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 محضر جلسة

في تمام الساعة   04/12/2019المنعقدة يوم االربعاء الموافق  T10/2019 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة  19:00

 :الحضور

 نائب- علي عدنان جبارين قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد

 عضو- فاروق عوني محاجنة نائب- علي خليل جبارين

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو - وجدي حسن جبارين

 عضو- توفيق سعيد جبارين عضو- بالل ظاهر محاجنة

 عضو - اياد احمد حج فرح عضو- محمد فوزي محاميد

 عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة عضو- طارق زياد ابو جارور

 عضو - وافي فخري زيتاوي عضو- رامز محمود جبارين

  عضو- محمد يوسف اغبارية

 

 :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

  مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه

 

 :الغياب

 عضو- رائد كساب محاميد رئيس- سمير صبحي محاميد

  عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 

 :جدول االعمال

 :كالتالي -اجرة مدير عام  - 2019المصادقة على تغيير في الميزانية العادية لعام  1.

 -.مرفق طيه-لترميمات استاد السالم  690في الميزانية غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  2.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف لذوي االحتياجات الخاصة  3.

 -.مرفق طيه-المصادقة على اتفاقية عمل مدير عام البلدية السيد عوفر تودر  4.

 

 



 :مجرى الجلسة

أفتتح الجلسة نائب وقائم باعمال رئيس البلدية السيد زكي محمد اغبارية بقوله: بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين   

 .والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 :كالتالي -اجرة مدير عام  - 2019المصادقة على تغيير في الميزانية العادية لعام  1.

 

 اسم البند  بند الميزانية
الميزانية العادية المصادق 

 عليها

التغيير 

 المطلوب

الميزانية بعد 

 التغيير

621000110 
اجور جناح 

 المحاسبة
 ش.ج1,345,000

30,000- 

 ش.ج

1,315,000 

 ش.ج

611900110 
اجور ديوان رئيس 

 البلدية 
 ش.ج 450,000

30,000+ 

 ش.ج
 ش.ج 480,000

 :عرض رئيس الجلسة الموضوع امام الحضور للنقاش 

 .قدم تفسيرا عن بند الميزانية -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

قدم مالحظاته حول الميزانية المقتطعة لهذه الغاية وقال ان   -نائب رئيس البلدية  -المحامي علي عدنان بركات 

 .اهالي ام الفحم اولى من اجرة المدير العام فنحن بحاجة )للنظافة, ترقيع الشوارع ...(

ل وانا من الداعمين لهذه الف شاق 30المسألة ليست المبلغ  -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 .الخطوة

 .عرض رئيس الجلسة اقتراح المصادقة على التصويت

 .عضوا 12  :صوت لصالح االقتراح

 .اعضاء )شباب التغيير( 3  :صوت ضد االقتراح

 0امتنع عن التصويت: 

 .تمت المصادقة باغلبية االعضاء الحاضرين
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-لترميمات استاد السالم  690في الميزانية غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  2.

 

 االضافة  المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة  المصدر

 --- ش.ج 9,200,000 ش.ج 9,200,000 مفعال هبايس

 ش.ج 2,250,000 --- ش.ج 2,250,000 وزارة الرياضة 

 ش.ج 2,250,000 ش.ج 9,200,000 ش.ج11,450,000 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 2,102,000 8,500,000 ش.ج 10,602,000 اعمال مقاولة 



 ش.ج 148,000 ش.ج 700,000 ش.ج 848,000 تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 2,250,000 ش.ج 9,200,000 ش.ج 11,450,000 المجموع

 :عرض رئيس الجلسة الموضوع امام الحضور للنقاش

 .قدم شرحا عن الموضوع -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

مليون شاقل ثم   2قدم مالحظاته حول الميزانية اذ انها بدأت من  -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 .مليونا 15 ارتفعت تدريجيا حتى وصلنا الى مبلغ

 .تم االتفاق على عقد جلسة مع قسم الهندسة والرياضة بخصوص الملعب

 .عرض رئيس الجلسة اقتراح المصادقة على التصويت

 .عضوا 13  :صوت لصالح االقتراح

 .عضو )المحامي توفيق سعيد( 1  :صوت ضد االقتراح

 .تمت المصادقة باغلبية االعضاء الحاضرين

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لمالئمة صفوف لذوي االحتياجات الخاصة  3.

 

  

  المدخوالت  

 ش.ج 210,000 وزارة المعارف

 ش.ج 210,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 199,500 اعمال مقاولة 

 ش.ج 10,500 تخطيط ومراقبة هندسية

 ش.ج 210,000 المجموع

 .عرض رئيس الجلسة اقتراح المصادقة على التصويت  

 .تمت المصادقة باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-ية السيد عوفر تودر المصادقة على اتفاقية عمل مدير عام البلد 4.

 :عرض رئيس الجلسة الموضوع امام الحضور للنقاش  



 

تحدث في مداخلته بانه ضد هذا التعيين ثم ذكر بعض  -نائب رئيس البلدية  -المحامي علي عدنان بركات 

  :المالحظات على االتفاقية

 4اشهر اضافية, اال ان التفاقية موقعة لفترة  6اشهر, ثم التجديد لفترة  6تم االتفاق على التعيين لفترة  .1

 .سنوات

 .البند المهم ب, ويجب اضافة هذا18لم يذكر بند  .2

 .ب( ويجب طلب التعديل18يجب اضافة هذا البند ) -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

ثم تقدم بعض اعضاء المجلس البلدي بالمالحظات وابداء االراء منهم: د.علي خليل, المحامي توفيق سعيد, السيد 

لسيد وجدي حسن, السيد زياد ابو شقرة والسيد اياد حج فرح, السيد بالل ظاهر محاجنة, السيد محمد نجيب, ا

 .محمد فوزي

ب( 18عرض رئيس الجلسة االقتراح على التصويت مع االخذ بعين االعتبار التعديالت لبنود االتفاقية )بند 

 .والفترة الزمنية لسنة واحدة ثم التمديد لسنة اخرى واالتفاقية منوطة بمصادقة وزارة الداخلية

 .عضوا 12: صوت لصالح االقتراح

 اعضاء )المحامي علي عدنان, د.محمد اغبارية, السيد وافي زيتاوي( 3  :صوت ضد االقتراح

 .تمت المصادقة باغلبية االعضاء الحاضرين
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


