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 محضر جلسة

وذلك في  18:00في تمام الساعة  13/12/2017المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2/2017رقم  محضر جلسة المالية االعتيادية

 .غرفة محاسب البلدية

 :الحضور

 عضو- علي احمد محاجنة رئيس- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- رامز محمود جبارين
 

 

 :وبمشاركة كل من

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية
 

 

 :الغياب

 عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير  عضو- وسام قاسم اغبارية

 

 :جدول االعمال

  .2017,2018بحث اقتراح ميزانية البلديه للسنة المالية  1.

 

 :مجرى الجلسة

بقوله بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة أفتتح الجلسة رئيس اللجنة المالية السيد بالل ظاهر محاجنة   

  . والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

  .2017,2018بحث اقتراح ميزانية البلديه للسنة المالية  1.

 

لوزارة الداخلية,  2017,2018قدمت هذه الميزانيات ضمن خطة االشفاء لعام   - السيد بالل ظاهر محاجنة 

 .الف شاقل 160اطلب اضافة منح الفرق الرياضية والجمعيات بقيمة 

قبل اسبوع صادق المجلس البلدي باالجماع على اتفاقية خطة االشفاء للسنوات  -السيد جمعة احمد اغبارية 

بقيمة مدخوالت  2017ية للعام مع وزارة الداخلية وقد تضمنت االتفاقية الميزانية العادية للبلد 2018و  2017

سيكون  2017مليون شاقل, اي ان العجز السنوي لعام   309.154مليون شاقل, ومصروفات بقيمة  294.964

مليون شاقل وذلك بمصادقة وزارة الداخلية, طبعا يجب االلتزام بكل بنود الميزانية وتحقيق االهداف 14.190

, وذلك للحصول على هبات وقروض وفق خطة االشفاء, بالنسبة مليون شاقل 41بما في ذلك الجباية بمجموع 

 



مليون شاقل اي ان الميزانية بدون عجز ابدا, االمر صعب  320.340, مجموع المدخوالت 2018للميزانية لعام  

مليون شاقل ولكن مع االخذ بالحسبان بانهاء مسح االمالك واضافة مئات  51.038جدا سيما ان مبلغ الجباية 

بالتاكيد سوف تمر بتغييرات خالل العام  2018ن االمتار للجباية يجب ان تزيد المدخوالت. ميزانية االالف م

 .الن هناك معطيات حتى االن غير نهائية مثال الهبة العامة ونسبة زيادة االجور بالقطاعات العامة والخ 2018

 51   2018يون شاقل وفي عام مل 41هدفنا الوصول الى  12/2017نحن بشهر  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

مالك, للحصول  3,000مليون شاقل مع انهاء مسح االمالك, شركة اور هايتك تعمل بجدية وقد قامت بقياس 

 .على الهبة المشروطة يجب علينا ان نعمل كثير, اكثر اعفاءات او اعتراضات

 اضة؟مساء الخير, عندي سؤال, ما هي ميزانية الري -السيد رامز محمود جبارين 

الف شاقل صيانة مالعب,  387الف شاقل و  876مبلغ  829, بنود 33صفحة  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 .2017الف شاقل. هذا لعام  410وهناك فعاليات رياضة مبلغ 

اطلب بزيادة ميزانية الرياضة بكل مجاالتها المختلفة, الن زيادة الميزانية للرياضة  -السيد رامز محمود جبارين 

 .هم بتقليل العنف في المجتمعتسا

موضوع النظافة يجب ان يكرس له ميزانية تستحق له مدينة ام الفحم وتوضع حسب -السيد علي احمد محاجنة 

كثافة السكان والمساحة وليس الجل الربح والتوفير, لم يكن عندنا عمل بالحدائق وال النظافة, افضل ان تقوم 

 .كبيرة وواحدة صغيرة البلدية بشراء مكانس كهربائية واحدة

 . افضل بان البلدية تشتري حفار -موضوع الصيانة 

 . يجب العمل على ايجاد مواقف للسيارات -مواقف السيارات 

 .صيانة المنتزهات -منتزهات 

 .يجب شراء بيوت للهدم في جذر البلد اليجاد مواقف ومنافذ للناس -السيد رامز محمود جبارين 

 .ايضا الرياضة في سلم االولويات -السيد علي احمد محاجنة 

نصبو لميزانية تليق بالوضع الذي تمر به بلدنا على جميع االصعدة فاذا كانت  -السيد رامز محمود جبارين 

االرقام هي هي نسخ لصق نكون بعيدين كل البعد عن الواقع وال تالئم ظروف ام الفحم باالخص زيادة دعم 

لذي من شانه ان يحقق من وطأة العنف والجريمة مع التشديد على موضوع الرياضة في هذه الميزانية االمر ا

النظافة وخلق بيئة نظيفة ومحيط اجمل حتى نطفي شعور للمواطن الستعادة الثقة في بلدنا, كلي امل بان يتبنى 

 .المجلس البلدي هذا الرأي

خالل  2018معينة في ميزانية  نحن محدودين في المدخوالت نستطيع تغيير بنود -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 .العام, اتمنى ان تكون هذه الميزانية ان تعطي مرافق لجميع المواطنين في هذا البلد الحبيب
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 بإحترام

 نائب رئيس البلدية

  بالل ظاهر محاجنة


