14/11/2007
رلى 7-07

جلسة المجلس المحلي الغير عادية رقم 7/07
ػمذ انًجهض انًذهً جهظرّ انغٍز ػادٌح رلى ٌٕ 7/07و االرتؼاء  14/11/07فً ذًاو انظاػح
انظادطح ٔانُصف يظا ًء فً تُاٌح انًجهض انًذهً .
الحضور:
كم يٍ انظادج َٕاف رئٍض انًجهض انًذهً ٔاالػعاء انظاد ج جًال اتٕ رٌا  ،رتاح دجٕج  ،ػثذ
انزؤٔف يُصٕر  ،يذًذ داج ٌَٕ ،ض صانخ  ،لاطى دجٕج ٔانظٍذ ػايز داج .
الغياب___________ :
نقاط البحث:
انًصادلح ػهى يٍشاٍَح انرطٌٕز نهؼاو . 2007
انًصادلح ػٍ يُالصح انزٔظاخ .
ذمزٌز رئٍض انًجهض انًذهً .
رئٍض انًجهض – يظاء انخًر نهذعٕر .

النقطة االولى – ميزانية التطوير .
ُْ .1ان يثهغ  100انف شالم يصادق ػهٍّ نرٕطٍغ يجًغ ذطٍٓز انًجا ري فً كفزيُذا
( 50انف شالم يُذّ –  50انف شالم لزض غٌٕم االيذ ل  20طُح فائذج .)5%
 .2صٕدق ػهى يثهغ  300انف شالم يٍ نجُح انرُظٍى "أنٍَٕى" ذخصص نهثذاٌح تثُاء
انًظجذ انجذٌذ ٔتٍد انشؼة ٌذكز اٌ ذزخٍص انثُاء لذ اَدْى َُٔرظز انخزائػ انًفصهح
يٍ انى خػغ .
صٕدق ػهى يٍشاٍَح انرطٌٕز تاالجًاع تؼذ اٌ اطرفظز أػعاء انًجهض انًذهً ػٍ دٍثٍاخ
انًٍشاٍَح يٍ رئٍض انًجهض انًذهً .

النقطة الثانية – مناقصة الروضات .
ذكدٌز
كًا ذؼهًٌٕ لاو ا نًجهض انًذهً تُشز ػطاء نثُاء انزٔظاخ ذذد االنشايً تطزٌمح-
انًُٓذص انًخطػ ٔ -انًمأنٌٕ ٌمذيٌٕ َظثح ذخفٍط  .ذمذو يمأال ٌ نثُاء انًشزٔع – فعٍم
ستٍذاخ ترخفٍط ٔ 6%يمأل آخز يٍ دٌز دُا ترخفٍط ٔ 5%ػهٍّ أٔصد انهجُح الرطاء
انؼطاء ػهى انًمأل االرخص نفعٍم ستٍذاخ تًثهغ  1،258،856شالم  +انمًٍح انًعافح .

النقطة الثانية – تقرير رئيس المجلس المحلي .
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يشزٔع انًٍاِ ٔانًجاري – ُْان خطح يٍ انٕساراخ نرجًٍغ ادارج ٔيؼانجح انًٍاِ
ٔانًجاري ػٍ غزٌك جًؼٍح خاصح دٍث ذذٌز االيالن  ،انثُاٌاخ ٔاالدارج انجارٌح
نشزاء ٔتٍغ انًٍاِ  ،ذصزٌف انًٍاِ انماديح ٔيؼانجرٓا ُْٔان داجّ اللزار ذًزٌز
االيالن نهجًؼٍح .
ٌٕو  19/11/07طٍؼزض انؼزض االٔل نطالتُا و طزدٍح طزداٌ ٔانًاطٕرج فً
انُاصزج انظاػح انظاتؼح يظاء فً انًزكش انثمافً انثهذي تانُاصزج يماتم انًظرشفى
انفزَظً .
طرٕسع يُخ نطالب انجايؼاخ  2007/2008نهذٌٍ ٌذفؼٌٕ لظػ ذؼهًًٍ كايم ٌٔرؼهًٌٕ
نشٓادِ  B.Aأ يا ٌٕاسٌّ .
ُْان َشز نهخارغح انٍٓكهٍح نهمزٌح ٔانٍٕو انٕلد انالسو نالذطالع ػهٍٓا ًٌٔكٍ اتذاء
انًالدظاخ انًطهٕتّ أ ذمذٌى االػرزاظاخ نهجُح انرُظٍى انهٕائٍح .
طٍمٕو انًجهض انًذهً ترزذٍة يشزٔع صزف يٍاِ انًطز تجاَة تٍد انظٍذ دظٍٍ
صانخ غّ درى تٍد يٕطى انٍٕطف .
طٍصذر انًجهض انًذهً كراب " كٕكة فً انرارٌخ " تًظاػذج انذكرٕ ر شكزي ػزاف
دٍث جًؼد يؼظى انًٕادٔ ،ػهٍّ يٍ نذٌّ أي يادج أ أي يؼهٕيح جذٌذج نرٕثٍمٓا َزجٕ
اٌ ذمذو نهًجهض انًذهً تاطزع ٔلد .
لظائى انثُاء – ُْان ارتغ لظائى نهرظٌٕك درى ذارٌخ  25/11/07فً يُطمح انجهٍم ٔاالٌ
َؼًم يغ دائزج االراظً نرظٌٕك يجًٕػح انمظائى تًُطمح راص انثٍز ٔانًُطمح انغزتٍح .
اغهمد انجهظح فً ذًاو انظاػح انراطؼح يظا ًء .

َٕاف دجٕج
رئٍض يجهض كٕكة اتٕ انٍٓجاء انًذهً
طجم :يذًٕد لاطى.

