تىثُق34:
يحضز جهست
يذعش جهغح انًجهظ انثهذي سلى  2011/5انًُؼمذج ٌٕو انصالشاء انًٕافك  2011/04/11فً ذًاو انغاػح ٔ 10200رنك فً لاػح
لغى انُٓذعح.
انحضىر:
يصطفى عٍٓم يذايٍذ -لائى تاالػًال

يصطفى ادًذ غهٌٍَٕ -ائة أٔل

ادًذ صمش اغثاسٌح -ػعٕ

فٍصم ظاْش يذاجُح -ػعٕ

جًال يذًٕد يذايٍذ -ػعٕ

ٔائم خهٍم اتٕ صٌُح -ػعٕ

ػذَاٌ خانذ غّ يذايٍذ -ػعٕ

يشٔاٌ خانذ يذاجُح -ػعٕ

سٌاض جًال يذايٍذ -ػعٕ

يذًذ صثذً جثاسٌٍ -ػعٕ

سايض يذًٕد جاتش -ػعٕ

وبًشاركت كم يٍ:
ذٕفٍك يذًذ لشياٌ -يذاعة انثهذٌح

يصطفى ادًذ لثالٔي -انًغرشاس انمعائً

انغُاب:
خانذ يذًذ دًذاٌ اغثاسٌح -سئٍظ

اًٌٍ عهًٍاٌ جثاسٌٍَ -ائة شاٌ

ػصًاٌ يشٔح دًذ -ػعٕ

ػثذ انشؤٔف يذاجُح -ػعٕ

ػًاد يهك يذايٍذ -ػعٕ

سفؼد ادًذ يذاجُح -يشلة انثهذٌح

َاصش خانذ اغثاسٌّ -يغاػذ سئٍظ انثهذٌّ

غاْش سجا يذايٍذ -يذٌش يكرة سئٍظ انثهذٌح

جذول االعًال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

انًصادلح ػهى يذعش جهغح انًجهظ انثهذي سلى .2/2011
انًصادلح ػهى يذعش جهغح انًجهظ انثهذي سلى .3/2011
انًصادلح ػهى يذعش جهغح انًجهظ انثهذي سلى .4/2011
انًصادلح ػهى اذفالٍاخ ػًم خاصح تثؼط انًٕظفٍٍ.
تذس يٕظٕع يذالخ انؼاب انذع فً انًذٌُح.
انًصادلح ػهى فرخ دغاب ألٔنٍاء األيٕس نهًذسعح انصإٌَح انشايهح ٔذٕكٍم كم يٍ انغٍذ ادًذ سشٍذ ٔانغٍذ يذًذ دصشي
ٔانغٍذ سائذ عؼٍذ دك انرٕلٍغ ػهى انًغرُذاخ انثُكٍح انخاصح تٓزا اشأٌ.
انًصادلح ػهى جهغح انًُخ انًٍُٓح انًُؼمذج ٌٕو .11/04/2011
تذس يٕظٕع انًُطمح انصُاػٍح انًشرشكح يجذٔ.

 .9انًصادلح ػهى يٍضاٍَح غٍش اػرٍادٌح تًثهغ  104,000شٍكم نرجٍٓض صفٕف سٔظاخ انًذايٍذ يًٕنح يٍ ٔصاسج انًؼاسف
ػهى انُذٕ انرانً:

يجزي انجهست:
افررخ انجهغح انمائى تاػًال سئٍظ انثهذٌح تانثغًهح لائال " تغى هللا انشدًٍ انشدٍى ٔانصالج ٔانغالو ػهى عٍذ انًشعهٍٍ عٍذَا يذًذ
ٔػهى انّ ٔصذثّ ٔعهى"

.1

.2

.3

.4

انًصادقت عهً يحضز جهست انًجهس انبهذٌ رقى .3/3122
ذًد انًصادلح ػهى انًذعشتاألجًاع.
-----------------------------------------------انًصادقت عهً يحضز جهست انًجهس انبهذٌ رقى .4/3122
ذًد انًصادلح ػهى انًذعش تاألجًاع.
-----------------------------------------------انًصادقت عهً يحضز جهست انًجهس انبهذٌ رقى .5/3122
ذًد انًصادلح ػهى انًذعش تاألجًاع.
-----------------------------------------------انًصادقت عهً اتفاقُاث عًم خاصت ببعض انًىظفٍُ.
ذذذز ػٍ انًٕظٕع انمائى تاػًال سئٍظ انثهذٌح ٔػشض اذفالٍاخ انؼًم انخاصح تثؼط انًٕظفٍٍ شى غشح
انًٕظٕع نهُماػ.
جًال يذًٕد يذايٍذ  2أافك ػهى دفغ انًثهغ تانشٕالم ٔ ,اػاسض ػهى دفغ انُغثح انًإٌح.
يذًذ صثذً  2يٍ ٔجٓح َظشي اشك تالرشاح سئٍظ انثهذٌح دٕل غهة انًصادلح ػهى األذفالٍاخ.
فٍصم ظاْش  2نًارا نى ٌكٍ دفغ انشٔاذة تانرذسٌج.
سايض جثاسٌٍ  2اغهة يُخ انًُٓذط عهًٍاٌ يذايٍذ الصى يا ٌغرذك لإٍََا  ,تششغ اٌ ال ٌؼًم فً ػًم اخش.
ػذَاٌ خانذ غّ يذايٍذ  2أافك ػهى صٌادج يؼاشاخ ٔسٔاذة انًٕظفٍٍ ٔرنك نهجاَة األَغاًَ.
يشٔاٌ خانذ  2اغهة اٌ ذمٕو نجُح انؼايهٍٍ تؼًم جشد نكافح انًٕظفٍٍ ٔذمٕو ترمذٌى ذٕصٍح نهشئٍظ ألَصافٓى.
شى ػشض انمائى تاػًال سئٍظ انثهذٌح انًصادلح ػهى األذفالٍاخ انًؼشٔظح فصٕخ نجاَة األلرشاح  2يصطفى
عٍٓم يذايٍذ  ,سٌاض جًال يذايٍذ  ,ػذَاٌ دانذ يذايٍذ  ,يذًذ صثذً جثاسٌٍ ٔ ,ائم خهٍم جثاسٌٍ  ,ادًذ
خانذ اغثاسٌح  ,يشٔاٌ خانذ يذاجُح  ,يصطفى ادًذغهٌٍٕ ,سايض جاتش ٔفٍصم ظاْش.
جًال يذًٕد يذايٍذ  2أافك ػهى انًثهغ تانشٕالم ٔاػاسض ػهى انُغثح انًإٌح.

ذمشس انًصادلح ػهى األذفالٍاخ انًؼشٔظح ػهى اٌ ْزا انمشاس يشٌْٕ تًصادلح ٔصاسج انذاخهٍح ػهٍٓا.
----------------------------------------------- .5بحث يىضىع يحالث انعاب انحع فٍ انًذَُت.

.6

.7

.8

.9

ٌإجم انثذس فً انًٕظٕع نهجهغح انماديح.
-----------------------------------------------انًصادقت عهً فتح حساب ألونُاء األيىر نهًذرست انثاَىَت انشايهت وتىكُم كم يٍ انسُذ احًذ رشُذ وانسُذ
يحًذ حصزٌ وانسُذ رائذ سعُذ حق انتىقُع عهً انًستُذاث انبُكُت انخاصت بهذا اشأٌ.
ذًد انًصادلح ٔذٕكٍم انًزكٕسٌٍ اػالِ تانرٕلٍغ ػهى انًغرُذاخ ٔفك انًطهٕب.
-----------------------------------------------انًصادقت عهً جهست انًُح انًهُُت انًُعقذة َىو .22/15/3122
ذًد انًصادلح ػهى يذعش انجهغح.
-----------------------------------------------بحث يىضىع انًُطقت انصُاعُت انًشتزكت يجذو.
ذذذز ػٍ انًٕظٕع انغٍذ شفٍك َشأخ  ,يغرُذا انى انًادج انًشفمح نذػٕج انجهغح ٔ ,انرً ذشكم جضءا ال ٌرجضأ
يٍ يذعش انجهغح ٔ.داس َماػ تٍٍ اػعاء انثهذٌح دٕل انمعٍح ْ ,زا ٔاذفك اٌ ٌمٕو اػعاء انثهذٌح تذساعح
انمعٍح ٔذمذٌى افكاسْى دٕل انًٕظٕع نشئٍظ انثهذٌح خالل اعثٕػٍٍ يٍ انٍٕو.
-----------------------------------------------انًصادقت عهً يُشاَُت غُز اعتُادَت بًبهغ  215,111شُكم نتجهُش صفىف روضاث انًحايُذ يًىنت يٍ
وسارة انًعارف عهً انُحى انتانٍ:
انًذخٕالخ:
ٔصاسج انًؼاسف
انًصشٔفاخ:
ذجٍٓض سٔظاخ
انًذايٍذ

104,000
شٍكم
104,000
شٍكم

ػشظد انًٍضاٍَح ػهى انرصٌٕد فصٕدق ػهٍٓا تاألجًاع .
-----------------------------------------------بإحتزاو
تىفُق يحًذ قزياٌ

