
 

 جلسة مجلس عادیة 
  22/10/2019 الجلسة:تاریخ 

  08/ 09/ 2019/ 08 الجلسة:رقم 
  19:00 البدء:ساعة 

 خطیب، ابراھیم، سیفواالعضاء محمد  المحلي،السادة صالح ریان رئیس المجلس  الحضور:
جمل وجالل  شحادة، سلطان عكري، جواد الرحمن، سمیرعبد  بدران، عامرمحمد  حمود،فرید 
 ریان.

 احمد كامل صالح  الغیاب:
ولید صالح مدیر قسم  القضائي، السیّدالمحامي عماد الحاج المستشار  الموظفین:الحضور من 

 المرافق.الجبایة والسیّد ایاد سالیمة المحاسب 
 البحث:نقاط 
 شاقل جدید  671,077المصادقة على زیادة بناء روضتین بمبلغ  -1
غیر عادیة بسبب انتھاء العمل في المشروع  المصادقة على تحویل العجز في میزانیات -2

 النھائي.للعجز 
 وھم:المصادقة على الغاء الضریبة العامة االرنونا عن مواطنین توفاھم هللا  -3

 المرحوم جمال اسعد بقاعي عن السنوات  )1
)2011,2012,2013,2014,2015,2016 ( 
  2019المرحوم مرشد سعید مرشد ارنونا  )2
 المرحوم ابراھیم دعاس سنوات سابقة  )3
  2019المرحوم حسن بشیر  )4
  2019المرحوم صالح محمد جودي  )5

 .2020المصادقة على برنامج االعفاءات وفرض الضریبة لعام  -4
 
بإعفاء  المتعلق الثالث البند لشرح متطرقًا بالحضور مرحبًا حمود فرید السیّد الجلسة افتتح

اء حضر رئیس المجلس وقد طلب الرئیس اضافة اسماء على االسماء المدرجة وفي ھذه االثن
الحضور (االسماء الجدیدة سعید فھد ھیبي  باألعضاءقائمة الموتى إلعفائھم بعد الترحیب 

مصطفى عثمان  ، سعیدالسابقةالضرائب  مناعفائھ مطلوب  وھو حي یرزق מקרה חריג
 ).متوفیة وھيسابقة محمد ریان عن سنوات  ، كاملة2009متوفي من عام 

 باإلجماع.ر الحضو علیھ فصوت للتصویت البند رفع :الرئیس
  2020على برنامج االعفاءات وفرض الضریبة لعام  المصادقة-2

وھذه الزیادة ھي قطریة  2020في برنامج االعفاءات للعام  %2.58زیادة  صالح: ھنالكولید 
 الداخلیة.مفروضة من قبل وزارة 

فیما مضى  متر 120وما فوق كان یتلقى اعفاء حتى  75% נכה)للعاجز (תקנית ھنالك ) 2
واحدة فقط مھما  وحدة سكنبشرط أن تكون נכס االعفاء عن كل ال  في ال یوجد قیود أما الیوم

 كبرھا.بلغ 
 واحدة مھما بلغ كبرھا . سكن لھ اعفاء عن وحدة سكن بدون تقیید وحدة یحقתקנת עיוורים 

أقر برنامج الضریبة مع التعدیلین المذكورین وعلیھ  باإلجماعفاقر الرئیس: رفع البند للتصویت 
 .2020للعام 

1 
 



 

 
 شاقل جدید  671,077المصادقة على زیادة بناء روضتین بمبلغ  :االول البند

(لقد ش.ج  671,077ونحتاج لزیادة میزانیة بقیمة  الجنوبي الحي في الروضتین ھاتین :الرئیس
 .التنویھ)وقع خطأ في كالم الرئیس والمقصود أن مكان الروضتین في القعیدة مما اقتضى 

 
 مقنعة.أفضل أن یكون مھندس المجلس المحلي لكي یعطي حالً مھنیًا أو اجوبة  شحادة:جواد 

 نرفع البند للتصویت  الرئیس:
وذلك  ج ش. 671,077بمبلغ روضتین العلى زیادة لمیزانیة بناء  باإلجماعاقرت المصادقة 

استناًدا على اقرار سابق للمیزانیة االصلیة على أن یتم توزیع االتفاقیة والمصادقة من قبل 
 المحلي.وزارة المعارف على أعضاء المجلس 

المصادقة على تحویل العجز في میزانیات غیر عادیة بسبب انتھاء العمل في  الرابع:البند 
 النھائي.المشروع للعجز 

انتھت بعجز وحسب القانون المجلس المحلي ھو المسؤول عن תבר"ים ایاد سالیمة: كانت 
 ים.תבר" 8 وعددھمים תבר"اغالق 

 عادیة.الى العجز في المیزانیة الغیر  وتحویلھاתבר"ים وشرح عن اھمیة اغالق ال 
 لي؟المحالعجز المتراكم في المجلس  الىים תבר"ھل یحول ھذا العجز في ال  خطیب:سیف 
 اخرى.أن یحصل ذلك او امكانیات  سالیمة: ممكنایاد 

 العجز.ممكن أن نتوجھ الى وزیر الداخلیة ونطلب منھ المساعدة في تغطیة  ریان:صالح 
لقد وقع خطأ في تفصیل العجز وتم تصلیحھ في ملفات المجلس المحلي والعجز  سالیمة:ایاد 

 .)₪ארבעה עשרה אלף ش.ج ( 14,000النھائي كان فقط 
 نرفع البند للتصویت  الرئیس:

المصادقة على تحویل العجز في میزانیات غیر عادیة بسبب انتھاء العمل في المشروع للعجز 
 باإلجماع.صوت اعضاء المجلس المحلي على البند  النھائي، وقد

 وساعتھا.في تاریخھا اغلقت الجلسة  20:05في تمام الساعة 
 
 
 

 صالح ریان        مصطفى حمود    
 رئیس المجلس المحلي         سكرتیر المجلس المحلي 
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