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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/15 رقم
 

 الساعة  تمام في  15.10.2022 الموافق سبت ال يوم 12/2022/15 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 سالمة، وسيم .3

 المجلس  عضو عبيد، هاني .4

 المجلس  عضو صباح، انور .5

  المجلس ةعضو ،نورة صباح عدوي .6

 المجلس عضو , زرعيني امجد  .7

 المجلس عضو هللا، خير الحميد  عبد  .8

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .9
 
  

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس عضو صباح، حميدي .1

 المجلس  عضو  دحلة، خالد  .2

 المجلس  عضو دحلة، حامد  .3
 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس محاسب  عدوي، محمد  .1

  المجلس مراقب  صباح، عرسان .2

 القضائي  المستشار ،مصاروةالمحامي هشام  .3

 مهندس المجلس حداد،زياد  .4
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 .المحلي المجلس موقع  في  صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

 

 جدول البحث: 

 . )مرفق طيه( 20.8.2022من تاريخ  2022/12/14ول جلسة المجلس المحلي رقم المصادقة على بروتوك .1

 المصادقة على انتخاب السيدة نوره صباح عدوي عضوةً في لجنة المناقصات.  .2

 المصادقة على انتخاب رئيس للجنة المناقصات.  .3

 المالية وحسابات البنوك للمدارس االبتدائية كاالتي: المصادقة على تعيين اصحاب حق التوقيع على المستندات   .4

 مديرة المدرسة السيدة نادية دحلة باإلضافة للسيدة ناهدة دحلة سكرتيرة المدرسة.  "أ" المدرسة االبتدائية  . أ

 سكرتيرة المدرسة.  باإلضافة للسيدة نهاية زرعيني ناصر نصارمدير المدرسة السيد  "ج "المدرسة االبتدائية  .ب

 مديرة المدرسة السيدة روز شعبان باإلضافة للسيدة ديانا نصار سكرتيرة المدرسة.  "د" المدرسة االبتدائية  .ج

  14.11.2022من تاريخ  المصادقة على سفر رئيس المجلس المحلي الى مؤتمر المدن الذكية المنعقد في برشلونة   .5

 . 17.11.2022حتى تاريخ 

المحلي   .6 المجلس  رقم    معد ومقدمالمصادقة على كون  التفصيلية  رقم    251- 1141076الخارطة  توسيع شارع 

 مرفق توجه مهندس المجلس(. )وتغيير الوضعية من ممر لشارع وتوسيعه،  5+1

)تخطيط مفصل ضمن الخط    251-1130830المصادقة على كون المجلس المحلي معد الخارطة التفصيلية رقم   .7

ال التفصيلية  االزرق  بالخارطة  عليه  اصحاب    1008תמ"ל  مصادق  توجه  طية  )مرفق  الكروم(،  منطقة  في 

 االراضي(. 

 

  نورة صباح عدوي   السيدةبعضوة المجلس المحلي    خاصة   مرحباً بالحضور الجلسة  افتتح رئيس المجلس  

ندعو  ,  1959منذ تأسيس المجلس سنة    تشغل منصب عضوة في المجلس المحلي طرعاناول امرأة  

واشراك النساء في قوائم االنتخابات للمجلس المحلي وذلك دعماً  هذه القائمة    حذو تحذو  بأن    كل القوائم

 نفتخر ونعتز. للعضوة نورة عدوي  نتمنى التوفيق المرأة، لدور 

 . على عضو المجلس ان يعلن الوالء المستشار القضائي:  

 . ين حسب القوان بواتعهد بالوالء لقوانين الدولة والقيام بعملي   أعلنانا  : العضوة نورة عدوي

 االخت نورة عدوي ونتمنى لها النجاح والتوفيق في خدمة اهلنا وبلدنا. ونهنئ السيدة  العضو عاطف عدوي:  

 نجاح. رحبوا بالسيدة نورة عدوي وتمنوا لها ال اعضاء المجلس المحلي 

 

 جدول البحث: 

 . )مرفق طيه( 20.8.2022من تاريخ  2022/12/14ول جلسة المجلس المحلي رقم المصادقة على بروتوك .1

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 لعدم حضورهم الجلسة السابقة.  ، عالء هياجنة وهاني عبيدهللا رخيامتنع عن التصويت اعضاء المجلس عبد الحميد 
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 المصادقة على انتخاب السيدة نوره صباح عدوي عضوةً في لجنة المناقصات.  .2

 اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.  اقتراح:

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 المصادقة على انتخاب رئيس للجنة المناقصات.  .3

 على انتخاب العضو عاطف عدوي رئيساً للجنة المناقصات. اقترح رئيس المجلس المصادقة  اقتراح:

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

 المصادقة على تعيين اصحاب حق التوقيع على المستندات المالية وحسابات البنوك للمدارس االبتدائية كاالتي:  .4

 مديرة المدرسة السيدة نادية دحلة باإلضافة للسيدة ناهدة دحلة سكرتيرة المدرسة.  "أ" المدرسة االبتدائية  . أ

 باإلضافة للسيدة نهاية زرعيني سكرتيرة المدرسة. ناصر نصارمدير المدرسة السيد  "ج "المدرسة االبتدائية  .ب

 سكرتيرة المدرسة. المدرسة االبتدائية "د" مديرة المدرسة السيدة روز شعبان باإلضافة للسيدة ديانا نصار  .ج

 اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.  اقتراح:

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

برشلونة   .5 في  المنعقد  الذكية  المدن  مؤتمر  الى  المحلي  المجلس  رئيس  سفر  على  تاريخ  المصادقة  من 

 . 17.11.2022حتى تاريخ  14.11.2022

 البند اعاله. اقترح رئيس المجلس المصادقة على  اقتراح:

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

توسيع شارع رقم    251-1141076الخارطة التفصيلية رقم    معد ومقدم المصادقة على كون المجلس المحلي   .6

 مرفق توجه مهندس المجلس(. )وتغيير الوضعية من ممر لشارع وتوسيعه،  5+1

 اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.  اقتراح:

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 

)تخطيط مفصل ضمن الخط    251-1130830المصادقة على كون المجلس المحلي معد الخارطة التفصيلية رقم   .7

التفصيلية   بالخارطة  عليه  المصادق  اصحاب    1008תמ"ל  االزرق  توجه  طية  )مرفق  الكروم(،  منطقة  في 

 االراضي(. 

 قام مهندس المجلس بعرض االقتراح وتقديم الشرح عن المخطط. 

 . رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله  اقترح اقتراح:

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 
     _______________                         ______________ 

 دحلة  ربحي                                عدوي مازن                    

 المجلس  سكرتير                      المجلس رئيس                   


