
   

 

 محضر جلسة

  19:00في تمام الساعة  29/07/2019المنعقدة يوم االثنين الموافق  T6/2019 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة 

 :الحضور

 نائب- علي عدنان جبارين رئيس- سمير صبحي محاميد

 عضو - وجدي حسن جبارين نائب- علي خليل جبارين

 عضو- توفيق سعيد جبارين عضو- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو - اياد احمد حج فرح

 عضو - وافي فخري زيتاوي عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- محمد يوسف اغبارية

  عضو- اغباريه زكي محمد

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 

 :الغياب

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- محمد فوزي محاميد

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو- فاروق عوني محاجنة

 عضو- رائد كساب محاميد
السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية 

 مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

سنوات بفائدة  10وفق خطة االشفاء, مدة מוניציפל الف شاقل من بنك  8,660المصادقة على قرض طويل االمد بقيمة  1.

  -.مرفق طيه ومحضر جلسة لجنة المالية-% للسنة 1.8

  -.مرفق طيه- 31/12/2019ش.ج لغاية  800,000المصادقة على اطار اعتماد بنك هبوعليم بقيمة  2.

 .المصادقة على اعطاء كفالة بنكية لطرف ثالث التحاد كرة القدم 3.

 

 :مجرى الجلسة

 



تح الجلسة رئيس البلدية د. سمير محاميد بقوله: بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف  أفت 

 .المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 .اريد اضافة موضوع تعيين مدير مدرسة خديجة واالمر غير قانوني -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

 .االمر غير مناسب النه تنازل ولذلك ال يوجد حاجة للحديث عنه -رئيس البلدية  -دكتور سمير صبحي محاميد ال

 .اطلب اضافة الموضوع لجلسة غير اعتيادية -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

 .تجدر االشارة بان السيد جمعة هو من يكتب محضر الجلسة -البلدية رئيس  -الدكتور سمير صبحي محاميد 

 .اقتراحي ادراجه في الجلسة القادمة -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

مسائل قانونية بهذه  5نعرف االستاذ عماد وتوقعت بان يكون مدير باالهلية, يوجد  -البلدية عضو  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 .المسألة

 .على كل عضو االتصال بالدكتور سمير الدراج الموضوع -عضو البلدية  -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 

ثالث للجلسة وهو الموافقة على اعطاء كفالة  السيد زياد طلب اضافة موضوع  -رئيس البلدية  -الدكتور سمير صبحي محاميد 

 .بنكية لطرف ثالث )اتحاد كرة القدم( عن هبوعيل ام الفحم بعدما عجزت االدارة من استيفاء الشروط الفتتاح الدوري

 .تمت المصادقة على اضافة البند

 

 10شفاء, مدة وفق خطة االמוניציפל الف شاقل من بنك  8,660المصادقة على قرض طويل االمد بقيمة  1.

  -.مرفق طيه ومحضر جلسة لجنة المالية-% للسنة 1.8سنوات بفائدة 

 

 :عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش 

شرح الموضوع واشار بان المبلغ لسداد ديون صناديق االستكمال  -عضو البلدية  -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 

מוניציפל موافقتكم االخ عوني واالخ جمعة اخذوا اقتراح اسعار من بنك والتقاعد, مرفق شروط القرض, نرجو 

 .ومركنتيل

مبدأ سياسة القروض يجب ان نستغني عنها, ولكن ساصوت الن  -عضو البلدية  -السيد وجدي حسن جبارين 

 .الخطة هي من الفترة السابقة

لقروض سوف تاخذ بعين االعتبار في معادلة  شرح ان قيمة سداد ا -عضو البلدية  -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 

هبة الموازنة الممنوحة من وزارة الداخلية, وعليه فان القرض في النهاية يتحول الى هبة وليس حمل على  

 .البلدية

سنوات يجب ان ننتهي من موضوع  10ل  8,660,000 -عضو البلدية  -السيد طارق زياد ابو جارور 

 .رنونا ليغنينا عن القروضالقروضات لذلك يجب ان نجبي اال

انا مع اخذ القرض لذلك اذ يوجد مشكلة مع الصناديق يجب سد  -عضو البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

الديون, ولكن هناك امور يجب ان نتعب بها مثل المنطقة الصناعية التي منها نستطيع جباية مبلغ هذا القرض,  

 .يجب البحث عن مصادر اخرى



 اين نحن من خطة االشفاء؟ -عضو البلدية  -سن جبارين السيد وجدي ح

  10, يوجد مبلغ حوالي 12.7.2019كان لنا جلسة مع الوزارة في  -عضو البلدية  -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 

 .%, يوجد لنا تحدي كبير وهو التوازن12مليون التي لم نحصل عليها, يوجد دين متراكم 

 .اي قرض هو مأساة الشعوب -نائب رئيس البلدية  -د. علي خليل جيارين 

سؤالي لالخ جمعة في حالة الحصول على القرض متى ندفع  -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 للصناديق؟ 

 .ترك عضو البلدية السيد مصطفى محمد ابو ماجد الجلسة

 .عرض رئيس البلدية الموضوع للتصويت

 .لمصادقة باالجماعتمت ا
 ------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه- 31/12/2019ش.ج لغاية  800,000المصادقة على اطار اعتماد بنك هبوعليم بقيمة  2.

 
 .عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 .تمت المصادقة باجماع الحاضرين
 ------------------------------------------------ 

 .المصادقة على اعطاء كفالة بنكية لطرف ثالث التحاد كرة القدم 3.

 

 :عرض رئيس البلدية الموضوع للنقاش 

 'בקרה תקציבית וכוقدم السيد روبي شرح عن الموضوع باللغة العبرية, 

מדובר בשינוי תקציב, מה התקציב שלכם? אתם צריכים להיות  -חבר המועצה  -מר תאפיק גבארין 

 .שקופים ולתת הרבה מידע

 .מסביר את התקציב -מר רובי 

 .מה יהיה אם העמותה תכנס לקשיים כספיים -יועץ משפטי  -ד מוסטפא קבלאוי "עו

 .הסיכוי קלוש מאוד -מר רובי 

 ?למתי תוקף הערבות? והאם ניתן להקטין את הערבות -בר העירייה גז -מר ג'ומעה אגבאריה 

החשש שלנו שהקבוצה תקלע לקשיים והערבות תחול בשנת  -חבר המועצה  -מר זיאד אבו שקרה 

2019. 

 .לתת ערבות זה טוב או שנותנים או שלא נותנים -חבר המועצה  -מר איאד גבארין 

, אני מציע 2020אז זה בתמיכה בשנת  2020ים בשנת אם ממשיכ -חבר המועצה  -מר בלאל מחאגנה 

 .ששני חברי עירייה יהיו בהנהלת הפועל



 

 .אני מציע מר בלאל מחאגנה ומר פאוזי מחאמיד -ראש העיר   -ד. סמיר מחאמיד 

 .ما هي التزامات البلدية لهبوعيل -عضو البلدية  -السيد توفيق سعيد جبارين 

ال توجد التزامات غير المستند الذي يتحدث عن رصد   -و البلدية عض -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 

 .بموافقة المجلس البلدي والوزارة ولجنة المنح منوط 2020شاقل لعام  1,200,000

 من اي ميزانية؟ -عضو البلدية  -السيد توفيق سعيد جبارين 

 .ال يوجد تغيير ميزانية -عضو البلدية  -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 

يتحدث عن عدم وجود ميزانية يزامن  202حسب رأيي يوجد بند  -محاسب البلدية  -لسيد جمعة احمد اغبارية ا

 .اعطاء الكفالة, اذا تم اخذ الكفالة يجب تغيير الميزانية

 .في حالة ان الكفالة صرفت تغير الميزانية في المجلس البلدي -عضو البلدية  -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 

 .يجب احضار التقارير المالية -عضو البلدية  -السيد توفيق سعيد جبارين 

 .نعم يجب احضار التقارير المالية -عضو البلدية  -السيد زياد ابراهيم ابو شقرة 

امتنع عن المصادقة على هذا البند بسبب تصرف ادارة هبوعيل  -عضو البلدية  -السيد توفيق سعيد جبارين 

ير المالية, والبلدية تأخذ على عاتقها مبالغ كبيرة, وبسبب تصرفهم مع رئيس بلدية العفولة  وعدم احضار التقار

 .واعتذارهم له

 .الف شاقل على التصويت 300عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على اعطاء كفالة بنكية بقيمة 

 .ن عن التصويتصوت جميع االعضاء الحاضرين مع االقتراح, وامتنع المحامي توفيق سعيد جباري

 .تمت المصادقة باغلبية الحضور
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 محاسب البلدية

 جمعة اغبارية

 


