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 399توثيق:
 

 

 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  08/02/2017المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2/2017رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الهندسة

 :الحضور

 نائب- رائد كساب محاميد رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- رامز محمود جبارين نائب- طاهر علي جبارين

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- خالد ماجد محاميد عضو- محمد فوزي محاميد

 

 :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

  عضو- محمد حسن محاجنة

 

 :كما انضم متاخرا كل من

  عضو- محمد توفيق محاميد

 

 :الغياب

 نائب- وسام قاسم اغبارية قائم باالعمال- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

  مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :جدول االعمال

 -. ارسلت سابقا - 1/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 



 -.مرفق طيه- T1/2017 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

المصادقة على االسماء المقترحة للتمثيل النسائي كعضوات ممثالت جمهور في مجلس ادارة الشركة االقتصادية وهن :  3.

 . السيدة عال ابو غزالة , السيدة سهير اغبارية والمحامية هناء محاجنة

  . المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتمويل التخطيط 4.

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة اسكندر فوق االبتدائية  5.

 -.مرفق طيه-ندر فوق االبتدائية المصادقة على طلب فتح حساب باسم البلدية لمدرسة اسك 6.

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب على اسم البلدية لمدرسة وادي النسور االعدادية  7.

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة ابن خلدون االبتدائية  8.

الى  5المصادقة على تعديل درجة البلدية وفق سلم تدريج السلطات المحلية لوزارة الداخلية حسب عدد السكان : من درجة  9.

 . وفق اجراءات وزارة الداخلية 8الى درجة  7ومن درجة  6درجة 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة مدرسة التسامح للسحب التربوية  10.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتفعيل برنامج روبوتات للمدارس االبتدائية  11.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لالنضمام للسحب التربوية  12.

 -.ق طيهمرف-لبناء روضات عين ابراهيم  424للموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  13.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبرنامج تحديات التربية غير المنهجية  14.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم قسم الرفاه االجتماعي  15.

 -.مرفق طيه-لتأثيث وتجهيز المكتبة العامة  303للموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  16.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز تخصصات تكنولوجية  17.

اعية مع المقاول محمود محاميد لترميم طرق زر 7/2016% من المبلغ االصلي رقم 50المصادقة على زيادة االتفاقية حتى  18.

 -.مرفق طيه-

 -.مرفق طيه-لبناء روضات االقواس  304للموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  19.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز المدارس للسحب التربوية  20.

 -.مرفق طيه-لبناء روضات الظهر  568ير االعتيادية رقم للموازنة غ 1المصادقة على تغيير رقم  21.

 . اصدار مناقصة الشغال وظيفة مدير قسم الجباية واالرنونا اللتزام البلدية امام محكمة العدل 22.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف  

المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين , تحية طيبة لكل االخوة الكرام اعضاء البلدية وموظفي البلدية والضيوف اهال 

ا المقام نترحم على كل امواتنا ونسال هللا ان يتقبلهم في الصالحين , ولكن ما تالمنا منه ما حصل للشاب وسهال بالجميع . في هذ

المرحوم محمود نادر نسال هللا ان يتقبله ويتغمده في واسع رحمته , نذكر نقطة الخير حيث التأم الطرفان اليوم اهل القاتل والمقتول 

يجابية وهي باالتجاه الصحيح نحن نقدرها ونثمنها فبارك هللا فيهم على هذه الروح التي فيها بمبادرة اهل الخير, هذه خطوة ال شك ا

 . كل معاني التسامح والعفووالصفح

 

 -. ارسلت سابقا - 1/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 
 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  اقتراح المصادقة على محضر الجلسة صوت لصالح
 ------------------------------------------------ 



 -.مرفق طيه- T1/2017 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

 

 : عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

ولم يذكر في  2تقرر اضافة اسمي للجنة القائمة في بند رقم  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . المحضر

نعم تقرر اضافة اسمك واسم السيد  -سكرتير البلدية ومدير الموارد البشرية  -السيد احمد محمود جبارين 

 . رياض توفيق وهذا ما تم فعال وهو مذكور في المحضر

 . عرض رئيس البلدية اقتراح التصويت على المصادقة

 . تمت المصادقه باالجماع
 ------------------------------------------------ 

المصادقة على االسماء المقترحة للتمثيل النسائي كعضوات ممثالت جمهور في مجلس ادارة الشركة  3.

 . يدة سهير اغبارية والمحامية هناء محاجنةاالقتصادية وهن : السيدة عال ابو غزالة , الس

 

 .10/2016جلسة رقم  من 7استنادا على بند  

 : عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش

صحيح انه تم المصادقة بقي موضوع االسماء , هل االسماء  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 ن السيرة الذاتية ؟المطروحة هي للتصويت ام للتباحث ؟ اي

 هل لهن اهمية في الشركة االقتصادية ام ال ؟ -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

عندما طلبنا اسماء ممثلي الجمهور لم نتطرق للسيرة الذاتية او  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . للشهادات الخاصة بهم وصادقنا عليهم

ممثلي جمهور ,  1/3موظفين و  1/3اعضاء  1/3يجب ان يكون  -عضو البلدية  -د السيد محمد فوزي محامي

 . كان من المفروض ان يكون من موظفي/موظفات البلدية

لم نجد من بين الموظفات من تالئم , فهناك قرار من المجلس  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

مات للشروط فيتم اختيار ثالث ممثالت جمهور تتوفر فيهن البلدي مفاده في حال عدم وجود موظفات مالئ

 . الشروط المطلوبة

 االسماء المقترحة سيكن بدل من ؟  - عضو البلدية -السيد رامز محمود جبارين 

هن ممثالت جمهور بدل ممثلين جمهور , سيخرج كل من السيد  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . لسيد سميح والسيد توفيق سعيد جبارينفيصل ظاهر محاجنة , ا

 . يحق للمعارضة اختيار واحد من الممثلين -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

لم ننظر الى هذا الجانب فممثالت الجمهور هن ال ائتالف وال من  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . معارضة



اعضاء بلدية يجب ان يكون واحد منهم من  3هناك  -القضائي  المستشار -المحامي مصطفى قبالوي 

المعارضة , اما بما يخص مندوبي الجمهور فال يجب ان يكونوا ائتالف ومعارضة , مندوبو الجمهور   اعضاء

 . ال يوجد لديهم تحيز

لسيد رفعت احمد الشروط متوفرة وموجودة بين ايدينا ثم طلب من ا -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . المراقب قراءتها امام الجميع

قرأ بنود القانون التي تخص المؤهالت المطلوبة وعرض السيرة  -مراقب البلدية  -السيد رفعت احمد محاجنة 

 . الذاتية لكل مرشحة وطريقة االختيار

 . كان لدي اقتراح بان تكون االخت سعدة ياسين احدى الممثالت -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

بحثنا الشهادات لموظفات البلدية ولم نجد من بين الموظفات  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 . من تالئم الشروط المطلوبة

المقترحات الثالث بحوزتهن الشهادات المالئمة للشروط , اقترح  -ية رئيس البلد -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . التصويت على اقتراح المصادقة على االسماء الثالث

 . اعضاء 8صوت لصالح االقتراح : 

 . اعضاء 4صوت ضد االقتراح : 

 .  اعضاء 1امتنع عن التصويت : 

ريقة طرح االسماء دون توافق وهذا فرض نحن نعارض على ط -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . لالمر الواقع

 . نال اقتراح رئيس البلدية على اغلبية االصوات
 ------------------------------------------------ 

المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة  4.

  . خطيطوتمويل الت

 

, اسم الخريطة : منطقة تجارية ومحطة وقود مدخل عين جرار , بلوك  354-0438861خريطة رقم  

 . 13-11,  7-9, قسائم  20354

 . اقترح تاجيل هذا البند بناء على طلب مهندس البلدية النها ال تستكمل جميع المستندات

 . تمت المصادقة على تاجيل البند باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة اسكندر فوق االبتدائية  5.

 

 ,025785296 رقم السيد خالد وليد هويه اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك العمال فرع ام الفحم  

, مندوب لجنة االباء السيد سمير وليد حلو هوية  039587431سكرتيرة المدرسة السيدة روز عادل هوية رقم 

 . 028367878رقم 

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 



  . "תיק ממסרים" ع التعامل بحقيبة التبديالتالبلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقي

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-تح حساب باسم البلدية لمدرسة اسكندر فوق االبتدائية المصادقة على طلب ف 6.

 

 ,025785296 رقم السيد خالد وليد هويه اصحاب حق التوقيع : مدير المدرسة ,  بنك العمال فرع ام الفحم 

 . 039587431سكرتيرة المدرسة السيدة روز عادل هوية رقم 

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .بتوقيعين . ملزم1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صادقه باالجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت الم
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب على اسم البلدية لمدرسة وادي النسور االعدادية  7.

 

السيدمحمد صادق جبارين  اصحاب حق التوقيع : نائب مدير المدرسة ,  بنك ليئومي فرع ام الفحم  

, مندوب لجنة 059496851سكرتيرة المدرسة السيدة شيرين اغبارية هوية رقم  ,036203925 رقم هويه

 . 025873498االباء السيد محمد عارف محاجنة هوية رقم 

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

  . "תיק ממסרים" التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-ى طلب تغيير ملكية حساب لالهل باسم البلدية لمدرسة ابن خلدون االبتدائية المصادقة عل 8.

 

السيدة سهام ابو  اصحاب حق التوقيع : مديرة المدرسة ,  بنك العمال فرع ام الفحم  454116حساب رقم 

, 300272648سكرتيرة المدرسة السيدة رنا صالح جبارين هوية رقم  ,059503169 رقم شقرة هويه

 . 025835224مندوبة لجنة االباء السيدة عبير سعادة هوية رقم 

 . توقيع مدير المدرسة الزامي .2  .. ملزم بتوقيعين1تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي : 

  . "תיק ממסרים" البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت

 . الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويتعرض رئيس البلديه 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع
 ------------------------------------------------ 



المصادقة على تعديل درجة البلدية وفق سلم تدريج السلطات المحلية لوزارة الداخلية حسب عدد السكان :  9.

 . وفق اجراءات وزارة الداخلية 8الى درجة  7ومن درجة  6الى درجة  5من درجة 

 

 . تم تاجيل بحث الموضوع الى اخر الجلسة 

 : امام الحاضرين للنقاش 9في نهاية الجلسة عرض رئيس البلدية بحث موضوع بند 

 . قدم شرحا عن الموضوع -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . من هم الموظفين ؟ من المفروض ان تحضر االسماء لنطلع عليها -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

 ما هي النسبة وما هي الفروقات ؟ -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

% , نحن نتقدم 100ش.ج في الشهر لنسبة  1800الفرقية  -محاسب البلدية  -د جمعة احمد اغبارية السي

لوزارة الداخلية والمصادقة منهم وان لم نحصل على المصادقة من قبل وزارة الداخلية البلدية ستكون محمية 

 . من دعاوى الموظفين

, انا اقول ان االمر  9االوراق لم اجد شرحا لبند رقم وانا اراجع  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . ساعة 48غير قانوني النه ال يوجد عليه شرح يجب ان نستلم الشرح قبل 

ش.ج ونصادق  1800اقترح ان ننقص من كبار الموظفين مبلغ  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . على تغيير الدرجة من اجل التوازن

في الوزارات هناك درجات , كل موظف له الحق ان يطالب  -عضو البلدية  -ق محاميد السيد محمد توفي

  بمستحقاته , كبار الموظفين هم عماد العمل المهني يجب ان نعطيهم حقهم

 المحاسب شرح الموضوع , اين المشكلة ؟ -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

ال توجد حاجة للشرح من قبل المحاسب كان يجب ارفاق الشرح  -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

 . مع الدعوة

القضية بسيطة لكل بلدية هناك تدريج حسب عدد سكان  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

المدينة , وعند تغير عدد السكان يتم تغيير التدريج , الدرجة الحالية للبلدية هي تالئم عدد سكان اقل من 

, هناك تغيير جذري بعدد السكان هو  2013نسمة وهناك توجه من الموظفين بتغيير الدرجة منذ عام  50,000

 . نسمة 52,000اكثر من 

  يوجه سؤاله عن الرأي القانوني لبحث البند بدون -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

جدا , والجواب هو قانوني والموضوع  الموضوع بسيط -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 . مشروح

 . قدم الشرح المحاسب وقدم الشرح المستشار القضائي -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . حسب رأيي يجب ان ال نصوت -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 



لنفرض اننا لم نصوت على هذا البند ما هي النتائج المترتبة على  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . ذلك من الناحية القانونية

ترجيحيا انا ارجح ان المحكمة ترد اي قضية تقدم ضد  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 . هالبلدية في حال لم يصادق المجلس البلدي علي

 . اقترح تأجيل الموضوع -السيد محمد حسن محاجنة 

 . حسب ميزانية البلدية فقراء ام الفحم اولى في هذا المال -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

وضع البلدية من الناحية المالية يزداد سوءا , نحن لسنا ضد اي  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

 ش.ج وبعدها نصوت عليه 1400تصويت على هذا البند نعقد اتفاقية مع الموظفين لتنزيل مبلغ موظف , قبل ال

. 

االمر خطير ان نتداول به هو ان الموظفين ال يقومون  -نائب رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

حن كرجال سياسيين بواجباتهم , فكبار الموظفين هم من بقومون بطرق االبواب للحصول على الميزانيات , ن

 . في البلدية نطالب اهالي ام الفحم باالنتماء وان يدفعوا مستحقاتهم للبلدية

كانت توصية من لجنة المراقبة بان تتكون لجنة من االئتالف ومن  -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

 المعارضة , ونبرم االتفاق مع خبير باالجور, لماذا لم يتقدم االمر ؟

نحن بدأنا نتناول المواضيع وفي الجلسات القادمة سنبحث مواضيع  -رئيس البلدية  -يخ خالد محمد اغبارية الش

 . اخرى

 . بعد سماع النقاش اقترح رئيس البلدية تأجيل الموضوع الى جلسة قادمة

 . تمت المصادقة باالجماع على تاجيل الموضوع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة مدرسة التسامح للسحب التربوية  10.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 400,000 وزارة المعارف

 ش.ج 400,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 400,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 400,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتفعيل برنامج روبوتات للمدارس االبتدائية  11.

 المدخوالت  المصدر 



 ش.ج 252,000 وزارة المعارف

 ش.ج 252,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 252,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 252,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لالنضمام للسحب التربوية  12.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 180,000 وزارة المعارف

 ش.ج 180,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 180,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 180,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-لبناء روضات عين ابراهيم  424للموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  13.

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 993,194 ش.ج 3,029,895 ش.ج 4,023,089 وزارة المعارف

 ش.ج 993,194 ش.ج 3,029,895 ش.ج 4,023,089 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 4770,304 ش.ج 2,925,895 ش.ج 3,696,199 اعمال مقاولة

   ش.ج 104,000 ش.ج 104,000  شراء اثاث

 ش.ج 222,890 ---- ش.ج 222,890 اعمال تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 993,194 ش.ج 3,029,895 ش.ج 4,023,089 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبرنامج تحديات التربية غير المنهجية  14.

 المدخوالت  المصدر 



 ش.ج 515,880 وزارة المعارف

 ش.ج 515,880 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 515,880 اعمال مقاولة

 ش.ج 515,880 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم قسم الرفاه االجتماعي  15.

 

 المدخوالت  المصدر

اشتراك البلدية من صندوق مياه 

 وادي عارة

300,000 

 ش.ج

 المجموع
300,000 

 ش.ج

 المصروفات  

 اعمال مقاولة
300,000 

 ش.ج

 المجموع
300,000 

 ش.ج

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-لتأثيث وتجهيز المكتبة العامة  303للموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  16.

 

  المصدر
المدخوالت 

 الجديدة

المدخوالت 

 السابقة
 االضافة

 --- ش.ج 800,000 ش.ج 800,000 مفعال هبايس

اشتراك البلدية من صندوق قروض مياه 

 وادي عارة
 --- ش.ج 215,000

215,000 

 ش.ج

 المجموع
1,015,000 

 ش.ج
 ش.ج 800,000

215,000 

 ش.ج

     المصروفات  

 اعمال مقاولة
1,015,000 

 ش.ج
 ش.ج 800,000

215,000 

 ش.ج

 المجموع
1,015,000 

 ش.ج
 ش.ج 800,000

215,000 

 ش.ج



 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز تخصصات تكنولوجية  17.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 75,000 وزارة المعارف

 ش.ج 75,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 75,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 75,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

لترميم طرق زراعية مع المقاول  7/2016% من المبلغ االصلي رقم 50المصادقة على زيادة االتفاقية حتى  18.

 -.مرفق طيه-محمود محاميد 

 
 . لدية اقتراح المصادقة على التصويتعرض رئيس الب 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-لبناء روضات االقواس  304للموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  19.

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 603,969 ش.ج 1,514,947 ش.ج 2,118,916 وزارة المعارف

 ش.ج 603,969 ش.ج 1,514,947 ش.ج 2,118,916 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 446,444 ش.ج 1,462,947 ش.ج 1,909,391 اعمال مقاولة

   ش.ج 52,000 ش.ج 52,000  شراء اثاث

 ش.ج 157,525 ---- ش.ج 157,525 اعمال تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 603,969 ش.ج 1,514,947 ش.ج 2,118,916 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتجهيز المدارس للسحب التربوية  20.

 المدخوالت  المصدر 



 ش.ج 390,000 وزارة المعارف

 ش.ج 390,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 390,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 390,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-ر لبناء روضات الظه 568للموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  21.

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 850,238 ش.ج 2,938,128 ش.ج 3,788,366 وزارة المعارف

 ش.ج 850,238 ش.ج 2,938,128 ش.ج 3,788,366 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 790,919 ش.ج 2,636,398 ش.ج 3,427,317 اعمال مقاولة

   ش.ج 104,000   شراء اثاث

 ش.ج 59,319 ش.ج 197,730 ش.ج 257,049 اعمال تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 850,238 ش.ج 2,938,128 ش.ج 3,684,366 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 . اصدار مناقصة الشغال وظيفة مدير قسم الجباية واالرنونا اللتزام البلدية امام محكمة العدل 22.

 

 : عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحاضرين للنقاش

بعثت الوزارة تعديل لشروط المناقصة ويجب علينا اصدار  -المستشار القضائي  -امي مصطفى قبالوي المح

 . مناقصة جديدة

 . ما هي المعايير والشروط -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

روط التي نريد ان نؤكد على االلتزام باصدار المناقصة وفق الش -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . اكدت عليها وزارة الداخلية

وصلتنا التعليمات والنظم الجديدة , نحن كبلدية حصلنا على  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

تخفيف وتسهيل من قبل , هناك توجه من احد المرشحين ان نلتزم بهذا التخفيف , سنتوجه لوزارة الداخلية 

 . ونستوضح موقفها

 ).الجلسة عضو البلدية السيد محمد توفيق محاميد في بحث هذا الموضوعانضم الى (



التعديل الوزاري الجديد ال يوجد فيه قضية التجربة ؟ هل بامكاننا ان  -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد  

اقصة قضية معينة النه لم يكن مرشحين ومتقدمين للمن  نطرح المناقصة في هذا التسهيل ؟ في السابق كانت

 . فجاء هذا التخفيف وكان لوقت معين

نحن طلبنا من الوزارة بالتسهيل في السابق الذي طرحه االخ  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

مصطفى هو رأي وهناك ايضا رأي للشخص الذي تقدم وحصل على التسهيل , ونحن بدورنا يجب ان نتقدم 

 . للوزارة قبل البت في الموضوع

المحكمة اقرت انها ستبعث بشروط المناقصة واذا تغير من  -عضو البلدية  -سيد محمد حسن محاجنة ال

 . الشروط سنتوجه للمحكمة

 . هذا رأي اخر -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

جد لديه عندما توجهنا للمحكمة تبين ان السيد احمد جبعي ال تو -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . صالحية بالتوقيع على الحجوزات , عليه سنتوجه للمحكمة البطال هذه الحجوزات واعادتها للناس

هذه القضية لم تدخل في نقاط البحث , وانا اقولها اذا انت تفكر  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . ون على نفسك هذه القضية غير قابلة للبحثكمعارضة بهذه العقلية فعلى الدنيا السالم , يجب ان تطبق القان

 هل الزمتنا المحكمة بتاريخ معين ؟ -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

نعم نحن التزمنا امام المحكمة بتاريخ معين ان نصدر  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 . رة الداخليةالمناقصة بعد اسبوعين من استالم شروط المناقصة من وزا

المصادقة على اصدار المناقصة بشروط وزارة الداخلية  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . ومالحظات الذي قالها المستشار القضائي وبالتنسيق مع وزارة الداخلية

 . تمت المصادقة باالجماع بالتنسيق مع وزارة الداخلية
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


