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االػزًبظ  ربريص انُهى ربريص انجعء اسى انًمبول اانًشزوع انىزعح انًزكش
 ثبالنف)

انزُفيذ  االَفبق انًبنً
 انفؼهً

َسجخ انزُفيذ 
 انً االػزًبظ

 يالزظبد

شجيٍ 
 انمُبعز

شجيٍ 
 انمُبعز 

رى انزسهيى االثزعائً فً  11/12/2017  اسزكًبل يجًُ اعفبء االززاس
26/6/2018 

رى اػعاظ ضزبيً انؼًهيخ وانًشزوع  100%  100%  300
 خبهش نالفززبذ

انمُبعز 
 انطيزيخ

انمُبعز 
 انطيزيخ 

 ػشل سغر يجًُ وزعح 
 يزور شهمبٌ ثبنفىو وانجالط 

رى انزسهيى االثزعائً فً  %110 %100 165135ر6 150 12/12/2018 28/10/2018 يسًع انسيع ػجعانفزبذ
 ورى ػًم ضزبيً 15/11/2018

ازالل وردعيع انىزعح  انجمبشيٍ  كفز شكز 
 انًسهيخ ثبنجمبشيٍ

هعو وثُبء ورشغيت انعور  )
 (االول

اندًؼيخ انزؼبوَيخ ثبنطعيبد 
االسزشبريخ وانًشبريغ 

 انهُعسيخ 

رى اصعار ايز انزشغيم فً   10%  1450  
4/3/2019 

ثُبء خزاج يىرىسيكالد  ثغب  ثُهب
 نًجًُ انىزعح 

رى رسىيههب يٍ انطغخ انؼبيخ انً      150   
 اظارح انؼمىظ نًدهس يعيُخ ثُهب

اسزكًبل يجًُ انىزعح  َبيىل عىش 
 انًسهيخ ثُبيىل

يكزت انفزاػُه نهًمبوالد 
 انًزكبيهخ

  5/2/2019رى ػًم ظفؼخ راثؼخفً  %47  % 55  948358ر95 2000 22/5/2019 24/10/2018

اخهىر  عىش
 انكجزي

اسزكًبل ردعيع ييًُ انىزعح 
 انًسهيخ ثأخهىر انكجزي

 17/2/2019رى ػًم ظفؼخ ثبنثه فً  %51  %60  430896.9 850 8/4/2019 9/12/2018 انًكزت انًسًعي نهًمبوالد

اكيبظ  عىش
 ظخىي

اسزكًبل ردعيع يجًُ انىزعح 
 انًسهيخ ثأكيبظ ظخىي

 5/2/2019رى ػًم ظفؼخ ثثبنثخ فً  %74  %85   632398 850 21/4/2019 22/11/2018 يكزت انجزكخ نهًمبوالد

كفز  عىش 
 يُصىر

اسزكًبل يجًُ انىزعح 
 انًسهيخ ثكفز يُصىر 

رى ػًم ظفؼخ ثبنثه فً    %44  %70 354097.65 800 24/3/2019 25/11/2018 انًكزت انًسًعي نهًمبوالد
27/2/2019 

شجيٍ 
 انمُبعز

ازالل وردعيع يجًُ انىزعح  كفز شجيٍ
 انًسهيخ ثكفز شجيٍ 

  14/3/2019رى ػًم ظفؼخ اونً فً  %45 %60 679570ر15 1500 2/7/2019 3/2/2019 شزكخ انغيت نهًمبوالد  

اندجم  انطبَكخ 
 االصفز

ازالل وردعيع يجًُ انىزعح 
 انًسهيخ 

يكزت ايهبة نههُعسخ 
 وانًمبوالد

رى اصعار ايز انزشغيم ورى اسزالو   5%  1200 16/6/2019 17/3/2019
  17/3/2019انًىلغ فً 

ازالل وردعيع يجًُ انىزعح  انمهح انطبَكخ
 انًسهيخ

ػجع " يكزت انهعي نهًمبوالد 
 "  ضبعز ذانفزب

رى اصعار ايز انزشغيم ورى اسزالو   10%  1000 2/5/2019 3/3/2019
 3/3/2019انًىلغ فً 

ازالل وردعيع يجًُ انىزعح  ثهمس لهيىة 
 انًسهيخ ثجهمجس

 17/3/2019رى ػًم ظفؼخ اونً فً  %39 %25 430350 1100 6/7/2019 7/3/2019 يكزت انجزكخ نهًمبوالد

انمُبعز 
 انطيزيخ 

رغىيز يمز انىزعح انًسهيخ  انًُيزح
 ثبنًُيزح

رى اصعار ايز انزشغيم فً     270   
11/2/2019 
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 انًشزوػبد انزبثؼخ نًعيزيخ انشجبة وانزيبضخ ثبنمهيىثيخ 

             

/ انًزكش         انمغبع 
 انًعيُخ 
   انسً

اسى  ثيبٌ انًشزوع  انؼُىاٌ 
 انًمبول

َسجخ  ربريص انُهى  ربريص انجعء يىلف انًشزوع (ثبالنف )ليًخ االػًبل أو  االػزًبظ 
 انزُفيذ

يكزت  يزكش شجبة ظَعَب ظَعَب عىش  مديرية االسكان
انجزكخ 

 نهًمبوالد

 %20 15/3/2019 15/1/2019 رى ػًم يسضز اثجبد زبنخ  350

شجيٍ  مديرية االسكان
 انمُبعز

يُشيخ 
 انكزاو 

يزكش شجبة 
 يُشيخ انكزاو 

شزكخ 
انسسيٍ 

نهًمبوالد 
 انؼبيخ 

  25/5/2019 12/1/2019   21/1/2019رى رسهيى انًىلغ ثزبريص  650

اسزكًبل يزكش  ظَعَه عىش  مديرية االسكان
 شجبة ظَعَه

رى ػًم يسضز اثجبد زبنه ػُع اسزالو انًىلغ الػززاض  240950 اسزكًبل
 يزكشانشجبة

15/1/2019 15/3/2019  

شجيٍ  مديرية االسكان
 انمُبعز 

 يُشأح 
 انكزاو

اسزكًبل اَشبء 
ورشغيت يزكش 

شجبة يُشأح 
 انكزاو

 %35 12/5/2019 12/1/2019 خبري انزُفيذ  529370 اسزكًبل

اسزكًبل يزكش  ثهزبٌ عىش  مديرية االسكان 
انزعريت انًهًُ 

 ثجهزبٌ

% 5 3/6/2019 3/2/2019  ورى اسزالو انًىلغ 28/1/2019رى اصعار ايز انزشغيم فً  390609 اسزكًبل 

يكزت  يزكش شجبة ظَعَب ظَعَب عىش  مديرية االسكان
انجزكخ 

 نهًمبوالد

 %5 15/3/2019 15/1/2019 رى ػًم يسضز اثجبد زبنخ  350

شجيٍ  مديرية االسكان
 انمُبعز

يُشأح 
 انكزاو 

يزكش شجبة 
 يُشيخ انكزاو 

شزكخ 
انسسيٍ 

نهًمبوالد 
 انؼبيخ 

 %10 21/5/2019 21/1/2019   21/1/2019رى رسهيى انًىلغ ثزبريص  650

اسزكًبل يزكش  ثهزبٌ عىش 
انزعريت انًهًُ 

 ثجهزبٌ 

وخيه 
يسًع 
زسٍ 

 خبة اهلل 

391     
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 2018/2019انًىلف انزُفيذي نهًدبسر انًعرخخ ثبنطغخ االسزثًبريخ      

 (لغبع رسسيٍ انجيئخ )

 انًعيُخ /انًزكش انمغبع
 انسً

ليًخ االػزًبظ  َىع انُشبط ثيبٌ انًشزوع انؼُىاٌ
 ثبالنف

 َسجخ انزُفيذ ربريص انُهى  ربريص انجعء يىلف انًشزوع

رى انزسهيى  400 رغىيز يدشر لهب لهب  لهب مديرية االسكان
االثزعائً ورى 

 ػًم ضزبيً

رى انزسهيى  5/9/2018
 فياالثزعائً 

25/11/2018 

100% 

رى انزسهيى ورى  680 رغىيز  يدشر ييذ زهفب  ييذ زهفب لهيىة  مديرية االسكان 
 ػًم ضزبيً

رى انزسهيى  9/9/2018
االثزعائً فهً 

2/12/2018  

100% 

رى انزسهيى  300 رغىيز  يدشر شهمبٌ شهمبٌ انمُبعز انطيزيخ  مديرية االسكان 
 فياالثزعائً 

21/10/2018 

رى انزسهيى  5/9/2018
 فياالثزعائً 

21/10/2018 

100% 

        

 

 انًعيُخ /نًزكش
 انسً

ليًخ االػزًبظ  ربريص انُهى  ربريص انجعء اسى انًمبول ثيبٌ انًشزوع
 ثبالنف

َسجخ انزُفيذ انً  انزُفيذ انفؼهً   االَفبق انًبنً 
 االػزًبظ

 يىلف انًشزوع

يكزت انًدع  رغىيز يدشر لهب قها
االساليً 
 نهًمبوالد

رى انزسهيى االثزعائً  106% 100% 422968.5 400 4/12/2018 5/9/2018
 في
ورى 25/11/2018

 ػًم ضزبيً

رغىيز يدشر  قليوب 
 ييذ زهفب 

يكزت انًسًعي 
 نهًمبوالد

 فيرى انزسهيى   100% 100% 680616.4 680 8/12/2018 9/9/2018
ورى 2/12/2018

 ػًم ضزبيً
رغىيز يدشر  القناطر الخيرية 

 شهمبٌ
يكزت انغيت 

 نهًمبوالد
رى انزسهيى االثزعائً  100% 100% 300983 300 4/12/2018 5/9/2018

 في
21/10/2018 
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  و 2019 / 2018يشزوػبد ضبرج انطغخ االسزثًبريخ  نؼبو    
 

  

ربريص انُهى  ربريص انجعء اسى انًمبول انًشزوع انىزعح  انًزكش 
 انًمزر 

اإلػزًبظ 
ثبألنف او ليًخ 

 االػًبل

انزُفيذ  االَفبق انًبنً
 انفؼهً 

َسجخ 
انزُفيذ إنً 

 اإلػزًبظ 

 يالزظبد 

استكمال مركز  دندنه طوخ
 شباب دندنه

مكتب البركة 
 لممقاوالت

تم عمل محضر اثبات  % %   240950 15/3/2019 15/1/2019
حالة عند استالم 

الموقع العتراض مركز 
 الشباب 

شبين 
 القناطر

استكمال إنشاء  منشأة الكرام
وتشطيب مركز 

 شباب منشأة الكرام

شركة الحسين 
 لممقاوالت العامة 

في ثانيةتم عمل دفعة  %37 %45  193479ر9 529370 12/5/2019 12/1/2019
5/3/2019 

استكمال مركز  بمتان طوخ
التدريب المهنى 

 ببمتان

وجيه محمد محمد 
 حسن جاباهلل

تم اصدار امر التشغيل     5%    390609 3/6/2019 3/2/2019 
 وتم 28/1/2019فى 

 استالم الموقع 

           
 


