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 429توثيق:
 

 

 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  04/10/2017المنعقدة يوم االربعاء الموافق  9/2017رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الهندسة

 :الحضور

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

 عضو- محمد حسن محاجنة نائب- وسام قاسم اغبارية

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

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

  عضو- محمد فوزي محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

  مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 

 :كما انضم متاخرا كل من

  عضو- جميل احمد جبارين

 

 :الغياب

 نائب- طاهر علي جبارين نائب- رائد كساب محاميد

 عضو- خالد ماجد محاميد عضو- رياض توفيق محاميد

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

  -.مرفق طيه- 8/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 



 .بحث موضوع التطورات االخيرة في لجنة التنظيم 2.

 . المصادقة على اختيار السيد وسام قاسم اغبارية عضوا ثالثا ممثال للبلدية في اتحاد مياه وادي عارة 3.

 . المصادقة على اختيار السيد عبد الفتاح محاميد مركزا للجنة مكافحة العنف 4.

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة صفوف متنقلة مدرسة الرازي )عوز لتموراه(  5.

  -.مرفق طيه- 2017المصادقة على ميزانية غير اعتيادبة لصباغة شوارع وسائل امان  6.

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لدفع تعويضات مصادرة اراضي  7.

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتخطيط المنطقة الصناعية المشتركة عيرون  8.

 -.مرفق طيه-لمالئمة صفوف لذوي االعاقة في السمع  612في الميزانية غير االعتيادية رقم  2المصادقة على تغيير رقم  9.

 -. مرفق طيه -لداخلية مدقق الحسابات السيد يوسف عبدو والذي اعد من طرف مراقب ا 2016بحث التقرير المالي لعام  10.

  .-مرفق طيه-12/2016بحث التقرير المالي الربع سنوي الرابع للبلدية  11.

  .-مرفق طيه-3/2017بحث التقرير المالي الربع سنوي للبلدية  12.

  .-مرفق طيه- 6/2017بحث التقرير المالي النصف سنوي للبلدية  13.

 

 :لجلسةمجرى ا

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

أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . رحب بالحضور وعضو البلدية االسبق السيد عدنان محاميد وعضو 

 . وجدي حسن جبارين والمرافقين, اهال وسهال بالجميعالبلدية الالحق السيد 

 . نعطي الكالم للسيد مصطفى ابو ماجد محاميد

 . قرأ رسالة مرفقة على جلسة المجلس البلدي -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد محاميد 

باسم الجميع نحيي االخ مصطفى ونشكره على مشواره في البلدية وما عرفناه اال انه  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

وقاف عند المصلحة العامة وهذا االمر يترتب عليه منافع عديدة مهما اختلفت وجهات النظر, وبالمقابل نبارك لالخ وجدي حسن 

 . نه ووقته ونتمتى لهم التوفيق والنجاحجبارين عضويته وان ياخذ مكا

نحيي االخ مصطفى على موقفه وعلى التزامه وموقف يسجل لصالح ابناء البلد ونحن  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . باذن هللا سنتعاون ونرحب باالخ وجدي ونبارك له

  

 

  -.مرفق طيه- 8/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 
 . رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة عرض 

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

 .بحث موضوع التطورات االخيرة في لجنة التنظيم 2.

 : عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 



توقف التسجيل اثناء نقاش بعض اعضاء البلدية وعند مداخلة السيد محمد فوزي بسؤاله عما اذا كان امر معين 

 . وال يريد رئيس البلدية ان يفصح عنه 25.7.2017بموضوع احداث اللجنة يوم 

 . سبب توقيف التسجيل امتالء الذاكرة لجهاز التسجيل وتم االستمرار بالتسجيل اليدوي فقط

ابراهيم محاجنة مكان السيد يوسف ابو حفيظة, واقترح تبني, توكيل  -حسين-اقترح باالجماع السيد تيسير 

 . تنظيمالرئيس بالتواصل مع رؤساء البلديات والمجالس من اجل عقد لقاء لترتيب امور لجنة ال

على ضوء التطورات االخيرة في لجنة التنظيم وادي عارة, وعلى  -عضو البلدية  -السيد محمد توفيق محاميد 

فاننا نعلم لجنة التنظيم وادي عارة ان  25.9.2017ضوء رسالة المستشار القضائي للجنة التنظيم حيفا من يوم 

م الفحم حسب تسجيل وزارة الداخلية في يوم تعيينه كل من لم يثبت انه من سكان ام الفحم او كان من سكان ا

 اعضاء وممثلي ام الفحم 6كممثل ومندوب ام الفحم في لجنة التنظيم فان تعيينه باطل وملغي وهذا يسري على 

. 

ابراهيم محاجنة عضوا في لجنة التنظيم مكان السيد  -حسين-تمت المصادقة باالجماع على اختيار السيد تيسير 

 . فيظةيوسف ابو ح
 ------------------------------------------------ 

 . المصادقة على اختيار السيد وسام قاسم اغبارية عضوا ثالثا ممثال للبلدية في اتحاد مياه وادي عارة 3.

واذا  تمت المصادقة على اختيار السيد وسام قاسم اغبارية عضوا ثالثا ممثال للبلدية في اتحاد مياه وادي عارة, 

 . لم يستوف شروط وزارة الداخلية يعين السيد جمال محمد عوض محاميد
 ------------------------------------------------ 

 . المصادقة على اختيار السيد عبد الفتاح محاميد مركزا للجنة مكافحة العنف 4.

 
 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية القامة صفوف متنقلة مدرسة الرازي )عوز لتموراه(  5.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 166,500 وزارة المعارف

 ش.ج 166,500 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 166,500 اعمال مقاولة

 ش.ج 166,500 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

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

  -.مرفق طيه- 2017المصادقة على ميزانية غير اعتيادبة لصباغة شوارع وسائل امان  6.

 المدخوالت  المصدر 

 ش.ج 139,268 وزارة المواصالت



صندوق الفائض في الموازنات غي 

 االعتيادية
 ش.ج 15,474

 ش.ج 154,742 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 148,790 اعمال مقاولة

 ش.ج 5,952 مراقبة تخطيط وهندسة

 ش.ج 154,742 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لدفع تعويضات مصادرة اراضي  7.

 

 المدخوالت  المصدر

اشتراك البلدية من صندوق قروض 

 مياه وادي عارة
 ش.ج 2,000,000 

 ش.ج 2,000,000  المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 2,000,000  دفع تعويضات

 المجموع
 ش.ج 2,000,000 

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

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

  -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لتخطيط المنطقة الصناعية المشتركة عيرون  8.

 

 المدخوالت  المصدر

اشتراك البلدية من صندوق مياه وادي 

 عارة
 ش.ج 550,000

 المجموع
550,000 

 ش.ج

 المصروفات  

 ش.ج 550,000 اعمال مقاولة

 المجموع
550,000 

 ش.ج

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 



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

لمالئمة صفوف لذوي االعاقة في السمع  612في الميزانية غير االعتيادية رقم  2المصادقة على تغيير رقم  9.

 -.مرفق طيه-

 

  المصدر
المدخوالت 

 الجديدة

المدخوالت 

 السابقة
 االضافة

 ش.ج 30,000 ش.ج 240,000 ش.ج 270,000 وزارة المعارف

صندوق الفائض في الموازنات غير 

 االعتيادية
 ش.ج 1,500 ش.ج 12,000 ش.ج 13,500

 ش.ج 252,000 ش.ج 283,500 المجموع
31,500 

 ش.ج

     المصروفات  

 ش.ج 28,500 ش.ج 228,000 ش.ج 256,500 اعمال مقاولة

 ش.ج 3,000 ش.ج 24,000 ش.ج 27,000  تخطيط مراقبة وهندسة

 ش.ج 252,000 ش.ج 283,500 المجموع
31,500 

 ش.ج

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

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

 -والذي اعد من طرف مراقب الداخلية مدقق الحسابات السيد يوسف عبدو  2016بحث التقرير المالي لعام  10.

 -. مرفق طيه
 . تم تاجيل البحث بالموضوع بسبب عدم عرضه على لجنة المراقبة  

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

  .-مرفق طيه-12/2016بحث التقرير المالي الربع سنوي الرابع للبلدية  11.
 . تم تاجيل البحث بالموضوع بسبب عدم عرضه على لجنة المراقبة   

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

  .-مرفق طيه-3/2017بحث التقرير المالي الربع سنوي للبلدية  12.
 . تم تاجيل البحث بالموضوع بسبب عدم عرضه على لجنة المراقبة   

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

  .-مرفق طيه- 6/2017بحث التقرير المالي النصف سنوي للبلدية  13.
 . تم تاجيل البحث بالموضوع بسبب عدم عرضه على لجنة المراقبة   

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

 

 . مالحظة : سجل المحضر السيد ناصر خالد اغبارية  

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


