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 محضر جلسة

وذلك في  18:00في تمام الساعة  22/02/2017المنعقدة يوم االربعاء الموافق  1/2017رقم  محضر جلسة المالية االعتيادية

 .البناية الجديدة-قاعة الهندسة

 :الحضور

 عضو- وسام قاسم اغبارية رئيس- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- علي احمد محاجنة
 

 

 :وبمشاركة كل من

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية
 

 

 :الغياب

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 

 :جدول االعمال

  .2017بحث اقتراح ميزانية البلديه للسنة المالية  1.

 

 :مجرى الجلسة

  .2017بحث اقتراح ميزانية البلديه للسنة المالية  1.

 

 2016مليون شاقل زيادة عن عام  289,596قدم سرد اقتراح الميزانية وهي مبلغ  -السيد بالل ظاهر محاجنة  

مليون شاقل وذلك بتعيين مدير جباية  50مليون شاقل , الموازنة تمت باعتبار تعميق الجباية مبلغ  13حوالي 

.  2016بناء الميزانية وفق معطيات لعام  جديد وانهاء استطالع امالك والزام فوارق االرنونا ما عدا ذلك تم

% واضافة مالكات للمدارس وارتفاع فعاليات 2.7مليون شاقل بنسبة  7ارتفاع باالجور بجهاز التعليم حوالي 

مليون شاقل . ارتفاع باجور وفعاليات قسم الرفاه االجتماعي وذلك نتيجة  3التربية والتعليم بمبلغ حوالي 

 . يع الخدماتالحصول على مالكات وتوس

طلب تفسير المور تتعلق بجهاز التربية والتعليم بما ذلك المدارس الثانوية , كما طلب  -السيد علي احمد محاجنة 

 . تفسير وتوضيح لالرتفاع في بنود اقتراح الميزانية

مي, مالك في االرتفاع باالجور العادية هي نتيجة النية بتعيين مدير عام, ناطق اعال -السيد بالل ظاهر محاجنة 

مراقبين في الشرطة  8قسم المستشار القضائي, مدير جباية, مدير مسرح وتقني مسرح . ناهيك عن تعيين 

 



 . الجماهيرية 

لدي مالحظات اخرى , يجب فحص كل تقصير في كل قسم وقسم في البلدية من اجل  -السيد علي احمد محاجنة 

سم الرياضة الن الموضوع جدا مهم لتقليل العنف الشبابي رفع مستوى الخدمات في البلد , مثل قسم الصحة وق

في البلد . الشوارع وقسم الهندسة , المنتزهات والنظافة , موضوع النظافة ونظافة الشوارع حددنا الميزانية 

للمقاول لذلك االمر ادى الى فشل ذريع لذلك اذا تطلب مبلغ اكثر لنظافة البلد فال بأس لذلك حتى تصبح البلد 

 . فةنظي

يجب االسراع بانهاء استطالع االمالك ليتسنى لنا زيادة المدخوالت الذاتية وفق  -السيد وسام قاسم اغبارية 

المبلغ الذي حددناه في الميزانية , ويذكر ان الخدمات سوف ترتفع بواسطة مشاريع الميزانية غير االعتيادية مثل 

 . ... الشوارع والمنتزهات
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 بإحترام

 محاسب البلدية

  جمعة اغبارية


