
 

 جلسة عادیة 
 المجلس المحلي  –قاعة الجلسات  الجلسة:مكان 
  5/ 12/ 2018 الجلسة:تاریخ 

  01 – 12 – 2018 – 01 الجلسة:رقم 
  19:00 البدء:ساعة 

صالح،  بدران، احمدالسادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء ادیب  الحضور:
ابراھیم وفرید  خطي، محمد بدران، سیف الرحمن، محمدعبد  جمل، عامر ریان، سلطان جالل

 حمود.
 جواد شحادة  الغیاب: السیّد

مھندس  ابداح القضائي، احمدالحاج المستشار  طھ، عمادالسادة نادر  الموظفین:من الحضور 
ولفیف من  المحلي،ریان محاسب المجلس  الداخلي، قاسمھیبي المراقب  المحلي، عاصمالمجلس 
 الجمھور.

 
 البحث:بند 

 اللجان.ھیكلة المجلس المحلي وتشكیل 
مرحبًا باألعضاء  19:15افتتح الجلسة السیّد صالح ریان رئیس المجلس المحلي الساعة 

لم  إذاوالجمھور الكریم متطرقًا لشرح البند ھیكلة المجلس منوًھا على ان اللجان ال أھمیة لھا 
كل عضو مجلس یرید  البلدیة.أھمیة كل لجنة ھي بنشاطھا وانجازاتھا وبصماتھا  وتنشط.تفعّل 
بإداء مسؤولیة أن یعي أن اللجان ھي مسؤولیات ولھا تبعات یجب االھتمام  نة، علیھلجأي 

 كانت.رئاسة أو عضویة أي لجنة 
المجلس المحلي وأنا اعاھدكم بالمشاركة  وتھكیلھذه الجلسة لھا أھمیة خاصة ألنھا ستشكل 

عو كل االعضاء المنتخبین أن یتآزروا من أجل الصالح العام الذي یعلو على كل دالتامة وأ
 االخرى.االعتبارات 

 الجلسات، انواعھاھذه جلسة عادیة للمجلس المحلي وأعطي المستشار القضائي أن یشرح عن 
 الجبایة.السیّد قاسم ریان عن الجبایة وأھمیة واالستجوابات وحقوقنا كمنتخبین و

لم نصل نسبة  إذا األرونان جبایة ضرائبنسبة  %91في السنة السابقة وصلنا  ریان:قاسم 
رأیت من  إذامالیًا  جًدا لتوازنناملیون شاقل جدید وھذا المبلغ مھم  2.3الجبایة المطلوبة نخسر 

 بالموضوع.المھم اشراككم 
وباقي  2018دید على دیون عام شمن باب التوضیح الذي تكلم بھ قاسم ریان الت الحاج:عماد 

 الدفع.السنوات یستطیع المجلس أن یقسط دیون المواطن وییسر لھ 
لم تشكل ھذه اللجان وخاصة اللجان  إذایعطل  المجلس، المجلسبخصوص بند جلسة ھیكلة 

 وغیرھا.وخاصة لجنة التخفیضات חובה الملزمة 
الدورة السابقة كانت لنا اشكالیات  ونشاطھا، فياللجان ھي لیست فقط عدد انما اھمیتھا بتفعیلھا 

 .تحدیًداكثیرة ناجمة عن عدم عقد جلسات لجنة المناقصات 
 1نصف + باألكثریةتكون  عادیة قراراتھاھنالك نوعین من الجلسات جلسات عادیة وغیر 

 عادیة.العادیة والغیر الجلسات ستتم یوم االربعاء من اول كل شھر الساعة السابعة مساًء 
ذه الجلسة االولى من بدایة الدورة الجدیدة لھیكلة المجلس المحلي وتشكیل اللجان وتم ھ الرئیس:

دعوة الكل وتحدثنا مع الجمیع من أجل أن نقوم بواجباتنا كمنتخبین لتأدیة واجباتنا البلدیة واللجان 
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ھذه تتكون كما یلي مرفق طیة صورة عن ھذه اللجان أطلب من الجمیع المشاركة العامة في 
ان ال یكون ھذا المجلس وھذه الدورة كالدورة السابقة اذ لم تتم الجلسة اال  وغیرھا، نأملجلسة ال

موقع التأثیر وجزء من ادارة المجلس المحلي  یكون فيادعو الجمیع ان  الثالثة.بعد الدعوة 
 شامل.أدعوكم جمیعًا المشاركة في ائتالف 

أن أكون أنا في لجنة  حضوره، اتفقناتعذر  بالتنسیق مع زمیلي جواد شحادة والذي خطیب:سیف 
سیتم فحص عدد وتركیب ' אחא עמדתיעוד  -المراقبة. االعفاءات وجود شحادة في لجنة 

 الحقًا.االعتراض على فرض الضریبة 
 اعضاء. 5أطلب أن یكون بھا  3أنا اعترض على عدد اعضاء لجنة المناقصات  خطیب:سیف 

مما یعطل عمل دعوات  3المشكلة بموضوع لجنة المناقصات انھا كانت تنعقد بعد  الرئیس:
 .المجلس المحلي

نرفع القائمة التي قراھا السیّد مصطفى حمود والتي رقمت بالحرف أ نرجو اقرارھا  الرئیس:
 للتصویت.نرفعھا 

 باإلجماع.فصوت علیھا الحضور 
 
 
 
 

 صالح ریان         مصطفى حمود 
 رئیس المجلس        لمجلس سكرتیر ا
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