جلسة مجلس عادٌه رقم 4/16

مكان أنعقاد الجلسه

:

بناٌة المجلس المحلً

ساعة أنعقاد الجلسه

:

السابعه مساء

تارٌخ أنعقاد الجلسه

:

6/7/66

الحضور

 .6 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس .
 .2السٌد علم علم  ,عضو المجلس.
 .3السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .4السٌد جابً جبران  ,عضو المجلس.
 .5السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .6السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس.

الغٌاب

 .6 :السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس .
 .2السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس .
 .3السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.

على جدول األبحاث

 .6 :تقرٌر المدقق الداخلً للمجلس لعام 2161 – 2614

الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا باألعضاء  ,هذا وٌتقدم الرئٌس باسم اعضاء وموظفً المجلس وٌبدي أستنكاره
واستٌائه من العمل الجبان واألعتداء على ملكٌة كاهن الرعٌه المارونٌه األب بشاره سلٌمان وسرقة منزله .
هذا وقام الرئٌس بقراءة فحوى الرساله ألتً أرسلها الى المفتش العام للشرطه على اثر الحادثه أعاله .
هذا وطلب الرئٌس من األعضاء الموافقه على إدراج بند على جدول اعمال الجلسه بخصوص مٌزانٌه غٌر
عادٌه لشراء سٌاره لمسؤول األمن فً المجلس .
وافق جميع األعضاء على طلب الرئيس اعاله
الرئٌس ٌطلب من األعضاء الموافقه على المٌزانٌه الغٌر عادٌه لشراء سٌارة لمسؤول األمن فً المجلس بقٌمة
 651,111شاقل من قبل الجبهه الداخلٌه  /وزارة األمن مع اشتراك بقٌمة  65ألف شاقل من قبل صندوق
التطوٌر .
وافق جميع األعضاء على الميزانيه الغير عاديه اعاله
الرئٌس  :لغاٌة اآلن لم ٌكن هنالك بحث لتقرٌر المدقق الداخلً لسنوات  2164 – 2161فً لجنة الرقابه .
وعلٌه طلبت عرض هذه التقارٌر على هٌئة أعضاء المجلس هذا وقام الرئٌس باعطاء الرد الً قدمته على هذه
التقارٌر مع العلم أن المجلس قام بتصلٌح معظم المالحظات فً تقارٌر المراقبه .
هذا وٌطلب الرئٌس أرفاق الرد كجزأ ال ٌتجزأ من محضر الجلسه .
شادي  :لقد قامت لجنة المراقبه مؤخرا بعقد جلسه لبحث تقارٌرالمدقق الداخلً وقدمت اللجنه توصٌات لرئٌس
المجلس التً تم قرائتها أمام األعضاء وأرفاقها لمحضر الجلسه .

أغلقت الجلسه الساعه الثامنه مساء

الٌاس الٌاس

الٌاس سابا

رئٌس المجلس

سكرتٌر المجلس

