
 

 جلسة ادارة
 قاعة الجلسات المجلس المحلي  الجلسة:مكان 
  2018/12/16 الجلسة:تاریخ 

  01-2018-12-01 الجلسة:رقم 
  18:00 البدء:شاعة 

 
 جمل، جالل سلطانابراھیم، صالح ریان رئیس المجلس واالعضاء محمد  الحضور: السادة

 صالح.عبد الرحمن وأحمد كامل  عكري، عامر حمود، سمیر ریان، فرید
 

 بند البحث:
 متفرقات 

الرئیس: افتتح الجلسة الرئیس مرحبًا بالحضور ألھمیة المشاركة في ادارة دفة االمور بالمجلس 
قبل ما  نابعضمع  البعض. وسنجلسبناء المیزانیة سنبنیھا بالتعاون مع بعضنا  المحلي. وحتى

 .في جلسة خاصةكان ھنالك أي شيء یمكن طرحھ ھنا قبل ما نطرحھا  للتصویت، وإذانطرحھا 
متابعة قضیة الرفاه ومتابعة قضیة  بالموضوع، یجبنحن ال نملك خبرة ملمة  حمود:فرید 

علیھا  ندرسھا ونعطياالعدادیة نحن ال نملك خبرة احترافیة بالمشاریع عندما تطرح المیزانیة 
 مالحظات.

ائتالفنا وأھمیة مشاركتكم في بناء المیزانیة والتصویت على كل نحن نؤكد على أھمیة  الرئیس:
 سیعارضھا.ھبات ومیزانیات تطویر ال أظن أن أحًدا  بنودھا، ھنالكبند من 
 المیزانیة؟كیف تقسم  ریان:جالل 

ھنالك ممكن أن یكون منًحا  מוונצואלי غالبًا ما تتكون من الرفاه والتربیة والتعلیم وال الرئیس:
من الناس  %30وھذا یؤثر على الخدمات ," 2אשכול "موجودة في  غیرھا، كابولللطالب أو 

ملیون شاقل جدید اعفاءات وتخفیضات من  7تتلقى خدمات من قسم الرفاه وھذا یعني اننا نفقد 
 المحلي.الضرائب وھذا یكلف المجلس 

شاقل تعبید شوارع وغیره من المشاریع یمكن جمع  1000,000غ ھنالك میزانیات تطویر تبل
 معین.ھذه المیزانیة لعدة سنوات من أجل انجاز مشروع 

 .923نأمل ان تكون خطة  .922لقد استفدنا من خطة 
 ذلك؟لو دعونا وزیًرا الى ھنا ال یساعدنا  جمل:سلطان 

  الرئیس: ال
اردتم تجدیدات معینة على  إذاجلسة ادارة واردنا طبعًا الھدف من جلستنا ھو انھا  الرئیس:

 المیزانیة.
 المستشار؟ماذا مع  ریان:جالل 

فوضعنا  %83وصلنا  إذاالمستشار والنیابة ستكون بالمیزانیة واالمر یتعلق بالجبایة  الرئیس:
ملیون لكي نغطي ھاتین  2.5حسن ویؤھلنا للحصول على میزانیة الموازنة التي تبلغ حوالي 

 ظیفتین.الو
 عامة.المیزانیة ھي للمعاشات وخدماتیة وال تكفي لمشاریع 
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 بھا. ویمكنفي الشارع الرئیسي إللقاء النفایات  מתקנים "أنا أقترح تحضیر " صالح:احمد 
 النظافة.قیمة  یذوانجازھا بعدة أیام وھذا 

ترفیھیة والنقطة الثانیة قضیة النیابة  ثقافیة، ریاضة، البلد، دوراتتفعیل دور المرأة في  -
 ذاتنا.ھذا حق لكابول لماذا نكون شاذین دون باقي البالد وعلینا أن نبدأ من 

 القریة. مسطح-2مقاطع وھي ملحة מגרשים  ال-1ھنالك نقطتین مھنتین  عكري:سمیر 
النظام یوجد عندنا في الحارة الجنوبیة الوادي وقضیة النظافة والذي یخل ب جمل:سلطان 
 سیعاقب.
أن نبدأ من بیت ابو شادي خطیب حتى بیت  للوادي، حاولناملیون شاقل  21لقد أخذنا  الرئیس:

أعلنت عن المناقصة ורשות הניקוז ملیون  7.6رافع عكري المرحلة االولى وتصل تكلفتھ 
المیاه  ورابطة-2الكھرباء نقل خطوط قریبة من الوادي  شركة-1لكن كان ھنالك عائقین 

ملیون شاقل ممكن  7.6ملیون،  21الوادي  التحتیة، میزانیةتحضیر البنى –الصرف الصحي و
 ملیون. 1ملیون المجلس یشترك ب  7.6غى من قبل وزارة الزراعة من ال تلأن 

 ערר ?ال یمكن ان نقدم  جمل:سلطان 
 یمكن. ال ال الرئیس:
 الشارع؟ھل یمكن زیادة العبارات في ھذا  سلطان:
 ھذا االمر ال یحل مشكلة  الرئیس:

في حارتنا المدرسة االعدادیة وھنالك دورات في المدرسة والشارع ال یوجد  الرحمن:عامر عبد 
 انارة.بھ 

 هللا.ستكون اضاءة ان شاء  الرئیس:
 الشارع،نرید حالً للسیارات المتوقفة بجانب  ابراھیم: نحنمحمد 

 عندنا.اج الى حل لتجمیع المیاه لدینا مشكلة ثانیة اننا نحت الرحمن:عامر عبد 
 سنفعل القانون المساعد. الرئیس:
  أال یتضرر أي عامل في المیزانیة؟! عكري: أرجوسمیر 

 احًدا.ضرر یتان شاء هللا لن  الرئیس:
 
 
 

 صالح ریان          مصطفى حمود 
 رئیس المجلس        سكرتیر المجلس 
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