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 وزارة الدفاع

 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 أنف فداٌ باندنتا اجلديدة(  800) إستصالح 

 يشزوع اندنتا اجلديدة
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 وزارة الدفاع

 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 أنف فداٌ باندنتا اجلديدة(  800) إستصالح 

 عًم صُاعً (  26) عذد 

 قُؽزج  -

 تزتخ  4 -

 سحارج 2 -

 كىتزي سُاراخ -

 كىتزي سُاراخ 13 -

 كىتزي يشاج 5 -

 (األوسػ ) انًائٍ انقؽاع 

 كى 51يسار تؽىل 

 وصهح جثم حايذ

انعهًٍُ -ؼزَق وادي انُؽزوٌ   

انعثعح -يحىر ذحُا يصز  

 (انشزقً ) انشراعٍ انقؽاع 

 كى 56يسار تؽىل 

اإلسكُذرَح انصحزاوي -ؼزَق انقاهزج   

 عًم صُاعً (  13) عذد 
 عذاَح -
 تزتخ -
 كىتزي سُاراخ 6 -
 هذار 4 -
 يفُط -

 (انغزتً ) انصحزاوٌ انقؽاع 

 كى 43يسار تؽىل 

 صُاعً  عًم (  1) عذد 

 تذانح 

 قؽاع انًىاسُز
كى 20خؽىغ يىاسُز تؽىل   

اإلسكُذرَح انشراعً-ؼزَق انقاهزج   

 يىقع األرض انًقرزح   

 أنف فذاٌ جُىب يحىر انعثعح 365إسرصالحها تًساحح 

( 1)يحؽح رفع   

(2)يحؽح رفع   

(3)يحؽح رفع   
 يى  2500حذَذ صهة قؽز  خػ يىاسُز( 8) عذد

 سحارج ذزعح انُىتارَح

 سحارج وادٌ انقًز

(4)يحؽح رفع   

 يى  3000قؽز   خػ يىاسُز تىنٍ إَثهٍُ( 6) عذد

( 5)يحؽح رفع   

( 6)يحؽح رفع   

( 7)يحؽح رفع   تزتخ ؼزَق وادٌ انُؽزوٌ 

( 8)يحؽح رفع   

( 9)يحؽح رفع  (10)يحؽح رفع    

( 11)يحؽح رفع   
(12)يحؽح رفع   يى  2600 قؽز  GRPيىاسُز خػ( 9) عذد 

 يحؽح يعانجح انصزف انشراعٍ

ٌ/3يهُىٌ و 7,5ؼاقح    

 ذحىَهح و يأخذ ذزعح انُصز 

 عذاَح ؼزَق انعثعح

 يى  2200حذَذ صهة قؽز  خػ يىاسُز (10) عذد

 تزتخ ؼزَق أسًُد انعايزَح

 تزتخ تزج انعزب انقذَى

 تزتخ تزج انعزب انجذَذ 

 ذشكُم ذزعح فً األراظً انصحزاوَح

 عًم صُاعً (  41) عذد 

 قُؽزج -

 سحارج 20 -

 كىتزي سُاراخ 10 -

 كىتزي يشاج 10 -

 يى  2500قؽز   خػ يىاسُز تىنٍ إَثهٍُ( 2) عذد

ذشكُم قُاج يفرىحح فً 

 تحُزج يزَىغ

انقُاج انُاقهح انًعهقح يٍ انرُقُح  يحؽح رفع انرُقُح انغزتُح

كى 3,4انغزتُح تؽىل   

 يحؽح رفع  13

 % 48َسثح ذُفُذ 

 عًم صُاعً 81

 % 25َسثح ذُفُذ 

  كى 22قؽاع انًىاسُز تؽىل 

كى 200يىاسُز تؽىل  تإجًانً  

% 40َسثح ذُفُذ   

 يحؽح يعانجح انحًاو

 ي/3يهُىٌ و 7,5ؼاقح 

 % 71َسثح ذُفُذ 

كى حفز يكشىف 148  

% 55َسثح ذُفُذ   

 يكوَاث املشزوع

 يزَىغ

(قؽاع يىاسُز كى  22+ ذزع يكشىفح كى  148) كى  170انذنرا انجذَذج تإجًانً يسار ذزعح  2022/  12/  31َهى  2021/  6/  1تذء   

اجلديدةاملصدر انشًاىل ملشزوع اندنتا   % 46بُسبت تُفيذ  

 (دقائق  7) فُذَى 

 انًىقف انرُفُذي انرفصُهً
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 وزارة الدفاع

 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 أنف فداٌ باندنتا اجلديدة(  800) إستصالح 

انجىَحانقاهزج قاعذج غزب   

فذاٌ أنف  450وسراعح إسرصالح   

 انًصذر انشزقً 

( 5)يحؽح رفع   

   كى 16 تؽىليكشىفح ذزعح 

كى 26 قؽاع يىاسُز تؽىل  

( 6)يحؽح رفع   

( 3)يحؽح رفع   

( 4)يحؽح رفع   

( 2)يحؽح رفع   

( 1)يحؽح رفع   

 تذانح انزَاح 

 عذاَح سىيُذ 

 عذاَح ؼزَق انعثعح

عذاَح ؼزَق 

 انذائزي اإلقهًًُ 
 حىض انرهذئح

(1)هذار   

(2)هذار   
(3)هذار   

( كى  1,5انقُاج انًائُح تؽىل   

 انقُؽزج

 يحىر انعثعح

اإلقهًًُانؽزَق انذائزي  انصحزاوياألسكُذرَح / ؼزَق انقاهزج    

كىتزي 

(1)سُاراخ   
كىتزي 

(2)سُاراخ   
كىتزي 

(3)سُاراخ   

 عذاَح ؼزَق 
  يسكُذرَح انصحزاواأل/ انقاهزج 

(يىاسُز  كى 26+ يكشىفح  ذزع كى 16)  كى 42 تإجًانًانخػ انُاقم   2023/  7/  31َهى  2021/  9/  1تذء  

 يحؽاخ رفع 6

 % 12تُسثح ذُفُذ 

 صُاعًعًم  12

 % 6تُسثح ذُفُذ 

 كى خؽىغ يىاسُز 211

 % 14تُسثح ذُفُذ 

 كى ذزعح يكشىفح 16

 % 26تُسثح ذُفُذ 

اجلديدةاندنتا انشزقي ملشزوع املصدر   % 24بُسبت تُفيذ  

 يكوَاث املشزوع

 قُؽزج -

 هذار 3 -

 كىتزي سُاراخ 3 -

 عذاَح 4 -

 ذهذئح حىض -

 تذال رَاح -

 انًىقف انرُفُذي انرفصُهً
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 وزارة الدفاع

 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
 أنف فداٌ باندنتا اجلديدة(  800) إستصالح 

 قطز  GRPخط  2
 كى (  12) بطول ( يى 1400 -يى 1200)   

 باندفع انُفقي عدايت  2
 ط /و(  460) بإمجاىل طول 

   3أنف و(  350) سعت بامجاىل خزاٌ  3

 ى/  3وأنف (  140) طاقت طهًباث عُرب  2

 ى/  3أنف و(  70) طاقت عُرب طهًباث 

 (جُت يصز ) أنف فداٌ  64إستصالح 
 يكوَاث املشزوع 

 فداٌ أنف  46
 باستخداو املياِ اجلوفيت

 أنف فداٌ  18
 ى يياِ يٍ حمطىت / 3أنف و 350َقم 

 يياِ انصزف اجلُوبيت وانغزبيت يعاجلت 
 أكتوبز  6مبديُت 

 أسهوب انزى 

 % 100بُسبت تُفيذ 

270  

 أنف فذاٌ

174 

 أنف فذاٌ

645 

 أنف فذاٌ

214 

 أنف فذاٌ

120 

 أنف فذاٌ

248 

 أنف فذاٌ

6 

 آالف فذاٌ

58 

 أنف فذاٌ

404 

 أنف فذاٌ


