2/3/2005
رقى 1-05
محضر جلسة المجلس المحلي رقم 1/2005
ػقذ انًجهس انًذهي جهسره انغيز اػرياديح رقى  1/2005يساء االرتؼاء  2/3/05في تُايح انًجهس انًذهي .
الحضور :كم يٍ انسادج َ :ىاف دجىج رئيس انًجهس وكم يٍ االػضاء  :يىَس طانخ  ،دسيٍ خهيم ،
يذًذ دجىج  ،قاسى دجىج  ،دسيٍ يذًذ (انًزاقة انذاخهي )  ،يذًىد قاسى  -انًذاسة  ،ػًز اتى انهيجاء ،
انًسرشار انقضائي  ،يىسف خهيم  ،جًال اتى ريا .
الغياب  :ػضى انًجهس رائذ اتى انهيجاء .

نقطة البحث  :المصادقة على الميزانية العادية لسنة 2005
رئيس المجلس – تؼذ اٌ ردة تانذضىر طهة يٍ
انًيشاَيح نهؼاو . 2005
محاسة المجلس  :قاو تشزح يفظم كيفيح تُاء اطار انًيشاَيح دسة انًذخىالخ انًرىقؼح يٍ
انًظادر انًخرهفح انري ذهخظد تًثهغ  10،800انف شاقم وتُا ًء ػهيه وسػد انًظزوفاخ انى تُىد انًيشاَيح
تُا ًء ػهى انًظزوفا خ انًرىقؼح خالل انسُح دسثًا هى يفظم تانًيشاَيح انًزفقح وانري ذشكم جشءاً ال يرجشأ
يٍ انثزوذىكىل .
يذاسة انًجهس شزح ذفاطيم السس تُاء

قاسم حجوج  :طهة ػذج اسرفساراخ ويُها :
أ) ص  -3ذظهيخ ػذد انؼًال في تُذ  – 741ل  4وظائف تذل  5وظائف .
وفي تُذ  61يرهخض ػذد انىظائف  3.25وظيفح تيٍيا في ص  4يظهز  4.6يرىجة انًالئًح وانرظهيخ ل
 3.25وظيفح
ب) ص  6تُذ  74يرىجة يالئًح انًظزوفاخ انؼايح ل  300انف شاقم (تذل  400انف شاقم) دسة انرزكيش
في ص . 4
دسيٍ خهيم  :يقرزح اضافح يثهغ  30انف شاقم في تُذ اجزج انًزشذيٍ في تُذ  ، 828ديث يرهخض تًثهغ 60
انف شاقل تذل  30انف شاقم تؼذ اقرطاع يثهغ ػشزج االف شاقم يٍ تُذ انًظزوفاخ انؼايح انًخرهفح في تُذ
 61وتقيح انًثهغ (انؼشزيٍ انف شاقم ) ذقرطغ يٍ انظياَح انؼايح وذرهخض تًثهغ  280انف شاقم تذل 300
انف شاقم .
10،800

تؼذ يذاونح يظزوفاخ ويذخىالخ انًيشاَيح وَقاش انثُىد انًد فزػح طىدق ػهيها تاالطار
دسثًا هى يفظم تًسىدج انًيشاَيح يغ انرظهيذاخ اَفح انذكز .
صوت انى جاَة انًيشاَيح  :كم يٍ انسادج َ :ىاف دجىج رئيس انًجهس واالػضاء يىسف خهيم  ،يىَس
طانخ  ،جًال اتى ريا  ،دسيٍ خهيم .
امتنع ػٍ انرظىيد كم يٍ انسادج يذًذ دجىج وقاسى دجىج .
طىدق ػهى انًيشاَيح تاالغهثيح .
اغهقد انجهسح انساػح  9:10يساء" .

َىاف دجىج
رئيس يجهس كىكة اتى انهيجاء انًذهي
سجم :يذًىد قاسى

