
 

  جلسة غیر عادیة

  مكان الجلسة : قاعة الجلسات

23/6/2021تاریخ الجلسة :    

04/05/2021/22رقم الجلسة :    

19:00ساعة البدء :    

,إبراھیم عصفور ,سیف الحضور : السادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واألعضاء سلطان جمل 
 . خطیب وفرید حمود

 . الغیاب : السادة األعضاء سمیر عكري ,احمد صالح ,محمد إبراھیم وجواد شحادة

 . الحضور من الموظفین : المحامي عماد الحاج المستشار القضائي

  : بنود البحث

 للمحالت التجاریة פסולת עודפת إقرار القانون المساعد  )1

 ش.ج وذلك حسب المبلغ الذي دفعھ . 40,264بمبلغ  260.ב.ר מס' תالمصادقة على تعدیل  )2

 نقل فعالیات وأعمال قسم الریاضة الى المركز الجماھیري . )3

 وھم: 2021اعفاء مواطنین متوفین من دین سابق + )4

المرحومة ختام ریان حرم المرحوم عبد الكریم ریان كانت تحمل ھویة رقم  -
028206423 . 

  59928960رقم المرحوم علي مرشد ھویة  -

  035252691المرحوم عمر ریان أبو مفید ھویة رقم  -

  053692109المرحوم احمد علي صالح طھ ھویة رقم  -

  23379738المرحوم موفق بشیر ھویة رقم  -

 وعلى ما جاء فیھا .السابقة  مصطفى حمود : أرجو التأكید على استالم بروتوكول الجلسة 

 ومضمونھ .الحضور أكد على استالم البروتوكول 

الرئیس : افتتح الجلسة مرحبًا بالحضور طالبًا ادراج اسم متوفي مع األسماء المدرجة مریم حسین 
حمدوني ومحمود خالد ریان لكي یتم اعفائھ من ضریبة االرنونا فوافق الحضور باإلجماع على ادراج 

 االسمین .

ضور باإلجماع اعفائھم عن السنة الحالیة الرئیس : رفع البند الرابع األسماء المذكورة أعاله ووافق الح
 والمتوفین من سنین سابقة  یعّفوا عن السنة الذي توفوا فیھا یشمل االسمین الجدیدین .



 

 عماد الحاج : ھذا القرار غیر قانوني وال یجوز اعفاء متوفین ولقد شرحت ھذه المسألة مراًرا وتكراًرا .

 حاسب المجلس .سیف خطیب : على البنود الثالثة یجب دعوة م

 البند األول :  )1

 للمحالت التجاریة פסולת עודפת إقرار القانون المساعد  -

الرئیس : شرح معاناة المجلس في قضیة النفایات اذ أن المقاول یدعي بأنھ یخسر في كابول 
 350,000وحسب تقدیرات مركز الحكم المحلي من عدة سنوات كانت التخمینات تصل الى 

 600اذ أن عدد االطنان الشھریة التي یجمعھا من كابول تصل حوالي ) משכ"ל ش.ج شھریًا (
 ش. ج زیادة شھریة  70,000طن والمقاول یطلب زیادة 

 أعضاء المجلس أبدوا تذمرھم من ھذه القضیة وطلبوا باجراء مناقصة على السریع .

 سلطان جمل : المقاول یحتكر قضیة النفایات احتكاًرا في كابول .

 یوم االحد .שימוע دعونا المقاول لجلسة  الرئیس: نحن

للمحالت التجاریة یساعدنا في الموضوع פסולת עודפת إقرار قضیة القانون المساعد بخصوص ال 
 والمحالت التجاریة توافق .

 الشھریة لصاحب المصلحة פסולת עודפת سیف خطیب : ما ھي تعریفات جمع ال 

 ش تقریبًا  450- 350الرئیس : من 

: االرنونا التجاریة أغلى من أرنونا المسكن وما ھي الخدمة الذي یتلقاھا صاحب المصلحة  سیف خطیب
 من المجلس سوى جمع النفایات .

الرئیس : ھنالك بلدان المقاول یجمع بنفسھ من صاحب المصالح التجاریة ومھم جدا إقرار القانون الیوم 
 من أجل ترتیب الموضوع مع أصحاب المصالح .

 فور : أعتقد أن البلدة ال تحتاج لمثل ھذا القانون المساعد .إبراھیم عص

 سیف خطیب : كنت أود اسمع من قاسم ریان بعض المعطیات .

عماد الحاج : إقرار البند ھنا من أجل بدء العمل على اعداد القانون وادراجھ مرة أخرى للتصویت علیھ 
 . أي تفویض المجلس إلعداد القانون .

 یجاد حل عادل لھذا الموضوع والقضیة ملحة جدا .فرید حمود : یجب إ

الرئیس : ھنالك محالت تجاریة تنتج عشرات االطنان الفائضة شھریًا وھذا یشكل عبء على المجلس 
والمقاول نحن نحتاج إلقراره وفي جلسة قادمة ندعو المستشار المؤھل والمختص ویمكن تخفیض 

 األسعار اذا كانت مرتفعة .

 لبند للتصویت الرئیس : نرفع ا



 

 سیف خطیب : یفّضل تأجیل بحث البند لعدم حضور غالبیة األعضاء .

סולת פالرئیس : نرفع البند المعّدل كما یلي إقرار البدء في تحضیر القانون المساعد للنفایات الفائضة 
 للمحالت والمصالح التجاریة .עודפת 

 صیغتھ التي طرحھا الرئیس .أعضاء المجلس المحلي صوتوا باإلجماع على البند في 

 ش.ج  40.264بمبلغ  260ת.ב.ר  מס' البند الثاني : تعدیل 

 الرئیس : قّدم شرًحا للبند والحاجة للمصادقة على البند وإلغاء القسم الثاني للبند .

 الرئیس: رفع البند للتصویت 

 فصوت علیھ الحضور باإلجماع .

 لمركز الجماھیري البند الثالث : نقل الفعالیات  الریاضیة ل

سلطان جمل : إدارة قضیة الریاضة والفعالیات الریاضیة محتكرة في كابول والذین یعملون في الریاضة 
 یجمعون امواالً من طالب الریاضة یجمعون ألنفسھم وأعني كرة القدم . 

 الرئیس : نحن نتحدث عن الفعالیات التي كان یقوم بھا السیّد مصطفى شحادة .

 ع البند للتصویت الرئیس : رف

فوافق علیھ الحضور ما عدا السیّد سیف خطیب وعلیھ فاز اقتراح الرئیس بنقل الفعالیات الریاضیة 
 باألكثریة .

 . 20:20أغلقت الجلسة في تمام الساعة 

 صالح ریان         مصطفى حمود 

 رئیس المجلس المحلي        سكرتیر المجلس المحلي 


