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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات   2014التقرير اإلداري لسنة   

 

 تحية وبعد    

اتلو على حضراتكم التقرير االداري و ماتم عمله بشكل مختصر خالل العام الفائت وهو كمايلي من  

 ( اجتماع للهيئة االدارية     13خالل )

 

 ( عضواً 38)  2014عضوية الهيئة العامة للجمعية خالل عام  انضم الى .1

 -وهم السادة التاليه اسماؤهم :

 . مهند جريس الربضي 1 

 . نبيل يوسف حماد2 

 . عبدالكريم حماد3 

 . ايمان يوسف الصبح4 

 . عدي منذرجرار 5 

 . معتز منذر جرار6 

 . رامي عزمي سالمه7 

 . صالح خليل العوراني8 

 احمد الخواجا. يوسف 9 

 . نضال محمد بواعنه10 

 .عبد المجيد مشعان حداد11 

 . طاهر سلطان التميمي12 

 . رامي هشام نيروخ13 

 . مهند عماد الدين قنيبي14 
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 . ماهر زياد عزوقه15 

 . احمد عدنان الشرافي16 

 . ابراهيم محمد الوحش17 

 . لينا مصطفى كريشان18 

 المغاريز. د. زيد بشيرمنيزل 19 

 . هائل محمد الكسواني20 

 . امجد"حمداحمد" القاسم21 

 . عماد صالح عيسى22 

 . أسعد جميل ابو عامر23 

 . جواد رفيق القبج 24 

 . يوسف محمد بشاره25 

 . محمود عبد الرحمن ابو الرب26 

 . هاني فاروق حموده27 

 . احمد فوزي ابو صبحيه28 

 . ماجد زيد المفلح 29 

 محمد اللحام. كمال 30 

 . يحي احمد الحجار 31 

 . ايمن احمد السرهيد 32 

 . "محمدأحسان" غالب مؤمن33 

 . عرفه عثمان ابو لبن34 

 . د. طارق يوسف الصرايره35 

 . "محمديزن" سليمان السعود36 



 
 
 
 
 
 
 

3ط –مجمع البركة التجاري  –الدوار الثالث  –جبل عمان –عمان   

4612699هاتف:  

4615657فاكس:  

 . محمد عبدهللا اسماعيل 37 

 . رائد سعد مقبل الجبور38 

 

 ( عضواً 102الهيئة العامة  ) واصبح عدد اعضاء 

وذلك حسب النظام الداخلي  2014. تم عقد امتحان القبول لعضوية الجمعية مرتين خالل العام 2

للجمعية وكان ذلك في شهر ايار وشهر تشرين الثاني وتم قبول االعضاء الناجحين في االمتحان حسب 

 االصول وبعد استكمال شروط العضوية .

دارية بالعمل على الحد بالنفقات حيث قامت الهيئة االدارية وبعالقات اعضائها . قامت الهيئة اال3

الشخصية بعقد اجتماع الهيئة العامة واالجتماع الحالي في مبنى غرفة تجارة عمان مجاناً ودون تحمل 

 الجمعية أية نفقات .

 . قررت الهيئة االدارية تشكيل اللجان وهي :4

 د محفوظ المشاعله  . اللجنه الفنية برئاسة السي1

 وعضوية الساده : صالح العوراني/ نبيل حماد/ محمود صالحات / مهند الربضي 

 اللجنه االجتماعية برئاسة السيد ابراهيم حرب     .2

وعضوية الساده : رزان الصباغ/ هشام الرواشده/ محمد فتيان/ محمد المغربي /د.عبدالرحمن بكر / 

 عماد الخصاونه 

  ن المهنه برئاسة السيد هاشم حمزهلجنة العضوية وشوؤ .3

وعضوية الساده : ماهر نمر/ وائل المعاني / فاروق ابوسرور/ محمد دهشان / كمال عواد / صالح 

 حسونه 

الهيئة العامة إلى رئيس جمعية المحاسبين القانونين  . قامت الهيئة االدارية بتقديم التهنئة بأسم اعضاء5

 وذلك لفوزه برئاسة االتحاد العربي للمحاسبين والمراجعين العرب 

 500. قامت الجمعية بمنح عضوية الشرف الى السيد جهاد شلبايه حيث قام بالتبرع للجمعية بمبلغ 6

 دينار

للجمعية في مقر الجمعية من اجل تقوية العالقه  . قيام الجمعية بعمل ورشة عمل ألعضاء الهيئة العامه7

على اقتراح مقدم من اعضاء  بين االعضاء وتفعيالً للدور االجتماعي للجمعية وكانت هذه الورشه بناء

 الهيئة العامه .
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. كان للجمعية دور فاعل في انتخابات الهيئة االداريه لجمعية المحاسبين القانونين االردنين حيث كانت 8

لبعض المرشحين من اجل مساندتهم في حملتهم االنتخابيه امثال السيد خالد فرعين وهو احد مرجعا 

اعضاء الهيئة العامه للجمعيه فقد قمنا بارسال كتب الى جميع اعضاء الهيئة العامه من اجل مساندته في 

داريه لجمعية حملته االنتخابيه وقد تكللت هذه الجهود بفوز الزميل خالد الفرعين بعضوية الهيئة اال

 المحاسبين القانونين االردنين نبارك هذا الفوز للزميل خالد والذي هو فوز لنا ايضاً .

تم مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل من قبل الهيئة االدارية ووضع مالحظات على مشروع  .9

عطوفة السيد اياد القانون وتم مناقشة هذه المالحظات مع العديد من الجهات منها و مدير عام الدائره 

القضاه  وتمت مناقشة المشروع مع لجنة االقتصاد واالستثمار في مجلس النواب واللجنه الماليه في 

مجلس النواب و   جمعية المحاسبين القانونين وكانت الهيئة االدارية قد طلبت من الهيئة العامة تزويدها 

 بأي شي  . بأية اقتراحات أو تعديالت على القانون ولم يتم تزويدنا

تم مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل من قبل الهيئة االداريه مع اللجنه الماليه وقامت الجمعية  10

 بدعوة لجنة االقتصاد واالستثمار الى مقر الجمعية لمناقشة ذلك وكان االجتماع مثمراً وبناًء 

اجل ضرورة تسديد  . تم توجيه كتب العضاء الهيئه العامه غير المسددين الشتراكاتهم من11

 االشتراكات المستحقه عليهم .

. وجهت الجمعية كتب تهنئة الى الساده الدكتور زياد النجار و الدكتور زيد المغاريز بمناسبة 12

 (JCPAحصولهم على شهادة الدكتوراه والى السيد صالح حسونه بمناسبة حصوله على اجازة التدقيق )

 . تم عمل ختم موحد ألعضاء الهيئه العامه للجمعيه13

. قامت الهيئة االداريه بدعوة جمعية المحاسبين القانونين االردنيين بمناسبة فوزها باالنتخابات وفوز 14

السيد عضو الهيئة العامه خالد فرعين بانتخابات جمعية المحاسبين القانونين ودعوة مدير عام الدائرة 

واصل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث قام اعضاء الهيئه االدارية بدفع كافة وذلك الدامة الت

 تكاليف هذه الدعوة من جيبهم الخاص ، ودعوتهم على العشاء في احد المطاعم الفاخرة .

. قام رئيس الجمعية باالجتماع مع عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بخصوص 15

 االجتماع باللجنه المشتركه لغايات التنسيق مع الجمعية  تعليمات االنابه تم

. تم عمل واتس اب وذلك للتواصل مع اعضاء الهيئة العامة وأضافة أية معلومات او اخبار تتعلق 16

 بأمور الضريبة واالقتصاد ومايخص االعضاء من مناسبات اجتماعية 

 

وجمعية المحاسبين القانونيين قامت جمعية المحاسبين  .تم تشكيل لجنه مشتركه مابين الجمعيه17

القانونين بدعوة جمعيتنا بخصوص لجنه الضريبيه في جمعية المحاسبين القانونين ومناقشة بعض 

 المواضيع المهمه للجمعييتين .
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 . تم تعديل بنود على نظام االمتحانات بناًء على تنسيب لجنة االمتحانات 18

الى عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من اجل تزويد الجمعيه  . وجهت الجمعية كتاب19

 بالتعليمات والقوانين الخاصه بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتمت االجابه لطلب الجمعية .

 

 

واخيراً وليس اخرا اليسعنا إالان ندعو هللا )جل شأنه ( ان يستمر هذا الصرح انموذجاً طيباً للعطاء وفي 

ديم خدماته الخيرة لجميع االعضاء وللمجتمع المحلي في هذا الوطن العزيز تحت ظل الراية الهاشمية تق

 بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك / عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم رعاه هللا .

 مرة ثانية ، نشكر لكم حضوركم معنا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

 

 الدخل والمبيعات جمعية خبراء ضريبة

 


