
 

11.5.2021

بروتوكول جلسة المجلس المحلي
  ب   -   4  /2021/12  رقم 

�   4  /2021/12  رقم  رقم� العادية عق����دت جلس����ة المجلس المحلي���ي����وم الثالث����اء المواف����ق�  ب    -
في تمام الساعة الثانيه ظهراً في قاعة جلسات المجلس المحلي. 11.5.2021

حضر الجلسة كل من السادة:
رئيس المجلسمازن عدوي, .1
علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي.2
محمد دحلة, عضو المجلس.3
ذياب عدوي, عضو المجلس.4
 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس.5
خالد دحلة, عضو المجلس.6
وسيم� سالمة, عضو المجلس.7
هاني عبيد, عضو المجلس.8
 اياد زرعيني, عضو المجلس.9
المجلس عضو, عاطف عدوي.10

لم يحضر الجلسة:
حميدي صباح, عضو المجلس.1
عالء هياجنة, عضو المجلس.2

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة, سكرتير المجلس.1
محمد عدوي, محاسب المجلس.2
المحامي هشام مصاروة, المستشار القضائي.3
عرسان صباح, مراقب المجلس .4
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي. 
لالستماع  اضغط هنا

جدول البحث:
,10.4.2021 من ت���اريخ 2021/12/3المص���ادقة على بروتوك���ول� جلس���ة المجلس المحلي رقم .1

)مرفق طيه(.
 ال��ف ش��اقل بتموي��ل79 مشروع من االمن للرفاه واضافة مبل��غ 529تعديل ميزانية غير عادية رقم� .2

وزارة االمن, )مرفق طيه(.
 ال��ف ش��اقل من اج��ل تش�غيل م��دير/ه تخطي��ط بتموي�ل� وزارة150اقرار� ميزانية غير عادي��ة بمبل�غ .3

االسكان, )مرفق� طيه(.
المصادقة على كون المجلس المحلي معد ومق��دم الخارط��ة لتغي��ير اس��تعمال ارض زراعي��ة لمنش��أة.4

 من اراض��ي16616 ح��وض 128,�� 132(  بقس��م من القس��ائم תחנת מעברهندسيه محطة انتقال )
. وذلك بالتنسيق وبموافقة اصحاب االراضي, )مرفق� طيه(תחום שיפוט גליל תחתון( طرعان )

 بقس�يمة251-0887513المصادقة على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارط�ة التفص�يلية رقم .5
, )مرفق طيه(.(105  )قطعه1,5,6 القسائم 16632وحوض ( 101  )قطعه16607 حوض 215

المصادقة على دفع تعويض للسيد مرعب محمود علي موس�ى مقاب�ل مص�ادرة قس�م من ارض�ه في.6
 من اجل فتح شارع )دوار( بمنطقة مسجد ابو بكر الصديق.�51 قسيمة 16636حوض 

افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.
وتمنى عيد فطر سعيد للجميع وان يعيده هللا على الجميع باليمن والخ�ير� والبرك�ات واض��اف الي��وم س�نقوم

بوقفه احتجاج ألحداث االقصى الجميع مدعو للوقفة.

جدول البحث:
�اريخ 2021/12/3المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم .1��ق10.4.2021 من ت�, )مرف

طيه(.
العضو عبد الحميد خيرهللا, لم اصادق على البند الخامس ولكنني امتنعت

 يعدل البروتوكول� مع مالحظة العضو عبد الحميد خيرهللا رئيس المجلس
العضو اياد زرعيني لم يحضر الجلسة 

 تمت المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي اعاله.قرار:
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�غ 529تعديل ميزانية غير عادية رقم .2��افة مبل��اه واض��روع من االمن للرف��ل79 مش��اقل بتموي��ف ش� ال
وزارة االمن, )مرفق طيه(.

تقرر باإلجماع. قرار:

�غ .3��ة بمبل��ير عادي��ة غ��رار ميزاني��ل وزارة150اق��ط بتموي��دير/ه تخطي��غيل م��ل تش��اقل من اج��ف ش� ال
االسكان, )مرفق طيه(.

تقرر باإلجماع. قرار:

�أة.4��ة لمنش��تعمال ارض زراعي��ير اس��ة لتغي��دم الخارط��د ومق��ون المجلس المحلي مع��ادقة على ك�المص
�ال )��ة انتق��ائم תחנת מעברهندسيه محط��م من القس�� 132(  بقس��وض 128,��ي16616 ح� من اراض

. وذلك بالتنسيق وبموافقة اصحاب االراضي, )مرفق طيه(תחום שיפוט גליל תחתון( طرعان )
الحديث عن تنظيم محطة االنتقال في المنطقة الشرقية, محط��ة االنتق��ال تخ��دم المجلسرئيس المجلس: 

المحلي لتنظيم� نقل الشاحنات.

�يمة251-0887513المصادقة على كون المجلس المحلي مع�د ومق�دم الخارط�ة التفص�يلية رقم .5� بقس
, )مرفق طيه(.(105  )قطعه1,5,6 القسائم 16632وحوض ( 101  )قطعه16607 حوض 215

اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.اقتراح:   
 اعضاء9صوت مع االقتراح  قرار:

امتنع عن التصويت� العضو عبد الحميد خيرهللا

�ه في.6��م من ارض��ادرة قس��ل مص��ى مقاب��ود علي موس��رعب محم��يد م�المصادقة على دفع تعويض للس
 من اجل فتح شارع )دوار( بمنطقة مسجد ابو بكر الصديق.51 قسيمة 16636حوض 

الحي الغربي بمنطقة مسجد ابو بكر الصديق� هو حي مهمل ورأين��ا ان��ه يمكنن��ا تط��وير�رئيس المجلس: 
المنطقة فتحنا مشروع� ممول من قبل وزارة الداخلي�ة في ه�ذه المنطق�ة ال�وادي,  بتل�ك المنطق�ة ال يمكن

م( وال يمكن اجراء المش��روع.150تنظيم الشارع هناك بدون فتح دوار� وبدون مصادرة ارض خاصة )
قمنا بالتواصل مع المواطن من اج��ل الوص��ول الى اتف��اق بش��أن المص��ادرة باالتف��اق م��ع مال��ك االرض

وتوصلنا� الى اتفاق شفهي  _________ المستشار� القضائي بهذا الشأن.
 م لعدة شركاء علينا اثبات215حسب تقرير المستشار� القضائي الحديث يدور� عن العضو علي صباح: 

الملكية لصاحب االرض.
�ائي: ��ار القض� م للقس�يمة الم�ذكورة وان اردن��ا ان نص��ادر عن طري��ق215الح�ديث ي�دور� عن المستش

المحكمة القضية ستأخذ فتره طويله جداً مما يعيق المشروع� لعدة سنوات.
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�تراح رقم �למחזיקי ال��ف ش��اقل )85اق��ترح رئيس المجلس المص��ادقة على دف��ع تع��ويض بمبل��غ    :  1  اق
بعد استيفاء الشروط القانونية. 16636 גוש 51הנכס( בחלקה 

اقترح نائب رئيس المجلس علي صباح البت بالموضوع.�    :  2  اقتراح رقم 
 اعضاء6    :  1  صوت مع االقتراح رقم 
     اعضاء4   :  2  صوت مع االقتراح رقم 

_______________                        ________________
ربحي دحلة                                         مازن عدوي 
              سكرتير المجلس                 رئيس المجلس
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