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9.1.2021 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 12/1/ 1202رقم 

 

في تمام    9.1.2021  الموافق السبت    يوم  12/1/ 2021  رقم  العادية  عقدت جلسة المجلس المحلي 

 في قاعة جلسات المجلس المحلي.  ظهرا   نيةالثاالساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة: 

 المجلس رئيس مازن عدوي,  .1

 محمد دحلة, عضو المجلس  .2

 خالد دحلة, عضو المجلس  .3

 ذياب عدوي, عضو المجلس  .4

 اياد زرعيني, عضو المجلس  .5

 المجلس  عضو, وسيم سالمة .6

 عالء هياجنة, عضو المجلس  .7

 

 

 لم يحضر الجلسة: 

 علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي  .1

 هاني عبيد, عضو المجلس  .2

  المجلس عضو, عاطف عدوي .3

 حميدي صباح, عضو المجلس  .4

   عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .5

 

 

 : الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس  .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس  .2

 المستشار القضائي  هشام مصاروة, .3

 عرسان صباح, مراقب المجلس  .4

 سامح نصار, مدير البنى التحتية  .5

 سامي عدوي, مدير قسم لمعارف .6

 مستشارة رئيس المجلس لرفع مكانة المرأة  حنان صباح, .7
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 مرفقه بتسجيل صوتي.   الجلسةمالحظه 

 لالستماع  اضغط هنا 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ps13GlvRDNc&feature=youtu.be 

 

 جدول البحث: 

المحلي .1 المجلس  , )مرفق  26.12.2020من تاريخ    17/12/2020+16  المصادقة على بروتوكوالت جلسات 

 طيه(.

 التاليه:   العاديةاقرار الميزانيات غير   .2

وقدره   . أ بمبلغ  القديم  المحلي  المجلس  بناية  فوق  االجتماعي  الرفاه  قسم  بتمويل   3200000بناء  شاقل 

شاقل من دائرة اراضي اسرائيل,)مرفق    2000000شاقل من وزارة الرفاه االجتماعي ومبلغ    1200000

 طيه(.

 المعارف, )مرفق طيه(.شاقل من وزارة  272,600بمبلغ קולות קוראים סל רשות( تنفيذ نداءات )  .ب

 ,)مرفق طيه(.الداخليةشاقل بتمويل وزارة   548000بمبلغ   5مع شارع رقم  14ج. ترميم مفرق شارع 

 شاقل من وزارة المعارف,)مرفق طيه(.  44807د. فعاليات تربيه ال منهجيه بمبلغ 

 شاقل من مفعال هبايس.  56318ه. اقتناء حواسيب ومعدات ديجيتاليه بمبلغ 

م .3 رقم  تعديل  عاديه  غير  مبلغ    499يزانيه  واضافة  للعقارات  وقياس  وزارة    300000مسح  بتمويل  شاقل 

 الداخلية, )مرفق طيه (. 

 , )مرفق طيه(.2020/3بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم  .4

 

 افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور. 

طرعانباأليام   قرية  شهدت  ألبنا  األخيرة  بالتعازي  نبعث  هنا  من  وفاة  حاالت  عدوي    ءعدة  عايد  الحاج  المرحوم 

 وابناء المرحوم الحاج رياض عدوي لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان. 

حيث كان رجل اصالح    عامة    كما ورحل عنا قدس االب نمر خوري الذي كان راعي للطائفة المسيحية ولطرعان

 . بعزائنا ألنفسنا ولذويه وعزائنا بالموجودين وخير وصاحب الحس الوطني فنبعث

 

 نبعث بتعازينا الحارة للجميع.  : العضو خالد دحله

 سيختار المجلس المحلي الزمان والمكان لتكريم قدس االب نمر خوري.  رئيس المجلس:

 

 جدول البحث: 

المحلي .1 المجلس  جلسات  بروتوكوالت  على  تاريخ    17/12/2020+16  المصادقة  ,  26.12.2020من 

 )مرفق طيه(.

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ps13GlvRDNc&feature=youtu.be
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 :  التالية العاديةاقرار الميزانيات غير   .2

وقدره   . أ بمبلغ  القديم  المحلي  المجلس  بناية  فوق  االجتماعي  الرفاه  قسم  بتمويل   3200000بناء  شاقل 

شاقل من دائرة اراضي اسرائيل,)مرفق    2000000شاقل من وزارة الرفاه االجتماعي ومبلغ    1200000

 طيه(.

 شاقل من وزارة المعارف, )مرفق طيه(. 272,600بمبلغ קולות קוראים סל רשות( تنفيذ نداءات )  .ب

 ,)مرفق طيه(.الداخليةشاقل بتمويل وزارة   548000بمبلغ   5مع شارع رقم  14ج. ترميم مفرق شارع 

 شاقل من وزارة المعارف,)مرفق طيه(.  44807د. فعاليات تربيه ال منهجيه بمبلغ 

 شاقل من مفعال هبايس.  56318ه. اقتناء حواسيب ومعدات ديجيتاليه بمبلغ 

 عن الميزانيات اعاله بناء على مصادر التمويل لكل من الميزانيات المذكورة اعاله.  شرح محاسب المجلس

 تقرر باإلجماع المصادقة على الميزانيات اعاله.  قرار:

 

شاقل بتمويل وزارة    300000مسح وقياس للعقارات واضافة مبلغ    499تعديل ميزانيه غير عاديه رقم   .3

 الداخلية, )مرفق طيه (. 

عن الميزانية اعاله واضاف ان الحديث يدور عن مشروع قائم والميزانية المعدة سابقا   ال  شرح رئيس المجلس  

 تكفي إلنهاء المشروع. 

 ية االعضاء.تقرر المصادقة بأغلب قرار:

 امتنع عن التصويت العضو وسيم سالمه. 

 

 , )مرفق طيه(.2020/3بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم  .4

 بعرض التقرير المالي امام االعضاء وشرحه شرحا  وافيا .   قام محاسب المجلس

 االعضاء. كما ودار نقاش مع اعضاء المجلس وتمت اإلجابة على كل التساؤالت التي طرحت من قبل  

 وواضح من الميزانية بان الصرف في الميزانية بناء  على التخطيط. 

 

 

 

 

             _____ ___ ______                          ________________ 

 ةربحي دحل                       مازن عدوي                 

 سكرتير المجلس             المجلس  رئيس               


