
 

 

 جلسة مجلس عادیة 

 مكان الجلسة : قاعة الجلسات 

  10/ 5/ 2021تاریخ الجلسة : 

  24-2021-05-03رقم الجلسة    :  

  15:18ساعة البدء : 

حمود ,سیف خطیب ,محمد  الحضور : السادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واألعضاء فرید
 إبراھیم ,جواد شحادة ,ماھر ریان ,احمد كامل صالح ,محمود جمیل عیاشي .

 الغیاب : السادة سلطان جمل ,سمیر عكري وإبراھیم عصفور .

 الحضور من الموظفین : السادة احمد ابداح مھندس المجلس والمحامي عماد الحاج المستشار القضائي .

 بنود البحث :

 بمیزانیة حسب التقسیم التالي :מתנ"ס استالم مبلغ إلقامة مبنى المركز الجماھیري تحدیث  -1

 ملیون ش. ج من وزارة البناء واإلسكان  6.5مبلغ  –أ 

 ملیون ش من مفعال ھبایس  3.65مبلغ  -ب

 הגדלת חוזה אמצעי בטיחות . -2

لى الشارع الرئیسي في اطار تعبید الشارع الواصل  من بیت محمود علي عبوًرا ببیت علي سالم ا -3
 כוכב . –מובילי המרכז اتفاقیة مع المقاول 

افتتح الرئیس الجلسة مرحبًا بالحضور متمنیًا النجاح لألعضاء الجدد مبارًكا للسیّد محمود جمیل عیاشي 
 )  نبدایة عملھ ونشاطھ البلدي كما وتمنى التوفیق لألعضاء المستقیلین (السیّدان محمد بدران وأدیب بدرا

 بمیزانیة حسب التقسیم التالي :מתנ"ס تحدیث مبلغ القامة مبنى المركز الجماھیري   –البند األول 

 ملیون ش. ج من وزارة البناء واإلسكان  6.5مبلغ  –أ 

 ملیون ش من مفعال ھبایس  3.65مبلغ  -ب

خاصة وأن المیزانیة الرئیس : قدم شرًحا مستفیًضا عن الحاجة إلقامة بناء خاص للمركز الجماھیري 
متوفرة لمثل ھذا البناء والبدء بالعمل بھا بعد استالم التراخیص قریبًا ,وعن الحاجة الماسة إلقرارھا 

 والمصادقة علیھا .

احمد ابداح : أكد على أقوال الرئیس قائالً بأنھ ھنالك فعالً حاجة ماسة للتصویت والمصادقة على ھذه 
 المبالغ .



 

 للتصویت فصوت علیھ الحضور باإلجماع .الرئیس : رفع البند 

 הגדלת חוזה אמצעי בטיחות البند الثاني : 

نحن نتلقى سنویا میزانیات من وزارة المواصالت  2020/2احمد ابداح : االمر یتعلق بمناقصة رقم 
ش.ج بتاریخ  293.517للبناء والتطویر ربحت المناقصة י.ר.א  والذي فاز بھذه المناقصة شركة یارا 

إضافة الى ما قد تم تكبیره قبل ذلك   %25بجلسة مجلس صادقنا على الزیادة بنسبة  30 11. 2020
زیادة ثانیة بنسبة הגדלה بمصادقة كل من السادة أصحاب حق التوقیع الیوم قمنا ب  %25بنسبة 

لكن  %50) والقانون ال یسمح بزیادة تفوق ال  %75بجلسة مجلس (أي مجموع الزیادة ب   25%
 ر المقاول رخیصة ومن الصعب إیجاد أسعار أقل منھا أو حتى مشابھة لھا .أسعا

 احمد ابداح : طلب من المستشار القضائي ابداء رأیھ بالموضوع 

הגדלה) ادة (زی -عماد الحاج: بناًء على أقوالك فیما یتعلق بأسعار المقاول الرخیصة فنعم نستطیع تكبیر
 مبلغ المناقصة .

 للتصویت فصوت علیھ الحضور باإلجماع .الرئیس : رفع البند 

تعبید الشارع الواصل  من بیت محمود علي عبوًرا ببیت علي سالم الى الشارع الرئیسي :  البند الثالث
 כוכב . –מובילי המרכז في اطار اتفاقیة مع المقاول 

 الرئیس : شرح البند ورفعھ للتصویت فصوت علیھ الحضور باإلجماع .

 البند الرابع : 

للسیّد مصطفى حمود وإقرار האצלת סמכויות מנכ"ל لرئیس :أطلب الموافقة على ادراج بند ا
 البند .

إلشغال  2009لقد وقع اختیاري لسكرتیر المجلس المحلي وفقًا لمناقصة علنیة من عام مصطفى حمود: 
 نمنصب سكرتیر المجلس المحلي, وبمنحي صالحیات مدیر عام للمجلس ال یؤثر ذلك بأي شكل م

,بل یثري موقعي  2009االشكال على منصبي الذي اخترت بھ بمناقصة مھنیة وعلنیة من عام 
ویعطیني صبغة أقوى عند التعامل مع المؤسسات الحكومیة وبعض الجھات التي تطلب أن یكون 

 المتوجھ كتابیًا لھا مدیًرا عاًما .

ًرا عاًما للمجلس المحلي .ومن المھم ذكره وعلیھ فإنني سأتوجھ بلقب مدیًرا عاًما أو بلقب سكرتیًرا ومدی
بأن ھذا التعدیل ال یؤدي اطالقًا الى زیادة في راتبي وال یعطیني أي امتیازات  مالیة أخرى بل سیبقى 

 راتبي كما ھو ,واللقب الجدید مدیر عام یكمل اللقب األول سكرتیًرا وال یلغیھ .

 اإلجماع ادراًجا  واقراًرا لھ .الرئیس : رفع البند للتصویت ,فصوت علیھ الحضور ب

  19:20أغلقت الجلسة: الساعة 
 مصطفى حمود          صالح ریان 

 سكرتیر المجلس المحلي            رئیس المجلس المحلي 



 

 

 

 


