مدرض اًجٌسح اًعامح األوىل
ةسصىص اًربنامج اًسنىي ًالسذثماع
 -1معطياخ ةسصىص اًتٌضيح :
أ  -إسم اًتٌضيح  :منؼي فاعيس
ب  -عضص اًسوان ةاًتٌضيح  0033:ساهن
خ  -داعيش اًجٌسح  30:نىفمرب . 6330
ز  -موان اًجٌسح :كرص اًتٌضيح.
ج  -إسم ميرس اًجٌسح :فاصيح اًعايث.
ح  -مدرض مدغع من كتٍ :عؼيؼج اًذىي.
ر  -مدرض مصاصق عٌيه من طغف :أخمض سٌمان عئيس اًنياةح اًسصىصيح.
 -2معطياخ ةسصىص اًجٌسح :
أ – عضص املضاعهني يف اًجٌسح اًعامح  30:مضاعن
عضص املضاعهني
اًعضص اًجميل
اًنستح ((%

عضص اًنساء طمن
املضاعهني
3
% 0.3

30
% 2.6

عضص اًضتان طمن املضاعهني واًظين درتاوح
أعماعهم ةني  30و 03سنح
33
% 0.5

ب – جضوي األعماي :
 .3دلضيم االطاع اًعاَ ًٌجٌسح.
 .6مناكضح نذائج اًذضسيص اًفني واملايل واإلعذماص املايل املسصص ًٌربنامج اًسنىي ًإلسذثماع اًتٌضي ًسنح  6332و
دىػيع املىاعص املاًيح عىل مسذٌف املناطم.
 .0فذذ ةاب اًنلاش ًٌعمىَ ًٌذساؤي ودلضيم اإلعرتاطاخ.
 – 0وصف ًعغض اًتٌضيح :
.3
.6
.0
.4
.3
.0

دلضيم منهجيح دلسيم اًتٌضيح إىل مناطم ونذائجها.
دلضيم نذائج اًذضسيص اًفني ًٌمنطلح اًتٌضيح.
دلضيم املضاعيع املذىاصٌح.
دلضيم املضاعيع اًىطنيح واًجهىيح واألزغي سىاء هانر مذىاصٌح او مربمجح .
دلضيم نذائج اًذضسيص املايل .
دلضيم دىػيع املىاعص املاًيح عىل مسذٌف املناطم.

 - 4املضاعيع اًذي هي ةصضص اإلنجاػ زالي سنح  6330واملضعجح ةربنامج اإلسذثماع اًسنىي : 6330
املرشوع

داعيش
انطالق
االصغاي

اًوٌفح

نستح
دلضَ
األصغاي

دنىيغ عمىمي

 66اص

-

-

دغصيف

03اص

6330/33/6

% 63

إخضاز مٌعث فغعي ةاًعضث اإلصطناعي

33أص

املالخظاخ

دم فذذ اًعغوض يىَ  6330/33/36وةصضص إخاًح املٌف إىل
مغاكث املصاعيف.
أسنضخ االسذضاعج إىل امللاوي اًهاصي اًسىيذ.
دم فذذ اًعغوض يىَ  6330/33/36وةعض اًفغػ املايل دتني أن
متٌغ االسذضاعج فاق املتٌغ املغصىص  363أص  ،فغأخ اًتٌضيح
رضوعج ددىيٍ إعذماص(دمىيٍ طادي ) ًٌرتفيع يف املىعاص ًيوىن
املرشوع وظيفي واالن ةصضص اًلياَ ةاجغاءاخ ددىيٍ االعذماص
ًذمىيٍ املرشوع واملصاصكح عىل اًلغاع من كتٍ سٌطح االرشاف
وإخاًح املٌف إىل مغاكث املصاعيف.

 – 5دىػيع اعذماصاخ اًعنىان اًثاني املسصص ًٌمضاعيع اًجضيضج عىل مسذٌف اًربامج

اًربامج امللرتخح
ةسامج اًلسب

اًوٌفح

اًنستح

مالخظاخ

 092أد

% 9..9

نظسا ًرتاهم اًدًىن املذخٌدج ةرمح اًتٌدًح دجاه
صندوق اًلسوض ومظاعدج اًجماعاخ املدٌٌح ةعنىان
طنح  2002وما كتٌها واًذٍ دمشٍ خىايل  %90من جمٌح
اًدًىن فئن اًىطعٌح املاًٌح ال دظمذ ةئةساَ كسوض
جدًدج ًذمىًٍ املخطط االطذشمازي ًظنح .2007

ةسامج مهٌوٌح ًٌمدًنح

% 6.6

00أد (دزاطاخ)
ةسامج إدازًح
دمىًٍ ذادٍ
 052اد
املجمىع
 – 0دلضيم اًذلسيم اًرتاةي ًٌمنطلح اًتٌضيح وإخصاء وصفي دلضيغي ًٌتنيح األساسيح ةذٌى املناطم :
أ -دلضيم اًذلسيم اًرتاةي :

إطم املنطلح اًرتاةٌح

خدودها ( دظمٌح خدودها )

املنطلح عدد 0

رشكا :اًطسًم اًجهىًح زكم . 95
ػماال :خدود مشاي اًذهٌئح اًعمسانٌح.
غسةا :خدود مشاي اًذهٌئح اًعمسانٌح.
جنىةا :خدود مشاي اًذهٌئح اًعمسانٌح.
رشكا :خدود مشاي اًذهٌئح اًعمسانٌح.
ػماال :خدود مشاي اًذهٌئح اًعمسانٌح.
غسةا :اًطسًم اًجهىًح زكم . 95
جنىةا :خدود مشاي اًذهٌئح اًعمسانٌح.
رشكا :املونني.
ػماال :اًطسًم اًساةطح ةني املونني وةنٍ خظان.
غسةا :ةنٍ خظان.
جنىةا :منصي فازيس.

املنطلح عدد 2

املنطلح عدد .

(يمون إعفاق هظا اًجضوي ةساعطح املنطلح اًتٌضيح متني ةها اًذلسيم اًرتاةي اًظي كامر ةه اًتٌضيح)
ب – دلضيم اإلخصاء اًىصفي اًذلضيغي ًٌتنيح األساسيح ةاملناطم اًتٌضيح :

اًطسكاخ

نظتح اًطسكاخ يف خاًح

األزصفح

نظتح اًطسكاخ يف
خاًح طٌئح دذطٌث
اًذدخٍ

نظتح األزصفح يف
خاًذها جٌدج أو

اًذنىًس اًعمىمٍ

نظتح األزصفح يف خاًح
طٌئح دذطٌث اًذدخٍ

اًسةط ةؼتوح
دطهري املٌاه
املظذعمٌح ()%

نظتح اًذغطٌح ةؼتوح
اًذنىًس اًعمىمٍ
()%
()2

نظتح اًذغطٌح ةؼتوح
اًذطهري اًعمىمٍ
()%
()2

منطلح 0

% 28

% 29

% 98

% 52

% 82

%0

منطلح 2

% 59

%8

% 65

منطلح .

% 76

% 07

% .0

% .5
% 70

% 85

%0

% 88

%0

جٌدج أو مذىططح ()%
()0

()%
()0

مذىططح ()%
()0

()%
()0

وجىد إػواًٌاخ
ًذرصًف مٌاه
األمطاز

دىجد إػواًٌاخ
خاصح ةاًطسكاخ
املسكمح

(ً )0ذم اخذظاب هره اًنظتح ةلظمح مظاخح اًطسكاخ أو األزصفح املعنٌح عىل املظاخح اًجمٌٌح وذًى دون اعذتاز اًطسكاخ املسكمح
(ً )2ذم اخذظاب هره اًنظتح ةلظمح طىي اًطسكاخ املجهصج عىل اًطىي اًجميل ًٌطسكاخ وذًى دون اعذتاز اًطسكاخ املسكمح
 – 2املناطم اًتٌضيح اًذي سيذم اًذضزٍ فيها طمن ةغنامج سنح 6332

املنطلح اًرتاةٌح اًذٍ دم االخذفاظ ةها ًظنح 2007

اإلعذماداخ املخصصح

منطلح 0

 60أد

منطلح 2

 60أد

منطلح .

 22اد

– نلاش ودفاعٍ مع املضاعهني :

أجىةح اًتٌدًح و/أو األطساف
املعنٌح

أطئٌح ومالخظاخ املؼازهني

طهٌٍ ةىهالي :زأي أن زصد املتاًغ ًوٍ منطلح ًوىن ةعد دددًد نىعٌح املؼازًع.
شاهس اًنعٌجح :طاًث ةسصد متٌغ 020أد ًٌمنطلح عدد  2ودعتٌد وإنازج ػازع اًجمهىزًح
ػوسي اًذىي  :زأي رضوزج دخصٌص املتٌغ 020أد ًذمىًٍ مرشوع مىخد .وطاًث ةفسغ
اًطسًم املؤدي اىل خٍ اوالد عماز ةمادج اًذٌف .
عتد اًسخمان اًنعٌجح :طٌث من اًتٌدًح اًذدخٍ ًذصوًد نهج خنتعٍ ةاملاء اًصاًذ ًٌرشاب وإًجاد
خٍ ًسهىد مٌاه االمطاز اماَ اًجامع.
زوطح ةنعيل :أػازخ اىل طعف املىازد املخصصح ملنطلح اًؼىاػني وطاًتر ةذلٌٌص املتاًغ من
املنطلح عدد  0و 2واطافذها اىل منطلح اًؼىاػني.
مدمد أمني خسػىيف :دطسق إىل املؼوٍ اًتٌئٍ اًري دعانٍ منه ةٌدًح منصي فازيس وهى خسق
اًوانىن داخٍ املنطلح اًتٌدًح وإكرتح فوسج فسن ههسةائٍ ًدسق اًوانىن.
دىفٌم اًعوسًمٍ  :أػازإىل رضوزج دمٌٌص املنطلح عدد  0عىل املنطلح عدد  2ألن يف املدج األخريج
املنطلح عدد  2ػهدخ إصالخاخ هشريج(دعتٌد اًطسكاخ ،دطهري املٌاه املظذعمٌح ،دسصٌف )..
أًمن اًنعٌجح :أػاز إىل رضوزج مساجعح مشاي اًذهٌئح اًعمسانٌح نظسا ًٌذىطع اًعمسانٍ اًري
دؼهده مدًنح منصي فازيس.
اًدتٌث اًنعٌجح :زأي رضوزج دخصٌص املتٌغ 020أد ًذمىًٍ مرشوع مهٌوٍ ( ةناء داز سلافح).

أػاز اًظٌد زئٌع اًنٌاةح
اًخصىصٌح إىل أن اًنلائص
املذعٌلح ةمؼازًع اًلسب
ًذعني اكرتاخها من طسف
مذظاهنٍ املناطم اًذٍ دم
اعذمادها يف اًذلظٌم اًرتاةٍ
ًٌمنطلح اًتٌدًح وذًى خظث
االموانٌاخ املاًٌح املخصصح
ًوٍ منطلح ويف اًجٌظاخ
اًذؼازهٌح اًخاصح ةها املصمع
طامٌح اًذىي :طٌتر اًذدخٍ ًذعٌٌح طىز املدزطح االعدادًح ةمنصي فازيس وإنازج ػازع
علدها الخلا ةعد إعالَ
اًجمهىزًح(أماَ املدزطح االعدادًح).
املذظاهني ةمىعد إنعلادها .
جماي اًصغري  :أػاز إىل مددودًح اإلعذماد املخصص ًٌربنامج اإلطذشمازي ًظنح  2007وةني ان
املتٌغ ال ًغطٍ اًنلائص املىجىدج ةاملنطلح اًتٌدًح.
فسج املجدوب :كدَ ملرتح دىشًع املىازد عىل املناطم هاًذايل:
50أد ًٌمنطلح عدد . 0
50أد ًٌمنطلح عدد .2
 92أد ًٌمنطلح عدد ..
طاًم معمس :دظاءي عن منهجٌح دلظٌم املىازد املخصصح ًوٍ منطلح.
مسوان إةن متازن :طٌث من اًتٌدًح اًذدخٍ ًفسغ ةعض األنهج ةمنطلح اًؼىاػني ةمادج اًذٌف .

-

مىاطيع مسذٌفح دم اًنلاش يف صأنها:
أطئٌح ومالخظاخ املؼازهني

أجىةح اًتٌدًح و/أو األطساف املعنٌح

 اًؼاذيل ػىػان :طاًث ةاًذدخٍ يف املدزطح االةذدائٌح ةاًؼىاػني.
ودؼوى من عدَ وجىد اًنلٍ ةني مدًنح منصي فازيس واًؼىاػني أػاز اًظٌد زئٌع اًنٌاةح اًخصىصٌح أنه
طٌذم دزض املىاطٌع املطسوخح خظث
وةني منطلح اًؼىاػني ومدًنح املونني.
 عتد املجٌد ػىػان :دؼوى من عدَ وجىد اًنلٍ ةمنطلح إموانٌاخ اًتٌدًح ومساطٌح اًهٌاهٍ املخذصح
ًرضوزج اًذدخٍ يف املىاطٌع اًذٍ من
اًؼىاػني .
مؼمىالدها .
 ةٌح ةن خٌٌفح :طاًتر ةئخداز زوطح ةمنطلح اًؼىاػني.

-8

نذائج اًجٌسح اًعامح :
 – 3.8اًذنليداخ  /اًذدسيناخ ةسصىص اًربنامج امللضَ وةسصىص املنهجيح املعذمضج :
 .0دم اإلدفاق ةئجماع اًدارضًن عىل دىشًع املىازد املخصصح ًوٍ منطلح هاًذايل:
املنطلح

املتٌغ

3
6
0

55اد
 55أد
.2اد

 .2دم اًذىافم عىل اًرشوع يف علد إجذماعاخ املناطم هاًذايل:
املنطلح

داعيش اًجٌسح

موان اًجٌسح

3
6
0

2006/00/20
2006/00/27
2006/02/09

املدزطح اإلةذدائٌح ةاًؼىاػني
املدزطح اإلةذدائٌح ةمنصي فازيس
املدزطح اإلعدادًح ةمنصي فازيس

 – 6.8مالخم :
 – 3.6.8عغض اًتٌضيح :
عغض اًذضسيص املايل واًفني عىل . DATA SHOW

 – 6.6.8صىع اًجٌسح اًعامح :
المرحلة التحضيرية للجلسة

