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 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 6201/11/81رقم 

 

  28.12.2016 الموافق  رععا اال يوم 2016/11/18 رقم العاديةغير  عقدت جلسة المجلس المحلي

 جلسات المجلس المحلي.مساً  في قاعة  السادسةفي تمام الساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 عماد دحلة, رئيس المجلس  .1

 عضو المجلس ونائب الرئيس سالمه،وسيم  .2

 عضو المجلس ونائب الرئيس  غبن،سليمان  .3

 عضو المجلس ونائب الرئيس نصار،نظمي  .4

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .5

 , عضو المجلسعلي اعو جبل  .6

 المجلسزياد سمعان, عضو  .7

 محمد نصار, عضو المجلس .8

 عضو المجلس عدوي،عاطف  .9

 اياد نصار, عضو المجلس .10

 زاهي غبن, عضو المجلس . 11

 

 

 

 شارك في الجلسة :

 رعحي دحله, سكرتير المجلس .1

 محاسب المجلس عدوي،محمد  .2

 القضائيعال  دحلة, المستشار  .3

 عرسان صباح, مراقب المجلس .4
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 :البحث جدول

من تاريخ  17/11/2016+16كوالت جلسات المجلس المحلي رقم وعلى بروت قةالمصاد .1

7.12.2016. 

ارسل  الميزانية, )اقتراح 2017 الماليةعلى ميزانية المجلس المحلي للسنه  المصادقة .2

 (.19.12.2016لحضرتكم بتاريخ 

 

  مرفقه بتسجيل صوتي. الجلسةمالحظه 

 

 هنا  لالستماع اضغط

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

 

آلل عدوي عوفاة زوجة القاضي  التعزيةآيات  عورف عالحضور،حيث رحب  هالجلسس المجلس افتتح رئي

عوفاة  آلل سالمه القلبيةقدم تعازيه وايضا جورج خوري  المرحوم عدنان عدوي كما ويبعث عتعازيه عوفاة

ورفع شأنها  الثانوية المدرسةالطويل عادراه  الباعكان له ساعقاً المرحوم لطيف سالمه حيث  المدرسةمدير 

 ترحم على جميع الموتى. عالياً،

 

ً و  انه من اليوم وصاعداً سنقوم عتسجيل جلسات المجلس المحلي عتسجيل صوتي.اعلن رئيس المجلس  ايضا

 

 رحب مره اخرى عالجميع.و افتتح رئيس المجلس

 

من تاريخ  17/11/2016+16كوالت جلسات المجلس المحلي رقم وعلى بروت قةالمصاد .1

7.12.2016. 

 .باألجماعتقرر  قرار:

 

ارسل  الميزانية, )اقتراح 2017 الماليةعلى ميزانية المجلس المحلي للسنه  المصادقة .2

 (.19.12.2016لحضرتكم بتاريخ 

 

بالترتيب كما اعدت  الميزانيةبنود  حوقام بشر 2017لسنة  الميزانيةقام بعرض  المجلس:رئيس 

 المجلس المحلي. ألعضاءوبعثت 

 شاقل كمصروفات. 64,538000ت وايضا  شاقل كمدخوال 64,538000تشمل  المعدة الميزانية

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NQrlCqrQLPI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NQrlCqrQLPI&feature=youtu.be
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 رئيس المجلس يتيح النقاش بالميزانيه.

وترحم على تعازيه  بإرساليضم صوته لصوت رئيس المجلس  علي ابو جبل, عضو المجلس:

كونه مدير مدرسه مه رحوم لطيف سالممن االسبوع المنصرم ويخص بالذكر االستاذ ال الموتى

 حيث كان علم من اعالم طرعان.بسابق 

مثل قضايا التربيه والتعليم مثل موضوع  وتساءل لماذا ال تعد بالميزانيه قسم للشرائح الضعيفه بالبلد

ة هذا البند  حتى لو على حساب بند اخر كما وعلينا دالتسرب حيث خصص مبلغ زهيد علينا زيا

 نيه لموضوع الرياضيات بالثانويه.اعطاء ميزا

 

 مليون شاقل. 15صروفات ولكن الدخل مليون شاقل كم 18التربيه والتعليم اكثر من  ميزانية

وايضا بقه مقابل السنه الحاليه ساهناك فرق ما بين ميزانية السنه الסייעות צמודות ضا  يوا

 هناك زياده.יועצים موضوع ب

 وتساءل عن زيادات اخرى بالوظائف في السنه الحاليه مقابل السنه السابقه.

يقترح زيادة ميزانيه للفئات المستضعفه كما سماها وايضا  االهتمام بموضوع الرياضه وتساءل عن و

 قضية ترميم ملعب كرة القدم.

 

اكد العضو علي ابو جبل على تحديد مركبات ثانيه بالميزانيه وتساءل عن ميزانيه المركز 

 الجماهيري.

 

ابوجبل وقال ميزانية الرفاه االجتماعي هي باالجابه على اسئلة العضو علي  قام رئيس المجلس

مليون شاقل على هذه السنه مقابل السنه الفائته وفي ظرف ثالث سنوات قمنا بزيادة هذه  2بزيادة 

 %75كما وشرح رئيس المجلس عن تركيب ميزانية الرفاه االجتماعي الوزارة  % 100الميزانيه 

 , )من ميزانية المجلس المحلي(. %25والمجلس 

مليون شاقل من المجلس  3ا باالضافه لميزانية التربيه والتعليم حيث ان الميزانيه بدعم حوالي هذ

  المحلي هذا باالضافه للصندوق الميزانيه غير العاديه.

 

 وقام رئيس المجلس باالجابه على جميع التساؤالت اعاله.

 

الميزانيه وقائمة شبابنا قمنا بدراسة : للمرة الرابعه نقوم بالمصادقه على محمد نصار, عضو المجلس

الميزانيه وكنا قد طلبنا اشراكنا في اعداد الميزانيه ولالسف نرى انه تتم دعوتنا للتصويت فقط على 

 الميزانيه, الميزانيه مشابهه لسنوات سابقه.

 مليون شاقل. 22تساءل عن منحة 
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 خل لها بالميزانيه العاديه.هذه المنحه هي للمجالس المتميزه وال د رئيس المجلس :

 زيادة بالوظائف في السنة الحاليه باالخص مقابل السنوات السابقه. العضو محمد نصار:

 

موضوع حسابات العضو محمد نصار بعدد الوظائف غير صحيح وقام بشرح  رئيس المجلس:

 الميزانيه وتركيب الوظائف في السنه الحاليه مقابل السنه المنصرمه.

 بة المعاشات مقابل الميزانيه.وتحدث عن نس

 ( آخد باالزدياد.כוח אדםالقوى العامله )محمد نصار: 

اجاب عن موضوع القوى العامله وعن تركيب الميزانيه وقال بالنسبة لحراس  رئيس المجلس:

 المدارس هناك تمويل من وزارة االمن الداخلي باالضافه الى عاملي النظافه في المدارس.

 هل سنقوم بالمصادقه عليها الحقا  ؟ميزانية الهبه المشروطه بالنسبه ل المجلس:محمد نصار عضو 

 

 الحقا . ااذا استوجب القانون ذلك سنقوم باحضاره رئيس المجلس:

كبيرة نسبيا  واطلب  يه المخصصه للمركز الجماهيري هيالميزان محمد نصار, عضو المجلس:

 تمثيل قائمتي باللجان هناك.

 

يطلب انعقاد جلسات مع اقسام المجلس المحلي لبناء الميزانيه حيث  المجلس : عاطف عدوي, عضو

 لم تتاح لالعضاء بما يشمل اعضاء المعارضه بذلك.

 كما وتساءل عن تعديل الميزانيه خالل السنه ويطلب دراسة الميزانيه منذ البدايه.

 

 يطلب توضيح هذا البند.ר חעצמיות א

 شرح هذا البند شرحا  وافيا  كما ورد في اعداد الميزانيه. رئيس المجلس

 היטל כבישים.اطالب بابطال   العضو عاطف عدوي: 

 . %50بحثنا هذا الموضوع وقمنا بتخفيضه حوالي  :رئيس المجلس

 

تساءل عن الهبه المشروطه وبالذات عن صرفها ولماذا نضعها في  عاطف عدوي, عضو المجلس:

 الميزانيه.

 علينا ان نضعها في الميزانيه كبند مدخوالت وكبند مصروفات. المجلس:رئيس 

العضو عاطف عدوي : يطلب مراقبة عمل المركز الجماهيري من مصروفات ومدخوالت وايضا 

قام العضو عاطف عدوي بطرح عدة اسئله بخصوص الميزانيه المعده وقام رئيس المجلس ومحاسب 

 ساؤالت.المجلس المحلي باالجابه عن هذه الت
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قدم تعازيه لعائلة سالمه بوفاة طيب الذكر االستاذ  عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس المحلي:

باالعياد المجيده بالنسبه للميزانيه قمنا بطرح  حيهاعضاء الطائفه المسي ويهنئالمرحوم لطيف سالمه 

 يل الميزانيه؟ االداره ولكن هناك تساؤالت قليله هل سنقوم بتعدسة االسئله في جل

 ان كانت هناك حاجه سنقوم بالتعديل. رئيس المجلس المحلي:

هل بهبات الموازنه هناك دعم للمركز الجماهيري الن الفعاليات تأتي  العضو عبد الحميد خيرهللا:

 الزياده بميزانية الرفاه االجتماعي. أهنئبثمارها وانا 

  وماذا مع تخصيص ميزانيه كمنح للطالب الجامعيين؟

 سنقوم بدعم الموضوع وسنجد الطرق السليمه لذلك. رئيس المجلس:

 

نبارك بهذه الميزانيه وبعد الفحص والتدقيق تمت االجابه على جميع  نظمي نصار, عضو المجلس:

 .التساؤالت التي طرحت

الميزانيه معده من قبل رؤساء االقسام ورئيس المجلس المحلي وهي ميزانيه رائعه وانا مع هذه 

 الميزانيه واشكر الجميع واطلب من الجميع التصويت مع الميزانيه.

 

شكر اعضاء المجلس المحلي على مشاركتهم وشكر محاسب المجلس وسكرتير  رئيس المجلس

 المجلس بمشاورة رؤساء االقسام والذين قاموا باعداد الميزانيه.

 

 2017لس المحلي للسنة اقترح رئيس المجلس المحلي المصادقه على ميزانيه المج اقتراح:

 شاقل. 64,538000شاقل ومصروفات بقيمة  64,538000مدخوالت بقيمة 

 اعضاء. 9صوت مع الميزانيه  قرار:

 اعضاء )عاطف عدوي, محمد نصار و اياد نصار(. 3امتنع عن التصويت       

 

 

 

 

             __________________                    _____________________ 

                                 ربحي دحلة                               عماد دحلة    

 سكرتير المجلس                    رئيس المجلس

 

 

 

 


