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  266توثيق:

 

 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  05/11/2014المنعقدة يوم االربعاء الموافق  9/2014رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

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

 نائب- خالد ماجد محاميد نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- رائد كساب محاميد عضو- اياد قاسم زيد

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- وسام قاسم اغبارية عضو- محمد فوزي محاميد

 عضو- محمد توفيق محاميد
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

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

 

 :الغياب

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة
 

 

 :جدول االعمال

 .-مرفق طيه- 2014/8المصادقه على محضر جلسه  1.

المصادقه على اتفاقية تاجير ارض طويل االمد بمنطقة شيكون قطاين الشومر لشركة الكهرباء القامة غرفة محطة تحويل  2.

 -مرفق طيه-191قطعه  11قسيمه  20338بلوك  -التيار الكهربائي 

 -مرفق طيه-وتوصيات لجنة المراقبه في البلديه  2013بحث التقرير المالي المفصل لمراقب حسابات من الداخليه لعام  3.

 .-مرفق طيه 2014بحث التقرير المالي النصف سنوي لعام  4.

 



 .-طيهمرفق -مليون شاقل وفق خطة االنجاع من بنك العربي او ديكسيا  1.9المصادقه على قرض مبلغ  5.

وتوكيل حق التوقيع لكل من :  الخاص في مدرسة الباطن على اسم البلدية 384401المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  6.

 -.مرفق طيه-.رئيس لجنة االباء السيد عبد المنعم محاميد 2. المديرة السيده خالدية محاجنه . 1

 .-مرفق طيه-المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه من وزارة حماية البيئه لمشروع التعليم من اجل االستدامه  7.

 .-مرفق طيه-المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه لروضات عين ابراهيم  8.

 .-مرفق طيه-المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه لفعاليات االمان على الطرق  9.

 .-مرفق طيه- 2016/2015المصادقه على تجديد رخصة الدفن لسنة  10.

 

 :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

حياهم وقال : بما ان هذه هي الجلسة االولى بعد عيد االضحى المبارك فانا نسال هللا ان يعيده علينا وعلى كل رحب بالحضور و

 . شعبنا وامتنا ونحن بالف خير

 

 .-مرفق طيه- 2014/8المصادقه على محضر جلسه  1.

 

 . للتصويت 2014/8عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على محضر الجلسه رقم 

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين لصالح االقتراح وتمت المصادقه باالجماع

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

المصادقه على اتفاقية تاجير ارض طويل االمد بمنطقة شيكون قطاين الشومر لشركة الكهرباء القامة غرفة  2.

 -مرفق طيه-191قطعه  11قسيمه  20338بلوك  -محطة تحويل التيار الكهربائي 

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور

وجزا عن الموضوع وبعد المناقشه واالستفسارات قدم المحامي مصطفى قبالوي المستشار القضائي شرحا م

من قبل اعضاء البلديه وهم : السيد محمد فوزي محاميد, السيد علي احمد محاجنه, السيد رامز محمود جبارين, 

 . السيد مصطفى محمد ابو ماجد

حول رئيس البلديه , المستشار القضائي والسيد محمد توفيق محاميد   : وبعد تقديم التوضيح من قبل

 . االستفسارات التي ذكرت

 . على التصويت عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه

 عضوا 13  صوت لصالح المصادقه على االقتراح

 . حتى يرى بنفسه الخارطة )امتنع عن التصويت عضوا واحدا )السيد محمد فوزي

  . تمت المصادقه باغلبية االعضاء

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

-وتوصيات لجنة المراقبه في البلديه  2013بحث التقرير المالي المفصل لمراقب حسابات من الداخليه لعام  3.



 -مرفق طيه

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور

قدم عضو البلديه ورئيس لجنة المراقبه السيد رامز محمود جبارين شرحا عن محضر جلسة لجنة المراقبه 

حول الموضوع وطلب تصحيح الخطا في محضر لجنة المراقبه حيث حضر الجلسه السيد موسى احمد 

لبلديه من اجل جبارين وليس السيد جمال اسعد جبارين ) كان في العمره( ثم قال قمنا برفع توصية لرئيس ا

 . السيد يوسف عبدو  تصحيح نقاط الخلل العشر حسب تقرير المراقب

قدم السيد جمعه احمد اغباريه محاسب البلديه شرحا وافيا عن تقرير المراقب الخارجي من قبل وزارة الداخليه 

اللجنه المهنيه  السيد يوسف عبدو ثم قال : لقد قمنا بتصحيح قسم من نقاط الخلل واالخطاء وسنقوم من خالل

القانونيه المكونه من )محاسب البلديه , سكرتير البلديه,والمستشار القضائي( بتصحيح نقاط الخلل المتبقيه , اما 

 . بالنسبه للجنة المراقبه في البلديه فقامت بدورها وقدمت التقرير والتوصية لرئيس البلديه

 . ير والتوصيهنحن نتبنى التقر -الشيخ خالد اغباريه رئيس البلديه 

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

 .-مرفق طيه 2014بحث التقرير المالي النصف سنوي لعام  4.

 

 . عرض رئيس البلديه موضوع التقرير المالي النصف سنوي للبحث

قدم السيد جمعه احمد اغباريه محاسب البلديه شرحا مفصال عن التقرير وبعد المداوله والنقاش واالستفسارات 

من قبل اعضاء البلديه السيد رامز محمود جبارين والسيد رياض توفيق محاميد , تقدم السيد جمعه اغباريه 

 . التي ذكرتمحاسب البلديه بالرد والتوضيح على جميع المالحظات واالستفسارات 

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

 .-مرفق طيه-مليون شاقل وفق خطة االنجاع من بنك العربي او ديكسيا  1.9المصادقه على قرض مبلغ  5.

 

 . عرض رئيس البلديه موضوع المصادقه للبحث

 . ذكر في الدعوه بخصوص هذا البند مرفق طيه ولم نستلم شيئا -عضو البلديه السيد رامز جبارين 

رد السيد جمعه اغباريه محاسب البلديه على مالحظة السيد رامز ثم قدم شرحا عن القرض المذكور واهميته 

 . وكيف تمت المصادقه عليه من قبل وزارة الداخليه وذالك يتبع لمعايير خاصه

عد المداوله والنقاش وتقديم المالحظات واالستفسارات من قبل اعضاء البلديه منهم السيد علي احمد محاجنه وب

, السيد رياض توفيق محاميد والسيد رامز جبارين الذي اعترض على طريقة عرض خطة التنجيع وبعد 

 . الردود من قبل رئيس البلديه ومحاسب البلديه على االستفسارات التي ذكرت

وتصبح   نحن مع ام الفحم تخرج من ديونها ونتمنى سوء االداره ان ينقشع -ضو البلديه السيد رامز جبارين ع

االداره سليمه ولكن بهذه الطريقه المديون ال يسد الدين الذي عليه وطريقة احضار عضو بلديه للتصويت على 

 . شيئ غير مشروح

يث السيد رامز جبارين انا اؤكد بان موضوع خطة التنجيع اجمل رئيس البلديه الموضوع بقوله : بناء على حد

عرض بالمرحله السابقه بكل بنودها والسيد رامز جبارين كان عضو بلديه في تلك المرحله , كذالك سنقوم 

 . باحضار بنود خطة التنجيع في الجلسات القادمه عرض اقتراح المصادقه على القرض المذكور

 .صادقه على القرض المذكور للتصويتعرض رئيس البلديه اقتراح الم



 . اعضاء 9صوت لصالح المصادقه  

 . )اعضاء )السيد موسى جبارين, السيد رامز جبارين, السيد جمال جبارين 3صوت ضد المصادقه  

 . )امتنع عن التصويت عضوان )السيد اياد زيد والسيد محمد فوزي محاميد 

 . تمت المصادقه باغلبية االعضاء

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

وتوكيل حق  الخاص في مدرسة الباطن على اسم البلدية 384401المصادقة على تغيير ملكية حساب رقم  6.

مرفق -.رئيس لجنة االباء السيد عبد المنعم محاميد 2. المديرة السيده خالدية محاجنه . 1التوقيع لكل من : 

 -.طيه

 

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

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

مرفق -المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه من وزارة حماية البيئه لمشروع التعليم من اجل االستدامه  7.

 .-طيه

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل109,725 وزارة البيئة

صندوق ضريبة 

 االمالك
 شاقل 5,775

 شاقل115,500 المجموع

 اعمال مقاوله
115,500 

 شاقل

  

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

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 .-مرفق طيه-المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه لروضات عين ابراهيم  8.

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل3,029,895 وزارة المعارف

 شاقل3,029,895 المجموع

 شاقل2,925,895 اعمال مقاوله

شراء اثاث 

 للروضات
 شاقل 104,000

 شاقل3,029,895 المجموع



 

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

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 .-مرفق طيه-المصادقه على ميزانيه غير اعتياديه لفعاليات االمان على الطرق  9.

 

 المدخوالت المصدر

سلطة االمان على 

 الطرق

120,000 

 شاقل

 المجموع
120,000 

 شاقل

 اعمال مقاوله
120,000 

 شاقل

 المجموع
120,000 

 شاقل

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور

ولم اشاهد  2008انا عضو في لجنة االمان على الطرق وعضو بلديه منذ  -عضو البلديه السيد رامز جبارين 

 . الفعاليات الخاصه بهذه اللجنه ,ولم تعقد جلسه لذالك ,ثم قدم بعض االستفسارات

 . خاصه لهذه اللجنه رد رئيس البلديه على االستفسارات ووعد بعقد جلسه

 . عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 .-مرفق طيه- 2016/2015المصادقه على تجديد رخصة الدفن لسنة  10.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور

قدم السيد طاهر رجا محاميد مدير مكتب رئيس البلديه شرحا عن الموضوع واجاب على االستفسارات 

 . والمالحظات التي قدمها اعضاء البلديه

 . عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على التصويت

 . مت المصادقه باالجماعصوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فت

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

 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


