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 محضر جلسة

وذلك في قاعة  00:11في تمام الساعة  10/10/2102المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2/2102محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 .قسم الهندسة

 :الحضور

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

 عضو- عماد ملك محاميد نائب أول- مصطفى احمد غليون

 عضو- عدنان خالد طه محاميد عضو- جمال محمود محاميد

 عضو- موسى نمر محاميد عضو- محمد صبحي محاجنة

 عضو- فيصل ظاهر محاجنة عضو- محمد جمال محاجنة

 عضو- محمد صبحي جبارين عضو- رياض جمال محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- توفيق محمد قرمان

 

 :الغياب

 عضو- وائل خليل ابو زينة عضو- رامز محمود جابر

 عضو- مرعي جبر جبارين عضو- ايوب عمر جبارين

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه مرقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد
 

 

 :جدول االعمال

 . 2102جلسة اللجنة المالية الخاصة بذلك والغير عادية للسنة المالية  المصادقة على الميزانية العادية مرفق طيه 1.

 

 :مجرى الجلسة

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

 " وصحبه وسلم

 

جلسة اللجنة المالية الخاصة بذلك والغير عادية للسنة المالية  المصادقة على الميزانية العادية مرفق طيه 1.

 



2112 . 

 

 : عرض رئيس البلدية اقتراح الميزانيات امام المجلس البلدي ثم افتتح باب المناقشات

 . واعلن انني موافق لمشروع الميزانية, اعتذر ألني مجبر على الخروج ألمر طارئ : محمد صبحي مخلوف

ة األخذ بعين اوافق على مشروع الموازنة ولكني اطلب انه في حالة زيادة منحة وزارة الداخلي: مصطفى سهيل 

 . وكذلك زيادة ميزانية الرياضة, األعتبار زيادة المصروفات في مجال انارة الشوارع 

 .اؤيد الطرح الذي طرحه السيد مصطفى سهيل بمجال الرياضة واعارض اقرار الميزانية: عدنان خالد طه  

بنظري , الموضوع صلب  اريد ان اركز على مشروع مدينة بال عنف، اعارض على: رياض جمال محاميد 

ان هذا , له سلبيات وايجابيات وبرأيي سلبياته اكبر من ايجابياته , هذا مشروع متكامل لوزارة األمن الداخلي 

ان لم يكن , لنا خالفات كمجتمع فحماوي مع الشرطة , اسالمي وفحماوي , المشروع ال يالئمنا كمجتمع عربي 

 . هناك سيارة الدورية الشركة بين البلدية والشرطة.ها في هذا المشروع يطلب منا التعاون مع, صراع 

اني ارى اننا كمجلس بلدي يجب ان نرفض هذا , وهناك تجارب لمدن اخرى جربت المشروع ولم تنجح فيه 

 . المشروع

 . كما اني ساصوت ضد اقتراح الميزانية, كما اطالب ان ترفع ميزانية الرياضة 

 : فيصل ظاهر

 . تقبلية ومنها بناء الميزانيةاطالب بتحضير رؤية مس

 . اعارض المصادقة على الميزانية

 : محمد صبحي جبارين

 . اؤيد اقتراح السيد مصطفى سهيل بالنسبة ألنارة الشوارع, اؤيد اطار الموازنة 

 : جمال محمود محاميد

 . الرياضة ليست مقصورة على كرة القدم فقط وانما يجب تطوير جميع فروع الرياضة

 : ال محاجنهمحمد جم

كما وانني اصادق على , .تسديد ديونهم في األرنونا   يجب عليهم, بواجباتهم   اطالب بان يقوم اعضاء البلدية

 .الميزانية

 : عرض اقتراح الميزانيات على التصويت فصوت لجانب القرار كل من

  

 الشيخ خالد محمد حمدان 1

 مصطفى سهيل محاميد 2

 مصطفى احمد غليون 3



 
 محمد صبحي جبارين 4

 عماد ملك محاميد 5

 محمد صبحي محاجنه 6

 موسى نمر محاميد 7

 جمال محمود محاميد 8

 محمد جمال محاجنه 9

  

 : وعارض كل من

 فيصل ظاهر محاجنه  1 

 رياض جمال محاميد  2 

 عدنان خالد محاميد  3 

 . وبهذا نالت الميزانيات على المصادقة 

  

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

 

 
 بإحترام

  توفيق محمد قرمان


