مدرض الجلسح ةاملنطلح عذد 1
 -1معطياخ ةخصىص التلذيح :
اسم املنطلح :املنطلح عذد. 1

أ  -إسم التلذيح  :منزل فاسيس

عذد السكان ةاملنطلح  6300 :ساكن .

ب  -عذد السكان ةالتلذيح  0033 :ساكن
خ  -داسيخ الجلسح  62:نىفمرب . 6310
ث  -مكان الجلسح :املذسسح اإلةذذائيح ةمنزل فاسيس .
ج  -إسم ميرس الجلسح  :فاديح العايث.
ح  -مدرض مدشس من كتل  :عزيزج الذىي.

خ  -مدرض مصادق عليه من طشف  :اخمذ سلمان سئيس النياةح الخصىصيح .
 -2معطياخ ةخصىص الجلسح :
أ – عذد املضاسكني يف الجلسح ةاملنطلح  26 :مضاسك .

امعدد امجميل
امنستح ((%

عدد املشازكني

عدد امنساء طمن املشازكني

عدد امشتان طمن املشازكني وامرين
درتاوح أعمازهم ةني  61و 53سنح
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2
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ب – جذول األعمال :

 عسض امذشخيص امفني منمنطلح9
 دلديم املوازد املاميح املخصصح منمنطلح9
 دكوين فسق عمه مذدوين ملرتحاخ املذدخنني ةخصوص دحديد املشازيع9
 إجساء امذصوير ودسديث املشازيع امللرتحح ودلديم االيظاحاخ9
 إنذخاب ممثيل املنطلح9
 – 0دزكري ةاإلخصاء الىصفي الذلذيشي للتنيح األساسيح ةاملنطلح: 1
(يمكن للتلذيح اعذماد األنمىرج الذايل)

امطسكاخ
نستح امطسكاخ
يف حامح جيدج أو
مذوسطح ()%
()6

منطلح 6

% 22

األزصفح
نستح األزصفح
يف حامذها جيدج
أو مذوسطح

نستح األزصفح يف
حامح سيئح دذطنث
امذدخه

()%

()%

()6

()6

()6

%2.

%12

نستح امطسكاخ يف
حامح سيئح دذطنث
امذدخه
()%

%32

امذنويس
امعمومي

امسةط ةشتكح دطهري املياه
املسذعمنح ()%

نستح امذغطيح
ةشتكح امذنويس
امعمومي
()%
()2

نستح امذغطيح ةشتكح امذطهري امعمومي
()%
()2

%22

%0

( )6يذم احذساب هره امنستح ةلسمح مساحح ا مطسكاخ أو األزصفح املعنيح عىل مساحذها امجمنيح وذمك دون اعذتاز امطسكاخ املسكمح
( ) 2يذم احذساب هره امنستح ةلسمح طول امطسكاخ املجهصج عىل امطول امجميل منطسكاخ وذمك دون اعذتاز امطسكاخ املسكمح

وجود إشكامياخ مذرصيف
مياه األمطاز

وجود إشكامياخ ةشازع
امنرص

 – 2االسذثماساخ امللرتخح من طشف املضاسكني ةاملنطلح  1خالل سنح :6312

نوعيح امذدخه

املرشوع

امكنفح امذلديسيح

 .1مضاسيع اللشب:
 إحداز عالماخ مسوزيح جديدج وصيانح املديمح منها9 درصيف مياه األمطاز9 دنويس األحياء9 نظافح امللاةس9 مساحاخ خرضاء9 دهيئح شازع امحتيث ةوزكيتح9 امعنايح ةامذنويس امعمومي9 .6املضاسيع املهيكلح :

-

-

سوق أستوعيح9
دجميه مداخه املدينح9
إكذناء أزايض 9
صيانح امويل امصامح9
كسم إسذعجايل9
فظاء دسفيهي–ماناج9
خسيطح املدينح 9
ةناءاخ إدازيح9
فسن كهسةائي9
مرسح ةندي9
مدزسح إةذدائيح جديدج 9

 – 5نلاش ودفاعل مع املضاسكني :

أسئنح ومالحظاخ املشازكني

أجوةح امتنديح و/أو األطساف املعنيح

امللرتحاخ املذعنلح ةاملشازيع دم دسديتها حسث امذصوير عنيها من طسف امحظوز
ودم إدزاجها حسث األومويح ميذم إعذمادها حسث االمكانياخ املاميح املذوفسج
واملخصصح منمنطلح ةعد املعاينح امليدانيح امذي سذلوو ةها املصنحح امفنيح منتنديح
منذثتر من كاةنيح إنجاشها ودحديد دكنفذها امذلديسيح9
 – 0مىاضيع أخشي للنلاش مع املضاسكني :

أسئنح ومالحظاخ املشازكني

أجوةح امتنديح و/أو األطساف املعنيح

 - 7نذائج الجلسح ةاملنطلح :1

 صوخ املشازكون يف امجنسح عىل امللرتحاخ ودم دسديتها كما ييل :
 مشازيع املسب :
.1
.6
.0
.2
.5

دهيئح صاسع الدتيث ةىسكيتح ( 2أصىاخ).
منطلح خرضاء ( 0أصىاخ).
إخذاث عالماخ مشوسيح جذيذج وصيانح اللذيمح منها ( 0أصىاخ).
دنىيش االخياء ودنظيف امللاةش( 6أصىاخ).
صيانح الذنىيش وسط املذينح(صىخ واخذ).

 املشازيع املهيكنح:
.1
.6
.0
.2
.5
.0

منذزه دشفيهي،ماناج ،خذيلح خيىاناخ ( 13أصىاخ).
كسم إسذعجايل ( 9أصىاخ).
نادي أطفال ( 0أصىاخ).
مكذتح عمىميح ( 5أصىاخ).
ةناءاخ إداسيح :التلذيح اللذيمح( 2أصىاخ).
سىق أستىعيح ( 0أصىاخ).

