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12.6.2019 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 12/2019/8رقم 

 

 

في تمام الساعة  12.6.2019 الموافقربعاء الا يوم 8/12/2019 رقم العادية عقدت جلسة المجلس المحلي

 المحلي. مساًء في قاعة جلسات المجلس دسةالسا

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 مازن عدوي, رئيس المجلس .1

 رئيس المجلس المحلي بأعمالعلي صباح, قائم  .2

 محمد دحلة, عضو المجلس .3

 خالد دحلة, عضو المجلس .4

 عاطف عدوي, عضو المجلس .5

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .6

 فتحي زرعيني, عضو المجلس .7

 المجلس عضو, وسيم سالمة .8

 المجلس عضو, هاني عبيد .9

 حميدي صباح, عضو المجلس .10

 

 

 

 : الجلسةلم يحضر 

 ذياب عدوي, عضو المجلس .1

 اياد زرعيني, عضو المجلس .2

 

 

 :الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 عالء دحله, المستشار القضائي .3

 زياد حداد, مهندس المجلس .4

 سامي عدوي, مدير قسم المعارف .5
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 مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي. 

 لالستماع  اضغط هنا

 https://www.youtube.com/watch?v=9LP7pXxmAjw&feature=youtu.be  

 

 جدول البحث:

 )مرفق طيه(. 2019/5/15 من تاريخ 2019/12/7على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  المصادقة .1

 )مرفق طيه(. الف شاقل من اجل منح لطالب الجامعات بتمويل مفعال هبايس, 120اقرار ميزانية غير عاديه بمبلغ  .2

, )مرفق وزارة النقب والجليلشاقل من اجل مخيم رياض االطفال بتمويل  52,500اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .3

 طيه(.

 فتح حساب بنك للمدارس اإلعدادية في بنك مركنتيل فرع طرعان بحيث يكون اصحاب التوقيع  .4

 في المدرسة اإلعدادية أ مديرة المدرسة السيدة ناريمان ابو جبل وسكرتيرة المدرسة السيدة وفاء نصار.

 ل دحلة وسكرتيرة المدرسة السيدة اميره زرعيني. و في المدرسة اإلعدادية ب مدير المدرسة السيد وائ

 , )مرفق طيه(.2019/1بحث التقرير المالي الربع سنوي  .5

 

 بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.اعضاء المجلس والحضور المجلس  هنئ رئيس

 

 حيث رحب بالحضور. الجلسةافتتح رئيس المجلس 

 

 

 جدول البحث:

 )مرفق طيه(. 2019/5/15 من تاريخ 2019/12/7على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  المصادقة .1

 .باإلجماعتقرر  قرار:

 

 

 )مرفق طيه(. الف شاقل من اجل منح لطالب الجامعات بتمويل مفعال هبايس, 120اقرار ميزانية غير عاديه بمبلغ  .2

 اعاله. المنحةشرح مدير قسم المعارف عن 

 .باإلجماعتقرر  قرار:

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LP7pXxmAjw&feature=youtu.be
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, )مرفق شاقل من اجل مخيم رياض االطفال بتمويل وزارة النقب والجليل 52,500اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .3

 طيه(.

 اعاله. الميزانيةشرح مدير قسم المعارف عن 

 .باإلجماعتقرر  قرار:

 

 بحيث يكون اصحاب التوقيع  فتح حساب بنك للمدارس اإلعدادية في بنك مركنتيل فرع طرعان .4

 في المدرسة اإلعدادية أ مديرة المدرسة السيدة ناريمان ابو جبل وسكرتيرة المدرسة السيدة وفاء نصار.

 و في المدرسة اإلعدادية ب مدير المدرسة السيد وائل دحلة وسكرتيرة المدرسة السيدة اميره زرعيني. 

 .باإلجماعتقرر  قرار:

 

 , )مرفق طيه(.2019/1بحث التقرير المالي الربع سنوي  .5

 شرح محاسب المجلس عن التقرير المالي اعاله والمرفق لجلسة المجلس المحلي.

الف شاقل وهذا ممتاز ولكن في نهاية الفترة ستكون المدخوالت مثل المصروفات  168الفائض للفترة الحالية هو 

 الجباية حسب الميزانية المعدة.بالنسبة للجباية في الربع االول, 

وصرح بأنه راضي عن هذا التقرير من حيث المدخوالت   2019/1تحدث رئيس المجلس المحلي عن الربع االول 

 والمصروفات.

 مناقشة التقرير المالي. تمت قرار:

 

 

 

 

______________                       ________________ 

 ةربحي دحل                             مازن عدوي

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس

 


