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 محافظة العمبة

 
 

 لمحـة عامة:

 المطرر  الوحيررد البحرر   المنفرر  العمبرر  مدينرر  تعتبرر 
 للسريحح  لبير   أهمير  وتشرل  ،األحم  البح  على

 األ جوانير  بحلجبح  ؼني  وهي األ دني وااللتصحد
 أولرح  تؽير  مر  وشرللهح لونهرح يتؽي  التي الوع  
 تحر  الرووا  يسرتج  العمبر  شواطئ علىو. النهح 
 البرررح د  الميرررح  فررري الؽطررر  لبررر  الشرررم  أشرررع 
 .المنعش 

 البحسرر ،  األ د  ثؽر  العمبر  لتلررو  اهتمحمر  جر  الحسرري  ابر  الثرحني عبررده الملرن جاللر  أولرى
 عحلمير  سريححي  مرد  جمحلهرح فري تضرحهي بر  ال الممللر  مرد  أجمر  م  العمب  مدين  وأصبح 
 .ع يم 

 

 : المناخو التضارٌس
 

،، والجحؾ الحح  بحلمنحخ العمب  مححفظ  تمتحو ً،، والردافئ صريفح  المنرحطك مر  وتعتبر  شرتح
 وبإ تفرح  ،ملر " 055–05" مر  فيهرح السرنو  األمطرح  هطرو  معرد  يت اوح التي الصح اوي 

  شره فري الحر ا   د جر  تتر اوح حير ( السرن /ملر  0505) إلرـى يصر  التبخر  نسب  في شديـد
 سرلح  ي تحدهرح متميرو  سريححي  منطمر  يجعلهرح ممرح مئوير  د ج "  05 -01"  بي  الثحني لحنو 
 أمرح الدافئر ، وميحههرح المعترد  شرتحئهح فري للتمتر  األجحنب ول لن ،المححفظح  جمي  م  المملل 

 .مئوي  د ج " 05–00" بي  الح ا   د ج  تت اوح الصيؾ فص  في
 
 

 :والمساحة المولع
 

 الر   الخليج  أ  على الهحشمي  األ دني  للمملل  الجنوبي الجوً ألصى في العمب  فظ محح تم 
 المنطمر  ترح ي  فري لبير ا،  دو ا،  العمبر  لعبر  ولمرد. لر ( 015) طول  يبلػ وال   ، بحسمهح سمي

 مسرحف  عمرح  العحصم  ع  العمب  وتبعد ، وأف يميح آسيح لح تي بي  ي بط ال   المتوسط لمولعهح



لر ( 1055) اإلجمحلير  المححفظر  مسرحح  تبلػو ،مت ا،  ليلو( 000)
0
%( 5.8) نسربت  مرح تعرحد  

 .للمملل  اإلجمحلي  المسحح  م  تم يبح، 
 



 :السكانٌة والكثافة السكانً الوالع
 

 بررـ 0558 لعررح  العحمرر  اإلحصررحًا  دائرر   تمرردي ا  حسررب العمبرر  مححفظرر  سررلح  عرردد لررد 

 علرى يتووعرو  المملل ، سلح  عدد إجمحلي م %( 0.05)  نسبت مح يمثلو  نسم ( 005055)

(08 ) ، ،، تجمعح  نسرب  وتشرل  تم يبرح، %( 00) وال يرؾ%( 80) نسربت  مرح الحضر  ويشرل  سلنيح

( 08.0) حروالي المححفظر  فري السرلحني  اللثحفر  وتبلرػ ،%(00.0) واإلنرح %( 00.5) ال لو 

 .المملل  مستوى على م ب  ليلومت  لل  شخص( 10) ممحب  م ب  ليلومت  لل  شخص

 :التحلي النحو على المححفظ  في السلحني  واللثحف   اإلدا ي التمسيمح  حسب السلح  ويتوو 
 (1) رلم الجدول

 العمبة محافظة فً السكانٌة والكثافة واللواء الجنس حسب السكانً التوزٌع

 عدد السلح  )نسم ( اللواء
 النسب  م  المححفظ  %

 المسحح 
 0ل 

النسرررررر
 ب 
% 

 السلحني  اللثحف  معد 
 0ل /ف د

 إناث ذكور

 00.0 9836 3.34 2.38 01000 00010 قصبة العقبة

 8.0 34.. 8556 4932 0000 00000 القويرة

 1.87 111 0011 111 105711 المجمو 
 .0555المصد  : دائ   اإلحصحًا  العحم ،

 
 

 :التمسٌمات اإلدارٌة
 

 : التحلي  اإلدا ي   الوحدا العمب  مححفظ   تض 

 العمب  مدين  م لو  و العمب  لصب  لواً( 0)

 ع بـ  واد  لضـحً( 0)

 الموي   م لو  الموي   لواً( 0)

 الديس  وم لو  الموي   للواً ويتب  الديس  لضحً( 0)
 



 المناطك الحٌوٌة :
 

 :إللٌم العمبة 
 

 الخحصرر  المنطمرر  حرردود خررح    والوالعرر العمبرر  لمححفظرر  التحبعرر  المنررحطك) بررحإلللي  يمصرردو -
 ( . األ د  واد  سلط  بمحنو  المشمول  بحستثنحً

،  للري اإل تنمي  لحنونهح بموجب الخحص  المنطم  سلط  تتولى - ،  التصرحديح  هنرح مصردنو واجتمحعيرح
 . الديس  حوض ومنطم  الموي   لواً بحإلللي 

 .السلط  لحنو  بموجب ع ب  واد  منطم  وتنمي  تطوي  مهم  األ د  واد  سلط  تولىت -
 الخحصر  اإللتصرحدي  العمبر  منطم  سلط  إلى ع ب  واد  تطوي  صالحي  إنتمل :  مالحظ 
 .0555 عح  الوو اً مجل  موافم  بموجب

 

 ( :العمبة تطوٌر شركة) الموانئ مؤسسة 
 

 لمولعرر  نظرر ا،  األحمرر  البحرر  علررى المطلرر  المنطمرر  مرروانئ أهرر  مرر  العمبرر  مينررحً يعتبرر 
 علرى األ د  بر  يطر  الر   الوحيرد البحر   والمنفر  الحيرو ، الش يح  لون  المتميو، افيالجؽ 
 والبوتررح  الفوسررفح  مرر  الوطنيرر  والمنتجررح  المرروا د خاللرر  مرر   يصررد   والرر   العررحل ، مرروانئ

 لر  فري الع بي بحلمؽ ب الع بي المش ق ت بط الـتي الوص  همو  ويعتب  ،الليمحوي  واألسمد 
 ت بطر  التري المجرحو   الع بير  الردو  مر  الخح جي  التجح   لح ل  بحإلضحف  ف يميح،وأ آسيح م 
 مجمرو  مر %( 58) تصردي  يرت  العمبر  مينرحً خرال  ومر  الجيرد ، الب ي  الط ق م  شبل  بهح

 .األ دني  المستو دا  مجمو  م %( 10) نسبت  مح واستي اد األ دني  الصحد ا 
 
 

 ( :العمبة تطوٌر شركة) الدولً الحسٌن الملن مطار 

 
 الجرو  والشرح  العحلمير  السريحح  نمر  فري تتمث   ئيسي  أهداؾ ثال  ليحمك المطح  يعم 
،  المطرح  يعتبر  حير  لرر د  المرومي الردخ  فري تسحه  وللهح األعمح ،  جح  نم  وأخي ا،   دوليرح
 النمرر  مجررحال  فرري المع وفرر  الطررحئ ا  أنرروا  لحفرر  اسررتمب  بحيرر  العحلميرر  المعررحيي  لحفرر  مرر 

 .والعسل   المدني
 ومؤسسرر  المطررح  وموجررودا  ألصررو  ال ئيسرري المحلررن هرري العمبرر  تطرروي  شرر ل  وتعتبرر 
 .الموانيً



 (1) رلم الخرٌطة
 

 ومراكزها األلوٌة حسب العمبة محافظة خارطة

 
 
 



 لمحافظة العمبةأبرز المشارٌع الرأسمالٌة 
 
 بحأللؾ دينح ()

 الجهةةةةةةةةةةةةة اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
0110 

نسةةةةةةةةةةةبة 
 اإلنفاق%

نسةةةةةةةةةةةةبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجمو  المشح ي  ال أسمحلي   
للمححفظرررر  منهررررح المشررررح ي  

 التحلي :

 00585.1 08.0   

إنشحً طحبك أضحفي لمحلمر   .0
 بداي  العمب .

ووا   
 العد 

في م حل  التشطيبح  ومر   05 05.0 005
المتولرر  االنتهررحً فرري نهحيرر  

 شه  أب

إنشررحً مبنررى متصرر في  لررواً  .0
 الموي   وسل  المتص ؾ.

ووا   
 الداخلي 

في م حل  التشطيبح  ومر   00 11.0 055
المتولرر  االنتهررحً فرري نهحيرر  

 .أبشه  

ووا    واد  ع ب . تطوي  مش و  .0
 المحلي 

ترررررر  تحويرررررر  ملررررررؾ هرررررر ا  - 5 0505
المش و  إلى سرلط  منطمر  
 العمب  االلتصحدي  الخحص .

  مشررررررح ي  المجلرررررر  دعرررررر 0
 االعلى للشبحب

ووا   
 المحلي 

اعمرررررح  تشرررررطيبح  لنرررررحد   05 01 0555
 االمي  حمو 

ووا    مستشفى العمب  الجديد. .0
 التخطيط

تررر  تؽييررر  اسررر  المستشرررفى  08 50.0 0055
ليصرررربت مستشررررفى األميرررر  

 هحش  العسل  .

ووا    مش و  تعويو االنتحجي  .1
 التخطيط

 و  الى تحسي  يهدؾ المش  00.0 0000
الظرررررررررررر وؾ المعيشرررررررررررري  
للمررواطني  مرر  خررال  بنررحً 
المرررررررررررد ا  والررررررررررردو ا  
التد يبيررر  وتمررردي  د اسرررح  
 الجدوى للمشح ي  الصؽي  

تطررررررروي  مولررررررر  الشرررررررالل   .1
 الجنوبي في العمب .

ووا   
 التخطيط

هنررحن لجررح  لتحديررد االسرر   - 5 005
المستحم  للسل  في المولر  

 البدي 

ووا    ححلي.ط يك العمب  الس .5
 التخطيط

 المش و  منتهي. 055 00 055

تطوي  التعلي  نحو االلتصرحد  8
 المع في

ووا   
 التخطيط

اضررررحفح  مرررردا   العمبرررر   05 05 050
،مد س الل ام ،مد سررررررررررر  
المنطمرررررررررررررررر  الثحمنرررررررررررررررر  
الثحنوي ،مد سررررر  المنطمرررررر  
العحش  ،الهحشرررررمي  )منحررررر  

 ام يلي (



ووا    بنحً مدا   اسحسي  0
 التخطيط

مد سرررررر  عبررررررده سرررررر ا   00 00.5 0005
االسحسرررررررري  العمب )منحرررررررر  

 المحني (

صررررريحن  الطررررر ق ال ئيسررررري   05
والنحفرر   والجسررو  فرري إللرري  

 الجنوب.

ووا   
 األشؽح 

عبررح   عرر  اعمررح  صرريحن   50 10 0555
 وتينيررر  وتوسرررع  للطررر ق 

 وبنحً االطح يؾ

انشرررحً نفرررك الحميمررر  علرررى  00
 الط يك الصح او 

ووا   
 األشؽح 

 ت  ايمحؾ المش و   . - 5 855

الط يك الواصر  الرى م لرو  00
 حدود الد  

ووا   
 األشؽح 

 في م حل  ط ح العطحً 5 5 0555

مشرر و  ويررحد  دخرر  االسرر   00
 الفمي  /االم  الؽ ائي

ووا   
 الو اع 

 مش و  الفم  ل يفي 05 00 050

دعررررر  و اعررررر  المححصررررري   00
 الحملي  .

ووا   
 الو اع 

ت  دعررر  المررروا عي  مررر  يررر 5 5 005
خال  ه ا المشر و  بممردا  

نرررررر  و( دنررررررحني  للرررررر  د0)
 حصي  الحملي ححلممو و  ب

إنشرررررحً م لرررررو للمعرررررولي /  00
 الموي  .

ووا   
التنميررررررررررر  
 االجتمحعي 

ترررررررر  االسررررررررتال  األولرررررررري  055 5 00
 للمش و .

إنشرررررررررررحًمدي ي  التنميررررررررررر   01
 االجتمحعي  .

ووا   
 الثمحف 

ضرررح عررر  المبنرررى البنرررحً عو 00 80.0 008
 المدي 

نشررحً مبنررى م لررو مصررحد   05
 التعل 

ووا   
 الت بي 

د اسررررح  وتصررررحمي  وفرررري  5 5 105
 م حل  ط ح العطحً

ووا    انشحً مخيمح  لشفي  08
 الت بي 

البلررػ ال صررود لؽحيرر  شرر اً  00 00.0 05
 مولد له بحً وتحثي  المبنى

حومررررررررر  مشرررررررررح ي  ووا    00
 الت بي 

ووا   
 الت بي 

صررررريحن  مد سررررر  الطويررررر   05 05 510
والموفرررررر  /العمب ،صرررررريحن  
مد سررررر  لرررررح  النمب/دبررررر  

 ححنو 

 

 

 

 العمبة لمحافظة والرأسمالٌة التنموٌة المشارٌع ألهم مالتمٌٌ خالصة

 0110خالصة المشارٌع الرأسمالٌة المرصودة فً محافظة العمبة لعام 
 



( ألرؾ دينرح  0058521بمبلرػ ) 0550ال أسرمحلي  لمشرح ي  مححفظر  العمبر  لعرح    لد   النفمرح
( ألررؾ دينررح  800028مووعرر  حسررب الفصررو  للررووا ا  والرردوائ  الحلوميرر  حيرر  ترر  إنفررحق )

إلى عرد  االنفرحق  مستوى اإلنفحق ويعوى سبب تدني 05/1/0550%( حتى تح ي  0820بنسب  )
 علررى مشرر و  تطرروي  واد  ع برر  حيرر  حررو  ملررؾ هرر ا المشرر و  الررى سررلط  منطمرر  العمبرر 

 االلتصحدي  الخحص  وايمحؾ مش و  نفك الحميم  على الط يك لصح او .
 
 

 )بحاللؾ دينح (

 نسبة االنفاق الفعلً % 01/0/0110االنفاق حتى  0110ممدر  البيح 

 0820 800028 0058521 المشارٌع الراسمالٌة

 
 (1الشكل رلم )

الوظيفيرر  إلررى أ  لطررح  ويشرري  توويرر  المخصصررح  المحليرر  لمححفظرر  العمبرر  حسررب المطحعررح  
%( مر  إجمرحلي مخصصرح  المححفظر  لعرح  0028الشؤو  االلتصحدي  إستأث  علرى مرح نسربت  )

و لررن مرر  أجرر  تنميرر  المححفظرر  والمسررحهم  فرري تخفرريض معرردال  البطحلرر ، وجررحً فرري  0550
%( مرر  إجمرحلي مخصصررح  0021الم تبر  الثحنيرر  لطرح  الصررح  والر   حررحو علرى مررح نسربت  )

 ( .0وتال  لطح  الت في  والثمحف  والشؤو  الديني  لمح هو واضت في الشل   ل  ) المححفظ 
 

 (0الشكل رلم )

 
 
 

 -وفً ما ٌلً تحلٌل موجز ألهم مخصصات المشارٌع الرأسمالٌة حسب الفصول:
 

 -: واإلسكان العامة اإلشغال
 المواونرر  لررحنو  فرري واإلسررلح  العحمرر  األشررؽح  ووا   فرري الم صررود  المخصصررح  حجرر  بلررػ

 المخصصرح  إجمرحلي مر %( 0520) نسربت  مرح مشلل  دينح  ألؾ( 0855) 0550 لعح  العحم 
 نسربت  مرح أ  دينرح  ألرؾ( 105) 05/1/0550 حترى الفعلري اإلنفرحق وبلػ للمححفظ  الم صود 

  لرن ويعرود المتدنير  النسرب ضرم  وهري الووا  ، في الم صود  المخصصح  م %( 0120)
 مشرر و  فرري البرردً وعررد  الصررح او  الط يررك علررى الحميمرر  نفررك انشررحً مشرر و  ايمررحؾ الررى

 .العطحً ط ح م حل  انتظح  في وهو الد   حدود م لو الى الواص  الط يك
 

 -: والتعلٌم التربٌة
 المخصصررح  إجمررحلي مرر %( 00.0) نسرربت  مررح مشررلل  دينررح  ألررؾ( 000020) مبلررػ  صررد ترر 

 مررح أ  دينررح  ألررؾ( 00020) 05/1/0550 حتررى الفعلرري اإلنفررحق وبلررػ للمححفظرر ، الم صررود 
 النسرب ضرم  وهري المححفظر  فري التعلي  لمطح  الم صود  المخصصح  م %( 0128) نسبت 



الت بير ،  ووا   فري لبير   مبرحلػ لهرح  صرد التري المشرح ي  بعرض في تنفي  لتأخ  و لن المتدني 
 .مصحد  التعل  انشحً صحال   يحضي  مش و  انشحً م الو للتشخيص وانشحً م الو



 -:  الدولً والتعاون التخطٌط وزارة
 دينرح  ألرؾ( 8001) ممردا   مرح المححفظر  فري التخطريط لرووا   الم صود  المخصصح  بلؽ 
 إنفرحق وتر  للمححفظر  ال أسمحلي  للمشح ي  المخصصح  إجمحلي م %( 0520) نسبت  مح مشلل 
 حتررى ال أسررمحلي  المخصصررح   مرر%( 1120) نسرربت  مررح أ  دينررح  ألررؾ( 0000) ممرردا   مررح
 فري العمر  بوشر  حير  العرح  مر  الولر  هر ا مثر  فري الجيد  النسب ضم  وهي 05/1/0550

 ومشرر و %( 5020)انفررحق وبنسررب ( هحشرر  االميرر  مستشررفى)الجديررد العمبرر  مستشررفى مشرر و 
 االسحسري  المردا   بنرحً ومشر و %( 05)انفرحق وبنسرب  المع في االلتصحد نحو التعلي  تطوي 
 %(.0025) انفحق وبنسب 

 
 -: اإلجتماعٌة التنمٌة وزارة
 ألرؾ( 000) ممردا   مرح المححفظ  في اإلجتمحعي  التنمي  لووا   الم صود  المخصصح  بلؽ 
 فري ال أسرمحلي  للمشرح ي  الم صرود  المخصصرح  إجمحلي م %( 0.0) نسبت  مح مشلل  دينح 

 الم صررود  المخصصررح  مرر %( 1521)  نسرربت مررح أ  دينررح  ألررؾ( 000) إنفررحق ترر  المححفظرر 
 .االجتمحعي  التنمي  مدي ي  مبنى انشحً مش و  لتنفي  و لن للووا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 -ٌلً بطالة وصف الهم المشارٌع الرأسمالٌة التً تم تمٌٌمها :وفٌما 

 باأللف دٌنار

 

 انشحً طحبك اضحفي لمحلم  بداي  العمب  -0

 005 الكلفة الكلٌة

 

 شه ا 00 مدة التنفٌذ

 005 0110مخصصات عام 

 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 

0020 
05.0% 
05% 

ومرررر  المتولرررر  ا  ينتهرررري  0/0/0550تمرررر  المبحشرررر   بحلتنفيرررر  بتررررح ي   سٌر العمل فً المشروع
 شه  أبفي نهحي   المش و 

 - وامر التغٌٌرٌةاأل

 %05 نسب  االنجحو الت المي :



 
 باأللف دٌنار

 مش و  إنشحً مبنى متص في  لواً الموي   وسل  المتص ؾ -0
 0505 الكلفة الكلٌة

 

 00 مدة التنفٌذ
 055 0110مخصصات عام 

 000.8 01/0/0110ى اإلنفاق الفعلً حت
 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 0110نسبة االنجاز لعام 
1120 
15% 

ال توجررد أ  معولررح  محليرر  أو فنيرر  ويسرري  ضررم  الب نررحمج  سٌر العمل فً المشروع
وهو يشتم  على سل  مستم  للمتص ؾ بحإلضحف  إلى ؼ ف  

( مت  10   وخوا  محً بسع  )منحم  للموظفي  وؼ ف  للحح
ومررر  المتولررر  اإلنتهرررحً مررر  المشررر و  لبررر  الفتررر    .ملعرررب

وهرررو اف  فررري م حلررر   0550 أبالمحررردد  فررري نهحيررر  شررره 
 التشطيبح 

 - األوامر التغٌٌرٌة
 %00 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المش و  يسي  ضم  الب نحمج المخطط ل  تمٌٌم المشروع

، ع  المبنى  المالحظح   في اللواً المدي عوضح

 
 

 لف دٌنارباأل

 دعم مشارٌع المجلس االعلى للشباب -0
  0555 الكلفة الكلٌة

 شهو  1 مدة التنفٌذ
 0555 0110مخصصات عام 

 015 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 0110نسبة االنجاز لعام 
01% 
05% 

%( 85بنسرب  انجرحو ) مرو عمح  تشرطيبح  لنرحد  االمير  حا سٌر العمل فً المشروع
 وهي جو م  الدع  الممد  للمجل  االعلى للشبحب.

 - األوامر التغٌٌرٌة
 %05 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المش و  يسي  ضم  الب نحمج المخطط ل  تمٌٌم المشروع

  مالحظات



 المخطط ل  ضم  يسي  المش و  تمٌٌم المشروع

ومرر  المتولرر  ا  ينتهرري فرري  0/0/0550تمرر  المبحشرر   فرري  مالحظح 
 0550شه  أب 

 
 

 باأللف دٌنار

 تشفى العمب  الجديدمش و  مس -0
 00010 الكلفة الكلٌة

 

 شه 08 مدة التنفٌذ

 0110مخصصات عام 

 01/0/0110االنفاق لغاٌة 

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 

0055 

000521 

5020% 

0% 

احيرر  العطررحً علررى شرر ل  الفحضرر  للهندسرر  والتعهرردا  وشرر ل  عبرر   سٌر العمل فً المشروع

( الرؾ دينرح  00010لمتوسط للتجح   والتعهدا ، بلؽ  ليم  العطرحً )ا

% لدفعر  ممردمح مر   للفر  العطرحً علرى 05وبموجب االتفحلير  تر  دفر  

( الررؾ دينررح  بعررد 0080دفعترري  حيرر  ترر  دفرر  المسررط االو  وليمترر  )

على ا  يت  دف  المسط الثحني والمسحو  للدفع  األولى فري ولر   05/1

يحظرررى بأهتمرررح  لبيررر  ويرررت  تنفيررر   حسرررب أعلرررى المشررر و   ،الحرررك

 )وسمي بحس  مستشفى االمي  هحش  العسل  (المواصفح  العحلمي 

 - األوامر التغٌٌرٌة

 %08 نسبة االنجاز التراكمٌة

 المش و  يسي  حسب المخطط ل . تمٌٌم المشروع

 (دون 00( دون  ومسحح  البنحً)005تبلػ مسحخ  ا ض المش و ) مالحظات

 
 
 األلف دٌنارب

 مش و  تطوي  مول  الشالل  الجنوبي في العمب  -0
 00005 الكلفة الكلٌة

 

 شه ا 00 مدة التنفٌذ
 005 0110مخصصات عام 

اإلنفةةةةةةةةةةةةاق الفعلةةةةةةةةةةةةً حتةةةةةةةةةةةةى 
01/0/0110 

5 



نسةةةبة اإلنفةةةةاق مةةةةن المخصةةةةص 
0110 

 :0110نسبة االنجاز لعام 

5% 
 
5% 

 تنفي  المش و  حتى يت  ت حي  ل  األس .ل  يت  البدً ب سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة

 % وهو المول  البدي  لسلح  المنطم 055الشمك السلني  في الل ام  منجو  نسبة االنجاز التراكمٌة:
 

 هنحن لجح  لتحديد االس  المستحم  للشمك في المول  البدي  تمٌٌم المشروع

إلى موال  سلنحه  الجديد  تتمث  في تحديد األس   يوجد معولح  نم  المواطني  مالحظح 
 المستحم  له   الشمك .

 
 باأللف دٌنار

 مش و  ط يك العمب  السححلي -1
 00555 الكلفة الكلٌة

 

 منتهي مدة التنفٌذ
 055 0110مخصصات عام 

 05 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110ام نسبة االنجاز لع
055 
055% 

ترر  إنجررحو المشرر و  وترر  تسررليم ، المبلررػ الم صررود يمثرر  اعمررح   سٌر العمل فً المشروع
 صيحن 

  - األوامر التغٌٌرٌة
 %055 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 ت  االنتهحً م  المش و  تمٌٌم المشروع

  مالحظات
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 ع فيالتعلي  نحو االلتصحد المتطوي  -5
 055555 الكلفة الكلٌة

 



 مستم  مدة التنفٌذ
 050 0110مخصصات عام 

 00020 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 
05% 
05% 

ير  اضحفح  مدا   العمب  ،مد س  الل ام  ،مد س  المنطم  الثحمن  الثحنو سٌر العمل فً المشروع
 (، مد س  المنطم  العحش  ،الهحشمي  )منح  ام يلي 

 - األوامر التغٌٌرٌة
 %05 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 حسب المخطط ل المش و  يسي   تمٌٌم المشروع

 USAIDمصد  التموي  مالحظات
 
 
 

 
 

 باأللف دٌنار

 اسحسي   مدا س 00 بنحً -8
 00555 الكلفة الكلٌة

 

 00 مدة التنفٌذ
 0005 0110مخصصات عام 

 000121 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

0025% 
 
00% 

عبده ب  س ا  مد س  المش و  يسي  بشل  جيد وهو عبح   ع  بنحً  سٌر العمل فً المشروع
 االسحسي /العمب 

  - األوامر التغٌٌرٌة
 %00 جاز التراكمٌة:نسبة االن

 المش و  يسي  حسب مح هو مخطط تمٌٌم المشروع

 مصد  التموي  منح  المحني  مالحظات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  صيحن  الط ق ال ئيسي  والنحف   في إللي  الجنوب -0
  0555 الكلفة الكلٌة

 سنو  مدة التنفٌذ
 0555 0110مخصصات عام 

 105 01/0/0110علً حتى اإلنفاق الف
نسةةةةةبة اإلنفةةةةةاق مةةةةةن المخصةةةةةص 

0110 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

 

10% 
50% 

 الصيحن  ال وتيني  لط يك العمب  الخلفي /تحويل   ا  النمب/ليد االستال  سٌر العمل فً المشروع
 الصيحن  ال وتيني  لط يك البح  المي  واد  ع ب / ت  التسلي 

 يحن  لحمحيح  مدخ  العمب  السيححي/منجوعم  جد ا  استنحدي  وص
 - األوامر التغٌٌرٌة

 %50 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المش و  يسي  حسب المخطط. تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 
 باأللف دٌنار

 انشحً نفك الحميم  على الط يك الصح او  -05
 855 الكلفة الكلٌة
 سن  مدة التنفٌذ

 855 0110مخصصات عام 
 5 01/0/0110نفاق الفعلً حتى اإل

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

5% 
5% 

 في م حل  الد اسح  واعداد التصحمي  سٌر العمل فً المشروع

 تؽيي  مول  المش و  - األوامر التغٌٌرٌة
 - نسبة االنجاز التراكمٌة:

 
ط ل  حي  ت   صد المش و  المخط ىالمش و  يسي  دو  المستو تمٌٌم المشروع

 ول  يت  التنفي  لؽحي  اال  0558من  عح  

 ل  تت  المبحش   بحلعم  العت اض االهحلي على مول  المش و  مالحظات

 باأللف دٌنار

 الط يك الواص  الى م لو حدود الد  مش و  -00
 0555 الكلفة الكلٌة

 شه  01 مدة التنفٌذ



 0555 0110مخصصات عام 

 5 01/0/0110الفعلً حتى  اإلنفاق

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 

5% 

0% 

 .د اسح  وتصحمي  وفي م حل  ط ح العطحً سٌر العمل فً المشروع 8

 - األوامر التغٌٌرٌة 8

 %0 نسبة االنجاز لتراكمٌة:

 المش و  يسي  حسب المخطط تمٌٌم المشروع 8

 ل  م  الحدود السعودي  م  الجنوب.ي بط الممل مالحظات 8

 مش و  ويحد  دخ  االس  الفمي  /االم  الؽ ائي-00

 050 الكلفة الكلٌة

 مستم  مدة التنفٌذ

 050 0110مخصصات عام 

 00.1 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 

00% 

05% 

المشرر و  عبررح   عرر  تمرردي  البيررو  البالسررتيلي  ودعرر  االسرر  مرر   ع 8سٌر العمل فً المشرو

 1( دجحج  وعلرؾ لمرد  05خال  تمدي  ثالث   ؤو  م  المحعو و)

 اشه .

 - األوامر التغٌٌرٌة 8

 %05 نسبة االنجاز لتراكمٌة:

 المش و  يسي  حسب المخطط تمٌٌم المشروع 8

 مش و  الفم  ال يفي مالحظات 8

 
 

 نارباأللف دٌ

 مدي ي  التنمي  االجتمحعي  -00
  05555 الكلفة الكلٌة

 

 

 مدة التنفٌذ
 0110مخصصات عام 

 سن 
008 

 005 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

80.0% 

42% 

 اي  معولح  فني  او محلي  المش و  عوضح ع  المبنى المدي   واليوجد سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة



 %42 نسبة االنجاز التركمٌة:

 المش و  يسي  حب المخطط تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 باأللف دٌنار

 

 مش و  إنشحً م لو للمعولي  / الموي   -00
  105 الكلفة الكلٌة

 
 شه ا 01 مدة التنفٌذ

 00 0110مخصصات عام 

 5 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 



 
 
 
 
 

 ا نشحً مخيمح  لشفي   -00

 الكلفة الكلٌة
 مدة التنفٌذ

 0110مخصصات عام 
 01/0/0110االنفاق لغاٌة 

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

 

 

505 
 شه  00 

05 
01 

0020% 
15% 

 

 

 .المش و  بححج  الى مولد له بحً وتأثي  سٌر العمل فً المشروع8

 ال توجد األوامر التغٌٌرٌة:

نسةةةةةةبة االنجةةةةةةاز ممارنةةةةةةة بالكلفةةةةةةة 
 االجمالٌة:

00% 

 حسب المخططالمش و  يسي   تمٌٌم المشروع 8

  مالحظات

 

 

 
 تعويو االنتحجي مش و  -01

 /مححفظح 00555 الكلفة الكلٌة

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

5% 
055% 

مترر  م برر  ويتلررو  المبنررى مرر  طررحبمي  وطررحبك  0155تبلررػ مسررحح  البنررحً  سٌر العمل فً المشروع
تسوي  ومبنى للح ل  وؼ ف  للح   بحإلضحف  لرعمح  الخح جي  الجد ا  

والمبلررػ الم صررود يمثرر   ( مترر  م برر 05  مررحً بسررع  )واألسرروا  وخرروا
 مطحلبح  محلي .

 - األوامر التغٌٌرٌة
 %055 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 ت  اإلستال  األولي للمش و  تمٌٌم المشروع

 يخد  أهحلي المنطم  والم ى المجحو   مالحظات



 سنو  / مستم  مدة التنفٌذ

 0000 0110مخصصات عام 

 105 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 

00.0% 

05% 

المش و  عبح   ع  دع  لتحسي  الظ وؾ المعيشي  م  خال  بنحً  سٌر العمل فً المشروع 8

وتعويو المرد ا  وتمردي  الترد يب للخر جي  الجردد وتمردي  د اسرح  

 الجدوى للمشح ي  الجديد .

 - األوامر التغٌٌرٌة 8

 %15 نسبة االنجاز لتراكمٌة:

 المش و  يسي  حسب المخطط تمٌٌم المشروع 8

  مالحظات 8

 دع  و اع  المححصي  الحملي مش و  -05

 150 الكلفة الكلٌة

 مستم  مدة التنفٌذ

 150 0110مخصصات عام 

 0 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 

0% 

5% 

( دنحني  ع  ل  دون  0وال  )يمث  دع  و اع  المححصي  الحملي  ب سٌر العمل فً المشروع 8

 مو و .

 - األوامر التغٌٌرٌة 8

 %05 نسبة االنجاز لتراكمٌة:

 المش و  يسي  حسب المخطط تمٌٌم المشروع 8

  مالحظات 8

 
 مشروع انشاء مبنى مراكز مصادر التعلم-.1

 0000 الكلفة الكلٌة

 شه 08 مدة التنفٌذ

 105 0110مخصصات عام 

 5 01/0/0110تى اإلنفاق الفعلً ح

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 

5% 

0% 

 .د اسح  وتصحمي  وفي م حل  ط ح العطحً سٌر العمل فً المشروع 8

 - األوامر التغٌٌرٌة 8

 %0 نسبة االنجاز لتراكمٌة:



 ل  المخطط دو  المستوىالمش و  يسي   تمٌٌم المشروع 8

  مالحظات 8

 ح ي  ووا   الت بي مشم  حو -00

 510 الكلفة الكلٌة

 مستم  مدة التنفٌذ

 510 0110مخصصات عام 

 000 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 

05% 

05% 

انشررحًا  مختلفرر  واضررحفح  ؼرر ؾ صررفي  المشرر و  عبررح   عرر   سٌر العمل فً المشروع 8

   واصالحح  المبحني اضحف  الى التأثي  والتجهيو.وصيحن

 - األوامر التغٌٌرٌة 8

 %05 نسبة االنجاز لتراكمٌة:

 المش و  يسي  حسب المخطط تمٌٌم المشروع 8

  مالحظات 8

 
 
 

 العمبة محافظة فً التنموٌة اإلنجازات حول سرٌعة نظرة
 

ا  العمبة حافظةم فً اإلنجازات ألبرز موجزاا  تحلٌالا  ٌلً فٌما نورد  -: اإللتصادٌة للمطاعات وفما

 
 : األساسٌة الحكومٌة والخدمات التحتٌة البنٌة:  أوالا 

 

 : واإلسكان العامة األشغال( 1
 

 العمبر  مينرحً اعتبرح  حير  مر  الروطني االلتصرحد فري دو هرح و العمبر  مدينر  لخصوصري  نظ ا، 
 الصرنحعح و البضرحئ  لتصردي  عمليرح  مر   لرن عر  ينرتج ومرح ،للممللر  الوحيد البح   المنف 
 هر اول الت انوير ،  وعمليح  التصدي  إلعحد  أو ،الخح   م  األ د   ححجح واستي اد الوطني 

 العمبرر  أشررؽح  مدي يرر  وتتررولى حديثرر  طرر ق بشرربل  المللرر  مررد  ببررحلي العمبرر  مححفظرر  ترر تبطف
  اختصرحص نطرحق خرح   لتريا النحفر   للطر ق و لرن والصريحن  التنفير  حير  م  يهحعل اإلش اؾ
 .البلديح 



 مجمررو  يبلررػ الجيررد  والو اعيرر  والم ويرر  ال ئيسرري  الطرر ق مرر  شرربل  المححفظرر  فرري وتترروف 
 فرري نوعهررح حسررب( لرر )بحلررـ الطرر ق أطرروا  يبرري  التررحلي والجرردو  لرر ( 010) حرروالي أطوالهررح
 -: العمب  مححفظ 

 
 
 
 
 
 

 (1-1) رلم الجدول

 اوأطواله الطرق الداخلٌة أنواع

 طول الطرٌك ) كم ( نوع الطرٌك
 000 رئٌسٌة

 08 ثانوٌة

 80 لروٌة

 01 زراعٌة

 700 المجموع
 .0555، ومححفظ  العمب  مدي ي  األشؽح  العحم  -المصد  :

 

 : والسدود الري المٌاه( 0
  الديسر حروض يوجد حي  للميح ، األسحسي المصد  هي العمب  مححفظ  في الجوفي  الميح  تعتب 
 بحالنسريحب العمبر  مدينر  إلرى الميرح  تصر  الممللرـ ، فري المحئيرـ  األحرـواض أهر  م  يعتب   ال 

،  افبرح  مر  بحلميرح  يتروود لر ( 10) بطرو   ئيسري نحل  خط بواسط  الطبيعي  ط يمر  فري مؽر يح
 .العمب  لمدين  ال ئيسي للخوا  وصوال،  المحئي التجمي  وخوانح  والم ى البلدا  بعض
 نسرررب  تصرر  حيررر  الميررح  خررردمح  بفحعليرر  الممللررر  منررحطك برررحلي عرر  العمبررر   مححفظرر تتميررو

 الميررح  وتضرر  المححفظرر ، سررلح  مرر %( 00) حرروالي الشرربلح  ط يررك عرر  بحلميررح  المخرردومي 
 بميرر  عرر  المححفظرر  هرر   بهررح تنفرر د تلررحد الححلرر  وهرر   السررحع  مرردا  علررى المررواطني  للحفرر 

 .األخ ى المححفظح 
 الصرحي للصر ؾ شربل  بر  توجرد ال   المححفظ  في الوحيد السلحني التجم   العمب مدين  تعتب 
 الشرالل  منطمتري المدين  م  يستثنى العمب  مدين  سلح  م %( 05) نسبت  مح تخد  الشبل  وه  

،  التطوي  تح  لونهمح المديم  والبلد الجنوبي   التنمير  محطرح  في الميح  ه   معحلج  يت  إ  ،ححليح
 يمر  الر   األخض  الحوا  منطم  في الح جي  األشجح     في المعحلج  الميح  م  يستفحد حي 
،  بحعتبح   المدين  م  الشمح  إلى  .للؽبح  مصدّا
 ألرؾ( 00) إلرى تصر  استيعحبيرـ  بطحلرـ  ميلحنيليرـ  األولرى للتنميرـ  محطتي  العمبـ  مدينـ  تخد 
 
0
  ،   آالؾ(0) إلرى تصر  حبي اسرتيع بطحل  طبيعي  تنمي  محط  والثحني  يوميح

0
  ،  لمير  وتبلرػ يوميرح



  مليررررو ( 0.005.050) المحطرررر  إلررررى الداخلرررر  الميررررح 
0
 لمعحلجرررر ل الخح جرررر  والميررررح  سررررن /

  مليو ( 0.505.001)
0
، ويرت  توويرد مححفظر  العمبر  والصنحع  الو اع  لؽحيح  تستخد  سن /

 .0558( مليو  مت  ملعب لعح  00مح يمح ب )
 

 : ءالكهربا لطاع( 0
 سررلح  مرر %( 00.0) إلررى المححفظرر  فرري الله بررحئي بحلتيررح  المخرردومي  نسررب  تصرر 

 .%(00.8) إلى تص  الله بحئي يح الت استم ا ي  ونسب  المححفظ 
 التوليرد محطرح  مر  واحرد  تعتبر  التري الح ا ير  العمبر  محطر  مر  بحلله برحً المححفظ  تتوود
 مر  المححفظرـ  منرحطك توويرد يرت  حير  الله بحئيرـ ، الطحلرـ  مر  تيحجحتهحبحح المملل  توود التي
 .المححفظ  في منتش    ئيسي  تحوي  محطح ( 8) خال 

 : واالتصاالت البرٌد( 4
 خررال  مرر  المطررح  هرر ا ويعمرر  المححفظرر  أ جررحً فرري منتشرر  م الو( 8) الب يررد لطررح  يشررم 

 .الخدمح  م الو وتحسي  تطوي  إلى تهدؾ جديد  است اتيجي 
 التري األ ضري  الهواترؾ خردمح  تمردي  األ دني  االتصحال  ش ل  تتولى االتصحال  لطح  وفي
 ممسر ( 05)و  ئيسري ممسر  للشر ل  يتبر  حير  المححفظر ، فري السرلحني  التجمعرح  جمير  تخد 
 ،المححفظ  أنححً في منتش   تحب 

 *لم تحدث: والمواصالت العامة ( النمل7
 سريح ا  مر  عرددو ححفلر ( 00) خرال  مر   نمر شر لح ( 8) العمبر  عمرح  خط على يعم  -

 . متوسط ال نم ال
 

ا   : البشرٌة والموارد االجتماعٌة التنمٌة:  ثانٌا
 

 : الصحة لطاع( 1

 خحصرح  ومستشرفيح  ،العسرل   هيرح األمير   مستشفى هي مستشفيح  ثال  المححفظ  في يوجد
 ،ا، سر ي ( 051) فيهرح   األسر عردد يبلرػ حي  الحدي ، العمب  ومستشفى اإلسالمي مستشفى همح
 العسررل   هحشرر  االميرر  مستشررفى بنررحً اال  ويررت  لمررح مررواط ،( 155) للررـ  ا، سرر ي  بمعررد  أ 

 الطبير  والخردمح  الم افرك المححفظر  فري ويوجرد ،العحلمير  المواصرفح  اعلى حسب ينف  وال  
 :الصح  لووا   التحبع  التحلي 

 (1-2) رقم الجدول

 الصحة فً محافظة العمبةالبٌانات االحصائٌة لمطاع 

 

 قطاع الصحة
 عليالمجموع 

 مستوى المحافظة

 *3 عدد المستشفيات

 602 عدد األسرة

 3 شامل عدد المراكز الصحية



 7 أولي

 26 فرعي

 66 المجموع

 8 عدد مراكز االمومة والطفولة

 عدد المختبرات
 *27 مختبر

 *9 اشعة

 20 اسنان عيادات االسنان

 30 العامة والخاصة لياتعدد الصيد

 32 طبيب عام

 6 طبيب اختصاص

 62 طبيب اسنان

 68 مساعد صيدلي/صيدلي

 77 ممرضة/ممرض

 69 اشعة /فني مختبر 

 . 0555مدي ي  الصح ،  -:المصد  

 

 ( لطـاع التعلٌـم :0ا
 
 
 ثحنويرر  مد سرر  برري  مررح مد سرر ( 050) 0555 عررح  فرري العمبرر  مححفظرر  فرري المرردا   عرردد بلرػ

 -: التحلي بحلجدو  موضح  هي لمح األطفح  و يحض وأسحسي 
 

 (0-0) رلم الجدول

 والجنس التعلٌمٌة المراحل حسب المحافظة فً الصفٌة والشعب المدارس عدد

 عدد الشعب عدد المدارس عدد المدارس والشعب

 مختلط إناث ذكور مختلط إناث ذكور

 470 415 417 00 10 05 المجموع
 .7002ديرية التربية والتعليم، التقرير السنوي م -المصدر :

 

والجدددوا التدديلي يأدديد الددداي المعلمدديد والللأددة اسددل المرااددن التعليميددة والجددن   دد ا لددي  

7002. 
 

 (0-0الجدول رلم )

 والجنس حسب المراحل التعلٌمٌةتوزٌع الطلبة والمعلمٌن ونسبة الطلبة 



 عدد الطلبة عدد المعلمٌن اللواء
 طالبمعلم لكل 

 إناث ذكور إناث ذكور

 05.8 05000 05100 0085 118 المجموع الكلً
 .0551التم ي  السنو  ، ووا   الت بي  والتعلي  -المصد  :

 
 : االجتماعٌة التنمٌة( 0
 

 مر  والفمير   المحتحجر  لرسر  خردمحتهح تمد  االجتمحعي  للتنمي  مدي ي  العمب  مححفظ  في تتوف 
 يبلرػ والتري الخي ير  الجمعيرح  علرى اإلشر اؾ المدي ير  وتتولى الوطني  ن المعو صندوق خال 
 مرح  إليهرح ينتسرب األؼر اض، متعردد  جمعير ( 00)و خصصر مت( 1) منهرح جمعير ( 05) عددهح
 ويبلرػ نسرحئي ، جمعيتري  منهح تعحوني  جمعي ( 05) وجود الى بحالضحف  عضو( 00055)يمح ب
 .عضو( 5555) الث م  التعحوني  يح الجمع له   المنتسبي  عضحًال عدد
 
 

 : التحلي  االجتمحعي  والخدمح  الم افك المححفظ  في .تتوف 
 

 : العمبة محافظة فً االجتماعٌة التنمٌة مكاتب

 الموي  /  االجتمحعي  التنمي  ملتب -0

 ال يش /  االجتمحعي  التنمي  ملتب -0

 الديس  تنمي  م لو -0

 االس   حمحي /  االجتمحعي  لخدم ا ملتب -0
 جسمحني وتأهي  متل    نمدي  معون  مث  الخدمح  م  عددا،  الصندوق يمد   -: الوطنيـ  المعونـ  صندوق( أ

ويمد  الصنوق ايضح مسحعدا  لالس  التي لديهح ابنحً معحلي  ؼير  لرحد ي   علرى خدمر  نفسره  و لرن بتمردي  

( ححلر  . ولرد  الصرنوق ايضرح معونرح  نمدير  005ه  )معون  نمدي  شه ي  متل    له   االس  ولد بلرػ عردد

 ( ححل  في المححفظ .01طح ئ  الى )

 
 فري م لرو بوال  المححفظ ، في م الو( 1) للصندوق يوجد:  الهاشمً األردنً الصندوق (  ب

 .والحميم  ححنو  ودب  وال يش  ي  والمو والديس  العمب  م  ل 
 
 :المهنً والتدرٌب العمل لطاع( 4

،  والنحشطي  المشتؽلي  نسب  بلؽ   سرلح  إجمرحلي مر %( 00.5) المححفظر  فري إلتصحديح
،  النحشررطي  نسررب  بلؽرر  حيرر  ، المححفظرر   اإلنررح  ومرر %( 10.0) الرر لو  مرر  إلتصررحديح

 للمححفظر  البطحلر  معرد  بلرػ حري  فري المححفظر ، في المشتؽلي  إجمحلي م %( 00.1)



 فري العم  ع  العحطلي  إجمحلي م  إنح %( 00.8)و  لو %( 0.0) منه %( 00.5)
 ،0555 لعح  المححفظ 
 .0555 السنو  التم ي  العحم ، اإلحصحًا  دائ  

 

 : المهنً التدرٌب مراكز

 ويتب  دا  اإلو محليال االستمال   ا  الحلومي  المؤسسح  إحدى هي المهني التد يـب مؤسس 

 : التحلي  الثالث  الم الو لهح

 .  لو  – العمب /يالمهن التد يب م لو  -0

 . إنح  -الخوا /المهني التد يب م لو  -0

 . ع ب  واد  مهني تد يب م لو  -0



 : الشبابٌة الرعاٌة لطاع( 7
 
 فري تمرح  التري والشربحبي  ال يحضري  النشرحطح  جمير  متحبعر  العمبر  مححفظ  شبحب مدي ي  تتولى

 واحرد وم لرو للشربحب م الرو( 0) للمدي ير  يتبر  مبحشر ، ؼير  أو مبحشر  بشرل  العمب  مححفظ 
 الحسري  معسرل  إلرى إضرحف  ال يحضري حمو  األمي  مجم  وهو واحد  يحضي ومجم  للشحبح 
 . المححفظ  في  يحضي  أندي ( 8) على المدي ي  تش ؾ العمب ، شبحب وبي  للشبحب

 
 

 : اإلسالمٌة والممدسات والشؤون األولاف( 0
 

 ونشرر  والتثميررؾ والتوجيرر  والتوعيرر  الخرردمح  تمرردي  لررىع العمبرر  مححفظرر  أولررحؾ مدي يرر  تعمرر 
 .الحسن  والموعظ  بحلحلم  اإلسال   سحل 
 

 (4-0الجدول رلم )

 والوعاظ واألئمة فً المحافظةعدد المساجد 

 على مستوى المحافظة العدد

 88 المساجد

 00 الواعظات والمرشدات

 00 الوعاظ واألئمة

 00 مؤذن وخادم
 .0558، ووا   األولحؾ -المصد  :

 
 

 المراكز اإلسالمٌة التابعة للمدٌرٌة :
 
 الم لو اإلسالمي الثمحفي لل جح  . -0
 الم لو اإلسالمي الثمحفي للنسحً . -0
 

 االحتفرح  عمر ، و ش ، نردوا  ، مححضر ا  ، الرديني الروعي نشر ) مهرح  الم الرو ه   تتولى
 المر آ  لردا  لحعر  للنسرحً الثمرحفي اإلسرالمي  لروالم ضم  ويم ( . والوطني  الديني  بحلمنحسبح 
 والفمرر  والسرري   الع بيرر  اللؽرر  فرري األولررحؾ ووا   مرر  منررحهج تررد ي  علررى تعمرر  النمو جيرر 
 . والتجويد والتالو  والحدي 
 



ا   : االلتصادٌة التنمٌة:  ثالثا
 

 : الزراعة( 1
،،( 005.555) اليحررو العمبرر  مححفظرر  فرري اإلجمحليرر  الو اعيرر  األ اضرري مسررحح  تبلررػ  دونمررح

 األشرجح  واهر  م وير  و اعير  وجميعهرح دونمرح،( 00000) حوالي األ اضي ه   م  المستؽ 
 الو اعير  المسرححح  الجردو  ويبري  عحلير  حر ا   بد جر  لتميوهرح النخير  شرج   المححفظ  في

 -: المحصو  نو  حسب المختلف 
 

 (1-0) رلم الجدول
 حاصٌلالم نوع حسب المزروعة المساحات

 المساحات )دونم ( نوع المحصول

 8855 محاصٌل حملٌة

 0080 أشجار مثمرة

 00005 الخضروات

 40410 المجموع
 .0550اإلحصحًا  العحم ، التم ي  السنو   -المصد  :

 
 ويبري  المححفظر  منرحطك جمير  فري للمواشري عرح  تعرداد إجر اً ت  فمد الحيواني  للث و  وبحلنسب 
 .الحيواني  وعددهح الث و  أنوا  التحلي الجدو 

 

 (0-0الجدول رلم  )

 الثروة الحٌوانٌة

 خالٌا النحل مزرعة/دجاج أبمار ابل ماعز ضان النوع

 غ.  غ.  غ.  غ.  00505 5005 العدد
 .0555اإلحصحًا  العحم ، التم ي  السنو   -المصد  :

 

 :واآلثار السٌاحة لطاع( 0
،  خحص بشل   العمب مدين  تعتب  ،  معلمح  أنظرح  ومحرط ، األوسرط الشر ق منطمر  في بح وا،  سيححيح

 .وجوا،  وبح ا،  ب ا،  إليهح الوصو  لسهول  والخح جي  الداخلي  السيحح 

 للخررردمح  المنطمررر  الفتمرررح  و لرررن    منطمررر  علرررى السررريححي  التنميررر  فررري االهتمرررح  ت لرررو لمرررد

 الخرردمح  ترروفي  ولرر لن للمررواطني  التحتيرر  نيرر الب ترروفي  إلررى المشررح ي  هرر   وتهرردؾ ،األسحسرري 

 .   واد  إلى المحدمي  والووا  للسيحح



 اللنيسررر  ، اإلسرررالمي  أيلررر  مدينررر ) وهررري وسررريححي  أث يررر  موالررر ( 05) المححفظررر  فررري ويوجرررد

 ترر  ، الخليفرر  ترر  علرري، برر  الحسرري  الش يررـؾ لصررـ  ومتحررؾ منررو  ، العمبرر  للعرر  ، البيونطير 

 ( .الحميم  ،    واد  ، البح ي  العلو  محط  ، وال الؽ حجي   ، الممص



 مطالب واحتٌاجات محافظة العمبة
 

 .المححفظ وسل  العمب  لمححفظ  مبنى إنشحً .0
 .العمب  مححفظ  في العحم  والجواوا  المدني  األحوا  لمدي ي  مبنى إنشحً .0
 . سف جواوا  إصدا  بجهحو الموي   لواً في المدني  األحوا  ملتب توويد .0
 .التحسع  السلني  المنطم  في صفي  ؼ ف ( 00) م  ملون  مد س  بنحً .0
 مححفظرر  فرري صررفي  ؼ فرر ( 05) مرر  ملونرر  الخحصرر  االحتيحجررح  لرر و  مد سرر  بنررحً .0

 .العمب 
 .الجديد  األسحسي  فينح  لمد س  صفي  ؼ ؾ( 8) إضحف  .1
 النمرب لرح  لمد سر  األؼ اض متعدد  ولحع  وححسوب وليميحً فيويحً مختب ا  إضحف  .5

 .للبنح  الثحنوي 
 (.ل وي  عيحد ) 0 (005) بمسحح  ع ب  واد /  لط  صحي م لو  بنحً .8
 (.ل وي  عيحد ) 0 (005) بمسحح  العمب /  الل ام  حي منطم  في صحي م لو بنحً .0
 .0 (005) بمسحح  الديس /  ألؽح  منطم  في ف عي  عيحد  بنحً .05
 .0 (005) بمسحح  مب الع/  الموف  منطم  في ف عي  عيحد  بنحً .00
 المردو   - الصروا  سره -الديس   لط يك  إسفلتي  خلط  ووض  وتحسي  توسع  أعمح  .00

 .م اح  على
 .وحمحيح  إنح   وأعمح  الخلفي العمب  ط يك م  ألجواً وتوسع  تنفي  أعمح  .00
 (.ع ب  واد  - العمب )   لط يك ألتحؾ اعم  .00

 .0 (005)  بمسحح ع ب  واد /  الم يم   شبحب م لو بنحً .00
 .ع ب  واد /   حم  شبحب لم لو مالعب إنشحً .01
 .وافليح  بحللواد  و فد  بحألثح  وتجهيو  الموي   و اعي لم لو مبنى إنشحً .05
 وتوويرردهح أبررح  وحفرر  أ اضرري واستصررالح أبنير  بإلحمرر  الو اعيرر  الديسرر  محطرر  تفعير  .08

 .ال   ولواو  وافليح  بحللحد 
 وبنرحً بيط ير  وعيرحد  وافليرح  واألثرح  برحللواد   و فرد ال يشر  و اعري م لرو تفعي  .00

 .وظيفي سل 
 .وافليح  بحللواد  و فد  الم يم   منطم  في و اعي م لو إنشحً .05
 .العمب  مدين  في المسجد وواجه  ال ئيسي المدخ  ت مي  .00
 .اإلسالمي  آيل  لمدين  بواب  إلحم  .00
 تنفي  مش و     الفيدا . .00
 يو  في مول  سد  حم .إنشحً جد ا  حمحي  م  المحب .00
 فتت وتعبيد الط ق الو اعي  المؤدي  إلى عيو   الميح  في الم يم  . .00
 .0( 155الحم  مستود  م لو  لالعالؾ في منطم  ال اشدي  بمسحح  ) .01
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشارٌع 



المستوى الوطنً



 على المستوى الوطنًأبرز المشارٌع الرأسمالٌة 
 بحأللؾ دينح ()

 الجهة المنفذة سم المشروعا الرلم
 مخصصات
0110 

نسبة 
اإلنفاق

% 

نسبة 
اإلنجاز

% 
 المالحظات

مجمةةةةةةةةةةةوع المشةةةةةةةةةةةارٌع  
الرأسةةةةةةةةةةةةةمالٌة علةةةةةةةةةةةةةى 
المسةةةتوى الةةةوطنً منهةةةا 

 المشارٌع التالٌة

 

50177081 4584 - 

 

نمررررررررر  ميرررررررررح  الديسررررررررري  .0
 لعمح /د اسح 

ووا   الميح  
 وال  

الد اسرررررررررررح  والتصرررررررررررحمي   00 85.0 08555
  االعرررررررررررداد انتهررررررررررر  واال

بحلتنفيرررررر  وهرررررر ا المشرررررر و  
تسررررحه  فيرررر  الخوينرررر  بمبلررررػ 

مليرررررررو  دوال  لمرررررررد   055
-0550ا برررررررررر  سررررررررررنوا  

0500. 

د اسرررررررررررر  استلشررررررررررررحؾ  .0
 الطبمح  العميم .

ووا   الميح  
 وال  

ترر  االنتهررحً مرر  حفرر  بئرر ي     05.0 055
استلشرررررررحفيي  فررررررري منطمررررررر  

 سوال  .

إنشررررررررررررررحًا  مختلفرررررررررررررر   .0
 وإضحفح  ؼ ؾ صفي .

.000 000 وا   الت بي و
1 

المشررررررر و  يسررررررري  حسرررررررب  
 المخطط ل .

تطررررروي   برررررط المررررردا    .0
.،  اللت ونيح

المشررررررر و  يسررررررري  حسرررررررب   00.0 0005 ووا   الت بي 
المخطررررررررررررررط وال توجررررررررررررررد 

 معولح .

ووا   الميح   لنح  البح ي  0
 وال  

ترر  توليرر  اتفحليرر  مرر  شرر ل   - 00.8 0001
اجنبيررررر  العرررررداد الد اسرررررح  

 والتصمي .

إنشرررحً مبنرررى دا  المضرررحً  .1
 العحلي.

المشرررررررررر و  فرررررررررري م حلرررررررررر   - - 555 ووا   العد 
الد اسرررررح  وإعرررررداد التصرررررحمي  

 وت  تأجيل .

إنشرررررررحً مبنرررررررى محلمررررررر   .5
 الجنحيح  اللب ى.

العمررررررر  جرررررررح   فررررررري مولررررررر   05 00.1 0855 ووا   العد 
 المش و .

مبنرررررررى دائررررررر   لحضررررررري  .8
 المضح .

دائ   لحضي 
 المضح 

العمررررررر  جرررررررح   فررررررري مولررررررر   0 00.8 0555
 المش و .

اسرررتمالن أ اضررري لمخررري   .0
 الحسي  ومخي  محدبح.

الشؤو  
 الفلسطيني  

تررر  االتفرررحق مررر  المحلرررن علرررى ليمررر   - 50.0 0555
سرررع  المتررر  الم بررر  والعمررر  جرررح   
لتسررررررجي  المطرررررر  بحسرررررر  الخوينرررررر  
الؼررررررررررر اض دائررررررررررر   الشرررررررررررؤو  

 .الفلسطيني 



الب نرررحمج الررروطني إلنشرررحً  .05
 ي الحلومي .المبحن

المشررررررررر و  يسررررررررري  حسرررررررررب   05.5 05055 ووا   المحلي 
 المخطط ل .

المجلررر  األعلرررى لشرررؤو   .00
 المعولي . 

المشررررررر و  هرررررررو دعررررررر  مررررررر   - 00.5 0555 ووا   المحلي 
الخوينررررر  للنفمرررررح  ال أسرررررمحلي  

 للمجل .

ووا    تأهي  ملحب النفحيح .  .00
الشؤو  
 البلدي 

 ح المشررررر و  فررررري طرررررو  طررررر - 0.8 0050
 العطحً. 

تأسرررري  صررررندوق لفررررحً   .00
 الطحل .

 بحنتظح  ال ا  المحنو  الجديد - - 0555 ووا   الطحل 

تحررررررررررررررردي  م صرررررررررررررررد  .00
 الوالو .

سلط  
المصحد  
 الطبيعي 

تررررر  انتهرررررحً الم حلررررر  االولرررررى  - - 005
وترر  اححلرر  العطررحً علررى شرر اً 

 االجهو  الم حل  االولى.

التنميررب عرر  البترر و  مرر   .00
تسررررويك المنررررحطك خررررال  

 االستلشحفي .

سلط  
المصحد  
 الطبيعي 

انتهرررحً الم حلررر  االولرررى مررر    01.0 0555
انشرررحً لحعرررد  معلومرررح  فررري 

 السلط  . 

صررررريحن  وتأهيررررر  المبنرررررى  .01
الجديرررررررررد/دائ   م البررررررررر  

 الش لح .

ووا   
الصنحع  
والتجح   / 
دائ   م الب  
 الش لح 

صرررررريحن  المبنررررررى فرررررري طررررررو   05 08.0 055
 بح  النهحئي التشطي

حومررررررررررررررررر  األمرررررررررررررررررح   .05
 االجتمحعي.

ووا   
 التخطيط

المشررررررر و  يسررررررري  حسرررررررب   05.0 055
 المخطط ل . 

ووا    تطوي  السيحح  الثحل . .08
 التخطيط

المشررررررر و  يسررررررري  حسرررررررب   50.0 050
 المخطط ل . 

ووا   السيحح   إنشحً صندوق الت ا . .00
 وافثح /السيحح 

المشررررررر و  يسررررررري  حسرررررررب  - - 005
 مخطط ل . ال

إنشرررررررررررحً شررررررررررر ل  إدا    .05
وتطررررررررررررروي  الموالررررررررررررر  

 السيححي .

ووا   السيحح  
 وافثح /السيحح 

بحنتظرررح  الموافمررر  النهحئيررر  مررر   - - 055
دولررر   ئررري  الررروو اً لتأسررري  

 الش ل . 

التنميرررررررررررررر  اإللليميرررررررررررررر   .00
 والمحلي . 

 ووا   
الشؤو  
 البلدي 

ترررر  طرررر ح العطررررحًا  بهرررر ا   0.0 00555
 الخصوص.

إنشررررررررحً مبنرررررررررى جديرررررررررد  .00
 لووا   النم .

العمررررر  جرررررح   فررررري مولررررر   8 01.0 0055 ووا   النم 
 المش و .

إنشررررررررحً مبنررررررررى م لررررررررو  .00
تلنولوجيرررررررح المعلومرررررررح  

 الوطني.

ووا   
 اإلتصحال 

% 00تررر  انجرررحو مرررح نسررربت   - 0.0 055
مررررررررررر  م حلررررررررررر  اعرررررررررررداد 
الد اسرررررررررررح  والتصرررررررررررحمي  



ووثرررررررررحئك عطرررررررررحً تنفيررررررررر  
 المبنى.

ى ديرررررررروا  إنشررررررررحً مبنرررررررر .00
 الخدم  المدني . 

ديوا  الخدم  
 المدني 

العمرررررر  جررررررح   فرررررري مولرررررر   00 00.8 0005
 المش و  . 

العمررررر  جرررررح   فررررري مولررررر   00 00.1 0555 ووا   العد  نظح  تب يد لمص  العد  00
 العم 

ديوا   معهد ال لحب  الع بي 01
 المححسب 

العمرررررررر  اليسرررررررري  حسررررررررب  - - 055
 المخطط.

  انشرررررررررررررحً نظرررررررررررررح  ادا  05
المعلومررررررح  االللت ونيرررررر  

EMIS 

ووا   التعلي  
العحلي 
والبح  
 العلمي

العمرررررررررر  يسرررررررررري  حسررررررررررب  80 00.8 005
 المخطط.

مشررررررر و  تطررررررروي التعلي   08
العرررررررحلي نحرررررررو التصرررررررحد 

 المع ف .

ووا   التعلي  
العحلي 
والبح  
 العلمي

العمرررررررررر  يسرررررررررري  حسررررررررررب  0 8.0 855
 المخطط.

دعررررررررررررررر  الجحمعرررررررررررررررح   00
 الحلومي  اال دني 

  التعلي  ووا 
العحلي 
والبح  
 العلمي

العمرررررررررر  يسرررررررررري  حسررررررررررب  00 00.5 00555
 المخطط.

اصررررررردا  شرررررررهحد  عرررررررد   05
 محلومي  اللت ونيح

ووا   
االتصحال  
وتلنولوجيح 
 المعلومح 

تررررر  االنتهرررررحً مررررر  م حلررررر   00 8.1 005
اعرررررحد  هندسررررر  االجررررر اًا  
الخحصررررررررررررر  بحلمشررررررررررررر و  
وجرررررررررح   العمررررررررر  علرررررررررى 

 تطوي  الخدم  اللت ونيح.

خدمرررر  اصرررردا  تصررررح يت  00
 العم  اللت ونيح

ووا   
االتصحال  
وتلنولوجيح 
 المعلومح 

مرررر  المتولرررر  االنتهررررحً مرررر   00 - 051
م حلرررر  التميررررري  الفنررررري فررررري 

 .0550شه  آب 

انشررررررررررررررحًا  مختلفرررررررررررررر   00
 واضحفح  صفي 

ووا   الت بي  
 والتعلي 

000 000.
8 

اضررررررررررررررررحفح  مرررررررررررررررردا    50
( 05،08المجموعررررررررررررررررررررر  )
 بع عمح  الثحلث  وال ا

ووا   الميح   مش و  لنح  البح ي  00
 وال  

ترر  توليرر  اتفحليرر  مرر  شرر ل    00.8 0001
اجنبيررررر  العرررررداد الد اسرررررح  

 والتصحمي .

تطررروي  وتحررردي  األبنيررر /  00
 األم  العح .

مدي ي  األم  
 العح 

المشررر و  يسررري  حسرررب مرررح  85 88.0 0055
 خطط ل  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رصودة على المستوى الوطنً خالصة المشارٌع )الرأسمالٌة( الم
 

 0110مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 
 

لد   النفمح  ال أسمحلي  للمشح ي  التنموي  على المستوى الوطني بمبلػ 

( الؾ دينح  مووع  على مختلؾ المطحعح  وحسب الفصو  للووا   والدوائ  500000.5)

 05/1/0550%( لؽحي  05.0( الؾ دينح  ا  مح نسبت  )001100.8  أنفك منهح )الحلومي

 وت صد ه   المشح ي  في م الو الووا ا  والدوائ  الحلومي  .

 )بااللف دٌنار(

االنفاق حتى  0110ممدر  البٌان 
01/0/0110 

نسبة االنفاق الفعلً 
% 

 05.0 001100.8 500000.5 النفمح  )ال أسمحلي (  –المشح ي  
 .0550المصد : دائ   المواون  العحم ، 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 -وزارة المالٌة :

بلؽ  مخصصح  ووا   المحلي  على المستوى الوطني حي  ت  تخصيص مبلػ 

%( م  اجمحلي المخصصح  الم صود  00.1(الؾ دينح  مشل  مح نسبت  )085000.5)

%( م  المخصصح  00.0(الؾ دينح  ا  مح نسبت  )80115.0للم لو حي  ت  انفحق )

، وهي ضم  النسب المستهدف  لالنفحق في مث  ه ا 05/1/0550الم صود  للووا   حتى 

 الول  م  السن .

 

 -وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/المجلس المومً للتخطٌط:

بلؽ  مخصصح  ووا   التخطيط والتعحو  الدولي/المجل  المومي للتخطيط على المستوى 

%( م  اجمحلي 0.0( الؾ دينح  مشلل  مح نسبت  )05080.5ص )الوطني حي  ت  تخصي

( الؾ دينح  ا  مح نسبت  0051.8المخصصح  الم صود  على المستوى الوطني وت  انفحق )

 05/1/0550%( م  المخصصح  الم صود  لووا   التخطيط والتعحو  الدولي حتى 05.5)

   السن .وهي ضم  النسب المستهدف  لالنفحق في مث  ه ا الول  م

. 

 

 -وزارة الصحة :

(الؾ دينح  لووا   الصح  على المستوى الوطني مشلل  مح 01015.1ت  تخصيص مبلػ )

%( م  اجمحلي المخصصح  الم صود  على المستوى الوطني حي  ت  انفحق 0.5نسبت  )

%( م  المخصصح  الم صود  للووا   حتى 00.0( الؾ دينح  ا  مح نسبت  )00000.5)

 وهي ضم  النسب المستهدف  لالنفحق في مث  ه ا الول  م  السن . ،05/1/0550

 -وزارة االشغال العامة واالسكان:

(الؾ دينح  لووا   االشؽح  العحم  واالسلح  على المستوى 050008.5ت  تخصيص مبلػ)

%( م  اجمحلي المخصصح  الم صود  على المستوى 00.5الوطني مشلل  مح نسبت  )

%( م  المخصصح  00.0( الؾ دينح  ا  مح نسبت  )05105.1)الوطني وت  انفحق 

، وهي ضم  النسب 05/1/0550الم صود  لووا   االشؽح  العحم  واالسلح  حتى 

 المستهدف  لالنفحق في مث  ه ا الول  م  السن .



 

 -وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات :

وتلنولوجيح المعلومح  على  (الؾ دينح  لووا   االتصحال 01005.5ت  تخصيص مبلػ )

%( م  اجمحلي المخصصح  الم صود  على المستوى 0.1المستوى الوطني مشل  مح نسبت  )

%( م  المخصصح  10.0( الؾ دينح  ا  مح نسبت  )05008.0الوطني حي  ت  انفحق )

 . 05/1/0550الم صود  للووا   حتى 
 

 -وزارة التربٌة والتعلٌم :

( الؾ دينح  لووا   الت بي  والتعلي  على المستوى الوطني 05000.5ت  تخصيص مبلػ )

( الؾ 0010.1%( م  اجمحلي المخصصح  الم صود  حي  ت  انفحق )0.0مشل  مح نسبت  )

 .05/1/0550%( م  المخصصح  الم صود  للووا   حتى 05.0دينح  ا  مح نسبت  )

 

 -وزارة الزراعة :

%( م  0.0   الو اع  مشلل  مح نسبت  )( الؾ دينح  لووا05500.0ت  تخصيص مبلػ )

( الؾ دينح  0050.0اجمحلي المخصصح  الم صود  على المستوى الوطني حي  ت  انفحق )

 .05/1/0550%( م  المخصصح  الم صود  للووا   حتى 00.5ا  مح نسبت  )

 

 -وزارة الطالة والثروة المعدنٌة :

والث و  المعدني  على المستوى  (الؾ دينح  لووا   الطحل 00500.0ت  تخصيص مبلػ )

%( م  اجمحلي المخصصح  الم صود  للم لو حي  ت  انفحق 0.1الوطني مشل  مح نسبت  )

%( م  المخصصح  الم صود  للووا   حتى 00.0( الؾ دينح  ا  مح نسبت  )0010.8)

05/1/0550. 

 -وزارة التنمٌة االجتماعٌة :

التنمي  االجتمحعي  على المستوى الوطني  (الؾ دينح  لووا  00800.5ت  تخصيص مبلػ )

%( م  اجمحلي المخصصح  الم صود  للم لو حي  ت  انفحق 0.0مشل  مح نسبت  )

%( م  المخصصح  الم صود  للووا   حتى 05.0( الؾ دينح  ا  مح نسبت  )0580.0)

05/1/0550. 



 -وزارة العدل :

المستوى الوطني مشل  مح نسبت  ( الؾ دينح  لووا   العد  على 0001.0ت  تخصيص مبلػ )

(الؾ دينح  ا  0505.5%( م  اجمحلي المخصصح  الم صود  للم لو حي  ت  انفحق )0.0)

 .05/1/0550%( م  المخصصح  الم صود  للووا   حتى 00.1مح نسبت  )

 -الوزارات والدوائر االخرى:

لومي  على ( ألؾ دينح  لبحلي الووا ا  والدوائ  الح050510.0ت  تخصيص مبلػ ) 
( م  اجمحلي المخصصح  الم صود  على المستوى %00.8المستوى الوطني او مح نسبت  )

( م  %08.0( ألؾ دينح  ا  مح نسبت  )058005.0الوطني والم لو حي  ت  انفحق )
 .05/1/0550المخصصح  الم صود  للووا ا  والدوائ  االخ ى حتى 



 -ي ت  تمييمهح :يلي تم ي  مفص  ع  أه  المشح ي  التوفيمح 
 

 باأللف دٌنار 

 مش و  نم  ميح  الديسي لعمح  -0
 055555 الكلفة الكلٌة 

 شه ا،  15 مدة التنفٌذ
 م صود  في مواون  ووا   الميح  وال    08555  0110مخصصات عام 

 00505.5 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 
85.0% 
05.5 % 

( 0( مليررو  دوال  ترردف  علررى مرردى )055تسررحه  الخوينرر  بمبلررػ ) سٌر العمل فً المشروع
ت  ط ح العطحً وإححلتر  علرى شر ل  جحمرح  0500-0550سنوا  

متر   055وعلرى عمرك  BOTإني جي الت لي  م  خال  نظرح  الرـ 
( 005( بئ  في منطم  الديسي فيمح يستهلن مح يمرد  )00يت  حف  )

 ألؾ ط  م  الحديد. 
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %05 نسبة االنجاز التراكمٌة
المش و  يسي  حسب الب نرحمج الومنري المعرد  سريت  بعرد اإلنتهرحً  تمٌٌم المشروع

م  تصمي  المخططح  والتصحمي  الالوم  للمش و  إلرى المبحشر   
 0550بحعمح  الحف  ومد الخطوط النحلل  للميح  بداي  شه  آ ا  

 - مالحظات

 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  د اس  إستلشحؾ الطبمح  العميم  -0
  055 الكلفة الكلٌة 

 مستم   مدة التنفٌذ
 055  0110مخصصات عام 

 5   01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 
5% 
% 

 هحً م  حف  بئ ي   إستلشحفيي  في منطم  سوال .ت  اإلنت سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 % نسبة االنجاز التراكمٌة
 المش و  يسي  حسب مح خطط ل  تمٌٌم المشروع

مش و  سنو  يهدؾ إلرى إيجرحد مصرحد  محئير  إضرحفي  ألؼر اض  مالحظات
الش ب م  خال  حف  بئ ي  وسط الممللر  يصر  عمرك البئر  إلرى 

 ( مت  .0555)حوالي 

 



 
 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  تطوي   بط المدا   إللت ونيح،  -0
  055 الكلفة الكلٌة 

 مستم  مدة التنفٌذ
 0005  0110مخصصات عام 

 051.0 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 
00.0% 
% 

، بشربل  اإلنت نر  لتسرهي  م سٌر العمل فً المشروع ش و  سنو  ل بط المدا   إللت ونيرح
 عملي  التعلي  ونم  المع ف  للحف  المدا   

 - األوامر التغٌٌرٌة :
 % :نسبة االنجاز التراكمٌة

 يسي  حسب المخطط وال توجد معولح  تمٌٌم المشروع

 - مالحظات

                                   
 باأللف دٌنار

 مش و  إنشحً مبنى جديد لووا   النم  -0
 0001 الكلفة الكلٌة 

 

 شه ا،  01 مدة التنفٌذ

  0055 0110مخصصات عام 

  000.1 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 
01.0% 

5% 
 ليد التنفي   سٌر العمل فً المشروع

 - رٌة :األوامر التغٌٌ
 %5 نسبة االنجاز التراكمٌة:

المش و  يسي  حسب المخطط المعد  ل  بسبب التأخ  فري طر ح  تمٌٌم المشروع
 وإححل  العطحً

يهرردؾ المشرر و  إلررى إنشررحً مبنررى إضررحفي جديررد منحسررب لررووا    مالحظات



( طوابرك بحإلضرحف  8( متر  )0555النم  بمسرحح  إجمحلير  تبلرػ )
 (   .0555ً المدي  بحدود )إلى إعحد  تأهي  البنح

                                   



 باأللف دٌنار

 مش و  إنشحً مبنى م لو تلنولوجيح المعلومح  الوطني -0
 1555 الكلفة الكلٌة 

 شه ا، / جديد 00 مدة التنفٌذ
 055  0110مخصصات عام 

  01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110نسبة االنجاز لعام 
00.5% 
0.0% 

% مررر  م حلررر  اعرررداد الد اسرررح  والتصرررحمي  ووثرررحئك 00انجررحو  سٌر العمل فً المشروع
 عطحً تنفي  الم لو.

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %0 نسبة االنجاز التراكمٌة

 المش و  يسي  حسب المخطط ل  تمٌٌم المشروع

 بنى يخد  مهح  الم لويهدؾ المش و  إلى إنشحً م مالحظات
 

 باأللف دٌنار

 مش و  إنشحً مبنى ديوا  الخدم  المدني  -1
  0555 الكلفة الكلٌة 

 
 شه ا،  01 مدة التنفٌذ

 0005  0110مخصصات عام 

 108.5 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

00.8% 
00% 

ت  إححل  العطحً على الممحو  شر ل  يوسرؾ سرمح   والعمر  جرح    لعمل فً المشروعسٌر ا
 في مول  المش و 

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %00 نسبة االنجاز التراكمٌة

 يسي  حسب مح خطط ل  وال يوجد معولح .  تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 
 باأللف دٌنار

 ح / األم  الع مش و  تطوي  وتحدي  األبني  -5
 05005 الكلفة الكلٌة

 سنو 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مستم   مدة التنفٌذ

 8055 0110مخصصات عام 

 8055 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

055% 
055% 



 العم  مستم  في المش و  سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 % لمبنى الميحد  والسيط  055 االنجاز التراكمٌةنسبة 
 % لمبنى مدي ي  األم  العح 00

 يسي  حسب المخطط وال يوجد معولح  تمٌٌم المشروع

 يهدؾ المش و  إلى إنشحً م الو ومدي يح  الش ط  وتوسع  المحئ  منهح مالحظات

 
  

 
 

 باأللف دٌنار 

 األم  العح  مش و  تحدي  األبني  / ووا   الداخلي  / -8
 0055 الكلفة الكلٌة
 مستم  مدة التنفٌذ

 0055 0110مخصصات عام 
 0005 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

88.0% 
055% 

 العم  مستم  في المش و  سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 .%80 لتراكمٌةنسبة االنجاز ا
 يسي  حسب المخطط وال يوجد معولح  تمٌٌم المشروع

 يهدؾ المش و  إلى إنشحً وتوسع  مدي يح  وم الو الت خيص مالحظات

 
 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  إنشحً مبنى دا  المضحً العحلي -0

 5055 الكلفة الكلٌة
 شه ا،  01 مدة التنفٌذ

 555 0110مخصصات عام 
 - 01/0/0110حتى  اإلنفاق الفعلً

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

- 

 المش و  في م حل  الد اسح  وإعداد التصحمي . سٌر العمل فً المشروع
ت  تحديد لطع  األ ض في منطم  ال ونرك وبعردهح تر  تؽيير  لطعر  

 األ ض إلى منطم  أخ ى / شح   اإلستمال 
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 - نسبة االنجاز التراكمٌة



المشرر و  يسرري  دو  المسررتوى المخطررط لرر  بسرربب تؽييرر  المولرر   تمٌٌم المشروع
وأصررربت بححجررر  لد اسرررح  وتصرررحمي  جديرررد  حيررر  طررر ح عطرررحً 

 الد اسح  م  جديد )مسحبم  معمح ي (

يهدؾ المش و  إلى إنشحً مبنرى جديرد لردا  المضرحً العرحلي ضرم   مالحظات
  تلو  مبحني المححل  حديث  ومستمل  لتعويو خط  ووا   العد  ال

 مبدأ الشفحفي  والنواه  واإلستمال  المضحئي



 باأللف دٌنار

 مش و  إنشحً مبنى محلم  الجنحيح  اللب ى -05
 1011 الكلفة الكلٌة

 

 مدة التنفٌذ
 0110مخصصات عام 

 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
 0110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0110االنجاز لعام نسبة 

 شه ا،  01
0855 
050.0 
00.1% 
00% 

ترر  طرر ح العطررحً وإححلترر  علررى شرر ل  اللفررداو  للممررحوال  وتمرر   سٌر العمل فً المشروع
واالش اؾ على ملتب  00/5/0558المبحش   بأعمح  التنفي  بتح ي  

 هندسي مهيب مدانح ، والعم  مستم  على أ ض الوال .
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %05 نسبة االنجاز التراكمٌة
 يسي  بنسب أعلى م  المخطط ل  تمٌٌم المشروع

 - مالحظات

 
 
 

 
 باأللف دٌنار

 مش و  مبنى دائ   لحضي المضح  -00
  00055 الكلفة الكلٌة

 
 
 
 
 
 

 شه ا،  05 مدة التنفٌذ

 0555 0110مخصصات عام 

 005.8 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110فاق من المخصص نسبة اإلن
 :0110نسبة االنجاز لعام 

00.8% 
0% 

  0/0/0550ت  المبحش   بحلعم  تح ي   سٌر العمل فً المشروع

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %0 نسبة االنجاز التراكمٌة

 المش و   يسي  حسب المخطط ل  . تمٌٌم المشروع

 - مالحظات

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 بالف دٌنار

 ن أراضً لمخٌم الحسٌن و مخٌم مادبامشروع إستمال -10
 055 الكلفة الكلٌة
 سنو  مدة التنفٌذ

 055 0110مخصصات عام 
 50.0 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

50.0% 
0% 

ن الفررو   ترر  إصرردا  لرر ا ا  مرر  المحلمرر  المختصرر  بحإلسررتمال سٌر العمل فً المشروع
 لصحلت دائ   الشؤو  الفلسطيني 

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %0 نسبة االنجاز التراكمٌة

المش و  يسي  في م اح  تسجي  المسحح  المسرتملل  بحسر  خوينر   تمٌٌم المشروع
الممللرر  اال دنيرر  الهحشررمي  وتخصيصررهح الؼرر اض دائرر   الشررؤو  

 الفلسطيني . 

 - مالحظات

 
  

 
 رباأللف دٌنا 

 مش و  الب نحمج الوطني إلنشحً المبحني الحلومي  -00

 05055 الكلفة الكلٌة
 سنو  مدة التنفٌذ

 05055 0110مخصصات عام 
 0050.0 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

05.5% 
08% 

لسرررحط وفوائرررد الب نرررحمج الررروطني إلنشرررحً المشررر و  هرررو لتسرررديد أ سٌر العمل فً المشروع
 المبحني الحلومي 

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %08 نسبة االنجاز التراكمٌة

 يسي  حسب المخطط وال توجد معولح  تمٌٌم المشروع

مش و  سنو  يهدؾ إلى تنفي  مجموع  مر  مشرح ي  األبنير  لعردد  مالحظات



 م  الووا ا  والدوائ  الحلومي 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار 

 مش و  المجل  األعلى ل عحي  المعولي  -00

 00055 الكلفة الكلٌة
 0500-0558 مدة التنفٌذ

 0555 0110مخصصات عام 
 0005 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

00.5% 
00% 

   الخوين  للنفمح  ال أسمحلي  للمجل  المش و  هو دع  م سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %00 نسبة االنجاز التراكمٌة
 يسي  حسب المخطط وال توجد معولح  تمٌٌم المشروع

يهدؾ المش و  إلى مسحهم  م  الحلوم  إلنشحً المجل  األعلى  مالحظات
 ل عحي  المعولي  للحف  منحطك ومححفظح  المملل 

 
 
 

 ٌنارباأللف د

 مش و  تأهي  ملحب النفحيح  -00

 00555 الكلفة الكلٌة
 شه ا،  15 مدة التنفٌذ

 0050 0110مخصصات عام 
 005.0 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

0.8% 
0% 

والعم  جرح   علرى ط ح  العطحًا  المتعلم  به ا المش و   - سٌر العمل فً المشروع
 اححل  العطحًا .

 - األوامر التغٌٌرٌة 



 %0 نسبة االنجاز التراكمٌة

 يسي  دو   المخطط ل   تمٌٌم المشروع

يهرردؾ المشرر و  إلررى تأهيرر  وشرر اً آليررح  لملررحب النفحيررح  البررحلػ  مالحظات
 ( ملب .01عددهح )

 
 
 



 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  تأسي  صندوق لفحً  الطحل  -01

  0555 الكلفة الكلٌة
 مستم  مدة التنفٌذ

 0555 0110مخصصات عام 
 5 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

5 

بحنتظح  ال ا  لرحنو  جديرد لردع  صرندوق الطحلر  المتجردد  وت شريد  سٌر العمل فً المشروع
 الطحل .

 -  األوامر التغٌٌرٌة
 - نسبة االنجاز التراكمٌة

  تمٌٌم المشروع

مش و  سنو  لتنفير  عردد مر  اإلجر اًا  الضر و ي  الروا د  فري  مالحظات
اإلسرررت اتيجي  الوطنيررر  لتحسررري  لفرررحً  إسرررتهالن الطحلررر  وتحفيرررو 
الجهررح  المحنحرر  الدوليرر  لرردع  صررندوق الطحلرر  المتجرردد  وت شرريد 

 الطحل 
 

 
 باأللف دٌنار

 تحدي  م صد الوالو مش و   -05

 005 الكلفة الكلٌة
 مستم  مدة التنفٌذ

 005 0110مخصصات عام 
 5 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

5% 
05% 

ترر  االنتهررحً مرر  الم حلرر  االولررى مرر  العطررحً والم حلرر  الثحنيرر   ذذ1
االجهرو  موجرود  فري سرلط  المصرحد  ت ليب االجهو  علمح برح  

 الطبيعي .
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %05 نسبة االنجاز التراكمٌة
 يسي  حسب المخطط ل  تمٌٌم المشروع

العمرر  علررى تحرردي  وتجهيررو م صررد الرروالو  األ دنرري وتوويررد   مالحظات
 بأحد  األجهو  والمعدا  حسب التطو ا  العحلمي  الححلي  .

 
 



 
 
 
 
 
 

 دٌنار باأللف

 مش و  التنميب ع  البت و  م  خال  تسويك المنحطك اإلستلشحفي  -08
 0555 الكلفة الكلٌة
 مستم  مدة التنفٌذ

 0555 0110مخصصات عام 
 010.5 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

01.0% 
055% 

 نتهحً م  انشحً لحعد  معلومح  لتسويك المنحطك االستلشحفي .اال سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %055 نسبة االنجاز التراكمٌة
 يسي  حسب المخطط وال توجد معولح  تمٌٌم المشروع

مشررر و  سرررنو  لد اسررر  المنرررحطك اإلستلشرررحفي  الححليررر  وتميررري   مالحظات
تمييمهررح مجررددا، وحسررب  المعلومررح  الفنيرر  المترروف   لؽحيررح  إعررحد 

 ، مسححح  الت اليب الجيولوجي  إلى مسححح  أل  م  المعتمد  ححليح
. 

 
 
 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  صيحن  وتأهي  المبنى الجديد / دائ   م الب  الش لح  -00
 055 الكلفة الكلٌة
  مدة التنفٌذ

 055 0110مخصصات عام 
 01.1 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110سبة اإلنفاق من المخصص ن
 :0110نسبة االنجاز لعام 

08.0% 
05% 

 التشطيبح  النهحئي  لصيحن  المبنى سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 



 %05 نسبة االنجاز التراكمٌة
المشرر و  يسرري  دو  المسررتوى المخطررط لرر  بسرربب التررأخي  فرري  تمٌٌم المشروع

 ط ح وإححل  العطحً

يهدؾ المش و  إلى تأهي  مبنرى مؤسسر  المواصرفح  والممرحيي   ظاتمالح
 ليتنحسب م  حج  وطبيع  عم  دائ   م الب  الش لح 

 
 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  حوم  افمح  اإلجتمحعي -05

 لل  مشح ي  حوم  االمح  االجتمحعي 0055 الكلفة الكلٌة
 مستم  مدة التنفٌذ

 055 0110مخصصات عام 
 05.0 01/0/0110اق الفعلً حتى اإلنف

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

05.0% 
05.0% 

 المش و  ليد التنفي   - سٌر العمل فً المشروع
 

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 % نسبة االنجاز التراكمٌة

 يسي  حسب المخطط ل  تمٌٌم المشروع 

 لمعيشي  للفئح  الفمي  يهدؾ إلى تحسي  الظ وؾ ا مالحظات

 
 باأللف دٌنار

 مش و  تطوي  السيحح  الثحل  -00

 05555 الكلفة الكلٌة
 0500-0551 مدة التنفٌذ

 )خوين  ول وض( 05555 0110مخصصات عام 
 خوين  000.0 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

50.0% 
00% 

، العم  على تميي  الع وض الخحص  بعطرحً إعرداد  - سٌر العمل فً المشروع يج   ححليح
التصرررحمي  واإلشررر اؾ علرررى مشررر و  تطررروي  وإعرررحد  تأهيررر  
الط ق والبني  التحتي  في عجلو  وتأهي  مجم  البحصح  في 

 ج ش
، تنفي  تأهي  مسجد السلط وتأهي  شبل  الط ق والبني   - يت  ححليح



 مبنى الس ايح في وسط مدين  مأدبحالتحتي  وصيحن  

ت  إححل  عطحً تنفير  تأهير  شربل  الطر ق والبنير  التحتير  فري  -
 وسط مدين  ج ش .

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 % لموال  السلط05 نسبة االنجاز التراكمٌة

 % لموال  مأدبح00
 يسي  حسب المخطط وال توجد معولح  تمٌٌم المشروع

تطروي  وسررط لر  مر  مررد  جر ش ، محدبررح ،  يهردؾ المشر و  إلررى مالحظات
 الل ن ، السلط وعجلو  و لن بحلتعحو  م  البلديح  المعني  .

 

 
 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  إنشحً صندوق الت ا  -00
 سنو  055 الكلفة الكلٌة
 مستم  مدة التنفٌذ

 005 0110مخصصات عام 
 5 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 
  0110لمخصص نسبة اإلنفاق من ا
 :0110نسبة االنجاز لعام 

5% 
5% 

ت  فتت حسحب لإلنفحق على ت مي  المبحني الت اثي  في المملل  وت   سٌر العمل فً المشروع
 وض  د اسح  ومعحيي  لت مي  ه   المبحني م  لب  الووا   

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 % نسبة االنجاز التراكمٌة

 طط وال توجد معولح يسي  حسب المخ تمٌٌم المشروع

يهدؾ إلى تأمي  نفمح  التأسي  إلنشحً صندوق الت ا  للمححفظ   مالحظات
علررى الترر ا  العم انرري والحضرر   للمسررحهم  فرري تمرردي  وتنويرر  

 المنتج السيححي 

 
 باأللف دٌنار

 مش و  إنشحً ش ل  إدا   وتطوي  الموال  السيححي  -00

 0055 الكلفة الكلٌة
 0550-0558 مدة التنفٌذ

 055 0110مخصصات عام 
 - 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 



  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

- 

 يوجد ل ا  مبدئي م  دول   ئي  الوو اً لتأسي  الش ل : سٌر العمل فً المشروع
ترر  اسررتلمح  الد اسررح  والتصررحمي  وترر  ع ضررهح علررى دولرر   -

 ال ئي  
 الموافم  النهحئي  م  دول  ال ئي  لتأسي  الش ل  بحنتظح   -

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 - نسبة االنجاز التراكمٌة

 المخطط  دو يسي   تمٌٌم المشروع

يهررردؾ المشرررر و  إلرررى إنشررررحً شررر ل  إلدا   وتطرررروي  الموالرررر   مالحظات
السرريححي  لترروفي  أفضرر  الخرردمح  فرري الموالرر  السرريححي  وإدا   

   بلفحً  عحلي وتشؽي  الموال

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  التنمي  اإللليمي  والمحلي  -00
 08555 الكلفة الكلٌة
 شه  15 مدة التنفٌذ

 خوين  ول وض 00110 0110مخصصات عام 
 خوين  000.0 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

0.0% 
% 

ت  ط ح العطحًا  وبحنتظح  االححل  ويبدا الدف  في النصؾ الثرحني  سٌر العمل فً المشروع
 م  العح .

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 % نسبة االنجاز التراكمٌة

 يسي  حسب المخطط وال توجد معولح   تمٌٌم المشروع

دي  يهدؾ المش و  إلى بنحً المد ا  المؤسسي  لووا   الشؤو  البل مالحظات



 وبنن تنمي  المد  والم ى والبلديح 

 
 باأللف دٌنار

 مش و  انشحًا  مختلف  واضحفح  صفي  -00

 0005 الكلفة الكلٌة
 سنو  مدة التنفٌذ

 000 0110مخصصات عام 
 010 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

000.8% 
15% 

 ( عمح  الثحلث  وال ابع 05،08اضحفح  مدا   المجموع  ) عمل فً المشروعسٌر ال
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %50 نسبة االنجاز التراكمٌة
 يسي  حسب المخطط وال توجد معولح   تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باأللف دٌنار

 مش و  لنح  البح ي  -10  
 0855 الكلفة الكلٌة
 شه  08 مدة التنفٌذ

 0001 0110مخصصات عام 
 0000.1 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

00.8% 
% 

 ت  تولي  اتفحلي  م  ش ل  اجنبي  العداد الد اسح  والتصمي . سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 % نسبة االنجاز التراكمٌة
 يسي  حسب المخطط وال توجد معولح   تمٌٌم المشروع

  مالحظات



 
 

 باأللف دٌنار

 مش و  نظح  تب يد لمص  العد  -05

 0055 الكلفة الكلٌة
 شه  00 مدة التنفٌذ

 0555 0110مخصصات عام 
 000.0 01/0/0110اإلنفاق الفعلً حتى 

  0110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0110نسبة االنجاز لعام 

00.1% 
00% 

العم  جح   في لص  العرد  ويبردا العمر  فري المشر و  بعرد دوا   سٌر العمل فً المشروع
 الموظفي 

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %00 نسبة االنجاز التراكمٌة

 يسي  حسب المخطط وال توجد معولح   تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 
 

 
 ت  بحمد ه .

 

 

 

 


