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تاريخ الجلسة08/ 07/ 2020 :
ساعة البدء19:00 :
الحضور :السادة صالح ريان رئيس المجلس المحلي واالعضاء اديب بدران ،سلطان جمل،
سيف خطيب ،أحمد صالح ،محمد ابراهيم ،سمير عكري.
الغياب :السادة جواد شحادة ،عامر عبد الرحمن ،فريد حمود ،محمد بدران وجالل ريان.
الحضور من الموظفين :السادة احمد ابداح مهندس المجلس المحلي ،المحامي عماد الحاج
المستشار القضائي وقاسم ريان محاسب المجلس المحلي.
بنود البحث:
 -1شرح التقرير المالي الربع االول لسنة 2020
 -2المصادقة على تعديل هبات مفعال هبايس حسب الجدول المرفق.
الرئيس :افتتح الجلسة مرحبًا بالحضور متطرقًا للبند االول ثم أعطى قاسم ريان حق شرح البند.
قاسم ريان :التقرير للربع االول لعام  2020بلغ العجز فيه  1.385مليون .هذا العجز نابع من
عجز بالمدخوالت حوالي  3.120مليون بالمدخوالت الذاتية و 829ألف تتعلق بالكورونا ،العجز
العام والضرر العام من كورونا حوالي  4مليون ش.ج هنالك החזרות ب أكثر من  %50من
االموال التي جباها المجلس المحلي من المواطنين بسبب الكورونا حتى شهر  .3/2020ومن
المتوقع أن يكون الربع الثاني أصعب من الربع االول .وأضاف قاسم ريان بأن المجلس المحلي
ضا حوالي  2.1مليون من الداخلية عن فترة الكورونا مع أن الجباية بالربع االول
تلقى تعوي ً
بلغت حوالي  5.5مليون ش.ج مع ال הסדרים והדחויים.
من المتوقع أن تطلب الداخلية حتلنة الميزانية بسبب تغييرات ومستجدات كورونا.
هنالك مستحقات لنا بالمعارف من شهر  9من عام  2019عن السفريات والمساعدات ،وزارة
المعارف تدفع מקדמות سلفة عن السفريات (المستحقات تبلغ حوالي  1.5مليون ش.ج من
وزارة المعارف).
هنالك ميزانية  675ألف جباية ذاتية من المعارف والرفاه لم نجبي منها سوى  75,000شاقل
ضا.
وبالمقابل هنالك نقص بالمدخوالت اي ً
قاسم ريان :أضاف إذا نظرتم الى كل بنود المصروفات فقد أصرفنا أقل مما قد رصدنا لها
ميزانيات.
بعض االعضاء سمير عكري وأديب بدران طالبوا بتفهم بعض المواطنين الذين ألغوا التزاماتهم
المالية للمجلس (הרשאות ושיקים) بسبب الكورونا.
قاسم ريان :حوالي  %90من بنود الميزانية غير مرنة وال نستطيع تغييرها.
سيف حطيب :األهون خطة تنجيع بالرواتب والموظفين وليس بالخدمات – بوظائف زائدة .-
قاسم ريان :كل الوظائف بالمجلس المحلي هم عمال מן המניין واتفاقية االجور في فترة
الكورونا أعطتهم امكانية أن يتلقوا رواتب عن عطلة حسب أيام اذن سلبية .بينما في بعض
البلدان كل عمال النظافة هم عمال مقاولين.

قاسم ريان :شرح بالتفصيل معطيات التقرير أمام الحضور .وحذر أن هذا التقرير قبل كورونا
والتقرير القادم خالل كورونا وهو أصعب من التقرير الحالي مطالبًا باالستعجال بإنجاز المنطقة
الصناعية كمنقذ للوضع المالي اذ أن هنالك زيادة رواتب  %3.5سنويًا وميزانية الهبة العامة قد
انخفضت ب  700,000ش.ج من الداخلية .وضرب مثاالً على ذلك عيلوط.
هذا هو الوضع فهو صعب حسب التقرير االول ،والثاني أصعب من االول ونحن مطالبين
بحتلنة الميزانية لعام  2020وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية والصورة قاتمة حاليًا.
البند الثاني :المصادقة على تعديل هبات مفعال هبايس حسب الجدول المرفق.
الرئيس شرح البند وفقًأ للجدول الذي ّ
وزع على الحضور وطرح المصادقة على الحتلنة حسب
الجدول بقيمة حوالي  1.774.400ش.ج.
احمد ابداح :بالنسبة لترميمات مدرسة الحديقة لقد تلقينا ميزانيات للمصاعد في المدارس
 886678ش.ج ومدرسة ابن سينا ومدرسة االفق االبتدائية وأجرينا مناقصة فيها ب 1.270
مليون لذا يوجد نقص ب حوالي  380,000ش.ج.
يوجد نقص  200ألف بالثانوية و 200ألف للحديقة ونحن ال نستطيع البدء حسب المناقصة بدون
المصادقة على هذه االموال.
هناك نقص مالي ببيت الشبيبة بحارة القعيدة المطلوب المصادقة على  500,000ش.ج مع نفس
المقاول إلقامة ملعب משולב ألن التخفيض فيه  %22.5التي أعطاها المقاول.
التصويت على القائمة المدرجة.
الرئيس :رفع بند المصادقة على الحتلنة المقترحة حسب الجدول المدرج
فوافق الحضور عليها باألجماع.
الرئيس :نطلب المصادقة على استمرار العمل مع المقاول צוות המקצוענים لتطوير الملعب
في بيت الشبيبة في الحي الشرقي.
واقرارا.
فصوت عليه الحضور باإلجماع موافقة
ً
اغلقت الجلسة الساعة؟
صالح ريان
مصطفى حمود
رئيس المجلس المحلي
سكرتير المجلس

