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 محضر جلسة

وذلك  18:30في تمام الساعة  03/05/2017المنعقدة يوم االربعاء الموافق  5/2017رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 نائب- رائد كساب محاميد نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- محمد توفيق محاميد نائب- طاهر علي جبارين

 عضو- محمد حسن محاجنة عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- رياض توفيق محاميد

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

 عضو- خالد ماجد محاميد عضو- جميل احمد جبارين

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 

 :الغياب

 عضو- محمد فوزي محاميد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

  مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال

 -.ارسلت سابقا- T3/2017 المصادقة على محضر جلسة رقم 1.

 -.ارسلت سابقا- 4/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  2.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة وتجهيز مخزن طوارئ  3.

 -.مرفق طيه-بنك هبوعليم فرع ام الفحم  57850المصادقة على اغالق حساب بنك رقم  4.

 . 31/12/2017ش.ج لغاية  800,000المصادقة على اطار اعتماد بنك هبوعليم بقيمة  5.

 



-المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط  6.

  -.المؤجل من الجلسة السابقة

 -.مرفق طيه- 26/4/2017بحث طلب اعضاء المعارضة المقدم يوم  7.

 

 :مجرى الجلسة

د إغبارية بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أفتتح الجلسة رئيس البلدية الشيخ خالد محم 

أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهال وسهال بالجميع ونرحب بابو توفيق نسال هللا السالمة ونحن سعداء 

 . بوجودكم بيننا

 . تسجيل للجلسةننوه بان الة التسجيل تعطلت ولذلك لن يكون هناك 

 

 -.ارسلت سابقا- T3/2017 المصادقة على محضر جلسة رقم 1.

 
 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة
 ------------------------------------------------ 

 -.ارسلت سابقا- 4/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  2.

 
 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

 . الجماعجميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه با  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة وتجهيز مخزن طوارئ  3.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 340,000 وزارة الداخلية

 ش.ج 340,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 200,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 140,000 شراء معدات

 المجموع
 ش.ج 340,000

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش

تحدثت مع االخ عبد الفتاح المخزن سيكون في الطابق االول ببناية  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . االقواس يحتاج لترميمالبلدية يوجد لدينا غرفة طوارئ يجب تجهيزه لحاالت الطوارئ , وايضا يوجد مخزن ب

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 



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

 -.مرفق طيه-بنك هبوعليم فرع ام الفحم  57850المصادقة على اغالق حساب بنك رقم  4.

 

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش 

هذا الحساب غير مستعمل ابدا, ندفع فقط عموالت سنوية ونحن  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . غير محتاجون له, لذا اطلب اغالقه

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 . 31/12/2017ش.ج لغاية  800,000المصادقة على اطار اعتماد بنك هبوعليم بقيمة  5.

 
 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماعصوت لصالح  
 ------------------------------------------------ 

المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة  6.

  -.المؤجل من الجلسة السابقة-وتمويل التخطيط 

 

اسم الخريطة : تخطيط واقامة محطة بنزين في منطقة االقواس ام الفحم ,  , 354-0495929ريطة رقم خ   

 . 68,62,61, قسائم20343بلوك 

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة للنقاش

اتفقنا بان كل صاحب خارطة يحضر المخطط والخرائط للمجلس -عضوالبلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . البلدي

تم تاجيل الموضوع ليتسنى لكل صاحب خارطة اصطحاب المهندس/المخطط للخارطة للمجلس البلدي وتزويد 

 . وعرض الخارطة امام المجلس البلدي
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه- 26/4/2017بحث طلب اعضاء المعارضة المقدم يوم  7.

 

 : عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 

%, يحق 50قام الوزير بتعديل قانون العطاء حملة تنزيالت حتى  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . اعطاء التخفيضات 4-1لكل بلدية تدريج 

العالم الناس باهمية  يجب اصدار بيان باسم المجلس البلدي -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . الموضوع وتشجيع الناس لدفع الديون حتى بالتقسيط المريح, الحملة لستة اشهر

لقانون الترتيبات في  3تم المصادقة باالجماع على حملة محو وتخفيض الديون المتراكمة حسب التصحيح رقم 

 . 2017اقتصاد الدولة لعام 
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 محاسب البلدية

 جمعة اغبارية

 


