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 اٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي

موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون

  5102-5102التقرير السنوي لعام  
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كرث من مناس بة أأن الإوسان الأردين ىو ادلافع الأسايس  كدان يف أأ نوتطوير ملد أأ

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

متع  متثيوية ومؤسسات اجمل املؤسسات ُمساءةل غن أأداهئا من كبل املواطيني وامييئات اه

ىل أأداء هوغي يؼرب غن امتارخي امؼريق ملؤسسات ادلوةل الأردهية  املدين، وصوًل اإ

ة ػىل صون كرامة الإوسان وحامية كربايئو، وىذه امؼيارص يه مكوانت وفوسفهتا املامئ

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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 حرضة صاحب امسمو ويل امؼيد الأمري حسني بن غبدهللا امثاين
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 الفهرس

                                                                                             رقم الصفحة                                                                                                                                                                          المحتويات      

   31  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000االىداف العام
            31   000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000     السياسات

     33  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والرسالة والقيم الرؤية

 األول الفصـــــــــــــــــــــــل
    37  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الوزارة عن تاريخية لمحة

     00  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000واإلسكان العامة األشغال وزارة وميام اىداف
    02   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000لموزارة التنظيمي الييكل

    03  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000تحقيقيا في واإلسكان العامة األشغال وزارة تساىم التي الوطنية األىداف

 الثاني الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  05  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000واالمناء الوزراء أسماء

  الثالث الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــل
               11   000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الطـــــرق شبكة اطوال

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

           13  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الداخمي والتدقيق الرقابة ادارة 
          16  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والتدقيق المالي واالداري وحدة الرقابة
         15  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والتدقيق لمشاريع االبنية وحدة الرقابة

 الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخامس
   واإلسكان العامة األشغال وزارة عام أمين عطوفة مع ترتبط التي المديريات

              22  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000العام األمين عطوفة مع ترتبط التي لممديريات التنظيمي الييكل
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            22  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية االستثمار والتعاون الدولي
     23   00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000العطاءات المحمية وحدة

             25  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية شؤون مجمس البناء الوطني
                    32 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000العامة واالعالممديرية العالقات 

             34 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة التخطيط وادارة المشاريع

  :السادس الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
   واإلنجازات( صيانة الطرق)المهام إدارة

                37 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي(  إدارة صيانة الطرق)الييكل
                40 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الجسورمديرية صيانة الطرق و 

              45  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الصيانة الروتينية والشراكة مع القطاع الخاص

  :السابع ــــــــــــــــــــــــلالفصـــــــــ
   واإلنجازات( المهام المختبرات وضبط الجودة ) إدارة
              51  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي(   المختبرات وضبط الجودة )الييكل إدارة

 53   000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000المختبرات والبحوث مديرية
                60  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ضبط الجودة مديرية

                60  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة توكيد الجوده
              63  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة المتابعو

             65  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة االدارة والمالية

 
 :الثامن الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   واإلنجازات( المهام التنفيذية لمطرق) الشؤون إدارة
 73  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي(  )الييكل التنفيذية لمطرق الشؤون إدارة

              70  000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000ميام وواجبات ادارة الشؤون التنفذية لمطرق
               72  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000تنفيذ الطرق مديرية  
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                76   000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000السالمة المرورية  مديرية
            300   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000االنارة مديرية

 :التاسع الفصل
   واإلنجازات( المهام ) الشؤون الفنية لمطرق إدارة
             301   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل الشؤون الفنية لمطرق إدارة

            302    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000تنسيق خدمات البنى التحتية  مديرية
 304     000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الدراسات لمطرق  مديرية

           306     00000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الدراسات مديرية الكميات والمواصفات وتعديل االسعار لمشاريع الطرق
           330    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000واالستمالكمديرية المساحة 

     :العاشر الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

   واإلنجازات( )المهام التطوير المؤسسي إدارة
               336    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل التطوير المؤسسي إدارة

            337     0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الموارد البشرية 
            303    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية التدريب والتطوير

      300    000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات 
          304    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وحدة التقييم والتميز 

 

        :عشر الحادي الفصل
  واإلنجازات( )المهام العمميات المساندة إدارة
         310      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل العمميات المساندة إدارة

                   313       000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الشؤون المالية  مديرية
     310       0000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الشؤون االدارية

      315       00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الديوان



 
              

 
 
 

11 
 

        317      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الموازم
       321       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية المشاغل

 عشر الثاني الفصل
  واإلنجازات( )المهام محافظات اقميم الشمالشؤون  إدارة
             323    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل شؤون محافظات اقميم الشمال إدارة

  

 عشر الثالث الفصل
   واإلنجازات( )المهام شؤون محافظات اقميم الوسط إدارة
              355    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل شؤون محافظات اقميم الوسط إدارة

 عشر الرابع الفصل
  واإلنجازات( )المهام شؤون محافظات اقميم الجنوب إدارة
 007    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( )الييكل شؤون محافظات اقميم الجنوب إدارة

 عشر الخامس الفصل
  واإلنجازات( الشؤون الفنية لالبنية)المهام إدارة
        010    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( الشؤون الفنية لالبنية )الييكل إدارة

        011   00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية دراسات األبنية
  016      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الكميات والمواصفات وتعديل األسعار لمشاريع األبنية

 033      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية المتابعة والتدقيق لمشاريع األبنية

 
 عشر السادس الفصل

   واإلنجازات( الشؤون التنفيذية لالبنية)المهام إدارة
  042         000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( التنفيذية لالبنية )الييكلالشؤون  إدارة
 043        000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الشؤون التنفيذية لالبنية إدارة

 044        0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000وصيانة أبنية القطاع التربويمديرية تنفيذ 
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             000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية تنفيذ أبنية القطاعات االخرى
 050    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000كمديرية الكيروميكاني

       052    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية متابعة وتنفيذ وصيانة مشاريع المبادرات الممكية

 عشر السابع الفصل
  واإلنجازات( الشؤون القانونية)المهام إدارة
 054   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التنظيمي( الشؤون القانونية )الييكل إدارة

        054   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية التحكيم 
         056  0000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000مديرية الدعاوى والشكاوى
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 العامــــة االهـــداف   

 ذاتمعردودماضؿصوديموتـؿقيتقصرلمررقمآعـيم. 
 تقصرلمعراطزمحدودؼيمتؾيبماحؿقوجوتماظؼودعنيمواٌغودرؼـ. 
 تقصرلمعؾوغلمحؽقعقيمرائدةمذاتمػقؼيمعؿؿقزةمتؾيبماحؿقوجوتماٌلؿكدعنيمواٌلؿػقدؼـمبػوسؾقي. 

 
مالمرحمية االهـــداف 

 إسودةمتلػقؾموصقوغيموإداعيمذؾؽيماظطرقمبوٌؿؾؽي .1
ماظزراسقيمواظؼروؼيمًدعيمعقاضعماإلغؿوجتـػقذموصقوغيماظطرقم .2

 تقصرلمععوؼرلماظلالعيماٌرورؼيمسؾكماظطرق .3
 ادؿؽؿولمبرغوعٍمإغشوءمذؾؽيمررقمظؿلوػؿمسيمهؼقؼماظؿـؿقي .4
 زؼودةمأسدادماٌؾوغلمايؽقعقيماظيتمهؼؼماٌعوؼرلماًدعقيمواالضؿصودؼي. .5
ماٌعوؼرلماظدوظقي.ماٌراطزمايدودؼيمواٌعوبرمظؿؼدؼؿماًدعوتمضؿـمهلنيماداء .6

 إداعيماٌؾوغلمايؽقعقيممبـففقيمعلؿداعيمبوظشراطيمععماظؼطوعماًوص. .5
 

 السياسات حسب أولوية االهداف المرحمية

 -الهدف المرحمي االول : اعادة تأهيل وصيانة وادامة شبكة الطرق بالمممكة :
متلػقؾموصقوغيمواداعيماظطرقمبوٌؿؾؽيم .1
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ماًوصمواظعوممبؿـػقذمعشورؼعمصقوغيماظطرقتشفقعماظشراطيمبنيماظؼطوسنيم .2

 اسودةمتلػقؾمررقمربطماحملوصظوتمواٌراطزمايدودؼيمواٌـورؼماظؿـؿقؼيم)اظلقوحقيمواظصـوسقي(مبشؾؽيمعـماظطرقماىقدة .3
 ضؾطمايؿقالتماحملقرؼيمحلىماألغظؿيمظضؿونمدالعيماظطرق. .4

 -روية لخدمة مواقع االنتاج :الهدف المرحمي الثاني : تنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والق
مخدعيماظؼرىمواظؿفؿعوتماظلؽوغقيمبشؾؽيمررقمتعززماظقصقلمإديماًدعوت. .1

 .ربطمعقاضعماإلغؿوجماظزراسلمبوظطرقماظرئقلقيمواظػرسقيمسدلمررقمزراسقيممبلؿقىمجقد .2
 -الهدف المرحمي الثالث : توفير معايير السالمة المرورية عمى الطرق :

مسدلمتؼورعوتمذاتمعلؿقىمدالعيمعرورؼي.تقصرلمحؾقلمعرورؼيم .3

 .تـػقذمسـوصرماظلالعيماٌرورؼيمسؾكماظطرق .4
 -الهدف المرحمي الرابع : استكمال برنامج إنشاء شبكة طرق لتساهم في تحقيق التنمية :

متقدقعمغطوقماٌؿراتماظؿـؿقؼيمذاتمعردودمتـؿقيمواجؿؿوسلمواضؿصوديموبقؽل. .5

 -داد المباني الحكومية التي تحقق المعايير الخدمية واالقتصادية:الهدف المرحمي الخامس : زيادة اع
متقصرلمعؾوغلمحؽقعقيمجدؼدةمصدؼؼيمظؾؾقؽيموعقصرةمظؾطوضيمتمديماظغوؼوتماظيتمأغشلتمعـمأجؾفومبػوسؾقي. .6

 اظؿكؾصمعـماٌؾوغلمايؽقعقيماٌلؿلجرة. .7
  :زيادة أعداد المراكز الحدودية والمعابر لتقديم الخدمات ضمن المعايير الدولية السادس:الهدف المرحمي 

معلؿقىماًدعوتماٌؼدعيمسيماٌراطزمايدودؼي.مرصعم. 3

 -الهدف المرحمي السابع: إدامة المباني الحكومية بمنهجية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص:
ممبشورؼعماداعيماٌؾوغلمايؽقعقي.متشفقعماظشراطيمععماظؼطوعماًوص.م1        
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 "اظرؼودةمواظؿؿقزميفماظؾـوءمايؽقعلموإداعؿفموإبرازمػقؼؿفم 

 ررقمآعـيمواضؿصودؼيموضطوعمإغشوءاتمعؿطقر"مممم" 

 "ـماىقدةمربطماٌدنمواظؼرىمواظؿفؿعوتماظلؽوغقيمواإلضؿصودؼيمواظدولماجملوورةمبشؾؽيمعـماظطرقماٌؿؿقزةممبلؿقىمسوٍلمع

 واحملوصظيمسؾكمدميقعؿفومورصعمعلؿقىماظلالعيماٌرورؼيمسؾكماظطرقم

 

 م"تطقؼرمضطوعماإلغشوءاتمبودؿكدامموتطؾقؼمأصضؾماٌؿوردوتمواظؿؼـقوتمايدؼـيماٌقاطؾيمظؾؿطقؼراتماظعوٌقي"مم

 م"إجيودمأبـقيمحؽقعقيمرائدهموعلوغدةمظألػدافماظقرـقيمواظؿـؿقؼيمتضؿـمحقوةمودالعيماٌقزػنيمواظعؿالءمواظزوارمعـمخالل

 تؾينموتـػقذمأصضؾماألدوظقىماظعوٌقيم"

 

 "م"اظؿؿقزميفماظعؿؾماٌمدلل

 "م"روحماظػرؼؼماظقاحد

 "اظشػوصقيمواٌلوءظي" 

 "اٌؾودرةمواإلبداع" 

 "اٌعرصي" 

 "اظؿقدؼٌماٌلؿؿر" 

 "اظعداظيمواظـزاػي" 
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مم-اظردوظيمعـمخالل:مسبؼؼ

 

 .إغشوءموصقوغيمذؾؽيمررقمعؿؽوعؾيمتلوػؿمسيمهؼقؼماظؿـؿقي 

 .اداعيمذؾؽيماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيمبوٌؿؾؽيموربطفومععماظدولماجملوورة 

 ايقادث.تقصرلموتعزؼزمععوؼرلماظلالعيماٌرورؼيمسؾكماظطرقمظؾقدمعـم 

 .تـظقؿمورصعمجقدةمضطوعماإلغشوءات 

 .إغشوءمعؾوغلمحؽقعقيمحدؼـيمصدؼؼيمظؾؾقؽيمذاتمػقؼيمعؿؿقزةمتؾيبماظغوؼوتماظيتمأغشلتمعـمأجؾفوموهؼؼماٌعوؼرلماٌعؿؿدة 

 .مإداعيماظطرقمواألبـقيمايؽقعقيمبوظشراطيمععماظؼطوعماًوص
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مممممممممممممممممممممم

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 اظػصؾماالول

ععؾقعـــوتمسوعــــــــيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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متورخيقيمسـموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمحملي

(موؼؾدومأنماظـوصعيمموطوغًمتلؿكمآغذاكم)دائرةم1923وجفماظؿقدؼدمضؾقؾمسومممسؾكظقزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمعـذمتلدقسمإعورةمذرقمماألردنمماألوديتلدلًماظـقاةم

مممتمإيوقمدائرةماظـوصعيمبقزارةماٌقاصالتموادؿؿرتم1939اظعومممسيصفلمغوصعيممبومتؼقممبفمعـمأذغولمعػقدةمظؾؿفؿؿع.مموواجؾوتفواإلدؿمضدمإذؿؼَّمعـمعفوممػذهماظدائرةم

مشلومادؿمخوصموطقونمعلؿؼؾموزلقًمبقزارةماألذغولماظعوعي.ممأصؾحممحقٌم1954طدائرةمعـمدوائرموزارةماٌقاصالتمحؿكماظعومممبوظعؿؾ

مممتمربطمعمدليماإلدؽونم1988طفومعؾوذرةمبقزؼرماألذغولماظعوعي،موسيمسوممايؽقعقيمومتمربماظعطوءاتوظعطوءاتمزلقًمدائرةمبممأغشؽًمدائرةمعؿكصصيم1982سومممسي

ايضريممبمدليماإلدؽونمظؿشؽالنمدائرةمماظؿطقؼرممأيؼًمدائرةم1989بقزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون،موسيماظعومممتعرفبقزارةماألذغولماظعوعيمحقٌمأصؾقًم

ادؿقدثًمدائرةماالبـقيمايؽقعقيمطدائرةمعلؿؼؾيمم2007،مموسيماظعوممعؾوذرةمبقزؼرماألذغولماظعوعيمواإلدؽونايضريموربطًممواظؿطقؼرواحدةمزلقًمعمدليماإلدؽونم

يماالماغفمضدماسقدمدذبفومععممتمربطفومعؾوذرةممبعوظلموزؼرماالذغولماظعوعيمواالدؽونموغؼؾًماظقفومذيقعمعدؼرؼوتمووحداتماظقزارةماظيتمتعـكممبشورؼعماالبـقيمايؽقعق

موذظؽمحلىمضرارمذبؾسماظقزراءماٌقضرمبدعٍماظدوائرمايؽقعقيمواسودةمػقؽؾؿفو.  2012رةمسيمسومماظقزا

ممتماضرارمػقؽؾمتـظقؿلمجدؼدمظقؿـودىمععمسؿؾماظقزارةمبوٌفومماٌقطؾيماظقفوممبفوالتماالبـقيمواظطرقم.م2013وسيمبداؼيمسومم

م-إلدؽونمػل:وبذظؽمتؽقنماظدوائرماظيتمترتؾطمبقزؼرماألذغولماظعوعيموا

م.مواإلدؽونوزارةماألذغولماظعوعيمم-

مدائرةماظعطوءاتمايؽقعقيم.م-

معمدليماإلدؽونمواظؿطقؼرمايضريمم-

م
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موعفومموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمأػداف

اظعوعيمسيماٌؿؾؽيموربطماٌدنمواظؼرىمواظؿفؿعوتماظلؽوغقيمماظطرقحبقٌمتؿقديمإغشوءموتطقؼرمذؾؽيمم1996(مظلـيم55رضؿم)مواإلدؽوناظقزارةممبقجىمغظوممتـظقؿموإدارةموزارةماألذغولماظعوعيممتعؿؾ

سؾكمرصعمعلؿقىمذؾؽيماظطرقممارةاظقزػذهماظشؾؽيموإبؼوئفومسيمعلؿقىمصينمجقد.مطؿومتعؿؾمموإداعياظصـوسلمواظزراسلمواٌـورؼماظلقوحقيمواألثرؼيموربطماٌؿؾؽيمبوظدولماجملوورةمماإلغؿوجوعقاضعم

اٌلؿفداتممآخرمعقاطؾياٌرورؼيمسؾقفومعـمخاللمإغورةمػذهماظطرقمبوإلضوصيمإديمماظلالعيظؾطرقموصقوغؿفوموعراضؾفمجقدةمػذهماظطرقمإلداعيموتعزؼزمعؿطؾؾوتمماظؿكطقطوإسؿؿودماظشؿقظقيمسيمسؿؾقيم

مواظؿؼـقوتمايدؼـيمسيماظطرق.م

م-يتمتـػذػوموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون:أػؿماٌفوممواظقاجؾوتماظ

مإلغشوءمذؾؽوتماظطرقمسيماٌؿؾؽيموصقوغؿفوموإداعؿفو.مواظدلاعٍوضعموإسدادموتـػقذماًططم -

مظؾلالعيماٌرورؼيمسؾكماظطرقم.معؿطقرةذوعؾيمظؾلالعيماٌرورؼيمطػقؾيمبرصعمدرجيماألعونموتقصرلمسـوصرممخطيوضعموتـػقذم -

مإلغشوءمذؾؽوتماظطرقمسيماٌؿؾؽي.ماظالزعياإلذرافمسؾكمإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿم -

مإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمواٌكططوتمواظقثوئؼمظألبـقيماٌرادمإغشوؤػوموصؼماٌقاصػوتماٌعدةمشلذهماظغوؼي. -

ماإلذرافمسؾكمتـػقذمعشورؼعماألبـقي. -

م.ردؿــوءمعومتؼقممبفماظدوائرمعـمػذهماألسؿولممبقاصؼيماظقزؼنضوئقيمظألبـقيمباظؼقوممبلسؿولماظصقوغيماظروتقـقيمواظدورؼيمواظق -

ماظؼقوممبوظدرادوتمواظؾققثمسؾكماٌقادماإلغشوئقيمبفدفمهلنيمعلؿقىمودالعيماألبـقيموخػضماظؽؾػي. -

ماإلغشوئقي.عشورؼعماظطرقماظؿوبعيمظؾقزارةموإجراءماظػققصوتماٌكدلؼيمظؾؿقادممظؽوصياظؼقوممبلسؿولمضؾطماىقدةم -

مإجراءماظؾققثمواظدرادوتماظـظرؼيمواظؿطؾقؼقيماٌؿعؾؼيمبلسؿولماظطرق. -

مسؾكماظطرق.مواحملوصظيواٌمدلوتمواشلقؽوتماٌكؿصيمسيموضعموتـػقذماظؿشرؼعوتماٌؿعؾؼيمبوظـؼؾمماظدوائراٌلوػؿيمععم -

مإدارةمبراعٍمتدرؼىماٌفـددنيمواٌفـقني. -
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مذبؾسماظؾـوءماظقرينم.مخاللعؿقؿفوموغشرػومووضعماألدسماظالزعيمظؿطؾقؼفوموذظؽمعـماألردغقيموتماظؽقداتاظؼقوممبلسؿولم -

 اظؼقوممبلؼيمعفوممأخرىمتؽؾػمبفومعـمضؾؾمذبؾسماظقزراء. -

مواإلدؽونماظعوعيماألذغولموزارةمتؼدعفوماظيتماًدعوت

ماظؼروؼي./ماظـوغقؼي/ماظرئقلقيماظطرقمإغشوء -

ماظؼروؼي./ماظـوغقؼي/ماظرئقلقيماظطرقمصقوغي -

ماظزراسقي.ماظطرقمصقوغيماظزراسقي.ماظطرقمإغشوء -

م.ماظزراسقيماظطرقمتعؾقد -

 واظؿعقؼضوت.ماظطرقمادؿؿالك -
م.ايؽقعقيإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمواٌكططوتمواظقثوئؼمظألبـقيم -

م.ايؽقعقيماإلذرافمسؾكمتـػقذمعشورؼعماألبـقي -

م.ايؽقعقياظؼقوممبلسؿولماظصقوغيماظروتقـقيمواظدورؼيمواظقضوئقيمظألبـقيم -

مإجراءماظػققصوتماٌكدلؼيمسؾكماٌقادمواألجفزةماٌلؿكدعيموعراضؾيمضؾطمجقدةمػذهماٌقاد. -

م.مإظؿػوفمصؿقوتمسؿؾ -

م.ماٌقوهمظؿصرؼػمسؾَّوراتمسؿؾ -

م.مواظردعقوتمظؾؼطعقوتمريوؼيمذؾؽمسؿؾ -

مماٌروري.مواظؿعدادماٌرورؼيماظدرادوتمسؿؾ -

م.مسوعيمخدعوتمَأجؾمعـمررؼؼمضطع -

م.ماظعقـوتمصقصمرؾى -

م.ماظؾـوءمزبؾػوتمأضرارمإزاظيمذفودة -
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اظيتمتؼدعفوموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونماًدعوت  

م.مماحملقرؼيمايؿقالتمزبوظػوتمتلدؼد -

م.ماًدعوتمخطقطمتصورؼح -

م.ماٌرورؼيماظشقاخصمتصـقع -

ماظطرق.مسؾكماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرمترطقى -

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 -
 

 م
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ماظقرـقيماظيتمتلوػؿموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونميفمهؼقؼفوماألػداف

متقصرلمعراصؼموبـكمهؿقيمذاتمطػوءةموعردودمسوٍل.مم -3

مإسودةمػقؽؾيماظؼطوعماظعوممظقؽقنمأطـرمإغؿوجقيموصعوظقيم.م-2

ماإلدرتاتقفقيمظقزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونماألػداف

 مممراتمتـؿقؼيمذاتمعردودمتـؿقيموإجؿؿوسلموإضؿصوديموبقؽل.مإغشوء

 ماظؼرىمواظؿفؿعوتماظلؽوغقيمسيماٌـورؼماظـوئقيمبشؾؽيمررقمتعززماظقصقلمإديماًدعوت.مخدعي

 .مربطمعقاضعماإلغؿوجماظزراسلمبوظطرقماظرئقلقيمواظػرسقيمسدلمررقمزراسقي

 مبشؾؽيمعـماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼي.”ماظلقوحقيمواظصـوسقي“ربطماحملوصظوتمواٌراطزمايدودؼيمواٌقاضعماإلضؿصودؼيم

 .مإداعيماظطرقمسيماٌؿؾؽيمبشؽؾمدوري

 .مضؾطمايؿقالتماحملقرؼيمحلىماألغظؿيمظضؿونمدالعيماظطرق

 .مإغورةماظطرقمحلىماٌقاصػوتماظعوٌقي

 متؼورعوتمذاتمعلؿقىمدالممعرتػع.تقصرلمحؾقلمعرورؼيمسدلم

 .مهؼقؼمسـوصرماظلالعيماٌرورؼي

 .ماظشراطيمععماظؼطوسنيماظعوممواًوصمظؿـػقذموصقوغيماٌشورؼعماٌكؿؾػيمخوصيماظؽؾرلةمعـفو

 مظؿقؼقؼمععوؼرلمتقطقدماىقدةموتطؾقؼماظؿؼـقوتمايدؼـي.مايؽقعقيرصعمعلؿقىمغقسقيماألبـقيم

 مـػقذمعشورؼعماظطرق.تطؾقؼماظؿؼـقوتمايدؼـيمسيمت

 .متعزؼزموتطقؼرماظؼدراتماٌمدلقي
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 اظػصؾماظـوغل

أمسوءماظقزراءمواألعـوءم

 اظعوعني
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ماظقزراءمواألعـوءماظعوعنيمأمسوء

 2013-1926معـمواإلدؽونماظعوعيماألذغولموزارة

 (:6292-6291) انُافعح دائرج - أ

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزٌر تًرذثح انًذٌر  انرلى
 انرارٌخ

 إنى يٍ

  26/6/1926 شرؼـىماظرريـمسؾد 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 خٍـــــــــــر 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 َجٍـــــــة 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 غصٍــــــة 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 يذًـــــــذ 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 
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 انرارٌخ انىزٌر انرلى

                   انى                 يٍ                           

 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

 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 ونٍذ يذً انذٌٍ انًصري 62

  96/8/9169 سايً ههسه 68
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 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 انًهُذش 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

 8/69/9161 غراٌثهعًار عثذانًجٍذ  99
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 ععؾقعوتمسوعيمسـماظطرق
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظطرقمذؾؽيمأرقالممممممممممممم
(مطؿممظؾطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيمواظؼروؼيمأصؾحميفم895)م1950اظطرقمتطقرًامطؾريًامعـمحقٌماظؿصوعقؿمواالغشوءمواظصقوغي,مصػلمحنيمطونمذبؿقعمارقالمذؾؽيماظطرقماٌعؾدةميفماٌؿؾؽيمسوممرقرتمذؾؽيم       

  Jordan Highway Master planوذظؽمحلىمدراديماٌكططماظشؿقظلمظطرقماٌؿؾؽيمم2010مم(مطؿمسؾؿومبوغيممتماسؿؿودمععوؼريمجدؼدةمظؿصـقػماظطرقمبداؼيمسوم7201حبدودم)م2012غفوؼيمسومم
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اظػصؾماظرابعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اٌدؼرؼوتمواظقحداتماظيتمترتؾطمععم

 ععوظلموزؼرماألذغولماظعوعيمواإلدؽون
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 اظرضوبيمواظؿدضقؼماظداخؾلإدارةم

 

 

ماٌفوممواظقاجؾوت  

 وحداتماظرضوبيمواظؿدضقؼمٌشورؼعماألبـقيمواظطرق

 ماأل موتؼققؿ ماٌقادماحملضرة مىدولماظعؿؾماظزعينموتػؼد مدرلماظعؿؾموصؼًو مإديماٌشورؼعمظإلرالعمسؾكمتؼدم مدورؼي مبزؼوراتمعقداغقي ماظؼقوم معـ مواظؿلطد مواظشروطمسؿولماٌـفزة عطوبؼؿفو

 اظعؼدؼيماٌطؾقبي.
 ظعالجقيماظالزعيمظؿالسيماظؿلخرل.دراديماظؿؼورؼرماظشفرؼيمظؿؼدؼؿمدرلماظعؿؾمسيمزبؿؾػماٌشورؼعموإبداءماٌالحظوتمسؾقفومواظقضقفمسؾكمأدؾوبماظؿلخرلموادبوذماإلجراءاتما 
 اٌػقضيمبصالحقوتماٌفـدسمواظؿـلقىممبومؼؾزممظصوحىماظعؿؾ.عؿوبعيمأجفزةماٌؽوتىماشلـددقيماٌشرصيمسؾكمتـػقذمعشورؼعماظقزارةمو 
 عؿوبعيمأجفزةماٌؼوولماٌـوزرةمظؿـػقذماٌشورؼع.م 
 اظؿلطدمعـمتصرؼػمطوصيماٌعوعالتمواٌرادالتماٌؿعؾؼيمبوٌشورؼعم.م 
 .عؿوبعيمأسؿولماٌشوشؾمسيماٌرطزمواٌقدان 

مم-وحدةماظرضوبيمواظؿدضقؼماٌوظلمواالداري:  

 مدمعـمصقيمودالعيموتطؾقؼماظؿشرؼعوتماٌوظقيمواالدارؼيمواٌعؿقلمبفومسيماظقزارة.اظؿلط

الداخمي والتدقيق الرقابة إدارة  

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

 .ماظؿلطدمعـمسدمموووزماٌكصصوتماٌوظقيماٌرصقدةمسيمضوغقنماٌقازغي

 مواظؿقؼؼمعـمصقيماٌشذلؼوتماٌوظقيمواظقثوئؼماٌعززةمشلومواإلجراءاتمواظؿلفقؾمواظذلصقدموصؼماظؿشرؼعوتماٌوظقيماٌعؿقلمبفو.اظؿلطدم

 .ماظؿدضقؼمسؾكمدفالتماظؾقازممسيماٌلؿقدسوت

 ماحلماٌوظقي.اظؿدضقؼمسؾكمرواتىماٌقزػنيماٌصـػنيموبعؼقدمواظعوعؾنيمبوألجرةماظققعقيمسيماٌرطزمواٌدؼرؼوتمعـماظـق

 .ماظؿدضقؼمسؾكمعؾػوتماظعطوءاتمواظؿلطدمعـمدصعمردقمماظطقابعمضؾؾمتقضقعماالتػوضقيمإضوصيمإديماظؽػوالتماٌوظقي

 .مإجراءمجردمصفوئلمظصـودؼؼمععؿؿديماظصرفمسيماٌرطزمواٌدؼرؼوت

 .ماظؿػؿقشمسؾكماظلقوراتمايؽقعقيمواٌلؿلجرةمأثـوءموبعدماظدوامماظرزلل

 مونماظؿقؼقؼمسيماٌكوظػوتمواظشؽوويماظيتمتردمإديماظدائرةم)ماٌرطزمواٌدؼرؼوت(.االذذلاكمسيمى

 .ماظؿلطدمعـمحلـمادؿكدامموتشغقؾمسـوصرماالغؿوجماظؾشرؼيمواٌوظقي

 .متشكقصماٌشؽالتماظؼوئؿيموتؼدؼؿماظؿقصقوتموايؾقلماٌؼذلحيمظؿصقؼؾفو

 مورواتىموسالواتموتـظقؿمدفالت.عؿوبعيمذمونماٌقزػنيمسيماٌدؼرؼوتمعـمدوامموإجوزاتم

 .مضؾطمأسؿولماٌرادالتماًورجقيمعـمصودرمووارد

 .ماظؿلطدمعـمدالعيماظؿقثقؼمودرلماٌعوعالتماظرزلقيمدونمتلخرلمأومإبطوء

 .متدضقؼموتػؼدماظلفالتمواٌؾػوتمومنوذجماٌغودراتمواإلجوزاتمواظؽودرمسيماٌرطزمواٌدؼرؼوت

 مايرطي.تػؼدمسالواتماٌقدانموأواعرم

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

 .تػؼدمحضقرماٌقزػنيمسيمعقضعماظعؿؾمواظؿزاعفؿمبلوضوتماظدوامماظرزلل 
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م:وحدةماظرضوبيمواظؿدضقؼمٌشورؼعماألبـقي

األبـقيممبكؿؾػماظؿكصصوتماهلـددقيم)عدغل,معقؽوغقؽ,مطفربوء(مبعدةمجقالتمعقداغقيمٌشورؼعماألبـقيمصرؼؼمعـمعفـددنيمزبؿصنيميفموحدةماظرضوبيمواظؿدضقؼمٌشورؼعم ضوممم*

مم2016اٌكؿؾػيمسؾكمضقءمبرغوعٍممذفريممتمإسدادهمعـمِضؾؾماٌعـقنيمخاللماظعومم مسؾكمم2016واٌـؾـؼمسـماًطيماظعؿؾماظلـقؼيمإلدارةماظرضوبــيمواظؿدضقؼماظداخؾلمظعوم وبـــوًء

مأغفممتممجقفوتمععوظلماظقزؼر,ممحقٌمممتممضقوسمعدىمتطؾقؼماألغظؿيمواظؿشرؼعـــوتمواظؾالشوتميفمتـػقذمعشورؼعماألبـقيممبومؼـلفؿمععمرؤؼيموردوظيتق وضقؿمػذهماظقزارةمطؿو

ٌعوظلماظقزؼرمأصقظقًومٌكورؾيماٌعـقنيممظؿصقؼىماٌالحظوتم,موعـمماظؿلطدمعـمصقيمودالعيماإلجراءاتمواظؼراراتماظػـقيمواظؽشػمسـماالسبراصوتموإسدادماظؿؼورؼرماظػـقيمبفومورصعفو

اظؿقصقوتموتصقؼىماٌالحظوتماظرضوبقيماظيتممتمإدراجفومتـػقذممعدىمواإلذرافمسؾكمثؿمضومماظػرؼؼمبعؿؾمجقالتمعقداغقيمٌؿوبعيماظردودماظقاردةمعـماىفوتمذاتماظعالضيمظؾؿراضؾي

ميفماظؿؼورؼرم.

اظقحدة:أػؿمإنـــوزاتمم    

ماٌشورؼعمظؾففوتماٌعـقيمظؿصقؼؾفومأصقظقًو.مبفذهمواسدادماظؿؼورؼرماظػـقيمواظؽؿىماظرمسقيماظالزعيمبوٌالحظوتماٌرصقدةمم2016(معشروعمابـقيمزبؿؾػمخاللمسومم134زؼورةم)متم .1

م.(مدؼـورًا68127479بؼقؿيم)معطوظؾيمعوظقيم(972)تدضقؼًومصـقًومواظيتمتؼدرمبـمماالدؿشورؼيتدضقؼمطوصيماٌطوظؾوتماٌوظقيمظؾؿؼووظنيمواٌؽوتىممتم .2

ماظؿؼورؼرماالدؾقسقيمواظشفرؼيمٌعوظلموزؼرماالذغولماظعوعيمواالدؽونممتم .3 قلنيماالجراءاتماظػـقيماٌؿعؾؼيممبشورؼعماالبـقيمطـؿوذجمظؿمواظؿقصقوتماظالزعيمبوٌالحظوتتؼدؼؿ

 .اىقدةيفماٌشورؼعمواجراءاتمضؾطمماظؽقادرمودوامماٌرحؾقياٌطوظؾوتم

  وتصقؼىماالوضوعمخبصقصفومإنمظزمماألعر.مماظؿـػقذاظؿدضقؼمسؾكمطوصيماظقثوئؼميفمعؾػوتماظعطوءاتمضقدممتم .4

م(مأسالهمحلىماألصقل.1متمعؿوبعيمتصقؼىماٌالحظوتماظرضوبقيماٌشورمإظقفوميفماظؾـدم) .5

موحدةماظرضوبيمواظؿدضقؼمٌشورؼعماظطرق:

م اغقيمٌشورؼعمصرؼؼمعـمعفـددنيمزبؿصنيميفموحدةماظرضوبيمواظؿدضقؼمٌشورؼعماظطرقممبكؿؾػماظؿكصصوتماهلـددقيم)عدغل,معقؽوغقؽ,مطفربوء(مبعؿؾمجقالتمعقد ضوم*م

سـماًطيماظلـقؼيمإلدارةماظرضوبــيمواظؿدضقـــؼمماظطرقماٌكؿؾػيمواظؿوبعيمظؾقزارةموأسؿولماٌشوشؾمواٌكؿرباتموذظؽمسؾكمضقءمبرغوعٍمذفريممتمإسدادهمعـمِضؾؾماٌعـقنيمواٌـؾـؼ

م مظعوم ماٌشوم2016اظداخؾل موأسؿول ماظطرق معشورؼع متـػقذ ميف مواظؾالشوت مواظؿشرؼعـــوت ماألغظؿي متطؾقؼ مضقوسمعدى م ممت محقٌ م ماظقزؼر, مععوظل متقجقفوت مسؾك شؾموبـــوًء

قؿمػذهماظقزارةمواظؿلطدمعـمصقيمودالعيماإلجراءاتمواظؼراراتماظػـقيمواظؽشػمسـماالسبراصوتموعـمثؿمواٌكؿرباتممبومخيدمماٌصؾقيماظعوعيمومبومؼـلفؿمععمرؤؼيموردوظيموض
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ٌؿوبعيماظردودماظقاردةمعـماىفوتمذاتممإسدادماظؿؼورؼرماظػـقيمبفومورصعفومٌعوظلماظقزؼرمأصقظقًومٌكورؾيماٌعـقنيممظؿصقؼىماٌالحظوتم,مطؿومضومماظػرؼؼمبعؿؾمجقالتمعقداغقي

ماظؿقصقوتموتصقؼىماٌالحظوتماظرضوبقيماظيتممتمإدراجفوميفماظؿؼورؼرم.تـػقذممعدىمواإلذرافمسؾكمظعالضيمظؾؿراضؾيا

أػؿمإنـــوزاتماظقحدة: 

 اظقزؼرمأصقظقًوم.ورصعفومٌعوظلماظعطوءاتماٌرطزؼيمواحملؾقيموعدؼرؼيماٌشوشؾمتؿضؿـمعالحظوتمحبوجيماىلمتصقؼىمم(متؼرؼرمرضوبلمٌكؿؾػ116إسدادمم) مت.م1

م.(مىـي310)االذرتاكميفمىونماالدؿالمماالبؿدائلمواظـفوئلمٌشورؼعماظطرقممبومؼؼوربممتم.م2

مسطوءمواجوزتفومعـماظـوحقيماظػـقي.م(650)ممبومؼؼوربماًوصيمبوظطرقمطوظؾوتماٌوظقيمىؿقعماظعطوءاتماٌرطزؼيمواحملؾقياٌتدضقؼممتم.م3

م.ىونمادؿالممأثوثمظعطوءاتمعرطزؼي(مىـيممتدؼدماٌددماظزعـقيمظؾعطوءات,مىونماالواعرماظؿغقريؼي,مىونماظؿقؼؼ,م)ىونماظؿقؼقؼ,مقيماٌؿكصصي.ماٌشورطيميفماظؾفونماظػـ4

م(مأسالهمحلىماألصقل.1.متمعؿوبعيمتصقؼىماٌالحظوتماظرضوبقيماٌشورمإظقفوميفماظؾـدم)5

موحدةماظرضوبيمواظؿدضقؼماٌوظلمواإلداري:

مممممم ما ضوم* معدؼرؼوتمعرطز مظؽوصي مبوظؼقوممجبقالتمعقداغقي مواإلدارؼي ماٌوظلمواإلداريممبكؿؾػماظؿكصصوتماٌوظقي مواظؿدضقؼ ماظرضوبي م مواٌؽوتىمصرؼؼمسؿؾموحدة مواٌقدان ظقزارة

وبـوًءمم2016اًطيماظلـقؼيمإلدارةماظرضوبيمواظؿدضقؼماظداخؾلمظعومممواٌـؾـؼمسـم2016وربطوتماظصقوغيموايؿقالتماحملقرؼيموذظؽموسؾكمضقءماظربغوعٍماظشفريماٌعدمخاللمسومم

ـمصقيمودالعيماإلجراءاتمواظؼراراتمسؾكمتقجقفوتمععوظلماظقزؼرمحقٌممتممضقوسمعدىمتطؾقؼماألغظؿيمواظؿشرؼعـــوتمواظؾالشوتماظيتمدبصماألسؿولماٌوظقيمواإلدارؼيممواظؿلطدمع

ماظقزا مبوإلضوصيمإىلماظؿلطدمعـمصقيموأصقظقيماظلفالتمذاتماألثرماٌوظلماظيتمتؿكذػو موسؿؾمصقصمظؾؿلطدمعـمعدىمدضيماظؾقوغوتماحملودؾقيمواظؿطؾقؼوتماٌوظقيموآظقيمتـػقذػو رة

,موإبالغماٌدراءماٌعـقنيمإلجراءمسؿؾقيمادؿكداعفوموحػظفو,موعـمثؿمإسدادماظؿؼورؼرمبوٌالحظوتمورصعفومٌعوظلماظقزؼرمأصقظقًومٌكورؾيماٌعـقنيممظؿصقؼؾفوم واٌلؿـداتماٌوظقيموحلـ

ماظػرؼؼمبعؿؾمجقالتمعقداغقيمٌؿوبعي مضوم مطؿو م, ماظؾشرؼيمواٌودؼيمظؾقػوزمسؾكماٌولماظعوم مادؿـؿورماٌقارد مواظؿقؼؼمعـ معـماىفوتمذاتماظعالضيمماظؿصقؼىماظالزم ماظقاردة اظردود

مظوتماظرضوبقيماظيتممتمإدراجفوميفماظؿؼورؼرماظرضوبقي.اظؿقصقوتموتصقؼىماٌالحتـػقذممعدىمواإلذرافمسؾكمظؾؿراضؾي
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م:أػؿمإنـــوزاتماظقحدة

 (متؼرؼرًاموصؼًومظؾكططممواظرباعٍماٌعدةمعلؾؼًوم.144بؾغمسددمتؼورؼرماىقالتماٌقداغقيماٌـػذةم) .1

واسؿؿودػومماٌعؿقلمبفوموعـمثؿماجوزةمصرصفوممظؾؿشرؼعوتماٌوظقيمعـمعدىمعطوبؼؿفومم(مدؼـورًامواظؿلطد162633736غػؼوتموبؼقؿيمإمجوظقيم)علؿـدمصرفمم(11577)ممتماظؿدضقؼمسؾك .2

,موتشؿؾمعلؿـداتمعلؿقؼوتماٌقزػنيمعـمرواتىمذفرؼيم,سالواتماٌقدانم,ماظعؿؾماالضويفم,مواٌؽوصكتم,ماظؿـؼالتمواالضؿـوءم(GFMISسؾكمغظوممإدارةماٌعؾقعوتماٌوظقيمايؽقعقيم)

ءمواٌقوهمواهلوتػموسؼقدماتػوضقوتموتماٌوظقيمظؾعطوءاتماٌؿعؾؼيممبشورؼعماالبـقيموعشورؼعماظطرقموعلؿـداتمصقاتريماآلالتماٌلؿلجرةموصقاتريماٌشوشؾمواٌصػوةمواظؽفربووعلؿـداتماٌطوظؾ

مم.اظصقوغيماًوصيممبؾوغلماظقزارةموطذظؽمذرطوتماًدعوتماظعوعؾيميفمػذهماظقزارة

ماٌعؿقلمبفوموعـمثؿماجوزةمصرصفوممظؾؿشرؼعوتماٌوظقيماظؿلطدمعـمتـظقؿفوموعطوبؼؿفومعطوبؼؿفوم(مدؼـورًامو49949518وبؼقؿيمإمجوظقيم)دماعوغوتمعلؿـم(2791)اظؿدضقؼمسؾكم .3

 ,موتشؿؾمإجراءاتماحملوطؿمواضؿطوسوتماٌقزػنيموشريػوم.(GFMISواسؿؿودػومسؾكمغظوممإدارةماٌعؾقعوتماٌوظقيمايؽقعقيم)

ظؾؿقزػنيموذظؽمظؾؿلطدمعـمدالعيمكماالضلومماٌوظقيميفمطوصيماٌدؼرؼوتماظؿوبعيمهلذهماظقزارةمعـمحقٌمآظقيمتـظقؿمسالواتماٌقدانمواظعؿؾماالضويفمواالضؿـوءمواظؿـؼالتماظؿدضقؼمسؾمتم .4

 تـظقؿماٌلؿـداتماٌوظقيمبفذاماًصقص.

 وبؼيماٌؾوظغماظػعؾقيمععماظدصرتؼيمواظؿلطدمعـماظؽػوالتماٌوظقيمهلؿم.اظؿدضقؼمسؾكمأسؿولمععؿؿديماظصرفمومسؿؾمجردمصفوئلموبشؽؾمدوريمٌطمتم .5

,مواظؿلطدمعـم2003(مظلـيمم9ظقيمرضؿم)اظؿدضقؼمسؾكماظؽػوالتماٌوظقيمظؾؿقزػنيموصؼًومظؾؿلؿكماظقزقػلمممـمتؿطؾىمرؾقعيمسؿؾفؿمذظؽموحلىماظؼقؿماحملددةميفمغظومماظؽػوالتماٌومتم .6

 .محلىماألصقلموظقياسدادمدفؾمخوصمبوظؽػوالتماٌ

 حلىماألصقل.ماظؿدضقؼمسؾكمعؾػوتماظعطوءاتماٌقجقدةميفموحداتماظعطوءاتميفماٌدؼرؼوتماظؿوبعيمهلذهماظقزارةمظؾؿلطدمعـمحػظفومودالعيموثوئؼماظعطوءات .7

 ظؾؿدراءمواظؿلطدمعـمدالعيمصرصفومحلىماألصقلم.ماٌؿـقحياظؿدضقؼمسؾكماظُلؾػماٌوظقيممتم .8

 صقفوموطػوالتفؿماٌوظقيمم.قرؼيمواظؿلطدمعـماالردوظقوتمووصقالتماظؼؾضموصقشماالؼداعميفماظؾـؽمواظؿدضقؼمسؾكمدوامماٌقزػنيمايؿقالتماحملماظؿقزؼـم/مماسؿولمعراطزاظؿدضقؼمسؾكممتم .9

ظؿوبعيمهلومواظعؿؾمسؾكمعطوبؼيمعومؼؿؿمتـػقذهمععماٌعوؼريماإلدارؼيمآظقيمتطؾقؼماإلجراءاتماإلدارؼيماٌؿؾعيميفمطوصيمعدؼرؼوتماٌرطزموعدؼرؼوتماألبـقيمواألذغولمواٌؽوتىماممتمصقص .10

يموتعوعقؿمععوظلماظقزؼرماظيتمتـظؿمإجراءاتماٌعؿؿدةمعـمجفيموماًططمواألػدافماٌردقعيمعـمجفيمأخرىمووصؼًومظؾؼقاغنيمواظؿعؾقؿوتمواألغظؿيمواظؾقائحماٌعؿقلمبفوموبالشوتماظرئود

 ؼرؼوت.اظعؿؾماإلداريميفمطوصيماٌد
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 وتعدؼالتفموظؿعؾقؿوتماظدواممم2013(مظلـيم82عـمعدىماظؿزاممطوصيمعقزػلماظقزارةميفماٌرطزمواٌقدانمبلوضوتماظدوامماظرمسلمتطؾقؼًومظـظومماًدعيماٌدغقيمرضؿم)ممتماظؿقؼؼ .11

 (معـماظـظومماٌشورمإظقفمأساله.118/ج(,م)38اظؾشرؼيممبقجىماٌودتنيم)اظرمسلمواإلجوزاتماظلـقؼيموعـحماٌغودراتمومنوذجفوماظصودرةمسـماظؾفـيماٌرطزؼيمظؾؿقاردم .12

عـمخاللمعدؼرؼيماظشمونماإلدارؼيميفمعرطزماظقزارةمووحداتماإلدارةميفماٌدؼرؼوتمواٌؽوتىميفماٌقدانموعدىممبشؽؾمدوريمعؿوبعيمطوصيمحرطوتمدوامماٌقزػني.ممتم12

ظقفمادبوذماإلجراءاتماظؼوغقغقيمحبؼفؿمادؿـودًامظـظومماًدعيماٌدغقيماٌشورمإوسؿؾقيماظؿؼقدمبعؿؾقيمإسدادمطشقصوتمبلمسوءماٌقزػنيمشريماٌؾؿزعنيمبلوضوتماظدوامماظرمسلم

مأساله.

وماظؽرتوغقًوماٌغودراتم)اظرمسقيمواًوصي(مواإلجوزاتم)ماظلـقؼيمواٌرضقيم(واظؿقؼؼمعـمصقؿفوموآظقيمتـظقؿفوموتلفؾقفوميفماظلفالتماظرمسقيمومترصقدػمنوذجمطؾمعـمتدضقؼمممتم..13م

 .تطؾقؼًومظؿعؾقؿوتماظـظومماٌشورمإظقفمأسالهمم(Oracle System Of  Personnel)سؾكماظـم

 اظؿقؼؼمعـمآظقيمتـظقؿمعؾػوتمذمونماٌقزػنيمعـمحقٌماظرتضقؿماٌلؿؿرمظؾقثوئؼمواظػفرديمأواًلمبلول.متم.م14

مبلول.مأواَلممDocuwareاظؿلطدمعـمحػظمغلخمعـماٌعوعالتماظصودرةمواظقاردةميفمعؾػوتمخوصيمبفوموترحقؾفوموتلفقؾفومسؾكمغظومماألرذػيماإلظؽرتوغقيماظـمممتم.م15

(م82(معـمغظومماًدعيماٌدغقيمرضؿم)2,4/جمبـدم91اظؿقؼؼمعـمأنمتؽؾقػماٌقزػنيمؼؿؿموصؼًومظؾؿلموظقوتمواظصالحقوتماٌؿـقحيمعـمخاللمطؿىماظؿؽؾقػماظرمسقيمتطؾقؼًومظؾؿودةم)متم.م16

 يفماٌفوممواظقاجؾوتماٌقطؾيمظؾؿقزػني.واظؿلطدمعـمسدمموجقدمتداخالتموتعورضمم2013(مظلـيم117وتعدؼالتفموظؿعؿقؿمععوظلماظقزؼرمرضؿم)م2013ظلـيمم

(مظلـيمم82(معـمغظومماًدعيماٌدغقيمرضؿم)29وعطوبؼؿفومععماألدسماٌعؿؿدةمتطؾقؼًومظؾؿودةم)اظيتمتصدرميفمبداؼيماظعوممتدضقؼماظؼراراتماظصودرةمصقؿومخيصمسالواتماٌقزػنيممتم.م17

  وتعدؼالتف.م2013

 ؼقان.م.ماظؿدضقؼماظؽرتوغقًومسؾكمزبرجوتمطوصيماألغظؿيماحملقدؾيمظؾؿلطدمعـمصقيماإلدخوالتمعـمِضؾؾماٌعـقنيميفمعدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼيمواظد18

م..معؿوبعيمسؿؾمعـظقعيمدوسيماظدوامميفمعرطزماظقزارةمواٌدؼرؼوتمظؾؿلطدمعـمعدىمصعوظقيموطػوءةمبراذبفوموتؼورؼرػوم19

عـمخاللمعدؼرؼيمايودقبموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمحلىم(مظؾؿؾػوتمواظرباعٍماحملػقزيممBackupوسؿؾقيماظـلخماالحؿقورلم)مظؾكقادممجراءمسؿؾقيماظصقوغيماظروتقـقيماظؿلطدمعـمإ.م20

ماألصقل.

ي,مدصرتمسؿؾماٌرطؾيماظشفري,ماظؿدضقؼمسؾكمأضلومموذعىمايرطيميفمعدؼرؼوتماٌرطزمواٌقدانموتدضقؼماظـؿوذجمواظلفالتماظقاجىمتقصرػومعـم)رؾؾوتمايرطيم,مأواعرمايرطمتم.م21

ظرئوديماًوصيمبوظلقوراتمواٌرطؾوتمايؽقعقيموألحؽوممدفؾماظرحالتمودفؾمصرصقوتماحملروضوتماظشفريم(مظؾؿلطدمعـمعدىمعطوبؼؿفوموعـمسؿؾقيمتـظقؿفومحلىمععطقوتمبالشوتما



 
              

 
 
 

41 
 

 وتعوعقؿمععوظلماظقزؼرموسطقصيماألعنيماظعوممبفذاماًصقص.م2011(معـمتعؾقؿوتمتـظقؿمادؿكدامماٌرطؾوتمايؽقعقيمظعومم17اٌودةمم)

 تلفقؾفوميفمدفؾماظرخصمواظقصقالتمواغؿفوًءمبعؿؾقيمصرصفومصعؾقًومظمظقوتاظؿدضقؼمسؾكمآظقيمصرفماحملروضوتمبدًءمعـمسؿؾقيمادؿالممجؾقدمدصوترمرؾؾوتماظؾقازممومتم.م22

مصيماألعنيماظعوممبفذاماًصقص.واٌرطؾوتماظؿوبعيمظؾقزارةموترحقؾمطوصيماٌعؾقعوتمسؾكماظلفالتماًوصيمبوحملروضوتموصؼًومظؾالشوتماظرئوديموتعوعقؿمععوظلماظقزؼرموسطقم

ملمورؾؾوتماظؾقازممظؾؿلطدمعـمتعؾؽيمطوصيماظؾقوغوتماٌطؾقبيموعصودضؿفومعـمِضؾؾماٌػقضمبوإلغػوقمأصقظقًو.تدضقؼمرؾؾوتماٌشرتىماحملؾمتم.مم23

مهلوماظؿزاعًومممبضوعنيمبالشوتماظرئوديموتعوعقؿمععوظلماظقزؼر.ماٌكصصياظؿػؿقشمسؾكمعؾقًماظلقوراتمظؾؿلطدمعـمعؾقؿفوميفماألعوطـممتم.م24

ماىفوتماظعوعؾيميفمأضلومموذعىمايرطيمبوألسؿولماٌـوريمبفؿمأصقظقًوماظؿزاعًوممبومجوءميفمتعوعقؿمععوظلماظقزؼرم..مماظؿلطدمعـماظؿزاممطوصيم25

م:.ماظؿدضقؼمسؾكمأسؿولماٌلؿقدسوتمعـمحقٌم26

 .مسؿؾقيمدبزؼـماٌقادم,مغظوصيماٌلؿقدعم,ماظؿفقؼيمواإلغورة

 موتماألرصدةماظدصرتؼيمععماألرصدةماظػعؾقيتدضقؼماظلفالتماًوصيمبلسؿولماٌلؿقدسوتموعطوبؼيمبقوغ

 مصفوموتـزؼؾفومعـماظلفالتمحلىماألصقل.صقصماٌقادماظؿوظػيمعـمخاللماظؽشقصوتماٌعدةمظؿؾؽماظغوؼيموعطوبؼؿفومععماألرصدةماظػعؾقيمواٌشورطيميفمىونماالتالفمواظؿلطدمعـماتال

 وتعدؼالتف.م1993(مظلـيم32ؿفومععماألرصدةماظػعؾقيموصؼًومظـظومماظؾقازممرضؿم)اظؿدضقؼمسؾكماألرصدةماٌلفؾيمسؾكمبطوضوتمصـػماٌقادموعطوبؼ  

 رؾىماٌشرتىماحملؾلمورؾؾوتماظؾقازمم(معـمحقٌمادؿقػوئفومظؽوصيماظؿقاضقعمماظؿلطدمعـمتـظقؿمطوصيماظلفالتماٌقجقدةميفماٌلؿقدسوتمعـمم)علؿـداتماإلدخوالت,ماإلخراجوت,م

معؾػوتمخوصيمبفوموإدخوهلوماظؽرتوغقًومسؾكماظـظوممأواًلمبلول.مأصقظقًوموأغفمؼؿؿمحػظفوميفم

م.معراجعيمإجراءاتمذراءماٌقادمواظؾقازممموتدضقؼماظقثوئؼماٌعززةمظؽؾمسؿؾقيمذرائقيموعدىماالظؿزاممبوألغظؿيمواظؿشرؼعوتماٌعؿقلمبفو.27

ممبددماظؿقرؼدمومتؼدؼؿماظؽػوالتماظالزعيمظعؿؾقوتماظشراءمحلىماألصقل..ماظؿلطدمعـمسؿؾقيمتقرؼدماٌقادماظيتممتمذراؤػومموعدىماالظؿزامم28مممممم

 ؿكرج.اظؿدضقؼمسؾكماسؿولمعدؼرؼيماظؿدرؼىمواظؿطقؼرمظؾؿلطدمعـمصقيماإلجراءاتماٌؿؾعيميفمسؿؾقيماظؿدرؼىمبشؼقفمظؾؿقزػنيمواٌفـددنيمحدؼـلماظمتم.مم29

مارتداءماظؾوجوتماظؿعرؼػقيمعـمِضؾؾمطوصيماٌقزػنيماظعوعؾنيميفماظقزارة..ممتماظؿلطدمعـمتطؾقؼمتعوعقؿمععوظلماظقزؼرمصقؿومخيصم30
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 عـماٌدؼرؼيماظعوعيمظؾدصوعماٌدغلموعدؼرؼيم.ماظؿلطدمعـمعدىمتقصرمودوئؾماظلالعيماظعوعيم)رػوؼوتمايرؼؼ(ميفمعرطزماظقزارةموطوصيماٌدؼرؼوتمواٌؽوتىمتطؾقؼًومظؾؿعؾقؿوتماظقاردةم31

مقؽيم/موزارةماظداخؾقي.اظلالعيماظعوعيمواظؾ

ماٌكؿؾػيموإسدادماظؿؼورؼرماظالزعيمأصقظقًو.مواٌوظقيم.ماالذرتاكميفماظؾفونماٌشّؽؾيمظغوؼوتماٌؿوبعيمواظؿدضقؼمسؾكماألسؿولمماإلدارؼيم32

م
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 اظػصؾماًوعس

اٌدؼرؼوتماظيتمترتؾطمععمسطقصيمأعنيم

 سومموزارةماألذغول
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 عدؼرؼيماإلدؿـؿورمواظؿعوونماظدوظل

 

 

 

 

 

 

 امين عام وزارة االشغال العامة واالسكان

 مديرية شوؤن مجمس البناء الوطني وحدة العطاءات المحمية 

دارة المشاريع   وحدة التخطيط وا 

 مكتب االمين العام  مستشارو االمين العام

 مديرية االستثمار والتعاون الدولي مديرية العالقات العامة  واالعالم 
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 وحدةماظعطوءاتماحملؾقيممم

 اٌفوممواظقاجؾوتم:

 .مادؿالمموثوئؼماظعطوءمعـماٌدؼرؼوتماٌعـقيمسيمػذهماظقزارةممععمطؿوبماظؿغطقيماظالزممعؿضؿـًومطؾػيماظعطوءماظؿؼدؼرؼيمم

 سطقصيماالعنيماظعوممبعدماظؿلطدمعـمرصدماٌكصصوتمواالظؿزامماٌوظلم.مأخذماٌقاصؼيمسؾكمررحماظعطوءمعـمضؾؾمععوظلمماظقزؼرمبؿـلقىمعـ 

 .صؿحمعؾػمخوصمظؽؾمسطوءموعـقفمرضؿمعؿلؾلؾم 

 .تدضقؼماظقثوئؼمواظؿلطدمعـمادؿقػوئفومىؿقعماظشروطم)معـمذروطموزبصصوتموجداولمطؿقوتم(م 

 .هدؼدمضقؿيماظـلخموطػوالتماظدخقلم 

 ممإسدادماظدسقاتمواإلسالنمسـماظعطوءاتمسيمثالثمصقػمؼقعقيمربؾقيموهدؼدمصؽيماٌؼووظنيمواالدؿشورؼنيماٌلؿفدصنيمبوٌشورطيمسيماظعطوءات. 

 .تلعنيماظعددماظؽوسيمعـمغلخموثوئؼماظعطوءموتلؾقؿفومظؾؽووغذلمظؾؾقعم 

 .ماظردمسؾكمادؿػلوراتماٌـوضصنيمضؾؾممعقسدماالؼداعمبقضًمطوسي

 اظعروضمحلىماظؿورؼخمواظقضًماحملددؼـمسيماإلسالنموبٌماظـؿوئٍمم)مبٌمعؾوذرم(مسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلمظؾقحدةم.صؿحم 

 .تشؽقؾماظؾفونماظػـقيماًوصيمبدراديماظعروضموإبالشفومبويضقرمإديماظقحدةمظؾدراديم 

 .عؿوبعيمتدضقؼماظعروضماظػـقيمواٌوظقي 

 أسضوءماظؾفـيموتلؾقؿفومظلؽرتورؼوماظؾفـيمالدؿؽؿولماإلجراءاتم.ادؿالمماظؿؼورؼرماظػـقيمعقضعيمعـمذيقعم 

 .تؼقممىـيمماظعطوءاتماحملؾقيمبنحوظيماظعطوءمسؾكماٌـوضصماٌؿؼدممبلصضؾماظعروضموصؼًومألحؽومماظـظوممواظؿعؾقؿوتماظصودرةممبقجؾفم 

 ععوظلماظقزؼرمأصقظقًوم.اسدادمطؿىماظؿؾؾقغمواردوشلومظؾؿـوضصنيماظػوئزؼـمبعدمتصدؼؼمضرارماالحوظيممعـم 

 .إسدادمإالتػوضقوتممظؾعطوءاتماحملؾقيموإسدادماظؿػووؼضمشلوم 

 تلؾقؿمطػوالتممدخقلماٌـوضصيماًوصيمبوٌـوضصنيماظغرلمصوئزؼـمبوظعطوءممم.م 

 ادؿؽؿولماجراءاتممعوبعدماالحوظيمظؾعطوءاتماٌرطزؼيم)مطصوحىمسؿؾم(مواسدادماالتػوضقوتمواظؿػووؼضممشلوم 

 مثقؼمطوصيماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوظعطوءاتماٌطروحيمموإسدادموإصدارماظؿؼورؼرماظشفرؼيموماظلـقؼيم.ذيعموتق

 .ذيعموتقثقؼموهؾقؾماظؾقوغوتماٌؿعؾؼيمبوظعطوءاتم 

 ماظؿلطدمعـماٌقاضػماٌوظقيمواٌكصصوتمظؾؿشورؼع. 
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 5102ا    ا       ال    ا  ال     

م

م

م

 

 

 

 

  5106ا    ا       ال    ا  ال     

 تػوصقؾماظعطوءات اظعدد اظؼقؿي/مدؼـور

م11 1258240  سطوءاتماظلالعيماٌرورؼي

 سطوءاتماالبـقي 26 19361466.16

م369412.800 م3 مسطوءاتماالغورة

م3605949  سطوءاتماٌراطزمايدودؼي 18

 سطوءاتماظطرق 8 1880431.04

م- م6 مسطوءاتمعؾغوة

 اجملؿــــــــــــــقع 72 26475499

 تػوصقؾماظعطوءات اظعدد اظؼقؿي/مدؼـور

 سطوءاتماظلالعيماٌرورؼي 9 1275686.800

 سطوءاتماالبـقي 20 2034787.440

 سطوءاتماٌراطزمايدودؼي 19 4039424

م335013.2  سطوءاتماظطرق 4

م- م11 مسطوءاتمعؾغوة

 اجملؿــــــــــــــقع 63 7684911.440
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 ذبؾسماظؾـوءماظقرينماألردغل:

م:2016م–م2015لمانوزاتمعدؼرؼيمذمونمذبؾسماظؾـوءماظقرينمخاللمسوع

مؿقصرلمطقداتمػـددقيمظؾؿؾوغلمواظطرقمواىلقرموصؼماحدثماٌؿوردوتماظعوٌقيمواالحؿقوجوتماحملؾقيم.بمؼؼقممذبؾسماظؾـوءماظقرينماألردغل

اٌكططمظفموذظؽمبلؾىمادؿؼطوبمعـحمعوظقيمعؼدعيمعـمجفوتمدوظقـيمعوسبـيمظـدسؿمعشـورؼعمواسؿـولمذبؾـسماظؾــوءمممممممممتماسدادمطقداتمػـددقيموموأدظيمإرذودؼيموعقاصػوتمصـقيمبعددماطدلمعـم

روفمورؾقعـيماٌؿؾؽـيموذظـؽمبفـدفم ؽـنيمممممماظقرينماألردغلمحقٌممتماظعؿؾمسؾكماسدادموإصدارمذبؿقسيمعـماظؽقداتماشلـددقيموصؼماحدثماظؽقداتمواٌقاصػوتماظعوٌقيمومبومؼؿـودىمععمزـم

م-قدةمواظػعوظقيمواظلالعيماظعوعيمسيمػذهماٌـشكتم:ٌفـددنيماٌصؿؿنيمعـماسدادمزبططوتفؿموصؼماٌعوؼرلماظػـقيمايدؼـيماظقاجؾيمتـػقذػومسيماٌشورؼعمواالظؿزاممبفومظؿقؼقؼماظؽػوءةمواىا

 م-:مذبؿقسيماظؽقداتماشلـددقيمم-اواًلم:
 .اظؿفقؼيمواإلغورةماظطؾقعقيم 
 اٌقؽوغقؽقيمواظؿؽققػاظؿفقؼيم. 
 .اظؿدصؽيماٌرطزؼيم 
 ماظذلطقؾوتماظؽفربوئقي. 
 .اظقضوؼيمعـماظصقاسؼم 
 ماظعزلماٌوئلمواظررقبيمسيماٌؾوغل. 
 .اظعزلمايراريم 
 .اظقضوؼيمعـمايرؼؼم 
 .اًدعوتماٌقؽوغقؽقيم 
o .معؿطؾؾوتماظؾـوءماًوصيمبوألذكوصمذويماإلسوضيم

م-اظؿوظقيمعـمضؾؾماظؾفـيماظػـقيمظؽقداتماظؾـوءماظقرينماألردغل:إضرارمعلقداتماظؽقداتمواألدظيم

 .أدظيماظلالعيماٌرورؼيم 
 .اٌقاصػوتماظػـقيماظعوعيمظؾؿؾوغل/ذبؾدماألسؿولماٌدغقيمواٌعؿورؼيم 
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 .طقدةماىدوىماالضؿصودؼيم 
 .مطقدةمصقوغيماىلقرم

o مىونمعراجعيمعؿكصصي:معؿوبعيمعراجعيمعلقداتماظؽقداتمواألدظيماإلرذودؼيماظؿوظقيمعـمضؾؾ

 .ممطقدةماًردوغيماإلغشوئقي -
 .ممطقدةماٌؾوغلماٌؼووعيمألصعولماظزالزل -
 دظقؾمطقدةماٌؾوغلماٌقصرةمظؾطوضيم. -
 دظقؾمطقدةماظطوضيماظشؿلقيم. -
 .مدظقؾمطقدةماظؿدصؽيماٌرطزؼي -
م.مدظقؾمطقدةماظؿفقؼيماٌقؽوغقؽقيموتؽققػماشلقاء -

م-اظعربقيماٌقحدةم:ذبؿقسيماظؽقداتممم-ثوغقًوم:

بوسؿؿودماظؽقداتمواألدظيماإلرذودؼيماظقرـقيمطؿرجـعمأدودـل،ممتمإنـوزمعلـقداتمممممذبؾسماظقزراءمواالدؽونمواظؿعؿرلماظعربمصقؿومخيصمإسدادماظؽقداتماظعربقيماٌقحدةمىوععيماظدولماظعربقيم

م-ػلم:ماظؽقداتماظؿوظقيموتلؾقؿفومىوععيماظدولماظعربقي

 حدمظؾؿؾوغلماًضراءم.اظؽقدماظعربلماٌق
 اظؽقدماظعربلماٌقحدمًزاغوتماٌقوهماًردوغقيم.

مأؼيمعالحظوتموإضوصيماظؾقوغوتماًوصيمبؽؾمدوظيمسربقي.ممطؿوممتمإنوزماٌلقدةماألوديمظؾؽقدماظعربلماٌقحدمظؾقؿوؼيمعـماظصقاسؼمومتمتلؾقؿفمىوععيماظدولماظعربقيمظقؿؿمعراجعيماٌلقدةموإبداء

م-اظعؿوراتماظلؽـقيم:م-ثوظـًوم:

م2015لماومعـمخاللماظزؼوراتماٌقداغقيمظعوعماإلسالمؾماظعؿؾمسؾكمتصقؼىماٌكوظػوتماٌرتؾطيمسيماظعؿوراتماظلؽـقيمسيمزبؿؾػمعـورؼماٌؿؾؽيموعؿوبعيماظشؽوويماظقاردةمعـماٌقارـنيماومسيمودوئ

 .مم2016م–
اٌقداغقـيمظؾؿشـورؼعمممماظزؼـورةمؿوبعيمذؽووىماٌقارـنيمحقلماٌؾوغلمواظعؿوراتماظلؽـقيمدقاءماظيتمؼؿؿمتؼـدافومعــمضؾؾـفؿماومعــمخـاللممممممؼؼقممذبؾسماظؾـوءماظقرينماألردغلمبؿشؽقؾمىونمصـقيمٌ

 اشلـددقيمبفدفموضعمايؾقلماظػـقيمواظؿقصقوتماٌـودؾيمظؿصقؼىماظقضعم.
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عـماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقـيمواحملوصظـيموغؼوبـيمعؼـووظلماإلغشـوءاتماألردغـقنيموأعوغـيمسؿـونماظؽـدلىموذيعقـيمممممممممممؼؿؿمتؿشؽؾمػذهماظؾفونمعـمضؾؾمذبؾسماظؾـوءماظقرينمحبقٌمتضؿمعـدوبوممظؽؾم

قـعماٌالحظـوتمممحقٌمتؼقممػذهماظؾفـونمبوسـدادمتؼـورؼرمصـقـيمتشـؿؾمذيمممممماألردغلاٌلؿـؿرؼـمسيمضطوعماإلدؽونموغؼوبيماٌفـددنيماألردغقنيمواٌدؼرؼيماظعوعيمظؾدصوعماٌدغلموذبؾسماظؾـوءماظقرينم

 .اىفوتماٌوسبيمظؾذلاخقصموايوطؿماالداريخاللممواٌشوطؾماإلغشوئقيمواٌكوظػوتمسيماٌؾوغلمووضعمتقصقوتمإلجيودمايؾقلماظػـقيماٌـودؾيمشلومحبقٌمؼؿؿمتػعقؾمػذهماظؼراراتموايؾقلمعـ
اظؾفونمبؿقدؼدماٌكوظػوتمواظؿفووزاتمواٌشوطؾماإلغشوئقيمسيمػذهماٌؾوغلموعـمػـذهماٌشـوطؾمممػذهموضوعًمم2016م–م2015لمظعوعميدؽـقمسؿورة(م150بوظؽشػمسؾكم)مأسالهضوعًماظؾفونماظػـقيم

م-عومؼؾلم:

 .ربطمغظوممتصرؼػمعقوهماالعطورمععمغظومماظصرفماظصقلم 
 تلوضطمايفرمعـمواجفوتماٌؾوغل 
 عشوطؾمسيماىدرانماالدؿـودؼيمحقلماٌؾـك 
 .عشوطؾمسيماظعزلموررقبيم 
 ماظؾالطمواظذلادوتماًورجقيم.مػؾقطمسي

 وحلىماٌقاصػوتماظػـقيمواشلـددقيمم.مبعدمضقومماظؾفونمبقضعماظؿقصقوتمؼؿؿمزبورؾيماىفوتماٌعـقيمإلظزاممأصقوبماالدؽوغوتمبؿـػقذمتقصقوتماظؾفونمعـمخاللمعؽوتىمػـدديمعمػؾي
ىيماٌشوطؾمسيماظؾـوءمهًماذرافمعؽوتىمػـددقيمعمػؾيمظدىموزارةماالذغولمحبقٌمتؽقنمػذهماٌعوىوتموصؼمضومممسددمعـمأصقوبمذرطوتماالدؽونمبؿـػذمتقصقوتماظؾفونمواظعؿؾمسؾكمععو

 .اٌعوؼرلمواٌقاصػوتماشلـددقيمموعـمثؿممتؼقممػذهماظؾفونمبوسودةماظؽشػمسؾكماٌؾوغلمعرةمأخرىمواظؿلطدمعـمتـػقذماظؿقصقوتمحلىماالصقلم
ينيمضقومميمأسؿولمسددمعـمذرطوتماالدؽونموخوصيماظيتمضوعًمبؿـػذمعؾوغلمدؽـقيمتؾنيموجقدمعشوطؾمإغشوئقيموتصؿقؿقيمصقفومتمثرمسؾكماظلالعيماظعوعيمسؿؾًماظؾفونماظػـقيمسؾكماؼؼوفمطوص

مصوحىماإلدؽونماألصؾلمبعؿؾماإلصالحوتمواٌعوىوتماظالزعيموتـػقذمتقصقوتماظؾفـيم.

ظضؾطماظعؿؾماشلـددلمسيماٌشورؼعماظلؽـقيموريوؼيماٌقارـنيموايػوزمسؾكماظلالعيماظعوعـيمٌــعمحـدوثمعشـوطؾمضـدممممممظؾـوءماظقرينماألردغلموعـمخاللمذبؾسماوؼلؿؿرمسؿؾمػذهماظؾفونماظػـقيم

متمثرمسؾكمدالعيماٌقارـنيمالمزلحماهللم.

م-:اظؾفـيماظػـقيماإلغشوئقيماظعؾقوماٌشؽؾيمعـمذبؾسماظقزراءمسيمذبؾسماظؾـوءماظقرينماألردغلم-رابعًوم:

م.ووضعمايؾقلماظػـقيمشلومعـمخاللماظؾفـيماإلغشوئقيماظعؾقومم2016تؼققؿمذبؿقسيمعـماٌؾوغلمواٌـشكتمايؽقعقيموبعضماٌشورؼعماظؽدلىمظعومم

م-وذظؽمظغوؼوتم:م2016-2015(عشروعمسؾكماظؾفـيماظػـقيماإلغشوئقيماظعؾقومظعوعلم130متمسرضمعومؼؼوربم)

م
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 اظؽشػمايللمومإبداءماظرأيماظػينم 
 سرضماظدرادوتمواٌكططوتمسؾكماظؾفـيمظدرادؿفوم 
 .رصعماظؽػوءةماإلغشوئقيمظؾعضماٌشورؼع 
 .تؼدؼؿمايؾقلماشلـددقيماٌـودؾيم 
 حقشلواالرالعمسؾكماظػققصوتماٌكدلؼيموإبداءماظرأيماظػينم. 
 ظؼيمحػوزومسؾكماظلالعيماظعوعيماإلجراءاتماالحذلازؼيماظػقرؼيمسيمبعضماٌشورؼعماظعومممم

 ممم.وهؼقؼماظقصرماٌوظلمظؿؾؽماٌشورؼعمماالغشوئقيمابداءماظرأيموتؼققؿمدرادوتماٌشورؼعمواجراءمتعدؼالتمسؾكماظدرادوتمظؿقؼقؼماظؽػوءة
م-ػذهماٌشورؼعمعومؼؾلم:مأػؿوعـم

 ظقاءمغوسقرمواظلؽـماظقزقػلماًوصمبوٌؿصرفمحقًممتمسؿؾمرصعمطػوءةمإغشوئقيمشلومبـوءمسؾكمتقصقوتماظؾفـيماظػـقيماإلغشوئقيماظعؾقو.معؿصرصقي 
 (ماًوصمبنغشوءمعرطزمذوبوتمذؼؾونم/مربوصظيمعودبومتؿؿمحوظقوماسؿولمرصعماظؽػوءةماإلغشوئقيمٌؾـكماٌرطز.14/2009اظعطوءمرضؿممذؾوب)م 
 اٌوءم)رصعمطػوءةمادقارماٌدردي(ماظعؿؾمجوريمحوظقًومظؿـػقذماظدراديمظرصعماظؽػوءةماإلغشوئقيمظألدقارموجدرانماٌدردي.معدرديمطػر 
 اًوصمبنغشوءمعؾـكمدؽـمربوصظماربدم2003/173اظعطوءماٌرطزيمرضؿم 
 راءماٌكؿؾطيم/مربوصظيمعودبو.اًوصمبنغشوءمإضوصوتمصػقيمووحداتمصققيمٌدرديمصورؿيماظزػم2014/208اظعطوءماٌرطزيمرضؿم 
 .اٌؾوغلماظلؽـقيماٌؿضررةمسيمعـطؼيمسرجون/ربوصظماظعوصؿيم 
 اًوصمبنغشوءمعدرديماظؼقؼلؿيماظـوغقؼيمظؾؾـوتمم26/2004اظعطوءمرضؿم. 
 اغفقورماىدارماظلوغدمظؾشورعماظرئقللمذبوورمٌشروعمعؾـكمذبؿعمػزاعماجملوظلماظؿـؿقيماالدؿـؿوريم/مربوصظيماظؽرك 
 .ايػرؼيمسؾكمجوغىمذورعمسؾدماهللمشقذيم 
 /اًوصمبنغشوءمعـؿدىمصققصماظـؼوسيم/ماظؾؾؼوءم2008/21اظعطوءمرضؿمذؾوبم 
 /اًوصمبوغشوءمعـؿدىمثؼوسيمسالنم/ماظؾؾؼوءم2008/15اظعطوءمرضؿمشم 
 .عدرديماروىمبـًمسؾدماٌطؾىمظؾؾـوتم/مربوصظيماظؽركم 
 وتىموعلؿقدعموشرفمسيمعدؼرؼيمآثورماظشقبؽوزارةماظلقوحيمواآلثورم/معؾـكمعؽقنمعـمعؽ 
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 ابقمغصرلم2حورةمرضؿمم42اظعؿورةمرضؿم   B1/41 منقذج 
 اًوصمبنغشوءمعؾـكمربوصظيماظؾؾؼوءم2006/154اظعطوءمرضؿم 
 (ماًوصمبنغشوءمعدرديماظشفرة170/2014اظؿصدسوتمسيمعدرديمددماظلؾطوغلماظـوغقؼيمظؾؾـوتم/ماظؽركماظعطوءمرضؿم) ؿؾطيم/اربداألدودقيماٌك 
 حودثيماغفقورمسيمعشروعمتقدعيمعؾـكمعؽيمعقل 
 (ماًوص2016/عؾودرة/135اظعطوءمرضؿم) ربوصظيمععون-بـمسؾلمعلفدمععونماظؽؾرل بنسودةمتلػقؾموصقوغيمعلفدماظشرؼػمايلني 
 مممعشروعمبقابوتمعدخؾمبؾدؼيماظشقبؽماىدؼدة

م-:م2016م–م2015لمظعوعمتعؿوبعيمتراخقصمدورمايضوغوم-خوعلًوم:

 .تصقؼىمأوضوعمدورمايضوغوتموترخقصفومبعدماظؿلطدمعـمعؿطؾؾوتماظؽقداتمواظلالعيماظعوعيمسيمزبؿؾػمربوصظوتماٌؿؾؽيم -

بؿصـقؼىممماإلؼعوزاظالزعيمدقاءممبـحماظذلخقصم،مأومماإلجراءاتوادبوذمم2016م–م2015لمظعوعاٌؿؾؽيم(مطشػمسؾكمعؾوغلمحضوغوتمسيمزبؿؾػمربوصظوتم750متمانوزمعومؼؼوربم) -

 .اإلشالقواٌؿوبعيمبؽشػمثوغلم،مأومماألوضوع

ىؿقعماظقزاراتمواظدوائرماظرزلقيمواٌمدلـوتمواشلقؽـوتماظعوعـيمتـقصرلماعـوطـمعـودـؾيمظرسوؼـيممممممممماإلؼعوزاٌؿضؿـمم9/4/2015تورؼخمم18/11/1/16132بالغمرئوديماظقزراءمرضؿمإصدارم -

 خبصقصفو.ممإجراءاتازدؼودماسدادمايضوغوتماٌمدلقيماظيتممتمادبوذممإدياظعوعالتمظدؼفومأدقةمبوظؼطوعماًوصم،مممومأدىممأرػول

ماظؿوظقيموذظؽمظؾؿقؼؼمعـموضعمايضوغوتموحلىماإلجراءاتماظؿوظقيم:مماظؿـػقذؼياآلظقيموضعم -

انمػذهماٌقاضعماظيتمؼـؿؿماظؽشـػمسؾقفـومعــمممممماظؿلطدبفدفممضوغوتمواظؿلطقدمسؾكمانمؼؽقنمعرصؼومبوظطؾىماألوراقمادغوهسؾكمدورمايمعـمخاللماظػرؼؼماظػينمجملؾسماظؾـوءماظقرينإجراءمطشػم

ممممممممممممممممممممممم-دقؿؿمإذغوشلومطقضوغوتمارػولماصقظقًو:ماظػرؼؼماظػينضؾؾم

 .مزبططمعقضعمتـظقؿلمحدؼٌماإلصدار

 .مزبططمأراضلمحدؼٌماإلصدار

 اٌعؿؿدم.مايضوغيوادؿممايضوغيادؿمعوظؽم 
 عـماظؽشػماألولمصقؿؿماٌقاصؼيموزبورؾيموزارةمماظلالعياظيتممتماظؽشػمسؾقفومعطوبؼيمظؾؿؿطؾؾوتماظػـقيموذروطممايضوغيؼؿؿماسدادمتؼرؼرمصينمومسيمحولمطوغًممأسالهسؾكمضقءماظؽشػم

 طؿوبمبعدمماٌطوبؼيموعرصؼفمطشػمبوظـقاضصم،ممإصدارصقؿؿمماظلالعيؿقصقيمظؾؿؿطؾؾوتماظػـقيموذروطمشرلمعلمايضوغيععمإرصوقمتؼرؼرمبذظؽم،موسيمحولمطوغًمماالجؿؿوسقياظؿـؿقيم
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 .مأسالهاظـقاضصممبودؿؽؿولماالجؿؿوسقيمبقجىمطؿوبمعـماظؿـؿقيماظػـقيمسؾكمدارمايضوغيمسـدمتقصرلماٌؿطؾؾوتممأخرىسؾكمانمؼؿؿمإسودةماظؽشػمعرهم
 ؼقممظؾؿصقؼى.م30ضوئؿيموؼرادمودؼدمترخقصفوماظلـقيموخاللماظؽشػمتؾنيموجقدمغقاضصمؼؿؿمسؿؾمجدولمبفومععماسطوءمعفؾفممايضوغيوسيمحولمطوغًم

 اصقظقو.ماٌقاصؼيواظؿلطدمعـمذظؽمعـمخاللماظزؼورةموؼؿؿماسطوءممأوضوسفوبعدمتصقؼىممأسالهؼؿؿماجراءماظؽشػمعرهمثوغقفمسؾكمايضوغوتم
 ماؽـمتلػقؾفمصقؿؿمرصضماٌؾـك.سيمحولمطونمعؾـكمايضوغيمال

 .ماظعوعؾيحؿكمبعدماسطوءماٌقاصؼوتمظؾقضوغوتمتؿؿماٌؿوبعيمععماٌعـقنيمسيمعدؼرؼوتماظؿـؿقيمسيماحملوصظوتمإلجراءمطشقصوتمدورؼيمظؾقضوغوتم
مبفذاماًصقص.مممايضوغوتموعقاضعفوموتورؼخماظؽشػمسؾقفوموحوظؿفوموعدىمعطوبؼؿفومواإلجراءاتمأزلوءسؿؾمتؼرؼرمذفريمؼؿضؿـم

 -االعوطـماظؿوظقيم:ايضوغوتمسؾكمدورمضلؿمعؿوبعيمتراخقصمعـمخاللمؼؿؿماظؽشػمبوإلضوصيمظؾؽشػمسؾكمدورمايضوغوتم
 ماإلؼقائقيدورماظرسوؼيم. 
 ماألؼؿومرسوؼيمدورم. 
 دورماٌلـنيم. 
 عراطزماظذلبقيماًوصيم. 
 .واسدادماظؿؼورؼرماًوصيمبذظؽموحلىماألصقل 
 -:مم2016م–م2015ظعوعلمدراديمٌقادموأغظؿيمجدؼدةموصدؼؼيمظؾؾقؽيموعقصرةمظؾطوضيمواٌقوهمم-دوددًوم:
سيماٌشـورؼعممماألغظؿـيمحقـٌممتمهدؼـدمخصـوئصمػـذهمممممم2016م–م2015لمبـوءمحدؼــيمظعـوعمممألغظؿي ًمدراديمذبؿقسيمعـماٌقادماإلغشوئقيماىدؼدةموطذظؽمدراديمخصوئصمصـقيم .مأ

م-وتفوموربدداتفوموسؿؾمتؼورؼرمصـقيم:اشلـددقيمواجيوبق

ماظطقبماًردوغلماًػقػم. .مب

 غظومماىدرانماًػقػيماظعوزظيم. .مت
ماظطقبمايراريم. .مث

م.م(3M)عقادمجدؼدةمظؾعزلمايراريم .مج

م.مواالٌـققممواظزجوجممعقاصػوتمايدؼدماٌشورطيمسيمىونمعمدليماٌقاصػوتمخبصقصمدراديمعقاصػوتماالزلـًماظصدؼؼيمظؾؾقؽيم، .مح

ماٌشورطيمسيمىونماظلالعيماظعوعيماٌشؽؾيمسيمربوصظيماظعوصؿيم. .مخ
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ماٌشورطيمسيمىونماظؿػؿقشمسؾكماظراصعوتماظقغشوتماإلغشوئقيمظؾؿلطدمعـمععوؼرلماظلالعيماظعوعيم. .مد

معيم.اٌشورطيمسيمىونماظذلاخقصماعوطـماظعوبماالرػولمسيماٌقالتمواٌطوسؿمواالعوطـماظعوعيموتقصرلمذروطماظلالعيماظعو .مذ

 اٌشورطيمسيمىـيمدالعيماألجقاءموإزاظيماظعقائؼماعومماٌالحيماىقؼيم. .مر
م

 -:م2016-2015األسؿولماًوصيمبضؾطماظعؿؾماشلـددلمسيماٌشورؼعمظعوعلمم-دوبعو:
م-وعـمأػؿمػذهماٌشورؼع:م2016م–م2015لمعؿوبعيمعشورؼعمزبؿؾػيمسيمعـورؼمعؿعددةمسيماٌؿؾؽيمظعوعمممممم

 وؼؿؿمعؿوبعؿفمعـمخاللمذبؾسماظؾـوءماظقرينمماإلغشــــوئقيموأسؿولماإلصالحوتمواظصـــــــقوغيمٌؾوغلمعدرديمخوظدمبـماظقظقدماظـوغقؼيمظؾؾـني/ربوصظيمإربدرصعماظؽػوءةم. 
 وؼؿؿمعؿوبعؿفمعـمخاللمذبؾسماظؾـوءماظقرين(مرصعماظؽػوءةماإلغشوئقيموأسؿولماظؿدسقؿمواإلصالحوتمواظصقوغيمٌؾوغلمعؿصرصقيمظقاءمغوسقرمودؽـماٌؿصرفم)ربوصظيماظعوصؿي. 
 وؼؿؿمعؿوبعؿفمعـمخاللمذبؾسماظؾـوءماظقرينرصعماظؽػوءةماإلغشوئقيموأسؿولماإلصالحوتمواٌعوىوتمٌؾـكمودوحوتمعرطزمذوبوتمذؼؾون/ربوصظيمعودبوم. 
 ماظرصقػي/ربوصظيماظزرضوء.-ظعوعرؼيأسؿولماإلصالحوتمواظؿدسقؿمورصعماظؽػوءةماإلغشوئقيموععوىيموصقوغيمعؾـكمعرطزمصقلمما

 اًوصمبؿـػقذمعؾـكماٌعفدماظؼضوئل/مربوصظيماظعوصؿي.م116/2015درادـيماسؿولماٌشروعمرضؿم 
 ؾـوغلمحلـىماظؽـقداتممممومهدؼـدمإحؿقوجـوتمػـذهماٌمممم2016اظـقوبقـيمظعـوممممممظالغؿكوبوتمادؿكداعفواظيتممتمماالضذلاعظؿلػقؾمعؾوغلمعراطزممظالغؿكوبوتاإلذذلاكمععماشلقؽيماٌلؿؼؾيم

 بؽؾمؼلرمودفقظيمم.ماالغؿكوبقيواٌقاصػوتمذاتماظعالضيمو ؽنيماألذكوصمذويماإلسوضيمعـماٌشورطيمبوظعؿؾقيم
 جـوتمعــماظؽلـوراتممممضـؾطمجـقدةماٌكرممإسدادموعؿوبعيماإلتػوضقيماٌقضعيمععماظلودةماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقيماٌؿعؾؼيمبضؾطمجـقدةماٌكرجـوتمبوظؽلـوراتمواحملـوجرموذظـؽمظغوؼـوتممممممم

 واحملوجرمواًالروت.م
 حقٌممتماإلغؿفوءمعـماظؿقدؼٌموإسدادماٌلقدةماظـفوئقيمظؾؿقاصػوتمحلىماألصقل.م1991هدؼٌماٌقاصػوتماظػـقيمظؾطرقمواىلقرمظعومم 
 م–(معـزاًلمجدؼدًامسيمبؾدةماظلـؾطوغل/مظقاءاظؼطراغـيممم23اًوصمبنغشوءم)مم28/11/2016دراديماظعرضماٌوظلماٌؼدممعـماظلودةمذرطيمايؼمظؾؿـؿقيماظزراسقيمواإلدؿـؿورمبؽؿوبفؿمتورؼخمم

 ربوصظيماظؽرك.
 (مظلـيم7عؿوبعيمتطؾقؼمضوغقنمغؼوبيماٌفـددنيماألردغقنيموأحؽوممضوغقنماظؾـوءماظقرينماالردغلمرضؿم)واالغظؿيمواظؿعؾقؿوتماظصودرةممبقجؾفومخبصـقصمضـرورةمتلـفقؾماٌؽوتـىممممم1993

قدمسؿؾـفومسيماالردنممردغقيموطودرػوماشلـددلمسيمغؼوبيماٌفـددنيماالردغقنيموانمتؽقنمعلفؾيمسيماٌؿؾؽيممبقجىماحؽوممضوغقنماظشـرطوتماٌعؿـقلمبـفموانمتـػـذمسؼـمممممواظشرطوتمشرلماأل

 بوإلذذلاكمععمعؽؿىماومذرطيمػـددقيماردغقي.
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 ماالدؿشوريحبؼممادبوذػوجىمدراديمعشروعماجملؿعماظلـــقوحلممبـطؼيمضؾعيماظؼطراغيماألثرؼي/ماظؽركماظؿوبعمظقزارةماظلقوحيمموتؼدؼؿمتؼرؼرمصينمؼؾنيماإلجراءاتماظقا 
 عـمتـػقذمأذغولماٌشروعمم.ماالغؿفوءاٌشرفمخبصقصمتؼصرلهممبؿوبعيمتـػقذمأذغولماٌشروعمعقضقعماظؾقٌمحقٌمتؾنيموجقدمسققبمعصـــعقيمعـماظـقاحلماظػـقيمبعدم 
 حقٌممتماًروجمبوظؿقصقوتماظػـقيماظقاجؾيمتالصقًوممم5/11/2015إسدادماظؿقصقوتماظالزعيماظيتممتمرصعفومظدوظيمرئقسماظقزراءمخبصقصماظعوصػيماٌطرؼيماظيتمحدثًمسيمسؿونمبؿورؼخم

 يدوثمعشوطؾمجدؼدةمالمزلحماهللمسيمحولمتؽرارمعـؾمتؾؽماظعقاصػ.
 ردغـقنيممعــمغؼوبـيماٌفـددـنيماالممماظؿلطقدمسؾكماظؾؾدؼوتمبضرورةمسدمماظلؿوحممبـحمتراخقصمظؾؿؾوغلماظؼوئؿيمإالممبقجىمزبططوتمصودرةمعـمعؽوتىمػـددقيمعدضؼيموعصـودقمسؾقفـوممم

(معـــــــمتعؾــقؿوتمتــــطؾقؼمممم4وتعدؼــــالتفمموطـذظؽماٌـودةمرضــؿم)ممممم1993(مظلــــــيمم7/د(معـمضوغــقنماظؾـوءماظقرينماالردغلمرضؿم)11حلىماالصقلموذظؽمإدؿـودًامإديماٌودةمرضؿم)

 اظصودرةمسـمذبؾسماظؾـوءماظقرينم.م2005اظؽقداتماٌعؿقلمبفــومظعومم
 واٌؿقظـيمعــمممم5/5/2014تورؼخمم49/170/23324اتماظؿصقؼؾقيمخبصقصماظعققبماإلغشوئقيمواظػـقيمسيماٌدارسماٌؾقـيمبؽؿوبمععوظلموزؼرماظذلبقيمواظؿعؾقؿمرضؿمدراديموإسدادماإلجراء

مصصوتماظدؼقانماٌؾؽلماشلوسللموزبصصوتماٌقازغيماظعوعي.زب

 عدؼرؼيماظعالضوتماظعوعفمواالسالم

ماظعوعفمواالسالمإنوزاتمعدؼرؼيماظعالضوتم

ماظعؿؾمسؾكمارذػيماالخؾورمواٌالحظوتماالسالعقيمسيمودوئؾماالسالمم.م* 

م*مهقؼؾماٌالحظوتماالسالعقيماديماىفوتماٌكؿصفمواسدادماظردودمسؾقفوم.م

م.*مغشرماالسالغوتماظيتمتؿعؾؼمبوسؿولماظقزارةمسيمودوئؾماالسالم

م*متصقؼرمعشورؼعماظقزارةماٌكؿؾػفم.م

ماظذلتقؾوتماظالزعيمسيمضوسيماػؾماظعزممظعؼدماالجؿؿوسوتمواظػعوظقوتماٌكؿؾػفمواالذرافمسؾقفوم.مم*ماجراءم

مم*ماسدادماظؿؼرؼرماظصقػلماظققعلماٌؿضؿـمظؾؿقاضقعماظيتمدبصمسؿؾمواخؾورماظقزارةمووضعفماعوممعؽؿىمععوظلماظقزؼرموسطقصيماالعنيماظعومم.
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م*مادؿؼؾولمطؾورمضققفماظقزارةم.م

ماظذلتقؾوتماظالزعيمظلػرمععوظلماظقزؼرموسطقصيماعنيمسومماظقزارةم.مم*ماجراء

م*ماردولماظدلضقوتمواظؾطوضوتمسيماٌـودؾوتماٌكؿؾػفم.م

م*ماجراءماظذلتقؾوتماظالزعفمظؾفقالتماٌقداغقفم.م

م*مادؿؼؾولماظقصقدماظزائرةمواسدادمبراعٍماظزؼورةم.م

م*ماٌشورطيمععمصرؼؼمسؿؾمجوئزةماٌؾؽمسؾداظؾيماظـوغلمظؿؿقزماالداءمايؽقعلم.م

م*ماظؿقاصؾماٌلؿؿرمععمعـدوبلماالسالمماٌرئلمواٌؼروءمواٌلؿقعم.م

م*مادؿؼؾولمعراجعلماظقزارةمعـمخاللمعؽؿىمخدعيماىؿفقرموتقجقيماٌراجعنيماديماىفوتماٌكؿصفمحبلىمغقعماًدعيماٌطؾقبفم.م

موسؿؾماظردودمسؾقفوممفوتماٌكؿصيمالجراءماظالزمؿوبعيماٌقاضعماالظؽذلوغقيموعقاضعماظؿقاصؾماالجؿؿوسلمورصدمذيقعماٌالحظوتماظيتمتردمسؾقفومصقؿومؼؿعؾؼمبعؿؾماظقزارةموهقؼؾفوماديماى*مع

ماجراءاتماخرىمدونماخذماٌقاصؼوتماٌلؾؼيمسؾقفوم.*معؿوبعيمررؼؼماٌطورموعـعماظؿعدؼالتمسؾقفومدقاءمطوغًمظقحوتماسالغقيماومحػرماوماؼيم

م*متصدؼؼماظشفوداتماظصودرةمسـمغؼوبيماٌفـددنيموغؼوبيمعؼووظلماالغشوءاتماالردغقيمواظقزارة
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 وحدةماظؿكطقطموادارةماٌشورؼع

 

 اٌفوممواظقاجؾوتم:

 .(،معؾودراتمعؾؽقيممادارةموعؿوبعيمتـػقذماٌشورؼعم)أبـقيم،مررق -

 تماٌـودؾيماصدارماظؿؼورؼرماظدورؼيماظيتمتعؽسمعلؿقؼوتماالنوزماظػعؾقيمشلذهماٌشورؼعموعؼورغؿفومبوٌكططمورصعفومٌعوظلماظقزؼرمالدبوذماالجراءا -

 .ضؿونمدورؼيموجقدةماظؿؼورؼرمعـمحقٌمدضيماظؾقوغوتم،مادؾوبماظؼصقرمانموجدتم،موسلقشلومسؾكماالجراءاتماظؿصققققيماٌؼذلحي -

 .(Project Life Cycleوادارةمضوسدةمبقوغوتمظؽوصيماٌشورؼعماظيتمتشرفمسؾقفوماظقزارةموهدؼـفومبشؽؾمعلؿؿرمومبومؼشؿؾمذيقعمعراحؾماٌشروعم)بـوءم -

 .(مظؾدلاعٍمواٌشورؼعمواظعؿؾمسؾكمأ ؿيموهدؼٌمػذاماظـظومموحلىمعؿطؾؾوتماظعؿؾReporting systemsبـوءموإدارةمغظومماظؿؼورؼرم) -

عمواٌدؼرؼوتمواظدوائرماالخرىمؿؾقوتماالتصولمععماظدوائرمواالتصوالتمععماظدوائر/ماٌدؼرؼوتماالخرىم:مبغرضمهدؼدمغؼوطماالتصولمعومبنيموحدةماظؿكطقطموإدارةماٌشورؼتـظقؿمس -

ماظؿكطقطموإد ارةماٌشورؼعمبوظؾقوغوتموغلىماالنوزمظؾؿشورؼعمواٌعقضوتمانمبغرضمايصقلمسؾكماظؾقوغوتماظالزعيمواسدادمتؼورؼرمعؿوبعيماٌشورؼعمؼؿؿمتلؿقيمعـدوبمظؿزوؼدموحدة

 .وجدت

بـقيموبـوءمذؾؽيمررقمورـقيموحلىمأصضؾمإسدادمخططمإدذلاتقفقيمظؾطرقمواالبـقيمتؿضؿـماظدلاعٍمواٌشورؼعماٌـقيمتـػقذػومسيماظلـقاتماظؼودعيمواظيتمتلوػؿمسيمتـػقذمعشورؼعماال -

 م.عوونمواظؿـلقؼمععماٌدؼرؼوتمواظقحداتماٌعـقيمسيماظقزارةاٌؿوردوتماٌعؿقلمبفوموذظؽمبوظؿ

ذهماٌكططوتماظشؿقظقيمظؾلـقاتماظـالثمترذييماظؿقجفوتماظقرـقيمواألوظقؼوتمايؽقعقيمسيمذبولماالبـقيمواظطرقمإديمبراعٍمسلقظقيمرقؼؾيماٌدىموإسدادموتصؿقؿمخططمسؿؾمظؿـػقذمػ -

 .اظؼودعي

 وحدة التخطٌط وادارة المشارٌع 

 قسم متابعة مشارٌع المبادرات الملكٌة  قسم متابعة المشارٌع 
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 ظالبـقيمايؽقعقيمحلىماحؿقوجوتماظدوائرمايؽقعقيمواظطرقماٌطؾقبيمعـماٌقارـنيمواظرأيماظعومم فقدًامإلدراجفومبوًططماالدذلاتقفقيدراديموهدؼدماألوظقؼوتم -

 .عؿوبعيمعوممتمانوزهمعـماًططماإلدذلاتقفقيمظألبـقيمواظطرقمواظدلاعٍماظشؿقظقي -

مو - مظؾففوتماٌوسبي موتؼدافو ماظالزعي ماظقثوئؼمواًطط ماظؿكطقطمإسداد موبوظؿـلقؼمععموزارة مواظطرقمسيماظقزارة ماالبـقي مظدلاعٍموعشورؼعموخطط مظؾقصقلمسؾكماظؿؿقؼؾماظالزم اٌؿقظي

 .واظؿعوونماظدوظل

 .اٌشورطيمسيماظدرادوتمواظدلاعٍمواًططمظؿقلنيموتطقؼرمعلؿقىماظعؿؾ -

 .اٌشورطيمسيمأسؿولماظؿكطقطمواظؿـظقؿموردؿماظلقودوتماظعوعيمظؾقزارة -

 .بعيماسدادماظؿصوعقؿمواظدرادوتمووثوئؼماظعطوءاتمعـمضؾؾمعدؼرؼيمدرادوتماالبـقيمواظطرقمحبولمطوغًماظدرادوتمتعدمعـمطقادرمػذهماظقزارةمعؿو -

 .عؿوبعيمعراحؾماظؿصؿقؿموادؿالمماٌراحؾمعـماجفزةماظقزارةماصقظقًومحبولمطوغًماظدرادوتمتصيعدمعـمعؽوتىمادؿشورؼيم -

 .خاللماسؿولمتـػقذماٌشورؼعموادراجفومضؿـمتؼرؼرمعػصؾمؼرصعمٌعوظلماظقزؼرعؿوبعيماؼيمععقؼوتمتطرأم -

 .عؿوبعيماسؿولماظؿـػقذمظؾؿشورؼعموغلىماالنوزموعؼورغؿفومععمغلىماالنوزمحلىمبراعٍماظعؿؾمواظؿـلقىمبوالجراءاتماظؿصققققي -

 .عؿوبعيماسؿولماظؿـػقذمبوٌشورؼعمعقداغقًو -

اصدارمتؼورؼرماالدؿالمموعؿوبعيماسؿؿودمربوضرمعؿوبعيمسؿولمظؾؿشورؼعممبؿوبعيمتشؽقؾمىونماالظلؿالمماالوظلمواالظؿزاممبوٌددماظعؼدؼيمظؿشؽقؾماظؾفونموعؿوبعيماسؿولمانوزموادؿالمماال -

 .االدؿالممعـمممـؾمصوحىماظعؿؾمبؽؿىمرزلقي

 .عؿوبعيمادؿؾدالمطػوالتمحلـماظؿـػقذمبؽػوالتماظصقوغيم -

م.وزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽونماٌشورطيمسيماسدادمعقازغي -

م.اظقرـقيماألردغقيماتالذذلاكمسيمىونماظؽقدا -

م

م
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 اظػصؾماظلودس

 إدارةمصقوغيماظطرق
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مصقوغيماظطرقإدارةم

 

 

 -:واظقاجؾوتماٌفوم

 وتؼدؼرمطؾػيمصقوغيماظطرقموإسدادماٌقازغوتماظلـقؼيماظالزعيمظذظؽ.وضعماظدلاعٍمواًططماٌلؿؼؾؾقيمٌؿطؾؾوتمصقوغيماظطرقمواىلقرمسؾكماٌلؿقىماظؼرؼىمواظؾعقدم 

 اظؿـلقؼمععمعدؼرؼوتماظقزارةمواىفوتمذاتماظعالضيمٌعرصيمايوجيماظػعؾقيمألسؿولماظصقوغيمووضعمايؾقلمواٌقاصػوتماظػـقيمشلو 

 ٌرصقدمشلومزبصصوتمسيماٌقازغيموادؿؽؿولماإلجراءاتماٌؿعؾؼيمبفوماإلذرافماٌؾوذرموشرلماٌؾوذرموعؿوبعيمتـػقذمعشورؼعماظصقوغيمظؾطرقمواىلقرما 

 .تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمظؾؿؼووظنيماٌـػذؼـمألسؿولمسطوءاتمصقوغيماظطرقمواظقاردةمعـمعدؼرؼوتماألذغولمأوماٌلؿشورؼـموإجوزةمصرصفوم 

 عؿؾموإبداءماٌالحظوتمسؾقفوموإسدادمتؼرؼرمذفريمذوعؾمىؿقعمعـفزاتماٌدؼرؼوت.مدراديماظؿؼورؼرماظشفرؼيماظقاردةمعـمعدؼرؼوتماألذغولمواٌلؿشورؼـمظلرلماظ 

 .اٌشورطيمبؾفونماالدؿالممواظؾفونماظػـقيمسيماظقزارةموطذظؽمبؾفونماظعطوءاتماحملؾقيمواٌرطزؼي 

 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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 .اظؿدرؼىماظدوريمٌفـددلموصـقلمصقوغيماظطرقمسؾكمطؾمعومؼلؿفدمعـمبراعٍموأدوظقىماظصقوغيمايدؼـي 

 .دراديموتؼققؿمحوالتماظطرقمبشؽؾمدوريمظؽوصيماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيمسيمذيقعمربوصظوتماٌؿؾؽي 

 .اسدادموثوئؼماظعطوءاتمسؾكمضقءماٌكصصوتماٌؿقصره 

 ظصقوغؿفوماظالزعيماإلجراءاتموإدبوذماظطرقمسؾكماظؽشػمحقٌمعـماٌقارـنيمرؾؾوتمعؿوبعي. 

م-:اظطرقمواىلقرممصقوغيمعدؼرؼيمانوزات

م2015عشورؼعمصقوغيماظطرقمواىلقرم)مضقدماظؿـػقذمواإلدؿالمم(مظعومم

 

قٌمة العطاء عند  اسم المشروع رقم عطاء التنفٌذ الرقم
 اإلحالة ) دٌنار ( 

المساحة /  الجهة الممولة
 الطول

 المالحظات تارٌخ اإلنجاز

الخاص بتقدٌم وتنقٌد جسر مشاة  47/2119محلً ش / 1
مدرسة وادي معدنً بالقرب من 

الدٌر الشرقً الثانوٌة للبنات / 
 جرش

ٌوجد اعتراض للمقاول لدى  - - موازنة الوزارة 42363
 الشؤون القانونٌة

 محلً ش / 2

16/2114 

نقل جسر مشاة معدنً على 
طرٌق عمان / اربد من موقعه 

الحالً بالقرب من محطة 
محروقات باب العامود الى 

الموقع الجدٌد بالقرب من مدخل 
 قرٌة قلعة الرز

استلم نهائً ومازالت اجراءات  26/6/2114 - موازنة الوزارة 25981
صرف المطالبة النهائٌة 

بانتظار الموافقة على األمر 
 التغٌٌري

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً  227/2113محلً ش / 3
على الطرٌق الرئٌسً السالم / 

 امام منطقة ام القطٌن

اإلستالم النهائً وبانتظار قٌد  8/9/2115 -  57853.25
 تقدٌم المطالبة النهائٌة

اعادة تاهٌل اجزاء من الطرٌق  62/2113مركزي  4
الصحراوي عمان / العقبة 

ضمن محافظة معان منطقة 
 المرٌغة

تم اإلستالم اإلبتدائً ) تسوٌة  15/1/2115 كم8 المنحة الخلٌجٌة 1899539
 ودٌة قٌد الدراسة
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قٌمة العطاء عند  اسم المشروع رقم عطاء التنفٌذ الرقم
 اإلحالة ) دٌنار ( 

المساحة /  الجهة الممولة
 الطول

 المالحظات تارٌخ اإلنجاز

اعادة تأهٌل ى اإلشراف عل 94/2113مركزي  5
اجزاء من الطرٌق الصحراوي 
عمان / العقبة ضمن محافظة 

 معان منطقة المرٌغة

  15/1/2115 كم8 المنحة الخلٌجٌة 281411

الخاص بإعادة تاهٌل اجزاء من  61/2113مركزي  6
الطرٌق الصحراوي عمان / 

العقبة ضمن محافظة العاصمة 
منطقة ) سواقة / ضبعة / 

 الدامخً (

 تم اإلستالم   النهائً 22/1/2115 كم8 المنحة الخلٌجٌة 1982251

الخاص باإلشراق علىاعادة  93/2113مركزي  7
تأهٌل اجزاء من الطرٌق 

عمان / العقبة الصحراوي 
ضمن محافظة العاصمة منطقة 
 ) سواقة / ضبعة / الدامخً (

 تم اإلستالم النهائً 22/3/2115 كم8 المنحة الخلٌجٌة 261411

انشاء وتوسعة تقاطع ملٌح  143/2114مركزي  8
 الملوكً / مادبا

 قٌد اإلستالم )مطالبة تمدٌد مدة( 27/3/2116 كم1.1 موازنة الوزارة 694534.72

 الخاص بإعادة تاهٌل اجزاء من 56/2115مركزي  9
الطرٌق الصحراوي باإلتجاهٌن 
لمواقع متعددة من الجٌزة ولغاٌة 

 جسر الكرك

 قٌد التنفٌذ 8/8/2116 كم21 المنحة الخلٌجٌة 5851392

الخاص باإلشراف على إعادة  73/2115محلً  11
تأهٌل اجزاء من الطرٌق 

ن من ٌالصحراوي باإلتجاه
 الى جسر الكركالجٌزة 

قٌد التنفٌذ مع تمدٌد مدة لغاٌة  2/11/2116 كم21 المنحة الخلٌجٌة 281571
31/1/2117 

 

م

 



 
              

 
 
 

62 
 

م2015عشورؼعمصقوغيماظطرقمواىلقرم)مضقدماظؿـػقذمواإلدؿالمم(مظعومم

قٌمة العطاء عند  اسم المشروع رقم عطاء التنفٌذ الرقم
 اإلحالة ) دٌنار ( 

المساحة /  الجهة الممولة
 الطول

 المالحظات تارٌخ اإلنجاز

جسر مشاة  ذالخاص بتقدٌم وتنفٌ 33/2111محلً ش/ 1
معدنً على طرٌق اوتوستراد 

 مٌر علًالزرقاء / مدخل حً اال

موازنة الوزارة  44147.25
 عطاءات محلٌة

-- 4/11/2115  

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً  41/2114محلً ش/  2
على طرٌق عمان/ العدسٌة على 

 مدخل بلدة ناعور

موازنة الوزارة  61878
 عطاءات محلٌة

-- 6/11/2115  

صٌانة جسر مشاة معدنً فً منطقة  13/2113محلً ش/ 3
 القوٌرة

موازنة الوزارة  28111
 عطاءات محلٌة

-- 14/2/2114  

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً  81/2113/شمحلً  4
 على طرٌق األشرفٌة / كفر راكب

الوزارة موازنة  22381
 عطاءات محلٌة

-- 15/5/2114  

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً فً  78/2114محلً ش/ 5
بلدة المشارع بالقرب من مسجد 

 الغزاوي

موازنة الوزارة  53854.625
 عطاءات محلٌة

تم الموافقة على نقل  -- --
الجسر الى الموقع 

 الجدٌد

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً  56/2114محلً ش/ 6
على طرٌق جرش / دوقرا بالقرب 

 من قرى بنً هاشم

موازنة الوزارة  56591
 عطاءات محلٌة

ٌتم المتابعة من قبل  -- --
قسم الجسور لمراقبة 

 سرعةالتنفٌذ

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً  35/2114محلً ش/ 7
على طرٌق الزرقاء / معسكرات 
القوات المسلحة امام مركز التجنٌد 

جسر مشاة معدنً وتقدٌم وتركٌب 
 عند حً الظاهرٌة

موازنة الوزارة  129934.315
 عطاءات محلٌة

تم الموافقة على نقل  -- --
الجسر الى الموقع 

 الجدٌد

ٌتم المتابعة من قبل 
قسم الجسور لمراقبة 

 سرعة التنفٌذ

م

م
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م2016عشورؼعمصقوغيماظطرقمواىلقرم)مضقدماظؿـػقذمواإلدؿالمم(مظعومم

قٌمة العطاء  اسم المشروع التنفٌذرقم عطاء  الرقم
 األصلٌة

المساحة /  الجهة الممولة
 الطول

 المالحظات تارٌخ اإلنجاز

الخاص بتقدٌم وتنفٌذ جسر مشاة  47/2119محلً ش/ 1
معدنً بالقرب من مدرسة وادي 
الدٌر الشرقً الثانوٌة للبنات / 

 جرش

ٌوجد اعتراض للمقاول لدى   -- موازنة الوزارة 42363
 الشؤون القانونٌة

نقل جسر مشاة معدنً على طرٌق  16/2114محلً ش/ 2
عمان / اربد من موقعه الحالً 

بالقرب من محطة محروقات باب 
العامود الى الموقع الجدٌد بالقرب 

 من مدخل قرٌة قلعة الرز

ً  26/6/2114 -- موازنة الوزارة 25981  استلم استالماً نهائٌا

محلً ش  3
/227/2113 

وتركٌب جسر مشاة معدنً  تقدٌم
على الطرٌق الرئٌسً السالم / 

 امام منطقة ام القطٌن

قٌد اإلستالم النهائً وبانتظار  8/19/2115 -- ازنة الوزارةوم 57853.25
 تقدٌم المطالبة النهائٌة

اعادة تأهٌل اجزاء من الطرٌق  62/2113مركزي  4
الصحراوي عمان / العقبة ضمن 

 المرٌغةمحافظة معان منطقة 

تم اإلستالم النهائً ) تسوٌة  15/1/2115 كم8 المنحة الخلٌجٌة 1899539
 ودٌة قٌد الدراسة(

اإلشراف على اعادة تأهٌل اجزاء  94/2113مركزي  5
وي عمان / امن الطرٌق الصحر

العقبة ضمن محافظة معان منطقة 
 المرٌغة

 -- 15/1/2115 كم8 المنحة الخلٌجٌة 281411

الخاص بإعادة تاهٌل اجزاء من  61/2113مركزي  6
الطرٌق الصحراوي عمان / العقبة 
ضمن محافظة العاصمة منطقة ) 

 سواقة / ضبعة / الدامخً (

 تم اإلستالم النهائً 22/1/2115 كم8 المنحة الخلٌجٌة 1982251
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قٌمة العطاء  اسم المشروع رقم عطاء التنفٌذ الرقم
 األصلٌة

المساحة /  الجهة الممولة
 الطول

 المالحظات تارٌخ اإلنجاز

الخاص باإلشراف على اعادة  93/2113مركزي  7
تاهٌل اجزاء من الطرٌق 

الصحراوي عمان/ العقبة ضمن 
محافظة العاصمة منطقة ) سواقة / 

 ضبعة / الدامخً (

 -- 22/3/2115 كم 8 المنحة الخلٌجٌة 261411

الملوكً انشاء وتوسعة تقاطع ملٌح  143/2114مركزي  8
 / مادبا

2 كم 1.1 موازنة الوزارة 694534.72
7/3/

2116 
 

)مطالبة  تم اإلستالم اإلبتدائً
 تمدٌد مدة(

الخاص بإعادة تأهٌل اجزاء من  56/2115مركزي  9
الطرٌق الصحراوي باإلتجاهٌن 
لمواقع متعددة من الجٌزة ولغاٌة 

 جسر الكرك

 التنفٌذقٌد  8/8/2116 كم21 المنحة الخلٌجٌة 5851392

الخاص باإلشراف على اعادة  73/2115مركزي  11
تأهٌل اجزاء من الطرٌق 

الصحراوي باإلتجاهٌن من الجٌزة 
 الى جسر الكرك

لغاٌة  قٌد التنفٌذ مع تمدٌد مدة 2/11/2116 كم 21 المنحة الخلٌجٌة 281571
31/1/2117 

م

م

م

م

 

 

م
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م2016واإلدؿالمم(مظعوممعشورؼعمصقوغيماظطرقمواىلقرم)مضقدماظؿـػقذم

م

قٌمة العطاء عند  اسم المشروع رقم عطاء التنفٌذ الرقم
 اإلحالة ) دٌنار ( 

المساحة /  الجهة الممولة
 الطول

 المالحظات تارٌخ اإلنجاز

محلً ش  1
/54/2114 

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً 
 على مدخل جما / اربد

 موازنة الوزارة 
- 

مالحظات قٌد التنفٌذ وعلٌه عدة  -
 المهندس مدٌر اشغال اربد

محلً ش  2
/45/2115 

الخاص بأعمال اضافٌة لنقل جسر 
القرب من ى المشاة الجعٌدٌة ال

 جسر النعٌمة

 موازنة الوزارة 19111
-  

 مستلم ابتدائً 1/11/2115

محلً ش  3
/113/2114 

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً 
على طرٌق عمان / اربد منطقة 

 حً الزاوٌةعٌن الباشا / 

 قٌد اإلستالم النهائً 28/12/2115 - موازنة الوزارة 78115

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً  41/2114محلً ش/ 4
ان / العدسٌة على معلى طرٌق ع

 مدخل بلدة ناعور

  6/11/2115 - موازنة الوزارة 61878

  2/8/2116 - موازنة الوزارة 129411 تقدٌم وتورٌد جابٌون 3/2116محلً ش / 5

محلً ش  6
/53/2114 

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً 
على طرٌق رئٌسً / السلط / 

 مسجد الرٌاحٌن

مستلم استالم نهائً المهندس مدٌر  4/6/2115 - موازنة الوزارة 57161
 اشغال اربد

محلً ش/  7
78/2114 

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً 
فً بلدة المشارع بالقرب من 

 مسجد الغزاوي

قٌد اإلستالم اإلبتدائً مع حسم  21/11/2116 - موازنة الوزارة 53854.625
 على سوء التنفٌذ

محلً ش  8
/46/2114 

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً 
بالقرب من مدخل األمٌر محمد 

 الزرقاء

لمطالبة النهائٌة ابانتظار اعتماد  - - موازنة الوزارة 74947
لوجود اعتراض للمقاول لدى 

 القانونٌة الشؤون
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     ال          ا   ال  ر ع ر        ال  ف   الر  
 ا   ل  )     ر ( 

ال       ال ه  ال   ل 
 / ال   

 ال         ر خ ا     

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً  56/2114محلً ش/ 9
على طرٌق جرش / دوقرا بالقرب 

 بنً هاشم ىمن قر

المتابعة من قبل قسم الجسور ٌتم  - - موازنة الوزارة 56591
 لمراقبة سرعة التنفٌذ

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً  36/2114محلً ش/ 11
على طرٌق المفرق / جرش امام 

 مدرسة رحاب األساسٌة

المهندس مدٌر مدٌرٌة اشغال  11/8/2116 - موازنة الوزارة 69781
 جرش

تقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً  35/2114محلً ش/ 11
طرٌق الزرقاء / معسكرات على 

القوات المسلحة امام مركز التجنٌد 
وتقدٌم وتركٌب جسر مشاة معدنً 

 عند حً الظاهرٌة

ٌوجد امر تغٌٌري لتنفٌذ نقل جسر  - - موازنة الوزارة 129934.315
 مشاة امام الوزارة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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معدؼرؼيماظصقوغيماظروتقـقيمواظشراطيمععماظؼطوعماًوص

 

م-:واظقاجؾوتماٌفوم

 ؿقيمدؾقؿي.اسدادماًططماٌلؿؼؾؾقيمظؾؿشورؼعموهدؼٌماظؼوسدةماٌعؾقعوتقيمووضعماوظقوتماسؿولماظصقوغيماظروتقـقيموهدؼدماوظقوتماظعؿؾمضؿـمادسمسؾ 

 .اسدادموثوئؼماظعطوءاتمسؾكمضقءماٌكصصوتماٌؿقصرةم 

 دؼرؼوتماالذغولمسيماٌرطزمواحملوصظوتم.ادارةموتـظقؿماسؿولماظصقوغيماظروتقـقيمظؾطرقمبوظؿـلقؼمععمععمع 

 وتمواٌلؿفوتم.عؿوبعيماٌشورؼعماٌؿعؾؼيمبوظصقوغيماظروتقـقيمواالرالعمسؾكمدرلماظعؿؾموتقاصؼفمععماظدلاعٍماظزعـقيماٌعدظيموايصقلمسؾكمطوصيماظعؾقع 

 وم.عؿوبعيمرؾؾوتماٌقارـنيمعـمحقٌماظؽشػمسؾكماظطرقموادبوذماالجراءاتماظالزعيمظصقوغؿف 

 .تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوؼيمظؾؿؼووظنيماٌـػذؼـممالسؿولماظصقوغيماظروتـقيمواظؿـلقىمبصرصفوماصقظقوم 

 .اظؿدرؼىماظدوريمسؾكمطؾمعومؼلؿفدمعـمبراعٍموادوظقىمظؾصقوغيماظقتـقيمايدؼـيموتطقؼرمادوظقىماظعؿؾماظػـقيمواالجرائقيم 

 اظصقوغيماٌكؿؾػيمسيمعدؼرؼوتماالذغولم.اظعؿؾمسؾكمتشؽقؾمصرقمصقوغيممنقذجقيمعؿكصصيمالسؿولم 

 .معؿوبعيماوضوعماظطرقمسيماٌؿؾؽيموتؼققؿمحوالتماظطرقموهدؼدمعدىمحوجؿفومالسؿولماظصقوغيماظروتقـقيمبشؽؾمدوريم

 

 

الخاص مديرية الصيانة الروتينية والشراكة مع القطاع  

 قسم متابعة عطاءات
الشراكة مع القطاع الخاص   

 قسم تحريج 
 جوانب الطرق

 قسم معمومات 
 صيانة الطرق
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م2015عشورؼعماظصقوغيماظروتقـقيمواظشراطيمععماظؼطوعماًوصمظعوممم

مادؿماٌشروعماظرضؿ
ضقؿيماظعطوءمسـدم

ماإلحوظي)دؼـور(
معالحظوتمتورؼخماإلنوزماظطقل)طؿ(ماىفيماٌؿقظي

اربد/ماسؿونمعـممتؼورعماظرعـوم/جوبرمموظغوؼيمجلرمصقؼؾحمبوالضوصيمظطرؼؼمتؼورعماظـعقؿفمصقوغيمررؼؼمم1

موظغوؼيمتؼورعمضؾؾماربدمبوإلضوصيمىزءمعـمذورعماالردنموعدخؾمجرشماىـقبل

4244070 

م

%حؿكم40غلؾيماإلنوزم105معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

 3170810ماظؾقرماٌقًموظغوؼيمتؼورعمغزولماظؽرك)اًرزة(صقوغيمررؼؼمعرجمايؿومم/غوسقرم/مم2

م

%حؿكم51غلؾيماإلنوزم125معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

صقوغيماظطرؼؼمعـمجلرمواديماظقؿؿم/معدخؾماظعؼؾيماظلقوحل/االذورةماظضقئقي/اظطرؼؼماظلوحؾلماىدؼدمم3

مجبزئقفم)عقـوءمايووؼوتموعقـوءماظـػطم/اظدرة(وظغوؼيمحدودماظدرةمبوإلضوصيمظطرؼؼماظعؼؾيماًؾػلم

3243650 

م

%حؿكم50غلؾيماإلنوزم75معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

صقوغيمررؼؼمايدودماظلقرؼي/اٌػرق/اظزرضوءموررؼؼمبؾعؿو/ماظزرضوءموررؼؼمسؿونماظؿـؿقيم)اىزءماظـوغلمم4

 واظـوظٌ(م

4177900 

م

%حؿكم21اإلنوزغلؾيمم130معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

 3528120مصقوغيماظطرؼؼمعـمتؼورعماظؾوغقراعوم/مريوعوتمعوسنيموررؼؼمعودبوماظشرضلمواظغربلموررؼـؼمامماظؾلوتنيمم5

م

%حؿكم30غلؾيماإلنوزم80معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

 2967230ماظصوسي/ذيركمواديمسربيم/اذورةمعدخؾماظعؼؾيصقوغيماظطرؼؼمعـمتؼورعماظؽركم)اظؾقتوس(م/مشقرمم6

م

%حؿكم50غلؾيماإلنوزم214معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

 3737793.5مصقوغيمررؼؼمجرش/مسفؾقنموررؼؼماربد/مسفؾقنمبوإلضوصيمظطرؼؼماظزرضوءم/جرشم7

م

%حؿكم36غلؾيماإلنوزم109معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

صقوغيماظطرؼؼمعـمجلرماظؽؿوظقي/ماظلؾطم/ماظعورضيم/اظشقغيماىـقبقيموررؼؼماىـديماجملفقلموررؼؼمم8

ماظلؾطم/مواديمذعقىم

7949137.99 

م

%حؿكم24غلؾيماإلنوزم96معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

 5572134مصقوغيمررؼؼماربد/اظشقغيماظشؿوظقي/مواظعورضيمم9

م

%حؿكم31اإلنوزغلؾيمم80معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

 4509345مصقوغيمررؼؼماالزرقم/اٌقضرمعـممتؼورعماالزرقموظغوؼيمجلرماىقؼدةم م10

م

%حؿكم18غلؾيماإلنوزم95معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ
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 2015اظروتقـقيمواظشراطيمععماظؼطوعماًوصمظعوممعشورؼعماظصقوغيم
 

مادؿماٌشروعماظرضؿ
ضقؿيماظعطوءمسـدم

ماإلحوظي)دؼـور(
معالحظوتمتورؼخماإلنوزماظطقل)طؿ(ماىفيماٌؿقظي

 6497151مصقوغيمررؼؼممايدودماظعراضقيم/اظصػوويمم11

م

%حؿكم23غلؾيماإلنوزم180معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

 6530980مصقوغيمررؼؼماظصػوويم/ماٌػرقموررؼؼماظصػوويم/ماالزرقم12

م

%حؿكم15غلؾيماإلنوزم140معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

صقوغيماظطرؼؼماظصقراويمعـمعدخؾمععونماظشؿوظلموظغوؼيمجلرمواديماظقؿؿموهقؼؾيمرأسمم13

ماظـؼى

4402155 

م

%حؿكم22غلؾيماإلنوزم121معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

صقوغيماظطرؼؼماظصقراويمعـمتؼورعمسـقزة/اظشقبؽ/واديمعقدك/اظطقؾي/اظراجػ/اظطرؼؼمم14

ماظصقراوي

3399715 

م

%حؿكم19غلؾيماإلنوزم95.5معـقيمخؾقفقي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ

 1929055.4ماًوصمبؿقلنيمجزءمعـمررؼؼممنؾي/واديمسربيم15

م

%حؿكم56اإلنوزغلؾيمم10ماًزؼـي

م31/12/2015

مضقدماظؿـػقذ
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 2016عشورؼعماظصقوغيماظروتقـقيمواظشراطيمععماظؼطوعماًوصمظعومم

مادؿماٌشروعماظرضؿ
ضقؿيماظعطوءمسـدم

ماإلحوظي)دؼـور(
       متورؼخماإلنوزماظطقل)طؿ(ماىفيماٌؿقظي

صقوغيمررؼؼماربد/ماسؿونمعـممتؼورعماظرعـوم/جوبرمموظغوؼيمجلرمصقؼؾحمبوالضوصيمظطرؼؼمتؼورعماظـعقؿفمم1

ماربدمبوإلضوصيمىزءمعـمذورعماالردنموعدخؾمجرشماىـقبلوظغوؼيمتؼورعمضؾؾم

4244070 

م

%حؿكم75غلؾيماإلنوزم105معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

 3170810مصقوغيمررؼؼمعرجمايؿومم/غوسقرم/ماظؾقرماٌقًموظغوؼيمتؼورعمغزولماظؽرك)اًرزة(م2

م

%حؿكم77غلؾيماإلنوزم125معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

ماظؿـػقذضقدم

صقوغيماظطرؼؼمعـمجلرمواديماظقؿؿم/معدخؾماظعؼؾيماظلقوحل/االذورةماظضقئقي/اظطرؼؼماظلوحؾلماىدؼدمم3

موظغوؼيمحدودماظدرةمبوإلضوصيمظطرؼؼماظعؼؾيماًؾػلمجبزئقفم)عقـوءمايووؼوتموعقـوءماظـػطم/اظدرة(

3243650 

م

%حؿكم78غلؾيماإلنوزم75معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

ماظؿـػقذضقدم

صقوغيمررؼؼمايدودماظلقرؼي/اٌػرق/اظزرضوءموررؼؼمبؾعؿو/ماظزرضوءموررؼؼمسؿونماظؿـؿقيم)اىزءماظـوغلمم4

 واظـوظٌ(

4177900 

م

%حؿكم38غلؾيماإلنوزم130معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

 3528120مواظغربلموررؼـؼمامماظؾلوتنيصقوغيماظطرؼؼمعـمتؼورعماظؾوغقراعوم/مريوعوتمعوسنيموررؼؼمعودبوماظشرضلمم5

م

%حؿكم81غلؾيماإلنوزم80معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

 2967230مصقوغيماظطرؼؼمعـمتؼورعماظؽركم)اظؾقتوس(م/مشقرماظصوسي/ذيركمواديمسربيم/اذورةمعدخؾماظعؼؾيم6

م

%حؿكم80غلؾيماإلنوزم214معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

 3737793.5مررؼؼمجرش/مسفؾقنموررؼؼماربد/مسفؾقنمبوإلضوصيمظطرؼؼماظزرضوءم/جرشمصقوغيم7

م

%حؿكم63غلؾيماإلنوزم109معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

صقوغيماظطرؼؼمعـمجلرماظؽؿوظقي/ماظلؾطم/ماظعورضيم/اظشقغيماىـقبقيموررؼؼماىـديماجملفقلموررؼؼمم8

ماظلؾطم/مواديمذعقى

7949137.99 

م

%حؿكم55غلؾيماإلنوزم96مـقيمخؾقفقيع

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

 5572134مصقوغيمررؼؼماربد/اظشقغيماظشؿوظقي/مواظعورضيم9

م

%حؿكم49غلؾيماإلنوزم80معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

 4509345مصقوغيمررؼؼماالزرقم/اٌقضرمعـممتؼورعماالزرقموظغوؼيمجلرماىقؼدةم10

م

%حؿكم53غلؾيماإلنوزم95معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ
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 2016عشورؼعماظصقوغيماظروتقـقيمواظشراطيمععماظؼطوعماًوصمظعوم

 

 

 

 

 

مادؿماٌشروعماظرضؿ
ضقؿيماظعطوءمسـدم

ماإلحوظي)دؼـور(
       متورؼخماإلنوزماظطقل)طؿ(ماىفيماٌؿقظي

 6497151مصقوغيمررؼؼممايدودماظعراضقيم/اظصػوويم11

م

%حؿكم31غلؾيماإلنوزم180معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

 6530980مصقوغيمررؼؼماظصػوويم/ماٌػرقموررؼؼماظصػوويم/ماالزرقم12

م

%حؿكم25غلؾيماإلنوزم140معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

اظصقراويمعـمعدخؾمععونماظشؿوظلموظغوؼيمجلرمواديماظقؿؿموهقؼؾيمصقوغيماظطرؼؼمم13

مرأسماظـؼى

4402155 

م

%حؿكم49غلؾيماإلنوزم121معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

صقوغيماظطرؼؼماظصقراويمعـمتؼورعمسـقزة/اظشقبؽ/واديمعقدك/اظطقؾي/اظراجػ/اظطرؼؼمم14

ماظصقراوي

3399715 

م

%حؿكم37اإلنوزغلؾيمم95.5معـقيمخؾقفقي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ

 1929055.4ماًوصمبؿقلنيمجزءمعـمررؼؼممنؾي/واديمسربيم15

م

%حؿكم92غلؾيماإلنوزم10ماًزؼـي

م31/12/2016

مضقدماظؿـػقذ
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 اظلوبعاظػصؾم

اىقدهموضؾط إدارةمممم اٌكؿربات   
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اٌكؿرباتموضؾطماىقدهإدارةم    

 

اٌكؿدلاتموضؾطماىقدةمػلمإحدىماإلداراتماألدودقيماظؿوبعيمظقزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمسيماٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي.مإدارة  

عؿطؾؾوتمعقاصػيماالؼزوممواًوصيمبوٌؿطؾؾوتماإلدارؼيمظؽؾماجملوالتموطذظؽم9001/2000عدؼرؼوتمإدارةماٌكؿدلاتموضؾطماىقدةمتطؾؼمغظومماىقدةمحلىمعؿطؾؾوتممعقاصػيمماالؼزوم

اًوصيممبكؿدلاتماظػقصمو/أوماٌعوؼرةمواظيتمتشؿؾمعؿطؾؾوتمإدارؼيموصـقي.م17025  

 عؾكصمأػدافموعفومماإلدارة

ضؿونمجقدةماٌقادماإلغشوئقيمظؾطرقمواألبـقيم.مم-1  

 ISO(9001) /17025 عقاطؾيماظؿطقرمسيماإلدارةمبنسؿؿودمغظؿماإلدارةمايدؼـيمايدؼـيم-2

ؿـمجقدتفومودضيمغؿوئففوم.ؿونمعقاطؾيماظؿطقرمبندؿكداممأجفزةمزبدلؼيمسيمعدؼرؼيماٌكؿدلاتمواظؾققثموزبؿدلاتمعدؼرؼوتموعؽوتىماألذغولمسيمربوصظوتماٌؿؾؽيممبومؼضضم-3  

تلػقؾموتدرؼىماظؽقادرماظػـقيم)معقزػلماٌدؼرؼوتمواظقزارةم(م.م-م4  

اإلصداراتمعـماٌقاصػوتماظػـقيم.تقصرلماٌعرصيماظالزعيموعقاطؾيمآخرمم-5  

 ادارةماٌكؿرباتموضؾطماىقدة

 وحدةماٌؿوبعي

ضلؿماظعقـوتماظقاردهماديم

 اٌؿوبعف

 وحدةمتقطقدماىقدة

االٌزو قسم  قسم الصٌانه 

واظؾققثمعدؼرؼيماٌكؿدلات  

ضلؿماظؾققثمورؾؼوتم ضلؿماظذلبي ضلؿمهؾقؾماٌقاد

 اظرصػ

 عدؼرؼيمضؾطماىقده

ضلؿمضؾطمجقدةم

 االبـقيم
 قسم ضبط جودة الطرق
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ضؿونمهؼقؼمأػدافمعدؼرؼيمضؾطماىقدة.م-6  

-وتؿؾكصماًدعوتماٌؼدعيمعـمإدارةماٌكؿدلاتموضؾطماىقدةممسيماآلتلم:  

 :مأواًلم:ماظػققصوت

 صققصوتماًردوغيم. .1

 صققصوتماإلدػؾًم. .2

 صققصوتمايصؿيمواظذلبيم. .3

 صققصوتمطقؿقوئقيم. .4

 ثوغقًوم:ماظدرادوتم:

 اجعيموإسؿؿودمتصؿقؿماًؾطوتماإلدػؾؿقيماٌؼدعيمعـماٌؼووظنيمواٌلؿشورؼـ.عر .6

 عراجعيموإسؿؿودمتصؿقؿماًؾطوتماًردوغقيماٌؼدعيمعـماٌؼووظنيمواٌلؿشورؼـ. .9

 ثوظـًوم:مإدؿطالعماٌقضعم.

 رابعًوم:ماٌشورطوتم:

 اظؾفونماظػـقيم. .9

 اظـشوروتماظعؾؿقيم. .1

 .مواظؿلػقؾمخوعلًوم:ماظؿدرؼى

 دوددًوم:ماألحبوثم.

م

م
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 عدؼرؼيماٌكؿرباتمواظؾققث:

 

ماٌفوممواظقاجؾوت:

 متـػقذماظػققصوتماٌكدلؼيم)مأدػؾًم،محصؿيم،مخردوغيم،مطقؿقوئقي(مم

 .مدراديموتدضقؼمتصوعقؿماًؾطوتماالدػؾؿقيمواًردوغقيم

 مواًردوغقيم.صقصموضؾطمجقدةماٌقادماالوظقيماٌلؿكدعيمسيمتصوعقؿماًؾطوتماإلدػؾؿقيم

 متـػقذمبعضماظدرادوتمواظؾققثماٌؿعؾؼيمبوٌقادماإلغشوئقيم

 :ماٌشورطيمسيمىونمصـقيمزبؿصي

 .ماظؿلػقؾ

 .ماٌشورطيمسيماسؿؿودمواخؿؾورمصـقلماٌقاد

 متدرؼىمرالبماظدرادوتماظعؾقومواىوععوت.م

 .ماٌشورطيمسيمتـػقذماظدوراتماظػـقيموورشماظعؿؾم

 مسطوءاتمدرادوتموهرؼوتماٌقضعموتدضقؼمواسؿؿودماظؿؼورؼرماظػـقياالذرافموعؿوبعيمتـػقذم

 .ماظؿدضقؼمواٌصودضيمسؾكماٌطوظؾوتماٌوظقيمظؾففوتماٌـػذةمظؾدرادوتموهرؼوتماٌقضعم

 .اظؽشػمايللمسؾكمعشورؼعماألبـقيمايؽقعقيمسـدمعرحؾيمايػرمٌـلقبماظؿلدقسمظؾؿقؼؼمعـماظؿقصقوتمسيمتؼرؼرمصقصماظذلبي 

 عدؼرؼيماٌكؿرباتمواظؾققث

اظرصػضلؿماظؾققثمورؾؼوتم ضلؿماظذلبف ضلؿمهؾقؾماٌقاد  
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مزاتمعدؼرؼيماٌكؿرباتمواظؾققث:وإن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

م

ماظؾقـــون

ماالنـوزاتم

ماظقحدةماظرضؿ
م(مم2016)م(مم2015)

مم

مضلؿمصقصماٌقاد:مأواًل:

م3749م2846م سددمصققصوتمذعؾيماإلدػؾًم1

م1106م651م سددمصققصوتمذعؾيماظذلبيم2

م4838م1961م سددمصققصوتمذعؾيماًردوغيم3

م134م115م سددمصققصوتمذعؾيماظؽقؿقوءم4

م10م11م سددماٌشورطيمسيمىونماظؿلػقؾماٌؽوتىماشلـددقيم5

م6م10م سددماٌشورطـــــــــيمسيماسؿؿودمصقــصمصـقلماظـــــــــــــؿقادم6

مضلؿماظؾققثمورؾؼوتماظرصػ:مثوغقو:

م776م986م سددمصققصوتمذعؾيماظؾققثم1

م521م442ممسددمواًردوغقيتؼققؿمواسؿؿودمتصوعقؿماًؾطوتماإلدػؾؿقيمم2

مضلؿمصقصماظرتبيموادؿطالعماٌقضع:مثوظـو:

االذرافمسؾكمتـػقذمسطوءاتماظدرادوتموهرؼوتماٌقضعموتدضقؼمواسؿؿودمم1

ماظؿؼورؼرماظػـقي.
م8م10م سدد

م5م-م سددمتدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمظؾففوتماٌـػذةمظؾدرادوتموهرؼوتماٌقضع.م2

عشورؼعماألبـقيمايؽقعقيمسـدمعرحؾيمايػرمٌـلقبماظؽشػمايللمسؾكمم3

ماظؿلدقسمظؾؿقؼؼمعـماظؿقصقوتمسيمتؼرؼرمصقصماظذلبي
م27م30م سدد
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 مممم2016عؾكصمأسؿولمضلؿمصقصماٌقادميفمذعؾيماإلدػؾًمسـمدـيم

م

مسددماظػققصوت اظػقص اظؿلؾلؾ

 134ماظػصؾم+ماش 1
 126 اظؿدرج 2
مGMM 119اظؽـوصيماظـظرؼيماظعظؿكم 3

4 
 ماظؽقراتماإلدػؾؿقيم

 904 اظلؿوطي
م1116ماظؽـوصي

م5

 ماجيودماظـؾوتموصؼدانماظـؾوتمظؼقاظىمعورذولم
 318 دوسيم½اجيودماظـؾوتم
 318 دوسيمم24صؼدانماظـؾوتم

 714ماظؽـوصيماظـقسقيمظؼقاظىمعورذولم6
م3749ماجملؿقعماظؽؾلمظؾػققصوت

م222ماالدخوالتماظؽؾلسددم

م

 

م
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 مممم2016عؾكصمأسؿولمضلؿمصقصماٌقادميفمذعؾيماظرتبيمسـمدـيم

م

مسددماظػققصوت اظػقص اظؿلؾلؾ

 124ماظؿوطؾ 1
 105 تدرجمتربيم 2
م195متدرجمحصؿي 3

 268 حدماظلققظيم/محدماظؾدوغيموععوعؾماظؾدوغي 4
 C.B.R 103غلؾيمهؿؾمطوظقػقرغقوم 5
م40ماٌؽوصهماظرعؾلم6

 157 اظربطؿقر 7
 102 تصـقػماظرتبيم8
م1مطؿؾمرقـقيم9

م1095ماجملؿقعماظؽؾلممظؾػققصوت

م346مسددماالدخوالتماظؽؾل

م

م

م
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 مممم2016عؾكصمأسؿولمضلؿمصقصماٌقادميفمذعؾيماًردوغيمسـمدـيم

م

مسددماظػققصوت سددمماظعقـوت اظػقص اظؿلؾلؾ

م861 287ماظؾالطمبلغقاسفم 1

م656 328 اظطقبمبلغقاسف 2

م116م58ماظربسمبوغقاسف 3

م298 149 ضقةماظؿقؿؾمظؼقاظىماٌؽعؾوت 4

م1989 663 صقصمحدؼدماظؿلؾقح 5

م120 60 حفرماظؾـوء 6

م310 155 ايفرمبوغقاسفم7

م177 177 صقصمطلرماألرورؼػماًردوغقيمم8

م177م177 صقصماالعؿصوصميفرماظؽـدرؼـمم9

م10

مواالعؿصوصمضقةماظؿقؿؾمظؾؿقادريماالمسـؿقي

م42 21 دؿمم90ضطرم

م34 17 دؿم75ضطرم

م42م21مدؿم60ضطرم

م16 8 دؿم40ضطرم

م4838م2188ماجملؿقعماظؽؾلم

م
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ةضؾطماىقدمعدؼرؼي  

 ضلؿمضؾطمجقدةماظطرقم ضلؿمضؾطمجقدةماالبـقي

مدؼرؼيمضؾطماىقدة:مع

 

 

 

 

 

ماٌفوممواظقاجؾوت:

 تـػقذمبرغوعٍمضؾطمجقدةمىؿقعماٌشورؼعماالغشوئقيم)ررقمومابـقي(م: -1

 سقـوتاظؽشػمسؾكماٌشورؼعماالغشوئقيمواحضورم 

 تؼققؿمغؿوئٍماظػققصوتماٌكدلؼيماظيتممتماجراؤػومسؾكماٌقادمواالسؿولماالغشوئقي 

 إسدادموإصدارمعذطراتموتؼورؼرمتؼققؿمعلؿقىماٌصوغعيموجقدةماظؿـػقذمظالسؿولماالغشوئقي 

 عؿوبعيموتدضقؼمعدىمتغطقيماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقيمظؾـقدماالسؿولمسيماٌشورؼعماالغشوئقيم 

 سيماظؾفونماظػـقيمالدؿالمماٌشورؼعماالغشوئقيمماٌشورطي -2

 اٌشورطيمسيمىونمصـقيمعؿكصصيمعؿعؾؼيمبوالسؿولماالغشوئقي -3

 اٌشورطيمسيماخؿؾورمصـقلماٌقادمواسؿؿودػؿ -4

 ععوؼـيموحضقرمتـػقذماظػققصوتماٌشذلطيمظؾؿقادماالغشوئقيموإحضورماظعقـوت -5

 ؿؾاٌشورطيمسيمتـػقذماظدوراتماظؿدرؼؾقيمموورشماظع -6
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 ضؾطماىقدة:مزاتمعدؼرؼيوإن

م2016م2015ماظقحدةماظؾقونماظرضؿ

ماظؽؿقيماظؽؿقي

متـػقذمبرغوعٍمضؾطمجقدةمىؿقعماٌشورؼعماالغشوئقيم)ررقمومابـقي(م1

ماظؽشػمسؾكماٌشورؼعماالغشوئقيمواحضورمسقـوتم-أ
م1160م1189مسددمسقـوت

م1160م1189مسددمتؼورؼرمسؾكماٌقادمواالسؿولماالغشوئقيتؼققؿمغؿوئٍماظػققصوتماٌكدلؼيماظيتممتماجراؤػوم -مب

م10م--مسددمعذطرات/معشورؼعمإسدادموإصدارمعذطراتموتؼورؼرمتؼققؿمعلؿقىماٌصوغعيموجقدةماظؿـػقذمظالسؿولماالغشوئقي -مت

م--م--ماٌشورؼعسددممعؿوبعيموتدضقؼمعدىمتغطقيماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقيمظؾـقدماالسؿولمسيماٌشورؼعماالغشوئقي -مث

م410م330مسددمىونماٌشورطيمسيماظؾفونماظػـقيمالدؿالمماٌشورؼعماالغشوئقيم2

م12م10مسددمىونماٌشورطيمسيمىونمصـقيمعؿكصصيمعؿعؾؼيمبوالسؿولماالغشوئقيم3

م6م10مسددماخؿؾوراتماٌشورطيمسيماخؿؾورمصـقلماٌقادمواسؿؿودػؿم4

م360م400مسددمصققصوتماٌشذلطيمظؾؿقادماالغشوئقيموإحضورماظعقـوتععوؼـيموحضقرمتـػقذماظػققصوتمم5

م16م7مسددماظقرشماٌشورطيمسيمتـػقذماظدوراتماظؿدرؼؾقيمموورشماظعؿؾم6

مم
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ماىقدة:متقطقددؼرؼيمع

 

 

 

مال ه    ال ا     

م

 -وعدؼرؼوتماالذغولمسيماحملوصظوتموذظؽمعـمخالل:هدؼٌموصقوغيموععوؼرةموإدارةمتشغقؾماألجفزةماٌكدلؼيمظدىمإدارةماٌكؿدلاتم-3

مإصالحموصقوغيماالجفزةماٌكدلؼيماٌلؿكدعيمسيمزبؿدلاتموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون. -

 اظؿقؼؼمعـمععوؼرةماألجفزةماٌكدلؼيمسيمعدؼرؼيماٌكؿدلاتمواظؾققثموزبؿدلاتمعدؼرؼوتماالذغولمسيماحملوصظوت. -

 اظؿػؼدماظدوريمظالجفزةماٌكدلؼيموإجراءمأسؿولماظصقوغيماظقضوئقي.م -

متقصرلماٌقاصػوتماظػـقيمىؿقعماالجفزةماٌلؿكدعي. -

 سؾكماجفزةماٌكؿدلاتمسيماٌشورؼعماالغشوئقيمظؾقزارةمظؾؿقؼؼمعـمذفوداتماإلسؿؿودمواٌعوؼرةمودالعيماظؿشغقؾ.ماٌقداغلمايللماظؽشػ -2

ماٌلؿكدعي.ماالجفزةمصالحقيموتػؼدماٌرطزؼيماظقزارةمٌشورؼعماٌقداغقيماظزؼوراتم-

 اظشفوداتمشلذةماٌصدرةمواىففماظشفوداتمػذةمتورؼخمعـمواظؿقؼؼماٌرطزؼيمظؾؿشورؼعماٌقضعمزبؿدلاتمسيماالجفزةمععوؼرةمذفوداتمسؾكماظؿدضقؼم-

 اظؿدرؼؾقيمواظقرشمواحملوضرات.إسدادماًطيماظؿدرؼؾقيمظؽقادرمإدارةماٌكؿدلاتموتـظقؿماظدوراتم -3

موعدضؼي.معقجزةمتدرؼؾقيمخطيم-

ماظقزارة.متعؼدػوماظيتمواًورجقيماظداخؾقيماظدوراتمسيماٌقزػنيماذراكم-

ماظداخؾقي.ماظعؿؾمورشمسيماٌقزػنيماذراكم-

ةتقطقدماىقدمعدؼرؼي  

 ضلؿماظصقوغف ضلؿماالؼزو



 
              

 
 
 

83 
 

 هؼقؼموتـػقذمعؿطؾؾوتماغظؿيماىقدةماظعوٌقفمسيمذبولمصقصماٌقادموضؾطماىقدة. -4

م.9001/2008ماالؼزومبـظوممواًوصيماظالزعيمففقوتاٌـماسدادمم-ممم

ماٌـففقوت.معراجعيم-مم

مممم.سؾقفومواظعؿؾمماظضعػمغؼوطموهدؼدماىقدةموضؾطماٌكؿدلاتمادارةمواضلوممعدؼرؼوتمذيقعمسؾكماظداخؾلماظؿدضقؼمسؿؾقوتماجراءم-مم

 اٌشورطيمسيماظؾفونماظػـقفم)ىـيماظؿقؼؼمعـماظؿزامماٌكؿدلاتماًوصفممبؿطؾؾوتموععوؼرلماظؿوػقؾم(.ممممممم

 إسدادمعقاصػوتمووثوئؼمسطوءاتمذراءماالجفزةماٌكدلؼفمواًدعوتماظػـقفمسيمذبولمضؾطماىقدة. -5

متماجملؿؿع.االذرافماٌؾوذرمسؾكمتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمورالبماىوععوتموطؾقو -6

م

م

م

م

م

م

م
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مانوزاتموحدةمتقطقدماىقدةمم

 اظلـي اظقحدةم/ماٌمذر اظؾقونم)ماٌفوممواظـشوروتم( اظرضؿم

 2016 2015 اظـشوروت اٌفومم

هدؼٌموصقوغيموععوؼرةموإدارةمتشغقؾماألجفزةماٌكدلؼيمظدىمإدارةمم    1

 اٌكؿدلاتموعدؼرؼوتماالذغولمسيماحملوصظوتم

إصالحموصقوغيماالجفزةماٌكدلؼيماٌلؿكدعيمسيمزبؿدلاتموزارةممم

 األذغولماظعوعيمواإلدؽون.

 147 123 سددماالجفزةماظيتممتمصقوغؿفو

اظؿقؼؼمعـمععوؼرةماألجفزةماٌكدلؼيمسيمعدؼرؼيماٌكؿدلاتمواظؾققثممم

 وزبؿدلاتمعدؼرؼوتماالذغولمسيماحملوصظوت

سددماالجفزةماظيتممتمماظؿقؼؼمعـم

 ععوؼرتفو

95 87 

اظؽشػمايللماٌقداغلمسؾكماجفزةماٌكؿدلاتمسيماٌشورؼعماالغشوئقيم 2

 ظؾقزارةمظؾؿقؼؼمعـمذفوداتماإلسؿؿودمواٌعوؼرةمودالعيماظؿشغقؾ.

اظزؼوراتماٌقداغقيمٌشورؼعماظقزارةماٌرطزؼيموتػؼدمصالحقيماالجفزةم

 اٌلؿكدعيم

 10 8 اٌقضعم-سددمعشورؼعم

إسدادماًطيماظؿدرؼؾقيمظؽقادرمإدارةماٌكؿدلاتموتـظقؿماظدوراتمم 3

 اظؿدرؼؾقيمواظقرشمواحملوضرات

 1 1 خطيمتدرؼؾقيمذوعؾيمىؿقعماٌقزػني اسدادمخطيمتدرؼؾقيمعقجزةموعدضؼيم

سددمورشماظعؿؾمواظدوراتمواحملوضراتم تـػقذمورشماظعؿؾمواظدوراتمواحملوضراتم

 اظيتممتمسؼدػو

22 19 

هؼقؼموتـػقذمعؿطؾؾوتماغظؿيماىقدةماظعوٌقفمسيمذبولمصقصماٌقادمم 4

موضؾطماىقدة

 (9001/2008)ماالؼزومم

 10 10 سددماٌـففقوتماظيتممتماسداػو وعراجعؿفوم9001/2008اسدادماٌـففقوتماًوصيمبـظومماالؼزوم

اجراءمسؿؾقوتماظؿدضقؼماظداخؾلمسؾكمذيقعمعدؼرؼوتمواضلوممادارةم

 اٌكؿدلاتموضؾطماىقدةمموهدؼدمغؼوطماظضعػممواظعؿؾمسؾقفو

 2 2 سددمسؿؾقوتماظؿدضقؼماظداخؾلم

اٌشورطيمسيماظؾفونماظػـقفمظؿلػقؾماٌكؿدلاتماًوصيمواسؿؿودػومسيمم -5

 االردن

اظؽشػمايللمسؾكماٌكؿدلاتماًوصيمبػقصماٌقادماالغشوئقيمواظؿلطدم

 واٌعوؼرلم فقدامٌـقفومذفوداتماالسؿؿودعـماظؿزاعفؿمبوٌؿطؾؾوتم

سددماٌكؿدلاتماظيتممتماظؽشػمايللم

 سؾقفو

8 13 

اسدادماٌقاصػوتماظػـقيماًوصيمبلجفزةمصقصماٌقادماالغشوئقيمووثوئؼم إسدادمعقاصػوتمووثوئؼمسطوءاتمذراءماالجفزةماٌكدلؼفمم -6

 اظعطوء

 10 10 سددماٌقاصػوتماظيتممتماسدادػو

 0 23 االجفزةماظيتممتمذرائفومسدد

االذرافماٌؾوذرمسؾكمتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمورالبمم -7

 اىوععوتموطؾقوتماجملؿؿع

 20 8 سددماٌفـددنيماظذؼـممتمتدرؼؾفؿ تدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمحلىمخطيمععدةمشلؿ
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موحدةماٌؿوبعيم:

م-اٌفوممواظقاجؾوتم:

 (مضؾطمجقدةماٌشورؼعماالغشوئقيموعشورؼعماظطرق(م30/2015عؿوبعيمتـػقذماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقيمإلتػوضقيم) .1

 ــقادرماٌمممممممممم ـــماظؽ ــقبمع ــددماٌطؾ ــولماظع ــيمبورد ــوءماىؿعق ـــموص ــؼمع ــي(مظؾؿقؼ ــورؼعماديماىؿعق ـــماٌش ــوتم)ع ــولماظعقـ ــوذجمإدخ ــدضقؼممن ــفقؾموت ــؿالمموتل ــدهمسيمإد عؿؿ

 Min 100)مMonth)واظؿقؼــؼمعـــمتـػقــذماظػققصــوتماٌطؾقبــيموســددماظعقـــوتموماظؿقؼــؼمعـــموجــقدمرضــؿماظعقـــيمواظــرضؿماظؿؿققــزيمماالتػوضقــيموســددماظعقـــوت

Trip/م

 ماظؿؿققزؼيمععمتؾؽماٌق مغؿوئٍمصقصماظعقـوتمواظؿقؼؼمعـمعطوبؼيماظػققصوتمظـؿوذجماألدخولموتقاصؼمارضومماظعقـوتمواالرضوم متؼورؼر مبـؿقذجماالدخإدؿالم ولموسددمجقدة

 اظػققصوتمووجقدماظؿؼققؿمواالظؿزاممبوٌدةماظزعـقيمإلصدارماظـؿوئٍمواردوشلـــوم"مظؾؿفـدسًممم

 ماٌؼوولم،مصوحىماظعؿؾم(مسإصدارمطؿىمتغطقيمرزلقيمخوصيمبؽؾمتؼرؼرمواردولمغلخمعـفومظؾففوتمذاتماظعالضـــــــيم)اٌفـد، 

 اىؿعقيم)بـؿقذجمهقؼؾمإلجراءماظػققصوتماٌطؾقبيمواظؿقؼؼمعـمارضومممنقذجماالدخولمواالرضومماظؿؿققزؼيموسددموغقعممعؿوبعيماظعقـوتماظيتمتردؾفومإدارةماٌكؿدلاتمادي

 اظػققصوتموتؼققؿفومواٌدةماظالزعيمإلصدارػوممواردولماىؿعقيمظؾـؿوئٍمظؾففوتمذاتماظعالضيمبوظػوطسم.

 شلومخبصقصمإسودةمأخذماظعقـوتمواسودةمصقصفوموطذظؽمخبصقصماٌكوظػوتم)تلخرلم،متؽرارمصقاترلم،مخطلمعؿوبعيماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقيمعـمخاللماظؽؿىماٌقجفيم

 عطوظؾيمعوظقي/صوتقرة(

 اظؿدضقؼمواٌصودضيمسؾكماٌطوظؾوتماٌوظقيماٌؼدعيمعـماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقيم.م 

ضؾؾمصرقمضؾطماىقدةمواظؿقؼؼمعـمدالعيماظعقـيموعطوبؼؿفومظـؿقذجماالدخولمطؿًوموغقسًوموهقؼؾماظيتمؼؿؿمإحضورػومعـممإدؿالمموتلفقؾمسقـوتماٌقادمواالسؿولماالغشوئقي .2

 اظعقـوتماىلماىفيماظػوحصي)عدؼرؼيماٌكؿرباتم/اىؿعقي/زبؿربمخوص(واظؿقؼؼمعـمدريمسؿؾقيماظػقصمينيمصدوماظـؿوئٍ.

 حقٌمسددموغقعماظػققصوتماٌطؾقبيمموتـؾقًماألجقرموتلؾقؿفومظإلدارةم.مإدؿالممتؼورؼرمغؿوئٍمصققصماظعقـوتموعطوبؼؿفومععممنوذجماالدخولمعـ .3

 اٌشورطيميفمتـػقذماظربغوعٍماظؿدرؼيبموورشماظعؿؾموتؼققؿماظدرادوتم. .4

م

م
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مانوزاتموحدةماٌؿوبعيم:

ماالنوزماظقحدةماظؾقون/اٌفوممواظـشوروتمماظرضؿ

م2015

ماالنوز

2016 

معالحظوت

م.1

م

م(مضؾطمجقدةماٌشورؼع30/2015اظعؾؿقيمظالتػوضقيمرضؿم)عؿوبعيمتـػقذماىؿعقيم

 إدؿالمموتلفقؾموتدضقؼممنوذجمادخولماظعقـوتمعـماٌشورؼعماالغشوئقيماىلماىؿعقيماظعؾؿقي

 إدؿالممتؼورؼرمغؿوئٍمصقصماظعقـوت.ممممممم

 إصدارمطؿىمتغطقيمرمسقيمخوصيمبؽؾمتؼرؼرمغؿوئٍ.مممممم

 تردؾفومإدارةماٌكؿرباتماىلماىؿعقيماظعؾؿقيمظػقصفو.عؿوبعيموتدضقؼممنوذجماظعقـوتماظيتم

م-عؿوبعيماىؿعقيماظعؾؿقيم)زبورؾؿفومخبصقصم:مممممم

مإسودةمصقصماظعقـوت)شريماٌطوبؼي(.-

م)اظؿلخريم/متؽرارماظػقاتريم/خطلماٌطوظؾوتماٌوظقيم(-

ماظؿدضقؼمواٌصودضيمسؾكماٌطوظؾوتماٌوظقي-

م

مسددمسقـوت

مسددمجقالت

متؼورؼرسددم

مددماظعقـوت

مسددماظؽؿى

مسددماظؽؿى

مسددماٌطوظؾوت

م

م3181

م3317

م3181

م142

م96

م45

م3098

م

م2921

م3392

م2921

م105

م211

م35

م3080

م

مسقـي

مجقظف

مسقـي

مسقـي

مطؿوب

مطؿوب

مصوتقره

مإدؿالمموتلفقؾمسقـوتماٌقادمواالسؿولماالغشوئقيموتشؿؾم:م.2

 .اظعقـوتماحملقظيماىلمعدؼرؼيماٌكؿرباتمظؾػقصم 

 .اظعقـوتماحملقظيماىلماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقيم 

 .اظعقـوتماحملقظفماىلماٌكؿرباتماًوصيم 

 ماظعقـوتماٌشرتطيماحملقظيماىلمعدؼرؼيماٌكؿربات

م

مسددمسقـوت

مسددمسقـوت

مسددمسقـوت

مسددمسقـوت

م

م

م958

م142

م9

م133

م

م1031

م105

م24

م209

م

مسقـي

مسقـي

مسقـي

مسقـي

م

م 1159 1169مماظعددماظؽؾلمظؾعقـوت
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ماالنوزماظقحدةماظؾقون/اٌفوممواظـشوروتمماظرضؿ

م2015

ماالنوز

2016 

معالحظوت

3.  

 

إدؿالممتؼورؼرمغؿوئٍمصقصماظعقـوتموعطوبؼؿفومععممنوذجماالدخولموتـؾقًماالجقرمموتلؾقؿفوماىلموحدةماالدارةمم

 واٌوظقي

 تؼرؼر 1159 1169 سددماظؿؼورؼر

4. -اظربغوعٍماظؿدرؼيبموورشماظعؿؾموتؼققؿماظدرادوتم:اٌشورطيميفمتـػقذم   

 )تؼدؼؿمربوضراتم)دورةمصينماٌقاد 

 .تـػقذموتؼدؼؿمورشمسؿؾ 

 متؼققؿمدرادوتمػـددقي

سددم

 ربوضرات

 سددمورش

 سددمدرادوت

 

2 

- 

- 

 

- 

1 

1 

 )رقب+ربس/تلطؾ(

(vesicular ratio) 

 

ااظصػوويم–*ررؼؼماألزرقم  

 *تؼققؿمطلورهمبوظطػقؾي

 

م:اإلدارةمواٌوظقيوحدةم

م-اٌفوممواظقاجؾوتم:

 .تـظقؿموتقصريمطوصيماًدعوتماإلدارؼيمواٌوظقيمٌدؼرؼوتمطقادرمإدارةماٌكؿرباتموضؾطماىقدة -1

 .اإلذرافمسؾكمتـػقذمأسؿولمصقوغيمعؾـكمإدارةماٌكؿرباتموضؾطماىقدةم -2

 .إسدادماٌؽوصلتمواظعالواتمظؾؿقزػنيم -3

 .اظػقاتريماٌؼدعيمعـماىؿعقيماظعؾؿقيماٌؾؽقيماًوصمبلسؿولمضؾطماىقدةاظؿدضقؼمواٌصودضيمسؾكم -4

 .اظؿدضقؼمواٌصودضيمسؾكمصقاتريمعشرتؼوتمإدارةماٌكؿرباتموضؾطماىقدة -5

 م.تـظقؿمحرطيماظلقورات -6

م.تـػقذمبرغوعٍمإدارةماٌكزونموسفدماٌقزػنيم -7
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م:انوزاتموحدةماإلدارةمواٌوظقي

م2016سوممماظؽؿقفم2015مسوماظؽؿقفممحدةاظقماظؾقـــــــونماظرضؿ

م1

م

ماىقدةموضؾطماٌكؿرباتمإدارةمطقادرمٌدؼرؼوتمواٌوظقيماإلدارؼيماًدعوتمطوصيموتقصريمتـظقؿ

م2154م2261مسددمطؿىمصودرة -مأ

م2737م1623ممطؿىمواردة -مب

م2462م2661مسددمأسؿولماظطؾوسيم-جمممممم

م7790م6896مععوعؾيمأسؿولمايػظم-دمممممم

م245م240 سددمأسؿولماظدوامماظققعلم-ػــمممممم

م164000 سددماظؿصقؼرم-ومممممم

م2

م

م

م

م

ماىقدةموضؾطماٌكؿرباتمإدارةمعشرتؼوتمصقاتريمسؾكمواٌصودضيماظؿدضقؼوممظؾؿقزػنيموتدضقؼفومواٌصودضيمسؾقفومواظعالواتماٌؽوصلتمإسداد

م305م371 سدد)معلؿـدم(مسالواتم،معؽوصؽوتم،مسالوةمدػرم -مأ

م94م104 سددمصقاترلمذعؿمعشذلؼوتمومدؾػم -مب

ماىقدةمضؾطمبلسؿولماًوصماٌؾؽقيماظعؾؿقيماىؿعقيمعـماٌؼدعيماظػقاتريمسؾكمواٌصودضيماظؿدضقؼ

 3428 2622مسددماٌؾؽقيماظعؾؿقيماىؿعقيمصقاترل -مأ

م3

م

م

م

م

م

م

ماٌقزػنيموسفدماٌكزونمإدارةمبرغوعٍمتـػقذ

م360م375 سددمعلؿـداتمإدخول -مأ

م384م425 سددمعلؿـداتمإخراج -مب

م192م250 سددمرؾىمعشذلىمربؾلم)عشذلؼوتم(م-جممممم

م576م675 سددمدـدمإؼرادم)حقدؾيمزبزونم(م-دممممم

م240م300 سددمدـدمصرفمصرسلم)حقدؾيمزبزونم(م-ػــممممم

م120م250 سددمدـدمسفدةم)حقدؾيمزبزونم(م-ومممم

م300م300 سددمدـدمذطىمظؾؿلؿفؾؽم)محقدؾيمزبزونم(م-يمممم

م1960م1918 سددم)أعرمحرطي(ماظلقوراتمحرطيمتـظقؿم4
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 اظػصؾماظـوعـم

 ادارةماظشمونماظؿـػقذؼيمظؾطرق
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مادارةماظشمونماظؿـػقذؼيمظؾطرق

 

 

 ادارةماظشمونماظؿـػقذؼيمظؾطرق

 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-:واظقاجؾوتماٌفوم

مسوظقيمصـقيممبقاصػوتماظطرقمعلؿقىمورصعموهلنيماغشوءمسيماظقزارةمخطيمععموؼؿقاصؼمؼؿالئؿممبوماظطرقمذبولمسيمواالدؽونماظعوعيماالذغولموزارةمعقازغيمخطيموضعمسيماٌشورطي -

م-:ماظؿوظقيماالػدافموحيؼؼ

م.اٌؿؾؽيمررقمبشؾؽيماظلؽوغقيمواظؿفؿعوتمواظؼرىماٌدنمربطمادؿؽؿول -1

م.اٌؿؾؽيمررقمبشؾؽيمواألثرؼيماظلقوحقيمواٌقاضعمواظزراسلماظصـوسلماالغؿوجمعقاضعمربطمادؿؽؿولم-2

م.اجملوورةمبوظدولماٌؿؾؽيمتربطماظيتماظطرقمذؾؽيمتوػقؾمواسودةمهلنيم-3

م.اٌلؿداعيماظؿـؿقيمظؿقؼؼماظؿـؿقؼيماٌؿراتمغطوقمتقدقعم-4

م.اظدلؼيماٌقاغهماغشوءمسيماٌلوػؿيم-5

م.اٌشورؼعمسؾكماالذرافمسطوءاتموثوئؼمواسدادماظقزارةمعـمعؾوذرمبشؽؾماسدادػومؼؿؿماظيتماٌشورؼعمسطوءاتموثوئؼمواسدادمررحفومضؾؾماظعطوءاتموثوئؼمتدضقؼ -

م.اظطرقمعشورؼعمسؾكماٌشرصنيمواٌلؿشورؼـماٌؼووظنيمعـمظؽؾماٌرحؾقيماظشفرؼيماٌطوظؾوتمتدضقؼ -

م.اظطرقمعشورؼعماغشوءمسيمتدخؾماظيتماألوظقيماٌقادماوماحملروضوتمادعورمارتػوعمسـمواظـوويماٌؼووظنيمسؾكماٌذلتؾيموايلؿقوتماظؿعقؼضوتمتدضقؼ -

م.شلوماالحوظيمضراراتمصدورمبعدمظؾعطوءاتمواظؿعوضدؼيماظؼوغقغقيماالجراءاتمادؿؽؿول -

م.دؼـورمعؾققنمسـمضقؿؿفومتؼؾماظيتمظؾؿشورؼع(ماٌفـدسمبصالحقوتماظؿػقؼض)ماظطرقمعشورؼعمبعضمسؾكماٌؾوذرماالذراف -

ماٌشورؼعمبفذهماٌؿعؾؼيمواٌرادالتماٌعوعالتمطوصيموعؿوبعيمبوالذرافماٌؿعؾؼيماشلـددقيماًدعوتمواتػوضقوتماٌرطزؼيمظؾؿشورؼعماظعؿؾمصوحىمبصالحقوتماٌػقضمبقاجؾوتماظؼقوم -

م-:مؼؾلممبومؼـقصرموالمؼشؿؾموذظؽمواٌوظقيماظػـقيماظـقاحلمعـمسؾقفومواالذراف

م.اظعؿؾمعقضعماديماظدخقلمحؼمعـماٌؼوولمو ؽنيمواالدؿشوريمظؾؿؼوولماظعؿؾمعقضعمتلؾقؿ -

م.واٌقاصؼوتمواظؿصورؼحماظذلاخقصمسؾكمظؾقصقلمظؾؿؼوولماٌعؼقظيماٌلوسدةمتؼدؼؿ -

م.االدؿشوريمأوماٌؼوولمضدمتـشلمضدماظيتماظعؿؾمصوحىمعطوظؾوتمادراة -

م.اظعؼدمذروطمحلىماظالزعيماظؿـلقؾوتموتؼدؼؿمعـفماٌؼدعيماالدعورمسؾكماالدؿشوري/مماٌؼوولموعػووضيماالدعورموهؾقؾماظؿغقرلؼيماالواعرمدرادي -

مظؾؿقاصػوتمعطوبؼؿفومعـمواظؿلطدماٌـفزةماالسؿولموتؼققؿماحملضرةماٌقادموتػؼدماظزعينماظعؿؾمىدولموصؼًوماظعؿؾمدرلمتؼدممسؾكمظإلرالعماٌشورؼعماديماظدورؼيماٌقداغقيمبوظزؼوراتماظؼقوم -

م.اظعؼدموذروطماٌطؾقبي
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 ادؾوبمسؾكمواظقضقفماظؿـػقذمضقدماٌشورؼعمىؿقعمذوعؾيمذفرؼيمتؼورؼرمواسدادمسؾقفوماٌالحظوتموابداءماٌشورؼعمزبؿؾػمسيماظعؿؾمدرلمظؿؼدمماظشفرؼيماظؿؼورؼرمدرادي -

م.اظالزعيماظعالجقيماالجراءاتموادبوذماظؿلخرلم

مذظؽمسؾكمسؾكمؼذلتىموعوماظؿعدؼالتمبفذهماٌعـقيماىفوتمواذعورماظرئقلقيماظطرقمٌشورؼعماخرىمجفوتمعـماٌؿقظيماٌشورؼعمسؾكمتطرأمضدماظيتماظؿعدؼالتموعراجعيمعؿوبعي -

م.اٌكؿصيماظرزلقيماىفوتمععمبوظؿـلقؼ

م-:مايصرمالماٌـولمدؾقؾمسؾكمعـفوماظغوؼوتمٌكؿؾػمتشؽؾماظيتماظػـقيماظؾفونمسيماالذذلاك -

م.اظعطوءاتمووثوئؼمدرادوتمتدضقؼمىون -1

م.االحوظيمضؾؾماٌـوضصوتمظؿدضقؼماظػـقيماظؾفون -2

م.واظـفوئلماالبؿدائلماالدؿالممىون -3

م.وتطقؼرػوموهدؼـفومبوظطرقماٌؿعؾؼيمواظؿشرؼعوتماٌقاصػوتمتعدؼؾمىون -4

م.واظؼؾقلماالدؿالممأدسماسدادمىون -5

م.احملروضوتمادعورمارتػوعمسـماظـوويماظؿعقؼضوتمىون -6

م.اظطرقمأوماظؿؼورعوتمسؾكمصـقيمعشوطؾمدراديمىون -7

م.سؾقفومظؾردماالخؿصوصمذاتمظؾففيمهقؼؾفومأومخبصقصفومؼؾزممعومواجراءماظرئقلقيماظطرقمعلوراتمسؾكماٌقارـنيمعـماٌؼدعيمواالسذلاضوتماظطؾؾوتمدرادي -

م.اظزراسيموزارةمعـماٌؿقظيماظزراسقيماظطرقمعشورؼعمسؾكماالذرافمعؿوبعي -

م.اظػـقيماظؾشرؼيماظؼقىموتـؿقيماالغشوءاتمضطوعمسيماظعؿؾمتطقؼرمسيماٌلوػؿي -

 .اظطرقمسؾكمواحملوصظيمبوظـؼؾماٌؿعؾؼيماظؿشرؼعوتموتـػقذموضعمسيماٌكؿصيمواشلقؽوتمواٌمدلوتماظدوائرمععماٌلوػؿي -

م.سوظقيمصـقيممبقاصػوتماظطرقمعلؿقىمورصعمواظـوغقؼيمواظرئقلقي(مexpressways)ماظلرؼعيماظطرقماغشوء -

م.االدػؾؿقيماًؾطوتمضؿـمواظؾوزظًماالدػؾًمظؿقلنيماٌضوصيماٌقادموادؿكدامماظطرقمسيمايدؼـيماظؿؼـقوتمادؿكدام -

 .حدؼـيموتؼـقوتمبراعٍمعـمؼلؿفدمعومطؾمسؾكماظطرقموصـقلمٌفـددلماظدوريماظؿدرؼى -

م
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م:تـػقذماظطرق معدؼرؼي    

م/عشورؼعماظشؿولمعشورؼعمعدؼرؼيمتـػقذماظطرق

اىففممادؿماٌشروعمرضؿماظعطوءماظرضؿم

ماٌؿقظف

ضقؿفماظعطوءمسـدم

ماالحوظفمبوظدؼـورم

رقلم

ماظطرؼؼ/طؿ

ماٌلوحفم

مبوظدوٍم

معلوحفماٌؾوغلم

م5 

مجلقرم

ماغػوق

غلؾيماالنوزم

ماظػعؾقيم

عـقيم تـػقذمررؼؼماربدماظدائريم)اىزءماالول( 2009/111 1

 اعوراتقي

مجلرمم4 2657  8.9 31َ632َ339

 اغػوقم5

72.57 

عـقيم اىزءماظـوغلم-تـػقذمررؼؼماربدماظدائريم 2009/112م 2

 اعوراتقي

مجلرم     9.5 م31َ946َ249ممم

 اغػوقمم8

80.66 

 44 غػؼم1     5 م3َ841َ944ممممم عقازغي /زلقعتقدعيموهلنيمررؼؼمدؼرمابلمدعقدم 2013/46م 3

 92.6       2.67 م1َ261َ879ممممم عقازغي تـػقذمررؼؼمدقفم/سنيمجـوم 2013/44م 4

اسودةمتلػقؾمررؼؼماظشقغيماظشؿوظقيم/اظشقغيم 2013/127 5

 اظشؿوظقيم)وضوص(

 29.72 جلقرم3   10.5 9َ297َ611 عقازغي

رحوبم/اٌػرقم)اٌرحؾيمتقدعيموصقوغيمررؼؼم 2014/142 6

 اظـوغقي(

 48.53    7.6 3َ748َ786 عقازغي

م

 

 

 

 

 

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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معشورؼعماظقدط/عشورؼعمعدؼرؼيمتـػقذماظطرق
 

اىففممادؿماٌشروعمرضؿماظعطوءماظرضؿم

ماٌؿقظف

ضقؿفماظعطوءمسـدم

ماالحوظفمبوظدؼـورم

رقلم

ماظطرؼؼ/طؿ

ماٌلوحفم

مبوظدوٍم

معلوحفماٌؾوغلم

م5 

مجلقرم

ماغػوق

غلؾيماالنوزم

ماظػعؾقيم

تقدعيموهلنيمتؼورعمجلرمواديمذقعرم 2013/43 7

 /اظلكـفم/اظزرضوء

 71 1   7.4 9َ555َ774 عـقيمطقؼؿقي

 100 1    1َ004َ853 عـقيمطقؼؿقي تـػقذماسؿولمجلرموتؼورعماظػقدػوتم/اظرصقػي 2012/94 8

عـقيم تـػقذمررؼؼماظلؾطماظدائريم)اىزءماظـوغل( 2013/47 9

 اعوراتقي

 71.77 غػؼم3   7 25َ604َ349

عـقفم تـػقذمررؼؼماظزرضوءم/برلؼـ 2013/70 10

 خؾقفقي

8َ697َ186 8.35    83.5 

 85    3.9 3َ794َ446 عقازغي تـػقذمررؼؼماظؾؽوظقرؼو/اظػققص 2013/125 11

تـػقذمصقوغيمواسودةمتوػقؾمذورعماٌؾؽيمغقرم 2014/258 12

 اظزرضوء

عقازغيم+م

 اٌصػوه

2َ460َ825 2.6    46.31 

تـػقذمتقدعيموصقوغيمررؼؼماظشقغيماىـقبقيم/م 2014/236 13

 )تؼورعماظؽػرؼـ(

 22.9    12.5 10َ562َ237 عقازغي

تـػقذمغػؼمحلماظصقوبيمسؾكمررؼؼمعطورماٌؾؽيم 20/2016 14

 سؾقوءماظدوظل

 16 غػؼ    1َ548َ300 عقازغي

 84.41 1   1 8َ461َ661 عـقيمطقؼؿقي تـػقذمغػؼمذػوماظعوعرؼي 2013/45 15

 44    14 3َ560َ557 عقازغي تـػقذمررؼؼماظؾشرؼيم/االزرق 2014/181 16
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 اىـقبعشورؼعم/عشورؼعمعدؼرؼيمتـػقذماظطرق

ضقؿفماظعطوءمسـدمماىففماٌؿقظفمادؿماٌشروعمرضؿماظعطوءماظرضؿم

ماالحوظفمبوظدؼـورم

رقلم

ماظطرؼؼ/طؿ

ماٌلوحفم

مبوظدوٍم

علوحفم

ماٌؾوغلم

م5 

مجلقرم

ماغػوق

غلؾيماالنوزم

ماظػعؾقيم

عقازغيماظشمونماظؾؾدؼيم تـػقذمجلرمواديماظـؼعم)ايلو(مشقرماظصوسي 2015/91 17

 +ماظؾقتوس

2َ832َ229 0.92   1 37 

 170.1 1   5 8َ311َ485 عـقيماعوراتقي تـػقذمجلرمعدخؾماظؽرك 2007/112 18

عقازغيماٌـورؼيم ررقمععونماظؿـؿقؼي)اىزءماالول(هلنيموتؼققؿم 2009/156 19

 اظؿـؿقؼي

5َ608َ179 7    97.8 

عقازغيماٌـورؼيم هلنيموتؼققؿمررقمععونماظؿـؿقؼيم)اىزءماظـوغل( 2009/157 20

 اظؿـؿقؼي

4َ832َ288 6.5    97 

 90    6 1َ614َ110 اعوراتقي 2تـػقذمررؼؼمطـربوم/االشقارمج 2012/74 21

 88.18     1َ136َ219 عـقيمطقؼؿقي إسودةمتلػقؾموريوؼيمعقضعمريوعوتمسػرا 2015/62 22

 100 غػؼم2   4.55 17َ408َ757 عػقضقيماظعؼؾي ررؼؼماظشالظيماظعؼؾي 1/2008 23

تقدعيمواسودةمتلػقؾماظطرؼؼماٌؾقطلماظـوصذمواديم 2011/99 24

 اظطػقؾيم-زؼد/اظؾقضو

 96    8 3َ742َ075 عـقيمطقؼؿقي

 38    14 6َ760َ500 عـقيماعوراتقي تـػقذمررؼؼمطـربوم/االشقارم)اىزءماظـوظٌ( 2014/156 25

 76  430  4.3 5َ505َ025 عـقيمطقؼؿقي ادؿؽؿولماسؿولمررؼؼمتقدعيمسقؿيماظؿؿقؼـ 2014/111 26
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 عراطزماالغطالقمواظقصقل /عشورؼعمعدؼرؼيمتـػقذماظطرق

ضقؿفماظعطوءمسـدمماىففماٌؿقظفماٌشروعادؿممرضؿماظعطوءماظرضؿم

ماالحوظفمبوظدؼـورم

رقلم

ماظطرؼؼ/طؿ

ماٌلوحفم

مبوظدوٍم

علوحفم

ماٌؾوغلم

م5 

مجلقرم

ماغػوق

غلؾيماالنوزم

ماظػعؾقيم

ػقؽيمم-عـقيمطقؼؿقيم تـػقذماظؾقـيماظؿقؿقيمٌرطزماغطالقمععونم 2014/240م 27

 اظـؼؾ

 36   3520 15   م1َ799َ284ممممم

اظصـدوقماظؽقؼيتم عرطزماغطالقماٌػرق 2014/239 28

 ظؾـؿقيم

 58.61   3300 25   م3َ387َ020ممممم

 26.24   5000 24   م2َ422َ227ممممم اظصـدوقماظؽقؼيت تـػقذمعرطزماالغطالقمواظقصقلمسيمربوصظيماربدم 2015/81م 29

ػقؽيمم-طقؼؿقيمعـقيم تـػقذماظؾـقيماظؿقؿقيمٌرطزماغطالقماظطػقؾيم 2013/67م 30

 اظـؼؾ

 62   1500 11   م1َ834َ009ممممم

خزانمسؾقيم   16 م6َ483َ333ممممم عقازغيماٌـورؼمايرة تـػقذماظؾـقيماظؿقؿقيمسيماٌـطؼيمايرةم/اظزرضوءم 2013/137 31

 ودػؾل

  99.9 

تـػقذموتقدعيمررؼؼمعطورماٌؾؽيمسؾقوءماظدوظلمعـم 2007/113م 32

 تؼورعمغوسقرموظغوؼيمتؼورعمعلدبومجزءمبم

 99.55       10.5 م38َ813َ908ممم عـقيمدعقدؼيم

تـػقذموتقدعيمررؼؼمعطورماٌؾؽيمعـمتؼورعمعلدبوم 2007/114م 33

 وظغوؼيمتؼورعماٌطورموررقماًدعيمجزءمجم

 98       11.5 م31َ695َ620ممم عـقيمدعقدؼيم
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ماظلالعفماٌرورؼي:معدؼرؼي  

ماٌفوممواظقاجؾوتمممممم

م-:مؼؾلممبوماٌدؼرؼيمتؼقممحقٌموأعـمبلالعيماظطرقمذؾؽيمسؾكماٌرورمحرطيمتـظقؿمخاللمعـمبؽػوءةماًورجقـيماظطرقمذؾؽيمبؿشغقؾماظؼقومماٌرورؼيماظلالعيمعدؼرؼيمتؿقدي -

موسوطلوتمعرورؼيموذقاخصمواضقــيموحقاجزمدػوغوتمعـماٌكؿؾػيماٌرورؼيماظلالعيمممسـوصـــرمتقصرلمسؾكمواظعؿؾماظطرقمٌلؿكدعلماٌرورؼيماظلالعيمظؿلعنيماًططموتـػقذمإسداد -

م.ضقئقيماإلذوراتموترطقىماظطرقموإغورةمأرضقي

م.مواإلظزاعقيمواظؿقذؼرؼيماإلرذودؼيمبلغقاسفوماٌرورؼيماإلذوراتمتصـقع -

م.اٌرورؼيماظلالعيمسـوصرمعقاصػوتموهدؼٌمتطقؼر -

م.واًوصماظعومماظؼطوسنيمععمبوظؿعوونماألردنمسيماٌرورمحرطيمودوئؾمدظقؾمتطقؼر -

م.أغقاسفوممبكؿؾػماٌرورؼيمواٌلقحوتماظدرادوتمإجراء -

م.عـفومايدمبفدفماٌرورؼيمايقادثمسؾقفومتؽـرماظيتماٌقاضعمدرادي -

م.اٌرورمدالعيمسؾكمتمثرمأنمدونماظطرقمجقاغىمبودؿكدامماظلؿوحمؼؿؿمحبقٌماإلدؿـؿورمتـظقؿ -

م.واظـوغقؼيماظرئقلقيماظطرقمظؽوصيماإلدؿالممىونمسيماالذذلاك -

مإخؿصوصف.محلىمطؾماظطرقمبشؾؽيمتعـكماظيتماظدوائرمععماظؿـلقؼ -
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ماظلالعفماٌرورؼفممعدؼرؼيمانوزات

 

 

 

 ذارٌخ االَجاز يالدظاخ 
انًسادح 

 /انطىل 
 انجهح انًًىنه 

 اإلدانحلًٍح 

 ) دٌُار(
 انرلى رلى انعطاء انًشروعاسى 

 
31/4/2016 م.طم6000   1 62/2015ش/ تـػقذمحقاجزمععدغقيمسيمربوصظوتمماظشؿولمسيماٌؿؾؽي 231000 اٌقازغيماظعوعي 

 
31/4/2016 2مم22000  متـػقذمدػونمدوخـمسيمربوصظوتماظشؿول 137300 اٌقازغيماظعوعي  م24/2016ش/ 2 

 
31/8/2016 م.طم2000   3 23/2016شم/ اٌؿؾؽياظقدطمواىـقبمسيمتـػقذمحقاجزمخردوغقيمسيمربوصظوتم 198000 اٌقازغيماظعوعي 

 
30/9/2016 م.طم2000  متـػقذمحقاجزمخردوغقيمسيمربوصظوتماظشؿول 17000 اٌقازغيماظعوعي  م25/2016ش/ 4 

 
30/9/2016 2مم22000   5 20/2016ش/ تـػقذمدػونمدوخـمسيمربوصظوتمماظقدطمسيماٌؿؾؽي 147300 اٌقازغيماظعوعي 

 
15/7/2016 رـم35   6 28/2016ش/ تقرؼدمدػونمبوردمٌدؼرؼيماظلالعيماٌرورؼيم 78400 اٌقازغيماظعوعي 

 
30/9/2016 سؾؾيم1200  م(epoxyعودةمالصؼيم) 17400 اٌقازغيماظعوعي   7 3/2016ظقازم/

 
30/7/2016 سالعيم6000  متقرؼدمسالعوتمجوغؾقي 75600 اٌقازغيماظعوعي  م22/2016ش/ 8 

 
30/7/2016 م.طم6000  متـػقذمحقاجزمععدغقيمسيمربوصظوتمماظقدطمسيماٌؿؾؽي 159600 اٌقازغيماظعوعي  م27/2016ش/ 9 

 30/9/2016 رـم30   10 2016/م6ظقازمم/م حؾقؾوتمزجوجقيمٌدؼرؼيماظلالعيتقرؼدم 16140 اٌقازغيماظعوعي 

 31/12/2016 إذورةم62  مصقوغيماإلذوراتماظضقئقيم 161176 اٌقازغيماظعوعي  م24/2016ش/ 11 

 31/12/2016 إذورةم50   12 25/2016/شم صقوغيماإلذوراتماظضقئقيم 124547 اٌقازغيماظعوعي 

 31/12/2016 م.طم600   13 36/2016شم/ اٌؿؾؽياظشؿولمسيمتـػقذمعطؾوتممنقذجقيمسيمربوصظوتم 86940 اٌقازغيماظعوعي 

 31/12/2016 م.طم500  ماٌؿؾؽياظقدطمسيمتـػقذمعطؾوتممنقذجقيمسيمربوصظوتم 91875 اٌقازغيماظعوعي  م21/2016ش/ 14 

 31/5/2016 2م22000  اظعوعياٌقازغيم  مدػونمدوخـمسيمربوصظوتماٌؿؾؽيم 197862  م56/2015/ش/15 15 

 اجملؿقع 1740140    
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معدؼرؼيماالغورة

 مممممممممممممم-اٌفوممواظقاجؾوتم:

ماإلذرافمسؾكمأسؿولمتـػقذمخطقطماإلغورةمسؾكماظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيمتؼعمضؿـماخؿصوصماظقزارةم. -

 اظطرقماظرئقلقيمواظـوغقؼيماظيتمتؼعمضؿـماخؿصوصماظقزارةم.إداعيموصقوغيمذؾؽوتماإلغورةمسؾكم -

 .ترطقىموإداعيمسـوصرماظلالعيماٌرورؼيماًوصيمبلسؿدةماإلغورةمسؾكماظطرقماظيتمتؼعمصالحقوتموعلموظقوتموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونم -

 ظيتمتؼعمضؿـماخؿصوصماظقزارةم.اظؿـلقؼمععمذيقعماىفوتمذاتماظعالضيمبذلطقىموصقوغيمأسؿدةماإلغورةمسؾكماظطرقما -

 وضعماٌقاصػوتماًوصيمبعطوءاتمأسؿدةماإلغورةموتقابعفومحلىمعؼؿضكمايولم. -

 دراديمطوصيماظعطوءاتماًوصيمبؿـػقذموصقوغيمأسؿدةماإلغورةم. -

 إجراءماظؿعدؼالتماًوصيمجبداولماظؽؿقوتمعـماجؾمإضوصيمأجفزةمتقصرلماظطوضيم. -

 سؿولماإلغورةم)اظطرق(م.اٌشورطيمسيمىونماالدؿالممأل -

 اٌشورطيمسيماظـدواتمواظقرذوتماظيتمتضؿمأسؿولمإغورةماظطرقم. -

 اسؿؿودمطوصيماألجفزةماظؽفربوئقيماظيتمتدخؾمضؿـمأسؿولمتـػقذماظطرقم. -

 ؼؿعؾؼمبوألسؿولماظؽفربوئقيم.مم0اٌشورطيمسيمىونمادؿالممتـػقذماظطرقموصقؿو -

 يماظشؿلقيمحقٌممتمسؼدمسدةماجؿؿوسوتمظؾفـيماٌشؽؾيمخبصقصماٌقضقعموإسدادماظؿؼرؼرماظـفوئلمظؾؿشروعم.إسدادموثوئؼمصـقيمظؿزوؼدماظقزارةمبوظطوض -

 سؼدمغدواتموربوضراتمواظؾؼوءاتمظزؼودةماظقسلمالدؿعؿولماظطوضيماٌؿفددةموتقصرلماظطوضيم. -

 دراديمسطوءمزيسمأغظؿيمإغورةمسوعؾيمبقادطيماًالؼوماظشؿلقيمظلوحوتمزيسمعدارسم. -

 ظشؿلقيًامظالػؿؿومماظدوظلمسيمعقضقعماظطوضيماٌؿفددةمضؿـوممبراجعيمسدةموزاراتموجفوتمدوظقيمحملووظيم قؼؾمعشورؼعماظقزارةماًوصيمبوظطوضيماغظر
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معدؼرؼيماالغــورةمانوزات

متورؼخماالنوزمرقلماظطرؼؼم)طؿ(مضقؿيماظعطوءم)سـدماالحوظي(مدؼـورمادؿماٌشروعمرضؿماظعطوءم

م3/12/2015م3.5م114336.2ماظعددقي-اغورةمررؼؼماظشقغيماظشؿوظقيمم84/2014ش/

م5/12/2015م4م125311مررؼؼماىقزةم/اظذرةم70/2014ش/

م5/4/2016م22م613213.9ماغورةمررؼؼماظــقيماظعؿؼيم34/2014

م4/2/2016م25م597186.9ماٌػرق/ماربدم33/2014

م22/3/2015م1م41375مإغورةمررؼؼمعرصعم/ذورعماالردنم79/2014ش/

م7/5/2015م3.3م111836ماغورةمعدخؾمعدؼـماظطػقؾيم83/2014ش/

م7/5/2015م2.7م87040مضرؼيمرمحيموذورعمضطراظرئقللم90/2014ش/

م26/2/2015م(2برجماغورةمسددم)م34370ماغورةمجلرماالعريةمػقوم69/2014ش/

م7/2/2017مأبراجم4طؿم+م3.4م231650مإغورةمجلرماظؽركمم112/2007

م5/4/2016مطؿمم3م48490مإغورةمعدخؾماظشفوبقيمم34/2014إضوصقيمسؾكماظعطوءمرضؿمأسؿولم

م21/1/2017مطؿم3.5م216375مإغورةمعدخؾمذاتمراسمم34/2014أسؿولمإضوصقيمسؾكماظعطوءمرضؿم

م2016/م5/4مطؿم1م36575مإغورةمعدخؾمعؾقحم34/2014أسؿولمإضوصقيمسؾكماظعطوءمرضؿم

م5/4/2016مطؿمم1م50000مإغورةمعدخؾماألبقضم34/2014أسؿولمإضوصقيمسؾكماظعطوءمرضؿم

م5/4/2016مطؿمم1.5م96262مإغورةمررؼؼماظطقؾيم34/2014أسؿولمإضوصقيمسؾكماظعطوءمرضؿم
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 ظؾطرقاظػـقفمادارةماظشمونم
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 ادارةماظشمونماظػـقيمظؾطرق

 عدؼرؼيماٌلوحيمواالدؿؿالك

ضلؿماٌلوحيماٌقداغقيمٌشورؼعمم

 اظطرق
 ضلؿماالدؿؿالكمواظؿعقؼضوتم

 ضلؿ

ضضوؼوماالدؿؿالكم  

ضلؿماٌلوحيماٌقداغقيمٌشورؼعمم

 االبـقيم

 ضلؿم

 االرذػيمواٌعؾقعوت

عدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتم

 وتعدؼؾماألدعورمٌشورؼعماظطرق

 ضلؿ

عقاصػًماظطرقم  

 ضلؿ

حلوبماظؽؿقوتمم  

ضلؿمتعدؼؾماالدعورم

ظؾطرق(ماظؿعقؼضوت)  

 عدؼرؼيماظدرادوتمظؾطرق

 ضلؿماداعفماىققتؼـقف

 

 ضلؿم

 اظدرادوتماٌوئقيم

 ضلؿ

اظؿصؿقؿماألغشوئلم  

 ضلؿمايؿقالتماحملقرؼي
ضلؿماظؿصؿقؿماشلـددلمم

 واىدوىماالضؿصودؼيم

 ضلؿمتـلقؼماٌقاضعممظؾطرق
 ضلؿ

اظدرادوتماٌرورؼيمم  

 عدؼرؼيماٌؿوبعيمواٌعؾقعوت

 ضلؿ

اٌعؾقعوتم  

 ضلؿ

اٌؿوبعيم  

عدؼرؼيمتـلقؼمخدعوتماظؾـكم

 اظؿقؿقي

 ضلؿم

 ععؾقعوتماظؾـكماظؿقؿقي

 ضلؿمازاظي

اظغقائؼم  

ضلؿممتصورؼحماًدعوتمم

 واٌؿوبعي
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 مدٌرٌة تنسٌق خدمات البنى التحتٌة 

مضلؿمتصورؼحماًدعوتمواٌؿوبعي  

 

 ضلؿمععؾقعوتماظؾـكماظؿقؿقي

 

 

 

 قسم ازاله العوائق

مخدعوتماظؾـكماظؿقؿقيمتـلقؼمعدؼرؼي

م

 

 

 

 

م-:واظقاجؾوتماٌفوم

مواإلدؽونماظعوعيماألذغولموزارةمسؾقفومتشرفماظيتماظطرقمحرممضؿـماًدعوتمخطقطمذمونمذيقعموتـظقؿمإدارةمسؾكماٌدؼرؼيمػذهمتعؿؾ -

م.اًدعقيماىفوتمعـماٌؼدعيمواٌكططوتماظقثوئؼمتدضقؼ -

م.ؼقعلمبشؽؾمظؾكدعوتمواٌلوراتماٌقاضعمسؾكماظؽشػ -

م.اٌدؼرؼيمٌفـددلماٌقداغقيماىقالتمخاللمعـماظعؿؾمأثـوءمتؼعمزبوظػوتمأؼيموعؿوبعيماًدعوتمتـػقذمأسؿولمعؿوبعي -

م.اًدعوتمبلسؿولماٌؿعؾؼيمواظؽؿىماٌرادالتمعؿوبعي -

 إصدارماظؿعوعقؿموآظقوتماظعؿؾمواظؿصقراتماٌؿعؾؼيمبوًدعوتممبومؼّؼؼماظلالعيمسؾكماظطرق. -

 .ماظعؿؾمبطؾقعيمسالضيمذاتمأخرىمعفوممبلؼيماظؼقوم -

م

م

م
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 انوزاتمضلؿمععؾقعوتماظؾـكماظؿقؿقي

مواٌؿوبعي)ععوعالت,تصورؼح,طؿىمرمسقف(ضلؿماظؿصورؼحم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

مسددماٌعوعالت

ماظشفر

مربوصظوتمإضؾقؿماىـقب

ماظعؼؾيماظؽركماظطػقؾيمععون

م8م9م6م4مطوغقنمثوغل

م2م6م5م1مذؾوط

م1م5م8م1ماذار

م3م6م11مالؼقجدمغقلون

م4م1م4م1مآؼور

م5م2م6م2محزؼران

م0م2م1مالؼقجدم قز

م0م1م3مالؼقجدمآب

م1م2م1م1مأؼؾقل

م1م4م9م3متشرؼـمأول

م2م1م8مالؼقجدمتشرؼـمثوغل

م0م2م3م1مطوغقنمأول

م27م41م65م14ماجملؿقعماظؽؾل
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معدؼرؼيماظدرادوتمظؾطرق:

 

 اٌفوممواظقاجؾوت

 واإلغشوئقيمواىققتؼـقيمشلو.دراديموتصؿقؿماظطرقممبكؿؾػمأغقاسفوماظرئقلقيمواظـوغقؼيمواظؼروؼيمواظزراسقيموإجراءماظدرادوتماٌلوحقيمواشلقدروظقجقيم 

 عـمضؾؾمعدؼرؼوتماألذغولمبوحملوصظوت.عراجعيموتدضقؼمطوصيماظدرادوتماظػـقيمواشلـددقيمٌشورؼعماظطرقماظيتمتؼقممبنسدادػوماٌؽوتىماالدؿشورؼيمأوماظيتمتؿؿمدرادؿفومعلوحقًوم 

 .معؿوبعيماٌشورؼعمضقدماظؿـػقذ

 معراطزمتقزؼـمظؾشوحـوتمسيمزبؿؾػمعـورؼماٌؿؾؽي.عؿوبعيمعقضقعمايؿقالتماحملقرؼيموإضوعيم

 .معؿوبعيمدرادوتموتـػقذماٌراطزمايدودؼيممبومخيصماٌدؼرؼي

 .متدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرج

 .ماٌشورطيمسيماٌم راتمواظـدواتماظعؾؿقيمواظدوظقيموتؼدؼؿمأوراقمسؿؾموأحبوثمصـقي

 مدماًططماٌلؿؼؾؾقيمظؿطقؼرمذؾؽيماظطرقمبوٌؿؾؽي.اٌشورطيمسيمإسدادماٌقازغيماظعوعيمظؾقزارةموإسدا

 ماٌشورطيمسيماظؾفونماظيتمتؽؾػمبفوماٌدؼرؼي.م

 معماظؽؾرلةمواٌؿقظيمعـماظؼروضماًورجقي.عراجعيموعؿوبعيماظدرادوتماظؾقؽقيمواألثرؼيمظؾؿشورؼعماظرئقلقيموعؿوبعيمأسؿولماىدوىماالضؿصودؼيماٌعدةمشلذهماٌشورؼعموخوصيمظؾؿشورؼ

 م.ٌشورطيمسيمإسدادماظؽقدماظقرينماألردغلمظؾطرقمبؽوصيمطقداتفموهًمعظؾيمذبؾسماظؾـوءماظقرينماألردغلا

 

 عدؼرؼيماظدرادوتمظؾطرق

ضلؿمتـلقؼماٌقاضعمم

 ضلؿمايؿقالتماحملقرؼي ضلؿماظدرادوتماٌرورؼيم ظؾطرق
ضلؿماظؿصؿقؿماشلـددلمم

 ضلؿماداعيماىققتؼـقي ضلؿماظؿصؿقؿماألغشوئل ضلؿماظدرادوتماٌوئقيم واىدوىماالضؿصودؼيم
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 إنوزاتمعدؼرؼيماظدرادوتمظؾطرق

مضلؿمتـلقؼماٌقاضعمم:

م-عفوممضلؿمتـلقؼماٌقاضع:

 اٌشورؼعم.إدخولمأسؿولمتـلقؼماٌقاضعمٌشورؼعمررقماٌؿؾؽيموطذظؽمظؿؼؾقؾماظؽؾػيموسلقظقيمومإطؿولم .1

 ذيوظقو.مدراديموعؿوبعيمتقصرلمأعوطـمعقاضػمايوصالتمواظلقوراتمسؾكمجوغيبماظطرؼؼموسـوصرمصرشمشلذهماٌقاضػمتؾيبماظقزقػيموتعطلمعـظرامحضورؼومو .2

 ضؿـمحدودماحملوصظوت.مدراديموعؿوبعيمإدخولمسـوصرمصرشماظطرؼؼمظؾؿشورؼعمعـمعؼوسدماغؿظورموعظالتموحووؼوتموداللمعفؿالتمومخوصيمظؾطرؼؼماظـوصذة .3

 دراديموعؿوبعيمتقصرلمبعضماألسؿولماظػـقيماظـصىماظؿذطورؼيمضؿـماظطرقمواظؿؼورعوتمعـمأجؾمتشفقعمايرطيماظػـقيموتقصرلماظعالضوت. .4

 عـمحقٌمإبداءماظرأيماٌعؿوريمعـمأذولموأظقانمإلسطوئفومعـظرموؿقؾلمخاللمعرحؾيماظدراديماظؿـػقذ.مووؿقؾمعـوزرماىلقرماٌرادمإغشوؤػ .5

 واظيتمتعؿدلمغؼطيمسؾقرمػوعيموواجفيمحضورؼيمظؾؾؾد.ميتـلقؼماٌقاضعمظؾؿراطزمايدودؼ .6

 ايدودؼي.مٌشورؼعماٌؾوغلماٌكؿؾػيموطذظؽماٌؾوغلماًوصيمظؾؿراطزمٌاظؼقوممبلسؿولماظدؼؽقرمواظؿلثق .7

 األذذلاكمسيمىونمعـمأجؾمهدؼٌمطقدةمذيولماٌدؼـيمواًوصيمبلسؿولمتـلقؼماٌقاضعم. .8

 اٌشورؼعماظيتمؼؿوبعفوماظؼلؿ
 مععموزارةماظـؼوصيعشروعماحقوءموتطقؼرمعؿقػمايقوةماظلقودقيم

 رؼعمعؿػرضيم.ورةماظلقوحيمواآلثورمٌشااٌشورطيمسيمىونمععموز
طؿـدوبمظصوحىماظعؿؾمعـمخاللمحضقرماجؿؿوسوتمادؾقسؾيمسيماٌقضعمحبضقرمذيقعماألررافماٌعـقيمظؾؿشروعمحقٌمؼؿؿمعـمم)معرحؾيماظصقوغي(اٌؿقػماظقرينؼؿؿماٌؿوبعيمٌشروعم

اظداخؾقيمواًورجقيموأسؿولماظؿلثقٌموأؼيمعالحظوتمخالشلومسؿؾمجقظيمعقداغقيمتػؼدؼيمسيماٌقضعمومؼؿؿمعـوضشيماٌالحظوتماًوصيمبوٌشروعمطلسؿولماظؿشطقؾوتماظـفوئقيموأسؿولماظدؼؽقرم

 ععؿورؼيموتدوؼـفومسيماٌقضعمظؾكروجممبقضرماجؿؿوعمععؿؿدمؼؿؿمعـوضشيمبـقدهمسيماألجؿؿوعماظؼودم.
م عؿوبعيمأسؿولمتـلقؼماٌقضعمظؾؿشروعمععماالدؿشوريمواٌؼوولمعـممخاللمزؼوراتمعقداغقيمتػؼدؼيممظؾؿشروعموحلىماظضرورة.

 سيمىونمعؿػرضيمععمدائرةماألبـقيمايؽقعقيمٌشورؼعماألبـقيمماٌشورطي
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 -عدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتموتعدؼؾماألدعورمٌشورؼعماظطرق:

 

ماٌفوممواظقاجؾوت:

 م-اظدصعوتماظـفوئقيمودصعيماالنوزم: -1
مونماظؿـػقذؼيموؼشؿؾمػذاماظؿدضقؼمتدضقؼمطؾمتؼقمماٌدؼرؼيمبؿدضقؼماظدصعيماظـفوئقيمو/اومدصعيماإلنوزمىؿقعمعشورؼعماظطرقموغلكيمظؾؿؿوبعيمعـمضؾؾمإدارةمصقوغيماظطرقمومادارةماظشمم

طوتماظؿـػقذؼيموسؿؾمطقؾموعطوبؼؿفمسؾكماظقاضـعمظـؾعضماالسؿـولموتـدضقؼمتعـدؼالتمممممماالوراقمايلوبقيمظالسؿولماٌـفزةموطؾماٌكططوتماظؿـػقذؼيموعطوبؼيماظؽؿقوتماٌـفزةمععماٌكط
ماالدعورماٌؼدعيمضؿـماٌطوظؾوتموذظؽممبقجىمتعوعقؿمععوظلماظقزؼرمواسؿؿودػومغفوئقًومضؾؾمصرصفوم.

 -اٌطوظؾوتماٌرحؾقيم: -2
%(معـم1%(معـمضقؿيماظؾـدموم)20ضوصقيمأليمعـمبـقدماظعطوءمتزؼدمسـمطؿقوتماظعطوءماالصؾقيموتؿفووزمغلؾيم)ؼؿؿمتدضقؼماٌطوظؾوتماٌرحؾقيمشلذهماٌدؼرؼيمسيمحوظيمطوغًمػـوكمطؿقوتمإمممم

رؼوتماٌعـقـيموذظـؽمظدرادـيممممضقؿيماظعطوءمحلىمذروطماظعؼدموذظؽمبعدمأنمؼؿؿمتدضقؼفومواٌصودضيمسؾقفومعـمضؾؾماٌػـقضمبصـالحقوتم"ماٌفــدسم"موصـوحىماالخؿصـوصمسيماٌـدؼمممممم
صودضيمععوظلماظقزؼرمأومسطقصـيممإلضوصقيمواظؿلطدمعـمادؾوبمزؼودةماظؽؿقوتمواظؿقصقيمبذظؽمظقؿؿمبـوًءمسؾقفماسؿؿودمػذهماظؽؿقوتماإلضوصقيمحبولمثؾًمدضؿفومبؽؿوبمرزللممباظؽؿقوتما

ماالعنيماظعوممحلىمواضعمايولموصؼًومظؾصالحقوتم.

 -االواعرماظؿغقرلؼيم: -3
عرماظؿغقرلؼيمعـمضؾؾماٌػقضمبصالحقوتم"ماٌفـدسم"متؼقمماٌدؼرؼوتماٌعـقيمبودؿؽؿولمإجراءاتماالعرماظؿغقرليمعـمحقٌمإسـدادماظؽؿـىمممسـدمورودماظؿـلقؾوتمخبصقصمإصدارماالوا

ؾفـيمطؿومؼؿؿمتـدضقؼمذيقـعمممأسضوءماظماظالزعيمبوٌقاصؼوتمأومتشؽقؾمىونماظدراديمحلىماظصالحقوتماظقاردةمسيمغظومماالذغولمايؽقعقيمسؾكمأنمؼؽقنمعـدوبمعـمػذهماٌدؼرؼيمأحد
ماالواعرماظؿغقرلؼيمٌشورؼعماظقزارةمسيمػذهماٌدؼرؼيم.م

عــماظؿـػقـذموادـؿالمماظعطـوءاتموعؿوبعـيمممممممعـمخاللمػذهماٌدؼرؼيمإسدادموثوئؼمسطوءاتمبعضماٌشورؼعموعؿوبعيمررحمػذهماظعطوءاتمواإلذرافماٌؾوذرمسؾكمػذهماظعطوءاتمينيماالغؿفـوءم -4
مطزؼي.ممبعضماٌشورؼعماٌر

م
درمجفـوزماالذـرافموجفـوزماٌؼـوولمممممتؼقمماٌدؼرؼيمبنجراءمصقصمظؾؿؿؼدعنيمظؾعؿؾمطقوديبمطؿقوتمضؿـمعشورؼعماظطرقمواالبـقيمظغوؼوتماسؿؿودػؿمظؾعؿؾمسيمػذهماٌشورؼعمضـؿـمطـقامم -5

 تمٌشورؼعمػذهماظقزارةم/مطقادرماذرافموطقادرماٌؼوولم.وإسدادمدوراتمسيمحلوبماظؽؿقوتمدبدمماٌفـددنيماٌؿدربنيمودبدمماٌؿؼدعنيمالذغولموزقػيمحودىمطؿقو

 عدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتموتعدؼؾماألدعورمٌشورؼعماظطرق

 ضلؿمعقاصػوتماظطرق قسم التدقٌق الفنً  ضلؿمتعدؼؾماالدعورمظؾطرق ضلؿمحلوبمطؿقوتماظطرق وحدةماالدارة
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م(م2016-2015)ماٌشورؼعماٌـفزةمخاللمسوعلمم:مانوزاتمعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتموتعدؼؾماالدعورمٌشورؼعماظطرق

 (م.5تدضقؼماظدصعوتماٌوظقيماظـفوئقيماظقاردةمٌدؼرؼوتماظطرقم) 

 ؼؾلم:تدضقؼماظدصعوتماٌرحؾقيماظشفرؼيمطؿوم 

 دصعيم(ماظدصعوتماًوصيممبشورؼعمصقوغيماظطرقم.م65)م 

 دصعيم(ماظدصعوتماًوصيممبشورؼعمتـػقذماظطرقم.م87)م 

 (مدصعيمعرحؾقيم.209اظدصعوتماٌوظقيمظؾؿشورؼعماٌؿوبعيمعـمضؾؾماٌدؼرؼيمواظغرلمعـؿفقيم) 

 (ماعرمتغقرليم.38سددػوم)االذذلاكمسيمىونماالواعرماظؿغقرلؼيماًوصيمبوٌشورؼعماٌرطزؼيمظؾطرقمو 

 .االذذلاكمسيمىونماالواعرماظؿغقرلؼيمىؿقعمربوصظوتماٌؿؾؽيماضؾقؿماظشؿولموماضؾقؿماظقدطماضؾقؿماىـقبم 

 .االذذلاكمسيمىونمصـقيمعؿعددةمعـؾمىونمطقؾم،محصرمطؿقوتم،مىونمتدضقؼمصينم،مىونماظؿقؼؼم،مىونمادؿالمم،مىونمتعدؼالتمادعورم 

 ذيقعماالواعرماظؿغقرلؼيماظصودرةمعـمضؾؾموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽونم.ماظؿدضقؼمسؾك 

 مواٌعودنماظطوضيمضطوعمتـظقؿمػقؽيمخاللمعـماذعوسقيمعراضؾيماجفزةموترطقىموتـػقذمعؿوبعي. 

 معـظؿيمععماظطرقموإداعيماظعؿوظيمتشغقؾمظؿؽـقػمخطيماسدادILOم. 

 ماظؾقؽقيماظؿعقؼضوتمبدلغوعٍمخوصيمعشورؼعمسدةمظؿـػقذماالسداد. 

 مظؼطوعماظلقرؼيمظالزعيمظالدؿفوبيماظقرـقيماًطيمخاللمعـماظطرقمعشورؼعمعـمذبؿقسيمظؿـػقذماالسداد(اظـؼؾمواٌلؽـمJRP.م)م

م
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 عدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتموتعدؼؾماالدعورمٌشورؼعماظطرق
م(2016-2015)ماٌشورؼعماٌـفزةمخاللمسوعلمم

مادؿماٌشروعماظرضؿ
ضقؿيماظعطوءمسـدمم

ماالحوظي
متورؼخماالنوزماٌلوحيم/ماظطقلماىفيماٌؿقظي

معالحظوت

م

معشروعمدوحيماًردةم/مجلرماٌؾؽمحلنيمم1
ذرطيمرامماهللمظصـوسيمايدؼدممدؼـورم720000

مواظصؾى

موجقدماسؿولمعؾوغلموػـوجرمم1/6/2015م2مم6903

ماظطرقم بوالذرتاكمععمعدؼرؼيمتـػقذم17/6/2015مطؿمم10ماظؿعقؼضوتماظؾقؽقيمدؼـورم840466ماغشوءمررؼؼماظؾؼقعووؼيم/ماظصػوويمم2

م3
(ميفمزبقؿمزبقزنماظغربلم/مT-Shelters Market)متـػقذموحدات

ماالزرقم
مدؼـورم157625

اٌػقضقيماظلوعقيمظالعؿماٌؿقدةم

م(UNHCRظشمونماظالجؽنيم)
موحدة100

ماظطرقم بوالذرتاكمععمعدؼرؼيمتـػقذم22/12/2015

مدؼـورم294960ماغشوءمررقمداخؾمزبقؿماظزسرتيمواغشوءمدوحيمداخؾمزبقؿماالزرقمم4
اٌػقضقيماظلوعقيمظالعؿماٌؿقدةم

م(UNHCRظشمونماظالجؽنيم)
مطؿم8

أسؿولماضوصقيمم/مبوالذرتاكممم360000م

مععمعدؼرؼيمتـػقذماظطرق

مم5/2016م-مUSAIDمدؼـورم1300000مترطقىمجفوزمعودحمضقئلميفمجلرماٌؾؽمحلنيم5

م6
تـػقذمدوحيمذقـماضوصقيمظؾشقـماٌغودرموررؼؼمخوصمظؿشغقؾماٌودحم

ماظضقئلميفمجلرماٌؾؽمحلنيم
مدؼـورم380000

موزارةماٌوظقي
م10000

مم5/2016

م%42غلؾيماالنوزمممماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقيمدوالرم9124958.9معشروعمتـػقذمعدؼـيماظطػقؾيماظصـوسقيمم7

مممماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقيمدوالرمم786400معدؼـيماظطػقؾيماظصـوسقيماالذرافمسؾكمتـػقذم8

م%40غلؾيماالنوزمممدوٍم291ماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقيمدوالرم99122471.35معشروعمتـػقذمعدؼـيمعودبوماظصـوسقيم9

مممماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقيمدوالرمم799166ماالذرافمسؾكمتـػقذمعدؼـيمعودبوماظصـوسقيم10

م%41غلؾيماالنوزمممدوٍمم482ماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقيمدوالرمم6687569.92معشروعمتـػقذمعدؼـيماظلؾطمماظصـوسقيم11

مممماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقيمدوالرمم868640ماالذرافمسؾكمتـػقذمعدؼـيماظلؾطماظصـوسقيم12

م%39غلؾيماالنوزمممدوٍم208ماظلعقديمظؾؿـؿقياظصـدوقممدوالرم5486397.2معشروعمتـػقذمعدؼـيمجرشمماظصـوسقيم13

مممماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقيمدوالرم828160ماالذرافمسؾكمتـػقذمعدؼـيمجرشماظصـوسقيم14

م%م92غلؾيماالنوزمممدوٍمم18ماظدؼقانماٌؾؽلماهلومشلممدؼـورم8282141معشروعمتطقؼرمودطمعدؼـيماظطػقؾيمم15
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 وتعدؼؾماالدعورمٌشورؼعماظطرقعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتم
م(2016-2015)ماٌشورؼعماٌـفزةمخاللمسوعلمم

م

مادؿماٌشروعماظرضؿ
ضقؿيماظعطوءمسـدمم

ماالحوظي
ماٌلوحيم/ماظطقلماىفيماٌؿقظي

تورؼخم

ماالنوز

معالحظوت

م

م16
عشروعماىوػزؼيمواظؽػوءةماالعـقيمالجفزةماظؿػؿقشمسؾكمعدخؾمعطورم

م(مم1اٌؾؽيمسؾقوءماظدوظلمشوظىم)

م2مم8000علوحيمععؾدةمموزارةماظـؼؾم1394951.04

مم2مم300علوحيمابـقيم

مم2مم3000عظؾيمععدغقيم

م%م100غلؾيماالنوزمم

مضقدماالدؿالم

م(م1اغشوءمررؼؼمايدالتماظرطؾونماظشرؼطمايدوديم)جم17

م3083500

ماظؼقاتماٌلؾقيماالردغقي

م%100غلؾيماالنوزمممطؿمم55

ضقدماالدؿالممبوالذرتاكمععمعدؼرؼيمتـػقذم

ماظطرق

مطؿمم28ماظؼقاتماٌلؾقيماالردغقيم1862932ماغشوءمررؼؼمتؾماٌلؿكمايدالتم/ماظشرؼطمايدوديمم18

م%100غلؾيماالنوزمم

ضقدماالدؿالممبوالذرتاكمععمعدؼرؼيمتـػقذم

ماظطرق

م935189ماغشوءمررؼؼمراجىمابقمسؾقدةمم19
م

مطؿم5
م%95غلؾيماالنوزممممممممم

مبوالذرتاكمععمعدؼرؼيمتـػقذماظطرق

م20
(مظؿطقؼرمجلرماٌؾؽمحلنيموتقضقعماتػوضقيمRPFاسدادمذروطمعرجعقيم)

مسطوءماظؿصؿقؿم

مؼقرومم20000

مؼقروم500000

ايؽقعيماالٌوغقيم

مواهلقظـدؼي
مدوٍمم20000

مضقدماٌؿوبعيمم

م21
اغشوءمجدارمصوصؾمبنيماظؼودعنيمواٌغودرؼـميفمجـوحماظرطوبميفمعرطزمحدودم

ماظعؿريم
م650000

موزارةماٌوظقيم/ماىؿوركم
مم.ط880

م
م%80غلؾيماالنوزم
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 عدؼرؼيماٌلوحيمواالدؿؿالك

 ضلؿماالدؿؿالكمواظؿعقؼضوتم ضلؿماٌلوحيماٌقداغقيمٌشورؼعماظطرق ضلؿماٌلوحيماٌقداغقيمٌشورؼعماالبـقيم ضلؿمضضوؼوماالدؿؿالك ضلؿماالرذػيمواٌعؾقعوت

مواإلدؿؿالك:عدؼرؼيماٌلوحيم

 

 

 

 

م-اٌفوممواظقاجؾوت:ممم

 رائطموإسدادماٌلوحقيماألسؿولمجبؿقعمواالدؿؿالكماٌلوحيمعدؼرؼيمتؼقم موترتؾطمظؾقزارةماظؿوبعيمواألبـقيمواٌـشكتماظطرقمعشورؼعمظغوؼوتماألراضلموادؿؿالكماظالزعيماظطؾقشراصقيمًا

مماٌدؼرؼي.مبفذهماظقزارةمسيماالخؿصوصمرؾقعيمذاتماألخرىماٌدؼرؼوتمسيمواالدؿؿالكماٌلوحيمألضلومماظػـقيماألسؿول

 ممبوظقزارة.ماًوصيمواالدؿؿالكمواًرائطماىقيمواٌلحماٌقداغلماٌلحمألسؿولماظعوعيماظلقودوتموردؿمواظدلاعٍماًططمبنسدادماٌدؼرؼيمتؼقم

 م.مدـقؼًوماالخؿصوصمبطؾقعيماٌؿعؾؼيمظألسؿولماٌؿقضعماظعؿؾمحفؿموتؼدؼرمواألظقؼيماحملوصظوتمسيماألذغولموعدؼرؼوتماظعالضيمذاتماظقزارةممبرطزماٌقجقدةماٌدؼرؼوتمععماظؿـلقؼ

 م.مبوٌدؼرؼيماٌؿعؾؼيماٌوظقيماألعقرمىؿقعماٌؿقضعماظعؿؾمحفؿمضقءمسيمظؾؿدؼرؼيماظلـقؼيماٌوظقيمظؾؿقازغيمتؼدؼرؼيمطؾػيمسؿؾ

 ماظعؿؾممنطموتقحقدماجملولمسيمظؾعوعؾنيماألداءمعلؿقىمورصعماظعؿؾموتطقؼرمتـظقؿمسؾكماحملوصظيمذلغفومعـمواظيتماالخؿصوصمبطؾقعيماٌؿعؾؼيمواًوصيماظعوعيماظؿعؾقؿوتمبنصدارماظؿـلقى

م.ماٌلوحل

 م.ماظؼوغقغقيماظشمونمعدؼرؼيمععمبوظؿـلقؼموذظؽمظؾؿعدؼؾمحوجيمأومضرورةمػـوكمأنمتؾنيمإذاماظؿكصص،ممبفولماٌؿعؾؼيمواظؿعؾقؿوتمواألغظؿيماظؼقاغنيمبؿعدؼؾماظؿـلقى

 متدرؼؾقيمدوراتمظذلتقىماظقزارةمسيمواظؿدرؼىماإلداريماظؿطقؼرمعدؼرؼيمععمبوظؿعوونمأخرىمادؿشورؼيمجفيمأؼيمأوماٌفـددنيموغؼوبيماألردغقيمواىوععوتماألردغلماىغراسيماٌرطزمععماظؿـلقؼ

 .ماٌدؼرؼيمسيمواظػـقنيمواٌلوحنيمظؾؿفـددنيمعؿكصصي

 ماظؿـظقؿموزبططوتماإلحداثقوتموجداولماٌـؾـوتمغؼوطموذؾؽوتماظطؾقشراصقيمواًرائطماظصـوسقيماألضؿورموصقرماظالزعيماىقؼيمبوظصقرمبوٌدؼرؼيماًوصيماظقثوئؼمعؽؿؾيمتزوؼدمسؾكماظعؿؾ

ماظقزاراتمععموبوظؿـلقؼمضرورؼيموثوئؼمعـمؼؾزممعوموطؾماىقؼيمواألرصودماىققظقجقيمواًرائطماظؿقؿقيماظؾـقيموزبططوتماألراضلموصفورسماظؿـظقؿموزبططوتماألراضلموصفورس

م.مبودؿؿرارماظقثوئؼمػذهموهدؼٌماٌعـقيماًوصيماظعوعيمواظدوائرمواٌمدلوت
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 ماظؿـظقؿموزبططوتماإلحداثقوتموجداولماٌـؾـوتمغؼوطموذؾؽوتماظطؾقشراصقيمواًرائطماظصـوسقيماألضؿورموصقرماظالزعيماىقؼيمبوظصقرمبوٌدؼرؼيماًوصيماظقثوئؼمعؽؿؾيمتزوؼدمسؾكماظعؿؾ

ماظقزاراتمععموبوظؿـلقؼمضرورؼيموثوئؼمعـمؼؾزممعوموطؾماىقؼيمواألرصودماىققظقجقيمواًرائطماظؿقؿقيماظؾـقيموزبططوتماألراضلموصفورسماظؿـظقؿموزبططوتماألراضلموصفورس

م.مبودؿؿرارماظقثوئؼمػذهموهدؼٌماٌعـقيماًوصيماظعوعيمواظدوائرمواٌمدلوت

 ماظعؿؾ.مرؾقعيمععمؼؿـودىممبومسؾقفوموتدرؼؾفؿماٌؿطقرةماٌلوحقيمواٌعداتمبوألجفزةماالخؿصوصمرؾقعيمذاتمواٌدؼرؼوتماٌدؼرؼيمسيماٌقداغلماٌلحمصرقمتزوؼد

 م.مسـفوماظـوويماٌعؾقعوتمودالعيمودضؿفومصوسؾقؿفومسؾكمظؾؿقوصظيماٌلوحيموععداتمألجفزةماظروتقـقيماظصقوغيمإديمبوإلضوصيمدورؼيمصقوغيمبراعٍمسؿؾ

 ماٌعؾقعوت.مودالعيماظعؿؾمدرلمحلـمعـمظؾؿلطدمواألظقؼيماحملوصظوتمسيماألذغولموعدؼرؼوتمواٌشورؼعماٌرطزمعدؼرؼوتمسيماٌقداغلماٌلحمأسؿولمعؿوبعي

 م.ماٌلؿؿؾؽيماظطرقموعراجعيماٌلؿؿؾؽيمشرلماظطرقمطوصيمالدؿؿالكمسؿؾمخطيمإلسدادمواٌلوحيماألراضلمدائرةمععماظؿـلقؼ

 م.معلؿؼؾاًلماظصالحقوتمسيماالزدواجقيمظعدممسؾقفومؼذلتىموعوماظـوصذةمبوظطرقماٌؿعؾؼيماالدؿؿالكمعشوطؾميؾماظؽدلىمسؿونموأعوغيماظؾؾدؼيماظشمونموزارةمععماظؿـلقؼ

 ممواٌلوحيماألراضلمودائرةماألردغلماىغراسيماٌرطزمععمبوظؿـلقؼماظدضقؼيماظؿلقؼيموذؾؽيماٌـؾـوتموذؾؽوتماٌؼقوسمععمؼؿـودىممبوموتدؼؾفوماٌلوحقيمبوألسؿولماٌؿعؾؼيماٌقاصػوتمعراجعي

 م.مواحملوصظوتماظقزارةمعرطزمسيماظؿكصصمذبولمسيماظعوعؾنيمطػوءةمظرصعماظدورؼيماظـشراتموإصدارمواحملوضراتماظـدواتمسؼد

 م.مبذظؽماًوصيمواظؿعؾقؿوتماظـشراتموإصدارماظعودلماظؿؼدؼرماحؿلوبمطقػقيمسؾكماظؿعقؼضوتمىونمععمؼشذلطقنماظذؼـمواظػـقنيماٌفـددنيموتقجقفمتدرؼى

 م.ماالخؿصوصمبطؾقعيمؼؿعؾؼمصقؿومعلوحلمسؿؾمأليماحملوصظوتمسيماألذغولموعدؼرؼوتماٌرطزمٌدؼرؼوتمواٌشقرةماظـصحمتؼدؼؿ

 م.مواظؼقودنيماٌلوحنيمتعقنيمأجؾمعـماظالزعيمواظـظرؼيماظعؿؾقيماالخؿؾوراتمسؿؾ

 مماالخؿصوص.مذبولمسيمظؾعوعؾنيماألداءمعلؿقىمورصعماىقدةمظؿقلنيمظؾققاصزمغظوممبعؿؾماًوصيماظؿقصقوتموضع

 م.ماظعوعيماٌقازغيمسيمظرصدػوماظؿـلقىمظغوؼوتمدـقؼًومذراؤػوماٌرادمواألدواتمواٌعداتماألجفزةمىؿقعمتؼدؼرؼيمطؾػيمسؿؾ

 م.ماظقزارةمبؼضوؼوماٌؿعؾؼيمواظؿعقؼضوتماالدؿؿالكمضضوؼومسؾكمظؾردماٌدؼرؼيمسيماٌؿقصرةماٌعؾقعوتمعـمهؿوجفممبوماظؼوغقغقيماظشمونمعدؼرؼيمتزوؼد

 م.1987مظلـي(م12)مرضؿماالدؿؿالكمضوغقنممبقجىمٌلؿقؼقفومظصرصفومواٌلوحيماألراضلمدائرةمإديماالدؿؿالكمأسؿولمجراءمتـشلماظيتماألضرارمسـماظؿعقؼضوتمجداولمرصع

 م.مبفومؼؿعوعؾقنماظيتمواظؿعؾقؿوتمواألغظؿيمظؾؼقاغنيماالخؿصوصمذبولمسيماٌدؼرؼيمسيماظعوعؾنيموتـؼقػمتقسقي

 م.مذظؽمماظضرورةماضؿضًمطؾؿوماٌعـقنيمسؾكموتعؿقؿفماظعودلماظؿعقؼضمتؼدؼرمسـدمبفومظالدؿؽـوسمواٌزروسوتماألذفورمأدعورمجداولمسؾكمظؾقصقلماظزراسيموزارةمععماالتصول

 م.ماٌفؿيمشلذهماظقزارةمغقاةماٌدؼرؼيموتعؿدلماىغراصقيمبوٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيماٌعؾقعوتمتؾودلمظغوؼوتماظقرينماٌعؾقعوتمعرطزمععماظؿـلقؼ

 م.مظؾقزارةماظعوئدةماألعالكمحبصرماظؼقوم
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 انوزاتمعدؼرؼفماٌلوحفمواالدؿؿالك

م12/2016 وظغوؼيم7/2015ضلؿمغظؿماٌعؾقعوتماىغراصقيم

طوصيماظؾقوغوتماظقصػقيمشلذهماظطرقمضؿـمتدضقؼمعشورؼعماظصؾقوغيماظروتقـقيمواًوصيمبوظطرقمذاتماظطوبعماظروتقينماظدائؿماومايمررؼؼمتوبعمظقزارةماالذغولماظعوعيمحقٌممتمهدؼٌمممممم

(data baseموتدضقؼفومظؾؿؼوولماٌعينموسددماٌعؾقعوتماظقصػقيمم)موسو.سـصراموضدممتمتدضلؼماثـومسشرمعشرم15

مشلومموسددػومحلىماحملوصظوتمطوالتلم:مارذػيمذيقعمععؾقعوتماظطرقماظـوصذهموحلىماحملوصظوتمحقٌمسلؾًماالرذػيمسؾكمادؿماظطرؼؼموغقسيمواظؾداؼيمواظـفوؼيموعـطؼيماظؿـظقؿماظؿوبع

م

ظؾؿشورؼعمضؿـماظطرقموبوظؿعوونمععمعدؼرؼيمتـلقؼماًدعوتموتقثقؼفومبوظؿصقؼرمظؿشؿؾماٌعؾقعوتماظقصػقيمظؾؿشورؼعموسددػوماظـفوئلمظشؾؽيماظطرقمواظؿوبعيمظؾقزارةموذظؽمسـدماالدؿالمماظـفوئلم

معشروعممععمذيقعماظؿلوؤالتماظيتمتؼدممعـماىفوتمايؽقعقيمامماٌؼقظنيماوماٌقارـنيموعـولمسؾكمذظؽ:م70ؼؼوربمالم

 مذرطيماشودؼر.م9/2015ومممم7/2013سطوءمرضؿم

 ماظعؼؾي.م–عشروعماالظقوفماظضقئقيمذرطيماظرحكم

 .معمدليماريدمجدلمررؼؼمسؿونماظلؾطماظقوفمضقئقي

 مخطمصرفمصقلماظرعـو.م–ذرطيماظطعؿوغلمواظشدؼػوتم

 .مذرطيمحلنيمسطقيمخطمعقوهمررؼؼمؼوجقزماظزرضوء

ماظعددماحملوصظيماظرضؿماظعددماحملوصظيماظرضؿ

م11ماظؽركمربوصظيم7م37مربوصظيماربدم1

م26ماٌػرقمربوصظيم8م14ماظؾؾؼوءربوصظيمم2

م21مجرشمربوصظيم9م35مربوصظيماظزرضوءم3

م19مسفؾقنمربوصظيم10م7ماظطػقؾفمربوصظيم4

م10معودبومربوصظيم11م29ماظعوصؿفمربوصظيم5

م15مععونمربوصظيم12م17ماظعؼؾفمربوصظيم6
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 .مخطقطماالؼوفماظضقئقيمررؼؼماٌػرقمذرطيمعـرلمبقذي

 ضؿمحػرؼوتمعـطؼيتمصؿومواظطقؾفمسطوءمرywc-works-2013-70+ywc-works-2015-19مذرطيماشودؼر.م

 .مذرطيماظرحكماظعؼؾيماظقوفمضقئقيمعؼوبؾمدقيتمدقـذل

معشروسوموعـولمسؾكمذظؽ:م13هقؼؾمصػيماظطرقمواظيتممتمهقؼؾفومعـمزراسلماديمضرويمضؿـماظدلذبقيماٌكؿصيموبوظؿعوونمععمضلؿماالدؿؿالكموسددػومظغوؼيمتورخييم

 ماظؼـونم–اظـقابقيم

 محقارةماظرعـو

 مررؼؼمعذخؾمبقًمؼوصو

 مررؼؼمعشؿؾمصقصؾ

 مررؼؼماىقػقي

 مدؼرمؼقدػمبقًمؼوصو

م(2016زاتمضلؿماالدؿؿالكمواظؿعقؼضوتمظعومم)مونا

م-(مععوعؾيمادؿؿالكمومتماردوشلوماديمدائرةماالراضلمواٌلوحيمعـمضؿـفؿماٌدرجمبودغوهم:60متمانوزم)

 ررؼؼمسـؾفماٌزار 

 ماىوععيم/ماٌلؿشػكاظلؾطم/م

 مررؼؼمايدادةماىؾورات

 ماًوصمبوسدادمدرادوتماىدوىماالضؿصودؼيمواظؿصؿوعقؿماظؿػصقؾقيمٌشروعمحوصالتماظذلددماظلرؼعمبنيمعدؼـيتمسؿونمواظزرضوءم(92013عورطومسطؾماظرصقػيم)اظعطوءماٌرطزيمرضؿم

 عمابم–ررؼؼمربلم 

 ماظـقرةماظعربقيماظؽدلى

 مؼؿوعدخؾمزوبقومعـمجفيمجد
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 متؼورعمحؾؽوم/مررؼؼمسفؾقنم/ماظؽلورات

 56ادؿؽؿولمربطمررؼؼماظلؾطمواديمذعقىمععمررؼؼمسؿونماظلؾطمظقحيم 

 م68حقضمرضؿمم148اظرعـوم/مبرؼؼوم/معدؼـيمايلـماظصـوسقيم/ماظرعـومظقحيم 

م(م100وهقؼؾيماظراعيمسددم)م2متمانوزمجداولماالضرارمواظؿعقؼضوتمضؿـمسطوءماظلؾطماظدائريم/ج -             

ممتمتشؽقؾمسدةمىونمصـقيمظؾـظرمسيماظؼضوؼوماٌؿعؾؼيمبوالدؿؿالطوتموصضالتمواسذلاضوتماٌقارـنيم-مممممممممممم

مزاتمضلؿماٌلوحيمٌشورؼعماظطرؼؼمواالبـقيونا

o م(معرطزمصقلم.200اظرصعماٌلوحلم)ذؾؽوت(ماٌؼدعفمعـماٌؽوتىماالدؿشورؼيمسؾكمعراطزمصققيمسيمطوصيمربوصظوتماٌؿؾؽيمبعددم)اظؿدضقؼمسؾكماسؿولم

o (ماٌؼدعفمعـماٌؽوتىماالدؿشورؼفمٌدارسمسيمطوصيمربوصظوتماٌؿؾؽيمبعددم)(معدردفم.500اظؿدضقؼمسؾكماسؿولماظرصعماٌلوحلم)ذؾؽوت 

o ظعددمعـماظطرقموسؿؾمرصعمعلوحلمرؾقشراسيمشلومظغوؼوتماالدؿؿالكمواظؿصؿقؿماشلـددلم.مادؿالمماالسؿولماٌلوحقي 

o عشذلطيمٌشورؼعمجدؼدةمسيمطوصيمربوصظوتماٌؿؾؽيم.معلوحقيماالذذلاكمععماٌؼوولمواالدؿشوريماخذمضراءات 

o معلوحقيمظعددمعـماظطرقمسيمطوصيمربوصظوتماٌؿؾؽيمواسؿولسؿؾمحصرمطؿقوتم

م

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
              

 
 
 

117 
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 اظؿطقؼرماٌمدللادارةم
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 ادارةماظؿطقؼرماٌمدلل

 وحدةماظؿؼققؿمواظؿؿقز

 ضلؿماٌؿوبعيمواظؿؼققؿ

 ضلؿمهلنيماًدعوت

 عدؼرؼيمايودقبموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت

ضلؿمادارةموهؾقؾم

 اظـظؿ

ضلؿماظشؾؽوتمواظدسؿم

 اظػين

ضلؿمايؽقعيم

 االظؽذلوغقي

 ضلؿماظصقوغف

ضلؿماٌعرصيم

 اظؿؽـقظقجقي

 ضلؿماظدلذبي

ضلؿماٌؿوبعيمواٌراضؾيم

 االظؽذلوغقي

 عدؼرؼيماظؿدرؼىمواظؿطقؼر

 ضلؿمتدرؼىماٌقزػني

ضلؿمتدرؼىماٌفـددنيم

 حدؼـلماظؿكرج

 ضلؿمهلنيماالداء

 عدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼي

ضلؿمربودؾفم

 اظرواتى

 ضلؿمذمونماٌقزػني

ضلؿمدبطقطماٌقاردم

 اظؾشرؼي

ضلؿماظضؿونم

 االجؿؿوسلمواظؿؼوسد

 ضلؿماالدارة
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 عدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼيم

 ضلؿماالدارةم
ضلؿماظضؿونماالجؿؿوسلمم

 واظؿؼوسد
مضلؿمذمونماٌقزػني ضلؿمدبطقطماٌقاردماظؾشرؼي  ضلؿمربودؾيماظرواتى 

 عدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼي

 

 

 

 

م-اٌفوممواظقاجؾوت:
 

 بوٌقاردماظؾشرؼيمسيماظقزارةمواشلودصفماديماالرتؼوءمبؽػوءةماظعـصرماظؾشريموتطقؼرمضدراتف.إدارةمطوصيماألغشطيماٌؿعؾؼفم -
ودبطقطماٌقاردماظؾشرؼي،موتؼققؿماألداء،موضعماظلقودوتموتطقؼرموتطؾقؼماحدثماغظؿيموبراعٍماٌقاردماظؾشرؼيمواٌؿضؿـيمسؿؾقوتماظؿكطقطمواظؿـؾم،مواالخؿقورمواظؿعقني،مواظؿطقؼر،م -

 تى،مواٌؽوصلةمواظؿقػقز،موسالضوتماٌقزػني،موضـقاتماالتصول.واظروا
ػو،موعؿوبعيماظؿزامماٌقزػنيمبوظؼقاغنيمتطؾقؼماألغظؿيمواظلقودوتماًوصيمبشمونماٌقزػنيموعؿوبعيمطوصيماإلجراءاتمواألعقرماٌؿعؾؼيمبفومطوإلجوزاتمواٌغودراتمواظذلصقعوتموشرل -

 واألغظؿيماٌؿؾعف.
متموععؾقعوتمربقدؾي.بـوءمضقاسدمبقوغو -

م-انوزاتمعدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼي:

 اٌشورطيمسيمأسؿولماظؾفونماًوصيمبوٌقزػنيمواٌقاردماظؾشرؼي. -
يماالحؿقوجوتمقػقيموبوظؿوظلمععرصاظؼقوممبدراديمسؾؿقيمودبطقطمعـففلمدضقؼمظؾؿقاردماظؾشرؼيمعـمحقٌمسددماٌقزػنيماظذؼـمسؾكمرأسمسؿؾفؿمصؽوتفؿمودبصصوتفؿموعلؿقوتفؿماظقزم -

 وهدؼدماظقزوئػموادؿكراجمطشقصوتمإحصوئقي.
 عـمخاللمخطيمعؿقدطيماٌدىمؼـلفؿمععماالحؿقوجوتمواألػداف.م2016-2015إسدادمعقازغيمظرواتىماٌقزػنيمعقازغيمتؼدؼرؼيمظعومم -
 (عقزػم54إصدارمرواتىماظؽذلوغقومظؽوصيماٌقزػنيموظؾعوعؾنيمبوألجقرماظققعقيمواظؾوظغمسددػؿمعومؼؼوربم) -
 (طشػمراتىمؼقعقو.5إصدارمطشقصوتمرواتىمظؾؿقزػنيمحقٌمؼؿؿمإصدارمعومؼؼوربم) -
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 (ععوعالت.0تـػقذماالضؿطوسوتماظقاردةمسؾكماٌقزػنيمواظؾوظغمسددػومؼقعقومعومؼؼوربم) -
 إسدادمطؿىمظؾؿقاصؼيمسؾك)اظعؿؾماإلضوسيم،سالوةماٌقدانم،مبدلماضؿـوء،ماظؿـؼالت(ظؽوصيماٌقزػني. -

 -اٌـول:مصعؾكمدؾقؾ

 .م2016(عقاصؼيمظعومم4361)م2015(عقزػمخاللمسومم4155إصدارمعقاصؼيمسالوةمعقدانم) -
 .م2016(معقاصؼيمظعومم1439)م2015(معقزػمخاللمسومم1501إصدارمعقاصؼيمسؿؾمإضوسيم) -
 .م2016(عقاصؼيمظعومم966)م2015(معقزػمخاللمسوممم960إصدارمعقاصؼيمبدلماضؿـوءمطشػ) -
 .م2016(معقاصؼيمظعوممم5087)م2015(معقزػمخاللمسومم5090ؼالتم)إصدارمعقاصؼيمبدلمتـ -
 إسدادمطؿىم)غؼؾم،إسورة،اغؿداب(مظؾعضماٌقزػنيماظراشؾنيمبوألوضوعماظلوبؼي. -
 عؿوبعيماإلجوزاتمواٌغودراتمظؽوصيماٌقزػنيموإدخوشلومبرغوعٍماإلجوزاتموبعضمػذهماظؽؿىمتصدرمأدؾقسقو.م -
 أجوزهممدـقؼيمؼقعقوم.مم70حقٌمؼؿؿمإدخولمعومؼؼوربمعـم -
 أجوزهمؼقعقوموتدضقؼفومواظؿـلقؼمععماظرواتىمخبصقصفوموإسدادمطؿىماظؾفون.م20وعؿوبعيماإلجوزاتماٌرضقيمماظؾوظغمسددػومعومؼؼوربم -
 عقزػم.م(418)م2016عقزػمخاللمسوممم(468)م2015 ًمترصقعوتموجقبقفموجقازؼفمسومم -
 قزػ.عم(30)2016عقزػموخاللمسومم(40)2015ومعـمدرجيمإديمأخرى(مسوممتعدؼؾمأوضوعماٌقزػنيم)معـمصؽيمإديمأخرىمأ -
 عقزػ.م(87)م2016عقزػمخاللمسومممم(56)م2015سومم(ماالغػؽوكماظدائؿم)تؼوسدمعدغل،ادؿقداع،تؼوسدمعؾؽر،ادؿؼوظي،بؾقغماظلـماظؼوغقغقي -
 عقزػ.م(118)2016وممعقزػمخاللمسم(117)2015اظؿعققـوتم)سؼدمبدلمذبوزموععور،سؼدمذاتمصؽيمودرجي(سومم -
 عقزػ.م(54)م2016عقزػمخاللمسوممم(50)2015االغػؽوكماٌمضًم)تؽؾقػم،اغؿدابماسورهمعـ/إديماظقزارة(سومم -
 ادؿؽؿولمذيقعمععوعالتماٌقزػنيماحملوظنيمسؾكماظؿؼوسد،االدؿقداع،إغفوءمخدعيموهقؼؾفؿمإديموزارةماٌوظقي. -
 واظقزوئػماظدائؿيمشرلماٌصـػيمواًوضعيمظؾضؿونماالجؿؿوسلمواظعؼقدموإسدادماٌقازغيماظعوعيمظؾقزارةمصقؿومؼؿعؾؼمبوظقزوئػ.إسدادمجدولمتشؽقالتماظقزوئػمظؾؿصـػنيم -
 تقزؼعمدفؾماألداءمسؾكماٌقزػنيمواظؿؼورؼرماظلـقؼيموتدضقؼفوموإردوشلومإديمدؼقانماًدعيم)ظؾؿقزػنيمطوصي(. -
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 عدؼرؼيماظؿدرؼىمواظؿطقؼر

 ضلؿمهلنيماالداء
ضلؿمتدرؼىماٌفـددنيمم

 حدؼـلماظؿكرج
 ضلؿمتدرؼىماٌقزػني

 

م-:عدؼرؼيماظؿدرؼىمواظؿطقؼر

 

 

 

 

م-واظقاجؾوت:اٌفومم

شرطوتمٌلوسدتفؿمسيمإجيودمصرصمسؿؾمتلػقؾماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجموتزوؼدػؿممبوٌفوراتمواًدلاتماظالزعيمعـمخاللمايوضفؿمبوظدلغوعٍماظؿدرؼيبمسيماٌمدلوتمايؽقعقيمواظ -

مسيماظلققماحملؾلمواًورجل.

 اٌؿدربنيمواٌقزاغقيم.موضعماًططماظالزعيمظؿدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمعـمحقٌماسداد -
 اظؽذلوغقيمظؾؿؿدربنيمتؾنيمذيقعمحرطوتفؿماظؿدرؼؾقي)اإليوق،تورؼخماٌؾوذرةم،رواتى،اظـؼؾ،ماإلدؿؼوظيمواًدلة(. اسدادمضوسدةمبقوغوت -
 ؿدربنيمبويموزقػي.اٌؿوبعيمواظؿـلقؼمععمغؼوبيماٌفـددنيموعمدليماظضؿونماالجؿؿوسلمخبصقصماظؿلطدمعـمازدواجقيماظؿدرؼىموسدمماظؿقوقماٌ -
 اظؿقاصؾمععمعشرسيماظؿدرؼىمسيماٌقدانمظغوؼوتماظؿؼققؿمواٌؿوبعيم. -
 .اٌؿؾؽيمربوصظوتمىؿقع(مأوراطؾمغظوممسؾك"موإظؽذلوغقو"مؼدوؼو)اظؿدرؼىمبدلغوعٍماٌؾؿقؼنيماٌفـددنيمرواتىمطشقصوتمسؾكماظؿدضقؼ -
م

م

م

م
م

م

م
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 عدؼرؼيمايودقبموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت

 ضلؿماظدلذبف
ضلؿماٌؿوبعفمواٌراضؾيم

 االظؽذلوغقف
 ضلؿمادارةموهؾقؾماظـظؿ ضلؿماظشؾؽوتمواظدسؿماظػين ضلؿمايؽقعفماالظؽذلوغقف ضلؿماظصقوغف ضلؿمماٌعرصفماظؿؽـقظقجقف

مانوزاتمعدؼرؼيماظؿدرؼىمواظؿطقؼر:

 برغوعٍمتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجم:مم .1

م2016انوزاتمسوممم2015انوزاتمسوممم

معفـدسمعؿدربم414تدرؼىممعفـدسمعؿدربم667تدرؼىمم1

 

 

مضلؿمتدرؼىماٌقزػنيم:  .2

 

م2016انوزاتمسوممم2015انوزاتمسومممم

معقزػم302تدرؼىممعقزػم406تدرؼىمم1

م110تدرؼىمرالبممم125تدرؼىمرالبمسددمم2

م2بعـوتمخورجقيمعوجلؿريسددمم00000000000000000م3
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ماٌفوممواظقاجؾوت:

ماألغظؿيمتطقؼرمدؾؾموهدؼدمصقفو،ماإلظؽذلوغقيماٌعرصيموبـوءماظقزارةموإجراءاتمسؿؾقوتموأ ؿيمحبقدؾيماٌؿعؾؼيماًططمإسدادمسؾكماٌعؾقعوتموتؽـقظقجقومايودقبمعدؼرؼيمتعؿؾ

م.مواٌلؿؼؾؾقيمايوظقيماظقزارةماحؿقوجوتمععمؼؿـودىممبوماٌلؿكدعيماآلظقيمواألجفزة

 

مانوزاتمعدؼرؼيمايودقبموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتم:

مضلؿمادارةموهؾقؾماظـظؿم

 ظؽذلوغل.اٌؿوبعيمواظؿعدؼؾمسؾكمعقضعماظقزارةماإل 

 جوزاتمواٌعؾقعوتماظعوعيمظؾؿقزػ.ؼؿضؿـمطشػماظراتىمظؾؿقزػ،مطشػماظدوام،مطشػماإلمخوصمبوٌقزػنيمداخؾلمظؾقزارةمغشوءمعقضعإ 

 .اٌؿوبعيمواظؿعدؼؾمسؾكمعقضعمذبؾسماظؾـوءماظقرين 

 دارةموعؿوبعيماٌرطؾوتمايؽقعقيم)وزارةماظـؼؾ(.إعؿوبعيمغظومم 

 عؿوبعيمعقضعمGIS ظؽذلوغلموغظومماظشؽوويماٌرتؾطمبف.اإلم 

 ٌرطؾوتماًوصمبوظقزارةعؿوبعيمغظوممتؿؾعما. 

 حؿقوجوتمضلؿماٌشذلؼوتمسيمعدؼرؼيماظؾقازم.إدؿكراجماظؿؼورؼرممبومؼؿـودىمععمإغشوءمغظومماٌشذلؼوتم،موعؿوبعؿفمواظؿعدؼؾمسؾقفمحلىمعؿطؾؾوتماظعؿؾموإ 

 حؿقوجوتموحدةماظعطوءاتماحملؾقي.إظؽذلوغلمظؾقزارةموعؿوبعؿفمواظؿعدؼؾمسؾقفمحلىمعؿطؾؾوتماظعؿؾممبومؼؿـودىمععمغشوءمعقضعمجدؼدمظقحدةماظعطوءاتماحملؾقيموربطفمبوٌقضعماإلإ 

 مم.داءمسؿؾفؿأاظالزعيمظؼلؿماظدواممواظغرلمعؿقصرةمسيمبرغوعٍماظدوامموذظؽمٌلوسدةمعقزػلمضلؿماظدواممواظرضوبيمسيممغشوءماظؿؼورؼرإصقوغيموعؿوبعيمبرغوعٍماظدواممو

ماظشؾؽوتمواظدسؿماظػينمضلؿ

 .إغشوءمغظومماظؽذلوغلممتمتطقؼرةمعـمضؾؾماظؼلؿمظؿققؼؾمرؾؾوتماظصقوغيماظؽذلوغقًومعـمخاللمعقزػنيماظقزارةمسيماٌرطزمواٌدؼرؼوت 
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 اظؿـلقؼمععمذرطيماألتصوالتماٌؿكصصيمبوظربطماألظؽذلوغلمعـمخاللمال(Microwave connection) مبنيمعرطزماظقزارةموعدؼرؼوتماألذغولماًورجقيموصقوغيم

 األسطولمسيمحولمحدوثفو.م

 .مصقوغيمذؾؽيموأجفزةمايودقبموعؾقؼوتفوموهدؼـفوممسيمعرطزماظقزارةموعدؼرؼوتماألذغولم

 ضلؿماظشؾؽوتمواظدسؿماظػينمبوظشؽؾماظؽوعؾمظصقوغيمػذهماظلوسوتم.رؼوتفوماظداخؾقيمواًورجقيمواإلسؿؿودمسؾكمعقزػلموتمعراضؾيماظدواممسيماظقزارةموعدترطقىموتشغقؾموتػعقؾمدوس 

 .متطقؼرموهدؼٌمغظومماٌراضؾيم)اظؽوعرلات(مسيمعرطزماظقزارةموعدؼرؼيماٌشوشؾموتشغقؾفمبوظشؽؾماظؽوعؾم

 (عؿوبعيماسؿولمهدؼٌمشرصيماًودعوتمServers.معـمخاللمتقصرلماٌؿطؾؾوتماظالزعيمظذاظؽ)م

 وغقيايؽقعيماالظؽرتمضلؿ

 .ماٌؿوبعيماٌلؿؿرةمععموزارةماالتصوالتموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتممبومخيصمايؽقعيماالظؽذلوغقي

 (اظؿعدؼؾمسؾكماًدعوتماٌؼدعيمعـموزارةماالذغولمواٌقجقدةمسؾكممبقابيمايؽقعيماالظؽذلوغقيم Jordanian e-Government.م)م

 مظؿلقفؾماالجراءاتمسؾكمعؿؾؼلماًدعي.سؿؾمدراديمظؿققؼؾمبعضماًدعوتماديمخدعوتماظؽذلوغقيم

 .ماٌشورطيمسيمورشماظعؿؾماًوصيمبويؽقعيماالظؽذلوغقيمواظيتمتعؼدػوموزارةماالتصوالتموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت

ماظصقوغيممضلؿ

 (احملوصظيمسؾكمداقعيماألغظؿيماظعوعؾيمسؾكماًودعوتمServers.مواألجفزةمسيمعرطزماظقزارةمواٌدؼرؼوتماظؿوبعي) 

 (عؿوبعفمسؿؾمعضودماظػرلودوتمسؾكمذيقعماًودعوتمServers.موأجفزةمايودقبمداخؾمظشؾؽيماًوصيمبوظقزاره) 

 عؿوبعي  ACTIV DIRECTORY  وتػعقؾماظدلؼدماالظؽذلوغلمظؽوصيماٌقزػنيموتدرؼؾفؿمسؾكمأدؿكدامماظدلؼدماألظؽذلوغلمسيمعرطزماظقزارةمواٌدؼرؼوت.م 

 الجفزةمسيماظقزارةم.هدؼٌماظدلذبقوتمسؾكمذيقعما 

 .سؿؾمغلخماحؿقورقفمظؽوصيماٌعؾقعوتموماظؾقوغوتمسؾكماظشؾؽفموماظلرلصرات   
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 ماالذرافمسؾكمتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمسيمذبولمػـددفمايودقب

ماٌعرصيماظؿؽـقظقجقيممضلؿ

 واظصودرة(.اٌؿوبعيماالدارؼيمظؾشمونماظداخؾقيمسيماٌدؼرؼيم)اٌقزػنيم،ماٌعوعالتماظقاردةم 

 ظؽذلوغقيمظؾصودرمواظقارد.رذػيماإلألا 

 .عؿوبعيمإجراءاتماظعطوءاتمواالتػوضقوتماًوصيمبؿؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمععمذرطوتماظؼطوعماظعوم 

 (.عٍماخل..جفزةموععداتموبرا)أمذرافماٌؾوذرمسؾكمتـػقذماظعطوءاتماحملوظيمسؾكمذرطوتماظؼطوعماًوصمصقؿومؼؿعؾؼممبقضقعمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتاإل 

 م.جفزةموعؾقؼوتفواألاظشؾؽيموسطولممبومخيصمأذرافماٌؾوذرمسؾكمرؾؾوتماٌقزػنيماإل

ماٌؿوبعيمواٌراضؾيماالظؽرتوغقيممضلؿ

 االغذلغً.مذؾؽيمصؾذلت 

 بفو.ماٌرشقبماٌقاضعماالظؽذلوغقيماظغرلمحفى 

 مالمخطقطمعؿوبعيADSLاٌدؼرؼوت.مسيم 

 ماظقزارة.مذؾؽيمسؾكماالغذلغًمإخذلاضوتمعؿوبعي

ماظربذبيممضلؿ

 م .اظؾشرؼيماٌقاردمغظوممسيماظؽذلوغقًوماظقزارةمٌقزػلمبوإلجوزاتماًوصماظرصقدمواحؿلوبمترحقؾ

 م .اظقزارةمعرطزمععماٌؿؾؽيمربوصظوتمسيماألذغولمعدؼرؼوتمسيماالظؽذلوغلماإلجوزاتمغظوممتػعقؾ

 م .األذغولمتعدؼرؼومسيماالظؽذلوغلماإلجوزاتمغظوممعلؿكدعلمتدرؼى
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 وحدةماظؿؼققؿمواظؿؿقز

 ضلؿمهلنيماًدعوت ضلؿماٌؿوبعيمواظؿؼققؿ

 م .اٌوظقيماظشمونمعدؼرؼيمسيماظعطوءاتمعؿوبعيمغظوممادؿقداث

 م .االظؽذلوغلماألرذػيمغظوممععموربطفماظؾقازم،معدؼرؼيمسيماظقزارةمعشذلؼوتمأسؿولمأرذػي

 م .االظؽذلوغلماألرذػيمغظوممخاللمعـماظعوعي،ماظعالضوتمعدؼرؼيمسيماظقزارةمأخؾورمأسؿولمأرذػي

 ظذظؽماظالزعيماظؿعدؼالتموإجراءماالظؽذلوغل،ماألرذػيمظلرلصرماظؿكزؼـقيماٌلوحيمتقدعي.  

 

موحدةماظؿؼققؿمواظؿؿقز

 

 

 

 

 

معفومموواجؾوتموحدةماظؿؼققؿمواظؿؿقز:

 اظقزارة.ميفماالدرتاتقفلمبوظؿكطقطماٌؿعؾؼيمواظـؿوذجمواظرباعٍمواإلجراءاتماألغظؿيمتطقؼر 

 واظشرطوء.ماٌعـقنيمطوصيمسؾكموتعؿقؿفومأػداصفو,موصقوشيماظقزارةموضقؿموردوظيمرؤؼيماظؿـلقؼمواالذرافمسؾكمسؿؾقيمتطقؼر 

 اظعؿؾ.مخططممنوذجموتطقؼرماإلسدادمسؾكمظؾؼوئؿنيماظػينماظدسؿموتؼدؼؿماظقزارةمٌدؼرؼوتماظؿشغقؾقيماظعؿؾمخططموتطقؼرمإسدادمعؿوبعي 

 دوري.مبشؽؾموعراجعؿفوماظقزارةمعدؼرؼوتمععمبوظؿعوونماٌكوررمإدارةمخطيماظؿـلقؼمواالذرافمسؾكمإسداد 
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 علؿفدصوتفو.مسؾكماٌعـقنيمععمواالتػوقمواظؿشغقؾلماالدرتاتقفلماٌلؿقىمسؾكماظؼقودقيماألداءمعمذراتمتطقؼر 

 ظؿالصقفو.ماظالزعيماظؿقصقوتموإسدادمأدؾوبفوميفمواظؾقٌماالسبراصوتموهدؼدمبوٌكططموعؼورغؿفماظزعـقيماألررموصؼماظعؿؾمخططميفماظػعؾلمظإلنوزماظدوريماظؼقوس 

 اٌلؿفدف.مإىلماظػعؾلماألداءمعلؿقىموهدؼدماحملددةماظدورؼيموصؼماألداءمعمذراتمضقوس 

 ظؿالصقفو.ماظالزعيمواظقضوئقيماظؿصققققيمبوإلجراءاتمواظؿقصقوتماالسبراصوتمأدؾوبمعؿضؿـيماألداءمعمذراتمضقوسموغؿوئٍماًططميفماالنوزمغلىمحقلماظدورؼيماظؿؼورؼرمرصع 

 االدرتاتقفقي.موتقجفوتفوماظقزارةمػقؽؾمععمؼؿقاءمممبوموتعدؼؾفومإجراءاتفوموتقثقؼماظقزارةمسؿؾقوتمحصر 

 مسؾكماألداءمضقوسمعمذراتمهؾقؾمغؿوئٍموسؽسماٌطوبؼي,مسدممحوالتميفماظؿغقريمغلؾيمواحؿلوبماظقزارةمظعؿؾقوتماألداءمظؼقوسمعقضقسقيمعمذراتموتـػقذموتطقؼرمتصؿقؿ

 وتطقؼرػو.مهلقـفومبفدفماإلجراءات

 اٌعـقنيم.مععمبوظؿـلقؼماًصقصمبفذاماظالزعيماإلجراءاتموادبوذمواًدعوتماظعؿؾقوتمهلنيميفمهؾقؾفومعـمواالدؿػودةموهؾقؾفوماٌؿعوعؾنيمواضرتاحوتمذؽوويمعؿوبعيمحصر 

 اًدعي.متؼدؼؿمجقاغىمسـماًورجقنيماٌؿعوعؾنيمورضوماحؿقوجوتمهدؼدمخاللمعـماظقزارةمتؼدعفوماظيتماًدعوتمأداءمتطقؼرمواٌقزػنيمبفدفماًورجقنيماٌؿعوعؾنيمآراءمادؿطالع 

 اآلؼزومذفودةمسؾكمظؾقصقلموتلػقؾفوماظقزارةمعدؼرؼوتميفماىقدةمأغظؿيمبـوء. 

 تـػقذػو.مسؾكمظؾعؿؾماٌدؼرؼوتمععمواظؿـلقؼمعـفومواٌلؿػقدؼـمهلنيمإىلمهؿوجماظيتماًدعوتماضرتاح 

 اظؼقوس.موغؿوئٍماٌعوؼريموغشرمبفومبوظقصوءمؼؿعؾؼمصقؿوماظقزارةمأداءموعؿوبعيماٌؼدعيماظرئقلقيمظؾكدعوتمععوؼريماضرتاح 

 مواظعؿؾقوت.ماظؼقودةمععقوريممبؿطؾؾوتماإلؼػوءموتقظلمواظشػوصقيمايؽقعلماألداءمظؿؿقزماظـوغلمسؾداهللماٌؾؽمجوئزةميفماظقزارةمعشورطيمعشروعمإدارة

 ورؾوسيمادظيماًدعوتماظيتمتؼدعفوماظقزارةم,مواظؿؼرؼرماظلـقيموصؼماظدورؼيماٌعؿؿدةموتقزؼعفؿومسؾكماٌعـقنيم.تصؿقؿمواسدادم 

م(م2016-م2015وحدةماظؿؼققؿمواظؿؿقزمظألسقامم)م انوزاتمممم

 ظؾدورةماظلوبعي.ايصقلمسؾكمسالعيمخؿؿماظؿؿقزمظؾقزارةمىوئزةماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمظؿؿقزماالداءمايؽقعلمواظشػوصقيم 

 (مصرقمععوؼريمجوئزةماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمظؿؿقزماألداءمايؽقعلمواظشػوصقيموتـلقؼمطوصيماجؿؿوسوتفؿم.6تشؽقؾم) 

 (مخططممهلقـقيمٌعوؼريماىوئزةمبـوءامسؾكماظؿؼورؼرماظؿؼققؿقيماٌردؾيمعـمعرطزمجوئزةماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمظؿؿقزماألداءمايؽقعلمو5اسدادمم)مشػوصقي.اظ
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 .مإسدادموعراجعيمعـففقوتموآظقوتمسؿؾمعؿعؾؼيممبعوؼريماىوئزةم

 .عؿوبعيمععوؼريماظؿؿقزمععمعرطزمجوئزةماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمظؿؿقزماألداءمايؽقعلمواظشػوصقي 

 ماظؿؿقزم.ماظردمسؾكمطؿىموادؿػلوراتمطوصيماظقزاراتمواهلقؽوتمايؽقعقيماألخرىمصقؿومؼؿعؾؼمبودؿؾوغوتمضقوسماظرضكموعقاضقع

 متصؿقؿموإسدادموتقزؼعمدرادوتمادؿطالعمرأيم)مادؿؾوغوتم(موهؾقؾفوموادؿكراجماظـؿوئٍمعـفوموإسدادماظؿقصقوتمصقؿومؼؿعؾؼ.م

م(2016-2015رضكمعؿؾؼلماًدعيم) -

م(2016-2015رضكماالدؿشورؼنيمواٌؼووظنيم) -

م(2016-2015رضكماظشرطوءمماالدرتاتقفقنيم) -

م(2016-2015رضكماٌقزػنيم) -

 مؿمبـؾذةمسـمععوؼريماىوئزةم.دمورذوتمسؿؾميفماداراتموعدؼرؼوتماظقزارةمواحملوصظوتمظؾؿعرؼػمجبوئزةماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمظؾؿؿقزماألداءمايؽقعلمواظشػوصقيموتزوؼدػسؼ

 .ماسدادمدظقؾماًدعوتماظقزارة,مورؾوسؿفموتقزؼعفمسؾكمأعوطـمادؿكداعف

 (مورؾوسؿفموتقزؼعفمسؾكماىفوتمذاتماظعالضي.مم2014-2013إسدادماظؿؼرؼرماظلـقيمظؾقزارةم) 

 .تصؿقؿمبطوضوتمتعرؼػمبوٌقزػنيمورؾوسؿفوموتقزؼعفومسؾكمعقزػلمعرطزماظقزارةم 

 .اظؿـلقىمبلمسوءم)اٌقزػمايؽقعلماٌؿؿقزمظؾػؽوتماظـالث(مىوئزةماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمظؿؿقزماألداءمايؽقعلمواظشػوصقي 

 ماظـزاػيماظقرـقيموتزوؼدموزارةمتطقؼرماظؼطوعماظعوممبفو.اسدادمتؼورؼرمحقلمعـظقعيم
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 ادارةماظعؿؾقوتماٌلوغدة

 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

ضلؿمارذقػماٌلؿـداتمواٌؾػوتم

 اٌوظقيم

 ضلؿماالعوغوتمواظؽػوالتمظؾطرق

ماٌلوغدةادارةماظعؿؾقوتم
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معدؼرؼيماظشمونماٌوظقيم

م-:واظقجؾوتماٌفوممم

 اظقزارةموعدؼرؼوتماالذغولمظرصدماٌكصصوتماظالزعيمظؾؿشورؼعموصؼًومظؾدلاعٍماٌؼررةمبؼوغقنماٌقازغيماظعوعي.اسدادماٌقازغيماظعوعيمظؾقزارةمبوظؿـلقؼمععمدوائرم 

 اظؿـلقؼموعؿوبعيمرصدماٌكصصوتماظالزعيمظؾقزاراتمواٌمدلوتماالخرىمواظيتمتؼقممػذهماظقزارةمبوألذرافمسؾكمتـػقذمعشورؼعفوماظرأزلوظقيم. 

 ظألغظؿيمواظؼقاغني.بعدماضرارهموذظؽمظصرفماظـػؼوتماٌؼدعيمظؽؾمعـماٌقازغيماىورؼيمواظرأزلوظقيماًوصيمبفذهماظقزارةمواظقزاراتمواظدوائرماالخرىموصؼًوممتـػقذمضوغقنماٌقازغيماظعوعي 

 صؼًومظألغظؿيمواظؼقاغنيماٌوظقيماٌقضقسي.عؿوبعيماظدوائرمواظقزاراتمواٌمدلوتماالخرىمظؿققؼؾمارصدةمزبصصوتفومظؾؿشورؼعماٌـػذةموصرفمماظـػؼوتماٌذلتؾيمسؾقفومو 

 .اسدادموتـظقؿماظؾقوغوتمواظؿؼورؼرماٌوظقيماظالزعيموتزوؼدماىفوتماٌعـقيمسيماظقزارةمواظقزاراتمواظدوائرماظرزلقيماالخرىممبومؼؾزم 

 تمواٌقاضػماٌوظقيماظشفرؼيموصؼًومظؾؼقاغنيمواالغظؿيم.اسدادموتـظقؿموتزوؼدموزارةماٌوظقيمودائرةماٌقازغيماظعوعيمووزارةماظؿكطقطمبوظؾقوغوتمواًالصو 

 ععوظلماظقزؼرم.ؼؿؿماسدادماظؽشقصوتمواٌرصؼوتماًوصيمبوٌـحماًؾقفقيموؼؿؿماردوشلومظقزارةماظؿكطقطمواظؿعوونماظدوظلممبقجىمطؿىمرزلقيمعقضعيمعـمضؾؾم 

 (تطؾقؼمغظوممGFMISمسيمعدؼرؼيماظشمونماٌوظقيموسيمذيقعماضلومماٌو).ظقيم 

 (قزتمعدؼرؼيماظشمونماٌوظقيمبلدائفوماٌؿؿقزمسؾكمغظومم GFMIS.م) 

م:اٌوظقيماظشمونمعدؼرؼيممانوزاتمممم
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مماإلدارؼيماظشمونمعدؼرؼي

م-:واظقجؾوتماٌفوم

 ماظعؿؾ.معشؽالتموحؾمٌـوضشيمعـؿظؿيمدورؼيماجؿؿوسوتمسؼدمخاللمعـمبوٌشورطيماإلدارةمعؾدأمتعزؼز

 ماالسؿولمخاللمعـمواٌلؿلجرةمايؽقعقيماظلقوراتمسؾكمواظؿػؿقشماظضرورؼيماظلقوراتموتلعنيماٌشورؼعموظؿوبعيماظقزارةمعقزػلمظؿـؼالتماظضرورؼيماظلقوراتمحرطيمسؿؾقيمتـظقؿ

مايرطي.مبؼلؿماٌـوري

 م.ماظػوطسموأجفزةماظؿصقؼرمآالتمعـؾماألجفزةمبصقوغيماٌؿعؾؼيماألسؿولمعؿوبعي

 مظؾؿقزػني.مواٌغودراتماظرزللماظدواممعراضؾي

 مسؿؾف.موتـظقؿماظقزارةمعؼلؿمعؿوبعي

 مواألزلـً.مواإلدػؾًماحملروضوتمعقادمعـمهؿوجفممبومواألوظقؼيماحملوصظوتمسيماألذغولموعؽوتىمعدؼرؼوتمتزوؼد

 ماٌوظل.مواظـظومماظؾقازمموغظومماإلدارؼيماألعقرمسيماٌرسقيمواظؿعؾقؿوتمواظؾالشوتمواألغظؿيماظؼقاغنيمأحؽوممتطؾقؼ

 اظعؿؾ.مإجراءاتموتؾلقطموهلقـفماظعؿؾمأداءمعلؿقىمرصعمخبصقصماالضذلاحوتمتؼدؼؿ 

 انوزاتمضلؿماًدعوتماٌلوغدهم
 االذــرافمواٌؿوبعفمسؾكماسؿولماظـظوصيموذظؽماثـوءماظدوامماظرزلـــلمواؼومماظلؾًموتشؿؾماٌـــقاضعماظؿوظقيم:ـم 

 عؾـكماظقزارةم 

 عدؼرؼيماٌكؿدلاتم 

 عدؼرؼيماظلالعيماٌرورؼيم 

 عدؼرؼيمأذغولمربوصظيماظعوصؿيم 

 اظلوحوتماًورجقيم 

 عؾـكمايرطيم 

 عؿوبعيمصرفماٌطوظؾيماٌوظقيماظشفرؼيمظشرطيماظـظوصي 

 م.اٌشورطيمسيماسدادموثوئؼماظعطوءماًوصمبـظوصيمعؾـكماظقزارةمسـمررؼؼمدائرةماظؾقازمماظعوعي 
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 ـوءموبعدماظدوامماظرزللمواؼومماظعطؾماٌؿوبعفمواالذرافمسؾكمدوامماعـماظقزارةموتـظقؿماصطػوفماظلقوراتمسيماظلوحوتمواٌراضؾيماالعـقيمداخؾماٌؾـكمواٌدؼرؼوتماجملوورةماث 

 .اظرزلقيموطذظؽمتػؼدماالغورةمسيماٌؽوتىمواظعؿؾمسؾكمارػوءػومواالسقودم

 طػؿرلؼوماظقزارةمحبقٌمؼؼقمم)اظؾقصقف(مبؿوعنيماٌقزػنيمبوٌشروبوتمبوغقاسفومواظلـدوؼشوتمواحملوصظيمسؾكمعظفرموغظوصيمعقضعماظعؿؾمماٌؿوبعفمواالذرافمسؾكماسؿول. 

 توعنيمعدؼرؼوتمعرطزماظقزارةمبوٌرادؾنيموذظؽمظؿلفقؾموانوزماالسؿولماظرزلقيمبودرعموضًمسؾكماظرشؿمعـماظـؼصمايوصؾمبعددػؿم. 

 وغظوصيماالسالممعؿوبعيمداقعيم. 

 انوزاتمضلؿماظدواممواالدؿعالم
 م.عراضؾيماظدوامماظرزللمواٌغودراتمظؾؿقزػني

 م.عراضؾيماظدواممىؿقعمعقزػلماظقزارةمواصدارمطؿىمايلؿموبدلماظؿلخرلمصؾوحلمىؿقعماٌقزػنيم

 .محلىمغظوممعراضؾيماظدوامم

 م.عؿوبعيمغظومماظدواممورؾوسيماظؿؼورؼرماظققعقيماٌؿعؾؼيمبويضقرمواظغقوبم

 مم.اظؿدضقؼمسؾكماظعؿؾماإلضوسيمواٌؽوصكتموسالوةماٌقدانمعـمخاللمطشقصوتماظدوام

 م.ادؿالمممنوذجماالجوزاتمواٌغودراتموتلفقؾفومسؾكمغظومماظدوامم

 م.عؿوبعيمطشقصوتماظعؿؾماالضوسيموتدضقؼفوم

 م.عراضؾيماظؿزامماٌقزػنيمبوظدوامماٌقجقدمحلىمرؾقعيماظعؿؾم

 م.رصعمطشقصوتمؼقعقيمبدوامماٌقزػني

 م.ادؿالممعغودراتماٌقزػنيماًوصيمواظرزلقيمواظؿلطدمعـمادؿؽؿولماالجراءاتمم

 م.اسدادموتـظقؿمدفؾمايضقرمواظدواممرؾؼًومظؿعؾقؿوتم

 م.تلؾقؿمضقائؿمايضقرمواظغقوبماديماجفيماٌعـقيم

 م.اظؼقوممبلؼيمأسؿولماخرىمؼؽؾػمبفومضؿـمحدودمعفوعفموعلموظقيماظقزقػيم

 م.احملوصظيمسؾكمدرؼيماٌعؾقعوتم

 م.ادؿكداممادواتموودوئؾماظلالعيماظعوعيمواظقضوؼيماٌفـقيم
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 م.عؿوبعيمحضقرماٌقزػنيمودقىماظؿؼورؼرماظققعقيمبذظؽم

 م.عؿوبعيمشقوبموتلخرلماٌقزػنيمودقىماظؿؼورؼرماظققعقيمبذظؽم

 االجوبيمسـمادؿػلوراتماٌقزػنيموتلعنيمرؾؾوتفؿ. 

مـيانوزاتموعفـوممضلــؿمايرطـ

 0اظػعؾقيممراتموضؾطماىقدةموذظؽمحلىماٌلوصيـيموإدارةماٌكؿؾـسؾكمصرفماحملروضوتمسيمعرطزماظقزارةموعدؼرؼيماظلالعيماٌرورؼمواظؿقضقعماظؿدضقؼ 

 ددمطؾرلمعـماٌرطؾوتمواظلوئؼنيمتمتطقؼرمسؿؾمضلؿمايرطيمومتمادؿقداثمذعىموػلماظشعىماظػـقيموذعؾيمايرطيمبوإلضوصيماديمرئقسمضلؿمايرطيموعلعقرمايرطيموذظؽمظقجقدمس 

 0واظػـقنيمواالدارؼنيمم

 وعؿوبعؿفومبعدمدوسوتماظدوامماظرزللمعـمخاللمغظوممتؿؾعوتمواٌؽوتىماظؿوبعيمشلوموسيمعرطزماظقزارةمماظؿػؿقشمسؾكمعؾقًماآلظقوتمواظلقوراتمايؽقعقيمسيماٌدؼرؼوتمسيماحملوصظ 

 0اٌرطؾوتمم

 موأخذماإلجراءاتماظؿلدؼؾقيمحبؼماٌكوظػنيم.دوامماظرزللماظــاظردمسؾكمزبوظػوتماالعـماظعومم)اظؽوعرلاتماالعـقي(مخبصقصمادؿكدامماٌرطؾوتمبعدمدوسوتم

 (معوئيمأعرمحرطيمؼؿؿمإصدارػومومتقثقؼفو110اٌدؼرؼوتماظؿوبعيمٌرطزماظقزارةمبلقوراتمٌؿوبعيماٌشورؼعموذظؽمحلىمرؾؾوتمايرطيماٌؼدعيمعـمطؾمعدؼرؼيمواظيتمتؼدرمحبقظلم)تلعنيم 

م0حلىماألصقلمم

 الممسـدماغؿفوءماٌشورؼعماظؿوبعيمشلذهماظقزارةموتلعنيماٌدؼرؼوتمسيماحملوصظوتاظعؿؾمسؾكمهقؼؾماظلقوراتماظعوئدةمعـمعشورؼعماظطرقمإديماظصػيمايؽقعقيموتشؽقؾمىونمادؿ 

 .بوظلقوراتماظيتممتمهقؼؾفومظؾصػيمايؽقعقيموبوظؿـلقؼمععمعدؼرمإدارةماظعؿؾقوتماٌلوغدةمم

 0خاللمعـدوبنيمضلؿمايرطيماظعؿؾمسؾكمتعدؼؾمادؿفالكماظقضقدمظؾلقوراتمواآلظقوتمايؽقعقيمسيمعرطزماظقزارةموسيمذيقعماظقزاراتمعـم 

 0زبورؾيمعدؼرؼيماٌشوشؾمٌؿوبعيمذرطيماظؿوعنيمخبصقصمإصالحماظلقوراتمواآلظقوتماظيتمتعرضًميودثم 

 م0عؿوبعيمترخقصماظلقوراتمايؽقعقيمسـدماغؿفوءماظذلخقصممبقجىمطؿىمرزلقيمصودرةموعقضعيمحلىماألصقلم 

 0حملوصظوتمواٌؽوتىماظؿوبعيمشلوموسيمعرطزماظقزارةموزبورؾيماٌدؼرؼوتماظيتمملمؼؿؿمتعدؼؾمطػوالتماظلوئؼنيماظعوعؾيمظدؼفوماظؿدضقؼمسؾكمطػوالتماظلقاضنيمسيماٌدؼرؼوتمسيما 

 دةمعـمدؼقانماٌكوظػوتماظقارماظردمسؾكمزبوظػوتمدؼقانماحملودؾيمخبصقصمزبوظػوتمادؿكدامماظلقوراتمايؽقعقيموزبورؾيماٌدؼرؼوتمسيماحملوصظوتموعرطزماظقزارةمظؾردمسؾك 

 0احملودؾيموسؿؾمردمعقحدمخبصقصماٌكوظػوتم
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 0اظؿـلقىمبؿقجقفمسؼقبيمظؽؾماٌكوظػنيموحلىماظـظوممم 

 0سؿؾموتـلقؼمورؾوسيماظؽؿىماظقاردةمإديمضلؿمايرطيمحلىماألصقلم 

 0تزوؼدمعرطزماظقزارةموضلؿمايرطيمواٌـفرةمبوٌوءموبشؽؾمؼقعلم 

 ايؽقعقف.مإسورتفؿمإديماظقزاراتمواظدوائرمعؿوبعيماظلقوراتمواظلقاضنيماظيتممت 

 م0عؿوبعيمإصالحماآلظقوتمواظلقوراتمايؽقعقيمسيمعدؼرؼيماٌشوشؾمواظقطوالتم

 (ممثوغقيمسشرمبوصًومظـؼؾماٌقزػنيمومتمسؿؾمبطوضوتم22وتماظؿوبعيمظؾقزارةموسددػوم)ــــــؼؼقممضلؿمايرطيمبؿلعنيماطدلمسددمممؽـمعـمعقزػلماظقزارةمبوٌقاصالتمعـمخاللماظؾوص 

م0واظؿـلقؼمععمعدؼرؼيماٌقاردماظؾشرؼيمظعؿؾماضؿطوسوتماذذلاكماظؾوصوتمحلىماألصقلم

 م0ايرطيمإديماٌدؼرؼوتممسؿؾمأواعرمعؾوذرةمظؾلوئؼنيماظذؼـمؼؿؿمغؼؾفؿمإديمضلؿمايرطيموسؿؾمعغودراتمظؾلوئؼنيماظذؼـمؼؿؿمغؼؾفؿمعـمضلؿ

 م0سؿؾمدفالتمجبؿقعماظؽؿىماظقاردةمإديمضلؿمايرطيموعؿوبعؿفومسيمعرطزماظقزارةم

 0ؼؼقممضلؿمايرطيممبشورطيماظػعوظقوتماظرزلقيمسيماٌم راتم 

 (مجفوزمسيم229ٌرطؾوتموسددػوم)ؼؼقممضلؿمايرطيموبوظؿـلقؼمععموحدةمايودقبمواٌدؼرؼوتمسيماحملوصظوتممبؿوبعيمأجفزةماظؿؿؾعماظؼدايماظيتممتمترطقؾفومسؾكماآلظقوتموا 

م0عدؼرؼوتماألذغولمسيماحملوصظوت

 م0وصظوتموبوظؿلقؼمععموزارةماظـؼؾمؼؿؿمترطقىماجفزةمتؿؾعمظؾوضلماٌرطؾوتمواالظقوتمسيمعدؼرؼوتماالذغولمسيماحمل

 0معـماجؾمعراضؾيماٌرطؾوتمواالظقوتمسؾكمعدارماظلوسيمؼؿؿمسؿؾماواعرمايرطيماظؽذلوغقومعـمخاللمطودرمضلؿمايرطيمموبوظؿلقؼمععموزارةماظـؼؾ 

م

م

م

م
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 ودػونمسوعيمصقوغي/ماظؽفربوءمذعؾي/ماٌقؽوغقؽمذعؾي/ماٌؾـكماداعيمضلؿمانوزاتمممم

 ذعؾيماٌقؽوغقؽم -1

اظؿدصؽي.اسؿولماظؿؽقػ.اسؿولمغظوممارػوءمايرؼؼموتعؿؾمسؾكمانوزمصقوغيمطوصيماالسطولماظيتمهدثمسيمعؾـكماظقزارةمواٌؾوغلماظؿوبعيمشلومواٌدؼراتمحنيماظطؾىمظالسؿولماظؿوظقيم)اسؿولم 

 .اسؿولماظؿؿدؼداتماظصققيمواظصرفماظصقل(

 ئقي(.صقاترلماظؽفربوءمواٌقوهمسؾكمجفوزمايودقبمظدؼـومظؽوصيماذذلاطوتماٌدؼرؼوتمواٌؽوتىموربطوتماظصقوغيمواغورةماظشقارعمواالذوراتماظضق)اظعؿؾمسؾكمتدضقؼموحقدؾيمذيقعم

 ذعؾيماظؽفربوء -9

اظؿوظقيم)اسؿولمظقحوتماظؽفربوءماظرئقلي.صقوغيموحداتماالغورةمسؾكمانوزمصقوغيمطوصيماالسطولماظيتمهدثمسيمعؾـكماظقزارةمواٌؾوغلماظؿوبعيمشلومواٌدؼراتمحنيماظطؾىمظالسؿولم وتعؿؾم

 .وصقوغيماالبورؼزم.وعؿوبعيمعقظدماظؽفربوءم.وعؿوبعيمضوسيمأػؾماظعزممحلىماٌقاسقدماٌطؾقبيم(و دؼدمذؾؽوتمايودقب.

 اسؿولماظصقوغيماظعوعيمواسؿولماظدػون -9

مواٌؾوغلماظؿوبعيمشلومواٌدؼراتمحنيماظطؾىمظالسؿولماظؿوظقيم)اسؿولمصقوغيماالبقابمواظشؾوبقؽمواظصؼػماٌلؿعورموتعؿؾمسؾكمانوزمصقوغيمطوصيماالسطولماظيتمهدثمسيمعؾـكم  اظقزارة

 واظؼقومماسؿولماظدػونمسيمعؾـكماظقزارةمواٌؾوغلماظؿوبعيمشلوم(.

 

2015أواعرماظعؿؾمظعوم اظشعؾي  عالحظــــــــوتم2016أواعرماظعؿؾمظعوم 

ـقؽذـعؾيماٌقؽوغ ؾ(مأعرمسؿ620)  ؾ(مأعرمسؿ680)   متمانوزمطوصيمأواعرماظعؿؾمحلىماالصقلم. 

ـؾ(أعرمسؿ550) ذعؾيماظؽفربوء ؾ(أعرمسؿ600)   متمانوزمطوصيمأواعرماظعؿؾمحلىماالصقل. 

واظدػونمأسؿولماظصقوغياظعوعي اعرمسؿؾ(330)   

 

سؿؾم  ر(أع400)  

 

 متمانوزمطوصيمأواعرماظعؿؾمحلىماالصقل.
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م

 ضلؿمصقوغيماألجفزةمإنوزات

 (مآظيمتوبعيمظؾقزارةموعدؼرؼوتفومطؾمحلىمغقسفم،مواإلذرا158(ماتػوضقوتمصقوغيممدـقؼيمآلالتمتصقؼرماظقثوئؼمواٌكططوتموسددػوم)8إسدادم)واٌؿوبعيمسؾكمحلـمتـػقذمبـقدمػذهممف

 0االتػوضقوتموتدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماًوصيمبفو

 (ماتػوضقوتمصقوغيمم7إسدادم)(مآلالتمتصقؼرماظقثوئؼموسددػوم)واٌؿوبعيممف(مآظيمتصقؼرموثوئؼمتوبعيمظؾقزارةموعدؼرؼوتفومطؾمحلىمغقسفم،مواإلذرا23غظومماظؾقعماظؿلجرلي)دعرماظصقرة

م0سؾكمحلـمتـػقذمبـقدمػذهماالتػوضقوتموتدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماًوصيمبفو

 (ماتػوضقيمصقوغيممدـقؼيمظؾؿؼودؿماالظؽذلو2إسدادم)(معؼلؿمتوبعمظؾقزارةموعدؼرؼوتفوم،مواإلذرا51غقيموسددػوم)واٌؿوبعيمسؾكمحلـمتـػقذمبــقدمػـذهماالتػوضقـوتموتـدضقؼماٌطوظؾـوتمممممممف

 0اٌوظقيماًوصيمبفو

 سؿؾمدـقؼوم.م(مأعر360اظؼقوممبؿـػقذموصقوغيماظشؾؽوتماشلوتػقيموأجفزتفومسيمعؾـكماظقزارةم)وعدؼرؼوتفوموعؽوتؾفومحلىماظطؾى(ممبومالمؼؼؾمسـم)م 

 م0اٌشورطيمسيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؿؼققؿمحوظيماألجفزةمعـمحقٌمجدوىمبؼوئفومضقدماالدؿعؿولمأممذطؾفو 

 0)آالتمتصقؼرماظقثوئؼموأجفزةماظػوطسمواٌؼودؿماإلظؽذلوغقيماىدؼدة(ماٌطؾقبيمظؾقزارةموعدؼرؼوتفوموعؽوتؾفومةظألجفزمميإسدادماٌقاصػوتماظػـق 

 0صقوغيمأجفزةماظػوطسماظؿوبعيمظؾقزارةموعدؼرؼوتفوموعؽوتؾفوماإلذرافمسؾك 

 م0اظؿـلقؼمععموحدةماظؾقازممسيمدراديمأدعورماألحؾورموضطعماٌلؿفؾؽوتموضطعماظغقورماٌطؾقبيمظألجفزة 

 عدؼرؼيماظدؼقان

 :غؾذةمسـمعدؼرؼيماظدؼقانم 

 حلىماشلقؽؾماظؿـظقؿلممإلدارةماظعؿؾقوتماٌلوغدةم.واظيتمتؿؾعمإدارؼًومم24/12/2012متمإدؿقداثمعدؼرؼيماظدؼقانمبؿورؼخم -

 -:واظقجؾوتماٌفوم

 .ادؿؼؾولماٌراجعنيموارذودػؿمواالجوبيمسؾكمطوصيمادؿػلوراتفؿمدقاءماٌؼووظنيماوماٌقارـنيمواٌقزػني 

 إسدادمورؾوسيماظؽؿىماٌؿعؾؼيمبوظؿعوعقؿموإدؿؽفورماالظقوتموايمععوعالتمؼؿؿمهقؼؾفومٌدؼرمماظدؼقانم. 

 .اظؼقوممحبػظموتعدادماوراقمعؾػوتماظدؼقانموترضقؿفوموصؿحمعؾػوتمظؾعطوءاتماٌطروحيماىدؼدةمماواًلمبلولم 
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 لم.تصقؼرمودقىمطؿىمعـماالرذقػموحلىماظطؾؾوتماحملقظيماصقظقًومٌدؼرماظدؼقانمعـماالداراتمواٌدؼرؼوتمسيمعرطزماظقزارةمظغوؼوتماظعؿؾماظرزل 

 اظدلؼدموعؿوبعيموصقشلومظؾففوتماٌعـقيم.اردولماظػوطلوتموتلعنيم 

 .جردماٌؾػوتماظؼدافموترحقؾفوماديماظؽراصوغوت 

 وترحقؾماٌؾػوتمسؾقفموترتقؾفوموتـظقؿفومبطرؼؼيمؼلفؾماظرجقعماظقفوم.اغشوءمعلؿقدعمجدؼدمظؾؿؾػوتم)ايضوغفمدوبؼو(م 

 :سؿؾقوتماظدؼقانم 

م

م2015/2016اجملؿقعمظعوعلمم2016سوممم2015سومممغقعماظعؿؾقي

ماظصودر

م
م116094م56632م59462

ماظقارد

م
م165133م84990م80143

ماالرذػي

م
م281227م141622م139605

م

م

م

م

م

م

م

م



 
              

 
 
 

139 
 

اللوازم عدؼرؼي  

مضلؿماٌشذلؼوت ضلؿماٌـفره  ضلؿماظدسؿماظػين ضلؿماحملودؾيمواظرضوبيمسؾكماٌكزونم

 اظؾقازممعدؼرؼيمممم

 

 

 

 

ماٌفوممواظقاجؾوت

 .مإسدادماٌقازغيماظلـقؼيمظؾؿدؼرؼيمسيمضقءماالعؽوغوتماٌؿوحفموعؿوبعفمتـػقذػومبعدماضرارػو

 معـفزاتماٌدؼرؼي.ماسدادماظؿؼورؼرماظدورؼيمحقل

 .ماظعؿؾمبروحماظػرؼؼمسيماٌدؼرؼيمعـمخاللماالجؿؿوسوتماظدورؼيموعـمخاللمحؾماٌشؽالت

 .ماسدادمخطفمظؾؿشذلؼوتمواظؾقازممبوظؿـلقؼمععماٌعـقنيمبوظقزارة

 .معؿوبعفماظؼراراتماظصودرةمسـمدائرةماظؾقازمماظعوعيمذاتماظصؾيمواظؿؼقدمبفو

 مزممظغوؼوتمتغطقيماحؿقوجوتماظقزارةمواٌدؼرؼوتماظؿوبعيمشلومعـماظؾقازم.عؿوبعيمتقصرماالرصدةمعـماظؾقا

 .ماالذرافمسؾكمسؿؾقوتماالدؿالممواظؿلؾقؿمبنيماعـوءماٌلؿقدسوتمواسدادمتؼوريمبذظؽ

 .ماالرالعمسؾكمبقوغوتماٌقادماظراطدمواظؿعوعؾمععفومحلىمغظومماظؾقازم

 ماًوصي.تطؾقؼمغظومماظؾقازممعـمخاللماظعطوءاتماحملؾقيم/م

 .متلعنيماٌدؼرؼوتمعـمعودتلماالزلـًمواالدػؾًمٌشورؼعماظطرقمسيمعدؼرؼوتماالذغولمسيماحملوصظوت

 .ماظؿـلقىمبصرفمصقاترلماظؾقازمماظيتممتمذراؤػومبعدمادؿؽؿولماجراءاتماظؿقرؼدمظؾؿلؿقدسوتماصقظقو

 مزاتماٌطؾقبي.اظعؿؾمسؾكمعؿوبعفمصرفمعطوظؾوتمعصػوةماظؾذلولماألردغقيمبعدمتعزؼفومبوٌعز

 .متلعنيمعرطزماظقزارةمواٌدؼرؼوتمعـماظؼررودقيمواٌطؾقسوت

 .ادؿالمماالثوثمواالجفزةماٌقردةمعـماٌشورؼعماظيتمتعقدمعؾؽقؿفومظؾقزارةمحلىماظعؼد 
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 ماظقزارة.اظعؿؾمسؾكمتـزؼؾماظدلاعٍماًوصيمبندارةماٌكزونمايؽقعلمسؾكماالجفزةماًوصيممبلؿقدسوتمعدؼرؼوتماالذغولموعرطزم

 .معؿوبعفمصقوغيماالجفزةمعـمخاللمضلؿماظدسؿماظػينمسيماٌدؼرؼي

 .متػصقؾماالثوثمحلىمايوجيمٌقزػلماظقزارةمواٌدؼرؼوتماظؿوبعيمشلو

 .عؿوبعفماسؿولماظصقوغيماظالزعيمظألثوثمبشؽؾمدوريمعـمخاللمضلؿماٌـفرةمسيماٌدؼرؼي 

مانوزاتمعدؼرؼيماظؾقازم:

 ضلؿماٌشرتؼوتممم

 ادؿؼؾولمصقاترلماظشراءمعـمىـيماٌشذلؼوتمسيمعرطزماظقزارةمواظعؿؾمسؾكمتدضقؼفومعـمخاللماٌعززاتماظالزعيمظؾصرف 

 .ادؿؼؾولمصقاترلماظشراءمعـمعدؼرؼوتماالذغولمواالبـقفمسيماحملوصظوتموعـمثؿمتدضقؼفومعـمحقٌماالدعورمواٌعززاتمظغوؼوتماظصرفم 

 كمغظومماٌشذلؼوتمظغوؼوتمهقؼؾفومبوردوظقفماديمعدؼرؼيماظشمونماٌوظقفمسيماظقزارةمظغوؼوتمادؿؽؿولماجراءاتماظصرفم.اظعؿؾمسؾكمادخولمطوصيماظػقاترلمسؾ 

 (سؿؾمغلكفماظؽذلوغقيمعـماٌطوظؾوتماٌوظقيمعـمخاللمسؿؾقيمscanning.م) 

 ؿصققحم.زبورؾفمعدؼرؼوتماالذغولمسيمحولموجقدماخطوءمسيماظػقاترلماومغؼصمسيماٌعززاتمظغوؼيماظ 

مضلؿماٌـفرة

 .اظؼقوممبؿصـقعماالثوثماظالزممظؿؾؾقفماحؿقوجوتماظقزارةموعدؼرؼوتماالذغولمعـماالثوثم 

 .اٌشورطيمسيموفقزماٌعورضماظيتمتشوركمصقفوماظقزارةم 

 اظعؿؾمسؾكمصقوغيماالثوثمسيمعؽوتىماٌقزػنيمعـمحقٌمسؿؾقفماسودةماظدػونماوماظصقوغفماظدورؼف 

 احؿقوجوتمعدؼرؼوتماالذغولمعـماٌؽوتىمسيمحولمرؾىمذظؽمعـماظقزارةم.اظعؿؾمسؾكمتؾؾقفم 

 سؿؾمزؼوراتمعقداغقيمطؾؿوماضؿضؿًمايوجيمٌدؼرؼوتماالذغولمواالبـقيمسيماحملوصظوتمظؾصقوغيماظروتقـقيمظالثوث 

م

م
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مضلؿماظدسؿماظػين

 تشغقؾمغظوممادارةماٌكزونمايؽقعلممتم(GIMCS)سيماحملوصظوتمذغولألسؾكمأجفزةمأعـوءماٌلؿقدسوتموربودؾنيماٌكزونموعدراءماٌقادمسيمعرطزماظقزارةموعدؼرؼوتمام 

 متماظعؿؾمسؾكمربطموتشغقؾماظطوبعوتماظـؼطقيمواظؾقزرؼيموذظؽمعـماجؾماظؿؿؽـمعـماظطؾوسيمعـمخاللمذوذوتمغظوممادارةماٌكزونمايؽقعلم(GIMCS)ؼوتمسيمعرطزماظقزارةموعدؼرم

 0األذغولمسيماحملوصظوت

 ماظؿشغقؾم ماظؿشغقؾم)Windows XP)متماظعؿؾمسؾكمهدؼٌمغظوم ماديمغظوم )Windows 7ماظقزارةم ماٌكزونمايؽقعلمسيمعرطز مادارة مسؾكمغظوم ماظعوعؾي (مىؿقعماالجفزة

 (GIMCSوعدؼرؼوتماألذغولمسيماحملوصظوتمحبقٌمؼؿالئؿمععمغظوممادارةماٌكزونمايؽقعلم)

 اغشوءمتم(User Name)اًوصيمبـظوممادارةماٌكزونمايؽقعلموذظؽمظؾؿؿؽـمعـماظعؿؾمعـمخاللمضوسدةماظؾقوغوتظؾؿقزػنيماظذؼـمدقعؿؾقنمسؾكمغظوممادارةماٌكزونمايؽقعلم 

 .سؾكماظـظوممم

 سؾكماظـظومموذظؽمظؿلفقؾمسؿؾقوتماظصرفمواظعفدةمظؾؿقزػنيممادخولمبقوغوتماٌقزػنيمتم. 

 0اٌلؿكماظقزقػلمحلىمسؾكماظـظوممحقوتمظؽؾمعلؿكدممهدؼدماظصالمتم 

 0سيمدائرةماظؾقازمماظعوعيبشؽؾمعلؿؿرموذظؽمظؾؿلطدمعـمداقعيمسؿؾماظـظوممماتصولماظـظوممععمذؾؽيماظقزارةمواظلرلصراتماظرئقلقيمعؿوبعي 

 أجفزةمايودقبموػلم:سؾكمسؿؾماظؿقدؼـوتماظالزعيظؾدلاعٍماٌرتؾطيمبعؿؾماظـظومم((Internet Explorer, PDF, JAVA , … 

 1اظـظوممسيمعرطزماظقزارةموعدؼرؼوتماألذغولمسيماحملوصظوتاظيتمتعؿؾمسؾكمسؿؾماظصقوغيماظالزعيمألجفزةمايودقبمواظطوبعوتماظـؼطقيمواظؾقزرؼيم 

 تدرؼىماٌقزػنيماظعوعؾنيمسؾكماظـظومموارالسفؿمسؾكماظؿقدؼـوتماظيتمتؿؿمسؾكماظـظومم 

 0اٌطؾقبيمسؾكمغظوممادارةماٌكزونمايؽقعلمبوظؿـلقؼمععمدائرةماظؾقازمماظعوعيمسؿؾماظؿقدؼـوتم 

مضلؿماحملودؾيمواظرضوبيمسؾكماٌكزون

 .ممتمتزوؼدمطوصيمعدؼرؼوتماالذغولمبطوبعوتمغؼطقفمظطؾوسيمدـداتماظـظوممم

 معدؼرؼوتماالذغولمسيماحملوصظوتم.متمربطمعدؼرؼوتماالبـقفمسيموزارةماالذغولمسؾكمغظوممربودؾيماٌكزونمايؽقعلمعـمخاللم

 .ماظعؿؾمسؾكمعطوبؼيماالرصدػوظدصذلؼفمواظػعؾقيمععماالرصدةماالظؽذلوغقفمسيماٌلؿقدسوتماظرئقلقفمسيماٌرطزمواحملوصظوتم

 (مدؾعيمم37289قعمطؾلم)ماظعؿؾمسؾكمتـؾقًمدـداتماالؼرادمواظصرفمواظشطىمسيمعلؿقدسوتماظقزارهموعؿوبعيمتطؾقؼماظـظوممسؾكمايرطوتماظؿزوؼدؼفمسيماحملوصظوتمومبفؿ 



 
              

 
 
 

142 
 

موثالثقنماظػومعوئؿوغقتلعيمومثوغقنمدـدا.

 مردهمعـماٌشورؼعمممبوظؿعوونمععمدائرةماظؾقازمماظعوعف.اظعؿؾمسؾكمترعقزماٌقادماظيتمؼؿؿمذراؤػومعـمضؾؾمىـيماٌشذلؼوتمماوماٌق

 .متدرؼىمربوديبماٌكزونماىددمسؾكمغظوممربودؾيماٌكزونمسيماحملوصظوتم

 .ماظعؿؾمسؾكمتطؾقؼمغظوممربودؾيماٌكزونمسيمعدؼرؼوتماالذغولمسيماحملوصظو ـمضؾؾماظعوعؾنيمسؾقفمم

 معـماظؾقازمم)ماجفزةم/اثوث/مسددموادواتم/مضررودقفم(م.تزوؼدمعدؼرؼوتماالذغولمسيماحملوصظوتمبوحؿقوجوتفوم

 .محػظمدـداتماالؼرادمواظصرفمواظشطىم

مضلؿماحملروضوت

 (مرؾىمعشذلىمربؾلمظغوؼوتمتزوؼدمعرطؾوتمعرطزماظقزارةمبوحملروضوتمم.6000متماصدارم)م

 (معلؿـدمإدخولمعؼوبؾمظطؾؾوتماٌشذلىماحملؾلمظغوؼوتماظصرفم.6000متماسدادم)م

 اجراءاتماظصرفماصقظقومعطوظؾوتمذرطوتماظؿزوؼدمعـمحقٌمارصوقمععززاتماظصرفمعـمعلؿـداتمادخوالتموربوضرمادؿالممومتماردوشلومٌدؼرؼيماظشمونماٌوظقيمالدؿؽؿولمممتموفقز

م.

 .تؿؿمعطوبؼيماٌدؼقغقيمععمذرطوتماظؿزوؼدمطؾمدـيمعـمخاللماٌطوظؾوتمواظشقؽوتماظصودرهم 

 م2016(مظغوؼوتماظصرفمخاللمسومم1100000عدؼرؼيماظشمونماٌوظقيمبؼقؿيم)متمهقؼؾمعطوظؾوتماديم

 شوشؾمضلؿماظؿدضقؼمظؾقونمعدورماحملروضوتموظغوؼوتماظؿدضقؼمؼؿؿماردولمبقوغوتماظصرصقوتمظؾؿرطؾوتماظؿوبعيمٌرطزماظقزارةموادارةماٌكؿدلاتموضؾطماىقدهموعدؼرؼيماظلالعيماٌرورؼفماديمعدؼرؼيماٌ
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اٌشوشؾمعدؼرؼي  

 ضلؿماالدارةمواٌوظقف ضلؿماظؿدضقؼ ضلؿماٌلؿقدسوت ضلؿماٌؿوبعيمواظؿػؿقش ضلؿماظصقوغف

مماٌشوشؾمدؼرؼيعمممم

 

 

 

م-:واظقاجؾوتماٌفوم

 موعقداغقو.ماٌدؼرؼيمعشوشؾمسيمواإلدؽونماظعوعيماألذغولموآظقوتمظلقوراتمواظصقوغيماإلصالحمبعؿؾقوتماظؼقوم

 م.م احملوصظوتمسيماألذغولمعدؼرؼوتمعشوشؾمسيماظقزارةموآظقوتمظلقوراتماإلصالحمسؿؾقوتمعؿوبعي

 ماظطؾى.موحلىماألخرىماظدوائرمودقوراتمآالتمإصالح

 مواإلدؽون.ماظعوعيماألذغولموزارةمسيماٌلؿكدعيمواآلالتمواٌعداتماألجفزةمإصالح

 ماظقزارة.موآظقوتمدقوراتموإداعيموإصالحمظصقوغيماظالزعيماظؼطعموصرفمدبزؼـ

 ماٌفين.ماظؿدرؼىموعمدليماىوععوتمورالبماظؿكرجمحدؼـلماٌفـددنيمتدرؼى

 اٌدؼرؼيمبلسؿولماٌؿعؾؼيمواٌوظقيمواظؿقثقؼقيماإلدارؼيماألسؿولمجبؿقعماظؼقوم. 

مانوزاتمعدؼرؼيماٌشوشؾ:

 

 

 

 

 

 مممم
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اظـوغلمسشرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظػصؾم

 ادارةمذمونمربوصظوتمماضؾقؿماظشؿولمم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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دارةمذمونمربوصظوتماضؾقؿماظشؿولما  

موحدةماظؿـلقؼموعؿوبعيماظشؿول وحدةماالدارةمواٌوظقيم  

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماربدم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماربدم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمماٌػرقمم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماٌػرقم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمسفؾقنم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيممسفؾقنمم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمجرشم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمجرشم

 

 ادارةمذمونمربوصظوتماضؾقؿماظشؿول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدةماظؿـلقؼموعؿوبعيماظشؿول

-:واظقاجؾوتماٌفوم  

ماًطط.مشلذهماألوظقؼوتموهدؼدمظؾؿدؼرؼوتماظعوعيماًططمبقضعماٌشورطي -

م.ماٌعـقيماىفوتمععمبوظؿـلقؼماألذغولمٌدؼرؼوتماظلـقؼيماٌقازغيمعشروعمبنسدادماٌشورطي -

مظؾؿدؼرؼوت.ماٌشورؼعمظؿـػقذماظؿػصقؾقيماظدلاعٍمبنسدادماٌشورطي -

مواٌقاد.مواٌعداتمواآلالتماظؾشريماىفوزموتشؿؾماألسؿولمظؿـػقذماظالزعيماالحؿقوجوتمبؿقدؼدماٌشورطي -
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مسيماظدلاعٍمػذهمسؾكماظؿغقرلمأومبوظؿعدؼؾمواظؿـلقىمواألغظؿيمواظؼقاغنيماٌقضقسيمواًططمبوظدلاعٍماظؿزاعفومعـمواظؿلطدماألذغولمٌدؼرؼوتماٌعؿؿدةماظدلاعٍمتـػقذموتؼققؿمعؿوبعي -

مذظؽ.متلؿقجىماظيتمايوالت

ماظؿـػقذ.مأثـوءمتظفرماظيتماٌعقضوتمأوماٌشوطؾميؾماألذغولممبدؼرؼوتماٌؼووظنيمضؾؾمعـمتـػذماظيتمبوألسؿولماظعالضيمذاتماظقزارةمعدؼرؼوتمععماظؿـلقؼ -

مظؾؿقوصظوت.ماٌلوسدمإديمبفوماًوصيماظؿـلقؾوتمورصعماظلـقؼيموانوزاتفوماألذغولمعدؼرؼوتممبشورؼعماظعؿؾمدرلمسـماظشفرؼيماظؿؼورؼرمتؼققؿ -

مواظػـقي.مواٌوظقيماإلدارؼيماظـقاحلمطوصيمسيماٌرطزموعدؼرؼوتماألذغولمعدؼرؼوتممبنيماظؿـلقؼ -

ماألذغول.معدؼرؼوتمبلسؿولمؼؿعؾؼمصقؿوماألخرىمواىفوتماٌقارـنيمعـماظقزارةمإديمتردماظيتمواظشؽوويماظطؾؾوتممبقضقعمظؾؿقوصظوتمعدؼرماالضؾقؿمإديماظؿـلقى -

 بوحملوصظوت.ماألذغولمعدؼرؼوتمجفوزمسؾكمواظػينمواإلداريماٌوظلماإلذراف -
م-:واظقاجؾوتمىؿقعمعدؼرؼوتماالذغولمواالبـقيمالضؾقؿماظشؿولمماٌفومممممم

ماظطرق.مسؾكماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرموتقصرلمسؾقفوماظلالعيمسـوصرموتقصرلمصقوغؿفومسؾكمواظعؿؾمواألبـقيماظطرقمٌشورؼعماظالزعيمواظؿصؿقؿوتمواظدرادوتماًططمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

مواٌلؿفداتماظؿغقرلاتمبشلنماظعؿؾمظصوحىماٌؿـؾمواٌفـدسماحملوصظيمسطوءاتمظؾفـيمرئقلًومطقغفماٌراحؾممبكؿؾػمتـػذػوموعؿوبعيماظعطوءاتمررحمأسؿولمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

ماظؿـػقذ.مأثـوءماظعطوءاتمسؾك

موبقونمشلوماٌعدماظزعينماظدلغوعٍمععم شقفوموعدىماٌدؼرؼيممبـفزاتمذفريمتؼرؼرموإسدادمسؾقفومعالحظوتمأيموإبداءمواألبـقيماظطرقمعشورؼعمسؿؾمظلرلماظشفرؼيماظؿؼورؼرمدرادي -

ممٌعوىؿفو.ماٌـودؾيماإلجراءاتموادبوذموجدمإنمتلخرلػومأدؾوب

م.مشلوماٌقضقسيمواظشروطمواٌقاصػوتماٌكططوتموصؼمؼلرلماظعؿؾمأنمعـمواظؿلطدماٌـفزةمواظؽؿقيماظعؿؾمدرلمسؾكماالرالعمأجؾمعـماٌدؼرؼيمعشورؼعمتػؼد -

مىفوتموهقؼؾفوماٌقارـنيمعـماٌؼدعيمواالسذلاضوتموتعؾقدػوموصؿقفوماظطرقمدعيمبلسؿولمتؿعؾؼمواظيتماٌقارـنيموعـماألخرىماظرزلقيماىفوتمعـماٌؼدعيماظطؾؾوتمدرادي -

مسؾقفو.ماظالزعيماإلجراءاتمإلطؿـولماالخؿصوص

مشلذهماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللموعـماألردغقيماٌلؾقيماظؼقاتمرأدفوموسؾكماٌؿوحيماإلعؽوغوتمضؿـمشلؿماًدعيموتؼدؼؿماألخرىماظرزلقيمواىفوتماألخرىماٌدؼراتمععماٌلوػؿي -

ماٌدؼرؼي.

موودؼدمبوظدواممؼؿعؾؼموعوماظعؼقبوتموطؿىماإلجوزاتموتقضقعموايلقعوتمواظؿؽؾقػماظلـقؼيماظعؿولموزؼودةماظـؼؾمطؿىمإسدادمحقٌمعـمواٌوظلماإلداريماىفوزمإجراءاتمعؿوبعي -

محلىمسؾقفومؼؿؿمإجراءموحؿكموعؿوبعؿفوماٌدؼرؼيمأضلومممبكؿؾػماالخؿصوصمذويمإديمظؾؿدؼرؼيماظقاردةماظؽؿىمذيقعموهقؼؾماٌدؼرؼيمعـماظصودرةماظؽؿىمذيقعموتقضقعماظعؼقد
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مظـظوممخدعوتفومدبضعماظيتماٌقزػنيمىؿقعماظلـقؼيماظؿؼورؼرموتقضقعماظعؿولمأجقرموجداولماٌؿدربنيماٌفـددنيموعؽوصكتمبوظػقاترلماًوصيماٌوظقيماظلـداتمذيقعموتقضقعماألصقل

مم.مظؾؿدؼرؼيماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللمعـماحملقرؼيمايؿقالتمسؿؾمعؿوبعياٌدغقيماًدعي

مظؾؿقوصظي.ماظؿوبعيماألوظقؼيمأذغولممبؽوتىماظعالضيمذاتمواظػـقيمواٌوظقيماإلدارؼيماألسؿولمذيقعمعؿوبعي  -

مظؾعؿؾ.متؾزممععداتمأومأجفزةمأومظقازممأيمعـماٌدؼرؼيمواحؿقوجوتماٌشورؼعمسؾكمتطرأمتعدؼالتمأومتغقرلاتمبليماظقزارةمإذعور -

 .أردغلمدؼـور(200.000)مسـمؼزؼدمالممبومبوحملوصظيماًوصيماظعطوءاتموإحوظيمررح -
ماظؾقاءمعؽوتىمأذغول

م-:واظقاجؾوتماٌفوم

ممسؾقفو. اٌرورؼيماظلالعيمسـوصرمتقصرمعـمواظؿلطدموعراضؾؿفوماظؾقاءمسيماظطرقموضعمعؿوبعي -

ماظطرق.موصقوغيمإغشوءمعشورؼعمواٌؿضؿـيماظؾقاءمػذامضؿـماٌـدرجيماٌشورؼعمسيماظعؿؾمدرلمتؼدممعلؿقىمتقضحمذفرؼيمتؼورؼرمإسداد -

مم.ماظؾقاءمسيماظطرقمٌشورؼعمتػؼدؼيمجبقالتماظؼقوم -

 ماظعؿؾموتـظقؿماٌقزػنيموإجوزاتمبوٌرادالتماٌؿعؾؼيمواٌوظقيمواظػـقيماإلدارؼيمبوإلجراءاتماٌدؼرؼيموزبورؾيمذموغفوموإدارةماٌؽؿىمسيماظعوعؾيماألجفزةمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -
موشرلػو.مواظعؼقبوت
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 انوزاتمعدؼرؼيمابـقفمربوصظيماربد

م

م

متورؼخماالنوزماٌلوحيماىففماٌؿقظيمضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظيمماٌشروعادؿمماظرضؿ

مدؼـورمصؾس

 اًزؼـي 4.551.609 0 إغشوءمعرطزمثؼويفماربد 1
4335 

 
03/12/2015 

 
 2 

 

اغشوءمعؾعىمطرةمضدممضوغقغلميفمظقاءماظقدطقيم

 /ربوصظيماربد
 21/02/2016 4940 اظدؼقانماٌؾؽلماظعوعر 69920 0

3 
 

 22/06/2015 700 اًزؼـي 449107 550 عؾـكماظصـوسيمواظؿفورة/ماربد

 02/08/2015 120 اًزؼـي 270465 600 عؾـكماًدعوتميفمحدؼؼيمجرش 4

5 
 

 04/09/2015 1282 عـقيمخؾقفقي 534496 216 اغشوءمعدرديمتؼؾؾماالدودقيمظؾؾـوت/ظقاءمضصؾيماربد

 10/02/2015 2000 اًزؼـي 456630 480 جرشصقوغيمواسودةمتوػقؾماظلققمايريفم/م 6

 26/01/2015 840 عـقيمطقؼؿقي 315107 600 اغشوءمعرطزمصقلمارحوبوماالوظلم/ربوصظيماربد 7

 07/08/2015 950 اظؾـؽماظدوظل 455452 800 اضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديماظـوصرةم 8

 03/07/2016 587 دعقدؼيعـقيم 69920 0 اضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديمايصـماٌفـقيمبـوت 9

 15/05/2016 10000 اًزؼـي 449107 550 اسودمتوػقؾمدؿودمعدؼـيممايلـماظرؼوضقيم/اربد 11
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مربوصظيماربدماذغولانوزاتمعدؼرؼيم

م2015اٌشورؼعماظيتممتمانوزػومخاللمسوم  

اٌشروعادؿم ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظف اىفيماٌؿقظي اٌلوحيم/ماظطقل تورؼخماالنوز  اظرضؿ رضؿماظعطوء 

1000مم.مطم 2015 2015/م1شمأم/م تـػقذماسؿولماصؼوصمجوبققنممبـطؼيمععوذمورؾؼيمصقؾم/ماالشقار 41880 وزارةماالذغول   1 

طؿم2 2016 2015/م4شمأم/م تعؾقدمسدةمررقمزراسقيميفمظقاءمضصؾيماربد 89730 وزارةماالذغول   2 

طؿم1.5 2016 2015/مم5شمأم/م اغشوءمررؼؼمضصؾيمطػرؼقبوم/مػوم 134600 وزارةماالذغول   3 

طؿم4 2015 2015/م6شمأم/م اسودةماغشوءموتعؾقدمسدةمررقمبؾقاءمبينمطـوغي 134123 وزارةماالذغول   4 

طؿم5 2016 2015/م7شمأم/م اغشوءمواسودةماغشوءموتعؾقدمسدةمررقمبؾقاءمبينمطـوغي 199960 وزارةماالذغول   5 

طؿم2 2015 االذغولوزارةم  2015/م8شمأم/م تعؾقدمررؼؼمبشرىم/مدولم/مسؾقوم/ماٌغري 195030   6 

طؿم2.5 2015 2015/م9شمأم/م تقدعيمررؼؼمسؾعولم/معروماربعمعلورب 156000 وزارةماالذغول   7 

طؿم1.5 2015 2015/م10شمأم/م اسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼمابقماظؾصؾ 77510 وزارةماالذغول   8 

طؿم3 2015 االذغولوزارةم  2015/م11شمأم/م اسودةماغشوءموتعؾقدمسدةمررقمبؾقاءمضصؾيماربد 132434َ5   9 

طؿم2.5 2016 2015/م12شمأم/م سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼمسؾعولم/معرو 179756َ4 وزارةماالذغول   10 

2مم4835 2016 2015/م13شمأم/م تعؾقدمسدةمررقمتربطمظقاءمضصؾيماربدمبؾقاءماظؽقره 187760 وزارةماالذغول   11 

2مم27672 2016 2015/م16شمأم/م اغشوءمواسودةماغشوءموتعؾقدمسدةمررقمزراسقيميفمظقاءماظرعـو 198145 وزارةماالذغول   12 

2مم22430 2015 2015/م25شمأم/م سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقميفمظقاءمضصؾيماربد 104912 اظصـدوقماظؽقؼيت   13 

م,مطم2200 2015 اظؽقؼيتاظصـدوقم  2015/م26شمأم/م سؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماربدم/ماظصرؼح 105500   14 

طؿم1.750 2015 2015/م33شمأم/م اسودةماغشوءمررؼؼمتؾؿماالربعنيم/مسفؾقنم/مارحوبو 136952 وزارةماالذغول   15 

طؿم2.5 2016 اظقدطقياغشوءمواسودةماغشوءموتعؾقدمسدةمررقمبؾقاءم 102342َ5 وزارةماالذغول  2015/م35شمأم/م    16 

مم,مطم2250 2016 اممضقسمظقاءمبينمطـوغيم144صؿحمواغشوءموتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمظؾؼطعيمرضؿم 29462َ5 وزارةماالذغول  2015/م50شمأم/م   17 

طؿم4.5 2016 اظـلقاناغشوءمواسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼمعؾؽوم/مسووؼيم/مسنيمايؿؾم/مسنيم 129850 وزارةماالذغول  2015/م73شمأم/م   18 
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 اظرضؿ رضؿماظعطوء ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظف اىفيماٌؿقظي اٌلوحيم/ماظطقل تورؼخماالنوز

طؿم1.8 2017 2015/م38شمأم/م تقدعيموتعؾقدمتؼورعمبقًمؼوصوم/مررؼؼماظؾرتول 37325 اظصـدوقماظؽقؼيت   19 

طؿم2 2015 وتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمزوبقوم/مخؾيماظزرعصؿحم 119075 وزارةماالذغول  40/2015شمأم/   20 

طؿم2.25 2016 2015/م41شمأم/م تـػقذمسدةمررقمزراسقيميفمظقاءماٌزارماظشؿوظل 99900 وزارةماالذغول   21 

مم.طم20طؿم/م3.4 2016 2015/م42شمأم/م تـػقذمسدةمررقمزراسقيميفمظقاءماٌزارماظشؿوظل 159701َ5 وزارةماالذغول   22 

مم,مطم2250 2016 اممضقسمظقاءمبينمطـوغيم144صؿحمواغشوءموتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمظؾؼطعيمرضؿم 29462َ5 وزارةماالذغول  2015/م50شمأم/م   23 

2مم26339 2016 2015/م51شمأم/م تعؾقدمسدةمررقمزراسقيميفمظقاءماظرعـو 199455 وزارةماالذغول   24 

طؿم6 2016 2015/م52شمأم/م اسودةماغشوءموتعؾقدمسدةمررقميفمضصؾيماربدمعـطؼيمطػرؼقبو 145200 وزارةماالذغول   25 

2مم11643 2016 2015/م53شمأم/م اسودةماغشوءموتعؾقدمررؼؼماٌلؾخم/ماظرعـو 57000 وزارةماالذغول   26 

2015/م54شمأم/م ذراءمعقادمصرذقوتمالذغولماربد 20700 وزارةماالذغول / 2015  27 

االذغولوزارةم / 2016 2015/م55شمأم/م اسؿولمتصرؼػمعقوهمضؿـمبؾدؼيمطػرؼقبو 31785   28 

عرتم300 2016 2015/م59شمأم/م تؼدؼؿمخؾطيمادػؾؿقيمبوظطـموتعؾقدمدوحيمعرطزماظطػؾماٌعوق 10500 وزارةماالذغول   29 

2مم20500 2016 سفؾقنموتعؾقدمررؼؼمتـػقذمجدارمادؿـوديمٌدرديمارحوبوموتقدعيمررؼؼم 172950 وزارةماالذغول 

 حققنماظدؼؽمميفمظقاءماٌزارماظشؿوظل

2015/م62شمأم/م  30 

طؿم4 2016 2015/م65شمأم/م اغشوءموتعؾقدمسدةمررقمزراسقيمبؾقاءمضصؾيماربد 162800 وزارةماالذغول   31 

2مم7590 2016 اظرعـواغشوءموتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلميفمظقاءماظرعـومحلماىرنم/م 43840 وزارةماالذغول  2015/م67شمأم/م   32 

طؿم2.5 2016 2015/م68شمأم/م اسودةماغشوءموتقدعيموتلػقؾمظطرؼؼمعدخؾمػومماظشرضل 99221َ9 وزارةماالذغول   33 

طؿم2.2 2016 2015/م70شمأم/م اسودةماغشوءماظطرؼؼماظزراسلمابقماظؾصؾموررؼؼماٌمديماىلمعدرديمذعونماالعؾ 53085 وزارةماالذغول   34 

طؿم2.5 2016 2015/م71شمأم/م اسودةماغشوءموتعؾقدمسدةمررقميفمظقاءماظؽقره 182825 وزارةماالذغول   35 
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 عدؼرؼيمأذغولمربوصظيماربد

2016اٌشورؼعماظيتممتمانوزػومخاللمسومم  

 اظرضؿ رضؿماظعطوء ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظف اىفيماٌؿقظي اٌلوحيم/ماظطقل تورؼخماالنوز عالحظوت

مم.مطم151 2016  سؿؾمضـوةمتصرؼػمعقوهماالعطورمسؾكماظطرؼؼماحملوذيمظؼطعيماالرضماظعوئدةم 20385 وزارةماالذغول 

 ىؿعقيماظطقؾيماًريؼي
 2016/مم1شمأم/م

1 

 2 2016/مم2شمأم/م تؼدؼؿمخؾطيمدوخـيمبوظطـ 60000 وزارةماالذغول / 2016 ضقدماظؿـػقذ

طؿم3.6 2016   3 2016/مم4شمأم/م اسودةماغشوءمسدةمررقميفمظقاءماظرعـو 139159 وزارةماالذغول 

2مم26000 2016 ضقدماظؿـػقذ تقدعيمواسودةماغشوءموتعؾقدموسؿؾمسؾورهمصـدوضقيموسؿؾمجزؼرةمودطقيم 170765 وزارةماالذغول 

 ظطرقميفماٌزارماظشؿوظل
 2016/مم5شمأم/م

4 

طؿم5َ5 2016  اظقاصؾمعوبنيمذورعماظؾرتاءموذورعمبغدادماسودةماغشوء 112811 وزارةماالذغول   5 2016/مم7شمأم/م 

2م7000 2016   6 2016/مم8شمأم/م تعؾقدمدوحيمعؾـكمعدؼرماذغولمربوصظيماربدمودوحيمضلؿماٌشوشؾ 32016 وزارةماالذغول 

طؿم4.5 2016   7 2016/مم9شمأم/م اسودةماغشوءمررقمزراسقيميفمظقاءمضصؾيماربد 99142َ650 وزارةماالذغول 

طؿم2.6 2016   8 2016/مم10شمأم/م اسؿولمصؿقحموتعؾقدمظطرقمزراسقيميفمظقاءمبينمطـوغي 68600 وزارةماالذغول 

طؿم3.060 2016  م2016/مم11شمأم/م اغشوءموتعؾقدمسدةمررقميفمظقاءمبينمطـوغي 170777َ500 عـقفمطقؼؿقي  9 

طػرؼقبوم/مػومترطقىمجوبققنمظطرؼؼم 42175 وزارةماالذغول / 2016   10 2016/مم12شمأم/م 

طؿم1 2016  م2016/مم13شمأم/م اسودةماغشوءموتعؾقدمبوًؾطيمظؾطرؼؼماٌؼومميفماظرعـوم/مايلماظغربل 21235َ500 عـقيمطقؼؿقي  11 

طؿم7.650 2016   12 2016/مم14شمأم/م اغشوءمواسودةماغشوءمسدةمررقمزراسقيميفمظقاءمضصؾيماربد 177764َ4 وزارةماالذغول 

طؿم2.200 2016   13 2016/مم15شمأم/م اغشوءمواسودةماغشوءمسدةمررقمزراسقيميفمظقاءمبينمسؾقد 81952 وزارةماالذغول 

2ممم25000 2016   14 2016/مم16شمأم/م تـػقذمررؼؼمدؼرمابلمدعقدم/مطػرماٌوء 156250 وزارةماالذغول 

اغؾقبقيموعقادمصرذقوتتؼدؼؿموتقرؼدمسؾوراتم 68257 وزارةماالذغول / 2016   15 2016/مم17شمأم/م 

 16 2016/مم19شمأم/م سؿؾمجدارمادؿـوديمٌؾـكمعمدليماسؿورماالشقارماظشؿوظقي 59001َ5 وزارةماالذغول / 2016 

طؿم2 2016   17 2016/مم20شمأم/م اسودةماغشوءموتعؾقدمسدةمررقميفمظقاءمضصؾيماربد 49675َ5 وزارةماالذغول 

االذغولوزارةم / 2016   18 م2016/مم25شمأم/م اسؿولمصؿقحموتقدعيمظطرؼؼمعؾؽوم/مابقماظؾقزم 120000 
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 عدؼرؼيمأذغولمربوصظيماربد

 2016اٌشورؼعماظيتممتمانوزػومخاللمسوم

 

 اظرضؿ رضؿماظعطوء ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظف اىفيماٌؿقظي اٌلوحيم/ماظطقل تورؼخماالنوز عالحظوت

 19 م2016/مم29شمأم/م سؿؾمصقوغيمٌؾـكمعؽؿىماذغولمظقاءماظقدطقيم 28994 وزارةماالذغول / 2016 

 20 م2016/مم34شمأم/م تلػقؾموصقوغيمعؾـكماظلؽـماظقزقػمٌؿصرفمظقاءماالشقارماظشؿوظقيم 23999َ943 وزارةماالذغول / 2016 

 21 2016/مم36شمأم/م اغشوءمجلرمعشورهمالذورةمجوبرم/ماظرعـو 56630 عـقفمطقؼؿقي / 2016 

طؿمم4 2016 ضقدماظؿـػقذم  22 2016/م43شمأم/م اغشوءمسدةمررقمزراسقيميفمظقاءماظرعـوم 111646َ5 وزارةماالذغول 

 

 انوزاتمعدؼرؼيماذغولمربوصظيماٌػرقم

م

م

م

م
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مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماٌػرقم

 :اٌفوممواظقاجؾوت

 األذرافماٌؾوذرمسؾكماٌشورؼعمضقدماظؿـػقذ. -1

 عؿوبعيمدرلماظعؿؾمسيماٌشورؼعماظيتمتشرفمسؾقفوماٌؽوتىماشلـددقيم. -2

 ورؼعموبوظؿـلقؼمععماٌعـقنيمسيماظقزارةمواظؿـلقىمبفومحلىماألصقلم.دراديماألواعرماظؿغقرلؼيمواإلسؿولماإلضوصقيمظؾؿش -3

 دراديمرؾؾوتم دؼدماٌشورؼعمواظؿـلقىمبفومحلىماألصقلم. -4

 تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماًوصيمبوٌشورؼعموإصدارماظؿـلقىماظالزممبفومحلىماألصقلم. -5

 عفومطقضوغوتمأومعدارسمخوصيمأومعراطزمثؼوصقيمعـماجؾمادؿؽؿولمإجراءاتمترخقصفومحلىماألصقل.اٌشورطيمععماىفوتماٌكؿصيمبوظؽشػمسؾكماٌؾوغلماٌرادمادؿكدا -6

 اٌشورطيمسيمىونمادؿؽفورماٌؾوغلمايؽقعقيموىونمإخالءماٌؾوغلماٌلؿلجرةمظؾدوائرمايؽقعقيم. -7

 تؼققؿموضعمأبـقيماظدوائرمايؽقعقيماٌؿؾقطيمواٌلؿلجرةمسيماحملوصظيم. -8

 ظؾفونماظيتمؼشؽؾفومايوطؿماالدرايمظؾؽشػمسؾكماٌؾوغلماًوصيمواظيتمتعرضماظلالعيماظعوعيمظؾكطر.اٌشورطيمسيما -9

 إسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمظلرلماظعؿؾمسيماٌشورؼعمورصعفومظؾقزارةم. -10

 تدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمورالبماىوععوتموحلىماٌقاصؼوتماظرزلقيمعـماظقزارةم. -11

 وجوتماظالزعيمظؿـػقذماإلسؿولموتشؿؾماىفوزماظػينماالدرايموودوئؾماظـؼؾم.اٌشورطيمبؿقدؼدماالحؿق -12

 عؿوبعيموتؼققؿمتـػقذمخطيماظعؿؾمظؾؿدؼرؼيم. -13

 تػؼدماٌشورؼعمبودؿؿرارمعـماجؾماالرالعمسؾكمدرلماظعؿؾموحؾماٌشؽالتموأؼيمععقضوتمضدمتظفرمإثـوءماظؿـػقذم. -14

 ٌوظلمظؿقؼقؼمأسؾكمدرجوتماإلغؿوجقيم.األذرافماٌؾوذرمسؾكماىفوزماإلداريمواظػينموا -15

 إدارةمذمونماظؽقادرماظؾشرؼيمدقاءمطوغًمأدارؼيمأومصـقيمأومعوظقيم. -16

 إسدادماظدرادوتماشلـددقيمحلىماظصالحقوتموحلىمرؾىماىفوتمذاتماظعالضيم. -17

 اٌشورطيمبوظؾفونماظػـقيماظيتمتشؽؾفوماظقزارةم. -18
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 شورؼعمضقدماظؿـػقذم.اسؿؿودمسقـوتماٌقادماٌـقيمادؿكداعفومسيماٌ -19

 اسؿؿودمطقادراٌؼووظنيماٌـػذؼـمالسؿولماٌشورؼعم. -20

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

 تؼققؿماداءماٌقزػنيم. -22

ماٌشورطيمسيماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿقوصظيم. -23

 انوزاتمعدؼرؼيماألبـقيم/مربوصظيماٌػرق

دؼـورم1278283وبؽؾػيم:مم2017م-م2016ممعؿوبعؿفومؼؿؿماظؿـػقذمضقدمعشورؼع  

دؼـورمم-ضقؿيماظعطوءمسـدماإلحوظيم اظؼقؿيماظـفوئقي  اظرضؿ ادؿماٌشروع 

2015/مم26تم/ممماظشوعؾيماظـوغقؼيموغوؼػيماالذرصقيمٌدرديمارػولمروضيمإغشوء  82431 .......   1 

2015م–م31م–زممربوصظيماٌػرقم–ماظـؾوتقيماظصقيمزبؿربماغشوء 198436 .......  2 

2016م-م18م–عرطزيمماٌػرقم–ماظصويقيم-ماإلغؿوجلمظؾػرعمظؾققوطيمعصـعمإغشوء 997416 .......  3 

 اجملؿقع 1278283 
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وزاتمعدؼرؼيماألبـقيم/مربوصظيماٌػرقان  

دؼـورم8997954وبؽؾػيم:ممممم2017-مم2015ماالدؿشورؼيمظؾؿؽوتىماظؿوبعيماٌشورؼعميعؿوبع  

دؼـورمم-ضقؿيماظعطوءمسـدماإلحوظيم اظؼقؿيماظـفوئقيم  اظرضؿ ادؿماٌشروع 

تـػقذمعدرديمحقذوماظـوغقؼيمذطقر/م2016/مم30اظعطوءمرضؿم 2139079 ------  1 

تـػقذمعدرديماٌزةماالدودقي/م2016/مم4اظعطوءمرضؿم 1336085 -----  2 

تـػقذمعدرديمحلماظلفؾمماالدودقيمعخم/ماًوظدؼيم/2015/مم103اظعطوءمرضؿم 1041229 -----  3 

 4 عدرديممروضيماألعريةمبلؿي 2160914 -----

 5 اظعطوءماًوصمبؿقدعفمعرطزمصقلماظلقؼؾؿي 881106 ----

---- 1439541 

(ماغشوء196/2014/اظعطوءمرضؿم)عرطزيم  

مايلماظشرضلم–عدرديماظروؼشدمم-1ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مماغشوءمعدرديمجوبرماظلرحونماٌكؿؾطيماظشؿوظقيم/مربوصظيماٌػرقم-2مممممممممممممممممممممممممممممممم  

6 

 اجملؿقع 8997954 
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 انوزاتمعدؼرؼيماألبـقيم/مربوصظيماٌػرق

 دؼـورم1363869وبؽؾػيمم:ممم2016م–م2015اٌشورؼعماٌلؿؾؿيمادؿالعومأوظقومظعومم

اظـفوئقيماظؼقؿي  اظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماإلحوظي 

 1 تقدعيموهدؼٌمعرطزمصقلماظصػووي 516887 431095.765

شرفمصػقيمٌدرديممحقدؼيماٌلوسقدماالدودقيم6اضوصيم 114790 107664.154  2 

ذطقرماالدودقيمحصونمردؿمٌدرديمصققيمووحدةمعدرديمغقاةمإغشوء 297628 184813.006  3 

اٌػرق/ممبقطرؼيمسقودةمعؾـكماغشوء 292993 265462.96  4 

 5 اٌػرقم-اغشوءماضوصوتمشرفمصػقيموموحداتمصققيمٌدرديماممبطقؿيماظـوغقؼيمبـنيم 173816 164348.799

اظشرضقيماظشؿوظقيماظؾودؼي/ممبـني/ممس/مماظصويقيمٌدرديمصػقيمشرفم6ماضوصي 128056 128056  

 
6 

82431 82431 
2015/مم26تم/ماظشوعؾيماٌكؿؾطي/مماظـوغقؼيموغوؼػيماالذرصقيمٌدرديمارػولمروضيمإغشوء  

 
7 

 اجملؿقع 1606601 1363869
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 انوزاتمعدؼرؼيماألبـقيم/مربوصظيماٌػرق

6209998وبؽؾػيمتؼدؼرؼيمدؼـورم:مممممممم1016م-2015مظعوممعؿوبعؿفوممتماظيتماٌـؿفقيماٌشورؼع  

دؼـورمم-اظعطوءمسـدماإلحوظيممضقؿي اظؼقؿيماظـفوئقي  اظرضؿ ادؿماٌشروع 

(ماًوصمبؿـػقذمإضوصوتمصػقيمٌدراسمضوئؿيميفمربوصظوتماظشؿولمعدرديمحقذوماألدودقيماٌكؿؾطي30/2014اظعطوءمرضؿم)ش/ 2755804 ------  1 

(ماًوصمبؿقدعفمعرطزمصقلمصؾقو257/2014اظعطوءمرضؿم)عرطزيم 610153 -----  2 

(ماًوصمبوغشوءمضلؿماظطىماظطؾقعلميفمعلؿشػكماٌػرقمايؽقعلم/مربوصظيماٌػرق193/3013اظعطوءمرضؿ)م 596936 -----  3 

اًوصمبنغشوءمعدرديمحلماٌؾؽمسؾدماهللماألدودقيماٌكؿؾطيم/مربوصظيماٌػرقم17/2013اظعطوءمرضؿممعرطزي/ 965117 -----  4 

بنغشوءمعدرديمعـؾٌماٌزرسيماألدودقيم/مربوصظيماٌػرقاًوصمم248/2014اظعطوءمرضؿمم 898909 ----  5 

عشروعمتطقؼرماٌدارسماالردغقيم)معدرديمسؾدماهللمبـمرواحفم(م256/2014اظعطوءمرضؿممعرطزي/ 383079 ----  6 

 اجملؿقعم 6209998 

 انوزاتمعدؼرؼيماألبـقيم/مربوصظيماٌػرق

دؼـورم209492وبؽؾػيم:ممم2016م–م2015اٌشورؼعماٌلؿؾؿيمادؿالعومغفوئقومظعومم  

 اظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماإلحوظي اظؼقؿيماظـفوئقي

اٌكؿؾطيماألدودقيعدرديماظدؼقاغقيممإغشوء 226334 209492  1 
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 ربوصظيماٌػرقم–ماظـؾوتقيماظصقيمزبؿربماغشوء

 

 

 

 

 

 

 

اظعطوءم)اظدؼـور(مضقؿي عدةماظعطوءماالصؾقي تورؼخماعرماٌؾوذرة اظؼقؿيماظـفوئقيمظؾعطوء  اظرضؿ ادؿماٌشروعمورضؿف صوحىماظعؿؾ جففماظؿؿقؼؾ 

198436 15/11/2016 ربوصظيماٌػرقم–ماظـؾوتقيماظصقيمزبؿدلماغشوء وزارةماظزراسف اٌـقيماًؾقفؾي 198436 180   

2015م–م31م–زم  

1 

14/5/2017 وصػمزبؿصرمحقلماٌشروع  
 بوٌشروعاظؿورؼخماٌؿقضعمإلغفوءمإسؿولماظؿـػقذم

 

عـمػقؽؾمحردوغلمورقبمإزلـيتمعزدوجمعـماًورجمطؿومؼشؿؾماٌشروعممكواٌؾـم2مم357اٌشروعمسؾورةمسـمعؾـكمعلؿؼؾممبلوحيمإذيوظقيم

 سؾكمأسؿولممخورجقيمومطفروعقؽوغقؽ

2017م–م5م–م22اٌشروعمعؿقضػمسـماظعؿؾمعـذمتورؼخم  

/مم6/مم18تورؼخمم291/مم2015/م31ومزم/مم2017/مم4/مم12(متورؼخمم192/م2015م/م31ومتمزبورؾيماٌؼوولمبؽؿؾـومذواتماالرضومم:مز/م

2017 

40% غلؾيماألسؿولماٌـفزةمععماظؿقضرياتمظؼقؿيماظعطوءماٌعدظيم 

 ظؿورخيف

 

47823 
(دؼـورم)اٌؾوظغماٌصروصيمسؾكماظعطوءمظؿورخيف  
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 2016-2015/انوزاتمعدؼرؼيماذغولمسفؾقن

معالحظوتممتورؼخماالحوظيمماٌكصصوتمضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظيمادؿماظعطوءماظعطوءرضؿمماظرضؿ

 علؿؾؿ 2015/04/19 135000 134956 ررؼؼماٌؼربهماٌلقققفم/مسـفره 2015/ممم4شم/معمج/مم 1

 علؿؾؿ 2015/07/14 100000 104616 تؾطنيمواديمسرجونم/سفؾقن 2015/ممم8شم/معمج/مم 2

 علؿؾؿ 2015/09/06 33000 22560 ررؼؼمعدرديمسنيماظؾلؿونماالدودقف 2015/مم10شم/معمج/مم 3

 تـػقذ 2015/12/01 200000 171600 تعؾقدماجزاءمعـمررؼؼمطػرنف/امماظرعؾ 2015/مم12شم/معمج/مم 4

 علؿؾؿ 2015/11/02 200000 171060 ادؿؽؿولمررؼؼمطػرنف/ذطقره/اظقػودغف 2015/مم13شم/معمج/مم 5

 علؿؾؿ 2015/12/29 200000 202825 دقؼد/اظؽقمموررؼؼماظصوصح-سؿؾمخؾطفمادػؾؿقفمظؾطرقم 2015/مم14ممشم/معمج/ 6

 علؿؾؿ 2015/12/08 25000 47743 صؿحمومتعؾقدمررؼؼماٌؼربهماالدقالعقفميفمبؾدةمسرجون 2015/مم15شم/معمج/مم 7

 2015/مم17شم/معمج/مم 8

 (40000)اغشوءمررؼؼمربطيماظؿـؼقف/جقرمضعقدمم

 (45000تعؾقدمررؼؼماٌشريصف/مامماظلقد/ماظزشدؼفم) علؿؾؿ 2015/12/22 111000 126440

 (26000تقدعيمجزءمعـمررؼؼمعدخؾمبؾدةماظلػقـفم)

 علؿؾؿ 2015/12/07 75000 80000 ادؿؽؿولماىزءمماٌؿؾؼلمعـمررؼؼماظزشدؼف/طػرنف 2015/مم18شم/معمج/مم 9

 علؿؾؿ 2015/12/13 40000 41599 /راجى2اغشوءموتعؾقدموسؿؾمخؾطفمظؾطرؼؼماظزراسلمحقضم 2015/مم19شم/معمج/مم 10

 علؿؾؿ 2015/12/10 120000 100000 سؿؾمخؾطفمادػؾؿقفمظؾطرؼؼمعوراظقوسم/ابقاظزؼؿقن 2015/مم20شم/معمج/مم 11

 ضقدماالدؿالم 2016/01/14 80000 82500 اىـقبلتؽؿؾيموتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمابقماظزؼؿقنم 2015/مم21شم/معمج/مم 12

 تـػقذ 2016/06/15 25000 25000 /اظروس2سؿؾمخؾطفمادػؾؿقفمظؾطرؼؼماظزراسلمحقض 2015/مم22شم/معمج/مم 13

 علؿؾؿ 2015/11/26 145000 93705 سؿؾمخؾطفمادػؾؿقفمٌدخؾممبؾدةماهلومشقف 2015/مم23شم/معمج/مم 14
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 اذغولمسفؾقنانوزاتمعدؼرؼيم

معالحظوتمتورؼخماالحوظيمماٌكصصوتمضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظيمادؿماظعطوءمرضؿماظعطوءماظرضؿ

 2015/مم28شم/معمج/مم 15

 (55000اسودةماغشوءمررؼؼماظروسماظشؿوظلم)

 (70000اغشوءموتعؾقدموترضقعوتماررؼؼماظروسماىـقبلم) ضقدماالدؿالم 2016/01/07 200000 164540

 (75000اغشوءموتعؾقدمررؼؼماظؽلوؼرم)

 2015/مم29شم/معمج/مم 16

 (90000اغشوءمواسودةماغشوءمررؼؼمايروث/اظربع)

 (100000اغشوءموتعؾقدمررؼؼماظشقخمراذدم) ضقدماالدؿالم 2016/01/05 198500 170050

 (8500تعؾقدمدوحيمدؼرماظالتنيم/ماظقػودغف)

 2015/مم30شم/معمج/مم 17
 (40000تعؾقدمررؼؼماظشؽوؼرم/سـفره)

 تـػقذ 2016/01/11 115000 96040
 (75000تعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمماظصػصوصفماظػقضوواظؿقؿوم)

 علؿؾؿ 2016/01/13 15000 14850 اغشوءمسؾورهمصـدوضقفمسفؾقن/طػرنفم/واديماظطقاحني 2015/مم31شم/معمج/مم 18

 علؿؾؿ 2016/01/12 100000 97750 تعؾقدمررؼؼماًشقؾفم/ماظؽلوؼر 2015/مم32شم/معمج/مم 19

 ضقدماالدؿالم 2016/01/07 200000 164540 (55000اسودةماغشوءمررؼؼماظروسماظشؿوظلم) 2015/مم28شم/معمج/مم 15
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 2017/6/13مظغوؼف2016ماظؿقؿقفماظؾـقفمعشورؼع/ انوزاتمعدؼرؼيماذغولمسفؾقن

معالحظوتممتورؼخماالحوظيمماٌكصصوتمضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظيمادؿماظعطوءمماظرضؿ

 علؿؾؿ 2016/04/21 50000 52331 تقرؼدمسؾوراتماغؾقبقفمزبؿؾػيماالضطورموعقادمصرذقوتموخؾطفمبوظطـ 2016/مم2شم/معمج/م 1

 علؿؾؿ 2016/05/16 200000 169005 سؿؾمخؾطفمظطرؼؼماهلومشقفم/حالوه/االشقار 2016/ممم17شم/عمج/ممم 2

 تـػقذ 2016/07/20 30000 36380 ارضماًالرفمR.Cتؼدؼؿمخؾطفمدوخـفم+م 2016/ممم18شم/عمج/ممم 3

 علؿؾؿ 2016/07/19 5000 5000 تؼدؼؿموتقرؼدمسؾوراتماغؾقبقفموعقادمصرذقوت 2016/ممم20شم/عمج/ممم 4

 تـػقذ 2016/06/19 50000م48510م(13)محقضماظصؾؿقنمام/ماظؾدؼفمظطرؼؼمادػؾؿقفموخؾطفمترضقعوتمسؿؾ 2016/ممم21شم/عمج/مممم5

 علؿؾؿ 2016/04/14 132000 131200 اسودهماغشوءموسؿؾمخؾطفمادػؾؿقفمظطرؼؼمامماًشىم/سـفره 2016/م3شم/عمج/مم 6

7 

 
 2016/م4شم/عمج/مم

 (25000عدخؾمبالصمعـمجفيمسـفرهمم)
94613  2016/04/17 

 علؿؾؿ

 25000(مممماعرمتغقرييم70000)ررؼؼمبالص/ماظلػقـفم  

 2016/ممم15شم/عمج/مم 8
 (55000ررؼؼماٌكرضفماظزراسلم)

 تـػقذ 2016/04/26 218000 122000
 (55000ررؼؼماٌربكم)

9 
 

2016/ممم10شم/عمج/مم  

  (25000ررؼؼماًشكوش/مابقرفم)

127575  
 

2016/04/27 
 علؿؾؿ

 ررؼؼماٌلؿشػكماظعلؽري

 143780 ررؼؼماٌلؿشػكماظعلؽري 2016/ممم11/عمج/ممشم 10
500000 

 علؿؾؿ 2016/05/18

 علؿؾؿ 06/06/2016 191285 ررؼؼماٌلؿشػكماظعلؽري 2016/ممم12شم/عمج/ممم 11
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مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمسفؾقن:ممم

/اٌشورؼعماٌـؿفقي2016م–م2015ممانوزاتمعدؼرؼيمأبـقيمسفؾقنمخاللمسوعل  

 م

االنوزتورؼخم (2اٌلوحي)م   

 

 اظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـداالحوظي)دؼـور( اىفيماٌؿقظف

04/01/2015  1 عشؿؾمعدرديتمظألذفورماٌفددة 82854 عـقيمخؾقفقي 340 

04/01/2015  471 ERFKE 89872 2 تـػقذمإضوصوتمٌدرديمسفؾقنماظـوغقؼيمبـني 

17/05/2015  3 عدرديماذؿػقـوماألدودقيماٌكؿؾطي 133924 عـقيمدعقدؼي 478 

25/05/2015  عدرديماىؾؾماألخضرماظـوغقؼيمظؾؾـوت 230568.8 824 

14/10/2015  4 عدرديمسنيماظؾلؿونماألدودقيماٌكؿؾطي 1270996 اظؾـؽماظدوظل 3800 

05/10/2015 شرفمصػقيمٌدرديماظعوعرؼيماألدودقيمزبؿؾطيمم6اضوصيم 122025 عـقيمطقؼؿقي 359   5 

10/11/2015  6 عرطزصقلمسـفرة 838605.3 عـقيمخؾقفقي 1838 

25/11/2015 شرقمصػقيمٌدرديمبوسقنماظـوغقؼيمظؾؾـوتم9اضوصيم 178463 عـقيمدعقدؼي 550   7 

16/03/2016  8 إغشوءمغقاةمعدرديممٌدرديماظقػودغفماظـوغقؼيماظشوعؾيمظؾؾـني 275379 عـقيمطقؼؿقي 883 

14/09/2016 م.طم  390 

 

 9 تفقؽيمعراطزماالضذلاعمظؾعؿؾقيماالغؿكوبقي 165133 عقازغي

م
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 انوزاتمعدؼرؼيماذغولمربوصظيمجرش

متورؼخماالنوزماظؽؿقـــوتماىفيماٌؿقظيمضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظيمادؿماظعطوءمرضؿماظعطوءماظرضؿ

عـورؼممبـطؼيم(مسيمسدةم5اٌشروعماًوصمبوغشوءمسدةمسؾوراتمصـدوضقيمسددم)م2016/م2شمجم/مم1

ممم/مربوصظيمجرش200زبقؿمدقفمومسؿؾمجدارمادؿـوديمبطقلم

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم112050َ000

معلؿؼؾي(

م3م500سؾوراتم

م3مم250جدارمادؿـوديم

مهًماظؿـػقذ

بشونماغشوءموماسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماٌمديماديمسدةمم3/2016شمجم/م2

م(مضرؼيماظؽؿيم/مجرش23اراضلمحقضم)ضطعم

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم64320َ000

معلؿؼؾي(

م7/8/2016م2مم9600

واديموزانمعـمأراضلمجرشمبؾقالمم/مربوصظيمم–إغشوءموإسودةمإغشوءمررؼؼمدقطمم4/2016شمجم/م3

مجرشم)زراسل(

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم20493َ000

معلؿؼؾي(

م30/5/2016م2مم3000

إغشوءموسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمسـقؾيموررؼؼمسـقؾيم/مروضيمبينمم9/2016شمجم/م4

مصؾقوم/مجرشم/مربوصظيجرشم)زراسلم(.م–ػوذؿموررؼؼماظرؼوذلم

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم47871َ400

معلؿؼؾي(

 هًماظؿـػقذم2مم7100

سؿوعيم/مربوصظيمم–اغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمجرشماىؾوراتمم10/2016شمجم/م5

مجرشم)ضروي(

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم79925َ000

معلؿؼؾي(

 هًماظؿـػقذم2مم6500

/م R Cتؼدؼؿمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمبوظطـم/مارضماًالريمومتقرؼدمعودةمم11/2016شمجم/م6

مذبوصظيمجرش

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم29000َ000

معلؿؼؾي(

مرـم400خؾطيم

RC مرـم300مم

مهًماظؿـػقذ

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم19125َ000مبشونمتؼدؼؿمومتقرؼدمسؾوراتماغؾقبقيمومعقادمصرذقوتمحملطيمصقوغيماذغولمجرشم12/2016شمجم/م7

معلؿؼؾي(

مم100ممم75سؾوراتم

مم150مممم40سؾورات

م3م2500صرذقوتممممممم

مهًماظؿـػقذ

اسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمٌدخؾمطػرخؾماىـقبلم)اٌرحؾيمم13/2016شمجم/م8

ماظـوغقيم(م/مربوصظيمجرشم)ضروي(

م

عشروعمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت/مم58531َ200

 قؼؾموزارةماظؿكطقطموماظؿعوونماظدوظل/م

اظؽقؼيتمماٌـقيماًؾقفقي/ماظصـدوق

م2016ظؾؿـؿقيم

 هًماظؿـػقذم2مم6500
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عؼؿؾم-ضػؼػوم)اظقاديم_إسودةمإغشوءموسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماٌشرلصيمم14/2016شمجم/م9

محلني(/مربوصظيمجرشم)زراسل(.

عشروعمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت/مم69130َ000

 قؼؾموزارةماظؿكطقطموماظؿعوونماظدوظل/م

اٌـقيماًؾقفقي/ماظصـدوقماظؽقؼيتمظؾؿـؿقيم

م2016

 هًماظؿـػقذم2مم10000

بشلنمتـػقذمتؽؿؾيمتقدعيموتعؾقدمجزءمعـمررؼؼمبؾدةمايلقـقوتم/مربوصظيمم16/2016شمجم/م10

مجرشم)ضروي(

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم43300َ000

معلؿؼؾي(

 هًماظؿـػقذم2مم3400

ممسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمومعـشوتمتصرؼػمعقوهماالعطورمظطرؼؼمجرشماٌػرقم19/2016شمجم/م11

م/مربوصظيمجرشم)ثوغقي(

عشروعمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت/مم142213َ000

اظؿعوونماظدوظل/م قؼؾموزارةماظؿكطقطموم

اٌـقيماًؾقفقي/ماظصـدوقماظؽقؼيتمظؾؿـؿقيم

م2016

 هًماظؿـػقذم2مم3000

أبقمسزممم_بشلنمادؿؽؿولمأسؿولمتعؾقدموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمضػؼػومم22/2016شمجم/م12

م/مربوصظيمجرشم)زراسل(م.

م

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم29645َ000

معلؿؼؾي(

 هًماظؿـػقذم2مم5500

اغشوءمغصىمتذطوريمظؾشفقدماظـؼقىماريدمربؿقدمدؾقؿونماظـقاصرةم/مربوصظيمم23/2016شمجم/م13

مجرش

م3م40خردوغيممممبـؽمتـؿقيماٌدنموماظؼرىم28642َ500

م2مم138شراغقًممم

مهًماظؿـػقذ

ظألحقوءمإغشوءموإسودةمإغشوءموسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمربؿقيماٌلوىمم1/2015شمجم/م14

ذالشم/مربوصظيمم_دقفموررؼؼمزراسلمعرصعم_اظدلؼيمودوحيمعلفدماظلالم

مجرش.

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم52935َ000

معلؿؼؾي(

م13/1/2016م2مم6200

علفدمم_إغشوءموإسودةمإغشوءموسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمدؼرماظؾقوتم:مم2/2015شمجم/م15

مطػرخؾم/مربوصظيمجرشم)زراسل(م.اظزػراءموررؼؼمسيمبؾدةم

م

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم59900َ000

معلؿؼؾي(

م25/7/2015م2مم6400

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم32200َ000ماسؿولمتصرؼػمعقوهماالعطورمٌدخؾمعدؼـيمجرشم3/2015شمجم/م16

معلؿؼؾي(

مم100ممم30سؾوراتم

مم150مممم40سؾوراتم

م29/7/2015
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إغشوءمواسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمزراسقيمداخؾمربوصظيمم4/2015شمجم/م17

مجرشم/مربوصظيمجرشم)زراسل(.

)طؿىمموزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم41360َ000

معلؿؼؾي(

مهًماظؿـػقذم2مم4700

سنيماظـيبمم_إغشوءموإسودةمإغشوءموسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمأممضـطرةمم5/2015شمجم/م18

حقضماظؽؿيم/مربوصظيمجرشمم_(معـمأراضلماٌعراضم17وررؼؼمحقضم)

م)زراسل(.

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم36815َ000

معلؿؼؾي(

ماظؿـػقذهًمم2مم4100

زبقؿمشزةم-دؿمظطرؼؼمجرشم5اسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمزلوطيمم8/2015شمجم/م19

م/مربوصظيمجرشم)ثوغقي(

عشروعمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت/مم88110َ000

 قؼؾموزارةماظؿكطقطموماظؿعوونماظدوظل/م

اٌـقيماًؾقفقي/ماظصـدوقماظؽقؼيتمظؾؿـؿقيم

م2015

م9/8/2015م2مم10000

خشقؾيم/اىزءمم–دؿمظطرؼؼمبرعومم5اغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمزلوطيمم9/2015شمجم/م20

ماالولم/مربوصظيمجرشم)ثوغقي(

م

عشروعمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت/مم69985َ000

 قؼؾموزارةماظؿكطقطموماظؿعوونماظدوظل/م

اٌـقيماًؾقفقي/ماظصـدوقماظؽقؼيتمظؾؿـؿقيم

م2015

م25/2/2016م2مم4500

خشقؾيم/اىزءمم–دؿمظطرؼؼمبرعومم5اغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمزلوطيمم10/2015شمجم/مم21

ماظـوغلم/مربوصظيمجرشم)ثوغقي(

م

م

عشروعمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت/مم72834َ000

 قؼؾموزارةماظؿكطقطموماظؿعوونماظدوظل/م

ظؾؿـؿقيماٌـقيماًؾقفقي/ماظصـدوقماظؽقؼيتم

م2015

م3/4/2016م2مم4500

حقضمم-اظرذوؼدة-أسؿولمإغشوءموسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظـيبمػقدمم11/2015شمجم/م22

مأمماظـعوجم/مربوصظيمجرشم)زراسل(.

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم72319َ500

معلؿؼؾي(

م15/10/2015م2مم8500

صـدوضقيمداخؾمعـطؼيمطػرخؾموجدارمإزلـيتمعـطؼيماٌعراضمبشونمتـػقذمسؾورةمم12/2015شمجم/م23

وإسودةمإغشوءموسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمزراسلمواديمدقفموررؼؼم

مزراسلمطروممصرسقن/مربوصظيمجرشم)زراسل(.

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم129941َ000

معلؿؼؾي(

م27/8/2016م2مم10400
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إغشوءمومإسودةمإغشوءمومسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمداخؾمعـطؼيمم13/2015شمجم/م24

ررؼؼمزضرؼطمبوووهم-خؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼماظؽؿي/سنيماظشرضقي/اظلؾطيم–اٌعراضم

ررؼؼم-ررؼؼمزضرؼطمبينمبؽور-ررؼؼمعؼدلةمراقنماىدؼدة-اظؽؿي/ررلمايؿوم

ماىؾوراتم/سؿوعي/مربوصظيمجرشم)زراسل(.

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم118680َ000

معلؿؼؾي(

مهًماظؿـػقذم2مم13800

اغشوءمواسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظعدةمررقمداخؾمعـطؼيمعرصعم/مربوصظيمم14/2015/شمجمم25

مجرشم)زراسل(.

م

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم105043َ000

معلؿؼؾي(

مهًماظؿـػقذم2مم10950

اغشوءمواسودةماغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظعدةمررقمداخؾمحدودمبؾدؼيمبوبمم15/2015شمجم/م26

مون/مربوصظيمجرشم)زراسل(م.سؿ

م

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم102500َ000

معلؿؼؾي(

م25/7/2016م2مم14000

إغشوءموإسودةمإغشوءموسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمداخؾمضصؾيمجرشمجمم16/2015شمجم/م27

م/مربوصظيمجرشم)زراسل(م.م1

م

)طؿىموزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونممم131044َ000

معلؿؼؾي(

مهًماظؿـػقذم2مم18100

إغشوءموإسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمداخؾمعـطؼيماظـلقؿممم17/2015شمجم/م28

م/مربوصظيمجرشم)زراسل(

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم143425َ000

معلؿؼؾي(

م12/4/2016م2مم9200

ومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظعدةمررقمداخؾمضصؾيمم:ماغشوءموماسودةماغشوءم18/2015شمجم/م30

م/مربوصظيمجرشم)زراسل(م2جرشم

م

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم114196َ000

معلؿؼؾي(

م2/5/2016م2مم12600

إغشوءموإسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمعدخؾمبؾقالمم/مربوصظيمم19/2015شمجم/م31

مجرشم)ضروي(

م

عشروعمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمم81250َ000

ظؾؿقوصظوت/م قؼؾموزارةماظؿكطقطموم

اظؿعوونماظدوظل/ماٌـقيماًؾقفقي/م

م2015اظصـدوقماظؽقؼيتمظؾؿـؿقيم

مهًماظؿـػقذم2مم7500
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اًوصمبوظطرؼؼماٌورممبقوذاةمعطعؿمومذالالتماالرالل/مدبنيموماظطرؼؼماظزراسلمم20/2015شمجم/م32

مسيمعـطؼيماٌـورةمم/مربوصظيمجرشم)زراسل(.

م

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم78300َ000

معلؿؼؾي(

م2/5/2016م2مم11500

(م5(محقضم)131رضؿم)بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماٌورممبقوذاةمضطعيماألرضمم21/2015شمجم/م33

ماظؽقمم/موررؼؼمبصيمظقزةموررؼؼمعؼوبؾمعطوسؿماإلدراءم/مربوصظيمجرشم)زراسل(.

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم29700َ000

معلؿؼؾي(

م18/7/2016م2مم3600

رةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىموزام13600َ000مخؾطيمبوظطـمسؾكمارضماًالريمظؾطرؼؼماظؼروؼيموماظـوغقؼيموماظزراسقيم22/2015شمجم/م34

معلؿؼؾي(

مهًماظؿـػقذمرـم400

اغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمحقضمابقمعرارمومتعؾقدمررؼؼمجرشمم23/2015شمجم/م35

محلماظقوزلنيم/مربوصظيمجرشم)زراسل(

م

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم26071َ000

معلؿؼؾي(

م26/6/2016م2مم3350

اغشوءموماسودةماغشوءمومسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾطرؼؼماٌورمعـماظؼطعيمرضؿمم24/2015شمجم/م36

جرشمم–(ماٌـطمومررؼؼماٌلقطقحمومررؼؼمسيمعـطؼيمسبؾيم4(محقضم)137-148)

مسـقؾقيم/مربوصظيمجرشم)زراسل(.م-ومررؼؼمسيمحقضمعراعح

م

وزارةماألذغولماظعوعيموماإلدؽونمم)طؿىمم108704َ000

مي(علؿؼؾ

مهًماظؿـػقذم2مم14500

اًوصمبؿؽؿؾيمتعؾقدمعدخؾمبؾقالم)اٌـقيماًؾقفقي/اظصـدوقماظؽقؼيتمظؾؿـؿقيمم26/2015شمجم/م37

م(م/مربوصظيمجرشم)تـظقؿل(2015ظعومم

م

عشروعمبرغوعٍماظؾـقيماظؿقؿقيمم90900َ000

ظؾؿقوصظوت/م قؼؾموزارةماظؿكطقطموم

اظؿعوونماظدوظل/ماٌـقيماًؾقفقي/م

م2015اظصـدوقماظؽقؼيتمظؾؿـؿقيم

م17/12/2016م2مم21000
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معشـــورؼـعماٌؾـودراتماٌؾؽقــــيممممممممممممممممممممممممممممممممانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيمجرش:

(2اٌلوحيم)م اىفيماٌؿقظي ضقؿيماظعطوءسـدماالحوظيم)دؼـور( ادؿماٌشروع اظرضؿ  عالحظوت تورؼخماالنوز 

2015/عؾودرة/31  
واًوصمم2012/عؾودرة/19ادؿؽؿولمتـػقذماسؿولماظعطوءمرضؿم

 بوغشوءماٌرطزماظؿـؿقيماظشوعؾ/زبقؿمجرش
31/3/2016 950 عؾودراتمعؾؽقيمدوعقي 327620.480   

2016/عؾودرة/17  
ومعؼرمظالهودماظـلوئلماٌرأهمتـػقذمعشروعمعؼرموؿعمىونم

جرشمم/صققمعؾـكمػقؽيمذؾوبمطؾـوماالردنم  
 عؾودراتمعؾؽقيمدوعقي 218738

)اغشوء(م390

)صقوغي(262  
%70غلؾيماالنوزم ضقدماالغشوء  

40/2015ش/ 1/9/2015 9000 عؾودراتمعؾؽقيمدوعقي 62977 اسودةمتلػقؾمحدؼؼيمبوبمسؿونم/مجرش    

199/2014 دوعقيعؾودراتمعؾؽقيم 2008021 اغشوءمعدرديماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمظؾؿؿقزم/مربوصظيمجرش.  %85غلؾيماالنوزم ضقدماالغشوء 6200   

 

م  ــــــ ر ــــ  ال  ـــ  ـــ   ا  ــــرى

(2اٌلوحيم)م اىفيماٌؿقظي ضقؿيماظعطوءسـدماالحوظيم)دؼـور( ادؿماٌشروع اظرضؿ  عالحظوت تورؼخماالنوز 

54/2013 اظشوعؾ/جرشمإغشوءمعرطزمصقلمبرعو   681330.660 
تـؿقيموزارةماٌوظقي/صـدوقم

 احملوصظوت
1150 12/7/2015   

161/2014 6/12/2016 662 عـقيمخؾقفقي 448526 إغشوءمعرطزمصقلماٌـصقرة/اًشقؾي/جرش    

197/2013  
تـػقذمأسؿولمإسودةمتلػقؾموصقوغيمذوعؾيمٌرطزمجرشمظؾرسوؼيم

 واظؿوػقؾ/جرش
االجؿؿوسقيموزارةماظؿـؿقي 366615  2700 6/9/2016   

45/2014 وهدؼٌمعلؿشػكمجرشمايؽقعلم/ماٌرحؾيماظـوغقيتقدعيم    قؼؾمؼوبوغل 1927768.900 

)تش500)اغشوء(+600

)ػدمم2400رقؾوت(+

 وهدؼٌ(

9غلؾيماالنوزم ضقدماالغشوء 3% 

185/2013 23/4/2015 1400 عـقيمخؾقفقي 534479.300 اغشوءمروبؼماضوسيمٌؾـكمعرطزمرسوؼيموتلػقؾماٌعقضنيم/مجرش    

88/2014ش/ 11/10/2015 217 وزارةماظزراسي 129962.330 اغشوءمضوسوتمتدرؼىموشرفمعشؿؾماظػقصؾم/مجرش    
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   ــــ ر ـــــ  ال  ــــ ع ال ــر ـــــ  

(2اٌلوحيم)م اىفيماٌؿقظي 71245.415 ادؿماٌشروع اظرضؿ  عالحظوت تورؼخماالنوز 

/م12/2014ت/ جرششرفمصػقيمٌدرديمامماظزؼؿقنمس/م/مم6إضوصيم  5/5/2016 353.565 اٌـقيماًؾقفقي 137333َ150    

/مم82/2014ت/  
إضوصيمجـوحمتؼـقوتمٌدرديمبؾقالماظـوغقؼيمظؾذطقرمـمم

 ربوصظيمجرش
147736 

اظصـدوقم/ماٌـقيماًؾقفقي

 اظلعقديمظؾؿـؿقي
377َ280 23/8/2016   

/مم23/2015ت/  
(مشرفمٌدرديم3إغشوءمروضيمأرػولمعـم)

 دقف/س/م/جرش
 %54غلؾيماالنوز ضقدماالغشوء 255 اٌـقيماًؾقفقي 94690

/م20/2014ت/  
(مشرفمصػقيمٌدرديمخوظدمبـم4إضوصيم)

 اظقظقد/بـني/جرش
 %97غلؾيماالنوز ضقدماالغشوء 248.805 اٌـقيماًؾقفقي 197406.090

/م1/2015ت/  164196 اضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديماظؽؿيماالدودقيمظؾؾـني/جرش 

اظؿقؿقيماظؾـقيم

ظؾؿقوصظوت/اظصـدوقم

 اظؽقؼيت

618.300 17/12/2015   

63/2011  
/ممجؾيماظـوغقؼيمظؾؾـوتمرديتـػقذمإضوصوتمزبؿؾػيمٌد

 جرش
2158584.880 

/موزارةمماظؾـؽماظدوظل

 اظؿكطقطمواظؿعوونماظدوظل
621 6/10/2015   

57/2014 االوروبلاالهودم 967017 اغشوءمعدرديمععوذمبـمجؾؾماالدودقيماٌكؿؾطي   2593 26/10/2016   

107/2015  1959570.500 اغشوءمعدرديماظػقارةماالدودقيماٌكؿؾطيم/مجرش 
اٌـقيماًؾقفقيم/م

 اظصـدوقماظؽقؼيت
%19غلؾيماالنوز ضقدماالغشوء 1693  

255/2014 %95غلؾيماالنوز ضقدماالغشوء 2085 اٌـقيماًؾقفقي/االعوراتقي 1467272.730 اغشوءمعدرديمايلقـقوتماالدودقيمظؾؾـنيم/مجرش   

90/2016  14.20 ضقدماالغشوء 3040 اٌـقيماًؾقفقيماالضوصقي 1134964.5 اغشوءمعدرديمبوبمسؿونماالدودقيماٌكؿؾطي 

173/2014  1195476.5 اغشوءمعدرديمدقفماالدودقيماٌكؿؾطيم/مجرش 
عؾودظيماظدؼـمععمبـؽم

 KFWاالسؿورماالٌوغلم
 ضقدماالغشوء 2600

غلؾيماالنوزم

46.7%  

260/2014  71245.415 اغشوءمعدرديمبرعوماظـوغقؼيمظؾؾـوتم/مجرش 
%اظؾـؽماظدوظلم84

%اًزؼـي16  
3194 24/4/2016   
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مواًوصمبوغشوءماٌرطزماظؿـؿقيماظشوعؾ/زبقؿمجرشم2012/عؾودرة/19بودؿؽؿولمتـػقذماسؿولماظعطوءمرضؿمواًوصمم2015/عؾودرة/31سطوءمرضؿم

م
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2016/عؾودرة/17سطوءمرضؿم  

جرشم/صققمعؾـكمػقؽيمذؾوبمطؾـوماالردنمومعؼرمظالهودماظـلوئلماٌرأهمبؿـػقذمعشروعمعؼرموؿعمىونمواًوصمم  

 
م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              

 
 
 

172 
 

واًوصمبوسودةمتلػقؾمحدؼؼيمبوبمسؿونم/مجرشم40/2015سطوءمرضؿمش/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

م
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م

مبوغشوءمعدرديماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمظؾؿؿقزم/مربوصظيمجرشواًوصمم199/2014سطوءمرضؿم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

ماظشوعؾم/جرشإغشوءمعرطزمصقلمبرعوواًوصمم54/2013مسطوءمرضؿ

م

م

م

م

واًوصمبوغشوءمعرطزمصقلماٌـصقرةم/اًشقؾي/جرشم161/2014سطوءمرضؿم  

م

م

م

م
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م

م

ٌرطزمجرشمظؾرسوؼيمواظؿلػقؾمواًوصمبلسؿولماسودةمتلػقؾموصقوغيمذوعؾيم2013/م197سطوءمرضؿم  

م

م

م

م

م

مواًوصمبؿقدعيموهدؼٌمعلؿشػكمجرشمايؽقعلم/ماٌرحؾيماظـوغقيم45/2014سطوءمرضؿم

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

مم

م

م

م

اظـوظٌمسشرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظػصؾم

 ادارةمذمونمربوصظوتماضؾقؿماظقدطمم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 ادارةمذمونمربوصظوتماضؾقؿماظقدط

 

 وحدةماظؿـلقؼموعؿوبعيماظقدط

 اٌفوممواظقاجؾوت

م.اٌشورطيمبقضعماًططماظعوعيمظؾؿدؼرؼوتموهدؼدماألوظقؼوتمشلذهماًطط -

ماٌشورطيمبنسدادمعشروعماٌقازغيماظلـقؼيمٌدؼرؼوتماألذغولمبوظؿـلقؼمععماىفوتماٌعـقي.م -

م.اٌشورطيمبنسدادماظدلاعٍماظؿػصقؾقيمظؿـػقذماٌشورؼعمظؾؿدؼرؼوت -

 ادارةمذمونمربوصظوتماضؾقؿماظقدط

موحدةماظؿـلقؼموعؿوبعيماظقدط وحدةماالدارةمواٌوظقيم  

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظعوصؿيم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظعوصؿيم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمماظزرضوءم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظزرضوءم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظؾؾؼوءم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمماظؾؾؼوءم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمعلدبو عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمعلدبوم
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م.اٌشورطيمبؿقدؼدماالحؿقوجوتماظالزعيمظؿـػقذماألسؿولموتشؿؾماىفوزماظؾشريمواآلالتمواٌعداتمواٌقاد -

ؾكمػذهماظدلاعٍمسيمايوالتماظيتمتـػقذماظدلاعٍماٌعؿؿدةماألذغولمواظؿلطدمعـماظؿزاعفومبوظدلاعٍمواًططماٌقضقسيمواظؼقاغنيمواألغظؿيمواظؿـلقىمبوظؿعدؼؾمأوماظؿغقرلمسعؿوبعيموتؼققؿم -

م.تلؿقجىمذظؽ

م.غولميؾماٌشوطؾمأوماٌعقضوتماظيتمتظفرمأثـوءماظؿـػقذاظؿـلقؼمععمعدؼرؼوتماظقزارةمذاتماظعالضيمبوألسؿولماظيتمتـػذمعـمضؾؾماٌؼووظنيممبدؼرؼوتماألذ -

م.تتؼققؿماظؿؼورؼرماظشفرؼيمسـمدرلماظعؿؾممبشورؼعمعدؼرؼوتماألذغولموانوزاتفوماظلـقؼيمورصعماظؿـلقؾوتماًوصيمبفومإديماٌلوسدمظؾؿقوصظو -

م.ظقيمواظػـقياظؿـلقؼمبنيممعدؼرؼوتماألذغولموعدؼرؼوتماٌرطزمسيمطوصيماظـقاحلماإلدارؼيمواٌو -

م.حملوصظوتممبقضقعماظطؾؾوتمواظشؽوويماظيتمتردمإديماظقزارةمعـماٌقارـنيمواىفوتماألخرىمصقؿومؼؿعؾؼمبلسؿولمعدؼرؼوتماألذغولامعدؼرمإضؾقؿاظؿـلقىمإديم -

 .اإلذرافماٌوظلمواإلداريمواظػينمسؾكمجفوزمعدؼرؼوتماألذغولمبوحملوصظوت -
ربوصظوتماضؾقؿماظقدطعدؼرؼوتماالبـقيمواالذغولميفم  

-:واظقجؾوتمىؿقعمعدؼرؼوتماالذغولمواالبـقيمالضؾقؿماظقدطمماٌفوم  

ماظطرق.مسؾكماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرموتقصرلمسؾقفوماظلالعيمسـوصرموتقصرلمصقوغؿفومسؾكمواظعؿؾمواألبـقيماظطرقمٌشورؼعماظالزعيمواظؿصؿقؿوتمواظدرادوتماًططمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

مواٌلؿفداتماظؿغقرلاتمبشلنماظعؿؾمظصوحىماٌؿـؾمواٌفـدسماحملوصظيمسطوءاتمظؾفـيمرئقلًومطقغفماٌراحؾممبكؿؾػمتـػذػوموعؿوبعيماظعطوءاتمررحمأسؿولمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

ماظؿـػقذ.مأثـوءماظعطوءاتمسؾك

موبقونمشلوماٌعدماظزعينماظدلغوعٍمععم شقفوموعدىماٌدؼرؼيممبـفزاتمذفريمتؼرؼرموإسدادمسؾقفومعالحظوتمأيموإبداءمواألبـقيماظطرقمعشورؼعمسؿؾمظلرلماظشفرؼيماظؿؼورؼرمدرادي -

ممٌعوىؿفو.ماٌـودؾيماإلجراءاتموادبوذموجدمإنمتلخرلػومأدؾوب

م.مشلوماٌقضقسيمواظشروطمواٌقاصػوتماٌكططوتموصؼمؼلرلماظعؿؾمأنمعـمواظؿلطدماٌـفزةمواظؽؿقيماظعؿؾمدرلمسؾكماالرالعمأجؾمعـماٌدؼرؼيمعشورؼعمتػؼد -

مىفوتموهقؼؾفوماٌقارـنيمعـماٌؼدعيمواالسذلاضوتموتعؾقدػوموصؿقفوماظطرقمدعيمبلسؿولمتؿعؾؼمواظيتماٌقارـنيموعـماألخرىماظرزلقيماىفوتمعـماٌؼدعيماظطؾؾوتمدرادي -

مسؾقفو.ماظالزعيماإلجراءاتمإلطؿـولماالخؿصوص

مشلذهماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللموعـماألردغقيماٌلؾقيماظؼقاتمرأدفوموسؾكماٌؿوحيماإلعؽوغوتمضؿـمشلؿماًدعيموتؼدؼؿماألخرىماظرزلقيمواىفوتماألخرىماٌدؼرؼوتمععماٌلوػؿي -

ماٌدؼرؼي.
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موودؼدمبوظدواممؼؿعؾؼموعوماظعؼقبوتموطؿىماإلجوزاتموتقضقعموايلقعوتمواظؿؽؾقػماظلـقؼيماظعؿولموزؼودةماظـؼؾمطؿىمإسدادمحقٌمعـمواٌوظلماإلداريماىفوزمإجراءاتمعؿوبعي -

محلىمسؾقفومؼؿؿمإجراءموحؿكموعؿوبعؿفوماٌدؼرؼيمأضلومممبكؿؾػماالخؿصوصمذويمإديمظؾؿدؼرؼيماظقاردةماظؽؿىمذيقعموهقؼؾماٌدؼرؼيمعـماظصودرةماظؽؿىمذيقعموتقضقعماظعؼقد

مظـظوممخدعوتفومدبضعماظيتماٌقزػنيمىؿقعماظلـقؼيماظؿؼورؼرموتقضقعماظعؿولمأجقرموجداولماٌؿدربنيماٌفـددنيموعؽوصكتمبوظػقاترلماًوصيماٌوظقيماظلـداتمذيقعموتقضقعماألصقل

ماٌدغقي.ماًدعي

مممظؾؿدؼرؼي.ماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللمعـماحملقرؼيمايؿقالتمسؿؾمعؿوبعي -

مظؾؿقوصظي.ماظؿوبعيماألوظقؼيمأذغولممبؽوتىماظعالضيمذاتمواظػـقيمواٌوظقيماإلدارؼيماألسؿولمذيقعمعؿوبعيم -

مظؾعؿؾ.متؾزممععداتمأومأجفزةمأومظقازممأيمعـماٌدؼرؼيمواحؿقوجوتماٌشورؼعمسؾكمتطرأمتعدؼالتمأومتغقرلاتمبليماظقزارةمإذعور -

 .أردغلمدؼـورم(200.000)مسـمؼزؼدمالممبومبوحملوصظيماًوصيماظعطوءاتموإحوظيمررح -
اظؾقاءمعؽوتىمأذغولممم  

-:واظقاجؾوتماٌفوممممم  

ممسؾقفوماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرمتقصرمعـمواظؿلطدموعراضؾؿفوماظؾقاءمسيماظطرقموضعمعؿوبعي -

ماظطرقموصقوغيمإغشوءمعشورؼعمواٌؿضؿـيماظؾقاءمػذامضؿـماٌـدرجيماٌشورؼعمسيماظعؿؾمدرلمتؼدممعلؿقىمتقضحمذفرؼيمتؼورؼرمإسداد -

ممماظؾقاءمسيماظطرقمٌشورؼعمتػؼدؼيمجبقالتماظؼقوم -

ماظعؿؾموتـظقؿماٌقزػنيموإجوزاتمبوٌرادالتماٌؿعؾؼيمواٌوظقيمواظػـقيماإلدارؼيمبوإلجراءاتماٌدؼرؼيموزبورؾيمذموغفوموإدارةماٌؽؿىمسيماظعوعؾيماألجفزةمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

 وشرلػو.مواظعؼقبوت
م

م

م
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م2016ومم2015انوزاتمعدؼرؼيمأذغولمربوصظيماظعوصؿيمظعوعلم

متورؼخماإلنوزم/ماٌلوحيماظطقلماىفيماٌؿقظيم)مدؼـورم(ضقؿيماظعطوءمسـدماإلحوظيممادؿماٌشروعماظرضؿ

18/9/2015م2مم2750موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونم19595 تعؾقدمدوحوتمعدرديماألعرلةمبلؿيموعدرديمدعقدمسالءماظدؼـم1  

م،ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌدارسم/معزرسيماألدقدررؼؼمأمممسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيممدوخـيممظؾطرقماظؿوظقيم:م2

مواديماظشؿوءم/مأبقماظلقس،مممممريرةماظزؼقدم/مراو
22/9/2015مطؿ2.4مموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 53700  

1/9/2015م----موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 35680 إغشوءمجدارمإدؿـوديماظذيمحيؿلماظشورعماظقاصؾمإديمضصرمزلقماألعرلمربؿدم/معرجمايؿومم3  

31/7/2015م2مم2334مموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 20889 تعؾقدمدوحيمعدؼرؼيماظؾقازمم/موزارةمماألذغولماظعوعيمواإلدؽونم4  

11/11/2015مطؿم1.6مواإلدؽونوزارةماألذغولماظعوعيم 44520 سؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماظؾنبم/ماظذػقؾيم/ماٌقضرم5  

4/10/2015مطؿم3.3موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونم68800 تعؾقدمررؼؼمأرؼـؾيماظغربقيم/ماظؾودؾقيم6  

British American Tabacco(مم7 )صقوغيماظطرؼؼماٌمديمإديمعصـعمذرطي  

 عـطؼيماظؼلطؾ
22/10/2015مطؿم1.9موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 27100  

م20/9/2015م----موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 49980 تؼدؼؿموتقرؼدمحصؿيمصرذقوتمٌقاضعمعراحؾمراظـــــلماالردنم8  

م20/9/2015م----موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 43660 إغشوءمررؼؼمترطلم-مصقوشيم/مراظلماالردنم9  

واالرذودماظزراسلتلػقؾمدوحيماظشطىمواالتالفمسيمعرطزماٌشؼرمظؾؾقٌمم10 26/11/2015م----موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 16830   

25/11/2015م2مم1650موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 58950 إسودةمإغشوءمررؼؼماظذػقؾيم/ماظشقـماىقيم11  

(م166(ماظعولمواظروضيم)مم10تعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمضؿـمحقضمايقادقيماظغربلمرضؿم)مم12 م17/12/2015مطؿم3موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 34990 

 سؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمدوخـيمظؾطرقماظؿوظقيمضؿـمعـطؼيماظرعقؾم:م13

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.مررؼؼماٌؿػرعمعـمزؼـىم/ماظرعقؾ2،مممم.مررؼؼمزؼـىم/ماظرعقؾ1
م9/3/2016مطؿم2.7موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونم68880

م14
 84430مسؿؾمخؾطيمإدػؾؿقيمظطرؼؼمذؼؾونمأمماظرصوص

صـدوقمم–اٌـقيماًؾقفقيم

ماظؽقؼيتمم
م7/5/2015مطؿ3.2  

 112900 إسودةمإغشوءمررؼؼماظغؾوويم/ماظزرضوءمم15
صـدوقمم–اٌـقيماًؾقفقيم

ماظؽقؼيتمم
19/8/2015مطؿ5  
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م2016ومم2015انوزاتمعدؼرؼيمأذغولمربوصظيماظعوصؿيمظعوعلم

م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متورؼخماإلنوزم/ماٌلوحيماظطقلماىفيماٌؿقظيم)مدؼـورم(ضقؿيماظعطوءمسـدماإلحوظيممادؿماٌشروعماظرضؿ

م .1

 

 تـػقذمسؾورةمصـدوضقيمظطرؼؼمرجؿمصفقدم/ماظؾودؾقي

 

موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 58558.5

عذلم200  

 صؿقؿني

(معذلم2×2)ممم  

15/8/2016  

م .2

(ماظؾقوثمم63(محقضمرضؿم)مم112اظطرؼؼماٌمديمإديمضطعيماألرضمرضؿم)ماًوصمبؿعؾقدم

 عـماراضلمشربمسؿون

 

عذلم300موزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽون 14812  31/8/2016  
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مانوزاتمابـقيماظعوصؿفم:

 تورؼخماالنوز

 

اٌلوحيم

(2)مم  

اٌؿقظياىفي  

 

ضقؿيماظعطوءمسـدم

ي)اظدؼـور(مممممممماإلحوظ  (دؼـور) 

 اظرضؿ ادؿماٌشروع

4/3/2015 عرلمرسدمبـمزؼدسيمذبؿعمزلقماألمياظرؼوضقميٌراصؼماظصوظميسؿولماظصقوغأتقدعيمروبؼماظرووفمو 125317.65 اٌقازغي 380   1 

27/4/2015  2 تـػقذمعؾـكماضوسيمظدائرةماٌقازغيماظعوعي 622293.12 اٌقازغي 1875 

17/3/2015  3 اغشوءمعلؿقدسوتمعلؿشػكماألعرلمريزة/ربوصظيماظعوصؿي 384176.44 اٌقازغي 930 

22/1/2015  4 اغشوءمعؾـكمادارةمداخؾمحرمماٌـطؼيمايرةم/ماٌقضر 342174.88 اٌقازغي 655 

22/3/2015  5 تقدعيمروبؼمخدعيماٌؽونماظقاحدمسيمعؾـكموزارةماظصـوسيمواظؿفورةمواظؿؿقؼـ 47704.45 اٌقازغي 145 

13/5/2015 مذيقؾماظؿقتـفلمهدؼٌمعؾـكماحملرضيمسيمعلؿشػك 88067.235 اٌقازغي 270   6 

14/7/2015 غوتماظؿـوصلقيماالظؽذلوغقي/دؼقانماًدعيماٌدغقيوتوػقؾموموفقزمضوسوتماالعؿق 182190.82 اٌقازغي 550   7 

28/6/2015 م()ظقاءمغوسقرتمامماظؼطنيمواٌـشقيم/مبـومواضوصيمشرصؿنيمصػقؿنيمٌدردياضوصيمشرصؿنيمصػقؿنيمٌدرديمامماظؼطني/س/بـنيم 81635.8 عـقيمخؾقفقي 250   8 

14/3/2015  9 اسؿولمصقوغيمزبؿؾػيمٌؾوغلمرئوديماظقزراء 52200 عقازغي 160 

29/7/2015  10 اسؿولمصقوغيمسيمعؾـكمػقؽيماالسالم 97690 عقازغي 295 

7/9/2015 معمدلوتماجملؿؿعماٌدغلمسيمزبقؿماظقحداتمعؾـك 325424.43 اظدؼقانماٌؾؽل 840   11 

14/9/2015  12 اغشوءمصوظيماألعرلةمزلقي 2434179.86 اٌقازغي 6500 

14/10/2015 اظعوصؿيمواظؾؾؼوءمضؿـمعشروعمتطقؼرماظؿعؾقؿمربوصظيتممتـػقذماضوصوتمشرفمصػقيموزبؿدلاتمسؾؿقيموتلػقؾمعؾوغلمضوئؿيمسي 338865.96 اٌقازغي 1030 

ماضؿصودماٌعرصيماٌرحؾيماظـوغقيم/م)عدرديمجوواماظـوغقؼيمظؾؾـوت(معدرديماظزعقؾيماظـوغقؼيمظؾؾـوتسبقم  

13 

31/12/2015  14 اغشوءمعرطزمصقلماظروضيماألوظل 419256 اظدؼقانماٌؾؽل 1270 

2/5/2015 اٌفـقيماظـوغقؼيماظشوعؾيمظؾؾـني/ربوصظيماظعوصؿيأسؿولمصقوغيمزبؿؾػيمٌؾوغلمعدرديمسؾدمايؿقدمذرفم 523325.18 اظدؼقانماٌؾؽل 1590   15 

22/11/2015  

22/11/2015  

1323 

1323 

 

/اظدؼقانماٌؾؽل اٌقازغيم  

()اٌـقيماًؾقفقي  

 

528523.71 

528523.71 

يمظؿقلنيماًدعوتمسيمزبقؿمايلنياغشوءمعرطزمتـؿق  

(شرصيمصػقيمٌدرديمامماظؾلوتني/ث/بـوت12ضوصيم)ا  

16 

17 
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االنوزتورؼخم  

 

اٌلوحيم

(2)مم  

اٌؿقظياىفي  

 

ضقؿيماظعطوءمسـدم

ي)اظدؼـور(مممممممماإلحوظ  (دؼـور) 

 اظرضؿ ادؿماٌشروع

17/1/2016 )اٌـقيماًؾقفقي(اٌقازغي 1042  (ظقاءمغوسقر)وظلعرطزمصقلماظروضيماأل 237032   18 

31/12/2015 ) 419256.002 اظدؼقانماٌؾؽل 725  ظؾؿـؿقياظصـدوقماظلعقديم ) )ظقاءمغوسقر(مممس/م(مشرفمصػقيمٌدرديمأعوعيمبـًمأبلماظعوص/4اضوصيم)م  19 

 

11/7/2016  

 

970 

 

 (اٌقازغيم)اٌـقيماًؾقفقي

 

320226.735 

(معؼوسدمٌدرديمواديماظشؿوماألدودقيم5(مشرفمصػقيموحضوغيموجـوحماداريموزبؿدلموعؽؿؾيمووحدةمصققيم)8اضوصيم)

(اظلرلٌكؿؾطيم)ظقاءمواديما  

 

20 

5/5/2016 اظلعقديمظؾؿـؿقيماظصـدوق 249  () قؼؾماظؾـؽماظدوظلظقاءمواديماظلرلماضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديماظـعرلماألدودقيمظؾؾـنيم/ 277898   21 

30/8/2016 ؾقفقياًـقيماٌ 78  عـماٌلؿقىماظـوظٌماغشوءمزبؿدلماالعونمايققي 320226.735   22 

31/7/2016 اًؾقفقياٌـقيم 5122  األدودقيماٌكؿؾطيمغقاةمعدرديمباللمبـمربوح 272898   23 

3/8/2016 (ظقاءمواديماظلرلم) قؼؾماظؾـؽماظدوظلماضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديماظـعرلماألدودقيمظؾؾـوتم/ 197013.05 اظؾـؽماظدوظل 620   24 

29/9/2016 ظقاءمواديماظلرلمعرلماظـوغقؼيمظؾؾـوت/سراقماألمحضوغيموجـوحماداريمومعؽؿؾيمٌدردي(شرفمصػقيموم8اضوصيم) 417289 اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي 1260   25 

6/12/2016 () قؼؾماظؾـؽماظدوظلاضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديمدابققماألدودقيمظؾؾـني/مظقاءماىوععي 197013.05 اظؾـؽماظدوظل 1278   26 

15/11/2016 واظؿفورةمواظؿؿقؼـماظصـوسيتقدعيمعؾـكموزارةم 252691 اٌقازغي 151   27 

30/11/2016 (  قؼؾماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي )ممم 333067.350 اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي 264  (مشرفمٌدرديماًشوصقيم/مثم/مبـنيم/مظقاءمدقوب4إضوصيم)م  28 

14/7/2016 اظػلودـكممعؽوصقيمؾزبؿؾػيمٌمػقؾماظطوبؼماظرابعموصقوغيلت 72221 اٌقازغي 220   29 

6/12/2016 دودقيماٌكؿؾطي/ظقاءماىوععياألماضوصوتمصػقيمٌدرديمدابقق 233669 اظؾـؽماظدوظل 658   

 

30 

م
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 اذغولماظزرضوءمعدؼرؼيمانوزاتم

م2015سطوءاتمعدؼرؼيماذغولمربوصظيماظزرضوءمظعومم

معالحظوتماٌلوحيمواظطقلمتورؼخماالنوزمضؿقيماظعطوءماىففماٌؿقظفمرضؿماظعطوءمادؿماٌشروعماظرضؿ

اغشوءمواسدةماغشوءموسؿؾمخؾيمادػؾؿقيمظعدةمررقمزراسقيمسيمم1

مضضوءمبرلؼـ
 وزارةماالذغولم56/2014شمز/

مضقدماالدؿالممطؿم2َ5مم92600

اغشوءمسؾورةمصـدوضقيمسؾكمذبرىمواديمبرلؼـماعوممعلفدمم2

 اٌرحقمماظشقخمذؼىماظغقؼري
 وزارةماالذغول 2015/مم1شمزم/

(م2x3سؾورهمصـدوضقيم)م27/7/2015م43880

مم8رقلم

مادؿؾؿ

مادؿؾؿمطؿ1م11/10/2015م69950 وزارةماالذغول 2015/مم2شمز/ اغشوءمجزؼرهمودطقيمظطرؼؼماالزرقم/ماظظؾقؾمبوووهماظظؾقؾم3

هلنيمعـعطػماظـوصرؼيماٌقدانموعـعطػوتم/اظؽؿشفمسيمم4

مضضوءمبرلؼـ
م2015/مم4شمز/

اظصـدوقماظؽقؼيتم

 ظؾؿـؿي

ماعرمتغقرليمطؿ3مضقدماالدؿالمم99999

م5
 2015/م7شمز/ اسودةممماغشوءمجدارمادؿـوديمٌلفدماالاون/اظرصقػف

اظصـدوقماظؽقؼيتم

 ظؾؿـؿي

 ادؿؾؿمممط35جدارمادؿـوديمم20/4/2016م23965

تعؾقدماظطرؼؼماظيتمدبدمماٌصوغعمخؾػمربطيمربروضوتمم6

 اىـديمبوظؼربمعـماىوععفماشلوسلقي
 وزارةماالذغول 2015/م8شمز/

 ادؿؾؿمطؿ3م1/1/2015م38375

 ادؿؾؿمطؿ1م21/4/2016م25655 وزارةماالذغول 2015/م9شمز/ اظطرؼؼماٌمديماديمعدرديمجرؼؾوماىدؼدهم7

اسؿولماظؿلقؼيمواظػرذقوتمواًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼمزراسلمم8

 سيمعـطؼيماظظؾقؾم)مذورعماٌـؿكىماظقرينم(
 االذغولوزارةم 2015/م10شمز/

 ادؿؾؿمطؿ1َ5م30/6/2016م38570

ازاظيماظرصقػماظؼوئؿمسـدمبداؼيماالذورهماظضقئقفموسؿؾمم9

 اظؿقدعفماظالزعفمىزءمعـمررؼؼماظزرضوءم/ؼوجقز
 وزارةماالذغول 2015/م11شمز/

 ادؿؾؿممم.ط500م11/4/2016م16224

 -مطؿ1َ2م12/5/2016م30035 وزارةماالذغول 2015/م12شمز/ صؿحموتعؾقدماظطرؼؼماٌمديماديمخزانمابقماظزؼغونم10

م
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م2015سطوءاتمعدؼرؼيماذغولمربوصظيماظزرضوءمظعومم

معالحظوتماٌلوحيمواظطقلمتورؼخماالنوزمضؿقيماظعطوءماىففماٌؿقظفمرضؿماظعطوءمادؿماٌشروعماظرضؿ

اسؿولمتلػقؾمررؼؼماًدعوتمٌدؼـيمزلقماالعرلمربؿدمم11

تقزؼعمصؿقوتماالظؿػوفموسؿؾماظرؼوضقيموعومؼؾزممعـماسودةم

 علوربماظؿكزؼـ

 وزارةماالذغول 2015/م13شمز/

 ادؿؾؿمطؿ1َ5م25/7/2016م26441

اسؿولمتوػقؾماظلوحوتماظداخؾقيموتلعنيمعقاضػمظؾلقوراتمم12

 ٌدؼـيمزلقماالعرلمربؿدماظرؼوضقي
 وزارةماالذغول 2015/م14شمز/

 ادؿؾؿم2م10000م27/7/2016م65740

اظؾقابوتماًورجقيمظؿلعنيماظدخقلمواًروجماسؿولمتلػقؾمم13

 عـمواديمعدؼـيماالعرلمربؿدماظرؼوضقي
 وزارةماالذغول 2015/م15شمز/

معؾـكم25/7/2016م69000

م2(م45)

 ادؿؾؿ

م14
 وزارةماالذغول 2015/م16شمز/ اسؿولمتصرؼػمعقوهماالعطورم)زبقؿماظلكـي(

م7عـوػؾمسددمم31/3/2016م17200

م(1َ70سؿؼ)

 ادؿؾؿ

(م26)مرضؿمحقضماظشؿوظلماٌعدلماٌودقرهمررؼؼموتعؾقدمصؿحم15

 جرؼؾوماراضلمعـماشلؾقؾ

 2015/م21شمز/

 
 وزارةماالذغول

 -مطؿ2مضقدماظؿـػقذم53215

م

م

م

م

م
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م2016مسطوءاتمعدؼرؼيماذغولمربوصظيماظزرضوءمظعوم

معالحظوتمواظطقلاٌلوحيممتورؼخماالنوزمضؿقيماظعطوءماىففماٌؿقظفمرضؿماظعطوءمادؿماٌشروعماظرضؿ

م1
(مضرؼيمصروتمواظطرؼؼماظزراسلم13صؿحماظطرؼؼماظزراسلمسيمحقضماظصقانمرضؿم)

 (معـماراضلماٌلرةمواظطرؼؼماظزراسلممعـطؼيماظعوظقك5سيمحقضماظلـودمرضؿم)
مضقدماظؿـػقذم87416 وزارةماالذغول 3/2016شمز/

ممطؿ1َ5

م2
تدصؼمعقوهماالعطورمسيمسؿؾمريوؼوتموجدرانمجوبققنمظؾطرقماٌؿضررهمغؿقفيم

 عـطؼيمبرلؼـمواؼيماعقرمعرتؾطيمبذظؽ
مضقدماظؿـػقذم194275 وزارةماالذغول 4/2016شمز/

سؾوراتمصـدوضقيمم5

5(2x3x2)م

م

م3

م
م1/8/2016م30000 وزارةماالذغول 5/2016شمز/ اسؿولماظصقوغفماٌطؾقبيمٌؾـكمربوصظيماظزرضوء

مادؿؾؿم2(م1000صقوغيمعؾـكم)

ممعـوػؾم3م.طممممممو80مضقدماظؿـػقذم24950 وزارةماالذغول 6/2016شمز/ عقوهماالعطورم)زبقؿماظزرضوء(اسؿولمتصرؼػمم4

م5
تعؾقدماظطرؼؼماظؿـظقؿلمماٌمديماديمعشروعماٌؾودرهماٌؾؽقيمغقاةماٌدؼـيماظرؼوضقيم

 /ماظرصقػيماٌرحؾيماالودي
م10/11/2016م152500 بؾدؼيماظرصقػف 13/2016شمز/

مادؿؾؿمطؿ1

م27/11/2016م23915 عقوػـو 14/2016شمز/ اغشوءمسؾورهمصـدوضقيمسيمعـطؼيمبرلؼـ/مبؽرمدؾطيماٌقوهم6
سؾورهمصـدوضقيم

2(3x2)م

مادؿؾؿ

ممطؿماغوره1م30/3/2016م49720 بؾدؼيماظرصقػف 15/2016شمز/ تـػقذماسؿولماغورةمٌشروعماٌؾودرةماٌؾؽقيمغقاةماٌدؼـيم/ماظرصقػيماٌرحؾيماظـوغقيم7

ممطؿ1مضقدماظؿـػقذم39400 بؾدؼيماظرصقػف 17/2016شمز/ تـػقذماسؿولمارصػفمٌشروعماٌؾودرةماٌؾؽقيمغقاةماٌدؼـيم/ماظرصقػيماٌرحؾيماظـوظـيم8

19/2016شمز/ بشلنماغشوءمررؼؼماظؽؿشفم/ماٌؼـوهم)ضضوءمبرلؼـ( 9  
وزارةماظؿكطقطم

 واظؿعوونماظدوظل
 ضقدماظؿـػقذ 19300

م700   

اظزرضوءمظالغوثمظالغوثاغشوءماىداراالدؿـوديمٌعفدماظؿدرؼىماٌفينم/م 10 20/2016شمز/   
عمدليماظؿدرؼىم

 اٌفين
 ضقدماظؿـػقذ 23406

مم.ط60جدارمادؿـوديم   

21/2016شمز/ بشلنماغشوءمسؾورهمصـدوضقيموتقدعيماظطرؼؼمسيمعـطؼيمصروت 11 م600 ضقدماظؿـػقذ 27839 وزارةماالذغول    

12 
(م268دوحيمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـفماظيتمدبدممضطعيماالرضمرضؿم)تعؾقدم

(ماٌعؿرمعـماراضلماممرعوغف2حقضم)  
22/2016شمز/  ضقدماظؿـػقذ 3500 وزارةماالذغول 

2م700   

م
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مانوزاتمابـقيماظزرضوء:

م2016-2015ظلـيمعدؼرؼيمأبـقيمربوصظيماظزرضوءمانوزاتم

نوزاإلتورؼخم عالحظوت اظطقلاٌلوحيم/م  ضقؿيماظعطوءمسـدم اىفيماٌؿقظي 

 اإلحوظي

 رضؿماظعطوء ادؿماٌشروع

 

- 16/8/2015 2ممم358َ98  األدودقيمظؾؾـنيم/مبقمأؼقبماألغصوريمأشرفمصػقيمٌدرديمم6إضوصيم 118375 اظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت 

 اظزرضوءماظـوغقي

/م42/2014ت/  

- 15/6/2015 2ممم358َ98  ظؾؿقوصظوتاظؾـقيماظؿقؿقيم  األدودقيمظؾؾـنيم/ماظزرضوءماظـوغقيإضوصوتمصػقيمٌدرديماٌؼرؼزيم 118375  /م41/2014ت/   

- 16/7/2015 2مم248َ80  صروتماظـوغقؼيمظؾؾـنيم/ماظزرضوءماظـوغقيشرفمصػقيمٌدرديمم4إضوصيم 54615 عـقيمخؾقفقيم/مدعقدؼي  /م77/2014ت/   

- 24/7/2015 2مم248َ81  /دعقدؼيم/ماظصـدوقمعـقيمخؾقفقيم 

 اظلعقديمظؾؿـؿقي

/ماظزرضوءمماٌكؿؾطياظـوغقؼيمشرفمصػقيمٌدرديمصروتمم4إضوصيم 54849َ710

 اظـوغقي

/م76/2014ت/  

- 10/4/2016 2مم1042َ35  إضوصيمشرفمصػقيمٌدرديمراؼيمبـًمايلنيماظـوغقؼيمظؾؾـوتم/مظقاءم 287182َ480 اظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت 

 اظرصقػي

/م51/2014ت/  

- 7/3/2016 دوٍمم72َ5علوحيماألرضم 

شرفمحراديممبلوحيم4وم

2مم88  

 وزارةماظؾقؽي

 اظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت

6/2015 إغشوءمايدؼؼيماظؾقؽقيم/مربوصظيماظزرضوءم)مايزعيماألوىلم( 286423َ685  

- 27/9/2016 2مم810  اٌـقيماًؾقفقيم/مصـدوقمأبقمزيبم 

 ظؾؿـؿقيم

232/2014 إغشوءمعدرديماظدػقـؿماألدودقيماٌكؿؾطيم 426693َ75  

م

م



 
              

 
 
 

188 
 

مانوزاتمربوصظيماذغولماظؾؾؼوءم:

مم2015اذغولماظؾؾؼوءمظعومممعدؼرؼيانوزاتم

ضقؿيماظعطوءمسـدم اىففماٌؿقظف اٌلوحيم/ماظطقل عالحظوت

 االحوظف

 اظرضؿ ادؿماٌشروع

االدؿالمم

 االبؿدائل
طؿ1  

معـقي/مماظؿكطقطموزارةمزبصصوت

اًؾقفلماظصـدوقمعـماظؽقؼًمدوظي  
 بشلنمتقدعيمومتعؾقدمعدخؾمسرلا 119153.30

1 

االدؿالمم

 االبؿدائل
طؿ1.5  

معـقي/مماظؿكطقطموزارةمزبصصوت

اًؾقفلماظصـدوقمعـماظؽقؼًمدوظي  
 بشلنمتؽؿؾيمررؼؼمايدؼىم/ماظقدقيم/ماظرعقؿني 109585.75

2 

عدؼرؼيمـصوتزبص جدارمادؿـودي ضقدماالدؿالم  3 بشلنماغشوءمجدارمادؿـوديمسؾكماظشورعماظرئقللماجملوورمظـوديماممجقزة 27َ700.00 

طؿ2.7 ضقدماالدؿالم عدؼرؼيمـصوتصزب   4 بشلنماسودةماغشوءمومتعؾقدمومتؾطنيمررؼؼمدقطماظظفرةم/ماظصؾققل 68َ795.00 

طؿ1.5  عدؼرؼيمـصوتزبص   5 (م/مدسؿماظغزاالت21)مبشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماٌورمعـمايقض 20َ448.00 

طؿ2.6 ضقدماالدؿالم عدؼرؼيمصوتزبصـ   6 بشلنمتعدؼؾمعلورمومتقدعيماٌـعطػوتمومتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيمظطرؼؼماٌؼقؾل 89َ950.00 

طؿ1.6 ضقدماالدؿالم  
عدؼرؼيمـصوتزبص  

41َ390.00 
(م149(محقضم)64اظطرؼؼماٌمديماديمضطعيماالرضمرضؿم)بشلنماغشوءمومتـػقذمجدرانمجوبققنمظطرؼؼمطػرػقداموماغشوءم

 اًـزراويم/معـماراضلماظلؾط

7 

طؿ1.35 ضقدماالدؿالم عدؼرؼيمـصوتزبص   8 (ماممتقـيم/ماظرعقؿنيمعـماراضلماظلؾط3(محقضم)141اًوصمبوظطرؼؼماظزراسلماٌمديماديمضطعيماالرضمرضؿم) 21َ980.00 

طؿ3.9 ضقدماالدؿالم عدؼرؼيمـصوتزبص   9 بشـلنماظطرؼؼماظزراسلماٌمديماديمغوديماظػرودقيمجؾعد 29َ700.00 

طؿ5 ضقدماظؿـػقذ عدؼرؼيمصوتزبصـ   بشونمتعؾقدموتوػقؾمذبؿقسيمررؼؼمسيمجؾعدموزي 169َ699.20 
10 

طؿ1.7 ضقدماالدؿالم عدؼرؼيمـصوتزبص   11 (101اًوصمبوغشوءمررؼؼماٌزودممبـطؼيمبطـومحقضمرضؿم) 32َ875.00 

طؿ1.3 االدؿالمضقدم عدؼرؼيمـصوتزبص   12 بشلنماسودةماغشوءموموضعمخؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼمزراسلمسيمعـطؼيماظلؾطم/محقضمابقماشلرطوب 22َ267.50 

طؿ4.85 ضقدماالدؿالم عدؼرؼيمـصوتزبص   13 اًوصمبؿعؾقدمررؼؼمواديمايراعقيم/ماممجقزه/مدؾعقفم/موررؼؼمدؾعقفم/مدسؿماىـقبل 99َ999.00 

عدؼرؼيمصوتزبص تؾطنيمخـودق االدؿالمضقدم  14 اًوصمبودؿؽؿولمتعؾقدمررؼؼمعؼدلةماظقزؼدؼي  18َ540.00        

م



 
              

 
 
 

189 
 

م2015اذغولماظؾؾؼوءمظعومممعدؼرؼيانوزاتم

ضقؿيماظعطوءمسـدم اىففماٌؿقظف اٌلوحيم/ماظطقل عالحظوت

 االحوظف

 اظرضؿ ادؿماٌشروع

طؿ1.95 ضقدماالدؿالم  
عدؼرؼيمصوتزبص  

24َ642.50 
(ماظرعؾيماظغربقيموماظيتمدبدممسدةمعزارعموم11اًوصمبػؿحمومتعؾقدماظطرؼؼماحملوذيمظعدةمضطعمزراسقيمحقضم)

 علوطـ

15 

 ضقدماظؿـػقذ
تصرؼػمعقوهم

 دطققف

عدؼرؼيمصوتزبص  
 اًوصممبعوىيموؿعماٌقوهماظلطققيمسؾكمررؼؼماظلؾطم/مزي 67َ777.00

16 

طؿ1.7 ضقدماالدؿالم  
عدؼرؼيمصوتزبص  

47َ994.38 
(محقضم164.165.243.233.91بشونمتـػقذمررؼؼمعقلرام/ماظصؾققلمواظطرؼؼماظزراسلماظذيمخيدممذواتماالرضومم)

 (مابقغقؼصرم/ماظصؾققل11)

17 

طؿ2.4 ضقدماظؿـػقذ عدؼرؼيمصوتزبص   18 جؾعدم/ماٌدظؾيم/ماظرعقؿنياًوصمبوظؿعؾقدموماظذلضقعوتموماضوصيمسؾورةمصـدوضقيمظؾطرؼؼماظقاصؾمعـمعـطؼيم 51َ800.00 

مضقدماظؿـػقذ

85% 
طؿ2  

عدؼرؼيمصوتزبص  
 (مضرؼيماممؼـؾقتيمعـماراضىماظلؾط145(محقضم)189بشلنمازاظيماالسؿداءمسـمضطعيماالرضمرضؿم) 32َ350.00

19 

مضقدماظؿـػقذ

70% 
طؿ2.85  

عدؼرؼيمصوتصزب  

35َ025.00 

(م10(محقضمرضؿم)165.166.167ذواتماالرضوممممممممم)ممبشلنمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماظذيمخيدممضطعماالراضل

 (164.163ابقغصقؾيمعـماراضلماظصؾققلمبوالضوصيماديمضطعماالراضلم)

20 

طؿ1.150 ضقدماالدؿالم عدؼرؼيمصوتزبص   21 بققضيم/ماٌؼدلة 15َ387.50 

مضقدماظؿـػقذ

90% 
طؿ0.500  

عدؼرؼيمصوتزبص  
133َ333.00 

ادؿـودؼيمومسؾوراتمتصرؼػمعقوهماعطورمظطرؼؼمواديمذعقى/محدؼدونم/عوحصموممبشلنماسودةماغشوءمومسؿؾمجدران

 (معوحص10(محقضم)89اغشوءمومتعؾقدمومسؿؾمسؾورةمصـدوضقيمظؾطرؼؼماٌمديماديمضطعيماالرضمرضؿم)

22 

متماالدؿالمم

 االبؿدائل
طؿ0.350  

عدؼرؼيمصوتزبص  
 اظـوغقؼيمظؾؾـنيماًوصمبوغشوءماظطرؼؼماٌمديماديمعدرديمابقغصرل 15َ000.00

23 

م

م
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م

م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضقؿيماظعطوءمسـدم اىففماٌؿقظف اٌلوحيم/ماظطقل عالحظوت

 االحوظف

 اظرضؿ ادؿماٌشروع

متماالدؿالمم

 االبؿدائل
طؿ1.3  

عدؼرؼيمصوتزبص  
33َ860.00 

اًوصمبوظطرؼؼماظزراسلماظذيمؼربطمعـطؼيماٌراعؾمسيماظػققصمعروراممبوحصموحؿكمعـطؼيماظؾؼقرؼيمحقضم

 (14(و)5)

24 

ضقدماالدؿالمم

 االبؿدائل
 تقرؼد

عدؼرؼيمصوتزبص  
 بشلنمتقرؼدمعقادمصرذقوتمواغشوءمسؾوراتماغؾقبقيمظطرقماظراظلماٌرحؾيماظلودديمسيمربوصظيماظؾؾؼوء 29َ325.00

25 

مضقدماظؿـػقذ

40% 
طؿ3.300  

عدؼرؼيمصوتصزب  
 دؼرسالم/مظقاءماالشقارماظشؿوظقياًوصمبودؿؽؿولمتـػقذمررؼؼماٌدارسمسيمعـطؼيم 152َ540.00

26 
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م2016اذغولماظؾؾؼوءمظعومممعدؼرؼيانوزاتم

 اظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظف اىففماٌؿقظف اٌلوحيم/ماظطقل عالحظوت

ضقدماالدؿالمم

طؿ1.6 االبؿدائل  

عدؼرؼيمصوتزبص  
            29َ394.00  

(م10(محقضم)215،م216،م220،م219،م118خيدممضطعماالراضلمذواتماالرضومم)ماًوصمبؿـػقذماظطرؼؼماظذي

 اظروؼلوتماممانوصيمعـطؼيمجؾعد

1 

طؿ4.150 ضقدماظؿـػقذ عدؼرؼيمصوتزبص   2 خروبي(مامم9بشلنماسودةماغشوءمومتعؾقدمررؼؼماظصؾققلم/ماٌودقرةم/مابقمبصقؾيمومررؼؼمبققضيم/ماظلؾطمحقضمرضؿم)  77َ777.00             

ضقدماالدؿالمم

طؿ0.350 االبؿدائل  

عدؼرؼيمصوتزبص  
 بشلنمصؿحمومتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماًرزةمعـماراضلماظلؾط  24َ614.72            

3 

ضقدماالدؿالمم

طؿ2 االبؿدائل  

عدؼرؼيمصوتزبص  
 تعؾقدماظطرؼؼمسنيماٌقؿيمعـماراضلمبققضيم/ماظصؾققل  34َ975.00            

4 

ضقدماظؿـػقذم

طؿ2 40%  

عدؼرؼيمصوتزبص  
 تعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمسيمعـطؼيماًـدقمعـماراضلمعوحصموماغشوءمررؼؼمعوحصم/مايدؼى  78َ150.00            

5 

ضقدماظؿـػقذم

طؿ2.350 65%  

عدؼرؼيمصوتزبص  
            54َ125.00  

(معـماراضلماظلؾطموم9حقضماظؾؾدمرضؿم)م(مومررؼؼمجؾعد16اًوصمبؿعؾقدمررؼؼمجؾعدمحقضماظـوبؾلقيمرضؿم)

 (ماىقعي33(محقضمرضؿم)151،م152اظطرؼؼماظقاصؾماديمضطعماالراضلمذواتماالرضومم)

6 

ضقدماظؿـػقذم

طؿ2 20%  

عدؼرؼيمصوتصزب  
110َ175.00 

مزيماظشؿوظلموتعؾقدررؼؼمزراسلمسيمعـطؼيمطػرػقداماًوصمبؿعؾقدمررؼؼمزراسلمسيمعـطؼي

 

7 

ضقدماالدؿالمم

طؿ0.750 االبؿدائل  

عدؼرؼيمصوتزبص  
 بشونمععوىيماٌـعطػنيمسؾكمررؼؼماظرعقؿنيم/ماظؾؼعيم/ماظؾؾؼوء  39َ970.00            

8 

ضقدماظؿـػقذم

طؿ0.900 40%  

عدؼرؼيمصوتزبص  
 دقؾماظزرضوءمدققونمبشونمتعؾقدمررؼؼمزراسلمخيدممذيعقيماظقصوءماًرلؼيمظؾؿزارسنيمدقؾماظزرضوءمضلمعـطؼي  54َ979.18            

9 

ضقدماالدؿالمم

طؿ5.100 االبؿدائل  

عدؼرؼيمصوتزبص  
 اًوصمبؿعؾقدمررؼؼمزراسقويدؼىمعـماراضلمدسؿ/مربوصظيماظؾؾؼوءم  53َ868.00            

10 

ضقدماالدؿالمم

طؿ2 االبؿدائل  

عدؼرؼيمصوتزبص  
 اظصؾققلاًوصمبؿعؾقدمررؼؼممبـطؼيمابقمضطقػونم/م  45َ970.00            

11 
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 اظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظف اىففماٌؿقظف اٌلوحيم/ماظطقل عالحظوت

ضقدماظؿـػقذم

 راظل 90%

 عدؼرؼيمصوتزبص
 بشونمررؼؼماظراظلمسيمربوصظيماظؾؾؼوءم)مدوحيم(  93َ082.50            

م12

م13 ؼؼماظزراسلمحقضماظطرازؼـماظؽؾرلةصؿحموتعؾقدماظطر  35َ000.00         عدؼرؼيمصوتزبص ملمؼطرح 

ضقدماالدؿالمم

 راظل االبؿدائل

 عدؼرؼيمصوتزبص
 بشونمررؼؼماظراظلمسيمربوصظيماظؾؾؼوءم  33َ625.00            

م14

ضقدماظؿـػقذم

 طؿ1.700 40%

 عدؼرؼيمصوتزبص
 (ماًرزهممعـماراضلماظلؾطم86اًوصمبوغشوءموتعؾقدمحقض)  37َ794.45            

م15

ضقدماظؿـػقذم

 طؿ2.900 60%

 عدؼرؼيمصوتزبص
 اًوصمبوغشوءمسؾوراتمصـدوضقيمحملطيماالزرقموسؾورةمصـدوضقيمسيماظؾؼقرؼيموتؽؿؾيمررؼؼماظؾؼقرؼي  122َ287.87          

م16

 

 انوزاتمربوصظيمابـقيماظؾؾؼوءم:

مانوزاتمضلؿماٌوظقي

 2016 2015 ضلؿماٌوظقي

 59 61 اٌطوظؾوتماٌوظقي

 28 16 اٌشرتؼوت

 19 10 اإلدخوالتمظؾؿلؿقدع

 25 32 اإلخراجوتمظؾؿلؿقدع
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م2015ظعومممانوزاتمضلؿماظدرادوتماهلـددقي

 (معؾوغل10اخالءماٌؾوغلمايؽقعقيم:م) 

 (معؾـك25ادؿؽفورماٌؾوغلمايؽقعقيم:م) 

 (محضوغوت9صؿحموغؼؾمحضوغوتم:م)م

 2016انوزاتمضلؿماظدرادوتماهلـددقيمظعومم

 (معؾـك12اخالءماٌؾوغلمايؽقعقيم:م) 

 (معؾـك16ادؿؽفورماٌؾوغلمايؽقعقيم:م) 

 (محضوغي17حضوغوتمظألرػولم:م) 

 (معـوزل5ذراءمعـوزلمظألدرماظػؼريةم)م

م

 

 

 

 

 

 

 مستشفى الفحٌص
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مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوء

مممم2015عشورؼعموزارةماظرتبقيمواظؿعؾقؿمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

مبوظدؼـورسـدماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزم

محلىماظعؼد

معالحظوت

30/2014/ت 1 بـوتمس/مخقؼؾدمبـًمخدجييمعدرديمصػقيمشرف(م4)ماضوصي  31/12/2014  اٌقازغي 110038   عـؿفقي 

31/2014/ت 2 بـنيمث/ماظـفضيمعدرديمصػقيمشرف(م8)ماضوصي  19/2/2015  اٌقازغي 144286   عـؿفقي 

ماٌقازغيم132439مممس/مماىقصيمعدرديمصػقيمشرف(م8)ماضوصيم33/2014/تم3

م

معـؿفقيم25/3/2015م

4- 34/2014/ت  بـوتماظـوغقؼيماظروضيمعدرديمصػقيمشرف(م8)ماضوصي  25/3/2015  اٌقازغي 132439   عـؿفقي 

مدؼـورم519202اجملؿقعم=مممم

م

م

م

م

م

م

م

م

معدرديماظروضياظـوغقؼيمظؾؾـوت

مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوء
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م2015عشورؼعموزارةماظصقيمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءمبوظدؼـورسـدممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

ماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزم

محلىماظعؼد

معالحظوت

م-مااونماالعرلةمعلؿشػكمسيماظطؾقيماظغوزاتمشرصيماغشوءم2014/م45/ش 1

مسالمدؼر/مععدي

معـؿفقيم22/11/2014م2مم95ماٌقازغيم57000

مدؼـورم57000اٌـــفؿـــقعم=مممممممممم

م

مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوء

م2015عشورؼعماظدؼقانماٌؾؽلمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءمبوظدؼـورسـدممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

ماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزم

محلىماظعؼد

معالحظوت

2012/عؾودرة/117 1  

 

اظؾؾؼوءمربوصظي/ماظؾؼعيم-ماظشوعؾماظؿـؿقيماٌرطزمتـػقذ ماٌؾؽلماظدؼقان 523562 

 اظعوعر

2مم1031  16/8/2013  عـؿفقيم 

2014/عؾودرة/124 2  

 

مسالمدؼرمظقاء/مماظصقاييمعـطؼيمسيمٌقارـيمعالئؿمدؽـماغشوء

اظؾؾؼوءمربوصظي  

ماٌؾؽلماظدؼقان 44263

 اظعوعر

2مم90  16/12/2014  عـؿفقي 

مدؼـورمم567825اٌــفؿــقعم=ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م
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مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوء

م2015عشورؼعموزاراتماخرىمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءمبوظدؼـورسـدممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

ماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزم

محلىماظعؼد

معالحظوت

مرضؿماحملؾلماظعطوء 1

199/2013/ش  

11/6/2014 _____ اٌقازغي 16456ماظلؾط/مماظدوائقيمظؾصـوسوتماظؿؿقزمعرطزمتلػقؾ  عـؿفقي 

2 

 

مرضؿماحملؾلماظعطوء

94/2014/ش  

مسنيمعفينمتدرؼىمعشغؾمواٌراضؾيماظؿقؽؿماجفزةمعشغؾمصقوغي

 اظؾوذو

متـؿقي 21570

ماحملوصظوت

اٌقازغي/  

___ 4/2/2015  عـؿفقي 

مدؼـورمم38026اٌــفؿــقعم=م

م

م

م

م

م

م

م

م

مظؾؾـنيماظـوغقؼيمسرلامعدردي
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مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوء

مممم2016عشورؼعموزارةماظرتبقيمواظؿعؾقؿمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

مبوظدؼـورسـدماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزم

محلىماظعؼد

معالحظوت

م1

م

مربوصظيتمسيمضوئؿيمعؾوغلموتلػقؾمسؾؿقيموزبؿدلاتمصػقيمشرفمإضوصوتمتـػقذم16/2012عرطزي/

م(ظؾؾـنيماظـوغقؼيمسرلامعدردي)مواظؾؾؼوءمسؿون

معـؿفقيمم8/3/2013ممERfKEم96025

مربوصظيتمسيمضوئؿيمعؾوغلموتلػقؾمسؾؿقيموزبؿدلاتمصػقيمشرفمإضوصوتمتـػقذم16/2012/عرطزيم2

م(اٌكؿؾطيماألدودقيمدقعقومعدردي)مواظؾؾؼوءمسؿون

معـؿفقيمم8/3/2013ممERfKEم120758

معـؿفقيم 22/10/2013م2مم916ماظدوظلماظؾـؽمضرضم472401مسالمدؼر/مماٌكؿؾطيماالدودقيماٌالحيمعدرديمتـػقذم81/2012ي/عرطزم3

مضقدماظؿلؾقؿمم20/8/2014م2مم876ماًؾقفقيماٌـقيم198670ماظؾؾؼوءمربوصظي/مبـنيماظـوغقؼيماىـقبلماظطقالمٌدرديمصػقيماضوصوتماغشوءم184/2013/معرطزيم4

188/2013/معرطزي 5 اظؾؾؼوءمربوصظي/ماٌكؿؾطيماالدودقيمايورثمبـًماروىمعدرديماغشوء  اًؾقفقيماٌـقي 878771    15/4/2015  عـؿفقي 

189/2013/معرطزي 6 اظؾؾؼوءمربوصظي/مماظـوغقؼيماظلؾطمعدرديمتطقؼر  اًؾقفقيماٌـقي 1139666    22/7/2015  ضقدماظؿـػقذ 

111/2013/عرطزي 7 مظؾؾـنيماظـوغقؼيمعوحصمٌدرديمصػقيماضوصوتماغشوء .1 

مظؾؾـنيماظـوغقؼيمطـرلماممعدردي .2

ماٌكؿؾطيماظشوعؾيماىقادرةمعدردي .3

569642َ7 

 

دعقدؼيمعـقي   23/9/2014  عـؿفقي 

2014/م86/عرطزي 8 اٌكؿؾطيماالدودقيمخشػيمعدرديماغشوء  اًؾقفقيماٌـقي 768150    19/5/2015  عـؿفقي 

9 

 

89/2014/معرطزي اٌكؿؾطيماالدودقيمخقؼؾدمبـًمخدجييمعدرديماغشوء  اظدوظلماظؾـؽ 1493055    18/12/2015  ضقدماظؿلؾقؿ 
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ضقؿيماظعطوءممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

مبوظدؼـورسـدماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزم

محلىماظعؼد

معالحظوت

30/2014ش/ 10 مممماحملوصظوتمعرطزمخورجمتؼعماظيتماالضوصوتمتـػقذ   

ماٌكؿؾطيماالدودقيماٌضري .1

ماالدودقيماٌكؿؾطيمسؾقؼقن .2

ماٌكؿؾطيماالدودقيماظراذدمسرضقب .3

ماٌكؿؾطيماالدودقيماظلقؾقظقي .4

ماٌكؿؾطيماظشوعؾيماظـوغقؼيماالزورمبـًمخقظي .5

161280 

135240 

108220 

230440 

247800 

 

دعقدؼيمعـقي   9/12/2014  عـؿفقيم 

 62662مسنيماظؾوذو/ممبـوتم-ماظـوغقؼيماظؾؼعيمٌدرديمصػقيمشرصي(م12)ماضوصيمم/52/2014/تم11

م

ماظؿقؿقيماظؾـقي

اٌقازغي/  

1042َ35 1/10/2015  عـؿفقي 

اظؽقؼًمدوظيمعـقي 487654ماظؾؾؼوءمربوصظي/مظؾؾـوتماظـوغقؼيماظروحييمٌدرديمصػقيماضوصوتم206/2014/عرطزي 12   29/9/2015  ضقدماظؿلؾقؿ 

13 201/2014 اظلؾطم-ماظؾؾؼوء/مماٌكؿؾطيماالدودقيمسرلامعدرديمبوغشوءماًوص  طقؼؿقيمعـقي 1400000  2مم3000   15/2/2016  ضقدماظؿلؾقؿ 

ماٌرطزيماظعطوء 14

259/2014  

مربوصظي/ممظؾؾـوتماظشوعؾيماظـوغقؼيمدقايمٌدرديماظصػقيماالضوصوتماغشوء

 اظؾؾؼوء

خؾقفقيمعـقي 682778 2مم1250   

 

22/4/2016 اظؿلؾقؿضقدم   

مم/ماٌرطزيماظعطوء 15

244/2014/  

مربوصظي/مماالدودقيمايورثمبـًمعقؿقغيمٌدرديمصػقيمشرفماضوصوتمتـػقذ

 اظؾؾؼوء

324148 ERFKEII 9042مم  24/2/2016  عـؿفقي 

م57م/اٌرطزيماظعطوء 16

/2014  

اٌكؿؾطيماالدودقيماظلراػدةمحلمعدرديماغشوء ععمعدارسم2158585 

 اخرى

االوروبلماالهود   20/8/2015  ضقدماظؿلؾقؿ 

مماٌرطزيماظعطوء 17

264/2014  

اٌكؿؾطيماالدودقيماظصدؼؼمبؽرمابلمبـًمازلوءمٌدرديمصػقيماضوصوت ععمذبؿقسيمم3436134 

 عدارس

Usaid 

 

 5/11/2015  عـؿفقي 
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 ممم2016عشورؼعموزارةماظرتبقيمواظؿعؾقؿمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

مبوظدؼـورسـدماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزم

محلىماظعؼد

معالحظوت

مممرضؿماظعطوء 18

مم/9/2015/ت  

ماظشقغيمظقاءم-ماٌكؿؾطيماالدودقيماالغقسمريديمٌدرديمارػولمروضيماغشوء

 اىـقبقي

مخؾقفقيمعـقي 88517

دعقدي/  

2مم165  10/4/2016 عـؿفقيموملم 

صرفمؼؿؿم

اظػوتقرةم

 اظـفوئقي

م/30/مؿضرماٌرطزيماظعطوء 19

2015 

مربوصظي/مماظؾوذومسنيماٌكؿؾطيماالدودقيمحوعدمابقمٌدرديمصػقيماضوصوتماغشوء

 اظؾؾؼوء

ماظؽقؼيتماظصـدوق 199240

ماالضؿصودؼيمظؾؿـؿقي

 اظعربقي

2مم398  3/5/2016  عـؿفقي 

مماظعطوءرضؿ 20

م/45/2015/ت  

ماظشقغيمظقاء/مماٌكؿؾطيماالدودقيماىقصيمٌدرديمشرف(م4)مارػولمروضيماغشوء

 اىـقبقي

/مماًؾقفقيماٌـقي 149872

 دعقدي

2مم295  10/7/2016  ضقدماظؿـػقذ 

ممؿضرمماظعطوء 21

م/28/2015/ت  

مدؼرمظقاء/مماٌكؿؾطيماالدودقيماظصقاييمٌدرديمشرصؿنيمعـمارػولمروضيماضوصي

 سال

/مماًؾقفقيماٌـقي 82328

 دعقدي

2مم164  23/6/2016  عـؿفقي 

/متممؿضرمماظعطوء 22

/م20/2015  

ماالدودقيماظزػراءمصورؿيمٌدرديمشرصؿنيمعـمعؽقغيمارػولمروضيمبوغشوءماًوص

سالمدؼرمظقاء/مماٌكؿؾطي  

ماظلعقديماظصـدوق 83814

 ظؾؿـؿقي

2مم164  24/8/2016  ضقدماظؿـػقذ 

م136/معرطزيماظعطوء 23

/2015  

اظؾؾؼوءمربوصظيم-ماٌكؿؾطيماالدودقيماالزورمبـمضرارمعدرديماغشوء /مماًؾقفقيماٌـقي 1160305 

 االعوراتقي

2م2324  16/4/2017  ضقدماظؿـػقذ 

/معرطزيمماظعطوء 24

135/2015  

اظؾؾؼوءمربوصظيم-ماٌكؿؾطيماالدودقيماظرلعقكمعدرديماغشوء /مماًؾقفقيماٌـقي 2375564 

 االعوراتقي

2مم4664  23/4/2017 اظؿـػقذضقدم   

م

م
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 2016عشورؼعموزارةماظرتبقيمواظؿعؾقؿمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

مبوظدؼـورسـدماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزم

محلىماظعؼد

معالحظوت

معرطزيمماظعطوءم25

م80/2015/

ماالدودقيماظصوصحمموعدرديماٌكؿؾطيماالدودقيمضصرلماممعدرديماغشوء

اظؾؾؼوءمربوصظيم-ماٌكؿؾطي  

اٌوغلمضرض 2143837 23/4/2017م  مضقدماظؿـػقذ 

ممؿضرمماظعطوء 26

م/58/2015/ت  

م-مظؾؾـنيماظـوغقؼيماظشرضقيمبققضيمٌدرديمصػقيمشرفماربعماغشوء

اظلؾطمعـطؼي  

ماظصـدوق 98630

ظؾؿـؿقيماظلعقدي  

2مم249  29/9/2016  ضقدماظؿـػقذ 

ممؿرضمظعطوءا 27

/م14/2015ت/  

ماظروضيمٌدرديمشرفمثالثيمعـمعؽقغيمارػولمروضيمبوغشوءماًوص

(اىـقبقيماظشقغيمظقاء)ماٌكؿؾطيماظـوغقؼي  

ماًؾقفقيماٌـقي 114434

دعقدي/م  

2م255  14/12/2016  ضقدماظؿلؾقؿ 

ممؿضرمماظعطوء 28

2008/تربقي/40  

اظؾؾؼوءمربوصظي/ممظؾؿؿقزمسؾداهللماٌؾؽمٌدرديماظصقوغيمبوسؿولماًوص ماًؾقفقيمٌـقيا  

دعقدي/م  

____ 14/8/2016 مضقدماظؿلؾقؿ 

ممؿضرمماظعطوء 29

49/2016/ش  

/مماظؾؾؼوءمربوصظيمسيماالغؿكوبقيمظؾعؿؾقيماالضذلاعمعراطزمبؿفقؽيماًوص

اظقدطماضؾقؿ  

14/9/2016 ____ اٌقازغي 77325  ضقدماظؿلؾقؿ 

ماٌرطزيماظعطوء 30

(80/2015)  

معوحصممبدرديماًوصيماالدؿـودؼيماىدرانماسؿولمبؿـػقذماًوص

اظؾؾؼوءمربوصظي/مماٌكؿؾطيماالدودقي  

اٌوغلمضرض 120815 2مم249   4/3/2017  ضقدماظؿـػقذ 

دؼـورمؼقجدمعشورؼعمعشرتطيمععمربوصظوتماخرىممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم22066760َ7اٌـــفؿـــقعم=ممممم  
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معدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوءانوزاتم

م2016عشورؼعماظدؼقانماٌؾؽلمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

مبوظدؼـورسـدماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزم

محلىماظعؼد

معالحظوت

2012/معؾودرة/22 1 اظػققصمظـوديماالشراضمعؿعددةمرؼوضقيمصوظيمتـػقذ   

 

اظدؼقانماٌؾؽلم 739790

 اظعوعر

2مم1295  28/12/2012  ضقدماظؿلؾقؿ 

2 

 

2016/عؾودرة/42 معلؾحمبوغشوءماًوصم2012/4مرضؿماٌرطزيماظعطوءماسؿولمادؿؽؿول 

مربوصظي/مماظلؾطم-ماظرؼوضلمحلنيماالعرلمذبؿع/ماوٌيبمغصػ

 اظؾؾؼوء

ماٌؾؽلماظدؼقانم342305

 اظعوعر

 14/12/2016  ضقدماظؿـػقذ 

اظؾؾؼوءمربوصظي/ممسالمدؼرماٌالحيمعلوطـمعشروع  3 ماٌؾؽلماظدؼقان 16000000 

 اظعوعر

2مم27200   

 

ضقدم

 اظؿقضرلات

دؼـورم17082095اجملؿقعم=مم  
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مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوء

م2016عشورؼعموزاراتماخرىمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءمبوظدؼـورسـدممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

ماالحوظيم

تورؼخماالنوزمماٌلوحيم/ماظطقلمعصدراظؿؿقؼؾ

محلىماظعؼد

معالحظوت

مرضؿماحملؾلماظعطوء 1

2014/97/ش  

مٌعوىيمايؿرةمغػوؼوتمعؽىمسيماظؿؾكرلؼيماظقحدةمبؿطقؼرماًوص

اظؾؾؼوءمربوصظي/مماظزؼؾورمعقوه  

طقؼؿقيمعـقي 159636 2مم250   21/11/2015 ضقدم 

 اظؿلؾقؿ

2 

 

م182عرطزي/

/2013  

مربوصظي/مماظؾوذومسنيماظػؽرؼيمظؾؿـؿقيماٌـورمعرطزمعؾـكمتـػقذ

 اظؾؾؼو

/ممؼوبوغلمضرض 718589

 عقازغي

 29/8/2015 ضقدم 

 اظؿلؾقؿ

مبمشممرضؿماظعطوء 3

/10/2015  

اظؾؾؼوءمربوصظي/مموؼرضومسرلامضضوءمعدؼرؼيمعؾـكمصقوغي 25/12/2015 _____ اٌقازغي 12820   عـؿفقي 

م32/زممرضؿماظعطوء 4

/2015  

اظؾؾؼوءمربوصظيمسيماظـؾوتقيماظصقيمزبؿدلمعؾـكماغشوء 2/10/2016  اٌقازغي 361354   ضقدماظؿـػقذ 

5 

 

مرضؿماٌرطزيماظعطوء

(2015/م96)م  

(االوديماٌرحؾي)ماظصـوسقيماظلؾطمعدؼـيمبؿـػقذماًوص دعقدؼيمعـقي 4734800  دوٍم238   7/1/2017 اظؿـػقذضقدم   

مرضؿماٌرطزيماظعطوء 6

(104/2015)م  

مربوصظي/مماظزراسلمواالرذودمظؾؾقٌمسالمدؼرمعرطزمبوغشوءماًوص

 اظؾؾؼوء

2مم1200 اٌقازغي 869183  2/7/2017  ضقدماظؿـػقذ 

7- 27/2016/مبمش  اظؾؾؼوءمربوصظي/مماظعورضيمضضوءمعدؼرؼيمعؾـكموصقوغيمتلػقؾمبشلن  2مم170 اٌقازغي 19948   16/12/2016 ضقدم 

 اظؿلؾقؿ

مدؼـورم6876330اجملؿقع=
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مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوء

م2016عشورؼعموزارةماظصقيمظؾعومم

ضقؿيماظعطوءممادؿماٌشروعممرضؿماٌشروعمماظرضؿم

مبوظدؼـورسـدماالحوظيم

اٌلوحيم/ممعصدراظؿؿقؼؾ

ماظطقل

تورؼخماالنوزمحلىم

ماظعؼد

معالحظوت

14/2010عرطزي/ 1 اىدؼدمايؽقعلماظلؾطمعلؿشػكمتـػقذ  2مم75542 اٌقازغي 39862582َ304   22/12/2013  ضقدماظؿـػقذ 

15/2011/عرطزي 2 ماظـػلقيمظؾصقيماظقرينماٌلؿشػكمسيماظؼضوئلماظؼلؿمتقدعيمتـػقذ 

اظػققص/  

2مم6195 اٌقازغي 3250802  3/12/2013 عـؿفقيموملم 

ؼؿؿمصرفم

اظػوتقرةم

 اظـفوئقي

مرضؿماظعطوء 3

(77/2013/ش)  

19/10/2015م اٌقازغي 769303ماظؾؾؼوءمربوصظي/مماىـقبقيماظشقغيمعلؿشػكمتقدعي  ضقدماظؿلؾقؿ 

مرضؿماٌرطزيماظعطوء 4

(230/2014)  

اظؾؾؼوءمربوصظي/مماظشوعؾمسرلامصقلمعرطزماغشوء خؾقفقيمعـقي 1080000   _____ 9/2/2016  عـؿفقي 

/ممبمش)مرضؿماظعطوء 5

(2014/م79  

ماٌلؿشػكمسيماظؼضوئلمظؾؼلؿماظصقلمواظصرفماٌقوهمتقصقؾمبشون

اظػققص/مماظـػلقيمظؾصقيماظقرين  

13/5/2015 ___ اٌقازغي 9500  عـؿفقي 

مرضؿماٌرطزيمظعطوءا 6

102/2014  

اظؾؾؼوءمربوصظي/مماظشوعؾماظػققصمصقلمعرطزماغشوء 2مم1980 اٌقازغي 979287   12/12/2015  ضقدماظؿـػقذ 

مدؼـورم45951474َ304اجملؿقع=م

 

 



 
              

 
 
 

214 
 

م2016عؾكصمٌشورؼعمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوءمظؾعومم

مضقؿيماظعطوءاتمبوظدؼـورمسددماٌشــورؼعمادؿماٌشـــروعمؿاظرضـ

م22066760َ7معشروعم30موزارةماظرتبقيمواظؿعؾقؿم1

م17082095معشورؼعم3ماظدؼقانماٌؾؽلم2

م6876330معشورؼعم7موزاراتماخرىم3

م45951474َ304معشورؼعم6موزارةماظصقيم4

م91976660َ004ماجملؿـــــــــــقع

م

م2015عؾكصمٌشورؼعمابـقيمربوصظيماظؾؾؼوءمظؾعومم

مضقؿيماظعطوءاتمبوظدؼـورمسددماٌشــورؼعمادؿماٌشـــروعمؿاظرضـ

 519202معشروعم4موزارةماظرتبقيمواظؿعؾقؿم1

 567825معشروعم2ماظدؼقانماٌؾؽلم2

مم38026معشروعم2موزاراتماخرىم3  

 57000م1موزارةماظصقيم4

م1182053ماجملؿـــــــــــقع
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 انوزاتمعدؼرؼيمأذغولمعودبو

2015انوزاتمعدؼرؼيمأذغولمربوصظيمعودبومظعومم  

 تورؼخماالنوز اظطقلم)م( اىفيماٌؿقظي ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظي عقضقعماظعطوء اظرضؿ

وزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽونعقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتمم16000مترطقىمحقاجزممازلـؿقيمظعدةمررقمبوحملوصظي 1 م783.7   17/2/2016  

عـماراضلمظىمم24اغشوءمررؼؼمزراسلمعمديماديمحقضمرضؿم 2 17/6/2015 650 عقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون 29300   

زبصصوتموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽونعقازغيم"زبصصوتماضوصقي"م 10560 خؾطيمادػؾؿقيموترضقعوتمررقمزراسقيموضروؼي 3 رـم345   17/8/2015  

مم12.000 عقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون 43200 اغشوءماجزاءمعـمررقماظراظل 04  22/9/2015  

االذغولماظعوعيمواالدؽونعقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةم 155366ماغشوءموتعؾقدممررؼؼمزراسلمسيماظؽـقليمم 05  2.750 9/3/2016  

اممرادنيم-اغشوءمررؼؼمزراسلمماممطؿقف 06 10/2/2016 2.535 عقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون 41950   

اظعوعيمواالدؽونعقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةماالذغولم 40650 تعؾقدمجزءمعـمررؼؼماظػققوءمــماىوزل 07  3.269 6/1/2016  

12/6/2016 5.243 عقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون 107800 اغشوءمسدةمررقمسيمحقضماٌلقٍ 08  

16/1/2015 1.760 اٌـقيماًؾقفقيم/ماظصـدوقماظؽقؼيت 110676 اغشوءمررؼؼماٌـؾقثيمـماظعقـوت 09  

ظعدةمررقمسيمظقاءمذؼؾونموظقاءماظؼصؾيخؾطيمادػؾؿقيم 010 28/5/2015 7.630 اٌـقيماًؾقفقيم/ماظصـدوقماظؽقؼيت 118235   

اظطػققوتم-عؾقحمماغشوءمررؼؼ 011  

 

11/6/2015 439 اٌـقيماًؾقفقيم/ماظصـدوقماظؽقؼيت 18960  
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 2016عودبومظعوممانوزاتمعدؼرؼيمأذغولمربوصظيم

ضقؿيماظعطوءمسـدم عقضقعماظعطوء اظرضؿ

 االحوظي

 تورؼخماالنوز اظطقلم)م( اىفيماٌؿقظي

5/5/2016 378 عقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون 17736م(معقارسماظؼرؼوت57حقضمرضؿم)صؿحموتعؾقدمررؼؼم 1  

اظدائريمايدبمعودبومررؼؼموتعؾقدماسودةماغشوء 2 5/5/2016 839 عقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون 29999   

سؿؾمصرذقوتمووجفمتلدقللموخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيموسؾوراتم 3

م(مسيمظقاءمذؼؾون60اغؾقبقيمبؼطرم)

 وزارةماظؿكطقطمواظؿعوونماظدوظلم/ماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت 79700

اًؾقفقيم/مصـدوقماظؽقؼًمظؾؿـؿقياٌـقيم  

2375 6/2/2017  

سؿؾمصرذقوتمووجفمتلدقللموخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيموسؾوراتم 4

م(مسيمظقاءمذؼؾونم/معؾقح60بؼطرم)-اغؾقبقيم

 وزارةماظؿكطقطمواظؿعوونماظدوظلم/ماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت 97000

 اٌـقيماًؾقفقيم/مصـدوقماظؽقؼًمظؾؿـؿقي

2950 21/2/2017  

متعؾقدمعـعطػوت 5

ماظزارةممبوًؾطيماالدػؾؿقيم-عؽوور

 وزارةماظؿكطقطمواظؿعوونماظدوظلم/ماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت 79000

 اٌـقيماًؾقفقيم/مصـدوقماظؽقؼًمظؾؿـؿقي

4620 4/10/2016  

مسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظؾؿلورماٌعدلم)عـعطػوت(مررؼؼ 6

مظىمـمعؽوور

واظؿعوونماظدوظلم/ماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوتوزارةماظؿكطقطم 125090  

 اٌـقيماًؾقفقيم/مصـدوقماظؽقؼًمظؾؿـؿقي

 المزالمضقدماظعؿؾ 2050

متؼدؼؿموهؿقؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيم" 7

م(.RC)م)مزفرمضالبم(موعودةماالدػؾً

رـم350 عقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون 25000 ضقدماظعؿؾالمزالم   

 تؼدؼؿموتقرؼدمعقادمصرذقوتموعقادرلمخردوغقيمحملطوتماظصقوغي 8

 

عقادمصرذقوتمم- عقازغيم"زبصصوتماضوصقي"مزبصصوتموزارةماالذغولماظعوعيمواالدؽون 54900

3(مم5.378.895)  

عقادرلمخردوغقي-  

(مسدد302)  

10/7/2016  
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 ابـقيمعلدبوانوزاتمعدؼرؼيم

متورؼخماالنوزماٌلوحيماىفيماٌؿقظفماظعطوءمسـدماالحوظيضقؿيممادؿماٌشرعماظرضؿ

م1/7/2015 2م1000 اظصـدوقماظلعقدي 530َ479 غشوءمعدرديماظراعيماظـوغقؼيمظؾؾـوتمظقاءماىقزةمربوصظيماظعوصؿيمام1

مضقدماظؿـػقذ 2م925 اظصـدوقماظؽقؼيت 304َ904 تـػقذمإضوصوتمصػقيمووحداتمصققيممٌدرديمصورؿيماظزػراءماٌكؿوريمم2

م28/10/2015 2م526 اظصـدوقماظؽقؼيت 171َ475 تـػقذمإضوصوتممشرفمصػقيممٌدرديمجرؼـيماالدودقيمبـني/معودبومم3

مضقدماظؿـػقذ 2مم264 اظصـدوقماظؽقؼيت 135َ695 (مشرفمصػقيممٌدرديماظقلرى/س/ممعودبوم4إضوصيم)م4

م26/1/2016 2مم249 اظصـدوقماظؽقؼيت 97َ169 عودبو(مشرفمصػقيممٌدرديماظقدقيم/سم/ممممم4إضوصيم)م5

مضقدماظؿـػقذ 2مم883 اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي 294َ753 غشوءمغقاةمعدرديماظػقصؾقيم/س/ظؾؾـنيمظقاءماىقزةمام6

م8/6/2016 2مم384َ440 اظصـدوقماظلعقدي 103َ163 (مشرفمصػقيممٌدرديمااظرعقؾ/م/ظؾؾـوتمظقاءماىقزةم6ضوصيم)ام7

م11/1/2016 2مم717ماظصـدوقماظؽقؼيت 165َ060 (مشرفمصػقيممٌدرديمخوظدمبـماظقظقد/س/م/ظؾؾـوتمظقاءمذؼؾون12)مإضوصيم8

م14/11/2016 2مم267ماظصـدوقماظؽقؼيت 85َ534.260 (مشرفمصػقيممٌدرديماظراذدؼي/س/م/ظؾؾـوتمظقاءمذؼؾون4)مإضوصيم9

م29/1/2015م1800ماظدؼقانماٌؾؽلماظعوعرم1َ178َ000مأغشوءمصوظيمرؼوضقيمسيمذؼؾونم10

م5/9/2016م1250ماٌقازغيم420َ802مإغشوءمعدرديماظؾودؾقيماألدودقيمظؾذطقرم/مربوصظيماظعوصؿيم11

مضقدماظؿـػقذم2مم720ماظصـدوقماظلعقديم268َ778م(مشرفمصػقيممٌدرديمرقرمايشوشماظـوغقؼيماٌكؿؾطي/ظقاءماىقزة8)مإضوصيم12

مضقدماظؿـػقذ 2م3031َ67 عـقيمخؾقفقيم3َ227َ699متقدعيمعلؿشػكماظـدؼؿمايؽقعلم/عودبومإغشوءم13

م21/1/2015  م.طم30 وزارةماظؿكطقطموماظؿعوونماظدوظل 20َ940مٌؾـكمعمدليمماسؿورمعودبومادؿـودؼيجدارانممإغشوءم14
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 ادارةمذمونمربوصظوتماضؾقؿماىـقبممم
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مادارةمذمونمربوصظوتماضؾقؿماىـقب

 

 وحدةماظؿـلقؼموعؿوبعيماىـقب

 اٌفوممواظقاجؾوت

ماًططمشلذهماألوظقؼوتموهدؼدمظؾؿدؼرؼوتماظعوعيماًططمبقضعماٌشورطي -

م.ماٌعـقيماىفوتمععمبوظؿـلقؼماألذغولمٌدؼرؼوتماظلـقؼيماٌقازغيمعشروعمبنسدادماٌشورطي -

مظؾؿدؼرؼوتماٌشورؼعمظؿـػقذماظؿػصقؾقيماظدلاعٍمبنسدادماٌشورطي -

مواٌقادمواٌعداتمواآلالتماظؾشريماىفوزموتشؿؾماألسؿولمظؿـػقذماظالزعيماالحؿقوجوتمبؿقدؼدماٌشورطي -

اىـقبماضؾقؿمربوصظوتمذمونمادارة  

 وحدةماالدارةمواٌوظقي وحدةماظؿـلقؼموعؿوبعيماىـقبم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظؽركم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظؽركم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظطػقؾي عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمماظطػقؾيم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيمععونم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيمععونم

 عدؼرؼيماذغولمربوصظيماظعؼؾيم عدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظعؼقي

 عدؼرؼيماضؾقؿماذغولماظؾذلاء
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مسيماظدلاعٍمػذهمسؾكماظؿغقرلمأومبوظؿعدؼؾمواظؿـلقىمواألغظؿيمواظؼقاغنيماٌقضقسيمواًططمبوظدلاعٍماظؿزاعفومعـمواظؿلطدماألذغولمٌدؼرؼوتماٌعؿؿدةماظدلاعٍمتـػقذموتؼققؿمعؿوبعي -

مذظؽمتلؿقجىماظيتمايوالت

ماظؿـػقذمأثـوءمتظفرماظيتماٌعقضوتمأوماٌشوطؾميؾماألذغولممبدؼرؼوتماٌؼووظنيمضؾؾمعـمتـػذماظيتمبوألسؿولماظعالضيمذاتماظقزارةمعدؼرؼوتمععماظؿـلقؼ -

مظؾؿقوصظوتماٌلوسدمإديمبفوماًوصيماظؿـلقؾوتمورصعماظلـقؼيموانوزاتفوماألذغولمعدؼرؼوتممبشورؼعماظعؿؾمدرلمسـماظشفرؼيماظؿؼورؼرمتؼققؿ -

مواظػـقيمواٌوظقيماإلدارؼيماظـقاحلمطوصيمسيماٌرطزموعدؼرؼوتماألذغولمعدؼرؼوتممبنيماظؿـلقؼ -

ماألذغولمعدؼرؼوتمبلسؿولمؼؿعؾؼمصقؿوماألخرىمواىفوتماٌقارـنيمعـماظقزارةمإديمتردماظيتمواظشؽوويماظطؾؾوتممبقضقعماحملوصظوتمعدؼرمإضؾقؿمإديماظؿـلقى -

 بوحملوصظوت.ماألذغولمعدؼرؼوتمجفوزمسؾكمواظػينمواإلداريماٌوظلماإلذراف -
-:واظقاجؾوتمىؿقعمعدؼرؼوتماالذغولمواالبـقيمالضؾقؿماىـقبمماٌفوم  

ماظطرق.مسؾكماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرموتقصرلمسؾقفوماظلالعيمسـوصرموتقصرلمصقوغؿفومسؾكمواظعؿؾمواألبـقيماظطرقمٌشورؼعماظالزعيمواظؿصؿقؿوتمواظدرادوتماًططمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

مواٌلؿفداتماظؿغقرلاتمبشلنماظعؿؾمظصوحىماٌؿـؾمواٌفـدسماحملوصظيمسطوءاتمظؾفـيمرئقلًومطقغفماٌراحؾممبكؿؾػمتـػذػوموعؿوبعيماظعطوءاتمررحمأسؿولمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

ماظؿـػقذ.مأثـوءماظعطوءاتمسؾك

موبقونمشلوماٌعدماظزعينماظدلغوعٍمععم شقفوموعدىماٌدؼرؼيممبـفزاتمذفريمتؼرؼرموإسدادمسؾقفومعالحظوتمأيموإبداءمواألبـقيماظطرقمعشورؼعمسؿؾمظلرلماظشفرؼيماظؿؼورؼرمدرادي -

م.مٌعوىؿفوماٌـودؾيماإلجراءاتموادبوذموجدمإنمتلخرلػومأدؾوب

م.مشلوماٌقضقسيمواظشروطمواٌقاصػوتماٌكططوتموصؼمؼلرلماظعؿؾمأنمعـمواظؿلطدماٌـفزةمواظؽؿقيماظعؿؾمدرلمسؾكماالرالعمأجؾمعـماٌدؼرؼيمعشورؼعمتػؼد -

مىفوتموهقؼؾفوماٌقارـنيمعـماٌؼدعيمواالسذلاضوتموتعؾقدػوموصؿقفوماظطرقمدعيمبلسؿولمتؿعؾؼمواظيتماٌقارـنيموعـماألخرىماظرزلقيماىفوتمعـماٌؼدعيماظطؾؾوتمدرادي -

مسؾقفوماظالزعيماإلجراءاتمإلطؿـولماالخؿصوص

مشلذهماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللموعـماألردغقيماٌلؾقيماظؼقاتمرأدفوموسؾكماٌؿوحيماإلعؽوغوتمضؿـمشلؿماًدعيموتؼدؼؿماألخرىماظرزلقيمواىفوتماألخرىماٌدؼرؼوتمععماٌلوػؿي -

ماٌدؼرؼي

موودؼدمبوظدواممؼؿعؾؼموعوماظعؼقبوتموطؿىماإلجوزاتموتقضقعموايلقعوتمواظؿؽؾقػماظلـقؼيماظعؿولموزؼودةماظـؼؾمطؿىمإسدادمحقٌمعـمواٌوظلماإلداريماىفوزمإجراءاتمعؿوبعي -

محلىمسؾقفومؼؿؿمإجراءموحؿكموعؿوبعؿفوماٌدؼرؼيمأضلومممبكؿؾػماالخؿصوصمذويمإديمظؾؿدؼرؼيماظقاردةماظؽؿىمذيقعموهقؼؾماٌدؼرؼيمعـماظصودرةماظؽؿىمذيقعموتقضقعماظعؼقد
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مظـظوممخدعوتفومدبضعماظيتماٌقزػنيمىؿقعماظلـقؼيماظؿؼورؼرموتقضقعماظعؿولمأجقرموجداولماٌؿدربنيماٌفـددنيموعؽوصكتمبوظػقاترلماًوصيماٌوظقيماظلـداتمذيقعموتقضقعماألصقل

ماٌدغقي.ماًدعي

مم.مظؾؿدؼرؼيماظؿوبعماظصقوغيمضلؿمخاللمعـماحملقرؼيمايؿقالتمسؿؾمعؿوبعي -

مظؾؿقوصظي.ماظؿوبعيماألوظقؼيمأذغولممبؽوتىماظعالضيمذاتمواظػـقيمواٌوظقيماإلدارؼيماألسؿولمذيقعمعؿوبعيم -

مظؾعؿؾ.متؾزممععداتمأومأجفزةمأومظقازممأيمعـماٌدؼرؼيمواحؿقوجوتماٌشورؼعمسؾكمتطرأمتعدؼالتمأومتغقرلاتمبليماظقزارةمإذعور -

 .أردغلمدؼـور(200.000)مسـمؼزؼدمالممبومبوحملوصظيماًوصيماظعطوءاتموإحوظيمررح -
اظؾقاءمعؽوتىمأذغولمممم  

-:واظقاجؾوتماٌفوممممم  

م.مسؾقفوماٌرورؼيماظلالعيمسـوصرمتقصرمعـمواظؿلطدموعراضؾؿفوماظؾقاءمسيماظطرقموضعمعؿوبعي -

ماظطرق.موصقوغيمإغشوءمعشورؼعمواٌؿضؿـيماظؾقاءمػذامضؿـماٌـدرجيماٌشورؼعمسيماظعؿؾمدرلمتؼدممعلؿقىمتقضحمذفرؼيمتؼورؼرمإسداد -

مم.ماظؾقاءمسيماظطرقمٌشورؼعمتػؼدؼيمجبقالتماظؼقوم -

ماظعؿؾموتـظقؿماٌقزػنيموإجوزاتمبوٌرادالتماٌؿعؾؼيمواٌوظقيمواظػـقيماإلدارؼيمبوإلجراءاتماٌدؼرؼيموزبورؾيمذموغفوموإدارةماٌؽؿىمسيماظعوعؾيماألجفزةمسؾكماٌؾوذرماإلذراف -

 وشرلػو.مواظعؼقبوت

م

م

م

 

 

م
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  اظؽركانوزاتمعدؼرؼيمأذغولم

2015مظؾعومماظؽركماذغولمعدؼرؼيمسطوءات  

 عالحظوت تورؼخماالنوزماظػعؾل رقلماظطرؼؼ)م( اىفيماٌؿقظي ضقؿياظعطوءسـداالحوظي)دؼـور( ادؿماٌشروع رضؿماظعطوء اظرضؿ

 03/08/2015 ريوؼوت عقازغيماظقزارة 54750 سؿؾمريوؼوتمسؾكمررؼؼماظطقؾي/ماظعراق 01/2015شمكم 1
 

 20/05/2015 حقاجزمخردوغقي عقازغيماظقزارة 17760 ربوصظيماظؽركمترطقىمايقاجزماًردوغقيمسي 05/2015شمكم 2
 

 30/08/2015 450 عقازغيماظقزارة 63999 اغشوءمررؼؼماٌؼدلةماالدالعقيمواظلوحوتماظؿوبعيمشلو 06/2015شمكم 3

 27/05/2015 جدارمادؿـودي عقازغيماظقزارة 47475 اىـقبلاغشوءماىدارماالدؿـوديماحملوذيمظؾطرؼؼماظداخؾلمضؿـمبؾدةماظطقؾيم/مظقاءماٌزارم 07/2015شمكم 4 

 09/03/2016 جدارمادؿـودي عقازغيماظقزارة 156900 اغشوءمجدارمادؿـوديمسيمبؾدةمسلماظؽرك 08/2015شمكم 5 
 

 15/03/2016 جدارمادؿـودي عقازغيماظقزارة 82309 تـػقذمجدارمادؿـوديمدؽو 12/2015شمكم 6

 19/10/2016 1600 عقازغيماظقزارة 161000 بعضماظطرقمضؿـمعـطؼيمضرؼيمعـشقيماٌزارماىـقبلمتعؾقد 13/2015شمكم 7 

 22/12/2016 700 عقازغيماظقزارة 32800 صؿحموتعؾقدمسدةمررقمسيمعـطؼيماٌرد/مربوصظيماظؽرك 20/2015شمكم 8 
 

 14/03/2016 جدارمادؿـودي عقازغيماظقزارة 73700 تـػقذمجدارمادؿـوديمسيمعـطؼيماظطقؾي 22/2015شمكم 9
 

10 
 23/2015شمكم

تؾطنيماًـودقماىوغؾقيمواسودةماغشوءماىزءماٌؿضررموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼم

 اظؼقؼصرة/ماظزػرة
 16/08/2016 300 عقازغيماظقزارة 30000

 

11 
 27/2015شمكم

ظؾطرؼؼماظػرسلمتعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماظقاصؾمبنيمبؾدةمعغرلمووادؼوممعغورةموسؿؾمريوؼوتم

 واظرئقللمسيمعـطؼيماٌقجىم/ماظلؾطوغل
 22/05/2016 3000 عقازغيماظقزارة 146690

 

 30/07/2015 2000 عقازغيماظقزارة 34765 تـػقذمررقمزراسقيمسيمظقائلماظؼصرموصؼقع 28/2015شمكم 12

 

13 
 144000 جػراتعؾقدمررقمزراسقيمسيمعـطؼيماظعراقم/مررؼؼمامماجملوععموررؼؼم 36/2015شمكم

اظؾـقيمعشورؼعم

 اظؿقؿقي
1200 

22/05/2016 

 01/06/2016 سؾورات عقازغيماظقزارة 49000 تـػقذماظعؾوراتماظصـدوضقيمظؾشورعماٌؾقطلماظـوصذماديمربوصظيماظطػقؾي 37/2015شمكم 14 
 

 14/06/2016 سؾورات عقازغيماظقزارة 39300 تـػقذمسؾورةمصـدوضقيموريوؼوتمجوبققنموتؾطنيمخـودقمظطرؼؼمجقزاماشلقشي 40/2015شمكم 15
 

16 
 48/2015شمكم

 عـماراضلماظعقـوم4(محقضم5تعؾقدماظطرؼؼماظزراسلماظذيمخيدممضطعيماالرضمرضؿم)
 25/04/2016 1000 عقازغيماظقزارة 49500
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 عالحظوت تورؼخماالنوزماظػعؾل رقلماظطرؼؼ)م( اىفيماٌؿقظي ضقؿياظعطوءسـداالحوظي)دؼـور( ادؿماٌشروع رضؿماظعطوء اظرضؿ

  18/07/2016 700 عقازغيماظقزارة 70160 تـػقذماظطرؼؼماظقاصؾمعـمدوارماظصربقطمسيمعـطؼيمادرمبوووهمعـؾٌمضرؼػال 49/2015شمكم 17

 17/10/2016 2000 عقازغيماظقزارة 100000 ظقاءماظؼصرم-ادؿؽؿولماظطرؼؼماٌمديماديمعشروعمجذورم 51/2015شمكم 18
 

 13/07/2016 ضـوةمتصرؼػ عقازغيماظقزارة 38850 ررؼؼماٌقجىماظظرؼػيماظشؾقوت)ضـوةمتصرؼػ( 52/2015شمكم 19

 

20 
 53/2015شمكم

اغشوءموتعؾقدمررؼؼماممريوطموادؿؽؿولمتعؾقدمررؼؼماممريوطماٌضقؾقعموتعؾقدمررؼؼمزراسلم

 سيمايلقـقي
 17/04/2016 1500 عقازغيماظقزارة 86510

 26/06/2016 300 عقازغيماظقزارة 35800 وضعمدالدؾمحفرؼيموتعؾقدمررؼؼمضؿـمحقضماممػالل 54/2015شمكم 21 

 26/06/2016 جدارمادؿـودي عقازغيماظقزارة 19500 اغشوءمجدارمادؿـوديميؿوؼيماظطرؼؼمعـماراضلمصؼقع 57/2015شمكم 22 

 07/07/2017 1000 عقازغيماظقزارة 23625 سيمعـطؼيمصؼقعمتعؾقدمررؼؼمزراسلمؼمديماديمسدةمعزارعموعـوزل 61/2015شمكم 23 

 29/09/2016 1000 عقازغيماظقزارة 45990 ادؿؽؿولموتعؾقدمررؼؼماظؿقؿم/ماظؼقلقي/مظقاءمصؼقع 65/2015شمكم 24 
 

 10/01/2016 صرذقوت عقازغيماظقزارة 50850 تقرؼدمصرذقوتمٌدؼرؼيماذغولماظؽركمواٌؽوتىماظؿوبعيمشلو 66/2015شمكم 25
 

26 
 69/2015شمكم

اسؿولمضؿـمعـطؼيمبذانموبردىمم)ريوؼوتمظطرؼؼماظؾقؼىموجدارمادؿـوديمظطرؼؼماٌؼدلةمم

 وسؾورةمصـدوضقيموداللمشوبققنموارورؼػمخردوغقي
149500 

عشورؼعماظؾـقيم

 اظؿقؿقي
1000 

10/04/2016 

 

27 
 74/2015شمكم

ظؽؾمصؿقيمٌوىيماالغفقورموميؿوؼيماظطرؼؼمممم7بطقلمم90ضطرمم2تـػقذمسؾورةماغؾقبقيمسددم

 اظربيماىدؼدةم4سؾكمحقضم
 15/06/2016 سؾورات عقازغيماظقزارة 13550

 

28 
 33/2015شمكم

تعؾقدمدوحوتمعدرديمربلماظـوغقؼيمظؾؾـوتمبوًؾطيماالدػؾؿقيموسؿؾمعظالتمظلوحيم

 عدرديمربلماالدودقيموتعدؼؾماٌدخؾماظرئقللمظؾؿدردي
 دوحوت اظقزارةعقازغيم 35000

2016/12/14  

 ضقدماظؿلؾقؿ  1500 عقازغيماظقزارة 27500 تعؾقدمررؼؼمزراسلمسيمعـطؼيمعمتي 14/2015شمكم 29 

 ضقدماظؿلؾقؿ  دوحوت عقازغيماظقزارة 83000 تعؾقدماظلوحوتماظداخؾقيمظعددمعـمعدارسمظقاءماٌزارماىـقبل 24/2015شمكم 30

 ضقدماظؿـػقذ  2500 عقازغيماظقزارة 40999 اظطرؼؼمعومبنيمعـطؼيماظربيمتؼورعمراطنيمبؿرلاغشوءموتعؾقدم 38/2015شمكم 31

32 

 3500 عقازغيماظقزارة 89000 اغشوءموتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼمطػرلازم/مواديماظعؼقؾلم/مجقزا 25/2015شمكم

 

اجراءاتم

تقضقعم

االتػوضقيم

وتلؾقؿم

 اٌقضع

 



 
              

 
 
 

214 
 

2015مظؾعومماظؽركماذغولمعدؼرؼيمسطوءات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معالحظوت رقلماظطرؼؼ)م( اىفيماٌؿقظي ضقؿياظعطوءسـداالحوظي)دؼـور( ادؿماٌشروع رضؿماظعطوء اظرضؿ

32 

 3500 عقازغيماظقزارة 89000 اغشوءموتعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼمطػرلازم/مواديماظعؼقؾلم/مجقزا 25/2015شمكم
اجراءاتمتقضقعم

 االتػوضقيموتلؾقؿماٌقضع

33 
 67/2015شمكم

اسودةماغشوءمواظؿعؾقدمبوًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼمعدخؾمعدؼـماظرئقلل+اسودةماغشوءمواظؿعؾقدم

 بوًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼمبؽرمعدؼـ
 0 عقازغيماظقزارة 157999

اجراءاتمتقضقعم

 االتػوضقيموتلؾقؿماٌقضع

 

   25250   2251781 اجملؿقع
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2016مظؾعومماظؽركماذغولمعدؼرؼيمسطوءات  

 عالحظوت تورؼخماالنوزماظػعؾل رقلماظطرؼؼ)م( اىفيماٌؿقظي ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظي)دؼـور( ادؿماٌشروع رضؿماظعطوء اظرضؿ

 21/08/2016 900 عقازغيماظقزارة 91000 اٌزارعم-اٌشرلصيم-اٌزارعم-تـػقذمررؼؼماظغقؼرم 01/2016شمكم 1
 

2 
 02/2016شمكم

اممم-ادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمطػرلازمواديماظعؼقؾلموررؼؼمعـؾٌماظؼػسؿؾمخؾطيم

 ذيول/مظقاءمسل
 08/06/2016 3000 عقازغيماظقزارة 82000

 

 31/07/2016 3200 عقازغيماظقزارة 97800 جقزامممررؼؼماٌوييمدؾقيماظشفرم-تعؾقدمررؼؼماٌؼدلة 04/2016شمكم 3
 

 16/07/2016 1500 عقازغيماظقزارة 51190 حقضمضؾوبمموعؼدلةماظطوظؾقيم/مذبؿعمضرىماًرذفبشونمتعؾقدمررؼؼماظعقـيم 05/2016شمكم 4
 

 18/09/2016 1100 عقازغيماظقزارة 29640 تعؾقدمررؼؼمددؼرم/مايوجىماظزراسلم/علعر 09/2016شمكم 5
 

 18/09/2016 دوحوت اظقزارةعقازغيم 41999 تعؾقدمسددمعـمدوحوتماٌدارسمسيمظقاءماٌزارماىـقبل 12/2016شمكم 6
 

 19/06/2016 600 عقازغيماظقزارة 20990 اغشوءموتـػقذماظطرؼؼماٌمديماديمعدرديماظؿؿؽنيممسيمعـطؼيماٌشرلصي 20/2016شمكم 7
 

 17/10/2016 3000 عقازغيماظقزارة 71990 اسودةماغشوءمررؼؼمعـؾٌماظطقبمبوووهماظؼصر 25/2016شمكم 8
 

9 
 26/2016شمكم

اظطرؼؼماظزراسلممبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيممبـطؼيمحلماظػوروقم/ماشلوسلقيموممتعؾقد

 اظطرؼؼماظزراسلمسيمعـطؼيمذاتمراسم/ماظضقؼي
 1300 عقازغيماظقزارة 37231

29/09/2016  

10 
 29/2016شمكم

اغشوءمجدرانمادؿـودؼيمسؾكماظقاجفيماظغربقيماحملوذؼيمظؾشورعماظذيمؼربطمعـطؼيماٌرجم

 ايرصقيمموطذظؽمسؾكماظقاجفيماظشؿوظقيمبوٌـطؼي
 جدران عقازغيماظقزارة 62715

13/02/2017  

11 
 30/2016شمكم

اظـالجيممتعؾقدماظطرؼؼماظـوصذم)ررؼؼمايزام(مبوًؾطيماالدػؾؿقيماظلوخـيممسيمعـطؼي

 االشقارماعوممعدرديمدؽومورصعمعـلقبمجزءمعـمررؼؼ
 800 عقازغيماظقزارة 56000

26/07/2016  

 10/10/2016 بوظطـ عقازغيماظقزارة RC 63000تؼدؼؿمخؾطيمدوخـيمبوظطـموعودةمادػؾًم 33/2016شمكم 12
 

 28/09/2016 سؾوراتموصرذقوت عقازغيماظقزارة 74675 تقرؼدمسؾوراتماغؾقبقيموعقادمصرذقوتمٌدؼرؼيماذغولماظؽركموعؽوتؾفو 34/2016شمكم 13
 

 07/11/2016 900 عشورؼعماظؾـقيماظؿقؿقي 31000 اممريوطمررؼؼمخيدممعـوزلمسيمضرؼي 61/2016شمكم 14
 

15 
 11/2016شمكم

ترطقىمدالدؾمشوبققنمظؾطرؼؼماظرئقسمظؾؾدةماظعراقموتؾطنيمخـودقمظؾطرؼؼماظـوصذم

 ٌدخؾمظقاءمسل
 شوبققن عقازغيماظقزارة 33600

 

 ضقدماظؿلؾقؿ

16 

 03/2016شمكم
واغشوءموسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼمسؿؾمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼمماظؾلوتنيم

 سلموررؼؼماظغصووغفم-اٌعقؿقؼم
128888 

عشورؼعماظؾـقيم

(+م50000اظؿقؿقي)

 عقازغيماظقزارة

4000 

 

 ضقدماظؿلؾقؿ



 
              

 
 
 

216 
 

 عالحظوت تورؼخماالنوزماظػعؾل رقلماظطرؼؼ)م( اىفيماٌؿقظي ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظي)دؼـور( ادؿماٌشروع رضؿماظعطوء اظرضؿ

17 
 1200 عقازغيماظقزارة 63500 تعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمسيمعـطؼيماظـصراغقيمضضوءماٌقجى 37/2016شمكم

 

 ضقدماظؿلؾقؿ

18 
 07/2016شمكم

-واسودةماغشوءمررؼؼماىقرلةمشرةمم_خؾطيممادػؾؿقيمدوخـيمظطرؼؼماٌصـعمصؼقعم

 واغشوءمررؼؼمزراسلمظؾؾؿؼدلةمواسوادةماغشوءامىزءماٌؿؾؼلمعـماظؾذؼي
 2200 عقازغيماظقزارة 138600

 

 ضقدماظؿـػقذ

19 
 جدارمادؿـودي عقازغيماظقزارة 41500 تـػقذمجدارمادؿـوديمسيمبؾدةماظشفوبقيممبقوذاةماظطرؼؼماظـوصذماظشفوبقيم/مسل 18/2016شمكم

 

 ضقدماظؿـػقذ

20 
 2500 عشورؼعماظؾـقيماظؿقؿقي 93499 اظطقؾيتقدعيمررؼؼماظطقؾيم/مواديماظـقاؼلفموريوؼيماسؿدةماالغورةممسؾكمررؼؼم 55/2016شمكم

 

 ضقدماظؿـػقذ

21 
 2500 عقازغيماظقزارة 91499 تعؾقدمررؼؼماظربيمواظطرؼؼماظرئقللمسيمبؾدةماظربي 19/2016شمكم

اجراءاتمتقضقعماالتػوضقيم

  وتلؾقؿماٌقضع

22 
 1800 عقازغيماظقزارة 38999 اراضلماظؼصرماٌصـعماظشؿوظلمعـم7تعؾقدماظطرؼؼماظزراسلمسيمعـطؼيماظربيمحقضم 39/2016شمكم

اجراءاتمتقضقعماالتػوضقيم

  وتلؾقؿماٌقضع

23 
 عشورؼعماظؾـقيماظؿقؿقي 62000 ررؼؼمواديمبـمريود 54/2016شمكم

 

اجراءاتمتقضقعماالتػوضقيم

  وتلؾقؿماٌقضع

24 
 عقازغيماظقزارة 154035 تـػقذموتقدعيمررؼؼماظؼصرم/مذقؿقر 22/2016شمكم

 

اجراءاتمتقضقعماالتػوضقيم

  وتلؾقؿماٌقضع

25 
 1500 عقازغيماظقزارة 138000 تقدعيموععوىيمبعضماٌـقـقوتمواسؿولماًؾطيماالدػؾؿقيمظطرؼؼمبؿرلماظؽرك 23/2016شمكم

اجراءاتمتقضقعماالتػوضقيم

  وتلؾقؿماٌقضع

26 
 4000 عقازغيماظقزارة 99900 تعؾقدمررؼؼماٌراؼشم/مظقاءماٌزارماىـقبل 90/2016شمكم

اجراءاتمتقضقعماالتػوضقيم

  وتلؾقؿماٌقضع

     36000   1895250 اجملؿقع
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 انوزاتمعدؼرؼيمابـقيماظؽرك:

 ثؼوصقيماومعدارسمخوصيم.ومعراطزماٌشورطيمععماظؾفونماًوصيمبودؿؽفورماٌؾوغلموبقونمعدىمصالحقؿفوموىونماالخالءمواظؽشػمسؾكماٌؾوغلماٌرادمادؿعؿوشلومطرؼوضمارػولما -

 كورؾوتمسيمحولموجقدمايمزبوظػوت..عؿوبعيماٌشورؼعماظيتمتشرقمسؾقفوماٌؽوتىماشلـددقيمعـمحقٌمعؿوبعيماٌؼوولمواالدؿشوريموحضقرماالجؿؿوسوتموتـػقذماظزؼوراتموتقجقفماٌ -

 اظؿعوونمععمجوععيمعمتيمعـمخاللمتدرؼىمرؾؾيمطؾقيماشلـدديمودذبفؿمسيمدققماظعؿؾم. -

 اظؿعوونمععمعمدليماظؿدرؼىماٌفينمعـمحقٌمتدرؼىماٌفـقنيمعـؾمعدخؾلماظؾقوغوتمواظلؽرتورؼو. -

 تدرؼىمرؾؾيمجوععيماظؾؾؼوءماظؿطؾقؼقيمظؾدبؾقمماٌؿقدطمعـؾمرؾؾيماحملودؾيم. -

م

م2016-2015ظعوعلممانوزاتمعدؼرؼيمابـقيماظؽرك

معالحظوتمتورؼخماالنوزماٌلوحي/ماظطقلماىفيماٌؿقظيمضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظيمادؿماٌشروعماظرضؿ

مم4/6/2015م2مم430معـقيمخؾقفقيم126229.800 اضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديمزحقمماالدودقيمبـنيم1

مم2/12/2015م668معـقيمخؾقفقيم183934ماضوصوتمشرفمصػقيمٌدرديمشقرمصقػوماظـوغقؼيماٌكؿؾطيم/االشقارماىـقبقيم2

ٌدرديماظغقؼرماظـوغقؼيماٌكؿؾطيموعدرديماظػقصؾقيمتـػقذمشرفمرؼوضمارػولمم3

ماالدودقيماٌكؿؾطي

م2مم250اظغقؼرمممعـقيمخؾقفقيم177048.590

م2م100اظػقصؾقفممم

مم22/1/2015

مم19/1/2015م2مم510معـقيمخؾقفقيم137536.120ماضوصوتمصػقيمٌدرديمامماشلشقؿماالدودقيمظؾؾـوتم/االشقارماىـقبقيم4

مم25/10/2015م2م358.98معـقيمخؾقفقيم114467.17مصػقيمٌدرديماظعدغوغقي/ذطقر(مشرفم6اضوصيم)م5

مم10/5/2015م2مم1100معقازغيمسوعيم102820ماسؿولماظؿشطقؾوتمواظؿلقؼيمظؾقحداتماظصققيمٌؾـكمغوديمعـشقيمابقريقرم6

تشطقىمووفقزمعؾـكمذيعقيماهودمصؿقوتمعمابماًرلؼيماظطوبؼماالولمم7

م/زحقم

اسؿولمتشطقؾوتمم20/8/2015م------------معقازغيمسوعيم50000

وتودقسمطفروم

معقؽوغقؽقي

م8م11/11/2015م2م880معـقيمخؾقفقيم336183.14مادؿؽؿولماسؿولماظؿشطقىمٌشروعمعؿقػمصقـون/ماظطػقؾيم8
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معالحظوتمتورؼخماالنوزماٌلوحي/ماظطقلماىفيماٌؿقظيمضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظيمادؿماٌشروعماظرضؿ

اسؿولمتشطقؾوتمم15/6/2015م------------معقازغيمسوعيم11975.60مصقوغيمعلؿقدسوتمصـوسيمووورةماظؽركم/عرطزماسالفماظربيم9

عدغقيمومطفروم

معقؽوغقؽقي

عـقيمخؾقفقيم/مم249499.540ماغشوءمغقاةمعدرديماالذرصقيماالدودقيماٌكؿؾطيم/ماٌزارماىـقبلم10

مدعقدي

مم1/9/2016م2م883.75

مم11/10/2015م2مم191معقازغيمسوعيم1699450ماغشوءمعشروعمربطيمتـؼقيمٌلؿشػكماظؽركمايؽقعلم11

عـقيمخؾقفقيمم113455م(مشرفمصػقيمٌدرديماظظوػرؼيماالدودقيماٌكؿؾطي/ماٌزارماىـقبل6اضوصيم)م12

م/دعقدي

مم8/12/2015م2مم384.44

عـقيمخؾقفقيمم104729ماحملؿقدؼي/س/م(مشرفمصػقيمٌدرديم6اضوصيم)م13

م/دعقدي

مم25/8/2016م2مم359

(مشرفمصػقيموضوسيمعؿعددةماالشراضمٌدرديمعغرلماالدودقيم6اضوصيم)م14

ماٌكؿؾطي

عـقيمخؾقفقيمم166166

م/دعقدي

مم26/9/2016م553.47

م

تطقؼرماظؿعؾقؿمسبقمم304395.928متـػقذماضوصوتمشرفمصػقيٌدرديمايدؼـيماالدودقيم15

االضؿصودماٌعرسيم

(ERFKE II)م

مم10/10/2016م2مم500

م

عـقيمخؾقفقيمم220425ماغشوءمعدرديماظغقؼؾيم/س/م/االشقارماىـقبقيم16

م/دعقدي

مم5/5/2016م2مم526.3

م

مم31/8/2016م2مم384.24معـقيمخؾقفقيم89980.30م(مشرفمصػقيمٌدرديماىدؼدةماالدودقيماٌكؿؾطي6اضوصيم)م17

مم1/1/2015م2مم4194.86ماٌقازغيماظعوعيم2795476.69ماظشرسلمحملوصظوتماىـقبمإغشوءمضلؿماظطىم18

مم22/11/2016م-------------ماٌقازغيماظعوعيم9600342.865متـػقذموتقدعيمعلؿشػكماظؽركمايؽقعلم19
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 انوزاتمعدؼرؼيماذغولمربوصظيمععون

 تورؼخماالنوز اٌلوحف/اظطقل اىففماٌؿقظف ضقؿيماظعطوء ادؿماٌشروع اظرضؿ

 2016/05/19 طؿ12 اضويف 152800 خؾطيمادػؾؿقيمظطرؼؼماىربو/شدؼرمايوج/اظصقراوي 2016/3شمم/

 2016/11/08 رـم95 اضويف 8910 مRCتؼدؼؿمخؾطيمبوظطـموتقرؼدم 2016/9شمم/

 2017/01/03 ط0م500 اضويف 50500 تؼدؼؿموتقرؼدمسؾوراتماغؾقبقفموعقادمصرذقوت 2016/10شمم/

 2016/10/23 م8 اضويف 14978 غشوءمسؾورةمصـدوضقفمظؾطرؼؼماٌمديموحدةمدالحماىقماىػرم 2016/11شمم/

 2016/12/13 طؿ1.9 عـقف 99700 اهلالظلمضؿـماراضلمواديمعقدك37اظطرؼؼماظزراسلمضؿـمحقضم 2016/14شمم/

 2017/03/15 م8000 عـقف 85000 وبالطمضؿـمبؾدؼيمععونبشونمتؼدؼؿموترطقىمطـدرؼـم 2016/15شمم/

 2016/10/23 م220 عـقف 78432 ادؿؽؿولمتـػقذماسؿولممحوؼوتمذبرىمواديماظشوعقف 2016/16شمم/
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 ربوصظيمععونمابـقيانوزاتمعدؼرؼيم

مادؿماٌشروعماظرضؿ
ضقؿيماظعطوءمسـدم

ماإلحوظيم/مبوظدؼـور
ماىفيماٌؿقظي

اٌلوحيم

م2/مم
معالحظوتمتورؼخماالنوز

مم20/04/2015م1085معقازغيم337767.7م/ماظشقبؽمإغوثماألدودقيتـػقذمعدرديمماظزؼؿقغيمم1

مم26/10/2015م248ماظصـدوقماظؽقؼيتم99639م(مشرفممصػقيمٌدرديماوػقدةم/مثم/ممبـنيم)ماظؾودؼيماىـقبقيم(م4)ممإضوصيم2

مم26/10/2015م249ماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقيم59590.56م(مشرفممصػقيمٌدرديمضرؼـم/مثم/ممبـنيم)ماظؾودؼيماىـقبقيم(م4)ممإضوصيم

م 26/10/2015م249ماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقيم59247.32ماظؾلـم/مس/مبـوتم)معـطؼيماظؾودؼيماىـقبقيم(مأبق(مشرفمصػقفمٌدرديم4)مإضوصيم3

مم17/05/2015م400مبرغوعٍمتـؿقيماحملوصظوتم377766.875متقدعيمومهدؼٌمعرطزمصقلماىػرم/مربوصظيمععونم4

مم01/09/2015م882مبرغوعٍمتـؿقيماحملوصظوتم378398مإغشوءمدؽـماظؿؿرؼضمسيمعلؿشػكمععونمايؽقعلمربوصظيمععونم5

مم12/01/2015م553ماظصـدوقماظؽقؼيتم171150ماآلثورععونم)معشورؼعموزارةماظلقوحيموممربوصظيعرطزمتدرؼىمحرسيم/ممإغشوءم6

مم02/04/2015ممعقازغيم12972.78موماٌصؾكماظؿوبعمظؾؿدؼرؼيماألذغولصقوغيمدؽـمعدؼرمم7

إذرافمعؽؿىممممم1177568م/مربوصظيماظطػقؾيمسؾدامهللػوذؿم/مربوصظيمععونمومعدرديمرؾقفمبـمماألعرلعدرديمروضيممإغشوءم8

مادؿشوري

ومعدرديمبلطيماظـوغقؼيمظؾؾـنيم/مربوصظيمععونماألدودقيصػقيمٌدرديماوػقدةمممإضوصوتمإغشوء 9 إذرافمعؽؿىم    1001000 

 ادؿشوري

اىـقبقي(ماظؾودؼي(مشرصيمصػقفمٌدرديماٌؾؽيمراغقوم/مس/ممم)عـطؼيمم12)ممإضوصيمإغشوء 10 15/08/2016 800 برغوعٍمتـؿقيماحملوصظوت 225355    

دؽـموزقػلمموموحدةمصققيممإغشوءغقاةمعدرديمودؽـموزقػلمٌدرديماٌدورةم/مسم/مم+مممإغشوء 11

(اىـقبقيماظؾودؼي/مث/مبـوت)معـطؼفماألوديماٌدورةٌدرديم  

09/02/2016  اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي 449192   

ذدمسيمايلماظؾذلاءماظؿـؿقيمومعدرديمرامإضؾقؿعدرديمدالشيماظـوغقؼيماٌكؿؾطيم/مدؾطيممإغشوء 12

 اظشرضلماىـقبلم/مربوصظيمععون

إذرافمعؽؿىم    3076000

 ادؿشوري

ٌدرديماظراجػماظـوغقؼيماٌكؿؾطيمأرػولروضيممإغشوء 13 04/08/2016  اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي 83000    
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 ربوصظيمععونممابـقيانوزاتمعدؼرؼيم

م

م

م

مادؿماٌشروعماظرضؿ
اظعطوءمسـدممضقؿي

ماإلحوظيم/مبوظدؼـور
ماىفيماٌؿقظي

اٌلوحيم

م2/مم
معالحظوتمتورؼخماالنوز

عدرديمزلقحمدروزةمأرػولروضيممإغشوء 14 27/07/2016  اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي 84752.865    

ٌدرديمدؽقـيمبـًمايلنيمأرػولروضيممإغشوء 15 09/06/2016  اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي 85686.12    

(مشرفمصػقيمٌدرديماظػرذخماظـوغقؼيمظؾؾـوت4)مإضوصي 16 04/07/2016  اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي 63746.5    

اظشؿوظل(مشرفمصػقيمٌدرديماٌدورةمايلم6)مإضوصي 17 22/12/2016  اظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي 182385  إذرافم 

عؽؿىم

 ادؿشوري

مم)عـطؼيمععون(مععوذمبـمجؾؾم/م(مشرصيمصػقفمٌدرديم6)مإضوصي 18 17/11/2016 267 عـقيمخؾقفقي 53238    

ؼؾماظشوعؾممم/مربوصظيمععونإتـػقذممومتقدعيمعرطزمصقلم 19 إذرافم  1200 برغوعٍمتـؿقيماحملوصظوت 981949 

عؽؿىم

 ادؿشوري
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مانوزاتمعدؼرؼيماذغولمربوصظيماظطػقؾف

 ادؿماٌشروع رضؿماظعطوء
ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظفم

 )دؼـور(

ماىفيماٌؿقظيم
 عالحظوتم تورؼخماالنوزم اٌلوحيم/اظطقلم

م6/2016شمط/
بشلنمتعؾقدماظطرؼؼماٌؾقطلماٌورمعـمودطمعدؼـيمربوصظيماظطػقؾيمبوًؾطيم

ماالدػؾؿقيماظلوخـيم)اىزءماألول(
م169750

وزارةماظؿكطقطم)عشروعماظؾـقيم

ماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوتم(
مم1/10/2016مطؿم2.5

م7/2016شمط/
تعؾقدماظطرؼؼماٌؾقطلماٌورمعـمودطمعدؼـيمربوصظيماظطػقؾيمبوًؾطيممبشلن

ماالدػؾؿقيماظلوخـيم)اىزءماظـوغل(
م169750

وزارةماظؿكطقطم)عشروعماظؾـقيم

ماظؿقؿقيمظؾؿقوصظوت(
مم20/11/2016مطؿم2

مم14/5/2016م--موزارةماألذغولم3150مبشلنمادؿدراجمسروضمٌلفدمزؼدمبـماًطوبم9/2016شمط/

مم20/6/2016م--موزارةماألذغولم40000متؼدؼؿمخؾطيمادػؾؿقيمدوخـيمبوظطـم11/2016ط/شم

م12/2016شمط/
متؼدؼؿموتقرؼدمصرذقوتمبوٌذلماٌؽعىموتؼدؼؿموتقرؼدمسؾورات

مدؿ(مسيمأظقؼيموضصؾيمربوصظيماظطػقؾيم60مم-دؿمم40ضطرم)
م74050

موزارةماألذغول
مم1/7/2016م--

مم10/9/2016م--موزارةماألذغولم7871مدؽـقي/عـطؼيماظدلغقسصقوغيمذؼيمم16/2016شمط/

م17/2016شمط/
(معـمإدؽونماألدرم11سؿؾمجدارمادؿـوديمظؾقحدةماظلؽـقيمرضؿم)

ماظعػقػي/اظطػقؾي
م6700

موزارةماألذغول
مم15/9/2016م--

)عشروعماظؾـقيموزارةماظؿكطقطمم131300مبشلنمتعؾقدمررؼؼمطردوشموررؼؼمجدلوغفم/موررؼؼماظصؾؿوم20/2016شمط/

ماظؿقؿقي

مم27/11/2016مطؿم3

مم1/10/2016مطؿم1.2م89200مبشلنمتعؾقدمررؼؼمسوبقرموسوبؾماظزسذلؼيم21/2016شمط/

مممطؿمم1.5م79500مبشلنمتعؾقدمررؼؼماظؾصوصمبلوتنيمسرصيموررؼؼمأممدرابماظؽقالم22/2016شمط/

مم9/1/2017م--ماألذغولموزارةم24435مإغشوءمسؾورةمصـدوضقيم/واديمشرغدلم27/2016شمط/

ممم--موزارةماألذغولم14380مبشلنمصقوغيماظشؼيماظلؽـقيمضؿـمعشورؼعماٌؽرعيماٌؾؽقيمسيمعـطؼيمعصولم28/2016شمط/

ممم--موزارةماألذغولم100000مإغشوءمسؾورةمصـدوضقيم/واديمايلوم30/2016شمط/

ممم--موزارةماألذغولم16709ماغشوءمجدارمادؿـوديمسؾكماظطرؼؼماٌؾقطلم37/2016شمط/

ممم--موزارةماألذغولم11220ماغشوءمسدةمسؾوراتمصـدوضقيمسيمعـطؼيمارحوبم38/2016شمط/

م
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مانوزاتمعدؼرؼيمابـقيمربوصظيماظطػقؾف

معالحظوتمتورؼخماالنوزماٌلوحيماىفيماٌؿقظيممضقؿيماظعطوءمسـدمماإلحوظيممادؿماٌشروعمظرضؿا

مم2/2/2016االدؿالممااظـفوئلمممتؼرؼؾوم2مم100مزبصصوتمعـموزارةماألذغولم4500م26/2016/صقوغفمذؼفمدؽـقيموادمزؼدممشمطمم1

مماالدؿالمماالبؿدائلم27/3/2017م2م-100مزبصصوتمعـموزارةماألذغولم4950م32/2015صقوغفمذؼفموادمزؼدم/شمطمم2

مصقوغفمذؼفموادمزؼدم/شمطم3

م44/2015

ماالدؿالممااظـفوئلمتؼرؼؾوم2م100مزبصصوتمعـموزارةماألذغولم5621.2

م12/2/2015

م

معدهمعؾالنممظقحدةمدؽـقفمسيمادؽونمعؽرعفمعؾؽقفمعصولممم/شمطم4

م45/2014

مماالدؿالمماالوظلم24/3/2015م2م160معؽرعفمعؾؽقفمدؼـورم1700

ممادؿالمماوظلم15/2/2017م2مم100معؽرعفمعؾؽقفم14380.15م28/2016صقوغفمذؼيمدؽـقيمعؽرعفمعؾؽقيممم5

ممادؿالممجزئلم4/10/2016متؼرؼؾوم2مم750معؽرعفممعؾؽقفم406000متقدعيمعصـعماالزؼوءماظؿؼؾقدؼيمظصـوسيماالظؾليم/ماظطػقؾيم6

ممادؿالمماوظلم3/8/2016متؼرؼؾوم2م250معـقفمخؾقفقفم127348مشرفمصػقيمٌدرديماظعقصماظـوغقؼيمظؾؾـوتم3اغشوءمروضيمارػولمم7

ممادؿالمماوظلم14/8/2016متؼرؼؾوم2م250معـقفمخؾقفقفم84503.160م44/2015االدودقفمت/إغشوءمروضفمعدرديماظطػقؾفمم8

ممادؿالمماوظلمم13/11/2016متؼرؼؾومم2م250معـقفمخؾقفقفم69001.220مإغشوءمسقودةمبقطرؼيمم9

م

م

م

م

م
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مانوزاتمعدؼرؼيماذغولماظعؼؾفم:

 2115انجازات مدٌرٌة اشغال محافظة العقبة لعام 

 عالحظوت

 
اإلنوزمتورؼخ  اظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماإلحوظي اىفيماٌؿقظي اٌلوحي/ماظطقل 

 

21/02/2017  

مهاٌقومتصرؼػمعـشكت

(موأغؾقبقيمصـدوضقيمسؾورات)

ريوؼوتموأسؿول  

 139562.5 عقازغيموزارة

مأبقمررؼؼمعـمألجزاءماظلوخـيماألدػؾؿقيمبوًؾطيموتعؾقدمإغشوءمإسودة

موإغشوءمسربيموادي/وصقـونمضرؼؼرةموررؼؼمسربيموادي/مدالشي/خشقؾي

01/2015/قمعمش.ماىوبققنمعـمريوؼوتموأسؿولمصـدوضقيمسؾورات  

1 

 

18/10/2015  

مم5.5م*م1478  

طؿم1.478  

 

وزارةماظؿكطقطمواظؿعوونماظدوظلم

اٌـقيماًؾقفقيمماظصـدوقمم–

2015اظؽقؼيتمظؾؿـؿقفم  

112725 

مدفؾ/اظدؼلفمررؼؼمعـمىزءماألدػؾؿقفمبوًؾطفموتعؾقدمإغشوءمإسودة

02/2015/قمعمشم(.ماألوديماٌرحؾي)ماظصقان  

2 

 

08/10/2015  

م5.5مم*م1590  

طؿم1.590  

 

وزارةماظؿكطقطمواظؿعوونماظدوظلم

اٌـقيماًؾقفقيمماظصـدوقمم–

2015اظؽقؼيتمظؾؿـؿقفم  

103812.5 

مدفؾ/اظدؼلفمررؼؼمعـمىزءماألدػؾؿقفمبوًؾطفموتعؾقدمإغشوءمإسودة

03/2015/قمعمشم(.اظـوغقيماٌرحؾي)اظصقان  

3 

 

28/12/2015  

م4.8245مم*م5285  

طؿم5.285  

 

 109242 عقازغيماظقزارة

مإديمايؿقؿيمضرؼيمبنيمعوماظقاصؾمظؾطرؼؼمدوخـيمأدػؾؿقفمخؾطفمتـػقذ

11/2015/قمعمشم.اآلثور/اظعؾودقيمايؿقؿي  

4 
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 2116 انجازات مدٌرٌة اشغال محافظة العقبة لعام

 تورؼخماإلنوز عالحظوت
 اٌلوحي/ماظطقل

 
 اظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماإلحوظي اىفيماٌؿقظي

 29/12/2016 م6مم*م4032.90   

4.032مم طؿ  

عقازغيماظقزارة+معلوػؿيم

 ذرطيماظؾقتوسماظعربقي

ماٌرحؾي)مسربيموادي/معلعقدة/مدالشي/ماظراجػمظطرؼؼمأدػؾؿقفمخؾطفموسؿؾمتلػقؾمإسودة 192500

04/2016/قمعمش(األودي  

1 

 24/08/2016 م6مم*م4023   

4.023مم طؿ  

عقازغيماظقزارة+معلوػؿيم

 ذرطيماظؾقتوسماظعربقي

ماٌرحؾي)مسربيموادي/معلعقدة/مدالشي/ماظراجػمظطرؼؼمأدػؾؿقفمخؾطفموسؿؾمتلػقؾمإسودة 177670

05/2016/قمعمشم(اظـوغقي  

2 

 27/07/2016 طؿم5.212   

م5.487مم*م5212  

عقازغيماظقزارة+معلوػؿيم

 ذرطيماظؾقتوسماظعربقي

ماٌرحؾي)مسربيموادي/معلعقدة/مدالشي/ماظراجػمظطرؼؼمأدػؾؿقفمخؾطفموسؿؾمتلػقؾمإسودة 139110

06/2016/قمعمش.م(اظـوظـي  

3 

 06/12/2016 طؿم2.870   

م5.5مم*م2870  
 عقازغيماظقزارة

م.اٌدوره/مماظدؼليمررؼؼمعـماألخرلمظؾفزءماظلوخـيماألدػؾؿقيمبوًؾطيموتعؾقدمإغشوءمإدؿؽؿول 166792

07/2016/قمعمش  

4 

 26/12/2016 مم(م2.5)مبعرضمأطؿوف 

مبطقلماظطرؼؼمجوغيبمسؾك

جوغىمظؽؾمطؿ(1.20)  

 قؼؾمضؿـمعشورؼعم

اظؾـقيماظؿقؿقفمظؾؿقوصظوتم

2016 

15/2016/قمعمشم.سربيموادي/مضرؼؼرةمبطرؼؼموأرصػيمأطؿوفمإغشوء 67740  5 

 17/08/2016 طؿم2.5   

م5مم*م2500  

 قؼؾمضؿـمعشورؼعم

اظؾـقيماظؿقؿقفمظؾؿقوصظوتم

2016 

.إضقؿرمحقض/اٌزارع/اظؼقؼرةمظطرؼؼمأدػؾؿقفمخؾطفموسؿؾمتلػقؾمإسودة 46750  

08/2016/قمعمش  

6 

 16/08/2016  4.5+0.850طؿ 

م5مم*م4498.5  

م5مم*م0.850  

 قؼؾمضؿـمعشورؼعم

ماظؾـقيماظؿقؿقفمظؾؿقوصظوت

2016 

اظلوخـيماألدػؾؿقيمبوًؾطيمررقمسدةموتعؾقدمإغشوء 125171  

إدؿؽؿول)ماظؾطققوتمحقض/اٌزارع/اظؼقؼرةمررؼؼ(:مأ)مجزء ) 

(.وتعؾقدمتلػقؾمإسودة)ماظرسقونمسراقمحقض/اٌزارع/اظؼقؼرةمررؼؼ(:مب)جزء  

09/2016/قمعمش  

7 

 26/01/2017 ماٌقوهمتصرؼػمعـشكت 

(مصـدوضقيمسؾورات)

ريوؼوتموأسؿول  

خردوغقيمبالريموسؿؾمصـدوضقيمسؾورةمإغشوء 29777 عقازغيماظقزارة  (Irish Crossing) معـطؼيمسيماظطرقمسؾك

03/2016/قمعمشم.اظعؾودقي  

8 
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م2015ظعومماظعؼؾفممابـقيانوزاتمعدؼرؼيم

 

 

 

 

 

 

 )مدرسة قرٌقرة الثانوٌة الشاملة(

معالحظوتمتورؼخماالنوزم2اٌلوحي/ممماىفيماٌؿقظيمضقؿيماظعطوء)سـدماالحوظي(مادؿماٌشروعمظرضؿا

اظؼقؼرةماظـوغقؼيمظؾؾـوت/م(مشرفمصػقيمسيمعدرديم9اضوصيم)م-1

ماظعؼؾي

مم1/11/2015م526ماٌـقيماًؾقفقيم/اظؽقؼؿقيمدؼـور127200.0

(مشرفمصػقيمٌدرديمضرؼؼرةماالدودقيماٌكؿؾطيم9اضوصيم)م-2

م(عؼوسدم/اظعؼؾي5+وحدةمصققي)

معـقيمخؾقفؾي/ماظلعقدؼيم دؼـور187892

ماظصـدوقماظلعقديمظؾؿـؿقي

مم8/10/2015م526

  11/6/2015 96معقازغيمدؼـورم49355مموزقػلمٌدرديمضرؼؼرةماظـوغقؼيماظشوعؾيم/اظعؼؾيماغشوءمدؽـم-3

اظصـدوقماظقرينمظدسؿمايرطيماظشؾوبقيممدؼـورم46560مادؿؽؿولماغشوءمابـقيمتوبعيظػـدقماظؼرؼيماظشؾوبقي/اظعؼؾيمم-4

مواظرؼوضقي/اجملؾسماالسؾكمظؾشؾوب

م.طم100بطقلماغشوءمدقرمم18/11/2015مادؿؽؿولماسؿول

،موسؿؾمشرصيمغػوؼوتم

م2م221،موعلؿقدعم2م25

اسؿولمصقوغيمواسودةمتلػقؾمٌؾـكمعدؼرؼيمضضوءمواديمسربيمم-5

مودؽـمعدبرمضضوءمواديمسربي

اسؿولمصقوغيمزبؿؾػيمعدغقيمم14/5/2015مصقوغيمعقازغيمدؼـورم24825م

موطفربوئقيموعقؽوغقؽقي
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م:2016ظعومماظعؼؾفممابـقيانوزاتمعدؼرؼيم

 

 

 

 

 

 

 

  

 ممممممممممممم(االعرلمريزةمظؾشؾوبم)مدٌنة                                                                                

معالحظوتمتورؼخماالنوزم2اٌلوحي/ممماىفيماٌؿقظيمضقؿيماظعطوء)سـدماالحوظي(مادؿماٌشروعماظرضؿ

مم3/11/2016م2654ماظصـدوقماظؽقؼيتممدؼـور1343444معدرديماظدؼليماظـوغقؼيمظؾؾـوتم1

هدؼٌماظدلطيماالوٌؾقيمم17/10/2016مهدؼٌموصقوغيمعؾودرةمعؾؽقيمدوعقي دؼـورم323657مهدؼٌموصقوغيمزبؿؾػيمٌدؼـيماالعرلمريزةمظؾشؾوبم2

بوظؽوعؾمواسؿولمعدغقيم

موطفروعقؽوغقؽيمعؿػرضي

تـػقذمعشروعمعؾـكمربؿدلماظصقيماظـؾوتقيموعؾـكمعؽوصقيماىرادمم3

ماظصقراوي

  4/10/2016 508ماٌـقيماًؾقفقيممدؼـورم206000

اسؿولمصقوغيمظؾلؽـماظقزقػلماظعوئدمظقزارةماالذغولماظعوعيمم4

مواالدؽونمسيماظعؼؾي/مادؽونماظعوظقؿيم

اسؿولمصقوغيمزبؿؾػيمم8/3/2016مصقوغيمعقازغيمدؼـورم15413

معدغقيموعقؽوغقؽقي

مم26/1/2016م96ماٌـقيماًؾقققيم/اظؽقؼؿقيمدؼـورم53507ماغشوءمدؽـموزقػلمٌدرديماظرؼشيماظـوغقؼيمظؾؾـوتم/ماظعؼؾيم5
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معدؼرؼيماذغولماضؾقؿماظؾرتاءم:

ماظرضؿ
 ادؿماٌشروع

متورؼخماإلنوزماٌلوحيم/ماظطقلماىفيماٌؿقظيماإلحوظي(ضقؿيماظعطوء)سـدم

معقازغيم32565مظقاءماظؾذلام-دحوحيمممبـطؼيمررؼؼمزراسلمعشروعمتعؾقدم1
معذلمعربعم3580

معذلمرقظلم716
م05/01/2016

 

 

 

م2016خالصيماظػققصوتماٌكربؼفمعدؼرؼيماذغولماضؾقؿماظؾرتاءمظعومم

ماالجقرمبوظدؼـورممسددماظػققصوتممسددماظعقـوتممغقعماظػققص

م798م97م32مايصؿيمواظػرذقوتم

م869م106م42ماالسؿولماظذلابقف

م1635م171م26ماًؾطوتماالدػؾؿقف

م974م469م87ماسؿولماًرادوغف

م4276م843م187ماجملؿقعماظؽؾلم

م2015خالصيماظػققصوتماٌكربؼفمعدؼرؼيماذغولماضؾقؿماظؾرتاءمظعومم

ماالجقرمبوظدؼـورممسددماظػققصوتممسددماظعقـوتممغقعماظػققص

م770م92م29مايصؿيمواظػرذقوتم

م841م100م38ماالسؿولماظذلابقف

م1599م164م14ماًؾطوتماالدػؾؿقف

م1002م478م87ماسؿولماًرادوغف

م4212م834م168ماجملؿقعماظؽؾلم
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اًوعسمسشرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظػصؾم

 اظشمونماظػـقيمظألبـقيادارةم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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مادارةماظشمونماظػـقيمظألبـقي

 

 

 ادارة

اظشمونماظػـقيمظألبـقيم  

عدؼرؼيماظؿدضقؼمواٌؿوبعيمٌشورؼعم

 االبـقي

 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  
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مدرادوتماالبـقي:معدؼرؼي

ماٌفوممواظقاجؾــوتمممم

 مت محبقٌ م، مواظدؼؽقر ماظداخؾل ماظؿصؿقؿ موأسؿول مواإلغشوئقي ماٌعؿورؼي ماٌكططوت مواٌؿضؿـي ماٌكؿؾػي مايؽقعقي ماألبـقي مسطوءات موثوئؼ ماظعؿؾمإسداد مصوحى معؿطؾؾوت معع ؿقاصؼ

مواٌكصصوتماٌرصقدةمسيماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي.م

 ورؼعماظيتمؼؿؿمإسدادمدرادؿفومعـمضؾؾماٌؽوتىماإلدؿشورؼي.متدضقؼمطوصيمعراحؾماظدرادوتمووفقزموثوئؼمسطوءماظؿـػقذمظؾؿش 
 إسدادماظشروطماٌرجعقيمظؾعطوءاتماظيتمؼؿؿمررحفومسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماإلدؿشورؼيموذظؽ:م 
 إلسدادماظدرادوتمواٌقاصػوتمووثوئؼماظعطوءمظؾؿشورؼع.م -
 ظإلذرافمسؾكماٌشورؼع. -
 مقر.ماإلذرافمسؾكمتـػقذمأسؿولماظعطوءاتماظيتمؼؿؿمصقفومتػقؼضمعدؼرمدرادوتماألبـقيمبصالحقوتماٌفـدسموخوصيمعشورؼعماظؿصؿقؿماظداخؾلمواظدؼؽ

 .اٌشورطيمسيمىونمإدؿالمماٌشورؼعماٌكؿؾػي 
 اإلذذلاكمبوظؾفونماظػـقيماٌكؿؾػيمظؾغوؼوتماظؿوظقي:م 
 موءاتماألبـقيمضؾؾمإحوظؿفو.مدراديماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظعط

 متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيماظقزاراتمواظدوائرمايؽقعقيماٌكؿؾػي.م

 (مظلـيم7اٌلوػؿيمسيمتطقؼرموهدؼٌمطقداتماظؾـوءماظقرينماألردغلماظصودرةممبقجىمضوغقنماظؾـوءماظقرينماألردغلمرضؿم)م.م1993

 ظألبـقيمواظؿشرؼعوتماٌؿعؾؼيمبوظعؿؾماشلـددلموغؼؾماظؿؽـقظقجقومٌقاطؾيماظؿطقرماظعؾؿلموعقاطؾيمأدوظقىماظؾـوءمايدؼٌ.ممدوػؿيمسيمتطقؼرموهدؼٌماٌقاصػوتماظػـقيماظعوعي 
 .ماإلدفوممسيمتدرؼىماٌفـددنيمحدؼـلماظؿكرجمإلطلوبفؿماًدلةماظػـقي
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ماٌعؿورؼيمظؾؼطوعماظرتبقياظدرادوتممضلؿ

موتؾـاٌفوممواظقاج

 مإدارؼيمتربقؼي(.مواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعماألبـقيماظذلبقؼيمحلىمخطيموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمعـ)عدارس،معلؿقدسوتمطؿىموأثوث،مصوالتمرؼوضقيموأبـقيإسدادماظدرادوتم

 ،معشوشؾ،مرؼوضمأرػولموإضوصوتمتعؾقؿمعفين(.ممإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمحلىمخطيموزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمٌشورؼعماإلضوصوتماٌدردقيمعـم)شرفمصػقي،مزبؿدلات

 ورؼي.مموفقزماظشروطماٌرجعقيمظعطوءاتمإسدادماظدرادوتمووثوئؼماظعطوءمواٌقاصػوتمظؾؿشورؼعماٌعدةمعـمضؾؾماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿش 
 .وفقزماظشروطماٌرجعقيمظعطوءاتماإلذرافمسؾكماٌشورؼعماٌكؿؾػي 
 طوصيمعراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿشورؼي.معؿوبعيموعراجعيموتؼققؿ 
 االذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقيم:م 
 .دراديماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظعطوءاتماألبـقيمايؽقعقي 
 .تؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلماألبـقيماٌدردقي 
 ؼيمظؾؿشورؼع(.اظقاردةمظؾؼلؿموإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعماىفوتمصوحؾيماظعالضيم)عقاصؼيماٌوظؽ،معلؿـداتماالظؿزامماٌوظقيمواٌؿطؾؾوتماٌعؿورمعؿوبعيمذيقعماٌعوعالت 
 .دراديماألواعرماظؿغقرلؼيماًوصيمبنسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمظألبـقيماظذلبقؼي 
 ظؿـػقذمبوظؿـلقؼمععمعدؼرؼيماٌؿوبعيمواإلذرافماشلـددل.عؿوبعيمأؼيمععقؼوتمععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءما 
ماٌعؿورؼيمظؾؼطوعماظصقلضلؿماظدرادوتمم

ماٌفوممواظقاجؾوت

 .إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعماٌؾوغلماظصققيموحلىمخطيموزارةماظصقي 
 اًوصيممبؾوغلموزارةماظصقي.إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيماٌطؾقبيمٌشورؼعماظؿقدؼٌمواظؿقدعيم 
 ورؼي.مموفقزماظشروطماٌرجعقيمظعطوءاتمإسدادماظدرادوتمووثوئؼماظعطوءمواٌقاصػوتمظؾؿشورؼعماٌعدةمعـمضؾؾماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿش 
 دؿشورؼي.عؿوبعيموعراجعيموتؼققؿمطوصيمعراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماال 
 االذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي:م 
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 -تؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلماألبـقيماظصققي.مم 
 .عؿوبعيمأؼيمععقؼوتمععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءماظؿـػقذ 
 اىفوتمصوحؾيماظعالضي.عؿوبعيموإسدادماظدرادوتمظألواعرماظؿغقرلؼيموذيقعماٌعوعالتماظقاردةمظؾؼلؿموإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعم 

مضلؿماظدرادوتماهلـددقيمظقزارةماًورجقيمواٌراطزمايدودؼي

موتــاٌفوممواظقاجؾ

 .إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعمعؾوغلماٌراطزمايدودؼيمسيماٌؿؾؽيم 
 معراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتماًوصيممبشورؼعماشلقؽوتماظ مطوصي موتؼققؿ موعراجعي مسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمعؿوبعي مايدودؼيماحملوظي مواٌراطز مواظلػوراتماًورجقي دبؾقعودقي

 واظشرطوتماالدؿشورؼيم.
 ورؼيم.مموفقزماظشروطماٌرجعقيمظعطوءاتمإسدادماظدرادوتمووثوئؼماظعطوءمواٌقاصػوتمظؾؿشورؼعماٌعدةمعـمضؾؾماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿش 
 اًوصيمبنسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمظؾؿراطزمايدودؼيمواظلػوراتماًورجقي.دراديماألواعرماظؿغقرلؼيم 
 :ماالذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي

 .متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيموزارةماًورجقيمواٌراطزمايدودؼي

 عؿوبعيمأؼيمععقؼوتمإغشوئقيمأومععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءماظؿـػقذم 
 ذيقعماٌعوعالتماظقاردةمظؾؼلؿموإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعماىفوتمصوحؾيماظعالضي.عؿوبعيم 
ماٌعؿورؼيمظؾؼطوسوتماالخرىضلؿماظدرادوتم

موتـاٌفوممواظقاجؾ

 مإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعماألبـقيمايؽقعقي.م

 هدؼٌماٌؾوغلماظؼوئؿيمظألبـقيمايؽقعقي.إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمألسؿولمإسودةمتلػقؾمو 
 ورؼي.مموفقزماظشروطماٌرجعقيمظعطوءاتمإسدادماظدرادوتمووثوئؼماظعطوءمواٌقاصػوتمظؾؿشورؼعماٌعدةمعـمضؾؾماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿش 
 واظشرطوتماالدؿشورؼي.معؿوبعيموعراجعيموتؼققؿمطوصيمعراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماشلـددقي 
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 االذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي:م 
    .مدراديماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظعطوءاتماظقزارة

 تؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيماٌمدلوتمواظدوائرمايؽقعقي.مم 
 وإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعماىفوتمصوحؾيماظعالضي.عؿوبعيموإسدادماظدرادوتمظألواعرماظؿغقرلؼيموذيقعماٌعوعالتماظقاردةمظؾؼلؿم 
 .عؿوبعيمأؼيمععقؼوتمععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءماظؿـػقذ 
ماهلـددلمضلؿماظؿصؿقؿماظداخؾلمواظؿطقؼر   

موتـاٌفوممواظقاجؾممم

 .اٌشورطيمسيمإسدادماظدرادوتمواظدلاعٍمواًططمظؿقلنيموتطقؼرماٌلؿقىماظػينمظؾعؿؾماشلـددل 
 .اٌشورطيمسيمتؼدؼؿماٌؼذلحوتماظالزعيمظؽوصيماظؼضوؼوماظؿطقؼرؼيماًوصيمبوظعؿؾماشلـددلمسيماٌدؼرؼيمسيمضقءماظؿقجقفوتماظصودرة 
 سؾكماٌشورؼعمومبومؼضؿـممقذمواإلذرافاٌشورطيمسيمإسدادمووفقزماظشروطماٌرجعقيماًوصيمبوتػوضقوتماًدعوتماشلـددقيماًوصيمبنسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمووثوئؼمسطوءماظؿـػ

 ادؿكدامماألدوظقىمواظؿؼـقوتمايدؼـيماٌالئؿي.مم
 قيمايؽقعقيموغؼؾماظؿؽـقظقجقومٌقاطؾيماٌشورطيمسيمرصعمعلؿقىماألداءمسيماظعؿؾماشلـددلمسـمررؼؼمتطقؼرموهدؼٌماٌكططوتمواظقثوئؼماشلـددقيمواٌقاصػوتماظػـقيمٌشورؼعماألبـ

 اظؿطقرماظعؾؿل.
 ؿـلقؾوتماًطقيمظؾؿدؼرماٌكؿصمبشلنمأؼيمأعقرمصـقيمدبصمسؿؾماٌدؼرؼيمصقؿومخيصمأسؿولماظدرادوتمواظؿصؿقؿ.تؼدؼؿماظ 
 .اٌشورطيمععمأضلومماٌدؼرؼيمظؿقدؼٌموتطقؼرمأسؿولمإسدادماظدرادوتماٌطؾقبيمووفقزموثوئؼمسطوءماظؿـػقذموصؼماظؿقجقفوت 
 واحملوضراتماظػـقيماشلـددقيمواظؿقضرلمظؾؿعورضماحملؾقيماٌشورطيمبوإلذرافمسؾكمسؼدماظـدواتموورشماظعؿؾم 
 .إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماٌعؿورؼيمٌشورؼعماظؿلثقٌمواظؿصؿقؿماظداخؾلماًوصيمبوألبـقيمايؽقعقي 
 .اٌؿوبعيمواإلذرافمسؾكماٌؼووظنيمأثـوءمتـػقذمأسؿولمسطوءاتماظؿلثقٌموعؿوبعيموإسدادماظدرادوتمظألواعرماظؿغقرلؼي 
 االذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي:م 

 .متطقؼرموهدؼٌماظؿشرؼعوتموطقداتماظؾـوءماظقرينمواٌقاصػوتماظػـقيماظعوعيمظؾؿؾوغل

 .متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيماٌمدلوتمواظدوائرمايؽقعقي
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 .مدراديماظعروضماظػـقيمواٌوظقيمظعطوءاتماظقزارة

 مزةمألسؿولماظؿلثقٌمواظؿصؿقؿماظداخؾلم.ادؿالمماٌشورؼعماٌـف

ماٌكططوتوتصقؼرمضلؿماظردؿم

موتــاٌفوممواظقاجؾ

 .ردؿماٌكططوتماٌعؿورؼيمواظؽفروعقؽوغقؽقيماًوصيممبشورؼعمعدؼرؼيماظدرادوتماشلـددقيموعدؼرؼيماظؽفروعقؽوغقؽ 
 اٌكططوتماًوصيمبفو.اٌشورطيمسيمأسؿولماظرصعماٌلوحلمظؾؿؾوغلمايؽقعقيماظؼوئؿيموإسدادمووفقزم 
 .مادؿالمموحػظماٌكططوتمووثوئؼماظعطوءاتموتصقؼرػومظغوؼوتمسطوءاتماظؿـػقذمواإلذراف

 ماظدرادوتماالغشوئقيمضلؿ

 .إسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿماالغشوئقيمظؽوصيمعشورؼعماالبـقيمايؽقعقيمواٌـشكت 
 اًوصيممبشورؼعماالبـقيمايؽقعقيمواٌـشكت.عؿوبعيموعراجعيموتؼققؿمطوصيمعراحؾمأسؿولمسطوءاتماظدرادوتم 
 .دراديماألواعرماظؿغقرلؼيماًوصيمبنسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمظؾؿؾوغلمايؽقعقي 
 :ماالذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي

 .متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيموزارةماًورجقيمواٌراطزمايدودؼي

 قيمأومععؿورؼيمضدمتظفرمأثـوءماظؿـػقذمعؿوبعيمأؼيمععقؼوتمإغشوئ 
 .عؿوبعيمذيقعماٌعوعالتماظقاردةمظؾؼلؿموإسدادماٌكورؾوتماظرزلقيمىؿقعماىفوتمصوحؾيماظعالضي 
م
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 مممممعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتمتعدؼؾماالدعورمٌشورؼعمماالبـقي

ماٌفوممواظقاجؾـوت

 مظؾؿشورؼعماٌعدةمسيمعدؼرؼيماظدرادوتماشلـددقيموعدؼرؼيماظؽفروعقؽوغقؽم فقدامظطرحفومظؾؿـػقذ.مإسدادمجداولماظؽؿقوتمواٌقاصػوتمووثوئؼماظعطوء

 .عؿوبعيموعراجعيموتدضقؼمسطوءاتماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماشلـددقيمواظشرطوتماالدؿشورؼيم 
 االذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمظؾغوؼوتماظؿوظقي:م 

 ظقيمظعطوءاتماألبـقيمايؽقعقي.دراديماظعروضماظػـقيمواٌو -
متؼدؼؿماٌشقرةماظػـقيمحقلمأبـقيماٌمدلوتمواظدوائرمايؽقعقي. -

مىونمادؿالمماٌشورؼعماٌـفزة. -

مىونمدراديم دؼدمعدةماظعطوء. -

مىونمحصرمطؿقوتماٌشورؼعمايؽقعقي. -

 .مدراديماألواعرماظؿغقرلؼيمحلىماظصالحقوتم

 اظؿغقرلؼي.إسدادماظؼراراتماًوصيمبوألواعرم 
 وظؿـػقذ.معؿوبعيمإصدارماألواعرماظؿغقرلؼيمابؿداًءمعـمضرارماظؾفـيماظػـقيمواغؿفوءمبؼرارماظؾفـيماظقزارؼي،مثؿمإبالغماىفيماٌعـقيمظؾؿؾوذرةمب 
 .عؿوبعيمتغرلاتمأدعورماٌقادماظداخؾيماألدودقيممسيماٌشورؼعماإلغشوئقي 
 عورموإصدارماظؿعوعقؿماًوصيمبؿعدؼؾماألدعور.ماٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبدراديمتغرلاتماألد 
 .معؿوبعيمأرذػيماألدعورمإلصدارمدظقؾمدـقيمٌعدالتماألدعورمٌكؿؾػماٌقادماإلغشوئقي

 .مإسدادماظؿؼورؼرماظدورؼيمسـمدرلماظعؿؾموعلؿقىماألداءمسيماظؼلؿمورصعفومظؾؿدؼر

 ماظؼقوممبلؼيمأسؿولمأخرىمؼؽؾػمبفومذاتمسالضيمبطؾقعيماظعؿؾ.م

م

م
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مطشػمبونوزاتمعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتماٌؿعؾؼيمبؼطوعماظرتبقيمواظؿعؾقؿ

م

م

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوز 

  مبقطورمعفـددقنمعلؿشورونماٌػرق عدرديماٌزةماالدودقيمظؾؾـنيم1

  مرطـماهلـدديماظطػقؾيمعدرديمسوئشيمماالدودقيمماٌكؿؾطيم2

  ماظؿصوعقؿمايضرؼيماظعوصؿيمأروىمبـًمسؾدماٌطؾىم/معورطومومعدرديمعدرديمأممسطقياالدودقيم/مدقوبم3

 m2 365 3255مرطـماالردنماظعوصؿي عدرديماًضراءماالدودقيماٌكؿؾطيم4

  ماظؿصوعقؿمايضرؼيماظعوصؿيمأممزوؼؿقـيماالدودقيماٌكؿؾطيمعدرديم5

  مرطـماهلـدديمععونمسوتؽيمبـًمسؾدماٌطؾىماالدودقيمعدرديم6

  موػقىمعداغوتماظعوصؿيماظـوغلمظؾؿؿقزمدقوبمعدرديماٌؾؽمسؾداهللم7

   رطـماالردنماظعوصؿيماظـوغلمظؾؿؿقز/اٌؼوبؾنيمعدرديماٌؾؽمسؾداهللم8

اظزؼؿقغي/موعغوؼرمعفـو/مضؾعوماظػقصؾقيم/اظصويقيم/ماظزسػرانم/ماٌعؿقرةمَإضوصوتمرؼوضمأرػولم9    دارةمسؿون اظعوصؿيمماٌػرق 

اظلؾطم/مم/عودبو َإضوصوتمرؼوضمأرػولماظشقؿوءم/اظقزؼدؼي/بققضيمصالحماظدؼـ/غطوصي/جرؼـيم10    اظصكرةماٌشرصي 

 m2 450 4631 اظؾوحي اظعوصؿي عدرديمأممسؾفرةاظـوغقؼيمظؾؾـني/مظقاءمواديماظلريم11

 m2 450 5171.41 وػقىمعداغوت اٌػرق عدرديمحقذوماظـوغقؼيماظشوعؾفمظؾؾـنيم12

 m2 450 5002.908 اظؾوحي ظقاءمواديماظلري عدرديمغدؼؿماٌالحماالدودقيمظؾؾـنيم13

 m2 360 3000 رطـماهلـددي ععون عدرديمسؾداهللمبـمرواحيماالدودقيماٌكؿؾطيم14

 m2 365 2118 صؾح اٌػرق عدرديمعـشقيماًؾقػيماالدودقيماٌكؿؾطيم15

عرطزؼيميفمروضيماالعريةمبلؿيعدرديمم16  m2 450 5760 صؾح اٌػرق 

 m2 365 3614 صؾح اٌػرق عدرديمعـشقيماظلؾطيماالدودقيماٌكؿؾطيم17
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مواظؿعؾقؿطشػمبونوزاتمعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتماٌؿعؾؼيمبؼطوعماظرتبقيم

م

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوز 

 m2 365 2579 صؾح اٌػرق عدرديماظـزػيماظـوغقؼيمظؾؾـني 18

االدودقيماٌكؿؾطيمعدرديمايورثقي 19  m2 360 2300 رطـماشلـددي اظؽرك 

 m2 360 4634 رطـماشلـددي اظعوصؿي عدرديمسؾوسماظعؼودماالدودقيمظؾؾـني 20

   دؼرانموعصري  عدرديمدوعؿوماالدودقيمظؾؾـني 21

 m2 365 3577 اظدارماظعربقي اظؾؾؼوء عدرديمباللمبـمربوحماالدودقيمظؾؾـني 22

 m2 365 2357.32 اٌلؿؼؾؾ اربد عدرديمعرؼؿمبـًمسؿرانماالدودقيماٌكؿؾطي 23

االردنرطـم اظعوصؿي عدرديماظذػقؾياظشرضقيماالدودقيماٌكؿؾطي 24  4808 m2 365 

   اٌلؿؼؾؾ دبرمابلمدعقد عدرديمجدؼؿوماالدودقيماٌكؿؾطي 25

 365  دارةمسؿون اظؽرك عدرديماظغقؼرماظـوغقؼيمظؾؾـني 26

 m2 360 2031 عؽؿىمدؼرانموعصري ععون عدرديماٌؼدسماالدودقيماٌكؿؾطي 27

 m2 180 1500 سؾلمابقمسـزة اظزرضوء عدرديماظػققوءماالدودقيماٌكؿؾطي 28

 300  سؾلمابقمسـزة ايصـم+ماٌزارماظشؿوظل إضوصوتمصػقيمراطليماشلقى/مصؿد/محقصو 29

   سؾلمابقمسـزة اٌػرقم+ماظؾودؼي إضوصوتمصػقيمروضيماالعرلةمبلؿي/مدحؾ/مدصقوغي 30

 m2 365 3031 اٌلؿؼؾؾ اربد عدرديمخرؼؾيماالدودقيماٌكؿؾطي 31

اظرودونمدؼرمؼقدػ/اظلؾققوت/طػراٌوإضوصوتمصػقيمزلوم 32  150  اظصكرةماٌشرصي اربد 

 m2 450 4358.30 اظصكرةماٌشرصي اظعوصؿي ابـمزػرماظـوغقؼيمظؾؾـني 33

   اظصكرةماٌشرصي اظعوصؿي عدرديماٌقضرماٌفـقي 34
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مطشػمبونوزاتمعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتماٌؿعؾؼيمبؼطوعماظرتبقيمواظؿعؾقؿ

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوز 

 m2 365 3670.571 اظصكرةماٌشرصي اربد عدرديمسوظقيماالدودقيماٌكؿؾطي 35

 m2 365 3262.73 اظصكرةماٌشرصي اٌػرق عدرديمحلماالدؽونماالدودقيماٌكؿؾطي 36

 m2 365 3570 اظؾوحي اربد عدرديمبشرى 37

اظـوغقؼيمظؾؾـوتعدرديمأبدرم 38    اظصكرةماٌشرصي اربد 

 3188.89m2 365 اظصكرةماٌشرصي اظعوصؿي عدرديمأممايريانماظـوغقؼيمبـني 39

   رطـماالردن اٌػرق عدرديممسقعماظـوغقؼيمبـني 40

 m2 365 2460 رطـماالردن عودبو عدرديمزرضوءمعوسنيماالدودقيماٌكؿؾطي 41

اٌكؿؾطيعدرديماظصػوماالدودقيم 42  m2 365 2184 رطـماالردن عودبو 

 m2 365 1800 دارماظؿكطقط اظؽرك عدرديمأمممحوطماالدودقيمظؾؾـوت 43

 m2 365 1600 دارماظؿكطقط اظؽرك عدرديمأمممحوطماظـوغقؼيمظؾؾـني 44

ظؾؾـوتمعدرديمزؼـىماظـوغقؼي 45  1626.34m2 270 اظصكرةماٌشرصي اظعوصؿي 

اظرتبقيمواظؿعؾقؿعؾـكمعدؼرؼيم 46  m2 270 3470 رطـماهلـددي اظؾقودرم/ماظعوصؿي 

,مبققضيماظعؾقؿوتبينمحلـمإضوصوتمصػقيمٌدارسمسنيمبينمحلـماظـوغقؼيماظشوعؾفماٌكؿؾطيم,ماؼدون 47  365  صؾح اٌػرق 

 m2 70 630 االئؿالفممعوضل سفؾقن إضوصوتمصػقيمٌدرديماوصرةماظـوغقؼيمظؾؾـوت 48

اظربطؿنيم/أدودقيمزبؿؾطيعدرديم 49  m2 240 795 االئؿالفممعوضل جرش 

   االئؿالفممعوضل جرش عدرديماظربطؿنيم/أدودقيمبـني 50

    سفؾقنم عدرديماهلومشقيماالدودقيماٌكؿؾطي 51

أممػالظيمماالدودقيماٌكؿؾطيمعدرديم 52  m2 360 1347 رطـماهلـددي اظؽرك 

إضوصوتعدرديمرادقنماظـوغقؼيمبـنيم/م 53  m2 70 443 االئؿالفممعوضل سفؾقن 
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مطشػمبونوزاتمعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتماٌؿعؾؼيمبؼطوعماظرتبقيمواظؿعؾقؿ
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م

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوز 

 7107.20m2 548 وػقىمعداغوت اظزرضوء عدرديماٌؾؽمسؾدماهللماظـوغلمظؾؿؿقز 54

اظـغرةماظـوغقؼيماٌكؿؾطيعدرديم 55  m2 120 128 دارماظؿكطقط ععون 

 m2  365 1000 دارماظؿكطقط اظطػقؾيم عدرديمسنيماظؾقضوماالدودقيمظؾؾـنيم 56

   وػقىمعداغوتم  عدرديمامماظلرب 57

 m2 540 6450 اظدارماظعربقي اظعؼؾي عدرديمخدجييمبـًمخقؼؾداالدودقيمظؾؾـوت 58

    عودبو عدرديماٌوعقغقي 59

   وػقىمعداغوت اربد عدرديمضوحقيماالعريمراذدماالدودقيماٌكؿؾطي 60

 m2 730 7736.14 اظصكرةماٌشرصي اظعوصؿي عدرديمػـدمبـًمسؿؾيماالدودقيمظؾؾـوت 61

اٌـصقرةماالدودقيماٌكؿؾطيمعدردي 62  m2 480 4120.86 اٌلؿؼؾؾ اربدم/مبينمطـوغي 

عرصعماظـوغقؼيمظؾؾـوتمعدردي 63  m2 365 1916.13 اٌلؿؼؾؾ جرش 

عقؿقغيمبـًمايورثماالدودقيماٌكؿؾطيمعدردي 64  m2 360 2834 رطـماهلـددي اظطػقؾي 

اٌؾؽمراللم/حلممنر/مراجىمإضوصوتمعدردي 65  240  اظؿصؿقؿماظؾقؽل سفؾقن 

 m2 365 2427.21 دارماظؿكطقط اظؽرك عدرديماظصويقيماالدودقيماٌكؿؾطي 66

   وػقىمعداغوت اٌػرق عدرديمايؿراماالدودقيماٌكؿؾطي 67

  m2 6753 رطـماهلـددي اظزرضوء عدرديمجقؼرؼيمبـًمايورثماالدودقيمظؾؾـوت 68

 m2 365 5945.86 رطـماالردن اظعوصؿي عدرديماظدرؼؾوتماالدودقيماٌكؿؾطي 69

 m2 365 2387 اظؿصوعقؿمايضرؼي عودبو عدرديمتقؿماالدودقيماٌكؿؾطي 70

   اظؿصوعقؿمايضرؼي  عدرديماًطوبقي 71

   اظدارماظعربقي ععون عدرديمأممسؿورة 72
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2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوز 

 m2 365 2193.08 اٌلؿؼؾؾ جرش عدرديمغقاةمعرصعماالدودقي 73

سطقيماالغصورؼيماالدودقيمظؾؾـوتعدرديمأمم 74  m2 365 3898 اظؿصوعقؿمايضرؼي  

 m2 365 3714.2 رطـماالردن اظؾؾؼوء عدرديمرعقؿنيماظـوغقؼيمبـني 75

   اظصكرةماٌشرصي اربد عدرديممسقعماظـوغقؼيمظؾؾـوت 76

 m2 365 5195.56  اظعوصؿي عدرديماٌقضرماظـوغقؼيمظؾؾـوت 77

   رطـماهلـددي  عدرديماظؼومسقي 78

 m2 365 3040 اظؿصوعقؿمايضرؼي جرش عدرديمبوبمسؿون 79

(2(+ماالضوصي)1عدرديماظربيماظـوغقؼيمبـنيم) 80    دارماظؿكطقط اظؽرك 

 m2 360 2888 رطـماهلـددي اظؽرك عدرديمأعرعماظـوغقؼيمظؾؾـوت 81

 m2 365 8370 اظؿصوعقؿمايضرؼي اظزرضوء عدرديماظلكـيماالدودقي 82

   وػقىمعداغوت اٌػرق عدرديمأمماظـعومماظغربل 83

   اظدارماظعربقي اظؽرك عدرديماظعراق 84

     عدرديممسوماظلرحون 85

   اظصكرةماٌشرصي ضضوءمامماظرصوص عدرديماظقوػقنماظـوغقؼيمظؾؾـنيمواالدودقيمظؾؾـوت 86

 4105.201m2 365 اٌلؿؼؾؾ اظؽرك عدرديمددماظلؾطوغلماظـوغقؼيمظؾؾـني 87

     عدرديمايوعدؼي 88

 m2 365 5420 االدؿشوريماظعوٌل اضؾقؿماظشؿول عدرديمربلماظدؼـمبـماظعربلماظـوغقؼي 89

 m2 365 1206 االدؿشوريماظعوٌل اضؾقؿماظشؿول عدرديماظذغقؾيماظـوغقؼي 90

 m2 240 1100 اظؿصؿقؿماظؾقؽل سفؾقنم عدرديمصـعورماظـوغقؼي 91

 m2 365 6130 االدؿشوريماظعوٌل اضؾقؿماظشؿولمم عدرديماظؼوددقيموغفووغد 92

 1332.19m2 300 بقطورم اظعوصؿيم عدرديماىقؼدهماالدودقيماٌكؿؾطي 93
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 طشػمبوظؽؾػيماظؿؼدؼرؼيمعشورؼعموزارةماظصقي

 اظرضؿ ادؿماٌشروع احملوصظي عدةماالنوزم

ؼقممم45 األسؾكمظشمونماألدرةم)اإلسالمماٌرئلموماٌلؿقعمدوبؼًو(أسؿولمإسودةمتلػقؾمومصقوغيماجملؾسم اظعوصؿي   1 

ؼقممم30م  2 هدؼٌمومصقوغيمعظؾيمحضوغيموزارةماظعؿؾ اظعوصؿي 

ؼقممم112 6هدؼٌماٌؿصوسدماظعوعؾيميفموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمسددم اظعوصؿي   3 

ؼقممم120 2015/مم64أسؿولمصقوغيمُعكؿؾػيمٌؾـكمضصرماظعدل/ماظعؾدظل)مسطوءمتؾزؼؿمرضؿمش/م اظعوصؿي   4 

ؼقمم30 جرش-إسودةمتلػقؾمبوبمسّؿون جرش   5 

ؼقممم60  6 تلػقؾمومتوثقٌمضوسيماظزوارمعرطزمحدودماٌدّورة ععونم 

ؼقممم30  7 صقوغيمزبؿؾػيمٌؾـكمعدؼرّؼيمسرياموؼرضو اظؾؾؼوء 

ؼقممم30  8 صقوغيمزبؿؾػيمظشؼيمدؽـقيمُعلؿلجرة/مدؽـموزقػلمظؼقصرماحملقلـ/ماظطػقؾي اظطػقؾي 

ؼقمم90 جقؼدة-أسؿولماظصقوغيمواالصالحوتموماٌعوَظفيمِظؿؾـكموزارةماظزراسي/اظؾقطرةمدوِبؼًو اظعوصؿي   9 

ؼقممم240  10 إسودةمومتلػقؾماظّصوظيماظؾورٌؾّقيمم اظعوصؿيم 

ؼقممم30 أسؿولمصقوغيمظلطحمعؾـكمعدؼرّؼيمسؿؾمسّؿونماظـوظـيم اظعوصؿي   11 

ؼقممم45 اٌدغقيماًدعيمدؼقانمعؾـكمٌؿقػمضوسيمتوػقؾماسودة اظعوصؿي   12 

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوز 

إضوصوت–عدرديماٌصقطؾيماظـوغقؼيمظؾؾـوتمم 94  m2 300 859.72 بقطور جرش 

 m2 365 1730 رطـماالردن  عدرديمدققونماالدودقيمظؾؾـني 95

 2248m2 300 اظؿصؿقؿماظؾقؽل سفؾقن عدرديمبوسقنماالدودقيماٌكؿؾطيماظؾؾؼوء 96

 1730m2 365 رطـماالردن اظؾؾؼوء عدرديمجرؼشماالدودقيماٌكؿؾطي 97

سـفرةعدرديماظرذوؼدةم/اىزازةمعؼؾؾي/م 98  365 حلىمعومػقمعقصقفم االرالظيم اضؾقؿماظشؿولم/جرش 

/وغوسقرماٌفـقفماظشوعؾفعدرديمبرػونمطؿولماٌفـقي 99    صؾح  
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 طشػمبوظؽؾػيماظؿؼدؼرؼيمعشورؼعموزارةماظصقي

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
م

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوزمم 

 m2 300 1960 صؾحعؽؿىم اربد عرطزمصقلمعؾؽوم1

 m2 240 1140ماظؿصوعقؿمايضرؼيماظطػقؾيمعرطزمصقلماٌـصقرةمإغشوءم2

 m2 730 27642ماٌلؿؼؾؾماظطػقؾيمعلؿشػكماظطػقؾيماىدؼدم3

 365 ماالدؿشوريماظعوٌلماظعوصؿي عرطزمصقلماىقزةمتقدعيموهدؼٌم4

 - -م-ماربدموإسودةمتلػقؾماظطوبؼماالرضلمتقدعيمعرطزمصقلماٌزارماظشؿوظلم5

 - -ماظؾقطورماظزرضوءمعشروعماٌرطزماظطيبمواظلينماٌؿؽوعؾم6

 - -ماالدؿشوريماظعوٌل اظعوصؿي اظؾـقوتعرطزمصقلمم7

 m2 365 983 رطـماالردن اظعوصؿي اٌلقطؾيماالوظلم"ب"عرطزمصقلمم8

 m2 365 956 رطـماالردن اٌػرق عرطزمصقلمايرشم9

 - - اٌلؿؼؾؾ سفؾقن عرطزمصقلمصكرةماظشوعؾم10

م365مm2 1031.27ماظدارماظعربقيماربد عرطزمصقلمجدؼؿوم11

م-م-مدؼرانموعصريماظعوصؿي عرطزمصقلمواديماظلريم12

ممممواديمعقدك عرطزمصقلماظؾرتاءم13

مممصؾحمجرش عرطزمصقلمدقفم14

م480مm2 2637مايضرؼياظؿصوعقؿممبصريامماظطػقؾي عرطزمصقلماظؼوددقيم15

مممرطـماالردنم عرطزمصقلماظدجوغقيم16

مممم عرطزمصقلمبققضيماظشؿوظلم17

   اظدارماظعربقي اربد عرطزمصقلمسؼربو 18
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م

م

م

م

م

م

معشورؼعماظصقوغيم

م

م

م

م

م

م

م

م

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوزمم 

 مماظؿكطقطداظرممجرش عرطزماالسوضوتماظؾلقطيمواٌؿقدطيم19

ممm2 1010ماظدارماظعربقيماظعؼؾي عرطزمصقلماظؽراعيم20

مممصؾحماٌػرقمعرطزمصقلمروضيماالعريمسؾلم21

 360  صؾح اظعؼؾي اظدؼليمصقلمعرطز 22

    اظشقبؽ اظشقبؽمصقلمعرطز 23

 m2 360 1682 ايضرؼيماظؿصوعقؿ اظعؼؾي بلؿيماالعريةمصقلمعرطز 24

   وعصريمدؼران عقدكموادي اظعؾداهللمراغقوماٌؾؽيمعلؿشػكميفممترؼضمدؽـ 25

   اهلـدديمرطـ سؿون ماظشوعؾماظـصرمصقلمعرطز 26

 m2 300 1141 صؾح سالمدؼر ماظربوبعيمصقلمعرطز 27

 اظرضؿ ادؿماٌشروع احملوصظي عدةماالنوز

)اإلسالمماٌرئلموماٌلؿقعمدوبؼًو(أسؿولمإسودةمتلػقؾمومصقوغيماجملؾسماألسؾكمظشمونماألدرةم اظعوصؿي 45  1 

 2 هدؼٌمومصقوغيمعظؾيمحضوغيموزارةماظعؿؾ اظعوصؿي 30

6هدؼٌماٌؿصوسدماظعوعؾيمسيموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمسددم اظعوصؿي 112  3 

2015/مم64أسؿولمصقوغيمعصيكؿؾػيمٌؾـكمضصرماظعدل/ماظعؾدظل)مسطوءمتؾزؼؿمرضؿمش/م اظعوصؿي 120  4 

جرش-إسودةمتلػقؾمبوبمسّؿون جرش 30  5 

عرطزمحدودماٌدّورةضوسيماظزوارمتلػقؾمومتوثقٌم ععونم 60  6 

 7 صقوغيمزبؿؾػيمٌؾـكمعدؼرّؼيمسرلاموؼرضو اظؾؾؼوء 30

 8 صقوغيمزبؿؾػيمظشؼيمدؽـقيمعصيلؿلجرة/مدؽـموزقػلمظؼقصرماحملقلـ/ماظطػقؾي اظطػقؾي 30

جقؼدة-واالصالحوتموماٌعوَظفيمِظؿؾـكموزارةماظزراسي/اظؾقطرةمدوِبؼًوأسؿولماظصقوغيم اظعوصؿي 90  9 

 10 إسودةمومتلػقؾماظّصوظيماظؾورٌؾّقيمم اظعوصؿيم 240

أسؿولمصقوغيمظلطحمعؾـكمعدؼرّؼيمسؿؾمسّؿونماظـوظـيم اظعوصؿي 30  11 

اٌدغقيماًدعيمدؼقانمعؾـكمٌؿقػمضوسيمتوػقؾماسودة اظعوصؿي 45  12 
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مخرىاألقزاراتماظؼطوعممظمطشػمبوظؽؾػيماظؿؼدؼرؼي

م

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوز 

ممماظؾوحيمظالدؿشوراتماهلـددقيمجرش تـػقذمعشروعمعؼرمظؿفؿعمىونماٌرأهموعؼرماالهودماظـلوئلمصققمعؾـكمػقؽيمذؾوبمطؾـوماالردنم1

ممماظؾقطورممعفـددقنمعلؿشورونماربدمعشروعماألسؿولماظؿؽؿقؾقيمإلغشوءمعؾعىماظقدطقيم2

ممماظؿصوعقؿمايضرؼيمععونمضصرمسدلمععونم3

م365مm2 5881.51موػقىمعداغوتمسفؾقن عصـعماىـقدمظؾكقوريموايقوطيم4

م365مm2 1785مرطـماالردنماظعوصؿيمعؾـكمدارماالعونم5

م900مm2 99515ماٌلؿشورماظعوصؿيماظقرينماٌوظلموتشطقىمعؾـكمػقؽيماالوراقماٌوظقيإدؿؽؿولمأسؿولماٌرطزمم6

م365م1381m2معؽؿىمصؾحمظإلدؿشوراتماهلـددقي ععون ربؽؿيمصؾحماظشقبؽم7

م240مengicon 4000 m2 اظعوصؿي صقوغيموتلػقؾمإلذغوظفمعـمضؾؾمربؽؿيماظؿؿققز–ضصرماظعدلماظؼدؼؿمم8

    اظعوصؿي عربةمأممايلنيم9

  مماظعوصؿي اٌرطزماظـؼويفماٌؾؽلمم10

 1918m2 270مرطـماهلـدديمماظزرضوءم عؾـكمعؿصرصقيمظقاءماظرصقػيمم11

  ماٌلؿؼؾؾمممايدؼؼيماظؾقؽقيم12

  موػقىمعداغوتمممشوبيمسؾنيمم13

 m2 365 3502مرطـماالردنممععونممعصـعمػـفرمتدوؼرماظقرقموصـوسيماظؽرتقنمم14

  ممممعرطزمزوارمتؾمذؼؾونممم-15

  مممايدؼؼيماظعطرؼيمم-16

  مماظعؼؾيماىؿعقيماظؿعووغقيمم-17

  مممبـؽمتـؿقيماٌدنمواظؼرىم-18
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مخرىاألقزاراتماظؼطوعممظمطشػمبوظؽؾػيماظؿؼدؼرؼي

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوز 

 m2 365 641.83ماٌلؿؼؾؾممععونممععونممسوعي/حدؼؼيمم19

   اٌلؿؼؾؾم اظطػقؾيم اظؼرؼيمايضرؼيم 20

   وزارةماالذغول اٌػرقم اظؿدرؼىماٌفينم 21

   اظؾوحيم اظعوصؿيم اٌرطزماالضؾقؿلمظؿدرؼسمسؾقمماظػضوء 22

   دارماظعؿران اربد اظدرادوتماهلقدروظقجقيمواالغشوئقيمالدقارمحدودمجوبر 23

   اظلؾقؾ اٌػرق عصـعماظؾليماظصويقيم 24

معفـددقنمعلؿشورونمماظؾقطور ععونم عؾـكمايرفماظقدوؼيمواظلققماظشعؾقيمواٌعرضماظرتاثلم 25  337.450 M2 120 

ماظشؿوظقيمماظعؼؾيم+ماظشقغي ضصرمسدلمذرسلماظعؼؾيم+ماظشقغيماظشؿوظقيم 26    اظدارماظعربقيم 

ضطـماالردنمم-عصـعمأظؾليمجوػزة 27  450 2785.96 اظصكرةماٌشرصي ظقاءماٌزارماظشؿوظلم 

 m2 240 133 عؽؿىمصؾحمظإلدؿشوراتماهلـددقي اظؽرك اظعقودةماظؾقطرؼيم 28

 m2 450 2723 عؽؿىمصؾحمظإلدؿشوراتماهلـددقي سفؾقن عؾـكمعرطزمثؼويفمسفؾقن 29

م-االظؾليماظرتاثقيم-عصـعماالظؾليماىوػزة 30  m2 180 3950 اظصكرةماٌشرصيم ظقاءمبينمطـوغيم/ماربد 

 m2 365 31986.15 رطـماالردن اٌػرقم عصـعماالظؾليماىوػزة 31

عقضعمسومم–عؾـكمدبزؼـمظدائرهماالثورماظعوعيم 32 m2 1020 عـورمعفـددقنمعلؿشورونم اظعوصؿيم  اٌؾـك=م  300 

معلؿقدسوتماظربيمموزارةماظصـوسيمواظؿفورة 33     اظؽرك 

متقدعيموهدؼٌممعؿقػمآثورماظطػقؾي 34  m2 180 503.31 اظؾوحيم اظطػقؾفم 

   عؽؿىمصؾحمظإلدؿشوراتماهلـددقيم اظعوصؿيم تلثقٌمعؾـكموزارةماظشمونماظلقودقيموماظربٌوغقيم 35

اظشقخمحلنيمجلر إسودةمتلػقؾمضوسيماٌغودرونمعؾـكماىؿورك 36     

     عرطزمزوارمواديمسربي 37
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مخرىاألقزاراتماظؼطوعممظمطشػمبوظؽؾػيماظؿؼدؼرؼي

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

2اٌلوحيم/م اٌؽؿىماٌصؿؿ احملوصظي اٌشروع اظرضؿ  عدةماالنوز 

  م اظشقغيماظشؿوظقي/اظشقبؽمم عؾـكموغوديماظشقخمحلني+معؾعىماظشقبؽمم 38

 ضقدماالنوز

اذغولمظقاءماظؼصرعؾـكم 39    وزارةماالذغولم اظؽركم 

40 
 عؾـكمضضوءمامماظرصوصمودؽـمعدؼرماظؼضوء

 
 عودبوم

رطـماهلـدديمعفـددقنم

 علؿشورونم
1277 M2 270 

 اظؽرك/مشقرمصقػو عشروعماغشوءمعرطزمخدعوتماظؿـؿقيماالجؿؿوسقي 41
دارةمسؿونماظعربقيمذرطيمم

 ظؾفـدديم
895 m2 365 

 M2 180 1172 اظؾوحيمظالدؿشوراتماهلـددقيم اربد إغشوءمصوظفمرؼوضقيمعؿعددةماالشراضمظذويماالحؿقوجوتماًوصيمم 42

   اظؾوحيمظالدؿشوراتماهلـددقي اٌػرقم تقدعيمربفرمريبمبقطريميفمصرة 43

   اظؾوحيمظالدؿشوراتماهلـددقي االزرقم عشروعماغشوءمربفرمريبم 44
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مشورؼعمعدؼرؼيماظدرادوتٌمبوظؽؾػيماظؿؼدؼرؼيطشػم

ٌُصؿِّؿشييمممممممم ماىفيما ماظرضؿ ادؿماٌشروع احملوصظف 2اٌلوحيمم عدةماالنوزمبوظققم

 1 اغشوءمعؾـكماالضراضماظزراسلم/ماظزرضوء اظزرضوء 800 270 عدؼرؼيماظدرادوت

اًورجقيمومذقؤنماٌغذلبنياضوصيمروبؼماضوسيمظقزارةم اظعوصؿي 2740 240 عدؼرؼيماظدرادوت  2 

 3 ػدممموازاظيمخزانمعوءمازلـيتمسيمذيركمسؿون اظعوصؿي  30 عدؼرؼيماظدرادوت

 4 اضوصيمروبؼم/ماجملؾسماظؿؿرؼضلماالردغل اظعوصؿي 460 150 عدؼرؼيماظدرادوت

 5 اغشوءمعؾـكمعرطزمدؼرسالمظؾؾقٌموماالرذودماظزراسل اظؾؾؼوء 1200 365 عدؼرؼيماظدرادوت

 6 اغشوءمحػرةموؿقعقيمٌلوطـماالدرماظعػقػي اظطػقؾي  120 عدؼرؼيماظدرادوت

 اظؾؾؼوء  150 عدؼرؼيماظدرادوت
عؾودرةماًوصمبوغشوءمعلؾحمغصػماوٌيبمذبؿعمم4/2012اسؿولمادؿؽؿولماظعطوءمرضؿم

 االعرلمحلنيماظرؼوضل

7 

عؾـكماجملؾسماظطيبماالردغلاغشوءمروبؼماضوسيموهدؼٌم اظعوصؿي 600 240 عدؼرؼيماظدرادوت  8 

 9 اغشوءمممراتمظذويماالحؿقوجوتماًوصي/دائرةماالحصوءاتماظعوعي اظعوصؿي  60 عدؼرؼيماظدرادوت

 10 ععفدمتدرؼىمعودبو    

 11 تقدعيمعقـكموزارةماظصـوسيمواظؿفورة اظعوصؿي  90 عدؼرؼيماظدرادوت

 اظعؼؾي 725 150 عدؼرؼيماظدرادوت
ٌؾـكمعدؼرؼيماذغولماظعؼؾيموماسؿولمصقوغيمزبؿؾػيمٌؾـكمعدؼرؼيمٌؾـكمماغشوءمروبؼماضوسي

 عدؼرؼيماالذغول

12 

 13 اغشوءمعؾـكماذغولمعدؼرؼيماظعوصؿي اظعوصؿي 1798 240 عدؼرؼيماظدرادوت

 جرش 980 150 عدؼرؼيماظدرادوت
اظؿـؿقيمعؾودرةمماًوصمبوغشوءماٌرطزمم2012/م19ادؿؽؿولمتـػقذماسؿولماظعطوءمرضؿم

 اظشوعؾ/زبقؿمجرشم)اٌؾودراتماٌؾؽقيماظلوعقيم(

14 

م
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مشورؼعمعدؼرؼيماظدرادوتٌمطشػمبوظؽؾػيماظؿؼدؼرؼي

ٌُصؿِّؿشييمممممممم ماىفيما ماظرضؿ ادؿماٌشروع احملوصظف 2اٌلوحيمم عدةماالنوزمبوظققم

 15 توثقٌمضوسيمسيمعؾـكمعؿصرصقيمظقاءماظؾذلاء ععون  45 عدؼرؼيماظدرادوت

 16 اغشوءمعؾـكمشرصيماظصـوسيمواظؿفورة اظزرضوء 1000 300 عدؼرؼيماظدرادوت

 17 اغشوءمػـفرمععدغلمظؾؿـطؼيمايرةم/ماٌقضر اظعوصؿي 780 300 عدؼرؼيماظدرادوت

 18 اغشوءمعؾـكمربطيماردولماظؿؾػزؼقنماالردغل اظعوصؿي 420 150 عدؼرؼيماظدرادوت

 19 تقدعيموهدؼٌمعؾـكمعدؼرؼيماظصـوسيموماظؿفورةم/ععون ععون 180 210 عدؼرؼيماظدرادوت

 مم20 اغشوءمعؾـكمعرطزمدؼرسالمظؾؾقٌموماالرذودماظزراسل اظؾؾؼوء 1200 365 عدؼرؼيماظدرادوت

 

معدؼرؼيماٌؿوبعيمواظؿدضقؼممٌشورؼعمماالبـقيم

ماٌفوممواظقاجؾـــــوت

معـفومم"مضلؿمعطوبؼيماظقثوئؼمواٌكططوتم"

ماألبـقيم/معرحؾيماظدرادوتعشورؼعم

 وضؾؾماظلرلمبنجراءاتمررحمسطوءمعراجعيموتؼققؿموعطوبؼيمزبططوتماٌشورؼعماظـفوئقيماظيتمؼؿؿمإسدادماظدرادوتمشلومعـمضؾؾمطقادرماظقزارةمأومعـمضؾؾماٌؽوتىماالدؿشورؼيم

مضمأومخالصفمصقؿومبقـفو.اظؿـػقذمواظؿلطدمعـمتضّؿــفومظؽوصيماظؿػوصقؾمواظؾـقدموسدمموجقدمأيمتـوضضمأومتعور

 دعورمٌشورؼعماألبـقيمبشلنمعطوبؼيماظؿـلقؼمععمضلؿماظؿدضقؼماٌدغلمٌشورؼعماألبـقيموضلؿمتدضقؼماظؽفروعقؽوغقؽمٌشورؼعماألبـقيمسيمعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتموتعدؼؾماأل

مدةمسيمجداولماظؽؿقوتمواٌقاصػوت.اٌكططوتماًوصيمبوٌشورؼعماظيتممتمإنوزمأسؿولماظدرادوتمشلومععماظؾـقدماظقار
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 -عشورؼعماألبـقيم/معرحؾيماظؿـػقذ:

 اٌفـدس"مواظؿلطدمعـممتـػقذماٌشورؼعموحبولمادؿدسًمايوجيمإلجراءمأؼيمتعدؼالتمسؾكماٌكططوتماظؿصؿقؿقيمؼؿؿماظؽشػمسؾكماٌقضعمبوظؿـلقؼمععماٌػقضمبصالحقوتخاللم"

مواٌكططوتموتؼدؼؿمتؼرؼرمبوظؿقصقوتمٌدؼرمإدارةماظشمونماظػـّقـيمظألبـقيمظقؿؿمبعدػوماسؿؿودماظؿقصقيماٌـودؾي.ماظقضعمعـمخاللمرئقسمضلؿمعطوبؼيماظقثوئؼ

 وأؼيمأعقرمتؿطؾىموتمووثوئؼماظعطوءماألصؾقيمعؿوبعيمإنوزماظردمسؾكماٌكورؾوتماظقاردةمعـمإدارةماظشمونماظؿـػقذؼيمظألبـقيماٌؿعؾؼيمبوٌشورؼعماظيتمضقدماظؿـػقذمصقؿومخيصماٌكطط

 أخذماظرايماظػــّلماًوصمبـفذهماٌشورؼع.
 عـفومم"مضلؿمعؿوبعيماٌشورؼع"ممم

معشورؼعماألبـقيم/معرحؾيماظدرادوت

 ؼعماألبـقيمحبولمطوغًمدعورمٌشورخبصقصمعشورؼعماألبـقيماظيتمضقدماظدرادوتمعؿوبعيمأسدادماظدراديمعـمضؾؾمعدؼرؼيمدرادوتماألبـقيموعدؼرؼيماظؽؿقوتمواٌقاصػوتموتعدؼؾماأل

مزةماظقزارةمأصقظقًو.اظدرادوتمتعدمعـمضؾؾمطقادرماظقزارةموحبولمطوغًماظدرادوتمتعدمعـمضؾؾمعؽؿىمادؿشوريمعؿوبعيمعراحؾماظؿصؿقؿموادؿالمماٌراحؾمعـمضؾؾمأجف

 ظؿـلقىمبصرصفومعـمضؾؾماٌػقضمبصالحقوتم"ممـؾمصوحىماظعؿؾ"موصؿحمتدضقؼماظدصعوتماٌرحؾقيماًوصيممبشورؼعماظدرادوتماحملوظيمسؾكماٌؽوتىماالدؿشورؼيمبعدمأنمؼؿؿما

مدفؾمشلذهماظغوؼيمسيماٌدؼرؼي.

 :مبومخيصمعؿوبعيمإنوزموادؿالمماألسؿولمٌشورؼعماألبـقي- 
 .متشؽقؾمىونماالدؿالمماألوظلمععماالظؿزاممبوٌددماظعؼدؼيمظؿشؽقؾماظؾفونموإصدارمتؼورؼرماالدؿالم

 إسدادمربوضرماالدؿالم. 
 .اسؿؿودمربوضرماالدؿالمماألوظلمعـم"ممـؾمصوحىماظعؿؾ"مبؽؿوبمرزلل 
 .عؿوبعيمادؿؾدالمطػوظيمحلـماظؿـػقذمبؽػوظيمصقوغيمبوظؿـلقؼمععمعدؼرؼيماظشمونماٌوظقيمظألبـقي 
 .حبولموجقدمربؿفزاتممبقوضرماالدؿالمماظؽشػمسؾكماظـقاضصماظيتممتمسؿؾمسؾقفومربؿفزاتموعؿوبعيماظقضعمأصقظقًو 
 وبعيمتلؾقؿماٌؾـكمأوماٌقضعمظؾففيماٌشغؾيمظف.عؿ 
 غؾيمظؾؿؾـكمبذظؽموعؿوبعيماإلصالحوتمعؿوبعيماٌشروعمخاللمصذلةماظصقوغيماظعؼدؼيمسؾكمحلوبماٌؼوولموحبولمزفقرمأؼيمعشوطؾمإسالممسطقصيماألعنيماظعوممظقؿؿمإسالمماىفيماٌش

 اٌطؾقبي.
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 ٌدغقيمواألسؿولماٌقؽوغقؽقيمواظؽفروعقؽوغقؽقي.عؿوبعيماالدؿالمماظـفوئلمظؾؿشروعمظألسؿولما 
 .عؿوبعيماإلصراجمسـمطػوظيماظصقوغيمظؾعطوء 
 :مبومخيصمعؿوبعيماألعقرماٌوظقيماًوصيمبوٌشورؼع- 
 .معؿوبعيمإصدارماٌقاصؼيمسؾكمأؼيمأسؿولمإضوصقيمظؾؿشروعمعـمحقٌماظؽؿقوتماإلضوصقيمأوماألواعرماظؿغقرلؼيمسؾكماظؾـقدماٌلؿقدثي

 .عؿوبعيمصرفماٌطوظؾيماظـفوئقيمظؾؿؼوول 
 -عشورؼعماألبـقيم/معرحؾيماظؿـػقذ:

 :م-خبصقصمعشورؼعماألبـقيماظيتمضقدماظؿـػقذمعؿوبعيمأسؿولماظؿـػقذمعـمحقٌمعومؼؾل

 .أؼيمععقؼوتمتعقؼمسؿؾماٌؼوولمبؿـػقذماألسؿولموضرورةمإدراجمذظؽمبوظؿؼورؼرماألدؾقسقي 
 لؾيماٌطؾقبيمحلىمبرغوعٍماظعؿؾ.غلؾيماإلنوزموعؼورغؿفومععماظـ 
 .عؿوبعيمأسؿولماظؿـػقذمبوٌقضعمعقداغقًو 
 قصماٌشروعماحملددموإردوظفمبشؽؾمإسدادمتؼورؼرمذفرؼيمسـمعؿوبعوتمعشورؼعماألبـقيماظيتمضقدماظؿـػقذمترصعمظعطقصيماألعنيماظعومموحبولموجقدمأؼيمعشوطؾمؼؿؿمسؿؾمتؼرؼرمخبص

 صردي.
 تمدؼقانماحملودؾي:عؿوبعيماظردمسؾكمادؿقضوحو- 
 م-وتموحبوجيمإديمعؿوبعي:إسدادمتؼورؼرمذفرؼيمبلرلماظعؿؾمبوٌشورؼعمعػصؾمحلىمعومػقمعؾّقــمأدغوهموحبقٌمؼشؿؾماظؿؼرؼرمتؼدؼؿمعؾكصمسـماٌشورؼعماظيتمسؾقفومععقؼ

 .معشورؼعماألبـقيماظيتمضقدماظدرادي

 .عشورؼعماألبـقيماظيتمضقدماظؿـػقذ 
 وعطؾقبمادؿؽؿولمإجراءاتمادؿالعفو.معشورؼعماألبـقيماٌـؿفقي 
 .عشورؼعماألبـقيماظيتمملمتلؿؽؿؾموسؾقفومخالصوتمسؼدؼي 
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م/ماظؼطوعماظرتبقيمم2015اظعطوءاتماظيتممتًمدرادؿفومومتموفقزػومظؾطرحمخاللمسومم

 ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

 مدرسة المرقب الثانوٌة للبنٌن 1

33,221 
 

EREfKEمنحة خلٌجٌة+ 

 العاصمة 811

 العاصمة 911 مدرسة سالم االساسٌة المختلطة 2
 اربد 711 مدرسة الناصرة االساسٌة للبنٌن 3
 الكرك 511 مدرسة الحدٌثة االساسٌة للبنٌن 4
 للبنات الثانوٌة برما مدرسة 6

47,211 EREfKE خلٌجٌة+منحة 
 جرش 3194

 الزرقاء 4578 المختلطة االساسٌة الزهراء فاطمة مدرسة 7
 ابو هابٌل االساسٌة للبنٌن مدرسة 8

 2113/برنامج البنٌة التحتٌة للمحافظات 31116
 اربد 861

 البلقاء 531 مدرسة سوٌمة الشاملة للبنات 9

 المفرق 1115 2113/البنٌة التحتٌة للمحافظات برنامج 13411 مدرسة مثلث المزرعة االساسٌة المختلطة 11

 البلقاء 398 2113/برنامج البنٌة التحتٌة للمحافظات 96661 االساسٌة المختلطة حامد ابو مدرسة 11

 العاصمة 3122 تموٌل صندوق أبو ظبً للتنمٌة  انشاء مدرسة نزهة سحاب الثانوٌة 12

 اربد 4111 تموٌل المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة  31411 مدرسة حً التركمان االساسٌة للبنٌن 13

 المفرق 2231 تموٌل المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة  83611 مدرسة حً السهل االساسٌة المختلطة 14

 مدرسة الحسٌنٌات االساسٌة للبنٌن 15
 تموٌل المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة 36111

 جرش 1264

 عجلون 2161 مدرسة الوهادنة االساسٌة المختلطة 16

 العلصمة 1841 تموٌل المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة 18877 انشاء مدرسة ام فروة االساسٌة المختلطة 17

الدٌسة االساسٌة للبنات مدرسة 18  94519 
 

 العقٌة 1445 تموٌل المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة

للبنٌن الثانوٌة الطٌبة مدرسة 19  الكرك 3995 تموٌل البوتاس 

 الطفٌلة 1198 تموٌل صاحب سمو أمٌر دولة الكوٌت  مدرسة الطفٌلة النموذجٌة 21

 إضافات صفٌة لمدرسة خدٌجة بنت خوٌلد األساسٌة المختلطة 21

 USAIDتموٌل  لم ٌتم التزوٌد من االستشاري

 اربد 1918,57

 اربد 1991,49 إضافات صفٌة لمدرسة أبو عبٌدة األساسٌة ذكور 22

صفٌة لمدرسة خالد بن الولٌد األساسٌة ذكورإضافات  23  اربد 1236,23 

 اربد 945,29 إضافات صفٌة لمدرسة حلٌمة السعدٌة الثانوٌة المختلطة 24

 اربد 986,94 إضافات صفٌة لمدرسة ناهوند األساسٌة المختلطة 25

 العاصمة 1361,115 إضافات صفٌة لمدرسة ضاحٌة الرشٌد الثانوٌة 26

 العاصمة 1166,35 إضافات صفٌة لمدرسة الخنساء الثانوٌة المختلطة 27

 إضافات صفٌة لمدرسة أسماء بنت أبً بكر الصدٌق األساسٌة  28

 USAIDتموٌل  لم ٌتم التزوٌد من االستشاري

 البلقاء 1286,86

 اربد 951,26 إضافات صفٌة لمدرسة الكرامة األساسٌة المختلطة 29

 المفرق 968,985 لمدرسة عبد هللا بن رواحة األساسٌة ذكورإضافات صفٌة  31

 المفرق 1127,18 إضافات صفٌة لمدرسة راٌة بنت الحسٌن الثانوٌة للبنات 31
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 ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

 الثانوٌة للذكورإضافات صفٌة لمدرسة زٌد بن خطاب  32
 USAIDتموٌل  لم ٌتم التزوٌد من االستشاري

 اربد 2171,37

 اربد 912,18 إضافات صفٌة لمدرسة أسماء بنت عمٌس األساسٌة المختلطة 33

 العاصمة 6544 المبادرات الملكٌة السامٌة 25111 سحاب مدرسة الملك عبد هللا الثانً للتمٌز 34

 العاصمة 6211 المبادرات الملكٌة السامٌة  141387 المقابلٌن الثانً للتمٌزمدرسة الملك عبد هللا  35

ملحق على اتفاقٌة الخدمات الموقعة مع  مدرسة الصافح المختلطة بدل مدرسة دهٌثم المختلطة 36
 الجانب االلمانً

 KfWبنك االعمار الدولً 
 البلقاء 3511

 العاصمة 2589 مدرسة ام قصٌر االساسٌة المختلطة 37

 مدرسة سوم االساسٌة المختلطة 38
 المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة 83611

 اربد 4116

 اربد 3138 مدرسة حكما االساسٌة للبنات 39

 عجلون 2371 مدرسة عبٌن االساسٌة المختلطة 41

 مدرسة سعد بن ابً وقاص االساسٌة المختلطة 41

 المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة 129,411

 الزرقاء 3511

 العاصمة 1411 مدرسة رجم الشامً الشرقً االساسٌة المختلطة 42

 البلقاء 1441 مدرسة ضرار بن االزور األساسٌة المختلطة 43

 مدرسة الكمالٌة األساسٌة للبنٌن 44
 المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة 33,631

 البلقاء 2391

 الطفٌلة 2416 مدرسة العٌص األساسٌة 45

 الكرك 2436 مدرسة الربة الغربٌة األساسٌة المختلطة 46

 البلقاء 7111 المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة  141,387 مدرسة الٌرموك األساسٌة المختلطة 47

 العاصمة 4646,41 المنحة الخلٌجٌة االماراتٌة  96661 مدرسة اسكان الكهرباء األساسٌة المختلطة 48

 العاصمة 3521 بنك تنمٌة المدن والقرى 53,579 المختلطة و الثانوٌة للبنات مدرسة المنصورة األساسٌة 49
 مدرسة المنصورة االساسٌة للبنٌن 51

17,911 

 العاصمة 3521 بنك تنمٌة المدن والقرى
 مدرسة ذات راس االساسٌة المختلطة 51

 منحة خلٌجٌة
 الكرك 915

 الكرك 731 مدرسة المشٌرفة االساسٌة المختلطة 52

53 
انشاء اضافات رٌاض اطفال لمدرسة مٌمونة ام المؤمنٌن االساسٌة 

 للبنات
 العاصمة 335  4,671

 العاصمة 163  2,276 انشاء اضافات رٌاض اطفال لمدرسة الكمالٌة االساسٌة للبنات 54

 انشاء اضافات رٌاض اطفال مدرسة الٌزٌدٌة الثانوٌة للبنات 55

13,451 

 البلقاء 99 

 البلقاء 163  اضافات رٌاض اطفال مدرسة بٌوضة الشرقٌة الثانوٌة للبنات انشاء 56

 مادبا 99  انشاء اضافات رٌاض اطفال مدرسة صالح الدٌن االساسٌة للبنات 57

 مادبا 163  انشاء اضافات رٌاض اطفال مدرسة النطافة االساسٌة المختلطة 58

 مادبا 163  االساسٌة المختلطةانشاء اضافات رٌاض اطفال مدرسة الشٌماء  59

 مادبا 163  انشاء اضافات رٌاض اطفال مدرسة جرٌنة الثانوٌة للبنات 61

 العاصمة EREfKE 1315 9526 مدرسة ام زوٌتٌنة االساسٌة المختلطة 61
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م/ماظؼطوعماظصقلمم2015اظعطوءاتماظيتممتًمدرادؿفومومتموفقزػومظؾطرحمخاللمسومم

 ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

 المفرق 1311 برنامج البنٌة التحتٌة للمحافظات 23,111 توسعة وتحدٌث مركز صحً صبحا 1

 اربد 2111 منحة خلٌجٌة 99,111 انشاء مركز صحً المغٌر الشامل 2

3 
وانشاء القاعة تأهٌل وصٌانة مبنى المجلس الطبً االردنً 

 المحوسبة
 العاصمة --- الموازنة العامة كادر الوزارة

 الكرك 1411 البوتاس 32111 توسعة وتحدٌث مستشفى غور الصافً 4

 اربد USAID 9911 11111 توسعة مستشفى االمٌرة رحمة 5

 الطفٌلة 1211 منحة خلٌجٌة كوٌتٌة 91,251 انشاء مركز صحً المنصورة الشامل 6

 اربد 75111 الصندوق السعودي للتنمٌة 242,111 مستشفى االمٌرة بسمةتنفٌذ  7

 قرض ٌابانً 142,311 انشاء مستشفى الطفٌلة الجدٌد 8
2911 /61 

 سرٌر
 الطفٌلة

 اربد 411 الموازنة  99,111 توسعة مركز صحً المزار الشمالً 9

 انشاء مركز صحً المشٌرفة االولً الجٌزة 11
92,481  

 العاصمة 781 الموازنة

 البلقاء 1371 الموازنة توسعة وتحدٌث مركز صحً ضرار 11

 الكرك 111 الموازنة وزارة كادر انشاء غرفة غازات طبٌة فً مستشفى غور الصافً 12

 البلقاء 1535 برنامج تنمٌة المحافظات   73,111 توسعة وتحدٌث مركز صحً عٌن الباشا 13

 الشاملتوسعة وتحدٌث مركز صحً صخرة  14
81,352 

 عجلون 2235 المحافظات برنامج تنمٌة

 جرش 1883 برنامج تنمٌة المحافظات توسعة وتحدٌث مركز صحً سوف 15

 توسعة مركز صحً الحمرا 16
 1873 برنامج تنمٌة المحافظات 16,875

 المفرق

 المفرق 1873 توسعة مركز صحً دٌر الكهف 17

 توسعة وتحدٌث مركز صحً ام صٌحون 18

92111 

 برنامج تنمٌة المحافظات
/  813توسعة 
 111ازالة 

 معان

 المحافظات تنمٌة برنامج الشوبك صحً مركز وتحدٌث توسعة 19
/  1134توسعة 

 914تحدٌث 
 معان

 الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌة توسعة مركز صحً البتراء )وادي موسى( 21
/  1192توسعة 

 818تحدٌث 
 معان
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م/مضطوعماظقزاراتماألخرىمم2015اظيتممتًمدرادؿفومومتموفقزػومظؾطرحمخاللمسومماظعطوءاتم

 

 ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

 العاصمة 12711 الموازنة العامة 41,111 تنفٌذ المعهد القضائً االردنً 1

 العاصمة 6211 الموازنة العامة 33,111 الرقابة الدوائٌة والغذائٌةتنفٌذ مشروع مبنى مختبرات  2

3 
تنفٌذ مبنى المركز االقلٌمً لتدرٌس علوم وتكنولوجٌا الفضاء لغرب 

 اسٌا شفا بدران
 العاصمة 11111 الموازنة العامة 53,311

 الزرقاء 2111 المنحة الخلٌجٌة 54,251 انشاء الحدٌقة البٌئٌة 4

 العاصمة 1151 المبادرات الملكٌة السامٌة 26,391 اٌوائً للمعاقٌن/سحابانشاء مركز  5

 البلقاء 1188 الموازنة العامة وزارة كادر الزراعً واالرشاد للبحث عال دٌر مركز انشاء 6

 العاصمة 1831 الموازنة العامة 21,111 المتصرف لواء الجامعة وسكن متصرفٌة مبنى انشاء 7

 معان 13,145 الموازنة العامة 61,796 معان عدل قصر مبنى انشاء 8

9 
تنفٌذ طابق اضافً واعمال صٌانة مختلفة لمبنى مدٌرٌة اشغال 

 العقبة
 العقبة 751 الموازنة العامة وزارة كادر

 الزرقاء 881 الموازنة العامة وزارة كادر انشاء مبنى مؤسسة االقراض الزراعً 11
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م/مماظؼطوعماظصقلمم2016ومتموفقزػومظؾطرحموملمؼؿؿمإحوظؿفومخاللمسوممماظعطوءاتماظيتممتًمدرادؿفو

        ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

  العاصمة 1881 الكوٌتً الصندوق 36494  النصر صحً مركز وتحدٌث توسعة 1

  الزرقاء 11111 الموازنة 46211  والسنً الطبً المركز 2

  المفرق 811 الموازنة 36494  القن دٌر أولً صحً مركز انشاء 3

  العاصمة * الموازنة 511111  كرٌم سكن/اٌمان االمٌرة صحً مركز 4

  العاصمة 335 الموازنة 161111  التوتنجً جمٌل مستشفى فً التعقٌم قسم تحدٌث 5

  اربد 1111 المحافظات تنمٌة برنامج 73111  القائم الشامل جدٌتا صحً مركز وتحدٌث توسعة 6

  اربد 1216 المحافظات تنمٌة برنامج 83111  الدٌسة صحً مركز وتحدٌث توسعة 7

 مشترك مع عطاءات أخرى البلقاء * المحافظات تنمٌة برنامج 73111  الباشا عٌن صحً مركز وتحدٌث توسعة 8

 مشترك مع عطاءات أخرى الطفٌلة 1211 المحافظات تنمٌة برنامج * المنصورة منطقة فً صحً مركز انشاء 9

 مشترك مع عطاءات أخرى جرش 1885 المحافظات تنمٌة برنامج 81352 سوف  صحً مركز وتحدٌث توسعة 11

  المفرق 1873 المحافظات تنمٌة برنامج 16875 الحمرا  صحً مركز توسعة 11

  المفرق 1893 المحافظات تنمٌة برنامج 16875 وظٌفً  سكن وبناء الكهف دٌر صحً مركز توسعة 12

  عجلون 2235 المحافظات تنمٌة برنامج * الشامل   صخرة صحً مركز وتحدٌث توسعة 13

  البتراء صحً مركز توسعة 14

92111 

 البتراء * الكوٌتً الصنوق

 معان * الموازنة  صٌحون ام صحً مركز وتحدٌث توسعة 15 العطاء مشترك

 معان 2148 الموازنة  الشوبك صحً مركز وتحدٌث توسعة 16
  العاصمة 871 الموازنة *  االولً المشٌرفة صحً مركز انشاء 17

  المفرق * الموازنة 9111   االولً الحسٌن بن علً األمٌر روضة صحً مركز 18

  ارٌد 411 المحافظات تنمٌة برنامج 9111   معلق ممر+اضافً االولً طابق الشمالً المزار صحً مركز 19

  اربد 2111 الكوٌتً الصندوق 11811  ملكا صحً مركز انشاء 21

  اربد 2111 الموازنة 11811  المغٌر صحً مركز 21

  ضرار صحً مركز وتحدٌث توسعة 22

92481 

 البلقاء 1371 الموازنة

 العطاء مشترك
 البلقاء 1936 الموازنة  جوزة أم صحً مركز انشاء 23
 العاصمة * الموازنة السٌر وادي صحً مركز وتحدٌث توسعة 24
 العاصمة 1611 الموازنة الشامل  البصة صحً مركز 25

 العطاء مشترك العاصمة 2194 الكوٌتً الصندوق 9211 الشامل القادسٌة صحً مركز وتحدٌث توسعة 26

  االولً الشمالٌة بٌوضة صحً مركز انشاء 27

 الصندوق الكوٌتً 115811

  البلقاء 911

  اربد 931  االولً عقربا صحً مركز انشاء 28

  العقبة 931 االولً  الكرامة صحً مركز انشاء 29

 االولً  الدجنٌة صحً مركز انشاء 31
 الصندوق الكوٌتً 91111

  المفرق 718

  العاصمة 521 االولً  المصٌطبة صحً مركز انشاء 31
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 /مماظؼطوعماظصقلمم2016اظيتممتًمدرادؿفومومتموفقزػومظؾطرحموملمؼؿؿمإحوظؿفومخاللمسومماظعطوءاتم

        ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

 االولً  الحرش صحً مركز انشاء 32
 الصندوق الكوٌتً 91111

  المفرق 521

  الطفٌلة * االولً  الزرٌقٌات صحً مركز انشاء 33

  اربد * امرٌكٌة منحة 11111  رحمة االمٌرة مستشفى توسعة 34

  الكرك 111 الموازنة 91111  الصافً غور مستشفى فً طبٌة غازات غرفة انشاء 35

 /مضطوعماظقزاراتماألخرىمم2016اظعطوءاتماظيتممتًمدرادؿفومومتموفقزػومظؾطرحمخاللمسومم

        ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

  العاصمة 2511 الموازنة 33111 األمان دار مبنى انشاء 1

  العاصمة 5111 الموازنة 86111 التمٌٌز ربؽؿيمظصوحلماظؼدؼؿماظعدل قصر مبنى تأهٌل اعادة مشروع 2

  الكرك 441 الموازنة 4161  البٌطرٌة العٌادة 3

  معان 21631 الموازنة 31111  عامة حدٌقة انشاء 4

  الزرقاء 2111 الموازنة 15211 الرصٌفة لواء متصرفٌة مبنى انشاء 5
  معان 337 الموازنة كادر وزارة التراثً  والمعرض التقلٌدٌة الحرف تدرٌب مركز 6

  المفرق 3111 الموازنة كادر وزارة   والوصول االنطالق مركز 7

  معان 3111 الموازنة كادر وزارة والوصول  االنطالق مركز 8

  العقبة 865 الموازنة 49511 العقـبة بٌطري محجر 9
  العاصمة 1831 الموازنة 21111 المتصرف  وسكن الجامعة لواء متصرفٌة مبنى انشاء 11

  الزرقاء * منحة خلٌجٌة 41111   البٌئٌة الحدٌقة انشاء 11

  عجلون دونم كوٌتٌة خلٌجٌة منحة 29511 عبٌن غابة تأهٌل اعادة مشروع 12

 متنوعه ممحافظاتماٌلوحوتعؿعددةمم منحة خلٌجٌة * الزراعة بوزارة خاصة مبانً 13

  العاصمة 1211 الموازنة 411111 العسكرٌٌن للمصابٌن الهاشمٌة للهٌئة تجارٌة مخازن 14

  العاصمة 4111 الموازنة 1,311,111 العامة اإلحصاءات دائرة لصالح الجوازات مبنى تأهٌل إعادة 15

  الزرقاء 141 الموازنة 21111 السواقٌن  معهد أسوار 16

  عجلون * الموازنة كادر وزارة  راسون شباب لمركز خماسً ملعب انشاء 17

  العاصمة * الموازنة 32111 ٌاجوز مهنً تدرٌب مركز نجارة مشغل تأهٌل إعادة 18

  العاصمة * الموازنة 61111 الثانً هللا عبد بن هاشم االمٌر مدٌنة فً ارضً خزان انشاء 19

  مادبا * الموازنة 121111  أشغال مدٌرٌة أسوار 21

  العاصمة 5266 الموازنة 21111 الثقافً الثانً هللا عبد بن الحسٌن االمٌر مركز فً مواقف انشاء 21
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        ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

  عجلون 121 الموازنة 151111  للشباب الحسٌن لمعسكر طعام وصالة مطبخ انشاء 22

  معان 5266 الموازنة 21111  الثقافً الثانً هللا عبد بن الحسٌن االمٌر مركز فً مواقف انشاء 23

  العاصمة * الموازنة كادر وزارة   االمة مجلس لمبنى الشرقٌة البوابة 24

  العاصمة * الموازنة 171111 القوٌسمة مهنً تدرٌب مبانً تأهٌل 25

  معان * الموازنة 41111 معان مهنً تدرٌب معهد تأهٌل 26

  المفرق 3515 الموازنة 1,711,111  المدنٌة االستهالكٌة المؤسسة 27

  جرش 611 الموازنة 411111  الثقافً مرصع منتدى 28

  الزرقاء 1111 الموازنة 61111 الزرقاء وتموٌن وتجارة صناعة مدٌرٌة مبنى 29

  العاصمة 651 الموازنة 411111 العبدلً عدل قصر مبنى صٌانة اعمال 31

  العاصمة 751 الموازنة 511111 الموقر  فً الحرة المنطقة/  معدنً هنجر 31

  المفرق 851 الموازنة كادر وزارة والعلفٌة  التموٌنٌة المواد حفظ مجمع 32

  مادبا 611 الموازنة 175111 أشغال مادبا مدٌرٌة مبنى سطح على اضافً طابق 33

  العاصمة 1271 الموازنة 625111  (اظؾوراٌؾقي اللجنة لمبنى ربط جسر+ مستودع+ مكاتب)إضافً  مبنى 34

  البلقاء 1111 الموازنة 611111 والتجارة  الصناعة مدٌرٌة مبنى 35

  العاصمة 1712 الموازنة 171111 االسرة لشؤون الوطنً المجلس تأهٌل واعادة صٌانة 36

  العاصمة 151 الموازنة كادر وزارة والتجارة  الصناعة وزارة فً الربط مبنى فوق اضافً طابق 37

38 
 والمنوي الفساد مكافحة هٌئة لمبنى الرابع الطابق وصٌانة تأهٌل

 المظالم  دٌوان قبل من اشغاله
  العاصمة 1413 الموازنة 142111

  اربد 233 الموازنة 95111 اربد  وتجارة صناعة لمبنى طابق اضافة 39
  العاصمة * الموازنة 61111  البٌطرة مبنى تأهٌل اعادة 41

  البلقاء 1188 الموازنة 1,111,111  الزراعً واالرشاد للبحث عال دٌر لمركز مبنى انشاء 41

  الزرقاء 881 الموازنة 31111 الزراعً  االقراض مؤسسة مبنى انشاء 42

  العاصمة 1797 الموازنة 651111  محافظة أشغال مدٌرٌة مبنى 43

  العاصمة 951 الموازنة 211111 االردنً  التمرٌض للمجلس الدائم المقر لمبنى اضافً طابق انشاء 44

  المفرق 241 الموازنة 35111 المهنً التدرٌب معهد   45

46 
 لغرب الفضاء وتكنولوجٌا علوم لتدرٌس االقلٌمً المركز

 المتحدة االمم/آسٌا
 العاصمة 11111 الموازنة 53311

 

  العقبة 751 الموازنة 315111 العقبة محافظة أشغال مدٌرٌة مبنى 47

 

 

 



 
              

 
 
 

261 
 

 /ماظؼطوعماظرتبقيمم2016درادؿفومومتموفقزػومظؾطرحمخاللمسومماظعطوءاتماظيتممتًم

        ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

  العاصمة 3451 اماراتٌـة خلٌجٌـة منحة 26725  للبنٌن االساسٌة نوارة أم مدرسة 1

  الزرقاء 7111 كوٌتٌة خلٌجٌة منحة 25111  للتمٌز الثانً هللا عبد الملك مدرسة 2

  اربد 3631 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة 19811 للبنات  الشاملة الثانوٌة سموع مدرسة 3

  اربد 3151 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة 19811  المختلطة االساسٌة عالٌة مدرسة 4

  اربد 2145 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة 15111 للبنات  الثانوٌة ابدر مدرسة 5

  المفرق 2461 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة 16311  المختلطة االساسٌة االسكان حً مدرسة 6

  العاصمة 1281 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة 14275  المختلطة االساسٌة الخضراء مدرسة 7

  مأدبا 1878 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة 29115  المختلطة االساسٌة صفا مدرسة 8

  مأدبا 1844 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة 29115  المختلطة االساسٌة ماعٌن زرقاء مدرسة 9

  اربد 3536 وزارة التربٌة / موازنة 13211 بشرى  مدرسة انشاء 11

ماظعطوءمعشذلكمععمعدارسمأخرى المفرق 2581 لم ٌتم تحدٌدها 187511 للبنٌن  الثانوٌة النزهة مدرسة 11

ماظعطوءمعشذلكمععمعدارسمأخرى الزرقاء 763 وزارة التربٌة / موازنة 17411 للبنات  االساسٌة الفٌحاء مدرسة 12

ماظعطوءمعشذلكمععمعدارسمأخرى العاصمة 2863 وزارة التربٌة / موازنة 31111 للبنٌن  الثانوٌة الحٌران ام مدرسة 13

ماظعطوءمعشذلكمععمعدارسمأخرى العاصمة 335 لم ٌتم تحدٌدها 4671 للبنات المؤمنٌن ام مٌمونة مدرسة 14

 8451  للبنات الثانوٌة راجب مدرسة 15
 لم ٌتم تحدٌدها

  عجلون 1516

  عجلون 1213.25 7751   للبنات النمر حً صفٌة مدرسة اضافات 16

   للبنٌن الثانوٌة راسون مدرسة 17

 لم ٌتم تحدٌدها 89159.411
 عجلون 471

 عجلون 661   للبنات الثانوٌة البركتٌن مدرسة 18 العطاء مشترك 
 عجلون 775  للبنات الثانوٌة اوصرة مدرسة 19
  المختلطة االساسٌة جدٌتا مدرسة 21

 لم ٌتم تحدٌدها 174141

 اربد 2439.99

 العطاء مشترك

 العاصمة 2221  المختلطة االساسٌة عمران بنت مرٌم مدرسة 21
 اربد 2931.36  المختلطة االساسٌة الخرٌبة مدرسة 22
 اربد 3891  المختلطة االساسٌة المنصورة مدرسة 23
 جرش 1935 للبنات  مرصع صفٌة مدرسة اضافات 24

 العطاء مشترك  جرش 2193  األساسٌة  مرصع صفٌة مدرسة اضافات 25

  اربد 4478  المنحة الكورٌة 1756.1 المختلطة   راشد االمٌر ضاحٌة مدرسة 26

  العاصمة 7396,55 لم ٌتم تحدٌدها 3,111,111 للبنات  االساسٌة عتبة بنت هند مدرسة 27

 العطاء مشترك الكرك 1311 اماراتٌة خلٌجٌة منحة 87111 المختلطة  األساسٌة هالل أم مدرسة 28
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مم/ماظؼطوعماظرتبقيمم2016اظعطوءاتماظيتممتًمدرادؿفومومتموفقزػومظؾطرحمخاللمسومم

        ال       (5ال      )  ال ه  ال   ل            ال را        ا   ل      ال  ر ع الر  

 1,875,611  للبنات الثانوٌة أمرع مدرسة 29
 اماراتٌـة خلٌجٌـة منحة

 الكرك 3126.73
 العطاء مشترك

 الطفٌلة 3115 1,819,111  المختلطة الحارث بنت مٌمونة مدرسة 31

  جرش 1462 وزارة التربٌة / موازنة 12111 المختلطة  االساسٌة عمان باب مدرسة 31

  المختلطة األساسٌة السلطة منشٌة مدرسة 32

 لم ٌتم تحدٌدها 187511

 المفرق 3495

 المفرق 1746  المختلطة االساسٌة الخلٌفة منشٌة مدرسة انشاء 33 العطاء مشترك

 المفرق 3143  بسمة االمٌرة روضة فً مركزٌة مدرسة انشاء 34

  العاصمة 3968 اماراتٌـة خلٌجٌـة منحة 226192  للبنٌن االساسٌة العقاد عباس مدرسة 35

  العاصمة 6544 كوٌتٌة خلٌجٌة منحة 25111  للتمٌز الثانً هللا عبد الملك مدرسة 36

  معان 1811 كوٌتٌة خلٌجٌة منحة 94519  المختلطة األساسٌة مدرسة بٌت المقدس 37

  معان 2111 كوٌتٌة خلٌجٌة منحة 149841  المختلطة األساسٌة رواحة بن عبدهللا مدرسة 38

  الكرك 2111 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة 149841  المختلطة األساسٌة الحارثٌة مدرسة 39

  العاصمة 1331 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة 14852   المختلطة االساسٌة الشرقٌة الذهٌبة مدرسة 41

  الكرك 1335 وزارة التربٌة / موازنة 1335 للبنٌن الثانوٌة الغوٌر مدرسة 41

  جرش 1651 وزارة التربٌة / موازنة 12851 المختلطة االساسٌة الهاشمٌة مدرسة 42

  للبنٌن الثانوٌة الربة مدرسة 43

71111 

  الكرك 2791 اماراتٌـة خلٌجٌة منحة

  الكرك 1761 لم ٌتم تحدٌدها  المختلطة االساسٌة الصالحٌة مدرسة 44

  الكرك 2161 لم ٌتم تحدٌدها  للبنٌن الثانوٌة الربة إضافات صفٌة لمدرسة 45

 المختلطة  صمد لمدرسة صفٌة اضافات انشاء 46
17411 

 
 وزارة التربٌة / موازنة

  اربد 1541

  اربد 1531 للبنات  حوفا لمدرسة صفٌة اضافات انشاء 47

  اربد 1415  الهوى راكسة لمدرسة صفٌة اضافات انشاء 48

  العاصمة 4141 وزارة التربٌة / موازنة 31111 للبنٌن  الثانوٌة زهر ابن مدرسة 49

  العاصمة 1631 وزارة التربٌة / موازنة 2276  االساسٌة الكمالٌة مدرسة 51
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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

ضلؿماظؿـػقذمٌؾوغلماظلػوراتمم

 واظؾعـوتماظدبؾقعودقي

 ضلؿماظؿـػقذمٌؾوغلم

 اٌراطزمايدودؼيم

 ضلؿماظؿـػقذمٌؾوغل

اظؼطوسوتماالخرىم  

ضلؿموعؿوبعيموتـلقؼماًدعوتم

 ظؾؼطوسوتماالخرى

 عدؼرؼيمتـػقذمابـقيم

 اظؼطوعماظذلبقي

ضلؿماظؿـػقذمحملوصظوتماظشؿولمظؾؼطوعمم

 اظذلبقي

ضلؿماظؿـػقذمحملوصظوتماظقدطمظؾؼطوعم

 اظذلبقي

ضلؿماظؿـػقذمحملوصظوتماىـقبم

 ظؾؼطوعماظذلبقي

ضلؿمعؿوبعيموتـلقؼماًدعوتم

 ظؾؼطوعماظذلبقي
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 ادارةماظشمونماظؿـػقذؼيمظالبـقي

 اٌفوممواظقاجؾوت

 .إغشوءمضوسدةمبقوغوتمخوصيمبوٌشورؼعماظؿوبعيمشلذهماٌدؼرؼي 
 ماظعؼقدماٌدلعيمعومبنيماظقزارةمواظشرطوءماآلخرؼـم)اٌؼووظنيمأوماٌؽوتىماإلدؿشورؼي(.إدارةم

 تـػقذػومعـمخاللماٌؽوتىماإلدؿشورؼيمأومماإلذرافماٌؾوذرمسؾكمتـػقذمعشورؼعماألبـقيمايؽقعقيموعؿوبعيمذيقعماألعقرماظػـقيمواٌوظقيمواإلدارؼيمظؾؿشورؼعماظيتمؼؿؿماإلذرافمسؾك

 بـقيمايؽقعقيمسيماحملوصظوتمأومعـمخاللماإلذرافماٌؾوذرمعـمضؾؾماظؽقادرماظػـقيمظؾدائرة.عدؼرؼوتماأل
 .اٌلوػؿيمسيمإسدادموهدؼٌماظؿشرؼعوتمواٌقاصػوتماظػـقيماٌؿعؾؼيمبؼطوعماألبـقي 
 وءتمسيمجدولماظؽؿقوتمعـمخاللمعفـددلماٌؿوبعيمواإلتصول.عؿوبعيمتـػقذماألسؿولماٌدغقيمواٌعؿورؼيمرؾؼًومظؾؿقاصػوتمواٌكططوتماٌقصقصيمشلذهماظؾـقدموطؿومج 
 انوزػو.اإلتصولمواظؿـلقؼمععماىفوتماٌعـقيمظؾعؿؾمسؾكموضعماًططمواظلقودوتمصقؿومؼؿعؾؼممبشورؼعماألبـقيمايؽقعقيمعـمحقٌمعؿطؾؾوتفوموبراعٍم 
 ؽقعقي.وضعمادذلاتقفقوتمرقؼؾيماألعدماظالزعيمصقؿومخيصمتـػقذمووفقزماألبـقيماي 
 .اظزؼوراتماٌقداغقيمظؾؿشورؼعمايؽقعقيمسيمطوصيمأسبوءماٌؿؾؽيمٌؿوبعؿفو 
 .اإلذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيماٌكؿؾػيمظؾعطوءاتماحملؾقيمواٌرطزؼي 
 .إسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمواظلـقؼيمحقلمدرلماظعؿؾمسيمعشورؼعماألبـقيمايؽقعقيمضقدماظؿـػقذ 
 ظقزارؼيماٌشؽؾيمظؾدلغوعٍماظقرينمظألبـقيمايؽقعقيمواظيتمتظفرمسيماإلجؿؿوسوتماظدورؼيمظؾفـي.تـػقذمتقصقوتموضراراتماظؾفـيما 
 .إسدادماألواعرماظؿغقرلؼيماظالزعيمظؾؿشورؼعمضقدماظؿـػقذ 
 .وضعماًططمععماىفوتماٌعـقيمظؾعؿؾمسؾكمتطقؼرماظدلاعٍمواظلقودوتمصقؿومؼؿعؾؼممبشورؼعماألبـقيمايؽقعقي 
 اظػـقيمواشلـددقيمٌكؿؾػماىفوتماظعوعيمواًوصيمسيمذبولماألبـقي.تؼدؼؿماٌشقرةم 
 .اٌشورطيمسيمىونماظؿقؽقؿموتلقؼيماًالصوتمظؾعدؼدمعـماىفوتماظرزلقيمواًوصي 
 .اإلذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيمإلدؿالممأسؿولماظعطوءاتماٌكؿؾػي 
 ماألخرى.اإلذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيماٌشؽؾيمعـمضؾؾماظدوائرمواٌمدلوتم
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 عدؼرؼيمتـػقذموصقوغيمابـقيماظؼطوعماظرتبقي

موتاٌفوممواظقاجؾ

 األبـقيمايؽقعقيمسيم ؿشورؼيمأومعدؼرؼوتاإلذرافماٌؾوذرمسؾكمتـػقذمعشورؼعماألبـقيماٌدردقيماًوصيمبقزارةماظذلبقيمواظؿعؾقؿمواظيتمؼؿؿماإلذرافمسؾقفومعـمخاللماٌؽوتىماالد

ماحملوصظوت.

 األسؿولماإلغشوئقيمواٌعؿورؼيمرؾؼًومظؾؿقاصػوتمواٌكططوتماظؿـػقذؼي.عؿوبعيمتـػقذم 
 .تـػقذماظزؼوراتماٌقداغقيمظؾؿشورؼعمايؽقعقيمسيمطوصيماسبوءماٌؿؾؽيمٌؿوبعؿفوموإسدادماظؿؼورؼرماظػـقيماًوصيمبفو 
 ـػقذ.إسدادماظؿؼورؼرماظشفرؼيمواظلـقؼيمحقلمدرلماظعؿؾمسيمعشورؼعماألبـقيماٌدردقيمضقدماظؿ 
 .إسدادماألواعرماظؿغقرلؼيماظالزعيمٌشورؼعماألبـقيماٌدردقيمضقدماظؿـػقذ 
 .)تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمواظزعـقيمىؿقعماٌشورؼعموتشؿؾم)عطوظؾوتمعؼووظنيموادؿشورؼنيموتعقؼضوت 
 .إصدارماظؿؿدؼداتماظالزعيمىؿقعمعشورؼعماألبـقيماٌدردقي 
 ممأسؿولماظعطوءاتماٌكؿؾػي.االذذلاكمسيماظؾفونماظػـقيمالدؿال 
 .اظعؿؾمسؾكمحؾمذيقعماٌشوطؾمواٌعقضوتماظيتمتقاجفمتـػقذماٌشورؼع 
م

م

م

م

م
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معدؼرؼيمتـػقذموصقوغيمابـقيماظؼطوعماظرتبقيانوزاتم

 (قٌمة العطاء)عند االحاله اسم المشروع الرقم
 

 تارٌخ االنجاز الطول \المساحه  الجهه  المموله

 2115 2872 بنك االعمار االلمانً 1158759 ذكور األساسٌة سٌدو ابو مدرسة إنشاء 1

 2115 3911 بنك االعمار االلمانً 1614891.76 األساسٌة جفٌن مدرسة انشاء 2

 2115 3936 بنك االعمار االلمانً 1431861.587 اناث األساسٌة الناصرٌة مدرسة إنشاء 3

 اناث األساسٌة الملٌح لمدرسة صفٌة اضافات إنشاء. 4
 ذكور األساسٌة ماعٌن لمدرسة صفٌة اضافات إنشاء.
      اناث الشاملة الثانوٌة الفٌصلٌة لمدرسة  صفٌة اضافات انشاء.

 

734513.7 usaid 684 5/2/2115 
31/8/2114 
31/8/2114 

 ذكور/الثانوٌة الجعفرٌة لمدرسة صفٌة اضافات إنشاء 5
 المختلطة األساسٌة حمود لمدرسة صفٌة اضافات إنشاء2

 المختلطة األساسٌة شٌحان لمدرسة صفٌة اضافات نشاء
 ذكور األساسٌة بٌبرس الظاهر لمدرسة صفٌة اضافات إنشاء

 المختلطة األساسٌة العدنانٌة لمدرسة صفٌة اضافات إنشاء5

1211192.25 usaid 2811 15/2/2115 
15/2/2115 
21/1/2115 
1/2/2115 

 usaid 3434 18/8/2115 1866113.396 للبنات المختلطة الثانوٌة الطٌبة مدرسة انشاء 6

 2115 2867 بنك دولً 1186972.3 المختلطة االساسٌة الحارث بنت مٌمونة مدرسة انشاء 7

 2115 4115 بنك دولً 1296341.275 مشروع ضمن بنٌن  االساسٌة أســـد كفر مدرسة نشاء 8

 2115 3173 بنك دولً 1192742.666 الشاملة الثانوٌة صبحا مدرسة انشاء 9

 2115 471 بنك دولً 279568 عجلون/للبنٌن الثانوٌة عجلون ومدرسة 11

 2115 2711 بنك دولً 1149922.268 المفرق/المختلطة االساسٌة الرابٌة مدرسة انشاء 11

 4/5/2115 174 بنك دولً 568649.89 (للبنات الثانوٌة الزمٌلة مدرسة)و 12

 29/12/2115 4969 بنك دولً 1387991.27 المختلطة االساسٌة الجنوبً البتراوي مدرسة انشاء 13

 31/8/2115 2711 بنك دولً  المختلطة االساسٌة جرٌبا مدرسة انشاء 14

 
15 

 للبنٌن الثانوٌة الفٌحاء مدرسة اضافة
 المختلطة االساسٌة القطرانة مدرسة اضافة
 االساسٌة فروة بمدرسة استبدالها تم التً القادسٌة مدرسة اضافة

 المختلطة

 1121 بنك دولً 864432
783 
861 

2115 

 للبنات االساسٌة هٌا االمٌرة ضاحٌة مدرسة اضافة 16
 للبنٌن الثانوٌة الندى قطر مدرسة اضافة
 للبنٌن الثانوٌة ركاد رحبة مدرسة اضافة

 714 بنك دولً 647913.6
587 
854 

2115 

 للبنات االساسٌة الدر شجرة مدرسة 17
 االساسٌة عابدٌن اللطٌف عبد مدرسة

 1111 بنك دولً 846289.18
895 

2115 

 5/8/2115 911 موازنة 63771 االساسٌة الشٌدٌة مدرسة استكمال 18

 2115 345 الصندوق الكوٌتً 173816 ب/بطٌمةث ام لمدرسة صحٌة ووحدات صفٌة اضافات انشاء 19
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معدؼرؼيمتـػقذموصقوغيمابـقيماظؼطوعماظرتبقيانوزاتم

 تارٌخ االنجاز الطول \المساحه  الجهه  المموله (العطاء)عند  االحالهقٌمة  اسم المشروع الرقم

 2115 121 موازنة 49355.15 الشاملة الثانوٌة قرٌقرة وظٌفً سكن انشاء 21

 2115 2125 موازنة 865191.86 ذكور/الثانوٌة علندا ابو مدرسة تنفٌذ استكمال 21

 16/9/2115 1151 موازنة 337857.116 الشوبك - اناث االساسٌة الزٌتونـــة مدرسة انشاء 22

 6/2115 2715 صندوق ابو ظبً 1197555.385 للبنٌن الثانوٌة الطوالبة حسٌن مدرسة إنشاء 23

 6/2115 3123 صندوق ابو ظبً 1236624.215 المختلطة االساسٌة سمر مدرسة إنشاء 24

 2115 4216 ظبًصندوق ابو  1529161 للبنات الثانوٌة عٌمة مدرسة إنشاء 25

 2115 965 الصندوق السعودي 183934 المختلطة الثانوٌة فٌفا غور لمدرسة صفٌة غرف إنشاء 26

 2115 754 الصندوق السعودي 126229.8 بنٌن/األساسٌة زحوم لمدرسة صفٌة غرف إضافات إنشاء 27

 للبنٌن الثانوٌة كثٌر ام ومدرسة 28
 المختلطة الشاملة الجواسرة ومدرسة

 2115 1554 الصندوق السعودي 569642.7

 2115 1981 الصندوق السعودي 483117.325 الشرقٌة األساسٌة المنصورة مدرسة إنشاء 29

 2115 865 الصندوق السعودي 137536.12 لالناث األساسٌة الهشٌم أم لمدرسة صفٌة اضافات إنشاء 31

 2115 781 الصندوق السعودي 149346.5 للبنٌن الثانوٌة الولٌد بن خالد لمدرسة صفٌة اضافات إنشاء 31

 2115 766 الصندوق السعودي 119531.174 اناث/الثانوٌة اٌل بنات لمدرسة صفٌة غرف نشاء 32

 المختلطة الثانوٌة الغوٌر لمدرسة أطفال رٌاض غرف إنشاء 33
 المختلطة االساسٌة الفٌصلٌة ومدرسة

 3/3/2115 1191 الصندوق السعودي 177148.59

 2115 1418 الصندوق السعودي 246827.316 المختلطة األساسٌة بصٌرا ومدرسة 34

 المختلطة االساسٌة خشفة مدرسة انشاء 35
 مالك االمام لمدرسة الفندقً الجناح طابق واضافة

 

 2115 2151 الصندوق السعودي 768151

 184  82854 باالنقراض المهددة لالشجار مدرستً مشتل مشروع 36

 وام بنٌن االساسٌة القطٌن ام لمدرسة صفٌة غرفة( 2) اضافة 37
 للبنات والمنشٌة القطٌن

 2115 191 الصندوق السعودي 81635.8

 ووحدة المختلطة االساسٌة قرٌقرة لمدرسة صفٌة غرف 9 اضافة 38
 صحٌة

 8/12/2115 1151 الصندوق السعودي 187892

 2115 385 الصندوق السعودي 113455 م/س/ الظاهرٌة لمدرسة صفٌة غرف 6 اضافة 39

 2115 311 الصندوق السعودي 54615 للبنٌن الثانوٌة صروت لمدرسة صفٌة غرف 4 اضافة 41

 2115 311 الصندوق السعودي 54849.71 المختلطة الثانوٌة صروت لمدرسة صفٌة غرف 4 اضافة 41

 2115 231 الصندوق الكوٌتً 111137.825 بنات/س/ خوٌلد بنت خدٌجة لمدرسة صفٌة غرف 4 اضافة 42

 2115 518 الصندوق الكوٌتً 132439.15 المختلطة االساسٌة الجوفة لمدرسة صفٌة غرف 8 اضافة 43

 2115 518 الصندوق الكوٌتً 132439.15 للبنات الثانوٌة الروضة لمدرسة صفٌة غرف 8 اضافة 44

 2115 431 الصندوق الكوٌتً 118375 االنصاري اٌوب ابو 45

 2115 431 الصندوق الكوٌتً 118375 للبنٌن االساسٌة المقرٌزي لمدرسة صفٌة غرف 6 اضافة 46
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 تارٌخ االنجاز الطول \المساحه  الجهه  المموله (قٌمة العطاء)عند  االحاله اسم المشروع الرقم

 للبنات الثانوٌة الغوٌر 47
 للبنٌن الثانوٌة العراق

 للبنات الثانوٌة فقوع
 للبنٌن االساٌه عابل

 المختلطة الثانوٌة الجرف
 الصدٌق بكر ابو

 المختلطة االساسٌة السٌاٌدة جدعا
 االساسٌة خوٌلد بنت خدٌجة

 للبنٌن الثانوٌة اللسن ابو
 المختلطة الثانوٌة الصالحٌة

 للبنٌن الثانوٌة ناعور
 للبنات الثانوٌة العال

 االساسٌة العبدلٌة
 للبنٌن الثانوٌة الرامة

 للبنٌن األساسٌة الزٌتونة
 المختلطة األساسٌة الشرقٌة ارٌنبة
 للبنٌن الثانوٌة مهنا مغاٌر

 للبنٌن الثانوٌة الجبٌهة
 المختلطة األساسٌة المضري
 المختلطة األساسٌة الراشد عرقوب

 المختلطة األساسٌة السحلولٌة
 للبنات االساسٌة الزٌغان ابو
 للبنٌن االساسٌة الزٌغان ابو
 المختلطة االساسٌة الجنوبً المكمان ام

 للبنٌن االساسٌة ابوعبٌدة
 المختلطة الثانوٌة حبكا

 للبنٌن الثانوٌة جحفٌة
 للبنات الثانوٌة عمراوة
 المختلطة األساسٌة الدجنٌة

 للبنٌن الثانوٌة المشرف حٌان
 للبنات الثانوٌة حوشا

 الشرقً الحً/  المختلطة األساسٌة المنارة
 المختلطة االساسٌة عصفور ثغرة

 المختلطة األساسٌة اشتفٌنا
 الثانوٌة األخضر الجبل

   الصندوق السعودي 
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معدؼرؼيماظؽفروعقؽوغقؽ

متواٌفوممواظقاجؾـ

 واٌقؽوغقؽقي(ماًوصيمظؾؿشورؼعماظيتمؼؿؿمتصؿقؿفومعـماظقزارةإسدادماظدرادوتمواظؿصوعقؿمووثوئؼماظعطوءاتمواٌقاصػوتم)اظؽفربوئقيم 
 ٌؽوتىماالدؿشورؼي.تدضقؼمطوصيماظدرادوتمواظؿصوعقؿمووثوئؼماظعطوءاتمواٌقاصػوتم)اظؽفربوئقيمواٌقؽوغقؽقي(مماًوصيمظؾؿشورؼعماظيتمتؿؿمدرادؿفومعـمضؾؾما 
 اظؽفربوئقيمواٌقؽوغقؽقي.اٌؿوبعيمواإلذرافمسؾكماٌشورؼعمبوظـلؾيمظألسؿولم 
 .دراديماٌكططوتماظؿـػقذؼيمواسؿؿودػومظؾؿشورؼعماظيتمتشرفمسؾقفوماظدائرةمعؾوذرةمواسؿؿودماٌقادماظؽفروعقؽوغقؽقيمظؽوصيماٌشورؼع 
 .تدضقؼماسؿؿودماٌقادماٌقؽوغقؽقيمواظؽفربوئقيمواسؿؿودماظؽودرماشلـددلمظؽوصيماٌشورؼع 
 دموثوئؼمسطوءاتماظصقوغي.وضعماٌقاصػوتماظػـقيموإسدا 
 .عؿوبعيمدرلماظعؿؾمسيمعقاضعمأسؿولماظصقوغيموإسودةماظؿلػقؾماٌكؿؾػي 
 .ودؼدماتػوضقوتماظصقوغيموعؿوبعيمدرلماظعؿؾمبفو 
 ؿصيمظصرصفومحلىمتقصرماٌكصصوت.تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيموسؼقدمإداعيماظصقوغيمواٌقاصؼيمسؾكماٌطوظؾوتماٌوظقيماظقاردةمعـماىفوتماظرزلقيموزبورؾيماىفوتماٌك 
 .زبورؾيماىفوتماظرزلقيموعؿوبعيمتـػقذموتقصقؾماًدعوتم)عقوهموطفربوءمواتصوالتموصرفمصقل(مظؾؿشورؼعماٌكؿؾػي 
 .اٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبؿقدؼٌمطقداتماظؾـوءماظقرينماظصودرةمسـمذبؾسماظؾـوءماظقرينماًوصيمبوألسؿولماظؽفربوئقيمواٌقؽوغقؽقي 
 اٌشورطيمبوظؾفونماًوصيمبدراديماألواعرماظؿغقرلؼي.م 
 .اٌشورطيمبؾفونماظعطوءاتماظػـقيموىونمادؿالممأسؿولماظعطوءاتمواٌشورؼعمايؽقعقي 

 .تدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيمظؾؿؼوولماٌـػذمألسؿولماظصقوغيموإسدادماظؿؼققؿماظـفوئلمظؾؿشورؼع 
 اقعيمػذهماٌؾوغلموإصالحمأؼيمأسؿولمإسدادماتػوضقوتماإلداعيمٌؾوغلمرئوديماظقزراءمصقؿومخيصماألسؿولماٌدغقيمواٌعؿورؼيمواظؿـلقؼمععمعدؼرؼيمأذغولماظرئوديمظؾقػوزمسؾكمد

 رورئيمضدمهدثمعلؿؼؾاًل.م
 ؼيمبوظؿـلقؼمععمعـدوبلماىفوتمذاتماظعالضيمسيمػذهماٌراطز.معؿوبعيمأسؿولمإداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمواظـظوصيمواظؾلؿـيمسيماٌراطزمايدود 
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 ٌؾوغلمألسؿولماإلداعيمواظؿشغقؾماظؽشػماظػينموايللمسؾكمعؾوغلماظقزاراتمواٌمدلوتمايؽقعقيمواٌراطزمايدودؼيمواىؿرطقيموإسدادماظؿؼورؼرماظػـقيمبوحؿقوجوتمػذهما

 .مواظصقوغيمبوظؿـلقؼمععمضلؿمصقوغيماظؽفروعقؽوغقؽ
 .متدضقؼماٌطوظؾوتماٌوظقيماظقاردةمعـماٌؼووظنيماٌـػذؼـمألسؿولماإلداعيموتدضقؼمصقاترلماظشراءمٌقادماظصقوغيموإجوزتفومظؾصرف

م2015/2016ماظؽفروعقؽوغقؽمعدؼرؼيمضؾؾمعـماٌـفزةماٌشورؼع

ماظرضؿ اٌشروعادؿم ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظي اىفيماٌؿقظي اٌلوحي/اظطقل     االنوزتورؼخمم

 1 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمواداعيمخدعوتماظـظوصيمواظزراسيمسيمعرطزيمذيركمواديماظقؿؿموواديمسربي 286000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 2016/م12/م31

 2 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمسيمعرطزمحدودماظعؿري 247116 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 2016/م12/م31

 3 اداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمسيمعرطزمحدودماظعؿري 300000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 2016/م12/م31

 4 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمسيمعرطزمحدودماٌدورةموعؾوغلمايؿقالتماحملقرؼي 215000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 2016/م12/م31

 5 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمىلرماٌؾؽمحلني/اظشقغيماظقدطك 163568 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 2016/م12/م31

 6 اداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمسيمعرطزمودؽـوتمععدلمواديماالردن/جلرماظشقخمحلني 253000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 2016/م12/م31

 7 عرطزمحدودمجوبرماداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمسي 295000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/12/2016

 8 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمسيمعرطزمحدودماظرعـو 105500 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/12/2016

 9 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمسيمعرطزمحدودماظؽراعي 249950 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/12/2016

 10 واظؿشغقؾمواداعيمتشغقؾمخدعوتماظـظوصيمواظزراسيمسيمعرطزيمحدودماظدرةموجـقبمواديمسربيماداعيماظصقوغي 335000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 10/4/2017

 11 اداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمسيمعرطزمحدودماٌدورة 300000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/12/2016

 12 عرطزمحدودمجوبراداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمسيم 243650 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/12/2016

 13 اداعيماظؿشغقؾمواظصقوغيمسيمععدلمواديماالردن/جلرماظشقخمحلني 199000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/12/2016

 14 اداعيمصقوغيموتشغقؾماٌقظداتمسيماٌراطزمايدودؼيمواىؿرطقي 62300 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/12/2016

 15 اداعيمصقوغيموتشغقؾماظلؽـماظقزقػلمظدوظيمرئقسماظقزراءموعؾوغلموعراصؼمودوحوتماظرئودي 196520 رئوديماظقزراء عؾوغلمضوئؿي 19/11/2017



 
              

 
 
 

272 
 

ماظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظي اىفيماٌؿقظي اٌلوحي/اظطقل     االنوزتورؼخمم

 16 اجفزةمهقؼؾماظذلددمٌرطزمحدودماٌدورةماداعيمصقوغيموتشغقؾ 32000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/3/2017

 17 اداعيموصقوغيموتشغقؾمربطيمتـؼقيماظعؿري 68871 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 13/11/2016

 18 اداعيموتشغقؾموصقوغيمربطيماظؿقؾقيمسيمعرطزمحدودماظؽراعي 87100 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 6/5/2017

 19 اداعيمصقوغيموتشغقؾموحداتمععوييماٌقوه/جلرماظشقخمحلني 10500 االذغولوزارةم عؾوغلمضوئؿي 6/7/2017

 20 اداعيموصقوغيموتشغقؾمربطيمتـؼقيمجلرماظشقخمحلني 120600 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 6/5/2017

 21 حلنيموجلرماالعرلمربؿداداعيمصقوغيموتشغقؾموحداتمععوىيمعقوهمجلرماٌؾؽم 30600 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 3/11/2017

 22 اداعيمصقوغيموتشغقؾموحداتمععوىيمعقوهماظرعـو 38710 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 14/1/2017

م9/6/2017 م23 اداعيموصقوغيموتشغقؾمربطيمتـؼقيماٌدورة 176000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي

 24 وتشغقؾمربطيمهؾقيمعقوهمحدودماٌدورةماداعيمصقوغي 19920 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 2017/م5/م17

 25 اداعيمصقوغيموتشغقؾمربطيمهؾقيمعقوهماظعؿري 39000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 30/3/2017

 26 اداعيمصقوغيمعصوسدمرئوديماظقزراءم/بقًماظضقوصي 1160 اظرئودي عؾوغلمضوئؿي 1/4/2017

 27 اداعيماسؿولماظـظوصيمواظؾلؿـيمىـوحماظشقـماىدؼدم/سيمعرطزمحدودماظعؿري 372800 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/12/2015

 28 اداعيموتشغقؾموصقوغيمعؿقػماالردن 159800 وزارةماظلقوحي عؾوغلمضوئؿي 12/4/2017

 29 هدؼٌماٌصوسدماظعوعيممسيموزارةماالذغول %مضرؼؾي16+47600 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 6/9/2016

 30 ترطقىمعقظداتمروضيماحؿقورقيمظدارمتربقيماحداثماظرصقػيمذطقرم/اغوث 19830 وزارةماظؿـؿقي عؾوغلمضوئؿي 12/6/2016

ماظرئودي عؾوغلمضوئؿي 31/12/2016  31 صقوغيمعقظداتمطذلبؾرمسيمرئوديماظقزراء 1228

 32 (2صقوغيمعقظداتمطؿـزمسددم) 1400 اظرئوديم عؾوغلمضوئؿي 30/11/2016

مصقوغيموحدةماظؿدلؼدماٌرطزيمغقعمبذلا/رئوديماظقزراء 870 اظرئودي عؾوغلمضوئؿي 19/2/2016 33 

م34 صقوغيموحدةمععوىيماٌقوهمظؾلؽـماظقزقػلم/رئوديماظقزراء 3340.18 اظرئودي عؾوغلمضوئؿي 31/5/2016

م35 اداعيمصقوغيمجفوزماظؿدلؼدمغقعمؼقركمسيماظرئودي 2250 اظرئودي عؾوغلمضوئؿي 30/9/2016

م36 صقوغيماٌقظدماالحؿقورلمسيمعؾـكموزارةماالذغول 1600 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 29/2/2016

م37 صقوغيماٌصوسدماظعوعؾيمسيموزارةماالذغول 2552 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 30/9/2016
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ماظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظي اىفيماٌؿقظي اٌلوحي/اظطقل االنوزتورؼخم

م38 صقوغيمابقابموعؼصوتموزارةماالذغولماظعوعي 1178.600 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/10/2016

م39 صقوغيماجفزةمتػؿقشماالذكوصمسيموزارةماالذغؾ 250 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/8/2016

م40 ايودقبماٌرطزي/صقوغيمغظومماغذارمايرؼؼمسيمشرصيم 1500 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 30/4/2016

م41 اداعيمصقوغيمعصوسدماٌؾـكماالضوسيمصققمعؾـكمعدؼرؼيماٌكؿدلات 1300 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 28/2/2016

م42 اداعيمصقوغيموتشغقؾماجفزةمهقؼؾماظذلددمٌرطزمحدودماٌدورة 32000 وزارةماالذغول عؾوغلمضوئؿي 31/3/2015

م43 تؼدؼؿموترطقىمعصوسدمسيموطوظيماالغؾوءماالردغقي 60000 االغؾوءوطوظيم عؾوغلمضوئؿي 3/1/2017

م44 اداعيموتشغقؾموصقوغيماالسؿولماظؽفروعقؽوغقؽقيمسيمعؾـكمدائرةماٌؿوبعيمواظؿػؿقش/وزارةماظداخؾقي 25000 وزارةماظداخؾقي عؾوغلمضوئؿي 13/12/2016

م45 وترطقىمعقظدمطفربوءماضوسيمٌؾـكمدائرةماٌقازغيماظعوعيتقرؼدم 17610 اٌقازغيماظعوعي عؾوغلمضوئؿي 12/6/2016

م46 تؼدؼؿموترطقىمعدلدمعقوهموعؽقػمغقعمطودقًمسيمذبؾسماظـقاب 38750 ذبؾسماظـقاب عؾوغلمضوئؿي 13/11/2016

م31/1/2016 معؾوغلمضوئؿي مرئوديماظقزراء ماداعيمصقوغيمعصوسدمبقًماظضقوصيمسيمرئوديماظقزراء 1160 م47

م15/12/2015 معؾوغلمضوئؿي ماظققانماٌؾؽل م3650000 م(معدرديمضؿـماٌشروعماظـؿقذجلماظرؼودي/اٌؾودرةماٌؾؽقيماظلوعقي50تـػقذماسؿولماظؿدصؽيمظؾؿدارسموسددػوم) م48

م7/3/2016 معؾوغلمضوئؿي مػقؽيماالسالم م33800 متـػقذمغظوممتقظقدمروضيمطفربوئقيمعـماظطوضيماظشؿلقيمشلقؽيماالسالم م49

م29/4/2016 معؾوغلمضوئؿي مدؼقانماًدعي م76400 متـػقذمغظوممتقظقدمروضيمطفربوئقيمعـماظطوضيماظشؿلقيمٌؾـكمدؼقانماًدعيماٌدغقي م50

م24/10/2016 معؾوغلمضوئؿي مػقؽيمعؽوصقيماظػلود م92250 متـػقذمغظوممتقظقدمروضيمطفربوئقيمعـماظطوضيماظشؿلقيمٌؾـكمػقؽيمعؽوصقيماظػلود م51

م31/1/2017 معؾوغلمضوئؿي مذبؾسماظـقاب م215451.8 متـػقذمغظوممتقظقدمروضيمطفربوئقيمعـماظطوضيماظشؿلقيمٌؾـكمذبؾسماظـقاب م52

م30/4/2017 معؾوغلمضوئؿي موزارةماالذغول م1600 ماداعيمصقوغيمعقظداتمسيماٌؾـكماالضوسيمصققماٌكؿدلات م53

م3/10/2016 معؾوغلمضوئؿي موزارةماالذغول م19700 ماظلرلصراتمسيماٌؾـكماالضوسيمصققماٌكؿدلاتتؽققػمشرصيم م54

م3/11/2016 معؾوغلمضوئؿي موزارةماالذغول م1200 م(مسيماٌؾـكماالضوسيمصققماٌكؿدلات2صقوغيمواصالحموتشغقؾمعقظداتمطفربوئقيمسدد) م55

م18/11/2016 معؾوغلمضوئؿي موزارةماالذغول م300 معؾـكمايرطيصقوغيمواصالحمظقحيماظؿقؽؿماظؽفربوئقيم/بقؼؾرمتدصؽيم م56

م22/9/2016 معؾوغلمضوئؿي موزارةماالذغول م1200 ماصالحمظقحيماظؿقؽؿماالوتقعوتقؽلمظؾؿقظداتمسيمعؾـكماٌكؿدلات م57

م26/12/2016 معؾوغلمضوئؿي موزارةماالذغول م4752 مربطماظؽرصونماظؿوبعمظقزارةماالذغولمبشؾؽيماظصرفماظصقلماظداخؾقيم/عؾـكمايرطي م58

م26/7/2016 مضوئؿيعؾوغلم موزارةماالذغول م4970 مصقوغيماالجفزةماظصقتقيمسيمضوسيماػؾماظعزمم م59

م31/3/2018 معؾوغلمضوئؿي موزارةماالذغول م1200 مصقوغيمواصالحمربطيمهؾقيمسيماٌؾـكماظرئقللمظقزارةماالذغول م60
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 اٌؾودراتماٌؾؽقيعدؼرؼيمعؿوبعيموتـػقذموصقوغيمعشورؼعم

وظغوؼـيممم1/1/2015صظـوتماٌؿؾؽـيمعــمتـورؼخمممممضوعًمعدؼرؼيمعؿوبعيموتـػقذموصقوغيمعشورؼعماٌؾـودراتماٌؾؽقـيممبؿوبعـيمعشـورؼعماٌؾـودراتماظـيتمإغؾـؼـًمســماظزؼـوراتماٌؾؽقـيمٌكؿؾـػمربوممممممممممم

وشلومحلىماألصقل،موعؿوبعيماألسؿولمسيمصذلةماإلذعورمبنصالحماظعققبم)اظصقوغي(موبـوءمسؾكمتؽؾقػمععـوظلممواٌؿضؿـمعراحؾماظؿـػقذمظؾؿشورؼعموينيمتلؾقؿماٌػوتقحمظؾؿوظؽموإذغم31/12/2016

موزؼرماألذغولمٌدؼرؼيمتـػقذموصقوغيمعشورؼعماٌؾودراتماٌؾؽقيمطؿؿـؾمصوحىمسؿؾ.

 وتؿؾكصماإلنوزاتميفمعؿوبعيماٌشورؼعماظؿوظقي

تـػقذموتلؾقؿمعػوتقحم)عدارس،معراطزمصققي،معراطزمذؾوب،مصـوالتمرؼوضـقيمعالسـى،معلـوطـمأدـرمسػقػـي،معـدنمحرصقـي،ممممممممم(معشروعمتشؿؾم43عشورؼعمضقدماظؿـػقذموسددػوم) -1

 علوجد،معلوبح،...اخل(.

(معشـروعمتشـؿؾم)عـدارس،مممم65وم)غي،موسـددػمعشورؼعمهًمطػوظيماظصقوغيممتماإلغؿفوءمعـمتـػقذػوموادؿالعفومادؿالعًومأوظقًومأومادؿالعًومغفوئقًوموتلؾقؿمعػوتققفوموضقدمصـذلةماظصـقومم -2

 عراطزمصققي،معراطزمذؾوب،مصوالتمرؼوضقيمعالسى،معلوطـمأدرمسػقػي،معدنمحرصقي،معلوجد،معلوبح،...اخل(.

 (معشروعمعـماٌشورؼعماظقاردةمأسالهموحلىماظؽشقصوتماٌرصؼي.101متمادؿالممأوظلموادؿالممغفوئلم)عدغل،مطفروعقؽوغقؽ(مٌشورؼعمسددم) -3

م

م

م

م

م

ماظرضؿ ادؿماٌشروع ضقؿيماظعطوءمسـدماالحوظي اىفيماٌؿقظي اٌلوحي/اظطقل االنوزتورؼخم

م21/12/2015 معؾوغلمضوئؿي موزارةماالذغول م3250 مترطقىمبقؼؾرموصقوغيماظؾقؼؾرماظـوغلمسيمعدؼرؼيماذغولماظعوصؿي م61

م26/6/2016 معؾوغلمضوئؿي موزارةماالذغول م1643.200 متقرؼدموترطقىموتشغقؾمغظوممطوعرلاتماٌراضؾيمسيمعصوسدموزارةماالذغول م62



 
              

 
 
 

275 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

اظلوبعمسشرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظػصؾم

 ماظؼوغقغقياظشمونمادارةم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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مادارةماظشمونماظؼوغقغقي

 

 

 

 عدؼرؼيماظؿقؽقؿ

ماٌفوممواظقاجؾوتم

 ؿعوضدةمععفو.م ـقؾموزارةماألذغولماظعوعيمواإلدؽونمأعومماشلقؽوتماظؿقؽقؿقيماٌؿكصصيمسيماظػصؾمسيماظـزاسوتماظؿعوضدؼيمعومبنيماظقزارةمواىفوتماٌ .1
 م-ثيمربوورمسؾكماظـققماآلتلم:أداءماظقاجؾوتمواٌفؿوتماظيتمتؿضؿـفومسؿؾقيماظؿؿـقؾماظؼوغقغلمأعومماشلقؽوتماظؿقؽقؿقيماٌؿكصصي،مواظيتمتؿضؿـماظعؿؾمضؿـمثال .2

 أواًل:ماظعؿؾماٌؽؿيبم:م
اظدسقيماٌؿؼوبؾيم)إنمإسدادماظقثوئؼماًوصيمبنتػوقماظؿقؽقؿموإسدادمذروطمعرجعقيم)ضقاسدمإجرائقي(متؽقنمضوبطًومإلجراءاتماظؿقؽقؿمعـمحقٌمعفؾموعددماظدسوويمو -مأ

 وجدت(مواظدصقسوتمواٌراصعوتمبوإلضوصيمإديمهدؼدمظغيموعؽونماظؿقؽقؿموعدتف.م
 دراديمظقائحماظدسقىموتدضقؼماظطؾؾوتماظقاردةمصقفو.م -مب

 ادارةماظشمونماظؼوغقغقي

 عدؼرؼيماظدسوويمواظشؽووي

 ضلؿماظدسووى ضلؿماظشؽووى

 عدؼرؼيماظؿقؽقؿ

 ضلؿماظـقؽقؿ ضلؿماظؿدضقؼ

 عدؼرؼيماالدؿشوراتمواظعؼقد

 ضلؿماالدؿشوراتماظؼوغقغقي ضلؿماظعؼقد
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 عراجعيمبقـوتماظدسقىماًطقي،مذوعؾيمتدضقؼمعومؼؾلم:م -مت
 عراجعيموتدضقؼماظؾقـوتماًطقيماٌعززةمٌؾدأماإلدؿقؼوقماظؿعوضدي.م 
 عراجعيموتدضقؼماظؾقـوتماًطقيماٌعززةمٌؾدأماإلدؿقؼوقماظؼوغقغل.م 
 اٌعززةمٌؼدارماٌطوظؾوتماظزعـقيمو/أوماٌوظقي.معراجعيموتدضقؼماظؾقـوتماًطقيم 

 ذيعماٌعؾقعوتماًوصيمبوًالفماظعؼديموهؾقؾفو.مم -مث
ؼوبؾم)إنموجد(،محقٌمضوعًمتـظقؿمطوصيماٌعؾقعوتمدوبؼيماظذطرمضؿـمحقاصظمعلؿـداتمسؾكمذؽؾمبقـوتمخطقيمؼؿؿمإرصوضفومرلماظؾقائحماىقابقيمو/أومظقائحماإلدسوءماٌؿ -مج

 دخولمغظوممجدؼدمظػفرديموتـظقؿماظؾقـوتماًطقيمبشؽؾمؼلفؾمسؿؾقيماإلدـودمظؽوصيمعومؼؿؿمإدارجفمسيماظؾقائحمعـمبقوغوتمو/أومععؾقعوت.مماٌدؼرؼيمبن
 إسدادمضقائؿماظؾقـوتماًطقيماظؿػصقؾقيموصؼمغظوممعؿلؾلؾمعـمحقٌمترعقزماٌدلزاتموترضقؿماظصػقوت. -مح
ءماٌؿؼوبؾم)إنموجد(مواظيتمؼؿؿمعـمخالشلومتػـقدمدسقىماًصؿموإبطوشلومو/أومدبػقضمضقؿيماإلدسوءماظذيممتمتؼدافمسيمعقاجفيمإسدادماظؾقائحماىقابقيمو/أومظقائحماإلدسو -مخ

 اظقزارة.م
سيمسؿؾقيماظؿقؽقؿمائقي(مزبورؾيماشلقؽوتماظؿقؽقؿقيموصؼًومٌومػقمعـصقصمبفمسيمضوغقنماظؿقؽقؿماألردغلموذظؽمسيمحوظيموجقدمأؼيمزبوظػوتمضوغقغقيمو/أومذؽؾقيم)إجر -مد

 ٌذطقر.مبوإلضوصيمإديماظؿؼدممبطؾىماإلدؿقضوحوتمو/أوماظؿصققحمايلوبلمو/أومإصدارماظؼرارماٌػلرم)اٌؿؿؿ(مرؾؼًومٌومتلؿحمبفمأحؽومماظؼوغقنما
 يماإلخؿصوص.ماٌشورطيمسيمسؿؾقيماظطعـماظؼوغقغلمظؾعضماظؼراراتماظؿقؽقؿقيمعـمخاللماظؿـلقؼماٌشذلكمععماىفوتماظؼوغقغقيمصوحؾ -مذ

 ثوغقًو:ماظؿؿـقؾماٌؾوذرمأعومماشلقؽوتم:م
ؾمطوصيمػذهماظدصقسوتماظؿؼدممبؽوصيماظدصقسوتمواإلسذلاضوتماظيتمجيقزػوماظؼوغقنماظـوزؿمظؾعؿؾقيماظؿقؽقؿقيمخاللمدرلماإلجراءاتماظؿقؽقؿقيموبوظقضًمذاتفمتلفق -مأ

 جراءاتماظؼوغقغقيم)إنمظزم(معلؿؼؾاًل.مواإلسذلاضوتمضؿـمربضرمرزللمجبؾليماظؿقؽقؿمؼؿؿمحػظفمإلدبوذماإل
عـمضؾؾماحملؽؿنيممإدؿفقابماظشفقدم)اظؾقـيماظشكصقي(مواظيتمتؿؿمعـمخاللماإلدؿفقابماٌؾوذرموإسودةماإلدؿفووبمظؾعضماظشفقدماظذؼـمؼؿؿمإجوزةمزلوعمذفودتفؿ -مب

معؿؾقيمسؾكماألسؿولماظقرضقيماٌلوغدةماظؿوظقيم:مواظذيمؼلؿغرقمسددًامطؾرلًامعـماىؾلوتماظؿقؽقؿقيمسيمبعضماألحقون،موتشؿؿؾمػذهماظ

 .ذيعماٌعؾقعوتمخبصقصماظقاضعيمو/أوماظظرفماظذيمدؿؿؿماظشفودةمبشلغف 
 إسدادماإلدؿفقابماًوصمبؽؾمذوػدمسؾكمحدة.م 
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 ثوظـًو:مسيمذبولماألرذػيمواظؿقثقؼم:م
 م-ظؼدمبوذرتمعدؼرؼيماظؿقؽقؿمعـذمتلدقلفومبوظعؿؾمسؾكمإسدادمأرذػيمخوصيمبوٌدؼرؼيمتؿضؿـمأرذػيموصفرديمعومؼؾلم:

 ماإلجراءاتم)عومضؾؾ(ماظؿقؽقؿقي.م

 مظقائحموعشورروتماظؿقؽقؿ.م

 ظقائحمدسقىماًصقممواظؾقـوتماًطقيماًوصيمبفو.م 
 اظؾقائحماىقابقيمواظؾقـوتماًوصيمبفو.م 
 اًؿوعقي.مماٌراصعوت 
 األحؽومماظصودرة.م 

 عدؼرؼيماظدسووىمواظشؽووى

معفومموواجؾوتمعدؼرؼيماظدسووىمواظشؽووى

 قيمإلحوظيمإضوعيمدسوويمظؾقزارةمسؾكماألذكوصماآلخرؼـمدقاءمطونمػذاماظشكصمذكصمرؾقعلمأومذكصمععـقيم)ذرطي،معمدلي،مبـؽ(موذظؽممبكورؾيموزارةماٌوظ

م.1958(مظلـيم25ظدرادؿفوموبعدمذظؽمزبورؾيمسطقصيماحملوعلماظعومماٌدغلمبؿقرؼؽمدسقىمحؼقضقيمحلىمضوغقنمدسوويمايؽقعيمرضؿم)األوراقمإديمعلؿشورػومايؼقضلم

 مظدىمػذهماظقزارة.تزوؼدمسطقصيماحملوعلماظعومماٌدغلماٌؿـؾماظؼوغقغلمظؾكزؼـيمٌومؼؿعؾؼمبوظؼضوؼومايؼقضقيمبؽوصيماظؾقوغوتماًطقيمواظشكصقيماٌؿقصرةم

 مىمػذهماظقزارةموخاللماٌدةماظؼوغقغقي.تزوؼدمسطقصيماظـوئىماظعوممبصػؿفماٌؿـؾماظؼوغقغلمظؾكزؼـيممبومؼؿعؾؼمبوظؼضوؼوماىزائقيمبؽوصيماظؾقوغوتماًطقيمواظشكصقيماٌؿقصرةمظد

 ظعدلماظعؾقومبؽوصيماظؾقوغوتماًطقيمواظشكصقيماٌؿقصرةمظدىمػذهماظقزارةمتزوؼدمسطقصيمرئقسماظـقوبوتماظعوعيماإلدارؼيممبومؼؿعؾؼمبوظؼضوؼوماإلدارؼيمواظيتمتؼوممأعوممربؽؿيما

 خاللماٌدةماظؼوغقغقي.
 ورةمواإلجوزاتماٌكؿؾػيموصؼدماظقزقػي.تؼدؼؿماٌشقرةماظؼوغقغقيمسيمذبولماظؼراراتماإلدارؼيماًوصيمبوٌقزػنيمواظقزقػيماظعوعيمعـؾماظؿعنيمواظذلصقعمواظـؼؾمواإلغؿدابمواإلس 
 وتقثقؼماٌراجعماظؼوغقغقيمطوظؼقاغنيمواألغظؿيمواظؿعؾقؿوتمواٌقدقسوتماظؼوغقغقيمواىرؼدةماظرزلقي.حػظم 
 .إنوزماٌعوعالتماٌؿعؾؼيمبوظدائرةماظؼوغقغقيموتلفقؾفوموتقثقؼفومبوٌدؼرؼي 
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 مأومسيماظشؽوويماٌؼدعيمعـفؿمأومضدػؿمأومسيماألعقرماظيتمترىماظدائرةمترأسمػقؽوتماظؿقؼقؼمأوماالذذلاكمصقفومحلىمعؼؿضكمايولمواٌؿعؾؼيمبوٌكوظػوتماٌلؾؽقيمظؾؿقزػني

 تشؽقؾمػقؽيمهؼقؼمظدرادؿفو.
 .تؼدؼؿماإلدؿشورةماظؼوغقغقيمظؽوصيماٌدؼرؼوتممبرطزماظقزارةمواٌدؼرؼوتمبوحملوصظوت 
 .تؼدؼؿماألحؽومماظؼطعقيماظيتمتصدرمسـماحملوطؿماٌكؿصي 

 

مواظشؽوويانوزاتمعدؼرؼيماظدسوويم

م(2015انوزاتمسومم)

 (مععوعؾي.698بؾغًمظقائحماظدسوويم)م

 (مضرارمحؽؿ.674بؾغًمضراراتماألحؽومماظصودرةمحبؼماظقزارةم)م

 (مذؽقى.115بؾغمسددماظشؽوويم)م

 (50اظؿؾؾقغوتماظصودرهمظؾؿقوطؿمبؾغًم)م0

 (40طؿىمايفقزاتمبؾغًم)م0

 م(مععوعؾف50)هصقؾماالعقالماٌذلتؾفمظؾقزارهمسيمذعيماظغرلمبؾغًم

 م0عؿوبعيماظـوئىماظعوممواحملوعلماظعومماٌدغلمسيمطوصيمربوصظوتماٌؿؾؽف

 م0عؿوبعيمازاظيماالطشوكماٌعؿدؼفمسؾكمحرمماظطرقمسيمطوصيمربوصظوتماٌؿؾؽف

م(2016انوزاتمسومم)

 (مععوعؾي.922بؾغًمظقائحماظدسوويم)م

 (مضرارمحؽؿ.651بؾغًمضراراتماألحؽومماظصودرةمحبؼماظقزارةم)م

 (مذؽقى.122بؾغمسددماظشؽوويم)م
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 (60اظؿؾؾقغوتماظصودرهمظؾؿقوطؿمبؾغًم)م0

 (48طؿىمايفقزاتمبؾغًم)م0

 (مععوعؾف35هصقؾماالعقالماٌذلتؾفمظؾقزارهمسيمذعيماظغرلمبؾغًم)م0

 م0عؿوبعيماظـوئىماظعوممواحملوعلماظعومماٌدغلمسيمطوصيمربوصظوتماٌؿؾؽف

 م0اظطرقمسيمطوصيمربوصظوتماٌؿؾؽفعؿوبعيمازاظيماالطشوكماٌعؿدؼفمسؾكمحرمم

م

 

 

م
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