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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/41 رقم
 

 الساعة  تمام  في 20.8.2022 الموافق سبت ال يوم  12/2022/41 رقم العادية المحلي المجلس  جلسة عقدت 

 .المحلي المجلس جلسات  قاعة في ظهرا   :0014
 

 :السادة من  كل الجلسة حضر

 المجلس  رئيس عدوي، مازن .1

 المجلس عضو عدوي، عاطف .2

 المجلس  عضو  دحلة، خالد  .3

 المجلس  عضو دحلة، حامد  .4

 المجلس  عضو سالمة، وسيم .5

 المجلس  عضو عبيد، هاني .6

 المجلس  عضو صباح، انور .7

  المجلس  عضو عدوي، ذياب  .8

 المجلس عضو , زرعيني امجد  .9
  

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس عضو صباح، حميدي .1

 المجلس عضو هللا، خير الحميد  عبد  .2

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .3
 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس محاسب  عدوي، محمد  .2

  المجلس مراقب  صباح، عرسان .3

 القضائي  المستشارعن مندوبه  ،نجاح عدوي المحامية .4

 مهندس المجلس حداد،زياد  .5

 عزيز زرعيني، مدير قسم جودة البيئة  .6
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 .المحلي المجلس موقع  في  صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

 

 جدول البحث:

 )مرفق طيه(. 11/12/2022+10المصادقة على بروتوكوالت جلسة المجلس المحلي رقم  .1

 المصادقة على الميزانيات غير العادية التالية:  .2

شاقل من وزاره حمايه    220,425شاقل بتمويل    232,026بقيمة    تنظيف المجال العام مرحله "ب" .أ

 شاقل من صندوق األعمال غير المحددة )مرفق طيه(. 11,601البيئة ومبلغ 

من    20,919شاقل من وزاره الثقافة ومبلغ    187,966شاقل بتمويل    208,885سله ثقافيه بلديه بقيمه   .ب 

 صندوق األعمال غير المحددة )مرفق طيه(.

 شاقل من صندوق فائض الميزانيات.  112,202تسديد عجز بالميزانيات غير العادية بمبلغ   .ج

شاقل    30,000تركيب انتركوم في رياض االطفال واضافه مبلغ    554تعديل الميزانية غير العادية رقم   .3

 بتمويل صندوق األعمال غير المحددة.

 إغالق ميزانيات غير عاديه )مرفق طيه(.  .4

ألف كيلومتر في السنة وذلك بناء على    20سفريات لمدير عام المجلس المحلي لغايه    المصادقة على دفع  .5

 منشور وزاره المالية )مرفق طيه(. 

المصادقة على مصادرة    5/ 6/ 2021من تاريخ    5/ 2021/12باإلضافة لقرار جلسة المجلس المحلي رقم   .6

بناء على   16605بلوك    26  والتي حولت لقسيمة رقم  2م  1439بمساحة    16607بلوك    2قسم من قسيمه  

 مهندس المجلس المحلي والبروتوكول المذكور اعاله(.توجه  , )مرفق طيه 2016/1703תצ"ר 

 المصادقة على انتخاب لجنة تسوية تعويضات مدنيه بالتركيب االتي:   .7

 ربحي دحلة، رئيس اللجنة  .أ

 محمد عجاج عدوي، عضو اللجنة  .ب 

 المحامي هشام مصاروة، عضو اللجنة   ج. 

 زياد حداد، عضو اللجنة  . د 

 . 03/ 08/ 2022والتي أرسلت لحضرتكم بتاريخ  2022إقرار تعديل ميزانيه المجلس المحلي لسنه  .8

9.  

 جدول اعمال جلسة المجلس:لطلب رئيس المجلس اضافة بند 

راتب المدير العام للمجلس في السلطات المحلية )بحسب مستوى مجلسنا    ٪  من5اضافة على  الموافقة   .أ

% مشروط  35بدل      %40)    –( , لمدير مكتب رئيس المجلس السيد محمد صالح عدوي    3  -طرعان  

الجدير بالذكر  , صودق لنا مسبقا على يد  وزارة الداخلية دفع  راتب   ب مصادقة وزارة الداخلية الحقا( 

راتب المدير العام للمجلس، )علما بأن نطاق راتب مدير مكتب رئيس المجلس  )المستوى  ٪ من  35وفقا ل  

 .٪ (40-30ج( هو  
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כאשר    משכר בכירים למנהל לשכת ראש המועצה ) מוחמד סאלח עדוי(,  5%אישור תוספת  
משכר מנכ"ל המעוצה , ולציין כי טווח שכר מנהל    35%אושר לו בעבר ע"י מ הפנים  שכר לפי  

ג(  לשכה ברשות טורעאן יהיה    30-40%הינו    )רמה  וזאת    35%במקום    40%)שכרו החדש 
 . בכפוף לאישור משרד הפנים מחדש על התוספת (

 اعضاء  8صوت مع ادراج البند  قرار:

 امتنع عن التصويت العضو حامد دحلة 

 

 افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور 

 جدول البحث:

 )مرفق طيه(. 11/12/2022+10 رقم المحلي المجلس جلسة بروتوكوالت  على المصادقة .1

 تقرر االجماع.  قرار:

 الجلسة السابقة.امتنع عن التصويت العضو هاني عبيد لعدم حضوره 

 

 دقة على الميزانيات غير العادية التالية: المصا .2

 وزاره  من  شاقل  220,425  بتمويل  شاقل  232,026  بقيمة"  ب"  مرحله   العام   المجال  تنظيف .أ

 (.طيه  مرفق) المحددة غير األعمال صندوق من شاقل 11,601 ومبلغ البيئة حمايه

 . اعاله الميزانيةعن مدير قسم جودة البيئة  شرح 

ومبلغ  ا  وزاره   من  شاقل  187,966  بتمويل  شاقل  208,885  بقيمه  بلديه  ثقافيه  سله .ب لثقافة 

 المحددة )مرفق طيه(.من صندوق األعمال غير   20,919

 اعاله.  الميزانيةشرح محاسب المجلس عن 

 . الميزانيات فائض صندوق من شاقل  112,202  بمبلغ العادية غير بالميزانيات عجز تسديد . ج 

 اعاله.  موضوعشرح محاسب المجلس عن ال

 البنود أ+ب+ج. اقترح رئيس المجلس المصادقة على الميزانيات اعاله اقترح: 

 اعضاء 8صوت مع االقتراح:   قرار:

 صوت ضد االقتراح العضو حامد دحلة

 

شاقل    30,000في رياض االطفال واضافه مبلغ    انتركوم  تركيب  554  رقم  العادية  غير  الميزانية  تعديل .3

 بتمويل صندوق األعمال غير المحددة.

 اقترح رئيس المجلس تعديل الميزانيه اعاله. اقتراح: 

 اعضاء    8صوت مع االقتراح  قرار:

 صوت ضد االقتراح العضو حامد دحلة
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 (. طيه مرفق)  عاديه غير ميزانيات إغالق .4

المجلس   محاسب  الميزانيات  شرح  اغالق  وهناك   المرفقة،عن  بفائض  ميزانيات  هناك  وقال 

سنقوم  ميزانيات   بسيط  الميزانيات    بإغالقبعجز  بتغطية    إلنهاءهذه  سنقوم  والحقاً  بها  العمل 

 الميزانيات المنتهية بعجز. 

 اعضاء    8صوت مع االقتراح  قرار:

 صوت ضد االقتراح العضو حامد دحلة

 

 على  بناء  وذلك  السنة  في  كيلومتر  ألف  20  لغايه  المحلي  المجلس   عام  لمدير  سفريات   دفع  على  المصادقة .5

 (. طيه مرفق) المالية وزاره منشور

 اعضاء    8صوت مع االقتراح  قرار:

 صوت ضد االقتراح العضو حامد دحلة

 

 مصادرة   على  المصادقة  5/ 6/ 2021  تاريخ  من  5/ 12/ 2021  رقم  المحلي  المجلس  جلسة  لقرار  باإلضافة .6

  بناء   16605  بلوك  26  رقم  لقسيمة  حولت  والتي  2م   1439  بمساحة  16607  بلوك  2  قسيمه  من  قسم

 مهندس المجلس المحلي والبروتوكول المذكور اعاله(.توجه , )مرفق طيه 1703/ 2016תצ"ר  على

 عن البند اعاله. شرح مهندس المجلس 

   تقرر باإلجماع  قرار:

 العضو حامد دحلة امتنع عن التصويت

 

 :  االتي بالتركيب مدنيه تعويضات  تسوية لجنة  انتخاب على المصادقة .7

 اللجنة  رئيس دحلة، ربحي .أ

 محمد عجاج عدوي، عضو اللجنة ب. 

 المحامي هشام مصاروة، عضو اللجنة   ج. 

 زياد حداد، عضو اللجنة د. 

 اعضاء    8صوت مع االقتراح  قرار:

 صوت ضد االقتراح العضو حامد دحلة
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, )مرفق  03/ 08/ 2022  بتاريخ  لحضرتكم  أرسلت  والتي  2022  لسنه  المحلي  المجلس  ميزانيه  تعديل  إقرار .8

 طيه(. 

الوزارة هي  والتوجيهات من    الداخليةحصلنا على زيادة بالميزانية من وزارة  محاسب المجلس:  

  2022قمنا بتعديل ميزانية المجلس لسنة  المواطن بناء علية  من اجل خدمة    الميزانيةصرف هذه  

   حسب التقرير المرفق. 

  تمت المصادقة باإلجماع قرار: 

 امتنع عن التصويت العضو حامد دحلة 

 يبارك كل زيادة بالميزانيات. العضو هاني عبيد 

 

٪  من  راتب المدير العام للمجلس في السلطات المحلية )بحسب مستوى مجلسنا 5على اضافة   الموافقة   .9

% مشروط  35بدل      %40)    –( , لمدير مكتب رئيس المجلس السيد محمد صالح عدوي    3  -طرعان  

الجدير بالذكر  , صودق لنا مسبقا على يد  وزارة الداخلية دفع  راتب ب مصادقة وزارة الداخلية الحقا(  

٪ من راتب المدير العام للمجلس، )علما بأن نطاق راتب مدير مكتب رئيس المجلس  )المستوى 35وفقا ل  

 .٪ (40-30ج( هو  

משכר בכירים למנהל לשכת ראש המועצה ) מוחמד סאלח עדוי(, כאשר    5%אישור תוספת  
משכר מנכ"ל המעוצה , ולציין כי טווח שכר מנהל    35%אושר לו בעבר ע"י מ הפנים  שכר לפי  

ג(ל )רמה  יהיה    30-40%הינו    שכה ברשות טורעאן  וזאת    35%במקום    40%)שכרו החדש 
 בכפוף לאישור משרד הפנים מחדש על התוספת (. 

  تمت المصادقة باإلجماع قرار: 

 امتنع عن التصويت العضو حامد دحلة 

 

 

 

 
     _______________                         ______________ 

 دحلة  ربحي                                عدوي مازن                    

 المجلس  سكرتير                      المجلس رئيس                   


