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 محضر جلسة

وذلك في قاعة  03:31في تمام الساعة  32/13/3103المنعقدة يوم االربعاء الموافق  3/3103محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 .قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- مصطفى سهيل محاميد رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- عمر احمد اغبارية عضو- محمد حسن محاجنة

 عضو- محمد صبحي محاجنة عضو- عدنان خالد طه محاميد

 عضو- محمد صبحي جبارين عضو- وائل خليل ابو زينة

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو- رامز محمود جابر

 عضو- فيصل ظاهر محاجنة
 

 

 :وبمشاركة كل من

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مساعد المستشار القضائي- محمد فتحي محاجنة مدير الشركة االقتصادية- محمود نيسير اغبارية

 مساعد نائب رئيس- ابراهيم لطفي محاميد
 

 

 :الغياب

 عضو- موسى نمر محاميد نائب أول- مصطفى احمد غليون

 عضو- محمد جمال محاجنة عضو- عماد ملك محاميد

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة عضو- جمال محمود محاميد

 مدير حسابات رئيسي- أحمد قاسم جبارين مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال

 . 3103/0المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 .3103/3المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  2.

 . معايير لمنحه واحدة لتشجيع الفرق في الدرجات العليا المصادقة على اقرار 3.

ورصد ,شيكل  0111ورصد الفائض فيها الى األحتياطي بمبلغ , 3103المصادقة على اغالق الميزانيات الغير اعتيادية لعام  4.

  . شيكل 66العجز فيها للعجز التراكمي في الميزانية الغير اعتيادية بمبلغ 

مرفق طيه صوره عن ) لدفع راتبه الشهري المصادقة على توصية لجنة األختيار لتعيين محاسب للبلدية وتحديد التدريج 5.

 ).محضر الجلسة واتفاقية العمل

 



وتوكيل السيد جمال محاجنه (  311332013على اسم البلدية  ) المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة عين ابراهيم 6.

  . كاصحاب حق التوقيع 33331332والسيد ناصر اغباريه  33336003والسيد رائد  33010130

 

 :مجرى الجلسة

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه  " افتتح رئيس البلدية بالبسملة قائال

 " وسلم

  

 وطلب رئيس البلدية اضافة بند للمحضر اال وهو موضوع تصنيف النفايات فوافق اعضاء, حيا رئيس البلدية اعضاء البلدية الجدد 

 . البلدية على طرح الموضوع

 . مدير الشركة األقتصاديه اطالع اعضاء المجلس البلدي على الموضوع  طلب رئيس البلدية من األخ محمود تيسير

طن من النفايات يوميا  311المشروع يعالج , المشروع هو اعادة تصنيف النفايات بكل انواعها : تحدث السيد محمود تيسير قائال 

تم األجتماع مع .المشروع يعطي اما غاز الميثان او طاقة كهربائيه وال يوجد اي مخلفات من النفايات , يون شيكل مل 33بتكلفة 

األرض المقترحه هي نفس محطة . شركة لتمويل هذا المشروع وهناك نيه ألجتماع مع شركة اخرى وفي النهاية اصدار مناقصة 

 . سلخ البلدي استعمال استعمال بشكل مؤقتالنفايات الحالية مع توسعته باألرض العده للم

 : فائدة البلدية من المشروع

 . تخفيض على كل طن نفايات بالتكلفه .1

 . عموله على كل طن يدخل المشروع .2

 . سنه 31تدفع الشركة اجرة استعمال األرض لمدة  .3

 . عامل 31ايجاد فرص عمل لحوالي  .4

 . جباية رسوم ضرائب ارنونا للبلدية .5

 . %01تقدير اولي اذا انجز المشروع يوفر من تكاليف مشروع النفايات من المدينه بما يقارب  .6

ونحن نطلب من , المشروع يعمل عن طريق الماء والسوائل المواد وتذويب المواد بواسطة مواد كيمائية حسب قوانين البيئه 

وقد , تصادية ألدارة المشروع باسم البلدية وتحضير مناقصة المجلس البلدي من المجلس البلدي المصادقة على توكيل الشركة األق

 . سأل مدير الشركة األقتصاديه اذا كان هنالك سلبيات واجاب انه حسب المعلومات المتوفره لديه ال يوجد سلبيات لهذا المشروع

 . وولتعمق ودراسة المشروع وطلب عضو البلدية السيد وائل خليل توضيح اكثر, وافق اعضاء البلدية باألجماع على المشروع 

 

 . 3192/9المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 
 . تأجيل الموضوع للجلسة القادمه

 
------------------------------------------------ 

 .3192/3المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  2.

 
 . تأجيل الموضوع للجلسة القادمه

 
------------------------------------------------ 

 . معايير لمنحه واحدة لتشجيع الفرق في الدرجات العليا المصادقة على اقرار 3.



 

 

 : قرر المجلس البلدي المصادقة على التوجه للجنة المهنية مع التعديالت التالية

 : العنوان يصبح كما يلي .1

معليير لمنحة لمره واحده لتشجيع فرق كرة القدم بحيث تشطب االلكلمات الثالث األخيره في العنوان وتستبدل 

 . " فرق كرة القدم " ب

 ." في الدرجة األولى " تشطب الكلمات الثالث األخيرات وهن 3و  3في البند  .2

  

 
------------------------------------------------ 

 9111ورصد الفائض فيها الى األحتياطي بمبلغ , 3193المصادقة على اغالق الميزانيات الغير اعتيادية لعام  4.

  . شيكل 66ورصد العجز فيها للعجز التراكمي في الميزانية الغير اعتيادية بمبلغ ,شيكل 

 
 . ى التصويت فصودق عليه باألجماععرض الموضوع عل

 
------------------------------------------------ 

مرفق طيه ) المصادقة على توصية لجنة األختيار لتعيين محاسب للبلدية وتحديد التدريج لدفع راتبه الشهري 5.

 ).صوره عن محضر الجلسة واتفاقية العمل

 

رامز محمود جبارين وفيصل ظاهر األستفسار حول شروط , عدنان خالد طه , طلب كال من اعضاء البلدية 

التوفيق في هذه  وقد بارك جميع اعضاء البلدية لألخ جمعه وتمنوا له, المناقصة وعملية ترتيب المرشحين 

ا على توصيات اللجنة التي وكلت من السيد جمعه احمد اغباريه محاسبا بناء  المهنه وعليه تقرر باألجماع تعيين

على ان تكون اجرة السيد جمعه احمد اغباريه وشروط عمله  1/04/2013  قبل المجلس البلدي اعتبارا من يوم

 . 33.3هو "ه" 01وفقا ألتفاقية العمل المرفقه وتعبئة المبلغ المذكور في البند 

  

 
------------------------------------------------ 

وتوكيل السيد (  311332912على اسم البلدية  ) المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة عين ابراهيم 6.

كاصحاب حق  31331822والسيد ناصر اغباريه  38236098والسيد رائد  33019129جمال محاجنه 

  . التوقيع

 
 . على التصويت فصودق عليه باألجماععرض الموضوع 

 
------------------------------------------------ 

 

 . كما وسجل المحضر الحاج طاهر رجا

 
 بإحترام

  ناصر خالد اغباريه


