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  357توثيق:

 

 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  05/06/2016المنعقدة يوم االحد الموافق  5/2016رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

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

 نائب- وسام قاسم اغبارية نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  نائب- رائد كساب محاميد

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

 عضو- خالد ماجد محاميد عضو- محمد فوزي محاميد

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- رياض توفيق محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 عضو- محمد حسن محاجنة المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 

 :الغياب

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- محمد توفيق محاميد

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه عضو- جميل احمد جبارين

 

 :جدول االعمال

 -.مرفق طيه- 4/2016المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

فقرة "أ" )انتخاب  15فقرة "ب" وبند  14المصادقة على بعض التعديالت في النيابة حسب اقتراح رئيس البلدية وفق بند  2.

  ).رئيس البلدية ونوابه ومناصبهم

  . بحث موضوع حملة رخص بيتك 3.

 . بلدي والتوحيدمناقشة موضوع دوار العيون حسب طلب الكتل الثالث : التحالف البلدي , الوفاق ال 4.

 . مناقشة موضوع شارع عين خالد حتى دوار الشاغور حسب طلب الكتل الثالث : التحالف البلدي , الوفاق البلدي والتوحيد 5.

 . بحث موضوع ربط البيوت بشبكة الكهرباء . حسب طلب الكتل الثالث : التحالف البلدي , الوفاق البلدي والتوحيد 6.

 



 -.مرفق طيه-قاعة العرض في المركز الجماهيري  799في الميزانية غير االعتيادية رقم  6المصادقة على تغيير رقم  7.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لروضات حي الظهر  8.

 -.مرفق طيه-اعمال تخطيط مواصالت وبنية تحتية  885في الموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  9.

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبيئة متساوية  10.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على    
تحية طيبة لكل االخوة اعضاء المجلس البلدي واالخوة الحضور . ناشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعي

 . حاسب البلديةالمستشار القضائي , سكرتير البلدية وم

نحن غدا نستقبل شهر رمضان المبارك فنسأل هللا ان يجعله شهر خير وعزة وكرامة ووحدة لألمة العربية واإلسالمية ونساله ان 
 .يعيننا على صيامه وقيامه , نسأل هللا ان نكون جميعا بالف خير 

اخلته حول المجموعة التي تنوي اقامة احتفالية اطلع المجلس البلدي في مد –عضو البلدية  –السيد مصطفى محمد ابو ماجد 
 .ثالث ايام العيد في ملعب الباطن وقال : نرجو توفير االجواء المناسبة لهم ومساعدتهم النجاح هذه الفعالية 

 .نبارك هذا التوجه ونشكرهم على هذه المبادرة  –رئيس البلدية  –الشيخ خالد محمد اغبارية 

 

 -.مرفق طيه- 4/2016المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة 

اختيار ممثلين العضاء في  2طلب في مداخلته تعديل في بند رقم  -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

في حال تعذر على االخ محمد توفيق محاميد اتمام االجراءات المطلوبة  :" اتحاد مياه وادي عارة , التعديل هو

 ". فيصبح السيد محمد عوض عضوا ثالثا

 . عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقة على محضر الجلسة مع التعديل 

مع التعديل المذكور جميع االعضاء الحاضرين فتمت   صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

 . صادقه على محضر الجلسة مع التعديل المذكور باالجماعالم

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

فقرة  15فقرة "ب" وبند  14المصادقة على بعض التعديالت في النيابة حسب اقتراح رئيس البلدية وفق بند  2.

  )."أ" )انتخاب رئيس البلدية ونوابه ومناصبهم

 

 : اقتراح رئيس البلدية

أ انتخاب السيد بالل ظاهر محاجنة بمنصب نائب وقائم باعمال رئيس البلدية مع راتب ومسؤول المالية .  

 . 1975ونوابه(  ( من قانون السلطات المحلية )انتخاب رئيس السلطة17والجباية وفق المادة )

البلدية مع راتب ومسؤول ملف الشؤون  ب انتخاب الشيخ طاهر علي جبارين بمنصب نائب اول لرئيس.

 . 1975السلطة ونوابه(  السلطات المحلية )انتخاب رئيس  ( من قانون17االجتماعية وفق المادة )



 : عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش 

ند انتخاب قال في مداخلته : تم االستفسار في بداية الدورة ع –عضو البلدية  –السيد جمال اسعد جبارين 
 .نواب الرئيس هل هناك اتفاقية تبديل بالنيابة ؟ وكان الجواب ال 

يرد على المالحظة المذكورة بقوله : هذه ترتيبات داخلية قمنا  –رئيس البلدية  –الشيخ خالد محمد اغبارية 
 .بها ولم تكن على اساس اتفاقية تبديل 

فقرة "أ"  15فقرة "ب" وبند  14ي النيابة وفق بند عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على التعديالت ف

 . )انتخاب رئيس البلدية ونوابه ومناصبهم ( 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

  . بحث موضوع حملة رخص بيتك 3.

 

قدم شرحا وقال كان من المفروض ان يتحدث في هذا  عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور ثم
الموضوع عضو البلدية السيد محمد توفيق محاميد اال انه اعتذر عن الحضور . نعطي الحديث لعضو البلدية 

 .السيد علي احمد محاجنة 

عن الحملة واهميتها للمواطنين وقال سنقوم  قدم شرحا وافيا –عضو البلدية  –السيد علي احمد محاجنة 
 .بوضع خطة وتصور عن الحملة واهميتها تكون باالرقام من اجل مساعدة المواطنين 

هل هذا الترخيص يشمل البيوت الموجودة ضمن الخريطة  –عضو البلدية  –السيد محمد حسن محاجنة 
 ؟الهيكلية 

نما البيوت التي هي ضمن الخرائط المفصلة , في االونة ال , ا –عضو البلدية  –السيد علي احمد محاجنة 
 .االخيرة تم المصادقة على ثالث خرائط مفصلة 

قمنا بتكليف السيد علي احمد محاجنة والسيد محمد توفيق  –رئيس البلدية  –الشيخ خالد محمد اغبارية 
 .محاميد بتقديم تصور ووضع خطة عمل وبلغة االرقام 

المشروع هو مهم فيجب ان نقوم به ولكن بحذر ويجب  –نائب رئيس البلدية  –ية السيد وسام قاسم اغبار
 .دراسة االمر قبل اعالنه على المواطنين 

 .يجب ان نوضح كل شيئ قبل اعالنه للناس  –عضو البلدية  –السيد خالد ماجد محاميد 

 :تلخيص 

ي الجلسة القادمة للمجلس البلدي نطلب يلخص الموضوع بقوله ف –رئيس البلدية  –الشيخ خالد محمد اغبارية 
من السيد محمد توفيق محاميد والسيد علي احمد محاجنة تقديم الخطة والتصور الواضح وبلغة االرقام 

 .وعرضه امام المجلس البلدي ان شاء هللا 

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

 . مناقشة موضوع دوار العيون حسب طلب الكتل الثالث : التحالف البلدي , الوفاق البلدي والتوحيد 4.

 

 عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش .

تحدث عن الموضوع وقال : كانت لدينا اشكالية في   –نائب رئيس البلدية  –السيد وسام قاسم اغبارية 



لم تكن امكانية لصرف المياه سهلة ومتوفرة , واخيرا وجدنا حل للمشكلة ,  موضوع صرف المياه حيث ال
ولكن بتكلفة اكثر , هناك جلسة مع وزارة المواصالت خالل االسبوع الحالي للمصادقة على الميزانية 

 .واعطاء امر مباشرة المشروع 

من دوارالعيون الى دوار  نحن نتحدث عن الدوار والرصيف –رئيس البلدية  –الشيخ خالد محمد اغبارية 
المدرسة االهلية , كذلك تم حل االشكالية مع اصحاب االراضي ونحن بانتظار مصادقة الوزارة على 

الميزانية وامر المباشرة بالمشروع , ونذكركم ان هذا القرار كان قرار المجلس البلدي ويجب ان نكون في 
 .موقف واحد 

هل احتاج االمر سنة كاملة ؟ فان لم تصرف الميزانية  –ة عضو البلدي –السيد رياض توفيق محاميد 

تاريخ  فالميزانية تعود للوزارة . هل بامكاننا البدء في المشروع قبل 30/6المخصصة لهذا المشروع حتى 

 ؟ 6/30

يرد على مالحظات السيد رياض بقوله : هذا االمر غير  –نائب رئيس البلدية  –السيد وسام قاسم اغبارية 
عندما تم وضع الميزانية للمشروع انتهى االمر , هذه الميزانية فقط للمشروع وال تعود للوزارة هذا  صحيح ,

 .من جهة , ومن جهة ثانية مشكلة الصرف كانت في المتابعة 

قال في مداخلته : نريد ان نتخذ قرارا ونريد ان نعرف تاريخ  –عضو البلدية  –السيد محمد حسن محاجنة 
 .جلسة القادمة نريد جدولة زمنية البداية , في ال

قال في مداخلته : اخشى ان تكون عملية تبادل اراضي مع  –عضو البلدية  –السيد مصطفى محمد ابو ماجد 
صاحب االرض سيما ولدي المشورة القانونية من المستشار القضائي , ان امر تبادل االراضي انتهى حسب 

 .منشور المدير العام لوزارة الداخلية , ال نريد ان تكون هذه سابقة الن مشاكل االراضي كثيرة 

كانت اتفاقية موقعة بيننا وبين اصحاب االراضي وصودق عليها  –رئيس البلدية  –الشيخ خالد محمد اغبارية 
من قبل المجلس البلدي في السابق , ونحن مبدئيا لدينا المصادقة من قبل المجلس البلدي في الدورة السابقة 

 .بالسهولة  وفي حال استدعي االمر عملية انعاش وتحديث لها سنقوم بذلك , ومصادقة وزارة الداخلية ليست

المبدأ ما قرأه السيد مصطفى ابو ماجد ولكن هناك امكانية  –المستشار القضائي  –المحامي مصطفى قبالوي 
 .لتبديل االراضي بعد تقديم المبررات الكثيرة لوزارة الداخلية 

مع هل تنفيذ المشروع مربوط مع دفع التعويضات ؟ مع اننا  –عضو البلدية  –السيد محمد حسن محاجنة 
 .اعطاء صاحب االرض حقه 

 .كل االمور قمنا بها وبقيت الميزانية  –عضو البلدية  –السيد علي احمد محاجنة 

 :تلخيص 

قام بتلخيص الموضوع بقوله : اتخذنا قرار في المجلس البلدي  – رئيس البلدية – الشيخ خالد محمد اغبارية

عملية انعاش للموضوع , اعطينا حق االولوية للدوار , ( بتنفيذ الدوار , قمنا باجراءات وعملنا 5/2015منذ )

فكلنا يجب ان نتحمل المسؤولية ائتالف ومعارضة , المسؤولية مسؤولية الجميع , نحن ننتظر امر بداية 
التنفيذ من وزارة المواصالت , وفي حال صدر امر الوزارة سنقوم بتنفيذ المشروع في العطلة الصيفية 

 . وقف رجل واحد بتنفيذ المشروع وسنقوم بكل الوسائل السليمة والسلمية, سنكون بم 8+7/  2016

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

مناقشة موضوع شارع عين خالد حتى دوار الشاغور حسب طلب الكتل الثالث : التحالف البلدي , الوفاق  5.



 . البلدي والتوحيد

 

كنت انا والمهندس سليمان في وزارة المواصالت  عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش ثم قال
 :اال اننا قمنا بوضع اولويات فعلى سبيل المثال وضعنا االولويات 

  دوار العيون . اوال .1      .1

  دوار عين جرار والمعلقة . ثانيا 2.      .2

 .فهو موجود في سلم االولويات وضمن التخطيط  ثالثاشارع عين خالد . 3.      .3

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

بحث موضوع ربط البيوت بشبكة الكهرباء . حسب طلب الكتل الثالث : التحالف البلدي , الوفاق البلدي  6.

 . والتوحيد

 

 عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش .

اسم مصادق عليها لربط  700قال في مداخلته لدينا قائمة ب  –عضو البلدية  –السيد محمد حسن محاجنة 

اسم , فبعد االتصال مع شركة الكهرباء اعلمونا انه بامكاننا تقديم  200اسم منها وبقي  500البيوت , تم ربط 

 م المتبقية .اس 200طلبات بربط 

 تقرر متابعة الموضوع من قبل قسم الهندسة .

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

-قاعة العرض في المركز الجماهيري  799في الميزانية غير االعتيادية رقم  6المصادقة على تغيير رقم  7.

 -.مرفق طيه

 

 االضافة المدخوالت المدخوالت الجديدة  المصدر

   ش.ج 2,920,000 ش.ج 2,920,000 وزارة االسكان

 ش.ج 989,166 ش.ج 16,395,096 ش.ج 17,384,262 مفعال هبايس

 ش.ج 989,166 ش.ج 19,315,096 ش.ج 20,304,262 المجموع

     المصروفات  

   ش.ج 19,315,096 ش.ج 20,304,262 اعمال مقاولة

   ش.ج 19,315,096 ش.ج 20,304,262 المجموع

عن الموضوع وعن طلباتنا لنائب ومدير مفعال هبايس وصادق مع هذه   تحدث الشيخ خالد محمد اغبارية

 . الميزانية , هبه من مفعال هبايس

 . عرض رئيس البلديه اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لروضات حي الظهر  8.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 2,938,128 وزارة المعارف

 ش.ج 2,938,128 المجموع



 المصروفات  

 ش.ج 2,636,398 اعمال مقاولة

 ش.ج 104,000 تجهيز اثاث

 ش.ج 197,730 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 2,938,128

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

-اعمال تخطيط مواصالت وبنية تحتية  885في الموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  9.

 -.مرفق طيه

 

  المصدر
المدخوالت 

 الجديدة
 تقليص االضافة المدخوالت

 ---- وزارة الداخلية
200,000 

 ش.ج
---- 

200,000 

 ش.ج

صندوق قروض 

 اصحاب االسهم

  في مياه وادي عارة

 ---- ش.ج 88,100
88,100 

 ش.ج
  

 ش.ج 88,100 المجموع
200,000 

 ش.ج

88,100 

 ش.ج

200,000 

 ش.ج

       المصروفات  

 ---- اعمال تخطيط
200,000 

 ش.ج
---- ---- 

 ---- المجموع
200,000 

 ش.ج
----  ---- 

 . عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش

قدم شرحا عن الموضوع ورد على االستفسارات التي طرحها  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . اعضاء المجلس البلدي

قال في مالحظاته : مسؤولية التقصير تقع على قسم الهندسة ومن  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . الف ش.ج ويجب محاسبة من قصر في االمر 120يقف على رأسه مهندس البلدية الننا خسرنا مبلغ 

طلب من السيد وسام قاسم اغبارية ان يقوم بفحص الموضوع  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . وعليه ان يقدم تقريرا في جلسة المجلس البلدي القادمة

حتى تقديم التوضيح من قبل  قدم اقتراحه بتأجيل بحث الموضوع -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 



 . السيد وسام قاسم اغبارية 

لخص الموضوع بقوله : اوال يجب ان نفرق بين المصادقة على  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

الميزانية غير االعتيادية وبين التوضيح والتفصيل فال ربط بينهما ومع ذلك يتم تأجيل بحث الموضوع 

يزانية في جلسة المجلس البلدي القادمة , ويجب دعوة مهندس البلدية السيد سليمان محاميد والمصادقة على الم

  . لحضور الجلسة

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبيئة متساوية  10.

 

 المدخوالت  المصدر

 ش.ج 3,748,000 وزارة البيئة

 ش.ج 3,748,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 3,748,000 اعمال مقاولة

 المجموع
 ش.ج 3,748,000

  

 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للنقاش .ثم عرض اقتراح المصادقه على التصويت

 هل هناك خطة لهذا البند ؟ -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

االن نصادق على المبلغ وبعدها نطلب تصور شامل من قبل قسم  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 . البيئة

وزارة  الخطة قد وضعت وهي بناء على دراسة ومسح من قبل -عضو البلدية  -السيد مصطفى محمد ابو ماجد 

 . البيئة , وسنقوم بتوزيع الحاويات لمن تضررت حاويتهم وسيقوم المواطن بدفع مبلغ ما

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقه على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


