جلسة مجلس غٌر عادٌه رقم 7112
تارٌخ أنعقاد الجلسه :
مكان أنعقاد الجلسه :
ساعة أنعقاد الجلسه :
الحضور

:

19/6/17
بناٌة المجلس المحلً
الثامنه والنصف مساء
 .1السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس
 .2السٌد منصور منصور ,عضو المجلس.
 .3السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .4السٌد جابً جبران  ,عضو المجلس.
.5السٌد علــم علـــم  ,عضو المجلس.
 .6السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .7السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .8السٌد نادر عٌسى  ,عضو المجلس.

الغٌاب :

 .1السٌد جونً زكنون  ,عضو المجلس .
 .2السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.

المشتركٌن :

 .1السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس
 .2السٌد جورج زكنون  ,محاسب المجلس.
 .3السٌد شربل خرٌش  ,المدقق الداخلً .

على جدول األبحاث :

 .1أمر ضرٌبة األرنونا لعام . 2118
 .2التخفٌضات فً ضرٌبة األرنونا لعام . 2118
 .3العمل بموجب التعدٌل رقم  3لعام  2117ألعطاء
تخفٌضات فً ضرٌبة األرنونا .
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه رقم  2/17الغٌر عادٌه وٌطلب من األعضاء أن ٌتم عقد الجلسة العادٌه بعد أنتهاء من
هذه الجلسه الٌوم .
علــم  :هنالك أعتراض على محضر الجلسه السابقه .
الرئٌس  :أي أعتراض على محضر الجلسه ٌجب أن ٌكون خطٌا وٌتم أرساله قبل انعقاد الجلسه .

البند األول  :أمر ضرٌبة األرنونا لعام . 8102
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء تقدٌم مالحظاتهم عن أمر األرنونا لعام . 2118
جابً  :فً جلسه سابقه قام العضو السابق شارلً حداد سابقا بتقدٌم طلب لفرض ضرٌبة األرنونا على الـ
"צימרים " الموجوده فً منطقة الناموره وعلٌه اطلب مجددا بفرض الضرٌبه وألزامهم بدفعها بشكل رجعً
لفترة  7سنوات.
علــم ٌ :تسائل لماذا نحن ملزمٌن بأمر األرنونا الذي تفرضه وزارة الداخلٌه ,بأمكاننا أخذ قرار آخر ٌساعد
أهالً القرٌه .
جابً  :بند  13من أمر األرنونا  .السعر هو  6112والٌوم مقترح  6125هذا البند تم فرضه اول مره فً السنه
السابقه  .لماذا قمنا بفرضه  6112ولم نفرض جٌنها مبلغ أكبر من ذلك .
علــم  :حتى متى ٌجب أن نصادق على أمر األرنونا .
جورج  :حتى 1/7/17
جابً  :أقترح أن تكون هنالك زٌاده بنسبة  25%من أمر األرنونا البند رقم  . 13بما ٌتعلق بالبند  12و 14
ٌتسائل أذا كان هذٌن البندٌن متعلقٌن بالزرائب ؟
الرئٌس  :فً الجلسه السابقه التً قمنا بفرض األرنونا هذا البند  14بحسب مكان وجود الزرائب فكلما كانت
الزرائب ابعد عن القرٌه كان السعر أقل .
جابً  :أقترح بأن ٌتم ٌتم تقلٌص وتخفٌض البند رقم  12بنسبة . 31%
شادي  :أتسائل بخصوص حملة التخفٌض بحسب قرار وزارة الداخلٌه .
الرئٌس  :هذا البند معروض الٌوم على جدول اعمال الجلسه .
شادي  :أطلب بعد أذن الرئٌس بأن ٌقوم المدقق الداخلً لعرض تقرٌر المدقق الداخلً فً لجنة الرقابه
وعرضها على األعضاء فً جلسه خاصه وعرض قضٌة الكساره التً هً فً غاٌة األهتمام .
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء الموافقه على أمر األرنونا لعام  2118مع األقتراحات التً قدمت من قبل العضو
جابً بحٌث نتقدم بطلب لرفع الضرٌبه فً البند  13بنسبة  25%وتخفٌض الضرٌبه فً البند رقم  12بنسبة
. 31%
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التصوٌت :
مؤٌد  :الرئٌس  ,منصور ,شكري  ,جابً  ,نادر  ,شاكر  ,شادي .
معارض  :ال ٌوجد
ممتنع  :علــم
اذا تم المصادقه على أمر األرنونا مع التعدٌالت اعاله .

البند الثانً  :التخفٌضات فً ضرٌبة األرنونا لعام . 2118
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على أعطاء الحد األعلى من التخفٌض بحسب القانون مع العمل بموجب
التخفٌضات المعطاه مسبقا תשלום מראש והוראת קבע لسنة . 2118
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح
البند الثالث  :العمل بموجب التعدٌل رقم  3لعام  8102ألعطاء تخفٌضات فً ضرٌبة األرنونا .

الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء على أن نقوم بالمصادقه على تبنً أنظمة التخفٌضات من أمر األرنونا ( תיקון
מס'  )3תשע"ו  7112مع أن نقوم باعطاء الحد األقصى من التخفٌضات .
قام الرئٌس بعرض لمحه عن ال תקנות  .أمام األعضاء .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح باألجماع
اغلقت الجلسه الساعه80:31
الٌاس الٌاس

الٌاس سابا

رئٌس المجلس

سكرتٌر المجلس
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