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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  3131/31المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  3131/33/32في تمام الساعة 30:11
وذلك في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:

الغياب:
خالد دمحم حمدان اغبارية -رئيس

طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -نائب

خالد ماجد محاميد -نائب

وسام قاسم اغبارية -نائب

رائد كساب محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

دمحم فوزي محاميد -عضو

اياد قاسم زيد -عضو

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

دمحم توفيق محاميد -عضو

مصطفى دمحم ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4

المصادقه على محضر جلسة رقم 33/3131
انتخاب وتعيين نواب رئيس البلديه وتحديد مهامهم وصالحياتهم.
المصادقه على اصحاب حق التوقيع على المستندات الماليه في البلديه.
المصادقة على انتخاب وتشكيل لجنة اعفاءات.

مجرى الجلسة:

افتتح الجلسه رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان اغباريه بقوله " :بسم

ميحرلا نمحرلا هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

 ،والصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين .
ثم رحب بالحضور وحياهم وقال :
بناء على قرار المجلس البلدي في الجلسة السابقة رقم  2122/22والتي عقدت يوم االحد الموافق
 2112212122نشرع بمناقشة مواضيع البحث
 .1المصادقه على محضر جلسة رقم 22/2122

تمت المصادقه على المحضر باالجماع .
----------------------------------------------- .2انتخاب وتعيين نواب رئيس البلديه وتحديد مهامهم وصالحياتهم.

عررررض رئررريس البلديرررة المو ررروع وقرررال  :بعرررد ان اطلرررع اعضررراء المجلرررس البلررردي علرررى
رسرررالة محاسرررب البلديرررة السررريد جمعررره اغباريررره مرررن يررروم  ، 33.33.3131وبعرررد اسرررتماعنا
جميعررررا لوجهررررة نشررررر المستشررررار القضررررائي حررررول المو رررروع فرررر قتر التصررررويت علررررى
انتخاب خمسة نواب حسب ما يلي :
 -3انتخاااااب الشاااايل ااااانر علااااي جبااااارين – نائبااااا وقائمااااا باعمااااال رئاااايس البلديااااه
مقاباااات راتااااب ومنحرررره صررررالحيات فرررري مجررررال الشررررمون االجتماعيرررره وفررررق المرررراد
( )31من قانون السلطات المحليه (انتخاب رئيس السلطة ونوابه) .3011
 -3انتخااااب السااايد باااالل ناااانر محاجناااه نائباااا لااارئيس البلدياااه مقابااات راتاااب ومنحررره
صرررالحيات فررري مجرررال الماليررره والجبايررره وفرررق المررراد ( )31مرررن قرررانون السرررلطات
المحليه (انتخاب رئيس السلطة ونوابه) .3011
 -1انتخااااب السااايد وساااام قاسااام قحااااو ائبارياااه نائباااا لااارئيس البلدياااة بااادو راتاااب
ومنحررره صرررالحيات فررري مجرررال الهندسررره  .وفرررق المررراد ( )31مرررن قرررانون السرررلطات
المحليه (انتخاب رئيس السلطة ونوابه) .3011
 -4انتخاب السيد خالد ماجد محاميد نائباا لارئيس البلدياه بادو راتاب ومنحره صرالحيات
فرري مجرراالت الطررواريء والصرريانه والنشافرره وفررق المرراد ( )31مررن قررانون السررلطات
المحليه (انتخاب رئيس السلطة ونوابه) .3011
 -1انتخاب السيد دمحم فو ي محاميد نائباا لارئيس البلدياه بادو راتاب ومنحره صرالحيات
في مجال الريا ة وفق الماد ( )31من قانون السلطات المحليه (انتخاب ئيس السلطة
ونوابه) .3011
مالحظة -:سيكون دفع راتبي نواب رئيس البلدية مشروطا بمصرادقة وزارة الداخليرة وفقرا
لمنشور مدير عام وزارة الداخلية . 3110\3
اقترح رئيس البلديه التصويت على اقتراحه المذكور اعاله :

صوت مع االقتراح :
 -3الشيخ خالد حمدان اغباريه
 -3الشيخ طاهر علي جبارين
 -1السيد بالل ظاهر محاجنه
 -4السيد خالد ماجد محاميد
 -1السيد جميل احمد جبارين
 -2السيد رياض توفيق محاميد
 -1السيد دمحم فوزي محاميد
 -8السيد وسام قاسم قحاوش اغباريه
 - 0السيد علي احمد محاجنه
 -31السيد دمحم توفيق محاميد
 -33السيد رائد كامل كساب محاميد
 -33السيد عادل ابراهيم اغباريه
 -31السيد مصطفى دمحم الحاج داهود محاميد
صوت ضد االقتراح :
 -3السيد رامز محمود جبارين
 -3السيد موسى احمد فندي جبارين
 -1السيد جمال اسعد جبارين
 -4السيد اياد قاسم محاجنه
امتنع عن التصويت  -السيد حسين ابرانيم محاجنه
نال اقترا رئيس البلديه األغلبية واقر اقتراحه .
التصويت :نعم 31:ال 4 :االمتناع3 :

----------------------------------------------- .3المصادقه على اصحاب حق التوقيع على المستندات الماليه في البلديه.

اقتر رئيس البلديه ان يكون اصحاب حق التوقيع على المستندات الماليه في البلديه كل من
:
رئيس البلديه – السيد خالد دمحم اغباريه صاحب هويه رقم – 12328811
او القائم باعمال رئيس البلديه – السيد طاهر علي جبارين صاحب هوية رقم –10438142
او النائب الثاني لرئيس البلديه السيد بالل ظاهر محاجنه صاحب هويه رقم –
110881010
والسيد جمعه احمد اغباريه – بكونه محاسبا للبلديه – صاحب هويه رقم 25452955 -
التوقيعان على المستندات المالية في البلدية ملزمان – توقيع رئيس البلدية أو أحد نائبيه
المذكورين وتوقيع محاسب البلدية .
عرض رئيس البلديه االقترا على التصويت .
صوت مع االقتراح :
 -3الشيخ خالد حمدان اغباريه
 -3الشيخ طاهر علي جبارين
 -1السيد بالل ظاهر محاجنه
 -4السيد خالد ماجد محاميد
 -1السيد جميل احمد جبارين
 -2السيد رياض توفيق محاميد
 -1السيد دمحم فوزي محاميد
 -8السيد وسام قاسم قحاوش اغباريه
 - 0السيد علي احمد محاجنه
 -31السيد دمحم توفيق محاميد

 -33السيد رائد كامل كساب محاميد
 -33السيد عادل ابراهيم اغباريه
 -31السيد مصطفى دمحم الحاج داهود محاميد
صوت ضد االقتراح :
 -3السيد رامز محمود جبارين
 -3السيد موسى احمد فندي جبارين
 -1السيد جمال اسعد جبارين
امتنع عن التصويت -
 -3السيد حسين "تيسير" ابراهيم محاجنه
 - -3السيد اياد قاسم محاجنه
نال اقتراح رئيس البلديه األئلبية واقر اقتراحه 1
----------------------------------------------- .4المصادقة على انتخاب وتشكيت لجنة اعفاءات.

اقتر رئيس البلدية ان يكون تشكيل لجنة االعفاءات كما يلي :
 -3السيد عادل ابراهيم اغباريه – رئيسا للجنة االعفاءات
 -3السيد بالل ظاهر محاجنه  -عضوا
 -1السيد رامز محمود جبارين – عضوا
 -4السيد جمعه احمد اغباريه – محاسب البلديه او من ينوب عنه
 -1مدير قسم الرفا االجتماعي او من ينوب عنه .
 -2المستشار القضائي للبلديه او من ينوب عنه .
 -1مدير قسم الجبايه في البلديه او من ينوب عنه .

عرض االقتراح على التصويت :
صوت لجانب اقترا رئيس البلديه جميع اعضاء المجلس البلدي باستثناء عضو البلديه السيد
حسين (تيسير) ابراهيم محاجنه الذي امتنع عن التصويت .
نال اقتراح رئيس البلديه األئلبية واقر اقتراحه 1
------------------------------------------------

بعد االنتهاء من بحث جدول االعمال تحدث عضو البلديه رامز محمود جبارين قائال :
نبرررارل للقرررائم باعمرررال رئررريس البلديررره ولجميرررع النرررواب انتخرررابهم  ،ونرجرررو لهرررم ولجميرررع اعضررراء البلديررره
التوفيق .
كما واتوجه لرئيس البلدية باالجابة على هذ االسئلة :
س  - 2كم عدد نواب رئيس البلديه المسموح به حسب القانو ؟
ج -رئيس البلديه  -يحق ان يكون لرئيس البلديه نائبان مع راتب ولم يحدد القانون عدد النواب بدون راتب .
س – 2نت نناك اتفاقيات تناوب بين النائبين؟
ج -رئيس البلديه  -ال يوجد اتفاقيات .
س 2نت نناك اتفاقيات مع النواب او القوائم المشاركه باالئتالف ؟
ج -رئيس البلديه  -ال يوجد اتفاقيات وكل شيء سيتم سيعرض أمام المجلس البلدي .
س 1نت سيتم تقسيم رواتب النائبين على باقي النواب ؟
ج -رئيس البلديه  -نائبان فقط مع راتب .
تحدث عضو البلديه السيد حسين ابراهيم محاجنه وقال  :اذا كان عدد سكان المدينه خمسين الف نسمه
واكثر فيحق أن يكون لرئيس البلديه ثالثة نواب مع راتب .
ج -رئيس البلديه  -نائبان فقط مع راتب .
بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

