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 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 12/13/ 2020رقم 

 

المحلي  المجلس  جلسة  الساعة   7.11.2020  الموافق السبت    يوم   12/13/ 2020  رقم  العادية  عقدت  تمام  في 

 في قاعة جلسات المجلس المحلي. ظهرا    الثانية

 

 حضر الجلسة كل من السادة: 

 المجلس رئيس مازن عدوي,  .1

 علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي  .2

 محمد دحلة, عضو المجلس  .3

 خالد دحلة, عضو المجلس  .4

 ذياب عدوي, عضو المجلس  .5

 المجلس  عضو, عاطف عدوي .6

 هاني عبيد, عضو المجلس  .7

   اياد زرعيني, عضو المجلس .8

 المجلس  عضو, وسيم سالمة .9

 , عضو المجلس عالء هياجنة .10

   خيرهللا, عضو المجلسعبد الحميد   .11

  

 

 لم يحضر الجلسة: 

 حميدي صباح, عضو المجلس  .1

 

 

 : الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس  .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس  .2

 , المستشار القضائي هشام مصاروة .3

 عرسان صباح, مراقب المجلس  .4

 سامح نصار, مدير البنى التحتيه  .5

 صباح, مستشارة رئيس المجلس لرفع مكانة المرأة   حنان .6
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 مرفقه بتسجيل صوتي.  الجلسةمالحظه 

 لالستماع  اضغط هنا 

https://www.youtube.com/watch?v=52j7cMDvsws&t=51s   

 

 جدول البحث: 

 , )مرفق طيه(. 2020/10/10من تاريخ  2020/12/12المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  .1

مليون شاقل من اجل شق وتعبيد شوارع في حي قبر العبد بتمويل صندوق عائدات    4اقرار ميزانيه غير عادية بمبلغ   .2

 تحاد المياه. ا

بمبلغ   .3 غير عاديه  ميزانيه  بتمويل    37,267اقرار  النظافة  يوم  وفعاليات  نشاطات  اجل مشروع  من    29,814شاقل 

 شاقل من صندوق االعمال غير المحددة, )مرفق طيه(.  7,453شاقل من وزارة حماية البيئة ومبلغ 

 شاقل لصندوق ضريبة التحسين.  22,9980واعادة مبلغ  1,5,43شوارع   403تعديل ميزانيه غير عادية رقم   .4

  200الف شاقل بتمويل    500مرحله ب واضافة مبلغ    5تطوير وتعبيد شارع رقم    472تعديل ميزانية غير عادية رقم   .5

 الف شاقل من صندوق االعمال غير المحددة. 300الف شاقل من صندوق اعمال التطوير و 

ג/  بناًء على الخارطة الهيكلية رقم    35وقسم من شارع رقم     37مصادقة المجلس المحلي على مصادرة شارع رقم   .6

 وحسب الخارطة المعدة من قبل المهندس المساح محمد شعبان.  85854

بتداًء  المصادقة على تعيين السيد سامح نصار قائم بأعمال مهندس المجلس المحلي لفترة ال تتجاوز الثالثة اشهر ا .7

 او حتى عودة السيد زياد حداد للعمل بعد اجراء العملية او للفترة االقرب.  2020/11/7من تاريخ  

 مصادقة المجلس المحلي على تمديد القانون المساعد لتصريف المياه, )مرفق طيه(.  .8

 مصادقة المجلس المحلي على تمديد القانون المساعد لتعبيد الشوارع, )مرفق طيه(.  .9

 ى تسمية الشوارع بناًء على توصيات لجنة التسميه, )مرفق طيه(. المصادقة عل .10

 

 اقترح رئيس المجلس ادراج المواضيع التاليه الى جدول جلسة المجلس المحلي: 

 الف شاقل من صندوق ضريبة التحسين.   125واضافة مبلغ  505ل ميزانية غير عاديه رقم  تعدي .1

 . فقط 54, 42 الشوارع لتشمل 404 رقم  العادية  غير الميزانية  اسم  تعديل على المصادقة .2

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 

 افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور. 

كل اعمال العنف والحرق واقالق المواطن في جميع حارات طرعان والتي كان نستنكر اشد االستنكار    رئيس المجلس:

كما   العنف التي تحصل في القريةاعمال    الكف عن جميعحرق بيت المواطن السيد شوقي صفوري وقال علينا  اخرها  

 علينا ان نحكم لغة الحوار وعلينا اتقاء هللا في كل شيء وعلى الشرطة  اخذ دورها وكشف الجناة. ويجب 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=52j7cMDvsws&t=51s
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 جدول البحث: 

 , )مرفق طيه(. 2020/10/10من تاريخ  2020/12/12على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم   المصادقة .1

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

مليون شاقل من اجل شق وتعبيد شوارع في حي قبر العبد بتمويل صندوق    4اقرار ميزانيه غير عادية بمبلغ   .2

 عائدات اتحاد المياه. 

رئيس   في   المجلستحدث  االحياء  بباقي  اسوة  الغربي  الحي  في  لحي جديد  معده  انها  اعاله حيث  الميزانية  عن 

 القرية.

 عن الميزانية اعاله.  كما شرح محاسب المجلس

 في الحي الشمالي. 11تساءل عن شارع   العضو عبد الحميد خيرهللا

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

بمبلغ   .3 عاديه  غير  ميزانيه  من    37,267اقرار  بتمويل  شاقل  النظافة  يوم  وفعاليات  نشاطات  مشروع  اجل 

 شاقل من صندوق االعمال غير المحددة, )مرفق طيه(.  7,453شاقل من وزارة حماية البيئة ومبلغ  29,814

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 شاقل لصندوق ضريبة التحسين.  22,9980واعادة مبلغ  1,5,43شوارع   403تعديل ميزانيه غير عادية رقم   .4

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

الف شاقل بتمويل    500مرحله ب واضافة مبلغ    5تطوير وتعبيد شارع رقم    472تعديل ميزانية غير عادية رقم   .5

 الف شاقل من صندوق االعمال غير المحددة.  300الف شاقل من صندوق اعمال التطوير و  200

رقم   شارع  عن  يدور  الحديث  المجلس:  بان    5محاسب  عرفنا  التنفيذ  سنقوم    الميزانيةوقبل  لذلك  كافيه  غير 

 بزيادة الميزانية. 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

الخارطة الهيكلية    35وقسم من شارع رقم     37مصادقة المجلس المحلي على مصادرة شارع رقم   .6 بناًء على 

 الخارطة المعدة من قبل المهندس المساح محمد شعبان. وحسب  85854ג/ رقم 

المجلس   رئيس  عن  شرح  نصار  سامح  المهندس  وتحدث  كما  المشروع  تنفيذ  لنا  ليتسنى  اعاله  المصادرة  عن 

 الشارع اعاله. 

 تقرر باإلجماع.  قرار:
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المحلي   .7 المجلس  بأعمال مهندس  قائم  السيد سامح نصار  تعيين  اشهر  المصادقة على  الثالثة  تتجاوز  ال  لفترة 

 او حتى عودة السيد زياد حداد للعمل بعد اجراء العملية او للفترة االقرب.  7/ 2020/11ابتداًء من تاريخ 

 مهندس المجلس سيقوم بإجراء عملية قلب نتمنى له الصحة والسالمة.رئيس المجلس: 

 شرح المستشار القضائي عن البند اعاله. 

 خرج السيد سامح نصار من الجلسة.

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 مصادقة المجلس المحلي على تمديد القانون المساعد لتصريف المياه, )مرفق طيه(.  .8

 . 2012الحديث عن حتلنة القانون المساعد القائم منذ سنة رئيس المجلس 

على البند اعاله    المصادقةوفي ظل الوضع االقتصادي اقترح تأجيل    بسبب جائحة الكوروناالعضو وسيم سالمه:  

 وتجميد البند. 

 القانون المساعد المطروح هو قانون مساعد الزامي.محاسب المجلس :  

 وهو قانون موروث وعلينا الغاء هذا القانون.  المعينةهذا القانون من زمن اللجنة العضو عبد الحميد خيرهللا: 

 اقترح العضو وسيم سالمه تجميد القانون المساعد اعاله لمدة سنه.   :1اقتراح رقم 

رقم   القانو  :2اقتراح  صالحية  تمديد  على  المصادقة  المجلس  رئيس  المياه   المساعد ن  اقترح    حتى  لتصريف 

 وذلك حسب ما ينصه القانون.  2025/1/1

 قرار: 

 هياجنة, وسيم سالمة وهاني عبيد(. اعضاء )عبد الحميد خيرهللا, عالء   4 -1صوت مع االقتراح رقم 

 اعضاء.   7 -2صوت مع االقتراح رقم 

 

 مصادقة المجلس المحلي على تمديد القانون المساعد لتعبيد الشوارع, )مرفق طيه(.  .9

 اقترح العضو وسيم سالمه تجميد القانون المساعد اعاله لمدة سنه.   :1اقتراح رقم 

رقم   المجلس    : 2اقتراح  رئيس  القانواقترح  صالحية  تمديد  على  الشوارع  المساعد ن  المصادقة    حتى   لتعبيد 

 وذلك حسب ما ينصه القانون.  2025/1/1

 قرار: 

 اعضاء )عبد الحميد خيرهللا, عالء هياجنة, وسيم سالمة وهاني عبيد(.  4 - 1 صوت مع االقتراح رقم 

 اعضاء.   7 -2صوت مع االقتراح رقم 

 

 المصادقة على تسمية الشوارع بناًء على توصيات لجنة التسميه, )مرفق طيه(.  .10

 وشرح عن تسمية الشوارع بناء  على المرفق في البند.  دار نقاش

 تقرر باإلجماع.  قرار: 
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 الف شاقل من صندوق ضريبة التحسين.   125واضافة مبلغ  505ل ميزانية غير عاديه رقم  تعدي .11

 الحديث يدور عن تصليح الملعب في المدرسة االبتدائية "ب". محاسب المجلس 

 باإلجماع. تقرر   قرار:

 

 .فقط 54, 42 الشوارع  لتشمل 404 رقم العادية  غير  الميزانية اسم  تعديل  على  المصادقة .12

لشوارع    الحديث المناقصة  ولكن  عليها  المصادق  الميزانية  شارع    54,  42عن  تشمل  وال    11فقط 

 لذلك علينا تصليح اسم الميزانية بناًء على البند المقترح. 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 

 

   _______________                          ________________ 

 ةربحي دحل                                مازن عدوي                 

 سكرتير المجلس                     المجلس  رئيس               

 


