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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/21 رقم
 

 الساعة  تمام في  202224.12. الموافق السبت يوم 12/2022/21 رقم العادية المحلي  المجلس جلسة عقدت 

 .المحلي المجلس جلسات  قاعة في ظهرا   :0014
 

 :السادة من  كل الجلسة حضر

 المجلس  رئيس عدوي، مازن .1

 المجلس  عضو ،صائل دحلة .2

 عامر عدوي، عضو المجلس .3

 المجلس عضو  ،زرعيني أمجد  .4

 المجلس  عضو دحلة، حامد  .5

 المجلس  عضو سالمة، وسيم .6

 المجلس  عضو عبيد، هاني .7

 المجلس عضو هللا، خير الحميد  عبد  .8

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .9
 

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس عضو صباح، حميدي .1

 المجلس عضو عدوي، عاطف .2

  المجلس عضو صباح، انور .3
 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس محاسب  عدوي، محمد  .2

  المجلس مراقب  صباح، عرسان .3

 القضائي  المستشار ،المحامي هشام مصاروة .4
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 .المحلي المجلس موقع  في  صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

 جدول البحث: 

 . )مرفق طيه(21.11.2022من تاريخ  2022/12/18ول جلسة المجلس المحلي رقم المصادقة على بروتوك .1

شاقل من    377900واضافة مبلغ  " شق شوارع قبر العبد"    530المصادقة على تعديل ميزانية غير عاديه رقم   .2

 صندوق ضريبة الشوارع.  

   ةعدوي عضواً في اللجان التالية مكان السيدة نورالمصادقة على تعيين عضو المجلس المحلي السيد عامر  .3

 صباح عدوي: 

 المناقصات في لجنة  اً عضو  . أ

 في لجنة االدارة  اً عضو  .ب

 في لجنة البيئة  اً عضو  . ج

 عضواً في لجنة الرياضة  .د

 المخدرات والكحول مكافحة في لجنة  اً .  عضوه

 التالية مكان السيد خالد دحلة: المصادقة على تعيين عضو المجلس السيد صائل دحلة عضواً في اللجان   .4

 عضواً في لجنة اإلدارة  . أ

 تخفيضات عضواً في لجنة ال .ب

 ج.  عضواً في لجنة المناقصات 

 .31.12.2025بالقانون المساعد لطرعان للحراسة واالمن لغاية العمل    المصادقة على تمديد .5

 

 . ر حيث رحب بالحضو الجلسةافتتح رئيس المجلس 

العضو    واثنى على جهود كما  ،  خالد دحلةصائل دحلة مكان العضو  السيد    –بعضوي المجلس الجدد  ورحب  

الذين اهتموا بشؤون المجلس    والذي كان منخالد دحلة   جزيل   شكرها،  والمصلحة العامة  المحلياالعضاء 

 .خير سلفل خير خلف، بالعضو صائل دحلة وأرحب  الشكر

  قصيرة وان كانت  عدوي نشكرها على الفترة    نورة صباحالعضوة  بالعضو عامر عدوي مكان    وأرحب كما  

 .ونتمنى النجاح لجميع االعضاء

 . قسم الوالء للمجلس المحليبتأدية قاما عضو المجلس صائل دحلة وعامر عدوي 

المجلس للطوائف رئيس  القلبية  التهاني  أحر  نبعث  الميالدية  السنة  ورأس  المجيد  الميالد  عيد  اقتراب  مع   :

 المسيحية عامة واهلنا في طرعان خاصة، وكل عام والجميع بألف خير. 

 دراسة الموضوع.  إلكمالفي البند الخامس من بنود الجلسة البت  اود تأجيل رئيس المجلس

 يطلب ادراج البند مرة اخرى. هللا العضو عبد الحميد خير

على   المجلس  رئيس  شكر  سالمة  وسيم  وترتيب    بإضاءة  الكريمة  اللفتةالعضو  وتنظيم  الميالد  شجرة 

 الكريسمس ماركت.
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 جدول البحث: 

 . )مرفق طيه(21.11.2022من تاريخ  2022/12/18بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم   على  المصادقة .1

 . تقرر باإلجماع قرار:

 

شاقل من صندوق    377900" شق شوارع قبر العبد" واضافة مبلغ    530المصادقة على تعديل ميزانية غير عاديه رقم   .2

 ضريبة الشوارع.  

شاقل    377900قصه  ينبحسب التقرير من مهندس المجلس المحلي واصحاب الشأن تبين ان المشروع  سب المجلس  محا

 تؤخذ بالحسبان. بعض االعمال التي لم  وتنفيذ إلكماله

على اكمال العمل في بعض الشوارع المنوي العمل بها عضو المجلس عبد الحميد خيرهللا ورئيس المجلس    بيندار نقاش  

لالطالع على برنامج العمل في شوارع في القرية وقام رئيس المجلس بدعوة العضو عبد الحميد خيرهللا وباقي االعضاء 

 القرية.

 في الحي الشرقي.  15يطلب العمل في شارع رقم زرعيني  أمجدالعضو 

 .شوارع القرية ضمن االمكانيات والميزانيات المتاحةبالعمل في سنقوم رئيس المجلس 

 على البند اعاله.   المصادقةاقترح رئيس المجلس  اقتراح:

 اعضاء 6االقتراح صوت مع   قرار:

 عضو المجلس حامد دحلة  صوت ضد االقتراح    

   هللا والعضو عالء هياجنة  خيرامتنع عن التصويت عضوي المجلس عبد الحميد         

 

صباح    ةالمصادقة على تعيين عضو المجلس المحلي السيد عامر عدوي عضواً في اللجان التالية مكان السيدة نور .3

 عدوي: 

 . عضواً في لجنة المناقصات أ

 . عضواً في لجنة االدارة ب

 البيئة . عضواً في لجنة ج

 . عضواً في لجنة الرياضة د

 ه.  عضواً في لجنة مكافحة المخدرات والكحول 

 . تقرر باإلجماع قرار:

 

 المصادقة على تعيين عضو المجلس السيد صائل دحلة عضواً في اللجان التالية مكان السيد خالد دحلة:  .4

 عضواً في لجنة اإلدارة  .أ

 التخفيضاتعضواً في لجنة   .ب

 لجنة المناقصاتج. عضواً في 

 . تقرر باإلجماع قرار:

 

     _______________                       ______________ 

 دحلة  ربحي                     عدوي مازن                    
 المجلس سكرتير                   المجلس رئيس                   


