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فً تُاٌح  04/10/13يغاء ٌٕو االستؼاء  2004/8ػمذ انًجهظ انًذهً جهغرّ انغٍش ػادٌح سلى      

. انًجهظ انًذهً 

 

ط كم يٍ انغادج انغٍذ َٕاف دجٕج سئٍظ انًجهظ انًذهً ٔكم يٍ انغادج االػعاء ٌٌٕ: الحضىر

ػًش اتٕ انٍٓجاء انًغرشاس لاعى دجٕج ، صانخ، سائذ اتٕ انٍٓجاء ، ٌٕعف خهٍم ، يذًذ دجٕج ، 

. انمعائً ٔانًشالة انذاخهً دغٍٍ يذًذ ٔانًذاعة يذًٕد لاعى 

 

. كم يٍ االػعاء انغادج دغٍٍ خهٍم ، جًال اتٕ سٌا : الغياب

 

: مىضىع الثحث 

 2003مداولة التقرير المالي المراقة لسنة  -

 2003مداولة التقرير للمراقة الداخلي لسنة  -
 

  –العضى رائد اتى الهيجاء 

. اغهة ذأجٍم انُماػ فً َمطرً انثذث كًا جاء فً انذػٕج ٔانطهة انخطً انزي لذيرّ 

 

- رئيس المجلس  

. اغهة انرذأل فً انرمشٌش انًانً ٔذأجٍم َمطح انثذث تخصٕص انًشالة انذاخهً 

 

  –قاسم حجىج 

. أجٍم انثذث فً انرمشٌش انًانً انًفصم ٔيذأنح انرمشٌش انًانً الرشح خ

 

  –رئيس المجلس 

اغهة يٍ نجُح انًشالثح ػمذ جهغح خالل فرشج اعثٕػٍٍ نثذث انرمشٌش انًانً ٔذمشٌش انًشالة انذاخهً ٌٔرى 

. يٍ تؼذْا ذؼٍٍٍ جهغح يجهظ نكافح االػعاء نًُالشح انرمشٌش انزي لذيّ انًشالة انذاخهً 

 

 –رائد اتى الهيجاء 

" . اغهة يٍ عكشذٍش انًجهظ انشد ػهى غهثاذً تشكم سعًً يغرمثال

 

. يذًذ دجٕج + سائذ + لاعى دجٕج  – تصىيت مع اقتراح رائد اتى الهيجاء

. ٌَٕظ صانخ + ٌٕعف خهٍم + َٕاف دجٕج :  ضد اقتراح رائد

ٌَٕظ + َٕاف دجٕج + خهٍم  ٌٕعف+ يذًذ دجٕج + لاعى دجٕج  – تصىيت مع اقتراح قاسم حجىج

. صانخ 

سائذ اتٕ انٍٓجاء   – ضد االقتراح

. صٕدق ػهى الرشاح لاعى ػٕدج 



 

 

 

 

 

" ٔافٍا" كًا لذو ششدا 2003ػٍ انًٍضاٍَح نؼاو " يفصال" يذاعة انًجهظ ٌمذو ششدا محمىد قاسم

انف شالم ٔانًذخٕالخ  12،687دٍث تهغد انًصشٔفاخ  2003نًصشٔفاخ ٔيذخٕالخ انغُح انًانٍح 

.  انف شالم  2،516انف شالم ٔتٓزا فمذ كاٌ انؼجض نٓزِ انغُح تمًٍح  10،171

 

انف شالم تذل  169تشفغ صٍاَح ٔذشيًٍاخ انًغجذ نًثهغ " خاصا" انى ٌرخز لشاسنًارا  – قاسم حجىج

" . خطٍا" ا، اسٌذ سدانف شالم انًثهغ انزي الش تانًٍضاٍَح  59

 

نًارا نى َؼهى َذٍ اػعاء انًجهظ ػٍ ْزا انًثهغ ٔػشفُا ػُّ فمػ يٍ اياو انًغجذ انزي  – قاسم حجىج

. اشاس انى ذثشع انًجهظ خالل خطثح انجًؼح 

 

يٍضاٍَح  تٓزا انًثهغ دٍث ادخم فً تُذ انًذخٕالخ" اء انًجهظ عاتمااػط َانمذ اػهى – رئيس المجلس

نمذ لاو انًجهظ ترشيًٍاخ خاصح تانًغجذ تؼذ اٌ  )يٍ لثم اػعاء انًجهظ  انرً صٕدق ػهٍٓا 2004

.  (انف شالم 150صادلد ٔصاسج االدٌاٌ ػهى يٍضاٍَح خاصح نٓزا انغشض تًثهغ 

 

ذذٌٔ فً اٌ انُشاغاخ انرً ٌمٕو تٓا انًجهظ ِ ػُذيا ٌغرؼشض سئٍظ انًجهظ الرشح اٌ – يىسف خليل

شٍكم  125،000انًثال الرشح اٌ ٌغجم اٌ انًجهظ دصم ػهى يثهغ تشٔذٕكٕالخ انجهغاخ ، ػهى عثٍم 

. نهذذٌمح انؼايح 

 

انف شٍكم  1337نًارا فً ْزِ انغُح دخهُا فً ػجض يٍ انًٍضاٍَح انًصادلح تًمذاس   – قاسم حجىج

. يشج  2 ½ٔظاػفُا انؼجض انكهً ب 

 

 – محمىد قاسم

ٔخاصح ٔصاسج انذاخهٍح دٕانً انًهٌٍٕ شٍكم ، كاٌ انؼجض كاٌ َرٍجح ذمهٍصاخ فً انًٍضاٍَاخ انذكٕيٍح 

، איגודי ערים  يٌٕم ٔنكٍ ال ذؼٕد ػهى َفغٓا يثم سٔظاخ خاصحُْانك يصشٔفاخ خاصح انرً نٓا خ

انف شٍكم اظافح انى فؼانٍاخ ذشتٌٕح خاصح انرً يٕند يٍ  300انًجاسي تًجًٕع دٕانً االغفائٍح ٔ

ٔكزنك خصى يٍ ٔصاسج انًؼاسف يماتم  صاسج انًؼاسفٔصاسج انًؼاسف ْٔزا ٌظٓش فً يذخٕالخ ٔ

.  يؼهًاخ انشٔظاخ ذذد االنضايً 

 

. دلائك  9:10اغهمد انجهغح فً ذًاو انغاػح 

 

 

 

 

 

َٕاف دجٕج        

سئٍظ يجهظ كٕكة اتٕ انٍٓجاء انًذهً 

 

ػًش اتٕ انٍٓجاء  : عجم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


