
 

 جلسة مجلس غیر عادیة 
 قاعة الجلسات  الجلسة:مكان 

  29- 01- 2020تاریخ الجلسة: 
  19:00 البدء:ساعة  10- 01 – 2020 – 10 الجلسة:رقم 

شحادة،  جمل، جوادالسادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء سلطان  الحضور:
 حمود.ابراھیم وفرید  ریان، محمدعكري جالل  سمیر

كامل صالح وعامر  بدران، احمدادیب  بدران، ، محمدخطیبالسادة االعضاء سیف  الغیاب:
 الرحمن.عبد 

لقضائي وعاصم ھیبي المراقب الداخلي عماد الحاج المستشار ا الموظفین: السادةالحضور من 
 متأخًرا.وصل 

 
 البحث:بنود 
 .2018 – 2013بحث تقاریر المراقب الداخلي عن السنوات من عام  -1
 العامة.بحث اعفاء مواطنین من الضریبة  -2

افتتح الرئیس الجلسة مرحبًا بالحضور متطرقًا لشرح البند االول شرح التقاریر المتعلقة 
 الداخلي.بالمراقب 

ألنھ من فترة الرئیس السابق حسن ال یمكن التطرق لھ  2013التقریر االول من عام  -
 بقاعي 

كانت تحتاج لتصلیحھا بنفس العام ליקויים) كل الخلل ( 2018-2014التقاریر من عام  -
لمراقب وزارة الداخلیة وقد הדוח החיצוני الن أغلب االنتقادات كانت تلتقي مع 

 كلھا.صلحناھا 
 والشرح.ھنالك أي استفسار حول ھذه التقاریر فأنا جاھز للرد  اذً 

 طرحت ھذه التقاریر الیوم؟تتساءلوا لماذا  الحاج: یمكنعماد 
وھنالك دعوة ضد القانوني فیھا ألنھا طرحت في جلسة سابقة ولم یكتمل النصاب طرحت الیوم 

 الحایك.المجلس مقدمة من قبل نضال 
 الداخلیة.أغلب االنتقادات عولجت تناغًما مع انتقادات مراقب وزارة 

 كانהציבור נשירת תלמידים פורסם באתר המועצה ותלונות  2014 الرئیس: تقریر
 ھیبي.یشتغلھا عاصم  حمود، الیومیشتغلھا مصطفى 

 ومناقشتھ.االنتقادات صلحت لكن قانونیًا یجب عرض الموضوع 
 %10وتتلقى زیادة  أشقر امنةהאישה יועצת המועצה לקידום מעמד تقریر  – 2015
 راتبھا.على 

 االنتقادات التي فیھ. كلموضوع لتقدیم تقریر سنوي  للمراقب أي أقدمأن  أستطیعانا  ئیس:الر
في التقاریر عرضت عن طریق المراقب الخارجي لوزارة الداخلیة بغالبیتھا وقد عولجت وردت 

 اصالحھا.وتم 
 المحلي؟ھذه التقاریر لم تعرض على أعضاء المجلس  عكري:سمیر 
 ال لم تعرض  الحاج:عماد 
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لم نطرحھا في  الحایك. لماذابعد أن یقدم دعوى ضدنا نضال  نعرضھا االلم  عكري: لماذاسمیر 
 المناسب؟الوقت 
عن ذلك  سنطرحھا. المسؤولومستقبالً ال مانع من معالجتھا في الوقت المحدد  الحاج:عماد 

 الداخلي.مدیرة مكتب الرئیس والمراقب 
 .2018-2014لقد تم بحث التقاریر المطلوبة من عام 

 بحث اعفاء مواطنین من الضریبة العامة الثاني:البند 
 من ضریبة المسكن المرحوم أمین صبحي ریان ھنالك اسمین یجب بحث اعفائھم 

 حمود.خالد  ویاسر
كان اسم من االسمین قریب لعضو مجلس محلي على عضو المجلس المحلي  إذا الحاج:عماد 

 ).أخیھالخروج من الجلسة (وقد خرج السیّد فرید حمود اثناء بحث طلب 
  2012و 2011, 2010-2009ھو متوفي والحدیث عن ضریبة  ریان:امین صبحي 

 ).سنین 4(
اعفاء كامل وتام للمرحوم امین  الرئیس: رفع االسم للتصویت فصوت الحضور باإلجماع على

  %100عن كافة الدیون بنسبة  3012417666صبحي ریان الذي كان یحمل ھویة رقم 
 منذ مھجور والبیت متر 130 بمساحة حمود خالد بیت من االول ، الطابقحمود خالد ریاس )2

 .حمود خالد یاسر اسم على انتقل والبیت سنوات 10 من أكثر
اعفاء كامل وتام عن كافة الدیون  باإلجماعمصادقة علیھ وصودق علیھ الحضور للرفع االسم 

 .26371617المسجلة على اسم یاسر خالد حمود ھویة رقم 
ھي تقاریر لسنوات  2017, 2016, 2015, 20114, 2013عاصم ھیبي: بالنسبة للتقاریر 

 2018سابقة وحضرات االعضاء المنتخبین في ھذه الفترة ھذه ال عالقة لھم اال في تقریر ال 
 السابقة.وأیًضا لجنة المراقبة الحالیة تختلف عن اللجنة 

 
س والتأخیر بعد االطالع على رد رئیس المجلس أضاف أنھ قدم التقاریر بالوقت القانوني للرئی

یشدد  الحالي، والمراقب بقاعي. والرئیسحسن  السابق السیّدفي بحث التقاریر نابع من الرئیس 
أن تقاریره قدمت للرئیس في الوقت القانوني والمطلوب منھ واثبات على ذلك أن المراقب 

على  وكنت حریًصاالخارجي من وزارة الداخلیة كان یؤكد أن تقاریري قدمت بالوقت القانوني 
 بیننا.اعطائھا للرئیسین شخصیًا وبدون واسطة 

 
 
 
 صالح ریان         مصطفى حمود  

 رئیس المجلس                 سكرتیر المجلس 
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