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  . 2017البحث في التقرير المالي المراقب لعام  -1

  

 وبدأ بالشرح عن مالحظات مراقب    أفتتح الجلسة السيد رئيس المجلس المحلي ورحب بالحاضرين،

 .  2017التقرير المالي المراقب لعام  وزارة الداخلية  على
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 ( 2018/09جلسة عاديه رقم )  تابع:

 

وذلك  وقال لهم كما تالحظون هناك ثمانية مالحظات في التقرير المذكور، أربعة منها تم تصحيحها،

 بمساعيكم، ودعمكم ودعم المستشار القانوني. 

كما وتم اإلعالن عن مناقصة لتعيين مراقب داخلي، إال أنه بسبب  حيث أنه تم تعيين مهندس للمجلس المحلي ،

تعديل وزارة الداخلية لجزئية الوظيفة تم اإلعالن عن مناقصة جديدة حيث تحدد الموعد األخير لتقديم الترشيح 

 . ومن ثم يتم تعيين لجنة الختيار المرشح المناسب لذلك. 2018/9/30لهذه الوظيفة  

في مؤسسات المجلس المحلي من قبل مختص بهذه األمور ويتم  ) סקר סיכונים(راء كما قام المجلس بإج

أما بالنسبة لوجود قرابة بين موظفو المجلس ورئيس المجلس فهذا األمر خارج عن تصحيحها حسب المطلوب. 

د وكان كل هؤالء الموظفون موجودون. ولكن من بع 2003إرادتي، حيث أنني دخلت للمجلس المحلي في عام 

هذا التاريخ كل عامل يقبل للعمل فقط عن طريقة مناقصة حسب الشروط القانونية .  أما بالنسبة للفصل بين 

نسمة،  2700الوظائف، فإن المجلس المحلي ال يستطيع ذلك ألن المجلس هو صغير وال يتعدى عدد السكان 

 زانية . والفصل بين الوظائف يتطلب تعيين عمال جدد وهذا سيزيد العبء على المي

وأضاف رئيس المجلس نحن نحاول قدر المستطاع المحافظة على ميزانية المجلس المحلي، وأستغاللها كما 

 يجب وضمن القانون، ونعمل جاهدين لتفادي كل والمالحظات التي دونها مراقب وزارة الداخلية في التقرير .

 

 مع األخذ بعين األعتبار لمالحظات    ، 2017قرار: تمت المصادقة على التقرير المالي المراقب لعام 

  مراقب وزارة الداخلية التي تم تصحيحها والتي سيعمل المجلس على تصحيحها مستقبالً .       

 

 תכנית תמרור.ميزانية غير عادية ) خارطة إشارات مرور (  مصادقة -2
 

على ( הלאומית לבטיחות בדרכים הרשותتمت مصادقة السلطة الوطنية لألمان على الطرقات ) 
( ألف شيكل لتجهيز خارطة إشارات مرور في أنحاء القرية . لذلك يجب على المجلس  150ميزانية بمبلغ ) 

 مصادقة ميزانية غير عادية لهذا الخصوص.
 

 .المصادقة على الميزانية المذكورة باألجماع  تقررقرار:  
 

 ( ودرابزين مرور، وشاخصات عالمات وضع)  عادية غير ميزانية مصادقة -3
 .סימון כבישים, הצבת שלטים ומעקות()   

 

تمت مصادقة وزارة المواصالت على ميزانية لتعليم الشوارع ووضع إشارات مرور وعمل شبكات على 

الوزارة بأن  ، وأشترطت 2018و  2017( ألف شيكل . هذا المبلغ عن سنة  304,637األرصفة وذلك بمبلغ ) 

 ( ألف شيكل  338,485( ألف شيكل، حيث تصبح الميزانية المقترحة بمبلغ )  33,848يساهم المجلس بمبلغ ) 

 

( ألف  33,848) المذكورة، حيث يتم تحويل المبلغ ميزانية الباألجماع على المصادقة قرار:  تمت 

 קרן עודפי תקציב רגיל (. مساهمة المجلس من صندوق الفائض من الميزانية العادية ) شيكل
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 . 24المرحلة الثانية  شارع رقم  ، 202تعديل ميزانية غير عادية رقم  -4

 
( ألف شيكل. حيث تم رصد هذا  177بمبلغ )  2018تمت مصادقة وزارة الداخلية على ميزانية تطوير لسنة     

(  537للمرحلة الثانية .  وبما أنه يوجد ميزانية غير عادية لهذا المشروع بمبلغ )  24المبلغ للعمل في شارع رقم 

، ولكنها غير كافية لتتمة المشروع . لذلك يجب رصد هذا المبلغ إلى المشروع المذكور، حيث تصبح ألف شيكل 

 ( ألف شيكل . 714الميزانية األجمالية ) 

 
 المذكورة . 202غير العادية رقم قرار:  تقرر باألجماع المصادقة على تعديل الميزانية 

 

 

 

 

 . من اليوم المذكور أعاله ظهراً   الثانية عشرةهذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة               

 

 
                                 المجلس رئيس        عضو             عضو            عضو           عضو           عضو                عضو        

   فتالي أحمد          مرهج حسين           عيسى غسان       شمالي محمد           مرهج رافع        حسن سليمان              جبر جابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1نسخه:   

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          
 

 

 


