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 12/08/2021 :التاريخ 

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

 
 وبعد، احتراما تحية،

 .ـوةدعـ: الموضوع

 الساعة 23/08/2021 الموافق االثنين يوم وذلكغير عادية  10/2021 رقم المجلس جلسة لحضور بهذا حضرتكم ادعو
 . المحلي المجلس قاعة في 0018:

 18:00שעה   23/08/2021 שניליום לא מן המניין  10/2021 אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס'
 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

 סעיפי הדיון: البحث ودبن

 רצ"ב הצעת התקציב .  .2021אישור הצעת התקציב לשנת הכספים  .1

 

 .לכל בירור אפשר לפנות לגזבר המועצה

 
 

 .وضروري هام حضوركم
 مع فائق االحترام
 جمال عمر فطوم 

 مدير عام/سكرتير المجلس
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 )לא מן המניין( 10/2021פרוטוקול ישיבת המליאה 
 באולם הישיבות 18:00שעה  23/08/2021שני מיום 

 נוכחים: 

  מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה 

 מר מוחמד זורי, מ"מ ראש המועצה 

  מר אחמד מטר, חבר המועצה 

  מר סלים עתמה, חבר המועצה 
 נעדרו:

 .מר מוחמד מסרי, חבר המועצה 

 .מר עווד רביע, חבר המועצה 

  מר מאהל שבאט, חבר המועצה 

  מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה 

  ד"ר וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה 

  מר עלי חאג', חבר המועצה 

 מר פראג מטר, חבר המועצה 
 משתתפים:

 .עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי 

 .רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה 

 .מר חסן מסרי, מנהל חשבונות ראשי 

 עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים 
 

 נושא הדיון:
הצעת התקציב המפורטת הועברה לכלל חברי  – 2021ישור הצעת התקציב לשנת הכספים א

 המועצה.
 סיכום:

 אפ ומסירה-ההזמנות נשלחו לחברי המועצה באמצעות: דוא"ל למי שיש לו דוא"ל, בווטס 
 .12/08/2021אישית בבתי חברי המועצה, מיום 

  יב והמליצה על אישורה ודנה בהצעת התקצ 12/08/2021התכנסה וועדת ההנהלה ביום
 במליאה.

  אין מניין חוקי.חברי מועצה כולל ראש המועצה.  4היום נכחו רק 

  מיוחד ובהתאם לחוות דעת  ישיבה היאלדיון ואישור הצעת התקציב  והישיבההיות
לתוספת השלישית בצו המועצות  22סעיף המיוחדת היועמ"ש לא חל על הישיבה 

 .הישיבה נסגרהמועצה והנוהל בהן. תקנון בדבר ישיבות ה –המקומיות 
 
 

 רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל / מזכיר המועצה 
 
 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה

 ג'מאל פטום 
 מנכ"ל/מזכיר המועצה

 


