----02/08/2010--جىثيك13:
يحضز جهسة
ِحعس جٍسح اٌّجٍس اٌثٍدٌ زلُ  0202/6إٌّعمدج َىَ اٌصالشاء اٌّىافك  0202/26/20فٍ ذّاَ اٌساعح  00:22وذٌه فٍ لاعح
لسُ اٌهٕدسح.
انحضىر:
خاٌد ِحّد حّداْ اغثازَح -زئُس

ِصطفً سهًُ ِحاُِد -لائُ تاالعّاي

ِصطفً احّد غٍُىْٔ -ائة أوي

آَّ سٍُّاْ جثازَٓٔ -ائة شاْ

تالي اتساهُُ اغثازَح -ععى

احّد صمس اغثازَح -ععى

فُصً ظاهس ِحاجٕح -ععى

ِحّىد لاسُ خًٍُ اغثازَح -ععى

ِسواْ خاٌد ِحاجٕح -ععى

خاٌد ِاجد ِحاُِد -ععى

سالَ ذىفُك ِحاُِد -ععى

زَاض جّاي ِحاُِد -ععى

ِحّد صثحٍ جثازَٓ -ععى

وتًشاركة كم يٍ:
ذىفُك ِحّد لسِاِْ -حاسة اٌثٍدَح

ِصطفً احّد لثالوٌ -اٌّسرشاز اٌمعائٍ

انغياب:
زاِص ِحّىد جاتس -ععى

وّاي ِحّد اغثازَح -ععى

عٍٍ احّد ِحاجٕح -ععى

زفعد احّد ِحاجٕحِ -سلة اٌثٍدَح

ٔاصس خاٌد اغثازَهِ -ساعد زئُس اٌثٍدَه

غاهس زجا ِحاُِدِ -دَس ِىرة زئُس اٌثٍدَح

جدول االعًال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اٌّصادلح عًٍ اغالق اٌُّصأُاخ اٌغُس اعرُادَح ٌعاَ  , 0220وزصد اٌفائط فُها اًٌ األحرُاغٍ تّثٍغ  60,606شُىً
,وزصد اٌعجص فُها ٌٍعجص اٌرساوٍّ فٍ اٌُّصأُح اٌغُس اعرُادَح تّثٍغ  90,080شُىً.
اٌّصادلح عًٍ ُُِصاَح غُس اعرُادَح تّثٍغ  009,302شُىً ٌرسوُة وشساء حىاجص آِ عًٍ إٌحىاٌراٌٍ:
اٌّصادلح عًٍ ُِصأُح غُس اعرُادَح تّثٍغ  32,222شُىً ٌصُأح ِسوص اٌحرز ٌعاَ  0202عًٍ إٌحى اٌراٌٍ:
اٌّصادلح عًٍ ُِصأُح غُس اعرُادَح تّثٍغ  362,222شُىً ٌرسُُِ وصُأح شازع حٍ اٌثساغٍه عًٍ إٌحى اٌراٌٍ:
تحس ِىظىع ِٕحح فسَك عُسؤٍ -جد  -تّثٍغ  32,222اٌّمدِح ِٓ تٍدَح اَ اٌفحُ تٕاءا عًٍ غٍة اٌسُد زاِص ِحّىد
جثازَٓ.
ذعدًَ ذسوُة ٌجٕح إٌّالصاخ :

يجزي انجهسة:
افررح اٌجٍسح زئُس اٌثٍدَح تاٌثسٍّح لائال " تسُ هللا اٌسحّٓ اٌسحُُ واٌصالج واٌسالَ عًٍ سُد اٌّسسٍُٓ سُدٔا ِحّد وعًٍ اٌه
وصحثه وسٍُ"

 .1انًصادلة عهً اغالق انًيزاَيات انغيز اعحيادية نعاو  , 9002ورصد انفائض فيها انً األححياطي تًثهغ
 ,2,,96شيكم ,ورصد انعجز فيها نهعجز انحزاكًي في انًيزاَية انغيز اعحيادية تًثهغ  12,382شيكم.
عسض اٌّىظىع عًٍ اٌرصىَد فرّد اٌّصادلح.
----------------------------------------------- .2انًصادلة عهً يييزاية غيز اعحيادية تًثهغ  331,390شيكم نحزكية وشزاء حىاجز ايٍ عهً انُحىانحاني:
اٌّدخىالخ :
اشرسان وشازج اٌّعازف
اشرسان اٌثٍدَح
اٌّجّىع

102,168شُىً
11,352شُىً
113,520شُىً

اٌّصسوفاخ:
ذسوُة وشساء حىاجص 113,520
شُىً
آِ

عسض اٌّىظىع عًٍ اٌرصىَد فصىدق عٍُه تاألجّاع.

----------------------------------------------- .3انًصادلة عهً ييزاَية غيز اعحيادية تًثهغ  30,000شيكم نصياَة يزكز انحذر نعاو  9030عهً انُحى انحاني
:
اٌّدخىالخ:
سٍطح األِاْ عًٍ اٌطسق

50,000شُىً

اٌّصسوفاخ:
صُأح ِسوص اٌحرز ٌعاَ
0202

50,000
شُىً

عسض اٌّىظىع عًٍ اٌرصىَد فصىدق عٍُه تاألجّاع.
----------------------------------------------- .4انًصادلة عهً ييزاَية غيز اعحيادية تًثهغ  360,000شيكم نحزييى وصياَة شارع حي انثزاغهه عهً انُحى
انحاني:

اٌّدخىالخ:
وشازج اٌثٕاء واألسىاْ

540,000شُىً

اٌّصسوفاخ:
ذسُُِ وذصٍُح شازع حٍ
اٌثساغٍه

540,000
شُىً

عسض اٌّىظىع عًٍ اٌرصىَد فصىدق عٍُه تاألجّاع.
----------------------------------------------- .5تحث يىضىع يُحة فزيك عيزوَي -جث  -تًثهغ  30,000انًمدية يٍ تهدية او انفحى تُاءا عهً طهة انسيد
رايز يحًىد جثاريٍ.
ذحدز اٌسُد فُصً ظاهس لائال:
إٔا تاسُ اٌىفاق اٌثٍدٌ اسحة األسرجىاب اٌرٌ ذمدَ ته األخ زاِص  ,اذ ٔسي جُّع اٌفسق اٌسَاظُح فٍ اَ اٌفحُ
ِرساوَح وٌها اٌحك تمثى ي اٌدِج ِٓ اٌثٍدَح وذدعى جُّع اٌفسق اٌسَاظُح ٌٍىحدج ألٔها ِطٍة جّاهُسٌ.
ؤطٍة ِٓ جُّع اععاء اٌثٍدَح اٌعًّ عًٍ ذحمُك هرا اٌهدف.
----------------------------------------------- .6جعديم جزكية نجُة انًُالصات :
َعُٓ اٌسُد عّاد َىسف ٍِه تدال ِٓ اٌسُد وّاي ذَة اغثازَه.
-----------------------------------------------تإححزاو
جىفيك يحًد لزياٌ

