توثيق47:
محضر جلست
يذضش جهسح انًجهس انثهذي سقى  2011/3انًُعقذج ٌٕو االشٍٍُ انًٕافق  2011/03/14فً ذًاو انساعح ٔ 10:00رنك فً قاعح
قسى انُٓذسح.
الحضور:
خانذ يذًذ دًذاٌ اغثاسٌح -سئٍس

يصطفى سٍٓم يذايٍذ -قائى تاالعًال

يصطفى ادًذ غهٌٍَٕ -ائة أٔل

اًٌٍ سهًٍاٌ جثاسٌٍَ -ائة شاٌ

عًاد يهك يذايٍذ -عضٕ

جًال يذًٕد يذايٍذ -عضٕ

ٔائم خهٍم اتٕ صٌُح -عضٕ

عذَاٌ خانذ طّ يذايٍذ -عضٕ

ادًذ صقش اغثاسٌح -عضٕ

عصًاٌ يشٔح دًذ -عضٕ

فٍصم ظاْش يذاجُح -عضٕ

يشٔاٌ خانذ يذاجُح -عضٕ

سٌاض جًال يذايٍذ -عضٕ

يذًذ صثذً جثاسٌٍ -عضٕ

سايض يذًٕد جاتش -عضٕ

وبمشاركت كل مه:
ذٕفٍق يذًذ قشياٌ -يذاسة انثهذٌح

الغياب:
عثذ انشؤٔف يذاجُح -عضٕ

يصطفى ادًذ قثالٔي -انًسرشاس انقضائً

سفعد ادًذ يذاجُح -يشقة انثهذٌح

َاصش خانذ اغثاسٌّ -يساعذ سئٍس انثهذٌّ

طاْش سجا يذايٍذ -يذٌش يكرة سئٍس انثهذٌح

جذول االعمال:
 .1انًصادقح عهى انًٕاصَح انعايح انعادٌح ٔانغٍش عادٌح نهثهذٌح نعاو . 2011يشفق طٍّ يذضش جهسح انًانٍح ٔاألداسج انًشرشكح
انخاصح تانًٕاصَح انعايح.

مجرى الجلست:
افررخ انجهسح سئٍس انثهذٌح تانثسًهح قائال " تسى هللا انشدًٍ انشدٍى ٔانصالج ٔانسالو عهى سٍذ انًشسهٍٍ سٍذَا يذًذ ٔعهى انّ
ٔصذثّ ٔسهى"

 .1المصادقت علي الموازوت العامت العاديت والغير عاديت للبلذيت لعام . 3122مرفق طيه محضر جلست الماليت
واألدارة المشتركت الخاصت بالموازوت العامت.
عشض سئٍس انثهذٌح يششٔع انًٕاصَح انعادٌح ٔانغٍش عادٌح نهثهذٌح نسُح  2011اياو األعضاء  ,يثٍُا اتٕاب
انًذخٕالخ ٔانًصشٔفاخ.
شى ششع انًجهس انثهذي تثذس انًٕاصَاخ يٍ خالل اسرفساساخ ألعضاء انثهذٌح دٕل اتٕاب انًٕاصَح انًخرهفح
دٍس اجاب انًذاسة عهى تعضٓا ٔانقائى تاعًال سئٍس انثهذٌح عهى تعضٓا األخش.
ٔافق اعضاء انثهذٌح تاجًاع انذاضشٌٍ عهى اقرشاح عضٕ انثهذٌح انسٍذ ٔائم خهٍم جثاسٌٍ انزي تًٕجثّ ذقٕو
انثهذٌح درى يٕعذ اقصاِ  2011/6/30تثذس كٍفٍح ذٕصٌع انٓثح انًششٔطح تاألضافح انى تذس اقرشاداخ
اعضاء انثهذٌح نهرعذٌالخ فً تُٕد يعٍُح ضًٍ اطاس انًٍضاٍَح.
اذفق انًجهس انثهذي اَّ عُذ ذعذٌم انًُذح انًششٔطح ٌخصص يثهغ نذعى فعانٍاخ انشثٍثح انًخرهفح  ,انذذائق
انعايح ٔانذٕادز عُذ األطفال ( בטרם).
انسٍذ فٍصم يذاجُح  :اطهة يٍ انًجهس انثهذي تذس طهثاخ األقساو تًا ٌخص انًٍضاٍَح فً انًجهس انثهذي قثم
عشض انًٕاصَح نهًصادقح ٔفق انقشاس انساتق نهًجهس انثهذي تٓزا انشأٌ  ,كًا ٌٔجة اٌ ذضع انثهذٌح اياو
عٍٍُٓا انطالب انًْٕٕتٍٍ فً انًذٌُح.
اقرشح انقائى تاعًال سئٍس انثهذٌح انًصادقح عهى انًٍضاٍَح:
فصٕخ انى انى جاَة ا ألقرشاح كم يٍ:
 .1انشٍخ خانذ يذًذ دًذاٌ
 .2يصطفى ادًذ غهٌٍٕ
 .3يصطفى سٍٓم يذايٍذ
 .4اًٌٍ سهًٍاٌ جثاسٌٍ
 .5عصًاٌ يشٔح دًذ
 .6عًاد ٌٕسف يهك
 .7جًال يذًٕد يذايٍذ
 .8يذًذ صثذً جثاسٌٍ
 .9ادًذ خانذ صقش
ٔ .11ائم خهٍم جثاسٌٍ
 .11يشٔاٌ خانذ يذاجُّ
ٔصٕخ ضذ انًٍضاٍَح:
.1
.2
.3
.4

فٍصم ظاْش يذاجُّ
سايض يذًٕد جثاسٌٍ
عذَاٌ خانذ يذايٍذ
سٌاض جًال يذايٍذ

-----------------------------------------------بإحترام
توفيق محمذ قرمان

