---محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T4/2019المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2019/04/23في تمام الساعة 18:00
وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

محمد نجيب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

علي عدنان جبارين -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

علي خليل جبارين -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

زكي محمد اغباريه -عضو

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

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

رائد كساب محاميد -عضو بلدية

الغياب:
اياد احمد حج فرح -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

جدول االعمال:
 .1المصادقة على الميزانية العادية للسنة المالية  2019ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه الموازنة العادية للسنة المالية
 2019ومحضر جلسة اللجنة المالية .-

مجرى الجلسة:

أفتتح الجلسة رئيس البلدية د .سمير محاميد بقوله :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اوال نبارك الخينا عضو البلدية الجديد السيد رائد كساب بعضوية البلدية ونرجو له التوفيق.
نحن اليوم بصدد اقرار اول ميزانية بالفترة الجديدة ,فانا كنت احلم بميزانية افضل وغير هذه الميزانية ولكن هذه الميزانية هي
افضل ميزانية متاحة اليوم.

 .1المصادقة على الميزانية العادية للسنة المالية  2019ومالكات القوى العاملة -مرفق طيه الموازنة العادية
للسنة المالية  2019ومحضر جلسة اللجنة المالية .-
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور.
السيد زياد ابو شقرة  -عضو البلدية  -قدم شرحا عن اهم مالمح الميزانية للعام  ,2019اذ ان الميزانية المقترحة
ال تسد العجز ,ثم تحدث عن اهم التحديات في الميزانية وعن مدخوالت البلدية وعن مصروفات البلدية السنوية
وعن حصة الميزانية في اهم المشاريع واختتم حديثه بان الميزانية تقشفية ولكنها ميزانية واقعية في ظل العوائق
والتحديات ونسأل هللا ان نقف في هذه التحديات وان ننهي السنة المالية بالموازنة دون عجز وهذا بحاجة لتوفيق
هللا اوال ثم جهود الجميع ونطلب المصادقة من قبل المجلس البلدي على الميزانية المقترحة.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -تحدث عن المقارنة بين السنوات وعن اطار الميزانية التنفيذ
 2017وتنفيذ  2018وميزانية  ,2019ثم اكمل عن مشروع مسح وجرد الممتلكات اذ من المتوقع ان يزيد
بالجباية.
بعد االنتهاء من التقديم والشرح من قبل السيد زياد ابو شقرة والسيد جمعة اغبارية تقدم اعضاء البلدي
بمداخالتهم واقتراحاتهم ومالحظاتهم على الميزانية.
السيد بالل ظاهر محاجنة  -عضو البلدية  -بارك لالخ رائد كساب عضويته في المجلس البلدي ثم تحدث عن
موضوع االرنونا كم كانت في السنة الماضية وعن زيادة الجباية المتوقعة لهذا العام وفي مثل هذه الحالة سترتفع
نسبة االعفاءات وعن التعاقد مع شركة الجباية اذ في السابق لم يدفع لهم هذا المبلغ اذ ان النسبة التي رفعتها
بالجباية نقوم بدفعها لشركة الجباية ,كذلك عن ارتفاع مصروفات الرفاه التي ارتفعت عن السنة الماضية ثم
اختتم قوله افضل زيادة الدعم للفرق الرياضية خاصة بعد صعود فريقين الى درجات اعلى الى  1.2مليون
شاقل.
انسحب عضو البلدية السيد رائد كساب محاميد من الجلسة الساعة .19:00
السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -تحدث عن الجباية حيث كلما كانت اكثر تقدم خدمات اكثر فعلية اقترح
تفعيل القوانين المساعدة وكذلك استصدار مناقصة الالفتات وعن اجور الموظفين وتشجيع الموظفين للخروج
للتقاعد المبكر.
المحامي علي عدنان جبارين  -نائب رئيس البلدية  -نشكركم جميعا ,ثم اقترح دعم الفرق الرياضية بعد
صعودهما ,ثم تحدث عن النظافة واالعمال التطوعية واكد على التكاتف.

السيد فاروق عوني محاجنة  -عضو البلدية  -تحدث عن مسح وجرد االبنية والممتلكات وعن المحالت
المستأجرة اذ فيها اجهزة ومعدات فيجب فحص االمر.
السيد زكي محمد اغبارية  -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -طلب الدعم والمصادقة على الميزانية اذ ان
الميزانية المقترحة هي افضل ميزانية ممكن ان تقدم في الظروف الراهنة.
السيد محمد فوزي محاميد  -عضو البلدية  -تحدث عن دعم الرياضة اذ ما قدمناه افضل مما كان عليه سابقا.
السيد محمد نجيب محاميد  -عضو البلدية  -تحدث عن الميزانية اذ انها ال تتجاوب مع المتطلبات في كل
الجوانب ولكن يجب ان تكون عدالة في العمل وفي التوزيع والية المراقبة ,يجب العمل على استيعاب طالب
ذوي االعاقة من ام الفحم في اطر خاصة في ام الفحم ,كذلك يجب دعم الفرق الرياضية ورفع الميزانية الى 1.2
مليون شاقل كما قال السيد بالل محاجنة.
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -حيا االخوة الذين اعدوا الميزانية ثم قال ام الفحم بحاجة الى انقاذ
ويجب التفكير خارج الصندوق ويجب ان نحدث تفكيرثوري للميزانية ,نحن جميعا نريد مصلحة البلد ثم ضرب
امثلة على مضاعفة المدخوالت ,مشروع رخص بيتك ,كذلك توزيع ارباح شركة المياه مما يدخل مبالغ على
الميزانية ,ثم تحدث عن اهم االعمال الضرورية تزفيت الشوارع ومضاعفة حصة التربية للطالب حيث ان في
الميزانية المقترحة لكل طالب الف ش.ج فقط ,كذلك تحدث عن دعم الفرق الرياضية وخاصة هبوعيل دعمه
بميزانية مليون شاقل من اجل رفع اسم ام الفحم وال انسىفريق مكابي  ,ثم اختتم :انا ال اوافق على الميزانية.
السيد طارق زياد ابو جارور  -عضو البلدية  -اكد على دعم الرياضة وكذلك على تغيير الزام البنوك والبريد
بدفع مبالغ اكثر لالرنونا.
السيد وافي فخري زيتاوي  -عضو البلدية  -تحدث في مداخلته عن استئجار المحالت فحص الموضوع وعن
دعم الرياضة ولكن يجب دعم الصحة وهي بحاجة لدعم اكثر وعن تفعيل القوانين المساعدة.
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -رد على تساؤالت االخ وافي ,باالمكان تعديل الميزانية ,اما
بخصوص القوانين المساعدة فقسم منها هو تطويري والقسم االول للميزانية العامة مثل الالفتات.
د.علي خليل جبارين  -نائب رئيس البلدية  -شكر في مداخلته االخوة الذين اعدوا الميزانية ,ثم تساءل الى متى
ممكن ان نقدم الميزانية ويشعر المواطن في تبرير لوجوده في هذه المؤسسة؟ الواقع مؤلم جدا ,ونتأمل ان
تتحسن الظروف في الميزانية القادمة.
السيد رفعت احمد محاجنة  -مراقب البلدية  -تحدث عن قضيتين :القضية العامة وهي عن البيوت المستأجرة
وهي قضية قديمة جديدة وطلب ان تؤخذ توصيات المراقب بعين االعتبار ,وعن فجوة االرنونا حيث بدأت من
 . 2009القضية الخاصة :عن ميزانية المراقب اذ للمراقب منطقة نفوذ في الميزانية فيجب ان يتشاور المراقب
لوضع الميزانية الخاصة بمكتبه وبالذات تخصيص ميزانية لالستعانة بالخبراء والمختصين في مجاالت مختلفة.
د.سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -شكر الجميع ثم رد على المراقب بقوله الميزانية ال تسمح ,قدم تلخيصا
وتحدث عن النقاط االساسية وقال :هذه الميزانية كان افضل ان تكون بشكل مختلف ولكننا نعيش بظروف قاسية
وصعبة لدينا تطلعات كثيرة واحالم كبيرة ولكن هناك واقع والواقع مر وحسب رأيي الميزانية هي افضل ما
يمكن ,ثم تحدث عن االمور التي بحاجة لتحسين في سلم االولويات هي الصحة والرياضة ,واكمل تلخيصه
قائال :انا من عشاق هبوعيل ام الفحم ,نحن قمنا بتطوير الملعب واعداده للدرجة العليا وهذا حسب طلبنا اذ اننا
حصلنا على  4.5مليون ش.ج من مفعال هبايس وخالل اسبوعين نستلمها ,فهذه هي ميزانية للرياضة فاستئجار
المالعب يكلف الفرق الكثير وبالذات فرق الدرجات العليا ,فحجم الدعم للمنشأت هي كبيرة ناهيكم على ان

الالفتات االلكترونية ستكون دعما للفرق الرياضية ,لدينا مبالغ من مفعال هبايس اذ عقدنا جلسة مع اقسام البلدية
ذات الصلة لتقوم بمسح عام للرضات المختلفة في ام الفحم .اؤكد ان هذه افضل ميزانية.
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على الميزانية العادية للسنة المالية  2019ومالكات القوى العاملة
للتصويت.
صوت لصالح اقتراح المصادقة على الميزانية  11عضوا.
امتنع عن التصويت  2عضوان (السيد بالل والسيد طارق).
صوت ضد الميزانية عضو واحد (المحامي توفيق سعيد).
تمت المصادقة باغلبية الحضور على الميزانية العادية للسنة المالية  2019ومالكات القوى العاملة.
في ختام الجلسة تحدث د.سمير عن الجلسة االعتيادية القادمة وسيبحث فيها الخارطة الهيكلية والتقرير عن فترة
الرئاسة.
انتهت الجلسة الساعة . 20:00
-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

