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 بناء على قرار الهيئة االداريه بتشكيل اللجنة االجتماعية والعالقات العامه لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات

 

 فيهم رئيس اللجنة وهم الساده :ن تتألف اللجنة االجتماعية والعالقات العامه من ثمانية اعضاء بم -: اولاً

 )ًرئيسًاللجنهً(ًًًمحمدًناصرًالخصاونه .1

 )ًمقررًاللجنهًً(ًًمحمدًيوسفًالسعدً .2

(ًًمرعيًحسنًفردوسً .3  )ًعضواًا

(ًًمحمدًأحسانًمؤمنً .4  )ًعضواًا

(ًًمحمدًاحمدًالسراجً .5  )عضواًا

(ًًجوادًرفيقًالقبجً .6  )ًعضواًا

(ًًًطاهرًمحمدًالتميمي .7  )عضواًا

(ًًمروانًابوخضرهً .8  )ًعضواًا

ًا  واحده شهريًا على االقل او حسب الحاجه . تجتمع اللجنه االجتماعيه والعالقات العامه مره -:ثانيا

 

ًا  % على ان يكون الرئيس من بينهم .50يكون نصاب اجتماع اللجنه قانونياً بحضور اكثر من  -:ثالثا

 

اً  تصدر قرارات اللجنه بأكثرية االعضاء الحاضرين ولرئيس اللجنه صوت مرجح في حال تساوت االصوات . -: رابعا

 

ًا ويتولى الدعوه الجتماعاتها وكتابة مقرراً للجنه  تكلف اللجنه احد اعضائها من اللجنة االجتماعية والعالقات العامه  -:خامسا

 محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

 

اً للجنه في حال تغيب احد اعضاء اللجنة ثالثه مرات متتاليه بدون عذر مسبق ومقبول ينسب للهيئة االداريه لفصله من ا -: سادسا

 االجتماعية والعالقات العامه .

 

اً  جميع قرارات اللجنه االجتماعية ترفع الى الهيئة االداريه لغايات الموافقه عليها . -: سابعا

 

اً  على جميع اعضاء اللجنه االجتماعية والعالقات العامه ان يكونوا مسددين لكافة التزاماتهم للجمعيه -: ثامنا
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ًا  جنة االجتماعية والعالقات العامهاهداف الل -:تاسعا

 مشاركة اعضاء الهيئة العامه في مناسباتهم االجتماعية لتعزيز الروابط االجتماعية  . -1

حفالت والرحالت والندوات لالتواصل والتكافل االجتماعي بين االعضاء من خالل تنظيم اللقاءات واوتعزيز روابط تقوية  -2

 لالعضاء .

 لهيئة العامه بموافقة الهيئة االداريه وعمل نظام خاص لهذا الصندوق .انشاء صندوق تكافل العضاء ا -3

 العمل على توفير تأمين صحي العضاء الهيئة العامه  وعلى نفقة العضو بالكامل . -4

النظر فيها  وللهيئة االداريه  اعادة وعلى نفقة الجمعية العمل على توفير تأمين صحي ضد الحوادث العضاء الهيئة العامه  -5

 حسب امكانيات الجمعيه .

 مشاركة المجتمع المحلي وتنفيذ مبادرات لغايات المشاركه مع فعاليات المجتمع المحلي . -6

 والهبات لغايات تنفيذ اهداف وغايات اللجنة االجتماعية والعالقات العامه .والزكاه  قبول التبرعات  -7

 .واالجتماعية والثقافيه االنشطه والمحافل الرياضيه  تفعيل النشاطات الرياضيه والثقافيه والمشاركه في -8

 البحث عن جهات داعمه لنشاطات وغايات واهداف اللجنه االجتماعية مادياً ومعنوياً . -9

 . أعاله المذكورةمن اجل تسديد التزاماتهم لغايات االستفادة من المزايا  العامةالتواصل مع اعضاء الهيئة  -10

 .بموجب تعهد بإعادتها للجمعية بعد انتهاء مدتها  الجمعية من  عية يتم اصدارهاعمل بطاقات خاصه العضاء الجم -11

 يستفيد من المزايا المذكوره اعاله كل عضو قام بتسديد كافة االلتزامات المترتبه عليه . -12

 طباعة دليل لالعضاء . -13

 غرس روح التعاون بين اعضاء الجمعية  -14

لحين  أعمالهلمتابعة  األعضاءيتم تكليف احد  أعمالهمن متابعة  لحصول عارض لديه يمنعه أوفي حال وفاة العضو  -15

 تسويتها 

 الجمعية بالصورة الالئقه وبكافة الوسائل والسبل  إظهار -16

 والدوليه والتي تخدم اهداف وغايات الجمعية  . المحليةالندوات والمؤتمرات  إقامة -17

 التوأمةمعها ومشاريع  ولقاءاتالعمل على مد جسور التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وترتيب زيارات  -18

 وذلك بالبحث عن فرص عمل وفتح افاق جديده . لألعضاءالعمل على رفع مستوى المعيشة  -19

 

ًًًعضوًًعضوًًًاللجنةمقررًًًرئيسًاللجنة

ً

ًمحمداحسانًمؤمنًفردوسمرعيًًًمحمدًالسعدًًالخصاونةمحمدً

ً

ًعضوًًًًعضوًًًعضوًًًعضو

ً

ًمروانًابوخضرهًًطاهرًالتميميًًجوادًالقبجًًمحمدًالسراج


