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 7/4102محضر الجلسة االعتيادية رقم 

 ديوان رئيس المجلس المحلي

 السادسة مساء   00/9/4102

 
 حضر الجلسة :

 

 محاسب المجلس السيد نور جزماوي رئيس المجلس المحلي السيد مضر يونس

 المستشار القضائي امين مرجيةالمحامي  بأعمال الرئيسقائم  السيد توفيق ضعيف

 مراقب المجلس سامر سعدالسيد  نائب الرئيس السيد اياد مسعود

 مستشارة لمكانة المرأة السيدة انهار مصاروة نائب الرئيس   السيد غازي قاسم

   عضو السيد مصطفى ابو هالل

   عضو  السيد طالب جهجاه

   عضو السيد عبد هللا جزماوي

   عضو السيد نادر يونس

   عضو السيد احمد ملحم )ابو انس(

   عضو محمد مصري السيد

 السيد امير مرعي

 السيد نديم مرزوق

 عضو

 عضو

  

 السيد فرج عقل

 المحامي مقداد الشيخ عبد

 عضو

 عضو 

  

      

 

 :جدول األعمال على 
 
 .النشاطات بين الجلستينمالحقة تنفيذ قرارات المجلس والوقوف على اهم  .1
 .5/2112عتيادية رقم اإلالمصادقة على محضر الجلسة  .2
 .6/2112عتيادية رقم المصادقة على محضر الجلسة اإل .3
 .6/2112عتيادية المصادقة على محضر الجلسة غير اإل .2
 .اختيار عضوين من اعضاء المجلس كأعضاء اللجنة المخولة باختيار مدير عام للمجلس  .5
 .ميزانيات تطويريةفتح وتعديل  .6
 . البحث في تقرير الربع الثاني لميزانية المجلس المحلي .7
 ولجنة المنح -المصادقة على محاضر جلسات لجنة االعفاءات .8
 مكافحة المخدرات .9

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

 

بالمصادقة  جلستناسنبدأ  ،ومصادقة الجميع وفقا لطلب بعض االعضاء العافية ،  ميعطيك : مضر رئيس المجلس

في البند الخامس ، السادس، السابع  ومن ثم  تلبننتقل لعلى محاضر الجلسات وبعدها 

 :وفقا لتطور الجلسة ( والبت بها  9-8يمكننا اضافة بقية البنود )

  5/4102المصادقة على محضر الجلسة االعتيادية رقم  : البند الثاني
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باستثناء العضو  5/4102الجلسة االعتيادية رقم  جماع على محضرادقة باإلالمص : القرار

 توفيق الذي تغيب عن الجلسة في حينها

 6/2112المصادقة على محضر الجلسة االعتيادية رقم  : البند الثالث

 .6/4102جماع على محضر الجلسة االعتيادية رقم المصادقة باإل : القرار

 6/2112المصادقة على محضر الجلسة غير االعتيادية  : البند الرابع

  .6/4102جماع على محضر الجلسة غير االعتيادية المصادقة باإل : القرار

 اختيار عضوين من اعضاء المجلس كأعضاء اللجنة المخولة باختيار مدير عام للمجلس : البند الخامس

للتوضيح اليوم ووفقا للتعديالت االخيرة على منشور الوزارة الداخلية هناك امكانية  : مضر رئيس المجلس

لتعيين مدير عام للمجلس المحلي ، حاليا  ال يوجد شخص يقوم بمنصب سكرتير المجلس 

 –ال يوجد قرار  –مدير عام المجلس الموضوع عالق منذ مدة في المحكمة  -المحلي 

نور اخذ على عاتقه  –ايتي كانت تشغل المنصب واالن هي غير موجودة انهت عملها 

االمر تطلب وقت كثير ومجهود  –العمل كبديل لسكرتير المجلس المحلي من غير مقابل 

صدر قانون  –المهام  تنفيذ العديد منكبير من نور وسامية والعمل لساعات متأخرة ل

خدمة مشروطة بفترة هذه الوظيفة  –يفة السكرتير يسمح بتعيين مدير عام مقابل لوظ

الوزارة  - لغاية االنتهاء من المحكمةمدير عام تعيين لاستفسرنا اذا في مجال  –الرئيس 

اللجنة مكونة من  –اختيار لجنة لتعيين مدير عام طلبت و –اقرت الموضوع صادقت /

رى والمستشار سلطة محلية اخ /مدير عامسكرتير، عضو معارضة ،  ئتالفعضو ا

توظيف  هذا  –عضوين الختيار الشخص المناسب التعيين  يه فكرةال  –القضائي 

نستطيع ال عمليا  – فيما يتعلق بقضية سكرتير المجلس  رار المحكمةنوط بقوم مؤقت

ينتهي عمل المدير العام بمجرد تعيين   ،في نفس الوقت و سكرتير عام  توظيف مدير

عضو في اللجنة ئتالف كلذا اقترح العضو فرج  كعضو ا سكرتير للمجلس المحلي.

العام واطلب ترشيح عضو اخر معارضة هل هناك من يرغب المخولة في اختيار المدير 

 بذلك؟

 محمد مصري

 

االمر مقلق ال يوجد داع لمثل هذا المنصب من الممكن االستمرار بتعيين بديل مؤقت  :

  .מינוי בכובע מזכיר()لسكرتير المجلس دون اللجوء لمثل هذا التعيين 

  ما المشكلة في استمرار عمل نور كبديل لسكرتير المجلس ؟ : احمد ملحم

الحصول اوال على ضرورة تعيين سكرتير من الوزارة من اجل تعيين سكرتير يتوجب  : رئيس المجلس مضر

طريقة  بينما ال يوجد هناك حاجة لذلك عند تعيين مدير عامאישור נחיצות משרה( )

انتم سبق واشتكيتم من التأخير في الخروج بمناقصات وتنفيذ بعض  – التعيين تختلف

من وظيفة  %02ايتي كانت تشغل  –المهام واالعمال مثل ترميم المدارس وغيرها 

ال يمكن االستمرار واالتكال على  المجلس المحلي بحاجة لوظيفة كاملة السكرتير بينما

مهما كان قرار المحكمة سواء اختارت صفوت،  – خرةأنور وسامية والعمل لساعات مت
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حاليا ال  –نديم ، ايتي او الخروج بمناقصة جديدة سوف نحترم قرارها ونعمل بموجبه 

ومن  يمكن انتظار قرار المحكمة والذي من الممكن ان يطول مما يعيق سيرورة العمل

باب المسؤولية اتجاه البلد والمهام الملقاة على عاتقنا بامكاننا استغالل المساحة التى 

 .منحنا اياها القانون 

 ارغب بسماع رأي امين : نديم

خاصة غير  –تعيين المدير العام قانوني ومشروط بفترة عمل رئيس المجلس المحلي  : امين

شروط الوظيفة )سكرتير( غير  –طريفة التعيين تختلف   –متوفر سكرتير للمجلس 

 تعيين مدير عام.ال ارى اي مشكلة في   –بسيطة 

 .دع المحكمة تأخذ مجراها : مصطفى

 غازي

 

دعونا  –منوطة بفترة عمل الرئيس –משרת אימון( هذه الوظيفة هي وظيفة ثقة ) :

مهما كانت القبعة سواء كانت قبعة سكرتير  –نعطي المساحة للرئيس فيما يتعلق بالثقة 

 لغاية اصدار قرار المحكمة. -او مدير عام  بالتالي مؤقتة 

 % ؟000لماذا ال يتم تعيين سكرتير بنسبة  : احمد ملحم

ال اريد ان اكون شريك في هذا الخالف  -خالف على هذه الوظيفة هناك متنافسين كثر و : مضر

وهو  -ذي يفي بشروط وظيفة سكرتير المجلس نور الوحيد من بين موظفي المجلس ال –

لم يقصر ولكن هناك طاقات  –يشغل منصب المحاسب كال المنصبين يتطلبان جهدا 

 محدودة لكل منا.

 –مصلحة البلد تتطلب ذلك  -نحن بحاجة لمدير عام /سكرتير  ،الحل وحيد : مضر

 دعونا نختار االعضاء من ترشح؟ : نادر

 افضل تاجيل البت في االقتراح  : امير

بصراحة الوضع اختلف مما كان عليه سابقا انا اليوم اشغل نسبة  ،ذكر اسمي مرارا : نور

مجهود اكبر مما كان بذل   -لدينا الكثير من المشاريع  كانتمؤخرا % من الوظيفة 00

شغل منصب السكرتير عمليا على حساب  -بصراحة انا وسامية تعبنا  –عليه من قبل 

% فقط  عدا على قيامنا 02وليس   000العمل بنسبة  اهذه الوظيفة استدعت من –عملنا 

لست ضد اي شخص ، بوظائفنا االساسية )محاسب المجلس ، مديرة ديوان الرئيس( 

 انا شخصيا مع تعيين سكرتير دائم. –سوف يشغل منصب مدير عام 

 لس المحليلجنة مخولة الختيار مدير عام للمج عيينلنصوت مع ت : نادر

 מינוי וועדה לבחירת מנכ"ל המועצה המקומית ערערה

لجنة مخولة الختيار مدير عام للمجلس )مضر، فرج، مقداد، اياد،  عييناعضاء مع ت 7 : القرار
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)محمد، نديم، مصطفى، توفيق، امير( عيين اعضاء ضد ت 5طالب، نادر، غازي( 

 وامتناع العضوين )احمد، عبد هللا(

שבעה חברים עם מינוי הוועדה, חמשה נגד מינוי הוועדה, ושני חברים 

 .נמנעו מהצבעה

على اختيار العضوين فرج عقل واحمد ملحم كاعضاء في هذه اللجنة  اطلب التصويت : مضر

 والمخولة الختيار المدير العام للمجلس المحلي

מינוי חברי המועצה  אחמד מלחם, ופרג' עקל כחברי בוועדה למינוי 

 .מנכ"ל המועצה המקומית ערערה

اعضاء مع اختيار العضوين فرج عقل واحمد ملحم كاعضاء في اللجنة المخولة  8 : القرار

الختيار المدير العام للمجلس المحلي )مضر، فرج، مقداد، احمد، اياد، طالب، نادر، 

 (مصطفىغازي( وامتناع  )محمد، نديم، امير، توفيق، عبد هللا، 

עקל שמונה חברים עם מינוי חברי המועצה  אחמד מלחם, ופרג' 

כחברי בוועדה למינוי מנכ"ל המועצה המקומית ערערה, וששה חברים 

 .נמנעו מהצבעה

 فتح وتعديل ميزانيات تطويرية : البند السادس

 انا اطلب شرح مفصل لهذه المشاريع وادراج ذلك في الدعوة للجلسة : محمد مصري

 كالتالي:اطلب مصادقتكم على تعديل الميزانية تطويرية  : نور

ميزانية بند   0002 شوارع وحواجز االمانتعليم/ تأشير  -  ميزانية تطويرية جديدةفتح 

סימון כבישים והתקני בטיחות פתיחת תב"ר חדש " - 012000000رقم 

المشروع بتمويل وزارة  –(  070533303מספר תקציבי סעיף  5300

مويل بتشاقل   020,106هو  للمشروع  %  المبلغ المخصص00المواصالت وبنسبة 

شاقل على حساب المجلس  02,010على حساب وزارة المواصالت و شاقل  001,220

 . 021000000بند ميزانية رقم  المحلي

تعليم/ تأشير شوارع وحواجز  -فتح ميزانية تطويرية جديدة   على  الموافقة باالجماع : القرار

شاقل على حساب المجلس  02,070وبتمويل شاقل،   020,701بقيمة   4102االمان 

 .    072411401رقم بند ميزانية المحلي 

סימון כבישים והתקני בטיחות הסכמה פה אחד, פתיחת תב"ר חדש 

מספר תקציבי  סעיףהתב"ר ימומן מ ₪  020,101סך ב 4102

במימון ₪  041,724והיתרה בסך ₪  02,010בסך  012411401

 .  ממשרד התחבורה
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لطالب  – ب  عارةاالبتدائية مالئمة صف في المدرسة  –ة جديد ةتطويرييزانية فتح م : نور

 .فشاقل المشروع بتمويل وزارة المعار 60,000بقيمة مع مشاكل في السمع 

פתיחת תב"ר חדש הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבי"ס יסודי עארה סך 

 במימון משרד החינוך.₪  03,333

 الصفوف كشرط للحصول على المبلغ فيما بعد.نحن انتهينا من تجهيز هذه 

الموافقة باالجماع على فتح ميزانية تطويرية جديدة لمالئمة  صف في المدرسة  : القرار

شاقل وبتمويل من  11,111االبتدائية عارة ب لطالب مع مشاكل في السمع  بقيمة 

 وزارة المعارف 

שמיעה תיחת תב"ר חדש הנגשת כיתה לליקוי הסכמה פה אחד פ

 במימון משרד החינוך. ₪ 11,111בבי"ס יסודי עארה ב'  סך 

 لطالب مع مشاكل في السمعمالئمة صفان في المدرسة االعدادية فتح ميزانية تطويرية ل : نور

 .وبتمويل من وزارة المعارف شاقل  30,000بقيمة 

כיתות לליקוי שמיעה בבי"ס חט"ב ערערה  5פתיחת תב"ר חדש הנגשת 

 במימון משרד החינוך.₪  53,333סך 

الموافقة باالجماع ،  فتح ميزانية تطويرية لمالئمة صفان في المدرسة االعدادية   : القرار

 شاقل  وبتمويل من وزارة المعارف. 01,111لطالب مع مشاكل في السمع بقيمة 

כיתות לליקוי שמיעה  4כמה פה אחד, פתיחת תב"ר חדש הנגשת סה

  במימון משרד החינוך.₪  01,111סך  בבי"ס חט"ב ערערה

تخصيص مبلغ اضافي للمشروع التطوير رياض االطفال :  ةالتطويرياريع المشتعديل  : نور

مشروع  روضة طه حسينشاقل، تخصيص مبلغ اضافي ل 602,000بقيمة  203رقم 

 روضة عاره 200ورقم ، روضة حي الناطور  204رقم تطويري 

تأخير في استالم لنتيجة لوفي استالم رياض االطفال في الوقت المحدد لدينا مشكلة نت كا

فتح رياض االطفال واستقطاب استئجار اماكن لتم   –سلطي  خوانالمقاول ا المباني من

لذا نحن بحاجة لتخصيص مبلغ اضافي وقدره     - 6020020002االطفال لغاية 

 0160000120ية رقم بند ميزان المجلس المحلي على حسابشاقل  0,002,000

 .تم فتح فقط روضة حي الباطن والتي مازالت بحاجة لبعض التجهيزات 

, גן ₪   ,,,5050סכום של  035הגדלת התב"רים  גן טאהא חסין מספר 

, וגן עארה מספר  ₪  107,111סכום של  034שכונת אלנאטור מספר 

על חשבון המועצה סעיף תקציבי מספר  -₪  447,111סכום של   033

0700333723 
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مشكلة مع  حي الباطن منطقة الحووز روضة  يفموقف عدم وجود هناك مشكلة  : 

طبيعة االرض مشكلة تزحلق السيارات  –الجيران ازدحام سيارات في ساعات الصباح 

 الروضة بحاجة لجدران تحويط .  –شتاء 

 اماكن اخرى لبناء رياض االطفال وتوفير مثل هذه المبالغ الطائلةلماذا لم يتم اختيار  : احمد ملحم

االراضي كذلك االمر متعلق بالوضع الجغرافي ونوعية االرض صخرية، جبلية  و : فرج/نور

 ات التي بحاجة للروضات العامة المتاحة لبناء الروضة والحار

باستثناء العضو عبد هللا ممتنع، تعديل الميزانية التطويرية  ، الموافقة باالجماع : القرار

، 210شاقل مشروع رقم  5050111ياض االطفال وتخصيص مبلغ اضافي الخاصة بر

افي ، تخصيص مبلغ اض218شاقل مشروع رقم   105,111تخصيص مبلغ اضافي 

 סעיף מספר  214شاقل مشروع رقم  445,111

, הגדלת תב"ר מספר  נמנע לההסכמה פה אחד, מלבד החבר עבד אל

₪ ,  107,111סך  214הגדלת תב"ר מספר ₪,  707,111סך  210

על חשבון המועצה סעיף תקציבי ₪  447,111סך  214והגדלת תב"ר 

 .0110111171מספר 

والممول من وزارة االمن  646رقم يزانية التطويرية الخاص بمخزن الطوارئ المتعديل  : نور

على شاقل  062,303تخصيص مبلغ اضافي  نحتاج ل شاقل، 420,000الداخلي بقيمة 

وبهذا تصل الميزانية لقيمة 0370111371بند ميزانية رقم المجلس المحلي حساب 

 شاقل. 626,989

على سبيل المثال االرض صخرية  ،مشكلة في احتساب التكلفة للمشروعكان هناك 

االساسات والذي كلفنا  /للركائز כלונסאותל מיקרופיילاستدعى االمر الستعمال ال 

وغيرها من التكاليف  وحفر االساسات  عند استعمال الميكروبايلشاقل  00,000

 المصاحبة للمشروع.

על ₪  000,555בסכום של , מחסן חירום  040הגדלת תב"ר מספר 

, עלות התב"ר הסופית הינה 0700333723חשבון סעיף תקציבי מספר 

340,555  ₪ . 

 012,040، تخصيص مبلغ اضافي بقيمة موافقة باالجماع باستثناء عبد هللا ممتنع : القرار

الميزانية قيمة الخاص بمخزن الطوارئ لتصبح  181شاقل للميزانية التطويرية رقم 

 شاقل. 482,040النهائية 

, הגדלת תב"ר מספר נמנע הסכמה פה אחד מלבד החבר עבד אללה

על חשבון סעיף תקציבי ₪ ,   012,040מחסן חירום , בסכום של  141

 ₪ 442,040עלות התב"ר הסופית הינה , 0110111171מספר 

https://www.google.co.il/search?biw=943&bih=399&tbm=isch&q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9C+%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%AA&spell=1&sa=X&ei=czIXVN66BaOBywPZoYD4DA&ved=0CBYQvwUoAA
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الخاص باحصاء و 620للمشروع التطويري رقم  016,200تخصيص مبلغ اضافي  : نور

،  000000000بند ميزانية رقم  على حساب المجلس المحليסקר ארנונה( االرنونا )

 شاقل. 216,200لتصبح الميزانية بقيمة 

 حتجنا الضافة هذا المبلغمقاولة افي اعقاب المحكمة مع الشركة ال

על חשבון ₪  070,233סקר ארנונה בסך  023הגדלת תב"ר מספר 

,עלות התב"ר הסופית הינה  033333303המועצה סעיף תקציבי מספר 

270,233 . ₪ 

 071,511اضافي  تخصيص مبلغ - ممتنع الموافقة باالجماع باستثناء العضو عبد هللا : القرار

على حساب סקר ארנונה( الخاص باحصاء االرنونا ) 154للمشروع التطويري رقم 

 571,511تصبح الميزانية بقيمة ل  ,044411401بند ميزانية رقم المجلس المحلي 

 شاقل.

הגדלת תב"ר  -נמנע הסכמה פה אחד, מלבד החבר עבד אללה 

המועצה סעיף על חשבון ₪  011,711סקר ארנונה בסך  174מספר 

,עלות התב"ר לאחר ההגדלה הינה  044411401תקציבי מספר 

711,711 ₪ 

وتقليص مبلغ  0000ترميم الشوارع لسنة  202تعديل الميزانية التطويرية رقم  : نور

شاقل لتصبح  قيمة المشروع  0,003,000شاقل من المبلغ االصلي  00,410

 شاقل. 0,002,000

المشروع ولم نستغل كامل المبلغ لذا يتوجب علينا تعديل هذه عمليا نحن انتهينا من هذا 

 الميزانية التطويرية .

₪ ,  53,470 בסך 5305שיקום כבישים לשנת  052ר הפחתת תב"ר מספ

עלות התב"ר לאחר ההפחתה על חשבון תקציב המועצה בפרוייקט זה, 

 ₪  0,332,053הינה 

شاقل من  410870عبد هللا ممتنع، تقليص مبلغ الموافقة باالجماع باستثناء العضو  : القرار

 001450044لتصبح بقيمة  4104ترميم الشوارع لسنة  245الميزانية التطويرية رقم 

 شاقل

ר , הפחתת תב"ר מספנמנע הסכמה פה אחד מלבד החבר עבד אללה

עלות התב"ר ₪ ,  41,410 בסך 4104שיקום כבישים לשנת  247

 ₪ 0,147,044לאחר ההפחתה הינה 

 خروج امين، نادر، طالب، نديم : 09:55

، اضع امامكم ثالث لسنة الماضية من ا لجنة االعفاءاتلحاضر مثالث على  المصادقة : نور
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  ،  0620220006،  0020020006والتي عقدت في  ماضيةمحاضر من السنة ال

لم يتسنى لنا عرض هذه الجلسات قبل الحصول على الرد من الوزارة   0020220006

الداخلية فيما يتعلق بمحاضر جلسات سابقة والتي تمت احالتها للوزارة الداخلية لفحص 

 060عبارة عن  هذه المحاضر -مالك عمرور والذي تأخر في الرديدعى مدقق خارجي 

مستندات القصها نمعظمها كان ي(  10ورفضت  30مؤخرا صادقت الوزارة على  -طلب

روميما عضوة السيدة مصاحبة للطلب، للتوضيح عضو اللجنة السابقة شلومو مدينا وال

  -صادقوا على هذه الطلبات امجلس سابقال

 ؟هل يوجد حق النقد –זכות טיעון  : فرج

 نعم بشرط استكمال واستوفاء جميع المستندات المطلوبة : نور

شاقل   020,000تم تخصيص  -نح للطالب الجامعيينعلى محاضر لجنة المالمصادقة  : مقداد

لتوزيع المنح على الطالب ضمن استوفاء الشروط التي حددها المجلس المحلي واهمها 

ساعة عمل  60شاقل ، اعطاء  00,000االسرة ال يتجاوز  لدخ  -للطالب المحتاجين

في الفيس البوك عالن عن ذلك طلب بعدما تم اال 040كان هناك  –جماهيرية تطوعية 

صودق على ، وتعبئة االستمارة المطلوبة وعبر لوحة االعالنات في المجلس المحلي 

 2,000الوالدين  حتى ) مستويات وفقا لدخل 6تم فرز الطلبات على  –طلب  026

( يستحق منحة بقيمة 4,000 – 2,000شاقل، )فوق  0,600شاقل( يستحق منحة بقيمة 

  0,000( يستحق منحة بقيمة 00,000 – 4,000شاقل ، )فوق   0,200

وهناك من اقترح توزيع المنح بحفل خاص _ هناك طالب تطوعوا في المخيم الصيف  : امير

 الممكن التطوع على مدار السنه 

واختيار المكان  بامكان لجنة المنح تنسيق موعد مع سامية لدعوة الطالب واالعضاء : مضر

 المناسب وتخطيط  الحفل كما ترغب.

 البت في تقرير الربع الثاني لميزانية المجلس المحلي : البند السابع

يون شاقل الفائض لثالث مليصل مليون شاقل، واالن  3في الربع االول كان لدينا فائض  :  نور

خالل الربع االول  المصروفات واالعمال التي انجزتها السلطة المحلية في اعقاب 

المدخوالت تظهر هامة واساسية، والتي هي  2الصفحة رقم في ف 0002والثاني لعام 

الميزانية المصادقة /  تبين ) اعمدة للسلطة المحلية هناك والمصروفات االساسية  

תקציב / الزمنية للسنة المالية للفترة -ميزانية نسبياال) – (מאושר תקציב שנתי

(، 6020320002تنفيذ لغاية  –من الميزانية المصادقة بالمئة  20 = לתקופה יחסי

 -(סטייה מהתקציב/ (، و)االنحراف من الميزانيةביצוע מצטבר/ )تنفيذ متراكم

االرنونا هناك فرق فيما يتعلق بعلى سبيل المثال  -كما سبق وذكرنا الميزانية معدة سنويا

المتراكمة الصحيحة شاقل وبين الميزانية  8,679بين الميزانية النسبية المصادقة بقيمة 

 بالمئة . 00شاقل هذا الفرق يشكل انحراف بنسبة  3,022بقيمة, 6020320002لغاية 
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 ياه؟هل لدينا مصادر بيع الم هايماذا عن بيع الم :  محمد

المجلس يجبي مقابل  -لمياه وادي عارة   -انتفل جهاز المياه  02020000ابتداءا من  : نور

 سابقة ديون

 ماذا عن االرنونا مقارنة بالسنة الماضية. : مقداد

وذلك بسبب الحجوزات التي قمنها بها في   -كانت هناك جباية اكبر من السنة الحالية  : نور

بنوك مختلفة وحسب المعايير االتية كل  3السابق وبالنسبة للسنه  باشرنا بالحجوزات في 

 . 0006شاقل لغاية سنة  0,000دين فوق 

 ؟شاقل 000,000ماذا عن المديونين فوق  : محمد مصري

مثلهم مثل غيرهم من المديونين سوف نقوم بالحجوزات المصرفية في البنوك واالهتمام  : نور

 بكل ملف بشكل منفرد يتناسب مع الوضعية الخاصة به 

 4102لسنة  المصادقة باالجماع على الربع الثاني لتقرير ميزانية المجلس المحلي : القرار

 مكافحة المخدرات : البند

ففي االونة االخيرة تتفاقم ظاهرة  ، قسم الرفاه االجتماعيمن صلتنا العديد من الشكاوي و : احمد

توجهنا  –المدارس االعدادية والثانوية ومحيط التجارة وتعاطي المخدرات في ارجاء 

االمر مقلق جدا  –لمدير المدرسة السيد امين من الواضح ليست لديه المعطيات الكافية 

منع وبحاجة للمعالجة ورصد المعلومات الضرورية والشاملة ليتسنى لنا المعالجة و

للجنة الرفاه االجتماعي ة خاصة وطارئلذا اقترح عقد جلسة  انتشار مثل هذه الظاهرة ، 

ولجان االباء ومن ثم حتلنة اعضاء المجلس المحلي في حالة  سمع مدراء المدار

 .حسب الحاجةومستجدات 

طارئة للجنة الرفاه االجتماعي، مدراء المدارس خاصة والموافقة باالجماع لعقد جلسة  : القرار

  .تحديد الخطة المقبلة لمكافحة المخدرات، ولجان االباء ل

 8421 : اغلقت الجلسة 

 

 

 المحامي مضر يونس  جزماوي نورالمحاسب 

 رئيس المجلس المحلي  قائم باعمال سكرتير المجلس المحلي
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  سامية إعداد:

  مديرة ديوان الرئيس 

          

 

 


