
 

 جلسة مجلس غیر عادیة 
 قاعة الجلسات  الجلسة:مكان 

  01-2018-12-01رقم الجلسة :
جمل، سلطان  عكري، صالح، سمیر حمود، احمدالسادة صالح ریان واالعضاء فرید  الحضور:

 ریان، ادیب شحادة، جاللجواد  خطیب،سیف  ابراھیم، محمدالرحمن، عبد  بدران، عامر محمد
 بدران.
 یوجد.ال  --- الغیاب:

المحامي عماد الحاج المستشار القضائي والمحامي عاصم ھیبي  الموظفین:الحضور من 
 المرافق.المراقب الداخلي وایاد سالیمة المحاسب 

 
 البحث:بنود 

משרה זאת היא משרת  –المصادقة على تعیین السیّد نادر طھ مساعًدا للرئیس   -1
 . -אימון לראש המועצה 

 من قانون السلطات المحلیة . 14انتخاب نائبًا للرئیس حسب بند  -2
قال قبل  االول، لكنھالجلسة رئیس المجلس المحلي مرحبًا بالحضور متطرقًا لشرح البند افتتح 

ما یبدأ بالبند أنا أحب ان ابدأ ببشائر الخیر وتحدث عن المصادقة على المخطط الھیكلي وتحدیًدا 
 ".2' "מתחמים מס

 אימון).משרת المصادقة على تعیین السیّد نادر طھ مساعًدا للرئیس ( االول:البند 
عن یرید أي استفسار  الجلسة ھي غیر عادیة والنقطتین ال تحتاجان الى تفسیر من الحاج:عماد 

 .14نیابة بند رقم 
 الرئیس؟ما ھي صالحیات نائب  عكري:سمیر 
 ینوب عن رئیس المجلس بغیابھ  الحاج:عماد 
 والمستشار؟ عكري:سمیر 
 یعمل كل ما یلقي علیھ رئیس المجلس  الحاج:عماد 
 علیھ؟خوض نادر انتخاب الرئیس ال یؤثر  بدران:محمد 
 یؤثر.ال ال  الحاج:عماد 

في مجاالت  ھلאימון משרת لمساعد الرئیس  للرئیس. بالنسبةجواد شحادة: موجًھا كالمھ 
أن الرئیس  كافیة. أظنوأنت في فترة ثانیة وخبرة  مساعدة؟ خاصةبحاجة بھا الرئیس معینة 

 مجال؟أي وفي  الرئیس؟یستطیع القیام بمھامھ دون مساعدة ما ھي المساعدات التي یحتاجھا 
للرئیس تعیین مساعًدا لھ قانونیًا والمجلس أكبر  یحقאימון משרת أن الوظیفة بما  الرئیس:

 بشفافیة.مشغل في كابول ونحتاج الى مساعدة لتعطینا آرائھا وأفكارھا وتخدمنا 
 لھا؟ھذه فعالً صالحیة للرئیس وال یحتاج الى التصویت  شحادة:جواد 

ھنالك تعلیمات جدیدة من وزارة الداخلیة یجب المصادقة على المساعد قبل بحث أمر  الرئیس:
 العادیة.المیزانیة 

ریان قال في الجولة االولى أن ھنالك عجز  سالیمة. قاسمموجًھا كالمھ للسیّد ایاد  شحادة:جواد 
 المیزانیة؟ھل یؤثر ذلك على 

יעדי خوفًا لعدم الوصول للھدف المنشود المیزانیة حتى قبل شھر كان فالحمد �  الرئیس:
نصل ھبة الموازنة ھذه الوضعیة ممتازة نحن تقریبًا أمام موازنة صحیحة  لكيהפנים משרד 
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لجبایة الضرائب المستحقة والوصول الى االھداف أیام وسنصل الى النسبة المطلوبة  10لدینا 
 المطلوبة.

 المرافق؟ما ھو رأي المحاسب  شحادة:جواد 
 رأیھ.سب المرافق ملزم بإعطاء المحا

المیزانیة ھي  الرئیس.تقررون المیزانیة وكذلك للنائب ومساعد  أنتم باألخیرالمحاسب المرافق 
حساب شيء النائب والمستشار سیكون على  للمیزانیة. طبعًاالعام  اإلطارمحدودة وأنتم تقررون 

 ثاني.
لخزینة المجلس  المالیة السنویة لتكلفةا االعضاء علىطالع ال ھنالك امكانیةھل  بدران:محمد 

 الرئیس. المحلي لنائب ومساعد
 بحثھما.بعد المیزانیة ال مشكلة في ذلك الیوم لدینا بندین ویجب  الرئیس:
 أعرف.كیف یمكن لي التصویت على ما  بدران:محمد 

 ذلك.ھنالك تجدیًدا بالقانون یشرح  الرئیس:
 كثیًرا. ھنالكود أن اتعاطى معھا والتكلفة عالیة اوالً في امور شرحت خطأ أ خطیب:سیف 

 ציבור.שכר ותנאי שירות לנבחרי  4/ 2017منشور عام رقم 
ھنالك أسئلة مھمة جًدا  נוכחות)חובת الجلسة تلزم حضور المحاسب والمحاسب المرافق (

 الجلسة.ستوجھ للمحاسب وعدم حضوره یغالط االعضاء عدم حضوره منافي لقانونیة 
ציתות מחוזר מנכ"ל "חובה לצרף אותה للمحاسب "חוות דעת بخصوص ال 

المحاسب كیف سنصوت على ما חוות דעת أنھ لم ترفق الجلسة  وبماלישיבה. להזמנה 
 .؟!!نجھلھ 

كذلك بخصوص صالحیات النائب وراتبھ یجب على المستشار القضائي أن یعطي رأبھ وقرأ 
 شكلیًا.ھنا لیس  فالتصویت . لذلك"ציתות מחוזר מנכ"ל "
 السیاق.ھي الصالحیات التي ستعطى للنائب والمستشار القضائي یعطي رأیھ بھذا  ما-2

 الثالث؟ھو العجز المالي حتى الربع المالي  سالیمة ماوسأل سیف ایاد 
 ملیون  5العجز  سالیمة:ایاد 

ھل  السؤال بالسنة،ملیون شاقل ونحن نطرح وظیفتین تكلفان ملیون شاقل  10العجز العام 
 .؟!!المیزانیة تحتمل بعد العجز ملیون شاقل اضافیة 

ومیزانیتنا تسمح لنا بذلك مع ذلك نحن نصادق  متوازییننكون نحن في الربع الرابع  الرئیس:
مع اننا نعلم باننا  تصادق،على الوظیفتین ووزارة الداخلیة ستفحص االمر وھي ستصادق ام ال 

 ك.ذلمتوازیین وستصادق لنا على 
ملیون من وزارات مختلفة یبقى  3ملیون والمجلس سیسترجع  5ھنالك عجز ب  خطیب:سیف 

 المرافق؟ما رأي المحاسب  ملیونین
 بالمیزانیة.سیكون توازنًا تاًما  الرئیس:

التعیین عن طریق المجلس  لھ. اوالً اخ سیف تعیین نائب رئیس ھنالك اجراء معینًا  الحاج:عماد 
ذلك تعبأ نماذج توقع من قبل المحاسب والمحاسب  بعد-3رج بالمیزانیة المحلي وبعد ذلك ید

 االولى.بناًء علیھ نحن بالمرحلة  مھًما)المرافق والمستشار القضائي (توصیة الثالثة 
 الجلسة.نحن نتحدث عن قانونیة  شحادة:جواد 
 قانونیة.بالطبع  الحاج:عماد 
 الجلسة؟ھل یستطیع نادر طھ ان یتكلم في  عكري:سمیر 
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نادر طھ سیوفر على المجلس كثیر من االموال وكذلك اخذنا عھد من الرئیس ان  الحاج:عماد 
 موقفًا.ّخل باالتفاق سیكون لنا  وإذایحافظ على عمال من كل العائالت 

آمل اختفاء ھذه الظاھرة وأن نعطي كل ذي حقًا حقھ بما اننا خضنا تجربة النیابة  صالح:احمد 
والكل یرید أن یخدم یجب اعطائھ صالحیات ونصوت علیھ ھنا ونعطي الداخلیة الن تقول 

 كلمتھا.
وجھنا ھذه االسئلة للرئیس والمستشار  شحادة. لقدكالمھ لسیف وجواد موجًھا  حمود:فرید 

 المجلس.ببھ  نبدأתהליך القضائي وسمعنا حلوالً ھنالك 
 استفساریة ومن حقنا ذلك  شحادة: اسئلتناجواد 
 بھا. یستطیع القیاموھو מידע    תוכנותأعلم قدرات نادر وأنا اعلم ب  بدران: انامحمد 

משרה זאת  –رفع البند االول (المصادقة على تعیین السیّد نادر طھ مساعًدا للرئیس  الرئیس:
 حمود، احمد الرئیس، فریدفصوت  للتصویت،). -היא משרת אימון לראש המועצה 

 ابراھیم.جمل ومحمد  ریان، سلطان عكري، جالل صالح، سمیر
 بدران.وأدیب شحادة  بدران، جواد خطیب، محمد الرحمن، سیفعامر عبد  وعارضھ:

 باألكثریة.وعلیھ فاز اقتراح الرئیس 
على  المحلیة. للتصویتلسلطات من قانون ا 14رفع البند الثاني انتخاب نائبًا للرئیس حسب بند 

من قانون السلطات المحلیة  14رقم السیّد سلطان جمل نائبًا لرئیس المجلس المحلي حسب بند 
 ریان، سلطان عكري، جالل صالح، سمیر حمود، احمدفرید  الرئیس،فصوت علیھ كل من 

 ابراھیم.جمل ومحمد 
شحادة. خطیب وجواد  ن، سیفبدرا بدران، محمد الرحمن، ادیبوعارضھ كل من عامر عبد 

 باألكثریة.فاز اقتراح الرئیس  وعلیھ
 
 
 
 

 مصطفى حمود        صالح ریان      
 سكرتیر المجلس       رئیس المجلس المحلي 
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