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  452:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك  00:11في تمام الساعة  14/10/4102المنعقدة يوم االربعاء الموافق  6/4102رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد رئيس- خالد دمحم حمدان اغبارية

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- وسام قاسم اغبارية عضو- جميل احمد جبارين

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- اياد قاسم زيد

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي
 

 

 :الغياب

 نائب- بالل ظاهر محاجنة قائم باالعمال- طاهر علي جبارين

 عضو- رائد كساب محاميد نائب- خالد ماجد محاميد

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

 عضو- دمحم فوزي محاميد عضو- علي احمد محاجنة

مدير عام اتحاد مياه وادي - حسين دمحم محاميد

 عارة
 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

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

 

 :جدول االعمال

 -.ارسل اليكم سابقا- 5/4102المصادقه على محضر الجلسه االعتياديه رقم  1.

 . مدرسة الشيكون الفارابي 060لموازنة  3المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تغيير رقم  2.

 -.مرفق طيه-المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه بناء روضة عين الوسطى  3.

 -.مرفق طيه-( كوارث طبيعيه)المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تصليح بنيه تحتيه  4.

 



 -.مرفق طيه- 4103المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تصليحات بمدرسة المفتان  5.

 -.مرفق طيه-المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه ترميم شوارع عامه  6.

 -.مرفق طيه-مدرسة اسكندر  344لموازنة  3المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تغيير رقم  7.

 -.مرفق طيه-مدرسة االقواس  090لموازنة  5المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تغيير رقم  8.

مرفق -باسم البلديه لمدرسة عراق الشباب  في بنك هبوعليم فرع ام الفحم 303360المصادقه على تغيير ملكية حساب رقم  9.

 -.طيه

  -.مرفق طيه-المصادقه على طلب فتح حساب خاص باسم البلديه لمدرسة عين ابراهيم االبتدائيه 10.

 (520)في بنك العمال فرع ام الفحم 245300المصادقه على اضافة صاحب حق توقيع ثالث لحساب مدرسة المتنبي رقم  11.

 -.مرفق طيه- 56904954مدير المدرسه السيد زياد محاجنه هويه رقم  وهو نائب

حتى رقم  0وعلى قائمة اإلعفاءات للحاالت الخاصة من رقم  4102/ 0المصادقة على محضر جلسة لجنة اإلعفاءات رقم  12.

 -.مرفق طيه-30

من نظام التسويات  05ونسبة اإلعفاء القصوى وذلك بموجب بند 4136حتى رقم  0المصادقة على قائمة اإلعفاءات من رقم  13.

  -.مرفق طيه- 0994لسنة 

ض استكماال الجراءات انضمام بلدية باقه الغربيه .لشركة مياه وادي عاره م -תקנון -المصادقه على النظام الداخلي المعدل  14.

 . جت المحلي للشركه بعدما صودق عليهما سابقا ومجلس

 

 :مجرى الجلسة

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

 . المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين

نحن اليوم في شهر رمضان نفتتح الشهر في جلسه عاديه , كل عام وانتم وبلدنا وشعبنا بالف خير وتقبل هللا منا ومنكم الطاعات 

 . وهي تحوي الكثير من النقاط

 

 -.ارسل اليكم سابقا- 5/4102المصادقه على محضر الجلسه االعتياديه رقم  1.

 

 . المحضر للتصويتعرض رئيس البلديه المصادقه على 

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه على محضر الجلسه باالجماع

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

 . مدرسة الشيكون الفارابي 867لموازنة  3المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تغيير رقم  2.

 

 االضافة المدخوالت المعدلة المدخوالت السابقة المصدر

 شاقل81,480  شاقل10,980,082  شاقل10,898,602  وزارة المعارف

صندوق الفائض 

للموازنه غير 

 االعتياديه

 شاقل30,132  شاقل30,132  - 

 شاقل111,612  شاقل11,010,214  شاقل10,898,602  المجموع

     المصروفات وجه الصرف

 شاقل10,898,602  اعمال مقاولة
  11,010,214 

 شاقل
 شاقل111,612  



 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت 

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه بناء روضة عين الوسطى  3.

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل 2,250,900 وزارة المعارف

 شاقل 2,250,900 المجموع

   وجه الصرف

 شاقل 2,172,900 اعمال مقاوله

 شاقل 78,000 شراء اثاث

 

 شاقل 2,250,900        المجموع

 . للتصويت  الموضوع  عرض رئيس البلديه 

جلسه  هل طرح المصادقات على االمور الماليه في, مساء الخير ورمضان كريم  -السيد رامز جبارين 

 هو امر قانوني ؟  اعتياديه

بان في جلسة  لك  وقلت  ,السؤال سابقا سبق وجاوبنا على الموضوع ووجهت لي -المستشار القضائي 

المجلس البلدي بالمصادقه على الميزانيه العامه ال ندخل بنود بحث عامه اخرى وهذا االمر ينطبق فقط على 

على امرفرض الضريبه  بحثنا موضوع واحد فقط وهو المصادقه 02/0/0في جلسة امس , الميزانيه العامه 

جلسة امس المصادقه )ولم ندخل بها امور اخرى فالمقنن خص بعض االمور بجلسات خاصه مثال  4105لعام 

   . والقانون المساعد اللذي يلزم المواطن برسوم ماليه( 4105على امر فرض الضريبه العامه 

  ما هو البند اللذي تعتمد عليه ؟ -السيد رامز جبارين 

 . نفس البند اللذي تعتمد عليه انت ولكن تفسيرك يختلف عن تفسيري -القضائي  المستشار

 . عرض رئيس البلديه االقتراح المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه اعاله على التصويت

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-( كوارث طبيعيه)المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تصليح بنيه تحتيه  4.

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل98,298 وزارة الزراعه

اشتراك البلديه صندوق 

היטל ضريبة تحسين 

 השבחה

 شاقل 10,922

 109,220  المجموع



 شاقل

   وجه الصرف

 اعمال مقاوله
109,220 

 شاقل

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه- 4103المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تصليحات بمدرسة المفتان  5.

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل140,307 وزارة الرفاه

اشتراك البلديه 

صندوق ضريبة 

 היטל השבחהتحسين 

 شاقل15,590

 شاقل155,897  المجموع

   وجه الصرف

 شاقل155,897 اعمال مقاوله

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت 

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه ترميم شوارع عامه  6.

 

 المدخوالت المصدر

اشتراك البلديه 

صندوق ضريبة 

 היטל השבחהتحسين 

 شاقل240,000

 شاقل240,000  المجموع

   وجه الصرف

 شاقل240,000 اعمال مقاوله

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت 

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-مدرسة اسكندر  344لموازنة  3المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تغيير رقم  7.

 

 االضافة المدخوالت المعدلة المدخوالت السابقة المصدر

 شاقل4,834,606  شاقل17,231,035  شاقل12,396,29  مفعال هبايس



 شاقل4,834,606  شاقل17,231,035  شاقل12,396,429  المجموع

     المصروفات وجه الصرف

 شاقل4,834,606   شاقل17,231,035   شاقل12,396,429  اعمال مقاولة

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت 

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-مدرسة االقواس  898لموازنة  5المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه تغيير رقم  8.

 

 االضافة المدخوالت المعدلة المدخوالت السابقة المصدر

 شاقل742,998 شاقل11,248,061  شاقل10,505,063 وزارة المعارف

 شاقل742,998 شاقل11,248,061  شاقل10,505,063 المجموع

     المصروفات وجه الصرف

 شاقل742,998 شاقل11,248,061    شاقل10,505,063 اعمال مقاولة

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت 

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

باسم البلديه لمدرسة عراق  في بنك هبوعليم فرع ام الفحم 373368المصادقه على تغيير ملكية حساب رقم  9.

 -.مرفق طيه-الشباب 

 

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت

 . قتراح وتمت المصادقه باالجماعصوت جميع االعضاء الحاضرين على اال

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

  -.مرفق طيه-المصادقه على طلب فتح حساب خاص باسم البلديه لمدرسة عين ابراهيم االبتدائيه 10.

 

على ان يكون اصحاب حق التوقيع مدير المدرسه السيد جمال  09فرع الشاغور رقم  32في بنك العربي رقم 

 -.مرفق طيه- 20955102والسيد مجاهد محاجنه هويه رقم  154210130محاجنه هويه رقم 

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت

 . وتمت المصادقه باالجماعصوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح 

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

في بنك العمال فرع ام  245377المصادقه على اضافة صاحب حق توقيع ثالث لحساب مدرسة المتنبي رقم  11.

 -.مرفق طيه- 56974954وهو نائب مدير المدرسه السيد زياد محاجنه هويه رقم  (527)الفحم

 

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت

 . لماذا على حساب البلديه -السيد مصطفى ابو ماجد 

 . حسب تعديل وزارة المعارف -المستشار القضائي 



 . تمت المصادقه باالجماعصوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح و

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

وعلى قائمة اإلعفاءات للحاالت الخاصة من  4102/ 0المصادقة على محضر جلسة لجنة اإلعفاءات رقم  12.

 -.مرفق طيه-30حتى رقم  0رقم 

 

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت

 . يا حبذا لو تطرقنا لموضوع االرنونا وخاصه لشهر رمضان ان تبتعد عن شهر رمضان -السيد اياد زيد 

 . في شهر رمضان ان نخفف عن الناس  الشيخ خالد نحن نجتهد

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

من  05ونسبة اإلعفاء القصوى وذلك بموجب بند 4136حتى رقم  0المصادقة على قائمة اإلعفاءات من رقم  13.

  -.مرفق طيه- 0994نظام التسويات لسنة 

 

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت

 . الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع صوت جميع االعضاء

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

ض استكماال الجراءات انضمام .لشركة مياه وادي عاره م -תקנון -المصادقه على النظام الداخلي المعدل  14.

 . بلدية باقه الغربيه ومجلس جت المحلي للشركه بعدما صودق عليهما سابقا

 

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على الموضوع للتصويت 

وقال انه بسبب االنضمام الجديد للسلطات المحليه تتغير  قدمنا شرحا عن الموضوع -المستشار القضائي 

 . النسب

االموال  رئيسا لشركة المياه ثم تحدث عن نحن صوتنا ان يكون السيد رائد محاميد -السيد رياض محاميد 

 . لجنة استثمارات هل ستكزن خطوره -الفائضه 

بخصوص السيد رائد محاميد سيتم انتخابه اما , هذا نظام داخلي للشركه وال توجد خطوره  -محاسب البلديه 

 . بعد انهاء فترة الرئيس الحالي وهذا حسب النظام الداخلي ايضا للشركه 4102/04في شهر 

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

 

 . كان من المفروض ان ناخذ جواب على االستجواب اللذي قدمناه بخصوص السيد زياد خيري -السيد رامز جبارين 

 . النه تم نشر القضيه من طرفكم في االعالم ونحن رددنا من خالل االعالم, كان الجواب باالعالم وهذا يكفي  -الشيخ خالد 

 . موسى جبارين على عدم قانونية الجلسه ولم نتلق جواباتوجهنا امس بواسطة السيد  -السيد رامز جبارين 

جاوبت االخ موسى شفهيا بان الجلسه قانونيه وفي المجلس البلدي قلت ان الجلسه قانونيه وردي كان ايضا  -المستشار القضائي 

 . شفويا النني لم اتمكن من كتابة الرد



 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  مود صادق جباريناحمد مح


