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سلى 3-08

جلست الوجلس الوحلي الغير عاديت رقن 3/08
ػمذ انًجهظ انًذهً جهغزّ انغٍش ػبدٌخ سلى  3/08فً رًبو انغبػخ انغبثؼخ يٍ يغبء انٍٕو 18/2/08
فً ثُبٌخ انًجهظ انًذهً .
الحضور:
كم يٍ انغبدح االػضبء  :يذًذ دبج ،لبعى دجٕج ،ػبيش دبج ،سثبح دجٕج ،جًب
طبنخ ،ػجذ انشؤٔف يُظٕس ٔانًغزشبس انمضبئً ػًش اثٕ انٍٓجبء .

ل اثٕسٌبٌَٕ ،ظ

الغياب :سئٍظ انًجهظ انًذهً – نظشف طبسيء .
ًقاط البحث:

اقرار ضريبت االرًوًا للعام . 2008
اقرار هيساًيت التطوير هي وزارة الذاخليت .
الش ثبجًبع انذضٕس اٌ رذاس انجهغخ ػهى ٌذ انغٍذ لبط و دجٕج االكجش عُب ً ٔرنك الٌ سئٍظ انًجهظ
انًذهً اضطش نهغفش انى اجزًبع طبسيء ثخظٕص رٕدٍذ انغهطبد انًذهٍخ .
قاسن حجوج:
يغبء انخٍش نهذضٕس – لجم الشاس انُمبط انًذسجّ اسجٕ اٌ ٌظهخ يذضش انجهغخ انغبثمخ ثخظٕص
انًٍضاٍَخ .
 .1رٕضٍخ ٔرفظٍم يب ٔسد ثبنجهغخ انغبثمخ ثخظٕص االلزطبع يٍ انًظشٔفبد انؼبيخ ٔثٓزا
رؼذل انفمشح االٔنى ثبنًذضش انغبثك كبالرً :
"ٔ ..........انفؼبنٍبد انؼبيخل ثـ  300انف شبلم  ،يئخ انف شبلم رمزطغ يٍ انًؤعغبد انذٌٍُخ
ثُذ ٔ 85يئزً انف شبلم يٍ انًظشٔفبد ٔانظٍبَخ انؼبيخ ثُذ ٔ....... 74طشف ٔ...........فً
دبنخ اسجبع انٓجخ انؼبيخ أ جضءاً يُٓب دعزشجغ ْزِ االلزطبػبد ثشكم َغجً ".
 .2الزشاح لبعى دجٕج كبالرً " :ثذٍث رزخز لشاساد ػُذ انمٍبو ثب الػًبل الرطٌٕشٌخ ٔ انظٍبَخ
ٔرظذٌمٓب ثبليجهظ انًذهً".
الٌقطت االولى :اقرار ضريبت االرًوًا للعام . 2008
لبعى دجٕج  :اسعم نذضشاركى لبئًخ ثضشٌجخ االسََٕب ٔلبئًخ االػفبءاد انًمزشدخ نهؼبو
انُض اليش انضشٌجخ نهؼبو  2007ثبنزؼذٌم انًمزضى نًؼبٌُزّ ٔانًظبدلخ ػهٍّ .
بعذ هذاولت بٌود التخفيض اقر باالجواع االقرار والوصادقت على ضريبت االرًوًا بحيث
االرًوًا جسءاً هي الوحضر .

 2008ثُفظ
يكوى ًص

الٌقطت الثاًيت :اقرار هيساًيت التطوير هي وزارة الذاخليت .
لبعى دجٕج  :طٕدق ػهى يجهغ  477،128شبلم يٍ ٔصاسح انذاخهٍخ ثٓذف رشيٍى ٔرظهٍخ شٕاسع
داخهٍخ ثبالضبفخ اللبيخ جذساٌ ٔالٍخ ناليبٌ ثجٕاَت انشٕاسع انذاخهٍخ  ،انًطهٕة انًظب دق ػهٍٓب .
رظٌٕذ :الشد انًٍضاٍَخ اػالِ ثبالجًبع .
اغهمذ انجهغخ انغبػخ انثبيُخ ٔانشثغ يغب ًء .
عجم :يذًٕد لبعى.

لبعى دجٕج
سئٍظ انجهظح

