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 7نظُخ 2017
ثؼل اإلطالع ػهى انلطزىر فً ثبثه انظبثغ انًزؼهك ثبنظهطخ انًؾهٍخ وػهى انمبَىٌ األطبطً ػلك
انًؤرؿ فً  14فٍفزي  2017انًزؼهك ثبإلَزـقبثبد واإلطزفزبء انًُمؼ وانًزــًى نهمبَىٌ األطبطً ػلك  16نظُخ  2014انًؤرؿ
فً  26يبي . 2014
وػًال ثًمزضٍبد انمبَىٌ األطبطً ػلك  29نظُخ  2018انًؤرؿ فً  9يبي  2018انًزؼهك ثئطلار يغهخ انغًبػبد
انًؾهٍخ وفبطخ انفظم  245يٍ انًغهخ انًذكىرح .
وػهى األيز ػلك  558انًــــــؤرؿ فً  5افزٌم  1985انًزــؼهـك ثئؽــلاس ثهلٌــخ ساوٌخ طــىطخ.
وػهى لزار انهٍئخ انؼهٍب انًظزمـهخ نإلَزقبثبد ػلك  101نظُخ  2018انًؤرؿ فً  17يبي  2018انًزؼهك ثبنزظزٌؼ
ثبنُزبئظ انُهبئٍخ نإلَزــقبثبد ثجهلٌخ ساوٌخ طىطخ وانًغزاح ٌىو  6يبي . 2018
وػهى يؾضز عهـظخ رُظٍت انًغـهض انجهلي انًُؼمل ثزبرٌــ  28عــىاٌ . 2018
وثُبءا ػهى اإلطزـلػبء انًىعه إنى أػضــبء انًغهـض انجهلي ػلك  899ثزبرٌـ  9عىٌهٍــــــــخ  2020وانًزـضًٍ
انُـض انزبنً :
« وثــؼـل ٌ ،زشزف رئٍض انًغهض انجهلي ثشاوٌخ طىطخ ثئطزلػبئكى نؾضىر عهظخ انلورح انؼبكٌخ انضبنضــــخ نظُخ
 2020انًمزر ػملهب :
انغــــًـــــــؼخ  24عىٌهٍخ 2020
*ٌـــــــــىو :
انزاثؼــــــــــــخ ثؼل انشوال
*ػهى انظبػـــــخ :
وَظزا ألهًٍخ انغهـــــظخ فئٌ انؾضىر شقــــــظً ويــــزؤكل وانظـــالو.
***********

ػمــل انًغهض انجهلي ثشاوٌخ طىطخ كورره انؼبكٌخ انضبنضـــــــــخ نظُخ ٌ 2020ىو انغًؼخ  24عىٌهٍخ  2020ػهى انظبػخ
انزاثؼــــــــــــــخ ثؼل انشوال ثمظز انجهلٌخ  ،ولل رزأص انغهظخ انظٍل ٌىطف انزىيً رئٍض انًغهض انجهلي كًب ؽضزهب انظبكح
وانظٍلاد :
ـ السيدة هرين بىعلــــي  :يظبػل أول نزئٍض انًغهض انجهلي ورئٍظخ نغُخ انًظبواح وركبفؤ انفزص ثٍٍ انغُظٍٍ
ـ السيد رضا دربــــــــــال  :ػضى ثبنًغهض انجهلي ورئٍض نغُخ انشؤوٌ انًبنٍخ واإللزظبكٌخ ويزبثؼخ انزظزف
ـ السيد هٌصف فضلـــــــىى  :ػضى ثبنًغهض ثبنجهلي ورئٍض نغُخ األشغبل وانزهٍئخ انؼًزاٍَخ
ـ السيد أًس بىكوشــــــت  :ػضى ثبنًغهض انجهلي
ـ السيدة آسيا بىعسكــــــر  :ػضى ثبنًغهض انجهلي
ورغٍت ثلوٌ ػذر انظبكح وانظٍلاد :
ـ السيدة ربــاب بىزعبيت  :يظبػل صبًَ نزئٍض انًغهض انجهلي ورئٍظخ نغُخ اإلػالو وانزىاطم وانزمٍٍى
ـ السيد هحود علي بىزعبيت  :ػضى ثبنًغهض انجهلي ورئٍض نغُخ انلًٌمزاطٍخ انزشبركٍخ وانؾىكًخ انًفزىؽخ
ـ السيد بســــام الهريش  :ػضى ثبنًغهض انجهلي ورئٍض نغُخ انُظبفخ وانظؾخ وانجٍئخ
ـ السيد جوــال بىكوشـت  :ػضى ثبنًغهض انجهلي ورئٍض نغُخ انطفىنخ وانشجبة وانزٌبضخ
ـ السيد رفيق بي هٌيــــــت  :ػضى ثبنًغهض انجهلي ورئٍض نغُخ انزؼبوٌ اناليزكشي
ـ السيدة غــادة خليفــت  :ػضى ثبنًغهض انجهلي ورئٍظخ نغُخ شؤوٌ انًزأح واألطزح
ـ السيد حويدة عرعــاري  :ػضى ثبنًغهض انجهلي ورئٍض نغُخ انشؤوٌ اإلعزًبػٍخ وانشغم وفبللي انظُل
ـ السيدة فتيحت بي صـــالح  :ػضى ثبنًغهض انجهلي ورئٍظخ نغُخ انشؤوٌ اإلكارٌخ وإطلاء انقليبد
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 :ػضى ثبنًغهض انجهلي ورئٍظخ نغُخ انفُىٌ وانضمبفخ وانززثٍخ وانزؼهٍى
ـ السيدة فاطوت بىزعبيت
ـ السيدة حٌاى الٌابلـــــــي  :ػضى ثبنًغهض انجهلي
ـ السيدة سواح البغدادي  :ػضى ثبنًغهض انجهلي
ـ السيد ضياءالديي بىقـرة  :ػضى ثبنًغهض انجهلي
كًب ؽضز انغهظخ انظٍل أؽـًـل انؾبط يـجـبرن انكبرت انؼبو نهجهلٌخ ويمزر انغهظـخ وانظٍل يؾًل انهبكي ثٍ ػٍظى يًضم
ػٍ لجبضخ انًبنٍخ ثشاوٌخ طىطخ.
ولل فظظذ انغهظخ نًُبلشخ علول األػًبل انزبنً:

المــياضلــع
 )1المياضلع القـعور:
-1

-2
-3
-4

اإلطالع ػهى انًُبشٍز انًزؼهمخ ثًغبل انؼًم انجهلي
أ  -يُشىر وسٌز انشؤوٌ انًؾهٍخ ػلك  13ثزبرٌـ  2020/06/22ؽىل يزاعؼخ يٍشاٍَخ انجهلٌبد نظُخ
انزلاػٍبد انًبنٍخ ػهى يٍشاٍَبرهب َزٍغخ انزلاثٍز اإلطزضُبئٍخ انًؼزًلح نهزىلً يٍ إَزشبر فٍزوص كىروَب.
يزبثؼخ انىضؼٍخ انًبنٍخ نهًٍشاٍَخ إٌزاكا وإَفبلب إنى يىفى شهز عىاٌ .2020
يزبثؼخ رضمٍم وإطزقالص انًىارك انًضمهخ إنى غبٌخ يىفى شهز عىاٌ .2020
يزبثؼخ رملو انًشبرٌغ انجهلٌخ.

 )2المياضلع المتعجقس بللض عمل المججس البجدي
-5
-6
-7
-8

 2020نهؾل يٍ

:

إػبكح إَزقبة انًظبػل انضبنش نزئٍض انًغهض انجهلي
انُظزفً يطبنت ويالؽظبد يىاطًُ انًُطمخ انجهلٌخ انًجٍُخ طهت عهظخ انلورح انزًهٍلٌخ انضبنضخ نهًغهــض انجهلي
 2020/02/26وانلورح اإلطزضُبئٍخ
انًظبكلخ ػهى يؾبضز عهظبد انًغهض انجهلي فً كم يٍ كورره انؼبكٌخ األونى ثزبرٌـ
ثزبرٌـ  2020/05/20و 2020/05/29وانلورح انؼبكٌخ انضبٍَخ ثزبرٌـ 2020/06/24
ػزع رمبرٌز انهغبٌ انجهلٌخ

 )3المياضلع المعللس:
 - 9رىظٍف يؼبنٍى يمبثم رفض انزثظ ثبنشجكبد انؼًىيٍخ نهجُبٌبد انًمبيخ ثلوٌ رفظخ ثُبء أو انًقبنفخ نهززارٍت انؼًزاٍَخ.
- 10انُظز فً إثزاو نشيخ إطزقالص يؼبنٍى انظىق األطجىػٍخ نظُخ .2021
أ  -ؽىل رؾلٌل طزٌمخ إطزغالل انظىق األطجىػٍخ
ة  -انًظبكلخ ػهى كزاص انشزوط وػمل انزظزف فً انظىق األطجىػٍخ نظُخ 2021
د  -رؾلٌل انظؼز اإلفززبؽً نهشيخ ويلرهب
س  -رؾلٌل يىػل إثزاو انهشيخ
- 11انًىافمخ ػهى لزار رُمٍؼ يٍشاٍَخ  2020ثبنُمظبٌ.
 - 12ؽىل يزاعؼخ انمزار انجهلي انًزؼهك ثضجظ األصًبٌ انًزعؼٍخ نهًزز انًزثغ ألطُبف انؼمبراد انًجٍُخ
 - 13ؽىل انُظز فً يطهت يظزهشو انظىق األطجىػٍخ إلػفبئه يٍ فالص انًؼبنٍى ثؼُىاٌ اشهز يبرص،أفزٌم ويبي 2020
 - 14ؽىل انُظز فً يطهت رملو ثه كم يٍ رئٍض عًؼٍخ انكٍىكشُكبي نهكزارً وػضى انغًؼٍخ انزٌبضٍخ َظىر ساوٌخ طىطخ ٍَبثخ
ػٍ كبفخ انغًؼٍبد انُبشطخ ثبنمبػخ انزٌبضٍخ نألنؼبة انفزكٌخ ؽىل طزػ يؼبنٍى إطزغالل انمبػخ انزٌبضٍخ ثؼُىاٌ اشهز يبرص ،
أفزٌم يبي وعىاٌ 2020
 1يبرص  2019إنى
 – 15انًىافمخ ػهى طزػ يجبنغ يضمهخ ثؼُىاٌ رظىٌغ يؾم ثهلي ثئطى انظٍلح عهٍهخ انؼٍبري نهفززح انًًزلح يٍ
يىفى شهز عىٌهٍخ .2020
16ـ انًىافمخ ػهى رغٍٍز انُشبط األطهً نًؾم ثهلي
17ـ انًىافمخ ػهى إلزُبء يؼلاد َظبفخ

/4المياضلع ااااودس :
 -18رُمٍؼ انمزار انجهلي انًزؼهك ثزُظٍى يظزىكع انؾغش.
- -19رُمٍؼ انمزار انجهلي انًزؼهك ثًمبويخ انضغٍظ وانضىضبء
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 -20انًظبكلخ ػهى كزاص شزوط اإلشغبل انىلزً نهطزٌك انؼبو يٍ طزف أطؾبة انًمبهً وانًطبػى وانُظجبد وكم شقض ٌزؼبطى
َشبطب فً إطبر يُشآد غٍز لبرح.
 -21رُمٍؼ لزار يغًىع اػىاٌ وػًهخ ثهلٌخ س اوٌخ طىطخ رطجٍمب نًمزضٍبد األيز  115نظُخ  2020انًؤرؿ فً
2020/02/26
 -22رُمٍؼ لزار ضجظ انقطظ انًزاك ط ّل شغىرهب ػٍ طزٌك انًُبظزاد انلافهٍخ نهززلٍخ أو اإلكيبط ثؼُىاٌ طُخ
 2020رطجٍمب نًمزضٍبد األيز  115نظُخ  2020انًؤرؿ فً .2020/02/26
 -23ؽىل إرعبء ثزَبيظ اإلَزلاثبد انقبرعٍخ ثًٍشاٍَخ طُخ  2020إنى يٍشاٍَخ طُخ . 2021

)5المياضلع اللنلس :
24ـ رُمٍؼ انًقطظ اإلطزضًبري انجهلي نظُخ . 2020
 -25انًظبكلخ ػهى انزمزٌز انظلاطً نزملو رُفٍذ انجزَبيظ انظُىي نإلطزضًبر نظُخ .2020
26ـ ؽىل انًىافمخ ػهى انزظٍُف انؼًزاًَ نغشء يٍ لطؼخ أرع ثًضبل انزهٍئخ انؼًزاٍَخ ثًُطمخ واك انمىص.
 -27ؽىل انُظز فً يهف رفظخ ثُبء ثئطى انًىاطٍ ػهٍخ ثٍ طؼل.
**/*/*/

رجؼب نهفظم

 220يٍ انمبَىٌ انًُظى نًغهخ انغًبػبد انًؾهٍخ وانفــــظىل  44و 45يٍ انُــــظبو انلافهـــــً نهًغهض انجهـلي

ثشاوٌخ طىطـــــخ وإػــــزجبرا نؼلو إكزًـــبل انُظبة انمبَــــىًَ كػـــب رئٍــــض انًغهض انجهلي إنى اإلَؼـــــــمبك ثزبرٌـ األرثؼـــــــــبء
 29عىٌهٍـــــــخ  2020ػهى انظبػخ انظــــــبكطخ يظبءا .
ورفؼذ انغهظخ ػهى انظبػخ انزاثؼخ وطزخ وأرثؼىٌ كلٍمخ ثؼــــل انشوال يٍ ربرٌـــــــ َفض انٍــىو.
ساوٌخ طىطخ فً .............................

3

محضر جلست المجلس البلدي المنعقد خالل الدورة العاديت الثالثت لسنت  2020بتاريخ 30جويليت 2020

