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 محضر جلسة

 ورنك فً لاعت 19:00 فً حًاو انساعت 08/02/2010 انًُعمذة ٌىو االثٍٍُ انًىافك 2/2010يذعش جهست انًجهس انبهذي سلى 

 .لسى انهُذست

 :الحضور

 لائى باالعًال- يصطفى سهٍم يذايٍذ سئٍس- خانذ يذًذ دًذاٌ اغباسٌت

 َائب ثاٌ- اًٌٍ سهًٍاٌ جباسٌٍ َائب أول- يصطفى ادًذ غهٍىٌ

 ععى- ادًذ صمش اغباسٌت ععى- كًال يذًذ اغباسٌت

 ععى- خانذ ياجذ يذايٍذ ععى- يشواٌ خانذ يذاجُت

 ععى- سٌاض جًال يذايٍذ ععى- سالو حىفٍك يذايٍذ

 ععى- عهً ادًذ يذاجُت ععى- يذًذ صبذً جباسٌٍ

 ععى- يذًىد لاسى خهٍم اغباسٌت ععى- فٍصم ظاهش يذاجُت

 

 :وتمشاركة كل مه

 يشلب انبهذٌت- سفعج ادًذ يذاجُت يذاسب انبهذٌت- حىفٍك يذًذ لشياٌ

 يساعذ سئٍس انبهذٌه- َاصش خانذ اغباسٌه
 

 

 :الغياب

 ععى- بالل ابشاهٍى اغباسٌت ععى- سايض يذًىد جابش

 انًسخشاس انمعائً- يصطفى ادًذ لبالوي
 

 

 :جذول االعمال

 .يشفك غٍه يذعش جهست انًانٍت انخاصت بانًىاصَت انعادٌت وانغٍش عادٌت . 2010انًصادلت عهى انًىاصَت انعايت نهبهذٌت نعاو  1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مجرى الجلسة

 



افخخخ انجهست سئٍس انبهذٌت بانبسًهت لائال بسى هللا انشدًٍ انشدٍى وانصالة وانسالو عهى سٍذ انًشسهٍٍ سٍذَا يذًذ وعهى انه  

 .وصذبه اجًعٍٍ

 .ثى ششع انًجهس انبهذي ببذث جذول االعًال

 

مرفق طيه محضر جلسة المالية الخاصة تالموازوة  . 2010المصادقة علي الموازوة العامة للثلذية لعام  1.

 .العادية والغير عادية

 

يبٍُا انخطىاث , عشض سئٍس انبهذٌت يششوع انًىاصَه انًفصم وانزي اسسم لبم اسبىعٍٍ ألععاء انًجهس    

 . ثى اعطى انًجال ألععاء انبهذٌت بابذاء اسائهى دىل يششوع انًٍضاٍَت, انخً احخزث يٍ اجم بُاء انًششوع 

اسخفسش عٍ بعط بُىد انًٍضاٍَت يُها اجىس انًعاسف يٍضاٍَت انذفاع انًذًَ : انسٍذ سٌاض جًال يذايٍذ 

وحسائم دىل حمهٍص ,  شٍكم فً انًىاصَه 100,000كذعى انفشق انشٌاظٍت انخً نى حىاصٌ اال بًبهغ . وغٍشها 

 . (פסח )يٍضاٍَت 

 . شذد عهى دعى انًىهىبٍٍ يٍ خالل يشاسكت اكثش فً يٍضاٍَت انبهذٌت: انسٍذ فٍصم ظاهش يذاجُه 

 : عشض الخشاح انًىاصَه عهى انخصىٌج

 : فصوت لجاوة األقحراح كل مه

 خانذ ياجذ يذايٍذ يصطفى سهٍم يذايٍذ انشٍخ خانذ يذًذ دًذاٌ

 اًٌٍ سهًٍاٌ جباسٌٍ ادًذ خانذ اغباسٌه يشواٌ خانذ يذاجُه 

 سالو عٍاش يذايٍذ يذًذ صبذً جباسٌٍ عهً ادًذ يذاجُه

 يذًىد لاسى اغباسٌه يصطفى ادذ يذاجُه كًال يذًذ اغباسٌه

 : اقحراح الميساوية  وصو ت ضذ 

 سٌاض جًال يذايٍذ 

 : وامحىع عه الحصويث

 . فٍصم ظاهش يذاجُه 

 
 1:  االيخُاع1:  ال12:َعى :انخصىٌج
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 تإححرام

  جوفيق محمذ قرمان


