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فً بناٌت  04/12/10يساء انجًؼت  04/9ػمذ انًجهس انًذهً جهسخو انغٍز ػادٌت رلى      

. انًجهس   انًذهً 

 

كم ين انسادة نٌاف دجٌج رئٍس انًجهس انًذهً ًانسادة االػضاء ٌٌنس صانخ ،  :الحضور

سف خهٍم ، جًال ابٌ رٌا ، رائذ ابٌ انيٍجاء ، لاسى دجٌج ، ًانًزالب يذًذ دجٌج ، ٌٌ

. انذاخهً دسٍن يذًذ ًانًذاسب يذًٌد لاسى 

 

. دسٍن خهٍم  :  الغياب

 

:  نقاط البحث 
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فً ىذه انجهست ىنان نمطخٍن نهخذاًل ر ، و ًانخى بخًيساء انخٍز نهجًٍغ ًكم ػا :رئٍس انًجهس

.  2005يذاًنت انخمزٌز انًانً انزباػً ًالزار ضزٌبت االرنٌنا نهؼاو 

 

 اطهب حٌضٍخ االيز انذي ٌخؼهك بخظ انًجاري فً ينطمت انبطذت ًاطالع اػضاء انًجهس : رائذ 

. ين جًٍغ اننٌادً         

.  االيز اًضخ نكىبؼذ اغالق انجهست : رئٍس انًجهس 

 

  –النقطة االولى 
 04/9/30مداولة التقرير المالي الرباعي ليوم 

 
دٍث بهغج  1-04/9ػن انًصزًفاث ًانًذخٌالث نهفخزة  "يفصال" شزدالذو : انًذاسب 

انف 190انف شالم ًانؼجش نهفخزة يبهغ  8097انف شالم ًانًصزًفاث  7907انًذخٌالث 

. شالم

انف شالم نخغطٍت جشء ين  400  يذخٌالث خاصت انخً دصم ػهٍيا انًجهس انًذهًىنان 

جش يغ ًسارة انذاخهٍت باالضافت نهًبهغ نخغطٍت انؼجش انًخزاكى دسب االحفالٍت نخغطٍت انغ

. نهخماػذ  دٍهٌاضاث نهؼًال انذٌن اانخؼٌي

يجهس انًذهً دٌل االسخفساراث انخً طزدج ين لبم اػضاء ال  نكم" ًافٍا" شزداكًا لذو 

. بنٌد انًٍشانٍت انًخخهفت 

 

 

 



 

 

 

.  2005اقرار ضريبة االرنونا لسنة  –النقطة الثانية 
 

دٍث   2005نهؼاو ( צו ארנונה)االيز انضزٌبً نمذ ارسم نذضزاحكى  –انًذهً رئٍس انًجهس 

اال حغٍز بشكم جٌىزي يمابم يؼطٍاث انسنت انًاضٍت ًىٌ بًثابت جشء ين انبزًحٌكٌل نى ي

. انخغٍٍزاث انخً حمز بانجهست انذانٍت 

 

 

بنذ الانبنذ انثانً بذٍث ٌشًم انبنذ االًل نٍصبخ ديجو يغ لخزح انغاء انبنذ االًل ًا: لاسى دجٌج

......" اً بسخت الساط شيزٌت ٌذظى " نمذا 05/3/31كم ين ٌمٌو بخسذٌذ دٌٌنو نغاٌت  – 1"

 

. صٌدق ػهى انخؼذٌم باالجًاع 

 

" . ست انساػت انثاينت ًػشز دلائك يساءاغهمج انجم

 

 
نى ٌٌلغ ػهى انًذضز  : مالحظة

. ػضٌ انًجهس رائذ ابٌ انيٍجاء 

 

 

 

 

نٌاف دجٌج 

رئٍس يجهس كٌكب ابٌ انيٍجاء انًذهً 

 

يذًٌد لاسى  : سجم 

 

 


