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 محضر اجتماع

 ( 2019/  1 ) الجلسة رقم 

 وتعديالته )قانون البلديات( 30/06/1977تاريخ  118من المرسوم اإلشتراعي رقم  32بناء على المادة 

بناء على دعوة رئيس المجلس لألعضاء لعقد جلسة وزعت وفق األصول ، عقد المجلس البلدي إجتماعا 

فـحـضـر رئـيس  18/01/2019 بتاريخ  الجمعةساء يوم من م 6:00في مبنى البلدية في تمام الساعة 

سن السبع ونائب الرئيس زهير جلول واألعـضـاء الـســادة : بـسـام فـرحـات ، ح البلدية عاطف منصور

، ريان ناصر ، زاهر خليل ، زهير حاطوم ، سـعـد السـباعي ، عـبـد الهادي العرب ، عبد الحميد زين 

، محمد  حسين موسى و ، نبيل رحال ، محمد جابر ديب سليم،  علي عثمان ـحـيـم ، الدين ، عـدنان س

 حسن بديع عمار تغيب بعذر كل من األستاذو و د. محمد الدرسا سـعيد اسـماعيل ،  ربيع العنانالحركة ، 

 .ة ـسـلـجـة الـديـلـبـس الـيـح رئـتـتـا ، إفـيـونـانـاب قـصـنـان الـا كـمـول

مثمنا إنجازات  2019الجلسة ، رحب رئيس البلدية بأعضاء المجلس مع بداية عام قبل البدء ببحث نقاط 

عام إنجازات نوعية بجهود السادة أعضاء المجلس ودعمهم  2019العام السابق وآمال أن يكون عام 

 م م 1865بمساحة تزيد على  1791وبلغ رئيس البلدية السادة األعضاء أنه تم تسلم سند ملكية العقار .

طرق رئيس البلدية إلى الوضع المالي فشرح أن أحد أهم أسباب تراجع الوضع المالي )وهو تراجع ثم ت

آني ومرحلي فقط( هو عدم تحويل وزارة المالية حصة البلديات من الصندوق البلدي المستقل بسبب 

د بشكل أساسي الوضع السياسي العام للبلد ، وأشار أن معظم البلديات بما فيها بلدية برج البراجنة تعتم

على هذا التحويل خاصة في ظل أزمة إقتصادية خانقة أثرت سلبا على واردات البلدية من الجباية وكذلك 

 سبب آخر هو تجميد القروض السكنية ما أثر أيضا على واردات البلدية من رخص البناء .

 ي :ـلـ ا يـ رروا مـ ال وقـ مـ دول األعـ ي جـواردة فـ اط الـ قـ نـ ال لبحث ونـعـ مـ تـ جـ مـ الثم انتقل 

 المشار إليها في الجدول التالي : الموافقة على حجز نفقة لمدة سنة من االعتمادات .1

 المبلغ ل ل  نوع النفقة  ف ب  ف

 800.000.000 رواتب الموظفين الدائمين 1 1 3

 660.000.000 أجور األجراء 2 2 3

 100.000.000 تعويضات عائلية 2 3 3

 250.000.000 تعويضات مختلفة 9 3 3

 1.200.000 تعويضات المراقب العام 4 3 3

 25.000.000 بدل مقطوعية  –إتصاالت سلكية والسلكية  4 7 1

 10.000.000 بدل مقطوعية –كهرباء األبنية البلدية  2 7 1
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 42.000.000 إيجارات عقارات وصيانتها لمراكز الشرطة واألشغال والدفاع المدني 2 1 2

 750.000.000 الشرطة المؤقتون –ظفين المؤقتين رواتب المو 1 1 3

 10.000.000 مياه بدل مقطوعية 1 7 1

 10.819.000 إيجارات مكاتب وصيانتها / مبنى البلدية 1 1 2

 74.000.000 عطاءات إلى جهات خاصة / فقراء ومعوزين 2 1 4

 15.000.000 مطبوعات 2 4 2

 15.000.000 قرطاسية 1 1 1

 19.000.000 لمختلف المناسباتجلديات  3 4 2

 

 الموافقة على حجز احتياطي لمدة ستة أشهر وفق الجدول التالي : .2

 المبلغ ل ل  نوع النفقة  ف ب  ف

 19.900.000 محروقات سائلة 1 3 1

 19.900.000 محروقات وزيوت للمولدات 3 2 1

 19.900.000 قطع غيار لوسائل النقل 3 3 1

 19.900.000 صيانة وسائل النقل 8 5 1

 10.000.000 نفقات خدمة وتنظيفات 3 9 2

 19.900.000 صيانة مختلفة 9 2 2

 19.900.000 تجهيزات أخرى 9 3 1

 19.900.000 أعياد وتمثيل ) نفقات ضيافة ونثريات( 3 4 2

 

 الموافقة على حجز وعقد النفقات التالية : .3

 المبلغ ل ل  نوع النفقة  ف ب  ف

 6.660.000 صيانة برامج آالء 7 5 1

 19.900.000 2019أجور عمال مياومين عن شهر كانون الثاني  2 2 3

 

 الموافقة حجز النفقات التالية : .4
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 المبلغ ل ل  نوع النفقة  ف ب  ف

 14.000.000 لمدة سنة صيانة الكهرباء والمكيفات لكافة أقسام البلدية 2 5 1

 

وجميعها قديمة دون تغيير في بدالت األتعاب عن السنة  الموافقة على شراء الخدمات التالية .5

 : الماضية

 المبلغ ل ل  نوع النفقة  ف ب  ف

 24.600.000 العنانعباس المهندس رياض    

 24.600.000 الصوريمحمد المهندس عامر    

 13.200.000 السباعي / محاسب مركز الرعاية الصحية األولية محمود آية   

 13.200.000 ممرض مركز الرعاية الصحية األوليةبتول الحركة /    

 14.400.000 كنعان / إدخال معلومات مركز الرعاية الصحية األولية حسن سارة   

 15.000.000 العنان / صيدلي مركز الرعاية الصحية األولية عادل سهى   

 11.150.000 ياسين / مساعد صيدلي مركز الرعاية الصحية األوليةهاشم فاطمة    

 10.800.000 قمر سليم / تنظيفات مركز الرعاية الصحية األولية   

 15.600.000 مرتضى / مشرف صحي اجتماعي مركز الرعاية الصحيةحسين ليندا    

 10.800.000 نجمة رحال / مساعد ممرض مركز الرعاية الصحية األولية   

 10.800.000 ذياب / أرشيف علي منى   

 12.000.000 م / أرشيفحاطوأكرم روال    

 10.800.000 موسى / مبطقة  عماد هناء   

 12.000.000 زينب أديب منصور / إدخال معلومات قسم الجباية   

 12.000.000 فاطمة محمد / إدخال معلومات قسم الجباية   

 11.400.000 العنان / تنظيفات طابق الرئاسةكامل سميرة    

 14.400.000 رزة الصحيةزينب سليمان منصور / المف   

 14.400.000 سمر سمير فرحات / المفرزة الصحية   

 14.400.000 ريان سليمان الحركة / المفرزة الصحية   

 14.400.000 الخليل / المفرزة الصحية عليلبنى    
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 –البرج  –السان جورج  –تجديد عقود االتفاق مع المستشفيات التالية : الرسول األعظم "ص"  .6

 مستشفى الزهراء . –بهمن  –ساحل ال

 .تجديد عقود الشرطة المؤقتين  .7

 تجديد عقد الحارس المؤقت علي واصف العنان . .8

 تم تأجيل تأليف اللجان البلدية بما فيها لجنة المناقصات للجلسة المقبلة لمزيد من الدرس . .9

 الموافقة على دفاتر الشروط التالية : .10

 صحية إلنشاءات مياه الشفة شراء أدوات إستئجار آليات للبلدية

 شراء أدوات صحية لصيانة اإلنشاءات المائية شراء مواد ولوازم كهربائية لإلنارة العامة

 ةشراء لوازم كهربائية لصيانة اإلنشاءات الكهربائي شراء حديد

 شراء أدوات صحية إلنشاءات المياه المبتذلة شراء ألبسة صيفية للشرطة والجباة والحرس

 

 على استئجار عمال لزوم األعمال التالية فقةالموا .11

 المبلغ ل ل  الـشــرح  المبلغ ل ل  الـشــرح 

 74.500.000 إزالة الردميات واألنقاض 74.500.000 إنشاء حدائق وساحات عامة

 74.500.000 صيانة األراضي 74.500.000 أشغال البوردير واألرصفة

 74.500.000 لشفهإنشاءات مياه ا 74.500.000 إنشاءات اإلنارة

 74.500.000 صيانة اإلنشاءات المائية 74.500.000 صيانة وإنشاء المصافي

 

بتاريخ  2019/  77الموافقة على إنشاء خيمة تجميلية مسجلة في القلم تحت رقم  .12

16/01/2019. 

 ولما لم يعد من أعمال رفعت الجلسة


