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  252:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك  00:11في تمام الساعة  12/10/4102المنعقدة يوم االربعاء الموافق  4102/5رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- طاهر علي جبارين رئيس- خالد دمحم حمدان اغبارية

 عضو- علي احمد محاجنة نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- دمحم فوزي محاميد عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد عضو- وسام قاسم اغبارية

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- جمال اسعد جبارين

 عضو- اياد قاسم زيد عضو- دمحم توفيق محاميد

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- رائد كساب محاميد

 

 :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

 

 :الغياب

 عضو- جميل احمد جبارين نائب- خالد ماجد محاميد

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه

 مدير الشركة االقتصادية- محمود نيسير اغبارية مهندس البلدية- سليمان حسين محاميد

 

 :جدول االعمال

 . - ارفق في السابق - 4102/2المصادقه على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 . - مرفق طيه - T2/2014 المصادقه على محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتياديه رقم 2.

 -ولقانون السلطات المحليه  -نص جديد  -لقانون البلديه  402تخويل المستشار القضائي للبلديه صالحيات مدع وفقا لبند  3.

 )المستندات ارفقت في السابق. ) نصوص البنود القانونيه + مرفق طيه  0790 -طاعه 

عرض للشركة التامين كالل للسنه المذكوره بمبلغ  مرفق طيه.  4105/0/01حتى  4102/9/0تجديد تامينات البلديه للفتره  4.

 



  ج.ش 902,227مقداره 

 . المصادقه على فتح حساب في بنك ديكسيا لمشروع المدارس في العطله الصيفيه 5.

 

 :مجرى الجلسة

رئيس البلديه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  -افتتح الجلسه الشيخ خالد دمحم اغباريه 

 . رحب بالحضور وحياهم, سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه وسلم 

 

 . - ارفق في السابق - 2102/2المصادقه على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  1.

 

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على محضر الجلسه للتصويت

 2/4102المصادقه على محضر جلسة المجلس البلدي رقم  صوت جميع اعضاء المجلس البلدي وتمت

 . باالجماع

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

 . - مرفق طيه - T2/2014 عييادهه رقمالمصادقه على محضر جلسة المجلس البلدي غير اال 2.

 

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على محضر الجلسه للتصويت

اعترض على ادراج هذا البند على جدول االعمال الننا استلمنا الدعوه والمحضر  -عضو البلديه رامز جبارين 

 . في فتره اقل من سبعة ايام قبل انعقاد الجلسه وهذا االمر غير قانوني

د من لديه اعتراض على اي موضوع عليه ان يقدم ذالك للمستشار القضائي قبل انعقا -المستشار القضائي 

الجلسه وهذا االمر اكدت عليه اكثر من مره وجاوبت السيد رامز جبارين على ذالك في جلسات سابقه منحني 

 . القانون ان ادرس وافحص الموضوع واجاوب بشكل مهني ومدروس وليس بشكل ارتجالي

 . عرض رئيس البلديه المصادقه على المحضر للتصويت

 . اءصوت لصالح المصادقه على المحضر تسعة اعض

 .1صوت ضد المصادقه على المحضر 

 . امتنع عن التصويت ثالثة اعضاء

 
 0: االمتناع 1: ال 7:نعم :التصويت

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

ولقانون  -نص جدهد  -لقانون البلدهه  262تخوهل المسيشار القضائي للبلدهه صالحيات مدع وفقا لبند  3.

 )المسيندات ارفقت في السابق. ) نصوص البنود القانونيه + مرفق طيه  0791 -طاعه  -السلطات المحليه 

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع للنقاش وطلب من المستشار القضائي تقديم شرح عن الموضوع

 . ال يوجد لدي ثقه بالمستشار القضائي كرجل قانون فكيف يكون مدع -عضو البلديه رامز جبارين 

 . اقترح اي موظف اخر



 . وجهة نظر خاطئه يجب ان يكون موظف بلديه اوال وبالنسبه لعدم ثقتك فهي -المستشار القضائي 

 اؤكد على تخويل المستشار القضائي صالحيات مدع ونؤكد على كفاءته -الشيخ خالد دمحم اغباريه رئيس البلديه 

 . وعطائه وهو يحاول دائما ان يعطي الحلول القانونيه واليوم نصوت ونخوله صالحيات مدع 

 . عرض رئيس البلديه االقتراح على التصويت

 . اح احد عشر عضواصوت لصالح االقتر

 . صوت ضد االقتراح ثالثة اعضاء

 . امتنع عن التصويت عضو واحد

تمت المصادقه باالغلبيه على تخويل المستشار القضائي صالحيات مدع من قبل البلديه مع جميع الصالحيات 

كذالك تخويله صالحيات مدع ,  0700 -وبموجب قانون المحاكم ( نص جديد)لقانون البلديات  402وفقا للبند 

 . 0790( طاعه)ن السلطات المحليه من قانو 01امام المحكمه التاديبيه لعمال السلطات المحليه وفقا لبند 

  

 
 0: االمتناع 0: ال 00:نعم :التصويت

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

مرفق طيه عرض للشركة اليامين كالل للسنه .  2105/6/01حيى  2102/9/0تجدهد تامينات البلدهه للفيره  4.

  ج.ش 9624227المذكوره بمبلغ مقداره 

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع على التصويت

اقترح ان تكون فترة التامينات لمدة سنه واحده وليس لمدة اربع سنوات االمر الذي من  -عضو البلديه اياد زيد 

 . ال يوجد لدينا اعتراض بتجديد التامينات, الممكن ان يوفر المبالغ ونحصل على سعر اقل 

خمس سنوات هذا افضل من الناحيه االقتصاديه   التعاقد مع شركة التامين لمدة اربع الى -المستشار القضائي 

واالنتقال من شركه الى اخرى كل سنه عمليا هذا الشيئ غير مقبول والعروض من الشركات التامين قليله جدا 

مناقصه وباالمكان التفاوض معهم وانا قمت  فمثال في مركز السلطات المحليه يقومون بتسويق التامين لكن بدون

 . بالتفاوض مع شركات تامين في السنه الماضيه

ان نجدد العقد بدون ان ننشر مناقصه هذا غير قانوني والذي شرحه المستشار غير  -عضو البلديه رامز جبارين 

 . مقنع

 .االمر قانوني وشركات التامين تقوم بالتكتل معا -المستشار القضائي 

التفاصيل موجوده في , حتى هذا اليوم ال يوجد من يتقدم للمناقصات  4110ا استلمت متابعة التامينات منذ ان

 . االوراق والمستندات التي ارسلت اليكم فمن يريد االستزاده بالتفاصيل والمعلومات عليه التوجه الى مكتبي

 . عرض رئيس البلديه االقتراح بتجديد التامينات للتصويت

 . الح اقتراح تجديد التامينات احد عشر عضواصوت لص



 . اعضاء  صوت ضد االقتراح اربعة 

 . فتمت المصادقه على تجديد التامينات باغلبية االعضاء

 
 1: االمتناع 2: ال 00:نعم :التصويت

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

 . المصادقه على فيح حساب في بنك دهكسيا لمشروع المدارس في العطله الصيفيه 5.

 

 .من كل عام 40/9حسب قرار وزارة المعارف بتمديد الدراسة لصفوف االوائل والثواني حتى 

 .البرامح في العطلة الصيفية على غرار مخيم صيفي وسيكون التعليم ال منهجي

 .صادية التابعة لمركز السلطات المحليةالشركة االقت -صاحبة االمتياز 

 .مقاول ثان -المركز الجماهيري  -االشراف والتنفيذ 

 B.E.D اصحاب شهادات+ طالب جامعات  -المعلمون والمرشدون 

 . 2-0تصنيف من  مشاركة الطالب ستكون مجانية الن ام الفحم معرفة حسب: الرسوم 

 .بااللتحاق  التعليم غير ملزم للطالب

 . تم االعالن عن هذا الشأن في الصحف المحلية

عرض رئيس البلديه الشيخ خالد دمحم اغباريه اقتراح المصادقه على فتح الحساب للتصويت بعد االستماع لشرح 

 . محاسب البلديه

 . صوت جميع اعضاء المجلس البلدي على االقتراح وتمت المصادقه عليه باالجماع

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

 

توجه عضو البلديه رامز جبارين باالستفسار عن االستجواب الذي قدمه اعضاء الوفاق البلدي وهل سيتم طرحه في الجلسه ام في 

 ؟  المحليه الصحف

لنشر في الصحافه المصلحه تتطلب بحثه في المجلس البلدي وا : رد رئيس البلديه الشيخ خالد دمحم اغباريه على الموضوع وقال

سيتم بحث االستجواب في جلسة المجلس البلدي العاديه القادمه الن االستجواب وصل قبل انعقاد الجلسه بثالثة ايام  , يعتبر فساد

 . واالمر بحاجه لدراسه ولرد مهني معمق

 . اذا سنتوجه للصحافه -عضو البلديه رامز جبارين 

 

 بإحيرام

 السكرتير ومدهر الموارد البشرهة

  احمد محمود صادق جبارهن


