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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 3202/21/3 رقم
 

 الساعة  تمام في 14.1.2023افق  المو السبت  يوم 3/12/2023 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 صباح، انور .5

 المجلس عضو عدوي، عاطف .6

 المجلس  عضو سالمة، وسيم .7
 
 

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس عضو صباح، حميدي .1

 المجلس  عضو عبيد، هاني .2

 المجلس عضو هللا، خير الحميد  عبد  .3

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .4

 المجلس  عضو دحلة، حامد  .5
 

 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس محاسب  عدوي، محمد  .2

 مهندس المجلس حداد،زياد  .3

 القضائي  المستشار ،المحامي هشام مصاروة .4

 عرسان صباح، مراقب المجلس   .5
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 .المحلي المجلس موقع  في  صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

 

 جدول البحث:

رقم   .1 المحلي  المجلس  جلسة  بروتوكول  على  تاريخ    21/ 12/ 2022المصادقة   24.12.2022من 

 , )مرفق طيه(. 7.1.2023من تاريخ  2/12/2023وبروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم 

 العادية التالية:  الميزانيات غير المصادقة على .2

مولد كهرباء وعربة انارة   ألف شاقل من اجل اقتناء  100عاديه بمبلغ  ميزانيه غير    المصادقة على .أ

 بتمويل وزارة الداخلية، )مرفق طيه(.  وخيمة قيادة

  موسيقي للمدرسة االبتدائية   شاقل من اجل برنامج  71,652ميزانيه غير عاديه بمبلغ    المصادقة على .ب 

بتمويل   ومبلغ    56,652د  والتعليم  التربية  وزارة  من  المدرسة ا  15شاقل  ميزانية  من  شاقل  لف 

 )مرفق طيه(.  د،االبتدائية 

 المدرسة  رميم غرفة معلمين فيألف شاقل من اجل ت 100ميزانية غير عاديه بمبلغ  ج. المصادقة على

       أ بتمويل وزارة التربية والتعليم، )مرفق طيه(.االبتدائية     

 بتمويل   منح دراسية لطالب الجامعات ألف شاقل لتوزيع    75ميزانية غير عاديه بمبلغ    د. المصادقة على

    تطوير النقب والجليل، )مرفق طيه(.      وزارة 

 بتمويل  اعمال اتاحة المجال العامألف شاقل من اجل  714ميزانية غير عاديه بمبلغ   ه. المصادقة على

 االعمال غير المحددة. صندوق 

بتمويل وزارة الداخلية    315,600اتاحة المجال العام واضافة مبلغ    555ميزانية غير عادية رقم  تعديل   .3

 شيكل لصندوق االعمال غير المحددة. ألف 300وإعادة مبلغ 

 .   2022بحث التقرير المالي للربع الثالث لسنة  .4

 

 . افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور 

 

 جدول البحث:

رقم   .1 المحلي  المجلس  جلسة  بروتوكول  على  تاريخ    21/ 2022/12المصادقة    24.12.2022من 

 , )مرفق طيه(. 7.1.2023من تاريخ  2/12/2023وبروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم 

 تمت المصادقة باإلجماع.  قرار: 
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 ادقة على الميزانيات غير العادية التالية: المص .2

  انارة وعربة كهرباء مولد اقتناء اجل من شاقل ألف 100  بمبلغ عاديه غير  ميزانيه على المصادقة .أ

 (. طيه مرفق) الداخلية،  وزارة بتمويل قيادة وخيمة

لمدرسة االبتدائية ل  موسيقي  برنامج  اجل  من  شاقل  71,652  بمبلغ  عاديه  غير  ميزانيه  على  المصادقة .ب

بتمويل   والتعليم ومبلغ    56,652د  التربية  المدرسة    ألف  15شاقل من وزارة  ميزانية  شاقل من 

 االبتدائية د، )مرفق طيه(. 

 المدرسة  في  معلمين  غرفة  ترميم  اجل  من  شاقل  ألف  100  بمبلغ  عاديه  غير   ميزانية  على  المصادقة .ج

 ، )مرفق طيه(.      االبتدائية أ بتمويل وزارة التربية والتعليم

  بتمويل   الجامعات  لطالب  دراسية  منح  لتوزيع  شاقل  ألف  75  بمبلغ  عاديه  غير  ميزانية  على  المصادقة .د

 وزارة تطوير النقب والجليل، )مرفق طيه(.        

  من اجل اعمال اتاحة المجال العام بتمويل  شاقل ألف 714  بمبلغ عاديه غير  ميزانية على المصادقة .ه

 .صندوق االعمال غير المحددة

 عن الميزانيات اعاله. شرح محاسب المجلس 

 تقرر باإلجماع.   قرار:

 

 الداخلية  وزارة  بتمويل  315,600  مبلغ  واضافة  العام  المجال  اتاحة  555  رقم  عادية  غير  ميزانية  تعديل .3

 شيكل لصندوق االعمال غير المحددة. ألف 300 مبلغ وإعادة

 عن الميزانية اعاله.شرح محاسب المجلس 

 تقرر باإلجماع.   قرار:

 

 .   2022بحث التقرير المالي للربع الثالث لسنة  .4

 شرح محاسب المجلس عن التقرير المرفق شرحاً وافياً. 

 خرج عضو المجلس عامر عدوي()

 

 وتمت اإلجابة عن جميع التساؤالت.تم بحث التقرير المالي ودار نقاش حول التقرير 

 

 

 

     _______________                       ______________ 

 دحلة  ربحي                     عدوي مازن                    
 المجلس سكرتير                   المجلس رئيس                   


