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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 3202/21/2 رقم
 

 الساعة  تمام  في 7.1.2023افق  المو السبت يوم  2/12/2023 رقم  العادية غير  المحلي  المجلس جلسة  عقدت 

 .المحلي المجلس جلسات  قاعة في ظهرا   :0014
 

 :السادة من  كل الجلسة حضر

 المجلس  رئيس عدوي، مازن .1

 المجلس  عضو ،صائل دحلة .2

 عامر عدوي، عضو المجلس .3

 المجلس عضو  ،زرعيني أمجد  .4

  المجلس عضو صباح، انور .5

 المجلس عضو عدوي، عاطف .6

 المجلس  عضو دحلة، حامد  .7

 المجلس  عضو سالمة، وسيم .8

 المجلس  عضو عبيد، هاني .9

 المجلس عضو هللا، خير الحميد  عبد  .10

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .11
 
 

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس عضو صباح، حميدي .1
 
 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس محاسب  عدوي، محمد  .2

 مهندس المجلس حداد،زياد  .3

 القضائي  المستشار ،المحامي هشام مصاروة .4

 عرسان صباح، مراقب المجلس   .5
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 .المحلي المجلس موقع  في  صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

 

 

 جدول البحث: 

 . 17.12.2022والتي ارسلت لحضرتكم بتاريخ  2023على ميزانية المجلس المحلي لسنة  المصادقة .1

 

 افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور وتمنى للجميع سنة ميالدية موفقة. 

الميزانية   الميزانيات  التي نصادق    الخامسةوقال هذه  ان كل  الرئاسية حيث  الفترة  بهذه  انتهت  عليها 

 زائده. مصروفات  أيدون  متوازنة 

 .  17.12.2022حيث ارسلت ألعضاء لمجلس بتاريخ    الخامسة على الميزانية    المصادقة ونحن اليوم بصدد  

المجلس   بمدخوالت  محاسب  المرفقة  الميزانية  بعرض  وبمصروفات    87247000قام    87247000شاقل 

 . شاقل

من مدخوالت  محوسبه وقام بشرحها شرحا  وافيا   بمرافقة شرائح    الميزانية بعرض  وقام محاسب المجلس  

 ومصروفات. 

 

 رئيس المجلس طلب من اعضاء المجلس مناقشة الميزانية. 

   اين ميزانية الرياضه؟ : عضو المجلس عدوي، عامر 

 ممول عن طريق المركز الجماهيري. رئيس المجلس: 

ان نصرفها او استعمالها  هل نستطيع    المشروطة لموضوع الميزانية    بالنسبة   عضو المجلس:  عبيد،هاني  

 ؟ اليوم 

 ال هذه الميزانية مشروطة ونستطيع صرفها بحالة الحصول عليها.   المجلس:محاسب 

 ما هي نسبة الجباية اليوم؟  :عضو المجلس خيرهللا،عبد الحميد 

النسبة هي    المنصرمة ولكن نسبة الى السنة    ،القياسات % بسبب زيادة  65نسبة الجباية    محاسب المجلس: 

85 .% 

كيف كانت الجباية بهذا    البيوت،بقياسات    مربوطة   للحراسة القانون المساعد    عضو المجلس:  عبيد، هاني  

 الموضوع؟ 

االول    الموضوع الن  نسبة الجباية بالقانون المساعد كنسبة الجباية على بيوت السكن    محاسب المجلس:

بالدفع للقانون  مربوط بالموضوع الثاني وحتى ان هناك قسم من المواطنين قاموا بدفع االرنونا ولم يقوموا 

 المساعد. 
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هنالك    وجه   أحسن وأتأمل ان تصرف على    العامة نبارك على هذه الميزانية    عضو المجلس:  سالمه،وسيم  

نحن موافقين    الميزانية، واالمن وسنقوم بالتصويت على    للحراسة المساعد    لموضوع القانون تحفظ بالنسبة  

 للحراسة.  ولكن لدينا تحفظ من القانون المساعد   العامة الميزانيةعلى 

 بما ان القانون المساعد موجود فهو جزء من الميزانية.  عضو المجلس: خيرهللا،عبد الحميد 

 نعم مربوط هذا الشيء بالمصادقة على القانون المساعد من جديد.   رئيس المجلس:

 في الميزانية قمتم بالتوظيف؟  الموجودة هل الوظائف الجديدة  عضو المجلس: خيرهللا،عبد الحميد 

 لقسم الرفاه االجتماعي. وغالبية التوظيف  لم نقم بالتشغيل بعد  محاسب المجلس:

 ماذا مع موضوع مكب النفايات؟  عضو المجلس: خيرهللا،عبد الحميد 

 هناك مكب للنفايات.  ألنه الموضوع ميزانية   حسب الميزانية لم نعطي  محاسب المجلس:

 ألنه هنالك مكب مصادق عليه. المكب   بإغالققامت   البيئةوزارة   رئيس المجلس:

 

والتي ارسلت لحضرتكم    2023على ميزانية المجلس المحلي لسنة    المصادقةاقترح رئيس المجلس    اقتراح:

وقدرها    17.12.2022بتاريخ   مصروفات  اجمالي  وقدرها    87247000بمبلغ  ومصروفات  شاقل 

 شاقل.  87247000

 

الميزانية    قرار:  مع  وهم   8صوت   انور،  زرعيني أمجد ،  يعامر عدو ،  دحلة  صائل:  اعضاء 

 .عبيد  هاني  ،سالمة وسيم  ،عدوي عاطف  ،صباح

 حامد دحلة. ميزانية العضو صوت ضد ال

 عبد الحميد خيرهللا وعالء هياجنة. امتنع عن التصويت عضوي المجلس  

 

 اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والربع. 

 

 

 

 

     _______________                       ______________ 

 دحلة  ربحي                     عدوي مازن                    
 المجلس سكرتير                   المجلس رئيس                   


