جلسة مجلس عاديه رقم 3/81

مكان انعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه
تارٌخ انعقاد الجلسه

 :بناٌة المجلس المحلً .
 :السابعه مسا ًء .
66/3/88 :

الحضور

 .8 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .6السٌد جونً زكنون  ,عضو المجلس.
 .3السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .4السٌد جابً جبران  ,عضو المجلس.
 .5السٌد علــم علــم  ,عضو المجلس .
 .6السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .7السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .8السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.

الغياب

 .8 :السٌد نادر عٌسى  ,عضو المجلس .
 .6السٌد منصور منصور  ,عضو المجلس.

المشتركين

 .8 :السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس .
 .6السٌد جورج زكنون  ,محاسب المجلس.
 .3السٌد شربل خرٌش  ,عضو المجلس .

على جدول األعمال

 .1 :תיקון סע'  4בפרוטוקול " 8/12מתחם מ 3-במקום
מתחם מ. "8-
 .8אישור מינוי רו"ח שרבל ח'ריש לתפקיד גזבר המועצה
והעסקתו לפי חוזה בכירים .
 .3אישור ועדכון במורשי החתימה המועצה ומינוי הגזבר.
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ً باألعضاء وٌتقدم بأسم أعضاء وموظفً المجلس المحلً بأحرالتعازي لموظفة
المجلس هٌفاء أبو زٌنب بوفاة زوجها المرحوم أحمد أبو زٌنب الذي أشغل منصب عضو مجلس سابق ,له
الرحمه .
هذا وطلب الرئٌس من األعضاء المصادقه على محاضر الجلسات السابقه أو تقدٌم طلباتهم لتعدٌل محاضر
الجلسات السابقه أذا كان لهم أٌة أعتراضات تذكر  .علما ً بأنه قام بتقدٌم طلب من قبله الذي سٌتم بحثه فً البند
األول .
األعضاء  :ال توجد إعتراضات .

البند األول :תיקון סע'  4בפרוטוקול " 8//2מתחם מ 3-במקום מתחם מ. "8-
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على إجراء تعدٌل على محضر الجلسه رقم  6/88من ٌوم 66/6/88
البند رقم  , 4إذ تم ذكر מתחם מ 8-فً البند بدالً من מתחם מ 3-وعلٌه ٌطلب تعدٌل المحضر بحٌث ٌكون
القرار متعلق بالـ מתחם מ 3 -والمقصود هو قسم من القسائم  13-82فً حوض  84847فً منطقة العقبه .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على التعديل أعاله
انسحب السيد شربل خريش من الجلسه في هذه المرحله .

البند الثاني  :אישור מינוי רו"ח שרבל ח'ריש לתפקיד גזבר המועצה והעסקתו לפי חוזה
.
בכירים
الرئٌس  :بعد أن قمنا بالخروج إلى مناقصه داخلٌه ألشغار وظٌفة محاسب للمجلس  ,قامت لجنة التعٌٌنات
بإنتخاب السٌد شربل خرٌش باألجماع ألشغال هذه الوظٌفه .
بنا ًء على ما ذكر أطلب من األعضاء المصادقه على تعٌٌن السٌد شربل خرٌش كمحاسب للمجلس إبتدا ًء من
 8/4/88كما وأطلب المصادقه على أن ٌتم تشغٌله بموجب إتفاقٌة كبار الموظفٌن لوظٌفه كامله درجه  6وذلك
بحسب النسبه األعلى المصادق علٌها من قبل وزارة الداخلٌه لوظٌفة محاسب .
علـــم  :هل هنالك محكمه ضد التعٌٌن ؟ .
الرئٌس  :هنالك محكمه فً محكمة العمل ضد التعٌٌن وٌذكر أن المحكمه رفضت الطلب ألصدار أمر
أحترازي الذي تقدم به السٌد حسان أسمٌر علما ً أن المحكمه ما زالت قائمه .
علــم  :ما ٌحدث لوظٌفة المدقق الداخلً ؟.
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الرئٌس  :عندما ٌبدأ المحاسب بإشغال الوظٌفه تصبح وظٌفة المدقق الداخلً شاغره .
علــم  :وهل ٌمكن أن نصادق الٌوم على تعٌٌنه كمحاسب قبل أن ٌستقٌل من وظٌفة المدقق الداخلً .
الرئٌس  :نعم .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على التعيين أعاله والعمل بموجب أتفاقية كبار الموظفين باألجماع
البند الثالث  :אישור ועדכון במורשי החתימה במועצה ומינוי הגזבר.
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على أن ٌكون السٌد شربل خرٌش مخول للتوقٌع وله حق التوقٌع على
المستندات واأللتزامات المالٌه (מורשה חתימה) بدالً من السٌد جورج زكنون كذلك فً جمٌع حسابات
البنوك وذلك إبتدا ًء من  8/4/88كما وطلب تعٌٌنه أٌضا ً لٌكون מנהל ארנונה  ,וממונה על הגבייה وأن
ٌكون بدالً من جورج فً جمٌع اللجان والمناصب التً أشغلها السٌد جورج زكنون حالٌا ً .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح أعاله باألجماع .
الرئٌس  :محاسب المجلس الحالً السٌد جورج زكنون أشغل منصبه هذا منذ عام  96علما ً أنه بدأ العمل فً
المجلس سنة  . 86والحق ٌقال أن السٌد جورج زكنون قام بعمله بشكل ممتاز وعلى أكمل وجه وعلٌه أتقدم له
بجزٌل الشكر على الخدمه الطوٌله وأتمنى له دوام الصحه والعافٌه والعمر المدٌد .

أغلقت الجلسه الساعه الثامنه مسا ًء

الٌاس الٌاس
رئٌس المجلس

الٌاس سابا
سكرتٌر المجلس
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