
 

  جلسة مجلس عادیة

  مكان الجلسة : قاعة الجلسات

2021/06/28تاریخ الجلسة :    

4/ 6/  2021/ 25رقم الجلسة :    

19:00ساعة البدء :    

عكري ,محمد إبراھیم ,عبد الحضور : السادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واألعضاء سمیر 
 . الرحیم الفي ھیبي , ماھر ریان واحمد صالح

 . الغیاب : السادة سلطان جمل ,سیف خطیب ,جواد شحادة وإبراھیم عصفور ومحمود عیاشي

   الحضور من الموظفین :السادة :قاسم ریان محاسب المجلس المحلي ,عماد الحاج المستشار القضائي

 بنود البحث: 

 )مرفق طیّة (لى فرض الضریبة العامة وبرنامج التخفیضات المصادقة ع -
ج من جبایة رسوم الشوارع واالرصفة .الف ش 150المصادقة على رصد مبلغ بقیمة  -

لغرض تطویر .من القوانین المساعدة ) כבישים מדריכות ותיעול (وتصریف المیاه 
ق التطویر ج من صندو.الف ش 230كذلك المصادقة على مبلغ ) 50رقم .(الشوارع 

 ..  50إلتمام شارع رقم 
קרן לעבודות ج من صندوق التطویر .الف ش 500المصادقة على رصد مبلغ بقیمة  -

 .لغرض تصلیح شوارع وأعمال تطویریھ  وھندسیة أخرى פיתוח 
لغرضین ) קרנות (ج من رصید الصندوق .الف ش 600المصادقة على رصد مبلغ بقیمة  -

 .لم ترصد لھا میزانیة عادیة تمویل مصروفات طارئھ ومتنوعة 
افتتح الجلسة مرحبًا بالحضور مطالبًا بإدراج البند الثاني واقراره بعد مباركتھ لالخ عبد الرحیم :الرئیس 

 .ھیبي ببدأ نشاطھ البلدي وعضویتھ في المجلس المحلي 

ج .ش 7968ش یشمل اشتراك المجلس المحلي بقیمة  39.840المصادقة على استالم میزانیة بقیمة  )1
. 

 .أنا مع أي قرار كان یخدم مصلحة كابول وتطورھا : عبد الفي ھیبي

 .رفع البند للتصویت فوافق الحضور باالجماع ادراج البند واقراره : الرئیس 

 المصادقة على فرض الضریبة العامة وبرنامج التخفیضات : البند األول 

ر أن وزارة الداخلیة تطالبنا بإقرار الضریبة قبل نھایة شھقام بشرح البند القرار الضریبة قائالً : قاسم ریان
 .زیادة ونحن نجبي الحد األدنى فقط  %1.92مع إضافة  6

 .یجب التمییز بین من یتلقى أكثر خدمات  من المجلس وبین من یتلقى أقل خدمات : عبد الرحیم ھیبي 



 

التمییز یجب رفع السعر لبعض  واذا أردتחוק הארנונה הוא חוק אחיד לכל התושבים : عماد الحاج 
 .الحارات ألن المجلس المحلي یجبي الحد األدنى 

 .رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باالجماع : الرئیس 

ج من صندوق التطویر التمام .ألف ش 230ج و.الف ش 150المصادقة على رصد مبلغ  -
 . 50شارع رقم 

 االجماع الرئیس رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور ب

ج من صندوق التطویر لغرض تصلیح . ألف ش 500المصادقة على رصد مبلغ بقیمة  -
 .وأعمال تطویریة وھندسیة أخرى 

شرح البند وقاسم ریان عقب على شرح الرئیس مضیفًا باننا بحاجة ماسة لتصلیح شوارع احیانًا : الرئیس 
 .لكن المحاسب یعارض اذ لم تتوفر المیزانیات 

وھذا الوضع یشكل ) מחוספס (المجلس المحلي قام بتقشیط الشارع ,شرق مقبرة الدامون  :احمد صالح 
 .خطر على راكبي الدراجات الھوائیة 

 .نحن قمنا بتقشیط الشارع من أجل تخفیض سرعة السائقین في ھذه المنطقة : قاسم ریان 

 لس .بما أن كل البنود تتعلق بالشوارع ینبغي حضور مھندس المج: سمیر عكري 

 الرئیس ,قاسم  وعماد قالوا أن االمر یتوقف على رصد میزانیات ال داعي لحضور المھندس .

 الرئیس : رفع البند للتصویت فصوت علیھ الحضور باالجماع .

ألف ش.ج لغرض تمویل مصروفات طارئة الف  600المصادقة على رصد مبلغ بقیمة  -
 ش.ج .

 ألف ش.ج  600الجماع رصد ال الرئیس :رفع البند للتصویت فأقر البند با

 . 00:20أغلقت الجلسة 

 صالح ریان          مصطفى حمود 

 رئیس المجلس المحلي        سكرتیر المجلس المحلي 

 

 
 


