
 

17.7.2021

بروتوكول جلسة المجلس المحلي
     2021/12/6  رقم 

�ق       2021/12/6  رقم  العادية عقدت جلسة المجلس المحلي غير��بت المواف��وم الس�17.7.2021ي
في تمام الساعة الثانية ظهراً في قاعة جلسات المجلس المحلي.

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

لم يحضر الجلسة:
حميدي صباح, عضو المجلس.1
هاني عبيد, عضو المجلس.2
عالء هياجنة, عضو المجلس.3

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة, سكرتير المجلس.1
محمد عدوي, محاسب المجلس.2
المحامية ماغي ابو يونس, مندوبة عن المستشار القضائي.3
زياد حداد, مهندس المجلس.4
سامي عدوي, مدير قسم� المعارف.5
6.�جعفر صباح, مدير المركز الجماهيري
ايوب حنا, محاسب المركز� الجماهيري.7
حنان صباح, مستشارة رئيس المجلس لرفع مكانة المرأة.8

1



مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي. 
:لالستماع  اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=TwbM7t3oZZc 

جدول البحث:
,5.6.2021 من ت;;;اريخ 2021/12/5المص;;;ادقة على بروتوك;;;ول جلس;;;ة المجلس المحلي رقم .1

)مرفق طيه(.
اقرار الميزانيات غير العادية التالية: .2

 ش;;اقل138,268اقرار ميزانية غير عادية من اجل ترسيم ش;;وارع واج;;راءات ام;;ان بمبل;غ .1
 ش;;اقل من ص;;ندوق13,827 ش;;اقل ومبل;;غ 124,441بتموي;;ل وزارة المواص;;الت بمبل;;غ 
االعمال غير المحددة,)مرفق طيه(.

اقرار ميزانية غير عادية من اجل اقتن;;اء مع;;دات لمخت;;بر العل;;وم في المدرس;;ة االعدادي;;ة ب.2
 شاقل بتمويل مفعال هبايس, )مرفق طيه(.84,198بمبلغ 

%1.18 س;نوات بفائ;دة 10 ملي;ون ش;;اقل من بن;;ك مركنتي;;ل لم;;دة 4المص;ادقة على ق;رض بمبل;غ .3
سنويا مربوطة بجدول غالء المعيشة, )حسب المرفق( من اجل اتمام مشروع ش;;ق وتعبي;;د ش;;وارع

في حي قبر العبد, )مرفق طيه(.
 مليون شاقل بتمويل قرض من بنك مركنتيل.4 واضافة مبلغ 530تعديل ميزانيه غير عادية رقم .4
المص;;ادقة على ك;;ون المجلس المحلي مق;;دم الخارط;;ة التفص;;يلية باإلض;;افة للس;;يد يوس;;ف ع;;دوي.5

 يش;;مل ان;;دماج للم;;دخل الرئيس;;ي17400 ح;;وض 29,;; 28)موق;;ف لس;;يارات الش;;حن في القس;;ائم 
للقرية, )مرفق طيه(.

, )مرفق طيه(.2020بحث التقرير المالي للمركز الجماهيري لسنة .6

افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور.

جدول البحث:
,5.6.2021 من ت;;اريخ 2021/12/5المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم .1

)مرفق طيه(.
تمت المصادقة على بروتوكول� جلسة المجلس المحلي اعاله. قرار:
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اقرار الميزانيات غير العادية التالية: .2
اق;;رار ميزاني;;ة غ;;ير عادي;;ة من اج;;ل ترس;;يم ش;;وارع واج;;راءات ام;;ان بمبل;;غ.1

 ش;;;اقل ومبل;;;غ124,441 ش;;;اقل بتموي;;;ل وزارة المواص;;;الت بمبل;;;غ 138,268
 شاقل من صندوق االعمال غير المحددة,)مرفق طيه(.13,827

اقرار ميزانية غير عادية من اجل اقتناء معدات لمختبر العل;;وم في المدرس;;ة االعدادي;;ة.2
 شاقل بتمويل مفعال هبايس, )مرفق طيه(.84,198ب بمبلغ 

شرح محاسب المجلس عن الميزانيات اعاله.
تقرر باإلجماع. قرار:

%1.18 س;;نوات بفائ;;دة 10 مليون شاقل من بنك مركنتي;;ل لم;;دة 4المصادقة على قرض بمبلغ .3
سنويا مربوط;ة بج;دول غالء المعيش;ة, )حس;ب المرف;ق( من اج;ل اتم;ام مش;روع ش;ق وتعبي;د

شوارع في حي قبر العبد, )مرفق طيه(.
�ةرئيس المجلس ��ة الميزاني��اء على المناقص��د بن��بر العب��ة ق��ه لمنطق��إجراء مناقص��ا ب��بق وقمن�س
�ة هي ��دينا هي 8المطلوب��ودة ل��ة الموج��يكل الميزاني��ون ش��ا البحث عن4 ملي��اقل علين��ون ش�  ملي

�ذات��روع� وبال��ام المش��ل اتم��رض من اج��ذ ق��و اخ��دنا ه��ود ل��ل الموج�مصدر تمويل للمشروع� الح
�دار رخص��ة استص�الحديث عن مشروع� لحي جديد حيث سنحصل� ميزانيات من الحي نفسه نتيج

% من وزارة الداخلية.85عمار باإلضافة الى استرجاع حوالي 
عن القرض واثنى على هذا القرار بالذات ان الفائدة قليلة جداً.كما وتحدث محاسب المجلس 

اال يوجد� مصادر اخرى من الوزارات المختلفة؟العضو عبد الحميد خيرهللا: 
�ويررئيس المجلس: ��وم بتط�حبذا لو كان هناك مصدر تمويل من الوزارات المختلفة وعلينا ان نق

االحياء في القرية حتى لو لم نحصل على هذه الميزانيات.
 وهناك حي21بعد ان استفسرت عن الموضوع ال يمكن ان نكون بالقرن ال العضو علي صباح: 

من احياء طرعان بدون شوارع� او بنى تحتية تليق به.
 اعضاء 8صوت مع القرار  قرار:

امتنع عن التصويت� العضو عبد الحميد خيرهللا.

 ملي;;ون ش;;اقل بتموي;;ل ق;;رض من بن;;ك4 واض;;افة مبل;;غ 530تع;;ديل ميزاني;;ه غ;;ير عادي;;ة رقم .4
مركنتيل.

تمت المصادقة باإلجماع. قرار:
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المصادقة على كون المجلس المحلي مقدم الخارطة التفص;;يلية باإلض;;افة للس;;يد يوس;;ف ع;;دوي.5
 يش;;مل ان;;دماج للم;;دخل الرئيس;;ي17400 حوض 29,;; 28)موقف لسيارات الشحن في القسائم 

للقرية, )مرفق طيه(.
�ط� علىش;;رح رئيس المجلس ��ة والتخطي��ديث عن ارض خاص��رح ان الح��د اعاله وص�عن البن

حساب السيد يوسف عدوي وسنقوم� بالمصادقة على كون المجلس مقدم الطلب.
تقرر باإلجماع.  قرار:

, )مرفق طيه(.2020بحث التقرير المالي للمركز الجماهيري لسنة .6
�اء المجلسشرح المحاسب��ه وبين اعض��اش بين� ايوب حنا عن التقرير المالي المرفق كما ودار نق

وقام باإلجابة عن كل التساؤالت المطروحة. 

تم بحث التقرير المالي.
�كما وصرح� رئيس المجلس بانه ينوي السير قدماً بدعم المركز الجماهيري.

_______________                        ________________
ربحي دحلة                                         مازن عدوي 
              سكرتير المجلس                 رئيس المجلس
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