31/22/3122
سقٌ 25-3122

هحضر جلسح الوجلس الوحلي الغير عاديح رقن 25/3122
ػقذ اىَديظ اىَسي ٜخيغرٔ اىغٞش ػادٝح سقٌ  25/3122ف ٜذَاً اىغاػح اىغادعح ٗاىْصف
ٍغاء األزذ  31/22/3122ف ٜتْاٝح اىَديظ اىَسي.ٜ
اىسض٘س :اىغٞذ ّ٘اف زد٘ج سئٞظ اىَديظ اىَسيٗ ٜاىغادج األػضاء ػاٝذ ٍْص٘س ٍصفىٚ
فاسط صٝذ زاج إتشإ ٌٞزد٘ج ّ٘ٝظ صاىر زغٍ ِٞسَذ اىَشاقة اىذاخي.ٜ
اىغٞاب :اىغادج األػضاء :خاىذ ٍسَذ أت٘ اىٖٞداء ّاٝف ػيٍ٘ ٜفق أت٘ اىٖٞداء ٍسَذ زاج.
ًقاط الثحث:

 .2سفرياخ طالب الثاًويح.
 .3العول تشارع الجاهع.
 .4توديد فترج العول وعدم اإلعالى عي هٌاقصح.
 .5هداولح التقرير الوالي الرتاعي .2-9/3122
رئيس الوجلسٍ :غاء اىخٞش ىيسض٘س ّٗثاسك ىألش صٝذ مؼض٘ تاىَديظ اىَسيّٗ ٜرَْ ٚىٔ
ػَالً ٍثَشاً.

الٌقطح االولى :سفرياخ طالب الثاًويح
إتراهين حجوج:
عىشٝاخ طالب اىثاّ٘ٝح – تؼذ اىىسص ىَثيغ اىغىشٝاخ اىَغرشخؼح ىيفالب اىزٝ ِٝرؼيَُ٘ فٜ
اىَذسعح اىثاّ٘ٝح ٝر٘خة دفغ ٍثيغاً إضافٞا ىٔ زغة اىنشذاخ اىَسرئْ اى 9891 ً٘ٞشاقو ىيً٘ٞ
تذه  8861شاقو ىي ً٘ٞأسخ٘ ذؼذٝو االعرشخاع.

الٌقطح الثاًيح :العول تشارع الجاهع
إتراهين حجوج:
اىؼَو تشاسع اىداٍغ – ذَد اىَصادقح ىيؼَو تشاسع اىداٍغ تاىغْح اىغاتقح ٗقذ ذأخو اىؼَو ػذج
ٍشاخ زغة خيغح سقٌ  22/3122ذٌ ذؼذٝو ف ٜذْىٞز اىؼَو أٍا اى ً٘ٞفاىزسٝؼح أّ ىٌ ذثق
ٍٞضاّٞح ىيؼَو تاىشاسع ٍغ اىؼيٌ أّ زغة خيغح  22/3122أقشخ ٍٞضاّٞح غٞش ػادٝح تَثيغ
 351شاقو ىشاسع أخش ٍغ اىؼيٌ ٗزغة اىرشذٞة ٝر٘خة اىؼَو تاىشاسع األٗه .تغثة ػذً
ٗضغ تشّاٍح صسٞر ٗتغة اىؼش٘ائٞح ٗذشذٞة اىؼَو ٗصيْا إىٕ ٚزا اى٘ضغ.
رئيس الوجلسٍ :ا ذق٘ىٔ صسٞر فقذ ّاقشْا اىَ٘ض٘ع ف ٜخيغح اىَديظ سقٌ 3122/22
ٗعْقً٘ تر٘عٞغ اىشاسع تؼذ ٕذً اىدذساُ اى٘اقٞح ػْذ اىداٍغ ٗإػادج تْاءٕا ٗتؼذ رىل عْقً٘
تئػادج ذضفٞد اىشاسع ٍِ اىداٍغ زر ٚاىثشٝذ شَاالَ ٍِ اىَٞضاّٞح اىؼادٝح ٗفق اىَفي٘ب.

الٌقطح الثالثح :توديد فترج العول وعدم االعالى عي هٌاقصح
إتراهين حجوج:
ذَذٝذ فرشج اىؼَو ٗػذً اإلػالُ ػِ ٍْاقصح  -زغة سأ ٜٝأُ ْٕاك قغٌ ٍِ األػَاه ٗػفاء
اىخذٍاخ ذرٌ ٍغ ٍْاقصح ٗأخش ٙتذُٗ ٗقغٌ ٝرٌ اىرغٞٞش تر٘صٞاخ ىدْح اىؼفاءاخ ٗقغٌ أخش
ٝؼيِ ػْٖا تذُٗ اخز ذشاخٞص ٍِ اىَؤعغاخ اىشعَٞح ٗقغٌ أخش ذَ٘خ ٗىٌ ذدذد االذىاقٞاخ ٍغ
ٍقذٍ ٜاىخذٍاخ ٍثو ػٞادج األعْاُ.
أطية ٍِ زضشذنٌ ذشذٞة األٍ٘س زغة األص٘ه ٗاىرشذٝذ ػي ٚذدذٝذ االذىاقٞاخ أٗ اإلػالُ
ػِ اىَْاقصح ٍِ خذٝذ ف ٜزاىح ػذً االىرضاً تاالذىاق.
اّضٌ ىيديغح اىغٞذ ػَش أت٘ اىٖٞداء اىَغرشاس اىقضائ ٜاىغاػح  8821دقائق.

الٌقطح الراتعح :هداولح التقرير الوالي الرتاعي 9/3122
رئيس الوجلس الوحلي :طية ٍِ ٍساعة اىَديظ ششذ تٞاُ ٗذقشٝش اىَذخ٘الخ
ٗاىَصشٗفاخ تاىَٞضاّٞح اىؼادٝح.
هحاسة الوجلس :قاً ٍساعة اىَديظ تششذ ٍغٖة ىيَذخ٘الخ ٗاىَصشٗفاخ تاىَٞضاّٞح
اىؼادٝح زٞث تيغد اىَصشٗفاخ ىيىرشج ٍ 2-:/3122ثيغاً ٗقذسٓ  214549أىف شاقو
ٗاىَذخ٘الخ  214614أىف شاقو زٞث أُ ْٕاك فائض خاس ٛتَثيغ  81أىف شاقو اىزٝ ٛقيص
اىؼدض اىَرشامٌ ىثذاٝح اىغْح اىز ٛتيغ  44768أىف شاقو مَا ٝظٖش ف ٜاىَ٘اصّح.
ّغثح اىدثاٝح تاالسّّ٘ا ٍا صاىد ٍْخىضح ٗذثيغ ٍ ٍِ 66%دَو اىَذخ٘الخ ىيدثاٝح أٍا ّغثح
اىدثاٝح تاىَٞآ فثيغد  ٍِ 29%اىَرأخشاخ.
قاً ٍساعة اىَديظ تاإلخاتح ػي ٚاعرىغاساخ أػضاء اىَديظ اىَسي ٜز٘ه تْ٘د اىَٞضاّٞح.
أغيقد اىديغح ف ٜذَاً اىغاػح اىثاٍْح ٍغاءً.

ّ٘اف زد٘ج
سئٞظ ٍديظ م٘مة ات٘ اىٖٞداء اىَسيٜ
عدو ٍ:سَ٘د قاعٌ

