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 محضر جلسة

وذلك  08:11في تمام الساعة  10/10/4102المنعقدة يوم االربعاء الموافق  8/4102رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

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

 نائب- خالد ماجد محاميد نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- رائد كساب محاميد

 عضو- علي احمد محاجنة عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- عادل ابراهيم اغبارية

 عضو- وسام قاسم اغبارية عضو- دمحم فوزي محاميد

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- رياض توفيق محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

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

 

 :الغياب

 عضو- اياد قاسم زيد عضو- دمحم توفيق محاميد

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 

 :جدول االعمال

 .-مرفق طيه- 7/4102المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 .-مرفق طيه-.المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن اعداد خطة مرجعية واستشارة في مجال البيئة 2.

 .-مرفق طيه-.المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن تصليح شوارع عامة 3.

 .وتركيب معدات امان, المصادقة على ميزانية غير اعتيادية وضع عالمات مرورية على الشوارع 4.

مرفق -حسب الرأي المهني مهندس البلدية  01%ض حتى نسبة .ج م.م.ا.المصادقة على رفع مبلغ التعاقد مع المقاول ت 5.

 .-طيه

 



 .-مرفق طيه- 4102االول من عام  والتقرير الربع سنوي,4100بحث التقارير المالية لعام  6.

 .تبديل عضو اللجنة السيد عبد الباسط جبارين وتعيين السيد وائل خليل ابو زينه بديال عنه-تعديل في لجنة اإلعتراضات 7.

وعضوية السيد محمود , ئاسة السيد جمعة اغبارية محاسب البلديةتشكيل لجنة استثمار للبلدية حسب االنظمة والقانون بر 8.

 .-مرفق طيه-.والسيد دمحم رفعت مدير انظمة المعلومات , زهدي مدير قسم المعارف

 . الحمى المالطية 9.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح رئيس البلديه الجلسه باسم هللا الرحمن الرحيم ثم رحب بجميع الحضور وطلب البدء بالموضوع الطارئ االعتداء على 

 . موظف البلديه احمد صالح جبعي في قسم الجبايه

تصريح  تحدث الموظف احمد جبعي عن الحادث الذي حدث معه من احد المواطنين الذي تهجم عليه في مكتبه بسبب عدم اعطائه

 . لمكتب حكومي النه لم يسدد ديونه للبلديه وطلب من المجلس البلدي باصدار منشور عام الهالي مدينة ام الفحم

 .اقترح بان يتخذ قرار بالتوجه الى الشرطه في اي حاله مستقبليه مهما كانت الظروف -رئيس البلديه 

 . موظف او عضو بلديه في مكتبهيجب التعامل حسب القانون على كل اعتداء على  -رياض توفيق 

 . اوافق على اقتراح عضو البلديه بالتوجه الى الشرطه -مصطفى ابو ماجد 

للمواطنين واعالمهم   يجب وضع حد لهذه الظاهره ومعالجتها وفي نفس الوقت يجب تغيير نهج الحجوزات -رامز جبارين 

 . بالحجز مسبقا

 . استنكر ما حدث -علي احمد 

  لديه حسين ابراهيم من االن فصاعدا اي اعتداء على موظف بلديه او عضو بلديه يتم التوجه مباشرة الى الشرطهاقترح عضو الب

 . واتخاذ االجراءات القانونيه

 . ثم اقترح رئيس البلديه البدء في مواضيع البحث,عرض االقتراح على التصويت فووفق عليه باجماع الحضور 

 

 .-مرفق طيه- 7/1122المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 
 . ووفق عليه باجماع الحضور

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

 .-مرفق طيه-.المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن اعداد خطة مرجعية واستشارة في مجال البيئة 2.

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل 80,000 وزارة البيئة

 شاقل 80,000 المجموع

   وجه الصرف

 شاقل 80,000 اعمال مقاوله

 



      المجموع
 شاقل 80,000

 . ووفق عليه باجماع الحضور

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

 .-مرفق طيه-.المصادقة على الميزانية غير اإلعتيادية بشأن تصليح شوارع عامة 3.

 

 المدخوالت المصدر

-صندوق ضريبة االمالك 

 البلدية
 شاقل 350,000

 المجموع
350,000 

 شاقل

   وجه الصرف

 شاقل 350,000 اعمال مقاوله

 

 شاقل 350,000                           المجموع

تحدث االخ رامز عن اي شوارع فاجاب رئيس البلديه ان الميزانيه هي لصيانة الشوارع في جميع انحاء المدينه 

 . ووفق عليه باجماع الحضور, 

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

 .وتركيب معدات امان, المصادقة على ميزانية غير اعتيادية وضع عالمات مرورية على الشوارع 4.

 

 المدخوالت المصدر

 شاقل 126,199 وزارة المواصالت

-صندوق ضريبة االمالك 

 البلدية
 شاقل 14,022

 المجموع
140,221 

 شاقل

   وجه الصرف

 شاقل 140,221 اعمال مقاوله

 

                            المجموع
 شاقل 140,221

 . ووفق عليه باجماع الحضور

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

حسب الرأي المهني مهندس  01%ض حتى نسبة .ج م.م.ا.المصادقة على رفع مبلغ التعاقد مع المقاول ت 5.

 .-مرفق طيه-البلدية 

 

اقترح اصدار منافصه جديده لهذا المبلغ اجاب المستشار القضائي بان هذه الزياده على  -السيد رياض توفيق 

ن الرجوع الى المجلس البلدي ويمكن للمجلس البلدي بدو% 40مناقصه اصدرت حسب القانون ويمكن اضافة 



 %01ان يضيف حتى 

 عرض االقتراح على التصويت

 . طاهر, مصطفى , جميل , علي , خالد , وسام , عادل , رائد , بالل , الشيخ خالد : صوت مع االقتراح 

 . رياض, موسى , جمال , رامز : صوت ضد االقتراح 

 . دمحم فوزي: امتنع 

 . قتراح اغلبية االصوات فتمت المصادقه عليهفنال اال 

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

 .-مرفق طيه- 1122االول من عام  والتقرير الربع سنوي,1122بحث التقارير المالية لعام  6.

 

 . شرح محاسب البلديه جمعه اغباريه هناك تقريرات

 . اعد من قبل مندوب وزارة الداخليه 4100التقرير السنوي لسنة 

 . وهنالك نقطة ضوء سلبيه وهي العجز في الميزانيه  ايجابيه وهي رفع نسبة الجبايه نقطة ضوء هنالك

 ). حسب التقرير المرفق)وشرح اسباب العجز 

 . تخفيض الهبه من وزارة الداخليه -أ

 . وطهعدم الحصول على الهبه المشر  -ب

 . قسم المعارف -ج

 . الرفاه االجتماعي -د

 ).رياضه, مالعب , مركز جماهيري , ثقافه )תרבות  -ه

 . الصحه -و

 . 4100في سنة  04.7الى  2012 مليون في سنة 0لماذا ارتفع العجز من  -السيد رامز 

 . لالسباب السابقه -السيد جمعه 

من هذا العام من الوزارة في السنه الماضيه مع ان نسبة الجبايه ارتفعت الى   تقليص الميزانيه -الشيخ خالد 

קווים هنالك خطوط جديده من شركة , مليون شاقل  0لهذا العام ما يقارب   وهنالك توفير في السفريات% 77

 . السنه الحاليه

ير عمل البلديه كل ثالثة تقر, % 20.0اجرة الموظفين ما يقارب , يجب تكثيف الجبايه  -السيد رياض توفيق 

 . اشهر

نشكر االخ رياض على طلباته القانونية وقد تم التوجه لمدراء االقسام لعرض تقرير للمجلس  -الشيخ خالد 



 . البلدي كل ثالثة اشهر 

هنالك دراسه لتقليص ميزانية الرواتب وذالك عن طريق فصل موظفين او تقليص  -السيد حسين ابراهيم 

 . ساعات عمل

 . هنالك امكانيه لتعيين مختص لفحص االجور ثم االطالع على التقرير -د جمعه السي

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

تبديل عضو اللجنة السيد عبد الباسط جبارين وتعيين السيد وائل خليل ابو زينه -تعديل في لجنة اإلعتراضات 7.

 .بديال عنه

 

 . عرض االقتراح على التصويت فووفق عليه باجماع الحضور

 . نشد على يد االخ يوسف ابو حفيظه القتراح اسم االخ وائل ابو زينه -السيد رامز 

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

وعضوية , اغبارية محاسب البلدية تشكيل لجنة استثمار للبلدية حسب االنظمة والقانون برئاسة السيد جمعة 8.

 .-مرفق طيه-.والسيد دمحم رفعت مدير انظمة المعلومات , السيد محمود زهدي مدير قسم المعارف

 

 . شرح االخ جمعه ان تشكيل اللجنه الزامي بحسب القانون

 . فووفق عليه باجماع الحضور

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

 . الحمى المالطية 9.

 

 . تحدث رئيس البلديه عن موضوع الحمى المالطيه

 . حاله في المنطقه جميعها في الوسط العربي 77حاله في ام الفحم من اصل  00 -السيد مصطفى ابو ماجد 

 الحمى المالطيه هي جرثومه يمكن القضاء عليها غير معدي

 . سببى المرض الذي يصيب الحيوانات جرثومه عند والدة االغنام 1.

 . جرثومه في الجبن 2.

 . السلطه الفلسطينيه ال تراقب 3.

 . البلديه شكلت لجنة اطباء لمعالجة االمر

 . التوجه الى اصحاب االغنام

 . لم نتمكن من الحصول على معلومات من وزارة الصحه

כללית كوبات حوليم , الف شاقل من صناديق المرضى لتمويل االعالم ا 01الحصول على ميزانية   طلبنا

 . وافقت الباقي لم تعطي جواب

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

 

 

 بإحترام

 مدير مكتب رئيس البلدية

  طاهر رجا محاميد


