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 18/10/2015التاريخ: 

 المحترم, رئيس المجلس المحلي  عمر إسماعيلحضرة السيد 

 المحترم, نائب قائم بأعمال رئيس المجلس عبدالحليم سعيد  حضرة السيد

 المحترم, نائب رئيس المجلس مروان عبدالغنيحضرة المحامي 

 المحترم, عضو المجلس المحلي أحمد محمد مطرحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي أحمد فايز أيوبحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي جمال أحمد قدورهحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي محمد أحمد مصريحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي خالد يحيى عبدالغنيحضرة السيد 

 حليالمحترم, عضو المجلس الم مفيد أحمد سرحانحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي عبد القادر علي قادريحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي سميح محمد أيوبحضرة السيد 

 المحترم, محاسب المجلس عبدالكريم فطومحضرة السيد 

 المحترم, المستشار القضائيصموئيل دكور حضرة المحامي 

 داخلي.المحترم, مراقب حسني مطر حضرة المحامي 

 

 تحية, احتراما وبعد,

 دعــوة.الموضوع:  

 

الموافق  االربعاءوذلك يوم  )غير عاديه( 06/2015 رقم جلسة المجلسادعو حضرتكم بهذا لحضور 

 في قاعة المجلس المحلي. السادسة مساءاالساعة  28/10/2015

 بنود البحث:

  يزانيهمرفق تعديل الم – 2015اقرار تعديل اقتراح الميزانيه لعام. 

 )ألي استفسار يمكن التوجه لمحاسب المجلس(

 

 حضوركم هام وضروري.

 

 مع فائق االحترام

 

 جمال عمر فطوم

 مدير عام/سكرتير المجلس

 نسخه: 

 : قائم مقام وزارة الداخليه, لواء الشمال.السيد رافع حجاجره
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 18/10/2015التاريخ: 

 المحترم, رئيس المجلس المحلي  عمر إسماعيلحضرة السيد 

 المحترم, نائب قائم بأعمال رئيس المجلس عبدالحليم سعيد  حضرة السيد

 المحترم, نائب رئيس المجلس مروان عبدالغنيحضرة المحامي 

 المحترم, عضو المجلس المحلي أحمد محمد مطرحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي أحمد فايز أيوبحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي جمال أحمد قدورهحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي محمد أحمد مصريحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي خالد يحيى عبدالغنيحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي مفيد أحمد سرحانحضرة السيد 

 م, عضو المجلس المحليالمحتر عبد القادر علي قادريحضرة السيد 

 المحترم, عضو المجلس المحلي سميح محمد أيوبحضرة السيد 

 المحترم, محاسب المجلس عبدالكريم فطومحضرة السيد 

 المحترم, المستشار القضائيصموئيل دكور حضرة المحامي 

 المحترم, مراقب داخلي.حسني مطر حضرة المحامي 

 

 تحية, احتراما وبعد,

 

 دعــوة.  الموضوع:

  

وبعد  18.00الساعه  29/10/2015على طلب بعض اعضاء المجلس تأجيل موعد الجلسه ليوم الخميس  بناءا

 رقم جلسة المجلس ادعو حضرتكم بهذا لحضور االتصال مع جميع االعضاء والحصول على موافقتهم

في قاعة  السادسة مساءا الساعة 29/10/2015 الموافق  الخميس عاديه( وذلك يوم )غير  06/2015

 .المجلس المحلي

 حضوركم هام وضروري.

 

 مع فائق االحترام

 

 جمال عمر فطوم

 مدير عام/سكرتير المجلس

  



 

 5מתוך  3עמוד 

 

 )غير عاديه( 6/2015قم رمحضر جلسة المجلس 
 مساءا السادسة الساعة 29/10/2015من يوم الخميس الموافق 

 في قاعة المجلس
 بحضور 

 ئيس المجلس المحلير –السيد عمر اسماعيل 
 عضو المجلس المحلي -بدالقادر قادري  عالسيد 

 عضو المجلس المحلي –سميح ايوب  دالسي
 نائب رئيس المجلس –مروان عبد الغني  المحامي

 عضو المجلس المحلي –السيد احمد مطر 
 المحلي عضو المجلس –السيد مفيد سرحان 

 غياب:
 رئيس المجلس بأعمالنائب قائم  –السيد عبد الحليم سعيد 

 عضو المجلس المحلي -يد احمد ايوبالس
 عضو المجلس المحلي –السيد خالد عبد الغني 
 عضو المجلس المحلي –السيد محمد مصري 

 اشتراك:
 محاسب المجلس –السيد عبد الكريم فطوم 

 
 بند البحث:

 . 2015لعام  الميزانيةاقتراح تعديل 

 
 
 

 عمر اسماعيل:

 الجلسة.بند على جدول اعمال  إلدراج  المصادقةاود  التحيةبعد 

 "ش.ج 974,000تطوير بمبلغ  ألعمالعلى ميزانية غير عاديه من وزارة الداخليه  "المصادقة

 

 القرار:

 على ادراج البند المقترح المصادقةاالعضاء الحاضرين تم  بإجماع
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 بند البحث : 

 . 2015اقرار تعديل الميزانية لعام 

 عمر اسماعيل:

تغيير في بسبب الحاجه للتعديل  .للجلسة الدعوةعلى االعضاء جميعا اقتراح التعديل مع  توزيعتم 

في بداية السنه حيث في بداية السنه صودق على اقتراح ميزانية بمبلغ  المتوقعةالمدخوالت والمصروفات 

 مدخوالت ومصروفات. الف شيكل 65,789الف شيكل وبعد التعديل يصبح  59,648

 وم:عبد الكريم فط

من قبل  ةالمخصصتغييرات وزيادة الميزانية حدوث و على الوزارات نتيجة ضغط السلطات المحليه

الوزارات حصلنا على مدخوالت اكثر وخاصه من وزارة المعارف ووزارة الداخليه, لهذا توجب علينا 

 اوضح.تعطي صوره لفي بداية السنه  اي صودق عليهتلا الميزانيةالعمل على تعديل اقتراح 

 مروان عبد الغني: 

 .؟ماذا عن العجز في الميزانية 

 عبد الكريم فطوم:

بعد الحصول على الزيادات وخاصه من وزارة الداخلية ووزارة المعارف نأمل ان ال يكون هناك عجز 

 في الميزانية العادية.

 عمر اسماعيل:

 في الميزانيات والهبات وزيادةكان عجز في الميزانية وذلك نتيجة تقليصات في  2014في سنة 

ين في عدة  مجاالت اطنت على المجلس تقديمها من اجل المواالمصروفات من اجل تنفيذ برامج وخدم

نقلص العجز  في الميزانيات ان الزيادةنأمل بعد الحصول على  .وذلك سبب حصول عجز في الميزانية

  .العاديةللحد االدنى وان ننهي هذا العام دون عجز في الميزانية 

 عبد الكريم :

 اقتراح الميزانية المعدل وزع عليكم ومفصل به التغييرات التي حصلت في المدخوالت والمصروفات.

 عبد القادر قادري:

 كم تبلغ نسبة الجباية اليوم؟ 

 عمر اسماعيل:

جدا.  عالية في األرنونا نسبة التخفيضاتنتيجة ذلك صعب جدا والال يخفى على احد الوضع االقتصادي 

 نهاية العام  نأمل ان نصل الهدف المنشود. لغاية

 القرار:
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 واإلجابةبعد االستماع لشرح رئيس المجلس ومحاسب المجلس للتعديالت العامه في اقتراح الميزانية 

بمبلغ  باإلجماع 2015على تساؤالت االعضاء الحاضرين تم اقرار اقتراح تعديل الميزانية لعام 

 .ت والمدخوالتش.ج. للمصروفا 65,789

 

 :  2بند رقم 

 ش.ج 974,000على ميزانية غير عاديه من وزارة الداخليه بمبلغ  المصادقة

 عمر اسماعيل:

 .ش.ج 974,000مبلغ الداخليه ميزانيه غير عاديه بوصلنا قبل يومين مصادقه من قبل وزارة 

 كاالتي: صهذا المبلغ خصلوسنحصل ايضا في المستقبل القريب على زياده اخرى 

 רחובות תאורתش.ج.  174,000 انارة شوارع

 נכסים סקרش.ج.  200,000 قياس مباني

 כבישים פיתוחش.ج.  600,000 تطوير شوارع

 

 القرار:

على الميزانية الغير عاديه من وزارة الداخليه بمبلغ  المصادقةاالعضاء الحاضرين تم  بإجماع

 ش.ج حيث ستخصص كاالتي: 974,000

 רחובות תאורת ش.ج.  174,000   انارة شوارع

 נכסים סקר ش.ج. 200,000   قياس مباني

 כבישים פיתוח ش.ج. 600,000   تطوير شوارع

 
 

 مدير عام/سكرتير المجلس –سجل المحضر : جمال فطوم 

 
 
 
   

 عمر إسماعيل 
 رئيس المجلس المحلي

 

 جمال فطوم 
 مدير عام/سكرتير المجلس

 
 
 


