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 04/4جلسة المجلس غير االعتيادية رقم 

 

. فٍ بٕاَت اٌّدٍس اٌّسٍٍ " اٌساعت اٌسابعت ِساء 04/7/12عمذث اٌدٍست َىَ االثُٕٓ 

سئُس اٌّدٍس ووً ِٓ االعضاء َىٔس طاٌر ، ِسّذ زدىج ، َىسف خًٍُ ، زسُٓ : الحضور

ٌس ، اٌّسخشاس اٌمضائٍ ٌٍّدٍس وِشالب خًٍُ ، لاسُ زدىج ، خّاي ابى سَا ، ِساسب اٌّح

. اٌّدٍس 

. سائذ ابى اٌهُداء :  الغياب

 

  2004 مداولة واقرار الميزانية العامة لسنة : موضوع البحث 

 

. ِساء اٌخُش  – رئيس المجلس

.  2004خٍست اٌُىَ حخعٍك بالشاساٌُّضأُت  اٌعادَت ٌسٕت

اٌسٍطاث اٌّسٍُت ، سُىىْ هٕان حمٍُض  بسبب االوضاع االلخظادَت اٌظعبت اٌخٍ حّش فُها

. اٌف شالً  10،130وبُش باطاس اٌُّضأُه ، وسُمخظش االطاس    ٌهزا اٌعاَ   عًٍ 

 

هزا وحطشق سئُس اٌّدٍس اًٌ سساٌت اسسٍج ِٓ اعضاء وخٍت اٌدبهت واٌضسً بخظىص 

عًٍ ِذاوٌت والشاس  حأخًُ اٌدٍست اًٌ ِىعذ اخش ، وبّا اْ إٌماط اٌخٍ روشث فٍ اٌشساٌت ال حؤثش

ٌُ َخُ حأخًُ اٌدٍست بً عًٍ اٌعىس هٍ ِٓ ضّٓ إٌماط اٌخٍ سُخُ  2004اٌُّضأُت اٌعاِت ٌسٕت 

. ِذاوٌخها خالي خٍست اٌُّضأُت 

 

 اٌف شالً ، حُ بٕاء اٌُّضأُت بعذ دساسه  اِىأُت  10،130اطاس اٌُّضأُت  – محاسة المجلس

ِا هى ِفظً فٍ ِسىدة اٌُّضأُت اٌّمخشزت واٌخٍ اسسٍخها حمٍُض ٌدُّع اٌفعاٌُاث اٌّّىٕت ن 

. ال َخدضأ ِٓ ِسضش اٌدٍست" ٌسضشاحىُ لبً اوثش ِٓ شهش ٌّعإَخها  واٌخٍ حشىً خضء

. وَخضّٓ حفظًُ عذد اٌىظائف  واالخىس   4ص  )اطاس اٌمىي اٌعاٍِت

السخفساساث زىي  بعذ أْ  ششذ اٌّساسب  بشىً ِمخضب أسس ِبًٕ اٌُّضأُه ، فخر اٌّداي ي

. اٌُّضأُه

وٍٕا َعٍُ باالوضاع اٌظعبت اٌخٍ َّش بها اٌسٍطاث اٌّسٍُت وٌىٓ زخً هزا اٌُىَ ٌُ  – حسين خليل

َخُ حأخُش دفع االخىس ٌعّاي ِدٍسٕا اال ٌعذة اَاَ فمظ وهزا َعىد اًٌ اْ االداسة فٍ اٌّدٍس لاِج 

ٌّدٍس اٌّسٍٍ اٌزَٓ حسٍّىا لسُ ِٓ بخطىاث زىُّت ووزٌه واْ دوس ٌٍعّاي واٌّىظفُٓ فٍ ا

:  اٌّسؤوٌُت ، زُث حُ االحفاق ِع اٌعّاي عًٍ اْ َخُ خظُ ِٓ اخىسهُ   عًٍ إٌسى اٌخاٌٍ 

. شالً  5,000ِٓ حىٍفت االخىس زخً  8.5%خظُ  -

. شالً  10,000ِٓ االخىس زخً  10%خظُ  -

. شالً  10,000ِٓ االخىس اٌخٍ حضَذ عٓ اي  15%خظُ  -

 (רכב אחזקת)، وبّا اْ خظُ ِخظظاث اٌسُاساث  רכב אחזקתِٓ  50%خظُ  -

 (רכב אחזקת)عٍُه حعاد اي " ، بٕاء 100%بٕسبت  04/6ٌغاَت  04/1واْ ِٓ شهش 

َذفع      05/6/30ٌغاَت  05/1/1، اِا اٌفخشة ِٓ  04/12/31ٌغاَت  04/7/1واٍِت ِٓ 

. (רכב אחזקת)فمظ ِٓ لُّت اي  %50



 

 

 

 

ٌّٓ طىدق ٌه عًٍ اسخشخاع  40%ٔسبت ٌخأُِٓ اٌسُاساث حىىْ زظت اٌّدٍس اِا باي -

وعٍُه بذوسٌ وعضى ِّثً ٌمائّت اٌخدّع  05/6/30ِظاسَف اٌخأُِٓ زسب اٌمأىْ وهزا زخً 

الخشذ عًٍ اٌدُّع اٌّظادلت عًٍ اٌُّضأُت اٌّطشوزت بُٓ .وعضى فٍ اداسة اٌّدٍس اٌّسٍٍ 

. ٌخٍ روشث اَذَٕا باالضافت  اًٌ إٌماط ا

 

شالً ِٓ بٕذ  10,000الخشذ اْ َخُ حّىًَ اٌّخُُ اٌظُفٍ  بّبٍغ ال َخداوص اي  – يوسف خليل

. (ציבוריים נכסים) 74

 سئُس اٌّدٍس واالعضاء َىسف خًٍُ ، زسُٓ خًٍُ ، َىٔس طاٌر ،  –ِع االلخشاذ  –تصويت 

. خّاي ابى سَا              

. ِسّذ زدىج  – ضد االقتراح

. لاسُ زدىج  –  عامتنا

 

 الخشذ حأخًُ اٌخظىَج ٌدٍست لادِت سَثّا َخُ االحطالع عًٍ االحفالُاث اٌخاطت  – قاسم حجوج

.  04/7/31باٌعّاي بشىً عاَ وخاطت اْ وصاسة اٌذاخٍُت ِذدث حمذَُ اٌُّضأُاث اًٌ               

. ِع االلخشاذ لاسُ زدىج ، ِسّذ زدىج  – تصويت

 سئُس اٌّدٍس ، االعضاء َىسف خًٍُ ، زسُٓ خًٍُ ، خّاي ابى سَا  –اللخشاذ ضذ ا             

. ، َىٔس طاٌر              

 

اقتزح المصادقة على الميزانية المقتزحة   -رئيس المجلس
. الجلسة يشمل النقاط التي ذكزت في هذه                      

 
. َٓ خًٍُ ، خّاي ابى سَا وَىٔس طاٌرسئُس اٌّدٍس واالعضاء َىسف خًٍُ زس -مع االقتراح

. لاسُ زدىج ، ِسّذ زدىج     -ضد االقتراح

 

 حُ الشاس بٕىد اٌُّضأُت اٌّمخشزت وّا اسسٍج اًٌ اعضاء اٌّدٍس باالضافت اًٌ  –قرار 

. اٌخعذَالث واٌبٕىد اٌخٍ طشزج فٍ اٌدٍست اٌساٌُت             

 

" . ِساء اغٍمج اٌدٍست اٌساعت اٌثإِت وخّس دلائك

 

 

ٔىاف زدىج      

سئُس ِدٍس وىوب ابى اٌهُداء اٌّسٍٍ 

 

. عًٍ عىدة : سدً 


