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خُت              جىصُاث لجىت الخػمير واملأزس الخاٍز

          بِئتـمدًىت والـاطت الـوطُ                                                         
           

خُت 2016في إطاز الخهيء ألشغاى الدوزة الػادًت لشهس فبراًس  ، غقدث لجىت الخػمير واملأزس الخاٍز

، غلى الظاغت الػاشسة صباخا 2016ًىاًس  22البِئت اجخماغا ًىم الازىين وطُاطت املدًىت و 

زئِع اللجىت، وقد  غبد هللا مشهىز بقاغت الاجخماغاث بمقس القصس البلدي جدذ زآطت الظُد 

ولرا  ،بػض زئطاء ألاقظام واملصالح بالجماغتو خضس هرا الاجخماع ممثل الظلطت املدلُت، 

 الخالي: مً ؤجل دزاطت جدوى ؤغماى هره اللجىت ،بػض زئطاء املصالح الخازجُت

ت لتهُئت  -1 الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت في  إطاز املبادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

ق السابطت بين حي الىخدة وحي الىػُم .   الطٍس

ت إلهجاش الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت في  إطاز املبادزة الىطىُت للخىمُت الب -2 شٍس

ق السابطت بين حي الىخدة واملىطقت الصىاغُت  .  ؤشغاى إلاهازة الػمىمُت غلى مظخىي الطٍس

ت لخإهُل  -3 الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت في  إطاز املبادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

 .  2الطسقاث بحي ألامل 

ت لتهُئت  الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت في إطاز  -4 املبادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

ت. اضُت بالفضاء الفاصل بين باب بىغماًس والظالٍو  املدًىت الٍس

ت لتهُئت  – 5 الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت في إطاز املبادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

اضُين للقسب بحي الظالم.  ملػبين ٍز

الشسالت بين جماغت منىاض وجماغت املشىز الظخِىُت  الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت - 6

خُت واملىاقؼ مً ؤجل إصالح وصُاهت قىطسة باب الحجس .  ت للمباوي الخاٍز  واملفدشُت الجهٍى

الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت بين جماغت منىاض واملنخب الىطني للظنو  - 7

 الحدًدًت إلخدار ميشإجين فىِخين للساجلين . 

الدزاطت واملىافقت غلى هصع ملنُت القطػت ألازضُت املظخخسجت مً مطلب الخدفُظ غدد :  - 8

الهائىت ببرج مىالي غمس ، والالشمت إلخدار املظخىدع الجماعي لألمىاث واملنخب  20846/05

 الجماعي لحفظ الصحت قسب مظدشفى مدمد الخامع . 

ُت الالشمت إلخدار مىطقت خضساء بجىاز ألازض الدزاطت واملىافقت غلى هصع ملنُت القطؼ - 9

 البرج املشقىق . 

ل الظىق ألاطبىعي للماشُت والبهائم مً حي طُدي بىشلسي  - 10 الدزاطت واملىافقت غلى جدٍى

ق الحاج قدوز ملم  خىن ، ولرا حغُير الخخصُص املػد للقطػت  06إلى طٍس قسب ججصئت الٍص

 ػله ًخالءم مؼ املشسوع . /ك لج3897ألازضُت ذاث السطم الػقازي غدد : 

 اململنت املغسبُت

 وشازة الداخلُت

 والًت جهت فاض منىاض

 غمالت منىاض

 جماغت منىاض

 لخابت املجلع
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الدزاطت واملىافقت غلى هصع ملنُت القطػت ألازضُت املظخخسجت مً السطم الػقازي غدد :  - 11

خىن بشازع الدٌغىس ي . 30340 اض ي للقسب  بحي الٍص  /ك الالشمت إلخدار مسلب طىطُى زقافي ٍز

ت الىضػُت القاهىهُت الدزاطت واملىافقت غلى هصع ملنُت القطػت ألازضُت الالشمت لدظ - 12 ٍى

اض ي  غشذ باملىطقت  املظماة الهىهدوزص ي  20للىغاء الػقازي للمسلب الظىطُى زقافي والٍس

 باملدًىت الجدًدة . 

الدزاطت واملىافقت غلى هصع ملنُت القطػت ألازضُت الالشمت إلخدار مشسوع مىدمج للخىمُت  - 13

ج  شيرة قسب صهٍس  الظىاوي .  الظُاخُت باملىطقت املظماة الشَس

 إلاذن لسئِع املجلع للخػاقد ؤو الاجفاق مؼ مدامين للترافؼ في قضاًا الجماغت.  - 14  

 إلاذن لسئِع املجلع للخػاقد ؤو الاجفاق مؼ املفىضين القضائُين.  - 15  

 وبػد دزاطت ومىاقشت هقط جدوى ؤغمالها خسجذ هره اللجىت بالخىصُاث الخالُت :  

 

 الىقطت ألاولى :

ت لتهُئت  - 1 الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت في  إطاز املبادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

ق السابطت بين حي الىخدة وحي الىػُم .   الطٍس

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ

 

 الىقطت الثاهُت :

ت إلهجاش الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت في  إطاز املب - 2 ادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

ق السابطت بين حي الىخدة واملىطقت الصىاغُت  .  ؤشغاى إلاهازة الػمىمُت غلى مظخىي الطٍس

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ

 

 الىقطت الثالثت :

ت لخإهُل  - 3 الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت في  إطاز املبادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

 .  2الطسقاث بحي ألامل 

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى املىافقت اللجىت ؤوصذ

 

 الىقطت السابػت :

ت لتهُئت الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت في إطاز املبادزة الىطىُت للخىمُت ال - 4 بشٍس

ت. اضُت بالفضاء الفاصل بين باب بىغماًس والظالٍو  املدًىت الٍس

 جىصُت اللجىت :

 ؤوصذ اللجىت بما ًلي :

 غلى هره الىقطت.املىافقت  –ؤ 
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ت ملنىاض هي صاخبت –ب   املشسوع. إلاشازة في هره الاجفاقُت إلى ؤن الجماغت الحضٍس

 

 الىقطت الخامظت :

ت لتهُئت الدزاطت واملىافقت غل - 5 ى اجفاقُت الشسالت في إطاز املبادزة الىطىُت للخىمُت البشٍس

اضُين للقسب بحي الظالم.  ملػبين ٍز

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ

 

 الىقطت الظادطت :

الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت بين جماغت منىاض وجماغت املشىز الظخِىُت  - 6

خُت واملىاقؼ مً ؤجل إصالح وصُاهت قىطسة باب الحجس . واملفد ت للمباوي الخاٍز  شُت الجهٍى

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ

 

 الىقطت الظابػت :

الدزاطت واملىافقت غلى اجفاقُت الشسالت بين جماغت منىاض واملنخب الىطني للظنو  - 7 

 ين للساجلين . الحدًدًت إلخدار ميشإجين فىِخ

 جىصُت اللجىت :

 ؤوصذ اللجىت بما ًلي :

 املىافقت غلى هره الىقطت. –ؤ 

ً خالى  –ب  ؤوصذ بترجمت هره الاجفاقُت إلى اللغت الػسبُت وجىشَػها غلى الظادة املظدشاٍز

  ألجل دزاطتها. 2016الدوزة الػادًت لشهس فبراًس 

 

 الىقطت الثامىت :

 :غلى هصع ملنُت القطػت ألازضُت املظخخسجت مً مطلب الخدفُظ غددالدزاطت واملىافقت   -8

الهائىت ببرج مىالي غمس ، والالشمت إلخدار املظخىدع الجماعي لألمىاث واملنخب  20846/05

 الجماعي لحفظ الصحت قسب مظدشفى مدمد الخامع . 

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ

 

 :الىقطت الخاطػت 

الدزاطت واملىافقت غلى هصع ملنُت القطؼ ألازضُت الالشمت إلخدار مىطقت خضساء بجىاز  - 9

 البرج املشقىق . 

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ
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 الىقطت الػاشسة :

ل الظىق ألاطبىعي للماشُت والبهائم مً حي طُدي بىشلسي  - 10 الدزاطت واملىافقت غلى جدٍى

ق الحاج قدوز ملم إ خىن ، ولرا حغُير الخخصُص املػد للقطػت  06لى طٍس قسب ججصئت الٍص

 /ك لجػله ًخالءم مؼ املشسوع . 3897ألازضُت ذاث السطم الػقازي غدد : 

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ

 

 الىقطت الحادًت غشس :

لقطػت ألازضُت املظخخسجت مً السطم الػقازي غدد : الدزاطت واملىافقت غلى هصع ملنُت ا - 11

خىن بشازع الدٌغىس ي . 30340 اض ي للقسب  بحي الٍص  /ك الالشمت إلخدار مسلب طىطُى زقافي ٍز

 جىصُت اللجىت :

 ؤوصذ اللجىت بما ًلي :

 املىافقت غلى هره الىقطت. –ؤ 

ت بمنىاض، ولرا مصلحت الخػمير بالجم –ب  شغاى الدوزة اغت أل اطخدغاء الىمالت الحضٍس

 ، مً ؤجل مىاقشت هره الىقطت.2016الػادًت لشهس فبراًس 

 

 الىقطت الثاهُت غشس :

ت الىضػُت القاهىهُت للىغاء  - 12 الدزاطت واملىافقت غلى هصع ملنُت القطػت ألازضُت الالشمت لدظٍى

اض ي   باملدًىت الجدًدة  غشذ باملىطقت  املظماة الهىهدوزص ي 20الػقازي للمسلب الظىطُى زقافي والٍس

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ

 

 الىقطت الثالثت غشس : 

الدزاطت واملىافقت غلى هصع ملنُت القطػت ألازضُت الالشمت إلخدار مشسوع مىدمج للخىمُت    - 13

ج الظىاوي .   شيرة قسب صهٍس  الظُاخُت باملىطقت املظماة الشَس

 :جىصُت اللجىت 

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ

 

 الىقطت زابػت غشس :

 إلاذن لسئِع املجلع للخػاقد ؤو الاجفاق مؼ مدامين للترافؼ في قضاًا الجماغت.  - 14

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ

 الىقطت الخامظت غشس :

   مؼ املفىضين القضائُين. إلاذن لسئِع املجلع للخػاقد ؤو الاجفاق  - 15

 جىصُت اللجىت :

 الىقطت. هره غلى باملىافقت اللجىت ؤوصذ


