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 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  15/02/2022المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  T1/2022 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو- دمصطفى محمد ابو ماج نائب - علي خليل جبارين

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو - وجدي حسن جبارين

 عضو - احمد محمد عبد الجواد عضو - علي عدنان جبارين

 عضو - توفيق سعيد جبارين عضو- غانم توفيق بويرات

 عضو - اياد احمد حج فرح عضو - محمد فوزي محاميد

 عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة عضو- طارق زياد ابو جارور

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو - رامز محمود جبارين

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 حسابات - رائد سعيد اغبارية المدير العام - تودر عوفر

  مدير حسابات رئيسي - أحمد قاسم جبارين

 

 :الغياب

 عضو- بالل ظاهر محاجنة عضو- رائد كساب محاميد

 

 :جدول االعمال

ة المالية  مرفق طيه الموازنة العادية للسن-ومالكات القوى العاملة  2022المصادقة على الميزانية العادية للسنة المالية  1.

  -.ومحضر جلسة اللجنة المالية 2022

 

 :مجرى الجلسة

 



 

أفتتح الجلسة رئيس البلدية د. سمير محاميد بقوله: بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف   

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بالحضور وشكر االخوة الذين قاموا بتحضير الميزانية, واعطى مقدمة 

 .يع المستقبليةعن تحضير الميزانية وعن المشار

 

مرفق طيه الموازنة العادية  -ومالكات القوى العاملة  2022المصادقة على الميزانية العادية للسنة المالية  1.

  -.ومحضر جلسة اللجنة المالية 2022للسنة المالية 

 

 .تحدث عن الميزانية مبينا وموضحا بعض االمور - عضو البلدية  -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة  

تحدث عن كيفية اعداد تحضير الميزانية بمشاركة جميع مدراء   - محاسب البلدية -السيد جمعة احمد اغبارية 

 .االقسام

 .تحدث عن بعض المالحظات حول الميزانية - مدير عام البلدية -السيد عوفر تودر 

ارية عن اسئلة اعضاء البلدية  اجاب المهنيين ممثلين بالسيد جمعة اغبارية والسيد احمد جبارين والسيد رائد اغب

 .حول الميزانية وبعض بنودها

ومالكات القوى   2022عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للتصويت على الميزانية العادية للسنة المالية  

 .شاقل 391,288,000العاملة بمبلغ 

 عضوا 12 -صوت مع االقتراح 

 ارين, احمد عبد الجواد, غانم بويرات( اعضاء )علي بركات, توفيق جب 4 -صوت ضد االقتراح 

ومالكات القوى العاملة بمبلغ  2022تمت المصادقة باغلبية الحضور على الميزانية العادية للسنة المالية 

 .شاقل 391,288,000
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام 

 مساعد رئيس البلديه 

 ناصر خالد اغباريه 

 


