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 محضر جلسة

وذلك في قاعة قسم  03:21في تمام الساعة  22/10/2102المنعقدة يوم االحد الموافق  2/2102محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 .الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- مصطفى سهيل محاميد رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- فاروق عوني محاجنة نائب أول- مصطفى احمد غليون

 عضو- عماد ملك محاميد عضو- فيصل ظاهر محاجنة

 عضو- محمد صبحي محاجنة عضو- عدنان خالد طه محاميد

 عضو- محمد صبحي جبارين عضو- وائل خليل ابو زينة

 عضو- محمد جمال محاجنة عضو- رامز محمود جابر

 

 :وبمشاركة كل من

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 مدير حسابات رئيسي- أحمد قاسم جبارين
مدير عام اتحاد مياه وادي - حسين محمد محاميد

 عارة

 

 :الغياب

 عضو- موسى نمر محاميد عضو- جمال محمود محاميد

 عضو- عمر احمد اغبارية عضو- محمد حسن محاجنة

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

 انضمام زيمر الى اتحاد مياه وادي عارة 1.

 .المصادقة على القوانين المساعدة 2.

 .7112وحتى طلب  2222من طلب  2102المصادقة على اعفاءات  3.

وتوكيل السيد فاروق اغباريه هويه (  311222012على اسم البلدية  ) المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة ابن سينا 4.

  . كاصحاب حق التوقيع 33335020والسيده سناء محاجنه رقم هويه  21221528 رقم

على تغيير اصحاب حق التوقيع في مدرسة عراق الشباب ومنح حق التوقيع لكل من لسيد محمود يونس مدير المصادقة  5.

  .132337510والسيدة منى شوقي محاجنة هوية رقم  133370315المدرسة هوية رقم 

 

 



 :مجرى الجلسة

سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه  ىبسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم عل " رئيس البلدية بالبسملة قائال افتتح

 " وسلم

 .كما ذكر ان هذه الجلسة هي تتمة الجلسة السابقة حيث سيتم استكمال المواضيع التي لم يتم بحثها

 

 انضمام زيمر الى اتحاد مياه وادي عارة 1.

 

 :تحدث السيد حسين محاميد فقال

واتضح بان , كانت هناك عدة لقاءات مع المسؤولين في زيمر ومنهم السيد سمير درويش وكبار الموظفين

. وان زيمر جاهزة تماما, بيت في شبكة المياه أال ابثان التي التي لديها جمعية خاصة  0271المجلس قام بربط 

لس زيمر تقديم طلب االنضمام الى فان هناك اشكالية مما حدا بمج -المجاري-اما بالنسبة للتصريف الصحي 

واجريت . وافقت السلطات التابعة التحاد مياه وادي عارة على انضمام مجلس زيمر وقد , اتحاد وادي عارة

 21: %لقاءات مع سلطة المياه واتفق على ان تلتزم بدفع االموال الخاصة بشبكة المجاري وفق التفصيل التالي

واتفق على استالم ما قيمته , مليون شاقل 71حيث بلغ المبلغ االجمالي هبة ال ترد  31%, قرض طويل االمد

اما المسؤولية القانونية حول تلوث المياه الجوفية فال تقع على عاتق اتحاد مياه وادي عارة او . عند التوقيع %01

 .وهذا االمر مشابه لما حدث معنا في سلطة وادي عارة, موظفيه وتعهدت بذلك سلطة المياه

 .ام السيد حسين بتذكير الحضور حول حصة كل بلد الممثلة باالتحادثم ق

 :الشيخ خالد حمدان

 .زيمر ال تعد من منطقتنا لذا ما هي وجهة النظر القانونية لذلك

 :حسين محاميد

وقد قمنا بضم كل من باقة , كانت هناك طلبات مختلفة من قبل الدالية وجسر الزرقاء حيث ال تشكل المنطقة عائقا

 ت وال ارى مانعا من ضم زيمروج

 :نقاش

وقال السيد رامز   نقاشات حول االموال والفائدة التي ستجنيها البلدية واالتحاد من ضم زيمر  كانت هناك عدة

 .التي هي من مسؤوليته بدال من ضم زيمر الى االتحاد بانه االفضل ان يقوم االتحاد باصالح الحفر في الشوارع

 :فيصل ظاهر

 .كون هناك تنسيقا بين قسم الهندسة واتحاد مياه وادي عارةاتمنى ان ي

 :حسين محاميد

 .هناك جلسات دورية مع قسم الهندسة لمتابعة كل االمور المتعلقة في العمل الميداني

ضم زيمر الى االتحاد هو تخفيف عن هذه البلدة العربية التي تعاني من مشاكل الصرف الصحي وام :الشيخ خالد



 .ستبقى بمثابة االب الحاضن لجميع االخوةالفحم كانت و

 :محمد صبحي جبارين

 .أصر على ضرورة تمثيل بلدية ام الفحم برئاسة االتحاد بشكل دائم

 :حسين محاميد

 .هذا االمر كان اول شروط انضمام اي بلد التحاد مياه وادي عارة

 .تم التصويت على القرار باالجماع

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

 .المصادقة على القوانين المساعدة 2.

 

 رسوم تصريف مياه االمطار. 

 رسوم تعبيد الشوارع. 

 هدم البنايات الخطرة. 

 رسوم شهادة المصادقة. 

 :احمد قاسم

وهي مطلب لتنجيع العمل من الناحية , قامت بلدية ام الفحم بتكليف مكتب خاص بحتلنة القوانين المساعدة

واالسعار التي وضعت تعتبر االقل في تصنيفعا من ناحية التكلفة وسيتم الزام المواطنين وفق , القانونية والمادية 

 .امتار البيت كما هو معمول به في المجاري والمياه

ثم تم , نقاشاات بالنسبة لقانون تصريف مياه االمطار وقانون تعبيد الشوارع حول االسعار المرفقة جرت عدة

وامتنع السيد فيصل عن  عدنان خالد اعضاء وعارضه السيد رامز جبارين والسيد 5فصوت لجانبه , التصويت

 .ة في المستقبلفتمت الموافقة على القانون على ان يتم تنفيذه وفق وجهة نظر البلدي. التصويت

تمت المصادقة باالجماع على القوانين المساعدة التي تتعلق بهدم البنايات الخطرة وقانون رسوم شهادة 

 .المصادقة

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

 .1113وحتى طلب  3333من طلب  2142المصادقة على اعفاءات  3.

 
 .جماعتمت المصادقة باال

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

وتوكيل السيد فاروق (  311223413على اسم البلدية  ) المصادقة على فتح حساب لألهل لمدرسة ابن سينا 4.

  . كاصحاب حق التوقيع 38335424والسيده سناء محاجنه رقم هويه  21221528 اغباريه هويه رقم

 

  وبنك العمال ومنح حق التوقيع للسيد فاروق  تمت المصادقة باالجماع على فتح حاب جديد في االبنك العربي

 33335020سناء محاجنه رقم هويه  21221528  اغباريه مدير المدرسه هويه رقم

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

المصادقة على تغيير اصحاب حق التوقيع في مدرسة عراق الشباب ومنح حق التوقيع لكل من لسيد محمود  5.

  .133381510والسيدة منى شوقي محاجنة هوية رقم  138314315يونس مدير المدرسة هوية رقم 

 

منى شوقي  والسيدة 133370315منح حق التوقيع لكل من السيد محمود يونس مدير المدرسة هوية رقم 

 .132337510محاجنة هوية رقم 

 .تمت المصادقة باالجماع



 
 

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

 

 بتدوين المحضر  قام السيد ناصر خالد مساعد الرئيس

 
 بإحترام

  ناصر خالد اغباريه


