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 2019يذضر جهطت انذورة انؼبدٌت األونى نطُت 

نهًجهص انبهذي بًطبكٍ 

 2019 يبرش 01انًُؼقذة ٌىو انجًؼت 

 ***************

: اإلطبر انقبَىًَ نهجهطت * 

 

  انًزؼهّك ثًغهخ انغًــبػبد انًؾهُخ2018 يبٌ 9 انًئهؿ فٍ 2018 نَُخ 29األٍبٍٍ ػـــــــــلك  انمبَىٌ ثًمزعُبد  ػًال

   رؾذ 2019 فُفوٌ 21 ػهً االٍزلػـــبء انًــــــــــــىعه انً كبفخ انَبكح أػعـبء انًغهٌ انجهلٌ  انصــــبكه ثزبهَـ و بُبء

  2019 ، َزشوف هئٌُ ثهلَخ يَبكٍ  ثلػىركى نؾعــــىه عهَخ انلوهح انؼبكَخ األونً نَُخ وبؼذ:  و انًزعًٍ 1080ػــلك 

:    ػهً انَبػخ انقبيَخ يَبء  ثمصو انجهلَخ نهُظو فٍ 2019 يبهً 01نهًغهٌ انجهلٌ  انًموه ػملهب  َىو انغًؼخ 

 انرّد ػهى تطبؤالث انجهطت  انتًهٍذٌت -1

 يتببؼت انًشبرٌغ انبهذٌت -2

يتببؼت االضتخالصبث انبهذي  -3

تىزٌغ انًبل اإلدتٍبطً  -4

 2018انتُقٍخ انُهبئً نًٍساٍَت ضُت  -5

جذونت انذٌىٌ  -6

يؼهىو رفغ انفضالث غٍر انًُسنٍت - 7

 ئصالح انطرقبث ػهى ئثر انربظ ببنشبكبث انؼًىيٍت-8

تذذٌذ يىقغ انذوائر انبهذٌت انجذٌذة - 9

 يؼهىو انتهٍئت ورهٍ يقبضى - 10

 يؼهىو كراء يؼذاث بهذٌت-  11

ئدذاث يطبر َقم داخهً بًذٌُت يطبكٍ - 12

يُغ انىقىف وانتىقف ودجس انطٍبراث انًخبنفت - 13

تىظٍف يؼهىو خطبٌب ويخبنفبث - 14
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يطبئم ػقبرٌت - 15

الزُبء شؼجخ انمجهٍُُ - 

ئدراج ػقبر بجذاول انًإضطبث راث انصبغت انصُبػٍت ػىضب ػٍ جذاول انؼقبراث انًبٍُت  - 16

طرح فصهٍٍ يٍ جذاول انتذصٍم  ػهى انؼقبراث انًبٍُت أدرجب يرتٍٍ ػهى ضبٍم انخطأ   -* 17

دىل ئصالح خطا يبدي نجذاول تذصٍم انؼقبراث انًبٍُت - 18

دىل اإلشغبل انىقتً نهقبػت انرٌبضٍت وانًقهى انًتىاجذة داخم انًُتسِ انبهذي - 19

دىل اقتُبء دبوٌبث نفبئذة بهذٌت يطبكٍ - 20

 دىل ئدراج بهذٌت يطبكٍ ضًٍ انصفقت االطبرٌت القتُبء آنت كُص-  21

انًصبدقت ػهى قبئًت انًُتفؼٍٍ بًُذت يٍ بهذٌت يطبكٍ - 22

دىل قبىل هبت - 23

 (جذاول االَتذاببث  ) 2019دىل تُقٍخ يٍساٍَت ضُت - 24

 

وانطــالو                                                                      

رئٍص انبهذٌت                                                                            

 ةيذًـــذ ػهً                                                                           

 

  وضغ انجهطت فً ئطبرهب :

 

 ػهً انَبػخ انقبيَخ  2019 يبهً 01 َىو انغًؼخ 2019ػمل انًغهٌ انجهلَخ ثًَبكٍ انلوهح انؼبكَخ األونً نَُخ 

 وثؾعـىه انَــبكح االػعــــبء وانَُـلاد  وػلكهى يَبء ثمصو انجهلَخ  ثوئـبٍخ انَُل يؾًـل ػهُّخ هئٌُ انجهلَخ 

21   :

انًَبػل انضبٍَ : غبىٌ انمهؼٍ            - 

انًَبػل انضبنش : َجُهخ ػبشىه            - 

انًَبػل انواثغ : يؾًل غوَت              - 

هئٌُ كائوح يَبكٍ انغُىثُخ : ًٍُو انغالصٍ يىًٍ - 

 ٍُُخ ثٍ ػجل هللا– ىثُو لوَػ -  هَهــــــبو كىاكح -كنُهخ ثٍ يوَى– فىنخ َىٍف – فىنخ هًُهخ –  أنفخ انؼًووٍَ  -

ََوٍَ -   يؾًل هَبض هيعبٌ- فىىٌ فُُّى-  فبكو َىٍف-ػبكل كشُش - ظؾً انلهًبٍَ- شبكو غيال 

 .هبعو ثىللوؽخ- َياه ثهؾبط عواك - َلي انيَطىه- انزىيٍ 
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:  وهى  8ورغُّت انَبكح وانَُلاد وػلكهى  

انًَبػل االول : هَلح اثواهى             - 

كبهُخ انوئٌُ هئٌُ كائوح انؾٍ انغلَل : ػصبو يؾغىة         - 

اًَبٌ االَلاهٌ - 

 ٍبيٍ يؾغىة -

 كوًَخ انؼناهٌ -

 يل أيٍُ االَلنٍَيؼ -

 يصطفً ليلي -

 َبصو انقنَوٌ -

. كًب ؽعو انغهَخ انَُل فُصم ثٍ يصطفً انكبرت انؼبو نهجهلَخ ويموه انغهَخ 

 

: افتتــبح انجهطـــت 

 

انغهَخ يوّؽجب ثبنؾبظوٍَ  ولبو ثىظغ انغهَخ فٍ َصبثهب يغ انزؤكُل  افززؼ انَُل يؾًـل ػهُّخ هئٌُ انجهلَخ 

. ػهً رىفّو انُصبة انمبَىَُجخ وانعووهَخ الَؼمبك انغهَخ 

 رّى روكُي 2019 فُفُو 22صّى مّكو انؾبظوٍَ  ثؤَه ػهً اصو انغهَخ انًُؼملح  ثًمو لصو انجهلَخ َىو انغًؼخ 

: أهثغ نغبٌ إلػبكاك ثوَبيظ انجهلَخ نهقًٌ ٍُىاد انمبكيخ 

 :نغُخ انجُئخ ثوئبٍخ انَُل  -

 نغُخ انشئوٌ االعزًبػُخ ثوئبٍخ انَُلح أنفخ انؼًووٍَ -

 نغُخ انشئوٌ االلصبكَخ ثوئبٍخ انَُل َياه ثهؾبط عواك -

 نغُخ انزهُئخ انؼًواَُخ ثوئبٍخ انَُل -

 : اصو منك اٍزؼوض هئٌُ انجهلَخ  علول األػًبل انزبنٍ

 انوّك ػهً رَبإالد انغهَخ  انزًهُلَخ -1

 يزبثؼخ انًشبهَغ انجهلَخ -2

يزبثؼخ االٍزقالصبد انجهلٌ  -3

رىىَغ انًبل اإلؽزُبغٍ  -4

 2018انزُمُؼ انُهبئٍ نًُياَُخ ٍُخ - 5

علونخ انلَىٌ  -6

يؼهىو هفغ انفعالد غُو انًُينُخ  -7
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 ئصالح انطرقبث ػهى ئثر انربظ ببنشبكبث انؼًىيٍت-8

تذذٌذ يىقغ انذوائر انبهذٌت انجذٌذة - 9

 يؼهىو انتهٍئت ورهٍ يقبضى - 10

 يؼهىو كراء يؼذاث بهذٌت-  11

ئدذاث يطبر َقم داخهً بًذٌُت يطبكٍ - 12

يُغ انىقىف وانتىقف ودجس انطٍبراث انًخبنفت - 13

تىظٍف يؼهىو خطبٌب ويخبنفبث - 14

يطبئم ػقبرٌت - 15

الزُبء شؼجخ انمجهٍُُ - 

ئدراج ػقبر بجذاول انًإضطبث راث انصبغت انصُبػٍت ػىضب ػٍ جذاول انؼقبراث انًبٍُت   -16

طرح فصهٍٍ يٍ جذاول انتذصٍم  ػهى انؼقبراث انًبٍُت أدرجب يرتٍٍ ػهى ضبٍم انخطأ -  17

ئصالح خطا يبدي نجذاول تذصٍم انؼقبراث انًبٍُت -  18

اإلشغبل انىقتً نهقبػت انرٌبضٍت وانًقهى انًتىاجذة داخم انًُتسِ انبهذي  -  19

اقتُبء دبوٌبث نفبئذة بهذٌت يطبكٍ -  20

ئدراج بهذٌت يطبكٍ ضًٍ انصفقت االطبرٌت القتُبء آنت كُص -  21

انًصبدقت ػهى قبئًت انًُتفؼٍٍ بًُذت يٍ بهذٌت يطبكٍ -  22

قبىل هبت -   23

 (جذاول االَتذاببث  ) 2019تُقٍخ يٍساٍَت ضُت -   24

 

انرّد ػهى تطبؤالث انجهطت  انتًهٍذٌت  -1

  ؽىل انُمبغ 2019 عبَفٍ 27رًؾىهد أهى انزلفالد فٍ انغهَخ انزًهُلَخ نهلوهح انؼبكَخ االونً انًُؼملح  ثزبهَـ

: انزبنُخ 

انغهَخ انزًهُلَخ ؽعوهب عًغ كجُو يٍ انًىاغٍُُ وهى كنُم ػهً َغبػ انغهَخ يٍ ؽُش يشـــــــــــــــــــــبهكخ - 

َّكه ثبنًغهٌ انجهلٌ  . انًىاغٍ واهزًبيه ثبنشؤٌ انؼبو  ورً

وَالؽظ  يٍ فالل انزلفالد ػّلح يطبنت وَمبئص ثبنًلَُخ ٍُؼًم انًغهٌ انجهلٌ ػهً ؽهّهب ؽَت االيكبَُبد - 

. انًزىفوح نلَه 

ًّذ ثويغخ روكُي انؼاليبد انًووهَخ واٍزؼًبل انكجبالد نزُظُى ؽوكخ انًووه -  . ر

. كًب رّى رُظُى يؾُػ انَىق األٍجىػُخ وانُىيُخ فٍ اغبه رُظُى ؽوكخ انًووه - 

لبيذ انجهلَخ ثُشو يؼهمبد ثًىلغ انزىاصم االعزًبػٍ وثًمو انجهلَخ نؾّش انًـــــــــــىاغٍُُ نإلَقواغ فٍ انؼفى - 

.  ولل نًَُب رغبوة انًىاغٍ يغ هنا اإلػفبء2019انغجبئٍ اننٌ عبء ثه لبَىٌ انًبنُخ نَُخ 
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انزصّلٌ نإلَزصبة انفىظىٌ ػًم َىيٍ يزىاصم غُو أَُب َؾبول فٍ ثؼط األؽُــــــــــبٌ انًؾبفظخ ػهً -  

. يىاغٍ انوىق نجؼط انجبػخ 

نؾّم اشكبنُخ انُمم فٍ يَبكٍ وَظوا نصؼىثخ اؽلاس ربكٍَ عًبػٍ فبَه ٍُزّى لوَجب اؽلاس كائوح َمم ثهلٌ وٍُزّى - 

انزوفُص ألصؾبة ٍُبهاد انُمم انؼًىيٍ نزغطُخ ؽبعُبد انُمم ثكــــــــــــــبيم انًُطمخ انجهلَخ يووها ثؤهى 

انًُشآد وانًئٍَبد انؼًىيُخ 

 ثهلَبد يغبوهح اؽلاس ٍىق يٍ انًُزظ انً انًَزههك وٍُزّى رؾلَل يىلؼه فٍ ألــــــوة 5ٍُزّى ثبنزؼبوٌ يغ - 

 .اِعبل 

 2019 فُفوٌ 25اَطالق يشووع رهُئخ ؽٍ انُىه َىو - 

 

يتببؼت ضٍر انًشبرٌغ انبهذٌت 

  2019يشبهَغ انجوَبيظ االٍزضًبهٌ انجهلٌ نَُخ 

ع

/

ه 

انكهفخ انًجويغخ انًشووع 

 (ك)

انًالؽظبد 

ثصلك انلهاٍخ  1.840.000رؼجُل انطولبد  1

ثصلك انلهاٍخ  300.000انزُىَو انؼًىيٍ  2

رّى اػلاك االٍزشبهح  60.000اؽلاس يُبغك فعواء  3

ثصلك انلهاٍخ ورّى رؼٍُُ يكزت  100.000رهُئخ انًَهـ  4

انلهاٍبد 

رّى رؼٍُُ و ثصلك انلهاٍخ  150.000رهُئخ انىؽلاد انصؾُخ  5

يكزت انلهاٍبد 

-  70.000كهاٍخ يضبل انزهُئخ انؼًواَُخ  6

الزُبء ٍُبهاد  7

يصهؾخ 

رّى االػالٌ ػٍ غهت انؼووض  150.000

 2019 أفوَم 14آفو أعم 

 غٍ 10شبؽُخ لبنجخ  )صفمخ اغبهَخ  631.000 (صفمخ اغبهَخ  )الزُبء يؼلاد َظبفخ 8

 ( غٍ 16شبؽُخ ظبغظخ – 

ثصلك ارًبو االعواءاد  675.000الزُبء ػمبهاد  9
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 انًشبرٌغ انًتىاصهت

ع

/

ه 

انًالؽظبد  (ك)انكهفخ انًؾُُّخ انًشووع 

 %70ثهغذ ََجخ االَغبى  1.279.000رؼجُل انطولبد  1

 2رهُئخ انًَزىكع انجهلٌ انمَػ ػلك  2

واػبكح رهُئخ يُطمخ االيٍ 

 %100ثهغذ ََجخ االَغبى  544.671

رهُئخ ؽلَمخ انشهلاء  3

 

 %100ثهغذ ََجخ االَغبى  344.887

روكُي فياٌ ولىك ثبنًَزىكع انجهلٌ  4

 

 %100ثهغذ ََجخ االَغبى  103.721

 انكهفخ 1.500.000رهنَت ؽٍ انُىه  5

انًجويغخ 

رّى اٍُبك انصفمخ انً يمبوالد لهىنى 

 ك 1.060.153ثًجهغ 

 25/02/2019اَطالق االشغبل 

ثصلك غهت انؼووض  100.000رهُئخ كاه انشجبة  6

 يشبرٌغ خبرج انًخطظ 

 ر/ع
انًشروع 

انًالدظبث  (د)انكهفت 

 %75ثهغذ ََجخ اإلَغبى  76631اصالػ انطولبد  1

 %  100ثهغذ ََجخ اإلَغبى 139676 1رهُئخ انَىق االٍجىػُخ لَػ ػلك  2

 ثصلك اٍُبك االٍزشبهح 142000رهُئخ انَىق االٍجىػُخ لَػ ػلك  3

ثصلك غهت انؼووض  250000رُىَو انًهؼت انجهلٌ  4



 

 



 



 

 



 

  



 



 



 



  



 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


