------توثيق222:
محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T-1/2014المنعقدة يوم االحد الموافق  4192/19/91في تمام الساعة 93:81
وذلك في قاعة قسم الهندسة.
الحضور:
خالد دمحم حمدان اغبارية -رئيس

طاهر علي جبارين -قائم باالعمال

بالل ظاهر محاجنة -نائب

وسام قاسم اغبارية -نائب

دمحم فوزي محاميد -نائب

خالد ماجد محاميد -نائب

اياد قاسم زيد -عضو

تيسير -حسين -ابراهيم محاجنة -عضو

دمحم توفيق محاميد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

جمال اسعد جبارين -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

علي احمد محاجنة -عضو

عادل ابراهيم اغبارية -عضو

جميل احمد جبارين -عضو

وبمشاركة كل من:
احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

طاهر رجا محاميد -مدير مكتب رئيس البلدية

الغياب:
مصطفى دمحم ابو ماجد -عضو

جدول االعمال:
 .1المصادقة على محضر الجلسة غير االعتيادية رقم T.4198/92
 .2المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية -4192مرفق طيه شرح االمر الضريبي باللغتين العربية والعبرية-.
 .3تحديد مواعيد جلسات المجلس البلدي االعتيادية لعام - 4192ايام االربعاء مطلع كل شهر- .

مجرى الجلسة:
أفتتح الجلسة الشيخ خالد دمحم اغبارية رئيس البلدية بقوله :
بسم ميحرلا نمحرلا هللا والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آله وأصحابه وسلم  .ورحب بالحضور
وحياهم ثم شرع بمناقشة مواضيع البحث:-

 .1المصادقة على محضر الجلسة غير االعتيادية رقم T.2142/41
طلب الشيخ خالد دمحم إغبارية طلب من اعضاء المجلس البلدي المصادقة على المحضر الجلسة رقم .4198\92
السيد رامز محمود جبارين عضو البلدية  -:لقد بعثت رسالة تعديل على المحضر وأطلب ادخال التعديل كما
وأطلب العمل وفق المادة ( )01للملحق الثاني لقانون البلديات.
عقب عضو البلدية السيد علي احمد محاجنة على الموضوع قائال :كفانا ان نسمع مثل هذه االمور الصغيرة
خالل ثالث جلسات حرف ناقص من المحضر او كلمة ناقصة فنحن انتخبنا من اجل ان نقوم بدور اكبر واعظم
من هذه االمور وهي خدمة المدينة واهلها .
الشيخ خالد دمحم إغبارية  -:نحن نعمل وفق المادة ( )01للملحق الثاني لقانون البلديات ومن أجل ضبط األمر
وحسما للنقاش فإني أعرض إقتراحي التالي على التصويت وهو تسجيل محضر الجلسة وفق المادة (01ب)
للمحلق الثاني لقانون البلديات وليس وفق المادة (01ج) منه.
عرض االقتراح على التصويت:
صوت لصالح االقتراح رئيس البلدية  13عضوا  ,وامتنع عن التصويت  4اعضاء.
فنال اقتراح رئيس البلدية األغلبية وتمت المصادقة عليه وعلى محضر الجلسة رقم .4198\92
اضاف رئيس البلدية قائال  -:نحن بصدد إحضار آلة تسجيل خاصة إعتبارا من الجلسة القادمة بإذن هللا وذلك
تطبيقا للمادة .01
بعد التصويت على إقتراح رئيس البلدية'  ,طلب عضو البلدية السيد رامز محمود جبارين التصويت على المادة
 01أ.
فكان الرد على هذا االقتراح بان المادة  01أ هي قانون ال يمكن التصويت على القانون  .وعلى اثر ذلك اعلن
عضو البلدية السيد رامز جبارين انسحاب اعضاء قائمة الوفاق البلدي من الجلسة وكان انسحابهم من الجلسة
الساعة  91.40بسبب عدم وجود آلة تسجيل صوتية وفق المادة  01أ.
الشيخ خالد دمحم إغبارية  -:نحن سنكمل الجلسة بشكل إعتيادي.
التصويت :نعم 98:ال 1 :االمتناع2 :
----------------------------------------------- .2المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية -2141مرفق طيه شرح االمر الضريبي باللغتين
العربية والعبرية-.

عرض رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية الموضوع على النقاش للمصادقة عليه خاصة بعد ان أرسلنا الشرح
بالللغتين العربية والعبرية وكانت المادة بين أياديكم حسب القانون.
المستشار القضائي  -:كان على البلدية إتخاذ قرار أمر فرض الضريبة حتى نهاية السنة المالية 4198\94\89
كما هو متبع في كل عام  ,ولكن نتيجة إجراء اإلنتخابات في السلطات المحلية فتم تمديد المهلة حتى تاريخ
 , 4192\9\44نرجو من المجلس البلدي المصادقة عليه سيما وأن البلدية فرضت ضريبة االرنونا على
المساكن واألماكن التجارية والمكاتب العامة وفق الحد االدنى المتاح في القانون.
محاسب البلدية  -:نحن بصدد التوجه لوزارة الداخلية من أجل تعديل ورفع األسعار المتعلقة بالمحالت التجارية
إذ أنه من غير المعقول وغير المقبول أن تكون أسعار المكاتب العامة مثل أسعار المحالت التجارية.
السيد إياد زيد  -:من المسؤول عن الجباية ؟ فهناك بعض الخروقات لتوصيل الرسائل إلى عناوينها الصحيحة.
المستشار القضائي  -:تم التعاقد مع شركة خاصة لتوصيل الرسائل إلى العناوين الصحيحة وتسليمها باليد مع
أخذ شهادة التصديق على التسليم.
وبعد النقاش حول فرض أمر الضريبي عرض رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية الموضوع على التصويت
:صوت لصالح اإلقتراح جميع أعضاء المجلس البلدي الحضور 14عضوا وهم:-
الشيخ خالد دمحم إغبارية  ,الشيخ طاهر علي جبارين  ,السيد خالد ماجد محاميد  ,السيد وسام قاسم إغبارية ,
السيد رائد كساب محاميد  ,السيد دمحم فوزي محاميد  ,السيد إياد قاسم زيد  ,السيد رياض توفيق محاميد  ,السيد
علي أحمد محاجنة  ,السيد جميل احمد جبارين  ,السيد تيسير إبراهيم محاجنة  ,السيد عادل إبراهيم إغبارية ,
السيد دمحم توفيق محاميد والسيد بالل ظاهر محاجنة.
التصويت :نعم 92:ال 1 :االمتناع1 :
----------------------------------------------- .3تحديد مواعيد جلسات المجلس البلدي االعتيادية لعام - 2141ايام االربعاء مطلع كل شهر- .
أقترح رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم إغبارية أن تعقد جلسات المجلس البلدي اإلعتيادية أيام األربعاء مطلع كل
شهر.
عرض االقتراح على التصويت فصوت لصالح االقتراح جميع أعضاء المجلس البلدي الحضور  92عضوا
وهم:-
الشيخ خالد دمحم إغبارية  ,الشيخ طاهر علي جبارين  ,السيد خالد ماجد محاميد  ,السيد وسام قاسم إغبارية ,
السيد رائد كساب محاميد  ,السيد دمحم فوزي محاميد  ,السيد إياد قاسم زيد  ,السيد رياض توفيق محاميد  ,السيد
علي أحمد محاجنة  ,السيد جميل احمد جبارين  ,السيد تيسير إبراهيم محاجنة  ,السيد عادل إبراهيم إغبارية ,
السيد دمحم توفيق محاميد والسيد بالل ظاهر محاجنة.
التصويت :نعم 92:ال 1 :االمتناع1 :
-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

