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محضر جلسه غير عاديه رقم 4/2010
عمذ انًعهظ انثهذ٘ ـ ٙعخُ ٍٛظهغرّ انؽٛش عاد ّٚسلى  1/2010انغاعّ انغاتعّ يٍ يغاء ٕٚو
االستعاء انًٕاـك ٔ , 31/3/2010رنك نثؽس انًٕاضٛع انران-:ّٛ
مواضيع البحث:
 .1الشاس يٛضاَٛاخ ؼٛش عاد:ّٚ
أ  -يثهػ  20,000ػ.ض .يٍ ٔصاسج انًعاسؾ نفعانٛاخ أياٌ ٔششاء يعذاخ  %90عهٗ
ؼغاب انٕصاسج  %10 ,عهٗ ؼغاب انثهذّٚ؟
ب -يثهػ  1,500,000ػ.ض .يٍ ٔصاسج انًعاسؾ العًال ذشيٛى ٔذعذٚذ ٔيالئًح يثاَٙ
نًذسعح انغالو.
ض  -يثهػ  19,000ػ.ض .يٍ ٔصاسج انًعاسؾ نًذسعح انُٕس ضًٍ تشَايط اـك ؼذٚذ.
د  -يثمغ  370,000ػ.ض .يٍ يفعال ْثاٚظ العًال ذشيٛى ـ ٙتُاٚح يشكض تاٚظ ظًاْٛش٘
ٔانؽاء يثهػ  150,000ػ.ضٔ .يثهػ  220,000ػ.ض .نششاء اشاز نًذسعح انغالو
ٔيذسعح ٔاد٘ انع. ٍٛ
ِ  -صٚادج يٛضاَٛح ؼٛش عاد ّٚسلى  226نثُاء ٔؼذاخ تغاذ ٍٛتعاَة يذسعح انؽذٚش تًثهػ
 113,340ػ.ض .يٍ ٔصاسج انًعاسؾ.
الحضور  -:ياصٌ ؼُاٚى – سئٛظ انثهذ , ّٚـضٛم صتٛذاخ – عضٕ  ,كًال اتٕ َٕٚظ – عضٕ ,
يؽًذ اتٕ سٚا – عضٕ  ,خانذ خالٚهّ – عضٕ ,ؼغٍ ؼُاٚى – عضٕ  ,اؼًذ تذاسَّ – عضٕ ,
ؼغاو خالٚهّ – عضٕ  ,ؼُا ؼُا – عضٕ  ,يؽًٕد اتٕ سٚا – َائة سئٛظ  ,اي ٍٛطشت – ّٛعضٕ.
الغياب َٕ -:س خالٚهّ (ـ ٙانعًشِ)  ,ؼغٍ عٛذ اؼًذ (ـ ٙانعًشِ)  ,ـاسٔق صتٛذاخ  ,يذ ٍٚاتٕ
صانػ (ـ ٙانعًشِ)  ,يؽًذ طشت. ّٛ
اشترك -:لاعى اتٕ سٚا  ,عهًٛاٌ عصًاٌ  ,يٛشم ؼُطٕط ٔ ,ظ ّٛعصًاٌ .
ٔنؽصٕل انُصاب انمإََ ٙاـررػ سئٛظ انثهذ ّٚانعهغّ انغاعّ انغاتعّ ٔانشتع ,
رئيس البلديه  -:اطهة اضاـح تُذ :
الشاس يٛضاَ ّٛؼٛش عاد ّٚتًثهػ  780,200انؿ ػ.ض .كاضاـح نًٛضاَٛح ؼٛش
عاد ّٚسلى  181كٓثح يٍ ٔصاسج انذاخه ّٛنشثكح يٛاِ – انًعًٕع انكه: ٙ
 1,180,200ػ.ض .نهًٛضاَ ّٛتعذ االضاـّ.

القرار رقم رقم : 1-4/2010
ذمشس تاالظًاع اضاـح انثُذ اعالِ  :الشاساضاـح يٛضاَ ّٛؼٛش عاد ّٚتًهػ 780,000ػ.ض.
نهًٛضاَ ّٛانؽٛش عاد ّٚسلى .181
رئيس البلديهُْ -:انك يٛضاَٛاخ ؼٛش عاد( ّٚيشـك ؼغة انذعِٕ)
اطهة انًصادلّ عهٗ ْزِ انًٛضاَٛاخ.
كمال ابو يونس -:خالل ظهغح نعُح انًان ّٛظشٖ َماػ ؼٕل انثُذ (د) ؼٛس اٌ انًٛضاَٛاخ
ٔصهد نصانػ انًذاسط ٔذى انؽائٓا نصانػ تُذ اخش.
اطهة
ٔبعذ ـؽص انًٕضٕع يع انًذاسط ذث ٍٛاٌ ٍْانك ؼاظّ نٓزا انًثهػ ؾ
ذؽٕٚم انًثهػ نهًذاسط.
رئيس البلديه  -:ذى ششاء يعذاخ نهًذاسط يٍ يٛضاَٛح انثهذٔ ّٚنزنك ـٓزا انًثهػ عثؽٕل نصانػ
تُاٚح يشكض تاٚظ ظًاْٛش٘.
حنا حنا  -:ـ ٙانعهغّ يع نعُح انًان ّٛذى ششغ انًٕضٕع ٔاذصم لاعى اتٕ سٚا تُث ّٛاتٕ صانػ
انز٘ اكذ يعشـرّ تااليش.
القرار رقم -: 2-4/2010
انًٕاـك عهٗ انًٛضاَٛاخ اعالِ يع ذخفظ عضٕ انثهذ ّٚكًال اتٕ َٕٚظ يٍ تُذ
ج
ذمشس تاالظًاع
(د) ٔٚطهة ذؽٕٚم انًثانػ نهًذاسط.
كمال ابو يونس -:نمذ ذى ششاء اشاز لنًذاسط ٔتًشاسكح نعُح االتاء ٔنزنك اطهة ذؽٕٚم
انًٛضاَٛاخ نهًذاسط.
رئيس البلديه -:نٍ َثخم عهٗ انًذاسط تاؼرٛاظاذٓا.
اغلقت الجلسه الساعه .19:23
يع االؼرشاو
لاعى اتٕ سٚا  .يؽاو

ياصٌ ؼُاٚى

عكشذٛش ٔيذٚش عاو انثهذّٚ

سئٛظ انثهذّٚ

