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 المحلي المجلس جلسة بروتوكول

 2022/21/11 رقم
 

 الساعة  تمام في   2.7.2022 الموافق سبتال يوم   11/12/2022 رقم العاديةغير   المحلي  المجلس جلسة عقدت

 .المحلي  المجلس جلسات قاعة في  ظهرا   :3014
 

 :السادة  من كل  الجلسة حضر

 المجلس  رئيس عدوي، مازن .1

 المجلس  عضو عدوي، عاطف .2

 المجلس  عضو دحلة، خالد .3

 حامد دحلة، عضو المجلس  .4

 المجلس  عضو هياجنة، عالء .5

 المجلس  عضو سالمة، وسيم .6

 المجلس  عضو هللا، خير الحميد عبد .7

  المجلس عضو صباح، انور .8
 

 

 :الجلسة  يحضر لم

 المجلس  عضو صباح، حميدي .1

 س  المجل عضو عدوي، ذياب  .2

 زرعيني, عضو المجلس امجد  .3

 المجلس  عضو عبيد، هاني  .4
 

 

 :الجلسة  في وشارك كما 

 المجلس  سكرتير دحلة، ربحي  .1

 المجلس  محاسب عدوي،  محمد .2

 مراقب المجلس   صباح،عرسان  .3

 القضائي  المستشار مصاروة، هشام المحامي  .4
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 في موقع المجلس المحلي.  صوتي بتسجيل مرفقه الجلسة مالحظه

 

 البحث: جدول 

العامة   .1 الضريبة  فرض  على  لسنة    –المصادقة  بتاريخ  2023االرنونا  لحضرتكم  ارسلت  )التي   ,

14.6.2022 .) 

 .الحضور رحب حيث الجلسة  المجلس يسئ ر افتتح

 

المجلس   التي اجراها المجلس المحلي    تحدث عنرئيس  القياسات  المنصرمة    السنةللبيوت خالل  موضوع 

 في التقرير. تصليح االخطاء التي وردت الى واشار 

 

 .والموضوع لم يطرح حتى االنمن مره مناقشة موضوع القياسات   أكثرطلبنا :  خير للا العضو عبد الحميد 

ة وبالذات  ورئيس المجلس المحلي ودار حديث عن القياسات الجديد  عضو عبد الحميد خيرهللال دار نقاش بين ا

السنة الحالية لم نقم بطلب الدفع ومن    بانه في   رئيس المجلس  وصرحפרגולה(  الخشبية )  ئشالعرا  لىالدفع ع

 .المبلغ للمواطن بإرجاع قام بالدفع سيقوم المجلس المحلي 

 

ال بانه  من قسم الجباية كانت    التي تلقوها  واإلجابةللدفع  لقد توجه مواطنين لقسم الجباية  العضو وسيم سالمه  

 ال نعرف كيف سيكون حساب الدفع. ألننانستطيع ان نأخذ منك 

المحلي: المجلس  الموضوع    رئيس  فحص  المجلس  محاسب  من  كما  طلب  المجلس  لرئيس  تقرير  وتقديم 

لسنة   االرنونا  لضريبة  بالنسبة  انه  المجلس  رئيس  للسنة   2023واضاف  الضريبة  عن  تغيير  أي  يوجد  ال 

 . 2022مقارنة بسنة   1.37  % وهو زيادة المعيشةاال فقط غالء  المنصرمة

 مفتوحة.  على اعمده )نفخه( وطابقפרגולה( الخشبية ) شال يوجد جباية على العرائ

 

حيث ال يوجد تغيير  )مرفق طيه(   2023اقترح رئيس المجلس المصادقة على ضريبة االرنونا لسنة    اقتراح:

 . (1.37بنسبة %  المعيشة)حيث يضاف فقط غالء  2022 المنصرمةعن ضريبة االرنونا للسنه 

 اعضاء  5صوت مع االقتراح   قرار:

 حامد دحلةصوت ضد االقتراح العضو  

  وعالء هياجنة  خير هللاالعضوين عبد الحميد امتنع عن التصويت 

 

 
     _______________                         ______________ 

 دحلة ربحي                                عدوي مازن                    

 المجلس  سكرتير                       المجلس  رئيس                   


