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محضر جلسة غير عاديه رقم 3/2013
ػمذ انًجهظ انثهذ٘ ف ٙعخُ ٍٛجهغرّ غٛش انؼاد ّٚسلى  ,3/2013انغاػح انٕادذج يٍ تؼذ ظٓش ٕٚو انغثد انًٕافك
ٔ 9/3/2013رنك نثذس يا ٚه-:ٙ
هىضىع الثحث:
 .1إقرار دعن الذحاد أتناء سخنين توثلغ  500,000ش.ج .لسنح  ,2013ورلل حسة ذىصياخ اللجنح الوهنيح
للذعن وتوىجة ذعليواخ هنشىر هذير عام وزارج الذاخليح رقن .4/2006
الحضىر :
ياصٌ غُاٚى  -سئٛظ انثهذٚح ,فاسٔق صتٛذاخ -ػضٕ ,خانذ خالٚهحَ -ائة سئٛظ انثهذٚح ,نطف ٙخالٚهح  -ػضٕ
يذًذ طشتٛح – ػضٕ ,دُا دُا – ػضٕٔ ,فٛك دًضج -ػضٕ ,يذًذ اتٕسٚا -ػضٕ ,يذًٕد اتٕسٚا -ػضٕ  ,كًال
اتَٕٕٚظ -ػضٕ ,فضٛم صتٛذاخ – ػضٕ,
,
الغياب  :دغٍ ػه ٙشذادج ,ادًذ تذاسَح ,اي ٍٛطشتٛح  ,دغٍ عٛذ ادًذ ,يذ ٍٚاتٕطانخ.
اشررك  :لاعى اتٕسٚا  ,يشٛم غُطٕط.
ولحصىل النصاب القانىني افررح رئيس الثلذيح الجلسح الساعح .13:15
رئيس الثلذيح:
أد اعرُكاس انؼًم انغشٚة ٔانغٛش يمثٕل يٍ انماء لُاتم طٕذٛح ٔيا دذز نٛذ تٛد انغٛذ يذًٕد اتٕ
سٚا ػضٕ انثهذٚح َٔرضايٍ يغ االر يذًٕد اتٕ سٚا كجغى ٔادذ ضذ ْزِ انظاْشج.
اشكش انغٛذ فاسٔق صتٛذاخ ,ػهٗ ػطاءِ ٔخذيرّٔ ,انز٘ لذو اعرمانرّ كمائى تاػًال سئٛظ انثهذٚح
ٔكزنك يٍ انهجاٌ انر ٙكاٌ ػضٕ فٓٛا ٔرنك العثاب شخظٛح ٔٚثمٗ ػضٕ ف ٙانثهذٚح ٔف ٙانًغرمثم
عُشٖ ْم عٛذم يذهّ ػضٕ دغة انمإٌَ.
فاروق زتيذاخ:
اضى طٕذ ٙالعرُكاس انؼًم انجثاٌ تخظٕص انماء لُثهح طٕذٛح تجاَة تٛد االر يذًٕد اتٕ سٚا.
تخظٕص اعرمانر ٙفٓزا انمشاس ال ػاللح نّ تانؼًم انثهذ٘ ٔاشكش انجًٛغ ػهٗ ذؼأَٓى.
موال اتى يىنس:
ذغرُكش انؼًم انز٘ ذى تانماء لُثهح طٕذٛح تجاَة تٛد االر يذًٕد اتٕ سٚاَ ,شكش َٔثًٍ ػطاء االر
فاسٔق صتٛذاخ َٔذٍ دائًا يغ يظهذح انثهذ.
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الوىضىع رقن :1
 .1اقرار دػى الذذاد أتُاء عخُ ٍٛتًثهغ  500,000ػ.ج .نغُح ٔ ,2013رنك دغة ذٕطٛاخ انهجُح انًُٓٛح
نهذػى ٔتًٕجة ذؼهًٛاخ يُشٕس يذٚش ػاو ٔصاسج انذاخهٛح سلى .4/2006
هحوىد اتى ريا:
اشكش انجًٛغ ػهٗ انرضايٍ ٔاشكش االر فاسٔق صتٛذاخ ػهٗ ػطائّ.
رئيس الثلذيح:
َرًُٗ انُجاح نهفشٚك ف ٙيثاساذّ انظؼثح انٕٛو ٔف ٙيشٕاسِ انكشٔ٘ .فْ ٙزِ انًشدهح خظض يثهغ
 500,000ػ.ج .دغة ذٕطٛاخ انهجُح انًُٓٛح نهذػى.
انًثهغ انكايم ٚجة دفؼّ درٗ  31/5/2013دغة االنرضاياخ ل -התאחדות לכדורגל ٔرنك يششٔط
ترُفٛز ذؼهًٛاخ ٔصاسج انذاخهٛح .تذٌٔ دػى انثهذٚح فُٓانك خطش ػهٗ اعرًشاسٚح انفشٚك.
فاروق زتيذاخ :
انفشٚك ًٚثم نٛظ فمظ عخُ ٍٛتم انٕعظ انؼشتٔ ٙدرٗ جضء يٍ انٕعظ انٕٓٛدُْ٘ .انك االخفالاخ ادٛاَا
َٔطهة ذذخم انشئٛظ ف ٙيا ٚجش٘ ف ٙانفشٚك ٔذشجٛؼٓى ػهٗ ػطاء افضم ٔرنك تانرؼأٌ يغ انجًٛغ.
رئيس الثلذيح:
االداسج انذانٛح ذؼًم كايم جٓذْا ٔانطالى انًُٓ ْٕ ٙيٍ اخرٛاس انالػثٔ ٍٛف ٙانغُح انًمثهح عُرؼأٌ يغ
انفشٚك نثُاء كادس جٛذ.
هحوذ طرتيح:
ُْانك ذثشػاخ يٍ انًٕاطُٚٔ ٍٛجة ذشجٛغ ْزا االيش.
قرار رقن : 1-3/2013
ذمشس تاالجًاع انًظادلح ػهٗ دػى اذذاد اتُاء عخُ ٍٛتًثهغ  500,000ػ.ج .ػهٗ دغاب انذػى نغُح 2013
ٔرنك دغة ذٕطٛاخ انهجُح انًُٓٛح نهذػى ٔتًٕجة ذؼهًٛاخ يُشٕس ػاو ٔصاسج انذاخهٛح سلى .4/2006
اغلقد الجلسح الساعح 13:28
يغ االدرشاو
ياصٌ غُاٚى
سئٛظ انثهذّٚ

لاعى اتٕ سٚا  ,يذاو
عكشذٛش ٔيذٚش ػاو انثهذّٚ
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