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 20/12/2018: التاريخ

  المحلي المجلس رئيس المحترم، قيس الباسط عبد السيد حضرة
 المجلس رئيس بأعمال قائم نائب المحترم، زوري محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قادري جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، حاج علي السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو م،المحتر ربيع عوض السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، سعيد فارس محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، قدورة جمال السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، مطر أحمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، الغني عبد وليد. د حضرة
 المحلي المجلس ضوع المحترم، مصري أحمد محمد السيد حضرة
 المحلي المجلس عضو المحترم، شباط ماهل السيد حضرة
 المحلي المجلس محاسب المحترم، فطوم الكريم عبد السيد حضرة
 المحلي للمجلس القضائي المستشار المحترم، دكور صموئيل المحامي حضرة
 المحلي المجلس مراقب المحترم، مطر حسني المحامي حضرة

 
 ،وبعد احتراما تحية،

 .دعــوة: الموضوع

 28/12/2018 الموافقالجمعة  يوم وذلك( عادية غير) 4 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو

 .المحلي المجلس قاعة في 13.00 الساعة

 :البحث بنود
(. 2019 הצעת התקציב לשנת הכספיםمرفق اقتراح الميزانية ) 2019اقتراح الميزانية للسنة المالية  .1

 תקציברצ"ב הצעת ה

לבירורים בעניין הצעת התקציב אפשר לפנות לגזבר لالستفسار يمكنكم التوجه لمحاسب المجلس 

 המועצה.

 קביעת היום היה בהסכמת חברי המועצה.

 

 .وضروري هام حضوركم
 االحترام فائق مع

 
 فطوم عمر جمال

 المجلس سكرتير/عام مدير
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 (عادية غير) 4 رقم المجلس جلسة محضر
 13:00 الساعه 28.12.2018 الجمعه يوم من

 :بحضور
 المجلس رئيس -قيس الباسط عبد السيد
 المجلس رئيس باعمال قائم نائب -زوري محمد السيد
 المجلس عضو – حاج علي السيد
 المجلس عضو – ربيع عوض السيد
 المجلس عضو – مصري محمد السيد
 المجلس عضو – قادري جمال السيد
  المجلس عضو – الغني عبد وليد.  د السيد
 المجلس عضو – شباط ماهل السيد
 المجلس عضو – سعيد محمد السيد

 :غياب
 المجلس عضو -قدوره جمال السيد
 المجلس عضو -مطر احمد السيد

 :اشتراك
 المجلس محاسب – فطوم الكريم عبد السيد
 المجلس حسابات مدير – مصري حسن السيد
 عام مدير – فطوم جمال السيد

 
 :البحث بنود

 . 2019הצעת תקציב לשנת הכספים   2019 الماليه للسنه الميزانية اقتراح
 
 

 

 .المحلي للمجلس رسمية عطلة يوم " الجمعه يوم " .المجلس أعضاء جميع باتفاق عين الموعد

 أعضاء بحضور الميزانية اقتراح تحضير بحث اجل من المجلس في اجتماعات عدة قدتع للجلسة تحضيرا

 أعضاء وبعض األقسام مدراء جميع بحضور 20.12.2018 الخميس: أيام وذلك األقسام ومدراء المجلس

 وكذلك قدوره جمال السيد عدا ما األعضاء بحضور 19:00 الساعه 25.12.2018 الثالثاء  يوم, المجلس

 .المواطنين من وعدد الداخلية وزارة مقام قائم فالح وسام السيد أيضا وحضر األقسام مدراء
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 :قيس الباسط عبد

 واستفسارات بحث ,لالطالع جلسات عدة وعقدت أيام عدة قبل الجميع على وزع الميزانية اقتراح

 التي الميزانيةإقتراح  إقرار صدد في اليوم ونحن 25.12.2018 الثالثاء يوم كان اخرها, أألعضاء

 .األقسام بمشاركة المجلسإدارة  قبل من تحضيرها تم

 :فطوم الكريم عبد

  العامه التوجيهات على وبناء قساماالو المجلس احتياجات على بناء اعد هالميزاني اقتراح

 الموازنه هبة في عام بتقليص بشرنا ألننا صعبه سنة 2019 سنة .العام التمويل في والتغيرات

  .شيكل مليون 1.4 بمبلغ الداخلية وزارة من מענק איזון( )

 الوزارة توجيهات على بناءوأعد   7/2019 شهر بداية في عليه صودق 2019لسنة  االرنونا امر

 2018لعام  المشروطه الهبه على نحصل حتى .باالرنونا األسعار من األدنى الحد نجبي نحن. 

 الف 300 حوالي االن حتى صناقني %83 جباية نسبة الى نصل ان يجب شيكل مليون 2.4 حوالي

 .الجباية في شيكل

 اطار العامه والمصاريف الواردات في الميزانية يللتفاص السابقه الجلسات في الشرح على بناء

 .ألف شيكل جديد 82,043أمامكم يصل لمبلغ  المطروحه الميزانيةإقتراح 

 المصروفات او المدخوالت يف العامه التغيرات على بناء تعدل المالية السنه خالل الميزانية هذه

 في تغيير من اكثر يحدث ان نيمك المالي العام خالل .عليها للمصادقه األعضاء على وتعرض

 .مجلس جلسة في ويقر يعرض تغيير وكل الميزانية

 

 :القرار

 إقتراح لتركيبة المجلس ومحاسب رئيس شرح وسماع الحاضرين األعضاء بين التداول بعد

 يصادقون المجلس أعضاء, األعضاء استفسار على والرد السابقه الجلسات في العامه الميزانية

 الف 82,043 تبلغ المصروفات مقابل المدخوالت 2019 لسنة العام الميزانية اقتراح اطار على

 .جديد شيكل
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להצעת לאחר דיון בין חברי המליאה וההסבר של ראש המועצה וגזבר המועצה 

חברי המועצה מאשרים את  ,בישיבות שהתקיימו במועד מוקדם יותר התקציב

 . אלפש"ח 82,043בסה"כ  2019הצעת התקציב לשנת 

 

 
 

  المحلس سكرتير/  عام مدير – فطوم جمال:  المحضر سجل
 
 

 

  
   

 قيس الباسط عبد
 المحلي المجلس رئيس

 فطوم جمال 
 المجلس سكرتير/عام مدير

 
 


