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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

  2022/1/1 رقم
 

 14:00 الساعة تمام  في  1.1.2022 الموافق سبتال  يوم  2022/1/1 رقم العاديةغير   المحلي المجلس جلسة عقدت

 .المحلي المجلس  جلسات قاعة في ظهرا  
 

 :السادة من كل الجلسة حضر

 المجلس  رئيس ،عدوي مازن .1

 المحلي المجلس رئيس بأعمال القائم  ،دحلة محمد .2

 المجلس  عضو ،صباحانور  .3

 المجلس  عضو ،عدوي ذياب .4

 المجلس  عضو ،عدوي عاطف .5

 المجلس  عضو ،دحلة خالد .6

 المجلس  عضو ،امجد زرعيني .7
 
 

 

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس عضو ،صباح  حميدي .1

 المجلس  عضو ،عبيد  هاني .2

 المجلس  عضو ،سالمة وسيم  .3

   المجلس عضو ،خير هللا الحميد عبد .4

 المجلس  عضو ،هياجنة عالء .5

 

 
 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس  سكرتير ،دحلة ربحي .1

 المجلس  محاسب ،عدوي محمد .2

 القضائي المستشار ،مصاروة  هشام  المحامي .3

 مراقب المجلس صباح،عرسان  .4

 مدراء االقسام في المجلس المحلي   .5
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 . صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

   :هنا اضغط لالستماع

https://www.youtube.com/watch?v=0n_QmZwGQQg&t=963s 

 جدول البحث: 

 .18.12.2021, والتي ارسلت لحضرتكم بتاريخ  2022لسنة  المصادقة على ميزانية المجلس المحلي العادية   .1

 

 .بالحضور رحب حيث الجلسة المجلس رئيس افتتح

 سنة خير وعطاء. ، مع انطالق العام الجديد اتمنى للجميع الصحة وهداة البال وبداية عام جديد : رئيس المجلس

اياد زرعيني  كما و  زرعيني  أمجد كما ورحب بعضو المجلس الجديد السيد   شكر عضو المجلس المستقيل السيد 

مدير لجنة    واألموروبارك جهوده وعطاءه ومتابعتة لألمور عامة   والتعليم خاصة بصفته  التربية  بقسم  المتعلقة 

التوفيق  له  كما ونتمنى  الشكر،    اء المجلس المحلي نشكره جزيلضباسمي وباسم اعالمعارف في المجلس المحلي،  

 والنجاح.

على كالم رئيس المجلس المحلي وشكر العضو اياد زرعيني الشكر الجزيل ورحب    أثنى  عدوي:العضو عاطف  

 زرعيني.  أمجدبالعضو 

 التزم بتنفيذ قوانين دولة اسرائيل. زرعيني:  أمجدالعضو 

على  معينه للنقاش والمصادقة  استغرب رئيس المجلس من غياب اعضاء المجلس وبالذات من كتل معينه عن جلسة  

مقبولة    ألعذارتغيب عن الجلسة    ومنللتصرف وبالذات بجلسة ميزانية سنوية    أكثروهناك طرق لبقه    الميزانية،

 نلتمس له عذرا . 

 جدول البحث: 

 .18.12.2021, والتي ارسلت لحضرتكم بتاريخ  2022المصادقة على ميزانية المجلس المحلي العادية لسنة   .1

المجلس شرح الميزانية    أعضاءالميزانية امام    رئيس المجلس عرض   المحلي وطلب من محاسب  المجلس 

 .المختلفةحسب بنودها 

شرح عن مدخوالت المجلس المحلي كما وشرح عن مصروفات المجلس المحلي شرحاً    محاسب المجلس:

 بمرافقة شرائح اعدت قبل ذلك. وافياً 

 .شاقل  86,592,000شاقل ومجموع المصروفات   86,592,000مجموع المدخوالت مبلغ 

 المختلفة.ودها المحلي ببنللمجلس   الذاتيةكما وشرح محاسب المجلس عن المدخوالت 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0n_QmZwGQQg&t=963s
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المجلس كما   محاسب  رواتب    وشرح  بنود مصروفات    المحلي، المجلس  عن  الى  المجلس  محاسب  تطرق 

 المجلس المحلي بجميع بنودها. 

وفي  الصرف سيكون حسب البنود    ،لذلك  وواقعية  مدروسةالميزانية بطريقه    بتحضير قمنا    رئيس المجلس:

 على االعداد.  الميزانيات الثالث في الدورة الحالية صرفت بناًء 

وبالذات محاسب المجلس ومدير عام المجلس  الميزانية   بإعدادشكر رئيس المجلس مدراء االقسام الذين قاموا 

 المحلي.   اشكر جميع مدراء االقسام في المجلس  أحد  أنسىالمحلي وال اريد ان 

   منها:التي قام بتنفيذها وهي كثيره نذكر المشاريع بعض من بسرد  جلس وقام رئيس الم

 المبلغ المشروع 

 مليون شاقل  2 المدخل الرئيسي

 مليون شاقل  6 )المقطع الشرقي( 11شارع رقم 

 مليون شاقل  3 5شارع رقم 

 الف شاقل  550 14وشارع رقم  5دوار شارع رقم 

 ً  الف شاقل  500 تعبيد شارع البنك جنوبا

بيت فخري   قربتعبيد الشارع    

 صباح 

 الف شاقل  500

 مليون شاقل  3,2 1شارع رقم 

 مليون شاقل  6 شوارع  حي العسيليات 

 مليون شاقل  7 شارع العين 

 مليون شاقل  ممشى درب الناصره

 مليون شاقل  8 شوارع حي قبر العبد 

 مليون شاقل  3,5 المقطع الغربي   11شارع رقم 

 مليون شاقل  8,6 ترميم شوارع البلده القديمه 
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 المبلغ المشروع 

 مليون شاقل  3 شارع ابن سينا 

 الف شاقل  500 شوارع زراعية 

 شاقل  الف  500 شارع الكسارة

بناء طابق ثان فوق بناية المركز 

 الجماهيري 

 شاقل مليون  2,5

 شاقل  مليون 3,2 بناء طابق ثان فوق بناية المجلس المحلي 

 مليون شاقل  17 تخطيط قاعه متعددة االستعماالت

 مليون شاقل  12 تخطيط إلقامة بركة سباحه

ترميم وتطوير الملعب في مدرسة 

 الصرار 

 مليون شاقل 

 شاقل مليون 1 نادي بايس في منطقة الصرار 

 

تقارير المراقب   كاملة،وموظفي المجلس المحلي يعملون بمهنية طيبة  ةالمؤسسات الحكومية سمعمعتنا في س  

 اليومية منفذه على اتم وجه. هذا باإلضافة للخدمات   نظيفة

 اطالب بالعمل على فتح الشارع في حي الطبراني المحاذي لبيتي. انور صباح: 

  86,592,000بمدخوالت    2022على ميزانية المجلس المحلي لسنة    المصادقةاقترح رئيس المجلس    اقتراح:

 محاسب المجلس(.ت على يد )كما عرض شاقل  86,592,000شاقل ومجموع المصروفات 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 
     _______________                        ________________ 

 دحلة ربحي                             عدوي مازن                 

 المجلس  سكرتير                    المجلس  رئيس               


