
 

6.11.2021

  المحلي     المجلس     جلسة     بروتوكول
     11  /2021/12     رقم

في 6.11.2021 الموافق الس��بت يوم      2021/12/11   رقم العادية المحلي المجلس جلسة عقدت
ً 14:00 الساعة تمام .المحلي المجلس جلسات قاعة في ظهرا

  :  السادة     من     كل     الجلسة     حضر
المجلس رئيس, عدوي مازن.1
المحلي المجلس رئيس بأعمال القائم, دحلة محمد.2
المجلس عضو انور صباح,.3
 المجلس عضو, خيرهللا الحميد عبد.4
المجلس عضو, عدوي عاطف.5
المجلس عضو, هياجنة عالء.6
المجلس عضو, سالمة وسيم.7
المجلس عضو, عبيد هاني.8

  :  الجلسة     يحضر     لم
المجلس عضو, عدوي ذياب.1
المجلس عضو, صباح حميدي.2
المجلس عضو, دحلة خالد.3
المجلس عضو, زرعيني اياد.4

  :  الجلسة     في     وشارك     كما
المجلس سكرتير, دحلة ربحي.1
المجلس محاسب, عدوي محمد.2
القضائي المستشار, مصاروة هشام المحامي.3
المجلس مهندس, حداد زياد.4
المجلس مراقب, صباح عرسان.5
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. صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه
  :هنا اضغط  لالستماع

https://www.youtube.com/watch?v=ii5j-ArZxgs

  :  البحث     جدول
ت)))))))اريخ من 2021/12/10 رقم المحلي المجلس جلسة بروتوك)))))))ول على المص)))))))ادقة.1

(.طيه مرفق, )9.10.2021

تنفيذ اجل من الداخلية وزارة بتمويل ش))))اقل 255,998 بمبلغ عادية غ))))ير ميزانية اق))))رار.2

(.طيه مرفق, )والمهن الحرف ترخيص فيרפורמה(  )اصالحات

مبلغ, ش))))اقل 40,000 بمبلغ علمية تجربة مش))))روع اجل من عادية غ))))ير ميزانية اق))))رار).3

غ))ير االعم))ال صندوق بتمويل شاقل 8,000 ومبلغ المعارف وزارة) بتمويل  شاقل 32,000

(.طيه مرفق )المحددة

"529 رقم عادية غ))ير ميزانية تع))ديل.4 48,000 مبلغ واض))افة " للرف))اة االمن من مش))روع 

(.طيه مرفق, )االمن وزارة بتمويل شاقل

.البيئة شؤون لجنة  حتلنة على المصادقة.5

: وهم المحلي المجلس في الجمهور ممثلي قائمة على المصادقة.6
 حداد زاهي السيد.1
عدوي صالح السيد.2
علي قاسم رشيدة السيدة.3
بدر امال السيدة.4
سالمه أفيفا السيدة.5

.بالحضور رحب حيث الجلسة المجلس رئيس افتتح

.النجاح له وتمنى صباح انور السيد الجديد بالعضو المجلس رئيس رحب
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.المحلي الحكم برنامج في ونالمتدرب برنامج من نابسو دين بالسيد ورحب كما

  :  البحث     جدول
ت))))))اريخ من 2021/12/10 رقم المحلي المجلس جلسة بروتوك))))))ول على المص))))))ادقة.1

(.طيه مرفق, )9.10.2021
.باإلجماع تقرر   :  قرار)

تنفيذ اجل من الداخلية وزارة) بتمويل ش))))اقل 255,998 بمبلغ عادية غ))))ير ميزانية اق))))رار).2
(.طيه مرفق, )والمهن الحرف ترخيص فيרפורמה(  )اصالحات

وش��رح اعاله الميزانية عن المص��الح وت��رخيص البيئة ج��ودة قسم مدير زرعي))ني عزيز السيد شرح
.بالموضوع� الجديدة االصالحات عن

.اعاله الميزانية على المصادقة المجلس رئيس اقترح   :  اقتراح
.باإلجماع تقرر   :  قرار)

مبلغ, ش))))اقل 40,000 بمبلغ علمية تجربة مش))))روع اجل من عادية غ))))ير ميزانية اق))))رار.3
غير االعمال صندوق بتمويل شاقل 8,000 ومبلغ المعارف وزارة) بتمويل  شاقل 32,000

(.طيه مرفق )المحددة
الحديث يدور عن تجربة علمية للمدارس االبتدائية.محاسب المجلس 

تقرر باإلجماع. قرار:

"529 رقم عادية غ))ير ميزانية تع))ديل.4 48,000 مبلغ واض))افة " للرف))اة االمن من مش))روع 
(.طيه مرفق, )االمن وزارة) بتمويل شاقل

الحديث يدور عن ميزانية خاصه للكورونا.محاسب المجلس 
تقرر باإلجماع. قرار:

.البيئة شؤون لجنة  حتلنه على المصادقة.5
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لجنة البيئة كانت مركبة من اعضاء المجلس حيث ان اثنين انهي��ا مهامهم��ا في المجلسرئيس المجلس 
المحلي.
اقترح رئيس المجلس ان تكون اللجن��ة مركب��ه من اعض��اء مجلس محلي باإلض��افة الى ممثلي اقتراح:

 الجمهور التالية اسمائهم :
السيد انور صباح, عضو المجلس.1
السيد عالء هياجنه, عضو المجلس.2
السيد اياد زرعيني, عضو المجلس .3
السيد ذياب عدوي, عضو المجلس.4
السيد هاني عبيد, عضو المجلس.5
الدكتور هشام راجي نصار, ممثل جمهور.6
السيد محمد عيسى نصار, ممثل جمهور.7

تقرر باإلجماع. قرار:

: وهم المحلي المجلس في الجمهور ممثلي قائمة على المصادقة.6
 حداد زاهي السيد.1
عدوي صالح السيد.2
علي قاسم رشيدة السيدة.3
بدر امال السيدة.4
سالمه أفيفا السيدة.5

عن القانون الجديد وخضوع المجالس المحلية لقانون البلديات وصرح بانهتحدث المستشار القضائي 
فحص الموضوع وجمع االسماء اعاله كونها مناسبه وال يوجد مانع من كونهم ممثلي جمهور.

تقرر باإلجماع. قرار:

_______________                        ________________
ربحي                         عدوي مازن                 

دحلة
المجلس سكرتير                المجلس رئيس               
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