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  282:توثيق

 

 محضر جلسة

في تمام الساعة  40/40/5402المنعقدة يوم االربعاء الموافق  T1/2015 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة 00:44

 :الحضور

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

 نائب- خالد ماجد محاميد نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- رائد كساب محاميد عضو- اياد قاسم زيد

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

 عضو- دمحم فوزي محاميد عضو- جميل احمد جبارين

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- وسام قاسم اغبارية

 عضو- دمحم توفيق 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

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

 

 :الغياب

 عضو- جمال اسعد جبارين
 

 

 :جدول االعمال

مرفق طيه الموازنة العادية وغير -ومالكات القوى العاملة  5402المصادقة على الميزانية العادية وغير العادية للسنة المالية  1.

 -.ومحضر جلسة اللجنة المالية 5402العادية للسنة المالية 

 

 



 :مجرى الجلسة

 الحمد  بر رب العالمين والصالة والسالم على ا ر  افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الميزانية العادية وغير  نحن اليوم بصدد مناقشة مقترح: ثم رحب بالحضور وقال. المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه أجمعين

: لميزانية واهميتها وتابع وأكمل حديثه عن ا. والمصادقة عليها من قبل المجلس البلدي 5402العادية ومالكات الموظفين لسنة 

منها , ومالكات القوى العاملة  5402نحن بصدد القيام بمشاريع هامة ومهمة خالل السنة الحالية حيث ستشكل ميزان قوة لميزانية 

ئة النظافة والبي, موضوع الجباية , افتتاح قاعة العروض في المركز الجماهيري , على سبيل المثال المراقبة والشرطة البلدية 

ولن نتراجع الى الوراء , اخذنا العهد والوعد ان نستمر بالتقدم , نحن نطمع ان نكون من افضل البلدان  .وغيرها من األمور الهامة

ثم اكد بان جلسة اليوم هي جلسة غير اعتيادية للمصادقة على الميزانية االعتيادية وغير , ونطمع ان تتحسن الميزانية كل سنة , 

,  5402للتوضيح والتنويه وهي الجلسة االولى غير االعتيادية لعام  0/5402ورقمها  5402كات الموظفين لسنة االعتيادية ومال

 . 0/5402لذالك رقمها 

 

مرفق طيه -ومالكات القوى العاملة  2102المصادقة على الميزانية العادية وغير العادية للسنة المالية  1.

 -.ومحضر جلسة اللجنة المالية 2102الموازنة العادية وغير العادية للسنة المالية 

 

لسنة   عرض رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان موضوع الميزانية العادية وغير العادية ومالكات القوى العاملة 

ل يدلي برأيه ويبدي مالحظاته واستفسارته سنعطي المجال سنبدأ جلستنا هذه حسب الترتيب ك: وقال  5402

بداية سنستمع للشرح من , للمداخالت لجميع اعضاء البلدية بدءا من اليمين ونرجو االستماع وعدم المقاطعة 

 . االستاذ بالل محاجنة نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة المالية ومن االستاذ جمعة احمد اغبارية محاسب البلدية

قدم  رحا موجزا عن الميزانية حيث أنها غطت جميع الخدمات  -سيد بالل محاجنة نائب رئيس البلدية ال 

وقدم  كره , وتحدث عن بعض البنود فيها وعن المدخوالت والمصروفات منها المعار  والرفاه االجتماعي 

مساحات البيوت % 04هي نسبة  للمواطنين في ام الفحم لتفاعلهم وتفهمهم بدفع االرنونا اذ ان الزام االرنونا

 . المحالت التجارية% 54ونسبة 

وتحدث عن طريقة اعداد , قدم  رحا مكمال لشرح السيد بالل  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 وعن ارتفاع الميزانية والفرق ما بين ميزانية, الميزانية وعن بعض البنود المهمة منها نسبة االجور في البلدية 

نحن بصدد   :ثم تحدث عن خطة التنجيع وقال. ألف  يقل 206مليون و 560إذ بلغت  5402وميزانية  5400

ومالكات القوى العاملة لعام  اعداد خطة تنجيع جديدة ونرجو المصادقة على الميزانية العادية وغير العادية

 . ونرجو التوفيق للجميع 5402

 . محاجنة والسيد جمعة اغبارية عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاشبعد االستماع للشرح من قبل السيد بالل 

اجراء قياسات جديدة للبيوت غير المسجلة , تحدث عن بعض النقاط منها -عضو البلدية  -السيد تيسير محاجنة 

وفحص الدخل الشهري لمن يتقدمون بطلب إعفاء وخاصة من يتقاضون رواتبهم من مصدرين مختلفين وطالب 

 . ورصد ميزانية خاصة لمنح الطالب الجامعيين, ميزانية الصيانة بزيادة 

ثم تحدث , قدم  كره للمحاسب وكل من عمل على اعداد الميزانية : عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد  

كذالك , عن بعض النقاط ومنها طلب ارسال اقتراح الميزانية فتره زمنية اكثر من اجل دراستها بشكل وا  

واقترح رصد ميزانية خاصة   .تقارير الربع سنوية, ملحق البيوت المستأجرة , فاق ملحق مالكات الموظفين ار

لمنح الطالب الجامعيين وزيادة دعم الفرق الرياضية والنوادي الرياضية والجمعيات وتحدث عن رصد ميزانية 

  .جهة خارجيةوأنهى إقتراحه بأن تفحص رواتب الموظفين من قبل . لالتاحة وللمسنين



وتحدث عن , التوضيح بانها لم تصله   قدم مالحظاته بخصوص ورقة -عضو البلدية  -السيد اياد قاسم زيد 

قضييتين وهما بحث طرق بديلة الدخال مدخوالت جديدة لميزانية البلدية وكذالك عن طرق لتقليص 

ها ال تكفي لتقديم الخدمات وختم ثم طالب بتحسين الميزانيات المخصصة لبعض األقسام إذ أن, المصروفات

  .توجهنا بطلب الحصول على تقرير بما يخص الساعات االضافية واالجور: حديثه قائال

من المفترض بان يعطى رئيس : قدم مالحظة بخصوص الجلسة وقال -عضو البلدية  -السيد رامز جبارين 

وأنه غير , فظه على محضر جلسة الماليةالمعارضة حق الكالم بعد رئيس البلدية وكذالك أبدى مالحظته وتح

وتحدث عن موضوع الرياضة ووضعها الصعب وأن البلدية ال تدعم , موافق عليه وعلى الميزانية المقترحه

حتى االن ال يوجد رئيس للجنة الرياضة وعن الساعات االضافية التي تعطى ألصحاب : وقال, الرياضة

ات المتدنية وتحدث عن وضع الشوارع وأزمات السير وخاصة المعا ات الكبيرة وحرم منها أصحاب المعا 

الشارع الرئيسي وأكمل حديثه عن قسم الطوارئ الذي لم يقوم بواجبه وعن الهبة المشروطة وكيف صرفها ؟ 

 .ولم يصلنا ردا عليها  قدمنا بعض االستجوابات لرئيس البدية: وإختتم مداخلته قائال

قدم  كره لمن عملوا في الجباية اعضاء وموظفين وطلب توفير  -بلدية عضو ال -السيد موسى احمد جبارين 

 . االعمال الناقصة والعمل على اكمالها

تحدث عن الميزانية المخصصة للرياضة حيث أنها ال تفي بالمطلوب  -عضو البلدية  -السيد دمحم فوزي محاميد

ة ملعب التدريبات وما يجب عمله وعن موضوع الرياضة ووضعها اآلخذ بالتراجع وكذلك عن صعوبة ارضي

 .يجب المطالبة في الميزانية المستحقة من المؤسسات المختلفة لموضوع الرياضة: وأنهى حديثه قائال, كبدائل له

يجب أن تكون المسؤولية هي : تحدث عن الميزانية والموازنة وقال -عضو البلدية  -السيد وسام اغبارية 

وتابع هناك ميزانيات مشروطة من . لبلدي للبحث عن مصادر دخل اضافيةجماعية على كافة اعضاء المجلس ا

الوزارات ونحن البلدية الوحيدة التي تقدم من ميزانية البلدية االعتيادية من اجل القيام بهذه المشاريع التي تكلف 

 044انية بمبلغ اما بالنسبة للملعب لقد حصلنا على الميز. كميزانية مشروطة % 02الى % 52خزانة البلدية من 

وسنقوم بترميمات في الملعب بعد انتهاء الموسم الرياضي إذ أننا تعاقدنا مع المقاول وأضا  بأن , ج .الف ش

ج لترميم وتطوير ملعب التدريبات الجديد وأنهى .ألف ش 044مليون و 0البلدية قد رصدت ميزانية تعادل 

عام ونحن بصدد إنهاء الخطة لتأهيلها  52أكثر من  بلغ مداخلته عن البنية التحتية للشوارع إذ أن عمرها

  .وتعبيدها من جديد

إثني على ما قاله السيد وسام إغبارية وتحدث عن موضوع : قال -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

ن سيما وأننا سنعل, الصحة وأهميتها وضروريتها لذلك علينا زيادة رصد ميزانية اكثر للجانب الصحي والنظافة

وطالب برصد ميزانية خاصة لمواد رش المبيدات إذ أن هناك بيوت مهجورة , هو عام النظافة 5402عن عام 

 .تشكل خطرا على سالمة وصحة المواطنين

وان تخصص ميزانيات لقسم , اقترح ان تبنى الميزانية حسب معايير -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

وتحدث عن توفير موارد اخرى , بكة المجاري التي لم تصلها بعدالرياضة وربط بعض البيوت في  

 .كمدخوالت لميزانية البلدية وطالب بتشديد الرقابة عند تعبيد الشوارع

قامت البلدية بإعداد خطة : تحدث عن البنية التحتية للشوارع وقال -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

: ج وقال.مليون ش 64لخمس سنوات من أجل تأهيل وتعبيد الشوارع من جديد وهذا بحاجة إلى ميزانية مقدارها 

أن قسم الطوارئ فعال ويعمل على مدار ب  :وأنهى حديثه قائال, نحن قمنا بتعبيد بعض الشوارع وما زلنا

  .الساعة

 .قدم مباركته للميزانية وأثنى على من قام بإعدادها -عضو البلدية  -السيد رائد كامل محاميد 



حيث انه ال يوجد , تحدث عن المسؤولية الجماعية للميزانية والموازنة  -عضو البلدية  -السيد دمحم توفيق محاميد 

ويجب ان نضع امامنا خطة مرجعية للموارد , جب ان تكون نظرتنا لخمس سنوات وي, ائتال  ومعارضة 

 . ويجب ان نركز على ثالثة مشاريع في هذه السنة وهي بدورها ستقدم عجلة االقتصاد في ام الفحم, المستقبلية 

تهم وتساؤالتهم وهي قدم  كره لجميع اعضاء البلدية الذين ابدوا مالحظا -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم حمدان 

لذالك اقترح ان نجيب عن االمور الخاصة بالميزانية واالمور االخرى سنفرد لها جلسات : في العشراتوقال 

طرحت افكارا , ونحن نرحب بكل فكرة ايجابية لتوفير المدخوالت من جميع اعضاء المجلس البلدي , اخرى 

 . هي ممتازة وهي بحاجة لدراسه ووضع اليات

قام بالرد على جميع استفسارات اعضاء البلدية بخصوص ما  -محاسب البلدية  -عة احمد اغبارية السيد جم

 .5402يتعلق بالميزانية المقترحة لعام 

رد على تحفظ السيد رامز جبارين بخصوص قانونية اللجنة  -نائب رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 . مستندا أقواله على البند القانوني للجنة المالية الذي قرأه أمام الحضور, بأن الجلسة كانت قانونية: المالية وقال

أجمل الجلسة بإختصار إذ أنه  كر أعضاء المجلس البلدي على  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم حمدان إغبارية 

تطرح بشكل يا حبذا أن تكون مالحظات بعض أعضاء البلدية منصفة وال : مالحظاتهم البناءة منها وقال

كأن نقول أين وصلتم , : مثاال, سوداوي كأن  يئا لم يكن وكان من األفضل أن تطرح المالحظات بطريقة بناءة 

 . بموضوع الساعات االضافية ؟ او في اي موضوع اخر ؟

الموظفين إال أننا تقدمنا كثيرا وبدأنا بتنفيذ االمر على جميع , أما بالنسبة للساعات االضافية فاالمر ليس سهال 

, وكذالك موضوع الرياضة فالرياضة هي ليست دعما للفرق فقط , بدون إستثناء وسنطلعكم الحقا بالموضوع

فعلى مستوى الرياضة   ,فيجب على االدارات ان تقوم بدورها, فرق كرة القدم   نحن لسنا مسؤولين عن ادارات

, اضاءة مالعب المدارس , ملعب في الست خيزران , بناء قاعة في عين جرار : منها, قدمنا الكثير وما زلنا نقدم

أما على . نحن صرفنا ونصر  ماليين الشواقل على الرياضة, فروع رياضية كثيرة , ترميم ملعب التدريبات 

فنحن تقدمنا به  وطا كبيرا ونحن طالبنا من الوزارة ان تكمل الميزانية حتى منطقة , مستوى الشارع الرئيسي

وكذلك بخصوص تعبيد الشوارع فنحن على قدم وساق إال أن , فالمشروع قيد التنفيذ , تم ذالكالكينا وبفضل هللا

 5406و  5402سنقوم خالل العامين , نحن نعمل وفق خطة مدروسة ومنظمة, حالة الطقس حالت دون ذالك 

هناك تصور : لبموضوع النظافة حيث قا  وأنهى إجماله .بتغطية معظم  وارع ام الفحم االساسية المهترئة 

 .فنحن نخطوا بخطوات صحيحة وسليمة, جديد مع ادخال مشروع المراقبة وهذا األمر سينقلنا نقلة نوعية 

 سمعنا اجابات ولكن لم نسمع عن السقف الزمني لهذه المشاريع ؟ -عضو البلدية  -السيد رامز جبارين 

حاجة الى تفصيل سنوافيكم به الحقا هذا من جانب االمور ب: رد قائال  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم حمدان 

 .ومن جانب آخر نحن ايضا مرتبطون بالوزارات المختلفة

نحن : تحدث عن موضوع االتاحة حيث قال  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -الشيخ طاهر علي جبارين 

ن مسح  امل في المؤسسات وهناك سيكو, بفضل هللا لدينا موظف اتاحة ولقد انهى دورة خاصة باالتاحة 

علينا ان نتوجه الدارات المساجد من اجل اقامة جمعيات خاصة لكل مسجد وهي : المختلفة كما وأنه نبه بقوله

اما بخصوص  :بدورها تقوم بالطلب من الوزارة من اجل تسهيل االتاحة لذوي االحتياجات الخاصة وتابع حديثه

 .ملف يجب ان تكون وظيفة واحدة 0444طلوب اذ ان الكل المسنين فلدينا مالك ونصف اكثر مما هو م

 ج.مليون ش 560,206قدم اقتراحه التصويت على الميزانية العادية  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم إغبارية 

 . 5402لعام   وغير العادية ومالكات القوى العاملة 



 ).عضوا) 00 -صوت لصالح االقتراح  

 . السيد اياد قاسم زيد والسيد دمحم فوزي محاميد: وهما ( ضاءأع) 5 -امتنع عن التصويت 

 . السيد رامز جبارين والسيد موسى جبارين: وهما ( أعضاء) 5 -صوت ضد االقتراح 

لعام   ج وغير العادية ومالكات القوى العاملة.مليون ش 560,206تمت المصادقة على الميزانية العادية بمبلغ 

 . باغلبية االعضاء 5402

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

 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


