اٌخطت اٌتطغيٍيت ٌّطشٚع تٛسؼت اٌطّٛي

سهطة منطقة انعقبة االقتصادية
انخاصة
محافظة اربذ  /انقصبة

11/2009

12/2009

01/2010

02/2010

03/2010

04/2010

05/2010

06/2010

07/2010

08/2010

09/2010

10/2010

11/2010

12/2010

01/2011

02/2011

03/2011

04/2011

05/2011

06/2011

07/2011

08/2011

09/2011

10/2011

انمنطقة انمستهذفة

تاريخ انبذء
بانشمىل

انتاريخ انمتىقغ
نالنجاز

اإلطار انسمني نمشروع انتىسعة

فرق انعمم
انميذانية (بىاقغ 2
مىظف نكم فريق)

انشركاء انخارجيين

ٚصاسة اٌصٕبػت ٚاٌتجبسةٚ ،صاسة

01/11/2008

01/07/2009

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2009/7/1

( )6فشق

01/11/2009

01/05/2010

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2010/5/1

بـ ( )7فشق

محافظة انعقبة

01/02/2010

01/03/2010

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2010/3/1

( )6فشق

أٌٛيت(األغٛاس اٌطّبٌيت /بٕي
ػبيذ /اٌّضاس اٌطّبٌي /اٌشِثب)

01/02/2010

01/05/2010

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2010/5/1

( )8فشق بٛالغ
فشيميٓ ٌىً ٌٛاء

اٌٍّىيٚ ،سبئً اٌصحبفت

01/03/2010

01/05/2010

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2010/5/1

( )6فشق

ٚاالػالَ ،أِبٔت ػّبْ اٌىبش،ٜ

01/05/2010

01/07/2010

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2010/9/1

( )6فشق

اٌّجبٌس اٌتٕفيزيت ٌٍّحبفظبث،

01/06/2010

01/08/2010

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2010/9/1

( )6فشق

ِحبفظت ِؼبْ/
سٍطت إلٍيُ اٌبتشاء
ِحبفظت اٌىشنِ /حبفظت اٌطفيٍت
ِحبفظت ِبدبب
أٌٛيت( بٕي وٕبٔت /اٌطيبت/
اٌٛسطيٗ/اٌىٛسٖ)
ِحبفظت اٌّفشقِ /حبفظت اٌبٍمبء

اٌطؤ ْٚاٌبٍذيت ،دائشة
االحصبءاث اٌؼبِت ،دائشة ِشالبت
اٌطشوبث ،اٌّشوض اٌجغشافي

اٌّجٍس األػٌٍٍ ٝطببة٘ ،يئت
ضببة وٍٕب األسدْ ،غشف

01/06/2010

01/10/2010

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2010/10/1

( )8فشق بٛالغ
فشيميٓ ٌىً ٌٛاء

01/10/2010

01/12/2010

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2011/1/31

( )8فشق

ِحبفظت جشش/
ِحبفظت ػجٍْٛ

01/12/2010

01/02/2011

تُ أجبص٘ب ببٌىبًِ بتبسيخ 2011/2/28

( )8فشق

اٌؼّبٌيت ،إٌمبببث إٌّٙيت ،ضشوت

ِحبفظت اٌضسلبء

01/05/2011

31/12/2011

10 10 10 10 10 10

( )10فشق

اٌبشيذ األسدٔي ،االتحبد إٌسبئي

ِحبفظت اٌؼبصّت (ػّبْ)

01/05/2011

31/12/2011

24 24 24 24 24 24

( )24فشيك

األسدٔي

مجموع الفرق العاملة خالل مراحل التوسعة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 34 34 34 34 34

 -1تُ تمسيُ ِحبفظت اسبذ اٌ ٝثالث ِشاحً وٙٔٛب اٌتجشبت اٌثبٔيت بؼذ اٌؼمبت ٚاٌٙذف ِٓ رٌه ٘ ٛاٌتأوذ ِٓ صحت االجشاءاث اٌتي تُ تبسيطٙب ٚتؼب ْٚاٌطشوبء.
 -2ببلي اٌّحبفظبث سيتُ ضٌّٙٛب بىبًِ أٌٛيتٙب د ْٚتجضئٗ ٚفمبً ٌٍتٛاسيخ أػالٖ.
-3فيّب يتؼٍك ببٌتٛاسيخ اػالٖ ٚاالٔتمبي ٌٍّشاحً اٌمبدِت ال يؼٕي رٌه أتٙبء اٌؼًّ بتٍه اٌّشحٍت بً سيستّش ػًّ اداسة اٌفشع بيّٕب تٕتٙي ِّٙت فشيك تٛسؼت اٌطّٛي ٌالٔتمبي اٌ ٝببلي اٌّحبفظبث ٚاألٌٛيت.
 -4وً فشيك تفتيص يتىِٛ ِٓ ْٛظفيٓ اثٕيٓ
 -5ػذد اٌفشق اٌّطٍٛة ٌُ يتُ تأِيٕٗ ببٌىبًِ
تُ تٕفيز٘ب
ليذ اٌتٕفيز/اٌؼًّ
ٌُ يبذأ تٕفيز٘ب بؼذ

اٌصٕبػت ،غشف اٌتجبسة،
اٌجبِؼبث األسدٔيت ،إٌمبببث

