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 يحضز انجًع انعاو 
 نتعاضذٌح انعًم االجتًاعً 

 وانصُذوق انًستمم نهعجش وانىفاج 
 انًخصص الَتخاب أعضاء انًجهس اإلداري 

 

 3127يــاي  32انسثد  - انًحًذٌح 

 
ََٕثــش  54) 5161يٍ جًادٖ انصاَٛــح  42انصادس فــٙ   57357565تُــاء ػهٗ انظٓٛـش انششٚف سلـى   

 يُــّ 7 51ٙ نهرؼأٌ انًرثادل ، كًا ذـى ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ، ٔالعًٛا انفصم ــٍ َظـاو أعاع( تغ5741

 ي7ُّ  55ٔ  51تُــاء ػهٗ  انُظاو  األعاعـٙ نرؼاضذٚح انؼًم االجرًاػـٙ ، ٔالعًٛا انفصهٛـٍ  

ٔانماضٙ  4154يــاسط  57تُــاء ػهــٗ لــشاس انًجهـظ اإلداس٘ خـالل اجرًاػــّ انًُؼمـذ تراسٚـخ  

تانًصادلـح ػهـٗ انُظـاو انًحـذد تًٕجثـّ نششٔط ٔكٛفٛـاخ ذُظٛى اَرخاتاخ يُذٔتٙ يُخشطـٙ ذؼاضذٚـح 

 7 4154انؼًم االجرًاػـٙ تانجًغ انؼــاو تشعـى عُـح 

ائثـا يُذٔتـا َ 56يُذٔتـا سعًٛـا ٔ 56يُذٔتـا يٍ تُٛٓـى  534ٔتؼـذ فرـح تــاب انرششٛح ذمـذو نٓــزِ االَرخاتــاخ 

 يا٘ ٕٚيا ناللرشاع ػهٗ انًششحٍٛ نٓزِ االَرخاتاخ 7 4، ٔذحذٚذ ٕٚو 

ٔتؼـذ ئجـشاء انؼًهٛـاخ االَرخاتٛح انخاصح تًُادٚة انًُخشطٍٛ أػضـاء انجًـغ انؼــاو نرؼاضذٚـح انؼًم 

ذاخ انصحٛح االجرًاػـٙ تانًمـش انًشكـض٘ ٔانًذٚشٚـاخ انجٕٓٚـح ٔانًإعغاخ االجرًاػٛـح ٔانًرماػذٚـٍ ٔانٕح

 يُذٔتــا َائثــا  7 56يُذٔتــا سعًٛــا ٔ 56يُذٔتـا يُٓــى  534فمـذ أعفــشخ ػـٍ فــٕص

ذًٛـضخ ْـزِ االَرخاتـاخ تانًؼطٛـاخ انرانٛـح 8ْزا ٔلذ   

   3654ػــذد انُاخثٛـٍ انًغجهٛـٍ 8  

   1677ػــذد انًصٕذٛـٍ 8  

 % 45712 َغثـح انًشاسكـح 8 

     176هغــاج 8 ػــذد انثطالــاخ انً 

    83723 هٕائح ػــذد األصــٕاخ انرٙ حصهـد ػهٛٓـا ان 

 95,49 %َغثـح األصٕاخ انرٙ حصهد ػهٛٓا نٕائــح انًششحٍٛ 8  
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انجًغ انؼاو  4154يا٘  45تًذُٚح انًحًذٚح ٕٚو انغٛد اعركًال كافح انرحضٛشاخ انرُظًٛٛح ، اَؼمذ ٔتؼذ 

ٔانًخصص الَرخاب انًجهظ اإلداس٘ انز٘ ٚثهغ انًغرمم نهؼجض ٔانٕفاج نرؼاضذٚح انؼًم االجرًاػٙ ٔانصُذٔق 

طثما  4154يٍ انمإٌَ األعاعٙ نهرؼاضذٚح ٔنجُح انًشالثح نهغُح انًانٛح  53ػضٕا طثما نهفصم  11أػضاؤِ 

 7يٍ َفظ انمإٌَ  11نهفصم 

يٍ أػضاء انجًغ انؼاو يزكشا تؼذد انحضٕس  سٚغٙإلدافررح أشغال انجًغ انؼاو انغٛذ حغُٙ انٓاشًٙ ا

أػضاء ٔتزنك ٚكٌٕ انجًغ انؼاو يُؼمذ تصفح لإََٛح ٔٚرٕفش ػهٗ  11ػضٕا ٔذغٛة  53انًُرخثٌٕ ٔػذدْى 

ػهٗ انصمح انرٙ ٔضؼٓا فٛٓى ُْٔأْى سحة تأػضاء انجًغ انؼاو كايم انُصاب انالصو الَؼمادِ ٔتؼذ رنك 

ذًصٛهٓى ٔانذفاع ػٍ حمٕلٓى ٔيكرغثاذٓى ٔصٛاَح يا  انًُخشطٌٕ انُاخثٌٕ كم فٙ دائشذّ االَرخاتٛح يٍ أجم

ترٕافك اَرخاتاخ أػضاء انجًغ انؼاو ذى ذُظٛى حٛس ، حممرّ انرؼاضذٚح يٍ ذمذو ٔيٕاكثح جٛذج نهمٕاٍَٛ ٔاألَظًح 

شفافٛح ٔانُضاْح ٔانذيمشاطٛح ، ٔركش نفٙ أجٕاء يٍ أيشخ ٔانشإٌٔ االجرًاػٛح ٔذُغٛك يغ ٔصاسج انرشغٛم 

 جذٔل أػًال ْزا انهماء ٔانرٙ ذًحٕسخ حٕل 8ُمظ نجًغ انؼاو تأػضاء ا

 اَتخاب رئٍس جهسح انجًع انعاو الَتخاب أعضاء انًجهس اإلداري ونجُح انًزالثح . 

 انًشزفح عهى االَتخاتاخ حىل يزاحم وَتائج اَتخاب أعضاء انجًع انعاو . حعزض نزئٍس انهجُح انىطٍُ 

 اَتخاب أعضاء انًجهس اإلداري . 

 . 3127تخاب أعضاء نجُح انًزالثح نهسُح انًانٍح اَ 

 اختتاو اشغال انجًع انعاو . 

، ٔتؼذ أٌ لذو انغٛذ ػثذ انكشٚى  ّكافح اػضاء انجًغ انؼاو انغٛذ صكش٘ ػض انذٍٚ نشئاعح أشغان َرخةٔلذ ا

ائج اَرخاب عؼٛذ٘ سئٛظ انهجُح انٕطُٛح انًششفح ػهٗ االَرخاتاخ يذٚش انرؼاضذٚح ػشضا حٕل يشاحم َٔر

شاس ذجذٚذ لٔاذخارِ  4154ياسط  57ٕٚو أػضاء انجًغ انؼاو يُز اَؼماد انًجهظ اإلداس٘ تًذُٚح انؼٌٕٛ 

اَرخاب أػضاء انجًغ انؼاو ٔٔضغ نزنك يششٔػا نهُظاو االَرخاتٙ ٚرضًٍ يخرهف ذشذٛثاخ ذهك االَرخاتاخ 

الٌ انرششٛح نٓا ٔاعرالو نٕائح انًششحٍٛ ٔذحذٚذ ٔذمطٛغ انذٔائش االَرخاتٛح ٔيشاحم انؼًهٛح االَرخاتٛح يٍ ئػ

يكاذة انرصٕٚد ٔذٕفٛش نٕجغرٛك انؼًهٛح االَرخاتٛح ئنٗ ئجشاء ػًهٛاخ انرصٕٚد ٔانفشص ٔذهمٙ انطؼٌٕ ٔانثس 

فٛٓا ٔأخٛشا ئػالٌ انُرائج ضًٍ يحضش َٓائٙ ٚحذد انفائضٍٚ فٙ كم دائشج اَرخاتٛح يٍ يُادٚة سعًٍٛٛ 

  7ٔيُادٚة َٕاب 

تانرؼاضذٚح حٛس  3471ا ذذاسط انجًغ انؼاو حانح يحًذ انشصٔلٙ اتٍ انًُخشطح جًٛهح ٔنٛذ سلى اَخشاطٓا كً

كاٌ ْزا االتٍ ٚؼاَٙ ٔٚؼانج يٍ يشض تُٛد انرحهٛالخ أَّ يشض انغشطاٌ نكٍ ْزِ انُرائج ظٓشخ تؼذ ذجأصِ 

تكافح أػضائّ يٕاصهح انرؼاضذٚح ذغطٛرٓا عُح تأعاتٛغ ، ٔأياو ْزِ انحانح االجرًاػٛح لشس انجًغ انؼاو  44عٍ 

 نؼالجّ 7
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، ٔتؼذ فرح تاب تكم حشٚح ٔاخرٛاس انجًغ انؼاو الَرخاب أػضاء انًجهظ اإلداس٘ انصالشٌٕ  متؼذْا اَرم

لاو أػضاء انجًغ انؼاو تؼًهٛح انرصٕٚد ػهٗ انًششحٍٛ ، ذهرٓا ػًهٛح ، انرششٛحاخ ٔحصش الئحح انًششحٍٛ 

ضاء انًجهظ اإلداس٘ ٔرنك ػهٗ ػأدخ ػًهٛح انرششٛح انحش ٔانرصٕٚد ئنٗ اَرخاب ٔلذ أاألصٕاخ ، فشص 

 انشكم انران7ٙ

 أعضاء انًجهس اإلداري انًُتخثىٌ

 2 حسًُ انهاشًً اإلدرٌسً 27 جًال انًحفىظ احًادج

 3 سكزي عش انذٌٍ 28 انعٍذي يحًذ

 4 تذنح عثذ انكثٍز 29 كًىدج عشانذٌٍ

 5 يصطفىعًثزي  :2 عتٍثً  تىشعٍة

 6 داٌا سًٍز 31 تىدرٌكح انسعذٌح

 7 انساحهً أحًذ 32 خهفىٌ يٍهىدي

 8 اعذٌم خذٌجح 33 تُهايً ايحًذ

 9 صثزي يعطً 34 نعزٌثً يحًذ

 : انعهىي انهاشًً يىالي يصطفى 35 تُعًار يحًذ

 21 اوتٍهً عثذ انكزٌى 36 تًُسعىد جىاد

 22 انثهال عثذ انصًذ 37 أراسي يحًذ

 23 تزاب رشٍذان 38 عثذ انخانكواسٍم 

 24 يعهىو تىشعٍة 39 تٍ طارلً انحسٍ

 25 َغاش عثذ انزساق :3 كزاري فاطًح انشهزاء

 26 راضً عثذ انكزٌى 41 عاشز يصطفى

 

، ٔلذ ذششح نٓزِ انًًٓح  4154ٔتؼذ رنك ذى فرح تاب انرششٛح الَرخاب أػضاء نجُح انًشالثح نهغُح انًانٛح 

 ػهٛٓى أػضاء انجًغ انؼاو تاإلجًاع ٔتزنك فاٌ أػضاء ْزِ انهجُح ْى كانرانٙ 8  شالز يششحٍٛ صٕخ

 3127أعضاء نجُح انًزالثح نهسُح انًانٍح 

 عشج يحًذ . -2

 لصاتً َثٍم . -3

 انحاج يسعىد يصطفى . -4
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ٔلثم اخرراو أشغال انجًغ انؼاو ركش سئٛظ انجهغح أػضاء انجًغ انؼاو تأٌ سئٛظ انًجهظ اإلداس٘ ٔانًكرة 

ًغٛش نهرؼاضذٚح ٚجة أٌ ٚرى اَرخاتٓى يٍ طشف انًجهظ اإلداس٘ فٙ أٔل جهغح ٚؼمذْا انًجهظ تؼذ اَرٓاء ان

 يٍ انمإٌَ األعاعٙ نهرؼاضذٚح 7 43ٔ  42أشغال انجًغ انؼاو طثما نًمرضٛاخ انفصم 

فٙ جهغح خاصح ٔتُاء ػهّٛ فاَّ تؼذ اَرٓاء أشغال ْزا انجًغ انؼاو عٛرى ٕٚيّ ػمذ اجرًاع نهًجهظ اإلداس٘ 

 7انًغٛشانًكرة أػضاء الَرخاب انشئٛظ ٔ

 

 3127ياي  32وتذنك اختتًد أشغال انجًع انعاو عهى انساعح انىاحذج وانُصف تعذ انشوال يٍ ٌىو انسثد 

 تًذٌُح انًحًذٌح . 

 

 
 

 رئٍـــــس جهسح انجًع انعاو

 عش انذٌٍ سكزي

 انزئٍـــــس انًُتخة

 حسًُ انهاشًً االدرٌسً

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


