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 محضر جلسة

في تمام الساعة  71/60/5672المنعقدة يوم االربعاء الموافق  T3/2015 محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم

 .وذلك في قاعة قسم الهندسة 70:66

 :الحضور

 قائم باالعمال- طاهر علي جبارين رئيس- خالد دمحم حمدان اغبارية

 نائب- خالد ماجد محاميد نائب- بالل ظاهر محاجنة

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- رائد كساب محاميد

 عضو- عادل ابراهيم اغبارية عضو- علي احمد محاجنة

 عضو- وسام قاسم اغبارية عضو- جميل احمد جبارين

 

 :وبمشاركة كل من

السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي
 

 

 :الغياب

 عضو- دمحم توفيق محاميد عضو- ابراهيم محاجنة -حسين-تيسير 

 عضو- رامز محمود جبارين عضو- اياد قاسم زيد

 عضو- رياض توفيق محاميد عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد

 عضو- دمحم فوزي محاميد عضو- جمال اسعد جبارين

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

 مدير مكتب رئيس البلدية- طاهر رجا محاميد
 

 

 :جدول االعمال

 -.مرفق طيه- 5670المصادقه على امر فرض الضريبه العامه للسنه الماليه  1.

 

 :مجرى الجلسة

افتتح الجلسه رئيس البلديه الشيخ خالد اغباريه بقوله بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف  

 



غدا ان شاء هللا نستقبل شهر رمضان الكريم نسأل هللا ان يمتعنا باالمن : ثم قال .المرسلين سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين  

 . وااليمان وان يكون شهر بركة وعز ونصر لهذه االمة وكل عام وانتم بخير

ثلثي االعضاء مع الرئيس عقدت هذه الجلسة غير االعتيادية من اجل المصادقة  ,  عضوا من المجلس البلدي 75بناء على طلب 

 . المرفق طيه. 5670ض الضريبة العامة للسنة المالية على امر فر

 

 -.مرفق طيه- 6002المصادقه على امر فرض الضريبه العامه للسنه الماليه  1.

 

 . عرض رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم اغبارية الموضوع امام الحضور للنقاش والمصادقة  

ثم  5670قدم شرحا عن امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

اال  5672عن امر فرض الضريبة للسنة المالية  5670امر فرض الضريبة  في تغيير اي لم نحدث نحن: قال 

لقد ارفقنا بالدعوة : ثم تابع قائال , ة عن السنة الماضي% 7.51ان وزارة الداخلية ادخلت عالوة اضافية بنسبة 

تحدثنا عن , امر فرض الضريبة باللغتين العربية والعبرية وهناك شرح عن كل االنواع واالصناف والتعريفات 

من % 7.51نحن لم نجر اي تغيير اال العالوة نسبة , تغيير التصنيف والعالوة , تغيير تدريجي بامر الضريبة 

 . البيوت والمحالت التجارية, حدث عن التسعيرة الحد االدنى تشمل جميع المباني نحن نت, قبل الوزارة 

سبق وقدمنا طلب قبل سنتين او ثالث سنوات لوزارة الداخلية  -المستشار القضائي  -المحامي مصطفى قبالوي 

لنسبة ضئيلة جدا ومن العدل والحق رفع النسبة رغم ان ا, من اجل تعديل الضريبة للمصالح والمحالت التجارية 

 . اتوجه لالخ جمعة من اجل ادخال التعديالت التدريجية على ضريبة المصالح والمحالت التجارية, 

اقترح ان نشكل لجنة من اجل دراسة امر الضريبة الجراء التعديالت  -عضو البلدية  -السيد وسام قاسم اغبارية 

 . حسب تصنيف المحالت التجارية والصناعية وحسب اماكن تواجدها, في المواقع المناسبة 

 . هذا االمر بحاجة لدراسة معمقة ودقيقة -عضو البلدية  -السيد علي احمد محاجنة 

اصدرت الوزارة نماذج خاصة قبل يومين من اجل البدء فيها ولكن  -محاسب البلدية  -السيد جمعة احمد اغبارية 

 . اقتراح السيد وسام اشمل واعم

لخص الجلسة حيث قال نتبنى هذا االقتراح ونكلف اللجنة بدراسة امر  -رئيس البلدية  -الشيخ خالد دمحم اغبارية 

واللجنة مكونة من السيد بالل ظاهر محاجنة . راسة للمجلس البلدي للمصادقة عليها فرض الضريبة وتقديم الد

مهندس البلدية السيد , المستشار القضائي المحامي مصطفى قبالوي , السيد جمعة احمد اغبارية , ( رئيسا)

السيد , رين السيد جميل احمد جبا, السيد رياض توفيق محاميد , السيد موسى احمد جبارين , سليمان حسين 

السيد رائد كساب محاميد ومركز اللجنة السيد جمعة احمد , السيد علي احمد محاجنة , وسام قاسم اغبارية 

 . اغبارية

 . 5672/1/17تقرر تقديم الدراسة حتى تاريخ 

 . 5670اقترح رئيس البلدية الشيخ خالد دمحم اغبارية المصادقة على امر فرض الضريبة العامة للسنة المالية 

 . صوت جميع االعضاء الحاضرين لصالح االقتراح وتمت المصادقة عليها
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 بإحترام

 السكرتير ومدير الموارد البشرية

  احمد محمود صادق جبارين


