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2.1.2019 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 91/12/201رقم 

 

 دسهالسافي تمام الساعة  2.1.2019 االربعاء يوم 1/12/2019 رقم العادية عقدت جلسة المجلس المحلي

 مساًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 مازن عدوي, رئيس المجلس .1

 محمد دحلة, عضو المجلس .2

 علي صباح, عضو المجلس .3

 خالد دحلة, عضو المجلس .4

 عاطف عدوي, عضو المجلس .5

 ذياب عدوي, عضو المجلس .6

 اياد زرعيني, عضو المجلس .7

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .8

 حميدي صباح, عضو المجلس .9

 المجلسفتحي زرعيني, عضو  .10

 المجلس عضو, وسيم سالمة .11

 المجلس عضو, هاني عبيد .12

 

 

 كما وشارك في الجلسه:

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 عالء دحله, المستشار القضائي .3

 مدير قسم المعارف, سامي عدوي .4

 زياد حداد, مهندس المجلس .5

 عرسان صباح, مراقب المجلس .6
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 مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي. 

 لالستماع  اضغط هنا. 

https://www.youtube.com/watch?v=oZFQiMhbtb8&t=30s    

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(.2018/12/5من تاريخ  2018/12/2على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  المصادقة .1

 :التأليه العاديةاقرار الميزانيات غير  .2

بتمويل  األرضيةمن اجل تقوية مباني للصمود بالهزات  3,494,235اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .أ

 )مرفق طيه(. المعارف،وزارة 

بتمويل من شاقل من اجل اتاحة صفوف لذوي قصور السمع  ألف 60اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .ب

 )مرفق طيه(. المعارف،وزارة 

 شاقل من اجل تفعيل صفوف للمسنين بتمويل وزارة 48,333اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .ج

 .المحددةشاقل من صندوق االعمال غير  4,833ومبلغ  43,500بمبلغ  االجتماعيةالمساواة  .د

   وزارة   طالب بتجارب علميه بتمويلتراك الشاقل من اجل اش 55,000اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .ه

 )مرفق طيه(. المحددة،من صندوق االعمال غير  11,000شاقل ومبلغ  44,000المعارف بمبلغ 

 : التأليه العاديةتعديل الميزانيات غير  .3

شاقل بتمويل  895,549بمبلغ  الثانوية للمدرسةاضافة صفوف  375تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .أ

 )مرفق طيه(. المعارف،وزارة 

بتمويل من وزارة  137,698ترسيم شوارع ومعدات امان  446تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .ب

 المحددة،شاقل بتمويل من صندوق االعمال غير  13,770شاقل ومبلغ  123,928المواصالت بمبلغ 

 )مرفق طيه(.

 تمويل من وزارة شاقل ب 156,933سلة العلوم اضافة مبلغ  457تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .ج

 )مرفق طيه(.  المحددة،شاقل من صندوق االعمال غير  27,934ومبلغ  129,000العلوم بمبلغ 

 شاقل بتمويل صندوق 15,957قاعة تعازي واضافة مبلغ  476تعديل ميزانيه غير عاديه رقم د.         

    . المحددةاالعمال غير           

 16624بحوض  251-0673533رقم  التفصيلية لخارطةامقدم و معد طرعانعلى كون مجلس محلي  مصادقةال .4

  .52,37,31,28قسائم 

اقرار تشغيل السيد شاهر عدوي مساعد لرئيس المجلس المحلي بموجب اتفاقيه عمل شخصيه ودفع راتب بموجب  .5

 .الداخليةوزارة  وبموجب تعليمات 40اجور الموظفين الكبار بنسبة %

 

وتمنى الخير  الميالدية السنةوبمناسبة رأس  المجيدةبمناسبة االعياد  المسيحيةللطوائف رئيس المجلس يبارك 

 اجمعين. طرعان ألهالي والسعادة

 عيارات ناريه وهذا اعتداء اثم على حرمة المجلس المحلي. ألطالقواضاف ان المجلس المحلي قد تعرض 

كما وشكر  الحوار،ت ولكنه اشار ان علينا التعامل بلغة كان جهة أياالتهام الى  بأصبعوهذا لم يشير رئيس المجلس 

 على االستنكار الذي بدر من قبلهم. الجبههقائمة 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oZFQiMhbtb8&t=30s
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 افتتح رئيس المجلس الجلسه مرحباً بالحضور.

 

 العضو فتحي زرعيني يتساءل هل تعيين مدير عام للمجلس المحلي بحاجه الى مصادقة اعضاء المجلس؟

 

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(.2018/12/5من تاريخ  2018/12/2على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم المصادقه  .1

 تقرر باالجماع. قرار:

 اقرار الميزانيات غير العاديه التاليه: .2

من اجل تقوية مباني للصمود بالهزات االرضيه بتمويل وزارة  3,494,235اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .أ

 المعارف, )مرفق طيه(.

الف شاقل من اجل اتاحة صفوف لذوي قصور السمع بتمويل من وزارة  60اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .ب

 المعارف, )مرفق طيه(.

 شاقل من اجل تفعيل صفوف للمسنين بتمويل وزارة 48,333ج. اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ 

 ندوق االعمال غير المحدده.شاقل من ص 4,833ومبلغ  43,500المساواة االجتماعيه بمبلغ      

 وزارة  المعارفتراك الطالب بتجارب علميه بتمويل شاقل من اجل اش 55,000د. اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ 

    من صندوق االعمال غير المحدده, )مرفق طيه(. 11,000شاقل ومبلغ  44,000بمبلغ     

 الى الدعوه الميزانيات المقترحه.شرح محاسب المجلس عن الميزانيات اعاله كما وارفقت 

 .مجلس وتمت االجابه عليهاطرحت عدة اسئله من قبل اعضاء ال

 اقترح رئيس المجلس المصادقه على الميزانيات غير العاديه اعاله. اقتراح:

 تقرر باالجماع. قرار:

 

 تعديل الميزانيات غير العاديه التاليه:  .3

شاقل بتمويل وزارة  895,549صفوف للمدرسه الثانويه بمبلغ اضافة  375تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .أ

 المعارف, )مرفق طيه(.

بتمويل من وزارة المواصالت بمبلغ  137,698ترسيم شوارع ومعدات امان  446تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .ب

 شاقل بتمويل من صندوق االعمال غير المحدده, )مرفق طيه(. 13,770شاقل ومبلغ  123,928

 شاقل بتمويل من وزارة  156,933سلة العلوم اضافة مبلغ  457تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  .ج

 شاقل من صندوق االعمال غير المحدده, )مرفق طيه(.  27,934ومبلغ  129,000العلوم بمبلغ      

 االعمال غيرشاقل بتمويل صندوق  15,957قاعة تعازي واضافة مبلغ  476تعديل ميزانيه غير عاديه رقم د. 

   المحدده.    
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 عن تعديل الميزانيات اعاله .شرح محاسب المجلس 

 (؟ פיתוחالعضو عبد الحميد خيرهللا: هل المبلغ في البند أ يشمل التطوير)

 % سوف نحصل عليه الحقاً.15المحاسب: التمويل من الوزارة يأتي بشكل تدريجي ولكن ينقصنا مبلغ 

 بتسليمنا المدرسه حتى االن.المقاول لم يقم 

 تساءل العضو علي صباح عن المسجد الغربي, هل سنقوم بتحضير قاعه في المسجد الغربي؟ 

 اقترح رئيس المجلس المصادقه على تعديل الميزانيات اعاله. اقترح:

 تقرر باالجماع. قرار:

 

 

 16624بحوض  251-0673533لخارطه التفصيليه رقم امقدم و مصادقه على كون مجلس محلي طرعان معدال .4

  .52,37,31,28قسائم 

 شرح مهندس المجلس عن الخارطه التفصيليه اعاله بموافقة خارطه توضيحيه.

 اقترح رئيس المجلس المصادقه على البند اعاله. اقترح:

 تقرر باالجماع. قرار:

 

 

شخصيه ودفع راتب بموجب اقرار تشغيل السيد شاهر عدوي مساعد لرئيس المجلس المحلي بموجب اتفاقيه عمل  .5

 وبموجب  تعليمات وزارة الداخليه. 40اجور الموظفين الكبار بنسبة %

 .المجلس تأجيل البت بالموضوعاقترح رئيس  اقترح:

 تقرر باالجماع. قرار:

 

 

 

 

 

 

     _______________                 ________________ 

 ةربحي دحل                               مازن عدوي         

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس        

 


