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30.12.2019 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 12/2019/91رقم 

 

في تمام  28.12.2019 الموافقالسبت  يوم 19/12/2019 رقم العاديةغير  عقدت جلسة المجلس المحلي

 في قاعة جلسات المجلس المحلي. الثانية ظهرا  الساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 رئيس المجلسمازن عدوي,  .1

 علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي .2

 محمد دحلة, عضو المجلس .3

 خالد دحلة, عضو المجلس .4

 , عضو المجلسذياب عدوي .5

  اياد زرعيني, عضو المجلس .6

 المجلس عضو, وسيم سالمة .7

  المجلس عضو, عاطف عدوي .8

 

 

 لم يحضر الجلسة:

 هاني عبيد, عضو المجلس .1

 فتحي زرعيني, عضو المجلس .2

  عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .3

 حميدي صباح, عضو المجلس .4

 

 :الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 عالء دحلة, المستشار القضائي .3

 عرسان صباح, مراقب المجلس .4
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 مرفقه بتسجيل صوتي.  الجلسةمالحظه 

 لالستماع  اضغط هنا

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GZeNsOH0uE&feature=youtu.be  

 جدول البحث:

 طيه(.,)مرفق 2020. اقرار ميزانية المجلس المحلي لسنة 1

 ,)مرفق طيه(.2019. المصادقة على تعديل ميزانية المجلس المحلي لسنة 2

 

وقام بمعايدة المحتفلين باألعياد المجيدة عيد الميالد ورأس السنة  ورحب بالحضور الجلسةافتتح رئيس المجلس 

 الميالدية اعاده هللا على الجميع بالخير واليمن والبركة.

 

 جدول البحث:

 ,)مرفق طيه(.2020ميزانية المجلس المحلي لسنة . اقرار 1

 على تعليمات وزارة اعدت بناء   الميزانية, حيث ان 2019مشتقه ومكمله لميزانية  الميزانيةان  قال رئيس المجلس 

 الداخلية بما يتمشى مع مصلحة المجلس المحلي واهالي طرعان.

ومجموعها وشرحها شرحا  وافيا , حيث بدأ بالشرح عن المدخوالت  2020لسنة  الميزانيةقام بقراءة  محاسب المجلس

 شاقل. 77,201,000

شاقل )شرح المصروفات بناء  على صرف  77,201,000بشرح المصروفات ومجموعها  محاسب المجلسكما وقام 

 (.اقسام المجلس المحلي

 بعرض المالحق للميزانية. محاسب المجلسقام 

 .רשויות מצטיינות(, بناء  على ميزانيات المجالس المميزة )2020الكات الزائدة لسنة كما ذكر وشرح الم

 المقترحة. والنقاش في الميزانية األسئلةمن االعضاء طرح  طلب رئيس المجلس

 عن موظفي قسم الحسابات, هل هناك امكانية لتشغيل موظف بدل موظفي الشركة؟؟ تساءل العضو اياد زرعيني

 أسئلة تتعلق بشركة الجباية كما وقام محاسب المجلس باإلجابة عن األسئلة التي طرحت.وايضا  طرح 

 بمناقشة الميزانية. عاطف عدوي قام العضو

 

شاقل  201,000,77بمدخوالت وقدرها  2020اقترح رئيس المجلس المصادقة على ميزانية سنة  اقتراح:

 )كما ارفقت(.شاقل  77,201,000ومصروفات وقدرها 

 .باإلجماعتقرر  قرار:

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GZeNsOH0uE&feature=youtu.be
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وتمنى ان تسد شكر رئيس المجلس اعضاء المجلس لمصادقتهم على الميزانية بعد مناقشتها وشكرهم على تعاونهم 

مجلس محاسب المجلس وموظفي المجلس , كما وشكر رئيس ال2020احتياجات البلد لسنة  الميزانيةهذه 

 لمشاركتهم بإعداد الميزانية.

 

 ابارك لطرعان المصادقة على الميزانية  واتمنى ان تصرف لمصلحة طرعان. سالمة :العضو وسيم 

 

  سأل المستشار القضائي هل هنالك ممانعة قانونيه إلدخال البند الثاني لجلسة المجلس؟رئيس المجلس 

 ال يوجد مانع لذلك.المستشار القضائي: 

 

 ,)مرفق طيه(.2019. المصادقة على تعديل ميزانية المجلس المحلي لسنة 2

 

الشرطة بذلك وهذا الموضوع بسيط وهو موضوع حراسة رئيس المجلس المحلي بناء  على رسالة  :محاسب المجلس

 من قبل وزارة الداخلية.التعديل بناء على مدخول 

 

  , )كما ارسلت(.2019اقترح رئيس المجلس المصادقة على تعديل ميزانية المجلس المحلي لسنة  اقتراح:

 تقرر باإلجماع. قرار:

 

 

 

 

 

  _______________                        ________________ 

 ةربحي دحل                             مازن عدوي

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس

 


