
 

   



 

 

 

  

 حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية

 اني ابن احلسني املعظم حفظه اهللثامللك عبداهلل ال



 

 

 

  



 

 

 

 املٝاٙ عًط١ إراص٠ فًػ

 

 
 ص٥ٝغًا      ٚايضٟ املٝاٙ ٚطٜض

 يًض٥ٝػ ْا٥با     األصرٕ ٚارٟ يغًط١ ايعاّ االَني
 املٝاٙ يغًط١ ايعاّ األَني
 ٚايتذاص٠ ايقٓاع١ يٛطاص٠ ايعاّ االَني
 ايقش١ يٛطاص٠ ايعاّ االَني
 ايبًزٜات يٛطاص٠ ايعاّ االَني
 تدطٝطاي يٛطاص٠ ايعاّ األَني
 ايظصاع١ يٛطاص٠ ايعاّ األَني
 ايعا١َ املٛاط١ْ يزا٥ض٠ ايعاّ االَني

 ايطبٝع١ٝ املقارص عًط١ َٓزٚب
 ٚاالختقال اـرب٠ سٟٚ َٔ عنٛ

 

 
 االصرٕ ٚارٟ عًط١ إراص٠ فًػ

 
 ص٥ٝغًا      ٚايضٟ املٝاٙ ٚطٜض
 يًض٥ٝػ ْا٥با     االصرٕ ٚارٟ يغًط١ ايعاّ األَني
 ٝاٙامل يغًط١ ايعاّ األَني

 ايتدطٝط ٚطاص٠ عاّ أَني
 ايظصاع١ يٛطاص٠ ايعاّ أَني
 ايبًز١ٜ ايؾؤٕٚ ٚطاص٠ عاّ أَني
 ايغٝاس١ ٚطاص٠ عاّ أَني

 ايغٝاس١ ٚطاص٠ عاّ َزٜض
 ٚاملغاس١ األصامٞ را٥ض٠ عاّ َزٜض
 املٛاط١ْ عاّ َزٜض

 املظاصعني اؼار ص٥ٝػ
 ٚاالختقال اـرب٠ سٟٚ َٔ أؽدال ثالث١

  



 

 

  



 

 

  ٛطٜضن١ًُ َعايٞ اي

املضآ٠ اؿكٝك١ٝ اييت  7102ٜعترب ايتكضٜض ايغٟٓٛ يكطاع املٝاٙ يعاّ  

تعهػ سذِ اؾٗٛر ٚاألَٛاٍ  اييت بشيتٗا َؤعغات قطاع  املٝاٙ يف عبٌٝ 

اٜقاٍ خزَات املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ َٚٝاٙ ايضٟ يف َٓطك١ ٚارٟ 

اع  يكطايتشزٜات اؾغاّ اييت ٚادٗٗا ٜٚٛادٗٗا ٖشا ا االصرٕ, َبًٝٓا

املٛاطٓني املا١ٝ٥  َتطًبات يف عبٌٝ ؼكٝلٚاإلدضا٤ات  املتدش٠ 

 ٚاالعتدزاَات ناؾ١.

  ٕ ٜتذاٚطأٚصغِ ؽح املقارص املا١ٝ٥  ؾكز اعتطاع األصرٕ 

%  يف سني طارت  خزَات 89رٍٚ املٓطك١  ٚرٍٚ عامل١ٝ نجري٠ يف ْغب١ ايغهإ املدزَٚني  باملٝاٙ ٚاييت صاٚست 

% َٔ ايغهإ َتذاٚط٠ ايعزٜز َٔ رٍٚ املٓطك١ ٚايزٍٚ أٚ ايبًزإ ايعامل١ٝ اٜنا . صغِ إ 98ايقضف ايقشٞ  عٔ 

 يف ايعامل . األصرٕ ٜقٓـ أْ٘ َٔ أٚا٥ٌ ايزٍٚ ايجالخ األؾكض َا٥ًٝا

سٝح اعترب املؿٛض ايغاَٞ  يؾؤٕٚ  ,ٚقز عربت املٓعُات ايزٚي١ٝ عٔ اسرتاَٗا ملغت٣ٛ إراص٠ ايكطاع املا٥ٞ يف األصرٕ

تعترب ني باملٝاٙ مُٔ ايعضٚف املتاس١  اإلراص٠ املا١ٝ٥ باألصرٕ ٚتظٜٚز ايالد٦اْطٓٝٛ غٛتريٜػ إٔ ع١ًُٝ د٦ني ايال

. ٖشا إماؾ١ إىل  اؾٛا٥ظ ايعامل١ٝ  ايعزٜز٠ اييت سقٌ عًٝٗا األصرٕ   يتٓؿٝشٙ َؾاصٜع َٝاٙ  ٚفضف ايقشٞ  -َعذظ٠-

 . بأع٢ً املٛافؿات ٚاإلراص٠ ايعامل١ٝ

مٛ , ٚميٌٝ خطٗا ايبٝاْٞ را٥ًُا نإ ؽح املقارص املا١ٝ٥ ٚطٜار٠ ايطًب ع٢ً املٝاٙ ٖٞ َعاري١ غري َتٛاط١ْ ؾإسا

, ؾإٕ ٖشا ايتشزٟ ؽهٌ راؾعًا يز٣ ايعاًَني يف ايكطاع ملناعؿ١ اؾٗٛر املبشٚي١ َٔ أدٌ صؾع نؿا٠٤ االعتدزاّ ايعذظ

اعتهُاٍ عًُت ايٛطاص٠ ع٢ً . سٝح َتاس١َهإ  نٌ ْكط١ َا٤ اإلع ايتظٜٚز املا٥ٞ ٚاعتػالٍ  قزص ٚؼغني ٚاق

ٚايشٟ عٝغاِٖ يف ؼغني ايٛاقع املا٥ٞ يًُٓاطل ايؿكري٠ َا٥ًٝا    ,تٓؿٝش اـط ايٓاقٌ ايٛطين َٔ ايؾُاٍ اىل اؾٓٛب

١ طاص١٥ َٔ داْب َٔ داْب  َٚٛاد١ٗ أٟ أطَيف املًُه١  يتًب١ٝ اإلستٝادات  ٚنشيو عٗٛي١ ْكٌ املٝاٙ  ألٟ َٓطك١

 , ٚبايتايٞ َعاؾ١ دظ٤ َٔ َؾه١ً ْكك املقارص املا١ٝ٥ يف قاؾعات ايؾُاٍ  سٝح ايتٛادز ايغٛصٟ ايهجٝـ . آخض

,  سٝح تعٌُ قارص َا١ٝ٥ أٚ تطٜٛض ايكا٥ِ َٓٗاٚتعٌُ ايٛطاص٠ ع٢ً تأَني اإلستٝادات املا١ٝ٥  َٔ خالٍ إهار َ

اإلعرتاتٝذ١ٝ املغتكب١ًٝ  باعتباصٖا أٚ َٔ املٝاٙ املغٛؼ عٛا٤ َٔ َٝاٙ ايبشضتش١ًٝ يف َؾاصٜع ايايٛطاص٠ ع٢ً ايتٛعع 

يكطاع املٝاٙ يف األصرٕ  دٓبا إىل دٓب  تكًٌٝ ايؿاقز  عٛا٤ بتشغني ؽبهات ايٓكٌ ٚايتٛطٜع, أٚ بضؾع َغت٣ٛ إراص٠ 

 ,ٚتأٌٖٝ املٛاطٓني ع٢ً سيويرتؽٝز ٚايٛعٞ املا٥ٞ يًُٛاطٓني, ٚاعتكطاب أسزخ تهٓٛيٛدٝا اايطًب ع٢ً املٝاٙ 

ٚاالعتؿار٠  َٔ ايتذاصب ٚاـربات  ٚاإلَهاْٝات املتاس١ هلشا  ٚاالعتُضاص يف ايتٛعع مبؾاصن١ ايكطاع اـال 

 . ايكطاع

% 01سٝح تغتًٗو َا ْغبت٘  ,ٚعًُت ايٛطاص٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع َؾه١ً ايطاق١ اييت متجٌ عب٦ًا نبريًا ع٢ً  ايكطاع

تهضصت % َٔ ايهًؿ١ ايتؾػ١ًٝٝ. ؾإصتؿاعات أععاص ايهٗضبا٤  11اق١ ايهٗضبا١ٝ٥ يف األصرٕ ٚبهًؿ١ طارت عٔ َٔ ايط

 يًُرت املهعب ايٛاسز سٝح ٚفًت نًؿ١ خزَات املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ,  7109-7101خالٍ ايؿرت٠ ايظ١َٝٓ َٔ 

 ًَٕٝٛ( 799) َا ٜكاصبأٟ  َٝاٙرٜٓاص /َرت َهعب  0019ٛايٞ رٜٓاص  ٚبزعِ سهَٛٞ َكزاصٙ س 7.72سٛايٞ 

ٚ تبشٍ ايٛطاص٠ دٗٛرًا نبري٠ يظٜار٠ قاعز٠ اعتدزاّ ايطاق١ املتذزر٠ َٚٔ خالٍ َؾاصٜع عزٜز٠   اصرْٞ, رٜٓاص

 % َٔ اإلستٝادات خالٍ ؾرت٠ قزٚر٠ .71بٗزف ايٛفٍٛ يتػط١ٝ سٛايٞ 

 ّ. َٓري عٜٛػ

 ٚطٜض املٝاٙ ٚايضٟ



 

 

 

 

يتٓؿٝش ايعزٜز َٔ َؾاصٜع املٝاٙ   7170ٚيف إطاص  تطٜٛض قطاع املٝاٙ ؾكز  ٚمعت  ايٛطاص٠ خط١  ست٢ عاّ  

 رٜٓاص ًَٝاصات 0 سٛايٞ( 7109-7100) االعٛاّ . بُٝٓا أْؿل خالٍ رٜٓاص ًَٝاص 7729ٚايقضف ايقشٞ  بهًؿ١ 

 . املٝاٙ قطاع ع٢ً

 َٝاٙ َٔ َهعب َرت يهٌ ايتؾػ١ًٝٝ ايهًـ َٔ%  07 َٔ أنجض تغرتر ال ايٛطاص٠ ؾإٕ ايضٟ َٝاٜٙتعًل بأمثإ  َا أَا

 ايضٟ.

عٛا٤   0ّ ّ( 711يًٛفٍٛ إىل ايغع١ املغتٗزؾ١ ) ٚيف إطاص اؿقار املا٥ٞ ؾايٛطاص٠ َام١ٝ يف  تٓؿٝش َؾاصٜع ايغزٚر 

  007, ٚ عز ؾٝزإ  بطاق١  0ّ ّ 101ببٓا٤ عزٚر دزٜز٠ يف قاؾعات املًُه١ نُا ٖٛ اؿاٍ بغز ابٔ محار  بطاق١ 

. ٖشا َع  0ّ ّ 79اىل  01يضؾع طاقت٘ َٔ  ا نُا ٖٛ اؿاٍ بغز ايٛاي١, ٚ عز  ٚارٟ صمح١ , اٚ تع١ًٝ بعنٗ 0ّ ّ

االعتُضاص بايتٛعع يف إْؾا٤ ايغزٚر ايقشضا١ٜٚ ٚايربى ٚاؿؿا٥ض ٚخاف١ يف املٓاطل ايقشضا١ٜٚ يتشكٝل أٖزاف 

 ب١ٝ٦ٝ ٚت١ُٜٛٓ ٚاقتقار١ٜ .  

املٛاطٓني  ٚتأَني َقارص رخٌ هلا   نشيو تعٌُ ايٛطاص٠ ع٢ً تٓؿٝش خطط ت١ُٜٛٓ ملٓطك١ ٚارٟ عضب١  ٚتؾػٌٝ

ط١ًٜٛ األَز  بايتؾاصى ىل داْب تطٜٛض املٓطك١  ٚؼغني ٚعا٥ٌ ايعٝؿ ؾٝٗا  َٔ خالٍ  إقا١َ َؾاصٜع  ت١ُٜٛٓ إ

مجعٝات ٖشا َع تطٜٛض َؾاصٜع ايت١ُٝٓ يف ٚارٟ األصرٕ ٚتعظٜظ فالسٝات . َع املؤعغات ايٛط١ٝٓ املدتًؿ١

 املظاصع ايزٚص األنرب يف إراص٠ املظاصع  ٚايتعاٌَ َع َا ٖٛ َتاح  َٔ َٝاٙ.  َغتدزَٞ املٝاٙ  ٚإعطا٤

تطًب  يًتشزٜات املا١ٝ٥ ايالد٦ٕٛ  َٔ َناعؿ١ إ ايتشزٜات املا١ٝ٥ اييت ٜٛادٗٗا األصرٕ , ٚخاف١ َع َا  أسزث٘ 

ٚاؿز َٔ االعتزا٤ ع٢ً تٗالنٗا َؾاصن١ اؾُٝع ٚؼًُِٗ ملغؤٚيٝاتِٗ ػاٙ محا١ٜ املٝاٙ ٚاؿؿاظ عًٝٗا ٚتضؽٝز اع

ايض٥ٝغ١ٝ ٚايؿضع١ٝ. ؾاملغأي١ ال تكـ املقارص املا١ٝ٥ ٚخاف١ اؾٛؾ١ٝ باؿؿض غري املؾضٚع اٚ ع٢ً خطٛط املٝاٙ 

ٚاعتجُاصاتِٗ  قطاع املٝاٙ ٚتأثريٙ ع٢ً سٝاتِٗ بتؿِٗ اؾُٝع يٛاقع ٚؼزٜات  عٓز عٔ األْع١ُ ٚايكٛاْني, بٌ

 ٚايعٌُ ع٢ً رميَٛتٗا يٓا سامضًا َٚغاُٖتِٗ يف محا١ٜ  املٝاٙ ز٣ ٚعٞ املٛاطٓني بايٛاقع املا٥ٞاملتعزر٠, ٚنشيو مب

سنض٠ فاسب اؾالي١ اهلامش١ٝ املًو اييت ٜكٛرٖا ٚايشٟ َٔ ؽأْ٘ محا١ٜ املغري٠ ايٛط١ٝٓ دٝاٍ ايكار١َ ٚيأل

 . عبزاهلل ايجاْٞ ابٔ اؿغني املععِ

 

  



 

 

 املٝـاٙايتطـٛص ايتاصىـٞ يكطـاع 

 

 َكزَـ١ :

وعـ٢ قطـاع املٝـاٙ ؾـٞ األصرٕ َٚٓــش عٗــز اإلعتكــالٍ  بإٖتُــاّ نبٝــض      

ـــظ٠        ـــٛ ايضنٝ ـــاٙ ٖ ـــاع املٝ ـــ١ قط ـــ١ ألٕ تُٓٝ ـــار٠ اهلامشٝ ـــٌ ايكٝ ـــٔ قب َ

األعاعٝـ١ يتطٜٛـض ناؾـ١ ايكطــاعات ايتُٜٓٛــ١ ؾــٞ األصرٕ , سٝــح صنــظ      

ععـِ عًـ٢ َٛمـٛع املٝـاٙ ٚاعتبــضٙ َــٔ   داليـ١ املًـو عبـز اهلل ايجاْـٞ امل

أٚيٜٛـات عُـٌ اؿهَٛـ١ املتالسكـ١ ؾـٞ عٗـزٙ املُٝـٕٛ ْعــضًا ملــا ٜؾهًــ٘    

َـٔ سادـ١ أعاعٝـ١ يبكـا٤ ٚمنــٛ ٚتطــٛص اؿٝــا٠ ٚعٓقــضًا أعاعٝــًا َــٔ       

عٓافـــض ايتُٓٝـــ١ ؾـــٞ األصرٕ , ٚيكـــز َـــض قطـــاع املٝـــاٙ بعـــز٠ َضاســـٌ  

ـــ ـــ١ ؽٗ ـــاٙ صغـــِ    َتزاخً ـــ١ خزَـــات املٝ ـــ٢ ناؾ زت تطـــٛصًا ًَُٛعـــًا عً

ايتشزٜـات ايتـٞ ٜٛادٗٗــا ٖــشا ايكطــاع خافــ١ َــع بزاٜــ١ ايتغعٝٓــات        

ٚاملتُجًـ١ بؾـح ٚمعــ قزصتٗـا عًـ٢ تًبٝـ١ اإلستٝادـات املتظاٜـز٠ َٜٛـًا 

ر بعـز ٜـّٛ ٚايتـٞ ؾضمتٗـا ايظٜـار٠ ايطبٝعٝـ١ ٚغٝـض ايطبٝعٝـ١ ؾـٞ عــز 

ايغهـإ ٚإصتؿــاع َغتــ٣ٛ املعٝؾــ١ ٚايتطــٛص اإلقتقــارٟ  ٚاإلدتُاعــٞ       

ٚايغٝاسـٞ ؾـٞ األصرٕ , ٚؾـٞ ايٛقـت ايــشٟ ناْــت اـزَــات املا٥ٝــ١ ؾــٞ      

املًُهـ١ ٚخافـ١ ؾـٞ ايكطـاع املٓظيـٞ تتـِ بقـٛص٠ تكًٝزٜـ١ َٚـٔ خــالٍ  

ـاٙ األَطـــاص تؾهـــٌ اآلبـــاص ايتذُٝعٝـــ١ َٚٝـــاٙ ايٝٓابٝـــع ايتـــٞ ناْـــت َٝــ

ايضاؾـز ايض٥ٝـػ يألغـضاض ايظصاعٝـ١ , ؾكـز غطـت اـزَـات املا٥ٝــ١ َــا   

% َــٔ املٛاطٓٝــٔ سٝــح تعُــٌ بضاَــر ٚخطــط       90% َـٔ عهـإ املًُهـ١ ٚطارت خزَــات ايقــضف ايقشــٞ عــٔ     89ٜظٜـز عـٔ 

 ايكارَـ١ . % ؾـٞ ايغٓـٛات21ايـٛطاص٠ عًـ٢ طٜـار٠ ٖـشٙ ايٓغبـ١ يتقـٌ إيـ٢ 

 

 تطـٛص املؤعغـات املا٥ٝـ١ :

نـإ املٛاطٓـٕٛ خافـ١ ايشٜـٔ ال ميًهـٕٛ آبـاص اؾُـع ٜبشيـٕٛ اؾٗـز ايهبٝــض ٜٚكطعــٕٛ املغاؾــات ايؾاععــ١ ؾــٞ عبٝــٌ اؿقــٍٛ        

ٔ ؾــٞ ايبزاٜــات َٚــع تؾهٝــٌ     عًـ٢ نُٝـ١ قـزٚر٠ َـٔ َٝـاٙ ايٝٓابٝـع املتزؾكـ١ ٚايبــضى ايتــٞ ناْــت َقــزصًا َا٥ٝــًا يًُٛاطٓٝــ      

ّ ايبًزٜـات ؾـٞ املـزٕ ٚايكـض٣ , ؾكـز تٛيـت ٖـشٙ املؤعغـات عًُٝـ١ تٛطٜـع املٝـاٙ عًـ٢ املٛاطٓٝـٔ ٚتٛيـت ايقشـ١ ايتـٞ تأعغــت عــا  

يًبًزٜـات ؾكـز تؾهًـت بعـض َضاقبـ١ ْٛعٝـ١ املٝـاٙ ٚيػاٜـات إدـضا٤ ايزصاعـات املا٥ٝـ١ ٚسؿـض آبـاص ٚتٛؾٝـض املقـارص املا٥ٝـ١  0810

نشيـو تـِ إْؾـا٤ عًطـ١ قٓــا٠ ايػــٛص ايؾضقٝــ١     0891املؤعغـات املعٓٝـ١ بكطــاع املٝـاٙ نغًطـ١ املٝـاٙ املضنظٜـ١ ايتـٞ أْؾ٦ـت عـاّ 

 يتٓؿٝـش املضسًـ١ األٚيـ٢ َـٔ َؾـضٚع ايريَـٛى ٚٚارٟ األصرٕ . 0818ايتـٞ تؾهًـت عـاّ 

ـشٙ ايغًطـ١ إْغذاَـًا َـع قـضاصات داَعـ١ ايــزٍٚ ايعضبٝــ١ ٚاملؾاصٜــع املا٥ٝــ١ املطضٚســ١ عًــ٢ ايغاســ١ آْــشاى         ٚقـز دـا٤ إْؾـا٤ ٖ

 ؾٝـِ ٜتعًـل بتكغٝـِ َٝـاٙ سـٛض ايريَـٛى ٚٚارٟ األصرٕ .

عًطــ١   0891 َٓٗــا عــاّ   ايػٝـت ٖاتـإ ايغًطتـإ ٚأْؾ٦ـت بــزالً  0897ٚإلعتبـاصات عٝاعٝـ١ بعـز َؤمتـض ايكُـ١ ايعضبٝـ١ عـاّ 

املقـارص ايطبٝعٝـ١ ايتـٞ مُـت ايغًطتٝـٔ إماؾـ١ يزا٥ـض٠ دزٜـز٠ يألعـاخ اؾٝٛيٛدٝـ١ , نُـا صاؾـل سيــو قٝــاّ َؤعغــ١ أخــض٣     

ألصرٕ إال إٔ إلعتػـالٍ َٝـاٙ ْٗـض األصرٕ ٖـٞ    ) َؤعغـ١ ايضٚاؾـز ( ايتـٞ تبٓـت َؾــضٚع عــز خايــز َٚؾــضٚع األغــٛاص ؾــٞ ٚارٟ ا      

 . 0892ٖـشٙ املؤعغـات يـِ وايؿٗـا اؿـغ بايٓذـاح بغبـب سـضب عـاّ 

  



 

 

 

 ْؾـأ٠ ايـٛطاص٠

 

بعـز ظٗــٛص بعــض ايتزخــالت ؾــٞ ايقالسٝــات َــا بٝــٔ ايغًطتٝــٔ ) املٝــاٙ , ٚٚارٟ األصرٕ ( خافــ١ َــا ٜتعًــل مبقــارص املٝــاٙ               

افـ١ ؾـٞ األٚقــات ايتــٞ ٜؾتــز ؾٝٗــا ايطًــب عًــ٢ املٝــاٙ ٚاؿادــ١ يٛمــع عٝاعــ١ َا٥ٝــ١            ٚتطٜٛضٖـا ٚأٚيٜٛـات ايتٛطٜـع املا٥ـٞ خ

َتٛاطْـ١ تأخـش بعٝـٔ اإلعتبـاص تطٜٛـض ناؾـ١ َقـاصر املٝـاٙ َـٔ خـالٍ َؾاصٜـع َايٝـ١ يألغـضاض املٓظيٝــ١ ٚايقٓاعٝــ١ ٚايظصاعٝــ١    

ـز َـٔ اإلطرٚادٝـ١ , َٚــٔ أدــٌ اإلعرتاتٝذٝــات ٚايرباَــر اـافــ١ بتٓؿٝــش       ٚايغٝاسٝـ١ مبٛدـب خطـ١ ٚطٓٝـ١ طًٜٛـ١ األدـٌ ؼ

ٞ ايغٝاعـ١ املا٥ٝـ١ ايتـٞ تأخـش بعٝـٔ اإلعتبـاص اإلستٝادـات اؿامـض٠ ٚاملغتكبًٝـ١ ؾـٞ مـ٤ٛ َـا ٜؾٗـزٙ األصرٕ َـٔ منــٛ ٚتطــٛص ؾــ   

املٝـاٙ ٚتٓعُٝـ٘ مبــا ٜٓغذــِ َــع أٖــزاف ايــٛطاص٠ َٚٗاَٗــا ٚيتشــزر        كتًــ اجملاالت َٚـٔ أدـٌ إعتُـضاص َٚٛانبـ١ ٖٝهًـ١ قطـاع 

فالسٝـ١ ايتدطٝـط ٚايتٓعٝـِ ٚايتُٜٛـٌ ٚصعـِ ايغٝاعـات ٚإعرتاتٝذٝـات ٚؽطٝـط ٚتٓؿٝــش بضاَــر ايتٛعٝــ١ املا٥ٝــ١ بايــٛطاص٠      

ٝــِ ٚبايــشات تًــو ايتــٞ إْبجكــت عــٔ إتؿاقٝــ١ ايغــالّ         دٓبـًا إيـ٢ دٓـب تٓؿٝـش املؾاصٜـع ايهبـض٣ ٚخافـ١ املؾرتنـ١ َـع رٍٚ اإلقً

ا ٚايتـٞ ؾتشـت آؾاقـًا عزٜـز٠ يًتعـإٚ ٚتٓؿٝـش املؾاصٜـع إماؾـ١ ملـا ًٜـشل بشيـو َــٔ أعُــاٍ ايزصاعــ١ ٚايتكٝٝــِ ٚايتُٜٛــٌ ٚغريٖــ      

ت املؤعغـات املعٓٝــ١ بكطــاع املٝــاٙ َطًبــًا ًَشــًا      ؾكـز أفبـح إْؾـا٤ َؤعغـ١ ػُـع ؾـٞ َغؤٚيٝاتٗـا ٖٚٝهًٗـا اإلراصٟ نـٌ َغؤٚيٝـا

يتنـِ ؾـٞ َعًتٗـا عًطتـٞ املٝــاٙ ٚٚارٟ األصرٕ ٚؾــٞ ايٛقــت ايــشٟ      1/11/1811رؾـع اؿهَٛـ١ إلْؾـا٤ ٚطاص٠ املٝـاٙ ٚايـضٟ ؾـٞ 

ؾــٞ رٍٚ ايعايــِ يتعتجُــاص ؾــٞ     ٜؾٗـز األصرٕ ؾٝـ٘ سضنـ١ تُٜٓٛــ١ َتــطٛص٠ ْٚؾطــ١ ٚتتطًــع َععــِ ايكطــاعات اإلعتجُاصٜــ١        

املٓطكـ١ ٚخافـ١ األصرٕ َٚـا ٜرتتـب عًٝـ٘ َـٔ إعتعـزار َٚؤعغٝـ١ كططـ١ َٚربفـ١ تغتطٝــع ايتعاَــٌ َــع املضسًــ١ اؾزٜــز٠      

ل ايــشٟ أفبــح َــٔ    ٚإعتشكاقٗـا ٚتؿعٝـٌ اآلرا٤ ؾـٞ ايعُـٌ األدٗـظ٠ ٚطٜـار٠ نؿـا٠٤ اـزَـ١ املا٥ٝـ١ َٚؾاصنـ١ أٚعــع يًكطــاع اـــا   

 اينـضٚصٟ قٝاَـ٘ َـٔ اـزَـات املكزَـ١ يًُٛاطٓٝـٔ , ؾكـز ٚانبـت ايـٛطاص٠ ٖـشٙ املتطًبـات بتطٜٛــض ايتؾضٜعــات ٚاملٗــاّ املطًٛبــ١    

 ٚايتٓـٛع ؾـٞ أعًـٛب ٚطـضم إراص٠ ايكطـاع بؾهًـ٘ املتهاَـٌ.

كطـاع ايؾـضب تـِ إفـزاص ْعـاّ خـال ملضاقبـ١ املٝــاٙ اؾٛؾٝــ١ ٖــزف إيــ٢     ٚيًشؿاظ عًـ٢ املٝـاٙ اؾٛؾٝـ١ بإعتبـاصٖا َقـزص َا٥ـٞ ي

كطــاع  ايتعاَـٌ َـع َٛمـٛع اآلبـاص بؾتـ٢ أْٛاعٗـا ينبـط عًُٝـ١ اإلعتدـضاز ٚاؿـز َـٔ اهلـزص ٚايتبشٜـض هلـشا املقـزص املا٥ـٞ إهلــاّ ي 

 ايؾـض ب ؾـٞ املًُهـ١ .

ـات املكزَـ١ َـٔ قبـٌ َؤعغـات قطـاع املٝـاٙ ٚطٜـار٠ ايتشزٜــات ٚؾــل َعاريــ١ ؽــح املــٛاصر املا٥ٝــ١       ْٚعـضًا يًتٛعـع ؾـٞ ٚاقـع اـزَ

ٚاملايٝـ١ ٚايتٛدـ٘ يتعتُضاصٜـ١ ؾـٞ تطـٛص ٖـشٙ اـزَـات ؾكـز أفبشــت عًُٝــ١ تٛعٝــع قاعــز٠ َؾاصنــ١ ايكطــاع اـــال دــظ٤         

( أٚ بٓعــاّ عكــز اإلراص٠ أٚ إْؾــا٤ ؽضنــات ـًٛنــ١       BOTٍ تٓؿٝـش َؾاصٜـع بٓعـاّ ايــ )  ٖاَـًا َـٔ اإلعرتاتٝذٝـ١ املا٥ٝـ١ َـٔ خـال

أٚ ؽضنــ١ َٝآٖــا فاؾعــ١     4112يًشهَٛـ١ تـزاص عًـ٢ أعـاؼ ػـاصٟ نُـا ٖـٛ اؿــاٍ بؾضنــ١ َٝــاٙ ايعكبــ١ ايتــٞ أْؾ٦ــت عــاّ        

 خزَـات املٝـاٙ .أٚ ايكٝـاّ ظـظ٤ َـٔ  4112ايعافُـ١ ايتـٞ أْؾ٦ـت عـاّ 

 



 

 

 ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ

 ايضؤٜا ٚايضعاي١ ٚايكِٝ اؾٖٛض١ٜ

 

 

  ... صؤٜتــٓـــــــــــا

 
 مٛ َٛاصر َا١ٝ٥ َغتزا١َ .

 

 

 

 

 

 

 

  ... صعايتـــٓــــــا

 

ايؾضانات ٚتبين اإلراص٠ املتها١ًَ ملٛاصر املٝاٙ بهؿا٠٤ ٚمتٝظ َٔ خالٍ تعظٜظ 

 . أْع١ُ عٌُ ؾعاي١

 

 

 

 

 

ّٝــُـٓــــا   ... اؾٖٛضٜـــــــــ١ ق

 

امل١ٝٓٗ , ايعٌُ بضٚح ايؿضٜل , ايؾؿاؾ١ٝ ٚايٓظا١ٖ, ايؾضانات ايؿعاي١ , ايتطٜٛض 

ٚايتُٝظ ٚؼكٝل اؾنٌ  ٠ٚتهاؾؤ ايؿضل , االعتزا١َ اؾٛر املغتُض, ايعزاي١

 ايٓتا٥ر.

  

  



 

 

 ٚايضٟ املٝاٙ ٚطاص٠
 اقغاّ - ٚسزات - َزٜضٜات

 

 ؿ١ٝٓاي ايؾؤٕٚ إراص٠

 

 :َكز١َ

 ٖشٙ محا١ٜٚ ٚتطٜٛض ٚت١ُٝٓ املا١ٝ٥ املقارص يضفز ٚافٛصٟ األعاعٞ املضتهظ ٚايضٟ املٝاٙ ٚطاص٠ يف ايؿ١ٝٓ ايؾؤٕٚ اراص٠ تؾهٌ
 باعتدزاّ ايعٌُ ايٝات ٚتطٜٛض املا١ٝ٥ يًُقارص املغتزا١َ االراص٠ فاٍ يف َتها١ًَ رصاعات اعزار اىل االراص٠ ٖشٙ ٚتٗزف. املقارص

 اؾٛؾ١ٝ ايغطش١ٝ املٝاٙ مبقارص املتعًك١ املدتق١ املا١ٝ٥ ايزصاعات ٚادضا٤ ايكطاع. استٝادات يتًب١ٝ اؿزٜج١ هٓٛيٛدٝاايت
 ايهُٝات ؼزٜز ىك ؾُٝا املا١ٝ٥ يألسٛاض ايضٜام١ٝ ايُٓاسز عٌُ نشيو ايتًٛخ َٔ ؿُاٜتٗا عًٝٗا املباؽض ايب٦ٝٞ ٚاالؽضاف

 .ٚمحاٜتٗا رميَٛتٗا وؿغ بؾهٌ املا١ٝ٥ يالعتجُاصات ايٛاعز٠ لاملٓاط ٚؼزٜز عتدضازيال اآل١َٓ
 

 َزٜضٜات ايؾؤٕٚ ايؿ١ٝٓ:

 َزٜض١ٜ صفز ٚ رصاعات َقارص املٝاٙ .1

 ٚايُٓشد١ ايضٜام١ٝ  َزٜض١ٜ ْعِ املعًَٛات اؾػضاؾ١ٝ .4

 َزٜض١ٜ ايب١٦ٝ ٚايتػري املٓاخٞ .3

 ٚسز٠ َضاقب١ اآلباص اؾٛؾ١ٝ .2
 

 َزٜض١ٜ صفز ٚرصاعات َقارص املٝاٙ.

 ٜعترب صفز َٛاصر املٝاٙ , اعاعا يف تكِٝٝ املٛاطْات املا١ٝ٥ ٚايغطش١ٝ ٚاؾٛؾ١ٝ , َٚٔ خالهلا ٜتِ تطٜٛض ٚؼزٜح ؽبه١ ايضفز املا٥ٞ يف

ناؾ١ االسٛاض املا١ٝ٥ يف املًُه١ , سٝح ٜب٢ٓ ع٢ً ايبٝاْات اؿاي١ٝ ٚايتاصى١ٝ ٚايرباَر ٚخطط ايعٌُ املتعًك١ بت١ُٝٓ ٚتطٜٛض ٚاراص٠ 

 رص املٝاٙ.َقا

 افاؾع١ ع٢ً اعتزا١َ املٛاصر املا١ٝ٥ اهلزف االعرتاتٝذٞ: 

 .  ؼزٜح  ٚصفز  املعًَٛات  املٓاخ١ٝ ٚاهلٝزصٚيٛد1١ٝ األٖزاف ايؿضع١ٝ:

 . اعزار ٚ ؼزٜح ايزصاعات اهلٝزصٚيٛد١ٝ  ٚاهلٝزصٚدٝٛيٛد١ٝ املتعًك٘ بتكِٝٝ  ٚمحا١ٜ ٚاراص٠ املقارص املا١ٝ٥.4

 

 طات اييت قاَت بٗا املزٜض١ٜ:املٗاّ  االلا

 

 َٛظؿني( 5اٚال:  قغِ رصاعات املٝاٙ ايغطش١ٝ ٚاؾٛؾ١ٝ )

 

  ٚاؿغابات ؿذّٛ املطض يهٌ سٛض َا٥ٞ عطشٞ 4112-4112اعزار خضا٥ط املطض 

 .االعتُضاص يف تكِٝٝ  ايٝٓابٝع  َٔ سٝح  تٛطٜعٗا سغب اؿٛض, ن١ُٝ ايتقضٜـ, ايطبك١ املٓتذ١, ٚايٓٛع١ٝ 

 ّٛبٝا١ْٝ  )ٖٝزصٚغضاف( يهاؾ١ ايٝٓابٝع يف املًُه١ تبني ايعالق١ بني ايتقضٜـ ٚايظَٔ.    عٌُ صع 

   ًَٞٛقع قط١ َتها١ًَ ٚ  48َعا١ًَ ٚمت املٛاؾك١ ع٢ً  18الاط رصاعات ؾ١ٝٓ ؿُا١ٜ َٛاقع َكرتس١ فطات ايٛقٛر ايعزر ايه

 4111ٚط محا١ٜ املقارص املا١ٝ٥ َٛقع يعزّ ؼكل ؽض 12َٛقع بٝع قضٚقات ٚغٝاص طٜت ٚمت صؾض  22

  ًٞٚبعز ايزصاع١ مت املٛاؾك١  324الاط رصاعات ؾ١ٝٓ ؿُا١ٜ َٛاقع َكرتس١ ملؾاصٜع اعتجُاص١ٜ كتًؿ١ يف ٚطاص٠ ايب١٦ٝ ايعزر ايه

 َعا١ًَ ؾكط41َعا١ًَ ٚمت صؾض  354ع٢ً 

 ًُسٝح بًؼ عزر آباص املضاقب١ ايعا١ًَ ٚغري   رتٟ(تقٓٝـ آباص َضاقب١ عطح املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ سغب طضٜك١ أخش املع١ًَٛ )ٜزٟٚ, ت

ب٦ضا  دزٜزا  42ب٦ض غري عاٌَ ٚ  35ب٦ض قٝاؼ ٜزٟٚ ٚ آيٞ ٚ  22ب٦ض قٝاؼ تًُرتٟ ٚ 112ب٦ض َضاقب١ )َٓٗا  453ايعا١ًَ 

 ع٢ً ايٓعاّ  ايتًُرتٟ (.

  ٟ4112/4112مت ؼًٌٝ مجٝع قضا٤ات  ؾٝناْات األٚر١ٜ يًعاّ املطض. 

 

 

 



 

 

 
 َٛظؿا( 77فز املٝاٙ ايغطش١ٝ )ثاْٝا:  قغِ ص

  َغذ١ً َٛطع١ يف مجٝع اما٤ املًُه١ ٚاسناص املعًَٛات  املطض١ٜ ٚؼًًٝٗا  41مت فٝا١ْ َغذالت االَطاص االتَٛاتٝه١ٝ ٚعزرٖا

 ٚصفزٖا يف ًَؿاتٗا سغب االفٍٛ ٚمت سغاب ؽز٠ االَطاص ٖٚشٙ افطات َٛطع١ يف مجٝع اما٤ املًُه١ 

 بدض املٓاخ١ٝ ٚتظٜٚزٖا مبا ًٜظّ اعتُضاص١ٜ ايعٌُ ؾٝٗا ٚتٛدٝ٘ املٛظؿني ايعاًَني بٗا عٓز سزٚخ اخطا٤ مت َضاقب١ قطات ايت

قط١ َٓاخ١ٝ ٜٚتِ اسناص ايتكاصٜض اـاف١ بٗا ؽٗضٜا ٜٚتِ تزقٝكٗا ٚعٌُ  44اثٓا٤ اخش ايكضا٤ات ٚعزر ٖشٙ افطات 

 املعًَٛات املا٥ٞ ( متٗٝزا ؿغاب املٛاط١ْ املا١ٝ٥  اؿغابات اـاف١ بٗا  ٚارخاهلا اىل قاعز٠ ايبٝاْات ) بٓو

  َٔ ََ٘ٝٛٝكٝاؼ َطضٟ َٛطع١ يف مجٝع اما٤ املًُه١ ٚٚمت تؿضٜؼ َعًَٛات ٖشٙ املكاٜػ ع٢ً  131مت مجع نُٝات االَطاص اي

 ايُٓاسز خاف١ بٗا ٚمت ارخاهلا اىل بٓو املعًَٛات املا٥ٞ العتُارٖا يف املٛاط١ْ املا٥ٝ٘. 

  ْؾض٠ اَطاص َٜٛٝ٘ يف االٜاّ املاطضٙ ٚمت تٛطٜعٗا ايهرتْٚٝا ٚٚصقٝا ع٢ً مجٝع املزٜضٜات ٚايٛسزات  اـاف١ يف ٚطاص٠  34مت افزاص

 املٝاٙ . 

 

 
 َٛظؿني( 7ثايجا:  قغِ صفز املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ )

 

  قٝاؼ.  4112عزر قٝاعات َٓاعٝب املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ بًػت 

 ْات )بٓو املعًَٛات املا٥ٞ (.مت  تضسٌٝ مجٝع ايكضا٤ات اىل قاعز٠ ايبٝا 

  . مت عٌُ عؾض٠ تكاصٜض  ؾ١ٝٓ ٚاراص١ٜ ع٢ً ساالت االعتزا٤ املتهضص٠ 

  ب٦ض َضاقب١ دزٜز مُٔ َؾضٚع بٓو االعُاص االملاْٞ.  44مت سؿض 

  ٍ ٌٖٝب٦ض َضاقب١ مُٔ َؾضٚع بٓو االعُاص االملاْٞ.  11مت عٌُ اعار٠ تأ 

  االملاْٞ. ب٦ضمُٔ َؾضٚع بٓو االعُاص  52مت امت١ 

 ٍ ب٦ضَٔ سٝح تػري ايبطاصٜات ٚاؿغاعات . 28مت عٌُ ايقٝا١ْ ايالط١َ 

  ع١ٓٝ نُٝٝا٥ٝ٘ َٔ االباص ايعا١ًَ بٗزف ؼًًٝٗا َٔ ادٌ اعزار ايزصاعات ايؿ١ٝٓ ايالط١َ. 42مت مجع 

 
 صابعا:  قغِ ايزعِ ايؿين ) َٛظـ ٚاسز(

 

 ًَٛات املضع١ً َٔ افطات املؤمتت١ يآلباص ٚقطات االَطاص ٚافطات املٓاخٝ٘.تزقٝل املعًَٛات  َٜٛٝا ع٢ً املٛقع االيهرتْٚٞ يًُع 

ثًذٞ إمايف  2اَطاص,  58َٓاخ١ٝ ,  34ب٦ض,  52عزٚر,  11قط١ )  122االؽضاف ع٢ً اعُاٍ تضنٝب قطات ايتًُرتٟ ٚعزرٖا 

 اٚر١ٜ( 2يالَطاص, 

 

 :َزٜض١ٜ  ْعِ املعًَٛات اؾػضاؾ١ٝ ٚايُٓاسز ايضٜام١ٝ 

 .افاؾع١ ع٢ً اعتزا١َ املٛاصر املا١ٝ٥ زف االعرتاتٝذٞ: اهل
 تكِٝٝ ٚؼغني أراص٠ َقارص املٝاٙ. األٖزاف ايؿضع١ٝ:

 

  املزٜض١ٜ َغؤٚي١ عٔ اعزار ٚؼزٜح  ايُٓاسز ايضٜام١ٝ ْٚعِ املعًَٛات اؾػضاؾ١ٝ ٚتطبٝكاتٗا  ٖٚٞ َٔ اسزخ االرٚات ايع١ًُٝ

ي١ٝ, ٚقزصتٗا ع٢ً ايتٓبؤ اهلٝزصٚيٝهٞ يًطبكات املا١ٝ٥ اؾٛؾ١ٝ ٚصبطٗا َع ايتػريات املٓاخ١ٝ يزصاع١ ٚتكِٝٝ املقارص املا١ٝ٥ اؿا

ٚاالدٗارات اهلٝزصٚيٝه١ٝ. نُا إ هلا ايكزص٠ ع٢ً بٓا٤ ايغٝٓاصٜٖٛات سات ايعالق١ باالعتعُاالت املغتكب١ًٝ يًُٝاٙ ٚسغاب املٛاطْات 

زٜز املٓاطل ايٛاعز٠ يالعتجُاصات املا١ٝ٥ املغتكب١ًٝ.  ٚؼزٜز االعتدضاز االَٔ املا١ٝ٥. باالماؾ١ اىل قزص٠ ٖشٙ ايُٓاسز يف ؼ

ٚاالعتعُاٍ االَجٌ يًُٛاصر املا١ٝ٥. ٚنشيو اعزار ٚؼزٜح املعًَٛات اؾػضاؾ١ٝ ٚقٛاعز ايبٝاْات اؾػضاؾ١ٝ  ٚاراَتٗا ٚمُإ 

 تؾػٌٝ ايتطبٝكات ايالط١َ.

 
 األقغاّ ايتابع١ يًُزٜض١ٜ:

 د١ ايضٜام١ٝقغِ ايُٓش -1

 قغِ ايٓعِ اؾػضاؾ١ٝ -4



 

 

 

  



 

 

 

 املٗاّ  ٚااللاطات اييت قاَت بٗا املزٜض١ٜ:

 عزر 51سٛاض ٜٚؾهٌ َا ْغبت٘ ش١ٝ, يكز مت ؼزٜح ؽبه١ األٚر١ٜ يغبع١ أسٛاض ايغطؽبه١ االٚر١ٜ يأل ؼزٜح َٔ %

 االسٛاض يف املًُه١ .

 نُا مت ؼزٜح َا ْغبت٘  4112ض عزر االباص ٚايٝٓابٝع ايعا١ًَ يعاّ ؼزٜح خضا٥ط َٛاقع َقارص املٝاٙ ٚنُٝاتٗا , يكز مت   سق

 % َٔ  فُٛع ايعزر ايهًٞ ملقارص املٝاٙ ٚمت طباع١ خاصط١ تٛمح َقارص املٝاٙ ايعا١ًَ .111

 ٛب١ باملعًَٛات املطًنات ٚاملؤعغات اؿه١َٝٛ ٚاـاف١ اعزار املعًَٛات ٚاـضا٥ط ملتًكٞ اـز١َ , مت تظٜٚز عزر َٔ ايؾض

 % َٔ عزر املعاَالت يًعاّ ايغابل .111باالماؾ١ اىل طالب اؾاَعات, ٜٚؾهٌ َا ْغبت٘ 

 مت َؾاصن١ َؾضٚعBGR   عز٠ ادتُاعات ٚسيو يًعٌُ ع٢ً اعزار نتاب ٖٝزصٚيٛدٞ عٟٓٛ ٚمت ػٗٝظ ايهجري َٔ اـضا٥ط

 ٚاؾزاٍٚ املطًٛب١ يًهتاب ايغٟٓٛ .

 ٛسز ايزٜغٞ.املؾاصن١ يف رصاع١ عضٚض عطا٤ ؼزٜح من 

   املؾاصن١ َع َؾضٚعBGR .يف عٌُ رٚص٠ يف فاٍ ايُٓشد١ ايضٜام١ٝ يًُٝاٙ اؾٛؾ١ٝ يعزر َٔ َٛظؿٞ ايٛطاص٠ 

 .املؾاصن١ يف ايًذإ ايؿ١ٝٓ املتدقق١ 

 .سنٛص َٛظؿٞ املزٜض١ٜ يزٚصات ٚٚصؽات عٌُ َتدقق١ 

 .املؾاصن١ يف اعُاٍ دا٥ظ٠ املًو عبزاهلل ايجاْٞ يًتُٝظ 
 

 

 

 يب١٦ٝ ٚايتػري املٓاخٞ:َزٜض١ٜ ا

 .افاؾع١ ع٢ً اعتزا١َ املٛاصر املا١ٝ٥ اهلزف االعرتاتٝذٞ: 

 تطٜٛض ايٝات ايعٌُ باعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج١. -1 األٖزاف ايؿضع١ٝ:

 اعزار ٚؼزٜح رصاعات َتدقق١ يالراص٠ املتها١ًَ ملٛاصر املٝاٙ. -4

 

 
 األقغاّ ايتابع١ يًُزٜض١ٜ:

 

 ايتػري املٓاخٞقغِ ايب١٦ٝ ٚ -1

 قغِ نؿا٠٤ اعتدزاّ ايطاق١ -4

 قغِ محا١ٜ املغاقط املا١ٝ٥ -3

 

 

 

 االلاطات اييت قاَت بٗا املزٜض١ٜ:

 .تطبٝل تعًُٝات محا١ٜ َقارص املٝاٙ مُٔ تضاخٝك املؾاصٜع االعتجُاص١ٜ 

 .املغا١ُٖ يف تكِٝٝ رصاعات األثض ايب٦ٝٞ يًُؾاصٜع اإلعتجُاص١ٜ يف املًُه١ 

 ّاملقارص ؾُٝع ؾ١ٝٓ تكاصٜض ٚعٌُ ايظٜتٕٛ َعافض ع٢ً ٚايهؾـ ايتًٛخ بؤص ع٢ً يًهؾـ ٚاؿغ١ٝ املٝزا١ْٝ هؾٛؾاتباي ايكٝا 

 َٓٗا. املدايـ أٚماع يتقٜٛب ايعالق١ سات يًذٗات ٚاإلٜعاط املدايؿ١

 يًُؾاصٜع ايرتاخٝك ١ٓٚؾ ايطاق١ ٚٚطاص٠ ايظصاع١ ٚطاص٠ يف افضٚقات قطات ٚ ايظٜتٕٛ َعافض  تضاخٝك ؾإ َع ايتٓغٝل 

 املٝاٙ َقارص ع٢ً املؾاصٜع تًو َٔ أٟ تأثري عزّ ينُإ ٚسيو  ايب١٦ٝ ٚطاص٠ يف االعتجُاص١ٜ

  َتابع١ َؾاصٜع ايتهٝـ َع ايتػري املٓاخٞ ٚسيو َٔ خالٍ ايُٓاسز ايضٜام١ٝ املٓاخ١ٝ يتبٝإ أثض ايتػري ايتػري املٓاخٞ ع٢ً املقارص

 يٛقا١ٝ٥ يًتهٝـ َع ٖشا األثض ٚنشيو املؾاصٜع سات ايعالق١ بايتؾاصى َع ٚطاص٠ ايب١٦ٝ.املا١ٝ٥ ٚاؽاس اإلدضا٤ات ا

  بضْاَر( تطبٝل ايُٓشد١ اهلٝزصٚدٝٛيٛد١ٝ اؿزٜج١GR ٌع٢ً املٝاٙ ايغطش١ٝ ملعضؾ١ ْغب١ ايضاؽح َٔ َٝاٙ األَطاص إىل راخ )

 ايطبكات املا١ٝ٥.

  



 

 

 
 املعٍُٛ ايؿ١ٝٓ ٚاملٛافؿات االؽرتاطات مُٔ ايعار١َ املٝاٙ اعتدزاّ العار٠ ايتدطٝطٚ بايب١٦ٝ تتعًل اييت ايٛطاص٠ َؾاصٜع َتابع١ 

 .املا١ٝ٥ املقارص ع٢ً املٓاخٞ ايتهٝـ تأثري َع متاؽٝا بٗا

 املٓاخٞ يًتػري ايٛط١ٝٓ ايًذ١ٓ أعُاٍ يف ايؾضنا٤ َع املؾاصن١. 

 املا١ٝ٥ ع٢ً املقارص املٓاخٞ ػريايت أثض َٔ يًتدؿٝـ األخنض ايُٓٛ َؾاصٜع يف ايؾضنا٤ َع املؾاصن١. 

 املهاصٙ َٔ يًتدًك ٚايٓادع١ املٓاعب١ يٛمع اؿًٍٛ ٚاؿالبات ٚاينًٌٝ اـايز١ٜ َٓاطل تأٌٖٝ إعار٠ يف ايؾضنا٤ َع املؾاصن١ 

 ٌٖٝ َهبإعار٠ تأ يف ايؾضنا٤ َع املؾاصن١ ايظصقا٤ ٚارٟ تأٌٖٝ إعار٠ َؾضٚع يف ٚنشيو املؾاصن١ املٓطك١ يف ٚايب١ٝ٦ٝ ايقش١ٝ

 .ٚايغا١ً٥ ايقًب١ يًٓؿاٜات اإلنٝزص

 ايب١٦ٝ ٚطاص٠ َع اـطض٠ املٛار ؾ١ٓ يف املؾاصن١. 

 ايطاق١ ٚطاص٠ يف ايؾضنا٤ َع بايتعإٚ ٚاؿٟٝٛ ايقٓاعٞ ايٛقٛر برتخٝك اـاف١ ايًذإ يف املؾاصن١. 

 املعز١ْٝ ض٠ٚٚايج ايطاق١ يٛطاص٠ ايتابع١ ايظٜيت ايقدض ملؾاصٜع ايؿ١ٝٓ ايًذ١ٓ يف املؾاصن١. 

 ٌُيتغاِٖ ايطاق١ يتٛيٝز ايؾُغ١ٝ اعتدزاّ اـالٜا)املٝاٙ  قطاع يف ايطاق١ اعتدزاّ ٚنؿا٠٤ املتذزر٠ ايطاق١ َبزأ تطبٝل ع٢ً ايع 

 .ايٛطاص٠( يف ايطاق١ ؾاتٛص٠ َٔ ايتدؿٝـ يف

 ايتقشض أثض َٔ ايتدؿٝـ يف ايؾضنا٤ َع املؾاصن١. 
 

 

 ٚسز٠ َضاقب١ املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ

 .افاؾع١ ع٢ً اعتزا١َ املٛاصر املا١ٝ٥ االعرتاتٝذٞ: اهلزف 

 تطٜٛض ايٝات ايعٌُ باعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج١. -1 األٖزاف ايؿضع١ٝ:

 

 االلاطات:

  عٌُ صعِ تٛمٝشٞ ؾُٝع اباص املًُه١ ٚاييت ؼتٟٛ ع٢ً ٚفـ دٝٛيٛدٞ باعتدزاّ بضْاَرGeoDin. 

 4112املًُه١ ست٢ ْٗا١ٜ  عٌُ ؼزٜح ٚصعِ بٝاْٞ الباص املضاقب١ يف 

 .عٌُ صعِ بٝاْٞ ؾُٝع ايٝٓابٝع يف املًُه١ ٚايعٌُ داصٟ ع٢ً تقٓٝؿٗا ٚؾكا يه١ُٝ ايتقضٜـ 
  

 

 

 :ؾإ ايؾؤٕٚ ايؿ١ٝٓ
ذاٚط متجٌٝ ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ يف عز٠ ؾإ َع ايؾضنا٤ االعاعٝني يف ايٛطاصات ٚاملؤعغات املع١ٝٓ ؾُٝا ٜتعًل محا١ٜ َقارص املٝاٙ سٝح ٜت

ؾ١ٓ تتٓاٍٚ َٛامٝع تضاخٝك املؾاصٜع املدتًؿ١ ٚتطبٝل ايتعًُٝات ٚايٓعِ ٚايكٛاْني اـاف١ بٛطاص٠ املٝاٙ اييت  15عزر ٖشٙ ايًذإ 

 تتعًل باؿؿاظ ع٢ً َقارص املٝاٙ, ٚنشيو ايًذإ املؤقت١ ٚايًذإ اييت تؾهٌ يزصاع١ قناٜا قزر٠.

  



 

 

 

 

 ذَٞزٜض١ٜ ايغٝاعات ٚايتدطٝط االعرتاتٝ

 
 

 :املٗاّ اي١َٝٛٝ

 .سغاب املٛاط١ْ املا١ٝ٥ ايغ١ٜٛٓ -1

 .إرخاٍ ايبٝاْات اىل ْعاّ املعًَٛات املا٥ٞ ٚايتشكل َٔ فش١ ايبٝاْات املزخ١ً -4

 .اعتدضاز ايبٝاْات يتظٜٚز ايباسجني عٔ املعًَٛات -3

 .إعزار ايتكاصٜض اييت ٜطًبٗا فاْعٛ ايكضاص بٓا٤ً ع٢ً ايبٝاْات املتٛؾض٠ -2

املٝاٙ  إعار٠ تٛطٜعبػضض إعزار خطط  WEAP مناسز ٓتا٥ر َٔايباإلماؾ١ إىل اعتدالل  WEAPؼزٜح َٚعاٜض٠ مناسز  -5

 .ٚايغٝٓاصٜٖٛات املغتكب١ًٝ ملقارص املٝاٙ

 .ايعٌُ ع٢ً عٝاع١ قطاع املٝاٙ إلراص٠ اؾؿاف ٚفٝاغ١ خطط عٌُ عٝاعات قطاع املٝاٙ -2

 .تقٌ يًُزٜض١ٜ ٚٚمع املالسعات عًٝٗاتكِٝٝ ايتكاصٜض ٚايزصاعات اييت  -2

 .املؾاصن١ يف ؾإ ايرتاخٝك ايب١ٝ٦ٝ -1

 .املؾاصن١ يف ؾإ املؾاصٜع  اـاف١ بكطاع املٝاٙ - 8

 
 املؾاصٜع

 
 .ايتٛدٝ٘ ٚاإلؽضاف ع٢ً َؾضٚع ْعاّ املعًَٛات املا٥ٞ ايٛطين ٚتغٌٗٝ عٌُ خربا٤ املؾضٚع -1

َجٌ َؾاصٜع ايهتاب ايغٟٓٛ يًُٝاٙ ٚمنٛسز املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ايٛطين ٚإراص٠ سكٍٛ اآلباص  BGRاملؾاصن١ يف ؾإ ٚأعُاٍ َؾاصٜع  -4

 .ٚخضا٥ط سغاع١ٝ َقارص املٝاٙ يًتًٛخ

 WEAPٚتغٌٗٝ أعُاهلا ٚتظٜٚز خربا٤ املؾاصٜع بايبٝاْات َجٌ َؾضٚع اعتدزاّ  SWIM (H2020)املؾاصن١ يف َؾاصٜع  -3

 .االدتُاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ ينخ املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ اؾا٥ض يف سٛض األطصم اراألبعنأرا٠ إلراص٠ اؾؿاف( َٚؾضٚع 

 .قبٌ بضْاَر األَِ املتشز٠ اإلمنا٥ٞ اؾؿاف املٍُٛ َٔ إبضاط إراص٠َؾضٚع تٓغٝل أعُاٍ  – 2

١ يًُشافٌٝ َٚٔ مُٓ٘ َؾضٚع تكزٜض االستٝادات املا٥ٝ (USAIDَٔ )( املٍُٛ WMIاملؾاصن١ يف َؾضٚع َبارص٠ إراص٠ املٝاٙ ) -5

 ايظصاع١ٝ باعتدزاّ االعتؾعاص عٔ بعز َٚؾضٚع رعِ خطط عٌُ عٝاعات قطاع املٝاٙ.

املُٛي١ َٔ ايبٓو ايزٚيٞ ٚاييت تٗزف  اىل  بٓا٤ قزصات َٛظؿٞ  ET Watch  ٚCrop Watchتٓغٝل أعُاٍ َؾاصٜع  – 2

 عتؾعاص عٔ بعز يف األصرٕ.ٚاال ET Watch and Crop Watchايٛطاص٠ سٍٛ نٝؿ١ٝ اعتدزاّ ْعاّ املضاقب١  

ٖٚٛ َؾضٚع ٜٗزف اىل  بٓا٤ ايكزصات َٛظؿٞ قطاع املٝاٙ ٚاملؤعغات األخض٣ سات ايق١ً  Water SUMتٓغٝل أعُاٍ َؾضٚع   -2

 يف فاالت َجٌ إراص٠ ايطًب ع٢ً املٝاٙ ٚايتهٝـ َع تػري املٓاذ ٚاألَٔ املا٥ٞ َٚضاقب١ املٛاصر املا١ٝ٥.
  



 

 

 

 ١ االعتجُاص١ٜالاطات َزٜض١ٜ اـط

 

 

 مبا ًٜٞ: َزٜض١ٜ اـط١ االعتجُاص١ٜتتًدك إلاطات 

 
 َٚضادعتٗا ٚتزقٝكٗا 4118-4112افزاص َغٛر٠ ايربْاَر ايتٓؿٝشٟ ايتُٟٓٛ يالعٛاّ  .1

 افزاص ايتكاصٜض ايزٚص١ٜ عٔ تكزّ عري ايعٌُ يف املؾاصٜع يػاٜات ؼزٜح اـط١ االعتجُاص١ٜ .4

 ذ١ٝ ٚإصعاهلا إىل ٚطاص٠ ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايزٚيٞ َٔ أدٌ َتابع١ تكزّ عري ايعٌُ يف املٓش١إفزاص تكاصٜض َتابع١ املٓش١ اـًٝ .3

افزاص تكاصٜض َتابع١ تكزّ عري ايعٌُ يًُؾاصٜع مُٔ قاؾع١ ايعاف١ُ ٚصؾعٗا اىل ٚسز٠ ايت١ُٝٓ يف قاؾع١ ايعاف١ُ /ٚطاص٠  .2

 ايزاخ١ًٝ .

 ايغاَٞايضر  نتاب يف٠يتٓؿٝشافاٚصايٛاصر ٚايضٟ ٙاملٝا٠ٚطاص اعزار ايتكضٜض ايؾٗضٟ الدضا٤ات ١َتابع .5

 4144-4111 ؼؿٝظ ايُٓٛ االقتقارٟايتٓؿٝش١ٜ ـط١  ط١اـاعزار  .2

 يًُضادع١ اعزار تكضٜض ساي١ ايبالر ٚصؾع٘ يًُذًػ االقتقارٟ ٚاالدتُاعٞ .2

 ٍ بضْاَر املتابع١ اـال بايض٥اع١َتابع١ تكزّ عري ايعٌُ يف ؼكٝل املؤؽضات اـاف١ بكطاع املٝاٙ َع ص٥اع١ ايٛطصا٤ َٔ خال .1
 

 
 َزٜضٜــــ١ ايتُٜٛــــٌ ٚايتعــــإٚ ايزٚيـــــٞ

 
 باملٗاّ ايتاي١ٝ:ايتٌُٜٛ ٚايتعإٚ ايزٚيٞ يف ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ  َزٜض١ٜ كّٛت

, َٚتابع١  ٠راصإلابايتعإٚ َع عًط١ املٝاٙ ٚعًط١ ٚارٟ األصرٕ ٚٚسز٠ ايتدطٝط ٚ ايت١ًُٜٝٛ ملؾاصٜع ايكطاع رصاع١ اؾٛاْب .1

دٓب١ٝ ٚاملٓح ٚاملغاعزات ْؿام َٔ ايكضٚض اف١ًٝ ٚاألعٔ َتابع١ اإل دٗظ٠ املع١ٝٓ, ؾناًلَني املقارص املاي١ٝ املطًٛب١ يز٣ األأت

 ايؿ١ٝٓ.

اص٠ ايتدطٝط بكطاع املٝاٙ)ققريٙ األَز( بايتعإٚ َع اؾٗات املع١ٝٓ ٚيف َكزَتٗا ٚط ١املؾاصن١ يف إعزار اـطط ايتٓؿٝش١ٜ اـاف .4

 ١يف املؾاصن١ يف إعزار اـط١ ايتٓؿٝش١ٜ ايت١ُٜٛٓ اـاف ٜنًاأٚنشيو َتابع١ املؾاصٜع املدتًؿ١ يف قطاع املٝاٙ ٚ ٚايتعإٚ ايزٚيٞ,

 يف اعرتاتٝذ١ٝ ايكطاع ٚمُإ اْغذاَٗا َع ايغٝاعات ٚايرباَر املا١ٝ٥.  ١مبؾاصٜع املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ يتشكٝل األٖزاف املتنُٓ

زار ايتكاصٜض ايؿ١ٝٓ اـاف١ باملؾاصٜع اييت ؼتاز يتٌُٜٛ, ٚإعزار ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ اييت تبني تكزّ عري ايعٌُ َٚتابع١ إعزار إع .3

 بٓعاّ َعًَٛات ايتٌُٜٛ. ١قاعز٠ ايبٝاْات اـاف

 
 (1027لاطات اييت قاَت بٗا َزٜض١ٜ ايتٌُٜٛ ٚايتعـإٚ ايزٚيـٞ خالٍ )اإل

 

 غضاض ؼغني ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يف عزر َٔ افاؾعاتَع ايزٍٚ املام١ أل 4112اتؿاقٝات متٌٜٛ دزٜز٠ يعاّ يكز مت ايتٛقٝع ع٢ً  -

ًَٕٝٛ  (364.27ٚقضٚض بك١ُٝ ) رٚالص,( ًَٕٝٛ 397.65َٓٗا َٓح مبكزاص ) رٚالص,( ًَٕٝٛ 761.92) مببًؼ إمجايٞ ٜعارٍ

 .رٚالص

ًَٕٝٛ ( 9.72)ًَٕٝٛ رٚالص, ٚاملٓش١ اـًٝذ١ٝ ايهٜٛت١ٝ ( 17.35)َا ٜعارٍ  4112 عاًّيٓح اـًٝذ١ٝ ايغعٛر١ٜ املبًؼ إمجايٞ  -

 ًَٕٝٛ رٚالص.( 13.81)رٚالص, أَا َٓش١ أبٛ ظيب ؾكز بًؼ َكزاصٖا 

ًَٕٝٛ  (149.44)املدقق١ يزعِ ايالد٦ني ايغٛصٜني سغب خط١ االعتذاب١ األصر١ْٝ   4112بًؼ إمجايٞ املٓح ٚايكضٚض يًعاّ  -

 رٚالص.ًَٕٝٛ  (3.35ٚقضٚض بك١ُٝ )رٚالص ( ًَٕٝٛ 146.09ٓح مبكزاص )َٓٗا َرٚالص, 

 

 

  



 

 

 

 -َا ًٜٞ : ١قاَت املزٜض١ٜ مبتابع

 

 ( يتٓؿٝش املؾاصٜع ايتاي١ٝ:JICAاملٓح ايٝابا١ْٝ )  -2

 راصتٗا, إٛصٜنيرعِ املضس١ً ايجا١ْٝ َٔ َؾضٚع بضْاَر عادٌ يضؾع نؿا٠٤ قطاع املٝاٙ يف قاؾعات ايؾُاٍ املغتنٝؿ١ يالد٦ني ايغ 

 .يـ َٛاطٔ يف املٓاطل املغتٗزؾ١أ 41سٝح عٝغتؿٝز َٓٗا  َٔ قبٌ َهتب األَِ املتشز٠ إلراص٠ املؾاصٜع عتهٕٛ

  املضس١ً ايجا١ْٝ -َؾضٚع إعار٠ تأٌٖٝ ٚتٛعع١ ؽبه١ َٝاٙ ايبًكا٤. 

 
 يتٓؿٝش املؾاصٜع ايتاي١ٝ: ايٛناي١ ايغٜٛغض١َٜٓح  -1

  ًا.ؽٗض 11 َٙز٠ تٓؿٝش ٚايشٟ تبًؼع َٝاٙ ايؾضب يف كِٝ األطصم يالد٦ني ؼغني تٛطَٜؾضٚع تٓؿٝش َؾضٚع 

  ز١َ املٝاٙ يف َٓاطل بٝت صاؼ ٚسٓٝٓا ٚاؿٞ ـتٓؿٝش عزر َٔ ايتشغٝٓات إلٜقاٍ املٝاٙ يًُؾرتنني َٔ خالٍ َٝاٙ ايريَٛى

 .ايؾضقٞ ٚسٛاص٠

 ع ايتاي١ٝ:يتٓؿٝش املؾاصٜ (USAIDايٛناي١ األَرين١ٝ يتمنا٤ ايزٚيٞ )َٓح  -7

  أيـ طٔ 111مبكزاص  4112َٓش١ قُح دزٜز٠ اعتجٓا١ٝ٥ يًعاّ َٔ خالٍ بضْاَر املغاعزات ايػشا١ٝ٥. 

 ايؾٝز١ٜ ايعُٝك١-ؾضٚع اؿغامل ايتقاَِٝ ٚرصاعات اؾز٣ٚ االقتقار١ٜ ٚرصاع١ األثض ايب٦ٝٞ ٚتقاَِٝ اآلباص ٚٚثا٥ل ايعطا٤. 

 ٠ اؿظ١َ ايجا١ْٝ مُٔ اـط١ االعرتاتٝذ١ٝ يًقضف ايقشٞ فاؾعيت عُإ َؾضٚع ؽبهات فضف فشٞ ْاعٛص ٚاملٓاطل اجملاٚص

 .ش١ ايكُح األَضٜه١ٝ يألصرٕ, ٜٚؾهٌ املؾضٚع دظ٤ َٔ َٓٚايظصقا٤
 

 املٓح ٚايكضٚض األملا١ْٝ: -4

 :GIZايٛناي١ االملا١ْٝ يًتعإٚ ايزٚيٞ َا مت تكزمي٘ َٔ خالٍ   -أ

  َٙؾضٚع تعظٜظ َٓع١ ؽضنات املٝاResilience Water Utilities RWU. 

 َأربايف ؾضٚع ؽؿٝض االْبعاثات ايهضب١ْٝٛ َٔ َضاؾل املٝاٙ ٚاملٝاٙ املعاؾ١ َٓش١ مل WaCCliM. 

 ؾضٚع تكًٌٝ ؾاقز املٝاٙ َٓش١ ملWLR. 

 ؾضٚع تعظٜظ قزصات إراص٠ ايقضف ايقشٞ َٓش١ ملCWWM . 

 عٛبٝات مُٔ َؾاصٜعض١ َٔ ايؾضٚع محا١ٜ ايغزٚر يف األصرٕ َٔ خالٍ ايتؾذري ٚاؿُآَٜش١ ملCash for Work. 

 َٓش١ يربْاَر ( ٙإراص٠ َقارص املٝاPN 2014.2478.7.) 

 
 :KFWاْٞ ملعُاص األبٓو اإلَا مت تكزمي٘ َٔ خالٍ  -ب

 املضس١ً ايجا١ْٝ َٔ َؾضٚع ؽبه١ املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ يف ايظعرتٟ ؾضٚعَٓش١ مل. 

 طل َٔ قاؾع١ املؿضم بٗزف ؼغني ٚتعظٜظ ايتظٜٚز املا٥ٞ ٚؼغني ايؾبهات تٓؿٝش ؽبهات َٝاٙ دزٜز٠ يف َٓا ؾضٚعَٓش١ مل

 .ٚصؾع نؿا٤تٗا

 ٚسيو مُٔ , ايغارع١املضس١ً ؾضٚع تظٜٚز املٝاٙ ٚخزَات ايقضف ايقشٞ يًُذتُعات املغتنٝؿ١ يالد٦ني ايغٛصٜني /َٓش١ مل

 .(4118-4112)خط١ االعتذاب١ االصر١ْٝ 

 قط١ تٛيٝز ايطاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥ اؾزٜز٠ يف عز املًو طالٍ يف ق١ املتذزر٠ ٚنؿا٠٤ ايطاق١زصاع١ اؾز٣ٚ ملؾضٚع ايطآَش١ ي 

 (.َٓش١ إماؾ١ٝ ته١ًُٝٝ)

 قطات اينخ يف نٌ َٔ قاؾعات ايعاف١ُ عُإ ٚقاؾعات ايؾُاٍ  َٚٓٗاؾضٚع تأٌٖٝ بعض قطات اينخ ٚاآلباص َٓش١ مل

 .٤ اْع١ُ تٛؾري اعتٗالى ايطاق١ٚقاؾع١ ايظصقا٤ ٚايبًكا٤ ٚايهضى ٚايطؿ١ًٝ يبٓا

  إعار٠ تأٌٖٝ قطات مخ.4املهٕٛ  – عاي١ٝ ايطاق١ يف قطاع املٝاٙ / املضس١ً ايجا١ْٝؾَؾضٚع َٓش١ يتٓؿٝش : 

  142 – صبز ع٢ً َضسًتنيإتٛعع١ ؽبه١ ايقضف ايقشٞ يف قاؾع١ َٓش١ ملؾضٚع. 

 822 –  تزٜضٖا ؽضن١ َٝاٙ ايريَٛىرعِ ٚاعار٠ تأٌٖٝ ؽبهات املٝاٙ يف افاؾعات اييت ملؾضٚع َٓش١. 

 تُهني ؽضن١ ايريَٛى يًُٝاٙ َٔ تٛطٜع نُٝات ناؾ١ٝ َٔ املا٤ ملضانظ االعتٗالى َٚضانظ ايالد٦ني ايغٛصٜني ٚاؿز َٔ َٓش١ ي

 .881 – خغاص٠ املٝاٙ َٔ خالٍ ؽؿٝض اينػط



 

 

 ٚايالد٦ني ايغٛصٜني يف قاؾع١  ات املغتنٝؿ١تشغني ايتظٜٚز املا٥ٞ ٚخزَات املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ املكز١َ يًُذتُعَٓش١ ي

 .882 – صبزإ

 ٚايالد٦ني ايغٛصٜني يف قاؾع١  تشغني ايتظٜٚز املا٥ٞ ٚخزَات املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ املكز١َ يًُذتُعات املغتنٝؿ١َٓش١ ي

 .882 – صبزإ

  عاي١ٝ ايطاق١ يف قطاع املٝاٙ / املضس١ً ايجا١ْٝؾَؾضٚع قضض يتٓؿٝش. 

  ٞاألملاْٞ املؾرتى يزعِ عٝاع١ قطاع املٝاٙايكضض ايؿضْغ. 

صبز, إَٔ قاؾع١ عطا٤ات يتشغني ايتظٜٚز املا٥ٞ يف َٓاطل إلعزار  (BMZايٛطاص٠ االؼار١ٜ يًتعإٚ االقتقارٟ ٚايت١ُٝٓ )َٓش١ َٔ  -5

 ٚمسضا ٚاـضاز. ايف َٓطك١ ؾٛعض ٚتتنُٔ تٓؿٝش ؽبهات َٝاٙ ص٥ٝغ١ٝ ٚؾضع١ٝ ٚؼزٜح ايؾبهات ايؿضع١ٝ ٚايٛفالت املٓظي١ٝ

تٓؿٝش ايعزٜز َٔ املؾاصٜع يف فاٍ تكًٌٝ ؾاقز املٝاٙ ٚاـطٛط ايٓاق١ً ٚنشيو َؾاصٜع ؼغني ٚإعار٠ ي ٓش١ اـًٝذ١ٝ ايغعٛر١ٜامل -2

. باإلماؾ١ ملٓش١ ايقٓزٚم 4112 عار٠ اعتدزاّ املٝاٙ يف كتًـ قاؾعات املًُه١ يًعاّإتأٌٖٝ يًؾبهات ٚإْؾا٤ قطات َعاؾ١ ٚ

 .4112َؾاصٜع املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ يف قاؾعات ايؾُاٍ  يًعاّ يغعٛرٟ ايتُٟٓٛ يتٓؿٝش ا

باص اؿه١َٝٛ َٚؾاصٜع متزٜز خطٛط َٝاٙ ٚفضف ٌٖٝ اآلأعار٠ تإتٓؿٝش ايعزٜز َٔ املؾاصٜع يف فاٍ ي املٓش١ اـًٝذ١ٝ ايهٜٛت١ٝ -2

 .4112ز ٚاملؿضم يًعاّ صبإٌٖٝ ؽبهات َٝاٙ ٚفضف فشٞ يف كتًـ قاؾعات أعار٠ تإفشٞ ٚ

ٌٖٝ َؾاصٜع ايضٟ يف َٓاطل أعار٠ تإْؾا٤ ايعزٜز َٔ ايغزٚر ايتدظ١ٜٝٓ ٚتٓؿٝش ايعزٜز َٔ َؾاصٜع إَؾاصٜع  يتٓؿٝش َٓش١ أبٛ ظيب  -8

 ٚارٟ االصرٕ.

 يتٓؿٝش املؾاصٜع ايتاي١ٝ: AFDمنا٤ ايزٚيٞ ايٛناي١ ايؿضْغ١ٝ يتَٓح ٚقضٚض  -9

  صر١ْٝ يالعتذاب١ ألط١َ ايًذ٤ٛ ايغٛصٟ ىل رعِ اـط١ األإٜظ قطاع املٝاٙ يف ايؾُاٍ ٚتٗزف االتؿاق١ٝ تعظياتؿاق١ٝ أصر١ْٝ ؾضْغ١ٝ

 .صبز ايهرب٣ ٚايضَجاإمُٔ املؾاصٜع املٓؿش٠ يتشغني خزَات املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ مبٓاطل 

  َٓش١ يزعِ تٓؿٝش(CJO 1019U) Mega Projects. 

 4صقِ: –ؿ١ًٝ َٓش١ يعطا٤ تٓؿٝش َؾاصٜع يف ايهضى ٚايط/Supply/2017 . 

 ٚاؿز َٔ  تُهني ؽضن١ ايريَٛى يًُٝاٙ َٔ تٛطٜع نُٝات ناؾ١ٝ َٔ املا٤ ملضانظ االعتٗالى َٚضانظ ايالد٦ني ايغٛصٜنيَٓش١ ي

 .881 – خغاص٠ املٝاٙ َٔ خالٍ ؽؿٝض اينػط

 ٚايالد٦ني ايغٛصٜني يف قاؾع١  تنٝؿ١تشغني ايتظٜٚز املا٥ٞ ٚخزَات املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ املكز١َ يًُذتُعات املغَٓش١ ي

 .882 – صبزإ

 ٚايالد٦ني ايغٛصٜني يف قاؾع١  تشغني ايتظٜٚز املا٥ٞ ٚخزَات املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ املكز١َ يًُذتُعات املغتنٝؿ١َٓش١ ي

 .882 – صبزإ

  ًك ملٝاٙ ايقضف ايقشٞ يف يزعِ تٓؿٝش َؾضٚع ؼغني اؿقٍٛ ع٢ً املٝاٙ ٚاألرا٤ يف تٛطٜع املٝاٙ َٚا ٜتقٌ بٗا َٔ ؽقضض

 .قاؾع١ إصبز

 ٙاملضس١ً األٚىل - قضض ايٛناي١ ايؿضْغ١ٝ يتمنا٤ يزعِ عٝاع١ قطاع املٝا. 

  .َؾضٚع فضف فشٞ ْاعٛصيتٓؿٝش  يكطاع املٝاٙبضْاَر املغاعزات األَضٜه١ٝ َٓش١  -20

 يتٓؿٝش املؾاصٜع ايتاي١ٝ: EIB بٓو االعتجُاص األٚصٚبَٞٓح َٔ  -22

 .ؾ١ٝٓ بٗزف إعزار رصاع١ اؾز٣ٚ ملؾضٚع املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ ملٓطك١ رٜض عال ٚايهضا١ََغاعز٠ 
 .عزار رصاع١ اؾز٣ٚ ملؾضٚع املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ يف يٛا٤ بين نٓا١ْرعِ ؾين إل

 يتٓؿٝش املؾاصٜع ايتاي١ٝ: اؿه١َٛ اإلعبا١َْٝٓش١ َٔ  -21

 ( ٍَؾضٚع َضاقب١ ٚؼهِ أْع١ُ َٝاٙ قاؾعات ايؾُاSCADA). 

 يتٓؿٝش املؾاصٜع ايتاي١ٝ: UNICEFَٓع١ُ األَِ املتشز٠ يًطؿٛي١ َٓح َٔ  -27

 َؾضٚع ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًقضف ايقشٞ يف املدُٝات. 

 َؾضٚع خزَات ايقضف ايقشٞ يف املدُٝات. 

 َؾضٚع تظٜٚز املٝاٙ يف املدُٝات. 

 َؾضٚع ؼغني ايتظٜٚز املا٥ٞ يًٛا٤ نؿضل١. 

  



 

 

 

َؾضٚع ؼغني آي١ٝ ايٛفٍٛ إىل َضاؾل ايقضف يتٓؿٝش  UNOCHAاألَِ املتشز٠ يتٓغٝل ايؾؤٕٚ اإلْغا١ْٝ َهتب َٓش١ َٔ  -24

 .يف َٓاطل إصبز ٚعُإ ٚقاؾعات اؾٓٛب ايقشٞ ٚايتٛع١ٝ يًٓعاؾ١ ايؾدق١ٝ يف اجملتُعات األنجض معؿًا

 ؾاصٜع ايتاي١ٝ:يتٓؿٝش امل (EBRDعُاص ٚايت١ُٝٓ )ٚصٚبٞ إلعار٠ اإلايبٓو األَٓح ٚقضٚض  -25

 .ىل قط١ تٓك١ٝ اـضب١ ايغُضاإتٓؿٝش اـط ايٓاقٌ يًقضف ايقشٞ َٔ قط١ ؽضم ايظصقا٤ َٓش١ ٚقضض 

 َٓش١ يتؽضاف ع٢ً إْؾا٤ َؾضٚع قط١ تٓك١ٝ ؽضم ايظصقا٤.

 َٓش١ ٚقضض يتٓؿٝش َؾضٚع قط١ تٓك١ٝ ؽضم ايظصقا٤.

 .ؾين, دز٣ٚ بايبٓٛر ايتاي١ٝ: اعتجُاص اقًُٝٞ, تعإٚ َٓش١ اتؿاق١ٝ

 .صر١ْٝ املغتنٝؿ١ يالد٦ني ايغٛصٜنياأل َزارات املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ يًُذتُعاتَٓش١ يتٓؿٝش َؾضٚع إ

 .َؾضٚع ْاقٌ َٝاٙ فضف فشٞ عني غظاٍقضض يتٓؿٝش 

 .َؾاصٜع فضف فشٞ يف بٝت صاؼ َٚٓاطل َتؿضق١ يف قاؾع١ اصبزيتٓؿٝش  االؼار األٚصٚبَٞٓش١ َٔ  -26

+ ايقٓزٚم اإلمتاْٞ اإلقًُٝٞ يالؼار األٚصٚبٞ َزر + آي١ٝ ايتٌُٜٛ املٝغض  EBRD) االؼار األٚصٚبَٞٔ ٚقضض  َٓش١ -27

 .فشٞ غضب إصبز فؽبهات فض(يتٓؿٝش َؾضٚع ايعامل١ٝ

 .118 – رٚاتأدٗظ٠ َٚعزات ٚأؾضا٤ ي َٓش١ َٔ اؿه١َٛ ايق١ٝٓٝ -28

 

 

 َزٜض١ٜ اراص٠ ايطًب ع٢ً املٝاٙ 

 

 ١ إراص٠ ايطًب ع٢ً املٝاٙ بايتايٞ:تتًدك إلاطات َزٜضٜ

يًُشافٌٝ ايظصاع١ٝ غاب االستٝادات املا١ٝ٥ تسالرصاع١  العزار َٚعاؾتٗا افافٌٝ ايظصاع١ٝ املض١ٜٚ ب سقض املعًَٛات اـاف١ .1

 ايعكب١ ٚقاؾع١ َاربا بايتعإٚ َع ايٛناي١ االملا١ْٝ يًتعإٚ ايزٚيٞ ٚٚطصا٠ ايظصاع١ .يف قاؾع١ املضٜٚ٘ 

دضـ باالعتُار ع٢ً بضْاَر َٛسغب َغتٓز ر رصاع١ استغاب االستٝادات املا١ٝ٥ يًُشافٌٝ ايظصاع١ٝ املض١ٜٚ يف قاؾع١ اعزا .4

يف سغاب االستٝادات املا١ٝ٥ املعز َٔ قبٌ ؾضٜل بضْاَر ارص٠ َقارص املٝاٙ  FAOَْٛتٝح َٚٓٗذ١ٝ َٓع١ُ  –اىل َعاري١ بُٓإ 

 .GIZاٙ اؿز١ٜ يف ايٛناي١ الملا١ْٝ يًتعإٚ ايزٚيٞ االملاْٞ / َؾضٚع اعار٠ اعتدزاّ املٝ

 مت : PRMَٔ خالٍ َؾضٚع رعِ االراص٠ ايتؾاصن١ٝ يًُٛاصر  .3

ؼغني ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًُٝاٙ يف ثالخ فتُعات صٜؿ١ٝ َنٝؿ١ يالد٦ني يف قاؾع١ اصبز  ٚايعٌُ ع٢ً تكًٌٝ ايؿاقز ٚسيو بإعار٠  .2

 ًط١ املٝاٙ ٚؽضن١ َٝاٙ ايريَٛى.تأٌٖٝ  ؽبهات َٝاٙ ايؾضب بايتعإٚ َع ع

طٜار٠ نؿا٠٤ اعتدزاّ املٝاٙ ع٢ً َغت٣ٛ املٓاطٍ ٚاملزاصؼ ٚاملغادز ٚإطاي١ ايعٛا٥ل اييت ؼز َٔ إَها١ْٝ ٚفٍٛ ايؿ٦ات املُٗؾ١ )نباص  .5

 ايغٔ ٚسٟٚ االستٝادات اـاف١( يًُٝاٙ بايتعإٚ َع ايقٓزٚم األصرْٞ اهلامشٞ.

 فٓع ايكضاصَٔ خالٍ تؾهٌٝ فُٛعات سٛاص يف املٓاطل املغتٗزؾ١ٚعكز ادتُاعات رٚص١ٜ . تأعٝػ آي١ٝ َؾاصن١ فتُع١ٝ يف .2

 ؼغني نؿا٠٤ ٚقزصات َظٚرٟ املٝاٙ يف اجملتُعات املنٝؿ١ َٔ خالٍ تٓؿٝش بضاَر تزصٜب١ٝ يًُٛظؿني يف ؽضنات تظٜٚز املٝاٙ. .2

َظصع١ مبا ؼ١ٜٛ َٔ اْع١ُ ايضٟ ٚسايتٗا ْٚٛع١ٝ َٝاٙ  22ادضا٤ رصاع١ َغح  َٝزاْٞ ملظاصع َٓطك١ االطصم اؾٓٛبٞ ٚايبايؼ  .1

 ايضٟ ٚاْٛاع افافٌٝ ايظصاع١ٝ ؾٝٗا ٚايٛمع ايكاْْٛٞ يالباص ٚاملغاسات املظصٚع١ بايتعإٚ َع َٓتز٣ َٝاٙ املٓاطل املضتؿع١ .

 مخ املٝاٙ بايتعإٚ َع َٓع١ُ اعتدزاّ اؿقار املا٥ٞ يف تهٌُٝ عًُٝات ايضٟ َٔ املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٚاعتدزاّ ايطاق١ ايؾُغ١ٝ يف .8

 ٚٚطصا٠ ايظصاع١ ٚٚطصا٠ ايطاق١ ٚايجض٠ٚ املعز١ْٝ .  SDGٚايٛناي١ ايغٜٛغض١ٜ يًت١ُٝٓ ٚايتعإٚ  FAOاالغش١ٜ ٚايظصاع١ 

 

  



 

 

 

 َزٜضٜـ١ ايؾـؤٕٚ اإلراصٜـ١  

 

 

 : 1027ٜـ١ يعاّ اِٖ الــــــــــاطات َزٜضٜـ١ ايؾـؤٕٚ اإلراصَٔ 

 

تـِ تٓؿٝـش َٚتابعـ١ ناؾـ١  ,( ٚظٝؿ182١)  4112اص٠ املٝـاٙ ٚايـضٟ سغب دزٍٚ تؾهٝالت ايٛظا٥ـ يعاّ عـزر ايٛظا٥ـ يف ٚط .1

اإلدـضا٤ات املتعًكـ١ باملٛظؿني َـٔ تعٝٝٓـات , طٜـارات عٜٓٛـ١ , تضؾٝعـات , رٚاّ , إدـاطات َٚػـارصات , بطاقـات تأَٝـٔ فشـٞ , 

١ْٝ يًُٛظؿني , إْٗـا٤ خزَـات ٚإسـاالت عًـ٢ ايتكاعـز , ٚفـضف َغتشكـات ْٗاٜـ١ اـزَـ١ اْتـزاب , ْكـٌ , ارا١َ ايبطاق١ االيهرتٚ

 ٚ تـِ أصؽؿـ١ ناؾـ١ ًَؿـات َٛظؿـٞ ايـٛطاص٠  َٚـا طايـت إراَـ١ األصؽؿـ١ َغتُـض٠ .

ٔ خـالٍ إرخـاٍ مجٝـع مت ايعٌُ بايتٓغٝل َع رٜٛإ اـز١َ املز١ْٝ  ع٢ً ْعاّ َعًَٛات  اراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ املٛسز  َ .4

 املعًَٛـات ٚايبٝاْـات اـافـ١ باملٛظؿني .

َٚا ٜتِ طضس٘ َٔ خالٍ ؾإ املؾرتٜات اف١ًٝ  اعتـالّ ايًـٛاطّ افايـ١ عـٔ طضٜـل را٥ـض٠ ايًـٛاطّ ايعاَـ١ اـافـ١ بايـٛطاص٠ .3

ا قٝٛر املغتٛرع ٚفضؾٗـا ٚتزٜٚـض عٗـز٠ املٛظؿٝـٔ ٚايعطا٤ات ٚاملٛصر َٔ املؾاصٜع باالماؾ١ اىل ا١ٜ اعُاٍ رٚص١ٜ اخض٣ ٚارخاهل

 ٚغٝـضٖا َـٔ األعُـاٍ.

اعتـالّ ٚ تغًِٝ ايربٜـز ايزاخًـٞ ٚاـاصدـٞ ٚإعـار٠ تٛطٜعـ٘ عًـ٢ مجٝـع االراصات ٚاملزٜضٜـات ٚاألقغـاّ ٚاؾٗـات اـاصدٝـ١ سٝح  .2

ناؾـ١ املعاَـالت ايـٛاصر٠ ٚايقـارص٠ عًـ٢ اؿاعـٛب ٚايكٝاّ (َعاًَـ١ فـارص٠ ٚأصؽؿـ١ 3115( َعاًَـ١ ٚاصر ٚ )5388تـِ إلـاط )

 بهاؾ١ االعُاٍ املطًٛب١ َٔ قغِ ايزٜٛإ سغب االفٍٛ.

 تـِ إدـضا٤ ايقٝاْـ١ ايالطَـ١ ؾُٝـع َضاؾـل َبٓـ٢ ٚطاص٠ املٝـاٙ ٚايـضٟ َـٔ سٝـح ) ايهٗضبـا٤ , املٝـاٙ , ايتزؾ٦ـ١ , ٚايتهٝٝــ , .5

ضٜـل , ............. ايـخ ( َٚتابعـ١ تعب٦ـ١ خظاْـات ايٛقـٛر ٚتظٜٚزٖـا بافضٚقـات عٓـز ْؿاسٖـا ٚاالؽضاف املقاعـز , طؿاٜـات اؿ

 َٚتابع١ َٛظؿٞ االَٔ ٚاؿُا١ٜ ٚاؿضاع١ ع٢ً َب٢ٓ ايٛطاص٠ .

 َتابعـ١ أعُـاٍ ايٓعاؾـ١ ٚتظٜٝـٔ َبٓـ٢ ايـٛطاص٠ باملٓاعبات ايز١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ. .2

ـ١ ٚاإلؽـضاف عًـ٢ فٝاْـ١ ايغٝـاصات ٚايتأنـز َـٔ داٖظٜتٗـا يًعُـٌ َٚتابعـ١ فضؾٝـات ايٛقـٛر ٚتظٜٚـز إفـزاص أٚاَـض اؿضن .2

ايغٛاقٝـٔ بطًبات املؾرت٣ افًٞ اـاف١ بهٛبْٛـات افضٚقـات ٚايعٌُ ع٢ً ؽؿٝض ْغب١ اعتٗالى افضٚقات ٚايتكٝز 

 بايتعًُٝات ايقارص٠ عٔ ايض٥اع١ اؾ١ًًٝ .

 ٝل ٚتضسٌٝ ناؾ١ طًبات املؾرت٣ افًٞ َٚتابع١ طًبات ايغٝاصات َٔ املؿٛض بايتٛقٝعتغذٌٝ ٚتزق .1

 ايتٓغٝل َع ٚطاص٠ ايٓكٌ ملتابع١ املضنبات اؿه١َٝٛ َٔ خالٍ بضْاَر ايتتبع االيهرتْٚٞ . .8

 
 

 

  



 

 

 

 َزٜض١ٜ تطٜٛض األرا٤ املؤعغٞ ٚايتُٝظ

 َكز١َ:

 بأرا٥ٗا يالصتكا٤ ايزا٥ض٠ تتبٓاٖا اييت ٚاآليٝات ٚايتٛدٗات ٤اتدضاٚاإل ايغٝاعات مجٝع أْ٘ ع٢ً املؤعغٞ األرا٤ تطٜٛض تعضٜـ ميهٔ
 ٚتطٜٛض ايزا٥ض٠ عٌُ ٤اتضاٚاد عٝاعات ٚٚمع اتٝذٞاالعرت ايتدطٝط فاٍ يف ايؿين ايزعِ تٛؾري خالٍ َٔ ٚسيو عاّ, بؾهٌ

ِ ٚ األرا٤ اتضَؤؽ ٚٚمع بضافٗاٚ خططٗا تٓؿٝش َٚتابع١ تكزَٗا, اييت اـزَات ٍ  تكـزٜ ٔ  ؾـات ضااالم ملعاؾـ١  املُهٓـ١  اؿًـٛ  عـ

 .يألرا٤ املغتٗزؾ١ املغتٜٛات

ٖشٙ تكّٛ املزٜض١ٜ بإراص٠ دا٥ظ٠ املًو عبزاهلل ايجاْٞ يًتُٝظ ٚاألرا٤ اؿهَٛٞ َٔ خالٍ ٚمع ؾضم املعاٜري  ٚٚمع املٓغكني َٚتابع١ أعُاٍ 

املًو عبزاهلل ايجاْٞ سٝح سقًت ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ ع٢ً ختِ ايتُٝـظ عـاّ    املعاٜري يًٛفٍٛ إىل أع٢ً َغت٣ٛ يف سقٍٛ ايٛطاص٠ ع٢ً دا٥ظ٠

4115. 

 

 أقغاّ املزٜض١ٜ ٚأٖزاؾٗا َٚٗاَٗا:

 قغِ اؾٛر٠:

 أٖزاؾٗا:

  راص١ٜ يف ايٛطاص٠االَتابع١ َٚضاقب١ تطبٝل َبارئ اؾٛر٠ يهاؾ١ ايٛسزات. 

 غٞرا٤ ٚايتطٜٛض املؤعالإعزار ٚتٓؿٝش خط١ ايعٌُ اهلارؾ١ يضؾع ا. 

  ِٝٝملز٣ تطبٝل ايزٚا٥ض املدتًؿ١ بايٛطاص٠ ـطط ايعٌُ اـاف١ بٗا عٟٓٛادضا٤ تك. 
 َٗاَٗا:

  ايتٛفٝات  ٚصؾع عٟٓٛراصات املع١ٝٓ ٚاييت تعهػ َؿاِٖٝ اؾٛر٠ بؾهٌ االاـاف١ ب ٚايعًُٝاتٓٗذٝات املتكِٝٝ َٚضادع١ تطبٝل

 .غقٛفٗا إىل فاسب ايكضاص

 رؾ١ إىل صؾع االرا٤ املؤعغٞإعزار خط١ ايعٌُ ايغ١ٜٛٓ اهلا. 

 

 قغِ ايتزصٜب:

 ( بضْاَر تزصٜيب َٔ خط١ ايتزصٜب يعاّ 21قاّ قغِ ايتزصٜب بتٓؿٝش )4112. 

 أٖزاؾٗا:

  ستٝادات ايتزصٜب١ٝ بٓا٤ ع٢ً خط١ ايتٓبؤ ايٛظٝؿٞ ٚعهغٗا ع٢ً خط١ ايتزصٜب ايغ١ٜٛٓاالؼزٜز. 

 َٗاَٗا:

  بضْاَر يٛمع خط١ عٌُ تٓؿٝش١ٜ هلش٠ ااؿتٝاداتستٝادات ايتزصٜبٝ٘ ٚسقضٖا ٚتؿضٜػٗا يفاالمجع .  

 ّ0ٚمع خط١ تزصٜب١ٝ يًٛطاص٠ ٚتعُُٝٝٗا ع٢ً ناؾ١ املٛظؿني يف بزا١ٜ نٌ عا 

  طّ يضفز املدققات املايٝ٘ املتٛقع٘ يتٓؿٝش خط١ ايتزصٜبايالصؾع ايتٓغٝب. 

 زٜزٙايتٓغٝل ٚايتزصٜب مبا ىك ٚصؽات ايعٌُ ٚايزٚصات َع املؾاصٜع ايعا١ًَ ٚاؾ. 

 .قٝاؼ ايعا٥ز َٔ ايتزصٜب 

 

 قغِ َؤؽضات األرا٤:

 أٖزاؾٗا:

 تٛؾري َعاٜري قٝاع١ٝ ٚأعػ َعٝاص١ٜ يكٝاؼ أرا٤ ايزٚا٥ض املع١ٝٓ يف ايٛطاص٠. 
 َٗاَٗا:

  ١.االراصات املدتًؿ بايتعإٚ َع ,ايٛطاص٠ را٤ املٓاعب١ ٚاهلارؾ١ إىل ؼكٝل إعرتاتٝذٝات ٚأٖزافاالؼزٜز َكاٜٝػ َٚؤؽضات  



 

 

  ٌبايتعإٚ َع املزٜضٜات املع١ٝٓ ٚمُإ صبطٗا باالري١ سات ايعالق١ عٟٓٛايعٌُ ع٢ً أصؽؿ١ ْتا٥ر َؤؽضات املكاٜٝػ ٚبؾه. 
  



 

 

 

 ٚسز٠ ايضقاب١ ايزاخ١ًٝ

 

 ٌٚايتأنـز   املايٝــ١  ٚاالفٍٛ  املـٛاصر ٚمحاٜـ١ ايعـاّ املـاٍ عًـ٢ افاؾعـ١ عًـ٢ ايزاخًٝـ١ ايضقابـ١ ٚسـز٠ تعُـ  ٔ ٔ  َـ  تدزاَٗااعـ  سغـ

 تضتهـظ  ايـيت  ايزاخًٝـ١  يًضقابــ١  املٗٓٝــ١  يًُعاٜٝــض  ٚؾـكا االَٛاٍ ٖشٙ باعتدزاّ ٜتعًل ؾُٝا املغا٥ً٘ رصد١ ٚؼغني األَجٌ بايؾهٌ

 أٚيٜٛـات ؼـزٜز أعـاؼ ٚعًـ٢ ايٛطاص٠ ٚؾعاي١ٝ أعُاٍ نؿا٠٤ يتشغني  اـط١ بٓا٤ يف باالٖزاف املٛد١ٗ املداطض تكٓٝات تطبٝل ع٢ً

 . بايٓؾاط املضتبط١ ٚاملداطـض يتزقٝـلا ْؾـاط

 املدتًؿ٘ املٗاّ تٓؿٝش اثٓا٤ االراص٠ بتعًُٝات االيتظاّ مُإ ع٢ً تغاعز اييت ٚاالدضا٤ات ايغٝاعات ناؾ١ ايعُـٌ ْطـام ٜؾُـٌ سٝـح 

٘  عًُٝـ١  تهٕٛ إ اىل يًٛفٍٛ تؾضٜعـٝ٘ اٚ ب٦ٝٝ٘ ؾٓٝ٘ ارا٤ اٚ صقاب١ إراصٜـ١  إدـضا٤ات,  َايٝـ١ عًُٝـات عٛا٤ ِ  عًُٝـ١  املضاقبـ  تكـٜٛ

 . هلا خطط َا ٚؾل تعٌُ االراصات  إ َٔ يًتشكل َغتُض٠

 ٕمُـٔ ٚايـضٟ املٝـاٙ ٚطٜـض مبعايـٞ تضتبـط ايٛسـز٠ إٔ سٝـح َٓاعبـ١ ايزاخًٝـ١ ايضقابـ١ ٚسـز٠ عُـٌ ب٦ٝـ١ إ  ٌ ٞ  اهلٝهــ  ايتٓعُٝــ

ٔ  َٗاَٗـا ٚإلـاط بأعُاهلـا ٚتكـّٛ يًـٛطاص٠ ٍ  َــ ٟ  صٖــا نار خــال ـ  ايــش ٔ  ٜتأيــ ّ (  3) ٚ  يًٛســـز٠  َـزٜــضا  َــ ٞ ,  اراصٟ)  اقــغا ,  َـاي

 .(ؾين

 ّٛاملايٝـ١ ايعًُٝـات بؿشـك ٚايتزقٝـل ايؿعًٝـ١ يًضقابـ١ ٚايعًُٝـ١ ايعًُٝـ١ ٚاألفـٍٛ املبـارئ باعتُـار ايزاخًٝـ١ ايضقابـ١ ٚسـز٠ تك 

 يًضقابــ١  املٗٓٝــ١  ٚاملعاٜٝــض  افاعبٝــ١  ٚايكٛاعـز املبـارئ ٚ ٚايتؾضٜعـات ألْعُـ١ا َـع ٜتُاؽـ٢ ٚمبـا اإلراصٜـ١ ٚايؿ١ٝٓ ٚاإلدـضا٤ات

 .املٓاعـب ايكـضاص إلؽـاس بشيـو اإلراص٠ ٚإعـالّ ٚدـزت إٕ االمضاؾـات ٚبٝـإ ايالطَـ١ املعًَٛـات ٚتكزٜـِ ايبٝاْـات ٚؼًٝـٌ

 

 َٚٔ ابضط الاطاتٗا : 

 . املٛاطْـ١ يف املضفٛر٠ املدققـات خالٍ َـٔ ايعـاّ االْؿـام َٚضاقب١ ايتشكل .1

 .ايبٓهٝ٘ ٚايتغٜٛات ايؾٗض١ٜ ٚاـالفات ايبٓو سغاب نؾٛؾات َطابك١ َٔ ايتشكل .4

 . ايبؾضٜـ١ املـٛاصر املتعًك١ باملٛظؿني ايقارص٠ عٔ اإلراصٜـ١ ايكـضاصات ؾشـك .3

 . ايضقاب١ٝ ايهتب يف ايٛاصر٠ املالسعات ٚتغ١ٜٛ افاعب١ رٜٛإ اعتٝناسات ناؾ١ ع٢ً ايضر .2

 ايتزقٝل ع٢ً اؿغابات اـتا١َٝ ٚاغالقٗا يف ْٗا١ٜ ايغ١ٓ املاي١ٝ . .5

 

 

  



 

 

 

 

 ٚسز٠ ايؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ 

 

 

 ِ إلاطات ٚسز٠ ايؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٖٞ نايتايٞ:أٖ

 ( ِيغ١ٓ 84فٝاغ١ ايتؾضٜعات املعزي١ ايٓاظ١ُ يكطاع املٝاٙ َجٌ ايٓعاّ املعزٍ يٓعاّ َضاقب١ املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ صق )4112 . 

  ايتٓغٝل َابني اؾٗات املدتق٘ ايكا١ْْٝٛ ٚايؿ١ٝٓ يف عًط١ املٝاٙ َٚابني ايٓٝاب٘ ايعا١َ ٚاملزعني ايعاَني يف قناٜا اإلعتزا٤ات ع٢ً

 املٝاٙ.

   ٔ خـالٍ   َتابع١ ًَـ سكٛم اإلْغإ يف ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ ٚسيو َٔ خالٍ مابط إصتباط ايؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ يز٣ ص٥اع١ ايـٛطصا٤ َٚـ

 ؾضٜل ايتٓغٝل اؿهَٛٞ ؿكٛم اإلْغإ.

 .رصاع١ تطٜٛض ايتؾضٜعات ايٓاظ١ُ يكطاع املٝاٙ ملٛاد١ٗ ايتشزٜات اييت ميض بٗا ايكطاع 

 .ٟتكزِٜ اإلعتؾاصات ٚايضأٟ ايكاْْٛٞ ملدتًـ ايزٚا٥ض يف ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايض 

 ٛطاص٠ ٚمتجٌٝ ايٛطاص٠ يف ايكناٜا ايقًش١ٝ ٚايتٓؿٝش١ٜ.َضادع١ را٥ض٠ افاَٞ ايعاّ املزْٞ َٚتابع١ ايكناٜا املتعًك١ باي 

   .ايعٌُ بضٚح ايؿضٜل ايٛاسز يظٜار٠ صم٢ َتًكٞ اـز١َ َٔ راخٌ ٚخاصز ايٛطاص٠ 

 

  



 

 

 

 املاي١ٝ ايؾؤٕٚ َزٜض١ٜ

 

 :ٖٚٞ أقغاّ أصبع١ َٔ املاي١ٝ ايؾؤٕٚ َزٜض١ٜ تتأيـ

 .ايعا١َ افاعب١ قغِ 1-

 .املاي١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ بايٛطاص٠ املتعًك١ االَٛص ناؾ١ ايعا١َ افاعب١ قغِ ٜتٛىل

 .املؾاصٜع قاعب١ قغِ 2-

 .ايضامساي١ٝ يًُؾاصٜع ايٛطاص٠ ع٢ً املرتب١ٝ ٚااليتظاَات ايٓؿكات تقؿ١ٝ

 .ٚاملؾرتٜات ايعطا٤ات قغِ 3-
 ٚاؽػاٍ ٚخزَات يٛاطّ َٔ ايٛطاص٠ استٝادات تأَني ٚاملؾرتٜات ايعطا٤ات قغِ ٜتٛىل

 ايزاخًٞ ايتزقٝل قغِ 4-

 يألْع١ُ ٚؾكا ٚايضأمساي١ٝ اؾاص١ٜ يًٓؿكات ايقضف َغتٓزات تزقٝل ع١ًُٝ ايزاخًٞ ايتزقٝل قغِ ٜتٛىل

 .اـقٛل بٗشا ايٛطصا٤ ص٥اع١ بالغات ٚنشيو بٗا املعٍُٛ ٚايتؾضٜعات ٚايكٛأْ

 

 :املاي١ٝ ايؾؤٕٚ َزٜض١ٜ إلاطات

 

 ايٞ املقضٚؾات ْٚغب١ االْؿام ٖٞ نُا ًٜٞ:ٚامج 7102إ امجايٞ َٛاط١ْ ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ يغ١ٓ   -0
 

 ْغب١ االْؿام املقضٚف املدقك ايبٝإ

 %99 0900202 7181111 ايٓؿكات اؾاص١ٜ

 %91 01971199 70890870 ايٓؿكات ايضامساي١ٝ

 %92 02717011 79110870 االمجايٞ

 

( 0ٕٚ عطـا٤ َـٔ ؾٓـ١ املؾـرتٜات افًٝـ١ ٚ)     ( اثٓـإ ٚعؾـض  77( اثٓإ عطا٤ َٔ خالٍ ؾ١ٓ عطا٤ات ايزا٥ض٠ ٚ)7مت طضح ) -7

 ( اثٓإ عطا٤ َٔ خالٍ ؾ١ٓ ايعطا٤ات اف١ًٝ / اؽػاٍ.7عطا٤ ٚاسز َٔ ؾ١ٓ ايعطا٤ات اـاف١ / يٛاطّ ٚ )
  



 

 

 

 إراص٠ اإلعالّ ٚايتٛع١ٝ

 

عٞ يز٣ ؾ٦ات اجملتُع املدتًؿ١ تكّٛ إراص٠ اإلعالّ ٚايتٛع١ٝ بايعزٜز َٔ ايٓؾاطات اإلعال١َٝ ٚايتٛع١ٜٛ ٚاييت تٗزف إىل طٜار٠ ايٛ

 َٔ خالٍ عزر َٔ ايرباَر ٚايٓؾاطات املدتًؿ١.

 اإلعالّ 

تغع٢ اإلراص٠ َٔ خالٍ بضافٗا اإلعال١َٝ إىل إٜقاٍ املعًَٛات بهٌ ؽؿاؾ١ٝ ٚفزم إىل املٛاطٔ ٚايتعاٌَ َع ٚعا٥ٌ اإلعالّ بهٌ 

ٝاٙ ٚسيو بإطالع٘ ع٢ً َغتذزات األَٛص ٚاألسزاخ املضتبط١ َقزاق١ٝ َٚٛمٛع١ٝ ٚبٓا٤ دغٛص َٔ ايجك١ بني املٛاطٔ ٚقطاع امل

 باملٛاطٔ ٚايكطاع َٔ خالٍ ايعزٜز َٔ ايٓؾاطات ٚاييت تتنُٔ:

ايتػط١ٝ ايقشؿ١ٝ ألِٖ ايٓؾاطات ٚايؿعايٝات اييت تكّٛ بٗا ايٛطاص٠ ٚإصعاٍ األخباص ٚايتكاصٜض ايقشؿ١ٝ ملٓزٚبٞ ايقـشـ   .0

 ١ْٝٚ بهٌ ؽؿاؾ١ٝ َٚقزاق١ٝ.اي١َٝٛٝ ٚاألعبٛع١ٝ ٚاملٛاقع االيهرت

إعال١َٝ تٛاف١ًٝ َع ناؾ١ ( ٚايشٟ ٜعترب سًك١ .waterjo.mwi.gov.jowwwإراص٠ املٛقع اإليهرتْٚٞ اإلخباصٟ ) .7

 إىل تظٜٚز املٛاطٓني باملعًَٛات ايالط١َ مبقزاق١ٝ ٚعضع١ َٚٛمٛع١ٝ.ٜٗزف  قطاعات اجملتُع

 (.facebook.com/water4lifejoراص٠ قت٣ٛ فؿش١ ايؿٝػ بٛى ؼت عٓٛإ )َٝاٙ يًشٝا٠( )إ .0

 َتابع١ األْؾط١ يف ايٛطاص٠ ْٚؾض أخباصٖا. .7

 املؾاصن١ بايرباَر اؿٛاص١ٜ املدتًؿ١ اييت تتٓاٍٚ َٛامٝع خاف١ باملٝاٙ. -0

 .7100املٝاٙ يعاّ تٓؿٝش اؿُالت اإلعال١َٝ املضتبط١ بايكطاع نش١ًُ اإلعتزا٤ات ع٢ً َقارص  -7

 إعزار األؾالّ ايتًؿظ١ْٜٝٛ اـاف١ باملٝاٙ. -0

 املؾاصن١ يف املعاصض اـاف١ باملٝاٙ . -7

 ْؾض ايٓزا٤ات ايتٛع١ٜٛ اـاف١ باملٝاٙ مبدتًـ ايٛعا٥ٌ اإلعال١َٝ. -1

 ايتٛع١ٝ املا١ٝ٥

صرْٞ خاف١ يف ظٌ ايٛاقع املا٥ٞ ايقعب ايشٟ ميض تكّٛ إراص٠ ايتٛع١ٝ املا١ٝ٥ بزٚص ؾعاٍ يف ْؾض ايٛعٞ املا٥ٞ يهاؾ١ ؽضا٥ح اجملتُع األ

ب٘ األصرٕ ٚايتشزٜات اييت ٜٛادٗٗا, ٚسيو َٔ خالٍ اعتٗزاف كتًـ قطاعات ٚؽضا٥ح اجملتُع يف قاؾعات املًُه١ ناؾ١ نايكطاع 

 أبضطٖا: ايرتبٟٛ ٚايزٜين ٚايٓغا٥ٞ ٚايغٝاسٞ ٚايجكايف ٚايؾبابٞ ٚغريٙ, ٚتٓؿٝش ايرباَر املتعًك١ بتًو ايكطاعات

تٓعِٝ محالت تٛع١ٜٛ ع١ٜٛٓ تغتٗزف طالب املزاصؼ ٚاؾاَعات ٚنًٝات اجملتُع بايتعإٚ َع ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  .0

اقا١َ ٚصؽات ايعٌُ ايتٛع١ٜٛ  يف اؾاَعات باالماؾ١ اىل ايكٝاّ بعًُٝات االستغاب املا٥ٞ ٚاؿقار املا٥ٞ ٚاعار٠ ايعايٞ ٚ

 االعتدزاّ .

١ يف َععِ َزاصؼ املًُه١ ٚبٛاقع ْارٟ َا٥ٞ ٚاسز يف نٌ َزصع١ تتأيـ َٔ عزر َٔ ايطالب املتُٝظٜٔ إْؾا٤ أْز١ٜ َا٥ٝ .7

 َٚعًِ َؾضف تكّٛ مبٗاّ قزر٠ َٛن١ً إيِٝٗ ؽزّ ايطًب١ ٚاملزصع١ ٚاجملتُع افًٞ.

بعز ٚاعتٗالى املٝاٙ قبٌ إدضا٤ رصاعات االستغاب املا٥ٞ يعزر َٔ َزاصؼ املًُه١ َٚباْٞ ايٛطاصات ٚاهل٦ٝات يكٝاؼ ن١ُٝ  .0

 .ٛطاص٠ تطٜٛض ايكطاع ايعاّ ٚٚطاص٠ ايؾؤٕٚ ايبًز١ٜتضنٝب أدٗظ٠ تضؽٝز االعتٗالى ن

 تٛطٜع قطع تٛؾري املٝاٙ ع٢ً املزاصؼ ٚايٛطاصات ٚغريٙ َٔ املباْٞ اييت مت إعزار رصاع١ االستغاب املا٥ٞ هلا. .7

ل املعضؾ١ بايٛاقع املا٥ٞ ٚبطضم ٚأرٚات ٚٚعا٥ٌ االعتدزاّ تٓعِٝ ٚصؽات عٌُ ملعًُٞ َٚعًُات املزاصؼ تٗزف اىل تعُٝ .1

 األَجٌ يًُٝاٙ إماؾ١ ملعًَٛات ٖٝزصيٛد١ٝ َٚٓاخ١ٝ ٚدًٝٛد١ٝ  هلا عالق١ باملٝاٙ متهِٓٗ َٔ ايتٛافٌ َع ايطًب١.

الى املٓظيٞ ايتٓغٝل َع ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚاملزاصؼ اؿه١َٝٛ ٚاـاف١ يتٓعِٝ ايظٜاصات اىل َعضض تضؽٝز االعتٗ .9

ايكا٥ِ يف َب٢ٓ ايٛطاص٠ )ٜتنُٔ ٖشا ايٓؾاط تعضٜـ ايطًب١ ع٢ً اِٖ اعاعٝات ايرتؽٝز املٓظيٞ باالماؾ١ اىل تٛطٜع 

 .ايربٚؽٛصات ٚاملٛار ايتٛع١ٜٛ ع٢ً ايظا٥ضٜٔ(
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١ٝ ايغبانات ايضا٥زات ايتٓغٝل َع ايٛناي١ االملا١ْٝ يًتعإٚ ايزٚيٞ َٔ خالٍ َؾضٚع ايغبانٝني اؿهُا٤ باالماؾ١ اىل مجع .2

, فًػ االعٝإ , ٚٚطاص٠ ايزاخ١ًٝ , ايٓٛاب ايتعا١ْٝٚ بعٌُ مح١ً تٛع١ٜٛ ملؤعغات ايزٚي١ ايهرب٣ )ص٥اع١ ايٛطصا٤, فًػ

َزٜضٜات االَٔ ايعاّ ٚايزصى( تتنُٔ ٖشٙ اؿ١ًُ ايكٝاّ بعٌُ فٝاْ٘ يهاؾ١ َضاؾل املٝاٙ باالماؾ١ اىل تٓعٝـ ٚتعكِٝ 

 .قطع تضؽٝز االعتٗالىاـظاْات ٚتضنٝب 

تٓعِٝ َغابكات ؾ١ٝٓ خاف١ بطالب املزاصؼ يف املًُه١ تتنُٔ َؾاصن١ ايطالب يف ايتعبري عٔ ٚاقع املٝاٙ ٚطضم تضؽٝز  .9

 االعتٗالى بايضعِ ٚتهضِٜ ايؿا٥ظ ظا٥ظ٠ ع١ٝٓٝ يف استؿاٍ ّٜٛ املٝاٙ ايعضبٞ ٚايعاملٞ.

ايتٛع١ٜٛ عًٜٓٛا َٔ نتٝبات ٚبٛعرتات ٚبضٚؽٛصات تٛطع ( َطبٛع١ َٔ املٓؾٛصات 1110111طباع١ َا ٜظٜز عٔ ) .8

ع٢ً ناؾ١ َزٜضٜات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف املًُه١ أُٖٗا ريٌٝ ايطًب١ املا٥ٞ, ريٌٝ طًب١ اؾاَعات, ريٌٝ ايٛعاظ ٚأ١ُ٥ 

يٓٛع١ٝ, ايقضف املغادز, ريٌٝ ايهٓا٥ػ , رؾرت تًٜٛٔ يطالب املضس١ً األعاع١ٝ, نتٝب ريٌٝ املظاصعني, ريٌٝ املدتربات ٚا

 ايقشٞ, دٛر٠ َٝاٙ ايؾضب..(, باإلماؾ١ إىل ايتكضٜض ايغٟٓٛ.

تٓؿٝش محالت ايغبان١ ايٛط١ٝٓ يف كتًـ املؤعغات ايٛط١ٝٓ ٚتزصٜب ايكطاع ايٓغا٥ٞ َٔ صبات ايبٝٛت ع٢ً أعُاٍ  .01

 ايقٝا١ْ املٓظي١ٝ ملضاؾل املٝاٙ.
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 ٝاٙعًط١ امل

 اؾٖٛض١ٜ ٚايكِٝ املؤعغ١ٝ ايضؤ١ٜ , ايضعاي١, ايكِٝ

 

 

  ١ـــــــــــــــــايضؤٜ

 .ايتُٝظ ٚايضٜار٠ ٚاالعتزا١َ بتكزِٜ خزَات املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ ملتًكٞ اـز١َ بأؾنٌ املُاصعات ايعامل١ٝ ٚبهؿا٠٤ عاي١ٝ

 

 ١ـــــــــــــــايضعاي

ٚؾل املٛافؿات األصر١ْٝ آخشٜٔ باالعتباص ايهًـ تأَني َتًكٞ اـز١َ يف املًُه١ االصر١ْٝ اهلامش١ٝ باستٝادِٗ َٔ َٝاٙ ايؾضب 

املاي١ٝ, َع االعتُضاص بإراص٠ َقارص املٝاٙ املتاس١ ٚافاؾع١ عًٝٗا َٔ ايتًٛخ ٚتٛطٜعٗا بعزاي١ ٚايبشح عٔ َقارص دزٜز٠ باإلماؾ١ 

يقضف ايقشٞ ٚإعار٠ اعتدزاّ اىل تطبٝل ايتؾضٜعات ايٓاظ١ُ ملٓع ٖزصٖا ٚإعا٠٤ اعتدزاَٗا أٚ االعتزا٤ عًٝٗا ٚتكزِٜ خزَات ا

 املٝاٙ املعاؾ١ بؿعاي١ٝ ٚؾل املٛافؿات املعتُز٠, َع ايرتنٝظ ع٢ً نغب ثك١ عُال٥ٓا َٚٛظؿٝٓا ؼكٝكًا يزٚصْا يف ايت١ُٝٓ املغتزا١َ.

 

 ١ـــــــــــِ املؤعغٝـــــــــــايكٝ

           ايكاب١ًٝ يًُغا٤ي١     .1

       ايؾؿاؾ١ٝ     .4

 ايغًٛى األخالقٞ     .3

   سرتاّ َقاحل األطضاف املع١ٝٓا     .2

  رعِ ٚتؾذٝع اإلبزاع ٚايتطٜٛض     .5

 ايعزاي١ ٚتهاؾؤ ايؿضل.     .2

 
 1015األٖزاف ايٛط١ٝٓ سغب صؤ١ٜ األصرٕ 

 ؼغني َغت٣ٛ اـزَات املكز١َ يًُٛاطٓني ٚ ايعزاي١ يف تٛطٜعٗا.     .1

 ْٗر ايالَضنظ١ٜ. ؼكٝل ايتٛاطٕ ايتُٟٓٛ بني افاؾعات يف م٤ٛ تطبٝل     .4

 اؿؿاظ ع٢ً  االعتكضاص املايٞ ٚايٓكزٟ ٚمبط عذظ املٛاط١ْ ٚبٓا٤ ْعاّ َايٞ نؿؤ ٚقًٌٝ املداطض.     .3

 
 1015األٖزاف ايكطاع١ٝ  سغب صؤ١ٜ األصرٕ 

 تطٜٛض َقارص املٝاٙ ٚ دًب َقارص َٝاٙ دزٜز٠      .1

 ١ٝ ٚ ايقٓاع١ٝ ٚ ايغٝاس١ٝ بهُٝات ٚ أععاص َٓاعب١تأَني املٝاٙ يهاؾ١ ايكطاعات املٓظي١ٝ ٚ ايظصاع     .4

 صؾع َغت٣ٛ خزَات ايقضف ايقشٞ     .3

 
  



 

 

 

 

 االٖزاف االعرتاتٝذ١ٝ 

 صؾع ق١ُٝ ايعًُٝات َٔ خالٍ . 1   

 صؾع نؿا٠٤ تؾػٌٝ َضاؾل املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ          - أ                           

 خؿض ؾاقز املٝاٙ         - ب                          

 افاؾع١ ع٢ً دٛر٠ ْٛع١ٝ املٝاٙ        -ز                          

 صؾع نؿا٠٤ اعتدزاّ ايطاق١         -ر                           

 اعتزا١َ املقارص املا١ٝ٥ ٚ محاٜتٗا           - ٖـ                          

  
 

 ٚايٓؿكات َٔ خالٍ  . ؼكٝل ايتٛاطٕ بني اإلٜضارات1

 خؿض ايٓؿكات  -أ         

 طٜار٠ اإلٜضارات  -ب        

 تععِٝ االعتؿار٠ َٔ املٓح  -ز        

 إْؾا٤ عذٌ يالفٍٛ. -ر        

  ت١ُٝٓ ٚتطٜٛض ايكزصات املؤعغ١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً اعتزاَتٗا َٔ خالٍ   .3     

 ايتٓعُٝٞ ؼزٜح ٚتطٜٛض ايتٓعِٝ اإلراصٟ ٚاهلٝهٌ -أ         

 تطٜٛض ٚصؾع نؿا٠٤ اعتدزاّ املٛاصر ايبؾض١ٜ  -ب         

 تطٜٛض ايتؾضٜعات ايٓاظ١ُ يعٌُ قطاع املٝاٙ   -ز         

 ؼكٝل َتطًبات ايت١ُٝٓ املغتزا١َ    -ر         

 اعتُار منٛسز يًتُٝظ ٚايتكٝز مبتطًبات٘. -ٖـ         

  . تطٜٛض خز١َ ايعُال٤ َٔ خال4ٍ 

 ؼغني َغتٜٛات خز١َ املؾرتنني      - أ

 تطٜٛض ايؾضان١ َع ؽضنات املٝاٙ.    - ب

 



 

 

 املٝاٙ عًط١

 أقغاّ - ٚسزات - َزٜضٜات
 

 اإلراص١ٜ ايؾؤٕٚ َزٜض١ٜ

 

 

 ايؾؤٕٚ االراص١ٜ بايعٌُ ع٢ً تٓؿٝش املٗاّ ايض٥ٝغ١ٝ ايتاي١ٝ : ٜكّٛ قطاع

 

ّٝظ ٚ اييت متجٌ ْعاّ إراص٠ دٛر٠ ؽاٌَ.َتابع١ أعُاٍ ٚأْؾط١ َعاٜري دا٥ظ٠ املًو عبزاهلل ايجا .0  ْٞ يًتُ

 االؽضاف ع٢ً إعزار ٚؼزٜح اـط١ االعرتاتٝذ١ٝ يًغًط١  َٚؤؽضاتٗا باالماؾ١ اىل خط١ اراص٠ املداطض. .7

َٓٗذٝات عٌُ إعزار ٚتطبٝل ٚؼزٜح آيٝات ٚٚؼغني َغت٣ٛ االرا٤ َٔ خالٍ  ٚؾًٓٝا راصًٜاإتطٜٛض ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ  .0

 .ُاصعاتاملٚؾل أؾنٌ 

 االؽضاف ع٢ً تقُِٝ عًُٝات ايغًط١ َٚتابع١ ارا٥ٗا ٚؼغني ٚتبغٝط اإلدضا٤ات. .7

 .تطبٝل عٝاعات تٛظٝـ عاري١ ٚؽؿاؾ١ ْٚعاّ َهاؾآت ٚسٛاؾظ َبين ع٢ً تكِٝٝ االرا٤ .1

 ًط١.تٛؾري ايهٛارص ايبؾض١ٜ اينضٚص١ٜ ملٛاد١ٗ َتطًبات ايعٌُ اؿاي١ٝ ٚاملتٛقع١ يتٓؿٝش اـط١ االعرتاتٝذ١ٝ يًغ .9

 تقُِٝ ٚتٓؿٝش بضاَر يالستؿاظ باملٛظؿني ٚ تعظٜظ ايضما ٚ ايضؾاٙ ايٛظٝؿٞ.  .2

اراص٠ أْؾط١ ايتزصٜب ٚايتطٜٛض ٚتأٌٖٝ املٛاصر ايبؾض١ٜ َٔ خالٍ ؼزٜز االستٝادات ايتزصٜب١ٝ ٚٚمع اـطط  .9

 ٚايرباَر يتًب١ٝ ٖشٙ االستٝادات .

 َات املكز١َ ٚقٝاؼ صما املٛظؿني . قٝاؼ صما َتًكٞ اـز١َ نُؤؽض ص٥ٝغٞ يكٝاؼ دٛر٠ اـز .8

 اعتكباٍ َٚتابع١ مجٝع ايؾها٣ٚ َضنظًٜا ٚايتأنز َٔ اغالقٗا ٚؼًٌٝ أعبابٗا الؽاس ادضا٤ات ٚقا١ٝ٥ ؼٍٛ رٕٚ تهضاصٖا. .01

 َضاقب١ َقارص املٝاٙ ٚ محاٜتٗا َٔ االعتزا٤ات َٚضاقب١ عًُٝات ايتؾػٌٝ يف املًُه١. .00

ٔ خالٍ تكزِٜ ايزعِ ايًٛدغيت يًٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ٚافاؾع١ عًٝٗا يف ساي١ تٛؾري ب١٦ٝ عٌُ َال١ُ٥ يًُٛظؿني َ .07

 تؾػ١ًٝٝ را١ُ٥.

االصتكا٤  مبغت٣ٛ اـزَات ٚايغضع١ يف  تًب١ٝ استٝادات املضادعني َٔ خالٍ اإلعتدزاّ األَجٌ يٓعاّ األصؽؿ١  .00

 .ٚ تؿعٌٝ ْعاّ ايتشٌٜٛ اإليهرتْٚٞ ٚتبارٍ املضاعالت  (e-fileاإليهرت١ْٝٚ )
 

 ايتاي١ٝ يف قطاع ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ : ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ ٜٚتِ تٓؿٝش ٖشٙ املٗاّ َٔ خالٍ 

 َزٜض١ٜ املٛاصر ايبؾض١ٜٚ املتابع١ َزٜض١ٜ,َزٜض١ٜ اـزَات املغاْز٠  ,َزٜض١ٜ ايتزصٜب  ,َزٜض١ٜ تطٜٛض األرا٤ املؤعغٞ 

 

 َزٜض١ٜ تطٜٛض األرا٤ املؤعغٞ  

َتابع١ أعُاٍ ٚ  ايغًط١أرا٤  إىل ؼغني باالماؾ١  ٚاـطط ايتٓؿٝش١ٜ املٓبجك١ عٓٗا  املٝاٙ يغًط١ ١ٝ اـط١ االعرتاتٝذٜتِ تطٜٛض  

ّٝظ يتكزِٜ عار٠ ٖٓزعتٗا إرا٥ٗا ٢ًٚ تقُِٝ عًُٝات ايغًط١ َٚتابع١ أؽضاف عاإلٚ  ,ٚأْؾط١ َعاٜري دا٥ظ٠ املًو عبزاهلل ايجاْٞ يًتُ

 بكٝاؼ َز٣ ؾاع١ًٝ اعرتاتٝذ١ٝ ايغًط١ اـاف١ بضما املٛاطٓني ٚصما املٛظؿني ١ املزٜضٜ ٚ تكّٛ ؾنٌ اـزَات يًُغتؿٝزٜٔ أ

 ٚ نإ َٔ أِٖ الاطاتٗا:يتٓؿٝش ايتٛفٝات  خطط ايعٌُ ٚإعزار َٚتابع١  عزار ايزصاعات اـاف١ بشيوإٚٚايتشًٌٝ 

 

 :عُاٍ دا٥ظ٠ املًو عبزاهلل ايجاْٞ يًتُٝظأ

 



 

 

 ايجاْٞ املععِ ٚايغعٞ يًتُٝظ ٚايعطا٤ ٚااليتظاّ ٚايزق١ يٓعهػ فٛص٠ االصرٕ املؾضق١ يهٌ ْغع٢ يتشكٝل صؤ١ٜ دالي١ املًو عبز اهلل

املتعاًَني َع عًط١ املٝاٙ  ٚيف اطاص ععٝٓا يًتطٜٛض املغتُض ؾكز سقًت عًط١ املٝاٙ ع٢ً املضنظ األٍٚ يف املضس١ً  ايربْٚظ١ٜ مُٔ 

 7101 -7107 ايجاْٞ يتُٝظ األرا٤ اؿهَٛٞ ٚايؾؿاؾ١ٝ عٔ ايزٚص٠ ايغابع١ قطاع ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚايطاق١ يف دا٥ظ٠ املًو عبز اهلل

 

 
 االيتظاّ بتشكٝل َتطًبات ْعاّ تطٜٛض اـزَات اؿه١َٝٛ 

َتطًبات ٛؾريْتا٥ر َغح َز٣ ايتظاّ ايزٚا٥ض اؿه١َٝٛ بتيف % 83بًػت  املضنظ ايجايح ٚبزصد١ ايتظاّ ع٢ًٝاٙ امل سقزت عًط١

, سٝح ٚؾضت  ( را٥ض٠ سه١َٝٛ 21)  ْعاّ تطٜٛض اـزَات اؿه١َٝٛ ايشٟ مت تٓؿٝشٙ َٔ قبٌ ٚطاص٠ تطٜٛض ايكطاع ايعاّ ع٢ً

 .را٥ض٠ سه١َٝٛ 15بايرتتٝب ايجايح بني أع٢ً ( 4721/3ايغًط١ َتطًبات ايٓعاّ بؾهٌ ـتاط بزصد١ )
 

  : صما َتًكٞ اـز١َ

 تكزِٜ اـز١َ يز٣ ايغًط١.اعتُضاص١ٜ دٛر٠ ـا ٜزٍ ع٢ً   يف املؤؽض ثباتًا رصاع١  قٝاؼ صما َتًكٞ اـز١َ أظٗضت 

 

 

 

 : ؿنيصما املٛظ

 .اٖتُاّ ايغًط١ باملٛصر ايبؾضٟ اعتُضاص١ٜ  اىل ـا ٜؾري سات َغت٣ٛ َغتكضٕ ْغب١ ايضما أرصاع١ صما املٛظؿني  أظٗضت

 

 بــــــ١ ايتزصٜــــَزٜضٜ  

ٚسيـو    غت٣ٛ املطًٛببامل  اـز١َ املٛظؿني ٚمتهِٝٓٗ يًُشاؾع١ ع٠٢ً  املٛاصر ايبؾض١ٜ َٔ خالٍ تزصٜب ع٢ً صؾع نؿا٤ٜتِ ايعٌُ 

 ِٗ ٚبٓا٤ قزصاتِٗ َٔ أدٌ ؼغني ٚصؾع َغت٣ٛ األرا٤.ٚتأًٖٝ ِٖتطٜٛضياـطط ٚايرباَر  بٛمع

 

 ايزٚص٠ ايغابع١   ايزٚص٠ ايغارع١ ايزٚص٠ اـاَغ١ ايزٚص٠ ايضابع١ املؤؽض

 % 49.56 %49.3 %47 ْتا٥ر اعُاٍ اؾا٥ظ٠
املضنظ األٍٚ يف املضس١ً  

  ايربْٚظ١ٜ 

 ٚسز٠ ايكٝاؼ َؤؽض االرا٤

4102 4102 4102 4100 

 قكل َغتٗزف قكل َغتٗزف قكل َغتٗزف قكل َغتٗزف

عزر ايغاعات ايتزصٜب١ٝ يهٌ 

 َٛظـ َتزصب يف ايغ١ٓ

 50.02 52 48.1 48 47.8 48 43.5 44 عاع١/ع١ٓ

ْغب١ عزر املٛظؿني املتزصبني 

 َتزصب/ عزر نًٞ اىل عزر املٛظؿني ايهًٞ

18 17.4 24 23.3 25 25 26 25.2 

َٛظؿٞ ْغب١ َغاُٖات  

ايغًط١ يف  ايتزصٜب )ْغب١ 

 ايتزصٜب ايزاخًٞ(                    

عزر ايغاعات ايتزصٜب١ٝ 

اييت ٜغاِٖ بٗا  َٛظؿٞ 

ايغًط١/ عزر ايغاعات 

 %111ايتزصٜب١ٝ ايه١ًٝ *

9.5 9.4 11 10.7 16 15.8 17 16.2 

  2016 2015 2014 املؤؽض
 َغتٗزف2017

ْغب١ صما 

 %80-75 %78.0 %78.0 %75.0 َتًكٞ اـز١َ

   2016 2015 2014 املؤؽض

َغتٗزف 

2017 

 %74-73 %72.0 %72.0 %71.0 ْغب١ صما املٛظؿني
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 من المدراء نسبة المدراء المدربٌن الى العدد الكلً

 2017 - 2015خالل األعوام  

 7102لاطات َزٜض١ٜ ايتزصٜب يعاّ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َزٜض١ٜ اـزَات املغاْز٠ 

اـزَات املغاْز٠ بايعزٜز َـٔ املٗـاّ ٚاإلدـضا٤ات بٗـزف تـٛؾري ب٦ٝـ١ عُـٌ َٓاعـب١ ٚآَٓـ١ يًُـٛظؿني يًشؿـاظ عًـ٢              ٜض١َٜز تكّٛ

َغت٣ٛ األرا٤ ايعاّ يف ساي١ تؾػ١ًٝٝ را١ُ٥ ٚتكزِٜ اـزَات ملتًكٝٗا ظٛر٠ عاي١ٝ, سٝح تكزّ ايزعِ ايًٛدغيت ٚايقٝا١ْ ايطاص٥ـ١  

ٚقٝــاؼ صمــا َتًكــٞ اـزَــ١ إلدــضا٤ ايتشغــٝٓات ايالطَــ١ نًُــا اقتنــت اؿادــ١. ٚتايٝــًا أٖــِ ٚايٛقا٥ٝــ١ ملضاؾــل ايغــًط١ املدتًؿــ١ 

  اإللاطات:

  ما َتًكٞ اـز١َ:ر

َؤؽـضًا َضتؿعـًا ٜـزٍ عًـ٢ اإلصتكـا٤ مبغـت٣ٛ       املتعـاًَني َـع ايـزٜٛإ املضنـظٟ يًغـًط١       رصاع١  قٝاؼ صما َتًكـٞ اـزَـ١   ظٗضت أ

 .%95ْغب١ ايضما ايعاّ اـزَات  املكز١َ ٚدٛرتٗا سٝح ٚفًت 

 الصٌانة والدعم الفنً

أعُاٍ فٝا١ْ 

 نٗضبا١ٝ٥

أعُاٍ فٝا١ْ 

أْع١ُ ايتهٝٝـ 

  ٚايتربٜز  

أعُاٍ ايزٖإ 

 (7ٚايطضاؽ١ )ّ

أعُاٍ فٝا١ْ 

 املضاؾل ايقش١ٝ  

أعُاٍ فٝا١ْ 

ايٓذاص٠ 

 ٚاألملّٓٝٛ 

ايٛصم ٚايهضتٕٛ ايشٟ مت 

 إعار٠ تزٜٚضٙ/ نًػِ

المتدربٌن من الدول 
) العربٌة الشقٌقة 

2( العراق،  

الدورات الداخلٌة و المحاضرات 
والندوات وورش العمل الداخلٌة 

1629 

الدورات والمؤتمرات والزٌارات 
115الخارجٌة    

المهندسٌن المتدربٌن بالتعاون مع 
وزارة األشغال العامة واإلسكان 

24ونقابة المهندسٌن     

8الوصالت المنزلٌة   [CATEGORY 
NAME] 202 

/  الزٌارات المٌدانٌة 
تدرٌب موظفٌن من 
القطاعات الحكومٌة 
والقطاع الخاص لدى 

160. سلطة المٌاه  

تدرٌب الموظفٌن من خالل مركز 
60ماركا / تدرٌب سلطة المٌاه   



 

 

1,320 792 12,590 914 667 9,626 

 

 إدارة البرٌد الرسمً والوثائق والمراسالت

املٓذظ٠  املعاَالت ايقارص٠

 ٚاملؤصؽؿ١ بايهاٌَ

املعاَالت ايٛاصر٠ املٓذظ٠ 

 ٚاملؤصؽؿ١ بايهاٌَ

َؾضٚع األصؽؿ١ اإليهرت١ْٝٚ 

 يألصؽٝـ املضنظٟ

كططات َؾاصٜع املٝاٙ 

ٚايقضف ايقشٞ املٛرع١ يف 

 ( A2األصؽٝـ املضنظٟ )
 بعزر ايهت

عزر 

 ايقؿشات

 عزر ايهتب

عزر 

 ايقؿشات

عزر 

 املعاَالت

عزر 

 ايقؿشات

15,604 132,889 40,170 197,218 73,058 327,151 13,473 
 

 على المعلومات لحق الحصو

 عزر ايطًبات املضؾٛم١ عزر ايطًبات املٓؿش٠ )املٛاؾل عًٝٗا( عزر طًبات اؿقٍٛ ع٢ً َعًَٛات

17 16 1 

 الدعم اللوجستً 

صٜز يٛاطّ غري تٛ

 فاؿ١ )طٔ(

عزر عٓزات 

 ايتٛصٜز

عزر عٓزات 

 ايقضف

بضا٤ات 

 ايش١َ

عًُٝات املطابك١ َع  عًُٝات اؾضر

 املغتٛرعات املضنظ١ٜ

10 450 850 370 3 1 
 

 التسهٌل على متلقً الخدمة )األشخاص ذوي اإلعاقة(

 تضنٝب يٛسات إصؽار١ٜ تضنٝب صَبات  ؽقٝك َٛاقـ 

1 2 5 

 

 ثائق المائٌةمركز الو

ٜتٓاعب  ٚمبا َعتُز٠ َعاٜري سغب املضنظ تطٜٛض خط١ بتٓؿٝش ٚاملباؽض٠ املا١ٝ٥ ايٛثا٥ل َضنظ تأٌٖٝ إعار٠ َؾضٚع َٔ اإلْتٗا٤ مت

 املضنظ َٚا تكتنٝ٘ َقًش١ ايعٌُ. َع أٖزاف

 : َزٜض١ٜ املتابع١

 . راص٠ ؽؤٕٚ فًػ اال١َإايغٝطض٠ ٚ طٛاصئ ٚ اي االتقاٍ ٚايؾها٣ٚ َٚضنظ  َغؤٚي١ٝ اراص٠ َضنظ تتٛىل َزٜض١ٜ املتابع١

 

 :   َضنظ االتقاٍ ٚ إراص٠ ايؾها٣ٚ

راصات املٝاٙ, اماؾ١ اىل تكزِٜ تكاصٜض إرا٤ َعاؾ١ ايؾها٣ٚ ٚعضع١ االعتذاب١ يهاؾ١ ؽضنات ٚأٜكّٛ املضنظ مبتابع١ ٚتكِٝٝ نؿا٠٤ 

ا٣ٚ املٝاٙ ٚايقضف ايقشٞ يف ناؾ١ قاؾعات املًُه١ ٜٚضتبط ب٘ ٜٚكّٛ املضنظ باراص٠ ؽهيٓتا٥ر الفشاب ايكضاص, ااسقا١ٝ٥ ٚؼًٌٝ 

َضانظ ؾضع١ٝ , ٜٚتِ ايتٛافٌ َٔ خالٍ بضْاَر قٛعب ٜتٝح يًهارص ايعاٌَ يف كتًـ املٓاطل َتابع١ ادضا٤ات َعاؾ١ ايؾه٣ٛ 

ات ايضقاب١ٝ اؿه١َٝٛ املدتًؿ١ ٚابالغٗا يًُٛاطٓني ٚمُإ تكزِٜ اـزَات مُٔ املعاٜري, ٜٚعترب املضنظ ْكط١ اتقاٍ َع اؾٗ

 .ٜٚؾهٌ املضنظ ْكط١ االتقاٍ َع َضنظ ايؾها٣ٚ املضنظٟ  عاّ َٚضنظ االتقاٍ ايٛطين ٚغريٖا َجٌ َزٜض١ٜ االَٔ اي
 

 : َضنظ  ايطٛاصئ ٚ ايغٝطض٠

اال١َٝٓ  ؾكز ؽضعت  ١َٝٓ ايضا١ٖٓ بنضٚص٠ محا١ٜ َقارص املٝاٙ َٔ االعتزا٤ات اٚ ايعبح اٚ االخرتاقاتع٢ً م٤ٛ ايتشزٜات األ

عًط١ املٝاٙ بإْؾا٤ ٚسز٠ تٓعِٝ ٚمحا١ٜ َتطٛص٠ ملضاقب١ َقارص املٝاٙ َٔ اـظاْات ٚافطات ٚايغزٚر ٚاملضاؾل ايض٥ٝغ١ٝ َٔ 

خالٍ تضنٝب ْعاّ تهٓٛيٛدٝا َضاقب١ ايهاَريات, ٚ ٜكّٛ نارص َتدقك َٔ سٟٚ اـرب٠ ٚايهؿا٠٤ بإراص٠ ايٓعاّ, ٜٚضتبط املضنظ 

ٚمت  تعظٜظ  ت اال١َٝٓ املدتًؿ١ ينُإ ايتهاٌَ يف ايٛادبات ٚاملٗاّ َجٌ َضنظ ايكٝار٠ ٚايغٝطض٠ يف َزٜض١ٜ االَٔ ايعاّ .َع اؾٗا



 

 

تزصٜب ايعاًَني ع٢ً سضاع١ املٛاقع ٚصؾع اؿػ ني يف َزٜض١ٜ املؾاغٌ ٚايقٝا١ْ ٚٚعا٥ٌ اؿُا١ٜ يف املٛاقع بايتٓغٝل َع املعٓٝ

 . األَين يزِٜٗ

  



 

 

 

 ؤٕٚ فًػ األ١َ :إراص٠ ؽ

 

بايتٛدٝٗـــــات اؿهَٛٝـــــ١ بنـــــضٚص٠ تٓعـــــِٝ ٚإراص٠ ايعالقـــــ١ بـــــني فًـــــػ األَـــــ١ بؾـــــكٝ٘ األعٝـــــإ ٚايٓـــــٛاب     ”عُـــــال

ــ١ٝ         ــؤٕٚ ايغٝاعــ ــع ٚطاص٠ ايؾــ ــٝل َــ ــإ ٚبايتٓغــ ــٛاب ٚاألعٝــ ــؤٕٚ ايٓــ ــ١ ؽــ ــتُض مبتابعــ ــهٌ َغــ ــاٙ ٚبؾــ ــًط١ املٝــ ــّٛ  عــ تكــ

ــػ  ــ١, ٚعهـــ ــ١      ٚايربملاْٝـــ ــاطل املًُهـــ ـــ َٓـــ ــٔ كتًـــ ــات َـــ ــتذاب١     املطايبـــ ــاٙ ٚاالعـــ ــًط١ املٝـــ ــضاَر عـــ ــط ٚبـــ يف خطـــ

ــا  ــضٜع١ هلـ ــٔ عـــًط١            , ايغـ ــ١ َـ ــزَات املكزَـ ــ٢ اــ ــ١ عًـ ــٞ اـزَـ ــا َتًكـ ــ٢ َغـــت٣ٛ صمـ ــا عًـ ــػ اهابٝـ ــشٟ اْعهـ ــض ايـ االَـ

 املٝاٙ.

 
 7102الاطات َزٜض١ٜ املتابع١ 

 
 ؾها٣ٚ باملًُه١.ؼٌٜٛ َضنظ االتقاٍ اىل َضنظ ايؾها٣ٚ املٛسز سٝح ٜكّٛ مبتابع١ ٚاالؽضاف ع٢ً مجٝع َهاتب اي .0

 .002009 عٌُ َهتب ٚصقِ ؽها٣ٚ َٛسز يهٌ املًُه١ يف رابٛم ؼت اؽضاف عًط١ املٝاٙ /َزٜض١ٜ املتابع١ ع٢ً .7

 َهتب ؽها٣ٚ ع٢ً َغت٣ٛ افاؾعات ٚاملزٜضٜات يف املًُه١. 77ؾتح  .0

 عٌُ رٚصات تزصٜب١ٝ يهتب١ ايؾها٣ٚ يف افاؾعات. .7

 .ٝا١ْعٌُ رٚصات تزصٜب١ٝ يًُضاقبني ٚؾضم ايق .1

 .عٌُ تكاصٜض ١َٜٝٛ ٚاعبٛع١ٝ ٚؽٗض١ٜ ع١ٜٛٓ يهٌ املهاتب يعٌُ ايتكِٝٝ َٚتابع١ اعُاٍ ايؾها٣ٚ يف املًُه١ .9

 عٌُ دٛالت َٝزا١ْٝ تؿتٝؾ١ٝ ؾُٝع املهاتب يف املًُه١. .2

 .( ايـ رٜٓاص011( ٚبك١ُٝ امجاي١ٝ )0/7تٓؿٝش َؾضٚع محا١ٜ َقارص املٝاٙ ) .9

( ايـ رٜٓاص ٚاـال باْؾا٤ َضنظ ايغٝطض٠ ٚاالْع١ُ 021( ٚبك١ُٝ امجاي١ٝ )0)تٓؿٝش َؾضٚع محا١ٜ َقارص املٝاٙ  .8

 .املتعزرٙ

 .( ايـ رٜٓاص ٚاـال باْع١ُ ايهاَريات711( ٚبك١ُٝ امجاي١ٝ )7تٓؿٝش َؾضٚع محا١ٜ َقارص املٝاٙ ) .01

 .صبط ناؾ١ اْع١ُ ايغهارا يف املٛاقع ع٢ً َضنظ ايغٝطض٠ ٚايتشهِ .00

 .( عؤاٍ ْٝابٞ ٚ َشنض٠ ْٝاب١ٝ ٚاسز72ٙٝابٞ  ٚع٢ً )( اعتؿغاص 000ْايضر ع٢ً ) .07

 .َتابع١ دًغات فًػ االَ٘ بؾكٝ٘ ايٓٛاب ٚاالعٝإ ٚؼضٜض تكاصٜض مبطايبات ٚاعتؿغاصات اجملًغني .00
  



 

 

5.59% 5.24% 

7.64% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%
 نسبة الوفر المالً فً الرواتب 

2015 2016 

76%

77%

78%

79%

2014 2015 2016 2017 

77% 

78% 78% 

79% 

 نسبة الموظفٌن الحاصلٌن على مكافآت و حوافز  

 َزٜض١ٜ املٛاصر ايبؾض١ٜ: 

 املٛاصر ايبؾض١ٜ بطضٜك١ تطبٝل عٝاعات سٝح ٜتِ  يتٓؿٝش اـط١ االعرتاتٝذ١ٜٝتِ تٛؾري ايهٛارص ايبؾض١ٜ ايالط١َ  

ايضؾاٙ يًُٛظؿني تعظٜظ ي ٚ ٜتِ َضادع١ ٖشٙ ايغٝاعات  يكٝاؼ  َز٣ أثضٖا ,َٚٔ داْب أخض ايغعٞ  ؿاؾ١عاري١ ٚؽ

 ٚتٛؾري ب١٦ٝ ايعٌُ املٓاعب١.  

 

 ْغب١ ايٛؾض املايٞ يف صٚاتب املٛظؿني  

 

 (4100-4102ْغب١ املٛظؿني ايشٜٔ مت َٓشِٗ َهاؾآت ٚسٛاؾظ يألعٛاّ  )

 
 

 

  

 املٛاصر ايبؾض١ٜأرا٤  َؤؽضات 

 ايك١ُٝ افكك١

2015 2016 2017 

 اْتاد١ٝ املٛظؿني 

 1000ؿني / عزراملؾرتنني( *)عزر املٛظ

12 12 12 

 7979 79 79 ْغب١ االستؿاظ باملٛظؿني 

 8 7 11 عزر افابات ايعٌُ

 1971 19 19 %  ْغب١   اإلْاخ يف عًط١ املٝاٙ

 ايعاّ
 عزر 

 ايتعٝٝٓات 

 اعزار 

 

  ظؿنياملٛ

ق١ُٝ ايٛؾض 

 بايزٜٓاص

  

 

ْغب١ 

ايٛؾض املايٞ  

% 

 

2015 98 3386 1,533,325  5.59% 

2016 239 3274 1,356,691 5.24% 

2017 99 3096 1,874,198 7.64% 
 602 اجملُٛع

 
4,764,214 17.38% 



 

 

 

 

 ايزاخ١ًٝ ايضقاب١ ٚسز٠

 

 - :املكز١َ ) أ ( :أٚال
 األَجٌ ٚاالعتجُاص تقٜٛبٗاي ٚاينعـ األخطا٤ إىل اإلؽاص٠ يف ايكضاص يقٓاع ٖاًَا رٚصًا ٜعترب يزاخ١ًٝا ايضقاب١ ٚسزٙ رٚص إٕ

 ايٛاصر٠ أٖزاؾٗا ؼكٝل باػاٙ تغري باْٗا املٝاٙ عًط١ يف ايعًٝا اإلراص٠ تط٦ُٔ عٝح إراص١ٜ ٚ ؾ١ٝٓ أٚ َاي١ٝ ناْت عٛا٤ يًُٛاصر

 . اإلعرتاتٝذ١ٝ اـط١ يف

 عٔ ايعًٝا اإلراص٠ يز٣ ٚامش١ صؤ١ٜ بٓا٤ يف يًُغا١ُٖ مضٚصٜا ٜعترب ) ؾ١ٝٓ إراص١ٜ, َاي١ٝ, ( بأْٛاعٗا ايضقاب١ ١ؾاعًٝ طٜار٠ إٕ
 ايعاّ املاٍ ع٢ً يًُشاؾع١ يتٓع١ُٝٝا ايٛسزات ناؾ١ أرا٤ ملضاقب١ إلراص٠ املٝزا١ْٝ ايعٔ ايضقاب١ ٚتعترب املٝاٙ عًط١ أعُاٍ عري

 َعاٜري ٚمع بٗزف (315) ايزٚيٞ ايتزقٝل َعٝاص ٚسغب األَجٌ بايؾهٌ اعتدزاَٗا غٔس َٔ ٚايتأنز ايعا١َ ٚاملٛدٛرات

 . ٚب٦ٝتٗا املٝاٙ يغًط١ ؾِٗ ع٢ً اؿقٍٛ بؾإٔ االصؽارات ٚتٛؾري

 

 - :ايتزقٝل ْٚطام أٖزاف )ب(

 ٛا٤ع ايبؾض١ٜ املٛاصر يهاؾ١ األَجٌ ٚاالعتدزاّ ايعاّ املاٍ ع٢ً يًُشاؾع١ ايزاخ١ًٝ ايضقاب١ ٚسز٠ تٗزف

 ايتزقٝل َٓٗذ١ٝ سغب ( ايتزقٝل عًُٝات ٚتؾٌُ ايغًط١ يف ايتٓع١ُٝٝ ايٛسزات يهاؾ١ َاي١ٝ ناْت

 . )ايزاخًٝ٘ ايضقاب١ ٚخط١ املعتُزإ ايزاخ١ًٝ ايضقاب١ ٚسز٠ عٌُ ٚريٌٝ املاي١ٝ ٚايضقاب١

 املتاس١ املٛاصر يهاؾ١ االعتدزاّ ٚسغٔ عال١َ ع٢ً ٚايتزقٝل ايؿشك .1

 . ) ؾ١ٝٓ إراص١ٜ, َاي١ٝ, بؾض١ٜ, (

 . ٚاألْع١ُ ايكٛاْني ٚؾل تتِ ٚإْٗا ٚاالراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ املاي١ٝ ايعًُٝات ناؾ١ عال١َ َٔ ٚايتأنز ايؿشك .2

 .ايكا٥ُ٘ ٚاملؾاصٜع ايغًط١ َٛدٛرات ع٢ً ايؿذا٥ٞ اؾضر .3

 . ٚاملعًَٛات ٚايغذالت ايكٝٛر سؿغ ٚسغٔ عال١َ َٔ ايتأنز .4

 . يق١ًا سات ايًذإ يف املؾاصن١ .5

 .األخض٣ اـاصد١ٝ ايضقاب١ٝ يًذٗات ايضرٚر ٚإعزار ايتٓغٝل.6

 . اـز١َ َتًكٞ ـز١َ املٝاٙ عًط١ عًُٝات ٚنؿا٠٤ ؾعاي١ٝ .7
 

 -: ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ )ز(

 :ِٖ أقغاّ ثالث١ خالٍ َٔ ايزاخ١ًٝ ايضقاب١ تكغِ

 .ايؿ١ٝٓ ٚايضقاب١ ايتزقٝل قغِ .2 . املاي١ٝ ٚايضقاب١ ايتزقٝل قغِ .1

 . املتابع١ َهتب .4 . اإلراص١ٜ ٚايضقاب١ ايتزقٝل قغِ .3
 

 -: ايضقاب١ ب١٦ٝ ْطام )ر(

 . بايهؿا٠٤ االيتظاّ .2 . األخالق١ٝ ٚايكِٝ ايٓظا١ٖ ٚتٓؿٝش اٜقاٍ .1

 . ٚاعًٛبٗا االراص٠ طضٜك١ .4 . بايضقاب١ املهًؿني اٚي٦و َؾاصن١ .3

 . ؤٚيٝاتٚاملغ ايقالسٝات تؿٜٛض .6 . ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ .5

 . ايبؾض١ٜ املٛاصر ٚـاصعات عٝاعات .7

  



 

 

 

 

 :ايزاخ١ًٝ ايضقاب١ ٚسزٙ َزٜض اعُاٍ اِٖ

 
 املايٞ باملعٝاص اهلل سؿع١ ايجاْٞ عبزاهلل املًو ظا٥ظ٠ املٝاٙ عًط١ باعُاٍ املؾاصن١. 

 املٝاٙ عًط١ يف املجايٞ املٛظـ اختٝاص ؾ١ٓ يف املؾاصن١. 

 املدايؿ١ يالباص ايتٓغٝك١ٝ ايًذ١ٓ يف املؾاصن١ . 

 ع٢ً االعرتاض ٚاييت تتنُٔ املؾرتنني َزٜض َٚٔ ايعاّ ٚاالَٔ ٚايضٟ املٝاٙ ٚطٜض َٔ يٓا ؼاٍ اييت االعتزعا٤ات يف ايٓعض 

 . ٚايػضاَات ٚاملدايؿات املٝاٙ امثإ َكطٛعٝات

 ٘ٚناْت ) ايريَٛى , َٝآٖا ؽضن١ , املٝاٙ عًط١ (املضنظ١ٜ  االعت٦ٓاف ؾ١ٓ مبٗاّ بايكٝاّ االعرتامات بًذ١ٓ املؾاصن 

 : ًٜٞ َا ايًذ١ٓ ٖشٙ يف املٗاّ

 ٚاملزٜضٜات االراصات يف املؾه١ً ايًذإ عٔ ايقارص٠ ايكضاصات ع٢ً االعرتامات ٚسٌ رصاع١ . 

 َٚعاَالتِٗ املؾرتنني غقٛل ٚاملزٜضٜات االراصات َٔ املكز١َ ٚاالعتؿغاصات االعرتامات ٚرصاع١ ايٓعض . 

  



 

 

 ايقشٞ يقضفا ؽؤٕٚ إراص٠
 

 

 بضاَر ايقضف ايقشٞ يتٓؿٝش االٖزاف االعرتاتٝذ١ٝ
 

 

 

)  والتً  انجزت و انتهت     7102-7100ملخص االنجازات  لمشارٌع الصرف الصحً التً كانت قٌد التنفٌذ  خالل االعوام  

 اعمالها  (

 

 

 صفالو

7100 7107 7102 7102 

                الكلفة  العدد

)بالملٌون 

 دٌنار(

عدد 

المشارٌع 

 المنتهٌة

                الكلفة  العدد

)بالملٌون 

 دٌنار(

عدد 

المشارٌع 

 المنتهٌة

                الكلفة  العدد

)بالملٌون 

 دٌنار(

عدد 

المشارٌع 

 المنتهٌة

                الكلفة  العدد

)بالملٌون 

 دٌنار(

عدد 

المشارٌع 

 المنتهٌة

مشارٌع  الصرف 

 الصحً

50 339 21 36 272 12 29 263 2 33 343 7 

 7 343 33 2 263 29 12 272 36 21 339 50 المجموع

 

 

 الوصف

7102 7102 7102 

                الكلفة  العدد

)بالملٌون 

 دٌنار(

عدد 

المشارٌع 

 المنتهٌة

                الكلفة  العدد

)بالملٌون 

 دٌنار(

عدد 

المشارٌع 

 المنتهٌة

 الكلفة العدد

) بالملٌون 

 دٌنار(

 عدد

 المشارٌع 

 المنتهٌة

 10 119 36 19 205 42 8 317 39 مشارٌع  الصرف الصحً

 10 119 36 19 205 42 8 317 39 المجموع

 

 

 

  

 بضاَر ايقضف ايقشٞ

ٚ  ٚفٝا١ْ تطٜٛضايقضف ايقشٞ ٚ ؼزٜح ٚتٛعع١ ٚٚ ؽبهات  قطات تٓكٝ٘ اْؾا٤ بضْاَر ايتٛعع غزَات ايقضف ايقشٞ َٔ  -1

ايقػريٙ  قطات ايقضف ايقشٞٚ  اْؾا٤  ١ٝ ٚخز١َ املؾرتننياطاي١ املهاص٠ ايقش ايٓاقً٘ ٚ  اـطٛطٚؼغني  صؾع نؿا٠٤ قطات ايتٓك١ٝ 

 . يتكًٌٝ َعاْا٠ املٛاطٓني  ٚ َتابع١ عكٛر تؾػٌٝ قطات تٓك١ٝ ايقضف ايقشٞ  



 

 

 

 7102املطايبات املاي١ٝ يعاّ        

 

 لبات المرسله للمالٌه للصرف بالدٌنارمجموع المطا البٌان

 2017للعام 

 18,438,350 محلً

 27,021,370.58 قرض

 15,931,310.22 منح

 61,391,030 المجموع

 

 

 

 

 

  

    

وٌشمل االنفاق المالً على تنفٌذ شبكات صرف صحً  ومحطات تنقٌة صرف صحً  حٌث بلغ مجموع االطوال    

 كما ٌلً : 2017عام  والوصالت المنزلٌه المنفذه من بداٌة 

 
صرف صحً  من بداٌة عام   بالمشارٌع المنفذه عن طرٌق المركزمترالطولً المجموع االطوال المنفذه ب  -1

  كم 717=  2017

 كم 717

 12,111   = 2017من بداٌة عام   (صرف صحًعن طرٌق المركز)مجموع عدد الوصالت المنزلٌة المنفذه   -2

 وصلة منزلٌة

12,111 

 

 لةوص 



 

 

 

 2017المنتهٌه خالل عام    الصرف الصحً شإون  مشارٌع

 

 ؾاصٜع ايقضف ايقشٞ قٝز ايزصاع١ َ

 

 االعتؾاصٟ د١ٗ ايتٌُٜٛ ايك١ُٝ اعِ املؾضٚع صقِ املؾضٚع ايتغًغٌ

1 

TENDER NO. 

 

20/2015/SW

/P1 

Sanitation Program : Nexus and 

Resource Protection 

Component 3_AS Salt WWTP 

 (محطة تنقٌة السلط )

936,810 
 رٜٓاص

KfW 

Development 

 Bank 

Dorsch 

International 

Consultants + 

Consolidated 

Consultants 

Group 

2 

TENDER NO. 

 

20/2015/SW

/P2 

Sanitation Program : Nexus and 

Resource Protection 

Component 4 Shouna Hydropower 

Project  

محطة تولٌد الطاقة الكهرومائٌة فً منطقة )

 (الشونة

730,735 
 رٜٓاص

KfW 

Development 

 Bank 

Dorsch 

International 

Consultants + 

Consolidated 

Consultants 

Group 

3 

TENDER NO. 

 

20/2015/SW

/P2 

 َضادع١ ايتقاَِٝ ٚ ايزصاعات ايغابك١

 ( فضف فشٞ ايغد١ٓ 2ٚ اعزار ٚثا٥ل ايعطا٤ اؿظ١َ )  

Sanitation Programme : NEXUS 

and Resource Protection 

37,000 
 رٜٓاص

Kfw 

من خالل  

Nexus 

Dorsh Gruppe  

+ 

Consolidated 

Consultants 

Group ( CC) . 

4 

 

ايقشٞ ميتز َٔ  اْؾا٤ خط ْاقٌ ملٝاٙ ايقضف

 َٓطك١ ايٓطاؾ١ ٚاعهإ املٗٓزعني
1,000,000 

 رٜٓاص
 ايالَضنظ١ٜ

ؽضن١ ايزاص ايعضب١ٝ  

 يًٗٓزع١

5 

 

اْؾا٤ خط ْاقٌ ملٝاٙ ايقضف ايقشٞ ميتز َٔ 

 َٓطك١ ايزؾاع املزْٞ
1,000,000 

 رٜٓاص
 ايالَضنظ١ٜ

ؽضن١ ايزاص ايعضب١ٝ  

 يًٗٓزع١

 

  

عدد المشارٌع  الوصف  الرقم

 المنتهٌة

 الكلفة )بالملٌون دٌنار(

 001 10 مشارٌع الصرف الصحً 1



 

 

 المنتهً/ قٌد التنفٌذ و7102مشارٌع العام 

 

 اسم العطاء رقم العطاء الرقم

وضع 

 المشروع

ونسبة 

 االنجاز

 المحافظه

كانون االول 

2017   

%نسبة 

االعمال 

 المنجز

قٌمة العطاء 

االصلٌه 

 )االحاله(

الجهه المموله 

 للمشروع

  مركزي 168/2014 1

مشروع اعداد الدراسات 

والتصامٌم ووثائق العطاء 

بكات خطوط الالزمة لش

صرف صحً رئٌسٌة 

وفرعٌة ووصالت منزلٌة  

ومحطةات الرفع  فً 

  3جنوب عمان

قٌد 

 الدراسة

80 %

 انجاز

 ذاتً %100 364,500 %70 العاصمة

2 23/2010 

مشروع دراسات وتصامٌم 

شبكات صرف صحً 

المرحله  -جنوب عمان 

الثانٌه  واالشراف  على 

 مرحلة  االشرافالتنفٌذ  

 2,746,205 اشراف اصمة الع قٌدالتنفٌذ

بنك التصدٌر 

واالستٌراد 

الكوري 

eximbank 

3 42/2013 

مشروع تنفٌذ شبكات 

صرف صحً جنوب عمان 

المرحلة الثانٌة  بطول 

( كم طولً   لخدمة 366)

( وصلة منزلٌه  9000)  

 . 

ٌخدم المشروع التجمعات 

السكانٌة التالٌة: الٌادودة,  

المقابلٌن , البنٌات 

ة, الخضراء, ام ,الصالحٌ

البساتٌن, السامك, اللسن, 

 القبٌة,ام العمد. 

 65,667,968 %87 العاصمة  قٌد التنفٌذ

بنك التصدٌر 

واالستٌراد 

الكوري 

((eximbank 

4 
منحة  /3/2014

 سعودٌه

مشروع  تمدٌد خطوط 

صرف صحً  متفرقه فً 

وادي السٌر  ناعور مرج 

الحمام الوسطانً الحزمة 

 االضافٌة 

 سعودٌة / منحة 1,355,755 منتهً العاصمة انتهى

5 
2014/1      

   منحة القمح االمرٌكٌة 

مشروع صرف صحً 

( 1ناعور الحزمه رقم  )

الخطوط الناقله اقطار 

ملم   400ملم  +  300

 متر طولً 9000بطول  

 5,533,550 %55 العاصمة %90تنفٌذ
 منحة القمح

 االمرٌكٌة  



 

 

6 
عطاء مركزي 

(20/2007) 

ع انشاء محطة مشرو

 تنقٌة  ناعور 

تنفٌذ 

10% 
 34,673,866 %3 العاصمة

بنك التصدٌر 

واالستٌراد 

الكوري 

((eximbank 

7 20/2007 

مشروع اعداد الدراسات 

ووثائق العطاء   

واالشراف على صرف 

صحً ناعور/ مرحلة 

 االشراف

 2,715,238 اشراف العاصمة قٌدالتنفٌذ

بنك التصدٌر 

واالستٌراد 

الكوري 

((eximbank 

8 26/2017 

مشروع انشاء شبكات 

صرف صحً ناعور  

 (2حزمه )

 2,369,865   العاصمة تنفٌذ
منحة القمح 

 االمرٌكٌة 

9 23/2015 

مشروع انشاء شبكات 

صرف صحً شفا 

 (1بدران)

 KFW 4,929,660 %9 العاصمة %8تنفٌذ 

10 
اشغال  47/2016

 خاصه

مشروع تنفٌذ الخط الناقل  

جة من محطة للمٌاه المعال

تنقٌة جنوب عمان الى 

 منطقة لواء ذٌبان / مادبا     

 5,211,343 %100 العاصمة انتهى

 3سلطة المٌاه 

ملٌون + 

صندوق 

 2المحافظات

ملٌون +صندوق 

التوٌضات 

 2017البٌئٌة 

ملٌون  2مبلغ 

 دٌنار

11 
سعودٌة  ومر/منحة/4

/2014 

مشروع اعداد دراسات 

وتصامٌم ووثائق عطاءات  

زمة لشبكات و خطوط الال

صرف صحً ووصالت 

منزلٌه ومحطات رفع   

 متفرقه فً مادبا 

 سعودٌة / منحة 152,600 %100 مادبا انتهى

12 
ر/منحة خلٌجٌة  وم/62

/2013 

مشروع اعداد الدراسات 

والتصامٌم ووثائق 

العطاءات الالزمة لشبكات 

متفرقه من خطوط 

الصرف الصحً الرئٌسٌة 

 والفرعٌة  والوصالت

المنزلٌة فً محافظة 

 البلقاء وما حولها 

 سعودٌة / منحة 102,155 %100 البلقاء انتهى

 محلٌه اشغال-5/2017 13
مشروع متفرقات صرف 

 صحً  فً محافظة البلقاء
 سعودٌة / منحة 149,993 %100 البلقاء انتهى



 

 

14 81/2017   

مشروع  إعادة تؤهٌل 

حوض التهوٌه القدٌم رقم 

ٌة ( فً محطة تنق1)

 السلط 

تنفٌذ 

35% 
 ذاتً 237,800   البلقاء

 م/ 69/2016 15

  مشروع تاهٌل 

polishing  lagoon  

 لمحطة رفع عٌن الباشا

 ذاتً 115,000 %100 البلقاء انتهى

16 

2012/12 

BMZ ID 2008 66 

251 

مشروع تصمٌم وتنفٌذ 

وتشغٌل وتحدٌث محطة 

 تنقٌة وادي العرب

 8,765,971 %100 اربد انتهى

KFWبنسبة 

77% 

 %23ذاتً 

  مركزي  163/2013 17
مشروع  انشاء وتوسعة  

 محطة تنقٌة جرش
 18,631,267 %92 جرش قٌدالتنفٌذ

 

ذاتً+ 

USAID 

 مركزي  112/2016 18
مشروع  انشاء وتوسعة  

 محطة تنقٌة الطفٌلة 
 USAID 22,797,341   الطفٌله %3تنفٌذ 

19 
 اشغال-68/2016

 محلٌه

وتمدبد خط  مشروع تورٌد

"  6مباه دكتاٌل قطر 

للمٌاه المعالجه فً منطقة 

وادي الحداده / محافظة 

 جرش 

 منحه سعودٌه 226,250   جرش تنفٌذ

   تلزٌم253/2008 20

مشروع تنفٌذ توسعة   

وتحدٌث محطة تنقٌة 

كفرنجة اعادة تلزٌم 

المقاول ابراج العرب 

-6بكتاب الرئاسة  رقم 

تارٌخ    11-1-41080

23-11-2014 

 عجلون  انتهى

افتتاح 

المحطة 

بتارٌخ 

2016/4/21 

10,520,119 KFW 

 تشغٌل   21

تشغٌل  وصٌانة محطة 

تنقٌة المٌاه العادمه فً 

مخٌم الزعتري  لالجئٌن 

 السورٌٌن

قٌد 

 التشغٌل
 UNICEF 801,659 تشغٌل المفرق

22 
اتفاقٌة تشغً محطة 

 المزار مإته العدنانٌة 

ٌة  عقد تشغٌل  محطه تنق

لمناطق المزار,مإته, 

العدنانٌه و المناطق 

 المجاوره/ الكرك.

قٌد 

 التشغٌل
 ذاتً 800,000 تشغٌل الكرك

 2017تشغٌل  23

عقد  ادارة و تشغٌل  

محطه تنقٌة  اللجون / 

 الكرك.

قٌد 

 التشغٌل
 ذاتً 160,000 تشغٌل الكرك

24 

اتفاقٌة تشغٌل وصٌانه   

محطات صرف صحً 

 وادي موسى   

قٌة عقد إدارة وتشغٌل اتفا

وصٌانة محطات صرف 

 صحً وادي موسى

قٌد 

 التشغٌل
 ذاتً  1,920,000 تشغٌل معان

25 
اتفاقٌة تشغٌل وصٌانه   

 محطة تنقٌة الشوبك
اتفاقٌة تشغٌل وصٌانه   

محطة تنقٌة الشوبك 

قٌد 

 التشغٌل
 ذاتً  40,000 تشغٌل معان



 

 

 والمنصورة

26 119/2015 

مشروع تمدٌد خطوط 

صحً  مع  صرف

ملحقاتها  واعمال  

التغلٌف بالخرسانه 

المسلحه  لخدمة مناطق 

متفرقة فً وادي موسى 

(  محافظة 1حزمة رقم )

 معان 

 1,193,915 %100 معان انتهى
سلطة اقلٌم 

 البتراء

27 20/2015/SW 

مراجعة الدراسات و 

التصامٌم السابقة و اعداد 

وثائق العطاءات الالزمة 

لشبكات صرف صحً 

سخنة / محافظة الزرقاء ال

و انشاء الخط الناقل و 

 محطة الرفع السخنة

Sanitation 

Programme : 

NEXUS and 

Resource 

Protection 

قٌد 

 الدراسة
 KFW 100% 37,020 %50 الزرقاء

28 20/2015/SW 

من مشروع  3الحزمة 

(NEXUS الخاص )

باعداد التصامٌم ووثائق 

العطاءا لتوسعة وإعادة 

 ة تنقٌة السلطتؤهٌل محط

قٌد 

 الدراسة
 KFW 100% 843,129 %40 البلقاء

29 
منحة  / وم ر /15)

 2014كوٌتٌة/محافظات/

إعداد الدراسات 

والتصامٌم ووثائق 

العطاءات الالزمه لشبكات 

من خطوط الصرف 

الصحً الرئٌسٌة 

والفرعٌة ووالوصالت 

المنزلٌة فً مناطق 

الضلٌل والخالدٌة 

 والحالبات

 منحة كوٌتٌة 213,500 %100 اءالزرق انتهت

30 168/2005 

اتفاقٌة االشراف على 

مشروع رفع كفاءة محطة 

 تنقٌة الكرك و كفرنجة

  
عجلون 

 + الكرك
  1,180,405 

KFW+سلطة 

 المٌاه

  خاصة أشغال/4/2013 31
مشروع توسعة محطة 

 تنقٌة الكرك 

 

 8,652,344 %33 الكرك
KFW+سلطة 

 المٌاه

 بال 32
ٌل و صٌانة اتفاقٌة تشغ

 محطة تنقٌة جنوب عمان
 ذاتً 714,356 %93 عمان تشغٌل



 

 

33 162/2013 

دراسة فنٌة و اقتصادٌة و 

 التصامٌم النهائٌة لمحطة

 تنقٌة المٌاه العادمة  

لمنقولة بالصهارٌج ) 

مكب النفاٌات السائلة ( 

 لألغوار الجنوبٌة 

 58,670 %100 الكرك انتهى

شركة البوتاس 

 العربٌة 

 منحة

 30/2016م/ 34
تؤهٌل المرافق الصحٌة 

 لمبنى سلطة المٌاه
 ذاتً 35,129 %100 العاصمة انتهى

35 119-/2015 

مشروع تمدٌد خطوط 

صرف صحً فً مناطق 

 متفرقة فً وادي موسى

 منحة 1,193,915 %100 معان انتهى

36 
BMZ ID 2008  66 

 251 

تصمٌم وتنفٌذ وتحدٌث 

واالشراف على تشغٌل 

ة اربد المركزٌة محطة تنقٌ

 ومحطة تنقٌة وادي العرب

 8,765,972 %100 اربد انتهى
 سلطة 23%

77% KFW 

 

     َؾاصٜع ايزصاعات / اؾاٖظ٠ يًطضح

 املؾضٚع اعِ  ايضقِ

 ايه١ًٝ ايهًؿ١

 )بايزٜٓاص(

 َقزص

 ايتٌُٜٛ

 ٚمع

 املؾضٚع

 املؾضٚع تٓؿٝش َز٠

) ّٜٛ ( 

     َعإ فشٞ فضف ؽبهات 1

  

 : ىلاالٚ اؿظ١َ

 اسصح َٓطك١

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ ٜٛدز ال 4,000,000

  

 :ايجايج١ اؿظ١َ

 ايظصاع١ ٚسٞ ٖٝا األَري٠ سٞ

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ ٜٛدز ال 3,000,000

     ْاعٛص فشٞ فضف ؽبهات 2

  
  اؾظ٤ – ْاعٛص فشٞ فضف ؽبهات

 ايجا١ْٝ اؿظ١َ َٔ ايجاْٞ

 730 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 2,369,865

  
 اؿظ١َ– ْاعٛص فشٞ فضف ؽبهات

 ايجايج١

 730 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 9,000,000

  
 اؿظ١َ – ْاعٛص فشٞ فضف ؽبهات

 ايضابع١

 730 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 9,000,000



 

 

  

 -: اـاَغ١ اؿظ١َ

 االعتدزاّ اعار٠ خط تٓؿٝش

 730 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 6,400,000

3 
 َٓش١ / ص ّ ٚ/15 ٚاؿالبات اينًٌٝ فشٞ ففض ؽبهات

 2014 / نٜٛت١ٝ

    

  

 ايقشٞ ايقضف يؾبهات ايٓاقٌ اـط

 ٚاـايز١ٜ ٚاؿالبات اينًٌٝ َٓاطل يف

 تٓك١ٝ قط١ اىل ايقشٞ ايقضف يٓكٌ

 ايضؾع ٚقشط١ ايغُضا اـضب١

9,000,000 
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١

 يًتٓؿٝش تٌُٜٛاي ٜتٛؾض ال

  
 / اينًٌٝ فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 االٍٚ اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت  ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 3,750,000

  
 / اينًٌٝ فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 ايجاْٞ اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت  ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 4,300,000

  
 / اينًٌٝ فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 ايجايح ؾظ٤ا
6,000,000 

 ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١

 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت

  
 /اـايز١ٜ فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 االٍٚ اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت  ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 3,750,000

  
 / اـايز١ٜ فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 1 - ايجاْٞ اؾظ٤
1,850,000 

 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت  قٓزٚماي َٔ ـٛي١ ايزصاع١

 

  
 / اـايز١ٜ فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 2- ايجاْٞ اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 3,250,000

  
 / اـايز١ٜ فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 1- ايجايح اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 4,250,000

  
 / اـايز١ٜ فشٞ فضف ؽبهات ٝشتٓؿ

 2 ايجايح اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 4,250,000

  
 / اـايز١ٜ فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 ايضابع اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 4,250,000

  
 /اؿالبات فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 االٍٚ اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 1,750,000

  
 /اؿالبات فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 ايجاْٞ اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 750,000

  
 /اؿالبات فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 ايجايح اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 2,750,000

  
 /اؿالبات فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش

 ايضابع اؾظ٤
 قاؾعات ت١ُٝٓ – ايهٜٛيت ايقٓزٚم َٔ ـٛي١ ايزصاع١ 3,900,000

     بزصإ ؽؿا فشٞ فضف ؽبهات 4

  
 بزصإ ؽؿا فشٞ فضف ؽبهات

 االٚىل اؿظ١َ
5,160,000 

 CDM(WIP)  َؾضٚع مُٔ َٔ ايزصاع١

 KFW قضض ايتٓؿٝش



 

 

  
 بزصإ ؽؿا شٞف فضف ؽبهات

 ايجا١ْٝ اؿظ١َ
13,000,000 

 CDM(WIP)  َؾضٚع مُٔ َٔ ايزصاع١

 KFW قضض ايتٓؿٝش

  
 بزصإ ؽؿا فشٞ فضف ؽبهات

 ايجايج١ اؿظ١َ
11,000,000 

 CDM(WIP)  َؾضٚع مُٔ َٔ ايزصاع١

 KFW قضض ايتٓؿٝش

  
 بزصإ ؽؿا فشٞ فضف ؽبهات

 ْقري ابٛ صؾع قط١ -ايضابع١ اؿظ١َ
1,000,000 

 CDM(WIP)  َؾضٚع مُٔ َٔ ايزصاع١

 

     ايبًكا٤ فشٞ فضف ؽبهات 5

  
 /االٍٚ اؾظ٤ ايباؽا عني فشٞ فضف

 ْقري ٚابٛ َٛبك
3,250,000 

 اـًٝذ١ٝ املٓش١ َٔ ـٛي١ ايزصاع١

 اٜطايٞ قضض ايتٓؿٝش

  
 ايجاْٞ اؾظ٤ ايباؽا عني فشٞ فضف

 ايزْاْري ٚاّ فاؾٛط/
3,400,000 

 اـًٝذ١ٝ املٓش١ َٔ ـٛي١ ايزصاع١

 اٜطايٞ قضض ايتٓؿٝش

  
 / ايجايح اؾظ٤ ايباؽا عني فشٞ فضف

 ٚاـضٜؾ١ قاقٝؿ سٞ
3,350,000 

 اـًٝذ١ٝ املٓش١ َٔ ـٛي١ ايزصاع١

 اٜطايٞ قضض ايتٓؿٝش

 1,700,000 َٚاسك ايؿشٝك فشٞ فضف  
 َٔ ـٛي١ ايزصاع١

 اـًٝذ١ٝ املٓش١

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ

  
 ايػضبٞ ايكغاّ /4 ايغًط فشٞ فضف

 نزٜؿ ٚٚارٟ ٜٛؽع َٚكاّ ٚاملٝاَني
2,100,000 

 َٔ ـٛي١ ايزصاع١

 اـًٝذ١ٝ املٓش١

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ

 ّٜٛ 730 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 38,000,000 َاربا فشٞ فضف ؽبهات تٓؿٝش  6

7  

 َٔ رؾع ٚخط صؾع  قط١ تٓؿٝش

 عُإ دٓٛب قط١ اىل َاربا
 ّٜٛ 365 يًطضح داٖظ متٌٜٛ دزٜٛ ال 12,500,000

7 

 فضف َؾاصٜع

   األطصم فشٞ
     : نايتايٞ سظّ عز٠ َٔ َه١ْٛ

  

 : االٚىل اؿظ١َ

 ايؾُايٞ االطصم

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 2,800

  

 : االٚىل اؿظ١َ

 ايؾُايٞ االطصم

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 5,300

  

 : ايجايج١ اؿظ١َ

 تٓك١ٝ قط١

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 6,000

  ايظصقا٤ ٚارٟ تٓك١ٝ قط١ اىل غظاٍ عني َٔ ايقٓزٚق١ٝ ايعباص٠ َؾضٚع 8

  

 : االٚىل اؿظ١َ

 ايػظاٍ عني إىل ايعني صاؼ َٔ

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 12,000



 

 

  

 : ايجا١ْٝ اؿظ١َ

 ايغد١ٓ إىل ايػظاٍ عني َٔ

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 20,000

  

 : ايجايج١ اؿظ١َ

 ايعزٚإ طٛاسني إىل ايغد١ٓ َٔ

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 28,000

9 

 ايهضى فشٞ فضف ؽبهات َؾضٚع

 (168/2005) صقِ املضنــظٟ ايعطـا٤

    

  

 : االٚىل اؿظ١َ

 أبٛ َٓؾ١ٝ َٔ أدظا٤/ ايهضى ؽبهات

 املضز َٔ محٛصٚادظا٤

 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 4,614,000

  

 : ايجا١ْٝ اؿظ١َ

 َٔ ادظا٤ ـز١َ فشٞ فضف ؽبه١

 ٚايج١ٝٓ محٛص ابٛ َٓؾ١ٝ

 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 7,656,000

  

 : ايجايج١ اؿظ١َ

 ايؾٗاب١ٝ َٔ أدظا٤/ ايهضى ؽبهات

 ايعظٜظ١ٜ  ايقاؿ١ٝ

 ٚاملضز ايهضى َٔ أدظا٤

 

 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٛدزٜ ال 4,771,000

  سغإ ٚارٟ تٓك١ٝ قط١ ٚتٛعع١ صؾع ٚقط١ فشٞ فضف ؽبه١ تٓؿٝش  َؾضٚع 10

  
 ٚتٛعع١ صؾع قط١ :األٚىل اؿظ١َ

 سغإ ٚارٟ تٓك١ٝ قط١
 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 16,000,000

  
 فشٞ فضف خطٛط :ايجا١ْٝ اؿظ١َ

 خٌ ٚنؿض بًٝال َٓطك١ يف
 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 9,000,000

  
 فشٞ فضف خطٛط :ايجايج١ اؿظ١َ

 ٚفدض٠ ٚعبًني عبني َٓطك١ يف
 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 7,500,000

  

 عزر صؾع قط١ اْؾا٤ :ايضابع١ اؿظ١َ

 خطٛط ٚتؾػٌٝ ٚمتزٜز ٚتٛصٜز 2

 َٓٝـ ٚصاؼ عبًني يف فشٞ فضف

 ّٜٛ 720 يًطضح ٖظدا متٌٜٛ ٜٛدز ال 7,500,000

 اصبز - سظّ عز٠ اجملاٚص٠ ٚاملٓاطل ابٌٝ, نؿض عٛإ, نؿض اٜزؼ, بٝت صانب, نؿض ـز١َ بضقؿ فشٞ فضف َؾضٚع 11

  

 : االٚىل اؿظ١َ

 تق١ُُٝٝ بطاق١ بضقؿ تٓك١ٝ قط١

 (ًَٜٛٝا/3ّ(7500) إىل تقٌ

 يف املعاؾ١ املٝاٙ إعتدزاّ إعار٠ ٚخط

 ايضؾع قطات + ايظصاع١

 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 18,500,000

 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 5,900,000 : ايجا١ْٝ اؿظ١َ  



 

 

 قض١ٜ ـز١َ فشٞ فضف ؽبه١

 دزٜتا

  

 : ايجايج١ اؿظ١َ

 نؿض قض١ٜ ـز١َ فشٞ فضف ؽبه١

 أبٌٝ

 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 4,300,000

  

 : ايضابع١ اؿظ١َ

 نؿض قض١ٜ ـز١َ فشٞ فضف ؽبه١

 عٛإ

 600 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 8,700,000

  

 : اـاَغ١ اؿظ١َ

 نؿض قضٜيت ـز١َ فشٞ فضف ؽبه١

 صأؼ ٚبٝت صانب

 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 4,100,000

 ايقشٞ بايقضف ايضَجا َٚز١ٜٓ سٛصإ عٌٗ بًز١ٜ َٓاطل ـز١َ ايضَجا تٓك١ٝ قط١ ٚتٛعع١ صؾع ٚقطات فشٞ فضف ؽبه١ تٓؿٝش 12

  

 : االٚىل اؿظ١َ

 يف فشٞ فضف خطٛط َتؿضقات

 ايضَجا َز١ٜٓ

 ّٜٛ 540 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 1,800,00

  

 : ايجا١ْٝ اؿظ١َ

 يف فشٞ فضف خطٛط َتؿضقات

 ايطض٠ بًز٠ غضب

 ّٜٛ 540 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 7,000,000

  

 : ايجايج١ اؿظ١َ

 يف فشٞ فضف خطٛط َتؿضقات

 ايطض٠ بًز٠ ؽضم

 ّٜٛ 540 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 37,300,000

  

 : ايضابع١ اؿظ١َ

 يف فشٞ فضف خطٛط َتؿضقات

 ايطض٠ بًز٠ ٚعط

 ّٜٛ 540 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 3,200,000

  

 : اـاَغ١ اؿظ١َ

 يف فشٞ فضف خطٛط َتؿضقات

 ايؾذض٠

 ّٜٛ 540 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 4,900,000

  

 : ايغارع١ اؿظ١َ

 تٓك١ٝ قط١ ٚتٛعع١ تأٌٖٝ اعار٠

 ايضَجا

 ّٜٛ 540 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 4,900,000

     ر١ْ ابٛ ٚب٦ض صاؽز االَري صٚم١ 13

  يًطضح داٖظ  2,930,000 َعإ اىل ْاقٌ خط : االٚىل اؿظ١َ  

  
 صٚم١ َٓطك١ خز١َ : ايجا١ْٝ اؿظ١َ

 ١رْ ابٛ ٚب٦ض صاؽز االَري
  يًطضح داٖظ  1,500,000



 

 

  
 صٚم١ َٓطك١ خز١َ : ايجايج١ اؿظ١َ

 ر١ْ ابٛ ٚب٦ض صاؽز االَري
  يًطضح داٖظ  2,150,000

     دزٜز٠ َٓاطل ٚخز١َ َٛع٢ ٚارٟ يف فشٞ فضف َتؿضقات 14

  
 فضف َتؿضقات : 2 صقِ اؿظ١َ

 فشٞ
  يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 1,150,000

  
 فضف قاتَتؿض : 3 صقِ اؿظ١َ

 َٛع٢ ٚارٟ / ايؿضرٚؼ سٞ فشٞ
  يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 1,200,000

  
 ايطٝب١ َٓطك١ :4 صقِ اؿظ١َ

 ؽبهات
  ٚاالساي١ ايطضح قٝز ساتٞ 1,250,000

     ايقايف غٛص تٓك١ٝ قط١ 15

  

 فط١ ٚثا٥ل ٚاعزار ٚتقُِٝ رصاع١

 ايقايف غٛص
  ايزصاع١ قٝز متٌٜٛ ٜٛدز ال 52,070

 ّٜٛ 720 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 800,000 ايقايف غٛص تٓك١ٝ قط١ ٓؿٝشت  

16  

 فشٞ فضف ؽبهات ٚتقاَِٝ رصاعات

 نٓا١ْ بين يٛا٤ يف
 ّٜٛ 365 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 1,000,000

     دضـ قاؾع١ يف فشٞ فضف َتؿضقات 17

  

 فشٞ فضف َتؿضقات : االٚىل اؿظ١َ

 َٚتؿضقات ملٓاص٠ٚا اؾباصات َٓاطل يف

 دضـ سزٚر راخٌ

 365 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 3,000,000

  
 فضف َتؿضقات : ايجا١ْٝ اؿظ١َ

 ايغضٚ ظٗض َٓاطل يف فشٞ
 365 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 3,000,000

  
 فضف َتؿضقات : ايجايج١ اؿظ١َ

 عانب َٓطك١ يف فشٞ
 365 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 3,000,000

  

 فضف َتؿضقات : ايضابع١ ؿظ١َا

 َٚٓطك١ ايغضٚ ظٗض َٓاطل يف فشٞ

 ٖٛر

 365 يًطضح داٖظ متٌٜٛ ٜٛدز ال 3,000,000

 

  



 

 

 

 

   

 ؾاصٜع ؽؤٕٚ ايقضف ايقشٞ / ايقضف ايقشٞ سغب َقارص ايتٌَُٜٛ

 الكلفة بالدٌنار االردنً العدد نوع المشروع مصدر التموٌل الرقم

مشارٌع ممولة من ال   0

USAID 

 2042744214 7 صحً صرف

 الكلفة بالدٌنار االردنً العدد نوع المشروع مصدر التموٌل الرقم 

 2240224210 4 صرف صحً KFWمشارٌع ممولة من ال   7

 الكلفة بالدٌنار االردنً العدد نوع المشروع مصدر التموٌل الرقم 

مشارٌع ممولة  من البنك  2

 Eximbankالكوري 

 01244124722 2 صرف صحً

 الكلفة بالدٌنار االردنً العدد نوع المشروع مصدر التموٌل الرقم 

مشارٌع  ممولة  محلٌا  تموٌل  2

 ذاتً (

 242424242 01 صرف صحً

 الكلفة بالدٌنار االردنً العدد نوع المشروع مصدر التموٌل الرقم 

مشارٌع  ممولة  من المنحة  2

 الخلٌجٌة

 242124024 2 صرف صحً



 

 

 

 

 

 َالسع١

بك١ُٝ  تٓؿٝش اـط ايٓاقٌ يًُٝاٙ املعاؾ١ َٔ قط١ تٓك١ٝ دٓٛب عُإ اىل َٓطك١ يٛا٤ سٜبإ / َاربا مت متٌٜٛ دظ٤ َٔ َؾضٚع 

 ايتعٜٛنات ايب١ٝ٦ًَٕٝٝٛ رٜٓاص اصرْٞ َٔ فٓزٚم  7

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلفة بالدٌنار االردنً العدد نوع المشروع مصدر التموٌل الرقم

مشارٌع صرف صحً ممولة   2

 UNICEFال 

 4104221 0 صرف صحً

 الكلفة بالدٌنار االردنً العدد نوع المشروع مصدر التموٌل الرقم

 مشارٌع صرف صحً ممولة 2

ال   منحة القمح االمرٌكً

USDA 

 241124202 7 صرف صحً

 الكلفة بالدٌنار االردنً العدد نوع المشروع ر التموٌلمصد الرقم

مشارٌع صرف صحً ممولة   4

 بوتاسال

 244221 0 صرف صحً



 

 

 

 

 

 

  

 مشارٌع شإون الصرف الصحً حسب مصدر ونسب التموٌل من المجموع الكلً لكلفتها

 نسبة التموٌل مصدر التموٌل الرقم

 USAID 7102%مشارٌع ممولة من ال   0

 نسبة التموٌل مصدر التموٌل الرقم

 KFW 0202%مشارٌع ممولة من ال   7

 نسبة التموٌل ر التموٌلمصد الرقم

 %202 مشارٌع  ممولة  محلٌا  ) تموٌل ذاتً ( 2

 نسبة التموٌل مصدر التموٌل الرقم

 Eximbank 2702%مشارٌع ممولة  من البنك الكوري  2



 

 

 

 

 

  

 نسبة التموٌل مصدر التموٌل الرقم

 %702 مشارٌع  ممولة  من المنحة الخلٌجٌة 2

 نسبة التموٌل تموٌلمصدر ال الرقم

 UNICEF 102%مشارٌع صرف صحً ممولة  ال  2

 نسبة التموٌل مصدر التموٌل الرقم

 %1 شركة البوتاس العربٌة 2

 نسبة التموٌل مصدر التموٌل الرقم

 %201 منحة القمح االمرٌكً 4



 

 

 

 2017محطات  تنقٌة مٌاه الصرف الصحً فً األردن لعام 
 

 

 قٌة الصرف الصحًمحطات تن

 نوع المعالجة الجهه المشغلة اسم المحطة الرقم

 الحمأة المنشطة شركة السمرا محطة تنقٌة الخربة السمرا 1

 الحمأة المنشطة شركة مٌاهنا محطة تنقٌة جنوب عمان 2

 الحمأة المنشطة شركة مٌاهنا محطة تنقٌة ابو نصٌر  3

 تنقٌة طبٌعٌة شركة مٌاهنا محطة تنقٌة وادي السٌر  4

 الحمأة المنشطة شركة مٌاهنا الطالبٌة  -محطة تنقٌة الجٌزة  5

 الحمأة المنشطة شركة مٌاهنا محطة تنقٌة مادبا 6

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه الٌرموك محطة تنقٌة اربد المركزٌة )فوعرا( 7

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه الٌرموك محطة تنقٌة وادي العرب )دوقرا( 8

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه الٌرموك محطة تنقٌة وادي الشاللة  9

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه الٌرموك محطة تنقٌة وادي حسان  10

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه الٌرموك محطة تنقٌة جرش  11

 أحواض مهواة+ قصب شركة مٌاه الٌرموك محطة تنقٌة المفرق 12

 الحمأة المنشطة مٌاه الٌرموكشركة  محطة تنقٌة الرمثا 13

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه الٌرموك محطة تنقٌة كفرنجة  14

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه الٌرموك جرش -محطة تنقٌة المعراض  15

 أحواض مهواة+ قصب شركة مٌاه الٌرموك محطة الشونة الشمالٌة  16

 بٌعٌةتنقٌة ط شركة مٌاه الٌرموك محطة تنقٌة األكٌدر  17

 الحمأة المنشطة ادارة مٌاه البلقاء محطة تنقٌة السلط 18

 الحمأة المنشطة ادارة مٌاه البلقاء محطة تنقٌة الفحٌص وماحص 19

 المرشحات البٌولوجٌة ادارة مٌاه البلقاء محطة تنقٌة عٌن الباشا  20



 

 

 قٌة الصرف الصحًمحطات تن

 نوع المعالجة الجهه المشغلة اسم المحطة الرقم

 المرشحات البٌولوجٌة ادارة مٌاه البلقاء محطة تنقٌة تل المنطح 21

 المرشحات البٌولوجٌة إدارة مٌاه الكرك محطة تنقٌة الكرك 22

 أحواض مهواة+ قصب إدارة مٌاه الكرك محطة تنقٌة اللجون 23

 تنقٌة طبٌعٌة شركة مٌاه العقبة محطة تنقٌة العقبة القدٌمة 24

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه العقبة محطة تنقٌة العقبة المٌكانٌكٌة 25

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه العقبة المزار العدنانٌة محطة تنقٌة مؤتة 26

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه العقبة محطة تنقٌة معان  27

 الحمأة المنشطة شركة مٌاه العقبة محطة تنقٌة وادي موسى  28

 أحواض مهواة+ قصب شركة مٌاه العقبة محطة تنقٌة الشوبك 29

 تنقٌة طبٌعٌة ةشركة مٌاه العقب محطة تنقٌة المنصورة 30

 المرشحات البٌولوجٌة ادارة مٌاه الطفٌلة محطة تنقٌة الطفٌلة 31

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 نسبة المٌاه المعالجة المعاد استخدامها من محطات التنقٌه

 نسبة المٌاه المعالجة المعاد استخدامها من محطات التنقٌه السنة 

2010 93% 

2011 93% 

2012 94% 

2013 92% 

2014 91% 

2015 90% 

2016 90% 

2017 90% 

 

 2017- 2010عدد اتفاقٌات اعادة االستخدام المبرمه مع المزارعٌن  لالعوام  

 عدد اتفاقٌات اعادة االستخدام  السنة 

 المبرمه مع المزارعٌن

2010 146 

2011 177 

2012 179 

2013 185 

2014 208 

2015 218 

2016 245 

2017 263 



 

 

 

 

  7102َٔ افطات  ايه١ًٝ  ْغب١ إعار٠ االعتدزاّات املٝاٙ ايزاخ١ً ٚ اـاصد١  ٚ دزٍٚ بهُٝ

 اعِ افط١ ايضقِ
 املٝاٙ ايزاخ١ً

 /ايّٝٛ 2ّ 

 املٝاٙ ايزاخ١ً 

 /ايغ١ٓ(2)ّ ّ

 املٝاٙ املغتقًش١ 

 /ايّٝٛ(2)ّ

املٝاٙ 

 املغتقًش١

 /ع١ٓ 2ّ ّ

نُٝات املٝاٙ 

 املغتػ١ً 

 (2)ّ ّ/ايغ١ٓ

ْغب١ اعار٠ *

 عتدزاّاال
 ايه١ًٝ

1 
 اـضب١

 %100 115.644 115.644 316832.003 125.76 344549 ايغُضا 

2 
 ايعكب١

 %100 4.503 4.503 12337 4.642 12719 املٝهاْٝه١ٝ 

3 
 ايعكب١

 %100 2.502 2.502 6854 2.579 7066 ايطبٝع١ٝ 

 %100 1.444 1.444 3957 1.558 4268 ايضَجا 4

 %100 1.348 1.348 3694 1.362 3731 املؿضم 5

 %100 2.339 2.339 6408 2.697 7388 َأربا 6

 %47.40 0.390 0.823 2254 0.848 2324 َعإ 7

8 
 اصبز

 %0.00 0.000 2.853 7817 3.019 8272 املضنظ١ٜ 

9 
 ٚارٟ

 %0.00 0.000 2.925 8015 3.074 8421 ايؾالي١ 

 %100 1.191 1.191 3263 1.276 3497 نؿضل١ 10

 %15.07 0.183 1.211 3317 1.236 3385 ابْٛقري 11

 %100 2.812 2.812 7703 2.951 8086 ايغًط 12

 %100 5.069 5.069 13889 5.315 14563 ايبكع١ 13

 %100 0.477 0.477 1308 0.482 1321 ايهضى 14

 %0.00 0.000 0.703 1925 0.710 1945 ايطؿ١ًٝ 15

 %100 1.815 1.815 4973 1.816 4976 ٚارٟ ايغري 16

 %100 1.044 1.044 2861 1.069 2928 ايؿشٝك 17



 

 

  7102َٔ افطات  ايه١ًٝ  ْغب١ إعار٠ االعتدزاّات املٝاٙ ايزاخ١ً ٚ اـاصد١  ٚ دزٍٚ بهُٝ

 اعِ افط١ ايضقِ
 املٝاٙ ايزاخ١ً

 /ايّٝٛ 2ّ 

 املٝاٙ ايزاخ١ً 

 /ايغ١ٓ(2)ّ ّ

 املٝاٙ املغتقًش١ 

 /ايّٝٛ(2)ّ

املٝاٙ 

 املغتقًش١

 /ع١ٓ 2ّ ّ

نُٝات املٝاٙ 

 املغتػ١ً 

 (2)ّ ّ/ايغ١ٓ

ْغب١ اعار٠ *

 عتدزاّاال
 ايه١ًٝ

18 
 ٚارٟ

 %0.00 0.000 4.492 12306 4.629 12683 ايعضب

19 
 ٚارٟ

 %100 0.431 0.431 1181 0.461 1262 سغإ 

20 
 ٚارٟ

 %100 1.020 1.020 2794 1.034 2832 َٛع٢ 

21 
 تٌ

 %0 0.000 0.138 377 0.140 383 املٓطح 

 %100 0.739 0.739 2024 0.762 2087 ٝزصاالن 22

 %50.75 0.128 0.252 691 0.260 712 ايًذٕٛ 23

 %100 0.317 0.317 868 0.327 895 اؾٝظ٠ 24

 %100 1.557 1.557 4265 1.605 4397 املعضاض 25

 %23 0.090 0.387 1059 0.500 1369 َؤت١ 26

 %0 0.000 0.054 149 0.056 153 ايؾٛبو 27

28 
 ١ْٛ ايؾ

 %0.00 0.000 0.232 635 0.239 655 ايؾُاي١ٝ

29 
 دٓٛب

 %23.26 1.113 4.786 13112.0235 4.934 13518 عُإ 

 %100 0.487 0.487 1335 0.536 1468 ايظعرتٟكِٝ  30

31 
 كِٝ

 %0.00 0.000 0.000 0 0.000 0 االطصم 

 %100 0.088 0.088 240 0.088 241.10 ايؾضٜع١ * 32

 %89.64 146.730 163.682   175.964   عاجملُٛ *

 

  



 

 

 

 

 7102نُٝات املٝاٙ ايزاخ١ً ٚاـاصد١ ٚ ْغب١ إعار٠ االعتدزاّ  يف ناؾ١ قطات ايتٓك١ٝ  يعاّ 

 اعِ افط١ ايضقِ 

ن١ُٝ املٝاٙ 

 ايزاخ١ً 

 /ايغ١ٓ(2)ّ ّ

ن١ُٝ املٝاٙ 

 املغتقًش١

 /ع١ٓ 2ّ ّ

نُٝات املٝاٙ 

 املغتػ١ً 

 (2)ّ ّ/ايغ١ٓ

اعار٠ ْغب١ 

االعتدزاّ 

 ايه١ًٝ

 عزر

 االتؿاقٝات  

 55 %100 115.644 115.644 125.760 اـضب١ ايغُضا 1

 5 %100 4.503 4.503 4.642 ايعكب١ املٝهاْٝه١ٝ 2

 5 %100 2.502 2.502 2.579 ايعكب١ ايطبٝع١ٝ 3

 20 %100 1.444 1.444 1.558 ايضَجا 4

 24 %100 1.348 1.348 1.362 املؿضم 5

 31 %100 2.339 2.339 2.697 أرباَ 6

 9 %47.40 0.390 0.823 0.848 َعإ 7

 0 %0.00 0.000 2.853 3.019 اصبز املضنظ١ٜ 8

 0 %0.00 0.000 2.925 3.074 ٚارٟ ايؾالي١ 9

 21 %100 1.191 1.191 1.276 نؿضل١ 10

 1 %15.07 0.183 1.211 1.236 ابْٛقري 11

 12 %100 2.812 2.812 2.951 ايغًط 12

 10 %100 5.069 5.069 5.315 ايبكع١ 13

 1 %100 0.477 0.477 0.482 ايهضى 14

 0 %0.00 0.000 0.703 0.710 ايطؿ١ًٝ 15

 1 %100 1.815 1.815 1.816 ٚارٟ ايغري 16

 2 %100 1.044 1.044 1.069 ايؿشٝك 17

 0 %0.00 0.000 4.492 4.629 ٚارٟ ايعضب 18



 

 

  

 4 %100 0.431 0.431 0.461 ٚارٟ سغإ 19

 1 %100 1.020 1.020 1.034 ٚارٟ َٛع٢ 20

 0 %0 0.000 0.138 0.140 تٌ املٓطح 21

 7 %100 0.739 0.739 0.762 االنٝزص 22

 1 %50.75 0.128 0.252 0.260 ايًذٕٛ 23

 3 %100 0.317 0.317 0.327 اؾٝظ٠ 24

 11 %100 1.557 1.557 1.605 املعضاض 25

 5 %23.28 0.090 0.387 0.500 َؤت١ 26

 0 %0 0.000 0.054 0.056 ايؾٛبو 27

 0 %0.00 0.000 0.232 0.239 ايؾ١ْٛ ايؾُاي١ٝ 28

 14 %23.26 1.113 4.786 4.934 دٓٛب عُإ 29

 1 %100 0.487 0.487 0.536 كِٝ ايظعرتٟ 30

 1 %0.00 0.000 0.000 0.000 كِٝ االطصم 31

 18 %100 0.088 0.088 0.088 ايؾضٜع١ * 32

 263 %89.64 146.730 163.682 175.964 اجملُٛع  

 

 

 

   مخ ايؾضٜع١ َٝاٙ غغٌٝ ؾالتض قط١*

 قط١ تٓك١ٝ املٓقٛص٠ مل تشنض ألٕ ن١ُٝ املٝاٙ ايزاخ١ً فػري٠ دزًا



 

 

 

 مدٌرٌة الحفر

 املٗاّ ٚاألعُاٍ ايض٥ٝغ١ٝ ملزٜض١ٜ اؿؿض

 -نبري٠, ميهٔ اهاط سيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:تنطًع َزٜض١ٜ اؿؿض مبٗاّ ٚاعُاٍ ٚٚادبات 

. ايكٝاّ عؿض ٚتػًٝـ ٚػٗٝظ االباص االصتٛاط١ٜ ايعُٝك١ ٚاينش١ً ٚسيو َٔ ادٌ تٛؾري َٝا٠ ايؾضب يهاؾ١ ايتذُعات ايغها١ْٝ يف مجٝع 1

هلٝزصٚيٛدٝــ١ يألســٛاض املا٥ٝــ١ امــا٤ املًُهــ١ ٚنــشيو املٝــا٠ ايالطَــ١ يًقــٓاع١ ٚايظصاعــ١ ٚغريٖــا, باالمــاؾ١ يًزصاعــات اؾٝٛيٛدٝــ١ ٚا 

ٚاـظاْـات اؾٛؾٝـ١ املدتًؿـ١. ٚفــ ايعٝٓـات ايقـدضٜ٘ يًطبكـات اؾٝٛيٛدٝــ٘ ,ٚايـيت ٜـتِ اسنـاصٖا  َـٔ االبـاص اؿهَٛٝـ٘ يف كتــرب              

 ايعٝٓات.

يتككـِٝ قـزص٠    . ادضا٤ ايتذاصب املند١ٝ يالباص اييت ٜتِ سؿضٖا ملعضؾ١ َز٣ اْتادٝتٗا ٚرصاعـ١ ٚؼًٝـٌ َعطٝـات ايتذضبـ١ املنـد١ٝ     4

 ايطبكات املا١ٝ٥ ٚايتٓغٝل َع املدتربات ألخش ايعٝٓات املدرب١ٜ.

 . ايكٝاّ باعُاٍ ايقٝا١ْ املغتُض٠ ٚسغب اؿاد١ يالباص ايكزمي١ املغتػ١ً ٚادضا٤ ا١ٜ عًُٝات ؼتاز ايٝٗا تًو االباص.3

 ١ُٝ ٚايؿ١ٝٓ.. ايعٌُ ع٢ً تطٜٛض االباص املغتػ١ً اييت ٜتز٢ْ ؾٝٗا االْتاز بايطضم ايع2ً

 . ادضا٤ عًُٝات ايتقٜٛض اؾٝٛؾٝظٜا٥ٞ ٚايتًؿظْٜٛٞ يالباص اييت ٜتِ سؿضٖا ٚؼًٌٝ ْتا٥ر ٖشا ايتقٜٛض ٚتكضٜض ايالطّ.5

. ادضا٤ ايتقٜٛض ايتًؿظْٜٛٞ بٛاعط١ ايهاَريا يؿشك االباص اييت قز ؼزخ ؾٝٗا َؾانٌ ؾ١ٝٓ َجٌ نغض املٛاعري ايػالؾٝـ١ اٚ املنـد١ اٚ   2

 ٥ل يف االباص ٚتكضٜض ايالطّ ٚتٛثٝل سيو.ٚدٛر عٛا

. االؽرتاى ٚبؾهٌ ؾعـاٍ يف ؾٓـ١ ؼزٜـز َٛاقـع االبـاص اؿهَٛٝـ١ ٚايـيت تعٓـ٢ بؾـهٌ َباؽـض مبٓاقؾـ١ تعـٝني االبـاص سغـب اٚيٜٛـات                2

 افاؾعات املدتًؿ١ ٚسيو َٔ خالٍ ادتُاع اعبٛعٞ هلش٠ ايًذ١ٓ.

1  ٛ افـؿات ايؿٓٝـ١ ٚايؾـضٚط ايالطَـ١ يطـضح عطـا٤ات يالبـاص ايعاَـ١ ايتابعـ١ يًُؤعغـات           . ٚمع بضاَر اؿؿض ٚػٗٝظ ناؾـ١ ايٛثـا٥ل ٚامل

 ٚايٛطاصات املدتًؿ١ ٚرصاع١ ايعضٚض املكز١َ ؿؿض تًو االباص ٚاالؽضاف ايؿين املٝزاْٞ ايهاٌَ ع٢ً تٓؿٝشٖا.

ايؿــين ايهاَــٌ عًــ٢ تًــو املؾــاصٜع . ٚمــع املٛافــؿات ايؿٓٝــ١ ٚفــٝاغ١ ايعطــا٤ات اـافــ١ مبؾــاصٜع سؿــض االبــاص يًغــًط١ ٚاالؽــضاف 11

 ٚخقٛفا َا ٜتعًل غطط ايطٛاصئ.

. االؽرتاى يف ايًذإ ايؿ١ٝٓ املتدقق١ ؿٌ االؽهايٝات ايكا١ُ٥ سٍٛ اباص ايكطاع اـال ٚاييت تعتُز ع٢ً ايتشهِٝ سٝح ٜعتُز صاٟ 11

 اٍ.  ٚؽٗار٠ َٗٓزعٞ  ٚدٝٛيٛدٝٞ ٖش٠ املزٜض١ٜ بؾهٌ قاطع ندربا٤ قاٜزٜٔ يف ٖشا اجمل

 . ايهؾـ اؿغٞ ع٢ً اؿؿاصات اال١ًٖٝ ٚايتأنز َٔ داٖظٜتٗا َٚطابك١ ناؾ١ بٝاْاتٗا يػاٜات ايرتخٝك.14

 . افزاص صخك اؿؿاصٜٔ ايعاًَني يف ايكطاع اـال ٚسيو بعز ؾشقِٗ عًُٝا, عًُٝا, َٝزاْٝا ٚؾٓٝا.13

عًِٝٗ االختٝاص يًتعٝني يز٣ املزٜض١ٜ َـٔ سؿـاصٜٔ َٚٝهـاْٝهٝني    . ادضا٤ ايؿشٛفات ٚاملكابالت ٚاملؿامالت بني االؾضار ايشٜٔ ٜكع 12

 ٚؾٓٝني ٚعُاٍ.

 . فٝاغ١ قٛا٥ِ ٚنؾٛؾات قطع ايػٝاص يًشؿاصات َٚعزات اؿؿاصات ٚاالستٝادات ايغ١ٜٛٓ باملٛافؿات ايع١ًُٝ ايزقٝك١. 15

 ٚاؿؿاصات اؾزٜز٠ ٚاملٛار املدتًؿ١. . االؽرتاى ٚبؾهٌ اعاعٞ يف ايًذإ ايؿ١ٝٓ يزصاع١ ايعضٚض املكز١َ يكطع ايػٝاص12

 . ٚمع املٛافؿات ايؿ١ٝٓ يًعطا٤ات املدتًؿ١ يؾضا٤ َٛار اؿؿض ع٢ً اختالف اْٛاعٗا َجٌ صٜؿ اؿؿض, صٜؿ اهلُض ٚاهلُضات.12

 . املؾاصن١ ٚبؾهٌ ؾاعٌ يف ؾ١ٓ تعٝني َٛاقع اآلباص اؿه١َٝٛ.11

 ُٛار ٚاؿؿاصات اؾزٜز٠ ٚاملعزات ٚقطع ايػٝاص ٚاملٛصر٠ هلش٠ املزٜض١ٜ ٚملزٜضٜات اخض٣.. االؽرتاى ٚبؾهٌ ص٥ٝغٞ يف ؾإ االعتالّ ي18ً

 . االؽرتاى يف ؾ١ٓ تضخٝك االباص اـاف١ ٚاملؾاصن١ يف َضاقب١ تٓؿٝش االعُاٍ ع٢ً ٖش٠ االباص َٔ خالٍ ايًذ١ٓ.41



 

 

 

 اإللاطات ايؾٗض١ٜ  ملزٜض١ٜ اؿؿض

 

  

 ايؾٗض ايضقِ
آباص 

 دزٜز٠ 

١ آباص قزمي

مت 

تُٓٝتٗا 

 ٚتطٜٛضٖا

آباص مت 

 ػضبتٗا

آباص مت 

تقٜٛض

 ٖا

اباص مت 

عشبٗا 

 ٚتٓظًٜٗا

 اؿؿض

 )َرت(

ايتٓعٝ

ف 

 )َرت(

ايتػًٝـ  

 )َرت(

ايتقٜٛض 

 اؾٝٛؾٝظٜا٥ٞ

 ()َرت

اطٛاٍ خط ايتعًٝل 

الباص ايغشب 

 ٚايتٓظٌٜ

1 
نإْٛ 

 258 267 24 526 - 1 0 3  3 ثاْٞ

- 

 - 2862.5 169 662 322 - 11 3 3 1 ؽباط 2

 833 495 519 47 - 4 2 5 2 آساص 3
- 

 4700 186 34 458 341 20 5 1 3 0 ْٝغإ 4

 3844 0 111 151 853 19 0 2 0 4 أٜاص 5

 2264 0 508 145 213 11 0 0 4 1 سظٜضإ 6

 4052 1200 183 123 139 21 3 1 2 2 متٛط 7

 5600 535 271 8 338 27 2 2 1 1 اب 8

 3635 1205 217 91 217 19 7 2 1 1 أًٍٜٛ 9

10 
تؾضٜٔ 

 4546 1494 191 746 651 22 6 2 1 0 أٍٚ

11 
تؾضٜٔ 

 2369 1341 191 284 273 9 7 0 3 1 ثاْٞ

12 
نإْٛ 

 3191 1560 317 273 161 21 7 3 1 2 أٍٚ

 34201 11474.5 2954 3484 4081 169 53 18 27 18 اجملُٛع



 

 

 اطٖااآلباص اؾزٜز٠ اييت مت سؿضٖا ٚال

 املٛقع/افاؾع١ اعِ ايب٦ض ايضقِ

ايعُل)ّ

) 

 َٔ

 ايعُل

اىل 

 ايعُل

 األعُاٍ املٓذظ٠

 تػًٝـ سؿض

باألَتا

 ص

 قطض

باألَتا

 ص

 قطض

 193 َعإ 01ايطاس١ْٛ  1

0 13 13 "24 13 "09 ⅝ 

13 193 180 "15 193 "10 3/4 

 309 اصبز 08ٚارٟ ايعضب  2

0 4 4 "24 4 "09 ⅝ 

4 169 165 
"17 

1/2 
165 "14 

169 309 140 "12¼ Open hole 

 438 املؿضم 008ايعاقب  3

0 3 3 "24 15 "14 

3 250 247 
"17 

1/2 
247 "14 

250 438 188 "12¼ Open hole 

 ظٗض٠ ايضٌَ 4
األغٛاص/ َٓطك١ 

 ايهضا١َ
158 

0 24 24 "24 24 "09 ⅝ 

24 158 134 
"17 

1/2 
134 "10 3/4 

5 
 01طبك١ ؾشٌ 

 اينشٌ
 14" 19 ½15" 19 19 0 19 األغٛاص ايؾُاي١ٝ

 14" 80 ½15" 80 80 0 80 ايعكب١ 0ايعكب١ االعتهؾايف   6

 180 َعإ 09ايطاس١ْٛ  7

0 5 5 "24 5 "09 ⅝ 

5 180 175 "15 160 "10 3/4 

        12 Screen 

 500 املؿضم أ7ب٦ض ايهّٛ األمحض  8

0 4 4 "24 4 "09 ⅝ 

4 232 228 
"17 

1/2 
Open hole 



 

 

232 500 268 "15 

 175 َعإ 9قاع َعإ صقِ  9

0 6 6 "24 6 "09 ⅝ 

6 175 169 "15 157 "10 3/4 

        18 Screen 

 105 َعإ 00ايؾٛبو  10

0 12 12 "24 12 "09 ⅝ 

12 105 93 "15 95 "10¾ 

 257 غٛاص اؾٓٛب١ٝاأل مجع١ٝ صمح١ 11

0 31 31 "24 31 "09 ⅝ 

31 257 226 
"17 

1/2 
157 "10¾ 

 400 عذًٕٛ 1طقٝل صقِ  12

0 6 6 "24 6 "09 ⅝ 

6 241 235 
"17 

1/2 
241 "14 

241 500 259 "12¼ Open hole 

 183 املؿضم ط١ْٝ/املظصع١ 13

0 11 11 "24 11 "09 ⅝ 

11 183 172 "15 183 "10¾ 

 190 األغٛاص ايؾُاي١ٝ أ7ايغًٝدات  14

0 3 3 "24 3 "09 ⅝ 

3 190 187 "17½ 190 "10¾ 

 60 األغٛاص اؾٓٛب١ٝ أ7ؾٝؿا  15

0 18 18 "20 18 "09 ⅝ 

18 60 42 "15 60 "10¾ 

16 
 077سًٝٛٙ / ايعاقب 

 ايبزٌٜ
 476 املؿضم

0 3 3 "24 3 "09 ⅝ 

3 331 328 "17½ 
Open hole 

331 476 145 "12¼ 

 259 املؿضم  01طْٝ٘  17

0 3 3 "24 3 "09 ⅝ 

3 259 256 "17½ 256 "10¾ 

 ⅝ 09" 6 24" 5 5 0 200 َعإ أ0مس١ٓ  18



 

 

5 200 195 "17½ 200 "10¾ 

 



 

 

 اييت مت تُٓٝتٗا ٚتطٜٛضٖا ١اآلباص ايكزمي

ايض

 قِ 
اعِ ايب٦ض 

 ٚصقُ٘

 ايعٌُ ايشٟ مت ع٢ً ايب٦ض املٓطك١

ايتٓعٝـ 

)ّ( 

1 
أبٛ ايظٜػإ صقِ 

1 
 رٜض عال

ّ مت تقٜٛض ايب٦ض ٚٚدز اٖرتا٤ ؽزٜز ٚؾقٌ يف املٛاعري 71ايتٓعٝـ يًعُل 

 ايػالؾٝ٘ ع٢ً سيو ايعُل ٚال دز٣ٚ َٔ ايعٌُ عًٝ٘

91 

2 
أبٛ ايظٜػإ صقِ 

7 
 75 ّ ٚعٌُ ت١ُٝٓ يًب٦ض092ّ إىل ايعُل 011تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل  رٜض عال

 140 ّ ٚعٌُ ت١ُٝٓ باٖٛا198٤ّ إىل ايعُل 8تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل  َعإ 1صقِ اؾج١  3

 55 ّ  ٚعٌُ ت١ُٝٓ باٖٛا011٤ّ إىل ايعُل 122تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل  َعإ 11اؾج١ صقِ  4

 اؾؿض 07اؾؿض 5
ّ ٚعٌُ ت١ُٝٓ 3ّ ٚتعُٝل 21ّ إىل ايعُل 01تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل 

 باٖٛا٤

33 

 0  اْكاس َند١ عاقط١ يعكب١ا 1ايزٜغ١  6

 ايزٜغ١  7ايزٜغ٘ صقِ  7
ّ ٚطضر عا٥ل يألعؿٌ ٚػضب١ 221ّ إىل ايعُل 2تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل 

 ايب٦ض

545 

 319 ّ.911ّ إىل ايعُل 81ايعٌُ ع٢ً طضر َند١ َٔ ايعُل  املؿضم 109ايعاقب  8

9 
ايكطضا١ْ صقِ 

01 
 31 ّ ٚعٌُ ت١ُٝٓ باٖٛا081٤ّ إىل ايعُل 022تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل ايهضى

10 
ايكطضا١ْ صقِ 

01 
 127 ّ ٚعٌُ ت١ُٝٓ باٖٛا310٤ّ إىل ايعُل 182تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل ايهضى

11 
ايًذٕٛ 

KSH4 
 64 ّ ٚعٌُ ت١ُٝٓ باٖٛا179٤ّ إىل ايعُل 133تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل ايهضى

 31 ّ ٚعٌُ ت١ُٝٓ باٖٛا001٤ّ إىل ايعُل 171تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل ايهضى L1Aايًذٕٛ  12

 350 ّ ٚعٌُ ت١ُٝٓ باٖٛا321٤تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل فؿض إىل ايعُل  املؿضم ايٓٗن٘ 13

14 
ب٦ض ايكطضا١ْ 

 10صقِ 
 ايهضى

ّ سٝح تٛقـ ايتعٝـ 009ّ إىل ايعُل 011مت تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل 

 يٛدٛر عا٥ل سزٜزٟ

8 

15 

ب٦ض داَع١ 

اؿغني بٔ 

 1طالٍ صقِ
 َعإ

عٝز ٚت١ُٝٓ ٚتطٜٛض ايب٦ض الَٚعاؾ١ ايب٦ض با 098ايب٦ض يًعُل  تٓعٝـ

 باهلٛا٤

248 

 234 901ّّ إىل ايعُل 181تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل ايزٜغ١ 1ب٦ض صّ صقِ  16

 ايزٜغ١  0ب٦ض صّ صقِ  17
ّ ٚإطاي١ عا٥ل ٚعٌُ بانض 999إىل ايعُل  110تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل 

 دزٜز َٚعاؾ١ ايب٦ض باألعٝز

372 

18 
دضف 

 ايزصاٜٚؿ
 98 191ّيًعُل  90تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل ّ ايطؿ١ًٝ

19 
داَع١ اؿغٔ 

 0بٔ طالٍ 
 100 ّ ٚعٌُ ت١ُٝٓ باٖٛا011٤ّ إىل ايعُل 111تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل َعإ

20 

قاع 

ايزٜغ١/ايػاٍ 

 13صقِ 
 ايزٜغ١

ّ ٚمت إطاي١ عا٥ل َٚعاؾ١ 992ّ إىل ايعُل 171تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل

 ايب٦ض ٚتطٜٛضٙ بٛاعط١ األعٝز ٚايت١ُٝٓ باهلٛا٤

279 

 دضـ نؿضخٌ 21
َرت ٚاطاي١ عا٥ل ٚرؾع َند٘ عاقط٘ يالعؿٌ ٚاْظاٍ املٛاعري  182تٓعٝـ 

 يًُند٘

185 

 َعإ 3قاع َعإ  22
يهٔ ٜتذزر ايطُِ يف ايب٦ض  121ّ اإىل ايعُل 191تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل 

 يػالؾ١ٝ  يهٔ رٕٚ دز٣ٚ.عشب املٛاعري ا مت قاٚي١َٜٛٝا, 

9 

23 
َؾتٌ ؾٝقٌ 

 2صقِ 
 دضـ

ّ ٚمل ٜتِ اعتهُاٍ ع١ًُٝ 01تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل فؿض إىل ايعُل 

ايتٓعٝـ ٚسيو بغبب ػزر ايطُِ بؾهٌ نجٝـ ٚسيو يٛدٛر نغض يف 

 املٛاعري ايػالؾ١ٝ

21 



 

 

24 
ظٗض٠ ايضٌَ 

 ؽضم ايغز 
 ايبًكا٤

ّ ٚمت بعزٖا صؾع املٛاعري 191 ّ إىل ايعُل108تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل 

 ّ ٚإْظاٍ َقايف بزٍ املٛاعري املؾضس128١ايػالؾ١ٝ بطٍٛ 
12 

 ايبًكا٤ 1ظٗض٠ ايضٌَ  25

اإلْتٗا٤ َٔ تٓعٝـ ايب٦ض ٚمت تٓظٌٜ املند١ ٚػضب١ ايب٦ض بإْتاز 

 /ؼ119ّ3
55 

 رٜض عال  1ابٛ ايظٜػإ 26

عا٥ل ع٢ً ايعُل ّ ٚإطاي١ 099ّ إىل ايعُل 181تٓعٝـ ايب٦ض َٔ ايعُل 

91.ّ 
94 

  االغٛاص 0ؾٝؿا  27
ّ ٚبعزٖا خضز ايبانض َٔ ايب٦ض 92ّ إىل ايعُل 37مت ايتعٝـ َٔ ايعُل 

سٝح تبني أْ٘ َٗرتئ دزا, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ال ميهٔ ايعٌُ ع٢ً ايب٦ض نٕٛ ٖٓايو 

 ؾقٌ يف املٛاعري ايػالؾ١ٝ ٚايتٛف١ٝ عؿض ب٦ض بزٌٜ
6 

 

  



 

 

 

 ايٓٛع١ٝ ٚ املدتربات ؽؤٕٚ

ٚإراص٠ ايٓٛع١ٝ يف عًط١ املٝاٙ, صفز َٚضاقب١ ايٓٛع١ٝ يًُقارص املا١ٝ٥ إدضا٤ ايتشايٌٝ املدرب١ٜ  ٚايٓٛع١ٝ  تٛىل ؽؤٕٚ املدترباتٜ

يف ناؾ١ املٓاطل ٜٚعترب ايكطاع َضنظًا عًًُٝا ٚتزصٜبًٝا َتدققًا  ٚأْع١ُ ايتظٜٚز املا٥ٞ ٚاملٝاٙ ايعار١َ بؾكٝٗا املٓظيٞ ٚايقٓاعٞ

ربات ايعامل١ٝ َٔ سٝح نؿا٠٤ ٚخرب٠ ايعاًَني ٚسزاث١ ايتذٗٝظات ٚايٛعا٥ٌ املتاس١. سٝح سقٌ ؽؤٕٚ املدتربات وانٞ املدت

َٔ قبٌ ْعاّ االعتُار 2005 : 17025َٓش  ٚايٓٛع١ٝ ع٢ً االعتُار ايعاملٞ يهؿا٠٤ كتربات ايؿشك ٚؾل َٛافؿ١ اآلٜظٚ

بٝل أع٢ً املعاٜري ايزٚي١ٝ يف مبط ٚ تٛنٝز اؾٛر٠ ع٢ً ؼايٌٝ تطٜغع٢  باعتُضاص ع٢ً ٚ 7111عاّ َٓش  UKASايربٜطاْٞ 

.ٚيكز مت متزٜز االعتُار يًغ١ٓ ايجا١ْٝ عؾض بعز ايظٜاص٠ اييت قاّ بٗا ؾضٜل َٝاٙ ايؾضب ٚ َٝاٙ ايقضف ايقشٞ ٚمجع ايعٝٓات 

ٛع١ٝ بتبين املٓٗذٝات اؿزٜج١ نغال١َ . نُا ٜكّٛ ؽؤٕٚ املدتربات ٚ ايٓبؾٗض أٜاص هلشا ايعاّ) ١٦ٖٝUKAS االعتُار ايربٜطاْٞ )

املٝاٙ ٖٚٛ إطاص أفبح َٓٗر عٌُ َتبع يف نجري َٔ رٍٚ ايعامل املتكز١َ ٜعتُز ع٢ً تكِٝٝ املداطض ٚايغٝطض٠ عًٝٗا ٚمُإ 

 َأ١َْٝٛ ٚعال١َ املٝاٙ َٔ املقزص ست٢ سٓؿ١ٝ املغتًٗو.

( َٛظؿًا َٛطعني سغب املؤٌٖ 000سٛايٞ ) 7102َع ْٗا١ٜ عاّ  ٚقز بًؼ عزر املٛظؿني ايعاًَني يف ؽؤٕٚ املدتربات ٚايٓٛع١ٝ 

 (. 7ٚ)  (  0ايعًُٞ  ٚاملزٜضٜات نُا يف ايؾهٌ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تٛطٜع املٛظؿني سغب ايؾٗار٠ ايع١ًُٝ 0ؽهٌ )

 

 

 

 

 

 

 

 (تٛطٜع املٛظؿني سغب املزٜضٜات ٚايٛسزات 7ؽهٌ) 
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 عدد الموظفٌن حسب المإهل العلمً
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المختبرات 
 والنوعٌة

مدٌرٌة التخطٌط  مدٌرٌة التحلٌة
 والتقٌٌم

مدٌرٌة 
 المختبرات

وحدة الخدمات  مدٌرٌة النوعٌة
 اإلدارٌة

وحدة ضبط  وحدة المعلومات
 الجودة

2 3 

36 

5 4 
10 

4 1 
4 6 

8 

20 
29 

1 
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 عدد الشكاوي بنوعٌة مٌاه الشرب
2010 - 2017   

 َزٜض١ٜ ايٓٛع١ٝ

 :ايضقاب١ ع٢ً ْٛع١ٝ َٝاٙ ايؾضب-0

 ألعزار ايكٝاع١ٝ املٛافؿ١ تػط١ٝي ْؿشت أقغاّ ايضقاب١ ايٓٛع١ٝ ايربْاَر ايضقابٞ ع٢ً ْٛع١ٝ َٝاٙ ايؾضب يف ناؾ١ أما٤ املًُه١      

يػاٜات ايؿشٛفات اؾضث١َٝٛ ايضٚت١ٝٓٝ َٔ مجٝع قاؾعات  ع١ٓٝ  (31582) مجع مت سٝح 7102 يعاّ  اؾضث١َٝٛ ايعٝٓات

, ٚاراص٠ َٝاٙ , ؽضن١ َٝاٙ ايعكب١ؽضن١ َٝاٙ ايريَٛىؽؤٕٚ املدتربات ٚايٓٛع١ٝ, ؽضن١ َٝآٖا ,  -ايٓٛع١ٝ َٔ قبٌ )َزٜض١ٜ  املًُه١

ع١ٝ املٝاٙ يًُٛافؿ١ ايكٝاع١ٝ األصر١ْٝ ملٝاٙ ايؾضب صقِ ٚسيو مُٔ ايربْاَر ايضقابٞ يًٛقٛف ع٢ً َز٣ َطابك١ ْٛ(, ايهضى

ؽه٣ٛ  بغبب تغضب َٝاٙ عار١َ اىل ؽبه١  79نُا مت ايتعاٌَ َع  %99.67ٚقز بًػت ْغب١ املطابك١ ايه١ًٝ  ,  286/2015

 .ايتٛطٜع

 

يعٝٓات َقارص           املٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ  (: ْغب١ املطابك7١ؽهٌ صقِ )    (:عزر ؽهاٟٚ ْٛع١ٝ َٝاٙ ايؾضب             0 ؽهٌ صقِ )        

 ٚؽبهات َٝاٙ ايؾضب

 

 7117عاّ ٚ ْغب١ ايتػط١ٝ ي بٝٛيٛد١ٝ يعٝٓات َقارص َٝاٙ ايؾضب ٚؽبهات ايتٛطٜعْغب١ املطابك١ املٝهضٚ: (1دزٍٚ صقِ )

 

 

 افاؾع١

 ؽبهات ايتٛطٜع ناؾ١ املقارص آباص ٚقطات  مخ ٚخظاْات

  

 مجٝع عٝٓات َٝاٙ ايؾضب

 ايتػط١ٝ  

 غري َطابل ايعزر ايهًٞ
ايٓغب١ 

امل١ٜٛ٦ 

 ل %بيًُطا
غري  ايعزر ايهًٞ

 َطابل
ايٓغب١ 

امل١ٜٛ٦ 

 ل %بًُطاي

غري  ايعزر ايهًٞ

 َطابل
ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ 

 ل %بيًُطا

 130.8 100.00 0 3903 100.00 0 2968 100 0 935 اصبز

 107.2 99.56 8 1809 99.60 5 1196 99.50 3 613 ايبًكا٤

 99.5 98.80 26 2158 98.85 17 1598 98.47 9 560 ايظصقا٤

99.39% 

99.30% 

99.60% 

99.70% 

99.60% 

99.50% 

99.62% 
99.67% 

99.1%

99.2%

99.3%

99.4%

99.5%

99.6%

99.7%

99.8%

20102011201220132014201520162017

نسبة المطابقة المٌكروبٌولوجٌة للعٌنات المجمعة لمصادر و شبكات مٌاه الشرب 
  2017 حسب المواصفة ا لقٌاسٌة االردنٌة



 

 

 100.5 99.25 3 402 99.36 2 277 99.44 1 125 ايطؿ١ًٝ

 193.9 99.82 21 11355 99.86 9 6131 99.77 12 5224 ايعاف١ُ

 187.3 100 0 1113 100 0 600 100 0 513 ايعكب١

 118.6 99.92 1 1206 99.80 1 790 100 0 416 ايهضى

 106.4 99.06 13 1381 99.26 6 863 98.67 7 518 املؿضم

 100.8 98.76 12 965 98.55 6 403 98.97 6 562 دضـ

 118.5 100 0 834 100 0 399 100 0 435 عذًٕٛ

 132.7 100 0 619 100 0 358 100 0 261 َاربا

 101.1 99.39 4 652 99.27 3 407 99.64 1 245 َعإ

 124.77 99.67 88 26397 99.69 49 15990 99.63 39 10407 اجملُٛع

 

 

 :ٚايقٓاع١ٝ املٓظي١ٝ ار١َايع املٝاٙ تٓك١ٝ قطات َٔ اـاصد١ املٝاٙ ع٢ً ايضقاب١ -7

( ع١ٓٝ َٛطع١ نُا ٖٛ َٛمح يف ايؾهٌ صقِ 2206قاّ قغِ َضاقب١ املٝاٙ ايعار١َ ٚ ايضفز ايب٦ٝٞ ظُع ) 2017خالٍ عاّ  

(1.) 

 

 

 ( تٛطٜع عٝٓات املٝاٙ ايعار١َ 5ؽهٌ صقِ )

929 

72 

376 

542 

156 
131 

 2017التً تم جمعها خالل عام  عدد العٌنات

 قسم مراقبة المٌاه العادمة و الرصد البٌئً

 محطات تنقٌة عامة

 محطات تنقٌة خاصة

 سٌول و سدود

 مصانع رابطة

 قناة الملك عبدهللا

مصانع غٌر رابطة، مستشفٌات، )متفرقات 
 ...( محطات غسٌل سٌارات، مسالخ ، شكاوى



 

 

 

 

 

 (7( َٛطع١ نُا يف اؾزٍٚ صقِ )802) 2017ّ خالٍ عا  املدايؿ١ٚبًػت عزر عٝٓات املٝاٙ ايعار١َ املٓظي١ٝ ٚايقٓاع١ٝ      

 

 

 2017 خالٍ عاّ املدايؿ١ ٚايقٓاع١ٝ املٓظي١ٝ ايعار١َ املٝاٙ عٝٓات عزر(: 7) صقِ دزٍٚ

 عزر املدايؿات َٛقع  ايع١ٓٝ

 509 قطات تٓك١ٝ عا١َ

 58 قطات تٓك١ٝ خاف١

 َقاْع صابط١

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 بعز قغِ َضاقب١ ْٛع١ٝ املٝاٙ عٔ -3 

  ( ًَدك /افطات ايتابع١ يكغِ َضاقب١ ْٛع١ٝ املٝاٙ عٔ بعز 3دزٍٚ ) 

عزر  اعِ ْٚٛع افط١ املؤؽضات اييت ٜتِ َضاقبتٗا َالسعات

 افطات
االْنُاّ 

يٓعاّ  

 املضاقب١
تاصٜخ 

 ايتأعٝػ
اؾ١ٗ 

 اعِ املؾضٚع املُٛي١

 متوقفة
pH,EC,DO,Temp 

Turb,TSS,Flow 

rate,TN,TP,COD , TOC  

 KOICA 2008 7101 3 تنقٌة السلط محطة تنقٌة
المشروع 

 الكوري

 تعمل

pH,EC,DO,Temp 

Turb,TSS,Flow 

rate,TN,TP,COD, 

TOC &(HM) 

 محطة تنقٌة
محطة تنقٌة 

 الخربة السمرا
     

 متوقفة

pH,EC,DO,Temp 

Turb(MS), 

Chlorine, Turb 

TSS,Flow rate,TN,TP, 

TOC &(HM) 

 محطة شرب
محطة ضخ 

 عتريالز
     

 تعمل
Temp,EC،NO3, 

Turb,Water  level 

 مٌاه شرب

RW  
 2011 2016 6 نبع حزٌر

SMART –

MOVE 11 

مشروع مراقبة 

 ٌنابٌع البلقاء

 تعمل

Temp,EC ,Water 

flow,NH4,pH& 

Turb 

 مٌاه شرب

RW  
      نبع البقورٌة

 تعمل

Temp,EC ,Water 

level,DO,pH& 

Turb 

 

 مٌاه شرب

RW  
      نبع شرٌعة

 Temp,EC,Water level تعمل

المٌاه الخارجة 

من محطة 

 التنقٌة

محطة تنقٌة 

 الفحٌص
     

 مترولوجً  تعمل
محطة رصد 

 جوي السلط
     

 مترولوجً  تعمل
محطة ارصاد 

 جوٌة الفحٌص
     

متوقفة 

 للصٌانة
     

وزارة 

المٌاه 

والري 

عام   

و  7107

تم تسلٌمه 

لسلطة 

exact 
مراقبة خزان 

 الزرقاء ماعٌن 



 

 

المٌاه فً 

شهر 

رانحزٌ

7109 

الدارته 

من قسم 

المراقبة 

 عن بعد

 تعمل

Tem, EC,Water 

flow,DO% Dencity 

,TDS, TSS, Salinity flow ،

pH,& Turb 

 نبع عٌن التنور BGR 2013 2017 1 نبع التنور/عجلون مٌاه شرب

تحت 

 االنجاز

 EC,Eh,Freeا

Chlorin,Temp|& 

pH 

 مٌاه شرب
ان ابو علندا خز

hpp 
0 7102 7102 

الشركة 

الفرنسية 

للتنمية 

AFD 

مٌاه جر 

الدٌسً خط ابو 

 علندا /خو

تحت 

 االنجاز

Ec,Eh,Free 

chlorin,temp& pH  
 مٌاه شرب

خزان الخلط )ابو 

علندا ،الحالبات، 

 الكورٌدور(

     

تحت 

 االنجاز

Ec,Eh,Free 

chlorin,temp& pH 
 مٌاه شرب

خزان خو 

 االضافً
     

 

 

 

 َزٜض١ٜ املدتربات

 

َٓش  UKAS( ؼًٝال يًؿشٛفات ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايٓعا٥ض١ٜ ٚاملٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ االعتُار ايربٜطاْٞ  19مت اعتُار ) 

, نُا ٜعترب كترب ايٓعا٥ض ايب١ٝ٦ٝ َعتُزا َٔ قبٌ ايٛناي١ ايزٚي١ٝ يًطاق١ ايشص١ٜ ٚاهل١٦ٝ ايعضب١ٝ يًطاق١ ايشص١ٜ 7111عاّ 

 ضنظ ٚطين إقًُٝٞ يًتشًٌٝ ٚايتزصٜب.نُ



 

 

 

  393/2002*من املواصفة األردنية ملياه الصرف الصحي املنزلية املستصلحة رقم 
 1993عام  4314**من تعليمات الربط على الصرف الصحي الصادرة باجلريدة الرمسية بالعدد 

 ٚعزر ايؿشٛفات املعتُز٠  %9889ؿات األصر١ْْٝغب١ تػط١ٝ األقغاّ ايتش١ًًٝٝ يًُعاٜري املطًٛب١ يًُٛاف (6ؽهٌ صقِ ) 

 )نُٝاًٜٚا, ْعا٥ضًٜا, دضثَٛٝا(ٚايتدقق١ٝ  

   

 ( ؼًٌٝ.97920سٛايٞ ) تنُٓت( ع١ٓٝ ٚ 00190َا ٜكاصب ) 7102يعاّ  ايٛاصرٙ اىل َزٜض١ٜ املدتربات بًػت عزر ايعٝٓات
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 مبط اؾٛر٠:

 

عؾض ع٢ً ايتٛايٞ جا١ْٝ ساؾعت ؽؤٕٚ املدتربات ٚايٓٛع١ٝ ع٢ً اعتُضاص١ٜ االعتُار ايزٚيٞ يكطاع املدتربات ٚايٓٛع١ٝ يًغ١ٓ اي

ايتك١ُٝٝٝ  بظٜاصت٘ UKASقاّ ؾضٜل ١٦ٖٝ االعتُار ايربٜطاْٞ , سٝح  UKASاملُٓٛح َٔ قبٌ ١٦ٖٝ االعتُار ايربٜطا١ْٝ 

مبط  أٜاّ مت ؾٝٗا ايتزقٝل ع٢ً قغِ  ١ايغ١ٜٛٓ األٚىل يزٚص٠ االعتُار اؾزٜز٠ يف ؽؤٕٚ املدتربات ٚ ايٓٛع١ٝ  ٚ اييت اعتُضت ثالث

ٚ بعض ايؿشٛفات املعتُز٠ يف االقغاّ ايتش١ًًٝٝ ٚاملدترب املتٓكٌ ٚع٢ً طضٜك١ مجع ايعٝٓات يًُٝاٙ ايعار١َ  ٚقغِ املعًَٛات اؾٛر٠

نُا  رقل ايؿضٜل ع٢ً تطبٝل املتطًبات ايعا١َ   َٝاٙ ايؾضب ٚ رقكت اهل١٦ٝ ع٢ً ايؿشٛفات اؾزٜز٠ املضار ارخاهلا مُٔ االعتُارٚ 

ٚقز اؽار ايؿضٜل بؾؤٕٚ املدتربات ٚايٓٛع١ٝ ٚبإراص٠ ٚسز٠ مبط اؾٛر٠ هلشا ايٓعاّ يف قغِ مبط اؾٛر٠  ISO 17025ملٛافؿ١ 

 ٛر٠ ٚسٚ َغت٣ٛ َضتؿع َٔ األرا٤.ؾٚمت ٚفؿ٘ بأْ٘ ْعاّ عايٞ ا

 

َٚٔ خالٍ ايغعٞ ينبط ايع١ًُٝ ايتش١ًًٝٝ بتطبٝل اع٢ً املعاٜري ٚايتأنز َٔ اعتُضاص١ٜ نؿا٠٤ ايطضم ايتش١ًًٝٝ ٚايعاًَني عًٝٗا 

 ؾاْ٘ ٜتِ:

ايؿ١ٝٓ االراص١ٜ ٚ  ISO 17025ٜتِ تطبٝل ْعاّ ايتزقٝل ايزاخًٞ يٝؾٌُ ايتزقٝل ع٢ً َتطًبات َٛافؿ١ االعتُار  -1

ع٢ً املتطًبات االراص١ٜ ايعا١َ ٚعبع١ دًغات تزقٝل ع٢ً املتطًبات ايؿ١ٝٓ ايعا١َ  سٝح مت تٓؿٝش اصبع١ دًغات تزقٝل

 عُٛرٟ ع٢ً عٝٓات َٝاٙ ايؾضب ٚاصبع١ دًغات تزقٝل تزقٝل ٚمخغ١ دًغات

دٛالت  8نُٔ ايتزقٝل ع٢ً عُٛرٟ ع٢ً عٝٓات املٝاٙ ايعار١َ ٚاصبع١ دًغات تزقٝل ع٢ً ايطضم ايتش١ًًٝٝ. نُا تت 

 َٝزا١ْٝ ؾاَعٞ ايعٝٓات ملٝاٙ ايؾضب ٚاملٝاٙ ايعار١َ.

االؽرتاى برباَر ايهؿا٠٤ املدرب١ٜ َع دٗات عامل١ٝ يف نٌ َٔ ايٛالٜات املتشز٠ االَضٜه١ٝ ٚاملًُه١ املتشز٠ ٚاملاْٝا سٝح نإ  -0

 %.7178ري املعتُز٠ ٚبًػت ايٓغب١ ايعا١َ يًٓذاح ؾُٝع ايتشايٌٝ املعتُز٠ ٚغ (917) سٛايٞ 0119عزر املؾاصنات يعاّ 

 اراص٠ املعًَٛات املدرب١ٜ:

تعتربٚسز٠ املعًَٛات سًك١ ايٛفٌ بني َتًكٞ اـز١َ َٚزٜضٜات ايكطاع ؾُٝا ٜتعًل بتكزِٜ خز١َ مجع ٚؼًٌٝ ايعٝٓات 

ٚتكّٛ ايٛسز٠ بكٝاؼ املٝاٙ ٚاملٝاٙ ايعار١َ بٓٛع١ٝ تكِٝٝ ايٓتا٥ر ايتش١ًًٝٝ املؿضط٠  ٚتٛؾري ايبٝاْات ايرتان١ُٝ املتعًك١ املدربٜ٘, 

رٚصٟ ملز٣ صم٢ املتعاًَني َٚتًكٞ اـز١َ ٚاإلعتؿار٠ َٔ ايتػش١ٜ ايضادع١ يتشغني ٚتطٜٛض ْٛع١ٝ ٚدٛر٠ اـزَات املكزَ٘. 

ٚايضا٥ز٠ يف إراص٠ املعًَٛات  إراص٠ املعًَٛات املتعًك٘ بٓٛع١ٝ املٝاٙ َٔ خالٍ تطبٝل أسزخ األْع١ُ املغتدز١َ عاملّٝاايٛسز٠ تتٛىل 

ٚمبا ٜتٛاؾل َع  َتطًبات ١٦ٖٝ "Laboratory Information Management Sample Manager" املدرب١ٜ

 .   UKASاإلعتُار ايزٚيٞ ايربٜطاْٞ 

  ايٓعاّ ايعزٜز َٔ األرٚات اييت تغاعز يف:ٖشا ٜٛؾض 

 ٚقت يًُغا١ُٖ يف رعِ عًُٝات اؽاس ايكضاصات. ايتكاصٜض ايتش١ًًٝٝ اييت ميهٔ اؿقٍٛ عًٝٗا يف أٟ تٛؾري 

  بٓٛع١ٝ املٝاٙتٛؾري ايكٓٛات ايالط١َ يتزؾل ايبٝاْات ٚاملعًَٛات بني اؾٗات املدتًؿ١ املع١ٝٓ. 
 .تٛؾري قاعز٠ بٝاْات آ١َٓ ؿقض ٚؽظٜٔ املعًَٛات  يٝتِ ايضدٛع إيٝٗا بغٗٛي١ ٜٚغض يف أٟ ٚقت 

 دٛر٠ ٚإْتاد١ٝ ايعٌُ. ,١ٝ ؾُٝا ىك صؾع نؿا٠٤ايتٛاؾل َع املُاصعات ايؿن٢ً ايعامل 

 عري ايعٝٓات بزق١ ٚعٗٛي٘.  إَها١ْٝ تتبع 

 .صبط أدٗظ٠ ايتشًٌٝ املدرب١ٜ ايض٥ٝغ١ٝ ع٢ً ايٓعاّ ـا ٜغاعز يف عٗٛي١ إراص٠ ايعٝٓات ٚايعاًَني 



 

 

املعاٜريايهُٝٝا٥ٝ٘, اإلؽعاعٝ٘ ٚ ( عٝٓ٘ ملدتًـ 08711اعتكباٍ ٚؼًٌٝ )7102مت يف ؽؤٕٚ املدتربات ٚ ايٓٛعٝ٘ خالٍ ايعاّ 

 ( رٜٓاص.722101املٝهضٚبٝٛيٛدٝ٘, ٚ بًػت اإلٜضارات املتشكك٘ يكا٤ تكزِٜ خزَات مجع ٚؼًٌٝ ايعٝٓات ٚ ايبٝاْات ايرتانُٝ٘ )

 7117ٚست٢  7115عا٥زات ايكطاع اـال ٚ ؽضنات املٝاٙ بزٍ خزَات مجع ٚؼًٌٝ ايعٝٓات خالٍ ايغٓٛات َٔ ( 9دزٍٚ )

ظٜار٠ ايغ١ٜٛٓ % اي

 بعزر ايعٝٓات
%ايظٜار٠ 

 ايغ١ٜٛٓ يًعا٥ز
 عزر ايعكٛر

عزر طًبات 

 ايتشايٌٝ
 عزر ايعٝٓات

عزر ايظبا٥ٔ 

 خالٍ ايغ١ٓ

 ايغ١ٓ اإلٜضارات

  39 700 2000 151 936961 7115 

+145.75 +4.2 41 1070 4915 176 955167 7116 

+58.9 +4.9 48 1248 7812 191 977535 7117 

 

 

 ط ٚايتكِٝٝ:ايتدطٝ

 

تكّٛ َزٜض١ٜ ايتدطٝط ٚايتكِٝٝ يف دٖٛض عًُٗا ع٢ً َتابع١ تأثري االْؾط١ ايب١ٝ٦ٝ املدتًؿ١ ع٢ً َقارص املٝاٙ ايغطش١ٝ        

ٚاؾٛؾ١ٝ, ٚرصاع١ عًٛى ايعٓافض ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايبٝٛيٛد١ٝ يف املقارص املا١ٝ٥, باالماؾ١ اىل ايتؿتٝؿ ايب٦ٝٞ ع٢ً َٓطك١ اؿُا١ٜ 

  .ٚايجا١ْٝ آلباص املٝاٙ ٚايٝٓابٝع ٚقطات اينخ ٚاملعاؾ١ ٚايتش١ًٝاالٚىل 

باالماؾ١ اىل تطبٝل َؿّٗٛ عال١َ َٝاٙ ايؾضب ع٢ً اْع١ُ ايتظٜٚز املا٥ٞ يف املًُه١ عٛا٤ دظ٥ٝا اٚ نًٝا, ٚايتزقٝل ع٢ً اـطط اييت 

 .WMIتٓذظ َٔ خالٍ ؽضنات املٝاٙ بايتعإٚ َع َؾضٚع 

طٝط بتطبٝل َؤؽضات االرا٤ اثٓا٤ عًُٗا َٔ خالٍ قغِ ايزصاعات ٚاملتابع١ ع٢ً مجٝع ايهؾٛؾات املٝزا١ْٝ  نُا تكّٛ َزٜض١ٜ ايتد

 ٚايتكاصٜض ايقارص٠ باـقٛل.

 :أِٖ الاطات َزٜض١ٜ ايتدطٝط ٚايتكِٝٝ

 زٜح خط١ َؾاصن١ َزٜض١ٜ ايتدطٝط ٚايتكِٝٝ يف املؾاصٜع اـاف١ غطط عال١َ املٝاٙ فط١ عني ايزٜو ٚايتٝػ, ٚ ؼ

 ْبع ٚارٟ ايغري, ٚاملؾاصن١ يف خط١ عال١َ عز املٛدب ٚاعتُضاص ايعٌُ يف خط١ عال١َ قط١ ؼ١ًٝ نؿضل١.

  ّٚؼزٜح ايٛثٝك١ عٜٓٛا, ٚاعتُارٖا نزيٌٝ اصؽارٟ يف اؾٛالت املٝزا١ْٝ ٚاعزار  2017افزاص ٚثٝك١ ايتظٜٚز املا٥ٞ يعا

 ايتكاصٜض املتدقق١.

 اؾ١ ايٓتا٥ر املدرب١ٜ يتنُٝٓٗا يف ايهتاب ايغٟٓٛ يغًط١ املٝاٙ االعتُضاص يف تقٓٝـ َٚع(year book)  بايتعإٚ َع

 (BGR).ايٛناي١ االملا١ْٝ 

 .تكِٝٝ املداطض ايتؾػ١ًٝٝ ٚايب١ٝ٦ٝ يعزر َٔ َٔ قطات املٝاٙ يف قاؾعات املًُه١ 

 تُار ْٗر ايٛفـ ايتؿقًٝٞ يالباص ايعا١ًَ املؾاصن١ يف اعزار خضا٥ط اؿغاع١ٝ ملٛاقع كتًؿ١ َٓتؾض٠ يف املًُه١, ٚاع

 ايعا١َ, باإلماؾ١ اىل تطبٝل ايتؿتٝؿ ايب٦ٝٞ مُٔ مناسز َعتُز٠.

 ِادضا٤ ايتكِٝٝ ايغٟٓٛ يالقغاّ ايضقاب١ٝ ٚقٝاؼ َؤؽضات االرا٤ اـاف١ بهٌ قغ. 

 



 

 

 

 

 

 ايتش١ًٝ  َزٜض١ٜ

شًٝ٘ ايكا١ُ٥ يف َٓاطل كتًؿ١ َٔ املًُه١  باالماؾ١ اىل قاَت َزٜض١ٜ ايتش١ًٝ بتٓؿٝش َؾاصٜع دزٜز٠ ؽك قطات املعاؾ٘ ٚايت

 .(ج 5ب( ,) 5,) أ(5)ٖٞ ًَدق١  يف اؾزاٍٚ َؾاصٜع قٝز ايطضح قٝز ايتٓؿٝش َٚاطايت امتاّ َؾاصٜع عابك١ ٚاالؽضاف ع٢ً  اتؿاقٝات 

 أ( املؾاصٜع املٓذظ٠ خال2ٍدزٍٚ )

 املؾضٚع ايضقِ

ايطاق١ 

االْتاد١ٝ 

 /ؼ2ّ

 ق١ُٝ املؾضٚع

 رٜٓاص أصرْٞ

ْٛع 

 املعاؾ١
 َالسعات املكاٍٚ املٓؿش اؾ١ٗ املؾضؾ١

1 

عطا٤ صقِ 

 (7109/يٛاطّ/17)

تؾػٌٝ ٚفٝا١ْ 

 ١ ؼ١ًٝ ايعُضٟقط

1 09889 

تٓامح 

 عهغٞ
 عًط١ املٝاٙ

ؽضن١ ْٗض األصر ٕ 

 يتهٓٛيٛدٝا ايب١٦ٝ

- 

7 

عطا٤ صقِ 

( 7109/يٛاطّ/09)

َؾضٚع تقُِٝ 

ٚتٛصٜز ٚتضنٝب  

ش ٚتؾػٌٝ ٚتٓؿٝ

ٚسزات َعاؾ١ َٝاٙ 

 أ00ب٦ض اؾؿض صقِ 

011 790978 
نربٜت / 

 أَْٛٝا

 عًط١ املٝاٙ

ؽضن١ ْٗض األصرٕ 

 يتهٓٛيٛدٝا ايب١٦ٝ
- 

3 

 عطا٤ صقِ

 7102/يٛاطّ/1

تٛصٜز َٛار نُٝا١ٜٚ 

َٚغتًٗهات فطات 

ؼ١ًٝ االغٛاص 

 اؾٓٛب١ٝ

---- 

77027111 

07790771

1 

 عًط١ املٝاٙ ------

ؽضن١  -

 عدتٝإ

١ ؽضن -

 اصؽٝزات

- 

4 

 عطا٤ صقِ 

( 7102/يٛاطّ/78)

تٛصٜز ٚتضنٝب 

اغؾ١ٝ تٓامح عهغٞ 

فطات ايتش١ًٝ يف 

 االغٛاص اؾٓٛب١ٝ

 عًط١ املٝاٙ ------- 01099 ------

ؽضن١ اصؽٝزات 

 يًتذاص٠ ٚاملكاٚالت

- 

5 
تٛيٝز طاق١ نٗضبا١ٝ٥ 

َٔ ايطاق١ ايؾُغ١ٝ 

تش١ًٝ ب٦ض ٚ قط١ ي

 اؾاَع١ اهلامش١ٝ

01 889911 

تٓامح 

 عهغٞ
 اؾاَع١ اهلامش١ٝ

ؽضن١ اصؽٝزات 

 يًتذاص٠ ٚاملكاٚالت

مت طضح 

ايعطا٤ َٔ 

خالٍ 

اؾاَع١ 

 اهلامش١ٝ



 

 

 

  



 

 

 

 

 ب( املؾاصٜع ايكا١ُ٥ ٚ ؼت ايتٓؿٝش2دزٍٚ )

 

 قطات ؼًٝ٘ ٚ َعاؾ٘  املٝاٙ  قٝز  ايطضح  ( َؾاصٜع ج2دزٍٚ )

 

 

 

 

  

  

ا

ي

ص

ق

ّ 

 اعِ افط١
ايطاق١ االْتاد١ٝ 

 /ؼ2ّ
 ْٛع املعاؾ١

ْغب١ االلاط 

)%( 

 اؾ١ٗ املؾضؾ١
ْٛع 

 ايتٌُٜٛ

0 

( َؾضٚع 02/7112اتؿاق١ٝ صقِ )ص/

٠ ايضٌَ بزٍ ؼ١ًٝ َٚعاؾ١ ب٦ض ظٗض

َعاؾ١ ٚؼ١ًٝ عز ايهضا١َ بٓعاّ 

BOT  ع١ٓ 01ملز٠ 

 09 تٓامح عهغٞ 91

املؾػٌ  عًط١ املٝاٙ/ 

ؽضن١ دبٌ طاصم 

 يًُكاٚالت االْؾا١ٝ٥

 ساتٞ

7 

( 7101/يٛاطّ/09اتؿاق١ٝ صقِ )

تٛصٜز ٚتضنٝب ٚتؾػٌٝ ٚسزات 

ملز٠  BOTَعاؾ١ ْبع ايعاليٞ بٓعاّ 

 عٓٛات 01

 01 دضثَٛٞ 71

املؾػٌ  ٝاٙ/ عًط١ امل

ؽضن١ دبٌ طاصم 

 يًُكاٚالت االْؾا١ٝ٥

 ساتٞ

2 
( 7109/يٛاطّ/1اتؿاق١ٝ صقِ )

تؾػٌٝ ٚفٝا١ْ قط١ ؼ١ًٝ  َضنظ 

 عٓٛات 0سزٚر املزٚص٠ /َعإ  ملز٠ 

 11 تٓامح عهغٞ 00

عًط١ املٝاٙ / املؾػٌ 

ؽضن١ اصؽٝزات يًتذاص٠ 

 ٚاملكاٚالت
 ٚطاص٠ االؽػاٍ ايعا١َ

2 

( 7102يٛاطّ//71اتؿاق١ٝ صقِ )

تؾػٌٝ ٚفٝا١ْ قط١ ؼ١ًٝ ايعُضٟ 

ب٦ض  ملز٠ ع١ٓ ٚاسز٠  اعتباصا َٔ 

0/0/7109 

 9 تٓامح عهغٞ 1
عًط١ املٝاٙ/ املؾػٌ 

ؽضن١ ْٗض االصرٕ 

 يتهٓٛيٛدٝا ايب١٦ٝ

 ساتٞ

2 

(  7102/يٛاطّ/11اتؿاق١ٝ صقِ )

َؾضٚع تقُِٝ ٚتٛصٜز ٚتضنٝب 

ٚتٓؿٝش ٚتؾػٌٝ يٛسزات َعاؾ١ َٝاٙ 

أ / َعإ ملز٠ عت١ 00ؿض صقِ ب٦ض اؾ

 79/00/7102اؽٗض اعتباصا َٔ 

 نربٜت/ أَْٛٝا 011
09 

 

عًط١ املٝاٙ / املؾػٌ 

ؽضن١ ْٗض األصرٕ 

 يتهٓٛيٛدٝا ايب١٦ٝ
 ساتٞ

2 
( 7109/يٛاطّ/17اتؿاق١ٝ صقِ )

تؾػٌٝ ٚفٝا١ْ قط١ َعاؾ١ ٚؼ١ًٝ 

 عٓٛات. 0آباص أبٛ ايظٜػإ/ ايبًكا٤ ملز٠ 

 00 تٓامح عهغٞ 771

عًط١ املٝاٙ / املؾػٌ 

ؽضن١ فُٛع١ َٓري 

 عدتٝإ

 ساتٞ

7 
( 7102/يٛاطّ/79اتؿاق١ٝ صقِ )

اعار٠ تاٌٖٝ ٚفٝا١ْ قط١ َعاؾ١ 

 ٚؼ١ًٝ ب٦ض ؾٝؿا

 عًط١ املٝاٙ/ؽضن١ داَا 01 تٓامح عهغٞ 71

َٓش١ َٔ اؿه١َٛ 

 اهلٛيٓز١ٜ

 املؾضٚع ايضقِ

ايطاق١ 

االْتاد١ٝ 

 /ؼ2ّ

 ق١ُٝ املؾضٚع

 رٜٓاص أصرْٞ

 َالسعات اؾ١ٗ املؾضؾ١ ْٛع املعاؾ١

0 

اعار٠ تأٌٖٝ 

َعاؾ١ َٝاٙ ب٦ض 

 املزٚص٠ ايبًز

71 011111 

ؾالتض 

Ultrafiltration 
 عًط١ املٝاٙ

مت ؼنري ٚثا٥ل 

اص ايعطا٤ ٚباْتع

ؽقٝك 

 ايتٌُٜٛ



 

 

 

 االلاطات 

 املؾاصٜع ٚايٓؾاطات:-أ

  املؾاصن١ يف ايًذ١ٓ ايتٛد١ٝٗٝ يتكِٝٝ اثض ايٓؿاٜات ع٢ً املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ بايتعإٚ َع اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ املًه١ٝ ٚايٛناي١

 (.SIDAايغٜٛز١ٜ يالمنا٤ ايزٚي١ٝ)

  املغا١ُٖ بايعٌُ مُٔ ؾضٜلWell Field Management. 

 ؾاصن١ يف ايًذ١ٓ ايعًٝا يٓٛع١ٝ املٝاٙ.امل 

 .ٍاملؾاصن١ بًذ١ٓ ؾ١ٝٓ َع ٚطاص٠ ايقش١ َٚٓع١ُ ايقش١ ايعامل١ٝ يف اعت٦قاٍ ؾريٚؼ ؽًٌ األطؿا 

 املؾاصن١ يف اعُاٍ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ يًُٝاٙ ايعار١َ 

 ( املؾاصن١ َعGIZ يف  اراص٠ كاطض اعتعُاالت اؿُأ٠) 

 يًُٝاٙ ٚ املٝاٙ ايعار١َ /َؤعغ١ املٛافؿات ٚاملكاٜٝػ ١ايزا٥ُ يف ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ املؾاصن١ 

 ( 7108-7109املؾاصن١ َع ايٛناي١ ايزٚي١ٝ يًطاق١ ايشص١ٜ مُٔ بضْاَر ايتعإٚ ايتكين يف رٚصت٘ ايرباف١ٝ اؾزٜز٠ )

 يف املؾضٚع اإلقًُٝٞ  سٍٛ تكِٝٝ تًٛخ َقارص املٝاٙ باعتدزاّ ايتكٓٝات ايهُٝا١ٜٚ ٚايٓعا٥ض ايب١ٝ٦ٝ

 املؾضٚع ايٛطين سٍٛ صؾع ايكزصات ايٛط١ٝٓ يف عح َٚعاؾ١ اإلؽعاع١ٝ ايطبٝع١ٝ يف َٝاٙ ايؾضبؾاصن١ يف امل 

  ّٚسيو يتًب١ٝ َتطًبات ٚثٝك١ املُٛيني  7102اإلعتُضاص يف املضاقب١ اايغ١ٜٛٓ آلباص َؾضٚع دض َٝاٙ ايزٜغٞ خالٍ عا

ESMP2 ًٌٝايعٝٓات يًُتػريات ايٓعا٥ض١ٜ. ٚسيو َٔ خالٍ قٝاّ نارص قغِ ايٓعا٥ض ظُع ٚؼ 

  ٙقٝاّ ص٥ٝػ قغِ ايٓعا٥ض ايغٝز إمساعٌٝ َغًِ بإعزار ايتكاصٜض ايؿ١ٝٓ ايزٚص١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ اإلؽعاع١ٝ يٓٛع١ٝ َٝا

 آباص ايزٜغٞ ٚاملٝاٙ املدًٛط١ يف خظاْٞ رابٛم ٚأبٛ عًٓزا.

 رٕ ٚايزٍٚ ايعضب١ٝ ايؾكٝك١ َجٌ ايعضام ايكٝاّ بتزصٜب طالب اؾاَعات ٚاملؾاصنني بزٚصات ؽقق١ٝ َٔ راخٌ األص

 ٚؾًغطني ٚغريٖا.

 املؾاصن١ يف ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايؿ١ٝٓ اـاف١ باملؾضٚع ايٛطين ملضاقب١ ْٛع١ٝ املٝاٙ عٔ بعز EMARCU . 
 ب.ؽؿٝض ايٓؿكات:

سز٠ اـزَات االراص١ٜ متاؽٝا َع ايتٛدٗات املتعًك١ بتدؿٝض ايٓؿكات َع افاؾع١ ع٢ً دٛر٠ األرا٤ ؾكز مت بايتعإٚ بني ٚ

 ٚاملزٜضٜات  ٚايٛسزات املدتًؿ١ بتطبٝل عٝاع١ مبط ايٓؿكات  يف اجملاالت ايتاي١ٝ:

ؽؿٝض عزر اؾٛالت املٝزا١ْٝ ـا ار٣ اىل ؽؿٝض عزر ايغٝاصات ٚعزر ايغا٥كني ٚبايتايٞ خؿض عزر نٛبْٛات ايطاق١  -0

 (.8(,)9املغتدز١َ,نُا ٖٛ َٛمح يف ايؾهٌ )

 

 

 

     

        

 ( عزر رؾاتض ايهٛبْٛات ٚايغٝاصات ٚايغا٥كني1ؽهٌ صقِ )                                   ( عزر اؾٛالت املٝزا4١ْٝؽهٌ صقِ )                  

  



 

 

 

 

 

قاَت ٚسز٠ اـزَات االراص١ٜ باملتابع١ املغتُض٠  ألعُاٍ  ايقٝا١ْ ايالط١َ ـا اْعهػ بؾهٌ ٚامح ع٢ً ؾاتٛص٠ ايطاق١  -7

 ص٠ٚ َٔ نٌ عاّ ٚنُا ٜٛمح ايؾهٌ ايتايٞخاف١ يف أؽٗض ايش

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 املعًَٛات ٚتهٓٛيٛدٝا االتقاالت ٚسز٠

 الاطات قغِ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

  سقض استٝادات ايغًط١ َٔ أدٗظ٠ ساعٛب ًَٚشكاتٗا عٔ طضٜل تٛطٜع مناسز سقض االستٝادات ع٢ً االراصات

 ٚاملزٜضٜات املدتًؿ١ ٚتؿضٜػٗا.

 ين يًُٛظؿني يف ايغًط١, ٚسٌ املؾانٌ اييت تٛادِٗٗ يف ايتعاٌَ َع ؽبه١ املعًَٛات ٚاألْع١ُ املدتًؿ١, تكزِٜ ايزعِ ايؿ

 باإلماؾ١ إىل َؾانٌ اؿاعٛب ًَٚشكاتٗا َٔ طابعات َٚاعشات م١ٝ٥ٛ ٚغريٖا.

  َٔ 75صؾع عضع١ خز١َ االْرتْت َع َضنظ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ايٛطين Mbps  100إىل Mbps ١ٝ ٚسيو يتػط

 استٝادات ايغًط١ يف املب٢ٓ ايض٥ٝغٞ ٚاملٛاقع ايؿضع١ٝ َٔ االْرتْت.

  ٚمع املٛافؿات ايؿ١ٝٓ ألدٗظ٠ اـارّ ٚاؿٛاعٝب ٚأدٗظ٠ اؿاعٛب افٍُٛ ٚايطابعات ٚأدٗظ٠ املاعح اين٥ٛٞ ٚناَريات

 املضاقب١ ٚغريٖا َٔ األدٗظ٠ مبا ىزّ أٖزاف ايغًط١.

 ص ٚنُٝاتٗا, ٚٚمع املٛافؿات ايؿ١ٝٓ هلا.ؼزٜز استٝادات ايغًط١ َٔ األسبا 

 .ٌٝتكزِٜ ايزعِ ايؿين يتراصات ٚاملزٜضٜات املدتًؿ١ ؾُٝا ىك خزَات ايؾبه١ ٚاالْرتْت ٚاالمي 

  االْتٗا٤ َٔ َؾضٚع اؿٛعب١ ايغشاب١ٝ(Private Cloud Computing)   ٚؼٌٜٛ َععِ ايغريؾضات إىل

(virtual)  َٔ ٌٝٚؼزٜح ْعاّ االميExchange 2010  إىلExchange 2016   ٍملٛانب١ ايتطٛص يف ٖشا اجملا

 ٚاالعتؿار٠ َٔ املُٝظات املٛدٛر٠ يف االفزاصت االسزخ.

  تٓظٌٜ بضْاَر َنار ؾريٚعات سزٜح ع٢ً مجٝع األدٗظ٠ ٚايغريؾضات مبا ؾٝٗا ايغريؾضات اؾزٜز٠(Virtual)  ٚسيو

 خض٣.ينُإ محاٜتٗا َٔ ايؿريٚعات ٚايتٗزٜزات اال١َٝٓ األ

   االْتٗا٤ َٔ َؾضٚع إعار٠ تأٌٖٝ غضؾ١ ايغريؾضات ايض٥ٝغ١ٝ(Data Center)  ٚايتدًك َٔ املؾانٌ ايتؾػ١ًٝٝ

اؿاي١ٝ. ٚمبا ٜنُٔ تٛؾري ب١٦ٝ تؾػ١ًٝٝ َٓاعب١ يتؾػٌٝ ايغريؾضات ٚأدٗظ٠ االتقاٍ املدتًؿ١, ٚتٛؾري إَها١ْٝ َضاقب١ 

 . ١SMS تكّٛ بإصعاٍ صعا٥ٌ ؼشٜض١ٜ عٔ طضٜل االميٌٝ ٚاؿاي١ ايتؾػ١ًٝ هلا ٚسيو برتنٝب أدٗظ٠ َضاقب

 .ٟٚمع املٛافؿات ايؿ١ٝٓ إلماؾ١ ناَريات َضاقب١ إماؾ١ٝ  ملب٢ٓ عًط١ املٝاٙ, ٚٚطاص٠ املٝاٙ ٚايض 

  .االؽضاف َٚتابع١ َؾضٚع تضنٝب ٚتؾػٌٝ ؽبه١ راخ١ًٝ ملهاتب ايؾهاٟٚ يف قاؾع١ ايبًكا٤ 

 يغريؾض ًَٚشكاتٗا ملؾضٚع ْعاّ املعًَٛات املا١ٝ٥ ايٛطين اإلؽضاف ع٢ً تضنٝب ٚتؾػٌٝ أدٗظ٠ ا(NWIS). 

  األؽضاف َٚتابع١ تضنٝب ٚتؾػٌٝ ْعاّ ايكٝاعات املا١ٝ٥(Telemetry) .ٟاؾزٜز اـال بٛطاص٠ املٝاٙ ٚايض 

 عٌُ بعز املغا١ُٖ يف تزصٜب ٚتأٌٖٝ طالب اؾاَعات ٚنًٝات اجملتُع االصر١ْٝ, يػاٜات تأًِٖٝٗ يالنضاط يف عٛم اي

 .يف فاٍ فٝا١ْ اؿاعبات االيهرت١ْٝٚ ًَٚشكاتٗا ٚؽبهات املعًَٛات  ايتدضز, ٚسيو بإنغابِٗ اـرب٠ ايالط١َ
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 املعًَٛات ٚتهٓٛيٛدٝا االتقاالت ٚسز٠

 الاطات قغِ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

  سقض استٝادات ايغًط١ َٔ أدٗظ٠ ساعٛب ًَٚشكاتٗا عٔ طضٜل تٛطٜع مناسز سقض االستٝادات

 ٢ االراصات ٚاملزٜضٜات املدتًؿ١ ٚتؿضٜػٗا.عً

  تكزِٜ ايزعِ ايؿين يًُٛظؿني يف ايغًط١, ٚسٌ املؾانٌ اييت تٛادِٗٗ يف ايتعاٌَ َع ؽبه١ املعًَٛات

 ٚاألْع١ُ املدتًؿ١, باإلماؾ١ إىل َؾانٌ اؿاعٛب ًَٚشكاتٗا َٔ طابعات َٚاعشات م١ٝ٥ٛ ٚغريٖا.

 ٛٓ75يٛدٝا املعًَٛات ايٛطين َٔ صؾع عضع١ خز١َ االْرتْت َع َضنظ ته Mbps  100إىل 

Mbps .ٚسيو يتػط١ٝ استٝادات ايغًط١ يف املب٢ٓ ايض٥ٝغٞ ٚاملٛاقع ايؿضع١ٝ َٔ االْرتْت 

  ٚمع املٛافؿات ايؿ١ٝٓ ألدٗظ٠ اـارّ ٚاؿٛاعٝب ٚأدٗظ٠ اؿاعٛب افٍُٛ ٚايطابعات ٚأدٗظ٠

 ٠ مبا ىزّ أٖزاف ايغًط١.املاعح اين٥ٛٞ ٚناَريات املضاقب١ ٚغريٖا َٔ األدٗظ

 .ؼزٜز استٝادات ايغًط١ َٔ األسباص ٚنُٝاتٗا, ٚٚمع املٛافؿات ايؿ١ٝٓ هلا 

 .ٌٝتكزِٜ ايزعِ ايؿين يتراصات ٚاملزٜضٜات املدتًؿ١ ؾُٝا ىك خزَات ايؾبه١ ٚاالْرتْت ٚاالمي 

  االْتٗا٤ َٔ َؾضٚع اؿٛعب١ ايغشاب١ٝ(Private Cloud Computing)  ٚؼٌٜٛ َعع ِ

 Exchangeإىل  Exchange 2010ٚؼزٜح ْعاّ االميٌٝ َٔ  (virtual)ايغريؾضات إىل 

 ملٛانب١ ايتطٛص يف ٖشا اجملاٍ ٚاالعتؿار٠ َٔ املُٝظات املٛدٛر٠ يف االفزاصت االسزخ.  2016

  تٓظٌٜ بضْاَر َنار ؾريٚعات سزٜح ع٢ً مجٝع األدٗظ٠ ٚايغريؾضات مبا ؾٝٗا ايغريؾضات اؾزٜز٠

(Virtual) .ٚسيو ينُإ محاٜتٗا َٔ ايؿريٚعات ٚايتٗزٜزات اال١َٝٓ األخض٣ 

   االْتٗا٤ َٔ َؾضٚع إعار٠ تأٌٖٝ غضؾ١ ايغريؾضات ايض٥ٝغ١ٝ(Data Center)  َٔ ٚايتدًك

املؾانٌ ايتؾػ١ًٝٝ اؿاي١ٝ. ٚمبا ٜنُٔ تٛؾري ب١٦ٝ تؾػ١ًٝٝ َٓاعب١ يتؾػٌٝ ايغريؾضات ٚأدٗظ٠ 

ها١ْٝ َضاقب١ اؿاي١ ايتؾػ١ًٝ هلا ٚسيو برتنٝب أدٗظ٠ َضاقب١ تكّٛ االتقاٍ املدتًؿ١, ٚتٛؾري إَ

 . SMSبإصعاٍ صعا٥ٌ ؼشٜض١ٜ عٔ طضٜل االميٌٝ ٚ

 .ٟٚمع املٛافؿات ايؿ١ٝٓ إلماؾ١ ناَريات َضاقب١ إماؾ١ٝ  ملب٢ٓ عًط١ املٝاٙ, ٚٚطاص٠ املٝاٙ ٚايض 

  هاٟٚ يف قاؾع١ ايبًكا٤.االؽضاف َٚتابع١ َؾضٚع تضنٝب ٚتؾػٌٝ ؽبه١ راخ١ًٝ ملهاتب ايؾ 

  اإلؽضاف ع٢ً تضنٝب ٚتؾػٌٝ أدٗظ٠ ايغريؾض ًَٚشكاتٗا ملؾضٚع ْعاّ املعًَٛات املا١ٝ٥ ايٛطين

(NWIS). 

  األؽضاف َٚتابع١ تضنٝب ٚتؾػٌٝ ْعاّ ايكٝاعات املا١ٝ٥(Telemetry)  اؾزٜز اـال بٛطاص٠

 املٝاٙ ٚايضٟ.

 ًٝات اجملتُع االصر١ْٝ, يػاٜات تأًِٖٝٗ يالنضاط يف املغا١ُٖ يف تزصٜب ٚتأٌٖٝ طالب اؾاَعات ٚن

يف فاٍ فٝا١ْ اؿاعبات االيهرت١ْٝٚ   عٛم ايعٌُ بعز ايتدضز, ٚسيو بإنغابِٗ اـرب٠ ايالط١َ

 .ًَٚشكاتٗا ٚؽبهات املعًَٛات
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 إلاطات قغِ اْع١ُ رعِ ايكضاصات  

 

  َتابع١ رعِ تطبٝل ْعاّ اراص٠ َعًَٛات املدتربات(LIMS)  ًُدتربات املضنظ١ٜ يف عًط١ املٝاٙ ي

ٚاييت  (Best Practice)ٚنشيو ملدتربات عًط١ ٚارٟ االصرٕ ٖٚشا ايٓعاّ َٔ االْع١ُ ايعامل١ٝ 

َٚتابع١ تكزِٜ ايزعِ ايؿين  (Thermo Fisher)قاَت بتطٜٛضٙ ايؾضن١ ايربٜطا١ْٝ 

 .ٚايؾضن١ املايه١ يًٓعاّملغتدزَٞ ايٓعاّ ٚنشيو رصاع١ اؿاد١ اىل تطٜٛض ايٓعاّ َع املدتربات 

  َتابع١ تطبٝل ٚرعِ ْعاّ املعًَٛات ملؾضٚعTEWARON (Telemetry System)  

يف ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ ٚايشٟ ٜغاعز ٚطاص٠ املٝاٙ يف َضاقب١ َقارص املٝاٙ يف املًُه١ ٚاؿقٍٛ ع٢ً 

  ايتدطٝط ايغًِٝ .ايبٝاْات ايكٝاع١ٝ هلشا املقارص بطضٜك١ اٚتَٛاتٝه١ٝ يٝغاعز خربا٤ املٝاٙ يف

  َتابع١ تٓؿٝش ايٓغد١ املطٛص٠ َٔ ْعاّ َعًَٛات ايكٝاؼ عٔ بعز ايشٟ قاَت ب٘ ؽضن١Seba 
االملا١ْٝ ٚنشيو تكزِٜ ايزعِ ايؿين ٚاراص٠ املعًَٛات ملؾضٚع تضنٝب أدٗظ٠ ايكٝاؼ عٔ بعز يف 

ضٚع َٔ قبٌ بٓو ٚمت متٌٜٛ املؾ Sutronقطات املٝاٙ املدتًؿ١ دزٜز٠ ٚقاَت بتٓؿٝشٖا ؽضن١ 

 (KfW)االعُاص االملاْٞ 

  َٙٛاف١ً رعِ َغتدزَٞ ْعاّ املعًَٛات املا١ٝ٥ يف قطاع املٝا(WIS)  ٜٔٚايشٟ ٜعٌُ ع٢ً ؽظ

ٚتظٜٚز َعًَٛات َقارص املٝاٙ يف املًُه١ ٚاملؾاصن١ يف ؼزٜح ايبٝاْات ٚتزقٝكٗا يف ايٓعاّ العزار 

 املٛاط١ْ املا١ٝ٥ ايغ١ٜٛٓ.

 ٝش َؾضٚع اْؾا٤ ْعاّ ٚطين يًُعًَٛات املا١ٝ٥ املغا١ُٖ يف تٓؿ (NWIS)  ٟيف ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايض

مبغاعز٠ ٚمتٌٜٛ َؿٛم١ٝ االؼار االٚصٚبٞ يتشغني االراص٠ املتها١ًَ ملقارص املٝاٙ يف االصرٕ ٚصبط 

ىل مجٝع اْع١ُ املعًَٛات املا١ٝ٥ يف املؤعغات ٚايٛطاصات املدتًؿ١ يف االصرٕ ٚايبز٤ باملضس١ً األٚ

 يًُؾضٚع.
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 اطات قغِ األْع١ُ ايتطبٝك١ٝ إل

  ٌتطٜٛض ْعاّ املعاَالت اإليهرت١ْٝٚ َٔ خالٍ تطبٝل ْعاّ رٜٛإ َتهاٌَ يهاؾ١ قطاع املٝاٙ َٔ اد

 .0101ايٛفٍٛ إىل َؤعغ١ بال أٚصام عاّ 

  ّتطبٝل ٚتطٜٛض ْعاBusiness Intelligence BI ْٚعاّ  ع٢ً ايٓعاّ املاي١ٝ ٚافاعيب

 إلعتدزاَ٘ يف رعِ فٓاع١ ايكضاص. ٠ ٚايتشقٌٝ ٚاألْع١ُ األخض٣ايؿٛتض

  ٙإرا١َ ايٓعاّ املايٞ ٚافاعيب ٚمُإ تؾػًٝ٘ ع٢ً َزاص ايغاع١ يهٌ َٔ عًط١ املٝاٙ ,ٚطاص٠ املٝا

 ٚعًط١ ٚارٟ االصرٕ.

 .إعتشزاخ ايعزٜز َٔ ايتكاصٜض املاي١ٝ ٚاإلراص١ٜ 

 خك اآلباص ايشٟ مت تطٜٛضٙ َٔ خالٍ ايتعزٌٜ ع٢ً ايٓعاّ اـال بكضا٠٤ عزارات ٚصISSP  ٚبٓا٤

 تكاصٜض دزٜز٠.

 .تطٜٛض ْعاّ خال بضخك اؿؿاصات َٚتابعتٗا 

 .َتابع١ ْعاّ ٚاصر طًبات ايٓٛاب  يزٜٛإ َعايٞ ايٛطٜض ٚصبط٘ َع ْعاّ األصؽؿ١ 

 يٝٗا يف أٟ تطٜٛض ْعاّ اإلعتزا٤ات ٚاملدايؿات ؿقض اإلعتزات ٚاملدايؿات ع٢ً َقارص املٝاٙ ٚايضدٛع أ

 ٚقت.

 ( ٍُٛتطبٝل قضا٠٤ افHHUيف مجٝع اإلراصات ايتابع١ يغًط١ املٝاٙ ٚعٝتِ تط ) بٝل ْعاّ تتبع

 يًذباٙ ٚايكضا٤ات  يتذضب١ ايٓعاّ مُٔ َٓطك١ َع١ٓٝ .

  املغا١ُٖ يف بضاَر ايتٛع١ٝ املا١ٝ٥ َٔ خالٍ ايضعا٥ٌ ايكقري٠SMS. 

 ٝاٙ ٚايضٟ , عًط١ املٝاٙ , عًط١ ٚارٟ األصرٕ, َٛقع إراص٠ ٚؼزٜح املٛقع اإليهرتْٚٞ يٛطاص٠ امل

 اإلعالْات اؿهَٛٞ, َٛقع اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ.

   ٌٝاملٝاٙ  َؾضٚع ايتشٍٛ اإليهرتْٚٞ يكطاع ٚايبز٤ بتٓؿٝشؾ١ٓ تٛد١ٝٗٝ ٚؾ١ٓ ؾ١ٝٓ يًعٌُ تؾه

 بأنًُ٘ ٚايؾضنات ايتابع١.

 الّ عٔ ق١ُٝ ايؿاتٛص٠, رٚص املٝاٙ , َعا١ًَ , ايعٌُ داص ع٢ً إطالم  تطبٝل اهلاتـ ايشنٞ  ) اإلعتع

تكزِٜ َٚتابع١ ؽه٣ٛ, صعا٥ٌ تٛع١ٜٛ, آخض  ,ؽه٣ٛ(, ايزؾع اإليهرتْٚٞ , َهاتب خز١َ اؾُٗٛص

 .األخباص, تكزِٜ طًب خز١َ

  ْٞٚتطبٝل خز١َ ايزؾع اإليهرتE-Fawateercom    يكطاع املٝاٙ بأنًُ٘ ٚايعٌُ ع٢ً إفزاص

تعضٜـ بآي١ٝ ايزؾع ٚعضض ايؿٝزٜٛ يف ؽاؽات ايعضض املتٛؾض٠ يف َهاتب ؾٝزٜٛ تٛعٟٛ ْٚؾضات  يً

 خز١َ اؾُٗٛص يف َضنظ ايغًط١ ٚاإلراصات ايتابع١ .

  ٙاخش ايٓغخ االستٝاطٝ٘ يالْعُ٘ ايعاًَ٘ ٚاملٛقع اإليهرتْٚٞ ٚاإلخباصٟ يف عًط١ املٝاٙ, ٚطاص٠ املٝا

 ٚعًط١ ٚارٟ االصرٕ .

 زاخ ايتكاصٜض املطًٛب٘ يز٣ عًط١ ٚارٟ االصرٕ .رميَٛ٘ عٌُ ْعاّ األصامٞ ٚاعتش 

  املتابع١ َع ٚسز٠ املؾاصٜع يتطٜٛضْعاّ َتابع١ املؾاصٜعPFS. 

 . ايتعزٌٜ ع٢ً ْعاّ ايهؿاالت بٓا٤ ع٢ً َتطًبات َزٜض١ٜ ايعطا٤ات 

  ؼزٜح ايٓعاّ املايٞ ٚافاعيبFAS   خالٍ َؾضٚع َٔWMI. 

  تطبٝل ْعاّ خزَات املؾرتننيX7  َ ٌإراصتٞ ايهضى ٚايطؿ١ًٝ .يف ن ٔ 

  ايبز٤ بتطبٝل بٛاب١ دػضاؾ١ٝ تنِ خزَات ٚأْع١ُ يهٌ َٔ ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ ٚعًط١ املٝاٙ  ٚعًط١

 ٚارٟ األصرٕ يف بٛاب١ ٚاسز٠.

 .إفزاص تكاصٜض َٔ خالٍ ايٛسز٠ يتراصات يتشغني أرا٤ ايعٌُ يف اإلراصات ٚتكًٌٝ ايؿاقز 
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 الاطات قغِ اراص٠ املداطض 

  . ايتأنز َٔ تطبٝل ايغٝاعات ٚاالدضا٤ات املعتُز٠ يز٣ ايٛسز٠ ٚبؾهٌ َغتُض 

  . )االؽضاف ٚاملضاقب١ ع٢ً تٓؿٝش عٌُ سؿغ املًؿات ٚقٛاعز ايبٝاْات )ْغخ االعٓار 

  .تطٜٛض ْعاّ يالفٍٛ ٚصبط٘ َع ْعاّ املغتٛرعات ْٚعاّ االعتُالى ٚايٓعاّ افاعيب 
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 ط١ ٚارٟ األصرْٕؾأ٠ عً

 

ٚايـشٟ اعـتبزٍ    0822يعـاّ   09ٚؾكا يكإْٛ تطٜٛض ٚارٟ األصرٕ صقـِ   0822أعغت عًط١ ٚارٟ األصرٕ عاّ 

ٚتعزٜالت٘ ٚأعطٝت ايغـًط١ فـالسٝات ٚاعـع١ يًكٝـاّ بإعُـاٍ ايتُٓٝـ١        0899يعاّ  08السكا بايكإْٛ صقِ 

 آْـشاى سـزرت باملٓطكـ١ املُتـز٠ َـٔ اؿـزٚر       االدتُاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ املتهاًَـ١ يف َٓطكـ١ ٚارٟ األصرٕ ايـيت   

ايؾُاي١ٝ يًًُُه١ مشاال إىل ايطضف ايؾُايٞ يًبشض املٝت دٓٛبا َٚٔ ْٗـض األصرٕ غضبـا إىل ناؾـ١ َٓـاطل أسـٛاض      

ّ ؾٛم َغت٣ٛ عطح ايبشض , إماؾ١  إىل أٟ َٓطك١  ٜكضص فًـػ   011ايريَٛى ٚايظصقا٤ ايٛاقع١ ؼت َغت٣ٛ 

ؾٝٗا ٚاييت أمٝؿت إيٝٗا املٓطك١ ايٛاقع١ بني ايطضف ايؾـُايٞ يًبشـض املٝـت مشـاال ٚاؿـز      ايٛطصا٤ اعتباصٖا دظ٤ا 

ّ ؾٛم عطح ايبشض ؽضقا ٚسزٚر املًُه١ غضبـا مبٛدـب    111ايؾُايٞ يتٓعِٝ َز١ٜٓ ايعكب١ دٓٛبا َٚٓغٛب 

 .  77/1/0822بتاصٜخ  9/18/07/9008قضاص فًػ ايٛطصا٤ صقِ 

 َٗاّ عًط١ ٚارٟ األصرٕ

يغ١ٓ  08اّ عًط١ ٚارٟ األصرٕ مبٛدب املار٠ ايجايج١ َٔ قإْٛ تطٜٛض ٚارٟ األصرٕ ٚتعزٜالت٘ صقِ سزرت َٗ

 مبا ًٜٞ : 0899

تطــٜٛض َقــارص َٝــاٙ ايــٛارٟ ٚاعــتػالهلا يف أغــضاض ايظصاعــ١ املضٜٚــ١ ٚاالعــتعُاٍ املٓظيــٞ ٚايؾــؤٕٚ ايبًزٜــ١     

ؿٝز٠, ٚنشيو محاٜتٗا ٚافاؾعـ١ عًٝٗـا ٚايكٝـاّ    ٚايقٓاع١ٝ ٚتٛيٝز ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚغريٖا َٔ اإلغضاض امل

 ١بهاؾ١ األعُاٍ املتعًك١ بتطٜٛض ٖشٙ املقارص ٚاعتػالهلا ٚمحاٜتٗـا ٚافاؾعـ١ عًٝـ٘ ٚإدـضا٤ ايزصاعـات ايالطَـ      

يتكِٝٝ َقارص املٝاٙ مبا يف سيو ايزصاعات اهلٝزصٚيٛد١ٝ ٚاهلٝزصٚدٝٛيٛد١ٝ ٚاملغح اؾٝٛيٛدٞ ٚسؿـض اآلبـاص   

إقا١َ قطات ايضفز, ٚرصاع١ ٚتقُِٝ ٚتٓؿٝش ٚتؾػٌٝ ٚفٝا١ْ َؾاصٜع ايضٟ ٚاملٓؾات ٚاألعُاٍ االختٝاص١ٜ ٚ

ايتابع١ هلا ع٢ً اختالف أْٛاعٗا أٚ غاٜاتٗا مبا يف سيو ايغزٚر ٚتٛابعٗا , َغح ٚتقٓٝـ ٚؼزٜز األصامٞ ايكاب١ً 

ت ايٓاؽـ١٦ عـٔ اعـتعُاٍ املقـارص     يًظصاع١ املض١ٜٚ ٚاعتقالسٗا ٚتكغُٝٗا إىل ٚسـزات طصاعٝـ١, تغـ١ٜٛ اـالؾـا    

املا١ٝ٥. ٚتٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ إْؾا٤ اآلباص اـاف١ ٚايعاَـ١, تطـٜٛض ايب٦ٝـ١ يف ايـٛارٟ ٚمحاٜتٗـا ٚؼغـٝٓٗا ٚتٓؿٝـش        

مجٝع األعُاٍ ايالط١َ هلشٙ ايػا١ٜ ٚٚمع املدططات ايتٓعُٝٝـ١ اهلٝهًٝـ١ َٓٗـا ٚايتؿقـ١ًٝٝ يألصامـٞ ايٛاقعـ١       

ت ٚرصاع١ ؽبهات ايطضم ايظصاع١ٝ يف ايٛارٟ ٚتقُُٝٗا ٚإْؾاؤٖا ٚفـٝاْتٗا ٚ  خاصز اؿزٚر ايتٓع١ُٝٝ يًبًزٜا

تطٜٛض ايغٝاس١ يف ايـٛارٟ ٚتعـٝني املٓـاطل ايـيت تتُتـع مبٝـظات ْغـب١ٝ ميهـٔ اعـتػالهلا يف أغـضاض عـٝاس١ٝ            

 ٚتضؾ١ٝٗٝ ٚتطٜٛض ٖشٙ املٓاطل ٚإْؾا٤ املضاؾل ايغٝاس١ٝ.

 اـزَات ايض٥ٝغ١ٝ اييت تكزَٗا ايغًط١

ِ خـزَات ايغـًط١ سغـب املٗـاّ املٛنٛيـ١ ايٝٗـا اىل خـزَات تتعًـل بـإراص٠ َقـارص املٝـاٙ )ايؾـضب ٚايـضٟ(              تٓكغ

ٚتؾػًٝٗا ٚفٝاْتٗا, ٚخزَات تتعًل بإراص٠ االصامٞ ٚتٓعُٝٗا ٚتٛطٜعٗا. ٚتكزّ عًط١ ٚارٟ األصرٕ ايعزٜز َٔ 

    ٖ ( خزَـ١, ْٚـشنض أُٖٗـا    21ا )اـزَات إىل املٛاطٓني ٚخاف١ َٛاطين َٓطكـ١ ٚارٟ األصرٕ سٝـح ٜبًـؼ عـزر

ٚاييت تتُجٌ يف إراص٠ َقارص املٝاٙ ٚتظٜٚز اؾٗـات املعٓٝـ١ مبٝـاٙ ايؾـضب إلراصتٗـا, ٚاراص٠ َٝـاٙ ايـضٟ يف ايـٛارٟ,         

ٚؽقٝك ٚسزات طصاع١ٝ ٚعه١ٝٓ ألفشاب االعتشكام ٚاملٛاطٓني املكُٝني يف ايٛارٟ ٚتـأدري ٚبٝـع األصامـٞ    

ٝـع ٚصٖـٔ ٚسـزات طصاعٝـ١ فـارص هلـا عـٓز تغـذٌٝ ٚإفـزاص َٛاؾكـ١ عًـ٢            يًُغتجُضٜٔ يف ايكطاع ايغٝاسٞ ٚب

تأدريٖا, ٚإفزاص صخك إْؾا٤ات راخٌ ايٛسزات ايظصاع١ٝ ٚاملٛاؾك١ ع٢ً إٜقاٍ ايتٝاص ايهٗضبا٥ٞ هلـا, باإلمـاؾ١   

 اىل تظٜٚزٖا  باملٝاٙ )أَض عكا١ٜ(, ٚفٝا١ْ َآخشٖا ٚتضنٝب أدٗظ٠ صٟ يًُغتشزث١ َٓٗا ٚؾشـك عٝٓـات املٝـاٙ,   

ايرتب١, ايٓبات ٚايغـُار. ٚــا هـزص سنـضٙ إٔ عـًط١ ٚارٟ األصرٕ نأسـز َؤعغـات ايكطـاع ايعـاّ أْؾـأت بٗـزف            

ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ يف َٓطك١ ٚارٟ األصرٕ ٚمل ٜهـٔ اهلـزف َـٔ أْؾـا٥ٗا ؼكٝـل أصبـاح ػاصٜـ١ َـٔ خـالٍ          
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ٛ أصارت بًٛؽ ٖشا اهلزف يهإ َٔ ايٝغـري  األْؾط١ اييت متاصعٗا الٕ سيو ال ًٜيب ايػضض ايشٟ أْؾأت َٔ ادً٘, ٚي

عًٝٗا ؼكٝك٘ ٚيف ؾرت٠ ط١َٝٓ ققري٠ دزا ٚسيو َٔ خالٍ طٜار٠ أععاص َٝاٙ  ايضٟ اييت تٛطعٗا عًـ٢ املـظاصعني   

سٝح ال تٛدز َؤعغ١ َٓاؾغ١ هلا, ٚنشيو تكّٛ عًط١ ٚارٟ األصرٕ بتظٜٚز عـًط١ املٝـاٙ عـٛايٞ َا٥ـ١ ًَٝـٕٛ      

 تتكام٢ أ١ٜ أمثإ هلا.َرت َهعب عًٜٓٛا رٕٚ إٔ 

 

 َٛاط١ْ عًط١ ٚارٟ األصرٕ 

( سٛايٞ 7102 –7100بًؼ َعزٍ اإلْؿام ايهًٞ )ايضأمسايٞ ٚاؾاصٟ( ايغٟٓٛ يغًط١ ٚارٟ األصرٕ يًؿرت٠ )

ًَٕٝٛ رٜٓاص َٚعزٍ  017208َعزٍ اإلْؿام اؾاصٟ سٛايٞ   ًَٕٝٛ رٜٓاص أصرْٞ َؿق١ً ناآلتٞ 097717

 ًَٕٝٛ رٜٓاص. 727201االْؿام ايضأمسايٞ سٛايٞ 

ًَٕٝٛ رٜٓاص أصرْٞ ٚمبعزٍ عٟٓٛ  787810يف سني بًؼ إمجايٞ إٜضارات ايغًط١ يٓؿػ ايؿرت٠ سٛايٞ 

 األَض ايشٟ ٜؤنز ع٢ً إٔ املؤعغ١ ال تٗزف إىل ؼكٝل أصباح ػاص١ٜ  ًَٕٝٛ رٜٓاص أصرْٞ, 87881  سٛايٞ
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 عًط١ ٚارٟ األصرٕ

 ايضؤٜا ٚايضعاي١ ٚايكِٝ اؾٖٛض١ٜ

 

 

 ايضؤ١ٜ  

 

 

 ٚارٟ األصرٕ أخنض َٓتر داسب يالعتجُاص سٚ َٛاصر َا١ٝ٥ َغتزا١َ .

 

 

 ايضعاي١ 

 

 

َؤعغ١ سه١َٝٛ تع٢ٓ بإراص٠ ٚتطٜٛض املقارص املا١ٝ٥ ٚاملٝاٙ املؾرتن١ يهاؾ١ اإلغضاض   

كٝل ايت١ُٝٓ ٚاألصامٞ يف ٚارٟ األصرٕ ٚمحاٜتٗا يًُغا١ُٖ يف ت١ُٝٓ ايٛارٟ ٚافاؾع١ ع٢ً ب٦ٝت٘ ٚنشيو ؼ

 ايؾا١ًَ يف ٚارٟ عضب٘ بايؾضان١ َع ايكطاع اـال ٚت١٦ٝٗ ايب١ٝٓ االعتجُاص١ٜ  .

 

 ايكِٝ اؾٖٛض١ٜ

  

  ايعزاي١ ٚايٓظا١ٖ ٚتهاؾؤ ايؿضل   -

 االبزاع ٚايتُٝظ  -

 ايؾؿاؾ١ٝ -

 ايتؾاصنٝـ١ - 

 ايٛال٤ ٚاالْتُا٤  -

 ايعٌُ بضٚح ايؿضٜل ايٛاسز -
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 املٛاط١ْ املا١ٝ٥ 

 (3باملًٕٝٛ َرت َهعب ) ّ ّ 2017ٚ 2016(: نُٝات ايتزؾل ايغٟٓٛ يًُقارص املدتًؿ١ يًعاَني 1زٍٚ صقِ ) د

 املقزص

 ايغــــــ١ٓ

 ايؿاصم

2016 2017 

 3710- 3771 9720 ْٗض ايريَٛى )إىل قٓا٠ املًو عبزاهلل(

 9711- 90771 97771 ْٗض ايريَٛى )إىل عز ايٛسز٠(

 1708- 00778 03701 اباص املدٝب١

 3781- 98711 21789 اـط ايٓاقٌ/ طربٜا

 02200- 020241 024220 اجملُٛع

 

 (3َِ)  بَرت َهع بامل2016ٚ2017ًٕٛٝ يعاّ املدتًؿ١ ١يًُقارص املا٥ٝ ايغٟٓٛ ايتزؾل نُٝات( 1ؽهٌ صقِ )

 ( 3ًٕٝٛ َرت َهعب ) ّ ّبامل  2017ٚ 2016(: نُٝات املٝاٙ املغتػ١ً يالغضاض املدتًؿ١ يًعاَني 7دزٍٚ صقِ ) 

 األغضاض

 ايغٓـــ١

 ايؿاصم

2016 2017 

 1.9- 160.27 162.17 يف االغٛاص ايؾُاي١ٝ ٚايٛعط٢ نُٝات املٝاٙ املغتػ١ً يف َؾاصٜع ايضٟ املدتًؿ١

 4.491 73.156 68.665 نُٝات املٝاٙ اييت مت مدٗا يػاٜات ايؾضب َٔ قٓا٠ املًو عبزاهلل

 1.891 42.559 40.668 مت مدٗا يػاٜات ايؾضب َٔ اـطٛط ايٓاق١ً اؾٓٛب١ٝنُٝات املٝاٙ اييت 

 0.893 38.203 37.31 اؾٓٛب١ٝاألغٛاص  يف املدتًؿ١ ايضٟ َؾاصٜع يف املغتػ١ً املٝاٙ نُٝات

 1.695- 2.389 4.084 اؾٓٛب١ٝاألغٛاص  يف ايقٓاع١ يػاٜات املغتػ١ً املٝاٙ نُٝات

 3.68 316.577 312.897 ٝاٙ املغتع١ًُ يالغضاض املدتًؿ١اجملُٛع ايهًٞ يهُٝات امل

 

 ( 3ّ ّ)  َهعب َرت بامل2017ًٕٛٝ 2016ٚ يعاّ دتًؿ١يألغضاض امل املغتػ١ً املٝاٙ نُٝات( 2ؽهٌ صقِ )
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 ( نُٝات املٝاٙ املغاي١ ٚنُٝات املٝاٙ سغب أَض ايغكا١ٜ ٚايهُٝات املباع١ باملًٕٝٛ َرت َهعب  3دزٍٚ صقِ ) 

 ض١ٜ املزٜ

 ن١ُٝ املٝاٙ املباع١ ن١ُٝ املٝاٙ سغب أَض ايغكا١ٜ ن١ُٝ املٝاٙ املغاي١

7102 7102 7102 7102 7102 7102 

 45.50 79779 42.82 71711 52.18 17799 األغٛاص ايؾُاي١ٝ 

 64.43 90787 63.74 90770 71.16 20719 األغٛاص ايٛعـط٢

 31.68 00727 31.63 00799 36.92 09770 ايهضاَـــــــــــ١

 020020 144.12 138.19 139.89 160.26 162.17 ايـُذُـٛع

 40.59 707211 37.94 09799 43.11 77709 األغٛاص اؾٓٛب١ٝ*

 04707 185.875 176.13 178.76 203.37 206.53 اجملُٛع ايعاّ

ّ  ّ 4.226.944 =فُٛع املقارص اـاصد١ٝ ٚاييت تزخٌ مُٔ َبٝعات األغٛاص اؾٓٛب١ٝ *

3
  

ٚؽضن١  45, اـط ايٓاقٌ/ٚسزات َٔ سٛض55* املقارص اـاصد١ٝ =)اـط ايٓاقٌ/املزـ , اـط ايٓاقٌ/سٛض

 ايبٛتاؼ ايعضب١ٝ/ٚارٟ ايُٓري٠(

 

 نؿا٠٤ ايتٛطٜع ٚاملبٝع %ٜٛمح  ( 4دزٍٚ صقِ )

 املزٜض١ٜ 

 نؿا٠٤ املبٝع % نؿا٠٤ ايتٛطٜع %

7102 7102 7102 7102 
 87 92 82 85 األغٛاص ايؾُاي١ٝ
 91 88 90 87 األغٛاص ايٛعـط٢
 86 88 86 87 ايهضاَـــــــــــ١

 88 89 86 86 ايـُذُـٛع
 94 94 94 88 األغٛاص اؾٓٛب١ٝ

 91 91 90 87 اجملُٛع ايعاّ

 (3)ّ ّ  2017( نُٝات املٝاٙ ايزاخ١ً ٚاـاصد١ َٔ ايغزٚر يًعاّ 5دزٍٚ صقِ )

 فُٛع اـاصز فُٛع ايزاخٌ زــايغ

 93,657,876 72,956,896 ايٛسزٙ

 11,276,500 9,019,500 ٚارٟ ايعضب

 559,692 488,012 طقالب

 1,164,676 1,158,156 نؿضل٘

 141,790,918 115,809,054 املًو طالٍ

 6,212,870 1,693,511 ايهضاَ٘

 7,343,502 6,396,179 ٚارٟ ؽعٝب

 10,912,813 10,134,230 ايهؿضٜٔ

 6,328,141 1,356,744 ايٛاي٘

 20,674,016 7,014,376 املٛدب

 5,846,800 1,569,800 ايتٓٛص

 305,767,804 227,596,458 اجملُٛع ايهًٞ
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 7201 يعاّاملزٜضٜات  الاطات

 :إلاطات إراص٠ األغٛاص ايؾُاي١ٝ ٚايٛعط٢ 

 ٜٛمح تكضٜض ايقٝا١ْ يف َزٜض١ٜ تؾػٌٝ ٚفٝا١ْ األغٛاص ايؾُاي١ٝ: (6) صقِ دزٍٚ

 ايضقِ ْٛع ايعٌُ ايٛسز٠ ١نُٝ

  .F . T . A  1 فٝا١ْ دٗاط  عزر 1170

  .2 ؾو سصاع دٗاط صٟ ) ٚقـ إعاي١ (  عزر 11

30 
  .3 إعار٠ سصاع دٗاط صٟ عزر

  .4 تضنٝب دٗاط صٟ دزٜز  عزر 697

541 
  .5 ْكٌ أٚ تعزٌٜ ٚمع دٗاط صٟ عزر

  .6 تضنٝب أْابٝب صٟ ّ . ط 274

  .7 ١ (ؿاّ غطا٤ دٗاط صٟ ) ٚقـ إعاي عزر 90

  .8 ؾو ؿاّ فٓارٜل دٗاط صٟ  عزر 113

  .9 فٝا١ْ اْؿذاصات خطٛط عزر 37

  .10 فٝا١ْ قابػ  عزر 47

  .11 تضنٝب قابػ عزر 29

  .12 فٝا١ْ ٚتضنٝب فُاَات ٖٛا٤ عزر 28

  .13 ـطٛط سزا٥ل ؾك عزر 8

  .14 إفالح خطٛط سزا٥ل عزر 50

  .15 إغالم ْٗا١ٜ خط  عزر 1

  .16 تٓعٝـ خطٛط َٔ ايضٚاعب عزر 5

  .17 تٓعٝـ أسٛاض املندات عزر 24

11 
  .18 خط سزا٥ل دزٜز اعار٠ عزر

  .19 فٝا١ْ عزار دٗاط صٟ عزر 360

  .20 تضنٝب قزر اْغٝاب عزر 44

  .21 ْكٌ أٚ تعزٌٜ ٚمع دٗاط صٟ عزر 14

  .22 اؿاّ أدٗظ٠ صٟ )ٚقـ اعاي١( عزر 183

  .23 ؾو اؿاّ دٗاط صٟ)إعار٠ اعاي١( عزر 65

  .24 تػٝري أدٗظ٠ صٟ باملهعب عزر 269

  .25 ؾو دًز٠ قزر االْغٝاب رعز 117

  .26 إعار٠ دًز٠ قزر االْغٝاب عزر 32

 الاطات مجعٝات َغتدزَٞ َٝاٙ ايضٟ اييت مت تهًٝؿٗا بأعُاٍ ايقٝا١ْ:(2) دزٚيضقِ

 ْٛع ايعٌُ ن١ُٝ

 ايضقِ

  .1 41املٓؿش٠ َٔ قبٌ نارص فٝا١ْ مجع١ٝ  عزر ساالت ايقٝا١ْ 626

  .2 41فٝا١ْ مجع١ٝ  عزر كايؿات ايعبح افضص٠ َٔ قبٌ نارص 1

  .3 33املٓؿش٠ َٔ قبٌ نارص فٝا١ْ مجع١ٝ  عزر ساالت ايقٝا١ْ 17

  .4 33عزر كايؿات ايعبح افضص٠ َٔ قبٌ نارص فٝا١ْ مجع١ٝ  772

  .5 28املٓؿش٠ َٔ قبٌ نارص فٝا١ْ مجع١ٝ  عزر ساالت ايقٝا١ْ 5

  .6 28عزر كايؿات ايعبح افضص٠ َٔ قبٌ نارص فٝا١ْ مجع١ٝ  183

  .7 14زر كايؿات ايعبح افضص٠ َٔ قبٌ نارص فٝا١ْ مجع١ٝ ع 596

  .8 4+3املٓؿش٠ َٔ قبٌ نارص فٝا١ْ مجع١ٝ سٛض  عزر ساالت ايقٝا١ْ 24

  .9 4+3عزر كايؿات ايعبح افضص٠ َٔ قبٌ نارص فٝا١ْ مجع١ٝ سٛض  276

  .10 5املٓؿش٠ َٔ قبٌ نارص فٝا١ْ مجع١ٝ سٛض   عزر ساالت ايقٝا١ْ 12
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 ٜض١ٜ ايتشهِالاطات َز

 ٜبني أِٖ الاطات َزٜض١ٜ ايتشهِ (8) صقِ دزٍٚ

 ايعزر ايبٝــــــــــإ ايضقِ

 366 إعزار املٛاط١ْ املا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ بهاؾ١ ًَشكاتٗا .1 .1

 366 إعزار املٛاط١ْ اي١َٝٛٝ يتقضف  ْٗض ايريَٛى ٚتٛطٜعات٘  .2

 12 إعزار ايتكضٜض ايؾٗضٟ يًُقارص املا١ٝ٥ ٚمخ عُإ  .3

 12 ايتكضٜض ايؾٗضٟ يٓٛاقٌ ايظصقا٤ ايجالث١إعزار   .4

 10 تزقٝل َطايب١ اـط ايٓاقٌ/ طربٜا  .5

 258 إعزار ايتكاصٜض املطًٛب١ يًزصاعات املدتًؿ١  .6

 13 إعزار املٛاطْات املا١ٝ٥ ايؾٗض١ٜ ٚايغ١ٜٛٓ يًزاخٌ ٚاـاصز ملدتًـ املقارص  .7

 4 قٝاؼ األٚر١ٜ اؾاْب١ٝ ايؾُاي١ٝ  .8

 2 ْب١ٝ اؾٓٛب١ٝقٝاؼ األٚر١ٜ اؾا  .9

 12 قٝاؼ آباص املدٝب١   .10

 4 َضاقب١ آباص املدٝب١   .11

 8 َضاقب١ اعتزا٤ات املٛاطٓني ع٢ً فض٣ ْٗض ايريَٛى  .12

 366 أخش قضا٤ات ْٗض ايريَٛى  .13

 366 أخش قضا٤ات اـط ايٓاقٌ/ طربٜا  .14

 366 أخش قضا٤ات عزار َٝاٙ ْٗض ايريَٛى/ بٝتا َٚضاقبتٗا  .15

 24 ٚعز ايعزع١ٝ تٓعٝـ بٛابات ايٓؿل  .16

 366 أخش قضا٠٤ َغطض٠ ٜٚض ايعزع١ٝ ايتشًٜٛٞ  .17

 5 قٝاؼ املٝاٙ اـاصد١ َٔ عز ايٛسز٠  .18

 366 قٝاؼ َٚضاقب١ َٝاٙ مح١ ايؾ١ْٛ ايؾُاي١ٝ ٚاملٝاٙ ايزاخ١ً يكٓا٠ املًو عبزاهلل  .19

 366 َضاقب١ ْٛع١ٝ َٝاٙ ْٗض ايريَٛى  .20

 8 ملدٝب١ َٚهتيب ايعزع١ٝ ٚاـط ايٓاقٌايكٝاّ بأعُاٍ ايقٝا١ْ ايالط١َ جملُع آباص ا  .21

 2 قٝاؼ املٝاٙ ايزاخ١ً يغز ؽضسبٌٝ ٚايهؾـ ع٢ً َقزص املٝاٙ  .22

 071 إفالح اعطاٍ قطع االتقاٍ َع يٛسات ؽبه١ ايكٝاعات املا١ٝ٥.  .23

24.  
 07 تضنٝب سباٍ يبٛابات َٚٗاصب ايكٓا٠. 

 position sensor fail. 50 إفالح عطٌ  .25

26.  
 91 ٛاب١.َعاٜض٠ َضعٌ ؾتش١ ايب

27.  
 01 إفالح اعطاٍ َاتٛص بٛابات ايكٓا٠.

 fully open + closed. 20 َعاٜض٠ َاتٛص ايبٛاب١ يٛمع١ٝ  .28

29.  
 01 َعاٜض٠ إؽاص٠ فغات َٓغٛب املٝاٙ.

30.  
 79 تضنٝب فٓزٚم محا١ٜ ملضعٌ ؾتش١ ايبٛاب١.

 71 ملٛاتري ايبٛابات. Gear Box فٝا١ْ  .31

32.  
 07 ٝاعات املا١ٝ٥ ؽٗضًٜا ٚتغًُٝٗا اىل ؽضن١ ايهٗضبا٤.اسناص عزرات ايهٗضبا٤ يػضف ؽبه١ ايك

33.  
 71 تضنٝب فٓزٚم َاتٛص.

34.  
 09 تضنٝب بطاصٜات.

35.  
 71 إفالح عزارات.

36.  
 71 فٝا١ْ عٓغٛص.
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 ا١ْ ايؾ١ْٛ اؾٓٛب١ٝتؾػٌٝ ٚفَٝزٜض١ٜ 

 ( ٜبني االعُاٍ املٓذظ٠ :9اؾزٍٚ صقِ )

 

 ايضقِ

 عزر ايعًُٝات األعُاٍ املٓذظ٠

 170 افالح سٛارخ  .1

 175 ايهؾـ ٚفٝا١ْ املآخش ٚايٓكافات  .2

 39 فٝا١ْ قابػ ٚخطٛط ايضٟ  .3
 

 

 : االعٓاراملؾاغٌ ٚإراص٠

 َزٜض١ٜ املؾاغٌ ٚاملعزات

 :َزٜض١ٜ املؾاغٌ ٚاملعزاتاعُاٍ اطات ال ناؾ١ ٜٛمح (10اؾزٍٚ صقِ )

 ايؾٗض

 ايعًُٝات

 املٓذظ٠

ارخاالت 

 َغتٛرع

 قطع ايػٝاص

اخضادات 

 َغتٛرع

 قطع ايػٝاص

ارخاالت 

 َغتٛرع

املٛار 

 ايعاّ

اخضادا

ت 

 َغتٛرع

املٛار 

 ايعاّ

 َؾرتٜات

عٝاصات 

 ٚايٝات

 َقضٚؾات 

 قضٚقات
عاعات 

 ايتٛادز

عاعات 

 ايعٌُ

 ايؿعًٞ

االْتادٝ

٠ 
 عزر

 ٓتذنيامل

نإْٛ 

 23309 25257 1606 ثاْٞ
1089

2 
5471 0 3390 11399 7275 64% 70 

 4321 7918 14653 26730 1353 ؽباط
6298

3 
2759 10247 6636 65% 70 

 69 %67 7516 11150 2865 0 2354 6401 20555 20967 1483 آساص

 22334 14034 1405 ْٝغإ
1222

6 
3541 0 2955 9876 6701 68% 66 

 22760 36104 1457 اٜاص
3610

4 
4515 0 3609 10194 6938 68% 66 

 10446 8292 865 سظٜضإ
1323

4 
4321 0 2619 5771 3811 66% 66 

 66 %65 7270 11204 3055 0 5612 7039 27980 32189 1554 متٛط

 22075 17147 1450 آب
1171

6 
4514 

2296

80 
3373 9890 7079 72% 65 

 66 %68 5886 8673 2949 0 2134 7405 10092 6841 1279 أًٍٜٛ
تؾضٜٔ 

 3241 21340 16502 1412 أٍٚ
1924

1 
0 3469 10509 6993 67% 65 

تؾضٜٔ 

 19181 20444 1347 ثاْٞ
1999

1 
3451 0 3496 9624 6604 69% 65 

نإْٛ 

 18707 19042 1191 أٍٚ
1233

9 
9854 

1440

00 
3843 8937 6237 70% 63 

1640 اجملُٛع 

2 
243549 233432 

1485

06 

6932

9 

4366

63 
38382 117474 

7894

6 
67% 66 

 

 

37.  
 9 تضنٝب عٓغٛص.

 plc. 61 تضنٝب ٚسز٠  .38

 PLC 15 إعار٠ تؿعٌٝ ٚسز٠  .39

 HMI 61 تضنٝب ؽاؽ١  .40

 HMI 1 إفالح ؽاؽ١  .41
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 َزٜض١ٜ االعٓار 

 َزٜض١ٜ اإلعٓار ٚاملتابع١:( الاطات 11اؾزٍٚ صقِ )

 ايضقِ
 تهايٝـ االلاط األعُاٍ املٓذظ٠

فٝا١ْ ٚتٓعٝـ قٓا٠ املًو   .1

 عبزاهلل
283220 

 350540 فٝا١ْ أٚر١ٜ َٚٗاصب  .2

 34076 َؾاصٜع اؿضاز  .3

 26760 قٝع طضم طصاع١ٝفٝا١ْ ٚتض  .4

 416874 إْؾا٤ ٚؾتح طضم طصاع١ٝ  .5

 1395668 اجملُٛع ايهًٞ 

 

 

 

 َزٜض١ٜ ايقضف اؾٛيف

 َزٜض١ٜ ايقضف اؾٛيف:( الاطات 12اؾزٍٚ صقِ )

 ايضقِ
 عزر ايعًُٝات األعُاٍ املٓذظ٠

 20 رصاع١ ٚسزات طصاع١ٝ  .1

 28 ايهؾـ عًٞ َٛاقع قٝاؼ املٝاٙ  .2

ع قٝاؼ َٛاقمجع عٝٓات َٔ   .3

 املٝاٙ

13 

 179 قضا٠٤ آباص املضاقب١  .4

 2375 تٓؿٝش خط فضف دٛيف دزٜز  .5

 2315 فٝا١ْ َٗاصب َؿتٛس١  .6

 23300 فٝا١ْ َٗاصب َػطا٠  .7

 198 فٝا١ْ َٓاٌٖ  .8

 65 فٝا١ْ كاصز  .9

 40 إعار٠ بٓا٤ َٓاٌٖ  .10

 8 أعار٠ بٓا٤ كاصز  .11

 46 اغط١ٝ َٓاٌٖ  .12

ؾتح ٚفٝا١ْ طضٜل قاسٟ   .13

 ملٗضب َؿتٛح

22230 

 73 أعُاٍ فٝا١ْ عا١َ يًُزٜض١ٜ  .14

 

 رٜٓاص أصرْٞ . 110129بك١ُٝ     7102سٝح بًػت ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ ياللاطات َزٜض١ٜ ايقضف اؾٛيف خالٍ ايعاّ 

 املقارص املا١ٝ٥الاطات ٚسزٙ 

 
 أٚال : إلاطات قغِ صٟ عٌٝ ايظصقا٤

ٖٚٞ تضٟٚ َا َغاست٘ )  (َظاصعا خالٍ ايعا19ُّظاصعني ٚعزرِٖ )قز بًػت نُٝات َٝاٙ ايضٟ املعاؾ٘ اييت مت تظٜٚزٖا يً .0

 1/ رٚمن َٜٛٝا( 9ّ0/ّٜٛ ( ,اٟ مبعزٍ ) 0ّ 09707( رٚمنا , ٚمبعزٍ اعتٗالى َٜٛٞ )  7770
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تتِ طصاع١ األعالف ٚبؾهٌ ص٥ٝغٞ ايربعِٝ ؾكط ٚتتِ َتابع١ املظاصعني َٜٛٝا َٔ خالٍ ايربْاَر ايَٝٛٞ ملٛظؿٞ  . .7

 ايغًط١ .
 ٝا : ؾ١ٓ ايتؿتٝؿ ٚصؾع اإلعتزا٤اتثاْ

تؾهٌٝ ؾ١ٓ يًكٝاّ بأعُاٍ املضاقب١ ٚصؾع اإلعتزا٤ات َٔ َٛقع اـضب١ ايغُضا٤ ٚفض٣ عٌٝ ايظصقا٤ َٚٛقع عز املًو طالٍ  10

 ؽا١ًَ األصامٞ املًُٛن١ يغًط١ ٚارٟ األصرٕ .

ٞ ٚسيو باطاي١ َند١ املٝاٙ َع نٛابًٗا بؾهٌ ْٗا٥ٞ مت اطاي١ االعتزا٤ عٔ عري٠ عز املًو طالٍ َٔ ؾبٌ املظاصع اْٛص ايكٛامس 17

1 
مت اعزار تكضٜض َٔ قبٌ ؾ١ٓ اعتزا٤ ات عٌٝ ايظصقا٤ ٚاملتنُٔ باْ٘ ٚخالٍ اؾٛي٘ ايتؿكزٜ٘  7102/  1/  7بتاصٜخ  10

   -ايضٚتٝٓٝ٘ يًذ١ٓ االعتزا٤ات  :

طضسٗا َٔ قبٌ ؽضن١ ايعضٚب٘  مت ايعجٛص ع٢ً نُٝات َٔ ايطُِ ٚاالْكاض بايكضب َٔ َؾتٌ االَري ؾٝقٌ  مت .0

( َرت , عًُا بإ طضح االْكاض ٜؤرٟ اىل طٜار٠ سذِ  71يًُكاٚالت ٚسيو نِْٛٗ ٜضٜزٕٚ عٌُ تٛعع٘ يًُؾتٌ  ) 

 1ايضعٛبٝات يف عز املًو طالٍ خالٍ املٛعِ املطضٟ ٚبايتايٞ ْكقإ ايغع٘ ايتدظٜٓٝ٘ يًغز بؾهٌ نبري 

( اَتاص ٖٚشا ٜؾهٌ خطض ع٢ً  0( ّ ٜبعز عٔ فض٣ ايغٌٝ )  7*8) ٚنشيو مت ايعجٛص ع٢ً خظإ َٝاٙ باطٕٛ  .7

 ايظٚاص خقٛفا االطؿاٍ .

/  07تاصٜخ  9027/  0/  09ٚقز متت كاطب١ َعايٞ ٚطٜض االؽػاٍ ايعاَ٘ ٚاالعهإ مبٛدب ايهتاب صقِ  ؼ ٚ ا / .0

 1ثريٖا ع٢ً عري٠ ايغز باالٜعاط ملٔ ًٜظّ اؽاس االدضا٤ات ايالطَ٘ الطاي١ ايطُِ يتؿارٟ تا  7102/  9
 

 

 

 إراص٠ األغٛاص اؾٓٛب١ٝ

َٔ َزٜض١ٜ ايٛعط  َٚٔ اإلراص٠ عُإ ٚاييت أرصدت َع  يألغٛاص اؾٓٛب١ٝ : بًػت ايتشقٝالت اـاصد١ٝ*

 ( رٜٓاص َٛمش١ نُا ًٜٞ : 277500.220ؼقٝالتٓا َبًؼ ) 

 ( رٜٓاص نُا ًٜٞ : 269031.640ؼقٝالت يًُضس١ً األٚىل )

 ( رٜٓاص ؼقٝالت بكاٜا أمثإ َٝاٙ. 7178.225)  املبًؼ -1

 ( رٜٓاص ؼقٝالت أمثإ َٝاٙ ساي١ٝ.  261853.415املبًؼ )  -2

 ( رٜٓاص . 8468.580ؼقٝالت يًُضس١ً ايجا١ْٝ ) -

 ( رٜٓاص ؼقٝالت بكاٜا أمثإ َٝاٙ.  6081.985املبًؼ )   -1

 اي١ٝ.( رٜٓاص ؼقٝالت أمثإ َٝاٙ س 2386.595املبًؼ )  -2

بًػت ق١ُٝ ايتشقٝالت اـاصد١ٝ اييت مت ؼقًٝٗا يف األغٛاص اؾٓٛب١ٝ ملزٜضٜات ايغًط١ األخض٣ َبًؼ 

 ( رٜٓاص   7644.200)

 َٛمش١ نُا ًٜٞ :

 ( رٜٓاص ؼقٝالت ملزٜض١ٜ املؾاغٌ ٚاالعٓار .  3760.000املبًؼ )   .1

 سقًت يف األغٛاص اؾٓٛب١ٝ.( رٜٓاص ؼقٝالت يٛسز٠ تطٜٛض ٚارٟ عضب١    3884.200املبًؼ )  .2
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 ( ٜٛمح تكضٜض ايقٝا31١ْدزٍٚ صقِ )

 اجملُٛع املضس١ً ايجا١ْٝ املضس١ً األٚىل ْٛع ايعٌُ ايضقِ 

 781 288 373 أعُاٍ فٝا١ْ يًٛسزات طصاع١ٝ 1

 711 012 172 ؾقٌ ٚسزات طصاع١ٝ 0

 111 170 918 اعار٠ ٚفالت ٚسزات طصاع١ٝ 3

 1993 19 1927 ع١ٝؿاّ فٓارٜل ٚسزات طصا 9

 1009 1199 83 تضنٝب ْكافات خاصد١ بأسذاّ كتًؿ١ 2

 92 10 13 تضنٝب فادات ؼت غطا٤ املٛطع 1

 131 8 100 إفالح قابػ ٚسزات طصاع١ٝ 9

 01 ـــ A . R . V 01افالح ٚ عشب َٝاٙ َٔ  8

 2 ـــ 2 تٓعٝـ ؾالتض ايقايف ٚؾٝؿا ٚخٓٝظٜض٠ 7

 1 ـــ 1 ٛط َهغٛص٠تضنٝب ٚ إفالح ٚطِ خط 11

 98 91 39 إفالح تٗضٜب َٔ خطٛط ايٛسزات ايظصاع١ٝ 11

 11 0 19 تٓعٝـ ْٗا١ٜ خطٛط 10

 9 9 ـــ تٓعٝـ ؾالتض اؿزٜج١ ٚاملظصع١ ٚايشصاع 19

 9 ـــ 9 فب فٓزٚم امسٓت 19

 399 031 111 ايتٓعٝـ سٍٛ فٓزٚم ايٛسز٠ 18

 3 ـــ 3 ؽتِٝ ايٛسزات ايظصاع١ٝ 17

 11 ـــ 11 ٝـ ايربى ايرتعٝب١ٝتٓع 01

 13 ـــ 13 تٓعٝـ بضى ؾٝؿا ٚخٓٝظٜض٠ ٚ ايقايف 00

 0 0 ـــ تٓعٝـ عزٚر ٚارٟ ايهضى ٚعز ٚارٟ ايشصاع ٚابٔ محار 03

 1 1 ـــ أفالح بٛاب١ عز ايشصاع +ٚارٟ ايهضى+ٚارٟ بٔ محار 02

01 
تضنٝب دٗاط صٟ ٚعزارات َٚضابط ٜٚٛ ٚتٞ ٚططُ٘ 

 ٚصْٚزٜالت
 23 23 ـــ

 01 01 ـــ افالح ٚتضنٝب فٓارٜل قابػ ص٥ٝغ١ٝ 08

 1398 0238 3811 اجملُٛع 

 

 

 

 الاطات َزٜض١ٜ اعتزا٤ات دٓٛب ايبشض املٝت:  
 أٚاًل:  االعتزا٤ات ايظصاع١ٝ :

  سٝح بًػت املغاس١  00/07/7102ّ يػا١ٜ 0/0/7102َٚضاقب١ االعتزا٤ات خالٍ املز٠  سقضمت

 :7102/7109  تكضٜبًا يف َٓطك١ اختقال املزٜض١ٜ يغ١ٓ  ( رٚمن0708املظصٚع٘ )

 ( ِتاصٜخ 8971مت تٓعِٝ عكٛر إهاص مبٛدب قضاص فًػ ارصا٠ عًط١ ٚارٟ األصرٕ صق )9/00/7109 

( رٚمن ٚمببًؼ 01071( عكز ٚمبغاس١ إمجاي١ٝ )02ٚعزرٖا ) 7109/7102يًُٛعِ ايظصاعٞ 

 ( رٜٓاص .8771)

 ١ : ثاًْٝا: االعتزا٤ات ايغهٓٝ

 .( اعتزا٤ عهين مُٔ اختقال املزٜض١ٜ كاطب بِٗ يًشان40ِمت صفز )

 -قضاصات االطاي١ :

 َرت تكضٜبا عٓز اعتجُاص ايضديب 300( ٖٚٛ عباصٙ عٔ نٝبٌ نٗضبا٤ بطٍٛ 1مت اطاي١ اعتزا٤ عزر)
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 َزٜض١ٜ ايتؾػٌٝ ٚفٝا١ْ ايغزٚر

 عز املٛدب

اؾع١ ايهضى أرا١َ أعاي١ املٝاٙ ٚتظٜٚز ايعافُ٘ عُإ  ٚق .0

 مبٝاٙ ايؾضب .

أرا١َ تظٜٚز َقاْع ٚؽضنات ايبٛتاؼ ٚايربَٚني باملٝاٙ  - .7

 ايقٓاعٝ٘. 

 تضنٝب قط١ أصفار د١ٜٛ ايهرت١ْٝٚ. - .0

تضنٝب اْابٝب يكٝاؼ َٓغٛب املٝاٙ ٚايعٌُ داصٟ ع٢ً  - .7

 ْعاّ  ْكٌ املعًَٛات ملضنظ ايٛطاص٠  .

املعزات ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يف ايغز , مبا يف سيو افابػ  ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ يهاؾ١ - .1

بأْٛاعٗا ٚايبٛابات ٚاملندات ٚيٛسات ايتشهِ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚاإليهرت١ْٝٚ َٚٛيزات االستٝاط ايتابع١ 

 .يًغز )ارا١َ عٌُ َٓؾأ٠ ايغز(

 عز ايتٓٛص

 أرا١َ اإلعاي١ يألغٛاص اؾٓٛب١ٝ.    .0

 املٝاٙ . أرا١َ تظٜٚز ؽضن١ ايبٛتاؼ ٚايربَٚني ب .7

(  األٍٚ َٔ خًـ ايغز ٚؾتح ايضرار v-notchمت  ؾتح ) .0

 ( .  0املٛدٛر ع٢ً ؾتش١ ايتقضٜـ صقِ )

 ( ايجاْٞ .v-notchمت ع٢ً ؾتح ) .7

ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ يهاؾ١ املعزات ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يف ايغز , مبا يف سيو افابػ  .1

ايتشهِ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚاإليهرت١ْٝٚ َٚٛيزات االستٝاط ايتابع١  بأْٛاعٗا ٚايبٛابات ٚاملندات ٚيٛسات

 يًغز .)ارا١َ عٌُ َٓؾأ٠ ايغز(

 عز ايٛسز٠

تٛصٜز ٚتضنٝب َند١ طٜت يٛسز٠ اهلٝزصٚيٝو يقُاّ  .0

 dischargeايضٟ يف َب٢ٓ 

يف َب٢ٓ  flowmeterإفالح عزار تزؾل املٝاٙ  .7

  dischargeاٍ

اٜات تضنٝب ايعٌُ داصٟ ع٢ً  تضنٝب أعُز٠ ٚأبضاز يػ .0

 ناَريات َضاقب١ ؾُٝع َضاؾل ايغز

تٓعٝـ قٓٛات تقضٜـ األَطاص ٚايعباصات ٚإطاي١ ايقدٛص املرتان١ُ ٚاملٛار املرتعب١ ع٢ً دٛاْب  .7

 نِ 7ايطضٜل ايض٥ٝغٞ يف عز ايٛسز٠ بطٍٛ 

عٌُ فٝا١ْ ؽا١ًَ ؾُٝع َضاؾل ايغز ٚاألْؿام ٚفُاّ ايضٟ ايغؿًٞ ٚدغِ ايغز ٚقط١ األصفار  .1

 .7109-7102ٚػٗٝظٙ العتكباٍ املٛعِ املطضٟ  ٢discharge اٍَٚبٓ

 فٝا١ْ ْعاّ اهلٝزصٚيٝو. .9

ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ يهاؾ١ املعزات ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يف ايغز , مبا يف سيو افابػ  .2

ط ايتابع١ بأْٛاعٗا ٚايبٛابات ٚاملندات ٚيٛسات ايتشهِ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚاإليهرت١ْٝٚ َٚٛيزات االستٝا

 .يًغز .)ارا١َ عٌُ َٓؾأ٠ ايغز(
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 عز ٚارٟ ؽعٝب

عِ ؿذظ نُٝات َٝاٙ 07صؾع َؿٝض عز ٚارٟ ؽعٝب  .0

 اماؾٝ٘.

َعاٜض٠ ن١ُٝ املٝاٙ اـاصد١ يًضٟ يف عز ؽعٝب يتتٓاعب َع  .7

 عع١ ايكٓا٠ ايرتاب١ٝ ٚاستٝادات املظاصعني

اخش املظٜز َٔ االستٝاطات ٚاإلدضا٤ات أيالط١َ ملٓع سزٚخ  .0

 ْغزار يًُآخش يف عز ٚارٟ ؽعٝب ا

ايعٌُ داصٟ مبتابع١ أعُاٍ َؾضٚع اـط ايٓاقٌ  يغز ٚارٟ ؽعٝب ٚتاَني املظاصعني باملٝاٙ اىل  .7

 07/7102االْتٗا٤ َٔ اعُاٍ املؾضٚع يف ْٗا١ٜ ؽٗض

بػ ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ يهاؾ١ املعزات ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يف ايغز , مبا يف سيو افا .1

بأْٛاعٗا ٚايبٛابات ٚاملندات ٚيٛسات ايتشهِ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚاإليهرت١ْٝٚ َٚٛيزات االستٝاط ايتابع١ 

 يًغز .)ارا١َ عٌُ َٓؾأ٠ ايغز(

 

 عز ايهؿضٜٔ

 .تضنٝب َكك ع٢ً دغِ عز ايهؿضٜٔ باالماؾ٘ يًبٛاب١ .0

 .فٝا١ْ ايهٗضبا٤ ملٓطك١ ايربز ٚافابػ. .7

 .ٛقـإرا١َ اعأي١ املٝاٙ يًُظاصعني رٕٚ ت .0

َرت َٔ 711متزٜز خط َٝاٙ يًؾضب يغز ايهؿضٜٔ بطٍٛ  .7

 قط١ َٝاٙ ايهؿضٜٔ بزٍ اـط ايكزِٜ ايتايـ.

ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ يهاؾ١ املعزات  .1

ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يف ايغز , مبا يف سيو افابػ بأْٛاعٗا ٚايبٛابات ٚاملندات ٚيٛسات ايتشهِ 

 َٚٛيزات االستٝاط ايتابع١ يًغز .)ارا١َ عٌُ َٓؾأ٠ ايغز(ايهٗضبا١ٝ٥ ٚاإليهرت١ْٝٚ 

 عز ايٛاي١

بًػت تػش١ٜ ايطبك١ اؿا١ًَ يًُٝاٙ اؾٛؾ١ٝ املػش١ٜ آلباص  .0

َرت  281889اهلٝزإ بطضٜك١ ايؾشٔ اؾٛيف مبا فُٛع٘  

يرت بايجا١ْٝ  ست٢ تاصٜخ  87َهعب , ٚمبعزٍ 

01/8/7102. 

ٜل قبػ ايػغٌٝ تظٜٚز َظاصعٞ ايٛاي٘ باملٝاٙ عٔ طض .7

 .01/8/7102َرت َهعب  ست٢ تاصٜخ   7791اـال غط ايؾشٔ اؾٛيف عٛايٞ 

 

 عز ايهضاَ٘

ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ يهاؾ١ املعزات - .0

ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يف ايغز , مبا يف سيو افابػ بأْٛاعٗا 

ٚايبٛابات ٚاملندات ٚيٛسات ايتشهِ ايهٗضبا١ٝ٥ 

١ َٚٛيزات االستٝاط ايتابع١ يًغز .)ارا١َ عٌُ ٚاإليهرتْٚٝ

 (َٓؾأ٠ ايغز

 إفالح ٚبضف١ ايقُاّ راخٌ قط١ اينخ .7

 تضنٝب دٗاط ايهرتْٚٞ وتٟٛ ع٢ً فػ يكٝاؼ َٓغٛب عري٠ ايغز ٚاملًٛس١ ٚرصد١ سضاص٠ املا٤  .0

 بٓا٤ قاعز٠ يًضفز اؾٟٛ ظاْب َهاتب اإلراص٠  .7
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 عز املًو طالٍ

 ا١ْ ايقُاَات ٚايبٛابات ٚتؾشُٝٗا ٚايتأنز َٔ داٖظٜتٗا .ايعٌُ املغتُض ع٢ً فٝ .0

ايعٌُ ع٢ً إفالح األعطاٍ ايهٗضبا١ٝ٥ يف األْؿام ٚعٌُ فٝا١ْ َغتُض٠ فط١ تٛيٝز ايهٗضبا٤  .7

 بايتٓغٝل َع ؽضن١ ايتٛيٝز , ٚارا١َ تٛيٝز ايطاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥.

َٝهاْٝه١ٝ يف ايغز, مبا يف سيو افابػ ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ يهاؾ١ املعزات ايهٗضٚ .0

باْٛاعٗا ٚايبٛابات  ٚاملندات ٚيٛسات ايتشهِ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚااليهرت١ْٝٚ َٚٛيزات االستٝاط ايتابع١ 

 يًغز.مت عٌُ دٛالت عزٜز٠ إىل عز ايٛسز٠ َٔ ادٌ ايقٝا١ْ.

 ارا١َ اعاي١ املٝاٙ يػٛص االصرٕ. .7
 نؿضل١عز 

 املباؽض٠ يف تؾػٌٝ عز نؿضل١  .0

ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ  يهاؾ١ املعزات  .7

ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يف ايغز , مبا يف سيو افابػ بأْٛاعٗا 

ٚايبٛابات ٚاملندات ٚيٛسات ايتشهِ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚاإليهرت١ْٝٚ 

 .َٚٛيزات االستٝاط ايتابع١ يًغز .)ارا١َ َٓؾأ٠ ايغز(
 عز ؽضسبٌٝ بٔ سغ١ٓ)طقالب(

 ٙ يًُظاصعني.ارا١َ اعاي١ املٝا .0

 ايتعإٚ َع مجع١ٝ افزقا٤ االصض يف املؾاصٜع ايب١ٝ٦ٝ ٚافاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ اؾُاي١ٝ. .7

ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ  يهاؾ١ املعزات ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يف ايغز , مبا يف سيو  .0

َٚٛيزات  افابػ بأْٛاعٗا ٚايبٛابات ٚاملندات ٚيٛسات ايتشهِ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚاإليهرت١ْٝٚ

 االستٝاط ايتابع١ يًغز .)ارا١َ َٓؾأ٠ ايغز(

 

 عز ٚارٟ ايعضب

ادضا٤ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ٚايتؿكز ايالطّ يهاؾ١ املعزات  .0

ايهٗضَٚٝهاْٝه١ٝ يف ايغز, مبا يف سيو افابػ باْٛاعٗا ٚايبٛابات  

ٚاملندات ٚيٛسات ايتشهِ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚااليهرت١ْٝٚ َٚٛيزات 

 غز.االستٝاط ايتابع١ يً

ارا١َ اعاي١ املٝاٙ َٔ عز ٚارٟ ايعضب ٚاينخ َٔ قط١ تعب١٦ عز  .7

ٚارٟ ايعضب َٔ قٓا٠ املًو عبزاهلل ٚافاؾع١ ع٢ً املٓغٛب اآلَٔ 

 ملغت٣ٛ املٝاٙ يف قٓا٠ املًو عبز اهلل.

 ( َع خط نٝبٌ َػشٟ يالْاصV.Hٙتضنٝب ْكاط اْاصٙ راخٌ َب٢ٓ غضؾ١ ايقُاَات ) .0

 يكٝاؼ ) اؿضاصٙ ٚايضطٛب٘ ايٓغبٝ٘ ( ٚ دٗاط سغاؼ يكٝاؼ َٓغٛب ايبشريٙ تضنٝب دٗاط اصفار دٜٛ٘ - .7

( َرت عٓز 711َرت اَاّ قط١ مخ عز ٚارٟ ايعضب ٚ بطٍٛ ) 011تضنٝب ؽبو بكالٚٙ بطٍٛ  - .1

 (َرتغضب غضؾ١ املاتٛص ع٢ً دغِ ايغز.01املؿٝض ٚ بطٍٛ )
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 الاطات َزٜض١ٜ املؾاصٜع 

 ف ع٢ً املؾاصٜع ايتاي١ٝ َتابع١ اعُاٍ ايتٓؿٝش ٚاالؽضا

 إعار٠ تأٌٖٝ ايغز ايتشًٜٛٞ يف تالٍ ايشٖب. .0

 اعار٠ تأٌٖٝ صٟ سغبإ ايهؿضٜٔ/املضس١ً ايجا١ْٝ .7

 إعار٠ تأٌٖٝ قطات اينخ االغٛاص ايؾُاي١ٝ ٚايٛعط٢ .0

 ن09َِؾضٚع صٟ غٛص نبز  .7

 00اىل قط١ مخ 77َؾضٚع اـط ايٓاقٌ َٔ قط١ مخ  .1

 ؽبهات صٟ عٌٝ ؾٝٓإ/ٚارٟ عضب١ .9

 ؿض ب٦ض يف َٓطك١ ايؿٝزإ/ٚارٟ عضب١س .2

 .َتابع١ اعُاٍ اعزار ايزصاعات ٚايتقاَِٝ ٚٚثا٥ل ايعطا٤ يًُؾاصٜع  .9

 (C7نِ )09تعظٜظ ايكزصات يعًُٝات ايتؾػٌٝ ٚايقٝا١ْ يف َؾضٚع صٟ ايتُزٜز  .8

                         (                C0ايتٛع١ٝ يف اعتدزاّ املٝاٙ املعاؾ١ يف مشاٍ ٚارٟ األصرٕ ألغضاض ايظصاع١ ) .01

َتابع١ ايٛسزات ايظصاع١ٝ ٚنٌ َا ٜتعًل باٜقاٍ املٝاٙ ايٝٗا ٚاالعتُالنات اـاف١ غطٛط ايضٟ يف  .00

 َٓاطل االغٛاص.

اعزار ْغب اإللاط يًُؾاصٜع ٚايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ َٚغتٓزات االيتظاّ املايٞ يًُؾاصٜع املٟٓٛ طضسٗا  .07

 ط١ بٗا.ٚتظٜٚز اؾٗات سات ايعالق١ يف ايغً

 اعارٙ تأٌٖٝ خط ْاقٌ املٛدب. -

 اعزار ٚثا٥ل عطا٤ اْؾا٤ َب٢ٓ ؽضن١ تطٜٛض ٚارٟ عضب١/ايضٜؾ١. .00

 اعزار ٚثا٥ل عطا٤ قط١ مخ ٚخط ْاقٌ َٔ قط١ مخ املٛدب اىل اـط ايٓاقٌ اؾٓٛبٞ. .07

اعزار ٚثا٥ل عطا٤ ْكٌ خط ْاقٌ املٛدب ايؾُايٞ يف َٓطك١ ٚارٟ َٓؾتا َٔ غضب ايطضٜل اىل ؽضم  .01

 ايطضٜل بغبب ايؿٝناْات.

 اعزار ٚثا٥ل َب٢ٓ ايًذ١ٓ األٚىل ايتابع إلراص٠ األصامٞ ٚايتٓعِٝ. .09

 َتابع١ أعُاٍ ايقٝا١ْ ٚاإلفالسات ايالط١َ يًُؾاصٜع ايتاي١ٝ خالٍ ؾرت٠ اإلؽعاص بإفالح ايعٝٛب: .02

 صٟ قاع ايغعٝزٜٔ. .09

 َؾضٚع صٟ األغٛاص اؾٓٛب١ٝ املضس١ً األٚىل. .08
 

 َزٜض١ٜ اؿقار املا٥ٞ

 :أٚال: ايتعإٚ َع ٚطاص٠ ايب١٦ٝ

 :42/0/4102اإلتؿاق١ٝ ايضابع١ ٚاملٛقع١ بتاصٜخ  - أ

( رٜٓاص 002970920ٚبك١ُٝ إمجاي١ٝ تعاقز١ٜ ) 79/2/7109مت تٛقٝع اتؿاق١ٝ ايغ١ٓ ايضابع١ بتاصٜخ 

َر رٚالص أَضٜهٞ ( بني نٌ َٔ ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ/عًط١ ٚارٟ األصرٕ ٚٚطاص٠ ايب١٦ٝ/بضْا 701020811)

 ( ًَٕٝٛ َرت َهعب.700( َٛقع بغع١ تكزٜض١ٜ سٛايٞ )70ايتعٜٛنات ايب١ٝ٦ٝ يتٓؿٝش سٛايٞ )

ــاصٙ إىل  ــابٚباإلؽ ــايٞ نت ــ َع ــاصٜخ( 9/7/9089) صق١ِٚطٜضايب٦ٝ ــ٘   02/2/7102 ت ــل باملٛاؾك ــ٢املتعً  عً

 قٝــ١االتؿا قُٝــ١ رٜٓــاصإىل(012111) َبًــؼ ٚإمــاؾ١ 00/07/7102 تــاصٜخ١ست٢ ايضابعــ متزٜزاإلتؿاقٝــ٘

( رٜٓـاص, ٚنُـا هـضٟ    700080920ايتعاقز١ٜ أعالٙ , يتقبح ايك١ُٝ ايتعاقز١ٜ اإلمجاي١ٝ يتتؿاقٝـ١ ايضابعـ١ )  

 .00/01/7109ايعٌُ ع٢ً متزٜز اإلتؿاق١ٝ إىل تاصٜخ 

ٚعًٝ٘ باؽضت عًط١ ٚارٟ األصرٕ بطضح ايعطا٤ات تباعا ٚبايتٓغٝل َع ٚطاص٠ ايب١٦ٝ ٚـجًٞ اجملتُع افًٞ 

ملٛاقع, ٚقاَت َزٜض١ٜ اؿقار املا٥ٞ بإعزار ٚثا٥ل ايعطا٤ات املشنٛص٠ أرْاٙ ٚاملٛمش٘ باؾزٍٚ صقِ الختٝاص ا
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سٝح بًؼ عزر املغتٓزات املاي١ٝ ايقارص٠ َٔ ٚطاص٠ ايب١٦ٝ يتتؿاق١ٝ ايضابع١ عبع١ ( ٚمبتابع٘ تٓؿٝشٖا, 0)

 :( رٜٓاص700110111َغتٓزات َاي١ٝ بك١ُٝ )

 عطا٤ات ؼت ايتٓؿٝش: -0

املتنُٔ إْؾا٤ اؿؿا٥ض )إععٝز٠, إدٓاع١, املغٝش١ًٝ, ايطاؾح ايػضبٞ, )ايكٛات املغًش٘( األٍٚ: عطا٤  -

 ( %. 99اهلتُٝٞ(, ٚبًػت ْغب١ االلاط اؿاي١ٝ ) 

( ٚأعُاٍ فٝا١ْ 0, ٚعُض٠ 0, ايؾَٛضٟ 0املتنُٔ إْؾا٤ اؿؿا٥ض )اؿضا١ْ عطا٤ )ايكٛات املغًش٘( ايجاْٞ:  -

 ( %.22( ٚبًػت ْغب١ االلاط اؿاي١ٝ )0ضا١ْ , ٚاؿ 7اؿؿا٥ض )اينبعٞ 

, 7, اؾٓٝزٟ 0, اؾٓٝزٟ 7املتنُٔ إْؾا٤ اؿؿا٥ض )ؽعٝب عقؿٛص, ايًعاِٜ  (:9/7102ايعطا٤ صقِ )ص/ -

 ( %.71ايطبٝالت( ٚبًػت ْغب١ اإللاط اؿاي١ٝ )

 ٝا١ْ:عطا٤ات مت إعتالَٗا إعتالََا أٚيٝا ٚاإلؾضاز عٔ نؿاي١ سغٔ اإلرا٤ ٚبز٤ ؾرت٠ ايق -7

املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض )املٓاٚذ, أّ صمجني, أّ ؾضؼ, ايغشٌ األبٝض, تٛعع٘  (:0/7102ايعطا٤ صقِ )ص/ -

 سؿري٠ تٌ بضَا(.

 (.7, تنت 0املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض )تنت  (:7/7102ايعطا٤ صقِ )ص/ -

 (.7, ايقاس١ٝ 0املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض )ايقاؿ١ٝ  (:0/7102ايعطا٤ صقِ )ص/ -

 :عطا٤ات ؼت ايطضح -0

املتنُٔ إْؾا٤ سؿري٠ )ْاٜؿ١( مبشاؾع١ املؿضم ٚسؿري٠ )أبٛايػضبإ(  (:8/7102ايعطا٤ صقِ )ص/ -

 خنض صدا ؽضن١, ٚهضٟ ايعٌُ ع٢ً إساي١ ايعطا٤ ع٢ً 0( أيـ 011ّمبشاؾع١ ايهضى, ٚبغع٘ إمجاي١ٝ )

 ( أيـ رٜٓاص.011بك١ُٝ ) اإلْؾا١ٝ٥ ايزٚامي١يًُكاٚالت َؤعغ٘ ٚؽضناٙ اـنض

 0( أيـ 11ّاملتنُٔ إْؾا٤ عز )أّ إْطاص( مبشاؾع١ ايهضى ٚبغع١ ) (:01/7102ِ )ص/ايعطا٤ صق -

 ( أيـ رٜٓاص.071ٚبهًؿ١ تكزٜض١ٜ إمجاي١ٝ )

( أيـ 01, ايقؿاٟٚ( بغــــع١ إمجاي١ٝ ) 7+0, أّ ايكطني  7+0عطا٤ فٝاْ٘ بضى )املهٝؿت٘ , عُضٙ ٚعُريٙ  -7

 ( رٜٓاص, مُٔ َضسً٘ ايزصاع١ ٚؼنري ايٛثا٥ل.001111, مبشاؾع٘ املؿضم ٚبهًؿ٘ تكزٜض١ٜ إمجاي١ٝ )0ّ

 اإلتؿاق١ٝ اـاَغ١: - ب

ٚاملتنُٔ طًب َعايٝ٘ اعزار  0/01/7102( تاصٜخ 9/7/9799إؽاص٠ إىل نتاب َعايٞ ٚطٜض ايب١٦ٝ صقِ )

دزٍٚ بامسا٤ اؿؿا٥ض ٚايغزٚر املكرتح تٓؿٝشٖا َع ايهًؿ١ ايتكزٜض١ٜ يًتٓؿٝش متٗٝزا يتٛقٝع اإلتؿاق١ٝ 

َغ١ مُٔ ْؾاطات ٚقاص ايغ١ٓ اـاَغ١ يربْاَر ايتعٜٛنات ايب١ٝ٦ٝ, قاَت َزٜض١ٜ اؿقار املا٥ٞ اـا

( َٛقع يًشقار املا٥ٞ َا بني سؿري٠ ٚعز َٛطع١ مبدتًـ َٓاطل ايبار١ٜ باملًُه١ 11بإعزار دزٍٚ َٔ )

 يتٓؿٝش اإلتؿاق١ٝ.( َٛقع 71رت إعتُارا ع٢ً طًبات اجملتُع افًٞ, ٚعٝتِ إختٝاص سٛايٞ )ِّٚاييت ُسز

 :ثاْٝا: ايتعإٚ َع ٚطاص٠ ايظصاع١ٝ

 :4100إتؿاق١ٝ عاّ   - أ

ِ  ٚطٜضايظصاع١ َعايٞ نتاب إىل إؽاص٠ ِ  يًًُشـل  ٚاعـتٓارا  09/0/7102 تـاصٜخ ( 7/01/09/0900) صقـ  صقـ

ــال( 0) ــزٌٜ ٚاـ ــشنض٠ بتع ــاِٖ َ ــ١ ايتؿ ــني املٛقع ــٌ ب ــٔ ن ــاٙ َ ــضٟ ٚطاص٠املٝ ــ١, ٚٚطاص٠ ٚاي ــزِٜ ايظصاع  يتك

 .7102 يعاّ اؿقاراملا٥ٞ فاٍ يف ايتٓؿٝش أعُاٍ ع٢ً اإلؽضاف ؾٝٗا مبا اهلٓزع١ٝ اصاتاالعتؾ

ايعطـا٤ات املـشنٛصٙ    ٚٚثا٥ل ٚاملدططات ٚايتقاَِٝ ٚاملٛافؿات ايزصاعات بإعزار األصرٕ ٚارٟ عًط١ قاَت ؾكز

ٚاييت َا طايت  ايظصاع١ ٚطاص٠ يف ايؿين اؾٗاط َع بايتٓغٝل اختٝاصٖا مت( ٚاييت 7أرْاٙ ٚاملٛمش١ باؾزٍٚ صقِ )

 مبضس١ً ايتٓؿٝش:
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ٚبًػت  ,(أبٛسؿ١ٓ بري خًٌٝ, ٚارٟ ,7اؾعٝع ,0اؾعٝع) املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض: (2/7102/ط) صقِ ايعطا٤ .0

 .%(91ْغب١ اإللاط اؿاي١ٝ )

ط , ٚبًػت ْغب١ اإللا(7بريَشنٛص ,0ايػٜٛب١ ,0اينشٌ) املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض :(9/7102/ط) صقِ ايعطا٤ .7

 .%(91اؿاي١ٝ )

 .%(71املتنُٔ إْؾا٤ عز ايُِٓٝ, ٚبًػت ْغب١ اإللاط اؿاي١ٝ ): (07/7102/ط) صقِ ايعطا٤ .0
 

ٚطاص٠ املٝاٙ ٚايضٟ/عًط١ ٚارٟ األصرٕ   َٛاقع اؿقار املا٥ٞ اييت اعتُزت َٔ قبٌ اؾٗاط ايؿين املؾهٌ َٔ

 7102عاّ  ٚٚطاص٠ ايظصاع١

 (02دزٍٚ صقِ )

 اإلسزاثٝات ايغٓ٘ (3ايغع١ )أيـ ّ املٓطك١ ٛقعأعِ امل صقِ ايعطا٤

 2017/  7ط / 

 50 املؿضم (1اؾعٝع )

2017 

38.342 32.160 

 32.106 38.493 50 املؿضم (2اؾعٝع )
 32.063 38.605 50 املؿضم ٚارٟ خًٌٝ

 32.204 38.634 50 املؿضم بري أبٛ سؿ١ٓ

 2017/  8ط / 

 30.822 35.380 50 ايطؿ١ًٝ (3اينشٌ )

 30.747 35.391 50 ايهضى (1غٜٛب١ )

 30.364 35.264 50 ايعكب١ (4بري َشنٛص )

 30.883 35.748 50 ايطؿ١ًٝ ايُِٓٝ 2017/  14ط / 

 

 ٜٛمح إعتالّ ايعطا٤ات املشنٛصٙ أرْاٙ إعتالََا ْٗا٥َٝا ٚاإلؾضاز عٔ نؿاي١ ايقٝا١ْ

 )ايبٓزإ, ٚايٓذًٝٞ, ٚايعٛز(.املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض  (:0/7109ايعطا٤ صقِ )ط/ .1

 املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض )عشاب١, ايٓاق١, عٓاط٠, ؽعٝب ايٓٛم(. (:7/7109ايعطا٤ صقِ )ط/ .0

 , املضَو(.7املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض )املطخ, املغكِ, أبٛ طضؾا (:1/7109ايعطا٤ صقِ )ط/ .3

 .املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض )مسض٠ ايطٝب١, ٚارٟ عًُٝإ( (:9/7109ايعطا٤ صقِ )ط/ .9

 , املزعٛؼ(.7, ايغُاص0املتنُٔ إْؾا٤ سؿا٥ض)ايغُاص  (:2/7109ايعطا٤ صقِ )ط/ .2
 :ثايجا: ايتعإٚ َع ٚطاص٠ ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايزٚيٞ

, أسٌٝ 09/8/7102( تاصٜخ 01/0/7/8909إؽاص٠ إىل نتاب َعايٞ ٚطٜض ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايزٚيٞ صقِ )

مبؾضٚع إعزار ايزصاعات ٚايتقاَِٝ ٚٚثا٥ل عطا٤ إْؾا٤ (اـال EPP-CCP-01/2017ايعطا٤ صقـــــــــِ )

 َٗٓزعٕٛ اهلٓزع١ ؽضن١صنٔع٢ً ايغار٠/  بضن١ سقار َا٥ٞ يف َٓطك٘ ٚارٟ خٓٝظٜضٙ / األغٛاص اؾٓٛب١ٝ

( رٜٓاص أصرْٞ, ٚبتٌُٜٛ َٔ بضْاَر فٓزٚم ايتهٝـ املٓاخٞ/ 91720ٚبك١ُٝ إمجاي١ٝ َكزاصٖا ) َغتؾاصٕٚ

 األَِ املتشز٠.

ملؾضٚع إلْؾا٤ بضن١ يتدظٜٔ نُٝات املٝاٙ ايؿا٥ن٘ عٔ إعتدزاَات ايضٟ يف َؾضٚع صٟ خٓٝظٜض٠ عٛايٞ ٜٗزف ا

, ٚرصاع١ إَها١ْٝ إعتدزاّ اـالٜا ايؾُغ١ٝ يتٛيٝز ايطاق١, ٚؽضا٤ كترب َتٓكٌ ٚإعزار 0( أيـ 711-711ّ)

 .71/07/7102بضْاَر تٛعٝ٘ ٚإصؽار, سٝح مت إطالم املؾضٚع  بتاصٜخ 

(يًزصاعات ٚٚثا٥ل TORرٚص َزٜض١ٜ اؿقار املا٥ٞ باملؾضٚع أعالٙ بإعزار ايؾضٚط املضدع١ٝ ) ٜتًدك

ايعطا٤, ٚاإلؽضاف ع٢ً تٓؿٝش ايؾضٚط املضدع١ٝ ٚع٢ً تٓؿٝش ايعطا٤, َٚٔ املتٛقع اإلْتٗا٤ َٔ إعزار ايزصاعات 

 .01/9/7109ٚٚثا٥ل ايعطا٤ يف 
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 املدترباتلاطات َزٜض١ٜ إ

 عٝٓات  َٛطع١ :  ( 3071قاّ قغِ املدتربات بإرخاٍ ٚ ؼًٌٝ )( 31دزٍٚ صقِ )
 َقارص ايعٝٓات عزر ايعٝٓات ْٛع ايعٝٓات ْٛع اإلدضا٤

 قغِ ْٛع١ٝ املٝاٙ 7072 َٝاٙ نُٝٝا٥ٞ مجع ٚاعتالّ ٚؼًٌٝ

 َظاصعني 071 َٝاٙ نُٝٝا٥ٞ اعتالّ ٚؼًٌٝ

 قغِ ْٛع١ٝ املٝاٙ 079 َٝاٙ بٝٛيٛدٞ مجع ٚاعتالّ ٚؼًٌٝ

َظاصعني ٚعًط١ املٝاٙ  077 تضب١ مجع ٚاعتالّ ٚؼًٌٝ

 ٚؽضنات
 عًط١ املٝاٙ َٚظاصعني 017 ْبات مجع ٚاعتالّ ٚؼًٌٝ

 َظاصعني ٚؽضنات 79 مسار اعتالّ ٚؼًٌٝ

 

 

 ( ؼًٝال َٛطع١ ناآلتٞ : 6151( ايتشايٌٝ املدرب١ٜ  : مت إدضا٤ )31دزٍٚ صقِ )
 عزر ايتشايٌٝ املدتربات

 7779 ًٌٝ ايرتب١كتربات ؼ
 00271 كترب ؼًٌٝ املٝاٙ ايهُٝٝا٥ٞ
 0027 كترب ؼًٌٝ املٝاٙ ايبٝٛيٛدٞ
 921 كترب ؼًٌٝ ايٓبات
 22 كترب ؼًٌٝ األمسز٠

 

 :7102إلاطات إراص٠ األصامٞ ٚايتٓعِٝ خالٍ عاّ 

ظصاع١ٝ ٚايٛسزات ايغه١ٝٓ يف ايغًط١ ع٢ً تٓؿٝش املٗاّ اييت تع٢ٓ بؾؤٕٚ ايٛسزات اي تعٌُ َزٜض١ٜ األصامٞ .0

تتُجٌ مبعاَالت  7102ملتًكٞ اـز١َ خالٍ عاّ ( َعا١ًَ 1719مت الاط سٛايٞ ), سٝت َٚتقضؾٝٗا

ٚتؾٌُ افزاص ٚثا٥ل ايتدقٝك بامسا٤ املتقضؾني بايٛسزات خاف١ بايٛسزات ايظصاع١ٝ ٚايٛسزات ايغه١ٝٓ 

زات ايتغذٌٝ َٚعاَالت ايبٝع ٚايضٖٔ ٚتٓؿٝش ايظصاع١ٝ ٚايٛسزات ايغه١ٝٓ ٚؼٌٜٛ ٚثا٥ل ايتدقٝك اىل عٓ

سذر االصخ ٚايتداصز ٚتقشٝح امسا٤ املتقضؾني يًٛسزات ايظصاع١ٝ ٚايٛسزات ايغه١ٝٓ باالماؾ١ اىل تٓعِٝ 

عاّ ًَؿات ايٛسزات ايظصاع١ٝ ( فؿش١ َٔ 00820)أصؽؿ١ عكٛر االهاص ع٢ً ايٛسزات ايظصاع١ٝ, نُا مت 

( فؿش١ َٔ ًَؿات ايٛسزات ايغه١ٝٓ 07997ٚأصؽؿ١ ) 7118 بزا١ٜ عآَّش ٚاييت بزأ ايعٌُ بٗا  7102

( َٔ قإْٛ تطٜٛض ٚارٟ األصرٕ ؾكز 77, ٚاعتٓارًا ألسهاّ املار٠ صقِ )7101ٚاييت بزأ ايعٌُ بٗا بٓٗا١ٜ عاّ 

( ٚسز٠ عه١ٝٓ يف مجٝع َٓاطل 0929نِ ٚ)0771( ٚسز٠ طصاع١ٝ مُٔ َؾضع صٟ 07 ؽقٝك )مت

 عتشكام سغب األفٍٛ.األغٛاص الفشاب اال

( َٔ قإْٛ تطٜٛض ٚارٟ األصرٕ ٚتعزٜالت٘, تعٌُ ايغًط١ ع٢ً اعتُالى قطع 70اعتٓارًا إىل أسهاّ املار٠ ) .7

األصامٞ أٚ سقك املٝاٙ اٚ نًُٝٗا ٚأٜ٘ سكٛم أخض٣ تتعًل باألصض ٚاملا٤ ٚسيو يػاٜات َؾاصٜعٗا املدتًؿ١ 

يطضم ٚاألق١ٝٓ ٚاعتُالنات يػاٜات ايتٛعع يف ايتٓعِٝ ايغهين نإْؾا٤ ايغزٚر, تٓؿٝش خطٛط ايضٟ ٚاملٗاصب ٚا

أٚ املؾضٚع ايظصاعٞ, باإلماؾ٘ إىل فضف ايتعٜٛنات يًُايهني عُا مت اعتُالن٘ يػاٜات ٖشٙ املؾاصٜع,سٝح مت 

(رٜٓاصتكضٜبا ؽاٌَ عز ايهضى يٝتِ 8027772استغاب ق١ُٝ ايتعٜٛنات املايٝ٘ خالٍ ٖشا ايعاّ بك١ُٝ )

شاب االعتشكام ٚسيو عٔ َغاسات قطع األصامٞ املغتًُه٘ اٚ ايتشغٝٓات ايٛاقع٘ عًٝٗا ٚمت فضؾٗا الف

(رٜٓاص تكضٜبا يتشقًٝٗا َٔ َايهٞ قطع االصامٞ املدقك 77002االْتٗا٤ َٔ إصعاٍ َشنضات َايٝ٘ بكُٝ٘ )

كاف٘ َايٝ٘ ( 91َهلِ ٚسزات عهٓٝ٘ بزال عٔ ًَهٝاتِٗ ايٛاقع٘ مُٔ ايتٓعِٝ ايغهين, سٝح مت اْٗا٤ )

( َشنض٠ َزٜٔ ع٢ً األصامٞ املًُٛن٘ ايٛاقع١ مُٔ ايتٓعِٝ ايغهين ٚؼقٌٝ 07( َشنض٠ را٥ٔ ٚ )79بٛاقع )

( رٚمنًا تكضٜبًا ملؾاصٜع 92( رٜٓاص تكضٜبا ـظٜٓ٘ ايزٚي٘ ٚمت اعتُالى َا َغاست٘ )09172َا قُٝت٘ )
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( 01( رٚمنات يػاٜات َٗضب طصاعٞ , )2ضى , )( رٚمنًا يػاٜات تٛعع١ عز ايه79ايغًط١ املدتًؿ١ تتُجٌ بـ )

(0211ّرٚمنات يػاٜات طضم طصاع١ٝ, )

7
(  رٚمنًا يػاٜات ايتٓعِٝ 077111يػاٜات ٚارٟ ملهب ْؿاٜات, )

( 01يػاٜات قط١ مخ ,ٚمت األْتٗا٤ َٔ إلاط ) 7( 081ّـط ْاقٌ عز ايهضاَ٘ , ٚ ) 7( 0111ّايغهين , )

 ( َعاَالت يًؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ .2َعا١ًَ صؾع إؽاص٠ إعتٝال٤ ٚ )

يكطع  7102( َعا١ًَ ملتًكٞ اـز١َ ٚسيو خالٍ عاّ 0277عًُت َزٜض١ٜ ايتٓعِٝ ع٢ً الاط سٛايٞ ) .0

األصامٞ األخض٣ ايٛاقع١ خاصز َؾاصٜع ايغًط١ ايظصاع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚيًٛسزات ايغه١ٝٓ ٚتؾٌُ ٖشٙ 

( َعا١ًَ الفزاص 00( َعا١ًَ بٝع ٚ )778ض٣ ٖٚٞ )املعاَالت:َعاَالت الفزاص َٛاؾكات يكطع األصامٞ األخ

( 77َٚعا١ًَ تأدري قطع١ أصض ٚ) تٓؿٝش سذ١ ؽاصز اٚ اصخ( َعا١ًَ 07ٚ) ٚناي١ خاف١ غري قاب١ً يًعظٍ

( 209ٚافزاص )صامٞ املًُٛن١ قطع األ االعتٝال٤ عٔاؽاص٠ ضؾع َعا١ًَ مت عضمٗا ع٢ً فًػ اراص٠ ايغًط١ ي

ألصامٞ, اماؾ١ اىل افزاص َٛاؾكات يًٛسزات ايغه١ٝٓ ايقارص بٗا عٓز تغذٌٝ يكطع ا كطط َٛقع تٓعُٝٞ

 تٓؿٝش سذ١ ؽاصز اٚ اصخ( َعا١ًَ ي71, ٚ)ٚناي١ خاف١ غري قاب١ً يًعظٍ( َٛاؾك١ الفزاص 71تتُجٌ بـ )

 (070( َٛاؾك١ بٝع ٚ)099ٚ) عار٠ تغذٌٝ قطع اصامٞ ـًٛن١ ملايهٝٗا بعز ايضؾع املغاسٞ( َعا١ًَ ال18ٚ)

َؤقت٘ َٚطابك٘ كططات ايتٓعِٝ  ٛثٝك١ ؽقٝك( ٚسز٠ عه١ٝٓ ب700َٛاؾك١ صٖٔ ٚاؾضاط سٛايٞ )

( َعا١ًَ يرتخٝك أب١ٝٓ أٚ اٜقاٍ خزَات 082( ٚسز٠ عه١ٝٓ ٚرصاع١ )201ٚكططات األصامٞ ؿٛايٞ )

ٚسز٠ ( طًب َٔ 701اماؾ١ اىل رصاع١ ) ـًٛن١أخض٣  اصامٞ قطعظصاع١ٝ ٚات ايٛسز)َٝاٙ ٚنٗضبا٤( يً

ُٚبعز ٖشٙ املٛاقع عٔ ايؾاصع ايض٥ٝغٞ ٚعٔ أقضب  االعتجُاصات يتشزٜز َٛاقع قطع أصامٞ َٔ َؾاصٜع ايغًط١ 

( طًب َكزّ َٔ َٛاطٓني 772َقزص َا٥ٞ ٚؼزٜز َغاس١ ًَٚه١ٝ ٖشٙ األصامٞ اماؾ١ اىل رصاع١ سٛايٞ )

 َٚؤعغات ٚرٚا٥ض سه١َٝٛ كتًؿ١ ٚاعزار ايضرٚر املٓاعب١.

,عًُت َزٜض١ٜ األصامٞ ع٢ً (GIS)أْع١ُ املعًَٛات اؾػضايف ع٢ً طط اعتعُاالت األصامٞعتدزاّ كٚبا .7

ٚايهغاصات نُا مت ؼزٜز َٛقع  افادضٚ املضاٌَ قطع األصامٞ يػاٜات عتجُاصال ع(َٛق011سٛايٞ )  ؼزٜز

 A0  ٚA1( كطط سذ71ِ( قطع١ أصض َٔ َؾاصٜع ايغًط١ يػاٜات ايبٝع ٚايضٖٔ ٚافزاص سٛايٞ )91)

ملزٜضٜات ايغًط١ املدتًؿ١, ٚمت استغاب ايكِٝ ايضأمساي١ٝ ملتقضؾني بٛسزات طصاع١ٝ يف االغٛاص ٚافزاص 

( رٜٓاص أصرْٞ ٚمت 0792988( قٝز َايٞ يًُتقضؾني سٝح بًؼ فُٛع املبايؼ املضع١ً يًزا٥ض٠ املاي١ٝ )009)

 ( رٜٓاص.211078%  بٛاقع )17ؼقٌٝ َٓٗا َا فُٛع٘ 

 (0ؽهٌ صقِ )

 

 

ٚبٗزف تكزِٜ خزَات ايهرتْٚٝ٘ يًُٛاطٓني ُتُهٔ املٛاطٔ َٔ اؿقٍٛ ع٢ً اـزَ٘ بغٗٛي١ ٚتٛؾض ايٛقت 

ٚاؾٗز ٚايهًؿ١ ع٢ً املٛاطٔ ٚع٢ً ايغًط١ ٚع٢ً را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١, ٜتِ ايعٌُ سايًٝا ع٢ً اعزار ؽاؽات 
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غٛاص ٜتـــِ َٔ خالهلا افزاص َٛاؾكات قٛعب١ ايهرت١ْٝٚ َؾرتن١ بني ايغًط١ َٚزٜضٜات ايتغذٌٝ يف األ

يكطع األصامٞ ايقارص بٗا عٓزات تغذٌٝ ؾكط رٕٚ سنٛص  َعاَالت َتًكٞ اـز١َايغًط١ ايهرتًْٚٝا ع٢ً 

عًًُا بإٔ َٛاؾكات تٓؿٝش َعاَالت َتًكٞ اـز١َ يز٣ را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ ٚاييت تتِ املٛاطٔ اىل ايغًط١, 

ألغٛاص ٚاييت تتُجٌ باـزَات ايتاي١ٝ:افزاص املٛاؾكات ع٢ً ايبٝع ٚايضٖٔ ٚتٓؿٝش َٔ خالٍ َزصا٤ ايتغذٌٝ يف ا

سذر األصخ ٚسذر ايتداصز ٚافزاص ايٛناالت يًٛسزات ايظصاع١ٝ ٚايٛسزات ايغه١ٝٓ ٚقطع األصاض األخض٣ 

 ايقارص بٗا عٓزات تغذٌٝ ؾكط, ٖٚشا ٜتطًب سنٛص املٛاطٔ َٔ األغٛاص اىل ايغًط١ يف عُإ .

 
 ايعطا٤ات ٚ املؾرتٜات  ٚؤٕٚ املاي١ٝ  ايؾ

 الاطات َزٜض١ٜ ايؾؤٕٚ املاي١ٝ:

 (17دزٍٚ صقِ)ايٓؿكات اؾاص١ٜ
 ْغب١ االْؿام املقضٚف املدقك  ايربْاَر

 %84.76 1,427,745 1,684,500 االراص٠ ٚاـزَات املغاْز٠ 4201

 %72.32 344,250 476,000 االصامٞ ٚايت١ُٝٓ ايضٜؿ١ٝ 4205

 %90.05 483,101 536,500 ٟايض 4210

 %95.44 6,656,778 6,974,500 ايتؾػٌٝ ٚايقٝا١ْ ٚاملٝهاْٝو 4215

 %85.96 1,013,925 1,179,500 ايغزٚر 4220

 %83.58 1,211,082 1,449,000 االغٛاص اؾٓٛب١ٝ ٚٚارٟ عضب١ 4225
 %90.54 11,136,881 12,300,000 اجملُٛع

 25,000 ايتدؿٝض
  

 %90.73 11,136,881 12,275,000 ايتدؿٝضاجملُٛع بعز 

 (17ايٓؿكات ايضأمساي١ٝ دزٍٚ صقِ )
 ْغب١ االْؿام املقضٚف املدقك ايربْاَر

 %68.91 1,446,404 2,099,000 االصامٞ ٚايت١ُٝٓ ايضٜؿ١ٝ 4205

 %18.62 3,754,471 20,162,500 ايضٟ 4210

 %77.99 4,622,355 5,927,000 ايتؾػٌٝ ٚايقٝا١ْ ٚاملٝهاْٝو 4215

 %86.33 13,699,007 15,868,577 ايغزٚر 4220

 %61.09 427,630 700,000 االغٛاص اؾٓٛب١ٝ ٚٚارٟ عضب١ 4225

 %38.06 2,633,239 6,919,500 ايت١ُٝٓ املتها١ًَ يتطٜٛض َٓطك١ ٚارٟ عضب١ 4230
 %51.44 26,583,106 51,676,577 اجملُٛع

 16,485,000 ايتدؿٝض
  

 %75.54 26,583,106 35,191,577 ايتدؿٝضاجملُٛع بعز 

 

 قز بًػت  2017)ايتشقٝالت( يعاّ  فُٛع االمجايٞ  االٜضارات ايؿع١ًٝ

 ( رٜٓاص اصرْٞ. 10900831.097بك١ُٝ)
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 إلاطات َزٜض١ٜ ايعطا٤ات ٚ املؾرتٜات :

 قغِ ايعطا٤ات :

ٚاساي١ فُٛع١ َٔ عطا٤ات األؽػاٍ ) اـاف١ بطضح  7102قاّ قغِ ايعطا٤ات يف َزٜض١ٜ ايعطا٤ات ٚاملؾرتٜات يف عاّ 

 ٚاملضنظ١ٜ ٚايزا٥ض٠ ٚاف١ًٝ ٚايتًظِٜ ( َؿق١ً ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 أؽػاٍ –أٚال : ايعطا٤ات املضنظ١ٜ 

 (04دزٍٚ صقِ )

 اعِ ايعطا٤ ْٛع ايعطا٤ صقِ ايعطا٤

 ق١ُٝ االساي١

 )رٜٓاص(

 / ّ09/0119 

َضنظٟ 

 رصاعات

ز٣ٚ ايؿ١ٝٓ ٚ االقتقار١ٜ عطا٤ ؼزٜح ايزصاعات ٚاؾ

ٚايب١ٝ٦ٝ ٚاعزار ايتقاَِٝ ايٓٗا١ٝ٥ ٚٚثا٥ل ايعطا٤ 

نُضس١ً أٚىل ٚاالؽضاف ع٢ً ايتٓؿٝش ٚايقٝا١ْ نُضس١ً 

 ثا١ْٝ ملؾضٚع عز َزٜٔ / قاؾع١ ايهضى

 َضس١ً ايطضح

 َضس١ً ايطضح َؾضٚع تٓؿٝش عز ايٛارات تٓؿٝش 0119/ 93ّ / 

177/2016 
 َضنظٟ

 اؽضاف

٢ َؾضٚع اعار٠ تأٌٖٝ قطات اينخ يف االغٛاص االؽضاف عً

 ايؾُاي١ٝ ٚايٛعط٢
78119 

173/2016 
 َضنظٟ

 تٓؿٝش

َؾضٚع اعار٠ تأٌٖٝ قطات اينخ يف االغٛاص ايؾُاي١ٝ 

 ٚايٛعط٢
1920019 

5/2016 

 َضنظٟ

 َضس١ً االساي١ االؽضاف ع٢ً تٓؿٝش عز ايٛارات اؽضاف

 ٚارٟ عضب١ –( عطا٤ات ؾ١ٓ خاف١ 01ثاْٝا :دزٍٚ صقِ )

 اعِ ايعطا٤ ْٛع ايعطا٤ صقِ ايعطا٤

 ق١ُٝ االساي١

 )رٜٓاص(

S/1/2017 1319892 َؾضٚع تٓؿٝش ؽبهات ايضٟ / ؾٝٓإ تٓؿٝش 

S/2/2017 077708 سؿض ب٦ض يف َٓطك١ ايؿٝزإ تٓؿٝش 

S/3/2017 199311 االؽضاف ع٢ً تٓؿٝش َؾضٚع صٟ عٌٝ ؾٝٓإ اؽضاف 

SF1/2017 تٓؿٝش 

Construction of Irrigation System In 

Ghor AlKabed 

11811111 

 

SF2/2017 09791183791 تٓؿٝش تع١ًٝ عز ايٛاي١ تٓؿٝش 

SF1/2016 0211811 ع٢ً تٓؿٝش تع١ًٝ عز ايٛاي١ اإلؽضاف إؽضاف 

SF3/2017 تٓؿٝش 

 َؾاصٜع ايتهٝـ املٓاخٞ

Adaption to Climate change Projects 

in the Jordan Valley 

Component 4 – Reclaimed water 

pipeline between TO 33 and TO 44 

BMZ NO. (2020 61 745) 

9098111 

S/2/2016 120918 االؽضاف ع٢ً تٓؿٝش عز ايؿٝزإ اؽضاف 

S/3/2016 8771911 تٓؿٝش عز ايؿٝزإ تٓؿٝش 

S/4/2016 280111 االؽضاف ع٢ً تٓؿٝش عز صمح١ اؽضاف 

S/5/2016 3333333 ١تٓؿٝش عز صمح تٓؿٝش 

 أؽػاٍ –( عطا٤ات را٥ض٠ 71ثايجا : دزٍٚ صقِ )

 ق١ُٝ االساي١ )رٜٓاص( اعِ ايعطا٤ ْٛع ايعطا٤ صقِ ايعطا٤

 تٓؿٝش 1/0119ص/

اْؾا٤ سؿا٥ض املٓاٚذ أّ صمجني أّ ؾضؼ ايغشٌ األبٝض , 

 ٚتٛعع١ سؿري٠ تٌ بضَا
017111 

يف قاؾع١  يف َٓطك١ تنت 0/تنت 1اْؾا٤ سؿريتٞ تنت تٓؿٝش 0/0119ص/

 ايعكب١

190111 

يف َٓطك١  0/ ايقاؿ١ٝ  1اْؾا٤ سؿا٥ض ايقاؿ١ٝ  تٓؿٝش 3/0119ص/

 ايزٜغٞ

139111 

 تٓؿٝش 9/0119ص/
األصامٞ ٚايتٓعِٝ يف  إلراص٠َب٢ٓ ايًذ١ٓ األٚىل  إْؾا٤

 ايؾ١ْٛ ايؾُاي١ٝ
731397301 
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 1, اؾٓٝز0ٟاْؾا٤ سؿا٥ض )ؽعٝب عقؿٛص , ايًعاِٜ  تٓؿٝش 1/0119ص/
 ايطبٝالت , ٚايؾعالٕ( ايرتابٝات يف قاؾع١ املؿضم

0888887179 

َؾضٚع األعُاٍ ايطاص١٥ يًشُا١ٜ َٔ أثض ايؿٝناْات يف  تٓؿٝش  2/7102ص/

 َٓاطل كتًؿ١ يف األغٛاص ايؾُاي١ٝ
787919 

 

 

 

 أؽػاٍ –( عطا٤ات ق١ًٝ 70صابعا : دزٍٚ صقِ )

 صقِ ايعطا٤ ْٛع ايعطا٤ اعِ ايعطا٤ ق١ُٝ االساي١  )رٜٓاص(

731397301 

األصامٞ ٚايتٓعِٝ يف  إلراص٠َب٢ٓ ايًذ١ٓ األٚىل  إْؾا٤

 ايؾ١ْٛ ايؾُاي١ٝ 
 9/0119ص/ تٓؿٝش

701077211 

فٝا١ْ املضاؾل ايقش١ٝ ) اؿضن١, ايعُاص٠ اؾزٜز٠ , 

 1/7102ص/ تٓؿٝش األصامٞ(

اْؾا٤ سؿا٥ض ْاٜؿ١ ٚ أبٛ ايػضبإ يف قاؾعيت املؿضم  َضس١ً اإلساي١

 ٚايهضى

 8/7102ص/ تٓؿٝش

 01/7102ص/ تٓؿٝش اْـؾا٤ عـــز أّ إْــــطـاص قاؾـــــع١ ايهضى َضس١ً ايطضح

 

 خاَغا : عطا٤ات تًظِٜ  
 قغِ املؾرتٜات ٚقغِ ايتزقٝل ٚقغِ املتابع١ :

 7102( ٜٛمح عطا٤ات ايتًظِٜ يعاّ 77دزٍٚ صقِ)-

 
 

مت سقض االعُاٍ املٓذظ٠ يف قغِ املؾرتٜات سغب َضاسٌ عًُٝات ايؾضا٤ ٚقُٝٗا املاي١ٝ ٚعزر ٚطبٝع١ 

 ايعًُٝات املٓذظ٠ خالٍ ايعاّ

7102 
  ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 -طًبات ايؾضا٤: -0

 ( ايـ ٚاصبعُا١٥ ٚاثٓإ ٚعتٕٛ  طًب ؽضا٤ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:0797مت تغذٌٝ )

( ٚاالغٛاص 929( تغعُا١٥ ٚثالث١ طًب ؽضا٤, َٓٗا يالغٛاص ايؾُاي١ٝ )810ؽضا٤ َباؽض) -أ 

 (.11( ٚايغزٚر )000( ٚاالراص٠ )011اؾٓٛب١ٝ )

( ٚاالغٛاص 727َٓٗا يالغٛاص ايؾُاي١ٝ )( اصبعُا١٥ ٚعبع١ عؾض طًب ؽضا٤, 702ؾإ ؽضا٤ ) -ب 

 (.79( ٚايغزٚر )00( ٚاالراص٠ )28اؾٓٛب١ٝ )

( 7( ٚاالغٛاص اؾٓٛب١ٝ )2( اصبع١ ٚمخغٕٛ طًب ؽضا٤, َٓٗا يالغٛاص ايؾُاي١ٝ )17تًظِٜ ) -ز 

 (.0( ٚايغزٚر )09ٚاالراص٠ )

٤ , َٓٗا ( عت١ ٚعؾضٕٚ طًب ؽضا79) -عٔ طضٜل طضح باؾضٜز٠ –عطا٤ات ق١ًٝ / يٛاطّ  -ر 

 (.0( ٚايغزٚر )9( ٚاالراص٠ )1( ٚاالغٛاص اؾٓٛب١ٝ )07يالغٛاص ايؾُاي١ٝ )

( ٚاالغٛاص 07( اثٓإ ٚعتٕٛ طًب ؽضا٤, َٓٗا يالغٛاص ايؾُاي١ٝ )97ؽضا٤ عرب را٥ض٠ ايًٛاطّ ايعا١َ ) -7

 -قضاصات االساي١ ٚايتًظِٜ:( 7( ٚاالراص٠ )70اؾٓٛب١ٝ )

 -قضاص اساي١ ٚقضاص تًظِٜ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:( اصبعُا١٥ ٚاثٓإ 717مت تغذٌٝ )

 ق١ُٝ االساي١  )رٜٓاص( اعِ ايعطا٤ ْٛع ايعطا٤ صقِ ايعطا٤

 9/7102ص/

/  تٓؿٝش

 تًظِٜ
يف َؾضٚع صٟ  7َؾضٚع تٓعٝـ ٚتطٜٛض ب٦ض املٝاٙ صقِ 

 ب٦ض َشنٛص َٓطك١ ٚارٟ عضب١

01111 
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( ثالمثا١٥ ٚٚاسز ٚاصبعٕٛ قضاص اساي١  بك١ُٝ 070قضاصات اساي١ ؾ١ٓ املؾرتٜات اف١ًٝ / يٛاطّ ) -0

( اصبعُا١٥ ٚاسز٣ عؾض ايؿا ٦َٚتإ ٚمخغ١ رْاْري 7007117999امجاي١ٝ َكزاصٖا)

 ــا.999ٚؾًغــ

( اسز٣ عؾض قضاص اساي١  بك١ُٝ امجاي١ٝ 00يٛاطّ ) قضاصات اساي١ ؾ١ٓ ايعطا٤ات اف١ًٝ / -7

 ــا.701( ١٦َ ٚمخغ١ ٚتغعٕٛ ايؿا ٦َٚتإ ٚاثٓإ ٚاصبعٕٛ رٜٓاص ٚؾًغــ0817777701)

( ٚاسز 900927782( مخغٕٛ قضاص تًظِٜ بك١ُٝ امجاي١ٝ َكزاصٖا )11قضاصات ايتًظِٜ ) -1

 .ــا782ٚمثإْٛ ايؿا ٚثالمثا١٥ ٚعبع١ ٚمثإْٛ رٜٓاص ٚؾًغــ 

( عتُا١٥ 9929017081َكزاصٖا )  7102بًػت ايك١ُٝ االمجاي١ٝ يكضاصات االساي١ خالٍ ايعاّ  -9

 ــا.081ٚعبع١ ٚمثإْٛ ايؿا ٚمثامنا١٥ ٚمخغ١ ٚثالثٕٛ رٜٓاص ٚؾًغــ 

مجٝع قضاصات االساي١ ٚايتًظِٜ مت تغذًٝٗا بغذالت قضاصات االساي١ املعتُز٠ ٚسغب االفٍٛ  -2

 اعٛب يًشؿغ ٚاملتابع١ ٚاالصؽؿ١.باالماؾ١ الرخاهلا اىل اؿ

 -:ايهؿاالت

 ( 02(  , ٚايهؿاالت )97(  , َٓٗا ايؾٝهات )88ايهؿاالت املؿضز عٓٗا ) ؽٝهات ٚنؿاالت( عزرٙ ) -

 ( نؿاي١ ٚؽٝو.090بًػت) 7102ايعزر ايهًٞ يًهؿاالت  اييت مت ايتعاٌَ َعٗا خالٍ عاّ  -

 نؿاالت ٚؽٝهات( خاف١ بعطا٤ات َٔ عٓٛات عابك١.)  7102دظ٤ َٔ ايهؿاالت املؿضز عٓٗا خالٍ ايعاّ  -

مجٝع ايهؿاالت مت تغذًٝٗا بغذالت ايهؿاالت سغب االفٍٛ باالماؾ١ الرخاهلا اىل اؿاعٛب يًشؿغ  -

 ٚاملتابع١ ٚاالصؽؿ١.
 

 

 ( نؿاي١ ٚؽٝو ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:22مت ايتعاٌَ َع )

 (7نؿاي١ )(  , نؿاالت رخٍٛ عطا٤  10ؽٝهات ) –نؿاالت رخٍٛ عطا٤ات  -0

 (13نؿاالت ) –(  , نؿاالت سغٔ تٓؿٝش 22ؽٝهات ) –نؿاالت سغٔ تٓؿٝش  -7

 (6نؿاالت ) –(  , نؿاالت ايقٝا١ْ 2ؽٝهات ) –نؿاالت ايقٝا١ْ  -0

 (0نؿاي١ ) –( , نؿاالت تًظِٜ 0ؽٝهات ) –نؿاالت تًظِٜ  -7

 (01تعٗزات عزي١ٝ ) -1

 -ايؿٛاتري: -4

ت١ ٚعتٕٛ ؾاتٛص٠ بك١ُٝ امجاي١ٝ َكزاصٖا ( ايـ ٚاصبعُا١٥ ٚع0799مت تزقٝل ٚاداط٠ فضف )

( ًَٕٝٛ ٚعبعُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚتغعٕٛ ايؿا ٚاصبعُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚتغعٕٛ رٜٓاص,  َٛطع١ 0289789)

سغب اْٛاع قضاصات االساي١ ٚايتًظِٜ ٚاالتؿاقٝات ٚسغب ايكِٝ املاي١ٝ, عًُا بإ ايؿٛاتري ايٛاصر٠ 

 -اٜنا ٚنُاًٜٞ: 7109غ١ٓ ايغابك١ ؾكط بٌ ٖٓايو ؾٛاتري عٔ اي 7102يٝغت عٔ عاّ 

( ١٦َ ٚعبع١ 002700( مثامنا١٥ ٚمخغ١ ٚعبعٕٛ ؾاتٛص٠ بك١ُٝ امجاي١ٝ )921ؽضا٤ َباؽض) -0

 عؾض ايؿا ٦َٚتإ ٚٚاسز ٚثالثٕٛ رٜٓاص.

( 111079( اصبعُا١٥ ٚتغع١ ٚثالثٕٛ ؾاتٛص٠ بك١ُٝ امجاي١ٝ )708قضاصات اساي١ / ؾ١ٓ ؽضا٤ ) -7

 ا١ْٝ ٚاصبعٕٛ رٜٓاص.مخغُا١٥ ايـ ٚثالمثا١٥ ٚمث

( تغعُا١٥ 811088( اصبع١ ٚعتٕٛ ؾاتٛص٠ بك١ُٝ امجاي١ٝ )97ؽضا٤ عرب را٥ض٠ ايًٛاطّ ايعا١َ ) -0

 ٚمخغ١ ٚمخغٕٛ ايؿا ٚثالمثا١٥ ٚتغع١ ٚتغعٕٛ رٜٓاص.
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( ٚاسز ٚعتٕٛ ايؿا ٚمخغُا١٥ ٚاثٓإ 90107( مخغ١ ٚعتٕٛ ؾاتٛص٠ ٚبك١ُٝ امجاي١ٝ )91تًظِٜ ) -7

 ٚثالثٕٛ رٜٓاص.

( ثالث١ ٚعؾضٕٚ ؾاتٛص٠ بك١ُٝ امجاي١ٝ 70ؾ١ٓ ايعطا٤ات اف١ًٝ / يٛاطّ ) –ات االساي١ قضاص -1

 ( ١٦َ ٚثالث١ ٚعتٕٛ ايؿا ٚتغعُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚمثإْٛ رٜٓاص.090899)

( 727017071( عؾض٠ اتؿاقٝات ٚعكٛر فٝا١ْ بك١ُٝ امجاي١ٝ )01االتؿاقٝات ٚعكٛر ايقٝا١ْ ) -9

ـــأ, عًُا بإ َععِ االتؿاقٝات تزؾع 071ٚثالثٕٛ رٜٓاص ٚؾًـــ عبع١ ٚعؾضٕٚ ايؿا ٦َٚتإ ٚمخغ١

 ع٢ً رؾعات غايبا َاتػط٢ ْقـ ع١ٓ ساي١ٝ ْٚقـ ع١ٓ قار١َ .

 

 -َغتٓزات االيتظاّ املايٞ: -2
 -مت اعتقزاص َغتٓزات ايتظاّ َايٞ َٔ قبٌ قغِ املؾرتٜات ؾُٝع ايعطا٤ات اييت طضست ٖٚٞ نُاًٜٞ:

( عبعُا١٥ ٚعت١ 299781( مثا١ْٝ َغتٓزات ٚبك١ُٝ )9زر )االْؾا١ٝ٥ ع -قغِ ايعطا٤ات -0

 ٚمثإْٛ ايؿا ٦َٚتإ ٚتغعٕٛ رٜٓاص,

( 77رٜٓاص ٚعزرٖا ) 1111عطا٤ات قغِ املؾرتٜات اييت ناْت ايك١ُٝ ايتكزٜض١ٜ هلا انرت َٔ  -7

( ثالمثا١٥ ٚعؾضٕٚ ايؿا ٚمثامنا١٥ ٚمخغ١ ٚاصبعٕٛ 071971اصبع١ ٚعؾضٕٚ َغتٓز ٚبك١ُٝ )

 رٜٓاص.

( مثا١ْٝ َغتٓزات 9 اعتقزاص َغتٓزات َاي١ٝ يًطضح عٔ را٥ض٠ ايًٛاطّ ايعا١َ ٚعزرٖا )مت -0

( ًَٕٝٛ ١٦َٚ ٚعؾض٠ االف ٚمثامنا١٥ ٚتغع١ رٜٓاص 00019187781ٚبك١ُٝ )

 ( مثامنا١٥ ايـ رٜٓاص عٔ عطا٤ات ؽضن١ ٚارٟ عضب911111.١ــا,َٓٗا )781ٚؾًغــ

ًٜٗا يزا٥ض٠ املٛاط١ْ ايعا١َ العتهُاٍ تٛقٝعٗا ٚختُٗا مت اصعاٍ املغتٓزات يًزا٥ض٠ املاي١ٝ يتشٛ -7

( اثٓإ ًَٕٝٛ 77028777781سغب االفٍٛ, سٝح نإ ايك١ُٝ االمجاي١ٝ ؾُٝع املغتٓزات )

 .ــا٦َٚ781تإ ٚعبع١ عؾض ايؿا ٚتغعُا١٥ ٚاصبع١ ٚاصبعٕٛ رٜٓاص ٚؾًغــ
 

 

 (72زٍٚ صقِ )د  الاطات إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚاملغتٛرعـــات ٚايٓكًٝات

 

 

 اؾُٛع ايهًٞ اْج٢ سنض االعُاٍ 

 45 1 44 7102اعزار املعٝٓني 

 92 11 81 7102اعزار اْٗا٤ات 

 1413 128 1285 7102اعزار ايظٜارات ايغ١ٜٛٓ 

 12 1 11 7102اعزار تعزٌٜ االٚماع 

 41 8 33 7102اعزار اجملاطٜٔ بزٕٚ صاتب 

 3 0 3 7102اعزار املٓتزبني اىل ايزا٥ض٠ 

 465 111 354 7102اعزار اؿافًني ع٢ً رٚصات تزصٜب١ٝ 
 َؤصؽؿ١ ٚثٝك١ 29,068 عزر ايهتب املؤصؽؿ١ يز٣ ايزٜٛإ ٚيز٣ ايؾؤٕٚ
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 ٚسز٠   ايؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ

 : 7102الاطات ٚسز٠ ايؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ يعاّ  (77دزٍٚ صقِ )

 ايعزر االلاط ايضقِ

 01 تٓؿٝش قضاصات سهِ 0

 رعٟٛ سكٛق١ٝ 70 اٟٚ سكٛق١ٝ ٚؽضع١ٝ َكا١َ عًٞ ايغًط١تبًٝؼ رع 7

 ؽضعٞ 7

 07 رعاٟٚ دظا١ٝ٥)قامض مبط ٚاعتزا٤ات( 0

 70 ؾإ ؼكٝل ٚؾإ ؾ١ٝٓ 7

 111 إبزا٤ صأٟ ٚأعتؾاصات 1

 211 كاطبات َٚضاعالت 9

 7 اْشاصات َٛد١ٗ َٔ قبٌ ايغًط١ 2

 00 رعاٟٚ َكا١َ َٔ قبٌ ايغًط١ 9

ايغًط١ اؿكٛق١ٝ ٚايؾضع١ٝ ٚاؾظا١ٝ٥  َتابع١ قناٜا 8

 ٚاالراص١ٜ

رعٟٛ سكٛق١ٝ َاطايت 011

 َٓعٛص٠

 رع٣ٛ ؽضع١ٝ َٓعٛص7٠

01 
 ايتشهِٝ َع ؽضن١ رص٠ ايكاعِ-0 َتابع١ قناٜا ايتشهِٝ

 ؽضن١ ايزصاؼ-7

00 
 َؿقٛي١ 1 َتابع١ قناٜا قه١ُ ايعزٍ ايعًٝا

07 
َتابع١ تعزٜالت ايكإْٛ ٚفٝاغ١ َغٛر٠ االْع١ُ 

 ايتعًُٝاتٚ

 َؾضٚع قإْٛ َعزٍ-0

االسهاّ ايتٓع١ُٝٝ يًب١ٝٓ -7

يألصامٞ خاصز ْتعِٝ يف ٚارٟ 

 االصرٕ

00 
 70 ايعكٛر ٚاالتؿاقٝات ٚتعزٜالتٗا َٚالسكٗا

07 
 ايـ رٜٓاص 071 ؼقٌٝ االَٛاٍ ايعا١َ

 

 

 الاطات إراص٠ ؽطٝط األعُاٍ ٚاملٝاٙ اإلق١ًُٝٝ:

 ٞاالعرتاتٝذ ايتدطٝط َزٜض١ٜ :اٚال

 اـًٝذ١ٝ املٓش١ َٔ املُٛي١ املؾاصٜع اعُاٍ عري َتابع١ .1
 ايكُح َٚٓش١ اـًٝذ١ٝ املٓش١ َجٌ ٚايكضٚض املٓح خاٍ َٔ املُٛي١ املؾاصٜع أعُاٍ عري َتابع١ .2

 ٚايتعإٚ ايتدطٝط ٚطاص٠ ٚتظٜٚز .األملاْٞ اإلعُاص بٓو ٚقضض األٚصٚبٞ االؼار َٚٓش١ األَضٜه١ٝ .3

 .ؽٗض١ٜ بتكاصٜض ضٟٚاي املٝاٙ ٚٚطاص٠ ايزٚيٞ .4

 ٚ تظٜٚزٙ باملعًَٛات ايالط١َ يًغهإ األع٢ً اجملًػ املتابع١ َع .5
 املؾاصٜع َتابع١ ْعاّ يف ايغًط١ َؾاصٜع عٌُ عري يتكزّ ايؾٗضٟ ايتشزٜح .6

 ٚؼزٜجٗا 2117-2115َضادع١ اـط١ االعرتاتٝذ١ٝ  .7

 2121-2118اعزار اـط١ االعرتاتٝذ١ٝ  .8

 2117-2115 َضادع١ اـطط ايتٓؿٝش١ٜ يالعٛاّ .9

 عكز ٚصؽ١ عٌُ الخش اصا٤ ايؾضنا٤ ايض٥ٝغٝني  يًغًط١ يف اـط١ االعرتاتٝذ١ٝ .11
  يًغًط١ ايتٓؿٝش١ٜ العزار اـط١ ايعالق١ سات االراصات َع ايتعإٚ .11
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 املام١ يًذٗات ايتٌُٜٛ يػاٜات َؾاصٜع َكرتسات تكزِٜ .12

 متجٌٝ ايغًط١  يز٣  ٚطاص٠ ايب١٦ٝ العزار تكضٜض ايضفز ايب١٦ٝ .13
ع١ًُٝ  بادضا٤ات ٚايغري اين١ٝ٥ٛ ٚاملاعشات ٚايطابعات اؿٛاعٝب ادٗظ٠ َٔ ايغًط١ استٝاسات ضسق .14

 .ايؾضا٤

املؤعغات  َع املتدقق١ ايؿ١ٝٓ ايًذإ يف باملؾاصن١ املزٜض١ٜ اعُاٍ اطاص يف ايؿ١ٝٓ ايتكاصٜض تكزِٜ .15

 .ايضمس١ٝ

 .األفٍٛ سغب ٖا ٚػزٜز ايقٝا١ْ يًشٛاعٝب ٚايطابعات  عكٛر َتابع١ .16

 ,خز١َ ايضٟ َٝاٙ امثإ رؾع خز١َ( ايغًط١ خزَات يبعض االيهرتْٚٞ ايزؾع ْعاّ تطبٝل َتابع١ .17

 . )ايظصاع١ٝ ايٛسزات ع٢ً املدايؿات امثإ رؾع .18

 ٚارٟ االصرٕ عًط١ يٛظا٥ـ َغتكب١ًٝ تقٛصات ٚمع يف املٝاٙ قطاع نؿا٠٤ صؾع َبارص٠ َؾضٚع يف املؾاصن١ .19
 االصرٕ ٚاعزار تكاصٜض يًُضاسٌ املدتًؿ١ رٟٚا يف ايضٟ َٝاٙ َغتدزَٞ ٚمجعٝات

 ايعزٜز َٔ ٚاؿام ايتش١ًٝ يبشٛخ االٚعط ايؾضم َضنظ َٔ ٚاملُٛي١ املتدقق١ ايتزصٜب١ٝ ايرباَر ٚمع .21

 .ٚاملظاصعني املٝاٙ ٚعًط١ االصرٕ ٚارٟ ٚعًط١ ٚايضٟ املٝاٙ ٚطاص٠ َٔ املٛظؿٔ

ضٚع   سؿري٠ خٓٝظٜض٠ مُٔ َؾاصٜع  طٜار٠ عكز ٚصؽ١ عٌُ  بايتعإٚ َع ٚطاص٠ ايتدطٝط  الطالم َؾ .21

 .قزص٠ اجملتُعات ايؿكري٠ يًتهٝـ َع ايتػري املٓاخٞ يف قطاع املٝاٙ ٚايظصاع١
 

 

 ثاْٝا: الاطات َزٜض١ٜ تطٜٛض ْٗض األصرٕ:

 َتابع١ تٓؿٝش اتؿاقٝات املٝاٙ اإلق١ًُٝٝ املضتبط١ باعار٠ تأٌٖٝ ْٗض األصرٕ نُا ْٚٛعا 

ذ١ٓ ايؿضع١ٝ ملٝاٙ ايؾُاٍ /ؾ١ٓ املٝاٙ املؾرتن١ املهًؿ١ مبٛدب نتاب رٚي١ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ املؾاصن١ يف َٗاّ ايً .1

 21/2/2117تاصٜخ  1/9/31/7416صقِ 

املؾاصن١  مُٔ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ املتدقق١ املهًؿ١ َٔ قبٌ ص٥اع١ ايٛطصا٤ يٛمع ايتقٛصات ايؾُٛي١ٝ إلعار٠  .2

 تأٌٖٝ سٛض  ْٗضاألصرٕ ايغؿًٞ 

ٚسٛم٘ ٚعضمٗا ع٢ً  االصرٕ ْٗض تاٌٖٝ العار٠ ايٛط١ٝٓ ايؾُٛي١ٝ اـط١ الت املٓبجك١ عَٔضادع١ ايتزخ  - .3

ٚايغؿاص٠ االَضٜه١ٝ  EPA (ٚناي١    محا١ٜ ايب١٦ٝ االَضٜه١ٝ EIBاؾٗات املُٛي١ َجٌ بٓو االعتجُاص االٚصٚبٞ)

 SDCٚايـٛناي١ ايغٜٛغض١ٜ 

ع٢ً ْتا٥ر ايتشايٌٝ املدرب١ٜ يٓٛع١ٝ َٝاٙ ايٓٗض ٚسٛم٘ ٚتؾتٌُ  ايٓٗض تطٜٛض  ؽزّ بٝاْات قاعز٠ ؼزٜح .4

 ٚاالٚر١ٜٚ ٚايضٚاؾز املػش١ٜ ي٘ اماؾ١ يًكٝاعات ايه١ُٝ يتًو ايضٚاؾز.

رصاع١ ٚتكِٝٝ ٚادضا٤ املكاصْات ايالط١َ يٓٛع١ٝ َٝاٙ ْٗض االصرٕ ٚصٚاؾزٙ صدٛعا اىل ايٓتا٥ر املدرب١ٜ اـاف١  .5

١ ايعًُِٝ املًه١ٝ ٚتكضٜض ٚطاص٠ ايب١٦ٝ ملضاقب١ َقارص املٝاٙ عٔ مبدتربات عًط١ ٚارٟ االصرٕ ٚكتربات اؾُعٝ

 بعز ٚايتٓغٝب باالدضا٤ات ايتقشٝش١ٝ  املُه١ٓ بايتعإٚ َع اؾٗات املع١ٝٓ.

 املضدع١ٝ ٚؽضٚطٗا ايب١ٝ٦ٝ آثاصٖا ٚؼزٜز يتقٓٝؿٗا املؾاصٜع رصاع١ .6
 باراص٠ ايغزٚر .َضادع١ عا١َ ملضاسٌ رصاع١ تكِٝٝ األثض ايب٦ٝٞ يًُؾاصٜع اـاف١  .7
 املغذ١ً اـظ١ٜٓ أصامٞ مُٔ ايظصاع١ يف املعاؾ١ اؿُأ٠ اعتدزاّ املؾاصن١  يف ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ املؾه١ً يزصاع١  .8

  َضاعٞ,

َتابع١ املضاعالت ٚاالدضا٤ات ايتقشٝش١ٝ املكرتس١ بني اؾاْبني ملعاؾ١ أٟ َقزص تًٛخ ٜؤثض ع٢ً ْٛع١ٝ  .9

 ٚن١ُٝ ٚب١٦ٝ ْٗض األ صرٕ  .
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 اطات ٚسز٠ ْاقٌ ايبشضٜٔ:ال

  ٜكّٛ االعتؾاصٟ سايٝا بتشنري ٚثا٥ل ايعطا٤ , ٚاملغا١ُٖ يف ادضا٤ات طضح ايعطا٤ ٚاختٝاص املٓاققني املؤًٖني

يتٓؿٝش املؾضٚع ٚفٛاًل اىل ايػًل املايٞ ٚتٛقٝع اتؿاق١ٝ تٓؿٝش املضس١ً االٚىل َٔ املؾضٚع َع  ا٥تالف ؽضنات 

 ٌ االٚيٞ ملكاٚيٞ تٓؿٝش املؾضٚع.ٜغاِٖ يف ايتاٖٝاْؾا٤ ٚتطٜٛض املؾضٚع , نُا 

   قز قزَت ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ تكضٜضٖا ٚ ْتا٥ر تكُٝٝٗا األٚيٞ إىل ؾ١ٓ ايعطا٤ات اـاف١  اييت بزٚصٖا ٚاؾكت ع٢ً

 .إصعاٍ نتب اعتؿغاصات ٚ اعتٝناسات إىل عزر َٔ ايؾضنات املؾاصن١ العتهُاٍ إدضا٤ات ايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ هلا

 ٗمت االْت( ا٤ َٔ ؼنري ٚثا٥ل ٚ رع٠ٛ عطا٤ املؾضٚعRFP) عٝتِ تٛطٜعٗا ع٢ً ايؾضنات اـُغـ١ اييت مت ٚ ,

تأٖــًٝٗا يتتُهٔ َٔ تكزٜــِ عضٚمـٗا ٚ اختٝاص املٓاقك املؿنـٌ يتُٜٛــٌ ٚ تٓؿٝش ٚ تؾػٌٝ مجٝع عٓافض 

 ايٞ ٚ ايبز٤ يف تٓؿٝش املؾضٚع.املؾضٚع ٚفٛاًل إىل ايػًل امل

 نري ٚثا٥ل عطا٤ ثالخ رصاعات ته١ًُٝٝ يًُؾضٚع ٚ بتٌُٜٛ َٔ بٓو االعتجُاص االٚصٚبٞ مبا مت ايبز٤ يف ؼ

 Brine Dischargeٚ ايـ  Economic Analysisىك تكِٝٝ األثــض ايب٦ٝٞ ٚ االدتُـــــــاعٞ ٚ ايـ 

Study( ٚاييت عتهٕٛ دظ٤ًا َٔ ٚثا٥ل عطا٤ املؾضٚع ,RFP) مت عكز ٚ قز  1ساٍ االْتٗا٤ َٔ ؼنريٖا

ايٛصؽ١ االعتؾاص١ٜ األٚىل اـاف١ بزصاع١ تكِٝٝ األثض ايب٦ٝٞ ٚ االدتُاعٞ ملؾضٚع ْاقٌ ايبشضٜٔ ) إسز٣ 

, سٝح مت عكز ٚصؽ١ عابك١  9/7/7102ايزصاعات ايته١ًُٝٝ املُٛي١ َٔ بٓو االعتجُاص االٚصٚبٞ( بتاصٜخ 

 جالث١ َعًا .األٚي١ٝ يًزصاعات اي خالٍ ؽٗض ؽباط مت ؾٝٗا اعتعضاض ايتكاصٜض

   هضٟ 00/9/7102مت تكزِٜ َغٛر٠ تكاصٜض تكِٝٝ ٖشٙ ايزصاعات يف ايٛصؽ١ االعتؾـاص١ٜ ايجا١ْٝ يف ٚ ,

ايعٌُ سايٝا ع٢ً َضادع١ َغٛر٠ ايتكاصٜض اييت مت عضمٗا ٚ تكزميٗا يف ٚصؽ١ ايعٌُ ايجا١ْٝ ٚ إصعاٍ أٟ 

إفزاص ايتكاصٜض بقٛصتٗا اص١ٜ, يٝقاص إىل تعزًٜٗا ٚ َالسعات ٚاصر٠ َٔ ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ إىل ايؾضنات االعتؾ

 ايٓٗا١ٝ٥.
 متٌٜٛ املؾضٚع:

  ايهًؿ١ االمجاي١ٝ يًُؾضٚع عٝتِ متًٜٛٗا َٔ خالٍ اؿقٍٛ ع٢ً َٓح َكزَ٘ َٔ ايزٍٚ ايقزٜك١ يتػط١ٝ

عٝكّٛ  ( َٔ ايهًؿ١ االمجاي١ٝ ٚسيو يًُغا١ُٖ يف تٓؿٝش اـط ايٓاقٌ يًُٝاٙ املاؿ١ ٚايش01ٟ-01سٛايٞ ) %

/عٜٓٛا  يًشؿاظ ع٢ً ب٦ٝت٘  َٔ ايتزٖٛص املغتُض. 0ًَٕٝٛ/ّ 701بتػش١ٜ ايبشض املٝت به١ُٝ أٚي١ٝ َكزاصٖا 

 1ًَٕٝٛ رٚالص اَضٜهٞ  011ٚقز متت املٛاؾك١ َٔ اؿه١َٛ االَضٜه١ٝ يتكزِٜ َٓش٘ مبكزاص 

 ( ٞ21ٚ-91عٝتِ متٌٜٛ باقٞ نًؿ١ املؾضٚع سٛاي )اييت عٝتِ اختٝاصٖا يتٓؿٝش %( َٔ قبٌ ايؾضنات )املطٛص٠

 .(BOTاملؾضٚع ع٢ً ْعاّ ايبٓا٤ ٚايتؾػٌٝ ْٚكٌ املًه١ٝ )

 ٙؽهٌ صقِ  املضس١ً األٚىل َٔ َؾضٚع ْاقٌ ايبشضٜٔ تؾٌُ املهْٛات ٚايهُٝات املب١ٓٝ يف ايضعِ ايتٛمٝشٞ  أرْا

(7): 
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 املتٛقع الْتٗا٤ ايعٌُ : (71صقِ ) اؾزٍٚ ايظَين

 ايتاصٜخ ٚفـ ايعٌُ

 7102آب   ٝظ ٚثا٥ل ايعطا٤ػٗ

 7102تؾضٜٔ أٍٚ  تظٜٚز ٚثا٥ل ايعطا٤ يًؾضنات املؤ١ًٖ

آخض َٛعز يتكزِٜ ايعضٚض ايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ يتٓؿٝش 

 املؾضٚع
31/9 /0118 

 7109متٛط  اختٝاص املٓاقك املؿنٌ

 7108أٜاص  بزا١ٜ ايتٓؿٝش
 

 

 الاطات ٚسز٠ ايغٝاعات ٚتطٜٛض االرا٤ املؤعغٞ 

ُاٍ ٚسز٠ ايغٝاعات ٚتطٜٛض االرا٤ املؤعغٞ مبا ؾٝٗا اراص٠ دا٥ظ٠ املًو عبزاهلل ايجاْٞ يتُٝظ االرا٤ اراص٠ اع -1

 اؿهَٛٞ ٚايؾؿاؾ١ٝ.
 املؾاصن١ ايؿاع١ً يف ؾ١ٓ ايتدطٝط ٚايتٓغٝل ٚاملتابع١. -2
عرتاتٝذ١ٝ, )َعٝاص ايكٝار٠, َعٝاص ايعًُٝات, َعٝاص اال يف اعُاٍ اؾا٥ظ٠ايؿاع١ً ملٛظؿٞ ايٛسز٠ ؾاصن١ امل -3

 َعٝاص ْتا٥ر اجملتُع افًٞ, َعٝاص ايٓتا٥ر ايض٥ٝغ١ٝ(.

 .2117افزاص َقؿٛؾ١ تؿٜٛض ايقالسٝات يًعاّ  -4

َتابع١ تٓؿٝش االٖزاف االعرتاتٝذ١ٝ َٔ خالٍ َتابع١ بطاقات االرا٤ املتٛاطٕ َع مجٝع َغؤٚيٞ ايكٝاؼ  -5

 يف ايغًط١.
ِٝ ٚتضَٝظ ايعًُٝات ٚصعِ عري االدضا٤ات ٚاـضٚز اراص٠ ع١ًُٝ  ؼزٜح ريٌٝ ايعًُٝات مبا ٜتنُٔ تكٝ -6

 بايتعإٚ َع ؾضٜل ايعًُٝات  2117باالفزاص يًعاّ 

املتابع١ ٚ ايتٓغٝل َع ٚطاص٠ تطٜٛض ايكطاع ايعاّ ؾُٝا ٜتعًل بٓعاّ تطٜٛض اـزَات اؿه١َٝٛ, ٚاملؾاصن١  -7

ّ تطٜٛض اـزَات اؿه١َٝٛ يف املغٛسات املدتًؿ١ مبا ؾٝٗا املغح ايغٓٛ ٟ سٍٛ ٚمع ايغًط١سغب ْعا

 ٚؼنري ايتكاصٜض اـاف١ ب٘.  64صقِ

اراص٠ ع١ًُٝ املغٛسات ٚتتنُٔ تعُِٝ االعتباْات ٚمجعٗا ٚارخاهلا ع٢ً بضْاَر ايتشًٌٝ االسقا٥ٞ  -8

SPSS  ٌمبؾاصن١ ؾضم عٌُ َٔ كتًـ االراصات, ٚؼنري ٚافزاص ايٓتا٥ر ٚاعزار ايزصاعات اـاف١ به

سات َتًكٞ اـز١َ, َغٛسات االؾضار, َغٛسات اراص٠ املعضؾ١, َغٛسات اجملتُع )َغٛ 2117َغح يًعاّ 

 افًٞ, َغح تكِٝٝ ؽاغًٞ ايٛظا٥ـ ايكٝار١ٜ,...(.
 االْتٗا٤ َٔ تطٜٛض َهتب خز١َ اؾُٗٛص يف املضنظ ٚتظٜٚزٙ بايتذٗٝظات اينضٚص١ٜ إلعتكباٍ املضادعني. -9

 ١ اؾُٗٛص. تكزِٜ اـز١َ ملتًكٞ اـزَات َٔ خالٍ َهتب خزَ -11
َتابع١ ؽها٣ٚ ٚاقرتاسات َتًكٞ اـز١َ َٔ خالٍ ايعٌُ مُٔ ؾ١ٓ ايؾها٣ٚ ٚاالقرتاسات ٚافزاص ْٚؾض  -11

تكضٜض ْقـ عٟٓٛ بٗشا اـقٛل, َٚتابع١ ؽها٣ٚ ٚاقرتاسات َتًكٞ اـز١َ َٔ خالٍ ايعٌُ ع٢ً 

 ْعاّ ايؾهاٟٚ اؿه١َٝٛ املٛسز ايتابع يٛطاص٠ تطٜٛض ايكطاع ايعاّ.
ٚاعار٠ ٖٝه١ً افت٣ٛ ع٢ً ايبٛاب١  يغًط١ ٚارٟ االصرٕٚاـاصدٞ املغتُض ع٢ً املٛقع ايزاخًٞ  ايتشزٜح -12

 االيهرت١ْٝٚ.
ايعٌُ ع٢ً َتابع١ عٌُ ْعاّ تتبع املضنبات اؿه١َٝٛ ايهرتْٚٝا, ٚسنٛص ٚصؽات ايعٌُ سٍٛ اي١ٝ عٌُ  -13

تقاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ْعاّ ايتتبع االيهرتْٚٞ يًُضنبات اؿه١َٝٛ ٚاييت عكزت يف ٚطاص٠ اال

 ٚتٓؿٝش تزصٜب سٍٛ املٛمٛع يهاؾ١ َهاتب اؿضن١ يف ايغًط١.
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 ايؿ١ٝٓ املدتًؿ١:ًذإ اييف  ١املؾاصن -14

  ٙاملؾاصن١ يف ؾ١ٓ اراص٠ َؾضٚع َبارص٠ يضؾع نؿا٠٤ املٝاWater Management Initiative (WMI) 

َا بني عًط١ ٚارٟ األصرٕ  ضٟ يف ٚارٟ األصرٕاإلراص٠ ايتؾاصن١ٝ ملٝاٙ ايٚاييت تعٌُ ع٢ً رصاع١ 

 .ٚمجعٝات َغتدزَٞ املٝاٙ

  املؾاصن١ يف ؾ١ٓ اختٝاص املٛظـ اؿهَٛٞ املتُٝظ ٚؼنري َٚضادع١ ًَؿات املضؽشني عٔ ايغًط١

 (.2116/2117يًزٚص٠ ايجا١َٓ )

 .رصاع١ ٚؼًٌٝ عضٚض ٚاعتالّ اؿٛاعٝب ٚتٛابعٗا ٚايغري بادضا٤ات ؽضا٤ٖا 

 ١ يف ؾ١ٓ تبغٝط ٚؼغني ايعًُٝاتاملؾاصن 

 .اعتالّ املٛار املٛصر٠ ملهتب خز١َ اؾُٗٛص 

  ّخالٍ املؾاصن١ يف ؾإ اعتالّ ايًٛاطّ اييت تظٜز قُٝتٗا عٔ  املٛار يف َغتٛرع عُإ ٚدضراعتال َٔ

 ( رٜٓاص ٚاييت ٜتِ تٛصٜزٖا اىل َغتٛرعات ايغًط١ /َغتٛرع عُإ.5111( رٜٓاص ٚتكٌ عٔ )511)

 الّ بضْاَر ايزؾع االيهرتْٚٞ ) أٟ ؾٛاترينِ(.اعت 

  املؾاصن١ يف ؾ١ٓ اعتالّ ٚتكِٝٝ ايًٛاطّ املٛصر٠ َٔ ايٛناي١ االملا١ْٝGIZ ٕاىل عًط١ ٚارٟ االصر. 

 .ٞاملؾاصن١ يف ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ يزصاع١ َز٣ اؿاد١ يؾضا٤ صخك دزٜز٠ يٓعاّ االصؽؿ٘ اؿاي 

 َ اسباص ايطابعات ٚبٝإ اؿاد١ ايؿع١ًٝ َٔ االسباص.املؾاصن١ يف ؾ١ٓ رصاع١ طًبات املزٜضٜات ٔ 

  املؾاصن١ يف َؾضٚع ايتشٍٛ االيهرتْٚٞ َٔ خالٍ ؾ١ٓ رصاع١ اـزَات االيهرت١ْٝٚ املؾرتن١ ملضادع١

املٝاٙ  ٚٚطاص٠عًط١ ٚارٟ االصرٕ االدضا٤ات املتعًك١ باـزَات اييت ٜكزَٗا قطاع املٝاٙ يف نٌ َٔ 

 نات املٝاٙ)َٝآٖا ٚايعكب١ ٚايريَٛى(.ٚايضٟ ٚعًط١ املٝاٙ ٚؽض
 ايعٌُ َع را٥ض٠ املٛاط١ْ ٚافزاص اؾظ٤ املتعًل باالٖزاف االعرتاتٝذ١ٝ َٚؤؽضاتٗا. -15
اؿنٛص ٚاملؾاصن١ ايؿاع١ً يف كتًـ ٚصؽات ايعٌُ: ٚصؽ١ سٍٛ اي١ٝ املتابع١ ٚاملغا٤ي١ يف منٛسز سٛن١ُ  -16

ت ٚتهٓٛيٛدٝا ايًُعًَٛات. ٚصؽ١ اراص٠ افت٣ٛ ايتشٍٛ االيهرتْٚٞ ٚاييت عكزت يف ٚطاص٠ االتقاال

االيهرتْٚٞ ع٢ً بٛاب١ اؿه١َٛ االيهرت١ْٝٚ اييت عكزت يف ٚطاص٠ االتقاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات. ٚصؽات 

 ايعٌُ اـاف١ ظُعٝات َغتدزَٞ املٝاٙ, ٚصؽات َؾضٚع َبارص٠ يضؾع نؿا٠٤ املٝاٙ.
 

 

 ١(الاطات ٚسز٠ ايضقاب١ املاي١ٝ )ايزاخًٝ

َغتٓز 9029ايتزقٝل ع٢ً ايغذالت املاي١ٝ َٚغتٓزات ايقضف / آَاْات ْٚؿكات.مبذُٛع  .0

 أَاْات,(.797ْؿكات, 1987فضف.)

عٌُ دٛالت َٝزا١ْٝ ع٢ً َؾاصٜع ايغًط١ ٚإراصاتٗا يف املٝزإ ٚاملؾاصن١ يف ؾإ ايتشكٝل ٚايتزقٝل  .7

 ٚاـضٚز بتٛفٝات .

 ت ايغًط١ املدتًؿ١  َٔ خالٍ اؾٛالت املٝزا١ْٝ.ايكٝاّ بعًُٝات دضر ايقٓارٜل يف َزٜضٜا- .0

 ٚتقٜٛب  ٚتبٜٛب بعض ايبٓٛر .7102ايتزقٝل ع٢ً عذٌ األٜضارات يعاّ  .7

 7102ايتزقٝل ع٢ً قضاصات ايرتؾٝع اؾٛاطٟ ٚايٛدٛبٞ يعاّ  .1

 ايتزقٝل ع٢ً قضاصات َٓح ٚسذب ايعالٚات .9

 ايتزقٝل ع٢ً ايهؿاالت املاي١ٝ .2

إ افاعب١ املتعًك١ بعٌُ ايغًط١ ٚاغالم بعض بٓٛر رصاع١ اعتٝناسات َٚشنضات رٜٛ .9

 االعتٝناسات .

 ايضر ع٢ً نتب  ٚاعتؿغاصات ١٦ٖٝ ايٓظا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿغار َٚتابع١ ايؾها٣ٚ ايٛاصر٠ َٓٗا . .8
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 َؾاصن١ٚسز٠ ايضقاب١ ايزاخ١ًٝ نـنابط اصتباط  يف سكٛم اإلْغإ/ص٥اع١ ايٛطصا٤.ٚإعزار ايتكاصٜض . .01

 :ايٓتٝذ١

( َغتٓز غري َغتٛؾ٢ يؾضٚط ايقضف ٚمت تقٜٛبٗا,يف 02ٓزات اييت مت تقٜٛبٗا بًؼ )عزر املغت .00

 سٝٓ٘.

 صؾع تكضٜض اىل عطٛؾ١ األَني ايعاّ عٔ املدايؿات َٔ ٚاقع عذٌ اإلٜضارات. .07

 رٜٓاص . 001109َٔ خالٍ املؾاصن١ بًذ١ٓ ؼقٌٝ االَٛاٍ ايعاَ٘ مت ؼقٌٝ َبًؼ  .00

 ٓغذِ َع ايكٛاْني ٚاألْع١ُ املعٍُٛ بٗا.ايتزقٝل ع٢ً َطايبات املؾاصٜع مبا ٜ .07

تقٜٛب بعض املطايبات بطًب إفزاص أٚاَض تػري١ٜ يتتؿل َع األْع١ُ ٚايتعًُٝات املعٍُٛ بٗا.ٚصر  .01

َبايؼ اىل ايغًط٘ بزٍ َبايؼ ؾضم صعّٛ طٛابع ايٛاصرات بني قُٝ٘ ايعكز ٚايكُٝ٘ ايؿعًٝ٘ ملهاتب 

 االعتؾاصٜ٘ املؾضؾ٘ ع٢ً َؾاصٜع ايغًط٘ .

 مت صر َطايب٘ َايٝ٘ ملؾضٚع الخش َٛاؾك٘ َعايٞ ايٛطٜض ؽدقٝا  .- .09

مت صر َطايب٘ َايٝ٘ يؾضن٘ ملطايبتٗا بزٍ مضٜب٘ َبٝعات ع٢ً املٛار ايزاخً٘ يف فًب املؾضٚع - .02

ملدايؿتٗا االْعُ٘ ٚتعًُٝات نٕٛ إ املؾضٚع َعؿٞ َٔ مجٝع اينضا٥ب ٚعزّ اسكٝ٘ ايؾضن١ بٗشٙ 

 املبايؼ .

إعتٝناسات رٜٛإ افاعب١ ٚاغالم بعض بٓٛرٖا ٚ َتابع١ بعض ايبٓٛر األخض٣ َٔ مت ايضرع٢ً  - .09

 االعتٝناسات  متٗٝزا الغالقٗا .

 تزقٝل ٚثا٥ل ؽافٝك ايٛسزات ايغه١ٝٓ/إراص٠ األصامٞ. .08

َٔ خالٍ َؾاصن١ ٚسز٠ ايضقاب١ ايزاخ١ًٝ ظٛالت َٝزا١ْٝ أٜاّ ايغبت مُٔ ؾ١ٓ تزقٝل ع٢ً  .71

 ٜٛب فُٛع١ َٔ األَٛص اإلراص١ٜ ٚاملاي١ٝ يف ناؾ١ َٛاقع ايغًط١ .َزٜضٜات ايغًط١ مت تق

 
 الاطات ٚسز٠ االعتجُاصات

تٛقٝع اتؿاقٝات ايتادريألصامٞ اـظ١ٜٓ نُا ٖٛ َبني أرْاٙ )قغِ ايعكٛر  ( ٜٛمح 72دزٍٚ صقِ )

 ٚايزصاعات ( ٚتضاخٝك يًُؾاصٜع االعتجُاص١ٜ
 ات بايزٜٓاصاإلٜضار عزر ايعكٛر ٚاملعاَالت ْٛع ايٓؾاط

 011997029 77 )طٜٔ, أ١َٝٓ, أٚصاْر(/تأدري َٛاقع يتتقاالت
 9111 0 اعتجُاص عٝاسٞ
 77111 0 إعتجُاص ؽضنات طصاع١ٝ
 08711 7 تأدري َٛاقع إعتجُاص تضاؾضتني
 19111 2 تأدري َٛاقع َضاٌَ
 - - تأدري َٛاقع خالطات
 8111 01 تأدري أصامٞ طصاع١ٝ يًذُعٝات

 9111 9 امٞ إعتجُاصات فٓاع١ٝتأدري أص
 تأدري َباْٞ ملغتدزَٞ املٝاٙ 

 َٚباْٞ يًغًط١ 
7 
0 

791 

911 
ؾًػ/ّ 011اتؿاقٝات تظٜٚز َٝاٙ َٔ قٓا٠ املًو عبزاهلل 

0 0 911 
 91280117 9 تضاخٝك َباْٞ+قطات قضٚقات + َٓتذع عٝاسٞ

 707970090 99 اجملُٛع
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 الاطات إراص٠ َغتدزَٞ املٝاٙ

مثا١ْٝ عؾض اتؿاق١ٝ ْكٌ َٗاّ َٔ عًط١ ٚارٟ االصرٕ اىل مجعٝات َغتدزَٞ املٝاٙ مشًت ع٢ً املٗاّ  اعزار .0

)تٛطٜع املٝاٙ , فٝا١ْ َآخش ايضٟ , سضاع١ َقارص املٝاٙ ٚتؾػٌٝ ايغزٚر ايتش١ًٜٝٛ( ٚقز مت تٛقٝعٗا  :

 اراص٠ املٝاٙ ٚنشيو . سٝح إٔ اهلزف َٓٗا ٖٛ ايظٜار٠ يف َغاس١ َؾاصن١ اؾُعٝات يف 7/7102صمسٝا 

 ( 72ايظٜار٠ يف اؾُعٝات َٓكٛي١ اايقالسٝات سغب اؾزٍٚ صقِ )

 ايغ١ٓ

ْغب١ املغاسات 

املػطاٙ 

 باؾُعٝات )%(

ْغب١ 

املغاسات 

املػطاٙ 

 بايعكٛر)%(

عزر اؾُعٝات 

 املؤعغ١

عزر 

اؾُعٝات 

َٓكٛي١ 

 ايقالسٝات

ْغب١ االلاط 

ايغٟٓٛ يًٗزف 

 االعرتاتٝذٞ

0119 9872 20 03 18 91,89 

ايبز٤ خالٍ ٖشا ايعاّ بعٌُ اتؿاقٝات إ٥تالؾات بني اؾُعٝات ٚخاف١ املتذاٚص٠ َٓٗا يتهٕٛ ؼت اراص٠ ؾ١ٝٓ  .7

ٚاسز٠ ٚقز مت تٛقٝع اصبع اتؿاقٝات ا٥تالؾات ْؿشت يف َزٜضٜات ايٛعط, ايؾ١ْٛ اؾٓٛب١ٝ )املضس١ً ايغارع١( 

نبري٠ بٓا٤ قزصات مجعٝات َغتدزَٞ املٝاٙ االراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٚاالغٛاص اؾٓٛب١ٝ بٗزف ايٛفٍٛ إىل إتؿاقٝات 

 ٚسيو َٔ خالٍ :

عكز ايعزٜز َٔ ٚصـ ايعٌُ ٚاييت َٔ اُٖٗا ايٛصؽ١ ايغ١ٜٛٓ اييت مت ؾٝٗا تكِٝٝ ارا٤ اؾُعٝات َٔ خالٍ  -0

 .7102َؤؽضات ارا٤ َعتُز٠ سغب اتؿاق١ٝ ْكٌ املٗاّ ٚاييت عكزت يف َز١ٜٓ ايعكب١ اساص/

َٔ ادٌ  7102عتبا١ْ صما َتًكٞ اـز١َ )املظاصعني( عٔ اـزَات املكز١َ يًذُعٝات يًعاّ مت تٓؿٝش ا -7

% َٔ عزر ايٛسزات اييت تػطٝٗا 71عضض   ايٓتا٥ر يف ٚصؽ١ ايتكِٝٝ ايغ١ٜٛٓ سٝح مشًت االعتبا١ْ ْغب١ 

ٌٝ ٚايقٝا١ْ (. نٌ مجع١ٝ , ٚنشيو اعتبا١ْ صما اؾُعٝات عٔ اـزَات املكز١َ َٔ ايغًط١ )َزٜضٜات ايتؾػ

( ٚقز مت تٓؿٝشٖا َٔ خالٍ نٛارص اراص٠ اؾُعٝات ٚبايتعإٚ َع 01/7102ٚاييت بزأ تٓؿٝشٖا خالٍ ؽٗض )

 .يف االغٛاص اؾٓٛب١ٝ GIZايـ 

مت اعتهُاٍ تأٌٖٝ َكضات فًغٞ مجعٝات مشاٍ ٚارٟ االصرٕ ٚايٛاقع يف َزٜض١ٜ ايؾُاٍ, ٚفًػ مجٝات  -0

 اعض٠ . ايؾ١ْٛ اؾٓٛب١ٝ ايٛاقع اؾٛ

االْتٗا٤ َٔ تعزٜالت  7102ٚبٗزف ايتٛثٝل ٚاالصؽؿ١ ٚاهار االْع١ُ االراص١ٜ ايؿاع١ً , ؾكز مت ٚخالٍ ايعاّ  -7

 ْعاّ ايتٛثٝل اـال ظُٝع ْؾاطات اؾُعٝات اي١َٝٛٝ ٚايؾٗض١ٜ ٚصبطٗا َع اراص٠ اؾُعٝات َٔ ادٌ املتابع١

 ا٤ ٚنٛارص اؾُعٝات  اُٖٗا:اقا١َ عز٠ ٚصـ ٚرٚصات َٔ خالٍ اراص٠ اؾُعٝات يضؤع -1

 ( ٘7/7102ٚصؽ١ عٌُ َقػض٠ ؾُعٝات اال٥تالف يتعضٜـ ايهٛارص ايؿ١ٝٓ بتطٛصات) 

   ٚصؽ١ َؾضٚعSWP بايتعإٚ َع املضنظ ايٛطين يبشٛخ ايطاق١ / ٚطاص٠ ايب١٦ٝ / ايغًط١ / َٓزٚب

 (09/2/7102ؾٓزم نضإٚ ) -االؼار االٚصٚبٞ )ايغٝز عُض ابٛ عٝز( ايبشض املٝت

  ايػغٌٝ ايهُٝٝا٥ٞ فطات ايتش١ًٝMEDRC  ْٞعًط١ ٚارٟ االصرٕ َزٜض١ٜ املتابع١ / َٚٝزا,

(71+79/01/7102). 
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 الاطات ايعالقات ايعا١َ

 
املغا١ُٖ يف تٓعِٝ ٚاعزار ٚتٓؿٝش ايرباَر االدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ)اؿكٝب١ املزصع١ٝ,طضٚر اـري ايّٝٛ  .0

 .ايطيب (

 .ٓٛاب ٚاعتٝناساتِٗ َٚطايبِٗايضرٚر ع٢ً اع١ً٦ فًػ اي .7

 .اعتكباٍ ايٛؾٛر املزع٠ٛ يًُؾاصن١ يف كتًـ اْؾط١ ايغًط١ .0

 .تػط١ٝ اخباص ايغًط١ عرب ٚعا٥ٌ االعالّ املدتًؿ١)املض١ٝ٥,املكض٠٤ٚ,املغُٛع١( .7

  .ؽهاٟٚ اؾُٗٛص اييت متت رصاعتٗا َٚتابعتٗا .1

 .اـطط اييت مت تٓؿٝشٖا ٚاالْؾط١ ايػري صمس١ٝ .9

 . ال١َٝ اييت مت ؼزٜجٗا ٚاعار٠ طباعتٗاايٓؾضات االع .2

 .محالت ايتعضٜـ بزٚص ايغًط١ عرب ٚعا٥ٌ االعالّ املدتًؿ١ .9

 .محالت ايتٛع١ٝ بايتٓغٝل َع مجعٝات َغتدزَٞ َٝاٙ ايضٟ .8

  .َتابع١  َٛقع ايغًط١ االيهرتْٚٞ ْٚؾض اخباص ايغًط١ َٔ خالٍ املٛقع االيهرتْٚٞ .01

 .ايتٛع١ٝتٓعِٝ ٚصـ ايعٌُ ٚاملؤمتضات ٚبضاَر  .00

  .املغاُٖ٘ يف اعزار سؿالت تهضِٜ املٛظؿني  .07

 


