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 166توثيق:
 

 

 محضر جلسة

 18:00في تمام الساعة  02/10/2012المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  11/2012رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

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

 عضو- خالد جمعة اغبارية نائب أول- مصطفى احمد غليون

 عضو- فيصل ظاهر محاجنة عضو- فاروق عوني محاجنة

 عضو- وائل خليل ابو زينة عضو- عدنان خالد طه محاميد

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- محمد صبحي جبارين

 عضو- جمال محمود محاميد عضو- محمد جمال محاجنة

 

 :وبمشاركة كل من

 مهندس البلدية- سليمان حسين محاميد المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد مدير قسم الشبيبة- محمد صالح اغبارية

  مساعد نائب رئيس- ابراهيم لطفي محاميد

 

 :الغياب

 عضو- ايوب عمر جبارين عضو- محمد صبحي محاجنة

 عضو- عماد ملك محاميد عضو- موسى نمر محاميد

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

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه مساعد المستشار القضائي- محمد فتحي محاجنة

 

 :جدول االعمال

 . 2012/10المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

رئيس البلدية وفي حالة غيابه القائم باعمال رئيس البلدية او  .1 : المصادقة على تعديل اصحاب حق التوقيع للبلدية كالتالي 2.

 . الزاميا على ان يكون توقيع محاسب البلديه . محاسب البلديه .2 . نائب رئيس البلدية

 . بلدية خاصه باعمال المتناس والتصديق على دستور الجمعية المصادقة على اقامة جمعية 3.

 : وتوكيل حق التوقيع للسيد 500227103المصادقة على فتح حساب حساب لألهل لمدرسة الخيام حساب بلدية  4.

  : التاليلبناء المكتبة العامة ك 756المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  5.

 



 :مدرسة التسامح عين جرار كالتالي الخاصة ببناء 767المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتادية رقم  6.

مشروع بناء مالئمة مساحات لزوايا العمل في المدرسة الشاملة ومدرسة خديجه  2012/4رقم  المصادقة على زيادة األتفاقية 7.

 . %50 نسبة حتىب المبرمة مع المقاول عيسى محاميد

على  لمدرسة المتنبي ومدرسة دار الحكمة شيكل لشراء غرف متنقلة 210,000المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  8.

 : النحو التالي

 : على النحو التالي الخاصة ببناء مدرسة األقواس 797رقم  المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية 9.

 . %50حتى  مع المقاول ع.ع. ابو راس لبناء المكتبه بنسبة 26/2006מג /المصادقة على زيادة األتفاقية رقم  10.

مع المقاول جبارين ابراهيم لبناء قاعة المسرح في المركز الجماهيري بنسبة  2010/4المصادقة على زيادة األتفاقية رقم  11.

 . %50حتى 

 . %50مع المقاول جبارين ابراهيم لبناء مدرسة التسامح عين جرار بنسبة حتى  24/08 ة رقمالمصادقة على زيادة األتفاقي 12.

 . %50مع المقاول محاميد علي لبناء روضات ونادي حي عين خالد بنسبة حتى  19/08 المصادقة على زيادة األتفاقية رقم 13.

 . المصادقة على تعديل في لجنة التنظيم 14.

 

 :مجرى الجلسة

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

 " وسلم

 

 . 2012/10المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 

يعدل الحضور والغياب في الجلسة السابقة بأضافة كل من السيد محمد صبحي محاجنه والسيد فيصل ظاهر  .1

 . محاجنه من الحضور

 . الغاء القرار وتأجيل الموضوع للجلسة القادمة - 23بند  .2

 . تمت المصادقة على المحضر باألجماع

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

رئيس البلدية وفي حالة غيابه القائم باعمال  .1 : المصادقة على تعديل اصحاب حق التوقيع للبلدية كالتالي 2.

 . الزاميا على ان يكون توقيع محاسب البلديه . محاسب البلديه .2 . رئيس البلدية او نائب رئيس البلدية
 . صودق على التعديل باألجماع 

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

 . بلدية خاصه باعمال المتناس والتصديق على دستور الجمعية المصادقة على اقامة جمعية 3.
 . صودق على الموضوع باألجماع 

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

وتوكيل حق التوقيع  500227103المصادقة على فتح حساب حساب لألهل لمدرسة الخيام حساب بلدية  4.

 : للسيد

 
. السيد اشرف 3 28356418. السيد رائد سعيد ممثل البلدية 2 023317852 -المدير عماد شاكر اغباريه  .1

 . 29829355محاميد مندوب لجنة األباء 



 . صودق على الموضوع باألجماع
 ------------------------------------------------ 

  : لبناء المكتبة العامة كالتالي 756المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية رقم  5.

 

 األضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديده المدخوالت

 0 شيكل  600,000 شيكل 600,000 وزارة الداخليه

 شيكل 789,715 شيكل 5,950,077 6,739,792 مفعال هبايس

 0 شيكل2,000,000 شيكل 2,000,000 قروض

 شيكل 789,715 شيكل 8,550,077 شيكل 9,339,792 المجموع

 األضافة  المصروفات السابقة  المصروفات الجديدة  المصروفات 

 شيكل 789,715  شيكل 8,550,077  شيكل 9,339,792  اعمال مقاولة 

 شيكل   789,715  شيكل  8,550,077  شيكل 9,339,792  المجموع 

 . صودق على التعديل باألجماع
 ------------------------------------------------ 

 :مدرسة التسامح عين جرار كالتالي الخاصة ببناء 767المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتادية رقم  6.

 

 األضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديده المدخوالت

وزارة 

 المعارف
 شيكل 10,100,572

10,100,572 

 شيكل
0 

 شيكل 6,348,706 مفعال هبايس
4,959,927 

 شيكل
 شيكل 1,388,779

 شيكل 16,449,278 المجموع
15,060,499 

 شيكل
 شيكل 1,388,779

 المصروفات الجديدة  المصروفات 
المصروفات  

 السابقة
 األضافة 

 اعمال مقاولة 
 16,249,278 

 شيكل  شيكل

 14,860,499 

 شيكل
 شيكل  1,388,799 

 0  شيكل 200,000  شيكل 200,000  تخطيط

 شيكل 16,449,278 المجموع
15,060,499 

 شيكل
 شيكل 1,388,779

  

 . صودق على التعديل باألجماع
 ------------------------------------------------ 

مشروع بناء مالئمة مساحات لزوايا العمل في المدرسة الشاملة  2012/4رقم  المصادقة على زيادة األتفاقية 7.

 . %50 بنسبة حتى ومدرسة خديجه المبرمة مع المقاول عيسى محاميد
 . مبلغ العطاء % على50تمت المصادقة على زيادة األتفاقية حتى  

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



لمدرسة المتنبي ومدرسة  شيكل لشراء غرف متنقلة 210,000المصادقة على ميزانية غير اعتيادية بمبلغ  8.

 : على النحو التالي دار الحكمة

 

 المدخوالت

 شيكل 210,000 وزارة المعارف

 شيكل  26,000 814000910اشتراك البلدية ميزانية رقم 

 شيكل 236,000 المجموع

 المصروفات الجديدة  المصروفات 

 شيكل 236,000  شراء غرف متنقلة لمدرستي المتنبي ودار الحكمة 

 شيكل  236,000  المجموع 

  

  

 . صودق على الميزانيه باألجماع
 ------------------------------------------------ 

 : على النحو التالي الخاصة ببناء مدرسة األقواس 797رقم  المصادقة على تعديل الميزانية الغير اعتيادية 9.

 

 األضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديده المدخوالت

 شيكل 757,324 شيكل 6,651,913 شيكل 7,409,237 وزارة المعارف

 األضافة  المصروفات السابقة  المصروفات الجديدة  المصروفات 

 شيكل  757,324  شيكل 6,651,913  شيكل 7,409,237  اعمال مقاولة 

 شيكل 757,324  شيكل6,651,913  شيكل 7,409,237  المجموع 

  

 . صودق على التعديل باألجماع
 ------------------------------------------------ 

حتى  مع المقاول ع.ع. ابو راس لبناء المكتبه بنسبة 26/2006מג /المصادقة على زيادة األتفاقية رقم  10.

50% . 
 . % على مبلغ العطاء50تمت المصادقة على زيادة األتفاقية حتى  

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

مع المقاول جبارين ابراهيم لبناء قاعة المسرح في المركز  2010/4المصادقة على زيادة األتفاقية رقم  11.

 . %50الجماهيري بنسبة حتى 
 . % على مبلغ العطاء50تمت المصادقة على زيادة األتفاقية حتى  

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

مع المقاول جبارين ابراهيم لبناء مدرسة التسامح عين جرار  24/08 المصادقة على زيادة األتفاقية رقم 12.

 . %50بنسبة حتى 
 . % على مبلغ العطاء50تمت المصادقة على زيادة األتفاقية حتى  

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



مع المقاول محاميد علي لبناء روضات ونادي حي عين خالد  19/08 رقمالمصادقة على زيادة األتفاقية  13. 

 . %50بنسبة حتى 
 . % على مبلغ العطاء50تمت المصادقة على زيادة األتفاقية حتى  

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

 . المصادقة على تعديل في لجنة التنظيم 14.

 

على اثر تقديم السيد محمد صبحي محاجنه استقالته من اللجنه , يتم تعيين السيد مصطفى غليون و عضوا 

 . والسيد فاروق عوني نائبا له

 . تمت المصادقة باألجماع
 ------------------------------------------------ 

 

 . سجل المحضر الحاج طاهر رجا

 
 بإحترام

 سكرتير عام البلدية

 توفيق محمد قرمان

 


