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جلسة المجلس المحلي الغير عادية رقم 8/2012
ػمذ انًجهظ انًذه ٙجهغرّ انغٛش ػادٚح سلى  8/2012انٕٛو االدذ  6/5/2012ف ٙذًاو
انغاػح انغاتؼح ٔانُصف يغاء ف ٙانًجهظ انًذه.ٙ
الحضىر :انغادج َٕاف دجٕج سئٛظ انًجهظ ٔانغادج االػضاء اتشاْٛى دجٕجَٕٚ ،ظ صانخ،
يصطفٗ فاسطَ ،اٚف ػه ،ٙػاٚذ يُصٕس ،خانذ اتٕ انٓٛجاء ،صٚذ داج ٔانًشالة
انذاخه ٙدغ ٍٛيذًذ.
الغياب :انغادج االػضاء يٕفك اتٕ انٓٛجاء ،يذًذ داج ،انًغرشاس انمضائ ٙػًش اتٕ انٓٛجاء.
نقاط الثحث:
 .1الشاس يٛضاَٛح انرطٕٚش نهؼاو .2012
 .2اػادج اَرخاب نجُح انؼطاءاخ يٍ جذٚذ ٔنجاٌ اخشٖ (يمذيح يٍ انغٛذ اتشاْٛى دجٕج)
 .3يًثم انجًٕٓس ف ٙانًجهظ انًذه( ٙيمذيح يٍ انغٛذ َاٚف ػه)ٙ
سئٛظ انًجهظ :يغاء انخٛش نهذضٕس

النقطة االولى –
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الشاس يٛضاَٛح انرطٕٚش نهؼاو 2012

نذُٚا يثهغ  6،223.014شالم نثُاٚح انًذسعح انشايهح انًشدهح (أ) يٍ أصم ثالز
يشادم ،انًثهغ يخصص يٍ يفؼال ْثاٚظ.
تُاء سٔضر- ٍٛاالصْاس – تًثهغ  1،514.947شالم نثُاء سٔضر( 17694/17 ٍٛستاع
رٚة) تًغادح 250و . 2يٍ ٔصاسج انًؼاسف.
ُْان يثهغ  757،473شالم – نثُاء سٔضح انًُاس 128و .17682/95 2يٍ ٔصاسج
انًؼاسف.
تُاء سٔضح انؼ ٍٛتًثهغ  697،077شالم تًغادح 128و 2ف 17695/35 ٙيٍ ٔصاسج
انًؼاسف.
يٛضاَٛح انرطٕٚش نهؼاو  2012يٍ ٔصاسج انذاخهٛح نهشاسع انغشت ٙتًثهغ  252انف شالم
تاالضافح ل  240انف شالم انر ٙصٕدق ػهٓٛا ف ٙجهغح عاتمح.
صٕدق ػهٗ يثهغ  342،911شالم يٍ ٔصاسج انًؼاسف نثُاء يهؼة يرؼذد االْذاف
تانذ ٙانغشت – ٙلشب انًذسعح انثإَٚح ْ ،زا تاالضافح نًثهغ  150انف شالم يصادق
ػهٓٛى يٍ لثم انطٕطٕ.
أطلة المصادقة على ميزانية الحطىير كما ركر أعاله.

اتشاْٛى دجٕج :أطهة ذذٕٚم يٛضاَٛح انرطٕٚش يٍ ٔصاسج انذاخهٛح نرُفٛز شاسع انجايغ تانثهذ
انمذًٚح.
َاٚف ػه : ٙذُفٛز انًشاسٚغ انر ٙخصصد نٓا يٛضاَٛاخ خالل فرشج صيُٛح ٔفماً نهًؼاٛٚش انرُٚ ٙص
ػهٓٛا انؼطاء ٔأٔنٓا شاسع انجايغ  -تٛش انشٕكح.

يصطفٗ فاسطٚ :جة اٌ ٚكٌٕ اذفاق سعً ٙيغ جٛشاٌ شاسع انجايغ ٔتؼذْا ٚثذأ ذُفٛز انؼًم.
جصىيث على اقحراح الرئيس :صٕخ جًٛغ أػضاء انًجهظ انذاضش ٍٚيغ االلرشاح تاألخز تؼٍٛ
االػرثاس انًالدظاخ دٕل إذًاو شاسع انجايغ.

النقطة الثانية – انحخاب لجنة العطاءات من جذيذ

(يمذيح يٍ انغٛذ اتشاْٛى دجٕج)

اتشاْٛى دجٕج :أعذة انُمطح انًمرشدح ٔػذو يذأنرٓا.

النقطة الثالثة :ممثل الجمهىر تالمجلس المحلي

(يمذيح يٍ انغٛذ َاٚف ػه)ٙ

َاٚف ػه :ٙكًا ذؼشفٌٕ فاٌ نهًجهظ انًذه ٙيًثم نهجًٕٓس – ٔلذ ذى ذؼ ُّٛٛيُز تذاٚح انذٔسج
انغاتمح ٔتجهغح عاتمح طشدد ْزِ انُمطحٔ .اػرمذ اٌ انشئٛظ الرشح طشح انُمطح يٍ جذٚذ،
ٔػه ّٛالرشح ذغٛٛش يًثم انجًٕٓسٔ ،نذُٚا ف ٙكرهح انجثٓح الرشاداً يٍ ٚكٌٕ انثذٚم ،فُذٍ َمرشح
انغٛذ ادًذ صانخ طّ انز٘ نذ ّٚتاع طٕٚم تانرجشتح تانؼًم انغٛاعٔ ٙانؼًم انثهذ٘ ْٕٔ انشخص
انز٘ ًٚكٍ اٌ ٚمٕو تانًًٓح تانشكم انغهٛى.
يصطفٗ فاسط :دغة سأ ٙٚاٌ ٚثمٗ يًثم انجًٕٓس انذان ٙنفذص تؼض االيٕس .
اتشاْٛى دجٕجًٚ :كٍ الرشاح ػذج اعًاء ٔف ٙجهغاخ لاديح ٚ.رى ػهٓٛا انرصٕٚد تؼذ انفذص.
َٕاف دجٕج :ال ٕٚجذ أ٘ يشكهح ال٘ شخص يُاعة ف ٙكٕكة .
اػهى دضشذكى اٌ أ٘ شخص كاٌ يششذًا أ فاػال"ف ٙأ٘ لائًح عٛاعٛح ال ًٚكُّ اٌ ٚكٌٕ يًثالً
نهجًٕٓس.
ًٚكٍ اٌ ٚثمٗ انًًثم انذانٔ ٙاضافح اخش.ٍٚ
ذصٕٚد ػهٗ الرشاح انغٛذ َاٚف ػه:ٙ
صٕخ يغ االلرشاح انغادجَ :اٚف ػه ،ٙػاٚذ دغُ ،ٙخانذ اتٕ انٓٛجاء ،صٚذ داج.
صٕخ ضذ االلرشاح انغادجَٕٚ :ظ صانخَٕ ،اف دجٕج ،اتشاْٛى دجٕج ٔيصطفٗ فاسط.
ذصٕٚد ػهٗ الرشاح انغٛذ اتشاْٛى دجٕج ذأجٛم انثد تااليش تؼذ صٚادج ػذد انًششذ:ٍٛ
يغ االلرشاح انغادج :اتشاْٛى دجٕجَٕٚ ،ظ صانخ ،يصطفٗ فاسطَٕ ،اف دجٕج.
ضذ االلرشاحَ :اٚف ػه ،ٙػاٚذ دغُ ،ٙصٚذ داج ،خانذ اتٕ انٓٛجاء.
ذصٕٚد يغ الرشاح انغٛذ يصطفٗ فاسط :ذأجٛم انثد نفذص ايكاَٛح أكثش يٍ يًثم نهجًٕٓس:
يغ الرشاح انغٛذ يصطفٗ :يصطفٗ فاسطَٕٚ ،ظ صانخ ،اتشاْٛى دجٕجَٕ ،اف دجٕج.
ضذ االلرشاح :انغادج َاٚف ػه ،ٙػاٚذ يُصٕس ،خانذ اتٕ انٓٛجاء ،صٚذ داج.

لم يثث في االمر.
اغهمد انجهغح انغاػح انراعؼح ٔانشتغ يغاءً.
َٕاف دجٕج
سئٛظ يجهظ كٕكة اتٕ انٓٛجاء انًذهٙ
عجم :يذًٕد لاعى.

