-تىثُك88:
يحضر جهسح
يذضش جهغح انًجهظ انثهذي سلى  2011/6انًُؼمذج ٌىو انصالشاء انًىافك  2011/05/31فً ذًاو انغاػح  19:00ورنك فً لاػح
لغى انهُذعح.
انحضىر:
خانذ يذًذ دًذاٌ اغثاسٌح -سئٍظ

يصطفى ادًذ غهٍىٌَ -ائة أول

اًٌٍ عهًٍاٌ جثاسٌٍَ -ائة شاٌ

ادًذ صمش اغثاسٌح -ػضى

سٌاض جًال يذايٍذ -ػضى

يذًذ صثذً جثاسٌٍ -ػضى

فٍصم ظاهش يذاجُح -ػضى

ػًاد يهك يذايٍذ -ػضى

جًال يذًىد يذايٍذ -ػضى

وائم خهٍم اتى صٌُح -ػضى

ػذَاٌ خانذ طه يذايٍذ -ػضى

يذًذ يذًىد صىانذح -ػضى

وتًشاركح كم يٍ:
ذىفٍك يذًذ لشياٌ -يذاعة انثهذٌح

يصطفى ادًذ لثالوي -انًغرشاس انمضائً

عهًٍاٌ دغٍٍ يذايٍذ -يهُذط انثهذٌح

كاسو يذًىد يذايٍذ -يهُذط يؼًاسي

يذًذ فرذً يذاجُح -يغاػذ انًغرشاس انمضائً

انغُاب:
يصطفى عهٍم يذايٍذ -لائى تاالػًال

يشواٌ خانذ يذاجُح -ػضى

ػثذ انشؤوف يذاجُح -ػضى

سايض يذًىد جاتش -ػضى

سفؼد ادًذ يذاجُح -يشلة انثهذٌح

َاصش خانذ اغثاسٌه -يغاػذ سئٍظ انثهذٌه

طاهش سجا يذايٍذ -يذٌش يكرة سئٍظ انثهذٌح

فشض اتى فشض -يغإول ػٍ انشىاسع

جذول االػًال:
.1
.2
.3
.4

انًصادلح ػهى يذضش جهغح انًجهظ انثهذي .5/2011
انًصادلح ػهى يٍضاٍَح غٍش اػرٍادٌح  500000شٍكم يٍ عهطح األياٌ ػهى انطشق نرًىٌم سواذة نهًششذٌٍ ػهى انُذى
انرانً
انًصادلح ػهى يٍضاٍَح غٍش اػرٍادٌح تًثهغ  1500000شٍكم ترًىٌم يفؼال هثاٌظ نرأشٍس َادي انًغٍٍُ "اتى الدى "ػهى
انُذى انرانً:
انًصادلح ػهى يٍضاٍَح غٍش اػرٍادٌح نثُاء سوضاخ انشٍكىٌ تًثهغ  102930020شٍكم ترًىٌم وصاسج انًؼاسف وانصمافح ػهى
انُذى انرانً:

 .5انًصادلح ػهى ذؼذٌم انًٍضاٍَح سلى  723انخاص تاػًال انًماونح فً انًذسعح انصاَىٌح خذٌجح يشدهح "ب " ػهى انُذى
انرانً:
 .6انًصادلح ػهى ذغٍٍش تُذ انًىاصَح  1817900720تُاء ػهى طهة د.يذًىد صهذي ػهى انُذى انرانً:
 .7انًصادلح ػهى ذغٍٍش تُذ انًٍضاٍَح  1742200750تاذفاق ذى تٍٍ كم يٍ يذًذ صثذً  0ذىفٍك لشياٌ  0يذًىد صهذي
تذٍس انرضو يذًذ صثذً تذفغ  300000شٍكم يماتم ذخطٍظ يٍ نجُح انرُظٍى.
 .8انًصادلح ػهى ذغٍٍش انًٍضاٍَح  1817900720تُاء ػهى طهة د .يذًىد صهذي.
 .9انًصادلح ػهى ذغٍٍش ذغٍٍش تُذ انًٍضاٍَح سلى  182910082تُاء ػهى طهة انغٍذ يصطفى غهٍىٌ وتانرُغٍك يغ انغٍذ يذًذ
صانخ ػهى انُذى انرانً:
 .10تذس يىضىع انخاسطح انهٍكهٍح.
 .11انًصادلح ػهى يٍضاٍَح غٍش اػرٍادٌح تًثهغ  520000شٍكم نهمٍاو تفؼانٍاخ األياٌ ػهى انطشق يًىنح يٍ عهطح األياٌ ػهى
انطشق ػهى انُذى انرانً
 .12انًصادلح ػهى يٍضاٍَح غٍش اػرٍادٌح تًثهغ  850000شٍكم نرصمٍف صفىف انصىاًَ ػشش يًىنح يٍ عهطح األياٌ ػهى
انطشق ػهى انُذى انرانً:
 .13انًصادلح ػهى طهثاخ انغٍذ يصطفى عهٍم يذايٍذ ػهى انُذى انرانً:
 .14انًصادلح ػهى الشاس اذفالٍح تٍغ اسض تذً انظهش نششكح شاٌش ًَش واتُائه و.ض.
 .15انًصادلح ػهى الشاس اذفالٍح تٍغ اسض تذً انظهش نهغٍذ ػثذ انهطٍف دًاد يذايٍذ.
 .16انًصادلح ػهى الشاس اذفالٍح تٍغ اسض تذً انظهش نهغٍذ يذًذ ػهً يذاجُه.

يجري انجهسح:
افررخ انجهغح انمائى تاػًال سئٍظ انثهذٌح تانثغًهح لائال " تغى هللا انشدًٍ انشدٍى وانصالج وانغالو ػهى عٍذ انًشعهٍٍ عٍذَا يذًذ
وػهى انه وصذثه وعهى"

 .1انًصادلح ػهً يحضر جهسح انًجهس انثهذٌ .5/2011
ذًد انًصادلح ػهى اٌ ٌؼذل تُذ سلى " "8هزا واذفك اٌ ٌمىو اػضاء انثهذٌح تذساعح انمضٍح وذمذٌى افكاسهى
دىل انًىضىع نشئٍظ انثهذٌه خالل اعثىػٍٍ يٍ انٍىو .حتً انجهسح انماديح انتٍ سُثحث تها يىضىع
انًُطمح انصُاػُح انًشتركح.
----------------------------------------------- .2انًصادلح ػهً يُساَُح غُر اػتُادَح  500000شُكم يٍ سهطح األياٌ ػهً انطرق نتًىَم رواتة نهًرشذٍَ
ػهً انُحى انتانٍ
انًذخىالخ:
عهطح األياٌ ػهى انطشق
انًصشوفاخ:
دفغ سواذة نهًششذٌٍ

50,000شٍكم
50,000شٍكم

ػشضد انًٍضاٍَح ػهى انرصىٌد فصىدق ػهٍه تاألجًاع.
----------------------------------------------- .3انًصادلح ػهً يُساَُح غُر اػتُادَح تًثهغ  1500000شُكم تتًىَم يفؼال هثاَس نتأثُث َادٌ انًسٍُُ
"اتى الحى "ػهً انُحى انتانٍ:

انًذخىالخ:
يفؼال هثاٌظ
انًصشوفاخ:
ششاء اشاز نهُادي

150,000شٍكم
150,000شٍكم

ػشضد انًٍضاٍَح ػهى انرصىٌد فصىدق ػهٍه تاألجًاع.
----------------------------------------------- .4انًصادلح ػهً يُساَُح غُر اػتُادَح نثُاء روضاخ انشُكىٌ تًثهغ  102,30020شُكم تتًىَم وزارج
انًؼارف وانثمافح ػهً انُحى انتانٍ:
انًذخىالخ:
وصاسج انًؼاسف وانصمافح
انًصشوفاخ:
تُاء سوضاخ انشٍكىٌ

1,293,020شٍكم
1,293,020شٍكم

ػشضد انًٍضاٍَح ػهى انرصىٌد فصىدق ػهٍه تاألجًاع.
----------------------------------------------- .5انًصادلح ػهً تؼذَم انًُساَُح رلى  323انخاص تاػًال انًماونح فٍ انًذرسح انثاَىَح خذَجح يرحهح "ب
" ػهً انُحى انتانٍ:
انًذخىالخ انًصادق ػهٍها عاتما انرغٍٍش انًطهىب انًجًىع نهًصادلح تؼذ انرؼذٌم
انًذخىالخ
542,064شٍكم 5,937,531شٍكم
وصاسج انًؼاسف 5,395,467شٍكم
انًصشوفاخ
542,064شٍكم 5,937,531شٍكم
اػًال يماونح 5,395,467شٍكم
ػشض ذؼذٌم انًىاصَح ػهى انرصىٌد فصىدق تاألجًاع.
----------------------------------------------- .6انًصادلح ػهً تغُُر تُذ انًىازَح  1813,00320تُاء ػهً طهة د.يحًىد زهذٌ ػهً انُحى انتانٍ:
تُذ انًىاصَح
1817900720
1813300420
انًجًىع

انًىاصَح
350,000شٍكم
20,000شٍكم
370,000

اضافح /خصى
-26,000شٍكم
26,000شٍكم
0

انًىاصَح انجذٌذج
324,000شٍكم
46,000شٍكم
370,000شٍكم

ػشض ذؼذٌم انًىاصَح ػهى انرصىٌد فصىدق ػهى انرؼذٌم يٍ  :انشٍخ خانذ يذًذ دذاٌ  0ادًذ خانذ صمش 0
يصطفى ادًذ غهٍىٌ  0جًال يذًىد يذايٍذ  0يذًذ صثذً جثاسٌٍ  0وائم خهٍم جثاسٌٍ  0يذًذ يذًىد
صىانذح  0اًٌٍ عهًٍاٌ جثاسٌٍ  0ػًاد ٌىعف يهك  .وايتُغ كم يٍ  :فٍصم ظاهش يذاجُه  0ػذَاٌ خانذ
يذايٍذ  0سٌاض جًال يذايٍذ.
------------------------------------------------

 .7انًصادلح ػهً تغُُر تُذ انًُساَُح  1342200350تاتفاق تى تٍُ كم يٍ يحًذ صثحٍ  0تىفُك لرياٌ 0
يحًىد زهذٌ تحُث انتسو يحًذ صثحٍ تذفغ  300000شُكم يماتم تخطُظ يٍ نجُح انتُظُى.
تُذ انًىاصَح
1742200750
1828200420
انًجًىع

انًىاصَح
1,150,000شٍكم
9,000شٍكم
1,159,000شٍكم

اضافح /خصى
-30,000شٍكم
30,000شٍكم
0

انًىاصَح انجذٌذج
1,159,000شٍكم
39,000شٍكم
1,159,000شٍكم

ػشض ذؼذٌم انًىاصَح ػهى انرصىٌد فصىدق ػهى انرؼذٌم يٍ  :انشٍخ خانذ يذًذ دذاٌ  0ادًذ خانذ صمش 0
يصطفى ادًذ غهٍىٌ  0جًال يذًىد يذايٍذ  0يذًذ صثذً جثاسٌٍ  0وائم خهٍم جثاسٌٍ  0يذًذ يذًىد
صىانذح  0اًٌٍ عهًٍاٌ جثاسٌٍ  0ػًاد ٌىعف يهك  .وايتُغ كم يٍ  :فٍصم ظاهش يذاجُه  0ػذَاٌ خانذ
يذايٍذ  0سٌاض جًال يذايٍذ.
----------------------------------------------- .8انًصادلح ػهً تغُُر انًُساَُح  1813,00320تُاء ػهً طهة د .يحًىد زهذٌ.
تُذ انًىاصَح
1817900720
1817300930
انًجًىع

انًىاصَح
350,000شٍكم
0
350,000شٍكم

اضافح /خصى
-40,000شٍكم
40,000شٍكم
0

انًىاصَح انجذٌذج
310,000شٍكم
40,000شٍكم
350,000شٍكم

ػشض ذؼذٌم انًىاصَح ػهى انرصىٌد فصىدق ػهى انرؼذٌم يٍ  :انشٍخ خانذ يذًذ دذاٌ  0ادًذ خانذ صمش 0
يصطفى ادًذ غهٍىٌ  0جًال يذًىد يذايٍذ  0يذًذ صثذً جثاسٌٍ  0وائم خهٍم جثاسٌٍ  0يذًذ يذًىد
صىانذح  0اًٌٍ عهًٍاٌ جثاسٌٍ  0ػًاد ٌىعف يهك  .وايتُغ كم يٍ  :فٍصم ظاهش يذاجُه  0ػذَاٌ خانذ
يذايٍذ  0سٌاض جًال يذايٍذ.
----------------------------------------------- .9انًصادلح ػهً تغُُر تغُُر تُذ انًُساَُح رلى  182,10082تُاء ػهً طهة انسُذ يصطفً غهُىٌ وتانتُسُك
يغ انسُذ يحًذ صانح ػهً انُحى انتانٍ:
تُذ انًىاصَح
1829100820
1829100710
1829100780
انًجًىع

انًىاصَح
170,000شٍكم
0
100,000شٍكم
270,000شٍكم

اضافح /خصى
-70,000شٍكم
48,000شٍكم
22,000شٍكم
0

انًىاصَح انجذٌذج
100,000شٍكم
48,000شٍكم
122,000شٍكم
270,000شٍكم

ػشض ذؼذٌم انًىاصَح ػهى انرصىٌد فصىدق ػهى انرؼذٌم يٍ  :انشٍخ خانذ يذًذ دذاٌ  0ادًذ خانذ صمش 0
يصطفى ادًذ غهٍىٌ  0جًال يذًىد يذايٍذ  0يذًذ صثذً جثاسٌٍ  0وائم خهٍم جثاسٌٍ  0يذًذ يذًىد
صىانذح  0اًٌٍ عهًٍاٌ جثاسٌٍ  0ػًاد ٌىعف يهك  .وايتُغ كم يٍ  :فٍصم ظاهش يذاجُه  0ػذَاٌ خانذ
يذايٍذ  0سٌاض جًال يذايٍذ.
----------------------------------------------- .10تحث يىضىع انخارطح انهُكهُح.
ذذذز سئٍظ انثهذٌح ػٍ انًىضىع  0وفصم يهُذط انثهذٌح جًٍغ ذفاصٍم انخطح انًشجؼٍح يغرؼشضا ششده
تخشائظ ػشضد ػهى انذاضشٌٍ ( وانرً ذشكم جضءا ال ٌرجضأ يٍ يذضش انجهغح( .

وػشض سئٍظ انثهذٌح الرشادا نهًصادلح ػهى انخطح انًشجؼٍح ذرضًٍ ششوطا يفصهح.

ػشض األلرشاح ػهى انرصىٌد :ذًد انًصادلح تاألجًاع ػهى انخطح انًشجؼٍح تششط ٌرى ذُغٍمها يٍ جذٌذ
وػشضها ػهى انًجهظ انثهذي أللشاسانششوط انًطهىتح يغ الشاس انخاسطح انًشجؼٍح.
----------------------------------------------- .11انًصادلح ػهً يُساَُح غُر اػتُادَح تًثهغ  520000شُكم نهمُاو تفؼانُاخ األياٌ ػهً انطرق يًىنح يٍ
سهطح األياٌ ػهً انطرق ػهً انُحى انتانٍ
انًذخىالخ:
عهطح األياٌ ػهى انطشق
انًصشوفاخ:
فؼانٍاخ نألياٌ ػهى انطشق

52,000شٍكم
52,000شٍكم

ػشضد انًٍضاٍَح ػهى انرصىٌد فصىدق ػهٍه تاألجًاع.
----------------------------------------------- .12انًصادلح ػهً يُساَُح غُر اػتُادَح تًثهغ  850000شُكم نتثمُف صفىف انثىاٍَ ػشر يًىنح يٍ سهطح
األياٌ ػهً انطرق ػهً انُحى انتانٍ:
انًذخىالخ:
عهطح األياٌ ػهى انطشق
انًصشوفاخ:
ذصمٍف صفىف انصىاًَ ػشش

85,000شٍكم
85,000شٍكم

ػشضد انًٍضاٍَح ػهى انرصىٌد فصىدق ػهٍه تاألجًاع.
----------------------------------------------- .13انًصادلح ػهً طهثاخ انسُذ يصطفً سهُم يحايُذ ػهً انُحى انتانٍ:
 .1ذغٍٍش يٍضاٍَح ذطىٌش تًثهغ  2000000شٍكم وانرً صىدق ػهٍها فً انًجهظ انثهذي يٍ انشاسع
انشئٍغً انى ذثهٍظ دثهح اتى كاظى  (.انًٍضاٍَح ضًٍ لشض تًهغ  1.5يهٍىٌ شٍكم صىدق ػهٍه(.
 .2ذُفٍز يششوع ذثهٍظ يُطمح انخالٌم.
 .3ذُفٍز يششوع ذطىٌش يُطمح انضهشاء.
ٌإجم نهجهغح انماديح.
----------------------------------------------- .14انًصادلح ػهً الرار اتفالُح تُغ ارض تحٍ انظهر نشركح شاَش ًَر واتُائه و.ض.
ٌإجم نهجهغح انماديح.
----------------------------------------------- .15انًصادلح ػهً الرار اتفالُح تُغ ارض تحٍ انظهر نهسُذ ػثذ انهطُف حًاد يحايُذ.
ٌإجم نهجهغح انماديح.
------------------------------------------------

 .16انًصادلح ػهً الرار اتفالُح تُغ ارض تحٍ انظهر نهسُذ يحًذ ػهٍ يحاجُه.
ٌإجم نهجهغح انماديح.
-----------------------------------------------تإحتراو
تىفُك يحًذ لرياٌ

