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26.6.2019 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 12/2019/9رقم 

 

 

في تمام  26.6.2019 الموافقربعاء الا يوم 9/12/2019 رقم العاديةغير  عقدت جلسة المجلس المحلي

 المجلس المحلي.مساًء في قاعة جلسات  السادسةالساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 رئيس المجلس المحلي بأعمالعلي صباح, قائم  .1

 محمد دحلة, عضو المجلس .2

 خالد دحلة, عضو المجلس .3

 عاطف عدوي, عضو المجلس .4

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .5

 فتحي زرعيني, عضو المجلس .6

 المجلس عضو, هاني عبيد .7

 حميدي صباح, عضو المجلس .8

 زرعيني, عضو المجلساياد  .9

 دخل متأخراً() المجلس عضو, وسيم سالمة .10

 

 

 : الجلسةلم يحضر 

 المحليةلتواجده في مؤتمر لرؤساء السلطات  الجلسةمازن عدوي, تغيب عن  .1

 دخل متأخراً() ذياب عدوي, عضو المجلس .2

 

 

 :الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 دحله, المستشار القضائيعالء  .3

 شاهر عدوي, مستشار رئيس المجلس  .4
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 مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي. 

 لالستماع  اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=t8MyLSRwn9A&feature=youtu.be  

 

 جدول البحث:

 , )مرفق طيه(.2020المصادقة على اقرار ضريبة األرنونا لسنة  .1

 

رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالحضور, وطلب من محاسب المجلس الشرح  بأعمالافتتح السيد علي صباح القائم 

 .المرفقةاألرنونا  عن ضريبة

 

ما عدا  السابقة ةانه ال يوجد زيادات عن السنوقال  2020المرفقة لسنة األرنونا  شرح عن ضريبةمحاسب المجلس: 

 المرفق حسب الضريبة المرفقة. المعيشةغالء 

مقارنةً  ةقليل للكسارةرنونا ألفي الكسارة وقال ان ضريبة ا األرنوناطلب زيادة دفع عاطف عدوي, عضو المجلس: 

 في باقي البلدان.للضريبة التي تدفعها الكسارات االخرى 

 

 وسيم سالمة.دخل عضو المجلس 

 

 للكسارة. األرنونادار نقاش بين اعضاء المجلس حول رفع ضريبة 

وليس لقطاع دون لكافة القطاعات األرنونا ان هيئة المجلس المحلي تستطيع ان ترفع ضريبة سكرتير المجلس: 

 االخر.

 توقعت حضور رئيس المجلس الن الكسارة مهمه وعلينا محاربتها بكل طريقه. عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس:

 اغلى سعراً.لماذا شركات التأمين والبنوك  , عضو المجلس:زرعينيفتحي 

 ال يوجد شركات تأمين ولكن هذا البند للبنوك.محاسب المجلس: 

 

 عضو المجلس ذياب عدوي.دخل 

بسهل طرعان, كيف يمكن معالجة  المفتوحة الشخصيةماذا مع الكسارات حميدي صباح, عضو المجلس: 

  الموضوع؟

 إلغالقها.هذه الورشات على  ألصحابوجهنا رسائل المستشار القضائي: 

 .ةكما هي مرفق 2020لسنة  األرنوناعلى ضريبة  المصادقةرئيس المجلس  بأعمالاقترح علي صباح القائم  اقتراح:

 .باإلجماعتقرر  قرار:

 

     _______________                        ________________ 

 ةربحي دحل                             مازن عدوي

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8MyLSRwn9A&feature=youtu.be

