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حمود، محمد السید صالح ریان رئیس المجلس والسادة األعضاء سلطان جمل، فرید  :الحضور

 ابراھیم، سمیر عكري، جالل ریان وعامر عبد الرحمن.
 

 السادة احمد صالح، محمد بدران، ادیب بدران، سیف خطیب وجواد شحادة.: الغیاب
 

حاج المستشار القضائي، قاسم ریان محاسب المجلس، السادة عماد ال :الحضور من الموظفین
 ب الداخلي.عاصم ھیبي المراق

 
ضافة الرئیس باإلعضاء المجلس، غرفة الجلسات عشرة أشخاص بینھم أحیث تواجد في 

لمحاسب المجلس والسكرتیر والمستشار القضائي والباقون من مدراء األقسام تابعوا الجلسة من 
 في غرفھم. zoomخالل تطبیق زوم 

 

 :بند البحث
 + مالك المجلس المحلي. 2020میزانیة المجلس المحلي لعام  اقتراحبحث وإقرار  -

 
مرحباً بالحضور قائالً بأن الدعوة لبحث اقتراح المیزانیة  الجلسة رئیس المجلس المحلي افتتح

ً بأن أخذ استشارة من وزارة الداخلیة واستشارة قضائیة على  ومالك المجلس المحلي مضیفا
ً حسب توجیھات وزارة بعد األخذ بأسباب الحیطة والحذر قانونیة عقدھا  المطلوبین صحیا

ً أن المیزانیة حوالي  الصحة، للسید ملیون شیكل. وأعطى بعد ذلك حق الكالم  87.66مضیفا
لمالك חשב שכר اضافة  بالمیزانیة،قائالً بأن التعدیل الطفیف قاسم ریان لشرح المیزانیة 

 ة الداخلیة.المجلس المحلي حسب طلب وزار
ً للشرح بھا یوجد ةالمقترح 2020میزانیة العام  للجمیع.تمنى السالمة  ریان:قاسم  بنود ا

مدخوالت  –قائالً بأن المیزانیة ھي تخمین مصروفات  فیھا،الرئیسیة خاصة التغییرات 
 .2020اً للعام اقتراح المیزانیة متوازن ألف ش.ج 87,661

 



 :الشواقلبآالف المدخوالت الذاتیة 
 ضریبة عامة 13,200

 بقایا میاه 6
 مدخوالت ذاتیة من المصاریف –עצמיות חינוך  244
 مدخوالت ذاتیة من الرفاه – עצמיות רווחה 247

 باقي المدخوالت الذاتیة  – יתר עצמיות 1,797
 وزارة المعارف – משה"ח 36,278
 ھبة الرفاه 10,300
 الھبة العامة 14,571

 ھبات اخرى  – מענקים אחרים 540
 من وزارات متعددة – אחרממשלתי  3,862

 مدخوالت مشروطة  – הכנסות מותנות 616
 مصروفات المدخوالت والفي  6000הנחות ארנונה 

 التالیة:ھذه المدخوالت لتغطیة المصروفات 
 رواتب عامة –שכר כללי  11,412
 فعالیات عامة  –פעולות כלליות  13,841
  رواتب التربیة والتعلیم –שכר חינוך  28,928
  مصروفات التربیة والتعلیم   - פעולות חינוך 11,744

 رواتب الرفاه 3397
  مصروفات الرفاه 10,052
 وبالذات لبنایة المجلسالقروض مصروفات  1,275

 كما ھي في المدخوالت 6000הנחה מארנונה تخفیضات ضریبیة 
 مشروطة מותנה  6

أرفق تفصیل لكل بند من مركباتھا سواًء في المدخوالت أو المصروفات لتغطي الحد األدنى من 
متطلبات مصروفات المجلس المحلي كما تم ارفاق مالك المجلس المحلي القتراح المیزانیة 

وھذه الوظائف تغطي المالك العادي التربیة والتعلیم الرفاه  وظیفة، 233,8ب  إلقراره
 والمتقاعدین.

ألف  87,661ملیون من میزانیة بلغت  43,737,577مبلغ الرواتب حسب المالك وصل الى 
رح بھا رئیس المجلس المحلي لقسم وبإضافة نصف وظیفة كما ص %50أي تعادل ال ش.ج 

ش.ج والتي ستضاف على مالك المجلس المحلي ولكي نبني میزانیة  60,000الحسابات بمبلغ 
تب علینا انقاص ھذا المبلغ من بنود مصروفات في المیزانیة متوازنة بعد ھذه االضافة تر

مبلغ  بإنقاصوالبند الثاني  1,621000570ش.ج من بند واحد  27,000ونقترح انقاص 
وھو التعدیل الوحید في المیزانیة التي بین أیادیكم  1,617000580من بند واحد  33000

 ھ مستعد للرد على أي تساؤل.وأضاف بأن، وھذا األمر أي التعدیل منوط بموافقتكم 
 

المیزانیة على صفر عجز وصلنا ل  2019عام  التركیز، 1في صفحة رقم  ریان:جالل 
عجز ما ھو مصدر العجز في  ش.ج 900,000العام. كان العجز  باألجرملیون  2.153

 ألف. 210عجز بقیمة כלליות الرواتب و 
 .2020أرجو توضیح الصورة كیف ستتوازن في عام 

 
الثالث تغییرات ما بین میزانیة عام  العامود متوازنة،كانت  2019المیزانیة لعام  ریان:قاسم 

 العامة.في الرواتب  2019عجز عام  900,000لم یكن . 2020و  2019
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 1,129كان عجز  الداخلیة،رواتب خفضنا وظیفتین بكل المیزانیة حسب شروط وزارة لفي ا
 .ولیس فقط بالرواتب العجز وقع في بنود اخرى ،ألف 114 ملیون العجز بالرواتب العامة

ألف  114أي أن العجز بالرواتب  12314بینما التنفیذ ألف ش.ج  12200بالرواتب العامة 
 وھكذا.

 
ألسباب أخرى  باإلضافةون عجزاً لدینا كَّ أدخلنا وظیفتین تَ  2019كنا متوازین عام  حمود:فرید 

 یفتین.أدى الى العجز ولیس فقط الوظ
 

المدخوالت المشروطة في الجبایة في ظل ھذه الظروف الصعبة یمكن أن تزید  ریان:جالل 
 العجز مع الظروف المستجدة.

لم نضع مدخوالت مشروطة في الجبایة بل المدخوالت  2020في ھذه السنة  ریان:قاسم 
كان  2019یة لسنة اقتراح المیزان –ولسؤال السید فرید حمود  المشروطة في الھبة المشروطة.

 متوازناً والعجز الحاصل لیس سببھ وظیفتا النائب والمساعد.
 

ھنالك تعلیمات من الداخلیة بخصوص عدم جبایة ضرائب من المصالح سیؤثر علینا  الرئیس:
 بسبب الكورونا.سلباً 

 
 ھنالك مطالبة بأن تعوض الدولة عن ضریبة ارنونا المصالح. ریان:قاسم 

 
لك مشاركة للمجلس میزانیة ھذا القسم أم ھنا ه یوجد مدخوالت لھذا القسم ھلبالرفا ریان:جالل 

 بھذه المصروفات ؟!!
 

 من مجمل مصروفاتھا. %25اشتراك المجلس بتمویل الوظائف بنسبة  الرئیس:
 

 ألف ش.ج 3397ألف ش.ج بینما الرواتب  10,300مدخوالت الرفاه  ریان:قاسم 
مقابل  ألف ش.ج 13449مصروفات الرفاه أي مجموع ل ش.جألف  10,052مصروفات وال

 .%25مدخوالت رصد اشتراكھ أي ما یزید عن 
 

 ? الرفاه פעולות ما ھي مصروفات ریان:جالل 
 

מרכז  ،משליםמרכז  ،תעסוקהמרכז كل مشاریع الرفاه ما عدا الرواتب  ریان:قاسم 
 وفعالیات مثل النویدیات.ھذه المشاریع فیھا رواتب מרכז נתיבים להורות  ،עוצמה

 وھكذا.השתלמויות וספרים من مقترح المیزانیة من  11انظروا صفحة رقم 
 

 المصروفات؟ھل من الممكن تقلیص ھذه  ریان:جالل 
 

میزانیات الرفاه ممولة لرواتب ومشاریع وأضف علیھما  فیھ.صعب التقلیص  وقاسم:الرئیس 
 .%25رصد اشتراك المجلس 

 
 ھي؟ھل ھنالك وظائف جدیدة غیر نصف وظیفة في قسم الحسابات وما  ریان:جالل 

 
بینما ال  ممولة،والتي  ایوجد وظیفة عامل اجتماعي وستجري مناقصة علیھ ریان:قاسم 

 חשב שכר.ال یوجد سوى نصف وظیفة מנצופאלי 
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 المیزانیات؟من ציפאלות נימما ھي نسبة الوظائف ال  الرئیس:

 
 فقط. %13 قاسم:

 
 ممولة؟كم عدد المساعدات والمرافقات وھل ھي  ریان:جالل 

 
 ھنالك اشتراك للمجلس المحلي. جزئیاً،مساعدة ومرافقة ممولة  44 ریان:قاسم 

 
 نجبیھا؟كم نسبة الجبایة من رسوم الرفاه التي یجب أن  جمل:سلطان 

 
 .ألف 247نحن وضعنا القدرة الذاتیة للجبایة كحد أدنى  ریان:قاسم 

 
 .2020وصفر عام  ألف 689- 2019میزانیات المخیمات كان عام  3صفحة  عكري:سمیر 

 
 ال یوجد مخیمات في ھذه السنة ما عدا المخیم الصیفي ولربما ال یحصل. ریان:قاسم 

 
 1.2حوالي  2019عن عام  2020میزانیتھ انخفضت في عام חינוך יסודי  ریان:جالل 

 ملیون تخفیض.
 

ملیون  1.1ي المجموع حوال مخیمات، ألف 600حواسیب وحوالي  ألف 400 ریان:قاسم 
 ) والباقي متنوعات.1,084=  400+  689(
 

 80,000صرفنا  2019عام השתתפות בעיר ללא אלימות  5صفحة  عكري:سمیر 
 صفر. 2020ش.ج بینما عام  120,000ش.ج والمصروف 

 
 ھنالك بند اخر ممول فیھ. ریان:قاسم 

 
 ھو؟من יעוץ תקשורת  161100751بند رقم  7صفحة  عكري:سمیر 

 
مشاكل االتصال لدینا مع تخطیط حل یوجد لدینا مستشار اتصال لكي یساعد على  ریان:قاسم 

 מע"מ.+  3500االتصال في عمارة المجلس وراتبھ 
 

والمالك مع التعدیالت المذكورة  2020على المیزانیة لعام صویت نرفع البند للت الرئیس:
الرئیس، سلطان جمل، فرید حمود،  الرئیس:لصالح اقتراح فصوت علیھ الحضور باإلجماع 

ما عدا عامر عبد الرحمن الذي امتنع عن التصویت جالل ریان، سمیر عكري ومحمد ابراھیم. 
مع التعدیالت  المصادقة على المیزانیة والمالك وعلیھ فاز اقتراح الرئیس باألغلبیة وتمت

 المذكورة.
 
 
 

 مصطفى حمود       صالح ریان 
  سكرتیر المجلس        رئیس المجلس 
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