جلسة مجلس غٌر عادٌه رقم 6/47

تارٌخ انعقاد الجلسه

:

63/9/47

مكان أنعقاد الجلسه

:

بناٌة المجلس المحلً

ساعة أنعقاد الجلسه

:

السابعة مسا ًء

الحضور

:

 .4السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس .

الغٌاب

:

 .4السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس.

على جدول األعمال

:

 .4أمر ضرٌبة األرنونا لعام . 5348

 .5السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس.
 .6السٌد علــــم علــــم  ,عضو المجلس
 .7السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .8السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .9السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .:السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس .
; .السٌد جونً نجم ,عضو المجلس .
< .السٌد شارلً حداد  ,عضو المجلس .

 .5التخفٌضات من ضرٌبة األرنونا لعام . 5348

1

الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحب ًا باألعضاء وٌتقدم بأسم المجلس وأعضاء المجلس بالتعازي للعضو شارلً حداد
بوفاة والدته هذا وٌهنىء الرئٌس أبناء الطائفه األسالمٌه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
الرئٌس  :بنا ًء على التوجٌهات من وزارة الداخلٌه ٌجب الموافقه على امر ضرٌبة األرنونا لغاٌة  63/9من كل
عام وعلٌه قمنا بدعوتكم لجلسة الٌوم .


فً أمر ضرٌبة األرنونا لعام  5347ال ٌوجد تغٌٌر على ما كان علٌه فً السابق ما عدا إضافة بعض
بنود كما هو مبٌن فً أمر ضرٌبة األرنونا الذي تم إرفاقه للدعوه لمحضر الجلسه .



بما ٌتعلق بضرٌبة األرنونا المفروضه على المبانً الزراعٌه والزرائب فً القرٌه أقترح أن تكون كما
هو مبٌن فً بند رقم  46من األرنونا بموجب  6شاقل للمتر مع إستثناء الزرائب والمبانً الزراعٌه
الموجوده فً حوض  473<; , 473<: ,47446 , 47445 ,47444 ,47443والتً تكون بموجب
البند  45بحسب  9.7شاقل للمتر .



قمنا بأضافة بندٌن  47و  48بخصوص األرض المتعلقه بالكساره أو أللقاء النفاٌات بند  977وبند
 978ضرٌبة األرنونا فً هذٌن البندٌن تكون  9شاقل  /متر .
انضم العضو شارلي حداد للجسله في هذه المرحله



تم األقتراح على ان ٌتم زٌاده فً ضرٌبة األرنونا فً بند  :בנקים بنسبة . 58%
التصويت  :وافق جميع األعضاء على أمر األرنونا مع التعديل أعاله .

البند الثاني :
الرئٌس ٌطلب من األعضاء الموافقه على إعطاء الحد األعلى من كل تخفٌض مع أن ٌكون التخفٌض הנחה
מראש  5%لغاٌة . 5;/5/48
انضم العضو جوني نجم للجلسه في هذه المرحله
التصويت  :وافق جميع األعضاء على االقتراح

أغلقت الجلسه الساعه الثامنه مسا ًء

الٌاس سابا

الٌاس الٌاس

سكرتٌر المجلس

رئٌس المجلس

2

