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21.11.2022 
 

 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/18 رقم
 

 الساعة  تمام في  21.11.2022 الموافق االثنين يوم  18/12/2022 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، حامد  .3

 المجلس  عضو سالمة، وسيم .4

 المجلس  عضو عبيد، هاني .5

 المجلس عضو هللا، خير الحميد  عبد  .6

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .7

 (دخل متأخرا  ) المجلس عضو صباح، انور .8
 
 

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس  عضو  دحلة، خالد  .1

 المجلس عضو صباح، حميدي .2

 ة المجلس عضو  عدوي،نورة صباح  .3

 المجلس عضو  ،زرعيني أمجد  .4
 
 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس محاسب  عدوي، محمد  .2

  المجلس مراقب  صباح، عرسان .3

 القضائي  المستشار ،المحامي هشام مصاروة .4
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 .المحلي المجلس موقع  في  صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

 

 جدول البحث: 

 . )مرفق طيه( 13.10.2022من تاريخ  2022/12/15ول جلسة المجلس المحلي رقم المصادقة على بروتوك .1

 ألف شاقل من وزارة الداخلية من اجل تنظيم الدوار في شارع  619المصادقة على ميزانية غير عادية بمبلغ  .2

 . 1 –א  14

شاقل بناًء على قرار لجنة   222,982المصادقة على اقتناء سيارة تندر نوع اسوزو للمجلس المحلي بمبلغ وقدره  .3

 المشتريات، )مرفق طيه(. 

 . 31.12.2025المصادقة على تمديد القانون المساعد لطرعان للحراسة واالمن لغاية  .4

 ي عضوةً في اللجان التالية مكان السيد المصادقة على تعيين عضوة المجلس المحلي السيدة نورة صباح عدو .5

 ذياب عدوي: 

 عضوةً في لجنة االدارة  . أ

 عضوةً في لجنة البيئة  .ب

 المخدرات والكحولمكافحة ج.  عضوةً في لجنة 

 د.   عضوةً في لجنة الرياضة  

 

 ر حيث رحب بالحضو الجلسةافتتح رئيس المجلس 

 الجلسة الحالية الستكمال التداول باألمر.من  4أعلن رئيس المجلس انه سيؤجل البت بالبند رقم  

 )دخل العضو انور صباح( 

 طلب رئيس المجلس تحضير الميزانيات التي يمولها المجلس المحلي من ميزانيته. 

 

 جدول البحث: 

 . )مرفق طيه( 13.10.2022من تاريخ  2022/12/15ول جلسة المجلس المحلي رقم المصادقة على بروتوك .1

 باإلجماع. تقرر   قرار:

 

 ألف شاقل من وزارة الداخلية من اجل تنظيم الدوار في شارع  619المصادقة على ميزانية غير عادية بمبلغ  .2

 . 1 –א  14

 . 1 -א14دوار في الشارع اعاله حيث ستخصص من اجل شق الشارع وفتح   الميزانيةشرح رئيس المجلس عن 

 اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.  اقتراح:

 اعضاء  7صوت مع االقتراح  قرار:

 امتنع عن التصويت العضو حامد دحلة
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شاقل بناًء على قرار لجنة   222,982للمجلس المحلي بمبلغ وقدره  المصادقة على اقتناء سيارة تندر نوع اسوزو .3

 المشتريات، )مرفق طيه(. 

 اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.  اقتراح:

 اعضاء  7صوت مع االقتراح  قرار:

 امتنع عن التصويت العضو حامد دحلة

 

  صباح عدوي عضوةً في اللجان التالية مكان السيدالمصادقة على تعيين عضوة المجلس المحلي السيدة نورة   .4

 ذياب عدوي: 

 عضوةً في لجنة االدارة  . أ

 عضوةً في لجنة البيئة ب. 

 ج.  عضوةً في لجنة مكافحة المخدرات والكحول

 د.   عضوةً في لجنة الرياضة  

 اقترح رئيس المجلس المصادقة على البند اعاله.  اقتراح:

 اعضاء  7صوت مع االقتراح  قرار:

 حامد دحلة العضوصوت ضد االقتراح  

 

 

 

 
     _______________                         ______________ 

 دحلة  ربحي                                عدوي مازن                    

 المجلس  سكرتير                      المجلس رئيس                   


