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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T2/2017المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2017/03/08في تمام الساعة
 18:00وذلك في قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
خالد محمد حمدان اغبارية -رئيس

بالل ظاهر محاجنة -قائم باالعمال

وسام قاسم اغبارية -نائب

رائد كساب محاميد -نائب

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

محمد توفيق محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

خالد ماجد محاميد -عضو

وبمشاركة كل من:
احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

محمد حسن محاجنة -عضو

محمد فتحي محاجنة -مساعد المستشار القضائي

الغياب:
طاهر علي جبارين -نائب

رياض توفيق محاميد -عضو

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

جدول االعمال:
 .1المصادقة على الميزانية العادية وغير العادية للسنة المالية  2017ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه الموازنة العادية وغير
العادية للسنة المالية  2017ومحضر جلسة اللجنة المالية .-

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 .بين يدي الجلسة ندعو هللا عز وجل الشفاء العاجل الخينا عضو البلدية السيد
رياض توفيق محاميد وان يمن عليه الصحة والعافية  .احببت ان اذكر بمناسبة يوم المرأة العالمي نرفع تحية لكل امهاتنا واخواتنا
وبناتنا على مستوى ام الفحم بشكل خاص وعلى كل شعبنا بشكل عام  .نفتخر ان ديننا الحنيف كرم المرأة في كل حياتها  ,المرأة
مكرمة لها قيمتها ولها فضلها سواء كانت ابنة ,اخت ,زوجة وام  .نحن تربينا على اخالقيات ديننا الحنيف.
نرحب بكم اهال وسهال بالجميع ونحن نفتتح جلستنا بما يخص الميزانية للسنة المالية .2017
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -باسمي وباسم الجميع نقول لرئيس البلدية الحمد هلل على سالمتك وبالشفاء العاجل.

 .1المصادقة على الميزانية العادية وغير العادية للسنة المالية  2017ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه
الموازنة العادية وغير العادية للسنة المالية  2017ومحضر جلسة اللجنة المالية .-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحاضرين للنقاش ,ثم قال  :نهيب بالجميع ان يلتزم بنقاش هادئ وسيما ان
المادة وصلت قبل اسبوعين ,كل يعبر عن مالحظاته في الميزانية  .في البداية نعطي المجال لالستاذ بالل ظاهر
محاجنة رئيس القسم المالي ومن ثم للسيد جمعة احمد اغبارية محاسب البلدية.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -تحدث عن الميزانية بشكل عام وتطرق للنقاط
التالية  :ميزانية عام  2017ارتفعت ب  14مليون ش.ج عن عام  ,2016من اجمال الميزانية  276مليون ش.ج
الى  290مليون ش.ج  .السبب في هذا االرتفاع  )1 :ارتفاع اجور المعارف وهذا بسبب زيادة اجور المعلمين
وزيادة المعلمين الفتتاح مدرسة اسكندر الثانوية  )2 .زيادة في اجور الموظفين بسبب زيادة وظائف مثل :
متحدث رسمي  ,مدير عام ,مدير مسرح ,مراقبين  )3 . ...فعاليات تربوية قسم المعارف )4 .زيادة في اجور
قسم الشؤون  )5 .فعاليات قسم الشؤون.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -اعدت الميزانية وفق تعليمات وزارة الداخلية وارفقت بعض
التعليمات القتراح الميزانية  ,في الصفحة االولى اختصار البنود للميزانية االساسية  .ثم قدم شرحا عن بنود
الميزانية.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -قال في مداخلته :لدي  36بندا في الورقة المقدمة لمحاسب البلدية ثم
قرأها على مسامع الحاضرين باللغة العبرية (مرفق طيه)  ,ثم قال  :كل الطلبات التي قرأتها اريد الرد عليها
كتابيا.
السيد محمد فوزي محاميد  -عضو البلدية  -البلدية تنزل بالهاوية يجب ان نقف يدا ,اقترح ان نعمل خطة اشفاء
لتنزيل العجز ,تقليص موظفين ,بالنسبة لوظيفة مدير عام من بداية الدورة الحالية طالبنا بتعيين مدير عام اما
اليوم فنحن قريبون من االنتخابات ووظيفة مدير عام ستكلف البلدية مبالغ طائلة ال حاجة له ,كذلك المتحدث
الرسمي ,السكرتير المساعد لرئيس البلدية يقوم بهذه الوظيفة فال حاجة للمتحدث الرسمي  .في الميزانية ذكرت
مصروفات للحدائق العامة ,اين هذه الحدائق العامة؟ اين تذهب االموال ؟ كذلك النظافة ,البلد غير نظيفة ,اينما
تنظر ترى االوساخ  .لماذا هذه االوساخ ؟ اين تذهب هذه االموال ؟ لم نرى اي شيئ  ,اعمدة الكهرباء وال توجد
انارة ,ال يوجد عمل في البلدية  .لدينا مثال في مدينة الناصرة العليا كان لديهم عجز فاقالوموظفين  ,لماذا ال
نعمل خطة اشفاء ؟ نخفف من كمية الموظفين.
السيد تيسير ابراهيم محاجنة  -عضو البلدية  -بالنسبة لقسم الصحة يوجد في الميزانية  1,600مليون ش.ج ,ال
يقبل ان يكونوا فقط  5عمال ,البنية التحتية ال توجد ميزانية بتاتا ,هناك موظفون يتقاضون ساعات اضافية
ومخصصات سيارة ,قضية الجباية لدينا في تراجع ,اطلب تغيير بالميزانية لقسم الصحة والبنية التحتية وعمل
خطة اشفاء ,وانا اصر على ذلك.

السيد مصطفى محمد ابو ماجد  -عضو البلدية  -وجه الشكر للسيد محمد حسن وقال :بان هناك امور كثيرة
تطرق اليها  ,انا كنت اتوقع من محاسب البلدية حين يقدم الميزانية بان تكون المصروفات بقدر المدخوالت
والناتج صفر ,صحيح ان هناك مسح شامل للعقارات واالبنية ولكن الجباية هي فقط من  %40-%50من اهالي
ام الفحم والباقي غير مسجلين  ,التربية والتعليم الدعم  13مليون  ,الرفاه  14مليون  ,يجب ان تكون لنا خطة ,
الميزانية المتبقية فقط  8مليون ش.ج ,صحيح ان الميزانيات غير االعتيادية زادت  ,ولكن يجب ان نكثف
الجباية ,انا مع خطة اشفاء يتم دراستها وتطبيقها خالل شهر ,هناك موظفين من الممكن االستغناء عنهم ,او
خصم من الراتب وهذا حسب الراتب ,انا اؤيد اقتراح خطة االشفاء ,قضية الصحة يجب ان نوفر الميزانية
المالئمة ,يجب ان يعاد عطاء النظافة.
السيد موسى احمد جبارين  -عضو البلدية  -يوجد في الميزانية راتب مدير عام لم يتبقى فترة اال سنة ونصف,
تعيينه حاليا ال يفيد  .بند  :220/269الالفتات  -المدخوالت فقط  50الف ش.ج ,هناك محالت تجارية كثيرة
وهذا المبلغ ال يغطي الموظف المسؤول عن هذا المجال  -420/269 .مدخوالت مختلفة  -ما هي هذه
المدخوالت ؟ بند  - 748صيانة المقابر  ,يجب ان تنار المقابر  .بند  - 714طبيب بيطري  -هل تم تعيين اطباء
بيطريين ؟
السيد علي احمد محاجنة  -عضو البلدية  -اجماال الكل يعرف الوضع الموجود من ناحية خدمات ونحن كل سنة
نعيد على نفس االمر ,المدخوالت من االرنونا ال تقدمنا  ,افتتاح المنطقة الصناعية تساعدنا كثيرا وستدعم
الوضع االقتصادي.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -نرجو دوام العافية والصحة للشيخ خالد وال ننسى االخ رياض
توفيق نرجو له الشفاء العاجل  ,موضوع الميزانية راجعنا االمر  ,تحدثنا عن تقليص عن خطة اشفاء واالمر
يأتي عكسي حيث تم ادخال وظائف جديدة كبيرة ومكلفة .اشكر السيد محمد حسن كل ما تحدثه هو في صميم
الميزانية وال شيئ خارج نطاق الميزانية .اما انا فاني اطلب  3امور  :شرح مفصل عن مشاريع  , 2017شرح
عن الرياضة وقسم الصيانة  ,ما هذه الصيانة لم تكن في السنة السابقة ,اريد اجوبة على االسئلة.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -توجد اعفاءات بقيمة  20مليون ش.ج دخلت في الميزانية هل ناخذ
مقابل من وزارة الداخلية ؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -قام بالرد على استفسارات اعضاء البلدية ,رسالة عضو البلدية
السيد محمد حسن محاجنة ,انا قمت بتطبيق تعليمات القانون .ارسلنا الدعوة حسب القانون وتعليمات القانون
تقول بان تسلم رسالة المالحظات من عضو البلدية قبل  24ساعة من عقد الجلسة ,وليس اليوم الساعة 12:00
اجدها تحت باب مكتبي عليه ال اريد ان ارد عليها  ,اما بخصوص مبلغ 20مليون االعفاءات هذه تعليمات
التسجيل والتدوين يجب ان نسجلها كدخل وكذلك كمصروف  .الوظائف التي ذكرت هذا يتعلق بالمجلس البلدي .
نظافة البلد  :من جهة نطلب االشفاء والتقليص ومن جهة ثانية نطلب زيادة للصحة وقسم اخر للرياضة .
مصروفات الحدائق العامة  :الموظفون موجودون من قبل وهذه رواتب العمال وهما اثنان السيد يوسف والسيد
عاطف  .البنى التحتية  :هناك اصدار مناقصات لترميم شوارع  .المسح الشامل  :ماذا لم نفعل من اجل القيام
بهذا المشروع  ,تعاقدنا مع عدة شركات واالن هناك شركة تقوم بهذا المسح رغم الصعوبات الموجودة ,هناك
قرار بادخال المعطيات منذ .1.1.2017
السيد علي احمد محاجنة  -عضو البلدية  -هل من يقوم بفحص القياسات ؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -الالفتات :هذا المبلغ هو رسوم نحن سنكثف الجباية الخاصة
بالالفتات .الطبيب البيطري :المسالخ هي من تغطي المصاريف  .المشاريع :ارفقت ورقة وسنقوم بعرض
االمور في جلسة  .هناك طلب زيادة المنح للفرق  ,ميزانية الرياضة تشمل الرواتب ,صيانة المالعب ,القاعات
وكل المنشات الرياضية  .الصيانة :هناك صيانة مدارس  ,مالعب... .

السيد موسى احمد جبارين  -عضو البلدية  -المجلس البلدي صادق على ميزانية لمرة واحدة لدعم الرياضة 200
الف ش.ج  ,هل صرف المبلغ ؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -تم صرفهن على الفعاليات.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -موضوع الرياضة انا ارى بسبب اجتهاد السيد عادل صعد هبوعيل
ام الفحم درجة  ,اتامل قبل التصويت المجلس البلدي ينظر الى مستقبل ام الفحم .
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -لخص الموضوع قائال  :هللا يعطيكم العافية جميعا  ,كل المالحظات
التي قيلت هي لمصلحة مدينة ام الفحم ونشكر كل واحد اجتهد ابدى مالحظة او قدم فكرة للموضوع  ,ال شك ان
هناك افكار قيمة وسنقوم بدراستها في جلسات المجلس البلدي  ,الكل يتمنى ويحلم ان يكون الوضع افضل بكثير
 ,اذا نتحدث عن عجز هو ليس من اليوم هو عجز متراكم  ,اكثر موقف احرج فيه في موضوع العجز امام
وزارة الداخلية  ,نحن نعرف اين تذهب الميزانيات  ,نحن نصرفهن في التربية والتعليم  ,في العائالت المسحوقة
في الرفاه  ,هذه بلدنا وهذه الشرائح الموجودة  ,نحن نصبوا ان نرى هذه المبالغ والميزانيات في المشاريع وفي
الشوارع  ,لنا هذف ولنا رسالة  ,نصبوا ونتطلع الى االفضل  ,هناك تفاؤل ان نحسن على مستوى الجباية وعلى
مستوى خطة تنجيع على ان نقوم ببلورة خطة  ,نحن مستعدون لهذا االمر ,على مستوى الوظائف تطلب منا
ونحن نضعها في الميزانية دائما وليس لالنتخابات اي دور  ,نحن نضع مصلحة ام الفحم اوال واخرا قبل كل
شيئ.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -هناك اقتراح بديل.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -ال يوجد اقتراح بديل للميزانية  ,اما ان تصوت مع ضد او تمتنع.
المحامي محمد فتحي محاجنة  -مكتب المستشار القضائي  -ال يوجد اقتراح بديل للميزانية.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -نحن نريد خصم اجمالي مبلغ  4,800مليون ش.ج من الميزانية من
اقسام ومشاريع مختلفة وذكرها ثم تحويلها القسام ثانية وبما فيها ذوي االحتياجات الخاصة والرياضة.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -الميزانية في الرفاه االجتماعي هي تشمل ذوي االحتياجات الخاصة
.
عرض الشيخ خالد محمد اغبارية رئيس البلدية اقتراحه المصادقة على الميزانية العادية بمبلغ  289مليون 596
الف ش.ج وغير العادية ومالكات القوى العاملة.
التصويت:
صوت لصالح االقتراح 11عضوا.
امتنع عن التصويت 0اعضاء.
صوت ضد االقتراح  5اعضاء.
تمت المصادقة على الميزانية العادية بمبلغ  289,596مليون ش.ج وغير العادية للسنة المالية 2017
ومالكات القوى العاملة باغلبية اعضاء المجلس البلدي.

-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

