محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T5/2019المنعقدة يوم االثنين الموافق  2019/07/01في تمام الساعة 18:00
وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

علي عدنان جبارين -نائب

علي خليل جبارين -نائب

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

اياد احمد حج فرح -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

زكي محمد اغباريه -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

الغياب:
محمد يوسف اغبارية -عضو

جدول االعمال:
.1
.2
.3
.4
.5

المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية  - 2020مرفق طيه شرح االمر الضريبي باللغتين العربية والعبرية
ومحضر جلسة لجنة المالية.
المصادقة على اغالق ميزانيات غير اعتياديات تم االنتهاء من تنفيذها سنة  - 2018مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات المجد  -مرفق طيه.-
المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات في حي عين جرار -مرفق طيه.-
المصادقة على تغيير رقم  2في ميزانية غير اعتيادية رقم  598لمنتزه اسكندر -مرفق طيه.-

 .6المصادقة على تغيير رقم  8في ميزانية غير اعتيادية رقم  322لمدرسة اسكندر -مرفق طيه.-

مجرى الجلسة:
أفتتح الجلسة رئيس البلدية د .سمير محاميد بقوله :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رحب بالحضور ود.مروان محمد غزالة والذي يعد بحثا حول السياسة اللغوية
حيث قام بتوزيع استبيان على اعضاء المجلس البلدي لتعبئته قبل بدء الجلسة.
كانت مداخالت استنكار وشجب من بعض اعضاء المجلس البلدي حول المشكلة التي حصلت مع رئيس البلدية وبعض اعضاء
المجلس البلدي في دوار العيون اذ تعرض رئيس البلدية لهجوم احد سكان منطقة دوار العيون وتأييد لموقف الرئيس والبلدية ,ومن
بينهم السيد محمد نجيب محاميد ,السيد بالل ظاهر محاجنة ,المحامي علي عدنان جبارين والسيد مصطفى ابو ماجد.
وثم بدأ بالجلسة الساعة . 18:23
*تم تصحيح رقم الجلسة من  T5/2018الىT5/2019.

 .1المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية  - 2020مرفق طيه شرح االمر الضريبي باللغتين
العربية والعبرية ومحضر جلسة لجنة المالية.
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش:
السيد زياد ابراهيم ابو شقرة  -عضو البلدية  -قدم شرحا عن اهمية الموضوع اذ ان هذه العالوة هي المرحلة
الثالثة حسب اتفاق البلدية مع وزارة الداخلية ويجب ان نحافظ على التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ,وتوجه
العضاء المجلس البلدي المصادقة على االمر الضريبي.
السيد جمعة احمد اغبارية  -محاسب البلدية  -تحدث عن خطة االشفاء وعن مراحل فرض االمر الضريبي من
 19.6.2017اذ ان على البلدية الوقوف بالشروط الخاصة بها كما قامت وزارة الداخلية بشروطها ,وتوجه طالبا
مصادقة اعضاء المجلس البلدي على االمر الضريبي.
ثم كانت مداخالت ومالحظ ات من بعض اعضاء المجلس البلدي منهم من ايد االقتراح ومنهم من عارضه,
وكذلك اكدوا على مطلبهم تشكيل لجنة لفحص رفع الضريبة بشكل تفاضلي كما اتفق سابقا وهم كل من :السيد
بالل ظاهر محاجنة ,السيد مصطفى ابو ماجد ,المحامي علي عدنان جبارين ,السيد وجدي حسن جبارين ,د.علي
خليل جبارين والمحامي رائد كساب (عارض االقتراح).
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -تحدث عن االشكالية من الناحية القانونية اذ كان من المفروض
نشر االمر الضريبي لعامة المواطنين قبل المصادقة عليها في المجلس البلدي بعشرة ايام ,فال يمكن ان نتخذ
قرارا الن هذا غير قانوني ثم قال انا اعارض هذا القرار .واقترح تعميق الجباية من الناس المتهربين عن دفع
الضريبة.
قدم كل من السيد زياد ابراهيم ابو شقرة والسيد جمعة احمد اغبارية الردود على التساؤالت والمداخالت.
لخص د .سمير صبحي محاميد رئيس البلدية الموضوع بقوله :نحن حلمنا ان نصل لمصادر خارجية واضافية.

.1نحن ال نريد نحمل المواطنين اعباء ,وهناك جلسة مع وزارة الداخلية لعرض خطة استراتيجية امامهم.
.2سنقوم بمتابعة جميع المدينين وخاصة المتهربين منهم.
.3انا مع فرض الضريبة بشكل تفاضلي ولكن ما بعد .2020
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
صوت مع االقتراح 12 :عضوا.
امتنع عن التصويت 3 :اعضاء (السيد بالل محاجنة ,السيد وجدي جبارين والسيد طارق ابو جارور).
صوت ضد االقتراح 2 :اعضاء (المحامي رائد كساب والمحامي توفيق جبارين)
مع االخذ بعين فحص قانونية الجلسة.
خرج السيد فاروق عوني من الجلسة الساعة .19:23
----------------------------------------------- .2المصادقة على اغالق ميزانيات غير اعتياديات تم االنتهاء من تنفيذها سنة  - 2018مرفق طيه.-
عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -مع فحص الموضوع.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
----------------------------------------------- .3المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات المجد  -مرفق طيه.-
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
شراء اثاث
المجموع

المدخوالت
4,683,030ش.ج
4,683,030ش.ج
المصروفات
4,182,014ش.ج
345,016ش.ج
156,000ش.ج
4,683,030ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
----------------------------------------------- .4المصادقة على ميزانية غير اعتيادية لبناء روضات في حي عين جرار -مرفق طيه.-

وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية
شراء اثاث
المجموع

المدخوالت
4,683,030ش.ج
4,683,030ش.ج
المصروفات
4,182,014ش.ج
345,016ش.ج
156,000ش.ج
4,683,030ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
----------------------------------------------- .5المصادقة على تغيير رقم  2في ميزانية غير اعتيادية رقم  598لمنتزه اسكندر -مرفق طيه.-
المصدر
مفعال هبايس
وزارة الداخلية
المجموع

المدخوالت السابقة
4,419,000ش.ج
700,000ش.ج
5,119,000ش.ج

االضافة
1,800,000ش.ج
--1,800,000ش.ج

اعمال مقاولة
تخطيط ومراقبة هندسية

المدخوالت الجديدة
6,219,000ش.ج
700,000ش.ج
6,919,000ش.ج
المصروفات
6,436,279ش.ج
482,721ش.ج

1,514,164ش.ج
285,836ش.ج
1,800,000ش.ج

4,922,115ش.ج
196,885ش.ج

المجموع

6,919,000ش.ج

5,119,000ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
----------------------------------------------- .6المصادقة على تغيير رقم  8في ميزانية غير اعتيادية رقم  322لمدرسة اسكندر -مرفق طيه.-
المصدر
مفعال هبايس
وزارة المعارف
المجموع
اعمال مقاولة
معدات واثاث
تخطيط ومراقبة هندسية

المدخوالت الجديدة
24,638,191ش.ج
22,105,124ش.ج
46,743,315ش.ج
المصروفات
43,496,925ش.ج
264,600ش.ج
2,981,790ش.ج

المدخوالت السابقة
17,231,035ش.ج
17,796,407ش.ج
35,027,442ش.ج

االضافة
7,407,156ش.ج
4,308,717ش.ج
11,715,873ش.ج

32,643,680ش.ج
161,700ش.ج
2,222,062ش.ج

10,853,245ش.ج
102,900ش.ج
759,728ش.ج

المجموع

46,743,315ش.ج

35,027,442ش.ج

11,715,873ش.ج

عرض رئيس البلدية اقتراح المصادقة على التصويت.
تمت المصادقة باجماع الحاضرين.
مع فحص امكانية عمل المقاول حسب التصنيف من قبل مهندس البلدية.
-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

