
   

 

 

 

 ٔصاسح اإلداسِ انًذهّٛ / ثُك رًُٛخ انًذٌ ٔانمشٖ 
 ( JO-MSSRP-CW-MG2- 31/2021إػالٌ ؽشح ػطبء/ ػًهٛخ ششاء سلى ) 

 .ػطبء أػًبل رشطٛت انغٕق انشؼجٙ فٙ ثهذٚخ يؤرّ ٔانًضاس  ثخظٕص يششٔع: 
 MSSRPانًششٔع يًٕل يٍ انًُذخ انًمذيخ يٍ يجًٕػخ انًبَذٍٛ ٔ ثبداسح انجُك انذٔنٙ  نًششٔع انخذيبد انجهذٚخ ٔ انزكٛف اإلجزًبػٙ 

ثًٕجت شٓبدح رظُٛف عبسٚخ انًفؼٕل طبدسح ػٍ دائشح انؼطبءاد   )اَشبء األثُّٛ فئّ ساثؼّ أٔ ثبنثّ(ٚذػٗ انًمبٔنٌٕ األسدٌَٕٛ انًظُفٌٕ فٙ يجبل 

/ 18دذ   يب ٚؼبدنٓب ثبنُغجخ نهًمبٔنٍٛ غٛش األسدٍَٛٛ انشاغجٍٛ ثبنًشبسكخ فٙ ْزا انؼطبء، يشاجؼخ ثُك رًُٛخ انًذٌ ٔانمشٖ  اػزجبسا يٍ ٕٚو األ انذكٕيٛخ، أٔا

 ٔفمب نًب ٚهٙ: 2022 / 12

انجالؽ ٔانشخبو داخهٙ ٔخبسجٙ، أػًبل يُجٕس ، أػًبل يؼذَّٛ  رشيٛى أػًبل ْٛكهّٛ ، ٔاػًبل لظبسِ داخهّٛ ٔخبسجّٛ، اػًبل انذْبٌ ، أػًبل  -ٔطف انؼًم : .1

 ٔانًُٕٛو ، كٓشثبء ٔيٛكبَٛك، َظبو اَزاس ٔاؽفبء انذهشٚك ، يظؼذ ، ٔ أػًبل خبسجّٛ، ٔرنك دغت جذٔل انكًٛبد انًشفك.

 ( دُٚبس أسدَٙ غٛش يغزشدح . 200ثًٍ َغخخ انًُبلظخ انٕادذِ )  .2

انًفٕع لجم اعزاليّ نهٕثبئك،   ٔػهٗ يُذٔة انششكّ 2022/ 12/ 28ٕٚو األسثؼبء  1:00نجٛغ َغخ انًُبلظخ ْٕ انغبػخ انٕادذِ آخش يٕػذ  .3

 رضٔٚذ انجهذٚخ ثٕعبئم االرظبل ) يٕثبٚم ٔ ٔارظ أة ٔ ثشٚذ انكزشَٔٙ يٍ أجم انزٕاطم يؼٓى(. 

( ILOذط يؤْم نذؼٕس انٕسشّ انزذسٚجّٛ انزٙ عزؼمذْب يُظًخ انؼًم انذٔنّٛ       )ٔٚجت ػهٗ انًمبٔنٍٛ انزٍٚ اعزهًٕا ٔثبئك انؼطبء إسعبل يُٓ .4

 عٛزى انزٕاطم يؼٓى ػهٗ انؼُٕاٌ انًمذو يٍ انًُذٔة.يٍ أجم ششح يزطهجبد انًهذك انخبص ثبنؼًبنّ ٔانزشغٛم ٔانؼًبَبد انجٛئّٛ. 

 ػهٗ يُذٔة انًمبٔل انزأكذ يٍ اعزالو كبفخ ٔثبئك انؼطبء. .5

 ت انؼًم انغبء انؼطبء دٌٔ إثذاء األعجبة ٔ ثذٌٔ أٌ ٚزشرت ػٍ ْزا اإلنغبء اٚخ يطبنجخ يبنٛخ أٔ لبََٕٛخ.ٚذك نظبد .6

 رمذو كفبنخ دخٕل انًُبلظخ فٙ يغهف يُفظم ػٍ انؼشع انًمذو ػهٗ أٌ رزؼًٍ يب ٚهٙ : .7

ٚخ اإلٚذاع ثبعى أيٍٛ ػبو ٔصاسح اإلداسِ انًذهّٛ ثبالػبفّ يٍ ربس  ( ٕٚيب120( عجؼخ االف ٔخًغًبئخ دُٚبس عبسٚخ نًذح )7500لًٛخ انكفبنخ )      

 ظُٛف.نٕظٛفزّ،  ٔ ػهٗ أٌ ركٌٕ يطبثمخ نهًُٕرج انًؼزًذ انًشفك ثٕثبئك انؼطبء، يجُٛب ػهٛٓب اعى ٔ سلى انؼطبء ٔ اعى انًُبلض كًب ْٕ فٙ انز

 ٔانزجًغ فٙ انجهذّٚ. 11:00فٙ رًبو انغبػخ  2023/ 1/ 2عٛكٌٕ يٕػذ صٚبسح انًٕلغ فٙ ٕٚو اإلثٍُٛ   .8

 (  c.cvdb@cvdb.gov.joػهٗ اًٚٛم )   2023/ 1/ 8اخش يٕػذ العزالو االعزفغبساد ْٕ َٓبٚخ دٔاو ٕٚو .األدذ   .9

    ٚزى ششاء ٔثبئك انؼطبء ٔاعزاليٓب يٍ لجم يُذٔة انششكخ ثًٕجت رفٕٚغ سعًٙ طبدس ػٍ انششكخ، ٔ كزنك انًالدك انزٙ لذ رظذس نهؼطبء. .10

 ٔػهّٛ ادؼبس شٓبدح انزظُٛف ٔانغجم انزجبس٘ ٔسخظخ انًٍٓ ٔجًٛؼٓب عبسٚخ انًفؼٕل.

يٍ ثؼذ ظٓش  2:00رٕدع انؼشٔع فٙ طُذٔق انؼطبءاد انكبئٍ فٙ ثُك رًُٛخ انًذٌ ٔانمشٖ فٙ انطبثك انخبيظ فٙ يٕػذ ألظبِ انغبػخ انثبَّٛ   .11

 فظ انزٕلٛذ ٔانزبسٚخ  فٙ جهغخ ػهُٛخ.ٔعٛزى فزخ انؼشٔع فٙ  َ 2023/  1/ 18ٕٚو األسثؼبء ربسٚخ 

ػهٗ انًُبلظٍٛ رؼجئخ ًَٕرج كزبة ػشع انًُبلظخ ٔ رٕلٛؼّ دغت األطٕل، ٔرمذٚى َغخخ أطهٛخ ثبالػبفّ انٗ طٕسِ يٍ ٔثبئك انؼطبء  ٔ خزى  .12

 جًٛغ انظفذبد ثخبرى انششكخ .

 نجُخ انششاء انخبطخ غٛش يهضيخ ثبإلدبنخ ػهٗ انًُبلض طبدت ألم األعؼبس. .13

 كهفخ اإلػالٌ فٙ انظذف ٚزذًهٓب انًُبلض انز٘ ٚشعٕ ػهّٛ انؼطبء . .14

 أيٍٛ ػبو ٔصاسح اإلداسِ انًذهّٛ

 سئٛظ نجُخ انششاء انخبطّ 

 انًُٓذط دغٍٛ يٓٛذاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 


