكوش حُٔخُي، ٓغظ٘ذحص ح٫ُظضحّ حُٔخ 

 حعش ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش حُخخفش ربػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ ٨ُر٤٘ش حُظشر٣ٞش.دس 

 .ٓظخرؼش أ٣ش ٓؼ٤وخص ٓؼٔخس٣ش هذ طظٜش أػ٘خء حُظ٘ل٤ز رخُظ٘غ٤ن ٓغ ٓذ٣ش٣ش حُٔظخرؼش ٝح٩ؽشحف حُٜ٘ذع٢ 

 اٌّؼّبر٠خ ٌٍمطبع اٌـحٟلظُ اٌذراطبد    

قسم الدراسات اليندسية لوزارة التربية 
 

قسم الدراسات اليندسية لوزارة التربية 
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 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد  

  ْحُٔؼٔخس٣ش ُٔؾخس٣غ حُٔزخ٢ٗ حُقل٤ش ٝكغذ خطش ٝصحسس حُقلش.اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ٓ 

 .اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ حُٔؼٔخس٣ش حُٔطِٞرش ُٔؾخس٣غ حُظلذ٣غ ٝحُظٞعؼش حُخخفش رٔزخ٢ٗ ٝصحسس حُقلش 

 ُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ح٫عظؾخس٣ش.  طـ٤ٜض حُؾشٝه حُٔشؿؼ٤ش ُؼطخءحص اػذحد حُذسحعخص ٝٝػخثن حُؼطخء ٝحُٔٞحفلخص ُِٔؾخس٣غ حُٔؼذس ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ ح 

 .ٓظخرؼش ٝٓشحؿؼش ٝطو٤٤ْ ًخكش ٓشحكَ أػٔخٍ ػطخءحص حُذسحعخص حُٔلخُش ػ٠ِ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ح٫عظؾخس٣ش 

  :ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔؾٌِش ُِـخ٣خص حُظخ٤ُش 

 .طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُل٤٘ش كٍٞ ح٧ر٤٘ش حُقل٤ش 

  طظٜش أػ٘خء حُظ٘ل٤ز.ٓظخرؼش أ٣ش ٓؼ٤وخص ٓؼٔخس٣ش هذ 

 .ٓظخرؼش ٝاػذحد حُذسحعخص ٨ُٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش ٝؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حُٞحسدس ُِوغْ ٝاػذحد حُٔخخهزخص حُشع٤ٔش ُـ٤ٔغ حُـٜخص فخكزش حُؼ٬هش 

 لظُ اٌذراطبد إٌٙذط١خ ٌٛسارح اٌخبرج١خ ٚاٌّزاوش اٌحذٚد٠خ   

 بدــاٌّٙبَ ٚاٌٛاجج   

 حُٔؼٔخس٣ش ُٔؾخس٣غ ٓزخ٢ٗ حُٔشحًض حُلذٝد٣ش ك٢ حٌُِٔٔش .اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ  -

ش حُٔلخُش ػ٠ِ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ٓظخرؼش ٝٓشحؿؼش ٝطو٤٤ْ ًخكش ٓشحكَ أػٔخٍ ػطخءحص حُذسحعخص حُخخفش رٔؾخس٣غ ح٤ُٜجخص حُذرِٞٓخع٤ش ٝحُغلخسحص حُخخسؿ٤ش ٝحُٔشحًض حُلذٝد٣ -

 ح٫عظؾخس٣ش .

 طخءحص اػذحد حُذسحعخص ٝٝػخثن حُؼطخء ٝحُٔٞحفلخص ُِٔؾخس٣غ حُٔؼذس ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ح٫عظؾخس٣ش .  طـ٤ٜض حُؾشٝه حُٔشؿؼ٤ش ُؼ -

 دسحعش ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش حُخخفش ربػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ ُِٔشحًض حُلذٝد٣ش ٝحُغلخسحص حُخخسؿ٤ش. -

 ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔؾٌِش ُِـخ٣خص حُظخ٤ُش: -

 وذ٣ْ حُٔؾٞسس حُل٤٘ش كٍٞ أر٤٘ش ٝصحسس حُخخسؿ٤ش ٝحُٔشحًض حُلذٝد٣ش.ط -

 ٓظخرؼش أ٣ش ٓؼ٤وخص اٗؾخث٤ش أٝ ٓؼٔخس٣ش هذ طظٜش أػ٘خء حُظ٘ل٤ز  -

 طخرؼش ؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حُٞحسدس ُِوغْ ٝاػذحد حُٔخخهزخص حُشع٤ٔش ُـ٤ٔغ حُـٜخص فخكزش حُؼ٬هش.ّ -

ذاٌّؼّبر٠خ ٌٍمطبػبد االخزٜلظُ اٌذراطبد 
 بدـاٌّٙبَ ٚاٌٛاجج

 اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ حُٔؼٔخس٣ش ُٔؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش.  -

 اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ حُٔؼٔخس٣ش ٧ػٔخٍ اػخدس طؤ٤َٛ ٝطلذ٣غ حُٔزخ٢ٗ حُوخثٔش ٨ُر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش. -

 ٔؼذس ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ح٫عظؾخس٣ش.  طـ٤ٜض حُؾشٝه حُٔشؿؼ٤ش ُؼطخءحص اػذحد حُذسحعخص ٝٝػخثن حُؼطخء ٝحُٔٞحفلخص ُِٔؾخس٣غ حُ -

 ٓظخرؼش ٝٓشحؿؼش ٝطو٤٤ْ ًخكش ٓشحكَ أػٔخٍ ػطخءحص حُذسحعخص حُٔلخُش ػ٠ِ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ح٫عظؾخس٣ش. -

 ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔؾٌِش ُِـخ٣خص حُظخ٤ُش:  -

 .دسحعش حُؼشٝك حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ُؼطخءحص حُٞصحسس    -

 طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُل٤٘ش كٍٞ أر٤٘ش حُٔئعغخص ٝحُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش.   -

 ٓظخرؼش ٝاػذحد حُذسحعخص ٨ُٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش ٝؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حُٞحسدس ُِوغْ ٝاػذحد حُٔخخهزخص حُشع٤ٔش ُـ٤ٔغ حُـٜخص فخكزش حُؼ٬هش. -

 ٓظخرؼش أ٣ش ٓؼ٤وخص ٓؼٔخس٣ش هذ طظٜش أػ٘خء حُظ٘ل٤ز. -
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 إٌٙذطٟ ٍٟ ٚاٌزط٠ٛزلظُ اٌزـ١ُّ اٌذاخ   

 بدـاٌّٙبَ ٚاٌٛاجج   
 حُٔؾخسًش ك٢ اػذحد حُذسحعخص ٝحُزشحٓؾ ٝحُخطو ُظلغ٤ٖ ٝطط٣ٞش حُٔغظٟٞ حُل٢٘ ُِؼَٔ حُٜ٘ذع٢. -

 حُٔؾخسًش ك٢ طوذ٣ْ حُٔوظشكخص ح٬ُصٓش ٌُخكش حُونخ٣خ حُظط٣ٞش٣ش حُخخفش رخُؼَٔ حُٜ٘ذع٢ ك٢ حُٔذ٣ش٣ش ك٢ مٞء حُظٞؿ٤ٜخص حُقخدسس. -

٤ز ٝح٩ؽشحف ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ ٝرٔخ ٣نٖٔ حعظخذحّ حُٔؾخسًش ك٢ اػذحد ٝطـ٤ٜض حُؾشٝه حُٔشؿؼ٤ش حُخخفش رخطلخه٤خص حُخذٓخص حُٜ٘ذع٤ش حُخخفش ربػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ ٝٝػخثن ػطخء حُظ٘ل -

 ح٧عخ٤ُذ ٝحُظو٤٘خص حُلذ٣ؼش ح٬ُٔثٔش.  

هش٣ن طط٣ٞش ٝطلذ٣غ حُٔخططخص ٝحُٞػخثن حُٜ٘ذع٤ش ٝحُٔٞحفلخص حُل٤٘ش ُٔؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش ٝٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ُٔٞحًزش حُظطٞس حُٔؾخسًش ك٢ سكغ ٓغظٟٞ ح٧دحء ك٢ حُؼَٔ حُٜ٘ذع٢ ػٖ  -

 حُؼ٢ِٔ.

 طوذ٣ْ حُظ٘غ٤زخص حُخط٤ش ُِٔذ٣ش حُٔخظـ رؾؤٕ أ٣ش أٓٞس ك٤٘ش طخـ ػَٔ حُٔذ٣ش٣ش ك٤ٔخ ٣خـ أػٔخٍ حُذسحعخص ٝحُظق٤ْٔ. -

 ذ٣ش٣ش ُظلذ٣غ ٝطط٣ٞش أػٔخٍ اػذحد حُذسحعخص حُٔطِٞرش ٝطـ٤ٜض ٝػخثن ػطخء حُظ٘ل٤ز ٝكن حُظٞؿ٤ٜخص.حُٔؾخسًش ٓغ أهغخّ حُٔ -

 حُٔؾخسًش رخ٩ؽشحف ػ٠ِ ػوذ حُ٘ذٝحص ٝٝسػ حُؼَٔ ٝحُٔلخمشحص حُل٤٘ش حُٜ٘ذع٤ش ٝحُظلن٤ش ُِٔؼخسك حُٔل٤ِش  -

 حُخخفش رخ٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش. اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ حُٔؼٔخس٣ش ُٔؾخس٣غ حُظؤػ٤غ ٝحُظق٤ْٔ حُذحخ٢ِ -

 حُٔظخرؼش ٝح٩ؽشحف ػ٠ِ حُٔوخ٤ُٖٝ أػ٘خء ط٘ل٤ز أػٔخٍ ػطخءحص حُظؤػ٤غ ٝٓظخرؼش ٝاػذحد حُذسحعخص ٨ُٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش. -

 ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔؾٌِش ُِـخ٣خص حُظخ٤ُش:  -

  ُِٔزخ٢ٗ.طط٣ٞش ٝطلذ٣غ حُظؾش٣ؼخص ًٝٞدحص حُز٘خء حُٞه٢٘ ٝحُٔٞحفلخص حُل٤٘ش حُؼخٓش 

 .طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُل٤٘ش كٍٞ أر٤٘ش حُٔئعغخص ٝحُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش 

 .دسحعش حُؼشٝك حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ُؼطخءحص حُٞصحسس 

 .ممممادؿالممادلشارؼعمادلـفزةمألسؿالماظؿلثقثمواظؿصؿقمماظداخؾيم

 اٌّخططبدٚرـ٠ٛز لظُ اٌزطُ 

 بدــاٌّٙبَ ٚاٌٛاجج
  ٝحٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٌ٤ٗش حُخخفش رٔؾخس٣غ ٓذ٣ش٣ش حُذسحعخص حُٜ٘ذع٤ش ٝٓذ٣ش٣ش حٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٗي.سعْ حُٔخططخص حُٔؼٔخس٣ش 

 .حُٔؾخسًش ك٢ أػٔخٍ حُشكغ حُٔغخك٢ ُِٔزخ٢ٗ حُل٤ٌٓٞش حُوخثٔش ٝاػذحد ٝطـ٤ٜض حُٔخططخص حُخخفش رٜخ 

 .حعظ٬ّ ٝكلع حُٔخططخص ٝٝػخثن حُؼطخءحص ٝطق٣ٞشٛخ ُـخ٣خص ػطخءحص حُظ٘ل٤ز ٝح٩ؽشحف 

 ْحُذسحعخص ح٫ٗؾخث٤ش هغ 

 .اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ ح٫ٗؾخث٤ش ٌُخكش ٓؾخس٣غ ح٫ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔ٘ؾآص 

 .ٓظخرؼش ٝٓشحؿؼش ٝطو٤٤ْ ًخكش ٓشحكَ أػٔخٍ ػطخءحص حُذسحعخص حُخخفش رٔؾخس٣غ ح٫ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔ٘ؾآص 

 حُل٤ٌٓٞش. دسحعش ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش حُخخفش ربػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ ُِٔزخ٢ٗ 

 :ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔؾٌِش ُِـخ٣خص حُظخ٤ُش 

 .طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُل٤٘ش كٍٞ أر٤٘ش ٝصحسس حُخخسؿ٤ش ٝحُٔشحًض حُلذٝد٣ش 

  ٓظخرؼش أ٣ش ٓؼ٤وخص اٗؾخث٤ش أٝ ٓؼٔخس٣ش هذ طظٜش أػ٘خء حُظ٘ل٤ز 

  حُـٜخص فخكزش حُؼ٬هش.ٓظخرؼش ؿ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حُٞحسدس ُِوغْ ٝاػذحد حُٔخخهزخص حُشع٤ٔش ُـ٤ٔغ 
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 دراطبد االث١ٕخ: ِذ٠ز٠خأجبساد 

 ِحبفظخ اٌؼبؿّخِؼبر٠غ اٌالِزوش٠خ ٌٍمطبع اٌززثٛٞ /

 أؼبء ِذارص ٌٍزؼ١ٍُ االطبطٟ فٟ اٌّحبفظخ

لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ اٌذراطبد 

ٚاطُ اٌّظزؼبر 

 اٌّـُّ

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ ٌّمبرٔزٙب 

ِغ اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

2018 2019 2020 

 ( ِذرطخ10إٔؼبء ِذارص ٌٍزؼ١ٍُ األطبطٟ فٟ اٌّحبفظخ )

1 

 ٓذسعااااش  حٗؾااااخء

 حُخنااااااااااااااااااشحء

 ح٫عخعاااااااااااااااااااا٤ش

 حُٔخظِطش

111 251 51 

 عااااخروخً رٔٞؿااااذ ًظااااخد  ٝسدص

ٓؼااخ٢ُ ٝص٣ااش حُظشر٤ااش ٝحُظؼِااا٤ْ 

طااخس٣خ  14/121/41129سهااْ 

4/9/2112. 

  ٝسدص رٔٞؿذ ًظاخد ٓؼاخ٢ُ ٝ

ٝص٣ااااش حُظشر٤ااااش ٝحُظؼِاااا٤ْ سهااااْ 

طاااااااااااااااخس٣خ  49/171/29184

25/6/2118. 

  ٖؿااخٛضس ُِطااشف سًاا

ح٫سدٕ ٬ُعظؾاااخسحص 

 حُٜ٘ذع٤ش

2311111  

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
ـــ

طـ
 

 ( 16ٝسدص عخروخً رٔظطِزاخص )

( 36ّ2ؿشكش فل٤ّـش ٓغخكش )

ُِقااق حُٞحكااذ رخ٩مااخكش اُاا٠ 

( + 1س٣ااااخك أهلااااخٍ ػااااذد )

 هخػش ٓظؼذدس ح٧ؿشحك.

 :أٓخ حُٔظطِزخص حُلخ٤ُش ك٢ٜ- 

( ؿشكاااش فل٤ّاااـش رخ٩ماااخكش 12)

 ( ،2اُاا٠ س٣ااخك أهلااخٍ ػااذد )

 ٫ ٣ٞؿذ هخػش ٓظؼذدس ح٧ؿشحك

7 

 ٓذسعااااااش  ر٘ااااااخء

حُ٘و٤اااشس حُؼخ٣ٞٗاااش 

ر٘خص ٌٕٓٞ ٓاٖ 

ؿشكااااااااااااااااش  18

ٝٓخظزاااش فااال٤ش 

ػِااااّٞ ٝٓخظزااااش 

كخعااااااااااااااااااااٞد 

ٝٓوقااااااااااااااااااق 

ٝؿشكش ٓؼِٔإٞ 

ٝؿشكاااااااااش حدحسس 

ٝؿشكااااش ٌٓظزااااش 

ٝٝكاااذس فااال٤ش 

 خخسؿ٤ش

 411  1311  811 

  ٝسدص رٔٞؿاذ ًظااخد ٓؼااخ٢ُ

ٝص٣ااااااااااش حُظشر٤اااااااااااش سهاااااااااااْ 

( طااااخس٣خ 49/171/24258)

21/5/2118   

 (18 ؿشكاااش فااال٤ش ٓغاااخكش )

(36ّ)2 

  ٕٞر٤طاااااااااخس ٜٓ٘ذعااااااااا

 ٓغظؾخسٕٝ

  65/2116ػطخء 

 ٗوِٜااْ ُِٔشكِااش حُٜ٘خث٤ااش 

 1/11/2118رظخس٣خ 

129112111  

ش 
خ٣
ٜٗ

ف 
ش
ط

 حُ
ـْ

طــ
2

1
1

8
 

 حُٔخققخص طٌل٢ 

  طؼظٔااذ حٌُِلااش حُظوذ٣ش٣ااش ػِاا٠

 هز٤ؼش حُٔٞهغ حُطزٞؿشحك٤ش.

 ( ْ375هطؼاااش ح٧سك سهااا )

( حُز٣ٞنااش / 3كااٞك سهااْ )

 هش٣ش حُظو٤شس.

  ٓغاااااااااخكش هطؼاااااااااش ح٧سك

 ( دْٝٗ.112638)
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لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
ٌٍّؼزٚع ثحبي اٌّزطٍجبد 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ اٌذراطبد ٚاطُ 

 اٌّظزؼبر اٌّـُّ

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

2018 2019 2020 

 

3 

 

 

ٓذسعااااش حّ حٗؾااااخء 

حُؼخ٣ٞٗااااش حُزغااااخط٤ٖ 

 /ر٤ٖ٘

311 1251 511 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ 

ٝص٣ش حُظشر٤ش سهْ 

( طخس٣خ 49/171/23616)

15/5/2118 

 2(52ّفق/ ٓغخكش ) 12 

ر٤طخس ٜٓ٘ذعٕٞ 

 ٓغظؾخسٕٝ

 65/2116ػطخء 

ٗوِْٜ ُِٔشكِش حُٜ٘خث٤ش 

 4/11/2118رظخس٣خ 

129112111  

ش 
خ٣
ٜٗ

ف 
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

2
1

1
8

 
 حُٔخقخص حُٔخ٤ُش طٌل٢ 
  طؼظٔااااذ حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش

ػِاااااا٠ هز٤ؼااااااش حُٔٞهااااااغ 
 حُطزٞؿشحك٤ش.

4 

حصحُش حُٔز٠٘ حُواذ٣ْ 

ُٔذسعاااش حّ رطٔاااش 

حُؼخ٣ٞٗاااااااش ُِز٘ااااااا٤ٖ 

ٝر٘ااخء ٓز٘اا٠ ؿذ٣ااذ 

 18ٌٓاااااإٞ ٓااااااٖ 

ؿشكاااااااااش فااااااااال٤ش 

ٝٓخظزاااااااش ػِاااااااّٞ 

ٝٓخظزاااش كخعاااٞد 

ٝٓوقاااق ٝؿشكاااش 

ٓؼِٔاااإٞ ٝؿشكااااش 

حدحسس ٝؿشكاااااااااااااااش 

ٌٓظزاااااااش ٝٝكاااااااذس 

 فل٤ش خخسؿ٤ش

511 811 1211 

ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝسدص رٔٞؿذ 

ٝص٣ش حُظشر٤ش سهْ 

( طخس٣خ 49/171/24258)

21/5/2118 

 36ّ2( فق ٓغخكش 18)

 ُِقق

ر٤طخس ٜٓ٘ذعٕٞ 

 ٓغظؾخسٕٝ

 65/2116ػطخء 

 حُٜ٘خث٤ش ُِٔشكِش ٗوِْٜ

 31/11/2118 رظخس٣خ

127512111  

ش 
خ٣
ٜٗ

ف 
ش
ط

 حُ
ـْ

طــ
2

1
1

8
 

 حُٔخققخص طٌل٢ 
  حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ

ػِاااااا٠ هز٤ؼااااااش حُٔٞهااااااغ 
 حُطزٞؿشحك٤ش

  ْهطؼاااااااااش ح٧سك سهااااااااا
( 8( كٞك سهاْ )148)

 أّ رطٔش / هش٣ش حُ٘و٤شس.
  ٓغاااااخكش هطؼاااااش ح٧سك

 ( دْٝٗ.321)
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 ِؼبر٠غ اٌالِزوش٠خ ٌٍمطبع اٌززثٛٞ/ِحبفظخ اٌشرلبء ) رــــــُ اٌطزح (

لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

اٌذراطبد ٚاطُ ٚضغ 

 اٌّظزؼبر اٌّـُّ

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة ٌؼبِٟ 

2019  /2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

2018 2019 2020 

1 
حٗؾاااااخء ٓذسعاااااش 
ر٤اااش٣ٖ ح٫عخعااا٤ش 

 حُٔخظِطش
311 1111 211 

 ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ
ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

طخس٣خ  49/171/25144
27/5/2118 

( 42ّ2( فق ٓغخكش )12)
 ُِقق

ٌٓظذ حُقخشس 
 حُٔؾشكش حُٜ٘ذع٢

ػطخء سهْ 
(68/2116) 

ٗوَ حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش 
31/11 

1287325411 3112111 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

طــ
 

 حُٔخققخص ٫ طٌل٢. -
حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ  -

ػِاااااا٠ هز٤ؼااااااش حُٔٞهااااااغ 
 حُطزٞؿشحك٤ش.

هطؼااااااااااش ح٧سك سهااااااااااْ  -
( كااااااااٞك سهااااااااْ 715)
( حُزِااذ / هش٣ااش ر٤ااش٣ٖ 11)

 / ك٢ حُـخٓغ.
ٓغااااااخكش هطؼااااااش ح٧سك  -

( دٝٗااااااااااااااااااااااْ 112463)
( ؿااضء ٓااٖ حُٔظااش 991ٝ)

 حُٔشرغ.

2 

حٗؾااااااااخء ٓز٘اااااااا٠ 
ُٔذسعااااااااااااااااااااااااش 
حُل٬راااااااااااااااااااااخص 
حُؾاااااااااااااااااااااااااشه٢ 
ح٫عخعاااااااااااااااااااااا٤ش 

 حُٔخظِطش

311 1111 211 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ 
ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

طخس٣خ  49/171/25144
27/5/2118 

( 42ّ2( فق ٓغخكش )12)
 ُِقق

ٌٓظذ حُقخشس 
 حُٔؾشكش حُٜ٘ذع٢

ػطخء سهْ 
(68/2116) 

ٗوَ حُٔشكِش حُٜ٘خث٤ش 
31/11/2118 

951111 
 ٣ٞؿذ ص٣خدس

 5512111رٔوذحس

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

طــ
 

( 18هطؼاش ح٧سك سهاْ ) -
( حُشًزااخٕ 3كاٞك سهاْ )

حُـ٘اااٞر٢/ هش٣اااش ٓضسػاااش 
 حُل٬رخص.

ٓغااااااخكش هطؼااااااش ح٧سك  -
 ( دْٝٗ.82217)

٬ٓكظش: ٌٖٓٔ ح٫عاظلخدس  -
ٖٓ حُٞكش كا٢ كا٢ ٓذسعاش 
حُل٬رخص ٝطل٣ِٞٚ ُِ٘وـ 

 ك٢ ر٤ش٣ٖ.
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 ِؼبر٠غ اٌالِزوش٠خ ٌٍمطبع اٌززثٛٞ / ِحبفظخ ِأدثب

 اٌّؼزٚع اٌزلُ

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ اٌذراطبد 

ٚاطُ اٌّظزؼبر 

 اٌّـُّ

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

 اٌّخـؾ

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

 2019ٌؼبِٟ 

 /2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظبد
7108 7109 7171 

1 

امخكخص ُٔذسعش حُؾ٤ٔخء  (1

 ح٧عخع٤ش حُٔخظِطش

( 36ّ2( فق ٓغخكش )2ػذد )

 ُِقق حُٞحكذ.

411 1 1 

  ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ

حُظشر٤ااش ٝحُظؼِاا٤ْ سهااْ ٝص٣ااش 

طااااااخس٣خ  49/171/24246
21/5/2118. 

 (2 فااااق ٓغااااخكش )36ّ2 

 ُِقق.

 ( ْ311هطؼااش ح٧سك سهاا )
( حٌُل٤اااااش 2كااااٞك سهاااااْ )

حُـشرااا٢/ هش٣اااش حُل٤قااا٤ِش ، 

 ( دْٝٗ.42133ٓغخكظٜخ )

 ًخٗض حُذسحعخص

 ٝطْ عخروخ ٓؼذس

 ٌُْ حُٔخخهزش

 ططشف ُْٝ ُِطشف
 حدسحؿٜخ ٝحػ٤ذ

 مٖٔ ٓـذدح

 ح٬ُٓشًض٣ش
 (حُقخشس ٌٓظذ)

932311  

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
ـــ

طـ
 

ش 
خ٣
ٜٗ

2
1

1
8

 

 

2 

اماااخكخص ُٔذسعاااش فااا٬ف حُاااذ٣ٖ  (2

 ح٣٧ٞر٢ ح٧عخع٤ش حُٔخظِطش

 س٣خك حهلخٍ

241 1 1 

  ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ

ٝص٣ااش حُظشر٤ااش ٝحُظؼِاا٤ْ سهااْ 

طااااااخس٣خ  49/171/24246

21/5/2118.. 
 ( ْ39هطؼااااش ح٧سك سهاااا )

( ط٤ِؼاااخص 11كاااٞك سهاااْ )

حُل٤قااا٤ِش، حُقااال٢ / هش٣اااش 
 ( دْٝٗ.112792ٓغخكظٜخ )

حُذسحعخص ًخٗض 
ٓؼذس عخروخ ٝطْ 
حُٔخخهزش ٌُْ 

ُِطشف ُْٝ ططشف 
ٝحػ٤ذ حدسحؿٜخ 
ٓـذدح مٖٔ 
 ح٬ُٓشًض٣ش

 )ٌٓظذ حُقخشس(

742154  

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
ـــ

طـ
 

ش 
خ٣
ٜٗ
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1

1
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3 

امخكخص ُٔذسعش ؿش٣٘ش حُؼخ٣ٞٗش  (1
 ُِز٘خص

( 36ّ2( فق ٓغخكش )2ػذد )
 ُِقق حُٞحكذ

211 1 1 

  ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ

ٝص٣ااش حُظشر٤اااش ٝحُظِااا٤ْ سهاااْ 

طااااااخس٣خ  49/171/24246
21/5/2118. 

 36ّ2( فاااااااق ٓغاااااااخكش 2)

 ُِقق.
 ( ْ311هطغ ح٧سحم٢ سها )

( كٞك سهاْ 297( )316)

( ؿش٣٘ااااااااااش حُـشراااااااااا٢، 4)

+  22468ٓغاااااااااااااااااخكظٜخ )
 ( دْٝٗ.22917+  1،751

 ًخٗض حُذسحعخص

 ٝطْ عخروخ ٓؼذس

 ٌُْ حُٔخخهزش
 شفطط ُْٝ ُِطشف

 حدسحؿٜخ ٝحػ٤ذ

 مٖٔ ٓـذدح
 ح٬ُٓشًض٣ش

 (حُقخشس ٌٓظذ)

862451  

ش
ط
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 اٌىزنِحبفظخ  /ِؼبر٠غ اٌالِزوش٠خ ٌٍمطبع اٌززثٛٞ

  

 اٌّؼزٚع اٌزلُ

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ اٌذراطبد 

ٚاطُ اٌّظزؼبر 

 اٌّـُّ

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

 اٌّخـؾ

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

 2019ٌؼبِٟ 

 /2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظبد
7108 7109 7171 

1 
 –ر٘خء ٓذسعش حّ ٬ٍٛ/ كوٞع 

 ُٞحء حُوقش
411 411 1 

  ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ 

 49/171/25614سهْ 

 31/5/2118طخس٣خ 
 (12 فق ٓغخكش )

 ( ُِقق42ّ2)
رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ 
ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ 

 49/171/32111سهْ 

 15/7/2118طخس٣خ 
حُٔٞؿٚ ُٔؼخ٢ُ ٝص٣ش 

حُظخط٤و ٝحُظؼخٕٝ 

حُذ٢ُٝ طْ ادسحؽ حُٔذسعش 

مٖٔ ٓؾخس٣غ حُٔ٘لش 
حُغؼٞد٣ش مٖٔ ٓؾخس٣غ 

 2118ح٬ُٓشًض٣ش ُؼخّ 

 ؿخٛض ُِطشف
سًٖ ح٫عظؾخس١ 

حُٜ٘ذعش 
٬ُعظؾخسحص 

 حُٜ٘ذع٤ش

122112111  

ف
ش
ط

 حُ
طْ

 

 

2 
حٗؾخء ٓذسعش حُـذػخ حُؼخ٣ٞٗش 

 ُِز٘خص
511 511 1 

  ٝسدص رٔٞؿااااااذ رٔٞؿااااااذ
ًظااخد ٓؼااخ٢ُ ٝص٣ااش حُظشر٤ااش 

ٝحُظؼِااااااااااااااااااا٤ْ سهاااااااااااااااااااْ 

طااااااخس٣خ  49/171/25614

31/5/2118 
( ؿشكاااااش فل٤ّاااااـش ، 12)

 (.42ّ2ٓغخكش حُقق )

رخٗظظخس طغ٤ِْ 
ح٫عظؾخس١ 

حُٔشكِش ٧ػٔخٍ 
/٤ٛٝذ ح٠ُٝ٧

ٓذحٗخص ٜٓ٘ذعٕٞ 
 ٓغظؾخسٕٝ

222112111  

ف
ش
ط

 حُ
طْ

 

 حُٔخققخص ٫ طٌل٢
ٝسد رٔٞؿااااااذ ًظاااااااخد 
ٓؼااااخ٢ُ ٝص٣ااااش حُظشر٤ااااش 
ٝحُظؼِاااا٤ْ رااااذٍ ؿ٘ـااااـخف 

 ٓظٜخُي.
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 ارثـذِحبفظخ /ِؼبر٠غ اٌالِزوش٠خ ٌٍمطبع اٌززثٛٞ 

 

لُ
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بء 
ط

ٌؼ
 ا
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ر
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد

 )أٌف د٠ٕبر(
ثحبي  اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ 

 اٌذراطبد

ر 
ؼب

ظز
ٌّ

 ا
طُ

ا

ُّ
ـ

ٌّ
ا

 

اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

1 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعش ًلش 

ػٞحٕ ح٧عخع٤ش 

4 حُٔخظِطش
1

5
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد  -
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ 

( 49/171/25953سهْ )
 4/6/2118طخس٣خ 

( فق، 12امخكخص ) -
 (36ّ2ٓغخكش حُقق )

 
ٓخظزش ٝكخعٞد ٝكٖ ٢ٜ٘ٓٝ 

 ٝس٣خك أهلخٍ

حُٔزخؽشس 
26/8/2118 

 
ٗوَ ُِٔشكِش 
 حُؼخ٤ٗش )د(

1/11/2118 

٤ش
ع

٘ذ
ُٜ

 ح
ص

سح
ؾخ

عظ
٬

ُ 
ق

فز
 

845251  

ف
ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
  حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ ػِاااا٠ هز٤ؼااااش حُٔٞهااااغ

 حُطزٞؿشحك٤ش ٝح٧ر٤٘ش حُوخثٔش.
 ( ّ546ٝسدص هطااااغ ح٧سحماااا٢ رٝحص ح٧سهااااخ )

( فااازشس ص٣اااذ / 5( كاااٞك سهاااْ )417( )616)
 هش٣ش ًلشػٞحٕ.

 ( ْدٝٗااااْ  12451( رٔغااااخكش )546حُوطؼااااش سهاااا
 .ٖٓ حُٔظش حُٔشرغ( 981ٝؿضء 

 ( ْ12761( رٔغخكش )616حُوطؼش سه .)ْٗٝد 
 ( ْ12368( رٔغخكش )417حُوطؼش سه .)ْٗٝد 
 ( ْكاٞك سهااْ 785ٝٝسدص هطؼاش ح٧سك سها )

دٝٗاْ( ُٔؼشكاش  72717( فزشس ص٣ذ رٔغاخكش )5)
 أ١ حُٔٞهؼ٤ٖ حُٔطِٞد اٗؾخء حُٔذسعش ػ٤ِٜخ.

2 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعش أعخع٤ش 
ٓخظِطش/ حُوقزش/ 

6 ر٤ض سحط.
1

1
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد  -
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ 

( 49/171/24789سهْ )
 24/5/2118طخس٣خ 

( 14ٝسدص امخكخص ) -
فق ٓغخكش حُقق 

(42ّ2. ) 
ُْٝ ٣ظْ طلذ٣ذ حُٔظطِزخص 

 ح٧خشٟ ُِٔذسعش

حُٔزخؽشس 
26/8/2118 

 
ٗوَ ُِٔشكِش 
 حُؼخ٤ٗش )د(

1/11/2118 

٤ش
ع

٘ذ
ُٜ

 ح
ص

سح
ؾخ

عظ
٬

ُ 
ق

فز
 

417111  

ف
ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
  حٌُِلش حُظوذ٣ش٣ش طؼظٔذ ػ٠ِ هز٤ؼش حُٔٞهغ

 حُطزٞؿشحك٤ش ٝح٧ر٤٘ش حُوخثٔش.
 .طْ طلذ٣ذ حٌُِلش حُظوذ٣ش٣ش ػ٠ِ ح٩مخكخص 
 ( ْ5( كٞك سهْ )56ٝسدص هطؼش ح٧سك سه )

دْٝٗ  32851حُزِذ هش٣ش ر٤ض سحط رٔغخكش )
 ( ٖٓ حُٔظش حُٔشرغ(.531ٝؿضء )

  ْ9/8/2118طغ٤ِْ حُٔٞهغ ط . 

 ٣ٞؿذ ٓزخ٢ٗ هخثٔش رلخؿش ُظشخ٤ـ 
  ُْؼذّ ًلخ٣ش حُٔغخكش حُٔظزو٤ش ٖٓ هطؼش ح٧سك ط

طؼذ٣َ اطـخٙ حُقلٞف رخُؾٌَ حُؼشم٢ ُظلو٤ن 
 ػذد حُقلٞف حُٔطِٞد

  ٝرُي ٗظؾ ػ٘ٚ طؼذ١ ػ٠ِ ح٩سطذحد رلخؿش ُٔٞحكوش
 حُزِذ٣ش.



 

 

 
225 

 

لُ
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بء 
ط

ٌؼ
 ا
لُ

ر
 

 اٌّؼزٚع
 اٌّزؿٛد

 د٠ٕبر()أٌف 

اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ 

 اٌذراطبد

ر 
ؼب

ظز
ٌّ

 ا
طُ

ا

ُّ
ـ

ٌّ
ا

 

اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

3 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعش ك٢ 
حُٔؾخسهش 
ح٧عخع٤ش 
حُٔخظِطش/ 

 ح٧ؿٞحس حُؾٔخ٤ُش

4
9

7
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿااااااااذ ًظااااااااخد  -
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤اش ٝحُظؼِا٤ْ 

( 49/171/23584سهاااااااااْ )
 15/5/2118طخس٣خ 

( فق ٓغخكش 12ٓذسعش ) -
 ( ُِقق36ّ2)

حُٔزخؽااااااااااااااااااااااشس 
26/8/2118 

 ٗوَ ُِؼخ٤ٗش )د(
1/11/2118 

٤ش
ع

٘ذ
ُٜ

 ح
ص

سح
ؾخ

عظ
٬

ُ 
ق

فز
 

759511  
ف
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 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
  حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ ػِاااا٠ هز٤ؼااااش حُٔٞهااااغ

 حُطزٞؿشحك٤ش.
 ( ْ1( كاااااٞك سهاااااْ )12هطؼاااااش ح٧سك سهااااا )

 (.22519حُٔذحسؽ. رٔغخكش )
 .ٓغخكش هطؼش ح٧سك فـــــ٤شس 
  16/8/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ . 
  ح٧سك ه٤ُٞااااش ٝػٔوٜااااخ ه٤ِااااَ عاااا٤ظْ ٓلخُٝااااش

هطؼاااش حُظقااا٤ْٔ ُظلو٤ااان حُٔظطِزاااخص  رٔاااخ ٬٣ثاااْ 

 ح٧سك.

5 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعاااااااااش ػ٘زااااااااااش 
ح٧عخعااااااااااااااااااااااااااا٤ش 
حُٔخظِطااااااااااااااش/ُٞحء 

1 حُٔضحس حُؾٔخ٢ُ
4

1
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿااااااااذ ًظااااااااخد  -
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤اش ٝحُظؼِا٤ْ 

( 49/171/23613سهاااااااااْ )
 15/5/2118طخس٣خ 
( فق ٓغخكش 12) -

 ( ُِقق.36ّ2)

حُٔزخؽشس 
26/8/2118 

 ٗوَ ُِؼخ٤ٗش )د(
ص  1/11/2118

سح
ؾخ

عظ
٬

ُ 
ق

فز
٤ش

ع
٘ذ

ُٜ
ح

 

389111  

ف
ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

 .)ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد حُظشر٤ش )امخكخص 
  حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ ػِاااا٠ هز٤ؼااااش حُٔٞهااااغ

 حُطزٞؿشحك٤ش ٝحُٔظطِزخص حُلؼ٤ِش ُِٔذسعش 
 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
 ( 212( ٝ )211هطؼش ح٧سك سهْ حُوطؼش.) 

 ( ًشّٝ حُذرظ.6كٞك سهْ )
 ْٝٗ.( د52464+  1225حُٔغخكش: )

 ( ْ212هطؼاااااااااااااااااااااااااااش ح٧سك سهااااااااااااااااااااااااااا) 
٫ طظٜش ػ٠ِ ٓخطو ح٧سحم٢ ٝٓخطاو حُٔٞهاغ 

 ٝحُظشع٤ْ ٣ٝٞؿذ ُٜخ ع٘ذ طغـ٤َ.
  12/8/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ. 
  طااْ طغِغاأ٘خ أسحماا٢ ٓـااخ٣شس ٨ُسحماا٢ حُااٞحسدس

 أػ٬ٙ ٖٓ هزَ ٓ٘ذٝد حُظشر٤ش
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 اٌّؼزٚع
 اٌّزؿٛد

 )أٌف د٠ٕبر(

ثحبي اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب
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اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد
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ٓذسعااااش أّ ًِؼااااّٞ 

ح٧عخعااا٤ش ُِز٘اااخص/ 
2 ُٞحء حُشٓؼخ

5
1

1
1

1
 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿااااااااذ ًظااااااااخد  -
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤اش ٝحُظؼِا٤ْ 

( 49/171/23593سهاااااااااْ )
 15/5/2118طخس٣خ 

( فااااااااااق ٓغااااااااااخكش 12) -
 ( ُِقق.45ّ2)

حُٔزخؽشس 
26/8/2118 

 ٗوَ ُِؼخ٤ٗش )د(
1/11/2118 

٤ش
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ُٜ

 ح
ص

سح
ؾخ

عظ
٬
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فز
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  حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ ػِاااا٠ هز٤ؼااااش حُٔٞهااااغ
 حُطزٞؿشحك٤ش ٝحُٔظطِزخص حُلؼ٤ِش ُِٔذسعش

 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 

  19/7/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ. 

 .طْ طغ٤ِْ حُٔشكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُذسحعخص 
 .رخٗظظخس حُٔخططخص حُٔؼذُش ُِٔشكِش ح٠ُٝ٧ 

  رلٌْ فـش حُٔغاخكش حُٔظزو٤اش ٓاٖ هطؼاش ح٧سك

عاا٤ظْ ػٔااَ امااخكخص فاال٤ش ٌُٝااٖ ٓؼظذ٣ااش ػِاا٠ 
ُل٤٘ااش ُظااٞك٤ش حُٔظطِزااخص ٝػ٤ِااٚ ح٩سطااذحد ُِلخؿااش ح

رلخؿش ٓٞحكواش رِذ٣اش ُ٪ماخكش ٝٓٞحكواش رظاشخ٤ـ 

 حُوخثْ ًٔخ ٛٞ ػ٤ِٚ

 ٚٗع٤ظْ ٛذّ ٓز٠٘ هخثْ ٝحُظق٤ْٔ ك٢ ٌٓخ 

7 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعااااش حُلااااخسٝم 

ح٧عخعاااا٤ش ُِز٘اااا٤ٖ/ 
2 ُٞحء حُشٓؼخ

5
1

1
1

1
 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿااااااااذ ًظااااااااخد  -
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤اش ٝحُظؼِا٤ْ 

( 49/171/23593)سهاااااااااْ 
 15/5/2118طخس٣خ 

( 48ّ2( فق ٓغخكش )8) -
 ُِقق.

زخؽشس حُٔ
26/8/2118 

 ٗوَ ُِؼخ٤ٗش )د(
1/11/2118 
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  حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ ػِاااا٠ هز٤ؼااااش حُٔٞهااااغ
 حُطزٞؿشحك٤ش ٝحُٔظطِزخص حُلؼ٤ِش ُِٔذسعش

 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 

 ْ19/7/2118طغ٤ِْ حُٔٞهغ  ط. 
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اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

 اٌّزٛلغ

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

8 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعش كخطْ ح٧عخع٤ش 

 ُِز٘خص/ ُٞحء ر٢٘ ً٘خٗش

2
6

4
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿااذ ًظااخد ٓؼااخ٢ُ  -
ٝص٣ااااش حُظشر٤ااااش ٝحُظؼِاااا٤ْ سهااااْ 

( طاااااااااااخس٣خ 49/171/23611)
15/5/2118 

( ؿاااااشف فااااال٤ش ٓغاااااخكش 8) -
 ( ُِقق.36ّ2)

حُٔزخؽشس 
26/8/2118 

 ٗوَ ُِؼخ٤ٗش )د(
1/11/2118 

ق 
فز
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  ْٝسدص رٔٞؿاااااااذ ًظاااااااخد ٝصحسس حُظشر٤اااااااش ٝحُظؼِااااااا٤

 )امخكخص(.

  حٌُِلش حُظوذ٣ش٣ش طؼظٔذ ػ٠ِ هز٤ؼش حُٔٞهغ حُطزٞؿشحك٤ش

 ٝحُٔظطِزخص حُلؼ٤ِش ُِٔذسعش
 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 

 ( ْحُزِااااذ 5( كااااٞك سهااااْ )62هطؼااااش ح٧سك سهاااا )

( ٓااااٖ حُٔظاااااش 341) دٝٗااااْ ٝؿاااااضء 5279رٔغااااخكش )

 حُٔشرغ(.

  ٝسدص حُٔظطِزاااخص حُظشر٣ٞاااش ُٔذسعاااش كاااخطْ اماااخكخص

فل٤ّااـش ُٝاا٤ظ اٗؾاااخء ٓااذحسط ؿذ٣اااذس ك٤ااغ ٫ ٣ٞؿاااذ 

أسحم٢ ُـخ٣خص اٗؾخء ٛزٙ حُٔذسعش ًٝٔخ ٝسد رٔٞؿذ 

ًظخد ٓذ٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ُِٞحء ر٢٘ ً٘خٗش حُٔٞؿٚ ا٠ُ 

 طاخس٣خ 2/1/3514ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼِا٤ْ سهاْ 

23/4/2118. 

  14/8/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ. 

9  

ٓذسعااااااااااش حرااااااااااذس 

ح٧عخع٤ش حُٔخظِطاش/ 
2 ُٞحء ر٢٘ ً٘خٗش

1
1

1
1

1
 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿااااااااذ ًظااااااااخد  -
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤اش ٝحُظؼِا٤ْ 

( 49/171/23611سهاااااااااْ )
 15/5/2118طخس٣خ 

( ؿااشف فااال٤ش ٓغاااخكش 8) -
 ( ُِقق.36ّ2)

  241111  ػخ٤ٗش د ٓشكِش
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ـــ
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  ْٝسدص رٔٞؿاااذ ًظااااخد ٝصحسس حُظشر٤اااش ٝحُظؼِاااا٤
 )امخكخص(.

  حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ ػِاااا٠ هز٤ؼااااش حُٔٞهااااغ
 حُطزٞؿشحك٤ش ٝحُٔظطِزخص حُلؼ٤ِش ُِٔذسعش.

 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
 ( ْحُزِاذ 3( كٞك سهاْ )711هطؼش ح٧سك سه )

 ٓظش ٓشرغ(. 6762631رٔغخكش )
  ٓغخكش هطؼش ح٧سك فاـ٤شس ؿاذحً.، ٤ًاق ٣ٞؿاذ

ٜخ أر٤٘ش هخثٔش، ُِظؤًذ ٛاَ ٣ٞؿاذ هطاغ أسحما٢ ػ٤ِ
 أخشٟ ُْ طشد ُِٞصحسس طوغ ػ٤ِٜخ ح٧ر٤٘ش حُوخثٔش.

  ٝسدص حُٔظطِزخص حُظشر٣ٞش ُٔذسعش ارذس امخكخص
فل٤ّـش ٤ُٝظ اٗؾخء ٓذحسط ؿذ٣ذس ك٤اغ ٫ ٣ٞؿاذ 
أسحماا٢ ُـخ٣ااخص اٗؾااخء ٛاازٙ حُٔذسعااش ًٝٔااخ ٝسد 
رٔٞؿااذ ًظااخد ٓااذ٣ش حُظشر٤ااش ٝحُظؼِاا٤ْ ُِااٞحء ر٘اا٢ 
ً٘خٗاش حُٔٞؿاٚ اُاا٠ ٓؼاخ٢ُ ٝص٣ااش حُظشر٤اش ٝحُظؼِاا٤ْ 

 .23/4/2118طخس٣خ  2/1/3514سهْ 
 .٫ ٣ٞؿذ أ١ ٓظغغ ُ٪مخكخص حُٔٞؿٞدس 
 .طْ هِذ أسك رذ٣ِش 
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اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 
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2019  /

2020 
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 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد
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ٓذسعااااش ًلااااش أعااااذ 

ح٧عخع٤ش حُٔخظِطش/ 

1 ُٞحء حُٞعط٤ش
1

1
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿاااااااذ ًظاااااااخد  -

ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ 
( 49/171/24257)سهاااااااْ 

 21/5/2118طخس٣خ 

اماااخكخص س٣اااخك أهلاااخٍ  -
( ُٝااااا٤ظ ٓذسعاااااش 2ػاااااذد )

 ٓظٌخِٓش.

كاا٢ حُٔٞهااغ طزاا٤ٖ أٗااٚ ٣ٞؿااذ 

عاااااا٤ظْ  3س٣ااااااخك أهلااااااخٍ 
حُٔزخؽاااشس رز٘خثٜاااخ ٓاااٖ هزاااَ 

(USAID) 

طااْ اعااظزذحُٜخ رـااشف فاال٤ش 
 6ػذد 

حُٔزخؽشس 
26/8/2118 

 
 ٗوَ ُِؼخ٤ٗش )د(

1/11/
2118 

٤ش
ع

٘ذ
ُٜ

 ح
ص

سح
ؾخ

عظ
٬

ُ 
ق

فز
 

219111  
ف

ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
  حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ ػِاااا٠ هز٤ؼااااش حُٔٞهااااغ

 حُطزٞؿشحك٤ش.
 ( ْ15( كاااٞك سهاااْ )719هطؼاااش ح٧سك سهااا )

 حُزِذ / هش٣ش ًلش أعذ.
 ( 62651ٓغخكش هطؼش ح٧سك .)ٓظش ٓشرغ 

  9/8/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ . 

 .طْ طغ٤ِْ حُٔشكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُذسحعخص 
 خٗظظخس حُٔخططخص حُٔؼذُش ُِٔشكِش ح٠ُٝ٧.ر 
  ٍعا٤ظْ  3ك٢ حُٔٞهغ طز٤ٖ أٗٚ ٣ٞؿاذ س٣اخك أهلاخ

 ( USAIDحُٔزخؽشس رز٘خثٜخ ٖٓ هزَ )
  6طْ اعظزذحُٜخ رـشف فل٤ش ػذد 
  حُٔغااخكش فااـ٤شس ؿااذح ُٝاازُي ٓااٖ أؿااَ ٓلخُٝااش

طاااٞك٤ش حُٔظطِزاااخص طاااْ ح٩ػظاااذحء ػِااا٠ ح٩سطاااذحد 

 ٝرلخؿش ٓٞحكوش رِذ٣ش

  ٓزخ٢ٗ هخثٔش رلخؿش ُظشخ٤ـ 

6 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعااااااااااش ٓااااااااااشٝ 
( 6ح٧عخعاااااااااااااااا٤ش )

ؿااشف فاال٤ش/ ُااٞحء 

 حُوقزش

1
1

1
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد  -
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ 

( 49/171/24789سهْ )

 24/5/2118طخس٣خ 

( 6ٝسدص امخكخص ) -
ؿشف فل٤ش ٓغخكش حُقق 

(42ّ2. ) 

حُٔزخؽشس 
26/8/2118 
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ص  2118
سح

ؾخ
عظ

٬
ُ 
ق

فز

٤ش
ع

٘ذ
ُٜ

ح
 

233411  

ف
ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

 حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 

  طؼظٔذ حٌُِلش حُظوذ٣ش٣ش ػ٠ِ هز٤ؼش حُٔٞهغ ٝح٧ر٤٘ش

 حُوخثٔش ٝكخؿش حُٔذسعش ا٠ُ ٓظطِزخص أخشٟ.
 ( ْهش٣اش 2( كٞك سهْ )138هطؼش ح٧سك سه )

 ٓشٝ.

 ( دْٝٗ.82213ٓغخكش هطؼش ح٧سك ) 

  ْ9/8/2118حُٔٞهغ طْ طغ٤ِ . 
 .ٓزخ٢ٗ هخثٔش رلخؿش ُظشخ٤ـ   
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اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

 اٗؾخء ٓشحكن ٓذسع٤ش ٓخظِلش ك٢ حُٔلخكظش

1 

(
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/

2
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6

)
 

حماااااااخكش ٓز٘ااااااا٠ 

طو٤٘ااااخص ُٔذسعااااش 

1 ٗغ٤زش حُٔخص٤ٗش
1

1
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼاخ٢ُ  -

ٝص٣اااش حُظشر٤اااش ٝحُظؼِااا٤ْ سهاااْ 

( طاااااااخس٣خ 49/171/29184)

25/6/2118. 
 (3 ؿااشف فاال٤ش ٓغااخكش )

ُِقااق + ٓخظزااش ( 42ّ2)

ػِااااّٞ ػخٓااااش + ٜٓ٘اااا٢ + 
 ٌٓظزش.

حُٔزخؽشس 
26/8/

2118 
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 هطغ ح٧سحم٢ رٝحص ح٧سهخّ
 ( دْٝٗ.12727( ٓغخكش )8)

 ( دْٝٗ.12735( ٓغخكش )9) 

 ( دْٝٗ.12675( ٓغخكش )11)
 دْٝٗ.( 12629( ٓغخكش )11)

 ( دْٝٗ.12359( ٓغخكش )12)

 ( دْٝٗ.12275( ٓغخكش )13)

 ( دْٝٗ.12492( ٓغخكش )26)
 ( دْٝٗ.12471( ٓغخكش )27)

 ( دْٝٗ.12264( ٓغخكش )28)

 ( دْٝٗ.12591( ٓغخكش )29)
 ( حُزِذ.61كٞك سهْ )

  31/7/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ . 

 ح٧سحم٢ رلخؿش ُنْ ٝطٞك٤ذ 
  رلخؿش ُظاشخ٤ـ ٓزخ٢ٗ هخثٔش ػ٠ِ هطؼش ح٧سك

 ٖٓ هزَ حُٔخُي

2 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

حماااااااخكش ٓز٘ااااااا٠ 

طو٤٘ااااخص ُٔذسعااااش 

ًلشػخٕ ح٧عخع٤ش 
 ُِز٘خص

1
1

1
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼاخ٢ُ  -

ٝص٣اااش حُظشر٤اااش ٝحُظؼِااا٤ْ سهاااْ 
( طاااااااخس٣خ 49/171/29184)

25/6/2118. 

 (3 ؿااشف فاال٤ش ٓغااخكش )
( ُِقااق + ٓخظزااش 42ّ2)

ػِااّٞ ػخٓااش + كخعااٞد + 

 ٌٓظزش.

حُٔزخؽشس 
26/8/

2118 
 

ٗوَ ُِؼخ٤ٗش 
 )د(

1/11/

٤ش 2118
ع

٘ذ
ُٜ

 ح
ص

سح
ؾخ

عظ
٬

ُ 
ق

فز
 

257111  

ف
ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

 :ْهطؼظ٢ ح٧سك سه 
 ( دْٝٗ.22824( ٓغخكش )113)
 ( دْٝٗ.32172( ٓغخكش )112)
 ( ْحُلٔش حُـ٘ٞر8.٢كٞك سه ) 
  ْ٣ظْ اسكخم ٓخطو حُٔٞهغ ٝحُظشع٤ْ ُِوطؼش سه ُْ

(113) 
  31/7/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ. 

 ح٧سحم٢ رلخؿش ُنْ ٝطٞك٤ذ 

  ٓزخ٢ٗ هخثٔش ػ٠ِ هطؼش ح٧سك رلخؿش ُظاشخ٤ـ

 ٖٓ هزَ حُٔخُي.

 



 

 

 
230 

لُ
ٌز

ا
بء 
ط

ٌؼ
 ا
لُ

ر
 

 اٌّؼزٚع
 اٌّزؿٛد

 )أٌف د٠ٕبر(

اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ 

 اٌذراطبد

ر 
ؼب

ظز
ٌّ

 ا
طُ

ا

ُّ
ـ

ٌّ
ا

 

اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

4  

حٗؾاااااااخء ٓغاااااااظٞدع 

ٌُِظااااذ حُٔذسعاااا٤ش/ 
 ُٞحء حٌُٞسس

 ) ٛـــ٘ـش (

1
1

1
1

1
1

 

1
 

1
 

  ٝسدص رٔٞؿاااااااذ ًظاااااااخد

ٓؼااااااخ٢ُ ٝص٣ااااااش حُظشر٤ااااااش 

ٝحُظؼِاااااااااااااااااا٤ْ سهااااااااااااااااااْ 

(49/171/25953 )
 4/6/2118طخس٣خ 

  حُٔظطِزاااخص ُاااْ ٣اااظْ طلذ٣اااذ

حُٞظ٤ل٤ش، كوو ٝػخثن هطؼش 
 ح٧سك.

ٗوَ ُِؼخ٤ٗش 
 )د(

1/11/
2118 

ص 
سح

ؾخ
عظ

٬
ُ 
ق

فز
٤ش

ع
٘ذ

ُٜ
ح

 

111111 

 

ف
ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

 ( ْكااٞك 25( ٝسهااْ )23هطؼااش ح٧سك سهاا )
 (.8سهْ )

 ( 32757حُٔغااااااااااااخكش ُوطؼظاااااااااااا٢ ح٧سك ٝ )
 ( دْٝٗ..12729)
 .ُـْ طشد مٖٔ ؿذٍٝ ح٬ُٓشًض٣ش 
  16/11/2118ُ٪عظؾخس١ طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ. 

5 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

امخكش ٓز٠٘ طو٤٘اخص 

ُٔذسعاااااااااش هٔااااااااا٤ْ 

1 حُؼخ٣ٞٗش رًٞس.
1

1
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ  -
ٝص٣ااش حُظشر٤ااش ٝحُظؼِاا٤ْ سهااْ 

( طخس٣خ 49/171/29184)

25/6/2118. 

( ؿاااشف فااال٤ش ٓغاااخكش 4) -

( ُِقاااق + ٓخظزاااش 42ّ2)
ػِااااّٞ ػخٓااااش+ كخعااااٞد+ 

 ٢ٜ٘ٓ+ٌٓظزش.

حُٔزخؽشس 
26/8/

2118 
ٗوَ ُِؼخ٤ٗش 

 )د(
1/11/

2118 

٤ش
ع

٘ذ
ُٜ

 ح
ص

سح
ؾخ

عظ
٬

ُ 
ق

فز
 

224111  

ف
ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

 .طشد ٝػخثن هطؼش ح٧سك ُْ 
  طشد ك٢ ؿذٍٝ ح٬ُٓشًض٣ش ُِٔلخكظش ٝٝسدص ُْ

 ك٢ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ.
  31/7/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ. 

 ح٧سحم٢ رلخؿش ُنْ ٝطٞك٤ذ 

  ػِااااا٠ هطؼاااااش ح٧سك رلخؿاااااش ٓزاااااخ٢ٗ هخثٔاااااش
 ُظشخ٤ـ ٖٓ هزَ حُٔخُي.

1 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعش حُٔضحس 

حُؼخ٣ٞٗش ُِز٘خص/ 

ُٞحء حُٔضحس 
 حُؾٔخ٢ُ

1
2

1
 

1
 

1
 

 -  ٝسدص رٔٞؿاااااذ ًظاااااخد
ٓؼااااااخ٢ُ ٝص٣ااااااش حُظشر٤ااااااش 
ٝحُظؼِاااااااااااااااااا٤ْ سهااااااااااااااااااْ 

(49/171/23613 )
 15/5/2118طخس٣خ 

 - (4 ؿشف فل٤ش ٓغاخكش )
 ( ُِقق.48ّ2)

 

فزق 

٬ُعظؾخسح

ص 
 حُٜ٘ذع٤ش

 4912111  

ف
ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

  ْٝسدص رٔٞؿاااذ ًظاااخد ٝصحسس حُظشر٤اااش ٝحُظؼِااا٤
 )امخكخص(.

  حٌُِلااش حُظوذ٣ش٣ااش ُ٪مااخكخص طؼظٔااذ ػِاا٠ هز٤ؼااش
حُٔٞهاااااغ حُطزٞؿشحك٤اااااش ٝحُٔظطِزاااااخص حُلؼ٤ِاااااش 

 ُِٔذسعش
 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
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لُ
ٌز

ا
بء 
ط

ٌؼ
 ا
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ر
 

 اٌّؼزٚع
 اٌّزؿٛد

 )أٌف د٠ٕبر(

اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ 

 اٌذراطبد

ُّ
ـ

ٌّ
 ا
بر

ؼ
ظز

ٌّ
 ا
طُ

ا
 

اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب 

ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة ٌؼبِٟ 

2019  /2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

3 

 

 
 

 

 
 

 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعش ؿلل٤ش 

حُؼخ٣ٞٗش 

ُِز٘خص/ ُٞحء 
حُٔضحس 

 حُؾٔخ٢ُ

1
2

1
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد 
ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش 

ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

(49/171/23613 )
 15/5/2118طخس٣خ 

( ؿشف فل٤ش 4) -

 ( ُِقق.36ّ2ٓغخكش )

حُٔزخؽشس 
26/8/

2118 

ٗوَ ُِؼخ٤ٗش 
 )د(

1/11/

٤ش 2118
ع

٘ذ
ُٜ

 ح
ص

سح
ؾخ

عظ
٬

ُ 
ق

فز
 

71111 

حُٔخققخص 

طٌل٢ ط٘ل٤ز 
حُٔظطِزخص 

حُظشر٣ٞش حُٞحسدس 

 ٖٓ حُظشر٤ش
 

ف
ش
ـــ

طـ
 حُ

ـْ
ـــ

ـــ
طـ

 

  ْٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤اش ٝحُظؼِا٤
 )امخكخص(.

  حٌُِلش حُظوذ٣ش٣ش ُ٪مخكخص طؼظٔذ ػ٠ِ هز٤ؼش حُٔٞهغ
 ٝح٧ر٤٘ش حُوخثٔش ٝكخؿش حُٔذسعش.

 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
 ( ْكاٞك 721( ٝسهاْ )713هطؼظ٢ ح٧سك سها )

 ( حُزِذ.6سهْ )
 ( ْ713حُٔغخكش ُوطؼش ح٧سك سها) ( 12594ٛا٢ 

 دٝٗــْ(.
 ( ْ721ُااْ ٣ااشد عاا٘ذ طغااـ٤َ ُوطؼااش ح٧سك سهاا )

 ُٔؼشكش ٓغخكظٜخ.
  12/8/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ . 
 ح٧سحم٢ رلخؿش ُنْ ٝطٞك٤ذ 
  ٓزاخ٢ٗ هخثٔاش ػِاا٠ هطؼاش ح٧سك رلخؿاش ُظااشخ٤ـ

 ٖٓ هزَ حُٔخُي.

3 

(
5

3
/

2
1

1
6

)
 

ٓذسعش د٣ش 

حُغؼ٘ش حُؼخ٣ٞٗش 
( 6ُِز٘خص )

ؿشف فل٤ش/ 

 ُٞحء حُط٤زش

1
1

1
1

1
1

 

 1
 

ٝسدص رٔٞؿذ  -

ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش 
حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

(49/171/29184 )

 25/6/2118طخس٣خ 

( ؿشف فل٤ش 6)
( 32ّ2ٓغخكش )

 ُِقق.

حُٔزخؽشس 

26/8/

2118 
ٗوَ ُِؼخ٤ٗش 

 )د(

1/11/

٤ش 2118
ع

٘ذ
ُٜ

 ح
ص

سح
ؾخ

عظ
٬

ُ 
ق

فز
 

18781

1 
 

ف
ش
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ـْ
ـــ

ـــ
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  حُٔخققااااخص حُٔشفااااٞدس كاااا٢ ؿااااذٍٝ حُٔٞحصٗااااش
طخظِاق ػااٖ حُـاذٍٝ حُٔشكاان رٌظاخد ٝصحسس حُظشر٤ااش 

 ٝحُظؼ٤ِْ.
 ( ْأرااٞ 5( كااٞك سهااْ )119هطؼااش ح٧سك سهاا )

 حُؼضحّ.
 ( دٝٗـْ.72813ٓغخكش هطؼش ح٧سك ) 
  31/7/2118طْ طغ٤ِْ حُٔٞهغ . 
 ح٧سحم٢ رلخؿش ُنْ ٝطٞك٤ذ 
  ٓزاخ٢ٗ هخثٔاش ػِاا٠ هطؼاش ح٧سك رلخؿاش ُظااشخ٤ـ

 ٖٓ هزَ حُٔخُي

 

 



 

 

 
232 

 ِحبفظخ اٌطف١ٍخ/ِؼبر٠غ اٌالِزوش٠خ ٌٍمطبع اٌززثٛٞ 

 ( ِذرطخ13إٔؼبء ِذارص ٌٍزؼ١ٍُ األطبطٟ فٟ اٌّحبفظخ ٚػذد٘ب )

لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ اٌذراطبد ٚاطُ اٌّظزؼبر 

 اٌّـُّ

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ ٌّمبرٔزٙب 

ِغ اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

2018 2019 2020 

2 

حٗؾخء ٓذسعش 

حعخع٤ش ٓخظِطش / 
 حُقِٔخ

411 511 

1 

 

 

 

ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ 
ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

طخس٣خ  49/171/24261

21/5/2118 

 (36ّ2فل٤ش ) ( ؿشكش18)
 ػخؽش(-)سٝمش

رخٗظظخس طغ٤ِْ ح٫عظؾخس١ ٧ػٔخٍ 

 ٓشكِش حُٔغٞدس حُٜ٘خث٤ش

ؽشًش حُذحس حُؼشر٤ش ُِٜ٘ذعش ػطخء سهْ 

69/2116 

128112111 

 كغذ ح٫عظؾخس١
 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

  ْهطؼاااااااااااش ح٧سك سهااااااااااا
( 75( كٞك سهْ )1127)

 82272حُزااااش٤ٗظ ٓغااااخكش 
 دْٝٗ.

  رلخؿاااش اُااا٠ ٓٞحكواااش ػِااا٠
 ظ٤ٔ٤ش.ح٧كٌخّ حُظ٘

3 

حٗؾخء ٓذسعش 

حعخع٤ش ٓخظِطش / 

 حُزش٤ٗظ

351 551 1 

ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ 

ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

طخس٣خ  49/171/24261
21/5/2118 

 (36ّ2( ؿشكش فل٤ش )16)

 ػخؽش(-)سٝمش

رخٗظظخس طض٣ٝذ ح٫عظؾخس١ ٖٓ 
حُظخققخص رخ٬ُٔكظخص ػ٠ِ ٓشكِش 

 حُٔغٞدس حُٜ٘خث٤ش

حُؼشر٤ش ُِٜ٘ذعش ػطخء سهْ ؽشًش حُذحس 
69/2116 

129112111 
 كغذ ح٫عظؾخس١

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

  حٌُِلش حُظوذ٣ش٣اش طؼظٔاذ ػِا٠
هز٤ؼش حُٔٞهاغ حُطزٞؿشحك٤اش 

 ٝحُٔظطِزخص.
  ْهطؼاااااااااااش ح٧سك سهااااااااااا

( 75( كٞك سهْ )1317)
 32741حُزااااش٤ٗظ ٓغااااخكش 

 دْٝٗ.
  رلخؿاااش اُااا٠ ٓٞحكواااش ػِااا٠

 ح٧كٌخّ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش.

8 
 حٗؾخء ٓذسعش هخسم
رٖ ص٣خد ح٫عخع٤ش 

 ُِز٤ٖ٘ / رق٤شح
451 511 351 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ 
ٝص٣ش حُظشر٤ش سهْ 

( طخس٣خ 49/171/23591)
ٝسدص ٓظطِزخص  15/5/2118

( فق ٓغخكش 14ٓذسعش )
 ُِقق 2(36ّ)

رخٗظظخس طض٣ٝذ ح٫عظؾخس١ ٖٓ 

حُظخققخص رخ٬ُٔكظخص ػ٠ِ ٓشكِش 
 حُٔغٞدس حُٜ٘خث٤ش

٘ذعش ػطخء سهْ ؽشًش حُذحس حُؼشر٤ش ُِٜ
69/2116 

129512111 
 كغذ ح٫عظؾخس١

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

 ( ْ38هطؼاااش ح٧سك سهااا )
( د٣ٝااااشس 6كااااٞك سهااااْ )

 دْٝٗ. 162863ٓغخكش 
  ٓطِاااٞد اٗؾاااخء حُٔذسعاااش

( دٝٗاْ 6ػ٠ِ ٓخ ٓغاخكظٚ )
ٓاااٖ هطؼاااش ح٧سك. ٝٛاااٞ 

 ه٤ذ اؿشحءحص حُظخق٤ـ.
  رلخؿاااش اُااا٠ ٓٞحكواااش ػِااا٠

 ح٧كٌخّ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش. 
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لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ اٌذراطبد 

ٚاطُ اٌّظزؼبر 

 اٌّـُّ

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ ٌّمبرٔزٙب 

ِغ اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

2018 2019 2020 

11 

حٗؾخء ٓذسعش ػ٤ٖ 

ؿخُٞص ح٫عخع٤ش 

 حُٔخظِطش / رق٤شح

411 511 1 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش 
( 49/171/23591حُظشر٤ش سهْ )

ٝسدص  15/5/2118طخس٣خ 

( فق 14ٓظطِزخص ٓذسعش )
 ُِقق 2(36ّٓغخكش )

رخٗظظخس طغ٤ِْ 

ح٫عظؾخس١ ٧ػٔخٍ 

 ٓشكِش حُٔغٞدس حُٜ٘خث٤ش
 

ؽشًش حُذحس حُؼشر٤ش 
ُِٜ٘ذعش ػطخء سهْ 

69/2116 

128712111 
 كغذ ح٫عظؾخس١

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

 ( ْكاااٞك 79هطؼاااش ح٧سك سهااا )
 82645( ؿشٗااذٍ ٓغااخكش 11سهااْ )

 دْٝٗ.

  ّرلخؿااش اُاا٠ ٓٞحكوااش ػِاا٠ ح٧كٌااخ
 حُظ٘ظ٤ٔ٤ش.

11 
حٗؾااااااااخء ٓذسعااااااااش 
حُوخدعااا٤ش ح٫عخعااا٤ش 

 ُِز٤ٖ٘
511 511 1 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش 
( 49/171/23591)حُظشر٤ش سهْ 

ٝسدص  15/5/2118طخس٣خ 
( فق 18ٓظطِزخص ٓذسعش )

 ُِقق 2(36ّٓغخكش )

رخٗظظخس طض٣ٝذ 
ح٫عظؾخس١ 

رخ٬ُٔكظخص ػ٠ِ 

أػٔخٍ ٓشكِش حُٔغٞدس 

 حُٜ٘خث٤ش
 

ؽشًش حُذحس حُؼشر٤ش 
ُِٜ٘ذعش ػطخء سهْ 

69/2116 

221512111  

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

 ( ْكاااٞك 81هطؼاااش ح٧سك سهااا )
ٓغاااااااخكش ( حُز٣ٞناااااااش 12سهاااااااْ )

 دْٝٗ 152932
  ٚٓطِااااٞد طخقاااا٤ـ ٓااااخ ٓغااااخكظ

 ( دْٝٗ.72173)
  ّرلخؿااش اُاا٠ ٓٞحكوااش ػِاا٠ ح٧كٌااخ

 حُظ٘ظ٤ٔ٤ش.

9 

حٗؾخء ٓذسعش 
حُلخسع رٖ ػ٤ٔش 
ح٫عخع٤ش ُِز٤ٖ٘ / 

 رق٤شح

451 651 1 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش 
( 49/171/23591حُظشر٤ش سهْ )

ٝسدص  15/5/2118طخس٣خ 
( فق 18ٓظطِزخص ٓذسعش )

 ُِقق 2(36ّٓغخكش )

رخٗظظخس طغ٤ِْ 

ح٫عظؾخس١ ٧ػٔخٍ 
 ٓشكِش حُٔغٞدس حُٜ٘خث٤ش

 
ؽشًش حُذحس حُؼشر٤ش 
ُِٜ٘ذعش ػطخء سهْ 

69/2116 

221512111 
 كغذ ح٫عظؾخس١

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

  هطؼاااااش ح٧سك حُاااااٞحسدس رٔٞؿاااااذ
حُـااااااذٍٝ حُٔشكاااااان رٌظااااااخد ٝصحسس 

( 94حُظشر٤ااش ٝحُظؼِاا٤ْ طلٔااَ حُااشهْ )
ٝسس ٓغاااخكش ( حُٔاااذ3كاااٞك سهاااْ )

دٝٗاْ ٝٛا٢ ه٤اذ اؿااشحءحص  142611
 حُظخق٤ـ.

ر٤٘ٔااخ ٝسدص ٝػااخثن ُوطؼااش ح٧سك 
( حُااشرـ 14( كااٞك )692سهااْ )

 (.6رٔغخكش)
  ٣واااّٞ ح٫عظؾاااخس١ رخُظقااا٤ْٔ ػِااا٠

( رخُظ٘غ٤ن 692هطؼش ح٧سك سهْ )
ٓاااغ ٓ٘اااذٝد حُٔخُاااي ٝطاااْ ٓخخهزاااش 

 حُٔخُي رخُخقٞؿ.
  ّرلخؿاااش اُااا٠ ٓٞحكواااش ػِااا٠ ح٧كٌاااخ

 حُظ٘ظ٤ٔ٤ش.

 



 

 

 
234 

لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي 

 رٛفز٘ب  ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ اٌذراطبد ٚاطُ 

 اٌّظزؼبر اٌّـُّ

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ ٌّمبرٔزٙب 

ِغ اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

2018 2019 2020 

13 

حٗؾخء ٓذسعش 
حعخع٤ش ٓـخٝسس 
ُٔذسعش ص٣ٖ 

 حُؾشف

511 1 1 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ 
ٝص٣ش حُظشر٤ش سهْ 

( طخس٣خ 49/171/23591)
15/5/2118 

 2(36ّ( فق ٓغخكش )16)
 ُِقق

رخٗظظخس طض٣ٝذ 

ح٫عظؾخس١ رخ٬ُٔكظخص 

ػ٠ِ أػٔخٍ ٓشكِش 
 حُٔغٞدس حُٜ٘خث٤ش

 
ؽشًش حُذحس حُؼشر٤ش 
ُِٜ٘ذعش ػطخء سهْ 

69/2116 

127112111 
 

 كغذ ح٫عظؾخس١
 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

 ( ْ336هطؼاااااااااش ح٧سك سهااااااااا )
( ٝحد١ ر٢٘ ك٤ٔذ 63كٞك سهْ )

 دْٝٗ. 52924ٓغخكش 
  ّرلخؿااش اُاا٠ ٓٞحكوااش ػِاا٠ ح٧كٌااخ

 حُظ٘ظ٤ٔ٤ش.

1 
حٗؾخء ٓذسعش حس٣ْٝ 

 حُؼخ٣ٞٗش ُِز٤ٖ٘ 
511 511 1 

ٝسدص رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ 
ٝص٣ش حُظشر٤ش سهْ 

( طخس٣خ 49/171/25136)
ٝسدص ٓظطِزخص  27/5/2118

( فق ٓغخكش 12ٓذسعش )
 ُِقق  2(42ّ)

 ػخؽش( –)سٝمش 

رخٗظظخس طغ٤ِْ أػٔخٍ 
 حُٔشكِش ح٠ُٝ٧ حُٔؼذُش

ؽشًش حُذحس حُؼشر٤ش 
ُِٜ٘ذعش ػطخء سهْ 

69/2116 

221512111 

 

 كغذ ح٫عظؾخس١

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

 ( ْ346هطؼاااااااااش ح٧سك سهااااااااا )
( ؽاشحسس / هش٣اش 12كٞك سهاْ )

 ف٘للش.
  ّرلخؿاش اُاا٠ ٓٞحكواش ػِاا٠ ح٧كٌااخ

 حُظ٘ظ٤ٔ٤ش.
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 ِـؼبِْؼبر٠غ اٌالِزوش٠خ ٌٍمطبع اٌززثٛٞ ِحبفظخ 

لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي رٛفز٘ب  ربر٠خ 

 اطزالِٙب

ٚضغ اٌذراطبد ٚاطُ 

 اٌّـُّاٌّظزؼبر 

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

2018 2019 2020 

1 

حمخكش ؿشف فل٤ش 
ُٔذسعش رًٞس كٞحُش 

ٝٓذسعش حُـ٤ٜش 
 ح٧عخع٤ش حُٔخظِطش.

215 1 1 

ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد 
طخس٣خ  49/171/29184ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

25/6/2118. 
 

( 6امخكخص ٓذسعش رًٞس حُلٞحُش )امخكخص )
 ( ُِقق.32ّ2ؿشف فل٤ش ٓغخكش )
 

امخكخص ٓذسعش حُـ٤ٜش ح٧عخع٤ش حُٔخظِطش 
( 32ّ2( ؿشف فل٤ش ٓغخكش )4)امخكخص )

 ُِقق.

     

( امخكخص ٓذسعش 1
 رًٞس حُلٞحُش.

٤ٛٝذ ٓذحٗخص ٌٓظذ 
ٜٓ٘ذعٕٞ ٓغظؾخسٕٝ ػطخء 

 (71/2116سهْ )
ٓظخرؼش ٓٞمٞع حُؾشًخء ك٢ 

 هطؼش ح٧سك.

5112111 

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

( 39هطؼش ح٧سك سهْ )
 ( حُؾش٣ل٤ش.2كٞك )

ٓغخكش هطؼش ح٧سك 
 ( دْٝٗ.1812574)

( 11هطؼش ح٧سك رؤعٔخء )
 ٓٞحه٤ٖ٘.

( امخكخص ٓذسعش 2
حُـ٤ٜش ح٧عخع٤ش 

 حُٔخظِطش.

ٌٓظذ ٤ٛٝذ ٓذحٗخص 
ٜٓ٘ذعٕٞ ٓغظؾخسٕٝ ػطخء 

 (71/2116سهْ )
3912111 

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

( 65هطؼش ح٧سك سهْ )
 ( حُٔـ٤ش.36كٞك )

ٓغخكش هطؼش ح٧سك 
 ( دْٝٗ.142833)

2 
( ؿشف 4حمخكش )

فل٤ش ُٔذسعش حُلذحدس 
 ح٧عخع٤ش حُٔخظِطش.

111 1 1 

ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش 
طخس٣خ  49/171/29184سهْ ٝحُظؼ٤ِْ 

25/6/2118. 
 (.32ّ2( ؿشف فل٤ش ٓغخكش )4امخكخص )

ٌٓظذ ٤ٛٝذ ٓذحٗخص 
ٜٓ٘ذعٕٞ ٓغظؾخسٕٝ ػطخء 

 (71/2116سهْ )
3912111 

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

( 679هطؼش ح٧سك سهْ )
 ( حُزوؼش حُؾٔخ37.٢ُكٞك )

ٓغخكش هطؼش ح٧سك 
 ( دْٝٗ.32231)

3 
ٓذسعش رغطش ح٧عخع٤ش 

 حُٔخظِطش.
411 411 1 

ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش 
طخس٣خ  49/171/24253ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

21/5/2118 
( ؿشكش 12ٝسدص ٓظطِزخص ٓذسعش ؿذ٣ذس )

 (36ّ2فل٤ش )
ٝسد رٔٞؿذ ًظخد ٓـِظ ٓلخكظش ٓؼخٕ سهْ 

 11/7/2118( طخس٣خ 5/55)ّ/ّ/ٓٞحصٗش/
 ٬ُعشحع ك٢ هشف ػطخء ح٩ٗؾخء ُِٔؾشٝع .

ٗخص ٌٓظذ ٤ٛٝذ ٓذح
ٜٓ٘ذعٕٞ ٓغظؾخسٕٝ ػطخء 

 (71/2116سهْ )
129112111  

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

 حُٔخققخص ٫ طٌل٢.
( 162هطؼش ح٧سك سهْ )

( حُزِذ هش٣ش 14كٞك )
 رغطش .

( 24ٓغخكش هطؼش ح٧سك )
( 3552141دْٝٗ ٝؿضء )
ّ2. 

رلخؿش ا٠ُ ٓٞحكوش ػ٠ِ 
 ح٧كٌخّ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش.
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لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد )أٌف د٠ٕبر(
اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي رٛفز٘ب  ربر٠خ 

 اطزالِٙب

ٚضغ اٌذراطبد 

ٚاطُ اٌّظزؼبر 

 اٌّـُّ

اٌىٍفخ اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة 

ٌؼبِٟ 

2019  /

2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

2018 2019 2020 

4 
( ؿشف 8حمخكش )

ُٔذسعش حُٔش٣ـش فل٤ش 
 ح٧عخع٤ش ُِز٤ٖ٘.

211 1 1 

  ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش

طخس٣خ  49/171/29184ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

25/6/2118. 
 ( 32ّ2( ؿشف فل٤ش ٓغخكش )8امخكخص.) 

ٌٓظذ ٤ٛٝذ 
ٓذحٗخص ٜٓ٘ذعٕٞ 
ٓغظؾخسٕٝ ػطخء 

 (71/2116سهْ )

6112111 

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

  ْهطؼش ح٧سك سه
( 1)( كٞك 714)

 ٓلطش حُٔش٣ـش.
  ٓغخكش هطؼش

( 92441ح٧سك )
 دْٝٗ.

5 
ٓذسعش ك٤ِٔش حُغؼذ٣ش 

 ح٧عخع٤ش حُٔخظِطش.
 

411 411 1 

  ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش
طخس٣خ  49/171/24253ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

21/5/2118 
 ( ؿشكش فل٤ش 12ٝسدص ٓظطِزخص ٓذسعش ؿذ٣ذس )

(36ّ2.) 
  ٓؼخٕ سهْ ٝسد رٔٞؿذ ًظخد ٓـِظ ٓلخكظش

 11/7/2118( طخس٣خ 5/55)ّ/ّ/ٓٞحصٗش/
 ٬ُعشحع ك٢ هشف ػطخء ح٩ٗؾخء ُِٔؾشٝع .

 
128112111 

 
 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

  ْهطؼش ح٧سك سه
( 4( كٞك )835)

ح٫عظشحكخص حُؾٔخ٢ُ 
 هش٣ش حُلغ٤٘٤ش.

 ( 62935ٓغخكش 
 دْٝٗ(.

  رلخؿش ا٠ُ ٓٞحكوش
ػ٠ِ ح٧كٌخّ 

 حُظ٘ظ٤ٔ٤ش

6 

( ؿشف 8حمخكش )
ُٔذسعش ٤ٓٔٞٗش فل٤ش 

حُؼخ٣ٞٗش حُٔخظِطش/ 
 حُٔ٘ؾ٤ش.

( ؿشف 8ٝسدص )
 36فل٤ش رٔغخكش )

ّ2.) 

211 1 1 

  ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش
طخس٣خ  49/171/24253ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

21/5/2118 
 ( 36ّ2( ؿشكش فل٤ش )8ٝسدص امخكخص) 

ٌٓظذ ٤ٛٝذ 
ٓذحٗخص ٜٓ٘ذعٕٞ 
ٓغظؾخسٕٝ ػطخء 

 (71/2116سهْ )

5512111 

 

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

 

7 

( ؿشف 6حمخكش )
فل٤ش ُٔذسعش حُٜخؽ٤ٔش 

 حُؼخ٣ٞٗش ُِز٤ٖ٘.
( ؿشف 6ٝسدص )

 36فل٤ش رٔغخكش )
ّ2.) 

171 1 1 

  ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش
طخس٣خ  49/171/24253ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

21/5/2118 
 ( 36ّ2( ؿشكش فل٤ش )6ٝسدص امخكخص) 

ٌٓظذ ٤ٛٝذ 
ٓذحٗخص ٜٓ٘ذعٕٞ 
ٓغظؾخسٕٝ ػطخء 

 (71/2116سهْ )

4212111  

ف
ش
ط

 حُ
ـْ

ـــ
طـ

 

  ؿضء ٖٓ حُٔزخ٢ٗ
حُوخثٔش طوغ خخسؽ 
 حُلذٝد حُظ٘ظ٤ٔ٤ش.
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 اٌؼمجخِؼبر٠غ اٌالِزوش٠خ ٌٍمطبع اٌززثٛٞ ِحبفظخ 

 ( ِذارص4إٔؼبء ِذارص ٌٍزؼ١ٍُ األطبطٟ فٟ اٌّحبفظخ )

لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد

 )أٌف د٠ٕبر(

ثحبي رٛفز٘ب  اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع 

 ربر٠خ اطزالِٙب

ٚضغ 

 اٌذراطبد

ر 
ؼب

ظز
ٌّ

 ا
طُ

ا

ُّ
ـ

ٌّ
ا

 

اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة ٌؼبِٟ 

2019  /2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

7
1
0
8

 

7
1
0
9

 

7
1
7
1

 

1.  
ٓذسعااااااااااش حُؾاااااااااا٤ٜز٢ 

 ح٧عخع٤ش ُِز٤ٖ٘/ حُو٣ٞشس

32

1 
1 1 

ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣اش حُظشر٤اش 

طاااااخس٣خ  49/171/24261ٝحُظؼِاااا٤ْ سهااااْ 

21/5/2118 
ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣اش حُظشر٤اش 

طاااااخس٣خ  49/171/25611ٝحُظؼِاااا٤ْ سهااااْ 

31/5/2118 
 ( ُِقق.36ّ2( ؿشكش فل٤ش ٓغخكش )21)

طْ ٗوِٜخ 
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 حُٔخققخص ٫ طٌل٢.

حٌُِلش حُظوذ٣ش٣ش طؼظٔاذ ػِا٠ هز٤ؼاش 

 ح٧سك حُطزٞؿشحك٤ش.
( كٞك 723هطؼش ح٧سك سهْ )

 ( حُزِذ / هش٣ش حُؾٜز1.٢سهْ )

( 112335ٓغخكش هطؼاش ح٧سك )
( ٓاااٖ حُٔظاااش 441دٝٗاااْ ٝؿاااضء )

 حُٔشرغ.

ؽاااشه ػِااا٠ حُٔخطاااو حُظ٘ظ٤ٔااا٢ 
اٗؾخء رجش طـ٤ٔؼ٢ كا٢ هطؼاش  ٣ـذ

 ح٧سك.

 ٓغاااااااخكش فااااااال٤ش ؿشكاااااااش( 11)

 ُِقق( 36ّ2)

2.  
حٗؾااخء ٓذسعااش حُظخعااؼش 

 ح٧عخع٤ش ُِزًٞس 

11

11 
511 1 

  ٝسدص  رٔٞؿااااذ ًظااااخد ٓؼااااخ٢ُ ٝص٣ااااش

 49/171/25611حُظشر٤ااش ٝحُظؼِاا٤ْ سهااْ 
 31/5/2118طخس٣خ 

 (14( ؿشكاااااش فااااال٤ش ٓغاااااخكش )42ّ2 )

 ُِقق
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 ( ْ294هطؼاااااااش ح٧سك سهااااااا )
( أّ ٗقاا٤ِش / 23كااٞك سهااْ )

 هش٣ش حُؼوزش.

 ( 8286ٓغااخكش هطؼااش ح٧سك )
( ٓااٖ حُٔظااش 281دٝٗااْ ٝؿااضء )

 حُٔشرغ.
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لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد

 )أٌف د٠ٕبر(

اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي رٛفز٘ب  

 ربر٠خ اطزالِٙب

 ٚضغ

 اٌذراطبد

ر 
ؼب

ظز
ٌّ

 ا
طُ

ا

ُّ
ـ

ٌّ
ا

 

اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة ٌؼبِٟ 

2019  /2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد

7
1
0
8

 

7
1
0
9

 

7
1
7
1

 

3.  

ٓذسعااش ػزااذهللا راااٖ 
هااااااا٤ظ ح٧عخعاااااااا٤ش 

 ُِز٤ٖ٘

   

  حُظشر٤ش ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش

طااااخس٣خ  49/171/25611ٝحُظؼِاااا٤ْ سهااااْ 
31/5/2118 

 (11( ؿااااااشف فاااااال٤ش ٓغااااااخكش )42ّ2 )

 ُِقق

طْ طغ٤ِْ 

حػٔخٍ 
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 حُؼخ٤ٗش
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 (ٓذسعاااااش ٗلاااااظ ٛااااا٢ 

 (حُؼخٓ٘ش

1.  

( ؿشكااش 12امااخكش )
فااااااال٤ش ُٔذسعاااااااش 

ح٧عخعااا٤ش حُشحؽاااذ٣ش 
 ُِز٤ٖ٘.

151 1 1 

  ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظشر٤ش
طااااخس٣خ  49/171/24261ٝحُظؼِاااا٤ْ سهااااْ 

21/5/2118 
 (12( ؿشكااااااش فاااااال٤ش ٓغااااااخكش )36ّ2 )

 ُِقق.
 ( ؿاشف فل٤ّاـش ٓغاخكش 6حٌُظخد ح٬ُكان )

 ( ُِقق.36ّ2)

طْ ٗوِٜخ 
ُِٔشكِش 

 حُؼخ٤ٗش
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 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
  حٌُِلااااش حُظوذ٣ش٣ااااش طؼظٔااااذ ػِاااا٠

هز٤ؼااش حُٔٞهااغ ٝح٧ر٤٘ااش حُوخثٔااش 
 ٝكخؿش حُٔذسعش.

 ( ْ719هطؼاااااااش ح٧سك سهااااااا )
( حُزِاااذ/ هش٣اااش 1كاااٞك سهاااْ )

 حُشحؽذ٣ش.
 ( 42745ٓغخكش هطؼش ح٧سك )

( ٓااٖ حُٔظااش 881دٝٗااْ ٝؿااضء )
 حُٔشرغ.

 (8  52ّ2ؿشف فل٤ش ٓغخكش) 

2.  

 ؿشكااش( 12) امااخكش
 ُٔذسعاااااااش فااااااال٤ش

 ح٧عخعااا٤ش حُشحؽاااذ٣ش
 ُِز٘خص.
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 (8 52ّ2 ٓغخكش فل٤ش ؿشف) 
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لُ
ٌز

ا
 

 اٌّؼزٚع

 اٌّزؿٛد

 )أٌف د٠ٕبر(

اٌّزطٍجبد ٌٍّؼزٚع ثحبي رٛفز٘ب  

 اطزالِٙبربر٠خ 

ٚضغ 

 اٌذراطبد
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ظز
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اٌىٍفخ 

اٌزمذ٠ز٠خ 

ٌٍزٕف١ذ 

ٌّمبرٔزٙب ِغ 

اٌّخـؾ 

 )د٠ٕبر(

اٌزخـ١ؾ  

اٌّطٍٛة ٌؼبِٟ 

2019  /2020 

اٌزبر٠خ 

اٌّزٛلغ 

ٌطزح 

 اٌؼطبء

 ِالحظـــــبد
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3.  
ٓذسعــش أرٞ رٌش 
 ح٧عخع٤ش ُِز٤ٖ٘

211   

  ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد

 49/171/25611حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 

٫كن ٌُِظخد  31/5/2118طخس٣خ 

 أػ٬ٙ.
 (21( ؿشكش فل٤ش ٓغخكش )36ّ2 )

 ُِقق.

 ( ؿشف فل٤ّـش ٓغخكش 6حٌُظخد ح٬ُكن )
 ( ُِقق.36ّ2)

طْ طغ٤ِْ 
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 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
  حٌُِلاااش حُظوذ٣ش٣اااش طؼظٔاااذ ػِااا٠

 هز٤ؼش حُٔٞهغ ٝح٧ر٤٘ش حُوخثٔش
  دسحعااش ح٧ػٔااخٍ كغااذ هز٤ؼااش

حُٔٞهاااغ )حُؼوزاااش( رلخؿاااش اُااا٠ 
 ط٤٤ٌق ٝكغذ كخؿش حُٔذسعش.

 ( ْكاٞك 6هطؼش ح٧سك سه )
 ( حٌُ٘ظ حُـ٘ٞر5.٢سهْ )

 ( 21ٓغااااخكش هطؼاااااش ح٧سك )
 دْٝٗ.

 ِا٠ ٗلااظ ٣ٞؿاذ ٓذسعاش هخثٔااش ػ
 ح٫سك.

4.  
طٞعؼش ٓذسعش 
 حُؾ٤ٜز٢ ُِز٘خص

45 1 1 

  ٝسدص  رٔٞؿذ ًظخد ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش

 49/171/24261حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ سهْ 
 21/5/2118طخس٣خ 

 (2.ؿشكظخٕ دٕٝ طلذ٣ذ حُٔغخكش ) 

  

 ٝصحسس
 حُظشر٤ش

 ٝحُظؼ٤ِْ

عظوّٞ 

 رخُذسحعش
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 .حُٔخققخص ٫ طٌل٢ 
  حٌُِلاااش حُظوذ٣ش٣اااش طؼظٔاااذ ػِااا٠

هز٤ؼااش حُٔٞهااغ ٝح٧ر٤٘ااش حُوخثٔااش 
 ٝكخؿش حُٔذسعش.

  طااااْ حػظٔااااخد ٓغااااخكش حُقاااااق
(52ّ2.) 
 ( ْ815هطؼااااااش ح٧سك سهاااااا )

( حُزِااذ / هش٣ااش 1كااٞك سهااْ )
 حُؾ٤ٜز٢.

( 92531ٓغخكش هطؼش ح٧سك )
 دْٝٗ.
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 ذذذذذِذ٠ز٠خ اٌى١ّبد ٚاٌّٛاؿفبد رؼذ٠ً االطؼبر ٌّؼبر٠غ  االث١ٕخ

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججـبد
  م.ُِظ٘ل٤زاػذحد ؿذحٍٝ ح٤ٌُٔخص ٝحُٔٞحفلخص ٝٝػخثن حُؼطخء ُِٔؾخس٣غ حُٔؼذس ك٢ ٓذ٣ش٣ش حُذسحعخص حُٜ٘ذع٤ش ٝٓذ٣ش٣ش حٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٗي ط٤ٜٔذح ُطشكٜخ

 . ٓظخرؼش ٝٓشحؿؼش ٝطذه٤ن ػطخءحص حُذسحعخص حُٔلخُش ػ٠ِ حٌُٔخطذ حُٜ٘ذع٤ش ٝحُؾشًخص ح٫عظؾخس٣ش 

  :ح٫ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔؾٌِش ُِـخ٣خص حُظخ٤ُش 

 دسحعش حُؼشٝك حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ُؼطخءحص ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش. -

 طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُل٤٘ش كٍٞ أر٤٘ش حُٔئعغخص ٝحُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش. -

 ُـخٕ حعظ٬ّ حُٔؾخس٣غ حُٔ٘ـضس. -

 ُـخٕ دسحعش طٔذ٣ذ ٓذس حُؼطخء. -

 ش.ُـخٕ كقش ٤ًٔخص حُٔؾخس٣غ حُل٤ٌٓٞ -

 . دسحعش ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش كغذ حُق٬ك٤خص 

 .اػذحد حُوشحسحص حُخخفش رخ٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش 

 خُظ٘ل٤ز. ٓظخرؼش افذحس ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش حرظذحًء ٖٓ هشحس حُِـ٘ش حُل٤٘ش ٝحٗظٜخء روشحس حُِـ٘ش حُٞصحس٣ش، ػْ ار٬ؽ حُـٜش حُٔؼ٤٘ش ُِٔزخؽشس ر 

  ح٧عخع٤ش  ك٢ حُٔؾخس٣غ ح٩ٗؾخث٤ش.ٓظخرؼش طـ٤شحص أعؼخس حُٔٞحد حُذحخِش 

  .حُٔؾخسًش رخُِـخٕ حُخخفش رذسحعش طـ٤شحص ح٧عؼخس ٝافذحس حُظؼخ٤ْٓ حُخخفش رظؼذ٣َ ح٧عؼخس 

 .ٓظخرؼش أسؽلش ح٧عؼخس ٩فذحس د٤َُ ع١ٞ٘ ُٔؼذ٫ص ح٧عؼخس ُٔخظِق حُٔٞحد ح٩ٗؾخث٤ش 

 ْٝسكؼٜخ ُِٔذ٣ش. اػذحد حُظوخس٣ش حُذٝس٣ش ػٖ ع٤ش حُؼَٔ ٝٓغظٟٞ ح٧دحء ك٢ حُوغ 

  .َٔحُو٤خّ رؤ٣ش أػٔخٍ أخشٟ ٣ٌِق رٜخ رحص ػ٬هش رطز٤ؼش حُؼ 

 

 إٔجبساد ِذ٠ز٠خ اٌى١ّبد ٚ اٌّٛاؿفبد ٚ رؼذ٠ً االطؼبر ٌألث١ٕخ

ٌٜشرخء ٝ ح٤ٌُٔخ٤ٗي ٝ هغْ طؼذ٣َ ٓذ٣ش٣ش ح٤ٌُٔخص ٝ حُٔٞحفلخص ٝ طؼذ٣َ ح٫عؼخس ٤ٗ٬ُش ٝ طؾَٔ حسرغ حهغخّ ، هغْ حُظذه٤ن حُٔذ٢ٗ ، هغْ كغخد ح٤ٌُٔخص ، هغْ طذه٤ن حُ 

 ح٫عؼخس .

 ٚ ػمذ اٌّمبٌٚخ ٚ اٌّٛاؿفبد اٌف١ٕخ ٌٍّؼبر٠غ اٌّؼذح ِٓ لجً اٌّىبرت االطزؼبر٠خ) اٌّذٟٔ ٚ اٌّؼّبرٞ ٚ اٌىٙزثبء ٚ ا١ٌّىب١ٔه(  رذل١ك جذاٚي اٌى١ّبد  اٚال:
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حُؼشر٤ش ٝ ح٫ٗـ٤ِض٣ش ،  ُِلشؿ ػ٠ِ حٜٗخ ططخرن حُٔٞحفلخص حُٔطِٞرش ٖٓ ٝصحسس ح٫ؽـخٍ ، ٝ ٣ظْ ٝمغ طذه٤ن ؿذحٍٝ ح٤ٌُٔخص ٝ ػوذ حُٔوخُٝش ٝ حُٔٞحفلخص حُل٤٘ش ٝ رخُِـظ٤ٖ 

خس٣غ حُظ٢ طْ طذه٤وٜخ ح٬ُٔكظخص حُخخفش ٌَُ ٓؾشٝع ٝ حُظٞحفَ رؾٌَ ٓغظٔش ٓغ حٌُٔخطذ ح٫عظؾخس٣ش ُِلشؿ ػ٠ِ طق٣ٞذ ًخكش ح٫خطخء هزَ حُطشف ٝ رِؾ ٓـٔٞع حُٔؾ

 ( ٓؾشٝع ٓوغٔش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ115:٢ُٖٓ هزَ ح٫هغخّ )  2118-٤2117ش خ٬ٍ حُلظشس حُضٓ٘

 ٝصحسس حُظشر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ ٝ حُظ٢ طْ هشكٜخ،  ٝ طؾَٔ :–ٓؾخس٣غ حُوطخع حُظشر١ٞ  .1

 

 (62ػذد اٌّؼبر٠غ ) ٔـٛع اٌّؼزٚع

 37 ٓؾخس٣غ ط٘ل٤ز ٓذحسط 

 22 ٓؾخس٣غ ط٘ل٤ز حمخكخص فل٤ٚ  

 3 حُظشر٤شٓؾخس٣غ أخشٟ طخرؼٚ ُٞصحسس 

 

 ٝصحسس حُقلش ٝ حُظ٢ طْ هشكٜخ ، ٝ طؾَٔ:   -ٓؾخس٣غ حُوطخع حُقل٢  .2

 

 (26ػذد اٌّؼبر٠غ ) ٔٛع اٌّؼزٚع

 26 ٓؾخس٣غ  حٗؾخء ٓشحًض فل٤ش 

 0 ٓؾخس٣غ  حمخكخص ُِٔغظؾل٤خص 

 1 ٓؾخس٣غ أخشٟ طخرؼٚ ُٞصحسس حُقلش

 

 ٓؾخس٣غ ٝصحسحص أخشٟ ، ٝ حُظ٢ طْ هشكٜخ، ٝ طؾَٔ: .3

 

 (27ػذد اٌّؼبر٠غ ) اٌّؼزٚعٔٛع 

 27  ٓؾخس٣غ ٓظ٘ٞػٚ طخرؼش ُوغْ ٝصحسحص أخشٟ 

 

 

 ٚ رؼًّ ػٍٝ االغٍت ِؼبر٠غ ربثؼٗ ٌمظُ اٌٛساراد األخزِٜٓ رـ١ُّ وبدر اٌٛسارح  غصب١ٔب: إػذاد جذاٚي و١ّبد ٚ ػمٛد ِمبٌٚخ ي ِؼبر٠

 اٌّمبٌٚخ ٌؼذح ِؼبر٠غ، ٚ رؼًّ:رُ اػذاد جذاٚي اٌى١ّبد ٚ ػمٛد  2018-2017خالي اٌفززح اٌش١ِٕخ 
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 (22ػذد اٌّؼبر٠غ ) ٔٛع اٌّؼزٚع

 8 ٓؾخس٣غ طخرؼٚ ٍ هغْ حُٞصحسحص ح٧خشٟ 

 14 ٓؾخس٣غ طخرؼٚ ُوغْ  حُلذٝد )حٗؾخء ٓشحكن (  

ٓؾخس٣غ طخرؼٚ ُٔذ٣ش٣ش حٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٗي ٝ طؾَٔ ٓؾخس٣غ 

 حُطخهش حُؾٔغ٤ش ٝ حُظ٤٤ٌق ٝ ٗظخّ فٞط٤خص
17 

 

 اٌّؼبر٠غ اٌزٟ ثحبجخ اٌٝ أػّبي ؿ١بٔٗ ٚ حـز االػّبي ٚ اػذاد ٚصبئك اٌؼطبء اٌخبؿخ ثبٌّؼزٚع صبٌضب: اٌىؼف ػٍٝ

 ، ٝ طؾَٔ : (15) ٝ طْ حػذحد حُٞػخثن حُخخفش رٜزٙ حُٔؾخس٣غ ٝ ػذدٛخ 2118-2117طْ حٌُؾق ػ٠ِ ػذد ٖٓ ٓؾخس٣غ حُق٤خٗٚ خ٬ٍ حُلظشس حُض٤٘ٓش 

o ٓؾشٝع ف٤خٗش ٓز٠٘ ٓلخكظش ؿشػ 

o ٓخظزشحص ٓئعغش حُٔٞحفلخص ٝ حُٔوخ٤٣ظ ٓؾشٝع ف٤خٗش 

o  ٍٓؾشٝع ف٤خٗش ٓ٘ـشس ٝصحسس ح٫ؽـخ 

o )ٜٚٓؾشٝػ٢ ف٤خٗش ٓز٠٘ ح٫كقخءحص ) ؿزَ ػٔخٕ ٝ حُـز٤ 

o  ٍٓؾخس٣غ ف٤خٗش ٌٓخطذ أكٞحٍ حُؾٔخ 

o ٓؾشٝع ف٤خٗش ٝحؿٜخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ 

o ٍٓؾشٝع ف٤خٗش ٓخظزشحص ٝصحسس ح٫ؽـخ 

o  ٓطخس حٌُِٔش ػ٤ِخءٓؾشٝع ف٤خٗش حعطق حرشحؽ حُٔشحهزش ك٢ 

o ٓؾشٝع ف٤خٗش حُٔشًض حُؼوخك٢ ح٢ٌُِٔ 

o ٓؾشٝع ف٤خٗش ٓذخَ دحثشس حسحم٢ حسرذ 

o  ٓؾشٝع ف٤خٗش أػٔخٍ حُوزش حُغٔخ٣ٝش 

o ٓؾشٝع ف٤خٗش هقش حُؼذٍ  ٓلخكظش حٌُشى 

o ٓؾشٝع ف٤خٗش ٓذ٣ش٣ش ػَٔ حُؼزذ٢ُ 

o ٓؾشٝع ف٤خٗش هقش حُؼذٍ  ٓلخكظش حُؼخفٔش 

o  ٓؾشٝع ف٤خٗش كذ٣وش عِٔخٕ حُؼٞٗش 

o  ٍٓؾخس٣غ ف٤خٗش هقش حُؼذ 

o  ف٤خٗش ٓلطش ط٘و٤ٚ ٤ٓخس حُٔذٝسس 
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 لظُ االٚاِز اٌزغ١ز٠ٗ ٚ رؼذ٠ً االطؼبر راثؼب: 

هطخع طشر١ٞ،  ٓذ٣ش٣ش  ٣ظْ حعظ٬ّ ٫ٝحٓش حُظـ٤ش٣ش ٝ حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ) حُٔشك٤ِش حٝ حُٜ٘خث٤ش( ٖٓ حُٔذ٣ش٣خص حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٞصحسس ) ٓذ٣ش٣ش ط٘ل٤ز ٝ ف٤خٗش

حٝ  حر٤٘ش هطخػخص حخشٟ، ٓذ٣ش٣ش ط٘ل٤ز حُقلش (. ٝ ٖٓ ػْ حُظلون ٖٓ ًخكش حُٞػخثن ٝ طذه٤ن حعؼخس ٝ ٤ًٔخص حُز٘ٞد حُٞحسدس ك٢ ح٫ٓش حُظـ٤ش١ط٘ل٤ز 

 .( ٓؼخِٓش  315ٓخ ٓـٔٞػٚ )   2118ٝ  2117حُٔطخُزش حُٔخ٤ُش. ٝ رِؾ ػذد حُٔطخُزخص ٝ ح٫ٝحٓش حُظـ٤ش٣ش حُظ٢ طْ حٗـخصٛخ خ٬ٍ حُلظشس ر٤ٖ 

  :  اٌّؼبروخ فٟ ٌجبْ االٚاِز اٌزغ١ز٠خ ٚ و١ً س٠بدح اٌى١ّبد ٚ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕٙذطٟ ِذ٠ز٠خ رٕف١ذ لطبع االث١ٕخخبِظب

 ، ٝ طؾَٔ :2118-2117طٔض حُٔؾخسًش ك٢ ػذد ٖٓ ُـخٕ حُخخفش رخ٫ٝحٓش حُظـ٤ش٣ش حٝ ُـخٕ ٤ًَ ص٣خدس ح٤ٌُٔخص خ٬ٍ حُلظشس حُض٤٘ٓش 

o  ُـخٕ ٤ًَ حٝٓش طـ٤ش٣ش حٝ ُـخٕ ص٣خدس ٤ًٔخص طخرؼٚ ٍ ٓذ٣ش٣ش ط٘ل٤ز حُوطخع حُظشر١ٞ 

o ) ُٟـخٕ ٤ًَ حٝٓش طـ٤ش٣ش حٝ ُـخٕ ص٣خدس ٤ًٔخص طخرؼٚ ٍ ٓذ٣ش٣ش ط٘ل٤ز  ح٫ر٤٘ش ) حُوطخع حُقل٢ ٝٝصحسحص أخش 

 : اػذاد ِالحك ٌٍؼطبءاد ل١ذ اٌطزح ٚ ثبٌزؼبْٚ ِغ دائزح اٌؼطبءاد اٌحى١ِٛخ طبدطب

حص حُٔوخ٤ُٖٝ ٣ظْ حػذحد ٬ٓكن حُخخفش رخُؼطخءحص حُظ٢ ه٤ذ حُطشف ٝ طض٣ٝذ دحثشس حُؼطخءحص حُل٤ٌٓٞش رٜخ ًٔخ ٝ ٣ظْ طـ٤ٜض حُشدٝد حُخخفش ػ٠ِ حعظلغخس

 ٌُخكش حُؼطخءحص حُظ٢ ٣ظْ هشكٜخ ٖٓ خ٬ٍ دحثشس حُؼطخءحص حُل٤ٌٓٞش. رِؾ ػذد ح٬ُٔكن حُظ٢ طْ حػذحدحٛخ.

 ل١ذ اٌزٕف١ذطبثؼب: ِزبثؼخ ِؼبر٠غ 

 ،  طْ ٓظخرؼش ػذد ٖٓ حُٔؾخس٣غ ه٤ذ حُظ٘ل٤ز د فلش " ٜٓ٘ذط" ، ٝ طؾَٔ ٛزٙ حُٔؾخس٣غ ٓخ٢ِ٣: 2118-2117خ٬ٍ حُلظشس حُض٤٘ٓش 

o  حٌُٔشٓش ٤ٌِٓش –ٓؾخس٣غ ح٫عش حُؼل٤لش 

o  ٓؾشٝع ؿٔشى حُٔخمٞٗش 

o  ح٬ُٔكش  –ٓؾخس٣غ ح٫عش حُؼل٤ل٤ش 
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 ادارةذاظشؤونذاظتـػقذؼةذظألبـقة
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 ادارةماظشمونماظؿـػقذؼةمظالبـقة

عدؼرؼةمعؿابعةموتـػقذموصقاغةمعشارؼعمادلؾادراتم

 ادلؾؽقة

ضلمماظصقاغةمواظؿلػقلمدلشارؼعم

 ادلؾادرات

ضلممتـػقذمعشارؼعم

 ادلؾادراتم

 عدؼرؼةم

 اظؽفروعقؽاغقك

 ضلم

تـػقذماظؽفرباءم  

 ضلمم

 تـػقذممادلقؽاغقك

 ضلم

صقاغةماظؽفروعقؽاغقكم  

 ضلممصقاغةم

 ادلراطزماحلدودؼةم

 ضلم

دراداتماظؽفرباءم  

 ضلمم

 دراداتمادلقؽاغقك

 عدؼرؼةمتـػقذمابـقةم

 اظؼطاساتماالخرى

ضلمماظؿـػقذمدلؾاغيماظؼطاعم

 اظصقي

ضلمماظؿـػقذمدلؾاغيماظلػاراتمم

 واظؾعـاتماظدبؾوعادقة

 ضلمماظؿـػقذمدلؾاغيم

 ادلراطزماحلدودؼةم

 ضلمماظؿـػقذمدلؾاغي

اظؼطاساتماالخرىم  

ضلمموعؿابعةموتـلققماخلدعاتم

 ظؾؼطاساتماالخرى

 عدؼرؼةمتـػقذمابـقةم

 اظؼطاعماظرتبوي

ضلمماظؿـػقذمحملاصظاتماظشؿالمظؾؼطاعمم

 اظرتبوي

ضلمماظؿـػقذمحملاصظاتماظودطمظؾؼطاعم

 اظرتبوي

ضلمماظؿـػقذمحملاصظاتماجلـوبم

 ظؾؼطاعماظرتبوي

ضلممعؿابعةموتـلققماخلدعاتم

 ظؾؼطاعماظرتبوي
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 ادارح اٌؼؤْٚ اٌزٕف١ذ٠خ ٌالث١ٕخ

 ادلفامذواظواجبات

 ٙحُٔذ٣ش٣ش. اٗؾخء هخػذس ر٤خٗخص خخفش رخُٔؾخس٣غ حُظخرؼش ُٜز 

 .)ادحسس حُؼوٞد حُٔزشٓش ٓخ ر٤ٖ حُٞصحسس ٝحُؾشًخء ح٥خش٣ٖ )حُٔوخ٤ُٖٝ أٝ حٌُٔخطذ ح٩عظؾخس٣ش 

 ط٘ل٤زٛخ ٖٓ خ٬ٍ حٌُٔخطذ  ح٩ؽشحف حُٔزخؽش ػ٠ِ ط٘ل٤ز ٓؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش ٝٓظخرؼش ؿ٤ٔغ ح٧ٓٞس حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش ٝح٩دحس٣ش ُِٔؾخس٣غ حُظ٢ ٣ظْ ح٩ؽشحف ػ٠ِ

 س٣ش أٝ ٓذ٣ش٣خص ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش ك٢ حُٔلخكظخص أٝ ٖٓ خ٬ٍ ح٩ؽشحف حُٔزخؽش ٖٓ هزَ حٌُٞحدس حُل٤٘ش ُِذحثشس.ح٩عظؾخ

 .حُٔغخٛٔش ك٢ اػذحد ٝطلذ٣غ حُظؾش٣ؼخص ٝحُٔٞحفلخص حُل٤٘ش حُٔظؼِوش روطخع ح٧ر٤٘ش 

 ُ ٜزٙ حُز٘ٞد ًٝٔخ ؿخءص ك٢ ؿذٍٝ ح٤ٌُٔخص ٖٓ خ٬ٍ ٜٓ٘ذع٢ حُٔظخرؼش ٝح٩طقخٍ.ٓظخرؼش ط٘ل٤ز ح٧ػٔخٍ حُٔذ٤ٗش ٝحُٔؼٔخس٣ش هزوخً ُِٔٞحفلخص ٝحُٔخططخص حُٔٞفٞكش 

  حٗـخصٛخ.ح٩طقخٍ ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ُِؼَٔ ػ٠ِ ٝمغ حُخطو ٝحُغ٤خعخص ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش ٖٓ ك٤غ ٓظطِزخطٜخ ٝرشحٓؾ 

  ٝطـ٤ٜض ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش.ٝمغ حعظشحط٤ـ٤خص ه٣ِٞش ح٧ٓذ ح٬ُصٓش ك٤ٔخ ٣خـ ط٘ل٤ز 

 .حُض٣خسحص ح٤ُٔذح٤ٗش ُِٔؾخس٣غ حُل٤ٌٓٞش ك٢ ًخكش أٗلخء حٌُِٔٔش ُٔظخرؼظٜخ 

 .ح٩ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔخظِلش ُِؼطخءحص حُٔل٤ِش ٝحُٔشًض٣ش 

 .اػذحد حُظوخس٣ش حُؾٜش٣ش ٝحُغ٣ٞ٘ش كٍٞ ع٤ش حُؼَٔ ك٢ ٓؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش ه٤ذ حُظ٘ل٤ز 

 ٝهشحسحص حُِـ٘ش حُٞصحس٣ش حُٔؾٌِش ُِزشٗخٓؾ حُٞه٢٘ ٨ُر٤٘ش حُل٤ٌٓٞش ٝحُظ٢ طظٜش ك٢ ح٩ؿظٔخػخص حُذٝس٣ش ُِـ٘ش. ط٘ل٤ز طٞف٤خص 

 .اػذحد ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش ح٬ُصٓش ُِٔؾخس٣غ ه٤ذ حُظ٘ل٤ز 

 ش.ٝمغ حُخطو ٓغ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ُِؼَٔ ػ٠ِ طط٣ٞش حُزشحٓؾ ٝحُغ٤خعخص ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُل٤ٌٓٞ 

 .طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُل٤٘ش ٝحُٜ٘ذع٤ش ُٔخظِق حُـٜخص حُؼخٓش ٝحُخخفش ك٢ ٓـخٍ ح٧ر٤٘ش 

 .حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ حُظل٤ٌْ ٝطغ٣ٞش حُخ٬كخص ُِؼذ٣ذ ٖٓ حُـٜخص حُشع٤ٔش ٝحُخخفش 

 .ح٩ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش ٩عظ٬ّ أػٔخٍ حُؼطخءحص حُٔخظِلش 

 ُذٝحثش ٝحُٔئعغخص ح٧خشٟ.ح٩ؽظشحى ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش حُٔؾٌِش ٖٓ هزَ ح 

 

 ِذ٠ز٠خ رٕف١ذ ٚؿ١بٔخ اث١ٕخ اٌمطبع اٌززثٛٞ

 اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد

 ح٧ر٤٘ش  ظؾخس٣ش أٝ ٓذ٣ش٣خصح٩ؽشحف حُٔزخؽش ػ٠ِ ط٘ل٤ز ٓؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُٔذسع٤ش حُخخفش رٞصحسس حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ٝحُظ٢ ٣ظْ ح٩ؽشحف ػ٤ِٜخ ٖٓ خ٬ٍ حٌُٔخطذ ح٫ع

 حُٔلخكظخص.حُل٤ٌٓٞش ك٢ 

 .ٓظخرؼش ط٘ل٤ز ح٧ػٔخٍ ح٩ٗؾخث٤ش ٝحُٔؼٔخس٣ش هزوخً ُِٔٞحفلخص ٝحُٔخططخص حُظ٘ل٤ز٣ش 

 .ط٘ل٤ز حُض٣خسحص ح٤ُٔذح٤ٗش ُِٔؾخس٣غ حُل٤ٌٓٞش ك٢ ًخكش حٗلخء حٌُِٔٔش ُٔظخرؼظٜخ ٝاػذحد حُظوخس٣ش حُل٤٘ش حُخخفش رٜخ 
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  ح٧ر٤٘ش حُٔذسع٤ش ه٤ذ حُظ٘ل٤ز.اػذحد حُظوخس٣ش حُؾٜش٣ش ٝحُغ٣ٞ٘ش كٍٞ ع٤ش حُؼَٔ ك٢ ٓؾخس٣غ 

 .اػذحد ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش ح٬ُصٓش ُٔؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُٔذسع٤ش ه٤ذ حُظ٘ل٤ز 

 .)طذه٤ن حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ٝحُض٤٘ٓش ُـ٤ٔغ حُٔؾخس٣غ ٝطؾَٔ )ٓطخُزخص ٓوخ٤ُٖٝ ٝحعظؾخس٤٣ٖ ٝطؼ٣ٞنخص 

 .افذحس حُظٔذ٣ذحص ح٬ُصٓش ُـ٤ٔغ ٓؾخس٣غ ح٧ر٤٘ش حُٔذسع٤ش 

 ك٢ حُِـخٕ حُل٤٘ش ٫عظ٬ّ أػٔخٍ حُؼطخءحص حُٔخظِلش. ح٫ؽظشحى 

 .حُؼَٔ ػ٠ِ كَ ؿ٤ٔغ حُٔؾخًَ ٝحُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٚ ط٘ل٤ز حُٔؾخس٣غ 

ذِذ٠ز٠خ رٕف١ذ ٚؿ١بٔخ اث١ٕخ اٌمطبع اٌززثٛٞأجبساد 
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  USAID 2025152 m2 50/2/2050 دٌنار 5201552 اضافات صفٌة لمدرسة الرمثا الشاملة للبنٌن 2

  USAID 5101115 m2, 25/5/2050 دٌنار112102 اضافات صفٌة لمدرسة زٌنب بنت الرسول المختلطة 1

  USAID 5120100 m2, 20/2/2050 دٌنار 5022501 اضافات صفٌة لمدرسة المزار االساسٌة للبنٌن 1

  USAID 5122152 m2 20/2/2050 دٌنار5052121 اضافات صفٌة لمدرسة صٌدور االساسٌة المختلطة 5

  USAID 5215122 m2 25/2/2050 دٌنار 5022501 اضافات صفٌة لمدرسة قفقفا الثانوٌة للبنات 5

دٌنار 155225 رٌاض اطفال لمدرسة قفقفا الثانوٌة للبنات 0  USAID 152100 m2 25/2/2050  

دٌنار555255 اضافات صفٌة لمدرسة حٌان الروٌبض الثانوٌة الشاملة للبنٌن 1  USAID 512101 m2 25/52/2055  

دٌنار100225 اضافات صفٌة لمدرسة الزعتري االساسٌة للبنٌن 50  USAID 111115 m2, 25/52/2055  

دٌنار5001115 اضافات صفٌة لمدرسة بلقٌس الثانوٌة المختلطة 55  USAID 5501151 m2 25/5/2050  

دٌنار020101 االساسٌة المختلطةاضافات صفٌة لمدرسة حً االمٌر عبد هللا بن الحسٌن  52  USAID 5211122 m2 5/2/2050  

دٌنار015025 اضافات صفٌة لمدرسة اسكان الهاشمٌة االساسٌة للبنٌن 52  USAID 5150111 m2 51/5/2050  

دٌنار001151 اضافات صفٌة لمدرسة دوقرة الثانوٌة للبنٌن 51  USAID 5521112 m2, 21/5/2050  

دٌنار112050 لمدرسة الطافح االساسٌة للبناتاضافات صفٌة  51  USAID 52551555 m2 25/52/2055  

دٌنار152200 اضافات صفٌة لمدرسة ابو الزٌغان الثانوٌة 55  USAID 115122 m2, 25/52/2055  

دٌنار115255 اضافات صفٌة لمدرسة رابعة العدوٌة 55  USAID 115122 m2 55/2/2050  

د٣٘خس323971 جمانة بنت ابً طالبرٌاض اطفال لمدرسة  50  USAID 210.29 m2 51/52/2055  

د٣٘خس673949 اضافات صفٌة لمدرسة مرحب االساسٌة للبنٌن 51  USAID 714.477 m2 21/52/2055  
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 مالحظات تاريخ االنجاز المساحة الجهة الممولة قيمة العطاء اسم المشروع الرقم

د٣٘خس1143118 اضافات صفٌة لمدرسة تماضر بنت عمرو الثانوٌة المختلطة 20  USAID 1556.035 m2 51/52/2055  

د٣٘خس848191 صفٌة لمدرسة ام رمانة الثانوٌة للبنٌناضافات  25  USAID 1190.18 m2 21/52/2055  

د٣٘خس941696 اضافات صفٌة لمدرسة ام انس االساسٌة المختلطة 22  USAID 1303.21 m2, 55/52/2055  

د٣٘خس686276 اضافات صفٌة لمدرسة رشٌد الثانوٌة للبنٌن 22  USAID 369.15 m2 51/52/2055  

د٣٘خس1242766 اضافات صفٌة لمدرسة عوجان الثانوٌة للبنات 21  USAID 2177.17 m2 50/52/2055  

  USAID 1568.06 m2 50/52/2055 د٣٘خس896474 اضافات صفٌة لمدرسة عاتكة االساسٌة المختلطة  21

د٣٘خس1143158 اضافات صفٌة لمدرسة مٌمونة بنت بنت سعد االساسٌة للبنات 25  USAID 1543.41 m2 1/2/2050  

د٣٘خس941696 رٌاض اطفال لمدرسة ام انس االساسٌة المختلطة 25  USAID 305.52 m2 55/52/2055  

د٣٘خس 128914.5 االمٌر حسٌن بن عبد هللا الثانوٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  20  USAID 5/2/2050 ف٤خٗش  

د٣٘خس 135572.5 السوٌسة الثانوٌة الشاملة للبناتصٌانة لمدرسة  21  USAID 5/2/2050 ف٤خٗش  

د٣٘خس 171677 الفقهاء الثانوٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  20  USAID 51/2/2050 ف٤خٗش  

د٣٘خس 135572.5 ام العساكر االساسٌة المختلطةصٌانة لمدرسة  25  USAID 25/2/2050 ف٤خٗش  

د٣٘خس 137991 المشقر الثانوٌة الشاملة للبناتصٌانة لمدرسة  22  USAID 5/2/2050 ف٤خٗش  

  51/2/2050 ف٤خٗش USAID د٣٘خس 171916 االمٌر هاشم الثانوٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  22

  25/2/2050 ف٤خٗش USAID د٣٘خس 115941 ام البرك االساسٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  21

  5/2/2050 ف٤خٗش USAID د٣٘خس 152588 المشقر الثانوٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  21

  1/2/2050 ف٤خٗش USAID د٣٘خس 2154.3 زهرة المدائن االساسٌة المختلطةصٌانة لمدرسة  25

  1/2/2050 ف٤خٗش USAID د٣٘خس 118658 ادبٌان االساسٌة المختلطةصٌانة لمدرسة  37

  25/5/2050 ف٤خٗش USAID دٌنار 225500151 حالوة الثانوٌة الشاملة للبنٌنصٌانة لمدرسة  38

1/3/2118 ف٤خٗش USAID د٣٘خس 192741 حالوة االساسٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  39   

  5/5/2050 ف٤خٗش USAID دٌنار 20112511 الملك ناصر االساسٌةصٌانة لمدرسة  41

  20/5/2050 صٌانة USAID دٌنار 55012211 محنا الثانوٌة الشاملة للبنٌنصٌانة لمدرسة  15

  5/2/2050 صٌانة USAID دٌنار 5052051010 الثانوٌة للبنٌنالسفٌنة صٌانة لمدرسة  12

  1/2/2050 صٌانة USAID 211150151 كفرنجة االساسٌة الجدٌدة للبناتصٌانة لمدرسة  12

  5/2/2050 صٌانة USAID دٌنار 5112551110 الجبل االخضر الثانوٌة الشاملة للبنٌنصٌانة لمدرسة  11

  5/5/2050 صٌانة USAID دٌنار 50151110 الثانوٌة المختلطةالعالوك صٌانة لمدرسة  11

  1/2/2050 صٌانة USAID دٌنار 551000 الكمشة الثانوٌة المختلطةصٌانة لمدرسة  15
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 مالحظات تاريخ االنجاز المساحة الجهة الممولة قيمة العطاء اسم المشروع الرقم

  21/0/2050 صٌانة USAID دٌنار 55212211 عكرمة الثانوٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  15

  22/2/2050 صٌانة USAID دٌنار 11105 الٌرموك االساٌة المختلطةصٌانة لمدرسة  10

  1/2/2050 صٌانة USAID دٌنار 221012 االزرق الثانوٌة المختلطةصٌانة لمدرسة  11

  51/2/2050 صٌانة USAID دٌنار 550210 امٌنة الغفارٌة االساسٌة المختلطة الثانٌةصٌانة لمدرسة  10

  51/2/2050 صٌانة USAID دٌنار 500500 ابن االنباري االساسٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  15

  20/1/2050 صٌانة USAID دٌنار 510510 الهاشمٌة الثانوٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  12

  20/2/2050 صٌانة USAID دٌنار 55210111 الملكة رانٌا العبدهللا االساسٌة المختلطةصٌانة لمدرسة  12

  20/5/2050 صٌانة USAID دٌنار 50501011 بالل بن رباح االساسٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  11

  21/5/2050 صٌانة USAID دٌنار 515550 ام الصلٌح الثانوٌة للبنٌنصٌانة لمدرسة  11

  51/2/2050 صٌانة USAID دٌنار 525505 دوقرة الثانوٌة للبناتصٌانة لمدرسة  15

 

 
 الرقم

 مالحظات االنجاز تاريخ المساحة الجهة الممولة قيمة العطاء رقم واسم العطاء

مدرسة ضاحٌة االمٌر حسن االساسٌة للبنٌن و مدرسة  10/2051مركزي/ 5
 ٌاجوز الثانوٌة للبنٌن

 
 االتحاد االوروبً 2550220

 2م 5520120
55/5/2055  

 2م 1511 2

مدرسة حً السراهدة االساسٌة المختلطة ومدرسة معاذ  15/2051مركزي/ 2
 بن جبل االساسٌة المختلطة

 
2510101 

 
 االتحاد االوروبً

 25/5/2055 م 2110
 

 25/2/2055 2م 2151105 1

 5151505111 مدرسة القاسم االساسٌة للبنٌن 551/2051مركزي/ 1
 

 االتحاد االوروبً
  5/2/2055 2م21111
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 اٌّؼبر٠غ اٌٌّّٛخ ِٓ إٌّحخ االِبرار١خ

 
 الرقم

 مالحظات تاريخ االنجاز المساحة الجهة الممولة قيمة العطاء اسم العطاء

5 
 1/2/2055 2م 1512 صندوق ابو ظبً 5051512122 مدرسة ام كلثوم االساسٌة المختلطة 

تم  االستالم النهائً 
 25/50/2050تارٌخ 

  55/50/2050 2م 2502 صندوق ابو ظبً 5005212 مدرسة حً االمٌر حسن االساسٌة  2

  21/2/2050 2م 1501111 صندوق ابو ظبً 5221115115 مدرسة حً التركمان االساسٌة للبنٌن 2

  52/0/2050 2م2500 صندوق ابو ظبً 105250122 المختلطةمدرسة ام فروة االساسٌة  1

  1/5/2055 2م 25051110 صندوق ابو ظبً 555200511 للبنٌن الثانوٌة تبنة مدرسة إنشاء 1

  22/5/2050 2م2100 صندوق ابو ظبً 5100225152 المختلطة األساسٌة سحاب نزهة مدرسة إنشاء 5

  51/5/2050 2م 5051 صندوق ابو ظبً 505555112 المختلطة االساسٌة اٌدون مدرسة انشاء 5

  52/2/2055 2م2500 صندوق ابو ظبً 5552010 المختلطة االساسٌة الشجرة مدرسة انشاء 0

 الوهادنة للبنٌن و مدرسة االساسٌة الحسٌنات مدرسة انشاء 1
 المختلطة االساسٌة

511115011 
  2/55/2055 2م 2001115 صندوق ابو ظبً

  5/55/2055 2م 2001115 50

 

 

 

 مالحظات تاريخ االنجاز المساحة/الطول الجهة الممولة قيمة العطاء اسم المشروع  الرقم

  5/5/2055 2م 1015 المانً 5525101 المختلطة االساسٌة الكرامة حً مدرسة انشاء 5

مدرسة سوف االساسٌة المختلطة ومدرسة كفر راكب  552/2051مركزي/ 2
 الثانوٌة المختلطة

25150551051 
 2م 2500 المانً

20/5/2055  
 2م 2201 2

مدرسة ام قصٌر االساسٌة المختلطة و مدرسة الصافح  00/2051مركزي/ 1
 االساسٌة النختلطة

 
15500051522 

 2م 2522 المانً
 2م 4665 5  20/5/2055
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 مالحظات  تاريخ االنجاز المساحة /الطول  الجهة الممولة  قيمة العطاء  اسم  المشروع  الرقم [

 2051 515 مبادرة 5
الثانً مدرسة الملك عبد هللا 
 للتمٌز/سحاب

²م الدٌوان الملكً  250221011 5552  55/0/2050   
 

²م  الدٌوان الملكً  5525152111 مدرسة طارق 2052 512 مبادرة 2 5220  22/5/2050   
 

 2055 11 مبادرة  2
انشاء مدرسة مركزٌة فً روضة 

 االمٌرة بسمة  
2550151100 

 دٌنار
²م  الدٌوان الملكً 1550  25/1/2050   

 

 مالحظات تاريخ االنجاز المساحة الجهة الممولة قيمة العطاء  اسم المشروع الرقم

 بن ضرار انشاء مدرسة الكمالٌة االساسٌة و مدرسة 525/2051مركزي  5
 المختلطة  االساسٌة االزور

  50/5/2050 2م 2155 الصندوق السعودي 2115112121

2 

 21122511551 مدرسة رجم الشامً االساسٌة المختلطة  521/2051مركزي/ 2
 

 الصندوق السعودي
  50/1/2050 2م 2050

1 
 

 مدرسة المشٌرفة االساسٌة للبنٌن
 للمدرستٌن 5525020105

 
 الصندوق السعودي

  22/1/2050 2م5520

1 
 55501551112 مدرسة ندٌم المالح االساسٌة للبنٌن 15/2055مركزي/

 
 الصندوق السعودي

  5/55/2050 2م15511100

  21/1/2050 2م 1555115 الصندوق السعودي 2521051112 مدرسة حوشا الثانوٌة للبنٌن 20/2055مركزي/ 5

5 
 221110211للمدرستٌن مدرسة الربة االساسٌة المختلطة  510/2051مركزي/

 
 الصندوق السعودي

  55/5/2050 2م2101

  1/52/2055 2م 2211 الصندوق السعودي 50022051021 المختلطة االساسٌة عبٌن مدرسة انشاء 0

  2/55/2055 2م 1121 الصندوق السعودي 5522552 البتراء/المختلطة االساسٌة المطلب عبد بنت عاتكة مدرسة انشاء 1

 مالحظات تاريخ االنجاز المساحة الجهة الممولة قيمة العطاء اسم المشروع  الرقم

  50/1/2055 2م 2100 البنك الدولً 52055501251 بنٌن األساسٌة ٌوبا كفر  مدرسة انشاء 5

  22/5/2055 2م 2500 الدولًالبنك  51120111121 المختلطة االساسٌة خوٌلد بنت خدٌجة مدرسة انشاء 2

  20/55/2055 2م 2000 البنك الدولً 52201251251 المختلطة االساسٌة زوٌتٌنة ام مدرسة وتوسعة انشاء 2
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 رٕف١ذ اث١ٕخ اٌمطبػبد االخزٜ ِذ٠ز٠خ

 2017 ػبَ إٌّز١ٙخ االخزٜ اٌمطبػبد أث١ٕخ رٕف١ذ ِذ٠ز٠خ ِؼبر٠غ

 

7م/المساحه مصدر التمويل  المحافظة  اسم المشروع رقم العطاء الرقم   قيمة العطاء  

 151,522 5110 الدٌوان الملكً اربد الخـاص بإنشـاء ملعب الطٌبة/محافظة إربد 2051/مبادرة/55 5   

 105,000 هناجر 2   2م5500 الدٌوان الملكً الطفٌلة الجاهزة/الطفٌلةتوسعة مصنع األزٌاء التقلٌدٌة لصناعة األلبسة  2051/ مبادرة/555 2  

 211,111 521 الموازنة العامة العقبة طابق اضافً اشغال العقبة 522/2051        2  

 5,000,525 1000 الموازنة العامة العاصمة تاهٌل وصٌانة مبنى القصر العدل القدٌم  لٌتم اشغاله من قبل محكمة التمٌٌز 510/2055 1  

 212,511 100 منحة خلٌجٌة اربد تنفٌذ مشروع مبنى المختبر البٌطري والعٌادة البٌطرٌة فً محافظة اربد 21/2051ز/ 1  

 550100 5152 الموازنة العامة البلقاء الباشا عٌن/ الفكرٌة للتنمٌة المنار مركز تنفٌذ 502/2052 5   

 252,251 000 الموازنة العامة الزرقاء الزراعًمؤسسة االقراض  551/2051مركزي/ 5

 115,155 2000 الموازنة العامة المفرق مصنع للحٌاكة للفرع االنتاجً فً منطقة الصالحٌة 50/2055مركزي/ 0

 505,010 221 منحة خلٌجٌة الكرك مدٌرٌة زراعة المزار الجنوبً 25/2051ز/ 1

 51,005  منحة خلٌجٌة الطفٌلة عٌادة بٌطرٌة / بصٌرا 21/2051ز/ 50

 110,125 552 الموازنة العامة جرش مركز صحً  المنصورة 555/2051 55

 5,222,505 2500 منحة خلٌجٌة العاصمة مركز صحً القوٌسمة  512/2051 52

 125,010 500 منحة خلٌجٌة اربد انشاء مركز صحً جفٌن  15/2051مركزي/ 52

 110,105 010 الدٌوان الملكً العاصمة إنشاء مركز صحً بدر الجدٌدة وإعادة تأهٌل مبنى المركز الصحً القائم  2052/مبادرة/551 51

 USAID 1500 1,020,001 اربد سرٌر 50توسعة مستشفى رحمة 51/2051 51

 125,510 مع المظالت 500 منحة خلٌجٌة اربد مركز زوار طبقة فحل 2051/م/50 55

 52,155,555 المجموع
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 2018 ػبَ إٌّز١ٙخ االخزٜ اٌمطبػبد أث١ٕخ رٕف١ذ ِذ٠ز٠خ ِؼبر٠غ

7م/المساحه مصدر التمويل  المحافظة  اسم المشروع رقم العطاء الرقم   قيمة العطاء  

 051,205 5200 الموازنة العامة البلقاء إنشـاء مركز دٌر عال  للبحث واالرشاد الزراعً 501/2051 5   

 212,055 001 الدٌوان الملكً الكرك إنشاء مبنى قاعة متعددة األغراض  لصالح نــــادي الشــــهابٌة / محافظة الكرك  2055/مبادرة/55 2  

 250,520 2101501 الدٌوان الملكً جرش الخاص بتنفٌذ مقر تجمع لجان المرأة ومقر لإلتحاد النسائً/محافظة جرش 2055/مبادرة/55        2  

 212,201 005 الدٌوان الملكً البلقاء ( الخاص بإنشاء مسبح نصف أولمبً مجمع األمٌر حسٌن الرٌاض1/2052ًاستكمال أعمال العطاء المركزي رقـم ) 2055/مبادرة/12 1  

 510,000 5510 الدٌوان الملكً الزرقاء تنفٌذ أعمال اإلصالحات والمعالجات والصٌانة لمبانً مركز التأهٌل والتشغٌل المهنً/الرصٌفة 2055/12ش/ 1  

 200,000 2100 الدٌوان الملكً العاصمة استكمال إنشاء مركز إٌوائً )سكن( للفتٌات األٌتام الٌافعات      5  

 511,202 10110 الموازنة العامة الطفٌلة مركز شباب عٌمة  55/2055 5

 11,011   الموازنة العامة عجلون انشاء وإعادة تأهٌل مركز زها الثقافً 1/2055 0

 500,000   الموازنة العامة اربد انشاء وإعادة تأهٌل مركز زها الثقافً فً اربد حدٌقة طارق بن زٌاد 1/2055 1

 200,100 155 الموازنة العامة الكرك مركز زها الثقافً /الكرك 5/2055 50

 255,511 110 العامةالموازنة  المفرق انشاء مركز زها الثقافً /المفرق 2/2055 55

 2,110,251 5251 الموازنة العامة العاصمة تنفٌذ مبنى المركز اإلقلٌمً لتدرٌس علوم وتكنولوجٌا الفضاء لغرب آسٌا)المرحلة األولى( 2051/25مركزي/ 52

 2055/515مركزي/ 52
 الموازنة العامة العاصمة انشاء مبنى متصرفٌة لواء الجامعة وسكن المتصرف

 للمبانً  2م502112

 لالعمال الخارجٌة 2م 555115و

5,222,050 

 255,211 555 منحة خلٌجٌة البلقاء مشروع انشاء مبنى الصحة النباتٌة فً محافظة البلقاء 2051/22ز/ 51

 255,111 550 الدٌوان الملكً اربد الخاص بتنفٌذ أعمال تكمٌلٌة لملعب الوسطٌة/محافظة إربد 2051/مبادرة/550 51

 125,200 5155 الموازنة العامة اربد مركز صحً المغٌر الشامل 515/2051 55

 550,512 5150 منحة خلٌجٌة المفرق إنشاء توسعة مركز صحً صبحا 212/2051 55

 005,505 5510 منحة خلٌجٌة المفرق إنشاء مركز صحً سوٌلمة 501/2051 50

 221,100 150 العامة الموازنة العاصمة المجلس التمرٌضً االردنً 55/2055 51

20 550/2051 
 مادبا تنفٌذ توسعة مركز زوار مادبا وما حوله

 الكوٌتً للتنمٌةالصندوق 

 االقتصادٌة العربٌة 
  520,015 

 52512115  المجموع
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 2019 ػبَ اٌزٕف١ذ ل١ذ اٌـحٟ اٌمطبع اث١ٕخ رٕف١ذ لظُ ِؼبر٠غ

7م/المساحه مصدر التمويل  المحافظة  اسم المشروع رقم العطاء الرقم   قيمة العطاء  

 102,552 5515 الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌة العربٌة البلقاء انشاء مركز صحً الرباٌعة االولً/لواء دٌر عال 21/2055 5   

 5,022,105 5510 الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌة العربٌة الطفٌلة انشاء مركز صحً المنصورة الشامل  512/2051 2  

 115,025 5511 الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌة العربٌة المفرق إنشاء مركز صحً الدجنٌة  52/2050        2  

 2052/500مركزي/ 1  
 قرض ٌابانً عجلون تنفٌذ توسعة مستشفى االٌمان الحكومً 

االضافً  2للمبنى + م 2م 2000للمبنى +  2م 20000
 الخارجٌةلألعمال  2110

25,110,210 

  1 55/2005 
 الموازنة العامة الكرك تنفٌذ وتوسعة وتأهٌل مستشفى الكرك الحكومً

 تحدٌث     2(م55012توسعة )

 2(م2501)

1,500,212 

 150,225 5050 الموازنة العامة المفرق توسعة و تحدٌث مركز صحً دٌر الكهف و بناء سكن وظٌفً/ المفرق  502/2050     5  

 012,211 5000 الموازنة العامة العاصمة انشاء مركز صحً البصة الشامل 55/2050 5

 2,211,151 2م  252111+ مبنى جدٌد  2م1505صٌانة وتأهٌل  USAID اربد توسعة وتحدٌث مستشفى رحمة التعلٌمً 2/2050 0

 521,150 102 الموازنة العامة المفرق مركز صحً روضة االمٌرة بسمة 00/2050 1

 5,000,212 2010 الموازنة العامة معان توسعة وتحدٌث مركز صحً الشوبك 512/2050 50

 21,211,251 22520 شركة الضمان االجتماعً للتاجٌر التموٌلً الطفٌلة تنفٌذ مستشفى الطفٌلة الجدٌد 5/2055 55

 2,511,022 سرٌر 21سرٌر    طوارئ  25توسعة  شركة البوتاس العربٌة الكرك توسعة وتحدٌث مستشفى غور الصافً 502/2051مركزي 52

 /511مركزي 52

2051   

 استحداث قسم عملٌات وقسمً العناٌة الحثٌثة والمركزة وقسم التعقٌم 

 الندٌم الحكومًفً مستشفى المركزي 

 2,225,511 2025 الموازنة العامة مادبا

 21,155,055 21100 شركة الضمان االجتماعً للتاجٌر التموٌلً معان طالل تنفٌذ مستشفى معان العسكري جامعة الحسٌن بن 2050/مبادرة/20 51

 2,105,012 5521 منحة الصندوق السعودي للتنمٌة العاصمة تنفٌذ مبنى مختبرات الرقابة الدوائٌة والغذائٌة  10/2051 51

 10,021,000 00220 منحة الصندوق السعودي للتنمٌة اربد مستشفى األمٌره بسمة الجدٌد 511/2051 55

 USAID 20110 51,512,155 العاصمة مبنى االسعاف والطوارئ الجدٌــد مستشفى البشٌــر 5/2050 55

 512,511 520 الموازنة العامة العاصمة توسعة المجلس الطبً االردنً /القاعة المحوسبة 2050/20ش/ 50

 510,012 2م 100واعمال التحدٌث  110بناء جدٌد الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌة العربٌة العاصمة توسعة وتحدٌث مركز صحً النصر  551/2055 51

 121,215 500 الموازنة العامة العاصمة توسعة مركز صحً وادي السٌر 50/2050 20

 112,022 2م 020 الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌة العربٌة العاصمة تنفٌذ مركز صحً المسٌطبة 501/2051 25

 الموازنة العامة البلقاء مستشفى السلط الحكومً الجدٌد/المنظومة الطبٌة المتكاملة 51/2050مركزي/ 22
  55021الرئٌسً 
 50512المواقف  55152كلٌة الطب 

21,052,102 

 121,021 110 الدٌوان الملكً العاصمة انشاء مركز صحً البنٌات االولً  2055/مبادرة/1 22

 5,255,521 2550 منحة هندٌة الزرقاء مدٌرٌة التزوٌدإنشاء مشروع مستودعات مركزٌة لوزارة الصحة فً  25/2050 21

 251,250,251 المجموع
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 اٌؼبؿّخ ِحبفظخ/ اٌز١١ّش ِحىّخ لجً ِٓ اػغبٌٗ ١ٌزُ  اٌمذ٠ُ اٌؼذي اٌمـز ِجٕٝ ٚؿ١بٔخ اٌؼبؿّخ                                                                                               رأ١ً٘  ِحبفظخ/اٌّزـزف ٚطىٓ اٌجبِؼخ ٌٛاء ِزـزف١خ ِجٕٝ               
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 اٌؼبؿّخ ِحبفظخ/ اٌجؼ١ــز ِظزؼفٝ اٌجذ٠ــذ ٚاٌطٛارئ االطؼبف ِجٕٝ                                                                                                                               اٌحىِٟٛ اٌظٍظ ِظزؼفٝ رٕف١ذ                                        
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 اٌىٙز١ِٚىب١ٔهِذ٠ز٠خ 

 دباٌّٙبَ ٚاٌٛاججـ

 اػذحد حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ ٝٝػخثن حُؼطخءحص ٝحُٔٞحفلخص )حٌُٜشرخث٤ش ٝح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش( حُخخفش ُِٔؾخس٣غ حُظ٢ ٣ظْ طق٤ٜٔٔخ ٖٓ حُٞصحسس 

  حُظ٢ طظْ دسحعظٜخ ٖٓ هزَ حٌُٔخطذ ح٫عظؾخس٣ش.طذه٤ن ًخكش حُذسحعخص ٝحُظقخ٤ْٓ ٝٝػخثن حُؼطخءحص ٝحُٔٞحفلخص )حٌُٜشرخث٤ش ٝح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش(  حُخخفش ُِٔؾخس٣غ 

 .حُٔظخرؼش ٝح٩ؽشحف ػ٠ِ حُٔؾخس٣غ رخُ٘غزش ٨ُػٔخٍ حٌُٜشرخث٤ش ٝح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش 

 .دسحعش حُٔخططخص حُظ٘ل٤ز٣ش ٝحػظٔخدٛخ ُِٔؾخس٣غ حُظ٢ طؾشف ػ٤ِٜخ حُذحثشس ٓزخؽشس ٝحػظٔخد حُٔٞحد حٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٌ٤ٗش ٌُخكش حُٔؾخس٣غ 

 د ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٝحٌُٜشرخث٤ش ٝحػظٔخد حٌُخدس حُٜ٘ذع٢ ٌُخكش حُٔؾخس٣غ.طذه٤ن حػظٔخد حُٔٞح 

 .ٝمغ حُٔٞحفلخص حُل٤٘ش ٝاػذحد ٝػخثن ػطخءحص حُق٤خٗش 

 .ٓظخرؼش ع٤ش حُؼَٔ ك٢ ٓٞحهغ أػٔخٍ حُق٤خٗش ٝاػخدس حُظؤ٤َٛ حُٔخظِلش 

 .طـذ٣ذ حطلخه٤خص حُق٤خٗش ٝٓظخرؼش ع٤ش حُؼَٔ رٜخ 

  ادحٓش حُق٤خٗش ٝحُٔٞحكوش ػ٠ِ حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ٖٓ حُـٜخص حُشع٤ٔش ٝٓخخهزش حُـٜخص حُٔخظقش ُقشكٜخ كغذ طٞكش طذه٤ن حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ٝػوٞد

 حُٔخققخص.

 .ٓخخهزش حُـٜخص حُشع٤ٔش ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ز ٝطٞف٤َ حُخذٓخص )٤ٓخٙ ًٜٝشرخء ٝحطقخ٫ص ٝفشف فل٢( ُِٔؾخس٣غ حُٔخظِلش 

 ً ٞدحص حُز٘خء حُٞه٢٘ حُقخدسس ػٖ ٓـِظ حُز٘خء حُٞه٢٘ حُخخفش رخ٧ػٔخٍ حٌُٜشرخث٤ش ٝح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش.حُٔؾخسًش رخُِـخٕ حُخخفش رظلذ٣غ 

  .حُٔؾخسًش رخُِـخٕ حُخخفش رذسحعش ح٧ٝحٓش حُظـ٤٤ش٣ش 

 .حُٔؾخسًش رِـخٕ حُؼطخءحص حُل٤٘ش ُٝـخٕ حعظ٬ّ أػٔخٍ حُؼطخءحص ٝحُٔؾخس٣غ حُل٤ٌٓٞش 

  ٍٝحُٔ٘لز ٧ػٔخٍ حُق٤خٗش ٝاػذحد حُظو٤٤ْ حُٜ٘خث٢ ُِٔؾخس٣غ.طذه٤ن حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ُِٔوخ 

 ٣ٔٞٓش ٛزٙ حُٔزخ٢ٗ اػذحد حطلخه٤خص ح٩دحٓش ُٔزخ٢ٗ سثخعش حُٞصسحء ك٤ٔخ ٣خـ ح٧ػٔخٍ حُٔذ٤ٗش ٝحُٔؼٔخس٣ش ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ ٓذ٣ش٣ش أؽـخٍ حُشثخعش ُِللخظ ػ٠ِ د

 ٝاف٬ف أ٣ش أػٔخٍ هخسثش هذ طلذع ٓغظوز٬ً. 

 ٓش حُظؾـ٤َ ٝحُق٤خٗش ٝحُ٘ظخكش ٝحُزغظ٘ش ك٢ حُٔشحًض حُلذٝد٣ش رخُظ٘غ٤ن ٓغ ٓ٘ذٝر٢ حُـٜخص رحص حُؼ٬هش ك٢ ٛزٙ حُٔشحًض. ٓظخرؼش أػٔخٍ ادح 

 ُٔش زخ٢ٗ ٧ػٔخٍ ح٩دحٓحٌُؾق حُل٢٘ ٝحُلغ٢ ػ٠ِ ٓزخ٢ٗ حُٞصحسحص ٝحُٔئعغخص حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔشحًض حُلذٝد٣ش ٝحُـٔش٤ًش ٝاػذحد حُظوخس٣ش حُل٤٘ش رخكظ٤خؿخص ٛزٙ ح

 ٝحُظؾـ٤َ ٝحُق٤خٗش رخُظ٘غ٤ن ٓغ هغْ ف٤خٗش حٌُٜش٤ٌٓٝخ٤ٗي. 

 م.طذه٤ن حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش حُٞحسدس ٖٓ حُٔوخ٤ُٖٝ حُٔ٘لز٣ٖ ٧ػٔخٍ ح٩دحٓش ٝطذه٤ن كٞحط٤ش حُؾشحء ُٔٞحد حُق٤خٗش ٝاؿخصطٜخ ُِقشف
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 اٌىٙز١ِٚىب١ٔه ِذ٠ز٠خأجبساد 

 ال   ل ال ه   ال     /ال      ر خ ا            
     ال         

 ا   ل 
 الر   ا   ال  ر ع

 0 ادامــــــــة صٌانة وتشؽٌل السكن الوظٌفً لدولة رئٌس الوزراء ومبانً ومرافق وساحات الرئاسة 196520 رئاسة الوزراء مبانً قائمة 19/11/2018 تم التجدٌد
 7 وتشؽٌل اجهزة تحوٌل التردد لمركز حدود المدورةادامة صٌانة  32000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/3/2019 

 1 ادامـــــــــة وصـــــــــٌانة وتشؽٌل محطة تنقٌة العمري 68871 وزارة االشؽال مبانً قائمة 15/4/2019 

 4 ادامة وتشؽٌل وصــٌانة محطة التحلٌة فً مركز حدود الكرامة 87100 وزارة االشؽال مبانً قائمة 6/5/2019 

 2 ادامة صٌانة وتشؽٌل وحدات معالحة المٌا /جسر الشٌخ حسٌن 10500 وزارة االشؽال مبانً قائمة 6/7/2019 

 2 ادامة وصٌانة وتشؽٌل محطة تنقٌة جسر الشٌخ حسٌن 120600 وزارة االشؽال مبانً قائمة 6/5/2019 

 2 وحدات معالجة مٌا  جسر الملك حسٌن وجسر االمٌر محمدادامة صٌانة وتشؽٌل  30600 وزارة االشؽال مبانً قائمة 3/11/2019 

 8 ادامة صٌـــــــــــانة وتشؽٌل وحدات معالجة مٌا  الرمثا 38710 وزارة االشؽال مبانً قائمة 14/5/2019 

 9 ادامة وصـــــــــــــــــٌانة وتشؽٌل محطة تنقٌة المدورة 176000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 9/6/2019 

 01 ادامة صٌانة وتشؽٌل محطة تحلٌة مٌا  حدود المدورة 19920 وزارة االشؽال مبانً قائمة 2018/ 5/ 17 

 00 ادامــــــــة صٌانة وتشؽٌل محطة تحلٌة مٌا  العمري 39000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 30/8/2019 

 07 الوزراء /بٌت الضٌافة ادامة صــــٌانة مصاعد رئاسة 1160 الرئاسة مبانً قائمة 1/2/2019 

 01 ادامـــــــة وتشؽــــــٌل وصٌـــــــــــانة متحؾ االردن 159800 وزارة السٌاحة مبانً قائمة 12/4/2017 

 وزارة االشؽال مبانً قائمة 6/9/2016 
47600+16 %

 ضرٌبة
 04 تحدٌث المصـــــــــــــاعد العامة  فً وزارة االشؽال

 02 تركٌب مولـــــــدات طاقة احتٌاطٌة لدار تربٌة احداث الرصٌفة ذكور /اناث 19830 وزارة التنمٌة قائمةمبانً  12/6/2016 

 02 صٌـــــــــــــــــانة مولدات كتربلر فً رئاسة الوزراء 1228 الرئاسة مبانً قائمة 31/12/2019 

 02 (2مــــــــــــــــــولدات كمنز عدد )صٌــــــــــــــــانة  1400  الرئاسة مبانً قائمة 31/5/2019 

 08 صٌانة وحدة التبرٌد المركزي نوع بترا/رئاسة الوزراء 870 الرئاسة مبانً قائمة 19/2/2018 

 09 صــــــٌانة وحدة معالجة المٌا  للسكن الوظٌفً /رئاسة الوزراء 3340.18 الرئاسة مبانً قائمة 31/5/2019 

 71 ادامـــــــــة صٌانة جهاز التبرٌد نوع ٌورك فً الرئاسة 2250 الرئاسة مبانً قائمة 30/9/2019 

 70 صٌــــــــانة المولد االحتٌاطً فً مبنى وزارة االشؽال 1600 وزارة االشؽال مبانً قائمة 28/2/2019 

 77 وزارة االشؽالصٌــــــــــــــــانة المصاعد العاملة فً  2552 وزارة االشؽال مبانً قائمة 30/9/2019 

 71 صــــــــــــــٌانة ابواب ومقصات وزارة االشؽال العامة 1178.600 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/10/2017 

 74 صٌــــــانة اجهزة تفتٌش االشخاص فً وزارة االشؽال 250 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/8/2017 

 72 صٌانة نظام انذار الحرٌق فً ؼرفة الحاسوب المركزي/ 1500 وزارة االشؽال مبانً قائمة 30/4/2017 

 72 ادامــــــــــة صٌانة مصاعد المبنى االضافً فوق مبنى مدٌرٌة المختبرات 1300 وزارة االشؽال مبانً قائمة 28/2/2017 

 72 االنباء االردنٌةتقـــــــــدٌم وتركٌب مصاعد فً وكالة  60000 وكالة االنباء مبانً قائمة 3/1/2017 

 25000 وزارة الداخلٌة مبانً قائمة 13/12/2016 
ادامــــــة وتشؽٌل وصٌانة االعمال الكهرومٌكانٌكٌة فً مبنــــــــــــــــى دائرة المتابعة والتفتٌش/وزارة 

 الداخلٌة
78 
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 79 تورٌد وتركٌب مولد كهرباء اضافً لمــــــــــبنى دائرة الموازنة العامة 17610 الموازنة العامة مبانً قائمة 12/6/2016 

 

 
 11 تقدٌم وتركٌب مبرد مٌا  ومكٌؾ نـــــــــوع كاسٌت فً مجلس النواب 38750 مجلس النواب مبانً قائمة 13/11/2016

 10 ادامة صٌانة مصاعد بٌت الضٌافة فً رئاسة الوزراء 1160 رئاسة الوزراء مبانً قائمة 31/1/2018 

تحت كفالة 
 الصٌانة

 3650000 الٌوان الملكً مبانً قائمة 15/12/2015
( مدرسة ضمن المشروع النموذجً الرٌادي/المبادرة الملكٌة 50تنفٌذ اعمال التدفئة للمدارس وعددها )

 السامٌة
17 

 11 تنفٌذ نظام تولٌد طاقة كهربائٌة من الطاقة الشمسٌة لهٌئة االعالم 33800 هٌئة االعالم مبانً قائمة 7/3/2016 

 14 تنفٌذ نظام تولٌد طاقة كهربائٌة من الطاقة الشمسٌة لمبنى دٌوان الخدمة المدنٌة 76400 دٌوان الخدمة مبانً قائمة 29/4/2016 

 12 تنفٌذ نظام تولٌد طاقة كهربائٌة من الطاقة الشمسٌة لمبنى هٌئة مكافحة الفساد 92250 هٌئة مكافحة الفساد قائمةمبانً  24/10/2016 

 12 تنفٌذ نظام تولٌد طاقة كهربائٌة من الطاقة الشمسٌة لمبنى مجلس النواب 215451.8 مجلس النواب مبانً قائمة 31/1/2017 

اتفاقٌة من 
30/4/2016 

 12 ادامــــــــة صــٌانة مولدات فً المبنى االضافً فوق المختبرات 1600 وزارة االشؽال مبانً قائمة 30/4/2017

 18 تكٌٌؾ ؼـــــرفة السٌرفرات فً المبنى االضافً فوق المختبرات 19700 وزارة االشؽال مبانً قائمة 3/10/2016 

 19 ( فً المبنى االضافً فوق المختبرات2وتشؽٌل مولدات كهربائٌة عدد)صٌانة واصالح  1200 وزارة االشؽال مبانً قائمة 3/11/2016 

 41 صٌانة واصالح لوحة التحكم الكهربائٌة /بوٌلر تدفئة مبنى الحركة 300 وزارة االشؽال مبانً قائمة 18/11/2016 

 40 فً مبنى المختبراتاصالح لوحة التحكم االوتوماتٌكً للمولدات  1200 وزارة االشؽال مبانً قائمة 22/9/2016 

 47 ربط الكرفان التابع لوزارة االشؽال بشبكة الصرؾ الصحً الداخلٌة /مبنى الحركة 4752 وزارة االشؽال مبانً قائمة 26/12/2016 

 41 صــــــــــــٌانة االجهزة الصوتٌة فً قاعة اهل العزم  4970 وزارة االشؽال مبانً قائمة 26/7/2016 

سنتٌن اتفاقٌة لمدة 
اعتبارا من 

30/3/2016 
 44 صٌـــــــانة واصالح محطة تحلٌة فً المبنى الرئٌسً لوزارة االشؽال 1200 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/3/2018

 42 تركٌب بوٌلر وصٌانة البوٌلر الثانً فً مدٌرٌة اشؽال العاصمة 3250 وزارة االشؽال مبانً قائمة 21/12/2017 

 42 تورٌد وتركٌب وتشؽٌل نظام كامٌرات المراقبة فً مصاعد وزارة االشؽال 1643.200 وزارة االشؽال مبانً قائمة 26/6/2016 

 42 ربط مدارس ورٌاض االطفال ضمن مخٌمً الزعتري واالزرق بالتٌار الكهربائً منظمة االمم المتحدة  UNICEF 1362069 مبانً قائمة 6/10/2018 
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 2018اٌّزبثؼخ ِٓ لجً ِذ٠ز٠خ اٌىٙز١ِٚىب١ٔه ػطبءاد ِؤطظخ اٌحك 

 

 ال ه  ال   ل  ال     /ال      ر خ ا        ر خ ال    ر 
     ال     
     ا   ل 

 الر   ا   ال  ر ع

 286000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 2018/ 12/ 31 2018/ 1/ 1
والزراعة فً مركزي جمرك وادي الٌتم ووادي ادامـــــــــــة التشؽٌل والصٌانة وادامة خدمات النظافة 
 عربة

0 

 7 ادامـــــــــة التشؽٌل والصٌانة فً مركز حدود العمري 247116 وزارة االشؽال مبانً قائمة 2018/ 12/ 31 2018/ 1/ 1

 1 حدود العمريادامــة اعمال النظافة والبستنة فً مركز  300000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 2018/ 12/ 31 2018/ 1/ 1

 4 ادامـــــــــة التشؽٌل والصٌانة فً مركز حدود المدورة ومبانً الحموالت المحورٌة 215000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 2018/ 12/ 31 2018/ 1/ 1

 2 حسٌن/الشونة الوسطىادامـــــــة التشؽٌل والصٌانة لجسر الملك  163568 وزارة االشؽال مبانً قائمة 2018/ 12/ 31 2018/ 1/ 1
 2 ادامــة اعمال النظافة والبستنة فً مركز وسكنات معبر وادي االردن/جسر الشٌخ حسٌن 253000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 2018/ 12/ 31 2018/ 1/ 1
 2 حدود جابر ادامـــــة اعمال النظافة والبستنة فً مركز 295000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/12/2018 2018/ 1/ 1
 8 ادامــــــــــــة التشؽٌل والصٌانة فً مركز حدود الرمثا 105500 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/12/2018 2018/ 1/ 1
 9 ادامــــــــــة التشؽٌل والصٌانة فً مركز حدود الكرامة 249950 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/12/2018 2018/ 1/ 1

 335000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 10/4/2019 2018/ 4/ 9
ادامة الصٌانة والتشؽٌل وادامة تشؽٌل خدمات النظافة والزراعة فً مركزي حدود الدرة وجنوب وادي 

 عربة
01 

 00 ادامــة اعمال النظافة والبستنة فً مركز حدود المدورة 300000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/12/2018 2018/ 1/ 1
 07 ادامــــــــــــــة التشؽٌل والصٌانة فً مركز حدود جابر 243650 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/12/2018 2018/ 1/ 1
 01 ادامــــة التشؽٌل والصٌانة فً معبر وادي االردن/جسر الشٌخ حسٌن 199000 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/12/2018 2018/ 1/ 1
 04 ادامــــة صٌانة وتشؽٌل المولدات فً المراكز الحدودٌة والجمركٌة 62300 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/12/2018 2018/ 1/ 1
 02 ادامة اعمال النظافة والبستنة لجناح الشحن الجدٌد فً مركز حدود العمري. 372800 وزارة االشؽال مبانً قائمة 31/12/2018 2018/ 1/ 1
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 ِزبثؼخ ٚرٕف١ذ ٚؿ١بٔخ ِؼبر٠غ اٌّجبدراد اٌٍّى١خ ٚحذح

 2017إٌّز١ٙخ  اٌّؼبر٠غ

          ر خ ا      ال     /ال    ال ه  ال   ل       ال         ا   ل  ال  ر عا    الر  

 تؤهٌل وصٌانة مدرسة عبد الحمٌد شرؾ 1
 / محافظة العاصمة2014/مبادرة/40

 ( دٌنار523325,18)قٌمة العطاء عند االحالة 
 قٌمة العطاء مع االوامر التؽٌٌرٌة

 ( دٌنار1303325)

  2017  الدٌوان الملكً الهاشمً 

من مشروع متنز  األمٌر   المرحلة األولى 2
فً منطقة البحر  الثانً   الحسٌن بن عبدهللا

 محافظة البلقاء /السوٌمة    المٌت

 الدٌوان الملكً الهاشمً 

 

 

 دونم 240

 

للمرحلة % 100
 األولى

افتتح سمو األمٌر الحسٌن بن 
 عبدهللا الثانً، ولً العهد، 

 20/5/2017بتارٌخ 

المرحلة الثانٌة من مشروع 
المتنز  ستقام على مساحة 

 دونما 260

المبادرة الملكٌة السامٌة لتدفئة المدارس  2
 مدرسة ( 50الحكومٌة المرحلة األولى )

 جمٌع محافظات المملكة 60/2015ش/

 

 ألؾ دٌنار 650مالٌٌن و  3
 من قبل الدٌوان الملكً

634227 
 دٌنار من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم

تم االنتهاء من   الدٌوان الملكً الهاشمً
المرحلة االولى 
لمحافظة عجلون 
ومنطقة الشوبك/ 

 2017/معان

تم اإلفتتاح الرسمً للمبادرة 
برعاٌة سمو ولً العهد األمٌر 

 الثانً حفظه الحسٌن بن عبدهللا
 هللا

 انشاء مدرسة المؽٌر االساسٌة/ راحوب 4
 (2014/مبادرة/145محافظة إربد)

  18/5/2017  الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار شامال المبلػ االحتٌاطً 1041138.765

مشروع صٌانة مدٌنة االمٌر حمزة للشباب  /  5
 (2016/مبادرة/31محافظة العقبة)

تم االفتتاح الرسمً بتارٌخ  2017  الملكً الهاشمًالدٌوان  دٌنار 323657
13/4/2017 

 انشاء مركز صحً مرج الحمام الشامل 6
 2013/مبادرة// محافظة العاصمة 164

 تم إشؽال المبنى 2017   الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 691554.05

انشاء نصب تذكاري للشهٌد النقٌب أحمد  7
كفر  محمود النواصرة على مدخل منطقة

 محافظة جرش عطاء رقم -خل
 23/2016ش ج/

دٌنار  28642,5    

 

 

  2017  الدٌوان الملكً الهاشمً
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 ِالحظبد ربر٠خ االٔجبس اٌجٙٗ اٌٌّّٛٗ      ال         ا   ل  ا   ال  ر ع اٌزلُ

 انشاء مركز صحً العدسٌة وتحوٌله الى شامل / لواء  8
 العاصمة( محافظة 2014/مبادرة/66) ناعور

 2017 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 581990.600
 

 

 انشاء مركز صحً شامل الجبٌهة مع التؤثٌث 9
 ( محافظة العاصمة2013/مبادرة/117)

 

 دٌنار حسب قرار االحالة  850815,640
دٌنار قٌمة االمر التؽٌٌري الخاص  110000

 باستحداث طابق التسوي

 
 الدٌوان الملكً الهاشمً

  
2017 

 

 
تم االفتتاح الرسمً 

 12/7/2017بتارٌخ 

انشاء صالة متعددة االؼراض لنادي الفحٌص/محافظة  10
 2012/مبادرة/22البلقاء

 دٌنار 739790
 دون األوامر التؽٌرٌة

 
 الدٌوان الملكً الهاشمً

 
2017 

 
 المشروع ُمّشؽل

 /انشاء مركز صحً اولً فً منطقة الروضة / لواء ناعور 11
 (2014/مبادرة/243محافظة العاصمة)

 دٌنار 419256,002
 

  2017  الدٌوان الملكً الهاشمً

 إعادة تؤهٌل حدٌقة باب عمان/ محافظة جرش  12
 40/2015ش/

 المشروع ُمّشؽل 2017  الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 62977

انشاء مركز نهاري لرعاٌة وتاهٌل ذوي االحتٌاجات الخاصة  13
 (2013/مبادرة/183)الطٌبة والوسطٌةلوائً 

 دٌنار 1048991,5
 

  2017 الدٌوان الملكً الهاشمً

( / محافظة 228/2013)ش/االسر العفٌفة/الروٌحةمساكن  14
 البلقاء

 المشروع ُمّشؽل 2017 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 96279

 + تؤهٌل المبنى القائمانشاء مركز صحً أم القطٌن الشامل 15
محافظة  (2012/مبادرة/122)لٌصبح سكن ممرضات واطباء

 المفرق

المشروع ُمّشؽل وتم  2017 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار مع األوامر التؽٌٌرٌة 909807

 االفتتاح الرسمً

 14/2011شباب/ إنشاء صالة رٌاضٌة بمنطقة ذٌبان 16
 محافظة مادبا

 المشروع ُمّشؽل   2017 الملكً الهاشمًالدٌوان  دٌنار مع األوامر التؽٌٌرٌة 1658965

( محافظة 2013/مبادرة/81)انشاء مركز شابات مؽٌر السرحان 17

 المفرق 

المشروع ُمّشؽل وتم  2017 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 398814,583

 االفتتاح الرسمً

  2017 الملكً الهاشمً الدٌوان دٌنار 828192 معانمحافظة  8/2011لواء البتراء ملعب كرة قدم انشاء 18

 انشاء ملعب كرة قدم خماسً ومركز شباب فً لواء الروٌشد 19
 محافظة المفرق (2013/مبادرة/119)

 المشروع ُمّشؽل 2017 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 523854.240

 دٌنار مع األوامر التؽٌٌرٌة 292697,78 ( محافظة إربد2013/مبادرة/65)مركز صحً الحصن 20
 
 
 

المشروع ُمّشؽل وتم  2017 الدٌوان الملكً الهاشمً

 االفتتاح الرسمً
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 ِالحظبد ربر٠خ االٔجبس اٌجٙٗ اٌٌّّٛٗ     ا   ل       ال     ا   ال  ر ع اٌزلُ

بناء مقر نادي الحمراء الرٌاضً + تؤثٌث 21

  (2013/مبادرة/134) 

المشروع ُمّشؽل وتم  2017 الهاشمًالدٌوان الملكً  مع األوامر التؽٌٌرٌة دٌنار 357676

 اإلفتتاح الرسمً

( محافظة 2013/مبادرة/142)تنفٌذ مدرسة ابو السوس المختلطة 22
 العاصمة

 دٌنار 982113,98
 

 المشروع ُمّشؽل 2017 الدٌوان الملكً الهاشمً

 (2013/مبادرة/124) ًاالول  انشاء مركز صحً دٌر السعنة 23
                  محافظة إربد

  2017 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 587919,8

 المشروع ُمّشؽل 2017 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار  587950,32 (2013/مبادرة/133)توسعة مركز صحً قمٌم لٌصبح شامل 24

( 2013/مبادرة/103)انشاء مركز صحً المقابلٌن مع التؤثٌث 25
 محافظة العاصمة

 المشروع ُمّشؽل 2017 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 877761.020

(2014/مبادرة/15) انشاء مدرسة اساسٌة فً قرٌة تركً 26
 محافظة العاصمة 

 المشروع ُمّشؽل 2017 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 642925,77

 توسعة مركز صحً بدر الجدٌدة وتحوٌله الى شامل 27
 (محافظة العاصمة2013/مبادرة/165)

 المشروع ُمّشؽل 2017  الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 598113.5

تنفٌذ مصنع للحٌاكة للفرع اإلنتاجً فً منطقة الصالحٌة/  28
 (18/2016محافظة المفرق)

 تم تسلٌم المفاتٌح للمالك 2017  الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 997416,98

 (2013/مبادرة/140)انشاء مركز تنموي لمخٌم الحسٌن 29
 

 دٌنار  528523,7
 

 تم تسلٌم المفاتٌح للمالك 2017  الدٌوان الملكً الهاشمً

 

 

 

 / محافظة المفرقمركز شابات مؽٌر السرحان                                             
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  انشاء مركز صحً مرج الحمام الشامل                                                                                                   

 

  

  

 

 

                                                 
  إعادة تؤهٌل حدٌقة باب عمان/ محافظة جرش                                                                                              

 محافظة جرش          -نصب تذكاري للشهٌد النقٌب أحمد محمود النواصرة على مدخل منطقة كفر خل 
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  2018إٌّز١ٙخ  اٌّؼبر٠غ

          ر خ ا      ال ه  ال   ل  ا   ل      ال          ال  ر عا    الر  

  2018 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار مع األوامر التؽٌٌرٌة 458089 4/2012تنفٌذ مسبح نصؾ اولمبً فً مجمع االمٌر حسٌن / السلط 1

 العاصمة / محافظة مركز اٌوائً لرعاٌة الفتٌات االٌتام الٌافعات 2
(2014/مبادرة/125)  

  2018 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 868060

  2018 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 2008021,330 (199/2014)مدرسة الملك عبدهلل الثانً للتمٌز فً محافظة جرش 3

  2018 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 919623,170 2015/مبادرة/71انشاء ملعب الطٌبة / محافظة إربد 4

 )مدرسة سحابعبدهللا الثانً للتمٌز فً محافظة العاصمةمدرسة الملك  5
 (16/2016رقم عطاء اإلشراؾ )  2015/مبادرة/157)

  2018 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 2683398،400

انشاء مدرسة مركزٌة مجمعة فً روضة األمٌرة بسمة/ لواء البادٌة  6
 (2016/مبادرة/95)الشمالٌة الشرقٌة

 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 2160914,080
 

2018  

 انشاء قاعة متعددة األؼراض لصالح نادي الشهابٌة الرٌاضً 7
 (2017/مبادرة/17)

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً 
 

 

بلؽت قٌمة العطاء النهائٌة   2012/مبادرة/120مشروع تطوٌر وسط مدٌنة الطفٌلة   8
 (دٌنار11817261,00)

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً
 

 

تعبٌد الطرٌق لموقع مركز المؽامرات الواله / الهٌدان للجزء المرسم  9
ش م  (كم / محافظة مادبا3.8والجزء الواقع ضمن المحمٌة بطول اجمالً )

 12/2017أ/

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً 

 

 

 لٌتم إشؽاله من قِبل محكمة التمٌٌز مبنى قصر العدل القدٌم وصٌانة تؤهٌل 10
158/2016 

 دٌنار 1880736,245
 

المشروع  2018 الدٌوان الملكً الهاشمً
 ُمشؽل

 محافظة الطفٌلة استكمال إنشاء مبنى منتدى جفٌن الثقافً/لواء الكورة 11
 45/2016ش أ/

 دٌنار 39985,920
 

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً
 

 

 )ب( فً معانإنشاء مركز تدرٌب الحرؾ الٌدوٌة والسوق التقلٌدٌة الجزء  12
 (2016/مبادرة/163عطاء التنفٌذ )  مشارٌع وزارة السٌاحة واالثار

 دٌنار 338790,040
 

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً
 

تم تسلٌم 
 المفاتٌح

 2015/مبادرة/168أعمال تكمٌلٌة لمشروع ملعب الوسطٌة 13
 دٌنار 211449،450

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً
 

 

 2018  الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 1626473,490 (2014/مبادرة/185)طارقانشاء مدرسة  14
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          ر خ ا      ال ه  ال   ل  ا   ل      ال          ال  ر عا    الر  

 أعمال استكمال العطاء الخاص بإنشاء نواة مدٌنة رٌاضٌة فً الرصٌفة 15
 (2015/مبادرة/20)

 دٌنار 1495760,135
 قٌمة العطاء مع االوامر التؽٌٌرٌة

1991681,340 

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً
 

 

انشاء طابق ثانً كمقر لتجمع لجان المرأة فوق مبنى هٌئة شباب كلنا  16
 (2016/مبادرة/17مقر اإلتحاد النسائً) +األردن/ فرع محافظة جرش

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار  218738
 

 

 (32/2016)مدرسة ؼور الصافً الثانوٌة للبنٌن /لواء االؼوار الجنوبٌة 17
 محافظة الكرك مع الـتؤثٌث

 دٌنار 3112393
 

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً
 

تم التشؽٌل 
واالفتتاح 
 الرسمً

 دٌنار 1256163,680 (68/2015)فً منطقة الطٌبة/ الكرك مدرسة  انشاء 18
 

تم االفتتاح  2018 الدٌوان الملكً الهاشمً
 الرسمً

التقلٌدٌة لصناعة االلبسة /  األزٌاء توسعة مصنع 19
 2014/مبادرة/116الطفٌلة

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً دٌنار 406800
 

المشروع 
 ُمّشؽل

 انشاء مركز صحً العدسٌة وتحوٌله الى شامل / لواء ناعور 20
 محافظة العاصمة (2014/مبادرة/66)

 دٌنار 581990.600
 

 2018 الدٌوان الملكً الهاشمً
 

 

 

 

  

 

 

 

             

          انشاء ملعب الطٌبة / محافظة إربد                                                                                                         مدرسة الملك عبدهلل الثانً للتمٌز فً محافظة جرش                                
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 انشاء قاعة متعددة األؼراض لصالح نادي الشهابٌة الرٌاضً                                                                           مدرسة الملك عبدهللا الثانً للتمٌز فً محافظة العاصمة                                   

    

 

 

 

 

 أعمال تكمٌلٌة لمشروع ملعب الوسطٌة                  مبنى قصر العدل القدٌم وصٌانة تؤهٌل                                              
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 ادارةذاظشؤونذاظؼاغوغقة

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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 ادارح اٌؼؤْٚ اٌمب١ٔٛٔخ

 

 ِذ٠ز٠خ اإلطزؼبراد ٚاٌؼمٛد

 (2018،  2017إٔجبساد اٌّذ٠ز٠خ ٌؼبِٟ )
 حُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش حُٔظؼِوش رؼَٔ حُٞصحسس ٝر٤خٕ حُ٘وـ ٝحُؼـشحص ك٤ٜخ ٝٓظخرؼش فذٝسٛخ.حُٔؾخسًش ك٢ اػذحد ٓؾخس٣غ  .1

 للع كوٞم ٝٓقِلش حُٞصحسس.حُٔؾخسًش ك٢ ٝمغ ح٩طلخه٤خص ٝٝمغ ح٬ُٔكظخص ػ٤ِٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُوخ٤ٗٞٗش هزَ طٞه٤ؼٜخ ُز٤خٕ ٓذٟ طٞحكوٜخ ٓغ حُوٞح٤ٖٗ ح٧سد٤ٗش رٔخ ٣ .2

ٍ حُٔلخكظخص ٖٓ ك٤غ ٓذٟ طو٤ذ حُٔوخٍٝ رٔذس حُؼطخء ٓوخسٗش ر٘غذ ح٩ٗـخص ٝٗغذ حُٔذس حُٔ٘ون٤ش ٝاػذحد ح٩ؽؼخسحص حُؼوذ٣ش حُٔٞؿٜش ُِٔوخٝٓظخرؼش ًخكش حُؼطخءحص ك٢  .3

 ٗظ٤ـش طوق٤شٙ ٝٓظخرؼش حُٔذس حُظ٢ طظنٜٔ٘خ ٛزٙ ح٩ؽؼخسحص.

 ش ٝحُٔؾخسًش ك٢ طٔؼ٤َ حُٞصحسس ك٢ هنخ٣خ حُظل٤ٌْ حُٔ٘ظٞسس ُذٟ ٤ٛجخص حُظل٤ٌْ.حُٔؾخسًش ك٢ ُـخٕ حُظلو٤ن ُٝـخٕ دسحعش ٓطخُزخص حُٔوخ٤ُٖٝ ُٝـخٕ حُظغ٣ٞش حُٞد٣ .4

 ٓظخرؼش ط٘ل٤ز ٝططز٤ن ًخكش حُظؼخ٤ْٓ حُٔظقِش ر٘ؾخه حُٔذ٣ش٣ش ٝخخفش حُوخ٤ٗٞٗش ٜٓ٘خ. .5

ٝحُ٘واَ ٝح٩ٗظاذحد ٝح٩ػاخسس ٝح٩ؿاخصحص حُٔخظِلاش ٝكواذ  طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ ٓـخٍ حُوشحسحص ح٩دحس٣ش حُخخفش رخُٔٞظل٤ٖ ٝحُٞظ٤لاش حُؼخٓاش ٓؼاَ حُظؼ٤ا٤ٖ ٝحُظشك٤اغ .6

 حُٞظ٤لش ٝأ٣ش أٓٞس أخشٟ.

 كلع ٝطٞػ٤ن حُٔشحؿغ حُوخ٤ٗٞٗش ًخُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش ٝحُظؼ٤ِٔخص ٝحُٔٞعٞػخص حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُـش٣ذس حُشع٤ٔش. .7

 طوذ٣ْ ح٩عظؾخسس حُوخ٤ٗٞٗش ٌُخكش حُٔذ٣ش٣خص رٔشًض حُٞصحسس ٝحُٔذ٣ش٣خص رخُٔلخكظخص. .8

 وذ٣ْ ح٩عظؾخسحص حُٔظؼِوش رؼوذ حُل٤ذ٣ي ٝحُؼوٞد ح٧خشٟ ُٔذ٣ش٣خص ٓشًض حُٞصحسس ٝحُٔذ٣ش٣خص رخُٔلخكظخص.. ط9

 . حُٔؾخسًش ك٢ حُِـخٕ عٞحء حُٔظؼِوش رخُٔٞظل٤ٖ أٝ ٓغ حُـٜخص حُشع٤ٔش ح٧خشٟ أٝ ك٢ كل خ٬كخص حُ٘ضحع حُؼوذ٣ش.11

 طؼ٤ش.. طذه٤ن ٝط٘ل٤ز هشحسحص ح٧كٌخّ حٌُٔظغزش حُذسؿش حُو11

 

 

 ادارةذاظشؤونذاظؼاغوغقة

 عدؼرؼةماظدساويمواظشؽاوي

 ضلمماظدساوى ضلمماظشؽاوى

 عدؼرؼةماظؿقؽقم

 ضلمماظـقؽقم ضلمماظؿدضقق

 عدؼرؼةماالدؿشاراتمواظعؼود

 ضلمماالدؿشاراتماظؼاغوغقة ضلمماظعؼود
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 ِذ٠ز٠خ اٌذػبٚٞ ٚاٌؼىبٚٞ

 ِٙبَ ٚٚاججبد ِذ٠ز٠خ اٌذػبٚٞ ٚاٌؼىبٚٞ
 ػاخّ اهخٓش دػخ١ٝ ُِٞصحسس ػ٠ِ ح٧ؽخخؿ ح٥خش٣ٖ عٞحء ًخٕ ٛزح حُؾخـ ؽخـ هز٤ؼ٢ أٝ ؽخـ ٓؼ١ٞ٘ )ؽشًش ، ٓئعغش ، ر٘ي( ٝرُاي رٔخخهزاش ػطٞكاش ٤ًٝا َ

 ٝطؼذ٬٣طٚ.  2118( ُغ٘ش 27ادحسس هنخ٣خ حُذُٝش رظلش٣ي دػٟٞ كوٞه٤ش كغذ هخٕٗٞ ادحسس هنخ٣خ حُذُٝش سهْ )

  هنخ٣خ حُذُٝش حُٔٔؼَ حُوخ٢ٗٞٗ ُِخض٣٘ش ُٔخ ٣ظؼِن رخُونخ٣خ حُلوٞه٤ش رٌخكش حُز٤خٗخص حُخط٤ش ٝحُؾخقا٤ش حُٔظاٞكشس ُاذٟ ٛازٙ حُاٞصحسس ٝخا٬طض٣ٝذ ػطٞكش ٤ًَٝ ػخّ ادحسس ٍ

 حُٔذد حُوخ٤ٗٞٗش.

 ش حُٔظاٞكشس ُاذٟ ٛازٙ حُاٞصحسس ٝخا٬ٍ حُٔاذس طض٣ٝذ ػطٞكش حُ٘خثذ حُؼخّ رقالظٚ حُٔٔؼاَ حُواخ٢ٗٞٗ ُِخض٣٘اش رٔاخ ٣ظؼِان رخُوناخ٣خ حُـضحث٤اش رٌخكاش حُز٤خٗاخص حُخط٤اش ٝحُؾخقا٤

 حُوخ٤ٗٞٗش.

 خ٬ٍ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش.  طض٣ٝذ ػطٞكش سث٤ظ ح٤ُ٘خرخص حُؼخٓش ح٩دحس٣ش رٔخ ٣ظؼِن رخُونخ٣خ ح٩دحس٣ش رٌخكش حُز٤خٗخص حُخط٤ش ٝحُؾخق٤ش حُٔظٞكشس ُذٟ ٛزٙ حُٞصحسس 

  رخُٔٞظل٤ٖ ٝحُٞظ٤لاش حُؼخٓاش ٓؼاَ حُظؼ٤ا٤ٖ ٝحُظشك٤اغ ٝحُ٘واَ ٝح٩ٗظاذحد ٝح٩ػاخسس ٝح٩ؿاخصحص حُٔخظِلاش ٝكواذ طوذ٣ْ حُٔؾٞسس حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ ٓـخٍ حُوشحسحص ح٩دحس٣ش حُخخفش

 حُٞظ٤لش ٝأ٣ش أٓٞس أخشٟ.

 .كلع ٝطٞػ٤ن حُٔشحؿغ حُوخ٤ٗٞٗش ًخُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش ٝحُظؼ٤ِٔخص ٝحُٔٞعٞػخص حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُـش٣ذس حُشع٤ٔش 

 خ٤ٗٞٗش ٝطغـ٤ِٜخ ٝطٞػ٤وٜخ رخُٔذ٣ش٣ش.اٗـخص حُٔؼخ٬ٓص حُٔظؼِوش رخُذحثشس حُو 

 .ٌْحُشد ػ٠ِ حُؾٌخ١ٝ حُٔشعِش ُٜزٙ حُٞصحسس ٖٓ خ٬ٍ حُٔ٘قش رخذٓظ 

 .طوذ٣ْ حُلٍِٞ ٝح٩هظشحكخص ُٔوذ٢ٓ حُؾٌخ١ٝ رٌخكش أٗٞحػٜخ 

 ٝ١ حُٔوذٓش ْٜٓ٘ أٝ مذْٛ أٝ ك٢ ح٧ٓٞس حُظ٢ طشٟ طشأط ٤ٛجخص حُظلو٤ن أٝ ح٩ؽظشحى ك٤ٜخ كغذ ٓوظن٠ حُلخٍ ٝحُٔظؼِوش رخُٔخخُلخص حُٔغ٤ٌِش ُِٔٞظل٤ٖ أٝ ك٢ حُؾٌخ

 حُذحثشس طؾ٤ٌَ ٤ٛجش طلو٤ن ُذسحعظٜخ.

 .طوذ٣ْ ح٩عظؾخسس حُوخ٤ٗٞٗش ٌُخكش حُٔذ٣ش٣خص رٔشًض حُٞصحسس ٝحُٔذ٣ش٣خص رخُٔلخكظخص 

 .ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُوطؼ٤ش حُظ٢ طقذس ػٖ حُٔلخًْ حُٔخظقش 

 س حُٞحهؼش ػ٠ِ حُطشم حُظخرؼش ُٜزٙ حُٞصحسس ًٝزُي طلق٤َ سعّٞ حُِٞكخص ح٩ػ٤ٗ٬ش حُـ٤ش ٓشخقش.ٓخخهزش ٝصحسس حُٔخ٤ُش ٖٓ أؿَ طلق٤َ ه٤ٔش ح٧مشح 

 .ٓظخرؼش ٓذ٣ش٣ش ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش ٖٓ أؿَ حُلقٍٞ ػ٠ِ حٌُؾٞكخص حُخخفش رخُٔزخُؾ حُٔلقِش 

 ٞه٤ش ٝحُظ٘ل٤ز٣ش كظ٠ أخش دسؿش ٖٓ دسؿخص حُظوخم٢ ٣ٝؾَٔ رُي :طٔؼ٤َ حُٞصحسس ٖٓ هزَ حُوخ٤٤ٖٗٞٗ حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ ك٢ ٓخظِق حُٔلخًْ ك٢ حُونخ٣خ حُقِل٤ش حُلو- 

 اعظ٬ّ طزخ٤ُؾ حُونخ٣خ حُٔشكٞػش ػ٠ِ ٛزٙ حُٞصحسس.  -

 اػذحد حُِٞحثق حُـٞحر٤ش ػ٠ِ ٛزٙ حُونخ٣خ  -

 اؿشحء حُخطخرخص ح٬ُصٓش ُزُي ٌُخكش حُـٜخص رحص حُؼ٬هش ُِلقٍٞ ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص حُٔطِٞرش ُِٞحثق حُـٞحر٤ش  -

 ـِغخص حُخخفش رٜزٙ حُونخ٣خ ٝطوذ٣ْ حُذكٞع ح٬ُصٓش كنٞس حُ  -

 طوذ٣ْ حُطؼٕٞ ح٩عظج٘خك٤ش ُِونخ٣خ حُٔلقُٞش  -
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 2017إٔجبساد ِذ٠ز٠خ اٌذػبٚٞ ٚاٌؼىبٚٞ
 ( ٓؼخِٓش.911رِـض ُٞحثق حُذػخ١ٝ ) 

 ( هشحس كٌْ.1511رِـض هشحسحص ح٧كٌخّ حُقخدسس رلن حُٞصحسس ) 

 ( ؽٌٟٞ.   251رِؾ ػذد حُؾٌخ١ٝ ) 

 ( طز٤ِـخً.134حُظز٤ِـخص حُقخدسس ُِٔلخًْ رِـض ) 

 ( 111ًظذ حُلـٞصحص رِـض.) 

 ( ٓؼخِٓش.51طلق٤َ ح٧ٓٞحٍ حُٔظشطزش ُِٞصحسس ك٢ رٓش حُـ٤ش رِـض ) 

 .ٓظخرؼش حُ٘خثذ حُؼخّ ٝػطٞكش ٤ًَٝ ػخّ ادحسس هنخ٣خ حُذُٝش ٬ًٝٝء ادحسس هنخ٣خ حُذُٝش ك٢ ًخكش ٓلخكظخص حٌُِٔٔش 

 ًؾخى حُٔؼظذ٣ش ػ٠ِ كشّ حُطشم ك٢ ًخكش ٓلخكظخص حٌُِٔٔش.ٓظخرؼش اصحُش ح٧ 

 

 2018إٔجبساد ِذ٠ز٠خ اٌذػبٚٞ ٚاٌؼىبٚٞ
 ( 951رِـض ُٞحثق حُذػخ١ٝ.) 

 ( هشحس كٌْ.911رِـض هشحسحص ح٧كٌخّ حُقخدسس رلن حُٞصحسس ) 

 ( ؽٌٟٞ.631رِؾ ػذد حُؾٌخ١ٝ ) 

 ( 61حُظز٤ِـخص حُقخدسس ُِٔلخًْ رِـض.) 

  (.48)ًظذ حُلـٞصحص رِـض 

 ( ٓؼخِٓش.35طلق٤َ ح٧ٓٞحٍ حُٔظشطزش ُِٞصحسس ك٢ رٓش حُـ٤ش رِـض ) 

 .ٓظخرؼش حُ٘خثذ حُؼخّ ٝػطٞكش ٤ًَٝ ػخّ ادحسس هنخ٣خ حُذُٝش ك٢ ًخكش ٓلخكظخص حٌُِٔٔش 

 .ٓظخرؼش اصحُش ح٧ًؾخى ػ٠ِ كشّ حُطشم ك٢ ًخكش ٓلخكظخص حٌُِٔٔش 

 ( هن٤ش.21ٜخ ٖٓ ٓٔؼ٢ِ ٛزٙ حُٞصحسس ك٢ ٓخظِق حُٔلخكظخص )رِؾ ػذد حُونخ٣خ حُقِل٤ش حُلوٞه٤ش حُظ٢ ٣ظْ ٓظخرؼظ 
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