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 محضر جلسة

وذلك  08:11في تمام الساعة  05/18/5102المنعقدة يوم االربعاء الموافق  8/5102رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .في قاعة قسم الهندسة

 :الحضور

 نائب- بالل ظاهر محاجنة قائم باالعمال- طاهر علي جبارين

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

 عضو- دمحم فوزي محاميد عضو- جميل احمد جبارين

 عضو- اياد قاسم زيد عضو- دمحم توفيق محاميد

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- جمال اسعد جبارين
 

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مساعد المستشار القضائي- دمحم فتحي محاجنة
 

 

 :الغياب

 نائب- خالد ماجد محاميد رئيس- خالد دمحم حمدان اغبارية

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

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي عضو- وسام قاسم اغبارية

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد
 

 

 :جدول االعمال

  -. مرفق طيه - 7/5102المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 -.مرفق طيه-المصادقة على دستور جمعية المعارف والرفاه لبلدية ام الفحم  2.

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب خاص لالهل لمدرسة عين ابراهيم االبتدائية  3.

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة عين ابراهيم االبتدائية  4.

 



, البريد, العمال, مركنتيل, العربي)المصادقة على اذن التصفح في حسابات البلدية المختلفة بجميع حسابات البنوك المختلفة  5.

 ).وغيرها

تقديم اعتراض للجنة القطرية للتخطيط والبناء بقضية بيت ابناء السيد عبد الغني ( ערר)المصادقة على تخويل الطاقم المهني  6.

  ).ابو سائد)

 

 :مجرى الجلسة

لصالة بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين وا  افتتح الجلسه الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية 

 . رحب بالجميع وتمنى الشفاء العاجل لرئيس البلدية.والسالم على اشرف المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين 

 

  -. مرفق طيه - 7/5112المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 

 . الموضوع امام الحضور للمناقشة  الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  عرض 

من المحضرحول طلب جمعية عتيد لتخصيص  2لم يذكر في بند  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . قطعة ارض القامة مدرسة تكنولوجية

 . تقرر اضافة الموضوع المذكور في المحضر

 امام الحضور للتصويت على المصادقة الموضوع  الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  عرض 

. 

 . جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع  صوت لصالح اقتراح المصادقة على محضر الجلسة

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

 -.مرفق طيه-المصادقة على دستور جمعية المعارف والرفاه لبلدية ام الفحم  2.

 

 . الموضوع امام الحضور للنقاش عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية 

 . قدم شرحا عن الجمعية -مساعد المستشار القضائي  -المحامي دمحم فتحي 

في الجلسة السابقة طلب رئيس البلدية المصادقة على اقامة الجمعية  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

 . في هذه الجلسة المصادقة على دستورهاو

 المؤسسين ؟ وكم عددهم ؟  من هم -عضو البلدية  -السيد مصطفى دمحم ابو ماجد 

 3/0, اعضاء 9اعضاء او  7اعضاء او  2عدد المؤسسين اما  -مساعد المستشار القضائي  -المحامي دمحم فتحي 

 ).ان تكون امراة واحدة)ممثلي جمهور  3/0من موظفي البلدية و 3/0منهم من اعضاء المجلس البلدي 

 . هل يتم تغيير المؤسسين -عضو البلدية  -السيد رياض توفيق محاميد 

 . البلدية تقوم بالتغيير عند بداية كل دورة جديدة او خاللها -مساعد المستشار القضائي  -المحامي دمحم فتحي 

 . اقتراح المصادقه على التصويت عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع



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

 -.مرفق طيه-المصادقة على طلب فتح حساب خاص لالهل لمدرسة عين ابراهيم االبتدائية  3.

 

محمود محاميد هويه رقم   مدير المدرسة  : اصحاب حق التوقيع,248بنك هبوعليم فرع ام الفحم   

سكرتيرة المدرسة ليلى اغبارية ,  123837859هوية رقم   رئيس لجنة االباء رشيد اغبارية,152781522

 . 125975853هوية رقم 

الموضوع امام الحضور ثم عرض اقتراح المصادقه  عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية 

 . على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 -.مرفق طيه-دائية المصادقة على طلب تغيير ملكية حساب باسم البلدية لمدرسة عين ابراهيم االبت 4.

 

محمود محاميد   مدير المدرسة  : اصحاب حق التوقيع,248بنك هبوعليم فرع ام الفحم  373005حساب رقم   

 . 125975853سكرتيرة المدرسة ليلى اغبارية هوية رقم , 152781522هويه رقم 

ر ثم عرض اقتراح المصادقه الموضوع امام الحضو عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية 

 . على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

, مركنتيل, العربي)المصادقة على اذن التصفح في حسابات البلدية المختلفة بجميع حسابات البنوك المختلفة  5.

 ).وغيرها, البريد, العمال

 

<p> السيد نبيل حسين ابو علو هوية رقم , 28952488السيد جمعة احمد اغبارية هوية رقم : لكل من الموظفين

السيد احمد قاسم جبارين هوية رقم , 58325408ية هوية رقم السيد رائد سعيد اغبار, 23748580

 . 35805550والسيدة راوية علي محاميدهوية رقم  52875584

 . عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش

 لموظفين المذكورة ؟ذكر اسم السيد جمعة ضمن اسماء ا -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

مع حسابات البلدية  االسماء المذكورة هم الموظفين الذين يتعاملون -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

ولكن في , انا بصفتي محاسب البلدية المسؤول عن التصفح في الحسابات وانا بدوري ازودهم بالمعلومات , 

 . حال تمت المصادقة من قبل المجلس البلدي االمر سيسهل عملية التصفح امام الجميع وتكون نجاعة في العمل

 . لدية اقتراح المصادقه على التصويتعرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس الب

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

بناء تقديم اعتراض للجنة القطرية للتخطيط والبناء بقضية بيت ا( ערר)المصادقة على تخويل الطاقم المهني  6.

  ).ابو سائد)السيد عبد الغني 

 

اقترح على اعضاء المجلس البلدي اضافة بند جديد  -مساعد المستشار القضائي  -المحامي دمحم فتحي محاجنة 

 . على جدول االعمال



 . صادق اعضاء المجلس على اضافة البند الجديد

( ערר)اقتراح المصادقه على تخويل الطاقم المهني  عرض الشيخ طاهر علي نائب وقائم باعمال رئيس البلدية

 : تقديم االعتراض للنقاش

طلب من الشيخ خالد دمحم اغبارية ادراج هذا الموضوع في جلسة المجلس البلدي  -المحامي دمحم فتحي محاجنة 

 . الحالية نظرا الهميته

لملف للمحكمة العليا والذي سيبت في لقد وصل ا, الوضع سيئ جدا  -عضو البلدية  -السيد دمحم توفيق محاميد 

فاوصي المجلس البلدي المصادقة على اقتراح رئيس , الملف القاضي جبران حيث قدم تلخيصا في القضية 

 . البلدية

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع

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

 

من المفروض طرح هذا الموضوع في جلسة : عن مستحقات الموظفين وقال  -عضو البلدية  -تحدث السيد رياض توفيق محاميد 

اال ان السيد جمعة اغبارية وعد بانهاء دفع المستحقات خالل االيام القريبة على ان اكون , المجلس البلدي ويجب مناقشته الهميته 

بعثنا استجوابا لرئيس البلدية حول : قل للحديث عن موضوع ربط البيوت في التيار الكهربائي وقال ثم انت. حاضرا في هذه الجلسة 

 . ربط البيوت غير الموصولة في التيار الكهربائي

يوم  051قمت باالتصال مع مكتب وزير الطاقة بهذا الخصوص حيث انه اقيمت لجنة  -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

 . عارضوا هذا التوجه وفعال تم بحث طلبات ابناء الطائفة الدرزية فقط( الدروز)اال ان ابناء الطائفة , لالقليات 

لقد توجه العديد من اهالي ام الفحم من اصحاب البيوت غير الموصولة بالتيار  -عضو البلدية  -السيد جميل احمد جبارين 

  : وقلنا لهم ما يلي. ته الكهربائي وتابعنا معهم الموضوع واجبناهم كل حسب مشكل

اصحاب البيوت التي تقع في المناطق المرخصة عليهم التوجه للجنة التنظيم من اجل استصدار رخص لبيوتهم وتقديم الطلبات 

واصحاب البيوت التي ال تقع ضمن المناطق المرخصة فهناك اجراءات . لشركة الكهرباء من اجل ربط بيوتهم بالتيار الكهربائي 

 . يوما 051ب لجنة ستكون حس

هناك تقصير واضح من قبل قسم الهندسة بهذا الخصوص وهناك من يعرقل االجراءات  -عضو البلدية  -السيد دمحم فوزي محاميد 

 . يجب مراقبة االمر وفحصه, لربط البيوت بالتيار الكهربائي 

م فهم ال يقدمون خدمات خاصة الهالي ام الفحم هناك تقصير واضح من لجنة التنظي -عضو البلدية  -السيد دمحم توفيق محاميد 

لقد عقدنا جلسة يوم : وقال   ثم انتقل للحديث عن التغييرات التي ستحصل في لجنة التنظيم. وهناك من يعرقل استصدار الرخص 

حدة الحداث السبت الماضي في قسم الهندسة وحضرها جميع اعضاء لجنة التنظيم من ام الفحم واتفقنا على اتخاذ اجراءات مو

 . التغييرات المطلوبة في لجنة التنظيم

لن نتوانى بيوم من االيام او نتقاعص نحن ابناء ام الفحم عن ادارة لجنة : تحدث قائال  -عضو البلدية  -السيد رامز محمود جبارين 

التنظيم بغض النظر عن نتائج رئاسة التنظيم او يوم من االيام غبنا او غيبنا فام الفحم هي صاحبة القرار االول واالخير في لجنة 

 . اللجنة االخيرة فلن ننسى ان رئيس لجنة االدارة هو السيد توفيق سعيد

رأيا للصدع بما حصل بنتائج انتخابات لجنة التنظيم فانا اقترح ان يكون السيد يوسف ابو حفيظة مديرا لقسم : ثم اكمل حديثه قائال 

 . الجباية



انا اعيد واوضح حديثي نحن اليوم نعمل كائتالف ومعارضة لمصلحة ام الفحم ومن  -عضو البلدية  -السيد دمحم توفيق محاميد  

 . يعمل هم اعضاء اللجنة من ام الفحم فهناك تكاتف بين جميع االعضاء من ام الفحم

  راقيل ؟ما المعنى من ذالك ؟ وما سبب الع -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

من يدير اللجنة هم اعضاء اللجنة من ام الفحم نحن المتواجدون طيلة الوقت ونحن من  -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

خارطة الهالي ام الفحم ولكن في الدورة الحالية عدد  421يحضر الجلسات بشكل متواصل فعلى سبيل المثال تم المصادقة على 

 . ها قليل جدا فالعراقيل سببها بعض الموظفين في لجنة التنظيمالخرائط التي صودق علي

  

 

 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


