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2018. 
صالح،  عكري، احمدصالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء سمیر  الحاضرون: السادة

ابراھیم وفرید  جمل، محمد شحادة، سلطان جواد خطیب، الرحمن، سیفعبد  ریان، عامر جالل
 حمود.

 بدران.ادیب بدران ومحمد  السادة:الغائبون 
ریان  القضائي، قاسمالحاج المستشار  الرئیس. عمادكما وحضر الجلسة السیّد نادر طھ مساعد 

 الداخلي.ھیبي المراقب  الجلسة، عاصممحاسب المجلس المحلي والذي قام بتدوین محضر 
قائالً:  بافتتاح الجلسةتم النصاب القانوني وقام رئیس المجلس المحلي  19:10ام الساعة في تم

 أمامنا ثالث بنود للبحث 
ھنالك امور تلزمنا حسب القانون  2019الضریبة وبرنامج التخفیضات لعام  االول اقرارالبند 

 خاللھا.وعلینا من 
 .2019اقرار الضریبة العامة وبرنامج التخفیضات لعام 

على قانون تسویة اقتصاد الدولة  باألساسالسیّد صالح ریان رئیس المجلس المحلي مستند 
امامنا ھذا الموضوع للبحث واالقرار وأطلب من محاسب  القانون.وعلینا التمشي من خالل 

 الموضوع.المجلس المحلي السیّد قاسم ریان شرح 
من أعضاء المجلس المحلي في ھذه الدورة الجدیدة  المحلي: اتمنىقاسم ریان محاسب المجلس 

التعامل وادارة المجلس بما فیھ من مصلحة لسكان القریة متمنیًا أن تكون دورة عملیة ناجحة 
نكون معارضة ألجل  وأالبلدنا كابول ورفع الخدمات المحلیة لمصلحة المواطن  متكلة بتطویر

 العامة.المعارضة بل لتصب في المصلحة 
برنامج مفصل لمبالغ الضریبة العامة  ارسلت وارفقت للدعوة البحث، فقدلنسبة لموضوع اما با
تسویة اقتصاد الدولة لسنة مع وبرنامج للتخفیضات مستنًدا على اسس قانون  2019لسنة 

 االن.التعدیالت الحاصلة علیھا حتى 
متر المربع الواحد ھنالك زیادة وغالء في مبالغ الضریبة العامة والمفروضة على المواطن لل

أي بأقل من نصف بالمئة وھذه نسبة زھیدة جًدا حیث سأعرض علیكم الحقًا  %0,32بنسبة 
لمحاولة اقرارھا في المجلس ووزارة  חריגה)תוספת من ذلك ( أكبرطرح اقتراح لزیادة 

بسبب حدوث انتخابات للسلطة المحلیة  1/ 2019الداخلیة وباستطاعتنا فعل ذلك خالل شھر 
ھي بمثابة تغییر السنة  2019سنة ل 2018االخرى من سنة  . والتغییرات2018ل سنة خال

 .2019للبرنامج الحالي لسنة  2018سنة  السابق منفقط من البرنامج 



لتغییره تعلیمات بالنسبة لجدول الدخل في البرنامج فلم یحصل علیھ أي تغییر لعدم حصولنا على 
حال تم اقرار جدول مغایر للجدول المقّر الیوم باستطاعتنا تغییره دون الرجوع للمجلس  وفي

 الجدول. أسفلاستناًدا للمالحظة المكتوبة  إلقرارهالمحلي 
تم اضافة عمودیین  حیث 2017كان مغایًرا كثیًرا عن جدول  2018جدول الدخل لسنة 

لذي زاد من نسبة التخفیضات وعدد االمر ا %30ونسبة  %20اضافیین لمنح تخفیض بنسبة 
ودخل  18اوالد دون جیل  7سبیل المثال من لدیھ  فعلىالمكلفین الذین یستحقون التخفیض 

یستحقون التخفیض وھذا سلم عالي یدخل من لدیھ دخل ברוטו شاقل جدید 21730العائلة حتى 
 التخفیضات.عالي لجدول 

 المكلفین.ندخر جھًدا لجبایة الدیون من  . لم2018رغم اجراء االنتخابات في نھایة سنة 
 وفي شھر  18/7شاقل جدید في شھر  2000تم وضع حجوزات لكل مكلف مدین بأكثر من 

شاقل جدید .بمعنى آخر لم یكن أي تأثیر للمستوى  1000تم الحجز على كل دین فوق  9/ 18
مھني بمواصلة عملنا السیاسي المتمثل برئیس المجلس المحلي المرشح للرئاسة على المستوى ال

المھني لجبایة دیون المكلفین وفعالً نجحنا في ذلك بترسیخ الوعي لدى المواطن بأن ال عالقة 
تأثیر سیاسي على قسم الجبایة .ولكن العدید من  أليباالنتخابات ودفع دیونھ للمجلس ورفضنا 

החזירו שיקים ا (المكلفین الذین سددوا دیونھم بشیكات مؤجلة وأمر ثابت من البنوك اعادو
ارجعوا وألغوا الدفعات بمبالغ كبیرة مما احرجنا في ھدفنا للوصول الى نسبة והוראת קבע )

 ارنا وجھدنا الكبیر تم التغلب على ھذا النقص .رالجبایة المطلوبة منا ,ولكن بإص
قد تحقق وضمنا عدم خسارتنا لھبة الموازنة بمبلغ  %80ھدفنا للوصول لنسبة جبایة تزید عن 

 القریة.یرصدوا في تطویر خدمات  ش.صملیون  2.3قد یصل الى 
ولكن لم نضمن حتى االن وصولنا للموازنة التامة في المیزانیة وعلینا مواصلة تكثیف الجھود 

 العالقة.ن لجبایة الدیوحتى آخر یوم في السنة 
المكلفین تسدید وتسویة دیونھم عن  في بدایة السنة بإجبار תושב)אשור لقد كان لربط اصدار (

 ارنارإلصبذلك  نجحناكان لذلك االمر حصة كبیرة في نجاحنا بالجبایة وفعالً  . لقد2018سنة 
 إذاعضاء على صحة وقانونیة موقفنا مستندین على القانون وسأقوم بمناقشة االمر مع حضرة اال

 اوالً.اقتضى االمر وسنواصل ربط تقدیم الخدمات في تسدید الدیون 
 الیوم؟یتساءل ماھي نسبة الجبایة حتى  خطیب:السیّد سیف 

رفعھا قدر االمكان  المطلوب. آملینوھذا الحد االدنى  %80نسبة ال  لقد وصلت ریان:قاسم 
 .% 91.5وصلنا الى نسبة  2017حتى نھایة السنة سیما وأن سنة 

بإجبار المكلفین لتسدید  תושב)אשור اصدار (حسب رأیي بأن ربط  خطیب:السیّد سیف 
خالل السنة بأي شكل  بإرادتھموالظلم للمكلفین الذین یستطیعون تسدید دیونھم  الغبندیونھم بھ 

 والخ.دفع كل شھرین הוראת קבע زا او فی بشیكات،یریدون 
نعطیھ  1. 1. 19 منתושב אשור نعطي للمكلف الذي یرید الحصول على  ریان:قاسم 

خالل السنة  دفعة 12ویود وباستطاعتھ التقسیط حتى امكانیة تسویة دیونھ بكل شكل یرید 
تسویة  دونתושב אשור شكل یریده ولكن ال یمكن اعطاء التسھیل بإعطائھ  الجاریة وبكل

الساحقة ال  بأغلبیتھدیونھ سیما وان ھذا القطاع من المكلفین ھو القادر على الدفع وھو الذي 
אישור ة (ییستحق التخفیض الن دخلھ عالي ولوال ذلك لما احتاج ھذه التسھیالت الضریب

 .הכנסה)תושב למס 
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المكلفین ضعیفي القدرة  كیائأولان كنا متساھلین مع ھذا القطاع القادر على الدفع ماذا سنفعل مع 
! وحول ھذا الموضوع حصلت تساؤالت كثیرة دائرتھا كانت بنفس المحور ونفس على الدفع

والمكلفین على تعدد مستویاتھم بصدق أي من االعضاء  إلقناعتام االجوبة وانا على استعداد 
 ایًضا.موقفي من ھذا الموضوع وقانونیتھ 

بناًء على قانون تسویة اقتصاد الدولة وما  2019برنامج الضریبة العامة لسنة  الحاج:عماد 
 البلدان.یملیھ علینا وھو برنامج عادي كسائر 

وبرنامج  2019الضریبة العامة لسنة  إلقراروضع البند االول للتصویت  ریان:صالح 
صالح،  ، احمدعكريسمیر  الرئیس، –الى جانبھ كل االعضاء الحاضرین  التخفیضات، فصوت

ابراھیم وفرید  جمل، محمد شحادة، سلطان خطیب، جواد الرحمن، سیفعبد  ریان، عامر جالل
 .الرئیسفاز اقتراح  ھوعلی .حمود
 من قانون السلطات المحلیة  15حسب بند رقم المصادقة على النیابة  الثاني:البند 

الرئیس: تحّدث السیّد صالح ریان رئیس المجلس المحلي وطرح البند للبحث وطلب من 
 رأیھ.المستشار القضائي ابداء 

نائب واحد  14كما ھو معروف حسب القانون رئیس المجلس ونوابھ حسب المادة  الحاج:عماد 
 راتب.مع 

اًء علیھ ھذا االمر ال یمكن انتخاب أكثر من نائب بدون راتب وغیر متفرغ وبن 15حسب المادة 
المجلس المحلي السیّد فرید حمود  وسیطرح رئیسیكلف میزانیة المجلس المحلي أي تكلفة 

 الرفاه.مع اعطاء صالحیات في قسم  15كنائب حسب المادة 
بدون راتب مع  15رفع البند للتصویت النتخاب السیّد فرید حمود كنائب حسب المادة 

 .الرئیسوعلیھ فاز اقتراح صالحیات في قسم الرفاه فصوت الحاضرین باإلجماع 
 عنר מלכ"وفاة واعفاء الجمعیة االسالمیة  إثرالمصادقة على اعفاء مواطنین  الثالث:البند 
 .2018سنة 

المجلس المحلي اعفاء من انتكبوا في وفاة رب عائلة اعفائھ من الضریبة اعتدنا في جلسات 
الطلب االول لحرم المرحوم احمد سعید مرشد والثاني لحرم المرحوم  مماتھ.العامة حتى سنة 

حیث حرق بیتھ في شھر  2018عبد الرحیم سعید ریان عن سنة  حمدون. والثالثفایز 
1/2018. 

من الضریبة المسجلة على اسمھ حتى تشمل سنة الوفاة بنسبة  یعفىالطلب االول والثاني (وفاه) 
 .%100فقط  2018والطلب الثالث السید عبد الرحیم سعید ریان یعفى عن سنة  100%

 باإلجماع.رفع للتصویت فصوت الى جانبھ االعضاء الحاضرین 
حیث الصالحیة بید وزارة الداخلیة حیث "ר) מלכطلب من الجمعیة االسالمیة ( الرابع:الطلب 

لغیر ھدف وھي  1982الجمعیة منذ سنة  الداخلیة، ھذهسیرفع الموضوع لمصادقة وزارة 
 االسالمیة.المسجلة على الجمعیة ومنھا باألخص المكتبة  األروناناالعفاء عن  الربح، طلب

رفع البند للتصویت فصوت الحاضرین باإلجماع اعفاء الجمعیة من الضریبة العامة عن 
 .2018السنوات السابقة والجاریة تشمل 

 .20:17اغلقت الجلسة في تمام الساعة 
 
  مصطفى حمود         صالح ریان   

  سكرتیر المجلس         رئیس المجلس 
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