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* اإلطار انقانونً نهجهست :
عمال ثًمزؿٍبد انمبٌَٕ األسبسً ػضص  29نسُخ  2018انًؤعر فً  9يبي  2018انًزؼهّك ثًجهخ انجًبػبد انًذهٍخ
و بناء ػهى االسزضػـــبء انًٕجّ إنى كبفخ انسبصح أػؿـبء انًجهس انجهضي انػــبصع ثزبعٌز  29أٔد  2018رذذ ػــضص
ٔ 4177انًزؿًٍ ٔ :ثؼض ٌ ،زطغف عئٍس ثهضٌخ يسبكٍ ثبسزضػبئكى نذؿـــٕع انجهسخ االسزضُبئٍخ انزً سزهزئى ثمػغ انجهضٌخ ٌٕو
انجًؼخ  31أٔد  2018ػهى انسبػخ انضبنضخ ثؼض انؼٔال ثمػغ انجهضٌخ نهُظغ فً :

* يسبئم يبنٍخ
* يسبئم ػمبعٌخ
* يسبئم يشزهفخ
ٔفً اَزظبع رطغٌفُب ثذؿٕعكى رمجهٕا فبئك االدزغاو ٔانزمضٌغ ٔانسالو .
عئٍس انجهضٌخ
يذًض ػهٍّخ

* وضع انجهست فً إطارها :
ػمض انًجهس انجهضٌخ ثًسبكٍ جهسخ اسزضُبئٍخ ٌٕو انجًؼخ  31أٔد  2018ػهى انسبػخ انضبنضخ ثؼض انؼٔال ثمػغ
انجهضٌخ ثغئـبسخ انسٍض يذًض ػهٍّخ عئٍس انجهضٌخ ٔثذؿـٕع انســبصح االػؿــــبء ٔانسٍـضاد :
سًٍغ انجالغً يٕسى

 :كبٍْخ انغئٍس عئٍس صائغح يسبكٍ انجُٕثٍخ

ػػبو يذجٕة

 :كبٍْخ انغئٍس عئٍس صائغح انذً انجضٌض

عَضح اثغاْى

 :انًسبػض األٔل

غبػي انمهؼً

 :انًسبػض انضبًَ

َجٍهخ ػبضٕع

 :انًسبػض انضبنش

يذًض غغٌت

 :انًسبػض انغاثغ
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ػثٍغ لغٌف  -سٕنخ ًٍْهخ – سٕنخ ٌٕسف  -يػطفى لؼلؼ-

يذًض أيٍٍ األَضنسً -ضبكغ غؼال -ػبصل كطٍص عٌٓبو

كٕاصح -سبيً يذجٕة -فبكغ ٌٕسف -يذًض عٌـبؼ عيؿبٌ-أنفخ انؼًغًَٔ .
كًب دؿغ انجهسخ انسٍض فٍػم ثٍ يػطفى انكبرت انؼبو نهجهضٌخ ٔيمغع انجهسخ .
افتتــاح انجهســـت :
افززخ انسٍض يذًض ػهٍّخ عئٍس انجهضٌخ انجهسخ ثكهًخ عدّت يٍ سالنٓب ثكم انذبؾغٌٍ ٔل ّضو نٓى رذٍّخ ضكغ ٔرمضٌغ ػهى
رهجٍزٓى انضػٕح ٔيٕاكجخ أضغبل انجهسخ االسزضُبئٍخ نًجهس ثهضٌخ يسبكٍ .
ص ّى أضبع إنى أٌ األػؿبء انذـبؾغٌٍ ًٌضهــٌٕ كبفّخ األػؿبء يًب ٌجؼم ْظِ انجهسخ لـبٍََٕخ ـجمب نهفػم

 220يٍ

انمبٌَٕ األسبسً ػضص  29نسُخ  2018انًؤعر فً  9يبي  2018انًزؼهّك ثًجهخ انجًبػبد انًذهٍخ.
إصغ طنك اسزؼغؼ عئٍس انجهضٌخ جضٔل األػًبل انزبنً :
 -1انًػبصلخ ػهى دضٔص صائغح رضسم ػمبعي ثبنًُطمخ انػُبػٍخ انؼٌبد
 -2ؾجف رغكٍجخ نجُخ إدضاس يُطمخ رضسم ػمبعي ثبنًُطمخ انػُبػٍخ انؼٌبد
 -3إيؿبء ارفبلٍخ ركٌٍٕ ثًُ ثهضٌخ يسبكٍ ٔانجًؼٍخ انزَٕسٍخ نهًغالجٍٍ انؼًٕيٍٍٍ
 -4يغاجؼخ يؼهٕو عسع انغثف ثبنًبء ٔانكٓغثبء

 -1حول انمصادقت عهى حدود دائرة تدخم عقاري بانمنطقت انصناعٍت انزٌاث .
أفبص انسٍض يذًض ػهٍّخ عئٍس انجهضٌخ أَّ سجك ٔأٌ ر ًّذ انًػـبصلخ ػهى إدضاس صائغح رضسم ػمبعي ثًُطمخ انؼٌـبد
يٍ يؼزًضٌخ يسـبكٍ نفبئضح انــٕكبنخ انؼمبعٌخ انػُبػٍخ ػهى يســبدخ جًهٍخ يم ّضعح ثـ ْ 65ك  23آع ٔ 26ظ
يٍ سالل يضأنخ انٍُبثخ انشػٕغٍخ نهًجهس انجٕٓي ثسٕسخ فً صٔعرّ انؼبصٌخ األٔنى انًُؼمضح ثزبعٌز  2016/07/23ثًمغ
ٔالٌخ سٕسخ .
ٔدٍش ٔعصد ػهى ثهضٌخ يسبكٍ يغاسهخ انسٍض انغئٍس انًضٌغ انؼبو نهٕكبنخ انؼمبعٌخ انػُـبػٍخ ثزبعٌز  2017/11/17رزؿًٍ
ٌزكٌٕ يٍ َسشخ يٍ يضبل اإلضغبل انشبغّ خ ػـضص ٌ 77274جٍٍ غضٔع صائغح انزضسم
انًهف انفًُ نهًطغٔع انًؼيغ إدضاصّ ّ
انؼمبعي نهًُطمخ انػُبػٍخ ٔجضٔل رمًًٍٍ نهؼمـبعاد انًطًـٕنخ ثٓب ٔطنك نؼغؾّ ػهى أَظبع انًجهس انجهضي نهزضأل فٍّ
ٔانًػبصلخ لػض اسزػضاع أيغ إلدضاس صائغح .
ٔلض ر ّى ٌٕو اإلعثؼبء  29أٔد  2018ػمض جهسخ ػًم ثًمغ لػغ انجهضٌخ ثذؿٕع انٕكبنخ انؼمبعٌخ انػُبػٍخ ٔانًبنكٍٍ نهُظغ
فً طاد انًٕؾٕع ٔر ّى سالل انجهسخ االرفبق يغ انًبنكٍٍ ػهى ثٍغ انؼمبعاد نهٕكبنخ يغ إيكبٍَخ انضســٕل فً
ضغاكخ يغ ثؼؽ انًبنكٍٍ انغاغجٍٍ فً طنك ثطغـ انًسبًْخ فً انزٍٓئخ ..

قرار انمجهس
ألغ انًجهس انجهضي ثبالجًبع انًػبصلخ ػهى إدضاس يُطمخ رضسم ػمبعي ثبنًُطمخ انػُبػٍخ انؼٌبد ٔانًػـبصلخ ػهى
دضٔص صائغح انزضسم انؼمبعي دست األيضهخ انًػبدجخ ٔيضبل األضغبل انشبظ ػضص 77274
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 -2حول ضبظ تركٍبت نجنت إحداث منطقت تدخم عقاري بانمنطقت انصناعٍت بانزٌاث
أفبص انسٍض يذًض ػهٍّخ عئٍس انجهضٌخ أَّ فً إـبع يزبثؼخ يهف إدضاس يُطمخ رضسم ػمبعي ثبنًُطمخ انػُبػٍخ ثبنؼٌبد ٔدزى ٌزى
انمٍبو ثبالجغاءاد انؿغٔعٌخ فً انغغؼ انًمزغح ؾجف رغكٍجخ نجُخ إدضاس يُطمخ رضسم ػمبعي ثبنًُطمخ انػُبػٍخ ثبنؼٌبد
.
ػهى إصغ انُمبش ر ّى ؾجف رغكٍجخ انهجُخ ػهى انُذٕ انزبنً :
 عَضح ثغاْى  :عئٍس انهجُخانسبصح ٔانسٍضاد االػؿبء :
 إًٌبٌ األَضاعي  :يمغع أنفخ انؼًغًَٔ يذًض غغٌت ػػبو يذجٕة عٌٓبو كٕاصح ػبصل كطٍص فبكغ ٌٕسفٔػٍ االصاعح انجهضٌخ انسبصح :
 فٍػم ثٍ يػطفى  :انكبرت انؼبو -يٍُخ يُػٕع

 :عئٍس يػهذخ انُؼاػبد ٔانطؤٌٔ انؼمبعٌخ

 -كغٌى انًشًٍٍُُ

 :ػٍ لسى انذبنخ انًضٍَخ

 -3إمضاء اتفاقٍت تكوٌن بٍن بهدٌت مساكن وانجمعٍت انتونسٍت نهمراقبٍن انعمومٍٍن
أفبص انسٍض يذًض ػهٍّخ عئٍس انجهضٌخ أَّ فً إـبع رطٌٕغ انمضعاد انظارٍخ ألػٕاٌ انجهضٌخ ٔأػؿبء انًجهس انجهضي انًمزغح
إيؿبء ارفبلٍخ ضغاكخ ٔرؼبٌٔ ثٍٍ ثهضٌخ يسبكٍ ٔانجًؼٍخ انزَٕسٍخ نهًغالجٍٍ انؼًٕيٍٍٍ فً سٍبق رُفٍظ ثغَبيج " أَطغ " ْٕ
ثغَبيج ٌٓضف إنى رذفٍؼ َٔطغ انًؼهٕيبد انؼًٕيٍخ ـجمب نًمزؿٍبد انمبٌَٕ األسبسً ػضص  22نسُخ  2016انًزؼهّك ثذك
انُفبط إنى انًؼهٕيخ ٌٔطًم يسبػضح انٍٓبكم انؼًٕيٍخ ػهى االيزضبل ألدكبو انمبٌَٕ انًظكٕع ٔرطٌٕغ انُطغ فً غٍغخ انجٍبَبد
انًفزٕدخ .
ٔرزؼٓض انجًؼٍخ فً إـبع رُفٍظ ثغَبيج انُطغ ثزمضٌى انًسبػضح انفٍُخ نضػى انًسزفٍض فً االيزضبل ألدكبو لبٌَٕ انُفبط انى انًؼهٕيخ
ٔيغافمزّ فً َطغْب فً ضكم انجٍبَبد انًفزٕدخ ٔرُطئ ْظِ االرفبلٍخ انزؼايب ثبنًًبعسبد انجٍّضح نزذمٍك انٓضاف ٔانغبٌبد
انًطزغكخ ٔسزمٕو االـغاف رذذ عػبٌخ ْظِ االرفبلٍخ ثٕؾغ أَططخ يذ ّضصح ٌزؼٍٍ رُفٍظْب ثبنزؼبٌٔ .
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