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 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 12/10/ 2020رقم 

 

المحلي  المجلس  جلسة  في   18.8.2020  الموافق السبت    يوم   2020/12/10  رقم  العاديةغير    عقدت 

 في قاعة جلسات المجلس المحلي. ظهرا   لثةالثاتمام الساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة: 

 رئيس المجلس مازن عدوي,  .1

 علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي  .2

 محمد دحلة, عضو المجلس  .3

 ذياب عدوي, عضو المجلس  .4

  المجلس عضو, عاطف عدوي .5

 المجلس  عضو, وسيم سالمة .6

   عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .7

 )دخل متأخرا (   اياد زرعيني, عضو المجلس .8

 

 

 لم يحضر الجلسة: 

 المجلس خالد دحلة, عضو  .1

 هاني عبيد, عضو المجلس  .2

 حميدي صباح, عضو المجلس  .3

 , عضو المجلس عالء هياجنة .4

 

 

 : الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس  .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس  .2

 عالء دحلة, المستشار القضائي  .3

 عرسان صباح, مراقب المجلس  .4

 حنان صباح غبن, مستشارة رئيس المجلس لرفع مكانة المرأة  .5

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 مرفقه بتسجيل صوتي.  الجلسةمالحظه 

 لالستماع  اضغط هنا 

https://www.youtube.com/watch?v=4B0I57Xcopk&feature=youtu.be 

 

 

 جدول البحث: 

 , )مرفق طيه(. 4/ 2020/7من تاريخ   2020/12/8المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  .1

الف شاقل من اجل اقتناء مواد وقرطاسيه لصف البستان )بستان   125اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ  .2

 هرئيل, )مرفق طيه(. –المحبة( بتمويل تعويض شركة التأمين 

 . 25.7.2020المصادقة على القانون المساعد لالماكن العامة المفتوحة والذي ارسل لحضرتكم بتاريخ   .3

 , )مرفق طيه(. 2020ربع االول لسنة بحث التقرير المالي لل .4

 

 افتتح رئيس المجلس المحلي الجلسة حيث رحب بالحضور. 

 

 جدول البحث: 

, )مرفق  7/4/ 2020من تاريخ    2020/12/8على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم    المصادقة .1

 طيه(.

 المجلس. جلسة على بروتوكولباإلجماع تمت المصادقة  قرار:

 

الف شاقل من اجل اقتناء مواد وقرطاسيه لصف البستان )بستان    125اقرار ميزانية غير عادية بمبلغ   .2

 هرئيل, )مرفق طيه(. –المحبة( بتمويل تعويض شركة التأمين 

من خالل شركة   هاوقمنا بترميم  15.2.2020الحديث عن الروضة التي احرقت بتاريخ  رئيس المجلس  

معد باقتناء  وسنقوم  رغ  للروضةات  التأمين  ذلك  اجل  من  والميزانية  المحلي طلب  اعاله  المجلس  ان  م 

 هذا المبلغ المرصود حاليا .  ولكن مبلغ اكبر من المبلغ اعاله 

 . باإلجماعتقرر   قرار:

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4B0I57Xcopk&feature=youtu.be
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 . 25.7.2020المصادقة على القانون المساعد لالماكن العامة المفتوحة والذي ارسل لحضرتكم بتاريخ   .3

قمنا بمناقشة الموضوع بجلسة االدارة ورأينا انه علينا التروي باتخاذ القرار حيث سنقوم  رئيس المجلس  

 الذي اعد القانون المساعد ليتسنى لنا سماعه التخاذ القرار.   ستشارم بدعوة ال

بالموضوع ودعوة المستشار الذي اعد القانون المساعد ليتسنى   تتأجيل الب  اقترح رئيس المجلس  اقتراح:

 اتخاذ القرار المناسب.ولنا سماعه 

 تقرر باإلجماع.   قرار:

  

سالمة  وسيم  العضو  ساري    طلب  القانون  هل  القضائي  المستشار  قبل  من  المساعد  للقانون  التطرق 

 لجدد الذين سيقومون ببناء البيوت؟على جميع المواطنين او على المواطنين االمفعول 

 )دخل العضو اياد زرعيني( 

 

 , )مرفق طيه(. 2020بحث التقرير المالي للربع االول لسنة  .4

المجلس   محاسب  بين  تحدث  المالي  التقرير  حول  نقاش  ودار  كما  للجلسة  المرفق  المالي  التقرير  عن 

 اعضاء المجلس ومحاسب المجلس. 

 

 

   _______________                          ________________ 

 ةربحي دحل                                مازن عدوي                 

 سكرتير المجلس                     المجلس  رئيس               


