
 

 جلسة مجلس عادیة 
 قاعة الجلسات  الجلسة:مكان 
  17- 6- 2020 الجلسة:تاریخ 

  15 06- 2020 -15 الجلسة:رقم 

  19:00 البدء:ساعة 

بدران،  جمل، محمدالسادة صالح ریان رئیس المجلس المحلي واالعضاء سلطان  الحضور:

 ریان.حمود وجالل  عكري، فرید ابراھیم، سمیر محمد

 الرحمن.خطیب وعامر عبد  شحادة، سیف صالح، جوادالسادة االعضاء احمد  الغیاب:

 المجلس، عمادمحاسب ریان  المجلس، قاسمالسادة احمد ابداح مھندس  الموظفین:الحضور من 

 القضائي.الحاج المستشار 

 الجلسة:بنود 
 ).3ورقم  6(الواصل بین شارع رقم  118المصادقة على استمالك شارع  -1

  2021المصادقة على تعدیل فرض الضریبة لعام  -2

المصادقة على فتح حساب في بنك مركنتیل لغرض جبایة عائدات القوانین المساعدة  -3

 עזר ) .(

 

منذر عبد الغني (المقطع الواصل  الجنوبي، جنوبشرح باختصار أین یقع الشارع : حمد ابداحا
 ).118بشارع رقم  (المرقم 3و  – 6بین الشارعین رقم 

 باإلجماع.رفع البند فصوت علیھ الحضور  :الرئیس
 

 .2021الثاني المصادقة على تعدیل فرض الضریبة لعام  البند-2
وّزع على الحضور تعلیمات وزارة الداخلیة ذات الصلة بالموضوع المجلس المحلي  ریان:قاسم 

زیادة فوریة نحن  1.10المصادقة على برنامج االرنونا ھنالك زیادة بنسبة  6/30مطالب قبل 

اردتم زیادة فیجب  إذا الضریبة.اضافیة لزیادة أثمان نعقد ھذه الجلسة لكي نستكشف اقتراحات 

 ومنطقیة.نة أن تكون متواز
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 1.10ش.ج وھي الحد االدنى بالدولة ھذه الجلسة لحتلنة الزیادة بنسبة  36.38ھذا البرنامج 

 فوریة.وھذه حتلنة 

 ھنا.ھنالك اضافة لھذه الحتلنة برنامج التخفیضات یجب اقرارھا 

 جمل، فرید المجلس، سلطانرفع البند لتصویت فصوت لصالح البند كل من رئیس  الرئیس:

 ابراھیم.ود ومحمد حم

 عكري.ریان وسمیر  بدران، جاللوعارضھ كل من محمد 

 .باألكثریةوعلیھ فاز اقتراح الرئیس 
 

المصادقة على فتح حساب في بنك مركنتیل لغرض جبایة عائدات  الثالث:البند 
 ).עזרחוק القوانین المساعدة (

في بنك  עזר)חוקי ین المساعدة (اقترح فتح الحساب الخاص بجبایة عائدات للقوان الرئیس:

 االعضاء.لئومي بعد أن القى فتح حساب في مركنتیل معارضة من قبل بعض 

جمل،  المجلس، سلطاننرفع البند للتصویت فصوت لصالح البند صالح ریان رئیس  الرئیس:

وعارضھ كل من السیدان جالل ریان ومحمد  عكري)ابراھیم (اضافة لسمیر  حمود، محمد فرید

 بدران.

 باألكثریة.وعلیھ فاز االقتراح 
 

 

 صالح ریان         مصطفى حمود 

 مجلس المحلي ال رئیس      سكرتیر المجلس المحلي 
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