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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية رقم  2016/10المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2016/12/07في تمام الساعة 18:00
وذلك في قاعة قسم الهندسة.
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المصادقة على محضر جلسة رقم – 9/2016مرفق طيه-.
بحث تقرير المراقب الداخلي لعام  2013والمصادقة على توصيات لجنة المراقبة الذي تأجل من الجلسة السابقة وأرسل.
بحث تقرير المراقب الداخلي لعام  2014والمصادقة على توصيات لجنة المراقبة الذي تأجل من الجلسة السابقة وأرسل.
بحث التقرير المفصل لعام  2015والذي اعد من طرف مراقب الداخلية مدقق الحسابات السيد يوسف عبدو والمصادقة على
توصيات لجنة المراقبة الذي تأجل من الجلسة السابقة وأرسل.

 .5بحث تقرير مراقب الدولة بما يخص بلدية ام الفحم للعام  2014والعام  2015والمصادقة على توصيات لجنة المراقبة
(حسب طلب اعضاء المعارضة(.
 .6المصادقة على توصيات لجنة المراقبة بخصوص االنتينات (حسب طلب اعضاء المعارضة(.
 .7بحث موضوع التمثيل النسائي في الشركة االقتصادية الذي تأجل من الجلسة السابقة وأرسل.
 .8بحث موضوع االلتزام بتنفيذ االتفاقيات مع المقاولين (حسب طلب اعضاء المعارضة (.
 .9المصادقة على تسويق قطع سكنية والتي تضم ما يقارب  260وحدة سكنية بطريقة سعر للساكن .
 .10المصادقة على تغيير رقم  6في ميزانية غير اعتيادية رقم  711لمركز المكفوفين –مرفق طيه-.
 .11المصادقة على تغيير رقم  2في ميزانية غير اعتيادية رقم  522لقاعة الرياضة قطاين الشومر -مرفق طيه-.
 .12المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة عمر بن الخطاب –مرفق طيه-.
 .13المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة عمر بن الخطاب –مرفق طيه-.
 .14المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة المتنبي –مرفق طيه-.
 .15المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة المتنبي –مرفق طيه-.
 .16المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة الخنساء الجماهيرية –مرفق طيه-.
 .17المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة الغزالي –مرفق طيه-.
 .18المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة الزهراء –مرفق طيه-.
 .19المصادقة على طلب فتح حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة الزهراء –مرفق طيه-.
 .20المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة الفارابي –مرفق طيه-.
 .21المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتموين التخطيط.
 .22المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة وتموين التخطيط.
 .23المصادقة على توزيع وصوالت الزام ضريبة االرنونا مرة واحدة فقط في بداية العمل.

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.

 .1المصادقة على محضر جلسة رقم – 9/2016مرفق طيه-.
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -انا ذكرت في الجلسة بانه تم تزوير في محضر رقم 2016/1
وذكرت بعض االسماء ولم يدون في المحضر واطلب ان تسجل في المحضر .
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -لتوضيح االمر بين يدي تقرير مراقب البلدية حول الموضوع بناء
على طلبنا واطلب من السيد رفعت توزيعه على االعضاء.
السيد رفعت احمد محاجنة  -مراقب البلدية  -قال في مداخلته طلبت من السيد محمد حسن بان ال يستعجل
باستنتاج النتائج ثم قرأ التقرير الذي اعده امام الحضور(مرفق طيه تقرير المراقب) الذي يعتبر جزء ال يتجزأ
من محضر الجلسة .
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -كم كانت الفترة التي ارسل المحضر  2016/1قبل الجلسة

 2016/2؟
السيد احمد محمود جبارين  -سكرتير البلدية ومدير الموارد البشرية  -المحضر ارسل قبل جلسة رقم 2016/2
فقد كانت هناك جلسة غير اعتيادية في شهر  2016/2وارسلت معها.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -لقد تحدث السيد محمد حسن عن الموضوع وهو لم يكن حينها
عضو بلدية  ,الموضوع فعال طرح على مسمع ومرئى الجميع ولكن في نهاية الجلسة بعد اغالق الة التسجيل .
المراقب مشكور جدا على التقرير فالتقرير ممتاز وواضح  ,كان هناك الوقت الكافي لمراجعة المحضر ونقبل
توصيات المراقب.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -نرجو ارسال المحضر  14يوما قبل موعد الجلسة.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -اضافة للمحضر فيما يخص بند  13الذي طرح موضوع التزييف
طلب من مراقب البلدية بحث الموضوع ونتبنى توصيات مراقب البلدية.
السيد رياض توفيق محاميد  -عضو البلدية  -كان لي مداخلة في الجلسة انه في كل مرة يعرض على المجلس
البلدي خرائط تفصيلية يجب على اعضاء البلدية تلقي جميع الخرائط والملحقات.
السيد محمد توفيق محاميد  -عضو البلدية  -كل مواطن يحق له تقديم الخرائط ولكن ليس بالضرورة قبول كل
الخرائط  ,كل خريطة تقدم لدى المهندس كارم وكل عضو بامكانه ان يتطلع على الخرائط.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -في التوصيات التي قدمها المراقب الموضوع مذكور بما يتعلق في
الخرائط  ,اقترح المصادقة على المحضر
صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة  11عضوا
صوت ضد المصادقة على محضر الجلسة  4اعضاء
امتنع عن التصويت عضوا واحدا.
تمت المصادقه باالغلبية.
----------------------------------------------- .2بحث تقرير المراقب الداخلي لعام  2013والمصادقة على توصيات لجنة المراقبة الذي تأجل من الجلسة
السابقة وأرسل.
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور وعرض اقتراح المصادقة على توصيات لجنة المراقبة وتطرح
القضايا حسب اهميتها في جلسات المجلس البلدي.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .3بحث تقرير المراقب الداخلي لعام  2014والمصادقة على توصيات لجنة المراقبة الذي تأجل من الجلسة
السابقة وأرسل.
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور وعرض اقتراح المصادقة على توصيات لجنة المراقبة
وتطرح القضايا حسب اهميتها في جلسات المجلس البلدي.
تمت المصادقة باالجماع.

----------------------------------------------- .4بحث التقرير المفصل لعام  2015والذي اعد من طرف مراقب الداخلية مدقق الحسابات السيد يوسف عبدو
والمصادقة على توصيات لجنة المراقبة الذي تأجل من الجلسة السابقة وأرسل.
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور وعرض اقتراح المصادقة على توصيات لجنة المراقبة
وتطرح القضايا حسب اهميتها في جلسات المجلس البلدي.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .5بحث تقرير مراقب الدولة بما يخص بلدية ام الفحم للعام  2014والعام  2015والمصادقة على توصيات لجنة
المراقبة (حسب طلب اعضاء المعارضة(.
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -قدم مالحظة تخص السيد طارق زياد اغبارية الذي ورد اسمه
في احدى جلسات المراقبة حيث قدمت السيدة فتحية اغبارية مديرة قسم الرفاه توصية وقالت بان السيد طارق
هو السبب من وراء اغالق بيت المسنين في حي المحاميد وخسارة الميزانية لذلك.
السيد رفعت احمد محاجنة  -مراقب البلدية  -هذا الموضوع ذكر في تقرير مراقب الدولة وليس في تقرير
المراقب الداخلي  ,السيدة فتحية اعطت وجهة نظر ولم يصل هذا الموضوع لرئيس البلدية عن طريق المراقب
الداخلي.
الشيخ طاهر علي جبارين  -نائب رئيس البلدية  -طلب عدم عرض الموضوع امام المجلس البلدي السباب
سيفصح عنها السيد طارق فيما بعد.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -لم تكن اي توصية بهذا الموضوع.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على توصيات لجنة المراقبة وتطرح القضايا حسب اهميتها في جلسات
المجلس البلدي.
تمت المصادقة باالجماع.
----------------------------------------------- .6المصادقة على توصيات لجنة المراقبة بخصوص االنتينات (حسب طلب اعضاء المعارضة(.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -قدم شرحا عن التوصيات  ,ثم عرض الموضوع للمناقشة.
السيد مصطفى ابو ماجد  -لماذا انتقل الملف متابعة موضوع االنتينات من المحامي محمد فتحي لالخ بالل
جبيلي ؟ ما فهمته ان االخ جبيلي غير مختص في هذه االمور  ,يجب ان يستمر في متابعة الموضوع المحامي
محمد فتحي  ,النه ال توجد لنا ضمانات من االخ جبيلي.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -اعتذر االخ محمد فتحي عن الحضور بسبب وفاة عمه وجده
 ,مع ذلك طلبت منه اطالعي على اخر المستجدات  ,جلسنا مع االخ مصطفى ابو ماجد واالخ بالل واالخت
ناهد ,بقي الموضوع المالي  ,وكتبنا مالحظات على االتفاقية اال ان االخ بالل جبيلي لم يرد علينا.
السيد بالل جبيلي  -انا قمت بالرد على المالحظات  ,االنتينات في حي عين ابراهيم مرخصة وال يسمح بنقلها.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -اطلعت على االتفاقية مع االخ جبيلي ولم

نعرضها لعدم االتفاق على الموضوع المالي  ,هدفنا كمجلس بلدي ازالة االنتينات في حي عين ابراهيم وليس
الدخل من االنتينات.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -يبدو ان موضوع االتفاق غير جاهز.
الشيخ طاهر علي جبارين  -نائب رئيس البلدية  -اتضح من حديث االخ جبيلي انه سيقوم فقط بعملية المراسلة ,
انا اقترح ان يقوم المستشار القضائي بمتابعة الموضوع.
السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -اين متابعة الموضوع من قبل السيدة ناهد ؟ يجب مراجعة المحامي
محمد فتحي.
السيدة ناهد سيف  -استلمت الموضوع بسنة  2013واحضرنا مهندسين من اجل توزيع االنتينات وكانت
معارضة من قبل االهالي  ,قسمنا فيما بيننا مهام ولم يقم في هذه المهام احد غيري  ,اكملت الموضوع لوحدي.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -يجب ان نتقدم بالموضوع  ,ما هي الخطورة في حال دفعنا مبلغ
 45الف ش.ج للسيد بالل جبيلي ؟ اقترح ان نتبنى االتفاقية على ان يطلع عليها المستشار القضائي.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -انا توقعت ان االتفاقية جاهزة  ,نحن من الناحية المبدئية نريد ان
نتعاقد مع السيد بالل جبيلي  ,نريد ان نكثف حملة توعية وان نعطي سقف زمني لهذا الموضوع خالل
اسبوعين.
طلب رئيس البلدية الخروج الستراحة لفترة  15دقيقة.
استئناف الجلسة بعد االستراحة ( 15دقيقة(.
انسحب كل من عضو البلدية السيد تيسير ابراهيم محاجنة وعضو البلدية السيد مصطفى ابو ماجد.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -هناك حدث مهم حيث ان السيد جمعة قدم استقالته من تركيز لجنة
المراقبة  ,قدمت رسالة في هذا الخصوص ثم عرض صورة عنها امام رئيس البلدية.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -سررت وسعدت بان اعمل في لجنة المراقبة ولكن ال يوجد لدي
وقت لمتابعة تركيز اللجنة فانا مصر على االستقالة.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -سيتم التنسيق بيننا (الشيخ خالد والسيد رامز) باختيار مركز للجنة
المراقبة.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -بالنسبة لحريق البلدية يقال بان هناك فعل فاعل فاين وصل االمر؟
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -حتى االن ال يوجد لدينا اي معلومات  ,عندما يصلنا التقرير ,
سنطلع المجلس البلدي عليه.
----------------------------------------------- .7بحث موضوع التمثيل النسائي في الشركة االقتصادية الذي تأجل من الجلسة السابقة وأرسل.
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور وقال  :اقترح ادخال  3نساء كعضوات من  9اصل اعضاء
وهذا االمر يقتضي فصل  3اعضاء على ان يستمراعضاء البلدية والمهنيين (المحاسب ,المهندس  ,الموظف
محمد صالح) ,فاقترح ادخال ثالث نساء ممثالت جمهور يتجاوبن مع المعايير الخاصة بدال من االعضاء

الرجال ممثلين الجمهور.
تمت المصادقة باالجماع على اختيار ثالث نساء ممثالت للجمهور بدال من االعضاء  ,وان وجدت موظفة
بلدية مناسبة يتم تغيير احد المهنيين واثنين من الجمهور.
----------------------------------------------- .8بحث موضوع االلتزام بتنفيذ االتفاقيات مع المقاولين (حسب طلب اعضاء المعارضة (.
تحدث السيد محمد حسن محاجنة عن الموضوع بقوله  :هناك تذمر من المقاولين بشأن المناقصات وكتابة
الكميات  ,وهناك بنود كثيرة وكذلك طريقة وضع االسعار اذ تكتب االسعار منخفضة مقابل القيام باعمال معينة
ولكن عند تنفيذها فهي تكلف المقاول اسعار اكبر مما وضعت في التسعيرة  ,ناهيك عن عزوف المقاولين للتقدم
للمناقصات والمشاريع الن هناك وصمة بان البلدية ال تدفع.
السيد جمال اسعد جبارين  -عضو البلدية  -يجب وضع تخمين متساوي القيمة واكد على ذلك السيد محمد حسن
.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -هذا االمر ممنوع.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -ما هو اقتراحك.
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -اقترح تفضيل المقاولين من اهل البلد كما هو معمول به في بلدان
اخرى مثل العفولة.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -هل هناك انظمة وقوانين بذلك  ,على حسب اي انظمة
وقوانين استندت ؟
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -نعم.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -احضرها لنطلعها على المجلس البلدي.
----------------------------------------------- .9المصادقة على تسويق قطع سكنية والتي تضم ما يقارب  260وحدة سكنية بطريقة سعر للساكن .
بعد إبالغ دائرة األراضي العامة ان البلدية تعدل عن الخيار األول القاضي بتسجيل األرض على اسمها
واختيار الخيار الثاني القاضي بتسجيل األرض مباشرة على اسم الساكنين وإلغاء كل مستند او اتفاق وقع وفقا
للخيار األول في حي الباطن والظهر ,مرفق تفصيل القطع.
السيد محمود تيسير اغبارية  -قدم شرحا عن الموضوع  ,وبعد الرد على االستفسارات نطلب من المجلس
البلدي المصادقة على كل القطع المعدة للتسويق( الباطن  9دونم  ,قحاوش  20دونم  ,الظهر  2.4دونم) والغاء
االتفاقيات الموقعة مع سلطة االراضي المتعلقة بهذه االراضي.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .10المصادقة على تغيير رقم  6في ميزانية غير اعتيادية رقم  711لمركز المكفوفين –مرفق طيه-.

المصدر
اشتراك الميزانية االعتيادية
التأمين الوطني
بيع أراضي تجارية الظهر
المجموع

المدخوالت الجديدة
 73,767ش.ج
 3,926,101ش.ج
 3,465,672ش.ج
 7,465,540ش.ج

أعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
المجموع

 7,115,540ش.ج
 350,000ش.ج
 7,465,540ش.ج

المدخوالت السابقة
 73,767ش.ج
 3,250,000ش.ج
 3,465,672ش.ج
 6,789,439ش.ج
المصروفات
 6,789,439ش.ج
--- 6,789,439ش.ج

االضافة
 676,101ش.ج
--- 676,101ش.ج
 326,101ش.ج
 350,000ش.ج
 676,101ش.ج

السيد جمعة احمد اغبارية  -قدم شرحا عن الموضوع .
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .11المصادقة على تغيير رقم  2في ميزانية غير اعتيادية رقم  522لقاعة الرياضة قطاين الشومر -مرفق طيه-.
االضافة
المدخوالت السابقة
المدخوالت الجديدة
المصدر
 7,789,923ش.ج  6,579,139ش.ج  1,210,784ش.ج
مفعال هبايس والطوطو
---- 1,512,764ش.ج  1,512,764ش.ج
وزارة الداخلية
 9,302,687ش.ج  8,091,903ش.ج  1,210,784ش.ج
المجموع
المصروفات
 8,679,127ش.ج  7,544,903ش.ج  1,134,224ش.ج
أعمال مقاولة
 76,560ش.ج
 547,000ش.ج
 623,560ش.ج
تخطيط ومراقبة هندسية
 9,302,687ش.ج  8,091,903ش.ج  1,210,784ش.ج
المجموع

تصحيح المجموع  1,210,784ش.ج بدال من  3,915,188ش.ج.
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -قدم شرحا عن الموضوع وقال  :هناك نقص بالميزانية الكمال تنفيذ مشروع قاعة الرياضة في حي
قطاين الشومر وكان هناك اقتراح بتحويل الميزانيات من منتزه اسكندر وعين ابراهيم وبالمقابل سنحصل على ميزانيات اكثر منها قريبا  ,نتحدث
عن مشاريع الم الفحم االمر هو فني ليس اكثر.
السيد جمال اسعد جبارين  -عضو البلدية  -نحن ننتظر هذه الميزانيات منذ سنين  ,لماذا التأجيل ؟
السيد محمد حسن محاجنة  -عضو البلدية  -ما الذي طرأ حتى حصل هذا العجز ؟
السيد رامز محود جبارين  -كل المشاريع هي الم الفحم ال نفرق بين حي وحي ولكن حي قطاين الشومر ما زال جديدا  ,يجب ان تصرف كل
ميزانية لمشروعها الخاص وانا اعارض هذا االقتراح.
السيد موسى احمد جبارين  -عضو البلدية  -الميزانية تبقى كما هي للمشاريع التي اعدت لها.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت لصالح المصادقة  9اعضاء.
صوت ضد المصادقة  5اعضاء.

تمت المصادقة باالغلبية.
----------------------------------------------- .12المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة عمر بن الخطاب –مرفق طيه-.
حساب رقم  447268بنك العمال فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة ماري
اغبارية هويه رقم  026459081 ,ممثل البلدية السيد ايوب جبارين هوية رقم  , 043374388ممثل لجنة
اولياء االمور السيد طه توفيق محاميد هوية رقم .034242883
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .13المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة عمر بن الخطاب –مرفق طيه-.
حساب رقم  446512بنك العمال فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة ماري
اغبارية هويه رقم  026459081 ,ممثل البلدية السيد ايوب جبارين هوية رقم .043374388
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .

عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .14المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة المتنبي –مرفق طيه-.
حساب رقم  425388بنك العمال فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة منتهى
اغبارية هويه رقم  24776338 ,سكرتيرة المدرسة السيدة ابتسام محاميد هوية رقم  ,056987886النائب
االول للمديرة السيد زياد محاجنة هوية رقم .56982952
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .15المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة المتنبي –مرفق طيه-.
حساب رقم  425345بنك العمال فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة منتهى
اغبارية هويه رقم  24776338 ,سكرتيرة المدرسة السيدة ابتسام محاميد هوية رقم  ,056987886لجنة
االباء السيد عصام جميل برغل هوية رقم .29787504
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .16المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة الخنساء الجماهيرية –مرفق طيه-.
حساب رقم  416966بنك العمال فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة المدرسة السيدة عواطف
اغبارية هويه رقم  055200810 ,سكرتيرة المدرسة السيدة شفيقة عباس هوية رقم  , 056953532لجنة
االباء السيد بهاء جبارين هوية رقم .065655649
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .17المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة الغزالي –مرفق طيه-.

حساب رقم  12101339بنك ليئومي فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد رياض
جبارين هويه رقم  58943291,سكرتير المدرسة السيد احمد اغبارية هوية رقم  , 23209224رئيس لجنة
االباء السيد جعفر محاميد هوية رقم .026279034
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .18المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة الزهراء –مرفق طيه-.
حساب رقم  01085722بنك ليئومي فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة
المدرسة السيدة خالدية محاميد هويه رقم  025852914 ,سكرتيرة المدرسة السيدة امية محاميد هوية رقم
.023339534
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .19المصادقة على طلب فتح حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة الزهراء –مرفق طيه-.
بنك ليئومي فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مديرة
المدرسة السيدة خالدية محاميد هويه رقم  025852914 ,سكرتيرة المدرسة السيدة امية محاميد هوية رقم
.023339534
تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .20المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب لألهل باسم البلدية لمدرسة الفارابي –مرفق طيه-.
حساب رقم  449597بنك العمال فرع ام الفحم  ,اصحاب حق التوقيع  :مدير المدرسة السيد محمد شفيق
هويه رقم  059426726 ,سكرتيرة المدرسة السيدة ريما جبارين هوية رقم  ,40464091لجنة االباء السيدة
هنادي محاميد هوية رقم .037301066

تركيبة اصحاب التوقيع تكون كالتالي  .1 :ملزم بتوقيعين . 2.توقيع مدير المدرسة الزامي.
البلدية توافق على منح الصالحية الصحاب حق التوقيع التعامل بحقيبة التبديالت" תיק ממסרים " .
عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت.
صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع.
----------------------------------------------- .21المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة
وتموين التخطيط.
خريطة رقم . 354-0469122 :اسم الخريطة  :تغيير شبكة الطرق في الحي الشمالي الغربي في زلفة ,
بلوك  20400قسائم . 50,53
تم تأجيل الموضوع.
----------------------------------------------- .22المصادقة على تبني البلدية المبادرة في التخطيط مع اصحاب الخريطة وذلك بدون التزام البلدية بتكلفة
وتموين التخطيط.
خريطة رقم  , 354-0430140 :اسم الخريطة  :تغيير في تخصيص االرض من سكن الى سكن وتجارة
في منطقة عين خالد  ,بلوك  , 20358قسائم .13,16,18
تم تأجيل الموضوع.
----------------------------------------------- .23المصادقة على توزيع وصوالت الزام ضريبة االرنونا مرة واحدة فقط في بداية العمل.
اقترح الشيخ خالد محمد اغبارية رئيس البلدية ادراج بند " المصادقة على توزيع وصوالت الزام ضريبة
االرنونا مرة واحدة فقط في بداية العمل" .
تمت المصادقة باالجماع على ادراج البند المذكور.
قدم السيد احمد صالح جبعي شرحا عن الموضوع  ,بند 274ج في جلسة  2016/1/6وكان القرار لتجربة سنة
واحدة وكانت نجاعة في هذه العملية.
السيد جمال اسعد جبارين  -عضو البلدية  -كيف التأكد من وصول الوصوالت ؟
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -كنت احد الموافقين باالجماع على هذا االقتراح  ,حسب ما ذكر
بان بلدية ام الفحم وفرت مبلغ  500الف ش.ج  ,ماذا فعلت البلدية في هذا التوفير ؟
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -التوفير هو من  150الف ش.ج الى  200الف ش.ج  ,نحن نقوم
باستعمال جميع الوسائل المتاحة للمواطنين ناهيك عن ارسال الوصوالت في بداية العام.
السيد رامز محمود جبارين  -عضو البلدية  -كم بلغت نسبة الجباية ؟
الشيخ خالد محمد اغبارية  -رئيس البلدية  -ما زلنا نقوم بالجباية فنحن في نهاية العام وعادة في الشهر االخير
تزداد الجباية.

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باالجماع.
-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

