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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/6 رقم
 

 ظهرا   :0014 الساعة تمام  في 29.4.202 الموافق سبتال يوم  2022/12/6 رقم العادية المحلي المجلس جلسة عقدت

 .المحلي المجلس جلسات قاعة في
 

 :السادة من كل الجلسة حضر

 المجلس  رئيس عدوي، مازن .1

 المجلس  عضو صباح، انور .2

 المجلس  عضو عدوي، عاطف .3

 المجلس  عضو دحلة، خالد .4

 المجلس  عضو سالمة، وسيم  .5

 المجلس  عضو هللا، خير الحميد عبد .6

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .7
  

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس  عضو زرعيني، أمجد .1

 المجلس عضو صباح، حميدي .2

 المجلس  عضو عدوي، ذياب .3

 المجلس  عضو عبيد، هاني .4

 حامد دحلة، عضو المجلس  .5

 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس  سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس  محاسب عدوي، محمد .2

 القضائي المستشار مصاروة، هشام  المحامي .3

 عرسان صباح, مراقب المجلس  .4
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 . صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

   :هنا اضغط لالستماع
https://www.youtube.com/watch?v=72yOnAMC1E4   

 

 :البحث جدول

 (. طيه مرفق)  5.3.2022 تاريخ من 2022/12/5 المحلي المجلس جلسات بروتوكوالت على المصادقة .1
 

 عدوي محمد والسيد المجلس رئيس عدوي مازن السيد وهما المحلي المجلس في التوقيع حق اصحاب حتلنه .2

 .المجلس محاسب
 

מרכז סליקה  ) –" المصرفية المقاصة مركز "  اإللكترونية للخدمات المحلي المجلس انضمام على المصادقة .3

 (.طية مرفقמס"ב(, ) -בנקאי
 

 .الحضور رحب حيث الجلسة المجلس رئيس افتتح

 

 :البحث جدول

 (. طيه مرفق)  5.3.2022 تاريخ من 2022/12/5 المحلي المجلس جلسات بروتوكوالت على المصادقة .1

منها    ،بالجلسة  مور التي تطرقنا اليهالم تذكر جميع اال  3في البروتوكول بند رقم  :  عبد الحميد خيرهللاالعضو  

 الملعب والحقا  سنقوم بتصليحه. اغالق 

 تقرر باإلجماع.  قرار:
 

 عدوي  محمد والسيد  المجلس رئيس عدوي مازن السيد وهما المحلي  المجلس في  التوقيع حق اصحاب حتلنه .2

 (.مرفق كتاب انهاء عمل المحاسب المرافق) ،المجلس محاسب

  فأصحاب المحاسب المرافق عمله في المجلس المحلي بناء  عليه  ى  أنه  1.4.2022من تاريخ  رئيس المجلس:  

 رئيس المجلس السيد مازن عدوي ومحاسب المجلس السيد محمد عدوي.حق التوقيع هما 

 تقرر باإلجماع.  قرار:
 
 

מרכז סליקה ) –" المصرفية  المقاصة مركز"  اإللكترونية للخدمات المحلي المجلس انضمام على المصادقة .3

 (.طية مرفقמס"ב(, ) -בנקאי

 شرح محاسب المجلس عن الموضوع.

 تقرر باإلجماع.  قرار:

 
     _______________                        ________________ 

 دحلة ربحي                             عدوي مازن                 

 المجلس  سكرتير                    المجلس  رئيس               

https://www.youtube.com/watch?v=72yOnAMC1E4

