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 محضر جلسة

في تمام الساعة   01/07/2020المنعقدة يوم االربعاء الموافق  T4/2020 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الحكمة  19:00

 :الحضور

 نائب - علي خليل جبارين قائم باالعمال- اغباريه زكي محمد

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

 عضو - علي عدنان جبارين عضو- بالل ظاهر محاجنة

 عضو - محمد فوزي محاميد عضو - توفيق سعيد جبارين

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو - اياد احمد حج فرح

 عضو - رامز محمود جبارين عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة

 عضو- فاروق عوني محاجنة عضو- محمد يوسف اغبارية

 

 :وبمشاركة كل من

 المستشار القضائي - مصطفى احمد قبالوي محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 مساعد رئيس البلديه - ناصر خالد اغباريه مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة

  المدير العام - تودر عوفر

 

 :الغياب

 عضو - وجدي حسن جبارين رئيس - سمير صبحي محاميد

 عضو - وافي فخري زيتاوي عضو- رائد كساب محاميد

 

 :جدول االعمال

مرفق -بحث ميزانية غير اعتيادية لدفع تعويضات التقاعد المبكر للموظفين وفق خطة االشفاء باالتفاق مع وزارة الداخلية  1.

  -.طيه

ش.ج لسد العجز المالي المتراكم في اطار الميزانية االعتيادية وخطة االشفاء,   2,000,000بحث قرض طويل االمد بمبلغ  2.

  .% سنويا مربوطة بجدول غالء المعيشة2سنوات بفائدة ثابتة  10شروط القرض: ترجيع شهري لمدة 

رفق طيه شرح االمر الضريبي باللغتين العربية والعبرية م -2021المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية  3.

  .ومحضر جلسة لجنة المالية

 

 



 :مجرى الجلسة

أفتتح الجلسة نائب وقائم باعمال رئيس البلدية السيد زكي محمد اغبارية بقوله: بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين   

 .حمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا م

 

بحث ميزانية غير اعتيادية لدفع تعويضات التقاعد المبكر للموظفين وفق خطة االشفاء باالتفاق مع وزارة  1.

  -.مرفق طيه-الداخلية 

 

 المدخوالت المصدر

 ش.ج 1,500,000 هبة لتغطية العجز -وزارة الداخلية 

 ش.ج 1,500,000 قرض لتغطية العجز -وزارة الداخلية 

 ش.ج 3,000,000 المجموع

 المصروفات   

 ش.ج 3,000,000 دفع تعويضات التقاعد المبكر 

 ش.ج 3,000,000 المجموع

 .تحدث السيد جمعة اغبارية عن االمر موضح بعض التساؤالت من قبل اعضاء البلدية

 .لمحامي توفيق سعيد جبارين ضد(تمت المصادقة باغلبية الحضور )ا 

  
 ------------------------------------------------ 

ش.ج لسد العجز المالي المتراكم في اطار الميزانية االعتيادية  2,000,000بحث قرض طويل االمد بمبلغ  2.

% سنويا مربوطة بجدول غالء  2سنوات بفائدة ثابتة  10وخطة االشفاء, شروط القرض: ترجيع شهري لمدة 

  .المعيشة

 

 .بل بعض اعضاء المجلس البلديتحدث السيد جمعة اغبارية عن الموضوع موضح بعض التساؤالت من ق 

 .طلب عضو البلدية السيد بالل ظاهر محاجنة عرض التقرير المالي للشركة االقتصادية على المجلس البلدي

 .عرض االقتراح على التصويت

 .تمت المصادقة باغلبية الحضور )المحامي توفيق سعيد جبارين ضد(
 ------------------------------------------------ 

مرفق طيه شرح االمر الضريبي باللغتين   -2021المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية  3.

  .العربية والعبرية ومحضر جلسة لجنة المالية

 

 .تحدث السيد زياد ابو شقرة عضو البلدية ومسؤول القسم المالي عن االمر الضريبي موضح بعض النقاط 

ش.ج وكذلك البنوك ورفع الى   21.08من االمر الضريبي بمبلغ  43لبند رقم تعديل ا ---طلب عضو البلدية 

 .%7.5نسبة 



 

ضد رفع النسبة للمواطنين وبالذات بعد جائحة الكورونا وكذلك   -عضو البلدية  -المحامي علي عدنان بركات 

مساعدات وتحسين   % انا اتمنى ان يبحث القسم المالي عن22.5بسبب رفع االدارة السابقة النسبة بما يقارب 

 .للمحالت التجارية

يقترح رفع النسبة فقط على المؤسسات مثل البنوك فقط, وفحص  -عضو البلدية  -السيد بالل ظاهر محاجنة 

 .موضوع المحالت في جذر البلد من خالل لجنة تقدم اقتراح للمجلس البلدي

ام وعدم دفع الضرائب, واقترح الغاء تحدث عن استغالل الحيز الع -عضو البلدية  -السيد اياد احمد فرح 

الضريبة عن المواقف تشجيعا للمواطنين من اجل استعمال المواقف بدل استعمالها من امور اخرى مثل 

 .الحوانيت وغيرها, اؤيد رفع الضرائب عن المحالت التجارية ويعترض على رفع الضريبة عن الحظائر

قترح تعيين مختص ارنونا ولجنة من البلدية وتقديم تصور ا -عضو البلدية  -المحامي توفيق سعيد جبارين 

 .وعرضها على المجلس البلدي بشكل مهني وعملي وقانوني

تحدث عن رفع االرنونا ايضا على السكن وحسب منطقة السكن مثال ال   -عضو البلدية  -د.محمد نجيب محاميد 

ذي في الظهر, وكذلك المحالت التجارية, اقترح يعقل ان يدفع المواطن الذي يسكن في جذر البلد مثل المواطن ال

قيام مختصين بفحص االمر وتقديم توصية للمجلس البلدي. ايضا مع اضافة االرنونا على البنوك ومحطات 

 .البنزين, واقترح تحديث اعضاء البلدية عن وضع الكورونا في المدينة

 ---- ييرنحن بحاجة الى تغ -نائب رئيس البلدية  -د. علي خليل جبارين 

 :عرض االقتراح على التصويت

  اقرار االمر الضريبي كما قدم للمجلس البلدي

 .اعضاء 10صوت مع االقتراح: 

 اعضاء )المحامي علي بركات, المحامي توفيق سعيد, د.محمد نجيب(  3صوت ضد االقتراح: 

% بحالة 2, ايضا المصادقة على تخفيض 2021تمت المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية 

 .الدفع نقدا / بطاقة اعتماد / السحب الثابت من التاريخ القانوني

  
 ------------------------------------------------ 

 

 
 بإحترام 

 مساعد رئيس البلديه 

 ناصر خالد اغباريه 

 


