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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/10 رقم
 

 ظهرا   :0014 الساعة تمام  في  2.7.2022 الموافق سبتال  يوم  2022/12/10 رقم العادية المحلي المجلس جلسة عقدت

 .المحلي المجلس جلسات قاعة في
 

 :السادة من كل الجلسة حضر

 المجلس  رئيس عدوي، مازن .1

 المجلس  عضو عدوي، عاطف .2

 المجلس  عضو دحلة، خالد .3

 حامد دحلة، عضو المجلس  .4

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .5

 المجلس  عضو سالمة، وسيم  .6

 المجلس  عضو هللا، خير الحميد عبد .7

 دخل متأخرا ( ) المجلس عضو صباح، انور .8
 

 

 :الجلسة يحضر لم

 امجد زرعيني, عضو المجلس  .1

 المجلس عضو صباح، حميدي .2

 س  المجل عضو عدوي، ذياب .3

 المجلس  عضو عبيد، هاني .4
 

 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس  سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس  محاسب عدوي، محمد .2

 زياد حداد، مهندس المجلس  .3

 مراقب المجلس  صباح،عرسان  .4

 القضائي المستشار مصاروة، هشام  المحامي .5
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 في موقع المجلس المحلي.  صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

 

 جدول البحث: 

 )مرفق طيه(.    14.5.2022من تاريخ    7/ 2022/12المجلس المحلي    ةجلس   المصادقة على بروتوكول .1

 

 المصادقة على الميزانيات غير العادية التالية:  .2

شاقل من وزارة المواصالت    126,213شاقل بتمويل    140,236امان بقيمة    ومنشآتترسيم شوارع   . أ

 شاقل من صندوق االعمال غير المحددة، )مرفق طيه(. 14,023و

بقيمة   .ب بلدية  ثقافية  بتمويل    45,000سله  و  37,300شاقل  الثقافة  وزارة  من  من   7,700شاقل  شاقل 

 صندوق االعمال غير المحددة، )مرفق طيه(. 

بقيمة   .ج رقمية  مبادرات  واقامة  بتمويل    500,000تخطيط  المساواة    450,000شاقل  وزارة  من  شاقل 

 شاقل من صندوق االعمال غير المحددة, )مرفق طيه(.  50,000االجتماعية و 

 شاقل من صندوق االعمال غير المحددة.   900,000تصليحات وترميم مبنى المجلس المحلي بقيمة  . د

 

 العادية التالية:    تعديل الميزانيات غير .3

شاقل بتمويل صندوق االعمال غير   66,916مصعد للمدرسة االبتدائية أ واضافة مبلغ    479ميزانية رقم   . أ

 المحددة. 

مبلغ    480ميزانية رقم   .ب د اضافة  االبتدائية  للمدرسة  شاقل من صندوق االعمال غير   19,123مصعد 

 المحددة. 

  633,212شاقل بتمويل    1,000,000د واضافة مبلغ  شق شوارع في منطقة قبر العب   530ميزانية رقم   .ج

 شاقل من صندوق ضريبة الشوارع.      366,788شاقل من صندوق اتحاد المياه ومبلغ 
 

 .الحضور رحب حيث الجلسة المجلس يسئ ر افتتح

 

 جدول البحث: 

 )مرفق طيه(.   14.5.2022من تاريخ  2022/12/7المجلس المحلي  ةجلس بروتوكول  على  المصادقة .1

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 المصادقة على الميزانيات غير العادية التالية:  .2

شوارع   . أ بقيمة    ومنشآت ترسيم  بتمويل    140,236امان  المواصالت    126,213شاقل  وزارة  من  شاقل 

 شاقل من صندوق االعمال غير المحددة، )مرفق طيه(. 14,023و

شاقل من صندوق   7,700شاقل من وزارة الثقافة و  37,300شاقل بتمويل  45,000سله ثقافية بلدية بقيمة  .ب

 االعمال غير المحددة، )مرفق طيه(.
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بقيمة   .ج رقمية  مبادرات  واقامة  بتمويل    500,000تخطيط  المساواة    450,000شاقل  وزارة  من  شاقل 

 )مرفق طيه(.   المحددة،شاقل من صندوق االعمال غير  50,000واالجتماعية 

 شاقل من صندوق االعمال غير المحددة.   900,000تصليحات وترميم مبنى المجلس المحلي بقيمة  . د

 رافق الشرح شرائح عرضت امام االعضاء. اعاله،شرح محاسب المجلس عن الميزانيات 

لغرف عليه نحن بحاجه  للمجلس المحلي    التابعةعن النقص بالمكاتب    رئيس المجلسوايضا تحدث  

 اضافيه للموظفين. 

 انيات غير العادية اعاله. على الميز  المصادقةاقترح رئيس المجلس اقتراح: 

 اعضاء   6مع القرار صوت قرار: 

 امتنع عن التصويت العضو حامد دحلة

 

 تعديل الميزانيات غير العادية التالية:   .3

شاقل بتمويل صندوق االعمال غير    66,916مصعد للمدرسة االبتدائية أ واضافة مبلغ    479ميزانية رقم   . أ

 المحددة. 

 شاقل من صندوق االعمال غير المحددة.   19,123مصعد للمدرسة االبتدائية د اضافة مبلغ    480ميزانية رقم   .ب

  633,212شاقل بتمويل    1,000,000شق شوارع في منطقة قبر العبد واضافة مبلغ    530ميزانية رقم   .ج

 شاقل من صندوق ضريبة الشوارع.      366,788شاقل من صندوق اتحاد المياه ومبلغ 

 المقترحة.   عن الزيادة في الميزانياتعن الميزانيات اعاله وايضا تحدث مهندس المجلس  شرح محاسب المجلس  

 

 )دخل العضو انور صباح(  

 

 عن المشاريع المنوي القيام بها في منطقة قبر العبد. كما واضاف رئيس المجلس  

  الرئيسي لطرعان   المدخلوعن الشارع الموصل من شارع  عن شارع العسيليات  سأل العضو عالء هياجنة  

 ولغاية مدرسة الصرار. 

 ان المشاريع اعاله قيد التنفيذ. واجابه مهندس المجلس  

 اعاله.  العاديةعلى تعديل الميزانيات غير   المصادقةاقترح رئيس المجلس اقتراح: 

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 

 
     _______________                        ______________ 

 دحلة ربحي                                عدوي مازن                    

 المجلس  سكرتير                      المجلس  رئيس                   


