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 محضر جلسة

وذلك  18:00في تمام الساعة  29/08/2017المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  8/2017رقم  محضر جلسة المجلس البلدي االعتيادية

 .البناية الجديدة-في قاعة الهندسة

 :الحضور

 قائم باالعمال- بالل ظاهر محاجنة رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- محمد حسن محاجنة نائب- رائد كساب محاميد

 عضو- محمد توفيق محاميد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- رامز محمود جبارين

 عضو- جمال اسعد جبارين عضو- موسى احمد جبارين

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

 عضو- خالد ماجد محاميد عضو- محمد فوزي محاميد

 

 :وبمشاركة كل من

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 

 :الغياب

 نائب- طاهر علي جبارين نائب- وسام قاسم اغبارية

 عضو- جميل احمد جبارين عضو- رياض توفيق محاميد

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

  مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة
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 :مجرى الجلسة

أفتتح الجلسة رئيس البلدية الشيخ خالد محمد إغبارية بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  

 . أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

  -.مرفق طيه- 7/2017المصادقة على محضر جلسة رقم  1.

 
 . عرض رئيس البلديه الموضوع امام الحضور للمناقشة والتصويت على المصادقة 

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

  -.مرفق طيه-ترميمات في بناية البلدية  557االعتيادية رقم في الموازنة غير  2المصادقة على تغيير رقم  2.

 

 االضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة  المصدر

 --- ش.ج 400,000 ش.ج 400,000 وزارة الداخلية

 --- ش.ج 900,000 ش.ج 900,000 وزارة الرفاه

 ش.ج 2,750,000   ش.ج 2,750,000 تعويضات شركة التامين

 ش.ج 2,750,000 ش.ج 1,300,000 ش.ج 4,050,000 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 2,540,416 ش.ج 1,200,924 ش.ج 3,741,340 اعمال مقاولة

 ش.ج 209,584 ش.ج 99,076 ش.ج 308,660  تخطيط مراقبة وهندسة

 ش.ج 2,750,000 ش.ج 1,300,000 ش.ج 4,050,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

  -.مرفق طيه-اقامة مدرسة اسكندر  322في الموازنة غير االعتيادية رقم  6المصادقة على تغيير رقم 3.

 

 االضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة  المصدر

 --- ش.ج 17,231,035 ش.ج 17,231,035 مفعال هبايس

 ش.ج 7,087,500 ش.ج 8,007,845 ش.ج 15,095,345 وزارة المعارف

 ش.ج 7,087,500 ش.ج 25,238,880 ش.ج 32,326,380 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 6,503,099 ش.ج 23,598,405 ش.ج 30,101,504 اعمال مقاولة

 ش.ج 161,700 --- ش.ج 161,700 تجهيز وتاثيث



 ش.ج 422,701 ش.ج 1,640,475 ش.ج 2,063,176  تخطيط مراقبة وهندسة

 ش.ج 7,087,500 ش.ج 25,238,880 ش.ج 32,326,380 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

مرفق -مالئمة صفوف العسر السمعي  612في الموازنة غير االعتيادية رقم  1المصادقة على تغيير رقم  4.

  -.طيه

 

 االضافة المدخوالت السابقة المدخوالت الجديدة  المصدر

 ش.ج 30,000 ش.ج 210,000 ش.ج 240,000 وزارة المعارف

 ش.ج 12,000 --- ش.ج 12,000 صندوق الفائض في الموازة الغير اعتيادية

 ش.ج 42,000 ش.ج 210,000 ش.ج 252,000 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 28,500 ش.ج 199,500 ش.ج 228,000 اعمال مقاولة

 ش.ج 13,500 ش.ج 10,500 ش.ج 24,000 تجهيز وتاثيث

 ش.ج 42,000 ش.ج 210,000 ش.ج 252,000 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

مرفق -قاعة العرض المركز الجماهيري  799في الموازنة غير االعتيادية رقم  8المصادقة على تغيير رقم  5.

  -.طيه

 

 االضافة الت السابقةالمدخو المدخوالت الجديدة  المصدر

 --- ش.ج 20,084,262 ش.ج 20,084,262 مفعال هبايس

 ش.ج 2,000,000 ش.ج 2,920,000 ش.ج 4,920,000 وزارة االسكان

 ش.ج 2,000,000 ش.ج 23,004,262 ش.ج 25,004,262 المجموع

     المصروفات  

 ش.ج 2,000,000 ش.ج 23,004,262 ش.ج 25,004,262 اعمال مقاولة

 ش.ج 2,000,000 ش.ج 23,004,262 ش.ج 25,004,262 المجموع

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت 

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

 -.مرفق طيه-المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لترميم شوارع في حي المحاجنة والجبارين  6.

 المدخوالت  المصدر 



 ش.ج 2,000,000 وزارة االسكان

 ش.ج 2,000,000 المجموع

 المصروفات  

 ش.ج 1,913,876 اعمال مقاولة

 ش.ج 86,124 تخطيط ومراقبة هندسية

 المجموع
 ش.ج 2,000,000

 . عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت

 . صوت لصالح االقتراح جميع االعضاء الحاضرين فتمت المصادقه باالجماع 
 ------------------------------------------------ 

أ. الحسابات المالية المحتجز عليها . ب. االحداث االخيرة في  -مرفق طيه.-بحث طلبات اعضاء المعارضة  7.

  . لجنة التنظيم . ج. النظافة في احياء وشوارع المدينة

 

 - أ: الحسابات المالية المحتجز عليها 

مر وانه ال يوجد اي حجز, وقد تم تحدث عن اال -نائب وقائم باعمال رئيس البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

ترتيب االمر مع ضريبة الدخل بعدما قام بالحجز, وبخصوص صناديق االستكمال هناك حوالي ثالثة اشهر سيتم 

 . ترتيبها بالتنسيق مع وزارة الداخلية

ض توجه الى محاسب البلدية من اجل اعطاءه الحسابات, وهو يرف -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . واذا لم يتم اعطاءه فسيتم التوجه الى القضاء

 . كل شيئ يسمح لك القانون باستالمه ال يوجد اي مشكلة -رئيس البلدية  -الشيخ خالد محمد اغبارية 

 - ج: النظافة في احياء وشوارع المدينة

صحة بواجبه رئيسه وضع النظافة سيئ للغاية وال يقوم قسم ال -عضو البلدية  -السيد مصطفى محمد ابو ماجد 

 . ومديره

اعفاء السيد خالد ماجد محاميد من رئاسة قسم الصحة, واعفاء السيد محمد رباح واقالته لعدم قيامه  -اقتراح 

 . بالواجب وتوظيف موظف لمراقبة عمل المقاول والعمال

 . مشكلة مكب عين النبي -عضو البلدية  -السيد جمال اسعد جبارين 

جميع الحضور صوتوا مع المقاول بعد فوزه مع حضور خمسة عمال,  -عضو البلدية  -ميد السيد خالد ماجد محا

وبذلك ال يستطيع الخمسة ان يقوموا بتنظيف البلد ,وال يوجد ميزانية تكفي لنظافة البلد والمشكلة الرئيسية ال 

 . يوجد الزام وضبط وال مراقبين العطاء المخالفات

نحن قلنا سابقا بان الميزانية ال تكفي ومعظم العمال ال يوجد عليهم  -البلدية عضو  -السيد رامز محود جبارين 

 . مراقبة



جميع الموظفين ال يقوموا بواجبهم ويجب زيادة عدد العمال في  -عضو البلدية  -السيد تيسير ابراهيم محاجنة 

لمعارضة, وكذلك اضافة تنظيف الشوارع بسبب سوء الحال ويجب توفير ميزانية لذلك من ناحية االئتالف وا

 . مراقبين سير لمراقبة السير

نحن طلبنا اضافة نصف مليون شاقل للصحة النها هي اهم شيئ عند  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . المواطن وانا اقترح جولة جماعية في البلد لالطالع على الوضع ولذلك يجب ان نتحمل المسؤولية كاملة

كان لي حديث شخصي مع المقاول, ماذا باستطاعتك العمل بذلك في  -عضو البلدية  -حاجنة السيد علي احمد م

 . ظل هذه االوضاع الصعبة وسعر قليل جدا؟ ووعد بترتيب االمر وتنظيف وزراعة االشجار والورود

 . نحن بحاجة لسيارة اخرى واقترح ان نقوم نحن اعضاء البلدية بالمساعدة الشخصية -اقتراح 

الوضع سيئ وال اتهم احد ولكن الميزانية قليلة ويجب اضافة  -عضو البلدية  -رائد كساب محاميد  السيد

 . الميزانية من اجل الخروج من هذه االزمة

انا شخصيا ال اذنب المقاول والمشكلة في ادارة القسم, كان يجب  -عضو البلدية  -السيد موسى احمد جبارين 

بيرة لمناقصة قليلة جدا وال يكفي للعمال او السيارات, يجب رفع الميزانية من محاسبته بعد ثالثة اشهر, بلد ك

 . اجل ترتيب االمر, ثم طرح مشكلة سيارات الباطون

يجب مراجعة المقاول وانذارهم بذلك وبكمية الباطون المسموح  -عضو البلدية  -السيد محمد فوزي محاميد 

 . تحميلها

 . بع حارات وشراء سيارتين للبلدية للتنظيفتوزيع المراقبين على ار -اقتراح 

اقترح التصويت على اقالة مدير قسم الصحة بسبب عدم قيامه بواجبه,  -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

 . السؤال اين االجهزة االلية ? جميع االموال تذهب لخزينة الدولة , جميع المراقبين ال يقومون بواجبهم  :واقترح

 : تلخيص رئيس البلدية

 . الوضع جدا مؤلم ونحن بحاجة الى ضبط النظام -المراقبين 

, 15.9.2017قبل اسبوعين وجميع المراقبين سيتم الحاقهم ب دورة في تاريخ   وصلت االجهزة -االجهزة االلية 

 . وبعد العيد سنقوم بحملة منظمة بموضوع النظافة

 . ماليين ولكن هذا وضعنا من المدخوالت والمصروفات نحن نتمنى ان تكون عندنا -الميزانية 

 . سيكون هناك ثالث سيارات تعمل بعد العيد مباشرة -المقاول والسيارات 

 . سيتم ترتيب مراقب لهذا العمل فقط -المراقب 

 . سيتم افتتاح مكب بشكل مؤقت لحين ايجاد مكان اخر -مكب عين النبي 

 . تركيب كاميرا في مجمع عين النبي

 . تم دخوله من خالل مناقصة وسيتم محاسبته ومراجعته حتى نهاية السنة -مدير القسم 



 - ب: لجنة التنظيم 

بعض االعضاء مثل السيد خليل لم يتمشى مع قرار الجماعة وذهب  -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

لسيد خليل وتعيين اخرين مكانهم لخدمة الى التنظيم, يجب اعادة ترتيب االعضاء مثل السيد يوسف ابو حفيظة وا

 . مصلحة البلد وانا مستعد انتدب نفسي اذا تم اعطائي الثقة ويجب ان نبقى موحدين للحصول على جميع حقوقنا

 . نحن نريد توضيح ما حدث في لجنة التنظيم بالضبط -عضو البلدية  -السيد مصطفى ابو ماجد 

ماذا حصل في لجنة التنظيم بالضبط وسبب هذه التغييرات,  - عضو االبلدية -السيد موسى احمد جبارين 

 . ويستغرب تصرف السيد محمد توفيق والسيد خليل

وحتى  4/2014تحدث عن االمور التي حدثت في لجنة التنظيم اعتبارا من تاريخ  -السيد توفيق سعيد 

25/7/2017 . 

تصويت اقالة االخ خليل محاميد وتعيين شخص انا اقترح موضوع ال -عضو البلدية  -السيد محمد حسن محاجنة 

 . مكانه
 ------------------------------------------------ 

 . G , اسم الخريطة: توحيد وتقسيم منطقة354-0525873اعادة بحث وترتيب صياغة القرار لخريطة رقم  8.

 

.بان 16-14, قسائم:20455.بلوك:34,35,قسائم:20419.بلوك 66,67,68-58,64-54,قسائم:20343بلوك: 

 .تكون البلدية هي المبادرة والممولة بالتخطيط

والسيد رامز محمود   تم تاجيل بحث الموضوع بناء على طلب عضوي البلدية السيد محمد حسن محاجنة

   ن ينوب عنه مع الخرائطجبارين, وتاكيد حضور مهندس البلدية او م
 ------------------------------------------------ 

 

 . مالحظة : سجل المحضر السيد ناصر خالد اغبارية 

 
 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

 احمد محمود صادق جبارين

 


