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 محضر جلسة

 03:01في تمام الساعة  01/10/2102المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2/2102محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم 

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

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

 نائب- دمحم فوزي محاميد نائب- بالل ظاهر محاجنة

 نائب- خالد ماجد محاميد نائب- وسام قاسم اغبارية

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

 عضو- رائد كساب محاميد عضو- دمحم توفيق محاميد

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- رياض توفيق محاميد

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 

 :الغياب

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال

ومرفق طيه محضر جلسة اللجنة . -مرفق طيه-2102المصادقة على الموازنة العامة للبلدية العادية وغير العادية لعام  1.

 .2102الخاصة بالموازنة العادية وغير العادية لعام  المالية

 

 :مجرى الجلسة

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  افتتح الجلسة الشيخ خالد دمحم اغبارية رئيس البلدية بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 



 .رحب بالحضور وحياهم  ثم,اله وصحبه وسلم   سيدنا دمحم وعلى

 

ومرفق طيه محضر . -مرفق طيه-8102المصادقة على الموازنة العامة للبلدية العادية وغير العادية لعام  1.

 .8102الخاصة بالموازنة العادية وغير العادية لعام  جلسة اللجنة المالية

 

  

قائال نحن نعاني من شح الميزانيات ونحاول أن نحسن  رئيس البلديه النقاش  افتتح     .0

أمس شاركنا بيوم تعليمي . وضع السلطات العربيه سيء من ناحية الميزانيات . الوضع

السلطات العربيه والسلطات  بجمعية سيكوي حيث من ضمنه تم عرض مقارنه بين

 .اليهوديه 
  

 .السلطات اليهوديه التي توازي بلدية ام الفحم لها ميزانيات تفوق ميزانية بلديه ام الفحم 

 .يجب مالئمة المنشود مع الموجود . نحن نطمح للكثير ولكن يوجد نقص بالميزانيات

 .الداخليه  الميزانية يجب أن تكون واقعيه وان تتالئم مع تعليمات وزارة

نطلب من أعضاء المجلس البلدي المصادقه على الميزانيه الذي تم البث بها بلجنة 

 .اليوم نتطرق يايجاز للميزانيه . الماليه 
  

اقتراح الميزانيه يعكس . رئيس البلديه اعطى شرح عام للميزانيه :محاسب البلديه     .2

السنه نقوم ببناء الميزانيه وفقا في بداية . المدخوالت والمصروفات المتوقعه للسنه

 . لتعليمات وزارة الداخليه

بالنسبه لتعريفة األرنونا فسنقوم بتحديثها وحتلنتها حسب النسبه المصادق عليها من قبل 

 .وزارة الداخلية

اشير أنه هناك عقارات اضافيه سوف يتم الزامها باألرنونا نتيجة القياسات الجديده التي     

 . تقوم بها البلديه 
  

 .مليون شيكل 0هناك تقليص بهبة الموازنة بمبلغ 

 .هناك تقليص مقارنه مع السنوات السابقه
  

نحن نطمح لتحقيق . الهبه المشروطه تُمنح للبلديه في حالة تحقيق عدة شروط على يدها

 . هذه الشروط 
  

اقتراح الميزانيه للسنه . الصفحة األولى تُلخص كافة الميزانية مقارنةً مع سنوات سابقه

 . الحاليه يجب أن يكون واقعيا ايضاً مقارنه مع السنوات السابقه 
  

مكتب الرفاه ووزارة , مدفوعات من وزارات التعليم , أرنونا: المدخوالت تشمل

 . الداخلية 
  

 . مليون شيكل بموجب اإلطار المرفق  251يبلغ  2102حجم الميزانيه لسنه 
  

 5.5بان هناك مصروفات المشروطة بوجود مدخوالت والتي تبلغ قيمتها , جدير بالذكر



 .مليون شيكل
  

يوجد تطرق , ه وبكل ميزانيه بخصوص األقسامبكل صفح -( وظائف)هناك مالكات 

 . للوظائف
  

بعامود المالكات حيث ُكتبت نسبه  300211001ببند . يوجد خطأ فني 05بالصفحه 

نطلب بتصديق التعديل اليدوي حيث ان الخطأ هو %. 2123بدالُ عن نسبة % 23

 .مطبعي
  

وقام السيد أحمد قاسم بتسجيل عقدنا جلسه , أنا عضو بلجنة الماليه : رامز جبارين      .0

لقد  .مليون بالجلسة التي تم عقدها 5لم أجد ذكر لميزانية بقيمة . المحضر بالحاسوب

 . ج .مليون ش 5تحدثنا على أن تكون ميزانيه الرياضه بمبلغ 

الجلسه يجب أن تكون غير اعتياديه وتم تسجيله , أنا أعتقد أنه يوجد خطأ بتسمية الجلسه

 . كجلسة اعتاديه
  

وأنا اطلب رأي . أنا أعتقد أن هذه الجلسه غير قانونيه. نحن نرى أن هذه األخطاء تكرر 

 .المستشار القضائي بالموضوع  
  

 . الشيخ طاهر علي يقاطع السيد رامز ويطلب باحترام الجلسة         
  

هذه جلسه لميزانيه . صفحه وبرأئي هنالك صفحه ناقصه 20تلقينا : السيد رامز جبارين 

 01لم تمر فترة , 2102اذار  5تلقينا الدعوه للجلسه الساعه العاشره ليالُ بتاريخ  2102

 .أيام من ذلك التاريخ وفقا للقانون 
  

 ؟  هل هذا المبلغ موجود بالميزانيه. لالرنونا 05%بالنسبه ألضافه 
  

 . وهذا لم يُرفق القتراح الميزانيه, يجب أن يكون مستند شرح للميزانيه         
  

كل اعتراض لجلسة البلديه يجب أن يُقدم للمستشار  -:تطرق المستشار القضائي      .2

ً ان توجه الي  . القضائي بالفرصة األولى قبل انعقاد الجلسة حيث انه قد حصل ُمسبقا

قمت بتأجيل جلسه سابقه . وا الغاء جلسات وقمت باألستجابه لطلبهم أعضاء بلديه وطلب

هذه المره لم أتلقى أي اعتراض المتعلق بقانونيه . وفقا لطلب السيد رامز جبارين 

فان عليه ان يتوجه للمستشار , من جهه قانونيه, من لديه اعتراض. الجلسه الحاليه

ً وان يبدي اعتراضه قبل الجلسة ال يعقل انه بعد ان تم استدعاء  .القضائي مسبقا

وحضور جميع اعضاء البلدية ومندوبي الجمهور يتم الطعن بشكل مفاجيء على عدم 

 .قانونيه الجلسة
  

 .ما قلته غير صحيح : السيد اياد زيد 
  

فانه ليس موضع , الجلسه قانونيه من يعتقد أنه لم تعطى أيام كافيه -:المستشار القضائي         

األمور ال تدار . كان من الواجب األعتراض مسبقا. بهذه الجلسه   خاصالبحث ال



 . بالمفاجاءات 
  

هي مشموله بتوقعات جباية , أرنونا 05%بالنسبه ألضافة  -  :بالل ظاهر محاجنه      .5

 . 05%مليون شيكل لالرنونا وهذا يشمل األضافه بنسبة  25المبلغ المتوقع هو. األرنونا 
  

بالمجلس البلدي السابق قمنا بالمصادقه على تعديل واضافة نسبه   - :البلديه رئيس      .6

حسب طلب وزارة الداخليه ووفقا لخطة األشفاء التي صادق عليها المجلس  %05

 . البلدي السابق 
  

 .بالنسبه للشرح فلقد قام به محاسب البلديه 
  

 هل المبالغ باالالف؟: موسى جبارين      .7

  

 .نعم المبالغ هي باالالف :المحاسب     .3
  

 .بالنسبه للشرح هنالك بنود مفصله ومسهبه  -:رئيس البلديه      .1
  

الجلسه الحاليه هي . نحن نقوم بخدمة السكان. مع احترامي للجميع: علي أحمد محاجنه  .01

. يزانيهللمصادقه على الميزانيه كان من الواجب أن يقوم أعضاء البلدية بدراسة بنود الم

اذا كان . لذلك فانه يجب فحص بنود الميزانيه وليس التركيز على األمور األجرائية

هنالك اعتراضات بالنسبه لنظام عقد الجلسات فيجب التوجه للمستشار القضائي لتقديم 

 . هذه أشياء شكليه وليست جوهريه . االعتراض
  

 .أن نتقدمأنا أدعم أقوال السيد علي وأقترح : رئيس البلدية  .00
  

 .لم أرى بند يتعلق بدعم مكانة المرأه : موسى جبارين  .02
  

    .كل الميزانيات لكل المواطنين وهذا يشمل الرجل والمرأه  :رئيس البلديه  .00
  

نحن نتكلم عن شعارات لم أرى . هذه المره األولى التي اقرأ بها الميزانيه  :اياد زيد   .02

ال يوجد ميزانيه .نحن نتكلم عن ميزانيه والتي معظمها معاشات . شيء جدي للمواطنين

هناك كلمة . ج.ش 251بالصفحه المتعلقه بالرسوم المتفرقه فانه يوجد . لتطوير ام الفحم

هنالك أشياء . يكون تفصيل لألشياء وفقا لقانون البلدياتيجب أن , المتفرقات التي تتكرر

 .غير مفهومه
  

ال . هناك أشياء غير متوقعه, بكل قسم هناك محاوله ألعطاء تفاصيل أكثر :المحاسب      .05

وهذا يتعلق , يمكن توقع األشياء المتفرقه وخاصة ان معظمها تتعلق بالصندوق الصغير

 .بالقسم 
  

بالشتاء مثالً المصروفات عليها , مثال تصليح الشوارع يتعلق بالموسم: يدخالد محام     .06

 .لذلك ال يمكن تفصيل األشياء ونكتب تحت البند متفرقات, تكون عاليه



   

هناك ميزانيه لدعم مكانة المرأه وهذه الميزانيه موزعه بين األقسام : وسام اغباريه   .07

  .عتياديه ويجب التفريق بينهما هناك ميزانيه اعتياديه وغير ا. المختلفه
  

يجب شراء معدات لهذا , بالنسبه لميزانية الطوارئ: السيد تيسير ابراهيم محاجنه    .03

 .القسم
  

أنا أشكر . أنا أعتقد أن الميزانية مالئمة ألم الفحم , بعد دراسة الميزانية :رائد كساب    .01

 .رئيس البلدية
  

 . وهذا غير موجود بالميزانية , هنالك ساعات اضافيه :موسى جبارين     .21
  

 .نحن نتكلم عن اقتراح ميزانيه وليس عن ساعات اضافيه  :رئيس البلدية       .20
  

 .ما هو العجز المتراكم : رامز جبارين       .22
  

يه مبلغ بصوره نهائ ولذلك ال يمكن أن نحدد ,  2100لم ننهي بعد ميزانية  :المحاسب        .20

 .العجز 
  

  

 :التصويت
  

 ( .األعتياديه وغير االعتاديه)نطلب من األعضاء التصويت على الميزانيه    -:رئيس البلديه
  

 . نتمنى سنة خير على ام الفحم
  

 . عضو  03- :صوت مع اقتراح الميزانيه 
  

 ( .ورامز جبارين, موسى جبارين, اياد زيد )أعضاء  3- :ضد اقتراح الميزانيه 
  

 . اقتراح رئيس البلديه قد ّمر باغلبيه االصوات
  

 .صودق على الميزانيه وفقا لألطار والمستندات المرفقة 
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 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


