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 408توثيق:
 

 

 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  05/04/2017المنعقدة يوم االربعاء الموافق  4/2017رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 نائب- رائد كساب محاميد نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  نائب- طاهر علي جبارين

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- محمد توفيق محاميد

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- محمد حسن محاجنة عضو- خالد ماجد محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

  مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :الغياب

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- محمد فوزي محاميد عضو- رياض توفيق محاميد

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 

 :جدول االعمال

  -.ارسلت سابقا- 3/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

  -.مرفق طيه- T2/2017 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

  -.مرفق طيه-بحث طلب اعضاء المعارضة  3.

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لالمان على الطرق  5.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف لذوي احتياجات السمع  6.

 



 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لدعم وضبط ورقابة منظومة النفايات  7.

 

 :مجرى الجلسة

م الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أفتتح الجلسة رئيس البلدية الشيخ خالد محمد إغبارية بقوله بسم هللا الرحمن الرحي 

  أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب في جميع الحاضرين

 

  -.ارسلت سابقا- 3/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 
 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة  

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

  -.مرفق طيه- T2/2017 المصادقة على محضر جلسة رقم 2.

 

 . لمصادقةعرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على ا 

بند ولم يقدم لي  36قدمت للسيد جمعة أحمد ورقة استفسارات من  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة  

 .الردود حتى اآلن فأنا أطلب الردود عليها من قبل محاسب البلدية

لرد على طلب أقترح المصادقة على محضر الجلسة مع التأكيد على ا -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد إغبارية 

 .السيد محمد حسن محاجنة من قبل محاسب البلدية

صوت لصالح إقتراح المصادقة على محضر الجلسة جميع األعضاء الحاضرين فتمت المصادقة باإلجماع مع 

 .على ورقة اإلستفسارات المذكورة التأكيد على الطلب المذكور بالتوجه لمحاسب البلدية لتقديم الردود
 ------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-بحث طلب اعضاء المعارضة  3.

 

 : عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 

 .الموضوع االول: شبهات وإختالسات قانونية في قسم الجباية

سمعنا بالقضية من الشارع توجد شبهات وقدمت للقضاء ونحن ال  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

يجب ان يقوم المستشار القضائي باالستماع للمتهم قبل أن يقدم شكوى  ,  نعرف اي شيئ عن الموضوع

 .للشرطة

إال ما هو معلوم حتى اآلن المشتبه ممنوع ان احدث عن االمر  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

به هو من تقدم للمحكمة اما المعلومات التي لدينا فهي سرية وفقط تقدم للمحكمة اذا طلبت منا ذلك , هذا القانون 

 .غير موجود بان استمع للمتهم قبل تقديم الشكوى, ما قمنا به كان وفقا القانون وحسب النظم

 كم قيمة االختالس؟ متى تم االختالس؟ هل هناك مختلسين اخرين ؟ -ية عضو البلد -السيد محمد حسن محاجنة 

ال جواب على ذلك, طرح الموضوع في هذه الجلسة غير  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

 .مقبول إعطاء تفاصيل قد يشوش على القضية



 . نريد ان نفهم نحن ال نساعد المختلس ولكن -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

 . القضية واضحة والملف في الشرطة يخص موظف واحد فقط -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 ال يعقل ان نسمع عن القضية من الشارع ونحن اعضاء بلدية -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

 . مقدم من قبل المعارضة نوافق عليهاالقتراح ال -نائب رئيس البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

  .الموضوع الثاني: مناقصة مدير قسم الجباية

تقدم السيد احمد يوسف بطلب للمحكمة ضد قرار البلدية,  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

م تقرر اإلنتظار لمحكمة السيد يوسف أبو حفيظه يو 05.04.2017وأثناء التداول في المحكمة اليوم 

وفي حال استجابت المحكمة لطلب السيد يوسف أبو حفيظه أنه بإمكانه المثول أمام لجنة  18.04.2017

المقابالت لوظيفة مدير قسم الصحة فيحال الموضوع للمحكمة من أجل البت بشأن السيد أحمد يوسف محاجنة, 

 هل بإمكانه المثول أمام لجنة المقابالت أم ال؟

 .الموظفين والمعلمين التقاعديةالموضوع الثالث: مستحقات 

 . تقرر تاجيل البحث في هذا الموضوع للجلسة القادمة
 ------------------------------------------------ 

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

  . وتمويل التخطيط

 

, اسم الخريطة : تخطيط واقامة محطة بنزين في منطقة االقواس ام الفحم ,  354-0495929خريطة رقم    

 . 68,62,61, قسائم20343بلوك 

إقترح رئيس البلدية الشيخ خالد محمد إغبارية تأجيل بحث الموضوع بناء على طلب قسم الهندسة لجلسة 

 .المجلس البلدي اإلعتيادية القادمة

بإجماع الحاضرين على تأجيل بحث الموضوع على ان يعاد بحثه لجلسة المجلس البلدي  تمت المصادقة

  .اإلعتيادية القادمة
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لالمان على الطرق  5.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 94,000 قسلطة االمان على الطر

 ش.ج 94,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 94,000 اعمال مقاولة

 المجموع
 ش.ج 94,000

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت  

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 



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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف لذوي احتياجات السمع  6.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 270,000 وزارة المعارف

 ش.ج 270,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 256,500 اعمال مقاولة

 ش.ج 13,500  تخطيط ومراقبة

 المجموع
 ش.ج 270,000

 . عرض رئيس البلدية الموضوع أمام الحضور للنقاش

لدي مالحظات حول هذه الميزانيات نقوم بالمصادقة عليها ولكن   - عضو البلدية -السيد محمد حسن محاجنة 

ب أن يقدم تقريرا عن ليس لدينا أي معلومات عنها فنطلب ترقيم الميزانيات غير اإلعتيادية وأطلب من المحاس

الميزانيات غير اإلعتيادية هل تم صرفها جميعها على المشاريع أم ال ؟ وما هي الميزانيات التي لم تصرف 

  بعد؟

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لدعم وضبط ورقابة منظومة النفايات  7.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 1,140,000 وزارة البيئة

 ش.ج 1,140,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 1,140,000 اعمال مقاولة

 المجموع
 ش.ج 1,140,000

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

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

 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


