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 محضر جلسة

وذلك  18:30في تمام الساعة  24/11/2013المنعقدة يوم االحد الموافق  12/2013رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- طاهر علي جبارين رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 نائب- وسام قاسم اغبارية نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- محمد فوزي محاميد نائب- خالد ماجد محاميد

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- اياد قاسم زيد

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- محمد توفيق محاميد

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- رائد كساب محاميد عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

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

  مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد

 

 :الغياب

  مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

 .انتخاب وتعيين نواب الرئيس وتحديد مهامهم وصالحياتهم 1.

 .ق التوقيع على المستندات المالية في البلديةالمصادقة على اصحاب ح 2.

 2014المصادقة على امر فرض الضريبة للسنة  3.

  .المصادقة على انتخاب وتشكيل لجنة اعفاءات 4.

 

 



 :مجرى الجلسة

 .كما وشارك اعضاء البلدية السابقين من اجل تكريمهم

 

افتتح الجلسة رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان بقوله :" بسم هللا الرحمن الرحيم , الحمدهلل رب العالمين , والصالة والسالم على 
 سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

عضاء البلدية السابقين باسمي وباسم اهالي ام الفحم ثم رحب بالحضور الكريم قائال : تحية خاصة نقدمها للجميع, الخواننا ا 
 نقول لهم جميعا بارك هللا فيكم , على ما قدمتم الهل ام الفحم , بوركتم وبوركت جهودكم وشكرا لكم .

 ثم باسم الجميع ارحب باخواني اعضاء البلدية الجدد, حياكم هللا ونسال هللا ان يوفقنا جميعا لما  يحبه ويرضاه.

ن المهمة ثقيلة والمسؤولية كبيرة , ونقولها مرة اخرى ان ام الفحم دائما تتميز باصالتها وتتميز بالروح الفحماوية التي ال شك ا 
نفتخر ونعتز بها , ونقول لكم كأعضاء جدد هذه الروح تطغى على جلساتنا , كلنا جسم واحد , وكلنا لنا هم واحد, نرجو اكمال 

 وية , للجميع حق الحوار , االنتقاد , وابداء المالحظات .هذا المشوار بهذه الروح الفحما

ة اخواني كلنا رجاء  ان تكون هذه المرحلة ايضا مميزة بالنجاح والتوفيق , ونرجو ان يكون للجميع منا هذه المساهمة بالنجاح , هذه الجلس 
 انهوا المرحلة السابقة.احتفالية, بعد بحث نقاط البحث نحن نود ان نكرم اخواننا اعضاء البلدية الذين 

 

 الشيخ خالد حمدان : نعرض امامكم نقاط البحث للمصادقة عليها بدءا بالبند االول.

ساعة , ويوم الجمعة  48السيد رامز محمود : نبارك للجميع , اتعجب استالمنا يوم الخميس الدعوة ليال ويجب ان تكون قبل 

ساعة انا  48من امر )انظمة ( البلدية بان استالم الدعوات للجلسة يجب ان يكون قبل  2وبند  14يحتسب , حسب بند  والسبت ال

 اطعن بقانونية الجلسة .

الشيخ خالد : نفترض ان هذا هو القانون , فنرجو ان تكون هذه الجلسة جلسة طيبة, ونرجو ان تكون بداية خير ونريد ان تسود  
 جلساتنا ونريد ان نبدأ جلساتنا بالرجل اليمنى. هذه الروح جميع

 السيد رامز محمود : من اجل ان نبدء بالرجل اليمنى يجب ان تؤجل الجلسة.

 الشيخ خالد : هذا االمر يؤخذ بعين االعتبار الحقا ويصوب, نريد ان تسود الروح االخوية وليس القانون الجاف.

السيد رامز محمود : نريد ان نطبق القانون , الجلسة غير قانونية وانا اعتذر ثم انسحب هو واعضاء قائمة الوفاق البلدي السيد 
 موسى احمد فندي والسيد جمال اسعد عزام من الجلسة, ثم عادوا للجلسة مرة ثانية بعد اقتراح رئيس البلدية التالي:

اعضاء البلدية واقترح ان نكمل احتفاليتنا ونكرم االعضاء السابقين وتقديم الدروع لهم الشيخ خالد حمدان : عرض االمر على 
 26تكريما وعرفانا على ما قدموه خدمة للمدينة واهلها , واقترح ايضا ان تعقد الجلسة لبحث جدول االعمال يوم الثالثاء الموافق 

 الساعة السابعة مساءا في قاعة الهندسة . 11/2013/



على ان تكون الجلسة القادمة لبحث جدول االعمال يوم الثالثاء ادقة وموافقة جميع اعضاء البلدية على هذا االقتراح تمت المص 
 الساعة السابعة مساءا , وتم االتفاق بعدم ارسال دعوة خطية الن االتفاق يفي بالمطلوب. 26/11/2013الموافق 

 طيبة وفي ظل هذه االجواء االحتفالية الطيبة تحدث كل من :وبعدها تم تكريم جميع اعضاء البلدية بالدروع بروح 

السيد فيصل محاجنة : نتقدم لجميع االعضاء الجدد بالتهنئة ونرجو لهم التوفيق كما ونتمنى ان يكون هناك ائتالف شامل واذا 
 .تعذر ذلك نرجو ان تسود جلسات المجلس البلدي الروح االيجابية واال يكون هناك ائتالف ومعارضه

السيد مصطفى غليون : بسم هللا الرحمن الرحيم الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد نرجو لكم كل خير وان 
يكون العمل جله عطاء وان تسود الجلسات الروح الطيبة وال يتخللها معارضة وائتالف ونحن على اهبة االستعداد لتقديم كل 

 كاعضاء بلدية سابقين.خدمة ونصيحة او عمل يطلب منا 

  

 

 .انتخاب وتعيين نواب الرئيس وتحديد مهامهم وصالحياتهم 1.
 .لم يتم بحثه بسبب تأجيل الجلسة 

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

 .المصادقة على اصحاب حق التوقيع على المستندات المالية في البلدية 2.
 .لم يتم بحثه بسبب تأجيل الجلسة 

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

 2014المصادقة على امر فرض الضريبة للسنة  3.
 .لم يتم بحثه بسبب تأجيل الجلسة 

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

  .المصادقة على انتخاب وتشكيل لجنة اعفاءات 4.
 .لم يتم بحثه بسبب تأجيل الجلسة 

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

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


