جلسة مجلس غير عاديه رقم /1/1
تارٌخ أنعقاد الجلسه :
مكان انعقاد الجلسه :
ساعة أنعقاد الجلسه :

14/1/11
بناٌة المجلس
السابعة مسا ًء

الحضور

 .1 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .2السٌد شادي منصور  ,عضو المجلس.
 .3السٌد طونً ضاهر  ,عضو المجلس.
 .4السٌد محمد حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .5السٌد رضا هاشول ,عضو المجلس.
 .6السٌد شادي خلول  ,عضو المجلس.
 .7السٌد أحمد عزام  ,عضو المجلس.
 .8السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .9السٌد شرٌف نجم  ,عضو المجلس.
 .11اآلنسه رنا جبران  ,عضوة المجلس.

المشتركٌن

 .1 :السٌد شربل خرٌش  ,محاسب المجلس.
 .2السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس .

على جدول األبحاث :
 .1إقتراح أمر ضرٌبة األرنونا لعام . 2119
 .2التخفٌضات لعام . 2119
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا باألعضاء ,وٌتقدم بإسم أعضاء وموظفً المجلس بالعزاء للعضو شرٌف نجم
بوفاة والدته لها الرحمه .
هذا وٌصرح الرئٌس أنه قد وصلنا طلب لتعدٌل محضر الجلسه السابقه من قبل األعضاء شرٌف نجم ورنا
جبران وسٌتم بحثه فً الجلسه العادٌه المقبله .
البند األول  :إقتراح أمر ضريبة األرنونا لعام . 9102
الرئٌس  :بحسب توصٌات وزارة الداخلٌه ٌجب رفع وزٌادة األرنونا بنسبة  1332 %فً سنة  2119مما كان
علٌه الحال فً سنة . 2118
هذا وٌصرح الرئٌس أن ضرٌبة األرنونا المفروضه فً القرٌه فً معظم بنود األرنونا (סווגים) هً بحسب
الحد األدنى .
محمد ٌ :تسائل ما هو الفرق بٌن البند  12والبند  14من أمر األرنونا أي ما هو الفرق بٌن البند رقم 343
والبند رقم  646كما واستفسر بخصوص كٌفٌة تعٌٌن الموعد األخٌر للدفع فً  31/1/11ولماذا لم ٌكن ذلك
فً نهاٌة كل شهرٌن (فتره).
الرئٌس  :بالنسبه للتساؤل بما ٌتعلق بالبند  12و  . 14فً السابق تم فرض ضرٌبة األرنونا بالنسبه للزرائب
بحسب المناطق الموجوده بها الزرائب أي بموجب حوض معٌن وعلٌه تم تمٌٌز الضرائب بحسب تلك األماكن .
محمد  +شرٌف ٌ :قترحان بأن ٌتم إلغاء الضرٌبه المفروضه بحسب סיווג  643على أن ٌتم فرض الضرٌبه
على الزرائب بموجب بند  14סיווג  343فقط.
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح أعاله وذلك شريطه أن يتم موافقة وزارة الداخليه والـ אוצר.
شرٌف ٌ :تسائل بخصوص البند  13بما ٌتعلق بالكساره وعلما ً أنه فً منطقة الكساره الٌوم ال توجد أعمال
تحجٌر "חציבה" بل هنالك أعمال طم "הטמנה" ومعالجة النفاٌات "טיפול ועיבוד בפסולת " وعلٌه
أقترح إضافة تصنٌف "סיווג" جدٌد على أمر ضرٌبة األرنونا كما ٌلً :
סוג נכס  :אתר לסילוק אשפה ופסולת עיבוד ניצול ומחזור והטמנה לפי מחיר מינימום 24.12
 ₪למ"ר .
التصويت :
مؤيد  :الرئٌس  ,شادي منصور  ,طونً  ,محمد حلٌحل  ,رضا هاشول  ,أحمد عزام  ,شادي حلٌحل ,
شرٌف نجم  ,رنا جبران .
معارض  :ال ٌوجد
ممتنع

 :شادي خلول .

على أن ٌتقدم المجلس بطلب لوزارة الداخلٌه وٌتم فرض الضرٌبه بموجب البند أعاله بعد الحصول على
مصادقة وزارة الداخلٌه .
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التصويت على أمر األرنونا لعام 9102
الرئٌس  ,شادي منصور  ,طونً ضاهر  ,محمد حلٌحل  ,رضا هاشول  ,أحمد عزام  ,شادي حلٌحل  ,شرٌف
نجم  ,رنا جبران  ,شادي خلول .

البند الثاني  :التخفيضات لعام . 9102
الرئٌس ٌ :قترح بأن ٌقوم المجلس بالمصادقه على أعطاء الحد األعلى من التخفٌضات المعطاه بحسب األنطمه
بـ תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) .

التصويت  :وافق جميع األعضاء باألجماع

أغلقت الجلسه الساعه 50:02

الٌاس الٌاس

الٌاس سابا

رئٌس المجلس

سكرتٌر المجلس
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