
 

 جلسة غیر عادیة 
  29-2018-2-3 :رقم الجلسة

 12/2/2018: تاریخ الجلسة 
  18:00 :ساعة االفتتاح

 ،قاسم خطیب ،السادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء محمد ھیبي :الحضور
 .18:30سعید عیاشي وصل  ،میالد شراري ،محمد طھ

 .عالء جمل ،سعید طھ ،عادل طھ ،مرزوق ھیبي ،السادة فیصل ھیبي :الغیاب

 الحاج المستشار وعمادالسادة قاسم ریان محاسب المجلس المحلي  :الحضور من الموظفین

 .احمد ابداح مھندس المجلس المحلي ،القضائي

 

 :بند البحث
  2018بحث واقرار تعدیالت في برنامج الضریبة العام لسنة  -
 .الكالم لشرح البرنامج مرحبًا بالحضور معطي قاسم ریان حق الرئیس الجلسةافتتح 

انا بعثت ھذا البرنامج بعد اجراء تغییرات بالبرنامج الضریبي في قانون ال  :قاسم ریان

وزیر  اهوھذا االمر یؤثر سلبًا على مدخوالت المجلس المحلي ھذا االجراء أجرהסדרים 
فما  %40ھذه القوائم من  %30و %20الداخلیة السیّد أریھ درعي فقد وضع درجتین للدخل 

ش  3263لقد أحدث درجة اضافیة دخل النفر الواحد حتى  %30.فیھا  فوق لم یتغیر أي شيء

 .كان ال یستحق التخفیض

یستحق تخفیض  ش. 5000-3690من ومن دخلھ  تخفیض ش یستحق 3264دخلھ  اآلن من

20%. 

 %20یستحق تخفیض  ش 7500  ش 5534كان دخلھ بین  إذامن عنده نفرین یستحق اعفاء 

رسلت لحضرتكم ھذه الدعوة أعلى ضوء ھذه التعدیالت  البرنامج)رفق طیھ صورة من (م

 .للجلسة
ضریبة المستقلین علیھم اثبات دخلھم بواسطة آخر تقریر مقدم الى ضریبة  6بند  :قاسم خطیب

 ماذا یعني ھذا البند؟الدخل 
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 .ھائيأنا أعطي تخفیًضا أحیانًا للمستقل حتى احضار التخمین الن :قاسم ریان

  .تعدیل اول

البرنامج "باستطاعة المكلف المستقل ب البند السادسقاسم خطیب أرجو اضافة ما یلي على 

 "احضار تقریر عن الربح مصادق علیھ من قبل مدقق حسابات عن السنة المالیة االخیرة 

 .ھذا التعدیل نعم سنضیف :قاسم ریان

وما ھي الفائدة  االدراج؟ھل ھنالك امكانیة لتعدیل بعض النقاط مثل اعفاء مطالع  :محمد ھیبي

 ؟لم یكن لدینا صالحیات تعدیل إذامن طرحھ ھنا 
الذي یكلف أھلھ أكثر من باقي االفراد یجب اعتباره كشخص داخل االسرة  18شخص فوق ال 

 .!!یینالضرائب وخاصة الطالب الجامع لجبایةعند احتساب عدد االنفار 

ھل تستطیعون أن تتخذوا قراًرا یلزم التأمین الوطني من الدفع تأمین اوالد لفرد فوق  :قاسم ریان
 .18ال 

الحد و من المواطنیننجبي أضاف نحن نعطي الحد االقصى من التخفیضات و :قاسم ریان

 .االدنى

 .بیتًافي طالب جامعي مسجل على اسمھ  إذامحمد ھیبي: 
 .تخفیًضا %80اثبت أن ال دخل لھ فانھ یستحق  إذا :قاسم ریان

  2تعدیل رقم 
 .طالب جامعي ومسجل باسمھ بیت باستطاعتھ تقدیم طلب تخفیض كما ھو متبع

للتصویت إلقرار برنامج الضریبة العامة المرفق مع التعدیلین المذكورین رفع البند  :الرئیس

 .فصوت الى جانبھ الحضور باإلجماع ،اعاله

 .میالد شراري ومحمد ھیبي ،سعید عیاشي ،قاسم خطیب ،محمد طھ

 

 صالح ریان         مصطفى حمود 

 رئیس المجلس        سكرتیر المجلس 
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