
 
  

 

 محضر جلسة

وذلك  18:30في تمام الساعة  05/12/2018المنعقدة يوم االربعاء الموافق  9/2018رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 

 عضو - اغباريه زكي محمد رئيس البلدية- سمير صبحي محاميد

 عضو- اياد احمد حج فرح عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة

 عضو - فاروق عوني محاجنة عضو - محمد فوزي محاميد

 عضو- كمال احمد اغبارية عضو - بالل ظاهر محاجنة

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو- وجدي حسن جبارين

 عضو- محمد يوسف اغبارية عضو- علي عدنان جبارين

 عضو - مصطفى محمد ابو ماجد عضو- وافي فخري زيتاوي

 عضو - رامز محمود جبارين عضو- توفيق سعيد جبارين

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو- علي خليل جبارين

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة ضائيالمستشار الق- مصطفى احمد قبالوي

 سابقعضو  - جميل احمد جبارين سابقعضو - ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 سابقعضو  - رائد كساب محاميد السابق رئيس البلدية- خالد محمد حمدان اغبارية

 سابقعضو  - علي احمد محاجنة سابقعضو  - عادل ابراهيم اغبارية

 سابقعضو  - محمد حسن محاجنة سابقعضو  - محاميدعوض محمد عوض 

 سابقعضو  - وسام قاسم اغبارية سابقعضو  - محمد توفيق محاميد

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه
 

 

 :الغياب

 سابقعضو  - خالد ماجد محاميد سابقعضو  - جمال اسعد جبارين

 سابقعضو  - طاهر علي جبارين
 

 

 



 :جدول االعمال

 .تكريم الرئيس واعضاء المجلس البلدي من الدورة المنتهية, وتسليم الرئيس المنتخب واعضاء المجلس البلدي للدورة الجديدة 1.

 .المصادقة على اقتراح تحديد مواعيد جلسات المجلس البلدي االعتيادية الشهرية ايام االربعاء من بداية كل شهر 2.

التوقيع على المستندات المالية في البلدية بشكل اني وحسب ما يمليه القانون )رئيس المصادقة على اقتراح اصحاب حق  3.

 )البلدية, محاسب البلدية والمحاسب المرافق

 

 :مجرى الجلسة

 افتتحت الجلسة من قبل سكرتير البلدية السيد احمد محمود جبارين بداية في البند االول التكريم والتسليم حيث بدء بسم هللا الرحمن 

 .الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

فبسم هللا نفتتح جلستنا االعتيادية االولى للمجلس البلدي للدورة الجديدة برئاسة د.سمير صبحي محاميد, ففيها يتم تكريم رئيس 

الدورة المنتهية وفيها يتم تسليم رئيس البلدية د.سمير صبحي  البلدية الشيخ خالد حمدان اغبارية واعضاء المجلس البلدي من

 .محاميد واعضاء المجلس البلدي للدورة الجديدة

  

 

تكريم الرئيس واعضاء المجلس البلدي من الدورة المنتهية, وتسليم الرئيس المنتخب واعضاء المجلس  1.

 .البلدي للدورة الجديدة

 

تحدث في بداية الجلسة الشيخ خالد حمدان اغبارية رئيس البلدية من الدورة المنتهية بقوله بسم هللا الرحمن  

الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لبلدية واعضاء المجلس البلدي الجدد نحيي جميع الحضور وبداية نحيي االخ د.سمير ابو ابراهيم رئيس ا

والقدامى, واحيي موظفي البلدية والجمهور الكريم, تحية خاصة لالخ عادل ناصرمأمور االنتخابات, نؤكد بشكل 

رسمي واحتفالي تسليم المهمة نحن رئيس واعضاء المجلس البلدي من الدورة المنتهية لالخوة رئيس واعضاء 

و لهم النجاح والتوفيق, اتقدم بالشكر الجزيل والجزيل جدا لكل اعضاء المجلس المجلس البلدي المنتخبين ونرج

البلدي القدامى ونشكر لكم جهودكم ونسأل هللا ان تكون في ميزان حسناتكم, كما واشكر كل الموظفين على 

واخوانه وكل جهودهم ومساعيهم, بمشاركة الجميع حاولنا ان نقدم ونتقدم. المسيرة مستمرة كلنا ثقة ان د.سمير 

 .االعضاء يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر حسن الظن ونحن نكون عونا لهم

تحدث د.سمير صبحي محاميد رئيس البلدية المنتخب بقوله: بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين 

لمقام الذي فيه هيبة والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا ا

فاهلل هو المستعان ونساله تعالى ان بعيننا على حمل االمانة, انا اشكر الشيخ خالد اخونا الكبير ونشكره على ما 

قدم فشكرا ويعطيك العافية. نشكر اخواننا اعضاء المجلس البلدي من الدورة المنتهية هللا يعطيكم العافية خدمتم 

, حضوركم يدل على توقعاتكم منا ان نقدم كل ما اوتينا من قوة, انا امد يدي وابدعتم, احيي اخواني الحضور

 .لالعضاء والموظفين للتعاون, انا اعول عليهم كثيرا وانا اشكر اخانا السيد عادل ناصر على الجهد الذي قدمه

دورة الجديدة حيث ثم تحدث كل من مدير االنتخابات في ام الفحم واعضاء المجلس البلدي من الدورة السابقة وال

تقدموا بالشكر والتقدير لرئيس البلدية الشيخ خالد حمدان على ما قدمه بواليتين متتاليتين وان يوفقه هللا تعالى 

الكمال مسيرته في العطاء الم الفحم, وتقدموا بالتهنئة والمباركة لرئيس البلدية المنتخب د.سمير صبحي محاميد 



 

 .وض بام الفحم على اكمل وجهراجين ان يوفقه هللا تعالى للنه

سلم الشيخ خالد حمدان الراية ومفاتيح البلدية للدكتور سمير, وسلم د.سمير الشيخ خالد الدرع التكريمي شكرا 

 .وتقديرا لجهوده بفترة رئاسته

استلم د.سمير صبحي رئيس البلدية ادارة الجلسة وطلب من الحضور البقاء وطلب من الشيخ خالد البقاء النهاء 

 .الجلسة

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

المصادقة على اقتراح تحديد مواعيد جلسات المجلس البلدي االعتيادية الشهرية ايام االربعاء من بداية كل  2.

 .شهر

 

 .عرض رئيس البلدية د.سمير صبحي محاميد االقتراح على التصويت 

تعقد جلسات المجلس البلدي االعتيادية ايام الثالثاء من بداية كل شهر بدال من ايام بعد مناقشة االقتراح تقرر ان 

 .االربعاء

تمت المصادقة باالجماع على عقد الجلسات االعتيادية للمجلس البلدي ايام الثالثاء من بداية كل شهر الساعة 

 .18:00بدال من الساعة  19:00

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

المصادقة على اقتراح اصحاب حق التوقيع على المستندات المالية في البلدية بشكل اني وحسب ما يمليه  3.

 )القانون )رئيس البلدية, محاسب البلدية والمحاسب المرافق

 

 .عرض رئيس البلدية د.سمير صبحي محاميد االقتراح على التصويت 

على اصحاب حق التوقيع حسب ما ينص عليه القانون وهم كل من: رئيس البلدية,  تمت المصادقة باالجماع

 .محاسب البلدية والمحاسب المرافق, وهذا االمر بشكل اني حتى استكمال االئتالف سيتم ادخال تعديل عليها

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

 

 .الجميع ورئيس البلدية من الدورة السابقة الشيخ خالد حمدانانهى رئيس البلدية الجلسة شاكرا  

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


