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رسالة 

يساهم  الذي  المتين  االقتصادية  التنمية  ذراع  المقاوالت  قطاع  يعتبر 
بدور  القطاع  هذا  يضطلع  و  الدول.  تطور  و  نهضة  في  فعالة  مساهمة 
و  الناشئة  االقتصاديات  نمو  عجلة  دفع  و  البناء  و  التشييد  في  مهم 
المقاوالت  قطاع  يشهد  الخدمات.  لجميع  السليمة  التحتية  البنية  توفير 
و  الحكومية  المشاريع  طفرة  ظل  في  نموا  اليمنية  الجمهورية  في 
اهلل  شاء  إن  القادمة  السنوات  خالل  النمو  هذا  يستمر  أن  يتوقع  و  الخاصة  
اختالف  المقاوالت مسؤولية كبيرة   على  و هذا يضع على عاتق مؤسسات 
و  الجودة  من  أسس  على  النمو  مواكبة  و  الطلب  هذا  لتحقيق  تصنيفها 
مقاوالت وطنية  العامة كمؤسسة  والمقاوالت  للتجارة  عبدالعزيزالتام  تأسيس مؤسسة  جاء  الكفاءة. 
نجاحات مميزة   المؤسسة  .حققت  عامًا  تمتد ألكثر من 25  بخبرة  اليمنية تحظى  الجمهورية  رائدة في 
على  خاصة  بصمة  وضع  في  المؤسسة  عمالء  بثقة  و  موظفينا  من  المميز  بالتعاون  ثم  اهلل  بفضل 
الكيان. وتطمح مؤسسة  تأسس هذا  أجلها  التي من  األهداف  و  نابعة من قيمنا  أعمالنا  و  مشاريعنا 
عبدالعزيزالتام للتجارة والمقاوالت العامة إلى انجاز أعمال أضخم و أكثر تميزا على أساس من الكفاءة 
للمقاييس  المطابقة  األداء  مستويات  رفع  و  واضحة  رؤية  خالل  من  النوعية  الجودة  و  التشغيلية 
. المحلية و العالمية التي تؤهلنا إلى الحصول على تصنيفات أعلى بإذن اهلل تعالى في المستقبل 

عبدالعزيز التام

  المدير العام 
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نظرة عامة

منــذ تأسيســها فــي عــام 1991م ظلــت مؤسســة عبــد العزيــز التــام للتجــارة والمقــاوالت العامــة تقــدم حلــوالً وخدمــات شــاملة لعمالئها 

ــى أن  ــى إل ــاء و التوســع منــذ بدايتهــا األول ــة. وقــد تمكنــت المؤسســة بخبراتهــا الراســخة البن ــة اليمني ــع أنحــاء الجمهوري فــي جمي

أصبحــت المؤسســة متعــددة األنشــطة فــي تشــييد المبانــي والطــرق والجســور والســدود والحواجــز المائيــة والميــاه والصــرف الصحــي 

وشــبكات كهربــاء الضغــط العالــي والمنخفــض .

 كذلك في مجال التجارة لدى المؤسسة وكاالت تجارية عديدة .

 تمتلك المؤسسة الكوادر المتمرسة العالية التأهيل التي تعمل بروح جماعية لتحقيق أهدافها.

مؤسســة عبــد العزيــز التــام للتجــارة والمقــاوالت العامــة )مؤسســة فرديــة( تمــارس نشــاطها فــي مجــال المقــاوالت العامــة والتجــارة 

منــُذ ســنوات وقــد بــدأت فــي مزاولــة نشــاطها بتنفيــذ المشــاريع الحكوميــة الكبيــرة فــي 1991/5/19 وكانــت تحــت مسمى)مؤسســة 

التــام للتجــارة والمقــاوالت العامــة( وفــي تاريــخ 2001/7/24م تــم تســجيلها لــدى مكتــب التمويــن بصنعــاء تحــت أســم مؤسســة عبــد 

العزيــز التــام للتجــارة والمقــاوالت العامــة.

اليــوم أصبحــت مؤسســة  عمالقــة تملــك قــدرة وإمكانيــة كبيــرة لتســليم المشــاريع الكبــرى العاليــة الجــودة فــي وقتهــا المحــدد. وقــد 

تمكنــت المؤسســة بفضــل تمرســها والعمــل  مــع المنظمــات والمؤسســات العالميــة مــن رفــع قدراتهــا ومحافظتهــا علــى مســتويات 

رفيعــة فــي ممارســة أعمــال المقــاوالت وكذلــك األعمــال التجارية.حققــت المؤسســة نجاحــات كبيــرة مــن خــالل مواكبتهــا للتكنولوجيــا 

المتطــورة فــي مجاالتهــا وتــم تكريمهــا بالعديــد مــن شــهادات الخبــرة والتقديــر نظــرًا لمــا قدمتــه المؤسســة مــن مشــاريع عمالقــة ذات 

جــودة عاليــة.

لــدى المؤسســة كادرمــن )مهندســين وإدارييــن وفنييــن وعمالــة ماهــرة ( مؤهليــن علميــًا وعمليــًا لتنفيــذ المشــاريع الكبيــرة 

بمــا يتواكــب مــع النهضــة الحديثــة , تمتلــك المؤسســة اآلالت والمعــدات الحديثــة مــن ) خالطــات خرســانية مركزيــة - ســيارات نقــل 

الخرســانة الجاهــزة- معــدات شــق- معــدات نقــل - أجهــزة مســاحة حديثــة - مختبــرات متكاملــة خاصــة بالخرســانة وكذلــك الطــرق- 

معــدات خاصــة بالخرســانة- معــدات منوعــة مــن ســقائل وأخشــاب منوعــة ومــواد أخــرى( الــذي تؤهــل المؤسســة فــي تنفيــذ المشــاريع 

العمالقــة فــي شــتى المجــاالت كذلــك للمؤسســة القــدرة الماليــة الــذي تؤهلهــا لتمويــل أكبــر المشــاريع.

تعتبــر المؤسســة مــن المؤسســات الرائــدة فــي مجــاالت )تشــييد المبانــي  - الطــرق والجســور - الســدود والحواجــز المائيــة - الميــاه 

والصــرف الصحــي -شــبكات كهربــاء الضغــط العالــي والمنخفــض - الكهروميكانيــك(

نبذة تاريخية 
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صنعاء - أرتل شارع الخمسني جوار مدينة بنك التضامن السكنية

جودة يف اإلنتاج - رسعة يف األداء

 نشاط المؤسسة في المجال الصناعي :

امللف الفني للمؤسسة 2018
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1. سرعة فك الشدات.
2. تقليل المواد الالزمة للشدات الستكمال المشروع.

3. تقليل التكلفة الكلية للمشروع.
4. سرعة تحميل الخرسانة باالحمال الحية )الرصف، 

ارضيات المنشآت الصناعية

بإستخدام أحدث تكنولوجيا االضافات الكيميائيه للخرسانه، 
فإن مؤسسة عبدالعزيز التام للخرسانه الجاهزه تنتج 

الخرسانة المانعة للنفاذية التي تعطى الثقة لكل المشاركون 
في مشروعات التشييد.

جميع أنواع الخرسانة سوف تسمح بمرور المياه بالخاصية 
الشعرية للنفاذية، ولذلك عندما توجد مياه من جانب 

والجانب االخر جاف فإن حجم المسامات 
بداخل الخرسانة سوف يسمح بمرور المياه خالل الخرسانة
يمكن استخدام هذا النوع من الخرسانة في المنشأت التالية:

الخزانات.  .1
جميع المنشآت تحت االرض.  .2

السدود.  .3
محطات معالجة الصرف الصحي.  .4

خزانات تخزين السوائل.  .5
البدرومات.  .6

االنفاق.  .7
مستودعات التخزين.  .8

منتجاتنا:-
خرسانة مبكرة االجهاد

هي نوع خاص من خلطات الخرسانة يتميز بتسريع االجهاد النهائي 
للخرسانة. حيث يمكن الحصول على االمقاومة المستهدفة بعد سبعة 

ايام بل من الممكن الحصول عليها بعد ثالثة ايام فقط.
يمكن اإلستفاده من الخرسانة مبكرة االجهاد فيما يلي:

خرسانة  مقاومة للنفاذية:-

مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت العامة امللف الفني للمؤسسة 2018
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منتجاتنا :-
تمتلك مؤسسة عبدالعزيز التام للخرسانة الجاهزة قوالب لألعمال الخرسانية 

األخرى الذي تقدم ميزة فريدة في صناعتها من حيث الشكل والجودة .

نيوجرسي لحواجز الطرقات

بردورات و عقود وأعتاب خرسانية 
متعددة األطوال واألحجام

مناهل  خرسانية 

امللف الفني للمؤسسة 2018
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جودة يف اإلنتاج - رسعة يف األداء

محطات خلط الخرسانة:-
الوحدة األنتاجية أرتل

الموقع الجغرافي:  صنعاء شارع الخمسين أرتل.
مساحة المصنع: 10000 م 2

عدد المحطات: 1محطات خلط.
الطاقة اإلنتاجية: 180 م / ساعة.

سعة االستيعاب للمواد الخام: 400 طن إسمنت.
عدد الخالطات بالمصنع: 10 خالطة  سعة تتراوح من 8 - 12 م 3.

عدد المضخات بالمصنع: 2 مضخة  أطوال تتراوح من 24 - 55 م 
المختبر: معمل حديث ومتكامل إلختيار المواد وفحصها قبل وبعد 

التشغيل حسب المواصفات القياسية.
ورشة خدماتية: للصيانة األولية.

نطاق التغطية: العاصمة صنعاء.
االعتماد: المحطة معتمدة من :- المختبر المركزي لوزارة األشغال 

العامة والطرق - الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. 

مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت العامة امللف الفني للمؤسسة 2018
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مختبرات ضبط الجودة:-
 الوحدة األنتاجية مزودة بمختبر عالي المستوى وذلك لضبط ومراقبة جودة المواد الخام 

وكذلك تصميم الخلطات الخرسانية وذلك للتأكد من ان الخرسانة تطابق المواصفات 
المطلوبة.

في إطار إلتزام مؤسسة عبدالعزيز التام للخرسانة الجاهزة بتوفير أعلى مستويات الجودة 
المطلوبة لعمالئنا تم تجهيز الوحدة االنتاجية بمختبر لضبط الجودة ، على أحدث معدات 

االختبار إلجراء اختبارات جودة الخرسانة الطازجة والمتصلدة واختبارات القبول والرفض 
للمواد الخام بما فيها األسمنت ونوعية الركام بأعلى مستويات الدقة وثبات الجودة.

تتماشى عملية التحكم الدقيق في االنتاج مع نظام ادارة الجودة المتبع لدينا. حيث يهدف 
النظام الشامل لمراقبة الجودة في الوحدة االنتاجية إلى تحديد وتوثيق وتصحيح معظم 

االخطاء قبل وصول الخرسانة إلى موقع الصب.
تلتزم المؤسسة بإجراء المعايرة الدورية للمعدات واالجهزة والموازين المستخدمة في إنتاج 
واختبارات الخرسانة طبقا للجداول الزمنية الخاصة بالمعايرة وذلك بغرض التحقق من ثبات 

جودة االنتاج ومطابقة االختبارات للمواصفات القياسية.
في مؤسسة عبدالعزيز التام للخرسانة نقوم بإنتاج وبيع الخرسانة طبقا لمتطلبات 

المواصفات القياسية للجودة والمتطلبات الفنية الخاصة بالعمالء. وغايتنا هي بناء عالقات 
قوية وممتدة مع عمالئنا على المدى البعيد. في هذا االطار تقوم المؤسسة بمايلي:

1.العناية الفائقة بإختيار المواد الخام بداية من إجراء االختبارات الالزمة لكل مكون من 
مكونات الخرسانة لتأكيد جودته ومطابقته للمواصفات القياسية ومالئمته لالستخدام 
في الخلطات الخرسانية بما يحقق أعلى مستويات الجودة الكلية وقوة التحمل للخلطة 

الخرسانية طبقا للتصميم االساسي واحتياجات العميل.
2.يتم تصميم الخلطة الخرسانية بدقة طبقا للمواصفات المحددة من العميل أو 

االستشاري ويتم اختبار الخرسانة لنتأكد من تحقيق االداء االمثل.
3.يتم استخدام برنامج التحكم في تشغيل الخالطات المركزية بواسطة الحاسب االلي 

لتحقيق أعلى مستويات الدقة في الخلطة الخرسانية من خالل ضبط محتوى الركام 
واالسمنت وجرعات االضافات وزمن الخلط.

تحتوي مختبرات الجودة على االجهزة التالية:-
  Automatic Compression Testing Machine 2500 KNجهاز تكسري املكعبات قوة 2500 كجم/نيوتن1

Standard ASTM sievesاملناخل2

Drying Ovenفرن التجفيف3

Air Entrained pressure meterماطور ضغط الهواء4

Precision balancesامليزان االلكرتوين حساسية 1جم5

.Cube molds 15*15*15 cm for concrete testمكعبات التكسري15*15*15سم6

Cube molds 5*5*5 cm for cement testمكعبات 5*5*5سم اختبار االسمنت7

Slump cone setأسالمب8

.Curing tanksحوض االختبار9

.Flakiness and Elongation index Gaugeاختبار الشد واالستطالة10

.Unit weight measure 10 litوزنات11

Digital Thermometersمقياس تروميمرت حراري12

.Lab Mixersخالط املخترب13

امللف الفني للمؤسسة 2018
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رقم الوثيقةالوثيقة

تصنيف المقاوالت
الدرجة األولى ) أ(
قطاع )المباني(

732

تصنيف المقاوالت
الدرجة األولى ) أ(

قطاع )المياه والصرف الصحي(
1166

تصنيف المقاوالت
الدرجة الثانية ) أ(
قطاع )الطرقات(

969

2/20141شهادات التسجيل أعمال المقاوالت

3672شهادات ترخيص مزاولة أعمال مقاوالت

3522شهادات الضرائب

21شهادات التأمين
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مالحظة:-
هبوط معدل الدوران المالي للعام 2011م  حتى 2015م نتيجة األضطرابات السياسية التي 

تمر بها البالد. 
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 العمالء

مكاتب أستشارية دولية  قامت باالشراف على بعض المشاريع

مكاتب عالميةالجهات الممولة لبعض المشاريع

 الجهات الحكومية

وزارة المالية

وزارة األشغال العامة والطرق

وزارة اإلدارة المحليةوزارة الزراعة والري

امللف الفني للمؤسسة 2018
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ملخص المشاريع المنجزة

مشاريع الجسور 
واألعمال 
االنشائية

مشاريع الطرقات 
األسفلتية 
والمرصوفة

مشاريع السدود 
والحواجز المائية

مشاريع المياة 
ومحطات الضخ 
وخزانات المياة

مشاريع 
الصرف الصحي 

ومحطات 
المعالجة

مشاريع 
الكهرباء ضغط 
عالي  - ضغط 

منخفض

مشاريع 
الكهروميكانيك

مشاريع اإلسكان 
والمباني الحكومية

01

0208

0307

0406

05

مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت العامة امللف الفني للمؤسسة 2018
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قيمة العقد USDصاحب العملأسم المشروع
مدة التنفيذ 

بالشهر
تاريخ التسليم

مشروع تقاطع شارع الخمسين مع شارع 

تعز جسر ونفق جولة دار سلم
10,564,64596/3/2014أمانة العاصمة

مشروع السائلة الشمالية عقد2 )السجن 

المركزي - الكلية الحربية(

وحده تنفيذ 

مشروع السائلة
7,233,3341823/2/2014

مشروع أستاد الوحدة زنجبار خليجي20
وزارة األشغال 

العامة
8,035,276 2113/12/2010

968,460820/2/2008وزارة الكهرباءمشروع تسوير محطة معبر الغازية

مشاريع الجسور و االعمال االنشائية

ملخص للمشاريع المنجزة

امللف الفني للمؤسسة 2018
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ملخص للمشاريع المنجزة

مشاريع المياة

قيمة العقد USDصاحب العملأسم المشروع
مدة التنفيذ 

بالشهر
تاريخ التسليم

8,456,9062027/3/2011 المؤسسة المحلية ذمارمشروع مياه مدينة ذمار

3,746,3583622/12/2008 المؤسسة المحلية االمانةمشروع مياه ومحطة ضخ السبعين األمانة

1,988,2471823/9/2007 المؤسسة المحلية االمانةمشروع مياه حي بينون األمانة

1,222,6441529/4/2006المؤسسة المحلية تعزمشروع مياه تعز )خط الضخ والمحطات (

994,753612/7/2006المؤسسة العامة للمياهمشروع مياه مدينة الغيضة المهرة

793,3571229/9/2007المؤسسة العامة للمياهمشروع مياه مدينة حزم الجوف

719,3691231/7/2004المؤسسة العامة للمياهمشروع مياه مدينة مالح رداع البيضاء

المجلس المحلي مشروع مياه جزيرة كمران الحديدة
الحديدة

415,4618
24/4/2009

المؤسسة المحلية مشروع مياه المكال حضرموت
حضرموت

454,2301030/12/2003

7,292,1913621/7/2003هيئة مياه الريفمشاريع ريفية  عديدة
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قيمة العقد USDصاحب العملأسم المشروع
مدة التنفيذ 

بالشهر
تاريخ التسليم

1,502,254617/3/2011 المؤسسة المحلية ذمارمشروع محطة المعالجة لمدينة ذمار

الخط الداعم لمجاري صنعاء بطول 2520متر
GRP 1,272,949423/02/2014وحدة تنفيذ السائلةأنابيب قطر 1400مم

مشروع مجاري مع محطات المعالجة لمدينة 
الغيضة م/ المهرة

مشروع المياه والصرف 
6,225,3111213/4/2016الصحي للمدن الحضرية

مشروع محطة المعالجة لمدينة سيئون 
حضرموت

المؤسسة المحلية 
للمياه والصرف الصحي  

الوادي والصحراء 
بحضرموت

قيد التنفيذ6,486,84124

ملخص للمشاريع المنجزة

مشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجه

امللف الفني للمؤسسة 2018
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مشاريع الطرقات

قيمة العقد USDصاحب العملأسم المشروع
مدة التنفيذ 

بالشهر
تاريخ التسليم

مشروع طريق هجرة مرح عقبة أنس ذمار 
بطول 13 كم

مشروع تنمية الطرق 
4,053,4843027/3/2013   الريفية

مشروع رصف شوارع مدينة ذمار المرحلة 
5,849,9611619/5/2009  وزارة االشغال العامةاألولى

مشروع رصف شوارع  مدينة اب وجبلة 
3,066,705102/10/2007 وزارة األشغال العامةوبعدان والعدين محافظة اب

734,940125/10/2003 وزارة األشغال العامةمشروع رصف سوق الربوع ذمار

329,690924/12/2001 وزارة األشغال العامةمشروع رصف شوارع ذمار م/ أولى

ملخص للمشاريع المنجزة

مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت العامة امللف الفني للمؤسسة 2018
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ملخص للمشاريع المنجزة

مشاريع السدود والحواجز المائية

قيمة العقد USDصاحب العملأسم المشروع
مدة التنفيذ 

بالشهر
تاريخ التسليم

مشروع سد قفل الصياد عنس محافظة 
ذمار

1,165,3072111/3/2006وزارة الزراعة والري

628,6621215/3/2007وزارة الزراعة والريمشروع سد أمالح الملحاء الحداء ذمار

مشروع حاجز وادي الضحي بالد غيل 
المحويت

275,738128/12/2005وزارة الزراعة والري

492,263125/7/2004 وزارة الزراعة والريمشروع سد سيل العيون محافظة المحويت

998,124830/9/2004 وزارة الزراعة والريمشروع سد صرم بني قيس الرضمة أب

214,6301218/10/2003 وزارة الزراعة والريمشروع حاجز بني قوس الحداء ذمار

مشروع تصفية بحيرة سد كهالن الكميم 
الحداء ذمار

663,928625/8/2002 وزارة الزراعة والري

190,6861219/10/2005 وزارة الزراعة والريخزان مياه الشمة انس ذمار

امللف الفني للمؤسسة 2018
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ملخص للمشاريع المنجزة
مشاريع اإلسكان والمباني الحكومية

قيمة العقد USDصاحب العملأسم المشروع
مدة التنفيذ 

بالشهر
تاريخ التسليم

وزارة االشغال العامة مشروع الصالح السكني 400وحدة م/ عدن
10,003,3382418/4/2011والطرق

2,697,1263216/8/2009جامعة ذمارمشروع المكتبة المركزية جامعة ذمار

1,577,9942830/12/2008وزارة التربيه والتعليممشروع مركز الوسائل التعليمي

1,360,4422431/5/2009وزارة الزراعة والريمشروع المختبر المركزي  البيطري

1,126,7292430/11/2006وزارة العدلمشروع المجمع القضائي عتق شبوة

987,895284/6/2006وزارة األدارة المحليةمشروع دار الضيافة ذمار

مشروع مبنى البنك المركزي اليمني –فرع 
المحويت

968,227245/6/2005البنك المركزي اليمني

978,749173/3/2005وزارة الكهرباءمشروع قطاع كهرباء الريف

597,3422419/12/2004وزارة الماليةمشروع المجمع المالي بالمحويت

495,6251816/5/2005وزارة العدلمشروع محكمة ونيابة حبان شبوة

405,3932430/8/2004وزارة الصحهمستشفى زنجبار الريفي ابين

6,432,4352425/4/2005مشروع أستثماريمشروع الفلل السكنية بصنعاء

مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت العامة امللف الفني للمؤسسة 2018
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ملخص للمشاريع المنجزة

مشاريع الكهرباء )ضغط عالي - ضغط منخفض (

قيمة العقد USDصاحب العملأسم المشروع
مدة التنفيذ 

بالشهر
تاريخ التسليم

282,729817/6/2004 وزارة الكهرباءمشروع كهرباء مخالف اسفل تعز

116,27661/9/2003 وزارة الكهرباءمشروع كهرباء البردون الحداء ذمار

مشروع كهرباء الحضر انس ذمار المرحلة 
األولى والثانية

241,833623/6/2004 وزارة الكهرباء

217,532812/6/2004 وزارة الكهرباءمشروع كهرباء النجيشية لحج

مشروع كهرباء منطقة الزور والقرى المجاورة 
215,943820/6/2001وزارة الكهرباءالحداء ذمار

316,361820/11/2002وزارة الكهرباءمشروع كهرباء جبل ميراب مقبنة تعز

189,390616/6/2002 وزارة الكهرباءمشروع كهرباء لبو الوضيع ابين

امللف الفني للمؤسسة 2018
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مدينة الصالح السكنية

رصف شوارع مدينة ذمار

سد قفل الصياد

مشاريع المياة

مشاريع الصرف الصحي

مشاريع اإلسكان والمباني الحكومية

مشاريع الطرق رصف باألحجار

مشاريع السدود والحواجز المائية

مشاريع طرق أسفلتية
طريق مرح الوعري

مشاريع مختارة و وصف االعمال لبعض المشاريع

مشاريع إنشائيه

السائلة الشمالية عقد رقم2

مياة مدينه ذمار

مجاري مدينة الغيضة

مشاريع الجسور

جسر وجولة دار سلم

مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت العامة امللف الفني للمؤسسة 2018
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يقــع المشــروع فــي الجهــة الجنوبيــة مــن أمانــة العاصمــة )مديريــة الســبعين( تقاطــع   شــارع الخمســين -مــع  •
شــارع تعز)جولــة دار ســلم (

موقع المشروع :

مشروع جسر ونفق تقاطع شارع الخمسين - مع شارع تعز )جولة دار سلم (  •
تاريخ تسليم المشروع )2014/3/6(  •

الجــــهة المنفذة : مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاوالت العامة  •
التمويل : حكومي  •

اجمالي التكلفة الكلية للمشروع : 10.564.645 دوالر أمريكي  •
الموقع : يقع المشروع في الجهة الجنوبية من أمانة العاصمة )مديرية السبعين( تقاطع شارع الخمسين   •

-مع شارع تعزجولة دار سلم

جسر خرساني لمرور المركبات باتجاه شارع الخمسين وبطول إجمالي 670 م وبعرض 15.5 متر عدد اربع حارات   •
مرور ، بعرض صافي 7.10 متر لالتجاه الواحد.

نفق خرساني لمرور المركبات باتجاه شارع تعز وبطول إجمالي 540 متر، وبعرض 16.25 متر عدد اربع حارات   •
مرور ، بعرض صافي 7.52 متر لالتجاه الواحد. 

يعد هذا المشروع من أهم المشاريع اإلستراتيجية في أمانة العاصمة , حيث أنة سوف يعمل على استيعاب 
الحركة المرورية الكبيرة الناتجة عن التطوير الحضري الكبير الذي تشهده المنطقة ويهدف إلى تحسين حركة 

المرور في تقاطع خط الخمسين – شارع تعز , و سيعمل على التقليل من الحوادث المرورية الخطيرة والتي 
كانت تحدث في هذا التقاطع بشكل كبير.

اسم المشروع :

اهمية المشروع :

مكونات المشروع :

امللف الفني للمؤسسة 2018
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          مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول
              السائلة الشمالية - المرحلة الخامسة

              السجن المركزي -  الكلية الحربية  عقد )2(

يقــع المشــروع فــي المنطقــة الشــمالية مــن أمانــة العاصمــة ويمتــد مســار المشــروع مــن الســجن المركــزي   •
ــر ــي  2100مت ــول اجمال ــماال وبط ــر  ش ــارع النص ــع ش ــى تقاط ــا ال جنوب

األعمال الترابية.  •
أعمال بناء الجدران الحجرية وأعمال الرصف الحجري لقاع السائلة ومخارجها و ضفاف السائلة.  •

تنفيذ جسور المشاة من الخرسانة المسلحة .  •
أعمال تنسيق المواقع و أعمال اإلنارة و العالمات المرورية.  •

•  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي80%
حكومي 20%  •

اجمالي تكلفة العقد المرحلة الخامسة العقد )2 (
مبلغ )8.506.284.15( دوالر أمريكي.    •

العقد رقم 2) اإلصالحية المركزية- الكلية الحربية ( :  •
تاريخ توقيع العقد :2012/8/15  •

تاريخ التسليم :2014/2/23.)قبل انتهاء فترة العقد(  •

اسم المشروع :

موقع المشروع :

مكونات المشروع :

التمويل :

إجمالي تكلفة العقد :

الهدف من مشروع السائلة الشمالية :- 
استكمال أعمال الشبكة الرئيسية لتصريف  *

مياه األمطار ) السائلة الرئيسية ( ضمن 
المرحلة الخامسة والسادسة  للمنطقة 

الشمالية من العاصمة صنعاء.
تأهيل مجاري السيول للقيام بوظيفتها    *

الطبيعية 
تحسين الوضع البيئي والحضري لمنطقة  *

المشروع من خالل عناصر المشروع المختلفة.
حماية المدينة والمباني المجاورة من أضرار  *

السيول.
امتصاص جزء كبير من حركة المرور  *

المتقاطعة مع السائلة وكذلك الموازية لها.

مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت العامة امللف الفني للمؤسسة 2018
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01/08/2009 تاريخ توقيع العقد
27/03/2011 تاريخ انتهاء المشروع

9,959,160  $ قيمة المشروع
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - ذمار صاحب العمل

مدينة ذمار هي سادس أكبر مدينة في الجمهورية اليمنية، وسعت المدينة بشكل سريع في السنوات 

األخيرة، ونتيجة لذلك خدمات المياه والصرف الصحي الموجودة غير كافية. وبرنامج التنمية النهائي يكون 

على استعداد لتكون بمثابة إطار لتمديد طويل األمد حتى عام 2025 من مرافق إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها 

 ،

توريد وتركيب خطوط الضخ واإلسالة من الدكتايل بطول20كم  •
توريد وتركيب شبكة التوزيع الداخلية من البولي ايثيلين بطول53كم  •

توسعة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي سعة)120.000(م3                                  •
محطة وخزان مياه من الخرسانة سعة)6700( م3 في القرن مع منظومة   •

الكلورة
مبنى المولدات  •
مبنى المحوالت  •

مبنى منظومة الكلور  •
مبنى غرفة الحراسة  •

محطة وخزان مياه من الخرسانة سعة)6000( م3 في هران مع منظومة   •
الكلورة

مبنى المولدات  •
مبنى المحوالت  •

مبنى منظومة الكلور  •
مبنى غرفة الحراسة  •

       توصيل المياه النظيفة لسكان المدينة لتغطية العجز
الهدف من المشروع :

مكونات المشروع :

 مشروع مياة ومحطات
وخزانات مدينة ذمار
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مكونات المشروع :

هذا المشروع هو جزء من مشروع االسكان والتنمية الوطنية المتكاملة. الهدف من المشروع هو بناء 4800 

وحدة سكنية في محافظة عدن 

01/01/2009 تاريخ ترسية العقد
18/04/2011 تاريخ انتهاء المشروع

10,003,338  $ قيمة المشروع
وزارة األشغال العامة والطرق صاحب العمل

المشروع يتكون من عدد )400 وحدة سكنية( في 

محافظة عدن .

أعمال الخرسانة المسلحة  •
أعمال الحديد المسلح  •

أعمال المباني   •
أعمال التشطيبات النهائية  •

األعمال الصحية  •
األعمال الكهربائية  •

مساعدة ذوي الدخل المحدود 

على أمتالك المسكن

الهدف من المشروع :

 مشروع الصالح السكني لذوي الدخل
المحدود400وحدة - عدن
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نظرًا لكون اليمن ضمن بطولة الخليج التي تقام كل سنتين ، أستضافت الجمهورية اليمنية للدورة 20 

، وتم تجهيز وأنشاء البنية الألزمة ألستضافة هذا الحدث ومن ضمن هذه المشاريع األستاد 

الرئيسي للبطولة )أستاد الوحدة - زنجبار أبين( وقد حظيت المؤسسة بنصيبها في 

مثل هذه المشاريع الهامة والتي تمثل الوجه الحضاري لبالدنا ، كنا من ضمن 

المؤهلين والمنفذين لمشروع أستاد الوحدة زنجبار أبين ، وكان 

التنفيذ بمواصفات عالمية حسب شروط الفيفا .

21/04/2009 تاريخ توقيع العقد
13/12/2010 تاريخ انتهاء المشروع
8,035,276  $ قيمة المشروع

وزارة األشغال العامة والطرق صاحب العمل

« مدرجات للجمهور
« غرف المالبس الالعبين 

« غرف خدمات الالعبين
« مداخل مدرجات الجمهور

تجهيز مالعب بمواصفات عالمية حسب 
شروط الفيفا تحتضن البطوالت العالمية 

وتشجيع الرياضة في اليمن

الهدف من المشروع : مكونات المشروع :

إستاد الوحدة الرياضي
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تهتم الحكومة في تحسين البنية التحتية للمدن التاريخية من خالل التصريف لمياه األمطار 

، وتسهيل حركة المرور في الطرق الفرعية والمحافظة على الطابع الجمالي للمدينة ، 

لذا تقوم بإنشاء طرق بالرصف باألحجار لمواقع األسواق وممرات المشاة في األحياء 

التي في مواقع تاريخية ومن ضمنها رصف شوارع مدينة ذمار القديمة باألحجار 

بطول )41كم للشوارع الداخلية( 

26/06/2007 تاريخ توقيع العقد
19/05/2009 تاريخ االكمال
5,849,961 $ قيمه العقد

وزارة االشغال العامة والطرق المالك

 تحسين الوضع البيئي والحضري  *
لمنطقة المشروع من خالل عناصر 

المشروع المختلفة
 حماية المدينة والمباني التاريخية  *

المجاورة
 تحسين حركة المرور  *

الهدف من المشروع :

حفريات وترحيل االتربة  *
 رصف حجر منشورة سمك20سم *
خرسانة عادية  لألرضيات *
 رفع وخفض مناهل الخدمات   *
 بردورات حجرية حماية الجوانب *

مكونات المشروع :

 مشروع رصف شوارع مدينة ذمار

المرحلة األولى
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21/12/2004 تاريخ توقيع العقد
11/3/2006 تاريخ االكمال

1,165,307  $ قيمه العقد
وزارة الزراعة والري المالك

تغذية المياه الجوفية *
 مصدر ريئسي للري *
 تشجيع المقومات الزراعية والثروة الحيوانية للمنطقة *
 تنمية المنطقة سياحيًا *
 

الهدف من المشروع :

باعتبار ان المنطقة زراعية تعتمد بشكل اساسي على االمطار الموسمية 
في الري ولذلك تولي الحكومة االهتمام بهذا الجانب اهمية خاصة 

نظرًا للحاجة الماسة لمثل هذه المشروعات الحيوية كالسدود والحواجز 
المائية نظرًا لطبيعتنا التضاريسية والجغرافية والمائية وجعلها في 

مقدمة االهتمامات التنموية واالقتصادية.
من ضمنها مشروع سد قفل الصياد مديرية عنس محافظة ذمار 

سد قفل الصياد  عنس م/ ذمار
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2009/4/25 تاريخ العقد
2013/3/27 تاريخ االكمال

4,053,484  $ قيمه العقد
وزارة االشغال العامة والطرق برنامج الطرق الريفيه  المالك

اعمال القطع والترحيل *
 أعمال طبقات البيسكورس والسبيس *
* MCأعمال المادة الالصقة 
 أعمال الطبقة األسفلت 4سم *
 أعمال الربراب لحماية الجوانب *
 أعمال العبارات الخرسانية *
 أعمال الجدران الساندة  *

وصل المناطق التي يمر بها المشروع بمركز 
المحافظة لتسهيل حركة التنقل ووصول الخدمات 

األساسية للمواطن ، وكذلك خلق فرص عمل من 
خالل وجود العنصر األساسي للمواصالت ونقل 

وحركة البضائع

الهدف من المشروع :

مكونات المشروع :

هذا الطريق يقع في مديرية أنس محافظة ذمار وهو من أهم الطرق وجزء من الطرق 
الرئيسة للجمهورية اليمنية. والهدف من المشروع هو بناء الطرق اإلسفلتية الجديدة 
على المسار الحالي تلبية شروط السالمة وتوفير للوقت . وإلنشاء ارتباط النقل السريع 

االنضمام إلى المدن والقرى والمجتمعات الواقعة على الطريق. طول الطريق 12 كم.
 بعرض 6متر، مع إضافية الكتف 1.5 متر من الحصى على كل جانب.ويشمل المشروع 

عبارات السيول ومباني الجدران الحجرية لحماية الجوانب والجابيونات

مشروع طريق هجرة عقبة مرح الوعري م/ ذمار
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* 
أن هذا المشروع جاء في الوقت الذي تتطلبه *
الحاجة الملحة والذي سيرفع كفاءة عمل الخزانات ،  *

والمحافظة الدائمة على الحالة الجيدة للخزانات
وضمان السالمة الصحية للمشتركين في الحصول على  *

المياه النظيفة ، كما أن أعمال الصيانة تزيد
العمر االفتراضي للخزانات و تحقيق ظروف تشغيل مستقرة  *

و هذا المشروع يتضمن تنظيف وترميم
وتعقيم خزانات المياه ألكثر من 70 خزان في سبع محافظات  *

تتراوح سعة الخزانات من ( 100 متر مكعب
و سعة 6700 متر مكعب ، ويعتبر مشروع مهم في إطار  *

األهتمام والعناية بنظافة خزانات المياه
، وأستبعاد التأثير السلبي الذي ينعكس على حياة  *

المواطنين نتيجة تكاثر البكتريا والفطريات
المسببة لألمراض مثل مرض الكوليرا *

الهدف من المشروع :

يعتبر هذا المشروع من ضمن مشروع األستجابة ألنتشار مرض الكوليرا بدعم من منظمة اليونسيف
، ويستهدف أعمال الصيانة والتعقيم لخزانات التجميع والتوزيع الرئيسية التابعة لمنظومات تزويد

المياه العامة في سبع مؤسسات محلية للمياه في المدن ( صنعاء - تعز - الحديدة - ذمار - أب -
لحج - أبين) حيث سيضمن وصول مياه نقيه أمنة ألكثر من ) 2,700.000 ( مستفيد مرتبطين بالمنظومات

العامة لشبكة تزويد المياه في المدن المستهدفة
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2014/03/25 تاريخ العقد
2016/04/13 تاريخ االكمال
6,225,311  $ قيمه العقد

مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية المالك

خطوط شبكة المياه 32كم                          *
خطوط شبكات الصرف بطول 125 

كم.    محطة معالجة مياه المجاري                         
محطات الخزانات والضخ ومعالجة 

تنقية المياه
شبكة التوصيالت المنزلية للمياه 

تحديث منظومة البنية التحتية للمدينة والحد من 
أنتشار التلوث البيئي والمحافظة على المدينة

الهدف من المشروع :

مكونات المشروع :

هذا المشروع يقع في مدينة الغيضة محافظة المهرة  وهو من  اهم مشاريع البنية التحتية للمحافظة واألول في في 
المحافظة . والهدف من المشروع هو عمل شبكة الصرف الصحي للمدينة مع عمل محطات المعالجة لمياه المجاري ، 

وكذلك تطوير خدمات المياه وأنشاء محطة المياه مكونه من خزان سعة 5000م3 ومحطة الضخ ومحطات الرفع من األبار 
كما يشمل المشروع على محطة معالجة المياه.

مشروع  مياه ومجاري مدينة الغيضة م/المهرة
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25/12/2014 تاريخ توقيع العقد
قيد التنفيذ تاريخ االكمال

6,486,841  $ قيمه العقد
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي حضرموت المالك

* 
أن هذا المشروع جاء في الوقت الذي تتطلبه *
الحاجة الملحة والذي سيرفع كفاءة عمل الخزانات ،  *

والمحافظة الدائمة على الحالة الجيدة للخزانات
وضمان السالمة الصحية للمشتركين في الحصول على  *

المياه النظيفة ، كما أن أعمال الصيانة تزيد
العمر االفتراضي للخزانات و تحقيق ظروف تشغيل مستقرة  *

و هذا المشروع يتضمن تنظيف وترميم
وتعقيم خزانات المياه ألكثر من 70 خزان في سبع محافظات  *

تتراوح سعة الخزانات من ( 100 متر مكعب
و سعة 6700 متر مكعب ، ويعتبر مشروع مهم في إطار  *

األهتمام والعناية بنظافة خزانات المياه
، وأستبعاد التأثير السلبي الذي ينعكس على حياة  *

المواطنين نتيجة تكاثر البكتريا والفطريات
المسببة لألمراض مثل مرض الكوليرا *

الهدف من المشروع :

يعتبر هذا المشروع من ضمن مشروع األستجابة ألنتشار مرض الكوليرا بدعم من منظمة اليونسيف
، ويستهدف أعمال الصيانة والتعقيم لخزانات التجميع والتوزيع الرئيسية التابعة لمنظومات تزويد

المياه العامة في سبع مؤسسات محلية للمياه في المدن ( صنعاء - تعز - الحديدة - ذمار - أب -
لحج - أبين) حيث سيضمن وصول مياه نقيه أمنة ألكثر من ) 2,700.000 ( مستفيد مرتبطين بالمنظومات

العامة لشبكة تزويد المياه في المدن المستهدفة

مشروع محطة معالجة مياه المجاري بمدينة سيئون عقد رقم2
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2014/12/25 تاريخ العقد
قيد التنفيذ تاريخ االكمال

6,486,841  $ قيمه العقد
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي حضرموت المالك

خطوط شبكة المياه 32كم                          *
خطوط شبكات الصرف بطول 125 

كم.    محطة معالجة مياه المجاري                         
محطات الخزانات والضخ ومعالجة 

تنقية المياه
شبكة التوصيالت المنزلية للمياه 

تحديث منظومة البنية التحتية للمدينة والحد من 
أنتشار التلوث البيئي والمحافظة على المدينة

الهدف من المشروع :

مكونات المشروع :

هذا المشروع يقع في مدينة الغيضة محافظة المهرة  وهو من  اهم مشاريع البنية التحتية للمحافظة واألول في في 
المحافظة . والهدف من المشروع هو عمل شبكة الصرف الصحي للمدينة مع عمل محطات المعالجة لمياه المجاري ، 

وكذلك تطوير خدمات المياه وأنشاء محطة المياه مكونه من خزان سعة 5000م3 ومحطة الضخ ومحطات الرفع من األبار 
كما يشمل المشروع على محطة معالجة المياه.

مشروع محطة معالجة مياه المجاري بمدينة سيئون عقد رقم2
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المشاريع اإلنشائية

أعمال مشاريع المياه
أعمال السدود والحواجز المائية

أعمال الطرقات
أعمال الجسور واألنفاق

مشاريع اإلسكان والمباني الخدمية

محطات تنقية ومعالجة مياه الشرب
أعمال المجاري ومحطات المعالجة

أعمال محطات التوليد وشبكات نقل وتوزيع 
الكهرباء

أعمال الكهروميكانيك

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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خبرات المؤسسة

      

» قامت المؤسسة بتنفيذ عدد كبير من المشاريع الخدمية 

والمهنية والتعليمية ومباني مؤسسات الدولة ، كما قامت 

بتنفيذ

 عدد كبير من مشاريع البنية التحتية ، بحيث أكتسبت 

المؤسسة خبرة كبيرة في جميع المجاالت  ,, 
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 أعمال الجسور واألنفاق : 

بدأت أعمال البنى التحتية في اليمن 

خالل الخمس السنوات األخيرة وقد أحتلت 

المؤسسة أفضل المراتب من حيث سرعة 

التنفيذ والجودة .

وقامت  المؤسسة  بتنفيذ أهم جسور 

العاصمة بطول 670متر والذي يقع على بوابة 

العاصمة شارع الخمسين ، وكذلك النفق 

بطول 540 متر الذي يؤدي أتجاه باب اليمن .

    المشاريع اإلنشائية:

تمتلك المؤسسة المعدات األنتاجية التي تؤهلها 

لتنفيذ المشاريع األنشائية 

بقدرات كبيرة من حيث األنتاج والجودة ويتمثل 

ذلك في مصانع الخرسانة المركزية ومعامل وورش 

الحدادة والنجارة واأللمنيوم.

وبفضل من اهلل ووجود الخبرة المؤهلة من 

مهندسين وفنيين تم تنفيذ أعمال أنشائية 

عمالقة من )مالعب رياضية  قنوات مجاري السيول 

- األعمال الخرسانية لمحطة كهرباء صافر الغازية 

وكثير من المشاريع ذات الصلة

األعمال الخرسانية محطة صافر 
الغازية

مشروع السائلة الشمالية 
المرحلة الخامسة األمانة

إستاد الوحدة الرياضي )أبين(

جسر ونفق جولة دار سلم األمانة

صورة ليلية لمشروع جسر ونفق 
دار سلم األمانة
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أعمال الطرقات : 

قامت المؤسسة بتنفيذ )8( مشاريع في 

مختلف محافظات الجمهورية

وتتوزع أعمال الطرق المنفذة على 3 أنواع من 

التنفيذ:

تنفيذ طرقات مرصوفة باألحجار المنشورة بين . 1

)20-25سم( بكمية )375413م2(.

تنفيذ طرقات مرصوفة بالخرسانة خفيفة . 2

التسليح  بكمية )85318 م2(.

تنفيذ طرقات أسفلتية بكمية تتجاوز )289356 . 3

م2(.

كما تشمل أعمال الطرقات على 

األعمال التالية:-

 تنفيذ أعمال حماية جوانب الطريق . 1

بالحجر

 تنفيذ أعمال أنارة الشوارع . . 2

 تنفيذ أعمال السالمة المرورية . 3

واألرشادات المرورية.

 تنفيذ أعمال أعادة الخدمات . 4

قامت المؤسسة بتنفيذ )42( مشروعًا في مختلف 

محافظات الجمهورية  )مباني سكنية )400وحدة 

(  سكن أستثماري – بنوك  )فرع البنك المركزي 

بالمحويت( – مجمعات مالية  - مجمعات قضائية – 

قصور الضيافة – مستشفيات – مدارس – مباني 

وزارية (

مشاريع اإلسكان والمباني الخدمية : 

رصف شوارع مديرية العدين جسر دار سلم

رصف شوارع مدينة ذمار

المجمع القضائي بمحافظة 
شبوة

مدينة الصالح السكنية عدن 
)400وحدة سكنية(
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أعمال السدود والحواجز المائية : 

قامت المؤسسة بتنفيذ )9( مشاريع في مختلف محافظات الجمهورية 
تتكون السدود والحواجز المائية من عدة مكونات :-

حواجز ترابية بأعمال ردم وفلترة تربة خاص لجسم السد . *

حواجز حجرية من الكتل الخرسانية وأعمال مباني الواجهة باألحجار. *

 تنفيذ قنوات التصريف وتوزيع المياه. *

تنفيذ أعمال الحقن باألسمنت . *

حاجز مائي امالح الملحاء سعة تخزينية 82023 م3بحيرة سد كهالن الكميم سعة تخزينية 465000 م3

سد بني قيس بسعة تخزينية 260000  م3حاجز بني قوس مائي بسعة تخزينية 45260  م3
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أعمال مشاريع المياة :

بدأت المؤسسة بتنفيذ مشاريع المياه في بداية 1991م ، كما قامت بتنفيذ عدد كبير من مشاريع المياه والصرف 

الصحي في أنحاء متفرقة من الجمهورية اليمنية )مدن رئيسية - مدن ثانوية - األرياف(

تأهلت المؤسسة لتنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبيرة والتي يتم تمويلها خارجيًا .

تمتلك المؤسسة أحدث الطرق في عملية التنفيذ في هذا القطاع .

• توريد وتنفيذ خطوط المياه من أنابيب  DCI  بأقطار تتراوح  )mm 500-100( وبطول يقدر )67,571  متر (.
• توريد وتنفيذ خطوط المياه من أنابيب UPVC  ضغط 16بار بأقطار ) 25-300 مم( وبطول يقدر  ) 65,532  متر (.

• توريد وتنفيذ خطوط المياه من أنابيب HDPE  ضغط 16بار 25- بار وبأقطار )20-315 مم( وبطول يقدر )244,340  متر (
• توريد وتنفيذ خطوط المياه من أنابيب GL  بأقطار ) 1/2هنش – 8 هنش ( وبطول يقدر )504,802 متر (.

• توريد وتنفيذ التوصيالت المنزلية مع العدادات ما يقارب )17,067 توصيلة منزلية(.

خزانات المياه

مشاريع المياةخطوط التغذية واالسالة

توصيالت المياه إلى المنازل

الناقلة الرئيسية - الشبكة الداخلية - الخزانات- محطات الضخ - محطات الكلور مشاريع المياه الخطوط 

تعتمد المؤسسة حاليًا على طرق واساليب حديثة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي التي تعتبر من 
البنى التحتية العامة والتي تتعللق بالصحه االساسية من حيث االستخدام لذا تعتمد على استخدام أفضل 
الوسائل الحديثه في التركيب لخطوط المياه والمجاري وأستحدام المواد الصالحه لألستخدام البشري والتي 

تحافظ على ان تصل المياه الى المستهلك خاليه من الشوائب التي تسببها ترسبات األنابيب والخزانات.
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خزان مياه مدينة مالح المغربة رداع

أعمال مشاريع المياه :

التوصيالت المنزلية

خزانات المياه

شبكة مياه البولي أثيلين UPVC شبكة مياه

محطات ضخ وغرف مولدات

التوصيالت المنزلية خطوطUPVC خطوط البولي أيثيلين 

صيانة خزانات المياه

DCI شبكة المياه

دهان خارجي لخزانات المياهتعقيم وكلورة خزانات المياهدهان االيبوكسي لخزانات المياهصيانة خزانات المياه

صيانة خزانات المياه

تعقيم وكلورة مياه الشرب
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خزان مياه مدينة مالح المغربة رداع

    محطات تنقية ومعالجة مياه الشرب: 
تنفيذ دهانات األيبوكسي لخزانات المياه ) 70,000 م2( عدد )40 خزان مياه في سبع مؤسسات محلية للمياه( *

تم تنفيذ عدد 3 منظومات كلورة بأحدث المواصفات *

 منظومتين الكلور لمشروع مياه مدينة ذمار - القرن وهران

  أعمال تزويد الدفاع المدني بنقاط اطفاء الحريق

كلورة وتعقيم خزانات مياه الشرب

تعقيم وكلورة مياه الشرب 221000 م3                                                             *

تم تنفيذ عدد 3 منظومات كلورة بأحدث المواصفات
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أعمال الكهرباء

من ضمن مشاريع البنية التحتية للجمهورية اليمنية ، مشاريع الطاقة 

وقد قامت المؤسسة

 بتنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية .

 وتتمثل أعمال الكهرباء في التالي:-   شبكات الضغط العالي بطول 160كم     

- اعمال شبكات الضغط المنخفض بطول 451 كم - اعمال محطات التوليد 

عدد 5 محطات  

أعمال محطات التوليد وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء :  

أعمال الكهرومكنيك :

أعمال الكهرومكنيك لمشروع مياه السبعين األمانةمحوالت كهربائية لمشروع السائلة 

اعمال انارة الشوارع

اعمال التكييف المركزي لمشروع المختبر محوالت كهربائية لمشروع الوسائل 
البيطري المركزي

مضخات لمشروع مياه السبعين األمانة
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تتوزع مشاريع الصرف الصحي إلى المكونات التالية:-

23.325NUMBERS
2520 M

2

محطات معالجة مياه الصرف

خطوط المجاري

خطوط التوصيالت المنزلية
 GRB 1400 خطوط المجاري قطر

المناهل الخرسانيه

1456 NOS.

أعمال المجاري ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي : 

خطوط الصرف لمشروع مجاري  مدينة الغيضة

خط رئيسي GRP قطر 1400مم توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة ذمار

48000 M
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يمثل نظام إدارة المعدات جزءا أساسيا من القدرة التنافسية المميزة للمؤسسة ، مما يساعد على الحد من إهدار 
الوقت. يعتمد هذا النظام على العناصر اآلتية:

 1.  تطوير الملحقات الخاصة بالمعدات وشراء معدات متطورة. 
2. سياسة إعادة التأهيل والتجديد الخاص بالمعدات والتي تكفل االستفادة من طيلة عمرها. 

3. إعادة المعدات الى أفضل حاالتها من خالل الصيانة الدورية .
4. تعيين موظفين وفنيين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة.

العددالمعداتالعددالمعداتالعددالمعدات
األجهزة والمختبرات3بوب كات54المعدات الكبيرة

خالطه خرسانية كبيرة 
قدرة100م3/ساعة

اجهزة المختبر1حفار أبار1
 )خرسانة –تربة –اسفلت(

خالطه خرسانية كبيرة قدرة 50 
م3 / ساعة

18أجهزة مساحة توتال استيشن – ليفل6كمبريشنات هواء 3 بستون1

4أجهزة مسح بيب ليزر280المعدات المتنوعه2مضخة خرسانة قدرة 100م3/ساعه

35سيارات نقل خفيف4مكينة يورو استاندرد لحام حراري10ناقالت الخرسانة سعة 8م3

8سيارات نقل 1.5 طن9مناشير قص األحجار2دركتر توماسو155

10سيارات نقل 1 طن9مكينة فيركس لف األنابيب1دركتر توماسو85

17سيارات بيك اب35دريالت جلخ وتخزيق1دركتر توماسو65

مكينة يورو استاندرد لحام 6شيوالت
كهربائي

25معدات النقل4

مكينة قص حديد التسليح 7بوكلينات 
كهربائي

2شاحنة قالب 30 م63

مكينة طعج حديد التسليح 2جريدرات
كهربائي

12قالب 15 م63

)JCB( 3قالب 10م103مولدات كهربائية2بوكلين

2وايتات الماء3ونش متحرك 2دكاكة 25طن

6قالبات 5طنمعدات الصيانة4دكاكات 8طن

اآلالت والمعدات التي تمتلكها المؤسسة :
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العدداألسم الوظيفيــــيم

اإلدارة العامة:-
المدير العام1
نائب المدير العام2
8اإلدارة المالية3
3إدارة شئون الموظفين4
5اإلدارة التجارية5
4إدارة المشاريع6

2إدارة النظم والمعلومات7

موظفو المشاريع:-
20الجهاز الفني إلدارة المشاريع8

10فنيين مساعدين9

4الجودة والصحة والسالمة البيئية10

10الجهاز اإلداري للمشاريع11

45مشرفين ومراقبين12

465القوى العاملة في المشاريع 13

85السائقين ومشغلين المعدات14

60الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمصانع15

الموظفون والقوى العاملة لدى المؤسسة :

تعد الموارد البشرية القوة الحقيقية للمؤسسة نظرًا لوجود رؤية 
مشتركة فيما بينهم،  تلك الرؤية التى تجعل احتياجات ومتطلبات 

العميل فى أولوياتها، والتى تكرم تفانى الموهوبين لتكريس 
جهودهم لتحقيق هذه الرؤية ، باإلضافة إلى منهجية تشكيل 

فريق عمل من اجل إيجاد حلوال للمشاكل التى قد تعترض العمل. 
ولقد عملت تلك الرؤية والقيم األساسية المرتبطة بها على دعم 

المؤسسة منذ تأسيسها.
مع وجود مثل هذه الرؤية وإعادة هيكلة اإلدارة العليا فإننا واثقون 
أن المؤسسة سوف تظل الكيان القادر على تلبيه احتياجات البنية 

االساسيه لعمالئنا - من البداية إلي النهاية وفي كل مكان بالجمهورية  ، كما 
سنواصل البناء واكتساب وإتاحة الموارد الالزمة لتلبيه االحتياجات المتطورة 

للعاملين وعمالءنا

الكادر الفني  للمؤسسة :
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لمــا تتمتــع بــه المؤسســة مــن الســمعة الطيبــة و القــدرة الماليــة وكفــاءات فنيــة تــم تأهيــل المؤسســة 
لتنفيــذ مشــاريع إســتراتيجية كبيــرة منهــا:-

 *  CES تأهيل المؤسسة بتنفيذ مياه الفاقد بمدينة المكال )تمويل بنك األعمار األلماني – أشراف الشركة االستشارية 
بتاريخ)1998/3/29م(  

 تأهيل المؤسسة لتنفيذ مشاريع المعاهد التقنية والمهنية )تمويل الصندوق السعودي للتنمية( بتاريخ ) 2004/11/7م( * 
 تأهيل المؤسسة لتنفيذ محطة المعالجة ومجاري بيت الفقيه الحديدة )شركة ويمر أند تراخت ( بتاريخ )18-4-2005(* 
 تأهيل المؤسسة لتنفيذ األعمال الخرسانية لمحطة كهرباء صافر الغازية مأرب )شركة باريسيان اإليرانية ( بتاريخ2006-11-31م * 
 تأهيل المؤسسة لتنفيذ مياه ومجاري مدينة الشحر حضرموت )تمويل بنك األعمار األلماني – أستشاري DORSCH( بتاريخ * 

)2008/4/28م( 
 أختيار المؤسسة من ضمن الشركات الرائدة لتنفيذ مشروع اإلستاد الرياضي زنجبار أبين )خليجي20( بتاريخ )2009/1/3م( * 
تأهيل المؤسسة لتنفيذ مبنى السفارة العمانية بصنعاء بتاريخ )2010/6/15(م.* 

 تأهيل المؤسسة لتنفيذ مياه ومجاري مدينة الشحر )3عقود( للمرة الثانية بتاريخ 2010/8/25م تمويل )تمويل بنك األعمار  *
 )DORSCH األلماني – أستشاري

 تأهيل المؤسسة لتنفيذ )3عقود( في مشروع حماية صنعاء من اضرار السيول قرض الصندوق العربي رقم)550( بتاريخ * 
)2011/4/24م(.

 تأهيل المؤسسة لتنفيذ عقود مشروع الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم م/ حضرموت بتاريخ 2013/3/27تمويل * 
الصندوق العربي.

 تأهيل المؤسسة لتنفيذ ) تقاطع شارع الخمسين/شارع 14 أكتوبر وتقاطع شارع الخمسين /شهران بتاريخ )2014/6/30(  *
تمويل الصندوق العربي.

 تأهيل المؤسسة لتنفيذ ) تقاطع شارع الستين /شارع تعزوتقاطع شارع االربعين /شارع 22 مايو بتاريخ )2014/6/30( تمويل * 
الصندوق العربي.

 تأهيل المؤسسة لتنفيذ ) مشروع الطريق الدائري الجديد للعاصمة صنعاء بتاريخ )2014/6/30( تمويل الصندوق العربي.•  *
تأهيل المؤسسة لتنفيذ ) تقاطع شارع الستين /شارع فج عطان وتقاطع شارع الستين /شارع الرباط بتاريخ )2014/6/30( 

تمويل الصندوق العربي.
 تأهيل المؤسسة لتنفيذ ) تقاطع شارع الستين /شارع وادي األعناب وتقاطع شارع الستين /شارع النهضة بتاريخ )2014/6/30( * 

تمويل الصندوق العربي.
 تأهيل المؤسسة لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي المرحلة الرابعة بتاريخ )2014/6/18( تمويل الصندوق العربي.* 
 تأهيل المؤسسة لتنفيذ مشروع حماية صنعاء من أضرار السيول المرحلة السادسة ) 6D ( بتاريخ )2015/3/3( تمويل * 

الصندوق العربي.
  تأهيل المؤسسة لتنفيذ مشروع حماية صنعاء من أضرار السيول المرحلة السادسة ) 6E( بتاريخ )2015/3/3( تمويل     *

الصندوق   العربي.

أهم التأهيالت التي حصلت عليها المؤسسة :
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الشهادات والتأهيالت التي حصلت عليها على المؤسسة :
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إن مؤسسة عبد العزيز التام للتجارة والمقاوالت العامة هي مؤسسة رائدة في مجال أعمالها وتكرس جهودها للحفاظ 
على البيئة وتسعى راغبة بتوفير مكان عمل صحي وآمن لموظفيها وللمقاولين من الباطن والموردين والضيوف. إن 

هدف المؤسسة الرئيسي هو إنجاز أعمالها ضمن بيئة عمل صحية وخالية من أي خطر قد يؤدي الى إصابات بشرية أو 
أضرار بيئية أو خسائر مادية. وهناك متطلبات أساسية يتم أخذها بعين االعتبار وهي:-

• اإللتزام بمتطلبات المالك والمتطلبات القانونية والتعليمات الصادرة عن المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية.
• التعرف على األخطار المتعلقة بأعمال المؤسسة والتي قد تؤدي الى إصابات بشرية أو أضرار بيئية أو خسائر مادية ووضع 

احتياطات السالمة المطلوبة والكافية من أجل السيطرة على تلك األخطار ومنع وقوع الحوادث.
• تدريب الموظفين على التطبيق الكامل والدائم لكافة احتياطات السالمة والصحة المهنية و البيئة .

• مراقبة أداء نظام السالمة والصحة المهنية والبيئة بشكل مستمر لضمان فعاليته.

الهدف األساسي للمؤسسة يتمثل في إرضاء العمالء من خالل فرق عمل تتميز بالكفاءة العالية. ولتحقيق هذا الهدف 
عمدت المؤسسة إلى وضع سياسة التأكيد على الجودة بغرض توفير خدمات عالية المستوى للعمالء. وقد تم تعيين 

فرق عالية المستوى مكونة من مهندسين متخصصين في مراقبة/تأكيد الجودة اطلق عليها اسم فريق تأكيد 
الجودة في ادارة التنفيذ لضمان تقديم أعمال عالية المستوى وإرضاء العمالء

الريادة في تنفيذ المشاريع بأعلى مقاييس الجودة   •
والسالمة، والنمو المستمر لبناء مستقبل أفضل 

المساهمة في دعم وتطوير صناعة البناء والتشييد   •
في الجمهورية اليمنية

الرسمية في مجاالت  والجهات  الهيئات  مع  التعاون   •
دعم وتوظيف الكفاءات اليمنية المؤهلة للعمل في 

مجال البناء والتشييد
الموكلة  والمشاريع  األعمال  بتنفيذ  التام  االلتزام   •
لنا وفق األسس الهندسية واإلدارية الصحيحة التي 
المحددة  بمواعيدها  المشاريع  تلك  تنفيذ  تضمن 
والجودة  عليها  المتعاقد  تكلفتها  حدود  وفي 
المستفيدة من هذه  الجهة  المطلوبة وتحقيق رضا 

المشاريع

         أن يتحقق لمؤسسة عبد العزيز التام للتجارة والمقاوالت 
في  والتميز  بالرياده  يتصف  متقدمًا  مركزًا  العامة 
المختلفة  المشاريع  وتنفيذ  والتشييد  البناء  مجال 
اليمنية  الجمهورية  في  والخاص  العام  القطاعين  في 
األسمى  هدفنا  يكون  بأن  أعيننا  نصب  واضعين 
بما  الشاملة  التنمية  مسيرة  في  الفعالة  المساهمة 
المهنيين  فريق من  و خلق  الغالي  الوطن  يخدم هذا 
المميزين وتعزيزهم بأحدث األدوات واألجهزة المتطورة 
مشاريعهم  وإنجاز  العمالء  رضا  ضمان  من  لتمكنهم 
في الوقت المحدد وبفاعليٍة ومهنية عالية حيث تأتي 

الجودة على رأس قائمة أولويات الفريق .

رؤيتنا :رسالتنا :

السالمة والصحة المهنية :    

نظام مراقبة الجوده  :

امللف الفني للمؤسسة 2018
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زيارات مهمة:

الرئيس السابق أثناء زيارة مشروع 

خليجي-20 أبين 

 رئيس الجمهورية في زيارته لمشروع 

الصالح عدن

رئيس الجمهورية في زيارته لخليجي20

رئيس الجمهورية السابق في زيارة لمشروع 

سد كهالن الكميم الحداء  ذمار

امللف الفني للمؤسسة 2018
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إفتتاح وزيارات مشاريع :

رئيس الجمهورية ومحافظ محافظة ذمار والمدير العام أثناء 
االفتتاح الرسمي للمشروع

رئيس مجلس الشورى ووزير المياه والبيئة ومحافظ تعز يفتتحون 
مشروع مياه مدينة تعز الخط الناقل مع محطتي الضخ والخزانات

رئيس الوزراء ووزير التربية أثناء أفتتاح مشروع مركز 
الوسائل التعليمية األمانة

محافظ  محافظة ذماروأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة 
يفتتحان مشروع مياه مدينة ذمار

 رئيس الجمهورية السابق يفتتح مشروع مياه كرش 
الشريجة لحج في1996/12/5م

رئيس الجمهورية ومحافظ محافظة المحويت ووزير التربية أثناء 
أفتتاح المجمع المالي بالمحويت

مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت العامة امللف الفني للمؤسسة 2018

  53



www.al-tamcorp.com

زيارة الصندوق العربي 11/11/2012 لمشروع 

 السائلة الشمالية المرحلة الخامسة عقد2 

)السجن المركزي – الكلية الحربية( 

وفد البنك الدولي في زيارة لمشروع مياه ومحطة الضخ 

السبعين األمانة مع مدير عام مشروع المياه والصرف الصحي 

للمدن الحضرية

زيارة مدير عام الصندوق العربي 19/3/2013 

لمشروع السائلة الشمالية المرحلة الخامسة عقد2 

)السجن المركزي – الكلية الحربية( 

بعثة البنك الدولي في زيارة ميدانية لمواقع 

الخزانات ومحطة المعالجة بمشروع مياه  مدينة 

ذمار

زيارات مهمة:

   54

مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت العامة امللف الفني للمؤسسة 2018



 أمين العاصمة أثناء تدشين وأفتتاح
مشروع جسر ونفق جولة دار سلم

 زيارة أمين العاصمة ووكيل قطاع
 األشغال باألمانة لمشروع جسر ونفق

جولة دار سلم

زيارات مهمة:

مؤسسةعبدالعزيز التام  امللف الفني للمؤسسة 2018



مؤسسة عبدالعزيز التام

للتجارة والمقاوالت العامة

عنوان المكتب الرئيسي
الجمهورية اليمنية 

صنعاء - شارع الخمسين  

+967 733299181

772333533

+967 1 676650 / 2 / 3               
www.al-tamcorp.com             

                          abdaltam@hotmail.com 


