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 وغسان عيسى جهاد خطيب أعضاء المجلس تغيب عن الجلسه 

 

  مواضيع البحث:

 

 .   2015البحث في التقرير المالي المراقب لعام   -1

 (  2016/06/30البحث في التقرير المالي النصف سنوي )   -2
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 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .     

 

 .   5201البحث في التقرير المالي المراقب لعام   -1

البحث في التقرير دار ثم ومن رحب بالحاضرين ،    ،السيد أحمد فتالي رئيس المجلس المحلي  أفتتح الجلسة     

بوفر في  2015 المالي .  حيث تبين من معطيات التقرير بأن المجلس أنهى العام 2015المالي المراقب لعام 

    ، 2015مالحظه نهائيا في سنة  أيوتبين من التقريربانه ال يوجد (.  الف شيكل 65الميزانية وقدره )

األعضاء من رئيس ومحاسب المجلس العمل على إصالح  طلب بعد سماع الشرح عن معطيات التقرير،       

 .  إصالحهاالممكن عن السنوات الماضيه المالحظات 

 قرار : تقرر باألجماع المصادقة على التقرير المذكور .         
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 (  2016/06/30البحث في التقرير المالي النصف سنوي )   -2
 

   حيث تبين بالتقرير وفر  2016/06/30محتوى التقرير المالي النصف سنوي  لىتم اطالع األعضاء ع       

ألف شيكل . 62مالي بمبلغ            

 المصادقة باألجماع على التقرير المذكور . بعد األستفسار من األعضاء على بعض بنود التقرير  تمت     

 
 .ציר הסעות ותיור(تمديد إتفاقية سفريات الطالب  مع شركة السفريات )    -3

    

(  2017/08/31حتى تاريخ ) ציר הסעות(سفريات الطالب مع شركة ) تمت المصادقة على تمديد إتفاقية

 . 2015/08/17من تاريخ   الشركه  األتفاق الموقع مع بنفس شروط  وذلك

 

 .في لجنة انتقاء المراقب الداخلي أعضاءالمجلس ليكونا  أعضاءانتخاب عضوين من   -4

  

في لجنة انتقاء المراقب  أعضاء وا انتخاب السيد جهاد خطيب  ومحمد ديب شمالي  ليكونتمت المصادقة على 

 لهذه الوظيفه. ناقصهم عن اعالن المجلس بناء علىوذالك  الداخلي 

 

 . من اليوم المذكور أعالهالثامنة مساًء هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة 

 

                   رئيس المجلس     عضو           عضو           عضو            عضو             عضو       عضو       

 أحمد فتالي        حسين مرهج    غسان عيسى                     محمد شمالي           رافع مرهج  سليمان حسن          خطيب    جهاد

 

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          


