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 המועצה המקומית טורעאן

 المحلي طرعان مجلس

 

 

27/12/2017 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي
 17/11/2017رقم 

 

في  27.12.2017يوم االربعاء الموافق  2017/11/17عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  

 تمام الساعة السادسه مساًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 عماد دحلة, رئيس المجلس المحلي .1

 سليمان غبن, عضو المجلس ونائب الرئيس  .2

 نظمي نصار, عضو المجلس ونائب الرئيس .3

 عضو المجلس ونائب الرئيس وسيم سالمه, .4

 محمد نصار, عضو المجلس .5

 علي ابو جبل , عضو المجلس .6

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .7

 عاطف عدوي, عضو المجلس .8

 زياد سمعان, عضو المجلس .9

 زاهي غبن, عضو المجلس .10

 هاني عبيد, عضو المجلس .11
 

 لم يحضر الجلسه:

 اياد نصار, عضو المجلس .1
 

 كما وشارك في الجلسه:

 دحله, سكرتير المجلس  ربحي .2

 محمد عدوي, محاسب المجلس .3

 عالء دحله, المستشار القضائي .4
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 عرسان صباح, مراقب المجلس .5

 سامي عدوي, مدير قسم المعارف .6
 

 جدول البحث:

 71256000, )مرفق طيه( بمدخوالت وقدرها 2018المصادقه على ميزانية المجلس لسنة  .1

 شاقل. 71256000شاقل ومصروفات وقدرها 

 مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي. 

 لالستماع  اضغط هنا. 

https://www.youtube.com/watch?v=NLHsTV1JLGM&feature=youtu.be  

 

 جدول البحث:

 71256000)مرفق طيه( بمدخوالت وقدرها  ,2018المصادقه على ميزانية المجلس لسنة  .1

 شاقل. 71256000شاقل ومصروفات وقدرها 

افتتح رئيس المجلس الجلسه حيث رحب بالحضور وبعث بالتهاني القلبيه الحاره الى اخواننا 

المسيحيين في طرعان بمناسبة حلول عيد الميالد المجيد وتمنى ان يعم السالم ربوع طرعان 

 والمنطقه اجمع.
 

رئيس المجلس بقراءة الميزانيه كما ارفقت حيث قام بشرح الميزانيه من حيث المصروفات  قام

 والمدخوالت بجميع بنودها.

 60بقيمة  1621300750كما قال رئيس المجلس انه سيكون هناك تعديل ببند المصروفات رقم 

ل ليصبح الف شاق 60هناك اضافة 1514000510الف شاقل وبالمقابل بالمدخوالت ببند رقم  

, الميزانيه اعدت من قبل مدراء االقسام في المجلس المحلي 71316000مجموع المدخوالت 

حيث اعدت الميزانيه لكل قسم من اقسام المجلس وقدمت لقسم الحسابات وقمنا بعقد جلسة 

بمشاركة مدراء االقسام حيث قمنا بتعديلها بناًء لسلم اولويات المجلس المحلي, هبة الموازنه 

 الف شاقل. 863ك بند مشروط بقيمة هنا

الميزانيه يتم تعديلها على االقل مره بالسنة بناًء على وصول ميزانيات اخرى من الوزارات 

المختلفه الجميع يعلم ان القريه تمر بتطوير البنى التحتيه وهذا يلزمنا برفع مستوى الخدمات 

من ناحية خدمات ولكن المجلس المقدمه للمواطن نرى ان الميزانيه ال تفي حق اهل طرعان 

المحلي الذي حصل على جائزة االداره الماليه السليمه )المجلس العربي الوحيد( يدل على عمل 

 ناجح وصحيح الدارة وموظفي المجلس المحلي.
 

العضو علي ابو جبل: يتساءل عن هبة الموازنه حيث ان هذه الهبه تنخفض كل سنه ما هو 

 السبب؟

 االجابه على تساؤل العضو علي ابو جبل.قام محاسب المجلس ب

https://www.youtube.com/watch?v=NLHsTV1JLGM&feature=youtu.be
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وتساءل ايضا العضو علي ابو جبل عن الوظائف في المجلس المحلي حيث ان هذا البند بزياده 

وكما تساءل عن معاشات مساعدات رياض االطفال وايضاً عن  4دائمه وذلك حسب القائمه رقم 

 الت التي طرحت.عدة بنود اخرى وقام محاسب المجلس باالجابه على جميع التساؤ

وايضا قام  2017بمقابل سنة  2018العضو عاطف عدوي: تساءل عن هبة الموازنه لسنه 

 بطرح عدة اسئله ومناقشة الميزانيه ببنودها الكثيره.

مقابل  2018العضو محمد نصار: هنالك نقص حوالي مليون شاقل في المدخوالت الذاتيه لسنة 

 .2017سنة 

 قام محاسب المجلس بالرد على تساؤالت العضو محمد نصار.وايضا تساءل عن القروضات و

وايضا قام العضو محمد نصار بمناقشة الميزانيه ببنودها الكثيره وطالب العضو محمد نصار ان 

 تكون الرياضه بداخل المجلس المحلي وليس بواسطة المركز الجماهيري فقط.

بجلسة االداره الميزانيه متواضعه  العضو عبد الحميد خيرهللا: لقد قمنا بمناقشة الميزانيه

وطرعان تستحق الكثير وحبذا لو كان بامكاننا تكبير المدخوالت ليتسنى لنا زيادة المصروفات 

وايضاً اشكر موظفي ورئيس وادارة المجلس المحلي على اعداد هذه الميزانية وحصول المجلس 

 المحلس على جائزة االداره الماليه السليمه.

ر: اشكر موظفي ورئيس المجلس على اعداد هذه الميزانيه وتمنى النجاح العضو نظمي نصا

 للمجلس المحلي.

العضو زياد سمعان: بعد دراسة الميزانيه التي اعدت بمهنيه حيث ان االجوبه التي اعطيت عن 

 التساؤالت تدل على ذلك وادعو المعارضه للتصويت مع الميزانيه.

اكنا باعداد الميزانيه عن طريق جلسات مع رؤسات العضو عاطف عدوي: طالبنا سابقا باشر

 االقسام واطالب ان يكون لنا دور بذلك  يشمل صرف الميزانيات.

رئيس المجلس المحلي: اعداد الميزانيه خضعت لمهنيه عاليه من قبل مدراء االقسام وقسم 

الى  الحسابات وقام رئيس المجلس المحلي بدعوة اعضاء المجلس من المعارضه باالنضمام

 االئتالف خاصة بعد حصد كل هذه الجوائز خالل الفتره الحاليه.
 

اقتراح: اقترح رئيس المجلس المحلي المصادقه على الميزانيه العاديه للمجلس المحلي للعام 

ومبلغ  1621300750شاقل ببند المصروفات ورقمه  60000بالتعديل المقترح زياده  2018

 713160000لتصبح الميزانيه المقترحه مبلغ  1514300510ببند المدخوالت ورقمه  60000

 مصروفات. 71316000مدخوالت ومبلغ 
 

 اعضاء 8قرار: صوت مع الميزانيه 

 صوت ضد الميزانيه لم يصوت احد

 اعضاء )محمد نصار, علي ابو جبل وعاطف عدوي( 3امتنع عن التصويت 

 

 عماد دحلة

  رئيس المجلس

 

                    ربحي دحلة
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 سكرتير المجلس

                                                                        

 


