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2019/6/24
2019/4
جلسه غير عاديه
عقد مجلس شعب المحلي غير عاديه له رقم  2019/4في تمام الساعه السابعه والنصف من
مساء يوم األثنين الموافق  2019/6/24في مكتب المجلس المحلي .
الحضور :السيد محمود بقاعي  -رئيس المجلس
الساده األعضاء  :عمر أبو ضعوف ,معتصم خطيب ,محمد شحاده ,موسى حميد ,وفيق
فاعور  ,نهاد زعير ,عوض عبد الحليم.
تغيب عن الجلسه الساده  :حسن شقور ,سعيد عبد الرحمن
شارك في الجلسه:
األستاذ عصام خطيب -المستشار القانوني للمجلس
السيد مفيد غنطوس  -المراقب الداخلي
السيد اسامه دهامشه  -قسم المحاسبه
السيد שלמה בן חיים – ممثل شركة الجبايه
على جدول األعمال
 )1المصادقه على أمر الضرائب العامه/األرنونا لسنة 2020
لحصول النصاب القانوني باشر األعضاء بحث ما جاء على جدول األعمال .
افتتح الجلسه السيد محمود بقاعي  -رئيس المجلس مرحبا ً بالحضور وقال :
هذه الجلسه غير عاديه رقمها  ,2019/4على جدول األعمال المصادقه على أمر الضرائب
العامه  /األرنونا لسنة .2020
يعلم زمالئي األعضاء أنه على كل سلطه محليه المصادقه على أمر الضرائب العامه للسنه
القادمه قبل  7/1من السنه الحاليه.
ت ّم إحتساب األضافه الى رسوم الضرائب العامه حسب تصنيف أنواعها النسبه المئويه التي تم
إقرارها حسب تعليمات وزارة الداخليه وهي نسبة  2.58%لسنة  2020نسبة للرسوم التي كانت
مفروضه في سنة . 2019
أطلب من السيد שלמה בן חיים تقديم شرح وافٍ ومفصل عن أمر الضرائب العامه لسنة
. 2020
מר משה חיים  :עפ"י הנחיות משרד הפנים ,צו המסים לשנת  2020יכלול עלייה
בתעריפי הארנונה לכלל הסיווגים המפורטים בו בשיעור של  2.58%ביחס לשנת
 2019וכפי שהזכרתי לגבי כל סוגי הנכסים ברשות המקומית.
העלאה זו מתחייבת עפ"י חוק  ,אי אפשר להטיל פחות מזה אך ניתן כן להטיל
יותר מהאחוז הנ"ל.
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السيد معتصم خطيب :بخصوص أمر الضرائب العامه لسنة  , 2020كما أرى ت ّم األخذ
بالحسبان فرض ضرائب عامه على الحظائر (רפתות)  ,أعلم أنه على المجلس المحلي ايجاد
مصادر دخل مختلفه من أجل العمل على تقديم الخدمات ,لكن في قضية الحظائر أرى أن المبلغ
المفروض وهو  8.65شاقل للمتر هو مبلغ عالي ,نعلم أن المجلس ال يقدم أي خدمات ألصحاب
الحظائر مثل طرق زراعيه وغيرها ,بعض الحظائر غير مستعمله  ,اطلب فحص امكانية تخفيض
المبلغ المطلوب ,كذلك األمر بخصوص المصالح التجاريه من أجل تخفيف العبء عن اصحابها
اطلب تخفيض المبالغ الضريبيه المفروضه عليها.
السيد عوض عبد الحليم :زمالئي رئيس وأعضاء المجلس المحلي ,إن الضرائب العامه المفروضه
على المصالح التجاريه عاليه جدا ً نسبة للضرائب المفروضه على المصالح في قرى مجاوره لنا,
ي بعض أصحاب المصالح وأعربوا عن استيائهم من المبالغ المفروضه على
وقد توجه ال ّ
مصالحهم التجاريه ,أرى انه علينا دعم المصالح التجاريه المحليه .
ً
كذلك األمر بخصوص مبالغ األرنونا المفروضه على الحظائر ( רפתות) فأنها مرتفعه جدا نسبة
الى القرى المجاوره لنا .أعرض أمام حضراتكم مستندات من بعض القرى تم فيها فرض مبالغ
أقل بكثير مما تم فرضه لدينا .على سبيل المثال فأن األرنونا المفروضه على الحظائرفي
אחיהוד هو  35أغوره للمتر بينما في شعب اكثر من  8شاقل
اطلب من رئيس المجلس المجلس والزمالء األعضاء تخفيض المبلغ المطلوب الى النصف على
األقل .
السيد محمود بقاعي  -رئيس المجلس:
أطلب مصادقة زمالئي األعضاء على أمر الضرائب العامه /األرنونا لسنة  2020كما ت ّم تحضيره
وعرضه أمامكم .
تصويت :ايد األقتراح الساده  :محمود بقاعي ,محمد شحاده ,عمر أبو ضعوف ,نهاد زعير ,وفيق
فاعور.
عارض األقتراح الساده :عوض عبد الحليم ,موسى حميد
امتناع  :السيد معتصم خطيب .
قرار :تمت المصادقه على أمر الضرائب العامه /األرنونا لسنة . 2020
السيد محمود بقاعي – رئيس المجلس:
أشكر زمالئي أعضاء المجلس وآمل أن نعمل دائما ً لما فيه الخبر لجميع سكان القريه وأن نعمل
دائما ً من أجل تقديمن أفضل الخدمات اليوميه للجميع
انتهت الجلسه 20:25
---------------------------محمود بقاعي
رئيس المجلس

--------------------صالح فارس
سكرتير المجلس
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