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  511:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك في قاعة قسم  00:11في تمام الساعة  22/10/2102المنعقدة يوم االحد الموافق  7/2102محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 .الهندسة

 :الحضور

 نائب أول- مصطفى احمد غليون قائم باالعمال- مصطفى سهيل محاميد

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو- خالد جمعة اغبارية

 عضو- عدنان خالد طه محاميد عضو- موسى نمر محاميد

 عضو- وائل خليل ابو زينة عضو- محمد صبحي محاجنة

 عضو- رامز محمود جابر عضو- محمد صبحي جبارين

 عضو- ايوب عمر جبارين عضو- محمد جمال محاجنة

 عضو- عماد ملك محاميد
 

 

 :وبمشاركة كل من

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 

 :كما انضم متاخرا كل من

 عضو- فيصل ظاهر محاجنة
 

 

 :الغياب

 عضو- جمال محمود محاميد رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 محاسب وسكرتير عام البلدية- توفيق محمد قرمان مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

مليون شيكل ورهن المدخوالت الذاتية  2من البنك العربي بمبلغ  ( ستة اشهر) األمد المصادقة على استالم قرض قصير 1.

  . للبلدية لتسديد القرض

شيكل بتمويل وزارة المعارف لبناء نادي عين  920,028بمبلغ  078المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  2.

  جرار على النحو التالي

شيكل بتمويل مفعال هبايس لبناء الجناح الثالث  2,8,8,827بمبلغ  707المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  3.

  عين جرار على النحو التاليمدرسة 

 



لتأثيث مدرسة قطاين الشومر بتمويل مفعال هبايس على النحو  شيكل 017,012المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  4.

  : التالي

  لترميم شارع عين خالد بتمويل لجنة التنظيم على النحو التالي شيكل 211,111بمبلغ  المصادقة على ميزانية غير اعتيادية 5.

 . المصادقة على تجديد التأمينات للبلدية 6.

 

 :مجرى الجلسة

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا  " رئيس البلدية بالبسملة قائال  افتتح الجلسة نائب وقائم باعمال

 " له وصحبه وسلممحمد وعلى ا

 

مليون شيكل ورهن  2من البنك العربي بمبلغ  ( ستة اشهر) األمد المصادقة على استالم قرض قصير 1.

  . المدخوالت الذاتية للبلدية لتسديد القرض

 

 . الجاريه  اقترح السيد وائل خليل ابو زينه تعميق الجباية والعمل فيها من بداية السنة ومتابعة مدخوالت البلدية

 . وذلك قبل حضور السيد فيصل ظاهر للجلسة.عرض الموضوع على التصويت فصوودق عليه باألجماع 

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

شيكل بتمويل وزارة المعارف لبناء  929,528بمبلغ  978المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  2.

  نادي عين جرار على النحو التالي

 

 األضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديده المدخوالت

 شيكل 1,131,480 شيكل 1,459,609 وزارة المعارف
328,129 

 شيكل

 المصروفات 
المصروفات  

 الجديدة

المصروفات  

 السابقة
 األضافة 

اعمال مقاولة  

 وتخطيط

 1,459,609 

 شيكل

 1,131,480 

 شيكل

 328,129 

 شيكل

 المجموع 
 1,459,609 

 شيكل

 1,131,480 

 شيكل

 328,129 

 شيكل

 . تمت المصادقة عليه باألجماع 

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

شيكل بتمويل مفعال هبايس لبناء  7,818,827بمبلغ  767المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  3.

  الجناح الثالث مدرسة عين جرار على النحو التالي

 

 األضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديده المدخوالت

 شيكل 4,959,927 شيكل 10,100,572 شيكل 15,060,499 مفعال هبايس

 األضافة  المصروفات السابقة  المصروفات الجديدة  المصروفات 

اعمال  

 مقاولة

 14,860,499 

 شيكل
 شيكل 9,900,572 

 4,959,927 

 شيكل 

 0  شيكل 200,000 شيكل 200,000 تخطيط

 المجموع 
 15,060,499 

 شيكل 

 10,100,572 

 شيكل

 4,959,927 

 شيكل



  

  

 . تمت المصادقة باألجماع

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

لتأثيث مدرسة قطاين الشومر بتمويل مفعال  شيكل 507,502المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  4.

  : هبايس على النحو التالي

 

 المدخوالت

 شيكل 107,102 مفعال هبايس

 المصروفات

 شيكل 107,102 شراء اثاث

  

 . تمت المصادقة باألجماع

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

لترميم شارع عين خالد بتمويل لجنة التنظيم  شيكل 700,000بمبلغ  المصادقة على ميزانية غير اعتيادية 5.

  على النحو التالي

 

 المدخوالت

 شيكل 400,000 لجنة التنظيم

 المصروفات

 شيكل 400,00 اعمال مقاوله

  

  

 . تمت المصادقة باألجماع

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

 . المصادقة على تجديد التأمينات للبلدية 6.

 

 . هي األرخص بسبب اعطائها رسالة خطية " הראל" انا اعتقد بان شركة: محمد جمال 

الف   001السيد موسى ابو حسين وكيل التأمين التزام امام المجلس البلدي بجميع األعضاء الحضور بمبلغ 

 . ثمانية مائة وعشرة االف شيكل-شيكل 

 . " كالل" بعد نقاش الموضوع تقرر قبول العرض األرخص وهو لشركة

 .  الف شيكل 001تمت المصادقة من قبل اعضاء البلدية على عرض 

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

 



 

 . ودعوة السيد سليمان حسين للجلسة.قطاين الشومر  " תוכנית לצורכי רישום " اتفق على ان يبحث في الجلسة القادمة

 . موضوع الشارع األلتفافي في عراق الشباب

 . נהיגה מונעת -موضوع السياقة الواقية 

 . وافق اعضاء المجلس ان يطرح الموضوع واضافته الى جدول األعمال للجلسة القادمه دون ان يبعث لهم رسالة

 . مساعد رئيس البلدية -كما وسجل المحضر السيد ناصر خالد اغبارية 

 
 بإحترام

  توفيق محمد قرمان


