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 اٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي

موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون

  3102-3102التقرير السنوي لعام 
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كرث من مناس بة أأن الإوسان الأردين ىو ادلافع الأسايس نوتطوير والارتلاء  كدان يف أأ ملد أأ

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

ىل ُمسا متع املدين، وصوًل اإ متثيوية ومؤسسات اجمل ءةل غن أأداهئا من كبل املواطيني وامييئات اه

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

 صاحب الجاللة الملك

 عبد هللا الثاني ابن الحسين

18/12/2013  
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 حرضة صاحب اجلالةل اميامشية املكل غبدهللا امثاين ابن احلسني املؼظم
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 ة صاحب امسمو و ي امؼيد الأم ر حسني بن غبدهللا امثاين حرض 
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 الفهرس

 رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                            المحتويات      

   0000000      31     00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000االىداف العامو
                 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031السياسات

      31  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والرسالة والقيم الرؤية
        0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033واإلسكان العامة األشغال وزير معالي كممة

 األول الفصـــــــــــــــــــــــل
        000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022الوزارة عن تاريخية لمحة

        000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021واإلسكان العامة األشغال وزارة وميام اىداف
       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021الوزارة تقدميا التي الخدمات
        21 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000لموزارة التنظيمي الييكل

         00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023تحقيقيا في واإلسكان العامة األشغال وزارة تساىم التي الوطنية األىداف

 الثاني الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  000000      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010العامين واالمناء الوزراء أسماء

  الثالث ـــلالفصـــــــــــــــــــــــــــــــ
    11       00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الطـــــرق شبكة اطوال
    12        00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(  2031-2031المحافظات) حسب المممكة في الطرق شبكة أطوال توزيع

  الرابع الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  واإلنجازات( واإلسكان )الميام العامة األشغال وزير معالي مع مباشرة ترتبط التي والوحدات المديريات

   10        00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الداخمي والتدقيق الرقابة ادارة 
 13           00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والتدقيق المالي واالداري وحدة الرقابة
   11        000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والتدقيق لمشاريع االبنية وحدة الرقابة
  11        000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والتدقيق لمشاريع االبنية والطرق  وحدة الرقابة
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 ــــــــل الخامسالفصـــــــــــــــــــــــــــــــ
   واإلسكان العامة األشغال وزارة عام أمين عطوفة مع ترتبط التي المديريات

           00            0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000العام األمين عطوفة مع ترتبط التي لممديريات التنظيمي الييكل
              00           0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ار والتعاون الدوليمديرية االستثم

          03          0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة العطاءات المحمية
         00           000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية شؤون مجمس البناء الوطني
         12           00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية العالقات العامة واالعالم
           11           000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة التخطيط وادارة المشاريع

  :السادس الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
   واإلنجازات( هامصيانة الطرق)الم إدارة

    10              000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( إدارة صيانة الطرق)الييكل
   11              000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية صيانة الطرق و الجسور

        13             000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الصيانة الروتينية والشراكة مع القطاع الخاص

  :السابع الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــل
   واإلنجازات( المهام دة )المختبرات وضبط الجو  إدارة
   32             0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي(   المختبرات وضبط الجودة )الييكل إدارة

 30              000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000المختبرات والبحوث مديرية
   40              0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ضبط الجودة مديرية

 43              00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة توكيد الجوده
 41              00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة المتابعو

    40              0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة االدارة والمالية

 
 :الثامن الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   واإلنجازات( المهام التنفيذية لمطرق) الشؤون إدارة
 43              000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل التنفيذية لمطرق الشؤون إدارة

 44              000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ميام وواجبات ادارة الشؤون التنفذية لمطرق



  

11 

 303               000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000تنفيذ الطرق مديرية  
  301          000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000السالمة المرورية  مديرية
 301           00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000االنارة مديرية

 :التاسع الفصل
   واإلنجازات( المهام ) الشؤون الفنية لمطرق إدارة
 333            00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل الشؤون الفنية لمطرق إدارة

   332           000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000تنسيق خدمات البنى التحتية  مديرية
 333             000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000المتابعة والمعمومات مديرية

 334               00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الدراسات لمطرق
  323             0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الكميات والمواصفات وتعديل االسعار لمشاريع الطرق

  312             000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية المساحة واالستمالك

     :العاشر الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

   واإلنجازات( ام)المه التطوير المؤسسي إدارة
  313                00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل التطوير المؤسسي إدارة

   312               00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الموارد البشرية 
  311               0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية التدريب والتطوير

    310            000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات 
 313              00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة الشؤون البرلمانية

   313               00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية نظم المعمومات الجغرافية
 303               000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة التقييم والتميز 

 

        :عشر الحادي الفصل
  واإلنجازات( هام)الم العمميات المساندة إدارة
          300              000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل العمميات المساندة إدارة

      301                 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الشؤون المالية  مديرية
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    303             00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الشؤون االدارية
   311            00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الديوان
     310             00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الموازم

 313             000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية المشاغل

 عشر الثاني الفصل
  واإلنجازات( )المهام شؤون محافظات اقميم الشمال إدارة
     330             00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل شؤون محافظات اقميم الشمال إدارة

     

 عشر الثالث الفصل
   واإلنجازات( )المهام شؤون محافظات اقميم الوسط إدارة
          230            00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل شؤون محافظات اقميم الوسط إدارة

 شرع الرابع الفصل
  واإلنجازات( )المهام شؤون محافظات اقميم الجنوب إدارة
 201           00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل شؤون محافظات اقميم الجنوب إدارة

 عشر الخامس الفصل
  (واإلنجازات الشؤون الفنية لالبنية)المهام إدارة
 244           00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( الشؤون الفنية لالبنية )الييكل إدارة

  100          0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية دراسات األبنية
   121           00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الكميات والمواصفات وتعديل األسعار لمشاريع األبنية

 121           00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية المتابعة والتدقيق لمشاريع األبنية

 
 عشر السادس الفصل

   واإلنجازات( الشؤون التنفيذية لالبنية)المهام إدارة
         110            0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( الشؤون التنفيذية لالبنية )الييكل إدارة
 113           0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الشؤون التنفيذية لالبنية إدارة

 111         0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية تنفيذ وصيانة أبنية القطاع التربوي
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 110            00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية تنفيذ أبنية القطاعات االخرى
    112           00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الكيروميكانيك
 120           000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية صيانة االبنية

     121           0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية متابعة وتنفيذ وصيانة مشاريع المبادرات الممكية

 عشر السابع الفصل
  واإلنجازات( الشؤون القانونية)المهام إدارة
         123           000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( الشؤون القانونية )الييكل إدارة

      123          0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية التحكيم
     130           000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الدعاوى والشكاوى
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 م.تقصرلمررقمآعـيمذاتمعردودماضؿصوديموتـؿقي

 .متقصرلمعؾوغلمحؽقعقيمرائدةمذاتمػقؼيمعؿؿقزةمتؾيبماحؿقوجوتماٌلؿكدعنيمواٌلؿػقدؼـمبػوسؾقي

 تقصرلمعراطزمحدودؼيمتؾيبماحؿقوجوتماظؼودعنيمواٌغودرؼـ. 
م

 

 

 ؾؽيماظطرقمبوٌؿؾؽيإسودةمتلػقؾموصقوغيموإداعيمذ .1
متـػقذموصقوغيماظطرقماظزراسقيمواظؼروؼيمًدعيمعقاضعماإلغؿوج .2

 تقصرلمععوؼرلماظلالعيماٌرورؼيمسؾكماظطرق .3
 ادؿؽؿولمبرغوعٍمإغشوءمذؾؽيمررقمظؿلوػؿمؼبمهؼقؼماظؿـؿقي .4
 زؼودةمأسدادماٌؾوغلمايؽقعقيماظيتمهؼؼماٌعوؼرلماًدعقيمواالضؿصودؼي. .5
مزمايدودؼيمواٌعوبرمظؿؼدؼؿماًدعوتمضؿـماٌعوؼرلماظدوظقي.اٌراطمهلنيماداء .6

 إداعيماٌؾوغلمايؽقعقيممبـففقيمعلؿداعيمبوظشراطيمععماظؼطوعماًوص. .2
م

م

 المرحمية االهـــداف 

 العامــــة االهـــداف 
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م-اهلدفماٌرحؾلماالولم8ماسادةمتلػقؾموصقاغةمواداعةمذؾؽةماظطرقمباٌؿؾؽةم8

متلػقؾموصقوغيمواداعيماظطرقمبوٌؿؾؽيم .1

مطوسنيماًوصمواظعوممبؿـػقذمعشورؼعمصقوغيماظطرقتشفقعماظشراطيمبنيماظؼ .2

 اسودةمتلػقؾمررقمربطماحملوصظوتمواٌراطزمايدودؼيمواٌـورؼماظؿـؿقؼيم)اظلقوحقيمواظصـوسقي(مبشؾؽيمعـماظطرقماىقدة .3
 ضؾطمايؿقالتماحملقرؼيمحلىماألغظؿيمظضؿونمدالعيماظطرق. .4

م-ةمواظؼروؼةمًدعةمعقاضعماالغؿاجم8اهلدفماٌرحؾلماظـاغلم8متـػقذموصقاغةماظطرقماظزراسق

مخدعيماظؼرىمواظؿفؿعوتماظلؽوغقيمبشؾؽيمررقمتعززماظقصقلمإظبماًدعوت. .1

 .ربطمعقاضعماإلغؿوجماظزراسلمبوظطرقماظرئقلقيمواظػرسقيمسدلمررقمزراسقيممبلؿقىمجقد .2
م-اهلدفماٌرحؾلماظـاظثم8متقصريمععاؼريماظلالعةماٌرورؼةمسؾكماظطرقم8

مورؼيمسدلمتؼورعوتمذاتمعلؿقىمدالعيمعرورؼي.تقصرلمحؾقلمعر .3

 .تـػقذمسـوصرماظلالعيماٌرورؼيمسؾكماظطرق .4
م-اهلدفماٌرحؾلماظرابعم8مادؿؽؿالمبرغاعجمإغشاءمذؾؽةمررقمظؿلاػؿمسيمهؼقؼماظؿـؿقةم8

متقدقعمغطوقماٌؿراتماظؿـؿقؼيمذاتمعردودمتـؿقيمواجؿؿوسلمواضؿصوديموبقؽل. .5

 -دةماسدادماٌؾاغلمايؽقعقةماظيتمهؼؼماٌعاؼريماًدعقةمواالضؿصادؼة8اهلدفماٌرحؾلماًاعسم8مزؼا
متقصرلمعؾوغلمحؽقعقيمجدؼدةمصدؼؼيمظؾؾقؽيموعقصرةمظؾطوضيمتمديماظغوؼوتماظيتمأغشلتمعـمأجؾفومبػوسؾقي. .6

 اظؿكؾصمعـماٌؾوغلمايؽقعقيماٌلؿلجرة. .7
 -برمظؿؼدؼؿماًدعاتمضؿـماٌعاؼريماظدوظقةم8زؼادةمأسدادماٌراطزمايدودؼةمواٌعاماظلادس8اهلدفماٌرحؾلم

االهداف المرحمية السياسات حسب أولوية  
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معلؿقىماًدعوتماٌؼدعيمؼبماٌراطزمايدودؼي.مرصعم. 3

م-اهلدفماٌرحؾلماظلابع8مإداعةماٌؾاغلمايؽقعقةممبـففقةمعلؿداعةمباظشراطةمععماظؼطاعماًاص8

متشفقعماظشراطيمععماظؼطوعماًوصممبشورؼعماداعيماٌؾوغلمايؽقعقي..م1        
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ـــــةاظرؤؼــــــ  

 اظؼقــــــــــــؿ

 "اظرؼادةمواظؿؿقزمسيماظؾـاءمايؽقعلموإداعؿفموإبرازمػقؼؿفم 

 ررقمآعـةمواضؿصادؼةموضطاعمإغشاءاتمعؿطقر"مممم" 

 

 "ربطماٌدنمواظؼرىمواظؿفؿعاتماظلؽاغقةمواإلضؿصادؼةمواظدولماجملاورةمبشؾؽةمعـماظطرقماٌؿؿقزةممبلؿقىمساٍلمعـماىقدةم

 عمعلؿقىماظلالعةماٌرورؼةمسؾكماظطرقم"واحملاصظةمسؾكمدميقعؿفامورص

 م"تطقؼرمضطاعماإلغشاءاتمبادؿكدامموتطؾقؼمأصضؾماٌؿارداتمواظؿؼـقاتمايدؼـةماٌقاطؾةمظؾؿطقؼراتماظعاٌقة"مم

 إجيادمأبـقةمحؽقعقةمرائدهموعلاغدةمظألػدافماظقرـقةمواظؿـؿقؼةمتضؿـمحقاةمودالعةماٌقزػنيمواظعؿالءمواظزوارمعـمخاللم"

 وتـػقذمأصضؾماألداظقبماظعاٌقةم"تؾينم

 

 "م"اظؿؿقزمسيماظعؿؾماٌمدلل

 "م"روحماظػرؼؼماظقاحد

 "اظشػاصقةمواٌلاءظة" 

 "اٌؾادرةمواإلبداع" 

 "اٌعرصة" 

 "اظؿقدؼثماٌلؿؿر" 

 "اظعداظةمواظـزاػة" 

 اظرداظـــــــــة
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مم-اظرداظةمعـمخالل8مدمؼؼ

 

 .إغشوءموصقوغيمذؾؽيمررقمعؿؽوعؾيمتلوػؿمؼبمهؼقؼماظؿـؿقي 

 ؾؽيماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيمبوٌؿؾؽيموربطفومععماظدولماجملوورة.اداعيمذ 

 .تقصرلموتعزؼزمععوؼرلماظلالعيماٌرورؼيمسؾكماظطرقمظؾقدمعـمايقادث 

 .تـظقؿمورصعمجقدةمضطوعماإلغشوءات 

 ٌعوؼرلماٌعؿؿدة.إغشوءمعؾوغلمحؽقعقيمحدؼـيمصدؼؼيمظؾؾقؽيمذاتمػقؼيمعؿؿقزةمتؾيبماظغوؼوتماظيتمأغشلتمعـمأجؾفوموهؼؼما 

 .مإداعيماظطرقمواألبـقيمايؽقعقيمبوظشراطيمععماظؼطوعماًوص

م

م
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مطؾؿةمععاظلماظقزؼر

ماإلخقةماألسزاءم

واظذيم(مم2014م–م2013اظـلكيماىدؼدةمعـماظؿؼرؼرماظلـقيمظقزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمظألسقامم)ممؼلرغلموؼلعدغلمأنمأضعمبنيماؼدؼؽؿم

م-حػظفماهللمورسوهم-طوءمواٌلوػؿيممؼبمبـوءماالردنمايدؼٌمعلؿؾفؿنيمرؤىمجالظيماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمابـمايلنيماٌعظؿمغقاصؾمصقفمعلرلةماظع

مدعةماظقرـمواٌقارـماظذيمػقمجؾماػؿؿاممجالظؿفم ررؼؼماىدمواظعؿؾمواظؾـاءمًوتقجقفوتفماظلوعقيماظيتمتعدمغدلادًومؼبم

تصولمشلذهماظقزارةمععمذرطوئفوموسؿالئفوماالواظذيمؼعؿدلماحدمودوئؾمموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽونٌفوممواًدعوتماظيتمتؼدعفوماالنوزاتمواوؼؿضؿـمػذاماظؿؼرؼرم

صبودمذراطيمعقيمإلاالغشوءاتماشلـددقيمواظعطوءاتمايؽقذلدقخمأصضؾماٌؿوردوتماٌفـقيمؼبمضطوعمظمممومؼعززمعلرلتفوموؼعظؿمانوزاتفوم،معـمعؿؾؼلماًدعيمبؽوصيمصؽوتفؿ

ماظؼطوسنيماظعوممواًوص.حؼقؼقيمبنيم

يمؼبماٌؿؾؽيمظؼـوسؿفومبلنمإنمدورموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمسؾكماظصعقدماظقرينمؼعؿدلمعـماألدوارماظرئقلقيمؼبمإغشوءموهدؼٌموتطقؼرمودميقعيماظؾـقيماظؿقؿق

اظقرينمومتفقؽيماظظروفماٌـودؾيمظالدؿـؿوراتماًورجقيموتقرنيماالدؿـؿوراتماحملؾقيموعومظذظؽمعـماغعؽوسمسؾكماظؾـقيماظؿقؿقيماٌؿطقرةمشلومدورمأدودلمؼبممنقماالضؿصودم

مععقشيمورصوػقيماٌقارـماألردغلماظذيمػقمربقرماظعؿؾقيماظؿـؿقؼيمبشؽؾمطوعؾ.

 اإلخقةماألسزاء
قعؿفموتغطقؿفمٌعظؿمعـورؼماٌؿؾؽيماظلؽوغقيمواظزراسقيمواظصـوسقيمواظؿفورؼيمطؿوموتعؿدلمؼعؿدلماألردنمعـماظدولماٌؿؼدعيمؼبمذبولماظطرقمعـمحقٌمجقدةماٌـؿٍمودمي

ػزؼفمسوظقيمعـمطوصيماظـقاحلمعـمػذامواٌؿؾؽيمععدلًامظؾؿداولماظؿفوريمبنيمدولماإلضؾقؿمٌقضعفوماٌؿقدطمبنيمػذهماظدولمممومؼذلتىمسؾقفمضرورةمإبؼوءمذؾؽيماظطرقمسؾكمج

ظيتمعـمعفوعفوماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمواظيتممتؾؽمذؾؽيمػوئؾيمعـماظطرقمبؽوصيمأغقاسفومومتصـقػوتفوم)اظرئقلقي،ماظـوغقؼي،ماظؼروؼيم،ماظزراسقيم(موااٌـطؾؼمصننموزارةم

مدرجوتماىوػز مبلسؾك ماظشؾؽي مػذه مإبؼوء ماظشؾؽيؼاظرئقلقي مشلذه مادؿؽؿوال ماىدؼدة ماظطرق مإلغشوء مبوظؿكطقط مبودؿؿرار متؼقم مصنغفو ماظؿطقراتماالضؿصودؼيممي مطبدم ومبو

ماظطرقموإبؼو موتعؿؾمبودؿؿرارمسؾكماحملوصظيمسؾكمدميقعيمػذه ماظصقوغيمئواالجؿؿوسقيمواظؿـؿقؼيماظيتمهدثمؼبماٌؿؾؽيمطؿو مبنجراء معـمخاللماظؼقوم مبؽوعؾمجوػزؼؿفو فو

لماٌدنماظرئقلقيمواظذيمأصؾحمععظؿفومضوئؿومواآلخرمضقدماظؿـػقذممبومؼـعؽسمسؾكمدبػقػماظروتقـقيمواظقضوئقيم،مطؿوموأنماظقزارةمعلؿؿرةمؼبمتـػقذػومظؾؿؿراتماظؿـؿقؼيمحق

ماالخؿـوضوتماٌرورؼيمداخؾماٌدنموؼعوجلماًطرماظؾقؽلماظـوتٍمسـمسقادمماٌرطؾوتم.
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دؿؿرارػومؼبمتؼققؿمسـوصرماظلالعيماٌرورؼيموهدؼـفوموانماظقزارةمعلؿؿرةمؼبمتطؾقؼفومظؾكطيماظقرـقيمظؾلالعيمسؾكماظطرقموتـػذمخطؿفومؼبمإغورةماظطرقمعـمخاللما

مبشؽؾمعؿقاصؾموععوىيماٌقاضعماًطرةماظيتمتؼقمماظقزارةمبنسودةمتؼققؿفوموتصـقػفومحلىمدرجيمخطقرتفومسؾكمضوسدةماظؾقوغوتماًوصيمبذظؽ.

ذمواظصقوغيمشلذهماٌؾوغلمؼبماظؼطوعماظصقلمعـمعلؿشػقوتموعراطزمصققيموؼبمذبولماألبـقيمتعؿؾمػذهماظقزارةمسؾكمعشورؼعماألبـقيمعـمحقٌماظدرادوتمواظؿـػقمممم

معشو مإظــــك مبوإلضــوصــــي مواٌمدلوتمايؽقعقي ماظدوائر معـ ماظؼطوسوتماألخرى موؼب معدارسموإضوصوتمشرفمصػقي، معـ ماظذلبقي مواظؼطوع ماٌؾــــودراتمذوعؾي رؼــــع

مؽمسؾداهللماظـوغلمبنغشوئفومخاللمزؼورتفماٌقداغقيمظؾؿقوصظوتمواألظقؼيمؼبمعبقعمأسبوءماٌؿؾؽي.اٌؾؽقــــيماظيتمؼلعــــــرمصوحىماىالظيماٌؾ

فومؼبمذبولماإلغشوءاتمتؼقممبؿقدؼٌماٌقاصػوتماظػـقيماظالزعيمإلغشوءموصقوغيموإسودةمإغشوءماظطرقممبومئأعومؼبماجملولماظػينمصننماظقزارةمومبشورطيمصوسؾيمعـمذرطو

متماظعوٌقيمؼبمػذاماجملولم،موطذظؽمعراجعيموهدؼٌماظؽقداتماظػـقيموادؿقداثمطقداتمجدؼدةمظؽوصيمذبوالتمسؿؾماظقزارةم.ؼـلفؿمععماظؿطقرا

ماألخقةماألسزاءم   

ذاماٌـطؾؼموإميوغومعـماظقزارةمػإنماالغػؿوحمواظؿشوركمواظؿعوونموتؾودلماًدلاتموغؼؾماٌعرصيمعـماظلقودوتماظيتمترطـــــزمسؾقفوموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونموعـمم

دـقؼومصننماظقزارةمتلعكموبودؿؿرارمظؿطقؼرمػذاماظؼطوعمم%(12)بـماظقرينمواشلوممظؼطوعماإلغشوءاتمومبومؼشؽؾفمعـمغلؾيمسوظقيمعـماظـوتٍماحملؾلمؼبماٌؿؾؽيمواظيتمتؼدرمبوظدور

مومبقجىمضرارمرئقسماظقزراءمإسودةمتػعقؾمذبوظسمعـمطوصيماىقاغىموهؼقؼمظذظؽمصنغفمطونمالمبدمعـمعراجعيماظؿشرؼعوتماظـ ماظؼطوعمحقٌممتمعمخرا وزؿيمظعؿؾمػذا

عـمخاللماظشراطيمععماىفوتماظشراطيمععماظؼطوعماًوصمورؾىمدوظيمرئقسماظقزراءمادؿعراضمواضعمضطوعماإلغشوءاتمواظؿقدؼوتماظيتمتقاجفماظؼطوعمواظرؤؼيماٌلؿؼؾؾقيمظفم

ماظرضــــلمبوظؼطــــوعممبومؼـلفؿمعاٌعـقيمعـماظؼطوعماًوصموتؼق عمقؿماظلقودوتماٌؿؾعيموعراجعيماظؿشرؼعوتماظيتمهؽؿماظؼطوعمإظبماضؿـــــراحمإجــــراءاتمعـمذلغفو

مأػدافماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمسؾكماٌلؿقىماظؽؾلم.

م،ؾػماٌلؿقؼوتماإلدارؼيمواظقزقػقيموسطوءػؿمؼبممتؽنيماظقزارةمعـمانوزمعفوعفوعؼـــــدرًامؼبماظـفوؼـــــيمجفــــقدمطوصــــيماٌقزػنيمواظعوعؾنيمؼبماظقزارةموعـمزبؿم

ؿقعمؼبمزؾمحضرةمصوحىماىالظيماٌؾؽمطؿوموأضــــدرمسوظقًومدورمذــــرطوءماظقزارةمٌومشلؿمعـمأثرمإصبوبلمسؾكمهؼقؼماظـؿوئٍماٌرجقةمعـمسؿؾماظقزارةمعؿؿـقًوماظؿقصقؼمظؾف

منيمحػظفماهللمورسوهم.سؾداهللماظـوغلمابـمايل

موزؼرماالذغولماظعوعفمواالدؽون                                                                                                                    

ماظــؿفـــدسمدــــوعلمػؾلــــــفممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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متارخيقةمسـموزارةماألذغالماظعاعةمواإلدؽانمحملة

م ماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمعـذمتلدقسمإعورةمذرقمماألردنمظماألوظبتلدلًماظـقاة مموطوغًمتلؿكمآغذاكم1923وجفماظؿقدؼدمضؾقؾمسومممسؾكقزارة

مممتم1939اظعومممؼبصفلمغوصعيممبومتؼقممبفمعـمأذغولمعػقدةمظؾؿفؿؿع.مموواجؾوتفو(موؼؾدومأنماإلدؿمضدمإذؿؼَّمعـمعفوممػذهماظدائرةماظـوصعي)دائرةم

شلومادؿمخوصموطقونممأصؾحممحقٌم1954طدائرةمعـمدوائرموزارةماٌقاصالتمحؿكماظعومممبوظعؿؾوصعيمبقزارةماٌقاصالتموادؿؿرتمإيوقمدائرةماظـ

معلؿؼؾموزلقًمبقزارةماألذغولماظعوعي.م

مممتم1988،موؼبمسوممايؽقعقيمومتمربطفومعؾوذرةمبقزؼرماألذغولماظعوعيماظعطوءاتممأغشؽًمدائرةمعؿكصصيمبوظعطوءاتمزلقًمدائرةم1982سومممؼب

محقٌمأصؾقًم ماظعوعي ماألذغول مبقزارة ماإلدؽون معمدلي ممتعرفربط ماظعوم موؼب مواإلدؽون، ماظعوعي ماألذغول م1989بقزارة مأيؼًمدائرة ماظؿطقؼرم

،مموؼبمدؽونايضريموربطًمعؾوذرةمبقزؼرماألذغولماظعوعيمواإلمواظؿطقؼرايضريممبمدليماإلدؽونمظؿشؽالنمدائرةمواحدةمزلقًمعمدليماإلدؽونم

ادؿقدثًمدائرةماالبـقيمايؽقعقيمطدائرةمعلؿؼؾيممتمربطفومعؾوذرةممبعوظلموزؼرماالذغولماظعوعيمواالدؽونموغؼؾًماظقفومعبقعمعدؼرؼوتمم2007اظعومم

ذبؾسماظقزراءماٌقضرمموذظؽمحلىمضرار    2012ووحداتماظقزارةماظيتمتعـكممبشورؼعماالبـقيمايؽقعقيماالماغفمضدماسقدمدذبفومععماظقزارةمؼبمسومم

مبدعٍماظدوائرمايؽقعقيمواسودةمػقؽؾؿفو.

ممتماضرارمػقؽؾمتـظقؿلمجدؼدمظقؿـودىمععمسؿؾماظقزارةمبوٌفومماٌقطؾيماظقفوممبفوالتماالبـقيمواظطرقم.م2013وؼبمبداؼيمسومم

م-وبذظؽمتؽقنماظدوائرماظيتمترتؾطمبقزؼرماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمػل:

م.مواإلدؽونظعوعيموزارةماألذغولمام-

مدائرةماظعطوءاتمايؽقعقيم.م-

معمدليماإلدؽونمواظؿطقؼرمايضريمم-
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موعفامموزارةماألذغالماظعاعةمواإلدؽانمأػداف

ؽيموربطماٌدنمواظؼرىمواظؿفؿعوتماظعوعيمؼبماٌؿؾماظطرقحبقٌمتؿقظبمإغشوءموتطقؼرمذؾؽيمم1996(مظلـيم55رضؿم)مواإلدؽوناظقزارةممبقجىمغظوممتـظقؿموإدارةموزارةماألذغولماظعوعيممتعؿؾ

سؾكمرصعمعلؿقىمماظقزارةػذهماظشؾؽيموإبؼوئفومؼبمعلؿقىمصينمجقد.مطؿومتعؿؾمموإداعياظصـوسلمواظزراسلمواٌـورؼماظلقوحقيمواألثرؼيموربطماٌؿؾؽيمبوظدولماجملوورةمماإلغؿوجاظلؽوغقيموعقاضعم

مآخرمعقاطؾياٌرورؼيمسؾقفومعـمخاللمإغورةمػذهماظطرقمبوإلضوصيمإظبمماظلالعيصقوغؿفوموعراضؾفمجقدةمػذهماظطرقمإلداعيموتعزؼزمعؿطؾؾوتمظؾطرقموماظؿكطقطذؾؽيماظطرقموإسؿؿودماظشؿقظقيمؼبمسؿؾقيم

ماٌلؿفداتمواظؿؼـقوتمايدؼـيمؼبماظطرق.م

م-أػؿماٌفاممواظقاجؾاتماظيتمتـػذػاموزارةماألذغالماظعاعةمواإلدؽان8

مإلغشوءمذؾؽوتماظطرقمؼبماٌؿؾؽيموصقوغؿفوموإداعؿفو.ماعٍواظدلوضعموإسدادموتـػقذماًططم -

مظؾلالعيماٌرورؼيمسؾكماظطرقم.معؿطقرةذوعؾيمظؾلالعيماٌرورؼيمطػقؾيمبرصعمدرجيماألعونموتقصرلمسـوصرممخطيوضعموتـػقذم -

مإلغشوءمذؾؽوتماظطرقمؼبماٌؿؾؽي.ماظالزعياإلذرافمسؾكمإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿم -

ماظؿصوعقؿمواٌكططوتمواظقثوئؼمظألبـقيماٌرادمإغشوؤػوموصؼماٌقاصػوتماٌعدةمشلذهماظغوؼي.إسدادماظدرادوتمو -

ماإلذرافمسؾكمتـػقذمعشورؼعماألبـقي. -

م.ردؿــوءمعومتؼقممبفماظدوائرمعـمػذهماألسؿولممبقاصؼيماظقزؼناظؼقوممبلسؿولماظصقوغيماظروتقـقيمواظدورؼيمواظقضوئقيمظألبـقيمب -

مظؾققثمسؾكماٌقادماإلغشوئقيمبفدفمهلنيمعلؿقىمودالعيماألبـقيموخػضماظؽؾػي.اظؼقوممبوظدرادوتموا -

معشورؼعماظطرقماظؿوبعيمظؾقزارةموإجراءماظػققصوتماٌكدلؼيمظؾؿقادماإلغشوئقي.مظؽوصياظؼقوممبلسؿولمضؾطماىقدةم -

مإجراءماظؾققثمواظدرادوتماظـظرؼيمواظؿطؾقؼقيماٌؿعؾؼيمبلسؿولماظطرق. -

مسؾكماظطرق.مواحملوصظيواٌمدلوتمواشلقؽوتماٌكؿصيمؼبموضعموتـػقذماظؿشرؼعوتماٌؿعؾؼيمبوظـؼؾممائراظدواٌلوػؿيمععم -

مإدارةمبراعٍمتدرؼىماٌفـددنيمواٌفـقني. -

مذبؾسماظؾـوءماظقرينم.مخاللاألردغقيموتعؿقؿفوموغشرػومووضعماألدسماظالزعيمظؿطؾقؼفوموذظؽمعـمماظؽقداتاظؼقوممبلسؿولم -

 أخرىمتؽؾػمبفومعـمضؾؾمذبؾسماظقزراء.ماظؼقوممبلؼيمعفوم -
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اإلدؽاناظيتمتؼدعفاموزارةماألذغالماظعاعةموماًدعات  

م

م

م

ماظؼروؼي./ماظـوغقؼي/ماظرئقلقيماظطرقمإغشوء -

ماظؼروؼي./ماظـوغقؼي/ماظرئقلقيماظطرقمصقوغي -

ماظزراسقي.ماظطرقمصقوغيماظزراسقي.ماظطرقمإغشوء -

م.ماظزراسقيماظطرقمتعؾقد -

 واظؿعقؼضوت.ماظطرقمادؿؿالك -
م.ايؽقعقيئؼمظألبـقيمإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمواٌكططوتمواظقثو -

م.ايؽقعقيماإلذرافمسؾكمتـػقذمعشورؼعماألبـقي -

م.ايؽقعقياظؼقوممبلسؿولماظصقوغيماظروتقـقيمواظدورؼيمواظقضوئقيمظألبـقيم -

مإجراءماظػققصوتماٌكدلؼيمسؾكماٌقادمواألجفزةماٌلؿكدعيموعراضؾيمضؾطمجقدةمػذهماٌقاد. -

م.مإظؿػوفمصؿقوتمسؿؾ -

م.مٌقوهامظؿصرؼػمسؾَّوراتمسؿؾ -

م.مواظردعقوتمظؾؼطعقوتمغبوؼيمذؾؽمسؿؾ -

مماٌروري.مواظؿعدادماٌرورؼيماظدرادوتمسؿؾ -

م.مسوعيمخدعوتمَأجؾمعـمررؼؼمضطع -

م.ماظعقـوتمصقصمرؾى -

م.ماظؾـوءمزبؾػوتمأضرارمإزاظيمذفودة -

م.مماحملقرؼيمايؿقالتمزبوظػوتمتلدؼد -
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اظيتمتؼدعفاموزارةماألذغالماظعاعةمواإلدؽانماًدعات  

م.ماًدعوتمخطقطمتصورؼح -

م.ماٌرورؼيماظشقاخصمتصـقع -

ماظطرق.مسؾكماٌرورؼيماظلالعيمـوصرسمترطقى -

م.ماٌرطؾوتمحقادثمسـماظـوويماألضرارمهصقؾ -

م.ماإلدؿـودؼيماىدرانمبـوء -

ممضطعيمأرضم.مضؿـمررؼؼمعلورمسؾكمإسذلاض -

م.مسؾقفوماٌعؿؿمظؾؿرطؾوتمرؾىمطػمإصدار -

ماظطرق.مجقاغىمإدؿـؿور -

مم.ماحملقرؼيمايؿقالتمتصورؼحمعـح -

م.ماظؿكرجمحدؼـلماٌفـددنيمتدرؼى -

ماٌفين.ماظؿدرؼىموعمدليمواٌعوػدماىوععوتمرؾؾيمتدرؼى -

م.ماظقزارةمعرطزمعـماٌوظقيماٌطوظؾوتمصرف -

م.ماألذغولمعدؼرؼوتمعـماظقاردةماٌوظقيماٌطوظؾوتمصرف -

مبوٌشذلؼوت.ماٌؿعؾؼيماٌوظقيماٌطوظؾوتموصرفماظؾقازممذراء -

ماظؼضوئقي.مايفقزات -

 عشروحوت.مرـؾـى -
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ماظقرـقةماظيتمتلاػؿموزارةماألذغالماظعاعةمواإلدؽانمسيمهؼقؼفامألػدافا

متقصرلمعراصؼموبـكمهؿقيمذاتمطػوءةموعردودمسوٍل.مم -3

مإسودةمػقؽؾيماظؼطوعماظعوممظقؽقنمأطـرمإغؿوجقيموصعوظقيم.م-2

ماإلدرتاتقفقةمظقزارةماألذغالماظعاعةمواإلدؽانماألػداف

 متـؿقيموإجؿؿوسلموإضؿصوديموبقؽل.ممراتمتـؿقؼيمذاتمعردودممإغشوء

 ماظؼرىمواظؿفؿعوتماظلؽوغقيمؼبماٌـورؼماظـوئقيمبشؾؽيمررقمتعززماظقصقلمإظبماًدعوت.مخدعي

 .مربطمعقاضعماإلغؿوجماظزراسلمبوظطرقماظرئقلقيمواظػرسقيمسدلمررقمزراسقي

 مشؾؽيمعـماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼي.ب”ماظلقوحقيمواظصـوسقي“ربطماحملوصظوتمواٌراطزمايدودؼيمواٌقاضعماإلضؿصودؼيم

 .مإداعيماظطرقمؼبماٌؿؾؽيمبشؽؾمدوري

 .مضؾطمايؿقالتماحملقرؼيمحلىماألغظؿيمظضؿونمدالعيماظطرق

 .مإغورةماظطرقمحلىماٌقاصػوتماظعوٌقي

 .متقصرلمحؾقلمعرورؼيمسدلمتؼورعوتمذاتمعلؿقىمدالممعرتػع

 .مهؼقؼمسـوصرماظلالعيماٌرورؼي

 منيماظعوممواًوصمظؿـػقذموصقوغيماٌشورؼعماٌكؿؾػيمخوصيماظؽؾرلةمعـفو.اظشراطيمععماظؼطوس

 مظؿقؼقؼمععوؼرلمتقطقدماىقدةموتطؾقؼماظؿؼـقوتمايدؼـي.مايؽقعقيرصعمعلؿقىمغقسقيماألبـقيم

 .متطؾقؼماظؿؼـقوتمايدؼـيمؼبمتـػقذمعشورؼعماظطرق

 .متعزؼزموتطقؼرماظؼدراتماٌمدلقي
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ماظقزراءمواألعـاءماظعاعنيمأمساء

 9261-6794معـمواإلدؽانماظعاعةماألذغالموزارة

 (:6292-6291) انُافعح دائرج - أ

 :( 6291-6292()  ارجانىز ضًٍ انُافعح دائرج) انًىاصالخ وزارج -ب

 وزٌر تًرذثح انًذٌر  انرلى
 انرارٌخ

 إنى يٍ

  26/6/1926 شرؼـىماظرغبـمسؾد 6

 انىزٌر انرلى
 انرارٌخ

 إنى يٍ
 91/2/6211 1/8/6292 انكاٌـــــــذ عهــــــــً 6
 92/2/6216 99/2/6211 شًاٌهــــح انًهذي عثذ 9
 69/2/6211 92/2/6216 ارشٍذاخ انردًٍ عثذ 9
 61/61/6211 69/2/6211 انًفرـــــً سعٍــــــــــذ 1
 68/9/6219 69/61/6211 ـــــــــرخٍــ هاشـــــــى 9
 92/8/6219 62/9/6219 انًفرــــــــً سعٍـــــــذ 1

 يطـــــــر عًـــــــــــر 2
6/2/6219 

1/9/6212 
6/9/6212 

92/69/6212 
 92/2/6218 98/69/6212 انًهمــــــــى فــــــىزي 8
 61/2/6218 92/2/6218 انًفرـــــــً سعٍــــــــذ 2

 9/9/6212 61/2/6218 انشرٌـــــذج ـــــــةَجٍ 61
 69/1/6291 2/9/6212 َاصــــــــر يىســـــى 66
 61/61/6291 69/1/6291 طىلــــــاٌ أدًـــــــــذ 69
 6/6/6296 1/69/6291 انُشاشٍثــــــــً راغة 69
 6/9/6296 6/6/6296 طىلـــــــــاٌ أدًــــــذ 61
 99/2/6296 6/9/6296 ـةغصٍـــــ تشــــــارج 69

 انجٍىســــً هاشـــــــى 61
99/2/6296 

8/2/6296 
2/2/6296 

92/2/6299 
 9/9/6299 91/2/6299 انعكشــــــح ساتــــــــا 62
 9/9/6291 9/9/6299 إرشٍــــذاخ شفٍـــــــك 68
 96/61/6291 1/9/6291 انطراوَــــح أدًـــــــذ 62
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 (:6288 – 6291)  انعايح األشغال وزارج -ج

 انىزٌر انرلى
 انرارٌخ

 إنى يٍ
 98/9/6299 91/61/6291 انعكشــــــــح ساتـــــــا 6

 61/69/6299 91/9/6299 انهـــــــادي عثــذ َعٍى 9

 91/69/6299 69/69/6299 انعـــارف عــــــارف 9

 2/6/6291 96/69/6299 انًذاددــــح فـــــــالح 1

 91/9/6291 8/6/6291 انعكشــــــــح ساتــــــا 9

 91/1/6291 99/9/6291 انهُــــذاوي عهـــــــً 1

 92/61/6291 6/2/6291 انُشاشٍثــً أَـــــــىر 2

 61/1/6292 92/61/6291 انخطٍــــة أَـــــــىر 8

 91/1/6292 69/1/6292 انًهــــــــً فـــــىزي 2

 69/2/6292 91/1/6292 انًذاددـــــح فـــــالح 61

 99/61/6292 69/2/6292 غصٍـــــة تشــــــارج 66

 68/9/6298 99/61/6292 انثخٍــــــــد سهٍــــــى 69

 يعًـــــــر ٌعمــــــىب 69

1/9/6292 

92/8/6211 

98/1/6216 

98/8/6211 

98/1/6216 

96/61/6216 

 92/6/6219 96/61/6216 يٍـــــــرزا وصفـــــً 61

 إسًاعٍـــم ــــــذيذًـ 69
98/6/6219 

9/69/6219 

9/69/6219 

92/9/6219 

 انفاٌــــــــس عاكــــــف 61
92/9/6219 

96/1/6219 

91/1/6219 

92/9/6219 

 انعُثراوي انهطٍف عثذ 62
92/9/6219 

2/2/6219 

2/2/6219 

1/2/6211 

 69/9/6219 1/2/6211 انثخٍـــــــد سهٍــــــــى 68

 99/69/6211 69/9/6219 انخطٍـــــة ٌذٍـــــــى 62

 1/9/6212 99/69/6211 انصانــخ انمــــادر عثذ 91
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 انرارٌخ انىزٌر انرلى
 انى                               يٍ                    

 99/1/6212 1/9/6212 داود سًعـــــــــــــــاٌ 96

 انخطٍــة ٌذٍـــــــــى 99
99/1/6212 

9/8/6212 
6/8/6212 

2/61/6212 
 99/1/6218 2/61/6212 غصٍـــــة تشــــــارج 99

 91/9/6212 99/1/6218 فــــــىزي أدًـــــذ 91

 69/8/6212 91/9/6212 انخطٍــــة ٌذٍـــى 99

 عرٌمــــاخ رشٍــــذ 91
69/8/6212 

62/1/6221 
62/1/6121 

92/1/6221 

 69/2/6221 92/1/6221 انشايـــــً جعفــــر 92

 91/2/6221 61/2/6221  صاٌم عثذهللا انًمذو 98

 98/61/6221 91/2/6221 انخطٍــــــــة ٌذٍى 92

 99/9/6226 98/61/6221 انًصـــــــري يٍُة 91

  انفردــــــــاٌ يذًذ 96
99/9/6226 

92/66/6226 
98/66/6226 

2/9/6229 

 انشىتكـــــــً أدًذ 99
2/9/6229 

96/8/6229 

91/9/6229 

96/8/6229 

91/9/6229 

99/66/6221 

 8/9/6221 99/66/6221 انذىايـــــذج يذًىد 99

 انشىتكــــــــً أدًذ 91
8/9/6221 

69/2/6221 
69/2/6221 

92/66/6221 

 62/69/6222 92/66/6221 تٍُــــــــى سعٍـــــــذ 99

 َـىار أتى يعـــــــــٍ 91
62/69/6222 

9/2/6281 
9/2/6281 

98/8/6281 

 61/6/6281 98/8/6281 انًصري عىَــــــً 92

 9/1/6289 61/6/6281  َجــــــــــى رائــــف 98

 2/6/6288 1/1/6289 انذىايــــــذج يذًىد 92
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 (9169 - 6288)  واإلسكاٌ انعايح األشغال وزارج -د

 انىزٌر انرلى
 انرارٌخ

 انى يٍ

  انسواٌــــــــــــذج شفٍك 6
62/6/6288 

92/1/6282 
91/1/6282  

96/8/6282  

 1/69/6282 9/2/6282 انخطٍــــــــــــة هشاو 9

 68/1/6226 1/69/6282 انرواتذج انرؤوف عثذ 9

 98/9/6229 62/1/6226 انســـــــرور هاٌم سعذ 1

 91/66/6229 92/9/6229 انهــــــىاري خهــــــف 9

 انُســــــىر انرزاق عثذ 6
9/69/6229 

2/6/6229 
8/6/6229 

1/9/6221 
 61/9/6222 9/9/6221  انًجانــــً انهادي عثذ 7

 انهــــىزي أدًذ َاصر 8
61/9/6222 

96/8/6228 
91/8/6228 

9/9/6222 

9 

 

 دسًُ اتى غٍذاء

1/9/6222 

62/1/9111 

61/1/9116 

 

62/1/9111 

61/1/9116 

99/61/9119 

 

 انسعىد أتى رائذ 61
99/61/9119 

91/61/9111 
91/61/9111 

9/1/9119 

 91/66/9119 2/1/9119 انذٍاصاخ ٌىسف 66

 91/66/9112 99/66/9119 غٍذا أتى دسًُ 69

 99/9/9112 99/66/9112  انًجانً سهم 69

 2/69/9112 99/9/9112  انثطاٌُح عالء 61

 6/9/9166 61/69/9112 عثٍذاخ طانة يذًذ 69

 91/9/9169 2/9/9166 انكسثً ٌذٍى 61

 96/8/9169 91/9/9169 نٍذ يذً انذٌٍ انًصريو 62

  96/8/9169 سايً ههسه 68



  

34 

 2015-1939عـمممواإلدؽونماظعوعيماألذغولمظقزارةماظعوعقنماألعـوء

 انرارٌخ انعاو األيٍٍ  انرلى

 6292  انغرٌــة انردٍى عثذ انسٍذ 6

 6216 انجاتري انذٌٍ يجذ انًهُذش 9

 6211 انكذانــه صثذً انًهُذش 9

 6218 يـــرار ذىفٍـك انًهُذش 1

 96/69/6212 انمســىش َعٍـى انًهُذش 9

 96/6/6299 انغرٌـة انردٍى عثذ انسٍذ 1

 62/2/6299 تىنــص َثٍــه انًهُذش 2

 6/2/6292 فــىزي أدًــذ انًهُذش 8

 61/2/6211 تٍُــى سعٍـــذ انًهُذش 2

 61/69/6221 انصُـاع أكــرو انًهُذش 61

 61/8/6289 انثهثٍســً يعرـس هُذشانً 66

 6/66/6289 انهــىاري خـهف انًهُذش 69

 66/1/6282 خهـــــف داود انًهُذش 69

 61/9/6221  انرشــذاٌ رشذاٌ انًهُذش 61

 91/61/6229 دــذاد جــىرج انًهُذش 69

 6/2/6221 انجغثٍــر تشٍــر انًهُذش 61

 91/2/6222 انكثارٌرً انًجٍذ عثذ انًهُذش 62

 1/69/9111 جراداخ يعٍ انًهُذش 68

 61/1/9111 انعثادي غازي انًهُذش 62

 61/9/9118 ههسه سايً انًهُذش 91

 69/6/9161 انًهُذش اًَار خصاوَه 96
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 (2014-1950)تطور اطوال الطرق خالل االعوام

م:اظطرقمؾؽةذمأرقالم-

(مطؿممظؾطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيم895)م1950رقرتمذؾؽيماظطرقمتطقرًامطؾرلًامعـمحقٌماظؿصوعقؿمواالغشوءمواظصقوغي،مصػلمحنيمطونمذبؿقعمارقالمذؾؽيماظطرقماٌعؾدةمؼبماٌؿؾؽيمسومم       

 Jordanوذظؽمحلىمدراديماٌكططماظشؿقظلمظطرقماٌؿؾؽيمم2010جدؼدةمظؿصـقػماظطرقمبداؼيمسوممم(مطؿمسؾؿومبوغيممتماسؿؿودمععوؼرلم7201حبدودم)م2012واظؼروؼيمأصؾحمؼبمغفوؼيمسومم
Highway Master plan  

م

تطور اطوال الطرق الرئٌسٌه والثانوٌة 
 والقروٌة

 رئٌسً

 ثانوي

 قروي

 السنة
 قروي ثانوي رئيسي

 المجموع

 )كم( )كم( )كم(

   1950 540 174 181 895 

1960 720 345 580 1645 

1970 1454 530 1200 3184 

1980 1953 820 1460 4233 

1990 2639 1679 1723 6041 

1991 2666 1718 1774 6158 

1992 2721 1783 1814 6318 

1993 2758 1835 1875 6468 

1994 2783 1873 1994 6650 

1995 2818 1941 2021 6780 

1996 2863 1937 2072 6872 

1997 2894 1984 2144 7022 

1998 2906 2000 2227 7133 

1999 2911 2029 2261 7201 

2000 2911 2059 2275 7245 

2001 2911 2060 2288 7259 

2002 2954 2060 2288 7302 

2003 2972 2071 2318 7361 

2004 3057 2078 2365 7500 

2005 3108 2101 2387 7596 

2006 3187 2112 2395 7694 

2007 3206 2127 2435 7768 

2008 3231 2139 2446 7816 

2009 3249 2173 2469 7891 

2010 2718 1832 2488 7038 

2011 2718 1832 2591 7141 

2012 2718 1876 2607 7201 

2013 2754 1894 2651 7299 

2014 2754 1929 2656 7339 
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م9262-9261تقزؼعمأرقالمذؾؽةماظطرقمسيماٌؿؾؽةمحلبماحملاصظاتمعـم

 Road network in kingdom per governorate (2012-2014)(مبوظؽقؾقعذلاتم2014-2012)مذؾؽيماظطرقمؼبماٌؿؾؽيمحلىماحملوصظوتمخاللماظػذلة         

 

 rYea طرق قروٌة ) كم ( طرق ثانوٌة )كم ( طرق رئٌسٌة ) كم ( السنه

 المحافظة

Main Road (Km) Side Road (Km) Rural Road (Km) 

Governorate 
2112 2113 2114 2112 2113 2114 2112 2113 2114 

 Amman 564 564 537 231 213 193 277 277 261 عمان

 Irbid 329 329 326 377 377 377 162 162 162 اربد

 Mafraq 335 335 335 295 295 295 451 451 451 المفرق

 Balqa 292 287 282 143 143 143 137 137 137 البلقاء

 Zarqa 129 129 124 98 98 98 249 249 249 الزرقاء

 Karak 234 234 234 164 164 164 298 298 298 الكرك

 Tafeelah 44 44 44 31 31 23 161 161 153 الطفٌلة

 Ma'an 44 44 44 227 227 227 522 522 522 معان

 Madaba 234 234 232 116 116 116 52 52 51 مادبا

 Jarash 241 241 239 94 94 94 83 83 83 جرش

 Ajloun 132 132 132 112 115 115 56 56 56 عجلون

 Aqaba 78 78 78 51 51 51 317 317 297 العقبة

 Total 2656 2651 2617 1929 1894 1876 2754 2754 2718 المجموع
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توزٌع اطوال الطرق الرئٌسٌه والثانوٌة 
والقروٌة فً المملكة حسب المحافظات لعام 

2014 

 قروي ثانوي رئٌسً

 

م

م

م

م

 ممممممممم

 المحافظة
 المجموع قروي ثانوي رئٌسً

 (كم) (كم) (كم) (كم)

 6199 465 032 062 انعاصًح

 818 303 333 260 ارتذ

 6181 334 034 542 انًفرق

 929 030 253 233 انثهماء

 121 203 39 053 انسرلاء

 121 035 265 039 انكرن

 998 55 32 243 انطفٍهح

 229 55 003 400 يعاٌ

 926 035 226 42 يأدتا

 168 052 35 93 جرش

 929 230 224 46 عجهىٌ

 191 39 42 033 انعمثح

 انًجًىع

 )كى( 2921 9191 6299 2718
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 ممممموزؼرماالذغالماظعاعةمواالدؽانم)ماٌفامممواالنازات(اٌدؼرؼاتممواظقحداتماظيتمترتؾطمععمععاظلمممممم
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 إدارةماظرضابةمواظؿدضقؼماظداخؾل

م
 

ماٌفاممواظقاجؾات  

 وحداتماظرضابةمواظؿدضقؼمٌشارؼعماألبـقةمواظطرق

 موتؼققؿماأل مىدولماظعؿؾماظزعينموتػؼدماٌقادماحملضرة مواظشروطمسؿواظؼقوممبزؼوراتمعقداغقيمدورؼيمإظبماٌشورؼعمظإلرالعمسؾكمتؼدممدرلماظعؿؾموصؼًو مواظؿلطدمعـمعطوبؼؿفو لماٌـفزة

 اظعؼدؼيماٌطؾقبي.
 ظعالجقيماظالزعيمظؿالؼبماظؿلخرل.دراديماظؿؼورؼرماظشفرؼيمظؿؼدؼؿمدرلماظعؿؾمؼبمزبؿؾػماٌشورؼعموإبداءماٌالحظوتمسؾقفومواظقضقفمسؾكمأدؾوبماظؿلخرلموادبوذماإلجراءاتما 
 ـػقذمعشورؼعماظقزارةمواٌػقضيمبصالحقوتماٌفـدسمواظؿـلقىممبومؼؾزممظصوحىماظعؿؾ.عؿوبعيمأجفزةماٌؽوتىماشلـددقيماٌشرصيمسؾكمت 
 عؿوبعيمأجفزةماٌؼوولماٌـوزرةمظؿـػقذماٌشورؼع.م 
 اظؿلطدمعـمتصرؼػمطوصيماٌعوعالتمواٌرادالتماٌؿعؾؼيمبوٌشورؼعم.م 
 .عؿوبعيمأسؿولماٌشوشؾمؼبماٌرطزمواٌقدان 

مم-ظلمواالداري8وحدةماظرضابةمواظؿدضقؼماٌا  

 .ماظؿلطدمعـمصقيمودالعيموتطؾقؼماظؿشرؼعوتماٌوظقيمواالدارؼيمواٌعؿقلمبفومؼبماظقزارة

 .ماظؿدضقؼمسؾكمعبقعماٌطوظؾوتماٌوظقيموعلؿـداتماظصرفمواظؿلطدمعـمدالعيماإلجراءاتمحلىماظـظومماٌوظلمواٌعؿقلمبف

 مغقنماٌقازغي.اظؿلطدمعـمسدمموووزماٌكصصوتماٌوظقيماٌرصقدةمؼبمضو

 .ماظؿلطدمواظؿقؼؼمعـمصقيماٌشذلؼوتماٌوظقيمواظقثوئؼماٌعززةمشلومواإلجراءاتمواظؿلفقؾمواظذلصقدموصؼماظؿشرؼعوتماٌوظقيماٌعؿقلمبفو

الداخمي والتدقيق الرقابة إدارة  

والتدقيق لمشاريع الطرق وحدة الرقابة وحدة الرقابة والتدقيق المالي واإلداري  وحدة الرقابة والتدقيق لمشاريع األبنية 
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 .ماظؿدضقؼمسؾكمدفالتماظؾقازممؼبماٌلؿقدسوت

 مطزمواٌدؼرؼوتمعـماظـقاحلماٌوظقي.اظؿدضقؼمسؾكمرواتىماٌقزػنيماٌصـػنيموبعؼقدمواظعوعؾنيمبوألجرةماظققعقيمؼبماٌر

 .ماظؿدضقؼمسؾكمعؾػوتماظعطوءاتمواظؿلطدمعـمدصعمردقمماظطقابعمضؾؾمتقضقعماالتػوضقيمإضوصيمإظبماظؽػوالتماٌوظقي

 .مإجراءمجردمصفوئلمظصـودؼؼمععؿؿديماظصرفمؼبماٌرطزمواٌدؼرؼوت

 مظرزلل.اظؿػؿقشمسؾكماظلقوراتمايؽقعقيمواٌلؿلجرةمأثـوءموبعدماظدوامما

 .)ماالذذلاكمؼبمىونماظؿقؼقؼمؼبماٌكوظػوتمواظشؽوويماظيتمتردمإظبماظدائرةم)ماٌرطزمواٌدؼرؼوت

 .ماظؿلطدمعـمحلـمادؿكدامموتشغقؾمسـوصرماالغؿوجماظؾشرؼيمواٌوظقي

 .متشكقصماٌشؽالتماظؼوئؿيموتؼدؼؿماظؿقصقوتموايؾقلماٌؼذلحيمظؿصقؼؾفو

 متمعـمدوامموإجوزاتمورواتىموسالواتموتـظقؿمدفالت.عؿوبعيمذمونماٌقزػنيمؼبماٌدؼرؼو

 .مضؾطمأسؿولماٌرادالتماًورجقيمعـمصودرمووارد

 .ماظؿلطدمعـمدالعيماظؿقثقؼمودرلماٌعوعالتماظرزلقيمدونمتلخرلمأومإبطوء

 .متدضقؼموتػؼدماظلفالتمواٌؾػوتمومنوذجماٌغودراتمواإلجوزاتمواظؽودرمؼبماٌرطزمواٌدؼرؼوت

 ماٌقدانموأواعرمايرطي.تػؼدمسالواتم

 )........ماالذذلاكمبلسؿولماظؾفونماٌكؿؾػيم)مهؼقؼم،مجردم،مأدؿالمم،معشذلؼوتم

 .تػؼدمحضقرماٌقزػنيمؼبمعقضعماظعؿؾمواظؿزاعفؿمبلوضوتماظدوامماظرزلل 
 أػؿماإلنازاتماظرئقلقةمظقحدةماظرضابةمواظؿدضقؼماٌاظلمواإلداريمم  

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مضلؿماظرضابةماٌاظقة8ممممأ  

 (معلؿـدمصرفمواظؿوطدمعـمعدىمعطوبؼؿفومظالغظؿيمواظؼقاغنيمواظؿعؾقؿوتماٌعؿقلمبفوموعـمثـؿماجـوزةمصـرصفوم،موتشـؿؾمعلـؿـداتمعلـؿقؼوتماٌـقزممممممم20831متماظؿدضقؼمسؾك)عــمممػني

رقموعلؿـداتمصقاترلماالالتماٌلؿوجرهموصقاترلمسالواتماٌقدانم،ماظعؿؾماالضوؼبم،مواٌؽوصكتم،ماظؿـؼالتماالضؿـوءموعلؿـداتمعطوظؾوتماظعطوءاتماٌؿعؾؼيممبشورؼعماالبـقيموعشورؼعماظط

 اٌشوشؾمواٌصػوهمواظؽفربوءمواٌقوهمواشلوتػم.
 (معلؿـدماعوغوتمواظ3899متماظؿدضقؼمسؾكم).ؿلطدمعـمتـظقؿفوموعطوبؼؿفومظؾـظومماٌوظلمواجوزتفوموتشؿؾمإجراءاتماحملوطؿمواضؿطوسوتماٌقزػنيموشرلػوم 
 ظػعؾلم.سؾكماٌقاصؼيمواالظؿزاممبوظدواممااظؿدضقؼمسؾكماالضلومماٌوظقيمؼبمعدؼرؼوتمعـمحقٌمتـظقؿمسالواتماٌقدانمواظعؿؾماالضوؼبمواالضؿـوءمواظؿـؼالتمظؾؿقزػنيمعـمحقٌمحصقشلؿم 
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 ؿموعــموجـقدمضوصـيمحدؼدؼـيمســدهم،مممممماظؿدضقؼمسؾكماسؿولمععؿؿديماظصرفمعـمسؿؾمجردمصفوئلموبشؽؾمدوريموعطوبؼيماٌؾوظغماظػعؾقيمععماظدصذلؼيمواظؿوطدمعـماظؽػوالتماٌوظقيمشلـم

 وضرورةمتلؾقؿماصقوبماالدؿقؼوقماٌوظلمذكصقو".
 مواظؿلطدمعـماسدادمدفؾمخوصمبوظؽػوالتماٌوظقيم.2003(مظلـيمم9كماظقزقػلموحلىمغظومماظؽػوالتماٌوظقيمرضؿم)اظؿدضقؼمسؾكماظؽػوالتماٌوظقيمظؾؿقزػنيموصؼو"مظؾؿلؿ، 
 .اظؿدضقؼمسؾكموحداتماظعطوءاتمواظؿلطدمعـمعؾػوتماظعطوءاتمعـمدصعماظردقممواظقثوئؼماٌرصؼيمؼبماظعطوءم 
 ظقوتموغلىماظصرفمصرفماحملروضوتمواجراءماىردمظؾؿقروضوتمواظزؼقتموعطوبؼؿفوم.اظؿدضقؼمسؾكماسؿولمايرطيمعـماواعرمحرطيمودصوترماظلقوراتمواال 
 .اظؿدضقؼمسؾكماظلؾػماٌؿـقحفمظؾؿدراءمواظؿلطدمعـماظغوؼيماظيتمصرصًمعـماجؾفوم 
 سؾكمدوامماٌقزػنيم.اظؿدضقؼمسؾكماسؿولمعراطزمايؿقالتمايقرؼيمواظؿلطدمعـماالردوظقوتمووصقالتماظؼؾضموصقشماالؼداعمؼبماظؾـؽمواظؿدضقؼم 
 .ماظؿدضقؼمسؾكماسؿولمودفالتماٌلؿقدسوتمواظؿلطدمعـمعدىماالظؿزاممبـظومماظؾقازمم

ب مضلؿماظرضابةماإلدارؼة8ممممممممم  

 ٌدقعيمورؾؼًومظؾؼقاغنيمواظؿعؾقؿوتمواألغظؿيمراظؿلطدمعـمصقيمودالعيماإلجراءاتماإلدارؼيماٌؿؾعيممؼبمطوصيمعدؼرؼوتماألبـقيمواألذغولمواٌؽوتىماظؿوبعيمشلوموصؼماًططمواألػدافما

  واظؾقائحموبالشوتماظرئوديمواظؿعوعقؿمواظصودرةاظيتمهؽؿمإجراءاتماظعؿؾمؼبمعبقعماٌدؼرؼوت.
شقصوتمبلزلوءماٌقزػنيمشرلماٌؾؿزعنيمطمعؿوبعيمدواممماٌقزػنيمعـمخاللمعدؼرؼيماظشمونماإلدارؼيمؼبمعرطزماظقزارةمووحداتماإلدارةمؼبمعدؼرؼوتموعؽوتىماٌقدانموحـفؿمسؾكمإسداد 

م.م2013(مظلـيمم82بلوضوتماظدوامماظرزللمتطؾقؼًومظؿعؾقؿوتماظدوامماظرزللمواإلجوزاتماظصودرةممبقجىمغظومماًدعيماٌدغقيمرضؿم)

 رزلقيمتطؾقؼًومظؿعؾقؿوتماظـظومماٌشورمإظقفمأساله.تدضقؼماٌغودراتم)اظرزلقيمواًوصي(مواإلجوزات)ماظلـقؼيمواٌرضقيم(واظؿقؼؼمعـمصقؿفوموتلفؾقفومؼبماظلفالتماظ 
 مؿمععوظلماظقزؼرماٌعؿقلمبفوم.تدضقؼماظؼراراتماإلدارؼيماًوصيمبشمونماٌقزػنيمؼبمعبقعمعراحؾفوماظلوبؼيمواظالحؼيموعدىمعطوبؼؿفومألحؽومماالغظؿيمواظؿعؾقؿوتموتعوعق

 ظذلضقؿماٌلؿؿرمظؾقثوئؼمواظػفردياظؿقؼؼمعـمآظقيمتـظقؿماٌؾػوتم)ذمونماٌقزػني(معـمحقٌما. 

 .ماظؿلطدمعـمحػظماٌعوعالتم)اظصودرةمواظقاردة(مؼبمعؾػوتمخوصيمبفوموترحقؾفومؼبماظلفالتمأوالًََمبلول

 (معـمغظو2،4/جمبـدم91اظؿقؼؼمعـمأنماألسؿولماإلدارؼيمُتـػذموصؼًومظؾؿلموظقوتمواظصالحقوتموذظؽمعـمخاللمطؿىمتؽؾقػمرزلقيمتطؾقؼًومظؾؿودةم)(مظلـيمم82مماًدعيماٌدغقيمرضؿم)

 وعـمسدمموجقدمتداخالتموتؼورعوتمؼبماٌفوممواظقاجؾوتماٌقطؾيمظؾؿقزػني.م2013(مظلـيم117وظؿعؿقؿمععوظلماظقزؼرمرضؿم)م2013
 (معـمغظومماًدعي29تدضقؼمطشقصوتماظعؿؾماإلضوؼبمعـمخاللمطشقصوتماظدوامموماظؼراراتماظصودرةمخبصقصفومتطؾقؼًومظؾؿودةم)2013(مظلـيمم82اٌدغقيمرضؿم)م. 
 .اظؿدضقؼمسؾكماظؾقوغوتماحملقدؾيماٌدخؾيمعـمِضؾؾمطؾمعـمعدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼيمواظدؼقانمعـمخاللماٌكرجوتماالظؽذلوغقيمواظقرضقي 
 معـمخاللمعدؼرؼيمايودقبموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمحلىماألصقل.معؿوبعيمغظوممدوسيماظدواممؼبمعرطزماظقزارةمواٌدؼرؼوتمظؾؿلطدمعـمتػعقؾمبراذبفوموإجراءماظصقوغيماظروتقـقيمشلو

 .تدضقؼمأسؿولمعدؼرؼيماظؿدرؼىمواظؿطقؼرمظؾؿلطدمعـمصقيماإلجراءاتماٌؿؾعي 
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 اظعوعيمظؾدصوعماٌدغلموعدؼرؼيماظلالعيماظعوعيمماٌدؼرؼياظؿلطدمعـمتقصرلمودوئؾماظلالعيماظعوعيم)رػوؼوتمايرؼؼ(مؼبمعرطزماظقزارةموطوصيماٌدؼرؼوتمواٌؽوتىمتطؾؼًومظؾؿعؾقؿوتماظقاردةمعـم

 .واظؾقؽيم/موزارةماظداخؾقي
 احملروضوتماظشفريم(مظؾؿلطدماظؿػؿقشمسؾكماظـؿوذجمواظلفالتماظقاجىمتقصرػومعـم)رؾؾوتمايرطيم،مأواعرمايرطي،مدصذلمسؿؾماٌرطؾيماظشفري،مدفؾماظرحالتمودفؾمصرصقوتم

 .م2011(معـمتعؾقؿوتمتـظقؿمادؿكدامماٌرطؾوتمايؽقعقيمظعومم17تماظرئوديماًوصيمبوظلقوراتمواٌرطؾوتمايؽقعقيموألحؽومماٌودةمم)عطوبؼؿفوموتـظقؿفومحلىمبالشومعـمعدى
 ظؾالشوتماظرئوديماًوصيمم(متطؾقؼًوتدضقؼمدفالتمضلؿماظؾقازممظؾؿقؼؼمعـمإدخولماظؾقازممبشؽؾمصققحموإخراجفومحلىماألصقلمورضقًومواظؽذلوغقومعـمخاللمغظومم)اٌكزونمايؽقعل

  وتعدؼالتف.م1993(مظلـيم32بوظؾقازممومأحؽوممغظومماظؾقازممرضؿم)
ـػمواظػفرديمعقجقدةمحبقٌمؼلفؾمتدضقؼماٌلؿقدسوتمواظؿلطدمعـمانماٌقادماٌكزغيممتًمبوظشؽؾماظصققحمعـمحقٌمغظوصيماٌلؿقدعمواظؿفقؼيمواإلغورةماىقدةموانمبطوضوتماظص

موصؼًومظؾـظومماٌشورمإظقفمأساله.ماظقصقلمالىماٌودة

 .ماظؿدضقؼمسؾكمدفؾماظرخصمواظقصقالتمواظؿلطدمعـماظؿزؼؾمظـم)علؿـداتماإلدخوالت،ماإلخراجوتمومرؾىماٌشذلىماحملؾل(مأواًلمبلولموأصقظقًو

 مقاضقعمأصقظقًومواغفمؼؿؿمحػظفومؼبمعؾػوتمخوصيمبفو.مواظؿلطدمعـمأنم)علؿـداتماإلدخوالت،ماإلخراجوت،مرؾىماٌشذلىماحملؾلمورؾؾوتماظؾقازمم(معلؿقصقيمطوصيماظؿ

 .متدضقؼماظلفالتماًوصيمبلسؿولماٌلؿقدسوتموعطوبؼيمبقوغوتماألرصدةماظدصذلؼيمععماألرصدةماظػعؾقيم

 ماظلفالتمحلىماألصقل.صقصماٌقادماظؿوظػيمعـمخاللماظؽشقصوتماٌعدةمظؿؾؽماظغوؼيموعطوبؼؿفومععماألرصدةماظػعؾقيمواظؿلطدمعـماتالصفوموتـزؼؾفومعـم

 .ماظؿلطدمعـمسدمموجقدمعقادمراطدةمؼبماٌلؿقدسوتم

 .ماظؿدضقؼمسؾكمدفالتمعلعقرماحملروضوتمظؾؿلطدمعـمعطوبؼيماالرصدةماظػعؾقيمععماالرصدةماظدصذلؼي

 مًوم.اظؿلطدمعـمدضيماٌعؾقعوتماٌلفؾيمسؾكمطؾمعـمعلؿـداتماإلخراجوتموبقونمصرصقوتماظقضقدمواغفمؼؿؿمتقضقعفومأصقظق

 (مظلـيم9اظؿدضقؼمسؾكماظؽػوالتماظعدظقيمظؾؿقزػنيماٌعـقنيمبذظؽمطٌؾمحلىماظؼقؿيماٌػروضيممبقجىمغظومماظؽػوالتماٌوظقيمرضؿم)موحػظمغلكيمعـفومؼبمعؾػمخوصمبفو.م2003

 .مصقصمرؾؾوتماٌشذلىماحملؾلمورؾؾوتماظؾقازممظؾؿلطدمعـمعصودضؿفومعـمِضؾؾماٌػقضمبوإلغػوقمأصقظقًو

 عـمصقيماظؾقوغوتماٌلفؾيمسؾكمعلؿـداتماإلدخولمععماظؿقؼؼمعـماظؿقاضقعمسؾقفوموترحؾقفومسؾكماظلفالتمأواًلمبلول.ماظؿلطد 
 عقرمؼبمعؾػوتمخوصيمبفومظدىمعلمواظؿلطدمعـمأنم)علؿـداتماإلدخوالت،ماإلخراجوت،مرؾىماٌشذلىماحملؾلمورؾؾوتماظؾقازمم(معلؿقصقيمطوصيماظؿقاضقعمأصقظقًومواغفمؼؿؿمحػظفو

ماحملروضوت.

 (مظلـيم32ومأحؽوممغظومماظؾقازممرضؿم)مسؿؾمجردمصفوئلمومدوريمسؾكماٌلؿقدسوتمواظعفدةموعلعقرماحملروضوتمظؾؿلطدمعـمعطوبؼيماألرصدةمتطؾقؼًومظؾالشوتماظرئوديماًوصيمبوظؾقازم

موتعدؼالتف.م1993

 مواظؿشرؼعوتماٌعؿقلمبفو.عراجعيمإجراءاتماظشراءمؼبمطؾمسؿؾقيمذرائقيموعدىماالظؿزاممبوالغظؿيم
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 .ماظؿلطدمعـمتقرؼدماٌقادماٌشذلاهمضؿـماٌدةماظزعـقيماحملددةمحلىماألصقل

 .ماظؿدضقؼمسؾكمآظقيمتـظقؿموترحقؾماظرواتىمععمإجراءمايلقعوتماظالزعي

 .مإسدادماظؿؼورؼرماٌكؿؾػيمورصعماظؿقصقوتمظؾؿعـقنيموصؼًومظؾكطيماظشفرؼيماٌعدةمعلؾؼًو

 ماظشفرؼيمظؽؾمعدؼرؼيمومعؼورغؿفومبوظردودماظقاردةمشلومظؾقونمعدىمتصقؼىماٌالحظوتمواظؿقصقوتمعـمِضؾؾماىفوتمذاتماظعالضي.معراجعيماظؿؼورؼر

 .مؼؿؿمرصعمتؼورؼرمربعقيمأومسـدماظطؾىمعؿضؿـيمغؿقفيماىقالتمواٌؼذلحوتمواٌكوظػوتمإنموجدت

 م)ومالحؼًوظؿـظقؿمأسؿولماظقحدةموضدممتمتػعقؾفممتمإسدادمضوسدةمبقوغوتMicrosoft Access.م

   أػؿماإلنازاتماظرئقلقةمظقحدةماظرضابةمواظؿدضقؼمٌشارؼعماألبـقة

 اظؽشقصاتماٌقداغقة8

اظيتمحبوجيمظؿصقؼىمم(معشروعمعـمعشورؼعماالبـقيمايؽقعقيماٌكؿؾػيمووفقزمتؼورؼرمصـقيمتشؿؾمطوصيماٌالحظوتماظػـقيماٌرصقدةمسؾكماٌشروعمالدقؿومتؾؽ150اظؽشػماٌقداغلمسؾك)م

 وؼؿؿمسؾكمضقئفوماسدادماظؽؿىماظرزلقيمواٌذطراتماًوصيمظصوحىماظؼرارمبؿؾؽماٌالحظوتمظؿقضقعفوموتقجقففومظؾففوتماٌعـقيم.م
قومعـمخاللماسودةمزؼورةماٌشروعمانماضؿضكماالعرم(مردمعؿؿـؾيمبؽؿىمرزلقيموعذطراتمعـماىفوتماظيتممتمزبورؾؿفــــومدوبؼومطؿوموردمبوظؾـدماسالهمومتمدرادؿفوممأصقظم90وردمظؾقحدة)م

(مملمؼؿؿمادؿؽؿولماظردودمسؾقفومعـماىفوتماظيتممتمزبورؾؿفومم9(مالدؿؽؿولماظـقاضصمو)16(عـفومالدؿؽؿولماجراءاتماظؿصقؼىممحلىماالصقلمواسودةماظؽؿوبيمب)م65وسؾقفممتماشالق)م

مزمطوصيمظقؿلـكماجراءماظال

م

م

م

 

 

 

م

اعبوظلمسددم

ماظزؼورات

اظؽؿىمسددم

واٌذطراتماظصودرةم

معـماظقحدة

ماظردودماظقاردة

سددماٌشورؼعماظيتم

متمتصقؼىم

اٌالحظوتمصقفوم

مواشؾؼً

اسقدماظؽؿوبيمم

الدؿؽؿولم

تصقؼىم

ماٌالحظوت

ملممؼؿؿم

ادؿؽؿولم

اظردودمعـم

ماىفوتمطوصي

م7م64م43م72م632م150
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 :رؼعماالبـقةعؿابعةماظؼراراتماظػـقةماظصادرةمعـماىفاتماٌعـقةممبشا -1

 ؾؿشرؼعوتماٌعؿقلمبفومسؾقفومحقٌمؼؿؿمدراديموتدضقؼممطوصيماظؼراراتماظػـقيماظصودرةممواسدادماظؽؿىمواٌذطراتماظالزعيمبؿؾؽماظؼراراتمؼبمحولموجقدمعالحظوتماومزبوظػوتمظ

 (مطؿوبمرزللموعذطرةمظؾففوتماٌعـقيمظؿصقؼىمتؾؽماٌكوظػوتماوماٌالحظوتم.مم78صدر)
 (مطؿوبموعذطرةمعـممتؾؽماىفوتماظيتممتمزبورؾؿفومموحلىماالصقلموصؼماىدولماالتل:م64(معالحظيموردتممضؿـ)ممم64)ممتمتصقؼىم 

 

اعبولماظؼراراتماظػـقيماظيتمصدرتموتؾنيم

موجقدمزبوظػوتمصقفو
معالحظوتماظردودماظقاردةمبؿصقؼىماٌالحظوت

مم42م56

م

 وحلىماالصقلم2013بـقيممبوجوزةمواظؿدضقؼماظػينمظؽوصيماٌطوظؾوتماٌرحؾقيمظؾؿؼووظنيمواالدؿشورؼنيمواظقاردمةمخاللمسوممضوممعفـددقموحدةماظرضوبيمواظؿدضقؼمٌشورؼعماال 
 ىماٌالحظوتمممبقجىمتؾؿزممبوظردموتصقؼمهرصموحدةماظرضوبيمواظؿدضقؼمٌشورؼعماالبـقيمبوٌؿوبعيماظدورؼيمظؽؿؾفوماظصودرةمعـمخاللماسودةمزبورؾيمطوصيماىفوتماٌعـقيمواظيتممل

 طؿىمرزلقيمعرصؼمععفومعصػقصيمتقضحمذظؽمبوظؿػصقؾ.
 ٌـػذةماوماٌشرصيمسؾكمعشورؼعماالبـقيمواظيتمهرصموحدةماظرضوبيمبوسدادماظؽؿىماظدورؼيمظؾففوتماٌعـقيممظؿقثقؼمايلؿماظؿعوضديمسؾكمتغقىممطقادرماٌؼووظنيمواٌؽوتىماالدؿشورؼيما

 اٌقداغقيمظؿؾؽماٌشورؼع.ؼؿؿمرصدػومخاللماظزؼوراتم
 دضقؼمظؾؾزؼوراتماٌقداغقيماظيتممتًمسؾكممهرصماظقحدةمسؾماسدادمطوصيماظؿؼورؼرماالدؾقسقيمواظشفرؼيمٌعوظلموزؼرماالذغولماظعوعيمواالدؽونموظعطقصيماالعنيماظعوممواظيتمتشؿؾموصػ

ظؾؼراراتماظػـقيماظصودرةمواٌكوظػيمظؾؿشرؼعوتماٌعؿقلمبفومموؼلخذمبعنيماالسؿؾورمتقضقحماالجراءاتماظرضوبقيممعشورؼعماالبـقيموطقػقيمتؼدممدرلماظعؿؾمصقفوموايمزبوظػوتمصقفومبوالضوصي

 اظيتممتًموعؿوبعيمػذةماالجراءات.
 اسؿؿودماالعقرماظػـقيمظؾؿشورؼعمضقدماظؿـػقذ.متؼدؼؿماالضذلحوتمظؿقلنيماٌكرجوتماظػـقيماٌؿعؾؼيمبؿـػقذماٌشورؼعمعـؾمتؼدؼؿممنقذجمعؾكصمظؾؿطوظؾوتماظػـقيمواالظقوتماٌؿؾعيمؼب 
 ماالذذلاكمبوظؾفونماظػـقيماٌؿكصصيمواٌؿعؾؼيممبشورؼعماالبـقيماٌكؿؾػيمطؾفونماظؿقؼقؼممواظؿلقؼوتموشرلػو

م

 



  

46 

 8أػؿماإلنازاتماظرئقلقةمظقحدةماظرضابةمواظؿدضقؼمٌشارؼعماظطرق

 م(مسطوء.400رؼعماظطرقممبومؼؼوربم)االذذلاكمؼبمىونماالدؿالمماالبؿدائلمواظـفوئلمٌشو

 (مسطوءمواجوزتفومعـماظـوحقيممممممماظػـقي.1000تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمىؿقعماظعطوءاتماٌرطزؼيمواحملؾقيمألطـرمعـم)م

 مرى(.اٌشورطيمؼبماظؾفونماظػـقيماٌؿكصصي)ىونماظؿقؼقؼ،ىونماالواعرماظؿغقرلؼي،ىـيممتدؼدماٌددماظزعـقيمظؾعطوءات،ىونمأخ

 .)ماٌشورطيمؼبماالذرافماٌؾوذرمواٌؿوبعيمسؾكمسطوءاتمزبقؿوتماظالجؽنيماظلقرؼني)اظزسذلي،زبقزنماظغربل،ماظروؼشد/ايدالت

 شفرؼيمظؾقحدة.مواظدلاعٍماظمسؿؾمجقالتمعقداغقيمسؾكماظعطوءاتماٌرطزؼيمواحملؾقيماثـوءماظؿـػقذمواٌشوشؾموطؿوبيمتؼورؼرمتؿضؿـمعالحظوتمحبوجيماظبمتصقؼىمحلىماًطط 
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م

مرضؿموتارؼخمطؿابمردماىفةماٌعـقةمعقجفماديماالجراءماٌؿكذمعـمضؾؾمادارةماظرضابةمادؿماظعطاءمرضؿماظعطاءماظرضؿ

م7/2013شمب/م1

م

تقدعيموهلنيمعـعطػماظزسذليم

م/ايدؼى

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممرضؿمشم

م10/11/2013تورؼخمم7/2013/42770ب/

ولمربوصظيمعدؼرمأذغ

ماظؾؾؼوء

م27/11/2013تورؼخمم7/2013/4519رضؿمشمب/

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممرضؿمشممتؽؿؾيمررؼؼماظقزؼدؼيم/اٌضريم3/2013شمب/م2

م11/11/2013تورؼخمم3/2013/42979ب/

عدؼرمأذغولمربوصظيم

ماظؾؾؼوء

م27/11/2013تورؼخمم7/2013/4522رضؿمشمب/

موتؼققؿماالذرافمسؾكمتـػقذموهلنيم20/2010م3

ررقمضؿـمعـطؼيمععونماظؿـؿقؼيم)اىزءم

ماظـوغل(

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممرضؿم

م20/11/2013تورؼخمم157/2009/45051

م4/12/2013تورؼخمم20/2010/47254رضؿممعدؼرمتـػقذماظطرق

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممرضؿمشممتؽؿؾيمررؼؼماظقزؼدؼيم/اٌضريم3/2013شمب/م4

م15/9/2013تورؼخمم3/2013/34489ب/

عدؼرمأذغولمربوصظيم

ماظؾؾؼوء

م25/9/2013تورؼخم7/2013/9700رضؿمشمب/

تقدعيموهلنيمعـعطػماظزسذليمم7/2013شمب/م5

م/ايدؼى

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممرضؿمشم

م15/9/2013تورؼخمم7/2013/34490ب/

عدؼرمأذغولمربوصظيم

ماظؾؾؼوء

م30/9/2013تورؼخمم7/2013/2753رضؿمشمب/

لنيموتؼققؿمررقمضؿـمعـطؼيمععونمهم157/2009م6

ماظؿـؿقؼي)اىزءماظـوغل(

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممرضؿم

م10/10/2013تورؼخم157/2009/39038

عدؼرمادارةماظشمونم

ماظؿـػقذؼيمظؾطرق

م13/11/2013تورؼخمم157/2009/43664رضؿم

شمممم7

م31/2013ف/

اغشوءمواسودةماغشوءمسدةمررقمزراسقيمؼبم

م1قيماظغربقي/جظقاءماظؾودؼيماظشؿوظ

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممشممم

م24/9/2013تورؼخمم2013/36317ف/

عدؼرمأذغولمربوصظيم

مأذغولماٌػرق

م9/10/2013تورؼخمم2013/1877/م31رضؿمشمممف/

اظؿؿقؼـمسؾكم–تـػقذمتقدعيمتؼورعمسقؿيمم98/2011م8

ررؼؼماظطػقؾيمواسودةماغشوءماظطرؼؼماظذيم

مؼؿؼورعمععف

اظعوممشمطؿوبمسطقصيماألعنيم

م26/11/2013تورؼخمم98/2011/45750

ممعدؼرمتـػقذماظطرق

العطاءات التً تم زٌارتها والكشف الحسً علٌها وعمل تقرٌر كشف عٌنات عشوائٌه من 

2013علٌها خالل عام   
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مرضؿموتارؼخمطؿابمردماىفةماٌعـقةمعقجفماديماالجراءماٌؿكذمعـمضؾؾمادارةماظرضابةمادؿماظعطاءمرضؿماظعطاءماظرضؿ

م21/2009م9

م22/2009

صقوغيماظطرؼؼماظصقراويمعـمعدخؾم

مععونمبوووهمررؼؼماظعؼؾيمماًؾػل

-108االعنيماظعوممرضؿمطؿوبمسطقصيم

م5/12/2013تورؼخمم47510/رضوبي/1

عدؼرماظصقوغيم

اظروتقـقيمواظشراطيم

مععماظؼطوعماًوص

م

هلنيموتؼققؿمررقمضؿـمعـطؼيمععونمم156/2009م10

ماظؿـؿقؼي)اىزءماألول(

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممرضؿم

م20/11/2013تورؼخم156/2009/45049

ممعدؼرمتـػقذماظطرق

هلنيموتؼققؿمررقمضؿـمعـطؼيمععونمم157/2009م11

ماظؿـؿقؼي)اىزءماظـوغل(

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممرضؿم

م25/9/2013تورؼخمم157/2009/36480

عدؼرمادارةماظشمونم

ماظؿـػقذؼيمظؾطرق

معذطرةمداخؾقي

شمعمم12

م27/2013ج/

هلنيموسؿؾمأطؿوفمظطرؼؼم

مسفؾقن/اربد

طؿوبمسطقصيماألعنيماظعوممشمشمعم

م30/9/2013تورؼخمم27/2013/37332ج/

م31/10/2013وتورؼخمم27/2013/2828رضؿمشمعمج/معدؼرمأذغولمسفؾقن
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م
 عدؼرؼةماإلدؿـؿارمواظؿعاونماظدوظل

 وصقوغيماظطرقمومبوممإغشوءواظيتمتلفؿمؼبمتقصرلمدخؾمثوبًمؼرصدماًزؼـيموؼلوسدمؼبمتقصرلماظؿؿقؼؾماظالزممظؾؼقوممبؿـػقذمعشورؼعممعؿوبعيموإدارةماٌشورؼعماالدؿـؿورؼيمظؾطرقمؼبماٌؿؾؽي

 0ؼـعؽسماصبوبًومسؾكمغقسقؿفوموجقدتفوموتعزؼزمعؿطؾؾوتموسـوصرماظلالعيماٌرورؼيمصقفوم
 إدارةموتطؾقؼماالدؿـؿورمؼبمذبولمتـػقذموتشغقؾموإدارةماظطرقم(اظيتمتشرفمسؾقفوماظقزارةمعـؾمتطؾقؼمأغظؿيمTOLLم)0 
 ميرؼيموادؿـؿورؼإدارةماالدؿـؿوراتماًوصيممبشورؼعماظطرقمؼبماظقزارةمؼبمذبولماظؾقحوتماإلسالغقيمواظدسوئقيموادؿغاللمحرمماظطرؼؼموصضالتفومظغوؼوتموو 
 0رماظلالعيماٌرورؼيمظؾطرقمادؿغاللموادؿـؿورمإعؽوغقوتماظقزارةمؼبمتصـقعماظؾقحوتماإلرذودؼيموسـوص 
 0عؿوبعيماٌشورؼعماالدؿـؿورؼيمظؾطرقمؼبماٌؿؾؽيمواٌؿقظيمعـمجفوتمخورجقيممبـحماومضروضم 
 0اٌعـقيمواظقحداتممتاٌدؼرؼوماٌشورطيمؼبماظؿقضرلموإسدادمالتػوضقوتماظؿعوونماحملؾقيمواظدوظقيموعذطراتماظؿػوػؿماظيتمدبصماظقزارةموذظؽمبوظؿـلقؼمواظؿعوونمععمعبقع 
 عؿوبعيماٌشورؼعماظيتمؼؿؿممتقؼؾفومعـمجفوتممتقؼؾقيماومعـحمخورجقي/اٌـحماٌؼدعيمعـماظؾـؽماظدوظلم/مبـؽماالدؿـؿورماألوروبلم/مUSAID  
 0حصرموتقثقؼموتؾقؼىماتػوضقوتماظؿعوونموعذطراتماظؿػوػؿموبـوءمضوسدةمبقوغوتمتلفؾمسؿؾقيمايصقلمسؾكمععؾقعوتمواظؾقوغوتماظضرورؼيم 
 0ربطوتماحملروضوتماظرئقليمعـمخاللمىـيمصـقيمبوظؿشوركمععموزارةماظطوضيمواظـروةماٌعدغقيممإغشوءعؿوبعيمعـحماٌقاصؼوتمسؾكم 

 امين عام وزارة االشغال العامة واالسكان

 مديرية شوؤن مجمس البناء الوطني  وحدة العطاءات المحمية

دارة المشاريع   وحدة التخطيط وا 

 مكتب االمين العام  العام االمين مستشارو

 مديرية االستثمار والتعاون الدولي مديرية العالقات العامة  واالعالم 
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 0االتصولمواظؿـلقؼمععماٌمدلوتمواظدوائرماألخرىماحملؾقيمواًورجقيماظيتمتشوركمؼبماظـشوروتماٌكؿؾػيمؼبماظقزارةم 
 0ؽقيمؼبمتقدعيمررؼؼماٌطورموعرحؾيماألوظبمعـمممرمسؿونماظؿـؿقيمعؿوبعيمتـػقذمخطيماإلدارةماظؾق 
 ولمبوظؿـلقؼمععمدؾطيماٌصودرماظطؾقعقيمعؿوبعيماألعقرماظؾقؽقيممبومطبصمإسطوءماومحفىماٌقاصؼوتمسؾكماٌقاضعماٌؼوممسؾقفومطلوراتمعـماظـوحقيماظؾقؽقيموعؿطؾؾوتمعشورؼعماألذغ 
 0اظعؼوريماظؿوبعيمظدائرةماألراضلمواٌلوحيممظقضعماألدسماظؿؼدؼرمواظؿؼققؿماظعؼوريمؼبماٌؿؾؽيماألردغقيماالذذلاكمععمىونمتؼدؼرمواظؿؼققؿم 
 0واٌوئقيمبوالذذلاكمععموزارةماٌقوهمميععوصرماظزؼؿقنمحلىماألدسماظعؾؿقيمواظػـقيمواحملوصظيمسؾكماألعقرماظؾقؽقمإغشوءاالذذلاكمععمىونمظقضعمعقاصػوتم 
 اظؿعوونمععماىف(وتماٌوسبيمعـؾمصـدوقماظؿؿقؼؾماألٌوغلمKFWمظعؿؾمدراديموتـػقذمعشروعمطػوءةماظطوضيمؼبماألبـقيمايؽقعقيم)0 
 0االذذلاكمؼبمىـيماٌقاصػوتمواٌؼوؼقسمظعؿؾمعقاصػيمصقؿومطبصماٌقادماإلغشوئقيماظصدؼؼيمبوظؾقؽيم 
 م0سؿونماظؿـؿقيماٌرحؾيماظـوغقيمواظـوظـيمطفزءمعـماٌؿوبعيماالجؿؿوسقيموحلىمعؿطؾؾوتماظؿؿقؼؾماظدوظلممردودمسؾكمادؿدسوءاتماٌقارـنيمصقؿومطبصماالدؿػلورمسـمدراديمممر

  وحدةماظعطاءاتماحملؾقة

قيممبومالمؼزؼدمسـم(ممعوئؿونموػبلقنمأظػمدؼـورمظؾؿـػقذموسطوءاتماًدعوتماظػـ250000تعؿؾموحدةماظعطوءاتماحملؾقيمسؾكمررحمسطوءاتماالذغولماحملؾقيممبومالمؼزؼدمسؾكم)

 . وتعدؼالتفم1986(ممظلـيم71(مػبلقنمأظػمدؼـورموصؼًومالحؽوممغظومماألذغولمايؽقعقيمرضؿم)م50000)

ماٌفاممواظقاجؾات8

م-أواًلم:ماإلجراءاتماٌؿعؾؼيمبوظعطوءاتمضؾؾماإلسالنمواظطرح:

 معمردوظيمتغطقيمتؿضؿـمطؾػيماظعطوءمواٌكصصوت.ادؿالمموثوئؼماظعطوءماٌـقيمررحفومعـماٌدؼرؼوتماٌعـقيمؼبمػذهماظقزارةمع

 .مصؿحمعؾػمخوصمظؽؾمسطوءموإسطوؤهمرضؿمعؿلؾلؾمؼبمدصذلماظعطوءات

 .متدضقؼماظقثوئؼمواظؿلطدمعـمأغفومعلؿقصقفمىؿقعماظشروطمعـمجداولمطؿقوتموذروطمخوصيموزبططوت

 .مخؿؿماظقثوئؼمخبؿؿماظقحدةمظغوؼوتماالسؿؿودمواظؿففقزمظؾطرح

 مـلخموطػوالتماظدخقل.هدؼدمضقؿيماظ

 .مإسدادماظدسقاتمواإلسالنمسـماظعطوءاتمؼبماظصقػماحملؾقيموهدؼدمصؽيماٌؼووظنيمأوماالدؿشورؼنيماٌلؿقحمشلؿمبوٌشورطيمبوظعطوءات

 .متلعنيمسددماظـلخماظؽوصقيمعـموثوئؼماظعطوءموتلؾقؿفومإظبماظؽووغذلمضؿـماظقحدةمظغوؼوتماظؾقع

مبوظعطوءاتمبعدماإلؼداعموصؿحماظعروض:ثوغقًوم:ماإلجراءاتماٌؿعؾؼيم
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 .مصؿحماظعروضمؼبمجؾليمسؾـقيموحلىماظؿورؼخماٌقضحمؼبماإلسالنموؼؿؿمبٌماىؾليمعؾوذرةمسدلماٌقضعماإلظؽذلوغلمظؾقحدة

 .معؿوبعيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظدراديماظعطوءاتموتؾؾقغفومظؾقضقرمإظبموحدةماظعطوءاتماحملؾقيمظدراديماظعروضم

 عـماٌـوضص(موتلؾقؿفوماظؿؼورؼرماظػـقيمعقضعيمعـمعبقعمأسضوءماظؾفـيموتصـقػفومحلىمتـلقؾوتموذروحوتماظؾفونماظػـقيمعـم)ضرارمإحوظيمأومعػووضيمأومرؾىماظؿزامممؼؿؿمادؿالم

مظلؽرتورؼوماظؾفـيمالدؿؽؿولماإلجراءاتم.

 .مإسدادمووفقزمضراراتماإلحوظي

 مضراراتماإلحوظيمعقضعيمعـمسطقصيماألعنيماظعومموعصدضيمعـمععوظلماظقزؼرم.مإسدادمطؿىماظطقابعمظؾعطوءاتموذظؽمبعدمادؿالم

 .مؼؿؿمادؿالمماظؽػوالتموتدضقؼفوموودؼدػوموحػظفوموإسودتفومبعدماالغؿفوءمعـمسرضفوم

 .معؿوبعيمإسدادماالتػوضقوتموإضرارػومعـماىفوتمذاتماظعالضيمؼبماظقزارةمظقؿؿمتقضقعفومعـمضؾؾمسطقصيماألعنيماظعوم

مـًوم:ماجؿؿوسوتمىـيماظعطوءاتماحملؾقي:ثوظ

 مؾليمإذاماضؿضكماألعر(م.تـظقؿمسؼدماجؿؿوسوتمىـيماظعطوءاتماحملؾقيم)تؾؾقغمأسضوءماظؾفـيممبقسدماالجؿؿوسوتموإسدادمبرغوعٍماىؾليموتؾؾقغماٌـوضصؿنيميضقرماى

مرابعًوم:مطؿومتؼقمماظقحدةممبومؼؾل:

 معؾؼيمبوظعطوءات.عبعموتقثقؼماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتماٌؿ

 متقثقؼمععؾقعوتمؼقعقيمسـمإجراءاتماظعطوءاتموطؾمعومؼؿعؾؼمبفومسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلموتصـقػفومحلىماٌدؼرؼوت.م

 معبعموثوئؼماٌعؾقعوتماًوصيمبوٌؼووظنيمواالدؿشورؼنيماٌشورطنيمؼبماظعطوءاتماحملؾقي.م

 موتماظعطوءاتموأرذػؿفوموهؿقؾفومسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلماًوصمبوظقحدة.عؿوبعيمسؿؾماٌقضعماالظؽذلوغلمووفقزماظؾٌماٌؾوذرمىؾل

مخوعلًو:ماألسؿولماظققعقيماظروتقـقي:

 متـظقؿماألسؿولماظققعقيماظروتقـقيمظؾقحدة.م

 معؿوبعيماظصقػماظققعقيمواظؿلطدمعـمصدورماإلسالغوتماًوصيمبوظعطوءاتماٌردؾيمعـماظقحدةموتقثقؼفو.م

 مو.اظطؾوسيمجبؿقعمأغقاسف

 موفقزماظدلغوعٍماظققعلمىؾليمىـيماظعطوءاتماحملؾقيموتقزؼعف.م

 مإسدادمدـداتماظؼؾضماًوصيمبؾقعمغلخماظعطوءاتموردقمماظطقابع.م

 محػظمأواعرماظؼؾضماًوصيمبؾقعمغلخماظعطوءاتموادؿالممرخصماٌفـموذفوداتماظؿصـقػموتدضقؼفو.م
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 دوائرماٌعـقي.متـظقؿمووفقزموتصقؼرموتقزؼعماظعطوءاتمسؾكمزبؿؾػماظ 
م:احملؾقةماظعطاءاتموحدةمإنازات

 إنوزاتموحدةماظعطوءاتماحملؾقي

 االذغالماظعاعةمواالدؽانم/موحدةماظعطاءاتماحملؾقةموزارة

 9261اظعطاءاتماحملؾقةمظعامم

 اظؼقؿةم/مدؼـار اظعدد تػاصقؾماظعطاءات
 6610481.50 40 سطوءاتماظلالعيماٌرورؼي
 0.00 0 اظضقئقيسطوءاتماإلذوراتم
 199231.27 5 سطوءاتمجلقرماٌشوة

 1408018.90 7 سطوءاتماإلغورة
 139220.00 2 سطوءاتماألبـقيم/موزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون

 140716.00 3 سطوءاتماٌراطزمايدودؼي
 5929271.24 59 سطوءاتماظقزاراتمواظدوائراظرزلقيماألخرى

 11065179.22 57 زبقؿوتماظالجؽني
 0.00 54 اظعطوءاتماٌؾغوة

 25492118.13 227 اجملؿقع
م

م

م

م
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م

 إنوزاتموحدةماظعطوءاتماحملؾقي

 وزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽونم/موحدةماظعطوءاتماحملؾقي
 2014اظعطوءاتماحملؾقيمظعومم

 اظؼقؿةم/مدؼـار اظعدد تػاصقؾماظعطاءات
 2867400.25 22 سطوءاتماظلالعيماٌرورؼي

 543273.00 4 ءاتماإلذوراتماظضقئقيسطو
 623059.33 12 سطوءاتمجلقرماٌشوة

 570370.00 7 سطوءاتماإلغورة
 309132.87 4 سطوءاتماألبـقيمواظطرقم/موزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون

 3937076.90 20 سطوءاتماٌراطزمايدودؼي
 1804337.51 27 سطوءاتماظقزاراتمواظدوائراظرزلقيماألخرى

 207675.00 1 قؿوتماظالجؽنيزب
 0.00 9 اظعطوءاتماٌؾغوة

 10862324.86 106 اجملؿقع
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 جمؾسماظؾـاءماظقرينماألردغل8

 أػؿمانازاتمجمؾسماظؾـاءماظقرينماألردغل

م-األبـقةمواظطرق8ماسدادمطقداتم-اواًل8

ماالغؿفاءمعـماسدادمدظقؾمتزوؼدماٌؾاغلمباٌقاهمواظصرفماظصقلم  م6

 -ظؾفلقرم8ماظؿصؿقؿماإلغشوئل مطقدةم9

ماسدادمطقدةمجدؼدهمظؾؿصؿقؿماإلغشائلمظؾفلقرم 

 - مطقدةماىدوىماالضؿصادؼةم18

ماظعؿؾمسؾكموضعمعلقدةمطقدةمظؾفدوىماالضؿصادؼةمٌشارؼعماظطرقم 

 - مهدؼثماٌقاصػاتماظػـقةمظؾطرقمواىلقرم28

مواىلقر االغؿفاءمعـمهدؼثمعلقدةماٌقاصػاتماظػـقةماًاصةمباظطرقم

م- مهدؼثمأدظةماظلالعةماٌرورؼةمظؾطرقم38

ماسدادماٌلقدةماالوظقةمظؿقدؼثمادظةماظلالعةماٌرورؼةمظؾطرق  

م ماالغؿفاءمعـمهدؼثماٌلقدةماألوظقةمظؽقدةماظؿفقؼةماٌقؽاغقؽقةموتؽققػماهلقاءم 4

م ماالغؿفاءمعـمهدؼثماٌلقدةماألوظقةمظؽقدةماظؿدصؽةماٌرطزؼةم 5

مؿفاءمعـمهدؼثماٌلقدةماالوظقةمظؽقدةماظؿفقؼةماظطؾقعقةمواألصقلماظصققةم  ماالغ6

م ماالغؿفاءمعـمهدؼثماٌلقدةماألوظقةمظؽقدةماإلغارةماظطؾقعقةم 7

م ماالغؿفاءمعـماسدادماٌلقدةماالوظقةمظؾؿقاصػاتماظػـقةماظعاعةمظؾؿؾاغلماًدعاتماٌقؽاغقؽقةم)اىزءماظـاغل( 62

مدادماٌلقدةماالوظقةمظدظقؾمظؽقدةماظرتطقؾاتماظؽفربائقة  ماالغؿفاءمعـماس66

م ماالغؿفاءمعـماسدادماٌلقدةماالوظقةمظدظقؾمطقدةماظعزلمايراريم 69

م ماالغؿفاءمعـماسدادماٌلقدةماالوظقةمظؿقدؼثمطقدةماظقضاؼةمعـماظصقاسؼم 61
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مؼم  ماالغؿفاءمعـماسدادماٌلقدةماالوظقةمظؿقدؼثمطقدةماظقضاؼةمعـمايرؼ62

م ماظعؿؾمجاريمظالغؿفاءمعـمعلقدةمهدؼثمطقدةماٌؿطؾؾاتماًاصمباٌعقضنيم 63

م ماظعؿؾمجاريمظؿقدؼثمعلقدةمطقدةماًرداغةماإلغشائقةم 64

م ماظعؿؾمجاريمظؿقدؼثمطقدةماٌؾاغلماٌؼاوعةمظؾزالزلم 65

مٌدغقةمواٌعؿارؼةم  ماالغؿفاءمعـماسدادماٌلقدةماالوظقةمظؾؿقاصػاتماظعاعةمظؾؿؾاغلماالسؿالما66

م ماظؾدءمبؿقدؼثمطقدةماظصقتقاتم 67

ماظؽقداتماظعربقةماٌقحدةم8م-ثاغقًا8

 8اظؽقدةماظعربقةماٌقحدهمًزاغاتماٌقاهماًرداغقةم- 

إلدؽانمواظؿعؿريماظعـربمسيمجاععـةماظـدولمممماغؿفاءمجمؾسماظؾـاءمعـماسدادمعلقدةماظؽقدةماظعربقةماٌقحدةمًزاغاتماٌقاهماًرداغقةمظؾدولماظعربقةمهتمعظؾةمجمؾسموزراءما

ماظعربقة 

 8اظؽقدةماظعربقةماٌقحدهمظؾؿؾاغلماًضراءم- 

ممجاععةماظدولماظعربقةم اغؿفاءمجمؾسماظؾـاءمعـماسدادماظؽقدةماظعربقةماٌقحدةمظؾؿؾاغلماًضراءمظؾدولماظعربقةمهتمعظؾةمجمؾسموزراءماإلدؽانمواظؿعؿريماظعربمسي

 حدهمظؾصقاسؼم8اظؽقدةماظعربقةماٌق- 

مولماظعربقةم بدءمجمؾسماظؾـاءمعـماسدادماظؽقدةماظعربقةماٌقحدةمظؾصقاسؼمظؾدولماظعربقةمهتمعظؾةمجمؾسموزراءماإلدؽانمواظؿعؿريماظعربمسيمجاععةماظد

م-اظؽشػمسؾكماٌـشكتمواٌؾاغلماظلؽـقةم8م-ثاظـًا8

عـمضؾؾماظؾفانماظػـقةمسيمجمؾسماظؾـاءماظقرينماألردغلمواسدادمتؼـارؼرمصـقـةمحـقلماٌكاظػـاتماٌرصـقدةممممممم9262خاللمسامم(معؾـكمم23اظؽشػمسؾكماٌـشكتمواٌؾاغلماظلؽـقةموسددػام)ممم

م واظعققبمواٌشاطؾموأدؾابفاموطذظؽموضعماظؿقصقاتماظػـقةماظالزعةمظؿصقؼؾفام

فـةماظػـقةماٌشؽؾةمهلذهماظغاؼةموؼؿؿماحقاغًامخمارؾـةمدـعادةمغؼقـبماٌفـددـنيماألردغـقنيممممممؼؿؿمخمارؾةمسطقصةمحماصظماظعاصؿةموععاظلماعنيمسؿانموذظؽمظإلؼعازمبؿـػقذمتقصقاتماظؾ

مودعادةمغؼقبماٌؼاوظنيماذامطانماالعرمؼؿعؾؼمباٌؽؿبماٌصؿؿماوماٌؼاولموذظؽمظؿصقؼبماظقضعماومصرضمبعضماظعؼقباتمم 

راءمظؾؿؾاغلمواٌـشكتمايؽقعقةمووضعمايؾقلموإبداءماظرأيمحـقلماظدرادـاتماظػـقـةمظرصـعمطػاءتفـامبعـددم)ممممممممممممتؼققؿماظؾفـةماإلغشائقةماظعؾقاماٌشؽؾةمعـمدوظةمرئقسماظقزمم-رابعًا8

م -(مدرادةمعـمخاللماظؾفـةماإلغشائقةماظعؾقامسيمجمؾسماظؾـاءمظؾؿشارؼعموعـفاماظؿاظلم8مممم47
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 عدردةماظطرهماظـاغقؼةمظؾؾـنيم/ماربد   6

 عرطزمصقلماظطقؾةم/ماظؽرك   9

 شػكماألعريةمرريةم/ماربد عؾـكمعلؿ  1

 عشروعمراضةماظرؼاحماٌؿفددةماٌلاػؿةماًاصةم/ماظطػقؾة   2

 عؾـكماجملؾسماظطيبماألردغلم/ماظؼاسةماحملقدؾةمسيمعـطؼةمرارقم/محماصظةماظعاصؿة   3

 عدردةمسنيمجاظقتماظـاغقؼةمظؾؾـاتم/محماصظةماظعاصؿة   4

 صظةماظعاصؿة عؾـكمضائؿمٌمدلةماًطمايدؼديمايفازيماألردغلم/محما  5

 رصعمطػاءةمعؾـكمعرطزمصقلماظعاعرؼة/محماصظةماظزرضاء   6

 عدردةمغزػةمدقابماألدادقةماٌكؿؾطةم/محماصظةماظعاصؿة   7

 اظؿؼقؼاتماًاصةممبدردةماظؾادؾقةماألدادقةمظؾذطقرم/محماصظةمعادبا   62

 سي اظعطاءماًاصمباسؿالمصقاغةموادؿؾدالمظعـاصرمإغشائقةمىلرمواديماظشؼقؼم/مشقرماظصا  66

 تقدعةمعلؿشػكماظػققصمظالعراضماظـػلقةم/محماصظةماظؾؾؼاء   69

 عؾـكمعمدلةماٌقاصػاتمواٌؼاؼقسم/محماصظةمسؿان   61

 اغشاءمجدرانمادؿـادؼةمسؾكماظطرؼؼماٌؾقطلمجرفماظدراوؼشم/ماظطػقؾة   62

 عشروعمبـاءمعلفدمععاذمبـمجؾؾم/محماصظةمعادبا   63

 علؿشػكماظؽركمايؽقعلم/محماصظةماظؽرك   64

 ظقاءمغاسقرمواظلؽـماظقزقػلماًاصمباٌؿصرفم/محماصظةماظعاصؿة معؿصرصقة  65

 االضرارماظيتميؼتمظؾؿـزلماظؽائـمسيماظرصقػةمغؿقفةمتقدعةمررؼؼمؼاجقزماظرصقػةم/محماصظةماظزرضاء   66

 عدردةمصػقةمبـتمسؾدماٌطؾب/محماصظةمععان   67

 قػماألردن تصدعمسيماىدارماظداخؾلمسيمصاظةماظعرضماظرئقلقةمظؾطابؼماألرضلم/معؿ  92

 جلرمدقاب   96
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 عدردةماظطرةماظـاغقؼةمظؾؾـاتم/ماربد   99

 عدردةمعرحؾام/ماربد   91

 عؾـكمععفدماظؿدرؼبماٌفينماغاثم/مععان   92

 عدردةمخاظدمبـماظقظقدماظـاغقؼةمظؾؾـنيم/ماربد   93

 عدردةمسقؿةماظـاغقؼةمظؾؾـاتم/محماصظةماظطػقؾة   94

 جلرماظؼاددقةم/مععان   95

 /ماربد معدردةماممطؾـقمماظـاغقؼةمظؾؾـات  96

 عدردةماممحذؼػةماألدادقةمظؾؾـات/محماصظةماظعاصؿة   97

 عدردةمطػرماٌاءم/ماربد   12

 عؾـكموعلؿقدساتموخمؿرباتمعدردةمسؿرمبـماًطابماظشاعؾةمظؾؾـنيم/محماصظةماظعاصؿة   16

 عدردةماظؼقؼلؿةموابقمسؾـدام   19

 اٌـازلماٌؿضررةمسيمبؾدةماظلؾطاغل/ماظؽرك   11

 اصظةماظعاصؿة اسادةمتلػقؾمعؾـكماظؾقطرة/محم  12

 عدردةماظشفرةمظؾؾـنيم/ماربد   13

 اظؿصدساتمسيمعدردةمددماظلؾطاغلماظـاغقؼةمظؾؾـاتم/ماظؽرك   14

 سؾارةمصـدوضقةموجدارمادؿـاديمسؾكماظطرؼؼماٌؾقطلم/مواديمزؼدم/ماظطػقؾة   15

 عشروعمعرطزمصقلماىقزة   16

 دم اربم-اظعطاءماًاصمبنغشاءمرابؼماضاسيمجدؼدمٌؾـكماذغالمظقاءمبينمطـاغف  17

 وزارةماظلقاحةمواآلثارم/معؾـكمعدؼرؼةماثارماظشقبؽ   22

 اظلؾط-عدردةماٌؾؽمسؾدماهللماظـاغقؼةمظؾؿؿقز  26

 اظلؾطم م–تقدعةمعدردةماظلؾطماظـاغقؼةم  29
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 اربدم م–عرطزمصقلمضقؿقؿم  21

  م-عدردةمعقؿقغةمبـتمايارثم  22

 جرشم م–عدردةمامساءمبـتمؼزؼدم  23

 اظلؾطم –ععديمم–علؿشػكماألعريةماميانم  24

 اظطػقؾةم م–اٌطقـفمررؼؼم  25

 دقابم م–عدردةمغزػةمدقابم  26

 ععانم –جدارماظشاعقةم  27

 اظرعـام م–عدردةمخدجيةمبـتمخقؼؾدم  32

 عرجمايؿامم م–عرطزمصقلمعرجمايؿامم  36

 جرشم م-عرطزمصقلمبرعا  39

 حماصظةماٌػرقمم م–عرطزمصقلمامماظؼطنيماظشاعؾم  31

 اظزرضاءم م–تصدساتمسيمعدردةمبؾؼقسم  32

 /مجرشم مجقسانمداللمظؾلقدةمداظعائماٌؾـكمسيمصدساتت  33

 عؾـكمػقؽةمذؾابمطؾـاماألردنم   34

 اظطػقؾةم م–عدردةمبصريام  35

 سفؾقنم م–عدردةمطػرنةم  36

 عدردةمايلـمبـماظؼقؿم   37

 ذؼؾانم م–اظصاظةماظرؼاضقةم  42

 جدرانمرياؼاتمظقاديماظشاعقةم/اإلدؽانم   46

 عرطزمذاباتمذؼؾانم   49

 جدارمسؿارةممساماظقرـقةمظإلدؽانم   41
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 وزارةماظداخؾقةم م–ىـلقةمعؾـكمعدؼرؼةما  42

 عؿقػماالردنم   43

 عؾاغلمعدؼـةماػؾماظعزمم/ماىقزةم   44

 عدردةمسالماظدؼـم/مابقمغصريم   45

 عدردةمجقؼرؼةمامماٌمعـنيم/مابقمغصريم   46

معدردةماألعريةمبلؿف/ابقمغصريم م  47

م-8م2/9262ؼةمبفامذفرماظؽشػمسؾكمدورمايضاغاتمسيمذيقعمحماصظاتماٌؿؾؽةمعـمعـذمبداؼةمتؽؾقػمػذهماٌدؼرم-خاعلًا8

(محضاغةمظغاؼةمتارخيـفمسيمخمؿؾـػمممم132(مزؼارةمومتمانازم)مم913حقثممتماظؽشػمسؾكمدورمحضاغاتماألرػالمسيمذيقعمادماءمحماصظاتماٌؿؾؽةموضدمبؾغمسددماظزؼاراتمحقاظل)مم

م-احملاصظاتموػلمسؾكماظـققماظؿاظلم8

 (33اربدم8م) -

 (66جرشم8م) -

 (6سفؾقنم8م) -

 (63اظزرضاءم8م) -

 (53سؿانم8م) -

 (63اظؾؾؼاءم8م) -

 (7عادبام8م) -

 (6اظؽركم8م) -

 (3اظطػقؾةم8م) -

 (97ععانم8م) -

م(3اظعؼؾةم8م) -

مسؾؿًامبلغفمؼؿؿماظؽشػمسؾكمعؾـكمايضاغاتمعـمضؾؾمعفـددلمجمؾسماظؾـاءماظقرينمظؾؿرةماظـاغقةمسيمحالمادؿؽؿالماظـقاضصمانموجدتم م
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مـحمعؼدعةمجملؾسماظؾـاءموزارةماألذغالماٌشارؼعماظيتمؼؿؿمتـػقذػامعـمخاللمعم-داددًا8

م-اظعاعةمواإلدؽان8مم

 -إلغارةمداحاتمعدارسمباظطاضةماظشؿلقةموحلبماالتلم8م(USAID)عـقةمعؼدعةمعـماظقطاظةماألعرؼؽقةمظؾؿـؿقةماظدوظقةم  6

 عدردةماظلؾطماظـاغقؼةمظؾؾـني/اظلؾطم  -

 عدردةمحػصفمبـتمسؿرم/دقابم  -

 ـني/ععانم عدردةماظـقرةماظعربقةماظؽربىمظؾؾ -

 عدردةمأمساءمبـتمابلمبؽرم/ماظؾرتاءم  -

معدردةمزؼـبمبـتماظردقلم/اظرعـام م -

عؽؿبماألعؿماٌؿقدةماإلمنائلمسيمسؿانمظؿقدؼثمطقداتموتلػقؾمجمؿقسةمعـماٌؾـاغلمٌؼاوعـةماظـزالزلموتـدرؼبمجمؿقسـةمعــماٌفـددـنيمبفـذاممممممممممUNDPعـقةمعـم  9

 -اًصقصموحلبماالتلم8

(موعـماظقطاظةماظلقؼلرؼةمظؾؿـؿقةمUNDPظعاعةمواإلدؽانمجمؾسماظؾـاءماظقرينماألردغلموبؿؿقؼؾمعـمبرغاعجماألعؿماٌؿقدةماإلمنائلمسيماألردنم)ضاعتموزارةماألذغالما

(SDC)واظقطاظةماظقاباغقةم  (JTI Foundation)عـمماخلمسيماألردنموذظؽبؿـػقذمعشروعمتدسقؿماظؼدراتماٌمدلقةمظؿؼؾقؾمخطرماظؽقارثم)اظزالزل(موإدعاجماظؿغريماٌـم

مخاللمتـػقذماحملاورماظؿاظقة8

م(مظؿؼققؿمواسادةمتلػقؾماٌؾاغلمٌؼاوعؿفامألصعالماظزالزلموعـقفؿمذفادةمدوظقةمسيمػذاماجملالم 93تدرؼبمسددمعـماٌفـددنيمسددم)م-اواًل8

م)عراطزمصققة،عراطزمدصاعمعدغل،عدارس(م (معؾـكم93تلػقؾمجمؿقسةمعـماٌؾاغلماظؼائؿةمٌؼاوعةماصعالماظزالزلمبعددم)م-ثاغقًا8

م-وضعمخاررةمزالزلمظألردنمواظؽقداتمذاتماظعالضةم8م-ثاظـًا8

ماسدادمخاررةمزالزلمجدؼدةمظألردنم   مأ

مهدؼثمطقدةماٌؾاغلماٌؼاوعةماصعالماظزالزل  مب

مهدؼثمطقدةماًرداغةماإلغشائقةمج 

م

م

م

م
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 عدؼرؼةماظعالضاتماظعاعفمواالسالم

 ضاتماظعاعفمواالسالمإنازاتمعدؼرؼةماظعال

 مادؿؼؾالمطؾارمضققفماظقزارةم م

 ماردالماظربضقاتمواظؾطاضاتمسيماٌـادؾاتماٌكؿؾػفم م

 متصدؼؼماظشفاداتماظصادرةمسـمغؼابةماٌفـددنيموغؼابةمعؼاوظلماالغشاءاتماالردغقةمواظقزارةم م

 مادؿؼؾالماظقصقدماظزائرةمواسدادمبراعجماظزؼارةم م

 مةمظلػرمععاظلماظقزؼرموسطقصةماعنيمسامماظقزارةم ماجراءماظرتتقؾاتماظالزع

 ماسدادماظؿؼرؼرماظصقػلماظققعلماٌؿضؿـمظؾؿقاضقعماظيتمختصمسؿؾمواخؾارماظقزارةمووضعفماعاممعؽؿبمععاظلماظقزؼرموسطقصةماالعنيماظعامم م

 ماٌشارطةمععمصرؼؼمسؿؾمجائزةماٌؾؽمسؾداظؾةماظـاغلمظؿؿقزماالداءمايؽقعلم م

 مذػةماالخؾارمواٌالحظاتماالسالعقةمسيمودائؾماالسالمم ماظعؿؾمسؾكمار

 مغشرماالسالغاتماظيتمتؿعؾؼمباسؿالماظقزارةمسيمودائؾماالسالمم

 مهقؼؾماٌالحظاتماالسالعقةماديماىفاتماٌكؿصفمواسدادماظردودمسؾقفام م

 متصقؼرمعشارؼعماظقزارةماٌكؿؾػفم م

 ٌمؼروءمواٌلؿقعم ماظؿقاصؾماٌلؿؿرمععمعـدوبلماالسالمماٌرئلموا

 ماجراءماظرتتقؾاتماظالزعفمظؾفقالتماٌقداغقفم م

 معؿابعةماٌقاضعماالظؽرتوغقفمورصدماٌرحظاتموهقؼؾفاماديماىفاتماٌكؿصفمواسدادماظردودمسؾقفام م

 ماٌطؾقبفم مادؿؼؾالمعراجعلماظقزارةمعـمخاللمعؽؿبمخدعةماىؿفقرموتقجقةماٌراجعنيماديماىفاتماٌكؿصفمحبلبمغقعماًدعةم

 ماجراءماظرتتقؾاتماظالزعةمسيمضاسةماػؾماظعزممظعؼدماالجؿؿاساتمواظػعاظقاتماٌكؿؾػفمواالذرافمسؾقفام مم
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موحدةماظؿكطقطموادارةماٌشارؼع

 اٌفاممواظقاجؾاتم8

 )ادارةموعؿوبعيمتـػقذماٌشورؼعم)أبـقيم،مررق. 

 يمشلذهماٌشورؼعموعؼورغؿفومبوٌكططمورصعفومظعطقصيماالعنيماظعوممالدبوذماالجراءاتماٌـودؾيماصدارماظؿؼورؼرماظدورؼيماظيتمتعؽسمعلؿقؼوتماالنوزماظػعؾق 

 ضؿونمدورؼيموجقدةماظؿؼورؼرمعـمحقٌمدضيماظؾقوغوتم،مادؾوبماظؼصقرمانموجدتم،موسلقشلومسؾكماالجراءاتماظؿصققققيماٌؼذلحي. 

 مبـوءموادارةمضوسدةمبقوغوتمظؽوصيماٌشورؼعماظيتمتشرفمسؾقفو(اظقزارةموهدؼـفومبشؽؾمعلؿؿرمومبومؼشؿؾمعبقعمعراحؾماٌشروعمProject Life Cycle). 

 (بـوءموإدارةمغظومماظؿؼورؼرمReporting systemsمظؾدلاعٍمواٌشورؼعمواظعؿؾمسؾكمأمتؿيموهدؼٌمػذاماظـظومموحلىمعؿطؾؾوتماظعؿؾ) 

 ٌدؼرؼوتماالخرىم:مبغرضمهدؼدمغؼوطماالتصولمعومبنيموحدةماظؿكطقطموإدارةماٌشورؼعمواٌدؼرؼوتمواظدوائرماالخرىمتـظقؿمسؿؾقوتماالتصولمععماظدوائرمواالتصوالتمععماظدوائر/ما

ضوتمانموغلىماالنوزمظؾؿشورؼعمواٌعقبغرضمايصقلمسؾكماظؾقوغوتماظالزعيمواسدادمتؼورؼرمعؿوبعيماٌشورؼعمؼؿؿمتلؿقيمعـدوبمظؿزوؼدموحدةماظؿكطقطموإدارةماٌشورؼعمبوظؾقوغوتم

 .وجدت

 بـقيموبـوءمذؾؽيمررقمورـقيموحلىمأصضؾمإسدادمخططمإدذلاتقفقيمظؾطرقمواالبـقيمتؿضؿـماظدلاعٍمواٌشورؼعماٌـقيمتـػقذػومؼبماظلـقاتماظؼودعيمواظيتمتلوػؿمؼبمتـػقذمعشورؼعماال

 .ارةماٌؿوردوتماٌعؿقلمبفوموذظؽمبوظؿعوونمواظؿـلقؼمععماٌدؼرؼوتمواظقحداتماٌعـقيمؼبماظقز

 ذهماٌكططوتماظشؿقظقيمظؾلـقاتماظـالثمترعبيماظؿقجفوتماظقرـقيمواألوظقؼوتمايؽقعقيمؼبمذبولماالبـقيمواظطرقمإظبمبراعٍمسلقظقيمرقؼؾيماٌدىموإسدادموتصؿقؿمخططمسؿؾمظؿـػقذمػ

 .اظؼودعي

 ٌطؾقبيمعـماٌقارـنيمواظرأيماظعومممتفقدًامإلدراجفومبوًططماالدذلاتقفقيدراديموهدؼدماألوظقؼوتمظالبـقيمايؽقعقيمحلىماحؿقوجوتماظدوائرمايؽقعقيمواظطرقما. 

 عؿوبعيمعوممتمانوزهمعـماًططماإلدذلاتقفقيمظألبـقيمواظطرقمواظدلاعٍماظشؿقظقي. 

 بـقيمواظطرقمؼبماظقزارةموبوظؿـلقؼمععموزارةماظؿكطقطمإسدادماظقثوئؼمواًططماظالزعيموتؼدميفومظؾففوتماٌوسبيمواٌؿقظيمظؾقصقلمسؾكماظؿؿقؼؾماظالزممظدلاعٍموعشورؼعموخططماال

 .واظؿعوونماظدوظل

 اٌشورطيمؼبماظدرادوتمواظدلاعٍمواًططمظؿقلنيموتطقؼرمعلؿقىماظعؿؾ. 

 م0اٌشورطيمؼبمأسؿولماظؿكطقطمواظؿـظقؿموردؿماظلقودوتماظعوعيمظؾقزارةم

 0االذذلاكمؼبمىونماظؽقدماظقرينماألردغلم 

م
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 م

مم مم                                                                      
 اظػصؾماظلادسممممممممممممممممممم
مإدارةمصقاغةماظطرقممممممممممممممممممم
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صقاغةماظطرقإدارةم

 

 -8واظقاجؾاتماٌفام

 تماظلـقؼيماظالزعيمظذظؽ.وضعماظدلاعٍمواًططماٌلؿؼؾؾقيمٌؿطؾؾوتمصقوغيماظطرقمواىلقرمسؾكماٌلؿقىماظؼرؼىمواظؾعقدموتؼدؼرمطؾػيمصقوغيماظطرقموإسدادماٌقازغو 

 ضعمايؾقلمواٌقاصػوتماظػـقيمشلواظؿـلقؼمععمعدؼرؼوتماظقزارةمواىفوتمذاتماظعالضيمٌعرصيمايوجيماظػعؾقيمألسؿولماظصقوغيموو 

 ٌؿعؾؼيمبفوماإلذرافماٌؾوذرموشرلماٌؾوذرموعؿوبعيمتـػقذمعشورؼعماظصقوغيمظؾطرقمواىلقرماٌرصقدمشلومزبصصوتمؼبماٌقازغيموادؿؽؿولماإلجراءاتما 

 األذغولمأوماٌلؿشورؼـموإجوزةمصرصفوم.متدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمظؾؿؼووظنيماٌـػذؼـمألسؿولمسطوءاتمصقوغيماظطرقمواظقاردةمعـمعدؼرؼوت 

 عـفزاتماٌدؼرؼوت.مدراديماظؿؼورؼرماظشفرؼيماظقاردةمعـمعدؼرؼوتماألذغولمواٌلؿشورؼـمظلرلماظعؿؾموإبداءماٌالحظوتمسؾقفوموإسدادمتؼرؼرمذفريمذوعؾمىؿقعم 

 ؾقيمواٌرطزؼي.اٌشورطيمبؾفونماالدؿالممواظؾفونماظػـقيمؼبماظقزارةموطذظؽمبؾفونماظعطوءاتماحمل 

 .اظؿدرؼىماظدوريمٌفـددلموصـقلمصقوغيماظطرقمسؾكمطؾمعومؼلؿفدمعـمبراعٍموأدوظقىماظصقوغيمايدؼـي 

 .دراديموتؼققؿمحوالتماظطرقمبشؽؾمدوريمظؽوصيماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيمؼبمعبقعمربوصظوتماٌؿؾؽي 

 .اسدادموثوئؼماظعطوءاتمسؾكمضقءماٌكصصوتماٌؿقصره 

 موتماٌقارـنيمعـمحقٌماظؽشػمسؾكماظطرقموإدبوذماإلجراءاتماظالزعيمظصقوغؿفو.عؿوبعيمرؾؾ

 ادارة صيانة الطرق

  مديرية صيانة الطرق والجسور

 قسم صيانة طرق الوسط  قسم صيانة طرق الجنوب

  قسم صيانة طرق الشمال
قسم صيانة الجسور والمنشات 

 الخراسانية

 وحدة عمميات الوزارة

غرفة عملٌات الوزارة قسم  

 مديرية الصيانة الروتينية والشراكة مع القطاع الخاص

قسم متابعة عطاءات الشراكة مع القطاع 
 قسم تحريج جوانب الطرق الخاص

 قسم معمومات صيانة الطرق
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 م-8اظطرقمواىلقرممصقاغةمعدؼرؼةمانازات

 ادؿماٌشروعم رضؿمسطاءماظؿـػقذ اظرضؿم
مضقؿةماظعطاءم

 )دؼـار(
 عدةماظعطاءمؼقم

 42 29141 اظدؼرماظشرضلماظـاغقؼةمظؾؾـات/جرشماًاصمبؿؼدؼؿمومتـػقذمجلرمعشاةمععدغلمباظؼربمعـمعدردةموادي 9227/25حمؾلمش/ 6

 9262/64حمؾلمش/ 9
غؼؾمجلرمعشاهمععدغلمسؾكمررؼؼمسؿان/اربدمعـمعقضعفماياظلمباظؼربمعـمحمطةمحمروضاتمبابماظعاعقدماديم

 اٌقضعماىدؼدمباظؼربمعـمعدخؾمضرؼةمتؾعةماظرز
93762 12 

 12 2462 اًاصةمجبلرماٌشاةماٌعدغلمسؾكمررؼؼماظلؾط/صقؼؾحأسؿالمصؽموإزاظةماظدرجمواظشقاحطم 9262/39حمؾلمش/ 1

 72 14692 صقاغةموادؿؾدالماظعـاصرماإلغشائقةمىلرمواديمذؼقؼ/شقرماظصاسي 9261/923حمؾلمش/ 2

 62 93 35631 تؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكماظطرؼؼماظرئقللماظلالمم/اعاممعـطؼةمامماظؼطني 9261/995حمؾلمش/ 3

 143 6677317 إسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمسؿان/اظعؼؾةمضؿـمحماصظةمععانمعـطؼةماٌرؼغة 9261/49زيمعرط 4

 293 966262 االذرافمسؾكمإسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمسؿان/اظعؼؾةمضؿـمحماصظةمععانمعـطؼةماٌرؼغة 9261/72عرطزيم 5

 9261/46عرطزيم 6
اجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمسؿان/اظعؼؾةمضؿـمحماصظةماظعاصؿفمعـطؼةمماًاصمبنسادةمتلػقؾ

 )دقاضة/ضؾعة/اظداخمل(
6769932 143 

 9261/71عرطزيم 7
اًاصمباإلذرافمسؾكمإسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمسؿان/اظعؼؾةمضؿـمحماصظةماظعاصؿفمعـطؼةم

 )دقاضة/ضؾعة/اظداخمل(
942222 293 

 692 59 472312 اغشاءموتقدعةمتؼارعمعؾقحماٌؾقطلم/معادبا 9262/621عرطزيم 62

 143 3636179 اًاصمبنسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمباالواػنيمٌقاضعمعؿعددةمعـماىقزةموظغاؼةمجلرماظؽرك 9263/34عرطزيم 66

م

م
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 ادؿماٌشروعم رضؿمسطاءماظؿـػقذ اظرضؿم
مضقؿةماظعطاءم

 )دؼـار(
 عدةماظعطاءمؼقم

     اًاصمباإلذرافمسؾكمإسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمباالواػنيمعـماىقزةماديمجلرماظؽرك 9263/51عرطزيم 69

 72 93 22225 اًاصمبؿؼدؼؿمومتـػقذمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼمسؿان/اظلؾطمباظػربمعـمعـؾثماظقزؼدؼة 9266/11حمؾلمش/ 61

 62 42656 جلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼمسؿان/اظعددقةمسؾكمعدخؾمبؾدةمغاسقرمتؼدؼؿموترطقب 9262/22حمؾلمش/ 62

   43222 تؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼمؼاجقز/صاالتماهلقـؿ 9227/43حمؾلمش/ 63

 53 96222 صقاغةمجلرمعشاةمععدغلمسيمعـطؼةماظؼقؼرة 9261/61حمؾلمش/ 64

 42 99162 ععدغلمسؾكمررؼؼماالذرصقة/طػرمراطبمتؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاة 9261/66حمؾلمش/ 65

 952 6615522 اًاصمبلسؿالمصقاغةماىلقرمسيمادماءمخمؿؾػةمعـماٌؿؾؽة 9226/926عرطزيم 66

 72 4 52725 اًاصمبؿؼدؼؿمومتـػقذمجلرمعشاةمععدغلمباظؼربمعـمعدخؾمعدؼـةماالعريمحمؿدماظرؼاضقة/اظزرضاء 9227/24حمؾلمش/ 67

 62 37212 اًاصمبؿؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼماظشقغةماظشؿاظقةم/دؼرمسالم/عـطؼةماظؾالوغة 9269/95حمؾلمش/ 92

 9262/64حمؾلمش/ 96
غؼؾمجلرمعشاهمععدغلمسؾكمررؼؼمسؿان/اربدمعـمعقضعفماياظلمباظؼربمعـمحمطةمحمروضاتمبابماظعاعقدماديم

 اٌقضعماىدؼدمباظؼربمعـمعدخؾمضرؼةمتؾعةماظرز
93762 12 

 122 343272 اًاصمبؿـػقذممعشروعماسادةماغشاءموتقدعةمجلرمعؾقحم/ماظقاظف 9226/672عرطزيم 99

 9226/662عرطزي 91
اظقاظة(مواإلذرافمسؾكم-اًاصمباإلذرافمسؾكماسادةماغشاءموتقدعةموصقاغةمجزءمعـماظطرؼؼماٌؾقطل)عؾقحم

 تـػقذماغشاءمجلرماظقاظةماىدؼد
674422 142 

 322 5436246 أسؿالمايؿاؼةماظالزعفمادػؾمجلرمواديماٌقجب 9225/71زيمعرط 92

 412 212262 اإلذرافمسؾكمتـػقذماألسؿالماظالزعفمأدػؾمجلرماٌقجبمواًطماظـاضؾ 9226/44عرطزيم 93

 53 3 52626 اًاصمبؿؼدؼؿمومترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼمايلقـقة/ععان 9266/67حمؾلمش/ 94

 72 59992 اًاصمبؿؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمذارعماظلؿنيم/دقاب/باظؼربمعـمعلفدمسؾدمايػقظمايقت 9266/22ش/حمؾلم 95

 72 42962 اًاصمبؿؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼمدقاب/اٌقضرمًدعةمحلماممبطؿة/اظـؼرية 9269/66حمؾلمش/ 96
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مظؼطاعماًاصعدؼرؼةماظصقاغةماظروتقـقةمواظشراطةمععما

م

م
م

م-8واظقاجؾاتماٌفام

 مية سميمة.اعداد الخطط المستقبمية لممشاريع وتحديث القاعدة المعموماتية ووضع اوليات اعمال الصيانة الروتينية وتحديد اوليات العمل ضمن اسس عم 

 . اعداد وثائق العطاءات عمى ضوء المخصصات المتوفرة 

 لمطرق بالتنسيق مع مع مديريات االشغال في المركز والمحافظات . ادارة وتنظيم اعمال الصيانة الروتينية 

 ات والمستجات .متابعة المشاريع المتعمقة بالصيانة الروتينية واالطالع عمى سير العمل وتوافقو مع البرامج الزمنية المعدلة والحصول عمى كافة العموم 

 جراءات الالزمة لصيانتيا .متابعة طمبات المواطنين من حيث الكشف عمى الطرق واتخاذ اال 

 . تدقيق المطالبات الماية لممقاولين المنفذين  العمال الصيانة الروتنية والتنسيب بصرفيا اصوليا 

 . التدريب الدوري عمى كل ما يستجد من برامج واساليب لمصيانة الوتنية الحديثة وتطوير اساليب العمل الفنية واالجرائية 

 نموذجية متخصصة العمال الصيانة المختمفة في مديريات االشغال . العمل عمى تشكيل فرق صيانة 

 . متابعة اوضاع الطرق في المممكة وتقييم حاالت الطرق وتحديد مدى حاجتيا العمال الصيانة الروتينية بشكل دوري 
 

 

م

 مديرية الصيانة الروتينية والشراكة مع القطاع

 الخاص

 قسم متابعة عطاءات
الشراكة مع القطاع الخاص   

 قسم تحريج 
 جوانب الطرق

 قسم معمومات 
 صيانة الطرق
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م -8اظصقاغةماظروتقـقةمواظشراطةمععماظؼطاعماًاصممعدؼرؼةمانازات
م9261مظعام(ماظؿـػقذمضقد)ماًاصماظؼطاعمععماظشراطةوماظروتقـقةماظصقاغةمعشارؼع

 اظرضؿ
رضؿمسطاءم

 اظؿـػقذ
 ادؿماٌشروعم

مضقؿةماظعطاءم

 )دؼـار(م
 عدةماظعطاءمؼقم اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم( اىفةماٌؿقظف

6 
عرطزيم

9227/65 
 6273 ظؾؿؼاوالتذرطةمأبقمذرؼخم عـقةمدعقدؼة 997 1732533 صقاغةمررؼؼماظزرضاء/اٌػرق/ايدودماظلقرؼة

9 
عرطزيم

9227/64 
 6273 ذرطةمأبقمذرؼخمظؾؿؼاوالت عـقةمدعقدؼة 11 2442699 اظصقاغةماظروتقـقةمظطرؼؼماربد/سؿان

1 
عرطزيم

9227/32 

اإلذرافمسؾكممصقاغةمررؼؼماظزرضاء/اٌػرق/مم

ايدوداظلقرؼةممم/واظصقاغةماظروتقـقةمظطرؼؼم

 اربدم/مسؿان

 6273 عفـددقنمعلؿشارونم-ؿادقف عـقةمدعقدؼة 146 136661

2 
عرطزيم

9227/19 

اظصقاغةمسؾكماظطرؼؼماظصقراويمعـمتؼارعم

عدخؾماظؽركمإديمعـؾثمسـقزةماظشقبؽمسؾكم

اظطرؼؼماظصقراويموتشؿؾمررؼؼماظؼطراغةم

 /اظؽرك

 عـقةمدعقدؼة 66 1453323
ذرطةمسقلكمجرادماظطراوغةم

 وأوالده
6273 

3 
عرطزيم

9227/27 

سؾكماظطرؼؼماظصقراويمماإلذرافمسؾكماظصقاغة

عـمتؼارعمعدخؾماظؽركمإديمعـؾثمسـقزةم

اظشقبؽمسؾكماظطرؼؼماظصقراويموتشؿؾمررؼؼم

 اظؼطراغةم/اظؽرك

 عـقةمدعقدؼة 516456
االئؿالفمظالدؿشاراتم

 اهلـددقة)عاضلموذرطاه(
6273 

4 
عرطزيم

9227/96 

صقاغةماظطرؼؼماظصقراويمعـمعدخؾمععانموظغاؼةمذيركم

 ؼؾةمرأسماظـؼباظعؼؾةموتشؿؾمهق
معـقةمدعقدؼة 13 9442696

ماظطراوغةمجرادمحمؿدمذرطة

موأوالده
م6273

م5
معرطزي

م9227/99

ماظعؼؾةمباواهماظقؿؿمواديمذيركمعـماظطرؼؼمصقاغة

ماظلقاحلماظعؼؾةمٌدخؾمباإلضاصةماًؾػل
معـقةمدعقدؼةم766 9369446

ماظطراوغةمجرادمحمؿدمذرطة

موأوالده
م6273
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 اظرضؿ
رضؿمسطاءم

 قذاظؿـػ
 ادؿماٌشروعم

مضقؿةماظعطاءم

 )دؼـار(م
 عدةماظعطاءمؼقم اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم( اىفةماٌؿقظف

م6
عرطزيم

م9227/36

اإلذرافمسؾكمصقاغةماظطرؼؼماظصقراويمعـمعدخؾمععانم

وظغاؼةمذيركماظعؼؾةموتشؿؾمهقؼؾةمرأسماظـؼبم

وصقاغةمررؼؼمعـمذيركمواديماظقؿؿمباواهماظعؼؾةم

مٌدخؾماظعؼؾةماظلقاحلمصةاًؾػلمباالضا

م6273مدارماظعؿرانمعـقةمدعقدؼةم236622

م7
عرطزيم

م9227/92

صقاغةمررؼؼماظؾقرماٌقت/اظصاسي/اظعؼؾة/معـم

متؼارعماظؾاغقراعامظغاؼةمذيركماظعؼؾة
معـقةمدعقدؼةم292 9644235

ذرطةمسقلكمجرادماظطراوغةم

موأوالده
م6273

م62
عرطزيم

م9227/39

ظؾقرماإلذرافمسؾكمصقاغةمررؼؼما

اٌقت/اظصاسي/اظعؼؾة/معـمتؼارعماظؾاغقراعامظغاؼةم

مذيركماظعؼؾة

معـقةمدعقدؼةم195622
االئؿالفمظالدؿشاراتم

ماهلـددقة)عاضلموذرطاه(
م6273

م66
معرطزي

م9227/16

مجلرمإديماظؽؿاظقةمدوارمعـماظلؾط/مسؿانمررؼؼمصقاغة

مررؼؼمععماظؿؼارعموظغاؼةماىـقبقةماظشقغة/اظعارضة/مزي

مذعقبموادي/اظلؾطمظطرؼؼمباإلضاصةماٌقتمقراظؾمغاسقر

معـقةمدعقدؼةم55 4292767
موصرؼدماهلقؼديمسصاممذرطة

مظؾؿؼاوالتماٌـفؾمعمدلة/حرت
م6273

م69
معرطزي

م9227/31

مدوارمعـماظلؾط/مسؿانمررؼؼمصقاغةمسؾكماإلذراف

ماىـقبقةماظشقغة/اظعارضة/مزيمجلرمإديماظؽؿاظقة

مباإلضاصةماٌقتمؾقراظمغاسقرمررؼؼمععماظؿؼارعموظغاؼة

مذعقبموادي/اظلؾطمظطرؼؼ

م6273مدارماظعؿرانمعـقةمدعقدؼةم132692

م61
معرطزي

م9227/12

معلدباموررؼؼمعاسنيمرياعات/ماظؾاغقراعامررؼؼمصقاغة

ماظؾلاتنيمأمموررؼؼماظشرضل
معـقةمدعقدؼةم765 1246257

مظؾؽلاراتماظعروبفمذرطة

مواٌؼاوالت
م6273

م62
معرطزي

م9227/66

متؼارع/ماٌقتماظؾقر/مغاسقر/ايؿاممعرجمؼؼررمصقاغة

ماٌغطسموررؼؼماظؾاغقراعا
معـقةمدعقدؼةم639 2743295

مظؾؽلاراتماظعروبفمذرطة

مواٌؼاوالت
م6273

م63
معرطزي

م9227/32

ماظؾاغقراعامررؼؼمصقاغةمسؾكماإلذراف

موررؼؼماظشرضلمعلدباموررؼؼمعاسنيمرياعات/

/مرغاسق/ايؿاممعرجمررؼؼموصقاغةماظؾلاتنيمأم

ماٌغطسموررؼؼماظؾاغقراعامتؼارع/ماٌقتماظؾقر

م6273معلؿشارونمعفـددقنم-دقفؿامعـقةمدعقدؼةم696 136633
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م9262مظعام(ماظؿـػقذمضقد)ماًاصماظؼطاعمععمواظشراطةماظروتقـقةمظؾصقاغةماظؿـػقذمعشارؼع

م

 اظرضؿ
رضؿمسطاءم

 اظؿـػقذ
 ادؿماٌشروعم

رقلمعـطؼةماظعؿؾم

 )طؿ(

ماالذياظقفماظؼقؿف

 ظؾعطاء
 اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم(

ماىفةماٌـػذهم

 )اٌؼاولم(

معدةماظعطاءمؼقم

6 
عرطزيم

9261/627 

صقاغةمررؼؼماربد/ماسؿانمعـممتؼارعماظرعـامم

/جابرمموظغاؼةمجلرمصقؼؾحمباالضاصةمظطرؼؼم

تؼارعماظـعقؿفموظغاؼةمتؼارعمضؾؾماربدمباإلضاصةم

 ىزءمعـمذارعماالردنموعدخؾمجرشماىـقبل

معـقةمدعقدؼة 2922252 623
ذرطةماظعروبةمظؾؽلاراتم

 واٌؼاوالت
6273 

9 
عرطزيم

9261/632 

صقاغةمررؼؼمعرجمايؿاممغاسقرماظؾقرماٌقتم

 وظغاؼةمتؼارعمغزولماظؽركماًرزة

م693

 
معـقةمدعقدؼة 1652662

ذرطةمسارفماظربشقثلمواخقاغفممم

 /عمدلةمععداتماظعاملماظعربل
6273 

1 
عرطزيم

9261/636 

غةماظطرؼؼمعـمجلرمواديماظقؿؿم/معدخؾمصقا

اظعؼؾةماظلقاحل/االذارةماظضقئقة/اظطرؼؼم

اظلاحؾلماىدؼدموظغاؼةمحدودماظدرةمباإلضاصةم

ظطرؼؼماظعؼؾةماًؾػلمجبزئقفم)عقـاءم

 اياوؼاتموعقـاءماظـػطم/اظدرة(

معـقةمدعقدؼة 1921432 53
ذرطةمابـاءمخؾػماظطراوغةم

 ظؾؿؼاوالت

م6273

2 
عرطزيم

9261/639 

صقاغةمررؼؼمايدودماظلقرؼة/اٌػرق/اظزرضاءم

وررؼؼمبؾعؿا/ماظزرضاءموررؼؼمسؿانماظؿـؿقيم

 )اىزءماظـاغلمواظـاظث(م

معـقةمدعقدؼة 2655722 612
ذرطةمسقلكمجرادماظطراوغةم

 وأوالده

م6273

3 
عرطزيم

9261/631 

صقاغةماظطرؼؼمعـمتؼارعماظؾاغقراعام/مرياعاتمم

اظغربلموررؼـؼمعاسنيموررؼؼمعادباماظشرضلمو

 امماظؾلاتنيم

معـقةمدعقدؼة 1396692 62

ذرطةمسارفماظربشقثلم

واخقاغف/عمدلةمععداتماظعاملم

 اظعربلمظؾؿؼاوالتماإلغشائقة

م6273

م4
معرطزي

م9261/632

(م/ماظؾقتاس)ماظؽركمتؼارعمعـماظطرؼؼمصقاغة

معدخؾماذارة/مسربةمواديمذيرك/اظصاسيمشقر

ماظعؼؾة

مدعقدؼةمعـقةم9745912م962
ماظطراوغةمخؾػمأبـاءمرطةذ

مظؾؿؼاوالت

م6273
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 اظرضؿ
رضؿمسطاءم

 اظؿـػقذ
 ادؿماٌشروعم

رقلمعـطؼةماظعؿؾم

 )طؿ(

ماالذياظقفماظؼقؿف

 ظؾعطاء
 اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم(

ماىفةماٌـػذهم

 )اٌؼاولم(

معدةماظعطاءمؼقم

م5
معرطزي

م9261/633

/ماربدموررؼؼمسفؾقن/مجرشمررؼؼمصقاغة

مجرش/ماظزرضاءمؼؼظطرمباإلضاصةمسفؾقن
مدعقدؼةمعـقةم3 1515571م627

مذرطة/مظؾؿؼاوالتماٌـفؾمعمدلة

محرتموصرؼدماهلقؼديمسصام

م6273

م6
معرطزي

م9261/634

/مماظلؾط/ماظؽؿاظقةمجلرمعـماظطرؼؼمصقاغة

ماىـديموررؼؼماىـقبقةماظشقغة/ماظعارضة

ماظلؾطموررؼؼماجملفقل

موالتذرطةماألودطمظؾؿؼامدعقدؼةمعـقةم77 5727615م74

م6273

م7
معرطزي

م9261/635
مدعقدؼةمعـقةم3359612م62مواظعارضة/ماظشؿاظقةماظشقغة/اربدمررؼؼمصقاغة

مذرطة/مظؾؿؼاوالتماٌـفؾمعمدلة

محرتموصرؼدماهلقؼديمسصام

م6273

م62
معرطزي

م9261/636

ماالزرقمتؼارعممعـماٌقضر/ماالزرقمررؼؼمصقاغة

ماىقؼدةمجلرموظغاؼة
ماظطراوغةمجرادمسقلكمطةذرمدعقدؼةمعـقةم2327123م73

م6273

م66
معرطزي

م9261/637
مظؾؿؼاوالتمذرؼخمأبقمذرطةمدعقدؼةمعـقةم4275636م662ماظصػاوي/ماظعراضقةمايدودممررؼؼمصقاغة

م6273

م69
معرطزي

م9261/642

ماظصػاويموررؼؼماٌػرق/مماظصػاويمررؼؼمصقاغة

ماالزرق/م
مدعقدؼةمعـقةم4312762م622

مظؾؽلاراتماظعروبةمذرطة

مؼاوالتواٌ

م6273

م61
معرطزي

م9262/612

مععانمعدخؾمعـماظصقراويماظطرؼؼمصقاغة

موهقؼؾةماظقؿؿمواديمجلرموظغاؼةماظشؿاظل

ماظـؼبمرأس

مدعقدؼةمعـقةم2229633م696
مظؾفـددةماظقرـقةماظشرطة

مواٌؼاوالت

م6273

م62
معرطزي

م9262/613

متؼارعمعـماظصقراويماظطرؼؼمصقاغة

موادي/اظشقبؽ/سـقزة

ماظصقراويماظطرؼؼ/اظراجػ/اظطقؾة/عقدك

مدعقدؼةمعـقةم1177563م3 73
ماظطراوغةمجرادمحمؿدمذرطة

مواوالده

م6273

م63
/9262عرطزي

م626

موادي/منؾةمررؼؼمعـمجزءمبؿقلنيماًاص

مسربة
مدعقدؼةمعـقةم2 6797233م62

ماظطراوغةمخؾػمأبـاءمذرطة

مظؾؿؼاوالت

م322
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م9262مظعام(ماظؿـػقذمضقد)ماًاصمطاعاظؼمععمواظشراطةماظروتقـقةمظؾصقاغةماإلذرافمعشارؼع

 عطاء رقم

 اإلشراف

المشروع اسم  منطقة طول 

 العمل

العطاء قٌمة  عطاء رقم 

 اإلشراف

المشروع اسم  منطقة طول 

 العمل

 9261/647عرطزيم

اإلذرافمسؾكمصقاغةمررؼؼماربد/ماسؿانمعـممتؼارعماظرعـام/جابرمموظغاؼةمجلرمم

فموظغاؼةمتؼارعمضؾؾماربدمباإلضاصةمىزءمعـمصقؼؾحمباالضاصةمظطرؼؼمتؼارعماظـعقؿ

 ذارعماالردنموعدخؾمجرشماىـقبل

 عـقةمدعقدؼة 562622 623
اٌلؿؼؾـؾمظإلدؿشاراتم

 اهلـددقةمواظؾقؽقة
6273 

 9261/652عرطزيم
اإلذرافمسؾكمصقاغةمررؼؼمعرجمايؿامم/غاسقرم/ماظؾقرماٌقتموظغاؼةمتؼارعمغزولم

 اظؽرك)اًرزة(
 6273 دارماظعؿران دعقدؼةمعـقة 416692 693

 9261/656عرطزيم

اإلذرافمسؾكمصقاغةماظطرؼؼمعـمجلرمواديماظقؿؿم/معدخؾماظعؼؾةم

اظلقاحل/االذارةماظضقئقة/اظطرؼؼماظلاحؾلماىدؼدموظغاؼةمحدودماظدرةمباإلضاصةم

 ظطرؼؼماظعؼؾةماًؾػلمجبزئقفم)عقـاءماياوؼاتموعقـاءماظـػطم/اظدرة(

 عـقةمدعقدؼة 532622 53
اهادماٌلؿشارؼـم

 ظؾفـددةمواظؾقؽـة
6273 

 9261/659عرطزيم
اإلذرافمصقاغةمررؼؼمايدودماظلقرؼة/اٌػرق/اظزرضاءموررؼؼمبؾعؿا/ماظزرضاءم

 وررؼؼمسؿانماظؿـؿقيم)اىزءماظـاغلمواظـاظث(م
 6273 اٌلؿشارمظؾفـددة عـقةمدعقدؼة 542622 612

 9261/651عرطزيم
عـمتؼارعماظؾاغقراعام/مرياعاتمعاسنيموررؼؼمعادباماإلذرافمسؾكمصقاغةماظطرؼؼمم

 اظشرضلمواظغربلموررؼـؼمامماظؾلاتنيم
 عـقةمدعقدؼة 562622 62

اٌلؿؼؾـؾمظإلدؿشاراتم

 اهلـددقةمواظؾقؽقة
6273 

 9261/652عرطزيم
اإلذرافمسؾكمصقاغةماظطرؼؼمعـمتؼارعماظؽركم)اظؾقتاس(م/مشقرماظصاسي/ذيركم

 عؼؾةمباإلضاصةمظطرؼؼممنؾةمواديمسربةواديمسربةم/اذارةمعدخؾماظ
 عـقةمدعقدؼة 559222 962

اهادماٌلؿشارؼـم

 ظؾفـددةمواظؾقؽـة
6273 

 9261/653عرطزيم
اإلذرافمسؾكمصقاغةمررؼؼمجرش/مسفؾقنموررؼؼماربد/مسفؾقنمباإلضاصةمظطرؼؼمم

 اظزرضاءم/جرش
 عـقةمدعقدؼة 456472 627

عفـددـــــقنم-دقفؿــا

 علؿشـــارون
6273 

 9261/654عرطزيم
اإلذرافمسؾكمصقاغةماظطرؼؼمعـمجلرماظؽؿاظقة/ماظلؾطم/ماظعارضةم/اظشقغةمم

 اىـقبقةموررؼؼماىـديماجملفقلموررؼؼماظلؾطم/مواديمذعقبم
 6273 دارماظعؿران عـقةمدعقدؼة 462542 74

 عـقةمدعقدؼة 544615 62 اإلذرافمسؾكمصقاغةمررؼؼماربد/اظشقغةماظشؿاظقة/مواظعارضةمم 9261/655عرطزيم
دفديموذرطاهم)عرطزم

 االدؿشارات(
6273 

م
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م

اإلشراف عطاء رقم المشروع اسم   منطقة طول 

 العمل

العطاء قٌمة  عطاء رقم 

 اإلشراف

المشروع اسم العمل منطقة طول   

 9261/656عرطزيم
اإلذرافمسؾكمصقاغةمررؼؼماالزرقم/اٌقضرمعـممتؼارعماالزرقموظغاؼةمجلرم

 اىقؼدة
 قةمدعقدؼةعـ 442992 73

اٌؽؿــــبم

اهلـددـــلم

 اإلدؿشــاريماظعاٌـل

6273 

 عـقةمدعقدؼة 515546 662 اإلذرافمسؾكمصقاغةمررؼؼممايدودماظعراضقةم/اظصػاوي 9261/657عرطزيم

اٌؽؿــــبم

اهلـددـــلم

 اإلدؿشــاريماظعاٌـل

6273 

 عـقةمدعقدؼة 456472 622 اظصػاويم/ماالزرقاإلذرافمسؾكمصقاغةمررؼؼماظصػاويم/ماٌػرقموررؼؼم 9261/662عرطزيم

-دقفؿــا

عفـددـــــقنم

 علؿشـــارون

6273 

 9262/625عرطزيم
اإلذرافمسؾكمصقاغةماظطرؼؼماظصقراويمعـمعدخؾمععانماظشؿاظلموظغاؼةمجلرم

 واديماظقؿؿموهقؼؾةمرأسماظـؼب
 عـقةمدعقدؼة 473222 696

ذرطةماإلئؿالفم

ظإلدؿشاراتم

اهلـددقةم)عاضلم

 اه(وذرط

6273 

 9262/626عرطزيم
اإلذرفمسؾكماظصقاغةماظروتقـقةمظؾطرؼؼماظصقراويمعـمتؼارعمسـقزة/اظشقبؽم

 /واديمعقدكم/اظطقؾة/اظراجػ/اظطرؼؼماظصقراوي
 عـقةمدعقدؼة 617592 3 73

اظلادةمذرطةمارابؿؽم

جرداغةمعفـددقنم

 ععؿارؼقن

6273 

م

م
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 9261مظعام(مماظؿـػقذمضقد)مواىلقرماظطرقمصقاغةمعشارؼع

م

 ادؿماٌشروعم رضؿمسطاءماظؿـػقذ اظرضؿم
مضقؿةماظعطاءم

 )دؼـار(م
 عدةماظعطاءمؼقم اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم( اىفةماٌؿقظةم

6 
حمؾلم

 9266/11ش/

اًاصمبؿؼدؼؿمومتـػقذمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼم

 سؿان/اظلؾطمباظػربمعـمعـؾثماظقزؼدؼة
 72 ذرطةماظرحقبمظؾؿؼاوالت خزؼـف 93 22225

9 
حمؾلم

 9269/15ش/

اًاصمبـؼؾمجلرماٌشاةماٌعدغلمعـمأعاممعؿصرصقةم

 اظرصقػةمإديمعامبعدمجلرماظؽؾقفماظعلؽرؼةمباواهمرارقم
 72 ذرطةمسؾدماهللمحمؿدماظزسيب خزؼـة 91133

1 
حمؾلم

 9261/61ش/
 خزؼـة 96222 اًاصمبصقاغةمجلرماٌشاةماٌعدغلمسيمعـطؼةماظؼقؼره

اظؼروممذرطةمصقصؾموجماػدم

 ظؾؿؼاوالت
53 

 9261/46عرطزيم 1

اًاصمبنسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويم

سؿان/اظعؼؾةمضؿـمحماصظةماظعاصؿفمعـطؼةم

 )دقاضة/ضؾعة/اظداخمل(

 143 ذرطةماآلظقاتماظعاعة خزؼـة 6769932

 9261/71عرطزيم 2

اًاصمباإلذرافمسؾكمإسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼم

ظعؼؾةمضؿـمحماصظةماظعاصؿفمعـطؼةماظصقراويمسؿان/ا

 )دقاضة/ضؾعة/اظداخمل(

 خزؼـة 942222
ذرطةماهادماٌلؿشارؼـم

 ظؾفـددةمواظؾقؽة
293 

 9261/49عرطزيم 3
إسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمسؿان/اظعؼؾةم

 ضؿـمحماصظةمععانمعـطؼةماٌرؼغة
 خزؼـة 6677317

عمدلةمزطرؼامصاحلماظطراوغةم

 ظؾؿعفدات
143 

م9261/72عرطزيم 4
االذرافمسؾكمإسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويم

مسؿان/اظعؼؾةمضؿـمحماصظةمععانمعـطؼةماٌرؼغة
 293 أرابؿؽمجرداغة خزؼـة 966262

 9261/46عرطزيم 5
إغشاءمررؼؼماظدخقلمظصفارؼجماظـػطماًاممعـماٌصػاةم

 باواهمإذارةمخق
 اٌصػاةم 974633

والتماظشرطةماظػـقةمظؾؿؼا

 اهلـددقة
632 
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 9261مظعام(مماإلدؿالممضقد)ممواىلقرماظطرقمصقاغةمعشارؼع
 ادؿماٌشروعم رضؿمسطاءماظؿـػقذ اظرضؿم

مضقؿةماظعطاءم

 )دؼـار(م

 عدةماظعطاءمؼقم اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم( اىفةماٌؿقظةم

 952 عمدلةمحمؿقدمداودماظطراوغةمظؾؿؼاوالت خزؼـف 47 6652115 ؽةاًاصمبلسؿالمصقاغةماىلقرمسيمادماءمخمؿؾػةمعـماٌؿؾ 9226/926عرطزيم 6

 9227/25حمؾلمش/ 9

اًاصمبؿؼدؼؿمومتـػقذمجلرمعشاةمععدغلمباظؼربمعـمعدردةم

 واديماظدؼرماظشرضلماظـاغقؼةمظؾؾـات/جرش

 42 اظعاعقدؼةماظػقالذؼةمظؾفـددةموماالغشاء خزؼـف 29141

 9227/24حمؾلمش/ 1

ػقذمجلرمعشاةمععدغلمباظؼربمعـمعدخؾماًاصمبؿؼدؼؿمومتـ

 عدؼـةماالعريمحمؿدماظرؼاضقة/اظزرضاء

 72 اظعاعقدؼةماظػقالذؼةمظؾفـددةموماالغشاء خزؼـف 4 52725

 9269/95حمؾلمش/ 2

اًاصمبؿؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼماظشقغةم

 اظشؿاظقةم/دؼرمسالم/عـطؼةماظؾالوغة

 62 لمايدؼدؼةذرطةماظؿاجمظألسؿا خزؼـة 37212

 
 
 
 



  

77 

 9262مظعام(مماإلدؿالممضقد)ممواىلقرماظطرقمصقاغةمعشارؼع
 ادؿماٌشروعم رضؿمسطاءماظؿـػقذ اظرضؿم

مضقؿةماظعطاءم

 )دؼـار(م
 عدةماظعطاءمؼقم اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم( اىفةماٌؿقظةم

 خزؼـف 47 6652115 ةاًاصمبلسؿالمصقاغةماىلقرمسيمادماءمخمؿؾػةمعـماٌؿؾؽ 9226/926عرطزيم 6
عمدلةمحمؿقدمداودماظطراوغةم

 ظؾؿؼاوالت
952 

م9

م

م

 9227/25حمؾلمش/

 

اًاصمبؿؼدؼؿمومتـػقذمجلرمعشاةمععدغلمباظؼربمعـم

معدردةمواديماظدؼرماظشرضلماظـاغقؼةمظؾؾـات/جرش

م29141

م

م

مخزؼـف

م

اظعاعقدؼةماظػقالذؼةمظؾفـددةموم

 االغشاء

 

42 

 

 

 9262/64حمؾلمش/ 1

شاهمععدغلمسؾكمررؼؼمسؿان/اربدمعـمعقضعفمغؼؾمجلرمع

اياظلمباظؼربمعـمحمطةمحمروضاتمبابماظعاعقدماديماٌقضعم

 اىدؼدمباظؼربمعـمعدخؾمضرؼةمتؾعةماظرز

 خزؼـة 99962
عمدلةماٌفـدسمصؿقلمصرجماهللم

 ظؾؾـاءمواٌؼاوالت
12 

 9262/39حمؾلمش/ 2
مأسؿالمصؽموإزاظةماظدرجمواظشقاحطماًاصةمجبلرماٌشاة

 اٌعدغلمسؾكمررؼؼماظلؾط/صقؼؾح
 12 اظؿاجمظألسؿالماٌعدغقة خزؼـة 2462

3 
حمؾلم

 9261/923ش/

صقاغةموادؿؾدالماظعـاصرماإلغشائقةمىلرمواديمذؼقؼ/شقرم

 اظصاسي
 72 ذرطةماٌشارؼعماٌؿقدة خزؼـة 14692

4 
حمؾلم

 9261/995ش/

تؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكماظطرؼؼماظرئقللم

 اعاممعـطؼةمامماظؼطنياظلالمم/
 خزؼـة 93 35631

عمدلةماٌفـدسمصؿقلمصرجماهللم

 ظؾؾـاءمواٌؼاوالت
62 

 
 



  

78 

 9261مظعام(مماٌلؿؾؿة)مواىلقرماظطرقمصقاغةمعشارؼع
 ادؿماٌشروعم رضؿمسطاءماظؿـػقذ اظرضؿم

مضقؿةماظعطاءم

 )دؼـار(م
 عدةماظعطاءمؼقم اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم( اىفةماٌؿقظةم

 خزؼـف 943 6262556 اًاصمبؿـػقذممعشروعماسادةماغشاءموتقدعةمجلرمعؾقحم/ماظقاظف 9226/672طزيمعر 6
ذرطةماإلغشاءاتماظػـقةم

 اظعربقة
122 

 9226/662عرطزي 9
اًاصمباإلذرافمسؾكماسادةماغشاءموتقدعةموصقاغةمجزءمعـماظطرؼؼم

 اىدؼداظقاظة(مواإلذرافمسؾكمتـػقذماغشاءمجلرماظقاظةم-اٌؾقطل)عؾقحم
 خزؼـف 453 974934

ذرطةماهادماٌلؿشارؼـم

 ظؾفـددةمواظؾقؽة
142 

 9226/922عرطزيم 1

اًاصمبؿـػقذموصقاغةمسقاعؾماظلالعةماٌرورؼةموإسادةمتلػقؾمرؾؼةماالدػؾتم

اظلطققةمظؾطرؼؼماظصقراويم)سؿان/اظعؼؾة(مظؾؿـطؼةمعـمتؼارعمجلرماٌطارم

 وظغاؼةمتؼارعماظؽرك

 143 أبقمذرؼخمظؾؿؼاوالتمذرطة خزؼـة 4161197

 9227/33عرطزيم 2

اًاصمباإلذرافمسؾكمتـػقذموصقاغةمسقاعؾماظلالعةماٌرورؼةموإسادةمتلػقؾم

رؾؼةماالدػؾتماظلطققةمظؾطرؼؼماظصقراويم)سؿان/اظعؼؾة(مظؾؿـطؼةمعـم

 تؼارعمجلرماٌطارموظغاؼةمتؼارعماظؽرك

 143 ذرطةمدقفؿا خزؼـة  

 خزؼـف 665726 ؼدؼؿمومتـػقذمذؾؽمععدغلماديمحمطةمصقاغةماظقزؼدؼةاًاصمبؿ 9266/12حمؾلمش/ 3
عصـعماظعؿرانمظصـاسةم

 االدالك
72 

 322 عروانمأريدماظؽرديموذرطاه خزؼـف 15 62574574 أسؿالمايؿاؼةماظالزعفمادػؾمجلرمواديماٌقجب 9225/71عرطزيم 4

 خزؼـف 463623 رماٌقجبمواًطماظـاضؾاإلذرافمسؾكمتـػقذماألسؿالماظالزعفمأدػؾمجل 9226/44عرطزيم 5
ذرطةماهادماٌلؿشارؼـم

 ظؾفـددةمواظؾقؽة
412 

 خزؼـف 3 52626 اًاصمبؿؼدؼؿمومترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼمايلقـقة/ععان 9266/67حمؾلمش/ 6
ذرطةمسؾدماظرريـماظؽػاوؼـم

 ومذرطاهمظؾؿؼاةالت
53 

 9226/672عرطزي 7
اظشؿاظقةم/اظشقغةماىـقبقةمعـمتؼارعمطػرنةماًاصمبؿـػقذمررؼؼماظشقغةم

 اديمدؼرمسال
 خزؼـف 3746237

ذرطةمسصامماهلقؼديموصرؼدم

حرت/عمدلةماٌـفؾم

 ظؾؿؼاوالت

143 
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 ادؿماٌشروعم رضؿمسطاءماظؿـػقذ اظرضؿم
مضقؿةماظعطاءم

 )دؼـار(م
 عدةماظعطاءمؼقم اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم( اىفةماٌؿقظةم

 9226/925عرطزي 62
اًاصمباإلذرافمسؾكمأسؿالمتـػقذمررؼؼماظشقغةماظشؿاظقةم/اظشقغةم

 اىـقبقةمعـمتؼارعمطػرنةماديمدؼرمسال
 143 دارماظعؿران خزؼـف 324 132673

 9227/622عرطزيم 66
اًاصمباإلذرافمسؾكمعشروعمأسؿالمصقاغةماىلقرمسيمادماءمخمؿؾػةمعـم

 اٌؿؾؽة
 112 دةذرطةماٌلؿشارمظؾفـد خزؼـف 227 121729

 9266/72عرطزي 69
اًاصمبنسادةمإغشاءمررؼؼماًروجمظصفارؼجماظـػطمعـمعقضعماٌصػاةمباواهم

 اذارةمخق
 خزؼـف 927222

عمدلةمحمؿدمأريدم

 اظطراوغةمظؾؿؼاوالت
632 

 72 ذرطةمصقصؾموجماػدماظؼروم خزؼـة 652693 تؼدؼؿموتقرؼدمداللمذؾؽمععدغلمجابققن 9269/36حمؾلمش/ 61

 9266/22ش/حمؾلم 62
اًاصمبؿؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمذارعماظلؿنيم

 /دقاب/باظؼربمعـمعلفدمسؾدمايػقظمايقت
 خزؼـف 59992

ذرطةماظؼـادؼؾماهلـددقةم

 ظؾؿؼاوالت
72 

 9269/66حمؾلمش/ 63
اًاصمبؿؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼمدقاب/اٌقضرمًدعةم

 حلماممبطؿة/اظـؼرية
 ـةخزؼ 42962

ذرطةماظؿاجمظألسؿالم

 ايدؼدؼة
72 
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 9262مظعام(مماظؿـػقذمضقد)مواىلقرماظطرقمصقاغةمعشارؼع

 
 

 ادؿماٌشروع رضؿمسطاءماظؿـػقذ اظرضؿ
ضقؿةماظعطاءماألصؾقفم

 )دؼـار(
 عدةماظعطاءمؼقم اىفةماٌـػذهم)اٌؼاولم( اىفةماٌؿقظة

 9266/11حمؾلمش/ 6
ععدغلمسؾكمررؼؼمماًاصمبؿؼدؼؿمومتـػقذمجلرمعشاة

 سؿان/اظلؾطمباظػربمعـمعـؾثماظقزؼدؼة
 72 ذرطةماظرجقبمظؾؿؼاوالت خزؼـف 93 22225

 9262/22حمؾلمش/ 9
تؼدؼؿموترطقبمجلرمعشاةمععدغلمسؾكمررؼؼمسؿان/اظعددقةم

 سؾكمعدخؾمبؾدةمغاسقر
 خزؼـة 42656

عمدلةماٌفـدسمصؿقلمصرجماهللم

 ظؾؾـاءمواٌؼاوالت
62 

 9261/46عرطزيم 1

اًاصمبنسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويم

سؿان/اظعؼؾةمضؿـمحماصظةماظعاصؿفمعـطؼةم

 )دقاضة/ضؾعة/اظداخمل(

 143 ذرطةماآلظقاتماظعاعة خزؼـة 6769932

 9261/71عرطزيم 2

اًاصمباإلذرافمسؾكمإسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼم

اظصقراويمسؿان/اظعؼؾةمضؿـمحماصظةماظعاصؿفمعـطؼةم

 ة/ضؾعة/اظداخمل()دقاض

 خزؼـة 942222
ذرطةماهادماٌلؿشارؼـم

 ظؾفـددةمواظؾقؽة
293 

 9261/49عرطزيم 3
إسادةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمسؿان/اظعؼؾةمضؿـم

 حماصظةمععانمعـطؼةماٌرؼغة
 خزؼـة 6677317

عمدلةمزطرؼامصاحلماظطراوغةم

 ظؾؿعفدات
143 

 9261/72عرطزيم 4
لػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويماالذرافمسؾكمإسادةمت

 سؿان/اظعؼؾةمضؿـمحماصظةمععانمعـطؼةماٌرؼغة
 293 أرابؿؽمجرداغة خزؼـة 966262
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ماظػصؾماظلابع  ممممم   م                                                                                 

اىقدهموضؾط إدارةمممممممممممممم اٌكؿربات  ممم      
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اٌكؿرباتموضؾطماىقدهإدارةم  

 

 تعرؼػ8

ودقيماظؿوبعيمظقزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمؼبماٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي.إدارةماٌكؿدلاتموضؾطماىقدةمػلمإحدىماإلداراتماألد  

واًوصيمبوٌؿطؾؾوتماإلدارؼيمظؽؾماجملوالتموطذظؽمعؿطؾؾوتمعقاصػيماالؼزومم9001/2000عدؼرؼوتمإدارةماٌكؿدلاتموضؾطماىقدةمتطؾؼمغظومماىقدةمحلىمعؿطؾؾوتممعقاصػيمماالؼزوم

اظػقصمو/أوماٌعوؼرةمواظيتمتشؿؾمعؿطؾؾوتمإدارؼيموصـقي.ماًوصيممبكؿدلاتم17025  

 عؾكصمأػدافموعفامماإلدارة

ضؿونمجقدةماٌقادماإلغشوئقيمظؾطرقمواألبـقيم.مم-1  

 ISO(9001) /17025 عقاطؾيماظؿطقرمؼبماإلدارةمبنسؿؿودمغظؿماإلدارةمايدؼـيمايدؼـيم-2

دؼرؼيماٌكؿدلاتمواظؾققثموزبؿدلاتمعدؼرؼوتموعؽوتىماألذغولمؼبمربوصظوتماٌؿؾؽيممبومؼضؿـمجقدتفومودضيمغؿوئففوم.ضؿونمعقاطؾيماظؿطقرمبندؿكداممأجفزةمزبدلؼيمؼبمعم-3  

تلػقؾموتدرؼىماظؽقادرماظػـقيم)معقزػلماٌدؼرؼوتمواظقزارةم(م.م-م4  

تقصرلماٌعرصيماظالزعيموعقاطؾيمآخرماإلصداراتمعـماٌقاصػوتماظػـقيم.م-5  

فمعدؼرؼيمضؾطماىقدة.ضؿونمهؼقؼمأػدام-6  

 ادارةماٌكؿرباتموضؾطماىقدة

 وحدةماٌؿوبعي

 ضلؿماظعقـوتماظقاردهماظبماٌؿوبعف

 وحدةمتقطقدماىقدة

االٌزو قسم الصٌانه قسم   

واظؾققثمعدؼرؼيماٌكؿدلات  

ضلؿماظؾققثمورؾؼوتم ضلؿماظذلبي ضلؿمهؾقؾماٌقاد

 اظرصػ

 عدؼرؼيمضؾطماىقده

ضلؿمضؾطمجقدةمم

 االبـقيم
 قسم ضبط جودة الطرق
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-وتؿؾكصماًدعوتماٌؼدعيمعـمإدارةماٌكؿدلاتموضؾطماىقدةممؼبماآلتلم:  

 :مأواًلم8ماظػققصات

 صققصوتماًردوغيم. .1

 صققصوتماإلدػؾًم. .2

 صققصوتمايصؿيمواظذلبيم. .3

 صققصوتمطقؿقوئقيم. .4

 :مثاغقًام8ماظدرادات

 ؼووظنيمواٌلؿشورؼـ.عراجعيموإسؿؿودمتصؿقؿماًؾطوتماإلدػؾؿقيماٌؼدعيمعـماٌ .6

 عراجعيموإسؿؿودمتصؿقؿماًؾطوتماًردوغقيماٌؼدعيمعـماٌؼووظنيمواٌلؿشورؼـ. .9

 ثاظـًام8مإدؿطالعماٌقضعم 

 رابعًام8ماٌشارطاتم8

 اظؾفونماظػـقيم. .9

 اظـشوروتماظعؾؿقيم. .1

 .مخاعلًام8ماظؿدرؼبمواظؿلػقؾ

 داددًام8ماألحباثم 

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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تمواظؾققث8عدؼرؼةماٌكؿربا  

 

 

ماٌفاممواظقاجؾات8

 عدؼرؼوتماألذغولمميتمؼؿؿمإحضورػومعـمضؾؾ:ممممإجراءمعبقعماظػققصوتماٌكدلؼيماٌؿقصرةمؼبمذّعىماظػقصمىؿقعماظعقـوتماٌلخقذةمواحملضرةمعـمضؾؾمعدؼرؼيمضؾطماىقدةمواظعقـوتماظاوالً 

مورصعمتؼورؼرمبفومحلىماألصقلموذظؽمعـمخاللمضلؿمصقصماٌقادم.مؼبماحملوصظوتموطذظؽماظعقـوتماحملضرةمعـمضؾؾماظؼطوعماًوصم

م

ٌلخقذةمأوماحملضرةمعـمضؾؾمطقادرمإجراءمعبقعماظػققصوتماظالزعيمظؾؿدضقؼمسؾكماٌقادماألوظقيماظداخؾيمؼبمتصؿقؿماًؾطوتماإلدػؾؿقيمواًؾطوتماًردوغقيممبكؿؾػمأغقاسفومامثوغقًو:م

ظؿؼورؼرمواظؿقصقوتمبشلغفومحلىماألصقلموطذظؽمإجراءماظػققصوتمسؾكماٌقادماٌلخقذةمألشراضماظدرادوتمواظؿؼققؿمموذظؽمعـمخاللمضلؿمعدؼرؼيماٌكؿدلاتمواظؾققثمورصعما

ماظؾققث.

م

ؼرؼيماألذغولمممومؼـعؽسماصبوبقومسؾكمدرلماظعؿؾمإجراءماظػققصوتماٌشذلطيمٌكؿؾػماٌشورؼعماظرئقلقيمواٌشورؼعمؼبمعدؼرؼوتماألذغولمؼبماحملوصظوتمؼبمزبؿدلماٌقضعمأومزبؿدلمعدمثوظـًو:م

مؼعؿؾمؼبمعـؾمػذهماٌكؿدلاتم.ؼبماٌشورؼعمودرسيمانوزمعـؾمػذهماظػققصوتمورصعمتؼرؼرمبفومظؾؼؾقلمأوماظؿصقؼىموأؼضومشلوماثرمؼبمضؾطماألجفزةماٌكدلؼيمواظؽودرماظذيم

م

   اظؿقاصؾمععمزبؿدلاتوخاللماٌفـددوتمواٌفـددنيمؼبماٌدؼرؼيموصـقلماٌقادمصقؿومطبصمورشماظعؿؾم ـعموورشماظعؿؾمعرابعًو:مماٌشورطيمؼبماظؾفونماظػـقيموىونماالدؿالممظؾؿشورؼ

معدؼرؼوتماألذغولمواظؿؾودلماظدائؿموتؼدؼؿماٌلوسدةمإذامعؽـ.       

م

م

 عدؼرؼةماٌكؿرباتمواظؾققث

اظرصػضلؿماظؾققثمورؾؼوتم ضلؿماظذلبف ضلؿمهؾقؾماٌقاد  
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مزاتمعدؼرؼةماٌكؿرباتمواظؾققث8اإن

م8ورؾؼاتماظرصػمماظؾققثممضلؿ

م

ماًرداغقةمواالدػؾؿقةمطشػمباسؿؿادماًؾطات

م

 سددماًؾطاتماٌعؿؿدة عشارؼعمحماصظاتماظشؿال

 16 ربوصظيماربد

 97 ربوصظيمجرش

 96 ربوصظيمسفؾقن

 6 ربوصظيماٌػرق

م

م

م

م

 سددماًؾطاتماٌعؿؿدة اظقدطعشارؼعمحماصظاتم

 23 ربوصظيماظعوصؿي

 29 ربوصظيماظؾؾؼوء

 6 ربوصظيماظزرضوء

 15 ربوصظيمعودبو

م
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مباسؿؿادماًؾطاتماًرداغقةمواالدػؾؿقةمطشػ

م

م

م

م

 سددماًؾطاتماٌعؿؿدة اىـقبعشارؼعمحماصظاتم

 52 ربوصظيماظؽرك

 8 ربوصظيماظطػقؾي

 13 ربوصظيمععون

 4 ربوصظيماظعؼؾي

 81 اٌشورؼعماٌرطزؼيموماحملؾقي

 20 عشورؼعماٌؾودرة

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مضلؿماظرتبف8

م

م
م

م

المشــــروعالرقــم

مركز صحً الجفر / معان1

مدرسة زٌد بن حارثة / المفرق2

سكن داخلً / مؤسسة التدرٌب المهنً / المفرق3

المؤسسة االستهالكٌة المدنٌة / المفرق4

منتزة مرصع الثقافً / جرش5

صالة طعام لمعسكرات الحسٌن للشباب / عجلون6

مبنى إداري لمشتل فٌصل / جرش7

مشروع حفظ المواد التموٌنٌة والعلفٌة / البلقاء8

مركز تأهٌل المرأة الرٌفٌة / الزرقاء 9

مركز المنار للتنمٌة الفكرٌة / عٌن الباشا / البلقاء10

مبنى مدٌرٌة ضاعة وتجارة الزرقاء / الزرقاء11

مركز دٌر عال للبحث واالرشاد الزراعً / دٌر عال12

مشروع تأهٌل ومعالجة مكب الحمرة / البلقاء13

خزان مٌاه / مدنٌة االمٌر هاشم / مادبا14

مركز صحً األمٌرة إٌمان / قرٌة سالم / سحاب 15

مركز صحً الفحٌص الشامل / البلقاء16

استالم االبار السبرٌة للعطاء )ش/2014/30( إضافات صفٌة لمدارس فً إقلٌم الجنوب17

مدرسة الغوٌر / الكرك18

مدرسة الخالدٌة الثانوٌة / الطفٌلة19

مدرسة سٌل الحسا / الحسا20

مدرسة جرف الدراوٌش / الطفٌلة21

مدرسة النقب االساسٌة / العقبة22

مدرسة قطر الثانوٌة / العقبة23

فحوصات وتحريات التربة لمشاريع محافظات الوسط ، الشمال ، الجنوب
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م
م

م

م

المشــــروعالرقــم

مركز صحً مرج الحمام الشامل / حفرٌات األساسات 1

مركز شابات مغٌر السرحان / البادٌة الشمالٌة / حفرٌات األساسات2

مركز شباب الروٌشد / حفرٌات األساسات3

مركز شباب الدفٌانة / البادٌة الشمالٌة /حفرٌات األساسات 4

مركز شباب الصفاوي / حفرٌات االساسات5

نادي سما السرحان / ملعب ومدرجات /حفرٌات االساسات6

مركز شباب حمراء السحٌم / البادٌة الشمالٌة / حفرٌات أساسات7

مركز صحً المقابلٌن / حفرٌات األساسات8

مركز صحً المبروكة / الخالدٌة / حفرٌات األساسات9

مركز صحً الجبٌهة / عمان / حفرٌات االساسات 10

المبنى االستثماري لمؤسسة الخط الحدٌدي الحجازي / العقبة /حفرٌات أساسات11

مدرسة الشامٌة / الجدار االستنادي / حفرٌات األساسات12

مدرسة أٌدون االساسٌة المختلطة / حفرٌات االساسات13

إضافات صفٌة لمدرسة سٌل حسبان / حفرٌات االساسات 14

إضافات صفٌة لمدارس قائمة / لواء الجٌزة / حفرٌات أساسات15

حضانة وزارة االشغال العامة واالسكان /حفرٌات اساسات16

مدرسة فاطمة الزهراء / ماركا / كشف على الموقع17

الكشوفات الحسية على حفريات األساسات لمشاريع األبنية
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ةضؾطماىقدمعدؼرؼة  

 ضلؿمضؾطمجقدةماظطرقم ضلؿمضؾطمجقدةماالبـقي

مضلؿمهؾقؾماٌقاد8

م9262نازاتماظشعبماظؿابعةمٌدؼرؼةماٌكؿرباتمواظؾققثمظلـةم/ا

مسددماظػققصاتمسددماظعقـاتماٌلؿؾؿةمادؿماظشعؾةماظرضؿ

م2123م125 ذعؾةماالدػؾتم  6

م246م924 ذعؾةماظؽقؿقاءم  9

م3155م504 ذعؾةماًرداغةم  1

م505م52 ذعؾةمايصؿةم  2

م464م190 ذعؾةماظرتبةم  3

م796م89 ذعؾةماظؾققثم  4

م9544م1388ماجملؿقعم  5

م

  دؼرؼةمضؾطماىقدة8ع
م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماىقدة8متقطقددؼرؼةمع

م

م

م

م

م

م

م9262-9261ممانازاتموحدةمتقطقدماىقدةممظعام

 

 

 

م9262م9261مضلؿماظصقاغفمواٌعاؼره

م62م6ماٌكؿرباتماًاصةماظيتممتماظؽشػمايللمسؾقفا

م3م5مخمؿرباتماٌقضعماظيتممتماظؽشػمايللممسؾقفا

م696م696ماظيتممتماسؿؿادػامٌشارؼعموزارةماالذغالماظعاعةاٌكؿرباتمم

م97م32مسددماالجفزةماظيتممتمععاؼرتفامسيمخمؿرباتمعدؼرؼاتماالذغال

م672م45مسددماالجفزةماظيتممتماظؿقؼؼمعـمععاؼرتفامسيمخمؿرباتمعدؼرؼاتماالذغال

م12م33مسددماالجفزةماظيتممتمصقاغؿفامسيمخمؿرباتمعدؼرؼاتماالذغال

 

م

م

 

ةتقطقدماىقدمعدؼرؼة  

 ضلؿماظصقوغف ضلؿماالؼزو
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م92618 مإنازاتمضلؿماآلؼزومواظؿدرؼب   

 (1سؿؾمدوراتمتدرؼؾقيمخوصيمؼبمذبولماظػققصوتماإلغشوئقيمسددم).م

 (15اإلذرافمسؾكمتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمسددم). 

 اٌطؾؼمبوإلدارةمم17025عؿوبعفمتطؾقؼمغظومماآلؼزومٌقاصػيم. 

 عؿوبعيماظؿدضقؼماظداخؾلمعـمضؾؾمذرطيمSGS. 

 (15ؼدمورشمسؿؾمداخؾقيمظؾؿقزػنيمسددم)اظؼقوممبع. 

م8 9262إنازاتمضلؿماآلؼزومواظؿدرؼب  

 (1سؿؾمدوراتمتدرؼؾقيمخوصيمؼبمذبولماظػققصوتماإلغشوئقيمسددم).م

 (20اإلذرافمسؾكمتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمسددم). 

 اٌطؾؼمبوإلدارةمم17025عؿوبعفمتطؾقؼمغظومماآلؼزومٌقاصػيم. 

 ظداخؾلمعـمضؾؾمذرطيمعؿوبعيماظؿدضقؼماSGS. 

 (12اظؼقوممبعؼدمورشمسؿؾمداخؾقيمظؾؿقزػنيمسددم). 

 (مؼبمجوععيماظزؼؿقغفمعدتفومذفر1سؿؾمدوراتمتدرؼؾقيمخوصيمؼبمذبولماظػققصوتماإلغشوئقيمسددم). 
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موحدةماٌؿابعةم8انازاتم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

(مسقـي1360بؾغمذبؿقعماظعقـوتماظقاردةماظبماٌؿوبعيمم)  

م

م

م

م

م

 9261عدؼرؼةموحدةماٌؿابعةمظلـةم/ممإدياظعقـاتماظقاردةم

 جمؿقعمسددماظعقـات سددماظعقـاتماٌلؿؾؿةمعـمعشارؼعماظطرق األبـقةعقـاتماٌلؿؾؿةمعـمعشارؼعمسددماظ اظشفر

 77 42 35 طوغقنمثوغل

 88 44 44 ذؾوط

 91 70 21 اذار

 113 86 27 غقلون

 138 103 35 اؼور

 153 116 37 حزؼران

 118 91 27 متقز

 87 72 15 اب

 129 95 34 اؼؾقل

 141 112 29 تشرؼـماول

 147 129 18 تشرؼـمثوغل

 78 59 19مطوغقنماألول 



  

94 

م

 9262عدؼرؼةموحدةماٌؿابعةمظلـةم/ممإدياظعقـاتماظقاردةم

 جمؿقعمسددماظعقـات قسددماظعقـاتماٌلؿؾؿةمعـمعشارؼعماظطر األبـقةسددماظعقـاتماٌلؿؾؿةمعـمعشارؼعم اظشفر

 639 63 45 طاغقنمثاغل

 616 62 36 ذؾاط

 662 622 62 اذار

 696 56 21 غقلان

 646 624 49 اؼار

 624 54 12 حزؼران

 662 42 32 متقز

 652 624 41 اب

 652 626 47 اؼؾقل

 642 63 53 تشرؼـماول

 699 37 41 تشرؼـمثاغل

 616 43 44 طاغقنماألول

م

(مسقـة6593عقـاتماظقاردةماديماٌؿابعةمم)بؾغمجمؿقعماظ  

م

م

م

م

م
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م

ممم9262م-م9261زاتموحدةماإلدارةمواٌاظقةمظؾعاعنيمانا

م

ماجملؿقعماظؾقانم

ممممم9262ممممممممممممممممممم9261

م4846م4980مطؿىممواردةم

م2907م3088مطؿىمصودرةم

م6500م6250مأسؿولمرؾوسيم

م213م200معشذلؼوتم

م150م150مإدخولمعلؿقدعم

م150م150مإخراجمعلؿقدعم

م2472م2350مععوعالتمعوظقيم

م7953م8268محػظم

م2588م2556مأسؿولماٌقدانم/مذعؾيمايرطيم

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

 
 
 
 
 
 

م

م

م

 

 

 

 

م

م

م

م

م

 اظػصؾماظـاعـمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ادارةماظشمونماظؿـػقذؼةمظؾطرقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 م
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مادارةماظشمونماظؿـػقذؼةمظؾطرق

م

 

 

 

 

 ادارةماظشمونماظؿـػقذؼةمظؾطرق

 عدؼرؼيماالغوره

ضلؿماٌؿوبعيمواإلداعيم

 واظصقوغيمظالغورة
 ضلؿمدرادوتماالغورة

 ضلؿمعؿوبعيمتـػقذماالغورةم ضلؿماظطوضيماٌؿفددة

 ضلؿماالدارةمواٌوظقيم

 عدؼرؼيمتـػقذماظطرق

 ضلؿمتـػقذمررقماظشؿول ضلؿمتـػقذمررقماظقدط

 ضلؿمتـػقذمررقماىـقب ضلؿمايودقب

 ضلؿماالدارةم

 عدؼرؼيماظلالعفماٌرورؼي

 ضلؿماالذوراتماظضقئقي ضلؿماالغؿوج

 ضؼلؿماظؿدضقؼ ضلؿماالسالغوتم

 ضلؿماظؿعدؼوت ضلؿماظؿـػقذماٌروري

 ضلؿماالدراةمواٌوظقف
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م-8واظقاجؾاتماٌفام

مسوظقيمصـقيممبقاصػوتماظطرقمعلؿقىمورصعموهلنيماغشوءمؼبماظقزارةمخطيمععموؼؿقاصؼمؼؿالئؿممبوماظطرقمذبولمؼبمواالدؽونماظعوعيماالذغولموزارةمعقازغيمطيخموضعمؼبماٌشورطي -

م-:ماظؿوظقيماالػدافموضبؼؼ

م.اٌؿؾؽيمررقمبشؾؽيماظلؽوغقيمواظؿفؿعوتمواظؼرىماٌدنمربطمادؿؽؿول -1

م.اٌؿؾؽيمررقمبشؾؽيمواألثرؼيماظلقوحقيمواٌقاضعمواظزراسلماظصـوسلمجاالغؿومعقاضعمربطمادؿؽؿولم-2

م.اجملوورةمبوظدولماٌؿؾؽيمتربطماظيتماظطرقمذؾؽيمتوػقؾمواسودةمهلنيم-3

م.اٌلؿداعيماظؿـؿقيمظؿقؼؼماظؿـؿقؼيماٌؿراتمغطوقمتقدقعم-4

م.اظدلؼيماٌقاغهماغشوءمؼبماٌلوػؿيم-5

م.اٌشورؼعمسؾكماالذرافمسطوءاتموثوئؼمواسدادماظقزارةمعـمعؾوذرمبشؽؾماسدادػومؼؿؿماظيتماٌشورؼعمسطوءاتموثوئؼمواسدادمررحفومضؾؾماظعطوءاتموثوئؼمتدضقؼ -

م.اظطرقمعشورؼعمسؾكماٌشرصنيمواٌلؿشورؼـماٌؼووظنيمعـمظؽؾماٌرحؾقيماظشفرؼيماٌطوظؾوتمتدضقؼ -

م.اظطرقمعشورؼعماغشوءمؼبمتدخؾماظيتماألوظقيماٌقادماوماحملروضوتمادعورمارتػوعمسـميواظـووماٌؼووظنيمسؾكماٌذلتؾيموايلؿقوتماظؿعقؼضوتمتدضقؼ -

م.شلوماالحوظيمضراراتمصدورمبعدمظؾعطوءاتمواظؿعوضدؼيماظؼوغقغقيماالجراءاتمادؿؽؿول -

م.ـوردؼمعؾققنمسـمضقؿؿفومتؼؾماظيتمظؾؿشورؼع(ماٌفـدسمبصالحقوتماظؿػقؼض)ماظطرقمعشورؼعمبعضمسؾكماٌؾوذرماالذراف -

ماٌشورؼعمبفذهماٌؿعؾؼيمواٌرادالتماٌعوعالتمطوصيموعؿوبعيمبوالذرافماٌؿعؾؼيماشلـددقيماًدعوتمواتػوضقوتماٌرطزؼيمظؾؿشورؼعماظعؿؾمصوحىمبصالحقوتماٌػقضمبقاجؾوتماظؼقوم -

م-:مؼؾلممبومؼـقصرموالمؼشؿؾموذظؽمواٌوظقيماظػـقيماظـقاحلمعـمسؾقفومواالذراف

م.اظعؿؾمعقضعماظبماظدخقلمحؼمعـماٌؼوولمومتؽنيمواالدؿشوريمظؾؿؼوولماظعؿؾمعقضعمتلؾقؿ -

م.واٌقاصؼوتمواظؿصورؼحماظذلاخقصمسؾكمظؾقصقلمظؾؿؼوولماٌعؼقظيماٌلوسدةمتؼدؼؿ -

م.االدؿشوريمأوماٌؼوولمضدمتـشلمضدماظيتماظعؿؾمصوحىمعطوظؾوتمادراة -

م.اظعؼدمذروطمحلىماظالزعيماظؿـلقؾوتموتؼدؼؿمعـفماٌؼدعيماالدعورمسؾكماالدؿشوري/مماٌؼوولموعػووضيماالدعورموهؾقؾماظؿغقرلؼيماالواعرمدرادي -

مظؾؿقاصػوتمعطوبؼؿفومعـمواظؿلطدماٌـفزةماالسؿولموتؼققؿماحملضرةماٌقادموتػؼدماظزعينماظعؿؾمىدولموصؼًوماظعؿؾمدرلمتؼدممسؾكمظإلرالعماٌشورؼعماظبماظدورؼيماٌقداغقيمبوظزؼوراتماظؼقوم -

م.اظعؼدموذروطمقبياٌطؾ

موادبوذماظؿلخرلمادؾوبمسؾكمواظقضقفماظؿـػقذمضقدماٌشورؼعمىؿقعمذوعؾيمذفرؼيمتؼورؼرمواسدادمسؾقفوماٌالحظوتموابداءماٌشورؼعمزبؿؾػمؼبماظعؿؾمدرلمظؿؼدمماظشفرؼيماظؿؼورؼرمدرادي -

م.اظالزعيماظعالجقيماالجراءات
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مذظؽمسؾكمسؾكمؼذلتىموعوماظؿعدؼالتمبفذهماٌعـقيماىفوتمواذعورماظرئقلقيماظطرقمٌشورؼعماخرىمجفوتمعـماٌؿقظيمشورؼعاٌمسؾكمتطرأمضدماظيتماظؿعدؼالتموعراجعيمعؿوبعي -

م.اٌكؿصيماظرزلقيماىفوتمععمبوظؿـلقؼ

م-:مايصرمالماٌـولمدؾقؾمسؾكمعـفوماظغوؼوتمٌكؿؾػمتشؽؾماظيتماظػـقيماظؾفونمؼبماالذذلاك -

م.عطوءاتاظمووثوئؼمدرادوتمتدضقؼمىون -1

م.االحوظيمضؾؾماٌـوضصوتمظؿدضقؼماظػـقيماظؾفون -2

م.واظـفوئلماالبؿدائلماالدؿالممىون -3

م.وتطقؼرػوموهدؼـفومبوظطرقماٌؿعؾؼيمواظؿشرؼعوتماٌقاصػوتمتعدؼؾمىون -4

م.واظؼؾقلماالدؿالممأدسماسدادمىون -5

م.احملروضوتمادعورمارتػوعمسـماظـوويماظؿعقؼضوتمىون -6

م.اظطرقمأوماظؿؼورعوتمسؾكميصـقمعشوطؾمدراديمىون -7

م.سؾقفومظؾردماالخؿصوصمذاتمظؾففيمهقؼؾفومأومخبصقصفومؼؾزممعومواجراءماظرئقلقيماظطرقمعلوراتمسؾكماٌقارـنيمعـماٌؼدعيمواالسذلاضوتماظطؾؾوتمدرادي -

م.اظزراسيموزارةمعـماٌؿقظيماظزراسقيماظطرقمعشورؼعمسؾكماالذرافمعؿوبعي -

م.اظػـقيماظؾشرؼيماظؼقىموتـؿقيماالغشوءاتمضطوعمؼبماظعؿؾمتطقؼرمؼبماٌلوػؿي -

 .اظطرقمسؾكمواحملوصظيمبوظـؼؾماٌؿعؾؼيماظؿشرؼعوتموتـػقذموضعمؼبماٌكؿصيمواشلقؽوتمواٌمدلوتماظدوائرمععماٌلوػؿي -

م.سوظقيمصـقيممبقاصػوتماظطرقمعلؿقىمورصعمواظـوغقؼيمواظرئقلقي(مexpressways)ماظلرؼعيماظطرقماغشوء -

م.االدػؾؿقيماًؾطوتمضؿـمواظؾوزظًماالدػؾًمظؿقلنيماٌضوصيماٌقادموادؿكدامماظطرقمؼبمايدؼـيمؿؼـقوتاظمادؿكدام -

 .حدؼـيموتؼـقوتمبراعٍمعـمؼلؿفدمعومطؾمسؾكماظطرقموصـقلمٌفـددلماظدوريماظؿدرؼى -

م

م
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متـػقذماظطرق8 معدؼرؼة

م)اٌشارؼعماٌـؿفقف(9261/9262ظعاممانازاتممعدؼرؼةمتـػقذماظطرقم

ماٌؼاولمادؿماٌشروعمرضؿماظعطاء اظرضؿ
اٌلؿشارم

ماٌشرف

عدةم

اظعطاءم

ماالصؾقة

م)ؼقم(

ماظؿؿدؼدات

م)ؼقم(
متارؼخماالغؿفاءمتارؼخماٌؾاذرة

ماظؼقؿةمسـدماالحاظة

م)دؼـار(

ضقؿةماالسؿالم

االضاصقةمواالواعرم

ماظؿغقريؼة

م)دؼـار(

ضقؿةماظعطاءم

ماظـفائقة

م)دؼـار(

معالحظاتم

م197/2008م .1
تؼورعمامم

ماظـعوج

عمدليم

ماٌفـدسماميـ

ًضرليما

 ظؾؿؼووالت

اٌؽؿىم

ماشلـددل

االدؿشوريم

 اظعوٌل

م540
806 

م

21/3/2009 

م

م27/11/2012

م

6137291.25 

م

1320644.5 

 

7457935.706 

م
م

م114/2007م .2

جزءمعـمررؼؼم

عطورماٌؾؽيم

سؾقوءماظدوظلم

(مطؿم11بطقلم)

ماىزءم)ج(

ؿالفمذرطيمائ

ماالظقوت

اظعوعيموخؾػم

يماظطراوغ

واوالدةم

 ظؾؿؼووالت

اهودم

ماٌلؿشورؼـ

ظؾفـدديم

 واظؾقؽي

م900
748 

م
م7/2014ذفرمم14/12/2008

31.695.620 

م
8071457 

39767077 

م
م

م196/2008م .3

اظطرؼؼماظقاصؾم

اظبمعرطزمحدودم

ماظدرة

ذرطيمحقؿقرم

 ابـوءمسؿ

اهودم

ماٌلؿشورؼـ

ظؾفـدديم

 واظؾقؽي

900 

م

687 

م
م5/12/2009

12/7/2014 

م

20435143.3 

م
4017519.53 

24452662.83 

م
م

م189/2008م .4
ررؼؼماٌػرقم/م

ماربد

ذرطيمابـوءم

اظزسيبمم سؾل

مظؾؿؼووالت

اٌؽؿىم

ماشلـددل

االدؿشوريم

 اظعوٌل

540 

م

491 

م
م12/2014ذفرم21/3/2009

13539250 

م
4377170 

17916420 

 

تؾؼكماالدؿالمم

اظـفوئلم

ظالذورةم

اظضقئقيم

أسؿولمو

اظلالعيم

 اٌرورؼي

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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ماٌؼاولمادؿماٌشروعمرضؿماظعطاء اظرضؿ
اٌلؿشارم

ماٌشرف

عدةم

اظعطاءم

ماالصؾقة

م)ؼقم(

ماظؿؿدؼدات

م)ؼقم(
متارؼخماالغؿفاءمتارؼخماٌؾاذرة

ماظؼقؿةمسـدماالحاظة

م)دؼـار(

ضقؿةماالسؿالم

االضاصقةمواالواعرم

ماظؿغقريؼة

م)دؼـار(

ضقؿةماظعطاءم

ماظـفائقة

م)دؼـار(

معالحظاتم

م140/2008م .5
ررؼؼماظطػقؾيم

ماظدائري

ذرطيمابراػقؿم

مايـوضطي

واوالدهم

 ظؾؿؼووالت

م-دقفؿو

عفـددقنم

 وعلؿشورون

م720
791 

م
25/4/2009 

14/1/2015 

م

8613205 

م
143804.865 

8757009.865 

م
م

م122/2006م .6

ررقماظربطم

ٌلؿشػكم

ماظزرضوءماىدؼد

ذرطيمربؿدم

أبقسقشيم

 وذرطوه

الفمائؿ

م-دقفؿو

عفـددقنم

وعلؿشورونم

وعبوسيم

اٌفـددنيم

 االدؿشورؼني

  8272122.365 2098030.24م6174092.125م31/8/2014م15/9/2012م138م577

م79/2007م .7

تـػقذمعؾوغلم

واسؿولماظطرقم

واظلوحوتم

واظؾـقيماظؿقؿقيم

ٌـطؼيماظشقـم

ؼبمعرطزمحدودم

ماظعؿري

ائؿالفمذرطيم

اظؽقزممحلون

وأوالدهم

موعمدلي

سؿولماال

ماظعربقي

 ظؾؿعفدات

اٌؽؿىم

ماشلـددل

االدؿشوريم

 اظعوٌل

م600
825 

م
م16/3/2008

31/12/2013 

م

10999078.37 

م
23323715.63 

ملمؼؿؿمتؼدؼؿمعطوظؾيم

 غفوئقي

م

م

م2012/66م .8

تقدعيمواسودةم

تلػقؾمررؼؼم

اٌػرقم رحوب

م)اٌرحؾيماالوظب(

ذرطيم

تؽـقظقجقوم

 اظطرق

ظؾؿؼووالتم

ماالغشوئقي

عدؼرمتـػقذم

مظطرقا

180 

 

110 

م
مم1267674.116م297251.474م970422.642م25/6/2013 2/9/2012
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ماٌؼاولمادؿماٌشروعمرضؿماظعطاء اظرضؿ
اٌلؿشارم

ماٌشرف

عدةم

اظعطاءم

ماالصؾقة

م)ؼقم(

ماظؿؿدؼدات

م)ؼقم(
متارؼخماالغؿفاءمتارؼخماٌؾاذرة

ماظؼقؿةمسـدماالحاظة

م)دؼـار(

ضقؿةماالسؿالم

االضاصقةمواالواعرم

ماظؿغقريؼة

م)دؼـار(

ضقؿةماظعطاءم

ماظـفائقة

م)دؼـار(

معالحظاتم

م125/2012م .9

تلػقؾمعرطزم

االغطالقم

 واظقصقلماظب

سفؾقنم/م

ربوصظيم

 سفؾقن

 

م

اظشرطيم

 اظعربقياظدوظقي

ظالغشوءاتم

 واٌؼوالت

م

م-دقفؿو

عفـددقنم

موعلؿشورون

م187م300

م8/4/2013

 

م

م22/9/2014
1293609.36 

م
مم1463609.36 170000

 68/2013م .10

اغشوءمررؼؼم

اظدخقلم

ظصفورؼٍماظـػطم

اًوممعـم

اٌصػوةمبوووهم

 اذورةمخق

اظشرطيماظػـقيم

ظؾؿؼووالتم

ماشلـددقي

مم342778.675م46623.675م296155.00م25/8/2014م24/11/2013م124م150مارابؿؽمجرداغف

م155/2009م .11
اسؿولمغبوؼوتم

مواديمزبرلص

اغبدمؼقدػم

ماظطراوغي

وذرؼؽفم

موالتظؾؿؼو

اٌلؿشورم

مظؾفـددي
مم9147781.139م3337028.139م5810753م7/2014ذفرم1/6/2010مم365

 33/2012م .12

اسؿولماظؾـقيم

اظؿقؿقيمٌدؼـيم

ايفوجمؼبم

 ععون

ذرطيمربؿدم

مؼقدػ

اظشؾوروتم

وذرطوهم

مظؾؿؼووالت

اهودم

ماٌلؿشورؼـ

ظؾفـدديم

مواظؾقؽي

مالمؼقجدم647890م31/10/2013م1/3/2013مالمؼقجدم240
411219.547 

م
م
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ماظلالعفماٌرورؼة8معدؼرؼة

ماٌفاممواظقاجؾاتمم

م-:مؼؾلممبوماٌدؼرؼيمتؼقممحقٌموأعـمبلالعيماظطرقمذؾؽيمسؾكماٌرورمحرطيمتـظقؿمخاللمعـمبؽػوءةماًورجقـيماظطرقمذؾؽيمبؿشغقؾماظؼقومماٌرورؼيماظلالعيمعدؼرؼيمتؿقظب -

موسوطلوتمعرورؼيموذقاخصمواضقــيموحقاجزمدػوغوتمعـماٌكؿؾػيماٌرورؼيماظلالعيمممسـوصـــرمتقصرلمسؾكمواظعؿؾماظطرقمٌلؿكدعلماٌرورؼيماظلالعيمظؿلعنيماًططموتـػقذمإسداد -

م.ضقئقيماإلذوراتموترطقىماظطرقموإغورةمأرضقي

م.مواإلظزاعقيمواظؿقذؼرؼيماإلرذودؼيمبلغقاسفوماٌرورؼيماإلذوراتمتصـقع -

م.اٌرورؼيماظلالعيمسـوصرمعقاصػوتموهدؼٌمتطقؼر -

م.واًوصماظعومماظؼطوسنيمععمبوظؿعوونماألردنمؼبماٌرورمحرطيمودوئؾمدظقؾمتطقؼر -

م.أغقاسفوممبكؿؾػماٌرورؼيمواٌلقحوتماظدرادوتمإجراء -

م.عـفومايدمبفدفماٌرورؼيمايقادثمسؾقفومتؽـرماظيتماٌقاضعمدرادي -

م.اٌرورمدالعيمسؾكمتمثرمأنمدونماظطرقمجقاغىمبودؿكدامماظلؿوحمؼؿؿمحبقٌماإلدؿـؿورمتـظقؿ -

م.واظـوغقؼيماظرئقلقيماظطرقمظؽوصيماإلدؿالممىونمؼبماالذذلاك -

مإخؿصوصف.محلىمطؾماظطرقمبشؾؽيمتعـكماظيتماظدوائرمععماظؿـلقؼ -

 

 

م
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ماظلالعفماٌرورؼة8معدؼرؼةمانازات

م

مغلؾةماالنازم%مازػااظؽؿقةماٌكططمالنماظؽؿقةماٌـفزةماظقحدةمبقانماألسؿالم/بـدماظرضؿ

م2014م2013م2014م2013م2014م2013

م%120م%200م25000م20000م30108م42300مم.رقظلمتـػقذمحقاجزمععدغقيمم-1

م%170م%80م1000م500م1675م400مم.رقظلمصقوغيمحقاجزمععدغقيمم-2

م%145م%190م100000م100000م144000م190000مسددمتـػقذمسقاطسمررقمم-3

م%132م%140م100000م100000م132500م141450م2مموردمحملوورماظطرقمتـػقذمدػونمبم-4

م%100م%160م72000م72000م72000م115500م2ممتـػقذمدػونمدوخـمحملوورماظطرقمم-5

م%125م%140م4500م4500م5600م6200مم.رقظلمتـػقذمحقاجزمخردوغقيمم-6

م%140م%260م2000م2000م2800م5222م2ممترطقىمذقاخصمعرورؼيمم-7

م%99.84م%98.75م4500م4000م4493م3950م2مماخصمعرورؼيمعصرصيمذقم-8

م----م----م-----م-----م170000م43389مدؼـورمهصقؾماٌؾوظغمغؿقفيماالسؿداءاتمسؾكمسـوصرماظلالعيماٌرورؼيمم-9

م----م----م-----م-----م167992م174329مدؼـورمترخقصمظقحوتماإلسالغقيمم-10

م%100م%125م1500م1000م1500م1250م.رقظلممتـػقذمعطؾوتممنقذجقيمم-11

م-----م----م----م----م106م98مسددمصقوغيماإلذوراتماظضقئقيمم-12

م%100م%125م400م400م400م500مطؿم.رقظلمتدضقؼمسـوصرماظلالعيماٌرورؼيمسؾكمررقماٌؿؾؽيم-13
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116 

مالغارةامعدؼرؼة

ممممممممممممممم-اٌفاممواظقاجؾاتم8

مخطقطماإلغورةمسؾكماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيمتؼعمضؿـماخؿصوصماظقزارةم.ماإلذرافمسؾكمأسؿولمتـػقذ -

 إداعيموصقوغيمذؾؽوتماإلغورةمسؾكماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيماظيتمتؼعمضؿـماخؿصوصماظقزارةم. -

 ألذغولماظعوعيمواإلدؽونم.ترطقىموإداعيمسـوصرماظلالعيماٌرورؼيماًوصيمبلسؿدةماإلغورةمسؾكماظطرقماظيتمتؼعمصالحقوتموعلموظقوتموزارةما -

 اظؿـلقؼمععمعبقعماىفوتمذاتماظعالضيمبذلطقىموصقوغيمأسؿدةماإلغورةمسؾكماظطرقماظيتمتؼعمضؿـماخؿصوصماظقزارةم. -

 وضعماٌقاصػوتماًوصيمبعطوءاتمأسؿدةماإلغورةموتقابعفومحلىمعؼؿضكمايولم. -

 دراديمطوصيماظعطوءاتماًوصيمبؿـػقذموصقوغيمأسؿدةماإلغورةم. -

 جراءماظؿعدؼالتماًوصيمجبداولماظؽؿقوتمعـماجؾمإضوصيمأجفزةمتقصرلماظطوضيم.إ -

 اٌشورطيمؼبمىونماالدؿالممألسؿولماإلغورةم)اظطرق(م. -

 اٌشورطيمؼبماظـدواتمواظقرذوتماظيتمتضؿمأسؿولمإغورةماظطرقم. -

 اسؿؿودمطوصيماألجفزةماظؽفربوئقيماظيتمتدخؾمضؿـمأسؿولمتـػقذماظطرقم. -

 ؼؿعؾؼمبوألسؿولماظؽفربوئقيم.مم0ىونمادؿالممتـػقذماظطرقموصقؿوماٌشورطيمؼب -

 ؿشروعم.إسدادموثوئؼمصـقيمظؿزوؼدماظقزارةمبوظطوضيماظشؿلقيمحقٌممتمسؼدمسدةماجؿؿوسوتمظؾفـيماٌشؽؾيمخبصقصماٌقضقعموإسدادماظؿؼرؼرماظـفوئلمظؾ -

 فددةموتقصرلماظطوضيم.سؼدمغدواتموربوضراتمواظؾؼوءاتمظزؼودةماظقسلمالدؿعؿولماظطوضيماٌؿ -

 دراديمسطوءمػبسمأغظؿيمإغورةمسوعؾيمبقادطيماًالؼوماظشؿلقيمظلوحوتمػبسمعدارسم. -

ميماظشؿلقيغظرًامظالػؿؿومماظدوظلمؼبمعقضقعماظطوضيماٌؿفددةمضؿـوممبراجعيمسدةموزاراتموجفوتمدوظقيمحملووظيممتقؼؾمعشورؼعماظقزارةماًوصيمبوظطوض

م(9262م-م9261اظطــرقمخاللمساعلم)معدؼرؼةماالغــارةممانازات

م(طؿم.6إغورةمررؼؼمواديمحوديمبطقلم) .1

 االغؿفوءمعـمإغورةمررؼؼماٌغرلماربدم.م .2

 (موحدةمم.75ترطقىموحداتمإغورةمؼبمضوحقيماألعرلةمإميونمدؽـمطرؼؿمسددم) .3

 (طؿم.3.5االغؿفوءمعـمإغورةمررؼؼمروؼشدمبطقلم) .4
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 .ماالغؿفوءمعـمترطقىمربقلمجدؼدمؼبمعدخؾمععون .5

 االغؿفوءمعـمترطقىموحداتمإغورةموأسؿدةمؼبمعقاضعمزبؿؾػيمؼبمربوصظيماظؾؾؼوءم. .6

 االغؿفوءمعـمترطقىموحداتمإغورةموأسؿدةمؼبمبؾدؼيمعرصعم. .7

 االغؿفوءمعـمترطقىموحداتمإغورةموأسؿدةموتشغقؾمعـؾٌمطػرنفم/دؼرسالم. .8

 االغؿفوءمعـمإغورةمعداخؾمعوحصموواديمذعقىم. .9

 (طؿم.3طقلم)إغورةمعدخؾماظظؾقؾمب .10

 (طؿمؼبماظؾذلامواظؼوددقيم.8بطقلم)م2(معؾؿ35×4االغؿفوءمعـممتدؼدمطقابؾماٌـققممضقوسم) .11

 طؿم.4االغؿفوءمعـمإؼصولماظؿقورماظؽفربوئلماٌـطؼيماظراجػم/اظطقؾيمواًطمعـورمبطقلم .12

 (.1(مطؿومؼظفرمؼبماىدولمرضؿم)9ررحمسطوءاتمإغورةموسددػوم) .13

م(م.2ؼبمطوعؾماٌؿؾؽيمسـمررؼؼمسطوءاتمإسودةمتلػقؾموإداعيمخطقطماإلغورةماظؿوبعيمظؾقزارةممطؿومؼظفرمؼبماىدولمرضؿم)عؿوبعيمصقوغيمخطقطماإلغورةم .14
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م9263/9262سطاءاتمتـػقذمخطقطماالغارةمظطرقماٌؿؾؽةممظعامم

 

 رضؿماظعطاء ادؿماظعطاء اظرضؿ

 24/9262ش/ اظعطاءماحملؾلماًاصمبنغارةمجلرماٌصطؾة 6

 2014/33 اظعطاءماٌرطزيماًاصمبنغارةمررؼؼماٌػرق/اربد 9

 2014/34 اظعطاءماٌرطزيماًاصمبنغارةمررؼؼماظــقة/اظعؿؼة 1

 52/9262ش/ اظعطاءماحملؾلماًاصمبنغارةمررؼؼماىقزةمواظذرةمضؿـماظطرؼؼماظصقراوي 2

 47/9262ش/ اظعطاءماحملؾلماًاصمبنغارةمجلرماألعريةمػقا 3

م57/9262ش/ اظعطاءماحملؾلماًاصمبنغارةمعـطؼةمعرصعموحؿكمذارعماألردن 4

 62/9262ش/ اظعطاءماحملؾلماًاصمبنغارةماظطرؼؼمبنيماظشقغةماظشؿاظقةمواظعددقة 5

م61/9262مش/ اظعطاءماحملؾلماًاصمبنغارةمعدخؾماظطػقؾةماظشرضل 6

م72/9262ش/مؾمضرؼةمرريةموذارعممضطراظعطاءماحملؾلماًاصمبنغارةمعدخ 7
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 9262مظؾعامماالغارةمعدؼرؼةمخاللمعـمعؿابعؿفامؼؿؿماظيتماظطرقماغارةمصقاغةمعشارؼع

 اظعطاءمرضؿ ادؿماظعطاءم اظرضؿم

 996/9261ش/ (6اًاصمبلسؿالمإسادةمتلػقؾموإداعةمخطقطماالغارةمإلضؾقؿماظشؿالم) 6

 966/9261ش/ (6قؾموإداعةمخطقطماالغارةمإلضؾقؿماظقدطم)اًاصمبلسؿالمإسادةمتلػ 9

 992/9261ش/ (9اًاصمبلسؿالمإسادةمتلػقؾموإداعةمخطقطماالغارةمإلضؾقؿماظقدطم) 1

 993/9261ش/ (1اًاصمبلسؿالمإسادةمتلػقؾموإداعةمخطقطماالغارةمإلضؾقؿماظقدطم) 2

 967/9261ش/ (6الغارةمإلضؾقؿماىـقبم)اًاصمبلسؿالمإسادةمتلػقؾموإداعةمخطقطما 3

 992/9261ش/ (9اًاصمبلسؿالمإسادةمتلػقؾموإداعةمخطقطماالغارةمإلضؾقؿماىـقبم) 4

 994/9261شم(1اًاصمبلسؿالمإسادةمتلػقؾموإداعةمخطقطماالغارةمإلضؾقؿماىـقبم) 5

م

م

م

م

م

م
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 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ؿادعاظػصؾماظممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ظؾطرقاظػـقفمادارةماظشمونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 
 
 
م

م

م

م

م
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 ادارةماظشمونماظػـقةمظؾطرق

 عدؼرؼيماٌلوحيمواالدؿؿالك

ضلؿماٌلوحيماٌقداغقيمٌشورؼعم

 اظطرق
 ضلؿماالدؿؿالكمواظؿعقؼضوتم

 ضلؿ

ضضوؼوماالدؿؿالكم  

ضلؿماٌلوحيماٌقداغقيمٌشورؼعم

 االبـقيم

 ضلؿم

 االرذػيمواٌعؾقعوت

عدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتم

 وتعدؼؾماألدعورمٌشورؼعماظطرق

 ضلؿ

عقاصػًماظطرقم  

 ضلؿ

حلوبماظؽؿقوتمم  

ضلؿمتعدؼؾماالدعورم

ظؾطرق(ماظؿعقؼضوت)  

 عدؼرؼيماظدرادوتمظؾطرق

 ضلؿماداعفماىققتؼـقف

 

 ضلؿم

 اظدرادوتماٌوئقيم

 ضلؿ

اظؿصؿقؿماألغشوئلم  

 ضلؿمايؿقالتماحملقرؼي
ضلؿماظؿصؿقؿماشلـددلم

 واىدوىماالضؿصودؼيم

 ضلؿمتـلقؼماٌقاضعممظؾطرق
 ضلؿ

اظدرادوتماٌرورؼيمم  

 عدؼرؼيماٌؿوبعيمواٌعؾقعوت

 ضلؿ

اٌعؾقعوتم  

 ضلؿ

اٌؿوبعيم  

عدؼرؼيمتـلقؼمخدعوتماظؾـكم

 اظؿقؿقي

 ضلؿم

 ععؾقعوتماظؾـكماظؿقؿقي

 ضلؿمازاظي

اظغقائؼم  

ضلؿممتصورؼحماًدعوتم

 واٌؿوبعي

 
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 مدٌرٌة تنسٌق خدمات البنى التحتٌة 

مضلؿمتصورؼحماًدعوتمواٌؿوبعي  

 

 ضلؿمععؾقعوتماظؾـكماظؿقؿقي

 

 

 

 قسم ازاله العوائق

معاتماظؾـكماظؿقؿقةخدمتـلقؼمعدؼرؼة

م

م

م

م

م

م

م-8واظقاجؾاتماٌفام

مواإلدؽونماظعوعيماألذغولموزارةمسؾقفومتشرفماظيتماظطرقمحرممضؿـماًدعوتمخطقطمذمونمعبقعموتـظقؿمإدارةمسؾكماٌدؼرؼيمػذهمتعؿؾ -

م.اًدعقيماىفوتمعـماٌؼدعيمواٌكططوتماظقثوئؼمتدضقؼ -

م.علؼقمبشؽؾمظؾكدعوتمواٌلوراتماٌقاضعمسؾكماظؽشػ -

م.اٌدؼرؼيمٌفـددلماٌقداغقيماىقالتمخاللمعـماظعؿؾمأثـوءمتؼعمزبوظػوتمأؼيموعؿوبعيماًدعوتمتـػقذمأسؿولمعؿوبعي -

م.اًدعوتمبلسؿولماٌؿعؾؼيمواظؽؿىماٌرادالتمعؿوبعي -

 إصدارماظؿعوعقؿموآظقوتماظعؿؾمواظؿصقراتماٌؿعؾؼيمبوًدعوتممبومؼّؼؼماظلالعيمسؾكماظطرق. -

 .ماظعؿؾمبطؾقعيمسالضيمذاتمأخرىمعفوممبلؼيماظؼقوم -

م-8م9261انازاتمضلؿمععؾقعاتماظؾـكماظؿقؿقةمظعامم

(مععوعؾيمحلىماظقاردمؼبم755ذهماظلـيم)تقثقؼموهدؼٌموادؿؽؿولماإلجراءاتماٌؿعؾؼيمبوٌعوعالتماحملقظيمظؾؼلؿم)دقاءمطوغًمطؿىمصودرةمأومواردةمأومظقائحموضوئع(مواظيتمبؾغًمشل .1

م.اىدولماٌرصؼ

تماٌؿؾؽي،موتشؿؾمػذهماٌعؾقعوتمأزلوءمتقثقؼموهدؼٌماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيممبشورؼعممتدؼدمخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيمضؿـمحرمماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيماظؿوبعيمظؾقزارةمضؿـمربوصظو .2

 ػذهماٌشورؼعموعقاضعفوموأزلوءماٌؼووظنيماٌعـقنيمواىفوتماًدعقيمذاتماظعالضي.
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مواٌقارـنيمتقثقؼموهدؼٌماٌ .3 ماٌؼدعيمعـماىفوتماًدعقي ماألوضوعماٌؼدعيمعـماٌؼووظنيمأو مطػوالتمإسودة مأو مبوظشقؽوتماٌصدضي ؼبمحولمغػذتمأسؿولممتدؼدمم-عؾقعوتماٌؿعؾؼي

وبؼيمظؾـؿقذجماٌعؿؿدمظدىمػذهماظقزارةموخبالفمذظؽموذظؽمبعدماظؿلطدمحنيمادؿالممػذهماظشقؽوتمأغفومعصدضيموأنماظؽػوالتمعطم–اًدعوتمعـمضؾؾمػذهماىفوتمواٌقارـنيمعؾوذرةم

 ؼؿؿمإسودةماظشقؽوتمأوماظؽػوالتمشرلماٌطوبؼيمإظبمصوحىماظعالضيمظؿعدؼؾفومحلىماٌطؾقب.

نيماٌعـقنيمظؾؿشورؼعماٌلؿؾؿيمعـمضؾؾم(ماٌؼدعيمعـماٌؼووظAs-Built Drawingsادؿالممغلكيماٌدؼرؼيمعـماٌكططـــوتماظقرضقـــيمظؾؿلــــوراتماٌـػـــذةمحلـــىماظقاضـــعم) .4

 اظقزارةمعقضعيموزبؿقعيمعـمصوحىماًدعي.

(مSoft Copies of As-Built Drawingsادؿؽؿولمإجراءاتماإلصراجمسـماظشقؽوتماٌصدضيمأومطػوالتمإسودةماألوضوعموؼشؿؾمذظؽمهقؼـــؾماألضـــراصماٌضغقرـــيم) .5

وطذظؽمإسدادموهقؼؾممنــــــوذجماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيممبشورؼعمم–تماظؾـكماظؿقؿقيمضؿـمحرمماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيماظؿوبعيمشلذهماظقزارةماٌؼدعيمعـمعؼووظلمعشورؼعممتدؼدمخدعوم-

لورموتقثقؼممنـــوذجماٌعؾقعوتمسؾكمغظوممٌخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيمإظبمعدؼرمتـلقؼمخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيمظقؿؿمهقؼؾفومرزلقومإظبمعدؼرؼيمغظؿماٌعؾقعوتماىغراصقيمظقؿؿمتـزؼــــؾما

 (.GIS(معـمضؾـــؾمعدؼرؼــــيمألم)GISألم)

ظؾـكماظؿقؿقيمعـماظؼلؿمإسدادػومحلىمإسدادماٌذطراتماظداخؾقيمواظؽؿىماظرزلقيماٌؿعؾؼيمبعؿؾماظؼلؿمخصقصومواٌؿعؾؼيمبلسؿولماٌدؼرؼيمسؿقعوماظيتمؼطؾىمعدؼرمتـلقؼمخدعوتما .6

 قثقؼمػذهماٌذطراتمواظؽؿىماظرزلقيمبعدمتقضقعفومعـمضؾؾماٌدؼرمأومسطقصيماألعنيماظعوممأومععوظلماظقزؼر.علؿؾزعوتماظعؿؾموت

 ٌقارـنيمذويماظعالضي.متقثقؼماظؽؿىمواٌعوعالتماٌؿعؾؼيممبقوضرماالدؿالمماالبؿدائلمأومرؾؾوتماالدؿالمماالبؿدائلمعـمضؾؾماٌؼووظنيمأوماىفوتماًدعقيماوما .7

 بلؼيمععؾقعوتمعؿقصرةمظدىماظؼلؿ.م-سـدماظطؾىمم–ؼرمواألضلومماألخرىمؼبماٌدؼرؼيمتزوؼدماٌد .8

م

ماظعددماظؾــــــــــــد

م94متقثقؼمطػوالتمإسودةماألوضوع/اظشقؽوتماٌصدضيماحملقظيمظؾؼلؿمواظؿـلقىمبؿققؼؾفومظؾشمونماٌوظقي.

التمإسودةماألوضوع/اظشقؽوتماٌصدضيموؼشؿؾماظؿقثقؼموادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلنماظؽؿىمواٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبؽػو

مذظؽماظؿؿدؼدمأوماظؿعدؼؾمأومايفزمأومعصودرةمػذهماظؽػوالت/اظشقؽوتماٌصدضي.ممم

م47

تقثقؼمربوضرماالدؿالمماظـفوئلموادؿؽؿولمإجراءاتماإلصراجمسـمطػوالتمإسودةماألوضوع/اظشقؽوتماٌصدضيم

محملوضر.ٌشورؼعمخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيماٌؿعؾؼيمبفذهما

م108

تقثقؼماٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبطؾىمتشؽقؾمىونماالدؿالمماإلبؿدائلموتقثقؼمربوضرماالدؿالمماإلبؿدائلماظقاردةم

مظؾؼلؿ.م

م30

م89ظؾؿشورؼعماٌلؿؾؿيمسؾكمم(Soft Copy of As-Built Drawings)تـزؼؾماٌلوراتمحلىماظؿـػقذم
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معقضعماظقزارة.

م89مسؾكمعقضعماظقزارة.م(Data Sheets)تـزؼؾمبقوغوتماٌشورؼعماٌلؿؾؿيم

م90متقثقؼمغلخمتصورؼحماظعؿؾماظصودرةمعـماظقزارةمأومعدؼرؼوتماألذغولمواحملقظيمظؾؼلؿم

اظؿقثقؼموادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلنماظؽؿىمواٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبؿصورؼحماظعؿؾموؼشؿؾمذظؽماظؿؿدؼدمأوماظؿعدؼؾمأوم

ماإلظغوءمشلذهماظؿصورؼح.ممم

م22

ادؿؽؿولماٌطؾقبمصقؿومؼؿعؾؼمبؿؼورؼرماظؽػوالتمواٌشورؼعماظشفرؼيماظقاردةمعـمعدؼرؼوتماألذغولمتقثقؼمو

مواحملقظيمظؾؼلؿ.

م30

م4مإسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمواظلـقؼيمظؾؼلؿ.

تقثقؼمأومإسدادماظؽؿىماٌقجفيمٌؼووظلمعشورؼعماًدعوتمبشلنمزبوظػوتفؿمأومبشلنمادؿؽؿولماظقثوئؼم

مالحظوتماٌطؾقبيمعـفؿ.واإلجراءاتمواٌ

م72

تقثقؼمأومإسدادماظؽؿىماٌقجفيمظؾؿلؿشورؼـمأوماصقوبماًدعيمٌشورؼعماًدعوتمبشلنماٌالحظوتماٌطؾقبيم

معـفؿموتقثقؼموادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلنماظؽؿىماظقاردةمعـفؿ.

م21

رؼوتماألذغولمواحملقظيمظؾؼلؿمتقثقؼمأوماسدادماظؽؿىمواٌعوعالتماظصودرةمأوماظقاردةمعـمعدؼرؼوتماٌرطزمأومعدؼ

موادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلغفو.م

م22

تقثقؼماظؽؿىماظقاردةمعـماظؾـقكماٌصدرةمظؽػوالتمإسودةماألوضوعمواظشرحممبومطبصفومثؿماظؿـلقىمبؿققؼؾفوم

مإظبماظشمونماٌوظقيمالدؿؽؿولماٌطؾقبمبشلغفو.م

م10

سـمطػوالتمإسودةماألوضوع/اظشقؽوتماٌصدضيماٌؼدعيمإسدادماظؽؿىماٌؿضؿـيمعـحمبراءةمذعيمظؾؿؼووظنيماٌػرجم

معـفؿم)ؼبمحولمرؾؾفؿمذظؽ(.

م1

تقثقؼماظؽؿىمواٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبطؾىمعؼووظل/علؿشوريمعشورؼعماًدعوتمهدؼدمأومتلؾقؿمحدودمررؼؼم

معـقيمسؿؾمحػرؼوتمواسودةماوضوعمضؿـمحرعف.م

م5

ٌعوعالتماظقاردةمأوماظصودرةماٌؿعؾؼيمبوٌقاصػوتمأومغؿوئٍمإسدادمأومتقثقؼموادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلنماظؽؿىموا

مصققصوتمضؾطماىقدةمٌشورؼعماًدعوت.م

م21
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م-8م9262انازاتمضلؿمععؾقعاتماظؾـكماظؿقؿقةمظعاممم

(مععوعؾيمحلىماظقاردمؼبم993ع(مواظيتمبؾغًمشلذهماظلـيم)تقثقؼموهدؼٌموادؿؽؿولماإلجراءاتماٌؿعؾؼيمبوٌعوعالتماحملقظيمظؾؼلؿم)دقاءمطوغًمطؿىمصودرةمأومواردةمأومظقائحموضوئ .1

ماىدولماٌرصؼ.

تماٌؿؾؽي،موتشؿؾمػذهماٌعؾقعوتمأزلوءمتقثقؼموهدؼٌماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيممبشورؼعممتدؼدمخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيمضؿـمحرمماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيماظؿوبعيمظؾقزارةمضؿـمربوصظو .2

 ءماٌؼووظنيماٌعـقنيمواىفوتماًدعقيمذاتماظعالضي.ػذهماٌشورؼعموعقاضعفوموأزلو

موا .3 ماٌؼدعيمعـماىفوتماًدعقي ماألوضوعماٌؼدعيمعـماٌؼووظنيمأو مطػوالتمإسودة مأو مبوظشقؽوتماٌصدضي ؼبمحولمغػذتمأسؿولممتدؼدمم-ٌقارـنيمتقثقؼموهدؼٌماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼي

وذظؽمبعدماظؿلطدمحنيمادؿالممػذهماظشقؽوتمأغفومعصدضيموأنماظؽػوالتمعطوبؼيمظؾـؿقذجماٌعؿؿدمظدىمػذهماظقزارةموخبالفمذظؽمم–اًدعوتمعـمضؾؾمػذهماىفوتمواٌقارـنيمعؾوذرةم

 ؼؿؿمإسودةماظشقؽوتمأوماظؽػوالتمشرلماٌطوبؼيمإظبمصوحىماظعالضيمظؿعدؼؾفومحلىماٌطؾقب.

(ماٌؼدعيمعـماٌؼووظنيماٌعـقنيمظؾؿشورؼعماٌلؿؾؿيمعـمضؾؾمAs-Built Drawingsٌـػـــذةمحلـــىماظقاضـــعم)ادؿالممغلكيماٌدؼرؼيمعـماٌكططـــوتماظقرضقـــيمظؾؿلــــوراتما .4

 اظقزارةمعقضعيموزبؿقعيمعـمصوحىماًدعي.

(مSoft Copies of As-Built Drawingsادؿؽؿولمإجراءاتماإلصراجمسـماظشقؽوتماٌصدضيمأومطػوالتمإسودةماألوضوعموؼشؿؾمذظؽمهقؼـــؾماألضـــراصماٌضغقرـــيم) .5

وطذظؽمإسدادموهقؼؾممنــــــوذجماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيممبشورؼعمم–اٌؼدعيمعـمعؼووظلمعشورؼعممتدؼدمخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيمضؿـمحرمماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيماظؿوبعيمشلذهماظقزارةمم-

قؼؾفومرزلقومإظبمعدؼرؼيمغظؿماٌعؾقعوتماىغراصقيمظقؿؿمتـزؼــــؾماٌلورموتقثقؼممنـــوذجماٌعؾقعوتمسؾكمغظوممخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيمإظبمعدؼرمتـلقؼمخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيمظقؿؿمه

 (.GIS(معـمضؾـــؾمعدؼرؼــــيمألم)GISألم)

تـلقؼمخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيمعـماظؼلؿمإسدادػومحلىممإسدادماٌذطراتماظداخؾقيمواظؽؿىماظرزلقيماٌؿعؾؼيمبعؿؾماظؼلؿمخصقصومواٌؿعؾؼيمبلسؿولماٌدؼرؼيمسؿقعوماظيتمؼطؾىمعدؼر .6

 علؿؾزعوتماظعؿؾموتقثقؼمػذهماٌذطراتمواظؽؿىماظرزلقيمبعدمتقضقعفومعـمضؾؾماٌدؼرمأومسطقصيماألعنيماظعوممأومععوظلماظقزؼر.

 اٌؼووظنيمأوماىفوتماًدعقيماوماٌقارـنيمذويماظعالضي.متقثقؼماظؽؿىمواٌعوعالتماٌؿعؾؼيممبقوضرماالدؿالمماالبؿدائلمأومرؾؾوتماالدؿالمماالبؿدائلمعـمضؾؾم .7

 بلؼيمععؾقعوتمعؿقصرةمظدىماظؼلؿ.م-سـدماظطؾىمم–تزوؼدماٌدؼرمواألضلومماألخرىمؼبماٌدؼرؼيم .8

م

م
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م

ماظعددماظؾــــــــــــد

م116مقي.تقثقؼمطػوالتمإسودةماألوضوع/اظشقؽوتماٌصدضيماحملقظيمظؾؼلؿمواظؿـلقىمبؿققؼؾفومظؾشمونماٌوظ

اظؿقثقؼموادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلنماظؽؿىمواٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبؽػوالتمإسودةماألوضوع/اظشقؽوتماٌصدضيموؼشؿؾم

مذظؽماظؿؿدؼدمأوماظؿعدؼؾمأومايفزمأومعصودرةمػذهماظؽػوالت/اظشقؽوتماٌصدضي.ممم

م36

ةماألوضوع/اظشقؽوتماٌصدضيمتقثقؼمربوضرماالدؿالمماظـفوئلموادؿؽؿولمإجراءاتماإلصراجمسـمطػوالتمإسود

مٌشورؼعمخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيماٌؿعؾؼيمبفذهماحملوضر.

م162

تقثقؼماٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبطؾىمتشؽقؾمىونماالدؿالمماإلبؿدائلموتقثقؼمربوضرماالدؿالمماإلبؿدائلماظقاردةم

مظؾؼلؿ.م

م25

ؿشورؼعماٌلؿؾؿيمسؾكمظؾم(Soft Copy of As-Built Drawings)تـزؼؾماٌلوراتمحلىماظؿـػقذم

معقضعماظقزارة.

م152

م152مسؾكمعقضعماظقزارة.م(Data Sheets)تـزؼؾمبقوغوتماٌشورؼعماٌلؿؾؿيم

م113متقثقؼمغلخمتصورؼحماظعؿؾماظصودرةمعـماظقزارةمأومعدؼرؼوتماألذغولمواحملقظيمظؾؼلؿم

ؿؾموؼشؿؾمذظؽماظؿؿدؼدمأوماظؿعدؼؾمأوماظؿقثقؼموادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلنماظؽؿىمواٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبؿصورؼحماظع

ماإلظغوءمشلذهماظؿصورؼح.ممم

م28

تقثقؼموادؿؽؿولماٌطؾقبمصقؿومؼؿعؾؼمبؿؼورؼرماظؽػوالتمواٌشورؼعماظشفرؼيماظقاردةمعـمعدؼرؼوتماألذغولم

مواحملقظيمظؾؼلؿ.

م32

م13مإسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمواظلـقؼيمظؾؼلؿ.

ووظلمعشورؼعماًدعوتمبشلنمزبوظػوتفؿمأومبشلنمادؿؽؿولماظقثوئؼمتقثقؼمأومإسدادماظؽؿىماٌقجفيمٌؼ

مواإلجراءاتمواٌالحظوتماٌطؾقبيمعـفؿ.

م81

تقثقؼمأومإسدادماظؽؿىماٌقجفيمظؾؿلؿشورؼـمأوماصقوبماًدعيمٌشورؼعماًدعوتمبشلنماٌالحظوتماٌطؾقبيم

معـفؿموتقثقؼموادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلنماظؽؿىماظقاردةمعـفؿ.

م26

م22دادمأومتقثقؼماظؽؿىمواٌعوعالتماظصودرةمأوماظقاردةمعـمعدؼرؼوتماٌرطزمأومعدؼرؼوتماألذغولمواحملقظيمظؾؼلؿمإس
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موادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلغفو.م

تقثقؼماظؽؿىماظقاردةمعـماظؾـقكماٌصدرةمظؽػوالتمإسودةماألوضوعمواظشرحممبومطبصفومثؿماظؿـلقىمبؿققؼؾفوم

ماٌطؾقبمبشلغفو.مإظبماظشمونماٌوظقيمالدؿؽؿولم

م12

إسدادماظؽؿىماٌؿضؿـيمعـحمبراءةمذعيمظؾؿؼووظنيماٌػرجمسـمطػوالتمإسودةماألوضوع/اظشقؽوتماٌصدضيماٌؼدعيم

معـفؿم)ؼبمحولمرؾؾفؿمذظؽ(.

م3

تقثقؼماظؽؿىمواٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبطؾىمعؼووظل/علؿشوريمعشورؼعماًدعوتمهدؼدمأومتلؾقؿمحدودمررؼؼم

مواسودةماوضوعمضؿـمحرعف.ممعـقيمسؿؾمحػرؼوت

م9

إسدادمأوموتقثقؼموادؿؽؿولماٌطؾقبمبشلنماظؽؿىمواٌعوعالتماظقاردةمأوماظصودرةماٌؿعؾؼيمبوٌقاصػوتمأومغؿوئٍم

مصققصوتمضؾطماىقدةمٌشورؼعماًدعوت.م

م11

م

م92618انازاتمضلؿماظؿصارؼحمواٌؿابعةمظعامم

ضؾؾماٌدؼرموهدؼدمعلوراتماًدعوتمسؾكماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيماظؿوبعيمشلذهماظقزارةمعـم)عقوهموطفربوءمواتصوالتموصرفممؼؼقمماظؼلؿمبوظؽشػمسؾكماٌعوعالتماحملقظيمعـ

اٌـػذمسؾكماظقاضعموؼؿؿمموتعدؼالتفمحبقٌمؼؽقنماظعؿؾمضؿـمآخرمعذلؼـمعـمحرمماظطرؼؼمبعدمتـؾقًمايرممعـمضؾؾماٌؼوول1986(ظلـيم24صقل......(وذظؽموصؼًومالحؽوممضوغقنماظطرقمرضؿم)

اظؽشػمسؾكماالسؿداءاتماٌؿؽررةموذظؽمحػوزًومسؾكماٌولمهدؼدماظؽػوالتماظالزعفمضؿوغًومإلسودةماالوضوعموعـحماظؿصورؼحماظالزعيمظؾعؿؾمأصقظقًومواألذذلاكمبوإلدؿالعوتماألبؿدائقيمواظـفوئقيمو

م-ظيتممتماظؽشػمسؾقفومعـمضؾؾمطقادرمضلؿماظؿصورؼح:اظعوممودميقعيماظطرؼؼمودالعيمعلؿكدعقف،عؾكصًوماٌعوعالتما

ماظعددمعقضقعماٌعاعالتماظرضؿ

م160ماٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبؿصورؼحماظعؿؾماظصودرةمسـماظقزارةمىؿقعمربوصظوتماٌؿؾؽيمم1

م108ماٌعوعالتماٌؿعؾؼيممبقوضرماالدؿالمماالبؿدائلمو/اظـفوئلم2

م90مـنيمواىفوتماًدعقيمواٌؼووظنياٌعوعالتماٌؿعؾؼيممبكوظػوتماٌقارم3

م100ماٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبؾفونماالدؿالمماالبؿدائلمواظـفوئلم4

م
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م9262انازاتمضلؿماظؿصارؼحمواٌؿابعةمظعامم

ظقزارةمعـم)عقوهموطفربوءمواتصوالتموصرفمؼؼقمماظؼلؿمبوظؽشػمسؾكماٌعوعالتماحملقظيمعـمضؾؾماٌدؼرموهدؼدمعلوراتماًدعوتمسؾكماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيماظؿوبعيمشلذهما

وتعدؼالتفمحبقٌمؼؽقنماظعؿؾمضؿـمآخرمعذلؼـمعـمحرمماظطرؼؼمبعدمتـؾقًمايرممعـمضؾؾماٌؼوولماٌـػذمسؾكماظقاضعموؼؿؿم1986(ظلـيم24صقل......(وذظؽموصؼًومالحؽوممضوغقنماظطرقمرضؿم)

صورؼحماظالزعيمظؾعؿؾماصقظقًومواألذذلاكمبوالدؿالعوتماألبؿدائقيمواظـفوئقيمواظؽشػمسؾكماالسؿداءاتماٌؿؽررةموذظؽمحػوزًومسؾكماٌولمهدؼدماظؽػوالتماظالزعفمضؿوغًومإلسودةماالوضوعموعـحماظؿ

ماظعوممودميقعيماظطرؼؼمودالعيمعلؿكدعقف،عؾكصًوماٌعوعالتماظيتممتماظؽشػمسؾقفومعـمضؾؾمطقادرمضلؿماظؿصورؼح

 
 

ماظعددمعقضقعماٌعاعالتماظرضؿ

م170ماٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبؿصورؼحماظعؿؾماظصودرةمسـماظقزارةمىؿقعمربوصظوتماٌؿؾؽيمم1

م162ماٌعوعالتماٌؿعؾؼيممبقوضرماالدؿالمماالبؿدائلمو/اظـفوئلم2

م110ماٌعوعالتماٌؿعؾؼيممبكوظػوتماٌقارـنيمواىفوتماًدعقيمواٌؼووظنيم3

م100مدائلمواظـفوئلاٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبؾفونماإلدؿالمماالبؿم4

 

معدؼرؼةماٌؿابعةمواٌعؾقعاتم

م

م

 مديرية المتابعة والمعمومات

 قسم المتابعة قسم المعمومات
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ماظقاجؾات8موماٌفام

مؾؼيمبعؿؾماظقزارة.عؿوبعيمانوزماألسؿولماظيتمؼؿؿمرؾؾفومبنجراءاتموعقاسقدمربددةمؼبمزبؿؾػمعدؼرؼوتماظقزارةموتقصرلمضوسدةمبقوغوتمربدثيمظؾؿعؾقعوتماٌؿع

مضلؿماٌؿابعة8مم

مٌشورؼعماظقزارةماًوصيمبوظدرادوتموماظؿـػقذموماظصقوغيموماٌشورؼعماظؿوبعيمظؾؿقوصظوت.معؿوبعيمغلىماالنوزموماظصرف -

معؿوبعيمانوزماألسؿولماٌطؾقبيمبوٌذطراتموماٌعوعالتموماظؽؿىماظرزلقيمبنجراءاتمومعقاسقدمربددةمٌكؿؾػمعدؼرؼوتماظقزارة. -

م.عؿوبعيمتـػقذماإلجراءاتماٌطؾقبيمخاللمزؼوراتمععوظلماظقزؼر -

معؿوبعيمتـػقذمتقصقوتموحدةماظرضوبيموماظؿدضقؼماظداخؾلمضؿـمتؼورؼرػوماٌرصقسيمٌعوظلماظقزؼر. -

معؿوبعيماظـلخماًورجقيموماٌشورؼعماظيتمؼؿؿمررحفومعـمػذهماظـلخمؼبماحملوصظوتموماألظقؼي. -

مضلؿماٌعؾقعات8مم

مؼرماظشفرؼيماظيتمتردمعـمػذهماٌشورؼع.أرذػيماظؾقوغوتموماٌعؾقعوتماًوصيممبشورؼعماظقزارةمسؾكمضقءماظؿؼور -

مأرذػيماظؾقوغوتموماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوظقزارةمعـمطقادرموماظقوتمومعقجقدات. -

 عدؼرؼةماظدراداتمظؾطرق8

م

 عدؼرؼةماظدراداتمظؾطرق

ضلؿمتـلقؼماٌقاضعمم

 ضلؿمايؿقالتماحملقرؼي ضلؿماظدرادوتماٌرورؼيم ظؾطرق
ضلؿماظؿصؿقؿماشلـددلم

 ضلؿماداعيماىققتؼـقي ضلؿماظؿصؿقؿماألغشوئل ضلؿماظدرادوتماٌوئقيم واىدوىماالضؿصودؼيم
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 اٌفاممواظقاجؾات

 وظقجقيمواإلغشوئقيمواىققتؼـقيمشلو.دراديموتصؿقؿماظطرقممبكؿؾػمأغقاسفوماظرئقلقيمواظـوغقؼيمواظؼروؼيمواظزراسقيموإجراءماظدرادوتماٌلوحقيمواشلقدر 

 عـمضؾؾمعدؼرؼوتماألذغولمعراجعيموتدضقؼمطوصيماظدرادوتماظػـقيمواشلـددقيمٌشورؼعماظطرقماظيتمتؼقممبنسدادػوماٌؽوتىماالدؿشورؼيمأوماظيتمتؿؿمدرادؿفومعلوحقًوم

 بوحملوصظوت.

 .معؿوبعيماٌشورؼعمضقدماظؿـػقذ

 مإضوعيمعراطزمتقزؼـمظؾشوحـوتمؼبمزبؿؾػمعـورؼماٌؿؾؽي.عؿوبعيمعقضقعمايؿقالتماحملقرؼيمو

 .معؿوبعيمدرادوتموتـػقذماٌراطزمايدودؼيممبومطبصماٌدؼرؼي

 .متدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرج

 .ماٌشورطيمؼبماٌممتراتمواظـدواتماظعؾؿقيمواظدوظقيموتؼدؼؿمأوراقمسؿؾموأحبوثمصـقي

 موإسدادماًططماٌلؿؼؾؾقيمظؿطقؼرمذؾؽيماظطرقمبوٌؿؾؽي.ماٌشورطيمؼبمإسدادماٌقازغيماظعوعيمظؾقزارة

 ماٌشورطيمؼبماظؾفونماظيتمتؽؾػمبفوماٌدؼرؼي.م

 عماظؽؾرلةمواٌؿقظيمعـماظؼروضمعراجعيموعؿوبعيماظدرادوتماظؾقؽقيمواألثرؼيمظؾؿشورؼعماظرئقلقيموعؿوبعيمأسؿولماىدوىماالضؿصودؼيماٌعدةمشلذهماٌشورؼعموخوصيمظؾؿشورؼ

مجقي.اًور

 م.اٌشورطيمؼبمإسدادماظؽقدماظقرينماألردغلمظؾطرقمبؽوصيمطقداتفموهًمعظؾيمذبؾسماظؾـوءماظقرينماألردغل

م9262-9261إنازاتمعدؼرؼةماظدراداتمظؾطرقم

 مضلؿماظؿصؿقؿمواىدوىماإلضؿصادؼة8م

 (مععوعؾي.400سؿؾمطشقصوتمعقداغقيمسؾكماٌعوعالتماظقاردةمظؾؼلؿماظيتمبؾغمسددػومحقاظلم) 

 :تردقؿمحرممظعددمعـماظطرقماظؼروؼيموعـفومسؾكمدؾقؾماٌـول 

 واديمذعقى/معـمأراضلمعوحص. -

 زعؾي/ماظعؾقو. -

 ررؼؼمجرش/عشؿؾمصقصؾ. -
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 :إسدادمدرادوتمصـقيموتصؿقؿمسددمعـماظطرقمداخؾماٌؿؾؽيمعـفومسؾكمدؾقؾماٌـول 

 دوحيمعؾقًمجوبر. -

 ررؼؼمتؼورعماظؾوػووسمسؾكمررؼؼماٌدؼـيماظطؾقي. -

 ٌكططوتمووثوئؼمظعددمعـمسطوءاتماظدرادوتموعـفومسؾكمدؾقؾماٌـول:تدضقؼما 

 ررؼؼمصرصو/ماألشقارم)دراديمادؿطالسقي(. -

 ررؼؼمخرؼؾيماظلققماٌرطزيم)دراديمادؿطالسقي(. -

 ررقمؼبمودطماٌؿؾؽيم)تؼورعمععدي(م)دراديمأوظقي(. -

 ءاتماظدراديموعـفومسؾكمدؾقؾماٌـول:إسدادمسددمعـماظؿؼورؼرماظػـقيمإلصدارماألواعرماظؿغقرلؼيمظعددمعـمسطو 

 (ماًوصمبوإلذرافمسؾكمأسؿولمتـػقذمررؼؼماٌػرق/مإربد.245/2008اظعطوءماٌرطزيمرضؿم) -

م(.KADDBاٌقضقع:مبدالتمأتعوبمأسؿولماظؿصؿقؿمظطرؼؼماظربطمٌرطزماٌؾؽمسؾدماهللماظـوغلمظؾؿطقؼرمواظؿصؿقؿم) -

 اظدرادوتموعـفومسؾكمدؾقؾماٌـول:اسدادمسددمعـمتؼورؼرممتدؼدماٌدةمظعطوءاتم 

ماًوصمبلسؿولماظدراديماظؿػصقؾقيموتؼدؼؿماٌكططوتمووثوئؼماظعطوءمإلغشوءمغػؼمسؾكمررؼؼماربدم/ماظؽقرةمسـدمتؼورعفمععمررؼؼماظؾذلولم.مم68/2009اظؿؾزؼؿماحملؾلمرضؿمش/ -

 اإلضؿصودؼيمظؾطرؼؼماظقاصؾمعـماظطرؼؼماظلوحؾلماٌقازيمبوظعؼؾيموصقاًلمإظبمعرطزمحدودماظدرةماىدؼد.اًوصمبوظدرادوتماظؿػصقؾقيمودراديماىدوىمم218/2007اظؿؾزؼؿماحملؾلمرضؿمش/ -

 وفقزموإسدادموثوئؼمسطوءمظعددمعـمسطوءاتماًدعوتماشلـددقيم)سطوءاتماظدرادوت(معرصؼمجدولمؼؿضؿـماٌعؾقعوتماًوصيمبفذهماظعطوءات.مم 

 ضلؿماظدراداتماٌرورؼة8م 

 (متؼورعوتمطوظؿوظلم:3(متؼورعمعقزسيمؼبمزبؿؾػماسبوءماٌؿؾؽيمالصبودمايؾقلماظػـقيماٌـودؾيمشلومومتمررحمسطوءاتمظـم)26رورؼيمظـم)متمسؿؾمدراديمع 

 دؼـور.مم207153.5اذورةمتؼورعماظؽقممخرؼؾيمؼوجقزم/ماظزرضوءمبؽؾػيمتؼدؼرؼيمم61/2014ش/ -

 دؼـور.م169057.5زبقؿماظزسذليممبؽؾػيمتؼدؼرؼيمماذورةمضقئقيمسؾكمررؼؼماٌػرقم/اظصػوويم/عدخؾم63/2014ش/ -

 دؼـور.م157709تؼدؼؿموترطقىماذورةمضقئقيمسؾكمعدخؾماظصرؼحمبؽؾػيمتؼدؼرؼيمم72/2014ش/ -

 (معقضعمؼبمعـورؼمزبؿؾػيمعقزسيمؼبمعبقعماسبوءماٌؿؾؽيمظدراديمعدىمحوجيمػذهماٌقاضعمظذلطقىمجلقرمعشوهمحقٌممتمررح18متمسؿؾمدراديمظؾؿشوةمظـم)سطوءاتمىلقرماٌشوةموسددػومم

 (مبوالذذلاكمععمضلؿماظؿصؿقؿماالغشوئل.13)

 (معقضعمعقزسيمسؾكماظطرقماظرئقلقيمؼبمزبؿؾػماسبوءماٌؿؾؽي.130متماسدادمتؼرؼرماظؿعدادماظلـقيمظـم) 

 :متمسؿؾمدراديمظػؿقوتماظؿػوفمظعدةمعقاضعمؼبماٌؿؾؽيم 

 سؾكمررؼؼماىقؼدةم/اظقودودةم -

 وايمأعوممادذلاحيماظؾعؾؾؽلسؾكماظطرؼؼماظصقر -
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 سؾكمررؼؼماٌصػوةم/مررؼؼماشلوسلقي -

 سؾكمررؼؼماًوظدؼيم/اٌػرقم -

 سؾكمررؼؼماظراعي/ماظؾقرماٌقًم -

 سؾكماظطرؼؼماظصقراويم/ماظلؾطوغل -

 سؾكمررؼؼمبؾعؿو/ماشلوسلقيم/ماذورةمزغقي -

 سؾكمررؼؼماٌػرقم/ماظصػوويم -

 سؾكمررؼؼماٌػرق/مجوبرم -

 سؾكمررؼؼماربدم/مسؿون -

 سؾكمررؼؼمطػرمخؾم/ماظرعـو -

 سؾكمررؼؼماظلؾطماظدائريم -

 سؾكمررؼؼماظصقراويماعوممروضيماالعرلمػوذؿم -

 سؾكمررؼؼماظزرضوء/ماٌػرق/اظؽلوراتم -

 سؾكمررؼؼماربدم/مايصـم -

 م.ط.1400وتماظشؿولمواظقدطمواىـقبممبفؿقعممتمدراديمعقاضعماٌطؾوتماٌؼذلحيمعـمخاللماظؾفـيماظػـقيمظؾؿطؾوتمواظيتممتمتـػقذػومعـمخاللمسطوءاتماٌطؾوتمحملوصظ 

 ضلؿماظؿصؿقؿماإلغشائل8م 

 اظعؾوراتماظصـدوضقي.اظؽشػمايللمسؾكماٌعوعالتماظقاردةمؼبمعدؼرؼوتماألذغولمؼبمربوصظوتماٌؿؾؽيموسؿؾماظدرادوتماإلغشوئقيمشلوموذظؽمظؾفدرانماإلدؿـودؼيمو (1

 طوءاتماظدرادوتماٌؼذلحيمسـماٌؽوتىماإلدؿشورؼيمصقؿومطبصماألسؿولماإلغشوئقي.اٌشورطيمؼبماظؾفونماظػـقيماًوصيمبؿدضقؼموثوئؼمس (2

 اٌشورطيمؼبماظؾفونماظػـقيماًوصيمبوألواعرماظؿغقرلؼيموهدؼدماٌدةمظعطوءاتماظدرادوتموسطوءاتماظؿـػقذ. (3

ءمجلرمعشوةمؼبمدوضرة،مإغشوءمجلرمعشوةمسؾكمررؼؼمإربدماألشقارماظشؿوظقيمبوظؼربمعـمهضرلموثوئؼماظعطوءاتماًوصيمبلرلماإلووهمؼبماٌؿؾؽيمسؾكمدؾقؾماٌـولمالمايصرم)مإغشو (4

 إربدمحلماظزاوؼي(معرصؼمجدولمؼؾنيمطشػممممجلقرماٌشوةماظذيممتمررحمسطوءاتمصقف.م-عـؾٌمطػرمأدد،مإغشوءمجلرمعشوةمسؾكمررؼؼمسؿون

 .2014زػومؼبمسومماٌشورطيمؼبمىونمادؿالممسطوءاتماظؿـػقذماٌرطزؼيماظيتممتمإنو (5

 .2014تصؿقؿماألسؿولماإلغشوئقيمظؾطرقماظيتممتمتصؿقؿفومعـمضؾؾماٌدؼرؼيمؼبمسومم (6

م.2014اٌشورطيمؼبمإسدادموثوئؼمسطوءاتماًدعوتماظػـقيمصقؿومطبصماألسؿولماإلغشوئقيمظعطوءاتماًدعوتماظػـقيماظيتممتمررحفومخاللمسومم (7
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 ضلؿماظدراداتماٌائقة8م 

 :لؾؼ ٌو قدروظقجقيرادوتماشلاظد سؿؾو ؽيؾاٌؿ ربوصظوت ؼب األذغول عدؼرؼوت ـع اظقاردة تاٌعوعال كؾس ايلل اظؽشػ .1

مأغؾقبقي(. ومصـدوضقي( اسفوغقلب األعطور عقوه سؾوراتمتصرؼػ -

م(.اخل... مايؿوؼوتأسؿولم , األعطور عقوه تصرؼػ ضـقات , اىوغؾقي ـودقاً( األخرى اٌوئقي اٌـشكت -

م.االدؿشورؼي اٌؽوتى ـع واٌؼدعي اظعطوءات ثوئؼو وإسداد ؿواظؿصوعق اظدرادوت سطوءات ئؼوثو دضقؼبؿ اًوصي اظػـقي ؾفونظا ؼب اٌشورطي .2

م.اظؿـػقذ ظعطوءات اٌدة ومتدؼد اظؿغقرلؼي بوألواعر اًوصي اظػـقي ؾفوناظ ؼب اٌشورطي .3

م.ؽيؾاٌؿ ؼب ػيؾزبؿ ٌقاضع األعطور عقوه ؼػتصر ظشؾؽوت سطوءات ئؼووثو اظدرادوت هضرل .4

ماظقزارة. ذهػ اخؿصوص ؿـض تؼع واظيت األودؼي مبفوري اًوصي ايؿوؼوت وأسؿول األعطور عقوه ؼػتصر ٌـشكت سطوءاتؼموثوئ هضرل .5

م(.ؼوجقزؼمررؼ , قيؾاظػقص تؼورع , يؾاظطػق وصظيرب ؼب اظزرؼؼقوت ( ايصر ال ـولاٌ دؾقؾ كؾس ػيؾزبؿ عقاضع ؼب األعطور عقوه ؼػتصر يؾعشؽ ؾحب اًوصي قؿواظؿصوع اظدرادوت إسداد .6

 سؾكماظلقؾ. عشوة جلقر وإغشوء اظزرضوء قؾد ذبرى حبؿوؼوت اًوصي ؿواظؿصوعق اظدرادوت إسداد ؼب ؿيػاٌلو .7

 8مضلؿماىققتؼـقةم

 اظؽشػمايللمسؾكماٌعوعالتماظقاردةمعـماٌدؼرؼيمواظيتمتؿعؾؼمبؼلؿماىققتؼـقيم. -1

 ؼوتماخرى.اظؽشػماٌشذلكمععمعدؼر -2

 سؿؾمطؿىماظردودماظرزلقيمواظيتمتؿعؾؼمبوظؽشقصوت. -3

 تدضقؼماظؿؼورؼرماىققتؼـقيمواظيتمؼؿؿماسدادػومعـمضؾؾماالدؿشورؼـ. -4

 االذذلاكمؼبماسدادموثوئؼمسطوءات. -5

 االذذلاكمؼبمىونمتدضقؼمسطوءاتمعرطزؼي. -6

 

م
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معشارؼعماظطرقمضقدماظدرادةم

ماظرضؿ
رضؿمسطاءم

ماظؿصؿقؿ
ماٌشروع

ماظطقل

مؿ()ط
متارؼخماعرماٌؾاذرةمضقؿةماظعطاءماٌلؿشارماٌصؿؿ

عدةم

ماظدرادة
معرحؾةماظدرادة

اظؿارؼخماٌؿقضعم

مالغفاءماظدرادة

اظؼقؿةماظؿؼدؼرؼةم

حلبماظدرادةم

م)عؾققنمدؼـار(

اظقضعمحلبم

ظؿارؼخماظؿؼرؼرم

م16/1/9263

م12/2014م .1
دراديمررقمثوغقؼيموضروؼـيمم

مؼبمسلولماٌؿؾؽي

م20

اهودماٌلؿشورؼـم

مؾفـدديمواظؾقؽيظ

م30/5/2014م163800

م365

م30%

متمتلؾقؿمسدةمعقاضعم

سؿؾمؼبمعراحؾم

زبؿؾػيمحلىمطؾم

معقضع

م30/5/2015

م

اظعؿؾمؼبمعراحؾم

مزبؿؾػي

 13/2014م .2

دراديماغشوءمغػؼمسؾكم

اوتقدذلادماظزرضوءمؼبمعقضعم

 محلماٌزارع

م5
اهودماٌلؿشورؼـم

مظؾفـدديمواظؾقؽي

م10/6/2014م57900

م60

م%م40

دراديمأوظقيممتؼققؿ

مضقدماظؿدضقؼ

م10/5/2015

م4

دراديمأوظقيم)ضقدم

ماظؿدضقؼ(

 82/2014م .3

دراديمررؼؼمصرصو/االشقارم

ودراديمغػؼمظربطمضرىم

سلولماظؽركمععمذبؿعم

 اظلػرؼوتماىدؼد

م24

اهودماٌلؿشورؼـم

مظؾفـدديمواظؾقؽي

م15/10/2014م173720

م210
م20%

مدراديمادؿطالسقي

م15/5/2015

م

يممتمتؼدؼؿماظدراد

ماالدؿطالسقي

م85/2014م .4
دراديمررؼؼماظؽرك/االشقارم

م)اًرزه(اىـقبقيم

م28
اهودماٌلؿشورؼـم

مظؾفـدديمواظؾقؽي

مم

م160

م%م0

متمتلؾقؿماٌقضعم

مظؾؿلؿشور

م

م

ضرارماالحوظيم

م19/1/2015

م132/2013م .5
ــؼمم ــوتمظطرؼ ــدادماظدراد اس

مسفؾقنماظدائريممم

م15
دارماظعؿرانم

مظؾؾـقيماظؿقؿقي

م20/3/2014م144250

م250

م20%

تلؾقؿماظدراديم

ماالدؿطالسقيم

م20/9/2015

م

متمتؼدؼؿماظدراديم

ماالدؿطالسقي

م98/2013م .6

اســـدادماظدرادـــيمظؾطرؼـــؼم

ــيمايــرةمم ــمديماظبماٌـطؼ اٌ

ماٌشـذلطيمم ماظلقرؼي االردغقي

م3.5
دارماظعؿرانم

مظؾؾـقيماظؿقؿقي

م25/4/2014م29050

م90

م%م75

علقدةمزبططوتم

تعدؼؾمغفوئقيم

م9/5/2015

م5

زبططوتمغفوئقيم

م)ضقدماظطرح(
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ماظرضؿ
رضؿمسطاءم

ماظؿصؿقؿ
ماٌشروع

ماظطقل

مؿ()ط
متارؼخماعرماٌؾاذرةمضقؿةماظعطاءماٌلؿشارماٌصؿؿ

عدةم

ماظدرادة
معرحؾةماظدرادة

اظؿارؼخماٌؿقضعم

مالغفاءماظدرادة

اظؼقؿةماظؿؼدؼرؼةم

حلبماظدرادةم

م)عؾققنمدؼـار(

اظقضعمحلبم

ظؿارؼخماظؿؼرؼرم

م16/1/9263

عالحظوتمسؾكمم/جوبرماظلرحون/اٌػرق

ماظعطوء

م20/2014م .7

ــورعمم اســدادماظدرادــوتمظؿؼ

اذـــورةمخرؼؾـــيماظلـــققمممم

ماٌرطزي

م6

دارماظعؿرانم

مظؾؾـقيماظؿقؿقي

م10/7/2014م53000

م100

م20

اظدراديم

االدؿطالسقيمتلخرم

اظؾدؼؾمبلؾىم

ماٌقضعماالثري

م25/6/2015

م12

عدةماظعطوءماغؿفًم

ماالتػوضقيمحلى

م11/2014م .8

اســدادماظدرادـــوتمظطـــرقمم

ثوغقؼـــيموضروؼـــيمؼبمودـــطم

ماٌؿؾؽي

م20

دارماظعؿرانم

مظؾؾـقيماظؿقؿقي

م30/5/2014م128300

م365

م30%

متمتلؾقؿمسدةمعقاضعم

سؿؾمؼبمعراحؾم

زبؿؾػيمحلىمطؾم

معقضع

م30/11/2015

م

اظعؿؾمؼبمعراحؾم

مزبؿؾػي

م17/2014م .9

ــؾقؾمم ــورعماظضـ ــيمتؼـ درادـ

اظشـورعمم/ايالبوتموتؽؿؾيم

ـــ ـــوسقيماظبمممع ــيماظص اٌدؼـ

مايالبوت

م17

دارماظعؿرانم

مظؾؾـقيماظؿقؿقي

م10/7/2014م85850

م150

م20%

متمتلؾقؿماظدراديم

االدؿطالسقيم

بوغؿظورمتعدؼؾم

ماٌالحظوت

م10/7/2015

م28

متمتؼدؼؿماظدراديم

ماالدؿطالسقي

م81/2014م .10

بوســـــــدادماظدرادـــــــوتم

واظؿصوعقؿمظطرؼؼماىؾوراتم

ــؼمم ــدادةموررؼـــــ /ايـــــ

مؼؾؾف/جرشع

م8

دقفؿومعفـددقنم

ممممعلؿشورون

م12/10/2014م52954

م100

م20%

دراديمادؿطالسقيم

وتؼدؼؿمسرضم

متؼدميل

م12/7/2015

م

متمتؼدؼؿماظدراديم

ماالدؿطالسقي

م21/2010م .11

ــؼماالزرقم/م ــيمررؼــ درادــ

اظصــػوويموررؼــؼماٌػــرقم/م

ماظصػوويم/محدودماظؽراعيم

م

ماٌلؿشورمظؾفـدديمممم

مم867900

مم

م

م

م
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ماظرضؿ
رضؿمسطاءم

ماظؿصؿقؿ
ماٌشروع

ماظطقل

مؿ()ط
متارؼخماعرماٌؾاذرةمضقؿةماظعطاءماٌلؿشارماٌصؿؿ

عدةم

ماظدرادة
معرحؾةماظدرادة

اظؿارؼخماٌؿقضعم

مالغفاءماظدرادة

اظؼقؿةماظؿؼدؼرؼةم

حلبماظدرادةم

م)عؾققنمدؼـار(

اظقضعمحلبم

ظؿارؼخماظؿؼرؼرم

م16/1/9263

م128/2013م .12

دراديمررؼؼمعودبوماظدائريم

وتؼــورعمزبقد/غــوسقر/اظؾقرم

مماٌقً

م11

ماٌلؿشورمظؾفـدديمممم

م15/4/2014م240300

م250

م40%

اىزءماالولمغفوئقيم

ومتماٌقاصؼيمسؾكم

اظدراديم

االدؿطالسقيمظؽوعؾم

ماظطرؼؼ

م15/6/2015

م1.5

غفوؼيماىزءمم-

ماالولم

اىزءماظـوغلمومم-

اظؿؼورعمدراديم

مأوظقي

م83/2014م .13
دراديمررؼـؼماربـد/سفؾقنممم

مموررؼؼمعدخؾمارحوبو

م28

ماٌلؿشورمظؾفـدديمممم

مم190470

م250

م%م0

متمتلؾقؿماٌقضعم

مظؾؿلؿشور

م

م

ملمؼؿؿمتؼدؼؿم

اظدراديم

ماالدؿطالسقي

م76/2009م .14
ــنيممم ــعيموهل ــيمتقد دراد

مررؼؼمععونم/ماٌدورة

اٌؽؿىماشلـددلمم118

االدؿشوريم

اظعوٌلم

(ACE)م

م21/9/2010م287700

مم205

م

م117

متمتؼدؼؿم

مزبططوتمغفوئقي

م198/2013م .15

اســـــدادماظدرادــــــــــوتم

ــؼماممم ـــؿمظطرؼـ واظؿصوعقــــ

ــقبؽمم ــقاءماظشـ ــدمؼبمظـ اظعؿـ

موررؼؼمععونماظدائري

اٌؽؿىماشلـددلمم

االدؿشوريم

اظعوٌلم

(ACE)م

م5/5/2014م183200

م90

م20%

تلؾقؿماظدراديم

ماالدؿطالسقي

20/5/2015 

 
 
 

م

م

متمتؼدؼؿماظدراديم

ماالدؿطالسقي

م199/2013م .16

ماظدرادوتمواظؿصوعقؿم اسداد

ووثوئؼماظعطوءمظطرؼؼممنؾـيمم

م/مواديمسربيمم

م20

اٌؽؿىماشلـددلم

االدؿشوريم

اظعوٌلم

(ACE)م

م25/2/2014م149500

م90

م40%

اىزءماظـوظٌم

اغؿفًماظدراديم

وبوضلماالجزاءم

دراديماوظقيممتم

هقؼؾفومٌدؼرؼيم

م25/5/2015

م4

اغؿفًمدراديم-

م-زءماظـوظٌماى

بوضلماالجزاءم

مدراديماوظقي
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ماظرضؿ
رضؿمسطاءم

ماظؿصؿقؿ
ماٌشروع

ماظطقل

مؿ()ط
متارؼخماعرماٌؾاذرةمضقؿةماظعطاءماٌلؿشارماٌصؿؿ

عدةم

ماظدرادة
معرحؾةماظدرادة

اظؿارؼخماٌؿقضعم

مالغفاءماظدرادة

اظؼقؿةماظؿؼدؼرؼةم

حلبماظدرادةم

م)عؾققنمدؼـار(

اظقضعمحلبم

ظؿارؼخماظؿؼرؼرم

م16/1/9263

ماظصقوغيمظؾؿدضقؼ

م19/2014م .17

درادــــــيموتصؿقـــــــــــؿم

ماظصــوسقيممم ررؼـــؼماٌدؼــي

ــدةم ــقنم/ماىدؼــــ اظؾفــــ

ــــمعلـــــؿقىم وهلقــــــ

ــؼممم ــيمظطرؼ ــالعيماٌرورؼ اظل

اظؼصـــرم/مرأسماٌقجـــىم/م

معلدبوم

م23

اٌؽؿىماشلـددلم

االدؿشوريم

اظعوٌلم

(ACE)م

م7/7/2014م120000

م250

م10%

ضعممتًمزؼورةماٌق

مودراديمعؼذلحوت

م7/9/2015

0.9 

م)اظؾفقن/اىدؼدة(

مدراديمادؿطالسقي

م16/2014م .18

ــؼمم ــوتمظطرؼ ــدادماظدراد اس

ــقبممم ــيمؼبمجـ ــيموضرؼ ثوغقؼ

ماٌؿؾؽيمم

م20
اٌؽؿىماشلـددلم

االدؿشوريم

اظعوٌلم

(ACE)م

م5/6/2014م142000

م365

م30%

متمتلؾقؿمسدةمعقاضعم

سؿؾمؼبمعراحؾم

زبؿؾػيمحلىمطؾم

معقضع

م5/11/2015

م

ؾوضلمعـماٌدةماظ

حلىماالتػوضقيم

مؼقعوم55

م14/2014م .19

درادـــــيمررؼـؼمصـرارةم/مممم

غبوعــــــــوتمسػـــــــــرامم

ـــؼم ـــولمررؼــــ وادؿؽؿـــــ

اظعـــروضم/مامماظقــــوبقعم/م

ماظدلبقطي

م19
اٌؽؿىماشلـددلم

االدؿشوريم

اظعوٌلم

(ACE)م

م8/6/2014م66600

م110

م20%

متمتلؾقؿماظدراديم

االدؿطالسقيمععدظيم

محلىماٌطؾقب

م29/6/2015

م6.1

متمتؼدؼؿماظدراديم

ماالدؿطالسقي

م183/2008م .20
ــؼماظراذــدؼيم/م درادــيمررؼ

ماظدؼليم/مدفؾماظصقان

م75
مارابؿؽمجرداغيممممم

مم197001
مم

م
م

أسؿولماٌرحؾيم

ماالوظب

م73/2013م .21
ــدؼؾمم ــؼماظؾـ ــيماظطرؼـ درادـ

مسفؾقن/اظعوصؿيمم

م

مارابؿؽمجرداغيممممم

م16/3/2014م199505

م310

م10%

ملمؼؿؿمتلؾقؿمم

اظدراديم

مدؿطالسقياال

م16/12/2015

م

عدةماظعطوءماغؿفًم

محلىماالتػوضقي
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ماظرضؿ
رضؿمسطاءم

ماظؿصؿقؿ
ماٌشروع

ماظطقل

مؿ()ط
متارؼخماعرماٌؾاذرةمضقؿةماظعطاءماٌلؿشارماٌصؿؿ

عدةم

ماظدرادة
معرحؾةماظدرادة

اظؿارؼخماٌؿقضعم

مالغفاءماظدرادة

اظؼقؿةماظؿؼدؼرؼةم

حلبماظدرادةم

م)عؾققنمدؼـار(

اظقضعمحلبم

ظؿارؼخماظؿؼرؼرم

م16/1/9263

م3/2014م .22
ــؼمم ــوتمظطرؼ ــدادماظدراد اس

مطػرمادد/أممضقس

م7

مارابؿؽمجرداغيممممم

مم67110

م150

م20%

متمتلؾقؿماظدراديم

االدؿطالسقيم

مهضرلمسرضمعرئل

م

م

متمتؼدؼؿماظدراديم

ماالدؿطالسقي

م84/2014م .23

اســدادماظدرادــوتمظؿقدــعيم

ــقطلموهلــنيماظطرؼــؼما ٌؾ

ؼبمربوصظـــيماظؽـــركمعــــم

تؼورعماظعؿؼيمظغوؼـيمجلـرممم

معماب

م22

مارابؿؽمجرداغيممممم

م29/10/2014م124235

م180
%ممتماصدارماعرم0

ماٌؾوذرة

م29/8/2015

م1.25

اظؾوضلمعـماٌدةم

حلىماالتػوضقيم

مؼقعوم20

 (معؾققنمدؼـار638(معشارؼعمبؼقؿةم)4ددػام)وسم9263اٌشارؼعماظيتمدقؿؿمررحمسطائاتفامواحاظؿفامواٌؾاذرةمسيمتـػقذػامخاللمسامم 

ماظؿارؼخماٌؿقضعمظؾؿؾاذرةماظؿارؼخماٌؿقضعمظؾطرحماظؿؿقؼؾمضقؿةماٌشروعماظؿؼدؼرؼة)عؾققنمدؼـار(ماٌشروعماظرضؿ

مممعقازغيم1 ررؼؼماظدؼليم/مواديمرمم)خؾطوتمادػؾؿقي(م .1

مممعقازغيم32 ررؼؼماظلؾطماظدائريمم)اٌرحؾيماظـوغقي(م .2

مممعقازغيم40 ربدماظدائريمم)اٌرحؾيماظـوغقي/مجزئني(ررؼؼمام .3

مممعقازغيم6مسطوءماسودةمتلػقؾمجزءمعـماظطرؼؼماظصقراويم .4

مممم85ماجملؿقع

م-عدؼرؼةماظؽؿقاتمواٌقاصػاتموتعدؼؾماألدعارمٌشارؼعماظطرق8

 

 عدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتموتعدؼؾماألدعورمٌشورؼعماظطرق

 ضلؿمعقاصػوتماظطرق قسم التدقٌق الفنً  ضلؿمتعدؼؾماالدعورمظؾطرق ضلؿمحلوبمطؿقوتماظطرق وحدةماالدارة
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ماٌفاممواظقاجؾات8

 م-اظدصعوتماظـفوئقيمودصعيماالنوزم: -1
اظؿدضقؼمتدضقؼمطؾممدصعيماظـفوئقيمو/اومدصعيماإلنوزمىؿقعمعشورؼعماظطرقموغلكيمظؾؿؿوبعيمعـمضؾؾمإدارةمصقوغيماظطرقمومادارةماظشمونماظؿـػقذؼيموؼشؿؾمػذاتؼقمماٌدؼرؼيمبؿدضقؼماظمم

طوبؼؿفمسؾكماظقاضـعمظـؾعضماالسؿـولموتـدضقؼمتعـدؼالتمممممماالوراقمايلوبقيمظالسؿولماٌـفزةموطؾماٌكططوتماظؿـػقذؼيموعطوبؼيماظؽؿقوتماٌـفزةمععماٌكططوتماظؿـػقذؼيموسؿؾمطقؾموع
ماالدعورماٌؼدعيمضؿـماٌطوظؾوتموذظؽممبقجىمتعوعقؿمععوظلماظقزؼرمواسؿؿودػومغفوئقًومضؾؾمصرصفوم.

م
 -اٌطوظؾوتماٌرحؾقيم: -2
%(معـم1%(معـمضقؿيماظؾـدموم)20تزؼدمسـمطؿقوتماظعطوءماالصؾقيموتؿفووزمغلؾيم)مؼؿؿمتدضقؼماٌطوظؾوتماٌرحؾقيمشلذهماٌدؼرؼيمؼبمحوظيمطوغًمػـوكمطؿقوتمإضوصقيمأليمعـمبـقدماظعطوءممممم

رؼوتماٌعـقـيموذظـؽمظدرادـيماظؽؿقـوتمممممضقؿيماظعطوءمحلىمذروطماظعؼدموذظؽمبعدمأنمؼؿؿمتدضقؼفومواٌصودضيمسؾقفومعـمضؾؾماٌػقضمبصالحقوتم"ماٌفـدسم"موصوحىماالخؿصوصمؼبماٌـدؼم
صـيماالعـنيماظعـومممممزؼودةماظؽؿقوتمواظؿقصقيمبذظؽمظقؿؿمبـوءًَمسؾقفماسؿؿودمػذهماظؽؿقوتماإلضوصقيمحبولمثؾًمدضؿفومبؽؿوبمرزللممبصودضيمععوظلماظـقزؼرمأومسطقمماإلضوصقيمواظؿلطدمعـمادؾوب

محلىمواضعمايولموصؼًومظؾصالحقوتم.

 -االواعرماظؿغقرلؼيم: -3
 

ػقضمبصالحقوتم"ماٌفـدسم"متؼقمماٌدؼرؼوتماٌعـقيمبودؿؽؿولمإجراءاتماالعرماظؿغقرليمعـمحقٌمإسـدادماظؽؿـىمممسـدمورودماظؿـلقؾوتمخبصقصمإصدارماالواعرماظؿغقرلؼيمعـمضؾؾماٌ
مأسضوءماظؾفـيمطؿومؼؿؿمتـدضقؼمعبقـعممماظالزعيمبوٌقاصؼوتمأومتشؽقؾمىونماظدراديمحلىماظصالحقوتماظقاردةمؼبمغظومماالذغولمايؽقعقيمسؾكمأنمؼؽقنمعـدوبمعـمػذهماٌدؼرؼيمأحد

ماالواعرماظؿغقرلؼيمٌشورؼعماظقزارةمؼبمػذهماٌدؼرؼيم.م
م

وعؿوبعـيمرـرحمػـذهمممممUNHCRاظلـقرؼـمممعـمخاللمػذهماٌدؼرؼيمإسدادموثوئؼمسطوءاتمبعضماٌشورؼعمواٌشورؼعماًوصيمبنتػوضقيمػذهماظقزارةمععماٌػقضقيماظلوعقيمظشمونماظالجؽني -4
منيماالغؿفوءمعـماظؿـػقذموادؿالمماظعطوءاتموعؿوبعيمبعضماٌشورؼعماٌرطزؼيمعـؾمعشروعمتطقؼرمودطمعدؼـيماظطػقؾيم.مماظعطوءاتمواإلذرافماٌؾوذرمسؾكمػذهماظعطوءاتمي

ٌؼـوولممدرمجفـوزماالذـرافموجفـوزمامممتؼقمماٌدؼرؼيمبنجراءمصقصمظؾؿؿؼدعنيمظؾعؿؾمطقوديبمطؿقوتمضؿـمعشورؼعماظطرقمواالبـقيمظغوؼوتماسؿؿودػؿمظؾعؿؾمؼبمػذهماٌشـورؼعمضـؿـمطـقاممم -5
مافموطقادرماٌؼوولم.وإسدادمدوراتمؼبمحلوبماظؽؿقوتمدبدمماٌفـددنيماٌؿدربنيمودبدمماٌؿؼدعنيمالذغولموزقػيمحودىمطؿقوتمٌشورؼعمػذهماظقزارةم/مطقادرماذر

 9262 انازاتمعدؼرؼةماظؽؿقاتمواٌقاصػاتموتعدؼؾماالدعارمٌشارؼعماظطرقمظعام

(م29.77(مسطوءمتوبعمالتػوضقيماالعؿماٌؿقدةمظشمونماظالجؽنيماظلقرؼنيموبؼقؿيم)م93ظعطوءمواالذرافمسؾكمتـػقذمػذهماظعطوءاتمبشؽؾمعؾوذرمسددمإعبوظلم)مضوعًماٌدؼرؼيمبنسدادما -أواًل :

معؾققنمدؼـورم.

اٌوظقيماٌرحؾقيمواظـفوئقيمواصدارمربوضرماالدؿالممواظؿؼوؼقؿماظـفوئقيممحقٌممتمعـمخاللمػذهماٌدؼرؼيمعؿوبعيمتـػقذماٌشورؼعموتشؽقؾمىونمحصرماظؽؿقوتموىونماالدؿالمموتدضقؼماظدصعوت

مظؾعطوءم.
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م.م2014واغفوئفومؼبمسوممم2013سطوءاتممتمادؿؽؿولمتـػقذػومعـمسومم (مأ

م(1ج)ماظزسذليمزبقؿمحقلماظدائريماظطرؼؼمبؿـػقذماًوص(م84/2012/ش)مرضؿماحملؾلماظعطوء -1

م(م2ج)ماظزسذليمزبقؿمحقلماظدائريماظطرؼؼمبؿـػقذماًوص(م85/2012/ش)مرضؿماحملؾلماظعطوءم -2

 (م.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم3ج)ماظزسذليمزبقؿمحقلماظدائريماظطرؼؼمبؿـػقذماًوص(م86/2012/ش)مرضؿماحملؾلماظعطوء -3

 (مطؿموعؿوبعيمتـػقذماالذوراتماظضقئقيمشلذاماظطرؼؼم.2(مبطقلم)144/2013عـمررؼؼماٌػرقماظصػوويماظعطوءمرضؿم)تقدقعموتـػقذمتقدعيمجزءم -4

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.ماالزرق/مماظغربلمزبقزنمزبقؿمؼبمذبؾػـيمصوجموضطعمذبؾػـيمعقادرلمبؿقرؼدماًوصم163/2013/شمرضؿماحملؾلماظعطوء -5

 (ممم5(مطؿموبعرضم)23(مبطقلم)181/2013عؿوبعيمتـػقذمررؼؼماظروؼشدمايدالتماظعطوءمرضؿم) -6

 (ماًوصمبنغشوءمعدخؾماًدعيماظشرضلمؼبمزبقؿماظزسذليم.191/2013عؿوبعيماظعطوءماحملؾلمرضؿم)ش/ -7

 2رةماىىماًوظدؼي/مزبقؿماظزسذليمج(متلػقؾمجزءمعـمررؼؼمثغ192/2013عؿوبعيماظعطوءماحملؾلمرضؿم)ش/ -8

 .م2(متلػقؾمجزءمعـمررؼؼمثغرةماىىماًوظدؼي/مزبقؿماظزسذليمج193/2013عؿوبعيماظعطوءماحملؾلمرضؿم)ش/ -9

/مماظغربلمزبقزنممبكقؿمؼبم(V3)ماظؼرؼيمؼبماٌقاصالتموررق(مV7)ماظؼرؼيمؼبماٌقوهمدبزؼـمٌقضعماظدائريماظطرؼؼمإغشوءمبودؿؽؿولماًوصم200/2013/شمرضؿماحملؾلماظعطوء -10

 .ماالزرق

 ممممممم.ممv2وصمبنغشوءمررؼؼماٌقوهمؼبماًم(201/2013ش/اظعطـــوءماحملؾلمرضـــؿم)م -11

 وررؼؼمخدعيماٌؼدلة.ممممممممممممممممممممممممممممممممممv3وصمبنغشوءمررؼؼماٌقوهمؼبماًم(202/2013مش/اظعطـــوءماحملؾلمرضـــؿم)مم -12

 .مv6مؼبماٌقوهمررؼؼمبنغشوءماًوصم(203/2013ش/)مـــؿرضماحملؾلماظعطـــوء -13

 االزرق/مماظغربلمزبقزنمزبقؿمؼب(مv3)مودوحوتمخدعوتمررقمبؿـػقذماًوص(م127/2014)مرضؿماٌرطزيماظعطوء -14

 .ماالزرق/مماظغربلمزبقزنمزبقؿمؼب(مv5)مودوحوتمخدعوتمررقمبؿـػقذماًوص(م128/2014)مرضؿماٌرطزيماظعطوء -15

م(ماًوصمبؿـػقذموجفمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمٌدخؾم129/2014يمرضؿم)اظعطوءماٌرطز -16

 اًدعيماظشرضلموإسودةمتلػقؾمجزءمعـماٌدخؾماظغربلمععمسؿؾمعقاضػماعومماٌدخؾماظرئقللمٌكقؿماظزسذليم.

 اًوصمبلسؿولموحداتماإلغورةمبوظطوضيماظشؿلقيمؼبمزبقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.م164/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -17

ماالزرق/ماظغربلمزبقزنمزبقؿمداخؾمزراسيمواسؿولمماالزرق/مماظغربلمزبقزنممٌكقؿماظرئقللماظطرؼؼمسؾكمعدخؾمبنغشوءماًوص(م2014/م29/ش)مرضؿماحملؾلماظعطوء -18

 اظصػوويممتقؼؾمبرغوعٍماظؿعقؼضوتماظؾقؽقيم.م–(ماًوصمبنغشوءمررؼؼماظؾؼقعووؼيم225/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم) -19
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-2014صققيموعقاضػمدقوراتمؼبمربوصظيمسفؾقنمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوتم) ابقمسؾقدةم/موعراصؼم–(ماًوصمبنغشوءمررؼؼمراجىم224/2014طزيمرضؿم)اظعطوءماٌر -20

 (ماٌـقيماظؽقؼؿقيم.2015

 (مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربلم/ماالزرقم.v6(ماًوصمبنغشوءمررقمخدعوتمودوحوتم)187/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم) -21

 (مم1ررؼؼماظروؼشد/مايدالتم)ماٌرحؾيماظـوظـي/ممممممماىزءم اًوصمبؿـػقذم39/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -22

 (م2ررؼؼماظروؼشد/مايدالتم)ماٌرحؾيماظـوغقيم/ماىزء اًوصمبؿـػقذم38/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -23

 اٌشورطيمؼبماجؿؿوسوتمتطقؼرمجلرماٌؾؽمحلني. -24

 ايدودؼيم.معؿوبعيماحؿقوجوتماٌراطز -25

ماظؿففقزمالسدادموثوئؼمررحمسطوءمصقوغيمواسودةمتوػقؾماظطرؼؼماظصقراوي. -26

 -االذذلاكمبعدةمىونموصرقمسؿؾموعـمضؿـفوم:مم-ثوغقًوم:

 ممم2015-2014اًطيماظقرـقيمظؿؿؽنيماجملؿؿعوتماٌلؿضقػيمظالجؽنيماظلقرؼنيم. 

 ىـيمتلقؼيميؿوؼوتمواديماٌقجىم.مم 

 (م.م2012درة//عؾو120اظعطوءمرضؿم)(ماًوصمبودؿؽؿولمتـػقذماسؿولمعشروعمتطقؼرمودطمعدؼـيماظطػقؾيم)معؿوبعوت 

 .عؿوبعيموإذرافمسطوءمعؾـكماالرتؾوطماظعلؽريم 

 .عؿوبعوتموإذرافمووفقزموثوئؼمدوحيماًردةم/مجلرماٌؾؽمحلنيم 

 .عؿوبعيمعؿطؾؾوتماسؿولماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿراطزمايدودؼيم 

 .ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضؾؾمصدورػو.سؾكمعبقعماالواعرماظؿغقرلؼيماظؿوبعيمٌشورؼعماظطرقموعشورؼعماالبـقيماظؿدضقؼمم-ثوظـًوم:

متمسؾكمعؼوسدماظدراديم.تدرؼىمعفـددنيموعفـددوتمغؼوبيماٌفـددنيموتدرؼىمرالبمجوععوم-رابعًوم:

مسؼداعؿقونمالسؿؿودمحوديبماظؽؿقوتم.م-خوعلًوم:

مسؼدمدورةمتدرؼؾقيمؼبمحلوبماظؽؿقوتمٌشورؼعماظطرقمواالبـقيمىؿقعماٌفـددنيماٌعؿؿدؼـمم-دوددًوم:

مسؾكمعشورؼعماظقزارةم.ممممممممممم

ماسؿولماالضلومماٌدؼرؼيماٌؿكصصيم.م-دوبعًوم:
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 ضلؿمحلوبماظؽؿقوتم. (مأ

ؾـكمبعـضمبــقدمممماًوصمبوظصقوغفماظروتقـقيمظؾطرؼؼمعبركماظعؼؾيمبوووهمررؼؼماظعؼؾيماًؾػلمبوالضوصيماظبمعدخؾماظعؼؾيماظلـقوحلم،محقـٌماغـفممتماظؿـدضقؼمسممممم22/2009عطوءماٌرطزيمرضؿماظ .1

 .ماٌطوظؾيموؼؿؿماظؿدضقؼمسؾكمبوضلمبـقدماالسؿولم،بنغؿظورمإدؿصدارماٌقاصؼيمسؾكماعرماظؿغرليماظؿصقؼيب

ؾـكمعبقـعمبــقدمممماًوصمبوظصقوغفماظروتقـقيمظؾطرؼؼمعبركماظعؼؾيمبوووهمررؼؼماظعؼؾيماًؾػلمبوالضوصيماظبمعدخؾماظعؼؾيماظلقوحلم،محقـٌماغـفممتماظؿـدضقؼمسمممم21/2009اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .2

 اٌطوظؾي،مبنغؿظورمإدؿصدارماٌقاصؼيمسؾكماعرماظؿغرليماظؿصقؼيبم.

 اًوصمبلسؿولماىلرموتدضقؼماٌطوظؾيماٌوظقي.مsteel structureوتـػقذمجلرمعشوهمسؾكمررؼؼماذرحم/مععونم،محقٌممتمإحؿلوبمطؿقوتمالممتؼدؼؿم40/2010اظعطوءمرضؿمش/ .3

 اظؿدضقؼمسؾكماٌكططوتماًوصيمبدراديماظطرؼؼم)راجىمأبقمسؾقدة(. .4

رؾؾوتماإلعؿقونم،مإسدادممنوذجمإعؿقوغوتماالبـقيمواظطرقم،مرؾوسيماظـلخماالزعـيم،موعراضؾـيمإغعؼـودمممماظؿقضرلمإلعؿقونمحلوبماظؽؿقوتمواظذيمؼعؼدمبشؽؾمذفريمحقٌمغؼقممبـمم)مإدؿؼؾولم .5

 االعؿقونم،متصققحماالجوبوتموصؼماالجوبوتماظـؿقذجقيم(موذاظؽمالسؿؿودمحوديبماظؽؿقوتم.

 ؽماؼومماظلؾًاظؿـلقؼمواالسدادمظدورةماظؽؿقوتمواٌـعؼدةمؼبمعؾـكموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون،موذاظ .6

 29/11/201415/11/2014مم-مم22/11/2014مم-ممم 

 موذاظؽمبـوءًَمسؾكمتقجقفوتمععوظلموزؼرماالذغولماظعوعيمواالدؽونمظؿطقؼرماظعؿؾماشلـددلمورصعمطػوءةم

مممممممممحوديبماظؽؿقوتماٌرذقنيمظؾعؿؾمضؿـمطقادرماٌؼوولموماالذرافماظعوعؾنيمسؾكمعشورؼعموزارةمممممممممم

ماالذغولماظعوعيمواالدؽون.مممممممم

 
م(م.8)معـطؼيمعرؼغيم(محقٌممتمتدضقؼمطؿقوتماالسؿولماظذلابقيمظؾؿطوظؾيمرضؿ)ماسودةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمسؿونم/ماظعؼؾيمضؿـمربوصظيمععونمم62/2013اظعطوءمرضؿم .7

سذليم،محقٌممتماظؿدضقؼمسؾكمطؿقوتماظعطوءموعؼورغؿفومبوظؽؿقوتماظيتممتمطقؾفومصعؾقًومعــمضؾـؾمطـودرمممماًوصمبؿقدعفمجزءمعـمررؼؼماظصػوويمسـدمعدخؾماظزم144/2013اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .8

ماٌلوحيماظؿوبعمشلذهماظقزارة.

اظؾقرماٌقًمبوالضوصيماظبمررؼؼماظلؾطم(ماًوصمبؿـػقذماسؿولمصقوغفمررؼؼماظلؾطم/مدوارماظؽؿوظقيماظبمجلرمزيم/سورضفم/اظشقغفماىـقبقفم/مظغوؼفماظؿؼورعمععمررؼؼمغوسقرم31/2009سطوءمرضؿم) .9

م/واديمذعقىم،محقٌممتماظؿدضقؼمسؾكمعبقعمبـقدماظػوتقرةموتدضقؼفومحلوبقًو.

 .م2015-2014تعؾؽيممنوذجماظؿؼورؼرماظلـقؼفمظعومم .10

 اظعؼؾيماًؾػلمبوالضوصيماظبمعدخؾماظعؼؾيماظلقوحلم.اًوصمبصقوغفماظطرؼؼمعـمعبركماظعؼؾيم)مواديماظقؿؿم(مبوووهمررؼؼمم21/2009واظعطوءمم22/2009اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .11

م)معـطؼيمعرؼغيم(م.مماسودةمتلػقؾماجزاءمعـماظطرؼؼماظصقراويمسؿونم/ماظعؼؾيمضؿـمربوصظيمععونمم62/2013اظعطوءمرضؿم .12
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 (ماًوصمبؿـػقذماسؿولماظؾـقيماظؿقؿقيماًورجقيمٌدؼـفمايفوجمععونم33/2012سطوءمرضؿم) .13

 (مصقوغفمررؼؼماظلؾطماظعورضفماظؾقرماٌقًموررؼؼماظلؾطم/مواديمذعقىم.م31/2009)اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .14

 (ماًوصمبوغشوءمررؼؼماظدخقلمظصفورؼٍماظـػطماًوممعـماٌصػوهمبوووهماذورةمخقم.68/2013اظعطوءماٌرطزيمرضؿم) .15

 /ماظرصقػفم(ماًوصمبوالذرافمسؾكمتـػقذماسؿولمجلرموتؼورعماظػقدػوت91/2003اظعطوءماٌرطزيمرضؿم) .16

م(ماًوصمبصقوغفمعرجمايؿومم/مغوسقرمتؼورعماظؾوغقراعوموررؼؼمعودبوماظغربلم)محلؾونم(موررؼؼماٌغطسم.18/2009اظعطوءماٌرطزيمرضؿم) .17

 اًوصمبوغشوءماظؾـقيماظؿقؿقيمالدؽونماظشقبؽم72/2008اظعطوءمرضؿم .18

مصظيماظطػقؾياًوصمبوغشوءماظطرؼؼماٌقازيمظؾطرؼؼماظـوصذمحملوم227/2008اظعطوءم .19

 اًوصمبؿـػقذمررؼؼمغوسقرم/حلؾونم/عودبوم178/2003اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .20

ماًوصمبؿقدعيمواسودةمتلػقؾمررؼؼمرحوبم/اٌػرقماٌرحؾيماالوظبم66/2012اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .21

 ظرزعيماظـوغقياًوصمبوسودةمتلػقؾماجزاءمعـمررؼؼمسؿونماظعؼؾيماظصقراويم/ربوصظيمععونمـــمام132/2008اظعطوءمرضؿم .22

 اًوصمبؿـػقذمتؼورعماظشعؾيماحدمعداخؾمعدؼـيماٌؾؽمسؾداهللمبـمسؾدماظعزؼزم258/2008اظعطوءمرضؿم .23

ماًوصمبوغشوءمجلرماظقاظيماىدؼدم190/2008اظعطوءمرضؿم .24

 اًوصمبؿـػقذمررؼؼماظشقغيماظشؿوظقيم/اظشقغيماىـقبقيمتؼورعمطػرني/مدؼرمسالم194/2008اظعطوءمرضؿم .25

ماًوصمبوسؿولمغبوؼوتمواديمزبرلصمضؿـمتطقؼرماظشورهماظشرضلمظؾؾقرماٌقًم155/2009ضؿماظعطوءمر .26

 اًوصمبوغشوءماظشالظيم)عؽيماٌؽرعيم(/اظعؼؾيم1/2008اظعطوءمرضؿم .27

مبؿـػقذمتقدعيمدوحوتماظشقـموتـػقذمعظالتمتػؿقشماظشوحـوتمودقرمخردوغلممبرطزمحدودمجوبرم42/2006اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .28

 اًوصمبؿـػقذماظطرؼؼماظقاصؾمعومبنيمجوععيماظعؾقممواظؿؽـقظقجقوم/جوععيماظرلعقكم240/2003ٌرطزيمرضؿماظعطوءما .29

ماًوصمبؿـػقذمررؼؼماظطػقؾيم/ايلوم/اظصقراويم105/2006اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .30

 اًوصمبوغشوءمتؼورعمامماظـعوجم197/2008اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .31

 بودؿؽؿولمتـػقذمررؼؼمعمتيمطـربوماالشقارم)اٌرحؾيماظـوغقي(اًوصمم74/2012اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .32

 اًوصمبعؿؾماظؾـقيماظؿقؿقيمظلؽـمطرؼؿمظعقشمطرؼؿم/ماظشقبؽم62/2008اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .33

ماًوصمبؿقدعيموهلنيمتؼورعمجلرمواديماظشقعرم/اظلكـيم/اظزرضوءم43/2013اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .34
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اٌطـورمموصمبؿـػقذموصقوغيمسقاعؾماظلالعيماٌرورؼيمواسودةمتلػقؾمرؾؼيماالدػؾًماظلطققيمظؾطرؼؼماظصقراويم)سؿونماظعؼؾي(مظؾؿـطؼيمعـمتؼـورعمجلـرممماًم200/2008اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .35

 وظغوؼيمتؼورعماظؽرك

 اًوصمبؿـػقذماسودةماغشوءمجزءمعـمررؼؼماظزرضوءم/برلؼـم70/2013اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .36

 اًوصمبؿـػقذمررؼؼمدؼرمابلمدعقدم/زلقعم46/2013اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .37

 اًوصمبؿـػقذمررؼؼمدقفم/سنيمجـوم44/2013اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .38

 اًوصمبؿـػقذمررؼؼمؼوجقزم/اظزرضوءمجزءمبم85/2006اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .39

مؾقيماظزرضوءماالػؾقي(اًوصمبؿـػقذمتؼورعوتماوتقدذلادمسؿونماظزرضوءم)غػؼماظػقدػوتموتؼورعمطم149/2006اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .40

 اًوصمبوالذرافمسؾكمتـػقذمررؼؼماربدماظدائريماٌرحؾيماالوظبم/اىزءماالولم17/2010اظعطوءماٌرطزيمرضؿم .41

 اًوصمبؿلثقٌمعؾـكماٌعفدماظعربلمظؾرضوبيم/اثوثمخشيبم105/2014اسدادموثوئؼماظعطوءمرضؿمش/ .42

 ب(مضلؿماٌقاصػوت:

وئؼماظعطــوءاتماًوصــيممبكــقؿمزبقــزنماظغربــل/ماألزرقموتؿضــؿـموضــعماظشــروطماًوصــيماإلضــوصقيموسؿــؾماظقصــػماظعــوممشلــذهماظعطــوءاتمممممؼــؿؿمعـــمخــاللمضلــؿماٌقاصــػوتمإســدادموثــم

مػذهماظقزارة.موتعؾؽيماٌالحؼماظالزعيمبوإلضوصيمإظبمتدضقؼماٌقاصػوتماظػـقيماًوصيمموعؿوبعيمإجراءاتمررحماظعطوءاتماٌعدةمعـماظؼلؿمععماٌعـنيمؼب

مقؼماظقثوئؼماًوصيمبلسؿولمدوحيماًردةمؼبمجلرماٌؾؽمحلنيموعؿوبعيمأسؿولماظؿـػقذ.تدضم-

اٌشورطيمؼبمإسدادموثوئؼمواإلذرافماٌقضعلماٌؾوذرمألسؿولماظعطوءاتمم-  

ماًوصمبلسؿولموحداتماإلغورةمبوظطوضيماظشؿلقيمؼبمزبقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.م164/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -1

 اٌؽؿىماظرئقللمظؾؼقودةماظعوعي.م–واًوصمبؿقرؼدموترطقىمبـوءمجوػزمظشعؾيماإلرتؾوطماظعلؽريمم82/2014ؼؿماحملؾلمرضؿمش/سطوءماظؿؾز -2

 واًوصمبندؿؽؿولمعشروعمتطقؼرمودطماظطػقؾي.م2012/عؾودرة/120عؿوبعيمدرلمأسؿولماظعطوءماٌرطزيمرضؿم -3

 (مداخؾمزبقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.T-Sheltersــــــداتم)واًوصمبؿـػقــــــــــذموحم5/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -4

 (مداخؾمزبقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.T-Sheltersواًوصمبؿـػقــــــــــذموحــــــداتم)م6/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -5

 ل/األزرق.(مداخؾمزبقؿمزبقزنماظغربT-Sheltersواًوصمبؿـػقــــــــــذموحــــــداتم)م7/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -6

 (مداخؾمزبقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.T-Sheltersواًوصمبؿـػقــــــــــذموحــــــداتم)م8/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -7
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 (مداخؾمزبقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.T-Sheltersواًوصمبؿـػقــــــــــذموحــــــداتم)م9/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -8

 (مداخؾمزبقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.T-Sheltersبؿـػقــــــــــذموحــــــداتم)واًوصمم10/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -9

 (مؼبمزبـقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.T-Shelters(مظقحداتم)PHASE-2اًوصمبؿـػقذماىزءماألولم/ماٌرحؾيماظـوغقيم)م35/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -10

 (مؼبمزبـقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.T-Shelters(مظقحداتم)PHASE-2/ماٌرحؾيماظـوغقيم)اًوصمبؿـػقذماىزءماظـوغلمم36/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -11

 (مؼبمزبـقؿمزبقزنماظغربل/األزرق.T-Shelters(مظقحداتم)PHASE-2اًوصمبؿـػقذماىزءماظـوظٌم/ماٌرحؾيماظـوغقيم)م37/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -12

 (مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربل/االزرق.T-Shelters)مـذماىزءماالولم/اٌرحؾيماالوظبمواظـوغقيمظقحداتماًوصمبؿـػقـــــــــم52/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -13

 (مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربل/االزرق.T-Shelters)ماًوصمبؿـػقــــــــــذماىزءماظـوغلم/اٌرحؾيماالوظبمواظـوغقيمظقحداتمم53/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -14

 (مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربل/االزرقمT-Sheltersًوصمبؿـػقــــــــــذماىزءماظـوظٌم/اٌرحؾيماالوظبمواظـوغقيمظقحداتم)ام54/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -15

 (مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربل/االزرق.T-Shelters)ماًوصمبؿـػقــــــــــذماىزءماظرابعم/اٌرحؾيماالوظبمواظـوغقيمظقحداتمم55/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -16

 (مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربل/االزرقT-Shelters)ماًوصمبؿـػقــــــــــذماىزءماًوعسم/اٌرحؾيماالوظبمواظـوغقيمظقحداتمم56/2014رطزيمرضؿماظعطوءماٌ -17

  (مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربلم/األزرق.T-Sheltersاًوصمبؿـػقذماىــــزءماالولمظقحـــداتم)م93/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -18

 (مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربلم/األزرق.T-Sheltersاًوصمبؿـػقذماىــــزءماظـوغلمظقحـــداتم)م94/2014ماظعطوءماٌرطزيمرضؿ -19

 (مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربلم/األزرق.T-Sheltersاًوصمبؿـػقذماىــــزءماظـوظٌمظقحـــداتم)م95/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -20

م(مؼبمزبقؿمزبقزنماظغربلم/األزرقT-Sheltersبعمظقحـــداتم)اًوصمبؿـػقذماىــــزءماظرام96/2014اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -21

 
 م-جـ(مضلؿمتعدؼؾماالدعورم:

مػقمضلؿمؼؼقمممبؿوبعيماظدصعوتماظـفوئقيماظقاردةمعـمعدؼرؼوتماظصقوغيماظروتقـقيمواظؿـػقذموعؿوبعيماظؿعوعقؿمممم-ممممممم

معورمعـودؾيمضوبؾيمظؾؿـػقذمحلىمماظصودرةمعـمدائرةماظعطوءاتمايؽقعقيماظيتمصبىمأنمتصدرمبلدممممممم

معؿطؾؾوتمماظعؿؾماٌطؾقبموبلصضؾماٌقاصػوتمواألدعورمظؾعطوءمعقضقعماظؾقٌم.ممممممم

متطؾقؼماظؿعوعقؿماًوصيمبوألدعورماظصودرةمعـمضؾؾمىـيمدراديمتغقرلمأدعورماٌقادماظرئقلقي.م-

مقدماٌؼووظي.عؿوبعيمغلىمتغرلمأدعورماٌقادماظرئقلقيماٌـصقصمسؾقفومؼبمسؼمم-

مسطوءاتمضقدماظؿدضقؼم:

ماًوصمبصقوغيماظطرؼؼماظصقراويمعـمعدخؾمععونموظغوؼيمعبركماظعؼؾيم)واديماظقؿؿ(موتشؿؾمهقؼؾيمرأسماظـؼى.مم21/2009اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -1
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 مماظؾلوتنيم.مغبوعوتمعوسنيموررؼؼمعودبوماظشرضلموررؼؼمام-اًوصمبصقوغيمررؼؼماظؾوغقراعوم30/2009اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -2

 اًوصمبؿـػقذمررؼؼماظلؾطماظدائريم)ماٌرحؾيماالوظبم(.مممم162/2002اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -3

 غوسقرمتؼورعماظؾوغقراعوموررؼؼمعودبوماظغربلمحلؾونموررؼؼماٌغطس.مم-اًوصمبصقوغيمررؼؼمعرجمايؿومم18/2009اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -4

موغيماظروتقـقيمظؾطرؼؼماظصقراويمعـمعبركماظعؼؾيم)واديماظقؿؿ(موبوووهماظطرؼؼماًؾػلماظلوحؾل.ماًوصمبوظصقم22/2009اظعطوءماٌرطزيمرضؿمم -5

 اًوصمبصقوغيماظطرؼؼ.مم31/2009اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -6

مسطوءاتممتماالغؿفوءمعـمتدضقؼفوممم:

 اظزرضوءماٌرحؾيم)ب(.–اًوصمبؿـػقذمررؼؼمؼوجقزمم185/2006اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -1

 اًوصمبؿـػقذماظطرؼؼماٌقازيمظؾطرؼؼماظـوصذمحملوصظيماظطػقؾي.م227/2008رطزيمرضؿماظعطوءماٌ -2

 اًوصمبؿـػقذمتؼورعمعودبو/غوسقر/امماظؾلوتني.م60/2007اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -3

 اًوصمبؿـػقذمررؼؼماظطػقؾي/ايلو.م105/2006اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -4

 ؼماظقاصؾمعومبنيمجوععيماظعؾقممواظؿؽـقظقجقوموجوععيماظرلعقك.اًوصمبؿـػقذماظطرؼم240/2003اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -5

 عرطزمحدودمجوبر.م-اًوصمبؿـػقذمتقدعيمدوحوتماظشقـموتـػقذمعظؾيمتػؿقشماظشوحـوتم42/2006اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -6

 اظزرضوء.م-اًوصمبؿـػقذممتؼورعوتماوتقدذلادمسؿونمم149/2006اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -7

 اًوصمبؿـػقذموهلنيماظطرؼؼماظـوصذمعـمبؾدةماظدؼليم.م93/2009اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -8

ماًوصمبؿـػقذماسؿولمايؿوؼيماظالزعيمادػؾمجلرماٌقجىمواًطماظـوضؾم.م93/2007اظعطوءماٌرطزيمرضؿم -9

 -ضلؿماظؿدضقؼماظػينم: (مد

رقمأومسطوءاتمعدؼرؼيماظصـقوغيمواىلـقرموعدؼرؼـيماظصـقوغيماظروتقـقـيمحقـٌمؼـؿؿممممممممتدضقؼماظدصعوتماٌرحؾقيماًوصيمبلسؿولماظعطوءاتمدقاءماظعطوءاتماًوصيممبدؼرؼيمتـػقذماظط -1

 اظؿدضقؼمسؾقفومعـمغوحقيم:

 ظعطوءماالصؾلممبقجىمعقاصؼوتمػـذهممحصرمعبقعماالسؿولماإلضوصقيماٌلؿقدثيموإصدارمأعرمتغقرليمظالسؿولماحملصقرةمواٌؿؿـؾيمبوالسؿولماالضوصقيمواظؽؿقوتماظزائدةمسـمبـقدما

 رةمومحلىماالصقلم.اظقزا

 إصدارمعقاصؼوتمظزؼودةمطؿقوتماظعطوءماالصؾلماظقاردةمواالسؿولماالضوصقيمانموجدتمحلىماالصقلمتؿضؿـمعدلراتمػذهماظزؼودة.م 

 بـقدماظعطوءماالصؾلموبـػسماالدعورم.صصؾمطؿقوتماظعطوءماالصؾلمسـماظؽؿقوتماالضوصقيمحؿكمظقمطوغًماظؽؿقوتماالضوصقيمظـػسم 

 ماٌرحؾقيمؼخمطؿوبماٌقاصؼيماًوصمبليمسؿؾمإضوؼبمعؼوبؾماظؾـدماٌعينمؼبماٌطوظؾيذطرمرضؿموتور
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 عدؼرؼةماٌلاحةمواالدؿؿالك

 ضلؿماالدؿؿالكمواظؿعقؼضوتم ضلؿماٌلوحيماٌقداغقيمٌشورؼعماظطرق ضلؿماٌلوحيماٌقداغقيمٌشورؼعماالبـقيم ضلؿمضضوؼوماالدؿؿالك ضلؿماالرذػيمواٌعؾقعوت

واعرماظؿغقرلؼيماظصـودرةمظؽـؾمسطـوءموممممتدضقؼماظدصعوتماًؿوعقيمظؾعطوءاتماٌـؿفقيمعـمحقٌمعطوبؼيماظؽؿقوتماحملصقرةمصقفومعـمضؾؾماٌلؿشورماٌشرفمععماظؽؿقوتماظقاردةمؼبماأل -2

 اٌقاصؼوتماًوصيمبفذهماألسؿولموأوراقمحصرماظؽؿقوتموطؾمعومؼؾزممظغوؼوتماظؿدضقؼ.ماظؿوطدمعـمارصوقمطوصي

اًوصيمبوالذـرافمسـؾمأسؿـولماظؿـػقـذمممممماٌشورطيمجبؿقعماظؾفونماظػـقيماظيتمؼؿؿمتشؽقؾفومظدراديماألواعرماظؿغقرلؼيمدقاءماًوصيمبعطوءاتمتـػقذموصقوتيماظطرقمأومتؾؽماظعطوءات -3

م.ادؿفوبيمٌومجوءمؼبمتعؿقؿمععوظلمزؼرماألذغولماظعوعيمواالدؽونمشلذهماظعطوءاتموذظؽم

م-عدؼرؼةماٌلاحةمواإلدؿؿالك8

 

 

 

 

م-اٌفاممواظقاجؾات8ممم

 موترتؾطمظؾقزارةماظؿوبعيمشكتواألبـقيمواٌـماظطرقمعشورؼعمظغوؼوتماألراضلموادؿؿالكماظالزعيماظطؾقشراصقيماًرائطموإسدادماٌلوحقيماألسؿولمجبؿقعمواالدؿؿالكماٌلوحيمعدؼرؼيمتؼقم

مماٌدؼرؼي.مبفذهماظقزارةمؼبماالخؿصوصمرؾقعيمذاتماألخرىماٌدؼرؼوتمؼبمواالدؿؿالكماٌلوحيمألضلومماظػـقيماألسؿول

 ممقزارة.بوظماًوصيمواالدؿؿالكمواًرائطماىقيمواٌلحماٌقداغلماٌلحمألسؿولماظعوعيماظلقودوتموردؿمواظدلاعٍماًططمبنسدادماٌدؼرؼيمتؼقم

 م.مدـقؼًوماالخؿصوصمبطؾقعيماٌؿعؾؼيمظألسؿولماٌؿقضعماظعؿؾمحفؿموتؼدؼرمواألظقؼيماحملوصظوتمؼبماألذغولموعدؼرؼوتماظعالضيمذاتماظقزارةممبرطزماٌقجقدةماٌدؼرؼوتمععماظؿـلقؼ

 م.مبوٌدؼرؼيماٌؿعؾؼيماٌوظقيمقراألعمىؿقعماٌؿقضعماظعؿؾمحفؿمضقءمؼبمظؾؿدؼرؼيماظلـقؼيماٌوظقيمظؾؿقازغيمتؼدؼرؼيمطؾػيمسؿؾ

 ممنطموتقحقدماجملولمؼبمظؾعوعؾنيماألداءمعلؿقىمورصعماظعؿؾموتطقؼرمتـظقؿمسؾكماحملوصظيمذلغفومعـمواظيتماالخؿصوصمبطؾقعيماٌؿعؾؼيمواًوصيماظعوعيماظؿعؾقؿوتمبنصدارماظؿـلقى

م.ماٌلوحلماظعؿؾ

 م.ماظؼوغقغقيماظشمونمعدؼرؼيمععمبوظؿـلقؼموذظؽمظؾؿعدؼؾمحوجيمأومضرورةمػـوكمأنمتؾنيمإذاماظؿكصص،ممبفولمعؾؼياٌؿمواظؿعؾقؿوتمواألغظؿيماظؼقاغنيمبؿعدؼؾماظؿـلقى
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 مدوراتمقىظذلتماظقزارةمؼبمواظؿدرؼىماإلداريماظؿطقؼرمعدؼرؼيمععمبوظؿعوونمأخرىمادؿشورؼيمجفيمأؼيمأوماٌفـددنيموغؼوبيماألردغقيمواىوععوتماألردغلماىغراؼبماٌرطزمععماظؿـلقؼ

م.ماٌدؼرؼيمؼبمواظػـقنيمواٌلوحنيمظؾؿفـددنيمعؿكصصيمتدرؼؾقي

 موزبططوتماإلحداثقوتموجداولماٌـؾـوتمغؼوطموذؾؽوتماظطؾقشراصقيمواًرائطماظصـوسقيماألضؿورموصقرماظالزعيماىقؼيمبوظصقرمبوٌدؼرؼيماًوصيماظقثوئؼمعؽؿؾيمتزوؼدمسؾكماظعؿؾ

مععموبوظؿـلقؼمضرورؼيموثوئؼمعـمؼؾزممعوموطؾماىقؼيمواألرصودماىققظقجقيمواًرائطماظؿقؿقيماظؾـقيموزبططوتماألراضلموصفورسماظؿـظقؿموزبططوتماألراضلموصفورسماظؿـظقؿ

م.مبودؿؿرارماظقثوئؼمػذهموهدؼٌماٌعـقيماًوصيماظعوعيمواظدوائرمواٌمدلوتماظقزارات

 ماظعؿؾ.مرؾقعيمععمؼؿـودىممبومسؾقفوموتدرؼؾفؿماٌؿطقرةماٌلوحقيمواٌعداتمبوألجفزةماالخؿصوصمرؾقعيمذاتمواٌدؼرؼوتماٌدؼرؼيمؼبماٌقداغلماٌلحمصرقمتزوؼد

 م.مسـفوماظـوويماٌعؾقعوتمودالعيمودضؿفومصوسؾقؿفومسؾكمظؾؿقوصظيماٌلوحيموععداتمألجفزةماظروتقـقيماظصقوغيمإظبمبوإلضوصيمدورؼيمصقوغيمبراعٍمسؿؾ

 ماٌعؾقعوت.مودالعيماظعؿؾمدرلمحلـمعـمظؾؿلطدمواألظقؼيماحملوصظوتمؼبماألذغولموعدؼرؼوتمواٌشورؼعماٌرطزمعدؼرؼوتمؼبماٌقداغلماٌلحمأسؿولمعؿوبعي

 م.ماٌلؿؿؾؽيماظطرقموعراجعيماٌلؿؿؾؽيمشرلماظطرقمطوصيمالدؿؿالكمسؿؾمخطيمإلسدادمواٌلوحيماألراضلمدائرةمععماظؿـلقؼ

 م.معلؿؼؾاًلماظصالحقوتمؼبماالزدواجقيمظعدممسؾقفومؼذلتىموعوماظـوصذةمبوظطرقماٌؿعؾؼيماالدؿؿالكمعشوطؾميؾماظؽدلىمسؿونميوأعوغماظؾؾدؼيماظشمونموزارةمععماظؿـلقؼ

 ممواٌلوحيماألراضلمودائرةمردغلاألماىغراؼبماٌرطزمععمبوظؿـلقؼماظدضقؼيماظؿلقؼيموذؾؽيماٌـؾـوتموذؾؽوتماٌؼقوسمععمؼؿـودىممبوموتدؼؾفوماٌلوحقيمبوألسؿولماٌؿعؾؼيماٌقاصػوتمعراجعي

 م.مواحملوصظوتماظقزارةمعرطزمؼبماظؿكصصمذبولمؼبماظعوعؾنيمطػوءةمظرصعماظدورؼيماظـشراتموإصدارمواحملوضراتماظـدواتمسؼد

 م.مبذظؽماًوصيمعؾقؿوتواظؿماظـشراتموإصدارماظعودلماظؿؼدؼرماحؿلوبمطقػقيمسؾكماظؿعقؼضوتمىونمععمؼشذلطقنماظذؼـمواظػـقنيماٌفـددنيموتقجقفمتدرؼى

 م.ماالخؿصوصمبطؾقعيمؼؿعؾؼمصقؿومعلوحلمسؿؾمأليماحملوصظوتمؼبماألذغولموعدؼرؼوتماٌرطزمٌدؼرؼوتمواٌشقرةماظـصحمتؼدؼؿ

 م.مواظؼقودنيماٌلوحنيمتعقنيمأجؾمعـماظالزعيمواظـظرؼيماظعؿؾقيماالخؿؾوراتمسؿؾ

 مماالخؿصوص.مذبولمؼبمظؾعوعؾنيماألداءمعلؿقىمورصعماىقدةمظؿقلنيمظؾققاصزمغظوممبعؿؾماًوصيماظؿقصقوتموضع

 م.ماظعوعيماٌقازغيمؼبمظرصدػوماظؿـلقىمظغوؼوتمدـقؼًومذراؤػوماٌرادمواألدواتمواٌعداتماألجفزةمىؿقعمتؼدؼرؼيمطؾػيمسؿؾ

 م.ماظقزارةمبؼضوؼوماٌؿعؾؼيمواظؿعقؼضوتمالكاالدؿؿمضضوؼومسؾكمظؾردماٌدؼرؼيمؼبماٌؿقصرةماٌعؾقعوتمعـمهؿوجفممبوماظؼوغقغقيماظشمونمعدؼرؼيمتزوؼد

 م.1987مظلـي(م12)مرضؿماالدؿؿالكمضوغقنممبقجىمٌلؿقؼقفومظصرصفومواٌلوحيماألراضلمدائرةمإظبماالدؿؿالكمأسؿولمجراءمتـشلماظيتماألضرارمسـماظؿعقؼضوتمجداولمرصع

 م.مبفومؼؿعوعؾقنماظيتمواظؿعؾقؿوتميواألغظؿمظؾؼقاغنيماالخؿصوصمذبولمؼبماٌدؼرؼيمؼبماظعوعؾنيموتـؼقػمتقسقي

 م.مذظؽمماظضرورةماضؿضًمطؾؿوماٌعـقنيمسؾكموتعؿقؿفماظعودلماظؿعقؼضمتؼدؼرمسـدمبفومظالدؿؽـوسمواٌزروسوتماألذفورمأدعورمجداولمسؾكمظؾقصقلماظزراسيموزارةمععماالتصول

 م.ماٌفؿيمشلذهماظقزارةمغقاةماٌدؼرؼيموتعؿدلماىغراصقيمؾقعوتبوٌعماٌؿعؾؼيماٌعؾقعوتمتؾودلمظغوؼوتماظقرينماٌعؾقعوتمعرطزمععماظؿـلقؼ

 م.مظؾقزارةماظعوئدةماألعالكمحبصرماظؼقوم
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 ماحملوصظوت.مؼبماألذغولموعدؼرؼوتمظؾقزارةماٌلؿلجرةمواظعؼوراتماٌؾوغلمعؿوبعي

 مظؾقزارةماظعوئدةماظلؽـقيمظؾقحداتماظقزقػلماظلؽـمسؼقدموتقثقؼمعؿوبعي. 

م9261/9262لاحفمواالدؿؿالكمظعاعلمانازاتمعدؼرؼفماٌ

 (معشروع206اسؿولمماظرصعماٌلوحلمٌشورؼعماظطرقم) -

 اسؿولماظرصعماٌلوحلمٌشورؼعماالبـقفم: -

مم.(معقضعمٌشورؼعماظؼطوعماظذلبقيمواظؼطوعماظصقلمواظؼطوسوتماالخرى30تلؾقؿمعقاضعموسددػوم)م-1

م.م(معشروع34تدضقؼمواسؿؿودمذؾؽقوتماٌقاضعمواظؾوظغفم)م-2

ماخل.000(معشروسومٌكؿؾػماظؼطوسوتماظذلبقؼفمواظصققفم91رصعمعلوحلمٌشورؼعماالبـقفمايؽقعقفمواظؾوظغفم)م-3

م:انازاتمضلؿماالدؿؿالكمواظؿعقؼضات

م  طشقصاتمعقداغقةمووفقزمتؼارؼرمطشػم6

م  اظردمسؾكمادؿػلاراتماٌقارـنيمحقلمادؿؿالطاتماظطرقم9

م(مررؼؼم 16ططاتماالدؿؿالكموارداهلاماديمدائرةماالراضلمواٌلاحفمسددم)تردقؿماظطرقمحقثممتموفقزمخمم-1

م تشؽقؾمىانمصـقةمظؾـظرمسيمرؾؾاتماٌقارـنيمواالسرتاضاتمسؾكماالدؿؿالطاتم 2

مظدائرةماالراضلم ممممام تدضقؼمجداولمتعقؼضاتماالضرارمظؼطعماالراضلماٌؿضررةمعـمادؿؿالكماظطرؼؼماظؿابعفمظقزارةماالذغالماظعاعةمواالدؽانموارداهل3

 ..تدضقؼماسالغوتماالدؿؿالكماظصودرةمسـمدائرةماالراضلمواٌلوحيم6

م

مزاتمضلؿمضضاؼاماالدؿؿالكمواظؿعقؼضاتانا
م

م(مدسقىم450)مم2013.الئقيمدسقىمظعومم6
م(مدسقىم570)مم2014.مالئقيمدسقىمظعومم2
م(مضرارم400)مم2013.مضراراتماحؽوممظعومم3
 (مضرارم600)مم2014عومم.مضراراتماحؽوممظ4
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 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اظعاذراظػصؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اظؿطقؼرماٌمدللادارةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

 

م

م

م

م
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 ادارةماظؿطقؼرماٌمدلل

 وحدةماظشمونماظدلٌوغقيم

ضلؿمعؿوبعيماظشمونم

 اظدلٌوغقي

ضلؿمعؿوبعيمرؾؾوتم

 اظـقابمواالسقون

 وحدةماظؿؼققؿمواظؿؿقز

 ضلؿماٌؿوبعيمواظؿؼققؿ

 ضلؿمهلنيماًدعوت

عدؼرؼيمغظؿماٌعؾقعوتم

 اىغراصقي

 ضلؿمضقاسدماظؾقوغوت

ضلؿماظـظؿم

 واظؿطؾقؼوت

عدؼرؼيمايودقبم

 وتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت

ضلؿمادارةموهؾقؾم

 اظـظؿ

ضلؿماظشؾؽوتمواظدسؿم

 اظػين

ضلؿمايؽقعيم

 االظؽذلوغقي

 ضلؿماظصقوغف

ضلؿماٌعرصيم

 اظؿؽـقظقجقي

 ضلؿماظدلذبي

ضلؿماٌؿوبعيمواٌراضؾيم

 االظؽذلوغقي

عدؼرؼيماظؿدرؼىم

 واظؿطقؼر

 ضلؿمتدرؼىماٌقزػني

ضلؿمتدرؼىماٌفـددنيم

 حدؼـلماظؿكرج

 ضلؿمهلنيماالداء

 عدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼي

ضلؿمربودؾفم

 اظرواتى

 ضلؿمذمونماٌقزػني

ضلؿمدبطقطماٌقاردم

 اظؾشرؼي

ضلؿماظضؿونم

 االجؿؿوسلمواظؿؼوسد

 ضلؿماالدارة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

م
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 عدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼيم

مضلؿمذمونماٌقزػني ضلؿمدبطقطماٌقاردماظؾشرؼي ضلؿماظضؿونماالجؿؿوسلمواظؿؼوسد ضلؿماالدارةم  ضلؿمربودؾيماظرواتى 

 عدؼرؼةماٌقاردماظؾشرؼة

م

م

م

م

م-اٌفاممواظقاجؾات8
 

 إدارةمطوصيماألغشطيماٌؿعؾؼفمبوٌقاردماظؾشرؼيمؼبماظقزارةمواشلودصفماظبماالرتؼوءمبؽػوءةماظعـصرماظؾشريموتطقؼرمضدراتف. -
ء،ميموبراعٍماٌقاردماظؾشرؼيمواٌؿضؿـيمسؿؾقوتماظؿكطقطمواظؿـؾم،مواالخؿقورمواظؿعقني،مواظؿطقؼر،مودبطقطماٌقاردماظؾشرؼي،موتؼققؿماألداوضعماظلقودوتموتطقؼرموتطؾقؼماحدثماغظؿ -

 واظرواتى،مواٌؽوصلةمواظؿقػقز،موسالضوتماٌقزػني،موضـقاتماالتصول.
اءاتمواألعقرماٌؿعؾؼيمبفومطوإلجوزاتمواٌغودراتمواظذلصقعوتموشرلػو،موعؿوبعيماظؿزامماٌقزػنيمبوظؼقاغنيمتطؾقؼماألغظؿيمواظلقودوتماًوصيمبشمونماٌقزػنيموعؿوبعيمطوصيماإلجر -

 واألغظؿيماٌؿؾعف.
مبـوءمضقاسدمبقوغوتموععؾقعوتمربقدؾي. -

-انازاتمعدؼرؼةماٌقاردماظؾشرؼة8  

 اٌشورطيمؼبمأسؿولماظؾفونماًوصيمبوٌقزػنيمواٌقاردماظؾشرؼي. -
ؿوظلمععرصيماالحؿقوجوتمراديمسؾؿقيمودبطقطمعـففلمدضقؼمظؾؿقاردماظؾشرؼيمعـمحقٌمسددماٌقزػنيماظذؼـمسؾكمرأسمسؿؾفؿمصؽوتفؿمودبصصوتفؿموعلؿقوتفؿماظقزقػقيموبوظاظؼقوممبدم -

 وهدؼدماظقزوئػموادؿكراجمطشقصوتمإحصوئقي.
 يمعؿقدطيماٌدىمؼـلفؿمععماالحؿقوجوتمواألػداف.عـمخاللمخطم2014-2013إسدادمعقازغيمظرواتىماٌقزػنيمعقازغيمتؼدؼرؼيمظعومم -
 (عقزػم6000إصدارمرواتىماظؽذلوغقومظؽوصيماٌقزػنيموظؾعوعؾنيمبوألجقرماظققعقيمواظؾوظغمسددػؿمعومؼؼوربم) -
 (طشػمراتىمؼقعقو.30إصدارمطشقصوتمرواتىمظؾؿقزػنيمحقٌمؼؿؿمإصدارمعومؼؼوربم) -
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 (ععوعالت.10وظغمسددػومؼقعقومعومؼؼوربم)تـػقذماالضؿطوسوتماظقاردةمسؾكماٌقزػنيمواظؾ -
 إسدادمطؿىمظؾؿقاصؼيمسؾك)اظعؿؾماإلضوؼبم،سالوةماٌقدانم،مبدلماضؿـوء،ماظؿـؼالت(ظؽوصيماٌقزػني. -

 -صعؾكمدؾقؾماٌـول:

 .م2014(عقاصؼيمظعومم300)م2013(عقزػمخاللمسومم296إصدارمعقاصؼيمسالوةمعقدانم) -
 .م2014(معقاصؼيمظعومم170)م2013اللمسومم(معقزػمخ126إصدارمعقاصؼيمسؿؾمإضوؼبم) -
 .م2014(عقاصؼيمظعومم65)م2013(معقزػمخاللمسوممم60إصدارمعقاصؼيمبدلماضؿـوءمطشػ) -
 .م2014(معقاصؼيمظعوممم175)م2013(معقزػمخاللمسومم168إصدارمعقاصؼيمبدلمتـؼالتم) -
 ي.إسدادمطؿىم)غؼؾم،إسورة،اغؿداب(مظؾعضماٌقزػنيماظراشؾنيمبوألوضوعماظلوبؼ -
 عؿوبعيماإلجوزاتمواٌغودراتمظؽوصيماٌقزػنيموإدخوشلومبرغوعٍماإلجوزاتموبعضمػذهماظؽؿىمتصدرمأدؾقسقو.م -
 أجوزهممدـقؼيمؼقعقوم.مم40حقٌمؼؿؿمإدخولمعومؼؼوربمعـم -
 دمطؿىماظؾفون.أجوزهمؼقعقوموتدضقؼفومواظؿـلقؼمععماظرواتىمخبصقصفوموإسدام40وعؿوبعيماإلجوزاتماٌرضقيمماظؾوظغمسددػومعومؼؼوربم -
 عقزػم.م350م2014عقزػمخاللمسوممم310............م2013متًمترصقعوتموجقبقفموجقازؼفمسومم -
 عقزػ.م20........م2014عقزػموخاللمسوممم26.........2013تعدؼؾمأوضوعماٌقزػنيم)معـمصؽيمإظبمأخرىمأومعـمدرجيمإظبمأخرى(مسومم -
 عقزػ.م122.........م2014عقزػمخاللمسومممم146...........م2013ؾؽر،ادؿؼوظي،بؾقغماظلـماظؼوغقغقي.....(سومماالغػؽوكماظدائؿم)تؼوسدمعدغل،ادؿقداع،تؼوسدمع -
 عقزػ.م189........2014عقزػمخاللمسوممم187........2013اظؿعققـوتم)سؼدمبدلمذبوزموععور،سؼدمذاتمصؽيمودرجي(سومم -
 عقزػ.م130.........م2014عقزػمخاللمسوممم125.......2013سومماالغػؽوكماٌمضًم)تؽؾقػم،اغؿدابماسورهمعـ/إظبماظقزارة( -
 ادؿؽؿولمعبقعمععوعالتماٌقزػنيماحملوظنيمسؾكماظؿؼوسد،االدؿقداع،إغفوءمخدعيموهقؼؾفؿمإظبموزارةماٌوظقي. -
 وإسدادماٌقازغيماظعوعيمظؾقزارةمصقؿومؼؿعؾؼمبوظقزوئػ.إسدادمجدولمتشؽقالتماظقزوئػمظؾؿصـػنيمواظقزوئػماظدائؿيمشرلماٌصـػيمواًوضعيمظؾضؿونماالجؿؿوسلمواظعؼقدم -
 تقزؼعمدفؾماألداءمسؾكماٌقزػنيمواظؿؼورؼرماظلـقؼيموتدضقؼفوموإردوشلومإظبمدؼقانماًدعيم)ظؾؿقزػنيمطوصي(. -
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 عدؼرؼيماظؿدرؼىمواظؿطقؼر

 ضلؿمهلنيماالداء
ضلؿمتدرؼىماٌفـددنيمم

 حدؼـلماظؿكرج
 ضلؿمتدرؼىماٌقزػني

م-8عدؼرؼةماظؿدرؼبمواظؿطقؼر

م

م

 

م

م-اٌفاممواظقاجؾات8

اتماظالزعيمعـمخاللمايوضفؿمبوظدلغوعٍماظؿدرؼيبمؼبماٌمدلوتمايؽقعقيمواظشرطوتمٌلوسدتفؿمؼبمإصبودمصرصمسؿؾمتلػقؾماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجموتزوؼدػؿممبوٌفوراتمواًدل -

مؼبماظلققماحملؾلمواًورجل.

 وضعماًططماظالزعيمظؿدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمعـمحقٌماسدادماٌؿدربنيمواٌقزاغقيم. -
 معبقعمحرطوتفؿماظؿدرؼؾقي)اإليوق،تورؼخماٌؾوذرةم،رواتى،اظـؼؾ،ماإلدؿؼوظيمواًدلة(.اظؽذلوغقيمظؾؿؿدربنيمتؾني اسدادمضوسدةمبقوغوت -
 .اٌؿوبعيمواظؿـلقؼمععمغؼوبيماٌفـددنيموعمدليماظضؿونماالجؿؿوسلمخبصقصماظؿلطدمعـمازدواجقيماظؿدرؼىموسدمماظؿقوقماٌؿدربنيمبويموزقػي -
 ققؿمواٌؿوبعيم.اظؿقاصؾمععمعشرؼبماظؿدرؼىمؼبماٌقدانمظغوؼوتماظؿؼ -
 .اٌؿؾؽيمربوصظوتمىؿقع(مأوراطؾمغظوممسؾك"موإظؽذلوغقو"مؼدوؼو)اظؿدرؼىمبدلغوعٍماٌؾؿقؼنيماٌفـددنيمرواتىمطشقصوتمسؾكماظؿدضقؼ -

معدؼرؼةماظؿدرؼبمواظؿطقؼر8مانازات

 8مضلؿمتدرؼبممبرغاعجماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرج  6

م9262انازاتمساممم9261انازاتمساممماظرضؿ

معفـدسمعؿدربم676تدرؼىممعفـدسمعؿدربم487درؼىمتم6
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 عدؼرؼةمايادقبموتؽـقظقجقاماٌعؾقعات

 ضلؿماظدلذبف
ضلؿماٌؿوبعفمواٌراضؾيم

 االظؽذلوغقف
 ضلؿمادارةموهؾقؾماظـظؿ ضلؿماظشؾؽوتمواظدسؿماظػين ضلؿمايؽقعفماالظؽذلوغقف ضلؿماظصقوغف ضلؿمماٌعرصفماظؿؽـقظقجقف

 ضلؿمتدرؼبماٌقزػنيم8م  9

م9262انازاتمساممم9261انازاتمساممماظرضؿ

معقزػم453تدرؼىممعقزػم608تدرؼىمم1

م162تدرؼىمرالبممم156تدرؼىمرالبمسددمم2

مم2بعـوتمدطؿقراهمخورجقومسددمم3

 -عدؼرؼةمايادقبموتؽـقظقجقاماٌعؾقعات8

    
 

مٌفاممواظقاجؾات8ا

ماألغظؿيمتطقؼرمدؾؾموهدؼدمصقفو،ماإلظؽذلوغقيماٌعرصيموبـوءماظقزارةموإجراءاتمسؿؾقوتموأمتؿيمحبقدؾيماٌؿعؾؼيماًططمإسدادمسؾكماٌعؾقعوتموتؽـقظقجقومايودقبمعدؼرؼيمتعؿؾ

م.مواٌلؿؼؾؾقيمايوظقيماظقزارةماحؿقوجوتمععمؼؿـودىممبوماٌلؿكدعيمواألجفزةممماآلظقي

معدؼرؼةمايادقبموتؽـقظقجقاماٌعؾقعاتم8مانازات

8ضلؿمصقاغفماالغظؿفم  

 سؾكمذؾؽيماظقزارةم.احملوصظفمسؾكمدميقعفمسؿؾمعبقعماظلرلصراتموماالجفزهم 

 عؿوبعفماالغظؿفماظعوعؾفمؼبماظقزارةم 
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 عؿوبعفمسؿؾمعضودماظػرلودوتمسؾكمعبقعماجفزهماظشؾؽفماًوصيمبوظقزاره 

 وغلمظؽوصيماٌقزػنيمؼبماظقزارةموعؿوبعيمتػعقؾماظدلؼدماالظؽذلACTIV DIRECTORY 

 .هدؼٌماظدلذبقوتمسؾكمعبقعماالجفزةمؼبماظقزارةم 

 سؿؾمغلخماحؿقورقفمظؽوصيماٌعؾقعوتموماظؾقوغوتمسؾكماظشؾؽفموماظلرلصرات  . 

 .م االذرافمسؾكمتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمؼبمذبولمػـددفمايودقب

8قةمضلؿماٌعرصةماظؿؽـقظقج   انازات 

 )اٌؿوبعيماالدارؼيمظؾشمونماظداخؾقيمؼبماٌدؼرؼيم)ماٌقزػنيم،ماٌعوعالتماظقاردةمواظصودرة 
 .االرذػيماالظؽذلوغقيمظؾصودرمواظقاردم 
 مععمذرطوتماظؼطوعماظعوم.مؿؽـقظقجقوماٌعؾقعوتعؿوبعيمإجراءاتماظعطوءاتمواالتػوضقوتماًوصيمب 
 وءاتماحملوظيمسؾكمذرطوتماظؼطوعماًوصمصقؿومؼؿعؾؼممبقضقعمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمعـماجفزةموععداتموبراعٍماخل..االذرافماٌؾوذرمسؾكمتـػقذماظعط 
 م.االذرافماٌؾوذرمسؾكمرؾؾوتماٌقزػنيمالسطولماالجفزةموعؾقؼوتفو 

 8انازاتمضلؿماظشؾؽاتمواظدسؿماظػين

 مذغولم.صقوغيماجفزةمايودقبموعؾقؼوتفومؼبمعرطزماظقزارةموعدؼرؼوتماال

 .مصقوغيمذؾؽيمايودقبموهدؼـفومؼبمعدؼرؼوتماالذغولماًورجقيم

 بوظشؽؾماظؽوعؾمظصقوغيمػذهماظلوسوتم.مترطقىموتشغقؾموتػعقؾمدوسوتمعراضؾيماظدواممؼبماظقزارةموعدؼرؼوتفوماظداخؾقيمواًورجقيمواالسؿؿودمسؾكمعقزػلمضلؿماظشؾؽوتمواظدسؿماظػين 
 مظؽوعرلات(مؼبمعرطزماظقزارةموعدؼرؼيماٌشوشؾموتشغقؾفمبوظشؽؾماظؽوعؾم.تطقؼرموهدؼٌمغظومماٌراضؾيم)ا

 .ماٌشورطيمؼبمعشروعمهدؼٌمشرصيماظعؿؾقوتم)ؼبمعومطبصمايودقب(مابؿداءامعـموضعماٌقاصػوتماظػـقيموحؿكماظؿـػقذ

 

م8انازاتمضلؿمادارةموهؾقؾماظـظؿ
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 اٌؿوبعيمواظؿعدؼؾمسؾكمعقضعماظقزارةماالظؽذلوغل. -1
 اٌقضعماظداخؾلمظؾقزارةمؼؿضؿـمطشػماظراتىمظؾؿقزػم،مطشػماظدوامم،مطشػماالجوزاتمواٌعؾقعوتماظعوعيمظؾؿقزػاغشوءم -2
 عؿوبعيمغظوممادارةموعؿوبعيماٌرطؾوتمايؽقعقيم. -3
 ٌشذلؼوتمؼبمعدؼرؼيماظؾقازم.اغشوءمغظومماٌشذلؼوتم،موعؿوبعؿفمواظؿعدؼؾمسؾقفمحلىمعؿطؾؾوتماظعؿؾموادؿكراجماظؿؼورؼرممبومؼؿـودىمععماحؿقوجوتمضلؿما -4
 اغشوءموعؿوبعيمبرغوعٍمعؿوبعيماٌعوعالت. -5
مصقوغيموعؿوبعيمبرغوعٍماظدوامم. -6

مممم92628نازاتمضلؿماظربجمةمظؾعامما  

 هدؼٌمغظومماألرذػيماالظؽذلوغلموضوسدةماظؾقوغوتماًوصيمبوظـظوممظإلصدارماألخرلمعـماظـظوم. -1
 اآلالتمواظـؼؾمععمصرؼؼماىقشماٌؽؾػ.ادؿقداثمضوسدةماظؾقوغوتماًوصيمبـظومم -2
 اًوصمبؿشغقؾموتػعقؾمغظومماآلالتمواظـؼؾ.ممOracle Application Serverادؿقداثموتػعقؾمدرلصرماظـم -3
 إغشوءمخدعيمؼبمغظومماظرواتىمتعؿؾمسؾكمإردولمذرضبيماظراتىماظشفريمٌقزػلماظقزارةماظؽذلوغقًومعـمخاللماظدلؼدماالظؽذلوغل.م -4
 بماظرصقدماًوصمبوإلجوزاتمٌقزػلماظقزارةماظؽذلوغقًومؼبمغظومماٌقاردماظؾشرؼي.مترحقؾمواحؿلو -5
 ربطمغظومماظدوامماالظؽذلوغلمععمغظوعلماإلجوزاتمواظرواتىمؼبمعدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼي.م -6
 قؽؿفمظقعؿؾمؼبمعدؼرؼوتماألذغولمؼبماحملوصظوتمواٌرطز.م،موتفOracle 10gهدؼٌمذوذوتموتؼورؼرمغظومماظضؿونماالجؿؿوسلمؼبمعدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼيمظؿعؿؾمعـمخاللم -7
 .م2015تػعقؾماظزؼودةماًوصيمبغالءماٌعقشيمٌقزػلماظػؽيماظـوظـيمؼبماظقزارةمعـمبداؼيماظعومم -8
 سالواتم)اظؿـؼالتمواالضؿـوءمواٌقدان(مإظبمذرضبيماظراتى.مواحؿلوبإضوصيم -9
 ؿعدؼوت،مظؿلفقؾموتقثقؼماألسؿولماًوصيمبفذاماظؼلؿماظؽذلوغقًو.ادؿقداثمغظوممٌدؼرؼيماظلالعيماٌرورؼي،مضلؿماظ -10
 عؿوبعيماظـلخماالحؿقورلمظؼوسدةماظؾقوغوتماٌرطزؼيمؼبماظقزارة.م -11
 اظؿقدؼٌماٌلؿؿرمظألغظؿيماالظؽذلوغقي،موعومهؿقؼفمعـمذوذوتموتؼورؼر،موضؿونمدميقعيمتشغقؾمتؾؽماألغظؿيمبـفوح.م -12
 حقوتماٌقزػنيمسؾكماألغظؿيماالظؽذلوغقيماٌكؿؾػي.مإجراءماظؿعدؼالتماظالزعيمسؾكمصال -13
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 وحدةماظشمونماظدلٌوغقي

 ضلؿمعؿوبعيماظشمونماظدلٌوغقي ضلؿمعؿوبعيمرؾؾوتماظـقابمواالسقونمم

 عدؼرؼةمغظؿماٌعؾقعاتماىغراصقة

 ضلؿمضقاسدماظؾقوغوت ضلؿمغظؿماٌعؾقعوتموتطؾقؼوتفو

موحدةماظشمونماظربٌاغقة8ممم

 

 

م

م

ماٌفاممواظقاجؾاتمظقحدةماظشمونماظربٌاغقةمم8

 ةماظعؾقومبفومأولمبلولمإلدارحضقرمعبقعمجؾلوتمذبؾسماألعيمبشؼقفماألسقونمواظـقابماظصؾوحقيمواٌلوئقيموسؿؾمتؼورؼرمدورؼيمظؾفؾلوتمتؿضؿـمعؾكصمطوعؾمظؾفؾليموتزوؼدما

مم.مإلدبوذماإلجراءاتماٌـودؾيمصقؿومؼؿعؾؼمبعؿؾماظقزارةمواظدوائرماظؿوبعيمشلو

 مظؾقؽقعيمحضقرمجؾلوتمعـوضشيمبقونمدوظيمرئقسماظقزراءموتلفقؾمعبقعماظطؾؾوتماظيتمدبصماظقزارةمحقٌمطونمػـوكماظعدؼدمعـماظطؾؾوتمخاللمجؾليماظـؼيم 
 ظؾقصقلمسؾكمأيمععؾقعوتمتؿعؾؼمبعؿؾماظقزارةم.ماألعيمووزارةماظشمونماظدلٌوغقيدرمذبؾسممأعوغيعـماٌؿوبعيموماظؿـلقؼمععمطؾم 
 مدماإلدارةماظعؾقومبفوم.اٌؿوبعيموماظؿـلقؼمبنيمزبؿؾػمدوائرماظقزارةمؼبماٌرطزمأوماظدوائرماظؿوبعيمشلومومتـظقؿمطوصيماٌالحظوتموماظطؾؾوتمومتقثقؼفومومتزوؼ

 وتلؿكمبوظدلؼدماظرئقللمظؾقحدةمحقٌموردمخاللماظعوعنيممتمظؽوصيماظطؾؾوتموماٌالحظوتماٌؼدعيمعـماظلودةماظـقابمواألسقونموؼؿؿماظؿقدؼٌماٌلؿؿرمظؿؾؽماظؼوسدةضوسدةمبقوغوإسدادم

 .مؿعؾؼمبعؿؾماظقزارةمواظدوائرماظؿوبعيمشلواٌوضقنيمسددمعـماٌعوعالتمواإلجوبيمسؾكماألدؽؾيمذواتماألرضومماظقاردةمظؾقحدةمعـماظلودةماظـقابمواظردمسؾقفومصقؿومؼ

معدؼرؼةمغظؿماٌعؾقعاتماىغراصقة8

م

 

م
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م-اٌفاممواظقاجؾات8

 .GIS)خدعيماألػدافماظعوعيموإدذلاتقفقيمسؿؾماظقزارةمعـمخاللمادؿكداممغظومماظـم)    -
مةموبوظؿـلقؼمععفو.وضعماألدسمواٌعوؼرلماظالزعيمىؿعماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتمظؽوصيمأسؿولمعدؼرؼوتماظقزار -

 ظؾكرائط.ميوضعماألدسمواٌعوؼرلماظالزع -
 وؿقعماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتمعـمعصودرػومواٌؿعؾؼيمبلسؿولماظقزارةمإلزفورػومسؾكمخرائطمرضؿقي. -
 (.(GIS Websiteتـزؼؾموبـوءماظؿطؾقؼوتماًوصيمبعؿؾمعدؼرؼوتماظقزارةمسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلم -
 وئقيمعومأعؽـمالدؿكراجماٌعؾقعوتماظالزعي.ادؿكدامماظصقرماىقؼيمواظػض -
 اظؿـلقؼمععماظدوائرمواظقزاراتمواٌمدلوتماٌكؿؾػيمؼبمتؾودلماظؾقوغوتمواٌعؾقعوت. -
 (.(GIS Websiteهدؼٌماظؾقوغوتماٌقجقدةمسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلم -

م8انازاتمعدؼرؼةمغظؿماٌعؾقعاتماىغراصقةمممم

 ٌعؾقعوتمًدعيمأسؿولماظقزارةمؼبمدؾقؾمتطقؼرماظعؿؾ.هؾقؾمغؿوئٍماGIS) ادؿكداممماظـم) -
م(.(GIS Website واٌعؾقعوتمبوظشؽؾماٌطؾقبموهدؼـفومسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلممتاحملوصظيمواظعؿؾمسؾكمودؼدماظؾقوغو-   

مسؿؾمدراديمظذلضقؿماإلذوراتماظضقئقيمبوالذذلاكمععمعدؼرؼيماظلالعيماٌرورؼي.ممم-مممم

 مقيممدورؼيمٌدؼرؼيماألعـماظعومم)مإدارةماظلرل(مواٌعفدماٌروريمسؾكمغظوممترضقؿماظطرقموتعرؼػفومبوٌقضعماالظؽذلوغل.سؼدمدورةمتدرؼؾ -
مععمواظشراطيماظروتقـقيماظصقوغيموعدؼرؼيمماٌرورؼيماظلالعيمعدؼرؼيمععمبوظؿـلقؼماظروتقـقيماظصقوغيمٌشورؼعماظؿوبعفماظرئقلقيمماظطرقمبعضممسؾكماظؽقؾقعذلؼيماظعالعوتمعقاضعمتـزؼؾ -

م.اًوصماظؼطوع

مصقوغيماظروتقـقيم.هدؼٌمزبرجوتماٌكططماظشؿقظلمظطرقماٌؿؾؽيمواٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوظطرقممعـمخاللمععؾقعوتماىردماٌقداغلماظقاردماظقـومعـمعشورؼعماظ -

م.GSE)(معـمخاللماتػوضقيماظصقوغيمععمذرطيماظـ)(GIS Websiteتطقؼرماٌقضعماالظؽذلوغلم -

م.و(موتدرؼىماظؽودرمسؾقفInfographاٌؿقصرةمؼبماٌدؼرؼيمعـمخاللماتػوضقيماظصقوغيمععمذرطيم)مGIS)تطقؼرمغلخمبرذبقوتماظـم) -

م(GISWebsiteتـزؼؾمخطقطماًدعوتم)خطقطمعقوه،خطقطمصرفمصقلم،خطقطمطفربوءم،خطقطماظقوفمضقئقيم(مسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلم -
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 وحدةماظؿؼققؿمواظؿؿقز

 ضلؿمهلنيماًدعوت ضلؿماٌؿوبعيمواظؿؼققؿ

مواظؿؿقزوحدةماظؿؼققؿم

م

م

م

م8عفامموواجؾاتموحدةماظؿؼققؿمواظؿؿقز

 اظقزارةمسيماالدرتاتقفلمباظؿكطقطماٌؿعؾؼةمواظـؿاذجمواظرباعجمواإلجراءاتماألغظؿةمتطقؼر  

 واظشرطاءماٌعـقنيمطاصةمسؾكموتعؿقؿفامأػداصفا،موصقاشةماظقزارةموضقؿمورداظةمرؤؼةماظؿـلقؼمواالذرافمسؾكمسؿؾقةمتطقؼر  

 اظعؿؾمخططممناذجموتطقؼرماإلسدادمسؾكمظؾؼائؿنيماظػينماظدسؿموتؼدؼؿماظقزارةمٌدؼرؼاتماظؿشغقؾقةماظعؿؾمخططموتطقؼرمإسدادمعؿابعة  

 دوريمبشؽؾموعراجعؿفاماظقزارةمعدؼرؼاتمععمباظؿعاونماٌكاررمإدارةمخطةماظؿـلقؼمواالذرافمسؾكمإسداد  

 علؿفدصاتفا مسؾكماٌعـقنيمععمواالتػاقماظؿشغقؾلوماالدرتاتقفلماٌلؿقىمسؾكماظؼقادقةماألداءمعمذراتمتطقؼر 

 ظؿالصقفا ماظالزعةماظؿقصقاتموإسدادمأدؾابفامسيمواظؾقثماالدمراصاتموهدؼدمباٌكططموعؼارغؿفماظزعـقةماألررموصؼماظعؿؾمخططمسيماظػعؾلمظالنازماظدوريماظؼقاس 

 اٌلؿفدفمإديمؾلاظػعماألداءمعلؿقىموهدؼدماحملددةماظدورؼةموصؼماألداءمعمذراتمضقاس  

 ظؿالصقفاماظالزعةمواظقضائقةماظؿصققققةمباإلجراءاتمواظؿقصقاتماالدمراصاتمأدؾابمعؿضؿـةماألداءمعمذراتمضقاسموغؿائجماًططمسيماالنازمغلبمحقلماظدورؼةماظؿؼارؼرمرصع  

 درتاتقفقة اإلموتقجفاتفاماظقزارةمػقؽؾمععمؼؿقاءمممباموتعدؼؾفامإجراءاتفاموتقثقؼماظقزارةمسؿؾقاتمحصر 

 مسؾكماألداءمضقاسمعمذراتمهؾقؾمغؿائجموسؽسماٌطابؼة،مسدممحاالتمسيماظؿغقريمغلؾةمواحؿلابماظقزارةمظعؿؾقاتماألداءمظؼقاسمعقضقسقةمعمذراتموتـػقذموتطقؼرمتصؿقؿ

 وتطقؼرػا مهلقـفامبفدفماإلجراءات
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 اٌعـقنيممععمباظؿـلقؼماًصقصمبفذاماظالزعةماإلجراءاتمواختاذمواًدعاتماظعؿؾقاتمهلنيمسيمؾقؾفاهمعـمواالدؿػادةموهؾقؾفاماٌؿعاعؾنيمواضرتاحاتمذؽاويمعؿابعةمحصر 

 اًدعةمتؼدؼؿمجقاغبمسـماًارجقنيماٌؿعاعؾنيمورضاماحؿقاجاتمهدؼدمخاللمعـماظقزارةمتؼدعفاماظيتماًدعاتمأداءمتطقؼرمواٌقزػنيمبفدفماًارجقنيماٌؿعاعؾنيمآراءمادؿطالع  

 اآلؼزومذفادةمسؾكمظؾقصقلموتلػقؾفاماظقزارةمعدؼرؼاتمسيماىقدةمأغظؿةمبـاء. 

 تـػقذػامسؾكمظؾعؿؾماٌدؼرؼاتمععمواظؿـلقؼمعـفامواٌلؿػقدؼـمهلنيمإديمهؿاجماظيتماًدعاتماضرتاح  

 اظؼقاسموغؿائجماٌعاؼريموغشرمبفامباظقصاءمؼؿعؾؼمصقؿاماظقزارةمأداءموعؿابعةماٌؼدعةماظرئقلقةمظؾكدعاتمععاؼريماضرتاح  

 مواظعؿؾقات ماظؼقادةمععقاريممبؿطؾؾاتماإلؼػاءموتقظلمواظشػاصقةمايؽقعلماألداءمظؿؿقزماظـاغلمسؾداهللماٌؾؽمجائزةمسيماظقزارةمعشارطةمعشروعمإدارة

 سؾكماٌعـقنيم تصؿقؿمواسدادمورؾاسةمادظةماًدعاتماظيتمتؼدعفاماظقزارةم،مواظؿؼرؼرماظلـقيموصؼماظدورؼةماٌعؿؿدةموتقزؼعفؿام 

م8(م9262-م9261ظألسقامم)واظؿؿقزممقؿقوحدةماظؿؼم انازاتمممم

 (مصرقمععاؼريمجائزةماٌؾؽمسؾداهللماظـاغلمظؿؿقزماألداءمايؽقعلمواظشػاصقةموتـلقؼمطاصةمإجؿؿاساتفؿم 4تشؽقؾم) 

 (مخططممهلقـقةمٌعاؼريماىائزةمبـاءامسؾكماظؿؼارؼرماظؿؼقؿقةماٌردؾةمعـمع3اسدادمم) مرطزمجائزةماٌؾؽمسؾداهللماظـاغلمظؿؿقزماألداءمايؽقعلمواظشػاصقة

  مإسدادموعراجعةمعـففقاتموآظقاتمسؿؾمعؿعؾؼةممبعاؼريماىائزةم

  عؿابعةمععاؼريماظؿؿقزمععمعرطزمجائزةماٌؾؽمسؾداهللماظـاغلمظؿؿقزماألداءمايؽقعلمواظشػاصقة 

 مظقزارةمسيمارارمتعزؼزمدورموعلموظقةموزارةماالذغالماظعاعةمواالدؽانمطؿمدلةمرائدةمواهماجملؿؿعماحملؾلم معقزػمعـمام222اظؼقاممحبؿؾةماظؿربعمباظدمممبشارطةم

  ماظردمسؾكمطؿبموادؿػلاراتمطاصةماظقزاراتمواهلقؽاتمايؽقعقةماألخرىمصقؿامؼؿعؾؼمبادؿؾاغاتمضقاسماظرضكموعقاضقعماظؿؿقزم

 مم ؾاغاتم(موهؾقؾفاموادؿكراجماظـؿائجمعـفاموإسدادماظؿقصقاتمصقؿامؼؿعؾؼتصؿقؿموإسدادموتقزؼعمدراداتمادؿطالعمرأيم)مادؿ

م(9262-9261رضكمعؿؾؼلماًدعةم) -

م(9262-9261رضكماالدؿشارؼنيمواٌؼاوظنيم) -

م9262رضكماظشرطاءم -

م(9262-9261رضكماٌقزػنيم) -

 ملمظؾؿؿقزماألداءمايؽقعلمواظشػاصقةموتزوؼدػؿمبـؾذةمسـمععاؼريماىائزةم سؼدمورذاتمسؿؾمسيمعدؼرؼاتماظقزارةمواحملاصظاتمظؾؿعرؼػمجبائزةماٌؾؽمسؾداهللماظـاغ
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  ماسدادمدظقؾماًدعاتماظقزارة،مورؾاسؿفموتقزؼعفمسؾكمأعاطـمادؿكداعف

 (مورؾاسؿفموتقزؼعفمسؾكماىفاتمذاتماظعالضة مم9269-9266إسدادماظؿؼرؼرماظلـقيمظؾقزارةم)م 

 تقزؼعفامسؾكمعقزػلمعرطزماظقزارةم تصؿقؿمبطاضاتمتعرؼػمباٌقزػنيمورؾاسؿفامو 

  ماظؿـلقبمبلمساءم)اٌقزػمايؽقعلماٌؿؿقزمظؾػؽاتماظـالث(مىائزةماٌؾؽمسؾداهللماظـاغلمظؿؿقزماألداءمايؽقعلمواظشػاصقة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مغبؾيماظؿدلعمبوظدمم
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 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اياديمسشرممممممممممممممماظػصؾممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ةمممممممممادارةماظعؿؾقاتماٌلاغدم  
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 ادارةماظعؿؾقاتماٌلاغدة

 عدؼرؼيماٌشوشؾ وحدةمايدائؼمواظؾلؿـيم

 ضلؿماظؿػؿقش

 ضلؿماالدارةمواٌوظقي

 ضلؿماظصقوغف

 ضلؿماظؾقازم

 ضلؿماظؿدضقؼمواظؽؾػ

 ضلؿماٌؿوبعف

وحدةماٌؿوبعيمواظؿـلقؼم

 ظؾعؿؾقوتمماٌلوغده
 عدؼرؼيماظدؼقان

 ضلؿماظصودرمواظدلؼد

 ضلؿماظقارد

 ضلؿماالرذػيمواٌؾػوت

 ضلؿماظطؾوسف

 عدؼرؼيماظؾقازم

 ضلؿماظدسؿماظػين

ضلؿماحملودؾيمواظرضوبيم

 سؾكماٌكزونم

 ضلؿماٌشذلؼوت

 ضلؿماٌـفره

 عدؼرؼيماظشمونماالدارؼيم

 ضلؿمصقوغيماالجفزة

 ضلؿمايرطف

 ضلؿماًدعوت

ضلؿماظدوامم

 واالدؿعالعوتم

 عدؼرؼيماظشمونماٌوظقي

 ضلؿمربودقيماٌقزاغيمظؾطرق

 ضلؿمربودؾيماٌشورؼعماظرئقلقيمظؾطرق

 ضلؿمربودؾيماظصـدوقمظؾطرق

 ضلؿمربودؾيمماظـػؼوتمظؾطرقم

 ضلؿمربودؾيمعدؼرؼوتماالذغول

ضلؿمارذقػماٌلؿـداتمواٌؾػوتمم

 اٌوظقيم

 ضلؿماالعوغوتمواظؽػوالتمظؾطرق

مإدارةماظعؿؾقاتماٌلاغدة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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معدؼرؼةماظشمونماٌاظقةم

م-8واظقجؾاتماماٌفمم

 بؼوغقنماٌقازغيماظعوعي.ماسدادماٌقازغيماظعوعيمظؾقزارةمبوظؿـلقؼمععمدوائرماظقزارةموعدؼرؼوتماالذغولمظرصدماٌكصصوتماظالزعيمظؾؿشورؼعموصؼًومظؾدلاعٍماٌؼررة 

 افمسؾكمتـػقذمعشورؼعفوماظرأزلوظقيم.اظؿـلقؼموعؿوبعيمرصدماٌكصصوتماظالزعيمظؾقزاراتمواٌمدلوتماالخرىمواظيتمتؼقممػذهماظقزارةمبوألذر 

 زاراتمواظدوائرماالخرىموصؼًومظألغظؿيمواظؼقاغني.تـػقذمضوغقنماٌقازغيماظعوعيمبعدماضرارهموذظؽمظصرفماظـػؼوتماٌؼدعيمظؽؾمعـماٌقازغيماىورؼيمواظرأزلوظقيماًوصيمبفذهماظقزارةمواظق 

 ارصدةمزبصصوتفومظؾؿشورؼعماٌـػذةموصرفمماظـػؼوتماٌذلتؾيمسؾقفوموصؼًومظألغظؿيمواظؼقاغنيماٌوظقيماٌقضقسي.عؿوبعيماظدوائرمواظقزاراتمواٌمدلوتماالخرىمظؿققؼؾم 

 .اسدادموتـظقؿماظؾقوغوتمواظؿؼورؼرماٌوظقيماظالزعيموتزوؼدماىفوتماٌعـقيمؼبماظقزارةمواظقزاراتمواظدوائرماظرزلقيماالخرىممبومؼؾزم 

 ٌوظقيمودائرةماٌقازغيماظعوعيمووزارةماظؿكطقطمبوظؾقوغوتمواًالصوتمواٌقاضػماٌوظقيماظشفرؼيموصؼًومظؾؼقاغنيمواالغظؿيم.اسدادموتـظقؿموتزوؼدموزارةما 

 ععوظلماظقزؼرم.ؼؿؿماسدادماظؽشقصوتمواٌرصؼوتماًوصيمبوٌـحماًؾقفقيموؼؿؿماردوشلومظقزارةماظؿكطقطمواظؿعوونماظدوظلممبقجىمطؿىمرزلقيمعقضعيمعـمضؾؾم 

 ت(طؾقؼمغظوممGFMIS.مؼبمعدؼرؼيماظشمونماٌوظقيموؼبمعبقعماضلومماٌوظقيم) 

 (متقزتمعدؼرؼيماظشمونماٌوظقيمبلدائفوماٌؿؿقزمسؾكمغظوممGFMIS.م) 

م8اٌاظقةماظشمونمعدؼرؼةممانازاتمممم

 ظؾـػؼاتماٌرصقدةمظدىمػذهماظقزارةم9261/69/16خالصةماٌقضػماٌاظلمحؿكمتارؼخم

 متمهقؼؾفامعـماظدوائرماألخرىمواٌكصصاتماظيت

 المشارٌع الجارٌة
   

 )%(الصرفنسبة (دٌنار)المدفوعات الفعلٌةإجمالً  (دٌنار)وتعدٌالتهاالمخصصات  البٌـــــــــــــــان

 99699 203605266646 20399000 اإلدارة والخدمات المساندة -أ

 99699 52399096994 5249000 الطــــــــــرق -ب

 99609 90542246909 9150000 ــــــةٌبنــاأل -ج

 99669 346526606349 34999000 مجموع الفصل
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 سمالٌةأالمشارٌع الر
   

 البٌـــــــــان
 (دٌنار)وتعدٌالتهاالمخصصات 

 
 (دٌنار)المدفوعات الفعلٌةإجمالً 

 )%(الصرفنسبة
 

 99609 39996616203 4099000 اإلدارة والخدمات المساندة -أ

 100609 352665256651 35295000 ــــــرقإنشـاء الطــــ -1

 100609 1099315946100 109969000 صٌانة الطــــــــــرق -2

 99699 139962546642 14030000 ــةٌاألبنــ -ج

 99699 1630920356596 163250000 مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع الفصل

    
 ــرىأخــــــــــــــ

   

(دٌنار)وتعدٌالتها المخصصات البٌـــــــــــــــان (دٌنار)الفعلٌة المدفوعات إجمالً   (%)نسبةالصرف 

 9101 23205456390 22939416990 *** أمانــــــــــات التخطٌط

 9104 191546036020 165095506010 *** األمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المتنوعة

        

 9104 194951496400 199024926000 المجموع

        

 2013( دٌنار فً قانون الموازنة العام لعام 99950000* المبلغ االجمالً للموازنة الرأسمالٌة )

 ( دٌنار63300000)( تم اجراء مناقالت للمشارٌع الرأسمالٌة الممولة من المنح الخلٌجٌة بقٌمة 2122* بناء على قرار رئاسة الوزراء رقم )

 ( مستند29216) حساب األمانات( مستند، ومن  20935)  حساب الموازنة*بلغ عدد المستندات المصروفة من 

 

 

م
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مماإلدارؼةماظشمونمعدؼرؼة

م-8واظقجؾاتماٌفام

 ماظعؿؾ.معشؽالتموحؾمٌـوضشيمعـؿظؿيمدورؼيماجؿؿوسوتمسؼدمخاللمعـمبوٌشورطيماإلدارةمعؾدأمتعزؼز

 ماالسؿولمخاللمعـمواٌلؿلجرةمايؽقعقيماظلقوراتمسؾكمواظؿػؿقشماظضرورؼيماظلقوراتموتلعنيماٌشورؼعموظؿوبعيماظقزارةمعقزػلمظؿـؼالتماظضرورؼيماظلقوراتمحرطيمؾقيسؿمتـظقؿ

مايرطي.مبؼلؿماٌـوري

 م.ماظػوطسموأجفزةماظؿصقؼرمآالتمعـؾماألجفزةمبصقوغيماٌؿعؾؼيماألسؿولمعؿوبعي

 مظؾؿقزػني.مواٌغودراتماظرزللماظدواممعراضؾي

 مسؿؾف.موتـظقؿماظقزارةمعؼلؿمعؿوبعي

 مواألزلـً.مواإلدػؾًماحملروضوتمعقادمعـمهؿوجفممبومواألوظقؼيماحملوصظوتمؼبماألذغولموعؽوتىمعدؼرؼوتمتزوؼد

 ماٌوظل.مـظومواظماظؾقازمموغظومماإلدارؼيماألعقرمؼبماٌرسقيمواظؿعؾقؿوتمواظؾالشوتمواألغظؿيماظؼقاغنيمأحؽوممتطؾقؼ

 ماظعؿؾ.مإجراءاتموتؾلقطموهلقـفماظعؿؾمأداءمعلؿقىمرصعمخبصقصماالضذلاحوتمتؼدؼؿ

 ماٌكصصوت.متقصرمحلىماظعؿؾمؼبماالظؽذلوغقيماألجفزةماحدثموإدخولماإلدارةمذبولمؼبماظعؾؿقيماظؿطقراتمعقاطؾي 

م(9262-9261انازاتمضلؿماًدعاتماٌلاغدهم)

 ظقزارةمواصدارمطؿبمايلؿموبدلمتاخريمصؾاحلمىؿقعماٌقزػنيمحلبمغظاممعراضؾةماظدواممعراضؾةماظدواممىؿقعمعقزػلما -
 االذــرافمواٌؿابعفمسؾكماسؿالماظـظاصةموذظؽماثـاءماظدوامماظرمســـلمواؼامماظلؾتموتشؿؾماٌـــقاضعماظؿاظقةم8ـم -

 عؾـكماظقزارةم 

 عدؼرؼيماٌكؿدلاتم 

 عدؼرؼيماظلالعيماٌرورؼيم 

 ربوصظيماظعوصؿيممعدؼرؼيمأذغول 

 اظلوحوتماًورجقيم 

 عؾـكمايرطيم 

 عؿوبعيمصرفماٌطوظؾيماٌوظقيماظشفرؼيمظشرطيماظـظوصي 
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 اٌشارطةمسيماسدادموثائؼماظعطاءماًاصمبـظاصةمعؾـكماظقزارةمسـمررؼؼمدائرةماظؾقازمماظعاعةم -
تمواٌراضؾةماالعـقةمداخؾماٌؾـكمواٌدؼرؼاتماجملاورةماثـاءموبعدماظدوامماظرمسلمواؼامماظعطؾماٌؿابعفمواالذرافمسؾكمدوامماعـماظقزارةموتـظقؿماصطػافماظلقاراتمسيماظلاحا -

 واالسقادماظرمسقةموطذظؽمتػؼدماالغارةمسيماٌؽاتبمواظعؿؾمسؾكمارػاءػام
 واظلـدوؼشاتمواحملاصظةمسؾكمعظفرموغظاصةمعقضعماظعؿؾماٌؿابعفمواالذرافمسؾكماسؿالمطػؿريؼاماظقزارةمحبقثمؼؼقمم)اظؾقصقف(مبؿاعنيماٌقزػنيمباٌشروباتمباغقاسفام -
 تاعنيمعدؼرؼاتمعرطزماظقزارةمباٌرادؾنيموذظؽمظؿلفقؾموانازماالسؿالماظرمسقةمبادرعموضتمسؾكماظرشؿمعـماظـؼصماياصؾمبعددػؿم -
 ـقـةمأليمرارئمتاعنيمدفقظةماالتصاالتمعـمواديمعؼلؿماظقزارةمودرسةماالدؿفابةمأليمرؾبمعـماٌؼلؿمواٌؿابعفماي -
معؿابعةمدميقعةموغظاصةماالسالمم -

م(6بطاضةماًدعةم)

:عراضؾيماظدوامموعؿوبعيماسؿولماظـظوصيموذرطيمايرادفموتوعنيمعدؼرؼوتماظقزارةمبوٌرادؾنيموعؿوبعيماٌؼلؿمواالذرافممادؿماًدعة

مسؾكمبقصقفماظقزارةموغظوصيمودميقعيماالسالمموعؿوبعيمغظوصيماظلوحوتم

مماالذرافمسؾكمذرطيماظـظوصيموذرطيمايراديموايوضفومؼبماظقزارةدعة8وصػماً

ماىفاتماٌلؿػقدةمعـماًدعةم)عؾؿؼكماًدعة(

ماظقزارةموعدؼرؼاتفام

ماظقثائؼماٌطؾقبف

ماظعؼقدمواالتػاضقاتماٌربعفمبنيماظقزارةموذرطةماظـظاصةموذرطةماالعـم

ماالجراءات

مرؼرماظققعقةماٌؿعؾؼةمبايضقرمواظغقابمعؿابعةمغظامماظدواممورؾاسةماظؿؼا

ماظؿدضقؼمسؾكماظعؿؾماالضاسيمواٌؽاصكتموسالوةماٌقدانمعـمخاللمطشقصاتماظدوامم

معقضعمتؼدؼؿماًدعة

ممعؾـكماظقزارةمواٌدؼرؼوتماجملوورهمشلو

م
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مانازاتمضلؿمذعؾةماٌقؽاغقؽموذعؾةماظؽفرباءمممم

 ذعؾيماٌقؽوغقؽ -1

سؿولمغظوممارػوءمايرؼؼمطوصيماالسطولماظيتمهدثمؼبمعؾـكماظقزارةمواٌؾوغلماظؿوبعيمشلومواٌدؼراتمحنيماظطؾىمظالسؿولماظؿوظقيم)اسؿولماظؿدصؽي.اسؿولماظؿؽقػ.اموتعؿؾمسؾكمانوزمصقوغيم

 .اسؿولماظؿؿدؼداتماظصققيمواظصرفماظصقل(

 ظدؼـومظؽوصيماذذلاطوتماٌدؼرؼوتمواٌؽوتىموربطوتماظصقوغيمواغورةماظشقارعمواالذوراتماظضقئقي(.م)اظعؿؾمسؾكمتدضقؼموحقدؾيمعبقعمصقاترلماظؽفربوءمواٌقوهمسؾكمجفوزمايودقب

 ذعؾيماظؽفربوء -2

وغيموحداتماالغورةمظقحوتماظؽفربوءماظرئقلي.صقوتعؿؾمسؾكمانوزمصقوغيمطوصيماالسطولماظيتمهدثمؼبمعؾـكماظقزارةمواٌؾوغلماظؿوبعيمشلومواٌدؼراتمحنيماظطؾىمظالسؿولماظؿوظقيم)اسؿولمم

 .وصقوغيماالبورؼزم.وعؿوبعيمعقظدماظؽفربوءم.وعؿوبعيمضوسيمأػؾماظعزممحلىماٌقاسقدماٌطؾقبيم(ومتدؼدمذؾؽوتمايودقب.

 اسؿولماظصقوغيماظعوعيمواسؿولماظدػونم... -3

مواٌدؼرم اتمحنيماظطؾىمظالسؿولماظؿوظقيم)اسؿولمصقوغيماالبقابمواظشؾوبقؽمواظصؼػماٌلؿعورموتعؿؾمسؾكمانوزمصقوغيمطوصيماالسطولماظيتمهدثمؼبمعؾـكماظقزارةمواٌؾوغلماظؿوبعيمشلو

 واظؼقومماسؿولماظدػونمؼبمعؾـكماظقزارةمواٌؾوغلماظؿوبعيمشلوم(.

م

معالحظــــــــوتم2014أواعرماظعؿؾمظعومم2013ظعوم اظعؿؾأواعرماظشعؾي

موزمطوصيمأواعرماظعؿؾمحلىماالصقلممتمانمأعرمسؿـــــؾم(600)م(مأعرمسؿــــؾ500)ماٌقؽوغــــقؽمذـــــــــــعؾي

ممتمانوزمطوصيمأواعرماظعؿؾمحلىماالصقل.م(أعرمسؿــــؾ550)م(أعرمسؿـــؾ450)مذـــــــــعؾيماظؽفربــــوءم

ممتمانوزمطوصيمأواعرماظعؿؾمحلىماالصقل.م(أعرسؿــؾ350)م(أعرسؿــؾ300)مأسؿولماظصقوغياظعوعيواظدػونم

م

م

م

م

م
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  ازاتمضلؿمصقاغةماألجفزةإن

 (مآظيمتوبعيمظؾقزارةموعدؼرؼوتفومطؾمحلىمغقسفم،مواإلذرافمواٌؿوبعيمسؾكمحلــمتـػقـذمبــقدمػـذهممممم139(ماتػوضقيمصقوغيممدـقؼيمآلالتمتصقؼرماظقثوئؼمواٌكططوتمسددم)12إسدادم)

 االتػوضقوتموتدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماًوصيمبفو.

 (ماتػوضقيمصقوغيممغ13إسدادم)(مآلالتمتصقؼرماظقثوئؼمسددم)(مآظيمتوبعيمظؾقزارةموعدؼرؼوتفومطؾمحلـىمغقسـفم،مواإلذـرافمواٌؿوبعـيمسؾـكمحلــممممممم29ظومماظؾقعماظؿلجرلي)دعرماظصقرة

 تـػقذمبـقدمػذهماالتػوضقوتموتدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماًوصيمبفو.

 (معؼلؿمت51(ماتػوضقيمصقوغيممدـقؼيمٌؼودؿماظؽـروغقيمسددم)2إسدادم)وبعمظؾقزارةموعدؼرؼوتفومواإلذرافمواٌؿوبعيمسؾكمحلــمتـػقـذمبــقدمػـذهماالتػوضقـوتموتـدضقؼماٌطوظؾـوتماٌوظقـيممممممممم

ماًوصيمبفو.

 (مأعرمسؿؾمدـقؼوم.450اظؼقوممبؿـػقذموصقوغيماظشؾؽوتماشلوتػقيموأجفزتفومؼبمعؾـكماظقزارةم)وعدؼرؼوتفوموعؽوتؾفومحلىماظطؾى(ممبومالمؼؼؾمسـم)م 

 اظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؿؼققؿمحوظيماألجفزةمعـمحقٌمجدوىمبؼوئفومضقدماالدؿعؿولمأممذطؾفوم)حلىماظطؾى(.ماٌشورطيمؼب 

 ى(م.إسدادماٌقاصػوتماظػـقيممظألجفزةم)آالتمتصقؼرماظقثوئؼمواظػوطلوتمواٌؼودؿماىدؼدة(ماٌطؾقبيمظؾقزارةموعدؼرؼوتفوموعؽوتؾفو)حلىماظطؾ 

 طسماظؿوبعيمظؾقزارةموعدؼرؼوتفوموعؽوتؾفوم)حلىماظطؾى(.اإلذرافمسؾكمصقوغيمأجفزةماظػو 

 م0اظؿـلقؼمععموحدةماظؾقازممؼبمدراديمأدعورماألحؾورمواظؼطعماالدؿفالطقيمواظغقورؼيماٌطؾقبيمظألجفزة. 

 

مانــازاتموعفــــاممضلــؿمايرطــــةم

م-نيممبومؼؾلم:أرصؼمإظقؽؿمتؼرؼرًامسـمعفومموانوزاتمضلؿمايرطيمؼبمعرطزماظقزارةمواٌؾم

 (مدقورةمعـمدقوراتماظقزارةم14(مدقورةمغقعمتقؼقتومػوؼدلدموذطىم)14متمادخولم)0 

 (معـمواظبماعوطـمسؿؾفؿمصؾوحًوموعلوءًَمم422ؼؿؿمغؼؾموتلعنيمعقزػنيمسددم)م0

 (مؼقعلم39600(ماعرمحرطلمؼقعلممبعدلم)3300(مأعرمحرطيمؼقعلممبعدلم)150(معرطؾيمععورةمحقٌمؼؿؿماصدارم)26(معرطؾوتموؼقجدم)207ؼعؿؾمؼبمضلؿمايرطيم)م0

 م0اظؿدضقؼمسؾكمصرفماحملروضوتمؼبمعرطزماظقزارةموعدؼرؼيماظلالعيماٌرورؼيموإدارةماٌكؿدلاتموضؾطماىقدةموذظؽمحلىماٌلوصيماظػعؾقيم

 0ؾمؼقعلمتزوؼدمعرطزماظقزارةموعدؼرؼيماظلالعيماٌرورؼيموإدارةماٌكؿدلاتموضؾطماىقدةمبوحملروضوتماظالزعيمبشؽ 

 م0ؾقبيمماظؿػؿقشمسؾكمعؾقًماآلظقوتمواظلقوراتمايؽقعقيمؼبماٌدؼرؼوتمؼبماحملوصظوتمواٌؽوتىماظؿوبعيمشلوموؼبمعرطزماظقزارةموحلىماٌفؿوتماٌط

 (معوئيمأعرمحرطيمؼؿؿمإصدارػومومتقثقؼفوم110درمحبقظلم)تلعنيماٌدؼرؼوتماظؿوبعيمٌرطزماظقزارةمبلقوراتمٌؿوبعيماٌشورؼعموذظؽمحلىمرؾؾوتمايرطيماٌؼدعيمعـمطؾمعدؼرؼيمواظيتمتؼ

م0حلىماألصقلم
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 ماظقزا ماٌشورؼعماظؿوبعيمشلذه ماغؿفوء مسـد موتشؽقؾمىونمادؿالم معـمعشورؼعماظطرقمإظبماظصػيمايؽقعقي موتلعنيماٌدؼرؼوتمؼبماحملوصظوتماظعؿؾمسؾكمهقؼؾماظلقوراتماظعوئدة رة

 0ؽقعقيموبوظؿـلقؼمععمعدؼرمإدارةماظعؿؾقوتماٌلوغدةمبوظلقوراتماظيتممتمهقؼؾفومظؾصػيماي

 0اظعؿؾمسؾكمتعدؼؾمادؿفالكماظقضقدمظؾلقوراتمواآلظقوتمايؽقعقيمؼبمعرطزماظقزارةموؼبمعبقعماظقزاراتمممعـمخاللمعـدوبنيمضلؿمايرطيم 

 0ًميودثمزبورؾيمعدؼرؼيماٌشوشؾمٌؿوبعيمذرطيماظؿوعنيمخبصقصمإصالحماظلقوراتمواآلظقوتماظيتمتعرض 

 م0عؿوبعيمترخقصماظلقوراتمايؽقعقيمسـدماغؿفوءماظذلخقصممبقجىمطؿىمرزلقيمصودرةموعقضعيمحلىماألصقلم 

 0دؼفومؼؾمطػوالتماظلوئؼنيماظعوعؾيمظاظؿدضقؼمسؾكمطػوالتماظلقاضنيمؼبماٌدؼرؼوتمؼبماحملوصظوتمواٌؽوتىماظؿوبعيمشلوموؼبمعرطزماظقزارةموزبورؾيماٌدؼرؼوتماظيتمملمؼؿؿمتعد 

 مظؾردمسؾك ماظقزارة ماظلقوراتمايؽقعقيموزبورؾيماٌدؼرؼوتمؼبماحملوصظوتموعرطز معـمدؼقانمماظردمسؾكمزبوظػوتمدؼقانماحملودؾيمخبصقصمزبوظػوتمادؿكدام اٌكوظػوتماظقاردة

 0احملودؾيموسؿؾمردمعقحدمخبصقصماٌكوظػوتم

 0اظؿـلقىمبؿقجقفمسؼقبيمظؽؾماٌكوظػنيموحلىماظـظوممم 

 0ـلقؼمورؾوسيماظؽؿىماظقاردةمإظبمضلؿمايرطيمحلىماألصقلمسؿؾموت 

 0تزوؼدمعرطزماظقزارةموضلؿمايرطيمواٌـفرةمبوٌوءموبشؽؾمؼقعلم 

 0عؿوبعيماظلقوراتمواظلقاضنيماظيتممتمإسورتفؿمإظبماظقزاراتمواظدوائرمايؽقعقيم 

 م0معؿوبعيمإصالحماآلظقوتمواظلقوراتمايؽقعقيمؼبمعدؼرؼيماٌشوشؾمواظقطوالت

 (ممثوغقيمسشرمبوصًومظـؼؾماٌقزػنيمومتمسؿؾمبطوضوتمواظؿـلقؼم22ؼؼقممضلؿمايرطيمبؿلعنيماطدلمسددمممؽـمعـمعقزػلماظقزارةمبوٌقاصالتمعـمخاللماظؾوصوتماظؿوبعيمظؾقزارةموسددػوم)

م0ععمعدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼيمظعؿؾماضؿطوسوتماذذلاكماظؾوصوتمحلىماألصقلم

 م0ئؼنيماظذؼـمؼؿؿمغؼؾفؿمإظبمضلؿمايرطيموسؿؾمعغودراتمظؾلوئؼنيماظذؼـمؼؿؿمغؼؾفؿمعـمضلؿمايرطيمإظبماٌدؼرؼوتمسؿؾمأواعرمعؾوذرةمظؾلو

 م0سؿؾمدفالتمجبؿقعماظؽؿىماظقاردةمإظبمضلؿمايرطيموعؿوبعؿفومؼبمعرطزماظقزارةم

 0ؼؼقممضلؿمايرطيممبشورطيماظػعوظقوتماظرزلقيمؼبماٌممتراتم 

 م)ؼؼقممضلؿمايرطيموبوظؿـ مسؾكماآلظقوتمواٌرطؾوتموسددػو ماظؿؿؾعماظيتممتمترطقؾفو (مجفوزمؼبمعدؼرؼوتم229لقؼمععموحدةمايودقبمواٌدؼرؼوتمؼبماحملوصظوتممبؿوبعيمأجفزة

 0األذغولمؼبماحملوصظوت

م
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معدؼرؼةماظدؼقان

 :غؾذةمسـمعدؼرؼيماظدؼقانم 

مًومحلىماشلقؽؾماظؿـظقؿلممإلدارةماظعؿؾقوتماٌلوغدةم.واظيتمتؿؾعمإدارؼم24/12/2012متمإدؿقداثمعدؼرؼيماظدؼقانمبؿورؼخم -

 -8واظقجؾاتماٌفام

 .ادؿؼؾولماٌراجعنيموارذودػؿمواالجوبيمسؾكمطوصيمادؿػلوراتفؿمدقاءماٌؼووظنيماوماٌقارـنيمواٌقزػني 

 انم.إسدادمورؾوسيماظؽؿىماٌؿعؾؼيمبوظؿعوعقؿموإدؿؽفورماالظقوتموايمععوعالتمؼؿؿمهقؼؾفومٌدؼرمماظدؼق 

 .اظؼقوممحبػظموتعدادماوراقمعؾػوتماظدؼقانموترضقؿفوموصؿحمعؾػوتمظؾعطوءاتماٌطروحيماىدؼدةمماواًلمبلولم 

 لم.تصقؼرمودقىمطؿىمعـماالرذقػموحلىماظطؾؾوتماحملقظيماصقظقًومٌدؼرماظدؼقانمعـماالداراتمواٌدؼرؼوتمؼبمعرطزماظقزارةمظغوؼوتماظعؿؾماظرزل 

 ماظدلؼدموعؿوبعيموصقشلومظؾففوتماٌعـقيم.اردولماظػوطلوتموتلعنيم

 طادرمعدؼرؼةماظدؼقانم8م

 (معقزعمحلىماآلتلم:35ؼؿؽقنمطودرمعدؼرؼيماظدؼقانمعـمسددمعقزػلموعقزػوتممإعبوظلم)م

ماظعددماظقزقػة

م1معدؼرماظدؼقان

م1ماٌؿوبعي

م6ماظصودر

م6ماظقارد

م2ماظؿداول

م5ماالرذػي

م10ماٌؾػوت

م2ماظدلؼدماًورجل

م2مادؾعر
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 8سؿؾقاتماظدؼقانم 

 

م2013/2014اجملؿقعمظعوعلمم2014سوممم2013سومممغقعماظعؿؾقي

ماظصودر

م
م110260م59187م51073

ماظقارد

م
م136148م76723م59425

ماظؿداول

م
م448946م251228م197718

ماالرذػي

م
م246408م135910م110498

م941762م523048م418714مذبؿقعماظعؿؾقوتماظؽؾل

  

م

م

م

م

م



  

165 

اللوازم عدؼرؼي  

مضلؿماٌشذلؼوت ضلؿماٌـفره
ضلؿماحملودؾيمواظرضوبيم

 سؾكماٌكزونم
 ضلؿماظدسؿماظػين

مظؾقازمامعدؼرؼة

مم

م

م

م

ماٌفاممواظقاجؾات

 .مإسدادماٌقازغيماظلـقؼيمظؾؿدؼرؼيمؼبمضقءماالعؽوغوتماٌؿوحفموعؿوبعفمتـػقذػومبعدماضرارػو

 .ماسدادماظؿؼورؼرماظدورؼيمحقلمعـفزاتماٌدؼرؼي

 .ماظعؿؾمبروحماظػرؼؼمؼبماٌدؼرؼيمعـمخاللماالجؿؿوسوتماظدورؼيموعـمخاللمحؾماٌشؽالت

 موتمواظؾقازممبوظؿـلقؼمععماٌعـقنيمبوظقزارة.اسدادمخطفمظؾؿشذلؼ

 .معؿوبعفماظؼراراتماظصودرةمسـمدائرةماظؾقازمماظعوعيمذاتماظصؾيمواظؿؼقدمبفو

 .معؿوبعيمتقصرماالرصدةمعـماظؾقازممظغوؼوتمتغطقيماحؿقوجوتماظقزارةمواٌدؼرؼوتماظؿوبعيمشلومعـماظؾقازم

 ماٌلؿقدسوتمواسدادمتؼوريمبذظؽ.ماالذرافمسؾكمسؿؾقوتماالدؿالممواظؿلؾقؿمبنيماعـوء

 .ماالرالعمسؾكمبقوغوتماٌقادماظراطدمواظؿعوعؾمععفومحلىمغظومماظؾقازم

 .متطؾقؼمغظومماظؾقازممعـمخاللماظعطوءاتماحملؾقيم/ماًوصي

 .متلعنيماٌدؼرؼوتمعـمعودتلماالزلـًمواالدػؾًمٌشورؼعماظطرقمؼبمعدؼرؼوتماالذغولمؼبماحملوصظوت

 مرلماظؾقازمماظيتممتمذراؤػومبعدمادؿؽؿولماجراءاتماظؿقرؼدمظؾؿلؿقدسوتماصقظقو.اظؿـلقىمبصرفمصقات

 .ماظعؿؾمسؾكمعؿوبعفمصرفمعطوظؾوتمعصػوةماظؾذلولماألردغقيمبعدمتعزؼفومبوٌعززاتماٌطؾقبي

 .متلعنيمعرطزماظقزارةمواٌدؼرؼوتمعـماظؼررودقيمواٌطؾقسوت

 يتمتعقدمعؾؽقؿفومظؾقزارةمحلىماظعؼد.ادؿالمماالثوثمواالجفزةماٌقردةمعـماٌشورؼعماظ 
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 .ماظعؿؾمسؾكمتـزؼؾماظدلاعٍماًوصيمبندارةماٌكزونمايؽقعلمسؾكماالجفزةماًوصيممبلؿقدسوتمعدؼرؼوتماالذغولموعرطزماظقزارة

 .معؿوبعفمصقوغيماالجفزةمعـمخاللمضلؿماظدسؿماظػينمؼبماٌدؼرؼي

 ماظؿوبعيمشلو.متػصقؾماالثوثمحلىمايوجيمٌقزػلماظقزارةمواٌدؼرؼوت

 .عؿوبعفماسؿولماظصقوغيماظالزعيمظألثوثمبشؽؾمدوريمعـمخاللمضلؿماٌـفرةمؼبماٌدؼرؼي 

م8انازاتمعدؼرؼةماظؾقازم

مضلؿماحملادؾةمواظرضابةمسؾكماٌكزون

 .عطوبؼيماالرصدةماظدصذلؼيمواظػعؾقفمععماالرصدةماالظؽذلوغقفمؼبماٌلؿقدسوتماظرئقلقيم 

 اظيتمؼؿؿمذراؤػومعـمخاللمىونماٌشذلؼوتماومتقردمسـمررؼؼماٌشورؼعمعـمخاللماسطوئفومترعقزمعـمخاللمدائرةماظؾقازمماظعوعفم.اظعؿؾمسؾكمترعقزماظؾقازمم 

 .اظعؿؾمسؾكمتـؾقًمدـداتماظصرفمواالؼرادمواظشطىمؼبمعلؿقدسوتمعرطزماظقزارةم 

 ىمتطؾقؼماظـظوممعـمضؾؾماظعوعؾنيم.اظعؿؾمسؾكمتػؼدماظـظومماٌعؿقلمبفمؼبمعدؼرؼوتماالذغولمؼبماحملوصظوتموعد 

 .تدرؼىمربوديبماٌكزونماىددمسؾكمغظوممادارةماٌكزونماظعوممايؽقعلمؼبمعدؼرؼوتماالذغولم 

 .)تزوؼدمعدؼرؼوتماالذغولمبوحؿقوجوتفومعـماظؾقازمم)ضررودقفم،ماجفزةم،ماثوث،مسددموادواتم 

 .حػظمدـداتماالؼرادمواظصرفمواظشطىمؼبمجالدقراتمخوصفم 

 سؼدمدورةمتدرؼؾقفمظؾؿقزػنيماظعوعؾنيمسؾكماظـظوممعـمخاللماظػرؼؼماظعلؽريماظذيماسدمغظوممادارةماٌكزونم.متم 

مضلؿماٌشرتؼات

 ادؿؼؾولمصقاترلماظشراءمعـمىـيماٌشذلؼوتمؼبمعرطزماظقزارةمواظعؿؾمسؾكمتدضقؼفومعـمخاللماٌعززاتماظالزعيمظؾصرف 

 غولمواالبـقفمؼبماحملوصظوتموعـمثؿمتدضقؼفومعـمحقٌماالدعورمواٌعززاتمظغوؼوتماظصرفم.ادؿؼؾولمصقاترلماظشراءمعـمعدؼرؼوتماالذ 

 (اظعؿؾمسؾكمادخولمطوصيماظػقاترلمسؾكمغظوممGFMIS.مظغوؼوتمهقؼؾفومبوردوظقفماظبمعدؼرؼيماظشمونماٌوظقفمؼبماظقزارةمظغوؼوتمادؿؽؿولماجراءاتماظصرفم) 

 ظفومؼبمجالدقراتمخوصيمظغوؼوتماظرجقعمشلومسـدمايوجفم.تصقؼرمغلكيمعـماظػقاترلموععززاتفوموحػ 

 .زبورؾفمعدؼرؼوتماالذغولمؼبمحولموجقدماخطوءمؼبماظػقاترلماومغؼصمؼبماٌعززاتمظغوؼيماظؿصققحم 

م



  

167 

مضلؿماٌـفرة

 .اظؼقوممبؿصـقعماالثوثماظالزممظؿؾؾقفماحؿقوجوتماظقزارةموعدؼرؼوتماالذغولمعـماالثوثم 

 ؼبمعؽوتىماٌقزػنيمعـمحقٌمسؿؾقفماسودةماظدػونماوماظصقوغفماظدورؼفماظعؿؾمسؾكمصقوغيماالثوث 

 .ماظعؿؾمسؾكمتؾؾقفماحؿقوجوتمعدؼرؼوتماالذغولمعـماٌؽوتىمؼبمحولمرؾىمذظؽمعـماظقزارةم

مضلؿماظدسؿماظػينمم

 متمتػعقؾمغظوممادارةماٌكزونمايؽقعلمؼبمعرطزماظقزارةموعدؼرؼوتماألذغول -

 اظـؼطقيمؼبمعرطزماظقزارةموعدؼرؼوتماألذغولمتمتقزؼعموتعرؼػماظطوبعوتم -

 ٌدؼرؼيمأذغولمربوصظيماظؽركمبوظؿـلقؼمععمعدؼرؼيمايودقبموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت.مADSLمتمتقصقؾمخطم -

 ٌدؼرؼيمأذغولمربوصظيمععونمبوظؿـلقؼمععمعدؼرؼيمايودقبموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت.مADSLمتمتقصقؾمخطم -

 ـمخاللمضوسدةماظؾقوغوتاغشوءمعلؿكدعنيمجددمظؾـظوممعمتم -

 ادخولمبقوغوتماٌقزػنيم)االدؿ،اظرضؿماظقرين(ماظغرلمعدخؾنيمسؾكماظـظوممعلؾؼوممتم -

 .هدؼدماظصالحقوتمظؽؾمعلؿكدممحلىماظقزقػيمعـمخاللماظـظوممتم -

 راءماٌقادممؼبمعرطزماظقزارةموعدؼرؼوتماأِلذغولماظؿوبعيمشلو.سؾكمأجفزةمأعـوءماٌلؿقدسوتموربودؾنيماٌكزونموعدم(GIMCS)تـزؼؾموتشغقؾممغظوممادارةماٌكزونمايؽقعلممتم -

  اظؿلطدمعـماتصولماظـظوممععمذؾؽيماظقزارةمواظلرلصراتماظرئقلقيمتم -

 Internet Explorer, PDF, JAVA))تـزؼؾماظدلاعٍماظالزعيمسؾكماألجفزةمظؿشغؾماظـظومممتم -

 يوبرغوعٍمايؿوؼيمعـماظػرلودوتمواظؿلطدمعـماتصولموتعرؼػماىفوزمععماظطوبع( GIMCS)مماظؿلطدمعـمعقاصػوتموحوظيماألجفزةماظيتمتعؿؾمسؾكمغظوممتم -

 سؾكمعبقعمعلؿكدعنيماظـظوممؼبمعرطزماظقزارةمواٌدؼرؼوتماظؿوبعيمشلومطالمحلىماخؿصوصفم(GIMCS) تقزؼعمدظقؾماٌلؿكدمماًوصمبـظومممتم -

 

 

 

م
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 عدؼرؼةماٌشاشؾ

 ضلؿماالدارةمواٌوظقف ضلؿماظؿدضقؼ ضلؿماٌلؿقدسوت ضلؿماٌؿوبعيمواظؿػؿقش ضلؿماظصقوغف

مماٌشاشؾمعدؼرؼة

م

م

م

م

م

م-8واظقاجؾاتماٌفام

 موعقداغقو.ماٌدؼرؼيمعشوشؾمؼبمواإلدؽونماظعوعيماألذغولموآظقوتمظلقوراتمواظصقوغيماإلصالحمبعؿؾقوتماظؼقوم

 م.م احملوصظوتمؼبماألذغولمعدؼرؼوتمعشوشؾمؼبماظقزارةموآظقوتمظلقوراتماإلصالحمسؿؾقوتمعؿوبعي

 ماظطؾى.موحلىماألخرىماظدوائرمودقوراتمآالتمإصالح

 مواإلدؽون.ماظعوعيماألذغولموزارةمؼبماٌلؿكدعيمواآلالتمواٌعداتماألجفزةمإصالح

 ماظقزارة.موآظقوتمدقوراتموإداعيموإصالحمظصقوغيماظالزعيماظؼطعموصرفمدبزؼـ

 ماٌفين.ماظؿدرؼىموعمدليماىوععوتمورالبماظؿكرجمحدؼـلماٌفـددنيمتدرؼى

 اٌدؼرؼيمبلسؿولماٌؿعؾؼيمواٌوظقيمواظؿقثقؼقيماإلدارؼيماألسؿولمجبؿقعماظؼقوم. 

ماٌشاشؾ8مانازاتمعدؼرؼة

(مسؿؾقيمإصالحمععظؿفومإصالحوتمثؼقؾيم،محبقٌمؼؿؿماإلصالحمبلضؾماظؿؽوظقػموبوالدؿػودةمعـمضطعماظغقورماظيتمؼؿؿمصؽفومسـماٌرطؾوتم6000(مأعرمسؿؾمتؿضؿـمحقاظلم)1939إنوزم) -1

 واآلظقوتماٌشطقبيموعقزسيمطؿومؼؾل:

م
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م

مدماواعرماظعؿؾسدماٌدؼرؼةمسددماواعرماظعؿؾماٌدؼرؼة

 103 اظطػقؾي 28 اربد

 75 ععون 105 اظؾؾؼوء

 13 اظؾذلاء 89 اظزرضوء

 67 اظعؼؾي 100 اظعوصؿي

اظقزارةمحرطي 64 اٌػرق  348 

 477 اٌشوشؾ 65 عودبو

اٌرورؼيماظلالعي 85 جرش  56 

 30 اٌكؿدلات 88 سفؾقن

األبـقيمعدؼرؼوت 104 اظؽرك  42 

مممممممممممممممممممم 1939 اجملؿقعم  

 
 :إصالحماٌرطؾوتماٌؾقـيمأدغوهمؼبمذعؾيماٌرطؾوتماًػقػيمبدونمطؾػي 

 

ماظقصرمباظدؼـارماإلصالحمممممماٌدؼرؼةمممممممرضؿماٌرطؾةممم

م500مممممماىرلممممممماظعوصؿيمممممم5م-13065

م500ممممماىرلممممممماظلالعيماٌرورؼيم5م-11060

م500مممممرلاىمممممممحرطيماظقزارةم5م-17870

م400ممممممرأسمربركمممحرطيماظقزارةم5م-18332

م400ممممماىرلمممحرطيماظقزارةم5م-12982

2311     مجموع الوفر بالدٌنار  

 
 :إصالحماآلالتماٌؾقـيمأدغوهمؼبمذعؾيماظدؼزلمبدونمطؾػي 
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ماظقصرمباظدؼـارماإلصالحماٌدؼرؼةمغقسفامرضؿماآلظة

م6000ممممربركمممممػرقاٌمممممضالبمرؼـقم5م-15254

م10000ممماىرلممممماظزرضوءممممغوضؾيمععداتمعردقدسم5م-17630

م1800ممممربركمممماظؾؾؼوءممممممضوشطيمػقاءمأرؾسم1127

م3000ممممجرلمممممممعودبومممممماظيمتلقؼيمذوعؾققنم11197-5

مم2500ممممبؽؽسمممممماظزرضوءمممممرذوشمإدػؾًمعردقدسم8759-5

م4500ممممربركمممممماظطػقؾيمممممطذلبؾرظقدرمم7505-5

م2000ممممبؽؽسممممماظطػقؾيمممممغوضؾيمععداتمعردقدسم13367-5

م1800ممممربركممممماظؾؾؼوءممممممضوشطيمظلمرويم1116

م16422مجمؿقعماظقصرمباظدؼـار

م

 (طودقيمثؾقجمالدؿكداعفومعـمضؾؾمعدؼرؼوتماألذغولمأثـوءماظعقاصػماظـؾفقيمبؽؾػيم31تصـقعم)(مثالمثوئيمدؼـورمظؾؽودقيماظقاحدةم،مسؾؿًومبلنمطؾػؿفومؼبماألدقاقم300تؼورب)

 (مدؾعيموسشرونمأظػًوموتلعؿوئيمدؼـورم.27900(مأظػموعوئؿومدؼـورموعؼدارماظقصرماإلعبوظل)1200احملؾقيمتؼورب)

 (مأرؼؿمجـوزؼرمإلروراتماآلظقوتمالدؿكداعفومخاللماظظروفماىقؼيماظصعؾيمبؽؾػيمت10تصـقعم)(معوئيمدؼـورمظؾطؼؿماظقاحدم،مسؾؿًومبلنمطؾػيماظطؼؿمؼبماألدقاقمتؼوربم100ؼوربم)

 (مأربعيمآالفمدؼـور.4000(مػبلؿوئيمدؼـورموعؼدارماظقصرماإلعبوظل)500)

 .تصـقعموترطقىمعظالتمععدغقيمٌدؼرؼوتماظقزارةموبعضماظدوائرمايؽقعقي 

 (مدؼـورمظؾؿذلماٌربعماظقاحدم،مسؾؿًومبلنمطؾػيماٌذلماٌربعم30(مػبلؿوئيمعذلمعربعمبؽؾػيمتؼوربم)500ذبؿقسفومحقاظلم)تصـقعمػـوجرمظؾعضمعدؼرؼوتماظقزارةمومبلوحوتمزبؿؾػيم

 (ػبليموثالثقنمأظػمدؼـورم.35000(معوئيمدؼـورموعؼدارماظقصرماإلعبوظل)100اظقاحدمؼبماألدقاقمتؼورب)

 (معوئيمأظػمدؼـور.100000عبوظلمحقاظل)صؽموغؼؾموترطقىمػـوجرموطرصوغوتمظؾقزارةموعؼدارماظقصرماإل 

 (مسشرةمآالفموثالمثوئيموسشرونمدؼـورًا10320ترطقىمشرفموضقارعمخشؾقيموشرلػومؼبمعؾـكماظقزارةموشرلػومعـماٌدؼرؼوتموعؼدارماظقصرماإلعبوظل). 

 (مسشرونمدؼـورًام20ظقاحد،مسؾؿًومبلنمطؾػيماإلصالحمؼبماألدقاقمتؼورب)(مدؼـورمظؾؽردلما2.5(مطردلمعؽؿىمظؽوؼبمعدؼرؼوتماظقزارةمبؽؾػيمبلقطيمتؼورب)250وتـفقدم)ترعقؿم

 (مأربعيمآالفموثالمثوئيموػبليمودؾعقنمدؼـورًا.4375ظؾؽردلموعؼدارماظقصرماإلعبوظل)
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 (معوئؿونموثالثيمسشرمأظػًوموعوئيموػبسموتلعقنمدؼـورًا.213195وسؾقفمؼؽقنمذبؿقعماظقصرمؼبمطوصيماإلنوزاتمحقاظل)م

مسومم–م1

فومعـمخدعوتموضطعمشقورموعقادموصقوغؿفومداخؾمعراصؼمضوعًمعدؼرؼيماٌشوشؾمبؿزوؼدمعدؼرؼوتماظقزارةمبوٌرطؾوتمواٌعداتماظالزعيمظؿـػقذمواجؾوتفوموتزوؼدمػذهماٌرطؾوتموماٌعداتمممبومؼؾزع

ـمخاللماٌدؼرؼيمغؼؾماآلالتمواٌعداتمعـمومإظبمعدؼرؼوتماألذغولمؼبماحملوصظوتموغؼؾمعودةماإلدػؾًمعـماٌدؼرؼيموعقداغقًومبوإلضوصيمإظبمتـػقذموتصـقعماألذغولماٌعدغقيماٌكؿؾػي.مطؿوموؼؿؿمع

ورالبمعراطزمؽقعقيموتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجماٌصػوةمإظبمعدؼرؼوتماألذغولمؼبماحملوصظوتمواٌشورؼعماٌكؿؾػيمواالذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌؿكصصيمؼبمذبولماآلظقوتمواظلقوراتماي

ماظؿدرؼىماٌفين.

م

م

 

 

 

م

م
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مطودرماٌدؼرؼيم-م2

معقزػمصينموإداريمعمػؾموعدربمظؾؼقوممبقاجؾوتماٌدؼرؼيمم(م161)مظدىماٌدؼرؼيمم

م

م

محلىماألضلوممحلىمصػيماظؿعقني

ماظعددماظؼلؿ اجملؿقع دوئؼ صين إداري عفـدس صػيماظؿعقني

م94ماظصقوغي 2 0 0 2 0 عصـػي

م20ماٌلؿقدسوت 157 11 101 35 10 دائؿي

م13ماظؿشغقؾ 0 0 0 0 0 سؼدمعشورؼع

م25ماإلدارة 0 0 0 0 0 سؼدمذوعؾ

م9ماظؿدضقؼ 2 0 1 1 0 أجقرمؼقعقي

م161ماجملؿقعم161م11م102م38م10ماجملؿقع

م

م
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مهدؼٌماٌرطؾوتم-3

م(مدقورة17)م2013ؾغمعوممتماظؿزودمبفمسوممتؿزودمعدؼرؼوتماظقزارةمبلقوراتماظرطقبمعـمخاللماظعطوءاتماإلغشوئقيماٌكؿؾػيمحقٌمب

ماظعددماظـــقع

م10مصوظقنموعقدان

م13مبؽمأب

م23ماجملؿقع

معرطؾوتموععداتماظقزارةم-م4

م(معرطؾيموععدةمزبؿؾػيمعقزسيمسؾكمطوصيمعدؼرؼوتفومؼبماٌرطزموربوصظوتماٌؿؾؽي1101ؼؿقصرمظدىماظقزارةم)م

م

معرطؾوتموععداتماظقزارة

ماجملؿقعمدقؽيمعؿقدطيمدةجقمصػيماالدؿعؿول

م584م147م291م146مدقورةمرطقبم)عقدان،مصوظقن،مبؽى،مبوص(

م131م26م72م33م(،موغشمدقورةمغؼؾموخدعوتم)ضالب،مغوضؾي،مرذوش،مصفرؼٍ،مبؽىمطؾرل

م239م116م45م78مآظقيمإغشوئقيم)تلقؼي،مظقدر،مجراصي،معدحؾي،محػور(

م147م0م147م0مم،مسربي(ععدةمزبؿؾػيم)ضوشطي،مراصعي،مصرادة،معوطـيميو

م1101ماظؽؾلمماجملؿقع
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مإنوزاتمضلؿماظصقوغيم-م5

موطؿومؼؾلم(مرؾىمإصالحمٌرطؾوتموآظقوتماظقزارة3194ضومماظؼلؿممبننوزم)م

 اإلصالحرؾؾوتم اظشعؾي اإلصالحرؾؾوتم اظشعؾي

 445 اٌشقؿي 430 اآلظقوت

 61ماظؿـفقد 583 اظلقورات

م35ماٌـفرة 148 اٌكرري

م20ماظؿؿدؼداتماظصققي 369 ددةاحمل

م59ماظؿؿدؼداتماظؽفربوئقي 264 واظدػونماشلقوطؾ

م425ماظؾطورؼوت 355 اظؾـوذر

م(3194اجملؿقعم)

م

م

م

م

م

م
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مإنوزاتمضلؿماظؿشغقؾمواظؿػؿقشم-6

ماظعددماظؾقونمماظرضؿم

م205معؿوبعيمرؾؾوتماإلصالحمم1

م246مصقصمدقاضنيموعفـقنيم2

م489مقيمتعدؼؾماٌرطؾوتمايؽقعم3

م209مترخقصمعرطؾوتمم4

م3900مأواعرمحرطيمم5

م475مآظقوتمعـؼقظيمم6

م33559مإدػؾًمعـؼقلم)بوظطـ(م7

م379مسددمايقادثماظيتممتمعؿوبعؿفوم8

مانوزاتمضلؿماظؿدضقؼم-7

م2650مسددمرؾؾوتماظؾقازممظؾؼطعماظيتمغظؿً

م464مسددمأواعرماٌؾوذرةمظالصالحوتماًورجقيماظيتمغظؿً

قوتماظقزارةمدورؼًوموتـظقؿمدفالتمبفذاماًصقصمضوصيمإظبمتدضقؼمدصوترمسؿؾماظلقوراتمواآلالتماظعوعؾيمؼبمعدؼرؼوتماظقزارةموسؿؾماظؽشقصوتماظالزعيموحلوبماظؽؾػيماظؿشغقؾقيمٌرطؾوتموآظبوإل

مواظؿدضقؼمسؾكمدؾػمعدؼرؼوتماألذغولموعؽوتؾفو.

محملروضوتماٌدورةمسؾكماٌرطؾوتمواآلظقوت.تزوؼدمعدؼرؼوتماألذغولمبؽشقصوتمذفرؼيمظؽؿقوتما
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م2013عصورؼػماٌدؼرؼيمظعوممم-م8م

مؾقازماظم-أممممممممم

م

مبوظدؼـورميـاظؽؾػمونــاظؾق

م686585مضطعمشقور

م50691معقادمسوعيموسدد

م287522مإرورات

م113878مزؼقت

م23633مبطورؼوت

م651497متلعني

م34136مأجقرمأسؿولمخورجقي

م0مآظقوتموععدات

م502معقوه

م0مطفربوء

م116404مأعـموغبوؼيموخدعوت)غظوصي(

م1964848ماجملؿــقع

ممممممممممممممممممم

م



  

177 

م2013اٌصورؼػم)األصراد(مخاللمسوممم-ب

ماٌؾؾغمبوظدؼـورماظؾقون

م7099مأجقرمعقووعي

م91182مسالوةمعقدان

م146151معؽوصكت

م2465مبدلماضؿـوءمدقورة

م36240مبدلمغؼؾ

م3214مغيم+معقووعي(سؿؾمإضوؼب)عقاز

م22147مسالوةمعؾقً

م0معفـددنيمعؿدربني

م308498ماجملؿــقع

مم:اظؿدرؼىم–م9

واًوصـيممقيمواظؿؼـقيماظعوعـيممخوصًومبؿدرؼىمطقادرػوماظػـقيمواإلدارؼيمظرصعمطػوءاتفوموإغؿوجفومومتؼقممبعؼدماظدوراتماظػـقيماٌؿكصصيمبوظؿعوونمععماٌمدلوتماظؿعؾقؿًَممتقظلماٌدؼرؼيماػؿؿوعو

مطؿومتؼقمماٌدؼرؼيمبؿدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمورالبماىوععوتمورالبمعمدليماظؿدرؼىماٌفين.

 سددماظـدورات سددماٌشذلطقــ

7 4 

مسددماٌلؿػقدؼـمعـماظدورات

 (معقزػني6)م
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ماىقدةم-م10

 (تطؾؼماٌدؼرؼيمغظوممإدارةماىقدةمISO 9001معـذمسوم)ومموتلػقؾماٌدؼرؼيمجبفقدمعقزػلماٌدؼرؼيمواظقزارةموػلمعـمأوائؾماٌمدلوتمايؽقعقيماظيتممتمبـوءماظـظحقٌمم2000

م.(أربعمدـقات4وٌدةم)م21/12/2000وذظؽمبؿورؼخممحصؾًمسؾكمػذهماظشفودة

 م1/9/2004بؿورؼخم(متمتطقؼرماظـظوممحقٌمحصؾًماٌدؼرؼيمسؾكمذفودةماىقدةISO9001-2000)موظػذلةمثالثمدـقات.م

 ممتمتقدقعماظـظوممظقشؿؾمطوصيمأضلومماٌدؼرؼيمومتمودؼدموإصدارمذفودةمجدؼدةموظػذلةمثالثمدـقات.م18/10/2007مبؿورؼخ

 م2008-9001متمتطقؼرماظـظوممظقؿقاصؼمععماٌقاصػيماىدؼدةمم6/12/2010بؿورؼخم(وحصؾًماٌدؼرؼيمسؾكمذفودةماىقدةمISO9001-2008.موظػذلةمثالثمدـقات) 

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اظـاغلمسشراظػصؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اتمماضؾقؿماظشؿالممادارةمذمونمحماصظمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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دارةمذمونمحماصظاتماضؾقؿماظشؿالما  

موحدةماظؿـلقؼموعؿوبعيماظشؿول وحدةماالدارةمواٌوظقيم  

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماربدم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماربدم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمماٌػرقمم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماٌػرقم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمسفؾقنم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيممسفؾقنمم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمجرشم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمجرشم

ملادارةمذمونمحماصظاتماضؾقؿماظشؿا

م

م

م

م

م

م

م

م

 وحدةماظؿـلقؼموعؿابعةماظشؿال

-8واظقاجؾاتماٌفام  

ماًطط.مشلذهماألوظقؼوتموهدؼدمظؾؿدؼرؼوتماظعوعيماًططمبقضعماٌشورطي -

م.ماٌعـقيماىفوتمععمبوظؿـلقؼماألذغولمٌدؼرؼوتماظلـقؼيماٌقازغيمعشروعمبنسدادماٌشورطي -

مظؾؿدؼرؼوت.ماٌشورؼعمظؿـػقذماظؿػصقؾقيماظدلاعٍمدادبنسماٌشورطي -

مواٌقاد.مواٌعداتمواآلالتماظؾشريماىفوزموتشؿؾماألسؿولمظؿـػقذماظالزعيماالحؿقوجوتمبؿقدؼدماٌشورطي -



  

181 

مؼبماظدلاعٍمػذهمسؾكماظؿغقرلمأومبوظؿعدؼؾمواظؿـلقىمألغظؿيوامواظؼقاغنيماٌقضقسيمواًططمبوظدلاعٍماظؿزاعفومعـمواظؿلطدماألذغولمٌدؼرؼوتماٌعؿؿدةماظدلاعٍمتـػقذموتؼققؿمعؿوبعي -

مذظؽ.متلؿقجىماظيتمايوالت

ماظؿـػقذ.مأثـوءمتظفرماظيتماٌعقضوتمأوماٌشوطؾميؾماألذغولممبدؼرؼوتماٌؼووظنيمضؾؾمعـمتـػذماظيتمبوألسؿولماظعالضيمذاتماظقزارةمعدؼرؼوتمععماظؿـلقؼ -

مظؾؿقوصظوت.ماٌلوسدمإظبمبفوماًوصيماظؿـلقؾوتمورصعماظلـقؼيموانوزاتفوماألذغولمعدؼرؼوتممبشورؼعماظعؿؾمدرلمسـماظشفرؼيماظؿؼورؼرمتؼققؿ -

مواظػـقي.مواٌوظقيماإلدارؼيماظـقاحلمطوصيمؼبماٌرطزموعدؼرؼوتماألذغولمعدؼرؼوتممبنيماظؿـلقؼ -

ماألذغول.معدؼرؼوتمبلسؿولمؼؿعؾؼمصقؿوماألخرىمواىفوتماٌقارـنيمعـمزارةاظقمإظبمتردماظيتمواظشؽوويماظطؾؾوتممبقضقعمظؾؿقوصظوتمعدؼرماالضؾقؿمإظبماظؿـلقى -

 بوحملوصظوت.ماألذغولمعدؼرؼوتمجفوزمسؾكمواظػينمواإلداريماٌوظلماإلذراف -
م-8واظقاجؾاتمىؿقعمعدؼرؼاتماالذغالمواالبـقةمالضؾقؿماظشؿالمماٌفامممممم

ماظطرق.مسؾكماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرموتقصرلمسؾقفوماظلالعيمسـوصرموتقصرلمصقوغؿفومسؾكمواظعؿؾمواألبـقيماظطرقمٌشورؼعمزعياظالمواظؿصؿقؿوتمواظدرادوتماًططمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

مواٌلؿفداتمرلاتاظؿغقمبشلنماظعؿؾمظصوحىماٌؿـؾمواٌفـدسماحملوصظيمسطوءاتمظؾفـيمرئقلًومطقغفماٌراحؾممبكؿؾػمتـػذػوموعؿوبعيماظعطوءاتمررحمأسؿولمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

ماظؿـػقذ.مأثـوءماظعطوءاتمسؾك

موبقونمشلوماٌعدماظزعينماظدلغوعٍمععممتشقفوموعدىماٌدؼرؼيممبـفزاتمذفريمتؼرؼرموإسدادمسؾقفومعالحظوتمأيموإبداءمواألبـقيماظطرقمعشورؼعمسؿؾمظلرلماظشفرؼيماظؿؼورؼرمدرادي -

ممؿفو.ٌعوىماٌـودؾيماإلجراءاتموادبوذموجدمإنمتلخرلػومأدؾوب

م.مشلوماٌقضقسيمواظشروطمواٌقاصػوتماٌكططوتموصؼمؼلرلماظعؿؾمأنمعـمواظؿلطدماٌـفزةمواظؽؿقيماظعؿؾمدرلمسؾكماالرالعمأجؾمعـماٌدؼرؼيمعشورؼعمتػؼد -

مىفوتموهقؼؾفوماٌقارـنيمعـماٌؼدعيمذلاضوتواالسموتعؾقدػوموصؿقفوماظطرقمدعيمبلسؿولمتؿعؾؼمواظيتماٌقارـنيموعـماألخرىماظرزلقيماىفوتمعـماٌؼدعيماظطؾؾوتمدرادي -

مسؾقفو.ماظالزعيماإلجراءاتمإلطؿـولماالخؿصوص

مشلذهماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللموعـماألردغقيماٌلؾقيماظؼقاتمرأدفوموسؾكماٌؿوحيماإلعؽوغوتمضؿـمشلؿماًدعيموتؼدؼؿماألخرىماظرزلقيمواىفوتماألخرىماٌدؼراتمععماٌلوػؿي -

ماٌدؼرؼي.

موودؼدمبوظدواممؼؿعؾؼموعوماظعؼقبوتموطؿىماإلجوزاتموتقضقعموايلقعوتمواظؿؽؾقػماظلـقؼيماظعؿولموزؼودةماظـؼؾمطؿىمإسدادمحقٌمعـمواٌوظلماإلداريماىفوزمإجراءاتموبعيعؿ -

محلىمسؾقفومؼؿؿمإجراءموحؿكموعؿوبعؿفوماٌدؼرؼيمأضلوممؾػمبكؿماالخؿصوصمذويمإظبمظؾؿدؼرؼيماظقاردةماظؽؿىمعبقعموهقؼؾماٌدؼرؼيمعـماظصودرةماظؽؿىمعبقعموتقضقعماظعؼقد

مظـظوممخدعوتفومدبضعماظيتماٌقزػنيمىؿقعماظلـقؼيماظؿؼورؼرموتقضقعماظعؿولمأجقرموجداولماٌؿدربنيماٌفـددنيموعؽوصكتمبوظػقاترلماًوصيماٌوظقيماظلـداتمعبقعموتقضقعماألصقل

ماٌدغقي.ماًدعي

مم.مظؾؿدؼرؼيماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللمعـمرؼياحملقمايؿقالتمسؿؾمعؿوبعي -
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مظؾؿقوصظي.ماظؿوبعيماألوظقؼيمأذغولممبؽوتىماظعالضيمذاتمواظػـقيمواٌوظقيماإلدارؼيماألسؿولمعبقعمعؿوبعي  -

م.ظؾعؿؾمتؾزممععداتمأومأجفزةمأومظقازممأيمعـماٌدؼرؼيمواحؿقوجوتماٌشورؼعمسؾكمتطرأمتعدؼالتمأومتغقرلاتمبليماظقزارةمإذعور -

 .أردغلمدؼـور(200.000)مسـمؼزؼدمالممبومبوحملوصظيماًوصيماظعطوءاتموإحوظيمررح -
ماظؾقاءمعؽاتبمأذغال

م-8واظقاجؾاتماٌفام

ممسؾقفو. اٌرورؼيماظلالعيمسـوصرمتقصرمعـمواظؿلطدموعراضؾؿفوماظؾقاءمؼبماظطرقموضعمعؿوبعي -

ماظطرق.موصقوغيمإغشوءمعشورؼعمواٌؿضؿـيماظؾقاءمػذامضؿـمٌـدرجياماٌشورؼعمؼبماظعؿؾمدرلمتؼدممعلؿقىمتقضحمذفرؼيمتؼورؼرمإسداد -

مم.ماظؾقاءمؼبماظطرقمٌشورؼعمتػؼدؼيمجبقالتماظؼقوم -

ماظعؿؾموتـظقؿمنياٌقزػموإجوزاتمبوٌرادالتماٌؿعؾؼيمواٌوظقيمواظػـقيماإلدارؼيمبوإلجراءاتماٌدؼرؼيموزبورؾيمذموغفوموإدارةماٌؽؿىمؼبماظعوعؾيماألجفزةمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

موشرلػو.مواظعؼقبوت

م

م

م

م

م

م

م

م
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م92618ظعاممماظؿـػقذمضقدمعشارؼع/محماصظةماربدمابـقفانازاتمعدؼرؼةم

 تارؼخماٌؾاذره اٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ

عدةم

االنازم

 باظققم

تارؼخم

االنازم

 حلبماظعؼد

ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

  

 اٌاظؽ اٌقضع ادؿماٌشروع اظلـف اظرضؿ غقسف
عصدرم

 اظؿؿقؼؾ
 اٌفـدسم اٌؼاول

        

 اربد عرطزمثؼاسيماربد 9225 32 عرطزي 6
وزارةم

 اظـؼاصف
 اٌقازغف

ذرطةماظؼدسمظؾصـاساتم

 اهلـددقف

م أبـقةم

 اربدم
23/66/9225 322 97/22/9227 2336427 

 9269 عؾادره 96 9
 إغشاءمصاظفموعؾـكمغاديماظؽرعؾ

خمقؿم

 ايصـ

وزارةم

 ذرطةمخاظدموصقصؾماٌراؼات ٌؾؽلماظدؼقانما اظشؾاب

م أبـقةم

 اربدم
9269/25/22 662 9269/69/16 723731 762 

 9266 63 دأح 3
 اظؽقره صقاغةمعدردةمبقتماؼدس

وزارةم

 اظرتبقةم
 اٌقازغةم

   عمدلةمجربؼؾماظزبقدي

9266/66/26 72 9269/29/26 
45226 

 9266 661 دأح 4
   إغشاءمعؾعبماظرعـام

وزارةم

 اظرتبقةم
 اٌقازغةم

ذرطةمؼقدػممسارةموخاظدم

   غقرم

9269/29/22 72 9269/23/22 
5122515 

 9269 697 دأح 5
 إغشاءموحدةمدؽـقةمأدرمصؼريةمدؼرمأبلمدعقدم

دؼرمابلم

 اظدؼقانماٌؾؽل   دعقدم

ذرطةمصقزيمريزةممسارةم

 وذرطاهم

م أبـقةم

 اربدم
9261/21/92 72 96/4/9261 19276 

الموتشطقربمعؾـكمغاديمايصـماظرؼاضلمادؿؽؿ 9261 عؾادرة 34 6

 ايصـم /حماصظةماربد

اجملؾسم

األسؾكم

 اظقزؼدمظؾؿؼاوالتم اظدؼقانماٌؾؽلم ظؾشؾابم

م أبـقةم

 اربدم

9261/27/63 72 9261/69/61 626529 622 

 9261 عؾادرة 43 7
 ايصـم تقدعةمعرطزمصقلمايصـماألوظلم

وزارةم

 شائقةمباغدامظؾؿؼاوالتماإلغ عقازغةم اظصقةم

م أبـقةم

 اربدم
9261/26/92 662 9262/22/23 944996 192 

 9261 عؾادرة 22 62

 اظقدطقةم اغشاءمعؾعبمطرةمضدممسيمظقاءماظقدطقة

اجملؾسم

األسؾكم

 اظدؼقانماٌؾؽلم ظؾشؾابم

عمدلةمبشارممسارةم

 اهلـددقةم

م أبـقةم

 اربدم

9261/62/26 692 9262/22/23 373443 732 

المصقاغةمخمؿؾػةمسيمعدردةمطرميةمبلسؿ 9261 662 ش 66

اظـاغقؼةمظؾؾـاتموإغشاءموحدةمصققةمثالثم
 طرميةم

وزارةم

 اظرتبقةم

عؾادرةم

 ذرطةمبرميانمظؾؿؼاوالتم عدرديتم

م أبـقةم

 اربدم
9261/69/22 53   662222 
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 عؼاسدم/ماألشقارماظشؿاظقةم

 9261 626 ش 69
 اضاصاتمرؼاضماألرػالمٌدردةماظشقخمحلنيم

اظشقخم

 حلني

وزارةم

 اظرتبقةم
 اٌقازغةم

ذرطةمحؽؿتمحمؿدماريدم

 اًطقبم

م ابـقةم

 اربدم
9261/62/92 72 9262/26/67 

63643 

61 663 12 9261 

 ادعرهم اضاصاتمصػقةمٌدردةمادعرهماالدادقةماٌكؿؾطةم

وزارةم

اظرتبقةم

 واظؿعؾقؿم

وزارةماظرتبقةم

 ذرطةماظصػديموذرطاهم واظؿعؾقؿم

م أبـقةم

 اربدم

9261/66/96 662 9262/23/95 199699 759 

 9269 م 97 62

 جرشم صقاغةمواسادةمتلػقؾماظلققمايرسيم/مجرشم

وزترةم

اظلقاحةم

 اظـفؿماظلارعمظؾؿؼاوالتم وزارةماظلقاحةم واألثارم

م أبـقةم

 اربدم

9261/23/91 662 9261/66/92 956231 1 

عشروعماًدعاتمسيمحدؼؼةمعدخؾمجرشم 9261 م 6 63

 جرشم ماىـقبلم/مجرش

وزارةم

اظلقاحةم

 وزارةماظلقاحةم واألثارم

ذرطةمسؾلموسارػماظؼضاةم

 ظؾؿؼاوالتم

م أبـقةم

 اربدم

9261/27/66 662 9262/21/64 47792 

64 74   9261 
 ارحابام اغشاءمعرطزمصقلمارحاباماألوظلم

وزارةم

 اٌقازغةم اظصقةم

عمدلةموظقدماظشؾقلم

 ظؾؿؼاوالتم

م أبـقةم

 اربدم
9261/66/24 632 9262/22/23 362396 

م

م

م

م

م
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م92618علؿؾؿفمظعامممعشارؼع/محماصظةماربدماالبـقفانازاتمعدؼرؼةم

 اٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ
تارؼخم

 اٌؾاذره

عدةم

االنازم

 باظققم

تارؼخم

االنازم

 حلبماظعؼد

ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

  
 اٌفـدسم اٌؼاول اٌلاحف عصدرماظؿؿقؼؾ اٌاظؽ اٌقضع ادؿماٌشروع اظلـف اظرضؿ غقسف

        

 9266 46 عرطزيم 6
إضاصاتمخمؿؾػةمٌدردةماظؼاددقةم

 وعدردةمجدؼؿام
 اربدمجدؼؿام

 وزارةماظرتبقةم

   اٌقازغةم

   ذرطةماىققدلم

92/29/9269 662 66/26/9269 276396 

صقاغةمذاعؾةمٌدردةمصقسرا/ث/بـاتم 9266 61 دأح 9

 باموإغشاءمجدارمادؿـاديمٌدردةمطػرمؼق

صقسرامم

 اٌقازغةم وزارةماظرتبقةم طػرؼقبا

  

عمدلةمجربؼؾم

اظزبقديم

 ظؾؿؼاوالتم

م ابـقةم

 اربدم

9266/62/21 53 9266/69/64 39563 662 

 9266 54 عرطزيم 1

إضاصاتمشرفمصػقةمٌدردةمايصـمسم

وعدردةمعؾؽامثم/ظؾؾـاتموعدردةم

   عقؿقغةمبـتمايارثم

ةماظربطةمعمدل   اٌقازغةم وزارةماظرتبقةم

   ظؾؿؼاوالتم

9269/29/63 692 9269/24/62 

223676 

(مشرفمصػقةمٌدردةمحقصام2إضاصاتم) 9266 646 دأح 2

   اظـاغقؼةمظؾؾـاتم

   اٌقازغةم وزارةماظرتبقةم

ذرطةمسؾدم

اظرحقؿمابقمسابدم

   وذرطاهم

9269/26/96 692 9269/23/92 

616656 

 9269 66 دأح 3
ضمسيمخمقؿمإغشاءمضاسةمعؿعددةماألشرا

 خمقؿماربد اربدم

وزارةم

 اًارجقةم
   اظدؼقانماٌؾؽلم

ذرطةماظشرعم

 واظـقصؾم

م أبـقةم

 اربدم
9269/23/95 692 9269/27/92 

925651 

 9266 63 تربقف 4

 سؼربا اغشاءمعدردةمسؼرباماالدادقف

وزارةماظرتبقفم

 اظدؼقانماٌؾؽل واظؿعؾقؿ
  

ذرطةمػقـؿم

 شراؼؾف

م أبـقةم

 اربدم

9266/66/2

6 
662 9269/22/97 273371 3 

 9266 669 دأح 5

 اًريؼةم إضاصاتمصػقةمٌدردةماًريؼةم/س/م

   اٌقازغةم وزارةماظرتبقةم

ذرطةمسؾدم

اظرحقؿمسؾدم

ايػقظمابقمسابدم

 ظؾؿؼاوالتم

م ابـقةم

 اربدم

9266/62/62 632 9269/21/26 

642262 

م

م
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م92628ظعامممظؿـػقذامضقدمعشارؼع/محماصظةماربدماالبـقفانازاتمعدؼرؼةم

 اٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ
تارؼخم

 اٌؾاذره
عدةماالنازم

 باظققم

تارؼخم

االنازم

 حلبماظعؼد

ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

  
 اٌفـدسم اٌؼاول 9اٌلاحف/م عصدرماظؿؿقؼؾ اٌاظؽ اٌقضع ادؿماٌشروع اظلـف اظرضؿ غقسف

        

 اربد عرطزمثؼاسيماربد 9225 32 عرطزي 6
زارةمو

 اظـؼاصف

 2113 اٌقازغف
ذرطةماظؼدسمظؾصـاساتم

 اهلـددقف

ذرطةم

 األئؿالفم

9225/66/23 322 9227/22/97 2336427 

 9269 م 97 9
صقاغةمواسادةمتلػقؾم

 جرشم اظلققمايرسيم/مجرشم

وزترةم

اظلقاحةم

 وزارةماظلقاحةم واألثارم

  

 اظـفؿماظلارعمظؾؿؼاوالتم

م أبـقةم

 اربدم

9261/23/91 662 9261/66/92 956231 1 

 9261 م 6 1

عشروعماًدعاتمسيم

حدؼؼةمعدخؾمجرشم

 جرشم اىـقبلم/مجرشم

وزارةم

اظلقاحةم

 وزارةماظلقاحةم واألثارم

ذرطةمسؾلموسارػم  

 اظؼضاةمظؾؿؼاوالتم

م أبـقةم

 اربدم

9261/27/66 662 9262/21/64 47792 

2 74   9261 
اغشاءمعرطزمصقلمارحابام

 ارحابام األوظلم

رةموزا

   اٌقازغةم اظصقةم

عمدلةموظقدماظشؾقلم

 ظؾؿؼاوالتم

م أبـقةم

 اربدم
9261/66/24 632 9262/22/23 312274 964 

اضاصاتمرؼاضماألرػالم 9261 626 ش 3

 ٌدردةماظشقخمحلنيم

اظشقخم

 حلني

وزارةم

 اظرتبقةم
ذرطةمحؽؿتمحمؿدم   اٌقازغةم

 اريدماًطقبم

م ابـقةم

 اربدم

9261/62/92 72 
9262/26/6

7 

63643 

اضاصاتمصػقةمٌدردةم 9261 12 663 4

 ادعرهم ادعرهماالدادقةماٌكؿؾطةم

وزارةم

اظرتبقةم

 واظؿعؾقؿم

وزارةماظرتبقةم

 واظؿعؾقؿم
  

 ذرطةماظصػديموذرطاهم

م أبـقةم

 اربدم

9261/66/96 662 9262/23/95 199699 759 
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 9269 عؾادره 96 5
إغشاءمصاظفموعؾـكمغاديم

 اظؽرعؾ

خمقؿم

 ايصـ

زارةمو

 اظدؼقانماٌؾؽلم اظشؾاب

  
ذرطةمخاظدموصقصؾم

 اٌراؼات

م أبـقةم

 اربدم

9269/25/22 662 9269/69/16 723731 762 

 9261 عؾادرة 34 6

ادؿؽؿالموتشطقربمعؾـكم

غاديمايصـماظرؼاضلم

 ايصـم /حماصظةماربد

اجملؾسم

األسؾكم

 اظدؼقانماٌؾؽلم ظؾشؾابم

  

 اظقزؼدمظؾؿؼاوالتم

م أبـقةم

 اربدم

9261/27/63 72 9261/69/61 626529 622 

تقدعةمعرطزمصقلم 9261 عؾادرة 43 7

 ايصـم ايصـماألوظلم

وزارةم

 اظدؼقانماٌؾؽلم اظصقةم
  

باغدامظؾؿؼاوالتم

 اإلغشائقةم

م أبـقةم

 اربدم

9261/62/24 662 9262/22/23 944996 192 

اغشاءمعؾعبمطرةمضدممسيم 9261 عؾادرة 22 66

 قدطقةماظ ظقاءماظقدطقةم

اجملؾسم

األسؾكم

 اظدؼقانماٌؾؽلم ظؾشؾابم
  

عمدلةمبشارممسارةم

 اهلـددقةم

م أبـقةم

 اربدم

9261/62/26 692 9262/22/23 373443 732 

 9261 662 ش 69

بلسؿالمصقاغةمخمؿؾػةمسيم

عدردةمطرميةماظـاغقؼةم

ظؾؾـاتموإغشاءموحدةم

صققةمثالثمعؼاسدم/م

 طرميةم األشقارماظشؿاظقةم

وزارةم

 ذرطةمبرميانمظؾؿؼاوالتم   عؾادرةمعدرديتم بقةماظرت

م أبـقةم

 اربدم

9261/69/22 53   662229 

 9261 عؾادرةم 57 61

بادؿؽؿالمتـػقذماسؿالم

عؼربةماظشفقدمسزعلم

اٌػيتم/مخمقؿماظشفقدم

 سزعلماٌػيتم/ماربدم

خمقؿم

اظشفقدم

 اظدؼقانماٌؾؽلم   سزعلماٌػيتم
  

ذرطةمحؽؿتماًطقبم

 والتموذرطاهمظؾؿؼا

م أبـقةم

 اربدم

9261/69/23 42   99265 293 

62 664   9261 
عرطزمصقلمحرباصم

 اظشاعؾم

حرباصم

 بينمطـاغةم

وزارةم

 عـقةمخؾقفقةم اظصقةم
  

ذرطةماٌفـدسمابراػقؿم

 اظصػديموذرطاهم

م أبـقةم

 اربدم

9262/29/67 632 9262/27/26 522657 932 
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63 699   9261 

 اربدم عدؼرؼةماظصـاسةمواظؿفارةم

وزارةم

اظصـاسةم

 اٌقازغةم واظؿفارةم
  

ذرطةمعـريماًؾقؾلم

 وذرطاهم

م أبـقةم

 اربدم

9262/26/97 662 9262/66/27 977522 

ادؿؽؿالماسؿالمعؾعبم 9262 662 شم مأ 64

 اظرعـا اظرعـا

وزارةم

اظرتبقفم

 اٌقازغةم واظؿعؾقؿ
  

ذرطةمحلـماظلعاؼدهم

 وذرطاه

م أبـقةم

 اربدم

9262/62/26 12 9262/62/12 25442 

 9261 924 شم 65

اغشاءمجلرمربطمبنيم

عؾاغلمعلؿشػكماالعريةم

 اربد بلؿف

وزارةم

   اٌقازغةم اظصقف

ذرطةماظرصاؼعفم

 ظؾفـددفمواٌؼاوالت

م أبـقةم

 اربدم

9262/23/61 72 9262/26/62 33566 292 

م

م92628علؿؾؿفمظعامممعشارؼع/محماصظةماربدماالبـقفانازاتمعدؼرؼةم

 تارؼخماٌؾاذره اٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ
عدةماالنازم

 باظققم

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

         اٌفـدسم اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ اٌاظؽ اٌقضع ادؿماٌشروع اظلـف اظرضؿ غقسف  

 9269 عؾادره 96 6
إغشاءمصاظفموعؾـكمغاديم

 ؼقانماٌؾؽلماظد وزارةماظشؾاب خمقؿمايصـ اظؽرعؾ

ذرطةمخاظدم

 وصقصؾماٌراؼات

م أبـقةم

 اربدم
22/25/9269 662 9269/69/16 723731 762 

 9261 662 ش 9

بلسؿالمصقاغةمخمؿؾػةمسيم

عدردةمطرميةماظـاغقؼةمظؾؾـاتم

وإغشاءموحدةمصققةمثالثم

 عؾادرةمعدرديتم وزارةماظرتبقةم طرميةم عؼاسدم/ماألشقارماظشؿاظقةم

ذرطةمبرميانم

 والتمظؾؿؼا

م أبـقةم

 اربدم

22/69/9261 53   662229 

م

م
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 حماصظةماربدماذغالانازاتمعدؼرؼةم

مم9262ارقالماظطرقمحملاصظةماربدمم  

م

 

 اجملؿقع

 

 اظطقؾة

 

 اظقدطقة

 

 اٌزامر

 

 اظؽقرة

 

 اظرعـا

 

 االشقار

 

 بينمطـاغة

 

 بينمسؾقد

 

 اربد

 

 غقعماظطرؼؼ

 

 اظرضؿ

  اظطقلمطؿ اظطقلمطؿ اظطقلمطؿ اظطقلمطؿ اظطقلمطؿ اظطقلمطؿ اظطقلمطؿ اظطقلمطؿ اظطقلمطؿ اظطقلمطؿ

 

طؿم6339  

طؿم66 طؿم32  طؿم62  طؿم927  طؿم926  طؿم661  طؿمم656  طؿمم674  طؿ191   6 اٌلاحة 

 

طؿم626  

طؿم65 طؿم19  طؿم1  طؿم61 --  طؿم42  طؿمم12  طؿمم13   9 اظطرقماظرئقلقة 32 طؿ 

 

طؿم161  

طؿم67 طؿم63  طؿم6  طؿم29  طؿم29  طؿم12  طؿم22  طؿم24  طؿم56   1 اظطرقماظـاغقؼة 

 

طؿم963  

طؿم12 طؿم2  طؿم26  طؿم46  طؿم66  طؿم29  طؿم99  طؿمم62  طؿم32  ؼروؼةاظطرقماظ   2 

طؿم6245 طؿم69  طؿم22  طؿم692  طؿم623  طؿم623  طؿم63  طؿم213  طؿمم643  طؿمم972   اظطرقماظزراسقة 

 )ععؾدةم(

3 

164طؿ طؿم66  طؿم62  طؿم23  طؿم23  طؿم63  طؿم42  طؿم93  طؿمم23  طؿمم632   اظطرقماظزراسقة 

 )معػؿقحةم(

4 

 

 
طؿم637 طؿم626  طؿم992  طؿم122  طؿم664  طؿم611  طؿم334  طؿمم126  طؿمم463    اجملؿقع 

م

م

م
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 انازاتمعدؼرؼةماذغالمحماصظةماٌػرقم

 ادؿماظطرؼؼ رضؿماظعطاء اظرضؿ
ضقؿةماٌكصصمم

 )ماظدؼـار(

ضقؿةماالحاظةم

 )باظدؼـارم(م
 اٌصروف تارؼخماٌؾاذرة تارؼخماالحاظف

ضقؿةماالواعرم

 اظؿغقريؼفم

 م9262/م61ش/ممفم/مم 6
 ررؼؼمبؾعؿام/حلماظطقق

43222 37623 9262/29/67 9262/21/29 46661 231 2 
 رحابم/حلمابقمخؾػ

9 

 جمؿقسةمررقمزراسقةموسؾاراتمصـدوضقة 9262/م2ش/ممفم/مم

262222 

63322 9262/21/24 9262/22/21 54641 311 2 

 593 27777 94098.91 21/04/2014 94/21/9262 625322 اغشاءمووضعمخؾطةمظعدةمررقمسيمضضاءمبؾعؿامورحابم 9262/م91ش/ممفم/مم

 2 649 59165 63/24/9262 92/22/9262 46722 اغشاءمووضعمخؾطةمظعدةمررقمسيمضضاءمرحابم 9262/مم16ش/ممفم/م

 2   9262/62/62 9262/22/95 625222 692222 سؿؾمخؾطفمادػؾؿقفمداخـفمىزءمعـمررؼؼممساماظلرحانماظـاغقي 9262/مم14ش/ممفم/م 1

 2   9262/69/96 92/25/9262 52752 52222 شاءموسؿؾمخؾطفمظطرؼؼمعداوؼرمسنياغ 9262/مم25ش/ممفم/م 2

 2   عـؿفلم 26/25/9262 97222 12222 سؿؾمخؾطفمداخـفمظطرؼؼمثغرةماىبماظزراسل 9262/مم36ش/ممفم/م 3

 9262/مم36ش/ممفم/م 4
اغشاءمواسادةماغشاءموتقدعفمووضعمخؾطفمداخـفموسؿؾمربرابمودالدؾم

 حلماالعريمريزهحفرؼفمظطرؼؼم
42222 27921 21/26/9262 9262/69/26   2 

 2 629 649671 9262/21/24 9262/29/61 653329 922222 ررؼؼماًاظدؼةم/اٌشـشؾف 9262/مم62ش/ممفم/م 5

 9261/مم79ش/ممفم/م 6

 ررؼؼماٌلؿشػكم/االعرؼؽل

 اٌػرق/اظـغرةررؼؼم 993 7764 993 691474 9262/26/29 9261/66/95 661522 622222

 ررؼؼماظضاحقف

 9261/مم71ش/ممفم/م 7

 ررؼؼمبرؼؼام/اممزسروره

32222 37529 9261/66/96 9261/69/67 46666 22 2 
 ررؼؼمبرؼؼا/اظرعقـان

  

 2 16956.493 9262/22/96 9262/29/69 636512 653222 ررؼؼماظؾلؿاغفم/اٌشـشؾف 9262/مم1ش/ممفم/م 62
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 ادؿماظطرؼؼ رضؿماظعطاء اظرضؿ
ضقؿةماٌكصصمم

 )ماظدؼـار(

ضقؿةماالحاظةم

 )باظدؼـارم(م
 اٌصروف تارؼخماٌؾاذرة تارؼخماالحاظف

ضقؿةماالواعرم

 اظؿغقريؼفم

 9262/مم67ش/ممفم/م 66

 ررؼؼماظؼـقف/اظؽرم

 عماظرئقللررؼؼماٌزرسف/اظشار 2 467 66671 9262/24/97 9262/21/69 627512 623222

 تقدعةماظرئقلل-ررؼؼماٌراجؿ

 9262/مم66ش/ممفم/م 69

 ررؼؼمرحاب/اظؾقؼضف

663222 627566 9262/29/64 9262/24/94 12614 2 
 ررؼؼمرحابم/اٌـشقف

 ررؼؼمامماظـعامماظغربقف/اٌلفد

 ررؼؼماظؾقؼضف/اًؾقػقف

 9262/مم65ش/ممفم/م 61

 ررؼؼمعـقػف/ابقماظلقس/اٌدارس

612222 694222 9262/21/91 9262/22/62 616796 1 2 

 ررؼؼمخطؾف/ػقؼشان

 ررؼؼمسنيماظزراسل

 ررؼؼمرحاب/ايلماظشرضلمواظشؿاظل

 ررؼؼماظػقصؾقف/اظزؼؿقغف

 ررؼؼمبؾعؿا/اىؾؾماالخضر

 9261/مم72ش/ممفم/م 62

 رؼؼماٌشريصف/االتقدرتادر

 ررؼؼماظلقؼؾؿف/عزارعماظرحبل 2 922 33622 9261/69/26 9261/66/96 33252 42222

 ررؼؼمصره/اظؽلارات

 9262/مم69ش/ممفم/م 63
 ررؼؼماًاظدؼف/اظربطف

52222 46932 9262/21/29 9262/21/94 54122 55 6232 55 
 ررؼؼماًاظدؼف/اظؿققؼؾف

 2 764 22444 9261/69/97 9261/66/95 29322 21222 ررؼؼمغادرهماظرئقلل/عدخؾمغادره 9261/مم76ش/ممفم/م 64

 9262/مم4ش/ممفم/م 65

 ررؼؼماممبطقؿف/واديماظؼؿر

662222 666622 9262/21/66 9262/22/63 77462 224 11331 54 
 ررؼؼماظدضؿلف/خرابماٌطقي/اظعدوان

 ررؼؼمغادره/صعد

 ررؼؼماٌدور/ريقد

 2 7 32552 9262/21/29 9262/29/67 25622 32222 ررؼؼماظـغره/اٌػرداتمواظراجب 9262/مم63ش/ممفم/م 66

 463 3322 311 43469 9262/21/94 9262/26/95 32722 12222 ربراب-سؿؾمرياؼات-ررؼؼماٌػرق/اظصػاوي 9261/مم622ش/ممفم/م 67

 2 54 36697 9261/69/97 9261/69/99 37222 42222 ررؼؼمحلمسؾدون/روضةماالعريهمبلؿف/امماىؿال 9261/مم662ش/ممفم/م 92
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 ادؿماظطرؼؼ رضؿماظعطاء اظرضؿ
ضقؿةماٌكصصمم

 )ماظدؼـار(

ضقؿةماالحاظةم

 )باظدؼـارم(م
 اٌصروف تارؼخماٌؾاذرة تارؼخماالحاظف

ضقؿةماالواعرم

 اظؿغقريؼفم

 9261/مم666ممفم/مش/ 96
 ررؼؼماًاظدؼف/اظلعقدؼة

632222 626222 9261/69/91 9262/21/29 626667 126 2 
 ررؼؼماظؾادؼف/اظؼؾالنمواىؾقف

99 
 9262/مم9ش/ممفم/م

 675222 سدةمررقمزراسقفمسيمظقاءماظؾادؼفماظشرضقفم
691922 9262/21/24 9262/24/26 662153 929 2 

 23 6654   9262/26/65 9262/22/91 34122 9262/مم92ش/ممفم/م

91 
 9262/مم5ش/ممفم/م

 966222 سدةمررقمزراسقفمسيمظقاءماظؾادؼفماظشرضقفم
72622 9262/22/92 9262/21/97 622146 17 2 

 2 624 51422 9262/22/26 9262/29/93 76659 9262/مم6ش/ممفم/م

 2 425 624952 9262/29/92 99/26/9262 617262 626722 دةمررقمسيمضضاءمرحابسؿؾمخؾطفمادػؾؿقفمداخـفمظع 9262/مم6ش/ممفم/م 92

 9262/مم26ش/ممفم/م 93
اسادةماغشاءمووضعمخؾطفمجملؿقسةمررقمزراسقفمسيمضضاءمرحابم

 /اظدضؿلف
622222 622632 94/24/9262 9262/26/65   95626 6 

 2 66 695626 9262/22/24 92/21/9262 699122 613222 )اضاصقف(6لعقدؼفمجسؿؾمخؾطفمادػؾؿقفمظطرؼؼماًاظدؼفماظ 9262/مم93ش/ممفم/م 94

 577 22369 196 616632 9262/22/63 93/21/9262 667662 952222 )اضاصقف(9سؿؾمخؾطفمادػؾؿقفمظطرؼؼماًاظدؼفماظلعقدؼفمج 9262/مم94ش/ممفم/م 95

 2 1 56693 9262/25/21 27/22/9262 52222 52222 رؼؼمبغداد)اضاصقف(سؿؾمجزؼرهمودطقفم)حفرمطـدرؼـ(ىزءمعـمر 9262/مم11ش/ممفم/م 96

 2 332 62196 9262/24/63 62/22/9262 79222   اغشاءمووضعمخؾطفمجملؿقسةمررقمسيمضضاءمرحابم)اظقداؼا()اضاصقف( 9262/مم12ش/ممفم/م 97

 9262/مم29ش/ممفم/م 12
اظزسػراغفماغشاءواسادةماغشاءمووضعمخؾطفمداخـفمجملؿقسةمررقمسيم

 اظرذاده)اضاصقف(
63222 64462 96/23/9262 9262/26/21 56765 716 2 

16 
 2 653 635212 2013/11/14 9261/66/22 627646 632622 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيمبؾدؼةمماًاظدؼةم 9261/31شمممفم/م

 65 94646 734 616462 2013/12/22 9261/96/66 661272 72222 م9جسؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممسيمبؾدؼةمماًاظدؼةم)م 9261/51شمممفم/م

19 
 2 276 666293 2013/12/01 9261/66/22 661612 693522 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممظعدةمررقمسيمبؾدؼةمماظلرحانمم 9261/32شمممفم/م

 251 97224 231 616659 2013/12/01 9261/94/66 622222 72222 م9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممسيمبؾدؼةمماظلرحانمم)مج 9261/52شمممفم/م

11 
 339 16753 422 664966 2013/12/04 9261/66/22 613792 622222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممظعدةمررقمسيمبؾدؼةممدؼرماظؽفػم 9261/33شمممفم/م

 6 22717 222 66546 2013/12/08 9261/94/66 622222 72222 (9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممسيمبؾدؼةممدؼرماظؽفػم)مج 9261/53شمممفم/م

12 
 9261/34شمممفم/م

سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيمبؾدؼةمماالعريمحلنيمبـم

 ممسؾداهلل
669622 641961 9261/66/23 2013/11/19 641945 697 2 

 9 27363 255 622246 2013/12/28 9261/66/96 22 76143 42222 (ممم9)مجسؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممسيمبؾدؼةمماالعريمحلنيمبـمسؾداهللم 9261/54شمممفم/م

 2 112 72276 2013/12/17 9261/66/92 623624 663232 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممظعدةمررقمسيمبؾدؼةمماظصػاويمم 9261/35شمممفم/م 13

14 
 163 23591 522 616664 2013/12/22 9261/66/92 631722 656422 اظدصقاغةمممسؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمممسيمبؾدؼةممصؾقام/ 9261/36شمممفم/م

 466 66632 222 627222 2013/12/22 9261/66/92 696222 72222 (م9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممظعدةمررقمسيمبؾدؼةممصؾقام/ماظدصقاغة)ج 9261/56شمممفم/م
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 ادؿماظطرؼؼ رضؿماظعطاء اظرضؿ
ضقؿةماٌكصصمم

 ار()ماظدؼـ

ضقؿةماالحاظةم

 )باظدؼـارم(م
 اٌصروف تارؼخماٌؾاذرة تارؼخماالحاظف

ضقؿةماالواعرم

 اظؿغقريؼفم

15 
 566 25242 569 663246 2014/01/02 9261/66/23 4 616129 631222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيممبؾدؼةماظؾادقؾقةمم 9261/37شمممفم/م

 752 92567 442 695797 2013/12/04 9261/66/92 53 622247 53222 (م9ؿقةمداخـةممظعدةمررقمسيممبؾدؼةماظؾادؾةم)جسؿؾمخؾطةمادػؾ 9261/57شمممفم/م

16 
 66 95945 234 612543 2014/01/02 9261/66/24 626252 693622 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممسيممبؾدؼةماظزسرتيمواٌـشقةممم 9261/42شمممفم/م

 679 4927 659 73796 2014/01/05 9261/66/92 72116 42222 ؾطةمادػؾؿقةمداخـةممظعدةمررقمسيممبؾدؼةاظزسرتيمواٌـشقةمسؿؾمخ 9261/62شمممفم/م

17 

 465 96911 465 612911 2013/11/24 9261/66/24 624222 669222 مم6سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيممبؾدؼةماظصايقةموغاؼػةمج 9261/46شمممفم/م

 262 11245 262 611246 2013/11/24 9261/66/24 622222 623422 مم9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمممسيممبؾدؼةماظصايقةموغاؼػةمج 9261/49/ممشمممف

 2 222 66546 2013/12/10 9261/66/93 622222 59222 مم9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيممبؾدؼةماظصايقةموغاؼػةمج 9261/66شمممفم/م

22 

 2 553 692692 2014/01/18 9261/66/24 624222 641622 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممظعدةمررقمسيممبؾدؼةمحقذاماىدؼدةممم 9261/41شمممفم/م

 2 742 694664 2014/04/16 9261/66/93 612922 72222 م9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيممبؾدؼةمحقذاماىدؼدةممج 9261/69شمممفم/م

26 

 2 119 635971 2013/11/24 9261/66/62 634243 634222 مم6سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيممبؾدؼةمامماىؿالمج 9261/42شمممفم/م

 36 32766 326 652663 2013/11/24 9261/66/62 691393 667222 ممم9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمممسيممبؾدؼةممامماىؿالمج 9261/43شمممفم/م

 732 696362 2014/01/08 9261/66/93 57922 43222 ممم1سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممظعدةمررقمسيممبؾدؼةممامماىؿالمج 9261/61شمممفم/م
م33 27527

 

29 
 2 92122 262 77355 2013/12/19 9261/66/92 664354 669222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمممسيممبؾدؼةمبينمػاذؿممم 9261/44شمممفم/م

 2 733 629625 2013/12/11 9261/66/93 3 62169 72222 9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممظعدةمررقمسيممبؾدؼةمبينمػاذؿمج 9261/62شمممفم/م

21 

 653 16241 246 61441 2013/12/03 9261/66/92 93 622367 622222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيممبؾدؼةمامماظؼطنيمواٌؽقػؿةممم 9261/45شمممفم/م

 9261/63شمممفم/م
سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمممسيممبؾدؼةمامماظؼطنيمواٌؽقػؿةممم

 (9)ج
53222 76692 9261/66/93 2013/12/08 694919 376 19594 264 

22 
 2 563 641466 2013/12/22 9261/69/27 676141 922222 (م6سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيمبؾدؼةمماٌػرقم)مج 9261/64شمممفم/م

 2 921 655691 2014/01/02 9261/69/94 96 656667 632222 (م9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيمبؾدؼةمماٌػرقمم)مج 9261/65شمممفم/م

 72253 264 911291 2014/01/14 9261/69/27 663922 922222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةممظعدةمررقممسيمبؾدؼةممرحاب 9261/66شمممفم/م 23

 72453 421 911952 2014/02/09 9261/69/27 664222 922222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيمبؾدؼةمماٌـشقةمم 9261/67شمممفم/م 24
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 ادؿماظطرؼؼ رضؿماظعطاء اظرضؿ
ضقؿةماٌكصصمم

 )ماظدؼـار(

ضقؿةماالحاظةم

 )باظدؼـارم(م
 اٌصروف تارؼخماٌؾاذرة تارؼخماالحاظف

ضقؿةماالواعرم

 اظؿغقريؼفم

 762 26229 332 653762 2014/01/26 9261/69/27 649942 672222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقممسيمبؾدؼةمماظروؼشدم 9261/626شمممفم/م 25

 2 693 94339 9261/22/97   93419 16222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظطرؼؼمسيمضرؼةماظرذادة 9261/3ش/ممف/ 26

 2 661 67462 9261/24/64   66722 92222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظطرؼؼمضرؼةماٌعؿرؼة 9261/66ش/ممف/ 27

 2 264 16697 9261/25/62   16222 22222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظطرؼؼمعدردةماالعريةمساظقة 9261/61ش/ممف/ 32

 2 414 22265 9261/62/26   26722 23222 سلمسيمضضاءمصؾقااغشاءمممررؼؼمزرا 9261/26ش/ممف/ 36

 2 157 3662 9261/27/92   94122 95222 (9ااغشاءمررقمزراسقةمسيمضضاءمأمماىؿال)ج 9261/22ش/ممف/ 39

 2693.5 229 92625 2014/04/16   28000 12222 اسادةمتاػقؾمصؿقاتماظؿػافمسؾكمررؼؼماًاظدؼة/اظضؾقؾم 9261/22ش/ممف/ 31

 2 295 49623 9261/62/99   41222 42222 اسادةماغشاءمررؼؼمحقانم/االتقدرتاد)اٌرحؾةماظـاغقة( 9261/23ش/ممف/ 32

 2 664 94746 9261/62/95   93426 93222 اغشاءمررقمزراسقةمسيمضضاءمحقذا 9261/24ش/ممف/ 33

 2 626 39612 9261/62/95   27342 32222 قة/حقذااغشاءموتقدعةموتعؾقدمررؼؼمزراسلمسيمبؾدةماظؼامس 9261/26ش/ممف/ 34

 721 67279 721 33579 9261/62/16   14122 13222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمظؾطرؼؼماظـاصذمعـمبؾدةممساماظلرحان 9261/27ش/ممف/ 35

 9261/32ش/ممف/ 36
اغشاءمواسادةماغشاءمووضعمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمزراسقةمسيم

 بقةمظقاءماظؾادؼةماظغر
642222 653595 3   9261/62/97 924564 211 2 

 26229 655 626572 9262/21/66   644222 677222 اغشاءمواسادةماغشاءمووضعمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمزراسقةم 9261/36ش/ممف/ 37

 9261/39ش/ممف/ 42
اغشاءموتعؾقدماظرؼؼماظزراسلماظرابطمبنيمايلماظشرضلمواظغربلمسيمضرؼةم

 ذادةاظر
622222 663271 493   9262/26/96 76773 572 2 

 2 112 76735 9261/66/92   9 623267 621222 اغشاءمواسادةماغشاءموتعؾقدمسدةمررقمزراسقةمسيمضضاءمرحابمم 9261/46ش/ممف/ 46

 2 429 621225 9262/26/96   22 696942 694222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظطرقمسيمضضاءمصؾقامم 9261/47ش/ممف/ 49

 2 546 622623 9262/26/97   621222 623222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمىزءمعـمررؼؼمبغدادماظرئقللم م9261/م52شم/مممفم/ 41

 2 539 642727 9262/21/27   636222 652222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظطرؼؼماىدسام/معــاةمراجؾم 9261/م56شم/مممفم/ 42

 2 662 629926 9262/21/21   77222 77222 خؾطةمادػؾؿقةمظطرؼؼمغاؼػةماظزراسلممسؿؾ 9261/م59شم/مممفم/ 43

 6سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيمضضاءمرحابمج 9261/م73شم/مممفم/ 44

149222 

56222   9262/26/62 35115 229 2 

 993 7764 122 663942 9262/21/27   613964 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيمضصؾةماٌػرقم 9261/م74شم/مممفم/ 45

 2 263 627964 9261/69/22   665622 9سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيمضضاءمرحابمج 9261/م75شم/مممفم/ 46

 2 951 669645 9262/26/22   666322 662222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيمعـطؼةماظزبقدؼةم 9261/م76شم/مممفم/ 47

 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيمظقاءماظؾادؼةماظشؿاظقةم 9261/م77شم/مممفم/ 52
143222 

652332   9262/26/23 924336 651 21426 566 

 2 266 666635 9262/22/61   9 616442 مظقاءماظؾادؼةماظشؿاظقةماظغربقةسؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسي 9261/م622ش/مممفم/ 56
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م

 ادؿماظطرؼؼ ضؿماظعطاءر اظرضؿ
ضقؿةماٌكصصمم

 )ماظدؼـار(

ضقؿةماالحاظةم

 )باظدؼـارم(م
 اٌصروف تارؼخماٌؾاذرة تارؼخماالحاظف

ضقؿةماالواعرم

 اظؿغقريؼفم

 53 96375 772 42374 9262/22/61   47742 62222 اغشاءمواسادةماغشاءمسدةمررقمزراسقةمسيمظقاءماظؾادؼةماظشؿاظقةم 9261/م629ش/مممفم/ 59

 اسادةماغشاءموسؿؾمخؾطةممادػؾؿقةمداخـةمسيمعـطؼةماظزؼؿقغةم 9261/م665شم/مممفم/ 51
136222 

276166 4   9262/22/26 35952 727 5214 167 

 2 463 627565 9262/29/66   6 623666 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيماظزؼؿقغةم 9261/م623شم/مممفم/ 52

 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيماظزغقةم 9261/م624شم/مممفم/ 53
 

642261 6   9262/29/69 677126 749 12666 641 

 9261/م625شم/مممفم/ 54
سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمظطرؼؼمعـشقةماهلزاعم/مظقاءماظؾادؼةم

 اظغربقةم
33222 27222   9262/29/95 36266 542 2 

 م6شاءمووضعمخؾطةمظعدةمررقمزراسقةمسيمضضاءمبؾعؿامجاغشاءمواسادةماغ 9261/م669شم/مممفم/ 55

233222 

694722   9262/22/25 669245 323 2 

 2 292 76163 9262/22/62   79222 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمسيمضضاءمبؾعؿام 9261/م627شم/مممفم/ 56

 9261/م663شم/مممفم/ 57
سيمضضاءمماغشاءمواسادةماغشاءمووضعمخؾطةمادػؾؿقةمظعدةمررقمزراسقة

 (1بؾعؿام)ج
622222   9262/21/65 624265 422 2 

 2 222 96164 9262/29/95   92222 92222 سؿؾمخؾطةممادػؾؿقةمداخـةمسيمعـطؼةماظزبقدؼةم 9261/م664شم/مممفم/ 62

 سؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيمضضاءمعـشقةمبينمحلـم 9261/م626شم/مممفم/ 66

966222 

692222   9262/22/63 667462 623 2 

 9261/م666شم/مممفم/ 69
اسادةماغشاءموسؿؾمخؾطةمادػؾؿقةمداخـةمظعدةمررقمسيمضضاءمعـشقةمبينم

 حلـم
644222   9262/23/94 626236 271 2 

 2   9262/66/22 96/26/9262 29592 23222 اسادةماغشاءمووضعمخؾطفمظطرؼؼماظدجـقفم/اظلؾؼفمسيمضضاءمرحاب 9262/مم41ش/ممفم/م 61

 167 66624 451 39266 9262/24/94 91/29/9262 52425 62222 اسادةماغشاءمووضعمخؾطفمادػؾؿقفمداخـفمظعدةمررقمسيمضضاءمبؾعؿام 9262/مم66ش/ممفم/م 62

 9262/م62ش/ممفم/مم 63
 ررؼؼماؼدون/رحاب/اظشؿاظل

642222 626724 9262/29/67 9262/23/67 23517 669 97234 642 
 ـعامماظشرضقف/بؽرماظدشؿلررؼؼمامماظ

 9262/مم64ش/ممفم/م 64

 ررؼؼمحقذاماالطقدر

 ررؼؼمصاع/ايرش 2   9262/24/63 9262/21/21 62662 62222

 ررؼؼمايرصقذقف/اٌؾعب

 2 761 99711 9262/21/94   77469   م9اغشاءمواسادةماغشاءمووضعمخؾطةمظعدةمررقمزراسقةمسيمضضاءمبؾعؿامج 9261/م662شم/مممفم/ 65

 76 11694 524 92913 9261/66/66   15422 15222 (2اغشاءموتعؾقدمررقمزراسقةمسيمضضاءمرحاب)ج 9261/21ش/ممف/ 66
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 9262ومم9261عؾكصمعـفزاتمعدؼرؼةماذغالمحماصظةماٌػرقمظعاعلم

 

 اٌؾؾغمباظدؼـارم اٌشارؼعم

 12048995 م2014،مم2013قذػومسوعلم.معشورؼعماظطرقماظيتممتماالغؿفوءمعـمتـػ1

 2907737 .معشورؼعماظطرقمضقدماظؿـػقذمحوظقًوم2

 768000 .معشورؼعماظطرقمضقدماالحوظيم3

 2594645.79 .ماظعطوءاتماظيتممتمتـػقذػومٌكقؿماظزسذليمظالجؽنيمعـمهلنيماٌدخؾمواغشوءمدوحوتموررقمخدعوتمداخؾماٌكقؿم4

 18319377.79ماجملؿقع

 

م

 اظطرقماظيتممتمتعؾقدػاماػؿ

م

م

م

م

م

 

 اظطقلمبــ)طؿ( ادؿماظطرؼؼ

 1.5 ررؼؼماٌػرقم/ماًوظدؼيم-أ

 8 ررؼؼماًوظدؼيم/ماظلعقدؼيم-ب

 2 ررؼؼمصؾقوم/ماظػقصؾقي-ج
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 8دؼرؼةمابـقةمحماصظةماٌػرقاٌفاممواظقاجؾاتمٌ

 األذرافماٌؾوذرمسؾكماٌشورؼعمضقدماظؿـػقذ. -1

 رؼعماظيتمتشرفمسؾقفوماٌؽوتىماشلـددقيم.عؿوبعيمدرلماظعؿؾمؼبماٌشو -2

 دراديماألواعرماظؿغقرلؼيمواإلسؿولماإلضوصقيمظؾؿشورؼعموبوظؿـلقؼمععماٌعـقنيمؼبماظقزارةمواظؿـلقىمبفومحلىماألصقلم. -3

 دراديمرؾؾوتممتدؼدماٌشورؼعمواظؿـلقىمبفومحلىماألصقلم. -4

 ىماظالزممبفومحلىماألصقلم.تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماًوصيمبوٌشورؼعموإصدارماظؿـلق -5

 رخقصفومحلىماألصقل.اٌشورطيمععماىفوتماٌكؿصيمبوظؽشػمسؾكماٌؾوغلماٌرادمادؿكداعفومطقضوغوتمأومعدارسمخوصيمأومعراطزمثؼوصقيمعـماجؾمادؿؽؿولمإجراءاتمت -6

 قيم.اٌشورطيمؼبمىونمادؿؽفورماٌؾوغلمايؽقعقيموىونمإخالءماٌؾوغلماٌلؿلجرةمظؾدوائرمايؽقع -7

 تؼققؿموضعمأبـقيماظدوائرمايؽقعقيماٌؿؾقطيمواٌلؿلجرةمؼبماحملوصظيم. -8

 اٌشورطيمؼبماظؾفونماظيتمؼشؽؾفومايوطؿماالدرايمظؾؽشػمسؾكماٌؾوغلماًوصيمواظيتمتعرضماظلالعيماظعوعيمظؾكطر. -9

 إسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمظلرلماظعؿؾمؼبماٌشورؼعمورصعفومظؾقزارةم. -10

 دؼـلماظؿكرجمورالبماىوععوتموحلىماٌقاصؼوتماظرزلقيمعـماظقزارةم.تدرؼىماٌفـددنيمح -11

 اٌشورطيمبؿقدؼدماالحؿقوجوتماظالزعيمظؿـػقذماإلسؿولموتشؿؾماىفوزماظػينماالدرايموودوئؾماظـؼؾم. -12

 عؿوبعيموتؼققؿمتـػقذمخطيماظعؿؾمظؾؿدؼرؼيم. -13

 ؽالتموأؼيمععقضوتمضدمتظفرمإثـوءماظؿـػقذم.تػؼدماٌشورؼعمبودؿؿرارمعـماجؾماالرالعمسؾكمدرلماظعؿؾموحؾماٌش -14

 األذرافماٌؾوذرمسؾكماىفوزماإلداريمواظػينمواٌوظلمظؿقؼقؼمأسؾكمدرجوتماإلغؿوجقيم. -15

 إدارةمذمونماظؽقادرماظؾشرؼيمدقاءمطوغًمأدارؼيمأومصـقيمأومعوظقيم. -16

 إسدادماظدرادوتماشلـددقيمحلىماظصالحقوتموحلىمرؾىماىفوتمذاتماظعالضيم. -17

 ورطيمبوظؾفونماظػـقيماظيتمتشؽؾفوماظقزارةم.اٌش -18

 اسؿؿودمسقـوتماٌقادماٌـقيمادؿكداعفومؼبماٌشورؼعمضقدماظؿـػقذم. -19

 اسؿؿودمطقادراٌؼووظنيماٌـػذؼـمالسؿولماٌشورؼعم. -20

 عؿوبعيماؼصولماًدعوتم)عوء،مطفربوء،مػوتػ(ظؾؿشورؼعم. -21
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 تؼققؿماداءماٌقزػنيم. -22

مؾؿقوصظيم.اٌشورطيمؼبماجملؾسماظؿـػقذيمظ -23

 9262-9261اٌؾاغلمسؾكماظؽشػمسيماالخرىماىفاتمععماٌشارطة

 اظرضؿ اظؾقان اظعدد

 6 ىان ترخقصمحضاغات 66

 9 ىانمرؼاضمارػال 49

هاخالءمعؾاغلمعلؿؽفار 92  1 

 2 ىانمادؿؽفارماظدوائرمايؽقعقف 96

 

 م9261/9262ساعلمماٌشارؼعماظيتممتمتـػقذػامسيمحماصظةماٌػرقمموزاراتماخرى/مخالل

 م

(م9اٌلاحةم)م اظؽؾػةم)دؼـار(  اظرضؿ اٌشروع 

اظغػاريمابقذرمعلفدمبـاءمادؿؽؿال 622 664196  1 

اٌػرقمحماصظة/ماظصايقةماٌـارمعرطزمتقدعة 941 93ح13562  2 

األردغلمايفازيماًطمحدؼدمدؽة/مماٌػرقمحدؼؼةمتلػقؾ 65222 652222  3 
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9262/مم9261ـػقذػامسيمحماصظةماٌػرقمخاللمساعلماٌشارؼعماظيتممتمت /ضطاعماظرتبقةمواظؿعؾقؿ 

(م2اٌلوحيم)م اظؽؾػيم)دؼـور(  اظرضؿ اٌشروع 

 1 اغشوءمعدرديمحقذوماالدودقيماٌكؿؾطي 1325 493970

 2 اغشوءمعدرديمزعؾيماظطرضلماالدودقيماٌكؿؾطي 1312 472124

يماالدودقيماٌكؿؾطياغشوءمعدرديمغلقؾيماٌوزغق 1325 495594  3 

 4 اغشوءمعدرديماٌـصقرةماالدودقيماٌكؿؾطي 1325 521526

 5 اغشوءمعدرديمدؼرماظؽفػماالدودقيماٌكؿؾطي 1546 738934

 6 اغشوءمعدرديماظؾشرؼيماالدودقيماٌكؿؾطي 1390 648920

 7 اغشوءمعدرديماشلوسلقيماظشرضقيماالدودقيماٌكؿؾطي 1325 506361َ35

13223964َ68 

 8 اضوصوتمصػقيمٌدرديماظلعقدؼيماظـوغقؼي 558

 9 اصوصوتمصػقيمٌدرديماروىمبـًمسؾدماٌطؾىماظـوغقؼيم/ظؾؾـوت 469

 10 اضوصوتمصػقيمٌدرديماٌػرقماٌفـقيم/مذطقرما 1006

 11 اضوصوتمصػقيمٌدرديماظعوضىماظـوغقؼيم/مذطقر 252

دؼدةماالدودقيم/مذطقراغشوءمعدرديماًوظدؼيماى 444 1558818َ49  12 

 13 اغشوءمعدرديماظزؼؿقغيماالدودقي 2360 841000َ500

 14 اغشوءمعدرديمصؾقوماظـوغقؼيماظشوعؾي 3173 1092742َ66

 15 اغشوءمعدرديمعـشقيمبينمحلـماالدودقيمظؾؾـوت 2062َ45 923586.530

 16 اغشوءمعدرديماظرابقيماالدودقيماٌكؿؾطي 2770 1049922

239065 
1959 

 17 اضوصوتمصػقيمٌدرديماٌؽقػؿفماظـوغقؼيمظؾؾـني

 18 اضوصوتمصػقيمٌدرديماٌزرسفماالدودقيماٌكؿؾطي 116112

 19 اضوصوتمصػقيمٌدرديماالذراصقيموغوؼػيماظـوغقؼيمظؾؾـوت 520 202916

 20 اغشوءمرؼوضمارػولمٌدرديماظػدؼـماالدودوؼيماٌكؿؾطي 160 82590
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(م2اٌلوحيم)م اظؽؾػيم)دؼـور(  اظرضؿ اٌشروع 

1558818َ49 

 21 اضوصوتمصػقيمٌدرديماظؾوسٍماالدودقيم/مذطقر 

 22 اضوصوتمصػقيمٌدرديماظؽقمماالغبرماظـوغقؼيم/اغوث 

 23 اضوصوتمصػقيمٌدرديمحلماالعرلمسؾدماهللماألدودقي 

م

م

م

م

م

مم

م

م

 

 

 حدؼؼةماٌػرق
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9262/مم9261ٌػرقمخاللمساعلماٌشارؼعماظيتممتمتـػقذػامسيمحماصظةما  

 ضطاعموزارةماظشؾاب

(م9اٌلاحةم)م اظؽؾػةم)دؼـار(  اظرضؿ اٌشروع 

5322+م422 6292222 اظلرحانممساممعـطؼةمسيمضاغقغلموعؾعبمغاديمإغشاء   1 

 2 اغشاءمعرطزمذاباتمعغريماظلرحان 433 222222

 3 اغشاءمعرطزمذؾابماظدصقاغة 415 324222

عرطزمذؾابمريراءماظلققؿماغشاء 362 147736  4 

 5 اغشاءمعرطزمذؾابماظصػاوي 419 222222

اًاظدؼةم-مزيادلماظؼدممظؽرةمضاغقغلمعؾعبماغشاء 622 49ح61952  6 

ماظؾشرؼةمذؾابماغشاءمعرطز 422 262222  7 

اظرؼاضلمايؿراءمغاديمعؼر 352 196222  8 

922+م413 249222 اظؽفػمدؼرمسيمبذؾامعرطزمومزيادلمضدممطرةمعؾعبمأغشاء   9 

922+م413 391222 وعرطزمذؾابماظروؼشدمعؾعبماغشاء   10 

اظلرحانممسامظـاديمخراداغقةموعدرجاتماًدعاتمعؾـك 433 964222  11 
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موزارةماظصقةمم/9262/م9261اٌشارؼعماظيتممتمتـػقذػامسيمحماصظةماٌػرقمخاللمساعل  

(م2اٌلوحيم)م اظؽؾػيم)دؼـور(  اظرضؿ اٌشروع 

478261 

 
األوظبماٌدلوطيمصقلمعرطزمتـػقذ 825  1 

اظشوعؾماظزسذليمصقلمعرطزمتـػقذ 886 543607  2 

وتوػقؾمعؾـكماٌرطزماظصقلماظؼوئؿماظشوعؾماظؼطنيمأممصقلمعرطزمتـػقذ 1566 887442  3 

اظروؼشد/ماوظلماظغقوثمعـشقيمعرطزصقل 725 544741  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرطزماظصقلماظزسرتي
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9262م-م9261رطةمععماىفاتماالخرىمسيماظؽشػمسؾكماٌؾاغلمعدؼرؼةمابـقةمحماصظةماٌػرقاٌشا  

 اظرضؿ اظؾقان اظعدد

 6 ىان ترخقصمحضاغات 66

 9 ىانمرؼاضمارػال 49

هاخالءمعؾاغلمعلؿؽفار 92  1 

 2 ىانمادؿؽفارماظدوائرمايؽقعقف 96

م

م

م

م

م

م

م

معدردةمزعؾفماظطرضلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدردةماهلامشقفماظشرضقةممممممممممممم
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م9262/مم9261ظعاممماذغالمسفؾقنانازاتمعدؼرؼةم

 اظطرقماظرئقلقةمواظـاغقؼةمواظؼروؼةمإغشاءمجدؼد

مغقعماظعؿؾماظؿؽؾػيمرقلماظطرؼؼم)طؿ(مادؿماظطرؼؼماظرضؿ

مسؿؾمأطؿوفم116375م2.600موسقنم/مدؼرمأبلمدعقداذؿػقـوم/مبم1

 إسودةمتعؾقدم157855م2.600مسفؾقنم/ماظـعقؿفم/مجوععيماظعؾقممواظؿؽـقظقجقوم2

 إسودةمتعؾقدم159100م1.200مسفؾقنم/ماظشػوم/ماظصقانم3

 إسودةمتعؾقدم44523م1.0معورماظقوسماظلقوحلم4

 إسودةمتعؾقدم93275م1.200مررؼؼمعدخؾمبؾدةمربـوم5

 تقدعفموإسودةمتعؾقدم12025م1.0مسفؾقنم/مسـفرهم/مسؿونم6

 إسودةمتعؾقدم95455م1.200مسفؾقنم/ماظـعقؿفم/مجوععيماظعؾقممواظؿؽـقظقجقوم7

 سؿؾمأطؿوفم33944م1.0معدخؾمبؾدةمصكرهم8

 تقدعفموهلنيم31500م1.0ماشلوسلقيم/ماألشقارم9

 سؿؾمأطؿوفم48970م1.0مسفؾقنم/ماربدم10

 سؿؾمأطؿوفم5047م1.0مطػرنفسـفرهم/مم11

 سؿؾمأطؿوفم88777م1.0مدحقسم/مراجىم12

 إغشوءم198336م0.94ماظطرؼؼماٌمديمظؾؿلؿشػكماظعلؽريم13

 إسودةمتعؾقدم97464م0.500مسفؾقنم/ماظشػوم/ماظصقانم14

 إغشوءم10500م0.800مطػرنفم/ماألشقارم/ماظقػودغفم15

 إغشوءم97505م0.500ماظطرؼؼماٌمديمظؾؿلؿشػكماظعلؽريم16

 اسؿولمترابقفموجدرانمادؿـودؼيم)جوبققن(م138750م1.0مطػرنفم/ماذطقرهم/ماظقػودغفم17
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 اظطرقماظرئقلقةمواظـاغقؼةمواظؼروؼةمإغشاءمجدؼد

مغقعماظعؿؾماظؿؽؾػيمرقلماظطرؼؼم)طؿ(مادؿماظطرؼؼماظرضؿ

مإسودةمإغشوءم300000م2.8مررؼؼمخؾيماظؾطؿي/مسنيماظؿقسم1

مسؿؾماطؿوفم100000م1.2مصكرهمررؼؼمعدخؾم2

 إسودةماغشوءم400000م2.5مسفؾقنم/ماظشػوم/ماظصقانم3

 إغشوءم700000م3.5ماظطرؼؼماٌمديمظؾؿلؿشػكماظعلؽريم4

 إسودةماغشوءم134000م1.200مررؼؼمعدخؾمبؾدةمربـو/ماظغربقيم5

 سؿؾمأطؿوفم140000م2مسـفرهم/مطػرنفم6

 عفموهلنيتقدم31500م1َ5ماشلوسلقيم/ماألشقارم7

 سؿؾمأطؿوفم400000م2مدحقسم/مراجىم8

 أسؿولمترابقفموجدرانمادؿـودؼيم)جوبققن(م138750م3مطػرنفم/ماظشطقرهم/ماظقػودغفم9

ماظطرقماظرئقلقةمواظـاغقؼةمواظؼروؼةمإغشاءمجدؼدمواسادةماغشاء

مغقعماظعؿؾماظؿؽؾػيمرقلماظطرؼؼم)طؿ(مادؿماظطرؼؼماظرضؿ

ماسودةماغشوءم300000م2.8ماظؿقسررؼؼمخؾيماظؾطؿي/مسنيمم1

مسؿؾماطؿوفم100000م1.2مررؼؼمعدخؾمصكرهم2

 إسودةماغشوءم400000م2.5مسفؾقنم/ماظشػوم/ماظصقانم3

 إغشوءم700000م3.5ماظطرؼؼماٌمديمظؾؿلؿشػكماظعلؽريم4

 إسودةماغشوءم134000م1.200مررؼؼمعدخؾمبؾدةمربـو/ماظغربقيم5

 أطؿوفسؿؾمم140000م2مسـفرهم/مطػرنفم6
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 تقدعفموهلنيم84000م1َ5ماشلوسلقيم/ماألشقارم7

 سؿؾمأطؿوفم400000م2مدحقسم/مراجىم8

 اسؿولمترابقفموجدرانمادؿـودؼيم)جوبققن(م138750م3مطػرنفم/ماظشطقرهم/ماظقػودغفم9

مانازاتمعدؼرؼةمابـقةمسفؾقن8

م9261ممأؼارم16مظغاؼةمسفؾقنمحماصظةماٌـؿفقةماٌشارؼعمظؽاصةمعؾكص

 ادؿماٌشروع رضؿاظ

سددم

اٌشورؼعم

اٌـؿفقيم

ظـفوؼيمسومم

2010 

سددم

اٌشورؼعم

اٌـؿفقيم

ظعومم

2011 

سددم

اٌشورؼعم

اٌـؿفقيم

ظعومم

2012 

سددم

اٌشورؼعم

اٌـؿفقيم

ظعومم

2013 

سددم

اٌشورؼعم

اٌـؿفقيم

ظعومم

2014 

ذبؿقعمسددم

اٌشورؼعم

اٌـؿفقيم

 ظؿورطبفم

ضقؿيم

اٌشورؼعم

اٌـؿفقيم

ظـفوؼيمسومم

2010 

ضقؿيماٌشورؼعم

 2011اٌـؿفقيمظعومم

ضقؿيماٌشورؼعم

اٌـؿفقيمظعومم

2012 

ضقؿيماٌشورؼعم

اٌـؿفقيمظعومم

2013 

ضقؿيماٌشورؼعم

اٌـؿفقيمظعومم

2014 

ذبؿقعمضقؿيم

اظعطوءاتم

اٌـؿفقيم

 ظؿورطبف

 17َ245َ371 9َ500 7َ603َ287 7َ924َ704 1َ165َ116 542َ764 9 1 1 3 3 1 وزاراتمأخرى 1

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارةماظصقي 2

 20َ582َ798 1َ040َ439 254َ948 11َ809َ483 4َ812َ026 2َ665َ902 22 1 1 6 7 7 وزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿ 3

 570َ804 0 0 0 100َ983 469َ821 5 0 0 0 2 3 عؾودرةمعدرديت 4

 3َ420َ896 0 268َ738 0 3َ076َ308 75َ850 9 0 1 0 7 1 اظدؼقانماٌؾؽلماظعوعر 5

 41َ819َ869 1َ049َ939 8َ126َ973 19َ734َ187 9َ154َ433 3َ754َ337 45 3 3 9 19 12 اجملؿقع

م9262ماولمطاغقنم16ممظغاؼةم9261مثاغلمطاغقنم6معـماخرىموزارات/ماٌـؿفقفماٌشارؼع

لؾ
لؾ

ٌؿ
ؿما

رض
اظ

 

 رضؿماظعطاء
 اٌشروع

 تارؼخماٌؾاذره اٌفـدس اٌؼاول
عدةماالنازم

 لبماظعؼدح

تارؼخماالنازم

 اظػعؾل

ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

ضقؿةماظعطاءم+م

األواعرماظؿغقريؼةم

 عصدرماظؿؿقؼؾ اٌاظؽ غقعماظعؿؾ ادؿماٌشروع باظدؼـار

6 
ش/عم

 2013/51ج/

صقوغيمعؾـكم

 ربوصظيمسفؾقن
 تـػقذ

وزارةم

 اظداخؾقي
 عقازغي

ذرطيمسؾلم

وسورػماظؼضوةم

 ظؾؿؼووالت

يمعدؼرماألبـق

ايؽقعقيم

حملوصظيم

 سفؾقن

12/05/2013 30 26/22/9262 9500 9500 
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مسفؾقنمحماصظةم/مم9262ماولمطاغقن16ظغاؼةم9261ممثاغلمطاغقنم6معـمواظؿعؾقؿماظرتبقةموزارة/ماٌـؿفقةماٌشارؼع

لؾ
لؾ
ٌؿ
ؿما
رض
اظ

 

 رضؿماظعطوء

 اٌشروع
اٌلوحيم

 2/م
 تورؼخماٌؾوذره اٌفـدس اٌؼوول

عدهم

االنوزم

 قمبوظق

اظؿؿدؼداتم

 بوظققم
 ضقؿيماظعطوءمبوظدؼـور تورؼخماالنوزماظػعؾل

 ادؿماٌشروع
غقعم

 اظعؿؾ
 اٌوظؽ

عصدرم

 اظؿؿقؼؾ

1 
م13/2011اظعطوءماٌرطزيمرضؿم

 بوغشوءمم

اضوصوتمصػقفمظعددمعـم

اٌدارسم)سؾنيمصكره(م

 ممممممممUSAIDعشورؼعم

 تـػقذ

وزارةم

اظذلبقيم

 واظؿعؾقؿ

ERfKE   

عقدكممذرطي

غوئؾمحدادم

ظؾؿشورؼعم

 االغشوئقي

ذرطيمدارم

 اظعؿران
2013/03/30 240   

    

عدرديمسؾنيماالدودقيم

 ظؾؾـني
09/08/2014 322َ776 

 272َ372 09/08/2014 عدرديماظزبرلمبـماظعقام

 322َ550 11/02/2014 عدرديمصكرةماالدودقيم

 2011/38عرطزي/ 2

ػقذماضوصوتمٌدرديتمتـ

سوئشيماظؾوسقغقي/م

سفؾقن،مواظػققوءم

 األدودقي/مجرش

 تـػقذ

وزارةم

اظذلبقيم

 واظؿعؾقؿ

ERfKE 972 

عمدليماظدلؼؼم

ظؾؿؼووالتم

 اإلغشوئقي

عدؼرماألبـقيم

ايؽقعقيم

حملوصظيم

 سفؾقن

2011/10/08 180 50 19/4/2013 245َ016 

م

م

م

م

م

معدردةمسائشفماظؾاسقغقةممممممممممم
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م9262ماولمطاغقنم16ممظغاؼةم9261مثاغلمطاغقنم6معـماظلاعقةماٌؾؽقةماٌؽرعات /ماٌـؿفقفمعشارؼع

لؾ
لؾ

ٌؿ
ؿما

رض
اظ

 

 رضؿماظعطاء

 اٌشروع

اٌلاحةم

 9/م
 تارؼخماٌؾاذره اٌفـدس اٌؼاول

عدةم

االنازم

 باظققم

اظؿؿدؼداتم

 باظققم
 تارؼخماالنازماظػعؾل

ضقؿةم

اظعطاءم

 باظدؼـار

ضقؿةماألواعرم

 ريؼةمباظدؼـاراظؿغق

ضقؿةم

اظعطاءم+م

األواعرم

اظؿغقريؼةم

 باظدؼـار

 ادؿماٌشروع
غقعم

 اظعؿؾ
 اٌاظؽ

عصدرم

 اظؿؿقؼؾ

 2011/2ذؾوب/ 6

إغشاءمغاديم

ذؾابم

 طػرنة

 تـػقذ
اجملؾسماألسؾكم

 ظؾشؾوب

اظدؼقانم

 اٌؾؽلماظعوعر
550 

ذرطيم

ربؿدمأبقم

اظربم

وذرؼؽؿفم

ظؾؿؼووالتم

 اإلغشوئقي

بـقيمعدؼرماأل

ايؽقعقيم

حملوصظيم

 سفؾقن

2011/03/22 180 85 02/06/2013 
239َ17

8 
29َ560 268َ738 

             

 516ح946 اجملؿقع

  

م

مم

م

م

معدردةمحؾقؿفماظلعدؼفممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 9261/9262ؾقنمظعامماٌشارؼعماٌـؿفقةمحماصظةمسفاخالصةم

     
 ضقؿةماظعطاءات سددماٌشارؼع ادؿماظؼطاع اظرضؿ

 
 وزاراتمأخرى 1

م7َ612َ787 2

 
 وزارةماظصقي 2

0 0 

 
 وزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿ 3

2 1َ162َ714 

 
 اظدؼقانماٌؾؽلماظعوعر 4

1 268َ738 

 
 عؾودرةمعدرديت 5

0 0 

 
 3 اجملؿقع

7222917 

  

 عماحملؾلمواٌدؼرؼوتماالخرىم:اٌشورطيمععماجملؿؿ 

 .م2013/2014(محضوغيمخاللمسوعلم22ترخقصمحضوغوتمودورمرسوؼيماٌعوضنيم:اٌشورطيمععماظؾفونمؼبماظؽشػمسؾكمايضوغوتمودورماظرسوؼيمظغوؼوتماظذلخقصمسددم) -

 (م.10علؿلجرةمعـمضؾؾماٌدؼرؼوتمايؽقعقيمواٌدارسمايؽقعقيمسددم)االذذلاكمععمىونمادؿؽفورماٌؾوغلمايؽقعقيم:ماٌشورطيمععمىونمادؿؽفورموىونمإخالءمعؾوغلم -

 (م.م4)ماٌشورطيمؼبمىونمحصرماضرارمبوظؿعوونمععماحملوصظيموبطؾىمعـماحملوصظمؼبمسددمعـماٌؾوغلماظلؽـقيمغؿقفيمحدوثمحرؼؼماوماغفقورمصقفومسدد -

م
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 انازاتمعدؼرؼةماذغالمحماصظةمجرش

 9262ظعاممممعـفزاتمضلؿماظلالعفماٌرورؼة

 اٌؾؾغماالذياظلم)باظدؼـار( اظؽؿقة وصػماظعؿؾ اظرضؿ

 25500 250×102 اذورهمارذودؼيم 1

 13250 250×م51 اذورهمهذؼرؼيم 2

 6250 250×15 اذورهماظزاعقيم 3

 14040 45×312 عقادرل 4

 _ 150 سوطلوتم 5

 8250 250×33 اذورهمارذودؼيم 6

 10500 250×42 اذورهمهذؼرؼيم 7

 7750 250×31 اذورهماظزاعقيم 8

 170 85×2 ذرضبفم 9

 660 30×21 اذورهمطػ 10

 1260 45×28 "3عقادرلم 11

 8890 70×127 حقاجزمععدغقيم 12

 4700 50×94 سوعقدمععدغلم 13

 450 10×45 صوصؾمععدغلم 14

 اجملؿقعم
  

626452 
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 9261انازاتماٌكؿربمظعامم

 ؿؽؾػي)اظدؼـور(اظ سددماظعقـوت غقعماٌودة

 5605 95 عقادمصرذقوتم

 150 30 عقادمصرذقوتماسودة

 2080 208 ركمصرذقوتم+مركمترابل

 2646 42 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـي

 784 112 طقراتمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـي

 330 165 عؽعؾوتمخردوغقيم

 140 0 (M.C , R.Cوجفمتلدقلل)

 540 45 دقؾمطقت)وجفمخؿوعل(

 S.G 15 885عقادم

 420 42 قادمصكرؼيمع

 220 5 خؾطيمخردوغقي

 13660 899 اجملؿقع
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 9262انازاتماٌكؿربمظعامم

 اظؿؽؾػي)اظدؼـور( سددماظعقـوت غقعماٌودة

 11505 195 عقادمصرذقوتم

 480 40 عقادمصرذقوتماسودة

 4570 457 ركمصرذقوتم+مركمترابل

 6867 109 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـي

 2688 384 ؿقيمدوخـيطقراتمخؾطيمادػؾ

 252 126 عؽعؾوتمخردوغقيم

 175 0 (M.C , R.Cوجفمتلدقلل)

 432 36 دقؾمطقت)وجفمخؿوعل(

 S.G 19 1007عقادم

 240 24 عقادمصكرؼيم

 44 1 خؾطيمخردوغقي

 28085 1566 اجملؿقع

(م9262-9261انازاتماظطرقماظزراسقةمظعامم)  

  باظدؼـار اظؽؾػة (طؿ) اظطرؼؼ رقل اظلـف  اظعؿؾ غقع اظرضؿ

 12222 7 9261  اظػؿقح اسؿال 6

  9262 5 93222 

 64222 2 9261  اظؿعؾقد اسؿال 9

 69222 1 9262  باالعاغف 
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8انازاتمعدؼرؼةمابـقةمحماصظةمجرش  

مواًوصمبنغشوءمعرطزماالغطالقمواظقصقلمؼبمجرشم.م2/2011سطوءمرضؿمم-1

مشرفمٌكقؿماألعرلةمبلؿيماظؽشػلم/دبنيم.واًوصمبنغشوءمم107/2012سطوءمرضؿمش/م-2

مواًوصمبنغشوءمعدرديماٌـصقرةماظـوغقؼيم/ربوصظيمجرشم.م128/2013سطوءمرضؿمش/م-3

 واًوصمبنغشوءمعدرديماٌـصقرةماألدودقيماظشرضقي/ربوصظيمجرشم.م112/2013سطوءمرضؿمم-4

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اظـاظثمسشراظػصؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ادارةمذمونمحماصظاتمماضؾقؿماظقدطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مادارةمذمونمحماصظاتماضؾقؿماظقدط

م

م

ؿـلقؼموعؿابعةماظقدطوحدةماظ  

 اٌفاممواظقاجؾات

م.اٌشورطيمبقضعماًططماظعوعيمظؾؿدؼرؼوتموهدؼدماألوظقؼوتمشلذهماًطط -

ماٌشورطيمبنسدادمعشروعماٌقازغيماظلـقؼيمٌدؼرؼوتماألذغولمبوظؿـلقؼمععماىفوتماٌعـقي.م -

م.اٌشورطيمبنسدادماظدلاعٍماظؿػصقؾقيمظؿـػقذماٌشورؼعمظؾؿدؼرؼوت -

م.يمبؿقدؼدماالحؿقوجوتماظالزعيمظؿـػقذماألسؿولموتشؿؾماىفوزماظؾشريمواآلالتمواٌعداتمواٌقاداٌشورط -

 ادارةمذمونمربوصظوتماضؾقؿماظقدط

موحدةماظؿـلقؼموعؿوبعيماظقدط وحدةماالدارةمواٌوظقيم  

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظعوصؿيم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظعوصؿيم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمماظزرضوءم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظزرضوءم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظؾؾؼوءم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمماظؾؾؼوءم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمعلدبو عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمعلدبوم
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يتمؾمأوماظؿغقرلمسؾكمػذهماظدلاعٍمؼبمايوالتماظعؿوبعيموتؼققؿمتـػقذماظدلاعٍماٌعؿؿدةماألذغولمواظؿلطدمعـماظؿزاعفومبوظدلاعٍمواًططماٌقضقسيمواظؼقاغنيمواألغظؿيمواظؿـلقىمبوظؿعدؼ -

م.تلؿقجىمذظؽ

م.أثـوءماظؿـػقذماظؿـلقؼمععمعدؼرؼوتماظقزارةمذاتماظعالضيمبوألسؿولماظيتمتـػذمعـمضؾؾماٌؼووظنيممبدؼرؼوتماألذغولميؾماٌشوطؾمأوماٌعقضوتماظيتمتظفر -

م.بفومإظبماٌلوسدمظؾؿقوصظوتمتؼققؿماظؿؼورؼرماظشفرؼيمسـمدرلماظعؿؾممبشورؼعمعدؼرؼوتماألذغولموانوزاتفوماظلـقؼيمورصعماظؿـلقؾوتماًوصي -

م.اظؿـلقؼمبنيممعدؼرؼوتماألذغولموعدؼرؼوتماٌرطزمؼبمطوصيماظـقاحلماإلدارؼيمواٌوظقيمواظػـقي -

م.حملوصظوتممبقضقعماظطؾؾوتمواظشؽوويماظيتمتردمإظبماظقزارةمعـماٌقارـنيمواىفوتماألخرىمصقؿومؼؿعؾؼمبلسؿولمعدؼرؼوتماألذغولامعدؼرمإضؾقؿاظؿـلقىمإظبم -

 .اإلذرافماٌوظلمواإلداريمواظػينمسؾكمجفوزمعدؼرؼوتماألذغولمبوحملوصظوت -
 عدؼرؼاتماالبـقةمواالذغالمسيمحماصظاتماضؾقؿماظقدط

-8واظقجؾاتمىؿقعمعدؼرؼاتماالذغالمواالبـقةمالضؾقؿماظقدطمماٌفام  

ماظطرق.مسؾكماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرموتقصرلمسؾقفوماظلالعيمسـوصرموتقصرلمصقوغؿفومسؾكمواظعؿؾميواألبـقماظطرقمٌشورؼعماظالزعيمواظؿصؿقؿوتمواظدرادوتماًططمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

مواٌلؿفداتماظؿغقرلاتمبشلنماظعؿؾمظصوحىماٌؿـؾمواٌفـدسماحملوصظيمسطوءاتمظؾفـيمرئقلًومطقغفماٌراحؾممبكؿؾػمتـػذػوموعؿوبعيماظعطوءاتمررحمأسؿولمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

ماظؿـػقذ.مأثـوءماتاظعطوءمسؾك

موبقونمشلوماٌعدماظزعينماظدلغوعٍمععممتشقفوموعدىماٌدؼرؼيممبـفزاتمذفريمتؼرؼرموإسدادمسؾقفومعالحظوتمأيموإبداءمواألبـقيماظطرقمعشورؼعمسؿؾمظلرلماظشفرؼيماظؿؼورؼرمدرادي -

ممٌعوىؿفو.ماٌـودؾيماإلجراءاتموادبوذموجدمإنمتلخرلػومأدؾوب

م.مشلوماٌقضقسيمواظشروطمواٌقاصػوتماٌكططوتموصؼمؼلرلماظعؿؾمأنمعـمواظؿلطدماٌـفزةمواظؽؿقيماظعؿؾمدرلمسؾكماالرالعمأجؾمعـمياٌدؼرؼمعشورؼعمتػؼد -

مىفوتموهقؼؾفوماٌقارـنيمعـماٌؼدعيمواالسذلاضوتموتعؾقدػوموصؿقفوماظطرقمدعيمبلسؿولمتؿعؾؼمواظيتماٌقارـنيموعـماألخرىماظرزلقيماىفوتمعـماٌؼدعيماظطؾؾوتمدرادي -

مسؾقفو.ماظالزعيماإلجراءاتمإلطؿـولماالخؿصوص

مشلذهماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللموعـماألردغقيماٌلؾقيماظؼقاتمرأدفوموسؾكماٌؿوحيماإلعؽوغوتمضؿـمشلؿماًدعيموتؼدؼؿماألخرىماظرزلقيمواىفوتماألخرىماٌدؼرؼوتمععماٌلوػؿي -

ماٌدؼرؼي.

موودؼدمبوظدواممؼؿعؾؼموعوماظعؼقبوتموطؿىماإلجوزاتموتقضقعموايلقعوتمواظؿؽؾقػماظلـقؼيماظعؿولموزؼودةماظـؼؾمطؿىمإسدادمحقٌمعـمواٌوظلمرياإلداماىفوزمإجراءاتمعؿوبعي -

محلىمسؾقفومؼؿؿمإجراءموحؿكمفووعؿوبعؿماٌدؼرؼيمأضلومممبكؿؾػماالخؿصوصمذويمإظبمظؾؿدؼرؼيماظقاردةماظؽؿىمعبقعموهقؼؾماٌدؼرؼيمعـماظصودرةماظؽؿىمعبقعموتقضقعماظعؼقد
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مظـظوممخدعوتفومدبضعماظيتماٌقزػنيمىؿقعماظلـقؼيماظؿؼورؼرموتقضقعماظعؿولمأجقرموجداولماٌؿدربنيماٌفـددنيموعؽوصكتمبوظػقاترلماًوصيماٌوظقيماظلـداتمعبقعموتقضقعماألصقل

ماٌدغقي.ماًدعي

مممظؾؿدؼرؼي.مظؿوبعاماظصقوغيمضلؿمخاللمعـماحملقرؼيمايؿقالتمسؿؾمعؿوبعي -

مظؾؿقوصظي.ماظؿوبعيماألوظقؼيمأذغولممبؽوتىماظعالضيمذاتمواظػـقيمواٌوظقيماإلدارؼيماألسؿولمعبقعمعؿوبعيم -

مظؾعؿؾ.متؾزممععداتمأومأجفزةمأومظقازممأيمعـماٌدؼرؼيمواحؿقوجوتماٌشورؼعمسؾكمتطرأمتعدؼالتمأومتغقرلاتمبليماظقزارةمإذعور -

 .أردغلمدؼـورم(200.000)مسـمؼزؼدمالممبومبوحملوصظيموصياًماظعطوءاتموإحوظيمررح -
ماظؾقاءمعؽاتبمأذغالممم

م-8واظقاجؾاتماٌفاممممم

ممسؾقفوماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرمتقصرمعـمواظؿلطدموعراضؾؿفوماظؾقاءمؼبماظطرقموضعمعؿوبعي -

ماظطرقموصقوغيمإغشوءمعشورؼعمواٌؿضؿـيمؾقاءاظمػذامضؿـماٌـدرجيماٌشورؼعمؼبماظعؿؾمدرلمتؼدممعلؿقىمتقضحمذفرؼيمتؼورؼرمإسداد -

ممماظؾقاءمؼبماظطرقمٌشورؼعمتػؼدؼيمجبقالتماظؼقوم -

ماظعؿؾموتـظقؿماٌقزػنيموإجوزاتمبوٌرادالتماٌؿعؾؼيمواٌوظقيمواظػـقيماإلدارؼيمبوإلجراءاتماٌدؼرؼيموزبورؾيمذموغفوموإدارةماٌؽؿىمؼبماظعوعؾيماألجفزةمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

 وشرلػو.مؼقبوتواظع
م

م

 

م

م

م
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مانازاتمابـقةماظعاصؿفم8

 2014/2013عشورؼعمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظعوصؿيم

 عصدرماظؿؿقؼؾ اٌوظؽ ادؿماٌشروع اظعطوء
ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

تارؼخماالنازم

 اظػعؾل

 21/09/2014 288182.64 اٌقازغيم)اٌـقيماًؾقفقي( وزارةماظذلبقيموماظؿعؾقؿ كؿؾطياغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديمدقؾمحلؾونماالدودقيماٌ 2013/97عرطزيم

 16/03/2014 214723.84 اٌقازغيم)اٌـقيماًؾقفقي( وزارةماظذلبقيموماظؿعؾقؿ اغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديمامماظؼصرلماظـوغقؼيمظؾؾـني 2013/126ش/

 24/11/2014 247451.49 اٌقازغيم)اٌـقيماًؾقفقي( وزارةماظذلبقيموماظؿعؾقؿ رةماالدودقياغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديماظؼـقط 2013/187ش/

 62380.865 اٌقازغي اجملؾسماظطيبماالردغل توػقؾماٌلرحمٌؾـكماجملؾسماظطيب 2014/214ش/

 
 38363.4 اٌقازغي وزارةمتطقؼرماظؼطوعماظعوم, اغشوءمدؼػماٌـقرمٌعفدماالدارةماظعوعي 2014/76ش/

 
 08/01/2014 14995.8 اٌقازغي رئوديماظقزراء اسودةمتوػقؾمادذلاحيمومعطؾخمومبقصقفمحرسمدوظيمرئقسماظقزراء 2013/105ش/

 56469.6 اٌقازغي اٌرطزماىغراؼبماٌؾؽل ترطقىمعؾـكمجوػزمداخؾمحرمماٌرطزماىغراؼبماٌؾؽل 2013/90ش/

 
 56977 اٌقازغي عقدليماظؿدرؼىماٌفين وماظصقيماٌفـقي/معورطوماسؿولماظصقوغيمٌعفدماظلالعي 2013/195ش/

 
 21873.5 اٌقازغي ػقؽيمتـظقؿمضطوعماالتصوالت اغشوءمشرصيمظؽراجمعؾـكمػقؽيمتـظقؿمضطوعماالتصوالت 2013/215ش/

 
 28987.2 اٌقازغي وزارةماظصـوسيموماظؿفورةموماظؿؿقؼـ توػقؾمعدخؾموزارةماظصـوسيموماظؿفورةموماظؿؿقؼـ 2013/212ش/

 
 206406 اٌقازغي وزارةماالذغولماظعوعي اغشوءمعؾـكمحضوغيموزارةماالذغولماظعوعي 2014/28ش/

 
 20/03/2014 74934.2 اظدؼقانماٌؾؽل وزارةماالوضوف اغشوءمعؼدلةمادالعقيمًدعيماػوظلمسلولمسؿون 87/2012عؾودرة/

 03/04/2014 82780 اظدؼقانماٌؾؽل رةماظذلبقيموماظؿعؾقؿوزا عؾعىمػبودلمؼبمامماظؾلوتني 2013/76عؾودرة/

 26/05/2014 89739.88 اظدؼقانماٌؾؽل اجملوسماالسؾكمظؾشؾوب اغشوءمعؾعىمػبودلمبنيمضرؼيتمترطلمواظعددقي/ظقاءمغوسقر/ربوصظيماظعوصؿي 2013/77عؾودرة/

 165113.5 اظدؼقانماٌؾؽل زارةماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيو اغشوءموحداتمدؽـقيمظألدرماظعػقػيمؼبمعـطؼيمعرجماظػرس 2013/108ش/

 

25/06/2014 
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 عصدرماظؿؿقؼؾ اٌوظؽ ادؿماٌشروع اظعطوء
ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

تارؼخماالنازم

 اظػعؾل

 209000 اظدؼقانماٌؾؽل وزارةماظؿـؿقيماالجؿؿوسقي اغشوءموحداتمدؽـقيمظالدرماظعػقػيمؼبمعـطؼيمخوظدمبـماظقظقد/عورطو 2013/109ش/

 
 ا1/8/2013 770292 اٌقازغي وزارةماٌوظقي /وزارةماٌوظقيGRMISتـػقذماسؿولمتشطقؾوتمعؾـكم 2010/29عرطزي/

 20/03/2013 9770 اٌقازغي وزارةماالتصوالتموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت عشروعماظؾقابيماًورجقيمٌدخؾموزارةماالتصوالتموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت 2012/47ش/

 06/05/2013 134901 اٌقازغي اجملؾسماالسؾكمظؾشؾوب اغشوءمعؾعىماظؾودؼيماظقدطك/مربوصظيماظعوصؿي 2012/115عؾودرة/

 2012/40ش/
مأسؿولمصقوغيمعؽوتىماألحقالماٌدغقيمواىقازاتمؼبمعؽؿيبمعورطومواألذرصقيم/مربوصظيماظعوصؿي

 18943 اٌقازغي قازاتدائرةماألحقالماٌدغقيمواى عؽؿىمجرشم،معؽؿىماٌػرقم،معؽؿىمععون

 
 23/07/2013 34460 اٌقازغي وزارةماظعؿؾ عشروعمتوػقؾمعدؼرؼيمتشغقؾمسؿونماظـوظـف/دقوب 2012/94ش/

 27/11/2013 2500 اٌقازغي وزارةماظداخؾقف ادؿؾدالمعظؾيموزارةماظداخؾقي 2013/181ش/

 2011/131داح/

ماضوصوتمشرفمصػقيمٌدردي

 29/01/2013 80243 اٌقازغي رةماظذلبقيموماظؿعؾقؿوزا دوملماالدودقيمظؾؾـنيم

 21/07/2013 444559 اٌقازغي وزارةماظذلبقيموماظؿعؾقؿ ادؿؽؿولمتـػقذمأسؿولمتشطقؾوتمعدرديماألعرلةماميونماظـوغقؼيمظالغوثم/مدقوب 118/2012

 04/07/2013 23378 اٌقازغي اجملؾسماظطيبماألردغل عؾـكماجملؾسماظطيبماألردغلمعشروعمتلػقؾمضوسيماحملوضراتم)تعزؼز(مواالدذلاحيمؼبماظطوبؼماألرضلمؼب 2012/105ش/

 2/2013//28 67619 اٌقازغي احملؽؿيماظددؿقرؼي أسؿولمصقوغيموتلػقؾمعؾـكماحملؽؿيماظددؿقرؼيم/معؾـكمعؽوصقيماظػلود 2012/93ش

 01/04/2013 94531 اظدؼقانماٌؾؽل وزارةماألوضوف ؿياغشوءمتقدعيموصقوغيمٌلفدماىقؼدةماظؼدؼؿ/ربوصظيماظعوص 2012/21داح/

 2012/98عؾودرة/
اغشوءمعؾعىمػبودلمظـوديمذؾوبمدقوب/ربوصظيماظعوصؿي/)عشورؼعماٌؾودراتماٌؾؽقيم

 03/05/2013 42785 اظدؼقانماٌؾؽل اجملؾسماالسؾكمظؾشؾوب اظلوعقي(
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مذغالماظزرضاءم8اانازاتم

  9261 احملؾقةمانازاتموحدةماظعطاءات

 -سؾكمعومؼؾلم:م(مموتشؿؾم101وحدةماظعطوءاتمبطرحموإحوظيموالم8مممضاعتما

 (ممدؿؿوئيموواحدمودؾعقنماظػمدؼـورممالمشرلم.م671000سطوءممومبؼقؿيمإعبوظقيم)م18سطوءاتمعقازغيماٌدؼرؼيممبؾغًم 

 م(ممأربعيمعالؼنيموأربعؿوئيموػبليموأربعقنمأظػوموػبلؿوئيمودؿيمسشرمدؼـورم.م3445516بؼقؿيمإعبوظقيم)مووءممسطم35اٌـقيماًؾقفقيمبؾغًممسطوءات

 م.(ممأربعؿوئيمومثومنوئيموواحدموتلعقنمدؼـورم418891بؼقؿيمإعبوظقيم)مموسطوءممم19اٌشورؼعماإلضوصقيمبؾغًممسطوءات

 وأربعؿوئيموػبليمودؾعقنمدؼـورم اظػًو(ممعوئؿونموػبلؿوئيموثالثقنم235475عبوظقيم)وبؼقؿيمإمسطوءاتم4زبصصوتمأضرارماظشؿوءموبؾغًممسطوءات 

 .سطوءمزبصصوتم25ثوغقوم:ممممسطوءاتمدؾطيماٌقوهموبؾغً

 واٌوظقيمبوإلضوصيمظؾؿؿوبعيمظؾؿؿوبعيمؼبماظيتممتمإحوظؿفومحلىماألصقلموعؿوبعيمدرلماظعؿؾمصقفومعـماظـقاحلماإلدارؼيممظؾعطوءاتبلجراءمطوصيماٌكورؾوتماظرزلقيممضوعًموحدةماظعطوءات

 اظـقاحلماظػـقيم

 ؼبمسؿؾفوم.ماالخرىبوإلسدادمواظؿقضرلمواالدؿالعوتمشلذهماٌشورؼعموعلوغدةماألضلومماظػـقيممدوػؿًموحدةماظعطوءات 

 و(.محقٌمتعؿدلماظقحدةمحؾؼيماظقصؾمبنيماٌدؼرؼيمموعرطزماظقزارةموصؿوممسؿؾًماظقحدةمسؾكمتغطقيمعبقعمعؿطؾؾوتماظقزارةماظيتمطوغًمتطؾىمعـماألضلومم)مصقؿومطبصمعشورؼعف

 .ظعؿؾماٌدؼرؼيمواظؿـلقؼمبنيمعفـددلماٌدؼرؼيمواٌرطزمظؿقلرلماألعقرماظػـقيممواإلدارؼيممشلذهماٌشورؼعمماالعون

م

م

م

م

م9261انازاتمخمصصاتماٌقازغفمظؾطرقمظعامم



  

222 

 اظرضؿ
 رضؿماظعطوء ادؿماظعطوء

ضقؿيم

 صماٌكص

وضعم

 اظعطوء
 عدةماظعطوء تورؼخماٌؾوذرة تورؼخماإلحوظي ضقؿيماإلحوظي

تورؼخماإلسالنم

 بوىرؼدةم
 غلؾيماالنوزم اٌصروفمظؾؿورطبي

1 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيم

 ظطرؼؼماظدشقؾيم/اٌزارع
 %100 62218 2013/06/30 30 2013/07/31 2013/07/04 60000 ادؿؾؿ 60000 2013/27شمز/

2 
شطموخؾطيمادػؾؿقيمسؿؾمط

 دوخـيمظطرؼؼماظزرضوء/مجرش
 %100 58626 2013/06/18 30 2013/09/01 2013/06/27 46700 ادؿؾؿ 50000 2013/28شمزم/

3 
اغشوءموإسودةمإغشوءمسدةمررقم

 زراسقيمؼبمضضوءماالزرق
 %100 31353 2013/07/14 60 2013/09/22 2013/07/23 29520 ادؿؾؿ 30000 2013/29شمز/

4 

طشطموخؾطيمادػؾؿقيمسؿؾم

دوخـيمظطرؼؼمخقم/ماٌـطؼفم

 ايرة

 %100 49133 2013/07/10 30 2013/09/04 2013/07/14 46370 ادؿؾؿ 50000 2013/30شمز/

5 
إسودةمإغشوءموتقدعيمررؼؼم

 اظطوصحماظشرضلم/اظغربلم
 %100 78684 2013/08/18 60 2013/09/22 2013/08/22 77554 ادؿؾؿ 80000 2013/31شمز/

6 
سؿؾمطشطموخؾطيمادػؾؿقيم

 دوخـيمظطرؼؼمبرلؼـ/اًؾي
 %100 81081 2013/07/03 30 2013/09/03 2013/07/15 65152 ادؿؾؿ 70000 2013/32شمز/

7 

سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيم

ظطرقمؼبمضضوءمبرلؼـم/رجؿم

اظشقكم/اظرصقعيم/حقضم

 عالوي/اظدصوعماٌدغل

 %100 79725 2013/07/25 45 2013/08/28 2013/07/31 75000 ادؿؾؿ 75000 2013/34شمزم/

8 
سؿؾموجفمخؿوعلمظعدةمررقم

 ؼبمظقاءماشلوسلقي
 %100 8915 2013/07/30 30 2013/08/28 2013/08/05 9300 ادؿؾؿ 10000 2013/36شمز/

م

م
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م9262اظصـدوقماظؽقؼيتمظؾعامم_سطاءاتماظؾـقةماظؿقؿقةمحملاصظةماظزرضاءم/اٌـقفماًؾقفقةم

 رضؿماٌشروع ادؿماٌشروع اظرضؿ

ضقؿةم

اٌكصصم

 )دؼـار(

ضقؿةماالحاظةم

 )دؼـار(
 وضعماظعطاء

تارؼخمررحم

اظعطاءمسيم

اظصقػم

 اظققعقة

تارؼخماحاظةم

 اظعطاء
 عدةماظعطاء

تارؼخماٌؾاذرةم

 باظعطاء

تارؼخماغؿفاءم

 اٌؼرر

ضقؿةماٌصروفم

 ظؿارخيف

غلؾةماالنازم

 ظؾعطاءمضقدماظؿـػقذ

1 

مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼ

اظدشقؾيم/ماٌزارعموررؼؼممامماٌلوؼؾم/م

 تلؿنيماًراف

/مم30شمز/

2014 
 %100 94315 22/07/2014 2014/06/22 ؼقمم30 2014/05/21 2014/05/15 ادؿؾؿ 93900 100000

2 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼم

 اظضؾقؾم/ايالبوت

شم

 2014/31ز/
 %100 179198 2014/07/10 2014/06/10 ؼقمم30 2014/05/18 2014/05/08 ادؿؾؿ 179950 200000

 تقدعيممررؼؼماظضؾقؾم/ماظـوصرؼي 3
شم

 2014/33ز/
 %100 48311 2014/07/11 2014/06/11 ؼقمم60 2014/05/19 2014/05/11 ادؿؾؿ 47800 50000

4 

اغشوءمواسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيم

ادػؾؿقيمظعدةمررقمزراسقيمؼبمضضوءم/م

 اظضؾقؾ

شم

 2014/34ز/
 %100 96346 2014/08/29 2014/07/01 ؼقمم60 2014/05/21 2014/05/13 ادؿؾؿ 97950 100000

 تقدعيمررؼؼمماشلوسلقيم/ماظػققوء 5
شم

 2014/40ز/
 %100 132837 2014/09/14 2014/07/02 ؼقمم75 2014/06/17 2014/06/09 ضقدماالدؿالم 146476 150000

6 

اغشوءمواسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيم

راسقيمؼبمضضوءم/مادػؾؿقيمظعدةمررقمز

 االزرق

شم

 2014/41ز/
 %100 71222 2014/10/02 2014/08/03 ؼقمم60 2014/06/19 2014/06/16 ضقدماالدؿالم 98904 100000

 664980 700000 اجملؿقع:
 

622229 
 

 غلؾيماٌصروفمبوظـلؾيماظبماالحوظيم%
 

94% 
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 م9261 ؼةمأذغالمحماصظةمماظزرضاءمظعامسطاءاتماٌكصصاتماإلضاصقةمظؾطرقمٌدؼرممممممم

الرقم 
قٌمة المخصص  رقم العطاء اسم العطاء المتسلسل

رقم كتاب المخصص  تارٌخ اإلحالة وضع العطاء  قٌمة اإلحالة )دٌنار(
تارٌخ اإلعالن  تارٌخ المباشرة وتارٌخه

وضع العطاء ونسبة  المصرووف لتارٌخه بالجرٌدة الرسمٌة
 (%100االنجاز )

1 
دٌم وتورٌد وتنفٌذ الشبك المعدنً تق

لمدٌرٌة إشغال الزرقاء ومكتب 
األزرق ومحطتً صٌانة صروت 

 والسبعاوٌة
 2113/12/11 استلم  11199 11111 2113/1ش ز/

 43117/ 2113/ 1ش ز/
 2113/ 11/  11تارٌخ 

19/14/2114 2113/12/15 11891 111% 

إنشاء طرٌق مسجد الخٌر / حً  2
/  27تارٌخ  2599/ز/5 2113/13/17 استلم  7111 7111 2113/6ش ز/ المٌره هٌا ضاحٌة ا –اإلسكان 

1 /2113  
2113/14/28 2113/13/11 6713 111% 

3 
م9( يهى21×1)تقدٌم وتركٌب كٌبل

وظقحيمتقزؼعمظؿغذؼيمزبؿدلاتموعشوشؾم

 عدؼرؼيمأذغولماظزرضوء
 2113/15/27 استلم  6511 6511 2113/13ش ز/

 2113/ 13ش ز /
 6/  6تارٌخ  21969/
/2113 

 %111 5565 استدراج عروض 2113/16/26

تعبٌد ساحات مدرسة االمٌر هاشم بن  4
تارٌخ  13189/ع /  5 2113/16/11 استلم  32811 31111 2113/15ش ز/ الحسٌن للعملٌات الخاصة 

 %111 29598 استدراج عروض 2113/17/12 2113/ 4/  14

كانٌك صٌانة مبنى قسم المشاغل والمٌ 5
 2113/11/15 استلم  29144 31111 2113/26ش ز/ فً مدٌرٌة اشغال محافظة الزرقاء

/  2113/ 26ش ز /
 11/ 22تارٌخ  39935

/2113 
2113/12/19 2113/11/31 29137 111% 

6 
عمل خلطة اسفلتٌة ساخنه لطرٌق 
زراعً فً منطقةرجم الشوف 

 /الزرقاء
تارٌخ  31844/ ز /  5 2113/19/17 استلم  13981 14111 2113/68ش ز/

28  /8 /2113 2113/19/24 2113/19/18 14646 111% 

7 
عمل خلطة اسفلتٌة ساخنه لطرٌق 
وساحة مسجد ابن قطٌفان  /بٌرٌن 

 ومسجد ابن االرقم 
 2114/11/16 استلم  15825 13111 2113/71ش ز/

تارٌخ  39215/ ز /  5
/  5و   2113/  11/ 13

 22تارٌخ  35746ع / 
/9 /2113 

 %111 16191 استدراج عروض 2114/12/12

8 
تنفٌذ شبكة تصرٌف مٌاه االمطار 
على طرٌق الملك عبدهللا الثانً بن 

 الحسٌن
تارٌخ  31751/  4-121 2113/11/31 استلم  35111 35111 2113/72ش ز/

 %111 35823 استدراج عروض 2113/11/25 2113/ 8/  26

جد تعبٌد ساحات مصلى العٌد امام مس 9
 9تارٌخ  42666/ ز /  5 2113/11/19 استلم  119611 141111 2113/85ش ز / ابو حوٌلة / جبل طارق

/11 /2113 2113/12/17   68565 111% 
عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة الكتاف  11

/ 2تارٌخ  41715/ز / 5 2113/12/19 استلم  41721 41111 2113/86ش ز/  طرٌق الضلٌل / الحالبات
11 /2113 2114/11/13   42151 111% 

11 
عمل حماٌات من الشبك المعدنً 
لنهاٌة طرٌق عمان التنموي باتجاه 

 جسر عوجان 
تارٌخ  41721/ ز /  5 2113/11/21 استلم  14433 32111 2113/87ش ز/ 

2 /11 /2113 2113/12/22 2113/11/17 17999 111% 

عمل خلطة اسفلتٌة لطرٌق مصنع  12
تارٌخ  39181/ز/  5 2113/11/29 استلم  92771 111111 2113/76ش ز/ ر الفوسفاتالخمٌرة / مقابل جس

12 /11  /2113 2113/12/29 2113/11/24 97431 111% 
   374498           418881 457511 المجموع

   %89               نسبة المصروف بالنسبة لقٌمة االحاله %
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 مم9262قجبمطؿبمرمسقفمظعاممسطاءاتمعدؼرؼةماذغالمحماصظةماظزرضاءممب

 رقم المشروع اسم المشروع الرقم
قٌمة 

المخصص 
 )دٌنار(

قٌمة االحالة 
 وضع العطاء )دٌنار(

تارٌخ طرح العطاء 
فً الصحف 

 الٌومٌة
تارٌخ المباشرة  تارٌخ احالة العطاء

 بالعطاء
تارٌخ انتهاء 

 المقرر
قٌمة المصروف 

 لتارٌخه
نسبة االنجاز 
للعطاء قٌد 

 ذالتنفٌ
عمل وجه ختامً لعدة طرق فً لواء  1

 %111 22176 2114/11/13 2114/13/11 2114/12/12 2114/11/28 استلم 22121 24111 2114/2ش ز/ الرصٌفه

تنفٌذ اعمال خلطات اسفلتٌه للطرق ضمن  2
 %111 216261 2114/16/21 2114/14/21 2114/13/21 2114/13/15 استلم 175211 211111 2114/15ش ز/ مخٌم حطٌن

إنشاء عبارات صندوقٌه على طرٌق بٌرٌن  3
 %111 47842 2114/17/17 2114/14/17 2114/13/16 2114/13/19 استلم 57325 71111 2114/17ش ز/ شفابدران وطرٌق ام رمانه ومقام عٌسى

 %111 76241 2114/17/11 2114/14/14 2114/13/24 2114/13/11 استلم 73985 85111 2114/18ش ز/ فتح وتعبٌد طرٌق زراعً فً منطقة جرٌبا  4

تنفٌذ اعمال خلطات اسفلتٌه للطرق ضمن  5
 %111 117872 2114/18/22 2114/16/22 2114/14/14 2114/14/17 استلم 113911 151111 2114/23ش ز/  مخٌم السخنة

تنفٌذ اعمال خلطات اسفلتٌه للطرق ضمن  6
 %1   21114/12/12 2114/11/12 2114/14/17 2114/14/19 قٌد التنفٌذ 159911 211111 2114/24ش ز/ مخٌم الزرقاء

7 
اعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة ساخنة 
للطرٌق المؤدي للجمعٌة التعاونٌة لمربً 

 االبقار 
 %111 121694 2114/18/21 2114/16/22 2114/15/19 2114/15/12 استلم 81937 82111 2114/ 28ش ز/

ٌة فً منطقة الهاشمٌة انشاء عبارة صندوق  8
 %111 54851 2114/11/12 2114/18/13 2114/16/15 2114/16/14 استلم 72912 81111 2114/ 36ش ز/ وام الصلٌح

عمل سٌاج وابواب لساحات مصلى العٌد امام  9
 %111 13221 2114/19/21 2114/18/21 2114/17/11   استلم 15161 21111 2114/ 44ش ز/ مسجد ابو حوٌلة / جبل طارق 

انشاء واعادة انشاء وعمل خلطة اسفلتٌة  11
 %1   2114/12/12 2114/11/18 2114/19/17   قٌد  التنفٌذ 92611 111111 2114/ 56ش ز/ ساخنة لعدة طرق زراعٌة فً قضاء بٌرٌن

11 
عمل خلطة اسفلتٌة ساخنة بالطن لعدة طرق 

زراعٌة ذات المٌول الحادة فً قضاء 
 بٌرٌن/الزرقاء

 %111 151621 2114/12/16 2114/19/22 2114/19/11   قٌد االستالم 171111 211111 2114/ 57/ش ز

12 
عمل كشط وخلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق 

الملك عبدهللا الثانً )طرٌق ٌاجوز الرصٌفة  
 المرحلة االولى 

 %92   2114/11/22 2114/11/18 2114/19/14   قٌدالتنفٌذ 192451 211111  2114/ 61ش ز / 

13 
عمل كشط وخلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق 

الملك عبدهللا الثانً )طرٌق ٌاجوز الرصٌفة( 
 المرحلة الثانٌة

 %111 125385 2114/12/24 2114/11/19 2114/11/12   قٌداالستالم 158111 151111  2114/  64ش ز /

انشاء وتعبٌد الطرٌق التربً المؤدي لحً  14
 قٌداالستالم 44113 45111  2114/  65ز / ش الجندي / منطقة عوجان 

  
2114/11/14 2114/11/11 2114/12/26 33583 111% 

عمل كشط وخلطة اسفلتٌة ساخنة لطرٌق  15
 قٌد التنفٌذ 113111 111111  2114/  66ش ز/ الزرقاء (  -الملك حسٌن )طرٌق عمان 

  
2114/11/26 2114/12/11 2114/12/31 

  
1% 

م



  

226 

 9261/62/92تارؼخمم22131/م1/6-2611(مدؼـارمطؿابماٌقاصؼفم6221232ضرارماظشؿاءممبكصصموضدرهم)سطاءاتمخمصصاتمأ

 رضؿماٌشروع ادؿماٌشروع اظرضؿ
ضقؿةماٌكصصم

 )دؼـار(

ضقؿةماالحاظةم

 )دؼـار(
 وضعماظعطاء

تارؼخمررحماظعطاءم

 سيماظصقػماظققعقة
 تارؼخماحاظةماظعطاء

تارؼخماٌؾاذرةم

 باظعطاء

فمضقؿةماٌصرو

 ظؿارخيف

غلؾةماالنازم

ظؾعطاءمضقدم

 اظؿـػقذ

1 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظـقوسمظربطمعزارعماظدشقؾيم

 وتلؿنيماًراف
 %100 121459 2013/12/11 2013/11/26 2013/11/10 ادؿؾؿ 127853 122500 2013-79-شمز

2 
تقرؼدمسؾوراتماغؾقبقيمزبؿؾػيماالضطورموعقادمزبؿؾػيمحملطوتم

 ياظصقوغ
 %100 32987 2013/12/22 2013/11/20 2013/11/10 ادؿؾؿ 38582 50000 2013-80-شمز

 %100 24994 2013/12/17 2013/11/21 2013/11/11 ادؿؾؿ 24465 25000 2013-81-شمز اغشوءمسؾورةمصـدوضقيمسؾكمررؼؼماشلوسلقيمعؼوبؾماظؾونمعلعقد 3

 %100 68744 2013/12/24 2013/11/21 2013/11/17 ادؿؾؿ 44575 45000 2013/88شمزم/ االزرقمإسودةماغشوءمجزءمعـمررؼؼماظدشقؾف/اٌزارعمضضوء 4

5 
تـػقذماسؿولمطشطموخؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼمبرلؼـماًؾفموررؼؼم

 اظزرضوءمجرش
 %100 138165 2014/03/04 2014/01/21 2014/01/15 ادؿؾؿ 132660 140000 2014/3شمز/

6 
ؾؿقيمظطرؼؼماشلوسلقيمخقماٌـطؼفمتـػقذماسؿولمطشطموخؾطيمادػ

 ايرة
 %100 86998 2014/03/06 2014/01/22 2014/01/19 ادؿؾؿ 84200 90000 2014/7شمز/

7 

تـػقذماسؿولمطشطموخؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼمؼوجقزماظرصقػفموررؼؼم

اشلوسلقيمبؾعؿوموخؾطيمادػؾؿقفمظعدةمررقمؼبمجرؼؾوموظقاءم

 اظرصقػف

 %100 180554 2014/03/10 2014/02/03 2014/01/26 دؿؾؿا 161225 169200 2014/8شمز/

8 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمبوظطـمظعدةمررقمزراسقيمذاتماٌققلمايودهم

 ؼبمضضوءمبرلؼـم/اظزرضوء
 %100 102495 2014/03/30 2014/02/03 2014/01/26 ادؿؾؿ 84000 100000 2014/9شمز/

9 
وتمجوبققنماغشوءمسؾورهمصـدوضقفمسؾكمررؼؼماظؾقزيموسؿؾمغبوؼ

 واؼرشمظطرؼؼماالدكقؿمضضوءماالزرق
   2014/04/06 2014/02/13 2014/02/06 ادؿؾؿ 38250 39000 2014/10شمز/

100% 

 %95 39182 2014/03/16 2014/01/23 2014/01/19 ضقدماظؿـػقذ 49200 60000 2014/11شمز/ تؼدؼؿمخؾطيمادػؾؿقفمبوظطـمهؿقؾمزفرماظؼالب 10

11 
دوضقفمواسؿولمغبوؼيمعـماىوبققنمظعدةمعقاضعمإغشوءمسؾوراتمصـ

 ؼبمضضوءمبرلؼـ
 %100 38334 2014/03/30 2014/03/04 2014/02/25 ادؿؾؿ 67250 90000 2014/13شمز/

12 
إغشوءمسؾورةمصـدوضقفموسؿؾمغبوؼوتمعـماىوبققنمظطرؼؼم

 ايالبوتماظشرضلموررؼؼماظدػقـؿ
 %100 14093 2014/04/07 2014/03/13 2014/03/06 ادؿؾؿ 14675 17750 2014/14شمز/

 %100 9420 2014/04/27 2014/03/20 2014/03/05 ادؿؾؿ 24750 35000 2014/16شمز/ إسودةامغشوءمررؼؼماظزشوتقًمؼبمضضوءماالزرق 13

   857425         891685 983450   اجملؿقع:مم
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م8انازاتمابـقةماظزرضاء

م

م

م

مضقؿةماظعطاء/دؼـارمعصدرماظؿؿقؼؾماٌاظؽمادؿماٌشروعمرضؿماظعطاءماظرضؿ

موزارةماظصقيماغشوءمعلؿشػكماظزرضوءمايؽقعلماىدؼدم122/2006عرطزيمم1
اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي+اظؾـؽم

ماإلدالعلمظؾؿـؿقي+اًزؼـي
م55031768

م6836981ماٌقازغيموزارةماظعدلماغشوءمربؽؿيماظرصقػيماالبؿدائقيم162/2008عرطزيمم2

م1777882ماٌقازغيماجملؾسماألسؾكمظؾشؾوبمتشطقؾوتمصوظيمعؿعددةماألشراضممبدؼـيماألعرلمربؿد/اظزرضوءم2007/خ/20عرطزيمم3

م226492ماٌقازغي وزارةماظصـوسيمواظؿفورة قيترطقىمػـفرمععدغلمٌلؿقدعمحػظماٌقادماظعؾػم58/2011دمامح/ 4

م815561ماٌقازغيموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمأغشوءمعدرديمأدؽونمخودممايرعنيماظـوغقؼيمظؾؾـني/اظزرضوءم27/2011عرطزي/م5

م223328ميماًؾقفقيماٌـقموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمإضوصوتمصػقيموتؼـقيمٌدرديتمخوظدمبـماظقظقدموعقلؾقن/اظرصقػيم75/2011عرطزي/م6

م229621ماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرمبؾدؼيماظلكـيماغشوءموتلػقؾمعؾعىمذؾوبماظلكـي/اظزرضوءم2012/عؾودرة/15م7

م246517ماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرمبؾدؼيماظرصقػيمتـفقؾماٌؾعىماظؾؾديماظؿوبعمظؾؾدؼيماظرصقػي/اظرصقػيم11/2012عرطزي/م8

م88070ماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرمبؾدؼيماظزرضوءمودلمظـوديماظعقدةماظرؼوضل/اظزرضوءأغشوءمعؾعىمػبم15/2012دمأمح/م9

م1991681ماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرماجملؾسماألسؾكمظؾشؾوبمأغشوءمغقاةمعدؼـيمرؼوضقيمؼبماظرصقػيم5/2012عرطزي/م10

م78727ماٌقازغيمسقيموزارةماظؿـؿقيماالجؿؿومصقوغيمعلوطـماالدرماظعػقػيمؼبمظقاءماظرصقػيم43/2012ش/م11

م70000ماٌقازغيموزارةماظصقيمماسؿولمإصالحوتموتدسقؿمورصعمطػوءةماغشوئقيموععوىيموصقوغيمعرطزمصقلماظعوعرؼيمبالم12

م137313ماٌـقيماًؾقفقيموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمإضوصوتمصػقيمٌدرديماظشكقتماٌكؿؾطيم114/2013ش/م13

م29144ماٌقازغيموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽونممشوشؾمواٌقؽوغقؽممبدؼرؼيمأذغولماظزرضوءصقوغيمعؾـكمضلؿماٌم27/2013ش/م14

م67783085م2014-2013ذبؿقعمضقؿيماٌشورؼعماٌـفزةممبدؼرؼيماالبـقيمايؽقعقيمحملوصظيماظزرضوءمخاللمسوعلم
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م8مانازاتمحماصظةماذغالماظؾؾؼاء

م9261مظؾعامماظؾؾؼاءمحماصظةماذغالمعدؼرؼةمسطاءات

 رضؿماظعطوء ادؿماظعطوءم اظرضؿ
 تورؼخ ضقؿيماظعطوء ضقؿي

 ادؿماٌؼوول
 اٌدة تورؼخم

 (ؼقم) اٌؾوذرة االحوظي سـدماالحوظفمم اٌكصص

1 
بشلنماسودةماغشوءمومتعؾقدمررؼؼماٌقليم/ماظذلخقصم)اىزءم

 اظـوغل(
9169/19/19 53684.25 50000 2013/1شمب/  

ذـرطيمايلونمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/19/62  60 

9169/19/69 51565.00 55000 2013/2شمب/ بشلنماغشوءمسؾورةمصـدوضقيمسؾكمررؼؼماظؽؿوظقيم/ماظػققص 2  
عمدليمخؾقؾماًقاظدةم

 ظؾؿؼووالت
9169/11/11  60 

9169/19/19 52413.88 60000 2013/3شمب/ بشلنمتؽؿـؾيمرـرؼـؼماظقزؼدؼيم/ماٌضري 3 9169/11/96 عمدليماٌشرقماظعربلمظؾؿؼووالت   75 

4 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظرعقؿنيماعوممعرطزم

 االصالحموماظؿوػقؾ
9169/11/11 71355.00 90000 2013/5شمب/  

ذرطيمسقلكمربؿدماظرجـقبموم

 أوالده
9169/11/91  30 

5 
ءمعـمررؼؼماظلروم/مبشـلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمىز

 سنيماظؾوذو
9169/11/91 60875.00 75000 2013/6شمب/  

اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/19/61  30 

9169/19/99 98862.50 100000 2013/7شمب/ بشلنمتقدعيمومهلنيمعـعطػماظزسذليم/مايدؼى 6 9169/11/96 عمدليماٌشرقماظعربلمظؾؿؼووالت   75 

9169/11/11 96260.50 100000 2013/8شمب/ يمجزءمعـمررؼؼمؼرضـوم/ماظلـؾطم/مجوععيماظؾؾؼوءبشلنمتقدـع 7  
ذـرطيمسؾداظؽرؼؿماظـلـقرموم

 ذرؼؽف
9169/11/12  75 

9169/11/69 98685.00 100000 2013/9شمب/ بشلنماغشوءمسؾورةمصـدوضقيمظطرؼؼمجرؼشم/ماظلقؾ 8  
عمدليمخؾقؾماًقاظدةم

 ظؾؿؼووالت
9169/11/19  75 

9 
بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلماىقعيم/م

 اظلروم
9169/11/61 11297.00 12000 2013/10شمب/  

ذرطيمسقلكمربؿدماظرجقبموم

 اوالده
9169/19/62  30 

10 
(معرحؾيتمغفرم2013هلنيمررؼؼمراظلماألردنماظعوٌلم)

 االردنمومدقميفم/ماظؾقرماٌقً
9169/11/12 22400.00 20000 2013/11شمب/  

ذرطيمسؾداظؽرؼؿماظـلقرموم

 ذرؼؽف
9169/11/61  15 

9169/19/16 116150.0 130000 2013/16شمب/ بشلنمتقدعيمومتعدؼؾمعلورمجزءمعـمررؼؼمزيم/مسالن 11  
اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/18/11  90 
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 اٌدة تورؼخم ولادؿماٌؼو تورؼخ ضقؿيماظعطوء ضقؿي رضؿماظعطوء ادؿماظعطوءم اظرضؿ

9169/11/69 15200.22 15000 2013/17شمب/ بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماحملوذيمٌلفدماظقدقي 12  
ذرطيمايلونمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/11/92  45 

13 
بشلنمهلنيمعـعطػمسؾكمررؼؼمواديمحوديمومربطماظطرؼؼم

 ععمررؼؼماظلؾطماظدائريم
9169/11/11 94996.94 80000 2013/20شمب/  

ذـرطيمايلونمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/18/68  90 

9169/11/62 83910.00 80000 2013/25شمب/ بشلنمتؽؿؾيمتقدعيمررؼؼماظلروم/مسنيماظؾوذو 14 9169/12/16 ذرطيمعفـدماٌغـربلمومذـرطوهم   100 

15 
بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمحفوجم/مغؼىم

 اظصوؼغ
9169/11/91 73496.675 70000 2013/31شمب/  

ذرطيمصراسمرذقدمومسؾداهللمابقم

 حؾقؿي
9169/12/18  30 

9169/11/91 32800.00 45000 2013/32شمب/ بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمزفرةماظرعؾ 16  
اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/12/69  30 

9169/12/12 36996.80 35000 2013/33شمب/ بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمجؾعدم/ماظلػقح 17 9169/12/99 ذـرطيمتقصقؼمابراػقؿمومذـرطوه   30 

9169/12/19 80995.00 90000 2013/34شمب/ بشلنمتقدعـيماطؿوفمزيم/ماممجـقزةم/ماظرعقؿني 18  
اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/12/16  75 

19 
ضالب(ممبشلنمتؼدؼؿمخؾطيمإدػؾؿقيمبوظطـم)هؿقؾمزفر

 ظغوؼوتماظصقوغيماظروتقـقي
9169/12/99 14040.00 15000 2013/35شمب/  

اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/18/69  

ظغوؼيم

2013/10/15 

9/12/9169 183680.98 183681 2013/36شمب/ بشلنمتعؾقدمجزءمعـمررؼؼمسرلام/ماظؽراعي 20 9169/18/69 عمدليمرائدماظـلقرظؾؿؼووالت   120 

21 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمجملؿقسيمررقمزراسقيمؼبمظقاءمم

 سنيماظؾوذو
9169/12/12 38270.00 40700 2013/37شمب/  

ذـرطيمسقلكمربؿدماظرجقبموم

 أوالدهم
9169/12/99  60 

22 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمزراسقيمؼبمظقاءمعوحصمومم

 اظػققص
9169/12/99 44600.00 50000 2013/38شمب/  

طيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتماظشر

 االغشوئقي
9169/18/91  30 

23 
بشلنماغشوءموماسودةماغشوءمذبؿقسيمررقمزراسقيمؼبمظقاءمسنيم

 اظؾوذو
9169/12/61 46580.00 59300 2013/39شمب/  

تعفـداتمربؿدمصرحـونم

 اظػوسـقري
9169/18/99  60 

24 
اغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمجملؿقسيمررقمؼبمظقاءم

 ؼرضوسرلاموم
9169/18/91 55250.00 50000 2013/40شمب/  

اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/12/99  60 

25 
تقرؼدمعقادمزبؿؾػيمحملطيمصقوغيماظقزؼدؼيمومربطيمصقوغيمم

 صقوغيمدؼرسال
9169/12/98 32980.00 30000 2013/41شمب/  

ذرطيمسؾداظؽرؼؿماظـلقرموم

 ذرؼؽف
9169/18/68  75 
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 اٌدة تورؼخم ادؿماٌؼوول تورؼخ ضقؿيماظعطوء ضقؿي رضؿماظعطوء اظعطوءمادؿم اظرضؿ

9169/12/99 27900.00 31000 2013/44شمب/ بشلنماغشوءمذبؿقسيمررقمزراسقيمؼبمضضوءمزيمومسالن 26  
ذرطيمسؾداظؽرؼؿماظـلقرموم

 ذرؼؽف
9169/18/68  60 

27 
بشلنماغشوءموماسودةماغشوءمذبؿقسيمررقمزراسقيمؼبمضضوءم

 ظعورضيا
9169/12/99 38510.00 50000 2013/45شمب/  

ذرطيماظصويقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/12/99  60 

9169/18/11 49842.50 55000 2013/47شمب/ بشلنماغشوءمذبؿقسيمررقمزراسقيمؼبمظقاءماظؼصؾي 28 9169/12/99 عمدليمدـوئدماظشوؼىمظؾؿؼووالتم   60 

29 
ـيمظطرقمزراسقيمؼبمضضوءماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخم

 اظعورضي
9169/18/91 49135.00 46500 2013/48شمب/  

اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/12/99  45 

30 
اغشوءموماسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمم

 زراسقيمؼبماظؼصؾي
9169/18/99 73119.88 64500 2013/49شمب/  

ذـرطيمايلونمظؾؿؼووالتم

 شوئقياالغ
9169/12/11  60 

9169/12/61 37255.00 33000 2013/51شمب/ بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمزراسقيمؼبمظقاءماظؼصؾي 31  
اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/61/12  45 

9169/18/61 41397.50 40000 2013/52شمب/ بشلنمتقرؼدمعقادمصرذقوتمسؾكمذبؿقسيمررقمزراسقي 32  
رطيمسؾداظؽـرؼؿماظـلقرمومذـ

 ذرؼؽفم
9169/12/19  60 

9169/18/61 30900.00 35000 2013/53شمب/ بشلنماغشوءمجزءمعـمررؼؼماظلقؾم/مبققضي 33  
ذرطيماظطوظىمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/61/91  60 

9169/18/91 32181.00 35000 2013/55شمب/ بشلنمتقدعيماطؿوفمررؼؼمطػرػقدام/ماظرابح 34  
سؾداظؽرؼؿماظـلقرمومذرطيم

 ذرؼؽف
9169/61/91  60 

35                 

9169/12/61 139992.30 150000 2013/57شمب/ بشلنمتؽؿؾيمررؼؼمسرضقبماظراذـدم/مدقؾماظزرضوء 36  
اٌمدـليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9169/12/99  90 

61/12/9169 138525.0 138525 2013/58شمب/ اعيبشلنمأسؿولمصؿقحمومتصرؼػمعقوهمىزءمعـمررؼؼمسرلاماظؽر 37  
ذرطيماظصويقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/61/11  120 

9169/12/99 91800.00 100000 2013/59شمب/ بشـلنماسـودةماغشوءمومتعؾقدمررؼـؼماظؽلورات 38 9169/66/62 عمدليماٌشرقماظعربلمظؾؿؼووالت   60 

9169/12/99 11968.00 20000 2013/60شمب/ بيماظزسذليبشلنمتعدؼـؾمعلورمجزءمعـمررؼؼمخر 39 9169/66/62 عمدليماٌشرقماظعربلمظؾؿؼووالت   60 
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40 
اغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلمحقضمم

 اظقرقيم/اٌغورؼى
9169/61/96 33862.64 صرماٌدؼرؼيو 2013/61شمب/  

اٌمدـليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9169/61/96  45 

9/61/9169 116725.0 177794 2013/62شمب/ بشلنمتؽؿؾيمصؿقحمومتصرؼػمعقوهمررؼؼمسرلام/ماظؽراعي 41 9169/66/62 عؽؿىماظؽقزماشلـددل   120 

9169/61/19 84625.00 100000 2013/63شمب/ بشلنمهلـنيمعـعطػـوتمواديماظؾرلةم/مؼرضـو 42  
ذرطيماظصويقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/66/19  60 

43 
بشلنمتقدعيمومتوػقؾماظطرؼؼماٌمديمٌـطؼيماٌالحيم/مظقاءمدؼرم

 سال
9169/61/92 149900.00 200000 2013/67شمب/  

اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9169/66/62  60 

44 
ودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمواديمبشلنماس

 اظـوضيماظزراسل
9169/61/92 18645.00 20000 2013/68شمب/  

ذرطيمسؾداظؽرؼؿماظـلقرموم

 ذرؼؽف
9169/66/69  45 

45 
(م48سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماٌورمبوظؼطعيمرضؿم)م

 (ماٌالحيمعـماراضلمشقرماظراعي17حقضم)
9169/66/11 23620 26000 2013/70شمب/  

اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9169/66/99  10 

46 
بشلنماســودةماغشــوءمومتعؾقدماظطـرؼؼماحملـــوذيمظؼـوةماٌؾؽم

 سؾداهللم/مدؼرمسال
9169/66/19 32091.6 30000 2013/71شمب/  

ذرطيمايلونمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/66/68  30 

47 
قيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلمحقضمبشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿ

 (مثغرةماظلؾطون146)
9169/69/19 27200.00 27000 2013/72شمب/  

اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9161/18/61  10 

9169/66/66 19986.0 30000 2013/73شمب/ بشلنماغشوءمسؾورةمصـدوضقيمحملطيماظؾؼقرؼيمومواديماالزرق 48 9161/11/91 ووالتعمدليماٌشرقماظعربلمظؾؿؼ   40 

9169/66/92 38125.0 40000 2013/76شمب/ بشلنمتعؾقدمومسؿؾمخـودقمظطرؼؼمســـالنم/مدققون 49  
ذرطيمسؾداظؽرؼؿماظـلقرموم

 ذرؼؽف
9169/69/99  45 

9161/16/61 64030.0 70000 2013/77شمب/ بشلنمتعؾقدمومسؿؾمخـودقمظطرؼؼمجرؼشم/مدقؾماظزرضوء 50  
ؾؿؼووالتماظشرطيماظؿكصصقيمظ

 االغشوئقي
9161/19/12  30 

51 
بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمؼبمواديم

 حدؼدون/واديمذعقى
9169/66/99 51000.0 50000 2013/78شمب/  

اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/16/91  15 

9169/66/68 26034.8 32000 2013/79شمب/ بشـلنماسـودةماغشوءمجـزءمعـمررؼؼمعوحصمبؽرماظلـؾقؾ 52 9161/19/61 عمدليمرائدماظـلقرظؾؿؼووالت   25 

53 
اغشوءموماسودةماغشوءمومتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمم

 ظطرقمزراسقيمؼبماٌغورؼىمومطػرػقدا
9169/66/68 51528.8 50000 2013/80شمب/  

ذرطيمايلونمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/66/99  30 
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54 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼلمعوحصمامماًولم/مواديمم

 ذعقىموماظػققصمسنيمامماالخرق
9169/66/68 59890.0 75000 2013/81شمب/  

اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/19/19  10 

55 
ـيمظؾطرؼؼماظزراسلمجؾعد/اظروؼلوتمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخ

 (55وماظطرؼؼماظزراسلماظػزرةمحقضم)
9169/66/68 38175.00 38500 2013/82شمب/  

اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/16/61  10 

56 
بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلم

 اظلرو/اظرعؾيماظغربقيم
9169/66/91 116550.00 125000 2013/83شمب/ 9161/19/69 ذـرطيمابقمذـرؼخمظؾؿؼووالت   10 

57 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼلمايؾقؾقيموماٌغورؼىمم

 (مزشقىم)زراسل(90حقضمرضؿم)
9169/66/91 42108.4 43000 2013/84شمب/  

ذرطيمصراسمرذقدمومسؾداهللمابقم

 حؾقؿي
9169/69/91  10 

58 
خـيمظطرؼؼماظغوزم/مبشلنماسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدو

 اظقزؼدؼـي
9169/66/92 30400.0 35000 2013/87شمب/  

ذرطيمسؾداظؽرؼؿماظـلقرموم

 ذرؼؽف
9169/69/18  20 

59 
بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماٌمديماظبمعؼدلةم

 اظقزؼدؼيمومررؼؼماظقزؼدؼيماظشؿوظل
9169/69/66 62050.00 56000 2013/88شمب/  

بمومذرطيمسقلكمربؿدماظرجق

 اوالده
9161/19/16  10 

60 
اغشوءموماسودةماغشوءمومتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼمدقعقومم

 /ماظصؾققلمومررؼؼمدققون/اظصؾققل
9169/69/66 57003.0 53000 2013/89شمب/  

اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/19/19  45 

61 
رجي/واديمبشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلم)ؼرضو/ايؽقر/اًو

 ذعقى(
9169/69/91 36470.00 35000 2013/90شمب/  

اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/16/98  10 

62 
اغشوءمومتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼماظلؾققل/اظعفوجرةموم

 ررؼؼماظشقضبلماظشرضل/مسنيماظؾوذوم
9161/16/96 23297.50 19000 2013/91شمب/  

ظؾؿؼووالتماٌمدليماظؿققؼؾقيم

 االغشوئقيم
9161/11/19  45 

63 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمسرلام/اٌؼدلةمومررؼؼمسرلام

 /سقزار
9169/69/91 56332.0 55000 2013/92شمب/  

ذرطيمسقلكمربؿدماظرجقبموم

 أوالده
9161/19/11  10 

64 
بشلنماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظطرقمزراسقيمؼبمواديم

 قزؼدؼيايقرموماٌضريموماظ
9169/69/19 57896.69 92000 2013/93شمب/ 9161/16/91 عمدليمرائدماظـلقرمظؾؿؼووالت   45 

65 
بشلنماسودةماغشوءمومتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼمحقضم

 (52ابقماشلرطوبمرضؿم)
9161/19/99 21372.50 20000 2013/94شمب/  

ذرطيمايلونمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9161/19/19  30 

9169/69/91 71350.0 70000 2013/97شمب/ نمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼمجؾعدمدقعقومومررؼؼماظؼؾقىبشل 66 9161/19/61 اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم   20 
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9169/69/91 153999.00 160000 2013/98شمب/ سالمبشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمزورماظشقوداتم/مدؼر 67  
ذرطيماظطوظىمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9161/16/62  30 

9169/69/91 83675.00 81000 2013/102شمب/ بشلنماسودةماغشوءمومتعؾقدمررؼؼماظقدقيم/مدؾعقف 68  
ذرطيمايلونمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
9169/16/69  30 

9161/16/18 49300.00 49000 2013/103شمب/ ظطرؼؼماٌدارسم/مدؼرمسالمبشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـي 69  
اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/19/61  20 

70 
بشلنماغشوءمومتعؾقدماظطرقماٌورةمعـمضطعماراضلمايقضم

 (ماًـدقم/ماظػققص16)
9169/69/96 48490.00 50000 2013/104شمب/  

تماٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووال

 االغشوئقيم
9161/19/12  30 

9161/16/61 12140.00 13000 2013/105شمب/ بشلنمتعؾقدمدوحيمعلؿشػكمايلنيم/ماظلؾط 71  
اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/19/92  15 

72 
بشلنمسؿؾمضـوةمتصرؼػمعقوهمومجرؼالتمومسؾوراتمؼبمظقاءم

 اظػققصمومعوحص
9161/16/96 20100.0 17000 2013/106شمب/  

اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/19/11  45 

9161/19/96 51250.0 60000 2013/110شمب/ بشلنمتعؾقدمررؼؼمدقعقومددماٌؾؽمرالل 73  
اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/18/19  40 

74 
(م118بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماظذيمطبدمماظؼطعيمرضؿم)

 (مبققضيمعـماراضلماظصؾققل9)محقض
9161/19/68 12600.00 9000 2013/111شمب/  

اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/19/19  30 

75 
بشلنماغشوءمومتعؾقدمبوًؾطيمظطرؼؼمؼبمعـطؼيمجؾعدمحقضم

 (ماظؾؾد9)
9161/11/91 21912.30 20000 2013/112شمب/  

ذرطيمايلونمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقيم
9161/12/99  40 

76 
م99بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلمحقضم

 خؾيماظصكر
9161/16/91 21130.00 23000 2013/113شمب/  

ذرطيمسقلكمربؿدماظرجقبموم

 اوالده
9161/19/62  20 

م

م

م
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م9262مظؾعامماظؾؾؼــاءمحماصظةماذــــغالمعدؼرؼة

 رضؿماظعطوء ادؿماظعطوءم اظرضؿ
 ضقؿيماظعطوء ضقؿي

 تورؼخماٌؾوذرة ادؿماٌؼوول
 عدةماظعطوء

 (ؼقم) سـدماالحوظفمم اٌكصص

1 
بشلنمتـػقذماسؿولمصقوغيمومخؾطوتمادػؾؿقيمظطرقمضؿـمزبقؿم

 اظؾؼعيم)أضرارماظـؾقج(
9161/19/92 ذرطيمابقمذرؼخمظؾؿؼووالتم 175200.0 200000 2014/4شمب/  30 

2 
ررقمزراسقيمؼبمضرؼيمبققضيممبشلنماغشوءموماسودةماغشوءمومتعؾقدمظعدة

 (3ومجرؼشمحقضم)
9161/19/62 اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقيم 87523.0 103000 2014/6شمب/  60 

9161/11/92 ذرطيمسؾداظؽرؼؿماظـلقرمومذرؼؽف 22080.0 20000 2014/9شمب/ بشلنمتعؾقدمومتلػقؾمسؾورةمضوئؿيمظطرؼؼمزراسلمؼبمعـطؼيمسرلا 3  45 

4 
سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةماجزاءمعـمررؼؼماظقزؼدؼيم/ممبشلن

واديمايقر/ماظزسذليموماجزاءمعـمررؼؼمواديماظـوضيم/مدسؿم

 اظغزاالت
9161/11/99 اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقيم 177900.0 200000 2014/11شمب/  14 

5 
رحؾيم(مع2014بشلنمتقرؼدمعقادمزبؿؾػيمظطرقمراظلماالردنماظدوظلم)

 غفرماالردنمومعرحؾيمدقمييماٌغطس
9161/11/61 ذـرطيماظصويقيمظؾؿؼووالت 37500.0 40000 2014/12شمب/  14 

9161/11/61 ذـرطيمابقمذرؼخمظؾؿؼووالتم 112000.0 145000 2014/13شمب/ بشلنمتعؾقدمررؼؼماظرعقؿنيم/مجؾعودمومررؼؼماممدـدؼوغيم/مابقماظرمت 6  30 

9161/19/69 عمدليمرائدماظـلقرمظؾؿؼووالت 25996.0 23500 2014/14شمب/ ةماغشوءمومتعؾقدمررقمزراسقيمؼبمزيموماٌقليبشلنماغشوءموماسود 7  45 

9161/12/99 ذرطيمصراسمرذقدمومسؾداهللمابقمحؾقؿي 24720.8 23000 2014/15شمب/ (9(محقضم)178بشلنمتعؾقدمررؼؼمجؾعدم/مغلقؿماىؾؾمضطعيم) 8  30 

9161/12/99 ذـرطيمايلونمظؾؿؼووالتماالغشوئقي 25870.0 28000 2014/17شمب/ (27تعؾقدمررؼؼمواديماظـوضيماظزراسلمحقضمرضؿم)مبشلنماغشوءمو 9  45 

9161/19/68 ذـرطيمايلونمظؾؿؼووالتماالغشوئقي 141385.0 150000 2014/18شمب/ بشلنمتؽؿؾيماسودةماغشوءمررؼؼمسرضقبماظراذد 10  60 
9161/61/62 اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقي 110000.0 130000 2014/20شمب/ قؾمررؼؼمبققضيم/مدققونبشلنماسودةمتوػ 11  30 
9161/11/19 عمدليمرائدماظـلقرمظؾؿؼووالت 33920.0 37000 2014/21شمب/ بشلنماسودةماغشوءمومتعؾقدمررؼؼمزراسلمؼبمعـطؼيماظلؾققل 12  60 
9161/69/69 اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقي 25430.0 23000 2014/24شمب/ قؼىماظغربلمومررؼؼماظلؼرلؼيبشلنماغشوءمومتعؾقدمررؼؼماظؾ 13  60 
9161/18/19 اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقيم 29394.0 29000 2014/27شمب/ بشلنمتعؾقدمررؼؼماظظفرةماٌذارؼىمومررؼؼمحفوجمغؼىماظصوؼغ 14  30 
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 عدةماظعطوء تورؼخماٌؾوذرة ادؿماٌؼوول ضقؿيماظعطوء ضقؿي رضؿماظعطوء وءمادؿماظعط اظرضؿ
9161/18/11 اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقيم 59200.00 60000 2014/33شمب/ بشلنمتعؾقدمومهلنيمررؼؼماممجقزة/اظرعقؿني 15  60 

16 
بشلنماغشوءموماسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقم

 اسقيمؼبمظقاءمسنيماظؾوذوزر
9161/18/92 ذـرطيمايلونمظؾؿؼووالتماالغشوئقي 51728.91 49000 2014/34شمب/  75 

17 
بشلنماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمزراسقيمؼبمظقاءمسنيم

 اظؾوذوم
9161/12/12 اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقيم 58960.00 54000 2014/35شمب/  75 

18 
لنماسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼممتؾماٌـطحمبش

 /ماممغبود
9161/18/62 اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقيم 47020.00 47000 2014/36شمب/  60 

19 
بشلنماغشوءموماسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقم

 زراسقيمؼبماظلؾط
9161/18/19 يلونمظؾؿؼووالتماالغشوئقيذـرطيما 100482.50 100000 2014/37شمب/  60 

20 
(محقضمتؾمايؿومم14بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظذيمطبدمماظؼطعيمرضؿم)

 عـماراضلماظؽػرؼـ
9161/12/19 عؽؿىماظؽقزماشلـددلم 8464.8 8000 2014/39شمب/  45 

9161/12/12 ذرطيمسؾداظؽرؼؿماظـلقرمومذرؼؽف 31320.0 23500 2014/43شمب/ بشلنماسودةماغشوءمومتعؾقدمررقمزراسقيمؼبماظقزؼدؼيم)ععّدل( 21  60 
9161/12/12 ذرطيماظصويقيمظؾؿـؼووالتم 122062.50 150000 2014/42شمب/ بشلنمتقدعيمررؼؼمؼرضوم/مواديمذعقى 22  60 
9161/12/61 وئقيذـرطيمايلونمظؾؿؼووالتماالغش 41362.62 40000 2014/44شمب/ بشلنمتعؾقدمومهلنيمررؼؼمايدؼى/اظرعقؿني 23  45 

24 
بشلنمسؿؾمغبوؼوتمظؾؿققلماىوغؾقيمظطرؼؼماظلؾطماظدائريم/مراعؾيم

 واديمحودي
9161/18/68 ذـرطيمايلونمظؾؿؼووالتماالغشوئقي 10550.0 10000 2014/49شمب/  60 

9161/61/99 ذرطيمابقمذرؼخمظؾؿؼووالت 28000.0 27000 2014/50شمب/ بشلنمتعؾقدمررؼؼماظلؾققلم/مابقمنقؾي 25  30 
9161/12/99 اٌمدليماظؿققؼؾقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقيم 38724.0 21000 2014/52شمب/ بشلنمتعؾقدمررؼؼماٌؽقلرؼيمومررؼؼمدققونم/مسؾقؼقن 26  60 

27 
بشلنمصؿحمومتعؾقدمررقمزراسقيمؼبمطػرػقدامومطرومماظرابحمومواديم

 حودي
9161/61/69 ووالتماالغشوئقيذرطيمايلونمظؾؿؼ 57622.0 57500 2014/53شمب/  60 

9169/19/16 ذرطيمايلونمظؾؿؼووالتماالغشوئقي 52356.7 50000 2014/59شمب/ بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمطػرػقدام/مسنيمدعدى 28  60 
9169/19/16 رلمومذرطوهممذـرطيمسؾدمايلنيماٌـوص 17227.8 17000 2014/61شمب/ (مجؾعد9بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماٌمديمظؾققضمرضؿم) 29  45 
9161/61/98 ذرطيماظصويقيمظؾؿؼووالت 172782.0 200000 2014/62شمب/ بشلنمادؿؽؿولمتعؾقدمررؼؼمسرلام/ماظؽراعيم)اٌرحؾيماالوظب( 30  60 
9161/61/91 يمظؾؿؼووالتماالغشوئقيماظشرطيماظؿكصصق 188492.5 200000 2014/63شمب/ بشلنمادؿؽؿولمتعؾقدمررؼؼمسرلام/ماظؽراعيم)اٌرحؾيماظـوظـي( 31  60 
9161/69/61 اظشرطيماظؿكصصقيمظؾؿؼووالتماالغشوئقيم 177800.0 200000 2014/64شمب/ بشلنمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمسرلام/ماظؽراعي 32  30 
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 عدةماظعطوء تورؼخماٌؾوذرة ادؿماٌؼوول ضقؿيماظعطوء ضقؿي رضؿماظعطوء ادؿماظعطوءم اظرضؿ
9169/19/16 ذـرطيمسؾدمايلنيماٌـوصرلمومذرطوهمم 34955.0 35000 2014/66شمب/ بشلنماسودةماغشوءمومتعؾقدمررؼؼماظقزؼدؼيم/ماظرعقؿنيماظزراسل 33  45 

34 
بشلنمإغشوءمسؾوراتمصـدوضقيمومأغؾقبقيمومتؾطنيمخـودقمسؾكمررؼؼم

 دققونم/مدقعقوم/مجؾعد
9161/69/96 دمايلنيماٌـوصرلمومذرطوهممذـرطيمسؾ 38740.0 38740.0 2014/71شمب/  60 

 60   ذرطيمايلونمظؾؿؼووالتماالغشوئقي 53475.0 55000 2014/75شمب/ بشلنمتعؾقدمررؼؼمايؽقرموماًورجيم/مؼرضو 35
9169/19/18 يعمدليمصدكماشلـددــق 12397.5 15000 2014/77شمب/ بشلنماغشوءماضػوصمجوبققنمظعدةمررقمزراسقيمؼبمربوصظيماظؾؾؼوء 36  60 

ماظؾؾؼاءمحماصظةماذغالمعدؼرؼة/ماظعاعةماالذغالمضطاع

 اظؼقؿي اظؽؿقي اظقحدة اظؾـد

 اظطرقماظزراسقيم-اوالم

 2766722.7 75.5 طؿ تـػقذمررقمزراسقيمم-أ

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ L.S تقرؼدمعقادمظؾطرقماظزراسقيم-ب

 ياظعؿؾمبوالعوغم-جم

 170000 84 طؿ ـمعػؿقح1

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ طؿ ـمتعؾقد2

 2936722.7 159.5 اجملؿقعم)دؼـور(

 ثوغقومـماظطرقماظؼروؼيمواظـوغقؼيمواظـوصذة

 282110.8 8.8 طؿ تـػقذماسؿولمتقدعيموهلنيموتوػقؾمظعدةمررق

 282110.8 اجملؿقعم)دؼـور(

 وغيماظطرقثوظـومـمصق

 أـمـماظصقوغيماظدورؼيمواظروتقـقي

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ طؿ ـمصقوغيماظطرقماظرئقلقيمواظـوصذةمواظؼروؼي1

 194588.79 5.4 طؿ ـمخؾطوتمادػؾؿقي2

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ طؿ ـمصقوغيمروتقـقي3

 194588.79 4.5 (اجملؿقعم)دؼـور

 بمـمسقاعؾماظلالعيماٌرورؼي
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 اظؼقؿي اظؽؿقي اظقحدة اظؾـد

 43200 طؿمرقظل16 2م ـمدػونمـمعرطزيم1

 180000 900 سدد عرطزيم+مسؿؾمبوالعوغيم-ـماذوراتم2

 50000 10000 سدد عرطزيم+مسؿؾمبوالعوغيم-ـمسقاطسم3

 51760 1 سدد ـمجلقرمعشوهمـمعرطزم4

 324960   (اجملؿقعم)دؼـور

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ذبؿقعماسؿولمزبصصوتماٌدؼرؼي

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ذبؿقعماسؿولمزبصصوتمعـماٌرطز

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ذبؿقعماالسؿولمبوالعوغي

 324960   اجملؿقعماظؽؾلماالعبوظلم)دؼـور(

 قياظطرقماظداخؾ

 زراسقيمشرلمععؾدة زراسقي ضروؼي اظـوغقؼي اظرئقلقي

197 177 360 315 373 

 اظطرقماًورجقي

 اووػوتماظطرق

مرقلماظطرؼؼم

 طؿ

 حوظيماظطرؼؼ

 ردؼؽي عؿقدطي جقدة ممؿوزة

   X     21.164 اظشقغيماىـقبقيم-األشقارم

     X   5.352 عػرقمجلرماألعرلمربؿدم-عـؾٌماظعورضيم

     X   6.181 برعوم-رعمدؼرمسالمتؼو

     x   6.473 دؼرسالم-عـؾٌمطػرنيم

   X     2.923 اظشقغيماىـقبقيمم-األشقارماظقدطكم

     X   5.361 جلرماٌؾؽمحلنيم-تؼورعماظشقغيماىـقبقيم

     X   4.722 عػرقمررؼؼمغوسقرم-عػرقماظؽػرؼـم

     X   5.57 عػرقمررؼؼمغوسقرمإظبمررؼؼمغوسقر



  

241 

 اظقحدة اظؾـد اظؼقؿي اظؽؿقي اظقحدة اظؾـد

   X     2.855 اظرعقؿنيم-تؼورعمعقبصم

     X   9.521 جلرماٌصطؾي

     X   5.655 تؼورعمإدؽونمأبقمغصرلمجلرمصقؼؾحم

   X     2.481 إدؽونمأبقمغصرلم-األضؿورماظصـوسقيم

     X   2.395 تؼورعمجلرمزيم-تؼورعماظزسذليم

     X   0.398 تؼورعماظزسذليم-اظلؾطمواديماظشفرةمعدخؾ

     X   4.583 تؼورعمسنيماظؾوذوم-تؼورعمجلرماظؽؿوظقيم

     X   4.514 إظبمجلرمزيم-تؼورعمسنيماظؾوذو

         2.754 تؼورعمطػرػقدام-تؼورعمجلرمزيم

     x   3.983 تؼورعماظصؾققلم-تؼورعمطػرػقدام

   X     10.262 عـؾٌماظعورضيمتؼورعم-تؼورعماظصؾققلم

     X   6.418 جلرماألعرلمربؿدم-عـؾٌماٌصريم

     X   4.926 غوسقرم-اظراعيم

     X   9.333 جلرماٌؾؽمحلنيم-اظشقغيماىـقبقيم

     X   4.985 جلرماٌؾؽمسؾداهللم-عـؾٌماٌغطسم

     X   64.559 عػرقمررؼؼماظؽركمم-عػرقمررؼؼماٌغطسم

       x 10 االردنمذورع

       x 8 اظلؾطماظدائري

م8اظؾؾؼاءممبـقةانازاتمحماصظةما

م(92618انازاتمضلؿماظدراداتماهلـددقفم)

م-:2013عؾكصمتؼورؼرماظؽشػمسؾكمدورايضوغفمظلـفم-أ

مغؼؾمحضوغفمارػولمظؾلقدهمطػوؼفمسلللماظـعقؿوتم/ماظصؾققل. -1
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ماغشوءمحضوغفمارػولمظؾلقدهمرجوءماظشقوبم.مم -2

ماغشوءمحضوغفمارػولمجوععفماظؾؾؼوءماظؿطؾقؼقف.م -3

ماغشوءمحضوغفمارػولمظؾلقدهمرجوءمسطقوتم.مم -4

مغؼؾمعؾـكممحضوغفمارػولمظؾلقدمسوػدمزسؾماظشؾؾلمم.م -5

ماغشوءمحضوغفمارػولمظؾلقدهمدعودهمغصريمعقكوئقؾم.م -6

معوحصماالػؾقفم.محضوغفمارػولاغشوءم -7

م-(معؾـك:9ايؽقعقفموسددػوم)مادؿؽفورماٌؾوغلمالدؿكداعفومظصوحلماظعؼوراتم-ب

 م.ممادؿؽفورمعؾـكماضوؼبممالدؿكداعفمٌدؼرؼفمصقفمظقاءمدؼرسال

 مادؿؽفورزبزنممالدؿكداعفمعـمضؾؾمعؿصرصقفمظقاءمدؼرسالم

 مادؿؽفورمعؾـكمالدؿكداعفمحملؽؿفماظعورضفماظشرسقفمم

م-(:6االضرارموتلؾقؿماٌػؿوحمظؾؿوظؽموسددػوم)ماخالءماٌؾوغلماٌلؿوجرةمظصوحلمايؽقعفموتلؾقؿفومٌوظؽفومبعدمتؼرؼرمضقؿفم-ج

م.اخالءمعؾـكمعدؼرؼفمسؿؾماظلؾطم -1

ماخالءمعؾـكمعؽؿىماٌالرؼوم/مدؼرسالم. -2

ماخالءمعؾـكمعدردفمابقسؾقدهماالدودقفماٌكؿؾطفم.م -3

ماخالءمعؾـكمعؽؿىمسؿؾماظشقغفماىـقبقف.م -4

مم.اخالءمعرطزمصقلمععديماظشوعؾم/ماٌرطزماظؿدرؼيبم -5

موظؾفونمععماحملوصظفمخبصقصمذؽوويماٌقارـنيم.االذذلاكمبم-د

ماالذذلاكمبؾفونماظلالعفماظعوعفمععماحملوصظفم.م-ه

ماالذذلاكمبوظؾفونمععمعدؼرؼفماظؿـؿقفماالجؿؿوسقفمظؾؽشػمسؾكمعراطزمذويماالحؿقوجوتماًوصفموذراءمعـوزلمظالدرماظػؼرلهمم.م-ز
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ماالذذلاكمبوظؾفونماظػـقفمظؾعطوءاتمايؽقعقفم.م-و

م(92628ازاتمضلؿماظدراداتماهلـددقفم)ان

م-:2014عؾكصمتؼورؼرماظؽشػمسؾكمدورايضوغفمظلـفمم-أ

ماغشوءمحضوغفمارػولمظؾلقدمخوظدماغبدمبزبز. -1

ماغشوءمحضوغفمارػولمظؾلقدمضقسمجرؼلوتمم -2

ماغشوءمحضوغفمارػولمظؾلقدهمغقرماشلدىماظرصوسلمم -3

ماغشوءمحضوغفمارػولمظؾلقدهمغقالماظدواػقؽمم -4

مغفمارػولمظؾلقدمازلوسقؾمابقمدرؼعماغشوءمحضوم -5

ماغشوءمحضوغفمارػولمظؾلقدهماعقـفمسؾداظػؿوحمسربقوتمم -6

متقدعفمحضوغفمظؾلقدمربؿدمايؾقؼ -7

متقدعفمحضوغفمظؾلقدمربؿدمدعقدمشـقؿم -8

م-(معؾـك:9ادؿؽفورماٌؾوغلمالدؿكداعفومظصوحلماظعؼوراتمايؽقعقفموسددػوم)م-ب

مرسلمعـطؼفماىوععفمادؿؽفورمعؾـكمالدؿكداعفمٌرطزمصقلمصم-1

مادؿؽفورمعؾـكمالدؿكداعفمٌؽؿىماصؿوءمماظؾؾؼوءمم-2

مادؿؽفورمعؾـكمالدؿكداعفمعرطزمغوديمذؾوبمسرلاممم-1

مادؿؽفورمعؾـكمالدؿكداعفمعرطزمذؾوبمؼرضوم-4

مادؿؽفورمعؾـكمبدؼؾمظلققماٌقدلفماٌدغقفماظصؾققلم-5

مادؿؽفورمعؾـكمالدؿكداعفمعرطزمذؾوبمسنيماظؾوذوممم-6
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مادؿؽفورمعؾـكمالدؿكداعفمعرطزمصقلماظلؾطمواٌرطزماظرؼوديممم-7

مادؿؽفورمعؾـكمالدؿكداعفمعؽؿىمصـدوقماظؿـؿقفمواظؿشغقؾم/ماظلؾطم-8

مادؿؽفورمعؾـكمالدؿكداعفمعرطزمذؾوبمدؾققبم/سنيماظؾوذوم-9

م-(:6تلؾقؿماٌػؿوحمظؾؿوظؽموسددػوم)اخالءماٌؾوغلماٌلؿوجرةمظصوحلمايؽقعفموتلؾقؿفومٌوظؽفومبعدمتؼرؼرمضقؿفماالضرارموم-ج

ماخالءمعلؿقدسوتمعدؼرؼفمصقفمدؼرسالم.م-1

ماخالءمعؾـكماٌقدلفماالدؿفالطقفماٌدغقفم.مم-2

ماخالءمعؾـكمدؽـمغوئىماحملوصظم.م-3

ماخالءمعؾـكماظلؽـماظرزللمٌدؼرمضضوءمسرلاموؼرضوم.مم-4

ماخالءمعدردفمضرارماالدودقفماٌكؿؾطفم.مم-5

معديماظشوعؾم/ماٌرطزماظؿدرؼيبمعرطزمصقلمعم-6

ماالذذلاكمبوظؾفونمععماحملوصظفمخبصقصمذؽوويماٌقارـنيم.م-د

ماالذذلاكمبؾفونماظلالعفماظعوعفمععماحملوصظفم.م-ه

ماالذذلاكمبوظؾفونمععمعدؼرؼفماظؿـؿقفماالجؿؿوسقفمظؾؽشػمسؾكمعراطزمذويماالحؿقوجوتماًوصفموذراءمعـوزلمظالدرماظػؼرلهمم.م-ز

مذلاكمبوظؾفونماظػـقفمظؾعطوءاتمايؽقعقفم.االذم-و

م

م
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م   9261عشارؼعموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمظؾعامممانازاتمعدؼرؼةمابـقةمحماصظةماظؾؾؼاء

معالحظاتمضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةمماحملاصظةمممعصدراظؿؿقؼؾماٌاظؽمادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

معـؿقيممم761493َ760ماظؾؾؼوءمضرضماٌوغلمموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمابقمسؾقدةماالدودقيم/مدؼرمسالماغشوءمعدرديم45/2010عرطزيم/م-1

م

م-2

م

م20/2011/عرطزي

ماٌكؿؾطيماالدودقيمطؾـقمماممعدرديماغشوءم-1

ماظشوعؾيماظـوغقؼيمدؾققبمعدرديماغشوءم-2

ماغوثماالدودقيماظؾوذومسنيمعدرديماغشوءم-3

م

موزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿ

م

USAIDم

م

ماظؾؾؼوء

م171311

م195132

م301663

م

معـؿفقي

م9261عشارؼعموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمظؾعامم/مانازاتمعدؼرؼةمابـقةمحماصظةماظؾؾؼاء

معالحظاتممضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةممعصدرماظؿؿقؼؾمماٌاظؽمادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

م

م-3

م

م

م

م17/2011/عرطزي

ماغوثمثوغقؼيماىـقبلماظطقالمعدرديماغشوءم-1

ماٌكؿؾطيماالدودقيماىـقبلماظطقالمعدرديماغشوءم-2

مذطقرماظـوغقؼيماظؽراعيمعدرديماغشوءم-3

ماظـوغقؼيماغوثمعوحصمعدرديماغشوءم-4

مذطقرماالدودقيماىقادرةمعدرديماغشوءم-5

مذطقرماظـوغقؼيماظؾوذومسنيمعدرديماغشوءم-6

م

م

مماظذلبقيموزارة

مواظؿعؾقؿ

م

م

USAIDم

م

م301662

م296849

م484464

م281149

م281353

م204799

معـؿفقي

معـؿفقي

معـؿفقي

معـؿفقي

معـؿفقي

معـؿفقي

مدؼـورم3279875َ760اٌـــفؿـــقعم=مم                                                                               

م9261عشارؼعماظدؼقانماٌؾؽلمظؾعامم

معالحظاتمضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةمماحملاصظةمعصدرماظؿؿقؼؾمماٌاظؽمادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

مم-1

م

م2/2011

م

اغشوءمعشروعمعلفدموعؼومماظـيبماؼقبمسؾقفماظلالمم

م/ماظلؾط

وزارةماالوضوفمواظشمونم

مواٌؼددوتماالدالعقي

اظؾفـيماٌؾؽقيمالسؿورموعلوجدم

موعؼوعوتماظصقوبيم

معـؿفقيمم476716َ600ماظؾؾؼوءم

  

مدؼـورم476716َ600اٌــفؿــقعم=ممممممممممم
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م9261عشارؼعموزاراتماخرىمظؾعامم

معالحظاتمضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةماحملاصظةممعصدرماظؿؿقؼؾماٌاظؽمادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

م44/2011د.أ.ح/م-1

م

عشروعمعؾـكماظصـوسوتماظدوائقيم/معرطزم

مينماظلؾطاظؿدرؼىماٌف

م138490َ672ماظؾؾؼوءمماٌقازغيممعمدليماظؿدرؼىماٌفينم/وزارةماظعؿؾ

م

معـؿفقي

م-2

م

ماظعدلمضصرمعؾـكمصقوغيمبوسؿولماًوصم103/2012/ش

ماظؾؾؼوء/م

ماٌقازغيماظعدلموزارة

م

معـؿفقيم22875ماظؾؾؼوء

م      مدؼـورممم161365َ672اٌــفؿــقعم=م     

م9261اظؾؾؼاءمظؾعاممعؾكصمٌشارؼعمابـقةمحماصظةم

مضقؿةماظعطاءاتمباظدؼـارمسددماٌشــــارؼعمادؿماٌشــــروعماظرضـؿ

م3279875َ760معشروعمم3موزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿم-1

م476716َ600معشروعم1ماظدؼقانماٌؾؽلم-2

م161365َ672معشروعم2موزاراتماخرىم-3

م0م0موزارةماظصقيم-4

م3917958َ032ماجملؿـــــــــــقع

م

م

م

م

م

م

م

م
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مانازاتمعدؼرؼةمابـقةمحماصظةماظؾؾؼاء

م9262عشارؼعموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمظؾعامم

معالحظاتمضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةمعصدراظؿؿقؼؾماٌاظؽمادؿماٌشروعمرضؿماٌشروعماظرضؿ

م

م-1

م

م16/2012عرطزي/

معؾوغلموتلػقؾمسؾؿقيموزبؿدلاتمصػقيمشرفمإضوصوتمتـػقذ

م(اظـوغقؼيمسرلامعدردي)مواظؾؾؼوءمسؿونمصظيتربومؼبمضوئؿي

م

موزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿ

م

ERfKEم

م

م96025

م

مضقدماظؿـػقذ

م

م-2

م

م16/2012/عرطزي

معؾوغلموتلػقؾمسؾؿقيموزبؿدلاتمصػقيمشرفمإضوصوتمتـػقذ

م(األدودقيمدقعقومعدردي)مواظؾؾؼوءمسؿونمربوصظيتمؼبمضوئؿي

م

موزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿ

م

ERfKEم

م

م120758

م

مضقدماظؿـػقذ

مضقدماظؿـػقذم472401ماظدوظلماظؾـؽمضرضموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمسالمدؼر/مماٌكؿؾطيماالدودقيماٌالحيمعدرديمتـػقذم81/2012عرطزيم-3

مبـنيماظـوغقؼيماىـقبلماظطقالمٌدرديمصػقيماضوصوتماغشوءم184/2013/معرطزيم-م4

ماظؾؾؼوءمربوصظي/

مضقدماظؿـػقذم198670ماًؾقفقيماٌـقيمواظؿعؾقؿماظذلبقيموزارة

ماٌكؿؾطيماالدودقيمايورثمبـًماروىمعدرديماغشوءم188/2013/معرطزيم-5

ماظؾؾؼوءمربوصظي/

مضقدماظؿـػقذم878771ماًؾقفقيماٌـقيمواظؿعؾقؿماظذلبقيموزارة

مضقدماظؿـػقذم1139666ماًؾقفقيماٌـقيمواظؿعؾقؿماظذلبقيموزارةماظـوغقؼيماظلؾطمعدرديمتطقؼرم189/2013/معرطزيم-6

م9262عشارؼعموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمظؾعامم

معالحظاتمضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةمعصدراظؿؿقؼؾماٌاظؽمادؿماٌشروعمرضؿماٌشروعماظرضؿ

م

م-7

م

/111/عرطزي

م2013

مظؾؾـنيماظـوغقؼيمعوحصمٌدرديمصػقيماضوصوتماغشوءم-1

مظؾؾـنيماظـوغقؼيمطـرلماممعدرديموم-2

ماٌكؿؾطيماظشوعؾيماىقادرةموعدرديم-3

م

مواظؿعؾقؿماظذلبقيموزارة

م

مدعقدؼيمعـقي

م

م569642.7

م

مضقدماظؿـػقذ

م

م-8

م

م86/عرطزي

م2014/

ماٌكؿؾطيماالدودقيمخشػيمعدرديماغشوء

ماحملوصظوتمعرطزمخورجمتؼعماظيتماالضوصوتمتـػقذ

ماٌكؿؾطيماالدودقيماٌضري

ماالدودقيماٌكؿؾطفمسؾقؼقن

م

مواظؿعؾقؿمبقياظذلموزارة

م

ماًؾقفقيماٌـقي

م768150

م161280

م135240

م

مضقدماظؿـػقذ

م

م

م-9

م

ماٌكؿؾطيماالدودقيماظراذدمسرضقب-ممم-3م30/2014ش/

ماٌكؿؾطيماالدودقيماظلقؾقظقيم-4

ماٌكؿؾطيماظشوعؾيماظـوغقؼيماالزورمبـًمخقظيم-5

م

مواظؿعؾقؿماظذلبقيموزارة

م

م

مدعقدؼيمعـقي

م

م108220

م230440

م247800

مدماظؿـػقذضق
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م9262عشارؼعموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمظؾعامم

معالحظاتمضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةمعصدراظؿؿقؼؾماٌاظؽمادؿماٌشروعمرضؿماٌشروعماظرضؿ

مظؿـػقذضقدمام1493055ماظدوظلماظؾـؽمواظؿعؾقؿماظذلبقيموزارةماٌكؿؾطيماالدودقيمخقؼؾدمبـًمخدصبيمعدرديماغشوءم89/2014/معرطزيم-10

مسني/ممبـوتم-ماظـوغقؼيماظؾؼعيمٌدرديمصػقيمشرصي(م12)ماضوصيمم/52/2014/تم-11

ماظؾوذو

ماظؿقؿقيماظؾـقيمواظؿعؾقؿماظذلبقيموزارة

ماٌقازغي/

مضقدماظؿـػقذم262662

م206/2014/عرطزيم-12

م

مربوصظي/مظؾؾـوتماظـوغقؼيماظروضبيمٌدرديمصػقيماضوصوت

ماظؾؾؼوء

مم487654ماظؽقؼًمدوظيمعـقيمؿواظؿعؾقماظذلبقيموزارة

مضقدماظؿـػقذ

مضقدماظؿـػقذم110038ماٌقازغيمواظؿعؾقؿماظذلبقيموزارةمبـوتمس/مخقؼؾدمبـًمخدصبيمعدرديمصػقيمشرف(م4)ماضوصيم30/2014/تم-13

مػقذضقدماظؿـم144286ماٌقازغيموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمبـنيمث/ماظـفضيمعدرديمصػقيمشرف(م8)ماضوصيم31/2014/تم-14

مضقدماظؿـػقذماظؾؾؼوءماٌقازغيموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمممس/مماىقصيمعدرديمصػقيمشرف(م8)ماضوصيم33/2014/تم-15

م132439ماظؾؾؼوءماٌقازغيموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمممس/مماىقصيمعدرديمصػقيمشرف(م8)ماضوصيم33/2014/تم-15

م132439ماظؾؾؼوءماٌقازغيموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمبـوتماظـوغقؼيماظروضيمعدرديمصػقيمشرف(م8)ماضوصيم34/2014/تم-16

م9262معشارؼعماظدؼقانماٌؾؽلمظؾعام

معالحظاتمضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةماحملاصظةمعصدرماظؿؿقؼؾماٌاظؽمادؿماٌشروعمرضؿماٌشروعمظرضؿا

محلنيماالعرلمذبؿع/مماوٌيبمغصػمعلؾحمتـػقذم4/2012عرطزي/م-1

ماظلؾط/موضلاظرؼ

مضقدماظؿـػقذم361901ماظؾؾؼوءماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرمظؾشؾوبماألسؾكماجملؾس

مضقدماظؿـػقذم739790ماظؾؾؼوءماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرمظؾشؾوبماألسؾكماجملؾسماظػققصمظـوديماالشراضمعؿعددةمرؼوضقيمصوظيمتـػقذم2012/معؾودرة/22م-2

مضقدماظؿـػقذم523562ماظؾؾؼوءماظعوعرماٌؾؽلماظدؼقانماظػؾلطقـقيماظشمونمدائرةممربوصظي/ماظؾؼعيم-ماظشوعؾمياظؿـؿقماٌرطزمتـػقذم2012/عؾودرة/117م-3

م2014/عؾودرة/124م-4

م

مظقاء/مماظصقاييمعـطؼيمؼبمٌقارـيمعالئؿمدؽـماغشوء

ماظؾؾؼوءمربوصظيمسالمدؼر

مدماظؿـػقذضقم44263ماظؾؾؼوءماظعوعرماٌؾؽلماظدؼقانماالجؿؿوسقيماظؿـؿقيموزارة

ماظـفضيمصقلمعرطزموهدؼٌمتقدعيمادؿؽؿولم109/2013/مبمشم-5

ماظؾؾؼوءمربوصظي/ماىـقبقيماظشقغيممبـطؼي

معـؿفقيم15174ماظؾؾؼوءماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرماظصقيموزارة

م228/شمربؾلمتؾزؼؿم-6

م2013/

معـطؼيمؼبماظعػقػيمظالدرمعلوطـمبوغشوءماًوص

ماظؾؾؼوءمربوصظيم-مسالمدؼرمظقاءمروضبي

معـؿفقيم96279ماظؾؾؼوءماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرماالجؿؿوسقيماظؿـؿقيموزارة
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م9262عشارؼعموزاراتماخرىمظؾعاممم/انازاتمعدؼرؼةمابـقةمحماصظةماظؾؾؼاء

معالحظاتمضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةماحملاصظةمعصدرماظؿؿقؼؾماٌاظؽمادؿماٌشروعمرضؿماٌشروعماظرضؿ

مرضؿمؾلاحملماظعطوءم-1

م199/2013/ش

/مماظدوائقيمظؾصـوسوتماظؿؿقزمعرطزمتلػقؾ

ماظلؾط

مضقدماظؿلؾقؿم16456ماظؾؾؼوءماٌقازغيماٌفينماظؿدرؼىمعمدلي

م-2

م

م2013/م182عرطزي/

م

مسنيماظػؽرؼيمظؾؿـؿقيماٌـورمعرطزمعؾـكمتـػقذ

ماظؾؾؼوءمربوصظي/مماظؾوذو

مضقدماظؿـػقذم718589مؾؾؼوءاظمعقازغي/ممؼوبوغلمضرضماالجؿؿوسقيماظؿـؿقيموزارة

مرضؿماحملؾلماظعطوءم-3

م94/2014/ش

معشغؾمواٌراضؾيماظؿقؽؿماجفزةمعشغؾمصقوغي

ماظؾوذومسنيمعفينمتدرؼى

ماٌفينماظؿدرؼىمعمدلي

م

مضقدماظؿـػقذم21570ماظؾؾؼوءماٌقازغي/ماحملوصظوتمتـؿقي

مدؼـورمممم756615اٌــفؿــقعم=مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م9262عشارؼعموزارةماظصقةمظؾعامم

معالحظاتمممضقؿةماظعطاءمباظدؼـارسـدماالحاظةمماحملاصظةممعصدرماظؿؿقؼؾمماٌاظؽمادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعممظرضؿما

مضقدماظؿـػقذمم39862582َ304ماظؾؾؼوءمماٌقازغيماظصقيموزارةماىدؼدمايؽقعلماظلؾطمعلؿشػكمػقذتـم14/201عرطزي/م-1

ماظـػلقيمظؾصقيماظقرينماٌلؿشػكمؼبماظؼضوئلماظؼلؿمتقدعيمتـػقذم15/2011/عرطزيم-2

ماظػققص/

مضقدماظؿـػقذم3250802ماظؾؾؼوءماٌقازغيماظصقيموزارة

ماىـقبقيماظشقغيمعلؿشػكمؼبماظعؿؾقوتمضلؿمدؼٌوهمبؿقدعيماًوصم102/2013/عرطزيم-3

ماظؾؾؼوءمربوصظي/م

مضقدماظؿـػقذم317363ماظؾؾؼوءماٌقازغيماظصقيموزارة

مدؼر/مععديم-ماميونماالعرلةمعلؿشػكمؼبماظطؾقيماظغوزاتمشرصيماغشوءم2014/م45/شم-4

مسال

مضقدماظؿـػقذم57000ماظؾؾؼوءماٌقازغيماظصقيموزارة

مدؼـورم43487747َ304اجملؿقع=ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م
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م9262عؾكصمٌشارؼعمابـقةمحماصظةماظؾؾؼاءمظؾعامم

مضقؿةماظعطاءاتمباظدؼـارمـارؼعسددماٌشمادؿماٌشــروعماظرضــؿ

م7889636َ7مشروععم16موزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿم-1

م1780969معشورؼعم6ماظدؼقانماٌؾؽلم-2

م756615معشورؼعم3موزاراتماخرىم-3

م43487747َ304معشورؼعم4موزارةماظصقيم-4

م53914968َ004ماجملؿـــــــــــقع

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م9261مامـععدؼرؼةمأذغالمعادبامظانازاتم

ماظطرقماظـاغقؼـةمماظيتممتمانازػامماالدػؾؿقةمواظـاصذةماظيتممتمأنازػامماظطرقماظؼروؼةمواًؾطاتماظطرقماظزراسقةماظيتممتمانازػام

ماظؽؾػيم/دؼـورماظطقلم/طؿمغقعماظعؿؾمماظؽؾػي/دؼـورمماظطقل/طؿممغقعماظعؿؾمماظؽؾػي/دؼـورمماظطقل/طؿممغقعماظعؿؾم

مــــــــــــمــــــــــــمإغشوءمجدؼدممـــــــــــمـــــــــماغشوءمجدؼدمم120000م27مصؿقحمبوالعوغفم

م120000م16متعؾقدمبوالعوغيم

م200000م0.600مهلنيمواسودهمتلػقؾمم1462000م46مهلنيمواسودهمتلػقؾموخؾطوتمم1056000م42مصؿقحموتعؾقدم)مسطوءاتم(م

م

م9262مامـعـعدؼرؼةمأذغالمعادبامظانازاتم

ماظطرقماظـاغقؼـــــــــةمماظؿـلممتمانازػامالدػؾؿقةمواظـاصذةماظيتممتمإمنازػااظطرقماظؼروؼةمواًؾطاتماماظطرقماظزراسقةماظؿـلممتمانازػا

ماظؽؾػيم/دؼـورماظطقلم/طؿمغقعماظعؿؾمماظؽؾػيم/دؼـورماظطقل/طؿممغقعماظعؿؾمماظؽؾػيم/دؼـورماظطقلم/طؿمغقعماظعؿؾم

مــــــــــــمــــــــــــمإغشوءمجدؼدمم-مـــــــــماغشوءمجدؼدمم102000م24مصؿقحمبوالعوغفم

م85000م12متعؾقدمبوالعوغيم

م200000م1.7مهلنيمواسودهمتلػقؾمم964250م32مهلنيمواسودهمتلػقؾموخؾطوتمم749000م25مصؿقحموتعؾقدم)مسطوءاتم(م

م

م

م

م
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م9262م-9261ممامـعـظمابـقةمعلدباعدؼرؼةمانازاتم

سل
سم

 الت
رقم

ال
 

 رقم العطاء

 المشروع

 تاريخ المباشره المقاول

مده 
االنجاز 
حسب 
 العقد

قيمة العطاء 
 بالدينار

قيمة االوامر 
التغييرية 
 بالدينار

قيمة العطاء + 
األوامر التغييرية 

 بالدينار

قيمة االنفاق 
 مالحظات  التراكمية

 مصدر التمويل المالك نوع العمل اسم المشروع

0 
ش م أ/ 

3102/01 
صيانة مبنى 
 الداخمية وزارة  صيانة محافظة مادبا

منحة    
 خميجية 

شركة شوكات حمارنة 
وشركاه لممقاوالت 

 األنشائية 
3102/10/12 01 011001 __ 011001 041122 

تم التسميم 
 االولي

ش م أ/  3
3102/32 

تأهيل قاعة  
لمنتجات 

المتدربات في 
معهد التدريب  
 المهني /  مادبا

 صيانة
مؤسسة 
التدريب 
 المهني 

منحة خميجية  
ق الصندو

 الكويتي 

شركة بريمان  
 لممقاوالت  

تم التسميم  331023 321043 1697 301140 01 3102/14/01
 االولي

2 
مركزي 

3103/04 

تنفيذ المبنى 
االستثماري/ 

 المخيم
 تنفيذ

دائرة الشؤون 
 الفمسطينية 

الديوان الممكي 
 العامر

مؤسسة الكرنك 
 3021121 316448 7821 3111034 011 3103/10/02 لمتعهدات   العامة

تم التسميم 
 النهائي

/3100ش/ 2
4 

اعادة تأهيل 
مسجد مادبا 

 الغربي

تنفيذ و 
 صيانة

وزارة 
األوقاف 
والشؤون 
والمقدسات 
 اإلسالمية

الديوان الممكي 
 العامر

مؤسسة أبو الحاج 
 3421400 2001101 201110 2311131 011 3100/11/01 لممقاوالت

تم التسميم 
النهائي 
 والجزئي

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

موصظفمعلدبومتلػقؾمعلفدمعلدبوماظغربلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصقوغيمعؾـكمربمممممممم

م

م

م

م

م

م

ماٌكقؿمم–تـػقذماٌؾـكماالدؿـؿوريمممممممممممممممممممممممممممممممممماٌؿدربوتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعشروعمتلػقؾمضوسفمٌـؿفوتماٌؿدربوتمؼبمععفدممم

م
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 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اظرابعمسشراظػصؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ادارةمذمونمحماصظاتمماضؾقؿماىـقبمممممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مادارةمذمونمحماصظاتماضؾقؿماىـقب

م

م

 وحدةماظؿـلقؼموعؿابعةماىـقب

 اٌفاممواظقاجؾات

ماًططمشلذهماألوظقؼوتموهدؼدمظؾؿدؼرؼوتماظعوعيماًططمبقضعماٌشورطي -

م.ماٌعـقيماىفوتمععمبوظؿـلقؼماألذغولمٌدؼرؼوتماظلـقؼيمزغياٌقامعشروعمبنسدادماٌشورطي -

مظؾؿدؼرؼوتماٌشورؼعمظؿـػقذماظؿػصقؾقيماظدلاعٍمبنسدادماٌشورطي -

مواٌقادمواٌعداتمواآلالتماظؾشريماىفوزموتشؿؾماألسؿولمظؿـػقذماظالزعيماالحؿقوجوتمبؿقدؼدماٌشورطي -

اىـقبماضؾقؿمحماصظاتمذمونمادارة  

 وحدةماالدارةمواٌوظقي وحدةماظؿـلقؼموعؿوبعيماىـقبم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظؽركم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؽركم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظطػقؾي عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمماظطػقؾيم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمععونم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمععونم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظعؼؾيم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظعؼقي

 عدؼرؼيماضؾقؿماذغولماظؾذلاء
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مؼبماظدلاعٍمػذهمسؾكماظؿغقرلمأومبوظؿعدؼؾمواظؿـلقىمواألغظؿيمواظؼقاغنيماٌقضقسيمواًططمبوظدلاعٍماظؿزاعفومعـمواظؿلطدماألذغولموتٌدؼرؼماٌعؿؿدةماظدلاعٍمتـػقذموتؼققؿمعؿوبعي -

مذظؽمتلؿقجىماظيتمايوالت

ماظؿـػقذمأثـوءمتظفرماظيتمعقضوتاٌمأوماٌشوطؾميؾماألذغولممبدؼرؼوتماٌؼووظنيمضؾؾمعـمتـػذماظيتمبوألسؿولماظعالضيمذاتماظقزارةمعدؼرؼوتمععماظؿـلقؼ -

مظؾؿقوصظوتماٌلوسدمإظبمبفوماًوصيماظؿـلقؾوتمورصعماظلـقؼيموانوزاتفوماألذغولمعدؼرؼوتممبشورؼعماظعؿؾمدرلمسـماظشفرؼيماظؿؼورؼرمتؼققؿ -

مواظػـقيمواٌوظقيماإلدارؼيماظـقاحلمطوصيمؼبماٌرطزموعدؼرؼوتماألذغولمعدؼرؼوتممبنيماظؿـلقؼ -

ماألذغولمعدؼرؼوتمبلسؿولمؼؿعؾؼمصقؿوماألخرىمواىفوتماٌقارـنيمعـماظقزارةمإظبمتردماظيتمواظشؽوويماظطؾؾوتممبقضقعماحملوصظوتمعدؼرمإضؾقؿمإظبماظؿـلقى -

 بوحملوصظوت.ماألذغولمعدؼرؼوتمجفوزمسؾكمواظػينمواإلداريماٌوظلماإلذراف -
-8قبمواظقاجؾاتمىؿقعمعدؼرؼاتماالذغالمواالبـقةمالضؾقؿماىـماٌفام  

ماظطرق.مسؾكماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرموتقصرلمسؾقفوماظلالعيمسـوصرموتقصرلمصقوغؿفومسؾكمواظعؿؾمواألبـقيماظطرقمٌشورؼعماظالزعيمواظؿصؿقؿوتمواظدرادوتماًططمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

مواٌلؿفداتماظؿغقرلاتمبشلنماظعؿؾمظصوحىماٌؿـؾمواٌفـدسماحملوصظيمسطوءاتميظؾفـمرئقلًومطقغفماٌراحؾممبكؿؾػمتـػذػوموعؿوبعيماظعطوءاتمررحمأسؿولمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

ماظؿـػقذ.مأثـوءماظعطوءاتمسؾك

مقونوبمشلوماٌعدماظزعينماظدلغوعٍمععممتشقفوموعدىماٌدؼرؼيممبـفزاتمذفريمتؼرؼرموإسدادمسؾقفومعالحظوتمأيموإبداءمواألبـقيماظطرقمعشورؼعمسؿؾمظلرلماظشفرؼيماظؿؼورؼرمدرادي -

م.مٌعوىؿفوماٌـودؾيماإلجراءاتموادبوذموجدمإنمتلخرلػومأدؾوب

م.مشلوماٌقضقسيمواظشروطمواٌقاصػوتماٌكططوتموصؼمؼلرلماظعؿؾمأنمعـمواظؿلطدماٌـفزةمواظؽؿقيماظعؿؾمدرلمسؾكماالرالعمأجؾمعـماٌدؼرؼيمعشورؼعمتػؼد -

مىفوتموهقؼؾفوماٌقارـنيمعـماٌؼدعيمواالسذلاضوتموتعؾقدػوموصؿقفوماظطرقمدعيمبلسؿولمتؿعؾؼمواظيتمارـنياٌقموعـماألخرىماظرزلقيماىفوتمعـماٌؼدعيماظطؾؾوتمدرادي -

مسؾقفوماظالزعيماإلجراءاتمإلطؿـولماالخؿصوص

مشلذهماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللموعـماألردغقيمياٌلؾقماظؼقاتمرأدفوموسؾكماٌؿوحيماإلعؽوغوتمضؿـمشلؿماًدعيموتؼدؼؿماألخرىماظرزلقيمواىفوتماألخرىماٌدؼرؼوتمععماٌلوػؿي -

ماٌدؼرؼي

موودؼدمبوظدواممؼؿعؾؼموعوماظعؼقبوتموطؿىماإلجوزاتموتقضقعموايلقعوتمواظؿؽؾقػماظلـقؼيماظعؿولموزؼودةماظـؼؾمطؿىمإسدادمحقٌمعـمواٌوظلماإلداريماىفوزمإجراءاتمعؿوبعي -

محلىمسؾقفومؼؿؿمإجراءموحؿكموعؿوبعؿفوماٌدؼرؼيمأضلومممبكؿؾػماالخؿصوصمذويمإظبمظؾؿدؼرؼيماظقاردةماظؽؿىمعبقعمهقؼؾوماٌدؼرؼيمعـماظصودرةماظؽؿىمعبقعموتقضقعماظعؼقد

مظـظوممخدعوتفومدبضعماظيتماٌقزػنيمىؿقعماظلـقؼيماظؿؼورؼرموتقضقعماظعؿولمأجقرموجداولماٌؿدربنيماٌفـددنيموعؽوصكتمبوظػقاترلماًوصيماٌوظقيماظلـداتمعبقعموتقضقعماألصقل

ماٌدغقي.ماًدعي
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مم.مظؾؿدؼرؼيماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللمعـماحملقرؼيمايؿقالتمسؿؾمعؿوبعي -

مظؾؿقوصظي.ماظؿوبعيماألوظقؼيمأذغولممبؽوتىماظعالضيمذاتمواظػـقيمواٌوظقيماإلدارؼيماألسؿولمعبقعمعؿوبعيم -

مظؾعؿؾ.متؾزممععداتمأومأجفزةمأومظقازممأيمعـماٌدؼرؼيمقوجوتواحؿماٌشورؼعمسؾكمتطرأمتعدؼالتمأومتغقرلاتمبليماظقزارةمإذعور -

 .أردغلمدؼـور(200.000)مسـمؼزؼدمالممبومبوحملوصظيماًوصيماظعطوءاتموإحوظيمررح -
اظؾقاءمعؽاتبمأذغالمممم  

-8واظقاجؾاتماٌفاممممم  

م.مفوسؾقماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرمتقصرمعـمواظؿلطدموعراضؾؿفوماظؾقاءمؼبماظطرقموضعمعؿوبعي -

ماظطرق.موصقوغيمإغشوءمعشورؼعمواٌؿضؿـيماظؾقاءمػذامضؿـماٌـدرجيماٌشورؼعمؼبماظعؿؾمدرلمتؼدممعلؿقىمتقضحمذفرؼيمتؼورؼرمإسداد -

مم.ماظؾقاءمؼبماظطرقمٌشورؼعمتػؼدؼيمجبقالتماظؼقوم -

ماظعؿؾموتـظقؿماٌقزػنيموإجوزاتمبوٌرادالتماٌؿعؾؼيمواٌوظقيمواظػـقيماإلدارؼيماتبوإلجراءماٌدؼرؼيموزبورؾيمذموغفوموإدارةماٌؽؿىمؼبماظعوعؾيماألجفزةمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

 وشريػا مواظعؼقبات

92618ماظؽركمأذغالانازاتمعدؼرؼةم  

 اٌؼاول اىفةماٌؿقظة ماالحاظفمضقؿةماظعطاءمسـد ادؿماٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ

1 
 02/2013شمكم

الدؿؽؿولمررؼؼماظلـقـيم/زبدة/مماسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـي

 طػرلاز
 عـقيماظؽقؼً 95990

اظطراوغفمربؿدماغبدمداوودمعمدليم

 ظؾؿؼووالت

2 
 03/2013شمكم

اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولمررؼؼماظشفوبقيم

 اظعػراغي
 عـقيماظؽقؼً 135900

عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم

 ظؾؿؼووالت

3 
 05/2013شمكم

شوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماٌمديماظبمعؼدلةمذاتمراسماغ

 واجملوورمشلوم19واظطرؼؼماظزراسلمًدعيمضطعيماالرضم
 وزارةماالذغول 19000

عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم

 ظؾؿؼووالت

4 
 ذرطيمابـوءمخؾػمظطراوغف ـقيماظؽقؼًع 102880 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولمررؼؼمعـؾٌماٌـشقيم/معـؾٌمراطني 06/2013شمكم
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 اٌؼاول اىفةماٌؿقظة ماالحاظفمضقؿةماظعطاءمسـد ادؿماٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ

5 
 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده عـقيماظؽقؼً 47760 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولمررؼؼمسقـقنماظؾقاب 07/2013شمكم

6 
 08/2013شمكم

ءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولمررؼؼماظغقؼرم/مبشلنماسودةماغشو

 ايربقيم/ماٌزارع
 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت عـقيماظؽقؼً 111484

7 
 ؼودنيمعدماهللماظطراوغفمواوالده عـقيماظؽقؼً 74347 اظػٍمبوووهماظلؾطوغلم-اظؾذلاءم-بشلنمادؿؽؿولماغشوءمررؼؼماظغقؼرم 09/2013شمكم

8 
 10/2013شمكم

بشلنمتقدعيمواسودةماغشوءمواسودةمتوػقؾمررؼؼمواديمبـمغبودم/معبعيم

 واديمابـمغبودمواظؾؾقدة
 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل عـقيماظؽقؼً 59575

9 
 يقراغلذرطيمأبـوءمسؾدماهللما وزارةماالذغول 56735 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمعلوطـماالدرماظعػقػيم/مظقاءمسل 11/2013شمكم

10 
 13/2013شمكم

اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولمررؼؼمذاتمراسم

 ايلقـقي
 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت عـقيماظؽقؼً 117315

11 
 14/2013شمكم

بشلنمماسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولماظطرؼؼماظرئقللم

 دوارماظـفوصيم/معمتيم/معـؾٌمسل
 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده عـقيماظؽقؼً 129900

12 
 15/2013شمكم

ربوصظيمم-بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماظقاضعمؼبماىدسومظقاءماظؼصرم

 اظؽرك
 ذرطيمدؾقؿمابراػقؿماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 13392

13 
 16/2013شمكم

ارمعـماسودةماغشوءمواظؿعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمواغشوءمجد

 اىوبققنمظؾطرؼؼماظزراسلمؼبمعـطؼيمرجؾوم/عـؾٌمدوحقر/مواديماظؽرك
 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 40000

14 
 17/2013شمكم

بشلنمسؿؾمسؾوراتمصـدوضقيمواسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيم

 الجزاءمعـمررؼؼمواديمبـمغبودم/مايؿوعوت
 طيمؼودنيمعدماهللماظطراوغفمواوالدهذر عـقيماظؽقؼً 89900

15 
 وزارةماالذغول 5340 تعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمؼبمعـطؼيمزحقم 19/2013شمكم

مذرطيمربؿدموعقصؼماظطراوغف

 

16 
 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت عـقيماظؽقؼً 79400 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولمررؼؼماممغبوطمعضقؾقع 20/2013شمكم

 عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغف عـقيماظؽقؼً 156500 اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمىزءمعـممررؼؼماممغبوطم/مشبؾ 21/2013شمكم 17
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 اٌؼاول اىفةماٌؿقظة ماالحاظفمضقؿةماظعطاءمسـد ادؿماٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ

 ذرطيمصقصؾموذبوػدماظؼروم وزارةماالذغول 26600 جوبققنمبشلنمتؼدؼؿموتقرؼدموترطقىمداللمععدغقي 22/2013شمكم 18

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 177500 بشلنماسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼماظطقؾيم/ماظعراق 24/2013شمكم 19

20 
 26/2013شمكم

بشلنمتؼدؼؿموتقرؼدموتقزؼعمحصؿيمصرذقوتمظعدةمررقمزراسقيمؼبمظقاءم

 ضصؾيماظؽرك
 ذرطيمادرؼسماظؾقوؼضفمواوالده عقازغف 38400

 ذرطيمزطرؼومصوحلماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 172330 بشونمتعؾقدماظطرؼؼماٌؾقطلماظـوصذمداخؾماٌزارماىـقبل 27/2013شمكم 21

22 
 28/2013شمكم

بشونمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظقاصؾمعومبنيمبؾدةماظػقصؾقيم

 ذاتمراسموررؼؼماممغبوط
 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 49700

23 
 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 18000 عدخؾماظؾؾدةم-بشونمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمراطنيم 29/2013شمكم

24 
 دماهللماظطراوغفموذرطوهذرطيمع وزارةماالذغول 28000 بشلنماغشوءمررقمزراسقيمؼبمعـطؼيماظقدقي 30/2013شمكم

25 
 عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 26260 اٌؼدلةماٌزارعم-بشلنماسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيممادػؾؿقيمظطرؼؼماظغقؼرم 31/2013شمكم

26 
 32/2013شمكم

م-بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماٌمديماظبمضطعماراضلموعزارعمؼبمعـطؼيماظعدغوغقيم

 طػرلاز
 ذرطيمربؿدموعقصؼمسطوماهللماظطراوغف رةماالذغولوزا 23960

27 
 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 14900 بشونمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼممبذانمسققنمشزال 33/2013شمكم

28 
 ذرطيممؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 29560 بشلنماغشوءمررؼؼمبردىماظعروض 34/2013شمكم

29 
 35/2013شمكم

م27حقضمم29بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماٌمديماظبمضطعيمارضمرضؿم

 عـماراضلمزلرا
 ذرطيماؼوتمايقراغلموذرطوه وزارةماالذغول 9500

30 
 فعمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغ وزارةماالذغول 28240 بشلنمماغشوءموسؿؾممخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼممععصرةماظزؼؿقن 36/2013شمكم

31 
 37/2013شمكم

بشلنماسودةماغشوءموتعؾقدمبوًؾطيمظؾطرؼؼماظقاصؾماظبماٌدؼـيمايرصقيم

 )اٌؽرعيماٌؾؽقي(
 ذرطيمربؿدموعقصؼمسطوماهللماظطراوغف اٌؽرعيماٌؾؽقي 10000
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 اٌؼاول اىفةماٌؿقظة ضقؿةماظعطاءمسـدماالحاظة)دؼـار( ادؿماٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ

 ذرطيمربؿدموعقصؼماظطراوغف وزارةماالذغول 34662 بشونماغشوءمررؼؼماظـكقؾيماظؼطراغفماٌرحؾيماالوظب 39/2013شمكم 32

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 80500 بشونمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولمررؼؼماعرعمصرصو 40/2013شمكم 33

 ذرطيممؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 29580 اماظعروضبشلنماغشوءموتعؾقدمررؼؼمجقز 41/2013شمكم 34

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 24400 سلم-طـربومم-بشلنماغشوءموتعؾقدمررؼؼماظؼـونم 42/2013شمكم 35

 اظػؼرلموذرطوهذرطيمباللم وزارةماالذغول 22560 بشلنماغشوءموتعؾقدمررؼؼمدعـف/ماظلقميفماظغربقف 43/2013شمكم 36

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 14630 بشلنمسؿؾمتقدعيمظطرؼؼمصؼقعماٌؼدلة 44/2013شمكم 37

 ذرطيمعدماهللماظطراوغفموذرطوه وزارةماالذغول 35000 بشلنماسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼماظربف/مغبقد 45/2013شمكم 38

39 
 46/2013شمكم

واديماظؽركم)حقضماظؿؾ(مواسودةماغشوءمبشلنمسؿؾمسؾورةمصـدوضقيمؼبم

 وسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظؾطرؼؼ
 ذرطيماؼوتمايقراغلموذرطوه وزارةماالذغول 24000

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 22400 بشلنماغشوءموتعؾقدمررؼؼماظزضقؾيم/مجؾقؾيم)ظقاءماظؼصر( 47/2013شمكم 40

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 46750 اىدؼدةم-يمعدخؾمررؼؼماظربيمتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿق 48/2013شمكم 41

 ذرطيماٌزارمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 22800 بشونماسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼماٌزبؾماٌشفدم/ماٌزارماىـقبل 49/2013شمكم 42

43 
 50/2013شمكم

ظؾطرؼؼماظزراسلمممبشلنمماسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيم

 طؿـفماظشفوبقف
 عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 34950

44 
 51/2013شمكم

اغشوءموتعؾقدمررؼؼمزبدةمطػرلازموذبؿقسيمررقمزراسقيمؼبمطػرلازم

 وزبدة
 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 23900

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 34000 طـربومسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼمذغىماظـقر 52/2013شمكم 45

46 
 53/2013شمكم

اغشوءموتعؾقدمررؼؼمواديماظـقاؼلفم)ايورثقي(موررؼؼماظعقلووؼيم

 اظدبوطف
 ذرطيمعدماهللماظطراوغفموذرطوه وزارةماالذغول 14620

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل ذغولوزارةماال 26500 اسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼمصرصوماممرادني 54/2013شمكم 47

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 11600 ذلنماغشوءموتعؾقدمررؼؼممواديمايؿي 55/2013شمكم 48

 اظشرطيماظقرـقيمظؾصـوسوتماالدػؾؿقي وزارةماالذغول 21750 مذبدوظنيذونمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيممظطرؼؼمصرصوماظؼدلةم 56/2013شمكم 49

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 26334 اغشوءموتعؾقدمظطرؼؼمعشروعماظؼطراغفماظزراسل 57/2013شمكم 50

م
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51 
 58/2013شمكم

زارمذرقماظػقصؾقيماٌ-تعؾقدمررؼؼماظلوٌقيماٌزارم/مررؼؼمعـؾٌماظعؿرؼي

 شربماممغبوط
 ذرطيمؼودنيمعدماهللماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 19142

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 35650 اغشوءموتعؾقدمررؼؼماظؼطراغفمشبقؾي)اٌرحؾيماظـوغقي( 60/2013شمكم 52

 ذرطيمؼودنيمعدماهللماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 21080 اظؼـوء-اغشوءموتعؾقدمررؼؼماٌزارم 61/2013شمكم 53

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 7975 اغشوءموتعؾقدمررقمزراسقيمؼبماظؼصرم)واديمضري( 63/2013شمكم 54

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 21000 اغشوءموتعؾقدمررؼؼممصرصومغقؼعؿ 64/2013شمكم 55

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 14860 بشلنماغشوءموتعؾقدمررؼؼمابقمزسرورةماظؾوظقع 65/2013شمكم 56

 عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 21990 عـماراضلماظطقؾيم28اغشوءموتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمحقضم 66/2013شمكم 57

58 
 68/2013شمكم

ورم/مررؼؼمايربقيم)اٌرؼغي(مسؾوراتمصـدوضقيمظؿصرؼػمعقوهماالعط

 وتعؾقدمجزءمعـماظطرؼؼمخبؾطيمدوخـي
 ذرطيمادرؼسماظؾقوؼضفمواوالده وزارةماالذغول 23526

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 30520 اغشوءمسدةمررقمزراسقيمؼبمصؼقع 69/2013شمكم 59

 ذرطيمؼودنيمعدماهللماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 27600 اغشوءمررؼؼمشرةمضرؼـمومايفرلةممظقاءمصؼقع 70/2013شمكم 60

61 
 72/2013شمكم

اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماٌؿػرعمعـماظطرؼؼم

 اظعوممعمتيمحلماظـفوصي
 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 19495

 ذرطيمؼودنيمعدماهللماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 16500 رضقياغشوءموتعؾقدمررؼؼمعدؼـماٌـطؼيماظش 73/2013شمكم 62

 عمدليماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 52500 اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمدوخـيمظطرؼؼمطػرلازمسلماظؼس 74/2013شمكم 63

64 
 75/2013شمكم

م-اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيممادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلمؼبمادرم

 دعقسماظلؿرعؽػلماظ
 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 18800

 ذرطيمعدماهللماظطراوغفموذرطوه وزارةماالذغول 22342 اغشوءمررؼؼماظلؿوطقيماالحراش 76/2013شمكم 65

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 13000 اسودةماغشوءمررؼؼمماظعزازعي/مظقاءماظؼصر 77/2013شمكم 66

 عمدليماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 45500 ضدؼؿموتقزؼعموتقرؼدمصرذقوتمالظقؼيماٌزارمواظؼصرموسلموصؼقع 79/2013شمكم 67

68 

 80/2013شمكم
اٌؼدلةمم-بشونمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولمررؼؼممصرصو

 اظقؿؿموررؼؼمصؼقعمعـؾٌمعدؼؾقغماظصؾوحقي
 وزارةماالذغول 52300

مضمدوملماظطراوغفمواوالدهذرطيمسق

م

 



  

261 

 اٌؼاول اىفةماٌؿقظة االحاظة)دؼـار(سـدضقؿةماظعطاءم ادؿماٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ

 ذرطيمخوظدماظصراؼره وزارةماالذغول 96127 ظطرؼؼمعلعرماظلدؼرمirishاغشوءمواسؿولمخردوغقيم 81/2013شمكم 69

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 78000 االدػؾؿقيماظلوخـيمتعؾقدمررؼؼماظطقؾفماظـوصذمبوًؾطي 82/2013شمكم 70

 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 51180 اغشوءمررؼؼمحلمغبقرموتـػقذمجدارمجوبققنمٌؾعىماظطقؾفماظؾؾدي 83/2013شمكم 71

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 26750 جقزااسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼمسلماظؾلوتنيم،مامماظطقنيم 85/2013شمكم 72

 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 26000 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمعمتيمجؾفقل 86/2013شمكم 73

 دوملماظطراوغفمواوالدهمذرطيمسقض وزارةماالذغول 53670 اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظـوصذماظؽركم 88/2013شمكم 74

 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 49920 اغشوءمررؼؼمبقًمدفؿماظطقؾي 89/2013شمكم 75

76 
 92/2013شمكم

اغشوءمررؼؼماعرعماظطقونماظربعم/ماٌرطزماظصقلم/ماٌغـصي/مذقؿقر/م

 اظدلؼؽوت
 ذرطيممعدماهللماظطراوغفموذرطوه وزارةماالذغول 62000

77 
 93/2013مشمك

اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمععصرةماظزؼؿقن/م

 زحقمموررؼؼمزحقمماظشقوح
 وزارةماالذغول 99000

عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم

 ظؾؿؼووالت

78 
 وزارةماالذغول 17750 تعؾقدمررؼؼمؼبمعـطؼيمطػرلازمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـي 96/2013شمكم

ووداظطراوغفمذرطيمربؿدماغبدمدا

 ظؾؿؼووالت

 ذرطيمخوظدماظصراؼرةمواوالده وزارةماالذغول 25800 اسودةماغشوءمررؼؼماٌعرجوتم/مظقاءماظؼصر 97/2013شمكم 79

 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 25650 اغشوءمررؼؼماظلـودماظضؾوبمعـماراضلماظطقؾف 98/2013شمكم 80

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 27000 ـربوماٌؼدلةاغشوءمررؼؼمط 99/2013شمكم 81

82 
 101/2013شمكمام

اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماىدسوممصرؼقانم

 اظشرضل)ذورعمدؾؿون(وررقمصرسقيمؼبمعـطؼيماىدسو
 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 37882

 اظشرطيماظقرـقيمظؾصـوسوتماالدػؾؿقي وزارةماالذغول 56000 ؿقيمدوخـيمظطرؼؼمصؼقعماٌؼدلةسؿؾمخؾطيمادػؾ 102/2013شمكمام 83

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 28350 اغشوءمررؼؼماظربيمحقضمماظـورقف 104/2013شمكمام 84

 هللمايقراغلذرطيمأبـوءمسؾدما وزارةماالذغول 25920 اغشوءمررؼؼمزحقمماممدقؼده 105/2013شمكمام 85

 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 19200 تعؾقدمررؼؼماىدسومابقمذرضبياىدسومابقمذرضبي 106/2013شمكمام 86

87 
 107/2013شمكمام

اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمبؾدةماظغقؼرمظغوؼيم

 عؼدلةماظغقؼر
 فذرطيمسقضمدوملماظطراوغ وزارةماالذغول 38725

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 44000 اغشوءمررؼؼمضؿرؼـماممماظدعقسموررؼؼمادرماظدعقسماظلؿر 108/2013شمكمام 88



  

262 

 اٌؼاول اىفةماٌؿقظة االحاظة)دؼـار(سـدضقؿةماظعطاءم ادؿماٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ

89 
 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل ارةماالذغولوز 20895 اسودةماغشوءمررؼؼماظؾصوصماظطقؾف 109/2013شمكمام

90 
 110/2013شمكمام

سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظربيماٌؼدلةمموتعؾقدماظلوحيماعومم

 اٌؼدلة
 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 48400

 ذرطيماٌزارمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 12937 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمزراسقيمؼبمذاتمراس 112/2013شمكمام 91

92 
 113/2013شمكمام

سؿؾمسؾورةمصـدوضقيمؼبمذاتمراسماظعقـومموصقوغيماالجزاءماٌؿضررةمعـم

 دطحماظطرؼؼم/ماظعقـو
 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 58800

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 43200 اغشوءمررقمزراسقيمؼبمظقاءماظؼصرم/مواديمضري 114/2013شمكمام 93

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 35650 تؼدؼؿموتقرؼدموتقزؼعمحصؿيمصرذقوتمؼبمظقاءماظؼصر 115/2013شمكمام 94

95 
 116/2013شمكمام

سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلممداخؾمدقل/مظقاءماٌزارم

 اىـقبل
 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت االذغولموزارة 34860

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 35600 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولممررؼؼمزحقمماٌـشقي 117/2013شمكمام 96

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل ذغولوزارةماال 20000 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماٌمديماظبمعدرديمضرؼػالماظقدقف 120/2013شمكمام 97

98 
 121/2013شمكمام

سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمايلماظلؽينمؼبمعـطؼيماظلـقـفم

 شربمعمتف
 اظشرطيماظقرـقيمظؾصـوسوتماالدػؾؿقي وزارةماالذغول 37550

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 12750 اغشوءموسؿؾمخؾطيادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمسؽدلمعـماراضلماظشفوبقف 122/2013شمكمام 99

 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 62720 اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمايربقف 123/2013شمكمام 100

 اظطراوغفمواوالدهذرطيمؼقدػم وزارةماالذغول 29275 اغشوءمررؼؼمزضقؾيماظعفؾمظقاءماٌزارماىـقبل 124/2013شمكمام 101

102 
 125/2013شمكمام

تؼدؼؿموتقرؼدمسؾوراتماغؾقبقيموصرذقوتمحملطوتماظصقوغيمٌدؼرؼيم

 اذغولماظؽرك
 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 61400

103 
 127/2013شمكمام

سؿؾمخؾطيادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمجقزامعدخؾمجقزاموررؼؼماظؾلوتنيم

 اىقؼلياٌؼدلةمواغشوءمررؼؼماىدعم
 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغف وزارةماالذغول 125800

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 63550 تعؾقدمررؼؼماٌلؿشػكماظعلؽريمودوحيمداخؾماٌلؿشػكماظعلؽري 128/2013شمكمام 104

105 
 129/2013شمكمام

يم/متعؾقدمررؼؼمعدرديماٌؾؽمسؾدماهللماظـوغلمظؾؿؿقزم/ماٌرجماظــق

 وررؼؼماظـكقؾفماظشرضقف
 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 89860
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 طراوغيمواوالدهذرطيمغبودمدوملماظ وزارةماالذغول 24000 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماعرعماٌؼدلة 130/2013شمكمام 106

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 111960 تقدعيموتعؾقدمررؼؼمغبقدماظلؿوطقي 131/2013شمكمام 107

108 
 132/2013شمكمام

سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمزراسقي)ضصقبمعوضلمواديم

 صكقً(ظقاءمسل
 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 145500

 ذرطيمؼودنيمعدماهللماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 25862 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمزبدةم/ماٌزارماىـقبل 138/2013شمكمام 109

 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 54975 اغشوءموتعؾقدمررقمزراسقيمؼبمحلماظعزازعيم/مشربماظربي 139/2013شمكمام 110

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 70000 اغشوءمررؼؼمجقزاماظعروض 141/2013كماممش 111

 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 107600 اظؿعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيمسؾكمررؼؼماظربيمايؿقد 142/2013شمكمام 112

 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 177400 تعؾقدمررؼؼماٌقلي/ماظلدم/سل 143/2013شمكمام 113

114 
 وزارةماالذغول 57900 تعؾقدمررؼؼمعؼدلةماظعزازعيم/مظقاءماظؼصر 144/2013شمكمام

عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم

 ظؾؿؼووالت

115 
 لوزارةماالذغو 111000 تقدعيموتعؾقدمررؼؼمعمتفمطػرلازمعـؾٌمزبدةماٌرحؾيماالوظب 145/2013شمكمام

عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم

 ظؾؿؼووالت

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 31480 اظعطـماىـقبلم-اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼمماىدؼدةم 146/2013شمكمام 116

117 
 149/2013شمكمام

سؿؾمعلوربمدبزؼـمسؾكماظطرؼؼماظصقراويمظؾػؿقوتماالظؿػوصقيم

 صـعماالزلـًظؾدخقلمواًروجمعـمع
 وزارةماالذغول 85000

عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم

 ظؾؿؼووالت

 ذرطيماظؽػوءاتمظؾؿؼووالتمماالغشوئقي وزارةماالذغول 11937 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمعصـعماظؽرتقن/معدؼـ 150/2013شمكمام 118

119 
 151/2013شمكمام

حلماظعزازعيم/معـطؼيمذرقمماغشوءموتعؾقدمررؼؼمزراسلمررؼؼمطبدم

 اظروضي
 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 72650

120 
 152/2013شمكمام

اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼممجقزاماظعروضم

 اًرزة
 ربؿدماغبدمداوودماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 76000

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 27000 قدمرربؼمزراسلمطبدممحلمدؽينمذرقمدعـيرربؼمبنيمدعـيمواظربيتعؾ 153/2013شمكمام 121

 ذرطيماظؽػوءاتمظؾؿؼووالتمماالغشوئقي وزارةماالذغول 156747 تقدعيموتعؾقدمررؼؼمعمتفمطػرلازمعـؾٌمزبدةماٌرحؾيماظـوغقي 154/2013شمكمام 122

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 83900 طرؼؼممادرماظراذدؼيسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظ 155/2013شمكمام 123

 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 78437 اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼممؼبمعـطؼيمايلقـقي 156/2013شمكمام 124
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 ذرطيمزطرؼومصوحلماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 131150 تعؾقدمررؼؼمعـؾٌمذبراماشلوسلقيممبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـي 160/2013شمكمام 125

126 
 161/2013شمكمام

سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظلوحيمعدرديماغوثماًوظدؼيممودوحيم

 ؼمعؼدلةماظعؿرؼيعلفدماًوظدؼيمموررؼ
 ذرطيمزطرؼومصوحلماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 51537

 ذرطيماظؽػوءاتمظؾؿؼووالتمماالغشوئقي وزارةماالذغول 90225 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمالدؿؽؿولمررؼؼماظؼسمسل 162/2013شمكمام 127

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 64350 بوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـياٌؼدلةمم-تعؾقدمررؼؼمطـربومسلماظؼدمييم 163/2013شمكمام 128

129 
 164/2013شمكمام

اغشوءموتعؾقدمسدةمررقمزراسقيمؼبمعـطؼيمشربمعمتيمبوًؾطيم

 االدػؾؿقيماظلوخـي
 عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 75999

 ذرطيماظؽػوءاتمظؾؿؼوظقالت وزارةماالذغول 139805 ؾمراطنيتقدعيموتعؾقدمعدخ 165/2013شمكمام 130

131 
 166/2013شمكمام

تعؾقدمررؼؼمامماظقـوبقعم/مصرارةمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيم/مظقاءم

 اٌزارماىـقبل
 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 67000

 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 95861 قـقيم)اٌرحؾيماظـوغقي(تعؾقدمررقمزراسقيمؼبمعـطؼيمايل 167/2013شمكمام 132

 ذرطيمؼودنيمعدماهللماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 27895 قيمدوخـيمظطرؼؼمماظعدغوغقيمجؾفقلاسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿ 168/2013شمكمام 133

 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 8040 تعؾقدمررؼؼمعؼدلةماشلوسلقي 169/2013شمكمام 134

 شمطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 31250 تعؾقدمررؼؼمطـربوماظشفرة 170/2013شمكمام 135

136 
 171/2013شمكمام

تؼدؼؿموتقرؼدمومترطقىمارورؼػمازلـؿقيمظطرؼؼماظؼطراغفمعـمربطيم

 اٌـوصرلماظبمجلرماظؽرك
 شمطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل الذغولوزارةما 148800

137 
 172/2013شمكمام

اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمماظطقؾيم/ماظشرؼػيم/م

 ظقاءماٌزارماىـقبل
 ذرطيمؼقدػماظطراوغف وزارةماالذغول 18920

138 
 173/2013شمكمام

ماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلمؼبمعـطؼيمادرم/

 حقضمعؽػلماظدعقس
 ذرطيمؼقدػماظطراوغف وزارةماالذغول 30220

139 
 174/2013شمكمام

سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيماظطرؼؼماٌمديماظبمسدةمعـوزلمؼبمذاتم

 راس
 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 11500

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 197000 وظب(تقدعيمواسودةمتلػقؾمررؼؼماظربفماظقدقف)اٌرحؾيماال 175/2013شمكمام 140

141 
 176/2013شمكمام

(مظطرؼؼمسنيمirishسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمواسؿولمخردوغيم)

 اظؾقضومجقزامسلمواغشوءمررؼؼماظـقرماىقؼليمظقاءمسل
 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 39890
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 شمطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 59805 اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظعراقماظؾؼقع 178/2013شمكمام 142

143 
 179/2013شمكمام

اسودةماغشوءوسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمحلماظؾقودرم/ماٌزارم

 ـقبلاى
 وزارةماالذغول 34000

عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم

 ظؾؿؼووالت

 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغف وزارةماالذغول 77800 ادؿؽؿولمتعؾقدماظطرؼؼمماظـوصذمداخؾمماظطقؾي 181/2013شمكمام 144

 ذرطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل لوزارةماالذغو 37412 سؿؾمسؾورةمصـدوضقيمظؾطرؼؼماظزراسلمؼبمضرؼيمربل 182/2013شمكمام 145

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 8950 تعؾقدمدوحيمعرطزماالعرلمصراسمبـمرسدماظرؼوضلم/مظقاءماظؼصر 183/2013شمكمام 146

 ظؾصـوسوتماالدػؾؿقيماظشرطيماظقرـقي وزارةماالذغول 88500 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيممظطرؼؼماظربيماظقوروت 184/2013شمكمام 147

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 189000 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمٌـطؼيمبؿرلموراطنيمواٌـشقي 10/2013/مبشمكم 148

149 
 2013/م1شمكمب/

تعؾقدماظشورعممعـمدوارمنوصيمبوووهماىوععيمتؼورعمذورعماٌوتقراتم

 اظبمدوارماىوععي
 ـقيماًؾقفقياٌ 143950

عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم

 ظؾؿؼووالت

150 
 2013/م11شمكمب/

سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيظطرؼؼمايزامماىـقبلمواظشؿوظلمؼبمعـطؼيم

 االبقض
 ذرطيمسقلكمجرادمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 62000

151 
 2013/م12شمكمب/

قيمبوووهمواديمتقدعيموتعؾقدماظطرؼؼماظـوصذمعـمغفوؼيماٌـطؼيماظلؽـ

 اظـقاؼلف
 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت اٌـقيماًؾقفقي 126160

 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف اٌـقيماًؾقفقي 198000 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيٌـطؼيمادرمواىدؼدةمواظراذدؼي 2013/م13شمكمب/ 152

 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 133500 دودمعـطؼيمصؼقعسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظعدةمررقمتـظقؿقيمداخؾمح 2013/م14شمكمب/ 153

 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف اٌـقيماًؾقفقي 151250 عؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمضؿـمعـطؼيمماظلؾطوغل 2013/م15شمكمب/ 154

 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 120000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمتـظقؿقيمؼبمعـطؼيمصؼقع 2013/م16شمكمب/ 155

 ذرطيمزطرؼومصوحلماظطراوغفمظؾؿؼووالت اٌـقيماًؾقفقي 157685 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾشورعماظـوصذماظعؿرؼيم/ماممغبوطماٌرحؾيماالوظب 2013/م17شمكمب/ 156

157 
 2013/م18شمكمب/

اممغبوطماٌرحؾيممخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾشورعماظـوصذماظعؿرؼيم/

 اظـوغقي
 ذرطيمزطرؼومصوحلماظطراوغفمظؾؿؼووالت اٌـقيماًؾقفقي 135860

158 
 2013/م19شمكمب/

سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمداخؾمعـطؼيماظعدغوغقيمواحملؿقدؼيم

 واٌشرلصي
 ذرطيمسقلكمجرادمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 173250

159 
 2013/م2شمكمب/

ععيمعمتفمبوووهماىـقبماظبمتؼورعمسؾقدماظطرؼؼممعـمذورعمجو

 اظشورعماٌؾقطل
 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت اٌـقيماًؾقفقي 78080
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160 
 2013/م20شمكمب/

خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمداخؾمبؾدؼيمسلمٌـطؼيمسلم

 قزاسلوج
 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 186420

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 97500 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمداخؾمطـربو 2013/م21شمكمب/ 161

 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف اٌـقيماًؾقفقي 147700 خؾطوتمادػؾؿقيمدوخـيمداخؾممبؾدؼيماظؼطراغف 2013/م22شمكمب/ 162

 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 106000 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمؼبمعـطؼيمصرصومواعرعمواظزػراء 2013/م23شمكمب/ 163

 والدهذرطيمسقلكمجرادموا اٌـقيماًؾقفقي 177500 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمضؿـمعـطؼيممعرود 2013/م24شمكمب/ 164

 ذرطيمسقلكمجرادمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 171000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمضؿـمعـطؼيممعدؼـ 2013/م25شمكمب/ 165

 ذرطيمسقلكمجرادمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 89000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمٌـطؼيماظغقؼرمواٌلعقغقيمواىرش 2013/م26شمكمب/ 166

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 187500 ؾؿقيمدوخـيمظطرقمداخؾمعـطؼيماٌرجمواظــقيموايقؼيخؾطيمادػ 2013/م27شمكمب/ 167

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 178000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمداخؾمعـطؼيمماظــقيماظصؾققوتماظؽركماىدؼدة 2013/م28شمكمب/ 168

 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف اٌـقيماًؾقفقي 104500 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمٌدخؾمبؾدؼيمماظغقؼر/ماٌلفد 2013/م29شمكمب/ 169

170 
 2013/م3شمكمب/

تعؾقدمذورعمايزامماظغربلمعـمررؼؼمعمتيمبوووهمسلممدوارماظـفوصيم

 اٌرحؾيماظـوظـي
 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 87000

 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف اٌـقيماًؾقفقي 178300 خؾطوتمضؿـمبؾدؼيمعمتيمواٌزار 2013/م30شمكمب/ 171

 ذرطيمزطرؼومصوحلماظطراوغفمظؾؿؼووالت اٌـقيماًؾقفقي 172500 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرقممضؿـمبؾدؼيمعمابماىدؼدة 31/2013شمكمب/ 172

173 
 2013/م32شمكمب/

ادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمتـظقؿقيمداخؾمعـطؼيماغشوءموسؿؾمخؾطيم

 اعرعمواظزػراء
 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل اٌـقيماًؾقفقي 130550

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 81100 اظطقؾفماىـقبلمعـمدوارماظؾؾدؼيمبوووهمدوارتعؾقدماظطرؼؼماظـوصذمؼبماٌزارم 2013/م4شمكمب/ 174

 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت اٌـقيماًؾقفقي 156000 اسودةمتعؾقداظشورعماظـوصذمعـمدوارماظطقؾفماظبمغفوؼيماٌـطؼيماظلؽـقي 2013/م5شمكمب/ 175

 قيماالدػؾؿقيذرطيماظصـوسوتماظقرـ اٌـقيماًؾقفقي 197540 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمٌـطؼيماظؼصرموذققونموغبقدمواظلؿوطقي 2013/م6شمكمب/ 176

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 165250 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمٌـطؼيماظربيمودعـيمواظقوروت 2013/م7شمكمب/ 177

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 199500 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمداخؾمبؾدؼيمرالل 2013/م8شمكمب/ 178

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده اٌـقيماًؾقفقي 199500 اظشفوبقيمدوخـيمٌـطؼيممواديماظؽركمبذانموبردىم/سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيم 2013/م9شمكمب/ 179

    
     69266425 اجملؿقع



  

267 

92628ماظؽركمأذغالانازاتمعدؼرؼةم  

 اٌؼاول ةماٌؿقظةاىف ضقؿةماظعطاءمسـدماالحاظة)دؼـار( ادؿماٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ

 ذرطيمسقضمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 165000 خؾطوتمادػؾؿقيمضؿـمبؾدؼيماالشقارماىـقبقي 2014/1شمكمبم/ 1

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغيمواوالده وزارةماالذغول 78900 تعؾقدمررؼؼمعؼدلةماظغقؼؾيماظغقرماظصوؼب 02/2014شمكم 2

 ذرطيمؼودنيمعدماهللماظطراوغف وزارةماالذغول 68875 ضصرماالعرل-شوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمزبداماٌزارماسودةماغ 03/2014شمكم 3

 ذرطيمعدماهللماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 39000 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمزراسلمحلماظعزازعيمجـقبمدعـي 04/2014شمكم 4

 ذرطيماظطراوغفموحدادؼـ وزارةماالذغول 12750 ذقؽمذؾؽمؼبمعـطؼيماالرضماٌكصصيمظـؼؾمربطيمصقوغيماظقدقيتـػقذم 05/2014شمكم 5

 ذرطيمباللماظػؼرلموذرطوه وزارةماالذغول 39360 اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظرذوؼدةماٌعرجوت 06/2014شمكم 6

 ذرطيممؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 133500 اظعروضدوضقيموضـوةمتصرؼػمعقوهمؼبمعـطؼيمبردىماسودةماغشوءموسؿؾمسؾوراتمصـ 07/2014شمكم 7

 اظشرطيماظقرـقيمظؾصـوسوتماالدػؾؿقي وزارةماالذغول 48250 تعؾقدمررؼؼماظطقؾيم/ماظراسمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـي 08/2014شمكم 8

9 
 09/2014شمكم

بوًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼماظطقؾيم/ماٌزارممتقدعيمواسودةماغشوءمواظؿعؾقد

 اىـقبل)اٌرحؾيماالوظب(
 ذرطيممؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 128850

10 
 10/2014شمكم

تقدعيمواسودةماغشوءمواظؿعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼماظطقؾيم/ماٌزارم

 اىـقبل)اٌرحؾيماظـوغقي(
 دماهللماظطراوغفذرطيمؼودنيمع وزارةماالذغول 107000

 ذرطيمادرؼسماظؾقوؼضفمواوالده وزارةماالذغول 22300 اسودةماغشوءمورصعمعـلقبمىزءمعـمررؼؼمدؽوماظؾؼقع 11/2014شمكم 11

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 68535 سؿؾمسؾوراتموجدرانمادؿـودؼفموتعؾقدمررؼؼمعمتفمجؾفقل 12/2014شمكم 12

13 
 13/2014شمكم

سؿؾممتقدعيمواسودةمماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمعـؾٌمعمتفم

 عـؾٌماظعراق
 ذرطيماظؽػوءاتماالغشوئقيمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 87248

 عمدليماذبدماظطراوغف وزارةماالذغول 77662 اسودةمماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمجقرماٌزارع 14/2014شمكم 14

 ذرطيمباللماظػؼرلمموذرطوه وزارةماالذغول 69150 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماىدسوم/ماظدن/واظدلدان 17/2014شمكم 15

16 
 18/2014شمكم

دوخـيمظطرؼؼممسؿؾمسؾوراتمصـدوضقيمواسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقي

 م14اىدؼدةماظؽقؾقم
 ووالتذرطيماظؽػوءاتماالغشوئقيمظؾؿؼ وزارةماالذغول 65050

 ذرطيمادرؼسماظؾقوؼضفمواوالده وزارةماالذغول 56700 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيممظطرؼؼمصرؼقانماىـقبلم/مظقاءمصؼقع 24/2014شمكم 17

 ذرطيماظؽػوءاتماالغشوئقيمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 173000 اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمصؼقعماظؾذؼي 25/2014شمكم 18
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19 
 26/2014شمكم

اسودةماغشوءمواظؿعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمظطرؼؼماظصؾوحقيماظزضقؾيم

 وررؼؼمعدؼؾقغ
 ذرطيماٌعوؼطيمواظشؼقرم/ماظروحوء وزارةماالذغول 62200

20 
 27/2014شمكم

رؼؼماظرئقللمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمعـمدوارمبؾدةمصؼقعمداخؾمتعؾقدماظط

 اظؾؾدة
 ذرطيماغبدمداوودمماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 68300

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 75500 تعؾقدمسدةمررقمؼبماظطقؾي)ماٌرحؾيماالوظب( 28/2014شمكم 21

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 120999 قمؼبماظطقؾي)ماٌرحؾيماظـوغقيم(تعؾقدمسدةمرر 29/2014شمكم 22

 ذرطيمؼقدػماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 52951 تعؾقدمسدةمررقمؼبماظطقؾي)ماٌرحؾيماظـوظـيم( 30/2014شمكم 23

 عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم وزارةماالذغول 24395 تعؾقدمسدةمررقمؼبماظطقؾي)ماٌرحؾيماظرابعيمم( 31/2014شمكم 24

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 51187 تعؾقدمسدةمررقمؼبماظطقؾي)ماٌرحؾيماًوعلي( 32/2014شمكم 25

 اوالدهذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمو وزارةماالذغول 30322 تعؾقدمسدةمررقمؼبماظطقؾي)ماٌرحؾيماظلوددي( 33/2014شمكم 26

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 106750 تعؾقدماظطرؼؼماظـوصذمؼبمبؾدةمذققونمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـي 34/2014شمكم 27

 ػؼرلمموذرطوهذرطيمباللماظ وزارةماالذغول 46510 اغشوءمواظؿعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلمؼبمعـطؼيماىدسو 35/2014شمكم 28

 ذرطيمسؼوبماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 26680 ايلقـقيواسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمىزءمعـمررؼؼممصـدوضقيسؿؾمسؾورةم 36/2014شمكم 29

 رطيماٌعوؼطيمواظشؼقرم/ماظروحوءذ وزارةماالذغول 12635 رؼؼماٌمديماظبمعبعقيماظؾـوءماظؿعووغقي0اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾط 37/2014شمكم 30

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 116231 تقدعيمواسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼماعرعماًطوبقيماظزػراء 39/2014شمكم 31

 وحوءذرطيماٌعوؼطيمواظشؼقرم/ماظر وزارةماالذغول 51510 تقدعيمواسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼماعرعماٌصـع 40/2014شمكم 32

33 
 41/2014شمكم

اسودةماغشوءموتعؾقدماظطرؼؼماٌؿػرعمعـمررؼؼماظعؿؼيماىوععيممبوووهماطودميقيم

 اٌـوؼؾموررؼؼمعدرديمعدرديماظػوروق
 ذرطيمسؾلمصوحلماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 75650

 اظشرطيماظقرـقيمظؾصـوسوتماالدػؾؿقي وزارةماالذغول 70840 احملقطيمبفوم/معمابماالدػؾؿقيماظلوخـيمواظشقارعمعؼدلةماالذرصقيمبوًؾطيتعؾقدمررؼؼم 42/2014شمكم 34

35 
 43/2014شمكم

تعؾقدمررؼؼمعرطزمصقلمايلقـقيممومررؼؼمعؼدلةمايلقـقيمموماظطرؼؼمعـم

 اىلرمبوووهمعلفدمايلقـقيماظؽؾرل
 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف وزارةماالذغول 173763

36 
 44/2014شمكم

اغشوءموتعؾقدماظطرؼؼمبوووهمعلفدمابقمبؽرمتؼورعماظشورعماظـوصذماٌزارم/ماسودةم

 عمتي
 ذرطيمسؾلمصوحلماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 48000

 تعفداتمربؿدمصرحونماظػوسقري وزارةماالذغول 47100 تؼدؼؿموتقرؼدموسؿؾموترطقىمجوبققنموخـودقمظطرؼؼمعقعقوماحقؿر 45/2014شمكم 37
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 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 166328 ذؼرلام-تعؾقدمررؼؼمررؼؼمربلمذاتمراس 46/2014شمكم 38

39 
 47/2014شمكم

اٌطؾماسودةماغشوءمموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمعدرديمعمتيمظالغوثممو

 اظغربلمم/ماٌرحؾيماالوظب
 ذرطيمسؾلمصوحلماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 139875

 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف وزارةماالذغول 117980 تؽؿؾيمررؼؼماًوظدؼيماظعؿرؼيموسؿؾماظؿقدعيمداخؾماظعؿرؼيمبوًؾطيماالدػؾؿقيم 48/2014شمكم 40

41 
 49/2014شمكم

اظصقلمظغوؼيمعـؾٌمزبداممواظطرؼؼماٌؿػرعمعـماظؾؼقعم/متـػقذماظطرؼؼمعـماٌرطزم

 اٌرحؾيماالوظب
 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 186500

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 84699 اغشوءموتعؾقدمررؼؼماظؿؾيماظلؿراموررؼؼمحقلمغوديمذاتمراس 50/2014شمكم 42

 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 47000 تعؾقدمررقمضؿـمعـطؼيمعماب/معدرديمخوظدمبـماظقظقد 51/2014شمكم 43

44 
 52/2014شمكم

اسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمعدرديمعمتيمظالغوثمموماٌطؾم

 اظغربلمم/ماٌرحؾيماظـوغقي
 وزارةماالذغول 103000

ظطراوغفمعمدليمربؿدماغبدمداوودما

 ظؾؿؼووالت

45 
 53/2014شمكم

اظطرؼؼمعـماٌرطزماظصقلمظغوؼيمعـؾٌمزبداممواظطرؼؼماٌؿػرعمعـماظؾؼقعم/م

 اٌرحؾيماظـوغقي
 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 125999

 ودمدوملماظطراوغيمواوالدهذرطيمغب وزارةماالذغول 65946 سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماٌطؾماظغربل 54/2014شمكم 46

47 
 55/2014شمكم

تعؾقدمررقمؼبمعـطؼيمعمابمعـفومذقارعماظؾؾدؼيممواظـوديمواظدصوعماٌدغلمموررقم

 اخرى
 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف وزارةماالذغول 152210

48 
 56/2014شمكم

تقدعيمواسودةماغشوءموتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمعـمعـؾٌمذاتمراسم

 ظؼصربوووهما
 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 70275

49 
 57/2014شمكم

اٌرطزماظصقلمم-تعؾقدمررؼؼمربلمايوعدؼيمعـمعدخؾمربلماظرئقللم

 بوووػويوعدؼيموررؼؼمعدرديماظذطقرماظـوغقؼي
 ذرطيمسؾلمصوحلماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 179682

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 15000 ققنمؼبمسلتـػقذمجدرانمشوب 59/2014شمكم 50

 عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم اٌـقيماًؾقفقيم 66990 تعؾقدمررؼؼماظلؾطوغلماظزراسلم/ماٌقجى 60/2014شمكم 51

 رطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالدهذ وزارةماالذغول 31500 سؾقدمدوحيمعلفدمغبزهمبـمسؾدماٌطؾىمؼبمعـطؼيماظؼطراغف 61/2014شمكم 52

 ذرطيمادرؼسماظؾقوؼضي اٌـقيماًؾقفقيم 89850 اسودةماغشوءموتعؾقدممررؼؼماظشؾقوتماظزراسلماٌقجى 67/2014شمكم 53

 راوغفمعمدليمربؿدماغبدمداوودماظط وزارةماالذغول 15450 8اغشوءموتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمؼبمعـطؼيماظعدغوغقيمحقضمرضؿم 69/2014شمكم 54

 ذرطيمأبـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 12960 /ماظشفوبقيمم2اغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلمحقضماٌغورقماظشؿوظلمم 70/2014شمكم 55
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 ذرطيمغبودمدوملماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 152900 ررؼؼمددماٌقجىم)برغوعٍمجذور(معـطؼيماظلـقـيمتعؾقد 73/2014شمكم 56

 ذرطيماٌعوؼطيمواظشؼقرم/ماظروحوء وزارةماالذغول 119000 اسودةمتلػقؾموتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمظطرؼؼماظؾوظقعماظزراسلماىدسو 76/2014شمكم 57

 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 13640 تعؾقدمدوحوتمعدرديماظػقصؾقيماظداخؾقيمواًورجقيمعماب 77/2014شمكم 58

 ذرطيماؼوتمايقراغل وزارةماالذغول 16365 اظلدماظزراسلم/ماٌقجىم-تـػقذمسؾورةمصـدوضقيمسؾكمعدخؾمررؼؼماٌقجى 78/2014شمكم 59

 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف وزارةماالذغول 150200 بؾؾدةماشلوسلقيمودوحيماىؿعقيمودوحيماٌؼدلةتعؾقدماظشورعماظـوصذم 79/2014شمكم 60

 ذرطيمسؾلمصوحلماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 33960 تعؾقدمررقمزراسقيمعؿػمسيمعـمررؼؼمىقرم/ماٌزارماىـقبل 80/2014شمكم 61

 عمدليمربؿدماغبدمداوودماظطراوغفم اٌـقيماًؾقفقيم 174000 يماظلوخـيمظطرؼؼمصٍماظعلقؽراغشوءمواظؿعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿق 81/2014شمكم 62

 ذرطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 136770 اغشوءمجدرانمادؿـودؼيمظطرؼؼماظؾؼقعم/ماظؽرك 82/2014شمكم 63

 ذرطيمسؼوبماظطراوغفموذرطوه وزارةماالذغول 173600 اسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼمددؼرمايوجىماظزراسلم/علعر 83/2014شمكم 64

 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 16925 جاغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلمؼبمعـطؼيمايدبيم/ماٌزارم 85/2014شمكم 65

66 
 87/2014شمكم

ؼبمعـطؼيمماػوظلماٌردماغشوءموتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلم

 حقضماظـكقؾيماظغربقي/ماٌرج
 ذرطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 23700

 ذرطيماٌعوؼطيمواظشؼقرم/ماظروحوء وزارةماالذغول 45142 ادؿؽؿولماغشوءموتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمؼبمعـطؼيممابقمزسروره 88/2014شمكم 67

68 
 91/2014شمكم

(مموسؾوراتماغؾقبقيمواسؿولمغبوؼوتمعـمايفورةماٌغؿقديمgrillتـػقذمغؼطيم)

 (م،،وداللمشوبققنriprapمgroutedبوًردوغيم)
 ذرطيمادرؼسماظؾقوؼضفمواوالده وزارةماالذغول 21950

 دوملماظطراوغفمواوالدهمذرطيمغبود وزارةماالذغول 81600 ضشطمموتعؾقدمجزءمعـمررؼؼماظؽركماالشقارم/ماالشقارمبوًؾطيماالدػؾؿقيمم 93/2014شمكم 69

 ذرطيماغبدمداوودماظطراوغفمواوالده وزارةماالذغول 49000 تعؾقدمررؼؼمدؽونمايلماظغربلم/مضرؼيمذاتمراسم/ماٌزارماىـقبل 94/2014شمكم 70

 طيماٌعوؼطيمواظشؼقرم/ماظروحوءذر وزارةماالذغول 54885 اغشوءموتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمظؾطرؼؼماظزراسلمعلعرماظؽقتل 95/2014شمكم 71

 ذرطيمابـوءمخؾػماظطراوغف وزارةماالذغول 89770 تعؾقدمررؼؼماظؾفقنماىدؼدةمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـي 96/2014شمكم 72

 ذرطيماٌزارمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 26917 تعؾقدمررؼؼمغوديماشلوسلقيم/مظقاءماٌزارماىـقبل 97/2014شمكم 73

 ذرطيماٌعوؼطيمواظشؼقرم/ماظروحوء وزارةماالذغول 148125 تـػقذمسؾورةمصـدوضقيموتعؾقدمررؼؼمابقمزسرورمواظؾوظقع 98/2014شمكم 74

 ذرطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 20160 جماٌـوحقً/ماظعراقم/مظقاءماٌزارمم6حقضمم89تعؾقدماظطرؼؼماظقاصؾمظؾؼطعيم 99/2014شمكم 75

 ذرطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 15750 اغشوءمجدرانمجوبققنمؼبمعـطؼيمسل/مربوصظيماظؽرك 102/2014شمكمام 76

77 

شمكمام

103/2014 

(مواسؿولمجوبققنمظؾطرؼؼماظزراسلماٌؿػرعمعـمirishاغشوءمبالريمخردوغقي)

 ررؼؼماظؽركماالشقارمؼبمبؾدةمبذان
 وؼضفمواوالدهذرطيمادرؼسماظؾق وزارةماالذغول 27990
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 اٌؼاول اىفةماٌؿقظة ضقؿةماظعطاءمسـدماالحاظة)دؼـار( ادؿماٌشروع رضؿماظعطاء اظرضؿ

78 

شمكمام

107/2014 
 ذرطيماٌعوؼطيمواظشؼقرم/ماظروحوء وزارةماالذغول 52500 اسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼمعـؾٌماعرعم/ماٌزارعممؼبمظقاءمصؼقع

79 

شمكمام

108/2014 

اظقاصؾمٌـوزلمذبؿقسيمعـماٌقارـنيمٌـطؼيمضؾوبمحقضمرضؿممتعؾقدماظطرؼؼ

(15) 
 ذرطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 22050

80 

شمكمام

111/2014 
 عمدليماذبدماظطراوغفمظؾؿؼووالت وزارةماالذغول 127447 تؼورعمدقلم-سؿؾمتصرؼػمعقوهماالعطوظرمظؾشورعمعـماظدوار

81 

شمكمام

119/2014 

عقادممصرذقوتموسددقيموغبصقيموصؿقادمصقؼؾحموارورؼػمحملطيمتقرؼدم

 14اظصقوغيماظقاضعيمؼبماظؽقؾقم
 ذرطيماٌعوؼطيمواظشؼقرم/ماظروحوء وزارةماالذغول 45250

82 

شمكمام

120/2014 

بوًؾطيماالدػؾؿقيمماظلوخـيمودوحيمم14اسودةماغشوءمموتعؾقدممررؼؼمادرماظؽقؾقم

 اٌؼدلةمظؾطقائػماٌلقققي
 ذرطيمابـوءمسؾدماهللمايقراغل وزارةماالذغول 44950

    
     4936221 اجملؿقع

8اظؽركمابـقةانازاتمعدؼرؼةم  

 ومعراطزمثؼوصقيماومعدارسمخوصيم.اٌشورطيمععماظؾفونماًوصيمبودؿؽفورماٌؾوغلموبقونمعدىمصالحقؿفوموىونماالخالءمواظؽشػمسؾكماٌؾوغلماٌرادمادؿعؿوشلومطرؼوضمارػولما -

 ورؾوتمؼبمحولموجقدمايمزبوظػوت..ؿوبعيماٌشورؼعماظيتمتشرقمسؾقفوماٌؽوتىماشلـددقيمعـمحقٌمعؿوبعيماٌؼوولمواالدؿشوريموحضقرماالجؿؿوسوتموتـػقذماظزؼوراتموتقجقفماٌكع -

 اظؿعوونمععمجوععيمعمتيمعـمخاللمتدرؼىمرؾؾيمطؾقيماشلـدديمودذبفؿمؼبمدققماظعؿؾم. -

 اٌفينمعـمحقٌمتدرؼىماٌفـقنيمعـؾمعدخؾلماظؾقوغوتمواظلؽرتورؼو.ماظؿعوونمععمعمدليماظؿدرؼى -

 تدرؼىمرؾؾيمجوععيماظؾؾؼوءماظؿطؾقؼقيمظؾدبؾقمماٌؿقدطمعـؾمرؾؾيماحملودؾيم. -

م

م

م

م

م
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92628-9261ظعاعلمماظؽركمابـقةانازاتمعدؼرؼةم  

متارؼخماالنازماظػعؾلماظؿؿقؼؾماظعطاءمعدةمتارؼخمأعرماٌؾاذرةمضقؿةماظعطاءمسـدماإلحاظةمادؿماظعطاءمرضؿماظعطاءماظرضؿ

م4/11/2014معقازغيمسوعيمؼقم35م12/10/2014م15000مسؿؾماظصقوغيماظالزعيمٌؾـكمعدؼرؼيماألذغولم74/2014شمك/م1

م16/11/2014معـقفمخؾقفقيمؼقمم180م23/3/2014م393158.12مإضوصوتمصػقيمٌدرديمايقؼيماألدودقيماٌكؿؾطيمم191/2013عرطزي/م2

م7/12/2014معـقفمخؾقفقيمؼقمم180م14/1/2014م149346.500مإضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديمخوظدمبـماظقظقدماظـوغقؼي/بـني/ايلقـقيم119/2013/شم3

م5/1/2015ممعـقفمخؾقفقيمؼقمم90م21/2014م177048.590مإضوصيمرؼوضمأرػولمٌدرديماظغقؼرماظـوغقؼيماٌكؿؾطيموعدرديماظػقصؾقيماألدودقيماٌكؿؾطيم141/2013ش/م4

م14/12/2014معـقفمخؾقفقيمؼقمم120م2/1/2014م137536.120مإضوصوتمصػقيمٌدرديمأمماشلشقؿماألدودقيمظؾؾـوتم140/2013ش/م5

م15/9/2013معؽرعيمعؾؽقيمؼقمم180م2/12/2012مدؼـورم398810.400ممممعلوطـمظالدرماظعػقػفمؼبمظقاءمسلم/مربوصظيماظؽركممممممممممممممم2012/معؾودرةم/27م6

م18/11/2013معؽرعيمعؾؽقيمؼقمم180م6/5/2012مدؼـورم801007.145ممممعدرديمرقاحنيماظلؽرم/شقرماٌزرسي/اظؽركمممممممممممممممممممم2012/معؾودرةم/12م7

م21/8/2013معؽرعيمعؾؽقيمؼقم180 4/4/2012مدؼـورم309647.725ممممبؿـػقذمعدرديمجعػرمبـمأبلمروظىم/اٌزارماىـقبلمممممممممممممممممم2/2012عرطزيمم8

م28/11/2013معؽرعيمعؾؽقيمؼقعوم120م26/5/2013مدؼـورم77138ماظؽرك–مظقاءماٌزارماىـقبلصقوغيمعلوطـماالدرماظعػقػيمعـطؼيمدقلم/مممممممممممممم18/2013شمكم/م9

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم124/2011عرطزي/مم10 م21/1/2013معؽرعيمعؾؽقيمؼقمم180 4/4/2012مدؼـورم872369.700مممم/اظؽركمأسؿولماٌدؼـيمايرصقي

م24/3/2013معؽرعيمعؾؽقيمؼقمم180م4/4/2012مدؼـورم1016811ممممصوظيمرؼوضقيمؼبماظؽركممممممممممممممممممممممممم6/2012عرطزي/مم11

م28/8/2013معؽرعيمعؾؽقيمؼقمم150م5/1/2012مدؼـورمم447113.600ماظؽركمممبنغشوءمعؾعىمضوغقغلمجوععيمعمتيم/مربوصظيمممممممممممم2011/مم17ذؾوبم/مم12

م26/10/2014معؽرعيمعؾؽقيمؼقمم35م21/9/2014مدؼـورم16080ماظؽرك–مجقرام/ظقاءماٌزارماىـقبلصقوغيمعلوطـماالدرماظعػقػيمدقل+ممممممممممممممم68/2014شمكم/م13

ممممممممممممممممممممممممم13/2010عرطزيممم14 م18/9/2013معقازغيمسوعيمؼقمم365م22/5/2011مدؼـورم2543187.352ممممشطقىمووفقزمعؾـكمذبؿعماظدوائرماٌوظقيت

م13/5/2014معقازغيمسوعيمؼقمم365م30/1/2012مدؼـورم1346913.650ممممبؿـػقذمعدرديماظصؿم/ربوصظيماظؽركممممممممممممممممممممممم77/20111عرطزيمم16

م2/1/2013معقازغيمسوعيمؼقم60م25/11/2012مدؼـورم44921.520مبصقوغيمعلوطـماآلدرماظعػقػيمؼبمعـطؼيماظـالجيم/ماظؽركممممممممممممممممممممممممم54/2012ربؾل/شم/م17

م17/11/2013معقازغيمسوعيمؼقم60م25/8/2013مدؼـورم39650معشروعمدبزؼـماظـػوؼوتماًطرةم/دقاضيممممممممممممممممممممممممم95/2012شم/م18

م3/3/2014معقازغيمسوعيمؼقم60م1/12/2013مدؼـورم23847مظؾؾـنيمماٌؿضررةمعـمعدرديماظؽركماظـوغقؼيسؿؾماظصقوغيماظالزعفمظؾلوحيممممممممممممممممممممممممم100/2013رضؿمش/م19

م7/8/2014معقازغيمسوعيمؼقم90م1/4/2014مدؼـورمم65793.420ماظؽرك-معلؿشػكمشقرماظصوؼبمحػظموشلقؾماٌقتكمؼببنغشوءمعؾـكمثالجيممممممممممممممممممممممم35/2013ربؾلم/م20

م2/11/2013معقازغيماظعوعيمؼقمم300م5/9/2011مدؼـور1962353.930معراطزماالغطالقمواظقصقلم/اظؽركم3/2011عرطزيمم21

بـؽماألسؿورماألٌوغلممؼقم400م10/8/2012مـوردؼم989183معدرديماٌطؾماىـقبلماألدودقيم/اٌزارماىـقبلممممممممممممممممممممممممم23/2011عرطزيم/م22

(KFW)م

م17/9/2014
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92618انازاتمعدؼرؼةماذغالمحماصظةمععانم  

 اظطرقماظؼروؼةمواظزراسقةماظيتممتماالغؿفاءمعـمتـػقذػا

 وضعماظعطاء اٌكصصات ضقؿةماالحاظف ادؿماظعطاء
 

 غيصقو اظؽقؼً/  140060 خؾطيمادػؾؿقفمدوخـفمظشقارعمضؿـمبؾدؼيمععون
 

 صقوغي اظؽقؼً/  161100 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـفمظطرؼؼمدالشفم/معلعقده
 

 صقوغي اظؽقؼًم 176000 خؾطيمادػؾؿقفمدوخـفمظطرؼؼمبلطفم/ماظطوحقغف
 

 صقوغي اظؽقؼًم 109340 سؿؾماطؿوفمظطرؼؼماىػرم/مايلقـقف
 

 صقوغي اظؽقؼً/  149000 هلنيمررؼؼمواديمعقدكم/ماظؾقطورم/ماذرح
 

 صقوغي اظؽقؼًم 180000 ادػؾؿقفمدوخـفمٌدخؾمععونماظـوصذخؾطيم
 

 صقوغي اظؽقؼً/  63000 2خؾطيمادػؾؿقفمدوخـفمظطرؼؼمدالشفم/معلعقدهم
 

 صقوغي عقازغف 49575 اغشوءمسؾورةمصـدوضقفمحلماالذغول/واديماظشوعقف
 

 صقوغي عقازغف 24850 اسودةماغشوءمررؼؼماوػقدهم/مذراعمظقؽف
 

 صقوغي عقازغف 25000 طرؼؼماىربوم/ماٌشروعماظزراسلخؾطيمادػؾؿقفمظ
 

 صقوغي عقازغف 90000 تقدعيموهلنيمررؼؼماظشقبؽم/ماذرح
 

 صقوغي اضوصقف 6093 اغشوءمجدارمادؿـوديمعـطؼيمنؾم/ماظشقبؽ
 

 صقوغي عقازغف 24750 اغشوءمررؼؼماىفرلم/ماىفرلماظؼدؼؿ
 

 ملمضبول ازغفعق   اغشوءمررؼؼمعزارعماىػرم/ماٌدؼػعوت
 

 صقوغي عقازغف 23450 اغشوءمررؼؼمبدام/ماظػفقٍم/ماظشقبؽم)مررقمزراسقفم(
 

 صقوغي عقازغف 53000 خؾطيمادػؾؿقفمظطرقماظشقبؽم)ماىـقـف(
 

 صقوغي اظؽقؼً/  150000 هلنيموخؾطيمادػؾؿقيمظؾطرؼؼماظـوصذماٌرؼغف
 

 صقوغي عقازغف 44670 اغشوءمررقمزراسقفمظقاءمايلقـقف
 

 صقوغي اضوصقف 12450 ترطقىمسؾوراتماغؾقبقيمظعدةمعقاضعمبوظشقبؽ
 

 صقوغي عقازغف 30000 اسؿولمصقوغيمظطرؼؼماؼؾ/مععونم
 

 صقوغي عقازغف 24990 اغشوءمررؼؼماظػرذخم/مدربودفم)اؼؾ(
 

 صقوغي عقازغي 33000 اغشوءمررؼؼمسنيماظعرجو/محقضماصـني
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  ضعماظعطاءو اٌكصصات ضقؿةماالحاظف ادؿماظعطاء

 صقوغي عقازغي 24710 اغشوءمسؾوراتمصـدوضقفمظطرؼؼماذرحم/مععون
 

 صقوغي اضوصقي 46500 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـفمظطرؼؼماٌزارع/عؽىماظـػوؼوت
 

 صقوغي عقازغي 49450 اغشوءمررقمزراسقيمعؿػرضيماظؼصؾي
 

 صقوغي عقازغي 17000 سؿؾمتصرؼػمعقوهمررؼؼمجوععيمايلني
 

 صقوغي عقازغي 30000 ررؼؼمراسماظـؼىم/ماظؽوزؼفماسودةماغشوء
 

 صقوغي اضوصقي 35000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمسلوخ/سنيماٌوء
 

 صقوغي اضوصقي 103000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمزراسقيمضصؾيمععون
 

 صقوغي اضوصقي 70000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـفمظطرؼؼماظػفقٍ/اظصقراوي
 

 صقوغي عقازغي 29990 ظقاءماظشقبؽماغشوءمررقمزراسقيمعؿػرضي
 

 صقوغي اضوصقي 50000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـفماٌـصقرةم/ماظؾلؿون/مععرسرة
 

 صقوغي اضوصقي 49000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـفمظطرؼؼماععرسرة/ماظشقبؽ
 

 صقوغي اضوصقي 92400 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمررقمضؿـمضصؾيمععون
 

 صقوغي اضوصقي 151000 ي/اظطوحقغيخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيموسؾورةمظطرؼؼمبلط
 

 صقوغي اضوصقي 70000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظـؼى/ماظػرش
 

 صقوغي اضوصقي 35000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمعؼدلةمايلقـقي
 

 صقوغي اضوصؾي 35000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمٌشروعمتؾمبرعومم
 

 صقوغي اضوصقي 116160 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيماىربو/مشدؼرمايوج
 

 صقوغي اضوصقي 51800 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيماظشقبؽم/محقاظيم/ماظؾلؿون
 

 صقوغي خؾقفقي 72600 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيمايلقـقي
 

 صقوغي خؾقفقي 79806 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماىػر
 

 صقوغي قفقيخؾ 71500 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماؼؾ
 

 ادؿالم خؾقفقي 77625 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماالذعري
 

 ادؿالم خؾقفقي 88910 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماظشقبؽ
 

 ادؿالم خؾقفقي 60500 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماظشراه
 

 صقوغي اضوصقي 160000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـفمظطرؼؼمععونم/ماٌدورة
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  وضعماظعطاء اٌكصصات ضقؿةماالحاظف ادؿماظعطاء

 صقوغي اضوصقي 143000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـفمظطرؼؼمبطـماظغقلم/ماظدؼلي
 

 صقوغي اضوصقيم 41247 اغشوءمجدارمادؿـوديمعؼوبؾماهودماىؿعقوتمدبشموبورقن
 

 صقوغي خؾقفقي 48500 سؿؾمدوحيمىوععيمايلنيمبـمرالل
 

 ادؿالم اضوصقي 75640 ادؿـوديمظطرؼؼمضؾعيماظشقبؽماغشوءمجدار
 

 صقوغي اضرار 138600 2خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظـؼىم/ماظػرشم
 

 صقوغي اضوصقي 81750 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمعزارعماظػفقٍم/مضؾعيمخقار
 

 صقوغي خؾقفقي 136500 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمزراسقيمضصؾيمععون
 

 صقوغي اضرارم 93330 يمدوخـيمظطرؼؼماحملطيمضصؾيمععونخؾطيمادػؾؿق
 

 صقوغي اضرارم 19380 تؾطنيمخـودقمظطرؼؼماىـقـيم/معؾقؼقطي
 

 صقوغي اضرارم 85000 اغشوءمررؼؼمربطيمتـؼقيماظػفقٍم/ماظشقبؽ
 

 صقوغي خؾقفقي 44000 اغشوءمررؼؼمابقاظقسكم/ماذرح
 

 ادؿالم خؾقفقي 22367 2يمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماالذعر
 

 ادؿالم خؾقفقي 28490 2خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماؼؾم
 

 ادؿالم خؾقفقي 29925 2خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماظشراهم
 

 صقوغي خؾقفقي 27040 2خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيمايلقـقيم
 

 صقوغي خؾقفقي مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 2ػرمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماى
 

 صقوغي خؾقفقي 10980 2ػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمتـضقؿقيماظشقبؽمخؾطيماد
 

 صقوغي خؾقفقي 145800 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمحلمغلقؾيم/مبؾدؼيمععون
 

 صقوغي اضوصقي 29750 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشورعماٌؾؽمسؾداظؾيماظلققماظؼدؼؿ
 

 صقوغي اضرار 19460 تؾطنيمخـودقمظطرؼؼماظؾقطورم/مراذد
 

 صقوغي اضرار 10000 ضقيماذرحم/ماٌزارعسؾورةمصـدو
 

 صقوغي اضرار 112000 وخؾطيموسؾورةمصـدوضقيمممبلطي/ماظطوحقغيمممم
 

 صقوغي اضرار 91800 خؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼماظـؼىم/مايقوض
 

 صقوغي اضوصقي 23850 تؽؿؾيماغشوءمررؼؼماىفرلم/ماىفرلماظؼدؼؿ)اظشقبؽ(
 

 صقوغي اضوصقي 59850 اٌدورهخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظشقارعمبؾدةم
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م9262اظطرقماظؼروؼةمواظزراسقةماظيتممتماالغؿفاءمعـمتـػقذػامظعامم

 وضعماظعطاء اٌكصصات ضقؿةماالحاظف ادؿماظعطاء

 صقوغي خؾقفقي 15000 اغشوءمسؾورةمصـدوضقيمظطرؼؼمابقاظرسك/ماذرح

 صقوغي خؾقفقي 10494 راللمتؽؿؾيماغشوءمعؾعىمىوععيمايلنيمبـ

 صقوغي اضوصقي 9800 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظلوحيمعلفدمبؾدةماظػرذخ

 صقوغي اضرار 160600 3خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظـؼىم/ماظػرشم/

 ضقدماالدؿالم اضرار 108000 4خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظـؼىم/ماظػرشم/

 صقوغي اضوصقي 56700 ٌمدسخؾطيمادػؾؿقيمدوخـفمدوارماظؾؾللم/مضصرما

 ضقدماالدؿالم اضرار 57414 اغشوءمررؼؼمتؾمبرعوماىـقبلمواظشؿوظل

 صقوغي اضرار 14900 اغشوءمجدارموسؾورةمصـدوضقيماظـؼىم/ماىؿوم

 صقوغي بـكمهؿقي 142400 تقرؼدمةترطقىمطـدرؼـموبالطمارصػيمٌدخؾمععون

 صقوغي اضوؼب/عـشوءاتمعوئقي 29020 شوعقياغشوءمسؾورةمصـدوضقيممواديماظشوعقي/مبؽرماظ

 صقوغي اضوؼب/عـشوءاتمعوئقي 61999 اغشوءمسؾورةمصـدوضقيممواديماظشوعقي/محلماالدؽون

 صقوغي اضوؼب 19700 اغشوءمسؾورةمصـدوضقيمظطرؼؼماظطقؾيم/مواديمعقدك

 ضقدماالدؿالم اضوصقي 64450 اغشوءمررؼؼماٌعلؽراتم/ماحملطي

 ضقدماالدؿالم عـقيم/االضرار 88000 يمظطرؼؼماظزبرلؼي/ماظـوصذخؾطيمادػؾؿقيمدوخـ

 ضقدماالدؿالم اضوصقي 103410 تقدعيمواغشوءمررؼؼماشلوسلقيم/ماظطرؼؼماظصقراوي

 ضقدماالدؿالم عـقيم/االضرار 50000 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمبؽرمخدادم/ماظشقبؽ

  وضعماظعطاء اٌكصصات ضقؿةماالحاظف ادؿماظعطاء

 صقوغي اضرار 59990 اغشوءمسؾورةمصـدوضقيماظـغرةم/ماظعؾودقي
 

 صقوغي اضرار 19140 خؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرقمضؿـماحملطف
 

 تـػقذ خؾقفقي 143000 ج0تؼدؼؿموترطقىمطـدرؼـموبالطمارصػيمعدخؾمععونمش
 

 تـػقذ اضوصقي 103000 اغشوءمررؼؼماٌـصقرةم/ماظشقبؽ
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 وضعماظعطاء اٌكصصات ضقؿةماالحاظف ادؿماظعطاء

 ضقدماالدؿالم عـقيم/االضرار 85000 طيمادػؾؿقيممظطرؼؼمبؽرماظدبوشوتخؾ

 ضقدماالدؿالم عـقيم/االضرار 10000 جدارمادؿـوديمدبشموبورقنمضوحقيماالعرلمراذد

 ضقدماالدؿالم اضوصقي 14450 اغشوءمسؾورةمصـدوضقيمضؿـماظطرؼؼماظصقراوي

 ضقدماٌؾوذرة عـقيم/االضرار 49750 اغشوءمررؼؼمدققماياللم/اظشورعماظرئقلل/اظؾؼعي

 تـػقذ عـقيم/االضرار 84000 خؾطيموسـوصرمدالعيمظطرؼؼمابقزبطقب/اٌؼورسقي

 ضقدماٌؾوذرة عـقيم/االضرار 107000 اسودةماغشوءموخؾطيموسؾورةموتؾطنيممابقزبطقب/اظػفقٍ

 ظفاحو عـقيم/االضرار 80000 اسودةماغشوءموجدارمظطرؼؼماظؾلؿون/غبوذو/اٌؼورسقي

 احوظف عـقيم/االضرار 35000 سؾورةمواسؿولمغبوؼيمظطرؼؼماٌـصقرة/سنيمجدؼعوتم

 صقوغي بـكمهؿقي 150000 خؾطيمادػؾؿقيمررؼؼمدالشيم/معلعقدة

 تـػقذ اضوؼب/عـشوءاتمعوئقي 121096 اغشوءمجدارمادؿـوديمواديماظشوعقيم/محلماالدؽون

م

م

م

م

م

م

م

م

م



  

278 

 انازاتمعدؼرؼةمابـقةمحماصظةمععان8

 عشارؼعماظؿـػقذم/مماٌؽرعةماٌؾؽقةماظلاعقةممم-وزارهماالذغالماظعاعفمواالدؽانم/ممادارةماألبـقفمايؽقعقفمم

لؾ
لؾ

ٌؿ
ؿما

رض
اظ

 

 اٌشروع رضؿماظعطاء
اٌلاحةم

 تارؼخماٌؾاذره 9/م
تارؼخماالنازم

 اظػعؾل
ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

ضقؿةماألواعرم

اظؿغقريؼةم

 باظدؼـار

ضقؿةماظعطاءم+م

واعرماظؿغقريؼةماأل

 عصدرماظؿؿقؼؾ اٌاظؽ اٌقضع احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـف رضؿ غقسف باظدؼـار

 2010 2 ص 1
هدؼٌمعلؿشػكمععونم

 ايؽقعلم/مربوصظيمععون
 اظدؼقانماٌؾؽل وزارهماظصقي ععون ععون

1250 

+ 

300 

01/10/2010 
19/09/2013 2َ070َ918 122َ176 2َ193َ094 

 2011 18 ش 2

اغشوءمادقارمومبقابوتمظؾقحداتم

اظلؽـقيماظؿوبعيمظالدرماظعػقػيم

مبـطؼيماشلوسلقيم/مربوصظيم

 ععون

ايلقـقيم/م ععون

 اشلوسلقي
وزارةماظؿـؿقيم

 03/09/2012   اظدؼقانماٌؾؽل االجؿؿوسقي
15/01/2013 26َ550 85َ850 112َ400 

 2011 122 عرطزي 3
تـػقذمصوظيمرؼوضقيمضؿـمحرمم

ؼوءماظؿطؾقؼقيم/ممجوععيماظؾؾ

 ععون
طؾقيمععونمجوععيم ععون ععون

 26/02/2012 3215 اظدؼقانماٌؾؽل اظؾؾؼوء
13/11/2012 1َ048َ002   1َ048َ002 

 2011 13 ش 4

اغشوءموحداتمدؽـقيمظالدرم

اظعػقػيممبـطؼيم)مايلقـقيم(م/م

االعرمم--ربوصظيمععونم

 اظؿغقرليموحدتنيمؼبماظػقصؾقي

اظػقصؾقيم/م ععون

 بؽاظشق
وزارةماظؿـؿقيم

   اظدؼقانماٌؾؽل االجؿؿوسقي
21/04/2013 

23/09/2013 53َ000   53َ000 

اغشوءمعدرديمسؾداظرغبـمبـمم 2010 46 عرطزي 5

 ERfKE2 2954 20/07/2011 وزارهماظذلبقف ععون ععون سقفماالدودقيماٌكؿؾطيم/ععون
18/10/2012 864َ915 13َ886 878َ800 

 2011 64 عرطزي 6

قذماضوصوتمزبؿؾػيمٌدارسمتـػم

اٌدورةماظـوغقؼيمظؾؾـوتماظؾودؼيم

اىـقبقيمومعدرديمطـربوم

 اظـوغقؼيماابـوت/اظؽركمم

ععونموم

 03/04/2012   عقازغي وزارهماظذلبقف اٌدورةمومطـربو اظؽرك
02/01/2013 187َ351 60َ446 247َ797 

تـػقذمعدرديمبـوتماشلوسلقيم 2011 93 عرطزي 7

 ERfKE2 2466 19/02/2012 وزارهماظذلبقف اشلوسلقي ععون ؿؾطيم/مععوناالدودقيماٌك
30/04/2013 849َ795   849َ795 

اغشوءمعدرديمذاتماظـطوضنيم 2011 92 عرطزي 8

 ERfKE2 2263 26/02/2012 وزارهماظذلبقف ععون ععون االدودقيماٌكؿؾطيم/مععون
03/03/2013 822َ000   822َ000 
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اٌلاحةم عصدرماظؿؿقؼؾ اٌاظؽ اٌقضع احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـف رضؿ غقسف اظرضؿ

 9/م
تارؼخماالنازم تارؼخماٌؾاذره

 اظػعؾل
ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

ضقؿةماألواعرم

اظؿغقريؼةم

 باظدؼـار

ضقؿةماظعطاءم+م

األواعرماظؿغقريؼةم

 باظدؼـار

 8َ180َ453 3َ399َ554 4َ780َ899   10/03/2007 6445 عقازغي وزارهماظـؼوصف ععون ععون عرطزمثؼوؼبمععون 2006 44 عرطزي 9

 2012 40 ش 10
اسؿولمصقوغيمعؽوتىماالحقالم

اٌدغقيموماىقازاتمؼبمعورطوموم

 مععاناالذرصقيموماٌػرقموم
دائرةماالحقالم ععون ععون

 31/10/2012   عقازغي اٌدغقيم
26/01/2013 44َ012 21َ604 65َ616 

 2012 8 عرطزي 11
ظقاءمم-طرةمضدمماغشوءمعؾعىم

ععونم/معشورؼعمم-اظؾذلاءم

 اٌؾودراتماٌؾؽقي
اجملؾسماالسؾكم اظؾذلاء ععون

 24/04/2012   اظدؼقانماٌؾؽل ظؾشؾوب
22/01/2014 828َ192   828َ192 

تـػقذمعؾعىمجملؿعمماظشقبؽم 2012 عؾودرة 30 12

اجملؾسماالسؾكم اظشقبؽم ععون اظرؼوضلم/مربوصظيمععونمممم

 20/11/2012   قانماٌؾؽلاظدؼ ظؾشؾوب
06/02/2014 247َ578 11َ500 259َ078 

اغشوءمعدرديمخوظدمبـماظقظقدم 2011 25   13

 07/08/2012 3943   وزارهماظذلبقف ععون ععون االدودقيمم/مععون
24/08/2014 1َ581َ435   1َ581َ435 

اغشوءمعدرديمحلماالذغولم 2011 24   14

 1َ174َ814 28َ572 1َ146َ242   07/08/2012 2179   زارهماظذلبقفو ععون ععون االدودقيمم/مععون

 2011 18 عرطزي 15

اغشوءمعدرديمبـوتمضرؼـم

 االدودقيماٌكؿؾطي

 ععون

 ضرؼـ

 USAID وزارهماظذلبقف

475 

06/04/2013 
15/06/2014 1َ720َ863   1َ720َ863 

 513.4 اظراجػ عدرديماظراجػماظـوغقؼي
درديماالدؽونماظـوغقؼيماغشوءمع

 589.3 ععون اظشوعؾي

اغشوءمعدرديمبؽرماظدبوشوتم

 880.7 اظشقبؽ االدودقيمظؾذطقر

 2013 107 عرطزي 16
اغشوءمعدرديماظؼوزلقيمم

االدودقيماٌكؿؾطيم/ماظؾودؼيم

 اىـقبقيمربوصظيمععون
 ععون

اظؾودؼيم

اىـقبيم/م

 اظؼوزلقي
 24/11/2013 950 قيماًؾقفقياٌـ وزارهماظذلبقف

03/07/2014 372َ184   372َ184 
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م

م

م

م

م

اٌلاحةم عصدرماظؿؿقؼؾ اٌاظؽ اٌقضع احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـف رضؿ غقسف اظرضؿ

 9/م
تارؼخماالنازم تارؼخماٌؾاذره

 اظػعؾل
ضقؿةماظعطاءم

 باظدؼـار

ضقؿةماألواعرم

اظؿغقريؼةم

 باظدؼـار

ضقؿةماظعطاءم+م

ؼةماألواعرماظؿغقري

 باظدؼـار

 2013 117 ش 17
اغشوءمماضوصوتمشرفمصػقيم

ٌدرديمبـوتماؼؾماظـوغقؼيم

 ظؾؾـوتم/مربوصظيمععون
اظؾودؼيم ععون

 19/12/2013 378 اٌـقيمماًؾقفقي وزارهماظذلبقف اىـقبقيم/اؼؾ
25/11/2014 119َ531   119َ531 

 2013 175 ش 18

اغشوءمشرفمرؼوضمارػولم

ععونم)مٌدارسمضوئؿيم/مربوصظيم

عدرديماوػقدةماالدودقيم

عدرديماظػقصؾقيمم&اٌكؿؾطيم

عدرديمم&االدودقيماٌكؿؾطيم

 اٌـشقيماٌكؿؾطيم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ععون

اظؾودؼيم

اىـقبقيم

اوػقدةماٌـشقيم

 اظػقصؾقيم

   اٌـقيماًؾقفقي وزارهماظذلبقف

 

 
07/04/2014 197َ104 13َ000 210َ104 

 2013 115 ش 19
ادؿقداثمضلؿماظعالجماظطؾقعلم

 ؼبمعلؿشػكماٌؾؽيمراغقوم/مععون
عـقيمدوظيم وزارهماظصقي اظؾذلاء ععون

   اظؽقؼً
 

18/02/2014 185َ482 2َ303 187َ784 

صقوغيمصوظيماالعرلمزؼدمبـم 2010 124 دمأمح 20

اجملؾسماالسؾكم ععون ععون ايلنيم/مععون

 1435 عقازغي ظؾشؾوب
 

27/01/2014 36َ805 37َ560 74َ365 

اسودةمتلػقؾماظطوبؼماالولمؼبم 2013 190 ش 21

وزارةماظؿـؿقيم ععون ععون عؾـكمعرطزماحداثمععون

   عقازغي االجؿؿوسقي
 

27/04/2014 90َ312 7َ225 97َ537 
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8مم9261انازاتمعدؼرؼةماذغالمحماصظةماظطػقؾفم  

م)مباظدؼـارماظؽؾػةمطؿم(رقلماظطرؼؼم)مغقعماظعؿؾماظرضؿ

م47040م3مسؿؾمخؾطيمدوخـيمظطرؼؼماظعوظقيم.1

م108000م5ماظؿصدؼر-ادؿؽؿولمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماًقرم.2

م25800م1َ5مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمايلو/اٌزارعم.3

م99300م4مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼميظيم/ماالشقارم.4

م168485م7مػؾؿقيمظعدةمررقمؼبمضصؾيماظطػقؾيسؿؾمخؾطيمادم.5

م150000م6مسقؿيم–سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيماسدةمررقمؼبمعـطؼيمارحوبمم.6

م90000م3مضؿرموررؼؼمربقؿيم–سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمايؿيمم.7

م62000م2.5مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمبطقـيم.8

م60000م2.5مودلموررؼؼمأحراشمسوبؾسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمذبم.9

م90000م3مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظرذودؼيموررؼؼمعؼدلةمبصرلام.10

م36000م1.5مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمايلوم/ماٌزارعم.11

م40000م1.5مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمايقرةم.12

م69500م3.5محلني/ضصؾيماظطػقؾيسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمؼبمتؾعيمم.13

م68900م3مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمؼبمعـطؼيمعصولم.14

م116440م6مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماٌمديماظبمعؾـكماٌكوبراتماىدؼدم.15

م72300م3ماٌرحؾيماظـوغقي–سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظغقرماىدؼدةمم.16

م101000م4مقيمدوخـيمظطرؼؼمضرضرةموررؼؼمضصرماظدؼرسؿؾمخؾطيمادػؾؿم.17

م98475م4مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماٌزرابم.18

م13195م1مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظعدةمررقمؼبمعـطؼيماظلؾعموررؼؼماظـؿؿيم.19

م77000م3مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماٌزرابم.20

م85000م3مظبمعبعقيماظؾؼقعماظلقوحقي/اظلؾعسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماٌمديمام.21

م85500م3مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيموصقوغيمعؼورعمسؾكماظطرؼؼماٌؾقطلم/اظطػقؾيم.22

م55000م2مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمؼبمظقاءمايلوم/اظؼؾعيم.23



  

282 

م)مباظدؼـارماظؽؾػةمرقلماظطرؼؼم)طؿم(مغقعماظعؿؾماظرضؿ

م83970م3.5مرؼؼماظعوظقيسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطم.24

م113200م4.5مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمايؿيمضؿرموسدةمررقمؼبمعـطؼيمازحقؼيم.25

م157850م6مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمؼبمعـطؼيمجدلوغيموطرطومواٌؼرلم.26

م77850م3مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظطػقؾيم/اىرفمواٌؿػرعمعـفوم.27

م83980م3مػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمصـػقيم/اظدؼرسؿؾمخؾطيمادم.28

م55000م2مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمذقظؿم.29

م55986م3مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظؽقالم.30

م53100م2مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمصقميقعماظلدم.31

ماظطرقماظزراسقة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 (مار)مباظدؼـمممماظؽؾػة رقلماظطرؼؼم)طؿم( غقعماظعؿؾ اظرضؿ

 70000 3.5 ادؿؽؿولماغشوءمررؼؼميظيم/االشقارم .1

م20000م1ماغشوءمررؼؼمدعقةم/اٌعطـمم.2

 65000 3 تعؾقدمررؼؼماظصؾؿوم .3

 40000 2 اغشوءمررؼؼماٌالصقس .4

 31000 1.5 اغشوءمررؼؼمضـونماظـقابقيموررؼؼمغقخوم .5

 32000 1.5 اغشوءمررؼؼماظؼرؼـم .6

 30400 1.5 دلةماظدائريموررؼؼمعلفدماشلداؼيمؼبمعـطؼيماظؼوددقيماغشوءمررؼؼماٌؼ .7

 29304 1.5 اظؾؼعيمم–اغشوءمررؼؼماظزغوتقيموررؼؼمشرغدلم .8

 144500 7 اغشوءموتعؾقدمررؼؼماظػردؼيم .9

 23100 1 اغشوءمسدةمررقمزراسقيمؼبماظعؿقيموغقخيموضـونماظـقابقيم .10

 28000 1.5 ذالالتمذبفقدمم–عـمررؼؼمععوصكممادؿؽؿولماغشوءماٌرحؾيماظـوغقي .11
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م

م

م

م

م

م

مسطاءاتماىدرانماالدؿـادؼة

م

م

م

مسطاءاتماظصقاغةم8

م

م

م

ماظؽؾػةم)مباظدؼـارم(مغقعماظعؿؾماظرضؿ

م184800ماغشوءمسؾورةمصـدوضقيموجدارمادؿـوديمسؾكماظطرؼؼماٌؾقطلم.1

م135000ماظعقص–اسودةماغشوءمتصرؼػمعقوهماالعطورمؼبمعـطؼيماظزرؼؼقوتمم.2

م23020ماظطػقؾيتـػقذموحلنيمجدرانمؼبمضصؾيمربوصظيمم.3

م29401ماظلد-اغشوءمسؾورةمصـدوضقيمسؾكمررؼؼمصقميقعم.4

م28000ماغشوءمسؾوراتمصـدوضقيمؼبمعـطؼيماظذروةموعـطؼيماظعوظقيم.5

م9000ماغشوءمسؾوراتمصـدوضقيمؼبمعـطؼيماظؼوددقيم.6

م12170ماغشوءمسؾورةمصـدوضقيمسؾكمررؼؼماايلوم.7

م29599مرؼرموعـطؼيمبلوتقًمسػرااغشوءمسؾورةمصـدوضقيمؼبمعـطؼيمايم.8

ماظؽؾػةم)مباظدؼـارم(مغقعماظعؿؾماظرضؿ

م65322متقرؼدمحصؿةمعػروزةمحملطةماظصقاغةمسيمعـطؼةمسقؿةمم 6

م62532متقرؼدمسؾاراتماغؾقبقةمحملطاتماظصقاغةمسيماحملاصظةمم 9

م95394مظلؿراءمصقاغةمسؾاراتمصـدوضقةمسيمعـطؼةمايؿةمام 1

ماظؽؾػةم)مباظدؼـارم(مغقعماظعؿؾماظرضؿ

م92643مسؿؾمجدارمادؿـاديمحماذيمٌرطزماٌؾؽةمراغقا 16

م64132مسؿؾمجدارمادؿـاديمسيمعـطؼةمعصالم 26

م62569مسؿؾمجدارمادؿـاديمسيمعـطؼةماٌـصقرةم 36
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 9262انازاتمعدؼرؼةماذغالماظطػقؾةم

ماالدػؾؿقةم8ماًؾطات

مم(اظؿؽؾػيم)بوظدؼـورماظطقلم)طؿ(مغقعماظعؿؾماظرضؿ

م88050م3ماغشوءموتقدعيموتعؾقدمررؼؼمايوووزم/سنيماظؾقضوءمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمم.1

اغشوءموتقدعيموتعؾقدماظطرؼؼماٌمديماظبماظدصوعماٌدغلم/سنيماظؾقضوءمواٌلوطـماظؼرؼؾيمم.2

مبوًؾطيماظلوخـيم

م104890م4

م66000م2مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماىرفم/أممصقاغيمم.3

م118500م5متعؾقدمررؼؼميظيم/ماالشقارمم.4

م52900م2مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظعقص/اىرف/مواديممنقؾيمم.5

 

ماظطرقماظزراسقة8

ماظؿؽؾػةم)باظدؼـارم(ماظطقلم)طؿ(مغقعماظعؿؾماظرضؿ

م58700م2.5مدؼراغشوءمررؼؼماًقرم/اظؿصم.1

م31000م2ماغشوءمررؼؼمايدبيم/اظـؿؿيم.2

م79794م3ماغشوءمررؼؼمزبدةم/ايلوم.3

م65000م3ماغشوءموتعؾقدمررؼؼمزراسلمؼبمعـطؼيمارحوبم.4

م99500م3مادؿؽؿولمواغشوءمررؼؼمايقرةم.5
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ماىدرانماالدؿـادؼةم8

ماظؿؽؾػةم)باظدؼـارم(مغقعماظعؿؾماظرضؿ

م42536مضصؾيماظطػقؾيمم–اظصؾؿوم–ديم)دبش+بورقنم(ؼبمعـطؼيمحلمايلنيمسؿؾمجدارمادؿـوم.1

م38975مضصؾيماظطػقؾيممم–سؿؾمجدارمادؿـوديمعلؾحمؼبمعـطؼيماظدلغقسمم.2

م34830مضصؾيماظطػقؾيممم–اغشوءمجدارمادؿـوديمعلؾحمؼبمعـطؼيماٌقودرم/سوبؾمم.3

م40000ماجملؿعماظلقوحلمممسؿؾمجدارمادؿـوديمعـماىوبققنمؼبمعـطؼيماظؼوددقيم/م.4

م13680مسؿؾمجدارمادؿـوديمعلؾحمؼبمعـطؼيماظعقصم/اظزرؼؼقوتمم.5

م25801ماغشوءمجدارمادؿـوديموأجـقيمٌكرجمسؾورةمؼبمعـطؼيماىرفمم.6

م14975مسؿؾمجدارمادؿـوديمؼبمعـطؼيمعصولمم.7

م30674مراءسؿؾمجدرانمادؿـودؼيموأجـقيمظؾعؾورةماظصـدوضقيمؼبمعـطؼيمايؿيماظلؿم.8

م

 

مسطاءاتماظصقاغة8

ماظؿؽؾػةم)باظدؼـارم(مغقعماظعؿؾماظرضؿ

م44175مصقميقعمم–(مسؾوراتمصـدوضقيمؼبمعـطؼيماٌعؼؾم/اظعشرؼيم3اغشوءمسددم)م.1

م29240م(مؼبمظقاءمبصرلامواظؼوددقيممم3اغشوءمسؾوراتمصـدوضقيمسددم)م.2

م34830مضصؾيماظطػقؾيممم–اغشوءمجدارمادؿـوديمعلؾحمؼبمعـطؼيماٌقودرم/سوبؾمم.3

م23706م(مؼبمظقاءمايلومممم2اغشوءمسؾوراتمصـدوضقيمسددم)م.4

م49000متؼدؼؿموتقرؼدمسؾوراتمأغؾقبقيمحملطيماظصقوغيمؼبمعـطؼيمسقؿيمم.5

م24420ماغشوءمسدةمسؾوراتمصـدوضقيمؼبمعـطؼيماظذروةممم.6

م13332مػقيمسؿؾمسؾورةمصـدوضقيموغبوؼوتمجوبققنمؼبمعـطؼيماروؼؿمم/صـم.7

م30674ماسودةماغشوءموسؿؾمسؾورةمصـدوضقيمىزءمعـمررؼؼماظطػقؾي/اظغقرمم.8

م55000مسؿؾمتصرؼػمٌقوهماالعطورمؼبمعـطؼيماروؼؿمم.9
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م

مانازاتمعدؼرؼةمابـقةماظطػقؾة8

م92628-9261مانازاتمضلؿماٌؿابعةمواالذراف

م8لواظصقاغةمعؿؿـؾةمصقؿامؼؾمءاألذرافمسؾكمعشارؼعماالغؿشا

ماإلذرافمسؾكمعصـعماألزؼوءماظؿؼؾقدؼيم -1

 اظـؼوؼبمواإلذرافمسؾكمعشروعمعرطزمزػم-2

 األذرافمسؾكمإغشوءمرؼوضمأرػولمؼبمعدرديمصروةمواظؼوددقيموضوغو-3

 اإلذرافمسؾكمعرطزمصقلمسنيماظؾقضوء-4

ماظعقصملاإلذرافمسؾكمعرطزمصقم-5

مـوالذرافمسؾكمإغشوءمتغطقيمعلؾحمغوديمععؾؿلماظطػقؾي6

مذرافمسؾكمتلػقؾمعلورماظطػقؾيماظلقوحلم/اظلؾعمواٌعطــوال7

م(1ـمصقوغيمذؼيمدؽـقيمؼبموادمزؼدمرضؿ)8

م(2ـمصقوغيمذؼيمدؽـقيمؼبموادمزؼدم)9

مـمسؿؾمعدةمعقالنمظقحدةمدؽـقيمؼبمإدؽونمعصولم10

م:ل*اٌشورطيمؼبمىونماالدؿالمماألوظلمواظـفوئلمظؾؿشورؼعمعؿؿـؾيمصقؿومؼؾ

مدغقيمٌدرديمبصرلاماألدودقيمأوظلموغفوئلم.ـمادؿالمماألسؿولما1ٌ

مـمادؿالمماألسؿولماٌدغقيمٌدرديمسنيماظؾقضوءمأوظلموغفوئلم.2

مادؿالمماألسؿولماٌدغقيمٌرطزمصقلمسنيماظؾقضوءمأوظلموغفوئلم.م-3

مـمادؿالمماألسؿولماٌدغقيمٌرطزمصقلماظعقصمأوظلموغفوئلم.4

مقوحلم)ماظلؾعماٌعطـمأوظلموغفوئل(ـمادؿالمماألسؿولماٌدغقيماٌلورماظلم5

مـمادؿالمماألسؿولماٌدغقيمٌرطزمزػوماظـؼوؼبمادؿالعومأوظقًوم.6

مـمادؿالمماألسؿولماٌدغقيمٌشروعمإغشوءماظصوظيماشلوسلقيمادؿالعومغفوئقو7
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مـماالدؿالمماألسؿولماٌدغقيمإلغشوءموحدةمصققيموشرصيمحورسمظـوديمععؾؿلماظطػقؾي9

مولماٌدغقيمظؿغطقيمعلؾحمغوديمععؾؿلماظطػقؾيمادؿالعومأوظلموغفوئلـمادؿالمماألسؿ10

مـمادؿالمماألسؿولماٌدغقيمٌدرديمذبودلمادؿالعومأوظلموغفوئل11

مـمادؿالمماألسؿولماٌدغقيمؼبمرؼوضماألرػولمٌدرديتمصروةمواظؼوددقي12

مـمادؿالمماألسؿولماٌدغقيمؼبمرؼوضمأرػولمسنيماظؾقضوءمأوظلموغفوئل13

مؿالمإدارؼةمظؾؼلؿ8*اس

مانوزمطوصيماٌكورؾوتماظرزلقيماٌؿعؾؼيمبوٌشورؼعمدقاءمطوغًمعقجفمإظبماظقزارةمأوماٌؼووظنيماٌـػذؼـمم-1

متدرؼىماظطؾؾيموحدؼـلماظؿكرجمسؾكماٌشورؼعم.م-2

مكدلؼي.إصدارمأعرماٌؾوذرةمظؾؿشورؼعمواظؿـلقىمبوسؿؿودمبقاظصماظؿوعنيمواٌكؿدلاتمإلجراءماظػققصوتماٌم-3

متدضقؼماظػققصوتماٌكدلؼيمظؾؿشورؼعماظيتمغػذتمخاللمتؾؽماظػذلة.م-4

م*ـمعؿابعةماٌشارؼعماظيتمتشرفمسؾقفاماٌؽاتبماالدؿشارؼة 

مـمعؿوبعيمعشروعمإغشوءمعدرديمسقؿفماظـوغقؼيمظؾؾـوت1

مؼؼمؼبمبصرلاموعدرديمدقؾمايلو.ـمعؿوبعيماإلضوصوتماظصػقيمؼبمعدارسماىرفمسم)بـوت(موسوبؾمس)بـوت(وعدرديمابقمبؽرماظصد2

مـمعؿوبعيماإلضوصوتماظصػقيمؼبمعدرديماظؼوددقيماظـوغقؼيمظؾؾـني.3

م8م9262-9261انازاتمضلؿماظشمونماإلدارؼةممظلـةم

 :ظقةاظطػقؾةمعـمخاللمادؿقداثمعؾػاتمجدؼدةمظؽؾمسطاءمعـماظعطاءاتماظؿامة*متماظؿعاعؾمععماٌشارؼعماٌشرصةمسؾقفامعدؼرؼةمأبـقةمحماصظ
م2012/م/36إسودةمتلػقؾممعلورماظطػقؾيماظلقوحلم)اظلؾعمواٌعطـ()عشورؼعموزارةماظلقوحيمواآلثور( 

 .69/2013صقوغــــــيمعشغؾمايؾقؼــــــوتموعشغؾمايرفماظقدوؼيماظؿدرؼىماٌفينم/إغوثممشمط/

 142/2013إغشوءمرؼوضماألرػولمٌدارسمؼبمربوصظيماظطػقؾيممش/

 .1/2014اظطػقؾيمعرطزمزػوماظـؼوؼبم/

 .2014/عؾودرةم/116تقدعيمعصـعماألزؼوءمماظؿؼؾقدؼـــــــيممظصـوسيماألظؾليم/ربوصظيماظطػقؾيمم

 ..45/2014عصولمشمط/–عدةمعقالنممظقحدةمدؽـقيممؼبمإدؽونماٌؽرعيماٌؾؽقيم
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 .26/2014صقوغيمذؼيمدؽـقيمموادمزؼدممشمط/م

م44/2014صقوغيمذؼيمدؽـقيمموادمزؼدممشمط/

مؾمسؾكمحصرمحاجاتماٌدؼرؼةمعـماظؽقادرماظؾشرؼةمواظؿكصصاتماظيتمهؿاجفامعدؼرؼةمأبـقةماظطػقؾةمموخمارؾةماظقزارةمبذظؽ *اظعؿ

مواظصادرةم مةععمسددمعـماظؽؿبماظرمسقةماظقاردمؾ*ممتماظؿعاع

م(811:)م2013اظؽؿىماظقاردةمظعومم    

م(710:)م2013اظؽؿىماظصودرةمظعومممممممم

م(1013:)م2014ةمظعومماظؽؿىماظقاردممممممم

  (733:)مم2014اظؽؿىماظصودرةمظعومممممممم
م*مصفردةماٌؾػاتماٌقجقدةمداخؾماظدؼقان م

م*إسادةمترتقبموتـظقؿماظعؿؾمداخؾماظدؼقانممعـمخاللمسؿؾقةماىردماظدوريمواٌلؿؿرمظؾعطاءاتماٌـؿفقةم 

م9262-9261انازاتمضلؿماظؽفروعقؽاغقؽمظلـةم

مضماألرػولمؼبماظؼوددقيموضوغوموبصرلام.األذرافمسؾكمعشروعمرؼو -1

 األذرافمسؾكمعشروعمزػوماظعقص. -2

 األذرافمسؾكمصقوغيماظشؼؼماظلؽـقيموادمزؼدموعصولم. -3

 األذرافمعصـعماألظؾليم. -4

 األذرافمسؾكمعشروعماظؿدرؼىماٌفينمعشغؾمايؾقؼوتموايرفماظؿؼؾقدؼي. -5

 سؿؾمدراديمظصقوغيمعؾـكمربوصظيماظطػقؾيم. -6

 وعمتلػقؾمعلورماظلؾعمواٌعطـم.األذرافمسؾكمعشر -7

 االدؿالمماظـفوئلمٌدرديممذبودل. -8

 االدؿالمماظـفوئلمٌؾعىمسقؿفم. -9

 االدؿالمماظـفوئلمٌؾعىمبصرلام. -10

 االدؿالمماظـفوئلمايضوغوتمعدرديمسنيماظؾقضوءم. -11

 االدؿالمماظـفوئلماظصوظيماشلوسلقيم. -12
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 االدؿالمماظـفوئلماألدرماظعػقػيمبصرلام. -13

 وئلماألدرماظعػقػيمسؿقف.االدؿالمماظـف -14

 األذرافمسؾكمتدرؼىمرالبمجوععيماظطػقؾيم. -15

 األذرافمسؾكمتدرؼىماٌفـددنيماىددمضؿـمبرغوعٍمأرؼدمخدلةم. -16

 األذرافمسؾكمتدرؼىماٌفـددنيماىددمضؿـمبرغوعٍماألذغولماظعوعيمواإلدؽون. -17

م92628-9261انازاتمضلؿماظدرادات

 اتمواٌقاصػاتمواظؽؾػةماٌاظقةمٌشارؼعماظصقاغةمسيماحملاصظةموػلم8اظؽشػموإسدادماظدراداتموجداولماظؽؿق*
مـممجدارمادؿـوديمظؾشورعماحملوذيمٌلفدماظرذقد/معـطؼيمسقؿي 6   

مـماظشؼؼماظلؽـقي/عـطؼيموادمزؼد2

مـمعلفدماظرغبي/ماظعقصماظؾقضوء3

مـمعلفدمسؾدماهللمبـمحذاصفماظلفؿلم/اظعقص4

مرعيماٌؾؽقيم/عصولم/اظعقصـماظلقرماًورجلمؼبمإدؽونماٌؽ5

 اٌشارطةمععماىفاتماٌكؿصةمواظؾفانماٌشؽؾةمسؾكماٌؾاغلماٌرادمادؿكداعفاميضاغاتمعـماجؾماظرتاخقص *
محضوغيمجوععيماظطػقؾيماظؿؼـقي.ـ 6

مـمحضوغيمعوجلؿقؽماظـؿقذجقيم.2

مـمحضوغيمجؾقرؼوماظـؿقذجقيم.3

مـمحضوغيماظـؿوءماظـؿقذجقي4

ميمسنيماظؾقضوء.ـمحضوغيمعرطزمتـؿق5

ماظؽشػمسؾكماٌراطزماظصققةمسيماحملاصظةمظغاؼاتماالسؿؿادؼةمعـمضؾؾموزارةماظصقة *

مـمعرطزمصقلمسقؿي.1

مـمعرطزمصقلمسنيماظؾقضوءماظشوعؾم.2

مـمعرطزمصقلماظؼوددقي.3
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مـمعرطزماظعـوؼيمبصقيماٌرأة.4

م9262-9261انازاتمضلؿماظشمونماٌاظقةممظلـةم

مالتماظقاردةمظؼلؿماظشمونماٌاظقةموإجراءماظالزمموعؿابعةماظؽؿبماظصادرةموماظيتمختصماظؼلؿم *ماإلذرافمسؾكماٌراد

اظطػقؾةمعـمخاللمادؿؼؾالماٌطاظؾاتماٌاظقةمماظقاردةمظؼلؿموتدضقؼمػـذهماٌطاظؾـاتموتلطـدمعــمصـقةمماألوراقمواظقثـائؼممممممممةمتماظؿعاعؾمععماٌشارؼعماٌشرصةمسؾقفامعدؼرؼةمأبـقةمحماصظ

 ؾقبةمضؾؾمرصعماٌطاظؾاتمظقزارةمظعطاءاتماظؿاظقةم8اٌط

م2012/م/36إسودةمتلػقؾممعلورماظطػقؾيماظلقوحلم)اظلؾعمواٌعطـ()عشورؼعموزارةماظلقوحيمواآلثور( .1

 .69/2013صقوغــــــيمعشغؾمايؾقؼــــــوتموعشغؾمايرفماظقدوؼيماظؿدرؼىماٌفينم/إغوثممشمط/ .2

 142/2013صظيماظطػقؾيممش/إغشوءمرؼوضماألرػولمٌدارسمؼبمربو .3

 .1/2014عرطزمزػوماظـؼوؼبم/اظطػقؾيم .4

 .2014/عؾودرةم/116تقدعيمعصـعماألزؼوءمماظؿؼؾقدؼـــــــيممظصـوسيماألظؾليم/ربوصظيماظطػقؾيمم .5

 ..45/2014عصولمشمط/–عدةمعقالنممظقحدةمدؽـقيممؼبمإدؽونماٌؽرعيماٌؾؽقيم .6

 .26/2014صقوغيمذؼيمدؽـقيمموادمزؼدممشمط/ .7

 44/2014وغيمذؼيمدؽـقيمموادمزؼدممشمط/صق .8

م*تؽقؼـمضاسدةمبقاغاتمظؽؾمعـماظعطاءاتماٌذطقرةمأساله 

األثـاثمواظعؿـؾمسؾـكمتقصريػـامسيماظقضـتمممممم*ماظعؿؾمإدارةماسؿالماٌلؿقدعموعؿابعةمطاصةماألسؿالماظيتمختصماٌلؿقدعمعـمخاللمحصرمحاجةمعدؼرؼةمأبـقةمحماصظةماظطػقؾـةمعــماظؾـقازمموممم

م اٌـادبم

ماظطػقؾةمموعؿابعةمسؿؾقةمتلؾقؿماٌقزػنيماٌلؿقؼاتممسيماظقضتماحملدد مة*اظعؿؾمسؾكمتـظقؿموإسدادماألعقرماٌاظقةماًاصةمباٌقزػنيمعدؼرؼةمأبـقةمحماصظ

مسالواتماظعؿؾماٌقداغل -

ماظعؿؾماإلضاسي -

معؽاصكتماٌاظقني -

معؽاصكتماٌفـددني -

مواظلقاضنيمعؽاصكتماٌفـقني -
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معؽاصكتماإلدارؼني -

م *ماظعؿؾمسؾكمصفردةماٌؾػاتماًاصةمباظؼلؿماٌاظلمسيمعدؼرؼةمأبـقةمحماصظةماظطػقؾةم

اظقـةماًاصـةمباٌشـرتؼاتموعؿابعـةمسؿؾقـةمممممم*ماظعؿؾمععمطؾمعـمىـةماٌشرتؼاتمموىـةماالدؿالممعـمخاللمتدضقؼماظعروضماٌؼدعةمعـمىـةماٌشرتاتموعراساتماالظؿزاممباظؿشـرؼعاتماٌم

ماٌشرتاءمحلبماألصقلم ادؿالمماٌقادم

م8وحدةماظعطاءاتمواٌعؾقعات

إلدارؼـةموػـقماٌلـاػؿةمبؿـاعنيماظـقزارةممممممأغشلتموحدةماظعطاءاتمواٌعؾقعاتمظقؽقنمعؽؿؾمظعؿؾمباضلماألضلاممسيمعدؼرؼةماألبـقةمايؽقعقةمظؾؿلاػؿةمسيمهؼقـؼماهلـدفماظعـاممظؾقحـدةمامممم

مؿؾماٌشارؼعموغلبمانازػامظؿشؽقؾمضاسدةمبقاغات باحؿقاجاتفامعـماٌعؾقعاتمواظؿؼارؼرماظيتمتؿابعمس

موحدةماظعطاءاتمواٌعؾقعات8مانازات

لؿماٌؿابعةمسيماٌرطزمبذظؽمسربمعؿابعةماٌشارؼعمعـمحقثمغلبماالنازمواإلغػاقماظرتاطؿلمطؾمذفرمووضعماظؾقاغاتمسيممناذجمخمصصةمععؿؿدةمخاللمصرتةمسؿؾماظعطاءموتزوؼدمض -

 وغلمعقضعماظدائرةماالظؽرت

 تـظقؿمبقاغاتماٌشارؼعماٌـؿفقةمعـمحقثمضقؿةماظعطاءمبعدماغؿفائفاموعدتفامبـؿاذجمخمصصةمظذظؽموععؿؿدةم  -

 تزوؼدماٌؽؾػنيممبؿابعةمعشارؼعماظدؼقانماٌؾؽلمبصقرموتؼارؼرمدورؼةمحقلمعشارؼعماٌؽرعةماٌؾؽقةمسربماالميقؾم  -

 قرمسـمعراحؾماٌشارؼعم سؿؾمزؼاراتمعقداغقةمظؾؿشارؼعمضقدماظؿـػقذمووؿقعمص -

 تزوؼدماحملاصظةمبؿؼارؼرمذفرؼةمسـماٌشارؼعمضقدماظؿـػقذمسيماحملاصظةموغلبماالناز  -

ماألذرافمسؾكمتدرؼبماٌفـددنيماٌؿدربنيموارالسفؿمسؾكمماظعطاءاتمواٌرادالتمم -

م

م

م

م

م

م
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 اظعؼؾفم8انازاتمعدؼرؼةماذغالم

 9262/مم9261إنازاتمعدؼرؼةمأذغالمحماصظةماظعؼؾـــةمظعامم

 

 

م

م

 اظطرقماظزراسقــــــةماظيتممتمانازػا اظطرقماظؼروؼـــــــــةماظيتممتمانازػا اظطرقماظـاغقؼـــــــــةماظيتممتمانازػا

 اظؽؾػـة)دؼـار( اظطقل)طؿ(م غقعماظعؿـؾ اظؽؾػـة)دؼـار( اظطقل)طؿ(م غقعماظعؿـؾ اظؽؾػـة)دؼـار( اظطقل)طؿ(م غقعماظعؿـؾ

 ـــ ـــ إغشـاءمجدؼـد 922722 4.3 إغشـاءمجدؼـد

صؿقحموتـؾقتم

 باألعاغــة
6 9 92222 

 ـــ ـــ تعؾقدمباألعاغــة

هلنيم

موإسادةم

تلػقؾم

 وخؾطات

م12

 
6237456 

مهلنيموإسادةم

 تلػقؾموخؾطات

 ـــ ـــ
م

م

أسادةمتلػقؾم

موخؾطات

م)سطاءات(

م

 

م3 1 53652 3 9

)أطؿافمىاغيبم

 اظطرق(

 ـــ ـــ 662622

 73652      6552456  عالحظــة
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ماظعؼؾفم8مابـقةانازاتمعدؼرؼةم

مم9261عشارؼعمعدؼرؼةماألبـقةمايؽقعقةمحملاصظةماظعؼؾةماٌـفزةمخاللمسامم

 

مباظدؼـارمضقؿةماظعطاءماىفةماٌؿقظةماٌاظؽمرضؿماظعطاءمادؿماٌشروعماظرضؿ

م2/2008مصـدقماظؼرؼيماظشؾوبقيم-1
سؿمايرطيماظصـدوقماظقرينمظد

ماظشؾوبقيمواظرؼوضقي

اظصـدوقماظقرينمظدسؿمايرطيماظشؾوبقيم

مواظرؼوضقي
م7782209

م-2
جـوحمصـدضلمٌدرديماظعؼؾيم

ماظـوغقؼيماظشوعؾيمظؾؾـوت
م363865 وزارةماظذلبقيموماظؿعؾقؿ وزارةماظذلبقيموماظؿعؾقؿم97/2012

م6624252م2ماجملؿقع
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مم9262ايؽقعقةمحملاصظةماظعؼؾةماٌـفزةمخاللمساممعشارؼعمعدؼرؼةماألبـقةم

م

م

م

م

م

م

مباظدؼـارمضقؿةماظعطاءماىفةماٌؿقظةماٌاظؽمرضؿماظعطاءمادؿماٌشروعماظرضؿ

م57/9261ش/مأسؿالمزراسةمظػـدقماظؼرؼةماظشؾابقةم-6
اظصـدوقماظقرينمظدسؿمايرطةم

ماظشؾابقةمواظرؼاضقة

اظصـدوقماظقرينمظدسؿمايرطةم

مةاظشؾابقةمواظرؼاضق
م62112

م797665 وزارةماظـؼؾ وزارةماظـؼؾم627/9269محمطةماالتصاالتماظلاحؾقةم-9

م-1
رؼاضمأرػالمٌدردةمصقـانماألدادقةم

ماٌكؿؾطةماىدؼدة
م54564ماٌـقةماًؾقفقةموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿم629/9261ش/

م-2
إغشاءماٌؾـكماإلدؿـؿاريمٌمدلةم

ماًطمايفازيماألردغل
م616222 عمدلةماًطمايفازيماألردغل لةماًطمايفازيماألردغلعمدم961/9261ش/

م6996125م2ماجملؿقع
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م8ضؾقؿماظؾرتاءمعدؼرؼةماذغالما

متصـقػماظطرؼؼمرقلماظطرؼؼماظؿؽؾػةمرضؿماظعطاءمإدؿماظعطاءماظرضؿ

مضروؼيممم700م48500.000مم2013/م3شمأمبم/ممطشطموسؿؾمخؾطيمدوخـيمظطرؼؼماظطؾقيم/مواديمعقدكمم1

مضروؼيممم800م36750.000مم2013/مم15شمأمبم/ممسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمظطرؼؼمبلطيم/مواديمعقدكم.مم2

مضروؼيممم600م32868.000مم2013/مم16شمأمبم/ممسؿؾمخؾطيمظطرؼؼماظؾقطورم/مواديمعقدكممم3

مضروؼيمطؿم1م34650.000مم2013/مم20شمأمبم/ممسؿؾمخؾطيمدوخـيمظطرؼؼماظطقؾيم/ماظؼرغيم/ماشلوعيمم4

مضروؼيممم800م41497.500مم2013/م21شمأمبم/ممسؿؾمخؾطيمظطرؼؼماظراجػم/ماٌؾقطلمم5

مضروؼيممم800م23000.000م2013/مم4شمأمبم/ممسؿؾمخؾطيمدوخـيمظطرؼؼمبلطيم/مواديمعقدكمم6

مزراسقيمطؿم1َ2م42900.000م2013/مم17شمأمبم/ممسؿؾمخؾطيمظطرؼؼمعؾغونم/ماىربوءمم7

مزراسقيمطؿم1َ2م54000.000مم2013/م18شمأمبم/ممءموخؾطيمظطرؼؼمصؾقرم/ماظطقؾيمإسودةمإغشوم8

مزراسقيممم900م21890.000مم2013/مم11شمأمبم/ممإغشوءمررؼؼماىقريم/ماٌـوررلمم9

مزراسقيممم800م21600.000مم2013/م12شمأمبم/ممإغشوءممررؼؼماشلقشيم/مبدبدام/ممعرحؾيمثوظـيمم10

مزراسقيممم750م16500.000مم2013/م13شمأمبم/مميم/مصؾقرمإسودةمإغشوءماظطقؾمم11

مزراسقيمطؿم2م52500.000مم2013/مم14شمأمبم/ممسؿؾمخؾطيمدوخـيمظطرؼؼمدحوحيم/ماشلفقؿمم12

مزراسقيممم600م40000.000مم2013/مم19شمأمبم/ممسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمظطرؼؼم/ماظؼرغيم/ماظطقؾيمم13

مزراسقيممم800م21500.000مم2013/مم5بم/مشمأممإغشوءمررؼؼماشلقشيم/مبدبدامم14

مزراسقيممم700م18940.000مم2013/مم6شمأمبم/ممإغشوءمررؼؼماظطقؾيم/ماظؾقؼيم/ماٌقدةم15

مزراسقيممم750م18900.000مم2013/مم7شمأمبم/ممإغشوءمررؼؼماٌؼر/مسققنماظؼرؼيمم16

مزراسقيممم800م18945.000مم2013/مم8شمأمبم/مإغشوءمررؼؼمدالشيم/مايدبمم17

مزراسقيمطؿم1م26650.000مم2013/مم9شمأمبم/ممإغشوءمررؼؼماظراجػم/ماىؾػم/موماظرصقػمم18

مزراسقيمطؿم1َ1م23500.000مم2013/مم10شمأمبم/ممإغشوءمررؼؼمإمماٌقسم/مدحوحيمومإممررلماشلفقؿمم19

م
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معدؼرؼةمأذغالمإضؾقؿماظؾرتاءم

م9261خالصةماظػققصاتماٌكربؼةمظعامم

ماظؽؾػةمباظدؼـارممسددماظػققصاتممسددماظعقـاتمماتمغقعماظػققص

م279م26م66مصرذقاتمحصؿةم

م166م34م62متربة

م333م59م7مخؾطةمإدػؾؿقةم

م659م26م61موجفمخؿاعلم

م227م124م36مخرداغةم

م9234م364م623ماجملؿقعماالذياظلم

م9262خالصةماظػققصاتماٌكربؼةمظعامم

 اظؽؾػةمباظدؼـارم قصاتمسددماظػق سددماظعقـاتم غقعماظػققصاتم

 359 26 99 صرذقاتمحصؿةم

 142 36 69 تربةم

 273 46 5 خؾطةمإدػؾؿقةم

 639 12 6 وجفمخؿاعلم

 326 126 52 خرداغةم

 9265 316 667 اجملؿقعماالذياظلم

م
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م92628وذظؽمٌشارؼعمسامممممعشارؼعمدؾطةمإضؾقؿماظؾرتاءماٌؿقظةمعـموزارةماالذغالماظعاعةمواالدؽان

مقٌممتمررحماظعطوءاتمواالذرافمسؾقفومعـمضؾؾمدؾطيمإضؾقؿماظؾذلاءماظؿـؿقيماظلقوحلم.ح

معالحظاتممتؽؾػةماٌشروعمماظؼقؿةماٌكصصةمعـموزارةماالذغالممإدؿماٌشروعممرضؿماظعطاءمماظرضؿم

مضقدماظؿـػقذم139950م150000معشروعمتلػقؾمذورعماٌـطؼيمايرصقيمم3/2014ممخمم1

ممتمإدؿالمماظعطوءمأوظقومًَم149863َ125م150000مدالشيمم–عشروعمإسودةمإغشوءموسؿؾمخؾطيمظطرؼؼمعلعقدةمم2014/مم4ممخمم2

مضقدماظؿـػقذم223872م120000مايلمم–عشروعمتلػقؾمذورعمعؼدلةماظعالؼومم2014/مم5ممخمم3

متلؾقؿماٌقضععراحؾمم114000م85000ماظطقؾيمم–إغشوءمسؾورةمصـدوضقيمؼبمعـطؼيمبدؼقيمم2014/مم17ممخمم4

م

م:م2014عشورؼعمدؾطيمإضؾقؿماظؾذلاءماٌؿقظيمعـموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽونموذظؽمٌشورؼعمسوممم

محقٌممتمررحماظعطوءاتمواالذرافمسؾقفومعـمضؾؾمدؾطيمإضؾقؿماظؾذلاءماظؿـؿقيماظلقوحلم.

معالحظاتمماٌشروعممتؽؾػةماظؼقؿةماٌكصصةمعـموزارةماالذغالممإدؿماٌشروعممرضؿماظعطاءمماظرضؿم

مضقدماظؿـػقذم139950م150000معشروعمتلػقؾمذورعماٌـطؼيمايرصقيمم3/2014ممخمم1

ممتمإدؿالمماظعطوءمأوظقومًَم149863َ125م150000مدالشيمم–عشروعمإسودةمإغشوءموسؿؾمخؾطيمظطرؼؼمعلعقدةمم2014/مم4ممخمم2

مضقدماظؿـػقذم223872م120000مايلمم–عشروعمتلػقؾمذورعمعؼدلةماظعالؼومم2014/مم5ممخمم3

معراحؾمتلؾقؿماٌقضعم114000م85000ماظطقؾيمم–إغشوءمسؾورةمصـدوضقيمؼبمعـطؼيمبدؼقيمم2014/مم17ممخمم4

 

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مم

م

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اًاعسمسشراظػصؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اظشمونماظػـقةمظألبـقةادارةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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مادارةماظشمونماظػـقةمظألبـقة

م

م

م

 ادارة

اظشمونماظػـقيمظألبـقيم  

عدؼرؼيماظؿدضقؼمواٌؿوبعيم

 ٌشورؼعماالبـقي

 ضلؿ

تدضقؼماظقثوئؼم  

 ضلؿ

عؿوبعيماٌشورؼعم  

 عدؼرؼي

درادوتماالبـقيم  

 ضلؿماظدرادوتماٌعؿورؼي

ظؾؼطوعماظصقلم  

 ضلؿماظدرادوت

اٌعؿورؼيمظؾؼطوعماظذلبقيم  

ضلؿماظدرادوتماٌعؿورؼيم

 ظؾؼطوسوتماالخرى

ضلؿماظدرادوتماشلـددقيمظقزارةم

 اًورجقيمواٌراطزمايدودؼي

 ضلؿم

 اظردؿموتصقؼرماٌكططوتم

ضلؿماظؿصؿقؿماظداخؾلمواظؿطقؼرم

 اشلـددلم

 ضلؿ

اظدرادوتماالغشوئقيمم  

عدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتم

 وتعدؼؾماالدعورمٌشورؼعماالبـقي

 ضلؿ

حلوبممطؿقوتماالبـقيم  

 ضلؿم

 عقاصػوتماالبـقيم

 ضلؿ

تعدؼؾماالدعورمظالبـقيم  



  

311 

مدراداتماالبـقة8معدؼرؼة

ماٌفاممواظقاجؾـــــاتمممم

 مايؽق ماألبـقي مسطوءات موثوئؼ ماظعؿؾمإسداد معؿطؾؾوتمصوحى معع متؿقاصؼ محبقٌ م، مواظدؼؽقر ماظداخؾل ماظؿصؿقؿ موأسؿول مواإلغشوئقي ماٌعؿورؼي ماٌكططوت مواٌؿضؿـي ماٌكؿؾػي عقي

مواٌكصصوتماٌرصقدةمؼبماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي.م

 ؾؾماٌؽوتىماإلدؿشورؼي.متدضقؼمطوصيمعراحؾماظدرادوتمووفقزموثوئؼمسطوءماظؿـػقذمظؾؿشورؼعماظيتمؼؿؿمإسدادمدرادؿفومعـمض 
 إسدادماظشروطماٌرجعقيمظؾعطوءاتماظيتمؼؿؿمررحفومسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماإلدؿشورؼيموذظؽ:م 
 إلسدادماظدرادوتمواٌقاصػوتمووثوئؼماظعطوءمظؾؿشورؼع.م -
 ظإلذرافمسؾكماٌشورؼع. -
 ماألبـقيمبصالحقوتماٌفـدسموخوصيمعشورؼعماظؿصؿقؿماظداخؾلمواظدؼؽقر.مماإلذرافمسؾكمتـػقذمأسؿولماظعطوءاتماظيتمؼؿؿمصقفومتػقؼضمعدؼرمدرادوت

 .اٌشورطيمؼبمىونمإدؿالمماٌشورؼعماٌكؿؾػي 
 اإلذذلاكمبوظؾفونماظػـقيماٌكؿؾػيمظؾغوؼوتماظؿوظقي:م 
 مدراديماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظعطوءاتماألبـقيمضؾؾمإحوظؿفو.م

 ماتمواظدوائرمايؽقعقيماٌكؿؾػي.متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيماظقزار

 (مظلـيم7اٌلوػؿيمؼبمتطقؼرموهدؼٌمطقداتماظؾـوءماظقرينماألردغلماظصودرةممبقجىمضوغقنماظؾـوءماظقرينماألردغلمرضؿم)م.م1993

 اطؾيماظؿطقرماظعؾؿلموعقاطؾيمأدوظقىماظؾـوءمايدؼٌ.مدوػؿيمؼبمتطقؼرموهدؼٌماٌقاصػوتماظػـقيماظعوعيمظألبـقيمواظؿشرؼعوتماٌؿعؾؼيمبوظعؿؾماشلـددلموغؼؾماظؿؽـقظقجقومٌق 
 .ماإلدفوممؼبمتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمإلطلوبفؿماًدلةماظػـقي

ماٌعؿارؼةمظؾؼطاعماظرتبقياظدراداتممضلؿ

ماتـــــاٌفاممواظقاجؾ

 مواظؿعؾقؿمعـ)عدارس،معلؿقدسوتمطؿىموأثوث،مصوالتمرؼوضقيموأبـقيمإدارؼيمتربقؼي(.إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعماألبـقيماظذلبقؼيمحلىمخطيموزارةماظذلبقيم

 مضمأرػولموإضوصوتمتعؾقؿمعفين(.مإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمحلىمخطيموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمٌشورؼعماإلضوصوتماٌدردقيمعـم)شرفمصػقي،مزبؿدلات،معشوشؾ،مرؼو

 ءاتمإسدادماظدرادوتمووثوئؼماظعطوءمواٌقاصػوتمظؾؿشورؼعماٌعدةمعـمضؾؾماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿشورؼي.مموفقزماظشروطماٌرجعقيمظعطو 
 .وفقزماظشروطماٌرجعقيمظعطوءاتماإلذرافمسؾكماٌشورؼعماٌكؿؾػي 

قسم الدراسات 
الهندسية لوزارة 
 التربية والتعميم

قسم الدراسات 
الهندسية لوزارة 
 التربية والتعميم
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 رطوتماالدؿشورؼي.عؿوبعيموعراجعيموتؼققؿمطوصيمعراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمواظش 
 االذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقيم:م 
 .دراديماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظعطوءاتماألبـقيمايؽقعقي 
 .تؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلماألبـقيماٌدردقي 
 عقاصؼيماٌوظؽ،معلؿـداتماالظؿزامماٌوظقيمواٌؿطؾؾوتماٌعؿورؼيمظؾؿشورؼع(.عؿوبعيمعبقعماٌعوعالتماظقاردةمظؾؼلؿموإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعماىفوتمصوحؾيماظعالضيم( 
 .دراديماألواعرماظؿغقرلؼيماًوصيمبنسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمظألبـقيماظذلبقؼي 
 .عؿوبعيمأؼيمععقؼوتمععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءماظؿـػقذمبوظؿـلقؼمععمعدؼرؼيماٌؿوبعيمواإلذرافماشلـددل 

ماٌعؿارؼةمظؾؼطاعماظصقلضلؿماظدراداتمم

ماتـــــاٌفاممواظقاجؾ

 .إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعماٌؾوغلماظصققيموحلىمخطيموزارةماظصقي 
 .إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيماٌطؾقبيمٌشورؼعماظؿقدؼٌمواظؿقدعيماًوصيممبؾوغلموزارةماظصقي 
 اظدرادوتمووثوئؼماظعطوءمواٌقاصػوتمظؾؿشورؼعماٌعدةمعـمضؾؾماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿشورؼي.ممموفقزماظشروطماٌرجعقيمظعطوءاتمإسداد 
 .عؿوبعيموعراجعيموتؼققؿمطوصيمعراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿشورؼي 
 االذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي:م 
 -تؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلماألبـقيماظصققي.مم 
 .عؿوبعيمأؼيمععقؼوتمععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءماظؿـػقذ 
 .عؿوبعيموإسدادماظدرادوتمظألواعرماظؿغقرلؼيموعبقعماٌعوعالتماظقاردةمظؾؼلؿموإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعماىفوتمصوحؾيماظعالضي 

مٌراطزمايدودؼةضلؿماظدراداتماهلـددقةمظقزارةماًارجقةموا

ماتـــــاٌفاممواظقاجؾ

 .إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعمعؾوغلماٌراطزمايدودؼيمؼبماٌؿؾؽيم 
 مايدودؼ مواٌراطز مواظلػوراتماًورجقي معراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتماًوصيممبشورؼعماشلقؽوتماظدبؾقعودقي مطوصي موعراجعيموتؼققؿ اٌؽوتىماشلـددقيميماحملوظيمسؾكمعؿوبعي

 واظشرطوتماالدؿشورؼيم.
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 ورؼيم.مموفقزماظشروطماٌرجعقيمظعطوءاتمإسدادماظدرادوتمووثوئؼماظعطوءمواٌقاصػوتمظؾؿشورؼعماٌعدةمعـمضؾؾماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿش 
 اًورجقي.مدراديماألواعرماظؿغقرلؼيماًوصيمبنسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمظؾؿراطزمايدودؼيمواظلػورات 
 :ماالذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي

 .متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيموزارةماًورجقيمواٌراطزمايدودؼي

 عؿوبعيمأؼيمععقؼوتمإغشوئقيمأومععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءماظؿـػقذم 
 فوتمصوحؾيماظعالضي.عؿوبعيمعبقعماٌعوعالتماظقاردةمظؾؼلؿموإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعماى 

ماٌعؿارؼةمظؾؼطاساتماالخرىضلؿماظدراداتم

ماتـــــاٌفاممواظقاجؾ

 مإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعماألبـقيمايؽقعقي.م

 .إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمألسؿولمإسودةمتلػقؾموهدؼٌماٌؾوغلماظؼوئؿيمظألبـقيمايؽقعقي 
 عقيمظعطوءاتمإسدادماظدرادوتمووثوئؼماظعطوءمواٌقاصػوتمظؾؿشورؼعماٌعدةمعـمضؾؾماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿشورؼي.مموفقزماظشروطماٌرج 
 .عؿوبعيموعراجعيموتؼققؿمطوصيمعراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿشورؼي 
 غوؼوتماظؿوظقي:ماالذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾ 

    .مدراديماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظعطوءاتماظقزارة

 تؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيماٌمدلوتمواظدوائرمايؽقعقي.مم 
 .عؿوبعيموإسدادماظدرادوتمظألواعرماظؿغقرلؼيموعبقعماٌعوعالتماظقاردةمظؾؼلؿموإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعماىفوتمصوحؾيماظعالضي 
 أؼيمععقؼوتمععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءماظؿـػقذ.معؿوبعي 
 اهلـددلمضلؿماظؿصؿقؿماظداخؾلمواظؿطقؼر   
ماتـــــاٌفاممواظقاجؾممم

 .اٌشورطيمؼبمإسدادماظدرادوتمواظدلاعٍمواًططمظؿقلنيموتطقؼرماٌلؿقىماظػينمظؾعؿؾماشلـددل 
 ًوصيمبوظعؿؾماشلـددلمؼبماٌدؼرؼيمؼبمضقءماظؿقجقفوتماظصودرة.اٌشورطيمؼبمتؼدؼؿماٌؼذلحوتماظالزعيمظؽوصيماظؼضوؼوماظؿطقؼرؼيما 
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 قذمواإلذرافمسؾكماٌشورؼعمومبومؼضؿـماٌشورطيمؼبمإسدادمووفقزماظشروطماٌرجعقيماًوصيمبوتػوضقوتماًدعوتماشلـددقيماًوصيمبنسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمووثوئؼمسطوءماظؿـػ

 الئؿي.ممادؿكدامماألدوظقىمواظؿؼـقوتمايدؼـيماٌ
 قيمايؽقعقيموغؼؾماظؿؽـقظقجقومٌقاطؾيماٌشورطيمؼبمرصعمعلؿقىماألداءمؼبماظعؿؾماشلـددلمسـمررؼؼمتطقؼرموهدؼٌماٌكططوتمواظقثوئؼماشلـددقيمواٌقاصػوتماظػـقيمٌشورؼعماألبـ

 اظؿطقرماظعؾؿل.
 ؼيمصقؿومطبصمأسؿولماظدرادوتمواظؿصؿقؿ.تؼدؼؿماظؿـلقؾوتماًطقيمظؾؿدؼرماٌكؿصمبشلنمأؼيمأعقرمصـقيمدبصمسؿؾماٌدؼر 
 .اٌشورطيمععمأضلومماٌدؼرؼيمظؿقدؼٌموتطقؼرمأسؿولمإسدادماظدرادوتماٌطؾقبيمووفقزموثوئؼمسطوءماظؿـػقذموصؼماظؿقجقفوت 
 اٌشورطيمبوإلذرافمسؾكمسؼدماظـدواتموورشماظعؿؾمواحملوضراتماظػـقيماشلـددقيمواظؿقضرلمظؾؿعورضماحملؾقيم 
 رادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعماظؿلثقٌمواظؿصؿقؿماظداخؾلماًوصيمبوألبـقيمايؽقعقي.إسدادماظد 
 .اٌؿوبعيمواإلذرافمسؾكماٌؼووظنيمأثـوءمتـػقذمأسؿولمسطوءاتماظؿلثقٌموعؿوبعيموإسدادماظدرادوتمظألواعرماظؿغقرلؼي 
 االذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي:م 

 مٌماظؿشرؼعوتموطقداتماظؾـوءماظقرينمواٌقاصػوتماظػـقيماظعوعيمظؾؿؾوغل.تطقؼرموهدؼ

 .متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيماٌمدلوتمواظدوائرمايؽقعقي

 .مدراديماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظعطوءاتماظقزارة

 .مادؿالمماٌشورؼعماٌـفزةمألسؿولماظؿلثقٌمواظؿصؿقؿماظداخؾلم

ماٌكططاتوتصقؼرمضلؿماظردؿم

ماتـــــاٌفاممواظقاجؾ

 .ردؿماٌكططوتماٌعؿورؼيمواظؽفروعقؽوغقؽقيماًوصيممبشورؼعمعدؼرؼيماظدرادوتماشلـددقيموعدؼرؼيماظؽفروعقؽوغقؽ 
 .اٌشورطيمؼبمأسؿولماظرصعماٌلوحلمظؾؿؾوغلمايؽقعقيماظؼوئؿيموإسدادمووفقزماٌكططوتماًوصيمبفو 
 مصقؼرػومظغوؼوتمسطوءاتماظؿـػقذمواإلذراف.ادؿالمموحػظماٌكططوتمووثوئؼماظعطوءاتموت

 ماظدرادوتماالغشوئقيمضلؿ

 .إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماالغشوئقيمظؽوصيمعشورؼعماالبـقيمايؽقعقيمواٌـشكت 
 .عؿوبعيموعراجعيموتؼققؿمطوصيمعراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتماًوصيممبشورؼعماالبـقيمايؽقعقيمواٌـشكت 
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 يماًوصيمبنسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمظؾؿؾوغلمايؽقعقي.دراديماألواعرماظؿغقرلؼ 
 :ماالذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي

 .متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيموزارةماًورجقيمواٌراطزمايدودؼي

 عؿوبعيمأؼيمععقؼوتمإغشوئقيمأومععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءماظؿـػقذم 
 دةمظؾؼلؿموإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعماىفوتمصوحؾيماظعالضي.عؿوبعيمعبقعماٌعوعالتماظقار 
م

م92628-9261مخاللمساعلانازاتمعدؼرؼةمدراداتماالبـقةم

م9262عشارؼـــعممتمإنازمخمططاتمووثائـــؼمسطـاءاتماظؿـػقذماًاصةمبفامخاللمساممم-أوال8

م2014وممأوال:معشورؼعماألبـقيماظيتممتمإحوظيمسطوءماظؿـػقذمشلومخاللمس

م-(مدؼـورًامعقزسيمسؾكماظؼطوسوتماٌؾّقـيمأدغوه:107996490َ08إحوظيمسطوءمتـػقذمٌشورؼعماألبـقيمبؼقؿيمإعبوظقيم)م2014متمخاللمسومم

م

م

م

م

م

م

م

ماظؼطوسوتماظرضؿ
 )دؼـور(ضقؿيمسطوءماظؿـػقذ

 

 78114447َ892معشورؼعماظؼطوعماظذلبقيمأ

م21702470َ625معشورؼعماظؼطوعماظصقلمب

م8179571َ563ماظؼطوسوتماألخرىعشورؼعممج

م107996490َ08ماجملؿــــــقع
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م8عؾكصمعشارؼعماظؼطاعماظرتبقيمعقزسةمحلبمجفةماظؿؿقؼؾم–أم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مؾــــجفيماظؿؿقؼماظرضؿ
مسطوءماظؿـػقذضقؿيم

م

م9044702َ158معشورؼعماٌؾودراتماٌؾؽقيماظلوعقي 1

 8363461َ000 عشورؼعماالهودماالوروبلم2

م15294000َ805معـقيمخؾقفقيم +مEREfKE 2عشورؼعمم3

م1366455َ640م(KfWاظؼرضماألٌوغلم)م4

م2151811َ065م(KfWععماىوغىماالٌوغلمم)مSWAP عشورؼعمممقظيمعـماتػوضقيماظدؼـمم5

م5186818َ225م2013اٌشورؼعماٌؿقظيمعـمضؾؾمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوتمظعوممم6

    21145025َ186 2014ؾمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوتمظعومماٌشورؼعماٌؿقظيمعـمضؾم7

م11850245َ208ماٌـقيماًؾقفقـــــيماالعوراتقــــــيم8

م768150َ000ماٌـقيماًؾقفقـــــيماظلعقدؼـــــــــيم9

م2943778َ605معـقيمصوحىمزلقماعرلمدوظيماظؽقؼًم10

م78114447َ892مقعـاجملؿ
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مماظؼطاعماظرتبقي/ماٌؾادراتماٌؾؽقةماظلاعقةمارؼععشمم-

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ممضقؿيمسطوءماظؿـػقذمسـدماالحوظيماحملوصظيمادؿماٌشروعمرضؿمسطوءماظؿـػقذماظرضؿ

م982113َ980ماظعوصؿي اغشوءمعدرديمابقماظلقسماالدودقيماٌكؿؾطي 2013/عؾودرة/142م1

م1317751َ050ماظعوصؿي اغشوءمعدرديمدؾؾقدماالدودقيماٌكؿؾطي 2013/عؾودرة/161م2

م2014/عؾودرة/40م3

تـػقذماسؿولمصقوغيمزبؿؾػيمٌؾوغلمعدرديمسؾدمايؿقدمذرفم

ماٌفـقيماظـوغقؼيماظشوعؾيمظؾؾـني
م523325َ180ماظعوصؿي

م642925َ770ماظعوصؿيمتـػقذمعشروعمعدرديمترطلماالدودقيمظؾؾـنيم2014/عؾودرة/15 4

م1041138َ765ماربدماالدودقيمظؾذطقراغشوءمعدرديماٌغرلمم2014/عؾودرة/145م5

م1895756َ690ماظؽركمتـػقذمعدرديمشقرماٌزرسيماالدودقيم)بروعني( 2014/عؾودرة/123 6

م1015217َ233ماظعوصؿيماغشوءمعدرديماٌشؼرماظـوغقؼي 2014/عؾودرة/144م7

م1626473َ490ماظعوصؿيماغشوءمعدرديمرورقماالدودقيماالوظب/عورطوم2014/عؾودرة/185م8

م9044702َ158 ـع(معشورؼ8)ممـقعاجملؿ
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م/ممتقؼؾماالهادماالوروبلعشارؼعماظؼطاعماظرتبقيم-

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مسـدماالحاظةمماظؿـػقذمضقؿةمسطاءماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م5/9261م6

 

م6262666ماظزرضاء ظؾؾـنيماالدادقةماظؼادؿمعدردة

م6669146ماظزرضاء اٌكؿؾطةماالدادقةمؿػاذماالعريمإدؽانمعدردةم9

 م1

 92/9261/ش

مجرش االدادقةممجؾؾمبـمععاذمعدردة
م9636362

ماظؾؾؼاء عدردةمحلماظلراػدةماالدادقةماٌكؿؾطةم2

م3
6/9261 

م

ماظعاصؿة ظؾؾـنيماالدادقةممحلـماالعريمضاحقةمعدردة

م1456196
م4

 ظؾؾـنيماظـاغقؼةمؼاجقزمعدردة

م
ماظعاصؿة

م6141246م ـع(معشارؼـ4)ممعـقاجملؿ
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مخؾقفقةمعـقة+EREfKE م9عشارؼعماظؼطاعماظرتبقي/ممتقؼؾم-م1

مدؼـار(سـدماالحاظةم)ماظؿـػقذمضقؿةمسطاءماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م6721233ماظؾؾؼاء اٌكؿؾطةمماألدادقةمخقؼؾدمبـتمخدجيةمعدردةم32/9269/شم6

م27/9269/شم9

 

ماربد ظؾؾـنيماظـاغقؼفمؼؾالمعدردة

م9515693
مسفؾقنماٌكؿؾطةماألدادقةماظؾلؿانمسنيمعدردةم1

مم2

69/9269 

 

ماظعاصؿة اٌكؿؾطةماألدادقةماالغدظسمعدردة

م235ح9655675
ماظعاصؿةمظؾؾـاتماألدادقةمضقسمبـتماظلؿرياءمعدردةم3

 م4

م49/9269/ش

مماظعاصؿةمصػقة(مصاتاضا)مظؾؾـنيماظـاغقؼةماٌرضبمعدردة

ماظعاصؿةم(صػقةماضاصات)ماٌكؿؾطةماالدادقةمداملمعدردةم5 353ح623226

ماظؾؾؼاء صػقة(ماضاصات)ماٌكؿؾطةماالدادقةمبـتمايارثمعدردةمعقؿقغةم49/9269/شم6
م

 923ح192626

 262ح234412ماربدمعدردةماظـاصرةماالدادقةمظؾؾـني)اضاصاتمصػقة(م49/9269/شم7

 796ح122173ماظؽركم)اضاصاتمصػقة(معدردةمايدؼـةماالدادقةمظؾؾـنيم49/9269/ش 62

م

م

م
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م

ماظؿـػقذمسـدماالحاظةممضقؿةمسطاءماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م66
م642/9266داح/

ماربدم)اضاصاتمصػقة(معدردةمحامتماالدادقةمظؾؾـني
م322ح243143

ماربدمظؾؾـنيم)اضاصاتمصػقة(معدردةماٌــكمبـمحارثةماالدادقةم69

م61

م635/9266داح/

ماظعاصؿةم)اضاصاتمصػقة(معدردةماظزمؼقدماظـاغقؼةمظؾؾـات

م29ح624967 ماظعاصؿةمعدردةمذفرةماظدرماالدادقةمظؾؾـاتم)اضاصاتمصػقة(م62

ماظعاصؿةمعدردةمسؾدماظؾطقػمسابدؼـماالدادقةم)اضاصاتمصػقة(م63

م64

م636/9266/داح

ماظزرضاءمصػقة(االعريةمػقاماالدادقةماالوديمظؾؾـاتم)اضاصاتممعدردةمضاحقة

م422ح425761 ماظزرضاءمعدردةمضطرماظـدىماظـاغقؼةمظؾؾـني)اضاصاتمصػقة(م65

ماٌػرق عدردةمرحؾةمرطادماظـاغقؼةمظؾؾـنيم)اضاصاتمصػقة(م66

م67

م637/9266داح/

معادبام)اضاصاتمصػقة(معدردةماظػققاءماظـاغقؼةم

م624219 ماظؽركماٌكؿؾطةم)اضاصاتمصػقة(معدردةماظؼطراغةماالدادقةم92

ماظطػقؾةماٌكؿؾطةم)اضاصاتمصػقة(معدردةماظؼاددقةماالدادقةم96

ماظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذمجرشمعدردةمبرعاماظـاغقؼةمظؾؾـاتم26/9262م99

م1222222م ماظزرضاءمعدردةمصارؿةماظزػراءماالدادقةماٌكؿؾطةم 26/9262م91

م623ح63972222م (معشارؼـع91)ممقعاجملؿـ

م

م

م
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مKfW  ماظؼطاعماظرتبقي/ممتقؼؾمعشارؼعم-2

م

م

م

م

مKfWاظؼطاعماظرتبقيم/مممقلمعـماتػاضقةمعؾادظةماظدؼـمععماىاغبماالٌاغلممعشارؼعم-3

م

م

م

م

م

م

م

م

مسـدماالحاظةمماظؿـػقذمضقؿةمسطاءماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

 42ح6144233ماربدمعدردةمحرمياماالدادقةماٌكؿؾطةم662/9227داح/م6

م42ح6144233 (معشـروع6)مماجملؿـقع

ماظؿـػقذمسـدماالحاظةممضقؿةمسطاءماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م6

م26/9269/مش

ماربد اظـاغقؼةماٌكؿؾطةمراطبمطػرمعدردة

م243ح9636666

م 9

مجرش اٌكؿؾطةماألدادقةمدقفمعدردة

 243ح9636666 ـع(معشارؼ9)ممـقعاجملؿ
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م                   9261/اظؼطاعماظرتبقي/برغاعجماظؾـقةماظؿقؿقةمظؾؿقاصظاتمعشارؼعمم-4

ماظؿـػقذمسـدماالحاظةم)دؼـار(مضقؿةمسطاءماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م651664ماٌػرق اصاتمصػقةاضماممبطقؿةماظـاغقؼةمظؾؾـنيمعدردةم17/9261/شم6

م532ح122721معادبامصػقةماالدادقةماٌكؿؾطةمإضاصاتمعدردةمصارؿةماظزػراء 17/9261/شم9

مععانمعدردةمبلطةماظـاغقؼةمظؾؾـنيم616/9261/شم1
م352ح6226313

مععانمعدردةماوػقدةماالدادقةماٌكؿؾطةم42/9262م2

م562ح265431ماظؾؾؼاء اصاتمصػقةظؾؾـاتماضمعدردةماظروحيةماظـاغقؼة 616/9261/ش 3

م66/9262/شم4

م

ماربد ابقمػابقؾماالدادقةمظؾؾـنيمعدردة
م9192222اظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذم

ماظؾؾؼاء صػقةمعدردةمدقميةماظشاعؾةمظؾؾـاتماضاصاتم5

 693ح676727ماٌػرقمعدردةمعـؾثماٌزرسةماالدادقةماٌكؿؾطةم16/9262/شم6

م993ح3664666 ـعرؼ(معشا6)ممـقعاجملؿ

 

 

 

م

م
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م9262/ظؾؿقاصظاتماظؿقؿقةماظؾـقةماظرتبقي/مبرغاعجماظؼطاعمعشارؼعمم-5

ماظؿـػقذمسـدماالحاظةممضقؿةمسطاءماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

6 
37/9262 

ماٌػرقماظشرضلمايلماظروؼشدمعدردة
م322ح9691432

مٌػرقا اٌكؿؾطةماالدادقةماظلرحانمجابرمعدردةم9

م222ح662114ماٌػرق ظؾؾـاتماظـاغقؼةماظػروخمحلمعدردةمعـمبدالمزحرمعدردة 37/9262م1

م112ح9226296مجرشمظؾؿؿقزماظـاغلماهللمسؾدماٌؾؽمعدردةم42/9262م2

م3
42/9262 

ماربدمظؾؾـنيماالدؾؿقةمرصقدةمعدردة
م659ح9641647

مسفؾقنمظؾؾـنيماالدادقةمايرثمعدردةم4

م5
46/9262 

ماظعاصؿةماٌكؿؾطةماالدادقةماظػقصؾقةمردةعد
م922ح1319566

 اظعاصؿةماٌكؿؾطةماالدادقةماظذػقؾةماظغربقةمعدردةم6
م925ح6229279ماظؾؾؼاءماٌكؿؾطةماالدادقةمسريامعدردة 49/9262م7

م41/9262م62

 
ماظعؼؾة ظؾؾـاتماالدادقةمايؿقؿةمعدردة

 125ح9321472
ماظؽركماظؼطراغةمعدردةم66

م69

م42/9262

مععانمعدردةمدالشةماظـاغقؼةماٌكؿؾطة
م592ح1257399

مععانماىـقبلماظشرضلمايلمسيمراذدمعدردةم61

 اظطػقؾةمعدردةمرؾقةمبـمسؾقدماهللم62
م132ح9345616

 ععانماٌكؿؾطةماالدادقةمػاذؿماالعريمروضةمعدردةم63
م962222ماظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذماظؾؾؼاءمقةصػماضاصاتماٌكؿؾطةماالدادقةمحاعدمابقمعدردةم49/9262م64

 664ح96623293م-مروع(معشــ64)مـقعاجملؿ
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ماٌـقةماًؾقفقــــــةماعاراتقــــــة/عشارؼعماظؼطاعماظرتبقيم-6

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ماالحاظةمماظؿـػقذمسـدمسطاءمضقؿةماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م6
 46/9266دأح/م

م6656725ماظزرضاء اىدؼدةماٌكؿؾطةمأوظقؼةماالوديعدردةمعمتةماالدادقةم

م6266179ماربد االوديأوظقؼةمممعدردةمحلماالعريمحلـماالدادقةماٌكؿؾطةم9

م6551676ماربد االوديماالدادقةماٌكؿؾطةمأوظقؼةمعدردةماظشفرةم 17/9266دأح/مم1

م6626321مؿةاظعاص أوظقؼةماالوديممعدردةمزبدةماالدادقةمظؾؾـني 655/9266دأح/مم2

م522ح6233294ماظعاصؿة أوظقؼةماالوديماٌكؿؾطةم/ايلماظشرضلعدردةماظعؾدظقةماالدادقةم 22/9266دأح/مم3

م6332222اظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذمماربد االدادقة/مبـنيمأوظقؼةماالوديمعدردةمحلماظرتطؿان 42/9266دأح/مم4

م5
 692/9261ش/

مسفؾقن وظقؼةمثاغقةاالدادقةماٌكؿؾطةمأمعدردةماظقػادغة
 322ح6737352

مجرش االدادقةمظؾؾـنيمأوظقؼةمثاغقةمعدردةمايلقـقاتم6

 192ح764166ماظعاصؿة أوظقؼةمثاغقةمعدردةمأممصروةماالدادقةماٌكؿؾطة 696/9261/شم7
 531ح294471ماظزرضاء أوظقؼةمثاغقةمعدردةماظدػقـؿماألدادقةماٌكؿؾطة طادرماظقزارةم62

م533ح474713ماظعاصؿةماغشاءمعدردةمزبقدماالدادقةماٌكؿؾطةم697/9261م66

م296ح66632923 ـع(معشارؼـ66)ممـقعاجملؿ
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ماٌـقةماًؾقفقةماظلعقدؼة/عشارؼعماظؼطاعماظرتبقيمم-7

م

م

م

م

م

معشارؼعماظؼطاعماظرتبقي/ممتقؼؾمصاحبممسقماألعريماظشقخمأعريمدوظةمماظؽقؼتم-62

م

م

م

م

م

م

م

ماالحاظةمماظؿـػقذمسـدمسطاءمضقؿةماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م6
 طادرموزارة

بؼمخاصمباىـاحماظػـدضلمٌدردةماالعاممعاظؽماضاصةمرا

ماظعاصؿة اظـاغقؼةماظشاعؾةمظؾؾـني
م222ح546632

ماظؾؾؼاءمعدردةمخشػةماالدادقةماٌكؿؾطةم9

م222ح546632 ـع(معشارؼ9)ممـقعاجملؿ

ماالحاظةمماظؿـػقذمسـدمسطاءمضقؿةماحملاصظةمادؿماٌشروعماظدراداترضؿمسطاءمماظرضؿ

ماظطػقؾةمعدردةماظطػقؾةماظـؿقذجقة 932/9262م6
مأضؾماظعروض

م423ح9721556

م423ح9721556 ـع(معشارؼـ6)ممـقعاجملؿـ
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معؾكصمعشارؼعماظؼطاعماظصقلمعقزسةمحلبمجفةماظؿؿقؼؾم–بم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ماظؼطاعماظصقلم/ممتقؼؾماٌؾادراتماٌؾؽقةماظلاعقةمعشارؼع

م

م

م

م

مضقؿةماظؿؿقؼؾمجفةماظؿؿقؼؾماظرضؿ

م13ح6363512معشارؼعماٌؾادراتماٌؾؽقةماظلاعقة 6

 622ح462631 9261اٌشارؼعماٌؿقظةمعـمضؾؾمبرغاعجماظؾـقةماظؿقؿقةمظؾؿقاصظاتمظعاممم9
 113ح62926172 9262اٌشارؼعماٌؿقظةمعـمضؾؾمبرغاعجماظؾـقةماظؿقؿقةمظؾؿقاصظاتمظعاممم1
م222ح6333264ماٌـقةماًؾقفقـــــةم2

م222ح35222مـةماظعاعـــةاٌقازغـــم3

م622ح679554 اظؼرضماظقاباغــــــلم4

مUSAID 1322222م5

م493ح96529252مــقعاجملؿ

مضقؿةماظعطاءمسـدماالحاظةمماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظؿـػقذماظرضؿ

م622ح365767ماربد عرطزمصقلمدؼرماظلعـةماغشاء 9261/عؾادرة/692م6

م422ح366772ماظعاصؿة غاسقرماالودي/اغشاءمعرطزمصقلماظعددقةم 9262/عؾادرة/44م9

م732ح263667ماظعاصؿةماغشاءمعرطزمصقلماظروضةم9262/عؾادرة/921م1

م13ح6363512م ــع(معشارؼ1)ممـقعاجملؿ
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م9261ظعــامممظؿقؿقةمظؾؿقاصظاتعشارؼعماظؼطاعماظصقل/ممتقؼؾمبرغاعجماظؾـقةمام-

م

م

م

م

معشارؼعماظؼطاعماظصقل/ماٌـقةماًؾقفقة

م

م

م

م

ماٌقازغــــــةماظعاعــــة/عشارؼعماظؼطاعماظصقل

م

م

م

ماظؿـػقذمسـدماالحاظةممضقؿةمسطاءماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م622ح462631ماٌػرق صؾقامصقلمعرطزمتقدعةم33/9262/شم6

   622ح462631م-م(معشروع6)ماجملؿقع

ماالحاظةمماظؿـػقذمسـدمسطاءمضقؿةماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م757964ماظؾؾؼاء عرطزمصقلماظػققص طادرماظقزارةم6

م354612 اظؽرك اىـقبلماٌزار/مماظطقؾةمصقلمعرطزمتقدعة 697/9261/شم9

م6333264 (معشـروع9)ممقعاجملؿـ

ماالحاظةم)دؼـار(ماظؿـػقذمسـدمسطاءمضقؿةماحملاصظةمادؿماٌشروعمسطاءماظدراداترضؿممرضؿاظ

م35222ماظؾؾؼاءماميانمععديمسيمعلؿشػكماالعريةاغشاءمشرصةمشازاتمرؾقةممطادرماظقزارةم6

م35222مم (ممعشــروع6)ماجملؿـقع
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م9262عشارؼعماظؼطاعماظصقل/متقؼؾمبرغاعجماظؾـقةماظؿقؿقةمظؾؿقاصظاتمظعامم

ماظؿـػقذمسـدماالحاظةممضقؿةمسطاءماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م364665ماٌػرقماظصػاويمصقلمعرطزمتقدعة طادرموزارة 6

م122ح616423مسفؾقن سـفرةمصقلمعرطزمإغشاء وزارةمطادرم9

م66ح155544مععان اىػرمصقلمعرطزمتقدعة وزارةمطادرم1

م314227ماربدمجػنيمصقلمعرطز وزارةمطادرم2

م156176مععانمععانمعلؿشػكمسيمظؾؿؿرؼضمدؽـمإغشاء وزارةمطادرم3

 913ح66245ماظعاصؿةماظؿقتـفلمذيقؾماظدطؿقرمعلؿشػكمسيماظصقلمواظصرفماحملرضةمهدؼث وزارةمطادرم4
 212ح1995477مدباعاماظـدؼؿمعلؿشػكمسيماٌرطزةمواظعـاؼةمايـقـةمظؾعـاؼةموضلؿماظعؿؾقاتمضلؿمادؿقداثم669/9261/شم5
م622ح666623ماٌػرقماظلقؼؾؿةمصقلمعرطزمإغشاء 91/9262عرطزي/م6

م226394مجرشماًشقؾةماٌـصقرةمصقلمعرطزموهدؼثمتقدعة 92/9262عرطزي/م7

م243ح6269724ماظؾؾؼاءماغشاءمعرطزمصقلمسريا 94/9262/عرطزيم62

م223ح766746مععانماعؾتقدعةموهدؼثمعرطزمصقلمإؼؾماالوظلماديمذ 94/9262عرطزي/م66

م411535ماظؽركماظلؾطاغلمعرطزمصقلموهدؼثمتقدعة 93/9262عرطزي/م69

م572ح6622362ماظطػقؾةمصقلمايلامعرطزموهدؼثمتقدعة 94/9262/عرطزيم61

م672ح6111522ماظعاصؿةمصقلماظؼقؼلؿةماظشاعؾمعرطزموهدؼثمتقدعة 95/9262/عرطزيم62

م722ح6229222ماظزرضاءمرطزمصقلماظضؾقؾتقدعةموهدؼثمعم95/9262/عرطزيم63

م547119ماظؾؾؼاءمتقدعةمعلؿشػكماظشقغةماىـقبقة)أدرةمأرػال(م55/9261ش/م64

 113ح62926172م(معشــروع64)ماجملؿــقع
م
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ممتقؼؾماظؼرضماظقاباغل/مماظؼطاعماظصقلمعشارؼع

م

م

م

م

م

مUSAIDمتقؼؾم/مماظؼطاعماظصقلمعشارؼع

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

محاظةم)دؼـار(االماظؿـػقذمسـدمسطاءمضقؿةماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

مم622ح679554مجرشمتقدعةمعلؿشػكمجرشمسؿؾقاتموسـاؼةمعرطزة طادرماظقزارةم6

م622ح679554 (ممعشـروع6)ممـقعاجملؿـ

ماالحاظةم)دؼـار(ماظؿـػقذمسـدمسطاءمضقؿةماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

ماربدمدعةمعلؿشػكماألعريةمرريةتق 9261/م612م6
مم1322222ماظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذ

م

م1322222 (ممعشــروع6)مماجملؿـقع
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معؾكصمعشارؼعماظؼطاساتماألخرىمعقزسةمحلبمجفةماظؿؿقؼؾ

م

م

م

م

م

 عشارؼعماظؼطاساتماألخرى/ممتقؼؾماٌؾادراتماٌؾؽقةماظلاعقة
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مضقؿةماظؿؿقؼؾم)دؼـار(مجفةماظؿؿقؼؾماظرضؿ

م712ح9427953معشارؼعماٌؾادراتماٌؾؽقةماظلاعقةم6

م693ح9926529 ؾقفقةاًـقةمعشارؼعماٌ 9

م326ح1196331ماٌقازغــــةماظعاعـــةعشارؼعمم1

م341ح6657356 ـقعؿـاجمل

مضقؿةماظعطاءمسـدماالحاظةم)دؼـار(ماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظؿـػقذماظرضؿ

ءمعرطزمغفاريمظرساؼةموتلػقؾمذويماالحؿقاجاتماغشا 9261/عؾادرة/661م6

 اًاصةمًدعةمظقائلماظطقؾةمواظقدطقة
م322ح6226776ماربد

م222ح224622ماظطػقؾة تـػقذمتقدعةمعصـعماالزؼاءماظؿؼؾقدؼةمظصـاسةماالظؾلةم 9262/عؾادرة/664م9

م222ح646242ماظعاصؿةمعرطزماؼقائلمظؾػؿقاتماالؼؿامماظقاصعاتم9262/عؾادرة/693م1

م212ح193292ماظعاصؿةمتـػقذمعؾـكمعمدلاتماجملؿؿعماٌدغلمسيمخمقؿماظقحداتم9262/عؾادرة/661م2

م712ح9427953 (معشارؼــع2)ممـقعاجملؿ
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 عشارؼعماظؼطاساتماألخرى/ممتقؼؾماٌـقةماًؾقفقة
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مةاالحاظماظؿـػقذمسـدمسطاءمضقؿةماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م222ح979771ماٌػرقماغشاءمسقادةمبقطرؼةمسيماٌػرق طادرموزارة 6

م632ح424273 اظعاصؿة اغشاءمخمؿربمتطؾقؼمذروطماالعانمايققيمعـماٌلؿقىماظـاظث 679/9227داح/م9

م762ح657226ماظطػقؾة تقدعةموهدؼثمعؿقػموعؽؿبمآثارماظطػقؾة 921/9226داح/م1

م622ح114661ماظطػقؾةمالماظؿشطقبمٌشروعمعؿقػمصقـانعشروعماطؿالماسؿم921/9226داح/م2

م222ح69632مسفؾقنمعشؿؾمعدرديت طادرموزارةم3

م112ح697749مجرشماغشاءمضاساتمتدرؼبموشرفمعشؿؾماظػقصؾ)عؾـكماداري( طادرموزارةم4

م393ح637413 اظؾؾؼاءمغػاؼاتمايؿرةمٌعاىةمعقاهماظزؼؾارماظؿؾكريؼةمسيمعؽبتطقؼرماظقحدةم طادرموزارةم5

مطادرموزارةم6
ادؿقداثمعشغؾماجفزةماٌراضؾةمواظؿقؽؿمسيمععفدمتدرؼبم

معفينمسيمسنيماظؾاذا
م222ح96352ماظؾؾؼاء

م222222اظؽؾػةماظؿـػقذؼةمظؾؿـػقذمماظزرضاءماغشاءمايدؼؼةماظؾقؽقةم664/9262م7

م693ح9926529 ـع(معشارؼ7)ممـقعاجملؿ
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ممتقؼؾماٌقازغةماظعاعةمعشارؼعماظؼطاساتماألخرى/

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 خمارؾةماىفاتماٌعـقةم)اٌاظؽ(مالدؿؽؿالماجراءاتمررحمسطاءاتماظؿـػقذمعـمضؾؾفؿ معشارؼعممتمانازمخمططاتمووثائؼمسطاءاتماظؿـػقذماًاصةمبفامومتم-ثاغقا8
معشارؼعماظؼطاعماظرتبقيم

م

م

م

م

ماالحاظةمماظؿـػقذمسـدمسطاءمضقؿةماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م956ح192923ماظعاصؿة بـؽمتـؿقةماٌدنمواظؼرى 75/9266م6

م322ح9572935ماظعاصؿةمتـػقذمعؾـكمجدؼدمظالجفزةماالدارؼةمسيمجمؾسماالسقان 67/9261تؾزؼؿ/م9

م162ح16141ماظعاصؿةماظعاعةماالدارةمٌعفدمشاءمدؼػماٌـقراغمطادرماظقزارةم1

ماظقزارةمطادرم2
تقدعةموهدؼثمٌؾـكمخدعاتماٌؽانماظقاحدمسيموزارةم

ماظصـاسةمواظؿفارة
م232ح25522ماظعاصؿة

م722ح65299ماظزرضاءمتلثقثمعرطزمحدودماظعؿري اظقزارةمطادرم3

م42222اظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذمماظعاصؿةمبة)طرادل(تلثقثمعرطزماٌعفدماظعربلمظؾرضا اظقزارةمطادرم4

م22222اظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذمماظعاصؿةمتلثقثمعرطزماٌعفدماظعربلمظؾرضابة)طرادل( اظقزارةمطادرم5

م326ح1196331 ـع(معشارؼ5)ممـقعاجملؿ

ماظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذم)دؼـار(ماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م22222مععان )رؼاضمارػال(عدردةمضرؼـماالدادقة طادرماظقزارةم6

 22222م(معشروع6) اجملؿقع
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معشارؼعماظؼطاساتماألخرىم-

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ماظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذم)دؼـار(ماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿماظعطاءماظرضؿ

م12222ماظعاصؿة اسادةمتلػقؾمعؽؿؾةمعمدلةماالضراضماظزراسلم)ضاسةماظؿدرؼب( اظقزارةمطادرم6

م652222ماظعاصؿة اظؼقؼلؿةمعفينمتدرؼبمعؾاغلمتلػقؾ اظقزارةمطادرم9

م22222مععانمععانمعفينمتدرؼبمععفدمتلػقؾ اظقزارةمطادرم1

م62222ماظؾؾؼاءمايرسيماظلؾطم/معؾـكماٌفينماظؿدرؼبمٌمدلةمتلػقؾمعشارؼع اظقزارةمطادرم2

م93222مسفؾقن عؾـكمسفؾقن/ماٌفينممعشارؼعمتلػقؾمٌمدلةماظؿدرؼب اظقزارةمطادرم3

م93222ماربد اظرعـام/معؾـكماٌفينمؼباظؿدرمٌمدلةمتلػقؾمعشارؼع اظقزارةمطادرم4

م92222ماظزرضاءماظزرضاءم/ماهلامشقةماظلقاضنيمععفدمأدقار اظقزارةمطادرم5

م99222ماظزرضاءمؼاجقزمعفينمتدرؼبمعرطزمنارةمعشغؾمتلػقؾمإسادة اظقزارةمطادرم6

عؿطؾؾاتمدصاعمعدغلمخاصممبشروعموزارةماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثم اظقزارةمطادرم7

مؿلاظعؾ
م42222ماظعاصؿة

م692222ماظطػقؾةمٌعلؽرمايلنيمظؾشؾابماغشاءمعطؾخموصاظةمرعام اظقزارةمطادرم62

م922222مععان اظـؼاسيماظـاغلماهللمسؾدمبـمايلنيماالعريمعرطزمسيمعقاضػماغشاء اظقزارةمطادرم66

م594222م(معشروع66)ماجملؿقع
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م

مووثائؼمسطاءاتماظؿـػقذماًاصةمبفاموملمؼؿؿمررحمسطاءاتماظؿـػقذمظؿارخيفمظعدممتقصرماٌكصصاتماٌاظقةعشارؼعممتمانازمخمططاتمم-ثاظـا8

م

ماظؼطاعماظصقلمعشارؼعم-

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ماظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذم)دؼـار(ماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م32222222ماربد اغشاءمعلؿشػكماالعريةمبلؿة 622/9261ش/م6

م422222 اظؾؾؼاء اظرباؼعةمصقلمعرطزمتقدعة 697/9261/شم9

م422222ماظعاصؿةمعرطزمصقلمدؽـماالعريةماميانماظقزارةمطادرم1

م622222ماظعاصؿةماظؿقتـفلمهدؼثمضلؿماظؿعؼقؿمسيمعلؿشػكمماظقزارةمطادرم2

 452222ماظعؼؾة صقلماظدؼلةمعرطزموهدؼثمتقدعة 93/9262عرطزي/م3
 44662222م(معشروع3)مـقعاجملؿ
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م

معشارؼعماظؼطاساتماالخرى

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ماظؽؾػةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿـػقذم)دؼـار(ماحملاصظةمادؿماٌشروعمرضؿمسطاءماظدراداتماظرضؿ

م222222ماظعؼؾة اظعلؽرؼنيمظؾؿصابنيماهلامشقةمظؾفقؽةموارؼةمخمازن اظقزارةمطادر 6

م52222ماظعاصؿةم(ؾدظلاظع)مسّؿانمتشغقؾمعدؼرؼةمتلػقؾمإسادة اظقزارةمطادرم9

م6122222ماظعاصؿة اظعاعةماإلحصاءاتمدائرةمظصاحلماىقازاتمعؾـكمتلػقؾمإسادة اظقزارةمطادرم1

م32222ماظعاصؿةمايلنيمأممعربةمعؾـكمتلػقؾمإسادة اظقزارةمطادرم2

م42222معادبا اظـاغلماهللمسؾدمبـمػاذؿماالعريمعدؼـةمسيمارضلمخزانماغشاء اظقزارةمطادرم3

م692222معادبامعادبامأذغالمعدؼرؼةمأدقار اظقزارةمطادرم4

م62222ماظعاصؿةماٌظؾةماًاصةمبايضاغةمٌؾـكموزارةماظعؿؾماظقزارةمطادرم5

م6322222ماٌػرقماٌمدلةماالدؿفالطقةماٌدغقةماظقزارةمطادرم6

م222222مجرشمعـؿدىمعرصعماظـؼاسيماظقزارةمطادرم7

م192222ماظعاصؿةمعمدلةماالذاسةمواظؿؾػزؼقنمتؾػزؼقغلمضؿـمحرمدالمعؾـكمحمطةمار اظقزارةمطادرم62

م6222222ماظؾؾؼاءماغشاءمعؾـكمٌرطزمدؼرمسالمظؾؾقثمواالرذادماظزراسلماظقزارةمطادرم66

م6722222 اظعاصؿة واٌؿقدطةمسيمظقاءمدقابعرطزمإؼقائلمظرساؼةماإلساضاتماظشدؼدةم 962/9261/شم69

م5142222مــروع(معش69) ـقعاجملؿ
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م9262عشارؼعمضقدماظدراداتمخاللمساممم

مأوال8معشارؼعماظؼطاعماظرتبقي)ضقـــــــدماظدرادـــــــــة(

مKfWمعشارؼعماظؼطـــــــاعماظرتبـــــقيم/ممتقؼـــؾم-

 

م)دؼـار(مطؾػةمسطاءماظدراداتماحملاصظةمادؿماٌشروعمجفةماظؿصؿقؿماظرضؿ

م6

اهادماٌلؿشارؼـ+م

BGSمGrontmijم

عدردةماظصاصحماالدادقةماٌكؿؾطةمبدلمعدردةم

مدػقـؿماالدادقةماٌكؿؾطة
ماظؾؾؼاء

م----

م9
معدردةمأممضصري

ماالدادقةماٌكؿؾطة
ماظعاصؿة

م----- عـشروع(م9)ممــقعؿاجمل

 

م

م

م
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 عدؼرؼةماظؽؿقاتمواٌقاصػاتمتعدؼؾماالدعارمٌشارؼعمماالبـقةم

ماٌفاممواظقاجؾـات

 مؽؿقوتمواٌقاصػوتمووثوئؼماظعطوءمظؾؿشورؼعماٌعدةمؼبمعدؼرؼيماظدرادوتماشلـددقيموعدؼرؼيماظؽفروعقؽوغقؽممتفقدامظطرحفومظؾؿـػقذ.إسدادمجداولماظ

 .عؿوبعيموعراجعيموتدضقؼمسطوءاتماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿشورؼيم 
 قي:ماالذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظ 

 دراديماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظعطوءاتماألبـقيمايؽقعقي. -
متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيماٌمدلوتمواظدوائرمايؽقعقي. -

مىونمادؿالمماٌشورؼعماٌـفزة. -

مىونمدراديممتدؼدمعدةماظعطوء. -

مىونمحصرمطؿقوتماٌشورؼعمايؽقعقي. -

 .مدراديماألواعرماظؿغقرلؼيمحلىماظصالحقوتم

 دماظؼراراتماًوصيمبوألواعرماظؿغقرلؼي.إسدا 
 وظؿـػقذ.معؿوبعيمإصدارماألواعرماظؿغقرلؼيمابؿداءًَمعـمضرارماظؾفـيماظػـقيمواغؿفوءمبؼرارماظؾفـيماظقزارؼي،مثؿمإبالغماىفيماٌعـقيمظؾؿؾوذرةمب 
 .عؿوبعيمتغرلاتمأدعورماٌقادماظداخؾيماألدودقيممؼبماٌشورؼعماإلغشوئقي 
 نماًوصيمبدراديمتغرلاتماألدعورموإصدارماظؿعوعقؿماًوصيمبؿعدؼؾماألدعور.ماٌشورطيمبوظؾفو 
 .معؿوبعيمأرذػيماألدعورمإلصدارمدظقؾمدـقيمٌعدالتماألدعورمٌكؿؾػماٌقادماإلغشوئقي

 .مإسدادماظؿؼورؼرماظدورؼيمسـمدرلماظعؿؾموعلؿقىماألداءمؼبماظؼلؿمورصعفومظؾؿدؼر

 مذاتمسالضيمبطؾقعيماظعؿؾ.ماظؼقوممبلؼيمأسؿولمأخرىمؼؽؾػمبفوم

معدؼرؼةماٌؿابعةمواظؿدضقؼممٌشارؼعمماالبـقةم

ماٌفاممواظقاجؾـــــات

معـفامم"مضلؿمعطابؼةماظقثائؼمواٌكططاتم"
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معشارؼعماألبـقةم/معرحؾةماظدرادات

 ةمأومعـمضؾؾماٌؽوتىماالدؿشورؼيموضؾؾماظلرلمبنجراءاتمررحمسطوءمعراجعيموتؼققؿموعطوبؼيمزبططوتماٌشورؼعماظـفوئقيماظيتمؼؿؿمإسدادماظدرادوتمشلومعـمضؾؾمطقادرماظقزار

ماظؿـػقذمواظؿلطدمعـمتضّؿــفومظؽوصيماظؿػوصقؾمواظؾـقدموسدمموجقدمأيمتـوضضمأومتعورضمأومخالصفمصقؿومبقـفو.

 اظؽؿقوتمواٌقاصػوتموتعدؼؾماألدعورمٌشورؼعماألبـقيمبشلنمعطوبؼيمماظؿـلقؼمععمضلؿماظؿدضقؼماٌدغلمٌشورؼعماألبـقيموضلؿمتدضقؼماظؽفروعقؽوغقؽمٌشورؼعماألبـقيمؼبمعدؼرؼي

 اٌكططوتماًوصيمبوٌشورؼعماظيتممتمإنوزمأسؿولماظدرادوتمشلومععماظؾـقدماظقاردةمؼبمجداولماظؽؿقوتمواٌقاصػوت.
 -عشارؼعماألبـقةم/معرحؾةماظؿـػقذ8

 ؼالتمسؾكماٌكططوتماظؿصؿقؿقيمؼؿؿماظؽشػمسؾكماٌقضعمبوظؿـلقؼمععماٌػقضمبصالحقوتم"اٌفـدس"مواظؿلطدمعـمتـػقذماٌشورؼعموحبولمادؿدسًمايوجيمإلجراءمأؼيمتعدخاللم

ماظؿقصقيماٌـودؾي.اظقضعمعـمخاللمرئقسمضلؿمعطوبؼيماظقثوئؼمواٌكططوتموتؼدؼؿمتؼرؼرمبوظؿقصقوتمٌدؼرمإدارةماظشمونماظػـّقـيمظألبـقيمظقؿؿمبعدػوماسؿؿودم

 ءماألصؾقيموأؼيمأعقرمتؿطؾىمردمسؾكماٌكورؾوتماظقاردةمعـمإدارةماظشمونماظؿـػقذؼيمظألبـقيماٌؿعؾؼيمبوٌشورؼعماظيتمضقدماظؿـػقذمصقؿومطبصماٌكططوتمووثوئؼماظعطوعؿوبعيمإنوزماظ

 أخذماظرايماظػــّلماًوصمبـفذهماٌشورؼع.
 عـفامم"مضلؿمعؿابعةماٌشارؼع"ممم

معشارؼعماألبـقةم/معرحؾةماظدرادات

 دعورمٌشورؼعماألبـقيمحبولمطوغًمصقصمعشورؼعماألبـقيماظيتمضقدماظدرادوتمعؿوبعيمأسدادماظدراديمعـمضؾؾمعدؼرؼيمدرادوتماألبـقيموعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتموتعدؼؾماألخب

مادؿالمماٌراحؾمعـمضؾؾمأجفزةماظقزارةمأصقظقًو.اظدرادوتمتعدمعـمضؾؾمطقادرماظقزارةموحبولمطوغًماظدرادوتمتعدمعـمضؾؾمعؽؿىمادؿشوريمعؿوبعيمعراحؾماظؿصؿقؿمو

 تم"ممـؾمصوحىماظعؿؾ"موصؿحمتدضقؼماظدصعوتماٌرحؾقيماًوصيممبشورؼعماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماالدؿشورؼيمبعدمأنمؼؿؿماظؿـلقىمبصرصفومعـمضؾؾماٌػقضمبصالحقو

مدفؾمشلذهماظغوؼيمؼبماٌدؼرؼي.

 سؿولمٌشورؼعماألبـقي:مبومطبصمعؿوبعيمإنوزموادؿالمماأل- 
 .متشؽقؾمىونماالدؿالمماألوظلمععماالظؿزاممبوٌددماظعؼدؼيمظؿشؽقؾماظؾفونموإصدارمتؼورؼرماالدؿالم

 .إسدادمربوضرماالدؿالم 
 .اسؿؿودمربوضرماالدؿالمماألوظلمعـم"ممـؾمصوحىماظعؿؾ"مبؽؿوبمرزلل 
 عدؼرؼيماظشمونماٌوظقيمظألبـقي.معؿوبعيمادؿؾدالمطػوظيمحلـماظؿـػقذمبؽػوظيمصقوغيمبوظؿـلقؼمعع 
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 .حبولموجقدمربؿفزاتممبقوضرماالدؿالمماظؽشػمسؾكماظـقاضصماظيتممتمسؿؾمسؾقفومربؿفزاتموعؿوبعيماظقضعمأصقظقًو 
 .عؿوبعيمتلؾقؿماٌؾـكمأوماٌقضعمظؾففيماٌشغؾيمظف 
 وطؾمإسالممسطقصيماألعنيماظعوممظقؿؿمإسالمماىفيماٌشغؾيمظؾؿؾـكمبذظؽموعؿوبعيماإلصالحوتمعؿوبعيماٌشروعمخاللمصذلةماظصقوغيماظعؼدؼيمسؾكمحلوبماٌؼوولموحبولمزفقرمأؼيمعش

 اٌطؾقبي.
 .عؿوبعيماالدؿالمماظـفوئلمظؾؿشروعمظألسؿولماٌدغقيمواألسؿولماٌقؽوغقؽقيمواظؽفروعقؽوغقؽقي 
 .عؿوبعيماإلصراجمسـمطػوظيماظصقوغيمظؾعطوء 
 يمبوٌشورؼع:مبومطبصمعؿوبعيماألعقرماٌوظقيماًوص- 
 .معؿوبعيمإصدارماٌقاصؼيمسؾكمأؼيمأسؿولمإضوصقيمظؾؿشروعمعـمحقٌماظؽؿقوتماإلضوصقيمأوماألواعرماظؿغقرلؼيمسؾكماظؾـقدماٌلؿقدثي

 .عؿوبعيمصرفماٌطوظؾيماظـفوئقيمظؾؿؼوول 
 -عشارؼعماألبـقةم/معرحؾةماظؿـػقذ8

 م-ؿـػقذمعـمحقٌمعومؼؾل:خبصقصمعشورؼعماألبـقيماظيتمضقدماظؿـػقذمعؿوبعيمأسؿولماظ

 .أؼيمععقؼوتمتعقؼمسؿؾماٌؼوولمبؿـػقذماألسؿولموضرورةمإدراجمذظؽمبوظؿؼورؼرماألدؾقسقي 
 .غلؾيماإلنوزموعؼورغؿفومععماظـلؾيماٌطؾقبيمحلىمبرغوعٍماظعؿؾ 
 .عؿوبعيمأسؿولماظؿـػقذمبوٌقضعمعقداغقًو 
 اظؿـػقذمترصعمظعطقصيماألعنيماظعومموحبولموجقدمأؼيمعشوطؾمؼؿؿمسؿؾمتؼرؼرمخبصقصماٌشروعماحملددموإردوظفمبشؽؾمإسدادمتؼورؼرمذفرؼيمسـمعؿوبعوتمعشورؼعماألبـقيماظيتمضقدم

 صردي.
 :عؿوبعيماظردمسؾكمادؿقضوحوتمدؼقانماحملودؾي- 
 م-ورؼعماظيتمسؾقفومععقؼوتموحبوجيمإظبمعؿوبعي:إسدادمتؼورؼرمذفرؼيمبلرلماظعؿؾمبوٌشورؼعمعػصؾمحلىمعومػقمعؾّقــمأدغوهموحبقٌمؼشؿؾماظؿؼرؼرمتؼدؼؿمعؾكصمسـماٌش

 .معشورؼعماألبـقيماظيتمضقدماظدرادي

 .عشورؼعماألبـقيماظيتمضقدماظؿـػقذ 
 .عشورؼعماألبـقيماٌـؿفقيموعطؾقبمادؿؽؿولمإجراءاتمادؿالعفو 
 .عشورؼعماألبـقيماظيتمملمتلؿؽؿؾموسؾقفومخالصوتمسؼدؼي 
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 ادارةماظشمونماظؿـػقذؼيمظالبـقي

عدؼرؼيمعؿوبعيموتـػقذموصقوغيمعشورؼعماٌؾودراتم

 اٌؾؽقي

ضلؿماظصقوغيمواظؿلػقؾمٌشورؼعم

 اٌؾودرات

ضلؿمتـػقذمعشورؼعم

 اٌؾودراتم

 عدؼرؼيم

 اظؽفروعقؽوغقؽ

 ضلؿ

تـػقذماظؽفربوءم  

 ضلؿم

 تـػقذمماٌقؽوغقؽ

 ضلؿ

صقوغيماظؽفروعقؽوغقؽم  

 ضلؿمصقوغيم

 اٌراطزمايدودؼيم

 ضلؿ

درادوتماظؽفربوءم  

 ضلؿم

 درادوتماٌقؽوغقؽ

 عدؼرؼيمتـػقذمابـقيم

 اظؼطوسوتماالخرى

ضلؿماظؿـػقذمٌؾوغلماظؼطوعم

 اظصقل

ضلؿماظؿـػقذمٌؾوغلماظلػوراتم

 واظؾعـوتماظدبؾقعودقي

 ضلؿماظؿـػقذمٌؾوغلم

 اٌراطزمايدودؼيم

 ضلؿماظؿـػقذمٌؾوغل

اظؼطوسوتماالخرىم  

ضلؿموعؿوبعيموتـلقؼماًدعوتم

 ظؾؼطوسوتماالخرى

 عدؼرؼيمتـػقذمابـقيم

 اظؼطوعماظذلبقي

ضلؿماظؿـػقذمحملوصظوتماظشؿولمظؾؼطوعم

 اظذلبقي

ضلؿماظؿـػقذمحملوصظوتماظقدطمظؾؼطوعم

 اظذلبقي

ضلؿماظؿـػقذمحملوصظوتماىـقبم

 ظؾؼطوعماظذلبقي

ضلؿمعؿوبعيموتـلقؼماًدعوتم

 ظؾؼطوعماظذلبقي
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 ادارةماظشمونماظؿـػقذؼةمظالبـقة

 اٌفاممواظقاجؾـــــات

 .إغشوءمضوسدةمبقوغوتمخوصيمبوٌشورؼعماظؿوبعيمشلذهماٌدؼرؼي 
 .)مإدارةماظعؼقدماٌدلعيمعومبنيماظقزارةمواظشرطوءماآلخرؼـم)اٌؼووظنيمأوماٌؽوتىماإلدؿشورؼي

 يموعؿوبعيمعبقعماألعقرماظػـقيمواٌوظقيمواإلدارؼيمظؾؿشورؼعماظيتمؼؿؿماإلذرافمسؾكمتـػقذػومعـمخاللماٌؽوتىماإلدؿشورؼيمأوماإلذرافماٌؾوذرمسؾكمتـػقذمعشورؼعماألبـقيمايؽقعق

 عدؼرؼوتماألبـقيمايؽقعقيمؼبماحملوصظوتمأومعـمخاللماإلذرافماٌؾوذرمعـمضؾؾماظؽقادرماظػـقيمظؾدائرة.
 تماظػـقيماٌؿعؾؼيمبؼطوعماألبـقي.اٌلوػؿيمؼبمإسدادموهدؼٌماظؿشرؼعوتمواٌقاصػو 
 دلماٌؿوبعيمواإلتصول.عؿوبعيمتـػقذماألسؿولماٌدغقيمواٌعؿورؼيمرؾؼًومظؾؿقاصػوتمواٌكططوتماٌقصقصيمشلذهماظؾـقدموطؿومجوءتمؼبمجدولماظؽؿقوتمعـمخاللمعفـد 
 مبشورؼعماألبـقيمايؽقعقيمعـمحقٌمعؿطؾؾوتفوموبراعٍمانوزػو.اإلتصولمواظؿـلقؼمععماىفوتماٌعـقيمظؾعؿؾمسؾكموضعماًططمواظلقودوتمصقؿومؼؿعؾؼم 
 .وضعمادذلاتقفقوتمرقؼؾيماألعدماظالزعيمصقؿومطبصمتـػقذمووفقزماألبـقيمايؽقعقي 
 .اظزؼوراتماٌقداغقيمظؾؿشورؼعمايؽقعقيمؼبمطوصيمأسبوءماٌؿؾؽيمٌؿوبعؿفو 
 واٌرطزؼي.اإلذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌكؿؾػيمظؾعطوءاتماحملؾقيم 
 .إسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمواظلـقؼيمحقلمدرلماظعؿؾمؼبمعشورؼعماألبـقيمايؽقعقيمضقدماظؿـػقذ 
 .تـػقذمتقصقوتموضراراتماظؾفـيماظقزارؼيماٌشؽؾيمظؾدلغوعٍماظقرينمظألبـقيمايؽقعقيمواظيتمتظفرمؼبماإلجؿؿوسوتماظدورؼيمظؾفـي 
 ضقدماظؿـػقذ.إسدادماألواعرماظؿغقرلؼيماظالزعيمظؾؿشورؼعم 
 .وضعماًططمععماىفوتماٌعـقيمظؾعؿؾمسؾكمتطقؼرماظدلاعٍمواظلقودوتمصقؿومؼؿعؾؼممبشورؼعماألبـقيمايؽقعقي 
 .تؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمواشلـددقيمٌكؿؾػماىفوتماظعوعيمواًوصيمؼبمذبولماألبـقي 
 اًوصي.اٌشورطيمؼبمىونماظؿقؽقؿموتلقؼيماًالصوتمظؾعدؼدمعـماىفوتماظرزلقيمو 
 .اإلذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيمإلدؿالممأسؿولماظعطوءاتماٌكؿؾػي 
 .اإلذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمعـمضؾؾماظدوائرمواٌمدلوتماألخرى 

 

م
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 عدؼرؼةمتـػقذموصقاغةمابـقةماظؼطاعماظرتبقي

ماٌفاممواظقاجؾـــــات

 األبـقيمايؽقعقيمؼبم بقزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمواظيتمؼؿؿماإلذرافمسؾقفومعـمخاللماٌؽوتىماالدؿشورؼيمأومعدؼرؼوتاإلذرافماٌؾوذرمسؾكمتـػقذمعشورؼعماألبـقيماٌدردقيماًوصيم

ماحملوصظوت.

 .عؿوبعيمتـػقذماألسؿولماإلغشوئقيمواٌعؿورؼيمرؾؼًومظؾؿقاصػوتمواٌكططوتماظؿـػقذؼي 
 ٌؿؾؽيمٌؿوبعؿفوموإسدادماظؿؼورؼرماظػـقيماًوصيمبفو.تـػقذماظزؼوراتماٌقداغقيمظؾؿشورؼعمايؽقعقيمؼبمطوصيماسبوءما 
 .إسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمواظلـقؼيمحقلمدرلماظعؿؾمؼبمعشورؼعماألبـقيماٌدردقيمضقدماظؿـػقذ 
 .إسدادماألواعرماظؿغقرلؼيماظالزعيمٌشورؼعماألبـقيماٌدردقيمضقدماظؿـػقذ 
 شؿؾم)عطوظؾوتمعؼووظنيموادؿشورؼنيموتعقؼضوت(.تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمواظزعـقيمىؿقعماٌشورؼعموت 
 .إصدارماظؿؿدؼداتماظالزعيمىؿقعمعشورؼعماألبـقيماٌدردقي 
 .االذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيمالدؿالممأسؿولماظعطوءاتماٌكؿؾػي 
 .اظعؿؾمسؾكمحؾمعبقعماٌشوطؾمواٌعقضوتماظيتمتقاجفمتـػقذماٌشورؼع 

م

م

م

م

م

م
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 ـقةماظؼطاعماظرتبقيعدؼرؼةمتـػقذموصقاغةمابانازاتم

 9262-9261عشارؼعمعدؼرؼةمتـػقذموصقاغةمابـقةماظؼطاعماظرتبقيمظؾعاعنيم

لؾ
لؾ

ٌؿ
ؿما

رض
اظ

 

   اٌشروع رضؿماظعطاء

 تارؼخماٌؾاذره
عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

  

 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـف رضؿ غقسف
اٌلاحف/م

 9م
 اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2008 32 د.أ.ح 1

(مشرفمصػقفمٌدردفم6اضوصفم)

اظزعقؾفماظـوغقؼف/مذطقرماظؾودؼفم

 اظقدطك

 اٌقازغف 548 اظعوصؿف
عمدلفمعؽفم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقف
16/07/2008 210 11/02/2009 192َ374 

 2008 7 عرطزي 1

م،ممماضوصوتمعدارسماظعوصؿف

معدرديمسوطـػماظػوؼــز

يماظشؿقلوغلماظغربلمعدرديمعدردم

ماىؾقفــفمذطقرم

عدرديماىؾقفـفمإغوثمممعدرديم

 اظزػــــراء

 USAID   اظعوصؿف
ذرطفماًؿسم

 ظؾؿؼووالت
18/01/2009 120 18/05/2009 1َ848َ886 

 2008 15 عرطزي 4
عدردفماىؾؾماالخضرماالدودقفم

 اٌكؿؾطف/مجرش
 1َ462َ914 22/02/2010 450 29/11/2008 ذرطفمغوئؾمحداد ضرضماٌوغل 3َ256 جرش

 1َ725َ624 28/12/2009 450 04/10/2008 ذرطيمايلوم ضرضماٌوغل 3َ199 سفؾقن عدرديمحالوه/مسفؾقن 2008 18 عرطزي 5

 1َ231َ655 29/10/2009 390 04/10/2008 عمدليمسؾودمدؾوتون ضرضماٌوغل 2َ010 اظطػقؾف عدرديمشرغدل/ماظطػقؾف 2008 30 عرطزي 6

 2008 236 عرطزي 2
.م2.معدرديمايلماىـقبل/اربدم1

 عدرديمسزماظدؼـماظؼلومم/اظرعـو
 USAID   اربد

ذرطيمزلورهمؼقدػم

 ظؾؿؼووالت
28/06/2009 490 31/10/2010 5َ313َ248 

 2008 234 عرطزي 3
عدرديمدعدمبـمأبلم

 وضوص/اشلوسللماظشؿوظل
 USAID 2َ108 اظعوصؿف

ذرطيماظشوسرمم

 ظؾؿؼووالت
20/06/2009 365 20/06/2010 

 

1َ625َ910 

 2008 216 عرطزي 4

،مممماضوصوتمعدارسماظعوصؿف

عدرديماظؿطؾقؼـــوتماظـوغقؼي/بـنيمممممممممممممممممم

عدرديمبـًمســديماظـوغقؼي/بـوتمممممممممممممممممم

.عدرديمصراسماظعفؾقغلم

اظـوغقؼي/بـنيمممممممممممممممممم

 عدرديماممحؾقؾـــيماألدودقي/بـوت

 USAID   عوصؿفاظ
ذرطفمطؿولمتقؿم

 ظؾؿؼووالت
20/06/2009 150 17/11/2009 1َ421َ416 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 ضرضماٌوغل 1َ678 اظؾؾؼوء عدرديمبطـفماالدودقيماٌكؿؾطي 2008 17 عرطزي 7
عمدليماٌشوسؾم

 ظؾؿؼووالت
04/10/2008 390 29/10/2009 1َ215َ184 

 2008 82 عرطزي 5

ممممممماضوصوتمعدارسماظعؼؾي

عدرديماٌـطؼيم-عدرديماظؽراعيم

عدرديمم-اظـوعـيماظـوغقؼيمظؾؾـني

اشلوسلقيصورؿيم-اٌـطؼيماظعوذرة

زؼـم-ذاتماظصقاري-ءماظزػرا

األعرلةمم-ممسؾداهللمبـمضقس-اظشرف

اظؼقؼرةمم-اظؼقؼرةماألدودقيممم-بلؿي

اظراذدؼيمممم-اظدؼليم-اظـوغقؼيمبـوتم

م-اٌـطؼيماظـوعـيماظـوغقؼيمبـوتم

خدصبيمبـًمم-خقظيمبـًماألزورم

 خقؼؾد

 USAID   اظعؼؾف
ذرطيمأعرؼؽقيمم

 )دقرغلقنمجروس(
07/10/2008 540 31/03/2010 16َ005َ083 

 2008 261 عرطزي 13

تـػقذماضوصوتمٌدارسماجملؿقسيم

(مسؿونماظـوظـيمواظرابعيمعشروعم38)

تطقؼرماظؿعؾقؿمسبقماالضؿصودماٌعرؼب/م

 االبـقفماٌدردقف

 اظؾـؽماظدوظل 552 اظعوصؿف

ذرطيمربؿدمسؾدم

ايؿقدمصراشمظألبـقيم

 واٌؼووالت

14/04/2009 90 13/07/2009 257161.675 

 اظدؼقانماٌؾؽل 240 ععون اضوصيمعلؾحمظـوديمععؾؿنيمععون 2009 10 ؾوبذ 25
عؽؿىمسدغونم

 طرؼشونمظؾؿعفدات
15/10/2009 120 12/02/2010 297300 

 1َ506َ605 01/04/2010 365 01/04/2009 ارؼوفمظؾؿؼووالت عـقيماٌوغقي 2َ749 سفؾقن عدرديمرادقن 2008 111 عرطزي 8

 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ185 اظطػقؾف عدردفمسنيماظؾقضوءماالدودقفماغشوء 2008 244 د.أ.ح 28
ذرطيمأغبدماظرواذدةم

 وأوالدهمظؾؿؼووالت
25/01/2009 180 24/07/2009 451َ368 

 اٌقازغف 3586 جرش تـػقذمعشروعماظصوظيماظرؼوضقيم 2008 210 عرطزي 65
عمدليمأبقرذقدم

 ظؾؿؼووالت
14/04/2009 365 14/04/2010 2835980.5 

 2008 112 عرطزي 10
عدرديماظطقالماظشؿوظلماألدودقيم

 اٌكؿؾطي
 1555849.36 15/03/2010 365 15/03/2009 ذرطيمصكرماظؽؾقب عـقيماٌوغقي 2789 اظؾؾؼوء

 1435158.915 01/04/2010 365 01/04/2009 ذرطيمصالحمخؾػ عـقيماٌوغقي 2286 اظؾؾؼوء عدرديماظؽراعيماألدودقي 2008 114 عرطزي 11
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 عـقيماٌوغقي 2286 اظزرضوء عدرديمايالبوتماظشرضل 2008 117 عرطزي 12
عمدليمدؾيتم

 ظؾؿؼووالت
01/04/2009 365 01/04/2010 1191859 

 عـقيماٌوغقي 2286 اربد عدرديمسـؾيماألدودقي 2008 115 عرطزي 13
عمدليمدجؾيم

 ظؾؿؼووالت
01/04/2009 365 01/04/2010 1946028 

 اٌقازغف 1227 اربد اغشوءمعؾـكمعلؿقدسوتماألثوث 2008 214 عرطزي 69

ذرطيمداودم

واظزواوي/اظؿؼـقيم

 والتاٌؿفددةمظؾؿؼو

01/04/2009 365 01/04/2010 377808.35 

 2009 7 عرطزي 70

تـػقذمروبؼماضوؼبمٌرطزماٌؾؽيمراغقوم

اظعؾداهللمظؿؽـقظقجقوم

 اٌعؾقعوت/ربوصظيماظعوصؿي

 اٌقازغف 950 اظعوصؿف
ذرطيمإرادةم

 ظؾؿؼووالت
03/05/2009 180 30/10/2009 329941.01 

 2008 235 عرطزي 6

بـوتمإغشوءمم-إغشوءمعدرديمعودبوم

بـنيمإغشوءمعدرديم-عدرديمدقوبم

 بـنيم-أممضصرل

عودبوم

ماظعوصؿي

 اظعوصؿي

5100 

5700 

5000 

USAID 7885935.4 20/04/2011 580 17/09/2009 اظشرطيماظقرـقي 

 2008 238 عرطزي 7

محلـعدرديمضوحقيماألعرلم.إغشوء1

م-إغشوءمعدرديماظؼوددقيم.2

 .إغشوءمعدرديماظؼوددقي3

اظعوصؿيم

صؿيماظعو

 اظؾؾؼوء

6200 

5300 

5800 

USAID 9624106.1 20/04/2011 580 17/09/2009 ذرطيماٌكطط 

 2008 237 عرطزي 8

.إغشوءمعدرديمسؾدماٌـعؿمرؼوضممممممممممممممممممممممممم1

.إغشوءمعدرديمذفرةماظدرمممممممممممممممممممممممممممم2

.إغشوءمعدرديمصػقيمبـًمسؾدم3

مممممممممممممممممممممممممممماٌطؾىممممممممممممممممممم

 .إغشوءمعدرديمجؾؾمرورق4

اظعوصؿيم

اظزرضوءم

اظزرضوءم

 اظزرضوء

4700 

5900  

4600 

5000 

USAID 
عمدليمبوبؾم

 ظؾؿؼووالت
16/09/2009 670 18/07/2011 9980680.5 

 1435158.915 01/04/2010 365 01/04/2009 زلرلمحصقة عـقيماٌوغقي 2286 اظؾؾؼوء عدرديماظطقالماظشؿوظل 2008 220 عرطزي 14

 1234608 03/01/2011 540 12/07/2009 بلوممصرحون اٌقازغف 2802 اظعؼؾف عرطزمعصودرماظؿعؾؿ 2009 42 عرطزي 77

 176240 03/01/2011 540 12/07/2009 وػقىمعداغوت اٌقازغف 2802 اظعؼؾف إذراف-عصودرماظؿعؾؿ 2008 90 عرطزي 78
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2009 93 عرطزي 9

اضوصيمعدرديمابـمػشوممممممم-1

ماضوصيمعدرديماٌعؿصؿممم-2

اضوصيمعدرديمسؿربـماًطوبمم-3

مجمايؿومماضوصيمعدرديمعر-4

اضوصيمعدرديماممايورثمممممم-5

اضوصيمعدردياممدؾؿياألدودقيمم-6

اضوصيمعدرديمباللمبـمربوحمم-7

 ماظرصقػياضوصيمعدردياالدراءم-8

  730 1075                                                                                                             اظعوصؿف

1025890 

11001225

10751050 
USAID 2882647.16 24/05/2010 180 25/11/2009 عمدليمغؾقؾماظـدل 

 2010 3 تربقي 42
اغشوءمعدرديمرودونماظـوغقؼيم

 ظالغوث
 اظدؼقانماٌؾؽل 570 ععون

ذؼوبمذرطيمدؾقؿونم

موأوالدهمظؾؿؼووالت

 االغشوئقي

23/05/2010 180 19/11/2010 149175.9 

 2010 3 عرطزي 91
شوءمعدرديمأبقمسؾـداماظـوغقؼيماغ

 ظالغوث
 اٌقازغف 3َ820 اظعوصؿف

ذرطيمؼقدػمأغبدمم

 اظؾلؿـفلمومأخقف
05/06/2010 180 02/12/2010 1002048.88 

 2010 5 تربقي 1
اغشوءمعدرديمأزلوءمبـًمؼزؼدم

 ظالغوث
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ350 جرش

ذرطيمرأصًم

اىعػريمودوملم

 اظضؿقر

14/07/2010 270 10/04/2011 341860.84 

 1َ350 ععون جؾقاخموبينمسطواغشوءمعدرديتم 2004 119 عرطزي 107
اظؾـؽماالدالعلم

 /جدة

ذرطيمسؾلماظؽرطلم

 ظؾؿؼووالت
06/06/2005 540 28/11/2006 1598646 

 2010 10 تربقي 51
اغشوءمعدرديماٌؾؾؽمسؾداهللماظـوغلم

 ظؾؿؿقز
 اظدؼقانماٌؾؽل 4َ000 اربد

عمدليمدؾيتم

 تظؾؿؼووال
17/10/2010 365 17/10/2011 1840996 

 2010 12 تربقي 52
اغشوءمعدرديماٌؾؾؽمسؾداهللماظـوغلم

 ظؾؿؿقز
 اظدؼقانماٌؾؽل 5َ100 اٌػرق

ذرطيمخوظدموصقصؾم

 اٌراؼوتمظؾؿؼووالت
05/12/2010 210 03/07/2011 1804112.575 

 2010 13 تربقي 53
اغشوءمعدرديماظعنيماظؾقضوءم

 االدودقي
 اظدؼقانماٌؾؽل 2َ860 فاظطػقؾ

عمدليماظرؼػم

 ظؾؿؼووالت
26/12/2010 180 24/06/2011 978433.105 

 اظدؼقانماٌؾؽل 3َ199 اظطػقؾف اغشوءمعدرديمبصرلاماالدودقي 2010 14 تربقي 54

ذرطيماجملوظلم

واظؾصوصؿي/درلانمم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي

02/01/2011 180 01/07/2011 989553 
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 اظرضؿم
غقعم

مءاظعطا
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2010 151 دأح 105
اغشوءمبرجمعظؾؾقني/عدرديماالعرلم

 ػوذؿمبـمايلني
 اظزرضوء

ممم20مم

 ارتػوع
 اٌقازغف

شراؼؾيمذرطيمػقـؿم

وذرطوه/اظصؿقدم

 ظؾؿؼووالتم

05/11/2010 90 03/02/2011 32095 

 2010 15 تربقي 55
اغشوءمعدرديماٌفوجرؼـماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ847 اظعوصؿف

عمدليماٌشوسؾم

 ظؾؿؼووالت
04/01/2011 270 01/10/2011 716095.5 

 2011 1 تربقي 56
وغلماغشوءمعدرديماٌؾؾؽمسؾداهللماظـ

 ظؾؿؿقز
 اظدؼقانماٌؾؽل 5َ285 اظؽرك

اظغدؼرمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي
15/03/2011 180 11/09/2011 1797633.85 

 2011 4 تربقي 57
اغشوءمعدرديماظؼوددقيماألدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 2َ274 اظزرضوء

عمدليمايؼم

 اظؿفورؼيم
27/03/2011 135 09/08/2011 570000 

 2011 2 تربقي 58
اغشوءمعدرديماٌؾؾؽمسؾداهللماظـوغلم

 ظؾؿؿقز
 اظدؼقانماٌؾؽل 4َ043 عودبو

اظشرطيماظعربقيم

اظدوظقيمظالغشوءاتم

 واٌؼووالت

13/03/2011 180 09/09/2011 1095358.749 

 اظدؼقانماٌؾؽل 4َ043 اربد اغشوءمعدرديمايراوؼيماالدودقي 2011 5 تربقي 59
ذرطيماظـقاؼليم

 ظؾؿعفدات
06/06/2011 180 03/12/2011 457506 

 2011 6 تربقي 60
اغشوءمعدرديماروىمبـًمايورثم

 االدودقي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ320 اربد

ذرطيماظؽػوءاتم

 ظؾؿؼووالت
29/06/2011 180 26/12/2011 468024.8 

 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ300 ععون اغشوءمعدرديمرابعيماظعدوؼي 2011 7 تربقي 61

ذرطيمسؾداهللمسؼؾيم

اظـعقؿوتمشوٍم

 واوالدهم

20/07/2011 180 16/01/2012 500569 

 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ395 ععون اغشوءمعدرديمحلونمبـمثوبً 2011 9 تربقي 62
ذرطيمرؼوضم

 اظعؿرلؼـموذرؼؽف
02/08/2011 180 29/01/2012 369806.57 

 اظدؼقانماٌؾؽل 835 ععون اغشوءمعدرديماظؾقضوماالدودقي 2011 10 تربقي 63
زلرلماظـقاصؾيمذرطيم

 وذرؼؽفمظؾؿؼووالت
31/07/2011 180 27/01/2012 435141.64 

 2011 11 تربقي 64
اغشوءمعدرديماٌرؼغيماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ200 ععون

ذرطيمعـصقرمسقلكم

 اظعؼوؼؾفموذرؼؽف
31/08/2011 180 27/02/2012 414545.187 

 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ100 عودبو دودقيمظؾؾـنياغشوءمعدرديمعؾقحماال 2011 14 تربقي 65
ذرطيمدؾطونمأبقم

 زلفداغفموأوالده
16/10/2011 150 14/03/2012 568430.47 

 اظدؼقانماٌؾؽل 820 اربد اغشوءمعدرديمسؼربوماالدودقيمظؾؾـني 2011 15 تربقي 66
ذرطيماظصؿقدم

 ظؾؿؼووالت
01/11/2011 180 29/04/2012 495593.5 
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 اظرضؿم
غقعم

ماءاظعط
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 21 دأح 106
اضوصيمشرفمصػقيمٌدرديماظروضيم

 االدودقيماٌكؿؾطي
 اٌقازغف   اظؽرك

ذرطيمسؾدماظقػوبم

 يموذرطوهاظطراوغ
03/07/2011 120 31/10/2011 120250.225 

 2010 35 عرطزي 107
اغشوءمعدرديماٌلؿـدةم

 ظؾؾـوت/ادؽونماٌلؿـدة
 اٌقازغف 1َ118 اظعوصؿف

ذرطيمأبقمزلرةم

واظشقبؽل/اظصقوبيم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي

05/07/2011 180 01/01/2012 226085.775 

 2010 45 عرطزي 15
دةماالدودقيماغشوءمعدرديمأبقمسؾق

 اٌكؿؾطي
 ضرضماٌوغلم 1َ543 اظؾؾؼوء

ذرطيمصالحمخؾػم

ايفوجموذرطوهم

 ظؾؿعفداتماظعوعي

20/06/2011 390 14/07/2012 761483.76 

 2011 23 عرطزي 1
اغشوءمعدرديماٌطؾماىـقبلم

 االدودقيم
 ضرضماٌوغلم   اظؽرك

ذرطيمخوظدموصقصؾم

 اٌراؼوتمظؾؿؼووالت
07/08/2012 390 01/09/2013 989183 

 2011 24 عرطزي 2
اغشوءمعدرديمحلماألذغولمم

 االدودقيم
 ضرضماٌوغلم   ععون

عمدليماظرابقيم

 ظالغشوءات
07/08/2012 390 01/09/2013 1146241.56 

 2011 25 عرطزي 3
اغشوءمعدرديمخوظدمبـماظقظقدم

 االدودقيم
 ضرضماٌوغلم   ععون

عؽؿىمسدغونم

 طرؼشونمظؾؿعفدات
07/08/2012 450 31/10/2013 1581435.025 

 2012 110 عرطزي 4
إغشوءمعدرديمابقمدقدوماألدودقيم

 ذطقر
 ضرضماٌوغلم 2َ872 اربد

عمدليماظعفقرم

 ظؾفـدديمواٌؼووالت
01/04/2013 365 01/04/2014 1158759 

 ضرضماٌوغلم 3َ900 اربد اغشوءمعدرديمجػنيماألدودقي 2012 112 عرطزي 5
عمدليمابراػقؿمابقم

 دموذرطوهارذق
01/04/2013 365 01/04/2014 1614890.76 

 2012 111 عرطزي 6
إغشوءمعدرديماظـوصرؼيماألدودقيم

 اغوث
 ضرضماٌوغلم 3َ936 اظزرضوء

عمدليماظؾدرم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
30/03/2013 365 30/03/2014 1431860.587 

 مضرضماٌوغل   اربد اغشوءمعدرديمعؾؽوماالدودقيم 2011 22 عرطزي 7
ذرطيمأرؼوفم

 ظؾؿؼووالت
19/11/2012 390 14/12/2013 926000 

 2010 26 عرطزي 10

إغشوءمعدرديماٌشورعماألدودقيم

حطنيمإغشوءعدردي/اٌكؿؾطي/اغوث

إغشوءماألدودقيماٌكؿؾطي/اغوث/

عدرديمحلمايلنيماظـوغقؼي/ذطقرمممممممممممممممم

إغشوءمعدرديمارحوبوماالدودقيم

 اٌكؿؾطي/اغوث

                      اربد

              سفؾقن

                          اٌػرق

 اربد

4832                    

4590                

5170                         

4664 
USAID I.R.D 05/04/2011 365 04/04/2012 21635267.2 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

ٌلاحف/ما

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2010 27 عرطزي 11

ءمعدرديماظؼوبلـلماظـوغقؼفمإغشو

إغشوءمعدرديمامماظلؿوقمماغوث/

إغشوءعدردياىقصــيم/اظـوغقؼي/اغوث

إغشوءمعدرديمم/اظـوغقؼي/ذطقرم

مـوتماظـوغقؼي/ذطقراظؾـقـ

                   اظؾؾؼوء

              اظعوصؿي

                        اظؾؾؼوء

 ااظعوصؿي

5100                   

5300                

4600                         

5300 

USAID I.R.D 05/04/2011 365 04/04/2012 22851247.19 

 2010 28 عرطزي 12

عدرديمواديمعقدكمإغشوءم

إغشوءمعدرديمم/األدودقي/اغوث

إغشوءم/ماٌـــرجماالدودقي/اغوث

 عدرديمشقراظصوؼبماالدودقي/ذطقرممممممممممممممم

                   ععــون

              اظؽرك

                       اظؽرك

3700                   

5200              

4600                         
USAID US.Buil 09/04/2011 365 08/04/2012 15148723 

 2011 13 عرطزي 8

 إغشوءمعدرديمسؾنيماألدودقيمذطقرممممممممممممممممممممممممممممممم

 سفؾقن

693 

USAID 
عمدليمغوئؾمحدادم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
30/03/2013 

240 25/11/2013 

1040439 
إغشوءمعدرديماظزبرلمبـماظعقامم

 ودقيماٌكؿؾطياألد
506 180 26/09/2013 

 25/11/2013 240 749 إغوثإغشوءمعدرديمصكرةماألدودقيم

 2011 70 عرطزي 9

إغشوءمعدرديمأعـيمبـًموػـىم

 األدودقيماغوثممممممممممممممممممممم

 اربد

727 

USAID 
ذرطيمخوظدموصقصؾم

 اٌراؼوتمظؾؿؼووالت
06/04/2013 

240 02/12/2013 

1464450.54 
 03/10/2013 180 419 مزبؿؾطإغشوءمعدرديمدوضرةماألدودقي

 02/12/2013 240 730 مذطقرمإغشوءمعدرديمدؼرمابلمدعقد

 03/10/2013 180 481 إغشوءمعدرديماظطقؾيماألدودقيمذطقر

 03/10/2013 180 506 .إغشوءمعدرديمصقدورماألدودقيم

 2011 17 زيعرط 10

ما معدردي ماىـقبلمغشوء اظطقال

 ممممممممممماثوغقؼيماغوثممم

 اظؾؾؼوء

625 

USAID 
ذرطيماألغؾوطماظعربم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
13/03/2013 

240 08/11/2013 

1973778.36 

إغشوءمعدرديماظطقالماىـقبلم

 األدودقيماٌكؿؾطي

742 
240 08/11/2013 

 09/09/2013 180 498 رةماألدودقيمإغشوءمعدرديماىقاد

 08/11/2013 240 1َ178 .إغشوءمعدرديماظؽراعيماظـوغقؼيم

.إغشوءمعدرديمسنيماظؾوذوماظـوغقؼيم

 ذطقر

521 
180 09/09/2013 

.إغشوءمعدرديمعوحصماظـوغقؼيم

 إغوث

799 
240 08/11/2013 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
ـفماظل اظرضؿم  احملاصظف ادؿماٌشروع 

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 20 عرطزي 11

.إغشوءمعدرديماظؽؿشيماظـوغقؼيم1

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذطقرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 1َ006                    اظزرضوء

USAID 

عمدليماٌفـدسم

حلـمسدوانم

 ظؾؿؼووالت

30/03/2013 240 25/11/2013 

1638468.66 

.إغشوءمعدرديمزؼـىمبـًماظعقامم2

 اظـوغقؼيماغوثمم

 386 اظزرضوء
30/03/2013 180 26/09/2013 

.اغشوءمعدرديمسؼؾيمبـمغوصعم3

 اظـوغقؼيمذطقرم

 996 اظزرضوء
30/03/2013 240 25/11/2013 

.إغشوءمعدرديماممطؾـقمماألدودقيم4

 اٌكؿؾطيمم

 360 اظؾؾؼوء
30/03/2013 180 26/09/2013 

.اغشوءمعدرديسنيماظؾوذوم5

 األدودقيماغوثم

 774 اظؾؾؼوء
30/03/2013 240 25/11/2013 

.اغشوءمعدرديمدؾققبماظـوغقؼيم6م

 اظشوعؾيممم

 524 اظؾؾؼوء
30/03/2013 180 26/09/2013 

 2011 14 عرطزي 12

 565     جرش  

USAID 

عمدليماظػؾقجيم

ظؾؿؼووالت/ذرطيم

 سوعرماظضؿقرموذرؼؽف

06/04/2013 

180 03/10/2013 

1740652.55 

 02/12/2013 240 920 اربد  

إغشوءمعدرديمحرميوماألدودقيم.1

 اٌكؿؾطي

 566 اربد
180 03/10/2013 

.إغشوءمعدرديماٌعؿصؿماألدودقيم2

 ذطقر

 832 اربد
240 02/12/2013 

.إغشوءمعدرديمبقًمؼوصوماألدودقيم3

 ذطقر

 365 اربد
180 03/10/2013 

 03/10/2013 180 330 اربد .إغشوءمعدرديمطؿؿماألدودقيمذطقر4

 2011 59 عرطزي 13

.إغشوءمعدرديماظلعقدؼيماظـوغقؼيم1

 ذطقر

 558 اٌػرق

USAID 
ذرطيمممدوحمصـديم

 شراؼؾيموذرطوه
13/04/2013 

180 10/10/2013 

1323964.68 

.إغشوءمعدرديمأروىمبـًمسؾدم2

 اٌطؾىمظـوغقؼيماغوثمممممممممممممممممم

 469 اٌػرق
180 10/10/2013 

 09/12/2013 240 1َ006 اٌػرق .اغشوءمعدرديماٌػرقماٌفـقيمذطقر3

.إغشوءمعدرديماظعوضىماظـوغقؼيم4

 األدودقيمذطقرمممممممممممممممممممممممممممممممم

 252 اٌػرق
180 10/10/2013 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 19 عرطزي 14

.إغشوءمعدرديمجوبرمبـمحقونم1

 األدودقيمذطقرمممممممم

 818 اظزرضوء

uSAID 
ذرطيمذرطيمسزعلم

 زرؼؼوتموذرؼؽؿف
06/04/2013 

240 02/12/2013 

1973905.05 

 02/12/2013 240 832 ذرديماظزرضوءماظـوغقؼيم.إغشوءمعد2

اغشوءمعدرديماٌفؾىمبـمأبلم03

 صػرةمذطقر

1َ076 
240 02/12/2013 

 03/10/2013 180 453 .إغشوءمعدرديمػورونماظرذقدمذطقر4

 03/10/2013 180 536 .اغشوءمعدرديماٌلرةماظشرضقيم5

 2011 57 عرطزي 15

إغشوءمعدرديماظزغقيماظـوغقؼيم.1

ذطقرمممممممممممممممممممممممممم

.إغشوءمعدرديمأزلوءمبـًمؼزؼدم2

األدودقيمبـوتمممممممممممممممممممم

.اغشوءمعدرديماظؼرريبماألدودقيم3

 ذطقرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

                   اٌػرق

                             اظزرضوء

                        اظزرضوء

1000                    

1455                  

1075                                                    
USAID 

ذرطيماظقجدانم

 ظؾؿؼووالتمذ.م.م
06/04/2013 240 02/12/2013 1373869 

 2014 103 عرطزي 16
   اربد ديمحرميوماالدودقيمذطقراغشوءمعدر

 ضرضماٌوغلم
عمدليمزلرلمحصقةم

 ظؾؿعداتمواالدؽون
28/10/2014 365 28/10/2015 1366455.064 

 2013 26 عرطزي 17

اغشوءمعدرديمحلماظؽراعيماالدودقيم

 اٌكؿؾطي

   اربد

 ضرضماٌوغلم

عمدليماٌفـدسم

صؿقلمصرجماهللمظؾؾـوءم

 واٌؼووالت

01/06/2014 450 25/08/2015 1727409 

 2011 105 عرطزي 18

.إغشوءمعدرديمزرضوءماظقؿوعيم1

 اظـوغقؼيماغوثممممممممممممممممم

 624 اظعوصؿي

USAID 
عمدليمابقمارذقدم

 ظؾؿؼووالت
06/04/2013 

240 02/12/2013 

1422922.615 

.إغشوءمعدرديماٌـوخراألدودقيم2

 اٌكؿؾطيم

 241 اظعوصؿي
180 03/10/2013 

.اغشوءمعدرديمرجؿماظشوعلم3

 اظغربلم

 429 اظعوصؿي
180 03/10/2013 

.اغشوءمعدرديماممرػقؾماظـوغقؼيم4

 اظشوعؾيمممممممممممم

 1َ027 اظعوصؿي
240 02/12/2013 

.اغشوءمعدرديمايلنيماظـوغقؼيم5

 ظؾؾـوتمممممممممممممممممممممم

 907 اظعوصؿي
240 02/12/2013 



  

342 

 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 56 عرطزي 19

.إغشوءمعدرديماًوظدؼيماىدؼدةم1

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماألدودقيمذطقرمممممممممممممممممممممممممممممممممم

                    444  اٌػرق

550                 

333                   

516                             

253                                                  

USAID 
يمأبقمحفؾيمعمدل

 ظؾؿؼووالتماظعوعي
06/04/2013 

180 03/10/2013 

1558818.49 

.إغشوءمعدرديمروضيماألعرلمغبزةم2

 اظـوغقؼيمذطقر

550 
180 03/10/2013 

.اغشوءمعدرديماظؾوسٍماألدودقيم3

 ذطقرم

333 
180 03/10/2013 

.اغشوءمعدرديماظؽقمماألغبرم4

 اظـوغقؼيماغوثم

516 
180 03/10/2013 

.اغشوءمعدرديمحلماألعرلسؾداهللم5

 األدودقيماٌكؿؾطي

253 
180 03/10/2013 

 2011 18 عرطزي 20

.إغشوءمعدرديماظؼوددقيماظـوغقؼيم1

 اغوث

 628 اظطػقؾي

USAID 
ذرطيمأرؼوفم

 ظؾؿؼووالت
06/04/2013 

240 02/12/2013 

1720862.5 

.إغشوءمعدرديمبـوتمضرؼـم2

 األدودقيماٌكؿؾطيممممممممم

 475 ععون
180 03/10/2013 

.اغشوءمعدرديماظراجػماظـوغقؼيم3

 اظشوعؾي

 513 ععون
180 03/10/2013 

.اغشوءمعدرديماالدؽونماظـوغقؼيم4

 اظشوعؾيممممممممممم

 589 ععون
180 03/10/2013 

.اغشوءمعدرديمبؽرماظدبوشوتم5م

 مممممممممممممماألدودقيمذطقرم

 881 ععون
240 02/12/2013 

 2011 42 عرطزي 21

.إغشوءمعدرديماٌؾقحماألدودقيم1

 اغوث

 684 عودبو

USAID 

ذرطيمورثيمذؼىم

سقلكمربؿقدم

أذؾؼ/عمدليمأذؾؼم

 ظؾؿعفداتم

27/03/2013 

240 22/11/2013 

734513.7 
.إغشوءمعدرديمعوسنيماألدودقيم2

 ذطقرمممممم

 397 عودبو
180 23/09/2013 

.اغشوءمعدرديماظػقصؾقيماظـوغقؼيم3م

 اظشوعؾيماغوثممممم

 514 عودبو
180 23/09/2013 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

سـدمماظؿـػقذ

 االحاظف

 2010 46 عرطزي 1

اغشوءمعدرديمسؾدماظرغبـمبـمسقفم

االدودقيماٌكؿؾطيممضؿـمعشروعم

تطقؼرماظؿعؾقؿمسبقماالضؿصودماٌعرؼب/م

 اٌرحؾيماظـوغقي

 اظؾـؽماظدوظل 2َ954                              ععون
عؽؿىمسدغونم

 طرؼشونمظؾؿعفدات
20/07/2011 300 15/05/2012 864914.9 

 2012 106 عرطزي 22
اغشوءمعدرديماظطقؾيماظـوغقؼيم

 اٌكؿؾطيمظؾؾـوت
 USAID   اربد

ذرطيمسقلكم

 حدادؼـموذرطوه
03/10/2013 365 03/10/2014 1866003.396 

 2011 8 عرطزي 11

اغشوءمعدرديمعقؿقغيمبـًمايورثم

االدودقيماٌكؿؾطيممضؿـمعشروعم

تطقؼرماظؿعؾقؿمسبقماالضؿصودماٌعرؼب/م

 يماظـوغقياٌرحؾ

 اظؾـؽماظدوظل 2َ867 اظعوصؿف

عمدليماٌفـدسم

سوطػمأبقحفرم

 ظؾؿعفداتماظعوعي

18/09/2011 365 17/09/2012 1086972.3 

 2010 44 عرطزي 3

اغشوءمعدرديمزوبقوماظـوغقؼيمظؾؾـنيم

ضؿـمعشروعمتطقؼرماظؿعؾقؿمسبقم

 االضؿصودماٌعرؼب/ماٌرحؾيماظـوغقي

 اظؾـؽماظدوظل 3َ977 اربد
ابراػقؿمأبقممذرطي

 ارذقدموذرطوه
02/08/2011 450 25/10/2012 1341878 

 2011 31 عرطزي 22

اغشوءمعدرديماظزؼؿقغـــيماالدودقيمم

بـنيمضؿـمعشروعمتطقؼرماظؿعؾقؿم

 2سبقماالضؿصودماٌعرؼب/ماٌرحؾيم

 اظؾـؽماظدوظل 2َ360 اٌػرق
ذرطيماظقذوحلم

 ظؾؿعفدات
24/09/2011 300 20/07/2012 841000.5 

 2010 43 عرطزي 12

اغشوءمعدرديمطػرمأدـــدماالدودقيمم

بـنيمضؿـمعشروعمتطقؼرماظؿعؾقؿم

سبقماالضؿصودماٌعرؼب/ماٌرحؾيم

 اظـوغقي

 اظؾـؽماظدوظل 4َ015 اربد

اٌمدليماالضؿصودؼيم

واالجؿؿوسقيم

ظؾؿؿؼوسدؼـم

اظعلؽرؼنيم

 واحملوربنيماظؼدعوء

25/08/2011 450 17/11/2012 1296340.275 

 2010 34 رطزيع 19

اغشوءمعدرديمصقؼؾحمايلماظشرضلم

االدودقيممبـنيمضؿـمعشروعمتطقؼرم

اظؿعؾقؿمسبقماالضؿصودماٌعرؼب/م

 اٌرحؾيماظـوغقي

 اظؾـؽماظدوظل 2َ995 اظعوصؿف
ذرطيماظالمغفوئقيم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
08/09/2011 365 07/09/2012 842245.53 

 2011 32 عرطزي 7

يماالدودقيماغشوءمعدرديمايلقـق

اٌكؿؾطيمضؿـمعشروعمتطقؼرماظؿعؾقؿم

سبقماالضؿصودماٌعرؼب/ماٌرحؾيم

 اظـوغقي

 اظؾـؽماظدوظل 2َ319                              ععون
ذرطيمعـصقرمسقلكم

 اظعؼوؼؾيموذرؼؽفم
01/10/2011 300 27/07/2012 799950 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

ٌلاحف/ما

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 34 عرطزي 7

اغشوءمعدرديمذبودلماالدودقيم

اٌكؿؾطيمضؿـمعشروعمتطقؼرماظؿعؾقؿم

 سبقماالضؿصودماٌعرؼب/ماٌرحؾيم

 اظؾـؽماظدوظل 3َ260 اظطػقؾف
كرمذرطيماظػ

 ظؾؿؼووالتمذ.م.م
29/10/2011 450 21/01/2013 1113177.62 

 2011 29 عرطزي 9

اغشوءمعدرديمزلوماظرودونمظؾؾـوتم

ضؿـمعشروعمتطقؼرماظؿعؾقؿمسبقم

 االضؿصودماٌعرؼب/ماٌرحؾيماظـوغقي

 اظؾـؽماظدوظل 2َ903 اربد

ذرطيماظطعوغلم

وذدؼػوت/عمدليم

اظطعوغلموذدؼػوتم

 ظؾؿعفداتم

15/10/2011 365 14/10/2012 1376240.8 

 2011 30 عرطزي 13

اغشوءمعدرديمصؾقوماظـوغقؼيم

اظشوعؾيمضؿـمعشروعمتطقؼرماظؿعؾقؿم

سبقماالضؿصودماٌعرؼب/ماٌرحؾيم

 اظـوغقي

 اظؾـؽماظدوظل 3َ173 اٌػرق
ذرطيمأغبدمابقم

 دقؼدموأوالده
26/10/2011 365 25/10/2012 1092742.666 

 2011 38 عرطزي 9
تمعدرديمسوئشيماغشوءماضوصو

 اظؾوسقغقي/سفؾقنمم

مممممممممممممم

 سفؾقنمممممممممممم
 اظؾـؽماظدوظل 972

عمدليماظدلؼؼم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
08/10/2011 180 05/04/2012 418714.56 

 2011 33 عرطزي 14

اغشوءمعدرديممطػرمؼقبوماألدودقيم

بـنيم/اربدمضؿـمعشروعمتطقؼرم

اظؿعؾقؿمسبقماالضؿصودماٌعرؼب/م

 اٌرحؾيماظـوغقي

 اظؾـؽماظدوظل 4َ073 اربد

عمدليمسؾلم

اظشؼورؼـ/مسؾلم

سؾداهللمسقدةم

 اظشؼورؼـ

03/11/2011 450 26/01/2013 1207118.364 

 2011 109 عرطزي 23
اغشوءمعدرديمعـشقيمبينمحلـم

 األدودقيمظؾؾـوت
 اظؾـؽماظدوظل 3َ202 اٌػرق

عمدليمايراغيم

ظؾؿؼووالت/ذرطيم

جقرجمومسقلكم

 حداد

07/02/2012 365 06/02/2013 923586.53 

 2011 114 عرطزي 24
اغشوءمعدرديماظقوروتماظـوغقؼيم

 ظؾؾـني
 اظؾـؽماظدوظل 2َ500 اظؽرك

ذرطيمزبؾدماجملوظلم

وذرؼؽف/عمدليم

 اظرؼػمظؾؿؼووالت

12/02/2012 360 06/02/2013 779664.696 

 2011 120 عرطزي 25
اغشوءمعدرديمرصقدةماألدؾؿقيم

 اٌكؿؾطي/دقوباالدودقيم
 اظؾـؽماظدوظل 4َ917 اظعوصؿف

عمدليماالميونم

ظؾؿؼووالت/ربؿدم

أغبدمسؾلمحلـم

 اظؾقزي

19/03/2012 365 19/03/2013 1609736.67 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

االنازممتارؼخ

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 16 عرطزي 26

 637 اظؽرك ذاظـوغقؼيمعدرديماىعػرؼيمإغشوء

USAID 
ذرطيمالؼبمابقمغقاسم

 وذرطوه
23/09/2013 

240 21/05/2014 

1201192.25 

 22/03/2014 180 556 اظؽرك إغشوءمعدرديمغبقدماألدودقيم

 22/03/2014 180 262 اظؽرك دقيمإغشوءمعدرديمذققونماألدو

 21/05/2014 240 663 اظؽرك إغشوءمعدرديماظظوػرمبقدلسمذطقر

 21/05/2014 240 768 اظؽرك مإغشوءمعدرديماظعدغوغقيماألدودقيم

 2011 63 عرطزي 27

اغشوءماضوصوتمزبؿؾػيمٌدرديمجؾيم

 اظـوغقؼيمظؾؾـوت/جرش
 621 جرش

 اظؾـؽماظدوظل
مدليمصضؾمػـوغدهمع

 ظؾؿؼووالت
05/02/2012 180 03/08/2012 279568 

 471 سفؾقن مظؾؾـنيوعدرديمسفؾقنماظـوغقؼي

 2012 81 عرطزي 28
اغشوءمعدرديماٌالحيماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظؾـؽماظدوظل 916 اظؾؾؼوء

ذرطيمابقمصقومم

 ظؾؿعفدات
24/02/2013 240 22/10/2013 472401.185 

 2011 95 طزيعر 29
اغشوءمعدرديماظرابقيماالدودقيم

 اٌكؿؾطي/اٌػرق
 اظؾـؽماظدوظل 2َ770 اٌػرق

ازلوسقؾمسقدةم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقيم
06/03/2012 365 06/03/2013 1049922.268 

 2012 21 عرطزي 30
اغشوءمعدرديماظشكقتماالدودقيم

 ظؾؾـني/اظزرضوء
 اظؾـؽماظدوظل 1َ729 اظزرضوء

دمذرطيمدؾقؿمأغب

اظصؿوديم

 وذرطوه/اظقترم

03/10/2012 300 30/07/2013 648106.56 

 2011 92 عرطزي 31
اغشوءمعدرديمذاتماظـطوضنيم

 األدودقيماٌكؿؾطي
 اظؾـؽماظدوظل 2َ263 ععون

ذرطيمعـصقرمسقلكم

 اظعؼوؼؾيموذرؼؽفم
26/02/2012 300 22/12/2012 822000 

 2011 93 عرطزي 32
اغشوءمعدرديمبـوتماشلوسلقيم

 ألدودقيماٌكؿؾطيا
 اظؾـؽماظدوظل 2َ466 ععون

عمدليمبلوممصرحونم

 ظؾؿؼووالت
19/02/2012 300 15/12/2012 849795.25 

 2011 64 عرطزي 33

اغشوءماضوصوتمزبؿؾػيمٌدارسم

اٌدورةماظـوغقؼيمظؾؾـوت/اظؾودؼيم

 (مشرفمصػقي6اىـقبقي)

 ععون

1َ308 

 اظؾـؽماظدوظل
ذرطيمبوبمايورةم

 ممظؾؿؼووالتمذ.م.

03/04/2012 180 30/09/2012 

411483.32 

وعدرديمطـربوماظـوغقؼيمظؾؾـوتم

 (مشرفمصػقي8اظؽركم)
 03/08/2012 180 05/02/2012 اظؾـؽماظدوظل اظؽرك

 2011 61 عرطزي 34

اغشوءماضوصوتمٌدارسماظؼوددقيم

 (مشرفم6االدودقيمظؾؾـوت/ماربد)
 اربد

1َ795 

 اظؾـؽماظدوظل
ذرطيمعقدكم

 دلموذرطوهاىقق

20/02/2012 180 18/08/2012 

498527.68 
وعدرديمجدؼؿوماظـوغقؼيمظؾؾـوتم

 (مشرفمصػقي8اظؽقرةم)
 18/08/2012 180 20/02/2012 اظؾـؽماظدوظل اربد
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

نازمعدهماال

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 76 عرطزي 35

اغشوءماضوصوتمٌدارسمايصـم

 االدودقيماٌكؿؾطي/ماربد
 416 اربد

 اظؾـؽماظدوظل
عمدليماظدلطيم

 ظؾؿؼووالت

15/02/2012 120 14/06/2012 

445891 
وعدرديمعؾؽوماظـوغقؼيمظؾؾـوت/بينم

 طـوغي
 14/06/2012 120 15/02/2012 254 اربد

وعدرديمعقؿقغيمبـًمايورثم

 االدودقيماٌكؿؾطيم/اربدماظـوظـي
 14/06/2012 120 15/02/2012 711 اربد

 2011 75 عرطزي 36

وزبؿدلاتماغشوءماضوصيمشرفمصػقي

سؾؿقيموتلػقؾمعؾوغلمضوئؿيمؼبم

ربوصظيتماٌػرقمواظزرضوءم)عدرديم

 ؿؾطي(عقلؾقنماألدودقيماٌك

 اظزرضوء

 اظؾـؽماظدوظل 1َ959
ذرطيمؼقدػم

 اظدراوؼشموذرطوه

15/02/2012 120 14/06/2012 595896 

و)عدرديمخوظدمبـماظقظقدماظـوغقؼيم

 ظؾؾـني(
 14/06/2012 120 15/02/2012 اظزرضوء

595896 
 14/06/2012 120 15/02/2012 اٌػرق و)عدرديماٌؽقػؿيمماظـوغقؼيمظؾؾـني(

 14/06/2012 120 15/02/2012 اٌػرق و)عدرديماٌزرسيماالدودقيماٌكؿؾطيم

 2012 16 عرطزي 37

 اظعوصؿي و)عدرديماظزعقؾيماظـوغقؼيمظؾؾـوت(

 اظؾـؽماظدوظل 1َ900

ذرطيمزؼدانموعرادم

ايفوج/اظؾداؼيم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي

09/09/2012 180 08/03/2013 

 08/03/2013 180 09/09/2012 اظؾؾؼوء يمسرلاماظـوغقؼيمظؾؾـني(و)عدرد 568649.89

 08/03/2013 180 09/09/2012 اظؾؾؼوء و)عدرديمدقعقوماالدودقيماٌكؿؾطيم

موزبؿدلاتاغشوءماضوصيمشرفمصػقي

سؾؿقيموتلػقؾمعؾوغلمضوئؿيمؼبم

ربوصظيتماظعوصؿيمواظؾؾؼوء)عدرديم

 وت(جوواماظـوغقؼيماألوظبمظؾؾـ

 568649.89 08/03/2013 180 09/09/2012 اظعوصؿف

 2011 79 دأح 108
(مشرفمصػقيمٌدرديمربـوم6اغشوءم)

 اظـوغقؼيمبـني
 اٌقازغف 385 سفؾقن

ذرطيمزلرلمعؼطشم

 وذرؼؽف
21/08/2011 120 19/12/2011 87983.06 

 2011 76 دأح 109
اغشوءمعدرديمطػرنيماالدودقيم

 (مشرفمصػقي8ظؾؾـوتم)
ؾقنسف  اٌقازغف 485 

ذرطيمأبقابماًرلم

ظؾؿؼووالتم

االغشوئقي/ذرطيم

ربؿدمذرفموسؿودم

 ذرف

18/09/2011 150 15/02/2012 112806.15 



  

347 

 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 اظعؼدحلبم

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 81 دأح 110
(مشرفمصػقيمصققمضوئؿم4اغشوءم)

 ٌدرديمامماظؾقظقماالدودقيماٌكؿؾطي
 اٌقازغف 245 اٌػرق

ذرطيمعبومحلـم

وذرطوهم/ؼوظقم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي

07/09/2011 90 06/12/2011 43765.82 

 2011 78 دأح 111
اغشوءمعدرديمامماظـعومماظشرضقيم

 (مشرفمصػقي4دودقيمظؾؾـنيم)اال
 اٌقازغف 353 اٌػرق

ذرطيمذوػرماظطراوغيم

 وأوالده
06/09/2011 120 04/01/2012 101825.7 

 2011 77 دأح 112
اغشوءمعدرديمدقؾقؼفماالدودقيمم

 (مشرفمصػقي6ظؾؾـنيم)
 اٌقازغف 412 اظزرضوء

ذرطيمخوظدموادوعيم

حلـ/عمدليماظدلؼؼم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي

15/09/2011 60 14/11/2011 110289 

 2011 63 دأح 113
(مشرفمصػقيمٌدرديم6اغشوءم)

 حقونماظشرضلماالدودقيم
 اٌقازغف 550 اٌػرق

عمدليمعبولمعدظؾم

 ظؾؿؼووالت
15/09/2011 120 13/01/2012 115431.1 

 2011 110 دأح 114
اغشوءمروضيمأرػولمٌدرديماىؾؾم

 األخضرماظـوغقؼيماظشوعؾيمظؾؾـوتم
 اٌقازغف 164 سفؾقن

ذرطيمزلرلمعؼطشم

 وذرؼؽف
12/09/2011 120 10/01/2012 91859.5 

 2011 80 دأح 115
اغشوءمعدرديمعـدحماالدودقيم

 (مشرفمصػقي4ظؾؾـوتم)
 اٌقازغف 256 اربد

ذرطيمػقـؿمشراؼؾيم

وذرطوه/اظصؿقدم

 ظؾؿؼووالتم

29/09/2011 120 27/01/2012 71671.5 

 2011 106 دأح 116
أرػولمٌدرديماغشوءمروضيم

 اًشوصقيم/دقوبم
 اٌقازغف 120 اظعوصؿف

االظػقيماظـوظـيم

ظؾفـدديم

واٌؼووالت/ذرطيم

رعزيماظؼطووغيم

 وذرؼؽف

20/09/2011 90 19/12/2011 63782.7 

 2011 68 دأح 117
اغشوءمروضيمأرػولمٌدرديماظرضقؿم

 /دقوبم
 اٌقازغف 163 اظعوصؿف

ذرطيمػقـؿمشراؼؾيم

وذرطوه/اظصؿقدم

 والتمظؾؿؼو

20/09/2011 60 19/11/2011 67510 

 2011 24 دأح 118
اغشوءمعؾعىمسشيبموعؾـكمخدعوتم

 ٌدرديماظققبقؾ/عورطو
 اٌقازغف 800 اظعوصؿف

ذرطيمغبقدموابراػقؿم

 ايفوج
21/09/2011 90 20/12/2011 77833.21 

 2011 64 داح 119
(مشرفمصػقيمٌدرديم6اغشوءم)

 رقماًـوصريماظـوغقؼيمظالغوث/اٌػ
 اٌقازغف 365 اٌػرق

ذرطيمذوػرماظطراوغيم

 وأوالده
01/10/2011 120 29/01/2012 92304.85 

 2011 113 عرطزي 120
اغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديماىلرم

 (مشرفم4االدودقيمظؾؾـني/اربدم)
 اٌقازغف 468 اربد

عمدليمذققونم

 ظؾؿعفدات
19/09/2011 150 16/02/2012 139889 
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 اظرضؿم
غقعم

مءاظعطا
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 115 داح 121

اغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديم

اظـفضيماظـوغقؼيماظشوعؾيماٌكؿؾطيم

 ممممم(مشرفمصػقيمممممممم4/اظؾؾؼوءم)

 اٌقازغف 410 اظؾؾؼوء
ذرطيمربؿدمراجلم

 اظعؾقؼينموذرؼؽف
18/09/2011 120 16/01/2012 146614.08 

 2011 117 داح 122

اغشوءمعدرديمعرجماظػرسماألدودقيم

(مشرفم6ظؾؾـني/سؿونماظـوغقيم)

 صػقيممممممممممممم

 اٌقازغف 632 اظعوصؿف

عمدليمبطققونم

ظؾؿؼووالت/سدغونم

 ععقدمسقادمايفوج

06/10/2011 120 03/02/2012 88099.25 

 2011 132 داح 123

اغشوءماضوصوتمشرفمصػقيممٌدرديم

سؽوماألدودقيمظؾؾـوت/سؿونماألوظبم

 (مشرفمصػقيممممممممممممم6)

 اٌقازغف 248 اظعوصؿف

االظػقفماظـوظـفم

ظؾفـددفمواٌؼووالتم

 ذرطيمرعزيماظعطووغف

04/10/2011 120 01/02/2012 35140.6 

 2011 49 رطزيع 124
اغشوءمعدرديمضرؼػالماالدودقيم

 اٌكؿؾطي/اظؽركممممممممممممم
 اٌقازغف 1َ332 اظؽرك

عمدليمراعلمزؼودؼـم

ظؾؿؼووالت/راعلم

 جرؼسمسقدةمزؼودؼـ

09/10/2011 210 06/05/2012 346662.92 

 2011 131 دأح 125

اغشوءماضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديم

دوملماالدودقيمظؾؾـني/اظؾودؼيم

 (مشرفمصػقيمم6طكم)اظقد

 اٌقازغف 524 اظعوصؿف

ذرطيمغبودم

اظلققوؼدةموخوظدم

 اظشرع

09/10/2011 180 06/04/2012 80243.38 

 2013 190 عرطزي 38
اغشوءمعدرديماظؾذلاويماىـقبلم

 االدودقيماٌكؿؾطي
 اظؾـؽماظدوظل   اظزرضوء

ذرطيمازلوسقؾم

 اشلرشموذرطوهم
22/06/2014 365 22/06/2015 1387991.27 

 2013 141 عرطزي 39
اغشوءمعدرديمجرؼؾوماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظؾـؽماظدوظل   اظزرضوء

ذرطيمؼقدػم

 اظؾلؿـفلمواخقف
13/04/2014 365 13/04/2015 999715.65 

 2014 91 عرطزي 40
   اربد اغشوءمعدرديمؼؾالماظـوغقؼيمبـني

 اظؾـؽماظدوظل
عمدليمدجؾيم

 ظؾؿؼووالت

08/12/2014 
365 

08/12/2015 
2737125 

 15/10/2015 15/10/2014   سفؾقن والدودقيماغشوءمعدرديمسنيماظؾلؿوغ

 2014 119 عرطزي 41

اغشوءماضوصوتمصػقيموزبؿدلاتم

توػقؾمعؾوغلمٌدارسمضوئؿيمؼبم

 ربوصظوتماظطػقؾيمواظؽركموعودبو

    

 اظؾـؽماظدوظل
ذرطيمدوملمذؼوبم

 اظطراوغي
29/09/2014 180 28/03/2015 864432 

   عودبو ظؾؾـنياضوصيمعدرديماظػققوءماظـوغقؼي

   اظؽرك اضوصيمعدرديماظؼطراغيماالدودقيم

اضوصيمعدرديماظؼوددقيماظيتممتم

ادؿؾداشلوممبدرديمصروةماالدودقيم

 اٌكؿؾطي

   اظطػقؾي
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

احف/ماٌل

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2014 177 عرطزي 26
اضوصوتمصػقيموزبؿدلاتمٌدارسم

 ضوئؿيمؼبمربوصظيماربد
       ملمؼؾوذر   اظؾـؽماظدوظل    

 2014 175 عرطزي  
قسمتـػقذمعدرديماظلؿرلاءمبـًمض

 االدودقيمظؾؾـوتموعدرديماالغدظسم
       ملمؼؾوذر   اظؾـؽماظدوظل   اظعوصؿي

 2014 172 عرطزي 27

تـػقذماضوصوتمصػقيموزبؿدلاتم

سؾؿقيموتوػقؾمعؾوغلمٌدارسمضوئؿيم

 ؼبمربوصظيماظعوصؿي

 اظؾـؽماظدوظل    
ذرطيمؼقدػم

 اظؾلؿـفلمواخقف
       ملمؼؾوذر

 2014 90 عرطزي 42

يمضوحقيماالعرلمحلـماغشوءمعدرد

 االدودقيمظؾؾـني
   اظعوصؿي

 االهودماالوروبل

ذرطيمصالحمخؾػم

ايفوجموذرطوهم

 ظؾؿعفداتماظعوعي

22/09/2014 540 15/03/2014 3678328 

   اظعوصؿي اغشوءمعدرديمؼوجقزماظـوغقؼيمظؾؾـني

 2014 138 عرطزي 43
اغشوءمعدرديمادؽونماالعرلمػوذؿم

 كؿؾطياالدودقيماٌ
 االهودماالوروبل   اظزرضوء

ذرطيمربؿدماظعقديم

 واوالده
02/11/2014 480 25/02/2016 1112369 

 2014 57 عرطزي 44

اغشوءمعدرديمحلماظلراػدةم

 االدودقيماٌكؿؾطيم
   اظؾؾؼوء

 االهودماالوروبل
عمدليمدـدم

 ظؾؿعفداتماظعوعي
20/08/2014 365 20/08/2015 2158585 

يمععوذمبـمجؾؾمواغشوءمعدرد

 االدودقيماٌكؿؾطي
   جرش

 2014 174 عرطزي 31
اغشوءمعدرديماظؼودؿماالدودقيم

 ظؾؾـني
       ملمؼؾوذر   االهودماالوروبل   اظزرضوء

 2011 48 عرطزي 32
اغشوءمعدرديماظؾودؾقيماالدودقيم

 ظؾذطقر/اظعوصؿفممممم
 اٌقازغف 1َ250 عودبو

ذرطيمبرجسم

ايدادؼـم

ه/عمدليموأوالد

 عمابمظؾؿؼووالت

29/09/2011 180 27/03/2012 420802 

 2011 50 عرطزي 127

اغشوءمعدرديماٌعؿقرةماالدودقيم

اظؽركمممم-ظؾؾـني/األشقاراىـقبقي

 (مشرصيمصػقي18)

 اٌقازغف 1َ233 اظؽرك

ذرطيماظؾمظمماٌؽـقنم

ظؾؿؼووالتم

االغشوئقي/ذرطيماؼودم

 اظعقاؼشيموذرطوه

20/10/2011 180 17/04/2012 381927.275 



  

351 

 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 112 دأح 128

اغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديم

اربدمماًرلؼيماألدودقيماٌكؿؾطي

 (مشرفمصػقيممممممممممممم6)

 اٌقازغف 581 اربد

ذرطيمسؾدماظرحقؿم

سؾدمايػقظمأبقمسوبدم

وذرطوه/سؾدماظرحقؿم

أبقمسوبدمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي

10/10/2011 150 08/03/2012 160010.23 

 2011 125 عرطزي 129

اغشوءماضوصوتمشرفمصػقيممممم

ٌدرديمرؾؼيمصقـؾماألدودقيممممممممم

ربوصظيماربدمممممممممممممظؾؾـني/

 (مشرفمصػقيممممممممممممم4)

 اٌقازغف 366 اربد

أجزممظؾؿؼووالتم

االغشوئقي/ذرطيم

أغبدمخضرمدوامييم

 وذرطوه

17/10/2011 120 14/02/2012 158454.1 

 2011 116 داح 130

اغشوءماضوصوتمشرفمصػقيمممممم

ٌدرديمزبدةماألدودقيمظؾؾـني/سؿونم

 ممممممممم(شرفمصػقيمممم3اًوعلي)

 اٌقازغف 194 اظعوصؿف

ذرطيمأغبدمراذدم

اظرواحـيم

وذرؼؽف/أغبدم

راذداظرواحـيم

 وذرؼؽفمظؾؿؼووالتم

19/10/2011 120 16/02/2012 56378.3 

 2011 141 داح 131
اغشوءمرؼوضمأرػولمٌدرديمشقرم

 اظصوؼب/س/بـوت
 اٌقازغف 150 اظؽرك

ذرطيمبودؾماظضؿقرم

 وذرؼؽف
01/11/2011 60 31/12/2011 45230.5 

 2011 28 عرطزي 45

اغشوءمعدرديمادؽونماظشوعقيم

/اظعؼؾي/عشورؼعماٌؾودراتماٌؾؽقيم

 اظلوعقي/دؽـمطرؼؿمظعقشمطرؼؿ

 اٌقازغف 4َ115 اظعؼؾف

عمدليماظـداءم

ظؾؿؼووالت/اعفقديم

سؾداهللمعبعيم

 اظطراوغي

20/11/2012 365 20/11/2013 1240574.182 

 2011 154 داح 46
أرػولمٌدرديمشقرماغشوءمرؼوضم

 صقػوماألدودقيمظؾؾـوت
 اٌقازغف 145 اظؽرك

ذرطيمبودؾماظضؿقرم

 وذرؼؽف
30/01/2012 90 29/04/2012 54313.38 

 2011 65 داح 134
اغشوءمعدرديمدحؾماألدودقيمذطقرم

 (مشرفمصػقي4)
 اٌقازغف 214 اٌػرق

ذرطيمربؿدمربؿقدم

 ربقعموذرطوه
13/11/2011 180 11/05/2012 70262.1 

 2011 75 داح 135
دؾؿونم(مشرفمصػقيمٌدردي8اغشوءم)

 اظػوردلماالدودقيمبـني/اًوظدؼي
 اٌقازغف 715 اٌػرق

عمدليمعبولمعدظؾم

 ظؾؿؼووالت
30/10/2011 180 27/04/2012 138841.44 

 اٌقازغف 510 ععون اغشوءمعدرديماظشقدؼيماالدودقيم 2011 35 داح 34
ذرطيمربؿدمخؾقؾم

 اظؼقللمواوالده
07/12/2011 180 04/06/2012 159165.05 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 167 داح 138
اغشوءمروضيمأرػولمٌدرديماظشوطرؼيم

 ألدودقيمظؾؾـوتا
 اٌقازغف 99 اظعؼؾف

ذرطيمسؾداهللمغبودم

اشلقاعؾيمواوالدهم

 ظؾؿؼووالت

01/12/2011 120 30/03/2012 47025.986 

 2011 151 داح 139
اضوصيمروبؼنيمٌدرديمغزػيماظقاظيم

 األدودقي
 اٌقازغف 488 عودبو

ذرطيمعفـدماٌفرلاتم

 وذرؼؽؿف
20/11/2011 120 19/03/2012 186541.11 

 2011 156 داح 140
اغشوءمروضيمأرػولمٌدرديماألعرلةم

 بلؿي
 اٌقازغف 320 اظعؼؾف

عمدليماظعقضلم

ظؾؿؼووالتماالغشوئقيم

/عقدكمذؼوبمدالعيم

 اظـعقؿوت

01/12/2011 120 30/03/2012 146062.88 

 2011 155 داح 141
اغشوءمروضيمأرػولمٌدرديمذاتم

 اظصقاري
 اٌقازغف 254 اظعؼؾف

معمدليماظعقضل

ظؾؿؼووالتماالغشوئقيم

/عقدكمذؼوبمدالعيم

 اظـعقؿوت

01/12/2011 120 30/03/2012 99789.376 

 2011 164 داح 142
اغشوءمرؼوضمأرػولمٌدرديمبققضيم

 اظشؿوظقيماألدودقي
 اٌقازغف 90 اظؾؾؼوء

ذرطيمغوصرمابقمرعونم

 وذرطوه
07/12/2011 90 06/03/2012 55026.75 

 2011 152 داح 143
ضمأرػولمٌدرديماغشوءمرؼو

 ايوعدؼيماألدودقيماٌكؿؾطي
 اٌقازغف 81 اظعوصؿف

ذرطيمخوظدماظربعلم

وذرطوهم/تشرؼـم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي

12/12/2011 90 11/03/2012 50505 

 2011 173 دأح 145
اغشوءمرؼوضمأرػولمٌدرديمطقمم

 اظرفماظـوغقؼيمظؾؾـوت
 اٌقازغف 168 اٌػرق

ذرطيمصوحلمسؾقونم

داتمعرزوقمزؼو

 وذرطوه

20/12/2011 120 18/04/2012 75241 

 2011 172 دأح 146
اغشوءمرؼوضمأرػولمٌدرديمخدصبيم

 بـًمخقؼؾدم
 اٌقازغف 164 اٌػرق

ذرطيمصوحلمسؾقونم

عرزوقمزؼوداتم

 وذرطوه

20/12/2011 120 18/04/2012 73696 

 2011 175 دأح 148
اغشوءمرؼوضمأرػولمٌدرديمحلم

 اظؿؼقىماالدودقي
ؿفاظعوص  اٌقازغف 163 

ظؾؿؼووالت/ذراشلداؼي

 طيمأذرفموابوءمسؾده
19/12/2011 120 17/04/2012 65951.13 

 اٌقازغف 3َ896 اظؽرك اغشوءمعدرديماظصؿ 2011 77 عرطزي 47

عمدليماظعفدم

مظؾؿؼووالت/اغبد

 دؾقؿماظطراوغي

30/01/2012 365 29/01/2013 1346913.65 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2011 161 داح 48
(مشرفمصػقيمٌدرديم4اضوصيم)

 حقصوماظـوغقؼيمبـوت
 اٌقازغف 250 اربد

ذرطيمسؾدماظرحقؿم

سؾدمايػقظمأبقمسوبدم

ه/سؾدماظرحقؿموذرطو

أبقمسوبدموذرطوهم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي

21/01/2012 120 20/05/2012 138170.177 

 2009 152 عرطزي 49
اغشوءمعدرديماظزؼؿقغـــيماالدودقيم

 اظشقبؽم-اغوثم
 اٌقازغف 1َ085 ععون

ذرطيمربؿدمخؾقؾم

 اظؼقللمواوالده
08/01/2012 180 06/07/2012 337857.006 

 2012 97 عرطزي 50
اغشوءمجـوحمصـدضلمٌدرديماظعؼؾيم

 اظـوغقؼيماظشوعؾيمظؾؾـوت
 اٌقازغف 985 اظعؼؾف

ذرطيمعقدكمغبقدم

اظطراوغيم

وأوالده/عقدكمغبقدم

اظطراوغيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي

06/12/2012 180 04/06/2013 363865.665 

 2012 118 عرطزي 51
ادؿؽؿولمعدرديماالعرلةماميونم

 اظـوغقؼيمظالغوثم
 اٌقازغف 3َ300 اظعوصؿف

ذرطيمبشورماشلـددقيم

 ظؾؿؼووالت
01/04/2013 60 31/05/2013 444559.66 

 2011 169 دأح 52
عشروعمأسؿولمتغطقيمعلؾحمغوديم

مععؾؿلماظطػقؾي
 اظدؼقانماٌؾؽل 760 اظطػقؾف

ضصرماظعربم

ظؾؿؼووالتماالغشوئقيم

ذ.م.م/ذرطيمسؾداهللم

 اظؼقابعيموذرطوه

15/03/2012 120 13/07/2012 122340 

 2011 16 تربقي 67
اغشوءمعدرديماظؽراعيماألدودقيم

 اٌكؿؾطيماظشقغيماىـقبقي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ291 اظؾؾؼوء

عمدليماألدوسم

 ظؾؿؼووالت
23/10/2011 180 20/04/2012 532231.06 

 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ600 اٌػرق اغشوءمعدرديمايلماشلوسلل 2011 19 تربقي 68
عمدليماظؼـوةم

 والتماالغشوئقيظؾؿؼو
07/12/2011 180 04/06/2012 554543.8 

 2014 19 ش.م 53
تؽؿؾيماغشوءمعدرديمصورؿيماظزػراءم

 االدودقي
 اظدؼقانماٌؾؽل   اظؾذلاء

ذرطيماغبدماظداودؼيم

 وذرطوه
17/08/2014 90 15/11/2014 199500 

 2011 21 تربقي 70
اغشوءمعدرديمأبقمغؼؾيماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1,382 اظعوصؿف

عمدليماظعوبدمظؾؾـوءم

 واٌؼووالت
26/12/2011 180 23/06/2012 509771.2 

 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ433 اٌػرق اغشوءمعدرديماىؾؾماألخضرم 2011 20 تربقي 71
عمدليمصؿقلممنرم

 ظؾؿؼووالت
07/12/2011 180 04/06/2012 513697.2 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ٌشروعادؿما اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 اظدؼقانماٌؾؽل   اظؾؾؼوء اغشوءمغوديمععؾؿنيماظلؾط 2011 15 ذؾوب 72
عمدليماظعفقرم

 ظؾفـدديمواٌؼووالت
22/12/2011 180 19/06/2012 789884.333 

 2012 2 عرطزي 54
اغشوءمعدرديمجعػرمبـمأبلم

 روظى/اٌزارماىـقبل
 اظدؼقانماٌؾؽل 860 اظؽرك

ذرطيمربؿدموصقصؾم

اظذؼوبوتم

اظؾطقش/دصوظلم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي

04/04/2012 180 01/10/2012 309647.725 

 2012 12 عؾودرة 55
اغشوءمعدرديمرقاحنيماظلؽر/شقرم

 اٌزرسي
 اظدؼقانماٌؾؽل 3َ305 اظؽرك

ذرطيماظؾدرمظؾؿؼوواتم

االغشوئقي/ذرطيم

ربؿقدمدؾقؿونم

 اظطراوغيموذرطوه

06/05/2012 180 02/11/2012 801007.145 

 2012 88 عؾودرة 56
اغشوءمعدرديمحقذوماألدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ325 اٌػرق

ذرطيماظشرعم

واظـقصؾ/اظؿػوغلم

 ظؾؿؼوواتماالغشوئقي

06/11/2012 180 05/05/2013 493970.225 

 2012 87 عؾودرة 57
اغشوءمعدرديماظؾشرؼيماألدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ390 اٌػرق

ذرطيمازلوسقؾم

 اشلرشموذرطوهم
24/10/2012 183 25/04/2013 648920.07 

 2012 101 عؾودرة 58
اغشوءمعدرديمغلقؾيماٌوزغقيم

 األدودقيماٌكؿؾطي
 ؼقانماٌؾؽلاظد 1َ325 اٌػرق

عمدليمعبولمعدظؾم

 ظؾؿؼووالت
09/12/2012 180 07/06/2013 495593.93 

 2012 96 عؾودرة 59
اغشوءمعدرديمدؼرماظؽفػماألدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ540 اٌػرق

ذرطيمربؿدمراجلم

 اظعؾقؼينموذرؼؽف
09/12/2012 183 10/06/2013 738934.08 

 2012 114 عؾودرة 60
رديماشلوسلقيماألدودقيماغشوءمعد

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ071 اٌػرق

ذرطيمخؾػموربؿدم

خؾقػيم

اٌعودات/اٌـظقعيم

االردغقيمظؾؿؼووالتم

 االغشوئقي

07/01/2013 180 06/07/2013 506361.325 

 2012 104 عؾودرة 61
اغشوءمعدرديمزعؾيماظطرضلم

 األدودقيماٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ312 اٌػرق

دليمعبولمعدظؾمعم

 ظؾؿؼووالت
12/01/2013 180 11/07/2013 472124.075 

 عـقيماعوراتقي 3َ417 اربد إغشوءمعدرديمتؾـيماظـوغقؼيمظؾؾـني 2013 19 عرطزي 62

عمدليماٌفـدسم

بلوممصرحونم

 ظؾؿؼووالت

17/09/2013 365 17/09/2014 1162807.5 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 اصظفاحمل ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2013 17 عرطزي 63
إغشوءمعدرديمحلماٌؾؽمسؾدماهللم

 األدودقيماٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي 2َ506 اٌػرق

عمدليمربؿدمصوحلم

ظؾؿؼووالت/ربؿدم

 خرلمابقمحلني

21/07/2013 365 21/07/2014 965117.85 

 2013 21 عرطزي 64
إغشوءمعدرديمحلنيماظطقاظؾيم

 اظـوغقؼيمظؾؾـني
 عـقيماعوراتقي 2َ566 اربد

ذرطيماظطعوغلم

وذدؼػوت/عمدليم

اظطعوغلموذدؼػوتم

 ظؾؿعفداتم

28/08/2013 365 28/08/2014 1097555.385 

 2013 23 عرطزي 65
إغشوءمعدرديمزلرماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي 2َ870 اربد

ذرطيماظطعوغلم

وذدؼػوت/عمدليم

اظطعوغلموذدؼػوتم

 ظؾؿعفداتم

26/08/2013 365 26/08/2014 1236624.215 

 اٌقازغف 35 سفؾقن إغشوءمشرفمٌكقؿمدبنيماظؽشػل 2012 107 ش 66
ذرطيمأغبدماظعقوصرةم

 وذرؼؽف
26/05/2013 90 24/08/2013 71533.24 

 2013 20 عرطزي 67
إغشوءمعدرديمغزػيمدقوبم

 األدودقيماٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي 4َ420 اظعوصؿي

اٌمدليماالضؿصودؼيم

واالجؿؿوسقيم

ظؾؿؿؼوسدؼـم

اظعلؽرؼنيم

 واحملوربنيماظؼدعوء

29/08/2013 365 29/08/2014 1488326.62 

 عوراتقيعـقيما 4َ707 اظعوصؿي إغشوءمعدرديماٌلعقنماألدودقي/بـني 2013 18 عرطزي 68

اٌمدليماالضؿصودؼيم

واالجؿؿوسقيم

ظؾؿؿؼوسدؼـم

اظعلؽرؼنيم

 واحملوربنيماظؼدعوء

20/08/2013 450 13/11/2014 1623919.85 

 عـقيماعوراتقي 4َ216 اظطػقؾي إغشوءمعدرديمسقؿيماظـوغقؼيمظؾؾـوت 2013 22 عرطزي 69

ذرطيماظزواؼدةم

وايـقطل/اردالم

 ظؾفـدديمواٌؼووالت

25/08/2013 365 25/08/2014 1529061 

 2013 126 ش 70
إغشوءمإضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديم

 اممضصرلماظـوغقؼيمظؾؾـني
 عـقيمدعقدؼي 489 اظعوصؿي

ذرطيمراعلمزؼودؼـم

 وذرطوه
05/11/2013 150 04/04/2014 214723.84 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اولاٌؼ عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2013 118 عرطزي 71
اغشوءمعدرديماممطؾـقمماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي   اظعوصؿي

اٌمدليماٌعؿورؼيم

 ظؾؿؼووالت
27/03/2014 360 22/03/2015 1069153.32 

 2013 188 عرطزي 72
عدرديماروىمبـًمايورثمماغشوء

 االدودقيمظؾؾـني
 عـقيماعوراتقي   اظؾؾؼوء

عمدليمعبعيمابقم

 ػقؽؾماشلـددقي
15/04/2014 365 15/04/2015 878770.5 

 2013 192 عرطزي 73
اغشوءمعدرديماؼدونماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي   اربد

عمدليمجدلؼؾم

 اظزبقديمظؾؿؼووالت
20/04/2014 365 20/04/2015 686177.43 

 2013 129 عرطزي 74
اغشوءمعدرديمزبقدماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي   اظعوصؿي

عمدليمغوئؾمحدادم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
09/09/2014 300 06/07/2015 696935.755 

 عـقيماعوراتقي   اظؾؾؼوء تطقؼرمعدرديماظلؾطماظـوغقؼي 2013 189 عرطزي 75

عمدليماٌفـدسم

حفرمسوطػمأبق

 ظؾؿعفداتماظعوعي

28/04/2014 450 22/07/2015 1139665.8 

 2013 130 عرطزي 76
اغشوءمعدرديماظؼررقسقيماظـوغقؼيم

 اٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي   اظعوصؿي

ذرطيماظلوػرم

 ظؾؿؼووالت
01/10/2014 360 26/09/2015 1112929.478 

 2014 50 عرطزي 77
اغشوءمعدرديمعمتيماالدودقيم

 ؾطياىدؼدةماٌكؿ
 عـقيماعوراتقي   اظزرضوء

ذرطيمزبؾدماجملوظلم

وذرؼؽف/عمدليم

 اظرؼػمظؾؿؼووالت

19/07/2014 365 19/07/2015 1171908 

 2014 98 عرطزي 78
اغشوءمعدرديمزبدةماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي   اظعوصؿي

ذرطيماالغؾوطماظعربم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
19/07/2014 365 19/07/2015 1148504 

 2014 49 عرطزي 79
اغشوءمعدرديمحلماالعرلمحلـم

 االدودقيماٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي   اربد

عمدليماٌشوسؾم

 ظؾؿؼووالت
22/09/2014 360 17/09/2015 1081392 

 2013 97 عرطزي 80
إغشوءمإضوصوتمصػقيمٌدرديمدقؾم

 حلؾونماألدودقيماٌكؿؾطي
 عـقيمدعقدؼي 735 اظعوصؿي

ذرطيمربؿدماغبدم

ؾقزيماظ

واوالده/عمدليم

 اإلميونمظؾؿؼووالت

03/11/2013 180 02/05/2014 288182.64 

 2014 170 عرطزي 52
اغشوءمعدرديماظشفرةماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
 عـقيماعوراتقي   اربد

عمدليمدجؾيم

 ظؾؿؼووالت
05/01/2015 365 05/01/2016 1773898 

 2014 169 عرطزي 53
اغشوءمعدرديماظعؾدظقيماالدودقيم

 كؿؾطياٌ
 عـقيماعوراتقي   اظعوصؿي

ذرطيماظشوسرمم

 ظؾؿعفداتماظعوعي
04/02/2015 365 04/02/2016 1055026.7 
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 عـقيمدعقدؼي 1َ210 عودبو إغشوءمعدرديماظراعيماظـوغقؼيمظؾؾـوت 2013 95 عرطزي 81

ذرطيمجرارم

واظلالميي/جرارم

واظلالمييمظؾؿؼووالتم

 اإلغشوئقي

24/11/2013 240 22/07/2014 530479.44 

 2013 107 عرطزي 82
إغشوءمعدرديماظؼوزلقيماألدودقيم

 اٌكؿؾطي
 عـقيمدعقدؼي 950 ععون

مدليماظعقضلمع

ظؾؿؼووالتماالغشوئقيم

/عقدكمذؼوبمدالعيم

 اظـعقؿوت

24/11/2013 180 23/05/2014 372183.8 

 2013 118 ش 83
إغشوءمشرفمصػقيمٌدرديمشقرمصقػوم

 اظـوغقؼيماٌكؿؾطي
 عـقيمدعقدؼي 322 اظؽرك

ذرطيمرائدمربققوتم

 وذرطوه
29/12/2013 180 27/06/2014 183934 

 2013 122 ش 84
إضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديممإغشوء

 زحقمماألدودقي/بـني
 عـقيمدعقدؼي 430 اظؽرك

ذرطيمسؾدماظقػوبم

 اظطراوغيموذرطوه
22/12/2013 150 21/05/2014 126229.8 

 2013 114 ش 85
إغشوءمإضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديم

 اظشكقتماألدودقيماٌكؿؾطي
 عـقيمدعقدؼي 480 اظزرضوء

ذرطيمزؼودمربؿدم

ربوبعي/اظذلؼوقم

 ؾؿؼووالتظ

21/11/2013 120 21/03/2014 137313.25 

 2013 104 عرطزي 86

إغشوءمإضوصوتمشرفمصػقيمٌدارسم

ضوئؿيمعدرديمصقصومبـنيمعدرديم

 دظقؾيماٌكؿؾطيموعدرديمدظقؾيمبـني

 عـقيمدعقدؼي 499 اظعوصؿي
دليمسورػمابقمعم

 ردنمظؾؿؼووالت
28/11/2013 180 27/05/2014 202788.12 

 2013 110 عرطزي 87
إغشوءمإضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديم

 االذراصقيمموغوؼػيماظـوغقؼيمظؾؾـوت
 عـقيمدعقدؼي 520 اٌػرق

ذرطيمراصًم

اىعػريمودوملم

اظضؿقر/اظضؿقرم

واىعػريمظؾؿؼووالتم

 اإلغشوئقي

24/12/2013 180 22/06/2014 202916.555 

 2013 111 عرطزي 88

اغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديمعوحصم

 ؾـنياظـوغقؼيمظؾ

 عـقيمدعقدؼي   اظؾؾؼوء

ذرطيمعصطػكم

ذعؾونموذرطوهم

ظؾؿؼووالت/عمدليم

 اٌشوسؾمظؾؿؼووالت

27/03/2014 180 23/09/2014 569642.7 
 وعدرديماممطـرلماظـوغقؼيمظؾؾـني

وعدرديماىقادرةماظشوعؾيمم

 اٌكؿؾطي
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2013 115 عرطزي 89
إغشوءمإضوصوتمصػقيمٌدرديمأدعرةم

 األدودقيماٌكؿؾطي
 عـقيمدعقدؼي 600 اربد

ذرطيمإبراػقؿمأغبدم

اظصػديم

وذرطوه/اظصػديم

همظؾؿؼووالتموذرطو

 اإلغشوئقي

29/11/2013 180 28/05/2014 322822.972 

 2013 113 ش 90
إغشوءمشرفمرؼوضمأرػولمٌدرديم

 اظػدؼـماألدودقيماٌكؿؾطي
 عـقيمدعقدؼي 160 اٌػرق

ذرطيمعفـدماٌفرلاتم

 وذرؼؽؿف
10/12/2013 120 09/04/2014 82590.42 

 2013 112 عرطزي 91
ودقيمإغشوءمعدرديماٌـصقرةماألد

 اظشرضقي
 عـقيمدعقدؼي 1َ565 جرش

ذرطيمغؾقؾمايقراغلم

وذرؼؽف/عمدليم

 اظـؾؾمظؾؿؼووالت

18/12/2013 180 16/06/2014 483117.325 

 2013 184 ش 92

أسؿولمصقوغيمزبؿؾػيمٌدرديمطرمييم

اظـوغقؼيمظؾؾـوتمواغشوءموحدةم

 (معؼوسد3صققيم)

 عدرديت   اربد
ذرطيمبرميونم

 ظؾؿؼووالت
04/12/2013 75 17/02/2014 114042 

 2013 175 ش 93

إغشوءمرؼوضمأرػولمٌدارسمضوئؿيم

عدرديماظػقصؾقيماالدودقيماٌكؿؾطيم

عدرديماٌـشقيماالدودقيماٌكؿؾطيم

 عدرديماوػقدةماالدودقيماٌكؿؾطيم

 عـقيمدعقدؼي 393 ععون
ذرطيمزلرلماظـقاصؾيم

 وذرؼؽفمظؾؿؼووالت
09/12/2013 90 09/03/2014 197104 

 2013 140 ش 94
إغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديمأمم

 اشلشقؿماألدودقيمظالغوث
 عـقيمدعقدؼي   اظؽرك

ذرطيمعوزنمابقمسؿروم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
02/01/2014 120 02/05/2014 137536.12 

 2013 119 ش 95
إغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديمخوظدم

 بـماظقظقدماظـوغقؼيمظؾؾـني
 عـقيمدعقدؼي 600 اظؽرك

سؾدماظقػوبمذرطيم

 اظطراوغيموذرطوه
14/01/2014 180 13/07/2014 149346.5 

 2013 117 ش 96
إغشوءمشرفمصػقيمٌدرديمبـوتماؼؾم

 اظـوغقؼي/اغوث
 عـقيمدعقدؼي 378 ععون

عؽؿىمصؾوحمابقم

 ضققيمظؾؿعفدات
19/12/2013 122 20/04/2014 119531.174 

 2013 128 ش 97
إغشوءمإضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديم

 صقرةماظـوغقؼياٌـ
 عـقيمدعقدؼي   جرش

ذرطيمربؿدمسؾدم

اىؾقؾماظؽلودؾيم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي

18/12/2013 150 17/05/2014 222268.46 

 2013 141 ش 98

إغشوءمشرفمرؼوضمأرػولمٌدرديم

 350 اظؽرك اظغقؼرماظـوغقؼيماٌكؿؾطيم
 عـقيمدعقدؼي

ذرطيماجملوظلم

واظؾصوصؿي/درلانمم

 قيظؾؿؼووالتماالغشوئ

21/01/2014 90 21/04/2014 177048.59 

 عـقيمدعقدؼي وعدرديماظػقصؾقيماالدودقيم
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

 االحاظف

 2013 100 شمك 99

سؿؾماظصقوغيماظالزعيمظؾلوحيم

اٌؿضررةمعـمعدرديماظؽركماظـوغقؼيم

 ظؾؾـني

     اظؽرك
ذرطيمؼقدػم

 اظطراوغيمواوالده
01/12/2013 60 30/01/2014 23847 

 2013 187 ش 100
إغشوءمإضوصوتمصػقيمٌدرديم

 اظؼـقطرةماألدودقيماٌكؿؾطي
 عـقيمدعقدؼي 660 اظعوصؿي

ؿدمذرطيمخؾػمورب

خؾقػيم

اٌعودات/اٌـظقعيم

 االردغقيمظؾؿؼووالتم

07/01/2014 180 06/07/2014 247451.49 

 2013 186 ش 101
اسؿولمصقوغيمزبؿؾػيمٌدرديم

 اظؽـديماألدودقيمظؾؾـني
 عدرديت   اظعوصؿي

ذرطيمطرادذيم

وغبورغي/اظعـقدم

 ظؾؿؼووالت

08/12/2013 45 22/01/2014 43080.6 

 2013 102 ش 102

إضوصوتمرؼوضماألرػولممإغشوء

ٌدرديمصقـونماألدودقيماٌكؿؾطيم

 اىدؼدة

 عـقيمدعقدؼي 100 اظعؼؾف
ذرطيمؼقغسمربؿدم

 ابقمغقاسموذرؼؽف
02/02/2014 90 03/05/2014 76786.5 

 عـقيمدعقدؼي 5َ640 اظعوصؿي إغشوءمعدرديمجوواماألدودقيمظؾؾـني 2013 135 عرطزي 103

ذرطيمربؿدمايفوجم

تاللموربؿدماظعقضل/

 ذػومبدرانمظؾؿؼووالت

22/01/2014 210 20/08/2014 737259.564 

 2013 142 ش 104

إغشوءماضوصوتمرؼوضمارػولمٌدرديم

 ضوغوماالدودقيماٌكؿؾطيم

 عـقيمدعقدؼي 330 اظطػقؾي
ذرطيماغبدمبدػونم

 اظرواذدةمواوالده
عكموعدرديمصروةمبـمسؿروماىذا 246827.316 11/05/2014 90 10/02/2014

 االدودقيماٌكؿؾطي

 وعدرديمبصرلاماألدودقيماٌكؿؾطي

 2013 184 عرطزي 105
إغشوءمإضوصوتمصػقيمٌدرديماظطقالم

 اىـقبلماظـوغقؼيمبـني
 عـقيمدعقدؼي 687 اظؾؾؼوء

ذرطيمسؾلماظؼضوهم

 واوالده
23/03/2014 150 20/08/2014 198670 

 2013 191 عرطزي 106
وصوتمصػقيمٌدرديمايقؼيمإغشوءماض

 االدودقيماٌكؿؾطي
 عـقيمدعقدؼي 1َ208 اظؽرك

ذرطيماظلوػرم

 ظؾؿؼووالت
13/03/2014 180 09/09/2014 393158.125 

 2014 86 عرطزي 107

اغشوءمعدرديمخشػيماالدودقيم

 اٌكؿؾطي
   اظؾؾؼوء

 عـقيمدعقدؼي
ذرطيماالغؾوطماظعربم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
21/09/2014 240 19/05/2015 768150 

وتوػقؾمواضوصيمروبؼماىـوحم

 اظػـدضلمٌدرديماالعوممعوظؽ
   اظعوصؿي
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 اظرضؿم
غقعم

ماظعطاء
 احملاصظف ادؿماٌشروع اظلـفم اظرضؿم

اٌلاحف/م

 9م
 تارؼخماٌؾاذره اٌؼاول عصدرماظؿؿقؼؾ

عدهماالنازم

 حلبماظعؼد

تارؼخماالنازم

 حلبماظعؼد

اظؿـػقذمسـدم

ظفاالحا  

 2014 62 ش 108
عشروعمعشؿؾمعدرديتمظالذفورم

 اٌفددةمبوالغؼراض
 عـقيمدعقدؼي   سفؾقن

ذرطيمسـؿونموذوحلم

 وذرطوه
17/09/2014 90 16/12/2014 82َ854 

 2014 196 عرطزي 70

اغشوءمعدرديماظروؼشدمايلم

اظشرضلمواغشوءمعدرديمجوبرم

 اظلرحونماٌكؿؾطيماظشؿوظقي

 عـقيمطقؼؿقي   اٌػرق
طيمصوزمظؾؿؼووالتمذر

 االغشوئقي
 2823650.5   360 ملمؼؾوذر

 2014 198 عرطزي 72

اغشوءمعدرديمرصقدةماالدؾؿقيمظؾؾـنيم

واغشوءمعدرديمايرثماالدودقيم

 ظؾؾـني

 عـقيمطقؼؿقي   اربدمسفؾقن
ذرطيمحلنيم

 عؼداديموذرؼؽف
 2863169.172   365 ملمؼؾوذر

 2014 200 عرطزي 74

االدودقيماغشوءمعدرديماظػقصؾقيم

اٌكؿؾطيمواغشوءمعدرديماظذػقؾيم

 اظغربقيماالدودقيماٌكؿؾطي

 عـقيمطقؼؿقي   اظعوصؿي

عمدليمابقمارذقدم

ظؾؿؼووالت/ربؿقدم

ربؿقدمربؿدمابقم

 ارذقد

 3532711.2   365 ملمؼؾوذر

 2014 203 عرطزي 76

اغشوءمعدرديمروضيماالعرلمػوذؿم

االدودقيماٌكؿؾطيمموعدرديمرؾقيم

 مبـمسؾقدماهلل

ععونم

 اظطػقؾي
 عـقيمطقؼؿقي  

ذرطيماظشوسرم

 ظؾؿعفداتماظعوعي
 2567831.35   365 ملمؼؾوذر

 2014 205 عرطزي 78

اغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديمبلطيم

اظـوغقؼيمظؾؾـني/واغشوءماضوصوتم

صػقيمٌدرديماوػقدةماالدودقيم

 اٌكؿؾطي

 عـقيمطقؼؿقي   ععون

عؽؿىمسدغونم

طرؼشونم

ظؾؿعفدات/سدغونم

 اغبدمطرؼشونصورسم

 1001535.57   240 ملمؼؾوذر

 2014 206 عرطزي 79
اغشوءماضوصوتمصػقيمٌدرديم

 اظروضبيماظـوغقؼيمظؾؾـوت
 عـقيمطقؼؿقي   اظؾؾؼوء

ذرطيماىـوحماظذػيبم

 ظؾؿؼووالت
01/02/2015 240 29/09/2015 487653.78 

 2014 عؾودرة 185 85
اغشوءمعدرديمرورقماالدودقيماالوظبم

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل   ظعوصؿيا

عمدليمغوئؾمحدادم

 ظؾؿؼووالتماالغشوئقي
 1626473.49   365 ملمؼؾوذر

 2012 95 عؾودرة 109
اغشوءمعدرديماٌـصقرةماألدودقيم

 اٌكؿؾطي
 اظدؼقانماٌؾؽل 1َ325 اٌػرق

ذرطيمربؿدمأبقم

 اظربموذرؼؽف
24/02/2013 180 23/08/2013 521526.4 

م
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 ظؼطاساتماالخرىعدؼرؼةمتـػقذمابـقةما

مضلؿماٌؿابعةمواإلذرافماهلـددلمظقزارةماظصقة

ماٌفاممواظقاجؾـــــات

 مممممممملماٌؽوتىماالدؿشورؼيمأومعدؼرؼوتماألبـقيماإلذرافماٌؾوذرمسؾكمتـػقذماٌشورؼعمايؽقعقيماًوصيمبقزارةماظصقيمعـمعلؿشػقوتموعراطزمصققيموشرلػومواظيتمؼؿؿماإلذرافمسؾقفومعـمخالم

مؽقعقيمؼبماحملوصظوت.اي

 مإسدادماظؿؼورؼرماظػـقيماظشفرؼيمواظلـقؼيمعـمضؾؾماٌفـددنيمصقؿومطبصماٌلؿشػقوتمواٌراطزماظصققي.م

 إسدادماألواعرماظؿغقرلؼيمظؾؿشورؼعمضقدماظؿـػقذماًوصيمبقزارةماظصقي.م 
 االذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيمالدؿالممأسؿولماظعطوءاتماٌكؿؾػي.م 
 تماٌقداغقيمظؾؿشورؼعمايؽقعقيماًوصيمبقزارةماظصقيمعـمعلؿشػقوتموعراطزمصققي.تـػقذماظزؼورام 
 إصدارماظؿؿدؼداتماظالزعيمٌشورؼعموزارةماظصقيمبعدمدرادؿفومعـمضؾؾمىـيمخوصيمعـماٌفـددنيممبومؼؿـودىمععمعصؾقيماظعؿؾ.م 
 عطوظؾوتمعؼووظنيموادؿشورؼني(مواظؿـلقىمبصرصفومحلىماألصقل.متدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماًوصيمىؿقعماٌشورؼعمماًوصيمبوظصقيموتشؿؾم( 

مضلؿماٌؿابعةمواإلذرافماهلـددلمظقزارةماًارجقةمواٌراطزمايدودؼة

ماٌفاممواظقاجؾـــــات

 .ماإلذرافماٌؾوذرمسؾكمتـػقذماٌشورؼعمايؽقعقيماًوصيمبنغشوءماٌؾوغلموتطقؼرماٌراطزمايدودؼي

 ًموصيماٌشؽؾيمظدراديماظعطوءاتماًوصيمبوظلػوراتماألردغقي.اٌشورطيمؼبماظؾفونما

 .عؿوبعيماألسؿولماًوصيمبنغشوءموصقوغيمعؾوغلماظلػوراتماألردغقي 
 .اٌشورطيمؼبمىونماالدؿالممظؾؿشورؼعماًوصيمبوظلػوراتماألردغقي 
 شلـددقي.اسؿؿودمطقادرمجفوزماإلذرافمٌشورؼعماٌراطزمايدودؼيمواظيتمتشرفمسؾقفوماٌؽوتىما 
 .اسؿؿودمطقادرماٌؼووظنيماٌـػذؼـمألسؿولمعشورؼعماٌراطزمايدودؼي 
 .اٌشورطيمؼبماسؿؿودماظعقـوتماٌـقيمادؿكداعفومؼبمعشورؼعموزارةماًورجقيمواٌراطزمايدودؼيمواظؾعـوتماظدبؾقعودقي 
 ماألبـقيمظؾكورجقيمواٌراطزمايدودؼي.مإسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمواظلـقؼيمحقلمدرلماظعؿؾموهدؼدمغلىماالنوزمؼبمعشورؼع
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 متدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمواظزعـقيمىؿقعماٌشورؼعموتشؿؾم)عطوظؾوتمعؼووظنيموادؿشورؼنيموتعقؼضوت(.م

م

مضلؿماٌؿابعةمواإلذرافماهلـددلمظؾقزاراتماألخرى

ماٌفاممواظقاجؾـــــات

 ماألعقرماظػـقيمواٌوظقيمواإلدارؼيمعـمخاللماٌؽوتىماالدؿشورؼيموعدؼرؼوتماألبـقيمايؽقعقيمؼبماحملوصظوت.اإلذرافمسؾكمتـػقذمعشورؼعماألبـقيمايؽقعقيموعؿوبعيمعبقعمم

 متـػقذماظزؼوراتماٌقداغقيمظؾؿشورؼعمايؽقعقيمؼبمطوصيمأسبوءماٌؿؾؽيمٌؿوبعؿفو.م

 إسدادماألواعرماظؿغقرلؼيماظالزعيمظؾؿشورؼعماٌكؿؾػي.م 
 ددقيمٌكؿؾػماىفوتمؼبمذبولماألبـقي.تؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمواشلـم 
 اٌشورطيمؼبمىونماظؿقؽقؿموتلقؼيماًالصوتمظؾعدؼدمعـماىفوت.م 
 إسدادماظؿؿدؼداتماظالزعيمظؾؿشورؼعمواظؿـلقىمبفومظصوحىماظعؿؾ.م 
 اسؿؿودمطقادرمجفوزماإلذرافمٌشورؼعماظقزاراتمواٌمدلوتمايؽقعقيمواظيتمتشرفمسؾقفوماٌؽوتىماشلـددقي.م 
 سؿؿودمطقادرماٌؼووظنيماٌـػذؼـمألسؿولمعشورؼعماظقزاراتمواٌمدلوتمايؽقعقي.ام 
 اٌشورطيمؼبماسؿؿودماظعقـوتماٌـقيمادؿكداعفومؼبمعشورؼعماظقزاراتمواٌمدلوتمايؽقعقي.م 
 ماطزمايدودؼي.إسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمواظلـقؼيمحقلمدرلماظعؿؾموهدؼدمغلىماالنوزمؼبمعشورؼعماألبـقيمظؾكورجقيمواٌرم

 م(.تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمواظزعـقيمىؿقعماٌشورؼعموتشؿؾم)معطوظؾوتمعؼووظنيموادؿشورؼنيموتعقؼضوتم

م

م

م

م

م

م
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ماٌقضعمادؿماٌشروعمرضؿماظعطاءماظرضؿ

6 69/9227 أبلمدعقدمإغشاءماظؼرؼةمايضرؼةم/مدؼر   إربد 

9 922/9226  عادبا إغشاءماظؼرؼةمايضرؼةم/معادبا 

25/9269ش/ 1  اظعاصؿة اظؾقابةماًارجقةمٌدخؾموزارةماالتصاالتموتؽـقظقجقاماٌعؾقعات 

61/9262عرطزي/ 2  اظؽرك تشطقبمووفقزمعؾـكماظدوائرماٌاظقة/اظؽرك 

9269/عؾادرة/95 3 ءمسلاغشاءمعلاطـمظألدرماظعػقػةمسيمظقا   اظؽرك 

9269/عؾادرة/663 4  اظعاصؿة اغشاءمعؾعبماظؾادؼةماظقدطك 

9269/عؾادرة/65 5  عادبا تـػقذماٌؾـكماالدؿـؿاريماظؿابعمظؾفـةمخمقؿمعادبا 

 اظعاصؿةمتقدعةموصقاغةمعلفدماىقؼدةماظؼدؼؿ 69/9269دمأمح/م 6

 اٌػرقماظدؼةإغشاءمعؾعبمضاغقغلمظؽرةمضدممزيادلم/عـطؼةماً 9269/عؾادرة/611 7

 عادبامتـػقذمغاديمذؾابمأمماظرصاص 3/2012 62

 اظؽركماغشاءمصاظةمعؿعددةماالشراضمسيمذيعقةماظعراقماًريؼةماالجؿؿاسقة/سراقماظؽرك 1/9266ذؾاب/ 66

 اظزرضاءماغشاءمعؾعبمزيادلمظـاديماظعروةماظرؼاضل 63/9269دمأمح/ 69

 اظؽركماغشاءمعؼربةمادالعقةم/ماظؽرك 96/9266ش/ 61

 اظزرضاءماغشاءمدؽـمألدرةمسػقػةم/ماهلامشقة 632/9266دمأمح/ 62

 ععانماغشاءمعرطزمتـؿقةمجمؿؿعمحمؾلمأممصقققنم/ماظؾرتاء 62/9266ش/ 63

 اظؽركماغشاءمغاديمذؾابمزؼدمبـمحارثة 62/9266ذؾاب/ 64

 اظعاصؿة /موزارةماٌاظقةGFMISتـػقذمأسؿالمتشطقؾاتمعؾـكم 97/9262 65

 اظؾؾؼاءمعشروعماظصـاساتماظدوائقةمعرطزماظؿدرؼبماٌفينم/ماظلؾط 22/9266أمحم/مد 66

 اٌػرقمادؿؽؿالمبـاءمعلفدمأبقمذرماظغػاري/بؾدةمايؿرا 9269/عؾادرة/616 67

 ععانماغشاءمعرطزمثؼاسيمععان 22/9224 92

وسفؾقنجرشمماغشاءمأبراجموخزاغاتمارضقةمسيمحماصظيتمجرشموسفؾقن 697/9266دمأمح/ 96  

 اٌػرقماغشاءمغاديموعؾعبمضاغقغلمسيمعـطؼةممساماظلرحان 92/9266ذؾاب/ 99



  

363 

م9261أبـقةماظؼطاساتماألخرىماٌشارؼعماٌـؿفقةمظعامممضلؿمتـػقذانازاتم

ماٌقضعمادؿماٌشروعمرضؿماظعطاءماظرضؿ

 اظؽركماغشاءمعؾعبمضاغقغلمسيمجاععةمعمتة 65/9266ذؾاب/ 91

 اٌػرقمشاءمعؾعبمضاغقغلمسيمعـطؼةمبؾعؿاماغ 67/9266ذؾابم/ 92

 األزرق اغشاءموحدةمدؽـقةألدرةمسػقػةممبـطؼةماألزرقماظشؿاظل 91/9266ش/ 93

 اظؽرك اغشاءموحدةمدؽـقةمالدرةمسػقػةممبـطؼةمشقرمصقػا 92/9266ش/ 94

 اٌػرق تقدعةمٌرطزماٌـارمظؾؿـؿقةماظػؽرؼة/ماظصايقة 9269/عؾادرة/64 95

 اظعاصؿة اغشاءمعلؿقدعمختزؼـماظـػاؼاتماًطرة/دقاضة 73/9269ش/ 96

 اٌػرق عؾعبمأمماظؼطني 66/9266ذؾاب/ 97

 اٌػرق اغشاءمادقارموبقاباتمظؾقحداتماظلؽـقةمٌـطؼةمدؼرماظؽفػمواهلامشقة 66/9266ش/ 12

ماظعاصؿةماغشاءمرابؼماضاسيمٌدؼرؼةماالغارةمصققمعؾـكماظلالعةماٌرورؼةم17/9269ش/م16

مععانموحداتمدؽـقةمظألدرماظعػقػةمسيمعـطؼةمايلقـقة 61/9266ش/م19

ماظؽركمصاظةمرؼاضقةمسيماظؽرك 4/9269م11

ماربدمعلاطـماالدرماظعػقػةممبـطؼةماظؽرميةم/ماالشقارماظشؿاظقة 7/9266ش/م12

ماٌػرقمعلاطـماالدرماظعػقػةممبـطؼةمدؼرماظؽفػ 69/9266ش/م13

ماظطػقؾةماظطػقؾةمايرصقة/اٌرحؾةماظـاغقةتـػقذمعدؼـةم 56/9266م14

ماظطػقؾةمعؾعبمطرةمضدممزيادلممبـطؼةمبصريا 7/9266ذؾابم/م15

ماظطػقؾةمعلفدماظطػقؾةماظؽؾري 7/9266ش/م16

ماربدماغشاءمصاظةمرؼاضقةموعؾعبمتلػقؾمواغشاءمعؾـكمغاديماظؽرعؾ/خمقؿماظشفقدمسزعلماٌػيت 9269/عؾادرة/96م17

ماظزرضاءماءمحدؼؼةماظؽؾقةم/حماصظةماظزرضاءاغش 3/9262ش/م22

معادبا صقاغةموسؿؾماضاصاتمٌلفدمعادباماظغربل 5/9266ش/م26

ماظعاصؿةمتطقؼرمايؿاؼةماألعـقةمٌطارماٌؾؽةمسؾقاءماظدوظل 21/9266م29

مسفؾقنمتـػقذمعؾـكمحمؽؿةمسفؾقنماالبؿدائقة 643/9226م21

م



  

364 

م

ماٌقضعمادؿماٌشروعمرضؿماظعطاءماظرضؿ

 اظؽركمعرطزماالغطالقمواظقصقلم/ماظؽرك 1/9266 22

 اظطػقؾةماغشاءموحداتمدؽـقةمظالدرماظعػقػةممبـطؼةمبصريا 64/9266ش/ 23

 اظطػقؾةماغشاءموحداتمدؽـقةمظالدرماظعػقػةم/مسقؿة 65/9266ش/ 24

 اظعاصؿةمعؾـكمعمدلةمتشفقعماالدؿـؿار 629/9227 25

 اظعاصؿةمءمايرؼؼمٌلؿقدعمحػظماظؾقاغاتمسيمذيركمسؿانتـػقذماسؿالمغظاممارػا 79/9269 26

 اظؽركمتـػقذمأسؿالماٌدؼـةمايرصقةم/ماظؽرك 692/9266 27

 ععانمتـػقذماظصاظةماظرؼاضقةمضؿـمحرممجاععةماظؾؾؼاءماظؿطؾقؼقة 699/9266 32

 اظعاصؿةماغشاءمرابؼماضاسيمٌؾـكموزارةماظداخؾقة 5/9266 36

 ععانمحداتمدؽـقةمظالدرماظعػقػةممبـطؼةماظـغرةاغشاءمو 66/9266ش/ 39

 اظعاصؿةمادؿؾدالمعظؾةموزارةماظداخؾقة 666/9261ش/ 31

 اظعاصؿةماغشاءمعؾعبمظـاديمذؾابمدقابم9269/عؾادرة/76 32

 اربدماغشاءمعلاطـمادرمسػقػةم/مدؼرمابلمدعقدم9269/عؾادرة/697 33

9261اٌـؿفقةمظعامملؿمأبـقةماٌراطزمايدودؼةماٌشارؼعمانازاتمض  

ماظرضؿ مرضؿماظعطاء مادؿماٌشروع ماٌقضع

 6 9269/م/99 إسادةمتلػقؾمحقشماٌعاػدةم/مأممضقس اربد

 9 9269/م/6 ترعقؿموإسادةمتلػقؾمضرؼةماظلؾعماظرتاثقة اظطػقؾة

 1 9261/م/14 تلػقؾمعلارماظطػقؾةماظلقاحلم/ماظلؾعمواٌعطـ اظطػقؾة

9262ايدودؼةماٌشارؼعماٌـؿفقةمظعاممملؿمأبـقةماٌراطزانازاتمض  

مجرش عؾـكماًدعات/محدؼؼةمجرش 9261/م/6 6
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672/9261ش/ 6  ععان إسادةمتلػقؾماظطابؼماألولمسيمعؾـكمأحداثمععان 

9269ة//عؾادر66 9  اٌػرق إسادةمتلػقؾمحدؼؼةماٌػرقم/دؽةماًطمايفازيماألردغل 

72/9261ش/ 1  اظعاصؿة ترطقبمعؾـكمجاػزمسيماٌرطزماىغراسي 

2 7/9269  اظعاصؿة ادؿؽؿالمتـػقذمعؾـكموزارةماظـؼؾماىدؼدموتلػقؾماٌؾـكماظؼدؼؿ 

9225/خ/92 3  اظزرضاء تشطقؾاتماظصاظةماظرؼاضقةمسيمعدؼـةماألعريمحمؿد 

6/9266عرطزي/م 4 ءإغشاءمعؾعبمطرةمضدمم/ظقاءماظؾرتا   ععان 

77/9261ش/ 5  اظؾؾؼاء تلػقؾمعرطزماظؿؿقزمظؾصـاساتماظدوائقةم/اظلؾط 

 اظعاصؿةماظقزراءمإسادةمتلػقؾمادرتاحةموعطابخموبقصقفمحرسمدوظةمرئقس 623/9261ش/ 6

 اٌػرقمظشؿاظقةعرطزمذاباتمعغريماظلرحان/اظؾادؼةما 9261/عؾادرة/66 7

 اظعاصؿةموحداتمدؽـقةمظألدرماظعػقػةمخاظدمبـماظقظقدم/معارطا 627/9261ش/ 62

 اٌػرقمعرطزمذؾابماظصػاوي 9261/عؾادرة/61 66

 اٌػرقماغشاءمعؾـكمخدعاتموعدرجاتمخرداغقةمظـاديممساماظلرحان 9261/عؾادرة/16 69

 اظعاصؿةمانإغشاءمعؼربةمإدالعقةم/ممشالمسؿ 9261/عؾادرة/56 61

 اظعاصؿةمإغشاءمعؾـكمإدارةمسيمحرمماٌـطؼةمايرةم/اٌقضر 665/9261 62

 اظعاصؿةمإغشاءمشرصةمظؽراجمعؾـكمػقؽةمتـظقؿمضطاعماالتصاالت 964/9261ش/ 63

 عادبامصقاغةموسؿؾمإضاصاتمٌلفدمعادباماظغربلم 5/9266ش/ 64

 اظؾؾؼاءماظروحيةمظقاءمدؼرمسالمإغشاءمعلاطـمظألدرماظعػقػةمسيمعـطؼةم 966/9261ش/ 65

 اٌػرقمإغشاءمعرطزمذؾابمريراءماظلققؿم/اظؾادؼةماظشؿاظقة 9261/عؾادرات/62 66

 جرشمتـػقذماٌرطزماظؿـؿقيماظشاعؾم/خمقؿمجرش 9269/عؾادرة/67 67

 اظعاصؿةمإغشاءمعؾـكمايضاغةم/وزارةماألذغالماظعاعةمواإلدؽان 96/9262ش/ 92

 اظعاصؿةمدؼػماٌـقرمٌعفدماإلدارةماظعاعةمإغشاء 54/9262ش/ 96
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 9262أبـقةماظؼطاساتماألخرىماٌشارؼعماٌـؿفقةمظعامممضلؿمتـػقذانازاتم

 
ماٌقضعمادؿماٌشروعمرضؿماظعطاءماظرضؿ

 اظعؼؾةمإغشاءماٌؾـكماالدؿـؿاريمٌمدلةماًطمايفازيماألردغلم/ماظعؼؾة 9261/9261ش/ 99

 إربدمعرطزموعؾعبمطرةمضدممضاغقغلمسيمظقاءماظطقؾةم/حماصظةمإربدإغشاءم 9261/عؾادرة/17 91

 اظزرضاءمإغشاءمغقاةمعدؼـةمرؼاضقة/اظرصقػة 3/9269 92

 اظعاصؿة تلػقؾمعدخؾموزارةماظصـاسةمواظؿفارة 969/9261ش/ 93

 اظعاصؿة أسؿالمتطقؼرمايؿاؼةماالعـقةمٌطارماٌؾؽةمسؾقاءماظدوظل 629/9266ممممم-مم21/9266 94

 جرش عرطزاالغطالقمواظقصقلمجرش 9/9269 95

 عادبا عرطزماالغطالقمواظقصقلمعلدبا 3/9266مم-مم2/9266م96

 اظعاصؿة عرطزمذويماالحؿقاجاتماًاصة 636/9227م97

 اظعاصؿة تقدعةمعؾـكماالدؿعالعاتماٌدغلمواظعلؽريمسيمرئادةماظقزراء 643/9266م12

 اظزرضاءمواظؿفارةاًاصمبنسادةمترطقبمػـفرمعلؿقدعميػظماٌقادماظعؾػقة/خق/اظزرضاءػـفرموزارةاظصـاسةم 36/9266دأح/م16

 اظعؼؾةماظؼرؼةماظشؾابقة/اظعؼؾة 57/9261ش/م19

 
 
 
 
 
 
 
م
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معدؼرؼةماظؽفروعقؽاغقؽ

متااٌفاممواظقاجؾـ

 ؾؿشورؼعماظيتمؼؿؿمتصؿقؿفومعـماظقزارةإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمووثوئؼماظعطوءاتمواٌقاصػوتم)اظؽفربوئقيمواٌقؽوغقؽقي(ماًوصيمظ 
 ٌؽوتىماالدؿشورؼي.تدضقؼمطوصيماظدرادوتمواظؿصوعقؿمووثوئؼماظعطوءاتمواٌقاصػوتم)اظؽفربوئقيمواٌقؽوغقؽقي(مماًوصيمظؾؿشورؼعماظيتمتؿؿمدرادؿفومعـمضؾؾما 
 .اٌؿوبعيمواإلذرافمسؾكماٌشورؼعمبوظـلؾيمظألسؿولماظؽفربوئقيمواٌقؽوغقؽقي 
 يماٌكططوتماظؿـػقذؼيمواسؿؿودػومظؾؿشورؼعماظيتمتشرفمسؾقفوماظدائرةمعؾوذرةمواسؿؿودماٌقادماظؽفروعقؽوغقؽقيمظؽوصيماٌشورؼع.دراد 
 .تدضقؼماسؿؿودماٌقادماٌقؽوغقؽقيمواظؽفربوئقيمواسؿؿودماظؽودرماشلـددلمظؽوصيماٌشورؼع 
 .وضعماٌقاصػوتماظػـقيموإسدادموثوئؼمسطوءاتماظصقوغي 
 يمدرلماظعؿؾمؼبمعقاضعمأسؿولماظصقوغيموإسودةماظؿلػقؾماٌكؿؾػي.عؿوبع 
 .ودؼدماتػوضقوتماظصقوغيموعؿوبعيمدرلماظعؿؾمبفو 
 ظصرصفومحلىمتقصرماٌكصصوت.تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيموسؼقدمإداعيماظصقوغيمواٌقاصؼيمسؾكماٌطوظؾوتماٌوظقيماظقاردةمعـماىفوتماظرزلقيموزبورؾيماىفوتماٌكؿصيم 
 .زبورؾيماىفوتماظرزلقيموعؿوبعيمتـػقذموتقصقؾماًدعوتم)عقوهموطفربوءمواتصوالتموصرفمصقل(مظؾؿشورؼعماٌكؿؾػي 
 .اٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبؿقدؼٌمطقداتماظؾـوءماظقرينماظصودرةمسـمذبؾسماظؾـوءماظقرينماًوصيمبوألسؿولماظؽفربوئقيمواٌقؽوغقؽقي 
 يماألواعرماظؿغقرلؼي.اٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبدرادم 
 .اٌشورطيمبؾفونماظعطوءاتماظػـقيموىونمادؿالممأسؿولماظعطوءاتمواٌشورؼعمايؽقعقي 

مضلؿمدراداتماظؽفرباء

مـاتؾاٌفاممواظقاجمممم

 مجدؼدم،مإسودةمتلػقؾم،مصقوغي(.مإسدادمطوصيماظدرادوتماظؽفربوئقيمواظؿصوعقؿمووثوئؼمسطوءماظؿـػقذم)جداولمطؿقوتموعقاصػوت(مٌشورؼعماألبـقيمايؽقعقيم)بـوء

 اشلـددقي.تدضقؼمطوصيماظدرادوتماظؽفربوئقيمواظؿصوعقؿمووثوئؼمسطوءماظؿـػقذم)جداولمطؿقوتموعقاصػوت(مظؾؿشورؼعماظيتمتؿؿمدرادؿفومعـمضؾؾماٌؽوتىم 
 سؿولماظؽفربوئقي.اٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبؿقدؼٌمطقداتماظؾـوءماظقرينماظصودرةمسـمذبؾسماظؾـوءماظقرينماًوصيمبوأل 
 .اٌشورطيمبؾفونمادؿالممأسؿولماظعطوءاتمواٌشورؼعمايؽقعقي 
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 اٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبدراديماألواعرماظؿغقرلؼي.م 
 .تدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿعقنيموذويماًدلاتماظؼؾقؾيموتلػقؾفؿمظؾعؿؾمؼبمذبولماظدرادوت 
 .تدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرج 
 رباءضلؿمتـػقذماظؽفمم

مـاتاٌفاممواظقاجؾمم

 .ماٌؿوبعيمواإلذرافمسؾكمطوصيمعشورؼعمدائرةماألبـقيمايؽقعقيمخبصقصماألسؿولماظؽفربوئقي

 .تدضقؼمواسؿؿودماٌقادماظؽفربوئقيمواٌكططوتماظؿـػقذؼيمٌشورؼعماظؽفروعقؽوغقؽماظيتمتشرفمسؾقفومػذهماظقزارةمعؾوذرة 
 ؽوصيمعشورؼعماألبـقيمايؽقعقي.عشورطيمىونماالدؿالمماألوظلمواظـفوئلمظ 
 .اٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبوألواعرماظؿغقرلؼي 
 .اٌشورطيمؼبمىونماظعطوءاتماحملؾقيمواٌرطزؼيمعـماظـوحقيماظػـقيموتدضقؼماظعروضمضؾؾماإلحوظي 
 .تدضقؼماٌطوظؾوتماحملؾقيمواٌؼدعيمعـمضؾؾماٌؼووظنيمخبصقصماألسؿولماظؽفربوئقي 
 قؽاغقـــــــؽضلؿمدراداتماٌممم

ماٌفاممواظقاجؾـــــاتممم

 .مإسدادماظدرادوتماٌقؽوغقؽقيمواظؿصوعقؿمووثوئؼماظعطوءاتمواٌقاصػوتماًوصيمظؾؿشورؼعماظيتمؼؿؿمتصؿقؿفومعـمخاللماظقزارة

 تىمادؿشورؼي.تدضقؼمطوصيماظدرادوتماٌقؽوغقؽقيمواظؿصوعقؿمووثوئؼمواٌقاصػوتماًوصيمظؾؿشورؼعماظيتمتؿؿمدرادؿفومعـمضؾؾمعؽو 
 .اٌشورطيمبؾفونماظعطوءاتماظػـقي 
 .اٌشورطيمبوظؾفونمبؿقدؼٌمطقداتماظؾـوءماظقرينماظصودرةمسـمذبؾسماظؾـوءماظقرينماًوصيمبوألسؿولماٌقؽوغقؽقي 
 .اٌشورطيمبؾفونمادؿالممأسؿولماظعطوءاتمواٌشورؼعمايؽقعقي 
 .اٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبدراديماألواعرماظؿغقرلؼي 
 درؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرج.ت 

م
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 ـؽضلؿمتـػقذماٌقؽاغق

مماٌفاممواظقاجؾـات

 .ماٌؿوبعيمواإلذرافمسؾكمطوصيمعشورؼعماظقزارةمخبصقصماألسؿولماٌقؽوغقؽقي

 .تدضقؼمواسؿؿودماٌقادماٌقؽوغقؽقيمواٌكططوتماظؿـػقذؼيمٌشورؼعماظؽفروعقؽوغقؽماظيتمتشرفمسؾقفومػذهماظقزارةمعؾوذرة 
 اظؽودرماشلـددلمظألسؿولماٌقؽوغقؽقي.ماسؿؿود 
 .اٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبوألواعرماظؿغقرلؼي 
 .اٌشورطيمؼبمىونماظعطوءاتماحملؾقيمواٌرطزؼيمعـماظـوحقيماظػـقيموتدضقؼماظعروضمضؾؾماإلحوظي 
 .تدضقؼماٌطوظؾوتماحملؾقيمواٌؼدعيمعـمضؾؾماٌؼووظنيمخبصقصماألسؿولماٌقؽوغقؽقي 
 ؼبمىونماالدؿالمماألوظلمواظـفوئلمظؽوصيماٌشورؼع.اٌشورطيم 

 ضلؿمصقاغةماظؽفروعقؽاغقؽموعؿابعةماًدعات

ماٌفاممواظقاجؾات

 .مإسدادماظدرادوتمووضعماٌقاصػوتماظػـقيموإسدادموثوئؼمسطوءاتماظصقوغيمظؾؿشورؼعماظيتمهؿوجمظؾصقوغي

 ـيمسوظقـي.ؾؿقوصظيمسؾكمعلؿقىمجوػزؼظإسدادموودؼدماتػوضقوتماظصقوغيماظلـقؼيمظؾؿعداتمواألبـقيم 
 .اإلذرافمسؾكماظعطوءاتموعؿوبعيمدرلماظعؿؾمؼبمعقاضعمأسؿولماظصقوغيموإسودةماظؿلػقؾماٌكؿؾػيمعـمخاللماظزؼوراتماٌقداغقي 
 يماىفوتماٌكؿصيمظصرصفومحلىمتقصرماٌكصصوت.تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيموسؼقدمإداعيماظصقوغيمواٌقاصؼيمسؾكماٌطوظؾوتماٌوظقيماظقاردةمعـماىفوتماظرزلقيموزبورؾ 
 .اٌشورطيمبؾفونماالدؿالمماألوظلمواظـفوئلمظؾؿشورؼع 
 .مزبورؾيماىفوتماظرزلقيموعؿوبعيمتـػقذموتقصقؾماًدعوتم)عقوهموطفربوءمواتصوالتموصرفمصقل(مظؾؿشورؼعماٌكؿؾػي

 ةمعـمذرطوتماًدعوت.دراديمواسؿؿودماظدرادوتماظػـقيمواٌوظقيماظقاردةمشلذهماماظقزار 
 .زبورؾيماىفوتماظرزلقيمإلزاظيماظعقائؼمظؿـػقذماٌشورؼعمإنموجدتمؼبمعقاضعماظعؿؾ 
 .تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماظقاردةمعـماىفوتماظرزلقيمواٌقاصؼيمسؾقفوموزبورؾيماىفوتماٌكؿصيمظصرصفومحلىمتقصرماٌكصصوت 
 ٌؿعؾؼيمبؿقصقؾماًدعوت.عؿوبعيمرؾؾوتمعدؼرؼوتماألبـقيمؼبماحملوصظوتما 
 .إسدادمدرادوتمصـقيمظؾؿشورؼعماظيتمهؿوجمإظبمصرفمصقلموطذظؽمإسدادموثوئؼماظعطوءاتماظالزعي 
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 .دراديمواسؿؿودماٌقادماظالزعيمظؿـػقذمأسؿولماظعطوءاتماٌكؿؾػي 
 .دراديموإسدادمأواعرمتغقرلؼفمخوصيمبلسؿولماٌقوهمواظصرفماظصقلمحقـؿومؼؾزم 
 نماالدؿالمماألوظلمواظـفوئلمظعطوءاتماًدعوتماٌكؿؾػيموشرلػو.اٌشورطيمؼبمىو 
 .اٌشورطيمؼبماظؾفونماظػـقيمظدراديماظعطوءاتماٌكؿؾػي 

 عدؼرؼةمصقاغةماالبـقة

ماٌفاممواظقاجؾات

 يمواٌكقؿوتماظؽشػقيماظؿوبعيمظقزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمؼبمدراديموإسدادموثوئؼموجداولمطؿقوتموزبططوتمسطوءاتماظصقوغيمظؾؿؾوغلمايؽقعقيماٌكؿؾػيمواٌدارسمواظصوالتماظرؼوضق

عؾودراتمجالظيماٌؾؽماٌعظؿموعلوطـماألدرم  طوصيمأسبوءماٌؿؾؽيموبوظؿـلقؼمععمعدؼرؼوتماألبـقيمايؽقعقيمبوحملوصظوتموذظؽمظؾؿشورؼعماٌرصقدةمؼبماٌقازغيماظعوعيموعشورؼع

ماظعػقػي.

 اٌؾوغلمايؽقعقيماٌكؿؾػيمظؾقونمايوظيمواظلالعيماإلغشوئقيمشلو،موعدىمايوجيمألسؿولماظصقوغيموسؿؾماظدرادوتماظالزعيمظذظؽ.ماظؼقوممبوظؽشػمايللمواٌقداغلمسؾك 
 لمإداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيموعؿوبعيمأسؿوعؿوبعيماظؿـػقذمواإلذرافمسؾكمطوصيمعشورؼعماظصقوغيماحملوظيمدقاءمعـموحدةماظعطوءاتماحملؾقيمؼبماظقزارةمأومعـماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرم

 واظـظوصيمواظؾلؿـيمؼبماٌراطزمايدودؼيمبوظؿـلقؼمععمعـدوبلماًدعوتماٌشذلطيم)األعـماظعوم(مؼبمػذهماٌراطز.
 قوغيمىؿقعماٌراطزمايدودؼيموإجوزتفومظصتدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمظؾؿؼووظنيماٌـػذؼـمظعطوءاتماظصقوغيماٌكؿؾػيمواٌطوظؾوتماظشفرؼيموصقاترلماظشراءمظؾؿقادماظالزعيمألسؿولما

 ظؾصرفمبعدماظؿدضقؼ.
 غيمااظلـقؼيمظؾؿراطزمايدودؼيمعـمدراديماألواعرماظؿغقرلؼيمواظؿؿدؼداتمظعطوءاتماظصقوغيماٌكؿؾػيموإصدارماٌقاصؼوتمبفومبعدماظدراديمحلىماألصقلموودؼدماتػوضقوتماظصقو

 ؿؼورؼرماظػـقيمبشلنماألسؿولماإلضوصقيمواٌلؿقدثيمواٌؿطؾؾوتماظطورئيمشلذهماٌراطز.خاللمتشؽقؾمىونمصـقيمشلذهماظغوؼي،موإسدادماظ
 .دراديماٌعوعالتماظقاردةمظؾدائرةمواٌرادالتماظرزلقيمعـمطوصيماىفوتمواظردمسؾقفومأصقظقًو 
 األصقل.متشؽقؾمىونماإلدؿالمماألوظلمواظـفوئلمظؾعطوءاتمسـدمإنوزماألسؿولموهرؼرمربوضرمرزلقيمبفومحلى 
 .اٌشورطيمؼبمتدضقؼمودراديماظعروضماٌوظقيمواظػـقيمظؾعطوءاتماٌكؿؾػيمضؾؾمإحوظؿفو 
 .اٌشورطيموحضقرماظـدواتمواظدوراتماظعؾؿقيماٌكؿؾػيمذاتماظعالضيمبعؿؾماٌدؼرؼي 

 ضلؿمإداعةموصقاغةموتلػقؾمعؾاغلموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿم

متااٌفاممواظقاجؾـ
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 موت.مجداولمطؿقوتمسطوءاتماظصقوغيمٌؾوغلموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿموعشورؼعماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرمبوظؿـلقؼمععمعدؼرؼوتماألبـقيمؼبماحملوصظدراديموإسدادموثوئؼمو

 .إسدادماتػوضقوتماإلداعيمٌؾوغلموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿموعؿوبعيمتـػقذمأسؿولماإلداعي 
 واظؼقوممبوظؽشػمايللمسؾكماٌشورؼعمأثـوءماظؿـػقذ.عؿوبعيمتـػقذماٌشورؼعماحملوظيمسؾكماٌؼووظنيم 
 .دراديماألواعرماظؿغقرلؼيمواظؿؿدؼداتماظقاردةمعـمعدؼرؼوتماألبـقيمؼبماحملوصظوتمظؾؿشورؼعموإصدارػومحلىماألصقل 
 .ادؿؼؾولمعطوظؾوتماٌؼووظنيموتدضقؼفوموهقؼؾفومظؾصرفمحلىماألصقل 
 رورئيموتشؽقؾمىونماالدؿالمماألوظلمواظـفوئلمظؾؿشورؼعموهرؼرمربوضرمرزلقيمبفو.ماالذذلاكمبوظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمأليمحوظي 
 .دراديماٌعوعالتماظقاردةمعـمطوصيماىفوتماظرزلقيموعدؼرؼوتماألبـقيمؼبماحملوصظوتمواٌؼووظنيمواظردمسؾقفو 
 .مدراديموتدضقؼماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظؾعطوءاتماٌكؿؾػيماظيتمتؽؾػمبفوماٌدؼرؼي

 إداعةموصقاغةموتلػقؾمعؾاغلموزارةماظصقةمضلؿ

متااٌفاممواظقاجؾــ

 .دراديموإسدادموثوئؼموجداولمطؿقوتمسطوءاتماظصقوغيمٌؾوغلموزارةماظصقي 
 ؾوغل.اٌماظؼقوممبوظؽشػمايللمواٌقداغلمسؾكمعؾوغلموزارةماظصقيمظؾقونمايوظيمواظلالعيماإلغشوئقيمظؾقضقفمسؾكمعدىمايوجيمألسؿولماظصقوغيمشلذه 
 .إسدادماتػوضقوتماإلداعيمٌؾوغلموزارةماظصقيموعؿوبعيمتـػقذمأسؿولماإلداعي 
 .عؿوبعيمطوصيمعشورؼعماظصقوغيماحملوظيمسؾكماٌؼووظني 
 .االذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيمظدراديماألواعرماظؿغقرلؼيمواظؿؿدؼداتمظعطوءاتماظصقوغيماٌكؿؾػي 
 ظرزلقيموعدؼرؼوتماألبـقيمؼبماحملوصظوتمواٌؼووظنيمواظردمسؾقفو.دراديماٌعوعالتماظقاردةمعـمطوصيماىفوتما 
 .اٌشورطيمبوظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمألؼيمحوالتمرورئيمأومٌعوؼـيموذراءمأومادؿؽفورماٌؾوغلمايؽقعقي 
 .تشؽقؾمىونماالدؿالمماألوظلمواظـفوئلمىؿقعمسطوءاتماظصقوغيمسـدماإلنوزموهرؼرمربوضرمرزلقيمبفو 
 تدضقؼماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظؾعطوءاتماٌكؿؾػي.دراديمو 
 .تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمظؾؿؼوولماٌـػذمألسؿولماظصقوغيموإسدادماظؿؼققؿماظـفوئلمظؾؿشورؼعموهقؼؾماٌطوظؾوتمظؾصرفمحلىماألصقل 

 ضلؿمإداعةموصقاغةموتلػقؾمعؾاغلماظقزاراتماألخرى

متااٌفاممواظقاجؾـ
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 مولمطؿقوتمسطوءاتماظصقوغيمظؾؿؾوغلمايؽقعقيماٌكؿؾػيموعشورؼعماٌؾودراتماٌؾؽقيموعلوطـماألدرماظعػقػي.دراديموإسدادموثوئؼموجدا

 وغيمشلذهماٌؾوغل.اظؼقوممبوظؽشػمايللمواٌقداغلمسؾكماٌؾوغلمايؽقعقيماٌكؿؾػيمظؾقونمايوظيمواظلالعيماإلغشوئقيمظؾقضقفمسؾكمعدىمايوجيمألسؿولماظصق 
 رؼعماظصقوغيماحملوظيمسؾكماٌؼووظنيمعـموحدةماظعطوءاتماحملؾقيمأوماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعر.عؿوبعيمطوصيمعشو 
 .إسدادماتػوضقوتماإلداعيمظؾؿؾوغلمايؽقعقيموعؿوبعيمتـػقذمأسؿولماإلداعي 
 .االذذلاكمؼبماظؾفونماظػـقيمظدراديماألواعرماظؿغقرلؼيمواظؿؿدؼداتمظعطوءاتماظصقوغيماٌكؿؾػي 
 تماظقاردةمشلذهماٌدؼرؼيمعـمطوصيماىفوتماظرزلقيموشرلماظرزلقيمواظردمسؾقفومأصقظقًو.دراديماٌعوعال 
 .اٌشورطيمبوظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمألؼيمحوالتمرورئيمأومٌعوؼـيموذراءمأومادؿؽفورماٌؾوغلمايؽقعقي 
 رمرزلقيمبفو.تشؽقؾمىونماالدؿالمماألوظلمواظـفوئلمىؿقعمسطوءاتماظصقوغيمسـدماإلنوزموهرؼرمربوض 
 .دراديموتدضقؼماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظؾعطوءاتماٌكؿؾػي 
 .تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمظؾؿؼوولماٌـػذمألسؿولماظصقوغيموإسدادماظؿؼققؿماظـفوئلمظؾؿشورؼع 
 غولماظرئوديمظؾقػوزمسؾكمدميقعيمػذهماٌؾوغلموإصالحمأؼيمأسؿولمإسدادماتػوضقوتماإلداعيمٌؾوغلمرئوديماظقزراءمصقؿومطبصماألسؿولماٌدغقيمواٌعؿورؼيمواظؿـلقؼمععمعدؼرؼيمأذ

 رورئيمضدمهدثمعلؿؼؾاًل.م
 ز.معؿوبعيمأسؿولمإداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمواظـظوصيمواظؾلؿـيمؼبماٌراطزمايدودؼيمبوظؿـلقؼمععمعـدوبلماىفوتمذاتماظعالضيمؼبمػذهماٌراط 
 دلوتمايؽقعقيمواٌراطزمايدودؼيمواىؿرطقيموإسدادماظؿؼورؼرماظػـقيمبوحؿقوجوتمػذهماٌؾوغلمألسؿولماإلداعيمواظؿشغقؾماظؽشػماظػينموايللمسؾكمعؾوغلماظقزاراتمواٌم

 واظصقوغيمبوظؿـلقؼمععمضلؿمصقوغيماظؽفروعقؽوغقؽ.م
 مصقوغيموإجوزتفومظؾصرف.تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماظقاردةمعـماٌؼووظنيماٌـػذؼـمألسؿولماإلداعيموتدضقؼمصقاترلماظشراءمٌقادماظ
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م9262-9261اظعطاءاتماٌؿابعةمعـمعدؼرؼةماظؽفروعقؽاغقؽ/مضلؿمصقاغةماظؽفروعقؽاغقؽمظعاممم

ضقــؿةماظعطــاءم

 احملاصظة باظدؼــار

 رضــؿماظعطــــــاء اٌشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع
اظرضؿم

 غقسـف رضـؿ اظلـــف ادــــــــــؿماٌشــــــــــروع اٌـــــــاظؽ درماظؿؿـقؼؾعصــ اٌؿلؾلؾ

 اىؿورك اىؿورك اظعؼؾي 286000
اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمواداعيمخدعوتماظـظوصيمواظزراسيمؼبماٌراطزماىؿرطقيمٌقضعلمواديم

 اظقؿؿموواديمسربي
 6 ش 1 2014

 9 ش 2 2014 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمؼبمعرطزمحدودماظعؿري اظعوماالعـم االعـماظعوم اظزرضوء 247116

 1 ش 3 2014 اداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمؼبمعرطزمحدودماظعؿري االعـماظعوم االعـماظعوم اظزرضوء 300000

 2 ش 4 2014 احملقرؼيماداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمؼبمعرطزمحدودماٌدورةموعؾوغلمايؿقالت االعـماظعوم االعـماظعوم ععون 215000

 3 ش 5 2014 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمىلرماٌؾؽمحلني/اظشقغيماظقدطك االعـماظعوم االعـماظعوم اظؾؾؼوء 163568

 4 ش 6 2014 اداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمؼبمعرطزمودؽـوتمععدلمواديماالردن/جلرماظشقخمحلني االعـماظعوم االعـماظعوم اربد 253000

 5 ش 7 2014 اداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمؼبمعرطزمحدودمجوبر االعـماظعوم االعـماظعوم اٌػرق 295000

 6 ش 8 2014 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمؼبمعرطزمحدودماظرعـو االعـماظعوم االعـماظعوم اربد 105500

 7 ش 9 2014 اظؽراعياداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمؼبمعرطزمحدودم االعـماظعوم االعـماظعوم اٌػرق 249950

 62 ش 10 2014 اداعيمصقوغيموتشغقؾمخدعوتماظـظوصيمواظزراسيمؼبمعرطزيمحدودماظدرةموجـقبمواديمسربي االعـماظعوم االعـماظعوم اظعؼؾي 335000

 66 ش 11 2014 اداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمؼبمعرطزمحدودماٌدورة االعـماظعوم االعـماظعوم ععون 300000

 69 ش 12 2014 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمؼبمعرطزمحدودمجوبر االعـماظعوم االعـماظعوم اٌػرق 243650

 61 ش 13 2014 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمؼبمععدلمواديماالردن/جلرماظشقخمحلني االعـماظعوم االعـماظعوم اربد 199000

 62 ش 14 2014 اٌقظداتمؼبماٌراطزمايدودؼيمواىؿرطقيماداعيمصقوغيموتشغقؾ االعـماظعوم االعـماظعوم طؾماحملوصظوت 62300

 63 ش 3 2013 اداعيمصقوغيموتشغقؾماظلؽـماظقزقػلمظدوظيمرئقسماظقزراءموعؾوغلموعراصؼمودوحوتماظرئودي رئوديماظقزراء رئوديماظقزراء اظعوصؿي 140000

 64 ش 52 2012 قؼؾماظذلددمٌرطزمحدودماٌدورةاداعيمصقوغيموتشغقؾماجفزةمه االعـماظعوم عقازغيماالذغول ععون 32000

 65 د.أ.ح 9 2011 اداعيموصقوغيموتشغقؾمربطيمتـؼقيماظعؿري االعـماظعوم االعـماظعوم اظزرضوء 74188

 66 د.أ.ح 50 2011 حدودماظؽراعفم-اداعيموتشغقؾموصقوغيمربطيمماظؿقؾقفم االعـماظعوم االعـماظعوم اٌػرق 78000

 67 اتػوضقي اداعيمصقوغيموتشغقؾموحداتمععوىيمعقوه)مجلرماظشقخمحلني( االعـماظعوم يماالذغولعقازغ اربد 4000
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 عدؼرؼةمعؿابعةموتـػقذموصقاغةمعشارؼعماٌؾادراتماٌؾؽقة

ماممواظقجؾاتاٌف

مم-أواًلم8معشارؼعماٌؾادراتماٌؾؽقةم/عرحؾةماظدرادات8

عؽؿىمادؿشوريمعؿوبعيمعراحؾماظؿصؿقؿمعؿوبعيماسدادماظدراديمعـمضؾؾمعدؼرؼيمدرادوتماألبـقيمحبولمطوغًماظدرادوتمتعدمعـمضؾؾمطقادرماظقزارةموحبولمطوغًماظدرادوتمتعدمعـمضؾؾمم

مزارةمأصقظقًو.وادؿالمماٌراحؾمعـمضؾؾمأجفزةماظق

م-ثاغقًام8معشارؼعماٌؾادراتماٌؾؽقةم/معرحؾةماظؿـػقذ8

 .معؿوبعيمأؼيمععقؼوتمتعقؼمسؿؾماٌؼوولمبؿـػقذماألسؿولموضرورةمإدراجمذظؽمبوظؿؼورؼرماألدؾقسقيم

 .مغلؾيماإلنوزموعؼورغؿفومععماظـلؾيماٌطؾقبيمحلىمبرغوعٍماظعؿؾ

مضقؿةماظعطاءممممماحملاصظةمممم
م م رضؿم رضــؿماظعطــــــاء اٌشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع

 ممماظلـــفمغقسفممممممممماظرضؿممم ــــروعادــــــــــؿماٌشــــــ اٌـــــــاظؽ عصــدرماظؿؿـقؼؾماٌؿلؾلؾ

 92 د.أ.ح 10 2011 اداعيموصقوغيموتشغقؾمربطيمتـؼقيمجلرماظشقخمحلني االعـماظعوم عقازغيماالذغول اربد 58350

 96 ش 75 2014 اداعيمصقوغيموتشغقؾموحداتمععوىيمعقوه)مجلرماٌؾؽمحلنيموجلرماالعرلمربؿد( االعـماظعوم االعـماظعوم اظؾؾؼوء 30600

 99 ش 96 2014 اداعيمصقوغيموتشغقؾموحداتمععوىيمعقوه)ماظرعـو( االعـماظعوم االعـماظعوم اربد 38710

 91 د.أ.ح 127 2009 اداعيموصقوغيموتشغقؾمربطيمتـؼقيماٌدورة االعـماظعوم االعـماظعوم ععون 264000

 ذبؾسماالسقونم اظعوصؿي 50002
ذبؾسم

 اتموعؾقؼوتفوم/عؾـكمذبؾسماالسقونادؿؾدالمبقؼؾر االسقونم
 92 ش 106 2013

 ذبؾسمااظـقاب اظعوصؿي 38858
ذبؾسم

 ادؿؾدالمبقؼؾراتموعؾقؼوتفوم/عؾـكمذبؾسمااظـقاب ااظـقاب
 93 ش 180 2013

 االعـماظعوم االعـماظعوم اظزرضوء 77469
ؾوطمواصرادمترطقىمعقظداتمطفربوئقيماحؿقورقيمٌؾوغلماىؿوركماظؼدمييمواىدؼدةموعؾوغلمض

 االعـماظعوممواٌكوبراتمواظشرريماظـلوئقيم/عرطزمحدودماظعؿري
 94 ش 223 2013

 95 ش 104 2014 اداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمىـوحماظشقـماىدؼدم/حدودماظعؿري االعـماظعوم االعـماظعوم اظزرضوء 372800
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 .عؿوبعيماسؿولماظؿـػقذمبوٌقضعمعقداغقًو 
 دادمتؼورؼرمأدؾقسقيمطؾمؼقممػبقسمسـمعؿوبعوتمعشورؼعماٌؾودراتماٌؾؽقيماظلوعقيمبشؽؾمسوممترصعمظعطقصيماألعنيماظعومإس  

 -ثاظـًام8ممبامخيصمعؿابعةمإنازموإدؿالمماألسؿال8

 مدؿالم.عؿوبعيمتشؽقؾمىونماإلدؿالمماألوظلمععماإلظؿزاممبوٌددماظعؼدؼيمظؿشؽقؾماظؾفونموعؿوبعيمإصدارمتؼورؼرماإل

 .معؿوبعيمإسدادمربوضرماإلدؿالم

 .معؿوبعيمإسؿؿودمربوضرماإلدؿالمماألوظلمعـمممـؾمصوحىماظعؿؾمبؽؿوبمرزلل

 .عؿوبعيمإدؿؾدالمطػوظيمحلـماظؿـػقذمبؽػوظيماظصقوغيمبوظؿـلقؼمععمعدؼرؼيماظشمونماٌوظقيمظألبـقي 
 يتممتمسؿؾمسؾقفومربؿفزاتموعؿوبعيماظقضعمأصقظقًو.حبولموجقدمربؿفزاتممبقوضرماإلدؿالممعؿوبعيماظؽشػمسؾكماظـقاضصماظ 
 .عؿوبعيمتلؾقؿماٌؾـكمأوماٌقضعمظؾففيماٌشغؾيمظف 
 اٌؾؽلمبذظؽموعؿوبعيماإلصالحوتمعؿوبعيماٌشروعمخاللمصذلةمماظصقوغيماظعؼدؼيمسؾكمحلوبماٌؼوولموحبولمزفقرمأؼيمعشوطؾمإسالممسطقصيماألعنيماظعومممظقؿؿمإسالمماظدؼقانم

 بي.اٌطؾق
 .عؿوبعيمماإلدؿالمماظـفوئلمظؾؿشروعمظألسؿولماٌدغقيمواألسؿولماٌقؽوغقؽقيماظؽفروعقؽوغؽقي 
 .عؿوبعيماإلصراجمسـمطػوظيماظصقوغيمظؾعطوء 

 -رابعًام8ممبامخيصمعؿابعةمماألعقرماٌاظقةماًاصةمباٌشارؼعم8

ماإلضوصقيمأوماألواعرماظؿغقرلؼيمسؾكماظؾـقدماٌلؿقدثي.عؿوبعيمإصدارماٌقاصؼيمسؾكمأؼيمأسؿولمإضوصقيمظؾؿشروعمعـمحقٌماظؽؿقوتم .1

 عؿوبعيمصرفماٌطوظؾيماظـفوئقيمظؾؿؼوول. .2
م 

م

م

م
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م

وؼيموظغم1/1/2013صظوتماٌؿؾؽيمعـمتورؼخمضوعًمعدؼرؼيمعؿوبعيموتـػقذموصقوغيمعشورؼعماٌؾودراتماٌؾؽقيممبؿوبعيمعشورؼعماٌؾودراتماظيتمإغؾـؼًمسـماظزؼوراتماٌؾؽقيمٌكؿؾػمربو

معؿضؿـمعراحؾماظدرادوتموررحماظعطوءاتمواظؿـػقذمظؾؿشورؼعموينيمتلؾقؿماٌػوتقحمظؾؿوظؽموإذغوشلومحلىماألصقل.م31/12/2014

معدؼرؼةمعؿابعةموتـػقذموصقاغةمعشارؼعماٌؾادراتماٌؾؽقةانازاتم

 ماٌؾؽمسؾداهللماظـ مزؼوراتمجالظي ماظيتمإغؾـؼًمسـ ماظلوعقي ماٌؾودراتماٌؾؽقي مبؿورؼخمعشورؼع ماظشؿوظقي ماظؾودؼي مزؼورة معـ مإبؿداءًا ماهلل(محملوصظوتماٌؿؾؽي وغلمابـمايلنيم)حػظف

ـم(معشروعمتشؿؾمتـػقذموتلؾقؿمعػوتقحموررحمسطوءاتم)درادوتموتـػقذ(معشورؼعم)عدارس،معراطزمصققي،معراطزمذؾوب،مصوالتمرؼوضقي،معالسى،معلوط84وسددػوم)م11/4/2012

ملوجد،معلوبح،.....(أدرمسػقػي،معدنمحرصقي،مع

 (موتشؿؾمتـػقذم34وسددػوم)م2011لمسوممعشورؼعماٌؾودراتماٌؾؽقيماظلوعقيماظيتمإغؾـؼًمسـمزؼوراتمجالظيماٌؾؽمسؾدماهللمابـمايلنيم)حػظفماهلل(مظؾعضماٌقاضعمؼبماٌؿؾؽيمخال

 تمرؼوضقي،معالسى،معراطزمذؾوب.........(وتلؾقؿمعػوتقحمعشورؼعم)عدارس،معراطزمصققف،معلوجد،معلوبح،معلوطـمأدرمسػقػف،مصوال

 ًدعوتماظالزعيمشلومينيمإذغوشلومعـمضؾؾممتمعؿوبعيمعشورؼعماٌؾودراتماٌؾؽقيماظلوعقيماٌـؿفقفمواظيتممتمإدؿالعفومععمعؿوبعيمضؿونمتـػقذمعبقعماٌالحظوتمواٌؿطؾؾوتموإؼصولما

ماظؽػوالتموصرفماٌطوظؾوت مإدؿؾدال موعؿوبعي ماٌوظؽف، ماٌشورؼعماٌلؿؾؿي)ماىفف موطونمسدد مسػقػي،م104اٌوظقي مذؾوب،معلوطـمأدر معراطز مصققي، معراطز معـمعدارس، معشروع )

معالسى،مصوالتمرؼوضقي،معدنمحرصقي،معلوجد،..........م(.
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 اظلابعمسشراظػصؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ادارةماظشمونماظؼاغقغقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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مادارةماظشمونماظؼاغقغقة

 
 عدؼرؼةماظؿقؽقؿ

ماٌفاممواظقاجؾاتم

 واإلدؽونمأعومماشلقؽوتماظؿقؽقؿقيماٌؿكصصيمؼبماظػصؾمؼبماظـزاسوتماظؿعوضدؼيمعومبنيماظقزارةمواىفوتماٌؿعوضدةمععفو.مممتـقؾموزارةماألذغولماظعوعي .1
 م-سؾكماظـققماآلتلم:مأداءماظقاجؾوتمواٌفؿوتماظيتمتؿضؿـفومسؿؾقيماظؿؿـقؾماظؼوغقغلمأعومماشلقؽوتماظؿقؽقؿقيماٌؿكصصي،مواظيتمتؿضؿـماظعؿؾمضؿـمثالثيمربوور .2

 أواًل:ماظعؿؾماٌؽؿيبم:م
اظدسقيماٌؿؼوبؾيم)إنمإسدادماظقثوئؼماًوصيمبنتػوقماظؿقؽقؿموإسدادمذروطمعرجعقيم)ضقاسدمإجرائقي(متؽقنمضوبطًومإلجراءاتماظؿقؽقؿمعـمحقٌمعفؾموعددماظدسوويمو -مأ

 وجدت(مواظدصقسوتمواٌراصعوتمبوإلضوصيمإظبمهدؼدمظغيموعؽونماظؿقؽقؿموعدتف.م
 اظدسقىموتدضقؼماظطؾؾوتماظقاردةمصقفو.ممدراديمظقائح -مب
 عراجعيمبقـوتماظدسقىماًطقي،مذوعؾيمتدضقؼمعومؼؾلم:م -مت

 عراجعيموتدضقؼماظؾقـوتماًطقيماٌعززةمٌؾدأماإلدؿقؼوقماظؿعوضدي.م 
 عراجعيموتدضقؼماظؾقـوتماًطقيماٌعززةمٌؾدأماإلدؿقؼوقماظؼوغقغل.م 
 دارماٌطوظؾوتماظزعـقيمو/أوماٌوظقي.معراجعيموتدضقؼماظؾقـوتماًطقيماٌعززةمٌؼ 

اظؼاغقغقةماظشمونمادارة  

 عدؼرؼيماظدسوويمواظشؽووي

 ضلؿماظدسووى ضلؿماظشؽووى

 عدؼرؼيماظؿقؽقؿ

 ضلؿماظـقؽقؿ ضلؿماظؿدضقؼ

 عدؼرؼيماالدؿشوراتمواظعؼقد

 ضلؿماالدؿشوراتماظؼوغقغقي ضلؿماظعؼقد
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 عبعماٌعؾقعوتماًوصيمبوًالفماظعؼديموهؾقؾفو.مم -مث
ؼوبؾم)إنموجد(،محقٌمضوعًمتـظقؿمطوصيماٌعؾقعوتمدوبؼيماظذطرمضؿـمحقاصظمعلؿـداتمسؾكمذؽؾمبقـوتمخطقيمؼؿؿمإرصوضفومرلماظؾقائحماىقابقيمو/أومظقائحماإلدسوءماٌؿ -مج

 دؼدمظػفرديموتـظقؿماظؾقـوتماًطقيمبشؽؾمؼلفؾمسؿؾقيماإلدـودمظؽوصيمعومؼؿؿمإدارجفمؼبماظؾقائحمعـمبقوغوتمو/أومععؾقعوت.مماٌدؼرؼيمبندخولمغظوممج
 إسدادمضقائؿماظؾقـوتماًطقيماظؿػصقؾقيموصؼمغظوممعؿلؾلؾمعـمحقٌمترعقزماٌدلزاتموترضقؿماظصػقوت. -مح
)إنموجد(مواظيتمؼؿؿمعـمخالشلومتػـقدمدسقىماًصؿموإبطوشلومو/أومدبػقضمضقؿيماإلدسوءماظذيممتمتؼدميفمؼبمعقاجفيمإسدادماظؾقائحماىقابقيمو/أومظقائحماإلدسوءماٌؿؼوبؾم -مخ

 اظقزارة.م
ؿقؽقؿمائقي(مؼبمسؿؾقيماظزبورؾيماشلقؽوتماظؿقؽقؿقيموصؼًومٌومػقمعـصقصمبفمؼبمضوغقنماظؿقؽقؿماألردغلموذظؽمؼبمحوظيموجقدمأؼيمزبوظػوتمضوغقغقيمو/أومذؽؾقيم)إجر -مد

 ٌذطقر.مبوإلضوصيمإظبماظؿؼدممبطؾىماإلدؿقضوحوتمو/أوماظؿصققحمايلوبلمو/أومإصدارماظؼرارماٌػلرم)اٌؿؿؿ(مرؾؼًومٌومتلؿحمبفمأحؽومماظؼوغقنما
 ماٌشورطيمؼبمسؿؾقيماظطعـماظؼوغقغلمظؾعضماظؼراراتماظؿقؽقؿقيمعـمخاللماظؿـلقؼماٌشذلكمععماىفوتماظؼوغقغقيمصوحؾيماإلخؿصوص. -مذ

 ثوغقًو:ماظؿؿـقؾماٌؾوذرمأعومماشلقؽوتم:م
ؾمطوصيمػذهماظدصقسوتماظؿؼدممبؽوصيماظدصقسوتمواإلسذلاضوتماظيتمصبقزػوماظؼوغقنماظـوزؿمظؾعؿؾقيماظؿقؽقؿقيمخاللمدرلماإلجراءاتماظؿقؽقؿقيموبوظقضًمذاتفمتلفق -مأ

 وغقغقيم)إنمظزم(معلؿؼؾاًل.مواإلسذلاضوتمضؿـمربضرمرزللمجبؾليماظؿقؽقؿمؼؿؿمحػظفمإلدبوذماإلجراءاتماظؼ
عـمضؾؾماحملؽؿنيممإدؿفقابماظشفقدم)اظؾقـيماظشكصقي(مواظيتمتؿؿمعـمخاللماإلدؿفقابماٌؾوذرموإسودةماإلدؿفووبمظؾعضماظشفقدماظذؼـمؼؿؿمإجوزةمزلوعمذفودتفؿ -مب

مألسؿولماظقرضقيماٌلوغدةماظؿوظقيم:مواظذيمؼلؿغرقمسددًامطؾرلًامعـماىؾلوتماظؿقؽقؿقيمؼبمبعضماألحقون،موتشؿؿؾمػذهماظعؿؾقيمسؾكما

 .عبعماٌعؾقعوتمخبصقصماظقاضعيمو/أوماظظرفماظذيمدؿؿؿماظشفودةمبشلغف 
 إسدادماإلدؿفقابماًوصمبؽؾمذوػدمسؾكمحدة.م 

 ثوظـًو:مؼبمذبولماألرذػيمواظؿقثقؼم:م
 م-أرذػيموصفرديمعومؼؾلم:مظؼدمبوذرتمعدؼرؼيماظؿقؽقؿمعـذمتلدقلفومبوظعؿؾمسؾكمإسدادمأرذػيمخوصيمبوٌدؼرؼيمتؿضؿـ

 ماإلجراءاتم)عومضؾؾ(ماظؿقؽقؿقي.م

 مظقائحموعشورروتماظؿقؽقؿ.م

 ظقائحمدسقىماًصقممواظؾقـوتماًطقيماًوصيمبفو.م 
 اظؾقائحماىقابقيمواظؾقـوتماًوصيمبفو.م 
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 اٌراصعوتماًؿوعقي.م 
 األحؽومماظصودرة.م 

 عدؼرؼةماظدساوىمواظشؽاوى

مىمواظشؽاوىعفامموواجؾاتمعدؼرؼةماظدساو

 قيمإلحوظيمإضوعيمدسوويمظؾقزارةمسؾكماألذكوصماآلخرؼـمدقاءمطونمػذاماظشكصمذكصمرؾقعلمأومذكصمععـقيم)ذرطي،معمدلي،مبـؽ(موذظؽممبكورؾيموزارةماٌوظ

م.1958(مظلـيم25دسوويمايؽقعيمرضؿم)األوراقمإظبمعلؿشورػومايؼقضلمظدرادؿفوموبعدمذظؽمزبورؾيمسطقصيماحملوعلماظعومماٌدغلمبؿقرؼؽمدسقىمحؼقضقيمحلىمضوغقنم

 مظدىمػذهماظقزارة.تزوؼدمسطقصيماحملوعلماظعومماٌدغلماٌؿـؾماظؼوغقغلمظؾكزؼـيمٌومؼؿعؾؼمبوظؼضوؼومايؼقضقيمبؽوصيماظؾقوغوتماًطقيمواظشكصقيماٌؿقصرةم

 مقيمبؽوصيماظؾقوغوتماًطقيمواظشكصقيماٌؿقصرةمظدىمػذهماظقزارةموخاللماٌدةماظؼوغقغقي.تزوؼدمسطقصيماظـوئىماظعوممبصػؿفماٌؿـؾماظؼوغقغلمظؾكزؼـيممبومؼؿعؾؼمبوظؼضوؼوماىزائ

 يمواظشكصقيماٌؿقصرةمظدىمػذهماظقزارةمتزوؼدمسطقصيمرئقسماظـقوبوتماظعوعيماإلدارؼيممبومؼؿعؾؼمبوظؼضوؼوماإلدارؼيمواظيتمتؼوممأعوممربؽؿيماظعدلماظعؾقومبؽوصيماظؾقوغوتماًطق

 ؼوغقغقي.خاللماٌدةماظ
 ورةمواإلجوزاتماٌكؿؾػيموصؼدماظقزقػي.تؼدؼؿماٌشقرةماظؼوغقغقيمؼبمذبولماظؼراراتماإلدارؼيماًوصيمبوٌقزػنيمواظقزقػيماظعوعيمعـؾماظؿعنيمواظذلصقعمواظـؼؾمواإلغؿدابمواإلس 
 ؼدةماظرزلقي.حػظموتقثقؼماٌراجعماظؼوغقغقيمطوظؼقاغنيمواألغظؿيمواظؿعؾقؿوتمواٌقدقسوتماظؼوغقغقيمواىر 
 .إنوزماٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبوظدائرةماظؼوغقغقيموتلفقؾفوموتقثقؼفومبوٌدؼرؼي 
 أومؼبماألعقرماظيتمترىماظدائرةممترأسمػقؽوتماظؿقؼقؼمأوماالذذلاكمصقفومحلىمعؼؿضكمايولمواٌؿعؾؼيمبوٌكوظػوتماٌلؾؽقيمظؾؿقزػنيمأومؼبماظشؽوويماٌؼدعيمعـفؿمأومضدػؿ

 قؼمظدرادؿفو.تشؽقؾمػقؽيمهؼ
 .تؼدؼؿماإلدؿشورةماظؼوغقغقيمظؽوصيماٌدؼرؼوتممبرطزماظقزارةمواٌدؼرؼوتمبوحملوصظوت 
 .تؼدؼؿماألحؽومماظؼطعقيماظيتمتصدرمسـماحملوطؿماٌكؿصي 

 انازاتمعدؼرؼةماظدساويمواظشؽاويمممممم

م(9261زاتمسامم)انا

م(مععوعؾي.1081بؾغًمظقائحماظدسوويم)م-
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م(مضرارمحؽؿ.762ومماظصودرةمحبؼماظقزارةم)بؾغًمضراراتماألحؽم-

م(مذؽقى.108بؾغمسددماظشؽوويم)م-

م(9262زاتمسامم)انا

م(مععوعؾي.696بؾغًمظقائحماظدسوويم)م-

م(مضرارمحؽؿ.711بؾغًمضراراتماألحؽومماظصودرةمحبؼماظقزارةم)م-

م(مذؽقى.114بؾغمسددماظشؽوويم)م-
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:دادـــاع  

 المهندس جمال ابو عٌد 

 السٌده عاٌده عبدالقادر ابراهٌم 
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