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على الساعة  2019ماي  12األحد  يوم إستثنائية جلسةاملجلس البلدي بمنزل فارس ي عقد 

ور وبحضالبلدية رئيس حسن املبروك البلدية برئاسة السيد  بمقر الحادية عشر صباحا

  األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وتغيب عن الحضور أعضاء املجلس البلدي اآلتي ذكرهم:

 : عضوفرج املجدوب -

 : عضومحمد علي املبروك -

 سعيدة الدرويش: عضو -

 روضة بنعلي: عضو -

 . الجلسة مقرر البلدية و  السيد رياض أحمد كاتب عامعن اإلدارة البلدية  وحضر

الجلسة رحب السيد حسن املبروك رئيس البلدية بالحاضرين شاكرا لهم تلبية في مستهل 

ول شرع أعضاء املجلس البلدي التداوبعد التثبت من توفر النصاب القانوني للجلسة  الدعوة،

  في مواضيع الجلسة كالتالي: 

 

 

 الصفة  اإلسم واللقب

 مساعد أول  جيهان عبد هللا

 مساعد ثاني طارق النعيجي

 مساعد ثالث  نادرة املجدوب

 مساعد رابع فاطمة غماض

 عضو رضوان عبد الرزاق 

 عضو  فرج العجيمي

  عضو شادية شوشان



 
 

 

 

I. 2019لسنة  املصادقة على ملحق إتفاقية املساعدات املوظفة: 
 

تنفيذا ملقتضيات إحالة السيد املدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات 

التوقيع على ملحق إتفاقية إسناد املساعدات  حول  2019 مارس 26بتاريخ  1276املحلية عدد 

التي  2019فيفري  14جلسة اللجنة الوزارية املنعقدة بتاريخ ، وبناءا على املوظفة وتسجيلها

د تخصص لتهذيب حي 1.450.000دقة على قيمة املساعدة املوظفة والبالغة تقرر خاللها املصا

 .التطور وحيث استجابت البلدية للشروط الدنيا املستوجبة 
 

لذا املعروض على أنظار املجلس البلدي املصادقة على ملحق إتفاقية منح املساعدات 

 .2019املوظفة لسنة 

 التصويت: 

 متحفظ  ضد مع

 حسن املبروك  -

 جيهان عبد هللا -

 طارق النعيجي -

 نادرة املجدوب -

 فاطمة غماض -

 رضوان عبد الرزاق  -

 العجيميفرج  -

 شادية شوشان  -

  

 املجلس   قـــــــرار

بعد املناقشة والدرس صادق أعضاء املجلس الحاضرون باإلجماع على ملحق إتفاقية 

 .2019منح املساعدات املوظفة لسنة 
 

II. حول  تأمين حصة إستمرار : 

حصة اإلستمرار مردودية العمل خالل  وضعف البشريةنظرا للنقص الحاد في املوارد 

  .يةأيام العمل العاد تعويضية خالليوم السبت بقسم الحالة املدنية وصعوبة إسناد عطلة ل

املعروض على أنظار املجلس البلدي إلغاء العمل بتأمين حصة إستمرار ليوم السبت من 

 كل أسبوع. 

 



 التصويت: 

 متحفظ  ضد مع

 حسن املبروك  -

 جيهان عبد هللا -

 طارق النعيجي -

 نادرة املجدوب -

 فاطمة غماض -

 رضوان عبد الرزاق  -

 العجيميفرج  -

 شادية شوشان  -

  

 

 قـــــــرار املجلس

على إلغاء العمل بعد املناقشة والدرس صادق أعضاء املجلس الحاضرون باإلجماع 

 بحصة إستمرار ليوم السبت من كل أسبوع.
 

 

 
 

 الواحدة بعد الزوال.ختتمت الجلسة على الساعة إو 

  2019 ماي  14منزل فارس ي في                      

 


