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 للمجلس المحلي . السيد خالد عثمان المستشار القانوني الجلسةتغيب عن 

 

  مواضيع البحث:

 . 1-2017/3البحث في التقرير المالي الربع سنوي  -1

 الطوارئ . ألعمالرصد ميزانيات  -2

 . ( מחסן חירום) ئ لبناء مخزن للطوار الف شيكل 425بمبلغ  عاديه غيرة ميزاني مصادقةأ(. 

 .الطوارئقامة رفوف في مخزن إلشيكل  42,506 بمبلغ عاديه غير ميزانية صادقةمب(. 

 لتجهيزات في مركز الطوارئ. شيكل الف 50 بمبلغ عاديه غير ميزانية مصادقةج(. 

 

 . ةسابقاللم يكن أي اعتراض على الجلسة    

 

     األعضاء أطالعبقام   ، بالحاضرين رحببعد أن و  ، فتالي أحمد السيد المحلي المجلس رئيس  الجلسة أفتتح     -1

 بان المجلس انهى الربع  التقريرمن معطيات  تبين حيث 2017/03/31 سنوي الربع المالي التقرير محتوى على    

 . شيكل ألف  125  بمبلغ مالي وفرب 2017األول من العام     

 طلب من محاسب المجلس الشرح بشكل موّسع عن التقرير المالي .ثم      

 لقد قام محاسب المجلس بالشرح عن بنود المصروفات والمدخوالت في التقرير المذكور، وبأنه كان المجلس      

 عن أي نقطة أو بند  االستفساروطلب منهم  لألعضاءألف شيكل في هذه الفترة . وتوجه  125بوفر مالي بمبلغ      

  التقرير نودب بعض على األعضاء من االستفسار بعدفي التقرير .       

 

 . المذكور المالي الربع سنوي االول التقرير على باألجماع المصادقة تمت
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    : قة ميزانيات للطوارئدمصا -2

      

إلقامة مخزن لوضع معدات وآليات ات لقد شرح رئيس المجلس لألعضاء على أنه يوجد للمجلس ميزاني (أ

 175 مبلغ .  منها الف شيكل 425 هي  حسب  تقديرات المهندسيث أن كلفة إقامة المخزن ح ،الطوارئ به

 العاديةالف شيكل تدفع من صندوق الفائض من الميزانيات  250،  ومبلغ  الداخليةالف شيكل من وزارة 

 קרן עודפי תקציב רגיל (.)

 

 في رفوف قامةإل شيكل  42,506  بمبلغ عاديه غير ميزانيةكما وشرح رئيس المجلس على أنه يوجد   (ب

 .من أجل وضع المعدات عليها ئ الطوار مخزن

 

 مركز في لتجهيزات شيكل الف 50 بمبلغ عاديه غير ميزانية وشرح رئيس المجلس أيضاً على انه تم رصد   (ج

 .מרכז הפעלה ( )  الطوارئ

 

 بعد الشرح الوافي عن الموضوع :

 

 الميزانيات غير العادية المذكورة . على باألجماع المصادقة تمت

                                                                                            

 

 . من اليوم المذكور أعالهمساء   السابعة 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          

 


