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 المحلي  المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/4 رقم
 

 الساعة  تمام  في  212.2.202 الموافق سبت ال يوم 2022/12/4 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 صباح، انور .2

 المجلس  عضو عدوي، ذياب  .3

 المجلس عضو عدوي، عاطف .4

 المجلس  عضو  دحلة، خالد  .5

 المجلس عضو  ،زرعيني أمجد  .6

 المجلس  عضو سالمة، وسيم .7

  المجلس عضو هللا، خير الحميد  عبد  .8
 

 

 :الجلسة يحضر لم

 المجلس عضو صباح، حميدي .1

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .2

 المجلس  عضو عبيد، هاني .3
 

 

 :الجلسة في وشارك كما

 المجلس سكرتير دحلة، ربحي .1

 المجلس محاسب  عدوي، محمد  .2

 القضائي  المستشار مصاروة، هشام المحامي .3

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

  :هنا اضغط لالستماع
https://www.youtube.com/watch?v=RcQuC6QaZ9I 

 

 :البحث جدول

 لجنة  جلسة بروتوكول طيه مرفق, )2020 لسنة المحلي المجلس مراقب تقرير مناقشة .1

 (.2021/12/1 رقم االخطاء  تصحيح لجنة وبروتوكول 2021/12/1المراقبة

 لجنة  جلسة بروتوكول طيه مرفق, )2019 لسنة المفصل والتقرير المراقب المالي التقرير مناقشة .2

 (.2021/12/2 رقم االخطاء تصحيح جلسة وبروتوكول 2/ 2021/12 رقم المراقبة

 :من كل انتخاب على المصادقة .3

 (جمهور منتخب)الجمهور  ممثل  – المحلي المجلس رئيس, عدوي مازن. أ

 (جمهور  منتخب)الجمهور  ممثل -المجلس عضو, زرعيني امجد. ب

 المحلي المجلس موظف -المحلي المجلس عام مدير, دحلة ربحي. ج

 المحلي  المجلس موظفة -االجتماعي  الرفاة قسم مديرة, سالمة فلاير. د

 الجمهور  ممثلة  – أ االبتدائية المدرسة مديرة, عدوي دعاء. ه

 الجماهيري  المركز ادارة في اعضاء  
 

 .الحضور رحب حيث الجلسة المجلس رئيس افتتح

 وطلب  دحلة حسن محمد  الحاج المرحوم  المجلس رئيس لنائب  تأبينيه جلسة وعقدنا سبق المجلس رئيس

 .الطاهرة لروحه الفاتحة سورة وقراءة حداد  دقيقة  الوقوف
 

 :البحث جدول

 لجنة  جلسة بروتوكول  طيه مرفق, )2020 لسنة المحلي المجلس مراقب  تقرير مناقشة .1

 (.2021/12/1 رقم االخطاء  تصحيح لجنة وبروتوكول 2021/12/1المراقبة

 .المجلس اعضاء امام التقرير عرض  المجلس مراقب  من المجلس رئيس طلب
 

 (الجلسة من عدوي  عاطف العضو خرج)
 

 التقرير  المجلس مراقب  وعرض  كما ,(مرفق هو كما) 2020 لسنة تقريره عن المجلس مراقب تحدث

 .االعضاء امام ت عرض شرائح بواسطة 

 صالحه  كانت  إذا اال العامة الحدائق استعمال من المواطنين لمنع الفتات  وضع  يطلب  المجلس رئيس

 .لالستعمال

 .التقرير بحثت التي مراقبةال لجنة توصيات مناقشة وتمت كما
 

https://www.youtube.com/watch?v=RcQuC6QaZ9I
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 هذه اعطاء واجبنا  من انه  واشار  بالموضوع  رأيه  بإبداء قام  الذي المجلس رئيس  ايضا   بالنقاش شارك

 استعمال امام  عوائق بوجود  يسمح  ال  انه  واشار لالستعمال صالحه تكون  ان يجب  للمواطن  الخدمة

 .قائم خراب  كل وتصليح العامة ائقالحد  لموضوع  شامل  مسح اجراء  وطلب  العامة الحدائق
 

 جلسة  بروتوكول طيه مرفق , )2019 لسنة  المفصل  والتقرير  المراقب المالي  التقرير  مناقشة .2

 (.2021/12/2 رقم االخطاء تصحيح جلسة وبروتوكول 2/ 2021/12 رقم  المراقبة لجنة

 لجنة  امام عرض  ما حسب  التقرير  وعرض  كما  2019 لسنة  المالي التقرير عرض : المجلس محاسب

 .اعاله المالي التقرير عن للمجلس كمحاسب  رضاه  عن وصرح للتقرير المرفقة المراقبة

 قمنا  نواقص  وهناك ايجابي  جدا كان التقرير  ان  حيث  المفصل  التقرير  عن  المحاسب  وتحدث  كما

 .االخطاء تصحيح ولجنة المراقبة لجنة ضمن ابتصليحه
 

 :من كل انتخاب على المصادقة .3

 (جمهور منتخب)الجمهور  ممثل  – المحلي المجلس رئيس, عدوي مازن. أ

 (جمهور  منتخب)الجمهور  ممثل -المجلس عضو, زرعيني امجد. ب

 المحلي المجلس موظف -المحلي المجلس عام مدير, دحلة ربحي. ج

 المحلي  المجلس موظفة -االجتماعي  الرفاة قسم مديرة, سالمة فلاير. د

 الجمهور  ممثلة  – أ االبتدائية المدرسة مديرة, عدوي دعاء. ه

 الجماهيري  المركز ادارة في اعضاء  

 ان  تبين  التدقيق وبعد  المقترحين  االعضاء تخص  التي  المستندات  جميع بفحص  قمت : القضائي المستشار

 ان  حيث  الجماهيري المركز ادارة اعضاء منصب  إلشغال ومؤهلين القانونية الشروط يستوفون جميعهم

 . 2006 سنة من البلديات  ممثلي البلديات  ألنظمة 4 رقم البند 

 .باإلجماع تقرر :قرار
 

 
 
     _______________                         ________________ 

 دحلة  ربحي                              عدوي مازن                 

 المجلس سكرتير                     المجلس  رئيس               


